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ರಮೀಶ ಸುಿರ್ತಃ॥1॥ 
ಓಂ ಪಾರತಃ ಸಮರಾಮಿ ವರುಕುಣೂಲಶ ್ ೀಭಿಗಣೂಂ ಶ್ೀತಾಂಶುಮಣೂಲಮುಖಂ ಸ್ತತವಾರಜಾಕ್ಷಮ್। 

ಆತಾಮರಕಮರಮುದಿತಾಧ್ರಬಿಮಬಜೃಮಿಿಧಾಯತೃಪರಹಶಿಕರಹಾಸರಸಂ ರಮೀಶಮ್॥1॥ 

ಪಾರತಭಿಜಾಮಿ ಶುಭಕ್ೌಸುಿಭಕಮುಬಕಣಠಂ ಸ್ತಫೀತಾತಮವಕ್ಷಸ್ತ ವಿರಾಜಿತಭ ರಹಾರಮ್। 

ಭಿೀತಸವಭಕಭಿಯಭಞ್ಜನಪಾಣಿಪದಮಂ ಶಾತ  ೀದರಾಪಿತಜಗದಿರಮಬಜನಾಭಮ್॥2॥ 

ಪಾರತನಿಮಾಮಿ ಶುಭಕ್ತಞ್ಕೆ ಣಿಮೀಖಲಾಙ್ಗಂ ಪೀತಾಮಬರಂ ಕರಕರ  ೀರುಮುದಾರಜಾನುಮ್। 

ಖ್ಾಯತಾಙ್ಘಕರಿಯುಗಮರುಚಿರಞ್ಕಜತಕಞ್ಜಜಾತವಾತಾದಿದ ೀವವರಮೌಳಿಮಣಿಂ ಮುಕುನಾಮ್॥3॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಶ ್ ಿೀಕತರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್। 
ಪಾರತಕ್ಾಲ ೀ ಪಠ್ನ್ ಮತಯಿಃ ಪಾಪ ೀಭಯ ಪರವಿಮುಚಯತ ೀ॥4॥ 

ಸದಾಚಾರಸೃರ್ತಃ॥2॥ 
ಓಂ॥ ಬುಧಾವ ರಾಾರಹ ಮ ಮುಹ ತ ೀಿ ಸೃತಹರರಥ ಸಙ್ಘಕೆ ೀತಯಿ ತಂ ನ ೈಋತಾಶಾಮ್ 

ಗತಾವ ತಯಕ್ಾಿವ ಪುರೀಷ್ಂ ಸೃರ್ತವಿಹಿತಮೃದಾ ಜಿೀಣಿಶೌಚಃ ಪರಶ ್ ೀಧ್ಯ। 
ದನಾಿನಾೆಷ್ ಠೀನ ಕೃತಾವಽಽಚಮನಮಥ ಸಕೃನಮಗನ ಉತಾಾಯ ರ್ತಥಾಯ- 

ದುಯಕ್ಾಿವ ಮೃತಾ್ನಂ ರ್ತರಭಾಗಾಂ ದಿನಕರಮನುನಾಽಽಮನ್ಾ ಪೂವ ೀಿಣ ಲ್ಲಮಪೀತ್॥1॥ 
ದ ೀಹಂ ಕಕ್ಷಾಳಿಕ್ ೀ ಚ  ೀದಿತಮನುರಪರ ೀರ್ಾಂಸಜಾನುಸವಪೃಷ್ಠಂ 

ನತಾವ ಕೃಷ್ಣಂ ಗುರ ಂಶಚಸೃತಹರರಖಿಲಂ ರ್ತೀಥಿಮಾವಾಹಯ ತ  ೀಯೀ। 
ಮಗನಸ್ತ್ದಾವಿದಶಾಷ್ಾಟಕ್ಷರಹರಮನುಭಿವಾಿಯುಪಸಪೃಶಯ ಚಾಪಯಂ 

ಸ ಕಿಂ ಜಪಾಿವಽಥ ಲ್ಲಮಪೀನೃದಮುದಿತಮೃತಂ ಚ ೀರ್ತಸ ಕಿಂ ಜಪಂಸ್ತ್ಃ॥2॥ 
ಮಗನಃ ಪುಂಸ ಕಿಮನ ್ೈಃ ಶ್ವಶ್ಖರಜಲ ೀನಾಭಿಷಿಚಾಯಥ ರ್ತೀಥಿಂ 

ಪೀತಾವ ಸನಿಪಯಿ ದ ೀವಾದಯಥ ಧ್ೃತವಸನ  ೀ ವಾಯುಿಪಸಪೃಶಯ ಪುಣೂಿಮ್। 
ಚಕ್ಾರದಿೀನಾಧರಯಿತಾವ ಶುರರ್ತವಿಹಿತಪಥ ೈಃ ಪೂವಿಸನಾಧಾಮುಪಾಸಯ  

ಸೃತಾವಽಕಿಸಾಂ ಮುಕುನಾಂ ಜಪಮಥ ವಿರಚಯಯೀದಿತ ೀಽಗೌನ ಜುಹ  ೀರ್ತ॥3॥ 
ಸಾನತಾವ ಮಧಾಯಹನಕ್ಾಲ ೀ ಶುರರ್ತಪಥವಿದುಪಾಸಾಯಥ ಸನಾಧಾಂ ಗುರ ಕ್ಾಿನ್ 

ಮನಾ್ನಜಪಾಿವ ಪರತಪಾಯಿಚುಯತಮಥ ವಿಹಿತಬರಹಮಯಜ್ಞ  ೀಽಚಿಯಿತಾವ। 
ಕೃತ  ವೀಕಿಂ ವ ೈಶವದ ೀವಂ ಸವಜನಪರವೃತಸಿತರಸಾದಾನನಭ  ೀಜಿೀ 

ವಿದಾಯಗ  ೀಷಿಠೀಪರಹೃಷ್ಟಃ ಪರರ್ತದಿವಸಮುಪಾಸ್ತೀತ ಸಾಯಂ ಚ ಸನಾಧಾಮ್॥4॥ 
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ಧಾಯತಾವ ರಾಾರಹ ಮ ಮುಹ ತ ೀಿ ಹೃದಿ ನೃಹರಮಭಿಷ್ ಟಯ ಶಾಸ  ್ೀಕಿರೀತಾಯ 

ಸಾನತಾವ ಚಕ್  ರೀಧ್ವಿಪುರ್ಾೂಿಙ್ಘಕೆ ತತನುರನಬಿಮಬಸಾನಾರಾಯರ್ಾಘಯಿಮ್। 
ದತಾವ ಜಪಾಿವಽಥ ಹುತಾವ ಸವಗುರುಮನುಜಪಬರಹಮಯಜ್ಞಾಚುಯತಾಚಾಿಃ 

ಕೃತಾವ ಹುತಾವಽಥ ಭುಕ್ಾಿವ ಕಥಿತಹರಕಥ  ೀಽನಾಾಮುಪಾಸ್ತೀತ ಸನಾಧಾಮ್॥5॥ 
ಕಮಾಿದೌ ಕಮಿಮಧ ಯೀ ತದುಪರ ಚ ಹರಂ ಪ ರೀರಕಂ ಸಂಸಮರನಿಃ 

ತಸ್ತಮಂಸಾಿನಯಪಿಯನಿಃ ಶುರರ್ತಪಥವಿಪರೀತಕ್ತರಯಾ ವಜಿಯನಿಃ। 
ಏನಂ ಯೀ ವಾದಿರಾಜಾಭಿದಯರ್ತರಚಿತಂ ಸಙ್ಗಿಹಂ ಚಿನಿಯನಿಃ 

ಕುಯುಿಃ ಕಮಾಿಣಿ ತ ೀಷ್ಾಂ ವಿತರರ್ತ ಸಕಲಾಭಿೀಷ್ಟಮಿಷ್  ಟೀ ಮುಕುನಾಃ॥6॥ 

ಸಙ್ೆಲಪಪದಧರ್ತಃ॥3॥ 
ಓಂ॥ ವಿಷ್ಾಣವದ ೀಶ ೀ (ವಿಷ್  ಣೀದ ೀಿಶ ೀ) ವತಿಮಾನವ ೀಧ್ಸಶಚರಮಾಧ್ಿಕ್ ೀ। 

ಆಯುಷ್ಃ ಕಲಪಕ್ ೀ ಚ ೈವ ಸ್ತತಾಙ್ಗಸಯ ಕ್ತಟ ೀಸಿಥಾ॥1॥ 

ಮನ  ೀಶಚ ಸ ಯಿಪುತರಸಯ ಸನ ಧೌ ಪಾದ ೀ ಕಲ ೀಸಿಥಾ। 

ಆದ ಯೀ ವಷ್ ೀಿ ಮಹಾಪುರ್ ಯೀ ಭರತಸಯ ಮಹಿೀಪತ ೀಃ॥2॥ 

ಜಮುಬದಿವೀಪ ೀ ವತ್ರ ೀ ಚ ವತಿಮಾನ ೀ ತಥಾಽಯನ ೀ। 

ಋತೌ ಮಾಸ ೀ ಚ ಪಕ್ಷ ೀ ಚ ರ್ತಥೌ ವಾರ ೀ ಚ ಭ ೀ ತಥಾ॥3॥ 

ಕರರ್ಾದಿಯುತ ೀ ಪುರ್ ಯೀ ಕ್ಾಲ ೀಽಸ್ತಮನಿರೀತಯೀ ಹರ ೀಃ। 

ದ ೀವಷಿಿಪತೃತೃಪಾಥಿಂ ಪಾಪಾನಾಂ ಚ ನಿವೃತಿಯೀ॥4॥ 

ಅಸ್ತಮನಜಲಾಶಯೀ ವಿಷ್  ಣೀಃ ಪಾದಪದಮಂ ವಿಚಿನಿಯನ್। 

ಗಙ್ಕಗಂ ಸಮರನನಹಂ ಸಾನನಂ ಕರಷ್ ಯೀ ಸೃರ್ತಚ  ೀದಿತಮ್॥5॥ 

ಅಘೌಘವಿಧ್ವಂಸಕರಸಯ ವಿಷ್  ಣೀಸ  ಿೀಷ್ಾಯ ತ ೀನ ಪರಹಿತ  ೀಽಹಮಸ್ತಮನ್। 

ಜಲ ೀ ಸಮರನ ಾೀವನದಿೀಂ ಕರ  ೀಮಿ ಸಾನನಂ ಸಗ  ೀವಿನಾಪದಾಭಿಧಾನಮ್॥6॥ 

ಮುಖಯಪಾರರ್ಾಷ್ಟಕಮ್॥4॥ 
ಭಕ್ತಿಂ ಶ್ರೀರಮಣಸಯ ಪಾದಯುಗಲ ೀ ಪರೀತಾಯ ಪರದ ೀಹಿೀಶ ಮ- 

ಚಿಚತಿಂ ತತಪದಪದಮಚಿನಿನರತಂ ನಿತಯಂ ವಿಧ ೀಹಯಚುಯತಮ್। 
ತವತಾಿತಂ ಮಯಿ ಸುಪರಸನನಮಧ್ುನಾ ವಿಜ್ಞಾಪಯ ಕುವಿಞ್ಜಸಾ 

ಸಾವಮಿನಾರಣಗರ್ಾಧಿನಾಥ ದಯಯಾ ದಾಸಂ ಹಿ ಮಾಂ ಪಾಲಯ॥1॥ 
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ತವಯುಯರಿ್ತಷ್ಠರ್ತ ಯತೆಲ ೀವರಮಭ ತಾಪತ ೈಕಪಾತರಂ ಸುರಾ- 

ಸಾ್ತುಂ ನ ೈ ವ ಹಿ ಶ ೀಕುರಾದಿಪುರುಷ್  ೀಽಪಾಯಸ್ತೀದುಪ ೀಕ್ಷಾರತಃ। 
ಶಾವಸಾಖಯಂ ಮನುಮಸಯ ಯತಿವ ವಶಂ ಬ ರತ ೀಽವಿಗಿೀತಾ ಶುರರ್ತಃ 

ಸ ತವಂ ಪಾರಣಗರ್ಾಧಿನಾಥ ದಯಯಾ ದಾಸಂ ಹಿ ಮಾಂ ಪಾಲಯ॥2॥ 
ಯೀನಾಽಽರ್ತಮಯಜನಾವನಾಯ ಬಲ್ಲನಾ ನಿೀತಃ ಪುರ  ೀಚಾಚಚಲ- 

ಸಿ್ತೀಣಿಃ ಪೂಣಿಪಯೀನಿಧಿಃ ಖಲಹೃತಾ ದೃಷ್ಾಟ ಚ ಸ್ತೀತಾಕೃರ್ತಃ। 
ತತ ಿೀ ಕ್ತಂ ಕಥನಿೀಯಮಸಿ್ತ ಜಗರ್ತ ವಯಕಿಸಯ ಸತಾಪಲನ ೀ 

ಸಾವಮಿನ್ ರಾಮಪದಾಬಜಭೃಙ್ಗ ತದವ ಶ್ರೀಮನಹನ ಮನನಮಃ॥3॥ 
ಸ ೀವಾಭಿಃ ಪರತುಷ್ಠಧಿೀಃ ಕವಿಜನ ೈಗ ೀಿಯಾಭಿರಾದಯಃ ಪುಮಾನ್ 

ಬರಹಾಮಣಂ ಕ್ತಲ ಭಾವಿನಂ ಸಮತನ  ೀತ್ನಿಂ ಭವನಿಂ ಪರಭುಃ। 
ಸಾಮಾರಜ ಯೀ ಸರ್ತ ವಿಸೃರ್ತನಿಿಜಜನ ೀ ನಿನಾಾಾ ಹಿ ಯತಾಿವದೃಶಾಂ 

ಸಾವಮಿನ್ ರಾಮಪದಾಬಜಭೃಙ್ಗ ತದವ ಶ್ರೀಮನಹನ ಮನನಮಃ॥4॥ 
ಕ್ಾಮಿೀ ಯೀನ ಹಿ ಕ್ತೀಚಕ್  ೀ ವಿನಿಹತಃ ಕ್  ರೀಧಿೀ ಚ ದುಶಾಾಸನಃ 

ಸಿರಾ  ಧೀ ಲುಬಧಸುಯೀಧ್ನಶಚ ಮಣಿಮಾನುಮಗ  ಧೀ ಮದಾನ  ಧೀ ಬಕಃ। 
ಕೃಷ್ ಣೀಷ್ಾಯಿಭಿರತಶಚ ಮಾಗಧ್ಪರ್ತಃ ಷ್ಡ ವೈರವಗಾಿತ್ದಾ 

ಸ ತವಂ ಭಿೀಮ ಗುರ್ಾಭಿರಾಮ ದಯಯಾ ದಾಸಂ ಹಿ ಮಾಮುದಧರ॥5॥ 
ದಾಹಾದ ಯೀನ ವಿಮೀಚಿತ  ೀ ನಿಜಜನಸ್ ತವಂ ಭವಾಗ ನೀರವ 

ಸ್ತವೀಯಾಧ್ವಪರರ್ತಬನಧಕಶಚ ನಿಹತಃ ಕ್ತಮಿೀಿರನಾಮಾ ರರ್ ೀ। 
ಪ್ರೀದಯನಮಧ್ವಮತಾಧ್ವಗಸಯ ಸದಯ ಪರತಯಥಿಿನಸಾ್ದಯ 

ಸಾವಮಿನ  ್ೀಮಕುಲಾಗರಗಣಯ ಭವತಃ ಪ್ೀತಂ ಹಿ ಮಾಂ ನ ತಯಜ॥6॥ 
ವಿದವರ್ತ್ನುಧಮ(ಗೃ)ಹ  ೀದಯ ದಿವಜಪಥಪರಜ್ಞಪಿಬಿೀಜ  ೀದಯ 

ಪರತಯಥಯಿಮುಬಜಮುದರಣ ಪರಯಜನಪರತ ಯಹಘಮಾಿದಿನ। 
ಹೃಲಿಗಾನಮಲಕೃಷ್ಣಸಸ್ತಮತದಯಾವಿೀಕ್ಷಾಸುಧಾಧಿಷ್ಟಾ ಮಾಂ 

ಶ್ರೀಮನಮಧ್ವಮುನಿೀನಾಿಚನಾಿ ಕುಮುದಸಾಾನಿೀಯಮುದ  ಬೀದಯ॥7॥ 
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ಯದಾವದಾಖಯಕರಾಃ ಸತಾಂ ಸುಖಕರಾಃ ದುವಾಿದಿಗವಿಜವರಾಃ 

ಸದಿವದಾಯಮುಬಧಿಪ್ೀಷ್ಕ್  ೀ ಯದುದಯೀಽವಿದಾಯಮುಬಧ ೀಃ ಶ ್ ೀಷ್ಕಃ। 
ಯಃ ಶವ ೀಿಣ ಶ್ರ  ೀಧ್ೃತ  ೀಽಪ ವಿಶದಂ ಚಕ್ ರೀ ಮುರಾರ ೀಃ ಪದಂ 

ಸ  ೀಽವಾಯದದುಬತಮಧ್ವತಾರಕಪರ್ತಹಾಿದಾಿನಧಕ್ಾರಚುಯರ್ತಃ॥8॥ 
ಪದಾಯನಾಮಿದಮಷ್ಟಕಂ ಪರವಿಲಸನಮಧಾವಕೃರ್ತಸಪಷ್ಟಕಂ 

ತದಾಾಸಪರಯವಾದಿರಾಜಯರ್ತನಾ ತದಾತಿವಗ ಿರ್ತನಾ। 
ಹೃದಯಂ ಯಃ ಪಠ್ರ್ತೀರತಂ ಸುಚರತಂ ಸಃ ಸಾಯದಿಾಶಾಮಷ್ಟಕ್ ೀ 

ಮಾದಯನಾಮಯಿಮತಙ್ಗಭಙ್ಗಕರರ್ ೀ ಸ್ತಂಹಪರಬಹಿಪರಭಃ॥9॥ 

ವಿಭಿೀಷ್ಣಹನುಮತ್ಂವಾದರ ಪವಾಯುಸುರಿ್ತಃ॥5॥ 
ಓಂ॥ ಕಸಾಮದಸಮದವನಸಾಯಙ್ಘಕರಿಪಚಯಮುದಯತುಪಚಛವಾನಚಿಛನಸಿವಂ 

ರಕ್ಷ  ೀ ವೃಕ್ಷ  ೀಗರಹಸಿಃ ಸುಬಹು ಕ್ತಮವಧಿೀಃ ಕ್ತಂಬಲಸಿವಂ ಬತಾದಯ। 
ಸ್ತನುಧಂ ಚಾನ ಧಕರ  ೀಷಿ ಪರವಿಶಸ್ತ ಪೃತನಾಂ ನಿಭಿಯೀ ದಿವಡಿಟಾನಾಂ 

ಚಿನಾಿಸನಾಿಪಕ್ಾರೀ ದಶವದನಪುರಶ್ರೀಹರಃ  ಕ್  ೀ ಹರ ೀ ತವಮ್॥1॥ 
ವಾಯೀರಾಯೀಧ್ನಾಗ ರೀಸರಸುಭಟ್ಪ್ಶ್ರಶ್ಚತ್ರತ  ನೀಪಮಸಯ 

ಪಾರಯೀ ನಾಯೀಧ್ಯಮಸಯ ಪರಯತಮಸುಕುಮಾರ  ೀಽಹಮಾರ  ೀಹಯೀಗಯಃ। 
ಶ್ರೀಶಾಕ್ ಿೀಶಾಙ್ೆಧಾಮನಃ ಕಮಲಜವಸತ ೀಶಾಚಹುರಾಯಾಿ ಹನ ಮಾ- 

ನಿತಾಯಖ್ಾಯಂ ನಾತಯಯೀಽಸಮತುೆಲಜಮುನಿಷ್ು ವೀ ರಂಹಸಾ ವಾಂಽಹಸಾ ವಾ॥2॥ 
ಪಾರಾವಾರಾನಿರ  ೀದಯದುಾಾಮಣಿಗಣಸಮಾ ಭಾರ್ತ ಯದಾಧಮಸ್ತೀಮಾ 

ಧಿೀರ  ೀ ನಾರಾಯರ್  ೀಽಯಂ ರಘುಕುಲುಮನಘಂ ಕತುಿಮುವಾಯಿಂ ವಿಹತುಿಮ್। 
ಭ ಮಾ ಭ ಮಾವುದ ೀತಾಯಖಿಲಕವಿವಿನುತ  ೀ ರಾಮನಾಮಾಸಿ್ತ ಧಿೀಮಾನ್ 

ಸ  ೀಽಯಂ ಶ್ರೀಮಾರುತಸಯ ಪರಯತಮತನಯಂ ದಾಸವೃತಾಾಽನುಶಾಸಿ್ತ॥3॥ 
ರಾಮಾರಾಮಾಂ ದಿದೃಕ್ಷ  ೀಃ ಕರಚರಣಚಲದಾಬಲಲ್ಲೀಲ  ೀರುಘಾತ ೈಃ 

ಜಾತಃ ಕ್ಷಾಾಜಾತಪಾತ  ೀ ನ ತು ಕೃರ್ತರಯಮಲಾಪರ್ತದಪಿಸಯ ಮೀಽಲಮ್। 
ವ ೀಗಾದಾಗಚಛತ  ೀ ಮೀ ಜವಭವಪವನಸ  ಯೀದಯೀಽಪ ಯೀನಮಾಸ್ತೀ- 

ದಧನಾಿಹಂ ತಾದೃಶ ್ ೀ ನಾಸುರಜ ಮಮ ಬಲಂ ರಾಘವೀಽಮೀಘವಿೀಯಿಃ॥4॥ 
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ರಾಮಾಖ್ಾಯಮಾನಿತಸಯ ಪರಥಿತಹರಧ್ನುಭಿಙ್ಗದ  ೀತುಿಙ್ಗರಾಾಹ  ೀಃ 

ಶುರತಯನಾಿತಯನಿಗಿೀತಾಗಣಿತಗುಣಗಣಸ ಯೀಷ್ಟಸವ ೀಿಷ್ಟದಾತುಃ। 
ಸ  ೀಽಹಂ ಮೀಹಾನಧಕ್ಾರಕ್ಷಪಣದಿನಮರ್ ೀದಾಿನವಾನಿೀಕ್ತನಿೀನಾಂ 

ಮೃತ  ಯೀಭೃಿತ  ಯೀಽಸ್ತಮ ತ ೀನ ಪರಹಿತ ಇಹ ಖಲಾನಿೀತಸ್ತೀತಾರ್ತಿಶಾನ ಾೈ॥5॥ 
ಪಯಿಗಿಗಯಿಗರಾಗಣಯಂ ರವಿರಥತುರಗಸಾಯಗರತ  ೀ ವಾಽಗರಯಾಯಿೀ 

ವಿದಾಯಂ ಪರದ  ಯೀತನಾದಧ್ಯಗಮದುರುಜವಸಿನುಮಖಸ  ಯೀನುಮಖ್  ೀ ಯಃ। 
ರಾಮಾಙ್ಘಕರಿಪ ರೀಮಶಕ್ಾಾ ರ್ತರಭುವನಜನನಸಾಾನಸಂಸಾಾನಶಕ್ ಿೀ- 

ಲಿಙ್ಕೆ ಶಙ್ಕೆಸಪದಾ ಕ್ತಂ ನಿಗಮನುತಚರತರಸಯ ತಸಾಯಽಽಶುಗಸಯ॥6॥ 
ಅರ್  ೂೀದಾರ್  ೂೀದಶ ್ ೀಷ್ ೀಽಪಯರ್ತಕುಶಲತಮಃ ಕ್ ವೀದಮಮಿೀಧಿಗಮಿೀ- 

ಲ  ೀಕ್ಾಲ  ೀಕ್ಾಪಿಮ ತ ೀಿಜಿಲನಿಧಿತರಣಂ ಕ್ತಂ ಮಹನಿನಮಿಮಸಯ। 
ವಿಶವಸಯ ಶಾವಸಯನುಿಮಿಮ ಕ್ತಮು ಖಲವಿಧ್ವಂಸನ ೀ ಸಂಶಯಃ ಸಾಯ- 

ದ ಾೀವಾಶ ೈ ವೀಚುರುಕಾಂ ಮಮ ಪತರಮತಶಾಚಸಮೀ ದಾಸ ಏಷ್ಃ॥7॥ 
ಧ್ಮಿಂ ಸಮಾಮನಯನಿಂ ರಘುಪರ್ತರವರ್ತ ಪರತಯಹಂ ಶತುರಭಾವಂ 

ತಸ್ತಮನ  ಯೀಽಸ್ತಮನರದ ೀಶ ೀ ರಚಯರ್ತ ತಮಿಮಂ ಹನಿಿ ತಸಾಯನುಗಸಯ। 
ನಿತಯಂ ಕೃತಯಂತದ ೀವ ಹಯಧ್ಕರದಶಕರ್  ಠೀಪಕಣಠಸಿದ ೈತಾಯ- 

ನಿತಾಂ ಹತಾವಽಽತಮಭತುಿಃ ಪರಯಕೃದಭವಮುದಾಾಮಶೌಯೀಿವಯಿವಾಯಿಃ॥8॥ 
ದರಕ್ಷಾಸಯಕ್ಷಯಯವಿೀಯೀಿಽಪಯರಭಟ್ಪ್ಪಟ್ಪ್ುಭಿಸ ೈರಬದ ಧೈಹಿಿ ಬದಧಃ 

ಪುಚಛಸವಚಾಛಗಿನನಾಽಹಂ ಕುನಯತನಯದತ ಿೀನ ವಿತಿಂ ಸಮಸಿಮ್। 
ಧ್ಕ್ಷಾಾಮಯಧ್ಯಕ್ಷಮೀಷ್ಾಂ ಭವನವನಮಪ ಪಾರಜ್ಞ ತ ೀ ಧಾಮ ಧಿೀಮನ್ 

ತಯಕ್ಾಿವ ತಯಕ್  ಿೀಗರದ ೈತಯಪರಕೃರ್ತಕೃತವಿಕ್ಾರಸಯ ಧ್ಮಾಿನುಗಸಯ॥9॥ 
ಮುಞ್ಚ ತವಂ ಚಾಗರಜಸಯ ಪರಬಲತಮಹರದ ವೀಷ್ತ  ೀ ದ  ೀಷ್ಭಾಜಃ 

ಸ ೀನಾಮೀನಾಂ ವಿಹಿೀನಾಂ ಮನಸ್ತ ಸುಮನಸಾಂ ನಾಯಕಂ ದಾಯಕಂ ತ ೀ। 
ಭಾಗಯಸಾಯಗರಾಸಯ ನಿತಯಂ ಸಮರ ದಿರ್ತಜಮತಂ ಧಿಕುೆರು  ನಯಕುೆರುಷ್ವ 

ಸ್ತವೀಯಸಾಯಽಽಯಾಸದಾರ್ತರೀಂ ಧಿಯಮಮಲಧಿಯಾ ಧಾರಯಾಮುಂ ದಯಾಳುಮ್॥ 
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ಸ ೀತುಂ ಯಾತುಂ ಕಪೀನಾಮುರುತರಜಲಧೌ ಪುಣಯಹ ೀತುಂ ಪರಹಾತುಂ 

ಪಾಪಾನಾಯಪತೆರಾಣಿ ಪರಥಿತಸುಯಶಸ ೀ ಶಮಿ ದಾತುಂ ಚ ಗಾತುಃ। 
ವತ್ಾತಯತ್ಾತಯಥಾಪ ಸವಕರಧ್ೃತಧ್ನುಮುಿಕಿಶಾರ್  ೀಗರರಾಾಣ- 

ಜಾವಲಾಜಾಲಃ ಸ ದ ೈತಾಯಖಯವನಮವನಕೃದಾರಘವಃ ಶಾಿಘನಿೀಯಃ॥11॥ 
ಭ ೀತಾಿ ಮತಾಿಸುರ ೀನಾಿಪರರ್ತಭಯಶ್ರಸಾಂ ಕುಮಿಕರ್  ೀಿಗರಕಣಿ- 

ಚ ಛೀತಾ ಹತಾಿ ಚ ತಸಯ ಪರಯತಮಧ್ರಣಿೀಭಾರಹಾರೀ ಸ ಹಾರೀ। 
ಸ್ತೀತಾಮೀತಾಂ ಸಮೀತಯ ಸವಚರಣಶರರ್ಾನ ಾೀವಭ ದ ೀವಪೂವಾಿನ್ 

ಪೃಥಿವೀಂ ಚ ೀತಾಂ ಪರತ  ೀಷ್ಯ ಪರವಿಶರ್ತ ಚ ನಿಜಾಂ ಶತರವಯೀಧಾಯಮಯೀಽದಾಯಮ್॥ 
ತೃಷ್ಾಣ ಕೃಷ್ಾಣವತಾರ ೀಽಪಯಘಶಮನತದಙ್ರಿಾಬಜಸ ೀವೀತ್ವ ೀ ಸಾಯ- 

ದಿಿೀಮೀ ಭ ತಾವ ತದಾಽಹಂ ಬಕಮದಹರರ್  ೀ ಹನಿಮ ಕ್ತಮಿೀಿರದ ೈತಯಮ್। 
ಸತ  ಿವೀದಿರಕಿಂ ಜರಾಯಾಃ ಸುತಮಥ ಗದಯೀನೃದಯ ಸದ ಧೈಯಿವಿೀಯಿಃ 

ಶೌಯೀಿನಮತಿಂ ಚ ದುಯೀಿಧ್ನಮನು ಸಬಲಂ ನಾಶಯಾಮಾಯಶಯಾಽನಧಮ್॥13 
ಈಶಾದ ೀಶ ೀನ ಸ  ೀಽಹಂ ಪುನರಪ ಧ್ರಣಿೀಂ ಪಾರಪಯ ದುಶಾಾಸ್ಶಸ್ಂ 

ಮಧಾವಖ್  ಯೀಽದಾಧ ಪರದ ಷ್ಯ ಪರಗುಣಮಥ ಕರಷ್ಾಯಮಿ ಸ ತರಸಯ ಭಾಷ್ಯಮ್। 
ಕೃತಾವ ಕೃತಾವಽವತಾರಾನು್ರನಿಕರಗುರುಮುಿಖಯವಾಯುನಿಿಜಾಯುಃ 

ಸಾಥಿೀಿಕತುಿಂ  ಮುಕುನಾಂ ಪರಚರರ್ತ ಸದಾಽರೀನಹರನಾವಾಹರಂಶಚ॥14॥ 
ವಿದಾಯಂ ವಿದಾಯಪತ ೀಯಿಃ ಪಠ್ರ್ತ ಹನುಮತಃ ಸ  ೀಽಪ ವಿದಾಯಂ ಸಮೃದಾಧ- 

ಮಭ ಯೀತಯಭುಯನನರ್ತಂ ಚ ಪರರ್ತದಿನಮುರುಭಕ್ತಿಂ ಸವಯೀಗಯಂ ಚ ಭಾಗಯಮ್। 
ವಿದವನಮಧ ಯೀ ಪರಸ್ತದಿಧಂ ಬುಧ್ನುತಕವಿತಾಂ ವಾದಿರಾಜಷಿಿರಾಜಃ 

ಸದ  ಯೀ ಯದ  ಯೀಗಿವಯೀಿ ವಯತನುತ ತದಿಯಂ ಸವಿಕ್ಾಯಾಿಣಿ ಕುಯಾಿತ್॥15 

ಮಧ್ವಮುನಿಪರತಾಪಾಷ್ಟಕಮ್॥6॥ 
ಓಂ॥ ಕವಚಿತು್ರಾನಾಾಸಿ್ತ ಸುರಾಙ್ಗನಾಃ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿಚಚ ಗನಧವಿಪರ್ತೀನೃಷಿೀನ್ ಕವಚಿತ್। 

ಕವಚಿರ್ತಪತೄನ್ ಕ್ಾವಪ ನೃಪಾನನರಾನೆವಚಿಚುಛಭಾನಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥1॥ 

ಕವಚಿತರಭುಂ ಸೌಿರ್ತ ಸಮಿೀಕ್ಷತ ೀ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ಾರನನೃತಯರ್ತ ಗಾಯರ್ತ ಕವಚಿತ್। 

ಕವಚಿತಿಮಾರಾಧ್ಯರ್ತೀಶವರಂ ಕವಚಿನನಮತಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥2॥ 
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ಕವಚಿದಧರ ೀಜಿೀಿವಜಡಾರ್ತಭಿನನತಾಂ ಕವಚಿತರಭ  ೀಃ ಸವಿಗುರ್ ೈಶಚ ಪೂಣಿತಾಮ್। 

ಕವಚಿಚಚ ತಸಾಯಖಿಲದ  ೀಷ್ಶ್ನಯತಾಂ ವದತಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥3॥ 

ಕವಚಿಚಚ ವಿಷ್  ಣೀರುರುಚಿತರರ ಪತಾಂ ಕವಚಿಚಚ ಮುಕ್ಾಿಖಿಲಜಿೀವಯನೃತಾಮ್। 

ಕವಚಿಚಚ ತಸಾಯವಯಯಚಿನಮಯಾಕೃರ್ತಂ ವಯನಕಾಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥4॥ 

ಕವಚಿತ್ಾೃರ್ತೀಃ ಕ್ಾವಪ ಪುರಾಣಸಂಹಿತಾಃ ಪರವಕ್ತಿ ಸ ತರಂ ಕವಚಿದಾಗಮೀಕ್ತಿಭಿಃ। 

ಕವಚಿಚಚ ಧ್ಮಿಂ ಚರರ್ತ ಕವಚಿಚಚ ತಂ ಬರವಿೀತಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥5॥ 

ಕವಚಿಚಚ ಚಾವಾಿಕಕರ್ಾದಗೌತಮಪರಭಾಕರಾದ ವೈರ್ತತಥಾಗತಾದಿಕ್ ೈಃ। 

ಕೃತಂ ಮತಂ ಯುಕ್ತಿಶತ ೈವಿಿಖಣೂಯನ್ ವಿಭಾತಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥6 

ಪರಾನಪರಾಭಾವಯರ್ತ ಕವಚಿತೆವಚಿನಿಜಾನೆಥಾಯಾಂ ಕುಶಲ್ಲೀಕರ  ೀತಯಯಮ್। 
ಕವಚಿದುಬಧಾನ ವೈಷ್ಣವಮಾಗಿಮಾಗತಾನ್ ಪುನಾತಯಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್ 

ಕವಚಿತ್ಮಸಾಿಗಮನಿಣಿಯೀದಿತಾಃ ಕೃರ್ತೀಃ ಕೃರ್ತೀ ವಾಯಕುರುತ ೀ ಸಭಾನಿರ ೀ। 

ಪರಹೃಷ್ಟರ  ೀಮಾ ನೃಹರೌ ಕವಚಿನಮನ  ೀ ಯುನಕಾಯಂ ಮಧ್ವಮುನಿಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥8 

ಇದಂ ಪರತಾಪಾಷ್ಟಕಮಚುಯತಪರಯಶುರರ್ತಪರರ್ತೀತಾಮಲಮಧ್ವಯೀಗಿನಃ। 

ಯರ್ತಸಿದಿೀಯೀಽಕೃತ ವಾದಿರಾಜ ಉದಾರಧಿೀಸಿಸಯ ಕೃಪಾಫಲಾಪಿಯೀ॥9॥ 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಗುಣದಪಿಣಸ  ಿೀತರಮ್॥7॥ 
ಓಂ॥ ಯಾ ಸುಗನಾಧಸಯನಾಸಾದಿನವದಾವರಾಖಿಲ ೀನ ಯಾ। 

ದುರಾಧ್ಷ್ಿ ಸವಿಸಸ  ಯೀದಯಾಥಿಂ ಯಾ ಕರೀಷಿಣಿೀ॥1॥ 

ಯಾ ನಿತಯಪುಷ್ಾಟ ಸವಾಿಙ್ಘ ಗೈಃ ಸೌನಾಯಾಿದಿಗುರ್ ೈರಪ। 

ಈಶವರೀಂ ಸವಿಭ ತಾನಾಂ ತಾಮಿಹ  ೀಪಹವಯೀ ಶ್ರಯಮ್॥2॥ 

ಮಾತಲಿಕ್ಷಿ ನಮಸುಿಭಯಂ ಮಾಧ್ವಪರಯಮಾನಿನಿ। 

ಯುವಾಂ ವಿಶವಸಯ ಪತರಾವಿತರ ೀತರಯೀಗಿನೌ॥3॥ 

ಸಮನಾ ಕ್ತಲ ಮಾತಸಿವಮಮುನಾ ತತಯೀಗಿನಿೀ। 

ಮಮ ನಾಥ ೀನ ದ ೀವಶಚ ವಿಮನಾಶಚ ನ ಸ ತವಯಿ॥4॥ 

ತವಂ ವ ೀದಮಾನಿನಿೀ ವ ೀದವ ೀದಯಃ ಕ್ತಲ ಸ ತ ೀ ಪರಯಃ। 

ತವಂ ಮ ಲಪರಕೃರ್ತದ ೀಿವಿೀ ಸ ಚಾದಿಪುರುಷ್ಃ ಕ್ತಲ॥5॥ 
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ಯಸಾಿವಮುರಸ್ತ ಧ್ತ ಿೀಽಮಬ ಕ್ೌಸುಿಭದುಯರ್ತಭಾಸ್ತತ ೀ। 

ಸ ತಾವಂ ನ ೈವಾಚುಯತಃ ಸವಿಸಾಯತಯಯೀ ಸತಯಪ ತಯಜ ೀತ್॥6॥ 

ದ ೀವಿ ತವಂ ಲಲನಾರತನಂ ದ ೀವೀಽಸೌ ಪುರುಷ್  ೀತಿಮಃ। 

ಯುವಾಂ ಯುವಾನೌ ಸತತಂ ಯುವಯೀನಿ ವಯೀಽಧಿಕಃ॥7॥ 

ತವಂ ಪದಿಮನಿೀ ಪದಮವಕ್ಾ್ ಪದಾಮಕ್ಷಿೀ ಪದಮವಿಷ್ಟರಾ। 

ಪದಮದವಯಧ್ರಾ ಪದಮಕ್  ೀಶ ್ ೀದಯಸಿನಶ ್ ೀಭನಾ॥8॥ 

ಪದಮಹಸಾಿ ಪದಮಪಾದಾ ಪದಮನಾಭಮನಃ ಪರಯಾ। 

ಪದ  ಮದಿವಸಯ ಜನನಿೀ ಪದಾಮ ಚ ವರವಣಿಿನಿೀ॥9॥ 

ಅಮಾಬಂ ಪೀತಾಮಬರಶ ್ ರೀಣಿೀಂ ಲಮಾಬಲಕಲಸನುಮಖಿೀಮ್। 

ಬಿಮಾಬಧ್ರ  ೀಷಿಠೀಂ ಕಸ ಿರಜಮಾಬಲರ್ತಲಕ್ಾಂ ಭಜ ೀ॥10॥ 

ರತ  ನೀದಿಾೀಪಿಸುಮಾಙ್ಗಲಯಸ ತಾರವೃತಶ್ರ  ೀಧ್ರಾಮ್। 

ಕುಣೂಲಪರಭಯೀದಾಣೂಗಣೂಮಣೂಲಮಣಿೂತಾಮ್॥11॥ 

ಕುಚಕಞ್ುಚಕಸಞ್ಚಚರಹಾರನಿಷ್ೆಮನ  ೀಹರಾಮ್। 

ಕ್ಾಞ್ಕಚಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮಞ್ಕಜೀರಕಙ್ೆರ್ಾದ ಯೈರಲಙ್ೃತಾಮ್॥12॥ 

ಸುವಣಿಮಣಟಪ ೀ ರತನಚಿತರಸ್ತಂಹಾಸನ  ೀತಿಮೀ। 

ನಮಾಮಿ ಹರರ್ಾ ಸಾಕಮಿನಿಾರಾಂ ಕೃತಮನಿಾರಾಮ್॥13॥ 

ಬರಹಾಮದಾಯ ವಿಬುಧ್ಶ ರೀಷ್ಾಠ ಬರಹಾಮರ್ಾಯದಾಯಃ ಸುರಾಙ್ಗನಾಃ। 

ಯಾಂ ಪೂಜಯನ ಿೀ ಸ ೀವನ ಿೀ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ರಮಾ ಸದಾ॥14॥ 

ಸವಾಿಲಙ್ಕೆರಭರತೌ ಸವಿಜ್ಞೌ ಸವಿಸದುಗರ್ೌ। 

ಶವಾಿದಿಸವಿಭಕ್ೌಿಘಸವಿಸವಿಸವದಾಯಕ್ೌ॥15॥ 

ಸುಮುಖ್ೌ ಸುನಾರತರೌ ಸುನಾಸೌ ಸುಖಚಿತಿನ । 

ಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಾರಾ ಜೌ ರಮಾನಾರಾಯರ್ೌ ಸುಿಮಃ॥16॥ 

ಚತುಷ್ೆಪದಾಿ ಯಾದ ೀವಿೀ ಚತುರಾಸಾಯದಿಭಿಃ ಸುಿತಾ। 

ಚತುವ ೀಿದ  ೀದಿತಗುರ್ಾ ಚತುಮ ಿತ ೀಿಹರ ೀಃ ಪರಯಾ॥17॥ 

ಘೃತಪರರ್ತೀಕ್ಾಂ ತಾಂ ನಿತಯಂ ಘೃತಪೂರ್ಾಿನನದಾಯಿನಿೀಮ್। 

ಯಥ ೀಷ್ಟವಿತಿದಾರ್ತರೀಂ ಚ ನತ  ೀಽಸಯಭಯದಾಂ ಶ್ರಯಮ್॥18॥ 
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ವಾದಿರಾಜ ೀನ ರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶಗುಣದಪಿಣಮ್। 

ಇಮಂ ಸಿವಂ ಪಠ್ನಮತಯಿಃ ಶ್ರೀಮಾನಾ್ಾನಾನತರ ಸಂಶಯಃ॥19॥ 

ಲಕ್ಷಾಾಾಯಾಿವೃತಿಮ್॥8॥ 
ಓಂ॥ ಆಯಾಿವೃತಿವಿಚಿತಾರ ನಾಯಾಿಸಾ್ ಜಗರ್ತ ಸೌಭಗತವಕರೀ। 

ವಾಯಾವ (ಯಾಿ)ಕ್ಾಶಾದಯಖಿಲಾ ಭ ಯಾಿವದಾಧಯಿತ ೀ ತಯಾ ದ ೀವಾಯ॥1॥ 
ಉನಿಮಲಯ  ಮನನಯನ ೀ ತವಂ ಮ(ಮಾ)ನ ಯೀ ಲಕ್ಷಿಾಲ  ೀಕಮಾತಾಽಸ್ತ| 

ಚಿನಮಯಸುಭಗಾವಯವ ೀ ಕಮಿಕರಃ ಸಾಯಮಹಂ ಚ ತವ ಕಮಿತುಃ॥2॥ 

ಮನಮಥಜನನಿ ಮನ  ೀಜ್ಞ ೀಽಹಂಮಮತಾರಹಿತಯೀಗಿಕುಲಮಹಿತ ೀ। 

ದೃಙ್ಮಲಮುನ ಮಲಯ ಮೀ ಸಮಯಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮ ರ್ತಿಮಿೀಕ್ಷ ೀಽಹಮ್॥3॥ 

ಕಲಮಷ್ಖಣೂನಶ್ೀಲ ೀ ರಮಯಕಪ್ೀಲ ೀ ಸರ  ೀಜಮುಖಿ ಸುತನ  ೀ। 

ಅಮಾಿನಪದಮಹಸ ಿೀ ನಿಮಿಲಮಚಚಕ್ಷುರೀಕ್ಷತಾಂ ಕೃಷ್ಣಮ್॥4॥ 

ಪೂವಿಂ ರ್ತರಗುಣಮಯಿೀ ಯಾ ಸವಿಂ ಕ್ಾಯಿಂ ಕರ  ೀರ್ತ ಯಾ ಪಶಾಚತ್। 

ಚಾವಿಮುಬಜಾಕ್ಷವಿೀಕ್ಷಾದಕ್ಷಂ ಮೀಽಕ್ಷಿೀಹ ಸಾ ರಮಾ ಕುಯಾಿತ್॥5॥ 

ವಶಯಂ ಯಸಾಯಃ ಸಕಲಂ ದೃಶಯಂ ಯಸಾಯಃ ಸಮಸಿಮಪ ವಿಶವಮ್। 

ನಶಯತು್ ಯಾ ನ ನಶ ಯೀರ್ತೆಲಶಯತು್ ಚ ಯಾ ಕದಾಪ ನ ಕ್ತಿಶ ಯೀತ್॥6॥ 

ಜ್ಞಪ ಿೀಃ ಕರರ್ಾನಿ ಷ್ಟ್ ಪಞ್ಚ ಕೃತ ೀಹ ೀಿತುಭ ತಕರರ್ಾನಿ। 

ಬುಧ ಯೀಯುಯಿತೃಪಯಾ ಸ್ತದ ಧಾೀದ ವೈ ತತಫಲಂ ಚ ಯತೃಪಯಾ॥7॥ 

ಸಾ ಶ್ರೀರಾಶ್ರತರಕ್ಷಾದಿೀಕ್ಷಾ ದುಷ್ೆಮಿಶ್ಕ್ಷರ್ ೀ ಚ ಪಟ್ಪ್ುಃ। 

ಅಶಾವಸಯಂ ಹಿ ದಿದೃಕ್ಷ  ೀಮೀಿಽಕ್ಷ  ೀಸಿದಿವೀಕ್ಷರ್  ೀತ್ವಂ ದದಾಯತ್॥8॥ 

ಸಙ್ಘಕಗೀತಸಾಙ್ಗವ ೀದಾ ಮಙ್ಗಲದ ೀವಿೀ ಮನ  ೀಜ್ಞಸವಾಿಙ್ಘಕಗೀ। 

ಭಙ್ಕಗದಿದ  ೀಷ್ರಹಿತಾ ತಂ ಗುಣರಾಶ್ಂ ಮಮೀಕ್ಷಯೀತ್ವಪರ್ತಮ್॥9॥ 

ಶಕ್ತಿಃ ಸಂವಿತ ್ೂರ್ತಿಮಿರ್ತಃ ಪರವೃರ್ತಿಶಚ ಯದವಶ ೀ ನಿತಯಮ್। 

ಶಕ್ಾಿ ತವಮೀವ ಸುಜನ  ೀದಧರ್ತರೀಿ ತನ ಮ ಪರದಶಿಯ ಸವಪರ್ತಮ್॥10॥ 

ಕುಣೂಲರತನರ್ತಲಕಸನಾನಸಾಮಣಿಕಣಠಸ ತರಹಾರಧ್ರಾ। 

ಅಙ್ಗದಕಙ್ೆಣಕ್ಾಞ್ಕಚೀಕಞ್ುಚಕಪೀತವಸನರಶನಾಭಾ॥11॥ 
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ಸದರತನಖಚಿತಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮುದಾರಗ ರೀವ ೀಯನ ಪುರಾದಿರುಚಾ। 

ಭದ  ರೀದಯದಿನುಾವದನಾ ಪದಾಮ ಮೀ ಮಧ್ವವರದಮಿೀಕ್ಷಯತು॥12॥ 

ಯಾ ದ ೀವಿೀ ನಿಜರಮಣಸಾಯಙ್ೆಗತಾ ಪಶಯರ್ತ ಸಮ ತಂ ಸತತಮ್। 

ತಸಾಯಃ ಸುಿರ್ತಮಿರ್ತ ಕೃತವಾನೃಷ್ಣದೃಗಥಿೀಿ ಸ ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಃ॥13॥ 

ದುಗಾಿಸವಿ॥9॥ 
ಓಂ॥ ಸನನದಧಸ್ತಂಹಸೆನಧಸಾಾಂ ಸವಣಿವರ್ಾಿಂ ಮನ  ೀರಮಾಮ್। 

ಪೂರ್ ೀಿನುಾವದನಾಂ ದುಗಾಿಂ ವಣಿಯಾಮಿ ಗುರ್ಾಣಿವಾಮ್॥1॥ 

ಕ್ತರೀಟ್ಪ್ಹಾರಗ ೈವ ೀಯನ ಪುರಾಙ್ಗದಕಙ್ೆರ್ ೈಃ। 

ರತನಕ್ಾಞ್ಚಚಾ ರತನಚಿತರಕುಚಕಞ್ುಚಕತ ೀಜಸಾ॥2॥ 

ವಿರಾಜಮಾನಾ ರುಚಿರಾಮಬರಾ ಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮಣಿೂತಾ। 

ರತನಮೀಖಲಯಾ ರತನವಾಸ  ೀಪರ ವಿಭ ಷಿತಾ॥3॥ 

ವಿೀರಶೃಙ್ಖಲಯಾ ಶ ್ ೀಭಿಚಾರುಪಾದಸರ  ೀರುಹಾ। 

ರತನಚಿತಾರಙ್ುಗಲ್ಲೀಮುದಾರರತನಕುಣೂಲಮಣಿೂತಾ॥4॥ 

ವಿಚಿತರಚ ಡಾಮಣಿನಾ ರತ  ನೀದಯರಿ್ತಲಕ್ ೀನ ಚ। 

ಅನಘಯಿನಾಸಾಮಣಿನಾ ಶ ್ ೀಭಿತಾಽಽಸಯಸರ  ೀರುಹಾ॥5॥ 

ಭುಜಕ್ತೀತಾಯಿ ರತನಚಿತರಕಣಠಸ ತ ರೀಣ ಚಾಙ್ಘಕೆ ತಾ। 

ಪದಾಮಕ್ಷಿಣಿೀ ಸುಬಿಮಬೀಷಿಠೀ ಪದಮಗಭಾಿದಿಭಿಃ ಸುಿತಾ॥6॥ 

ಕಬರೀಭಾರವಿನಯಸಿಪುಷ್ಪಸಿಬಕವಿಸಿರಾ। 

ಕಣಿನಿೀಲ  ೀತಪಲರುಚಾ ಲಸದ ಿಿಮಣೂಲರ್ತವಷ್ಾ॥7॥ 

ಕುನಿಲಾನಾಂ ಚ ಸನಿತಾಯ ಶ ್ ೀಭಮಾನಾ ಶುಭಪರದಾ। 

ತನುಮಧಾಯ ವಿಶಾಲ  ೀರಃಸಾಲಾ ಪೃಥುನಿತಮಿಬನಿೀ॥8॥ 

ಚಾರುದಿೀಘಿಭುಜಾ ಕಮುಬಗಿರೀವಾ ಜಙ್ಕರಯುಗಪರಭಾ। 

ಅಸ್ತಚಮಿಗದಾಶ್ಲಧ್ನುರಾಾಿರ್ಾಙ್ುೆಶಾದಿನಾ॥9॥ 

ವರಾಭಯಾಭಾಯಂ ಚಕ್ ರೀಣ ಶಙ್ಘ ಖೀನ ಚ ಲಸತೆರಾ। 

ದಂಷ್ಾಾಗರಭಿೀಷ್ರ್ಾಸ  ಯೀತಾಹುಙ್ಕೆರಾದಿಿತದಾನವಾ॥10॥ 
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ಭಯಙ್ೆರೀ ಸುರಾರೀರ್ಾಂ ಸುರಾರ್ಾಮಭಯಙ್ೆರೀ। 

ಮುಕುನಾಕ್ತಙ್ೆರೀ ವಿಷ್ುಣಭಕ್ಾಿನಾಂ ಮೌಕಿಶಙ್ೆರೀ॥14॥ 

ಸುರಸ್ತ್ೀಕ್ತಙ್ೆರೀಭಿಶಚ ವೃತಾ ಕ್ಷ ೀಮಙ್ೆರೀ ಚ ನಃ। 

ಆದೌ ಮುಖ್  ೀದಿಗೀಣಿನಾನಾಽಽಮಾನಯಾ ಸಗಿಕರೀ ಪುನಃ॥15॥ 

ನಿಸಗಿಮುಕ್ಾಿ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ರ್ತರವಗಿಫಲದಾಯಿನಿೀ। 

ನಿಸು(ಶು)ಮಿಸು(ಶು)ಮಿಸಂಹರ್ತರೀಿ ಮಹಿಷ್ಾಸುರಮದಿಿನಿೀ॥16॥ 

ತಾಮಸಾನಾಂ ತಮಃ ಪಾರಪ ಾೈ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಪರವರ್ತಿಕ್ಾ। 

ತಮೀಭಿಮಾನಿನಿೀ ಪಾಯಾದುಾಗಾಿ ಸವಗಾಿಪವಗಿದಾ॥17॥ 

ಇಮಂ ದುಗಾಿಸಿವಂ ಪುಣಯಂ ವಾದಿರಾಜಯರ್ತೀರತಮ್। 

ಪಠ್ನಿವಜಯತ ೀ ಶತ ರನೃತುಯಂ ದುಗಾಿಣಿ ಚ  ೀತಿರ ೀತ್॥18॥ 

ಶ್ರೀರಾಮಪಞ್ಚಕಮ್॥10॥ 
ಪಾರತಃ ಸಮರಾಮಿ ರಘುನಾಥಪದಾರವಿನಾಂ ಮನಾಸ್ತಮತಂ ಮಧ್ುರಭಾಷ್ವಿಶಾಲಫಾಲಮ್। 

ಕರ್ಾಿವಲಮಿಬಚಲಕುಣೂಲಲ  ೀಲಗಣೂಂ ಕರ್ಾಿನಿದಿೀಘಿನಯನಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಮ್॥ 

ಪಾರತಭಿಜಾಮಿ ರಘುನಾಥಪದಾರವಿನಾಂ ರಕ್ಷ  ೀಗರ್ಾಯ ಭಯದಂ ವರದಂ ದಿವಜ ೀಭಯಃ। 
ಯದಾರಜಯಸಂಸದಿ ವಿಭಜಯ ಮಹ ೀಶಚಾಪಂ ಸ್ತೀತಾಕರಗರಹಣಮಣೂಲಮಾಪ ಸಧ್ಯಃ॥2॥ 

ಪಾರತನಿಮಾಮಿ ರಘುನಾಥಪದಾರವಿನಾಂ ವಜಾರಙ್ುೆಶಾದಿಶುಭರ ೀಖಧ್ವಜಾವಹಂ ಮೀ। 

ಯೀಗಿೀನಾಿಮಾನಸಮಧ್ುವರತಸ ೀವಯಮಾನಂ ಶಾಪಾಪಹಂ ಸಪದಿ ಗೌತಮಧ್ಮಯಿಪತಾನಾಃ॥3॥ 

ಪಾರತಃ ಶರಯೀ ಶುರರ್ತನುತಾಂ ರಘುನಾಥಕ್ತೀರ್ತಿ ನಿೀಲಾಮುಬದ  ೀತಪಲಸ್ತತ ೀತರರತನನಿೀಲಾಮ್। 
ಆಮುಕಿಮೌಲ್ಲಕವಿಭ ಷ್ಣಭ ಷ್ರ್ಾಢಾಯಂ ಧ ಯೀಯಾಂ ಸಮಸಿಮುನಿಭಿಜಿನಮೃತುಯಹನಿ್ೀಮ್॥4॥ 

ಪಾರತವಿದಾಮಿ ವಚಸಾ ರಘುನಾಥನಾಮ ವಾಗ  ಾೀಷ್ಹಾರ ಸಕಲಂ ಶಮಲಂ ನಿಹನಿಿ। 

ಯತಾಪವಿರ್ತೀ ಸವಪರ್ತನಾ ಸಹ ಭ  ೀಕೃಕ್ಾಮಾ ಪರೀತಾಯ ಸಹಸರಹರನಾಮಸಮಂ ಜಜಾಪ॥5॥ 

ಯಃ ಶ ್ ಿೀಕಪಞ್ಚಕಮಿದಂ ನಿಯತಂ ಪಠ ೀದಯಃ ಪಾರತಃ ಪರಭಾತಸಮಯೀ ಪುರುಷ್ಃ ಪರಬುದಧಃ। 
ಶ್ರೀರಾಮಕ್ತಙ್ೆರಜನ ೀಷ್ು ಸ ಏವ ಮುಖ್  ಯೀ ಭ ತಾವ ಪರಯಾರ್ತ ಹರಲ  ೀಕಮನನಯಲಭಯಮ್॥6॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಪಞ್ಚಕಂ ಜಾನಕ್ತೀಪತ ೀಃ। 
ಶರವರ್ಾತ್ ಸವಿಪಾಪಘನಂ ಪಠ್ನಾನುಮಕ್ತಿದಾಯಕಮ್॥7॥ 
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ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಮ್॥11॥ 
ಕಪಕಟ್ಪ್ಕಧ್ುರೀಣಃ ಕ್ಾಮುಿಕನಯಸಿರಾಾಣಃ ಕ್ಷಪತದಿರ್ತಜಸ ೈನಯಃಕ್ಷರ್ತರಯೀಷ್ವಗರಗಣಯಃ। 
ಜಲಧಿರಚಿತಸ ೀತುಜಾಿನಕ್ತೀತ  ೀಷ್ಹ ೀತುಃ ಪಥಿ ಪಥಿ ಗುಣಸಾನಾಿಃ ಪಾತು ಮಾಂ 

ರಾಮಚನಾಿಃ॥1॥ 

ಶ್ರೀಮರ್ತೆರೀಟ್ಪ್ವಿಭಾರಜಿಶ್ರಾ ರಾಮಃ ಶ್ರ  ೀಽವತು। 

ಕುಟಿಪಲಾಲಕಸಂಶ ್ ೀಭಿಲಲಾಟಾನಿಃ ಸುರಾಥಿಿತಃ॥2॥ 

ಮಾಣಿಕಯಮೌಕ್ತಿಕ್  ೀದಾಿಸ್ತರ್ತಲಕಃ ಸ ಯಿವಂಶಜಃ। 

ಲಲಾಟ್ಪ್ಂ ಪಾತು ಸುಭ ರಮೀಿ ಕ್ೌಲಸಾಯನನಾನ  ೀ ಭುರವೌ॥3॥ 

ಧ್ನುವಿಿದಾಯಪಾರದೃಶಾವ ನ ೀತ ರೀ ಪಾತವಬಜಲ  ೀಚನಃ। 

ಲಸನಾನಸಾಪುಟ  ೀ ನಾಸಾಂ ವಿಶಾವಮಿತರವೃತ  ೀಽವತು॥4॥ 

ಬಿಮಬೀಷ್  ಠೀಽವಾಯನಮದಿೀಯೌಷ್ ಠೌ ಶಮುಿಕ್ಾಮುಿಕಭಞ್ಜನಃ। 

ಕುನಾಕ್  ೀಶಲಸದಧನ  ಿೀ ದನಾಿನ ಮ ಜಾನಕ್ತೀಪರ್ತಃ॥5॥ 

ಮನ  ೀಜ್ಞರಸನ  ೀ ಜಿಹಾವಂ ಪಾತು ಲ  ೀಕಮಯಾನಿಕೃತ್। 

ವಾಚಂ ವಾಯಖ್ಾಯವಿದಗ  ಧೀಽವಾಯತಾಕಿಸಾಮಾರಜಯಸಮಿಿಮಃ॥6॥ 

ಆಸಯಂ ಚನ  ಾಿೀಪಮಾಸ  ಯೀಽವಾಯದಾರಮಚನ  ಾಿೀ ವನ ೀಚರಃ। 

ಕಮುಬಗಿರೀವೀಽವತು ಗಿರೀವಾಂ ಖರದ ಷ್ಣಸ ೈನಯಜಿತ್॥7॥ 

ಚಾರುದಿೀಘಿಕರಃ ಪಾಣಿೀ ಮಾರೀಚಮೃಗಲುಬಧಕಃ। 

ಕಙ್ೆರ್ಾಙ್ಗದಮುದಾರಢ  ಯೀಽಙ್ುಗಲ್ಲೀಸಾಕಿಪರಯಾಕೃರ್ತಃ॥8॥ 

ಪಾತು ಪೀನಾಂಸಯುಗ  ಮಽಸೌ ಹನ ಮನನಯನ  ೀತ್ವಃ। 

ಹಾರಕ್ೌಸುಿಭಭ ತೆಣಠಮ ಲಂ ಸುಗಿರೀವಸಖಯಕೃತ್॥9॥ 

ಉರಃ ಪಾತು ಮಹ  ೀರಸೆಃತಾಲಾತಾಮಸುರಖಣೂನಃ। 

ಮಧ್ಯಂ ಕೃಶಲಸನಮಧ್ಯಃ ಪಾತು ವಾಲಯಙ್ಗಭ ೀದನಃ॥10॥ 

ದಭಿಶಾಯಿೀ ವಿಭುಃ ಪಾತು ವಲ್ಲೀಸ್ತ್ವಲ್ಲಪಲಿವಃ। 

ತನ ದರಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಕೃತಸ ೀತುಮಿಹಾಣಿವ ೀ॥11॥ 

ನಿಮನನಾಭಿಃ ಪರಭುಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕಪಚಮ ಪರ್ತಃ। 

ಪೀತಾಮಬರಃ ಸುಫರತಾೆಞ್ಕಚೀದ  ಯೀತಮಾನಕಟಿಪದವಯಃ॥12॥ 
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ಲಙ್ಕೆಪಾರಕ್ಾರನಿಭ ೀಿದಿೀ ರಾಮಃ ಪಾತು ಕಟಿಪಂ ಮಮ। 

ಉರ  ಕರಕರ  ೀರುಮೀಿ ಚಾರುರಾಾಣಧ್ನುಧ್ಿರಃ॥13॥ 

ಜೃಮಿಿರಾವಣಸ ೈನಾಯಬಿಧಕುಮಿಸಮಿವಕ್  ೀಟಿಪಧ್ ಃ। 

ಜಾನುನಿೀ ವೃತಿವಿಲಸಜಾಜನುಯುಗ  ಮ ಮಮಾವತು॥14॥ 

ಕುಮಿಕರ್ಾಿದಿನಿಭಿಙ್ಗದಮಿೀಲ್ಲಸಮಸಾಯಕಃ। 

ಜಙ್ಘ ರೀ ತುಙ್ಘ ಗೀಭದನಾಿಭಜಙ್ಕರಯುಗ  ಮಽವತು ಪರಭುಃ॥15॥ 

ದಶಾನನಶ್ರ  ೀರಣಯಪರಶವಧ್ಪರಾಕರಮಃ। 

ಮುಕ್ಾಿಙ್ುೆರಸಮಶ್ರೀಮದುಗಲ  ಫೀ ಗುಲೌಫ ಮಮಾವತು॥16॥ 

ಸಸಮಿಿಮಸುರಶ ರೀಣಿೀಶ್ರ  ೀಜುಷ್ಾಟಙ್ಘಕರಿಪಲಿವಃ। 

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಮೀ ನಿತಯಂ ವಿಭಿೀಷ್ಣಪದಪರದಃ॥17॥ 

ನಖ್ಾನ್ ಪಾತು ನಖಶ ರೀಣಿೀಶಶ್ದ  ಯೀರ್ತತದಿಙ್ುಮಖಃ। 

ಅಗಿನಜಾವಲ  ೀದಿತಸ್ತವೀಯಸ್ತೀತ  ೀವಿೀತಚಿಛದಾಕೃರ್ತಃ॥18॥ 

ರಕಿಪಾದತಲಾದಿತಯಃ ಪಾತು ಪಾದತಲ ೀ ಮಮ। 

ಪಾರಪಾಿಯೀಧಾಯಪುರ ೈಶವಯಿಃ ಪಾರಚಾಯಂ ಪಾತು ಮನ  ೀರಮಃ॥19॥ 

ಧ್ಮಿಪರವತಿಕಃ ಪಾಯಾದವಾಚಾಯಂ ನಿೀರದದುಯರ್ತಃ। 

ಪಾತು ಪರರ್ತೀಚಾಯಂ ಯಜಿವೀನ  ಾಿೀ ಹನ ಮತಾಪರಮೀಷ್ಠಾದಃ॥20॥ 

ಉದಿೀಚಾಯಮುದಗತಾಯೀಗವಿದ ೀಹತನಯಾಪರಯಃ। 

ಅಧ  ೀಽಧ್ಃಕೃತಪಾಪೌಘಃ  ಪಾತು ರಾಮೀಽಖಿಲಾಗರಣಿೀಃ॥21॥ 

ಊಧ್ವಿಮುನಿನೀತಸಜಿಜೀವನಾನಾಸಙ್ರಸುಖಪರದಃ। 

ಯ ಇದಂ ರಘುನಾಥಸಯ ಕವಚಂ ಬಿಭೃಯಾನನರಃ॥22॥ 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ರಚಿತಂ ನಿಮಿಲಂ ದೃಢಮ್। 

ಸರಷ್ಟಂ ತಂ ನ ೈವ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಪಾಪಾನಿ ರಪವೀಽಪ ವಾ॥23॥ 

ವಿಪದ  ೀ ವಾಯಧ್ಯೀ ವಾಽಪ ಶಕುನವನಿಿ ಶರ  ೀಪಮಾಃ। 

ಅರಂ ಜಿತಾವ ತು ಸಂಸಾರಂ ಯಸಾಯತಯನ ಿೀಽಪುನಭಿವಮ್॥24॥ 
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ಶ್ರೀರಾಮದಶಕಮ್॥12॥ 
ಓಂ॥ ಹ ೀ ರಾಮ ಜಲದಶಾಯಮ ಸಾವಮಿನಿನದ  ೀಿಷ್ಪೂರುಷ್। 

ಭಿೀಮ ತಾಮಸಯೀನಿೀನಾಂ ಮಾ ಮಾ ಮುಞ್ಚ ತವಾನುಗಾನ್॥1॥ 

ಉಪಕೃತ ಯೈ ಸಜಜನಾನಾಮಪಕೃತ ಯೈ ತಥಾಽಸತಾಮ್। 

ನಮತಾಮಂಹಸ  ೀ ಹತ ಯೈ ಭ ತ ಯೈ ಸವಿದಿವೌಕಸಾಮ್॥2॥ 

ಭಿೀತ ಯೈ ಖರಾದಿದ ೈತಾಯನಾಂ ಪರೀತ ಯೈ ಚ ವನವಾಸ್ತನಾಮ್। 

ಸವಸಾಯಪ ಮಹಿಮೀನನತ ಯೈ ನಿೀತ ಯೈ ಚಾರಣಯಚಾರರ್ೌ॥3॥ 

ಬರಹಮರುದಾರದಿಭಿದ ೀಿವ ೈರಚಿಿತೌ ಶುರರ್ತಚಚಿಿತೌ। 

ಜ್ಞಾನಾನನಾಮಯೌ ಧಾಯತೃಪರಯೌ ಸವಿಗುರ್ಾಶರಯೌ॥4॥ 

ಧ್ವಜವಜಾರಙ್ುೆಶಾಮಿೀಜರಾಜಿತೌ ರಾಜಪೂಜಿತೌ। 

ರಕಿಪದೌಮಪಮೌ ಧ್ವಸಿಶರಮೌ ವಿದಾರವಿತಭರಮೌ॥5॥ 

ನಾರೀಕೃತಶ್ಲೌ ರಮಯತಳೌ ದಿವಾಯಙ್ುಗಲ್ಲೀದಲೌ। 

ವೃತಿಮೌಕ್ತಿಕಸಙ್ಕೆಶನಖ್ೌ ರ್ತರಜಗರ್ತೀಸುಖ್ೌ॥6॥ 

ವಿಚಿತರಭ ಷ್ರ್  ೀಪ ೀತೌ ಭಿೀಷ್ರ್ೌ ತಯಕಿದ ಷ್ರ್ೌ। 

ಲಕ್ಷಿಾೀಧ್ರಾಕರಾಮಿೀಜಸ ೀವಿತೌ ಸ್ತದಧಭಾವಿತೌ॥7॥ 

ಅನನಿವ ೈದಿಕಪದಾಸಪದೌ ಸವಜನಸಮಪದೌ। 

ಅಜಾಣೂಭಞ್ಜನೌ ಧ್ ತಾಞ್ಜನೌ ಭುವನರಞ್ಜನೌ॥8॥ 

ಕ್ಷಾಾಭಾರಹಾರರ್ೌ ಮುಕ್ತಿಕ್ಾರರ್ೌ ಭವವ ೈರರ್ೌ। 

ಪಾಥಿದತಿಧ್ನೌ ಯುಕ್ಾಾಽಪಾಥಿೀಿಕೃತಸುಯೀಧ್ನೌ॥9॥ 

ತ ೀ ವನೌತು್ಕಯತ  ೀ ಭ ಮಿಪಾವನೌ ಪರಣತಾವನೌ। 

ಸ್ತೀತಾಭಿರಾಮೌ ಶ್ರೀರಾಮಚರರ್ೌ ಶರಣಂ ಮಮ॥10॥ 

ಇಮಾನಿ ದಶ ಪದಾಯನಿ ಶರಮಾಪಹೃತಯೀ ಸತಾಮ್। 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಕೃರ್ತನಾ ರಚಿತಾನಿ ವ ೈ॥11॥ 
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ರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃಷ್ಣಸುರಿ್ತಃ॥13॥ 
ಪಾಲಯಾಚುಯತ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯಾಕಮಲಾಲಯ। 

ಲ್ಲೀಲಯಾಧ್ೃತ ಭ ಧ್ರಾಮುಬರುಹ  ೀದರ ಸವಜನ  ೀದರ॥ಧ್ುರ॥ 
ಮಧ್ವಮಾನಸಪದಮಭಾನುಸಮಂ ಸಮರ ಪರರ್ತ ಸಂಸಮರ 

ಸ್ತನಗಧನಿಮಿಲಶ್ೀತಕ್ಾನಿಿಲಸನುಮಖಂ ಕರುರ್  ೀನುಮಖಮ್। 
ಹೃದಯಕಮುಬಸಮಾನಕನಧರಮಕ್ಷಯಂ ದುರತಕ್ಷಯಂ 

ಸ್ತನಗಧಸಂಸುಿತರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಮ್॥1॥ಪಾ.. 
ಅಙ್ಗದಾದಿಸುಶ ್ ೀಭಿಪಾಣಿಯುಗ ೀನ ಸಙ್ುುಭಿತ ೈನಸಂ 

ತುಙ್ಗಮಾಲಯಮಣಿೀನಾಿಹಾರಸರ  ೀರಸಂ ಖಲನಿೀರಸಮ್। 
ಮಙ್ಗಲಪರದಮನಾದಾಮವಿರಾಜಿತಂ ಭಜತಾಜಿತಂ 

ತಂ ಗೃರ್ ೀ ವರರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಮ್॥2॥ ಪಾ.. 
ಪೀನರಮಯತನ ದರಂ ಭಜ ಹ ೀ ಮನಃ ಶುಭ ಹ ೀ ಮನಃ 

ಸಾವನುಭಾವನಿದಶಿನಾಯ ದಿಶನಿಮಥಿಿಸುಶನಿಮಮ್। 
ಆನತ  ೀಽಸ್ತಮ ನಿಜಾಜುಿನಪರಯಸಾಧ್ಕಂ ಖಲರಾಾಧ್ಕಂ 

ಹಿೀನತ  ೀಜಿಿತರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಂ ॥3॥ ಪಾ.. 
ಹ ೀಮಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮಾಲ್ಲಕ್ಾರಶನಾಞ್ಕಚತಂ ತಮವಞ್ಕಚತಂ 

ರಕಿಕ್ಾಞ್ಚನಚಿತರವಸ್ಕಟಿಪಂ ಘನಪರಭಯಾ ಘನಮ್। 
ಕಮರನಾಗಕರ  ೀಪಮೀರುಮನಾಮಯಂ ಶುಭಧಿೀಮಯಂ 

ನೌಮಯಹಂ ವರರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಮ್॥4॥ ಪಾ.. 
ವೃತಿಜಾನುಮನ  ೀಜ್ಞಜಙ್ರಮಮೀಹದಂ ಪರಮೀಹದಂ 

ರತನಕಲಪನಖರ್ತವಷ್ಾ ಹೃತಹೃತಿಮಸುಿರ್ತಮುತಿಮಮ್। 
ಪರತಯಹಂ ರಚಿತಾಚಿನಂ ರಮಯಾ ಸವಯಾಽಽಗತಯಾಸವಯಂ 

ಚಿತಿ ಚಿನಿಯ ರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಂ॥5॥ ಪಾ.. 
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ಚಾರುಪಾದಸರ  ೀಜಯುಗಮರುಚಾಽಮರ  ೀಚಚಯಚಾಮರ  ೀ- 

ದಾರಮ ಧ್ಿಜಭಾರಮಣೂಲರಞ್ಜಕಂ ಕಲ್ಲಭಞ್ಜಕಮ್। 
ವಿೀರತ  ೀಚಿತಭ ಷ್ಣಂ ವರನ ಪುರಂ ಸವತನ ಪುರಂ 

ಧಾರಯಾಽಽತಮನಿ ರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಮ್॥6॥ ಪಾ.. 
ಶುಷ್ೆವಾದಿಮನ  ೀಽರ್ತದ ರತರಾಗಮೀತ್ವದಾಗಮಂ 

ಸತೆವಿೀನಾಿವಚ  ೀವಿಲಾಸಮಹ  ೀದಯಂ ಮಹಿತ  ೀದಯಮ್। 
ಲಕ್ಷಯಾಮಿ ಯರ್ತೀಶವರ ೈಃ ಕೃತಪೂಜನಂ ಗುಣಭಾಜನಂ 

ಧಿಕೃತ  ೀಪಮರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಮ್॥7॥ ಪಾ.. 
ನಾರದಪರಯಮಾವಿಶಾಮುಬರುಹ ೀಕ್ಷಣಂ ನಿಜಲಕ್ಷಣಂ 

ತಾರಕ್  ೀಪಮಚಾರುದಿೀಪಚಯಾನಿರ ೀ ಗತಚಿನಿ ರ ೀ। 
ಧಿೀರ ಮಾನಸ ಪೂಣಿಚನಾಿಸಮಾನಮಚುಯತಮಾನಮ 

ದಾವರಕ್  ೀಪಮರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಂ ಹರಮಾಲಯಮ್॥8॥ ಪಾ.. 
ರೌಪಯಪೀಠ್ಕೃತಾಲಯಸಯ ಹರ ೀಃ ಪರಯಂ ದುರತಾಪರಯಂ 

ತತಪದಾಚಿಕವಾದಿರಾಜಯರ್ತೀರತಂ ಗುಣಪೂರತಮ್। 
ಗ  ೀಪಯಮಷ್ಟಕಮೀತದುಚಚಮುದ ೀ ಮಮಾಸಿ್ತವಹ ನಿಮಿಮ 

ಪಾರಪಯಸೌಖಯಫಲಾಯ ತತರ ಸುಕ್  ೀಮಲಂ ಹೃತಧಿೀಮಲಮ್॥9॥  

ಪಾಲಯಾಚುಯತ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯಾಕಮಲಾಲಯ। 

ಲ್ಲೀಲಯಾಧ್ೃತಭ ಧ್ರಾಮುಬರುಹ  ೀದರ ಸವಜನ  ೀದರ॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸುಿರ್ತಃ॥14॥ 
ಓಂ ಹಿತಂ ನ ಜಾನಾಮಯಹಿತಂ ನ ಜಾನ ೀ ನಾಕತುಿಮಿೀಶ ್ ೀ ನ ಚ ಕತುಿಮಿೀಶಃ। 

ಯಥಾ ನಟಾನಾನಟ್ಪ್ಕದಾರುಯನ್ಂ ತಥಾ ಹರ ೀಃ ಪ ರೀರಣಯೈವ ವತ ೀಿ॥1॥ 

ಯದಭ ತಿದಧರ ೀಯಿಚಚ ನಾಭ ತಚಚ ಹರ ೀಃ ಪರಾತ್। 

ಜಿೀವೀ ವಿಷಿಟಗೃಹಿೀತ  ೀಽಸಾಮರ್ತೆಂ ಭವ ೀರ್ತೆಂ ಚ ನ  ೀ ಭವ ೀತ್॥2॥ 

ಕಮಿರ್  ೀ ಯದಿ ತತೆಮಿ ಸಾವನಿಷ್ಟಂ ಕುರುತ ೀ ಕುತಃ। 

ಅನಾದಯನಿಷ್ಟಕಮಾಿಣಿ ಕರ  ೀತಯನಯವಶ ್ ೀ ಧ್ುರವಮ್॥3॥ 
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ನಿತ  ಯೀ ಜಿೀವೀಽಸವತನ್ಶ ಚೀದನಿತಯಂ ಕಮಿ ಜನಮನಿ। 

ಸ್ತಾತೌ ಲಯೀ ಪರಾಪ ೀಕ್ಷಮನಾಯಧಿೀನಂ ಕಥಂ ನ ತತ್॥4॥ 

ಯತ ಇತ ಯೀಕವಚನಾದ ೀಕ್  ೀ ದಾಧಾರ ಚ ೀತಯಲಮ್। 

ಸಪಷ್ಟಶುರತ ೀನಿ ಕಮಾಿಣಿ ಕಮಿದಾವರಾ ನ ಚ ೀತನಾಃ॥5॥ 

ಅನನಾಿಃ ಸವಿಜಗತಾಂ ಕತಾಿರ  ೀ ಲಾಘವಾದಪ। 

ಲ  ೀಕ್ ೀಽದೃಷ್ಟದಾವರಕತೃಿಮಾತಾರತಾೆವಪ ಕ್ತರಯಾಜನ ೀಃ॥6॥ 

ಕೃರ್ತಪೂವಿಕಕತ ೈಿವ ಕತಾಿಽನಯಸ ಿಪಚಾರತಃ। 

ಅನಯಥಾ ಕನಯಕ್ಾಯಾಃ ಸಾಯದಿತಾಿಽಪ ಪತೃವರ್ತಪತಾ॥7॥ 

ಅತ  ೀ ನಾಮುಖಯಕತ ೈವ ಮಹಾಕ್ಾಯಿಮಿದಂ ಭವ ೀತ್। 

ಕ್ತಂ ಸ್ತ್ೀಪುಂಸ  ೀವಿಿನಾಽಪ ಸಾಯತುಪತರಃ ಪುತ ರೀಷಿಟಮಾತರತಃ॥8॥ 

ನ ಚ ೀದುಪಾದಾನಮಪ ತದವತಾ್ಾದೌಪಚಾರಕಮ್। 

ದೃಷ್ಾಟನುಸಾರತಸಿಚ ಚೀತೆತಾಿಽಪ ಸಾಯತಿಥ ೈವ ಹಿ॥9॥ 

ಅದೃಷ್ಟಮಪ ಬಿೀಜಾದಯಂ ಕಲಪಾಂ ಫಲಬಲಾದಯಥಾ। 

ತಥಾಽದೃಷ್  ಟೀಽಪ ಕತಾಿಽಸಯ ಕಲಪಾಃ ಕ್  ೀಽಪುಯರುಶಕ್ತಿಮಾನ್॥10॥ 

ನ ಚ ಕ್ಾಲಾದಿಕಂ ತಸಯ ಪ ರೀರಕಂ ಜಡವಸುಿನಃ। 

ಸವತಃ ಪರವೃತಾಯೀಗ ೀನ ಪ ರೀಯಿತಾವತೆತೃಿತ  ೀಽನಯತಃ॥11॥ 

ನಾಪ ತತ ರೀರಕ್  ೀ ಬರಹಾಮ ನ ೀಶ ್ ೀ ನ ೀನ  ಾಿೀಽಪರ ೀ ಕುತಃ। 

ಅಙ್ರಿಾಚಿನ ೀನ ತರಿ್ತೀಥಿಜುಷ್ಾಟಾ ತದಾತಿಭ ತವತಃ॥12॥ 

ಕ್ತಞ್ಚ ಸೃಜಯಂ ವಶ ೀ ಸರಷ್ುಟಹಾಿಯಿಂ ಹತುಿವಶ ೀ ಪರಮ್। 

ಪಾತುವಿಶ ೀ ಸ್ತಾತಂ ಸವಿಮತ  ೀ ವಿಷ್  ಣೀವಿಶ ೀಽಖಿಲಮ್॥13॥ 

ನ ಪತಾಽಧಿಪರ್ತನೄಿರ್ಾಂ ನ ಹತಾಿ ಯಾಮಕ್  ೀಽಪ ವಾ। 

ಕ್ತನುಿ ರಕ್ಷಕ ಏವಾತ  ೀ ವಿಷ್ುಣರ ೀವ ಜಗತಪರ್ತಃ॥14॥ 

ದಶದಿಕಪರ್ತಭಾವ ೀನ ದ ೀವಾ ಬರಹ ಮಶಪೂವಿಕ್ಾಃ। 

ಖರ್ಾೂಧಿಪತಯೀ ವಿಷ್ುಣಸಿದಭಾವಾಜಜಗತಪರ್ತಃ॥15॥ 

ಅಸಯ ದ ೀವಸ ಯೀರ್ತ ವ ೀದ ೀ ಯಥಾ ವಿಷ್  ಣೀವಿಶ ೀ ಹರಃ। 

ಸಪಷ್ಟಂ ಶುರತಸಿಥಾ ವ ೀದ ೀ ನ ಕ್ಾವಪೀಶವಶ ೀ ಹರಃ॥16॥ 
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ಶೌರತ  ೀ ಲಬಧಪದಃ ಸ  ೀಮೀ ನ ೀಶ ್ ೀ ವ ೀದವಿದಾಂ ಮತ ೀ। 

ವಿಶಾವಧಿಕತವಗಿೀಃ ಸಾವಕ್ಾಶ ೀನಾಾಿದಿಶುರತಾವಿವ॥17॥ 

ಸ  ೀಽರ  ೀದಿೀದಿರ್ತ ವ ೀದ ೀ ಹಿ ರ  ೀದನಾದುರದರತ  ೀದಿತಾ। 

ನ ತ ೀ ಮಹಿತವಮಿರ್ತ ತು ವಿಷ್  ಣೀರಸಮತ  ೀದಿತಾ॥18॥ 

ಯಾ ಹುಯಚ ಛೀಷ್ಣಭಾಗ  ೀ ವ ೈ ರುದರ ಇತಾಯಹ ವ ೀದವಾಕ್। 

ಜುಷ್ ೀಥಾಂ ಯಜ್ಞಮಿತಾಯದಾಯ ಸಾ ವಿಷ್ುಣಂ ವಕಾತಸ್ ರಾಟ್॥19॥ 

ಪರಲಯೀ ವಟ್ಪ್ಪತ ರೀಽಪು್ ಶ ೀತ ೀ ನಾರಾಯಣಃ ಕ್ತಲ । 

ತದಾ ಕ್ಾವನ ಯೀ ಸುರಾಸಿಸಾಮತ್ವ ೀಿಶ ್ ೀ ವಿಷ್ುಣರ ೀವ ಹಿ॥20॥ 

ಕ್ತಞ್ಚ ಗಿೀತ  ೀಪನಿಷ್ದಿ ಸವಿಂ ದಿವಪುರುಷ್ಾಖಯಯಾ। 

ಸಙ್ಗೃಹಿೀತಂ ಹರಸ ಿವೀಕಃ ಪುರುಷ್  ೀತಿಮ ಈರತಃ॥21॥ 

ರಾಮಃ ಪರಭ  ರಾಮಭೃತಾಯ ದ ೀವಾಃ ಸವ ೀಿಽಪ ವಾನರಾಃ। 

ಕೃಷ್ಣಃ ಪರಭುಃ ಕೃಷ್ಣಭೃತಾಯ ದ ೀವಾ ಧ್ಮಾಿತಮಜಾದಯಃ॥22॥ 

ಅಹಿತಿಮೀ ಹಯಗರಪೂಜಾಮಹಿತಯನ  ಯೀ ನ ಸಂಸದಿ। 

ಯಥ ೈವ ೀಹ ತಥಾಽಮುತರ ತದಿವಷ್ುಣರಖಿಲಪರಭುಃ॥23॥ 

ತಸಾಮತ್ವ ೀಿಶವರ  ೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಸವಿಂ ಸವಿತರ ಸವಿದಾ। 

ಪರವತಿಯರ್ತ ಸವಿತರ ಸವಿಶಕ್ತಿಃ ಸನಾತನಃ॥24॥ 

ಯದ ಿತಂ ಭ ತಮೀತಸಾಮದಿವಚಚ ಭವರ್ತ ಪರಭ  ೀಃ। 

ಭಾವಯಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀಹಯಸಯ ಕೃಪಯಾ ನಾನಯತಃ ಕವಚಿತ್॥25॥ 

ಅತಃ ಸವ ೀಿಷ್ಟಲಾಭಾಯ ಸವಾಿನಿಷ್ಟನಿವೃತಿಯೀ। 

ತಮಜಯಿಮಚಿಯ ಸುಿತಯಂ ಸುಿಹಿ ನಮಯಂ ನಮಾಚುಯತಮ್॥26॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಮೀವಂ ಕೃಷ್ಣಸಿವಂ ನವಮ್। 

ಪಠ್ನ್ ಸವ ೀಿಷ್ಟಮಾಪ್ನೀರ್ತ ಸವಾಿನಿಷ್ಟನಿವೃರಿ್ತಮಾನ್॥27॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸುಿರ್ತಃ॥15॥ 
ಓಂ। ಯದಿ ದಿಶಸ್ತ ನಯನಪಟ್ಪ್ುತಾಂ ತಹಿಿ ಭವಚಚರಣಕಮಲಸ ೀವಾಯೈ। 

ಆಯಾಸಾಯಮಿ ದಯಾಲ  ೀ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ೀತ ಪಜಯಾಮಿ ಕಥಮನಧಃ॥1॥ 
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ಸಮಿವಾವಿತಸಯ ಪುಂಸ  ೀ ಮರರ್ಾದರ್ತರಚಯತ ೀ ಕ್ತಲಾಕ್ತೀರ್ತಿಃ। 

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾಸು ಹಿ ಗಿೀತಂ ಭವತಾ ಭವತಾಪರ್ತಮಿರರವ ೀ॥2॥ 

ನಾನಾಪರಾಧ್ಶತಕಂ ಹಿೀನ ೀ ಯದಯಸಿ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಮಯಿ ಮತ ಿೀ। 

ದಿೀನಾನಾಮುದಧತಾರಿ ಕ್ಷನಿವಯಂ ತತುಮಾವತಾ ಭವತಾ॥3॥ 

ಕುನಿಲಸನಿರ್ತಲಸ್ತತಂ ಚ ಡಾತರಯಶ ್ ೀಭಿಮೌಲ್ಲಭಾಗಮಹಮ್। 

ಶತಪತರಪತರನ ೀತರಂ ಶಶ್ವದನಂ ಪರರ್ತದಿನಂ ದಿದೃಕ್ಷಾಮಿ॥4॥ 

ಕುಣೂಲಮಣಿೂತಗಣೂಂ ಕಮುಬಗಿರೀವಂ ಮನ  ೀರಮೀರಸೆಮ್। 

ದಣೂಂ ದಾಮ ಚ ದಧ್ತಂ ಪಾಣೂವಸಖಮಚಯಿಮಚಿಯಾಮಿ ಕದಾ॥5॥ 

ರಮಯತಮೀದರಜಘನಂ ಕಮರೀರುಂ ವೃತಿಜಾನಯುಗಜಙ್ರಮ್। 

ರಕ್ಾಿಬಜಸದೃಶಪಾದಂ ಹಸಾಿಭಾಯಂ ತಾವಽಚಿಯಾಮಿ ಸದಯ ಕದಾ॥6॥ 

ದ  ೀಷ್ಾದಿದ ರಂ ಶುಭಗುಣರಾಶ್ಂ ದಾಸ್ತೀಕೃತಾಖಿಲಾನಿಮಿಷ್ಮ್। 

ಭ ಷ್ಣಭ ಷಿತಗಾತರಂ ನ ೀತಾರಭಾಯಂ ಚಿತರಚರತ ವಿೀಕ್ಷ ೀ ತಾವಮ್॥7॥ 

ಮಧ್ವಪರರ್ತಷಿಠತಂ ತಾವಂ ವಿಧ್ವಸಾಿಶ ೀಷ್ಕುಜನಕುಲಮ್। 

ಮ ಧಾನಿ ಪರಣಮಯ ಯಾಚ ೀ ತದಿವರಚಯ ಯದಿಧತಂ ಮಮಾದಯ ಹರ ೀ॥8॥ 

ಸುಿರ್ತಮಿರ್ತ ಪುಣಯಕಥನ ತ ೀ ಪರಥಿತಕೃತ ೀ ವಾದಿರಾಜಯರ್ತರಕೃತ। 

ಸತತಂ ಪಠ್ತಾಂ ಹಿ ಸತಾಮರ್ತವಿಶದಾಂ ದ ೀಹಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿತತಮರ್ತಮ್॥9॥ 

ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿೀಯುಕಿಕೃಷ್ಣಸ  ಿೀತರಮ್॥16॥ 
ಓಂ॥ ಹೃದುಗಹಾಶ್ರತಪಕ್ಷಿೀನಾಿವಲುಗವಾಕ್ ಯೈಃ ಕೃತಸುಿತ ೀ। 

ತದಗರುತೆನಧರಾರ ಢ ರುಕ್ತಮಣಿೀಶ ನಮೀಽಸುಿ ತ ೀ॥1॥ 

ಅತುಯನನತಾಯಽಖಿಲ ೈಃ ಸುಿತಯ ಶುರತಯನಾಿತಯನಿಕ್ತೀರ್ತಿತ। 

ಸತಯಯೀಹಿತ ಸತಾಯತಮನ್ ಸತಯಭಾಮಾಪತ ೀ ನಮಃ॥2॥ 

ಜಾಮಬವತಾಯಃ ಕಮುಬಕರ್ಾಠಲಮಿಬಜೃಮಿಿಕರಾಮುಬಜ। 

ಶಮುಿತರಾಮಬಕಸಮಾಿವಯ ಸಾಮಬತಾತ ನಮೀಸುಿ ತ ೀ॥3॥ 

ನಿೀಲಾಯ ವಿಲಸದ ಿಷ್ಾಜಾಲಾಯೀಜಜವಲಮಾಲ್ಲನ ೀ। 

ಲ  ೀಲಾಲಕ್  ೀದಯತಾಫಲಾಯ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಾೀಪತಯೀ ನಮಃ॥4॥ 
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ಜ ೈತರಚಿತರಚರತಾರಯ ಶತರವಾನಿೀಕಮೃತಯವ ೀ। 

ಮಿತರಪರಕ್ಾಶಾಯ ನಮೀ ಮಿತರವಿನಾಾಪರಯಾಯ ತ ೀ॥5॥ 

ರಾಾಲಾನ ೀತ  ರೀತ್ವಾನನಿಲ್ಲೀಲಾಲಾವಣಯಮ ತಿಯೀ। 

ನಿೀಲಾಕ್ಾನಾಿಯ ತ ೀ ಭಕ್ಾಿವಾಲಾಯಾಽಸುಿ ನಮೀ ನಮಃ॥6॥ 

ಭದಾರಯ ಸವಜನಾವಿದಾಯನಿದಾರವಿದಾರವರ್ಾಯ ವ ೈ। 

ರುದಾರಣಿೀಭದರಮ ಲಾಯ ಭದಾರಕ್ಾನಾಿಯ  ತ ೀ ನಮಃ॥7॥ 

ರಕ್ಷಿತಾಖಿಲವಿಶಾವಯ ಶ್ಕ್ಷಿತಾಖಿಲರಕ್ಷಸ ೀ। 

ಲಕ್ಷರ್ಾಪತಯೀ ನಿತಯಂ ಭಿಕ್ಷುಶಾಿಘಾಯಯ ತ ೀ ನಮಃ॥8॥ 

ಷ್  ೀಡಶಸ್ತ್ೀಸಹಸ ರೀಶಂ ಷ್  ೀಡಶಾರ್ತೀತಮಚುಯತಮ್। 

ಈಡ ೀತ ವಾದಿರಾಜ  ೀಕಿಪೌರಢಸ  ಿೀತ ರೀಣ ಸನಿತಮ್॥9॥ 

ಆಪಾದಸ  ಿೀತರಮ್॥17॥ 
ಓಂ॥ಮಧಾವದೃತಂ ರಜತಪೀಠ್ಕೃತಾಧಿವಾಸಂ ಹೃದಯಂ ಮುದ ೀಽಸುಿ 

ಮುರಮದಿನಪಾದಪದಮಮ್। 

ಸದ  ಯೀಽಭಿಜಾತಸುಸರ  ೀಜನವಾವಭಾಸಸಪಧಿಿಪರಭಾವಿಭವದಿೀಪತದಿಕರದ ೀಶಮ್॥1॥ 

ಉದಯನನಖ್ ೀನುಾರುದಯಂ ಹೃದಿ ನಸಿನ  ೀತು ಮಧಾವಗಮೀತ್ವಮಹಾಙ್ುೆರಪ್ೀಷ್ಹ ೀತುಃ। 
ಪದ  ಮಪರಸುಫರತಮೌಕ್ತಿಕಚಾರುಭಾವಪರದ ವೀಷ್ಯಘೌಘರ್ತಮಿರಪರಶಮಾಯ ವಿಷ್  ಣೀಃ॥2॥ 

ಜಙ್ಕರಯುಗಂ ಜನಯತು ಶ್ರಯಮನವಹಂ ಮೀ ತುಙ್ಘ ಗೀನಿಾರಾಕರಸರ  ೀರುಹರಙ್ಗಸಙ್ಘಕಗ। 
ಸಞ್ಚಜತಪಲಿವಿತಚಾರುಲತಾಪರೀತಸಿಮಿೀಪಮಾನಪರಮನಿಾರಮಚುಯತಸಯ॥3॥ 

ಊರುದವಯಂ ಸತತಮುಚಚಪದಂ ದದಾತು ಶ್ರೀರ ಪಯಪೀಠ್ನಿಲಯಸಯ ಹರ ೀಹರೀಡಯಮ್। 
ವೃತಾಿವಲಮಿಬಕರಪ್ೀತಮೃದುಪರಪುಷ್ಟಹಸದಿವಯಪರರ್ತಮಮಪರರ್ತಮಸಯ ತಸಯ॥4॥ 

ಪೀನಂ ಹರ ೀರುದರಮಾದರತಸ್ಾರಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಸಯ ನವನಿೀತಜಗನಿನಕ್ ೀತಮ್। 
ಆನನಾರ್ತೀಥಿನಯನಾಭಿಧ್ಮಿೀನಮಾನಯಶ್ರೀನಿಮನನಾಭಿಸರಸ್ತೀರುಚಿರಂ ಚಿರಂ ತತ್॥5॥ 

ವಕ್ಷಸಾಲಂ ವಿಶದಹಾರವಿರಾಜಿ ವಿಷ್  ಣೀಲಿಕ್ಷಿಾೀವಿಶಾಲಗೃಹಮಸುಿ ಮಮಾನಿರಙ್ಘ ಗೀ। 

ನಕ್ಷತರರಾಜಿಸುವಿರಾಜಿನಿಶ ೀಶಬಿಮಬಲಕ್ಷಾಾಮಬರ  ೀಪಮಮಪಾರಗುರ್ಾಮುಬರಾಶ ೀಃ॥6॥ 

ರತೌನಘಚಞ್ುಚಫಣಪಞ್ಚಕಭ  ೀಗಿಭ  ೀಗಂಸವಸಪಧಿಿ ಜ ೀತುಮಿವ ದಣೂಸುಪಾಶಧಾರ। 

ಸತೆಙ್ೆರ್ಾಙ್ಗದಸುಶ ್ ೀಭಶುಭಾಙ್ುಗಲ್ಲೀಯಂ ಹಸಿದವಯಂ ಮಮ ತನ  ೀತವಭಯಂ ಮುರಾರ ೀಃ॥7॥ 
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ವಕ್ಾರಲಕಂ ವರನಸ  ೀಜಜವಲಕುಣೂಲಾಭಾಯಂ ಯುಕಿಂ ರ್ತರರ ೀಖಿಗಲಮುನನತಮೌಲ್ಲಬನಧಮ್। 
ವಕ್ಂ ವಿಭ  ೀಮಿಧ್ುಪಮೌಕ್ತಿಕಮತ್ಾಸಙ್ರಶ ೈವಾಲಶಾಲ್ಲಕಮಲದುಯರ್ತ ಮೀಽಕ್ಷ್ಣಿ ಭ ಯಾತ್॥8॥ 

ಅಮಾಿನಪದಮದಲಮಾತಮರುಚಾಽನುಕುವಿದಾಮಾನಯಕ್  ೀವಿದಬುಧ ೀಷ್ಟಕೃತಪರಚಾರಮ್। 
ರಮಯಂ ವಿಲ  ೀಚನಯುಗಂ ಶ್ರತಮಿೀಕ್ಷತಾಂ ಮಾಂ ಸನಮಧ್ವಪೂಜಿತಪದಾಬಜಯುಗಸಯತಸಯ॥9॥ 

ಮುಗಾಧನನ ೀನ ನಯನ ೀನ ಕರ ೀಣ ನಾಭಿಚಿಛದ ರೀಣ ಪಾದಯುಗಲ ೀನ ಧ್ೃತಾಬಜಸಾಮಯಮ್। 

ಪದಾಮಲಯೀಜಿರ್ತ ಕದಾಽಪ ನ ದ ೀವಮೀನಂ ಮಧ್ವಪರಯಂ ರ್ತವರ್ತ ಕ್ತಮತರ ಗಿರಾಂ ವಿಚಾರ ೈಃ॥10॥ 

ಆಪಾದಮಾ ಚ ಮಕುಟಾನುಮರವ ೈರರ್  ೀಽತರ ಸ  ಿೀತರಂ ತದ ೀತದನವದಯಮವದಯಜ ೈತರಮ್। 
ಗ  ೀಪಾಲವಾಜಿಮುಖಕ್ತಙ್ೆರವಾದಿರಾಜಪ್ರೀಕಿಂ ಪಠ್ನ್ ಭವರ್ತ ತತ್ದಯಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷಮ್॥11॥ 

ಉಕ್ತಿಪರತುಯಕ್ತಸಿ  ಿೀತರಮ್॥18॥ 
ಓಂ ಅಙ್ುಗಲಾಯ ಕಃ ಕವಾಟ್ಪ್ಂ ಪರಹರರ್ತ ಕುಟಿಪಲ ೀ ಮಾಧ್ವಃ ಕ್ತಂ ವಸನ  ಿೀ 

ನ  ೀ ಚಕ್ತರೀ ಕ್ತಂ ಕುಲಾಲ  ೀ ನಹಿ ಧ್ರಣಿಧ್ರಃ ಕ್ತಂ ದಿವಜಿಹವಃ ಫಣಿೀನಾಿಃ। 
ನಾಹಂ ಘ ೀರಾಹಿಮದಿೀಿ ಖಗಪರ್ತರಸ್ತ ಕ್ತಂ ನ  ೀ ಹರಃ ಕ್ತಂ ಕಪೀನಾಿ- 

ಸಿ್ತವತ ಯೀವಂ ಗ  ೀಪಕನಾಯಪರರ್ತವಚನಜಡಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಪದಮನಾಭಃ॥1॥ 
ಕೃಷ್ಣ ತವಂ ಕವ ಗತ  ೀಽಸ್ತ ಚಾದಯ ಮೃಗಯಾಸಕ್  ಿೀ ವನಾನಿಂ ಗತ  ೀ 

ಗನ  ಧೀಽನ  ಯೀ ವನಪುಷ್ಪಜಃ ಶರಮಜಲಂ ಧ್ಮಿಕ್ಷತಂ ಕಣಟಕ್ ೈಃ। 
ಅಸ ಿವೀವಂ ಮೃಗಯಾ ತು ಕ್ ೀನಚಿದಹ  ೀ ದಷ್  ಟೀಽಧ್ರ  ೀ ದೃಶಯತ ೀ 

ಶಙ್ಕಖಪೂರಣಮತರ ಕ್ಾರಣಮಿದಂ ಕುಯಾಿಂ ಪರಭಾರ್ಾನಿ ತ ೀ॥2॥ 
ಅಮಿಸ ಿೀ ಶಯನಿೀಯಮೀತದುದಧ ೀಲ್ಲೀಿನ  ೀಪಧಾನಂ ಫಣಿೀ 

ತವತ ಿೀಜಃ ಪರಮಾಣುರ ೀಷ್ ದಹನ  ೀ ಭೃತಾಯಸ್ಮಸಾಿಸು್ರಾಃ। 
ಕುಕ್ಷಿನಯಸಿಸಮಸಿಭಾರಜಗತಃ ಕ್ತಂ ಸಾಯತುಿಲಾರ  ೀಪರ್ ೀ 

ವಯಥಿಂ ವಾಚಯಮಿದಂ ಸ್ತ್ಯೀಪಹಸ್ತತಃ ಸ ಮರ  ೀ ಹರಃ ಪಾತು ನಃ॥3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಮಾವತಾರಚರತರತನಸಙ್ಗಿಹಃ॥19॥ 
ಓಂ॥ ಕ್ಷಿೀರಾಮುಬಧೌ ಫಣಿಪತ ೀಮೃಿದುಭ  ೀಗಶಯಾಯ- 

ಶಾಯಿೀ ರಮಾಕರಸರ  ೀರುಹಲಾಲ್ಲತಾಙ್ಘಕರಿಃ। 
ಆನನಾಮ ರ್ತಿರಖಿಲಾಮರಮೌಲ್ಲರಸಾಮನ್ 

ನಾನಾವತಾರಜಿತದ ೈತಯಜನಃ ಸ ಪಾಯಾತ್॥1॥ 
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ಬರಹ ಮಶಶಕರಮುಖದ ೀವವರಾಥಿಿತ  ೀ ಯಃ 

ಶ್ರೀದ ೀವಕ್ತೀತನಯತಾಮಧಿಗಮಯ ಗ  ೀಷ್ ಠೀ। 
ಪಾರಕ ಪತನಾಶಕಟ್ಪ್ವಾತವಿನಾಶಕ್ಾರೀ 

ಭ ತಾವ ಬಭಞ್ಜ ಶ್ಶುರಜುಿನಪಾದಪೌ ದೌವ॥2॥ 
ತತ  ರೀರ್ತಾತೌ ಸವಶರರ್ಾವನುಗೃಹಯ ಗ  ೀಪೀ- 

ಗ ೀಹ ೀಷ್ು ದುಗಧನವನಿೀತದಧಿೀನಿ ಭುಕ್ಾಿವ। 
ವೃನಾಾವನಂ ಪರರ್ತಗತ  ೀಽಥ ನಿಹತಯ ವತ್- 

ದ ೈತಯಂ ಬಕಂ ಚ ನಿಜಕ್ಾಳಿಯಶ್ಕ್ಷಕ್  ೀಽಭ ತ್॥3॥ 
ದತಾವಽಭಯಂ ಚ ಪುನರತರ ನಿಶ್ ಪರವೃದಧಂ 

ಪೀತಾವ ದವಾಗಿನಮಥ ಗ  ೀಕುಲಮುಗರವೃಷ್ ಟೀಃ। 
ಗ  ೀವಧ್ಿನ  ೀಚಚಗಿರಮೀಕಕರ ೀಣ ಬಿಭರ- 

ದಾಬಲ  ೀಽಭಿರಕ್ಷಾ ವಿಮದ ೀನಾಿಕೃತಾಹಿರ್  ೀಽಭ ತ್॥4॥ 
ರಾಸ  ೀತ್ವ ೀ ವರಜವಧ್ ಭಿರಥ  ೀ ವಿಹೃತಯ 

ಸಾವನನಾಮ ರ್ತಿರವಧಿೀನಿನಶ್ ಶಙ್ಖಚ ಡಮ್। 
ಪಶಾಚದರಷ್ಟಮಥ ಕ್ ೀಶ್ವಧ್ಂ ವಿಧಾಯ 

ಸಾಕಂ ಬಲ ೀನ ಮಧ್ುರಾಂ ನಗರೀಂ ಜಗಾಮ॥5॥ 
ಕುರಾಾಜಸುದಾಮವರದ  ೀ ರಜಕಂ ನಿಹತಯ 

ಛಿತಾವ ಧ್ನುಃ ಸ ನಿಹತ ೀಭವರ  ೀಽಥ ಮಲಾಿನ್। 
ಕಂಸಂ ಚ ಸಂಸದಿ ವಿಮೃದಯ ಮುದಂ ಸವಪತ  ರೀ- 

ದಿತಾವ ಜರಾಸುತಬಲಂ ಬಹುಶ ್ ೀ ಜಘಾನ॥6॥ 
ದಾವರವರ್ತೀಂ ಪುರಮಥ  ೀ ವಿರಚಯಯ ತಸಾಯಂ 

ಬನ ಧರ್ತರಧಾಯ ಯವನಂ ಮುಚುಕುನಾದೃಷ್ಾಟಾ। 
ದಗಾಧವಽಥ ಭಿೀಷ್ಮಕಸುತಾದಿನಿಜಾಷ್ಟಪರ್ತನೀ- 

ಹಸಿಂ ಪರಗೃಹಯ ಮುರಜಿನನರಕಂ ಮಮದಿ॥7॥ 
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ಕನಾಯಸಹಸರವರತಾಂ ಪರರ್ತಪದಯ ದ ೀವಾನ್ 

ನಿಜಿಿತಯ ಕಲಪತರುಮಾತಮಪುರಂ ನಿನಾಯ। 
ಪರದುಯಮನಮುಖಯತನಯಾನು್ಬಹ ನ್ ಸೃಷ್ಾಟವ 

ಕೃಷ್  ಣೀಽಥ ಪೌಣೂಿಕಮುಖ್ಾಸುರಮದಿನ  ೀಽಭ ತ್॥8॥ 
ಸಂಸಾಧ್ಯ ಧ್ಮಿತನಯಸಯ ಸ ರಾಜಸ ಯಂ 
ಹತಾವಽಥ ತತರ ಶ್ಶುಪಾಲಮಥಾಗರಪೂಜಾಮ್| 
ಜಗಾರಹ ರ್ತೀಣಿವನವಾಸಮಹಾಮುಬರಾಶ ೀಃ 

ಪಾಥಿಸಯ ಸಾರಥಿರಭ ತುೆರುಭ ಮಿಯುದ ಧೀ॥9॥ 
ದಯೀಿಧ್ನಂ  ಸಹ ಬಲ ೀನ ವಿನಾಶಯ ಪಾಥಾಿನ್ 

ಕೃತಾವ ಕರಮೀಣ ಚತುರನಿಧ್ರಾಧಿನಾಥಾನ್। 
ನಿಷ್ೆಣಟಕ್ ೈನಿಿಜಜನ ೈಃ ಸಹಿತಃ ಸಪುತರ- 

ಪೌತರಃ ಶಶಾಸ ಜಗರ್ತೀಂ ಜಗದ ೀಕನಾಥಃ॥10॥ 
ಹತಾವ ಪೂತನಿಕ್ಾಂ ವಿಭಜಯ ಶಕಟ್ಪ್ಂ ವಾತಂ ನಿಹತಾಯಜುಿನೌ 

ಛಿತಾವ ವತ್ಬಕ್ೌವಿನಾಶಯ ಫಣಿಜಿರ್ತಪೀತಾನಲಃ ಪವಿತಮ್। 
ಧ್ೃತಾವ ಗ  ೀಪವಧ್ ಃ ಪರತ  ೀಷ್ಯ ಜನಕ್ಾರ್ತಿಘ ನೀ ವೃಷ್ಂ ಕ್ ೀಶ್ನಂ 

ಜಿತವಜಿವೀಂ ಪರಣತಾಂ ವಿಧಾಯ ಧ್ನುರುಚಿಛದ ಯೀಭಮಲಾಿನಹನ್॥11॥ 
ಕಂಸಾರಜಿಿತಮಾಗಧ  ೀ ಯವನಜಿರ್ತ್ವೀಯಾಷ್ಟಪರ್ತನೀಪರ್ತಃ 

ಹತ  ವೀಗರಂ ನರಕಂ ವಧ್ ತರ್ತವೃತ  ೀ ಜಿತಾವಽಮರಾನ್ವಸಿರುಮ್। 
ಲರಾಾಧವ ಪೌಣೂಿಕಕ್ಾಶ್ರಾಜಶ್ಶುಪಾಲಘನಃ ಕುರುರ್ಾಂ ಬಲಂ 

ದಗಾಧವ ಸಾರಥಿರಜುಿನಸಯ ಜಗರ್ತೀಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಶಾಸ ಪರಭುಃ॥12॥ 
ಕೃಷ್ಣಃ ಪೂತನಿಕ್ಾರರಸಿಶಕಟ  ೀ ವಾತಾನಿಕಃ ಪಾದಪ- 

ಚ ಛೀತಾಿ ವತ್ಬಕ್ಾಹಿಜಿದಧೃತಗಿರಗ  ೀಿಪೀಷ್ಟದ  ೀಽರಷ್ಟಹೃತ್। 
ಕ್ ೀಶ್ಘ ನೀ ಹತಮಲಿಕಂಸಯವನಕ್ಷಾಾಜಾರರಾಪಾಿಬಲಾ- 

ಸಾಹಸ  ರೀಽಜುಿನಸಾರಥಿಃ ಕುರುಬಲಂ ಹತಾವ ರರಕ್ಷ ಕ್ಷಿರ್ತಮ್॥13॥ 
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ಕ್ೌಸಲಾಯಸುತ ತಾಟ್ಪ್ಕ್ಾಮಥ ಮಖತಾರತಮುಿನಿಸ್ತ್ೀಹಿತ 

ಛಿತ ರೀಷ್ಾವಸನ ಜಾನಕ್ತೀವೃತ ವನಾವಾಸನ್ ಖರಾದಯನಿಕ। 
ಮಾರೀಚಘನ ಹನ ಮದಿೀಶ ರವಿಜಾರ್ತಿಚ ಛೀದ ಬದಾಧಮುಬಧ ೀ 

ಸ ೀನಾಭಾರತೃಸಮೀತ ರಾವಣರಪ್ೀ ಸ್ತೀತ ೀಷ್ಟ ರಾಮಾವ ಮಾಮ್॥14॥ 
ಸಙ್ಗೃಹಯ ಪದಮಮಯಸ ತರವರ ೀಣ ಕೃಷ್ಣ- 

ರಾಮಾವತಾರಚರತಾಭಿಧ್ರತನರಾಶ್ಮ್। 
ತದಿಕಿಭ ಸುರಕೃತ ೀಽಕೃತ ವಾದಿರಾಜ 

ಭಿಕ್ಷುಃ ಪಠ್ತೆವಿಕದಮಬಕಕಣಠಭ ಷ್ಾಮ್॥15॥ 

ಅವತಾರತರಯಸ  ಿೀತರಮ್॥20॥ 
ಓಂ॥ ಮಧ್ವಹೃತೆಮಲಸ್ತಾತಂ ವರದಾಯಕಂ ಕರುರ್ಾಕರಂ 

ಲಕ್ಷಾರ್ಾಗರಜಮಕ್ಷಯಂ ದುರತಕ್ಷಯಂ ಕಮಲ ೀಕ್ಷಣಮ್। 
ರಾವರ್ಾನಿಕಮವಯಯಂ ವರಜಾನಕ್ತೀರಮಣಂ ವಿಭುಂ 

ಅಞ್ಜನಾಸುತಪಾಣಿಕಞ್ಜನಿಷ್ ೀವಿತಂ ಪರರ್ಾಮಾಮಯಹಮ್। 
ಪಾಲಯಸವ ನಿಪಾಲಯಸವ ನಿಪಾಲಯಸವ ರಮಾಪತ ೀ 

ವಾದಿರಾಜಮುನಿೀನಾಿವನಿಾತ ವಾಜಿವಕ್ ನಮೀಸುಿತ ೀ॥1॥ 
ದ ೀವಕ್ತೀತನಯಂ ನಿಜಾಜುಿನಸಾರಥಿಂ ಗರುಢಧ್ವಜಂ 

ಪೂತನಾಶಕಟಾಸುರಾದಿಖಲಾನಿಕಂ ಪುರುಷ್  ೀತಿಮಮ್। 
ದುಷ್ಟಕಂಸನಿಮದಿನಂ ವರರುಗಿಮಣಿೀಪರ್ತಮಚುಯತಂ 

ಭಿೀಮಸ ೀನಕರಾಮುಬಜ ೀನ ಸುಸ ೀವಿತಂ ಪರಣಮಾಮಯಹಮ್। 
ಪಾಲಯಸವ ನಿಪಾಲಯಸವ ನಿಪಾಲಯಸವ ರಮಾಪತ ೀ 

ವಾದಿರಾಜಮುನಿೀನಾಿವನಿಾತ ವಾಜಿವಕ್ ನಮೀಽಸುಿ ತ ೀ॥2॥ 
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ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿಸುಭಕ್ತಿದಂ ವರರಾಾದರಾಯಣಮವಯಯಂ 

ಕ್  ೀಟಿಪಭಾಸೆರಭಾಸಮಾನಕ್ತರೀಟ್ಪ್ಕುಣೂಲಮಣಿೂತಮ್। 
ವಾಕು್ದಶಿನತಃ ಕಲ ೀಃ ಶ್ರಾಘಾತಕಂ ರಮಯಾ ಯುತಂ 

ಮಧ್ವಸತೆರಕಞ್ಜಪೂಜಿತಮಕ್ಷಯಂ ಪರಣಮಾಮಯಹಮ್। 
ಪಾಲಯಸವ ನಿಪಾಲಯಸವ ನಿಪಾಲಯಸವ ರಮಾಪತ ೀ 

ವಾದಿರಾಜಮುನಿೀನಾಿವನಿಾತ ವಾಜಿವಕ್ ನಮೀಽಸುಿ ತ ೀ॥3॥ 

ಪಾಷ್ಣೂಖಣೂನಂ ವಾಯಸಸ  ಿೀತರಮ್॥21॥ 
ಓಂ॥ ಭಿೀಷ್ ಮಣ ಕ್ಾಮಯಕವನ ೀ ಧ್ಮಿರಾಜಂ ನೃಪಂ ಪರರ್ತ। 

ಸತಯಂ ಸತಯಮಿರ್ತ ಶ ್ ಿೀಕ್  ೀ ಭುಜಾವುದಧೃತಯ ಪೀವರೌ॥1॥ 

ಉಕಿಃ ಕ್ತಲ ಸಭಾಮಧ ಯೀ ಕಥ ೀಯಮಖಿಲಾ ಸುಫಟ್ಪ್ಮ್। 

ಶ ೀಷ್ಧ್ಮಾಿಶಚಯಿಪವಿದಿವರ್ತೀಯಾಧಾಯಯಮಧ್ಯಗಾ॥2॥ 

ಅತಸಿಸಯ ಭುಜಾವ ೀವ ಛ ೀದೌಯ ಯದಯಸಿ್ತ ಪೌರುಷ್ಮ್। 

ವಾಯಸಸುಿ ತಾಂ ಕಥಾಂ ಗರನ ಾೀ ನಿಬಬನಧಪರಂ ಸುಧಿೀಃ॥3॥ 

ಕ್ತಂ ಯಮಃ ಪಾಪನಂ ಹನಾಯರ್ತೆಂ ವಾ ಪಾಪಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ। 

ಹೃತಾ ಸ್ತೀತಾ ರಾವರ್ ೀನ ೀತುಯಕ್ ಿೀ ನ ಹಿ ಜಟಾಯುಷ್ಃ॥4॥ 

ಶ್ರಶ್ಚಚ ಛೀದ ಭಗವಾನಾನಮೀ ರಾಜಿೀವಲ  ೀಚನಃ। 

ಕ್ತನುಿ ಭಾಯಾಿಪಹತಾಿರಂ ಜಘಾನ ಯುಧಿ ರಾವಣಮ್॥5॥ 

ಇದಂ ನಿದಶಿನಂ ಪಶಯಮಾಽವಿವ ೀಕ್ ೀ ಮನಃ ಕೃಥಾಃ। 

ಉದಧೃತಯ ಶ ೀಷ್ಧ್ಮಿಸಾವಾಕ್ಾಯನಯಪ ಚ ಕ್ಾನಿಚಿತ್॥6॥ 

ಮನಾಾನಾಮುಪಕ್ಾರಾಯ ದಶಿಯಿಷ್ಾಯಮಿ ತತಿವತಃ। 
ಯುಧಿಷಿಠರ ಉವಾಚ - 

ಪತಾಮಹ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಸವಿಶಾಸ್ವಿಶಾರದ॥7॥ 

ಕೃಷ್  ಣೀ ಧ್ಮೀಿ ಚ ಮೀ ಭಕ್ತಿಯಿಥಾ ಸಾಯದಿಧ ತಥಾ ವದ। 
ಭಿೀಷ್ಮ ಉವಾಚ– 

ಶೃಣು ಪಾಣೂವ ವಕ್ಷಾಾಮಿ ಹರಭಕ್ತಿಂ ಸುದುಲಿಭಾಮ್॥8॥ 
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ಶ ್ ರೀತೄರ್ಾಂ ಸವಿಪಾಪಘನೀಂ ವದತಾಂ ಚ ಯುಧಿಷಿಠರ। 

ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನಸ್ತಯಮುದಧೃತಯ ಭುಜಮುಚಯತ ೀ॥9॥ 

ವ ೀದಶಾಸಾ್ತಪರಂ ನಾಸಿ್ತ ನ ದ ೈವಂ ಕ್ ೀಶವಾತಪರಮ್। 

ಸತಯಂ ವಚಿಮ ಹಿತಂ ವಚಿಮ ಸಾರಂ ವಚಿಮ ಪುನಃ ಪುನಃ॥10॥ 

ಅಸಾರ ೀ ದಗಧಸಂಸಾರ ೀ ಸಾರಂ ಯದಿವಷ್ುಣಪೂಜನಮ್। 

ಉದಧೃತಯ ಸವಭುಜೌ ಭಿೀಷ್ಮಃ ಶಶಂಸ ಕ್ತಲ ಸಂಸದಿ ॥11॥ 

ಏವಂ ಚ ವಾಯಸದ ೀವಸಯ ಕ್  ೀಽಪರಾಧ  ೀ ವಿಚಾರಯ। 

ಅತ  ೀ ಮಧ್ವಮುನ ೀವಾಿಕ್ ಯೀ ಭಾರತಜ್ಞಶ್ರ  ೀಮರ್ ೀಃ॥12॥ 

ಉದಧೃತಂ ರಾಾಹುಯುಗಲಂ ಯಥಾ ಭವರ್ತ ವ ೈ ತಥಾ। 

ಭಿೀಷ್ಾಮಚಾಯಿಕೃತಸ  ಯೀಗರಶಪಥಸಯ ಸಮಿೀರತಮ್॥13॥ 

ಯತರ ತದ ವೈ ವಾಯಸವಚಃ ಶೃಣುತ ೀತ ಯೀವ ಯೀಜನಾ। 

ತತಿತೃತಾಯನುವಕ್ಾಿ ಚ ಶಾಸಾ್ಚಾಯೀಿಽಖಿಲಸಯ ಚ॥14॥ 

ಅಶ ೀಷ್ನಿಗಮೀದಧತಾಿ ಹತಾಿ ದುಸ್ಮಯಸಯ ಚ। 

ಮನಸ್ಙ್ೆಲಪಮಾತ ರೀಣ ಕುರುಪಾಣೂವಸ ೀನಯೀಃ॥15॥ 

ಕತಾಿ ಸತಯವರ್ತೀಪುತ  ರೀವಿಹತಾಿ ಮುನಿಮಣೂಲ ೀ। 

ರಾಜಸ ಯಸಯ ಚಾಚಾಯಿಃ ಸಪಿಯಾಗಸಯ ಚ ಪರಭುಃ॥16॥ 

ಕಸಿಸಯ ಭುಜಯೀಶ ಚೀತಾಿ ಕ್ತಂ ವಾ ತಚ ಛೀದಕ್ಾರಣಮ್। 

ಭರಮಮ ಲಾ ತತಸ್ವಾಿ ಕಥಾಽಽಸ್ತೀದಾವಾಸವ ೈರರ್ಾಮ್॥17॥ 

ರಜಕದ  ರೀಹತ  ೀ ಭಿಕ್ಷ  ೀಃ ಶ್ಲಾರ  ೀಪಣವಾಕಯವತ್। 

ಭಾರಮಕಂ ತಸಯ ಶಾಸ್ಂ ಚ ಯತ ರೀತಾಂ ಸಮುದಿೀರತಮ್॥18॥ 

ನಾರೀಸಙ್ಗಮಮತ  ಿೀಽಸೌ ಯಸಾಮನಾಮಮವಮನಯತ ೀ। 

ಯೀನಿಲ್ಲಙ್ಗಸವರ ಪಂ ಹಿ ತಸಾಮದಸಯ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥19॥ 

ಇರ್ತ ಪಾದಮಪುರಾರ್  ೀಕಿಭೃಗುಶಾಪಸಯ ಸಾಹಸಮ್। 

ಪಶಯನುಿ ಪಞ್ಚ ಶ್ೀಷ್ಾಿಣಿ ಭುಜಾನಾಂ ತು ಚತುಷ್ಟಯಮ್॥20॥ 

ದೌವ ಪಾದಾವುದರಂ ವಕ್ಷಃ ಕಟಿಪೀ ಚ  ೀರ  ಚ ದ ಜಿಟ ೀಃ। 

ವಿಚಿಛದಯ ತತುರ್ಾದ ೀವ ಪ ೀತುಃ ಕ್ತಲ ಮಹಿೀತಲ ೀ॥21॥ 
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ಶ್ಶನಮಾತರಂ ತ ವಿರತಂ ತಚಚ ಯೀನಾಯಂ ನಿವ ೀಶ್ತಮ್। 

ಅತರ ಪರಮಾಣಂ ಶ ೈವಾನಾಂ ಕರ್ ಠೀಕರ್ ಠೀಽವಲಮಿಬನಿೀ॥22॥ 

ಲ್ಲಙ್ಗಮಾಲ ೈವ ಯಾ ನಿತಯಂ ಕರ ೀ ವಾಮೀ ಪರಪೂಜಯತ ೀ। 

ಅತಃ ಪಾದ  ಮದಿತಕಥಾ ಶ ೈವಾನಾಮಪ ಸಮಮತಾ॥23॥ 

ಹಸಿದವಯವರ್ತೀ  ರಮಯಜಟಾಮಣೂಲಮಣಿೂತಾ। 

ಪದಮಪಾದಾ ಶಾಯಮವರ್ಾಿ ಲಸತೃಷ್ಾಣಜಿನ  ೀಜಜವಲಾ॥24॥ 

ಮನಾಸ್ತಮತಾ ಚನಾಿಮುಖಿೀ ಬಿಮಬೀಷಿಠೀ ಪಙ್ೆಜ ೀಕ್ಷರ್ಾ। 

ಕುನಾಕುಡಮಲದನಾಿಭಾ ಸಾನಾಿಕುನಿಲಸಙ್ುೆಲಾ॥25॥ 

ಕನಾಪಿಕ್  ೀಟಿಪಸದೃಶ್ೀ ಸೌನಾಯಾಿಮುಬಧಿಮನಿಾರಾ। 

ವನಾಾರುರ್ಾಮಭಯದಾ ವನಾಾಮಾನಾ ಸುರ ೈನಿರ ೈಃ॥26॥ 

ಅದಾಯಪ ಪೂಜಯತ ೀ ವಾಯಸಪರರ್ತಮಾ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿೀ। 

ಚಿತರಕ್ ೈಲ್ಲಿಖಯತ ೀ ಭಿತೌಿ ಮನ್ಶಾಸ ್ೀಷ್ು ವಣಯಿತ ೀ॥27॥ 

ಅಹ  ೀ ವಾಯಸಭುಜಚ ಛೀದಮಾಶಾಸಾನಸಯ ದುಮಿತ ೀಃ। 

ಸವದ ೈವಸವಿಗಾತಾರರ್ಾಂ ಛ ೀದಃ ಖ್ ೀದಕರ  ೀಽಭವತ್॥28॥ 

ತದವೃದಿಧಮಿಚಛತ  ೀ ಮ ಲಚ ಛೀದ  ೀಽಭ ತಿವ ದುಜಿನ। 

ಯದಾವಾಸಾಯ ದುರಹಯತಸ ಿೀ ಶ್ವದ  ರೀಹ  ೀಽಭವದುಧಿವಃ॥29॥ 

ವಿವಾದಪರಹಾರಾಯ ಕಥ ೀಯಂ ಗರಥಿತಾಽಖಿಲಾ। 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ವಾಯಸಕ್ ೈಙ್ೆಯಿಕ್ಾಮಿನಾ॥30॥ 

ವಾಯಸಾಸುರಿ್ತಃ (ವಾಯಸಾಷ್ಟಕಮ್) ॥22॥ 
ಓಂ॥ ಶ್ರೀಶಂ ವಿಚಿತರಕವಿತಾರಸಪೂರತಾಶಂ ಶ್ರೀಶಙ್ೆರ  ೀರಗಖಗ ೀನಾಿಹೃದಬಜವಾಸಮ್। 
ಆಶಙ್ೆಮಾನಜನತೃಪಿಕರ  ೀಕ್ತಿಹಾಸಂ ವಾಯಸಂ ನತ  ೀಽಸ್ತಮ ಹರತ  ೀಪಲಸನಿನಕ್ಾಶಮ್॥1॥ 

ವ ೀದಾನಿಸ ತರಪವನ  ೀದಧೃತಪಞ್ಚವ ೀದಾ 

ಮೀದಾಂಶತ  ೀಷಿತಸುರಷಿಿನರಾದಿಭ ೀದಾಮ್। 
ರಾ  ೀಧಾಮುಬಜಾತಲಸ್ತತಾಂ ಸರಸ್ತೀಮಗಾಧಾಂ  

ಶ್ರೀದಾಂ ಶ್ರತ  ೀಽಸ್ತಮ ಶುಕತಾತಪದಾಮಖ್ ೀದಾಮ್॥2॥ 
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ದ ವೈಪಾಯನ  ೀ ಜಯರ್ತ ಯನಿನಜಶಕ್ತಿದಿೀಪಃ ಪಾಪಾಭಿವಧಿಿತಕುವಾದಿತಮಿಸರತಾಪಃ। 

ಪಾಪಾಖಯದುಭಿಗದಶಾಕೃತರ್ತೀವರಕ್  ೀಪಃ ಪಾಪಾದುಿತೌಷ್ಧಿರಗ ೀ ಶವಸನಾಂಶರ ಪಃ॥ 
ಇನಾಾಿದಿದ ೈವತಹೃದಾಖಯಚಕ್  ೀರಚನಾಾಿ- 

ಮನಾಾಂಶುಕಲಪಶುಭಜಲ್ಲಪತಪುಷ್ಪವೃನಾಃ। 
ವೃನಾಾರಕ್ಾಙ್ುರಿಾಪಲತಾಗುಣರತನಸಾನ  ಾಿೀ 

ಮನಾಾಯ ಮೀ ಫಲತು ಕೃಷ್ಣತರುಃ ಫಲಂ ದಾರಕ್॥4॥ 
ಮಾತಾ ಹಿತ ೀವ ಪರರಕ್ಷರ್ತ ಯೀನ ಗಿೀತಾ 

ಗಿೀತಾಗರಾಭಾರತಪುರಾಣಕೃತಾಽವಿಗಿೀತಾ। 
ವಾತಾಂಶಮಧ್ವವರದಃ ಸಗಿರ  ೀ ಮಮೈತಾಃ 

ಖ್ಾಯತಾಃ ಪರಾಶರಸುತ  ೀ ವಿದಧಾತು ಧಾತಾ॥5॥ 
ಪಾರಂ ಭವಾಖಯಜಲಧ ೀಭುಿವನ ೈಕಸಾರಂ 

ಸ ವೈರಂ ಕೃತ  ೀರುವಿಧ್ವ ೀದಪಥಃ ಪರಚಾರಮ್। 
ಆರಞ್ಕಜತಾಮರಜನಂ  ಸುಖಚಿಚಛರೀರಂ 

ಧಿೀರಂ ಸಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸತಯವರ್ತೀಕುಮಾರಮ್॥6॥ 
ಭಾವಾಶ್ರತಂ ಯಮನುಸೃತಯಭಜನಿಿ ದ ೀವಾಃ 

ಸ ೀವಾರತಾಶಚ ಮುನಯಃ ಕವಯೀ ನೃದ ೀವಾಃ। 
ಯೀ ವಾಸುದ ೀವವಪುರಸಯಮಹಾನುಭಾವಾಂ- 

ಚಿಛಿೀರಾಾದರಾಯಣಹರ ೀನಿ ಗೃಣಿೀತ ಕ್  ೀ ವಾ॥7॥ 
ಜ್ಞಾನಂ ಪರದ ೀಹಿ ಭವದಾಗಮವಾಧ್ಯಿಧಿೀನಂ 

ಶ್ರೀನನಾಸ ನುಪದಭಕ್ತಿನದಿೀನಿದಾನಮ್। 
ಆನನಾರ್ತೀಥಿವರದ  ೀಚಚಮಹಾಧ್ವನಿೀನಂ 

ದಿೀನಂ ಬದಯಿಧಿಪತ ೀ ಕುರು ಮಾಮಮಾನಮ್॥8॥ 
ವಾಸ್ತಷ್ಠವಂಶರ್ತಲಕಸಯ ಹರ ೀಮಿನ  ೀಜ್ಞಂ  

ದ  ೀಷ್ೌಘಖಣೂನವಿಶಾರದಮಷ್ಟಕಂ ಯೀ। 
ದಾಸಾಃ ಪಠ್ನಾನುದಿನಂ ಭುವಿ ವಾದಿರಾಜ- 

ಧಿೀಸಮಿವಂ ಪರಭವೀ ನ ದಿಶಾಸು ತ ೀಷ್ಾಮ್॥9॥ 
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ವಾಯಸವಣಿನಮ್॥23॥ 
ವಾಯಸಾಯಾಪರರ್ತಮೀರ್ತಹಾಸರಚನ  ೀಲಾಿಸಾಯ ದುವಾಿದಿನಾಂ 

ತಾರಸಾಯಾಸಕರಾಯ ಸತು್ ಕೃತವಿಶಾವಸಾಯ ದ  ೀಷ್ದಿವಷ್ ೀ। 
ಭಾಸಾ ಯಾಮುನರಮಯತ  ೀಯಸದೃಶಾಯಾಽಽಸಾಯಮಾಸ ೀವಿನ ೀ 

ದಾಸಾಯಾಭಯದಾಯ ಮಧ್ವಗುರುಹೃದಾವಸಾಯ ತುಭಯಂ ನಮಃ॥1॥ 

ವಾಯಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೀ। 

ಹೃದಾಯಯ ಶುದಧವಿದಾಯಯ ಮಧಾವಯ ಚ ನಮೀನಮಃ॥2॥ 

ಹಯಾಸಯದಶಕಮ್॥24॥ 
ಓಂ॥ ರ್ತರಯುಗ ೀಷ್ಟಯುಗ ೀಷ್ು ಸಾಯನಾಮ ಕಲ  ೀ ಜನಮ ಭ ದಧರ ೀ। 

ಮಾ ಪಾಪೀ ಸಾಯಂ ಕ್ತರಯಾಹಿೀನ  ೀ ಮಾ ಮ ಢ  ೀ ಮಾ ಚ ನಾರಕ್ತೀ॥1॥ 

ಯಥಾಽಸಹಯಂ ಸವಸಯ ದುಃಖಂ ತಥಾಽನಯಸಾಯಪ ತತ್ಮಮ್। 

ಇರ್ತ ಪಾರಯೀಣ ಭ ತ ೀಷ್ು ಕ್  ೀ ನ ಜಾನಾತಯಥಾಪ ಹಿ॥2॥ 

ಮದಾನಾಧಃ ಕ್ ೀಽಪ ಪಾಪಾನಾಧಃ ಸವಭಾವಾನಾಧಶಚ ಕ್ ೀಚನ। 

ನ ಪಶಯನಿಿ ಪರಕ್ ಿೀಶಂ ಪರತರ ಕ್ ಿೀಶಮಾತಮನಾಮ್॥3॥ 

ಹಾ ಕಷ್ಟಂ ದ ೀವ ಲಕ್ಷಿೀಶ ಲ  ೀಕ್ಾಃ ಪಾಪಾನಿ ಕುವಿತ ೀ। 

ಪವಿತ ೀಽಪ ವಸತಾರಥ ಕುವ ೀಿಽಚಾಿಂ ತವ ಕ್ ೀವಲಮ್॥4॥ 

ಆಸಹಸಾರಬಾಮಾಕಲಪಮಾಕ್  ೀಟ್ಪ್ಯಬಾಮಥಾಪ ವಾ। 

ನಪರಘನ ಕಥಂ ನಾಥ ನರಕ್ಾಗೌನ ಪಚ ೀಮ ಹಿ॥5॥ 

ಅನನಿಜನಮಪಾಪಾನಿ ಮನ  ೀಽನಿಸಥಸಿವಮಚುಯತ। 

ಜಾನಾಸ್ತ ನಾಥ ತತೆಷ್ಟಂ ಜ್ಞಾನಾಸ್ತಸ ಿೀ ಛಿನತುಿ ಮೀ॥6॥ 

ರತಾಯ ರಜಾಜವ ಮನಶ ್ ಚೀರಂ ಬಧಿನೀಹಿ ಚರರ್ ೀ ತವ। 

ಮರರ್ ೀಽಪ ಭವತಾಪದಶರಣಃ ಸಾಯಮಹಂ ಪರಭ  ೀ॥7॥ 

ಭವತರಸಾದಸಾಮಥಾಯಿದಹಮೀತಾದೃಶ ್ ೀಽಚುಯತ। 

ಹಯಗಿರೀವ ದಯಾಸ್ತನ  ಧೀ ಜ್ಞಾನರ ಪ ಹಿರಣಮಯ॥8॥ 
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ತಾವಮೀವ ೀಕ್ಷ ೀ ಪರ  ೀಕ್ಷ ೀ ತಾವಂ ಸ ೀವ ೀ ಧಾಯಯಾಮಿ ಕ್ತೀತಿಯೀ। 

ತಾವಮಚಿಯೀ ತಾವಂ ನಮಸ ಯೀ ತಾವಂ ಯಾಚ ೀಽನ ಿೀ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್॥9॥ 

ಸಹಸರನಾಮನಾನಮೈಕಂ ಪರಯಚಾಛನನಿರ ಪ ತ ೀ। 

ಸಮರರ್ಾಯೈಕರ ಪಂ ಮೀ ರ್ತರಧಾಮನ ನೀಕಧಾಮ ತ ೀ॥10॥ 

ಸಮರತಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಸಮರತಾತಮಿಯಂ ಕೃತಾ। 

ದಶಶ ್ ಿೀಕ್ತೀ ಪಠ್ನ ನೀತಾಮನನಿಶ ್ ಿೀಕಯಹ  ೀ ಭವ ೀತ್॥11॥ 

ಹಯವದನಾಷ್ಟಕಮ್॥25॥ 
ಓಂ॥ ದಾಸಸಯ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಹಸಿಸಹಸರಪತರಂ ಶ್ರೀಶಾಪಿಯೀಶ ವರದ ೀಶವರ ವಾಜಿವಕ್। 

ವಾಯಸಾದಿಮ ರ್ತಿಶತಶ ್ ೀಭಿತ ಮೀ ಪರಸ್ತೀದ ಪಾಶಂ ವಿಖಣೂಯ ಭವಾಭಿಧ್ಮಮುಬಜಾಕ್ಷ॥1॥ 

ದಾಸಸಯ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಪಾದಲತ್ರ  ೀಜಂ ಶ್ರೀಶಾಪಿಯಾಽಽಶು ನಿಜಭ ಷ್ಣಭ ಷ್ಣಂ ತ ೀ। 
ಆಶಾಂ ವಿನಾಶಯ ಭವತ್ಾರಣಪರರ್ತೀಪಾನ್ ದ  ೀಷ್ಾಂಶಚ ದ ರಯ ಭವಾವಯಯ 

ಮೀಽನಿರಙ್ಘ ಗೀ॥2॥ 

ಸಂಸಾರದಾವಶ್ಖಯಾ ಪರತಪಯಮಾನಃ ಸಂಸ ೀವಕಸಿವ ತುರಙ್ಗಮತುಙ್ಗವಕ್। 
ಸಂಶುದಧಮಧ್ವಹೃದಯಾಬಜಗರಾಜಹಂಸ ಕಂ ಸಾಧ್ಯಾಮಿ ಶರಣಂ ವರದಂ ವಿನಾ ತಾವಮ್॥3॥ 

ಪಞ್ಚಚತಮಕಶುರರ್ತನಿಗ ಹಕದಾನವ ೀನಾಿ ಪಞ್ಚತವದಾಯಕ ರಮಾಞ್ಕಚತಪಾದಪದಮ। 

ಸ್ತಞ್ಚ ತವದಙ್ಗಪರಪಾವಿತಪಾಪಭ ೀದಚುಚಛಙ್ಘಕರಿಪದಮಪರಲಮಿಬಸುಧಾಪರವಾಹ ೈಃ॥4॥ 

ನಾಹಂ ವೃರ್  ೀಮಿ ತವ ಪಾದದಿನ ೀಶಸ ೀವಾಂ ಮೀಹಾನಧಕ್ಾರನಿಕರಕ್ಷಯದಾಂ ವಿನಾಽನಯತ್। 
ವೂಯಹಂ ಸತಾಂ ಸಮವಲಮಬಾ ಭವಚಚರತರ ವಾಯಹಾರತೃಪಿಕರಣಂ ಕುರು ಕ್ತಂ ಬಹ ಕ್ಾಾ॥5॥ 

ಕ್ತಂ ಬನಧನ ೈಃ ಕಥಯ ಬನುಧಜನ ೈಮುಿರಾರ ೀ  ಕ್ತಂ ಭಾರಭ ತಕಟ್ಪ್ಕ್ಾದಿವಿಭ ಷ್ರ್ ೈವಾಿ। 

ಅಮಿಸು್ ಮಗನಕರಣಸಯ ಭವಾಮುಬರಾಶ ೀಃ ಕ್ತಂ ಭಙ್ಗಶ್ೀಲಧ್ನಭ ಭವನಾದುಯಪಾಯೈಃ॥6॥ 

ಉತುಫಲಪಿದಮದಲನ ೀತರ ತುರಙ್ಗವಕ್ರತೌನಘಚಿತರರ್ತಲಕ್ಾರುಣಮಞ್ುಜಲ  ೀಷ್ಠ। 
ವಿಸ್ತಿೀಣಿವಕ್ಷಸ್ತ ವಿರಾಜಿತಭ ರಹಾರ ವೃತಾಿರ್ತದಿೀಘಿಕರಕಞ್ಜಕೃತಾಖಿಲಾಥಿ॥7॥ 

ಲಕ್ಷಿಾೀನಿವಾಸ ತನುಕ್  ೀಮಲಮಞ್ುಜಮಧ್ಯ ಲಕ್ಷಾರ್ತರವಲುಯದರನಾಭಿಸರಸ್ರ  ೀಜ। 
ರತಾನಗರಾಮೀಖಲ ರಣಚಚರರ್ಾಬಜಭ ಷ್ ಭೃತಯಂ ವಿಲ  ೀಕಯ ದಯಾದರಿದೃಶಾಽನವಹಂ 

ಮಾಮ್॥8 

ಇತಯಷ್ಟಕ್ ೀನ ಹಯಕನಧರಮಿನಿಾರ ೀಶಂ ರಕ್ಾಿತಮಪಾದತಲರಞ್ಕಜತದಿಕರದ ೀಶಮ್। 

ತತಾಪದಪದಮಕೃತಮಾನಸವಾದಿರಾಜ ಪ್ರೀಕ್ ಿೀನ ಯೀಽಚಿಯರ್ತ ತಸಯ ಭವ ೀರ್ತರಯೀಽಸೌ॥9॥ 
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ಹಯಗಿರೀವಪಞ್ಚಕಮ್॥26॥  
ಲ(ರ)ಸಾಶಯ ರಸಾಶಯಾ ಪರಸರನಿಮಕ್ಷ ೈಹಿಯೈಃ 

ಕುಮೀಧ್ಸ್ತ ಕುಮೀಧ್ಸ್ತ ಸ್ತಾರತಯಾ ನಿಬದಧಂ ಸದಾ। 
ಖ(ತವ) ರಸವನಖರಸವನ ೈಃ ಪರಪುಮಥಿನ  ೀತ ಾೈಮಿಿತಂ 

ಮನ  ೀರಥಮನ  ೀರಥಪರರ್ತನಿಧಿಂ ಬಿಭಮಿಿ ಪರಭ  ೀ॥1॥ 
ಮಹಂ ಬಹು ಮಹಂ ಬಹು ಪರಕಟ್ಪ್ಮೀವ ಕೃತಾವ ರಹಃ 

ಸಮೀತಯಹಿ ಸಮೀತಯ ಹಿ ರ್ತವಡುದರಂ ಪರಾಾಮಯಚುಯತ। 
ನರಪರಯ ನರಪರಯಂ ವಿರಚಯಾಮಿ ನ ನಂ ಪರಭ  ೀ 

ನ ತ ೀ ಸ್ತಾರನತ ೀ ಸ್ತಾರಪರಯಮಹ  ೀ ಕದಾಽಪಾಯಚರಮ್॥2॥ 
ನಮಸಿವ ನಮಸಿವಪರಯಪುರಘನ ದಿೀನಸಯ ಮೀ 

ಮನ  ೀಹರ ಮನ  ೀಹರಾಚುಯತಪದಾಮುಬಜ ೀ ಸಾಾಪಯ। 
ಹೃಷಿೀಕಪ ಹೃಷಿೀಕಪಾಲಕ  ಮುಕುನಾ ತ ೈಸ್ನನತ ೈಃ 

ಸಹಾಖಿಲಸಹಾಖಿಲಾವಪ ನ ಮುಞ್ಚ ಮಾಮಾಶ್ರತಮ್॥3॥ 
ಮತಾಂ ಸುಿರ್ತಮತಾಂ ಸುಿರ್ತಂ ತುರಗವಕ್ ತುಭಯಂ ನಮೀ 

ದಿಶಾನಿರ ದಿಶಾನಿರಸುಫರತಚಾರುಮ ತ ೀಿಸಿವ। 
ಸುದಾಮವಸುದಾಮವತಪರಸರದಿಧಯೀ ಮೀಽನವಹಂ 

ಪದಾಮುಬಜ  ಪದಾಮುಬಜಾಭುಯದಯಪೂತಲ  ೀಕತರಯ॥4॥ 
ವಿಷ್  ೀಪಮವಿಷ್  ೀಪಮೈವಿಿಷ್ಯರಾಶ್ಭಿವಿಞ್ಕಚತಂ 

ಸದಾಸುರಸದಾಸುರಪರಯಜಿಘೃಕ್ಷಯಾನಾಧಯಿತಮ್। 
ಭವಜಜನಭವಜಜನಾನಿರಕೃತಾರ್ತಿಮ ಲಘನ ಮಾಂ 

ಹಯಾನನ ಹಯಾನನಾದಿನ ನ ಮುಞ್ಚ ಭಕಿಂ ತವ॥5॥ 
ಹಯಾಸಯನುರಿ್ತಪಞ್ಚಕಂ ಭವಜವ ೀದನಾವಞ್ಚಕಂ 
ವಿರಕ್ತಿಮರ್ತಸಾಧ್ಕಂ ವಿಮಲವೃರಿ್ತಸಂಶ ್ ೀಧ್ಕಮ್| 
ದಶಪರಮರ್ತಸನನರ್ತಸುಿರ್ತರತ ೀನ ಕಮಿನಿಾನಾ 

ಮುಕುನಾಮನನಾಥಿಿನಾ ವಯರಚಿ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಹಿ॥6॥ 
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ಹಯಗಿರೀವಧಾಯನಪರಕರಣಮ್ ॥ 27॥ 
ಓಂ। ಸದಾ ತವ ಧ ಯೀಯತಯಾ ಹೃದರಾ ಜೀ ಸ್ತಾತಮಚುಯತಮ್। 

ಚಿದ ರಪಭದಾರವಯವಂ ಚಿತರಭ ಷ್ಣಭ ಷಿತಮ್॥1॥ 

ಸಶ್ರೀಕಂ ಸಪರೀವಾರಂ ಸವಿಜ್ಞಂ ಸವಿಸಾಕ್ಷಿಣಮ್। 

ಆವಾಹಯ ಪರರ್ತಮಾಮಧ ಯೀ ಧಾಯಯಸವ ನೃತುರಙ್ಗಮಮ್॥2॥ 

ಕರಸಾಮುದಾರಶಙ್ಕೆಕ್ಷಪುಸಿಕಂ ರಮಯಹಸಿಕಮ್। 

ಚನಾಾಿಭಂ ಚನಾಿಬಿಮಬಸಾಂ ಚನಾನ  ೀಕ್ಷಿತವಕ್ಷಸಮ್॥3॥ 

ಚಾರುಪರಸನನವದನಂ ಚಲತುೆನಿಲಸನಿರ್ತಮ್। 

ಸುಕಣಿಗಣೂಭ ರಯುಗಮಂ ಸುನಾಸ  ೀಷ್ಠಂ ಶುಚಿಸ್ತಮತಮ್॥4॥ 

ಸುಧಾರಸಾದರಿಸವಾಿಙ್ಗಂ ಶ ್ ೀಕಮೀಚನಲ  ೀಚನಮ್। 

ಶ್ರೀವತ್ಕ್ೌಸುಿಭಧ್ರಂ ಶ್ರತಭಕಿಧ್ುರನಧರಮ್॥5॥ 
ವನಮಾಲಾವ ೈಜಯನಿಿೀಕನಧರಂ ಲ  ೀಕಸುನಾರಮ್| 

ಕೃಶಮಧ್ಯಂ ವಿಶಾಲ  ೀರಃ ಸಾಲಂ ಪೀನಚತುಭುಿಜಮ್॥6॥ 

ದುಷ್ಾಟನಿಷ್ಟದಶ್ಷ್ ಟೀಷ್ಟಪುಷ್ಟರಾಾಹುಚತುಷ್ಟಯಮ್। 

ವೃತಿದಿೀಘಿಚತುಹಿಸ ೈಃ ಶುರತಯಥಿಚತುರಥಿದಮ್॥7॥ 

ಕರಾಖ್ಾಯಮಿೀಜಸಮ ಿತದಲ  ೀಪಮಶುಭಾಙ್ುಗಲ್ಲಮ್। 

ಅಶವಗಿರೀವಂ ದೃಶಯಪಾಶವಿಂ ಲಕ್ಷಾಕಕ್ಷಾಸಿನದವಯಮ್॥8॥ 

ಮನ  ೀಜ್ಞಪೃಷ್ಟಪರಭಯಾ ತೃಣಿೀಕೃತಶಶ್ದುಯರ್ತಮ್। 

ತನ ದರಂ ನಿಮನನಾಭಿಂ ಮನ  ೀಹರವಲ್ಲತರಯಮ್॥9॥ 

ಲಸದ  ರೀಮಲತಾಭಾಸಾ ವಶ್ೀಕೃತರಮಾದೃಶಮ್। 

ಬೃಹತೆಟಿಪತಟ್ಪ್ದವನಾವಮಪರರ್ತದವನಾವಮವಯಯಮ್॥10॥ 

ವತುಿಲ  ೀರುಂ ವೃತಿಜಾನುಜಙ್ಕರಙ್ುಗಲ್ಲನಖ್ಾವಲ್ಲಮ್। 

ಅರ್ತರಕ್ಾಿಙ್ಘಕರಿಯುಗಲತನುಕ್  ೀಮಲಪಲಿವಮ್॥11॥ 

ಧ್ವಜವಜರಪತಾಕ್ಾರಾಾಜಙ್ುೆಶರ ೀಖ್ಾಭಿರಞ್ಕಜತಮ್। 

ರಕ್ಾಿಸಾಯಬಜಂ ರಕಿಪದಮಸಮಶ್ರೀಮತಪದದವಯಮ್॥12॥ 
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ಚತುಹಿಸಾಿರುಣತಲಂ ಚತುವ ೀಿದಪರವತಿಕಮ್। 

ಚತ ರ ಪಶ್ರಯಾ ಜುಷ್ಟಂ ಚತುವಿರ್ಾಿಶರಮಪರಯಮ್॥13॥ 

ಚತುಮ ಿರ್ತಿಧ್ರಂ ಚಿತರಂ ಚತುಯುಿಗನಿಯಾಮಕಮ್। 

ಚತುವಿಿಧಾನಾಂ ಮುಕ್ಾಿನಾಂ ಚತುವಿಿಧ್ಸುಖಪರದಮ್॥14॥ 

ಚತುರಾಸಯಗುರುಂ ಧಿೀರಂ ಚತುರಂ ಶ್ರೀಹಯಾನನಮ್। 

ಕರುರ್ಾದರಿಕಟಾಕ್ಷಾಭಾಯಂ ಕಲ್ಲಕಲಮಷ್ಖಣೂನಮ್॥15॥ 

ಖಲೌಘದಣೂನಂ ಶಾನಿಂ ಕಮನಿೀಯತಮಂ ಸಮರ। 

ಚಿತರರತ  ನೀಚಚಮುಕುಟ್ಪ್ಂ ರತನಗ ೈವ ೀಯರಞ್ಕಜತಮ್॥16॥ 

ರತ  ನೀದಯರಿ್ತಲಕಂ ರತನಕುಣೂಲದವಯಮಣಿೂತಮ್। 

ಸದರತನಭುಜಕ್ತೀರ್ತಿಭಾಯಂ ಹೃದಾಯಂ ಸದವಯಮದವಯಮ್॥17॥ 

ರತನಹಾರಸರ ೈಯುಿಕಿಂ ರತನಯಜ್ಞ  ೀಪವಿೀರ್ತನಮ್। 

ರತ  ನೀಜಜವಲ  ೀತಿರೀಯಂ ಚ ರತನಮಧ್ಯವಿಭ ಷಿತಮ್॥18॥ 

ರಮಣಿೀಯಂ ರತನಕ್ಾಞ್ಚಚಾ ರತನಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿರಾಜಿತಮ್। 

ರತ  ನೀದಯತೆಟಿಪಸ ತ ರೀಣ ಬದಧವಿದುಯತರಭಾಮಬರಮ್॥19॥ 

ರತಾನಙ್ುಗಲ್ಲೀಯಕಂ ರತನಕಙ್ೆರ್ಾಙ್ಗದಭಾಸವರಮ್। 

ವಿಚಿತರರತ  ನೀಲಿಸ್ತತವಿೀರತ  ೀಚಿತಭ ಷ್ಣಮ್॥20॥ 

ನವರತನಮಯೀತುಿಙ್ಗರಣತೆನಕನ ಪುರಮ್। 

ಸುಫರದರತನಚಯೀದಾಿಸ್ತಕವಣತೌಪರುಟ್ಪ್ಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮ್॥21॥ 

ರತನಮುದಾರಙ್ುಗಲ್ಲೀಯೈಶಚ ದಿೀಪಿಪಾದದವಯಾಙ್ುಗಲ್ಲಮ್। 

ತುಲಸ್ತೀಕುನಾಮನಾಾರಕುಸುಮೈಶಚ ಸದಾಽಚಿಿತಮ್॥22॥ 

ರತನಮಣೂಪಮಧ್ಯಸಾಂ ರತನಪದ  ಮಪರ ಸ್ತಾತಮ್। 

ರತ  ನೀಲಿಸತಫಣಶ ರೀರ್ಾಯ ಛತಾರಯಿತಫಣಿೀಶವರಮ್॥23॥ 

ಚಿತರರತನಮಯಚಛತರಚಾಮರಾದ ಯೈಶಚ ಸತೃತಮ್। 

ಸಪಾಿವರಣದ ೀವ ೈಶಚ ಸಹಿತಂ ತ ೀ ಹಿತಂ ಸಮರ॥24॥ 

ಚತುದಿಿಕ್ಷು ಚತುದಾವಿರಗತ ೈಶಚಣೂಜಯಾದಿಭಿಃ। 

ದಾವಃಸ ಾೈಶಚಕರಗದಾಹಸ ೈಜುಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಕರಂ ಸಮರ॥25॥ 
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ಮಧ್ವಹೃತಪದಮಮಧ್ಯಸಾಂ ಹೃದಯದಂ ಬುದಿಧಶುದಿಧದಮ್। 

ಸದ  ಯೀ ವಿಜಯದಂ ಸ್ತದಧಸಾಧಾಯರಾಧ್ಯಪದಂ ಸಮರ॥26॥ 

ತತಾವನಾಂ ಮಾತೃಕ್ಾರ್ಾಂ ಚ ವರ್ಾಿನಾಂ ಚ ೈವ ದ ೀವತಾಃ। 

ಶಾಸ  ್ೀಕಿವತಮಿನಾ ವಿಷ್  ಣೀರಙ್ಘ ಗೀಷ್ವಪಿಯ ಸಾದರಮ್॥27॥ 

ಪಞ್ಚಚಙ್ಗಂ ವಾ ಷ್ಡಙ್ಗಂ ವಾ ನಾಯಸಂ ಕೃತವ ಪುನಹಿರ ೀಃ। 

ಸಂಸೃತಯ ಚರರ್ೌ ಮನಾ್ಞ್ಜಪ ಪರಣವಪೂವಿಕ್ಾನ್॥28॥ 

ಪಞ್ಚಚಮೃತ ೈಃ ಶುದಧಜಲ ೈಃ ಕಲಶಸ  ಾೀದಕ್ ೈರಪ। 

ಮನ್ಪೂತ ೈಃ ಸಾನಪಯಿತಾವ ಸಪೀಠಾವರರ್ಾಮಬರಮ್॥29॥ 

ಅಘಾಯಿದ ಯೈರುಪಚಾರ ೈಶಚತ  ೀಷ್ಯಿತಾವ ಜನಾದಿನಮ್। 

ತುಲಸ್ತೀಮಞ್ಜರೀಭಿಶಚ ಪುಷ್ ಪೈಶಚ ವಿವಿಧ ೈರಪ॥30॥ 

ಆರಾಧ್ಯ ಧ್ ಪದಿೀಪೌ ಚ ದತಾವ ಸುಿತಾವ ಪುನಹಿರಮ್। 

ಸರಸ ೈಃ ಫಲಪಕ್ ವೈಶಚ ಭಕ್ಷಾಭ  ೀಜಯರಸಾಯನ ೈಃ॥31॥ 

ಸಸ್ತತ ೈಘೃಿತಸ್ತಕ್ ೈಶಚ ಪಾಯಸ ೈವಿಿವಿಧ ೈರಪ। 

ದಧ  ಯೀದನ ೀನ ಚಿತಾರನ ನೈಸಿಪಿಯಾಽವರರ್ಾನಿವತಮ್॥32॥ 

ದಯಾದರಿಹೃದಯಂ ಭಕಿವತ್ಲಂ ಪುರುಷ್  ೀತಿಮಮ್। 

ಪುನಗಿಣ ೂಷ್ಾಚಮನಮುಖವಸಾ್ದಿಕಂ ದಿಶ॥33॥ 

ಕಪೂಿರಖಣೂಸಹಿತಂ ತಾಮ ಬಲಂ ಚ ನಿವ ೀದಯ। 

ಪುನಧ್ ಿಪ ೀನ ದಿೀಪ ೀನ ಚಿತ ೈರಾರಾರ್ತಿಕ್ ೈರಪ॥34॥ 

ಮನ್ಪುಷ್ ಪೈಃ ಸಿವ ೈಗಿೀಿತ ೈನೃಿತಯವಾದಿತರಪೂವಿಕ್ ೈಃ। 

ಅಚಿಯಿತಾವ ನಮಸೃತಯ ಕುರು ಚಾನ ಿೀ ಪರದಕ್ಷಿಣಮ್॥35॥ 

ಶ್ರಯಾ ಚ ಧ್ರಯಾ ಚ ೈವ ಸವರ ಪಾವರರ್ ೈರಪ। 

ಅನನಿಬರಹಮವಾಯಿವೀಶವಿೀಶ ೈಃ ಶಕ್ಾರದಿಕ್ ೈಃ ಸುರ ೈಃ॥35॥ 

ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ ೈನಿಿತಯಂ ಪರವಾರತಯಾ ಸ್ತಾತ ೈಃ। 

ಪೀಠ್ದ ೀವ ೈಶಚ ಸಹಿತಮೀವಂ ಕ್ಾಲತರಯೀಽಚಿಯ॥36॥ 

ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಸ ಫರ್ತಿಶಕ್ತಿಕ್ತೀತಯಿನಾರ್ತಿಧ್ೃರ್ತಸೃರ್ತಃ। 

ವಿರಕ್ತಿಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿೀಶಚ ಸುಖವಯಕ್ತಿೀಶಚ ಯಾಚಯ॥37॥ 
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ಕತಾಿರಂ ಚ ೈವ ಧ್ತಾಿರಂ ಪರವಕ್ಾಿರಂ ಹಯಾನನಮ್। 

ಧಾಯತುಂ ಗಾತುಂ ಶರಮಂ ಚ ೀತುಂ ವಾದಿರಾಜ  ೀಽಕೃತ ಸಿವಮ್॥39॥ 

ಹಯಗಿರೀವಸುಿರ್ತಃ॥28॥ 
ಲಸದಾಸಯ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸದ  ೀಷ್ಠದವಯಾರುಣ। 

ಲಸದಾನಾಿವಲ್ಲೀಶ ್ ೀಭ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸರ್ತ್ಾತ॥1॥ 

ಲಸಾಿೂಲ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸತುೆನಿಲಮಸಿಕ। 

ಲಸತೆಣಿ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸನನಯನಪಙ್ೆಜ॥2॥ 

ಲಸದಿವೀಕ್ಷ ಹಯಗಿರೀವ ಸಲದ ಿಿಮಣೂಲದವಯ। 

ಲಸದಿಗಿೀವ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸದಧಸಿ ಲಸದುಿಜ॥3॥ 

ಲಸತಾಪಶವಿ ಲಸತಪೃಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾಂಸಯುಗ ಸುನಾರ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸದವಕ್ಷಃ ಸಾನಮಧ್ಯ ವಲ್ಲತರಯ॥4॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸತುೆಕ್ಷ ೀ ಲಸದ  ರೀಮಲತಾಞ್ಕಚತ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸನಾನಭ ೀ ಲಸತೆಟಿಪಯುಗಾನಿರ॥5॥ 

ಲಸದ ರ  ೀ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸಜಾಜನುಯುಗಪರಭ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸಜಜಙ್ಕರಯುಗಮ ಪಾದಾಮುಬಜದವಯ॥6॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸತಾಪದತಲರ ೀಖ್ಾರುಣದುಯತ ೀ। 

ಲಸನನಖ್ಾಙ್ುಗಲ್ಲೀಶ ್ ೀಭ ಹಯಗಿರೀವಾರ್ತಸುನಾರ॥7॥ 

ಲಸರ್ತೆರೀಟ್ಪ್ಕ್ ೀಯ ರಕಙ್ೆರ್ಾಙ್ಗದಕುಣೂಲ। 

ಹಯಗಿರೀವಲಸದರತನಹಾರಕ್ೌಸುಿಭಮಣೂನ॥8॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸನಮಧ್ಯ ಲಸಚಚನಾನಚಚಿಿತ। 

ಲಸದರತನಮಯಾಕಲಪ ಶ್ರೀವತ್ಕೃತಭ ಷ್ಣ॥9॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸತಾೆಞ್ಕಚೀರತನಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮೀಖಲ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಲಸದವಸ್ ಮಣಿನ ಪುರಮಣಿೂತ॥10॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ೀನುಾಬಿಮಬಸಾ ಲಸಚಛಙ್ಕಖಕ್ಷಪುಸಿಕ। 

ಲಸನುಮದರ ಹಯಗಿರೀವ ಲಸದಿನುಾಸಮದುಯತ ೀ॥11॥ 
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ಹಯಗಿರೀವ ರಮಾಹಸಿರತನಕುಮಿಸೃತಾಮೃತ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಸಮಾನಶ್ರೀಚತ ರ ಪ್ೀಪಸ ೀವಿತ॥12॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಸುರಶ ರೀಷ್ಠ ಹಯಗಿರೀವ ಸುರಪರಯ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಸುರಾರಾಧ್ಯ ಜಯ ಶ್ಷ್ಟ ಜಯೀಷ್ಟದ॥13॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಮಹಾವಿೀಯಿ ಹಯಗಿರೀವ ಮಹಾಬಲ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಮಹಾಧ ೈಯಿ ಜಯ ದುಷ್ಟವಿನಷಿಟದ॥14॥ 

ಭಯಂ ಮೃತುಯಂ ಕ್ಷಯಂ ವಯಥಿವಯಯಂ ನಾನಾಮಯಂ ಚ ಮೀ। 

ಹರ ೀ ಸಂಹರ ದ ೈತಾಯರ ೀ ಹರ ೀ ನರಹರ ೀ ಯಥಾ॥15॥ 

ಭಕ್ತಿಂ ಶಕ್ತಿಂ ವಿರಕ್ತಿಂ ಚ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯಕ್ತಿದ। 

ಹರ ೀ ಮೀ ದ ೀಹಿ ದ ೈತಾಯರ ೀ ಹರ ೀ ನರಹರ ೀ ಯಥಾ॥16॥ 

ಸದಾ ಸವ ೀಿಷ್ಟಲಾಭಾಯ ಸವಾಿನಿಷ್ಟನಿವೃತಿಯೀ। 

ಹಯಗಿರೀವಸುಿರ್ತಃ ಪಾಠಾಯ ವಾದಿರಾಜಯರ್ತೀರತಾ॥17॥ 

ಚಿನಾಿಮಣಿಹಿಯಗಿರೀವೀ ವಶ ೀ ಯಸಯನಿಷ್ ೀವಿತಃ। 

ಸ  ೀಽಪ ಸವಾಿಥಿದ  ೀ ನೄರ್ಾಂ ಕ್ತಮುತಾಸೌ ಹಯಾನನಃ॥18॥ 

ಹಯಗಿರೀವಸಮಪದಾಸ  ಿೀತರಮ್॥29॥ 
ಓಂ॥ ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ೀರ್ತ ವಾದಿನಮ್। 

ನರಂ ಮುಞ್ಚನಿಿ ಪಾಪಾನಿ ದರದರಮಿವ ಯೀಷಿತಃ॥1॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ೀರ್ತ ಯೀ ವದ ೀತ್। 

ತಸಯ ನಿಸ್ರತ ೀ ವಾಣಿೀ ಜಹುನಕನಾಯಪರವಾಹವತ್॥2॥ 

ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ೀರ್ತ ಯೀ ಧ್ವನಿಃ। 

ವಿಶ ್ ೀಭತ ೀ ಸ ವ ೈಕುಣಠಕವಾಟ  ೀದಾರಟ್ಪ್ನಕ್ಷಮಃ॥3॥ 

ಶ ್ ಿೀಕತರಯಮಿದಂ ಪುಣಯಂ ಹಯಗಿರೀವಪದಾಙ್ಘಕೆ ತಮ್। 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಪಠ್ತಾಂ ಸಮಪದಾಂ ಪದಮ್॥4॥ 
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ಹಯಗಿರೀವಸ  ಿೀತರಮ್॥30॥ 
ಹಯಗಿರೀವ ದಯಾಸ್ತನ  ಧೀ ಬನ  ಧೀ ಸಜಜನಸನಿತ ೀಃ। 

ತರಯಿೀಗಿರೀವ ನಮಶಾಚನಾಿಸಾನಾಿಕ್ಾನಿಿಸಮಾಂಶುಮನ್॥1॥ 

ಸಾವಮಿನ್ಘೃಣ ಕ್ಾಪಯಮಾಬ ಕ್ತಂ ರಾಾಲಕಮಮುಞ್ಚತ। 

ಪಾಲಯ ಶ್ರೀಪತ ೀ ತಸಾಮದಸಾಮನ ್ೀವಕಸ ೀವಕ್ಾನ್॥2॥ 

ಈಶ ತ ೀಽನಿೀಶ ಜಿೀವ ತವಂ ತತಿವಂ ವಕ್ತಿ ನ ಯುಕ್ತಿಮಾನ್। 

ಅಶ ್ ವೀ ಭ ತಾವಽಪ ಯೀ ಮತ  ಯೀಿಽಮತ  ಯೀಿ ವಾಽಶ ್ ವೀ ಜಗತ್ಯೀ॥3॥ 

ಹಯಾಸಯ ಪಶಯಭೃತಯಂ ತ ೀ ಹನ ಿೀಮೀ ಭ ತರಾಕ್ಷಸಾಃ। 

ಜಿಘಾಂಸನಾಾತಿವಕರಸಿವಂ ಸತವಂ ವಿಸಾಿಯಿ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್॥4॥ 

ಯಮೀಽಪ ತ ೀ ಭಟ್ಪ್ಸಿವಂ ಚ ಪಞ್ಚರ ಪ್ೀ ಭವಾನರಭುಃ। 

ಆಜ್ಞಾಪಯತು ರಾಜಾಽಸೌ ದಾಸಾಗರಾಂ ಮಯಿ ಮೀಚಯೀತ್॥5॥ 

ಅನನಿಗುಣಸಮ ಪಣಿ ಧ್ ನಿ ಕ್ಾಽಪಯತರ ಮೀ ಪರಯಾ। 

ತವ ಪಾದಾಬಜಸ ೀವ ೈವ ಜ ೈವಬನಧವಿಮೀಚಿನಿೀ॥6॥ 

ಸುರಮಯ ಸುಖಚಿದ ರಪ ಧ್ ಪಾದಿೀಪಾಚಿನಾದಿಕಮ್। 

ತವ ಪರಯಂ ಸದಾಕುಯಾಿಂ ಪುಯಾಿಂ ವಾ ಪವಿತ ೀಽಪ ವಾ॥7॥ 

ವಿದಾಯಂ ದ ೀಹಿ ವಿವ ೀಕಂ ಚ ಶಂ  ಚ ಸವಿತರ ದ ೀಹಿ ಮೀ। 

ಶರದಾಧಂ ದ ೀಹಿ ತಥಾ ಪಾಹಿ ಮಾ ಹಿನಸಿ್ತ ಯಥಾ ಪರಃ॥8॥ 

ಸಸುರಾಸುರಗಧವಿಪೂವಿಸವಿಜಗತಪತ ೀ। 

ಶರಣಂ ಭವ ವಾಣಿೀಶವಿೀಶಭ  ೀಗಿೀಶಸ ೀವಿತ॥9॥ 

 ಹಯಾನನ ಹರ ಕ್ ಿೀಶಂ ಲ ೀಶಂ ದಶಿಯ ನಃ ಪರಭ  ೀ। 

ಭವನುಮಖ್ಾಮುಬಜ ೀ ನೃತಯಚುಛಿತಯನಾಿಖಯವಧ್ ಹರದಾಮ್॥10॥ 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಸಾದರಂ ರಚಿತಾಂ ಸುಿರ್ತಮ್। 

ಶ್ರೀಧ್ರಾಙ್ಘಕರಿಯುಗ ೀ ಭಕ್ತಿಂ ಸಾಧ್ಯನ್ ಸವಿದಾ ಪಠ ೀತ್॥11॥ 
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ಶ್ರೀಹಯಗಿರೀವಸ  ಿೀತರಮ್॥31॥ 
ಓಂ॥ ನ ಶಸ್ತ್ೀ ಮೀ ಭೃತ  ಯೀ ನ ಚ ಕಪಟ್ಪ್ಚಾಟ್ಪ್ ಕ್ತಿಕುಮನು- 

ನಿ ವಿತ ೈಭ ೈಿಷ್ಜಯಂ ನ ಚ ಪದರಯೀ ನಾಪ ಖಗರಾಟ್॥1॥ 
ತಥಾಪ ಯೀಷ್ಾ ದ  ೀಷ್ಾನಲಸಪಶುನ  ೀನುಮಕಿಭುಜಗಿೀ 

ಹಯಗಿರೀವಶ್ರೀಮಚಚರಶರಣಂ ಮಾಂ ಸಪೃಶರ್ತ ಕ್ತಮ್॥2॥ 
ನ ಷ್ಟಾಾಸಾ್ಭಿಜ್ಞಾನಾ ನ ಚ ನಿಗಮಯುಕ್ಾಿ ನ ಕವಯೀ 

ನ ಮನಾ್ನುಷ್ಾಠನವರತಚರಣಚಿತಾಿ ಅಪ ವಯಮ್। 
ನ ತದಯತ  ನೀಪ ೀತಾಸಿದಪ ಚತುರಾ ಏವ ನಿತರಾಂ 

ವದಮೀ ಯದಿಾಷ್ಾಟಾ ಹಯವದನ ತುಭಯಂ ನಮ ಇರ್ತ॥3॥ 
ನ ವಿತ ೈರುನಮತಾಿ ನ ಚ ಕುಹಕದುಮಿನ್ಬಲ್ಲನ  ೀ 

ನ ವಾ ಮಿಶ ೈಮಿಿಶಾರ ನ ಚ ಕುಜನಸಾಚಿವಯಸಹಿತಾಃ। 
ನ ದುಃಶಾಸ್ಂ ಶಸ್ಂ ವಿರಸಮುಪಜಿೀವಯೀದಧತಧಿಯೀ 

ಹಯಗಿರೀವಂ ದ ೀವಂ ವಯಮಿಮಮುಪಾಸ ಯೈವ ಕೃರ್ತನಃ॥3॥ 
ನ ವಿತ ಿೀಷ್ ತೆರ್ಾಠಂ ನ ಚ ಕುವಿಷ್ಯಾಸಾವದನವಿಧೌ 

ನ ವಾ ಮಾಠಾಪತ ಯೀ ನ ಚ ನೃಪರ್ತಸಮಿರೀರ್ತಕರರ್ ೀ। 
ನ ನಾರೀಸಮಿೀಗ  ೀ ಪರದಿಶ ದಿಶ ಕ್ಾರುಣಯಜಲಧ ೀ 

ತವ ಶ್ರೀಮತಾಪದಾಮುಬರುಹಭಜನ ೀ ವಾಜಿವದನ॥4॥ 
ಲಸನಮಧ್ವಸಾಯಧಾವ ವಿಕಸ್ತತತದಿೀಯೀಕ್ತಿಸರಸ್ತೀ- 

ರುಹಾಮೀದಾನ  ಮದಸಿದುರುಮಕರನ ಾೀ ಪರಚಯಃ। 
ಹಯಗಿರೀವೀ ದ ೀವೀ ಹರಚರಣಭಕ್ತಿಶಚ ಸುದೃಢಾ 

ಭವ ೀಽಸ್ತಮನ ಮಽನಯಸ್ತಮನನಪ ಭವತು ಭ ಯಶಚ ಭವತಾತ್॥5॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಸಾಧಿವದಂ ಪದಯಪಞ್ಚಕಮ್। 

ಆದರ ೀಣ ಗಲ ೀ ಧಾಯಿಂ ಮಾಧ್ವಪರೀರ್ತಕ್ಾಮುಕ್ ೈಃ॥6॥ 

ಪಾರಥಿನಾದಶಕಸ  ಿೀತರಮ್॥32॥ 
ರಮಾರಮಣ ಮಧಾವದಿದ ೀಶ್ಕ ಶ್ರೀಹೃದಬಜಗ। 

ಹಯಗಿರೀವ ಕೃಪಾಲ  ೀ ಮೀ ಪಾರಥಿನಾಂ ಶುರಣು ಸಾದರಮ್॥1॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 46 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಅಯೀಗಯವಿಷ್ಯೀ ಸಾವಮಿನ್ ಸವಿಥಾ ನ ಮನ  ೀ ಭವ ೀತ್। 

ಚಾಞ್ಚಲಯಂ ಮ ಲತಶ್ಛನಿಧ ದುರಾಶಾಂ ಹರ ದ ರತಃ॥2॥ 

ದುಬುಿದಿಧಂ ಚ ನ ಮೀ ದ ೀಹಿ ದುಃಶಾಸ್ವತಿನ ೀ ರರ್ತಮ್। 

ಹಾಪಯಸವ ಚ ದುಮಾಿನಂ ದುಗುಿಣಂ ಮೀಚಯ ಪರಭ  ೀ॥3॥ 

ದುಃಸಙ್ಗಂ ದುಷಿೆಿಯಾಂ ಛಿನಿಧ ಹರ ಲ  ೀಕ್ಾಟ್ಪ್ನಾತಪದೌ। 

ನ ನಿಯೀಜಯ ಚಕ್ಷ ಂಷಿ ಪರದಾರಾದಿದಶಿನ ೀ॥4॥ 

ದುಷ್ರರ್ತಗರಹದುಸಪಶ ೀಿ ಕರೌ ಮಾ ಚ  ೀದಯ ಧ್ುರವಮ್। 

ಅಗಮಯಗಮನ ೀ ಗುಹಯಂ ಘಾರಣಮಾಘಾರಣನ ೀಽಸತಾಮ್॥5॥ 

ಅಪಕಷ್ಿತು ಜಿಹಾವಂ ಮೀ ಲ  ೀಕವಾತಾಿದುರನನತಃ। 

ದುವಾಿತಾಿ ದುಷ್ಟಶರಾ ಾೀಭ  ಯೀ ನಿವತಿಯ ಹರ ೀ ಶುರರ್ತೀ॥6॥ 

ಭವದಿಚಾಛನುಗಂ ಚ ೀತ  ೀ ಯೀಗಯಸದಿವಷ್ಯಂ ಭವ ೀತ್। 

ಯದೃಚಾಛಲಾಭಸನೃಪಿಂ ನಿಶಾಚಞ್ಚಲಯಂ ಭವ ೀತಿವಯಿ॥7॥ 

ಸಜಾಜಾನಂ ಸವಿದಾ ದ ೀಹಿ ಸಚಾಚಸಾ್ವತಿನ ೀ ರರ್ತಮ್। 

ಸತ್ಙ್ಗಂ ಸರ್ತೆಿಯಾಂ ಚ ೈವ ಪಾದೌ ತವತ ುೀತರಸಪಿರ್ ೀ॥8॥ 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ಶರವರ್ ೀ ನಿಯುಂಕ್ಷವ ಶರವರ್ ೀ ಸದಾ। 

ಹಯಾಸಯ ಚಕ್ಷುಷಿೀ ಚ ೀಮೀ ದಶಿನ ೀ ಸನಿನಯೀಜಯ॥9॥ 

ಕರೌ ತವದಚಿನ ೀ ನಿತಯಂ ಸುಖರ್ತೀಥಿಸಯ ಲ ೀಖನ ೀ। 

ತವದಾಲಾಪ ೀ ತವದುಚಿಛಷ್ಟಭ  ೀಜನ ೀ ಕುರು ಜಿಹಿವಕ್ಾಮ್॥10॥ 

ಘಾರಣಂ ಭವರ್ತ ನಿಮಾಿಲಾಯಘಾರಣನ ೀ ನಮನ ೀ ಶ್ರಃ। 

ದ ೀಹಿ ಮೀ ತು ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಪಶುಪುತರಧ್ನಾದಿಕಮ್॥11॥ 

ಪಾರಥಿನಾದಶಕಂ ಚ ೈತತ್ ರ್ತರಕ್ಾಲ ೀ ಯ ಪಠ ೀನನರಃ। 

ತಸಾಯಭಿೀಷ್ಟಂ ಹಯಾಸ  ಯೀಽಸೌ ದತಾವ ರಕ್ಷರ್ತ ಸವಿದಾ॥12॥ 
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ಶ್ರೀವರಾಹಹಯವದನಸ  ಿೀತರಮ್॥33॥ 
ವಿದಾರತನಿಶಾಚರೌ ವಿಶದವ ೀದವಿದಾಯಕರೌ 

ಪರಪನನಜನತಾವನೌ ಪರಶ್ಥಿಲ್ಲೀಕೃತಾಶಾವನನೌ। 
ಮನ  ೀರಮತಮಾಕೃರ್ತೀ ಮದನಮಾನಿತಾಧ್ಃಕೃರ್ತೀ 

ವರಾಹತುರಗಾನನೌ ವನಜಲ  ೀಚನೌ ನೌಮಯಹಮ್॥1॥ 
ವರಾಭಯದರಾರಭಿವಿಲಯವಲುಗಹಸಿದುಯಭಿಃ 

ಪರರಾ  ೀಧ್ಶುಭಪುಸಿಕಪರಗುಣಶಙ್ಖಮಾಲ ಯೈಯುಿತೌ। 
ಹರನಮಣಿಮಣಿದುಯರ್ತ ಹರವಿತಾಯಮಾನಸುಿರ್ತೀ 

ವರಾಹತುರಗಾನನೌ ವನಜಲ  ೀಚನೌ ನೌಮಯಹಮ್॥2॥ 
ಮನ  ೀಜ್ಞಪದಸಾರಸೌ ಮಹಿತಜಾನುಮಧ  ಯೀರಸೌ 

ರ್ತರರ ೀಖಶುಭಕನಧರೌ ರ್ತರಜಗದಾದೃತಶ್ರೀಕರೌ। 
ವಿಭ ಷ್ಣಗುರ್ಾಶರಯೌ ವಿಮಲಹಾರಮಾಲಾಶರಯೌ 

ವರಾಹತುರಗಾನನೌ ವನಜಲ  ೀಚನೌ ನೌಮಯಹಮ್॥3॥ 
ರಸಾಮೃತರಸಾಙ್ಘಕೆ ತೌ ರಸ್ತಕಭಕಿವಗಾಿಞ್ಕಚತೌ 

ಪರಸಾದಭರತ ೀಕ್ಷರ್ೌ ಪರಮಥಮಣೂಲ್ಲೀಶ್ಕ್ಷರ್ೌ। 
ವಿರುದಧಧ್ುರಸಙ್ಗರೌ ಮಹಿತಶಕ್ತಿತ  ೀಽಭಙ್ುಗರೌ 

ವರಾಹತುರಗಾನನೌ ವನಜಲ  ೀಚನೌ ನೌಮಯಹಮ್॥4॥ 
ಸುಖ್ಾನುಭವವಿಗರಹೌ ಸುಜನಸಙ್ರರಕ್ಷಾಗರಹೌ 

ವಿನ  ೀದಜಿತದಾನವೌ ವಿಲಸದಾಕೃರ್ತೀ ಶ್ರೀನವೌ। 
ಭವಾಬಿಧಭಯಭಞ್ಜನೌ ನಿಜಪದಂ ಸದಾ ಧಾಯಯಿನಾಂ 

ವರಾಹತುರಗಾನನೌ ವನಜಲ  ೀಚನೌ ನೌಮಯಹಮ್॥5॥ 
ವರಾಹತುರಗಾಸಯಯೀವಿರನುರ್ತಂ ನಿಜ ೈವಿಶಯಯೀಃ 

ಕೃಪಾನಿಲಯನ ೀತರಯೀಃ ಕೃಪಣಭಕಿಹೃನಿಮತರಯೀಃ। 
ಯರ್ತಃ ಶಮಲಶಾನಿಯೀ ಯಮಿವಿವೃಗಯಹೃದಾಾನಿಯೀ 

ವಯಧ್ತಿ ವಿಲಸತಪದಾಂ ವಿಮಲವಾದಿರಾಜಾಭಿಧ್ಃ॥6॥ 
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ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹವರಾಹಸ  ಿೀತರಮ್॥34॥ 
ಪರಹಾಿದಾಹಾಿದಹ ೀತುಂ ಸಕಲಗುಣಗಣಂ ಸಚಿಚದಾನನಾಮಾತರಂ 

ಸ ೈಹಾಸಹ  ಯೀಗಮ ರ್ತಿ ಸದಭಯಮರಶಖೌ ಖ ರಮಾಂ ಬಿಭರತಂ ಚ। 
ಅಂಹಸ್ಂಹಾರದಕ್ಷಂ ವಿಧಿಭವವಿಹಗ ೀನ ಾಿೀನಾಿಚನಾಾಿದಿವನಾಾಂ 

ರಕ್ಷ  ೀವಕ್ಷ  ೀವಿದಾರ  ೀಲಿಸದಮಲದೃಶಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷಿಾೀನೃಸ್ತಂಹಮ್॥1॥ 
ವಾಮಾಙ್ೆಸಾಧ್ರಾಕರಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ್ಪ್ಪ ರೀಮಾರ್ತಹೃಷ್ಾಟನಿರಂ 

ಸ್ತೀಮಾರ್ತೀತಗುಣಂ ಫಣಿೀನಾಿಫಣಗಶ್ರೀಮಾನಯಪಾದಾಮುಬಜಮ್। 
ಕ್ಾಮಾದಾಯಕರಚಕರಶಙ್ೆಸುವರ  ೀದಾಾಮಾಭಯೀದಯತೆರಂ 

ಸಾಮಾದಿೀಡಯವರಾಹರ ಪಮಮಲಂ ಹ ೀ ಮಾನಸ ೀ ತಂ ಸಮರ॥2॥ 

ಕ್  ೀಲಾಯ ಲಸದಾಕಲಪಜಾಲಾಯ ವನಮಾಲ್ಲನ ೀ। 

ನಿೀಲಾಯ ನಿಜಭಕ್ೌಿಘಪಾಲಾಯ ಹರಯೀ ನಮಃ॥3॥ 

ಧಾರ್ತರೀಂ ಶುಭಗುಣಪಾರ್ತರೀಮಾದಾಯಾಶ ೀಷ್ವಿಬುಧ್ಮೀದಾಯ। 

ಶ ೀಷ್ ೀ ತಮಿಮಮದ  ೀಷ್ ೀ ಧಾತುಂ ಹಾತುಂ ಚ ಶಙ್ಘಕೆ ನಂ ಶಙ್ಘ ೆ ೀ॥4॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಹರಯೀ ಯುಕ್ತಿಗಿರಯೀ ನಿಜಿಿತಾರಯೀ। 

ಸಮಸಿಗುರವ ೀ ಕಲಪತರವ ೀ ಪರವ ೀದಿನಾಮ್॥5॥ 

ಪರಮಸುರಿ್ತಃ॥35॥ 
ಓಂ॥ ಮೌಕ್ತಿಕ್ಾಙ್ುೆರಕಲಪದಂಷ್ಾಮುಖ್ಾಮುಬಜಂ ಪರಲಯಾಮುಬಜಮ್ 

ಚಕರಶಙ್ಖವರಾಭಯಚಛವಿಮತೆರಂ ಸುಯಶಸೆರಮ್। 
ರತನರಾಜಿವಿರಾಜಿವೃತಿಶ್ರ  ೀಧ್ರಂ ಧ್ರಣಿೀಧ್ರಂ 

ಪ್ೀರ್ತರರ ಪಣಮಚುಯತಂ ಪರಣತ  ೀಽಸ್ತಮ ತಂ ಸುಖದಸ್ತಮತಮ್॥1॥ 
ಅಙ್ೆಹಿೀನನಿಶ ೀಷ್ಬಿಮಬಸಮಾನನಂ ನಿಜಮಾನನಂ 

ಶಙ್ಖಮಾಲಯಸುರಾ  ೀಧ್ಪುಸಿಕಧಾರಣಂ ಮಧ್ುವ ೈರಣಮ್। 
ಕುಙ್ುೆಮಾಙ್ಘಕೆ ತಚನಾನ  ೀಜಜವಲಕನಧರಂ ಶುರರ್ತಮನಿಾರಂ 

ಕ್ತಙ್ೆರೀಕೃತವಿಶವಮಶವಮುಖಂ ಭಜತು್ಖದಂ ಭಜ ೀ॥2॥ 
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ನಿೀಲಶ ೈಲವಿಶಾಲವಪರಲಸದುಿಜಾನಿರಸದುಧಿಜಾ- 

ರಾಾಲಯಮಾನುಷ್ಸಕಿಭ ಲಲನಾಶರಮಘನ ಜಿತಶರಮ। 
ಮಾಲರ್ತೀಮಣಿಮಞ್ುಜಮಾಲಯ ಸರ  ೀಜನ ೀತರ ಗುರ  ೀ ಜನ ೀ 

ಕ್  ೀಲರ ಪ ಭವನಿಮಿೀಶ ನತ  ೀಽಸ್ತಮ ತಂ ಸುಖದಸ್ತಮತಮ್॥3॥ 
ಹಾರಶ ್ ೀಭಿವಿಶಾಲವಕ್ಷಸಮಿೀಶವರಂ ತಮನಶವರಂ 

ವಾರಜಾತಸುಜಾತಪತರವಿಲ  ೀಚನಂ ಕೃತಸ ೀಚನಮ್। 
ಶಾರದಾಮುಬದಸನಿನಭಂ ಸಕಲ  ೀನನತಂ ಸುಜನ ೈನಿತಂ 

ಪಾರವಜಿಿತಶೌಯಿಮಶವಮುಖಂ ಭಜತು್ಖದಂ ಭಜ ೀ॥4॥ 
ಜಾತರ ಪಮಯಗರಾಮಧ್ಯವಿಭ ಷ್ಣಂ ಭವಭಿೀಷ್ಣಂ 

ಪೀತವಸ್ವಿಷ್ಕಿಸದರಶನ  ೀಜಿಿತಂ ಮಲವಜಿಿತಮ್। 
ಆತತಾಯಿಸುರಾರಸಞ್ಚಯಭಙ್ಗದಂ ಕನಕ್ಾಙ್ಗದಂ 

ಖ್ಾಯತಸ ಕರರ ಪಣಂ ಪರಣತ  ೀಽಸ್ತಮ ತಂ ಸುಖದಸ್ತಮತಮ್॥5॥ 
ಪದಮರಾಗವಿರಾಜಿಕ್ತಙ್ಘಕೆ ಣಿಮೀಖಲಾಞ್ಕಚತಮೀಖಲಾ 
ಸಾಧ್ಯ ಬುದಿಧರಯಂ ವರ  ೀದರಬನಧನ ಸಮರತಾಂ ಧ್ನ 
ತಾವದಯ ಚಿನಿಯತ ದಯದಕಿಸಮಾಮಬರಂ ಗತಡಮಬರಮ್ 

ತದವರಾಯ ಭವನಿಮಶವಮುಖಂ ಭಜತು್ಖದಂ ಭಜ ೀ॥6॥ 
ಮೃದಿವಭ ೀನಾಿಕರ  ೀಪಮಾಙ್ೆಗವಲಿಭಂ ಸುರವಲಿಭಂ 

ಸ್ತನಗಧಜಾನುಯುಗಂ ಮನ  ೀಹರಜಙ್ರಮದುಿತಜಙ್ಗಮಮ್। 
ಪದಮಶ ್ ೀಭಿಪದಾನಖಿೀಕೃತನಾಗಮಾನಯಘನಾಗಮಾ- 

ವ ೀದಯಮದುಿತಸ ಕರಂ ಪರಣತ  ೀಽಸ್ತಮ ತಂ ಸುಖದಸ್ತಮತಮ್॥7॥ 
ವತುಿಲ  ೀರುಯುಗಂ ಮನ  ೀರಮವೃತಿಜಾನುಮವೃತಿಜಾ 
ಸುಿತಯಕ್  ೀಮಲಪುಷ್ಟಜಙ್ರಮಹಿೀನತಲಪಮಹಿೀನತಮ್। 
ರಕಿಶಾರದಚಾರುಪದಮಲಸತಪದಂ ನಿಗಮಾಸಪದಂ 
ದ ೈತಯವಾಧಿಿಮಹೌವಿಮಶವಮುಖಂ ಭಜತು್ಖದಂ ಭಜ ೀ॥8॥ 
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ವಾದಿರಾಜಯರ್ತೀರತಾ ಹಯವಕ್ಭ ಧ್ರವಕ್ಭ - 
ವ ೀಿದವಾಗಿವ ಪಾವನಿೀ ಪರಮಸುಿರ್ತಗುಿಣವಿಸೃರ್ತಃ 
ಸಾದರಂ ಪಠ್ತಾಂ ಸತಾಂ ಹರಪಾದಪ ೀಶಲಪಾದಪ ೀ 

ಸಾಧ್ುಭಕ್ತಿಲತಾಂ ಸ್ತಾರೀಕುರುತ ೀತರಾಮವೃತ ೀತರಾಮ್॥9॥ 

ಶ್ರೀರ್ತರವಿಕರಮಸ  ಿೀತರಮ್॥36॥ 
ಓಂ॥ ವಿದಾರತಾರಸಙ್ಕರತಂ ಪಾದಾಕ್ಾರನಿಜಗತ್ಯಮ್। 

ಗದಾಚಕರಧ್ರಂ ಧಿೀರಂ ಸದಾ ವನ ಾೀ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥1॥ 

ಶಙ್ಕಖಮಿೀಜಕರದವನಾವ ಹುಙ್ಕೆರಾದಿಿತದಾನವ। 

ಶಙ್ಕೆತಙ್ೆಹರಾಹಂ ತ ೀ ಕ್ತಙ್ಘಕೆ ರ  ೀಽಸ್ತಮ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥2॥ 

ಕ್ಷಪಾಕರ  ೀಲಿಸದವಕ್ಂ ಕೃಪಾವಿಪುಲಲ  ೀಚನಮ್। 

ಅಪಾರಸುಗುಣಸ  ಿೀಮಮುಪಾಸ ೀ ತಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥3॥ 

ರಮಾಧ್ರಾಶ್ಿಷ್ಟಪಾಶವಿಂ ಸಮಸಿಸುರಸ ೀವಿತಮ್। 

ಭರಮಾದಿದ  ೀಷ್ದ ರಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥4॥ 

ಯೀಽಙ್ಕಗದಙ್ಗಜಮಸಾರಕ್ಷಿೀದಗಙ್ಕಗಮಙ್ುಗಷ್ಠತ  ೀಽಸೃಜತ್। 

ತುಙ್ಕಗಮರಚಯೀತುಿಙ್ಗಂ ತಂ ಗಾಯಾಮಿ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥5॥ 

ನಾನಾಲಙ್ಕೆರಭರತಂ ಪೀನಾವಯವಮೀಹನಮ್। 

ಜ್ಞಾನಾನನಾಮಯಂ ವನ ಾೀ ಶ್ರೀನಾಥಂ ತಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥6॥ 

ವೃನಾಾರಕ್ ೀನಾಿವನಾಾಾಙ್ಘಕರಿಂ ನನಿಾರ್ತೀಥಿಮುನ ೀಃ ಪರಯಮ್। 

ಕನಾಪಿಕ್  ೀಟಿಪಲಾವಣಯಂ ತಂ ಧಾಯಯಾಮಿ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥7॥ 

ಸುಧಾಕುನ ಾೀನುಾಧ್ವಲಮಧ್ಃಕೃತಚರಾಚರಮ್। 

ಉದಾರಮಾದರಾದವನ ಾೀ ರ್ತರಧಾಮಾನಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥8॥ 

ವ ೀದಾನಿವ ೀದಿತಗುಣಂ ರಾ  ೀಧ್ಪರದಮಹನಿಿಷ್ಮ್। 

ಆಧಾರಂ ನೌಮಿ ಜಗತಾಂ ಶ್ರೀಧಾಮಾನಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥9॥ 

ಅನುಯಾಗ ೀನ ಬಲ್ಲನಾ ಮನುನಾ ಮನನ ೀನ ಚ। 

ದಿನ ೀದಿನ ೀಽಚಿಿತಂ ವನ ಾೀ  ಮನಸಾ ತಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥10॥ 
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ಸಪಿಃ ಪಾಯಸನ ೈವ ೀದ ಯೈಭಿಕ್ಷ ಾೈಶಚ ವಿವಿಧ ೈಃ ಸದಾ। 

ನೃತಯವಾದಿತರಗಿೀತ ೈಶಚ ತಪಿಯಾಮಿ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥11॥ 

ವಾದಿರಾಜ ೀನಾಿವರದಂ ಸ  ೀದಾಪರುನಿವಾಸ್ತನಮ್। 

ಮೀದಪರದಂ ಸದಾ ವನ ಾೀ ಮಾಧ್ವಂ ತಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥12॥ 

ಧ್ ಪ ೈಗಿನಾಧನುಲ ೀಪ ೈಶಚ ದಿೀಪ ೈರಪ ಮನಃ ಪರಯೈಃ। 

ತಾಪಸ ೈಃ ಪೂಜಿತಂ ವನ ಾೀ ಶ್ರೀಪರ್ತಂ ತಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥13॥ 

ಯೀಽಸೌ ಧ್ವಲಗಙ್ಕಗಯಾಃ ಪಾಶ ವೀಿ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಸವಿದಾ। 

ದ ೀಶ ೀ ದ ೀಶ ೀ ಚ ವಿಖ್ಾಯತಮಾಸ ೀವ ೀ ತಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥14॥ 

ಅಗ ರೀ ನಿಧಾಯ ಶ್ರೀದ ೀವಿೀಂ ಪೃಷ್ ಠೀ ಪಾಶ ವೀಿ ಚ ಸಜಜನಾನ್। 

ಸವಗಿಿಭಿಃ ಪರತಃ ಸ ೀವಯೀ ಮಧ ಯೀ ಭಾರ್ತ ರ್ತರವಿಕರಮಃ॥15॥ 

ಶ್ಲಾಮಯೈ ರಮಯತಮಶಾಲಾವಲಭಿಮಣೂಪ ೈಃ। 

ಕಲಶ ೈಶ ್ ಚೀಲಿಸದ ಾೀವಾಲಯೀ ಭಾರ್ತ ರ್ತರವಿಕರಮಃ॥16॥ 

ಯಾವಚಚನಾಿಶಚ ಸ ಯಿಶಚ ಯಾವರಿ್ತಷ್ಠರ್ತ ಮೀದಿನಿೀ। 

ತಾವರ್ತ್ವಿಕರಮಃ ಸ  ೀಽಯಂ  ಪೂಜಯಸಿ್ತಷ್ಠತು ಸಜಜನ ೈಃ॥17॥ 

ಇದಂ ಸ  ಿೀತರಂ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಮುದ ೀ ಸಜಜನಸನಿತ ೀಃ। 

ವಯಧ್ತಿ ತ ೀನ ಪರೀತ  ೀಽಸುಿ ಸದಾ ಶ್ರೀದಸ್ತ್ವಿಕರಮಃ॥18॥ 

 ಹಯಿಷ್ಟಕಮ್॥37॥ 
ಓಂ॥ ಸವಮುದಧತುಿಂ ಹರ ೀ ವ ೀರಿ್ತ ಕ್ತಂ ಕ ಪ ೀ ಪರ್ತತಃ ಪಶುಃ। 

ಕ್ಷಿಪನನಙ್ಘಕರಿಂ ಮುಹುಃ ಕರನಾನೃಪಾಂ ಜನಯರ್ತ ಪರಭ  ೀ॥1॥ 

ಅನಿಚಛತ  ೀಽಪ ತಸಾಯಜ್ಞಸಾಯಙ್ಗಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ಚ ದಾಮಭಿಃ। 

ಶನ ೈನಿಿಬಧ್ಯ ಸವಜನ ೈಹಿರ ೀ ಸ ಪರಮುದಧರ ೀತ್॥2॥ 

ಸ ಹರ ೀ ಲಾಲಯೀತಪಙ್ೆಂ ಕ್ಷಾಲಯೀತಾಪಲಯೀತೃರ್ ೈಃ। 

ಶಮಯೀದೌಷ್ಧ ೈಮಿನ ್ೈಃ ಸವಗ  ೀಷ್ಠಸಾಸಯ ವ ೀದನಾಮ್॥3॥ 

ತಥಾ ನರಪಶ ್ ೀರೀಶ ಭವಕ ಪ ೀಽದಿಿತಸಯ ಮೀ। 

ಹರ ೀ ಪರಹರಾಶ ೀಷ್ಕ್ ಿೀಶಂ ಕ್ ೀಶ್ಘನ ಕ್ ೀಶವ॥4॥ 
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ಮಾಂ ಹಿ ಜಿೀವನೃತಂ ಕತುಿಂ ಯತನ ಿೀ ಪರತಃ ಖಲಾಃ। 

ತಾನಿನಹತಯ ಹರ ೀ ಶ್ೀಘರಂ ಸ ೀವಾಯಾಂ ತ ೀ ನಿಯುಂಕ್ಷವ ಮಾಮ್॥5॥ 

ಕ್ಾಮಾದಾಯನಿರಶತುರಭ  ಯೀ ರಾಾಹಯಶತುರಭಯ ಏವ ಚ। 

ಭಿೀತಂ ಹರ ೀಽಸುರಾದಿಿೀತಪರಹಾಿದಾಹಾಿದ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್॥6॥ 

ಆಧಿೀನಾವಾಧಿೀನರೀನ್ ರಾಜ್ಞ  ೀ ದ  ರೀಹಿರ್  ೀಽನಾಯಂಶಚ ದುಜಿನಾನ್। 

ಕ್ಷಿಪರಂ ನಾಶಾಯ ಸವಿಜ್ಞ ಸವಿಶಕ್ ಿೀ ಹರ ೀ ಮಮ॥7॥ 

ಕಲ್ಲಂ ಖಣೂಯ ತದಿೃತಾಯನಾಣೂಯಾಽಽಶು ಹರ ೀ ಮಮ। 

ಮನಶ ್ ಾೀಧ್ಯ ಸತಿತಿವಂ ರಾ  ೀಧ್ಯೀಷ್ಟಂ ಪರಸಾಧ್ಯ॥8॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಮೀವಂ ಹಯಿಷ್ಟಕಂ ನವಮ್। 

ಪಠ್ನನೃಸ್ತಂಹಕೃಪಯಾ ರಪೂನ್ಂಹರರ್ತ ಕ್ಷರ್ಾತ್॥9॥ 

ವಿಷ್ುಣಸುರಿ್ತಃ॥38॥ 
ಓಂ। ಬಹುದುಃಖಭರ  ೀದಕಿಸಿಮಸ  ೀಗರತಮೀಽಧ್ಮಃ। 

ನರಕ್  ೀ ನರ ಕ್  ೀ ವಾ ತಂ ಮರ್ತಮಾನರ್ತವತಿತ ೀ॥1॥ 

ನರಕ್ಾನಿಕಪಾದಾಬಜಪರಚಯಾಿಪರಾನನರಾನ್। 

ವಿನಾ ವಿನಾಯಕ್ಾದಯಚಾಿಪರ  ೀಽಪುಯಚಚತರ  ೀಽರತಃ॥2॥ 

ಪತ ೀತಿತರ ನ ತತಾರಣಂ ಕುಯುಿಸ ಿೀ ಪಯುಿಪಾಸ್ತತಾಃ। 

ಪಶಯ ದೃಶಯಪದದವನಾವಸಾಯಥಿಂ ನ ವಯಥಿಧಿೀಭಿವ॥3॥ 

ಅಸುರ  ೀ ಹಿ ಸುರಕ್ ಿೀಶಕರ  ೀ ನರಕನಾಮಕಃ। 

ತಸಯ ಹನಾಿ ಸತಾಂ ಚಿನಾಿಸನಾಿಪಾದಯನಿಕೃನನ ಕ್ತಮ್॥4॥ 

ವಿಶ ೀಷ್ ೀಣ ಘನನಿಿ ಕ್ಾಯಿಂ ವಿಘಾನಸ ಿೀಷ್ಾಮಧಿೀಶವರಃ। 

ಆರಬಧಶುಭಕ್ಾಯಾಿರ್ಾಂ ವಿರುದಧಸಯ ಹಿ ನಾಯಕಃ॥5॥ 

ಅಜಾಮಿಲ  ೀ ದಿವಜಃ ಪೂವಿಮರ್ತಚಕ್ಾರಮ ಕ್ ೀನ ತಾನ್। 

ಸಸುರಾಃ ಕಸಯ ಭಜಕ್ಾಃ ಕುತ  ೀ ವಾ ತತರ ಚಕರಮುಃ॥6॥ 

ಇರ್ತ ಚಿನಿಯ ತ ೀನಾಪ ಸನ ಾೀಹಂ ಚಿನಿಧ ಮನಾ ತ ೀ। 

ಗಙ್ಕಗಸ ೀತ  ಪಾಪಭಙ್ಗಕರೌ ಕ್  ೀಽಕುರುತ ಪರಭುಃ॥7॥ 
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ಹಯಾನನಸಯ ವಾಕ್ತಛಷ್  ಯೀ ನಾಭಿಪುತರಃ ಪದಾಚಿಕಃ। 

ಗುರುಹಿಿ ತಸಯ ಭ ರಭಙ್ಗಃ ಶ್ವಾಯ ಸಾಯತ್ತಾಂ ಸದಾ॥8॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಸ  ಿೀತರಮೀತತಪಠ್ನ್ದಾ। 

ವಾದ ೀ ವಿಜಯಮಾಪ್ನೀರ್ತ ನಾಧ  ೀ ಯಾರ್ತ ಕದಾಚನ॥9॥ 

ನರಹಯಿಷ್ಟಕಮ್॥39॥ 
ಓಂ। ಯದಿಧತಂ ತವ ಭಕ್ಾಿನಾಮಸಾಮಕಂ ನೃಹರ ೀ ಹರ ೀ। 

ತದಾಶು ಕ್ಾಯಿಂ ಕ್ಾಯಿಜ್ಞ ಪರಳಯಾಕ್ಾಯುಿತಪರಭ॥1॥ 

ರಟ್ಪ್ತ್ಟ  ೀಗರಭುರಕುಟಿಪೀಕಠ  ೀರಕುಟಿಪಲ ೀಕ್ಷಣ। 

ನೃಪಞ್ಚಚಸಯ ಜವಲಜಾಜವಲ  ೀಜಾಜವಲಾಸಾಯರೀನ್ ಹರ ೀ ಹರ॥2॥ 

ಉನನದಧಕಣಿವಿನಾಯಸ ವಿವೃತಾನನ ಭಿೀಷ್ಣ। 

ಗತದ ಷ್ಣ ಮೀ ಶತ ರನ್ ಹರ ೀ ನರಹರ ೀ ಹರ॥3॥ 

ಹರ ೀ ಶ್ಖಿಶ್ಖ್  ೀದಾಿಸವದುರುಕ ರರನಖ್  ೀತೆರ। 

ಅರೀನ್ ಸಂಹರ ದಂಷ್  ಾೀಗರಸುಫರಜಿಜಹವ ನೃಸ್ತಂಹ ಮೀ॥4॥ 

ಜಠ್ರಸಾಜಗಜಾಜಲ ಕರಕ್  ೀಟ್ಪ್ುಯದಯತಾಯುಧ್। 

ಕಟಿಪಕಲಪತಟಿಪತೆಲಪವಸನಾರೀನ್ ಹರ ೀ ಹರ॥5॥ 

ರಕ್ಷ  ೀಧ್ಯಕ್ಷಬೃಹದವಕ್ಷ  ೀರುಕ್ಷಕುಕ್ಷಿವಿದಾರಣ। 

ನರಹಯಿಕ್ಷ ಮೀ ಶತುರಪಕ್ಷಕಕ್ಷಂ ಹರ ೀ ದಹ॥6॥ 

ವಿಧಿಮಾರುತಶವ ೀಿನಾಿಪೂವಿಗಿೀವಾಿಣಪುಙ್ಗವ ೈಃ। 

ಸದಾ ನತಾಙ್ಘಕರಿದವನಾಾವರೀನ್ ನರಸ್ತಂಹ ಹರ ೀ ಹರ॥7॥ 

ಭಯಙ್ೆರ  ೀವಿಲಙ್ಕೆರ ವರಹುಙ್ಕೆರಗಜಿಿತ। 

ಹರ ೀ ನರಹರ ೀ ಶತ ರನಮಮ ಸಂಹರ ಸಂಹರ॥8॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ನರಹಯಿಷ್ಟಕಂ ನವಮ್। 

ಪಠ್ನನೃಸ್ತಂಹಕೃಪಯಾ ರಪೂನ್ ಸಂಹರರ್ತ ಕ್ಷರ್ಾತ್॥9॥ 
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ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ ೀಶಮಙ್ಗಲಾಷ್ಟಕಮ್॥40॥ 
ಓಂ॥ ಶ್ರೀಕ್ಷ  ೀರ್  ಯೀ ರಮಣಿೀಯುಗಂ ಸುರಮಣಿೀ ಪುತ  ರೀಽಪ ವಾಣಿೀಪರ್ತಃ 

ಪೌತರಶಚನಾಿಶ್ರ  ೀಮಣಿಃ ಫಣಿಪರ್ತಃ ಶಯಾಯ ಸುರಾಃ ಸ ೀವಕ್ಾಃ। 
ತಾಕ್ಷ  ಯೀಿ ಯಸಯ ರಥ  ೀ ಮಹಚಚ ಭವನಂ ಬರಹಾಮಣೂಮಾದಯಃ ಪುಮಾನ್ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥1॥ 
ಯತ ಿೀಜ  ೀರವಿಕ್  ೀಟಿಪಕ್  ೀಟಿಪಕ್ತರರ್ಾನ್ ಧಿಕೃತಯ ಜ ೀಜಿೀಯತ ೀ 

ಯಸಯ ಶ್ರೀವದನಾಮುಬಜಸಯ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಕ್ ೀನುಾಕ್  ೀಟಿಪೀರಪ। 
ಸೌನಾಯಿಂ ಚ ಮನ  ೀ ಭವಾನಪ ಬಹ ನ್ ಕ್ಾನಿಿಶಚಕ್ಾದಮಿಬನಿೀಂ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥2॥ 
ನಾನಾರತನಕ್ತರೀಟ್ಪ್ಕುಣೂಲಮುಖ್ ೈಭ ಿಷ್ಾಗರ್ ೈಭ ಿಷಿತಃ 

ಶ್ರೀಮತೌೆಸುಿಭರತನಭವಯಹೃದಯಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಿಞ್ಛನಃ। 
ವಿದುಯದವಣಿಸುವಣಿವಸ್ರುಚಿರ  ೀ ಯಃ ಶಙ್ೆಚಕ್ಾರದಿಭಿಃ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥3॥ 
ಯತಾಫಲ ೀ ಮೃಗನಾಭಿಚಾರುರ್ತಲಕ್  ೀ ನ ೀತ ರೀಽಬಜಪತಾರಯತ ೀ 

ಕಸ ಿರೀಘನಸಾರಕ್ ೀಸರಮಿಲಚಿಛಿೀಗನಧಸಾರ  ೀ ದರವ ೈಃ। 
ಗನ ಧೈಲ್ಲಿಪಿತನುಃ ಸುಗನಧಸುಮನ  ೀಮಾಲಾಧ್ರ  ೀ ಯಃ ಪರಭುಃ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥4॥ 
ಏತದಿಾವಯಪದಂ ಮಮಾಸಿ್ತ ಭುವಿ ತತ್ಮಪಶಯತ ೀತಾಯದರಾ- 

ದಿಕ್ ಿೀಭಯಸ್ವಕರ ೀರ್ ೀ ದಶಿಯರ್ತ ಯದಾೃಷ್ಾಟಾಽರ್ತಸೌಖಯಂ ಗತಃ। 
ಏತದಿಕ್ತಿಮತಾಮಿಯಾನಪ ಭವಾಮಿೀಧಿನಿದಿೀರ್ತ ಸಪೃಶನ್ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ಗಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥5॥ 
ಯಃ ಸಾವಮಿೀಸರಸಸಿಟ ೀ ವಿಹರತ  ೀ ಶ್ರೀಸಾವಮಿನಾಮನಃ ಸದಾ 

ಸೌವರ್ಾಿಲಯಮಣಿೂತ  ೀ ವಿಧಿಮುಖ್ ೈಬಿಹಿಿಮುಿಖ್ ೈಃ ಸ ೀವಿತಃ। 
ಯಃ ಶತ ರನಹನಯನಿನಜಾನವರ್ತ ಚ ಶ್ರೀಭ ವರಾಹಾತಮಕಃ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥6॥ 
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ಯೀ ಬರಹಾಮದಿಸುರಾನ್ ಮುನಿೀಂಶಚ ಮನುಜಾನಬಿಹ  ಮತ್ವಾಯಾಽಽಗತಾನ್ 

ದೃಷ್ಾಟವ ಹೃಷ್ಟಮನಾ ಬಭ ವ ಬಹುಶಸ ೈರಚಿಿತಸ್ಂಸುಿತಃ। 
ತ ೀಭ  ಯೀ ಯಃ ಪರದದದವರಾನ್ ಬಹುವಿಧಾನ್ ಲಕ್ಷಿಾೀನಿವಾಸ  ೀ ವಿಭುಃ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥7॥ 
ಯೀ ದ ೀವೀ ಭುವಿ ವತಿತ ೀ ಕಲ್ಲಯುಗ ೀ ವ ೈಕುಣಠಲ  ೀಕಸ್ತಾತ  ೀ 

ಭಕ್ಾಿನಾಂ ಪರಪಾಲನಾಯ ಸತತಂ ಕ್ಾರುಣಯವಾರಾಂ ನಿಧಿಃ। 
ಶ್ರೀಶ ೀಷ್ಾಖಯಮಹಿೀಧ್ರಮಸಿಕಮಣಿಭಿಕ್ ೈಕಚಿನಾಿಮಣಿಃ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನಾಿರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥8॥ 
ಶ ೀಷ್ಾದಿರಪರಭುಮಙ್ಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ತುಷ್ ಠೀನ ಯಸ ಯೀಶ್ತುಃ 

ಪರೀತಯಥಿಂ ರಚಿತಂ ರಮೀಶಚರಣದವನ ಾವೈಕನಿಷ್ಾಠವತಾ। 
ವ ೈವಾಹಾಯದಿಶುಭಕ್ತರಯಾಸು ಪಠಿತಂ ಯೈಃ ಸಾಧ್ು ತ ೀಷ್ಾಮಪ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಭ ಧ್ರ ೀನದರರಮಣಃ ಕುಯಾಿದಧರಮಿಙ್ಗಲಮ್॥9॥ 

ದಶಾವತಾರಸ  ಿೀತರಮ್ ॥41॥ 
ಓಂ। ನಮೀಽಸುಿ ನಾರಾಯಣಮನಿಾರಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ಹಾರಾಯಣಕನಧರಾಯ 

ನಮೀಸುಿ ಪಾರಾಯಣಚಚಿಿತಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ನಾರಾಯಣ ತ ೀಽಚಿಿತಾಯ॥1॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಮತಾ್ಾಯ ಲಯಾಬಿಧಗಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ಕ ಮಾಿಯ ಪಯೀಬಿಧಗಾಯ। 

ನಮೀ ವರಾಹಾಯ ಧ್ರಾಧ್ರಾಯ ನಮೀ ನೃಸ್ತಂಹಾಯ ಪರಾತಪರಾಯ॥2॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಶಕ್ಾರಶರಯವಾಮನಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ವಿಪ್ರೀತ್ವಭಾಗಿವಾಯ। 

ನಮೀಽಸುಿ ಸ್ತೀತಾಹಿತರಾಘವಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ಪಾಥಿಸುಿತಯಾದವಾಯ॥3॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಬುದಾಧಯ ವಿಮೀಹಕ್ಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ತ ೀ ಕಲ್ಲೆಪದ  ೀದಿತಾಯ। 

ನಮೀಽಸುಿ ಪೂರ್ಾಿಮಿತಸದುಗರ್ಾಯ ಸಮಸಿನಾಥಾಯ ಹಯಾನನಾಯ॥4॥ 

ಕರಸಾಶಙ್ಘ ್ಖೀಲಿಸದಕ್ಷಮಾಲಾಪರರಾ  ೀಧ್ಮುದಾರಽಭಯಪುಸಿಕ್ಾಯ। 

ನಮೀಽಸುಿ ವಕ್  ್ೀದಿಗರದಾಗಮಾಯ ನಿರಸಿಹ ೀಯಾಯ ಹಯಾನನಾಯ॥5॥ 

ರಾಮಾಸಮಾಕ್ಾರಚತುಷ್ಟಯೀನ ಕರಮಾಚಚತುದಿಿಕ್ಷು ನಿಷ್ ೀವಿತಾಯ। 

ನಮೀಽಸುಿ ಪಾಶವಿದವಯಗದಿವರ ಪಶ್ರಯಾಽಭಿಷಿಕ್ಾಿಯ ಹಯಾನನಾಯ॥6॥ 
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ಕ್ತರೀಟ್ಪ್ಪಟಾಟಙ್ಗದಹಾರಕ್ಾಞ್ಕಚೀಸುರತನಪೀತಾಮಬರನ ಪುರಾದ ಯೈಃ। 

ವಿರಾಜಿತಾಙ್ಕಗಯ ನಮೀಽಸುಿ ತುಭಯಂ ಸುರ ೈಃ ಪರೀತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ॥7॥ 

ವಿದ  ೀಷ್ಕ್  ೀಟಿಪೀನುಾನಿಭಪರಭಾಯ ವಿಶ ೀಷ್ತ  ೀ ಮದವಮುನಿಪರಯಾಯ। 

ವಿಮುಕಿವನಾಾಾಯ ನಮೀಽಸುಿ ವಿಷ್ವದಿವಧ್ ತವಿಘಾನಯ ಹಯಾನನಾಯ॥8॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಶ್ಷ್ ಟೀಷ್ಟದವಾದಿರಾಜಕೃತಾಷ್ಟಕ್ಾಭಿಷ್ುಟತಚ ೀಷಿಟತಾಯ। 

ದಶಾವತಾರ ೈಸ್ತ್ದಶಾಥಿದಾಯ ನಿಶ ೀಶಬಿಮಬಸಾಹಯಾನನಾಯ॥9॥ 

ದಶಾವತಾರಸುರಿ್ತ॥42॥ 
ಓಂ॥ ಪ್ರೀಷಿಠೀಶ ವಿಗರಹ ಸುನಿಷಿಠೀವನ  ೀದಧತ ವಿಶ್ಷ್ಾಟಮುಬಚಾರ ಜಲಧ ೀ 
ಕ್  ೀಷ್ಠನಿರಾಹಿತ ವಿಚ ೀಷ್ಾಟಗಮೌಘ ಪರಮೀಷಿಠೀಡಿತ ತವಮವ ಮಾಮ್ | 
ಪ ರೀಷ್ಾಠಕಿ ಸ ನು ಮನುಚ ೀಷ್ಾಟಥಿಮಾತಮವಿದರ್ತೀಷ್  ಟೀ ಯುಗಾನಿ ಸಮಯೀ 
ಸ ಾೀಷ್ಾಠತಮ ಶೃಙ್ಗಧ್ೃತಕ್ಾಷ್ಾಠಮುಬವಾಹನ ವರಾಷ್ಾಟ ಪದ ಪರಭತನ  ೀ||1|| 
ಖನಿೂೀ ಭವದಬಹುಲಡಿಣಿೂೀರ ಜೃಮಿಣಸುಚಣಿೂೀ ಕೃತ  ೀದಧಿಮಹಾ 
ಕ್ಾರ್ಾೂರ್ತ ಚಿತರಗರ್ತಶೌರ್ಾೂದಯ ಹ ೈಮರದಭಾರ್ಾೂ ಪರಮೀಯ ಚರತ| 
ಚರ್ಾೂಶವ ಕಣಠಮದಶುರ್ಾೂಲ ದುಹೃಿದಯಗರ್ಾೂಭಿ ಖಣೂ ಕರದ  ೀ 
ಶಚರ್ಾೂಮರ ೀಶ ಹಯತುರ್ಾೂ ಕೃತ ೀ ದೃಶಮಖರ್ಾೂ ಮಲಂ ಪರದಿಶ ಮೀ||2|| 
ಕ ಮಾಿಕೃತ ೀ ತವವತು ನಮಾಿತಮ ಪೃಷ್ಠ ಧ್ೃತಭಮಾಿತಮ ಮನಾರಗಿರ ೀ 
ಧ್ಮಾಿವ ಲಮಬನ ಸುಧ್ಮಾಿ ಸದಾ ಕಲ್ಲತಶಮಾಿ ಸುಧಾ ವಿತರರ್ಾತ್| 
ದುಮಾಿನ ರಾಹು ಮುಖದುಮಾಿಯಿ ದಾನವ ಸುಮಮಾಿಭಿ ಭ ೀದನ ಪಟ  ೀ 
ಘಮಾಿಕಿ ಕ್ಾನಿಿವರವಮಾಿ ಭವಾನ್ ಭುವನನಿಮಾಿಣ ಧ್ ತ ವಿಕೃರ್ತಃ||3|| 
ಧ್ನವನಿರ ೀಽಙ್ಗರುಚಿಧ್ನವಂತರ ೀಽರತರುಧ್ನವಂಸಿರೀ ಭವ ಸುಧಾ 
ಭಾನವನಿರಾವಸಥ ಮನವನಿರಾಧಿಕೃತತನವನಿರೌಷ್ಧ್ನಿಧ ೀ| 
ಧ್ನವನಿರಙ್ಗಶುಗುಧ್ನವನಿಮಾಜಿಷ್ು ವಿತನವನ್ ಮಮಾಬಿಧ ತನಯಾಃ 
ಸ ನವನಿಕ್ಾತಮ ಹೃದತನವನಿರಾವಯವತನವನಿರಾರ್ತಿ ಜಲಧೌ||4|| 
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ಯಾ ಕ್ಷಿೀರ ವಾಧಿಿ ಮಥನಾಕ್ಷಿೀಣ ದಪಿ ದಿರ್ತಜಾಕ್ಷ  ೀಭಿತಾಮರ ಗರ್ಾ- 
ಪ ೀಕ್ಷಾಪಿಯೀಽಜನಿ ವಲಕ್ಷಾಂಶು ಬಿಮಬಜಿದರ್ತೀಕ್ಷಾಲಕ್ಾವೃತಮುಖಿೀ| 
ಸ ಕ್ಷಾಾವ ಲಗನ ವಸನಾಽಽಕ್ಷ ೀಪ ಕೃತುೆಚ ಕಟಾಕ್ಷಾ ಕ್ಷಮಿೀ ಕೃತ ಮನ  ೀ- 
ದಿೀಕ್ಷಾ ಸುರಾಹೃತ ಸುಧಾಽಕ್ಷಾಣಿ ನ  ೀಽವತು ಸುರ ಕ್ಷ ೀ ಕ್ಷರ್ಾದಧರತನುಃ||5|| 
ಶ್ಕ್ಷಾದಿ ಯುಙ್ಘಕನಗಮದಿೀಕ್ಷಾ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಷಮಾ ವಿಧಿಸರ್ತೀ 
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿೀ ಕ್ಷಮರ್ತ ಸಾಕ್ಷಾದರಮಾಽಪ ನ ಯದಾಕ್ಷ ೀಪ ವಿೀಕ್ಷಣ ವಿಧೌ| 
ಪ ರೀಕ್ಷಾಕ್ಷಿ ಲ  ೀಭಕರಲಾಕ್ಷಾರ ಸ  ೀಕ್ಷಿತಪದಾಕ್ಷ ೀಪ ಲಕ್ಷಿತ ಧ್ರಾ 
ಸಾಽಕ್ಷಾರತಾತಮತನುಭ ಕ್ಷಾರ ಕ್ಾರನಿಟಿಪಲಾಕ್ಷಾಽಕ್ಷಮಾನವತು ನಃ||6|| 
ನಿೀಲಾಮುಬದಾಭ ಶುಭಶ್ೀಲಾದಿರ ದ ೀಹಧ್ರ ಖ್ ೀಲಾ ಧ್ೃತ  ೀ ದಧಿಧ್ುನಿೀ- 
ಶ ೈಲಾದಿಯುಕಿ ನಿಖಿಲ ೀಲಾಕಟಾದಯಸುರತ ಲಾಟ್ಪ್ವಿೀದಹನ ತ ೀ| 
ಕ್  ೀಲಾಕೃತ ೀ ಜಲಧಿಕ್ಾಲಾಚಲಾವಯವನಿೀಲಾಬಜ ದಂಷ್ಾ ಧ್ರಣಿೀ- 
ಲ್ಲೀಲಾಸಪದ  ೀರು ತಲ ಮ ಲಾಶ್ಯೀಗಿವರಜಾಲಾಭಿ ವನಿಾತ ನಮಃ||7|| 
ದಮಿೀಲ್ಲ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಖಸಮಿೀದಿತ ೀನಾಿರಪುಕುಮಿಿೀನಾಿ ಪಾಹಿ ಕೃಪಯಾ 
ಸಿಮಾಿಭಿಕ್ಾಸಹನ ಡಿಮಾಿಯ ದತಿವರ ಗಮಿಿೀರನಾದ ನೃಹರ ೀ| 
ಅಮಿೀಧಿ ಜಾನುಸರರ್ಾಮಿೀಜ ಭ ಪವನಕುಮಿಿೀನ ಸ ೀಶ ಖಗರಾಟ್ 
ಕುಮಿಿೀನಾಿ ಕೃರಿ್ತಧ್ರಜಮಾಿರ ಷ್ಣುಮಖ ಮುಖ್ಾಮಿೀರುಹಾಭಿನುತ ಮಾಮ್ ||8|| 
ಪಙ್ಕಗಕ್ಷ ವಿಕರಮ ತುರಙ್ಕಗದಿ ಸ ೈನಯ ಚತುರಙ್ಕಗವಲ್ಲಪಿ ದನುಜಾ- 
ಸಾಙ್ಕಗಧ್ವರಸಾ ಬಲ್ಲಸಾಙ್ಕಗವಪಾತ ಹೃಷಿತಾಙ್ಕಗಮರಾಲ್ಲನುತ ತ ೀ| 
ಶೃಙ್ಕಗರ ಪಾದ ನಖತುಙ್ಕಗಗರ ಭಿನನ ಕನಕ್ಾಙ್ಕಗಣೂ ಪಾರ್ತ ತಟಿಪನಿೀ- 
ತುಙ್ಕಗರ್ತ ಮಙ್ಗಲತರಙ್ಕಗಭಿ ಭ ತಭಜಕ್ಾಙ್ಕಗಘ ವಾಮನ ನಮಃ||9|| 
ಧಾಯನಾಹಿ ವಾಮನ ತನ  ೀ ನಾಥ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನಾ ಸುರ ೀಶ ವಸುಧಾ- 
ದಾನಾಯ ಯಾಚನಿಕ ಲ್ಲೀನಾಥಿ ವಾಗವಶ್ತನಾನಾ ಸದಸಯ ದನುಜ| 
ಮಿೀನಾಙ್ೆ ನಿಮಿಲ ನಿಶಾನಾಥ ಕ್  ೀಟಿಪ ಲಸಮಾನಾತಮ ಮೌಞ್ಕಜ ಗುಣಕ್ೌ- 
ಪೀನಾತಾಮಸ ತರ ಪದಯಾನಾತಪತರಕರಕ್ಾನಮಯದಣೂ ವರಭೃತ್||10|| 
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ಧ ೈಯಾಿಮುಬಧ ೀ ಪರಶುಚಯಾಿಧಿ ಕೃತಿಖಲವಯಾಿವನಿೀಶವರ ಮಹಾ- 
ಶೌಯಾಿಭಿ ಭ ತಕೃತವಿೀಯಾಿತಮ ಜಾತಭುಜವಿೀಯಾಿವಲ ೀಪನಿಕರ| 
ಭಾಯಾಿಪರಾಧ್ ಕುಪತಾಯಾಿಜ್ಞಯಾ ಗಲ್ಲತನಾಯಾಿತಮ ಸ ಗಲತರ  ೀ 
ಕ್ಾಯಾಿಽಪರಾಧ್ಮವಿಚಾಯಾಿಯಿಮೌಘ ಜಯಿವಿೀಯಾಿಮಿತಾ ಮಯಿ ದಯಾ || 
ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷಾಣ ಶುಕ್ಾರಾಮ ಭ ರವತು ಗೌರಾಮ ಲಾಮಿತ ಮಹ  ೀ- 
ಹಾರಾಮ ರಸುಿತಯಶ ್ ೀ ರಾಮ ಕ್ಾನಿಿಸುತನ  ೀ ರಾಮ ಲಬಧಕಲಹ| 
ಸಾವರಾಮ ವಯಿರಪುವಿೀರಾಮ ಯಧಿಿಕರ ಚಿೀರಾಮಲಾ ವೃತಕಟ ೀ 
ಸಾವರಾಮ ದಶಿನ ಜಮಾರಾಮ ಯಾಭಿಗತಸುಘ ೀರಾಮ ನ  ೀರಥಹರ||12|| 
ಶ್ರೀಕ್ ೀಶವ ಪರದಿಶ ನಾಕ್ ೀಶ ಜಾತಕಪಲ  ೀಕ್ ೀಶ ಭಗನ ರವಿಭ - 
ಸ  ಿೀಕ್ ೀತ ರಾರ್ತಿಹರರ್ಾಕ್ ೀವಲಾಥಿ ಸುಖಧಿೀಕ್ ೀಕ್ತ ಕ್ಾಲ ಜಲದ| 
ಸಾಕ್ ೀತನಾಥವರಪಾಕ್ ೀರಮುಖಯಸುತಕ್  ೀಕ್ ೀನ ಭಕ್ತಿಮತುಲಾಂ 
ರಾಕ್ ೀನುಾ ಬಿಮಬಮುಖ ಕ್ಾಕ್ ೀಕ್ಷರ್ಾಪಹ ಹೃಷಿೀಕ್ ೀಶ ತ ೀಽಙ್ಘಕರಿ ಕಮಲ ೀ||13|| 
ರಾಮೀ ನೄರ್ಾಂ ಹೃದಭಿರಾಮೀ ನರಾಶ್ಕುಲಭಿೀಮೀ ಮನ  ೀಽದಯ ರಮತಾಂ 
ಗ  ೀಮೀದಿನಿೀ ಜಯಿತಪ್ೀಽಮೀಯ ಗಾಧಿಸುತಕ್ಾಮೀ ನಿವಿಷ್ಟ ಮನಸ್ತ| 
ಶಾಯಮೀ ಸದಾ ತವಯಿ ಜಿತಾಮೀಯ ತಾಪಸ ಜರಾಮೀ ಗತಾಧಿಕ ಸಮೀ 
ಭಿೀಮೀಶ ಚಾಪದಲನಾಮೀಯ ಶೌಯಿಜಿತವಾಮೀಕ್ಷರ್ ೀ ವಿಜಯಿನಿ||14|| 
ಕ್ಾನಾಿರ ಗ ೀಹಖಲಕ್ಾನಾಿ ರಟ್ಪ್ದವದನಕ್ಾನಾಿಲ ಕ್ಾನಿಕಶರಂ 
ಕ್ಾನಾಿಽಽರ ಯಾಽಮುಬಜನಿಕ್ಾನಾಿನವ ವಾಯವಿಧ್ುಕ್ಾನಾಿಶಮ ಭಾಧಿಪ ಹರ ೀ| 
ಕ್ಾನಾಿಲ್ಲ ಲ  ೀಲದಲಕ್ಾನಾಿಭಿಶ ್ ೀಭಿರ್ತಲಕ್ಾನಾಿ ಭವನಿಮನು ಸಾ 
ಕ್ಾನಾಿನು ಯಾನಜಿತಕ್ಾನಾಿರ ದುಗಿಕಟ್ಪ್ಕ್ಾನಾಿ ರಮಾ ತವವತು ಮಾಮ್ ||15|| 
ದಾನಿಂ ದಶಾನನ ಸುತಾನಿಂ ಧ್ರಾಮಧಿ ವಸನಿಂ ಪರಚಣೂ ತಪಸಾ 
ಕ್ಾಿನಿಂ ಸಮೀತಯ ವಿಪನಾನಿಂ ತವವಾಪ ಯಮನನಿಂ ತಪಸ್ತವ ಪಟ್ಪ್ಲಮ್ | 
ಯಾನಿಂ ಭವಾರರ್ತ ಭಯಾನಿಂ ಮಮಾಶು ಭಗವನಿಂ ಭರ ೀಣ ಭಜತಾತ್ 
ಸಾವನಿಂ ಸವಾರ ದನುಜಾನಿಂ ಧ್ರಾಧ್ರ ನಿಶಾನಿಂ ಸತಾಪಸ ವರಮ್||16|| 
ಶಮಾಪಭ ಚಾಪಲವಕಮಾಪಸಿ ಶತುರಬಲಸಮಾಪದಿತಾ ಮಿತಯಶಾಃ 
ಶಂ ಪಾದ ತಾಮರಸಸಮಾಪರ್ತನ  ೀಽಲ ಮನುಕಮಾಪರ ಸ ೀನ ದಿಶ ಮೀ| 
ಸಮಾಪರ್ತ ಪಕ್ಷಿ ಸಹಜಂ ಪಾಪ ರಾವಣ ಹತಂ ಪಾವನಂ ಯದಕೃಥಾ 
ಸಿವಂ ಪಾಪಕ ಪ ಪರ್ತತಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತದಪ ಪಮಾಪಸರ ಸಿಟ್ಪ್ಚರ||17|| 
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ಲ  ೀಲಾಕ್ಷಾಪ ೀಕ್ಷಿತ ಸುಲ್ಲೀಲಾ ಕುರಙ್ಗ ವಧ್ಖ್ ೀಲಾ ಕುತ ಹಲ ಗತ ೀ 
ಸಾವಲಾಪ ಭ ಮಿ ಜನಿರಾಾಲಾಪ ಹಾಯಿನುಜಪಾಲಾದಯ ಭ  ೀ ಜಯ ಜಯ | 
ರಾಾಲಾಗಿನ ದಗಧಪುರಶಾಲಾ ನಿಲಾತಮ ಜನಿಫಾಲಾತಿ ಪತಿಲರಜ  ೀ 
ನಿೀಲಾಙ್ಗದಾದಿ ಕಪಮಾಲಾಕೃತಾಲ್ಲ ಪಥಮ ಲಾಭಯರ್ತೀತ ಜಲಧ ೀ||18|| 
ತ ಣಿೀರ ಕ್ಾಮುಿಕ ಕೃಪಾಣಿೀ ಕ್ತರ್ಾಙ್ೆ ಭುಜಪಾಣಿೀ ರವಿ ಪರರ್ತಮಭಾಃ 
ಕ್ಷ  ೀಣಿೀಧ್ರಾಲ್ಲ ನಿಭಘ ೀಣಿೀ ಮುಖ್ಾದಿ ಘನವ ೀಣಿೀ ಸುರಕ್ಷಣಕರಃ| 
ಶ ್ ೀಣಿೀಭವನನ ಯನಕ್  ೀಣಿೀ ಜಿತಾಮುಬನಿಧಿಪಾಣಿೀರತಾ ಹಿಣಮಣಿ 
ಶ ರೀಣಿೀ ವೃತಾಙ್ಘಕರಿರಹ ವಾಣಿೀಶ ಸ ನುವರವಾಣಿೀಸುಿತ  ೀ ವಿಜಯತ ೀ||19|| 
ಹುಙ್ಕೆರ ಪೂವಿಮಥ ಟ್ಪ್ಙ್ಕೆರ ನಾದಮರ್ತಪಙ್ಕೆಽವಧಾಯಿ ಚಲ್ಲತಾ 
ಲಙ್ಕೆ ಶ್ಲ  ೀಚಚ ಯವಿಶಙ್ಕೆಪತದಿಿದುರಶಙ್ಕೆಽಽಸ ಯಸಯ ಧ್ನುಷ್ಃ| 
ಲಙ್ಕೆಧಿಪ್ೀಽಮ ನುತ ಯಂ ಕ್ಾಲ ರಾರ್ತರಮಿವ ಶಙ್ಕೆ ಶತಾಕುಲಧಿಯಾ 
ತಂ ಕ್ಾಲ ದಣೂಶತಸಙ್ಕೆಶ ಕ್ಾಮುಿಕ ಶರಾಙ್ಕೆನಿವತಂ ಭಜ ಹರಮ್ ||20|| 
ಧಿೀಮಾನ ಮೀಯತನುಧಾಮಾಽಽತಿ ಮಙ್ಗಲದನಾಮಾ ರಮಾ ಕಮಲಭ  
ಕ್ಾಮಾರ ಪನನಗಪಕ್ಾಮಾಹಿ ವ ೈರಗುರುಸ  ೀಮಾದಿ ವನಾಾ ಮಹಿಮಾ| 
ಸ ಾೀಮಾದಿ ನಾಪಗತಸ್ತೀಮಾಽವತಾತ್ ಸಖಲಸಾಮಾಜ ರಾವಣರಪೂ 
ರಾಮಾಭಿಧ  ೀ ಹರರಭೌಮಾಕೃರ್ತಃ ಪರತನಸಾಮಾದಿ ವ ೀದ ವಿಷ್ಯಃ||21|| 
ದ  ೀಷ್ಾಽಽತಮ ಭ ವಶತುರಾಷ್ಾಡ ರ್ತಕರಮಜರ  ೀಷ್ಾತಮ ಭತೃಿ ವಚಸಾ 
ಪಾಷ್ಾಣ ಭ ತಮುನಿಯೀಷ್ಾವರಾತಮ ತನುವ ೀಷ್ಾದಿ ದಾಯಿ ಚರಣಃ| 
ನ ೈಷ್ಾದ ಯೀಷಿದಶುಭ ೀಷ್ಾ ಕೃದಣೂ ಜನಿದ  ೀಷ್ಾ ಚರಾದಿ ಶುಭದ  ೀ 
ದ  ೀಷ್ಾಗರ ಜನಮಮೃರ್ತಶ ್ ೀಷ್ಾಪ ಹ  ೀಽವತು ಸುದ  ೀಷ್ಾಙ್ಘಕರಿ ಜಾತ ಹನನಾತ್||22|| 

 

ವೃನಾಾವನಸಾ ಪಶುವೃನಾಾವನಂ ವಿನುತವೃನಾಾರಕ್ ೈಕ ಶರಣಂ 
ನನಾಾತಮಜಂ ನಿಹತನಿನಾಾಕೃದಾ ಸುರಜನಂ ದಾಮ ಬದಧ ಜಠ್ರಮ್| 
ವನಾಾಮಹ ೀ ವಯಮಮನಾಾ ವದಾತ ರುಚಿಮನಾಾಕ್ಷ ಕ್ಾರ ವದನಂ 
ಕುನಾಾಲ್ಲ ದನಿ ಮುತಕನಾಾಸ್ತತ ಪರಭತನುಂ ದಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಹರಮ್||23|| 
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ಗ  ೀಪಾಲಕ್  ೀತ್ವ ಕೃತಾಪಾರ ಭಕ್ಷಾರಸಸ ಪಾನನ ಲ  ೀಪ ಕುಪತಾ 
ಶಾಪಾಲಯಾ ಪತಲಯಾಪಾಮುಬ ದಾಲ್ಲ ಸಲ್ಲಲಾಪಾಯ ಧಾರತ ಗಿರ ೀ | 
ಸಾವಪಾಙ್ಗ ದಶಿನ ಜತಾಪಾಙ್ಗ ರಾಗಯುತಗ  ೀಪಾಙ್ಗನಾಂ ಶುಕಹೃರ್ತ 
ವಾಯಪಾರ ಶೌಣೂ ವಿವಿಧಾಪಾಯ ತಸಿವಮವಗ  ೀ ಪಾರಜಾತ ಹರಣ||24|| 
ಕಂಸಾದಿಕ್ಾ ಸದವತಂಸಾವ ನಿೀಪರ್ತವಿಹಿಂಸಾಕೃತಾತಮ ಜನುಷ್ಂ 
ಸಂಸಾರ ಭ ತಮಿಹ ಸಂಸಾರ ಬದಧಮನಸಂ ಸಾರ ಚಿತು್ಖ ತನುಮ್| 
ಸಂಸಾಧ್ಯನಿ ಮನಿಶಂ ಸಾರಿ್ತವಕ ವರಜಮಹಂ ಸಾದರಂ ಬತ ಭಜ ೀ 
ಹಂಸಾದಿತಾ ಪಸರರಂಸಾಸಪದಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿ ವನಾಾ ಚರಣಮ್ ||25|| 
ರಾಜಿೀವ ನ ೀತರ ವಿದುರಾಜಿೀವ ಮಾಮವತು ರಾಜಿೀವ ಕ್ ೀತನ ವಶಂ 
ವಾಜಿೀಭ ಪರಿ್ತ ನೃಪರಾಜಿೀ ರಥಾನಿವತ ಜರಾಜಿೀವ ಗವಿಶಮನ| 
ವಾಜಿೀಶ ವಾಹ ಸ್ತತವಾಜಿೀಶ ದ ೈತಯತನುವಾಜಿೀಶ ಭ ೀದ ಕರದ  ೀ- 
ಜಾಿಜಿೀ ಕದಮಬನವರಾಜಿೀವ ಮುಖಯ ಸುಮರಾಜಿೀ ಸುವಾಸ್ತತ ಶ್ರಃ||26|| 
ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಹರದಾವಸಥಕ್ಾಲ್ಲೀಯ ಕುಣೂಲ್ಲಪಕ್ಾಲ್ಲೀಸಾ ಪಾದ ನಖರಾ- 
ವಾಯಲ್ಲೀನ ವಾಂಶುಕರವಾಲ್ಲೀ ಗರ್ಾರುಣಿತಕ್ಾಲ್ಲೀ ರುಚ ೀ ಜಯ ಜಯ| 
ಕ್ ೀಲ್ಲೀಲ ವಾಪಹೃತಕ್ಾಲ್ಲೀಶ ದತಿವರನಾಲ್ಲೀಕ ದೃಪಿ ದಿರ್ತಭ  
ಚ ಲ್ಲೀಕ ಗ  ೀಪಮಹಿಲಾಲ್ಲೀ ತನ ಘು ಸೃಣಧ್ ಲ್ಲೀ ಕರ್ಾಙ್ೆ ಹೃದಯ||27|| 
ಕೃಷ್ಾಣದಿ ಪಾಣುೂಸುತಕೃಷ್ಾಣ ಮನಃ ಪರಚುರತೃಷ್ಾಣ ಸುತೃಪಿ ಕರವಾಕ್ 
ಕೃಷ್ಾಣಙ್ೆ ಪಾಲ್ಲರತ ಕೃಷ್ಾಣಭಿ ಧಾಘಹರ ಕೃಷ್ಾಣದಿ ಷ್ಣಮಹಿಲ ಭ  ೀ| 
ಪುಷ್ಾಣತು ಮಾಮಜಿತ ನಿಷ್ಾಣತ ವಾಧಿಿಮುದನುಷ್ಾಣಂಶು ಮಣೂಲ ಹರ ೀ 
ಜಿಷ್  ಣೀ ಗಿರೀನಾಿಧ್ರ ವಿಷ್  ಣೀ ವೃಷ್ಾವರಜ ಧ್ೃಷ್  ಣೀ  ಭವಾನ್ ಕರುಣಯಾ ||28|| 

 

ರಾಮಾ ಶ್ರ  ೀಮಣಿಧ್ರಾಮಾ ಸಮೀತ ಬಲರಾಮಾನು ಜಾಭಿಧ್ ರರ್ತಂ 
ವಯೀಮಾ ಸುರಾನಿಕರ ತ ೀ ಮಾರ ತಾತ ದಿಶ ಮೀ ಮಾಧ್ವಾಙ್ಘಕರಿಕಮಲ ೀ | 
ಕ್ಾಮಾತಿ ಭೌಮಪುರರಾಮಾವಲ್ಲ ಪರಣಯವಾಮಾಕ್ಷಿ ಪೀತ ತನುಭಾ 
ಭಿೀಮಾಹಿನಾಥ ಮುಖವ ೈಮಾನಿಕ್ಾಭಿನುತ ಭಿೀಮಾಭಿ ವನಾಾಚರಣ||29|| 
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ಸಕ್ಷ ವೀಲ ಭಕ್ಷಾ ಭಯದಾಕ್ಷಿಶರವೀ ಗಣಜಲಾಕ್ಷ ೀಪ ಪಾಶ ಯಮನ 
ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹ ಜವಲನರಕ್ಷ  ೀ ಹಿಡಿಮಬ ಬಕಭ ೈಕ್ಷಾನನ ಪೂವಿ ವಿಪದಃ| 
ಅಕ್ಷಾನು ಬನಧ ಭವರ ಕ್ಷಾಕ್ಷರ ಶರವಣಸಾಕ್ಷಾನಮಹಿಷ್ಯ ವಮರ್ತೀ 
ಕಕ್ಷಾನು ಯಾನಮಧ್ಮಕ್ಷಾಾಪ ಸ ೀವನಮಭಿೀಕ್ಷಾಪ ಹಾಸ ಮಸತಾಮ್||30|| 
ಚಕ್ಷಾಣ ಏವ ನಿಜಪೃಕ್ಷಾಗರ ಭ ದಶ ಶತಾಕ್ಷಾತಮ ಜಾದಿ ಸುಹೃದಾ- 
ಮಾಕ್ಷ ೀಪ ಕ್ಾರ ಕುನೃಪಾಕ್ಷ  ೀಹಿಣಿೀ ಶತ ಬಲಾಕ್ಷ  ೀಭ ದಿೀಕ್ಷಿತ ಮನಾಃ | 
ತಾಕ್ಷಾಾಿಸ್ತ ಚಾಪಶರರ್ತೀಕ್ಷಾರ ಪೂವಿನಿಜಲಕ್ಷಾಾಣಿ ಚಾಪಯ ಗಣಯನ್ 
ವೃಕ್ಷಾಲಯಧ್ವಜ ರರಕ್ಷಾಕರ  ೀ ಜಯರ್ತ ಲಕ್ಷಿಾೀಪರ್ತ ಯಿದುಪರ್ತಃ||31|| 
ಬುದಾಧವತಾರ ಕವಿಬದಾಧನುಕಮಪ ಕುರು ಬದಾಧಞ್ಜಲೌ ಮಯಿ ದಯಾಂ 
ಶೌದ  ಧೀದನಿ ಪರಮುಖಸ ೈದಾಧನಿಿಕ್ಾ ಸುಗಮರಾೌದಾಧಗಮ ಪರಣಯನ| 
ಕುರದಾಧಹಿತಾ ಸುಹೃರ್ತಸ್ತದಾಧಸ್ತ ಖ್ ೀಟ್ಪ್ಧ್ರ ಶುದಾಧಶವ ಯಾನ ಕಮಲಾ- 
ಶುದಾಧನಿ ಮಾಂ ರುಚಿಪನದಾಧಖಿಲಾಙ್ಗ ನಿಜಮದಾಧಽವ ಕಲೆಾಭಿಧ್ ಭ  ೀ||32|| 
ಸಾರಙ್ಗ ಕೃರಿ್ತಧ್ರಸಾರಙ್ಗ ವಾರಧ್ರ ಸಾರಙ್ಗ ರಾಜ ವರದಾ 
ಸಾರಂ ಗದಾರತರಸಾರಂ ಗತಾತಮಮದಸಾರಂ ಗತೌಷ್ಧ್ ಬಲಮ್| 
ಸಾರಾಙ್ಗ ವತುೆಸುಮಸಾರಂ ಗತಂ ಚ ತವ ಸಾರಙ್ಗ ಮಾಙ್ಘಕರಿಯುಗಲಂ 
ಸಾರಙ್ಗ ವಣಿಮಪಸಾರಙ್ಗ ತಾಬಜಮದಸಾರಂ ಗದಿಂಸಿವಮವ ಮಾಮ್||33|| 
ಗಿರೀವಾಸಯ ವಾಹತನುದ ೀವಾಣೂಜಾದಿದಶಭಾವಾಭಿರಾಮ ಚರತಂ 
ಭಾವಾರ್ತ ಭವಯ ಶುಭಧಿೀವಾದಿರಾಜಯರ್ತಭ ವಾಗಿವಲಾಸ ನಿಲಯಮ್ | 
ಶ್ರೀವಾಗಧಿೀಶ ಮುಖದ ೀವಾಭಿನಮಯ ಹರಸ ೀವಾಚಿನ ೀಷ್ು ಪಠ್ತಾ- 
ಮಾವಾಸ ಏವ ಭವಿತಾಽವಾಗಿವ ೀತರ ಸುರಾವಾಸ ಲ  ೀಕ ನಿಕರ ೀ||34|| 

ಚತುವಿಿಂಶರ್ತಮ ರ್ತಿಭ ೀದಸ  ಿೀತರಮ್॥43॥ 
ಓಂ। ಅಧ್ರಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸಿಮಾರಭ ಯೈವ ಪರದಕ್ಷಿಣಮ್। 

ಮ ರ್ತಿಭ ೀದಾನಹರ ೀವಿಕ್ಷ ಾೀ ಭವಬನಧವಿಮುಕಿಯೀ॥1॥ 
ಶ್ರೀಮತಪಙ್ೆಜಶಙ್ಖಚಚಕರಗದಯಾ ಸಮ ಿಷಿತ ೀ ಕ್ ೀಶವ ೀ 

ಶಙ್ಕಖಮಿೀಜಗದಾಸುದಶಿನಧ್ರ ೀ ನಾರಾಯರ್ ೀ ಸವಿದಾ। 
ಭಕ್ತಿಮೀಿಽಸುಿ ಗದಾರಶಙ್ೆಜಲಜ ೈಯುಿಕ್ ಿೀ ದೃಢಾ ಮಾಧ್ವ ೀ 

ಗ  ೀವಿನ ಾೀ ವರಚಕರಧಾರಣಿ ಗದಾಫುಲಾಿಬಜಶಙ್ಕಖಙ್ಘಕೆ ತ ೀ॥2॥ 
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ಕ್ೌಮೀದಕಯರವಿನಾಶಙ್ಖವಿದಧ್ಚಚಕರಂ ಚ ವಿಷ್ುಣಮುಿದಾ 

ಚಕ್ಾರಙ್ಘ ್ ೆೀ ಮಧ್ುಸ ದನ  ೀ ದಧ್ದಸೌ ಶಙ್ಕಖಬಜಕ್ೌಮೀದಕ್ತೀಃ। 
ನಿತಯಂ ಪದಮಗದಾರಶಙ್ಖಸಹಿತಶ್ಚತ ಿೀ ಮಮ ರ್ತರಕರಮೀ 

ಯುಕಿಸ್ತಿಷ್ಠತು ಶಙ್ಖಚಕರಗದಯಾ ಪದಿಮ ಸದಾ ವಾಮನಃ॥3॥ 
ವನ ಾೀ ಶ್ರೀಧ್ರಮಬಜಚಕರಗದಯಾ ಶಙ್ಘ ಖೀನ ಚಾಲಙ್ೃತಂ 

ನಿತಯಂ ಪಾಹಿ ಗದಾರಪಙ್ೆಜದರಾನ್ ಬಿಭರದಧೃಷಿೀಕ್ ೀಶ ಮಾಮ್। 
ಶಙ್ಕೆರಾಾಜರಗದಾಧ್ರಾದಯ ಕುರು ಮೀ ಶ್ರೀಪದಮನಾಭಾಭಯಂ 

ಶ್ರೀದಾಮೀದರಮಬಜಶಙ್ಖಗದಿನಂ ಸಾರಂ ಪರಪನ  ನೀಽಸಯಹಮ್॥4॥ 
ಕ್ೌಮೀದಕುಯರುಶಙ್ಖಪದಮಸದರಃ ಸಙ್ೆಷ್ಿಣಃ ಶಮಿದ  ೀ 

ಭ ಯಾತ  ್ೀಽಗರಾಗದಾದರಾರಕಮಲಃ ಶ್ರೀವಾಸುದ ೀವೀಽಸುಿ ಮೀ। 
ಪರದುಯಮನಶಚ ರಥಾಙ್ಗಕಮುಬಗದಯಾ ಯುಕ್  ಿೀಽಬಜಪಾಣಿಮುಿದ ೀ 

ಚಕ್ತರೀ ಚಾರುಗದಿೀ ಸಶಙ್ಖಕಮಲ  ೀ ದ ೀವೀಽನಿರುದ  ಧೀಽಸುಿ ಮೀ॥5॥ 
ದ ೀವ ೀಶಃ ಪುರುಷ್  ೀತಿಮೀಽರಕಮಲಃ ಶಙ್ಘಕಖೀ ಗದಿೀ ಚಿದವಪುಃ 

ಬಿಭರತಪದಮಗದ  ೀರುಶಙ್ಖಮರರ್ಾ ಸಾಕಂ ಸದಾಽಧ  ೀಕ್ಷಜಃ। 
ಶಙ್ಕಖಮಿೀಜಗದಾದರಾಙ್ಘಕೆ ತಚತುರಾಾಿಹುನೃಿಸ್ತಂಹಃ ಸುಖಂ 

ದದಾಯದದಯ ಮಮಾಚುಯತಃ ಪೃಥುಗದಾಪದಾಮರಶಙ್ಘಕೆ ೀ ಪರಮ್॥6॥ 
ಸಾರಾಾಜರಃ ಸ ಜನಾದಿನ  ೀಽಸುಿ ಸದಯಃ ಶಙ್ಘಕೆ ೀ ಗದಿೀ ಮೀ ಸದಾ 

ಮ ಧ  ನೀಿಪ ೀನಾಿಮಹಂ ನತ  ೀಽಸ್ತಮ ಸದರಂ ಯುಕಿಂ ಗದಾಯಿಮುಬಜ ೈಃ। 
ವನ ಾೀ ಶಙ್ಖಸುದಶಿನಾಮುಬಜಗದಾಪಾಣಿಂ ಹರಂ ಮುಕಿಯೀ 

ಕೃಷ್ಣಂ ಶಙ್ಖಗದಾಬಜಚಕ್ತರಣಮಲಂ ಭಕ್ಾಾ ತಮಭಯಚಿಯೀ॥7॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಕ್ ೀಶವಾದಿಸುಿರ್ತಂ ನರಃ। 

ಪಠ್ನ್ವ ೀಿಷ್ಟಮಾಪ್ನೀರ್ತ ಸವಾಿರಷ್ಟನಿವೃರ್ತಿಮಾನ್॥8॥ 

ಋಣಮೀಚನಸ  ಿೀತರಮ್॥44॥ 
ಓಂ। ದ ೀವತಾಕ್ಾಯಿಸ್ತದಧಾಥಿಂ ಸಭಾಸಿಮಿಸಮುದಿವಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥1॥ 
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ಲಕ್ಷಾಾಾಲ್ಲಙ್ಘಕಗತವಾಮಾಙ್ಗಂ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ವರದಾಯಕಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥2॥ 

ಆನ್ಮಾಲಾಧ್ರಂ ಶಙ್ಖಚಕ್ಾರರಾಾಜಯುಧ್ಧಾರಣಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥3॥ 

ಸಮರರ್ಾತ್ವಿಪಾಪಘನಂ ಕದ ರಜವಿಷ್ನಾಶನಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥4॥ 

ಸ್ತಂಹನಾದ ೀನ ಮಹತಾ ದಿಗಾನಿಿಭಯನಾಶನಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥5॥ 

ಪರಹಾಿದವರದಂ ಶ್ರೀಶಂ ದ ೈತ ಯೀಶವರವಿದಾರಣಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥6॥ 

ಕ ರರಗರಹ ೈಃ ಪೀಡಿತಾನಾಂ ಭಕ್ಾಿನಾಮಭಯಪರದಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥7॥ 

ವ ೀದವ ೀದಾನಿಯಜ್ಞ ೀಶಂ ಬರಹಮರುದಾರದಿವನಿಾತಮ್। 

ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಂ ಮಹಾವಿೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕಿಯೀ॥8॥ 

ಯ ಇದಂ ಪಠ್ತ ೀ ನಿತಯಮೃಣಮೀಚನಸಂಜ್ಞಿತಮ್। 

ಅನೃಣಿೀ ಜಾಯತ ೀ ಸಧ  ಯೀ ಧ್ನಂ ಶ್ೀಘರಮವಾಪುನಯಾತ್॥9॥ 

ಧಿೀಶುದಿಧಸ  ಿೀತರಮ್॥45॥ 
ಓಂ॥ ಚಿನಾಿಮಣಿಹಿಯಗಿರೀವೀ ವಶ ೀ ಯಸಯ ನಿಷ್ ೀವಿಣಃ। 

ಸ  ೀಽಪ ಸವಾಿಥಿದ  ೀ ನೄರ್ಾಂ ಕ್ತಮುತಾಸೌ ಹಯಾನನಃ॥1॥ 

ಯಂ ಯಂ ಚಿನಮಯ ಸನ ಮತ ೀಿ ಧ್ಮಿಂ ಕುಮಿಸಿವಾಜ್ಞಯಾ। 

ತಂ ತಂ ಘನನಾಸುರಾಃ ಕ್ತಂ ತದಧನಾಿ ತವಂ ತಾನನ ಕೃನಿಸ್ತ॥2॥ 

ತವದಾತಿಪುಣಯವಿತಿಂ ಮೀ ಸದಯಃ ಪಾಪ ೈರಪಾಹರನ್। 

ಕುರದಾಧ ದ ೈತಾಯ ನ ದ ೈತಾಯರ ೀ ತದಿವಕ್ಾರನ ಿೀರಲಂ ತವ॥3॥ 

ಸವಕ್ಷ ೀಮ ರಾಮ ಮೀ ಕ್ಾಮೀ ರಕ್ಷಾಂಸಯಕ್ಷಾಣಯಚಿಕ್ಷಿಪನ್। 

ತತಾುಮಯಂ ನ ಹೃಷಿೀಕ್ ೀಶಸಾಯಕ್ಷಯಯತರಯಯಧಿೀಶ್ತುಃ॥4॥ 
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ಸವಪ್ನೀಽಪ ಸ ಚಕ್  ೀ ಯಸಾಮತಿಸಾಮದಸಾಮಕಮಚುಯತ। 

ಅಸವಪನಪರಯ ನ ಸವಪ ನೀಽಪಯಕ್ಷಂ ನಿಕ್ಷಿಪ ದುಷ್ೃತ ೀ॥5॥ 

ಕ್ಾವಹಂ ನೃಹಯ ತ ೀಽಙ್ರಿಾಕಿಶರಣಃ ಕರುರ್ಾಮುಬಧ ೀ। 

ಕ್ ವೀದಂ ನಿಸಾ್ರಸಂಸಾರನಿೀಹಾರಾವರಣಂ ಮಮ॥6॥ 

ಅನುತಾ್ಹಮಹ  ೀತಾ್ಹಚರಣಸಮರರ್ ೀ ಸತಾಮ್। 

ಶರರ್ ೀ ಸರ್ತ ಜಲಪನಿಃ ಕ್ತಮಸನ  ಿೀ ಹಸನಿಿ ನಃ॥7॥ 

ಕಸಯ ಕಸಯ ಪರಯಂ ಬ ರಮಃ ಸುಿಮಃ ಕಂ ಕಂ ಪದ ೀ ಪದ ೀ। 

ಕಸ ೈ ಕಸ ೈ ದಿಶಾಮೀಽಥಿಂ ಕಸಾಮದಾವಽಸಾಮತರಯೀಜನಮ್॥8॥ 

ಕ್  ೀ ವಾ ಜಿೀವಾಪರಸಾ್ತಾ ದ ೀವಾಚಿಛಿೀವಾಸುದ ೀವತಃ। 

ಯೀವಾಗಾವಾರ್ತ ಯಶ ್ ಚೀಧ್ವಿಂ ತೌ ವಾತೌ ವಾಮನಾಶ್ರತೌ॥9॥ 

ಮಾಂ ಚ ೀನುಮಞ್ಚರ್ತ ದ ೀವೀಽಸೌ ಗಾಂ ಚ ಮುಞ್ಚರ್ತ ವ ೈದಿಕ್ತೀಮ್। 

ಸತಯವರತಸಯ ನಾಸತಯಂ ಭಕಿಸಯಂ ನ ಕದಾಽಪ ಭಿೀಃ॥10॥ 

ಪರಭ  ೀ ಪರರಾ  ೀಧ್ಯ ರಾ  ೀಧಾಬಿಧಂ ಪರಬುದಧಬುಧ್ಸಾಧ್ಯ ತ ೀ। 

ಕೃಪಾಕ್ಷಪಾಕರಕರಶಚಕ್  ೀರೀಮಿವ ಪಾತು ಮಾಮ್॥11॥ 

ಸ ೀಯಂ ಶ್ರೀಶಹಯಗಿರೀವದಾಸ ೀನಾಽಽಚಾಯಿಸ ೀವಿನಾ। 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಸುಿರ್ತಧಿೀಿಶುದಧಯೀ ಕೃತಾ॥12॥ 

ಚಿನಾಿಖಣೂನಸ  ಿೀತರಮ್॥46॥ 
ಓಂ॥ ಯಯಾ ತ ೀ ಧ್ಮಿಕ್ಾಮೌ ಚ ಯಯಾ ತ ೀ ವಯಥಿಮಾಜನಿ। 

ಕ್ತಂ ತಯಾ ಚಿನಿಯಾ ಜಿೀವ ಹನಾಿಹನಾಿಽಫಲಾ ತವ॥1॥ 

ಸುಖಮಿೀಶ ೀಚಛಯಾ ನೄರ್ಾಂ ದುಃಖಂ ಚಾಪ ತದಿಚಛಯಾ। 

ನ ಸ ವೀಚಛಯಾ ಭವ ೀರ್ತೆಞ್ಕಚದಧನಾಿಹನಾಿಽಫಲಾ ತವ॥2॥ 

ಅದತ  ೀಮದತ  ೀಽನಧಸಯ ಜಿಹಾವಂ ಬಹಾವಶ್ನ  ೀ ನರ। 

ಸನಿಃ ಖ್ಾದನಿಿ ದನಾಿಸ ಿೀ ಹನಾಿಹನಾಿಽಫಲಾ ತವ॥3॥ 

ಮಹತ ಿವೀ ತ ೀ ಯದಾಽಽಕ್ಾಙ್ಕು ಮಹತ ಿವೀವ ಭಯಂ ತದಾ। 

ಜಿೀವ ಕ್ತಂ ಜಿೀವನಾಥ ೀಿಽತಶ್ಚನಿಯಾ ಚಿನಿಯಾಚುಯತಮ್॥4॥ 
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ಮಹಾಪದಾಯಗತಾಯಾಂ ಹಿ ಮಹಾಪದಾಯಥಿಿನ  ೀಽಧ್ುನಾ। 

ಹರರ್ಾ ಸ ವೈರರ್ಾ ತಾರತಾಃ ಕ್ತಂ ನ ಖಿನನಕೃಪಾಲುನಾ॥5॥ 

ಮಮತಾ ಯೀಷ್ು ತ ೀ ನಿತಯಮಮತಾಸ ಿೀಽತ ಏವ ಹಿ। 

ಅಹನಾಿ ಯತರ ತ ೀ ಜಿೀವ ನ ಹನಾಿ ತಸಯ ಕ್ತಂ ಯಮಃ॥6॥ 

ನ ಸ ವೀಷ್ಾಂ ಸ ವೀಚಛಯಾಽಕ್ಾಷಿೀಿತೆಷ್ಟಂ  ವಾಽತಯಕರಮಿೀದಿಹ। 

ನರ  ೀ ವಾಽಪಯಥವಾ ನಾರೀ ಸುರ  ೀ ವಾಽಪಯಸುರ  ೀಽಪ ವಾ॥7॥ 

ಸ ವೀಷ್ಾಟನಾಪಾಾ ರ  ೀದನ ೀನ ರುದ  ರೀಽರುದದಿರ್ತ ಶುರರ್ತಃ। 

ನತ ೀಿ ತವರ್ತೆಿಯತ ೀ ಕ್ತಞ್ಕಚದಿತಾಯಹಾನಾಯಚುಯತಂ ಪರಭುಮ್॥8॥ 

ಪಾಥಾಿನಾಪಥಿಸರ್ತೀಮಾತಾಿಂ ಹರಂ ಭಸಾಮಸುರಾದಿಿತಮ್। 

ವಿರ  ೀಚನಸಯ ಪತರಂ ಕಃ ಕಷ್ಾಟತಾರಗವಾಮೀಚಯತ್॥9॥ 

ಶತರವೀ ಯಾನಿಿ ಮಿತರತವಂ ಮಿತ ರೀ ಮಿತ ರೀ ಸತಾಂ ಹರೌ। 

ಮಿತಾರರ್ ಯೀವ ಚ ಶತುರತವಂ ಶತೌರ ಶತೌರ ಸುರದಿವಷ್ಾಮ್॥10॥ 

ಪತುವಿಧ ೀ ಪುತರ ಏವ ಕ್ಾರಣಂ ಪಾರಗಭ ದಿರ್ತ। 

ಕ್ತಂ ನ ಶುರತಂ ಸಪಿವ ೈರೀ ಸಪಿಸ ಯೈವಾಭಯಙ್ೆರಃ॥11॥ 

ದುಃಖ್ಾಸಪೃಷ್  ಟೀ ಹರಸ ಿವೀಕ್  ೀ ದುಃಖಸಪೃಷ್ಾಟಸಿತ  ೀಽಪರ ೀ। 

ಅತ  ೀ ನ ಭಿೀತ  ೀ ದುಃಖ್ ೀಭ  ಯೀ ಭವಾನುಭವಧಿೀರಧಿೀಃ॥12॥ 

ಸುಖಸಾಯನನಿರಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಸಾಯನನಿರಂ ಸುಖಮ್। 

ಇರ್ತ ಯನಿನಯಮಸಿಸಾಮನಿನಯಮೀ ನಿಯಮಂ ಕುರು॥13॥ 

ಅತ  ೀ ದುರನಿಯಾ ಸಾವನಿಚಿನಿಯಾ ಕ್ತಂ ಚಿದನಿಯಾ। 

ಹಯಾನನಂ ದಯಾಸ್ತನುಧಂ ಸಮರ ಸಮರದಭಿೀಷ್ಟದಮ್॥14॥ 

ಆಚತುದಿಶಮಾದವಷ್ಾಿದಾಯ ಚಿನಾಿ ಹೃದಿ ದ ೀಹಿನಾಮ್। 

ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಯರ್ತಸಿಸಾಯಃ ಖಣೂನಾಯೀದಮಭಯಧಾತ್॥15॥ 

ಅಭಯಸಂಸವಿಃ॥47॥ 
ಓಂ॥ ಯಸಾಮನಮಯಿ ದಯಾಲುಸಿವಮಾಭಿಮುಖಯಂ ಪುರಾಽಕರ  ೀಃ। 

ತಸಾಮತೆದಾಽಪ ಕುತಾರಪ ಕುತ  ೀಽಪ ನ ಭಯಂ ಮಮ॥1॥ 
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ತವದಾಯಾದರಿದೃಶಾ ದೃಷ್ಾಟ ಬರಹಾಮದಾಯ ಲ  ೀಕಪಾಲತಾಮ್। 

ಅಗಮನಿನಗಮೀದಧತಿಃ ಕವ ದ ೈನಯಂ ಕವ ಚ ತ ೀ ದಯಾ॥2॥ 

ಯಂ ಪಾಸ್ತ ತವಂ ಕ್ತಮುಪರುಷ್ ೀ ಸ  ೀಽತರ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಕಪೀಶವರಃ। 

ತಥಾ ವಿಭಿೀಷ್ಣಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ದಿವಿ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಧ್ುರವೀ ಧ್ುರವಃ॥3॥ 

ಭುವೀಽಧ್ಸಾಿದಬಲ್ಲಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಯದ್ ದಾವಯಿದಾಯಪ ವತಿಸ ೀ। 

ಧ್ರಾ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣಿೀ ಯಾ ಪಾರಗವರಾಹವಪುಷ್  ೀದಧೃತಾ॥4॥ 

ವ ೀದಶಚ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಯದಗಿನಾಂ ಬಿಭಷಿಿ ಕರಪಙ್ೆಜ ೀ। 

ಗಿರಶಚ ಮನಾರಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ದ ೀವಾಶಾಚಧ್ವನಿ ಚ ಣಿಿತಾಃ॥5॥ 

ಭವಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಭಸಮದ ೈತಯಭಸ್ತಮಕರಣವಿಕರಮ। 

ದಕ್ಷಸಾ್ಕ್ಷಿೀ ರಕ್ಷಿತ  ೀ ಯಸಿವಯಾ ದ ೀವಷಿಿಸಂಸದಿ॥6॥ 

ದೌರಪದಿೀ ಚ ತಥಾ ಸಾಕ್ಷಿೀಣಯಕ್ಷಯಾಮಬರದಾಯಕ। 

ಸೌಭದರಸಯ ಸುತಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಯಂ ದೌರಣಯಸಾ್ದಜಿೀವಯಃ॥7॥ 

ಸುಧಾದೃಷಿಟಮೃತಾಶ ೀಷ್ಸವಸ ೈನ  ಯೀಜಿಜೀವನ ೈಕದ। 

ಕಪಸ ೀನಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಿೀ ಸಾ ಪರಹಾಿದಾಜಾಮಿಳಾವಪ॥8॥ 

ಭ ಯೀ ಭ ಯಃ ಸಾಹಚಯಾಿದಾವಾಪಿನಿಿಣಿೀಿಯತ ೀ ಕ್ತಲ। 

ಅತಸಿವಂ ನಿಯಮೀನಾಸ್ತ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ಭಯಭಞ್ಜನಃ॥9॥ 

ಅಕುತಶ್ಚದಿಯಂ ಪಾರಹ ಯತಸ ಿೀ ಪಾದಸ ೀವನಮ್। 

ಸೃರ್ತಭಾಿಗವತಾಖ್ಾಯ ತದಾವಾಪಿರಾಪ್ಿೀಕ್ತಿತ  ೀಽಪಯಭ ತ್॥10॥ 

ದಶದಿಕ್ಷು ಗತಾಸದಿಾಃ ಸತಾಂ ಭಯಜಿಹಿೀಷ್ಿಯಾ। 

ದಶಶ ್ ಿೀಕ್ಾಯ ವಾದಿರಾಜಶಚಕ್ಾರಾಭಯಸಂಸಿವಮ್॥11॥ 

ಅಕ್ಷಪಞ್ಚಕಮ್॥48॥ 
ಓಂ॥ ಗಿರಾನ ಿೀಽಥಾಿನುಸನಾಧತೄಶ್ಚರಾನ ಿೀವಾಸ್ತನ  ೀ ಹರ ೀ। 

ಪುರಾನ ಿೀ ದಶಿನ  ೀತಾೆನನಃ ಸಮರಾನ ಿೀ ಸ್ತವೀಯಮುನನಯನ್॥1॥ 

ಪ್ೀಷ್ಾಯಾಽಽಷ್ಾಢಾಬಾನಾದವ ೀಷ್ಾ ಶ ೀಷ್ಾದಿಕ್ ೀಕ್ತನಾಮ್। 

ದ ವೀಷ್ಾನಾಿಸುರಪಾಷ್ಾಣಪ ೀಷ್ಾಯಾಶನಿರ  ೀಷ್ಧ್ ಃ॥2॥ 
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ಭಾಷ್ಾ ಶ ೀಷ್ಾಙ್ಗಭ ಷ್ಾರ್ಾಂ ಘ ೀಷ್ಾಭಾ ಶ ್ ೀಷ್ದಾ ದಿವಷ್ಾಮ್। 

ಹ ೀಷ್ಾ ತವ ೈಷ್ಾ ನಿದ  ೀಿಷ್ಾ ತ  ೀಷ್ಾಯ ಸಾಯದಧಯಾಸಯ ಮೀ॥3॥ 

ಹೃದಾಯವಿದಾಯಬಿಧಶರಾಾಾಭಾ ಮಾಗ ೀಿ ಕಲಕಲಪರಭಾ। 

ಸವಗಿಿರ್ಾಮುಪದ ೀಶ ೀ ಸಾ ವಲುಗವಾದಯಸವನಾಯತ ೀ॥4॥ 

ಸ ೀನಾಯಾ ವ ೈರಸ ೀನಾಯಾ ನಾಕ್ತನಾಂ ಸಪನಾಕ್ತನಾಮ್। 

ಭಯಾಭಯಪರದ ಸಾಯನ  ನೀಽಭಯಾಯಾಂಹ  ೀಭಯಾಯ ಸಾ॥5॥ 

ಭಿೀರುರ್ಾ ವ ೈರಣಃ ಪಾಪಾಖ್ಾಯರುರ್ಾದಕ್ಷಪಞ್ಚಕ್ಾತ್। 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಕೃರ್ತನ ೀಯಂ ಕೃರ್ತಃ ಕೃತಾ॥6॥ 

ನ ೈವ ೀದಯಪರಕ್ಾರಃ॥49॥ 
ಓಂ ನಿತಾಯನನಾ ಚಿದಾಕೃತ ೀ ರ್ತರಜಗರ್ತೀಚಿತಾರನನಭುಕ್ ಿೀಽನಿಶಂ 

ವಿಷ್ವಗಾವಾಪಿ ಬೃಹಚಛರೀರ ನಿರನಿಷ್ಾಟವದಯವಿದಾರವಣ। 
ಮುಕ್ಾಿಧಿೀಶವರ ದುಘಿಟಾನನಘಟ್ಪ್ನಾಚಾತುಯಿಧ್ುಯಿ ಪರಭ  ೀ 

ಕಃ ಕುಯಾಿತರರ್ತ ತ ೀ ವಿನಾಽಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ್ಪ್ಂ ಭಕ್  ಿೀಽಲಪಕ್  ೀ ವಾ ಮಹಾನ್॥1॥ 
ಸಪಿಃ ಪಾಯಸಕದಿಮಾಮೃತನದಿೀನಾಥ ೀದಮಾದಯಂ ಕ್ತಲ 
ಕ್ಷುದರಕ್ಷಿೀರಮಪೂಪಶಾಕವಿವಿಧಾನಾನದಯಂ ಕ್ತಲ ೀದಂ ತವ 
ದುಗಾಧಬುಧಾನಮಥನ  ೀತಾಸದಧನ ಸುಧಾವಿಶಾರಣನಂ ಯೀಽಕರ  ೀ- 

ಸಿಸಯ ಶ್ರೀಶ ತವಾನವಹಂ ನಮ ಇರ್ತ ಪರಹವತವಮೀವಾಹಿಣಮ್॥2॥ 
ಭಕ್ಾಾ ನಾಭಜಮಿೀದೃಶಂ ತವಸದೃಶಂ ತಾವಂ ಸದವಶಂ ಮಾದೃಶಂ 

ಪರತಯಪಾಯಿದೃತಯಾ ದೃಶಂ ನಿಜಮನಸಾಯದಾಯದೃಶಂ ತಾದೃಶಮ್। 
ಸ  ೀಽಹಂ ದುವಿಿಷ್ಯೌಘಮೀಹವಿಷ್ಮೀ ದ  ೀಷ್  ೀತಾರ  ೀಷ್  ೀ ದಿವಷ್  ೀ 

ನಾಥ ೀಮಾಂ ಸುರಯ ಥನಾಥ ಕುರುತ ೀ ಗಾಥಾಬಿಧಪಾಥಃ ಪಥಮ್॥3॥ 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಶ ್ ಿೀಕತರಯಮಿದಂ ಸದಾ। 

ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೀ ಪಠ ೀತ ೆೀಶವಸನಿನಧೌ॥4॥ 

ಸಪರಿಾತ  ರೀತ್ವಪರಕ್ಾರಃ॥50॥ 
ಓಂ॥ ದ ೀವೀಪದ ೀವಾಃ ಪತರ  ೀ ಯೀಗಿೀನಾಾಿಶಚಕರವರ್ತಿನಃ। 

ಶ್ರೀವಿಷ್ುಣಪಾಷ್ಿದಾಃ ಸವ ೀಿಽಪಾಯಯಾನ ಿತ್ವರಕ್ಷಕ್ಾಃ॥1॥ 
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ಘನನಿವನಿರಾಯಾನಪರತಃ ಕೃನಿನುಿ ಪರಪನಿಾನಃ। 

ಸನಾಿರಯನುಿ ಕಮಾಿಬಿಧಂ ಸನುಿ ಸನ  ಿೀಷ್ದಾಃ ಸದಾ॥2॥ 

ಹಿೀನತಾಂ ಪೂರಯನ ಿವೀತ ೀ ಹಾನಿಮಾಿಸಿವತರ ಕ್ಾಚನ। 

ಜ್ಞಾನಾನನಾಮಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಾಥಃ ಪರೀಯತಾಂ ಪರಭುಃ॥3॥ 

ಸಪಿರಾತ  ರೀತ್ವಾಸ್ವ ೀಿ ಸಾಥಿಕ್ಾಸ್ನುಿ ಸನಿತಮ್। 

ತೃಪ್ಿೀಽಸುಿ ಲಕ್ಷಿಾೀರಮರ್  ೀಽಸಾಮಕಂ ಯುಷ್ಮದನುಗರಹಾತ್॥4॥ 

ಇನ  ಾಿೀ ಮಹ ೈಶವಯಿದಃ ಸಾಯದಸ್ತಮನುನತ್ವಕಮಿಣಿ। 

ಹುತಂ ತು ಸುಹೃತಂ ಕುಯಾಿತ್ಪಿಜಿಹ  ವೀ ಹುತಾಶನಃ॥5॥ 

ಯಮೀ ನಿಯಮಯೀಚಛತ ರರ್ತರಋಿರ್ತಹಿನುಿ ರಾಕ್ಷಸಾನ್। 

ವರುರ್  ೀ ವಾರಯೀದಿವಘಾನನಾವಯುಜ್ಞಾಿನಪರದ  ೀಽಸುಿ ನಃ॥6॥ 

ಧ್ನದಸುಿ ಧ್ನಂ ಭ ರ ದದಾಯದುತ್ವಪೂತಿಯೀ। 

ಚನಾಿಃ ಶಾನಿಿಕರ  ೀ ಭ ಯಾದಾಹಾಿದಯತು ಚ ಪರಜಾಃ॥7॥ 

ವಿದಾರವಯೀದಭಧಾರಣಿ ರುದ  ರೀ ರೌದರಪರಾಕರಮಃ। 

ಅನನ  ಿೀಽನನಿಫಲದಮಿಮಂ ಕುಯಾಿನಮಹ  ೀತ್ವಮ್॥8॥ 

ಬರಹಾಮ ಸವಾಿಣಿ ಕಮಾಿಣಿ ಸಮಯಞ್ಕಚೀಹ ಕರ  ೀತು ನಃ। 

ಹರ ೀ ಭವತರಸಾದ ೀನ ಮೀಕ್ಷಾಖಯಫಲಸ್ತದಧಯೀ॥9॥ 

ಅಙ್ುೆರಾರ  ೀಪಣಂ ಪೂವಿಂ ಕ್ತಙ್ೆರ ೈಃ ಕ್ತರಯತ ೀ ತವ। 

ಪಾಷ್ಿದಾಃ ಪಾನಿವಹ  ೀರಾತರಮಸ್ತಮನುನತ್ವಕಮಿಣಿ॥10॥ 

ವಿಷ್  ಣೀಸ್ವಾಿಣಿ ಭ ತಾನಿ ರಕ್ಷನುಿ ಪರತ  ೀ ದಿಶಮ್। 

ವಿಷ್ವಕ್ ್ೀನಶಚ ವಿಘನೀಶ ್ ೀ ವಿಷ್ವಕ್ವಸವಗರ್ ೈಯುಿತೌ॥11॥ 

ನಿಕೃನಿತಾಂ ಚಾನಿರಾಯಂ ಶಾನಿಿಂ ಚ ಕುರುತಾಂ ಸದಾ। 

ಪಞ್ ್ ಚೀತ್ವಾಃ ಪಞ್ಚದಿನ ೀಷ್ವಥ  ೀ ವಿಷ್ುಣರಥ  ೀತ್ವಃ॥12॥ 

ಪಶಾಚದವಭೃಥಸಾನನಂ ದರಷ್ಟೄರ್ಾಂ ಸನುಿ ತುಷ್ಟಯೀ। 

ಪಾರಗರತನಮಣಟಪ ೀ ಕುಯಾಿದುತ್ವಂ ಶ್ರೀಪತ ೀಃ ಸುಧಿೀಃ॥13॥ 

ಪಶಾಚರ್ತ್ಂಹ  ೀತ್ವಂ ಕುಯಾಿದಗಜ  ೀತ್ವಮತಃ ಪರಮ್। 

ಶ ೀಷ್  ೀತ್ವಂ ತತಃ ಕುಯಾಿತಾಿಕ್ಷ  ಯೀಿತ್ವಮತಃ ಪರಮ್॥14॥ 
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ರಥ  ೀತ್ವಂ ತತಃ ಕುಯಾಿದಲಙ್ೃತಯ ಜನಾದಿನಮ್। 

ಸವೀಿತ್ವಸಯ ಶ್ರೀಭತುಿಃ ಸವೀಿತ್ವಶ್ರ  ೀಮಣಿಃ॥15॥ 

ರಥ  ೀತ್ವೀಽಯಂ ದದಾಯನ  ನೀ ಮನ  ೀರಥಮಹ  ೀತ್ವಮ್। 

ಸಪಿರಾತ  ರೀತ್ವಾನಯಸುಿ ಭಕ್ಾಾ ಸ ೀವ ೀತ ಮಾನವಃ॥16॥ 

ಸಪಿಲ  ೀಕ್  ೀಪರಸ  ಾೀಽಸಯ ವಿಷ್ುಣಹಿಸಿಗತ  ೀ ಭವ ೀತ್। 

ನಮೀಽಸುಿ ವಿಷ್ಣವ ೀ ತುಭಯಂ ಶ್ರಯೈ ಚಾಸುಿ ನಮೀನಮಃ॥17॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಪರವಾರ ೀಭ  ಯೀ ದ ೀವ ೀಭಯಃ  ಶ್ವಮಸುಿ ನಃ। 

ತೃಪಿಸ್ತ್ವಿಕರಮಸ್ವೀಿತಿಮಸ್ಪಿಭಿರುತ್ವ ೈಃ॥18॥ 

ದದಾಯದಾಯುಃ ಶ್ರಯಂ ಭಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಭಜತಾಂ ಸತಾಮ್। 

ಜನಾಸು್ಕೃರ್ತನಸ್ನುಿ ಮನ  ೀಽಸುಿ ಮಧ್ುಸ ದನ ೀ॥19॥ 

ಭಕ್ತಿಭಿವ ೀದಿವೀ ನಶ ಯೀನನಶ ಯೀಯುರಘರಾಶಯಃ। 

ಪೂವಾಿಪೂವಿಕರಮಜ್ಞಪ ಾೈ ಸಪಿರಾತರಮಹನಿಿಶಮ್॥20॥ 

ಇಮಂ ಸಿವಂ ಯಸುಿ ಪಠ ೀದಾವದಿರಾಜಸಮಿೀರತಮ್। 

ದಿನ ೀ ದಿನ ೀ ತಸಯ ಭವ ೀದಾಯುಃ ಶ ರೀಯಶಚ ಮಙ್ಗಲಮ್॥21॥ 

ಆಹ ಯ ದ ೀವತಾಸ್ವಾಿ ಮನ ್ೀರ್ಾನ ೀನ ಮಾನಿ್ಕಃ। 

ಆರಭ ೀತ  ೀತ್ವಂ ವಿಷ್  ಣೀಭ ೀಿರೀತಾಡನಪೂವಿಕಮ್॥22॥ 

ವಾಚಯಿತಾವ ಸವಸಾಯನಂ ಸ  ಿೀತರಮೀತದಿಾವೌಕಸಾಮ್। 

ಅಙ್ುೆರಾರ  ೀಪರ್ಾತ ಪವಿಂ ಪಠ ೀಯುಹಿರಕ್ತಙ್ೆರಾಃ॥23॥ 

ಸವಪನಪದಯಮ್॥51॥ 
ಸುದಶಿನಪದಾಮಿೀಜಸಮಿೀಪಸ  ಾೀಽಹಮನವಹಮ್। 

ಗೃಹಿೀತಮಸಿಕಸುಿ ಸಾಯಂ ಭಯಭಞ್ಜನಪಾಣಿನಾ॥1॥ 

ಸಹಸಾರರಸುರಿ್ತಃ॥52॥ 
ಓಂ॥ ಸಹಸಾರರ ಮಹಾಶ್ರ ರಣಧಿೀರ ಗಿರಾ ಸುಿರ್ತಮ್। 

ಷ್ಟ  ೆೀಣ ರಪುಹೃದಾಬಣ ಸನಾ್ಣ ಕರವಾಣಿ ತ ೀ॥1॥ 
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ಯಸಿವತಿಸಿಪಿಸುತನುಃ ಸ  ೀಽರಿ್ತ ಮುಕ್ತಿಫಲಂ ಕ್ತಲ। 

ನಾತಪರತನುನಿತಯಸೌಿತ್ ಖ್ಾಯತಾ ವಾಕ್ ತಾವಂ ಮಹೌಜಸ॥2॥ 

ಹತವಕರದಿವಷ್ಚಚಕರ ಹರಚಕರ ನಮೀಽಸುಿ ತ ೀ। 

ಪರಕೃರ್ತಘಾನಸತಾಂ ವಿಘನ ತವಮಭಗನಪರಾಕರಮ॥3॥ 

ಕರಾಗ ರೀ ಭರಮಣಂ ವಿಷ್  ಣೀಯಿದಾ ತ ೀ ಚಕರ ಜಾಯತ ೀ। 

ತದಾ ದಿವಧಾಽಪ ಭರಮಣಂ ದೃಶಯತ ೀನಿಬಿಹಿದಿವಿಷ್ಾಮ್॥4॥ 

ವರಾದವಧ್ಯದ ೈತೌಯಘಶ್ರಃ ಖಣೂನಚಾತುರೀ। 

ಹರ ೀರಾಯುಧ್ ತ ೀ ದೃಷ್ಾಟ ನ ದೃಷ್ಾಟ ಯಾ ಹರಾಯುಧ ೀ॥5॥ 

ಅವಾಯಿವಿೀಯಿಸಯ ಹರ ೀಃ ಕ್ಾಯೀಿಷ್ು ತವಂ ಧ್ುರನಧರಃ। 

ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಕ್  ೀ ರಾಟ್ ತ ೀ ತವಂ ಚಾಸಾಧ್ಯಸಯ ಸಾಧ್ಕಃ॥6॥ 

ಯೀ ಚಿನನಕನಧರಾಶಚಕರ ದ ೈತ ೀಯಾಸಿವ ಧಾರಯಾ। 

 ತ ಏವ ಚಿತರಮನಯಂಸಿಥಾಽಪಯಚಿಛನನಕನಧರಾಮ್॥7॥ 

ಅರ ೀ ತವಾಗ ರೀ ನೃಹರ ೀರಾರಃ ಕ್  ೀಽಪ ನ ಜಿೀವರ್ತ। 

ನ ೀಮೀ ತವಾಗ ರೀ ಕ್ಾಮಾದಾಯ ನ ೀಮೀ ಜಿೀವನಿವಹ  ೀ ದಿವಷ್ಃ॥8॥ 

ಪವಿತರ ಪವಿವತಾ್ಹಿ ಪವಿರ್ತರೀಕುರು ಚಾಶ್ರತಾನ್। 

ಚರಣ ಶ್ರೀಶಚರರ್ೌ ಸ್ತಾರೀಕುರು ಮನಸು್ ನಃ॥9॥ 

ಯಸಿವಂ ದುವಾಿಸಸಃ ಪುಷ್ಠನಿಷ್  ಠೀ ದೃಷ್  ಟೀಽಖಿಲ ೈಃ ಸುರ ೈಃ। 

ಅಸಾಿವಯಃ ಸವಭತಾಿರಂ ಸ(ತ)ತವಂ ಸಾಿವಯ ಮದಿಗರಾ॥10॥ 

ಭ ಸಾದುದಿಶಿನಂ ಸವಿಂ ಧಿಕುೆರುಷ್ವ ಸುದಶಿನ। 

ವಾಯೀಃ ಸುದಶಿನಂ ಸವಿಸಾಯಯೀಧ್ಯಂ ಕುರು ತ ೀ ನಮಃ॥11॥ 

ಸುಷ್ುಟ ದಶಿಯ ಲಕ್ಷಿಾೀಶತತಿವಂ ಸ ಯಾಿಯುತಪರಭ। 

ದಾವರಂ ನಃ ಕುರು ಹಯಾಿಪ ಾೈ ಕೃತದಾವರ ತಮಸಯಪ॥12॥ 

ಪದಾಯನಿ ನಿರವದಾಯನಿ ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧ್ಃ ಸುಧಿೀಃ। 

ದಾವದಶ ದಾವದಶಾರಸಯ ಚಕರಸಯ ಸುಿತಯೀಽಕೃತ॥13॥ 
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ಚಕರಸುರಿ್ತಃ॥53॥ 
ಓಂ॥ ದ  ೀಷ್ೌಘವಾರಣಂ ಯಸಯ ಧಾರಣಂ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾರಣಮ್। 

ನ ವ ೈದಿಕಂ ತಪಿಚಕರಧಾರಣಂ ಯದಿ ಮನಯಸ ೀ॥1॥ 

ಗರನಾಾದೌ ಮಙ್ಗಲಂ ತಹಿಿ ಕಸಾಮನಾನವ ೈದಿಕಂ ತವ। 

ಶ್ಷ್ಾಟಚಾರಾತ್ಾೃರ್ತಃ ಕಲಾಪಾ ಸೃತ ೀಶಚ ಶುರರ್ತಕಲಪನಾ॥2॥ 

ಯದಿ ತತರ ತಥ ೈತಸ್ತಮನಿೆನನ ಕಲಪಯಸ್ತ ಶುರರ್ತಮ್। 

ದಾವರಕ್ಾಯಾಯಿಭಿಸ್ವ ೈಿರದಾಯಪ ಪಾರಕರವ ೀಶತಃ॥3॥ 

ನಿಮಾಬದಿತಾಯನುಗ ೈಃ ಪಾರಜ್ಞ ೈಮಾಿಯಾವಾದ ಯೀಕದ ೀಶ್ಭಿಃ। 

 ವಿಷ್ುಣಸಾವಮಿಮತಸ ಾೈಶಚ ರಾಮಾನುಜಮತಾಶರಯೈಃ॥4॥ 

ತತಿವವಾದಿಜನಾಚಾಯೈಿಃ ಶ್ಷ್ಟಶ ರೀಷ್ ಠೈರನುಷಿಠತ ೀ। 

ಕ್ ೈಶ್ಚಚಿಚೀಣಿಮಿದಂ ನ  ೀಚ ೀತಯಕಿಂ ತದಪ ನಾಸಿ್ತಕ್ ೈಃ॥5॥ 

ಬಹುಶ್ಷ್ಟಜನಾಚಾರಃ ಪರಮಾಣಮುಭಯತರ ಚ। 

ಸವಮ ಲಗರನಾಭಾಗ ೀಷ್ು ತಥಾ ಪರಕರರ್ ೀಷ್ು ಚ॥6॥ 

ನಿಬನ ಧೀಷ್ು ಚ ಸವ ೀಿಷ್ು ಕ್ ೀನಾಪೀದಂ ನ ದ ಷಿತಮ್। 

ಅನಾಚಾರಸುಿ ಕ್ ೀಷ್ಾಞ್ಕಚದನಾಚಾರಃ ಪರಕಲಪಾತಾಮ್॥7॥ 

ತಯಜ ೀದ ೀಕಂ ಕುಲಸಾಯಥಿಮಿರ್ತ ನಾಯಯಂ ವಿಜಾನತ। 

ನೃಸ್ತಂಹಪರಚಯಾಿಯಾಂ ರಾಮಾಚಾಿಚನಿಾಿಕ್ಾದಿಷ್ು॥8॥ 

ಶುರರ್ತಸೃರ್ತಪುರಾರ್  ೀಕ್ಾಾ ತ ೈರಪೀದಂ ಪರಸಾಧಿತಮ್। 

ನ ನಃ ಪೂವ ೈಿಃ ಪರಾಕ್ಾರನಿಂ ಸವಿಸಮರರ್ತಪರಿ್ತತಃ॥9॥ 

ಇದಾನಿೀಮಾಗರಹಾದ ೀವ ವಿವದನ ಿೀ ಕವಚಿತೆವಚಿತ್। 

ದುರಾಗರಹಗರಹಂ ತ ೀಷ್ಾಂ ಕ್ ೀಷ್ಾಞ್ಕಚನಮನಸ್ತ ಸ್ತಾತಮ್॥10॥ 

ನಿವತಿಯೀತು್ಪರಯುಕಿಃಶೌರತ  ೀ ಮನ  ್ೀ ಮಹಾತಮಭಿಃ। 

ಅವ ೈದಿಕಮಿದಂ ಚ ೀತ ಿೀ ಬರಹ ೈಕಯಂ ವ ೈದಿಕಂ ಕುತಃ॥11॥ 

ಶುರತಯಸಿತರ ಚ ೀತ್ನಿಿ ನ ಸನಿಿ ಕ್ತಮಿಹಾಗಮಾಃ। 

ಯದ ಯೀತ ೀಷ್ಾಮಿತ  ೀಽನ  ಯೀಽಥಿಃ ಕಲಪಾತ ೀ ಸವಕಪ್ೀಲತಃ॥12॥ 
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 ಶುರರ್ತಸೃರ್ತಸಮಾಖ್ಾಯತಸಿತಾರನಾಯಥ  ೀಿ ನ ಕ್ತಂ ಶುರತಃ। 

ಆಗರಹ  ೀಽಯಂ ಪರ ೀಷ್ಾಂ ಚ ೀತಿಥಾಽಯಂ ಕ್ತನುಿ ನಾಗರಹಃ॥13॥ 

ವಾದಿವಿಪರರ್ತಪನಾನಭಿಃ ಶೌರತತವಂ ತ ಭಯೀಸ್ಮಮ್। 

ಯದಯಶೌರತಮಿದಂ ಕಮಿ ಯಜ್ಞ  ೀಽಶೌರತಃ ಕಥಂ ನ ತ ೀ॥14॥ 

ತನ ಮಲಭ ತವ ೀದಾನಾಮತತಾವವ ೀದಕತವತಃ। 

ಅನಾಯಥಿಕಲಪನ ೀನಾಪ ತತಿವವ ೀದಕತಾ ಗತಾ॥15॥ 

ತ ೀನ ೈವಾವ ೀದಕತವಂ ಚ ೀದಧ್ವರಸಯ ಕಥಂ ನ ತತ್। 

ಅಧ್ುನಾ ರಾಾಧ್ವ ೈಧ್ುಯಾಿದವಾಯವಹಾರಕಮಾನತಾ॥16॥ 

ಸಮೀಭಯತರ ಕ್ ೀಷ್ಾಞ್ಕಚನಮತ ೀ ರಾಾಧ  ೀಽತರ ತತರ ಚ। 

ವ ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಶಂಸ್ತತಾವದಶ್ಷ್ೌಟ ತಾವುಭಾವಪ॥17॥ 

ವಾಯವಹಾರಕಮಾನತವಂ ಮ ಢಾಪಾರಮಾಣಯಮೀವ ಹಿ। 

ಅತಪರಧಾರಣಂ ಚ ೀತಾ್ಾತಿನ ಮಲ ೀನ ೈತದಾಗತಮ್॥18॥ 

ಸದಾ ತದುಕಿಲಾಭಾಥಿಮಿದಂ ಪಾರಜ್ಞ ೈಹಿಿರಣಮಯಿೀ। 

ಪವಿತರಮುದ ರೀವ ಕುಶಶುರರ್ತಮ ಲಾ ಪರಧಾಯಿತ ೀ॥19॥ 

ಕ್ತಮಗಿನನಾಽಪರಾದಧಂ ತ ೀ ಕ್ತಂ ಚಕ್ ರೀಣ ಮುರದಿವಷ್ಃ। 

ಕ್ತಂ ವಾ ಸದಧರನಿಭಿೀಿತ ೈಃ ಕ್ತಂ ಪುರಾರ್ ೈಸ್ಯಿೀಗಿರಾ॥20॥ 

ನಿಷ್ ೀಧ್ವಾಕ್ಾಯದಿಿೀರ್ತಸುಿ ತಪಾಿತಪಾಿಙ್ೆಯೀಸ್ಮಾ। 

ತತ್ವಿ ತಪಿಗಂ ಕುವಿನ್ಮಃ ಸಾವಥಿಪರಾಥಿಯೀಃ॥21॥ 

ಅಮನಾ್ಹ  ೀಮಮ ಲಾಙ್ೆವಿಷ್ಯಂ ಕುರು ಲಾಘವಾತ್। 

ಶ್ಷ್ಾಟಚಾರವಿರುದ  ಧೀಽಥಿಸ್ವಸಾರಂ ಚಾಧಿರ  ೀಹರ್ತ॥22॥ 

ಇತಾಯದೌ ತಯಜಯತ ೀ ವ ೀದ ೀ ಕ್ತಂ ಪುನಃ ಸೃರ್ತಕ್  ೀಣಗಃ। 

ಯದಿ ಸೃರ್ತಮನಾದೃತಯ ಶುರತಾವನುದಿತತವತಃ॥23॥ 

ವಿಧಿಂ ನ ಮಾನಯಸ ಯೀನಂ ನಿಷ್ ೀಧ್ಃ ಕ್ ೀನ ಮಾನಯತ ೀ। 

ನಹಿ ಶುರರ್ತಸರ್ತೀ ಧ್ಮಿಮಿಮಂ ಕ್ಾವಪ ನಿಷ್ ೀಧ್ರ್ತ॥24॥ 

ಸುದಶಿನಕೃತ  ೀದ  ಯೀಗನಿಷ್ೆಣಟಕ್ತತಪದಧರ್ತಃ। 

ತ ಷಿಣೀಂ ಸ್ತಾತ ೀಽಪಲ  ೀಕ್ ೀಽಸ್ತಮನನಙ್ಘಕಗೀಕ್ಾರ ಇರ್ತೀಯಿತ ೀ॥25॥ 
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ಶಾಸ ್ೀಽಪಯಪರರ್ತಷಿದಧಂ ಚ ೀದಿಗೀಯತ ೀಽನುಮತಂ ರ್ತವರ್ತ। 

ಯದಿ ಸೃತುಯಕಿಮಾಚಾರಮಶೌರತಂ ಮನಯತ ೀ ಭವಾನ್॥26॥ 

ಶೌಚಾದೌ ದಿಗಿವಭಾಗಂ ಚ ವ ೈಚಿತರಾಂ ಮೃರ್ತಕ್ಾಗರಹ ೀ। 

ಯೀಗಾಯಯೀಗಯದಿನತವಂ ಚ ದನಿಧಾವನಕಮಿಣಿ॥27॥ 

ಕ್ಾಷ್ ಟೀ ಗಾರಹಾಯಗಾರಹಯತಾಂ ಚ ತಥಾಽಽಚಮನಪದಧರ್ತಮ್। 

ಗೃಹ  ಯೀಕಿಂ ಪಾವಿಣವಿಧಿಂ ಭ  ೀಜಾಯಭ  ೀಜಯಪದಾಥಿತಾಮ್॥28॥ 

ಕರಮಂ ಷ್  ೀಡಶಸಂಸಾೆರ ೀ ಶಾರದಾಧದಿೀನಾಂ ದಿನಾನಯಪ। 

ತಹಿಿ ತಯಕ್ಾಿವವಾರತಯದಶಾಮಾಶರಯ ತವವಿಶಙ್ಘಕೆ ತಃ॥29॥ 

ಸವಿಧ್ಮಾಿನಪರತಯಜ ಯೀತಾಯದಿವಾಕಯಮುಪಾಶ್ರತಃ। 

ನಾರದಿೀಯೀ ಬೃಹರ್ತ ತ ೀ ಬಲಂ ವಾಕಯಚತುಷ್ಟಯಮ್॥30॥ 

ಪಾದಮಗಾರುಡಮುಖ್ ಯೀಷ್ು ಸನಾಸಾಮಕಂ ಸಹಸರಶಃ। 

ದ ವೈಧ ೀ ಬಹ ನಾಂ ವಚನಮಿರ್ತ ನಾಯಯೀನ ತತಾಜನ್॥31॥ 

ಅಙ್ಘಕಗೀಕುರು ಹರ ೀಶಚಕರಧ್ೃರ್ತಂ ಮುಕ್ತಿಸೃರ್ತಂ ಪರಾಮ್। 

ಅಷ್ಾಟದಶಪುರಾಣಸಾಾನಯಸಮದಾವಕ್ಾಯನಿ ಸವಿಶಃ॥32॥ 

ಮುಖ್ಾಯನುಯಪಪುರಾಣಸಾವಾಕ್ ಯೀಭ  ಯೀ ನ ಹಿ ಬಿಭಯರ್ತ। 

ಪಞ್ಚರಾತರಸಯ ವಿಷ್ ಣಕ್ ಿೀಃ ಸವ ೈಿಃ ಪಾರಮಾಣಯಮಿಷ್ಯತ ೀ॥33॥ 

ಪರರ್ತಷ್ಾಠಪವಿಪೂಜಾದಾಯ ದ ೀವಾನಾಂ ಸುಯಃ ಕಥಂ ನ ಚ ೀತ್। 

ಶುರರ್ತಪರರ್ತೀಕಂ ಸಙ್ಗೃಹಯ ಪವಿತಾರಖ್ಾಯಂ ಪರದಾಯ ಚ॥34॥ 

ತತರ ಪರಥಮಸಂಸಾೆರಸಿಪಿಚಕ್ಾರಙ್ೆ ಈಯಿತ ೀ। 

ತದಿವರುದಧಮೃಷಿಪ್ರೀಕಿಂ ದುರುಕಿಮಿರ್ತ ಗೃಹಯತ ೀ॥35॥ 

ಉಭಯೀಃ ಕಲಹ ೀ ಸಾಕ್ಷಿೀ ವಿಜಾರ್ತೀಯೀ ಹಿ ಮಾನಯತ ೀ। 

ಯಚಾಛಸ್ಂ ಲ್ಲಙ್ಗಪಾರಮಯಂ ಪರಂ ದ ೈವಮುಮಾಪರ್ತಮ್॥36॥ 

ತಮಃ ಪರವತಿಕಂ ವಕ್ತಿ ತಾಮಸಂ ತತರಚಕ್ಷತ ೀ। 

ಇರ್ತ ಗಾರುಡವಾಕ್ ಯೀನ ತಥಾ ಪಾದಮಗತ ೀನ ಚ॥37॥ 

ವಿಷ್ಾಣವಧಿಕಯವಿರ  ೀಧಿತ ವೀ ಪುರಾಣಸೃರ್ತವಿದಯಯೀಃ। 

ಅಪ ತಾಮಸತ ೈವೀಕ್ಾಿ ತತ  ೀಽಪಯನಯದುಪ ೀಕ್ಷತಾಮ್॥38॥ 
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ನಹಿ ತಾಮಸಮಾಶ್ರತಯ ತಮಃ ಪಾರಪುಿಂ ತವಮಹಿಸ್ತ। 

ಶ್ರೀಮದಾಿಗವತಂ ಸವ ೈಿಃ ಪೂವ ೈಿನ  ೀಿ ಭವತಾಮಪ॥39॥ 

ಪುರಾರ್ ೀಷ್ ತಿಮತ ವೀನ ಶುರತಂ ಮತಮುಪಾಶ್ರತಮ್। 

ತತಾರಪ ವಿಷ್ುಣಮಾಹಾತಯರಸಾಯನವಿರ  ೀಧಿನಾಮ್॥40॥ 

ಶ ೈವೀಕ್ತಿವಿಷ್ಬಿನ ಾನಾಂ ತಾಮಸತವಮುದಾಹೃತಮ್। 

ವಾಚಂ ಹಿೀನಾಂ ಮಯಾ ರಕ್ಷನ್ ದುಃಖದುಃಖಿೀ ಭವ ೀದಿರ್ತ॥41॥ 

ಶುರಣವನಿಿ ಯೀಽನಯವಿಷ್ಯಾಃ ಕುಕಥಾ ಮರ್ತನಾಶ್ನಿೀಃ। 

ತ ೀ ತಮಃ ಪಾರಪುನವನಿಿೀರ್ತ ವನಾಧಾಂ ನ ಬಿಭೃಯಾದಿಗರಮ್॥42॥ 

ಇತಾಯದೌ ತ ೀನ ಚ  ೀಕಿಂ ನಃ ಸವಿಂ ಚಾವ ೀಿವ ಗಮಯತ ೀ। 

ಮಲಿಕ್ಷಣಮಿಮಂ ಕ್ಾಯಂ ಕೃತಾವ ಮದಧಮಿಮಾಶ್ರತಃ॥43॥ 

ಸವಲ್ಲಙ್ಗಧಾರರ್ ೀನ ೀರ್ತ ತತ  ರೀಕಿಂ ಚಕರಲಾಞ್ಛನಮ್। 

ಶುರರ್ತತಾತಪಯಿಸ್ತದ ಧೀಽಥ ೀಿ ವಿರ  ೀಧ್ಂ ಕುವಿರ್ತೀ ಸೃರ್ತಃ॥44॥ 

ವಿರ  ೀಧ ೀ ತವನಪ ೀಕ್ಷಂ ಸಾಯದಿತಯಮಾನತವಮೀಷ್ಯರ್ತ। 

ಪವಿತರಂ ತ ಇರ್ತ ಹ ಯೀಕ್ಾ ಗ  ೀವಿನುಾಬಿಿಭರದಾಯುಧ್ಮ್॥45॥ 

ಯೀನ ದ ೀವಾಃ ಪವಿತ ರೀಣ ಆತಾಮನಂ ಪುನತ ೀ ಸದಾ। 

ತ ೀನ ಸಹಸರಧಾರ ೀಣ ಪಾವಮಾನಯಃ ಪುನನುಿ ಮಾಮ್॥46॥ 

ಇತಾಯದುರಚಿ ಯಜುವ ೀಿದ ೀ ಲ  ೀಕಸಯ ದಾವರಮಿತಯಪ। 

ಚರಣಂ ಪೂತಮಿರ್ತ ಚ ತಥಾ ಸಾಮಿನ ಸುಪಟ್ಪ್ಂ ವಚಃ॥47॥ 

ನ ೀಮಿನಾ ತಪಿಸುತನುಃ ಸಾಯುಜಯಂ ಪಾರಪುನಯಾದಿರ್ತ। 

ಉರುಕರಮಾಙ್ಘ ೆ ೈಃ ಸುಭಗಾ ವಯಮೀಭಿರಹಾಙ್ಘಕೆ ತಾಃ॥48॥ 

ಇತಯಥವಿಗ ತಂವಾಕಯಂ ತಥಾ ಶುರರ್ತಶ್ರಸಯಪ। 

ಅದಾಯಪ ಗೌಜಿರ ೀವಿಿಪ ೈಃ ಪಠ್ಯಮಾನ ೀ ಗುರ  ೀಮುಿಖ್ಾತ್॥49॥ 

ಧ್ೃತ  ೀಽಧ್ವಿಪುಣೂಿಃ  ಶ್ರತಸಚಚಕರಧಾರೀ ಹರಂ ಪರಮ್। 

ಯೀ ಧಾಯಯೀತ್ ಮಹಾತ ಮರ್ತ ಸಪಷ್ಟಮಥಾಿನಿರ  ೀಜಿಿತಮ್॥50॥ 

ಸನಿಿ ಸೃರ್ತೀರ್ತಹಾಸಾದಾಯಃ ಪುರಾರ್ಾನಿ ಚ ಕ್  ೀಟಿಪಶಃ। 

ಸುದಶಿನಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ಕೃತಾ ಹಯಸಮತುಪರಾತನ ೈಃ॥51॥ 
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ತತ  ರೀದಧೃತ ೀಷ್ು ವಾಕ್ ಯೀಷ್ು ಕಥಮೀತ ೀಷ್ು ಸಂಶಯಃ। 

ಯದಿ ವಾಕಯಂ ಸವಯಂ ಕೃತಾವ ಪಾರವಕ್ಷಾನ ಪವಿಸ ರಯಃ॥52॥ 

ತಹಯಿಚಯಿನ ೀಕಭ ೀದಾಯಾಂ ಕುತ  ೀ ವಾಕಯಂ ನಿಜ ೀಚಛಯಾ। 

ನಾಕರಷ್ಯತರರ್ತಸಪಷ್ಟಮನಥಾಿನಿರಸಮಿವಮ್॥53॥ 

ಪಾರವತಿನಿ ಕಥಂ ಪೂವ ೀಿ ಸವ ೀಿಽಪಾಯಸಿ್ತಕಮೌಲಯಃ। 

ಸೃಷ್ ಟೈವಾಿಕ್ ಯೈನಿ ಚ ೀತ್ವಿವಿಪಿವಃ ಸಾಯಜಿಜನ  ೀಕ್ತಿತಃ॥54॥ 

ಸ ವಕ್ತಿ ಸವಿಮಾಮಾನಯಾಂ ರಕ್ಷಸಾ ಕ್ ೀನಚಿತ್ ಕೃತಮ್। 

ಪವಿತರಂ ಚರಣಂ ಚಕರಂ ಲ  ೀಕದಾವರಂ ಸುದಶಿನಮ್॥55॥ 

ಪಯಾಿಯವಾಚಕ್ಾ ಹ ಯೀತ ೀ ಚಕರಸಯ ಪರಮಾತಮನಃ। 

ಪುರಾರ್  ೀಕ್ತಿರಯಂ ಚಕರಂ ಪವಿತಾರದಾಯಖಯಯಾಽಽಹ ಹಿ॥56॥ 

ಮತಾಯಿನುಶಾಸನಂ ಗಾರಹಯಂ ಕ್ತಂ ಪುನಃ ಸಾಮತಿಶಾಸನಮ್। 

ಪವಿವತಾರಯತ ೀ ಲ  ೀಕ್ಾನಿರ್ತ ವುಯತಪರಿ್ತಸಮಿವಾತ್॥57॥ 

ಯೀಗರ ಢಿಬಲಾಯಾತಾ ಪವಿತಾರಖ್ಾಯ ಸುದಶಿನ ೀ। 

ಇಮಾಂ ಶುರರ್ತಮುಪಾದಾಯ ಪುರಾರ್ಾನ ಯೀವ ಸವಿಶಃ॥58॥ 

ಪರಮಾಣಯನಿಿ ಸ  ವೀಕ್ ಿೀಽಸ್ತಮಂಸಿಪಿಚಕ್ಾರಙ್ೆಧಾರರ್ ೀ। 

ಅತ  ೀಽನಾಯಥಿಃ ಶುರತ ೀರಸಾಯಃ ಕಥಂ ಶಕ್  ಯೀ ಮನಿೀಷಿಭಿಃ॥59॥ 

ಸರ್ತ ನ ೀತರ ಮಾಗಿಸಯ ಕ್ತಮನ  ಾೀಕಿಃ ಕರಮೀ ಭವ ೀತ್। 

ಪವಿತರಪದನಿದಿಿಷ್ಟಮಥಿಂ ವ ೀದಸಿಮೀವ ಹಿ॥60॥ 

ಸಹಸರಧಾರನಾಮೀಕ್ಾಾ ಚಕರತವಂ ಸಪಷ್ಟಯತಯಹ  ೀ। 

ಷ್ಟ  ೆೀಣತಾವಭಿಧಾಂ ಚಕರಚಾಛಯಾಮಾದಾಯಪುಯಪಾದದತ್॥61॥ 

ಕುಶಗರನಿಾರಪ ಹಾಯಸ್ತೀತಪವಿತಾರಖ್  ಯೀ ಮಹಿೀತಲ ೀ। 

ಯಥಾ ಚಿತರಸಾಸ್ತಂಹಸಯ ಸ್ತಂಹಾಸಾದೃಶಯಮಾತರತಃ॥62॥ 

ಸ್ತಂಹತಾಯಾಂ ಮುಖಯಸ್ತಂಹ  ೀ ವನಯ ಏವ ೀರ್ತ ನಿಣಿಯಃ। 

ತಥಾ ಪವಿತಾರನಾಮೈತಚಚಕರಸ ಯೈವ ೀರ್ತ ಗಮಯತ ೀ॥63॥ 

ಷ್ಟ  ೆೀಣತಾ ಸವಿಮತ ೀ ಚಕರಸ ಯೈವ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಮ್। 

ಆಗಮೀಕಿಂ ಪವಿತರಂ ಚ ಷ್ಟ  ೆೀಣಗರನಿಾತ  ೀಽಭವತ್॥64॥ 
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ಅತ  ೀಽನಾಯಥಿಕಥಾ ವಾತಾಹತಾ ಶುಷ್ೆಲತಾಽಭವತ್। 

ತತಪವಿತರಮಿದಂ ವಾಯಪಿಂ ಯತಿವಂ ಪಯೀಿಷಿ ವಿಶವತಃ॥65॥ 

ಇರ್ತ ಶುರತುಯದಿತಂ ವಿಷ್ುಣವಾಯಪಾಾ ವಾಯಪಿತವಮೀವ ಚ। 

ಚಕರಸ ಯೀವೀಚಿತಂ ವಿಪರಕುಶಸಾಯತಯನಿರಾಾಧಿತಮ್॥66॥ 

ಪಾರಕರಸಕಿಪವಿತ ರೀಣ ತಪಾಿತಪಿತವಮಿಷ್ಯತ ೀ। 

ಪಞ್ಚಚಗಿನಕೃತತಾಪ್ೀಕ್ೌಿ ದ ಷ್ಣದವಯಮಾಗತಮ್॥67॥ 

ಪರಸಕಿಸಯ ಪರತಾಯಗ  ೀ ಹಯಪರಸಕಿಪರಗರಹಃ। 

ಆಮತ  ವೀಕ್ಾಾ ತಪಿಚಕರದಾಹಾಭಾವೀ ಹಿ ದ ಷ್ಯತ ೀ॥68॥ 

ಅಗಿನದ ರಸಮಿೀಪಸಾವಸುಿನಾಯಮತವಸಾಮಯತಃ। 

ಶೃತಾಸ ಇರ್ತ ಶರಾಾಾಥಾಿ ದಾಹವನ  ಿೀ ನ ತಾಪಸಾಃ॥69॥ 

ಪಾದ  ೀಕ್ೌಿ ಸಾಯತಪವಿತ ರೀರ್ ೀತ ಯೀತದವಾಥಿಂ ಪದಾನಿರಮ್। 

ಚಕರಂ ಪರಯುಜಯ ನಿಬಿಡಂ ತಮೀ ನಿಬಿಿದಯ ರನಧಿತಃ॥70॥ 

ಅನನಾಿಸನಲ  ೀಕಂ ಸವಂ ಪಾರಪ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಹಾಜುಿನಃ। 

ಇರ್ತ ಪೌರಾಣಿಕಖ್ಾಯತಾಯ ಲ  ೀಕಸಯ ದಾವರತಾಽಪ ಚ॥71॥ 

ಚಕರಸ ಯೈವೀಚಿತಾಽನಯತರ ಶಕ್  ಯೀಽತ  ೀಽಥ  ೀಿ ನ ಶಙ್ಘಕೆ ತುಮ್। 

ಅಪ ಚಾಥಿದವಯೀ ಪಾರಪ ಿೀ ಸಮಾಖ್ ಯೈಕ್ಾಥಿಸಾಧಿಕ್ಾ॥72॥ 

ತತುಪರಾಣಸಮಾಖ್ಾಯನಾದಥ  ೀಿಽಯಮವಧಾಯಿತ ೀ। 

ಮಿೀಮಾಂಸಾಭಿಧ್ವಿಖ್ಾಯತಸ್ತೀಮಾಸಾಮಾರಜಯಕ್ಾರಭಿಃ॥73॥ 

ಯದಯಪಾಯಮಾನಯಮಾಗ ೀಿಽಸ್ತಮನವಕುಿಂ ಬಹು ಚ ಶಕಯತ ೀ। 

ತಥಾಽಪಯಲಪರರ್  ೀದ  ಯೀಗ ೀ ಯೀದುಧಃ ಶ್ರಸಯನ  ೀಚಿತಮ್॥74॥ 

ಮಹಾಪಾರಕ್ಾರಕರಣಮಿರ್ತ ಮತ  ವೀಪರಮಯತ ೀ। 

ಕುಮತಧಾವನಿನಿಭ ೀಿದಿೀ ಸವಮತಾಮಿೀಧಿಸಮಿಿಮಃ॥75॥ 

ಹಯಗಿರೀವೀಲಿಸಚಚನಾಿಪಾದಃ ಖ್ ೀದಾಪಹ  ೀಽಸುಿ ನಃ। 

ಹಯಗಿರೀವಪದದವನಾವಚಿನಿನಾಸಕಿಚ ೀತಸಾ। 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಚಕರಸುಿರ್ತರಯಂ ಕೃತಾ॥76॥ 
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ಅಧಿಕರಣನಾಮಾವಲ್ಲಃ॥54॥ 
ಸಙ್ಘ ುೀಪತ  ೀ ಬರಹಮಸ ತರಭಾಷ್ಾಯಧಿಕರರ್ಾಥಿವತಿಯಾ  ಪರಮಾತಮನ  ೀ ನಮಯತ  ವೀಕ್ತಿಃ 
ಕ್ತರಯತ ೀ 

ಓಂ ವಿಶ್ಷ್ಾಟಧಿಕ್ಾರಕಮೀಕ್ಷಫಲಕಜಿಜ್ಞಾಸಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-1-1॥ 

ಓಂ ಜಗಜಜನಾಮದಯಷ್ಟಕತ ರೀಿ ಓಂ॥1-1-2-2॥ 
ಓಂ ವ ೀದಾದಿಸಕಲಶಾಸ್ಜನಿತನಿಖಿಲಜಗಜಜನಾಮದಿ ಕ್ಾರಣತವಪರಮಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥1-1-3-3॥ 

ಓಂ ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗಕನಿಖಿಲಶಾಸ್ತಾತಪಯಿಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-4-4॥ 

ಓಂ ಸವಿಶಬಾಮುಖಯವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-5-5॥ 
ಓಂ ಅನಯತರಪರಸ್ತದಧನಾಮಾತಮಕ್ಾಶ ೀಷ್ಶಬಾಸಮನವಯಪರರ್ತಪಾದಕಪಾದ-ಪರರ್ತಪಾದಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥1-1-6-6॥ 
ಓಂ ಆನನಾಮಯಾದಿಗುಣಿಸಾಮಾನಯವಾಚಾಯನನಾಾದಿಗುಣವಾಚಿ 

ಶಬಾಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-7-7॥ 

ಓಂ ಸವಾಿನಿಸ ಾೀದಾರದಯಶ ೀಷ್ಾಧಿದ ೈವಗತಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-8-8॥ 

ಓಂ ಆಕ್ಾಶಾದಾಯಧಿಭೌರ್ತಕಸವಿಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-9-9॥ 

ಓಂ ಪಾರರ್ಾದಯಶ ೀಷ್ಾಧಾಯರ್ತಮಕಸವಿಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-10-10॥ 

ಓಂ ಕರ್ಾಿದಯಗ  ೀಚರಜ  ಯೀರ್ತಷ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-11-11॥ 

ಓಂ ಗಾಯರ್ತರೀಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-12-12॥ 

ಓಂ ರ್ತರವಿಧ  ೀಪಾಸಾಗ  ೀಚರಪಾರಣಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-1-13-13॥ 

ಓಂ ಸವಿಗತಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-2-1-14॥ 

ಓಂ ಚರಾಚರಾತ ್ೀ ನಮಃ ಓಂ॥1-2-2-15॥ 

ಓಂ ಗುಹಾಂಪರವಿಷ್ಟತವಪರಯುಕಿಸುಕೃತಫಲಭ  ೀಕ್ ್ೀ  ನಮಃ ಓಂ॥1-2-3-16॥ 

ಓಂ ಅಕ್ಷಾಾದಿತಾಯದಯನಿಸಾಾಯ ದಿವಯದೃಷಿಟಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-2-4-17॥ 

ಓಂ ಸವಾಿನಿಯಾಿಮಿರ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥1-2-5-18॥ 

ಓಂ ಅದೃಶಯತಾವದಿಗುಣಕ್ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥1-2-6-19॥ 

ಓಂ ಪಾಚಕತಾವದಿಮದ ವೈಶಾವನರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-2-7-20॥ 
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ಓಂ ಅನಯತರಪರಸ್ತದಧಲ್ಲಙ್ಕಗತಮಕ್ಾಶ ೀಷ್ಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-2-8-20॥ 

ಓಂ ದುಯಭಾವದಾಯಯತನಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥ 1-3-1-21॥ 

ಓಂ ಭ ಮನೀ ನಮಃ ಓಂ ॥1-3-2-22॥ 

ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥ 1-3-3-23॥ 

ಓಂ ಸತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥1-3-4-24॥ 

ಓಂ ಹೃತಪದಮಸಾಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥1-3-5-25॥ 

ಓಂ ಆನುಕ ಲ ಯೀನ ಗೃಹಯಮಾರ್ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥1-3-6-26॥ 

ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ  ಓಂ॥1-3-7-27॥ 

ಓಂ ಬರಹಮವಿದಾಯಧಿಕ್ಾರದ ೀವೀಪಾಸಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥ 1-3-8-28॥ 

ಓಂ ಶ್ದಾರದ ಯೈವ ೀಿದವಿದಾಯಽವಿಜ್ಞ ೀಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-3-9-29॥ 

ಓಂ ವಜಾರಯ ನಮಃ ಓಂ ॥1-3-10-30॥ 

 ಓಂ ಜ  ಯೀರ್ತಷ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥1-3-11-31॥ 

ಓಂ ಆಕ್ಾಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-3-12-32॥ 

ಓಂ ಸಾವಪಾನದಿದರಷ್ ಾೀ ಅಸಙ್ಕಗಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-3-13-33॥ 

ಓಂ ನಿತಯಮಹಿಮನೀ ರಾಾರಹಮರ್ಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-3-14-34॥ 
ಓಂ ಉಭಯತರಪರಸ್ತದಾಧನಾಮಲ್ಲಙ್ಕಗತಮಕ್ಾಶ ೀಷ್ಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥1-3--34॥ 

ಓಂ ಅವಯಕ್ಾಿಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-4-1-35॥ 

ಓಂ ಕಮಿತದಙ್ಗವಾಚಿಚ  ಯೀರ್ತಷ್  ಟೀಮವಸನಾಿದಿಶಬಾವಾಚಾಯಯನಮಃ  ಓಂ॥1-4-2-36॥ 

ಓಂ ಬಹುತವಸಙ್ಕಖಾವಿಶ್ಷ್ಟವಾಚಿಪಞ್ಚಜನಾದಿಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-4-3-37॥ 

ಓಂ ಅವಾನಿರಕ್ಾರಣವಾಚಾಯಕ್ಾಶಾದಿಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-4-4-38॥ 

ಓಂ ಸಕಲಲೌಕ್ತಕವ ೈದಿಕಶಬಾಪರಮಮುಖ್ಾಯಥಾಿಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-4-5-39॥ 

ಓಂ ಪರಕೃತಾಯದಯಶ ೀಷ್ಸ್ತ್ೀಲ್ಲಙ್ಗಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-4-6-40॥ 
ಓಂ ನಿಷ್ ೀಧ್ಮುಖವ ೀದಯಶಬಾವಾಚಯಸದಾದಿಶಬಾವಾಚಾಯಯಾಶ ೀಷ್ಸವರವಣಿ-
ಪದವಾಕ್ಾಯತಮಕ್ಾಶ ೀಷ್ಶಾಸ್ಯೀನಯೀಜಗಜಜನಾಮದಿಕತೃಿತವಮುಖ್ಾನನಿಗುರ್ಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥1-4-7-41॥ 
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ಓಂ ಅನಯತ ೈವ ಪರಸ್ತದಾಧಶ ೀಷ್ಶಬಾವಾಚಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥1-4--41॥ 

ಓಂ ಸಕಲವಿರ  ೀಧ್ಶ್ನಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥2-1--42॥ 

ಓಂ ಅಪರಮಾರ್ಾವ ೈದಿಕಸೃತಯವಿರುದಧಕ್ಾರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ ॥2-1-1-42॥ 

ಓಂ ಫಲವಿಸಂವಾದಯನಿತಯವಿಲಕ್ಷಣವ ೀದಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥2-1-2-43॥ 
ಓಂ ಜಡತವಯುಕಾವಿರುದಧಮೃದಾದಯಭಿಮಾನಿವಕೃತವಪರವ ೀದಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-1-3-44॥ 

ಓಂ ವಿಶವಪಾರಗಭಾವಕತೃಿತವಸಾಧ್ಕಯುಕಾವಿರುದಧಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-1-4-45॥ 

ಓಂ ಜಿೀವಾಭಿನನತವಯಕಾವಿರುದಧಸವಿಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-1-5-46॥ 
ಓಂ ಸವತನ್ಸಾಧ್ನಾನಿರಸಾಪ ೀಕ್ಷತವಯುಕಾವಿರುದಧಸವತನ್ಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-1-6-47॥ 

ಓಂ ಜಿೀವಕತೃಿತವಯುಕ್ಾಾವಿರುದಧಕ್ಾರಣತವವತ ೀ  ನಮಃ ಓಂ॥2-1-7-48॥ 

ಓಂ ಸವಿಶಕ್ತಿಪರಸಕ್ಾಾದಿಯುಕಾವಿರುದಧಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-1-8-49॥ 

ಓಂ ನಿಷ್ಫಲತಾವದಿಯುಕಾವಿರುದಧಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-1-9-50॥ 
ಓಂ ವ ೈಷ್ಮಾಯದಿದ  ೀಷ್ಪಾರಪಿರ ಪಯುಕಾವಿರುದಧಸವಿಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-1-10-51॥ 

ಓಂ ಚ ೀತನತವಯುಕಾವಿರುದಧಸವಿಗುಣಪೂಣಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-1-11-52॥ 

ಓಂ ಸವಿಯುಕಾವಿರುದಧಗುಣಪೂಣಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-1--52॥ 

ಓಂ ನಿರೀಶವರಸಾಙ್ಖಾಸಮಯಾವಿರುದಧಕ್ಾರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥ 2-2-1-53॥ 

ಓಂ ಸ ೀಶವರಸಾಙ್ಖಾಸಮಯಾವಿರುದಧಸವತಃ ಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-2-54॥ 

ಓಂ ಚಾವಾಿಕಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತಾೆರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-3-55॥ 
ಓಂ ಪುರುಷ್  ೀಪಸಜಿನಪರಕೃರ್ತಕತೃಿತವಸಮಯಾವಿರುಧ್ಕ್ಾರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-2-4-56॥ 
ಓಂ ಪರಕೃತುಯಪಸಜಿನಪುರುಷ್ಕತೃಿತವಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತೆತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-2-5-57॥ 

ಓಂ ವ ೈಶ ೀಷಿಕ್ಾದಿಸಮಯಾವಿರುದಧಸವಿಗುಣಪೂಣಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-6-58॥ 

ಓಂ ವ ೈಭಾಷಿಕಸೌತಾರನಿಿಕಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತೆತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-7-59॥ 
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ಓಂ ಶ್ನಯಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತಾೆರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-8-60॥ 

ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತಾೆರಣತವವತ ೀ ಓಂ॥2-2-9-61॥ 

ಓಂ ಜ ೈನಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತಾೆರಣತವವತ ೀ ಓಂ॥2-2-10-62॥ 

ಓಂ ಪಾಶುಪತಮತಾವಿರುದಧಜಗತಾೆರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-11-63॥ 

ಓಂ ಶಕ್ತಿಮತಾವಿರುದಧಜಗತಾೆರಣತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2-12-64॥ 

ಓಂ ಸವಿಕುಸಮಯಾವಿರುದಧಜಗತೆತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥2-2--65॥ 
ಓಂ ಆಕ್ಾಶ ್ ೀತಪರಿ್ತಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-3-1-65॥ 
ಓಂ ಮುಖಯವಾಯ ತಪರಿ್ತಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥2-3-2-66॥ 
ಓಂ ಸ  ವೀತಪರಿ್ತಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥ 2-3-3-67॥ 

ಓಂ ತ ೀಜ  ೀಜನಮಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥ 

॥2-3-4-68॥ 

ಓಂ ಅಬಜನಮಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥2-3-5-69॥ 
ಓಂ ದಾವರವಿಷ್ಯಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥2-3-6-70॥ 
ಓಂ ಸಾವಕತೃಿಕಜಗತ್ಂಹಾರಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥2-3-7-71॥ 
ಓಂ ಅಧಿಭ ತಾದಿಸಂಹಾರಕಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥ 2-3-8-72॥ 
ಓಂ ಅಧಿಭ ತಾದಿಲಯಕರಮಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥2-3-9-73॥ 

ಓಂ ಸವಲಯಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥2-3-10-74॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಜನಮಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥ 2-3-11-75॥ 
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ಓಂ ಜಿೀವಪರಮಾಣಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥2-3-12-76॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಸಾಂಶತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-3-13-77॥ 

ಓಂ ಜಿೀವ ೈಕಯಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥2-3-14-

78॥ 
ಓಂ ಜಿೀವನಿತಯತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ  

ಓಂ ॥2-3-15-79॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಸವರ ಪಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥2-3-16-80॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಕತೃಿತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-3-17-81॥ 
 ಓಂ ಜಿೀವ ೀಶಾಂಶತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-3-18-82॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಪರರ್ತಬಿಮಬತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-3-19-83॥ 

ಓಂ ಇರ್ತ ಶುರರ್ತಪರಸಪರಾವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥2-3--

83॥ 
 

ಓಂ ಇನಿಾಿಯೀತಪರಿ್ತಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-1-84॥ 
ಓಂ ಮನ  ೀಜನಮಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-2-85॥ 
ಓಂ ವಾಗುತಪರಿ್ತಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-3-86॥ 

ಓಂ ಪಾರಣಸಙ್ಕಖಾಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥2-4-4-

87॥ 
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ಓಂ ಪಾರಣಪರಮಾಣಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-5-88॥ 
ಓಂ ಮುಖಯಪಾರಣಜನಮಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-6-89॥ 
ಓಂ ಮುಖಯಪಾರಣಪಾರತನ್ಾಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥ 2-4-7-90॥ 
ಓಂ ದಾಸಪಾರಣಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-8-91॥ 
ಓಂ ಪಾರರ್ಾಣುತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-9-92॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಕರಣತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-10-93॥ 
ಓಂ ಮುಖಯಪಾರಣಸ ಯೀನಿಾಿಯತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥ 2-4-11-94॥ 
ಓಂ ಪರಪಞ್ಚಸರಷ್ಟೃತವಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥2-4-12-95॥ 
ಓಂ ಶರೀರಕರಾಣವಿಷ್ಯಶುರತಯವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥2-4-13-96॥ 
ಓಂ ಇರ್ತ ನಾಯಯೀಪ ೀತಶುರರ್ತಪರಸಪರಾವಿರ  ೀಧ್ಪರಯೀಜಯಸಮನವಯಗ  ೀಚರಾಯ -

ನಮಃ ಓಂ॥3-1-1-96॥ 

ಓಂ ವ ೈರಾಗಾಯದಿಪರಸಾದಾನಿಸಾಧ್ನಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1-1--96॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿದಾಢಯಿಪರಯೀಜಕವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1-1--96॥ 

ಓಂ ಭ ತಾವಿಯೀಗಪರಯೀಜಯಸಾಥಿಕಯವತಾ್ಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1-1-97॥ 

ಓಂ ಸಮಸಿಭ ತಾವಿಯೀಗಪರಯೀಜಯಸಾಥಿಕಯವತಾ್ಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ॥3-1-2-98॥ 
ಓಂ ಪಾರಣಗತಯವಿನಾಭ ತಭ ತಾವಿಯೀಗಪರಯೀಜಯಸಾಥಿಕಯವತಾ್ಧ್ನಗಮಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ ॥3-1-3-99॥ 
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ಓಂ ವಿಶ ೀಷ್ಪರಮಾರ್  ೀಕಿಭ ತವಿಯೀಗಪರಯೀಜಯಸಾಥಿಕಯವತಾ್ಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ 

॥3-1-4-100॥ 
ಓಂ ಶರದಾಧಶರಾ  ಾೀಪಲಕ್ಷಿತಭ ತಾವಿಯೀಗಪರಯೀಜಯಸಾಥಿಕಯವತಾ್ಧ್ನಗಮಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-1-5-101॥ 
ಓಂ ಅಥಹ ೈನಮಿತುಯಕಿಭ ತಾವಿಯೀಗಪರಯೀಜಯಸಾಥಿಕಯವತಾ್ಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥3-1-6-102॥ 

ಓಂ ವ ೈರಾಗಾಯದಿವಯರ್ತರಕಿಕಮಾಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-1-7-103॥ 

ಓಂ ಅವಶಾಯನುಷ್ ಠೀಯವ ೈರಾಗಾಯದಿಸಾಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1-8-103॥ 

ಓಂ ಸವಗಾಿಗರ್ತಕ್ ಿೀಶ್ತಾಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-1-9-105॥ 
ಓಂ ಗತಾಗತಕ್ ಿೀಶ್ತಾಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯಕ್ಾಮಯಕಮಿವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥3-1-10-106॥ 
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಿಮಾತರಸಾಧಾರಣಗತಾಗತದುಃಖಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ 

ನಮಃ॥3-1-11-106॥ 
ಓಂ ಭಗವದ ಾವೀಷ್ಾದಿಗರ್ತನಿತಯನಿರಯಸಾಧ್ನತಾಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಾಯರ್ತವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-1-12-108॥ 

ಓಂ ನರಕಗತಸದುಃಖತಾಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1-13-109॥ 

ಓಂ ಗತಯಸಾವತನ್ಾಪರಯೀಜಯವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1-14-110॥ 
ಓಂ ಅನ ಧೀತಮಸ್ತದುಃಖವಿಶ್ಷ್ಟತವಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಾಯರ್ತವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥3-1-15-111॥ 
ಓಂ ಕಮಿಿಗತಧ್ ಮಾದಿದ ೀವತಾಭಾವಾಪರಯೀಜಕತಾಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯ 

ವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-1-16-112॥ 
ಸವಗಾಿವರ  ೀಹ  ೀತಿರಾಚಿರಗಭಿವಾಸಪಾರಪಿಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ 

ಓಂ ॥3-1-17-113॥ 
ಓಂ ವಿರೀಹಾಯದಿಭಾವನಿರಾಸಪರಯೀಜಯಪಾರಮಾಣಯವದ ವೀದವಿಹಿತವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ ॥3-1-18-114॥ 
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ಓಂ ಸವಗಾಿವರ  ೀಹ  ೀತಿರಪತೃಪರವ ೀಶಜ್ಞಾನಪರಯೀಜಯವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥3-1-1-115॥ 
ಓಂ ಪತೃದಾವರಾ ಮಾತೃಯೀನಿಪರವ ೀಶಜ್ಞಾನಸಾಧಾಯರ್ತವ ೈರಾಗಯಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥3-1-20-116॥  

ಓಂ ಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣಸಾಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-1--116॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕಸವಪನನಿಯಾಮಕತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-1-117॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕಸವಪನರ್ತರ  ೀಧಾನನಿಯಾಮಕತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-2-118॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕಜಾಗರತರವತಿಕತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥ 3-2-3-119॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ  ಸುಪಿಪಾರಪಯತವಮಹಿಮನೀ  ನಮಃ ಓಂ॥3-2-4-120॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಸುಪಿಪರರಾ  ೀಧ್ಕತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ ॥ 3-2-5-121॥ 
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಸವಿ ಜಿೀವಸಮಬನಿಧಸಾವಿಕ್ಾಲ್ಲಕಸವಾಿವಸಾಾನಿಯಾಮಕತವ 

ಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-6-122॥ 
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ್ಾವಾನಿರಾವಸಾಾಸಂಸ್ತಾತಜಿೀವಪಾರಪಯತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ  

॥3-2-7-123॥ 
ಓಂ ಭಕ್ತಿ ಪರಯೀಜಗಕ ಸವಗತಭ ೀದಶ್ನಯತಾವಪಾದಕನಿದ  ೀಿಷ್ತಾವಶ ೀಷ್-

ಗುಣಪೂಣಿತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-8-124॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ್ಾಪಾರಕೃತರ ಪವತಿವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-9-125॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕಜಿೀವಾಭ ೀದಶ್ನಯತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ ॥3-2-10-126॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಗತಸವಸಾದೃಶಾಯಭಿವಯಞ್ಜನಾತಮಕಫಲವದಿಕ್ತಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥3-2-11-127॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಕತಿವಯತಾಪರಯೀಜಕಭಕಾನುಸಾರಫಲದಾತೃತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ ॥3-2-12-

128॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಪಾಲಕತವರ ಪಮಹಾಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-13-129॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಸವತ  ೀಽವಯಕಿತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-14-130॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಗುಣಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-15-131॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ್ಾಲೌಕ್ತಕಗುಣವತಿವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-16-132॥ 
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ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಬರಹಾಮದಾಯನನಾಾದಿಬಿಮಾಬನನಾಾದಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-17-

133॥ 
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಪುರುಷ್ಪರಯತನಜನಯಧಾಯನಗ  ೀಚರವಿಲಕ್ಷಣತವಪರಯುಕ್ಾಿವಯಕಿತವ-

ಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-2-18-134॥ 
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಸಾವಿದ ೀಶ್ಕಸಾವಿಕ್ಾಲ್ಲಕಸೃಷ್ಾಟಾದಿಕತೃಿತವವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ 

॥3-2-19-135॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಯೀಜಕ ಕಮಿಫಲದಾತೃತವಮಹಿಮನೀ ನಮಃ ಓಂ॥ 3-2-20-136॥ 

ಓಂ ಉಪಾಸನಾಲಕ್ಷಣಸಾಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-3-1136॥ 

ಓಂ ಸವಿವ ೀದನಿಣಿಯೀತಾಪದಯಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-3-1-137॥ 

ಓಂ ಸವಿಗುರ್  ೀಪಸಂಹಾರಾತಮಕ್  ೀಪಾಸನಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-3-2-138॥ 
ಓಂ ಪುರುಷ್ಯೀಗಯತಾಭ ೀದವಯವಸ್ತಾತ  ೀಪಸಂಹಾರಾನುಪಸಂಹಾರಯೀಗಯಗುಣವತ ೀ 

ನಮಃ ಓಂ ॥3-3-3-139॥ 
ಓಂ ಮಹಾಫಲದಬಹುಗುರ್  ೀಪಸಂಹಾರರ ಪ್ೀಪಾಸನಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥3-3-4-140॥ 
ಓಂ ಸವಿಮುಮುಕ್ಷುಸಾಧಾರಣಚತುಗುಿರ್  ೀಪಸನಾಜನಾಯಪರ  ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಗ  ೀಚರಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-5-141॥ 
ಓಂ ಪರಯಶ್ರಸಾಿವದಿಗುರ್ಾವಿಷ್ಯಕಸವಿಮುಮುಕ್ಷುಸಾಧಾರರ್  ೀಪಾಸನಾಗಮಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-6-142॥ 
ಓಂ ಚತುಗುಿಣಸವಿಗುರ್ ೀತರದ ೀವಕತೃಿಕ್  ೀಪಸಂಹಾರಯೀಗಯಮಧ್ಯಮ-

ಗುರ್ಾಶರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-7-143॥ 
ಓಂ ಸವನಾಮರ ಪಸವಿವಿದಾಯಪರರ್ತಪಾದ  ಯೀಪಸಂಹತಿವಾಯನುಪಸಂಹತಿವಯಸವಿ 

ಗುಣವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-8-144॥ 
ಓಂ ಆತಮಶರಾ  ಾೀದಿತಚತುಗುಿರ್  ೀಪಾಸನಾಽಧಿೀನಾಪರ  ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥3-3-9-145॥ 
ಓಂ ಚತುಮುಿಖತದಿತರಾಧಿಕ್ಾರಸಾಪ ೀಕ್ಷಾತಮಶಬಾಕ್ಾರಣಕ್ಾಭಿಧಾನಯೀಗಯ-

ಸವಿಗುರ್ಾಲಪಗುಣವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-10-146॥ 
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ಓಂ ಧಾಯತವಾಯಲೌಕ್ತಕಗುಣವತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-11-147॥ 

ಓಂ ಸವಸದೃಶಫಲದ  ೀಪಾಸನಾಜನಯದಶಿನಾವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-12-148॥ 

ಓಂ ಯುಗಪದಾತಮಶರಾ  ಾೀದಿತಸವಿಗುರ್  ೀಪಾಸನಾಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-13-

149॥ 

ಓಂ ದ ೀವಾದಿಮಾತ  ರೀಪಾಸಯಸಮಿೃರ್ತಧ್ುಯವಾಯಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-14-150॥ 
ಓಂ ಸವಿಶಾಖ್ಾವಿಪರಕ್ತೀರ್ಾಿಪ ೀಕ್ಷಿತಸವಿಗುರ್  ೀಪಾಸನಾಜಾಪರ  ೀಕ್ಷಗ  ೀಚರಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-15-151॥ 
ಓಂ ಯತಾಯದಯಯೀಗಯಹಿಂಸಾದಿಫಲಕಸವಾಿನಧಿಕ್ಾರಕಭ ೀದನಾದುಯಪಾಸಾಯೀಗಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-16-152॥ 

ಓಂ ಮುಕ್ಾಿವಪಯನುವತಿಮಾನ  ೀಪಾಸನಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-3-17-153॥ 

ಓಂ ಅನಿಯತಮುಕಿಕತೃಿಕಕಮೀಿಜಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-18-154॥ 
ಓಂ ಜ್ಞಾನ  ೀತಿರಮೀಕ್ಷನಿಯಮಪರಯೀಜಯನಿಶಾಙ್ಘ ್ೆೀಪಾಸಾವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥3-3-19-155॥ 
ಓಂ ಮೌಕ್ಾಿನನಾತಾರತಮಯಪರಯೀಜಕ್  ೀಪಾಸನಾಽಧಿಕ್ಾರನಿಯರ್ತಮದುಪಾಸಾಯಯಾ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-20-156॥ 
ಓಂ ಅಧಿಕ್ಾಯಿಗ ರೀಸರಪಾರರ್  ೀಪಾಸಯಸವಿಗುರ್  ೀಪಾಶರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥3-3-21-157॥ 

ಓಂ ಸವಾಿಧಿಕ್ಾಯುಿತಿಮಪಾರರ್  ೀತಿಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-22-158॥ 
ಓಂ ಸತ  ಯೀಪಯುಿಪದಿಷ್ಟವಿಜ್ಞಾನಮರ್ತಶರದಾಧನಿಷ್ಾಠಕೃರ್ತಸುಖಭ ಮಾಹಙ್ಕೆರಾತಮ-

ಸವರ ಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-3-23-159॥ 
ಓಂ ಭಗವದಾಶಿನಸಾಧ್ನ  ೀಪಾಸನಾಽನಧಿಕ್ಾರರಮೀಪಾಸಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥3-3-24-160॥ 
ಓಂ ಶರವಣಮನನಧಾಯನಾತಮಕಸಮಸ  ಿೀಪಾಸನಾಸಾಧಾಯಪರ  ೀಕ್ಷಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥3-3-25-161॥ 
ಓಂ ಪರಸಾದಪೂವಿಕಗುರುಪರದಾನಪೂವಿಕಶರವರ್ಾದಿರ ಪ್ೀಪಾಸನಾಗ  ೀಚರಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-26-162॥ 
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 ಓಂ ಬಲ್ಲೀಯಸಿಮಗುರುಪರಸಾದರ ಪ ೀರ್ತಕತಿವಯತಾಯುಕಿಶರವರ್ಾದುಯಪಾಸನಾ-

ಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-27-163॥ 
ಓಂ ಪೂವಿಪಾರಪಾಿನಧಿಕ್ಾವರತವವದಿಿನನಸಮಗಾರನುಗರಹಕತೃಿಗುರುಪರಸಾದಯುತ  ೀ-

ಪಾಸಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-28-164॥ 

ಓಂ ಕಮಾಿದಯಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯಪಾರಪಿಕಮಿರ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-29-165॥ 
ಓಂ ಬಲವಚುಛಿರ್ತಲ್ಲಙ್ಘ ಗ್ೀಪಪರಿ್ತವಚನರಾ  ೀಧಿತಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನತವವಜಾಜಾನವಿಷ್ಯಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-30-166॥ 
ಓಂ ಹರಗುರುಭಕ್ತಿಶಮದಮಾದುಯಪ ೀತಗುರುಪರಸಾದಯುತ  ೀಪಾಸಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥3-3-31-167॥ 

ಓಂ ವಿವಿಧ  ೀಪಾಸನಾಸಾಧ್ಯವಿವಿಧ್ಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-32-168॥ 
ಓಂ ಮಹರಾದಿಮಾತರಪಾರಪಕಸಾಮಾನಯದಶಿನಾರ್ತರಕಿಬಿಮಬದಶಿನಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥3-3-33-169॥ 

ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಾಮಥಾಯಿಪರಯೀಜಯಸವಪರಸಾದ ೈಕಸಾಧಾಯಪರ  ೀಕ್ಷಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥ 

3-3-34-170॥ 
ಓಂ ಇನಾಾಿಜುಿನಾದಯಂಶಾಂಶಯಭ ೀದಪರಯೀಜಾಯನಾದಿಯೀಗಯತಾಸಾಪ ೀಕ್ಷ  ೀಪಾಸಾ 

ಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-35-171॥ 
ಓಂ ಯಥಾಯೀಗಾಯದ ಾೀವತ  ೀಪಾಸನಾಯುಕ್  ಿೀಪಾಸನಾಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥3-3-36-172॥ 

ಓಂ ಭ ಮತ ವೀನ ಸವಿಮುಮುಕ್ಷುಪಾಸಾಯನನಾಾದಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-37-173॥ 
ಓಂ ಅಧಿಕ್ಾರತಾರತಮಾಯನುಸಾರಪರರ್ತೀರ್ತಮದ ಿಮತ  ವೀಪಾಸನಾಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ ॥3-3-38-174॥ 
ಓಂ ದುರತಾದಿನಿವೃರಿ್ತಫಲಕವ ೈಕಲ್ಲಪಕನೃಸ್ತಂಹಾದುಯಪಾಸನಾಸಹಿತ ಬಿಮಬೀಪಾಸನಾ 

ಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-39-175॥ 
ಓಂ ಅಥಾಿದಿಕ್ಾಮಸಾಧ್ನವ ೈಕಲ್ಲಪಕ್  ೀಪಾಸನಾಯೀಗಯಗುಣವದರವಿಶ ೀಷ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ ॥3-3-40-176॥ 
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ಓಂ ದ ೀವತಾಧಿಕ್ಾರಕತತಿದಙ್ಗಪಾರಪಿಫಲಕತತಿದಙ್ಕಗಶ್ರತತ  ವೀಪಾಸಾಗ  ೀಚರಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-3-43-178॥ 
ಓಂ ಸವಿಶಾಖ್ಾಸವನುಕಿತವಪರಯುಕಿಸವೀಿಪಾಸಯತಾಹಿೀನಾಙ್ಕಗಶ್ರತತ  ವೀಪಾಸಾ 

ಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-3-42-177॥ 

ಓಂ ಅಪರ  ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಾಖಯಸಾಧ್ನಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ ॥3-3--177॥ 

ಓಂ ಸವಿಪುರುಷ್ಾಥಿಸಾಧ್ನತವಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-1-

178॥ 

ಓಂ ಸವಾಿನಧಿಕ್ಾರಕತವಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-2-179॥ 

ಓಂ ದೌಲಿಭಯವತ್ಮ ಪರ್ಾಿಧಿಕ್ಾರವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-3-180॥ 
ಓಂ ಅಸತರವೃತಾಿವಪಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನತವನಿಯಮಲಕ್ಷಣಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನ 

ಸಾಧ್ಯಪಾರಪಿಕಮಿರ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-4-181॥ 

ಓಂ ಯೀಗ ಯೈಕಸಾಧ್ಯತವಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯಪಾರಪಿಕಮಿರ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-5-

182॥ 
ಓಂ ದ ೀವಾದಿಪದಾಕ್ಾಙ್ಕುಶ್ನ ಯೈರ ೀವ ಪಾರಪಯತವಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥3-4-6-183॥ 
ಓಂ ಅಸಾವಮಿನ  ೀಽಪಸನಿನಧಿಮಾತ ರೀಣಫಲದಾನರ ಪಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನಪಾರಪಾಯಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-4-7-184॥ 
ಓಂ ಯರ್ತೀನಾಮೀವ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಾರಾರ್ತಶಯಪರಯುಕಿಮಮಾಿಧಿಕ್ಾಶ್ಯೀಪ ೀತಜ್ಞಾನ 

ಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-8-185॥ 

ಓಂ ಅರ್ತಗ  ೀಪಯತವಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-9-186॥ 
ಓಂ ಪರರ್ತಬನಾಧಭಾವ ೀ ಸಾಧ್ನಸಮಪರಿ್ತಜನಮನ ಯೀವೀದಯವಜಾಜಾನಸಾಧ್ಯಪಾರಪಿಮತ ೀ 

ನಮಃ ಓಂ॥3-4-10-187॥ 
ಓಂ  ಸ  ವೀತಪರಿ್ತಜನಾಮನನಿರಮೀವ ಪರರ್ತಬನಾಧಭಾವ ೀಮುಕ್ತಿಸಾಧ್ನತವಮಹಿಮೀಪ ೀತಜ್ಞಾನ 

ವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-11-188॥ 

ಓಂ ಸವದಶಿನಸಾಧ್ಯಸವಪರಸಾದದಾವರಕಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥3-4--188॥ 

ಓಂ ಕಮಿಕ್ಷಯಸಾಧ್ನಾಪರ  ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥3-4-188॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 89 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಓಂ ಅವಶಯಮಾಿವಿನಿತಯಶಃ ಕ್ಾಯಿಶರವರ್ಾದಾಯವೃರಿ್ತಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ॥4-1-1-189॥ 
ಓಂ ನಿತಯಶಃ ಕತಿವಯಸವನಿಷ್ಾಠತಮತ  ವೀಪಾಸನಾಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

 ॥4-1-2-190॥ 
ಓಂ ಅವಶಯಕವಿಷ್ುಣಪರರ್ತೀಕ್ ೈಕ್  ಯೀಪಾಸನಾವಜಿನಪರಯೀಜಯಸವಿಸಾವಮಿತ  ವೀ 

ಪಾಸನಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನಗ  ೀಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-1-3-191॥ 

ಓಂ ಆವಶಯಕತಿವಯಬರಹಮತ  ವೀಪಾಸನಾಸಾಧ್ಯದಶಿನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-1-4-

192॥ 
ಓಂ ತತಿದಙ್ಕಗಶ್ರತತ ವೀನ ದ ೀವತ  ೀಪಾಸನಾಸಾಧಾಯಪರ  ೀಕ್ಷವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-1-5-193॥ 

ಓಂ ಆಸನಾದಿನಿಯಮಪೂವಿಕಧಾಯನಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-1-6-194॥ 
ಓಂ ಪಾರಯರ್ಾಖಯಮೀಕ್ಷಪಯಿನಿಂ ಧಾಯನಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-1-7-195॥ 

ಓಂ ಕಮಿಕ್ಷಯಲಕ್ಷಣಫಲಸ್ತದಿಧಸಮಾಪದಕಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-1-8-196॥ 
ಓಂ ದ ೀವತಾಸಮಬನಿಧಸ  ವೀತಿಮದ ೀಹಲಯತದನಯಸಮಬನಿಧಬರಹಮನಾಡುಯತೆಿಮರ್ ೈ 

ತದುಭಯಸಾಧ್ನಜ್ಞಾನವಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-1--196॥ 

ಓಂ ವಾಚ  ೀ ಮನಸ್ತ ಲಯಪರಯೀಜಯಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ ॥4-2-1-197॥ 

ಓಂ ಮನಸಃ ಪಾರರ್ ೀ ಲಯಪರಯೀಜಯಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥4-2-2-198 

ಓಂ ಸವಸ್ತಮನಾರಣಲಯಪರಯೀಜಯಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ ॥4-2-3-199॥ 

ಓಂ ಸಮಸಿಭ ತ ೀಷ್ು ದ ೀವತಾಲಯಪರಯೀಜಯಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥4-2-4-200॥ 
ಓಂ ಅಗಾನವ ೀವ ಸವಿದ ೀವತಾಲಯಾಸಮಿವಪರಯುಕಿಸವಿಭ ತಾಧಿಕರಣಕಲಯ 

ಪರಯೀಜಯಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥4-2-5-201॥ 

ಓಂ ನಿತಯಮುಕಿಪರಕೃರ್ತಲಯಾಧಿಕರರ್ಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-2-6-202॥ 

ಓಂ ಮೀಕ್ಷ ೀ ಚತುಮುಿಖ್ ೀತರದ ೀವ ೈರಪ ಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-2-7-203॥ 

ಓಂ ಮುಕ್ಾಿವಪ ಸಾವಧಿೀನದ ೀವತಾಕ್ಾಯ  ನಮಃ ಓಂ॥4-2-8-204॥ 
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ಓಂ ಅಜ್ಞಮರಣವಿಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾನಿಮನುಷ್ಯಸಮಬನಿಧದ ೀಹ  ೀತೆಿಮಣಪರಯೀಜಯಮುಕ್ತಿದಾತರ 

ನಮಃ ಓಂ॥4-2-9-205॥ 

ಓಂ ಅವಶಯಕತಿವಯಗತಯನುಸಮರಣಸಾಧ್ಯಸವಪಾರಪಿಮತ ೀ ನಮಃ ಓಂ ॥ 4-2-10-206॥ 
 ಓಂ ಬರಹಾಮನಾಡುಯತಾೆಿನಿಜ್ಞಾನಿಸಮಬನಧಾಚಿಿರಾದಿಮಾಗಿಪಾರಪಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥4-2-206॥ 
 

ಓಂ ಅಚಿಿಃ ಪಾರಥಮಯಕಮಾಗಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-3-1-207॥ 

ಓಂ ದಿವರ್ತೀಯಪಾರಪಯವಾಯುಕಮಾಗಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-3-2-208॥ 

ಓಂ ಸಂವತ್ರಾನನಿರಪಾರಪಯತಟಿಪತೆಮಾಗಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-3-3-209॥ 

ಓಂ ದಿವರ್ತೀಯಪಾರಪಾಯಽಽರ್ತವಾಹಿಕವಾಯುಮನಾಮಗಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-3-4-210॥ 

ಓಂ ಅನಿಿಮಪಾರಪಯಮುಖಯವಾಯುಮನಾಮಗಿಗಮಾಯಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-3-5-211॥ 

ಓಂ ಜ್ಞಾನಯನುಸಮರಣಿೀಯಗಮಯರ ಪಪರಬರಹಮರ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥4-3-6-212॥ 
ಓಂ ಚತುಮುಿಖ್ ೀನ ಸಹ ಸವಪಾರಪಿಮತಾಂ ರಾ  ೀಗಪರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-3--212॥ 

ಓಂ ಮುಕ್ಾಿನಾಂ ಸಾವನರ್ತಕರಮೀಣ ಸವಸಮಿೀಪ ಏವ ಭ  ೀಗದಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-4-1-

213॥ 
ಓಂ ಸೌಷ್ುಪಿಕ್ಾಹರಹಃ ಪಾರಪಿವಿಲಕ್ಷಣಮುಕ್ತಿಕ್ಾಲ್ಲೀನಪಾರಪಿಮತಾಮೀವ ಸಮಯಕ್ 

ಸವರ ಪಾನನಾಾಭಿವಯಕ್ತಿಪರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥4-4-2-214॥ 

ಓಂ ಮುಕಿಪಾರಪಯಪರಞ್ ಜ್ಾೀರ್ತಃಸವರ ಪಪರಬರಹಮರ್ ೀ ನಮಃ ಓಂ॥4-4-3-215॥ 
ಓಂ ಸಾಯುಜಯಭಾಜಾಮಪ ಸವಭುಕಿಭ  ೀಗಭ  ೀಕೃತವಪರಯುಕಿಸವಿಭ  ೀಕೃತವವತ ೀ ನಮಃ 

ಓಂ ॥4-4-4-216॥ 
ಓಂ  ಮುಕ್ಾಿನಾಂ ಚಿದ ಾೀಹ ೀನ ಭ  ೀಗಭ  ೀಕೃತವಸಾಮಥಯಿಪರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ  

॥4-4-5-217॥ 
ಓಂ ಸಙ್ೆಲಪಮಾತರಸಾಧ್ಯಭ  ೀಗಭ  ೀಕೃಮುಕಿಸಙ್ರಪರವೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-4-6-218॥ 
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ಓಂ ಸಾವಧ್ಮನಿಯಾಮಕರಾಹಿತ ಯೀನ ಭ  ೀಗವನುಮಕಿಸಙ್ರಪರವೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-4-7-219॥ 
ಓಂ ರಾಾಹಯದ ೀಹರಾಹಿತಯಪರಯುಕಿನಿದುಿಃಖಭ  ೀಗಾನುಭವವನುಮಕಿಸಙ್ರಪರವೃತಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥4-4-8-220॥ 
ಓಂ ಜಗತ್ೃಷ್ಾಟಾದಿೀತರಸವಿಕ್ಾಮಾವಾಪಿಮನುಮಕಿಸಙ್ಗಪರವೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-4-9-221॥ 
ಓಂ ವೃದಿಧಹಾರಸಾರಹಿತ ೈಕಪರಕ್ಾರಾನನಾಾನುಭವಿತೃಮುಕಿಗಣನಿಷ್ ೀವಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ 

॥4-4-10-222॥ 

ಓಂ ಪುರಾವೃರಿ್ತಶ್ನಯಸವಪಾರಪಿಮನುಮಕ್ೌಿಘಾವೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ॥॥4-4-11-223॥ 
ಓಂ ವಿರಕ್ತಿಭಕುಾಪಾಸಿ್ತಜನಿತಸವಸಾಕ್ಷಾತಾೆರ  ೀದಿತಸವಪರಸಾದಸಾಧಾಯಶ ೀಷ್-
ಪುರುಷ್ಾಥಿಪರವರಕ್ ೈವಲಯಪಾರಪಿಸಾಧ್ನಾಶ ೀಷ್ ಗುಣಪೂಣಿತವನಿದ  ೀಿಷ್ತ  ವೀ-
ಭಯಪರಕ್ಾರಕಮನನರ ಪಜಿಜ್ಞಾಸಾಗ  ೀಚರಪರಮಮಙ್ಗಲಮ ರ್ತಿಶ್ರೀನಾರಾಯರ್ಾಯ 

ನಮಃ ಓಂ॥  
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಬಿಹಮಸ ತಾರಧಿಕರಣಪರರ್ತಪಾದಾಯಥಿವತಿಯಾ ನಾರಾಯಣನಮನಂ 
ಕೃತಮಿತಯಶ ೀಷ್ಮರ್ತಮಙ್ಗಲಮ್ 

ಸಂಸೃತ (ಬರಹಮ)ಸ ತಾರಥಿಃ॥55॥ ರಾಗಃ ಸಾರಙ್ಗನಾಟಿಪ, ಅಟ್ಪ್ಟತಾಳ 
ಮನಾಭಾಗಯ ಮನುಜ ತವಂ ಕವ ಹರರಸ್ತಮತಯನಧ ನ ವದ ನ ವದ ಭ  ೀ॥ಹ ೀ॥ 
‘ಭಿತ  ್ೀಽಚಿನಾ’ ಇರ್ತ ಸುದೃಢಂ ವ ೀದವಾಕಯಮ್ ಅನಯಮಿೀಶಮಿರ್ತ ಚ ಶುರರ್ತಂ ದಾವಸು-

ಪರ್ ೀಿರ್ತ ಸುಗಮನಿಗಮಂ ನ ೀರ್ತ ನ ೀರ್ತೀರ್ತ ಭಿನ  ನೀಕ್ತಿಂ ಕ್ತಂ ನ  ೀ ಪಶಯಸ್ತ  ಹ ೀ॥1॥ 
‘ತದುಗಣಸಾರತಾವತಿದಾವದಃ’ ಇರ್ತ ಹಯಸ್ತಮನ್  

ಅಧಾಯತಮಸಮಬನಧಭ ಮೀರ್ತ। 
ಅದ ವೈತವಾಕ್ಾಯನಾಂ ಹಿ ಗರ್ತಃ ಬರಹಮಸ ತರ 

ಮಧ ಯೀ ಸಪಷ್ಟಮುದಿತಾ ಹ ೀ॥2॥ 
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ಭ ೀದವಯಪದ ೀಶಾಚಾಚನಯ ಉಭಯೀಽಪ  

ಭ ೀದ ೀನ ೈನಮಧಿೀಯತ ೀ ವಿಶ ೀಷ್ ೀಣ। 
ಭ ೀದವಯಪದ ೀಶಾಭಾಯಂ ಚ ೀರ್ತ ಬರಹಮಸ ತರ 

ಸಾಧಿತಾಥಿಂ ಕ್ತಂ ನ ತವಮಿೀಕ್ಷಸ ೀ ಹ ೀ॥3॥ 
ಸಹ ಬರಹಮರ್ಾ ವಿಪಶ್ಚತಾ ಪರಂ  

ಜ  ಯೀರ್ತಮಿಹದುಪಸಮಬದ ಯೀರ್ತ। 
ಮುಹುಮುಿಕಿಗತಂ ಚ ಭ ೀದಂ ರಾ  ೀಧ್ಯನಿಿೀಂ  

ರಹಸ  ಯೀಕ್ತಿಂ ಮನ  ೀ ವ ೀದ ನ ತ ೀ ಹ ೀ॥4॥ 
ನಾಸಿ್ತ ಹಿ ನಾರಾಯಣಸಮಂ ಭಾವಿ  

ಭ ತಂ ನಾಸಿ್ತ ಕ್ ೀಶವಾತ್ ಪರಂ ದ ೈವಮ್। 
ಉತಿಮಃ ಪುರುಷ್ಸಿವನಯಃ ಪರಮಾ- 

ತ ಯೀತುಯಕ್ತಿಹಿಿ ಮಹಾಭಾರತ ೀ॥5॥ 
‘ಭ ೀದದೃಷ್ಾಟಾಽಭಿಮಾನ ೀನ’  

‘ವಿದಾಯಽಽನಪನಿ ಭಿದಾ ರಾ  ೀಧ್’ ಇರ್ತ ಕಥಂ ತ ೀ। 
ತವದನ  ಯೀ ನಾನ  ಯೀಽಸಿ್ತೀತಯನಾಯ- 

ಭ ೀದವಾದ  ೀ ಭಾಗವತವಾಚಾ ಹ ೀ॥6॥ 
ಪಾದಪರಕ್ಷಾಲನಕೃದಾಧತಾ ಯತಾಪ- 

ದ  ೀದಮಾದರ ೀಣ ಧ್ತ ಿೀ ಹಿ ಶಮುಿಃ। 
ಆದೌ ನಾಭಿಜನಾಮ ಸ ವಿಧಿಃ ಸದ  ಯೀ- 

ಜಾತ  ೀ ರ  ೀದನಾದುರದ  ರೀ ಹಿ ಗಿರಶಃ ಹ ೀಃ॥7॥ 
‘ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಾಿ ಪುರುಷ್’ ನ ತ ೀ ವಿಷ್  ಣೀ  

ಮಹಿಮನೀಽನಿಂ ಪರ  ೀ ಮಾತರಯಾ। 
ಅಹ  ೀ ವಿಷ್  ಣೀನುಿಕಂ ವಿೀಯಾಿಣಿೀತಾಯದಿ 

ವ ೀದಂ ದಹಸ್ತ ಕ್ತಂ ಕುಮರ್ತಪರಯ ಅಜ್ಞ ಹ ೀ॥8॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 93 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಅಜ್ಞಾನಂ ಚ ಕವ ಸವಿಜ್ಞಸಯ  

ತಜಾಜಾನಿೀ ಚಾಜ್ಞಾನತಃ ಕಥಂ ಮುಕಿಃ। 
ಅಜ್ಞ ದ  ೀಷ್ಸಙ್ಗತ  ೀ ದ  ೀಷ್  ೀ ಭವರ್ತೀರ್ತ  

ಪಾರಜ್ಞವಾದಂ ಕ್ತಂ ನ ಜಾನಾಸ್ತ ಹ ೀ॥9॥ 
ಮಾಮೀವ ಯೀ ಪರಪದಯನ ಿೀ ಮಾಯಾ- 

ಮೀತಾಂ ಧಿೀಮನಿಸ ಿೀ ತರನ ಾೀವ ೀರ್ತ। 
ಶ್ರೀಮದಿಗೀತಾವಚನ ೀನ ವಿರುದಧಂ ಚ  

ತಾಮಸ ೀನಾಿ ಹರ ೀರಜ್ಞಾನಂ ಹ ೀ॥10॥ 
ವಿಲಜಜಮಾನಾಯ ಯಸಯ ಸಾಾತು- 

ಮಿೀಕ್ಷಾಸಾಲ ೀಽಮುಯಾ ಮಾಯಯಾ। 
ಅಲಂ ಹಿ ಮೀಹಿತಾ ಇರ್ತ ಹಿ ಭಾಗ- 

ವತ ೀ ಜಲಜಸಮಿವಚನಂ ಹ ೀ॥11॥ 
ಶ್ಶುಭಾವ ೀ ಪವಿತಧಾರೀ ತದ ೈ- 

ವೀಗರವಿಷ್ಧ್ರಮದಿನಪಟ್ಪ್ುಃ। 
ಅಸುರಾರರಸ್ತ ಕಥಂ ತವಂ ದಿೀನ  

ಮತಯಿಃ ಸ ಸ್ತನುಧಬನಧನವಿಹಾರೀ॥12॥ 

ಹರನಾಮಭಿೀತಕ್ತಙ್ೆರಾಃ ಕ್ತಂ ವದ ಹರಮೀವ ನರಾಃ ಕ್ತಂ ಘನನಿಿ। 

ಗುರುಮಧ್ವಮತಮೀವ ತವಂ ಸವಿಸಾರಂ ಸಮರ ಹಯವದನಪರಯ ಅಜ್ಞ ಹ ೀ॥13॥ 

ಏಕ್ಾದಶ್ೀನಿಣಿಯ॥56॥ 
ಓಂ॥ ಏಕ್ಾದಶ್ೀಂ ವೃಥಾ ಘನನಿಿ ಕ್ ೀಚಿದಾಸಾಮಕಪಣಿೂತಾಃ। 

ತ ೀಷ್ಾಂ ಲುಪ ಾೈ ಕಮಿಕಿೃಪ ಾೈ ಕೃಷ್ಣಪರೀತ ಯೈ ಯತಾಮಹ ೀ॥1॥ 

ಅರುರ್  ೀದಯವ ೀಲಾಯಾಂ ದಶಮಿೀ ಯದಿ ದೃಶಯತ ೀ। 

ಪಾಪಮ ಲಂ ತದಾ ಜ್ಞ ೀಯಮೀಕ್ಾದಶುಯಪವಾಸನಮ್॥2॥ 

ಚತಸ  ರೀ ಘಟಿಪಕ್ಾಃ ಪಾರತರರುರ್  ೀದಯ ಉಚಯತ ೀ। 

ಇತಾಯಚಾಯಿವಚಃ ಸಾಮತಿ ತದಿವರ  ೀಧ  ೀಽಸಿ್ತ ನಃ ಕ್ತಲ॥3॥ 
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ಇರ್ತ ವಿಪರರ್ತಪನಾನನಾಮುತಿರಂ ದಾತುಮಾರಭ ೀ। 

ಸಾಯದ ೀತದಯದಿ ಮಧ  ವೀಕ್ ಿೀ ಚತುಷ್ ೆೀ ದಶಮಿೀಸಪೃಶ್॥4॥ 

ಉಪವಾಸಂ ಪರದಿನ ೀ ಕುಮಿಸಿನಾಮಗಿಗಾ ವಯಮ್। 

ತತ ಪವಿಘಟಿಪಕ್ಾಮಾತರವ ೀಧ ೀಽಪ ತಯಜತಾಂ ರ್ತಥಿಮ್॥5॥ 

ತತಾಾಗಃ ಸುತರಾಂ ಯಸಾಮದಸಾಮಕಮಕುತ  ೀಭಯಮ್। 

ಅನುಕ್  ಿೀಽಯಂ ಕುತಃ ಪನಾಾ ಇರ್ತ ಶಙ್ಕೆನಿರಂ ಯದಿ॥6॥ 

ತಹಯಿನುಕ್ತಿವಿರ  ೀಧ  ೀಽಯಂ ತತಾರಪುಯತಿರಮಾರಭ ೀ। 

ಪರಮಾರ್ಾನ ಯೀವ ಸಙ್ಗೃಹಯನಾನಚಾಯಿಃ ಸಾವಶಯಂ ರ್ತವಮಮ್॥7॥ 

ಶ್ಷ್ಾಯಯೀಪದಿಶನಗಿನ ಾೀ ನ ಬಬನಧ ಸದಗರಣಿೀಃ। 

ಕೃಷ್ಾಣಷ್ಟಮಿೀಕಲಪಕತಾರಿ ಮಧ ವೀನಾದಶ್ಿತಂ ಯಥಾ॥8॥ 

ರ್ತತಾಾನ ಿೀ ಪಾರಣಂ ಶುಷ್ಾೆದಾಚಾರಾತಿದವದಸಿ್ತವದಮ್। 

ಸಾಮಯಮಾತರವಿವಕ್ಷಾಯಾಮಗ ರೀ ಪರವವೃತ ೀ ಸಮರ್ತಃ॥9॥ 

ದಿವಮುಹ ತಿಮನಾಧಾಯಯ ಇರ್ತ ಸಾಮಯವಚ  ೀ ಯಥಾ। 

ನಾಯಯಪಾರಪ್ಿೀ ವಿಶ ೀಷ್  ೀಽಯಂ ನಾಙ್ಘಕಗೀಕ್ಾಯಿಃ ಕಥಂ ಬುಧ ೈಃ॥10॥ 

ನ ಹಿ ವೃದ ಧೌ ಕ್ಷಯೀ ಸಾಮಯೀ ರ್ತಥಿೀನಾಮೀಕರ ಪತಾ। 

ವೃದ ಧೌ ಸಾಮಯೀ ಕ್ಷಯೀ ಚ  ೀಷ್ಸ್ತ್ಚತುಃ ಪಞ್ಚನಾಡಿಕ್ಾಃ॥11॥ 

ಇತಾಯದಿಸೃರ್ತವಾಕ್ ಯೀಷ್ು ವ ೈರ ಪಯಸ ಯೈವ ದಶಿನಾತ್। 

ಯತ ಏಕತರ ನಿಣಿೀಿತಃ ಶಾಸಾ್ಥ  ೀಿ ಹಯಪರತರ ಚ॥12॥ 

ಸಙ್ಘ ುೀಪವಿಸಿರಾಭಾಯಂ ಹಿ ಪರವದನಿಿ ಮನಿೀಷಿಣಃ। 

ಯಥಾ ಸಾಮಾನಯಶರಾಾಾಥಿಂ ಚತುಷ್ಪದವಿರಾ  ೀಧಿತಮ್॥13॥ 

ಆದಾಯ ಕ್ಾಲಭ ೀದ ೀನ ನಿಶ ಾೀಷ್ಂ ಚ ವದದವಚಃ। 

ನ ವಿರುದಧಂ ತಥಾಽಽಯೀಿಕಿಸಾಮಾನಯವಚನಂ ರ್ತವದಮ್॥14॥ 

ಸಾಮಯೀ ಹಾರಸ ೀ ಸಮಾದಾಯ ವೃದಿಧಮಾತರಪರಭ ೀದಕಮ್। 

ವಿಶ ೀಷ್ಂ ದಶಿಯದಾವಕಯಂ ವಿರುದಧಂ ನ ೈವ ಧಿೀಮತಃ॥15॥ 

ನ ಹಿ ದಿವಲ್ಲಪಿಕ್ಾಮಾತರಂ ತತಾೆಲತಾವವರಾ  ೀಧ್ತಮ್। 

ಘಟಿಪಕ್ಾರ್ತರಕಮಾತರಂ ತು ವೃದ ಧೌ ಹಾರಸ ೀ ತು ಪಞ್ಚಕಮ್॥16॥ 
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ಕಸಾಮದನಾಧಾಯಯತಾಯಾಂ ಹ ೀತುರತ ಯೀವ ಚಿನಾತಾಮ್। 

ವೃದಾಧವುನುಮಖತಾ ರ್ತಥಾಯಃ ಹಾರಸ ೀಽವಾಙ್ುಮಖತಾ ತಥಾ॥17॥ 

ಅರ್ತಸ್ತ್ಕಂ ವೃದಿಧಗತಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಚತುಷ್ಟಯಮ್। 

ಹಾರಸ ೀ ತಥಾ ಪಞ್ಚಕಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಕೃತ ವೈವ ಚ  ೀದನಾ॥18॥ 

ಏವಂ ಸರ್ತ ಮಹಾವೃದ ಧೌ ದಶಮಿೀ ಷ್ಷ್ಠಗಾಽಪ  ಯಾ। 

ಸಾಯದ ೀವ ಸಪಿಮಸಾಯನಿಪಯಿನಾಿ ನಾಯಯಸಾಮಯತಃ॥19॥ 

ತಥಾ ಚ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಿವಚನ  ೀಲಿಙ್ರನಾದಿಯಮ್। 

ಅನಾಶ್ರತಾಪಿತಚಿಛಷ್ಯವಚನಸಯ ಭವ ೀತಿವ॥20॥ 

ನಾಸಾಮಕಂ ತತೃಪಾಭಾಜಾಂ ತಚಿಛಷ್ಯಕರುರ್ಾಬಲಾತ್। 

ಕ್ತಂ ಚ ಪಞ್ಚಚಶತಃ ಷ್ಷ್ಠಘಟಿಪಕ್ಾ ವಾಯಪನಿೀ ಯದಾ॥21॥ 

ದಶಮಿೀ ತದಿಾನಂ ತವಂ ಚ ಮುಞ್ಚಸ ಯೀವಾವಿಶಙ್ಘಕೆ ತಃ। 

ಅತ  ೀ ವ ೀಲಾಪದಂ ಹ ಯೀತತ ಪವಿಕ್ಾಲಸಯ ವಾಚಕಮ್॥22॥ 

ಅನಿಚಛತಾಽಪ ಸ್ತವೀಕ್ಾಯಿಂ ನಿೀರಾದ ೀರಪರಸಕ್ತಿತಃ। 

ನ  ೀ ಚ ೀನಮಧ  ವೀಕಾವಜ್ಞಾತಾ ಪೂವಿಕ್ಾಲ ೀಽಪ ತಾಂ ತಯಜನ್॥23॥ 

ಭಯಭಾಕ್ ಸಾಯಸ್ ನಃ ಕ್ಾಲಸ್ಪಿಮಿೀ ಘಟಿಪಕ್ಾ ಯತಃ। 

ವೃಥಾ ಸಾಮಾನಯಶಬಾಸಯ ವಿಶ ೀಷ್ಾಥಿಪರಗರಹಾನ್॥24॥ 

ಕಥಂ ನಾಯೀಿಕಿಮಾಗ ೀಿಣ ಶ ರೀಯಾಂಸಿಸಯ ಪರಗರಹಃ। 

ಪೂವಿಪರತವಂ ಷ್ಷ್ಟಾಥಿಸ್ಮಬನಧಃ ಸಹಭಾವಿತಾ॥25॥ 

ಆನನಿಯಿ ಚ ೀರ್ತ ವಾಚಾ ಜಾಯಾಯಿಸ ಯೈವ ನಿಶ್ಚತಮ್। 

ಶ್ಷ್ಾಟಚಾರಾತ್ಾೃರ್ತಃ ಕಲಾಪಾ ದೃಷ್ಾಟ ಸಾಮಾನಯವಾಗಸೌ॥26॥ 

ತನ ಮಲಾಥಿಂ ತಯಜ ೀನ ನೈವ ನಿಮ ಿಲಂ ತದಿವರ  ೀಧಿನಮ್। 

ಯತ  ೀ ಮುಹ ತಿಶರಾ  ಾೀಽಯಂ ಸಾಧಿಕ್ ೀ ಘಟಿಪಕ್ಾದವಯೀ॥27॥ 
ಅಪ ಶಕಿಸಿತ  ೀಽಸಾಮಕಂ ನ ವಿರ  ೀಧ್ಯಪರಂ ವಚಃ| 

ಕ್ತಂ ಚ ಟಿಪೀಕ್ಾಕೃತ  ೀಕ್  ಿೀಽಥ  ೀಿ ಮ ಲಸಾಯರ್ತಪರಶಸಯತ ೀ॥28॥ 

ನ ಹಯಕ್ಷಾಾದಿತಯಯೀರ ೈಕ್ಾಯದಿತಯಸ ಯೈಕವಿಧ್ತವತಃ। 

ಇರ್ತ ಟಿಪೀಕ್  ೀದಿತ  ೀಽನ  ಯೀಽಥಿಃ ಪರತಾಯಜ  ಯೀ ವಿಪಶ್ಚತಾ॥29॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 96 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಏವ ೀ ಚ ೀನಮದವಶ್ಷ್ ಯೀಣ ಸಾಕ್ಷಾಟಿಪಟೀಕ್ಾಕೃತಾ ಕೃತಾ। 

ರ್ತರವಿಕರಮಾಯಿವಯೀಿಣ ಮಯಾಿದ ೀಯಂ ಕ್ತಮುಚಯತ ೀ॥30॥ 

ನ ಚ ತತೃತಪದಯತ ವೀ ಶಙ್ಕೆತ  ರೀತಾಾತುಮಹಿರ್ತ। 

ದ ೀಶಾನಿರಸಾವಿದುಷ್ಾಮೀರ್ತಹಾಯಖಯಪರಮಾಣತಃ॥31॥ 

ಪಾನಾವಸಾಮನಿರ್ತ ಪದಯಸಯ ವನ ಾೀ ವನಾಾಮಿರ್ತಸುಿತ ೀಃ। 

ಅನಯಥಾ ಮಧ್ವಕೃರ್ತತಾನಿಣಿಯಃ ಕ್ತಂ ಕೃತಸಿವ॥32॥ 

ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛಿೀಮದವಶ್ಷ್ಾಯರ್ಾಂ ನವಾನಾಂ ಜಯಸನುಮನ ೀಃ। 

ಟಿಪೀಕ್ಾಕ್ಾರಸಯ ಮಾಗ  ೀಿಽಯಂ ಹ ೀಯೀ ವಾಚಾ  ಕಥಂ ದವಯೀಃ॥33॥ 

ಜಾನನಾಮಿೀ ನ ಕ್ತಂ ಸವ ೀಿ ಕೃಷ್ಾಣಮೃತಮಹಾಣಿವಮ್। 

ನ ೈತಾದೃಶ್ೀ ರ್ತಥಿಸ ಿೀಷ್ಾಂ ಕ್ಾಲ ೀ ಕ್ತಂ ಕ್ಾಽಪ ನಾಭವತ್॥34॥ 

ಗುರವಸ ಿೀ ಕ್ತಂ ನು ಮ ಕ್ಾಃ ಶ್ಷ್ಾಯ ವಾ ದ  ರೀಹಿರ್  ೀ ಗುರ  ೀಃ। 

ಲಕ್ಷಿಾೀನಾರಾಯಣಮುನ ೀವಾಯಿಸರ್ತೀಥಾಿಯಿಯೀಗಿನಃ॥34॥ 

ವಿಬುಧ ೀನಾಿಮುನ ೀವಿಶ ್ ೀ ಜಯರ್ತೀಥಾಿದಿರ ೀವ ಹಿ। 

ಬಲವತಿವಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಯ ಬಹುತಾವಚಚ ಸವಭಾವತಃ॥36॥ 

ಪರಬಲಸಯ ವಿರ  ೀಧ ೀನ ದುಬಿಲಸ ಯೈವ ಹ ೀಯತಾಮ್। 

ಶ್ಕ್ಷತ  ೀ ಮಧ್ವಮಾಗಿಸಯ ಗರ್ತಸ ಿೀ ಕಣಟಕ್ಾಯತ ೀ॥37॥ 

ಬಹಾವಗಮವಿರ  ೀಧ ೀಷ್ು ರಾಾರಹಮರ್ ೀಷ್ು ವಿವಾದಿಷ್ು। 

ಉಪ್ೀಷ್ಾಯ ದಾವದಶ್ೀ ಶುದಾಧ ತರಯೀದಶಾಯಂ ತು ಪಾರಣಮ್॥38॥ 

ಇತಾಯಚಾಯಿವಚಃ ಸಾಕ್ಷಾತಾಕಿಂ ಸವಾಿತಮನಾ ತವಯಾ। 

ಬಹುದುಷ್ಟವಿರ  ೀಧ ೀಽಪ ಯತಃ  ಪೂವ ೈಿವ ಸ ೀವಯತ ೀ॥39॥ 

ಏಕ್ಾಽರ್ತದಾವದಶ್ೀವೃದ ಧೌ ನ  ೀ ಚ ೀದವೃದ ಧೌ ತು ಷ್  ೀಡಶ। 

ಹ ಯೀಕಲ್ಲಪಿೀ ಸಮೀ ಹಾರಸ ೀ ಚತುಷ್ಾೆದುತಿರಂ ರ್ತವದಮ್॥40॥ 

ಅರ್ತವೃದಾಧವಷ್ಟಯುಗಂ ವೃದಾಧವಷ್ಟ ಸಮೀ ಚತುಃ। 

ಹ ಯೀಕಲ್ಲಪಿೀ ಸಮೀ ಹಾರಸ ೀ ಚತುಷ್ಾೆದುತಿರಂ ರ್ತವದಮ್॥41॥ 

ಅಸಾಯಥಿಃ ಕಥಯತ ೀ ಪೂವಿವಿದವಚಿಛಕ್ಷಾನುಸಾರತಃ। 

ಏಕ್ಾರ್ತದಾವದಶ್ೀವೃದ ಧೌ ನ  ೀ ಚ ೀದಿತ ಯೀಕವಾಕಯತಾ॥42॥ 
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ವೃದ ಧೌ ತು ಷ್  ೀಡಶ ೀತ ಯೀತದಪರಂ ತತಪರಂ ಪರಮ್। 

ಆದಿಪಾದಸಾಯದಿವಾಕಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಕಮ್॥43॥ 

ವಾಕಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಪದ ಯೀಽಸ್ತಮನ್ ತೃರ್ತೀಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಕಮ್। 

ಷ್ಟ್ಪ್ಪಞ್ಚಘಟಿಪಕ್ಾವೃದಿಧರರ್ತವೃದಿಧರಹ  ೀಚಯತ ೀ॥44॥ 

ಏಕದಿವತಾರಾರ್ತಮಕ್ಾ ವೃದಿಧಃ ಸಮವೃದಿಧರರ್ತ ಸೃತಾ। 

ಚತುಷ್ಾೆನ ಮಲವಾಕ್  ಯೀಕಿಘಟಿಪಕ್ಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಾತ್॥45॥ 

ಉತಿರಂ ಪೂವಿಕ್ಾಲ ೀ ತು ಜ್ಞ ೀಯೀತಾಂ ದಶಮಿೀ ರ್ತಥಿಃ। 

ಅರ್ತವೃದ ಧೌ ನ ಚ ೀತಾ್ಮಯವೃದ ಧೌ ತದ ವೀಧ್ವಜಿಿತಾ॥46॥ 

ಘಟಿಪಕ್ ೈಕ್ಾ ಯದಿ ಭವ ೀಚುಛದಾಧ ಸಾ ಸಕಲಾ ರ್ತಥಿಃ। 

ಲ್ಲಪಿವಿಿಘಟಿಪಕ್ಾಃ ಪಞ್ಚ ಲ್ಲಪಿಯೀ ದಾವದಶ ೈವ ತು॥47॥ 

ಘಟಿಪಕ್ ೈಕ್ ೀರ್ತ ವಿಜ್ಞ ೀಯಾ ಜ  ಯೀರ್ತಃ ಶಾಸ್ಪರಮಾಣತಃ। 

ಪಞ್ಚಚಶದುತಿರಾ ಷ್ಷಿಠೀ ಘಟಿಪಕ್ ೈಕ್ಾಽಥ ಲ್ಲಪಿಯಃ॥48॥ 

ಚತಸರಃ ಪಞ್ಚಮಿೀಪಾರನಿಭಾಗಾತಮಕತಯಾ ಸ್ತಾತಾಃ। 

ಏವಂ ಷ್  ೀಡಶ ಪೂವೀಿಕ್ಾಿ ದಶಮಿೀವ ೀಧ್ವಜಿಿತಾಃ॥49॥ 

ಯದಿ ಸುಯಲ್ಲಿಪಿಯಸಿಹಿಿ ಶುದಾಧ ಸಾ ಸಕಲಾ ರ್ತಥಿಃ। 

ಸಮೀ ದಿವಲ್ಲಪಿಕ್ಾಮಾತರಂ ಹಾರಸ ೀ ತ ವೀಕ್ ೈವ ಸಾ ಮತಾ॥50॥ 

ಚತುಷ್ಾೆದುತಿರಂ ತ ವೀತದಾಶಮಿೀವ ೀಧ್ವಜಿನಮ್। 

ಮಹಾಹಾರಸ ೀಽಧಿಕ್ಾ ಶುದಿಧರಲಪಹಾರಸ ೀ ತು ವಿದಧತಾ॥51॥ 

ಅಪ ಸಾಯದಿರ್ತ ಸಾ ಶಙ್ಕೆ ಲ್ಲಪಿಮಾತರಮಶ ್ ೀಧ್ಯತ್। 

ಏವಂ ಸರ್ತ ತದಾಽಪುಯಕ್ಾಿ ಲ್ಲಪಿರ ೀಕ್ಾ ಪರಾಽಪ ಚ॥52॥ 

ಹಾರಸತಾವವಗತ ೀರಸಾಯಃ ಸಾಮಯಪಕ್ಷ  ೀಪಮೈವ ಹಿ। 

ಅರ್ತವೃದಾಧವಷ್ಟಯುಗಮಷ್ಟದವನಾವಂ ಹಿ ಷ್  ೀಡಶ॥53॥ 

ಲ್ಲಪಿಯೀ ವ ೀಧ್ಹಿೀನಾಃ ಸುಯವೃಿದ ಧೌ ಸತಾಯಂ ಸಮೀ ದಿನ ೀ। 

ಸರ್ತ ಸಾಮಯೀ ನ ವೃದಿಧಶ ಚೀದಿರ್ತ ಯಾವತಿದಷ್ಟಕಮ್॥54॥ 

ಚತುಷ್ಟಯಂ ಚ ಲ್ಲಪಿೀನಾಮೀವಂ ದಾವದಶ ಲ್ಲಪಿಯಃ। 

ಘಟಿಪಕ್ ೈಕ್ಾ ಭವ ೀತ್ವಾಿ ದಶಮಿೀವ ೀಧ್ವಜಿಿತಾ॥55॥ 
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ಅನಯತ್ಪಷ್ಟಂ ಲ್ಲಪಿಮಾತಾರಶರಯಾತ  ಾಲೀಕ್  ೀಯಮುತಿರಃ। 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದವಕೃಪಯಾ ಹಯಗಿರೀವಸಯ ಕ್ತಙ್ೆರಃ। 

ಏಕ್ಾದಶ್ೀಂ ನಿಣಿಿನಾಯ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಯರ್ತ ಸುಫಟ್ಪ್ಮ್॥56॥ 

ಹಿತ  ೀಪದ ೀಶಃ॥57॥ 
ಓಂ॥ ಸಮರ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಜ ಹರಂ ನಮ ವಿಷ್ುಣಂ ಶ್ರಯಾಚುಯತಮ್। 

ತಯಜ ಕ್ಾಮಂ ಜಹಿ ಕ್  ರೀಧ್ಂ ಜಹಿ ಮೀಹಂ ಭವಾಲಯಮ್॥1॥ 

ಶುರಣು ಶೌರಕಥಾಃ ಪುರ್ಾಯಃ ಪಶಯ ಶ್ರೀಪರ್ತವಿಗರಹಮ್। 

ಜಿಘರ ಶ್ರೀಪಾದತುಲಸ್ತೀಃ ಸಪೃಶ ವ ೈಕುಣಠವಲಿಭಮ್॥2॥ 

ಭುಙ್ುವ ಕ್ ೀಶವನ ೈವ ೀದಯಂ ರ್ತಷ್ಠ ಮಾಧ್ವನಮನಿಾರ ೀ। 

ಜಪ ನಾರಾಯಣಮನುಂ ಪಠ್ ತನಾನಮ ಮಙ್ಗಲಮ್॥3॥ 

ಪಾಹಿ ಪರಪನನಜನತಾಂ ಬ ರಹಿ ತಥಯಂ ಹಿತಂ ನೃರ್ಾಮ್। 

ದ ೀಹಿ ಕ್ಾಙ್ಘಕುತಮಥಿಿಭ  ಯೀ ಯಾಹಿ ಸಜಜನಸಙ್ಗರ್ತಮ್॥4॥ 

ಕುರು ಭ ತದಯಾಂ ನಿತಯಂ ಚರ ಧ್ಮಿಮಹನಿಿಶಮ್। 

ಜಾನಿೀಹಿ ನಿತಯಮಾತಾಮನಮವ ೀಹಯನಯದಿಧ ನಶವರಮ್॥5॥ 

ಪಞ್ಚಶ ್ ಿೀಕ್ತೀಮಿಮಾಂ ಶಶವತ್ ಪಠ್ ಧಾರಯ ಚಿನಿಯ। 

ಏತಾವಾನ್ ಸವಿವ ೀದಾಥಿಃ ಸಮಾಸ ೀನ ನಿರ ಪತಃ॥6॥ 
ನಾಸಿ್ತ ನಾರಾಯಣಸಮಂ ನ ಭ ತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ 

ಏತ ೀನ ಸತಯವಾಕ್ ಯೀನ ಸವಾಿಥಾಿನ್ ಸಾಧ್ಯಾಮಯಹಮ್॥7॥ 

ಕುರುಸುರಿ್ತ (ಲಕ್ಾರವಿಭಕ್ ಾೀಕತಾಸುರಿ್ತಃ)॥58॥ 
ಓಂ॥ ವಾಯಕುವಿನಿಲಸಚಾಛಸ್ಂ ಸ್ತವೀಕುವಿಸ ಯೈವ ಸನಮತಮ್। 

ಹಿೀಕುವಿನಯಮತಾಚಾಯಾಿನ್ ಮಾ ಕುವಿಚುಯತವಿಸೃರ್ತಮ್॥1॥ 

ನ ತವಂ ಕುರು ಗುರ ನ ಪಜಾಯನ್ ನಾಹಂಕುರು ಕದಾಚನ। 

ಅಲಙ್ುೆರು ಚ ದುಗ  ೀಿಷಿಠೀಂ ನಾಲಂಕುರು ಹರ ೀಃ ಕಥಾಮ್॥2॥ 

ಅಲಙ್ುೆರು ತತ  ೀ ವಾಚಂ ನ ಹುಙ್ುೆರು ಸಭಾನಿರ ೀ। 

ಅಙ್ಘಕಗೀಕರು ಹರಂ ನಿತಯಂ ನಮಸುೆರು ಚ ಸತುೆರು॥3॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 99 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ನಾಙ್ಘಕಗೀಕುರು ಹರ ೀಃ ಶ ರೀಷ್ಠಮಙ್ಘಕಗೀಕುರು ಪರಾನು್ರಾನ್।  

ಊರೀಕುರು ಸದಾ ವಾಯಖ್ಾಯಮುರರೀಕುರು ಸಜಜನಾನ್॥4॥ 

ದ ರೀಕುರು ಚ ದುಃಶಾಸ್ಂ ನಾರೀಕುರು ಹರ ೀಃ ಕಥಾಮ್। 

ಆವಿಷ್ುೆರು ಚ ಸತಿತವಂ ರ್ತರಸುೆರು ಮತಾನಿರಮ್॥5॥ 

ಪುರಸುೆರು ಶುಭಶ ರೀಣಿೀಮಧ್ಃ ಗುರು ಚ ದುಷ್ೃತಮ್। 

ಅನಿಃಕುರು ಹರ ೀಶ್ಚನಾಿಂ ಬಹಿಷ್ುೆರು ಕಲ ೀಭಿಟಾನ್॥6॥ 

ಪರಾಕುರು ಪರಾಥಾಿಶಾಂ ನಿರಾಕುರು ನಿರಾಕ್ತರಯಾಮ್। 

ಸ್ತಾರೀಕುರು ಮನಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ತರೀಕುರು ಚ ತತಪದಮ್॥7॥ 

ಧಿಕುೆರು ಶುರರ್ತನಿನಾಾದಿೀನ್ ನಯಕುೆರ ದರಪೂರಣಮ್। 

ರ್ತರಃಕುರು ಸಾನನಸನಾಧಾಚಾಯಿಃ  ಸವಃಕುರು ಸವಕರ ೀ ಸ್ತಾತಮ್॥8॥ 

ಉರಃ ಕುರು ಪುರಂ ವಿಷ್  ಣೀಃ ಶ್ರಃ ಕುವಿಸಯ ವನಾನ ೀ। 

ಗಿರಃ ಕುರು ಸುಿತಾವ ೀವಂ ಧ್ುರಃ ಸವಾಿಃ ಪರಷ್ುೆರು॥9॥ 

ಸಂಸುೆವಿಿತಾಂ ಭವಜಜನಮ ಕ್ ೈಙ್ೆಯಿಂ ಕುರು ಮಾಪತ ೀಃ। 

ತಂ ಕುರು ಸವವರಂ ಭಕ್ಾಾಽಸಿಂಙ್ುೆರುಗರಂ ಭವಾಣಿವಮ್॥10॥ 

ಸದ  ೀಪಕುರು ಸಾಧ್ ನಾಂ ನ ೈವಾಪಕುರು ಕಸಯಚಿತ್। 

ನಾಥ ೈಿವಿಿಕುರು ಕುತಾರಪ ಕುರ  ೀಃ ಪರರ್ತಕುರು ಪರಯೈಃ॥11॥ 

ಸ್ತೀತುೆರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಿರಾಾಷ್ಾಯಮೃತರಸಂ ಸದಾ। 

ಫೂತುೆವಿಪರಭಾಷ್ಾಯಥಿತ ಲಾನಿ ಚ ಪದ ೀ ಪದ ೀ॥12॥ 

ಶುರತಂ ಮತಂ ಹೃದಿ ಧಾಯತಂ ಸಾಕ್ಷಾತುೆರು ಹರಂ ಪರಭುಮ್। 

ಪರಸನಿನೀಕುರು ಮುಕ್ತಿಶಚ ಸ್ತದಾಧಃ ಕುರು ಚತುವಿಿಧಾಃ॥13॥ 

ಮುಕ್  ಿೀಽಪಯಶಾವಸಯಪುಯಿಸಯ ಪರಚಯಾಿಂ ಮುದಾ ಕರು। 

ಬನಿಾೀಕುರು ಹರ ೀಭಿಕ್ತಿಂ ಮನಿಾೀಕುರು ಪುನಭಿವಮ್॥14॥ 

ಹಯೀಿಕನಿಷ್ಠತಾಸ್ತದ ಧಾೈ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಹರ ೀಃ ಸುಿತೌ। 

ಲಕ್ಾರಸಯ ವಿಭಕ್ ಿೀಶಚ ಧಾತ  ೀರಪ ಯೀಕತಾಂ ವಯಧಾತ್॥15॥ 
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ಹರಭಕ್ಾಿಷ್ಟಕಮ್॥59॥ 
ಶ್ರೀಮಧ್ವಶುದಧರಾದಾಧನಿಭ ಮಯೀ ಧ್ೃತನ ೀಮಯಃ। 

ಮಹಾನ  ಿೀ ಹರಸನ  ಿೀಷ್ಕರಾಃ ಕ್ ಿೀಶಹರಾ ಮಮ॥1॥ 

ರ ಕ್ಷಾಧ್ಕ್ಷಾಲನ ೀ ದಕ್ಷಾ ಮೀಕ್ಷದಾಧ  ೀಕ್ಷಜ ೀಕ್ಷರ್ಾಃ। 

ರಕ್ಷ ಾೀಲಕ್ಷಾಾವಿಪಕ್ಷಾಕ್ಷಹಯಿಕ್ಷಾಃ ಪರಪಕ್ಷಕ್ಾಃ॥2॥ 

ಸುದಯಾನಿಧ್ಯೀ ಮೀಕ್ಷವಾಧ್ಯೀ ವಿಚಿತಾಽಽಧ್ಯಃ। 

ಹರಸನಿನಧ್ಯೀ ಜ್ಞಾನ ೀಷ್ುಧ್ಯೀಽಮುಬಧ್ಯೀ ಗುರ್ ೈಃ॥3॥ 

ಪರಭಞ್ಜನಾಪಿಚಿತುಪಞ್ಚಜಕ್ಷಾಞ್ಜನಾ ಜನರಞ್ಜನಾಃ। 

ನಿರಞ್ಜನಾಃ ಕಞ್ಜನಾಭವಯಞ್ಜನಾ ಭವಭಞ್ಜನಾಃ॥4॥ 

ನೃತಯನಿಃ ಸಾವನಿವೃತಯನಿಸ್ನ  ಿೀ ಹನ  ಿೀಜಿಿತಾ ಹರಮ್। 

ಭಜನ  ಿೀಽನಯತಯಜನಿಸ ಿೀ ಯತಯೀ ಗತಯೀ ಮಮ॥5॥ 

ಸದಾ ಶಾಸ್ವಿಚಾರಸಾಾನ್ ಸದಾಽಶಾಸ್ಜಯೀ ಪಟ್ಪ್ ನ್। 

ಸದಾ ಶಾಸ್ವಿಚಾರಸಾಾನ್ ಸದಾ ಶಾಸ್ಪಯೀತ್ಾತಃ॥6॥ 

ಅಲಂ ಪಟಾದಿವಿಷ್ಯೀರತಯಲಮಬಟ್ಪ್ಮಾನಸಾನ್। 

ಅನಲಂಕುವಿತಃ ಸಾವಙ್ಗಮನಲಂ ಕುವಿತ  ೀ ದಿವಷ್ಾಮ್॥7॥ 

ಭರಮತ  ೀ ಭರಮತ  ೀ ದ ೀಶಂ ನಮತ  ೀ ನಮತ  ೀದಯಮ್। 

ಗುರುನಿವದಾಯಗುರ ನ್ವಾಿನ್ ಸಮರಧ್ವಂ ಸಮರತ  ೀ ಹರಮ್॥8॥ 

ಹರಭಕ್ಾಿಷ್ಟಕಂ ದೃಷ್ಾಟದೃಷ್ಟಸವ ೀಿಷ್ಟಪುಷಿಟದಮ್। 

ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ರಚಿತಂ ಸವಿದಾ ಪಠ ೀತ್॥9॥ 

ಶ್ರೀಮಧಾಿಗವತಾನುಕರಮಣಿಕ್ಾ॥60॥ 
ಪರಥಮಸೆನಧಃ  

ರಮಾಯಾ ರಮಣಂ ನತಾವ ತುರಙ್ಗವದನಂ ಹರಮ್। 

ಅನುಕರಮಣಿಕ್ಾಧಾಯಯಂ ವಾಯಕರಷ್ ಯೀ ಯಥಾಮರ್ತ॥1॥ 

ಮಙ್ಗಲಾಚರಣಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಅಧಿಕ್ಾಯಾಿದಿವಣಿನಮ್। 

ಸ ತಶೌನಕಸಂವಾದಃ ಶ್ದರಜನಮಪರಕ್ತೀತಿನಮ್॥2॥ 
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ಶ್ರೀಮದಾಿಗವತಸ ಯೈವ ಕಥನಂ ಚ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್। 

ಪಾಣೂವಾನಾಂ ಕಥಾ ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ಸ ೀನಾಯುದಧಂ ಪರಸಪರಮ್॥3॥ 

ಗಾದಯುದ ಧೀನ ಭಿೀಮೀನ ದುಯೀಿಧ್ನವಧ್ಸಿಥಾ। 

ಅಶವತಾಾಮನಸುಿ ಪಾಥ ೀಿನ ಯುದಾಂ ತ ೀನ ಪರಾಜಯಃ॥4॥ 

ಶ್ರ  ೀಮರ್ ೀಸ್ಮಾಧಾನಂ ಕೃಷ್ ಣೀನ ೈವ ತು ಮೀಚನಮ್। 

ಪಾಣೂವಾಗಮನಂ ಭಿೀಷ್ಮಸುಿರ್ತರತ ೈವ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ॥5॥ 

ದ ೀಹತಾಯಗಸುಿ ಭಿೀಷ್ಮಸಯ ಧ್ಮಿರಾಜಸಯ ಪಾಲನಮ್। 

ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸಂಸುಿರ್ತಃ ಕುನಾಾ ಕೃತಾ ಭಕ್ಾಾಽತರ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ(ವಿಸಿರಾತ್)॥6॥ 

ದಾವರಕ್ಾಗಮನಂ ಪಶಾಚತ್ ಉತಿರಾಗಭಿಪಾಲನಮ್। 

ದ ೀಹತಾಯಗಸುಿ ಸಮರೀಕ್  ಿೀ ಗಾನಾಧರೀಧ್ೃತರಾಷ್ಾಯೀಃ॥7॥ 

ಪರಲಾಪಶ ೈವ ಪಾಥಾಿನಾಂ ಯದುನಾಶಸಿತಃ ಪರಮ್। 

ಸವಗಿಪಾರಪಿಃ ಪಾಣೂವಾನಾಂ ರಾಜಯಪಾರಪಿಃ ಪರೀಕ್ಷಿತಃ॥8॥ 

ತದುತಪರಿ್ತಸಮಾಖ್ಾಯನಂ ದಿಗಜಯೀ ಕಲ್ಲನಿಗರಹಃ। 

ಮೃಗಯಾಗಮನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ವಿಪರಶಾಪಸಿತಃ ಪರಮ್॥9॥ 

ಭಾಗಿೀರಥಾಯಂ ಪರವ ೀಶಶಚ ಶುಕಸಾಯಗಮನಂ ತತಃ। 

ವಿಂಶರ್ತಸಿತರ ಚಾಧಾಯಯಾ ಆದ ಯೀ ಸೆನ ಧೀ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥10॥ 

ದಿವರ್ತೀಯಸೆನಧಃ 
ವಿರಾಡ ರಪಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ತಥಾ ಧಾಯನಂ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್। 

ಯೀಗಧಾರಣಯೀತಾೆಿನಿಿಮರ್ತರುಕ್ಾಿ ಮನಿೀಷಿರ್ಾ॥11॥ 

ವಾಸುದ ೀವಪಾರಪಿರುಕ್ಾಿ ವಿರಕ್ತಿಶಾಚತರ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ। 

ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ಶುಕಸುಿರ್ತಭಿಕ್ ಿೀಃ ತತರ ಪಾರಧಾನಯಮೀವ ಚ॥12॥ 

ಬರಹಾಮರ್  ೂೀತಪರಿ್ತಕಥನಂ ತಥಾ ಬರಹಮಸಮುದಿವಃ। 

ತಪಸಸಿಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ವರದಾನಂ ತಥ ೈವ ಚ॥13॥ 

ಅಧಾಯರ್ತಮಕ್ಾದಿರ ಪಾರ್ಾಂ ಮಾಹಾತಯಂ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್। 

ದಿವರ್ತೀಯೀಽಸ್ತಮನ್ ದಶಾಧಾಯಯಾ ವಾಯಸ ೀನ ೈವ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥14॥ 
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ತೃರ್ತೀಯಸೆನಧಃ 
ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸಾಯಪರಾಧ್ದಶಿನಾದಿವದುರಸಯ ಚ। 

ರ್ತೀಥಿಯಾತಾರ ತು ಸಮರೀಕ್ಾಿ ಪರಭಾಸಗಮನಂ ತಥಾ॥15॥ 

ವಿದುರ  ೀದಧವಸಂವಾದಃ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಚರತಂ ತಥಾ। 

ದಾವರ ದುಯನದಾಯ ಮೈತ ರೀಯದಶಿನಂ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್॥16॥ 

ಸ ಾಲಸೃಷಿಟಸ ್ಕ್ಷಾಸೃಷಿಟಃ ಷ್ಡಿವಧಾ ಪಾರಕೃತಾ ತಥಾ। 

ಸಾವಯಮುಿವಸಮುತಪರಿ್ತಃ ವರಾಹಚರತಂ ತಥಾ॥17॥ 

ವ ೈಕುಣಛವಣಿನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಶಾಪಸುಿ ದಾವರಪಾಲಯೀಃ। 

ಸಮರೀಕಿಂ ಯುದಧವ ೈಚಿತರಾಂ ಹಿರರ್ಾಯಕ್ಷವರಾಹಯೀಃ॥18॥ 

ದ ೀವಹ ರ್ತೀಕದಿಮಯೀಃ ಮಾಹಾತಯಂ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್। 

ನಿಮಾಿಣಂ ಚ ವಿಮಾನಸಯ ಕ್ತರೀಡಾವ ೈಚಿತರಾಮದುಿತಮ್॥19॥ 

ಕಪಲಾವತಾರಃ ಸಮರೀಕ್  ಿೀ ನವಕನಾಯಸಮುದಿವಃ। 

ಸಾಙ್ಘ ್ ಖಾೀಪದ ೀಶಸ್ಮರೀಕಿಃ ಸಮಸಿವಯಸಿಚಿನಿನಮ್॥20॥ 

ಜಿೀವಸಂಸಾರಕಥನಂ ತತಾಿವನಾಂ ಕಥನಂ ತಥಾ। 

ಗಮನಂ ಕಪಲಸಾಯಶಚ ದ ೀವಹ ರ್ತೀಗರ್ತಃ ಪರಾ। 

ಚತುಸ್ತ್ಂಶರ್ತರಧಾಯಯಾಃ ತೃರ್ತೀಯೀಽಸ್ತಮನ್ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥21॥ 

ಚತುಥಿಸೆನಧಃ 
ದೌಹಿತಾರರ್ಾಂ ಕದಿಮಸಯ ಸನಿತ ೀವಿಿಸೃರ್ತಃ ಸೃತಾ। 

ತತಾಿತ ರೀಯಾವತಾರಸುಿ ರುದರದ ವೀಷ್ಃ ಪರಜಾಪತ ೀಃ॥22॥ 

ದಕ್ಷಸಯ ಯಜ್ಞಕರಣಂ ದ ೀವಾನಾಞ್ಚ ಸಮಾಗಮಃ। 

ಸರ್ತೀಕಲ ೀವರತಾಯಗ  ೀ ರುದರಕ್  ೀಪಃ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಃ॥23॥ 

ವಿೀರಭದರಸಮುತಪರಿ್ತಯಿಜ್ಞನಾಶಸಿತಃ ಪರಮ್। 

ಧ್ುರವೀತಪರಿ್ತಸಿಪಶಚಯಾಿ ವರದಾನಂ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್॥24॥ 

ಧ್ುರವಸಾಮಾರಜಯಸಮಾರಪಿಗುಿಹಯಕ್ಾನಾಂ ವಧ್ಸಿಥಾ। 

ವ ೀನಾಽಪಚಾರ  ೀ ಹುಂಕ್ಾರಾತ್ ಋಷಿೀರ್ಾಂ ವ ೀನನಾಶನಮ್॥25॥ 
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ಪೃಥ  ೀರಾಾಿಹ  ವೀಸ್ಮುತಪರಿ್ತಃ ರಾಜ ಯೀ ತಸಾಯಭಿಷ್ ೀಚನಮ್। 

ಗ  ೀದ  ೀಹನಂ ದಿಗಜಯಶಚ ಹಯಶವಮೀಧ್ಸಮಾಪನಮ್॥26॥ 

ದಶಿನಂ ಸನಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಸಂವಾದ  ೀಽಧಾಯತಮಸಮಿವಃ। 

ಪೃಥ  ೀಃ ಸವಲ  ೀಕಗಮನಂ ಪಾರಚಿೀನಸಯ ಸಮುದಿವಃ॥27॥ 

ದಶಪಾರಚ ೀತಸ  ೀತಪರಿ್ತಸಿಪಶಚಯಾಿ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ। 

ಹಂಸಮನ  ್ೀಪದ ೀಶಶಚ ಪಥಿ ರುದ ರೀಣ ಕ್ತೀರ್ತಿತಃ॥28॥ 

ಪಾರಚಿೀನಬಹಿಿಷ್ಸಿತರ ಪುರಞ್ಜನಕಥಾಽಪ ತು। 

ಜಿೀವಸಂಸಾರಸಂಜ್ಞಪ ಾೈ ನಾರದ ೀನ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ॥29॥ 

ಪರಚ ೀತಸಾಂ ತಪಶಚಯಾಿ ವರದಾನಂ ಚ ಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್। 

ಏಕರ್ತರಂಶತಿಥಾಽಧಾಯಯಾಃ  ಚತುಥಿಸೆನಧ ಈರತಾಃ॥30॥ 

ಪಞ್ಚಮಸೆನಧಃ 
ಪರಯವರತಕಥಾ ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ಬರಹಾಮಜ್ಞಾಪರಪಾಲನಮ್। 

ಗೃಹಸಾಾಶರಮಸಮಾರಪಿಃ ನವಪುತರಸಮುದಿವಃ॥31॥ 

ಋಷ್ಭಾಽವತಾರಚರತಂ ಭರತಸಯ ಸಮುದಿವಃ। 

ಋಷ್ಭ ೀರ್  ೀಪದ ೀಶಶಚ ತಥಾಽಜಗರವಣಿನಮ್॥32॥ 

ಏಣಿೀಜನಮಪರಸಾದಶಚ ಕ್ತೀರ್ತಿತ  ೀ ಭರತಸಯ ಹಿ। 

ಅವಧ್ ತರಾಾರಹಮಣತವಸಮಾರಪಿಃ ಕಥಿತಾಽತರ ಹಿ॥33॥ಶ 

ಕಲ ೀರಭಯಸಮಾರಪಿಃ ತತಾರನ  ಾೀಲ್ಲಕವಾಹನ ೀ। 

ತಥಾ ರಹ ಗರ್ ೀನ ೈವ ಸಂವಾದಃ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಃ॥34॥ 

ಭವಾಟ್ಪ್ವಿೀವಣಿನಞ್ಚ ತದಾಶಾಸಾಾನವಣಿನಮ್। 

ಸ್ತನುಧದಿವೀಪನದಿೀನಾಞ್ಚ ಪರಮಾಣಂ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್॥35॥ 

ಖರ್ಾೂನಾಂ ಪರಮಾಣಞ್ಚ ತತಪರ್ತೀನಾಞ್ಚ ವಣಿನಮ್। 

ತತರ ಸಂಸ್ತಾತಮ ರ್ತೀಿನಾಂ ಲ  ೀಕ್ಾಲ  ೀಕ್ಾಚಲಸಯ ಹಿ॥36॥ 

ಸ ಯಾಿದಿಗರಹರಾಶ್ೀನಾಂ ಗಮನಂ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್। 

ಶ್ಂಶುಮಾರಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ನರಕ್ಾರ್ಾಞ್ಚ ಸಂಸ್ತಾರ್ತಃ॥37॥ 
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ಭ ಬಿಲಾನಾಞ್ಚ ಸವ ೀಿಷ್ಾಂ ಶ ೀಷ್ಸಯ ಚ ಮಹಾತಮನಃ। 

ಯಾತನಾ ರೌರವಾದಿೀನಾಂ ತತಿತೆಮಿಫಲಂ ತಥಾ। 

ಚತುವಿಿಂಶರ್ತರಧಾಯಯಾಃ ಪಞ್ಚಮೀಽಸ್ತಮನ್ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥38॥ 

ಷ್ಷ್ಠಸೆನಧಃ 
ನಾಮಸಮರಣಮಾಹಾತಯಂ ಷ್ಷ್ ಠೀ ಸೆನ ಧೀ ಸಮಿೀರತಮ್। 

ಅತಜಾಮಿಲಸಯ ಚರತಂ ಯಮದ ತಸಮಾಗಮಃ॥39॥ 

ದ ತಾನಾಂ ವಿಷ್ುಣಯಮಯೀಃ ಸಂವಾದಃ ಪಾಪನಾಶನಃ। 

ದ ತಾನಾನುಿ ಯಮೀನ ೈವ ನಾಮಮಾಹಾತಯವಣಿನಮ್॥40॥ 

ಪೌರ  ೀಹಿತಾಯಪರಭಾವಾಚಚ ದ ೀವ ೀನಾಿಸಯ ಜಯಸಿಥಾ। 

ನಾರಾಯರ್ಾತಮಕಂ ವಮಿ ಪ್ರೀಕಿಂ ಶತುರವಿಮದಿನಮ್॥41॥ 

ವೃತಾರಸುರಸಮುತಪರಿ್ತಃ ವೃತರಯುದಧಮತಃ ಪರಮ್। 

ಪರಾಜಯಶಚ ದ ೀವಾನಾಂ ದ ೀವಚಿನಾಿ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ॥42॥ 

ವಿಷ್ುಣನಾಽಸಯ ವಧ  ೀಪಾಯೀ ವಜ  ರೀತಪರಿ್ತಸಿತಃ ಪರಮ್। 

ವೃತರನಾಶಸುಿ ಸಮರೀಕ್  ಿೀ ದ ೀವಾನಾಂ ವಿಜಯಸಿಥಾ॥43॥ 

ಚಿತರಕ್ ೀತುಸಮಾಖ್ಾಯನಂ ಪುತರಶ ್ ೀಕಸಿಥ ೈವ ಚ। 

ಮನ  ್ೀಪದ ೀಶಾದಾರಜ್ಞಸುಿ ನಾರದಸಯ ಜಲ ೀ ತದಾ॥44॥ 

ವಿದಾಯಧ್ರಾಧಿಪತಯಞ್ಚ ರುದರಹಾಸಯಮತಃ ಪರಮ್। 

ಪಾವಿರ್ತೀಶಾಪದಾನಂ ಚ ಸವಲ  ೀಕಗಮನಂ ಸೃತಮ್॥45॥ 

ವರತಂ ಪುಂಸವನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಮರುತಾಞ್ಚ ಸಮುದಿವಃ। 

ಏಕ್  ೀನವಿಂಶರ್ತರಧಾಯಯಾಃ ಷ್ಷ್ ಠೀಽಸ್ತಮನ್ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥46॥ 

ಸಪಿಮಸೆನಧಃ 
ಧ್ಮಿನಾರದಸಂವಾದ  ೀ ಭಕ್ ಿೀಃ ಪಾರಧಾನಯಕ್ತೀತಿನಮ್। 
ಹಿರಣಯಕಶ್ಪ್ೀದ ವೀಿಷ್ಃ  ಪರಹಾಿದ ೀ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ ಕರಮಾತ್॥47॥ 

ಮಾತುಸಿತ  ಿವೀಪದ ೀಶಶಚ ತಪಶಚಯಾಿ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ। 

ಹಿರಣಯಕಶ್ಪ್ೀಬರಿಹಮವರದಾನಂ ತಥ ೈವ ಚ॥48॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 105 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಸವಿದಿಗಿವಜಯಃ ಪ್ರೀಕ್  ಿೀ ದ ೀವಚಿನಾಿ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ। 

ಶರ್ಾೂಮಕ್  ೀಿಪದ ೀಶಶಚ ಸವವಿದಾಯಪರರ್ತಪಾದನಮ್॥49॥ 

ದ ೈತಯಪುತ  ರೀಪದ ೀಶಶಚ ಪರಹಾಿದ ೀನ ೈವ ಕ್ತೀರ್ತಿತಃ। 

ಹಿರಣಯಕಶ್ಪ್ೀಃ ಕ್  ೀಪಾತ್ ಸಭಾಸಿಮಿವಿಭ ೀದನಮ್॥50॥ 

ಪಞ್ಚಚಸಯಸಾಯವತಾರಸುಿ ತ ೀನ ಯುದಧಮತಃ ಪರಮ್। 

ಭ ೀದನಂ ಹೃದಯಸ  ಯೀಕಿಂ ದ ೀವಸುಿರ್ತರತಃ ಪರಮ್॥51॥ 

ಬರಹಾಮದಸಾಯಭಯಃ ಪ್ರೀಕ್  ಿೀ ವರದಾನಂ ತಥ ೈವ ಚ। 

ರ್ತರಪುರಾಸುರಸಂಹಾರಕಥಾ ತತ ೈವ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ॥52॥ 

ವಣಿನಾಮಾಶರಮಾರ್ಾಞ್ಚ ಧ್ಮಿಃ ಸ್ತ್ೀರ್ಾಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್। 

ತಥಾ ಸಙ್ೆರಜಾರ್ತೀನಾಂ ಆಪದಧಮಿಸಿಥ ೈವ ಚ। 

ಸೆನ ಧೀಽಸ್ತಮನ್ ಷ್  ೀಡಶಾಧಾಯಯಾಃ ಸಪಿಮೀ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥53॥ 

ಅಷ್ಟಮಸೆನಧಃ 
ಸಾವಯಮುಿವಸಯ ಮಹಾತಯಂ ತಥಾ ಯಜ್ಞಸಯ ವ ೈ ಹರ ೀಃ। 

ಗಜ ೀನಾಿನಕರಗರಹಣಂ ಹರರ್ಾ ಮೀಚನಂ ತಥಾ॥54॥ 

ಅಜಿತಾವತಾರಮಾಹಾತಯಂ ದ ೀವಚಿನಾಿ ತತಃ ಪರಮ್। 

ದ ೈತಾಯನಾಂ ಚ ಜಯೀಪಾಯೀ ದ ೀವಾನಾಂ ಹರರ್ಾ ಸೃತಃ॥55॥ 

ಮನಾರಾನಯನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಮಥನಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ ೀ। 

ಕ ಮಾಿವಾತಾರಮಾಹಾತಯಂ ವಿಷ್  ೀತಪರಿ್ತಃ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ॥56॥ 

ಉಚ ೈಃ ಶರವಾಶಾಚಶವಗಜಯೀಃ ಪಾರಜಾತಸಯ ಸಮಿವಃ। 

ರಮಾವತಾರಃ ಕಥಿತ  ೀ ರಮಾಸೌನಾಯಿವಣಿನಮ್॥57॥ 

ವರಸಾಯನ ವೀಷ್ಣಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ವಿವಾಹ  ೀಽಪಯಜಿತಸಯ ಹಿ। 

ವಾರುರ್ಾಯಶಚ ಸಮುತಪರಿ್ತರಮೃತಸಯ ಚ ಸಮಿವಃ॥58॥ 

ಧ್ನವನಿರಸಮುತಪರಿ್ತರಮೃತಾಹರಣಂ ತಥಾ। 

ಮೀಹಿನಿೀವಣಿನಂ ದ ೈತಯವಞ್ಚನಾಕರಣಂ ತಥಾ॥59॥ 
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ಅಮೃತಪಾರಶನ ೀ ರಾಹ  ೀಃ ಶ್ರಸಶ ಛೀದನಂ ತಥಾ। 

ಪುನಃ ಪುರುಷ್ರ ಪತವಸ್ತವೀಕ್ಾರ  ೀ ಯಮನಂ ತದಾ॥60॥ 

ದ ೈತಯದಾನವಯುದಧಞ್ಚ ತತ  ೀ ದ ೈತಯಪರಾಜಯಃ। 

ರುದರಸಯ ಮೀಹನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ತತ  ೀ ಬಲ್ಲಸಮುನನರ್ತಃ॥61॥ 

ವಾಮನಾವತಾರಮಾಹಾತಯಂ ವಿರಾಡ ರಪಸಯ ವಣಿನಮ್। 

ಸವಗಾಿಪಹಾರಃ ಸಮರೀಕ್  ಿೀ ಬಿಲವಾಸ  ೀ ಬಲ ೀಃ ಸೃತಃ॥62॥ 

ಮತಾ್ಾವತಾರಮಾಹಾತಯಂ ತಥಾ ಸತಯವರತಸಯ ಚ। 

ಸೆನ ಧೀಽಸ್ತಮನನಷ್ಟಮೀಽಧಾಯಯಾಃ ತರಯೀವಿಂಶರ್ತರೀರತಾಃ॥63॥ 

ನವಮಸೆನಧಃ 
ವ ೈವಸವತಮನ  ೀಯಿಜ್ಞ ೀ ಕನಾಯಯಾ ಜನನಂ ಸೃತಮ್। 

ಪುನವ ೈಿವಸವತಮನ  ೀಃ ಪುತಾರರ್ಾಞ್ಚ ಸಮುದಿವಃ॥64॥ 

ತ ೀಷ್ಾಂ ಮಾಹಾತಯಕಥನಂ ನಾಭಾಗಚರತಂ ತಥಾ। 

ಅಮಬರೀಷ್ಸಮಾಖ್ಾಯನಂ ದುವಾಿಸಃ ಪರಪಲಾಯನಮ್॥65॥ 

ಚಕರತಾಪಾತಮನಶಾಾನಿಿಃ ವರದಾನಞ್ಚ ಭ ಪತ ೀಃ। 

ಯವನಾಶವಸಮಾಖ್ಾಯನಂ ಮಾನಾಧತುಸೌ್ಭರ ೀಸಿಥಾ॥66॥ 

ರ್ತರಶಙ್ುೆರಾಜಚರತಂ ಹರಶಚನಾಿಸಯ ಕ್ತೀತಿನಮ್। 

ಸಗರಸಯ ಚ ಮಾಹಾತಯಂ ಸಾಗರಾರ್ಾಂ ಪರಕ್ತೀತಿನಮ್॥67॥ 

ಭಗಿೀರಥದಿವೀದಾಸಖಟಾವಙ್ಗರಘುಭ ಭೃತಾಮ್। 

ರಾಮಾವತಾರಮಾಹಾತಯಂ ಸ್ತೀತಾಪಹರಣಂ ತಥಾ॥68॥ 

ಸ ೀತುಬನಧಸ್ತ್ನುಧಮಧ ಯೀ ರಾವಣಸಯ ವಧ್ಸಿಥಾ। 

ರಾಮಾಭಿಷ್ ೀಕಮಾಹಾತಯಂ ತದವಂಶಸಾಯನುವಣಿನಮ್॥69॥ 

ಚಂದರವಂಶಸಮಾಖ್ಾಯನಂ  ಪುರ ರವಶಸಙ್ೆಿಮಾತ್। 

ನಹುಷ್ಸಯ ಯಯಾತ ೀಶ ಚೀ ಪುರ  ೀಸ್ಂವರಣಸಯ ಚ॥70॥ 

ಕುರುಪರರ್ತೀಪಯೀಶ ೈವ ಶನಿನ  ೀಸಿಸಯ ಪುತರಯೀಃ। 

ಪಾಣೂವಾನಾಂ ಕುರ ರ್ಾಞ್ಚ ಸಮುತಪರಿ್ತಃ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ॥71॥ 
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ಯಾದವಾನಾಂ ಸಮುತಪರಿ್ತವಿಸುದ ೀವಸಯ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ। 

ಪಾರದುಭಾಿವಸುಿ ಕೃಷ್ಣಸಯ ತತಿನಾಮಹಾತಯವಣಿನಮ್। 

ಏಕವಿಂಶರ್ತರಧಾಯಯಾಃ ನವಮೀಽಸ್ತಮನ್ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥72॥ 

ದಶಮ ಸೆನಧಃ (ಪೂವಾಿಧ್ಿಃ) 

ಭ ಭಾರಸಾಯಪನ  ೀದಾಥಿಂ ಬರಹಾಮದಿಪಾರಥಿನಂ ತಥಾ। 

ಕೃಷ್ಾಣವತಾರ  ೀ ದ ೀವಕ್ಾಯಂ ವಸುದ ೀವಸುಿರ್ತಃ ಪರಾ॥73॥ 

ಕೃಷ್ಣಸುಿರ್ತಸುಿ ದ ೀವಕ್ಾಯಃ ಶಙ್ೆಚಕ್ಾರದಿಧಾರಣಮ್। 

ಪುನದಿವಿಭುಜಸಮಾರಪಿಗ  ೀಿಕುಲಾಗಮನಂ ತಥಾ॥74॥ 

ಪೂತನಾಯಾ ವಧ್ಃ ಪ್ರೀಕಿಃ ಶಕಟಾಸುರಪಾತನಮ್। 

ತೃರ್ಾವತಿಸಯ  ಹನನಂ ರಾಾಲಕ್ತರೀಡಾ ಚ ಗ  ೀಕುಲ ೀ॥75॥ 

ಗಗ ೀಿಣ ನಾಮಕರಣಂ ದಧಿಭಾಣೂಸಯ ಭಞ್ಜನಮ್। 

ನವನಿೀತಾದಿಹರಣಂ ಬನಧನಂ ಚಾಪುಯಲ ಖಲ ೀ॥76॥ 

ಯಮಲಾಜುಿನಯೀಭಿಙ್ಘ ್ ಗೀ ವತಾ್ನಾಂ ಪರಪಾಲನಮ್। 

ವತಾ್ಸುರಸಯ ಹನನಂ ಬಕಸಯ ಹನನಂ ತಥಾ॥77॥ 

ಕ್ಾಲ್ಲೀಯಮದಿನಂ ರಾತೌರ ದಾವಾಗ ನೀಃ ಪಾನಮಿೀಶ್ತುಃ। 

ಯಜ್ಞಪರ್ತನೀಸಮಾನಿೀತಭ  ೀಜನಂ ಪೃಥಗಿೀರತಮ್॥78॥ 

ದ ೀವ ೀನಾಿಯಜ್ಞಹನನಂ ಗ  ೀವಧ್ಿನಸಮುದಧೃರ್ತಃ। 

ಕ್ಾಮಧ ೀನವಭಿಷ್ ೀಕಶಚ ಋತುವಣಿನಮೀವ ತು॥79॥ 

ವಸಾ್ಪಹಾರ  ೀ ಗ  ೀಪೀನಾಂ ರಾಸಕ್ತರೀಡಾ ಚ ಗ  ೀಕುಲ ೀ। 

ವನಗಿೀತಾ ಗ  ೀಪಗಿೀತಾ ವ ೀಣುಗಿೀತಾ ತತಃ ಪರಮ್॥80॥ 

ಜಲಕ್ತರೀಡಾ ವನಕ್ತರೀಡಾ ಸಙ್ಖಚ ಡವಧ್ಸಿಥಾ। 

ವೃಷ್ಾಸುರವಧ್ಃ ಪ್ರೀಕಿಃ ಸಂಹಾರ  ೀ ವಯೀಮಕ್ ೀಶ್ನೌ॥81॥ 

ಅಕ ರರಾಗಮನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಗ  ೀಪೀನಾಂ ಶ ್ ೀಕಸಮಿವಃ। 

ಮಥುರಾಗಮನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ವಿಶವರ ಪಸಯ ದಶಿನಮ್॥82॥ 
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ಅಕ ರರಸಂಸುಿರ್ತಃ ಪಶಾಚತ್ ಮಥುರಾಯಾಂ ಪರವ ೀಶನಮ್। 

ಮಥುರಾಙ್ಗನಾನಾಂ ಸಮಮದ  ೀಿ ರಜಕಸಯ ವಧ್ಸಿಥಾ॥83॥ 

ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಧಾರಣಞ್ಚ ವರದಾನಂ ತಥ ೈವ ಚ। 

ರ್ತರವಕ್ಾರಯಾ ಹಯವಕರತವಂ ಧ್ನುಭಿಙ್ಗಸಿಥ ೈವ ಚ॥84॥ 

ಗಜಸಯ ಹನನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ರಙ್ಗಸಾಾನ ೀ ಪರವ ೀಶನಮ್। 

ಚಾಣ ರಮುಷಿಟಕ್ಾಪಾತಃ ಪಾತನಂ ಮಾತುಲಸಯ ಚ॥85॥ 

ಸ್ತ್ೀಪರಲಾಪಸಮಾಧಾನಂ ಪತೃಮಾತೃಪರಮೀಚನಮ್। 

ಉಗರಸ ೀನಾಧಿಪತಯಞ್ಚ ತಥಾ ಗುರುಕುಲ ೀ ಸ್ತಾರ್ತಃ॥86॥ 

ಗುರುಪುತರಸಮುದಾಧರಃ ಪ ರೀಷ್ಣಂ ಚ  ೀದಧವಸಯ ತು। 

ಗ  ೀಪಸ್ತ್ೀರ್ಾಂ ಸಮಾಧಾನಂ ಪುನರಾಗಮನಂ ತಥಾ॥87॥ 

ಸ ೈರನಿಧಿಕ್ಾಸಮಾಧಾನಂ ಅಕ ರರಪ ರೀಷ್ಣಂ ತಥಾ। 

ಚತಾವರಂಶತ್ ತಥಾಷ್ೌಟ ಚ ಪೂವಾಿಧ ೀಿ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥88॥ 

ದಶಮಸೆನಧಃ  (ಉತಿರಾಧ್ಿಃ) 
ಅಸಿ್ತಪಾರಸುಾಕಿವಾಕ್ ಯೀನ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಮಾಗಧ್ಸಯ ಚ। 

ಜರಾಸನಧಸಮಾನಿೀತಸ ೈನಯಸಯ ಬಹುಶ ್ ೀ ವಧ್ಃ॥89॥ 

ಗ  ೀಮನಾಿರ  ೀಹಣಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಶೃಗಾಲಸಯ ವಧ್ಃ ಸೃತಃ। 

ವ ೈನತ ೀಯಸುಿರ್ತಃ ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ಕ್ತರೀಟಾಗಮನಂ ತದಾ॥90॥ 

ಗ  ೀಮನಿದಾಹನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಮಥುರಾಗಮನಂ ಸೃತಮ್। 

ದಾವರವತಾಯಶಚ ಕರಣಂ ಸಾಾಪನಂ ಸವಜನಸಯ ಚ॥91॥ 

ಗುಹಾಪರವ ೀಶಃ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಯವನಸಯ ವಧ್ಸಿಥಾ। 

ಮುಚುಕುನಾಸುಿರ್ತಃ ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ದಾವರಕ್ಾಗಮನಂ ಸೃತಮ್॥92॥ 

ರುಕ್ತಮಣಿೀಹರಣಂ ರುಕ್ತಮ ಮಾನಭಙ್ಗಃ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಃ। 

ಜಾಮಬವತಾಯ ವಿವಾಹಶಚ ಸತಾರಜಿತಾಯಸಿಥ ೈವ  ಚ॥93॥ 

ಭದಾರನಿೀಲಾಮಿತರವಿನಾಾಲಕ್ಷರ್ಾನಾಂ ಸಮಸಿಶಃ। 

ನರಕಸಯ ಚ ಸಂಹಾರಃ ಕನಾಯನಾಂ ದಶಿನಮ ಸೃತಮ್॥94॥ 
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ಸವಗಿಸಯ ದಶಿನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ದ ೀವಾನಾಂ ಚ ಪರಾಜಯಃ। 

ಪಾರಜಾತಸಯ ಹರಣಂ ದಾವರಕ್ಾಗಮನಂ ಸೃತಮ್॥95॥ 

ಷ್  ೀಡಶಸ್ತ್ೀವಿವಾಹಶಚ ಪರದುಯಮನಜನನಂ ತಥಾ। 

ಪೌಣೂಿಕಸಯ ವಧ್ಃ ಪ್ರೀಕಿಃ ಕ್ಾಶ್ಸಂದಿೀಪನಂ ತಥಾ॥96॥ 

ರುಕ್ತಮಣಿೀಕೃಷ್ಣಯೀಃ ಪ ರೀಮಕಲಹಃ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಃ। 

ನಾರದಾಗಮನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ವಿಶವರ ಪಪರದಶಿನಮ್॥97॥ 

ರಾಜಸ ಯಸಮಾರಮಿೀ ಜರಾಸನಧವಧ್ಸಿದಾ। 

ರಾಜಸ ಯಸಮಾಪಿಶಚ ಧ್ ಯತ  ೀಪಕರಮಣಂ ತಥಾ॥98॥ 

ವನವಾಸಃ ಪಾಣೂವಾನಾಂ ಸಾಲವಯುದಧಮತಃ ಪರಮ್। 

ಪ್ರೀಕಿಂ ರಾಮಸಯ ಮಹಾತಯಂ ವಿವಿದಸಯ ವಧ್ಸಿಥಾ॥99॥ 

ಯಮುನಾಕಷ್ಿಣಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಕುರುಪುಯಾಿಃ ಪರಕಷ್ಿಣಮ್। 

ತಥಾ ಸಾಮಬವಿವಾಹಶಚ ಶುರತದ ೀವಪರಸನನತಾ॥100॥ 

ಬಕ್ಾಸುರವಧ್ಶ ೈವ ಶುರರ್ತಗಿೀತಾ ತತಃ ಪರಮ್। 

ವಿಶ್ಷ್ಟಕ್ೌರವವಧ  ೀ ಧ್ಮಿಸಾಮಾರಜಯವಣಿನಮ್॥101॥ 

ಸುದಾಮದಿವಜಮಾಹಾತಯಂ ಅಶವಮೀಧ್ಸಮುನನರ್ತಃ। 

ರಾಾರಹಮಣಸಯ ಚ ಪುತಾರರ್ಾಂ ಆಧಾನಂ ಚ ಸವಧಾಮತಃ॥102॥ 

ಪ್ರೀಕಿಞ್ಚಚವಭೃಥಸಾನನಂ ದನಿವಕ್ವಧ್ಃ ಸೃತಃ। 

ಷ್  ೀಡಶಸ್ತ್ೀವಿಹಾರಶಚ ಪುತರಪೌತರಸಮುನನರ್ತಃ। 

ತರಾಧಿಕಂ ಶತಮಧಾಯಯಾ ದಶಮೀಽಸ್ತಮನ್ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥103॥ 

ಏಕ್ಾದಶಃಸೆನಧಃ 
ಶೌರನಾರದಸಂವಾದ  ೀ ವಿದ ೀಹ ೀನ ಚ ಯೀಗಿನಾಮ್। 

ಸಾಮಾಬಪರಾಧಾಚಾಛಪಸುಿ ಯದ ನಾಂ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಮ್॥104॥ 

ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ಸುಿರ್ತಸುಿ ದ ೀವಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣವಾಕಯಮತಃ ಪರಮ್। 

ಕೃಷ್ ಣೌಪಗವಿಸಂವಾದ  ೀ ಮನಸಃ ಕ್ಾರಣತವತಃ॥105॥ 
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ಅವಧ್ ತಕಥಾ ಚಾತರ ಬಹುಗುವಿೀಿ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾ। 

ಹರ ೀಧಾಯಿನಪರಕ್ಾರಶಚ ತಾರತಮಯಂ ತಥ ೈವ ಚ॥106॥ 

ವರ್ಾಿನಾಮಾಶರಮಾರ್ಾಂ ಚ ಧ್ಮಾಿಃ ಪ್ರೀಕ್ಾಿಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್। 

ಆವನಿಿಕಸಯಚರತಂ ಕ್ತರಯಾಯೀಗಸಮುನನರ್ತಃ॥107॥ 

ರ್ತರಗರ್ಾನಾಂ ಫಲಪಾರಪಿಃ ಶುದಾಧಾಶುದಿಧೀ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತ ೀ। 

ಕೃಷ್ಾಣಜ್ಞಯಾ ಚ  ೀದಧವಸಯ ಬದರೀಗಮನಂ ಸೃತಮ್॥108॥ 

ಉತಾಪತಾನಾಂ ದಶಿನಂ ಚ ಪರಭಾಸಗಮನಂ ತಥಾ। 

ಮೈರ ೀಯಪಾನಾದನ  ಯೀನಯಂ ಯದ ನಾಂ ನಾಶ ಈರತಃ॥109॥ 

ದ ೀಹತಾಯಗಸುಿ ರಾಮಸಯ ಪಪಪಲ  ೀಪಸಾಸಂಸ್ತಾರ್ತಃ। 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಮಾಗಮನಂ ಸವಲ  ೀಕಗಮನಂ ತಥಾ॥110॥ 

ಪಾಥಿಸಾಯಗಮನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಶವಾನಾಂ ದಾಹನಂ ತಥಾ। 

ಪಾಥಾಿನಾಂ ಮ ಲರ ಪ ೈಕಯಪಾರಪಿರುಕ್ಾಿ ತತಃ ಪರಮ್। 

ಏಕರ್ತರಂಶರ್ತರಧಾಯಯಾಃ ಸೆನ ಧೀಽಸ್ತಮನ್ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ॥111॥ 

ದಾವದಶಸೆನಧಃ 
ಭವಿಷ್ಯದಾರಜಚರತಂ ಯುಗಸಙ್ಕಖಾ ಸಮಾಸತಃ। 
ಆಯುಹಾರಿಸ  ೀ ದುರಾಚಾರ  ೀ ವರ್ಾಿಶರಮವಿಲ  ೀಮತಃ॥112॥ 
ಪರಕ್ಷಿದಾರಜಶುಕಯೀಃ ಸಂವಾದಸಯ ಸಮಾಪನಮ್। 
ತಥಾ ವ ೀದವಿಭಾಗಶಚ ವ ೀದಾನಾಂ ಪರಚಯಸಿಥಾ॥113॥ 
ಯಾಜ್ಞವಲೆಾಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ರ  ೀಮಹಷ್ಿಣಸ ತಯೀಃ। 
ಮಾಕಿರ್ ೂೀಯಸಯ ಚರತಂ ವಟ್ಪ್ಪತರಸಯ ದಶಿನಮ್॥114॥ 
ಜಗತ  ೀ ದಶಿನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಉದರ ೀ ರಾಾಲಕಸಯ ಹಿ। 
ವರದಾನಂ ತಥಾ ಪ್ರೀಕಿಂ ಮಾಕಿರ್ ೂೀಯಸಯ ರುದರತಃ॥115॥ 
ಪರತ ಯೀಕಮಾಸಸಞ್ಚಚರಃ ಸ ಯಿಸಯ ಸಸಮ ಹತಃ। 
ಪುರಾಣಕಥನಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಧಾಯನಂ ವಿಶಾವತಮನ  ೀ ಹರ ೀಃ॥116॥ 
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ಇರ್ತ ಚ  ೀಕಿಂ ದಿವಜಶ ರೀಷ್ಾಠಃ ಯತಪೃಷ್  ಟೀಽಹಮಿಹಾಸ್ತಮ ವಃ। 
ಲ್ಲೀಲಾವತಾರಕಮಾಿಣಿ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾನಿೀಹ ಸವಿಶಃ। 
ಸೆನ ಧೀಽಸ್ತಮನ್ ದಾವದಶಾಧಾಯಯಾಃ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ ಇಹ ಸವಿಶಃ॥117॥ 

ನವಗರಹಸ  ಿೀತರಮ್॥61॥ 
ಓಂ॥ ಭಾಸಾವನ ಮ ಭಾಸಯೀತಿತವಂ ಚನಾಿಶಾಚಹಾಿದಕೃದಿವ ೀತ್। 

ಮಙ್ಗಲ  ೀ ಮಙ್ಗಲಂ ದದಾಯದುಬಧ್ಶಚ ಬುಧ್ತಾಂ ದಿಶ ೀತ್॥1॥ 

ಗುರುಮೀಿ ಗುರುತಾಂ ದದಾಯತೆವಿಶಚ ಕವಿತಾಂ ದಿಶ ೀತ್। 

ಶನಿಶಚ ಶಂ ಪಾರಪಯತು ಕ್ ೀತುಃ ಕ್ ೀತುಂ ಜಯೀಪಿಯೀತ್॥2॥ 

ರಾಹುಮೀಿ ರಾಹಯೀದ  ರೀಗಂ ಗರಹಾಃ ಸನುಿ ಕರಗರಹಾಃ। 

ನವಂ ನವಂ ಮಮೈಶವಯಿಂ ದಿಶನ ಿವೀತ ೀ ನವಗರಹಾಃ॥3॥ 

ಶನ ೀ ದಿನಮರ್ ೀಃ ಸ ನ  ೀ ಹಯನ ೀಕಗುಣಸನಮರ್ ೀ। 

ಅರಷ್ಠಂ ಹರ ಮೀಽಭಿೀಷ್ಟಂ ಕುರು ಮಾ ಕುರು ಸಙ್ೆಟ್ಪ್ಮ್॥4॥ 

ಹರ ೀರನುಗರಹಾಥಾಿಯ ಶತ ರರ್ಾಂ ನಿಗರಹಾಯ ಚ। 

ವಾದಿರಾಜಯರ್ತಪ್ರೀಕಿಂ ಗರಹಸ  ಿೀತರಂ ಸದಾ ಪಠ ೀತ್॥5॥ 

ಪವನಪಞ್ಚರತನಮಾಲ್ಲಕ್ಾ॥62॥ 
ಓಂ॥ ವಿೀತಾಖಿಲವಿಷ್ಯೀಚಛಂ ಜಾತಾನನಾಾಶುರಪುಲಕ್ಾಮತಯಚಛಮ್। 
ಸ್ತೀತಾಪರ್ತದ ತಾದಯಂ ವಾತಾತಮಜಮದಯ ಭಾವಯೀ ಹೃದಯಮ್॥1॥ 

ತರುರ್ಾರುಣಮುಖಕಮಲಂ ಕರುರ್ಾರಸಪೂರಪೂರತಸಮುದರಮ್। 
ಸಞ್ಕಜೀವನಮಾಶ ೀ ಮಞ್ುಜಲಮಹಿಮಾನಮಞ್ಜನಾರಾಾಗಯಮ್॥2॥ 
ಶಮಬರವ ೈರಶರಾರ್ತಗಮಮುಬಜದಲಲ  ೀಚನನ  ೀದಾರಮ್। 
ಕಮುಬಗಲಮನಿಲವರಷ್ಠಂ ಬಿಮಬಜವಲ್ಲತ  ೀಽಷ್ಟಮೀಕಮೀವ ಲಮಬೀ॥3॥ 
ವಾನರನಿಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದಾನವಕುಲಕುಮುದರವಿಕರಸದೃಕ್ಷಮ್। 
ದಿೀನಜನಾವನದಿೀಕ್ಷಂ ಪವನತಪಃ ಪುಞ್ಜಪಾಕಮದಾರಕ್ಷಮ್॥4॥ 

ದ ರೀಕೃತಸ್ತೀತಾರ್ತಿಃ ಪರಕಟಿಪೀಕೃತರಾಮವ ೈಭವಸ ಫರ್ತಿಃ।  

ದಾರತದಶಮುಖಕ್ತೀರ್ತಿಃ ಪುರತ  ೀ ಮಮ ಭಾರ್ತ ಹನ ಮತ  ೀ ಮ ರ್ತಿಃ॥5॥ 
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ಏತತಪವನಸುತಸಯ ಸ  ಿೀತರಂ ಯಃ ಪಠ್ರ್ತ ಪಞ್ಚರತಾನಖಯಮ್। 
ಸ  ೀಽಸಾವಖಿಲಭಯಭ  ಯೀ ಮುಕಿಃ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿಭಾಗಿವರ್ತ॥5॥ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿಾೀಗದಯಮ್॥63॥ 
ವಾಣಿೀವಿರಚಿತಾನಿೀಲವ ೀಣಿೀಮಧ್ುರರ  ೀಚಿಷ್ಾ। 

ಶ ್ ೀಣಿೀಕೃತಲಸನಾನಸಾಮಣಿಂ ಪದಾಮಲಯಾಂ ನುಮಃ॥ 

ಓಂ॥ ಯಾ ವಿಧಿಖಗ ೀಶಶತಮುಖಮುಖಲ ೀಖಕ್  ೀಟಿಪೀರಕ್  ೀಟಿಪಮಣಿಕ್ಾನಿಿಛಟಾವಿಗುಣಿತ 

ನಖರುಚಿನಿಚಯಾ॥ ಅಲಯಾ॥ ಸುರವಧ್ ಧ್ಮಿಮಲ  ಿೀತುಫಲಿಮಲಿ್ಲೀ-

ಪರಭರಮದಿಿಮರಸವರಸಾನಿಾಿೀಭವನಮಞ್ಕಜೀರಮಞ್ುಜಸ್ತಞ್ಚಜರಞ್ಕಜತಚರರ್ಾ। ಕರುರ್ಾಭರರ್ಾ॥ 

ಅನಙ್ಗನಿಕಷ್ಾಯಿತಜಙ್ಕರ। ನಿರಸಿ ಸಮಸಿದ ಷ್ಣ ಸಙ್ಕರ। 

ಊರ ದರೀಕೃತಕರರಾಜಕರಾ। ಕಟಿಪತಟ್ಪ್ಲಸ್ತತನವರತನಖಚಿತಕನಕಕ್ಾಞ್ಕಚೀರುಚಿರಾ। 

ಅಮಲಚ ೈಲಾವೃತನಿತಮಾಬ। ಭಕಿಜನದತಾಿವಲಮಾಬ ನಾಭಿಗಭಿೀರಾಲವಾಲ-

ದ ವಾಿಙ್ುೆರಶಙ್ಕೆಕೃದ  ರೀಮರಾಜಿವಿರಾಜಿತಾ। ಮುನಿಜನಪೂಜಿತಾ। 

ಕುಮಿಿಕುಮಾಿಕ್ಾರಾಹಙ್ಕೆರಶುಚಶಾತಕುಮಿೀಷ್ದಿಗನವಲಗಾನ। ಆನನಾಸ್ತನ ಧೌ ನಿಮಗಾನ। 

ರ್ತರವಲ್ಲವಿೀಚಿೀನಸೌನಾಯಿಕ ಪಾರ  ೀದರಾ। ಕರಕಙ್ೆಣಝಣತಾೆರ-

ನಿಜಿಿತಧ್ನುಷ್ಟಙ್ಕೆರಾ। ಅಮರಪರವಾರಾ। ಪಾರಣನಾಥಪರರಮಿಸಂರಮಿ-

ನಿರತಭುಜಯುಗಳರತಾ। ಹರಪಾದರತಾ। ಪದಮರಾಗಮಣಿಪರಣತಶಾರ್ಾನಖಶ ್ ರೀಣಿೀ। 

ಕುಶ ೀಶಯಕ್  ೀಶ ್ ೀಲಿಸಹಾರಣಿೀ। ವಿವಿಧ್ಭ ಷ್ಣಭ ಷಿತಾಙ್ುಗಲ್ಲೀಪಲಿವಾ। 

ಸಮುದ  ರೀದಿವಾ। ಅನಾದಾಯನನಿಹರನಿಬದಧ-

ಪರಮಮಙ್ಗಳಮಣಿಮಞ್ುಜಸ ತರಶ ್ ೀಭಿತಕಮುಬಸಹ  ೀದರಕನಧರಾ। ವಿವ ೀರಸಾದಸೃಕ್ 

ಶ ್ ೀಣಿೀಧ್ರಾಧ್ರಾ। ಕುನಾವೃನಾಹೃದಾಯಮಾನದನಾಿವಳಿೀ। ವದನಾಮುಬಜ-

ವಿಲಸದಲಕ್ಾವಳಿೀ। ಮುಖಮುರುವೃನಾಿಯಮಾನಚುಬುಕ್ಾ। ಲಪನಲಾವಣಯದುಗಾಧಮುಬಧಿ-

ಬುದುಬದಿೀಭ ತನಾಸಾಮೌಕ್ತಿಕ್ಾ। ಕರ್ಾಿನಾಿಯತನಯನಾಸಮಾಕ್ಷಿಪಿನಿೀಲ  ೀತಪಲಾ। 

ಶಮಬರಾರಾರ್ತಶರಾಸನ  ೀಪಾಸಯಮಾನಭ ರಲತಾಯುಗಳಾ। ಸ್ತನ ಧರವಿಶ ೀಷ್-

ವಿಶ ೀಷಿತಫಾಲಲ್ಲೀಲಾಧಿಕೃತಾದರಿಶಶಾಙ್ಕೆ। ನಿರಾತನಾೆ। ಗಣೂತಳ ೀ 

ಪರರ್ತಫಲ್ಲತತಾಟ್ಪ್ಙ್ಕೆ। ವಾಣಿೀನಾಾಿಣಿೀಲಗನಸ್ತನಗಧಕ ಚ ಚಯವಿಲಸಚಿಛಖಣಿೂಗಣವದನ ೀನ 

ದಾಸ್ತೀಕೃತಹಿಮಕ್ತರರ್ಾ। ಮತಾಯಿಮತಾಯಿಚಿನಾವ ೀದ  ೀದಿತಾಮಿತಾನನಿಗುರ್ಾ। 
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ಬರಹಮರ್ಾಕ್  ೀಟಿಪಗುರ್ಾಧಿಕ್ಾ। ಜ್ಞಾನ ೀ ತವನನಿಗುರ್ಾಧಿಕ್ಾ। ಹರ ೀರನಿಗುರ್ಾವಮ। 

ನಿರುಪಮಾ। ಈಶಾದನಯತರ ಸವಾಿತಾರನಾಲ  ೀಚನ ೀಽಪ ಕರತಲಾಮಲಕದಶ ೀಷ್ 

ವಿಶ ೀಷ್ವದಿವಶವಂ ಜಾನರ್ತೀ। ತಥಾಽಪ ಕ್ಷರ್ಾನನಾಿಂಶ ೀ ಅಪ ಹರ ೀಗುಿಣಗರ್ಾನಿೀಕ್ಷಿತುಂ 

ದಕ್ಷಾಽಪ ನ ತ ೀಷ್ಾಮನಿಂ ಪಶಯರ್ತೀ। ಕ್ತಂ(ಚ) ಕ್ಷರ್ ೀ ಕ್ಷರ್ ೀ ನವನವವಿಶ ೀಷ್  ೀಪಲಮಿೀನ 

ತತಿತೌೆತ ಹಲಪಾರಾವಾರ ೀ ಅಪಾರ ೀ ಗಾಹಮಾನಾ।ತಾನ ೀವ ವಿಶ ೀಷ್ಾತ್ ಪುನಃ 

ಪುನಧಾಯಿಯಮಾನಾ। ಪುನವಿಿಶ ೀಷ್ದಶಿನವರ್ತೀ। ಪುನರಾಶಚಯಿವರ್ತೀ। 

ಈಶಗುರ್ಾಂಶಮಪ ನ ಕಲಯರ್ತೀ। ಅಪ ಚ ಕಟಾಕ್ಷಲ ೀಶ ೀನ ವಿಧಿಮುಖ್ಾನಾಂ 

ಲ  ೀಕ್ಾನಾಂ ಸೃಷ್ಾಟಾದಿಕರ್ತರೀಿ ತತ ಿೀಲಪರದಾರ್ತರೀ। ವಿರಞ್ಕಚತೃಣಿೀಕರಣ-

ತೃಣವಿರಞ್ಕಚೀಕರರ್ ೀ ಶಕ್ಾಿ। ಹರರ್ಾ ಭುಕಿಗುಣಸಾರಭ  ೀಗಸಕ್ಾಿ। ನಿತಯಮುಕ್ಾಿ। 

ವಾಯ ದಪದಾಮದಿರ ಪ ೀಣ ನಾನಾಪರಕ್ಾರ ೀಣ ಹರಂ ಪೂಜಯನಿಿೀ। 
ಹರಪೂಜಾರ್ತಮಕ್ಾಶ ೀಷ್ಕ್ತರಯಾಂ ಕುವಿರ್ತೀ। ಭಕ್ಾಿಜ್ಞಾನ ತಮೀಹರನಿಿೀ। ಮನಾಸ್ತಮತ ೀನ 

ಚನಿಾಿಕ್ಾಂ ಜಯನಿಿೀ। ಅನನ ೈವ ೀಿದ ೈಃ ಹರಂ ಸುಿವನಿಿೀ। ಸ  ಿೀತ ರೀಣ ತುಷ್ಾಟ ಸಂಹೃಷ್ಾಟ 

ಹರರರ್ತಪಾರ್ತರೀ ಜಗಜಜನಯಿರ್ತರೀ। ರಾಾಹಾಯನಿರಸವಿಸಮಪತರದಾರ್ತರೀ। ಶ್ರೀಹರಪರಯತಮಾ। 

ರಮಾಽಸಾಮನ್ ಪಾತು ಪಾತು॥ ಯಸೌ್ೌತಯನ ೀನ ಗದ ಯೀನ ಹೃದ ಯೀನ ಹರವಲಿಭಾಮ್। 

ಇನಿಾರಾ ವಸತ ೀ ತಸಯ ಮನಿಾರ ೀ ವದನ ೀ ಚ ವಾಕ್। 

ಹಯಗಿರೀವದಣೂಕಮ್॥64॥ 
ಓಂ॥ ಜಯಜಯ ತುರಙ್ಕಗಸಯನಸ  ಿೀ- ಮುಖ್ಾನಿನಗಿತಾನನಿ-ವ ೀದಾದಿ-
ವಿದಾಯಪರರಾ  ೀಧಿೀಕೃತಾಮಿೀಜಸಮ ಿತಹ ೀಷ್ಾರವೀನಿನಜಿಿತಾಶ ೀಷ್-ದ ೈತ ೀಯ ಲಕ್ಷಾಾಾ 
ಅಮೃತ ೀನಾನಿಶಂ ಸ್ತಚಯಮಾನಾಙ್ಗರಾಕ್ ೀನುಾಕ್  ೀಟಿಪಪರರ್ತೀಕ್ಾಶದ ೀಹಪರಭಾ-
ಭಾಸ್ತತಾರಾಾಜತಗಭಾಿಣೂರಾಾಹಾಯನಿರಾನಮರಧಾರ್ತರೀರರುದ ರೀನಾಿಮುಖ್ಾಯಮರವಾರತ-
ಕ್  ೀಟಿಪೀರಮಾಣಿಕಯಕ್ಾನಿಿಚಛಟಾರಾಜಿತಾಙ್ಘ ರಿೀಶರಚಛನಾಿಹೃನಮನಿಾರಧಾವನಿರಾಶ ೀಃ 
ಪರಪನಾನಮರಾನ  ೀಕಸಿವಂಪುರಾದ ೀವ ನಾರಾಯರ್ಾಖ್ ಯೀನ ರ ಪ ೀಣ ಲ  ೀಕಂ ಸವಗಭ ೀಿ 
ನಿಧಾಯ ಶ್ರಯೀ ರಾಾಹುಯುಗಾಮನಿರ ೀಸಂಸ್ತಾತಸ್ನ್ ಸ್ತಸೃಕ್ಷುಸಿವಮಾದೌ 
ವಿಧಾತಾರಮಾಸೃಜಯ ತತ್ತರಯಾಗ  ಹಯಗಿರೀವರ ಪಂ ಸಮಾಸಾಾಯ ದ ೈತಾಯಧ್ಮಂ 
ಲ  ೀಕಶತುರಂ ಮಧ್ುಂ ಕ್ ೈಟ್ಪ್ಭಾಖಯಂ ಚ ಚಕ್ ರೀಣ ಹತಾವ ಪುನಲ  ಿೀಿಕಸಂರಕ್ಷರ್ಾಥಿಂ 
ಝಷ್ಾಧಾಯವತಾರ ೈಃ ಮಹಾದ ೈತಯಸಙ್ಕರಂಶಚ ನಿಮಿಥಯ ಲ  ೀಕ್ಾನ್ ಸದಾ ಪಾಹಿ ಭ  ೀ 
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ದ ೀವ ಯಸಾಿವಂ ಮನುಷ್  ಯೀತಿಮೀ ದುಗಧಪಾಥ  ೀಧಿಮಧ್ಯಸಾ ಸುಶ ವೀತ-ನಾಮೀ-
ಲಿಸದಿಾವೀಪಮಧ ಯೀ ಸುಸನಾಿನವೃಕ್ಷಾವಲ್ಲೀವ ೀಷಿಟತ ೀ ಸನಮಣಿಸಿಮಿಯುಕ್ ಿೀ ಮಹಾ-ಮಣಟಪ ೀ 
ತತರ ಪಙ್ಘ ೆ ೀರುಹ ೀ ಕಣಿಿಕ್ಾಯಾಂ ಸುಧಾಸ ರ್ತಬಿಮಬೀ ಮಹಾಯೀಗಪೀಠ ೀ ನಿಷ್ಣಣಂ 
ನಮದ ಾೀವತಾಮೌಲ್ಲಮನಾಾರಮಾಲಾಸರವನಾಮಕರನಾದರವಕ್ಷಾಲ್ಲತ ೀನಾಂಕುಶ-
ಚಛತರಪಾಟಿಪೀನವಜಾರಮುಬಜಾತ  ೀಧ್ವಿರ ೀಖ್ಾಙ್ಘಕೆ ತ ೀನಾಂಘರಯುಗ ಮನ ಸಂರಾಜಿತಂ 
ಶ ವೀತಕ ಮಾಿಭಗುಲಫಂ ಲಸಜಾಜನುಯುಗಮಂ ದಿಶಾದನಿಿಶುರ್  ೂೀಪಮೀರುದವಯಂ 
ದುಗಧಸ್ತನಧವನಿರೀಯೀಪಮೀನಾಚಛಕ್ೌಶ ೀಯವಸಾ್ಭಿರಾಮೀಣ ಭಾಸವನಿನತಮಬೀನ ಯುಕಿಂ 
ವಿಯದಾವಹಿನಿೀವತುಿಲಾವತಿಗಮಿಿೀರನಾಭಿೀಸರಸಿ್ತೀರಸಞ್ಚಜತ-
ರ  ೀಮಾವಲ್ಲೀಮಣಿೂತ ೀನ  ೀದರ ೀರ್ಾಞ್ಕಜತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತ  ೀರುಸಾಲಂ ಶ ೀಷ್-
ಭ  ೀಗಾಭಹಸ ೈಶಚತುಭಿಿಸ್ದಾ ಶಙ್ೆಮುಕ್ಾಿಕ್ಷಮಾಲಾಲಸತುಪಸಿಕ್  ೀದ  ಬೀಧ್-
ಯುಕ್ಾಿರವಿನಾಾನಿ ಸಮಯಗ್ ದಧಾನಂ ರಣದಿೃಙ್ಗಸಂಸಕಿಸಮುಫಲಿಮನಾಾರ-
ಮಾಲಾವಲ್ಲೀಲಗನಸತೆಣಠಶ ್ ೀಭಾಭಿರಾಮಂ ಶಶಾಙ್ಕೆಂಶುಸಙ್ಕೆಶ ಸತ ೆೀಸರವಾರತ-
ಕ್ ೀಶಾವಲ್ಲೀಮಣಿೂತಂ ದನಿಕ್ಾನಿಿಚಛಟಾಭಾಸ್ತತಾಶಾವಕ್ಾಶಂ ದಲತಪದಮ ಪತಾರಯತಾಕ್ಷಂ 
ಸುಫರದಾಕ್ಷಿರ್ಾವತಿ ಶಙ್ಖಪರರ್ತೀಕ್ಾಶಕಣಿಂ ಲಸನಮಸಿಕಂ ದಿವಯಮುಕ್ಾಿಮಯೀದಾರ-
ಕ್  ೀಟಿಪೀರಕ್ ೀಯ ರಹಾರಾವಲ್ಲೀಮೀಖಲಾದಯಖಿಲ ೈಭ ಿಷ್ರ್ ೈಭ ಿಷಿತಂ ಚನಾನಾ-
ಚಚಿಿತಾಶ ೀಷ್ಗಾತರಂ ಸದಾಮ ರ್ತಿಮದ ವೀದಶಾಸ ್ೀರ್ತಹಾಸಾದಿವಿದಾಯವಲ್ಲೀ-ಸ ೀವಿತಂ 
ಶ್ರೀಸರ್ತೀಚಞ್ಚಲಾಪಾಙ್ಗನಿೀರಾಜಿತಂ ಬರಹಮರುದ ರೀನಾಾಿದಿವನಾಾಂ ಸನಮನಃ ಪಙ್ೆಜ ೀ ಚಿನಿಯನ್ 
ದ ೀವ ರಾಾರಹ ಮ ಹರದ  ರೀಮಯಾಲ್ಲಪಿಕ್ ೀರಙ್ಗವಲಿ್ಲೀ-ಸುಶ ್ ೀಭಾಞ್ಕಚತ ೀ ಸಿಣಿೂಲ ೀ 
ಶ ವೀತಕ್ೌಶ ೀಯವಸಾ್ವೃತ ೀ ಮಾಲರ್ತೀಮಲಿ್ಲಕ್ಾದಿ-ಪರಸ ನಾವಲ್ಲೀಮಣಿೂತ ೀ 
ಚಕರಪದಾಮದಿಸನಮಣೂಲ  ೀಪ ೀತಪೀಠ ೀ ಯಥಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ಾ ರಾಾಹಯವಹೌನ ನಿಜಾನಿಸಾಮಗಿನಂ 
ಸಮಾಕೃಷ್ಯ ಮನಾ್ಕ್ಷತ ೈಃ ಸಾಾಪಯಿತಾವ ಆವಜಿಯನಿಿ ಸಮ ತದವದಬಹಿಯೀಿಗಮಾಗ ೀಿಣ 
ಹೃತಪದಮಮಧ್ಯಸಾಮಿೀಶಂ ಸವಬಿಮಬೀ ಪರರ್ತಷ್ಾಠಪಯ ನಿತಯಂ ತವದಷ್ಾಟಕ್ಷರ ೀರ್  ೀಕಿಮಾಗ ೀಿಣ 
ಸಮ ಪಜಯನ್ ವತಿತ ೀ ದ ೀವ ಯದಾವ ಸುವರ್ಾಿದಿಸಲ  ಿೀಹಪತ ರೀಷ್ು ವಾ 
ಭ ಜಿಪತ ರೀಷ್ು ವಾ ಪಟ್ಪ್ಟವಸ ್ೀಷ್ು ವಾ ವಹಿನ-ಪೂರಾಾಿಣದಿಗಾರಜದನಾಿರಕ್ ೀಷ್ು 
ಕರಮಾದ ೀಕವಣಿಂ ತವದಿೀಯಂ ಲ್ಲಖಿತಾವಽಥ ಪಞ್ಚಚಕ್ಷರಂ ಗಾರುಡಂ ಚಾಷ್ಟವಣಿಂ 
ಸವರಾನುಷ್ುಟಭಂ ಸಮಯಗಾಲ್ಲಖಯ ತದವ-ದಬಹಿಯೀಿಗಮಾಗ ೀಿ ಅಶರೀರಾ(ಽನಙ್ಕಗ)ಕ್ಷರ ೈಃ 
ಕ್ಾದಿಕ್ಷಾನ ೈಃ ಕರಮಾದ ವೀಷ್ಟಯಿತಾವ ತತ  ೀ ವಯೀಮಯುಗಮಂ ಧ್ರಾಮಣೂಲ ೀ ದಿಕಪರ್ತೀನಾಂ ಚ 
ಬಿೀಜಾನಿ ಸಂಲ್ಲಖಯ ತವದಿಬಮಬ-ವದಗನಧಪುಷ್  ಪೀಪಹಾರಾದಿಭಿಭಿಕ್ತಿಭಾವ ೀನ ಸಮ ಪಜಯ 
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ಸನಮನ್ಸ್ತದ  ಧೀ ಭವ ೀತಿಸಯ ವಕ್ ್ೀ ಸ್ತಾರಾ ಶಾರದಾ ತಸಯ ಗ ೀಹ ೀ ಧ್ುರವಾ ಶ್ರೀಃ ಸವಯಂ ತಸಯ 
ದಾಸಾ ನೃಪಾಲಾದಯಃ ತಸಯ ಭಕ್ತಿಭಿವ ೀಚಾಛಶವರ್ತೀ ತಸಯ ವಿದಾಯಃ ಸುಫರನಾಶುರತಪರಜ್ಞಯಾ 
ತಸಯ ಪುತಾರದಿವೃದಿಧ-ಭಿವ ೀತಿಸಯ ವಾಞ್ಚಛ ಲಭನ ಿೀಽಖಿಲಾ ದ ೀವ ಯದಾವ 
ಮನ  ೀಜಿಞ್ಜಪೂಕ್  ೀ ಭುರವೀ-ರನಿರ ೀ ತಾವಂ ಸಮಸಾಿಗಮಾನುದಿಗರನಿಂ ಸಮಾಚಿನಾ 
ತತ ೈವ ದಿೀಘಾಿನಿವತಂ ಬಿನುಾ-ಯುಕಿಂ ಚತುಯೀಿಷ್ಮರ ಪಂ ಮನುಂ ಸಾವನಿವತಂ 
ಸಮಯಗುಚಾಚಯಿ ಸಾಯಂ ಮುಖ್ ೀ ಮುಕಿನಾಮಾಸನ ೀ ಸನಿನವ ೀಶಾಯನಿಲಂ ವ ೀಳಯಾ 
ಪೂರಯನ್ ಕ್ ೀವಲ ೀ ಕುಮಿಕ್ ೀ ಸಂಸ್ತಾತಸ್ನ್ ತದ ಧಿವೀಿಕೃತ ೀ ಸವಸಯ ಜಿಹಾವಗರಭಾಗ ೀನ 
ರನಧಿಂ ನಿರುಧ  ಯೀದಗತಂ ಸ  ೀಮನಿೀತಂ ಪರಾ ೀತರತಯಹಂ ತಸಯ ಗಿೀವಾಿಣವಾಣಿೀ ವಶಾ ತಸಯ 
ಪಾತಞ್ಜಲಂ ಸಾಯಜಜಲಂ ತಸಯ ಭಾಟ್ಪ್ಟಂ ಘರಟ  ಟೀದಧಪಷ್  ಟೀಪಮಂ ತಸಯ ತಕಿಸುಿ ಪಾಣಿಸಾ-
ಕಕಿನುಧಕ್ಾ ತಸಯ ವ ೈಯಾಯಸ್ತಕ್ತೀ ಗಿೀಮಿರುನ ಮಚಕ್ತೀ ಸ ೈಷ್ ವಾದ ೀಷ್ು ಪಞ್ಚಚನನ  ೀ ದ ೀವ 
ಯೀ ವಾ ಧ್ೃತಂ ರಾಾರಹಿಮಕ್ಾಪಾಚಿತಂ ತಥಾ ಕಙ್ುಗಣಿೀಬಿೀಜಜಾಲಾನಿ ವಾಚಾಽಭಿಮನ್ಾ 
ತವದಿೀಯೀನ ಮನ ್ೀಣ ನಿತಯಂ ಪರಾ ೀತಾಖದಯೀತಿಸಯ ವಕ್ ್ೀ ಕವಿತವಂ ಸುಧಾಸಮಿಮತಂ 
ಸಮಿವ ೀತಿಸಯ ಬುದಿಧಬಿಹುಗರನಾಸನಾಧರಣಿೀಸಾಯತರಭ  ೀ ದ ೀವ ಯತ ಿೀ 
ಪದಾಮಿೀಜಶೌಚ  ೀದಕಂ ಶ್ಲಪಾರ್ ೀಃ ಶ್ರ  ೀಭ ಷ್ಣಂ ಯಸಯ ನಾಭುಯದಿವೀ 
ಲ  ೀಕನಿಮಾಿಣಕೃತ್ ಪದಮಭ ಃ ಯಸಯ ಪೌತ  ರೀ ಹರಃ ಸವಿಸಂಹಾರಕೃತ್ ಯಸಯ 
ನಿವಾಸರ ಪಾಃ ಸಮಸಾಿಗಮಾಃ ಯಸಯ ಪರ್ತನೀಕಟಾಕ್ಷಸಯ ಲ ೀಶ ್ ೀ ವಿಧಿೀಶ ೀನಾಿ-
ಮುಖ್ಾಯಮರಸಾಾನದ  ೀ ಯಸಯ ತಲಪಂ ಸಶ ೈಲಾಟ್ಪ್ವಿೀಸ್ತನುಧವಿಶವಮಿರಾಧಾರಕಃ ಶ ೀಷ್-
ಭ  ೀಗಿೀಶವರ  ೀ ಯಸಯ ವಾಹ  ೀತಿಮಃ ಸವಿವ ೀದಾಭಿಮಾನಿೀ ಖಗಾಧಿೀಶವರ  ೀ ಯಸಯ 
ವಕ್ಾ್ಗಿನಮಧ ಯೀ ಸುರಾರಾರ್ತಸಙ್ಕರಃ ಪತಙ್ಕಗ ಬಭ ವುಃ ಸವಯಂ ಯಸಯ ದಿವಾಯಙ್ಗಯೀ-
ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ನೃರ್ಾಂ ರ್ತೀಥಿಕ್  ೀಟ್ಪ್ುಯತಾಪುರ್ಾಯಧಿಕ್  ೀ ಯಸಯ ವಿಜ್ಞಾನಭಕ್ಾಾಖಯ-
ಸದಾಿವಯಸಮಾಪದಕ್ಾನಾಂ ಭವ ೀದಕ್ಷಯಾನನಾಭ  ೀಗಃ ಪರಭ  ೀ ದ ೀವ ತಂ ತಾವಮಹಂ 
ಸಚಿಚದಾನನಾಮ ರ್ತಿಂ ಜಗಜಜನಮಸಂರಕ್ಷರ್ಾಜ್ಞಾನಸಂಹಾರಬನಾಧದಿಹ ೀತುಂ ನಿರಸಾಿಧಿಕಂ 
ನಿಸ್ಮಂ ಸದುಗರ್ಾಮಿೀನಿಧಿಂ ನಿತಯಮುಕಿಂ ನಿಜಾನನಾತೃಪಿಂ ವಿಭುಂ 
ನಿಗಿತಾಶ ೀಷ್ದ  ೀಷ್ಂ ನಿರೀಶಂ ಸವರ  ೀಮಾವಲ್ಲೀಕ ಪಸಂಸಾಾನಗಭಾಿಣೂಕ್  ೀಟಿಪ-ವರಜಂ 
ಮುಕಿವಾಗಿೀಶಪಕ್ಷಿೀಶದ ೀವ ೀಶಕನಾಪಿಸ ಯಾಿದಿಮುಖ್ಾಯಮರ ೈಃ ಸ ೀವಿತಂ 
ಶ್ರೀಕರಾಮಿೀಜರತ  ನೀಮಿಿಕ್ಾದಿೀಧಿರ್ತಸ  ಿೀಮಶ ್ ೀಣಿೀಕೃತಾಙ್ಘಕರಿದವಯಂ ಭಕಿ-
ಲ  ೀಕ್ಾಜಿಿತಾನ ೀಕಜನಾಮದಯಶುಷ್ಾೆಟ್ಪ್ವಿೀಪಾವಕಂಸವಿದ ೀವ ೈಕವನಾಾಂ ಲಸದಿಕ್ತಿ-ಗಮಯಂ 
ಮಹಾಯೀಗಿಹೃನಮನಿಾರಂ ಸನಿತಾನನಿಭ  ೀಗಾಸನಂ ದ ೀವದ ೀವಂ ಪರಣಮಯ ಪರಭ  ೀ 
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ಯಾಚಯೀ। 
ಸಾಧ್ುನಿನಾಾತಮಶಂಸಾಶುರತಗರನಾದುಶಾಾಸ್ವ ೀತೃತವದುಷ್ಾಟತಮಸ ೀವಾದಯನನಾಿ-
ಪರಾಧಾಲಯಂ ನಿತಯಕಮಾಿದಯನುಷ್ಾಠನದ ರಂ ದುರಾಚಾರಣಂ ಜ್ಞಾನಹಿೀನಂ ಸದಾ 
ಕ್  ರೀಧ್ಲ  ೀಭಾದಯಮಿತಾರನಿವತಂ ಸ  ವೀತಿಮಾಚಾಯಿಸ ೀವಾನಭಿಜ್ಞಂ ಕೃತಘನಂ ನೃಶಂಸಂ 
ಮಹಾಘೌಘಸ್ತನ ಧೌ ನಿಮಗನಂ ಕೃಪಾಮಿೀನಿಧ ೀ ಪಾಹಿ ನಿಶಚಞ್ಜಲಾಂ ತ ೀ 
ಪಾದಾಮಿೀಜಭಕ್ತಿಂ ಪರಭ  ೀ ದ ೀಹಿ ಸುಜ್ಞಾನವನಿಂ ಕುರುಷ್ಾವಶು ಮಾಂ ಯತ ಿೀ ಮನ  ೀಜ್ಞಂ 
ಲಸತುಪಣೂರೀಕ್ಾಯತಾಕ್ಷಂ ಪರಸನಾನನನಂ ಚಾರುಮನಾಸ್ತಮತಂ ಶ ್ ೀಭಮಾನಂ 
ಶಶಾಙ್ೆಪರಭಂ ದಿವಯಸದಗನಧಭ ಷ್ಾಮಬರಾಲಙ್ೃತಂ ಶ್ರೀಸಖಂ ಸಚಿಚದಾನನಾಮ ರ್ತಿಂ ಸದಾ 
ಮನಮನಃ ಪಙ್ೆಜಾನ ಿೀ ಸ್ತಾರಂ ಸಾಾಪಯಾನನಿಶಕ್ ಿೀ ಜಯ ವಾಜಿವಕ್ ಪರಭ  ೀ ಜಯ 
ಸ್ತನುಧಕನಾಯಪತ ೀ ಜಯ ದ ೀವಚ ಡಾಮರ್ ೀ ಜಯಾನನಿಶಕ್ ಿೀ ಜಯಾನನಾಸ್ತನ  ಧೀ 
ಜಯಗಾಧ್ರಾ  ೀಧ್ ಪರಭ  ೀ ಶ್ರೀರಮಾನಾಥ ಲ  ೀಕ್ ೈಕನಾಥಾ-ಪರಮೀಯಾಚುಯತಾನಿ 

ಗ  ೀವಿನಾ ತುಭಯಂ ನಮಸ ಿೀ ನಮಸ ಿೀ ನಮಸ ಿೀ ನಮಃ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ॥ 

ಗಙ್ಕಗಸ  ಿೀತರಮ್॥65॥ 
ತವಂ ದಿೀನ ೀಷ್ು ದಯವಾರ್ತೀರ್ತ ವಿದಿತಂ ಯದಬಿಹಮಹಸಾಿಶರಯಮ್ 

ಪಾರಪಾಿಽಥಾಚುಯತಪಾದಸಙ್ಗಮಹಿತಾ ಪಶಾಚಚಛನಾಕಂ ಶ್ರತಾ। 
ಸೌವರ್ಾಿಚಲಶೃಙ್ಗಮೀತಯ ಮುದಿತಾ ಶಮಿೀಃ ಶ್ರಃ ಸಙ್ಗತಾಽಽ 

ಪಾಯಸಾಮಕಕ್ಷಿರ್ತಮಣೂಲ ೀ ರ್ತರಪಥಗ ೀ ತುಷ್ಾಟಸಯಭಿೀಷ್ಟಪರದಾ॥1॥ 
ಆದೌ ಪಾದತಲ  ೀಧ್ವಿಭಾಗಮಹಸಾ ಯಾ ರಕಿನಿೀಲಾ ಹರ ೀಃ 

ಸವಗಿಸ್ತ್ೀಕುಚಕುಙ್ುೆಮಾಙ್ೆನಯನ  ೀಪಾನಿಶ್ರಯಾಽಭಯನಿರ ೀ। 
ಅನ ಿೀ ಶಮುಿಕಪದಿಪನನಗಗತಶ ರೀಣಿೀಜವಲಜ  ಜಾೀರ್ತಷ್ಾ 

ಜನಾಮರಭಯ ಸರಸವರ್ತೀನತನಯಾಸಙ್ಘ ಗೀವ ಗಙ್ಕಗಽಸಿ್ತ ಸಾ॥2॥ 
ಅಜ್ಞಾನಾದಯದಿ ಸಜಜನ ೀಷ್ು ರಚಿತದ  ರೀಹಾನಮಯಿ ಸವಧ್ುಿನಿ 

ಸವಸ ಫತಾಯಿ ಸುಜನ ೀಷ್ು ದ ಷ್ಣಗರ್ಾರ  ೀಪಾದವಜ್ಞಾ ತವ। 
ತಹಿಿ ತಾವಂ ಸಗರಾತಮಜಾಸ್ತಾನಿಕರಾ ಜಾನನಿಿ ಕ್ತಂ ತ ೈಃ ಪರಭ  ೀಃ 

ದ  ರೀಹಃ ಕ್ತಂ ನ ಕೃತಂ ಕ್ತಮಮಬ ನ ಹರಾವಾರ  ೀಪತಾ ಚ  ೀರತಾ॥3॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 117 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಆರಭಾಯಬಜಜಲ  ೀಕಮಾಕ್ಷಿರ್ತತಲಾದಾಯಾತಯಾ ಕ್ತಂ ತವಯಾ 

ಮಚಿಚತಿಂ ಬಹುದ ರಮಿತಯಬಲಯಾ ತಯಕಿಂ ಭಿಯಾ ಜಾಹನವಿೀ। 
ಅಕ್ಷಯಾಯಚಲತುಙ್ಗಶೃಙ್ಗನಿಕರಾನಿನಬಿಿದಯ ಯಾನಿಿೀ ಮಮ 

ಸವಲಪಂ ಕ್ತಂ ಬಹುಮನಯಸ ೀ ಶುಭಕುಲಂ ಗಙ್ಘ ಗೀಽನಿರಙ್ಘ ಗೀ ಚಲಮ್॥4॥ 
ಅಸ್ತಾಸಪಶಿನಮಾತರತಃ ಕ್ತಲ ತವ ಶ ರೀಯಃ ಪರದತವಂ ಗತಂ 

ವಿಸಿ್ತೀರ್ಾಿನ ಕ್ತಮಚುಯತಸಯ ನಗರೀ ಮನಾಮತರದ ೀಶ ್ ೀಜಿಿತಾ। 
ತದವತಾವಿಽಪ ಸಕಣಟಕಂ ಕ್ತಮು ಸತಾಂ ಸನಾಿನಜ  ೀಽಹಂ ನ ಕ್ತಂ 

ಕಸಾಮದಮಬ ನ ಮೀ ಪರದಾಸಯಸ್ತ ಪದಂ ಗಙ್ಘ ಗೀಽಖಿಲಾಥಿಪರದಮ್॥5॥ 
ಹ ೀ ಗಙ್ಘ ಗೀ ತವ ಕ್  ೀಮಲಾಙ್ಘಕರಿನಲ್ಲನಂ ರಮಿೀರುನಿೀವಿೀಲಸತ್ 

ಕ್ಾಞ್ಕಜೀಧಾಮತನ ದರಂ ಘನಕುಚವಾಯಕ್ತೀಣಿಹಾರಂ ವಪುಃ। 
ಸನುಮದಾರಙ್ಗದಕಙ್ೆರ್ಾದೃತಕರಂ ಸ ಮರಂ ಸುಫರತುೆಣೂಲಂ 

ಸಾರಙ್ಕಗಙ್ಘಕಗ ಜಲಾನಯದಿನುಾರುಚಿ ಯೀ ಜಾನನಿಿ ತ ೀಽನ ಯೀ ಜಲಾತ್॥6॥ 
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣರಾಮಗ  ೀಪರ್ತಹೃಷಿೀಕ್ ೀಶಾದಿರ ಪ್ೀಽಕ್ಷಮ- 

ಸಾಿವಂ ಹಾತುಂ ಹರಸ ಕರಾಕೃರ್ತರಥ ಶ್ರೀದ ೀವಹ ತಾಯತಮಜಃ। 
ವ ೀಣಿೀಮಾಧ್ವ ಬಿನುಾಮಾಧ್ವತನುಸಿ್ತೀರ ೀ ವಯಧ್ತಿ ಸ್ತಾರ್ತಂ 

ಗಙ್ಘ ಗೀ ಕ್ತಂ ಬಹನಾಽದುನಾಽಪ ವಸರ್ತ ತವದಿತೃಿಗ ೀಹ ೀಽಪಯಸೌ॥7॥ 
ಗಙ್ಘ ಗೀ ತವಂ ಶುಭಸಞ್ಚಯಸಯ ಜಯತಾ ದ  ೀಷ್ಾತಮನಾಂ ನ ರ್ತವರ್ತ 

ಜಾತಂ ಯತ್ ಕರತುಕ್  ೀಟಿಪಲಭಯಸುಕೃತಸಾಯಭುಯನನರ್ತಂ ಯಚಛಸ್ತ। 
ದುಷ್ೆಮಾಿಣಯಮಿತಾನಿ ದ ರಯಸ್ತ ಯತ್ ತವದ ಗೀಯತ  ೀಯೀಕ್ಷಯಾ 

ಪಾನ ೀನಾಪಯವಗಾಹನ ೀನ ಮನಸಾ ಧಾಯನ ೀನ ಗಾನ ೀನ ವಾ॥8॥ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸ  ಿೀತರಮ್॥66॥ 
ಶ್ರೀ ಬರಹಮರುದರಗರುಡ ೀದರನತಂ ಶರಣಯಂ  

ಸವಾಿಶುಭಪರಶಮನಂ ಭುವನ ೈಕನಾಥಮ್। 
ಸದ ರಪಯಪೀಠ್ಪುರಮಥಯಗಮಿನಿಾರ ೀಶಂ  

ಗ  ೀವಧ್ಿನ  ೀದಧರಣದಕ್ಷಮಹಂ ನತ  ೀಽಸ್ತಮ॥1॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 118 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ವಜಾರಙ್ುೆಶಧ್ವಜಸರ  ೀಜಯುತಾಙ್ಘಕರಿಮ ಲಂ  

ಸನಿಾೀಪಯಮಾನನಖಚನಿಾಿಕಕ್ಾನಿಿಕ್ಾನಿಮ್। 
ಸ್ತಞ್ಜತು್ನ ಪುರಪದಂ ವರವೃತಿಜಙ್ರಂ  

ಪೂರ್ ೀಿನುಾಭಾನುಸಮವತುಿಲಜಾನುಯುಗಮಮ್॥2॥ 
ಸಿಮಬೀರಮೀನಾಿಸುಕರ  ೀರುಮುದಾರಕ್ಾಞ್ಕಚೀ 

ಪೀತಾಮಬರ  ೀದಯತಕಟಿಪಂ ಶುಭನಿಮನನಾಭಿಮ್। 
ಶಾತ  ೀದರಾಪಿತವಲ್ಲತರಯಮಬಜನಾಭಂ  

ಶ್ರೀವತ್ಕ್ೌಸುಿಭರಮಾಲಯವಕ್ಷಸಂ ತಮ್॥3॥ 
ಶ್ರೀಕಮುಬಕನಧರಸಮಪಿತವ ೈಜಯನಿಿೀ- 

ಸದಾಧರಕಞ್ಜಶುಭಮಾಲ್ಲಕಯೀಲಿಸನಿಮ್। 
ಸದಾಣೂಪಾಶಕರಮ ಜಿಿತಹಾರಭ ಷ್ಂ  

ಬಿಮಾಬಧ್ರ  ೀಷ್ಠಮರವಿನಾದಲಾಯತಾಕ್ಷಮ್॥4॥ 
ಕರ್  ೀಿಜಜವಲನಮಕರಕುಣೂಲಶ ್ ೀಭಿಗಣೂಂ 

ಸದರತನಮೌಕ್ತಿಕಲಸಚುಛಭನಾಸ್ತಕ್ಾಢಯಮ್। 
ಶಾಙ್ಕಗಿಯಿತಭುರವಮಗಣಯಗುರ್ಾಭಿರಾಮ- 

ಮುದಯದಿಾವಾಕರನಿಭಾಭವಿಶಾಲಫಾಲಮ್॥5॥ 
ಶ್ರೀಮರ್ತೆರೀಟ್ಪ್ವರಮಣಿೂತರಮಯಶ್ೀಷ್ಿ- 

ಮಾದಯನಿಶ್ನಯಮಸ್ತತಂ ಸುಖರ್ತೀಥಿನಾಥಮ್। 
ಶ್ರೀನನಾನನಾನಮಮೀಯಮಗಾಧ್ಭ  ೀಧ್- 

ಮಿೀಷ್ರ್ತ್ಾತ ೀನುಾವದನಂ ಶರಣಂ ವರಜಾಮಿ॥6॥ 
ಕ್ತಂ ಸಂಸಿವಿೀಮಿ ತವ ಮತ್ಾ ಸುಕ ಮಿಕ್  ೀಲ- 

ಶ್ರೀಮನನೃಸ್ತಂಹ ವರವಾಮನ ಭಾಗಿವ ೀಶ। 
ಶ್ರೀಜಾನಕ್ತೀರಮಣ ಯಾದವಕೃಷ್ಣ ಬುದಧ ಕಲಾೆಾದಿ- 

ರ ಪ ಕೃರ್ತಸ ೀವಿತಸತರಭಾವ॥7॥ 
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ ೀವ ಕರುರ್ಾಕರ ಸೌಮಯರ ಪ  

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಮುನಿಹೃತೆಮಲಾಧಿವಾಸ। 
ಭಕ್  ಿೀತ್ವ ೀಪ್ತಸುತತವರಹಸಯದಿೀಪ  

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ತ ೀ ಚರಣಸ ೀವಕಭೃತಯಭೃತಯಮ್॥8॥ 

ವಾದಿವನಾಾಾಖಯಯರ್ತನಾ  ಕೃಷ್ಣಸ  ಿೀತರಮಿದಂ ಕೃತಮ್। 

ಹರ ೀಃ ಕೃಪಾಪಿಯೀಽಜಸರಂ ಪಠ್ತಃ ಪರೀಯತ ೀ ಹರಃ॥9॥ 

ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣವಿರಚಿತ - ಗರನಾಾದಯನಿಶ ್ ಿೀಕ್ಾಃ 
1.ಮಹಾಭಾರತಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರ  

ವಾಯಸಾಯಾಪರರ್ತಮೀರ್ತಹಾಸರಚನ  ೀಲಾಿಸಾಯ ದುವಾಿದಿನಾಂ 

ತಾರಸಾಯಾಸಕರಾಯ ಸತು್ ಕೃತವಿಶಾವಸಾಯ ದ  ೀಷ್ದಿವಷ್ ೀ। 
ಭಾಸಾ ಯಾಮುನರಮಯತ  ೀಯಸದೃಶಾಯಾಸಾಯಮಾಸ ೀವಿನ ೀ 

ದಾಸಾಯಾಭಯದಾಯ ಮಧ್ವಗುರುಹೃದಾವಸಾಯ ತುಭಯಂ ನಮಃ॥1॥ 

ಅಗಾಧ್ವಾಯಸರಾ  ೀಧಾರಾ ಧೌ ನಿಗ ಢಾಃ ಶಬಾರಾಶಯಃ। 

ನ ವಿವ ೀದಯಿತುಂ ಶಕ್ಾಯ ಮಾದೃಶ ೈಮಿನಾಬುದಿಧಭಿಃ॥2॥ 

ಪರಕ್ಾರನಾಿಥಾಿನುಸಾರ ೀಣ ಶ್ಕ್ಷಾಶ್ನಯಪದಸಯ ಚ। 

ಅಥಿಂ ಕಥಞ್ಕಚದವಕ್ಷಾಾಮಿ ತತುನಿವಯಂ ಮಹಾತಮಭಿಃ॥3॥ 

ಯೀಽಕ್ಷರತಾಯಗಯೀಗಾಭಾಯಂ ಕ್ಷತರಂ ಶ್ದಾರಭಿಧ್ಂ ವಯಧಾತ್। 

ತಸಯ ವಾಯಸಸಯ ವಚಸ  ೀ ವ ೈದಗಿಧೀಂ ವ ೀರಿ್ತ ಕಃ ಕವಿಃ॥4॥ 

ನಾರಾಯಣಸಯ ವಾಯಸಸಯ ಮಧ್ವಸಯ ಚ ಕೃಪಾಬಲಾತ್। 

ಭಾರತಸಯ ಶ ್ ಿೀಕಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಃ ಕ್ತರಯತ ೀ ಮಯಾ॥5॥ 
ಅನಾ 

ವಾಯಸಸಯ ಕೃಪಯಾ ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಾಖಯಃ ಕೃತ  ೀ ಮಯಾ। 

ಗರನ  ಾೀಽಯಂ ಯಃ ಪರಭುಃ ಕ್ತೀಟ್ಪ್ಮಕರ  ೀತ್ ಪೃಥಿವಿೀಪರ್ತಮ್॥1॥ 
ಭಾರತಸಯ ಸುಧಾಮಿೀಧ ೀಃ ಭಾರರ್ತೀಶಾದಯಃ ಸುರಾಃ | 

ಯಥಾವನಮಥನ ೀ ಶಕ್ಾಿಃ ಕೃತಶ್ಕ್ಷಾ ಹರ ೀಮುಿಖ್ಾತ್॥2॥ 
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ಅಹಂ ತು ಮಾನುಷ್ಃ ಕುಯಾಿಂ ಮಹಾಕ್ಾಯೀಿ ಕಥಂ ಮರ್ತಮ್। 

ಅತಾರಸಿ್ತ ಕ್ಾರಣಂ ಕ್ತಞ್ಕಚದುಗಹಯಂ ತತ್ ಶ್ರಯತಾಂ ಬುಧ ೈಃ॥3॥ 

ಪರಯಾಗ ೀ ಬರಹಮಣಃ ಸನಾಧಾಮಠ ೀ ಜಪಪರಾಯಣಃ। 

ಅಹಮಾಸಂ ತದಾ ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಂ ಕುವಿಿರ್ತ ಪರಭುಃ॥4॥ 

ಭಾರತಸಯ ಶ ್ ಿೀಕಲಕ್ಷಸಾಯಥಿವಿಸಿರರ್ಾತಮಕಮ್। 

ಕ್ಾರಯಾಮಾಸ ಯೀಗಿೀನ  ಾಿೀ ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಮಿೀದೃಶಮ್॥5॥ 

ವಾಯಸ ಏವ ಯತಃ ಕತಾಿ ದಾಸಸಯ ಹೃದಿ ಮೀ ಸ್ತಾತಃ। 

ಅತ  ೀ ನ ವಿಸಮಯಃ ಕ್ಾಯಿಃ ಕ್ತಮಕ್ಾಯಿಃ ಮಹಾಪರಭ  ೀಃ॥6॥ 

ಸದಾವಕಯರತನಮಾಲ ೀಯಂ ತದಾವಾಸಸಯ ಗಲ ೀಽಪಿತಾ। 

ಸದಾ ಸಾಯತ್ ಸಾವಙ್ಗಕ್ಾನ ಾೀಮಾಂ ಸ ಏವ ಪರಥಯೀತ್ ಪರಭುಃ॥7॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ವಾಸುದ ೀವಾಯ ವಾಯಸದ ೀವಾಯ ಧಿೀಮತ ೀ। 

ಅಸುದ ೀವಾಯ ದ ೀವ ೀಭ  ಯೀ ಗುರುಭಯಶಚ ನಮೀ ನಮಃ॥8॥ 

ಶ್ರೀದ ೀವ ಯೈ ಭಾರರ್ತೀದ ೀವ ಯೈ ಗೌರೀದ ೀವ ಯೈ ನಮೀ ನಮಃ। 

ನಮಃ ಶಚ ಯೈ ತ ರತ ಯೈ ಚ ಮಾತೃಭಯಶಚ ನಮೀ ನಮಃ॥9॥ 

2.ಮಹಾಭಾರತಾತಪಯಿನಿಣಿಯಭಾವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾ। 
ಆದಿ 

ನಮೀಽಸುಿ ಗುಣಪೂರ್ಾಿಯ ದ  ೀಷ್ಶ್ನಾಯಯ ವಿಷ್ಣವ ೀ। 

ಸಮಸಿಜಗತಾಂ ಮುಖಯಹ ೀತವ ೀ ಧ್ಮಿಸ ೀತವ ೀ॥1॥ 

ಹೃದಬಜಸದನಂ ವಾಜಿವದನಂ ಸತರಮೀದನಮ್। 

ನಮಾಮಯನುದಿನಂ ಬುದಿಧಶ ್ ೀಧ್ನಂ ಪಾಪಭ ೀದನಮ್॥2॥ 

ಪರಣಮಯ ನೃಹರಂ ಮಧ್ವಂ ಗುರ ಂಶಾಚನಾಯನಯಥಾಮರ್ತ। 

ಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಿನಿಣಿಯಾಥಿಃ ಪರಕ್ಾಶಯತ ೀ॥3॥ 

ವಾದಿೀ ಮಧ  ವೀ ಯಸಯ ರಾಜಾ ಸ  ೀಽಹಂ ತಸಯ ಕೃಪಾಬಲಾತ್। 

ವಾದಿರಾಜ  ೀ ನ ಸವಶಕ್ಾಾ ವಿೀರ್ ೀವ ರಣಯಾಮಿ ತತ್॥4॥ 
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ಅನಾ 

ಮಹಾಭಾರತಾತಪಯಿನಿಣಿಯಾಥಿಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾ। 

ಹರ ೀಃ ಪರಸಾದಾದರಚಿತಾ ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯೀಗಿನಾ॥1॥ 

ಮಾಧ್ವಗರನಾಸಾಯಭಿಸನಿಧಂ ವಿದುದ ೀಿವಾ ನ ಮಾನವಾಃ। 

ವಾಯುಸುಿರ್ತರರ್ತನಿಿತಯಂ ವ ೀದಾಹಂ ಚ ಕಥಞ್ಚನ॥2॥ 

ಅನಯಾ ಸ ೀವಯಾ ಶ್ರೀಶಃ ಪರೀಯತಾಂ ಮೀ ಹಯಾನನಃ। 

ಹರಭಕ್ಾಿಗರಣಿೀಮಿಧ  ವೀ ಗುರುಶಚ ಪರೀಯತಾಂ ಮಮ॥3॥ 

3.ಶ್ರೀಮನಾನಾಯಸುಧಾಗುವಿಥಿದಿೀಪಕ್ಾ  
ಆದಿ 

ನಾರಾಯಣಂ ಹಯಗಿರೀವಂ ವಾಯಸಂ ವಾಯುಂ ಸರಸವರ್ತೀಮ್। 

ನತಾವ ತತೆರುಣಸತಾಿವದರಮೀ ನಾಯಯಸುಧಾಮುಬಧೌ॥ 
ಅನಾ 

ಇಯಂ ನಾಯಯಸುಧಾಮಿೀಧ ೀಸಿಥಾ ಭಾಷ್ಾಯನುಭಾಷ್ಯಯೀಃ। 

ಅನುವಾಯಖ್ಾಯಸಙ್ಗೃಹಿೀತನಾಯಯಾನಾಂ ವಿವೃರ್ತಸಿಥಾ॥1॥ 

ಗುವಿಥಿದಿೀಪಕ್ಾ ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಕೃತಾ। 

ಆನನಾರ್ತೀಥಾಿಖಯಗುರ  ೀಸಿಥಾ ವಾಯಸಸಯ ತದುಗರ  ೀಃ॥2॥ 

ಭಾರತಾಯಸಿತಿವದ ೀವಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ನ ಸವಶಕ್ತಿತಃ। 

ಗುರ್ಾ ಯೀ ತವತರ ದೃಶಯನ ಿೀ ತ ೀ ಸವ ೀಿ ತತರಸಾದಜಾಃ॥3॥ 

ಯದಿ ಸನಿಿ ಕವಚಿದ  ಾೀಷ್ಾಃ ತ ೀ ಮೀ ಮನಾಮರ್ತತವತಃ। 

ತದವದಯಂ ದಯಾಶ್ೀಲ ೈಃ ಕ್ಷನಿವಯಂ ಸವಜನಪರಯೈಃ॥4॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ವಾಸುದ ೀವಾಯ ವಾಯಸದ ೀವಾಯ ಧಿೀಮತ ೀ। 

ಅಸುದ ೀವಾಯ ದ ೀವ ೀಭ  ಯೀ ಗುರುಭಯಶಚ ನಮೀ ನಮಃ॥5॥ 

4. ತತಿವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾಗುವಿಥಿದಿೀಪಕ್ಾ 
ಆದಿ 

ನತಾವ ನಾರಾಯಣಂ ವಾಯಸಂ ಹಯಾಸಯಂ ಮಧ್ವಮಾದರಾತ್। 

ವಾಣಿೀಂ ಗುರ ಂಶಚ ಸಕಲಾನ್ ಕುವ ೀಿ ಗುವಿಥಿದಿೀಪಕ್ಾಮ್॥ 
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ಅನಾ 

ನಮಾಮಿ ಲಕ್ಷಿಾೀರಮಣಂ ನಮಾಮಿ ಹಯಕನಧರಮ್। 

ನಮಾಮಿ ವ ೀದವಾಯಸಂ ಚ ನಮಾಮಿ ಸುಖಸನುಮನಿಮ್॥1॥ 

ಸ ತ ರೀ ಭಾಷ್ ಯೀ ಚ ಟಿಪೀಕ್ಾಯಾಂ ಸ ತ  ರೀಕಿಶೌರತವಾಚಿ ಚ। 

ಯಥಾಶಕ್ತಿವಿಮಶ ೀಿನ ಪರೀಯತಾಂ ಮೀ ರಮಾಪರ್ತಃ॥2॥ 

ಏವಂ ಗುರ ರ್ಾಂ ಸವ ೀಿಷ್ಾಂ ಭಾವಸ ಯೈವಂ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾ। 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಕೃತಾ ಗುವಿಥಿದಿೀಪಕ್ಾ॥3॥ 

5. ತಲವಕ್ಾರ  ೀಪನಿಷ್ದ್ ಭಾಷ್ಯಟಿಪಪಪಣಿೀ 
ಆದಿ 

ದದಾಯದಿವದಾಯಂ ಹಯಗಿರೀವಃ ಪದಾಮ ದದಾಯದ್ ಶ್ರಯಂ ಮಮ। 

ವಿದಾವನಮಧ  ವೀ ಬುದಿಧಶುದಿಧಂ ದದಾಯದದಯ ಮಹಧಿಿಮಾನ್॥1॥ 

ಪರಣಮಯ ಕಮಲಾಕ್ಾನಿಮನನಿಂ ಚಿನಿಿತಾಥಿದಮ್। 

ಕುವ ೀಿ ತಲವಕ್ಾರ  ೀಪನಿಷ್ದಾಿಷ್ಯಸಯ ಟಿಪಪಪಣಿಮ್॥2॥ 
ಅನಾ 

ನಿಯನಾಿ ಸವಿದ ೀವಾನಾಂ ನಿಹನಾಿ ಸವಿರಕ್ಷಸಾಮ್। 

ಸ ಮನಾಿ ಕಮಲಾಕ್ಾನಿಃ ಸಮನಾಿತು್ಖದ  ೀಽಸುಿ ಮೀ॥3॥ 

6.  ತ ೈರ್ತಿರೀಯೀಪನಿಷ್ದ್ ಭಾಷ್ಯಟಿಪಪಪಣಿೀ (ಅಪೂರ್ಾಿ)- 
ಸುಮರ್ತಭಿರನುಮೀಯಂ ಶುಭರಕ್ಾಯಂ ಸಖ್ಾಯಂ 

ಸುಖಮಯಮನಪಾಯಂ ಮುಕುಾಪಾಯಂ ವಿಮಾಯಮ್। 
ನೃಹಯಮಹಮಮೀಯಂ ಧ ಯೀಯಮಾಮಾನಯಗ ೀಯಂ 

ಸದಯಮಸದಜ ೀಯಂ ಶ್ರೀಸಹಾಯಂ ಭಜ ೀಯಮ್॥ 

7. ಆಥವಿರ್  ೀಪನಿಷ್ದ್ ಭಾಷ್ಯಟಿಪಪಪಣಿೀ 
ಆದಿ 

ನಮಸೃತಯ ಹಯಗಿರೀವಂ ಸಮಸಿಸುರನಾಯಕಮ್। 

ಆಥವಿರ್  ೀಪನಿಷ್ದಃ ಪ್ೀಷ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯಂ ವಿವೃಣಮಹ ೀ॥ 
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8.ಮಾಣ ೂಕ್  ೀಪನಿಷ್ದ್ ಭಾಷ್ಯಟಿಪಪಪಣಿೀ 

ತಾರಾಭಿಧ ೀಯಸಾಿರಾಭಹಾರಾಲಙ್ಕೆರಭಾಸುರಃ। 

ಸಾರಾತಾ್ರ  ೀ ಹಯಶ್ರಾಸಾಿರಯೀದುಾಸಿರಾದರಾತ್॥1॥ 

ಕುವ ೀಿ ಸವ ೀಿಶಮಾನಮಯ ಸವಾಿಭಿಮದಭ ೀದಿನಿೀಮ್। 

ಮಾಣ ೂಕ್  ೀಪನಿಷ್ದಾಿಷ್ಯಟಿಪೀಕ್ಾಂ ಶ ್ ೀಕ್ಾಪಹಾರಣಿೀಮ್॥2॥ 

9. ಈಶಾವಾಸ  ಯೀಪನಿಷ್ದ್ ಭಾಷ್ಯಟಿಪಪಪಣಿೀ 
ಆದಿ 

ಹಯಾಸಯಂ ವಾಯಕೃಷ್ ಣೌ ಮಾಂ ಪಾರಣಂ ವಾಣಿೀಂ ಗುರ ನಪ। 

ಪರಣಮಯ ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ತದನುಗರಹಾತ್॥ 

ಈಶಾವಾಸ  ಯೀಪನಿಷ್ದ  ೀ ಭಾಷ್ಯಟಿಪೀಕ್ಾಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾ। 

ಕ್ತರಯತ ೀ ಹಿರಯತ ೀ ದುವಾಿಗಗವಾಿನಧತಮಸಂ ಯಯಾ॥ 
ಅನಾ 

ನಿಯುಙ್ಘ ೆ ೌೀ ದ ೀಹಿನ  ೀ ಯೀಽನಿಃ ಸವಯಂ ಭುಙ್ಘ ೆ ೌೀ ಸುಖ್ಾನಿ ಚ। 

ತದನ ಿೀ ಮುಕ್ತಿದಸಿಂ ತ ೀ ಭಜನ ಿೀ ಚಿನಿಿತಾಥಿದಮ್॥1॥ 

ಗರನ ಾೀನಾನ ೀನ ಭಗವಾನಿನಿಾರಾರಮಣಃ ಪರಭುಃ। 

ನನಿಾರ್ತೀಥಿಮುನ ೀಬಿನುಧಃ ಸ ದದಾಯತ್ಕಲ ೀಪ್ತಮ್॥2॥ 

10. ಷ್ಟ್ಪ್ರಶ ್ ನೀಪನಿಷ್ದ್ ಭಾಷ್ಯಟಿಪೀಕ್ಾಟಿಪಪಪಣಿ 
ಆದಿ 

ಸಪಿತಲಪಮನಲ ಪೀಂದರಕಲಪಂ ನತಾವ ಹಯಾನನಮ್। 

ಷ್ಟ್ಪ್ರಶ ್ ನೀಪನಿಷ್ತ್ ಟಿಪೀಕ್ಾಟಿಪಪಪಣಿೀ ಕ್ತರಯತ ೀ ಮಯಾ॥ 
ಅನಾ 

ಷ್ಟ್ಪ್ರಶ ್ ನೀಪನಿಷ್ದಾಾಾಷ್ಯಟಿಪೀಕ್ಾಥಿಕಥನ ೀನ ಮೀ। 

ಪರೀತ  ೀ ಹಯಮುಖಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕ್ಾಮಾದಿೀನ್ ಹನುಿ ಷ್ಡಿರಪೂನ್॥ 
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11. ಯುಕಿ್ತಮಲ್ಲಿಕ್ಾ 
 1.ಗುಣಸೌರಭಮ್ 

ಆದಿ 
ಭಕ್ಾಾ ಸುಿತಾಾ ವಿರಕ್ಾಾ ಭಜದಮಲಜನೌನನತಯಭ ತಯಪಿಕ್ಾಯ 

ಕ್ಷಿತಾಯಮತಯಲಪಭೃತ ಯೀಷ್ವಪ ಕುಜನಕೃತೌದಧತಯಭ ತಾಯಜಕ್ಾಯ। 
ಕತ ರೀಿ ಧ್ತ ರೀಿ ಚ ಹತ ರೀಿ ಹಯಮುಖಹರಯೀಽಮುತರ ಪಾತ ರೀ ನಮಸ ಿೀ 

ತಸ ೈ ಕಸ ೈಚಿದಸಾಮನಮನಸ್ತ ಧ್ೃತಕಥಾವಿಸೃತೌ ಸಾಮರಕ್ಾಯ॥1॥ 
ಪಾರಂ ಭವಾಖಯಜಲಧ ೀಭುಿವನ ೈಕಸಾರಂ 

ಸ ವೈರಂ ಕೃತ  ೀರುವಿಧ್ವ ೀದಪಥಪರಚಾರಮ್। 
ಆರಞ್ಕಜತಾಮರಜನಂ ಸುಖಚಿಚಛರೀರಂ 

ಧಿೀರಂ ಸಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸತಯವರ್ತೀಕುಮಾರಮ್॥2॥ 
ಯತ ಪವಿಂ ತವಮಪೂವಿಸ್ತನುಧಮತರಸ್ದವನಾಾ ಮಧಾವಚಲಾ- 

ದುದಾಯತಶಾತಯೀಜನಂ ಪರಮದಶಾಂಸನಿಿ ಸನಿಃ ಕ್ಷಿತೌ। 
ಚಿತರಂ ಜ ೈತರ ಭವಚಚರತರಮಧ್ುನಾ ಯದ ವೀದವಾಧಿಿಂ ತರ- 

ನಿನತಯಂ ಕ್  ೀಟಿಪಸಹಸರಯೀಜನಮಪ ತವಂ ರಾಜವದಾರಜಸ ೀ॥3॥ 

ವಾಯಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೀ। 

ಹೃದಾಯಯ ಶುದಧವಿದಾಯಯ ಮಧಾವಯ ಚ ನಮೀ ನಮಃ॥4॥ 

ಶ್ರೀಶಸ ಿೀ ಸುಶ್ರಯಂ ದದಾಯದಾಯುವಾಿಯುಸುತಪರಯಃ। 

ಭ ಮಿಂ ತಂ ವಾಮನ  ೀ ದದಾಯದರೀನಹನುಿ ನೃಕ್ ೀಸರೀ॥5॥ 
ನ ವಿತ ೈರುನಮತಾಿ ನ ಚ ಕುಹಕದುಮಿನ್ಬಲ್ಲನ  ೀ 

ನ ವಾ ಮಿಶ ೈಮಿಿಶಾರ ನ ಚ ಕುಜನಸಾಚಿವಯಸಹಿತಾಃ। 
ನ ದುಶಾಾಸ್ಂ ಶಸ್ಂ ವಿರಸಮುಪಜಿೀವಯೀದಧತಧಿಯೀ 

ಹಯಗಿರೀವಂ ದ ೀವಂ ವಯಮಿಮಮುಪಾಸ ಯೈವ ಕೃರ್ತನಃ॥6॥ 

ಹಯಗಿರೀವಸಯ ಮಧ್ವಸಯ (ವಿದಾಯನಿಧಿಗುರ  ೀಗುಿರ  ೀಃ) ವಾರ್ಾಯ ವಿದಾಯಗುಿರ  ೀಗುಿರ  ೀಃ। 

ಕೃಪಯಾ ವಾದಿರಾಜ  ೀಽಹಂ ರಚಯೀ ಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾಮ್॥ 
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ಅನಾ 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಸಾಧಿತಾ ಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾ। 

ಗುಣಸೌರಭಸವಿಸವಂ ಮುದ ೀ ವಿಷ್  ಣೀನಯಿವ ೀದಯತ್॥ 
2.ಶುದಿಧಸೌರಭಮ್ 

ಆದಿ 

ಮಹತು್ ಗುಣಸಾರ ೀಷ್ು ದ  ೀಷ್ಾನ ವೀಷ್ಣಧಿೀಮುಿಧಾ। 

ಅನನಿಗುಣಹೃದ  ಯೀಽಪ ನಿರವದ  ಯೀ ನ ಕ್ತಂ ಹರಃ॥ 
ಅನಾ 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಸಾಧಿತಾ ಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾ। 

ಶುದಿಧಸೌರಭಸವಿಸವಮದಾಧ ವಿಷ್  ಣೀನಯಿವ ೀದಯತ್॥ 
3.ಭ ೀದಸೌರಭಮ್ 

ಆದಿ 

ಸವಿವಸಾಿವತಮಕತವಂ ಚ ಯದನನಿತವಮಿೀರತಮ್। 

ತದಯುಕಿತಮಂ ಮನ ಯೀ ಯುಕ್ಾಿಯುಕಿವಿಚಾರರ್ ೀ॥ 
ಅನಾ 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಸಾಧಿತಾ ಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾ। 

ಭ ೀದಸೌರಭಸವಿಸವಮಥ ವಿಷ್  ಣೀನಯಿವ ೀದಯತ್॥ 
4.ವಿಶವಸೌರಭಮ್ 

ಆದಿ 

ಪರಪಞ್ ್ಚೀ ಯದಿ ವಿದ ಯೀತ ನಿವತ ೀಿತ ನ ಸಂಶಯಃ। 

ಮಾಯಾಮಾತರಮಿದಂ ದ ವೈತಮದ ವೈತಂ ಪರಮಾಥಿತಃ॥ 
ಅನಾ 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಸಾಧಿತಾ ಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾ। 

ವಿಶವಸೌರಭಸವಿಸವಮಥ ವಿಷ್ ಣೌ ನಯವ ೀದಯತ್॥ 
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5.ಫಲಸೌರಭಮ್ 

ಆದಿ 

ಯದಯಜ್ಞಾನಂ  ಮನ  ೀವೃರಿ್ತಪರರ್ತಬನಧಕಮೀವ ನ। 

ಮನಸಾ ಬರಹಮಣಸಿಹಿಿ ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರಸ್ದಾ ಭವ ೀತ್॥ 
ಅನಾ 
ನ ಶಾಸಾ್ಭಿಜ್ಞಾನಾ ನ ಚ ನಿಗಮಯುಕ್ಾಿ ನ ಯಮಿನ  ೀ 

ನ ಮನಾ್ನುಷ್ಾಠನವರತಚರಣಚಿತಾಿ ಅಪ ವಯಮ್। 
ನ ತದಯತ  ನೀಪ ೀತಾಸಿದಪ ಚತುರಾ ಏವ ನಿತರಾಂ 

ವದಾಮೀ ಯದಿವಷ್ಾಟಾ ಹಯವದನ ತುಭಯಂ ನಮ ಇರ್ತ॥ 

ಆಚಾಯಿಃ ಪವನ  ೀಽಸಾಮಕಮಾಚಾಯಾಿಣಿೀ ಚ ಭಾರರ್ತೀ। 

ದ ೀವೀ ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರೀಶಃ ದ ೀವಿೀ ಮಙ್ಗಲದ ೀವತಾ॥ 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಯರ್ತನಾ ಸಾಧಿತಾ ಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾ। 

ಮುಕ್ತಿಸೌರಭಸವಿಸವಮಿತಾಂ ಸತು್ ನಯವ ೀದಯತ್॥ 

12. ನಾಯಯರತಾನವಲ್ಲಃ 
ಆದಿ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷಾವಕ್ಷಸ ೀ ರ ಕ್ಷನಖಶ್ಕ್ಷಿತರಕ್ಷಸ ೀ। 

ಸವಪಕ್ಷರಕ್ಷಾದಿೀಕ್ಷಾಯ ನೃಹಯಿಕ್ಷಾಯ ತ ೀ ನಮಃ॥1॥ 

ರ್ತರಧಾಮಾ ಯಸಯ ಹೃರ್ತ್ೀಮಿನ ಕೃತಧಾಮಾ ನಿರನಿರಮ್। 

ಸುಧಿೀಶ್ರಯಂ ದಿಶತು ಮೀ ಸ ಮಧ್ವಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಃ॥2॥ 
ಅನಾ 

ವಾದಿರಾಜ ೀನ ರಚಿತಾಂ ನಾಯಯರತಾನವಲ್ಲೀಮಿಮಾಮ್। 

ಸಙ್ಗೃಹಯತಃ ಸಭಾಮಧ ಯೀ ವಾಗಾಾರದರಾಂ ನ ವಿದಯತ ೀ॥ 

ವಾದಿರಾಜಾಜಿಿತನಾಯಯರತಾನವಲಾಯಃ ಸರ  ೀಽಮಲಃ। 

ಪಞ್ಚಮಃ ಸುಧಿಯಾಂ ಕರ್ಾಠಲಙ್ಕೆರಂ ಕುರುತ ೀ ತರಾಮ್॥ 
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13. ಉಪನಾಯಸರತನಮಾಲಾ 
ಆದಿ 
ಕಮಲಾಸನಾಚಚ ಭವತ  ೀಽಭವತ  ೀ  

ಮಹರ್ತೀನಿಾರಾ ಕ್ತಲ ತಯಾ ಲತಯಾ। 
ತರುವದಿವಾನಪರವೃತ  ೀಽರವೃತ  ೀ- 

ದಯದಾವ ಸ ೀದಮನು ತ ೀ ಮನುತ ೀ॥ 

ನಾರಾಯರ್  ೀಽಗಣಯಗುಣನಿತ ಯೈಕನಿಲಯಾಕೃರ್ತಃ। 

ಅಶ ೀಷ್ದ  ೀಷ್ರಹಿತಃ ಪರೀಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯಃ॥ 
ಕರಣಪಾಲನಶ್ೀಲ ನ ತ ೀ ಸ್ತಾರ್ತಂ  

ಜಲಜನಾಭ ವದನಿಿ ಕಮಾಶ್ರತಾಃ। 
ವಿದುರಮಿೀ ವರದಾಮಧ್ರ  ೀದರ- 

ಪರಯಜುಷ್  ೀ ಯಜುಷ್  ೀಽಗಿನಬಲಾನಿವ॥ 
ಅನಾ 

ವಾದಿರಾಜ ೀನ ರಚಿತಾ ಮಾಲ ೀಯಂ ವಿಮಲಾ ಸದಾ। 

ಸದಯೀ ಹೃದಯೀ ಧಾಯಾಿ ಹರರ್ಾ ಭವವ ೈರರ್ಾ॥ 

14. ಶುರರ್ತತತವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾ 
ಅದಿ 

ಭಾರತಾಯಶಚ ಸರಸವತಾಯ ವಾಯೀಶಚ ಬರಹಮಣಃ ಶ್ರಯಃ। 

ಹರ ೀಹಿಯಾನನಾಖಯಸಯ ಗುರ ರ್ಾಂ ಚ ಕೃಪಾಬಲಾತ್॥1॥ 

ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧ್ಃ ಸ  ೀಽಹಂ ಶುರರ್ತತತವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾಮ್। 

ಅಘೌಘನಾಶ್ಕ್ಾಂ ವಿದವಜಜನವಕ್ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾಮ್॥2॥ 

ವಿಚಿತರವಿಮಲಾಥೌಿಘ(ಥಾಿನಾಂ) ಸಾಧಿಕ್ಾಂ ಸತರಮೀದಿಕ್ಾಮ್। 

ಕರ  ೀಮಿ ದುಮಿತಧಾವನಿರಾಾಧಿಕ್ಾಂ ಮೀಕ್ಷಸಾಧಿಕ್ಾಮ್॥3॥ 
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ಅನಾ 

ದೌವ ನಞೌ ಪರಕತಾಥಿಸಾಯರ್ತಶಯಂ ಕುರುತಃ ಕ್ತಲ। 

ಅತ  ೀ ಮಿೀಮಾಂಸಕ್ಾಚಾಯಿಮಧಾವಚಾಯಿಸಯ ಸನಿನಧೌ। 

ಕ್  ೀ ವಾ ವಾದಿೀ ಪರರ್ತವದ ೀದಯದಾವಗಿೀಶ ್ ೀ ಹಯಸೌ ಗುರುಃ॥ 

15. ಭ ಗ  ೀಲನಿಣಿಯಃ 
ಆದಿ 

ನಾರಾಯಣಂ ನಮಾಮಯಗರಾಹಾರಾಯಣಶ್ರ  ೀಧ್ರಮ್। 

ದ ರಾಯನಮದ ರಂ ಚ ಪಾರಾಯಣಪರಾಯಣಮ್॥1॥ 

ಆಜ್ಞಾತಾಮಾನಯಶ್ರಸ ೀ ಸಾವಜ್ಞಾತಕಮಲ  ೀರಸ ೀ। 

ಸಮರದಾವಙ್ಘಕಮನಸರಸ ೀ ತುರಙ್ಗಶ್ರಸ ೀ ನಮಃ॥2॥ 
ಅನಾ 

ಇತಾಂ ಭುವನಮಯಾಿದಾ ಕ್ತೀರ್ತಿತಾ ಪರೀತಯೀ ಹರ ೀಃ। 

ಮಧ್ವಸಯ ವಾರ್ಾಯ ದ ೀವಾನಾಂ ಗುರ ರ್ಾಂ ಚ ಸದಾ ಮುದ ೀ॥1॥ 

ಪೂಣಿರಾ  ೀಧಾಯಿಭಕ್ ಿೀನ ವಾದಿರಾಜಾಖಯಭಿಕ್ಷುರ್ಾ। 

ವಾಕ್ಾಯಥಿಕಥನವಾಯಜಾದ್ ಭ ಗ  ೀಳಮಿರ್ತ ವಣಿಿತಮ್॥೨॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಲಕ್ಷಿಾೀಪತಯೀ ಗತಯೀಽಖಿಲಯೀಗಿನಾಮ್। 

ನಮೀಽಸುಿ ಪೂಣಿಪರಜ್ಞಾಯ ಶಾಸಾ್ಭಿಜ್ಞಾಯ ಸವಿದಾ॥೩॥ 

16. ಪಾಷ್ಣೂಮತಖಣೂನಮ್ 
ಆದಿ 

ಸಂಸ ೀವ ೀ ಹಂಸಸಂಸ ೀವಯಮಿನಿಾರ ೀನಿಾನಿಾರಪರಯಮ್। 

ಪರಮೀದಾಮೀದಭರತಂ ಶ್ರೀಪತ ೀಃ ಪಾದಪಙ್ೆಜಮ್॥1॥ 

ಯತ್ೃಷಿಟಚಾತುರೀತ  ೀಽಬಜಮಪಙ್ೆಂ ಪಙ್ೆವಾಸಯಪ। 

ಸ ನಿದ  ೀಿಷ್  ೀ ವಿಜಯತ ೀ ಹಯಗಿರೀವಾಭಿಧ  ೀ ಹರಃ॥2॥ 

ತದಿೀಯಚರರ್ಾಮಿೀಜ ೀ ಚಞ್ಚರೀಕ್  ೀ ಮಹಾಮರ್ತಃ। 

ಕರ  ೀರ್ತ ವಾದಿರಾಜಾಖ್  ಯೀ ಯರ್ತಃ ಪಾಷ್ಣೂಖಣೂನಮ್॥3॥ 
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ಅನಾ 

ಇದಂ ಶೌರತಮತ  ೀದಾಯನಪರಸ ನರಸನಿಮಿಿತಮ್। 

ವಾದಿರಾಜಾಖಯಸರಘಾಸವಿಸವಂ ಸ ೀವಯತಾಂ ಬುಧ ೈಃ॥1॥ 

ಸದಾ ಸಾಧ್ುಜನಾಮಿೀಧಿಸುಧಾಬಿಮಾಬಯ ವಿಷ್ಣವ ೀ। 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಮುನಿಹೃದ  ವಾೀಮಧಾಮನೀ ಭ ಮನೀ ನಮೀ ನಮಃ॥2॥ 

17. ಹರಭಕಿ್ತಲತಾ 
ಆದಿ 

ರಮಾರಮಣಮಾನಮಯ ಕರಮಾನನತಾವ ಗುರ ನಪ। 

ಕರ  ೀಮಿ ವಾದಿರಾಜ  ೀಽಹಂ ಹರ ೀಃ ಸುಗುಣದಪಿಣಮ್॥1॥ 

ಹರಭಕ್ತಿಲತಾಮೀತಾಂ ತುರಙ್ಗವದನಪರಯಾಮ್। 

ಕರ  ೀರ್ತ ವಾದಿರಾಜ ೀನಾಿಃ ಸತಾಂ ಮುಕ್ತಿಫಲಾಪಿಯೀ॥2॥ 

ಕಮಿರ್ಾ ವಧ್ಿತ ೀ ಯೀ ನ ನ ಕನಿೀಯಾಂಶಚ ಕಮಿರ್ಾ। 

ನಿರನಿಷ್ಟಃ ಸ ನಃ ಪಾತು ನಿರವದ  ಯೀ ಹಯಾನನಃ॥3॥ 

ಅಖವಿಸವಿದುವಾಿದಿಗವಿನಿವಾಿಪರ್  ೀ ಹರಃ। 

ಕುವಿೀಿತ  ೀವಿೀಿಂ ಶ್ರಯಂ ಶವಿಪೂವಿಗಿೀವಾಿಣರಾಣಮಮ॥4॥ 
ಅನಾ 

ಶ್ವಾಜ್ಞಯಾ ವಾದಿರಾಜಃ ಶ್ವಾದಿೀನಾಮನುಗರಹಾತ್। 

ಹರಭಕ್ತಿಲತಾಪುಷ್ ಟಾೈಃ ಚಕ್ಾರ ಕವಿತಾಮೃತಮ್॥1॥ 

ವಾದಿರಾಜಾದರಿಹೃದಾವಪೀತಟಾಕ್ಾಙ್ುೆರತಾ ರ್ತವಯಮ್। 

ಹರಭಕ್ತಿಲತಾ ಕೃಷ್ಣತರ  ೀಃ ಪಾದ ೀಽಪಿತ ೈಧ್ತಾಮ್॥2॥ 

ನವರತನಪರಭಾಭಾಸಂ ನಮತಾಮಖಿಲ ೀಷ್ಟದಮ್। 

ಇನಿಾರಾನನಾಕಂ ಕೃಷ್ಣ(ಮನಾಾರತರುಮಾಶರಯೀ) ವೃನಾಾರಕತರುಂ ಶರಯೀ॥3॥ 

ತದಾವದಿರಾಜಹೃದಾವಪೀಮಾರಮಾಯಚುಯತಮ ಧ್ಿನಿ। 

ಸ್ತಾತಾ ಮುಕ್ತಿಪುರೀಪಯಿನಿಂ ಚ ಯೀಯಂ ಲತ  ೀದಗತಾ॥4॥ 

ಸನ  ಿೀಽತ್ಾನಿಃ ಫಲಾನಯಸಾಯಃ ಸನಿತಾನಯನಿರಾನಿರಾ। 

ಆರ  ೀಹನುಿ ಲತಾಮೀತಾಮಾಲಮಾಬಾನ ಿೀ ಹರ ೀಃ ಪುರೀಮ್॥5॥ 
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ಅನ ೀನ ಪರೀಯತಾಂ ಶ್ರೀಶಃ ಪರೀಯೀತಾಂ ವಾಣುಯಮಾಪರ್ತೀ। 

ಸುರಾಃ ಸದಾರಾಃ ಪರೀಯನಾಿಮನುಗೃಹಣನುಿ ನಃ ಸದಾ॥6॥ 

ವಾದಿರಾಜಮುನಿೀನ ಾಿೀಣ ಕೃತಾ ಸುಜನಸಮಮತಾ। 

ಹರಭಕ್ತಿಲತಾಽಸ ತ ತೃರ್ತೀಯಾಂ ಮಞ್ಜರೀಮಿಮಾಮ್॥7॥ 

18.ಕಲಪಲತಾ 
ಆದಿ 

ಕೃಷ್ ಣೌ ಬಲಜ್ಞಾನಕ್ಾಯೌಿ ಕೃಷ್ಾಣರಮಣರಾಜಯದೌ। 

ಪುಷಿಣೀತಾಂ ಮಮ ಸದವೃದಿಧಂ ವೃಷಿಣೀವಾಸ್ತಷ್ಠವಂಶಜೌ॥ 
ಅನಾ 

ಹಯಗಿರೀವ ಹಯಗಿರೀವ ಮಣಿಗಿರೀವ ನಮೀಽಸುಿ ತ ೀ। 

ಸವಿಜ್ಞಯಸ್ತ ಯಃ ಸ್ತವೀಯಂ  ಸವಿಜ್ಞಸಿವಂ ನ ಚಾಪರಃ॥1॥ 

ಸನಾನಾಯನನಾನವನಾದನಾಯಯಾತಪಘಾರ್ತಕ್ಾ। 

ಇಯಂ ಕಲಪಲತಾ ಕೃಷ್ಣಕೃತಾನುಸೃರ್ತನ  ೀದಧವೃತಾ॥2॥ 

ವಧಿಿತಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ವಿದಾಯದುಗಾಧಬಿಧಸಮಿೃತಾ। 

ಇಯಂ ಕಲಪಲತಾ ಭ ಯಾತ್ತಾಂ ಸಮಪತೆರೀ ಸದಾ॥3॥ 

ವಾಗಿೀಶವಿೀನಾಿಚನಾಾಿದಿರಾಜಯದ  ೀ ಯೀ ಮಹಾಭುಜಃ। 

ಕೃಷ್ಣಃ ಸವಭಜಕಖ್ಾಯರ್ತಂ ವಯನಕುಿ ಪರಥಿತ  ೀ ಬುಧಾನ್॥4॥ 

ಕೃಷ್ಣಸಯ ಪಾದಮ ಲ ೀ ಚ ಪಾದಾನ ಿೀ ಚಾಸಿ್ತ ಯಸಯ ಧಿೀಃ। 

ಸ ಏವ ಗರನಾಕ್ಾರಃ ಸನಪದ ಯೀಽಸ್ತಮಂಸಿದವದಸಿ್ತ ಹಿ॥5॥ 

ದುಜಿನಗಜಿನಭಜಿನಸಜಜನಹೃಜಾಜಡಯಮಾಜಿನ  ೀಜಿಿತಚರತ। 

ಅಜುಿನರಾಜಾಯಜಿನ ಧಿೀಮಿಜಜತು ಮಮ ತ ೀಽಬಜನಾಭ ಪಜಜಲಜನನ ೀ॥6॥ 

19. ವಿವರಣವರಣಮ್ 
ಆದಿ 

ನಮೀಽಸುಿ ಹರಯೀ ಯುಕ್ತಿಗಿರಯೀ ನಿಜಿಿತಾರಯೀ। 

ಸಮಸಿಗುರವ ೀ ಕಲಪತರವ ೀ ಪರವ ೀದಿನಾಮ್॥1॥ 
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ಹಯಗಿರೀವಾಯ ದ ೀವಾಯ ಜವಲದಾಾವಾಯ ದುಹೃಿದಾಮ್। 

ತರಯಿೀಗ ೀಯಾಯ ನಿಮಾಿಯಜನಧ ಯೀಯಾಯ ತ ೀ ನಮಃ॥2॥ 

ವಾಯಸಂ ಶುಭಗುರ್ಾವಾಸಂ ಶ್ರೀಶಂ ನೌಮಿ ಸತಾಂ ವಶಮ್। 

ಯೀಽಶಙ್ಘ ್ೆೀ ಮಾಂ ಸವಹೃಲ ಿೀಶಂ ದಾಸಂ ದಶಿಯರ್ತೀದೃಶಮ್॥3॥ 

ಸನುಮಖಯಗತಯೀ ಶಾಿಘಯಕೃತಯೀ ವಿೀತಭಿೀತಯೀ। 

ಸವವಾಿಗಿಮಪತಯೀ ಪೂಣಿಮತಯೀ ಯತಯೀ ನಮಃ॥4॥ 

ಧಾಯನಿೀ ಯತೃಪಯಾ ಜ್ಞಾನಿೀ ಕ್ಷ  ೀಣಿೀ ಸಾ ಶಾಸ್ಸಮಬದಾಮ್। 

ವಾಣಿೀ ಶುಭಗುಣಶ ರೀಣಿೀ ಪರೀರ್ಾತು ಹಿತಕ್ಾರಣಿೀ॥5॥ 

ಉಮಾ ಪರಹೃತಾರ್ತಮಯಭರಮಾ ಸರಸವಿಭರಮಾ। 

ರಮಾರಮಣತತಾಿವನಿ ಪರಮಾಪಯತು ಮಾಂ ಕರಮಾತ್॥6॥ 

ಹಯಗಿರೀವಪದಾಮಿೀಜಮಕರನಾಮಧ್ುವರತಃ। 

ಶ್ರೀವಾಯಸಕರುರ್ಾಲ ೀಶ ್ ೀದವೃದಧಧಿೀಮಿಧ್ವಕ್ತಙ್ೆರಃ॥7॥ 

ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಯರ್ತಃ  ಸ  ೀಽಹಮದ ವೈತಾಗಮಕದಿಮೀ। 

ಗಚಛನಪಥಿ ಕ್ಷಿಪಿಪದಸಿಚುಛಧ ಯೈ ಸಪೃಹಯನುಮಹುಃ॥8॥ 

ಕುವ ೀಿ ವಿವರಣಂ ರ್ತೀವರವರಣಂ ದುಸಿತವದಿೀಪನಮ್। 

ತತಿವದಿೀಪನಮೀಕ್  ೀನಪಾದಿಕ್ಾಂ ಪಞ್ಚಪಾದಿಕ್ಾಮ್॥9॥ 

20. ರುಗಿಮಣಿೀಶವಿಜಯಃ – 
ಆದಿ- 
ಶ್ರೀವ ೀದಾನಿಮಹಾಚಲಂ ಹಿ ಪರತಃ ಸಂಯೀಜಯ ಸ ತಾರಹಿಪಮ್  
ಸದಾವತಾಗಮಪ್ೀಷಿತಾತಮಹೃದಯಂ ತತ ಪವಿಪಕ್ಷಾಸುರ ೈಃ । 
ಸ್ತದಾಧನ  ಿೀಕ್ತಿಸುರ ೀಶವರ ೈಶಚ ಮಥಿತ  ೀ ಯಃ ಕೃಷ್ಣದುಗಾಧಮುಬಧಿಃ  

ಸ್ತವೀಯಾನಾಮಮೃತಂ ಪರಯಚಛರ್ತ ಸ ಮಾಂ ಪಾಯಾದುಗರ್  ೀದಯನಮಣಿಃ ॥ 1 ॥ 
ಸಚಾಛಸ  ್ೀದಿತವತಮಿನಾ ಪದಮಿದಂ ಧಾಯಯನಮದಙ್ಕೆಙ್ಘಕೆ ತ  ೀ  
ಮನಮನ್ಂ ಜಪ ಶಾಸ್ಸಮಪದಮಥ  ೀ ದಾಸಾಯಮಿ ಭಾಗ ಯೈಃ ಸಹ । 
ತತಿತಾಿವನಯಪ ರಾ  ೀಧ್ಯಾಮಿ ತದನು ಪಾರಪ್ಯೀ ಮದಙ್ಘಕರಿಭಿವ ೀ- 

ದಿತಾಯಘ ೀಷ್ಯರ್ತೀವ ಯಃ ಕರಚಯೈಸಿಂ ವಾಜಿವಕ್ಂ ಭಜ ೀ ॥ 2 ॥ 
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ಶರಯೀ ಹಯಮುಖಂ ಶಾರವಯಕ್ಾವಯಮಾಗಿಸಮಾಪಿಯೀ । 

ಸರಾಗಯೀಗಿಪೂಗ  ೀಕಿಸ  ಿೀತರತ  ೀತರವಶಂ ಮಹಃ ॥ 3 ॥ 
ಸ್ತಞ್ಜನ ನಪುರಶ ್ ೀಭಿಪಾದಕಮಲಾಂ ಮನಾಸ್ತಮತ  ೀದಯನುಮಖಿೀಮ್ 
ಕಞ್ಚಜಕ್ಷಿೀಂ ಕುಚಭಾರಭಿೀರುವಿಲಸನಮಧಾಯಂ ಕವಣತೆಙ್ೆರ್ಾಮ್ । 
ಶಮಾಬವದ ಯೈಃ ಪರಸ ೀವಿತಾಂ ಸುವಸನಾಂ ಜಾಮ ಬನದಾಲಙ್ೃತಾಂ  

ಅಮಾಬಂ ತಾಂ ಪರಣತ  ೀಸ್ತಮ ಕೃಷ್ಣರಮಣಿೀಂ ಲಮಾಬಲಕ್ಾಂ ರುಗಿಮಣಿೀಮ್॥ 4 ॥ 
ಸತ್ಙ್ರಮಾನಸಸರ  ೀವರಮಧ್ಯವರ್ತೀಿ  
ಕೃಷ್ಾಣಙ್ಘಕರಿಚಾರುಕಮಲಾಪಿತ ಚಿತಿವೃರಿ್ತಃ। 
ಶಾಸಾ್ರ್ತಮಞ್ುಜಪದರಞ್ಕಜತರಮಯಸಂಸ- 

ದಾಸಾಮಕಹೃತ್ರಸ್ತಜ ೀಽಸುಿ ಸ ಮಧ್ವಹಂಸಃ ॥ 5॥ 
ತಾಟ್ಪ್ಙ್ೆದವಯಶ ್ ೀಭಿಕಣಿಯುಗಲಂ ಭಾರಜದಾಯಾವಿೀಕ್ಷಣಂ 
ಪೂರ್ ೀಿನುಾದುಯರ್ತ ವಿದುರಮಾಧ್ರರುಚಾ ವಾಯಮಿಶರಮನಾಸ್ತಮತಮ್ । 
ಈಷ್ತುೆಞ್ಕಚತಕುನಿಲಂ ಸರ್ತಲಕಂ ನಾಸ  ೀಲಿಸನೌಮಕ್ತಿಕಂ 

ಭ ಯಾತ ೆಮಿಸದೃಕ್ಷಗಣೂಯುಗಲಂ ವಾಣಿೀಮುಖಂ ಶ ರೀಯಸ ೀ ॥ 5 ॥ 
ಶ್ರೀನಾಥಕ್ತೀತಯಿಮುಬಜಸ ೀವಯಗನಧಂ  
ಪಾರಣಃ ಸ ಸಙ್ಗೃಹಯ ವಿಹತುಿಮಿೀಷ್ ಟೀ । 
ಸ  ೀಽಹಂ ತದಿೀಯಾಗಮವಿಸೃತಂ ತಂ 

ವಾಣಿೀಮುಖಂ ವಾಸಯಿತುಂ ವೃರ್  ೀಮಿ॥ 7 ॥ 
ಹಯಾಸಯನಾಸಾಪುಟ್ಪ್ಜಾತವಾತ- 
ವಿಘಾತಧ್ ತಾಘಪಲಾಲಜಾತಃ । 
ಮುನಿೀಶವಾಗಿೀಶಸುತಃ ಸುರಮಾಯಂ  

ಹರ ೀಃ ಕಥಾಂ ಶಂಸರ್ತ ವಾದಿರಾಜಃ॥8 ॥ 
ಅನಾ 
ಯಸ್ತಮನಮಙ್ಗಲದ ೀವತಾಖಿಲಜಗನಾಮತಾ ರಮಾ ನಾಯಿಕ್ಾ 
ಪದಾಮ ಪದಮಭವಾದಿಸ ೀವಯಚರಣಸಿದವಲಿಭ  ೀ ನಾಯಕಃ । 
ಅಶವಗಿರೀವದಯಾಪಯೀಬಿಧಫಲ್ಲತಂ ಪಾರಗ  ರಾೀಕ್ತಿರತ  ನೀಜವಲಂ 

ತದಾಾಸಾನುಗವಾದಿರಾಜರಚಿತಂ ಕ್ಾವಯಂ ವಿಭಾವಯಂ ಬುಧ ೈಃ ॥ 1 ॥ 
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ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ಾವಯಕೃತ ೀ ಸವಹಸಿಕಮಲಚಛತರಂ ಪರದದಾಯತರಭುಃ  
ಸಚಾಛಸಾ್ಭಿಧ್ರಮಯರಾಜಯಪದವಿೀಂ ಸುಜ್ಞಾನಯಾನಂ ಮುದಾ । 
ಸಾವಙ್ಕರಿಾರಾಧ್ನಕಙ್ೆಣಂ ಕರಯುಗ ೀ ಕ್ ೈಙ್ೆಯಿಹಾರಂ ಗಲ ೀ  

ಸಾವತಾಮನಂ ಹೃದಿ ನಿತಯಚಿನಿನಧ್ನಂ ಸದುಯಕ್ತಿರತಾನನಯಪ ॥ 2 ॥ 
ಹಂಸಾನಾಂ ಹೃದಯಙ್ಗಮಂ ಕವಿಲಸದಿೃಙ್ಕಗದೃತಂ ಮೌಕ್ತಿಕ- 
ಪರಖ್ಾಯಗ  ರಾೀಕ್ತಿನವಂ ಪರಬನಧಜಲಜಂ ಪಾದ ೀಽಪಿತಂ ಸಾಯದಧರ ೀಃ । 
ಲಕ್ಷಿಾೀರಮಯಕರ ೀ ವರಾಮರತತ ೀಃ ಸನಾಮನಸ ೀ ಶಾರದಾ - 

ನನಾಂ ತತಪವನಃ ಸವಹೃತೃತಗುಣಂ ವಿಸಾಿರಯತವಞ್ಜಸಾ ॥ 3 ॥ 
ರ  ೀಮಾಣಂ ಹಷ್ಿಣಕ್ಾರಣಿ ಶರವಣತಃ ಪಾಪೌಘ ವಿಧ್ವಂಸ್ತನಿ  

ಪ ರೀಮಾಣ ಚಿನಿಯತಾಂ ವಿಚಿತರಮಿಮಲಶಾಿಘಾಯಥಿಸನಾಾಯಿನಿ । 
ಸಞ್ಚಜತ ೀ ಭುವಿ ರುಗಿಮಣಿೀಶವಿಜಯೀ ಸದಾವದಿರಾಜ  ೀದಿತ ೀ  

ಸಗ  ೀಿಽಭ ತು್ರಮಣೂಲ್ಲೀಷ್ು ಸುತರಾಮೀಕ್  ೀನವಿಂಶ ್ ೀಮುದಾಮ್  ॥4॥ 

21. ಸರಸಭಾರರ್ತೀವಿಲಾಸ 
ಆದಿ 

ಕರ  ೀತು ಮಮ ಕಲಾಯಣಂ ಹರಹಿಯಮುಖ್ಾಭಿಧ್ಃ । 

ಗುರುಶಚ ಮಧ್ವಮನಾಮಾ ಮೀ ವರದ  ೀಽಸಿ್ತ ನಿರನಿರಮ್ ॥ 1 ॥ 

ಚಾವಿಪೂವಿಪದಶ ರೀಣಿೀಂ ದುವಾಿಗಗವಾಿಪಹಾರಣಿೀಮ್। 

ಸವ ೀಿಷ್ಟಕ್ಾರಣಿೀಮುವಿೀಿಂ ಕುವ ೀಿ ಸರಸಭಾರರ್ತೀಮ್ ॥ 2 ॥ 
ಅನಾ 

ಯತನಸಾಧ್ಯಮಿದಂ ಕ್ಾವಯಮಯತ ನೀನ ೈವ ಯತ್ ಕೃತಮ್ । 

ಅತಃ ಕತುಿಮಕತುಿಂ ಚ ಸಮಥ  ೀಿಽಭ ನಮಮ ಪರಭುಃ ॥1 ॥ 

ಅಹನಿಿಶಂ ಹಯಗಿರೀವಸ ೀವಿೀ ತತೃಪಯಾ ಕವಿಃ । 

ಮಹಾಕ್ಾವಯಮಿದಂ ಚಕ್ ರೀ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಮಹಾಮರ್ತಃ ॥ 2 ॥ 

ಲಕ್ಷಿಾೀಪರಯಾಯ ಯಶಚಕ್ ರೀ ರುಕ್ತಮಣಿೀಶಜಯಂ ಪುರಾ । 

ಸ ಚಕ್ ರೀ ಭಾರರ್ತೀಪರೀತ ಯೈ ಭಾರರ್ತೀಶಜಯಂ ತವಮುಮ್ ॥ 3 ॥ 
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ಶ್ರಯಃ ಪತುಯಭಿಿಯಾಂ ಹತುಿಃ ತರಯಿೀವ ೀತುಿಹಿಯಾಸಯ ತ ೀ । 

ಪರಯಾಯ ಮೀ ಜಯಾಯ ಸಾಯದಿಯಂ ಸರಸಭಾರರ್ತೀ ॥ 4 ॥ 

ನಮೀಽಸುಿ ಪದಮನಾಭಾಯ ಪದಮಕ್ಾನಾಿಯ ವಿಷ್ಣವ ೀ । 

ಪರ ೀ ತತ ಿವೀ ವಿಶುದಾಧಯ ಮಧಾವಯ ಚ ನಮೀ ನಮಃ ॥ 5 ॥ 

ವಾದಿರಾಜಕೃತ ೀ ಶಾರವ ಯೀ ಕ್ಾವ ಯೀ ಭವ ಯೀ ಸುಬುದಿಧಭಿಃ । 

ಸ ೀವ ಯೀ ಸರಸಭಾರತಾಯಂ ವಿಲಾಸ  ೀಽಭ ದಧರಪರಯಃ ॥ 6 ॥ 

22. ರ್ತೀಥಿಪರಬನಧ 
ಆದಿ 
ಹರಕ್ಷಿೀರಾಮುಬದ ೀಃ ಸ ವೈರಂ ಭವಘಮಿರಪ್ೀಮಿನಃ | 
ವಿಹರಾಹರಹಶ್ಚತರಚಾರತರಚತುರ  ೀಮಿಿಷ್ು || 1 || 
ಹಯಗಿರೀವದಯಾಸ್ತನುಧರನ ಧಕೃತಭವಾಮುಬಧಿಃ | 
ಪರಬನಧಮಪರರ್ತದವನಾವಂ ಕರ  ೀತ ವೀನಮನ ೀನಸಂ || 2 || 
ಆಜನಮಭ ಮೀರಟ್ಪ್ತ  ೀಽಖಿಲ ೀಷ್ು  
ರ್ತೀಥ ೀಿಷ್ು ತದವಣಿನಭಾರಮ ಢಾವ | 
ಆಯಾಸಮಸಮನೃದುಮಾನಸಸಯ  
ವಾಯುಮುಿಹುಃ ಕೃನಿತು ಮಧ್ವರ ಪೀ || 3 || 
ವಾಗಿೀಶರ್ತೀಥಿಮುನಿವಯಿ ಭವದಾಯಾಮುಬ-  
ಯೀಗ ೀನ ಪಾವಯ ಮನ  ೀಗೃಿಹಮನವಹಂ ಮೀ | 
ನಾಗ ೀನಾಿತಲಪಮಧಿರ ಪಯ ತತಪದಾಬಜ  
ರಾಗ ೀಣ ರಞ್ಜಯ ಕಲ್ಲಂ ಜಯ ತದಿವವಿಕ್ಷುಂ  || 4|| 
ರ್ತೀಥಿಕ್ಷ ೀತರತದಿೀಶಾನಾಂ ಮಾಹಾತಾಯನಿ ಯಥಾಮರ್ತ | 
ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಯರ್ತಃ ಸೌಿರ್ತ ಪದ ಯೈಃಕರ್ತಪಯೈಃ ಕವಿಃ || 5 || 
ಅನಾ 
ಸುರಗಣಪರವಾರಃ ಶ ್ ೀಭಮಾನ  ೀರುಹಾರಃ 

ಕರಕರಸಮಹಸಿಃ ಕ್ಾಞ್ಚನ  ೀದಿಾೀಪಿವಸ್ಃ। 
ಶುಭಜನಕೃತಗಾನಃ ಶ ೀಷ್ಭ  ೀಗ ೀ ಶಯಾನಃ 

ಪರಭುರಯಮವಿನಾಶಃ ಪರೀಯತಾಮಿನಿಾರ ೀಶಃ॥5॥ 
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ನಾನಾವೃತಿಂ ಸವಯಾತಾರಕರಮಪರಚಿತಸುಕ್ಷ ೀತರಮಾಹಾತಯಯುಕಿಂ 
ಶರಾಾಾಲಙ್ಕೆರಬದಧಂ ಶಮಲಕುಲಹರಶಾಿಘನಿೀಯಾಥಿಹೃದಯಮ್ | 
ಶ್ರೀನಾಥಪರೀರ್ತಹ ೀತ  ೀಃ ಹಯವದನಕೃಪಾಮಿೀದಿಸಮ ಿತರತನಂ 
ಚಕ್ ರೀ ರ್ತೀಥಿಪರಬನಧಂ ಬಹುಗುಣಭರತಂ ವಾದಿರ  ೀಜ  ೀ ಯರ್ತೀನಾಿಃ || 1 || 
ಪದಾಯನಿ ಪರಥಿತಾಪಗಾಚುಯತಯಶ ್ ೀ ಹೃದಾಯನಿ ತತಖಣಿೂತಾ- 
ವದ ಯೀನಾಮಲವಾದಿರಾಜಯರ್ತನಾ ಮಧ  ವೀಕ್ತಿ ಶುದಾಧತಮನಾ | 
ಬದಾಧನಯಧ್ವರಸ್ತದಧಸತೃರ್ತಚಯೀದಿರಕ್  ಿೀರುಪುಣಯಪರದಾ- 
ನಯದಾಧ  ಯಃಪಠ್ತ ೀ ಶುರರ್  ೀರ್ತ ಸ ಭ ೀವ ೀದುದಾಧಮಧಾಮಶ್ರಯಃ || 2|| 

23. ಸಾವಪನವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಮ್ 
ಆದಿ 

ಹಯಗಿರೀವಂ ಚಿದಾನನಾವಿಗರಹಂ ಸದನುಗರಹಮ್। 

ದಶಗಿರೀವಚಿಛದಂ ಶಾಪಾನಮಣಿಗಿರೀವ ವಿಮೀಚನಮ್॥1॥ 

ಸುಗಿರೀವಾಭಯದಂ ಸಮಯಗುಗರಸ ೀನವಿಭ ರ್ತದಮ್। 

ಉಗರವಿಗರಹಹನಾಿರಂ ಭಕ್ಾಿಭಯಕರಗರಹಮ್॥2॥ 

ಸವನಾಮಗರಹರ್ಾದ ೀವ ನಿರಸಿಗರಹವಿಗರಹಮ್। 

ವೃನಾಾವನಗತಂ ವನ ಾೀ ಬರಹಮರುದ ರೀನಾಿ ವನಿಾತಮ್॥3॥ 
ಅನಾ 

ಇದಂ ವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಂ ಯೀ ಪಠ್ನಿಿ ಮನಿೀಷಿಣಃ। 

ಮುಕುನಾಾವನಮೀವಾಸುಿ ತ ೀಷ್ಾಂ ಕನಾಾಶನಾಜ್ಞಯಾ॥1॥ 

ಇದಮಪಿತಮೀವಾಸುಿ ಹಯಶ್ೀಷ್ಿಸಯ ಪಾಷ್ಿದಾತ್। 

ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಿಸಯ ಸ ಕಿಸಯ ಪುರುಷ್ಾತೃತಮ್॥2॥ 
ಯಚಛೃಣವತಾಂ ಭಕ್ತಿರುದಾರಸದುಗರ್ ೀ  

ಹರೌ ಹರ ೀಲ  ೀಿಕಗತ ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ  ೀ ಸವಿಶುಭಾಪಿ ಸನಮರ್ತೀಃ  

ದದಾತಯಜಸರಂ ಸುತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥3॥ 
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24. ತಪಿಚಕರಭ ಷ್ಣಮ್ 
ಆದಿ 

ಹಯಗಿರೀವಂ ರಮಾನಾಥಂ ಸಚಿಚದಾನನಾವಿಗರಹಮ್। 

ಆಧಾರಂ ಸವಿವಿದಾಯನಾಂ ನಮಾಮಿ ಸದನುಗರಹಮ್॥1॥ 

ಶ್ರೀಮದಾನನಾರ್ತೀಥಾಿಯಾಿನನತಾವ ತತೆರುರ್ಾಬಲಾತ್। 

ತಪಿಚಕ್ಾರಙ್ೆನಂ ಕ್ಾಯಿಮಿರ್ತ ಮಾನ ೈಸು್ಸಾಧ್ಯತ ೀ॥2॥ 
ಅನಾ 

ಗನ ಾೀನಾನ ೀನ ಮಧಾವದಿದ ೀಶ್ಕಶ್ರೀಹೃದಬಜಗಃ। 

ಸವಾಿಭಿೀಷ್ಟಪರದ  ೀ ಭ ಯಾತ್ದುಗರ್ಾಬಿಧಹಿಯಾನನಃ॥2॥ 

25. ಶ್ರೀ ಹರವಾಯುಸುಿರ್ತ ಪುರ(ನ)ಶಚರಣಮ್ 
ಆದಿ  

ಯತಾಪದಾಬಜಪರಸಾದ ೀನ ವಿನಾ ಬರಹಾಮದಯೀಽಖಿಲಾಃ। 

ನ ಕ್ತಞ್ಕಚದಪ ಜಾನನಿಿ ತಂ ವನ ಾೀ ಹಯಶ್ೀಷ್ಿಕಮ್॥1॥ 

ನತಾವ ನೃಸ್ತಂಹಕಮಲ ೀ ಬರಹಮವಾಯುಸರಸವರ್ತೀಃ। 

ಶ ೀಷ್ಾದಯಖಿಲದ ೀವಾಂಶಚ ಪೂಣಿಪರಜ್ಞಂ ಜಗದುಗರುಮ್॥2॥ 

ವಕ್ಷ ಾೀ ಲ  ೀಕಹಿತಾಥಾಿಯ ಮನ್ಸಾಧ್ನಮುತಿಮಮ್। 

ಧ್ಮಾಿಥಿಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಾರ್ಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಭವತಾರಣಮ್॥3॥ 

ನಾನಾವಿದಾಯಶಚ ಮನಾ್ಶಚ ಸನಿಿ ಹ ಯೀವ ಸಹಸರಶಃ। 

ವ ೈದಿಕ್ಾ ಲೌಕ್ತಕ್ಾಶ ೈವ ನ ತ ೈಃ ಸ್ತದಿಧಃ ಕಲೌ ಯುಗ ೀ॥4॥ 

ತಸಾಮದಿದಂ ಪರಂ ಗುಹಯಂ ವಾಯುಸ  ಿೀತರಂ ಮಹಾಫಲಮ್। 

ಸಮರರ್ಾದ ಾೀವದ ೀವಸಯ ಈಪ್ತಾಥಿಃ ಕಲೌ ಯುಗ ೀ॥5॥ 

ರಾಾರಹಮರ್ ೈವಿಿಷ್ುಣಭಕ್ ೈಶಚ ಗುರುಭಕ್ ೈಶಚ ಸ್ತಧ್ಯರ್ತ। 

ವಿಷ್ುಣಭಕ್ತಿವಿಹಿೀನಸಯ ನ ತು ಸ್ತದಿಧಃ ಕದಾಚನ॥6॥ 

ಶ್ರೀಬಿೀಜಮೀವ ನಿಕ್ಷಿಪಯ ಜಪ ೀನಮನ್ವಿಶುದಧಯೀ। 

ಯಸಯ ಯಸ್ತಮನಿವ ೀದಿಕ್ತಿಃ ಸ  ೀಽಪ ಮನ್ಃ ಪರಸ್ತಧ್ಯರ್ತ॥7॥ 
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ಶ್ರೀಭ ತರಾಜ ಸ  ಿೀತರಮ್ 
ಪರಸಾದಾಥಿಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭ ತಾಖಯಮಾದರಾತ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥1॥ 
ಸಮರತಾಂ ನಿಯಮೀನ ೈವ ಭ ತಭಿೀತಾಯದಿಭಞ್ಜನಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥2॥ 
ಗುರ  ೀದಿಕ್ಷಿಣರಾಾಗಸಾಂ ಭಜತಾಂ ಭದರದಂ ದುರತಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥3॥ 
ಭ ತ ಯೈಃ ಕಣಿವಿಕರ್ಾಿಖ್ ಯೈಯುಿಕಿಂ ಭ ತಗರ್ ೈಸ್ದಾ। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥4॥ 
ಕ ರರಂ ವಿೀರಂ ತಥಾ ಶ್ರಂ ಧ್ನುಃಖಡಾಗದಿಧಾರಣಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥5॥ 
ಪರತಾಪವನಿಂ ವಿೀರಾಗರಾಂ ವಿೀರಭದ  ರೀಪಮಂ ಹೃದಿ। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥6॥ 
ರಾಜಸ ೀವಾರತಂ ಲ  ೀಕ್ ೀ ರಾಜಮಾನಯಂ ರವಿಪರಭಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥7॥ 
ರಕ್ಾಿಮಬರಧ್ರಂ ರಮಯಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸುಶ ್ ೀಭಿತಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥8॥ 
ರತೌನಘವಲಯೀಪ ೀತಂ ಮುಕ್ಾಿಹಾರವಿಭ ಷಿತಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥9॥ 
ಅಕ್ಾಿಭಾಙ್ಗದಸಂಯುಕಿಂ ರತನಕುಣೂಲಮಣಿೂತಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥10॥ 
ಉತುಿಙ್ಗತುರಗಾರ ಢಂ ಛತರಚಾಮರಸ ೀವಿತಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥11॥ 
ದಿವಯಚನಾನಲ್ಲಪಾಿಙ್ಗಂ ಕಸ ಿರೀರ್ತಲಕ್ಾಙ್ಘಕೆ ತಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥12॥ 
ಅಚಿನಾಾದುಿತಸನ ಮರ್ತಿಂ ಕ್ತರೀಟ  ೀಜಜವಲಮಸಿಕಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥13॥ 
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ಕುರಾ ೀರಕ್  ೀಶಾದಾನಿೀತದಿವಯಮೌಲ್ಲೀನುಾಪಾಷ್ಿದಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥14॥ 
ಮಸಿಕ್ಾಪಿತತನೌಮಲ್ಲಂ ವಾದಿರಾಜಾಖಯಸನುಮನ ೀಃ। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥15॥ 
ಮಾನ ೀನ ಗುರುರ್ಾ ದತ ಿೀ ನ ಪುರ ೀ ದಧ್ತಂ ಮುದಾ। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥16॥ 
ತಸಾಮದುಗರ  ೀಃ ಪರಸಾದಸಯ ಪೂಣಿಪಾತರಂ ತಪ್ೀನಿಧಿಮ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥17॥ 
ರಕ್ಷಕಂ ಮಹಿಮಾಸಕಿಂ ಸದಾ ಸವಿತರ ಸವಿಥಾ। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಸಯಹಮ್॥18॥ 
ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀದ ಿತಭ ತರಾಜಸುಿರ್ತಂ ಸದಾ। 
ಯಃ ಪಠ ೀಚಿಚನಿಿತಂ ಕ್ಷಿಪರಂ ಭವ ೀತಿಸಯ ನ ಸಂಶಯಃ॥19॥ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಹೃತಪದಮಸಂಸ್ತಾತಂ ತುರಗಾನನಮ್। 
ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸವ ೈಿವಿಿನತಂ ಚಿತಿಶುದಧಯೀ॥20॥ 

ಶ್ರೀಭ ತರಾಜ ಸ  ಿೀತರಮ್ 
ರಕಿಂ ವಿಚಿತರವಸನಂ ಮಣಿಕುಣೂಲಾಢಯಂ 
ಬನ ಾಕಪುಷ್ಪಸದೃಶಾಧ್ರಪಾಣಿಪಾದಮ್। 
ಉದಯದಿಾನ ೀಶಕ್ತರರ್ಾರುಣದ ೀಹಭಾಜಂ 
ನಾರಾಯಣಂ ನಮತ ಚಾಪಶರಾನ್ ದಧಾನಮ್॥1॥ 
ಗರ್ ೈಸ್ ನಾರಾಯಣಭ ತನಾಥಃ  
ಸಮನಿವತಃ ಕಣಿವಿಕಣಿಸಂಜ್ಞ ೈಃ। 
ಮಹಾಮಣಿೀನಾಂ ಬಹುಲ ೈಸು್ಕ್ತೀಣಿಂ  
ಮೌಲ್ಲಂ ದದೌ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಸ್ತಾರ  ೀಽಭ ತ್॥ 
ಅಲಘುಮಹಿಮರಾಜದಾವದಿರಾಜಾಯಿಪಾದಾ- 
ಮುಬಜಗತಮಧ್ುಮಾದಯಚಚಞ್ಚರೀಕ್ಾಯಮಾಣಮ್। 
ಅಕುಟಿಪಲಹರಧ್ಮಾಿನುಷಿಠರ್ತಪಾರಪಿಭಾವಿ- 
ರ್ತರನಯನಪದಭಾಜಂ ಭ ತರಾಜಂ ನತ  ೀಽಸ್ತಮ॥ 
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ಶ್ರೀಮದಣುವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಮ್ 
ಹರಃ ಓಂ॥ ಹಯಗಿರೀವಂ ಚಿದಾನನಾವಿಗರಹಂ ಸದನುಗರಹಮ್ | 
ದಶಗಿರೀವಚಿಛದಂ ಶಾಪಾನಮಣಿಗಿರೀವವಿಮೀಚನಮ್॥1॥ 
ಸವನಾಮಗರಹರ್ಾದ ೀವ ನಿರಸಿಗರಹವಿಗರಹಮ್। 
ವೃನಾಾವನಗತಂ ವನ ಾೀ ಬರಹಮರುದ ರೀನಾಿವನಿಾತಮ್॥2॥ 
ಯೀ ಮಾಂ ದ ೀವಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಋಜುಸಾಂ ಪುಣಯಕೃನನರಃ। 
ಸ ಯಾರ್ತ ನಿಲಯಂ  ಪುಣಯಂ ಯದಗತಾವ ನ ನಿವತಿತ ೀ॥3॥ 
ವಿಮಾನಂ ದಿವಯಮಾನಂ ಚ ದಿೀಪಯಮಾನಂ ಸದಾಯನಂ | 
ವೃನಾಾವನ  ೀಪರಗತಂ ಪೂಜಯನುಿ ಸದಾ ಮಮ॥4॥ 
ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನ ೀ ಪುರ್ ಯೀ ಪಞ್ಚರ ಪಾತಮಕ್  ೀ ಹರಃ। 
ಪಞ್ಕಚೀಕೃತಯ ಸವರ ಪಾಣಿ ನಿತಯಂ ಸನಿನಹಿತಃ ಸವಯಮ್॥5॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಾಮ ಚ ವಾಯುಶಚ ವಿಷ್ ಣ ರುದರಶಚ ಪಞ್ಚಮಃ। 
ರಮಾಮ ನಿತಯಮೀವಾತರ ಶ ವೀತದಿವೀಪ ೀ ಯಥಾ ವಯಮ್॥6॥ 
ಅಹಂ ಸದಾ ದ ೀವ ಸಭಾಸುಭಾಜಿತಃ  
ಸುಭಾಸವರ ೈದಿಿವಯ ವಿಭ ಷ್ರ್ ೈಯುಿತಃ। 
ಅಹಂಸಮಾನ ೈಃ ಸುರಮಾನಿಮಾನಿತಃ  
ಸಮಾನಯುಕ್ ಾೈಃ ಸುಮನ  ೀಭಿರಞ್ಜಸಾ॥7॥ 
ಗುರುಮಖಿಲಗುಣಜ್ಞಂ ಸದುಗರ್ ೈಕ್ಾಧಿವಾಸಂ 
ಶಮದಮಪರನಿಷ್ಠಂ ಸತವನಿಷ್ಠಂ ವರಷ್ಠಮ್। 
ಸಕಲಸುಜನಶ್ಷ್ಟಂ ನಿತಯನಿಧ್ ಿತಕಷ್ಟಂ 
ಹಯಮುಖಪದನಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ಭಜನುಿ ಪರಪನಾನಃ॥8॥ 
ರ್ತೀಥಾಿನಾಮುತಿಮಂ ರ್ತೀಥಿಂ ವನಾನಾಮುತಿಮಂ ವನಮ್। 
ಕ್ಷ ೀತಾರರ್ಾಮುತಿಮಂ ಕ್ಷ ೀತರಂ ಮಮ ವೃನಾಾವನಂ ದಿವಜ॥9॥ 
ತಸಾಮದವೃನಾಾವನಮಿದಂ ಸವಾಿಭಿೀಷ್ಟಪರದಂ ಸತಾಮ್। 
ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನ ೀ ಪುರ್ ಯೀ ಸುಪವಾಿಣಶಚ ಸವಿದಾ॥10॥ 
ವಸನಿಿ ಪುಣಯಕಮಾಿರ್  ೀ ವಿಶ ೀಷ್ಾತ ಿೀ ಚ ಪವಿಸು। 
ಪಞ್ಚಮಾಯಂ ಚ ರ್ತಥೌ ನಿತಯಂ ಪಞ್ಚಪವಿಸು ಪೂಜಯೀತ್॥11॥ 
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ಧ್ ಪ ೈದಿೀಿಪ ೈಸಿಥಾ ಮಾಲ ಯೈಗಿನ ಧೈದ ಿವಾಿಕ್ಷತಾದಿಭಿಃ। 
ಪಞ್ಚಭಕ್ಷಾಸಮಾಯುಕಿಂ ಪಞ್ಚಚಮೃತಸಮನಿವತಮ್॥12॥ 
ಪಞ್ಚಖಜ ಿರಸಂಯುಕಿಂ ನ ೈವ ೀದಯಂ ವಿನಿವ ೀದಯೀತ್। 
ಏವಂ ಸಮ ಪಜಯಮಾನ  ೀಽಹಂ ದದಾಯಂ ವರಮನುತಿಮಮ್॥13॥ 
ತಸಾಮದವೃನಾಾವನ ೀ ಪುರ್ ಯೀ ಪಞ್ಚಪವಿಸು ಪೂಜನಮ್। 
ದಶಿನಂ ಸುಜನಾನಾನುಿ  ಸವಾಿಘೌಘವಿನಾಶನಮ್॥14॥ 
ವಾದಿರಾಜಾಖಯ ಯರ್ತನಾ ರಾಾರಹಮರ್ಾ ಸವಪನಮ ರ್ತಿನಾ। 
ಕೃತಂ ವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಂ ಪಠ್ತಾಂ ಸಮಪದಾಮ್ ಪದಮ್॥15॥ 
ವ ೀದನಿಧಾಯಖಯ ಯರ್ತನಾ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಚ  ೀದಿತಮ್। 
ಸಾವಪನವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಂ ಲ್ಲಖಿತಂ ಪರೀತಯೀ ಗುರ  ೀಃ॥16॥ 

ವಾದಿರಾಜ ಪಾರಥಿನಾ 
ಮಾತಾ ರಾಜಾ ಮರ್ತಪತಾ ವಾದಿರಾಜಃ 
ಭಾರತಾ ರಾಜಾ ಮತ್ಖ್ಾ ವಾದಿರಾಜಃ। 
ಸವಿಸವಂ ಮೀ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ದಯಾಲುಃ 
ನಾನಯದ ಾೈವಂ ನ ೈವ ಜಾನ ೀ ನ ಜಾನ ೀ॥ 

ಹರಭಕ್ತಿದಯಾಮಿೀಧಿ ತರಲಕ್ತರೀಡನ  ೀತು್ಕ್ಾಃ। 

ಗುರವೀ ವಾದಿರಾಜಾಯಾಿಃ ಕರುರ್ಾಂ ವಿತರನುಿ ಮೀ॥ 

ಸತಯಧ್ಮಿರ್ತೀಥಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸ  ಿೀತರ 
ಕದಾಪುರ್ಾಯರರ್ ಯೀ ಶುಭಧ್ವಲಗಙ್ಕಗ ಪರಸರ ೀ 
ಚರನ್ ಸ ರ ೀಃ ಸ ೀವಾಜನಿತ ಪರಮಾನನಾಭರತಃ। 
ಅಯೀ ಸಂವಿತ್ ಸಾವಮಿನ್ ಹಯವದನ ವಾದಿೀಶ ವರದ 
ಪರಸ್ತೀದ ೀರ್ತ ಕ್  ರೀಶನಿನಮಿಷ್ಮಿವ ನ ೀಷ್ಾಯಮಿ ದಿವಸಾನ್॥1॥ 
ಶ್ರೀಮದಾವಗಿೀಶ ಯೀಗಿೀ ಶುಭ ವಿಶದಮನಿೀಷಿೀಯ ಭಾಷ್ಾಯದಿಜಾತಂ 
ಜಾತಂ ಜಾತ ೀತರಞ್ಚಚಗಮಮಗಮದಧೃತೌ ವಿಸ್ತಮತಃ ಪ ರೀಷ್ಯಯಸ್ತಮನ್। 
ಸವಿಂ ಸವಿಂ ಸಹಾಯಾಮ ಸಮ ಸಮ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಸಾವಿಭೌಮೀ 
ಭೌಮೀಹಾಹಾನಿದಚಾಿಚಿನಕರಮಕರ  ೀತ್ ಸಮರಸ್ತೀದ ೀತ್ವಾದಿೀಟ್॥2॥ 
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ನಾನಾನ  ೀನ  ೀಹನಾನ  ೀತಪರಚಿತ ವಚಸಾಽಪಾತಿ ಮ ಲ ೀನ ಮ ಲಂ 
ನಾನಾನಾನನಯಭಾವಂ ಗದರ್ತ ಜಗರ್ತ ನ  ೀಚ ೀದಿವಾನನ ಪರಭಾವಾತ್। 
ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಭಿದಾದಿಶುರರ್ತರತುಲಮತ ೀಯುಿಕ್ತಿ ಯುಕ್ಾಿವಕ್ಾಶಂ 
ಶಙ್ಕೆಯಾ ನಾದಯದದಾಯದಿರ್ತ ಶಶಪಥಾ ವಾದಿರಾಡ್ ರಾ  ೀಧ್ಯೀನಾಮಮ್॥3॥ 
ಪೂವಿಂ ಪೂವಿಂ ಚಕ್ಾನಾಂ ಭವ ಶ್ವಹರ ಹ ೀ ರುದರ ಹ ೀರಮಬ ಪಾಹಿ- 
ಇತಾಯಹ ತಪ ರೀತನಾಥಪರಮುಖಮಖಭುಜಾಭ ಭುಜಾಂ ಯಾ ಭುಜಾಽನಾಯ। 
ಸಾಸ  ೀದಾಽಗಾಧ್ರಾ  ೀಧಾನುಚರವರತವಾವಾಸತ  ೀ ವಾಸುದ ೀವ- 
ವಾಯಸಾಖ್ಾಯಽಽಸ ಯೀರ್ತ ಗಜಿದಿಾವಜಜನಮಹಿತಾ ತಚಚರತರಂ ವಿಚಿತರಮ್॥4॥ 
ಮಸ ಾೀನಯಸ ಿೀನುಾರ ೀಶಸು್ರಸರರ್ತ ರರ್ತೀಶಾನುಗಾತ್ ಸಾನುರಾಗಾ- 
ದಾಗಾದಾಗಾರತ  ೀಽತ  ೀ ಹರಚರಣದೃಗಿಚಾಛಚಛಲಾದಾಯಪರಯಾತಾ। 
ಚಕ್ತರೀಸರ್ತರಕರಮೀಽತ  ೀಽನುಮತಮನುಮನು ಶ್ರೀಮತಾ ಪೂಜನ ೀನ 
(ಸವಜಾಯಾ) ಸಮಬದಾಧ ಯಸಯ ಬದ  ಧೀಽವಸದವತುಸದಾದಾಸದಾಸಂಸ ವಾದಿೀಟ್॥5॥ 
ವಾಯನ  ೀ ಯಸಾಯಸಮ ಶ್ರೀಧ್ುಿರ (ಹರ) ಹರವದನಶ ್ ಚೀಪರಷ್ಾಟದಗರಷ್ಠಃ 
ಪಙ್ಕಗಕ್ಷಾರ್ಾಂ ಸದೃಕ್ಷ ೀ ಕ್ತಲಜನಿವಿಜಯಾಪಶ್ಚಮಃ ಪಶ್ಚಮೀಽಭ ತ್। 
ವಾಯಸಪ ರೀಷ್  ಟೀಪಸ ೀವ ಯೀ ಸಕಲಸಕಲಯಾ ಭಾಸಮಾ ನ  ೀಽಸಮಾನ  ೀ 
ಮೀದಿನಾಯಂ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಮಯಿದಯತು ದಯಾಯಾದಸಾಂ ನಾಯಕ್  ೀಽಲಮ್॥6॥ 
ನವರತಾನನವಯೀತ ಾೀನ ಪುಮುತಿಂಸ ೀನ ನಿಮಿಿತಾ | 
ಭಕ್ ಾೈವ ಗುರುರಾಟ್ ಪರೀತ ಯೈ ಪಞ್ಚಶ ್ ಿೀಕ್ತೀ ಭವರ್ತವಯಮ್॥ 
ಇರ್ತ ಸತಯಧ್ಮಿರ್ತೀಥಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸ  ಿೀತರಂ ಸಮ ಪಣಿಮ್॥ 

ವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚರತಾಮೃತಮ್ 
ಪರಥಮಬಿನುಾಃ 

ಶ್ರಯಃ ಪರ್ತಂ ಬ ಧ್ರಮಪರಮೀಯಂ  
ವರಾಹಮಿೀಶಂ ಹಯನಿಶಂ ನಮಾಮಿ। 
ಹಯಾಸಯಮಪಾಯದರತ  ೀ ಭಜಾಮಿ  
ಮದ ವೀಶಕೃಷ್ಣಂ ಪರಣಮಾಮಿ ಭಕ್ಾಾ॥1॥ 
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ಸ  ಿೀತವಯಕಮಾಿಣಮಿಲಾತಲ ೀಽಸ್ತಮನ್  
ಗಾತವಯ ಮಾಹಾತಯ ಸುಪಾತರಭ ತಮ್। 
ಲಾತವಯರ ಪಂ ಗುರುವಾದಿರಾಜಂ  
ಧಾಯತವಯಮ ರ್ತಿಂ ಪರಣತ  ೀಽಸ್ತಮ ಭಕ್ಾಾ॥2॥ 
ಶ್ರೀವ ೀದವ ೀದಯಂ ಪರಮಂ ಗುರಂ ತಂ  
ಪರಣಮಯ ತಚಿಛಷ್ಚವರಾನ ಗರ ನ ಮ। 
ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಾಯಖಯಯರ್ತೀಂಸಿದಾಜ್ಞಾ- 
ಮಾಲಮಬಾ ಸಂವಚಿಮ ಗುರ  ೀಶಚರತರಮ್॥3॥ 
ಸುರ ೈಃ ಪರವಣಯಿಂ ಗುರುವಾದಿರಾಜ- 
ಚರತರಮಾವಣಿಯಿತುಂ ಸಮುಕಿಃ। 
ಹಾಸ  ಯೀ ಭವ ೀಯಂ ವಿಬುಧ ೈಸಿಥಾಪ  
ಗುರ ತಿಮಾಜ್ಞಾಬಲತಃ ಪರವೃತಿಃ॥4॥ 
ಕುಠಾರಪಾಣಿನಾ ಸೃಷ್ ಟೀ ತೌಲವ ೀ ಮಣೂಲ ೀ ಪುರಾ। 
ಕುಮಾಿಸ್ತಕ್ಷ ೀತ ರೀ ನಿಕಟ ೀ ಪುಷ್ಪಕ್ಾಸಾರಸಂಜ್ಞಕ್ ೀ॥5॥ 
ರಾಮಾಚಾಯಿಃ ಸಾಮವ ೀದಿೀ ಷ್ಟ್ಪ್ೆಮಿ ನಿರತ  ೀ ದಿವಜಃ। 
ಸರಸವತಾಯಖಯಯಾ ಪತಾನಾ ಸವಧ್ಮಿನಿರತ  ೀಽವಸತ್॥6॥ 
ಯಾಂ ಗೌರೀಮಿರ್ತ ಚ ಪಾರಹುದ ೀಿವಭಟ್ಪ್ಟಂ ಚ ತಂ ವಿದುಃ। 
ಸನಾಿನವಾನೆನಯಕಯಾ ಲ್ಲಪು್ ಸುಗುಣಮಾತಮಜಮ್॥7॥ 
ಕುಮಾಿಸ್ತಕ್ಷ ೀತರಮಠ್ಗಾನ್ ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶಮುನಿೀಶವರಾನ್। 
ಭಕ್ಾಿನುಗರಹದಕ್ಷಾಂಸಾಿನ್ ಶುರತಾವ ಶರಣಮೀಯಿವಾನ್॥8॥ 
ಗೌರೀ ತು ಸುತಲಾಭಃ ಸಾಯದಯದಿ ಲಕ್ಷಸುಭ ಷ್ರ್ ೈಃ। 
ಶ್ರೀಪರ್ತಂ ಪೂಜಯಿಷ್ ಯೀಽಹಮಿರ್ತ ಸಙ್ೆಲಪವತಯಭ ತ್॥9॥ 
ಶ್ರೀ ವಾಗಿೀಶಯರ್ತೀಶಾಸ ಿೀ ದಮಪರ್ತೀ ಶರರ್ಾಗತೌ। 
ಕೃಪಾದೃಷ್ಾಟಾಽನುಗೃಹಣನ  ಿೀ ಭವ ೀತಾಂ ಪುತರಶಾಲ್ಲನೌ॥10॥ 
ಮನಾ್ಕ್ಷತಾನ್ ಸ್ತವೀಕುರುತಮಿತುಯಕ್ಾಿವ ಪರದದುಃ ಕ್ತಲ। 
ಕ್ತಂ ತು ವಾಚಂ ಯುವಾಂ ಪಾತಂ ಮದಿೀಯಾಞ್ಚಜತಮಾತರಕಮ್॥11॥ 
ಪವಿತರಸವಣಿಪಾರತರಸಾಂ ಸವಣಿವಣಿಮನ  ೀರಮಮ್। 
ಶ್ಶುಂ ದತಿಂ ಮದಾರಾಧ್ಯಕ್  ೀಲಾಯೀರ್ತ ವಚ  ೀಽಬುರವನ್॥12॥ 
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ಆಕಣಯಿ ತದಾವಚಮಿಮಾಂ ತು ದಮಪರ್ತೀ 
ಖಿನೌನ ಯದಾಽಽಸಾಿಂ ಗುರವೀಽವದಂಸಿದಾ। 
ಯದಿ ಪರಸ ಯೀತ ಭವನಿನಕ್ ೀತನ ೀ  
ತದಾ ಸ ರಾಾಲ  ೀ ಯುವಯೀಃ ಪರಂ ಭವ ೀತ್॥13॥ 
ಬಹಿಃ ಪರಸ ಯೀತ ತದಾ ಸ ಮಹಯಂ 
ದ ೀಯಃ ಸುದ ೈವಂ ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಣಿೀಯಮ್। 
ಆಶಾವಸ್ತತಾವ ೀವಮಮ ನರಣಮಯ 
ಗೃಹಂ ಗತೌ ಸಾ ತು ಬಭಾರ ಗಭಿಮ್॥14॥ 
ಸಾ ಗಭಿೀಿಣಿೀ ದ  ೀಹದಮದುಿತಂ ತದ್  
ದಧಾರ ರ್ತೀಥಾಿದಯವಗಾಹನ ೀಚುಛಃ। 
ತತಾಿವನಿ ಶುಶ್ರಷ್ುರಹ  ೀ ದಿದೃಕ್ಷು- 
ಹಿರ ೀಃ ಶುಭಾಚಾಿಃ ಕ್ತಲ ಸಮಬಭ ವ॥15॥ 
ರಾಮಾಚಾಯೀಿ ಗುರ  ೀವಾಿಚಂ ಸುಫರನ ಪಣಿಸುಗಭಿಿಣಿೀಮ್। 
ಗ ೀಹಾನಿರ ೀಽವರುರುಧ ೀ ಬಹಿಃಪರಸವಭಿೀರ್ತತಃ॥16॥ 
ಸಮಾರಪ ಿೀ ದಶಮೀ ಮಾಸ ೀ ಸಾಧ್ನದಾವದಶ್ೀ ರ್ತಥೌ। 
ಆಚಾಯೀಿ ಪಾರರ್ಾಸಕ್ ಿೀ ತದಾ ಕ್ ೀದಾರಸಸಯಕಮ್॥17॥ 
ಗೌರ ೀಕ್ಾ ಸಹಸಾಽಗತಯ ಭ  ೀಕುಿಂ ಸಮುಪಚಕರಮೀ। 
ದಾರದರಾಪೀಡಿತಾ ಸಾಧಿವೀ ಸಸಯಭಕ್ಷಣತತಪರಾಮ್॥18॥ 
ಪತಾಯಜ್ಞಯಾ ಗಾಂ ನಿರ  ೀದುಧಂ ಕ್ ೀದಾರಂ ಪಾರಪಯ ಸತವರಮ್। 
ತದಾ ತತ ೈವ ಸುಷ್ುವ ೀ ಭಾಸೆರಪರಭಮಾತಮಜಮ್॥19॥ 
ಜ್ಞಾನದೃಷ್ ಟವೈವ ಗುರುಭಿವಿಿಜ್ಞಾತಾಥ ೈಿಃ ಪುರಾಗತ ೈಃ। 

ಪರಸ ರ್ತಕ್ಾಯಿಕುಶಲಾ ನಿಯುಕ್ಾಿ ವೃದಧಯೀಷಿತಃ॥20॥ 
ಗುವಾಿದ ೀಶಾದಿಮಿಮಯಶರಾವ ೀರ್ಾದುಿತಂ ಶ್ಶುಮ್। 
ಭ ಮಿಸಪಶಾಿತುಪರ ೈವಾಽಽಶು ಜಗೃಹುಃ ಪೂತದ ೀಹಿನಮ್॥21॥ 
ಸಾಧಿವೀ ಸಾ ಕ್ಷ ೀತರಮಧ ಯೀ ತು ಪರರ್ತಸ್ತೀರಾನಿರ ೀ ಸ್ತಾತಾ। 
ವೃದಾಧ ಪರಚರನಿಿೀಸಾಿಃ ಸಂವಿೀಕ್ಷಾಾಶಚಯಿತ  ೀಽಬರವಿೀತ್॥22॥ 
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ಕುತ  ೀ ಜವನಿಕ್ಾ ಸ ೀಯಂ ಪರಚಾರಪರಾಯರ್ಾಃ। 

ಕುತ  ೀ ಭವತ  ಯೀ ಮಾನಾಯಶಚ ಸಮೀತಾ ದುಗಿತಾಮಿರ್ತ॥23॥ 
ಇತಃ ಸಮಿೀಪ ೀ ವಾಗಿೀಶಯೀಗಿಭಿಃ ಸಂಪರಚ  ೀದಿತಾ। 
ಸ ೀವಿತುಂ ಭವರ್ತೀಂ ಪಾರಪಾಿ ಇತಾಯಹುಗುಿರುಸತೃಪಾಮ್॥24॥ 
ತತ  ೀ ವೃದಾಧಭಿರಾನಿೀತಾ ಸಶ್ಶುಸಾ್ ಸರಸವರ್ತೀ। 
ರಾಮಾಚಾಯಿಸಿನುಮಖ್ ೀನ ಶುರತಾವ ಸವಿಂ ಸುವಿಸ್ತಮತಃ॥25॥ 
ಸವಣಿಪಾತರಧ್ೃತಂ ರಾಾಲಂ ಗುರ ರ್ಾಂ ಸನಿನಧೌ ಮುದಾ। 
ನಯವ ೀದಯದಖಿನನಃ ಸನ್ ಗುರುವೀ ವಿೀಕ್ಷಾ ರಾಾಲಕಮ್॥26॥ 
ಭಾವಿವಾಯೀ ನಮಸುಿಭಯಮೃಜುವಯಿ ಪರಸ್ತೀದ ನಃ। 
ಇರ್ತ ಸಮರನಿಶ್ಚತ ಿೀನ ಪಸಪೃಶುಃ ಶ್ಶುಮಾದರಾತ್॥27॥ 
ಶ್ಶ ್ ೀವಿಿಯೀಗಮಾಶಙ್ೆಾ ವಿಷ್ರ್ ಣೌ ದಮಪರ್ತೀ ತದಾ। 
ಪಞ್ಚಚಬಾಮೀತಂ ಪುಷಿಣೀತಮೀತಲಿ್ಲೀಲಾವಿನ  ೀದಿತೌ॥28॥ 
ಇರ್ತ ವಾಗಿೀಶರ್ತೀಥ  ೀಿಕ್ತಿಸುಧಾಸಞ್ಕಜೀವಿತೌ ಗುರ ನ್। 
ಪರಣಮಯ ಶ್ಶುಮಾದಾಯ ಗೃಹಂ ವಿವಿಶತುಮುಿದಾ॥29॥ 
ಶಾಲ್ಲೀವಾಹಸಯ ಸುಶಕ್ ೀ ಪಕ್ಷಾಕ್ಾಶಯುಗ ೀನುಾಕ್ ೀ। 
ಶಾವಿರೀವತ್ರ ೀ ಮಾಘೀ ಶುಕಿದಾವದಶ್ಕ್ಾರ್ತಥೌ॥30॥ 
ಋಜುದ ೀವಃ ಸ ಲಾತವಯೀ ಧ್ರರ್ಾಯಮವರ್ತೀಣಿವಾನ್। 
ಏಕ್ಾದಶ ೀಽಹಿನ ರಾಮಾಯೀಿ ಜಾತಕಮಾಿದಿಕ್ಾರಯನ್॥31॥ 
ವರಾಹಕೃಪಯಾ ಜಾತಂ ವರಾಹಾಖಯಂ ವಯಧಾತಿತಃ। 

ಅಮತಯಿಲ್ಲೀಲಂ ರಾಾಲಂ ತಂ ಪಞ್ಚಮೀಽರಾ ಧೀ ಪತಾ ಮುದಾ॥32॥ 
ಉಪನಿನ ಯೀ ಸುಲಗ ನೀ ಹಿ ಪತಾನಾ ಸಾಕಂ ಸರಾಾನಧವಃ। 
ತತ  ೀ ಗುರುನಿದ ೀಶ ೀನ ಪರ್ತನೀಪುತಾರನಿವತ  ೀ ದಿವಜಃ॥33॥ 
ಸಮಾಗತಃ ಸನನನಾಮ ಪ್ರೀಕಿಶ ೈವಂ ಗುರ ತಿಮೈಃ। 
ವರಾಹಕರುರ್ಾಜಾತ  ೀ ವರಾಹಸ ಯೈವ ಸನಿನಧೌ॥34॥ 
ರ್ತಷ್ಠರ್ತವತಃ ಪರಂ ಹಿೀರ್ತ ವಿಷ್ರ್  ಣೀ ಜಾಯಯಾ ದಿವಜಃ। 
ಅತ ೈವ ವಸತಂ ರಾಾಲವಿೀಕ್ಷರ್ಾನನಿಾತೌ ಸದಾ॥35॥ 
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ಇರ್ತ ಗುರುವರವಾಚಾ ದಮಪರ್ತೀ ಹೃಷ್ಟಚಿತೌಿ 
ಯರ್ತವರಸವಿಧ ೀ ತೌ ರಾಾಲವಕ್ ್ೀನುಾಿ ದೃಷ್ಾಟಾ। 
ಕ್ತಟ್ಪ್ವರಪದಸ ೀವಾತತಪರೌ ಶಾಿಘಯಚಯೌಿ 
ಕ್ಷಣಮಿವ ಬಹುಕ್ಾಲಂ ನಿನಯತುದ ೀಿವಭಕ್ೌಿ॥36॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿವಿರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚಚರತಾಮೃತ ೀ ಪರಥಮಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ॥1॥ 

ದಿವರ್ತೀಯ ಬಿನುಾಃ 
ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶಮುನಿೀನಾಾಿರ್ಾಂ ಸಕ್ಾಶ ೀಽಘವಿನಾಶಕ್ ೀ। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಭಿದಃ ಕಶ್ಚತ ಪವಿಬನುಧರಭ ರ್ತೆಲ॥1॥ 
ವಿನಷ್ಟಪುತರಸವಜನ  ೀ ವಿರಕ್  ಿೀ ವಾಧ್ಿಕ್ ೀಽಭವತ್। 
ಕ್ಾವಯತಕಿವಿನ  ೀದಿೀ ಚ ಮಾಧ್ವರಾದಾನಿ ಕ್  ೀವಿದಃ॥2॥ 
ಆತಮಪಾವನಹ ೀತ  ೀಸುಿ ಯರ್ತತವಂ ಪಾರಥಿಯದುಗರ ನ್। 
ತತಾರಥಿಿತಾಶಚ ವಾಗಿೀಶಾಸಿಸ ೈ ಸನಾಯಸಸದವಿತಮ್॥3॥ 
ದತಾವ ವಿದಾಯನಿಧಿಂ ನಾಮಾನ ಖ್ಾಯಪಯಾಮಾಸುರಾದೃತಾಃ। 
ವರಾಹಾಖಯಂ ರಾಾಲಮೀನಂ ತಚಿಛಷ್ಯಂ ವಯದದುಃ ಕ್ತಲ॥4॥ 
ಜನಮತಃ ಸವ ೀಿತಾಿಽಯಂ ಮಾನುಷ್ಯಂ ಹಿ ವಿಡಮಬಯನ್। 
ಸಕೃದುಕ್ಾಿದುಗರ  ೀವಾಿಕ್ಾಯದಧಿಕಂ ಜಗೃಹ ೀ ಸವತಃ॥5॥ 
ನನವಸಾಧಾರಣಬದಧಿಶಕ್ತಿ- 
ವಿರಾಹನಾಮಾಽಖಿಲತತವವ ೀದಿೀ। 
ಸನಾಯಸದಿೀಕ್ಷಾವಹನ ೀಪ್ಯಾಽಽಜ್ಞಾಂ  
ವಾಗಿೀಶರ್ತೀಥಾಿತ್ ಜಗೃಹ ೀ ಸುನಮರಃ॥6॥ 
ಸವವಂಶಮುಕ್ಾಿಮಣಿರ ೀಕ ಏವ  
ಸುತ  ೀ ಯರ್ತಃ ಸಾಯತ್ವಕುಲಂ ವಿನಶ ಯೀತ್। 
ಇತಾಂ ವಿಷ್ರ್ ಣೌ ದಿವಜದಮಪರ್ತೀ ತೌ  
ವಾಗಿೀಶಯೀಗಿ ದಯಮಾನ ಊಚ ೀ॥7॥ 
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ಮಾ ಭ ೈಷ್ಟಮೀತತು್ತತುಲಯರ ಪ್ೀ  
ದಿವರ್ತೀಯಪುತ  ರೀ ಭವಿತ ೀರ್ತ ತತರ। 
ಪಶಾಚತಿಯೀಃ ಸ ನುರಭ ದವರಾಹ- 
ತುಲಾಯಕೃರ್ತಸ  ಿೀಷ್ಕರಃ ಸವಪತ  ರೀಃ॥8॥ 
ಅಷ್ಟಮೀಽರಾ ಧೀ ವರಾಹ  ೀಽಸೌ ವಾಗಿೀಶಮುನಿಶ ೀಖರ ೈಃ। 
ಸನಾಯಸದಿೀಕ್ಷಾಪಾತರಂ ಸ ಕ್ಾರತಸುಿಷಿಟಮಾದಧೌ॥9॥ 
ಭವಿತಾಽಖಿಲವಾದಿೀನಾಿದಪಿಹನಾಿ ಯರ್ತೀಶವರಃ। 
ಇತಯತ  ೀ ವಾದಿರಾಜಾಖ್ಾಯ ಲಮಿಿತಃ ಸದುಗರ ತಿಮೈ॥10॥ 
ರಞ್ಜನಾದುಗರುಷ್ ಚಚತಾವದುಗರಾಡಿರ್ತ ಚ ೀರತಃ। 
ವಿದಾಯನಿಧೌ ವೃದಧತಮೀಽಚುಯತಸಯ  
ಪದಂ ಗತ ೀ ರಾಾಲಯರ್ತೀಶವರ  ೀಽಸೌ॥11॥ 
ವಾಗಿೀಶಯೀಗಿೀದರಮುಖ್ಾದಪ ಸಮ  
ವ ೀದಾನಿತತಿವಂ ಜಗೃಹ ೀಽಥ ಮೀದಾತ್। 
ಕ್ಾಲ ೀಽಸಯ ಮಾತಾ ಸುಷ್ುವ ೀಽಥ ರಾಾಲಂ  
ರ ಪಾದಿಭಿಃ ಪೂವಿಜವನಮನ  ೀಜ್ಞಮ್॥12॥ 
ಸವವಂಶಮುಕ್ಾಿಮಣಿಮಾಧ್ೃತಾ ಸಾ  
ಪುಪ್ೀಷ್ ವಾಗಿೀಶವರಾಪಿಮೀತಮ್। 
ಸ ವಾದಿರಾಟ್ ಸದಮಗತ  ೀಽನುಜಾತಂ  

ದೃಷ್ಾಟವಽನುಗೃಹಣನಿನಜಮಾತೃತುಷ್ ಟೈ॥13॥ 
ವಿಯೀಗದುಃಖಪರಶಮಾಯ ನ ೈಜಾಂ  
ಮ ರ್ತಿಂ ದದೌ ಕ್ಾಂಸಯಮಯಿೀಂ ಸವಮಾತ ರೀ। 
ಮಾತಾರ ಚ ಲಕ್ಷಾಭರರ್ಾಪಿರ್ಾಯ  
ಸಂಸ ಚಿತ  ೀಽಙ್ಘಕಗೀಕೃತವಾನ್ ಯೀಗಿೀ॥14॥ 
ವಾಗಿೀಶಯೀಗಿೀಶ ನಿದ ೀಶಮಾಪಯ  
ಸ ವಾದಿರಾಜ  ೀಽಖಿಲದ ೀಶಚಾರೀ। 
ಕ್ಷ ೀತಾರಣಿ ರ್ತೀಥಾಿನಿ ನಿಷ್ ೀವಮಾರ್  ೀ  

ವಾದಿೀಭಸ್ತಂಹ  ೀ ಯಶಸಾ ಬಭಾಜ ೀ॥15॥ 
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ಸವದೃಷ್ಟಕ್ಷ ೀತರರ್ತೀಥಾಿದಿಮಹಾತಮಸಾಯವರಾ  ೀಧ್ಕಮ್। 
ರ್ತೀಥಿಪರಬನಧಂ ಕೃತವಾನ್ ಪಠ್ತಾಮಘನಾಶನಮ್॥16॥ 
ಪಠ್ನಾದಯಸಯ ರ್ತೀಥಾಿದಿಸ ೀವನಾಲಿಭಯಮಞ್ಜಸಾ। 
ಸುಕೃತಂ ಜನತಾಯಾಃ ಸಾಯತಿಂ ಸ  ಿೀತುಂ ಕ್  ೀಽನುಶಕುನಯಾತ್॥17॥ 
ಕವಚಿದಿವವಾಹಸಮಾರಮಿೀ ವರ  ೀಷ್ಣಈಷ್ಾನಿರಂ ವಿಶನ್। 
ದೃಷ್ಾಟಹಿವಿರಮ ಧಾಿನಂ ದಷ್ಟವಾನೆಷ್ಟಮಾಪತತ್॥18॥ 
ಕತಿವಯಮ ಢಃ ಕ್ಷ ೀತ ರೀಶ ್ ೀ ವಧ್ ತಾತಃ ಸಮಿೀಪಗಾನ್। 
ವಾದಿರಾಜಗುರ ನ್ ಶುರತಾವ ಶುಚಾ ಶರಣಮಾಗತಃ॥19॥ 
ಕೃಪಯಾ ಗುರುರಾಟಿಿಪೀಥಿಂ ತತಾರಽಽನಿೀತಶವಂ ಪರರ್ತ। 
ಸಮರೀಕ್ಷಾ ಜಿೀವಯಾಮಾಸ ವರಂ ಬನುಧಜನ ೈಸ್ಹ॥20॥ 

ವಧ್ ವರಶುಭಾಥಿಂ ಸ ಲಕ್ಷಿಾೀಶ ್ ೀಭನಗಿೀತಕಮ್। 

ಸವಕೃತಂ ರಾ  ೀಧ್ಯಾಮಾಸ ತದದಾಯಪ ಹಿ ಗಿೀಯತ ೀ॥21॥ 

ಕುಮಿಘ ೀಣಙ್ಗತಃ ಶಾಙ್ಗಿಪಾಣಿಂ ನತಾವ ಸಭಾಸವಸೌ। 

ಪಾರಜಾಯನಾರಜ್ಞಾನ್ ಪರಾಜಿತಯ ಸವಶ್ಷ್ಾಯನಕರ  ೀತ್ ಪರಭುಃ॥22॥ 
ತತ  ೀ ವ ೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಶ ೈಲಸಯ ನಿಕಟ್ಪ್ಂ ಪಾರಪಿವಾನೃರ್ತೀ। 
ಶ್ಲಾಸ  ೀಪಾನರ ಪ ೀಣ ದ ೀವಮಾವ ೀಕ್ಷಾ ದಿವಯದೃಕ್॥23॥ 
ಜಾನುಭಾಯಮೀವ ಶ ೈಲ ೀನಾಿಮಾರುರ  ೀಹ ಮಹಾಬಲಃ। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನಿರೀಕ್ಷಾಾಥ ಸಾಲ್ಲಗಾರಮಸಯ ಮಾಲ್ಲಕ್ಾಮ್॥24॥ 
ಅಪಿಯಾಮಾಸ ಸಾ ಮಾಲಾ ತತೆರ್ ಠೀಽದಾಯಪ ರಾಜತ ೀ। 
ಕವಚಿದ ಾೀಶ ೀ ಸಞ್ಚರನ್ ಧ್ನಿಕ್ ೀನ ಸುತ ೀಪು್ನಾ॥25॥ 
ಪಾರಥಿಿತಃ ಪ್ರೀಚಿವಾನಸ್ತಮನ್ ಜನಮನ ಯೀಷ್ಃ ಸುದುಲಿಭಃ। 
ಸಞ್ಕಚತಂ ಧ್ನರಾಶ್ಂ ತವಂ ಧ್ಮಾಿಯ ವಿನಿಯೀಜಯ॥26॥ 
ಇರ್ತ ವಾಚಾ ವಿಷ್ಣಣಸ್ ಧ್ನಿಕಃ ಸಮಯಾನಿರ ೀ। 
ತುರುಷ್ೆಮನ್ವಿಜ್ಞ ೀನ ಪರದತಿಫಲಭಕ್ಷರ್ಾತ್॥27॥ 
ಸವಪತಾನಾಂ ಲಬಧಜನುಷ್ಾ ಪುತ ರೀರ್ಾನನಾಭಾಗಭ ತ್। 
ಕ್ಾಲಾನಿರ ೀ ವಾದಿರಾಜಗುರುರಾಡಾಗತಃ ಪುನಃ॥28॥ 
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ಧ್ನಿಕ್  ೀದನಿಮಾಕಣಯಿ ಸಮಾಹವಯತ ತತಿವವಿತ್। 
ಸವಕ್ತೀಯಮನುಜದಾವರಾ ಧ್ನಿಕಂ ಸಕುಟ್ಪ್ುಮಬಕಮ್॥29॥ 
ಸವಪುತರಪರ್ತನೀಸಹಿತಸ್ ಆಢಯಕ- 
ಸ್ಮಗಾತಃ ಪುತರಮದಶಿಯದುಗರ  ೀಃ। 
ತಸಾಮದುಗರ  ೀರಪಯಧಿಕಂ ತುರುಷ್ೆಜಂ  
ಚಿತ ಿೀ ವಿಚಿನಾಾತಿಮನ  ೀರಥ  ೀಽಹಸತ್॥30॥ 
ನ ಯೀಗ  ಯೀಽಯಂ ತವ ೀತುಯಕ್  ಿೀ ಗುರುರ್ಾ ಧ್ನಿಕಸಿದಾ। 
ಕುತ ಇತಾಯರ್ತಿಮಾಂಸಿಹಿಿ ಪಶ ಯೀರ್ತ ಯರ್ತಪುಙ್ಗವಃ॥31॥ 
ರ್ತೀಥಿಂ ರಾಾಲಾಯ ಚಿಕ್ಷ ೀಪ ರಾಾಲ  ೀ ರೌದರತನುಂ ದದೌ। 
ತದಿವೀಕ್ಷಾ ಧ್ನಿಕ್  ೀ ಭಿೀತ  ೀ ಮುಮೀಹ ಪರ್ತತಃ ಕ್ಷಿತೌ॥32॥ 
ಚಿರಾದುತಾಾಯ ಸ ಗುರುಂ ಪಪರಚಾಛದಶಿನಂ ಶ್ಶ ್ ೀಃ। 
ಗುರುಭ ಿತಂ ತು ಪಪರಚಛ ವದ ಕ್  ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಸತವರಮ್॥33॥ 
ಭ ತ  ೀ ಭಿೀತ  ೀಽವದನಮನ್ವಾದಾಯದ ೀಶಾದಹಂ ಶ್ಶುಃ। 
ಭ ತಾವ ಷ್ಡಾೂಯನ  ೀ ಹತಾವ ಪತರೌ ತನಿನದ ೀಶತಃ॥34॥ 
ಗನುಿಕ್ಾಮಃ ಕೃಪಾಲುಸಿವಂ ಮನುಿಂ ಮೀ ಕ್ಷನುಿಮಹಿಸ್ತ। 

ಇರ್ತ ಯಾಚನಿಮ ಚ ೀಽಥ ತವ ಶಕ್ತಿಂ ದದಾಮಯಹಮ್॥35॥ 
ತಂ ಮನ್ಜ್ಞಂ ಕೃತಘನಂ ತವಂ ಹತಾವ ಸವಚಛನಾತ  ೀ ವರಜ। 
ಇತಾಯಶಾವಸಯ ಶುರತ  ೀದನಿಂ ಧ್ನಿಕಂ ಚ ಸಮಾದದೌ॥36॥ 
ದಶಸಾಹಸರರ ಪಾಯರ್ಾಂ ಹತ ರೀಿ ದುಮಿನ್ವ ೀದಿನ ೀ। 
ಕುರದಧಾನುಗರ  ೀನಿಿದ ೀಶ ೀನ ಸದಧಮಿಪರಮೀಽವಸತ್॥37॥ 
ವಿಠ್ಠಲ ೀಕ್ಷಾತತಪರ ೀಽಸ್ತಮನ್ ಗುರೌ ಭಿೀಮರಥಿೀತಟ ೀ। 
ನಿಶ್ ಕ್ ೀಚಿದಾಸುಯವಿೀರಾಃ ಮಠಿೀಯಾನ್ ರುರುಧ್ುಃ ಕ್ತಲ॥38॥ 
ಮಠಿೀಯೈಮಿನುಜ ೈಸಾಕಿಂ ಗುರುಂ ನಿಭಿೀಿತಮಾನಸಮ್। 
ದೃಷ್ಾಟವ ಭಿೀತಾಸಿಸೆರಾಸ ಿೀ ತಮೀವ ಶರಣಂ ಯಯುಃ॥39॥ 
ಸಾನಿವಯಿತಾವ ಗುರುದಿಸ ಯನ್ ಯಥ  ೀದಿಾಷ್ಟಂ ಚಚಾರ ಸಃ। 
ವಿಠ್ಠಲಾಧಿೀಷಿಠತ ೀ ದ ೀಶ ೀ ಗುರೌ ನಿವಸರ್ತ ಕವಚಿತ್॥40॥ 
ಧ್ನಿಕಕ್ಷ ೀತರಚಣಕಂ ಭಕ್ಷಯನಿಂ ಸ್ತತಂ ಹಯಮ್। 
ವಿೀಕ್ಷ ಾೀ ಕ್ಷ ೀರ್ತರೀ ಧಾವಯನ್ ದದಶಿ ಯರ್ತಮನಿಾರಮ್॥41॥ 
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ಪರವಿಶನಿಂ ತುರಙ್ಗಂ ತಂ ಕುರದಧಃ ಕ್ಷ ೀತಾರಧಿಪ್ೀ ಗುರುಮ್। 
ಭವದಶ ವೀನ ಮೀ ಕ್ಷ ೀತರಧಾನಯಸವಿಸವಮಾಹೃತಮ್॥42॥ 
ಇತುಯಕ್ ಿೀ ತಂ ಗುರುಃ ಪಾರಹ ಪಶಯ ಮೀಽಶ ್ ವೀ ನ ವಿದಯತ ೀ। 
ಇತಾಯದಿಷ್  ಟೀ ಮಾಗಿಮಾರ್  ೀ ನಾಪಶಯತಿಂ ಹಯಂ ಸ್ತತಮ್॥43॥ 
ವಿಸ್ತಮತ  ೀಽತರ ಪರವಿಷ್ಟಸ್ ದೃಷ್  ಟೀ ನ ೈವಾವಲ  ೀಕಯತ ೀ। 
ಯೀಗಿೀನಾಿ ಮಮ ಸಂಶ್ೀರ್ತಂ ಛ ೀತುಿಮಹಿಸ್ತ ಸದುಗರ  ೀ॥44॥ 
ಇತಯಥಿಯನಿಂ ತಂ ಪಾರಹ ಮದಾರಾಧ್ಯಃ ಕೃಪಾಂ ತವಯಿೀ। 
ಕೃತವಾನು್ಕೃರ್ತೀ ತವಂ ಹಿ ಪಶಯ ಕ್ಷ ೀತರಂ ಪರಗ ೀ ಪುನಃ॥45॥ 
ಇತುಯಕಿಃ ಪಾರತರಾಯಾತಃ ಸುವಣಿಚಕ್  ೀತಿರ ೈಃ। 
ಪೂರತಂ ಕ್ಷ ೀತರಮಾಲ  ೀಕಯ ವಿಸಮಯಾನನಾನಿಭಿರಃ॥46॥ 
ಗುರುಂ ಶರಣಮಾಪನನಃ ಕ್ಷ ೀತರಂ ದ ೀವಾಯ ಸ  ೀಽಪಿಯತ್। 
ತತಃ ಕ್ಷ ೀತ ರೀಶಮಾಪೃಚಛಾ ಯಥ ೀಚಛಂ ಗತವಾನುಗರುಃ॥47॥ 
ತದನು ಯರ್ತವರ ೀಣಯಃ ಸಮಿಜನ್ ಕ್ಷ ೀತರವೃನಾಂ  
ವಿಜಯನಗರಮಾಗಾತ್ ಸವಗಿಭ  ೀಗಾಭಿರಾಮಮ್। 
ಅಥ ನರಪರ್ತರಾರಾದ  ಯೀಗಿವಯಾಿಗರ್ತಂ ತಾಂ 
ಶುರರ್ತಪಥಮುಪನಿೀತಾಂ ಭೃತಯಕ್ ೈಜ್ಞಾಿತವಾಸ್ಃ॥48॥ 
ನೃಪರ್ತರಥ ಸುದ  ೀಲಾಂ ವಾದಯಪೂಗ ೀನ ಸಾಧ್ಿಂ 
ಗುರುವರಸವಿಧ್ಂ ದಾರಕ್ ಯಾಪಯಾಮಾಸ ತ  ೀಷ್ಾತ್। 
ನೃಪರ್ತಸಚಿವ ಮುಖ್ ಯೈರಥಿಿತ  ೀ ಯೀಗಿವಯಿಃ 
ರ್ತರಭುವನಗುರುರ ೀಷ್ಃ ಪಾರವಿಶದಾರಜಧಾನಿೀಮ್॥49॥ 

ಇರ್ತ ವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿ ವಿರಚಿತ ೀ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚರತಾಮೃತ ೀ ದಿವರ್ತೀಯಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ 

ತೃರ್ತೀಯ ಬಿನುಾಃ 
ಅಥ  ೀ ನೃಪಸಭಾಮಧ ಯೀ ನೃಪತೌ ಸದಸಸಪತೌ। 

ಬಹುಭಿವಾಿದಿಭಿಸಾ್ಧ್ಿಂ ಶಾಸ್ವಾದ  ೀಽಭವರ್ತೆಲ॥1॥ 

ಪರಸಕ್ ಿೀ ಬಹುಭಿಸಿತರ ಪರಸಙ್ಘ ಗೀ ವಾದಿರಾಟ್ ಸುಧಿೀಃ। 

ಸವಾಿನುತಿರದಾನ ೀನ ಪರೀಣಯಾಮಾಸ ಪಣಿೂತಾನ್॥2॥ 
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ಶ್ರೀವ ೀಙ್ೆಟ್ಪ್ಪರ್ತವಿೀಿರಪರತಾಪಸುಿಷ್ಟಮಾನಸಃ। 

ಪರಸಙ್ಕಗಭರಣಂ ನಾಮ ಬಿರುದಂ ಗುರವ ೀ ದದೌ॥3॥ 

ತತಃ ಪುಣಯಪುರೀಂ ಪಾರಪ್ಿೀ ಭ ೀರೀತಾಡನಪೂವಿಕಮ್। 

ಕ್ಾವಯಶ ರೀಷ್ಠಂ ಮಾಘವಾಕ್ಾವಯಂ ಗಜಮ ಧ್ಿನಿ ಪೂಜಯತ ೀ4॥ 

ಇತಾಯಘ ೀಷಿತಮಾಕಣಯಿ ಸಭಾಪರ್ತಮವೀಚತ। 

ಅಸಮತುಪರ ೀ ಮಹಾಕ್ಾವಯಮೀಕಂ ಶ ರೀಷ್ಠಂ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ॥5॥ 

ದಿೀಯೀತ ಸಮಯಃ ಕಶ್ಚದಾಶಿಯಿಷ್ ಯೀ ಪರೀಕ್ಷಾತಾಮ್। 

ಅಙ್ಘಕಗೀಕುವಿರ್ತ ವಿಜ್ಞೌಘ ಗುರುರ ೀಕ್  ೀನವಿಂಶತಾ॥6॥ 

ದಿವಸ ೈರ ೀಕದಿವಸ ೀ ಹ ಯೀಕಸಗಿಕರಮೀಣ ಸಃ। 

ರುಗಿಮಣಿೀಶವಹಾಕ್ಾವಯಂ ನಿಮಿಮೀ ಸುರಸಾಕರಮ್॥7॥ 

ವಿೀಕ್ಷರ್ಾಯ ವಿದುಷ್ಾಂ ಸಂಸದಂ ಪ ೈಷ್ಯತು್ಧಿೀಃ। 

ಪರಷ್ತಾ್ ಪರೀಕ್ಷಾಾಥ ವಿಸ್ತಮತಾನನಾಪೂರತಾ॥8॥ 

ರುಗಿಮಣಿೀಶಮಹಾಕ್ಾವಯಮುತಿಮಂ ಮಾಘತ  ೀಽಪ ಚ। 

ಇತಾಯಘ ೀಷ್ಯ ಚ ಸಾಮಾಮನಯ ಪಾರಚಿಯತೆವಿಸತಿಮಮ್॥9॥ 

ಕವಿೀನಾಂ ಕುಲಮಧ ಯೀ ಹಿ ರ್ತಲಕ್  ೀಽಯಮಿರ್ತ ಪರಥಾಮ್। 

ಖ್ಾಯಪಯಾಮಾಸ ವಿದುಷ್ಾಂ ಪರಷ್ದುಗಣಮೀದಿನಿೀ॥10॥ 
ಕ್ಾಶಾಯಂ ಹಿ ಗಙ್ಕೆಸರತಸಿಟ ೀ  

ನಿಶಯಚಿನಾಂ ಶ್ರೀದಯಿತಸಯ ಕೃತಾವ। 
ಉವಾಸ ತತ ೈವ ಸವಕ್ ೈನಿಿಶ್ೀಥ ೀ  

ಗಾರಹಾಸಿದಾಽತುಿಂ ಪರವವುರರಾರಾತ್॥11॥ 
ಸವರಕ್ಷರ್ಾಶಕ್ತಿಭಿಯಾ ಯುತಾನ್  

ಸ ರ ೀಖ್ಾವಿಲ ೀಖ್ ೀನ ನಿಜಾನರರಕ್ಷ। 
ನಕ್ಾರಸುಿ ರ ೀಖ್ಾಮಭಿಲಙ್ಘಕಗತುಂ ತ ೀ  

ಹಯಶಕ್ತಿತ  ೀ ಹನಿ ನಿವೃತಯ ಜಗುಮಃ॥12॥ 

ಇನಾಿಪರಸ ಾೀ ತುರುಷ್ ೆೀನಾಿಮೃತಪುತರಸಾಲ  ೀಪರ। 

ದ ೀವಪ ೀಟಿಪೀಂ ನಯಧಾದ  ಯೀಗಿೀ ನಿಷಿದ  ಧೀ ಯವನ ೈಹಿಸನ್॥13॥ 
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ಜಿೀವದಾರಜಾತಮಜಸಾಾನ ೀ ನ ದ  ೀಷ್  ೀಽಸಿ್ತೀರ್ತ ಸ  ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಯವನ ೈವಿಿಸ್ತಮತ ೈಭ ಿಪ್ೀ ರಾ  ೀಧಿತ  ೀಯರ್ತಶ ೀಖರಮ್॥14॥ 

ಶ್ರೀಮದುಕಿಂ ತಥಯಮಸುಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ತರಯತ ೀ ಮಯಾ। 

ಇತುಯಕ್  ಿವೀತಾಖನಯನುಪತರಂ ಜಿೀವನಿಂ ವಿೀಕ್ಷಾ ವಿಸ್ತಮತಃ॥15॥ 

ವನಾಸವ ವತ್ ಮಹತಸಿವ ಜಿೀವನದಾನ್ ಗುರ ನ್। 

ಇತಾಯನಮಯಯ ಸವಸುತಂ ಧ್ನರಾಶ್ಂ ನಯವ ೀದಯತ್॥16॥ 

ನಿರಾಕುವಿರ್ತ ಹಂಸ ೀನ ಾಿೀ ಬಹ ಷ್ ಾೈಃ ಪ ರೀಷ್ಯನನೃಪಃ। 

ತತ ರೀಷಿತಂ ದರವಯರಾಶ್ಂ ಮುಕ್ಾಿರತಾನದಿಕ್ ೈಯುಿತಮ್॥17॥ 

ಗಙ್ಕಗಯಾಂ ಕ್ಷ ೀಪಯಾಮಾಸ ವಿರಕಿಕುಲದಿೀಪಕಃ। 

ಪರಯಾಗ ೀ ಬರಹಮಣಃ ಸನಾಧಾಮಠ ೀ ಜಪಪರಸಯ ಹಿ॥18॥ 

ಮುನಿವ ೀಷ್ಧ್ರ  ೀ ವಾಯಸಃ ಸಾಕ್ಷಾದಾೃಷಿಟಪಥ ೀ ಸ್ತಾತಃ। 

ಮಾತ  ರೀಪಯಾಚಿತಂ ವತ್ ಲಕ್ಷಭ ಷ್ಾನಿವ ೀದನಮ್॥19॥ 

ಸುಪುತ ರೀಣ ತವಯಾ ಕ್ಾಯಿಂ ಮಹಾಭಾರತಟಿಪೀಕಯಾ। 

ಲಕ್ಷಗರನಿಾಪದಾಥಾಿನಾಂ ವಿವೃತಾಯ ಲಕ್ಷಭ ಷ್ಯಾ॥20॥ 

ಮದಚಿನ ೀನ ಮಾತ  ರೀಕಿಂ ಸಾಧಿತಂ ಸಾಯದಿರ್ತೀರತಃ। 

ವಾಯಸಾಜ್ಞಾಂ ಶ್ರಸಾ ಧ್ೃತಾವ ಬದರೀಂ ಗತವಾನುಮದಃ॥21॥ 

ಪರಣಮಯ ಮಧ್ವಹಂಸ ೀನಾಾಿನ್ ವಾಯಸಮಧ್ವಪರಚ  ೀದಿತಃ। 

ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಟಿಪೀಕ್ಾಂ ಸ ವಿಲ್ಲಖ್ಾಯಪಿಯತ ೀ ಸಮ ಹಿ॥22॥ 

ಶ್ರೀಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಕರರ್ ೀ ವಾಯಸಮಧ್ವಯೀಃ। 

ಅನುಜ್ಞಾಂ ಪಾರಪಯ ನತಾವ ಸ ನರನಾರಾಯರ್ೌ ಮುನಿೀ॥23॥ 

ಪರತಾಯವೃತ  ಿೀ ದಾವರವರ್ತೀಮಗಾದ ಾೀವಾಚಿನ ೀಚಛಯಾ। 

ಷ್ರ್ಾಮಸ  ೀಪ್ೀಷ್ಣಂ ಕುವಿನ್ೌತರ ತ ೀಪ ೀ ತಪಃ ಪರಮ್॥24॥ 

ಮಧಾವಷ್ಟಕಂ ತದಾ ತ ೀನ ೀ ಭಕ್ಾಿಭಿೀಷ್ಾಟಥಿಸಾಧ್ಕಮ್। 

ಕೃಷ್ಣನಾಮಾ ಯರ್ತಸಿತರ ನಿವಸಞ್ಜವರಪೀಡಿತಃ॥25॥ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಚಿತಮಧಾವಷ್ಟಕಜಪಾತ್ ಜವರಃ। 

ನಶ ಯೀದಿರ್ತ ಸವಪನದೃಷ್ಾಟಾ ವಾದಿರಾಜಂ ಸಮಾಶರಯತ್॥26॥ 
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ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯರ್ತದತಿಸುಮಧ್ವಯೀಗಿ- 
ಸ  ಿೀತ ರೀಣ ತ ೀನ ಹೃತಸನರಭಾಧ್ಯೀಷ್ಃ. 
ಕೃಷ್ಾಣಖಯಭಿಕ್ಷರವನಾವಟ್ಪ್ರ್ತ ಸಮ ರ ಪೀ  

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಮುನಿಕ್ತೀರ್ತಿಜಯಧ್ವಜ  ೀವಾ॥27॥ 

ಹೃದಯೀ ವಾದಿರಾಜಸಯ ತಪಸ್ಕಿಸಯ ತತರ ಹಿ। 

ಭಾಸಮಾನ  ೀ ಹಯಗಿರೀವೀ ಗುಹಾಯಾಮತರ ಮೀ ಶ್ಲಾ॥28॥ 

ತಾಮಾನಿೀಯಾಚಿಯಾ ತವಂ ದಾರಕ್ ಮಮ ಪರೀರ್ತಂ ಸಮಾಜಿಯ। 

ಇತಾಯದಿಶದ್ ಗುಹಾಂ ಗತಾವ ಹಯಗಿರೀವಶ್ಲಾಂ ಗುರುಃ॥29॥ 

ಸ ಯಾಿಧಿಕಪರಕ್ಾಶ ೀನ ರಾಜನಿಿೀಂ ವಿೀಕ್ಷಾ ಭಕ್ತಿತಃ। 

ನಿೀತಾವ ನಿತಯಂ ಪೂಜಯನ್ ಸ ತುತ  ೀಷ್ ಹರಸ ೀವನ ೈಃ॥30॥ 

ಧ್ನಿೀ ಕಶ್ಚತು್ಲ  ೀಭಿೀರ್ತ ತಲ  ಿೀಭವಿನಿವೃತಿಯೀ। 

ಹಯಾಸಯಸಯ ಶ್ಲಾಮನಾಯಂ ತತ್ಮಿೀಪ ೀ ನಯಧಾದುಗರುಃ॥31॥ 

ತದಾರಭಯ ಧ್ನಿೀ ಲ  ೀಭಾನುಮಕ್  ಿೀ ಧ್ಮಿಪರ  ೀಽಭವತ್। 

ಕ್ಾಲಾನಿರ ೀ ಸಮಾಗತಯ ವಾದಿರಾಜಃ ಪರಸನನದಿೀಃ॥32॥ 

ವ ೈಕುಣಠದಾಸಂ ಧ್ನಿನಂ ಹರಭಕಿಂ ಚಕ್ಾರ ಹಿ। 

ಏವಂ ಚರನ್ ಘ ಜಿರಾರ್ಾಂ ದ ೀಶ ೀ ತದ ಾೀಶಗಾನ್ ಬಹ ನ್॥33॥ 

ಸವಶ್ಷ್ಾಯನಾತತಾನಾಥ ಹರಭಕ್ಾಿಗರಣಿೀಯಿರ್ತಃ। 

ತತಃ ಪರಮಹಂಸ  ೀಽಯಂ ಪಮಾಪಕ್ಷ ೀತರಂ ಸಮಾಸದತ್॥34॥ 

ತತರ ಕೃಷ್ಾಣಚುಯತೌ ಭ ಪೌ ಬಹುದಾರದರಾ ಪೀಡಿತೌ। 

ಶರಣಂ ಪಾರಪತುಭ ಿಮೌ ಕಲಪವೃಕ್ಷಾಯಿತಂ ಯರ್ತಮ್॥35॥ 

ತಯೀರಭಯದಾಯಿೀ ಸ ವಾಲ್ಲಗಹವರಮಾವಿಶತ್। 

ತತ  ರೀಪಲಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಾಮಾಣಂ ವಿದಾರತಮಭ ರ್ತೆಲ॥36॥ 

ಪ ೀಟಿಪಕ್ಾಭಶ್ಲಾ ಮಧ ಯೀ ಮುಕ್ಾಿರತಾನನಿ ಭ ರಶಃ। 

ದೃಷ್ಾಟನಿ ವಾದಿರಾಡಾಜ್ಞಾಬಲಮಾಲಮಿಾ ಭ ಪರ್ತೀ॥37॥ 

ತಾನಾಯದಾಯ ಪಾರಥಿಯತಾಂ ಕ್ಾಮಿತಂ ಗೃಹಯತಾಮಿರ್ತ। 

ವಿರಕ್  ಿೀ ಯರ್ತರಾಟ್ ತತರ ಪರರ್ತಮಾಯುಗಾಮತರಕಮ್॥38॥ 
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ಸುಗಿರೀವಪೂಜಿತಂ ರಾಮಂ ವಿಠ್ಠಲಂ ವಾಲ್ಲಪೂಜಿತಮ್। 

ಗೃಹಿೀತಾವಾನ್ ಸವಪೂಜಾಥಿಮನಯನ್ ಮಾಽಸುಿ ಮಮೀರ್ತ ಸಃ॥39॥ 

ತಾವಾವಯೀಹಿರ ೀಸ ್ೀವಾಸುಕೃತಂ ಲಪ್ಾತ ೀಽಞ್ಜಸಾ। 

ಅನುಗಾರಹೌಯ ತದ ೀತುಯಕ್ತಿಃ ಸವಪಯಿಯೀ ಘಟಿಪಷ್ಯರ್ತ॥40॥ 

ಇತಯಜ್ಞಪೌಿ ತದಾಹ ತೌ ರ ಪಯಪೀಠ್ಸಾ ಸನಮಠ್ಮ್। 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಾಯರ್ತಜಿೀಣಿಂ ತಂ ನವಿೀನಂ ತ ೀನತುಮಿಠ್ಮ್॥41॥ 

ತತಃ ಕ್ಾಲ ೀಽಚುಯತ  ೀ ರಾಜಾ ವ ೈದಾಯಸಾಧ್ಯರುಜಾಽದಿಿತಃ। 

ಇರ್ತ ಶುರತಾವ ವಾದಿರಾಜಃ ಕೃಪಯಾ ತತುಪರಂ ಗತಃ॥42॥ 

ಮನ್ಪೂತಜಲ ೀನ ೈವ ಜಹಾರಾಸಯ ರುಜಂ ಗುರುಃ। 

ತುಷ್  ಟೀ ರಾಜಾ ತಮಾರ  ೀಪಯ ಸವಸ್ತಂಹಾಸನಮಾದರಾತ್॥43॥ 

ಛತಾರಸನಾದಿಬಿರುದಾನಾಯಪಿಯದುಗರುಪಾದಯೀಃ। 

ತಾನಯದಾಯಪ ಸುಪೂಜಯನ ಿೀ ಗುರುಪುರ್ಾಯಹನಿ ಸುಫಟ್ಪ್ಮ್॥44॥ 

ಕದಾಚಿತೌಿಲವ ೀ ದ ೀಶ ೀ ಸಞ್ಚರನನಞ್ಕಚತಕ್ತರಯಃ। 

ಪೂವಿವ ೀಣುಗಾರಮಸಂಸ ಾೀ ಜ ೈನಾಲಯಸಮಿೀಪಗಃ॥45॥ 

ಬಙ್ಗವಂಶ ್ ಯೀ ಜ ೈನರಾಜಃ ಸವದ ೀವಾಗಾರಮಿೀಕ್ಷಾತಾಮ್। 

ಇರ್ತ ನಿಬಿನಧಯಾಮಾಸ ಗುರುಂ ಪರಖ್ಾಯತಕ್ತೀರ್ತಿಕಮ್॥46॥ 

ಯರ್ತರಾಡಾಹ ಮದಾೃಷ್ಾಟಾ ಭವದ ಾೀವೀನಯಥಾಕೃರ್ತಃ। 

ಸಾಯಚ ಚೀದ ಾೀಯೀ ಭವ ೀತ್ ತಹಿಿ ಪರವಿಶಾಮಿೀರ್ತ ಭ ಪರ್ತಮ್॥47॥ 

ಭ ಪಾನುಮೀದಿತ  ೀ ದ ೀವಸದನಂ ಪಾರವಿಶದ್ ಯರ್ತಃ। 

ಹರದರತನಮಯಿೀಂ ಬುದಧಪರರ್ತಮಾಂ ವಿೀಕ್ಷಾ ಕ್ೌತುಕ್ಾತ್॥48॥ 

ತಸಾಯಂ ರತನಮಯಾಚಾಿಯಾಂ ಧಾಯತವಾನ್ ವಿಠ್ಠಲಾತಮಕಮ್। 

ತದಾಧಾನಾದುಬದಧಮ ರ್ತಿಸಾ್ ವಿಠ್ಠಲಾಕ್ಾರಭಾಗಭ ತ್॥49॥ 

ಭಿೀತ  ೀಽನೃತಾನನೃಪಾಲ  ೀಽಸೌ ತಾಮಚಾಿಂ ಗುರವ ೀ ದದೌ। 

ಅಧ್ುನಾಪ ವಿಭಾತಯದಾಾ ವಿಠ್ಠಲಾಚಾಿ ಹರನಮರ್ ೀಃ॥50॥ 

ಧ್ಮಿಸಾಲಾಭಿಧ್ಗಾರಮಸಮಿೀಪ ೀ ಸಞ್ಚರನ್ ಯರ್ತಃ। 

ತತ್ ಸಾಲ ೀಶ ಪಾರಥಿಿತಃಸನ್ ಭ ತಸಾಲಮಿದಂ ಪರಮ್॥51॥ 
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ನಾಸಮದಾವಾಸಯೀಗಯಂ ಸಾಯದಿತುಯಕ್ ಿೀನ ಪರಯಾಚಿತಃ। 

ಮಙ್ಗಲಾಪುರ ಸಪಿಷಿಿಕುಣೂರ್ತೀರಗಶಙ್ೆರಮ್॥52॥ 

ಅಂಶತ  ೀ ಲ್ಲಙ್ಗರ ಪಂ ತಮಾನಾಯಾಯಸಾಾಪಯನುಮದಾ। 

ತತಾರರಾಧಾಯರಾಧ್ನ ೀನ ತತಥಲ ೀಶಂ ಪರಹಷ್ಿಯನ್॥53॥ 

ಲ್ಲಙ್ಘ ್ ಗೀಪರ ನೃಸ್ತಂಹಸಯ ಶ್ಲಾಂ ಕ್ಷ ೀತರಪರಸ್ತದಧಯೀ। 

ನಯವ ೀಶಯತಿಥಾ ಭ ತರಾಜಮಾಸಾಾಪತ್ ಸುಧಿೀಃ॥54॥ 

ನಿತಯಮನನಪರದಾನ ೀನ ಖ್ಾಯರ್ತರಸುಿ ಸಾಲಸಯ ಹಿ। 

ಇತಾಯಜ್ಞಾಪಾಯಚರದ ಾೀಶ ೀ ಭಕಿಕಲಪದುರಮೀ ಗುರುಃ॥55॥ 

ಕುಮಾರಧಾರಾನದಾಯಶಚ ನ ೀತಾರವತಾಯಶಚ ಸಙ್ಗಮಃ। 

ಯತರ ತನಿನಕಟ ೀ ಚಾಸಿ್ತ ನಾವೀರು ಗಾರಮ ಏಕಕಃ॥56॥ 

ತತಾರಗರಹಾರ ೀ ಪರಥಿತಃ ಕಟಿಪಪೂವಿಶ್ವಾಲಯಃ। 

ಶ್ವಲ್ಲಙ್ಗಸಹಸರಂ ತು ಪ್ರೀದ ಿತಂ ತತರ ದೃಶಯತ ೀ॥57॥ 

ತದಾಲ  ೀಕಯ ಗುರುಃ ಪಾರಹ ತದ ಾೀಶಾಧಿಪರ್ತಂ ಪರರ್ತ। 

ಶ್ವಲ್ಲಙ್ಕಗಭಿಷ್ ೀಕ್  ೀಽತರ ಕ್ಾಯಿತಾಮಿರ್ತ ಸ  ೀಽಬರವಿೀತ್॥58॥ 

ತತರ ತತ  ರೀದಿತಾನಾಂ ಹಿ ಲ್ಲಙ್ಕಗನಾಮುಚಚಭ ಸ್ತಾತ ೀಃ। 

ಅಭಿಷ್ ೀಕ್  ೀ ನರ ೈಃ ಶಕಯಃ ಕಥಂ ಕತುಿಮಿರ್ತ ಪರಭುಃ॥59॥ 

ಗುರುಃ ಸವದಣೂಕ್  ೀಟ್ಪ್ಯಗಾರದ ರೀಖ್ಾಂ ಕೃತಾವ ಜಲ  ೀದಗಮಮ್। 

ದಶಿಯಾಮಾಸ ಸಹಸಾ ಪಾರವಹಾಲಿ್ಲಙ್ಗಸ ೀಚನಮ್॥60॥ 

ಕ್ಾರಯಾಮಾಸ ನೃಪರ್ತವಿಿಸ್ತಮತ  ೀ ಗಾರಮಮಜಜನಾತ್। 

ಭಿೀತಃ ಶರಣಮಾಪ ೀದ ೀ ನಿಷ್ರವಾಹಾಯ ಸದುಗರುಮ್॥61॥ 

ಗುರುರ್ಾ ರ್ತೀಥಿಮೀಕಂ ತು ಕೃತಾವಽದಶಿನಮಾಪತಃ। 

ಪರವಾಹಸಿದ್ ದಣೂರ್ತೀಥಿಂ ಭಾತಯದಾಯಪ ಯಶ ್ ೀಧ್ವಜಮ್॥62॥ 

ರಾಜಾ ತಾವಶಚಯಿಮಾಪನನಸಿತಥಲಂ ಗುರವ ೀ ದದೌ। 

ಪುಡಿಭ ೈಲ್ಲವರ್ತ ವಿಖ್ಾಯತಂ ತನಮಠ ೀಶವಶಂ ಖಲು॥63॥ 

ಸಾಹಿತಾಯಕ್ಾಶರಾಕ್ ೀಶ ್ ೀ ಮಿೀಮಾಂಸಾಟ್ಪ್ವಿ ಕ್ ೀಸರೀ। 

ಶೃರ್ತಕ್ಾಸಾರ ಮಿೀನಃ ಸ ವಾದಿತ ಲತನ ನಪಾತ್॥64॥ 
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ವ ೀದಾನಾಿಬಿಧ ಮಹಾನಕರಃ ತಕಿವಜಾರಯುಧ್ಃ ಕೃರ್ತೀ। 

ಶಬಾಚಾಪಧ್ರ  ೀ ಧಿೀರ  ೀ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ವಯರಾಜತ॥65॥ 

ಶತಾಧಿಕಗರನಾಗರ್ ೈಃ ಕ್ತೀರ್ತಿಸಿಮಿಂ ನಯಚಿೀಖನತ್। 

ಸುಯುಕ್ತಿಮಲಿ್ಲಕ್ಾಮುಖ್ಾಯಃ ಭಾನಿಿ ಯತರ ಧ್ವಜಾಯಿತಾಃ॥66॥ 
ಇರ್ತ ನರಾರ್ತಗಕ್ಾಯಿಕಲಾಪತಃ  
ಪರಥಿತಕ್ತೀರ್ತಿಚಯೀ ಗುರುರಾಣುಮದಾ | 
ಭಜಕಮತಯಿಚಯಂ ಹಿ ಸಮುದಧರ- 

ನನನು ಚಚಾರ ಹಯಾಸಯಪದಾಚಿಕಃ॥67॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿ ವಿರಚಿತ ೀ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರ ಚರತಾಮೃತ ೀ ತೃರ್ತೀಯ ಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ 

ಚತುಥಿಃ ಬಿನುಾಃ 
ತದಾತ ವೀ ವಾಯಸರಾಜಾಖಯಃ ಪರಹಾಿದಾಂಶ ್ ೀ ಯರ್ತೀಶವರಃ। 

ಶ್ರೀಪದಮನಾಭವಂಶ ್ ೀತಾಮುಕ್ಾಿಮಣಿರಭ ದುಿವಿ॥1॥ 

ನಾಯಯಾಮೃತಾದಿಗರನಾಾನಾಂ ವಾದಿಮ ಕತವದಾಯಿನಾಮ್। 

ಪೌರಢಾನಾಂ ಭುವಿ ನಿಮಾಿತಾ ವಿಜಯಿೀನಾಾಿದಿಸದುಗರುಃ॥2॥ 

ಸ ಕದಾಚಿದ್ ರ ಪಯಪೀಠ್ಂ ಸಮಾಯಾತಃ ಸಮಾದರಾತ್। 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಶಿನಂ ಕೃತಾವ ಮಧ್ಯತಾಲಮಠ್ಂ ಹಯಗಾತ್॥3॥ 

ತತರ ವಾಯಸಂ ಹಯಷ್ಟಯೀಗಿಪೂಜಾಹಿಂ ಮಧ್ವಪೂಜಿತಮ್। 

ಪೂಜಯನನಚಿನ  ೀಕ್  ಿೀಽಸೌ ವಾಯಸಮುಷಿಟಂ ನಿನಾಯ ಹಿ॥4॥ 

ಬದಯಾಿಂ ಮಧ್ವಮುನಯೀ ಸಾಕ್ಷಾದಾವಾಸ ೀನ ಸ ೀವಿತುಮ್। 

ವಾಯಸಸಯ ಮುಷ್ಟಯೀಽಷ್ೌಟ ತು ಪುರಾ ದತಾಿ ಇರ್ತ ಶುರತಮ್॥5॥ 

‘ಪಾರಪಿಃ ಸ ನಾರಾಯಣತಃ ಶುದಧಶ್ಲಾತಮಪರರ್ತಮಾಃ। 

ಯಾಸು ಸ ಪದಾಮಸಹಿತ  ೀ ದ  ೀಷ್ಯಹಿತಃ ಸನಿನಹಿತಃ’॥6॥ 

ಇರ್ತ ಮಧ್ವಜಯೀಕ್ಾಾ ತು ವಾಯಸಮುಷ್ಾಟಾಗರ್ತಃ ಸುಫಟಾ। 

‘ಇಷ್ಾಟಾ ವಾಯಸಾಶರಮಂ ಗಚಛನ್ ಮುಖಯಪ ರೀಷ್  ಯೀ ಯತ  ೀ ಮರುತ್॥7॥ 
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ಪರಣಿಪತಯ ಮಹಾನ್ ಮಧ  ವೀ ವಾಯಸಂ ನಿಜಗುರುಂ ಪರಮ್। 

ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ಭ ಮೌ ಸವವಾಯಪೃತಸುದುಷ್ೆರಮ್॥8॥ 

ನಿಶಮಯ ತಸಯ ವಾಕ್ಾಯನಿ ವಾಯಸಃ ಸವಾಿನಿರಾತಮಕಃ। 

ಸಾವಧಿಷ್ಾಠನಾನ್ ಪರಂ ಚಾಷ್ೌಟ ಗಾರವಣಸಾಿನ್ ಕೃಪಯಾ ದದೌ॥9॥ 

ಇರ್ತ ವಾಯುಪುರಾರ್ ೀಽಪ ಪರಮಾಣಂ ಸಪಷ್ಟಮಿೀರತಮ್। 

ಮಧ  ವೀ ಮುಷಿಟೀಃ ಬದಯಾಿಸುಿ ಸಮಾನಿೀಯ ಮಚಿಯನ್॥10॥ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ುಣರ್ತೀಥಿಮುನಯೀ ಷ್ಟ್ ಶ್ಲಾಃ ಪರದದೌ ಕ್ತಲ। 

ಅಷ್ಟಶ್ಷ್ಯಯರ್ತೀನಾಂ ತು ಕೃತ ೀಽಸಾಾಪಯದ ೀಕ್ತಕ್ಾಮ್॥11॥ 

ವಾಯಸಮುಷಿಟಂ ಮಧ್ಯತಾಲಮಠ ೀ ಮಧ್ವಗುರುಸಿತಃ। 

ಏಕ್ಾಂ ಪುನವಾಯಿಸಮುಷಿಟಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಯ ತು ಸನಿನಧೌ॥12॥ 

ನಯಧಾತ್ ಪುನಃ ಸಾವಞ್ಚನಾಥಿಂ ಸವಿದಾಚಿನ ತತಪರಃ। 

ತದಾತ ವೀ ಪದಮನಾಭಾಯಿಃ ಪಾರಥಿಯನಮಧ್ವಯೀಗಿನಮ್॥13॥ 

ಅಷ್ಟಶ್ಷ್ಯಪಾರಞ್ಚನಾಥಿಂ ಮಧ್ಯತಾಲಮಠ ೀ ಗುರ  ೀ। 

ಭವತಾ ಸಾಾಪತಾ ಮುಷಿಟವಾಯಿಸಸಯ ಕೃಪಯಾ ಪರಭ  ೀ॥14॥ 

ಪಾದಪದ ೈಕಭಕ್ಾಿಯ ಮಹಯಮೀಕ್ಾ ಪರದಿೀಯತಾಮ್। 

ಇತಯಥಿಿತ  ೀ ಮದವಗುರುಃ ಪದಮನಾಭಸುಯೀಗಿನ ೀ॥15॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸನಿನದೌ ನಯಸಾಿಂ ಶ್ಲಾಮೀಕ್ಾಮದಾದ್ ಗುರುಃ। 

ಶ್ರೀಪದಮನಾಭವಂಶಸ ಾೈಃ ಸಾ ಶ್ಲ ೈಕ್ಾ ಪರಪೂಜಯತ ೀ॥16॥ 

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ುಣರ್ತೀಥಿವಶಗಾ ಸುಬರಹಮಣಯಮಠ ೀಽಧ್ುನಾ। 

ಅಭ ೀದಯಸಮುಪಟ ೀ ಭಾರ್ತ ಪಞ್ಚಕಂ ಬಹಿರ ೀಕ್ತಕ್ಾ॥17॥ 

ಸಪಷ್ಟಂ ಪರದಶಿತ ೀ ವಾಯಸಶ್ಲಾ ಭದಾರಽಧ್ುನಾಽಪ ಹಿ। 

ಮಧ್ಯತಾಲಗತ  ೀ ವಿಪರಸಾಿಂ ಶ್ಲಾಂ ನ ಚ ದೃಷ್ಟವಾನ್॥18॥ 

ಭಿೀತ  ೀ ರ ಪಾಯಲಯಸ ಾೀಭ  ಯೀ ಗುರುಭಯಃ ಸ ನಯವಿೀವಿದತ್। 

ಕತಿವಯಮ ಢಾ ಯತಯಃ ವಾದಿರಾಜಗುರುಂ ಪರರ್ತ॥19॥ 

ಶಕಿಸಿವಮೀವ ಕ್ಾಯೀಿಸ್ತಮನ್ ವಾಯಸಾಚಾಿನಯನ ೀ ದುರತಮ್। 

ಯದಾಯನ ೀಷ್ಯಸ್ತ ತತ ಪಜಾಂ ತವಮೀವ ಕುರು ಸನಮಠ ೀ॥20॥ 
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ಇರ್ತ ದ ೀಶಾನಿರಸಾಸಯ ರಾ  ೀಧಿತ  ೀ ವಾದಿರಾಟ್ ಕೃರ್ತೀ। 

ವಾಯಸಙ್ಗವಾಯಜಮಾಸಾದಯ ವಾಯಸಾಯಿಂ ಸಮುಪಾಗತಃ॥21॥ 

ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮೀ ರಾವರ್ಾದಿಹತಾಯಂ ಕೃತಾವಽಘವಜಿಿತಃ। 

ತಥಾಪ ದಿವಜಘಾತ ೀನ ದ  ೀಷ್ ೀಸಿ್ತೀರ್ತ ಪರದಶಿಯನ್॥22, 

ಲ  ೀಕಶ್ಕ್ಷಾಥಿಮೀವಾಸೌ ಸ ೀತೌ ರಾಮೀಶವರಾಭಿಧ್ಮ್। 

ಶ್ವಲ್ಲಙ್ಗಂ ಪರರ್ತಷ್ಾಠಪಯ ಬರಹಮಹತಯಘಸಞ್ಚಯಮ್॥23॥ 

ಪರರ್ತಗೃಹಾಣರ್ತ ಮತ  ಿೀ ಯಸಿಂ ದಿವಜ  ೀತಿಮಮಞ್ಜಸಾ। 

ಉದಧರಷ್ ಯೀಹಮಿತ ಯಚ ೀ ತದಾ ಕಶ್ಚತ್ ತಪ್ೀಧ್ನಃ॥24॥ 

ಪರರ್ತಗೃಹಾಣಮಯಹಂ ತವತಿಃ ಸ್ತೀತಾಜಾನ ೀ ಪರದ ೀಹಿ ಮೀ। 

ಲ  ೀಕಮೀಹಕವಾಕಯಸಯ ತಾತಪಯಿಮವಿದನ್ ದಿವಜಃ। 

ಸವಪರರ್ತಷ್ಾಠಖ್ಾಯಪನಾಯ ಗೃಹಾಣಮಿೀತಯಬರವಿೀತ್ ಪರಭುಮ್॥25॥ 

ಕೃಪಾನಾ ರಾಮಭದರಸುಿ ಪರಸ್ತೀದನಿನದಮಬರವಿೀತ್। 

ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸತಾಂ ಪಾರಪ್ಿೀ ಭಾವಿವಾಯುನಿಷ್ ೀವರ್ಾತ್॥26॥ 

ಭಾವಿರುದರಪದಂ ಪಾರಪಯ ಲ  ೀಕಪೂಜ  ಯೀ ಭವಿಷ್ಯಸ್ತ। 

ಸ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸ  ೀ ಭ ತಾವ ಬದರೀಕ್ಾನನ ೀಽವಸತ್॥27॥ 

ಏಕ್ಾಂಶ ೀನಾಥ ಸಞ್ಜಜ್ಞ ೀ ದಿವಜವಂಶ ೀ ಕಲೌ ಯುಗ ೀ। 

ನಾರಾಯರ್ಾಚಾಯಿನಾಮಾ ನಾರಲಗಾರಮಗ  ೀ ದಿವಜಃ॥28॥ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಭೃತಯಸ್ನುನವಾಸ ಗುರುಸನಿನಧೌ। 

ಸಾಧ್ನದಾವದಶ್ೀ ರ್ತಥಾಯಂ ವಾಯಸರಾಜ  ೀ ನಿರೀಕ್ಷತ ೀ॥29॥ 

ಭಿೀಕ್ಷಾಥಿಮಿರ್ತ ಹಿ ಶುರತಾವ ಸಾನತಃ ಶ್ೀಘರಂ ಸ ವಾದಿರಾಟ್। 

ಭಿಕ್ಷಾಂ ಸ್ತವೀಕೃತಯ ಪಶಾಚತುಿ ನದಾಯಸಿ್ತೀರ ೀ ಪುನಸು್ಧಿೀಃ॥30॥ 

ಯಥಾಭುಕಿಂ ಭುಕಿವಸುಿನಿಚಯಾನುಮಖತಃ ಕ್ಷಿಪನ್। 

ಸಂಶುದಧಜಠ್ರಃ ಸಾನತಾವ ಜಪಾಯನಮತಾರನ್ ಜಪನನಭ ತ್॥31॥ 
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ನಾರಾಯರ್ಾಯೀಿಽಕೃತನಿತಯಕೃತಯಕಂ  

ಗುರುಂ ಸುಭುಕಿಂ ಕುತುಕ್ಾತಪರೀಕ್ಷಿತುಮ್। 
ನದಿೀ ತಟ ೀ ವಿಸಮಯಕ್ಾರತರ್ತೆಿಯಾಂ  

ದೃಷ್ಾಟವ ತರ  ೀಃ ಸೆನಧಗತ  ೀ ನಯಲ್ಲೀಯತ॥32॥ 

ವಾದಿರಾಜಃ ಸಮಾಪಾಯತಮಜಪಕಮಿ ಸಮುರ್ತಾತಃ। 

ಸಮಾಗಚಛಂಸಿರ  ೀಮಿಧ ಯೀ ನಿಲ್ಲೀನಂ ದಿವಜಮೈಕ್ಷತ॥33॥ 

ಪರೀಕ್ಷಾಮನುಿನಾ ಕುರದಧಃ ಬರಹಮರಕ್ಷ  ೀ ಭವ ೀರ್ತ ಸಃ। 

ಶಶಾಪ ಗುರುರಾಜಸಿಂ ದಿವಜಂ ಶರಣಮಾಗತಮ್॥34॥ 

ಆಕ್ಾಮಾವ ೈನ ಕಃ ಸಾನತಾ ಇತಾಯಕ್  ರೀಶನವನ ೀ ಚರ। 

ಯಸಾಮತ್ ಪಾರಪ್ಾಸುಯತಿರಂ ತಂ ಮುಕಿಶಾಪಸಿತ  ೀ ಭವ ೀಃ॥35॥ 

ಇತಾಯಜ್ಞಪಿಸಯ ದುದ ೈಿವಾದಬಿಹಮರಕ್ಷಾ ಸತಾಂ ಗತಃ। 

ವನಾದವನಂ ವರಜನ್ ಘ ೀರ  ೀ ಬದರೀಮಾಗತಸಿಥಾಃ॥36॥ 

ತತರ ಸಾವಂಶಂ ಬರಹಮರಕ್ಷ  ೀರ ಪಂ ದೃಷ್ಾಟವಽಥ ವಿಸ್ತಮತಃ। 

ತ ೀನ ೈಕಯಂ ಸಹಸಾ ಪಾರಪಯ ತತ ೈವಾಚರದಾದರಾತ್॥37॥ 

ಕ್ಾಲಾನಿರ ೀ ಗುರುಬಿದರೀಕ್ಷ ೀತರಗಾಮಿನಮ್। 

ವಾದಿರಾಜಂ ಸಮಾಲ  ೀಕಯ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸಯೀನಿಗಃ॥38॥ 

ಯತಾ ಪಾರಗ್ ಗುರುರ್ಾಽಽದಿಷ್ಟಂ ಕ ರರ  ೀಽಪೃಚಛತಿಥ ೈವ ಹಿ। 

ಆಷ್ಾಢ ೀ ಕ್ಾರ್ತಿಕ್ ೀ ಮಾಘೀ ವ ೈಶಾಖ್ ೀ ಸಾನನತತಪರಃ॥39॥ 

ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸಪ ೈಶಾಚಯೀನ ೀಮುಿಕ್  ಿೀ ಭವತ್ ಧ್ುರವಮ್। 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸಯ ಪರತುಯತಿರವಚ  ೀಽಮೃತಾತ್॥40॥ 

ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸತಾಂ ತಯಕ್ಾಿವ ಸುರ ಪ್ೀಽಗ ರೀ ಗುರುನಿಮನ್। 

ಇತಃ ಪರಂ ಭ ತರಾಜ ಇರ್ತ ಖ್ಾಯತ  ೀ ಮದನಿಿಕ್ ೀ॥41॥ 

ವಸನನಗ ರೀ ವಹನ್ ದ  ೀಲಾಂ ಮದಿೀಯಾಂ ಸುಕೃರ್ತೀ ಭವ ೀಃ। 

ಭಾವಿಜನಮನಿ ರುದರಸಿವಂ ಭವಿತಾ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥42॥ 

ಭಾವಿರುದಾರನುಗರಹಸಯ ಕರರ್ಾದೃಜುತಾಂ ಸವಯಮ್। 

ಭಾವಿವಾಯುತವಮಪ ಚ ಸವಸ್ತಮನ ್ಚಿತವಾನ್ ಗುರುಃ॥43॥ 
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ಇರ್ತ ಭಾವಿರುದರತವಪದಯೀಗ  ಯೀಽಘ ಮೀಚಿತಃ। 

ವಾದಿರಾಜಸಯ ರಾಮಸಯ ಪರಸಾದಾದವಸತೃರ್ತೀ॥44॥ 

ಕದಾಚಿದ್ ವಾಯಸಯರ್ತನಾ ಸವಚಯಿದ ೀವಸಯ ಪೂಜನ ೀ। 

ಪಾರಭಾರ್ತಕ್ ೀ ನಿಯುಕಿಃ ಸ ವಾದಿರಾಡಜಿನಾತಪರಮ್॥45॥ 
ವಾಯಸಮುಷಿಟಂ ಗೃಹಿೀತಾವಽಥ ಪರತಾಯಗಾನಮಧ್ಯವಾಟ್ಪ್ಕಮ್| 

ವಾಯಸರಾಜ  ೀ ಮಠಿೀಯೈಸಿದಿವಜ್ಞಾಯ ಪರಹಸನನವ ೈತ್॥46॥ 

ನಿಕೃತ ೀನಿಿಕೃರ್ತನ ೈಿವ ದ  ೀಷ್ಾಯ ಭವರ್ತ ಕವಚಿತ್। 

ಅಲಮೀತಾವತಾ ವಾಯಸಪೂಜಾಪುರ್ ಯೀನ ನಸಿ್ತವರ್ತ॥47॥ 

ತದಾರಭಯ ವಾಯಸಮುಷಿಟಮಿಧ್ಯತಾಲಮಠ ೀ ಪುನಃ। 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜವಶತಾಮಾಪಾದಾಯಪ ತದಿೀಕ್ಷಾತ ೀ॥48॥ 

ಮಾಸಾದಿವತಯ ಪಯಾಿಯಪೂಜಾಂ ಮಧ್ವಸುಕಲ್ಲಪತಾಮ್। 

ವಷ್ಿದಿವತಯಪಯಿನಾಿಂ ಕಲಪಯಾಮಾಸ ಸನಮರ್ತಃ॥49॥ 

ಕಲಪಯಾಮಾಸ ಸಞ್ಚಚರ ೀ ಸೌಕಯಿಂ ಯರ್ತನಾಂ ತತಃ। 

ತಥಾ ಪರತ ಯೀಕಮಷ್ಾಟನಾಂ ಯರ್ತೀನಾಂ ನಿಮಿಮೀ ಮಠ್ಮ್॥50॥ 

ತತಃ ಪರಭೃರ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಯಾಿಯಾಮಹ ಸಮಿಿಮಃ। 

ಅತಯತನಿಕ್ೌತುಕ್  ೀತಾ್ಹಹ ೀತುಃ ಸಮಯಗ್ ವಿಜೃಮಿತ ೀ॥51॥ 

ಪುನಃ ಸಞ್ಚರರ್ಾಸಕ್  ಿೀ ಗತ  ೀಽಯೀಧಾಯಂ ಪುರೀಂ ಮುನಿಃ। 

ತತರತಯ ಹನುಮತ್ ತಾಕ್ಷಾಿ ಪರರ್ತಮೀ ರ ಪಯಪೀಠ್ಕಮ್॥52॥ 

ಆನಿೀಯ ಕೃಷ್ಣಪುರತಃ ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ಮೀದತಃ। 

ವಾದಿರಾಜ ೀ ವಿದ ೀಶಸ ಾೀ ಪಯಾಿಯೀಽನ ಯೀ ಮಠ ೀಶವರಾಃ॥53॥ 

ಅನನಾಿಸನದ ೀವಸಯ ಸವಿಧ ೀ ಮಧ್ವಯೀಗಿನಮ್। 

ಅಚಿಿತುಂ ಹಾಯಗತಾಸಿತರ ಸಾಾನಗ ೀನಾವರ  ೀಧಿತಾಃ॥54॥ 

ಮಾಗ ೀಿಽಪುಯಚಿಛಷ್ಟ ವಿಕ್ಷ ೀಪಾದ್ ರಾಾಧಿತಾಃ ಖಿನನಮಾನಸಾಃ। 

ನಯವ ೀದಯನ್ ವಾದಿರಾಜ ೀ ಕ್ಷಿಪರಮಾಗಾತ್ ಯೀಗಿರಾಟ್॥55॥ 

ಕೃಷ್ಣಗ ೀಹ  ೀತಿರ ೀ ಭಾಗ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವಂ ಯರ್ತಶ ೀಖರಮ್। 

ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ಮೀಧಾವಿೀ ನಿವಿಿಘಾನಚಿನಸ್ತದಧಯೀ॥56॥ 
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ಚ  ೀರಾನ್ ದುರತಂ ಜಹಿೀತ ಯೀಕ್ಾಂ ಭಾಷ್ಾಗಿೀರ್ತಂ ಚಕ್ಾರ ಹಿ। 

ಯತಾಪಠಾದಿವಘನಕತಾಿರಸ ಿೀ ಚ  ೀರಾಃ ನಾಶಮಾಯಯುಃ॥57॥ 

ಸ  ೀದಾಕ್ಷ ೀತ ರೀ ತಥಾ ಮಧ್ವಪರರ್ತಮಾಂ ವಾದಿರಾಟ್ ಗುರುಃ। 

ಐಚಛತ್ ಸಾಾಪಯಿತುಂ ಶುರತಾಿವ ಪಾಜಕಸಾ ಮಠ ೀಶ್ತಾ॥58॥ 

ಕ್ಾರ್ಾವಭಿದಕ್ಷ ೀತರಗತಮಠಾಧಿಪರ್ತಯೀಗಿರಾಟ್। 

ಪರರ್ತಮಾಂ ತಾಂ ಪಾಜಕ್ಾಖ್ ಯೀ ಕ್ಷ ೀತ ರೀ ಮಧ್ವಪದಾಗರತಃ॥59॥ 

ಸಾಾಪಯಿತಾವ ಸವಭಕ್ ಿೀಷ್ು ಪರಸಾದಂ ಕತುಿಮಹಿಸ್ತ। 

ಇತಯಥಿಿತ  ೀ ವಾದಿರಾಜಸಾಿಂ ಮಧ್ವಪರರ್ತಮಾಂ ಶುಭಾಮ್॥60॥ 

ಪಾಜಕ್ ೀ ವಾಸುದ ೀವಾಙ್ಘಕರಿನಿಕಟ ೀ ನಯದಧಾರ್ತೆಲ। 

ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಲಭನ ಿೀ ಸಮ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಸ ೀವಕ್ಾಃ॥61॥ 

ಪಣಿೂತಮಮನಯಕ್ಾಃ ಕ್ ೀಚಿತನಮತ್ರಾದಾವದಿರಾಜಕ್ ೀ। 

ಕ್  ೀಲಾಪುರ ೀ ವಟ್ಪ್ುಂ ಕಞ್ಕಚತ್ ಸಙ್ಘ ಗ್ೀಪಾಯಽಽಖ್ಾಯಪಯನರಥಾಮ್॥62॥ 

ಮಾರತ  ೀ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ವಟ್ಪ್ುರತಯಪವಾದಕಮ್। 

ಶುರತಾವ ಮ ಕ್ಾಮಿಬಕ್ಾ ವ ೈತಜಾಜನಾರ್ತೀರ್ತ ಯರ್ತವಿದನ್॥63॥ 

ಸವಸಾ ಬುದಿಧರಭ ತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹ  ೀತ್ವ ಸುಸಮಿಿಮೀ। 

ಸ ೈವ ದ ೀವಿೀ ವಟ್ಪ್ುಂ ತಂ ಹಿ ನಿಭಿತ್ಾಿ ಗುರುಸನಿನಧಿಮ್॥64॥ 

ಪ ರೀಷ್ಯಾಮಾಸ ಕೃಪಯಾ ಹ ಯೀಕ್ಾನಿಿಕಜನಪರಯಾ। 

ಧಾವನಾನಗತಯ ಶರಣಂ ವಟ್ಪ್ುರಾಪ್ಿೀಽರಸಞ್ಚಯಮ್॥65॥ 

ಮಲ್ಲನಾಸಯಂ ಚಕ್ಾರಾರದುಷ್ೃತಯಂ ಗುರವ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ಉರ್ಾೂರುನಾಮಕಗಾರಮೀ ವಸನ್ ಯರ್ತವರ  ೀ ನಿಶ್॥66॥ 

ಗಾರಮೀಶರಾಮಕೃಷ್ಾಣಖಯಪರಭುರ್ಾ ಸ ಭಟ ೀನ ಹಿ। 

ರುದಧಸಿದಗರತ  ೀ ಗಚಛನನ ದೃಷ್  ಟೀ ಬಹಿರಾಗಮತ್॥67॥ 

ರುನಧನ  ಿೀ ದಸಯವೀ ಹಯನಾಧ ಆಪಾರತಃ ಪರತ  ೀ ಮಠ್ಮ್। 

ಭಿೀತಾಃ ಪಲಾಯಿತಾಃ ಪಾರತವಾಿದಿರಾಜತಪ್ೀಬಲಾತ್॥68॥ 

ಸವಣಿಕ್ಾರಶ್ಚಕ್ತೀಷ್ಿನ್ ಶ್ರೀಹ ೀರಮಬಪರರ್ತಮಾಂ ಶುಭಾಮ್। 

ಪಞ್ಚಲ  ೀಹದರವಂ ಸ್ತಞ್ಚನನಶವಸಾಯಕೃರ್ತಮೈಕ್ಷತ॥69॥ 
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ಯತಮಾನ  ೀಽನಯಥಾಕತುಿಮಶಕಿಸಿರ್ತವಧಾರರ್ ೀ। 

ಟ್ಪ್ಙ್ಘ ೆ ೀನ ತಾಡಯಶ್ಚತರಮಭ ೀದಾಯಂ ವಿಸ್ತಮತ  ೀ ನಿಶ್॥70॥ 

ಸವಪ ನೀ ವಿಪ ರೀಣ ಮ ಢಂ ತವಂ ಮಾ ಮುಧಾ ಭಿನಿಧ ತಾಡನ ೈಃ। 

ದ ೀವತಾಸನಿನಧಾನ ೀ ತಾಂ ಶ ್ ವೀ ದ ೀಹಯಥಿಯತ ೀ ಮುದಾ॥71॥ 

ಇರ್ತ ಸಞ್ ್ಚೀದಿತಃ ಪಾರತರಾಗತಾಯ ತಪಸ್ತವನ ೀ। 

ಸವಪನಸ ಚಿತವೃತಾಿಯ ವಾದಿರಾಜಾಯ ತಾಂ ದದೌ॥72॥ 

ಯರ್ತರಾಡಶವವದನಂ ಸಾದರಂ ಪರಗೃಹಯ ಸಃ। 

ಅಧಿವಾಸಾಭಿಷ್ ೀಕ್ಾದಿವಿಧಿಭಿಃ ಪರಶ ್ ೀಧ್ಯ ತಾಮ್॥73॥ 

ಪೂಜಯನ್ ಸವಣಿಕ್ಾರಂ ತಂ ಸಾನುಗಂ ಶ್ಷ್ಯಮಾತನ  ೀತ್। 

ತತಃ ಸವಣಿಕೃತಾಂ ವಗಿಸಿನಮಠ್ಚಾಛತರತಾಮಗಾತ್॥74॥ 
ತದನು ಹಯಮುಖಂ ತು ಕ್  ೀಲಮಪಾಯದೃತಾತಾಮ 

ಮಣಿಕನಕ ಮನ  ೀಜ್ಞ ೀ ವಿಷ್ಠರ ೀ ಭಕ್ತಿನಮರಃ। 
ವಿವಿಧ್ರುಚಿರಭಕ್ಷ ೈಹಿನಿ ರಾಜ  ೀಪಚಾರ ೈಃ 

ನಿರತಮವನಿಪೂಜಯಃ ಪೂಜಯನ್ ರಾಜತ ೀ ಸಮ॥75॥ 

ಇರ್ತ ವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿವಿರಚಿತ ೀ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚರತಾಮೃತ ೀ ಚತುಥಿಬಿನುಾಃ  ಸಮಾಪಿಃ 

ಪಞ್ಚಮಬಿನುಧಃ 
ಇನಾಿಪರಸ ಾೀಶಯವನಭ ಪ ೀನ ಪ ರೀಷಿತ ೈಃ ಪುನಃ। 

ಸುವರ್ ೈಿಃ ಕೃಷ್ಣಮಠ್ಗವಲಭಾಯಚಾಛದನಾಯ ಸಃ॥1॥ 

ಇಚಛನ್ ಸವಪ ನೀ ನಿಷಿದಧಃ ಸನ್ ಮಠ  ೀದಿೀಚಾಯಮಿತಾಲತ ೀ। 

ತಾನಿ ಭಮಾಿಣಿ ಸಂಸಾಾಪಯ ತದ ಧ್ವಿಂ ಸಪಿಮ ರ್ತಿಕ್ಾಮ್॥2॥ 
ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ನಾಗಸುಿ ತತಾರದಾಯಪ ಸುಪೂಜಯತ ೀ. 

ಅನಯಚಚ ಕ್ಾರಣಂ ನಾಗಸಾಾಪನ ೀ ಶುರಮತರ ಹಿ॥3॥ 

ಕ್ಾಕ್  ೀಿಟ್ಪ್ಕಸಯ ಗ  ೀಕರ್ ೀಿ ಪಾತಾಲಬಿಲಾರ ಮದೃತಮ್। 

ಸುಬರಹಮರ್ ಯೀ ವಾಸುಕ್ ೀಸುಿ ಬಿಲಂ ಖ್ಾಯತಮಿಲಾತಲ ೀ॥4॥ 
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ರ ಪಯಪೀಠ ೀ ತಕ್ಷಕಸಯ ಬಿಲಂ ಪರಥಿತಮಸಿ್ತ ಹಿ। 

ಕವಚಿತಿಕ್ಷಕನಿಃಶಾವಸತ ೈಕ್ಷ ಯೀನ ಭೃಶರಾಾಧಿತಾಃ॥5॥ 

ಪೌರಾಃ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಾಯಿಂ ಪಾರಥಿಯಾಮಾಸುರಾದರಾತ್। 

ತರ್ತಪೀಡಾ ಪರಹಾರಾಥಿಂ ಬಿಲಾಸಯಮುಪಲ ೀನ ತತ್॥6॥ 

ಸಞ್ಚಛದ  ಯೀಪರ ನಾಗಸಯ ಮ ರ್ತಿಮಾಸಾಾಪಯದುಗರುಃ। 

ಸವಣಿರಕ್ಷಾಂ ಪೌರಪೀಡಾಹೃರ್ತಂ ನಾಗಪರರ್ತಷ್ಠಯಾ॥7॥ 

ಕ್ಾಯಿದವಯಿೀಂ ವಾದಿರಾಜಃ ಸಾಧ್ಯಾಮಾಸ ಕ್ೌಶಲಾತ್। 

ತನಮಹಿಮಾನ ನಾಗರಾಜಃ ಪೂಜಿತಃ ಕ್ಾಮದ  ೀಽಸಿ್ತ ಹಿ॥8॥ 

ಅವಶ್ಷ್ಟ ಸವಣಿಭಾರಂ ಸವಮಠ ೀ ಭ ಗತಂ ತದಾ। 

ಕೃತ  ಷೀಪರಷ್ಾಟತಿಸಾಯಥ ಭ ತರಾಜಂ ನಯಧಾನುಮದಾ॥9॥ 

ಮಿೀಥಾಯವಾದಾಘತಪಾಿಸ ಿೀ ಕ್  ೀಟ ೀಶವರಗ ಭ ಸುರಾಃ। 

ಆಗತಾಃ ಶರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಯೀಿಣ ಹಿ ಪಾವಿತಾಃ॥10॥ 

ವಿಷ್ುಣದಿೀಕ್ಷಾಪರದಾನ ೀನ ತಪಿಮುದಾರಙ್ೆನಾದಿನಾ। 

ಯಮಾವತಾರೀ ಕನಕ್ಾಸನಾಮಾಽಥ ಶ್ದರಜಃ॥11॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಾಭಜನಾಗಯನ್ ರ ಪಯಪೀಠ ೀಽವಸತಿದಾ। 

ತದ  ಯೀಗಯತಾವಿದಾ ವಾದಿರಾಜಸಮಾಮನಿತ  ೀಽಪ ಸಃ॥12॥ 

ಈಷ್ಾಯಿಲುಭಿರದತಾಿನನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಶರಣಂ ಗತಃ। 

ಏಕ್ ೈಕಭ ಷ್ಾದಾನ ೀನ ಕೃಷ್ ಣೀನ ನಿಶ್ ಸತೃತಃ॥13॥ 

ನಿಕ್ಷಿಪಯ ಭ ಷ್ಾಂ ತತಾರಪಿವಸುಿನಾ ವತಿಯನನಭ ತ್। 
ಭ ಷ್ಾಧಿಕೃದಿಿರ ೀಕ್ ೈಕಭ ಷ್ಾಽದಶಿನದುಃಖಿತ ೈಃ14॥ 

ಪಾರಥಿಿತ  ೀ ವಾದಿರಾಡ  ಯೀಗಿೀ ಕನಕಂ ವಣಿಜಂ ಚ ತಮ್। 

ಪೃಷ್ಟವಾನಿವದಿತ  ೀದನ  ಿೀ ದರವಯದಾನಾತಿಭ ಷ್ಣಃ॥15॥ 

ಮಠಿೀಯಾನಿತ್ಿಯನ್ ತಸ ೈ ದ ೀವಾಪಿತಮದಾಪಯತ್। 

ಕದಾಚಿದಬಹಿರಾಯಾತಮನನಮಣೂಂ ಪರಗೃಹಯ ಸಃ॥16॥ 

ಕನಕಃ ಪಷ್ಟಭಕ್ಷಾಂ ಚ ಕೃತಾವ ಕೃಷ್ಾಣಪಿತಂ ವಯಧಾತ್। 

ವಾದಿರಾಡಪಿಯನನನನಂ ತದಪಿತಮಮನಯತ॥17॥ 
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ಪುನಃ ಪಾಕಂ ಕ್ಾರಯಿತಾವ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾಂ ಸಮಾಪಯತ್। 

ತತೆಥಾಸಮರರ್ಾಥಿಂ ಸಃ ಪಷ್ಟಭಕ್ಷಂ ಸಮಣೂಕಮ್॥18॥ 

ಕೃಷ್ಣಪರೀತ ಯೈ ಸಮಪಯಿ ತನಿನಯುಯೀಜ ಮುನಿೀಶವರಃ। 

ಅದ ವೈತಪಣಿೂತಃ ಕಶ್ಚದಾವದಾಥಿಂ ಪತರಮಾಲ್ಲಖತ್॥19॥ 

ಏತದಿಾನ ೀ ಸಾಲ ೀ ತತರ ವಾದ  ೀ ನಿಶಚಯತ  ೀ ಭವ ೀತ್। 

ಇರ್ತ ಪತಾರಥಿಮಾಲ  ೀಕಯ ವಾದಿರಾಟ್ ತತಥಲಂ ಗತಃ॥20॥ 

ನಿಶ್ಚತ ೀ ವಾಸರ ೀ ನಾಹಮಾಗನುಿಂ ಪರಭವಾಮಯತಃ। 

ಇತಸೃರ್ತೀಯೀ ದಿವಸ ೀ ಸಮಾಗನ ಿೀರ್ತ ಸ ಚಿತಃ॥21॥ 

ಪರರ್ತೀಕ್ಷಮಾರ್  ೀ ನಾಪಶಯದಾವದಿನಂ ವಾದಿರಾಣುಮನಿಃ। 

ಸಾಮಿೀಪಾಯತೃಷ್ಣಪಯಾಿಯಪೂಜಾಯಾಃ ಗಮನ  ೀದಯತಃ॥22॥ 

ಪಾಣುೂರಙ್ಗಾನವಯೀದ ಿತಮಾನಂದಾಖಯಂ ಬುಧ  ೀತಿಮಮ್। 

ನಯಯ ಯುಜತಿಜಜಯಾಯ ದದೌ ಮನಾ್ಕ್ಷತಾನುಗರುಃ॥23॥ 

ತದಾಗಮನ ಪಯಿನಿಮತರ ಸ್ತಾತಾವ ವಿಜಿತಯ ತಮ್। 

ರ ಪಯಪೀಠ್ಂ ಸಮಾಗಚಛ ಕ್ಾಮಿತಂ ಸ ೀತ್ಾರ್ತೀರ್ತ ತಮ್॥24॥ 

ಆನನಾಭಟ್ಪ್ಟಃ ಪಶಾಚತಿಮಾಗತಂ ವಾದಿನಂ ಜಯನ್। 

ತಸಾಮದಾವದಪರಾಭ ರ್ತಪತರಂ ಪಾರಪಯ ಸಮಾಗತಃ॥25॥ 

ಕೃಷ್ಣಪಯಾಿಯಸಕಿಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಾಯ ಪತರಕಮ್। 

ಅಪಿಯಾಮಾಸ ದಯಯಾ ಭವತಾಂ ವಿಜಿತ  ೀ ಬಲ್ಲೀ॥26॥ 

ಇತಾಯವ ೀದಯದಾನನಾಭಟ್ಪ್ಟಃ ಸನಾಿನಕ್ಾಙ್ುಯಾ। 

ವಾದಿರಾಜಂ ಪಾರಥಿಯನ್ಃ ಪುತಾರವಾಪಿಭಿವ ೀದಿರ್ತ॥27॥ 

ಗುರಾಜಾದವರಂ ಪಾರಪಯ ತುಷ್ಟಃ ಸವಗೃಹಮಾಯಯೌ। 

ಗುರ ತಿಮಾನುಗರಹ ೀಣ ಪುತರಂ ಪಾರಪಯ ಕೃರ್ತೀ ಮುದಾ॥28॥ 

ಗುರುರಾಜಾಭಿದಾನಂ ತಂ ಚಕ್ಾರಾನನಾಭಟ್ಪ್ಟಕಃ। 

ಪತ  ರೀರಾನನಾದಾಯಿೀ ಸ ವವೃಧ ೀ ಶುಕಿಚನಾಿವತ್॥29॥ 

ವಾದಿರಾಜಃ ಸ್ತವೀಯಡ  ೀಲಾಂ ಭ ತರಾಜ  ೀದಧೃತಾಂ ಪುರಃ। 

ಭಕ್  ಿೀದಧೃತಾಂ ಪೃಷ್ಠಭಾಗ ೀ ಸಮಾರುಹಯ ಯದಾ ವರಜ ೀತ್॥30॥ 
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ಜನಃ ಪುರ  ೀ ನರ ೈಃ ಶ್ನಯಂ ವಿಲ  ೀಕ್ಾಯಽಽಶಚಯಿಮಾದದೌ। 

ಅಥ ಯಾನಾಗಮೀತ ಾೀನ ವಾದಿರಾಡ್ ಯಶಸಾ ಯರ್ತಃ॥31॥ 

ಈಷ್ಿಯಾಽನ  ಯೀ ಮನ್ಸ್ತದಾಧಾ ಭ ತ ೈಯಾಿನಮಧಾರಯತ್। 

ವಾದಿರಾಜಸಯ ಯಾನಾಗರಂ ಭ ತರಾಜ  ೀದಧೃತಂ ಹಿ ಚ ೀತ್॥32॥ 

ಮಮ ಯಾನಸಯ ಭಾಗೌ ದೌವ ಧಿರೀಯತ ೀ ಹನಿ ಭ ತಕ್ ೈಃ। 

ಇತಾಯಘ ೀಷಿತಮಾಕಣಯಿ ವಾದಿರಾಟ್ ಸುಫಟ್ಪ್ಮೀಷ್ಯರ್ತ॥33॥ 

ಅನ  ಯೀನಯಮಿಲನ ೀ ತದಿಧೀತಾಯಹಾಯಥ ಮಿಲನ ೀ ಕವಚಿತ್। 

ಭ ತರಾಜಂ ರುದರರ ಪಂ ವಿೀಕ್ಷಾಭ ತಾಃ ಪಲಾಯಿತಾಃ॥34॥ 

ಯಾನಂ ತು ಭ ಮೌ ಪರ್ತತಂ ತದ  ಯೀಗಿಹಿರೀಕರಂ ಹಯಭ ತ್। 

ಕದಾಚಿಲಿಕ್ಷದಿೀಪಾಖ್ ಯೀ ಮಹ ೀ ವೃಷಿಟನಿರ  ೀಧಿತ ೀ॥35॥ 

ಯರ್ತಭಿಃ ಪಾರಥಿಿತ  ೀ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ವೃಷಿಟಮಶಾಮಯತ್। 

ಸವಯಂ ಸಯನಾನರಜುಜಂ ತಮಾಕಷ್ಿನ್ ಗಾನ ತತಪರಃ॥36॥ 

ನಿವಿಿಘನಂ ಕೃಷ್ಣದ ೀವಸಯ ದಿೀಪ್ೀತ್ವಮಕ್ಾರಯತ್। 

ವ ೀಲ ರಕ್ ೀಶವಸಾಯಪ ರಥಂ ರುದಧಮಯಾಪಯತ್॥37॥ 

ಚತುಷ್ಷಷಿಟಕಲಾಭಿಜ್ಞ  ೀ ವಾದಿರಾಜ ಇರ್ತ ಪರಥಾ। 

ವೃಥ ೀರ್ತ ಚಮಿಕ್ಾರಸಯ ರಟ್ಪ್ತಃ ಪುರತ  ೀ ಯರ್ತಃ॥38॥ 

ಛಿತಾವ ಕೃಷ್ಾಣಜಿನಂ ಚಮಿಕ್ಾರಕ್ಾಯಿಕರಮೀಣ ಹಿ। 

ಅಯಶಯಲಾಕಂ ನಾಸಾಯಾ ಮ ಲ ೀ ಸ್ತವನ ನೀ ನಿಧಾಯ ತಾಮ್॥39॥ 

ಅಜಿನಂ ಛಿದರಯಾಮಾಸ ವಿಸ್ತಮತಶಚಮಿಕೃನನಮನ್। 

ಕ್ಷನಿವಯಮಗ ಇತುಯಕ್ಾಿವ ಮಾನಿತ  ೀಽಗಾದಗೃಹಂ ಸವಕಮ್॥40॥ 

ಯಲ ಿರು ಗಾರಮದ ೀವಸಯ ಶ್ವಸಾಯರಾಧ್ಕ್ ೈದಿವಿಜ ೈಃ। 

ಪಾರಥಿಿತ  ೀ ವಾದಿರಾಟ್ ತುಷ್ಟಃ ಶ್ರೀನೃಸ್ತಂಹಶ್ಲಾಂ ನಯಧಾತ್॥41॥ 

ಶ್ವಾನಿಯಾಿಮಿನೃಹರ ೀಃ ಪೂಜಾ ಕ್ಾಯೀಿರ್ತ ತತರ ಹಿ। 

ನಿಯುಜಯ ಶ್ವಮಸೌಿಷಿೀತ್ ಪೂಜಕ್  ೀದಾಧರಹ ೀತವ ೀ॥42॥ 

ತತರತಯ ವೃಷ್ಭ ೀನ ಾಿೀಣ ಪಾರಥಿಿತ  ೀಽಸೌಿಚಿಛವಧ್ವಜಮ್। 

ಅಥಿಿತ  ೀಽಥ ಜವರ ೀರ್ಾಯಂ ತಂ ಪರವ ೀಶಯ ತನೌ ಗುರುಃ॥43॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 165 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಅಚಾಿಕ್ಾಲಂ ಪರತಯಜಯ ಮುಮೀಚಾಥ ಸವಯಂ ಸುಧಿೀಃ। 

ನಿಡಮ ಬರುಸಾಲಾಧಿೀಶಂ ವಿನಿೀತಂ ಸ ೀವನ  ೀತು್ಕಮ್॥44॥ 

ಅನುಗೃಹಯ ವರಾಹಾಚಾಯಿಂ ಪರದಾಯ ರ್ತರಸವರ ಪಕಮ್। 

ಋಜುಮಾಲಾಲಙ್ೃತಂ ತಂ ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ಮಾರುರ್ತಮ್॥45॥ 

ತತಾಪಶ ವೀಿ ಭ ತರಾಜಂ ಚ  ಬಲಾಿಲಾನುಗರಹ  ೀತು್ಕಃ। 

ಕ್ ೀಮುಮಣೂಲೌ ದಿವಜಾಗಾರಾಯ ಲಕ್ಷಿಾೀನಾರಾಯಣಂ ದದೌ॥46॥ 
ಇತಾಯದಿ ಭ ರಚರತ ೈಜಿನತಾಮುದಾರಃ 

ಪ್ರೀದಧೃತಯ ಸಾನಾಿಕರುಣಃ ಶರಣಂ ಸತಾಂ ಹಿ। 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯರ್ತರಾಡತುಲಪರಭಾವಃ 

ಶ್ರೀಮದವಸನಮತಸುವೃದಿಧಕರ  ೀ ಬಭಾಸ ೀ॥47॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀ  ವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿವಿರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರವರಚರತಾಮೃತ ೀ ಪಞ್ಚಮಬಿನುಧಃ ಸಮಾಪಿಃ। 

ಷ್ಷ್ಠ ಬಿನುಾಃ 
ಸ  ೀದಾರಾಜ ಯೀ ನೃಪಾಲಸಯ ಲ್ಲಙ್ಕಗಯತಗುರುಸಿದಾ। 

ಇನಾಾಿಜಾಲಪರವಿೀಣತಾವದಭರಚಾರೀ ಸವಯಂ ತವಹಮ್॥1॥ 

ಕ್ ೈಲಾಸಸಾಶ್ವೌ ವಿೀಕ್ಷಾ ತದನುಗರಹಭಾಗಿರ್ತ। 

ವಞ್ಚಯನನಞ್ಕಚತಕೃರ್ತಃ ಶ್ವಾದ ೀಶಾದಿಾವಜ  ೀತೆರಾನ್॥2॥ 

ಲ್ಲಙ್ಕಗಯತಾನೆರ  ೀಮಿೀರ್ತ ನೃಸಾಹಾಯಯತ  ೀ ಬಲಾತ್। 

ವಶ್ೀಕತುಿಂ ದಿವಜಾನ್ ಪಾರಹ ನ ವಶಾಯನ್ ದನಿಿಪಾದತಃ॥3॥ 

ಘಾತಯಿಷ್ ಯೀಽಥವಾ ಶ್ಲ ೀ ಕ್ಷ ೀಪಯೀ ಛಿನನನಾಸ್ತಕ್ಾನ್। 

ಇತಾಂ ವಿಪ ೈಭಿೀಿಷಿತ ೈದಾರಿಕ್ ಪಾರಥಿಿತ  ೀ ಗುರುರಾಟ್ ತದಾ॥4॥ 

ಸ  ೀದಾಪುರಂ ಗತ  ೀ ದ ರ ೀ ವನ ೀ ತಪಸ್ತ ತಸ್ತಾವಾನ್। 

ಶಾಲಮಲ್ಲೀಸರತಸಿ್ತೀರ ೀ ಪರಥಿತಂ ಯತಿಮಪ್ೀವನಮ್॥5॥ 

ತದಾಽರಭಿಜಿಿತ  ೀ ಯುಧಿ ಪರಧಾವಿತ  ೀ ವನಂ ವಿಶನ್। 

ತಪಸ್ತವನಃ ಸುತ ೀಜಸಾ ಪರತಪಿದ ೀಹ ಐಕ್ಷತ॥6॥ 
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ಸಮನಿತ  ೀಽಥ ವಿಸ್ತಮತಸಿಪಸ್ತವನಂ ದದಶಿ ಸಃ। 

ಸುಭಕ್ತಿತಃ ಪರಣಮಯಂ ತಂ ಪರಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಾಜಿತಮ್॥7॥ 

ಇರ್ತ ದಿೀನಂ ಪಾರಥಿಯನಿಂ ಕ್  ೀಽಸ್ತ ಕ್ತಂ ಭಯಮಿತಯಥ। 

ಪೃಚಛತ ೀ ವಾದಿರಾಜಾಯ ಸವನಾಮಾಽಽರ್ತಿಂ ಚ ಸ  ೀಽಬರವಿೀತ್॥8॥ 
ತದಾ ಗುರುವರ ಕ್  ರೀಧಾದಪ ೈಹಿ ದಿವಜರಾಾಧ್ಕ | 

ವಿಪರದ  ರೀಹಾಜಿಜತ  ೀಽಸ್ತ ತವಮರಭಿಃ ಸವಗುರುಂ ವರಜ॥9॥ 

ವಞ್ಚಕಂ ರ್ತವರ್ತ ಸಮರೀಕಿಃ ಶರಣಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಭ  ೀ। 

ಆಗಸೃತಮಪೀತಯದಾಧ ಪಶಾಚತಾಿಪನಮ ಚಿವಾನ್॥10॥ 

ಮನಾ್ಕ್ಷತಾನ್ ಪರದತಾಿಂಸಿವಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಸವಪುರೀಂ ವಿಶ। 

ತದಾನಿೀಮೀವ ಶತುರಸ ಿೀ ಸಗರ್  ೀ ಧಾವರ್ತ ಧ್ುರವಮ್॥11॥ 

ರಾಜಯಂ ತವ ವಶಂ ಯಾರ್ತ ತತಃ ಸಾಧ್ಯ ಮದವಚಃ। 

ಇತುಯಕಿಃ ಪರಣಿಪತಾಯಶು ಸವಪುರಂ ಗತವಾನ್ ನೃಪಃ॥12॥ 

ತತುಪರಸಾಿದಧಯಾಃ ಶುಭಾರಶಚಕರಶಙ್ಕಖದಿಚಿಹಿನತಾಃ। 

ಧಾಟ  ೀಭಿಸ  ಿೀಷ್ಯನ  ಿೀಽನಾಯನ್ ಭಿಯನ  ಿೀಽರಸಂಹರ್ತಮ್॥13॥ 

ಹಯಘಾರ್ತತಸ ೈನ  ಯೀಽರಃ ಪುರಂ ತಯಕ್ಾಿವ ಪಲಾಯತ। 

ಸ  ೀದಾರಾಜ  ೀ ರಾಜತಾತನಾಯಕ್  ೀ ವಶಯನ್ ಪುರೀಮ್॥15॥ 

ಸವಣಿದ  ೀಲಾಂ ಸಮಾನಿೀಯ ವಾದಿರಾಜಾನಿಿಕಂ ಗತಃ। 

ಭಕ್ಾಾ ನತಾವ ನಿವ ೀದಾಯರವಿಜಯಂ ಗುರುಮಾನಯತ್॥15॥ 

ಆಜ್ಞಾಪಯತಾಂ ಮಯಾ ಕ್ಾಯಿಂ ತವದಿೀಯೀಽಸಯನುಗೃಹಯತಾಮ್। 

ಇತಯಥಿಿತ  ೀ ಯರ್ತಃ ಪಾರಹ ವಿದವಜಜನಸಾಂ ಕರು॥16॥ 

ಗುರುರ್ಾ ತವ ವಾದ  ೀಽಯಂ ಪರಚಾಲ  ಯೀ ಮಮ ಸವಿಥಾ। 

ಇತಾಯಜ್ಞಯಾ ತಥಾ ಕೃತಾವ ಸಮಾಹವಯತ ತಂ ಗುರುಮ್॥17॥ 

ಮಾಯಯಾಽಽಕ್ಾಶಯಾನ  ೀಽಸೌ ಗುರುಮನ್ಪರವಾದಿತಃ। 

ಪಪಾತ ಸದಸ  ೀ ಮಧ ಯೀ ಲಜಾಜಭಯಸಮನಿವತಃ॥18॥ 

ಉರ್ತಾತಸ್ ಗುರುಃ ಪಶಯನನರ್ತತ ೀಜಸ್ತವನಂ ಮುನಿಮ್। 

ಭಿೀತಃ ಸ್ತವನನಃ ಸವಕ್ಾಪಟ್ಪ್ಯಮದಯ ಪರಕಟ್ಪ್ಮೀಷ್ಯರ್ತ॥19॥ 
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ಇರ್ತ ಖಿನ  ನೀಽಪ ವಿಕೃರ್ತಮಾಚಾಛದಾಯಽಽಸನಮಾಭಜತ್। 

ರಾಜಾಽಥ ಸಮಿತಃ ಪಾರಹ ಮಹಾತಾಮ ವಾದಮಿಚಛರ್ತ॥20॥ 

ಗುರುರ್ಾ ಮಮ ಸಾಧ್ಿಂ ಚ ವಾದಃ ಪರಕರಮಯತಾಮತಃ। 

ಯರ್ತೀಶವರ  ೀ ಬಭಾಷ್ ೀಽಥ ನಿೀರ್ತಜ್ಞಃ ನೃಪಶ ೀಖರಃ॥21॥ 

ವಿದವದವರಾಃ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಭ  ೀಃ ನೃಪಸಯ ಗುರುರ ೀಷ್ ಹಿ। 

ರಾಾಧ್ತ ೀ ರಾಾರಹಮರ್ಾನಾಮಯಾವಿದಯಯಾ ವಞ್ಚಯನ್ ಜನಾನ್॥22॥ 

ಸಾಕ್ಷಾತೃತಾಽದಯ ಸಾ ಮಾಯಾ ಸಭ ಯೈರತಾರಗರತ  ೀ ಮಮ। 

ಅಧ್ುನಾ ವಿಪರರಾಾಧಾ ತು ಪಾವಿರ್ತೀಶಸಯ ಸಮಮತಾ॥23॥ 

ಭವನ ನೀವ ೀರ್ತ ದರಷ್ಟವಯಂ ವಾದ ೀ ಜಯನಿಮಿತಿತಃ। 

ಪರಥಮೀ ಸಪಿಕ್ ೀಽಹಾನಂ ತು ವಾದಃ ಕ್ಾಯೀಿ ಹಯನ ೀನ ಹಿ॥24॥ 

ಉತಿರ ೀ ಸಪಿಕ್ ೀಽಹಾನಂ ತು ಮಯಾ ತ ತಿರಮುಚಯತ ೀ। 

ವಿಜಿತಶ ಚೀದಸಯ ಮತಂ ಪರವ ೀಕ್ಷಾಾಮಯಹಮಾದರಾತ್॥25॥ 

ಪರಾಜಿತ  ೀ ಯದಾಯಂ ಹಿ ಭವ ೀದ ವೀಶಾಯಙ್ಘಕರಿತಾಡಿತಃ। 

ಇರ್ತ ಕೃತಾವ ಪಣಂ ತತರ ಚತುದಿಶದಿನ ೀ ಮುನಿಃ॥26॥ 

ಪರಾಜಿತಯ ಗುರುಂ ತತರ ವ ೀಶಾಯಪದತಲಾಹತಮ್। 

ಕ್ಾರಯಾಮಾಸ ಸ ಗುರುಲಿಜಜಯಾ ದುದುರವ ೀ ದುರತಮ್॥27॥ 

ವೃಷ್ಭಾಙ್ಘಕೆ ತಘರ್ಾಟಂ ತಾಂ ತದಿೀಯಾಮಗರಹಿೀದಯರ್ತಃ। 

ತದಾವದವಿಜಯಾಙ್ಕೆಂ ಸ ರಾಜಾ ತುಷ್ಟಮನಾಸಿದಾ॥28॥ 

ಮುಕ್ಾಿಸ್ತಂಹಾಸನಂ ಛತರಚಾಮರ ೀ ಮುಕುಟಾದಿಕಮ್। 

ಅಷ್ಾಟದಶ ನೃಪಾಙ್ೆಂ ತಂ ಯತಯೀಽಪಿತವಾನುಮದಾ॥29॥ 

ವೃಷ್ಘರ್ಾಟಽಧ್ುನಾಪಯದಾಧ ಪೂಜಾಯೈ ಗೃಹಯತ ೀ ಮಠ ೀ। 

ರಾಜದತಾಿನಯಮ ಲಾಯನಿ ವಸ ಿನಿ ಸವಮಠ ೀಽಧ್ುನಾ॥30॥ 

ದೃಶಯನ ಿೀ ಸ್ತ್ೀಪದಾಘಾತ  ೀ ಹಯಧ್ುನಾಽಪ ಪರಚಾಲಯತ ೀ। 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪೂಜಯಶ್ರೀಪಾದಪುಣಯದಿನ  ೀತ್ವ ೀ॥31॥ 

ಗ  ೀಧ್ ಮಪಷ್ಟಮಾಹತಯ ಪದಾಿಾಂ ಕ್ತರೀಡನಿಿ ಸಸ್ತ್ಯಃ॥32॥ 
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ರಾಜ್ಞ  ೀಽಸಯ ಪುರ್ತರೀ ಮೃತವಲಿಭಾಽಗಾ 

ದಯರ್ತಂ ಶರಣಯಂ ಶರಣಂ ವಿಷ್ರ್ಾಣ। 
ನಾರಾಯರ್ಾಷ್  ಟೀತಿರಕ್ತೀತಿನ ೀನ 

ತಂ ಜಿೀವಯನ್ ಭ ಪಸುತಾಮಮೀದಯತ್॥33॥ 
ಸ  ೀದಾರಾಜಃ ಶ ರೀಷ್ಠ ದ ೀವಾಲಯಾಥಿಂ  

ನತಾವ ಸುಿತಾವ ವಾದಿರಾಜಂ ಯಯಾಚ ೀ। 
ಯೀಗಿಶ ರೀಷ್  ಠೀ ಭ ತರಾಜಂ ತದಥಿಂ 

ಪ್ರೀಚ ೀ ಗತಾವ ವಾಯಸಮಧೌವ ಪರಣಮಯ॥34॥ 
ಮಧಾವದಿಷ್ಾಟಂ ಮ ರ್ತಿಮಾಶಾವನಯೀಸಾಿವ- 

ಮಿತಾಯದಿಷ್  ಟೀ ವಾಯಸವಾಸಂ ಜಗಾಮ। 
ಯತರ ವಾಯಸ  ೀ ಮಧ್ವಮುಖ್ ಯೈಮುಿನಿೀನ ಾಿೈ- 

ರಾಸ ೀವಾಯಙ್ಘಕರಿಸಿತವವಾದಿೀ ವಿಭಾರ್ತ॥35॥ 

ಸುನಾರಂ ಮನಿಾರಂ ದ ೀವಪರರ್ತಷ್ಾಠಯೈ ನೃಪ್ೀತಿಮಃ। 

ನಿದ ೀಶಾದ್ ವಾದಿರಾಜಸಯ ಶ್ಲಾಭಿಃ ಕತುಿಮುದಯತಃ॥36॥ 

ನೃಪಾಜ್ಞಯಾಶಮಕುಟ್ಪ್ಟಕಸಿದ ಧ್ವಿಮಾನಯಚಿಛಲಾಮ್। 

ಅಧ  ೀಮುಖಂ ಗತಾಂ ದುರತಂ ಜನ  ೀಪಮದಿಭಿೀರ್ತತಃ॥37॥ 

ಗುರ  ೀ ಪದಾಚಛಪಾಮಿೀರ್ತ ಪ್ರೀಚ ೀ ತತರ ನ ಸಾಽಪತತ್। 

ತದಾಕಣಯಿ ಸವಯಂ ಯೀಗಿೀ ಹ ಯೀಕ ಏವ ಶ್ಲಾಂ ದೃಢಾಮ್॥38॥ 

ಬಹ ದಾಧಯಾಿಮ ಧ್ವಿಭಾಗ ೀ ನಿಚಿಕ್ಷ ೀಪ ಮಹಾಬಲಃ। 

ಅಶಮಕುಟ ಟೈರಭ ೀದಾಯಂ ಚ ಶ್ಲಾಮಙ್ುಗಷ್ಠತ  ೀಽಭಿನತ್॥39॥ 

ಭ ತರಾಜಸಿಥಾ ದ ೀವಮಾನ ೀತುಂ ಬದರೀಂ ಗತಃ। 

ಯತರ ವಾಯಸ  ೀ ಮಧ್ವಮುಖ್ ಯೈಯೀಿಗಿಭಿಃ ಪಯುಿಪಾಸಯತ ೀ॥40॥ 

ವಾಯಸಂ ಮಧ್ವಂ ತಥಾ ನತಾವ ವಿನಿೀತಃ ಸನನಾವ ೀದಯತ್। 

ವಾದಿರಾಜ  ೀಕಿಮಾಕಣಯಿ ರ್ತರವಿಕರಮಮೃಜ ತಿಮೈಃ॥41॥ 

ಅಚಿನಿೀಯಂ ನಯೀತಾಯಜ್ಞಾಮದಿಶತೆರರ್ಾನಿಧಿಃ। 

ರ್ತರವಿಕರಮಂ ಸರಥಮಾನಯನರಕ್ಷಸಾ ಪಥಿ॥42॥ 
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ರುದರಃ ಕುರದ  ಧೀ ರಥಗತಚಕ್ತರೀರ್ ೈನಂ ನಿಹತಯ ಹಿ। 

ಸುಮುಹ ತ ೀಿ ನಿಶ್ಚತ ೀಽಥ ಯತಯೀಽಪಿತವಾನರಥಮ್॥43॥ 

ರಾಜ್ಞಾ ಸಹ ಯರ್ತೀನ  ಾಿೀಽಸೌ ರ್ತರವಿಕರಮಮುದಾರಧಿೀಃ। 

ಪಾರರ್ತಷಿಠಪದರಥ ೀ ತತರ ದ ೀವಸಾಯಗಾರಮಧ್ಯಗ ೀ॥44॥ 

ಹಯಗಿರೀವಸಮುದರಸಯ ನಿಕಟ ೀ ಶ್ರಯಮಾದರಾತ್। 

ಸ  ೀಽಯಂ ರ್ತರವಿಕರಮರಥಸ್ತ್ಚಕ್  ರೀಽದಾಯಪ ಶ ್ ೀಭತ ೀ॥45॥ 

ರ್ತರವಿಕರಮಸಿಸಯ ಮಧ ಯೀ ಸ್ತತ  ೀಪಲಮಯಃ ಶುಭಃ। 

ಭಕ್ಾಿನುಗರಹದಾತಾಽಸೌ ಯರ್ತಭಿಃ ಪೂಜಯತ ೀಽಧ್ುನಾ॥46॥ 

ದ ೀವಾಲಯೀತಿರ ೀ ಭಾಗ ೀ ನಿಮಿಮೀ ಸ ಸರ  ೀವರಮ್। 

ಯೀಽಸೌ ಧ್ವಲಗಙ್ಕಗಖ್  ಯೀ ಗಙ್ಕಗಸಾನಿನಧ್ಯಪಾತರತಃ॥47॥ 

ತರಿ್ತೀರ ೀ ವ ೀಣುಗ  ೀಪಾಲಂ ಹನ ಮನಿಂ ಶ್ವಂ ಪುನಃ। 

ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ಸ ೀವನಾಯ ಯರ್ತೀಶವರಃ॥48॥ 

ಪೂವಿಭಾಗ ೀ ವಾಯಸದ ೀವಂ ಜಟಾಮಣೂಲಭಾಸ್ತತಮ್। 

ಪರರ್ತಷ್ಾಠಪಯ ಪರ  ೀ ಹಂಸಃ ಕೃತಕೃತ  ಯೀಽಭವನುಮದಾ॥49॥ 

ಪರರ್ತವಷ್ಿಂ ಫಾಲುಗಗನ ೀಽಥ ಪೌಣಿಮಾಸಾಯಂ ಮಹ  ೀತ್ವಃ। 

ಸಪ್ಿೀತ್ವಕರಮಾತಾೆಯಿ ಇತಾಯಜ್ಞಾಪತವಾನುಮನಿಃ॥50॥ 

ಏವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ ೀವಸಯ ಪಯಾಿಯಾಚಿನಮಞ್ಜಸಾ। 

ಚತುವಾಿರಮನುಷ್ಾಠಪಯ ಸಜಜನಾನುದಧರನ್ ಬಭೌ॥51॥ 

ತಚಿಛಷ್  ಯೀ ವ ೀದವ ೀದಾಯಖ್  ಯೀ ವೃದ  ಧೀ ಭ ತಾವ ತವಖಿದಯತ। 

ಪಯಾಿಯಪೂಜಾ ನ ಮಮೀತಯನಿರಙ್ಗವಿದಾಂ ವರಃ॥52॥ 

ವಾದಿರಾಜಃ ಸವಶ್ಷ್ಯಂ ತಂ ಪಯಾಿಯೀ ಪಞ್ಚಮೀಽತರ ಹಿ। 

ತಾವಮಾವಿಶಾಯಚರಷ್ಾಯಮಿ ಬಹಿಸ  ್ೀದಾಪುರ ೀ ಸ್ತಾತಃ॥53॥ 

ಇತಾಯಜ್ಞಾಪಾಯಗತಸ  ್ೀದಾಂ ವ ೀಣುಗ  ೀಪಾಲಮಚಿಯನ್। 

ಉಭಯತರ ಸವಪಯಾಿಯಪೂಜಾಂ ಸ ಕೃತವಾನ್ ಕ್ತಲ॥54॥ 

ಕೃಷ್ಣಪಯಾಿಯೀತ್ವಾಥಿಂ ಯಿಯಾಸುಜಿನತಾ ಕ್ತಲ। 

ಸವಪನಸ ಚಿತಮಾಹಾತಾಯ ಸ  ೀದಾಮೀತಾಯಭಜದುಗರುಮ್॥55॥ 
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ಅಶವತಾಚ ತಪನಸಾಮಿಸುನಾರಕ್ ೀಲ- 

ಧಾರ್ತರೀಕ್ಷುದಣೂಕದಲ್ಲೀವನಮಧಾಯಗಾ ಯಾ। 
ವೃನಾಾವನಾಷ್ಟಕಪನಾಕ್ತಹನಮತಾಂ ಚ 

ಮಧ ಯೀಸ್ತಾತಾ ತು ಧ್ವಲ ೀರ್ತ ಸುದಿವಯನಾಮಿನೀ। 

ನಯಧಾದಷ್ಟತಸನನಾಯಂಸಿ ಇತಾಯಖ್ಾಯನ ೀ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಾಃ। 

ಇರ್ತ ಭಾವಿಸಮಿೀರ  ೀಽಸೌ ವಾದಿರಾಜ  ೀಽದುಿತಕ್ತರಯಃ॥56॥ 

ಲ  ೀಕ್ಾನುಗರಹಮಾತ ೀನ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವಧ್ಿಕಃ। 

ಅಮೀಘಬಹುಲಗರನ ಾೈಃ ಶತಾಧಿಕಸುಸಙ್ಖಾಯಾ॥57॥ 

ಅಮಾನುಷ್ಕ್ತರಯಾಭಿಶಚ ಲ  ೀಕ್  ೀಪಕೃರ್ತಭಿಯಿರ್ತಃ। 

ಮಧ್ವಸಯ ಗುರುಸಾಮಾರಜ ಯೀ ಯುವರಾಜಾಯಿತಃ ಕೃರ್ತೀ॥58॥ 

ಸಾವವತಾರಕ್ತರಯಾಪೂರ್ತಿರಾಸ್ತೀದಿರ್ತ ವಿಚಿನಿಯನ್। 

ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನಂ ಮತ್ಾಕ ಮಾಿದಾಯಕೃರ್ತಶ ್ ೀಭಿತಮ್॥59॥ 

ಹನುಮದಿಿೀಮಮಧಾವತಮಚತುರಾಕೃರ್ತಸುನಾರಮ್। 

ಉಪರಷ್ಾಟದಧಯಗಿರೀವಮರ್ತಿರಾಜಿತಮುನನತಮ್॥60॥ 

ಕ್ಾರಯಿತಾವಽಗಾರಮಧ ಯೀ ಪಶ್ಚಮೀ ವಾಯಸಸನುಮಖ್ ೀ। 

ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನಸಾಯಥ ಭ ತರಾಜಂ ಚ ದಕ್ಷಿರ್ ೀ॥61॥ 

ರ್ತರವಿಕರಮಸಯ ಚ ೈಶಾನಾಯಂ ಕ್ಷ ೀತರಪಾಲಸಾಲ ೀ ಪುನಃ। 

ಭ ತರಾಜಂ ಪರರ್ತಷ್ಾಠಪಯ ರ್ತರವಿಕರಮರಥ  ೀತ್ವಮ್॥62॥ 

ಕ್ಾರಯನ್ ಸ ವೀಷ್ಟವ ೀತಾ್ ತು ಶಕ್ ರೀಣ ಪ ರೀಷಿತಂ ಶುಭಮ್। 

ವಿಮಾನಂ ಪಪಪಲಾಸಾಯಗ ರೀ ರ್ತಷ್ಠತಾವನಿಂ ಮಹಸಯ ಹಿ।63॥ 

ಮಹ  ೀತ್ವಂ ಸಮಾಪಾಯಥ ಭಕ್ಾಿನಾಮಕ್ಷತಾನ್ ದದತ್। 

ಮಧ್ಯವೃನಾಾವನಸಾಯನಿಃ ಪರವಿಶಯ ಜಪತ  ೀ ಮಮ॥64॥ 

ಯದಾ ಹಸಾಿದಕ್ಷಮಾಲಾ ಪತ ೀದಗರಶ್ಲಾ ಶುಭಾ। 

ಆಚಾಛದಯತಾಮಿರ್ತ ಸ್ತವೀಯಾನಾಜ್ಞಾಪಯ ಪಾರತರಞ್ಜಸಾ॥65॥ 

ಸಮ ಪಜಾಯಶಾವಸಯಮಾನಮಯ ತದವೃನಾಾವನಮಧ್ಯಗಃ। 

ಜಪನ್ ಸ್ತಾತ  ೀಽಥ ತದಧಸಾಿಜಜಪಮಾಲಾ ಪಪಾತ ಹಿ॥66॥ 
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ಆಚಾಛದಿತ ೀಽಗರಪಾಷ್ಾರ್ ೀ ಗಗನ ೀ ಘಣಿಟಕ್ಾಧ್ವನಿಮ್। 

ಶೃಣವನ  ಿೀ ದದೃಶುಭಿಕ್ಾಿ ವಿಮಾನಸಾಮೃಜ ತಿಮಮ್॥67॥ 

ಕರುರ್ಾಲ  ೀ ನ ಮುಞ್ಚಚಸಾಮನ್ ಪದಭಕ್ಾಿನನಾಥಕ್ಾನ್। 

ಕ್ಾ ಗರ್ತನಿ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಚ ೈರಾಕರನನಪರಾನ್ ಸವಕ್ಾನ್॥68॥ 

ಆಶಾವಸಯನ್ ಸ್ತವೀಯಶಾಟಿಪೀಂ ಪಾದುಕ್ ೀ ಚ ಹಿರಣಮಯೀ। 

ಅಧ್ಃ ಪರಕ್ಷಿಪಯ ಮಾ ಭ ೈಷ್ಟ ಮಧ್ವೃನಾಾವನಗಸಿವಹಮ್॥69॥ 

ಏಕ್ಾಂಶ ೀನ ೀಷ್ಟದಾತಾಽಸ್ತಮತುಯಕ್ಾಿವಽಗಾತ್ ಸುರಾಲಯಮ್। 

ಭಕ್ಾಿಃ ಶಾಟಿಪೀಂ ಪಾದುಕ್ ೀ ಚ ಪೂಜಯಾಮಾಸುರಾದರಾತ್॥70॥ 

ಶ ೀತ ೀ ವಿಂಶತುಯತಿರ ೀ ತು ವತ್ರಾರ್ಾಂ ಮಹಿೀತಲ ೀ। 

ವಾದಿರಾಜ  ೀಽವಸದಾೃಶ ್ ಯೀ ಮಧ್ವಸ್ತದಾಧನಿವೃದಧಯೀ॥71॥ 
ಸವಸಿ್ತ ಶ್ರೀಜಯಶಾಲ್ಲವಾಹನಶಕ್ ೀ ಸಾಧಾಿತ್ಹಸಾರತಪರಂ 

ದಾವವಿಂಶ ೀ ಶರದಾಂಗತ ೀ ಪರಭವರ್ತ ಶ್ರೀಶಾವಿರೀವತ್ರ ೀ। 
ಮಾಸ ೀ ಫಾಲುಗನಿಕ್ ೀ ಸ್ತತ ೀತರತೃರ್ತಯಾಯಾಂ ರ್ತಥೌ ವಿದಿಾನ ೀ 

ಸಾವರ್ತಹಷ್ಿಣಸಂಯುತ ೀ ಹರಪದಂ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ  ೀಽಗಮತ್॥72॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಚನಾಾಿಯಿವಿರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚರತಾಮೃತ ೀ ಷ್ಷ್ಠಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ॥ 

ಸಪಿಮಬಿನುಾಃ 
ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛಷ್  ಯೀ ವ ೀದವ ೀದಯಃ ಪಶಾಚದಧಶಿನಭಾಷ್ರ್ ೀ। 

ಸವಗುರ  ೀ ಕ್ಾಙ್ುಮಾಣಃ ಸನಿನತಯಸ ೀವಾಪರ  ೀಽಭವತ್॥1॥ 

ಉಭಯಂ ದುಲಿಭಂ ತ ವೀಕಂ ದಾಸಾಯಮಿೀರ್ತ ಪರರಾ  ೀಧಿತಃ। 

ಸವಪ ನೀ ದಶಿನಮೈಚಛತ್ ವೃನಾಾವನಪುರ  ೀಗತಃ॥2॥ 

ಭ ತರಾಜಾಪನಿೀತಾಯಾಂ ಶ್ಲಾಯಾಮಗರತ  ೀ ಗುರುಮ್। 

ಧಾಯನಾಸಕಿಂ ದಿವಯತ ೀಜ  ೀಮ ರ್ತಿಂ ಪರಮುದ ೈಕ್ಷತ॥3॥ 

ಭಕ್ಾಾ ನಮನ್ ವಿವಕ್ಷುಃ ಸ ದದಶಾಿಗಾರಶಮಬನಧನಮ್। 

ವ ೀದವ ೀದಯಗುರ  ೀಃ ಶ್ಷ್  ಯೀ ವ ೀದನಿಧಾಯಖಯಯೀಗಿರಾಟ್॥4॥ 
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ಯಂ ವದನಿಿ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞಾ ಗರುಡಸಾಯಂಶಸಮಿವಮ್। 

ಸುಪರಪೌತರನಿವಿಿಶ ೀಷ್ಂ ತಂ ವಾದಿರಾಟ್ ಪ ರೀಮಭಾಜನಮ್॥5॥ 

ಅಭಯಙ್ಗಪಾತರಹ ೀತ  ೀಹಿಿ ಸ  ೀದಾಭ ಪಾಲಕಂ ಪುರಾ। 

ಕ್ಾರಯಾಂ ವಾಸಯಾಮಾಸ ಸವಯಂ ರಾಜಯಂ ಸಮ ಪಾರ್ತ ಹಿ॥6॥ 

ತಚುಛಿತಾವ ವಾದಿರಾಟ್ ಪಾರಪಿಃ ವಿಮೀಚಯ ನೃಪಮಾದರಾತ್। 

ಶಶಾಸ ಸವಪರಶ್ಷ್ಯಂ ತು ಮೌಢಾಯದಾರಜಯಪರಶಾಸನಾತ್॥7॥ 

ಯದಘಂ ನರಕ್ಾವಾಪಿಕ್ಾರಣಂ ತತರಶಾನಿಯೀ। 

ಏಕವಿಂಶದಿಾನ ೀ ಹಯತರ ನರತಕ್ಾಯಿತಕುಣೂಕ್ ೀ॥8॥ 

ವಸಿವಯಂ ಭವತ ೀತಾಯಯಿಶಾನಾದುಗರುರಾಣಮಮ। 

ಉವಾಸ ಕುಣೂಕ್ ೀ ತತರ ಗುವಾಿಜ್ಞಾಗೌರವಾತ್ ಸವಯಮ್॥9॥ 

ತತ  ೀ ಗುರುಪದಾರ ಢಃ ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿಯೀಗಿರಾಟ್। 

ಅತುಯನನತಂ ಧ್ವಜಸಿಮಿಂ ರಾಜಮಾನಂ ಶ್ಲಾಮಯಮ್॥10॥ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ್ತೀಥಿಸಯ ಕ್ತೀರ್ತಿಸಿಮಿಮಿವಾವನೌ। 

ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ಪರಮಭಕ್ಾಾ ಲಕ್ಷಿಾೀಪತ ೀಃ ಪುರಃ॥11॥ 

ಶ್ಲಾಸಿಮಿೀಽಪತತಿತರ ಸಾಾಪತ  ೀಽಪ ಪುನಃ ಪುನಃ। 

ಗುರುರಾಟ್ ಖಿನನಹೃದಯೀ ವಾದಿರಾಜಮಥಾಥಿಯತ್॥12॥ 

ತನಿನಶ್ ಸವಪನಕ್ ೀ ವತ್ ಹಂಸಾರ ಢಾಕೃರ್ತಂ ಮಮ। 

ಉತೃತಾಯಥ ಶ್ಲಾಸಿಮಿೀ ನಯಸ ೀಶ ಚೀರಿ್ತಷ್ಠರ್ತ ಸ್ತಾರಃ॥13॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಾಯೈಿಃ ಪರಮೈಗುಿರುಭಿಃ ಸುಫಟ್ಪ್ಮ್। 

ಸ ಚಿತಾಥಿಸಿಥಾ ಚಕ್ ರೀ ಸಿಮಿೀಽರ್ತಷ್ಠದವಿಘನತಃ॥14॥ 

ರ್ತರವಿಕರಮಾಗ ರೀ ಸ  ೀದಯಾಮದಾಯಪ ಪರದೃಶಯತ ೀ। 

ಹಂಸಾರ ಢಲಸದಾವದಿರಾಜಮ ರ್ತಿಃ ಶ್ಲಾಮಯಃ॥15॥ 

ಅಸಮದುಗರೌ ವ ೀದನಿಧೌ ಪರಸಾದ  ೀ ವಾದಿರಾಣುಮನ ೀಃ। 

ಕ್ತಂ ವಕಿವಯೀ ಯತ  ೀಽಸಾಮಭಿಃ ಪರತಯಕ್ಷಿೀಕೃತಯ ಏವ ಯತ್॥16॥ 

ಏಡಮ ಕಂ ದಿವಜಂ ಸವಪ ನೀ ರಾ  ೀಧ್ಯನಾನತಮವೃತಿಕಮ್। 

ಶ್ರೀಮದವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಂ ಪಠ್ತಾಂ ಸವಿಸ್ತದಿಧದಮ್॥17॥ 
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ತ  ೀಷ್ಯನ್ ಸಜಜನಮನಃ ಸವಮಹಾತಾಯವರಾ  ೀಧ್ಕಮ್। 

ಮನ್ತುಲಯಂ ಮಹಾಗರನಾಂ ರಚಯಾಮಾಸ ವಾದಿರಾಟ್॥18॥ 

ಪಾರತಸಿದವದನಾಚಿಚತರಂ ನಿಸ್ೃತಂ ಗುಕುರಾಣಮಮ। 

ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿರಾಕಣಯಿ ಲ ೀಖಯಾಮಾಸ ಮತೆರಾತ್ |19॥ 

ಸವಪನಜ್ಞಾತಂ ಗುರುಪ್ರೀಕಿಂ ಪರಭಾತ ೀ ಕ್ತೀತಿಯನ್। 
ತತಃ ಪರಂ ಮ ಕ ಏವ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಚಾಹಂ ಚ ಮೀ ಗುರುಃ॥20॥ 

ಅಣುವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಂ ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿಸದುಗರುಃ। 

ಸಾವಪನವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಾತ್ಙ್ಗೃಹಾಯಲ ೀಖಯ ಭಕ್ತಿತಃ॥21॥ 

ಲ ೀಖಯಿತಾವ ಶ್ಲಾಯಾಂ ಸ ವೃನಾಾವನತಟ ೀ ಬಹಿಃ। 

ಸಾಾಪಯಾಮಾಸ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ನಿರನಿರಜಪಾಯ ಹಿ॥22॥ 

ರಘುನಾಥಾಚಾಯಿನಾಮಾನ ವಾದಿರಾಜಗುರ  ೀಃ ಪುರಾ। 

ಶ್ಷ್ ಯೀಣ ರಚಿತ  ೀ ಭಾರ್ತ ವೃತಿರತನಸುಸಙ್ಗಿಹಃ॥23॥ 

ಯತರ ರತಾನಭವೃತಾಿನಿ ವಣಿಿತಾನಿ ಸಭಕ್ತಿಕಮ್। 

ಅವತಾರಕೃತಾನಯದಾಧ ವಾದಿರಾಜಮಹಾಮುನ ೀಃ॥24॥ 

ಸಾವಪನವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಂ ದಿವಾಯದುಿತಕಥಾಶರಯಮ್। 

ಪಠ್ತಾಂ ಶೃಣವತಾಂ ಚ ೈವ ಕ್ಾಮಿತಪರದಮಞ್ಜಸಾ॥25॥ 

ಭ ರಾಜಾವ ೀಕ್ಷಣಂ ಪಾರಕ್ ಫಲದವಯನಿವ ೀದನಮ್। 

ರ್ತರವಿಕರಮಾವ ೀಕ್ಷಣಂ ಚ ಗಙ್ಕಗಪಞ್ಚಕಸ ೀವನಮ್॥26॥ 

ಪಞ್ಚವೃನಾಾವಸಾಯತರ ಭಜನಂ ವಾಯಸದಶಿನಮ್। 

ಸಾವಪನವೃದನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಪಠ್ನಂ ಸವಿಕ್ಾಮದಮ್॥27॥ 

ಯೀ ಪುತರಧ್ನಧಾನಾಯದಿವೃದಿಧಕ್ಾಮಾಃ ಕಲೌಯುಕ್ ೀ। 

ರ ಗಗರಹಪಶಾಚಾರ್ತರಾಾಧಾನಾಶಸಮುತು್ಕ್ಾಃ॥28॥ 

ತ ೀ ಪಾರತಃ ಶುದಧಗಙ್ಕಗಯಾಂ ಸಾನತಾಃ ಸದುಗರುಸ ೀವಕ್ಾಃ। 

ವಾಯಸಂ ರ್ತರವಿಕರಮಂ ಚ ೈವ ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನಂ ಗುರ  ೀಃ॥29॥ 

ಅಶವತಾಂ ಚ ಹನ ಮನಿಂ ವ ೀಣುಗ  ೀಪಾಲಕಂ ಶ್ವಮ್। 

ಪರದಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ಪುನಃ ಪರಣಮಯ ಚ ಸಮಾದರಾತ್॥30॥ 
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ಅಷ್  ಟೀತಿರಶತಂ ವಾಽಪ ತದಧ್ಿಂ ವಾ ತದಧ್ಿತಃ। 

ಅಷ್ಟಚತಾವರಂಶದಹಸಿದಧ್ಿದಿನಸಙ್ಖಾಯಾ॥31॥ 

ಸಾನನಂ ಪರದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ೈವ ವನಾನಂ ಸಿವನಂ ಕರಮಾತ್। 

ಕುವಿನ  ಿೀ ಗುರುರ ೀವಾಂ ಹಿ ಗುವಿಪಿತಸುಭ  ೀಜಿನಃ॥32॥ 

ಇಷ್ಾಟಥಿಸ ಚನಾಂ ಲರಾಾಧವ ಗುವಿನುಗರಹಮಾಪಯಚ। 

ಸ ೀವಾಫಲಂ ಲಭನ ಿೀಽದಾಧ ಕ್ಾಮಧ ೀನುಯಿತ  ೀ ಗುರುಃ॥33॥ 
ಆಕ್ಾಶಗಙ್ಕಗಽಮೃತಗಙ್ಗಯಾ ಚ 

ಪಾತಾಲಗಙ್ಕಗಂಽತರಗಙ್ಗಯಾ ಚ। 
ಸಾಧ್ಿಂ ಚಕ್ಾಸ ಿೀಽತರ ಪವಿತರಪುಯಾಿಂ 

ಕಃ ಶಕುಿಯಾತ್ ಸ  ಿೀತುಮಿಮಾಂ ಹಿ ಸ  ೀದಾಮ್॥34॥ 
ಜಯರ್ತ ಧ್ವಲಗಙ್ಕಗ ಜಾಹನವಿೀಸನಿನಧಾನಾ- 

ದಘನಿಚಯನಿಹನಿ್ೀ ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನಂ ಚ। 
ಭಜಕಶುಭಕರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ುಣವಾಯುಪರರ್ತೀಕ್ ೈಃ 

ಲಸ್ತತಮುತ ಬತ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಡಚಿಯಾ ಚ॥25॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀ ವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀರಾಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿವಿರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚರತಾಮೃತ ೀ ಸಪಿಮಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ॥ 

ಅಷ್ಟಮಬಿನುಾಃ 
ಬಿನಾಾವಸ್ತಮನ್ ವಾದಿರಾಜ ಋಜುಜಿೀಿವೀತಿಮಸಿ್ತವರ್ತ। 

ಪರಮಾರ್ ೈಸಾ್ಧ್ಯತ ೀ ವ ೀದನಿಧಾಯಯಾಿಜ್ಞಾಬಲಾನಮಯಾ॥1॥ 
ಸವ ೀಿ ಗುಹ  ಯೀಪದ ೀಷ್ಾಟರಃ ಸವ ೀಿಷ್ಾಂ ಗುರವೀ ಹಿ ತ ೀ’ | 

ಇರ್ತ ಛಾನ  ಾೀಗಯಭಾಷ್  ಯೀಕಿಪರಮಾರ್ಾರ್ತ್ದಧಾತ ೀ ಗಣಃ। 

ರುದಾರದಿೀನಾಂ ತತವರಾ  ೀಧ್ಕ್ಾರಣಂ ಕ್ತೀರ್ತಿತ  ೀಽಞ್ಜಸಾ॥2॥ 

‘ಬರಹಮತವಯೀಗಾಯ ಋಜವೀ ನಾಮ ದ ೀವಾಃ ಪೃಥಗಗರ್ಾಃ’। 

ತ ೈರ ೀವಾಪಯಂ ತತಪದಂ ತು ನ ೈವಾನ ಯೈಃ ಸಾಧ್ನ ೈರಪ॥’ 

ಇರ್ತ ನಿಣಿಯಸಮರೀಕಿಪರಮಾರ್ಾದೃಜುನಾಮಕ್ಾಃ। 

ಬರಹಮತವಯೀಗಾಯ ಇತ ಯೀವ ಸಾಧಿತಾ ಸಾಧ್ುತುಷ್ಟಯೀ॥3॥ 
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‘ಕಲ್ಲೆೀ ಸುತ ೀಜಾ ದಾಸಶಚ ಧ್ಮಿಶಚ ಧ್ಮಿಖಣೂನಃ। 

ವಚಿಸ್ತವೀ ಖಷ್ಣಶ ೈವ ಸಾಧ್ುಶ ೈವ ಮಹಿೀಪರ್ತಃ।| 
ಧ್ಮಿಶಚ ಧ್ಜಿಶ ೈವ ಖಪಿಟ್ಪ್ಶಚ ತಥ ೈವ ಚ | 

ಶರದುಧಶ ೈವ ಸದಾಾಾನ  ೀ ಜ್ಞಾನ  ೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಏವ ಚ। 

ಕ್ತೀತಿನಶ ೈವ ಸಙ್ಘಕೆ ೀಣಿಃ ಕತಾನಶಚ ತಥ ೈವ ಚ। 

ಮಹಾಬುದಿಧಜಿಯಶ ೈವ ತಥ ೈವ ಚ ಮಹತಿರಃ। 

ಸುವಿೀಯಿಶ ೈವ ಮೀಧಾವಿೀ ವಿಜಯೀ ಜಯ ಏವ ಚ। 

ಮನುಮೀಿದಃ ಪರಮೀದಶಚಸನಿ ಆನನಾ ಏವ ಚ। 

ಸನುಿಷ್ಟಶ ೈವ ಚಾವಿಙ್ಗಸಿಥಾ ಚಾರುಸುರಾಾಹುಕಃ। 

ತಥಾ ಚಾರುಪದಶಾಚಪ ತಥ ೈವಚ ಸುಲ  ೀಚನಃ। 

ಸಾರಸವತಃ ಸುವಿೀರಶಚ ಪಾರಜ್ಞಃ ಕಪಸ ಏವ ಚ। 

ಲಮಪಟ್ಪ್ಶ ೈವ ಸವಿಜ್ಞಃ ಸವಿಜಿನಿಮತರ ಏವ ಚ। 

ತಥಾ ಪಾಪವಿನಾಶಶಚ ಏತ ೀ ಪಞ್ಚಚಶದಿೀರತಾಃ। 

ತಥಾ ಧ್ಮೀಿವಿನಿೀತಶಚ ಶಾರದ  ೀಜಾಸಿಥ ೈವ ಚ। 

ಸುತಪಸೆ ಚ ತಥ ೈವ ಚ ತಥ ೈವಶಚ ತ ೀಜಸ್ತವೀ ದಾನಶ್ೀಲಸಿಥ ೈವ ಚ। 

ಸುಶ್ೀಲಶ ೈವ ಯಜ್ಞಶಚ ಸುಕತಾಿ ಚ ತಥ ೈವ ಚ। 

ಯಾಗವತಿಕಯಜಿವೀ ಚ ಪಾರಣಶಾಚಪ ತಥ ೈವ ಚ। 

ತಥಾ ತಾರಣಶಾಚಮ ಋಷಿರುಪದ ೀಷ್ಾಟ ತಥ ೈವ ಚ। 

ತಾರಕಶಚ ತಥಾ ಕ್ಾಲ ಕ್ತರೀಡನಶಚ ತಥ ೈವ ಚ। 

ಸುಕ್ಾತಾಿ ಚ ಸುಕ್ಾಲಜ್ಞಃ ಕ್ಾಲಸ ಚಕ ಏವ ಚ। 

ತಥಾ ಚ ಕಲ್ಲಸಂಹತಾಿ ಕಲ್ಲಃ ಕ್ಾಲಸಿಥ ೈವ ಚ। 

ಸಾವಮರ ೀತಃ ಸದಾರತಸಿತಶಚ ಸುಬಲಸಿಥಾ। 

ಸಹಃ ಸದಾಕಪಶ ೈವ ಗಮಯೀ ಜ್ಞಾನಸಿಥ ೈವ ಚ। 

ತಥ ೈವ ಸಾಯದಧಶಕಲಃ ಶ ್ ರೀತವಯಶಚ ತಥ ೈವ ಚ। 

ಸಙ್ಘಕೆ ೀರ್ತಿತವಯೀ ಮನಿವಯಃ ಕವಯೀ ದರಷ್ಟವಯ ಏವ ಚ। 

ತಥಾ ಸಖಯಶಚ ಗನಿವಯಃ ಕರವಯಃ ಸಮತಿವಯ ಏವ ಚ। 
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ಸ ೀವಯಃ ಸುರಾಾವಯಃ ಸವಗಿವಯೀ ಭಾವಯೀ ಜ್ಞಾತವಯ ಏವ  ಚ। 

ವಕಿವಯಶ ೈವ ಗವಯಶಚ ಲಾತವಯಶಚ ತಥ ೈವ ಚ। 

ವಾಯುಶ ೈವ ತಥಾ ಬರಹ ಮತ ಯೀವಂ ಪಞ್ಚಚಶದಿೀರತಾಃ। 

ಇತ ಯೀತಚಛತಕಂ ನಾಮ ಋಜ ನಾಂ ಯಃ ಪಠ ೀತ್ದಾ। 

ತ ೈದಿತಾಿಂ ಪದವಿೀಂ ಯಾರ್ತ ವಾಸುದ ೀವಾಭಿವಿೀಕ್ಷಿತಾಮ್।’ 

ಇತ ಯೀವಮೃಜುದ ೀವಾನಾಂ ಶತಂ ವಾಮನಸಂಜ್ಞಕ್ಾತ್। 

ಪುರಾರ್ಾಚಚ ಪರಸ್ತದಧಂ ತತ್ ಲಾತವಯೀ ಭಾವಿಮಾರುತಃ॥4॥ 

ಮಾರುತ  ೀ ಬರಹಮತಾಮೀರ್ತ ಹ ಯೀವಂ ಸ್ತದಧಂ ನ ಸಂಶಯಃ। 

‘ಅನಾದಿಕ್ಾಲತಃ ಸವಿದ  ೀಷ್ಹಿೀನಾ ಗುರ್ಾದಿಕ್ಾಃ। 

ಋಜ ನಾಮೀಕ ಏವಾಸಿ್ತ ಪರಮೀತ್ಹವಜಿನಮ್।’ 

ಇರ್ತ ಸತಿತವಮಾಲಾಯಾಮುಕಿವಾಕ್ಾಯದದ  ೀಷ್ತಾ॥5॥ 

‘ದುವಿಿಜ್ಞ ೀಯಮತಃ ಸವ ೈಿಭಾಿರತಂ ತು ಸುರ ೈರಪ। 

ಸವಯಂ ವಾಯಸ  ೀ ಹಿ ತದ ವೀದ ಬರಹಾಮ ವಾ ತತರಸಾದತಃ।’ 

ತಾತಪಯಿನಿಣಿಯೀಕ್ತಿಶ ಚೀತಾಂ  ಭಾರತತತವಕಮ್। 

ವಾಯಸಬರಹ  ಮಭಯಾಜ್ಞ ೀಯಂ ಪಾರಹ ತನಮರುದಬರವಿೀತ್॥6॥ 

ಭಾರತಾಥಿಸಯ ತಾತಪಯಿನಿಣಿಯಂ ಮಧ್ವರ ಪಭಾಕ್। 

ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರತ  ೀ ವಾದಿರಾಜ  ೀಽಪೂಯಚ ೀ ತದಥಿಕಮ್॥7॥ 

ವಾದಿರಾಜಸಿತ  ೀ ಭಾವಿಬರಹಾಮ ವಾಯುರರ್ತೀಯಿತ ೀ। 
‘ಯಾವಜಾಜಾನಂ ಚಾಸಿ್ತ ಮೀ ವಾಸುದ ೀವ ೀ 
ತಾವಜಾಜಾನಂ ವಾಯುದ ೀವಸಯ ಚಾಸಿ್ತ! 

ಯಾವಜಾಜಾನಂ ಚಾಸಿ್ತ ವ ೈ ತದೃಜ ನಾಮ್।’ 

ಇರ್ತ ಗಾರುಡವಾಕ್ಾಯತುಿ ಋಜ ನಾಂ ಜ್ಞಾನಸಾಮಯಕಮ್॥8॥ 

ಸ್ತದ ಧಾೀತ ಯೀವ ತಥಾ ಸಾವಪನವೃನಾಾವನವಸಸಿ್ತವದಮ್। 

ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಕರರ್ ೀ ವಾಯಸಾಜ್ಞಾಂ ಸಾಧ್ಯತಯಲಮ್॥9॥ 

‘ಪರಯಾಗ ೀ ಬರಹಮಣಃ ಸನಾಧಾಮಠ ೀ ಜಪಪರಾಯಣಃ। 

ಅಹಮಾಸಂ ತತ  ೀ ಲಕ್ಷಾಲಙ್ಕೆರಂ ಕುವಿಿರ್ತ ಪರಭುಃ।’ 
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ದುವಾಿದಿನಃ ಪರಮಥಾಯಶು ಮತಪದಂ ಯಾತುಮಹಿರ್ತ। 

ಸಾಾಪಯಿಷ್ಯರ್ತ ಮಚಾಛಸ್ಂ ತ ೀನ ಮೀಕ್ಷ  ೀ ಭವ ೀದಿಧ ವಃ।’ 

ಇತ ಯಚ ೀ ಬರಹಮವ ೈವತಿಪುರಾರ್ ೀ ಸಪಷ್ಟವಾಕಯತಃ। 

‘ತಂ ಮಧ್ವಂ ಮಾರುತಂ ಸವ ೀಿ ಪರವಾರತಯಾ ಸದಾ। 

ಸಂಸ ೀವಿತುಂ ಸುರಾ ಭ ಮಾವವತ ೀರುರರ್ತ ಶುರತಮ್। 

ತ ೀ ತು ತಚಿಛಷ್ಯತಾಮಾಪಯ ತನಮತಂ ತು ವಯಘ ೀಷ್ಯನ್। 

ತ ೀಷ್ು ಮುಖ್ೌಯ ವಿಷ್ುಣರ್ತೀಥಿಪದಮನಾಭಾಖಯಯೀಗಿನೌ। 

ಅತಯಕಿದ ೀಹಸಿತಾರದ  ಯೀ ವತಿಯಿಷ್ಯರ್ತ ತನಮತಮ್। 

ತತ ಪವಿಮಸಯ ವಂಶ ೀ ಚ ಋಜುಸ  ಾೀ ಹಿ ಸುರ ೀಶವರಃ। 

ವಾದಿರಾಜ  ೀ ಯರ್ತಭ ಿತಾವ ಚ ೈತದಿವಸಾಿರಯಿಷ್ಯರ್ತ।’ 

ಇರ್ತ ಪಾದಮಪುರಾರ್  ೀಕಿರ ಪಯಪೀಠ್ಸುವಣಿನ ೀ। 

ವಾದಿರಾಜಋಜುತವಂ ಹಿ ಸಾಧಿತಂ ಸುಫಟ್ಪ್ವಾಕಯತಃ॥10॥ 

‘ಅಪರ  ೀಕ್ಷ ವಿಶ ೀಷ್ ೀಣ ಸಂಯುತಾ ಬರಹಮ ಪೂವಿಕ್ಾಃ। 

ಕಲೆಾನಾಿ ಋಜವಃ ಪ್ರೀಕ್ಾಿ ಪಾರರಬಾಫಲಭ  ೀಗಿನಃ। 

ಬರಹಮರ್  ೀ ನಾವತಾರ  ೀಽಸಿ್ತ ಶತಮದ ಯೀ ಪರಾಜ್ಞಯಾ। 

ವಾಯುಮಾರಭಯ ಕಲೆಾನಾಿ ಜನಿಮನ  ಿೀಽತರ ಭಾರತ ೀ। 

ಹನುಮದಿಿೀಮಮಧಾವಖಯರ ಪ್ೀ ವಾಯುಭಿವಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಸವಯಂವರಸಮುದಯಗ ೀ ರುಕ್ತಮಣಿೀ ಪತರಮಾದರಾತ್। 

ಕೃಷ್ಾಣಯಾದಾದಗೃಹಿೀತಾವ ಯೀ ಹಯನಿಃಪುರಗತ  ೀ ದಿವಜಃ। 

ಸವಾಿದೃಷ್ಟಸಿದ ೈವಾಯಮೃಜುಲಾಿತವಯನಾಮಕಃ। 

ವಾಯುಸಾಾನಸಮಾರ  ೀಹಯೀಗ  ಯೀಽಯಂ ಯರ್ತರ ಪವಾನ್। 

ಆಕಲಪಂ ಬರಹಮಣಃ ಕೃಷ್ಣಪರಸಾದಶ ೈಕಭಾಜನಮ್। 

ಕೃಷ್ಾಣಚಿಕ್  ೀ ಯರ್ತಭ ಿತಾವ ವಾದಿರಾಜ  ೀ ವದಿಷ್ಯರ್ತ। 

ಶ್ರೀರುಕ್ತಮಣಿೀಶವಿಜಯಂ ಕಲೌ ಕೃಷ್ಣಪರಸಾದಭಾಕ್।’ 

ವಾಮನಾದಿಪುರಾರ್  ೀಕ್ಾಾ ಪರಸ್ತದಧಂ ವಾದಿರಾಣುಮನ ೀಃ। 

ಋಜುತವಮವತಾರ ೀಷ್ು ಕೃಷ್ಣಸ ೀವಾಫಲಂ ಸುಫಟ್ಪ್ಮ್॥11॥ 
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‘ಸಹ  ೀರ ಪಸಯ ದ ೀವಸಯ ಲಾತವಯಸಯ ಬಲಾತಮಕಮ್। 

ಮ ಲರ ಪಂ ಜ್ಞಾನತತಂ ಜಗದಿರಣಕಂ ಯತಃ। 

ಜಾತಂ ತದಾತಮಕಂ ಸವಿಚ ೀಷ್ಟಕ್ ೀನ ಮಹಾತಮನಾ। 

ರ ಪತರಯಾವತಾರಾಯ ನಿಹಿತಂ ಹರರ್ಾ ಸವಯಮ್। 

ಅರ್ಾೂದಬಹಿಃ ಸ್ತಾತಂ ಮ ಲಂ ಸತಯಲ  ೀಕಸ್ತಾತಂ ಮಹತ್। 

ಗೃಹಿೀತಾವ ರುಕ್ತಮಣಿೀಪತರಂ ಕೃಷ್ಾಣನಿಿಕಮುಪಗತಮ್। 

ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧ್ಂ ಚ ೀರ್ತ ಮ ಲಭ ೀದವಿವಜಿಿತಮ್। 

ತತರ ಪರಥಮಕಂ ರ ಪಂ ವಿಶವರ ಪಾನಿಿಕ್ ೀ ಸ್ತಾತಮ್। 

ಅಮೃತಸಾರವಿಣಿೀವಾಿಚಃ ಪಞ್ಚರಾತಾರದಿನಾಮಿಕ್ಾಃ। 

ಋತರ ಪಸಯ ವಿಷ್  ಣೀಹಿಿ ಔತೆಷ್ಿಪರರ್ತಪಾದಿಕ್ಾಃ। 

ಅನಯನಿ ಸವಶ್ಷ್ ಯೀಷ್ು ದಿವರ್ತೀಯಂ ಪೃಕ್ಷನಾಮಕಮ್। 

ಮಾಗಧಾದಿಮಹಾಸ ೀನಾದುಮಾಿನಕ್ಷಯಕ್ಾರಕಮ್। 

ಕೃಷ್ಣದತಿವಿಚಿತಾರನನ ಭ  ೀಕುಿಃ ತರ್ತರಯಮುತಿಮಮ್॥’ 

ಇತಾಂ ಬೃಹನಾನರದಿೀಯಪರಮಾರ್ಾದಾವಯುಸ ಕಿಕಮ್। 

ಬಳಿಥ ಯೀತಾಯದಿಕಂ ಭಾವಿವಾಯುರ್ತರತನು ಸಾಧ್ಕಮ್॥12॥ 

ಲಾತವಯಸಾಯವತಾರಶಚ ಶುರರ್ತಸ್ತದಾಧ ಇರ್ತ ಸುಫಟ್ಪ್ಮ್। 

ಶುರತ ೀಃ ತರಾಥಿಪರತಾವತುಿ ಸ ಕ್ ಿೀ ವರ್ಾಯಿಸ್ಯೀಽಪ ಹಿ। 

ಹರವಾಿಯುಶಚ ಲಾತವಯೀ ಇರ್ತ ಸೃರ್ತರಯಂ ಜಗೌ॥13॥ 
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‘ಋಗಾದಾಯ ಇರ್ತಹಾಸಾಶಚ ಪುರಾಣಂ ಪಞ್ಚರಾತರಕಮ್। 

ಪ್ರೀಕ್ಾಿಃ ಸಪಿಶ್ವಾಸಾಿಶಚ ಮಾತರಸಿತರ ಸಂಸ್ತಾತಮ್। 

ತದಿವಚಾರಪರಂ ಪ್ರೀಕಿಂ ಜ್ಞಾನದ  ೀಗಧೃ ತೃರ್ತೀಯಕಮ್। 

ಲಾತವಯಸಯ ಋಜ  ೀಸಿಸಯ ದಶಪರಮರ್ತನಾಮಕಮ್। 

ವಾದಿನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾನ ೈಕಶ್ೀಲಾನಾಂ ರಾಜನಂ ಯತಃ। 

ವ ೀರ್ತ ಜ್ಞಾನಂ ಸಮುದಿಾಷ್ಟಂ ದ ೀರ್ತ ದಾನಮುದಾಹೃತಮ್। 

ಪ್ರೀಕಿಂ ಶ್ೀಲಮಿಕ್ಾರ ೀಣ ರಾಜನಂ ರಾಜಶಬಿಾತಮ್। 

ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧ್ಂ ರ ಪಂ ದಶಪರಮರ್ತಸಂಜ್ಞಿತಮ್। 

ಯೀಷ್ರ್  ೀಽಜನಯನ ೈತದ್ ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧ್ಂ ವಪುಃ। 

ತಸಾಮದ ೀವ ಜ್ಞಾನರ ಪಾನಮಹಿಷ್ಸಯ ಹರ ೀಗುಿರ್ಾನ್। 

ಪಾಲನಾದವರಣಿೀಯತಾವದವಪಾಿ ಇತಯಭಿಶಬಿಾತಾನ್। 

ರುದಾರದಾಯಃ ಸ ರಯಶಾಚನ ಯೀ ಜ್ಞಾನವನಿಃ ಸುಖ್ ೀನ ತು। 

ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನರ ಪ್ೀ ಯೀ ಭಾವಿಮಧ್ವಃ ಪರಕ್ತೀರ್ತಿತಃ। 

ಮಧ್ುಶಾಸ್ಂ ಮಧ್ವಶಾಸ್ಂ ಸಮಯಗ್ ವ ೀತಾಿ ಗುರುಸಿದಾ। 

ಪರಮಾಣರ ಪವ ೀದಾದೌ ಗರ್ತಮಾನ್ ಗ ಹಿತಂ ಹರಮ್। 
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ಆಸಮನಾಿತಪರ್ತತ ವೀತು ಮಥಾನತಾಯಮಾನಯಶಾಸ್ತಃ। 

ರ ಪತರಯಂ ಪ ರೀಯಿತ ೀ ಯತ್ ಪತಾರ ಸವಸಯ ಪರಾತಮನಾ। 

ಪರಶನರ ಪಾಂಸೃರ್ಾದಿೀನ್ ಸ ದನ ಿೀಷ್ಾವರ  ೀಪಯ ಜಕ್ಷರ್ತ। 

ಲಾತವಾಯಚಾಯಿವಯಿಸಯ ಯಸಯ ರ ಪರ್ತರಕಂ ಹುಯಭೌ। 

ರಮಾನಾರಾಯರ್ೌ ಪ್ರೀಕಿಸಿಯೀರಾಜ್ಞಾನುಸಾರತಃ। 

ವಿಶ ೀಷ್ ೀರ್ಾಭಿವೃದ  ಧೀಽಭ ದೃಗಾದಾಯಸಾವರುಹತೆಿಮಾತ್। 

ಸನಾತನಾಸು ವಾಚಾಸು ನ ನತಾಸವವರಾಸು ಚ। 

ಪಞ್ಚರಾತರಪುರಾರ್ ೀರ್ತಹಾಸಾಖಯವಿವಿಧಾಸು ಚ। 

ಇರ್ತ ಸ ಕಿಗತಂ ರ ಪತರಯಮೀತನಮಹಾತಮನಃ। 

ಯೀ ವ ೀದ ವ ೀದವಿತ್ಸಾಯತಿತವವಿತಿತರಸಾದತಃ। 

ಇರ್ತ ಋಕ್ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಾಯದ್ ಬಳಿತಾಾಸ ಕಿಮೀವ ತತ ೀ। 

ಲಾತವಯಸಾಯವತಾರಾರ್ಾಂ ವಣಿಯನಾಞ್ಜಸಾ ತರಯಮ್॥14॥ 

ಕೃಶಂ ಕೃತಘನಮಿತಾಯದಯಂ ಶ್ರೀಭಾಗವತನಾಮಕ್ ೀ। 

ಬರಹಮರ್ಾ ವಣಿಿತಂ ದ  ೀಷ್ಂ ವಾದಿರಾಟ್ ಸ ಋಜ ತಿಮಃ॥15॥ 

ಕೃತೌ ಸರಸಭಾರತಾಯಮೀವಂ ವಣಿಿತವಾನ್ ಯಥಾ। 

‘ಇರ್ತ ಸವಪತರ ಶ್ರೀಶ ೀ ಭಕ್ಾಾ ಯಸುಿ ಪತಾಮಹಃ। 

ಆದಶಿಯಸಿವ ದ  ೀಷ್ಾನನಃ ಕುಲವೃದ  ಧೀ ಗುರುಮಿಮ।’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣಮಾರ್ತಮಯಕುಲವೃದಧಂ ಪರಕ್ತೀತಿಯನ್॥16॥ 

ಆತಾಮನಮೃಜುವಂಶಸಾಂ ಪಾರಬರವಿೀತ್ ಕರುರ್ಾನಿಧಿಃ। 

ಮ ಕ್ಾಮಿಬಕ್ಾಂ ತಥಾ ದ ೀವಿೀಮೀಕ್ಾನಿಿಕಜನಪರಯಾಮ್॥17॥ 

ರ್ತೀಥಿಪರಬನ ಧೀ ಪಾರವೀಚಸಿವಯಮೀಕ್ಾನಿಿಕಂ ರ್ತವರ್ತ। 

ಕಶ್ಚದ್ ದಿವಜವರಶ ರೀಷ್ಠ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ  ೀಕ್ತಿತಃ॥18॥ 

ರುಕ್ತಮಣಿೀಪತರನ ೀತಾರಂ ಕ್ತಮಬರಹ ಮರ್ತ ಸಞ್ಜಗೌ। 

ಕಶರಾ  ಾೀ ಬರಹಮವಾಚಿೀರ್ತ ಭಾವಿೀಬರಹಾಮಽತರ ಕ್ತೀರ್ತಿತಃ॥19॥ 

‘ರುದ ರೀನಾಿವರುರ್ಾದಾಯಸುಿ ದ ೀವಾಃ ಸವ ೀಿ ಹುಯಪಾಸತ ೀ। 

ಪಂಞ್ಚವೃನಾಾವನ ೀಽಶಾವಸಯ’ಮಿರ್ತ ಸವವಚನಾದುಗರುಃ॥20॥ 
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ಆಶಾವಸಯಪರರ್ತಮಾಭ ತಮಾತಾಮನಂ ಸುರಪೂಜಿತಮ್। 

ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನ ೀ ಸವಯಮ ಚ ೀ ದಿವಜಾಸಯತಃ॥21॥ 

‘ಯೀ ಮಾಮೀವಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಋಜುಸಾಂ ಪುಣಯಕೃನನರಃ। 

ಸ ಯಾರ್ತ ಚಾಲಯಂ (ನಿಲಯಂ) ಪುಣಯಂ ಯದಗತಾವ ನ ನಿವತಿತ ೀ। 

‘ಬರಹಮರ್  ೀ ದಕ್ಷಿರ್ ೀ ಕರ್ ೀಿ ವಾಯೀಃ ಕರ್ ೀಿ ತು ವಾಮಕ್ ೀ। 

ಸಂವಿನಾಂ ತು ಕರ  ೀಮಯದಯ ವಿಷ್  ಣೀಸಿತವಸಯ ನಿಣಿಯೀ।’ 

‘ತವ ಶಾವಸಪರಣಿೀತಾಹಂ ಭವಿಷ್ಾಯಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ। 

ಮಮಾಪ ಜಿೀವೀತಿಮತವಂ ಶುರತಾವ ಸವ ೀಿ ಮಮ ಪರಯಾಃ।’ 

‘ಗವಿಂ ಹಿತಾವ ಪರದಾಸಯನುಿ ಗುವಿನಿಯಾಿಮಿಣಃ ಕರಮ್। 

ಹಯಗಿರೀವಾಜ್ಞಯಾ ವಾತವಿರಞೌಚ ಸವಂ ಚ ವ ೈಭವಮ್। 

ವಿನಾ ವಾಣಿೀಪರ್ತತವಂ ಮೀ ದತಿವನೌಿ ಚ ಕ್ತಂ ವದ। 

ಅಹ ೀಮೀಕ್ ೀನ ರ ಪ ೀಣ ಶ ್ ೀಕಂ ಪರಹರನ್ ಸದಾ। 

ಶ ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ವಕುಿಂ ಪರವಿಷ್  ಟೀಽಹಂ ಕ್ಾಕಬುದ ಧೌ ದಿವಜ  ೀತಿಮೀ। 

ತಥ ೈಕ್ ೀನ ೈವ ರ ಪ ೀಣ ಮತ  ಿೀಕ್ ೀ ಚ ಪರವಿಶಯತು। 

ಲ  ೀಕಸಯ ದಶಿನಾತ್ದಯಃ ಶ ್ ೀಕಂ ಪರಹಾರಾಮಯಹಮ್। 

ದ ೀವವೃನಾ ಸಮಾಯುಕ್  ಿೀ ಮದವೃನಾಾವನಸಂಸ್ತಾತಃ। 

ಸದವೃನಾಾನಾಂ ಪರಯಚಾಛಮಿ ಚ ೀಷ್ಟವೃನಾಾನಿ ಸವಿದಾ’। 

ಇತಾಯದಾಯಖ್ಾಯನವಾಕ್ಾಯನಿ ವಾದಿರಾಜ ೀ ಗುರ ತಿಮೀ। 

ಋಜ ತಿಮತವಂ ದ ೀವ ೈಶಚ ಪೂಜಯತವಂ ಸಾಧ್ಯನಿಿ ಹಿ॥22॥ 

ಬರಹಮವಾಯ  ಇವಾಹಂ ಚ ಹಯಿನುಗರಹಭಾಜನಮ್। 

ಇರ್ತ ಪರಮೀಯಂ ಗುರುರ್ಾ ಹಾಯಖ್ಾಯನ ೀ ಸ ಚಿತಂ ಸವಯಮ್॥23॥ 

ಅತ  ೀ ಮಧಾವಯಿಗುರುರ್ಾ ಯಥಾನುಷಿಠತಮಞ್ಜಸಾ। 

ಹಂಸಾನಾಂ ಸಾವಿಭೌಮೀನ ಜ್ಞಾನಸಾಮಾರಜಯಪಾಲನ ೀ॥24॥ 

ತಥ ೈವ ವಾದಿರಾಜ ೀನ ಯುವರಾಜಾಯಿತ ೀನ ತತ್। 

ಸಜಜನ  ೀದಾಧರಕಂ ಕಮಿ ಕೃತಮಚುಯತತುಷ್ಟಯೀ॥25॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


  2014 
 

 
 

TOC                     http://srimadhvyasa.wordpress.com 
 

Page 182 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मनि॥गरुुभाव ंव्यञ्चरनन्त भानि श्री जरिीर् यवाक ्॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 
 

ಅವತಾರ ೀ ಭ ತಲ ೀಽಸ್ತಮನನರ್ತಮಾನುಷ್ ಕಮಿಭಿಃ। 

ವಾದಿರಾಜಾಯಿವಯೀಿಣ ಕೃತಂ ಲ  ೀಕಹಿತಂ ಯಥಾ॥26॥ 

ತತ  ೀಪಯಧಿಕೃತಃ ಪಞ್ಚವೃನಾಾವನಗತ ೀನ ಹಿ। 

ತಥ ೈವ ೀಷ್ಾಟಪಿಯೀ ನೄರ್ಾಂ ಮಹಿಮಾಽತರ ಪರದಶಿತ ೀ॥27॥ 

ಸ ೀವಯಮಾನ  ೀ ವಾದಿರಾಜಃ ಋಜುರಾಜಃ ಪರಸನನಧಿೀಃ। 

ವೃನಾಾವನ ೀ ಸನಿನಹಿತ  ೀ ಭಕ್ಾಿನುಗರಹತತಪರಃ॥28॥ 

ಸ  ೀಽಯಂ ಚಿನಾಿಮಣಿವಾಿಥ ಕ್ಾಮಧ ೀನುಃ ಸುರದುರಮಃ। 

ಚಕ್ಾಸಿ್ತೀತಯತರ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ವೃನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾಂ ವದತಯಲಮ್॥29॥ 

ಅತ  ೀ ಭಕ್ ೈರ ೀಕದಾಽಪ ಶಾಲಮಲ್ಲೀ ಮಜಜನಂ ತಥಾ। 

ತಪ್ೀವನಾಭಿಗಮನಂ ಪಞ್ಚವೃನಾಾವಸಯ ಹಿ॥30॥ 

ರ್ತರವಿಕರಮಸಯ ವಾಯಸಸಯ ವ ೀಣುಕೃಷ್ಣಸಯ ಮಾರುತ ೀಃ। 

ಶ್ರೀಮದಧವಲಗಙ್ಕಗದ ೀಃ ಸ ೀವನಂ ಸವಿಕ್ಾಮದಮ್॥31॥ 

ಸಾವಪನವೃನಾಾವನಾಖ್ಾಯನಪಠ್ನಂ ಮಧ್ವಸದುಗರ  ೀಃ। 

ಭಾಷ್ಾಯದಿಸವಿಮ ಲಾನಾಂ ಕೃರ್ತೀನಾಂ ಪಠ್ನಂ ತಥಾ॥32॥ 

ರಘುನಾಥಾಯಿಭಕ್ಾಿಗರಾರಚಿತಸಯ ಶುಭಾಪಿಯೀ। 

ವಾದಿರಾಡ್ ವೃತಿರತಾನನಾಂ ಸಙ್ಗಿಹಸಯ ಚ ಕ್ತೀತಿನಮ್॥33॥ 

ಧ್ಮಾಿಥಿಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಾಾಖಯಪುರುಷ್ಾಥ ೈಿಕಸಾಧ್ನಮ್। 

ಇತಾಯದಿನಿಯಮೀಪ ೀತಾಃ ಭಕ್ಾಿಃ ಪಾರಪ್ಾನಾಭಿೀಪ್ತಮ್॥34॥ 
ಋಜುಗಣವರತಾ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸಯ ಮೀದಾತ್ 

ಶುರರ್ತಮುಖವಚನೌಘೈಃ ಸಾಧಿತ ೀಽಸಮದುಗರ ಕ್ಾಾ॥34॥ 

ಋಜುವರಪದಭಕ್ ೈಃ ಸಮಯಿತಾಂ ಸವಿದ ೀಯಂ। 

ಹರಗುರುಕರುರ್ಾಯಾಃ ಪಾತರತಾಂ ನಿೀಯತಾಂ ಸವಮ್॥36॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀವಾಸ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿವಿರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರ ಚರತಾಮೃತ ೀ ಅಷ್ಟಮಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ। 
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ನವಮಃ ಬಿನುಾಃ 
ದ ೀವಕ್ಾಯ ರಾಾಲಲ್ಲೀಲಾಯಾಃ  ಸನಾಶಿನಸಮುತೆಯಾ। 

ಪಾರಥಿಿತ  ೀ ರಾಾಲರ ಪಸ್ನ್ ಮನಾಾನಂ ಮಾತೃಹಸಿಗಮ್॥1॥ 

ಹರನ್ ರಹಸ್ತ ಭ ೈಷ್ಾಯ ಪಾರಗಾೃಷ್ಟಸುಿಷ್ಟಹೃದಾ ತದಾ। 

ಸಮಾರಥಿಿತ  ೀ ದ ೀವಶ್ಲ್ಲಪಕರಾತ್ವಪರರ್ತಮಾಂ ಶುಭಾಮ್॥2॥ 

ಸ ತರಮನಾಾನಹಸಾಿಂ ಶ್ರೀದಿವಯಗ  ೀಪಾಭಿಕ್ಾಕೃರ್ತಮ್। 

ಪರಯಾಯೈ ಕ್ಾರಯಿತಾವ ಯಾಂ ದದೌ ಸಾ ಪೂಜಿತಾ ತಯಾ॥3॥ 

ನೌಕ್ಾದಾವರಾ ಸಮಾಯಾತಾ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮುನಿನಾ ತತಃ। 

ರ ಪಯಪೀಠ್ನಗಯಾಿಂ ಹಿ ಸಾಾಪತಾ ಪೂಜಿತಾ ಯಥಾ॥4॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಾಲಮ ರ್ತಿಸಾ್ ಜಯತಯಖಿಲಕ್ಾಮದಾ। 

ರ ಪಯಪೀಠ್ಪುರೀ ರಮಾಯ ಕೃಷ್ ಣೀನ ಪರಥಿತಾ ಯಥಾ॥5॥ 

ತಥಾ ರ್ತರವಿಕರಮಶಾಚಪ ಬರಹಮರ್ಾ ಪೂಜಿತಃ ಪುರಾ। 

ಸ  ೀದಾರಾಜ ಪಾರಥಿನಯಾ ಸ  ೀದಾಂ ಸಮಾರಪತಃ ಶುಭಃ॥6॥ 

ಜಯತಯರ್ತರಾಂ ದ ೀವಃ ಸವಾಿಭಿೀಷ್ಾಟಥಿದಾಯಕಃ। 

ತಥಾ ರ್ತರವಿಕರಮೀಣ ಶ್ರೀಸ  ೀದಾಽಪ ಪರಥಿತಾ ಭುವಿ॥7॥ 

ಹರ ೀಲ್ಲೀಿಲಾತನುಃ ಕ್  ೀಲಃ ಶ್ರೀಮದವಕರಪೂಜಿತಃ। 

ವಿಷ್ುಣರ್ತೀಥ ೀಿಷ್ಟದಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾದಿಕಿವೃನಾಕಮ್॥8॥ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಹಸಾಿಬಜಪೂಜಿತೌ ಕ್ಾಮಿತಾನ್ ನಃ। 

ವಾಯಸಾಸವವದನೌ ದ ೀವೌ ಸಾಧ್ಯೀತಾಂ ನಿರನಿರಮ್॥9॥ 

ಶ್ರೀರಾಮವಿಠ್ಠಲೌ ವಾಲ್ಲಸುಗಿರೀವಾಭಾಯಂ ಪುರಾಚಿಿತೌ। 

ಪಾಪಹಾನಿಂ ಜ್ಞಾನವೃದಿಧಂ ಕ್ತರಯಾಸಾಿಮಸಿದ  ೀಷ್ಕ್ೌ॥10॥ 

ಮಧಾವಖಯಭಾಸೆರ  ೀ ನಿತಯಂ ಮಮ ಹೃತೆಮಲಸ್ತಾತಃ। 

ತಮಶಚಯಂ ಪರಹರ ೀದಾರಜಮಾನಗವಾಂ ಗರ್ ೈಃ॥11॥ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ುಣರ್ತೀಥ  ೀಿ ಯರ್ತರಾಡಿವರಕ್ಾಿನಾಂ ಶ್ರ  ೀಮಣಿಃ। 

ಲ  ೀಕ್ಾನುಗರಹಕ್ಾಮೀಽನಯದುಷ್ೆರ ೀ ತಪಸ್ತ ಸ್ತಾತಃ॥12॥ 
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ಸಹಾಯದಿರಭಾಗವಿಲಸದಧರಶಚನಾಿಮಹಿೀಧ್ರ ೀ। 

ದಿೀಘಿಜಿೀವಿೀ ಸ ಯೀಗಿೀನ  ಾಿೀ ಭವತಾಚಿಚತಿ ಶುದಧಯೀ॥13॥ 

ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶಮುನಿೀಶ ್ ೀಽಪ ಶ್ರೀಶಾನುಗರಹಭಾಸುರಃ। 

ದ  ೀಷ್ಶಾನ ಾೈ ಪದಾಮಿೀಜಂ ಭಕ್ಾಿನಾಂ ಭವತಾಚಿಚರಮ್॥14॥ 

ಕ್  ೀಲವಾಯಸಹಯಗಿರೀವಪದಾಬಜಪರಸ ೀವಕಃ। 

ಭಾವಿವಾಯುವಾಿದಿರಾಜಃ ಕಲಪದುರಃ ಕ್ಾಮದ  ೀಽಸುಿ ನಃ॥15॥ 

ವ ೀದವ ೀದಾಯನವದಾಯತಮಹಯಗಿರೀವಾಚಿಕಃ ಸದಾ। 

ವ ೀದವ ೀದಾಯಖಯಯೀಗಿೀನಾಿಃ ಪರೀಯತಾಂ ಯರ್ತರಾಡೃಜುಃ॥16॥ 

ಶ್ರೀಮದ ವೀದಾನಿಸ್ತದಾಧನಿರಾ  ೀಧ್ನ  ೀತೆಃ ಸದಾ ಭುವಿ। 

ಶ್ರೀಮದ ವೀದನಿಧಿಜ್ಞಾಿನಂ ದದಾಯದಿವದಾಯಗುರುಮಿಮ॥17॥ 
ಇರ್ತ ಋಜುವರರಾಜದಾವದಿರಾಜಸಯ ಭವಯಂ 

ಚರತಮಮೃತಮೀತತ ್ೀವಯತಾಂ ಮೀಕ್ಷದಾಯಿ। 
ಇಹ ಚ ದುರತಹಾರ ಸ ವೀಷ್ಟಸವಾಿಥಿದಂ ದಾರಗ್ 

ಜಯತು ರುಚಿತಮೀದಾರಮಚನ ಾಿೀಣ ಭ ಮೌ॥18॥ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಃ ಶ್ವಶಕರಮುಖಯ- 

ದ ೀವಾಭಿವನಾಾಾಙ್ಘಕರಿಸರ  ೀಜಯುಗಮಃ। 
ಭಿೀತಾಂ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಾಭಿವಷ್ಿರ್ ೀನ 

ಚಿನಾಿಂ ದುರನಾಿಂ ಮಮ ಮಾನಸ  ೀತಾಾಮ್॥19॥ 

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಾದಿರಾಡಢಂಸೌ ಗುರ ತಿಂಸೌ ಗತಾಂಹಸೌ। 

ಹೃದಾಯನವದಯವಿದಾಯಂ ಮೀ ದದಾಯಸಾಿಂ ಕರುರ್ಾನಿಧಿೀ॥20॥ 

ಶ್ರೀವ ೀದನಿಧಿಹೃದಗ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಹೃದಬಜಗಃ। 

ಹಯಾಸಯರ ಪೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್  ಣೀ ಗರನ ಾೀನಾನ ೀನ ತೃಪಯತು॥21॥ 

ಇರ್ತ ಪರಮಹಂಸಪರವಾರಜಕ್ಾಚಾಯಿಭಾವಿಸಮಿೀರ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಪೂಜಯ ಚರಣ ಪರಶ್ಷ್ಯ 
ಶ್ರೀಶ್ರೀಮದ ವೀದನಿಧಿರ್ತೀಥಾಿನ ಿೀಽವಾಸ್ತ  ರಾಮಚನಾಾಿಚಾಯಿ ಪರಣಿೀತ ೀ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರಚರತಾಮೃತ ೀ ನವಮಬಿನುಾಃ ಸಮಾಪಿಃ॥22॥ 
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