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॥ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ॥ 
Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this Magnanimous 
Work of sri Acharya Madhwa. It is a humble effort to make available this Great work to 
sadhakas who are interested in the noble path of propagating Acharya Madhwa”s Phi-
losophy. 
With great humility, wesolicit the readers to bring to our notice any inadvertant typo-
graphical mistakes that could have crept in, despitegreat care.We would be pleased to 
incorporate such corrections in the next versions.Users can contact us, for editable ver-
sion, to facilitate any value additions. 
Contact: H K sRINIVAsA RAO, N 26, 2ND FLOOR, 15TH CROss, NEAR VIDHYAPEETA 
CIRCLE, AsHOKANAGAR, BANGALORE 565. PH NO. 26615951, 9901971176, 

8095551774, Email :srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

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

“ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ” 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಆಶಚರ್ಯಜನ್ಕವಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಚರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಕ್್ ೀರತತ್್ುೀವ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:ಸಾರ್ ೀದಾಾರ ಪರಕ್ಾಶನ್-ಶ್ರೀನ್ಗರ-ಬ್ಂಗಳೂರತ ಇವರಿಂದ್ 
ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ – ಶ್ರೀರಘುಪರವಿೀರತೀರ್ಯಕೃತಂ - ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದನಾಖ್ಾಯನ್ ಪಾರಮಾಣಯ 
ಪರಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್. 
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ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ ಪಾರಮಾಣಯಪರಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ 

ಶ್ರೀಮದ್ದಶಪರಮತಹೃನ್ನಭಸ್ತ ಸತಫರನ್ುಂ 
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದರಮಹಮನ್ವಹಮಾನ್ತ್್ ೀಽಸ್ತಮ| 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಕತಮತದ್ಂ ಪರತನ್ನ್ದರ್ನ್ುಂ 

ಶ್ರೀವಾಜಿವಕರತನ್ತಮಪರತಮಂಶ್ರತ್್ ೀಽಸ್ತಮ॥1॥ 

ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀಥಾಯರ್ಯಕರತಣಾರಸಿನನ್ದವಾಃ। 

ಪಾಪಾನ್ಲ ಸತಸನ್ುಪುಂ ಕ್್ಿೀದ್ರ್ನ್ತು ಪುನ್ನ್ತು ಮಾಮ್॥2॥ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗತರತವಾರ್ತಮಿಮಂ ಮಹಾನ್ುಂ 

ಸದ್ತಯಕ್ತುವೃನ್ದತತಹಿನ್ೈಶಚ ಮತದ್ಂ ನ್ರ್ನ್ುಮ್। 
ದ್ತರ್ತಯಕ್ತುಪಾಂಸತಪಟಲಂ ಚ ಸಮತತಿಪನ್ುಂ 

ಸ್ೀವ್ೀ ಹರಾಸಯನ್ಭಸ್ತಹಯಪ ಸಞ್ಚರನ್ುಮ್॥3॥ 

ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ಹೃದಿ ಸತಬತದಿಾದ್ಮ್। 

ಸೃತ್ಾವ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಯಹಮ್॥4॥ 

‘ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಪರಮಾಣಂ, ಆಪುವಾಕಯತ್ಾವತ್, ಸಮರತಪನ್ನ-

ಭಾಷ್ಯವದಿತಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಪಾರಮಾಣಯಮವಗನ್ುವಯಮ್’॥ 

 “ನ್ ಚಾಸ್ತದಿಾಾಃ। ಇದ್ಮಾಪುವಾಕಯಂ ವಕ್ಾರದಾಯನ್ತಕ ಲ್ ಯೀಪ್ೀತತ್ಾವತ್ ಸಮರತಪನ್ನವತ್ 

ಇತಯನ್ತಮಾನ್ೀನಾಪುವಾಕಯತ್ಾ ಸ್ತದ್ಾೀಾಃ। ಅತರ ಅನ್ತಮಾನ್ದ್ವರ್ಸಯ ಪರಯೀಜನ್ಂ 
ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿಕರಣಸತಧಾರಾಂ ‘ಆಪುವಾಕಯತರಾತ್್ೀನ್’ ಇತಯನ್ತಭಾಷ್ಯವಾಯಖ್ಾಯನಾ-

ಽವಸರ್ೀ ಪ್ರೀಕುಮನ್ತಸನ್ಾೀರ್ಮ್”। 
ನ್ ಚ ವಾಚಯಂ ವಕರದಾಯನ್ತಕ ಲಯಸ್ಯೈವಾಭಾವಾದಾಪುವಾಕಯ(ತ್ಾಽ)ತ್ಾವಸ್ತದ್ಾೀಾಃ ನ್ 

ಪಾರಮಾಣಯಮಿತ। ಅತರ ವಕ್ಾರನ್ತಕ ಲಯಂ ಹಿ ವಿವಕ್ಷಿತ್ಾರ್ಯ ತತವಜ್ಞಾನ್ಂ, ಕರಣಪಾಟವಂ, 
ವಿವಕ್ಷಾಚ್ೀತ ತರರ್ಮ್। ಇದ್ಂ ಚ್ೈತದ್ ವಕೃಭ ತಲಕ್ಷಾಭರಣಾದ್ಯನ್ೀಕಗರನ್ಥಕತೃಯ 
ಸವಯಜ್ಞಶ್ರ್ ೀಮಣಿ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಗತರತಚರಣಾನಾಂ ಸವಯಸಮಮತಮಸ್ಯೀವ। ನ್ ಚ 
ತತ್ (ಕೃತತ್್ವೀ) ಕತೃಯತ್್ವೀ ವಿವಾದ್ಾಃ ತತೃತತವಪರಸ್ತದಿಾಮತ್ಾವತ್। ಕ್ತಞ್ಚೈತದ್ 
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ಗರನ್ಥಸಾಥನಾಂ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಚತ್ ಪದ್ಯವಿಶ್ೀಷಾಣಾಂ ತದಾನಿೀನ್ುನ್ೈಾಃ ಗತರತರಾಜಕೃತ್ಾ ಇತ 

ಶ್ರೀವೃನಾದವನಾಗ್ರೀ ಶ್ಲಾರಾಂ ಲ್ೀಖನಾತ್। ವಿಶ್ಷ್ಟಗರನ್ಥಸಾಯಪ ತದಾರಭಯ 

ತನ್ಮಠೀಯೈರನ್ಯಮಠೀಯೈಶಚ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಕೃತ್ಾ ಇತ ಸಙ್ುೃಹಿೀತತ್ಾವಚಚ। 
ತದ್ುರನ್ ಥೀದ್ಾೃತಮನ್ರವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ ೀದ್ಾೃತ ಇತ ಪರಮಾರ್ ೀಪದ್ೀಶಾಃ 

ಚಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಾಾಃ। ತ್್ೀನಾಪ ಜಾನಿೀಮ ಅರ್ಂ ಗರನ್ುಾಃ ತತೃತ ಇತ। 
ಏವಮನ್ಙಚುೀಕ್ಾರ್ೀ ಶ್ರೀಮದಾಾಷಾಯದ್ೀರಪ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಕೃತತವವಣಯನ್ಮಶಕಯಂ 

ಸಾಯತ್। ತಥಾ ಚ ಸ್ ೀಧಾಪುರಸಥ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾನ್ುಗಯತಬಾರಹಮಣಸವಪನಮ ತಯ-

ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ಕೃತಮಿತ ವಕ್ಾರನ್ತಕ ಲ್ ಯೀಪ್ೀತಮಿತ। 

ಶ್್ ರೀತ್ಾರನ್ತಕ ಲಯಂ ಹಿ ತತವಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಯತವಂ ವಕತುಾಃ ಪ್ರೀಮಾಸಾದ್ತವಂ ಚ್ೀತ ದ್ವರ್ಮ್। 
ಅಸಯ ಚಾಪರತಯಕ್ಷತ್್ವೀನ್ ತದ್ಭಾವಸಾಯಪಯಪರತಯಕ್ಷತ್ಾವತ್ ತದ್ಭಾವಸಾಧ್ಕಪರಮಾಣಾನ್ುರಾ-
ಭಾವಾಚ್ೈತಚ್ ್ರೀತೃಭ ತಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಾಂ ನಿಶ್ಚತಮಸ್ಯೀವ್ೀತಯತಾಃ 

ಶ್್ ರೀತ್ಾರನ್ತಕ ಲ್ ಯೀಪ್ೀತಮಿದ್ಮಿತ॥ 
ಪರಸಙ್ಗುನ್ತಕ ಲಯಂ ಹಿ ಶ್್ ರೀತೃಪರಯೀಜನ್ ೀದ್ದೀಶಯತವಮ್, ತಚಚ ಶ್್ ರೀತೃಭ ತ-
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಾಂ ಪರಸಕ್ಾುನಿಷ್ಟನಿವೃತುಪೂವಯಕಮೈಹಿಕ್ಾಮತಷ್ಮಮಕ 

ಸಮಸ್ುೀಷ್ಟಪಾರಪಯರ್ಯಂ ಕತಯವಯಜ್ಞಾತವಯಬ್ ೀಧ್ನಾರ್ ಪರವೃತುತ್ಾವದ್ಸ್ಯೀವ್ೀತ॥ ತಥಾ 
ಚ ವಕ್ಾರದಾಯನ್ತಕ ಲ್ ಯೀಪ್ೀತತ್ಾವದಾಪುವಾಕಯತ್ಾಸ್ತದ್ಾೀಾಃ ಪರಮಾಣಮೀವ್ೀದ್ಮಿತ। 

ಕ್ತಞ್ಚಚೀದ್ಂ ಪರಮಾಣಂ ಶಾಸಾರನ್ತರಾಯಿತ್ಾವತುದ್ವಿರ್ ೀಧಿತ್ಾವಚಚ। ರ್ದಿತಥಂ ತತುಥಾ 

ರ್ಥಾ ಸಮರತಪನ್ನಮಿತಯಪ ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ಶಕಯತ್ಾವತ್ ಪರಮಾಣಮಿತ॥ ಅತರ 
ಶಾಸಾರವಿರ್ ೀಧಿತವಮಾತರಸಯ ನ್ಮಾಯದಿವಾಕ್್ಯೀ ವಯಭಿಚಾರಿತ್ಾವತ್ ಶ್್ ರೀತೃ-

ಪರಯೀಜನ್ ೀದ್ದೀಶಯತ್್ವೀ  ಸತೀತ ಗಾರಹಯಮ್। ಶಾಸಾರನ್ತರಾಯಿತವಂ ತದ್ವಿರ್ ೀಧಿತವಂ 

ಚ್ ೀತುರತರ (ಪರದ್ಶಯಯಿಷಾಯಮಾಃ) ಪರತಪಾದ್ಯಿಷಾಯಮಾಃ। ತತ್್ ೀ ನಾಸ್ತದಿಾಾಃ 

ಶಙ್ೆನಿೀರಾ। 
ಏತ್್ೀನ್ ನ್ೀದ್ಮಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಗತರತರಾಜಕೃತಂ ಕ್ತನ್ತು ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಪರತ್ಾರಕ್್ೀಣ 
ದ್ೈತಯಸವಭಾವ್ೀನ್ ಪರಯೀಜನಾನ್ುರಾಭಾವ್ೀಪ ಲ್ ೀಕವಞ್ಚನಾರ್ ಕೃತಮಿತ 

ಕತಚ್ ೀದ್ಯಂ ನಿರಸುಮ್। 

ಶಾಸರವಿರ್ ೀಧಿತ್್ವೀ ಹಿ ತತ್ಾಯಾತ್। ಪರಕೃತ್್ೀ ಚ ತದ್ಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ಭಾವಾದಿತ 

ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಕ್ತಞ್ಚಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಾದ್ರ್ಾಃ ನ್ ಶ್್ ರೀತ್ಾರನ್ತಕ ಲ್ ಯೀಪ್ೀತ್ಾಾಃ, 
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ಸವಯಜ್ಞಕತೃಯಕಶಾಸರವಿರತದಾಾಥ್ ೀಯಪದ್ೀಶ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾವತ್ ರ್ಥಾ ಜಿನಾದ್ರ್ ಇತ 

ಶ್್ ರೀತ್ಾರನ್ತಕ ಲಾಯಭಾವ ಸಾಧ್ಕ್ಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಅಸ್ತದಿಾರಪಯನ್ೀನ್ ೀಕ್ಾು ಭವತ। ಪರತತಯತ 
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣಾದ್ರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತ್ಾರನ್ತಕ ಲ್ ಯೀಪ್ೀತ್ಾಾಃ ಸವಯಜ್ಞಕತೃಯಕಶಾಸರ 
ಅವಿರತದಾಾಥ್ ೀಯಪದ್ೀಶವಿಷ್ರ್ತ್ಾವದ್ಯಥಾ ಶತಕ್ಾದ್ರ್ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ೀ ಅಸ್ತದಿಾರಪಯನ್ೀನ್ 

ಪರಾಸಾುವ್ೀದಿತವಾಯ। 
ಏವಂ  ತಹ್ಯೀಯತ್ಾವತ್ ಕ್ಾಲಪರ್ಯನ್ುಂ ಸವ್ೈಯರಪ ತ್ಾರಕಮಿದ್ಮಿತ 

ಶ್ರೀಮದಾಾಷಾಯದಿವತ್ ಕತತ್್ ೀ  ನ್ ಪರಿಗೃಹಿೀತಮಿತ ಚ್ೀದ್ತಯಚಯತ್್ೀ। 
ತನ್ಮಠೀಯೈಾಃ (ಅನ್ಯೈಶಚ) ಅನ್ಯಮಠೀಯೈಶ್ೈತದಾಖ್ಾಯನ್ದ್ೃಗಿಾಾಃ ಸದಿಾಸುಥಾ 

ಸಙ್ುೃಹಿೀತಮೀವ। ಕ್ತಞ್ಚೈತದಾಖ್ಾಯನ್ಗತ್ಾನಾಂ ಪರತಯಹಂ ಪಠ್ನಾ(ಪಾಾಾ)ದಿನಾ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮನಾರಾಸಸಾಧ್ಯವಿಶ್ಷಾಟಖ್ಾಯನ್ಪಠ್ನಾಭಾವನಿಮಿತುಕ್ಾಖ್ಾಯನ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್
ನಿವಾರಣದಾವರಾ ಮಹಾಫಲಪಾರಪಕ್ಾಣಾಂ ವ್ೀದ್ನಿಧಿಸಾವಮಿಭಿಾಃ ಶ್ಲಾರಾಂ 
ಲ್ಲಖಿತ್ಾನಾಂ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಚತ್ ಸಾರಪದಾಯನಾಂ ಬಹತದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ವಿದ್ವದಿಾಾಃ ಸಙ್ುೃಹಿೀತತ್ಾವಚಚ 

ಕರ್ಮಪರಿಗೃಹಿೀತಮಿತ। 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ವಿಶ್ಷ್ಟಂಸವ್ೈಯರಪಯಪರಿಗೃಹಿೀತಂ ಚ್ೀತ ವಿರತದ್ಾಮಿತ ಚ್ೀದ್ಸತು। 
ಉಭರ್ಮಪ ಕ್್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ವಿಶ್ಷ್ಟತ್್ವೀಪ ಶ್ರೀಮದಾಾಷಾಯದಿವತ್ ಕ್್ೈಶ್ಚದ್ಲಾಭಾನ್ನ-

ಸಙ್ುೃಹಿೀತಮ್। ಲಾಭ್ೀಪ ವಾ ಕ್್ೈಶ್ಚತ್ ಯೀಗಯತ್ಾಭಾವಾನ್ನಪರಿಗೃಹಿೀತಮಿತ್್ಯೀತ್ಾವತ್ಾ 

ಕ್ತಂ ನ್ಾಃ ಛಿನ್ನಮಿತ। 

ನ್ನಾವಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಶಾಸಾರನ್ತರಾಯಿತ್ಾವತ್ ತದ್ವಿರತದ್ಾತ್ಾವಚ್ ಪಾರಮಾಣಯಮತಕುಮ್। ತತರ 
ಶಾಸಾರನ್ತರಾಯಿತವಂ ಚ ತತರತಪಾದಾಯರ್ಯ ಪರತಪಾದ್ಕತವಮ್। ತದ್ವಿರತದ್ಾತವಂ ತತ 
ತದ್ವಿರತದಾಾರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕತವಂ। ಆಖ್ಾಯನ್ೀ ಚ ಕ್್ ೀ ಅರ್ಯಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ೀ ಕರ್ಂ ಚ 
ಶಾಸಾರನ್ತರಾಯಿತವಂ ತದ್ವಿರತದ್ಾತವಂ ಚ್ೀತ ಚ್ೀದ್ತಚಯತ್್ೀ॥ ಅತರ ಹಿ ಯೀಗಾಯನಾಂ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಮಹತುವಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕಂ ತದ್ಾಜನಾದಿನಾ ತದ್ನ್ತಗರಹದಾವರಾ 
ಹರಿಪರಸಾದ್ೀನಾಖಿಲಪುರತಷಾರ್ಯಸ್ತದ್ಾಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಋಜತಗಣಸಥತ್ಾವದಿ 

ಮಹಾಮಹಿಮಾ ಮತಖಯತಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ೀ॥ ಅರ್ಮರ್ಯಶಚ ತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಾಯರ್ಕ್್ ೀ-

ಪಕರಮಾದಿಭಿರಾಗಮಾಥಾಯ ನಿಣಾಯರ್ಕಶತರತ್ಾಯದಿಭಿಶಾಚವಗಮಯತ್್ೀ॥ 

ತಥಾ ಹಿ ಪರರ್ಮಾಧಾಯಯೀ ‘ಇನ್ ದರೀ ರತದ್ರಾಃ ಕತಬ್ೀರಶಚ ರ್ಮೀ ವರತಣ ಏವಚ। 
ಅಗಿನನಿಯಋಯತವಾಯರ್ತಶಚ ಚನ್ದರಸ ರಾಯದ್ಯೀ ಗರಹಾಾಃ॥1॥ ದ್ೀವೀಪದ್ೀವ 
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ಭ ದ್ೀವಾ ನ್ರದ್ೀವಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ॥ ಸಕಲತ್ಾರಾಃ ಸಪುತ್ಾರಶಚ ಸವ್ೀಯ ಸಪರಿವಾರಕ್ಾಾಃ॥2॥ 
ಗಿೀತ್ಾವಾದಿತರನ್ೃತ್್ಯೈಶಚ ಜರ್ಶಬದಪುರಸೃತ್್ೈಾಃ। ನಾನ್ ೀಪಹಾರಬಲ್ಲಭಿಾಃ ಬರಹಮ-

ಘ ೀಷ್ ೀಪಬೃಂಹಿತ್್ೈಾಃ॥3॥ ಉಪಾಸತ್್ೀ ಹರ್ಗಿರೀವಂ ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ಸದಾ।’  
ಇತಯಧಾಯಧಿಕ ಶ್್ ಿೀಕತರಯೀಣ ವೃನಾದವನ್ಸನಿನಹಿತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೀಷ್ತ 
ದ್ೀವ್ೈವಿಯಷ್ತಣರತಪಾಸಯತ ಇತಯರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕ್್ೀನ್ ಋಜತತವನಿಶಾಚರ್ಕ ವಿಷ್ತಣವಿಶ್ಷ್ಟ-

ಪರತಮಾತವರ ಪಲ್ಲಙ್ುಸ್ ಯೀಪಕರಮಾಃ। ಅಸಯ ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ‘ವಿಶ್ಷ್ಟ ಪರತಮಾ ವಾರ್ತರ್ೀವ’ ಇತ 

ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಋಜತಧ್ಮಯತವಂ ನಿಶ್ಚತಮ್॥ ದಾವವಿಂಶ್ೀ ಅಧಾಯಯೀ 

‘ಸತತಸಮ ಾಣಯಕ್ಾಮಸಯ ಹರ್ಗಿರೀವಾಜ್ಞರಾ ಮಮ। ಕ್ಾಮಾಃ ಕತತ್ಾರಪ ನಾಸ್ಯೀವ 
ಪೂಣಯಕ್ಾಮಸಯ ಕ್ಾ ಸಾೃಹಾ’ ಇತ ಋಜತತವನಿಣಾಯರ್ಕ ಅಕ್ಾಮತವರ ಪ-

ಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್್ ಯೀಪಸಂಹಾರಾಃ॥ 
‘ಋಜತನಾಮೀಕ ಏವಾಸ್ತು’ ಇತಯನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾವತ್ಾರಿಕ್ಾ ಸತಧಾರಾಂ ‘ಋಜವಾಃ 
ಸಮಿೀಚಿೀನಾ ನಿದ್ ೀಯಷಾ ಇತಯಥಾಯನ್ುರಂ’ ಇತ ಋಜ ನಾಂ ಕ್ಾಮಾದಿ 
ದ್ ೀಷ್ರಾಹಿತ್್ ಯೀಕ್ಾಯ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್್ ೀಕುರಿೀತ್ಾಯಚಾಕ್ಾಮತವಸಯ ಋಜತಲ್ಲಙ್ುತವಂ 

ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 

ಏವಂ ದಿವತೀಯೀ ‘ಇನ್ ದರೀಪ ಸಾನ್ದರಸನ್ ುೀಷಾದ್ತಪ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹಾಗತಾಃ। ವೃನಾದವನ್ಗತಂ 
ದ್ೀವಂ ಚನ್ದರವದ್ರಞ್ಜನ್ಂ ದಿಶಾಃ॥1॥ ನ್ತ್ಾವ ತಸ್ೈಸತುತಂ ಕೃತ್ಾವ ದ್ತ್ಾವ ತಸ್ೈ ಕರಂ 
ತವರನ್। ಶತರತ್ಾವ ತಸಯ ಕಥಾಮತಕ್ಾುವ ವೃತ್ಾರಸತರವಧ್ಂ ತಥಾ॥2॥ ವಿನಿಗಯತಾಃ ಪುನ್ಾಃ 
ಸವಗಯಂ ಗತವಯಗಿನಸಹಿತಾಃ ಸವರಾಟ್। ಗನ್ಾೀನ್ ಚಚಿಯತಾಃ ಚ್ ೀಗರಂ ದ್ತಗಯನ್ಾಂ ತ್್ೀನ್ 
ವಾರರ್ನ್॥3॥ ಇತಥಂ ಚಾಗಿನಸ್ತುಗಮತ್್ೀಜಾ ಮಗನಶಾಚನ್ನ್ದವಾರಿಧೌ। ಭಗ್ನೀ ಚ ರ್ಜ್ಞ್ೀ 

ಕೃತ್್ಯೀ ಚ ನಿಮಾಯಲಯಂ ಜಗಿಮವಾನ್ ಹರ್ೀಾಃ॥4॥ 

ರ್ಮಶಚ ರ್ಮತನಾ ಭಾರತ್ಾ ಕಮನಿೀರ್ಂ ಹರಿಂ ಪರತ। ರಮಾಪತಂ ಮಮ ಸಾವಮಿನ್ಂ 

ನ್ನಾಮಾಗತಾಃ ಸವರ್ಮ್॥5॥ ನಿವ್ೀದ್ಯ ಸಾವಧಿಕ್ಾರಂ ತತ ದ್ತಜಯನಾಂ ಚ ಬಾಧ್ಕಮ್। 
ಸಾಧ್ಕಂ ಸ್ತದ್ಾಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಸಮಾದಾಂ ತಂ ಪರಣಮಯ ಚ॥6॥ ಜಗಾಮ ನಿಮಿಷ್ೀಣಾರ್ಂ 

ಸಾವಲರ್ಂ ಕ್ಾಲರ್ನ್ನರಿೀನ್। ಪಾಲರ್ನ್ ಶ್ೀಲವೃತ್ಾುನಾಂ ತ್ಾಯಜರ್ನ್ ದ್ತಜಯನಾನ್ 

ಸತಖ್ಾತ್॥7॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2012 

Page 8 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವರ ಣ್ ೀ ವಾರ್ತನಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತನಾ ಗತಣಿನ್। ಶರಣಂ ಪಾರಪ 
ಮದ್ವೃನಾದವನ್ೀ ಶ್ರೀರಮಣಂ ಶತರಣತ॥8॥ ಸಾವಧಿಕ್ಾರಂ ನಿವ್ೀದಾಯಸ್ೈ ಗಙ್ಗುದಾರ 

ಉದಾರಧಿೀಾಃ। ಸದಾರಾಃ ಪರರ್ರೌ ಧಿೀರಾಃ ಸತಧಾಸಾರವಾಯತಪತರಗಾಃ॥9॥ 

ಕತಬ್ೀರ್ ೀ ನ್ರವಾಹಂ ಚ ನಿಋಯತಂ ತವರರಾ ರರ್ನ್। ಗಹಯರ್ನ್ ಪುರತಾಃ 

ಶ್ೀಘರಮಾಸಸಾದ್ ರಮಾಪತಮ್॥10॥ ಸಾವಧಿಕ್ಾರಂ ನಿವ್ೀದಾಯಸ್ೈ ಪರಸಾದ್ಂ ಶ್ರಸಾ 
ಧ್ರನ್। ಸದಾರಾಃ ಪರರ್ರೌ ಶ್ೀಘರಮತದಾರಾಃ ಸವಪುರಂ ನ್ರ್ೈಾಃ॥11॥ 

ರತದ್ ರೀಪ ವಿೀರಭದ್ರೀಣ ಶ್ದ್ರಮೀಹನ್ರ ಪಣಾ॥ ಕ್ಾದ್ರವ್ೀರಾದಿಭಿಸಾಯಧ್ಯಂ 

ದ್ತರತಮಾರಾದ್ರಮಾಪತಮ್॥12॥ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಮಧ್ಯಸಥಂ 

ಸದ್ವೃನ್ದೈರನಿವತ್್ ೀನ್ಮತ್। ತದ್ವೃನಾದವನ್ಗಂ ಗ್ ೀಪಂ  ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಮಧ್ಯಗಮ್॥ 
ದ್ೃಷಾಟವಚ ವಿಸ್ತಮತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಸವನಾರ್ಂ ರಾಮಮೀವ ಚ। ಅತಯನ್ುಂ ಸ ತತ 
ಸನ್ ದೀಷ್ಭರಿತ್್ ೀ ಭರತ್್ ೀ ರ್ಥಾ॥14॥ 

ಬಭ ವ ಸ ತತ ರತದ್ ರೀಪ ಸರತದ್ರತವಂ ಜಹಾವಿಹ। ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಕ್್ೈಲಾಸಂ ರ್ರೌ 

ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ॥15॥ ಅತ್ಾರಪಯನ್ುಗಯತಂ ರಾಮಂ ಭಜತ್್ೀ ನಿಜಸ್ೀವರಾ। ಏವಂ 
ಸವ್ೀಯಪ ದ್ೀವಾಶಚಸವಸವಯೀಗಯಂ ಹರಿಂ ಪರಭತಮ್॥16॥ ಭಜನ್ುೀ ನಿಜಸ್ೀವಾಭಿ-

ಭಯಕ್ತುಮನ್ ುೀತರ ನಾನ್ಯಥಾ। ಇತಯನ್ೀನ್ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀಕು ವಿಷ್ತಣವಿಶ್ಷ್ಟಪರತಮಾತವಸಯ 

ವಿಶ್ಷ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ। 

ತೃತೀಯೀ ‘ಯೀ ಮಾಂ ದ್ೀವಂ ವಿಜಾನಾತ ಋಜತಸಥಂ ಪುಣಯಕೃನ್ನರಾಃ। ಸರಾತ 

ನಿಲರ್ಂ (ಚಾಲರ್ಂ) ಪುಣಯಂ ರ್ದ್ುತ್ಾವ ನ್ ನಿವತಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶತರತತಯಕ್ತುಾಃ। ಅನ್ೀನ್ 
‘ತತ ಾವಯಮಸಯ ವಂಶ್ೀ ತತ ಋಜತಸ್ ಥೀ ಹಿ ಸತರ್ೀಶವರಾಃ। ವಾದಿರಾಜ್ ೀ ರ್ತಭ ಯತ್ಾವ 

ಚ್ೈತತ್ ವಿಸಾುರಯಿಷ್ಯತ’ ಇತ ಬರಹಾಮಣಡ ಪುರಾಣಸಮಾಖ್ಾಯ ಚ್ ೀಕ್ಾು ಭವತ॥ 

ಅಸ್ತಮನ್ನೀವ ಚ ಅಧಾಯಯೀ ‘ತ್್ೀನ್ ಚ ಬರಹಮಣಾ ಸಾಕಂ ಹರಿಮಾರಾಧ್ಯ ಭ ರಿಷ್ಾಃ। ತ್ಾಭಾಯಂ 
ಮಹಾನ್ತಭಾವಾಭಾಯಂ ಮತಚ್ಯೀಹಂ ಕಮಯಬನ್ಾನಾತ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ‘ಪೂವಯಂ 
ಗಿರಿರಾಜಪತಮಾರಾಧ್ಯ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಗಿರಿಪದ್ಪರಸಕುಸಾಯತರ ತ್್ೀನ್ೀತ ಪರಾಮೃಷ್ಟಸಯ 
ವಾಯೀಬರಯಹಮಣಶ್ಚೀತ್್ಯೀತಯೀರ್ೀವ ಸವಕೃತಹರಿಪೂಜಾರಾಂ ಸಹಕ್ಾರಿತವರ ಪ-

ಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ॥ 

ಕತೃಯಕ್ತರರಾಜನ್ಯರ್ತೆಞ್ಚಚತಫಲಶಾಯಿನ್ಾಃ ಏವಂ ಹಿ ಸಹಕ್ಾರಿತವಮ್॥ ತಚಚ 
ಗತರತರಾಜಕೃತ ಹರಿಪೂಜಾರಾಂ ಸಹಕ್ಾರಿಣ್ ೀಾಃ ಬರಹಮವಾಯವೀಾಃ 
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ಗತರತರಾಜಾಪ್ೀಕ್ಷಯೀತುಮತ್್ವೀ ‘ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶತರತ್್ೀಾಃ’ ಇತ ಸ ತ್ಾರನ್ತಸಾರ್ೀಣ 

ಪೂಣಯಫಲಶಾಲ್ಲನ್ ೀಾಃ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ॥ ತಯೀರವರತವಂ ತತ ಸವಯಪರಮಾಣ 

ವಿರತದ್ಾಮ್। ತಸಾಮತ್ ಸಮಾನ್ತವಮೀವ। ಸಾಮಯನ್ತು ಋಜ ನಾಮೀವ್ೀತಯತ 

ಬರಹಮವಾರ್ತಸಹಕ್ಾರಿತವಮ್ ಋಜತತವಲ್ಲಙ್ುಮೀವ್ೀತ। ಅತರ ಗತರತರಾಜಾನಾಂ 
ಬರಹಮತವದ್ಶಾರಾಂ ವಾರ್ತನಾ, ವಾರ್ತತವದ್ಶಾರಾಂ ಬರಹಮಣಾ, ಇದಾನಿೀಂ ತತ  

ಉಭಾಭಾಯಂ ಸಹ ಹರಾಯರಾಧ್ನ್ಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮಿತ ನ್ ಕಶ್ಚತ್ ಕ್ಷತದ್ ರೀಪದ್ರವಾಃ॥ 
ಚತತಥ್ೀಯ ‘ಏವಂ ಸದಾಸಙ್್ಾಸತಖ್್ೈಶಚ ಸಂರ್ತತ್್ ೀ ಮತಖ್್ೈದ್ತಯರಾಪ್ೈ-ಖಯಗ-

ಮತಖಯದ್ೈವತ್್ೈಾಃ’ ಇತ ಗರತಡಾದ್ಯಪಾರಪಾಯನ್ೀಕ ವಿಭವವತುವರ ಪಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। ತಥಾ  
ತತ್್ೈವ ‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂಸಂ ತತ ವಾಯೀಾಃ ವಾಮಾಂಸಮೀವ ಚ। ಗೃಹಯ 
ಸವ್ಯೀತರಾಭಾಯಂ ಮೀ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಸಂಸ್ತಥತ್್ ೀಽಭವಮ್॥1॥ ಬರಹಮಣ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಕಣ್ೀಯ 
ವಾಯೀಾಃ ಕಣ್ೀಯ ತತ ವಾಮಕ್್ೀ। ಸಂವಿದ್ಂ ತತ ಕರ್ ೀಮಯದ್ಯ ವಿಷ್ ಣೀಸುತವಸಯನಿಣಯಯೀ’ 

ಇತ ಬರಹಮವಾರ್ತಸಖಿತುವರ ಪಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। ಪಞ್ಚಮೀ ‘ಬಹತರ ಪಾಣಿ ಧ್ೃತ್ಾವಹಂ 

ಸಹಭ್ ೀಗಂ ತತ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ। ಇಹ ಭತಕ್ಾುವ ದಿವಿಸ್ ಥೀಪ ಸಹ ಮತಚ್ಯೀ ವಿರಿಞ್ಚಚನಾ’ 
ಇತ್್ಯೀನ್ೀನಾಹಂ ಬಹತರ ಪಾಣಿ ಧ್ೃತ್್ವೀಹ ದಿವಿಸ್ ಥೀಪ 
ದ್ೈವತ್್ೈವಿಯರಞ್ಚಚನಾಸಹಭ್ ೀಗಂ ಭತಕ್ಾುವ ಪಶಾಚತ್ ಸಹಭ್ ೀಗಂ ತನಾನಮಕಂ 
ಸತಯಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತಯಂ ಚ ಕೃತ್ಾವ ಮತಚಯ ಇತ ಸತಯಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತತವ 

ರ ಪಲ್ಲಙ್ುಕ್ತೀತಯನ್ಮ್॥ ಷ್ಷ್ಠೀ(ಅಧಾಯಯೀ) ‘ಮತಯನಿನಧಾನ್ೀ ಸತ ನ್ನ್ದನಾಗರಾ ವೃನಾದವನ್ೀ 

ಸತನ್ದರಮನಾದರಾಭ್ೀ। ಕನಾದಶನ್ೀನ್ದರೈಾಃ ಸಹ ಚ್ೀನಿದರಯೀಶ್್ ೀ ವಿೀನಾದರದಿದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ 

ಸನಿನಧ್ತ್್ುೀ’॥1॥‘ಮಯಿ ಗಚ್ತ ಸತತಾತರ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ। ಪರಿಗಚತ್ 
ಸವಚ್ನ್ ದೀಪಯನ್ೀಕ್ಾತಮಸತಮ ತಯಭಿಾಃ॥2॥ ಅನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ್ಾನ್ತವಿಧಾಯಿತ್್ವೀನ್ ತಸಯ 

ಮೀ। ಕಸಯ ಚ್ೀದ್ೃಶಮಾಹಾತಯಂ ಪಶಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಚಕ್ಷತಷಾ’ ಇತ ಶ್ರೀಹರಿಸನಿನಧಾನ್ 
ಪರಯೀಜಕ್ತೀಭ ತಸನಿನಧಾನ್ವತುವ ಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ॥ ತತ್್ೈವ ‘ತವಶಾವಸಪರಣ್ೀತ್ಾಹಂ 

ಭವಿಷಾಯಮಿ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’ ಇತ ಶಾವಸಪರಣ್ೀತೃತವರ ಪಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ॥ 

ಸಪುಮೀ ‘ವಾಯಸ್ ೀಪ ದಾಸಾರ್ ವಿಶಾಲಬತದ್ಾೀಾಃ ಶಶಾಸ ಮಹಯಂ ಜಗದಿೀಶ ದಾಸಯಂ॥ 
ಸದಾ ಹರಾಸಯಂ ಸಮತಪಾಸಯ ಶ್ರೀಶಂ ಸ್ೀಶಂ ಸಶ್ೀಷ್ಂ ಜಗದಾಸ ದಾಸಂ’ ಇತ 

ಶ್ೀಷಾದಿದಾಸತವರ ಪ ಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ॥ 
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ಅಷ್ಟಮೀ ‘ಮಮಾಪ ಜಿೀವೀತುಮತವಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ಮಮ ಪರರಾಾಃ। ಗವಯಂ ಹಿತ್ಾವ 
ಪರದಾಸಯನ್ತು ಗತವಯನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಕರಮ್’ ಇತ ಜಿೀವೀತುಮತವರ ಪ ಲಕ್ಷಣಕರ್ನ್ಮ್॥ 
ಅಸ್ತನನ್ನೀ(8)ವಾಧಾಯಯೀ ‘ರರ್ಸ್ ಯೀಪರಿ ತಷ್ಠನ್ುಮರತಣ್ ೀ ನ್ಯರತಣದಿಾ ಮಾಮ್। ವರತಣಂ 
ಪರತ ಗಚ್ನ್ುಂ ಚರಣ್ೀನ್  ವಿನಾ ಕೃತಾಃ॥1॥ ಮಾತ್ಾರ ಭಾರತ್ಾರ ವಿಹಿೀನ್ ೀಹಂ ತ್ಾರತ್ಾ ತವಂ 
ಮಮ ಸವಯದಾ। ರಾತ್ಾರಂ ನ್ ಕತರತ ಚಾತ್ಾರಪ ತಷ್ಠ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ॥2॥ 
ಗರತಡಾಗರಜ ಇತಥಂ ಮಾಮವದ್ಜಜರಾಾದ್ಯ ಚ। ಇತ ತ್್ೀನ್ ೀಕು ಏವಾಹಂ 

ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ॥3॥ ವಸಾಮಿ ವಸತಭಿಾಃ ಸಾಕಂ ಕಶಯಪಾತಮಜಪೂಜಿತಾಃ। 
ವರತಣ್ ೀಪ ತದಾಹಾವತತಮಾಗತ್್ ೀ ಮಾಂ ಪರತ ಪರರ್॥4॥ ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ 
ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್। ರ್ಮೀಪ ಮಾಂ ಸಮಾಹಾವತತಂ ಸವರ್ಮೀವಾಗತ್್ ೀ 

ಮಹಾನ್॥5॥ ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥ ಇನ್ ದರೀಪ 

ಸಾನ್ದರಸನ್ ುೀಷಾದ್ತಪ್ೀನ್ದರಸಾಯಜ್ಞರಾ ಪರಭತಾಃ॥6॥ಕ್್ೀನ್ದರಸಾಥನ್ಗತ್್ೀ ಚನ್ದರೀ ಮತನಿೀನ್ದರಂ 

ಮಾಂ ಸಮಾಹವರ್ತ್। ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥7॥ ತದ್ೈವ 
ಮಾಂ ಸಮಾಹಾವತತಂ ಧ್ನ್ದ್ ೀಪ ಸಮಾಗತಾಃ। ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ 
ಗತವಾನ್ಹಮ್॥8॥ 

ತದ್ೈವ ಶ್ಲ್ಲೀ ಶ್ರಸ್ತ ತರಶ್ಲ್ಲೀ ಹತ್್ೀಯ ಗಲ್ೀ ಸಕುನ್ೃರತಣಡಮಾಲ್ಲೀ। ದ್ಲ್ಲೀಕೃತ್ಾನ್ಾಶಚ 
ಶ್ಲ್ಲೀಮತಖ್್ೀಷ್ತ ಹಾಲಾಹಲ್ಲೀ ಗಲಮದ್ಯೀ ಮಹಾತ್ಾಮ॥9॥ ಆಹಾವರಾಮಾಸ ಮಾಂ 

ಪರೀತ್ಾಯ ಮಾಪತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ಮತತುಮಮ್। ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ 

ಗತವಾನ್ಹಮ್॥10॥ ಏವಂ ಸವ್ೀಯಪ ದ್ೀವಾಶಚ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೈಕ್್ೀನ್ ಮಾಂ ತದಾ। ಆಹವರಾ 

ಮಾಸತರಾರಾನ್ುಮಗಮಂ ಬಹತರ ಪಕ್್ೈಾಃ॥11॥ ನಿೀಲಾತಮಕಸುದ್ೈವಾಗಿನಾಃ ಕ್ಾಲಾಗನರಿವ 
ಲ್ ೀಕಹಾ। ಮಮಾಲರ್ಂ ಸಮಾಗಚ ್ ಮಾಂ ಪಾಲರ್  ಸತಶ್ೀಲ ಭ್ ೀ॥12॥ 
ಇತತಯವಾಚ ಸ ತ್್ೀಜಸ್ತವೀ ತ್್ೀಜ್ ೀರ ಪಂ ಚ ಮಾಂ ಪರತ। ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ 
ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥13॥ ತದ್ೈವ ನಿಋಯತಾಃ ಪಾರಪ್ುೀ ವರರತಚಿರತವಾಚ  

ಸವಯದಾ। ವಾರ್ತಪರಭೃತಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ವೈರಂ ವಿಹರ ಮದ್ುೃಹ್ೀ॥14॥ ಇತತಯಕುವನ್ುಸ್ುೀ 
ಸವ್ೀಯಪಾಯಹಾವರಾಮಾಸತರಞ್ಜಸಾ। ತತುದ್ ರಪಾನ್ುರ್ೈರ್ೀವ ತತುದ್ುೀಹಮಗಾಂ 

ತದಾ॥15॥  ಇತಥಮೀವಾಷ್ಟದಿಕ್ಾಾಲ್ೈಾಃ ಸಾಷ್ಟಂ ಸಮಾರರ್ಥಯತ್್ ೀಸಯಹಮ್’। ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ರತದಾರದಿಸವಯದ್ೀವ್ೈಾಃ 
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ಪಾರರ್ಥಯತತವರ ಪಸವಯದ್ೀವೀಪಾಸಯತವರ ಪಲ್ಲಙ್ುವಾಯಹರಣಮ್। ಅಸಯ ಚ 

ಋಜಧ್ಮಯತವಂ ‘ಕತವಿದ್ಙ್ು’ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಸ್ತದ್ಾಮ್। ಪುನ್ಾಃ ತತ್್ೈವ ‘ಅಧಿಕ್ಾರಿಷ್ತ 
ಚವ್ೀಯಷ್ತ ಚ್ ೀತುಮೀಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। ಇದ್ಂ ಸವ್ೀಯಪ ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವಾಶಚ 
ಋಷ್ರ್ಸುಥಾ॥’ ಇತ ಅಧಿಕ್ಾರ್ತಯತುಮತವರ ಪಲ್ಲಙ್ುಕರ್ನ್ಮ್॥ 

ನ್ವಮೀ ‘ತದ್ವನ್ಮಮಾಪ ಕ್ಾಮೀನ್ ಹಿೀನ್ಸಯ ಮನ್ಸಾಪಯಹ್ ೀ। 
ನಾಥ್ ೀಹಾಯತ್ಾಮನ್ಮೀವಾಸೌ ಹರ್ಗಿರೀವೀ ದ್ದೌ ಮತದಾ। ಪರಿರಮಾಣ ವಾಯಜ್ೀನ್ 
ಮನ್ದರ್ೀ ಗತಣವಾರಿಧಿಾಃ’ ಇತ ‘ಸಾವತಮಪರದಾನ್ಮಧಿಕಂ ಪವನಾತಮಜಸಯ ಕತವಯನ್ 
ಸಮಾಶ್ಿಷ್ದ್ಮತಂ ಪರಮಾಭಿತತಷ್ಟ’ ಇತತಯಕುರಿೀತ್ಾಯ ಹನ್ತಮತ ಇವ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ 

ಹರಿಣಾ ಸಾವತಮಪರದಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಹರಿಕತೃಯಕಸಾವತಮಪರದಾನ್ಯೀಗಯತವಂ 

ಋಜ ನಾಮೀವ ರ್ತಕುಮ್। ಅತ ಇದ್ಮಪ ಋಜತತವಲ್ಲಙ್ುಮೀವ॥ 
ದ್ಶಮೀ ‘ವಾಯಘರಚಮಾಯಪ ಸನಾಮನ್ಂ ಚಾಗರಾಪೂಜಾಂ ಚಕ್ಾರ ಹ’ ಇತ 

ರತದ್ರಪೂಜಯತವರ ಪ ಹ್ೀತ ತೆೀತಯನ್ಮ್॥ ಪಞ್ಚದ್ಶ್ೀ ‘ಕತಣಡಲ್ೀ ಚ ಗೃಹಾಣಾ ತವಂ 
ಮತಣಿಡನ್ಂ ಮಾಂ ಸತಭ್ ೀಜರ್॥ ತವದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪಾರಣಿನಾಂ 

ಗತರತ’ಮಿತ ಸವಯಗತರತತುವರ ಪಲ್ಲಙ್ುಸಙ್ೆರ್ನ್ಮ್॥ ಸಪುದ್ಶ್ೀ ‘ಮತಯಖ್ಾಯದಿವಪರದ್ೀಹ್ೀ ತತ 

ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ಸ್ತಥತ್್ ೀಽಭವದಿತ’ ಮತಖಯಪಾರಣಸಖಿತ್್ ವೀಕ್ತುಾಃ॥ ಏಕವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ 

‘ಹರ್ಗಿರೀವಾಜ್ಞರಾ ವಾತವಿರಿಞ್ಚಚ ಸ್ವೀ ಚ ವ್ೈಭವಂ॥ ವಿನಾ ವಾಣಿೀಪತತವಂ  ಮೀ 

ದ್ತುವನ ುೌ ಚ ಕ್ತಂ ವದ್ೀ’ ಇತ ವಾತವಿರಿಞ್ಚವಿಭವವತುವರ ಪಲ್ಲಙಚ್ ುೀಕ್ತುಾಃ॥ 

ಏವಮತಕುದಿಶಾ ಋಜತತವನಿಶಾಚರ್ಕ ಲ್ಲಙ್ಗುಭಾಯಸಾಃ॥ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಋಜತತವಸಯ 

ಬಹತಪರಮಾಣಾನ್ುರಾಪಾರಪುತ್ಾವತ್ ಅಪೂವಯತ್ಾ॥‘ಯೀಮಾಂ ದ್ೀವಂ ವಿಜಾನಾತ 

ಋಜತಸಥಂ ಪುಣಯಕೃನ್ನರಾಃ॥ ಸ ರಾತ ಚಾಲರ್ಂ ಪುಣಯಂ’ ಇತತಯಕುಂ ಫಲಮ್॥‘ಅಧಿಕ್ಾರಿಷ್ತ 
ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಚ್ ೀತುಮೀಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥ ಇದ್ಂ ಸವ್ೀಯಪ ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವಾಶಚ 
ಋಷ್ರ್ಸುಥಾ’ ಇತ, ತಥಾ ‘ಗನ್ಾವಾಯ ಅಪ ಸವ್ೀಯಪ ದಾನ್ವಾ ಮಾನ್ವಾಶಚನ್’ ಇತ 

ಋಜತತವ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ದ್ೀವಾದಿತವರ ಪಸತುತಾಃ॥ ತದ್ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ದಾನ್ವಾದಿತವರ ಪ-

ನಿನ್ದನ್-ಮಿತಯರ್ಯವಾದ್ ೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ॥ ಅರ್ಂ ಋಜತಾಃ ವಿಷ್ತಣವಿಶ್ಷ್ಟಪರತಮಾತ್ಾವದಿ-

ಲ್ಲಙ್ಗುದಿತ ಉಪಪತುರಿತ॥ ಏವಂ ಚ್ ೀಪಕರಮಾದಿಭಿವಿಯಚಾರ್ೀ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ 
ಋಜತತವಮಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಪರತಪಾದ್ಯತ ಇತ ಸ್ತದ್ಾಂ ಭವತೀತ ಸ್ತಥತಮ್॥ 
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ಅಸಾಯರ್ಯಸಯ ‘ತತ ಾವಯಮಸಯ ವಂಶ್ೀ ತತ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಪುರಾಣ ವಚನಾನ್ತರಾಯಿತ್್ವೀನ್ 

‘ವಾಯಸಸ್ೀವಾ ರತ್್ ೀ ಭ ಮೌ ವಾದಿರಾಜ್ ೀ ಋಜತರ್ಯತಾಃ॥ ದ್ತವಾಯದಿನ್ಾಃ 

ಪರಮಥಾಯಶತ ಮತಾದ್ಂ ರಾತತಮಹಯತ॥ ಸಾಥಪಯಿಷ್ಯತ ಮಚಾ್ಸರಂ ತ್್ೀನ್ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ 
ಭವ್ೀದಿಾವಾಃ’ ಇತ ಬರಹಮ ವ್ೈವತಯಸಥ ವಾರ್ತವಚನಾನ್ತರಾಯಿತ್್ವೀನ್ ‘ಕಲ್ಲಂ ಜರ್ 
ತದಿವವಿಕ್ಷತ’ಮಿತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ ಮನ್ಸ್ತ ಕಲ್ಲಪರವ್ೀಶಾಭಾವಪರತಪಾದ್ನ್ೀನ್ 
ಋಜತತವಬ್ ೀಧ್ಕ ತೀರ್ಯಪರಬನ್ಾವಾಕ್ಾಯನ್ತರಾಯಿತ್್ವೀನ್ ಚ ತಥಾ  ತತ್್ೈವ ‘ರಾಚ್ೀ 

ವರದ್ರಾಜ ತ್ಾವಂ ಕ್ಾಞ್ಚಚೀಶ್ೀಹ ನ್ ಕ್ತಞ್ಚನ್॥ ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಜಗದ್ವರಂ ತ್ಾವಮೀವ  
ದ್ೀಹಿ ಮೀ’ ಇತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಭಗವದಿತರತರ ಕ್ಾಮನಾಭಾವಪರತಪಾದ್ನ್ದಾವರಾ 

‘ಏಕ್ಾನಾುನಾಂ ನ್ ಕಸಯಚಿತ್। ಅಥ್ೀಯ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಸವಯಮನ್ಯತ್ ತದ್ರ್ಯಕಮ್’ 
ಇತತಯಕುರಿೀತ್ಾಯ ಏಕ್ಾನ್ು ಭಕುತವಜ್ಞಾಪ(ಕತ್್ವೀನ್)ನ್ೀನ್ ‘ಮತಖ್್ಯೀಚ ಸತ ನಾಮತಖ್್ಯೀ 
ಸಮರತಯರ್’ ಇತ ನಾಯರಾತ್ ಪರಕೃತ್್ೀ ಚ ಮತಖ್್ಯೈಕ್ಾನಿುತವಸಯ ಚ ಋಜತಧ್ಮಯತ್ಾವದ್ 
ಋಜತತವಬ್ ೀಧ್ಕವಚನಾನ್ತರಾಯಿತ್್ವೀನ್ ಚ್ೈತದಿವಪರಿೀತ ಪರಮಾಣಾಭಾವ್ೀನ್ ಚ 

ಶಾಸಾರನ್ತರಾಯಿತವಂ ತದ್ವಿರತದ್ಾತವಂ ಚ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 
ಏತ್್ೀನ್ ಆಖ್ಾಯನ್ಮಪರಮಾಣಂ ಶಾಸಾರನ್ನ್ತರಾಯಿತ್ಾವತ್ ವಿರತದ್ಾತ್ಾವಚ್ಚೀತಯನ್ತಮಾನ್ೀ 

ಅಪರಸ್ತದಿಾರತಕ್ಾು ಭವತ॥ ಅಪಾರಮಾಣಯಕ್ಾರಣಯೀಾಃ ಶಾಸಾರನ್ನ್ತರಾಯಿತವ 

ತದಿವರತದ್ಾತವಯೀರಭಾವಾದಿತ॥ 
ನ್ನ್ತ ಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಋಜತಗಣಸಥತವಮೀವ ನ್ ಉಪಪದ್ಯತ್್ೀ ಯೀನ್ 

ತತರತಪಾದ್ಕ್ಾಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯತ್। ತಥಾಹಿ ‘ನೌಮಿ ಶಙ್ೆರವಾಹನ್ಮ್’ 

ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ ಗತರತರಾಜ್ೈರ್ೈವ ಋಜವವರನ್ನಾದಾದಿನ್ಮನ್ಕತೃಯತ್್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ॥ ತಥಾ 

‘ಹನ್ತಮತೆಙ್ೆರಾಃ ಪಾತತ’ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ ವಾರ್ತದಾಸತ್ಾವದ್ೀಾಃ ಪರತಪಾದ್ನಾಚಚ॥ 
ಋಜತಗಣಸಥತ್್ವೀ ಹಿ ಸವಸಮಾನ್ವಾರ್ತಭೃತಯತ್ಾವದಿಕಂ ನ್ ಉಪಪದ್ಯತ್್ೀ। ವಾಯೀಾಃ 
ಬರಹಮಣಸುಥಾ ಋಜ ನಾಂ ಚ ‘ಋಜತಪುಙ್ುವಸಯ ಪರಿಜಾನ್ತಾಃ ಸವರ್ಮ್’ ಇತ 
ಮಧ್ವವಿಜರ್ಶ್್ ಿೀಕವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ ವಿಶವಪತಸಾವಮಿಭಿಾಃ, ತಥಾ ‘ಅನ್ಯಶಬ್ ದೀ ಹರಿಶ್ರೀ-
ಸವಸಮೀಭ್ ಯೀನ್ಯವಿವಕ್ಷಯೀ’ತಯನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನ್ಸತಧಾರಾಂ ಚ ಸಾಮಯಮೀವ 

ಪರತಪಾದಿತಮ್॥ ಅತ್್ ೀ ಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಋಜತಗಣಸಥತವಂ ನ್ ರ್ತಜಯತ ಇತ॥ 

ಮೈವಮ್॥‘ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ ಹಿ ರ್ತತೆಲ್ೀ ರ್ಥಾರ್ತಗಂ ರ್ಥಾವರ್ಾಃ॥ ತಥಾ 

ಪರವತಯನ್ಮ್ ಭವ್ೀದಿದವೌಕಸಾಂ ಸಮತದ್ಾವ’॥ ಇತತಯಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ 
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ಭಿೀಮಸ್ೀನಾದಿಕತೃಯಕಧ್ೃತರಾಷ್ರನ್ಮನಾದಿವತ್ ಮನ್ತಷ್ಯತ್್ವೀನ್  ಅವತೀಣಯ 

ಗತರತರಾಜಾನಾಂ ನ್ನಾದಾದಿನ್ಮನ್ಂ ರ್ತಕುಮೀವ॥ ತತೆರಣಂ ತತ 

ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾರ್ಯಮೀವ್ೀತಯತ್್ ೀ ನ್ ತ್ಾವನಾಮತ್್ರೀಣ ಋಜತತವಂ ವಾಯಹನ್ಯತ್್ೀ॥ 
ಪಾರಣಭೃತಯತ್ಾವದಿಕಮಪ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾರ್ಯಂ ಪರದ್ಶ್ಯತಮ್॥ ತದ್ನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ 

‘ಹನ್ತಮತೆಙ್ೆರಾಃ ಪಾತತ’ ಇತತಯಕುಮ್॥ ತಸಾಮತ್ ತನ್ನಋಜತತವ ಬಾಧ್ಕಮಿತ॥ 
ಅರ್ವಾ ‘ಶವಾಯದಿವನ್ದಾಚರಣ್ ೀ ರ್ದ್ಪಾಙ್ುಲ್ೀಶಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ ರತದ್ರಶ್ೀಷಾದಿೀನಾಂ 
ಸವರ ಪಸಾಮಯೀಪ ರ್ತಗಾಧಿಕ್ಾಯಭಿಪಾರಯೀಣ ನ್ಮಯನ್ಮಕಭಾವೀಕ್ತುವದ್ತ್ಾರಪ 

ಸಾವಮಿಭೃತಯಭಾವಾದಿಕಮತಪಪದ್ಯತ ಇತ॥ ಉಕುಶಚ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ತೃತೀಯೀಧಾಯಯೀ 
‘ಅರ್ ರ್ತಾಞ್ಚಮಮಮೃತಂ ತತ್ಾಯಧಾಯ ಉಪಜಿೀವನಿು ಬರಹಮಣಾಮತಖ್್ೀನ್’ ಇತ ಬರಹಮಣಾಃ 

ಋಜ ನಾಂ ಚ ಗತರತಶ್ಷ್ಯಭಾವಾಃ ಪರಮಾಣಾನ್ುರಸ್ತದ್ಾಸವರ ಪಸಾಮಯೀಪೀತ॥ ಅತಾಃ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಋಜತತ್್ವೀಪ ಮತಖಯಪಾರಣಪಾರರ್ಯನಾದಿಕಂ ಸವಯಮತಪಪದ್ಯತ ಇತ 

ನ್ ಕಶ್ಚತ್ ಕ್ಷತದ್ ರೀಪದ್ರವಾಃ॥ 
ನ್ನ್ತ ‘ತತ ಾವಯಮಸಯ ವಂಶ್ೀ ತತ’ ಇತ್ಾಯದಿ ವಚನಾನ್ತರಾಯಿತ್್ವೀನ್ ಚ ಆಖ್ಾಯನ್ಸಯ 

ಪಾರಮಾಣಯಮತಪಪಾದಿತಮ್॥ ನ್ೀದ್ಂ ಚ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ॥ ತದ್ವಚನಾನಾಂ ಸವಯಪುರಾಣ-

ಕ್್ ೀಶ್ೀಷ್ವದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಇದಿೀನಿೀನ್ುನ್ೈಾಃ ಪರಿಕಲ್ಲಾತತ್ಾವತ್। ನ್ ಹಿ ಪರಿಕಲ್ಲಾತಮಾನಾ-

ಭಾಸಾನ್ತರಾಯಿತ್್ವೀನ್ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸ್ತದ್ಾಾತೀತ॥ 

ಮೈವಂ ಭಾಷ್ಮಷಾಠಾಃ॥ ಏವಂ ಚ್ೀತ್ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾನಾಂ 
ವಾರ್ತತವಪರತಪಾದ್ಕ ವಾಕ್ಾಯನಾಂ ತಥಾ ಭಾಷಾಯದ್ತಯದಾಹೃತ ಭಾರತ್ಾದಿವಾಕ್ಾಯನಾಂ 
ಚ ಸವಯಕ್್ ೀಶ್ೀಷ್ಮವದಾನಿೀಮದ್ಶಯನಾತ್ ಪರಿಕಲ್ಲಾತತವಮಿತ ಶ್ರೀಮದಾಾಷ್ಯಕ್ಾರಾಣಾಮ-

ವಾರ್ತತವಂ ಭಾಷಾಯದ್ೀರನ್ತಪಾದ್ೀರ್ತವಂ ಚ ಪರಸಜ್ಯೀತ॥ ಅತ್್ ೀ 
ಗರನ್ಥವಿಲ್ ೀಡಕ್್ೈದ್ತಯಷ್ಟೈಾಃ ಕವಚಿತ್ ಕ್್ ೀಶ್ೀಷ್ತ ತ್ಾನಿ ಪರಮಾಣಾನಿ ನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ಾನಿೀತ 

ಸವ್ೈಯರಪಯಙಚುೀಕರಣಿೀರ್ಮಿತ ಅಲಂ ಪಲಿವಿತ್್ೀನ್॥ 

ತಥಾಹಿ॥ ಅಸ್ತಮನಾನಖ್ಾಯನ್ೀ ಪರರ್ಮಾಧಾಯಯೀ ‘ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಚಿದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಂ 

ಸದ್ನ್ತಗರಹಮ್। ದ್ಶಗಿರೀವಚಿ್ದ್ಂ ಶಾಪಾನ್ಮಣಿಗಿರೀವವಿಮೀಚನ್ಮ್॥1॥ 
ಸತಗಿರೀವಾಭರ್ದ್ಂ ಸಮಯಗತಗರಸ್ೀನ್ ವಿಭ ತದ್ಮ್। ಉಗರವಿಗರಹಹನಾುರಂ 

ಭಕ್ಾುಭರ್ಕರಗರಹಮ್॥2॥ ಸವನಾಮಗರಹಣಾದ್ೀವ ನಿರಸುಗರಹವಿಗರಹಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ವನ್ದೀ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರವನಿದತಮ್’ ಇತ್ಾಯರಭಯ ಚಿದಾನ್ನಾದತಮನಾ 
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ಹರ್ೀಹಯರ್ಗಿರೀವಾದ್ಯನ್ೀಕರ ಪ್ೈಾಃ ಸ್ ೀದಾಪುರಸಥ ಶ್ರೀವೃನಾದವನ್ಸನಿನಹಿತತವಮತಚಯತ್್ೀ। 
ತಥಾ ‘ತರರ್ಸ್ತರಂಶಚಚ ಕ್್ ೀಟೀನಾಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಸನಿನಹಿತ್ಾಾಃ ಸದಾ॥ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ 
ಪುಣ್ಯೀ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ’ ಇತ್ಾಯರಭಯ ತೀರ್ಯಕ್ಷ್ೀತರಪವಯತ್ಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ-
ದ್ೀವಾನಾಂ ತಥಾ ಇತರದ್ೀವಾನ್ಂ ಚ ವೃನಾದವನ್ೀ ಧ್ವಲಗಙ್ಗುರಾಂ ಚ ಸನಿನಹಿತತವಂ 

ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ। ಕ್ತಞ್ಚ ‘ರಜತಪೀಠ್ಪುರಮಪರತಮಂ ಭತವಿ ಪುರಟಪೀಠ್ಗತಮಪರತಮಂ 

ಹರಿಮ್॥ ಕರಟಬತದಿಾರಪ ರಾತ ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್ ಸರಟಜನ್ಮ ನ್ ಜಹಾತ 
ತದ್ುತಾಃ’ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ಪುರಟಭಾಜನಾಧಿರ ಢ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಗಮನ್ಂ 

ರಜತಪೀಠ್ಪುರ್ೀ ಭವತೀತ ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ೀ। ಅತರ ಪುರಟಭಾಜನಾಧಿರ ಢ್ ೀ 
ಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಃ ‘ಸ್ನೀಹಾದ್ರಯಮಧ್ವಹೃದ್ರಾಖಯ ದ್ಶಾನ್ತಷ್ಕುಮ್’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ 
ತೀರ್ಯಪರಬನ್ಾ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ಪುರಟಭಾಜನಾಧಿ ರ ಢತ್್ವೀನ್ ಪರತಪಾದ್ ಯೀ ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸಥಾಃ 

ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ। ರಜತಪೀಠ್ಪುರಮಿತ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾರ್ಯಸತು ಭತವಿ ಅಪರತಮಂ ರಜತಪೀಠ್ಪುರಂ 

ಪುರಟಪೀಠ್ಗತಂ ಅಪರತಮಂ ಹರಿಂ ರಾತ ಹರಿಪಾರಪುಮದ್ಾವತೀತ ರಾವತ್। ತದ್ುತಾಃ 
ರಜತಪೀಠ್ಪುರಸಥಾಃ ಕರಟಬತದಿಾಾಃ ಕ್ಾಕಬತದಿಾಾಃ ಹರ್ೀಸುದ್ಾಕ್ಾುನಾಞ್ಚ ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಶ್ನ್ಯ 

ಇತ ರಾವತ್। ಅತ ಏವ ಅಮಹಾನ್ ಕ್್ ೀಽಪ ಸರಟಜನ್ಮ ನ್ ಜಹಾತ 

ಕಲಾಯವ್ೀಶನಿಮಿತುಕದ್ತಬತಯದಿಾಂ ನ್ ಜಹಾತ॥ ರಜತಪೀಠ್ಪುರಂ ಪರತ್ಾಯಗತಂ 

ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಂ ನ್ ಪುರಸೆರ್ ೀತೀತ ರಾವತ್॥ ಇತ॥ 
ಸ ಚ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಃ ಶ್ರೀವಿಶವಪರರ್ತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚ್ರಣಾತಮನಾ ಅವತೀಣ್ೀಯನ್ 
ಶ್ರೀವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯ ಇತ ಪರಸ್ತದ್ಾೀನ್ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ರಜತಪೀಠ್ಪುರ್ೀ 
ಚಾನಿೀತ ಇತ ತದಾನಿೀಂ ತತರತಯತದ್ತಷಾಟಸುಂ ನ್ ಪುರಸೃತವನ್ು ಇತ ಚ 

ಸವಯಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಾಮ್॥ ಕ್ತಞ್ಚ ‘ಅರ್ ಮಧ್ತಂ ರ್ತಧಿ ನಿಹತಯ ಮೀದ್ತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಹರ್ೀಾಃ 
ಮಧ್ತನಾಮಕ ದ್ೈತಯಹನ್ನ್ ಮಹಿಮಾ, ಬಹತರ ಪಧಾರಿಣಾಯ ಲಕ್ಷಾಯಾ 

ಸ್ೀವಯಮಾನ್ತವಮಹಿಮಾ ಚ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ 
ತಥಾ ದಿವತೀಯೀ ಅಧಾಯಯೀ ‘ಭ್ೀರಿಶಙ್್ಮೃದ್ಙಚುೈಶಚ ಪಣಹಾನ್ಕಗ್ ೀಮತಖ್್ೈಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಶ್ರೀಸ್ ೀದಾಪುರ್ೀ ಶ್ರೀತರವಿಕರಮ ರಥ್ ೀತಯವ ಸಮಾರಮಾಃ, ತಸ್ತಮನ್ ಉತಯವ್ೀ 

ಸವಯದ್ೀವಾದಿೀನಾಮಾಗಮನ್ಸಮಾರಮಶಚ ಉಚಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ‘ಪಶಾಯಮಿ 
ಚಾಕ್ಾಶವಿಮಾನ್ಕ್್ ೀಶ್ೀ’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ಯೀಜನಾಭ್ೀದಾಭಿಪಾರಯೀಣ 
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ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಸಾವಮಿಭಿಾಃ ತರವಿಕರಮಸ್ೀವಾ ಕತಯವ್ಯೀತ, ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ 

ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಸ್ೀವಾ ಕತಯವ್ಯೀತ ಚ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ 

ತಥಾ ಚ ‘ಪಶಾಯಮಿ ಚಾಕ್ಾಶವಿಮಾನ್ಕ್್ ೀಶ್ೀ ನಾಕ್ತೀಶಮಿತಥಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ॥ 
ಕ್ತೀನಾಶಲ್ ೀಕಸಯ ಚ ನಾಶಕ್್ ೀಹಂ ತ್್ ೀಕಸಯ ಸ್ೀವಾಂ ಕತರತ ಸವಯದ್ೈವ’ ಇತ 

ಶ್್ ಿೀಕಸಯ ಚ್ೀತಥಂ ಯೀಜನಾ॥ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ, ಹ್ೀ ಸತತ, 
ಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ, ಆಕ್ಾಶ ವಿಮಾನ್ಕ್್ ೀಶ್ೀ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ೀಪರಿಸಾಥ-
ಕ್ಾಶಗತವಿಮಾನ್ಕ್್ ೀಶ್ೀ, ನಾಕ್ತೀಶಂ ದ್ೀವಾನಾಮಿೀಶಂ ತರವಿಕರಮಮಿತಥಮೀವ 

ಪಶಾಯಮಿ। ಪೂವೀಯಕು ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಪಶಾಯಮಿ। ಹ್ೀ ತ್್ ೀಕ, ಅಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸ್ೀವಾಂ 
ಸವಯದ್ೈವ ಕತರತ॥ ತವರಾಪ ಏತ್ಾದ್ೃಶವಿಮಾನ್ಸಯ ಪಾರಪಯತ್ಾವತ್ ತದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ 

ತತಥತ್್ವೀನ್ ಶ್ರೀಹರ್ತಯಪಾಸನ್ಂ ತವಮಪ ಕತವಿಯತ ಭಾವಾಃ। ಅಸಯ 
ವಿಮಾನ್ಸಾಯನ್ುಕನಾಶಯತ್್ವೀ ತ್ಾದ್ೃಶವಿಮಾನ್ಪಾರಪಯರ್ಯಂ  ಪರರಾಸಾಃ ಕತತ ಇತ 

ಶಙ್ಗೆನಿವೃತುಯೀ ಕ್ತೀನಾಶಲ್ ೀಕಸಯ ಚ ನಾಶಕ್್ ೀಹಮಿತತಯಕುಮ್॥ ತಥಾ ಚ ಮಹಾ 

ಸಾಮಥ್ ಯೀಯಪ್ೀತಸಯ ಮಮ ವಿಮಾನ್ಸಾಯನ್ುಕಭರ್ವಂ ನಾಸ್ತುೀತೀ ಭಾವಾಃ। 
ಸತಯಮೀವ್ೀದ್ಮ್। ತಥಾ ಚ ತವರಾ ಪಾರಪಯವಿಮಾನ್ಸಾಯಪ ತ್ಾದ್ೃಶತ್ಾವತ್ ತತ್ 

ಪಾರಪಯರ್ಯಂ ಶ್ರೀಹರಿಸ್ೀವಾಕ್ಾಯೈಯವ್ೀತ ಭಾವ ಇತ। 
ಬಾರಹಮಣಪಕ್ಷ್ೀ ತತ ಹ್ೀ ಸತತ ಪರೀತವಿಷ್ರ್ ವಿಪರ, ಆಕ್ಾಶವಿಮಾನ್ ಕ್್ ೀಶ್ೀ 
ಸಮಯಕರಕ್ಾಶಮಾನ್ ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸಥವಿಮಾನ್ಸದ್ೃಶಸಮತಾಟಕ್್ ೀಶ್ೀ ಸ್ತಥತಂ ಸತಯಂ 
‘ಸತಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಮಾತರಮ್’ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ ಸತಯನಾಮಾನ್ಂ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಮಿತಥಮೀವ 

ಪೂವೀಯಕು ಶ್ರೀತರವಿಕರಮದ್ೀವನಾಕ್ತೀಶಂ ನಾಕ್ತಭಾವಯೀಗಯಸಯ ತವ್ೀಶಂ ಪಶಾಯಮಿ॥ 
ರ್ಥಾ ಶ್ರೀತರವಿಕರಮೀ ನಾಕ್ತನ್ ೀ ದ್ೀವ್ೀನ್ದರಸಯ ತ್ಾಯಜಿತಪದ್ಸಯ ಪುನ್ಾಃ 
ಪದ್ಪಾರಪುಹ್ೀತತತ್್ವೀನ್ ತಸ್ಯೀಶಸುಥಾ ಅರ್ಮಪ ತವ ನಾಕ್ತತವ ಪಾರಪೌುಹ್ೀತತತ್್ವೀನ್ 

ತವಾಪೀಶ ಇತ ಭಾವಾಃ। ತಸಾಮತ್ ಹ್ೀ ತ್್ ೀಕ ಅಸಯ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಸಯ ಪೂಜಾಲಕ್ಷಣಾಂ 

ಸ್ೀವಾಂ ಸವಯದ್ೈವ ಕತರತ। 
ತ್ಾದ್ೃಶ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಸ್ೀವಾ ಅಸ್ತಮನ್ ಜನ್ಮನಿ ಕರ್ಂ ಘಟತ ಇತ ವಿಪರಸಯ 

ಮಾನ್ಸ್ತಕ್ಾಕ್ಾಙ್ಗಿ ನಿವೃತಯರ್ಯಮಿತಾಃಪರಮಿತತಯತುರಶ್್ ಿೀಕ್್ೀಽಭಿಹಿತಮ್। ತಥಾ ಚ್ೀತಾಃ 
ಪರಂ ಅಸಾಮತ್ ಜನ್ಮನ್ ಅನ್ನ್ುರಂ ಸ್ೀವಾ ಕತವಿಯತ ಪೂವ್ೀಯಣಾನ್ವರ್ಾಃ। 
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ಸವಯದಾ ಸ್ೀವಾ ಘಟನಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಾನ್ರ್ನ್ೀ ಸತ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ದ್ತರತಕ್ಾಯ 

ಮಧ್ಯಮಜನಾನಾಂ ಬತದೌಾ ತವ ಪರಸಕುಕ್ತೀನಾಶಲ್ ೀಕಸಯ ಚಾಹಂ ನಾಶಕಾಃ॥ 
ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಾನ್ರ್ನ್ಸಾಯದ್ ೀಷ್ತವ ಖ್ಾಯಪನ್ೀನ್ ತಸಯ ರ್ಮಲ್ ೀಕಪಾರಪು-

ಹ್ೀತತಕತವಬತದ್ಾೀನಾಯಶಕ ಇತ ಭಾವ ಇತ ಯೀಜನಾ। 
ಏವಮೀವಾಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಚತ್ ಪದಾಯನಾಂ ಯೀಜನಾ ಭ್ೀದ್ೀನಾರ್ಯಭ್ೀದ್ ೀ 

ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। 
ತಥಾ ‘ಸತಖಿೀ ಭವ ಸಖ್ಾರಾಂ ಮಾಂ’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ 
ಯೀಜನಾಭ್ೀದಾಭಿಪಾರಯೀಣ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಸಾವಮಿಭಿಸುಥಾ ವಿಪ್ರೀಣ ರ್ತತವದ್ಶಾರಾಂ 

ಚ ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣ ಶ್ರೀಹರಾಯರಾಧ್ನ್ಸಯ ಕ್ಾರಯಿತವಯತವಮತಚಯತ್್ೀ॥‘ಸತಖಿೀ ಭವ 

ಸಖ್ಾರಾಂ ಮಾಂ ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣಾಪ ಪೂಜರ್॥ ಶ್ಖ್ಾರಹಿತ ತ್್ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಾವಾಪುನ್ಯ ಚ 
ನ್ಖ್ಾದ್ಪ’ ಇತ ಶ್್ ಿೀಕಸಯ ಚ್ೈವಂ ಯೀಜನಾ॥ ಗ ರ ಕ್ತುತ ಇತ ಪುತರಕ ಇತ ಚ 
ಪೂವಯಶ್್ ಿೀಕಸಥಮತತುರಶ್್ ಿೀಕಸಥಂ ಚಾತ್ಾರನ್ವೀತ॥ ತಥಾ ಚ, ಹ್ೀ ಶ್ಖ್ಾರಾಹಿತ ಪುತರಕ 
ರ್ತತವವಿಶ್ಷ್ಟಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಸಖ್ಾರ್ಂ ಋಜತತ್ಾವತ್ ತವ 

ಸಖಿೀಭ ತಂ ಮಾಂ ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣಾಪ ಪೂಜರ್॥ ರ್ತತ್ಾವತ್ ಕರ್ಂ 

ಮಖಕತೃಯತವಮಿತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಗಿರಾಮತಕುಂ ಗತರ ಕ್ತುತ ಇತ॥ ಮಖಕತ್ಾಯರಂ ಪರತ 
ಗತರತಭ ತಸಯ ತವ ರಾ ಉಕ್ತುಾಃ ಮಖಂ ಕತವಿಯತ್ಾಯಕ್ಾರಿಕ್ಾ ಉಕ್ತುಸುದಾದವರಾ ಪೂಜಯೀತ 

ಭವ। ಮಖಂ ಕ್ಾರಯೀತ ರಾವತ್॥ ಅತರ ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣ ಗತರತರಾಜಾರಾಧ್ನ್ಂ ನಾಮ 

ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣ ಗತರತರಾಜಾನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಹರ್ೀರಾರಾಧ್ನ್ಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್। ತಥಾಚ 
ಗತರತರಾಜನ್ುಮಾಯಮಿಣಮತದಿದಶಯ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕಂ ಕತಯವಯಮಿತ ಸಜಜನ್ಶ್ಕ್ಷಾ ಕ್ಾಯೀಯತ 

ಫಲ್ಲತ್್ ೀರ್ಯಾಃ। ತ್್ೀನ್ ಸತಖಿ ಭವ॥ ನ್ಖ್ಾದ್ಪ ತ್್ೀ ದ್ತಾಃಖಪಾರಪುನಾಯಸ್ತುೀತ। 

ವಿಪರಪಕ್ಷ್ೀ ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ ವಿಪರಸಯ ರ್ತತ್ಾವತ್ ಶ್ಖ್ಾರಹಿತ ಇತ ತತ್ ಸಮಬೀಧ್ನ್ಮ್॥ 
ತಥಾ ಚ ಶ್ಖ್ಾರಹಿತ ತತರಾಯಶರಮವಿಶ್ಷ್ಟ ಪುತರಕ ಪುತರವತ್ ಪರೀತವಿಷ್ರ್ ವಿಪರ 
ಸಖ್ಾರಾಂ ತನ್ ಇನ್ದರತವದ್ಶಾರಾಂ ಸಖಿೀಭ ತಂ ಪೂವಯಂ ಪರಸಕುಂ ತರವಿಕರಮಂ ತಥಾ 

ಮಾಮಪ ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣ ಪೂಜರ್॥ ಶ್ೀಷ್ಂ ಪೂವಯವತ್॥ ಅತ್ಾರಪ ಮಖ್ಾಗ್ರಾೀಣ 

ಗತರತರಾಜಾರಾಧ್ನ್ಂ ಪೂವಯವದ್ೀವ ವಿವಕ್ಷಿತಮಿತ॥ 
ಗತರತರಾಜಾನ್ುರಾಯಮಿವಿಷ್ರ್ತರಾ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕರಣಸಯ ದ್ೃಢೀಕರಣಾರ್ಯಂ ಪರವೃತುಾಃ 

‘ನ್ರಕ್್ೀ ನ್ರಕ್ಾನ್ುಂ ಚ’ ಇತತಯತುರಶ್್ ಿೀಕಾಃ॥ ತಥಾ ಚ ನ್ರಕ್್ೀ ನ್ರಕ್ಾನ್ುಂ ಚ ಸಮರ ತವಂ 
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ನ್ರಕ್್ೀಸರಿಮ್। ಗತರ್ ೀಮಯಮಾಪ ಕ್ಾರತಣಯಮ್ ಗೃಹಾಣ್ೀಹ ಸತಪುತರಕ ಇತ ಶ್್ ಿೀಕಸಯ 
ಚಾರ್ಮರ್ಯಾಃ ಹ್ೀ ಸತಪುತರಕ ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಮತದಿದಶಯ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕ್್ೀ ಕೃತ್್ೀ 
ನ್ರಕ್ಾದ್ಯನ್ರ್ಯಾಃ ಪಾರಪ್ನೀತ ವಾ ಕ್ತಂ ವ್ೀತ ಬತದಿಾದ್ ೀಷ್ವಶಾತ್ ಶಙ್ೆರಾ ನ್ರಕ್್ೀ 
ಸೃತ್್ೀ ಸತ ತ್ಾದ್ೃಶವಿಪರಿೀತಶಙ್ಗೆಜನಿತದ್ತರಿತನಿವೃತುಯೀ ನ್ರಕ್ಾನ್ುಂ 
ನ್ರಕಹ್ೀತತದ್ತರಿತ-ನಿವಾರಣದಾವರಾ ನ್ರಕಪಾರಪುಪರಿಹಾರಕಂ ನ್ರಕ್್ೀಸರಿಂ  

ಶ್ರೀನ್ೃಸ್ತಂಹಂ ಸಮರ॥ ತಥಾ ಚ ದ್ತರಿತನಿವೃತುಭಯವತೀತ ಭಾವಾಃ॥ ಮತಯಯರಣಾದಿನಾ 

ಗತರ್ ೀಮಯಮಾಪ ಕ್ಾರತಣಯಂ ಗೃಹಾಣ॥ ತ್್ೀನಾಪ ದ್ತರಿತನಿವೃತುಭಯವತೀತ 

ಜ್ಞಾತವಯಮಿತ॥ 
ಅತರ ಮಾಮಪ ಕ್ಾರತಣಯಂ ಗೃಹಾಣ್ೀತ ಏತ್ಾವತ್ಾ ಪೂತ್ೌಯ ಮತಖಯಗತರತತವಬ್ ೀಧ್ಕ 
ನಿರತಪಪದ್ಗತರತಶಬದಂ ಪರರ್ತಞ್ಜಜನಾಾಃ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಶ್ರೀಮಚಚರಣಾಾಃ ಶ್ರೀವಾಯೀಾಃ 
ಮತಖಯಗತರತತ್ಾವತ್ ಸಾವನ್ುರಾಯಮಿಣಮತದಿದಶಯ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕರಣಪರಯೀಜಕ್ತೀಭ ತಂ 

ಸ್ವೀಷಾಂ ಮತಖಯಗತರತತವಂ ಸ ಚರಾಮಾಸತರಿತ॥ ಏವಂ ವಿಪರಿೀತಶಙ್ಗೆರಾಂ 
ತಜಜನಿತದ್ತರಿತನಿವಾರಣಾರ್ಯಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಸಮರಣಾದಿಕಂ ಕತಯವಯಮಿತಯಪ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾ 

ಕತಯವ್ಯೀತಯಭಿಪಾರಯೀಣ್ೈವ ಪರವೃತುಮಿದ್ಮ್॥ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನಾಂ 

ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರತಹಮಣಸಯ ಚ್ೈತ್ಾದ್ೃಶಶಙ್ಗೆಭಾವಾದಿತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 
ಇದ್ಂ ಚ ವಿಶವಪರಯಿತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚಚರಣ್ೈಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನ್ುರಾಯಮಿಣಮತದಿದಶಯ 

ಮಖ್ಾಗರಾಂ ಕ್ಾರಿತಮ್॥ ತಥಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಯಂ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕಮಯ 
ಗತರತರಾಜಾನ್ುರಾಯಮಿಣಮತದಿದಶಯ ಕತಯವಯಮಿತ ಸಜಜನಾಾಃ ಶ್ಕ್ಷಿತ್ಾಶ್ಚೀತಯತ್್ ೀ 

ಹಯನ್ತಭವಸ್ತದ್ಾಮಿತ॥ 
ತಥಾ ತೃತೀಯೀ ಅಧಾಯಯೀ ‘ದಾಸಯತಯರ್ಂ ಮನ್ತಂ ದಿವಯಂ ವಾದಿರಾಜ 

ಇತೀರಿತಮ್॥ದಾಸಯತಯರ್ಂ ಮನ್ತಂ ದಿವಯಂ ವಾದಿರಾಜರ್ತೀರಿತಮ್॥ ಓಂ 

ಶ್ರೀಕ್ಾರದ್ವಯೀನಾಪ ಪೂವಾಯಪರಸಮನಿವತಮ್॥ ನ್ಮಾಃ ಶಬದ 

ಚತತರ್ಯಯನ್ುಗತರತಶಬ್ದೈಶಚಮಿಶ್ರತಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಗತರತರಾಜಮನ್ರಪರಕ್ಾರಾಃ ಕರ್ಯತ್್ೀ॥ 
‘ಏತ್ಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಶ್ಲಾರಾಂ ಮಮ ಕೃತಮರ್ ಚ ಸಾಥಪಯೀತ್ ತ್ಾಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟವ ಸನ್ುಾಃ 

ಸನ್ ುೀಷ್ಭಾಜಾಃ ಸತಮತದ್ಮಶಮೈರ್ತಯಕುಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿೀಶಮ್॥ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ 
ಮತಖಯಂ ಶತಭಗತಣಸತಮತಖಂ ನಿತಯನಿಧ್ ಯತಹ್ೀರ್ಂ ಮಾಮೀವಂ ಸದ್ತುಣಾಢಯಂ 

ಶತಭವಿತತಗತಂ ರಾನ್ತು ಸನ್ು ಸದಾ ತ್್ೀ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಗತರತರಾಜಋಜತತ್ಾವದಿ-
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ಪರತಪಾದಿಕ್ಾರಾಾಃ ಕೃತ್್ೀಾಃ ಕೃತಮರ್ ಚ್ೀತ ಚ ಶಬದಸಮತಚಿಚತಮನ್ರಸಯ ಚ ಶ್ಲಾರಾಂ 
ಲ್ೀಖನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ತಥಾ ಚ ಸಾಥಪನಿೀರಾ, ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಸನ್ುಾಃ ಶತಭಗತಂ ರಾನ್ತು, 

ಇತಯಪುಯಚಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ‘ಪಞ್ಜಚಶದ್ ಯೀಜನಾನಾಂ ತತ  ವಿಸ್ತುೀಣಯಂ ಕ್ಾತಯಭಾಸವರಮ್’ 

ಇತ್ಾಯರಭಯ ‘ವಿಮಾನ್ಂ ದಿವಯಮಾನ್ಂ ಚ ದಿೀಪಯಮಾನ್ಂ ಸದಾರ್ನ್ಮ್॥ 
ವೃನಾದವನ್ ೀಪರಿಗತಂ ಪೂಜರ್ನ್ತು ಸದಾ ಮಮ’ ಇತಯನ್ುೀನ್ ವೃನಾದವನ್ ೀಪರಿಸಥ-

ವಿಮಾನ್ಸಯ ಪೂಜನಿೀರ್ತವಮತಚಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ‘ಮೀರೌ ಮಾರಮಣಂ ದ್ೃಷಾಟವ 

ರಮಮಾಣ್ ೀ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ॥ ಕರಕಞ್ಜಂ ರಮಾರಾಶಚ ಶ್ರಸಾ ಮಾನ್ರಾಮಯಹಂ’ 
ಇತ್ಾಯರಭಯ ‘ಏವಂ ಸತಮಾನ್ಂ ಸತಮನ್ ೀಭಿರಞ್ಜಸಾ ಸಞ್ಜಜತಮಗರಾಂ ಸತಜನಾರ್ಯ 

ಸವಯಮ್॥ ಕಞ್ಜಜಕ್ಷಗೃಹಾಣಮಿ ಚಿರಂ ತತ ಜಿೀವ ತವಂ ಜಿೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕತಜನಾತಯದ್ಾಃ ಸನ್’ 
ಇತಯನ್ುೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಮೀವಾಯದಿ ದ್ೀವಸದ್ನ್ಗಮನ್ಂ ತತರತತರತಯ-

ಭಗವನ್ ಮತಯದ್ಶಯನಾದಿಕಂ, ತತರತತರತಯದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪೂಜಯತವಂ ಚ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ॥ ಕ್ತಞ್ಚ 
‘ಸತರರಾಜಪರಸಾದ್ೀನ್ ಅಮರರಾಜ್ ೀ ಭವ ದಿವಜ’ ಇತ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಸಯ 

ಇನ್ದರಪದ್ಪಾರಪುಭಯವತವತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜವರ ಪಾರದಾನ್ಮ್॥‘ಮೃತೃತ್ೌ ರ್ಸಯ 

ವಿಶಾವಸ್ ೀ ನಾಸ್ತು ತಸಯ ರ್ಶಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ॥ ಆರ್ತಷ್ಯಂ ಸರವತ್್ೀ ಭಿನ್ನಘಟಾನ್ುಾಃಸ್ ಥೀದ್ಕಂ 

ರ್ಥಾ॥’ ಇತಯಸ್ತಮನಾನಖ್ಾಯನ್ೀ ವಿಶಾವಸರಹಿತ್ಾನಾಮಾರ್ತಾಃ ಕ್ಷಿೀಣಂ  ಭವತೀತ ಚ 

ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ಏವಂ‘ತದ್ೀವ ಮತೆಲ್ೀವರಂ  ದಿವಜಸಯ ರ್ತೆಲ್ೀವರಮ್॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ 
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಣಶರಿೀರಸಯ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸನಿನಧಾನ್ಪಾತರತವಮತಚಯತ್್ೀ॥ 
ಚತತಥ್ೀಯ ತತ ಕ್ಾಞ್ಚನಿೀರಾಞ್ಚನಿೀರಾಂ’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ 
ನಾಕ್ತಭಾವಯೀಗಯಸಾಯಸಯ ಬಾರಹಮಣಮಸಯ ಪುರಟಭಾಜನ್ಸಥಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಚಯನ್ಂ  
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಪರಸಾದ್ಂ ಚ ವಿನಾ ಸವಯೀಗಯಪದ್ಪಾರಪುನ್ಯಭವತೀತ 

ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ॥‘ಕ್ಾಞ್ಚನಿೀರಾಞ್ಚನಿೀರಾಂ ತತ ಕ್ಾಞ್ಚನಿೀರಾನ್ಮರಾಞ್ಚನಾತ್॥ ತ್ಾಂ 
ವಿನಾ ಮಾಂ ವಿನಾ ನಾಕ್ತೀ ನಾಕ್ತತವಂ ನ್ೈತ ನಾನ್ಯಥಾ’ ಇತ ಶ್್ ಿೀಕಸಯ ಚ್ೀತಥಂ 

ಯೀಜನಾ। ಕ್ಾಞ್ಚನಿೀರಾತ್ ಅಞ್ಚನಾತ್ ಪೌರಟಪೂಜಾಭಾಜನ್ ನಿಮಿತ್ಾುತ್ ರಾ 
ಕ್ಾಞ್ಚನಿೀರಾ ಪುರಟಪೀಠ್ಸಮಬನಿಾನಿೀ ತ್ಾಂ ಮರಾ ಅಞ್ಚನಿೀರಾಮಚಿಯತತಂ 
ಯೀಗಾಯಂ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತಯಂ ಮಾಂ ಚ ವಿನಾ ನಾಕ್ತೀ, ನಾಕ್ತಭಾವಯೀಗ್ ಯೀರ್ಂ 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ನಾಕ್ತತವಂ ನ್ೈತ॥ ಇದ್ಂ ಚಾನ್ಯಥಾ ನ್ೀತ॥ 
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ತಥಾ ‘ಹ್ೀ ಪುತರ ದಿವಯಕಟಸ ತರ’ ಇತ ಶ್್ ಿೀಕದ್ವಯೀನ್ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಪಾದ್ 
ಪೀಾಾಗರತಾಃ ತತವಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಕೃತಸಚಾ್ಸರವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀನ್ೀನ್ದರ ಪದ್ಪಾರಪುರಿದಾನಿೀ-

ಮೀವಾಭ ದಿವ ಭಾತೀತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈನಿಯರ ಪಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ಚ ‘ಹ್ೀ ಪುತರ 
ದಿವಯಕಟಸ ತರ ಶತಭಾಕ್ಷಸ ತರ ಸಚಾ್ಸರವೃತುಭಿರಹ್ ೀ ಪರತಭಾಸ್ತ ಮೀ 

ತವಮ್॥ಮದ್ದತುಮನ್ರಜಪತಾಃ ಸತಕೃತ್್ೈಕಪಾತರ ವೃತರಸಯ ಶತತರಪದ್ವಿೀಂ ಜಿತವಾನಿತೀವ॥ 
ಅಗಾರಾಸನ್ೀ ಸತನಿಹಿತಂ ಮಮ ಪಾದ್ಪೀಠ್ಂ ಸಮಯಕ್ ಪರಪೂಜಯ ವಿಧಿವತ್ 

ಪರಮಪರಕ್ಾಶಮ್॥ ತಸಾಯಗರತಾಃ ಪರಮದ್ಶಯನ್ ಗತಹಯಸಾರಂ 
ವಾಯಖ್್ಯೀರ್ಮೀರ್ಮನಿಶಂ ಪರದಿಶಾಮಿ ತ್್ೀದ್ಯ’ ಇತ ಶ್್ ಿೀಕದ್ವರ್ಸಯ ಚ್ೀತಥಂ 

ಯೀಜನಾ॥ ದಿವಯಕಟಸ ತರ ಶತಭಾಕ್ಷಸ ತರ ಮದ್ದತುಮನ್ರಜಪತಾಃ ಸತಕೃತ್್ೈಕಪಾತರ ಹ್ೀ 
ಪುತರ ಪರೀತ ವಿಷ್ರ್ ವಿಪರ, ಅಗಾರಾಸನ್ೀ ಸತನಿಹಿತಂ ಮಮ ಪಾದ್ಪೀಠ್ಂ ವಿಧಿವತ್ 

ಪರಪೂಜಯ ತಸಾಯಗರತ್್ ೀಽನಿಶಂ ತವರಾ ಕೃತ್ಾಭಿರಿತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ॥ ಸಚಾ್ಸರವೃತುಭಿಾಃ 
ಸಚಾ್ಸರವಾಯಖ್ಾಯಭಿಾಃ ತವಂ ವೃತರಸಯ ಶತತರಪದ್ವಿೀಮಿನ್ದರಸಾಥನ್ಂ ಜಿತವಾನಿತೀದಾನಿೀಮೀವ 

ಪಾರಪುವಾನಿತೀವ ಮೀ ಭಾಸ್ತ॥ ಪದ್ಪಾರಪುಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಜಾತಪಾರರ್ತ್ಾವಭಿಪಾರರ್ಕಮಿದ್ಂ 

ವಚನ್ಮ್॥ ಅದ್ಯ ತ್್ೀ ಪರಮದ್ಶಯನ್ಗತಹಯಸಾರಂ ವಾಯಖ್್ಯೀರ್ಮೀರ್ಂ ವಾಯಖ್ಾಯತತಂ 

ಯೀಗಯಂ ಪರಮೀರ್ಂ ಪರದಿಶಾಮಿ॥ ಏವಮಾರ್ತರಾದಿಕಂ ಚ ಪರದಿಶಾಮಿೀತತಯತುರ-

ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀನಾನ್ವರ್ಾಃ॥ ಅತರ ದಿವಯಕಟಸ ತರ ಶತಭಾಕ್ಷಸ ತ್್ರೀತ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ ಬಲಾತ್ 
ವಿಪರಸಯ  ರ್ತತವದ್ಶಾರಾಮಿದ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಜಾತಮಿತ ನಿಶ್ಚೀರ್ತ ಇತ॥ 
ಶ್ರೀವಿಶವಪರರ್ತೀರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚಚರಣ್ೈಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಪಾದ್ಪೀಾಾಗರತಾಃ ಶ್ರೀಮಚಾ್ಸರ 

ಪಠ್ನಾದಿಕಂ ಕೃತಮ್॥ ತ್್ೀನ್ೈವ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಶಾಸಾರಥ್ ೀಯದ್ ಬೀಧ್ನ್ಂ ಚ ಜಾತಮಿತ 

ತದಿವಷ್ರ್ಕಮೀವ್ೀದ್ಮಿತ ಪರತೀಮಾಃ। ತಥಾ  ‘ಶತಭಸಯ ವಾತ್ಾಯಮಾಹತತುಾಃ ಸವ್ೀಯ 
ಕತವಯನ್ತು ಮಾನ್ಯತ್ಾಮ್॥ತಥಾ ಮದ್ವೈಭವಾಹತತಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕತವಯನಿು ಮಾನ್ಯತ್ಾಮ್॥ 
ಮಧಾವರ್ಯಂ ಮದ್ುತಪಾರಣಂ ಬಾರಹಮಣಂ ಪಾರಪಣಂ ಗತಣಾನ್॥ ಯೀಽವಜಾನ್ನಿು 

ನಾಕ್ತೀನ್ದರಭೃತಯಂ ಮದ್ ದರೀಹಿಣಶಚ ತ್್ೀ॥’ ಇತ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಮಾನ್ಕರಣಮತಕ್ಾುವ ಅಕರಣ್ೀ 

ಪರತಯವಾರ್ಶ್್ ಚೀಚಯತ್್ೀ॥ ಏವಮೀವಾನ್ೀಕ-ಪರಮೀರಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ನಿರ ಪಯನ್ುೀ॥ 

ತಥಾ ಪಞ್ಚಮೀ  ‘ಅಸಾಯಂ ಮಮ ಕೃತ್ೌ ರ್ಸಯ ವಿಶಾವಸ್ ೀ ನಾಸ್ತು ದ್ತಮಯತ್್ೀಾಃ। 
ತಸ್ತಮನಾನಶಾಸಯತ್ಾ ನ್ಸಾಯತ್ ವಾಯಸಸ್ಯೈವಾಜ್ಞರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಇತಯನ್ೀನ್ 
ಶ್ರೀವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ವಿಶಾವಸರಹಿತ್ಾನಾಮಾಶಾಸಯತ ನ್ ಸಾಯದಿತ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2012 

Page 20 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ಆಶಾಸಯತ ತತ ಗರ ಪದ್ೀಶಯೀಗಯತ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ॥ತಥಾ ‘ಸತಯಂ ಸತಯಂ 
ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ಚ್ ೀದ್ಾೃತಯ ಭತಜಮತಚಯತ್್ೀ॥ ವಿಪ್ರೀಣ್ ೀಕುಂ ಚ ರ್ತಯವಯಂ ತತಯವಯಂ ಚ 
ಮಯೀದಿತಂ’, ಇತಯನ್ೀನ್ ವಿಪ್ರೀಕುಂ ರ್ತಯವಯಂ ತತಯವಯಂ ವಿಪಾರನ್ುಗಯತ 

ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈರ್ೀವೀಕುಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ‘ಮನ್ಮನ್ಾಃಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವನ್ಮನ್ಾಃ 

ಸೃತಕ್ಾರಣಮ್॥ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಮನ್ನೀತರ 

ಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ನ್ರ್ನ್ಂ ತ್್ೀ ಸತದ್ಶಯನ್ಮ್॥ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ 
ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಮತೆಣಯಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವತೆಣಯಂ ಶೃಣತತ್್ೀಽನಿಶಮ್॥ ದಿನ್ೀ 
ದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಮಜಿಜಹಾವರ್ತಕುತವಜಿಜಹಾವಪಯಂ-

ಹ್ ೀಮತಗವಚನ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ 
ಮದಾರರಣಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವದಾರರಣಂ ಜಿಘರತ್್ೀಽನಿಶಮ್॥ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ 
ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಮದ್ಾಸುಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವದ್ಾಸುಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಕೃತಮ್॥ 
ದಿನಿದ್ನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಮತ್ಾಾದ್ಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವತ್ಾಾದ್ಂ  

ಚಲತ್್ೀ ಪದ್ಮ್॥ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಸವಾಯಣಿ 

ಕರಣಾನಿೀತ ರ್ತಕುಮತೆರಣಾನಿ ತ್್ೀ॥ ಕಮಾಯಣಿ ಪುಣಯರ ಪಾಣಿ ಕತವಯನಿು ಮಮ 
ಸನಿನಧ್ೀಾಃ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ವಿಪರಸಯ ಮನ್ ಆದಿ ಕರಣಾನಾಂ 

ಗತರತರಾಜಕರಣಸನಿನಧಾನ್ಪಾತರತವಮತಕುಮ್॥ 

‘ಅಹಂ ರಮಾಮಿ ರಾಮೀಣ ರಮಾರಮಣರ ಪಣಾ॥ ಅಹಂ ಪುಷಾಣಮಿ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ಭಾಷ್ಮತಂ 

ವಿಷ್ತಣರ ಪಣಾ॥ ಅಹಂ ಪೃಚಾ್ಮಿ ಮತ್್ಯಾೀನ್ ಸಚಾ್ಸಾರಣಿ ಪರಸಙ್ುತಾಃ॥ ಗಚಾಮ್ಿ 

ಕಚ್ಪ್ೀನ್ೈವ ಸವಚ್ರ ಪ್ೀಣ ಸ್ವೀಚ್ರಾ॥ ವರಾಹ್ೀಣ ಕರಾರ್ ೀಹ್ೀ ನ್ಮಿತ್್ ೀಽಹಂ ಚ 

ರಾಹತಣಾ॥ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೀನ್ ಕೃತಸ್ನೀಹ್ೀ ಸ್ೈಂಹಿಕ್್ೀಯೀನ್ ಪೂಜಿತಾಃ॥ ವಾಮನ್ೀನ್ ಚ 

ಸನಾಮನ್ೀ ಕ್ಾಮೀನಾಪ ಸತಮಾನಿತಾಃ॥ ಭಾಗಯವ್ೀಣ್ೈವ ಚಾನ್ಘೀಯ ಮಾನ್ೀ ಸತ ಚ 
ಸವಗಿಯಣಾ॥ ಗಗಾಯದಿಮತನಿಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಶರದ್ಾರಾಽಽರಾಧಿತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್॥ ಬತದ್ಾಾಃ 
ಪರಬತದ್ಾಾಃ ಸ್ತದ್ಾೀಶ್್ ೀಽಬದ್ಾಬತದಿಾಪರಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ॥ ಬೌದ್ಾರಾದಾಾನ್ುಸ್ತದಾಾರ್ಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ 
ಬ್ ೀಧ್ರ್ತಯಲಮ್॥ ಸ ದ್ೀವೀ ವರದ್ ೀ ಮಹಯಂ ಕದಾಚ್ೀಹ ಸಮಾಗತಾಃ॥ಇತ 
ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ  ಚಾಽಪದಾಽಽತಯಜತ್॥ ಕಲ್ಲೆೀ ಸಙ್ೆಲಾಸಂಸ್ತದ್ ಾೀ 
ಮಿೀಞ್್ಮ ಲಕತಲಾನ್ುಕಾಃ॥ ಅನ್ಲಾಮಪ ಚಾಲಸಯಂ ಚಾಲರಾಮಾಸ ಲ್ಲೀಲರಾ’ 
ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ದ್ಶಾವತರಾ ರ ಪಣಾ ಹರಿಣಾ ಸಹ ವಿಹಾರಾಃ 
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ಶಾಸರವಿಚಾರಾಃ ಸಞ್ಜಚರಶ್ಚೀತ್ಾಯದಿಕಮಭ ದಿತ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ 

‘ಮಾತ್ಾಯಣಡರರ್ಮಾರತಹಯ ಸಾವಣಾಡತ್್ೀಯನ್ ಸತಮಾನಿತಾಃ॥ ಶರಕ್ಾಣಡಜ ಮಾತೃಣಾಂ 
ಕರಕ್ಾಣ್ಡೀನ್ ಪೂಜಿತಾಃ॥ ಭಾನ್ತಮಣಡಲಗಂ ವಿಶತಣಂ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಬರಹಾಮಣಡಸಂಸ್ತಥತಾಃ॥ 
ದ್ ೀದ್ಯಣಾಡದ್ಚಯರ್ನ್ ಸಾಕ್ಷಾನಾಮನ್ಂ ವಿನಾಽಣಡಸಯ ಶಕ್ತುಮಾನ್॥ ಸ ರ್ಯಸಯ 

ರರ್ಮಾಶ್ರತಯ ವಿೀರ್ಯಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ॥ ಆರ್ಯಸಾಯಪ ಮಮಾಽಸಾಯನ್ುಂ 

ಕ್ಾರ್ಯಸಾಯನ್ುಂ ಗತಂ ಮರಾ॥ ಏವಂ ಸತಷ್ತಠ ರಥ್ೀ ತಷ್ಠನ್ ಪೃಷ್ಠತಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ॥ 
ಕ್ಾಷಾಠನ್ುಂ ರಾಮಿ ಕ್ಾಮೀನ್ ಸಾಷ್ಟಂ ಪಶಯಂಶಚ ಸಜಜನಾನ್॥ ಶ್ಂಶತಮಾರಂ ಸಮಾಸಾಧ್ಯ 
ಕಂಸಮಾರ್ೀಣ ಚಾದ್ೃತಾಃ॥ ಸಂಸರಾಮಿ ಪುನ್ನಾಯಹಂ ಕಂ ಸರಾಮಿೀತ ರಾಚಯೀ॥ ಸ 
ದ್ೀವೀ ವರದ್ ೀ ಮಹಯಂ ಕರದಾರ್ ಮಹಾಪರಭತಾಃ॥ ಸಮರದಾಶ್ರತದ್ತಷ್ೆಮಯ ವಿದ್ದಾರ 

ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್॥ ತತತಾಚಾ್ನ್ುಂ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಸವಗಯಮ ತ್್ೀಯಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ॥ ಪೃಚಾಮ್ಿ 

ಸವಚ್ತತ್ಾವನಿ ತತತಾಚಗ್ತತ್್ೀಜಸಾಮ್॥ ಸ ಚ್ ೀಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ಸಾಷ್ಟಂ 

ಜ್ ಯೀತಮಯಣಡಲಮಣಡನ್ಮ್॥ ಧ್ೃವಾದಿ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಪಾರಕತವಂ 

ಸವವ್ೈಭವಮ್॥ಏವಂ ಕರಮೀಣ ಸವಾಯಣಿ ಜ್ ಯೀತೀಂಶ್ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥ ತ್್ೀಜಸಾ 
ಸವಯಚಕ್ಷ ಂಷ್ಮ ಮತಷ್ಣನ್ ವಿಷಾಣವಜ್ಞರಾ ಸದಾ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ 
ಸ ರ್ಯಮಣಡಲಾದಿ ತ್್ೀಜ್ ೀಮಣಡಲಗಮನ್ಮ್ ಶ್ಂಶತಮಾರ ದ್ಶಯನಾದಿಕಂ, 

ಗತರತರಾಜತ್್ೀಜಸಾ ಸವಯತ್್ೀಜಸಾಂ ತರಸಾೆರಶಾಚಭ ದಿತ್ಾಯದಿಕಂ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥‘ಅಹಂ 
ನ್ಮಾಮಿ ಕ್ಾಮೀನ್ ಮಾನ್ವಾರಾನ್ನದಾರ್ ಚ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಅನ್ನದಾನ್ಮಹಿಮಾ 

ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ।ಅನ್ನದಾರ್ ಮಾನ್ವಾರ್’ ಇತ ತ್ಾದ್ಥ್ಯೀಯ ಚತತರ್ಥಯ॥ ತಥಾ ಚ ಅನ್ನದಾರ್ 
ಮಾನ್ವಾರ್ ತದ್ಥ್ೀಯ ತದಿಾ ಹಿತ್ಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಹರಿಮಹಂ ನ್ಮಾಮಿೀತ ಯೀಜನಾ 

ದ್ರಷ್ಟವಾಯ॥ ತಥಾ ‘ಅಹಮೀಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಶ್್ ೀಕಂ ಪರಿಹರನ್ ಸದಾ॥ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾನ್ 
ವಕತುಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀಹಂ ಕ್ಾಕಬತದೌಾ ದಿವಜ್ ೀತುಮೀ॥ ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ಮತ್್ ುೀಕ್್ೀ ಚ 

ಪರವಿಶಯ ತತ॥ ಲ್ ೀಕಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್ ಸದ್ಯಾಃ ಶ್್ ೀಕಂ ಪರಿಹರಾಮಯಹಮ್॥ ದ್ೀವವೃನ್ದ – 
ಸಮಾರ್ತಕ್್ ುೀ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಸಂಸ್ತಥತಾಃ॥ ಸದ್ವೃನಾದನಾಂ ಪರರ್ಚಾ್ಮಿ ಚ್ೀಷ್ಟವೃನಾದನಿ 
ಸವಯದಾ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಂ ವಕತುಂ ವಿಪ್ರೀ ಚ ಏಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ, 
ಭಕ್ಾುಭಿೀಷ್ಟದಾನಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಶ್ರೀಮಚಚರಣ್ೀಷ್ತ, ಶ್ರೀಮಹಾವೃನಾದವನ್ೀ ಚ 
ರ ಪಾನ್ುರಾಭಾಯಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಮಾವ್ೀಶಾಃ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಇತ್ಾಯದಿೀನಿ 

ಪರಮೀರಾನ್ನಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ನಿಗದ್ಯನ್ುೀ॥ 
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ಷ್ಷ್ಠೀ ‘ತಥ್ೈವ ನ್ನ್ದನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ವನ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ಮಾನಿತಾಃ॥ ಇನಾದರಣ್ಯೀನ್ದರೀಣ ಚಾನ್ನಿದೀ 
ಮನಾದಕ್ತನಾಯಂ ರಮಾಮಯಹಮ್॥ ತಥಾಪರ್ೀಣರ ಪ್ೀಣ ಮೀರೌ ನಾರಾರ್ಣಾಚಯಕಾಃ॥ 
ಸತರಾಣಾಂ ಶರಣ್ೀ ರಮಯೀ ಕರಣ್ೈಮಯರಣಾತಯಭಿಾಃ॥ ಮತಕ್್ ುೀ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾಯ 

ಶಕ್ಾಯ ಸ ಕ್ಾಯ ಚ ಶಕ್ತುಮಾನ್॥ ಪೃಕುಸತುಷಾರ್ೈನ್ೀಯತ್್ ರೀತ್್ಥೈಾಃ ಪಾರಕ್ 

ತೃಷಾಣನ್ಯಕುವಾನ್ಹಮ್॥ ತತರ ಚ್ೈವಂ ಚಿರಂ ರಮಯೀ ರಮಾರಮಣಸಾರಣ್ೀ। ಕ್ಾರಣಂ ಚ 
ವಿನಾರಿೀಣಾಂ ಶರಣಂ ರಾಮಿ ಚಾರಣ್ೈಾಃ॥ ಏವಂ ಮೀರೌ ಸದಾರಾಮೀ 

ಚಾರಾಧ್ನ್ಪರಾರ್ಣಾಃ॥ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ಚರಣ್ೀ ಮರಣಾತಯಂ ಜಹಾಮಿ ಚ॥ 
ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕ್್ೈಲಾಸ್ೀ ನಿಮಯಲಾಚಲ್ೀ॥ ಸಾಲವೃಕ್ಷಶತ್ಾಲ್ ೀಲ್ೀ 

ಕ್್ ೀಲಾದಿಮೃಗಚಞ್ಚಲ್ೀ॥ ಪಾಲ್ಲತ್್ೀ ಬಾಲರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾಲನ್ಂ ಕತವಯತ್ಾಽಸತ್ಾಮ್॥ 
ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಪಾಲಕ್್ೀನಾಪ ಲಾಲ್ಲತ್್ ೀಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’॥ 

ತಥಾ ‘ಅಹಮೀಕ್್ೀನ್ೀರ ಪ್ೀಣ ಸವಗ್ೀಯಽನ್ಘಯೀಯಣ ಘಘಯರಮ್॥ ದಿೀಘಯಜ್ಞಾನ್ಂ 

ದಿಶಾಮಯದಾಾ ಗಗಾಯದಿೀನಾಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥ ರ್ಮೀಪ ಕಮನಿೀರ್ಂ ಮೀ ರ ಪಂ 

ದ್ೃಷಾಟವ ಮನ್ ೀರಮಮ್॥ ಕಾಃ ಪುಮಾನಿೀದ್ೃಶ್್ ೀಽಸಾಮಕಂ ಲ್ ೀಕಂ ನಾಕಂ 

ತವಮಾಗತಾಃ॥ ಇತಯಪೃಚ್ತ್ ಪರಚ್ೀತ್ಾಶಚ ಸತಚ್ೀತ್ಾ ಅಪ ಕ್ಾಶಚನ್॥ ರಾಮೀಽಪ ತತರ 

ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಕ್ಾಮೀನ್ ರಹಿತಂ ಮತನಿಮ್॥ ಸತಮನ್ ೀಹರ ಮೀ ನಿತಯಂ ಭೃತ್್ ಯೀ ಭವ 

ಸಮಿೀಪಗಾಃ॥ ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ ಚಾಽಪದಾಽತಯಜತ್॥’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ನ್ನ್ದನಾದಿ ಸಾಥನ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವ್ೈಮಾಯನಿತತ್ಾವದಿಕಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಕ್ತಞ್ಚ, 
‘ನ್ರಕ್್ೀ ಪರಕ್ತೀರಾಶಚ ಸತರಕ್ಾರ್ಯವಿವಜಿಯತ್ಾಾಃ॥ ಸವಕ್ತೀರಾ ಅಪ ಪಾಕ್ತೀರಾಾಃ 

ಪರಕ್ತೀರ್ಯ ಮಮ ಪೂಜನ್ಮ್॥ ಶರಣಂ ಮರಣಾತೀತಂ ಕರತಣಾಕರಮಞ್ಜಸಾ॥ ತರಣಿಂ 
ಮೀಹಸರಣ್ೀಾಃ ಸತಫರಣಂ ಕರಣಂ ಚ ಮಾಮ್॥ ಆಗತ್ಾಾಃ ಸಾವಗತ್್ ೀಕ್ಾಯ ಚ ಕ್ಾ ಗತಾಃ 
ಪಾಪನಾಮಿಹ॥ಇತಯಪೃಚ್ನ್ ಸವಚ್ತತವಂ ಕತತಯತಂ ಕಮಯ ತತಯಜತಾಃ॥ ಕರಕಚಚ್್ೀದ್ನ್ಂ 
ಚಾಪ ಛಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ದಿವಂ ರ್ರ್ತಾಃ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈನ್ಯರಕಸಾಥಶ್್ ಚೀದ್ಾೃತ್ಾ 
ಇತತಯಚಯತ್್ೀ॥ ‘ರ್ಥಾ ವಾರ್ತಸುವಾರ್ತಷ್ಯವೃದ್ಾಯೀ ವತಯತ್್ೀ ತವಯಿ॥ ತಥಾಽಹಂ 
ವತಯರಾಮಯತರ ವಿಪ್ರೀ ಪುತರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಮತಖಯ 
ಸಮಿೀರಣಸಾಯರ್ತಷಾಯಭಿವೃದಿಾಹ್ೀತತತ್್ವೀನ್ ಶರಿೀರ್ೀ ರ್ಥಾ ಅವಸಾಥನ್ಂ, ಏವಮೀವ 
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ಅಹಮಪ ವಿಪ್ರೀಹಾಯರ್ತಷಾಯಭಿವೃದಿಾಕ್ಾರಣತರಾ ಸಂಸ್ತಥತ ಇತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ 

ನಿರ ಪಯತ್್ೀ। ಇತ್್ಯೀವಮಾದಿೀನಿ ಪರಮೀರಾಣಯಸ್ತಮನ್ನದಾಾಾಯೀ ನಿಗದಿತ್ಾನಿ॥ 

ಸಪುಮೀ ‘ಏವಂ ವ್ೈ ದ್ೀವತ್ಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪಾಕಶಾಸನ್ಪೂವಯಕ್ಾನ್। ದ್ೃಷಾಟವಚಾಕ್ಾಶಗಾಮಿ 

ತತ ಸತಯಲ್ ೀಕಮಿತ್್ ೀಽಗಮಮ್॥ ತತ್್ೈವ ನಿವಸಾಮಯದಾಾ ಶತದಾಾನ್ುಾಃಕರಣಾಃ ಸದಾ॥ 
ಬದಾಾವ ಹರ್ಗಿರೀವಪಾದ್ಂ ಶರದಾಾರ್ತಕುಸಯ ಸತಸ್ತುಿರಾಃ॥ ತತ್ಾರಪ ಮಾಂ ಹರ್ಗಿರೀವಾಃ 

ಶತರತಯರ್ಯಂ ಸವಯಮೀವ ಚ॥ ಗಾರಹರಾಮಾಸ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀ ವಗ್ೀಯ ವಗಾಯರ್ಯತತವವಿತ್॥’ 
ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಸತಯಲ್ ೀಕಗಮನ್ಂ, ಶ್ರೀಹರ್ಗಿರೀವಮತಖ್್ೀನ್ 

ಶತರತಯರ್ಯಗರಹಣಂ ಚ ಜಾತಮಿತ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ‘ವ್ೈದ್ ಯೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಶಾಚರ್ಂ’ 
ಇತ್ಾಯದಿ ಶ್್ ಿೀಕತರಯೀಣ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣವತ್ಾರ ಕ್ಾಲ್ೀಽವತ್ಾರಂ, 
ತತರ ಶ್ರೀರತಕ್ತಮಣಿೀಪತ್ಾರನ್ರ್ನ್ಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಮಿೀಪ್ೀ ಕೃತಮಿತ ಚ ಚ್ೈದ್ಯಶಾಪ 
ಪರಸಞ್ಜನ್ೀನ್ ಸವಸಯ ಭ್ೈಷ್ಮೀಪ್ರೀಷ್ಯತವಕರ್ನ್ೀನ್ ಚ ಸ ಚಯಿತ್ಾವ, 
ಶ್ರೀಹರಿಣಾಕೃತಗಾನಾಾರಿೀಶಾಪ ಪರಿಗರಹವತ್ ಸ್ವೀನ್ ಪರಿಗರಹಿೀತಚ್ೈದ್ಯಶಾಪಮೀಚನ್ಂ 
ಹರಿಣಾ ಅಕ್ಾರಿೀತ, ತಥಾ ಶ್ರೀಹರಿದ್ತು ಜ್ಞಾನಾಮೃತ್್ೀನ್ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಣಾಂ 
ದ್ೀಹಯೀಗತ್ಾಯಗಲಕ್ಷಣಜನಿಮರಣಾಭಾವವತ್ ಮಮಾಪ ದ್ೀಹಯೀಗತ್ಾಯಗಲಕ್ಷಣ-

ಜನಿಮರಣ್ೀ ನ್ ಸು ಇತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ 

ತಥಾ ಚ ‘ವ್ೈದ್ ಯೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿೀಶಾಚರ್ಂ ಚ್ೈದ್ಯಶಾಪಾಖಯರ್ ೀಗಹಾ॥ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ಚ 
ಕೃತವಾನ್ಮಹಯಂ ಚಾದ್ಯನ ುೌ ಹೃತವಾನ್ಮಮ॥ ಭ್ೈಷ್ಜಯಂ ಕೃತವಾನ್ಮಹಯಂ ವ್ೈಷ್ಮಯರಹಿತಾಃ 

ಪರಭತಾಃ॥ ಭ್ೈಷಾಯಾಃ ಪತಪರಸಾದಾಖಯಂ ಪ್ರೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಮಹಾಭಿಷ್ಕ್॥ ಏವಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ 

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾನ್ೃತಂ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಮರಾ॥ ಕ್್ ೀ ಮೃತಂ ನಾನ್ತರಾತೀಹ ಮಾಮೃತ್್ೀ 

ತಂ ವದ್ಸವ ಹ (ಮೀ)’ ಇತ ಶ್್ ಿೀಕತರರ್ಸ್ಯೀತಥಂ ಯೀಜನಾ॥ ಚ್ೈದ್ಯ ಶಾಪಾಖಯ 
ರ್ ೀಗಹಾ ಚ್ೈದ್ಯಸಯ ರತಕ್ತಮಣಿೀವಿವಾಹ್ೀ ಪರಸಕ್್ುೀ ತದಿವನಿಘಟನಾರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ 
ಪರತರತಕ್ತಮಣಿೀದ್ೀವಾಯ ದ್ತುಪತ್್ರೀ ತದಾ ಅವತೀಣ್ೀಯನ್ ಮರಾ ನಿೀತ್್ೀ ಸತ ಮಯಿ 
ಕತರದ್ಾೀನ್ ಚ್ೈದ್ಯೀನ್ ಭ್ೈಷಾಯಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಯಸಯ ಮಮ ರ್ಾಃ ಶಾಪ್ೀ ದ್ತುಾಃ, ತಸಯ ಶಾಪಾಖಯಸಯ 
ರ್ ೀಗಸಯ ಹತ್ಾಯ ವ್ೈದ್ ಯೀರ್ಂ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರ್ಯತಾಃ ಮಮ ಆದ್ಯನೌು (ಆದಿ-ಅನ ುೌ) 
ಹೃತವಾನ್, ಅತಾಃ ಮಹಯಂ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೈದ್ಯಸಯ 

ರ್ ೀಗಮಾತರನಿವಾರಕತವಮ್॥ ಅಸಯ ತತ ಉತಾತುವಿನಾಶನಿವಾರಕತವಮಧಿಕಮಿತ 

ಭಾವ್ೀನ್ ಚ್ ೀದ್ಯಮಿತತಯಕುಮ್॥ ಚ್ೈದ್ಯಸ್ತಥತಕ್ಾಲ್ೀ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಮವತ್ಾರಾಭಾವ್ೀ 
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ಚ್ೈದ್ಯಶಾಪಾಸಮಾವಾತ್, ತಚಾ್ಪ್ೀಕ್ಾಯ ತದಾನಿೀಮವತ್ಾರಸ್ತದಿಾಾಃ॥ ಕ್್ೀನ್ ಔಷ್ಧ್ೀನ್ೀದ್ಂ 
ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕೃತವಾನ್? ಇತಯತ್್ ೀ ಭ್ೈಷ್ಜಯಮಿತಯಭಿಹಿತಮ್॥ ಮಹಯಂ ಭ್ೈಷಾಯಾಃ 

ಪರತಪರಸಾದಾಖಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಸಾದಾಖಯಂ ಭ್ೈಷ್ಜಯಂ ಕೃತವಾನ್। 
ಲ್ ೀಕವಿಲಕ್ಷಣಭ್ೈಷ್ಜಯ ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಪರಭತಾಃ॥ ಭ್ೈಷ್ಮೀಪ್ರೀಷ್ಯಸಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ೀ ಕ್್ ೀ 
ಹ್ೀತತರಿತಯತಾಃ ತತಾತತ್ಾವದಿತ ದ್ ಯೀತಯಿತತಂ ಕೃಷ್ಣಪರಸಾದಾಖಯಮಿತ್ಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವ 

ಭ್ೈಷ್ಮೀಪತ ಪರಸಾದಾಖಯಮಿತತಯಕುಮ್॥ ಚ್ೈದ್ಯಶಾಪಕ್ಾರಣಿೀಭ ತಸಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರತ 
ರತಕ್ತಮಣಿೀ ಪತರನ್ರ್ನ್ಸಯ ಪರದ್ಶಯನಾರ್, ಭ್ೈಷ್ಮೀ ಭಕುಸ್ಯೀತ್ಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವ 

ಭ್ೈಷ್ಮೀಪ್ರೀಷ್ಯಸ್ಯೀತತಯಕುಮ್। ಅತರ ಭ್ೈಷಾಯಾಃ ಪತರಿತಯಸಮಸುತಯೀಕ್ಾಯ ಭ್ೈಷಾಯ 

ಇತಯಸಾಯವೃತುರಭಿಪ್ರೀರ್ತ್್ೀ॥ ತಥಾಚ್ ೀಕುರಿೀತ್ಾಯ ಭ್ೈಷಾಯಾಃ ಪತಪರಸಾದಾಖಯಮಿತ 

ಭ್ೈಷಾಯಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಯಸ್ಯೀತ ಚಾನ್ವರ್ಸ್ತದಿಾಾಃ॥ 
ಭ್ೈಷ್ಮೀಪತಯಭಿನ್ನೀನ್ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಣಾ ಸವಪತನೀಪ್ರೀಷ್ಯೀ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದ್ಯೀಗಯಮಪ 

ಪರಸಾದಾಖಯಂ ಭ್ೈಷ್ಜಯಂ ಕೃತಂ ಕ್ತಮಿತಯತ ವ್ೈಷ್ಮಯರಹಿತ ಇತತಯಕುಮ್॥ ತಥಾ ಚ 
ಯೀಗಯಮೀವ ಕೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ಭ್ೈಷ್ಜಯಂ ಕೃತಮಿತ ಭಾವಾಃ॥ ಆದ್ಯನಾುಭಾವಸಯ 

ಸವಯಸಾಧಾರಣಾಯತ್ ಕ್ತಂ ಚ್ ೀದ್ಯಮಿತತಯಚಯತ ಇತಯತಾಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಇತ್ಾಯದ್ತಯಕುಮ್॥ 
ಶ್ರೀಮನ್ ಇತಯಧಿಕ್ಾರಿಸಮಬೀಧ್ನ್ಮ್। ಚ್ ೀದ್ಯಮಿತ ಮರಾ ಅನ್ೃತಂ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀ। 
ಕರ್ಂ ನಾನ್ೃತಮಿತಯತಾಃ ಕ್್ ೀ ಮೃತಮಿತತಯಕುಮ್॥ ಮೃತಮಿತತಯಪಲಕ್ಷಣರಾ ಜನಿರಪ 

ಗೃಹಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ಚ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಾಂ ಋತ್್ೀ ಕ್್ ೀ ಮೃತಂ ಜನಿಂ ಚ ನಾನ್ತರಾತ ಮೀ 
ತಂ ವದ್ಸವ, ನ್ ಕ್್ ೀಪ ರ್ತ ಅತ್್ ೀ ಜನಿಮೃತಯಭಾವಸಯ ಸಾಧಾರಣಾಯಭಾವಾತ್ ತಂ ಚ 

ಮಮ ಕೃತವಾನಿತ ಚ್ ೀದ್ಯಮಿತತಯಕುಂ ನಾನ್ೃತಮಿತ ಭಾವಾಃ। ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ 
ಋಜತತ್ಾವತ್ ‘ನಿಷಾೆಸರ್ನ್ ಪರಮಸೌ ಭಗವಾನ್ ವಿವ್ೀಶ’ ಇತತಯಕುರಿೀತ್ಾಯ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಣಾಂ ಅವತ್ಾರವತ್ ಲ್ ೀಕಜನಿವಿಲಕ್ಷಣಮವತರಣಮಙಚುೀ-

ಕರಣಿೀರ್ಮ್॥ ಸಶರಿೀರಾಣಾಂ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪರವ್ೀಶಶಚ ಐತಹಯಸ್ತದ್ಾಾಃ। ತಥಾಚ 
ಲ್ ೀಕಸಾಧಾರಣ ದ್ೀಹಯೀಗ ಲಕ್ಷಣ ಜನಿಮೃತೀ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯವನ್ನಸು ಇತ ಜ್ಞಾತವಯಮಿತ್್ಯೀವಮಾದಿೀನಿ ಪರಮೀರಾಣಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ 

ಭಾಷ್ಯನ್ುೀ॥ 

ಏವಮಷ್ಟಮೀ ಅಧಾಯಯೀ ‘ತತಙ್ುಭದಾರನ್ದಿೀತೀರ್ೀ ಗಙ್ಗುಸಙ್ಗುತ್ ಸತಪುಣಯದ್ೀ। 
ಮಙ್ುಲಾರ್ಯಂ ಪತೄಣಾಂ ಚ ಸಾವಂ ಗಾಂ ದಾವದ್ಶನಿಷ್ೆದಾಂ॥ ದ್ತುವಾನ್ ವಿತುಪೂವಯಂ 
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ಮೀ ಮತ್್ ುೀಽಪ ಸವಹಿತ್್ ೀಽಪ ಚ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಕಶಚನ್ ಭಕುಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಭ ಮಿಂ 

ದ್ತುವಾನಿತತಯಚಯತ್್ೀ॥ ಏತ್ಾದ್ೃಶ ದಾವದ್ಶನಿಷ್ೆದ್ ಭ ಮಿದಾನ್ಂ ತತ ತತಙ್ುಭದಾರತೀರ್ೀ 
ತೀರ್ಯರಾಜ ಪುರನಿಕಟ್ೀ ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯದಾವರಾ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಮತ್್ ರೀಕು 

ಲಕ್ಷಣಕ್್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿದ್ಾಕ್್ುೀನ್ ಕೃತಮಿತ ಸವಯಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಾಮ್॥ ಅತರ ಭ ದಾ(ತೃಾಃ) 
ತತಮಯತುತವಂ ವಿದಾಯಧ್ನಾಭಾಯಂ ಸವಹಿತತವಂ ಸನ್ದೀಹಹಿತಕತೃಯತವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಂ 

ಜ್ಞ್ೀರ್ಮ್॥ 

ತಥಾ ‘ಹಿಮವತಾವಯತಂ ಗತ್ಾವ ಸತಮಹತಾವಯಣಿ ಸತಫಟಮ್॥ ಆಗಮಂ 

ಪವಯತಸ್ ಯೀಧ್ವಯಮನ್ಮತಾವಯತ್್ ೀಽಪ ಮಾಮ್॥ ತದ್ಾಸ್ ುೀಪರಿ 

ಮದ್ಾಸುಮದಿರ್ ೀಪಾಯದ್ರ್ೀಣ ಚ॥ ಋದಿಾಮದಿಾಮವದ್ುೀಹಮಾರತಹಂ ಬೃಹದ್ತನ್ನತಮ್॥ 
ತ್್ೀನ್ ಸಮ ಾಜಿತಶಾಚಹಂ ಮೀನ್ಕ್ಾಸಂರ್ತತ್್ೀನ್ ಚ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಹಿಮವತಾವಯತಂ ಪರತ 

ಗಮನ್ಂ ಪವಯತ್ಾಭಿಮಾನಿದ್ೀವ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಪೂಜನ್ಂ ಚ ಜಾತಮಿತ। 
ತಥಾ‘ಮದಿವಮಾನ್ಮಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ನಿಮಿಷಾಧ್ೀಯನ್ ಚ ದ್ತರತಮ್। ವಿರಿಞ್ಚ ಲ್ ೀಕಪರ್ಯನ್ುಂ 

ಧಾವತೀತಯಧಿರ್ ೀಪಯ ಮಾಮ್॥’ ಇತ್ಾಯದಿನ್ ಗತರತರಾಜಾನಾಂ ವಿಮಾನ್ೀನ್ 

ದ್ೀವಲ್ ೀಕಸಞ್ಚರಣಮಹಿಮಾ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥ 

ತಥಾ ‘ಅಹಂ ನ್ಕ್ಷತರಮಧ್ಯಸಥಾಃ ಸತಕ್ಷ್ೀತ್ಾರಣಿ ಪರಕ್ಾಶರ್ನ್॥ ತತ್ ಕ್ಷ್ೀತರವಾಸ್ತನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ 
ಭಿಕ್ಷಾಮಾತರಂ ದ್ದ್ತಶಚಮೀ॥ ಇತ ತ್್ೀಷಾಂ ವದ್ನಿನತಯಂ ತನ್ಮದ್ಯಸ್ ಥೀ ಭವಾಮಿ ಚ॥ 
ಮತ್್ುೀಜಸಾ ತರಸಾೆರಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತ್್ೀಜಸಾಮಭ ತ್॥ ರ್ಥಾ ಸ ರ್ಯಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ 

ತ್್ೀಜಸಾಂ ಚ ತರಸೃತಾಃ॥ ಸಾಯತಾಶಯತ್ಾಂ ಚ ನ್ೀತ್ಾರಣಿ ಮತಷ್ಣನ್ ವಿಷಾಣವಜ್ಞರಾ 

ಸದಾ॥’ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ನ್ಕ್ಷತರಮಣಡಲಸಥತವಂ, ಗತರತರಾಜತ್್ೀಜಸಾ 
ಸವಯತ್್ೀಜಸಾಂ ತರಸಾೆರಶಚ ಭವತೀತ್ಾಯದಿಕಂ ಪರಮೀರ್ಮಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ 

ಪರತಪಾದಿತಮ್॥ 

ನ್ವಮೀ ‘ಮಾಂ ಪೌರಢಭಕ್ತುಸಮ ಬಣಯಮಾರ್ ೀಪಯ ಗರತಡ್ ೀಪರಿ। ಜಗಾಮ 

ನಿಮಿಷಾಧ್ೀಯನ್ ಮೀರತಮ ಧಿನಯ ಸವಮನಿದರಮ್॥ ತಸಾಮನ್ಮನ್ದರಗಂ ಪಾರಪ ಸತನ್ದರಂ ಸವಸಯ 
ವಿಗರಹಮ್॥‘ತಸಾಮದ್ಪ ರ್ರೌ ಶ್ವೀತದಿವೀಪಂ ಮಾಮಧಿರ್ ೀಪಯ ಚ॥ ಪೀತ್ಾಮಬರಧ್ರಾಃ 

ಸರಗಿವೀ ಶ್ರೀಪತಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸಾಂ ಪತಾಃ॥ ಶ್ವೀತದಿವೀಪಾದ್ಪ ಪಾರಪ ಪಿಕ್ಷದಿವೀಪಂ 

ಸತಪಾವನ್ಮ್॥ ಅಪಾಮಾತ್್ೀಶ್್ ಚೀಕಕಣ್ಠೀ ವಿಪತ್್ೀಶಾಚವರ್ ೀಪಯ ಮಾಮ್॥ ಗರತತ್ಾಮನ್ಂ 
ಸಮಾಹ ರ್ ಮಾನ್ರ್ನಿನದ್ಮಬರವಿೀತ್॥ ಮಘ ೀನಾಮೃತಮಾನಿೀರ್ ಮಾಮಕಸಯ 
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ಮತನ್ೀದಿಯಶ। ಇತತಯಕುಾಃ ಸ ತತ ನ್ತ್ಾವ ಚ ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀ ವಿಹಾರ್ಸಾ॥ ಗತ್ಾವ 
ಸವಗಯಪತ್್ೀಸುಚಚ ಹಯಮೃತಂ ಪಾರಪ ಸತವರಾಃ॥ ಆದಾರ್ ಗರತಡಾಃ 

ಪೌರಢಶ್್ ಚೀಡಿಡೀಯೀಡಿಡೀರ್ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್॥ ಆಢಕ್್ೀನ್ ಮಿತಂ ಷ್ ೀಢಾ ಪರರ ಢಂ 

ಪೌರಟಸ್ತಥತಮ್॥ ಪಾರ್ರಾಮಾಸ ಮಾಂ ಪಾಪರಹಿತಂ ಪಹಿತಂ ಕರ್ೀ॥ 
ಸಾಥಪರಾಮಾಸ ಪಾದಾಗ್ರೀ ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಶ್ೀಷ್ಮತಂ ಚ ರ್ತ್॥ ದಿವಯಂ ತದ್ಪ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ 
ಗ್ ೀದ್ ೀಹನ್ಕರ್ೀಣ ಚ॥ ಮಾಂ ಗ್ ೀಸವ್ೀ ಗ್ ೀಸವ್ೀ ಚ ಪಾರ್ರಾಮಾಸ 

ನ್ೀತರಮ್॥ ಮಮಾಮೃತಪಾರಶನ್ಂ ಚ ಯೀ ಶತರಣವನಿು ನ್ರಾ ಭತವಿ॥ ಅಮೃತಪಾರಶನ್ಂ 

ಕೃತ್ಾವ ತವಮೃತತವಂ ಭಜನಿು ತ್್ೀ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಹರಿಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನ್ ಗರತಡ್ ೀಪರಿ 
ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ಮೀವಾಯದಿಸಥ ಸವಸದ್ಮ ನಿನ್ಯೀ ಗತರತರಾಜಾನ್ ಅಮೃತಂ ಚ 

ಪಾರ್ರಾಮಾಸ್ೀತ್ಾಯದಿಕಮ್। 

ತಥಾ ‘ಇನಾದರಣಿೀ ಮಾಂ ಸಮಾನಿೀರ್ ಚ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹ ಮನಿದರಮ್। ಉಪ್ೀನ್ ದರೀಪ ತದಾ 

ಚಾಪುಶ್ಚೀನ್ದರೀಣ ಸಹ ಚ್ೀಕ್ಷಿತತಮ್॥ ಭದಾರದ್ೀವಿೀ ಸಮಾರ್ತಕುಾಃ ಸವಭದಾರರ್ಯಂ ತದ್ೈವ 

ಮಾಮ್॥ ಭದಾರಸನ್ೀ ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ಭದಾರಮಾರಾತಯಕ್ಾಂ ವಯಧಾತ್॥ ಅರತನ್ಾತೀ 
ಸಮಾರ್ತಕ್ಾು ವೃನಾದವನ್ೀ ಕೃತಂ ತವಮಾಮ್॥ ಸವಮನಿದರ್ೀ ಸಮಾಧಾರ್ ಚ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹ 

ಚಾಚಯರ್ತ್॥ ಏವಂ ಸವಾಯಶಚ ದ್ೀವಾಯಸಾುಾಃ ಪತಭಿಸಯಹಮನಿದರಮ್॥ ಮಾಂ 

ಸಮಾನಿೀರ್ ಚಾನ್ಚತಯವೃಯನಾದವನ್ ಕೃತಂತವಮಾಮ್॥ ತಸಾಯತಯವಮನಿದರ್ೀ ಸವ್ೀಯ 

ವೃನಾದವನ್ಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಮ್॥ಪರಕತವಯನ್ುವಚಯನ್ಂ ಸಮಯಗಾರಾತ್ಾಯಯಚಚ ಸಮನಿವತಮ್॥’ 
ಇತಯನ್ೀನ್ ಶಚಾಯದಿ ದ್ೀವಿೀಭಿಾಃ ಸವಸವಮಙ್ುಲಾರ್ಯಂ ಸವಸವಮನಿದರ್ೀ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಸಯ 

ಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ಸಹ ಪೂಜಾ ಅಕ್ಾರಿ॥ ತಸಾಮತ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವ್ೈಯರಪ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಸಯ 
ಪೂಜಾ ಕ್ಾಯೀಯತ್ಾಯದಿಕಂ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥ 

ಕ್ತಂ ಚ ‘ಆಚಾಯೀಯಷ್ವಪ ತ್್ೀಷ್ವತರ ಮಧಾವಚಾರ್ಯಾಃ ಪರ್ ೀಮತಾಃ॥ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ 
ಹರಿಾಃ ಸತರ್ ೀತುಮಾಃ ಪೂವ್ೀಯಷ್ವಥಾಯಚಾರ್ಯಮತ್್ೀಷ್ತ ತನ್ಮತಮ್। ಗತರತಷ್ವಪೀಹ 
ಪರವರ್ೀಷ್ತ ಗೌರವಾತ್ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಾಃ ಸವಯಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ತದಾವಕ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಣಾಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯತವಂ ತನ್ಮತಸ್ ಯೀತುಮತವಂ ಚ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ 
ತಥಾ‘ಅಹಂ ಬರಹಾಮಸಯಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತೀತ ಯೀ ವಕ್ತು ಹಿಂಸಕಾಃ॥ ಸವಹಿಂಸಾಂ ಬಾರಹಮಣ 
ಬರಹಮಣಾಯರ್ ೀಪರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ॥’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಅದ್ವೈತಮತಸಯ 

ಪಾಪಸಾಧ್ನ್ತವಮತಚಯತ ಇತ್ಾಯದಿೀನಿ ಬಹ ನಿ ರಹಸಾಯನಿ ನಿಗದಿತ್ಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ನದಾಾಾಯೀ॥ 
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ದ್ಶಮೀ ‘ಗಣ್ೈಾಃ ಸ ನಾರಾರ್ಣಭ ತನಾರ್ಾಃ ಸಮನಿವತಾಃ ಕಣಯವಿಕಣಯ ಸಂಜ್ಞ್ೈಾಃ॥ 
ಮಹಾಮಣಿೀನಾಂ ಬಹತಲ್ೈಾಃ ಸತಕ್ತೀಣಯಮೌಲ್ಲಂ ದ್ದೌ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಸ್ತಥರ್ ೀಭ ತ್॥ 
ಕತಬ್ೀರಕ್್ ೀಶಾದಾನಿೀತಂ ಶ್್ ೀಕ್ಾಪನ್ತದ್ಕ್ಾಮದ್ಮ್॥ ದ್ತುವಾನ್ ವಿತುಹಿೀನ್ಂ ಮೀ 

ಭ ತನಾರ್ಾಃ ಪರತ್ಾಪವಾನ್॥ ಕತಬ್ೀರ್ ೀ ದ್ತುವಾನ್ ನಾರಾರ್ಣಭ ತಸಯ ಹಸುಕ್್ೀ॥ 
ಸ್ ೀಪ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಪ್ರೀತಂ ಚಕ್ಾರ ಶತರಣತ ಪ್ೀತಕ’ ಇತಯನ್ೀನ್ 
ಭಾವಿರತದ್ರಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾ ನಾರಾರ್ಣ ಭ ತ್್ೀನ್ ಕತಬ್ೀರಕ್್ ೀಶಾದಾನಿೀರ್ 

ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಮೌಳಿದ್ಯತು ಇತಯಭಿಧಿೀರ್ತ್್ೀ॥ ನಾರಾರ್ಣಭ ತಸಯ 
ರತದ್ರಪದಾಧಿಕ್ಾರಿತವಂ ತತ ಕಣಯವಿಕಣಯಗಣಸ್ೀವಿತತ್್ವೀನ್ ಭ ತನಾರ್ಪದ್ವಾಚಯತ್್ವೀನ್ ಚ 

ಜ್ಞ್ೀರ್ಮ್॥ ತತ್ಾ ಆಧ್ತನಿಕರತದ್ರತ್್ವೀ ಮಾನಾಭಾವಾದಾಬವಿಮತಖಯಸಮಿೀರ 
ಶ್ರೀಗತರತಪರಿವಾರತರಾ ಸ್ತಥತಸಯ ಭ ತನಾರ್ಸಯ ಭಾವಿರತದ್ರಪದಾಧಿಕ್ಾರಿತವಸಯ 

ಚೌಚಿತ್ಾಯತ್ ತಥ್ೈವ ನಿಣಯರ್ಾಃ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ। ನಾರಾರ್ಣ ಭ ತಸಯ ಪಶಾಚಚರಾಯವತ್ 

ಚರಾಯ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ। ಸಾ ಚ ‘ಪಶಾಚಚರಾಯಮಚರದ್ತರದ್ ರೀವ್ೈವಿಷ್ಣವನ್ತಜ್ಞರಾ।’ ಇತ 
ಪುರಾಣವಚನಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ರತದ್ರಸಯ ಪಶಾಚ ಚರಾಯವತ್ ಚರಾಯ ವಾ ಸಾಯತ್ 

ನಾರಾರ್ಣಭ ತಸಮಬನಿಾ ಪರಮರ್ಗಣಚರಾಯವ್ೀತ ನ್ ಕಶ್ಚದಿವರ್ ೀಧ್ಾಃ॥ 

ಕ್ತಂ ಚ ‘ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ವೃನಾದಾಃ ಸನಿುೀಹ ನ್ನ್ದನ್॥ ಮತಕತನ್ದಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ತ್್ೀ 

ವಿನ್ದನ್ಯನಿಶಮಞ್ಜಸಾ॥ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಭವಾಃ ಶಕ್್ ರೀ ವಕರತತಣಡಾಃ ಸತರ್ೀಶವರಾಃ॥ ಗರತಡಾಃ 
ಶ್ೀಷ್ಭಾಷ್ಯಜ್ಞಾಃ ಸಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸ್ ೀಮಭಾಸೆರೌ॥ ಮಿತ್ಾರವರತಣಕ್ಾರತಣಯ ವಿಷ್ರಾಶಚ 

ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ॥ ಸತತ್ಾರಮಶರಣಂ ಪಾರಪಾುಾಃ ಪೂಷಾಪಷಾಟದ್ನ್ಸುಥಾ॥ ಏತ್್ೀ ಚಾನ್ಯೀ ಚ 
ಬಹವೀ ಬಹತಮಾನ್ ಪುರಸಯರಾಾಃ॥ಕತಹ್ೀಯೀಗ್ೀ ಚ ಸತಹತತಮಗಿನಂ ಕೃತ್ಾವ ಧ್ನ್ಂ 

ದ್ದ್ತಾಃ॥ ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಶಚ ಸೌಪಣಯಶತರತಜ್ಞ್ೀಭಯಶಚ ಪವಯಣಿ॥ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಪುಣಾಯಹ್ೀ 
ಸಸತನಧ್ಯವಲವಾರಿಣಿ॥ ಕರಂ ಸ್ವೈರಂ ವಿರಞ್ಜಚದಿ ಋಭವೀ ರತನಸಞ್ಚರಾನ್॥ 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ವವೃಷ್ತಾಃ ಹಷ್ಯಪೂಣಾಯಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಗತರತರಾಜವೃನಾದವನ್ೀ 

ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ೀವಾವಾಂ ಸನಿನಧಾನ್ಂ ವತಯತ್್ೀ॥ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಪ ಪವಯಕ್ಾಲ್ೀ 

ಶ್ರೀಹರಿಪೂಜಾಂ ಅಗೌನ ಕೃತ್ಾವ ಧ್ವಳಗಙ್ಗುಸಾನನ್ಂ ಚಕತರಾಃ। ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ಕರಂ 
ದ್ದ್ತರಿತ್ಾಯದಿ ಮಹಾಮಹಿಮಾ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ। ಅತರ ಬರಹಮಣಾ (ಸಹ) ಕರಸಮಪಯಣಂ 

ಸಮೀಷ್ತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೀಷ್ತ ಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಕೃತಮಿತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 
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‘ಸಾನನಾರ್ಯಂ ಗಚತ್್ಾಂ ಸಾನರ್ತಬನ್ಾನಾದಿವಿನಾಶನ್ಮ್॥ ಶ್ಶಾನತ್ ಕೃತ್್ೈನ್ಸಾಂ ನಾಶಂ 
ಕರ್ ೀತ ಪರಶನಮಾತರತಾಃ॥ ಏವಂ  ವಿಧಾಸಮತೃತ ವ್ೈಭವಾನಿವತ್ಾ 

ಭ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೈನ್ಯರದ್ೀವಪೂಜಿತ್ಾ॥ ಕೃತ್ಾನ್ುಮಾಗಯಂ ತವವಗಾಹನ್ ೀತತಯಕ್ಾನ್ 

ಸನಾುರರ್ತ್್ಯೈವ ಹರ್ೀಾಃ ಸತತ್ಾನಿವತ್ಾ॥ ಏತಚಿ್ತರಂ ಕಲ್ಲಮಲ್ೈಾಃ ಕಲತಷ್ಮೀಕೃತಮಾನ್ಸಾಾಃ॥ 
ನ್ ಜಾನ್ನಿು ನ್ರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕಲೌ ಭ ತಲವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥ ಏವಂ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಸದ್ವೃನಾದ 

ಏವ ಭ ತಲ್ೀ॥ ಜಾನ್ನ್ಯನ್ನ್ುಮಾಹಾತಯಂ ನ್ೀತರ್ೀ ಪಾಪಪೂರತಷಾಾಃ॥’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ಧ್ವಲಗಙ್ಗುಸಾನನ್ಂ ಮಹಾಪಾಪಪರಿಹಾರಕಮ್॥ ಪಾಪಷಾಠ ಅಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ನ್ 
ಜಾನ್ನಿು॥ ಏವಮೀವ ಶ್ರೀವೃನಾದವನ್ಮಾಹಾತಯಮಪ ಪಾಪಷಾಠ ನ್ 

ಜಾನ್ನಿುೀತ್ಾಯದಿಕಮಬರವಿೀತ್॥ ತಥಾ ‘ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಮೃಷಾಟಮನ್ನಂ ಮೀ ರಾವನ್ನ 

ಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ದಿವಜ॥ ತ್ಾವತತೆರತಷ್ವ ತವಂ ನ್ಕುವರತಂ ನಿರಶನ್ಂ ಮಮ॥ ಭತಙ್ಗಿವ ವಿಪರ 

ಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ವರತ್ಾದ್ನ್ಶನಾತುವ॥ ವರತ್್ೀನಾನ್ೀನ್ ನಿಷಾಾಪಸುವಮಭ ನಾಯತರ  
ಸಂಶರ್ಾಃ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ನಿರಶನ್ವರತಂ ಕತಯವಯಮಿತ್ಾಯದಿಕಂ 

ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥ ಇದ್ಂ ತತ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ ವಿಶವಪರರ್ತೀಥಾಯತಮಕ 

ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯತವದ್ಶಾರಾಂ ದ್ೃಷ್ಟಮ್॥ 

‘ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಮಮ ವ್ೀದ್ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ ಕ್್ ೀವಿದ್ತವಮಿಹ ಕ್್ ೀ ನ್ರ್ ೀ ಭತವಿ॥ 
ತವನ್ತಮಖ್್ೀನ್ತತ ಜರಾಮಿ ಮಾಯಿನ್ಂ ಪರೀಣರಾಮಿ ಕಮಲಾಪತಂ ಹರಿಮ್॥ 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ತವ ವ್ೀದ್ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ ಕ್್ ೀವಿದ್ತವಮಿಹ ಕ್್ ೀ ನ್ರ್ ೀ ಭತವಿ॥ ಜರ್ 

ಮದಾನ್ಾಪರವಾದಿದ್ನಿುನ್ಂ ಸ್ತಂಹವಿಕರಮಮದಿೀರಿತರ್ತಕ್ತುಭಿಾಃ॥ ಕತರತ ಸತಮಧ್ವಸಮರ್ಸಯ 

ನಿಣಯರ್ಂ ಮತರಸಾದ್ವಿಭವಾಪುಸತಮತ್ಾಯ॥ ತ್್ ೀಷ್ರ್ಸವ ಸತಜನಾಂಶಚಮಾಯಿನ್ಾಃ 

ಖ್್ೀದ್ರ್ಸಯ ಪರಮಾತಮಭಾವಿನ್ಾಃ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ 
ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಸಾವಮಿನಾಂ ಸಾವತಮವತ್ ಋಜತಮಾತರವ್ೀದ್ಯಗತಣವತ್್ವೀನ್ 

ಸವಸಾಮಯಮತಚಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ಚ್ೀತಥಂ ಯೀಜನಾ॥ ಹ್ೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಮಮ ಕ್್ ೀವಿದ್ತವಂ 

ಭತವಿ ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ರ್ ೀ ವ್ೀದ್, ನ್ ಕ್್ ೀಪ, ಕ್ತನ್ತು ಕ ಏವ ವ್ೀದ್। ಬರಹಮಪದ್ಯೀಗ್ಯೀ 
ಋಜತರ್ೀವ ವ್ೀದ್, ಇತ ಕ ಇತಯಸಾಯವೃತ್ಾಯಯೀಜನಾ, ಏವಮೀವ 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಪಕ್ಷ್ೀಪುಯತುರಾಧ್ಯಸಯ ಯೀಜನಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ॥ ಅತರ 
ಚಾತತರ್ಯಲಕ್ಷಣಗತಣಸಾಯನ್ಯೈದ್ತಯವಿಜ್ಞ್ೀರ್ತವ ಕರ್ನ್ೀನ್, ಲಕ್ಷಣರಾ ವಾ 
ಸಾಥಲ್ಲೀಪುಲಾಕನಾಯಯೀನ್ ವಾ ಸವಯಗತಣಾನಾಮಪ ಇತರಾವ್ೀದ್ಯತ್್ವೀ ಸತ ಋಜತಮಾತರ 
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ವ್ೀದ್ಯತವಲಾಭಾತ್ ತ್ಾದ್ೃಶಗತಣವತ್್ುವೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ವ್ೀದ್ವಯದ್ಯ 
ಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನಾಂ ಚ ಸಾಮಯಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮ್, ಇತ್ಾಯದಿೀನಿ ಪರಮೀರಾನಿ 

ನಿರ ಪತ್ಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ॥10॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತತ ‘ಧ್ವಜಸುಮಾೀ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ಠ ಭತಜಸುಮಾೀ ದ್ೃತ್್ ೀಮರಾ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 

ಧ್ವಜಸುಮಾಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಧ್ೃಯತ ಇತ್ಾಯದಿಕಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಧ್ವಜಸುಮಾಧಾರಣಂ ತತ 
ಸ್ ೀದಾಪುರಾಯಂ ತರವಿಕರಮಾಲರಾಗರಸಥಶ್ಲಾಧ್ವಜಸುಮಾಸಯ ಬಹತವಾರಂ ಸಾಥಪನ್ೀಪ 
ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ ಪಾತ್್ೀ ಅರ್ ತಸ್ತಮನ್ (ಹಂಸವಾಹನ್) ಗತರತರಾಜಪರತಮಾಕರಣ್ೀ ಸ್ತಥತ್್ ೀ 
ಭವತೀತ ಸವಪ್ನೀ ಸತ ತದ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಹಂಸರ್ತಕುಗತರತರಾಜಪರತಮಾಕರಣನ್ನ್ುರಂ 

ಸ್ತಥತ್್ ೀಭವದಿತ ಐತಹಯಸ್ತದ್ಾಮ್॥ ಏತದ್ಭಿಪಾರಯೀಣ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಪದ್ಯಂ ಪರವೃತುಮಿತ 

ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥11॥ ತಥಾ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಅಧಾಯಯೀ ‘ಮದ್ದತ್ಾುಚಾರ್ಯನಾಮಾನ ತತ ರ್ಾಃ 

ಕಶ್ಚದಾವ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ॥ ಬರಹಮಣಂ ನ್ ಭಣತಯನ್ಯಾಃ ಕತಣಪ್ೀನ್ ಕ್ತಮನ್ುರಮ್॥ 
ವೃನಾದವನ್ಪದ್ ೀಪ್ೀತ ತನಾನಮನೈವಾಹವರ್ನಿುವಮಮ್॥ ಯೀ ಚ್ೀಮಂ ನ್ ಭಣನ್ಯನಾಯಾಃ 

ತ್್ೀ ಚ ಮದ್ ದರೀಹಿಣಾಃ ಸದಾ॥’ಇತಯನ್ೀನ್ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜದ್ತು 
ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯನಾಮಾನ ಅವಯವಹರಣ್ೀ ಗತರತರಾಜದ್ ರೀಹಿತವಂ ಭವತೀತ 

ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ 

ತಥಾ ‘ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ತರವಾಚಾಪ ಮಯೀಚಯತ್್ೀ॥ ವಿಪಾರನ್ುರಾಯಮಿಣಾ 
ಚ್ೀರ್ಂ ಸತೃತಶಚ ಮರಾ ಕೃತ್ಾ’ ಇತಯನ್ೀನ್ೀದ್ಮಾಖ್ಾಯನ್ಂ 

ವಿಪಾರನ್ುಗಯತಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈರ್ೀವ ಕೃತಮಿತ ಶಪರ್ಪೂವಯಕಂ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ ಕ್ತಞ್ಚ 
‘ಸವಪನಸತಯತವವಾದ್ೀನ್ ಜ್ೀತತಮಿಚ್ನಿುವಾದಿನ್ಮ್॥ ಯೀ ತತವವಾದಿನ್ಾಃ 
ಸವ್ೀಯತವಙಚುೀಕತವಯನ್ತು ಮತೃತಮ್’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ‘ರ್ದಾವಪ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ 

ಬ ರರಾತ್ ದ್ೀವತ್ಾ ವೃಷ್ಭ್ ೀಪ ವಾ॥ ಸವಪನಸಥಮರ್ವಾ ರಾಜಾ ತತ್ ತಥ್ೈವ 
ಭವಿಷ್ಯತ’ ಇತ ಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶಾ, ಸವಪನಸತಯತವವಾದಿಭಿಾಃ ಸವ್ೈಯರಪ 
ಸವಪನಸಾಯಸಾಯಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಸತಯತವಮಙಚುೀಕರಣಿೀರ್ಮಿತಯಪ ಜಗಾದ್ೀತ್ಾಯದಿಬಹ ನಿ 

ಪರಮೀರಾಣಿ ನಿರ ಪತ್ಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ॥12॥ 

ತಥಾ ತರಯೀದ್ಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಆಚಾರ್ಯಶಬದಪರವೃತ್ ುೌ ನಿಮಿತುಂ ಚಾಸ್ತು ಬಾರಹಮಣ್ೀ॥ 
ಮಮಾಪೂವಯ ಗತಣಾನಾಂ ಚ (ತತ) ಪರವಕೃತವಂ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ 
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ಬಾರಹಮಣಸಯ ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯಶಬದಪರವೃತುನಿಮಿತುಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಏವಮಾದಿೀನಿ 

ಪರಮೀರಾಣಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ಚ್ ೀದಿತ್ಾನಿ॥ 
ತಥಾ ಚತತದ್ಯಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಯೀಜಾಯನಿಪೂಜಯ ಸತತಾತರರಾಗದ್ವೈಷೌ  ಚ ನ್ೈವ ಮೀ’ 

ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಗತರತರಾಜಾನಾಂ ರಾಗದ್ವೀಷಾಭಾವ ಉಚಯತ್್ೀ॥‘ಹ್ೀ ಕ್್ೀಶವ ತವಂ ತ್್ ೀಕಸಯ 
ಸಾಮರಕಾಃ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಭವ’॥‘ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಭಕ್ಾಯಖಯಸಖಿಭಿಾಃ ಸತಖಮೀವ ಚ॥ 
ಪಾರಪುನರಾಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೈಮೀಯ  ಚಾಪುನರಾಚ್ ್ೀಭನ್ಂ ನ್ರಾಃ॥ ಇತಯಹಂ 

ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಂ ವ್ೀದ್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಸಂಸತುತಮ್॥ ಕೃತ್ಾವ ಕೃತ್ಾವ ಪಾರರ್ಯರಾಮಿ ದ್ೃಷಾಟವ 

ದ್ೃಷಾಟವ ತಮವಯರ್ಮ್’॥  ಇತಯನ್ೀನ್, ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ೀನ್ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಶತಭಂ ಭವ್ೀದಿತ 

ಶ್ರೀಹರಿಂ ಪರತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ಪಾರರ್ಯಯತ ಇತ್ಾಯದಿೀನಿ ಜಗಾದಾಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ॥14॥ 
ತಥಾ ಪಞ್ಚದ್ಶ್ೀ‘ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಮಮ ಸತತಸಯ ಕೃತ್ಾರ್ಯತ್ಾಂ ಚ ಶತರತ್ಾವ ತತ 

ಮತೃತಶತ್್ೈವಿಯತತ್ಾರ್ಯ ಪೂತ್್ೈಾಃ॥ ಸನ್ ುೀಷ್ಸನ್ುತಮರ್ ಪರರ್ರಾದ್ಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ 
ತವತ್್ ುೀಷ್ತಸುದಿತರ್ೀಪ ಸನ್ ುೀಷ್ಮತ್ಾಾಃ ಸತಯಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಸ್ತೀತ್ಾಪತನಾಮಕಭಕುಕ್್ೀನ್ 
ಕತಯವಯಮತಕ್ಾುವ ತಸ್ತಮನ್ ಏವ ಪರಕರಣ್ೀ ‘ಮದ್ರಞ್ಚಜತ್್ೀ ಚ ಹೃದ್ಯೀ ವರದ್ಂ ಹರಿಂ ತಂ 

ಸಂಸಾಥಪರಾದ್ಯ ಸದ್ನ್ಂ ಮದ್ನಾಭಿರಾಮಮ್॥ ಮನ್ಮನ್ರತನ್ರವಿಧಿಭಿಾಃ ಕತರತ ವಾರಿಧೌ 

ರ್ಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಚ ಶ್ೀಷ್ಶರ್ನ್ೀ ಪರಮಸಯ ಪೂಜಾಮ್॥ ಏವಂ ತದಾಾಾನ್ಮಾನ್ೀನ್ ಗಾನ್ಂ 
ಕತರತ ಗತರ ದಿತಮ್॥ ಮಾ ಸಂಸಾರಭರ್ಂ ಧಿೀರ ವರದ್ ೀಸ್ತಮ ತವಾದ್ರಾತ್॥’ 
ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ ಸನಿನಧಾನ್ವದ್ಾೃದ್ಯೀ ಶ್ೀಷಾಸನ್ಂ ಹರಿಂ ಸಮ ಾಜರ್॥ ತವ 
ಸಂಸಾರಭರ್ಂ ನ್ ಭವತೀತ ಸ್ತೀತ್ಾಪತಂ ಪರತತಯಚಯತ್್ೀ॥ ಸಂಸಾರಭರ್ಪರಿಹಾರಾರ್ಯಂ 

ಹೃದ್ರ್ಸಥಶ್ರೀಶ್ೀಷಾಸನ್ಮ್ ಪೂಜರ್ ಇತ ಭಾವಾಃ॥ ಅತರ ಸದ್ನ್ ಶಬ್ದೀನ್ ಸನ್ ಅನ್ ೀ 
ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ಪೂಜಕತ್್ವೀನ್ ರ್ಸ್ಯೀತ ವುಯತಾತ್ಾಯ ಮತಖಯಪಾರಣಾವತರಾಭ ತ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಿತಾಃ ಶ್ೀಷಾಸನ್ ೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ॥ ತ್ಾದ್ೃಶ ಹರಿಪೂಜಾ ಮಹಿಮಾನ 

ತತರಾಯಶರಮಸಯ ಪಾರಪುತ್ಾವತ್ ಸಂಸಾರಭಿೀತಸ್ುೀನ್ ಪರಿಗತ್್ೀತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 
ಏವಮಾದಿೀನಿ ರಹಸಾಯನ್ತಯದಿತ್ಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ॥15॥ 

ಷ್ ೀಡಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಪೂವಯನ್ತು ಭಟಾಟರ್ಯಸಯ ಭರಷ್ಟಬತದ್ಾೀಾಃ ಕದಾಚನ್॥ ನ್ಷಾಟಸ್ತೀತ್ 
ದ್ೃಷ್ಮಟರ್ೀಕ್್ೈವ ವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಶಙ್ೆರಾ॥ ತದ್ವತೆಮಲನಾಭಸಯ ಸಮಲಸಯ 

ಸತದ್ತಮಯತ್್ೀಾಃ॥ ಶಮನ್ಂ ಚಾಸ ಸನ್ನೀತರಂ ದ್ಮನ್ಂ ರಾಸಯತ್್ೀ ರ್ಮಾತ್॥ ಅರ್ಂ ನ್ 

ತಮಮಣಾಃ ಪ್ರೀಮಾಣ ಮದಾವಣಿೀಂ ಭಣತ್್ೀ ಗತಣಿನ್॥ ಕ್ಾಣವತ್ ಸರಣಿೀಂ 
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ರಾರಾನಾನಣತ್್ೀ ಪೂಣಯರ ಪಣಮ್॥ ತತಫಲಂ ಪಾರಪಯಾತ್್ೀ ಪುತರ ಸತಫಲಂ ನ್ೈವ 
ಪಶಯತ॥ ವಿಪರಫಲತುತರಶಾಚರ್ಂ ವಿಪರಲ್ಲಪುಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ॥ ಅನ್ೀಕರ ಪವನ್ುಂ ಮಾಂ 
ವಿನ್ೈಕತರರ ಪಮ್॥ ಮನಾಕ್ ಸ ಮನ್ತತ್್ೀ ವಿದಾವನ್ ಶೌನ್ಕ್್ ೀ ಭತವಿ ಜಾರ್ತ್್ೀ॥ 
ಏವಂ ನಿಾಃಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀರ್ಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಭಿಧ್ ೀಪ ಸನ್॥ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಂ ಮಾಂ ನ್ 

ಮನ್ತತ್್ೀ ಸತಶ್ರೀಮನ್ುಂ ಕದಾಚನ್॥ ನಿತಯಂ ಬಾರಹಮಣ ಸಮಬನಿಾ ಸತಯಂ ವಾಕಯಂ 

ಮಯೀದಿತಮ್॥ ಅತಯನ್ುಂ ಭಾರನ್ುಬತದಿಾಶಚ ಮನ್ುವಾಯ ತ್್ೀನ್ ಮತೃತಾಃ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ 
ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ತರರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೀ ಕಮಲನಾಭಸಯ 
ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನಾಪಾರಮಾಣಯಶಙ್ೆರಾ ವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಶಙ್ೆರಾ ಭಟಾಟಚಾರ್ಯಸ್ಯೀವ 

ದ್ೃಷ್ಮಟನ್ಯಷಾಟ ಆಸ್ತೀತ್॥ರ್ಮೀನ್ ನಿಗೃಹಿೀತಶಚ ಭವತ॥ ತಮಮಣಸತು ಅತಯಲಾಾಃ, 

ಕಮಲನಾಭವತ್ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಂ ನ್ ಭಣತ್್ೀ॥ ರ್ಮಸರಣಿೀಂ ಚ ಪಾರಪ್ನೀತ॥ 
ಅನ್ೀಕರ ಪತ್ಾವದಿಮನಾಮಹಾತಯಂ ನ್ ಜಾನಾತ॥ ತ್್ೀನ್ ಶತನ್ಕಾಃ ಸನ್ ಭತವಿ 
ಜಾರ್ತ್್ೀ॥ ತಥಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽಪ ಮಹಾಭಾಗಯವನ್ುಂ ಮಹಾಸಾಮರ್ಯಯವನ್ುಂ ಚ ನ್ 

ಜಾನಾತ॥ ಸ ಚ ದ್ರಿದ್ ರೀ ಭಾರನ್ುಬತದಿಾಶ್ಚೀತ್ಾಯದಿಕಮತಚಯತ್್ೀ। ತಥಾ ಚ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾಭಕ್ಾುಗ್ರೀಸರಾಣಾಂ ಕಮಲನಾಭಾದಿ ತರರಾಣಾಂ 
ಪದ್ಮನಾಭನಾಮವತ್್ುವೀ ಸತ ನ್ಷ್ಟದ್ೃಷ್ಮಟತ್ಾವದಿೀನಿ ತಮಮಣಣನಾಮವತ್್ವೀ ಸತಯತೀವ 
ವಿಪರಲಮಾಕತ್ಾವದಿೀನಿ ವ್ೀಙ್ೆಟರಮಣನಾಮವತ್್ವೀ ಸತ ಭಾರನ್ುಬತದಿಾತ್ಾವದಿೀನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ 

ಕರಮೀಣ ತತುದ್ವಾಕ್ತುಜ್ಞಾನಾರ್ಯಮತದಿತ್ಾನಿ ವ್ೀದಿತವಾಯನಿ॥ ತ್ಾನಿ ಚ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ತತುದ್ವಾಕ್ತು 
ಪರಿೀಕ್ಷಕ್ಾಣಾಮಾನ್ತಭಾವಿಕ್ಾನಿೀತ॥ ತಥಾ ‘ತವೀತುಮಸತೀಸ ತಕ್ಾಲ್ೀ ಚಿತರಂ ಕೃತಂ 

ಮರಾ॥ ಪೂವೀಯಕುವಾಕಯಸತ್ಾಯರ್ಯಂ ಸಾ ಪುತರೀ ಪುತರಕಾಃ ಕೃತಾಃ’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ 
ಪುತರೀತ್್ವೀನ್ ಗಭ್ೀಯಭಿವೃದ್ಾಸಯ ಕಸಯಚಿದ್ಾಕುಸಯ ಶ್ಶ್್ ೀಾಃ ಪುತರತ್್ವೀನ್ 

ಕರಣಲಕ್ಷಣಾಘಟತಘಟನಾಶಕ್ತುಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಏವಮಾದಿೀನಿ 

ಪರಮೀರಾಣಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ನಿರ ಪತ್ಾನಿೀತ॥16॥ 

ತಥಾ ಸಪುದ್ಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಸಂಸಾರಾಬ್ಾೀಶಚ ರ್ನ್ನೀತೃಹ್ ೀತೃವತ್ ಕಮಯವಾರಿಧ್ೀಾಃ॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರವತ್ ಪುತರಪೌತ್ಾರಣಾಂ ನ್ೀತರಂ ಸಜಾಜಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ॥ ತನ್ನಷ್ಟಮಾಸ್ತೀದ್ ಭರಷ್ಟೀ ಚ 
ಶ್ಷ್ಟವಲ್ ಿೀಕವಞ್ಚಕ್್ೀ। ತಹಿಯಭಟಟಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ದಾಷಾಟಯನಿುಕವಿರತದ್ಾತ್ಾ॥ ಇತ ಚ್ೀನ್ನಚ 
ತತ್ಾರಪ ದ್ೃಷ್ಮಟಶಬ್ದೀನ್ ಸೌಷ್ಠವಾತ್॥ ವಿಟಠಲಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಗರಾಂ ಸಾಷ್ಟಂ ಗಾರಹಯಂ ನ್ 

ಸಂಶರ್ಾಃ॥ ಉಭರಾಭಿಪಾರರ್ತಶಚ ನ್ೀತರ ಶಬಾದರ್ಯ ಉಚಯತ್್ೀ’॥ ಇತಯನ್ೀನ್ 
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‘ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀಕುಕಮಲನಾಭವಯಕ್ತುಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಪುನ್ರಪ ಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್್ೀ॥’ ತಥಾ 
ಚ್ೀತಥಂ ಯೀಜನಾ॥ ಸಂಸಾರಾಬ್ದೀಾಃ ಸಂಸಾರಸಮತದಾರತ್ ರ್ತ್ ರ್ಸಾಮತ್ ಸಜಾಜಾನ್ಂ 

ನ್ೀತೃನ್ರ್ನ್ಕತೃಯತ್ಾರಕಮಿತರಾವತ್। ಕಮಯವಾರಿಧ್ೀಾಃ ಹ್ ೀತೃವತ್ 
ನ್ೀತೃಫಲ್ಲೀಕರಣ್ೀನ್ ಪರವತಯಕಂ, ಪುತರಪೌತ್ಾರಣಾಂ ಕ್ಷ್ೀತರವತ್ ಕಲತರವತ್ 

ನ್ೀತೃಪರವತಯಕಮ್॥ ರ್ಥಾ ಕಲತರಂ ಪ್ೀಷ್ಣಾದಿನಾ ಪುತ್ಾರದಿಪರವತಯಕಂ, ತದ್ವತ್ 

ಇದ್ಮಪ ಪುತ್ಾರದಿದ್ತರಿತ ನಿವಾರಣದಾವರಾ ತತರವತಯಕಮಿತ ಭಾವಾಃ॥ 
ತಸಾಮದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀ ಕಮಲನಾಭಪರಕರಣ್ೀ ‘ಶಮನ್ಂ ಚಾಸ 

ಸನ್ನೀತರಂ’ ಇತಯತರ ನ್ೀತರಮಿತ ಶಬ್ದೀನ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥ ತ್ಾದ್ೃಶಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ 
ರ್ತವ್ೀಷ್ಣಧಾರಣ ಸಚಾ್ಸರಪಠ್ನಾದಿನಾ ಚ ಶ್ಷ್ಟವತ್ ಪರದ್ಶಯಯ ಲ್ ೀಕವಞ್ಚಕ್್ೀ 

ಅನ್ುಾಃಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ಾಯದಿ ಭರಷ್ಟೀ ಕಮಲನಾಭ್ೀ ನ್ಷ್ಟಮಾಸ್ತೀತ್॥ ಕ್ಾಲಮಹಿಮಾನ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ನ್ಯತ್ಾವತ್ ಕ್ತಂ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಅಭಿಧಿೀರ್ತ ಇತಯತ್್ ೀ 

ವಿಟಠಲಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಯಮಿತತಯಕುಮ್॥ 
ತಸಯ ವಿಟಠಲಜ್ಞಾನ್ನಾಶ್್ ೀ ನಾಮ ಮದ್ತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಟಠಲಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ಪರತಷ್ಮಠತಾಃ 

ಇತ್ಾಯಕ್ಾರಕ ಜ್ಞಾನ್ನಾಶ್್ ೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ॥ ನಾಶಸುವಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಿತ್ಾವತ್ ನ್ಷ್ಟಪಾರರ್ತವಮ್। 
ತದ್ಪ ತ್ಾದ್ೃಶಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಯಿೀಭ ತವಿಟಠಲಪರತಮಾದಾತೃಷ್ತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೀಷ್ತ, 
ತತರೀತ್ಾಯಸಾದ್ೀಷ್ತ ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯಪರಭೃತಷ್ತ ಚ ಕಮಲನಾಭಸಯ ದ್ ರೀಹಿತ್್ವೀನ್ 

‘ಅವಜ್ಞಾತ್ಾ ಗತರ ಣಾಂ ಚ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ನ್ ಸ್ತಧ್ಯತ’ ಇತತಯಕುರಿೀತ್್ಯೀತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 
ಪರತಮೀಪಾಸಕಸಯ ಪರತಮಾದಾತೃಷ್ತ ಭಕ್ತುಪೂವಯಕಮಿರ್ಂ ಪರತಮೈಭಿದ್ಯತ್್ುೀತ್ಾಯ-

ಕ್ಾರಕಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಿತ್ಾವದಿತ ಭಾವಾಃ॥ ಅತ್್ರೀತಥಮೈತಹಯಮ್॥ ಕಮಲನಾಭಸತು 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಂಸಾಥನ್ರ್ತಾಃ॥ ತತಯಂಸಾಥನ್ಪರತಮಾಮಠ್ದಾಹಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ಗಾಾ॥ 
ಪುನ್ಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾಾಃ ಪರತಮಾಂ ನಿಮಾಯರ್ ಶ್ರೀವಿಟಠಲಸನಿನಧಾನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರಯಿತ್ಾವ 

ದ್ತುವನ್ು ಇತ॥ ರ್ದಿ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀ ಕಮಲನಾಭಪರಕರಣಗತ ಶ್್ ಿೀಕಸಥ ನ್ೀತರಶಬದಸಯ 
ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ಯಾಃ ತಹಿಯ ತತ್್ ರೀಕುರಿೀತ್ಾಯ ಭಟಟಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ಭಾವಪರಧಾನ್ ೀಽರ್ಂ 
ದ್ೃಷಾಟನ್ುತ್್ವೀ ದಾಷ್ಟಯನಿುಕವಿರತದ್ಾತ್ಾ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಸಯ ಇತ ಶ್ೀಷ್  ಇತ ಚ್ೀನ್ನ ಚ ತತ್ಾರಪ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀಽಪ ದ್ೃಷ್ಮಟಶಬ್ದೀನ್ ಸೌಷ್ಠವಾತ್ ವಿಟಠಲಜ್ಞಾನ್ಂ ಗಾರಹಯಮ್॥ ಭಟಟಸಯ 
ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಸನ್ದೀಹಾತ್ ಸಮಿೀಚಿೀನ್ ಪರಮಾತಮಜ್ಞಾನಾಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ೀವ 

ದ್ೃಷ್ಮಟಶಬ್ದೀನ್ ಗಾರಹಯಮಿತ ಭಾವಾಃ। ತಹಿಯ ಕ್್ೀವಲಜ್ಞಾನ್ನಾಶ ಏವ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ ಕ್ತಮಿತಯತಾಃ 
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ದ್ೃಷಾಟನ್ುದಾಷಾಟಯನಿುಕಯೀಾಃ ಚಕ್ಷತನಾಯಶ್್ ೀಪ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತ 

ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮತಭರಾಭಿಪಾರರ್ಪಾರಪಕಶ್ಚೀತ್್ಯೀವಂ ಯೀಜನಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ॥ ತಥಾ ಚ 
ವಿಟಠಲಜ್ಞಾನ್ಶ್ನ್ಯ ಇತಯನ್ೀನ್ ಸ ಚಿತಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ ಪರತಷ್ಮಠತಶ್ರೀ-
ವಿಟಠಲಾಚಯಕತ್್ವೀಸತ ಗತರರಾಜದ್ ರೀಹಿತವರ ಪಂ ತಥಾ ಶ್ಷ್ಟವತ್ ಲ್ ೀಕವಞ್ಚಕತವಂ ಚ 

ಲಕ್ಷಣಮನ್ೀನ್ ೀಕುಮಿತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 
ಏವಂ ಲಕ್ಷಣ ಸ ಚನಾಯೈವ ಸವಯಜ್ಞಶ್ರ್ ೀಮಣಿ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ಸಾವರ್ತ್್ುೀ ಶಬದ 

ಪರಯೀಗ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜ್ಞಾನ್ಮಿತ್ಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವ ವಿಟಠಲಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಪಾರಯೀಜಿೀತ॥ ತಥಾ 
‘ಹ್ೀ  ತಮಮಣಣ ಶೃಣತಷಾವದ್ಯ ಭಣಸವ ತವಂ ಗತಣಾಧ್ಮ॥ ಮದಾವಣಿೀಂ ಶ್್ ಿೀಕಸತಶ್ರೀಣಿೀಂ 

ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಚ ವಣಿಯತ್ಾಮ್॥ ನ್ ೀ  ಚ್ೀತ್ಾುವಂ ಪರತರಾಸಯನಿು ಶ್ೀಘರಂ ತತ 

ರ್ಮಕ್ತಙ್ೆರಾಾಃ॥ ಮದ್ ದರೀಹಕರಮಾರಾದ್ವೈ ಶರಣಂ ವರಜ ಮಾಂ ತತಾಃ॥ 
ರದ್ನ್ೈಲ್ ೀಯಹಿತಶಮಶತರಕರಾಲವದ್ನ್ೈರಪ॥ ದ್ಮನ್ೈಭಿೀಯಷ್ರ್ನ್ುಸಾುವಂ ದ್ಮನ್ೈಭರಯಷ್ಟ-

ಮಾನ್ಸಮ್॥ ತದಾ ಮೀಚಕ ಏವಾಹಂ ಸ ಚಕ್್ೈರಿತ ದ್ ೀಷ್ಮಣಮ್॥ 
ಕ್ತೀಚಕ್ಾದ್ತದ್ತಬತಯದಿಾಶ್್ ೀಚಕಂ ಮಾಮಕಂ ದಿವಜಮ್॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀ 
ಕಮಲನಾಭ್ೀನ್ ಸಹ್ ೀಕುಂ ತಮಮಣಣಂ ಪರತ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ಪಠ್ನಾದಿಕಂ ಕತರತ 
ನ್ ೀಚ್ೀದ್ತಭಿೀಷ್ಣ್ೈರ್ಯಮಭಟ್ೈರಾಕೃಷ್ಯಸ ಇತ ‘ನ್ ಚ್ೀತ್ ಪರದಾಸಯಸ್ತ ಸವರ್ಂ 

ರಘ ತುಮಪರರಾಂ ತದಾ॥ ಸಪುತರಮಿತರಬಾನ್ಾವೀ ವಿನಾಶಮಾಶತ ರಾಸಯಸ್ತ’ ಇತ 

ರಾವಣಂ ಪರತ ಹನ್ ಮದಾವಕಯಮಿವ ಉಚರ್ತ್್ೀ॥‘ಅತರ ಪರಕರಣ್ೀ  
ಕ್ತೀಚಕ್ಾದ್ತದ್ತಬತಯದಿಾಂ ಶ್್ ೀಚಕಂ ಮಾಮಕಂ ದಿವಜಂ’ ಇತಯನ್ೀನ್ 

ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಶ್್ ೀಚಕತವಲಕ್ಷಣಂ ತಸಯ ತಮಮಣಸ್ ಯೀಚಯತ್್ೀ॥ 

ತಥಾ ‘ಹ್ೀ ವಿಟಠಲ ಶ್ರೀಷ್ಠಭೃತಯ ಪಟಟಭದ್ರಸಯ ಮೀ ಸತಫಟಮ್॥ ಸ್ವೀಷ್ಟಂ ಸತಷ್ತಠ ಕರ್ ೀಷ್ಮ ತವಂ 
ಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ಟಂ ನ್ ಚ್ೀಷ್ಟಸ್ೀ॥ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಪ್ರೀತಯ ಜಾತಸುವಪಮೃತತಯಂ 

ಹರಾಮಯಹಮ್॥‘ತಸಾಯಭಿೀಪಯತಕೃತಯಂ ತವಂ ಕತರತ ತಚಚ ಭವ್ೀನ್ಮಮ॥ ಏವಂ 
ಚ್ೀದಾರ್ತರಾರ್ ೀಗಯಂ ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಯೀ ತವ ಸವಯದಾ’ ಇತ್ಾಯರಭಯ ಪೂವಾಯಶರಮೀ 
ವಿಟಠಲನಾಮಕಸವಮಠ್ ಸಾವಮಿನ್ಾಃ (ಕ್್ಞ್ಚಗಾರಮಠ್) ಪರತಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಸ್ಯೀಷ್ಟಂ 

ಕತವಿಯತತಯಚಯತ್್ೀ॥ ತತ್ಾ ಚ್ೀತಥಂ ಯೀಜನಾ॥ ಹ್ೀ ವಿಟಠಲ ಪಟಟಭದ್ರಸಯ ಮೀ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಭೃತಯಾಃ 

ತವಂ ಸ್ವೀಷ್ಟಂ ಸತಷ್ತಠ ಕರ್ ೀಷ್ಮ ಬಾರಹಮಣಸ್ಯೀಷ್ಟಂ ನ್ ಚ್ೀಷ್ಟಸ್ೀ ನ್ ಕರ್ ೀಷ್ಮ। 
ತಸಾಯಭಿೀಪಯತಕೃತಯಂ ಸಂಸಾಥನ್ದಾನ್ಲಕ್ಷಣಮಭಿೀಷ್ಟಕೃತಯಂ ಕತರತ॥ ತಚಚ 
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ಮಮಾಪಯಭಿೀಷ್ಟಕೃತಯಂ ಭವ್ೀತ್॥ ಅತ್ಾರಭಿೀಪಯತಕೃತಯಮಿತಯಸಯ ಸಂಸಾಥನ್ದಾನ್ಲಕ್ಷಣ-

ಮಭಿೀಷ್ಟಕೃತಯಮಿತ ವಾಯಖ್ೌಯಚಿತ್ಾಯದಿತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥  ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಾಃ 

ಪೂವಯಮೀವ ಮೃತಾಃ ಕ್ತಲ॥ ಕಸ್ಯೀಷ್ಟಂ ಕತಯವಯಮಿತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಗಿರಾಮತಕುಂ 

‘ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಪ್ರೀತಯ ಜಾತ’ ಇತ॥ ಪ್ರೀತ್್ ಯೀತಾನ್ನಸಯ ತವತಯಮಿೀಪಸಥಸಯ 

ಬಾರಹಮಣಸ್ಯೀಷ್ಟಂ ಕತವಿಯತ ಭಾವಾಃ॥ ಅಪಮೃತತಯನಾ ಪುನ್ರಪ ಮೃತಶ್ಚೀತ್ 

ಸಂಸಾಥನ್ದಾನ್ಮಸಾರ್ಯಕಂ ಸಾಯದಿತಯತ ‘ಅಪೃತತಯಂ ಹರಾಮಯಹಂ’ ಇತತಯಕುಮ್॥ ಏವಂ 
ಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ಟಕರಣಸಯ ಫಲಮಾಹ॥ ಏವಂ ಚ್ೀದಿತ್ಾಯದಿನ್ೀತ॥ ಇದ್ಂ ವಚನ್ಂ 

ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯಗತರ ನ್ರತೀತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ ಏವಮಾದಿೀನಿ ಬಹ ನಿ ಪರಮೀರಾಣಿ 

ಜಗತರಸ್ತಮನ್ನಧಾಯರ್ ಇತ॥17॥ 

ತಥಾ ಅಷಾಟದ್ಶಾಧಾಯಯೀ ‘ಅಹಂ ಸಂರ್ಮನಿೀಂ ಗತ್ಾವ ದ್ಮನಾರ್ ಸತಪಾಪನಾಮ್॥ 
ಕಮನಿೀರ್ಂ ತತ ಮಾಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಸತಮನ್ ೀಭಿಾಃ ಸಮನಿವತಮ್॥ ದ್ಶಯಯಿತ್ಾವ ಚ 

ತತ್ಾಾಪಂ ಕಶಯಯಿತ್ಾವ ಸತದ್ಶಯನ್ೈಾಃ॥ ಪರಶತಚ್ೀ್ದ್ನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಮ(ಕ)ಶಯಯಿತ್ಾವ 

ಸತಕಶಯಯೀ॥ ಏವಂ ಸಂರ್ಮನಿೀವಾಸಂ ದ್ಮನಿೀರ್ಸತಪಾಪನಾಮ್॥ ಶಮನಾರ್ 

ತದಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಗಮನಾರ್ ಮನ್ಸುವಭ ತ್॥ ರ್ಮೀಽಪ ಮಾಂ ತದಾ ಪಾರಹ ತ್ಾವಂ 

ಯೀ ನಿನ್ದನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ॥ ತ್ಾನ್ನೈವ ಮತಞ್ಜಚಮಿ ಧಿೀಮನ್ ಬರಹಮಕಲಾಕ್ಷಯೀಽಪಯಹಮ್॥ 
ವೃನಾದವನ್ಕೃತ್ೌ ಚ್ ೀಕುಮಹಿಮಾ ಘಟತ್್ೀ ನ್ ತ್್ೀ॥ಇತ ಯೀ ಕರ್ರ್ನಿುೀಹ ನ್ 
ಮತಞ್ಜಚಮಾಯತತ್ಾಯಿನ್ಾಃ’ ಇತ್ಾಯರಭಯ ಪಾಪಶ್ಕ್ಷಣಾರ್ಯಂ ಸಂರ್ಮನಿೀಂ ಪರತಗತ 
ಗತರತರಾಜಾನ್ರತ, ತ್ಾವಂ ಯೀ ನಿನ್ದತ, ಆಖ್ಾಯನ್ ೀಕುಮಹಿಮಾ ತವ ನ್ ಘಟತ ಇತ ಚ 

ಯೀ ವದ್ನಿು, ತ್ಾನ್ ಕದಾಪ ನ್ ಮತಞ್ಜಚಮಿ, ಇತ ರ್ಮೀನ್ ೀಕುಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ॥ ತತ್ಾ ‘ಹ್ೀ 
ಮೌದ್ುಲನಾರಸ್ತಂಹ ತವ ಸನ್ುತಸ್ೀವರಾ॥ ಮಾ ಭ ಾಃ ಕಲತರಪುತ್ಾರಣಾಂ ಹರಿಷ್ಯೀ 
ಮಿೀಞ್್ಬನ್ಾನ್ಮ್’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ಮತದ್ುಲ ನ್ರಸ್ತಂಹದ್ೀವತ್ಾಕಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ 

ಪುರತಷ್ಸಯ ಮಿೀಞ್್ಬನ್ಾನಿವಾರಣಂ ಗತರತರಾಜಸ್ೀವರಾಽಭವದಿತ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ॥ ಇದ್ಂ ಚ 
ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚಚರಣಸಂಸಾಥನಿೀರ್ ಸತಯಧ್ಮಾಯಖಯಸಾವಮಿನಾಂ ಪೂವಾಯಶರಮ 

ವಿಷ್ರ್ಕಮ್॥ ಅತಸ್ುೀಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಾಮಿದ್ಂ ಪರಮೀರ್ಮಿತ್ಾಯದಿೀನಿ 

ನಿರ ಪತ್ಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ॥18॥ 

ತಥ್ೈಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಮಮೈವಂ ದ್ೈವಿಕಂ ಗರನ್ಥಂ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಥಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ॥ 
ಯೀ ನ್ ಗೃಹಣನಿು ತ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಗೃಹಣನಿು ರ್ಮಕ್ತಙ್ೆರಾಾಃ॥ ಮಮಾಖ್ಾಯನ್ಪರವಕ್ಾುರಂ 
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ರ್ಮಾಜ್ಞರಾಽಗತ್ಾ ಭಟಾಾಃ॥ ತ್್ೀ ಮರಾ ವಾರಿತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ  ಕ್್ ೀ ವಾ ಮತಯದ್ೃಶ್್ ೀ 

ರ್ತಾಃ॥’ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ನ್ ಸ್ತವೀಕತವಯನಿು ತ್ಾನ್ ರ್ಮಕ್ತಙ್ೆರಾ ಗೃಹಣನಿು॥ 
ಯೀ ಆಖ್ಾಯನ್ಂ ವದ್ನಿು ತ್ಾನ್ ಪರತ್ಾಯಗತ್ಾನ್ಪ ರ್ಮಭಟಾನ್ಹಂ  

ನಿವಾರರಾಮಿೀಥಾಯಖ್ಾಯನ್ಮಹಿಮಾ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ॥ ಕ್ತಞ್ಚ ‘ಬಾರಹಮಣಸಯ ಕೃತಶ್ಚೀರ್ಂ ನ್ೈವ 

ನ್ೈವ ಮಯೀಚಯತ್್ೀ॥ ದ್ೈವದ್ೈವಂ ಹರ್ಗಿರೀವೀ ವ್ೀತು ಸವಯಹೃದ್ನ್ುರಮ್॥  
ಯೀತವವಿಶಾವಸ್ತನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಲ್ಲೀಮಸ ಇತ ಸಮ ತ್್ೀ॥ ತಸಾಮದ್ ಭ ತ್ಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ುೀ 
ಭಸ್ತೀಭ ತ್ಾ ಭವಿಷ್ಯತ್್ೀ॥’ ಇತ್ಾಯರಭಯ ‘ರಾನಿು ಕ್ಾನಿುವಿಹಿೀನಾಸ್ುೀ ಪಾಪನ್ಾಃ ಶಾಪನ್ ೀ 
ಮಮ’ ಇತಯನ್ೀನ್, ಆಖ್ಾಯನ್ಂ ಗತರತರಾಜ್ೈರ್ೀವ ಕೃತಂ, ಅತರ ಯೀ ಅವಿಶಾವಸ್ತನ್ಾಃ 

ತ್್ೀಷಾಮತೀವರಾತನಾವವಿಷ್ರ್ತವಮಿತ ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ೀ॥19॥ 

ತಥಾ ವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಸನ್ುಪುತರಪುಪೂಣಾಯಸಯಂ ಕೃತರಮೀತ ವದ್ನಿು ಯೀ॥ 
ತಪುಪಾಷಾಣಪತನ್ಂ ತಪುಮ ಷಾನಿಪಾತನ್ಂ ಪುರಿೀಷಾಪೂರಣಂ ಚಾಸ್ಯೀ 

ಮಹಿಷಾಸನ್ಶಾಸನಾತ್॥’ ಇತ ಸಾಧ್ಯಶ್್ ಿೀಕ್್ೀನ್ ಇದ್ಮಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಕೃತರಮಮಿತ ಯೀ 

ವದ್ನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ಮಶಾಸನ್ ವಿಷ್ರ್ತವಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಕ್ತಞ್ಚ 

‘ದಿೀಘಯಗಿರೀವ್ೈಭತಯಕುರಮಾಾಫಲ್ೈಜಿಯಹಾವವಿದಾರ್ಯತ್್ೀ॥ ತತವದ್ತಾಕ್್ೈಮಯದ್ಾನ್ೈಶಚ 

ತಜಿಜಹಾವಪ ವಿದಾರ್ಯತ್್ೀ॥ ರ್ಜಿಜಹಾವ ಮತೃತಂ ನ್ೈವ ವಕ್ಷಾತೀಹ ಪರತರ ಚ’॥ ಇತ 
ಸಾಧ್ಯಶ್್ ಿೀಕ್್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜದ್ರವಯಹತೄಯಣಾಮಾಖ್ಾಯನಾವಕೃಕ್ಾಣಾಂ ಚ 

ಜಿಹಾವವಿದಾರಣಮತಚಯತ್್ೀ॥ತಥಾ ‘ಅಹಂ ತರಲ್ ೀಕಪೂಜಿತಾಃ ಕೃತ್ಾನ್ುಲ್ ೀಕನಾರ್ಕಾಃ॥’ 
ಇತಯನ್ೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ತರಲ್ ೀಕಪೂಜಿತತ್ಾವದಿಕಮತಚಯತ್್ೀ॥ ಏವಂ 
ಬಹತವಾರಂ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಪಠ್ನ್ ಅಪಠ್ನ್ಯೀಾಃ ಫಲಕರ್ನ್ಂ ಪಠ್ನ್ೀ 

ದಾಢಾಯಯರ್ಯಮಿತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥20॥ 

ತಥ್ೈಕವಿಂಶತಯಧಾಯಯೀ ‘ಹ್ೀ ವಿದಾವಂಸ ಇಹ ಧಾವನ್ುವನ್ುಂ ಪಶಯಧ್ವಮಞ್ಜಸಾ॥ ಕದ್ಧಾವನ್ಂ 
ಸವವಧಾವ ಚ ಮಣಿಮದ್ವದ್ನ್ ೀದಿತಮ್॥ ವದ್ತ್್ೀಽರ್ಂ ದಿವಜ್ ೀ ಮದಾವಚಾರಾಯಧಾವನ್ಂ 

ವಿಹಾರ್ ಚ॥ ಅವಿದಾವನ್ ಸಾಧ್ವಸಂ ರಾತ ತದ್ವತ್ ಕಮಲನಾಭಕಾಃ॥ 
ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಸವಾರ್ತಂ ವಿಹಾರ್ ಚ॥ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ 

ಮಣಿಮತ್್ ೀ ಮತಮಾಶ್ರತಯ ವತಯತ್್ೀ॥ ಹರ್ಗಿರೀವಾಜ್ಞರಾ ವಾತವಿರಿಞ್ಚಚ ಸ್ವೀ ಚ 

ವ್ೈಭವಮ್॥ ವಿನಾ ವಾಣಿೀಪತತವಂ ಮೀ ದ್ತುವನ ುೌ ಚ ಕ್ತಂ ವದ್ೀ॥ ರ್ತರ ಪರತೀತ್ಾರ್ಯ 

ಬಾಧ್ಸುತರನ್ುರಾಯಮಿಸಙ್ುರಹಾಃ॥ ಕತಯವಯ ಇತ ಪೂವೀಯಕುಮನ್ತಸನ್ದದ್ಾವಮಞ್ಜಸಾ॥ 
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ತಸಾಮನ್ಮಯೀಕುಂ ಸಕಲಂ ಲೌಕ್ತಕಂ ವಾಪಯಲೌಕ್ತಕಮ್॥ ಸತಯಂ ಸತಯವತ್ಾಂ ನಾರ್ ಸತತ 
ತತವಮತ್್ೀ ಕೃತಮ್॥ ಅರ್ಂ ಕಮಲನಾಭಶಚ ಮರ್ಾಃ ಸ ಕಲ್ಲರ ಪಕಾಃ॥ 
ಸಮರ್ಕಶಮಲಮಾವಿಷ್ ಟೀ ವಿಸಮರ್ಂ ನ್ ಕತರತ ಪರರ್॥ ಕಲ್ಲಾಃ ಕಮಲನಾಭಾಖಯಾಃ 

ಪುನ್ಯಭ ವಲಯೀಽಭವತ್॥ ಮಿಲ್ಲತಾಃ ಸವಸ್ತರೀರಾಲಕ್ಷಾಯಾ ರಾ ನಿಮಾಯಲಯಂ ನ್ 

ಮೀಽಗೃಹಿೀತ್॥ ಕಲ್ಲಮಯರ್ಶಚ ಮಣಿಮಾನ್ ಮಿಲ್ಲತ್ಾವತರರ್ ಏವ 

ತ್್ೀ॥‘ಕಲಹಙ್ೆತತಯಮತದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಕತಲಾರ್ಸದ್ನಾಭಿಗಾಾಃ॥ ತನಿನನಾದವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ 

ಸತನ್ನ್ದನ್ ಪುರ್ ೀ ಮಮ॥ ನ್ನ್ವನ್ಾೀ ಪಾತರಾಮತಗ್ರೀ ಧ್ತನ್ವಂಸುಂ ರ್ಮಕ್ತಙ್ೆರ್ೈಾಃ॥ 
ತಸಾಮತ್ ಶ್ಖ್್ ೀಪವಿೀತ್ಾಹ್ ೀಯ ನ್ೈವ ಸ್ ೀಪಯತಗಹಿಯತಾಃ॥ ಬಹಿಷ್ತೆರತತ ತಂ 

ವಿಪರಮಸಹಿಷ್ತಣಂ ಮಮೀಚಚರರ್ಂ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಮಣಿಮದಾದಿಭಿಾಃ ಕೃತ 
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣನಿನಾದಪರಕ್ಾರಸುತೃತನಿನಾದರಾ ಬಾರಹಮಣ್ೀಽಲಗನತವಂ ಚ ತಥಾ 

ಕಮಲನಾಭಾದಿ ವಯಕ್ತುಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ತತೃತಕಲಹಸುತ್ ಸವರ ಪಂ ಚ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥  ತಥಾ 
ಚ್ೀತಥಂ ಯೀಜನಾ ಹ್ೀ ವಿದಾವಂಸ ಇಹ ಮದಿೀರ್ ಬಾರಹಮಣವಿಷ್ಯೀ ಸವವಧಾವ ಸಾಕಂ 
ಮಣಿಮದ್ವದ್ನ್ ೀದಿತಂ ವಧಿವತತಯಪಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ತರೀವದ್ಜ್ಞಾನಿನ್ ಯೀ ತ್್ೈಶಚ ಸಾಕಂ 

ಮಣಿಮತ್ಾ ಜಲ್ಲಾತಂ ನ್ ತತ ವಿದ್ವನಿನಕಟ ಇತ ಭಾವಾಃ॥ ಸವವಧ್ವಸಾಕಮಿತಯನ್ೀನ್ 

ಸ್ತರೀಸಙಚುತವಂ ಮಣಿಮತಾಃ ಸ ಚರ್ತ॥ ಧಾವನ್ುವನ್ುಂ 

ಕದ್ಧಾವನ್ಮನ್ಾಕ್ಾರರ್ತಕುಕತಮಾಗಯಸಾಧ್ನ್ಂ ಪಶಯಧ್ವಂ ವಿಜಾನ್ರ್॥ ತ್್ೀನ್ ೀಕುಂ 

ಕ್ತಮಿತಯತ ಆಹ ವದ್ತ್್ೀ ಅರ್ಮಿತ॥ ಅರ್ಮವಿದಾವನ್ ದಿವಜ್ ೀ ವೃನಾದವನಾಚಾಯೀಯ 

ಮಧಾವಚಾರಾಯಧಾವನ್ಂ ಮಧಾವಚಾರಾಯ ಸ್ತದಾಾನ್ುಮಾಗಯಂ ವಿಹಾರ್ ವದ್ತ್್ೀ॥ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸಾವಮಿನಾಂ ಬರಹಮ ವಾರ್ತ ಸಾಮಯಂ ವಕ್ತು, ತಸಾಮತ್ ಸಾಧ್ವಸಂ ರಾತೀತ 

ಮಣಿಮದ್ವದ್ನ್ ೀದಿತಮಿತ ಪೂವ್ೀಯಣಾನ್ವರ್ಾಃ॥ ಕಮಲನಾಭಾಃ ಕ್್ ೀಽಪಯರ್ಂ 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಮಣಿಮತ್್ ೀ ಮತಂ ಜಿೀವ್ೈಕಯಮತಮಾಶ್ರತಯ ವತಯತ್್ೀ॥ ತಸಾಮತ್ 
ಚತತಮತಯಖಪರತಪಾದ್ಕ್್ೈಾಃ ವಾರ್ತಪರತಪಾದ್ಕ್್ೈಶಚ ಮನಾರದಿಭಿಾಃ ತದ್ೈಕ್ಾಯಭಿಪಾರಯೀಣ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗತರತ ಸುವನಾದಿಕಂ ಕರ್ ೀತೀತ ತನ್ಮನಾರದಿಭಿಾಃ ಸುವನಾದಿಕತತಯಾಃ 
ಬಾರಹಮಣಸಾಯಭಿಪ್ರೀತಂ ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಸವಾರ್ತಂ ಬರಹಾಮಣಂಚ ವಿಹಾರ್ 

ತನ್ಮನಾರದಿೀನಾಂ ಬರಹಮವಾರ್ತವಿಷ್ರ್ತ್ಾಂ ಚಾಜ್ಞಾತ್ಾವ ವದ್ತ್್ೀ॥ ತದ್ಪ ವಚನ್ಂ 
ತದ್ವತ್ ಮಣಿಮದ್ವಚನ್ವತ್ ಕದ್ಧಾವನ್ಂ ಜಾನ್ರ್॥ 
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ಕರ್ಂ ಭವತ್ಾಂ ಬರಹಮವಾರ್ತಸಾಮಯಂ ಯೀನ್ ಸಾಮಯಕರ್ಕಬಾರಹಮಣದ್ ಷ್ಕ್ಾಣಾಂ 

ತಮೀಯೀಗಯತವಂ ಜಾನಿೀಮ ಇತಯತ ಉಕುಮ್॥ ಹರ್ಗಿರೀವಾಜ್ಞರಾ ಇತ॥ 
ವಾತವಿರಿಞ್ಜಚವುತುರತರ ದಿೀರ್ಮಾನ್ಂ ವಾಣಿೀಪತತವಂ ವ್ೈಭವಂ, ಅತರ ವಾಣಿೀಶಬ್ ದೀ 

ಭಾರತೀಸರಸವತೀಪರಾಃ॥ ತಥಾ ಚ ಭಾರತೀಪತತವಂ ವಾರ್ತತವಂ, ಸರಸವತೀಪತತವಂ 

ಬರಹಮತವಮಿತ ಭಾವಾಃ॥ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ವ್ೈಭವಂ ವಿನಾ, ವ್ೈಭವಮಿತಯಸಯ 
ವಚನ್ವಿಪರಿಣಾಮೀನಾತ್ಾರಪಯನ್ವರ್ಾಃ, ತಥಾ ಚ ಸ್ವೀ ಸವಸಮಬನಿಾನಿೀವ್ೈಭವ್ೀ 

ದ್ತುವನಾುವಿತಯನ್ವರ್ಾಃ॥ ತಸಾಮತ್ ಬರಹಮವಾರ್ತ ಸಾಮಯವಿಷ್ಯೀ ಕ್ತಂ ವದ್ೀ, ವಕುವಯಂ 

ನಾಸ್ತುೀತ ಭಾವಾಃ॥ ವಾತವಿರಿಞ್ಚಪರತಪಾದ್ಕಮನಾರದಿಭಿರ್ತಯಷ್ಮತ್ ಸುವನ್ಕತತಯ-

ಬಾರಯಹಮಣಸಯ ಭವದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣೌ ವಾತವಿರಿಞ್ಜಚವಭಿಪ್ರೀತ್ಾಮಿತತಯಕುಮ್॥ 
ತತ್ಾರಭಿಪಾರರ್ಪರಕ್ಾರಸತು ಕರ್ಮಿತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಗಿರಾಮತಕುಮ್॥ ರ್ತರಪರತೀತ್್ೀತ॥ 
ತಥಾಚ ತನ್ಮನಾರದಿಷ್ತ ಪರತಪಾ(ದ್ಯಂ)ದಿತಂ ವಾಣಿೀಪತತ್ಾವದಿಕಂ ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿ 

ಬರಹಮವಾರ್ತವಿಷ್ರ್ತಯೈವಾನ್ತಸನ್ಾೀರ್ಮ್॥ ರ್ತ್ ರತದಾರದಿಸ್ೀವಯತ್ಾವದಿಕಂ ತತ್ 

ಮದಿವಷ್ರ್ತರಾಪಯನ್ತಸನ್ಾೀರ್ಮಿತ ಭಾವಾಃ॥ ಏವಂ ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಪರತತಯಕುಂ ಪರಮೀರ್ಂ 

ಸವಶ್ಷ್ಯಂ ಗಾರಹರ್ತ ತಸಾಮದಿತ॥ ಕೃತನ್ ತತವಮತ್್ೀ ತತವಜ್ಞಾನಿನ್ ಸತವವತ್ಾಂ ನಾರ್ 
ರ್ಥಾರ್ಯವಚನ್ವತ್ಾಂ ಸಾವಮಿನ್ ಹ್ೀ ಸತತ ಮಯೀಕುಂ ಲೌಕ್ತಕಂ ವಾಲೌಕ್ತಕಂ ವಾಪ 
ವ್ೈಭವಂ ತಸಾಮನ್ಮಮ ಬರಹಮವಾರ್ತಸಾಮಾಯತ್ ಸತಯಂ ರ್ಥಾರ್ಯಂ ಮರ್ತಯಪಪನ್ನಮಿತ 

ಭಾವಾಃ॥ ಅತರ ಸವಶ್ಷ್ಯಸಯ ರ್ಥಾರ್ಯ ವಕೃಸಾವಮಿತ್್ ವೀಕ್ತುಾಃ ತತ್ಾಯವಮಿಕಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ 
ಬಾರಹಮಣಸಯ ರ್ಥಾರ್ಯವಕೃತವ ಸ ಚನ್ದಾವರಾ ತನ್ತಮಖ್್ೀನ್ ೀಕುಸವಮಹಿಮ 

ಪರತಪಾದ್ಕ್ಾಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಸತಯತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನಾರ್ಯ ಇತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 

ಕಮಲನಾಭತಮಮಣಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಮತೀವದ್ ರೀಹಿತವಮತಕುಮ್॥ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ದ್ ರೀಹಿತ್್ವೀ 
ಕ್ತಂ ಕ್ಾರಣಮಿತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಗಿರಾಂ ತತರ ನಿಮಿತುಂ ಸವರ ಪಮೀವ್ೀತ ಭಾವ್ೀನ್ ತ್್ೀಷಾಂ 
ಮಧ್ಯೀ ತಮಮಣ ಸವರ ಪಸಯ ‘ಹ್ೀ ವಿದಾವಂಸ’ ಇತಯತರ ನಿರ ಪತತ್ಾವತ್ 

ಕಮಲನಾಭಶ್ರೀನಿವಾಸಯೀಾಃ ಸವರ ಪಂ ನಿರ ಪರ್ತ॥  ಅರ್ಂ ಕಮಲನಾಭಶ್ಚೀತ॥ 
ಅರ್ಂ ಕಮಲನಾಭಾಃ ಕಲ್ಲಾಃ॥ ಸಮರ್ಕಶಮಲಮಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸಮಯೀ ವಿಸಮಯೀ 

ಭಾರನಿುಬತದಿಾತವಂ ತನಿನಮಿತುಕ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಕಶಮಲಸುಂ ಚ ಪಾರಪುಾಃ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಭಿಧ್ಾಃ 
ಸಕಲರ ಪಕ್್ ೀಮರ್ಾಃ ಲ್ ೀಕಮರ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ ತಸಾಮತ್ ತ್್ೀಷಾಮಸತರತ್ಾವತ್ 

ವಿಸಮರ್ಂ ನ್ ಕತರತ॥ ಮದ್ ದರೀಹಿತವ ವಿಷ್ಯೀ ಆಶಚರ್ಯವಾನ್ ಮಾ ಭವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ॥ 
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ದ್ ರೀಹಕಕ್ಾರಣಸಾಯಸತರಸವಭಾವತ್ಾವದಿವಸಮಯೀ ನ್ ಕ್ಾರ್ಯ ಇತ ಭಾವಾಃ॥ 
ಕಮಲನಾಭಾಖಯಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಕಮಲನಾಭಸತು ಸವಸ್ತರರಾ ಅಲಕ್ಷಾಯಾ ಮಿಲ್ಲತಾಃ ಸನ್ ಭ ವಲಯೀ 

ಭ ಮಣಡಲ್ೀ ಅಭವತ್॥ ಸವಸ್ತರರಾ ಅಲಕ್ಷಾಯಾ ಇತಯನ್ೀನ್ ಸ್ತರೀಸಙಚುತವಂ ದಾರಿದ್ರಾಂ ಚ 

ಸ ಚರಾಮಾಸ॥ ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ವಯಕ್ತುಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಪುನ್ರಪ ವಿಸಾಷ್ಟಂ ಲಕ್ಷಣಂ 

ತಥಾ ವಿಕ್ಷಿಪ್ಯೀಕುಂ ಸವರ ಪಂ ಚ ಕ್್ ರೀಢೀಕೃತ್ಾಯಹ॥ ಕಲ್ಲರಿತ॥ ಕಲ್ಲಾಃ 

ಕಮಲನಾಭರ ಪಾಃ, ಮರ್ಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಮಕರ ಪಾಃ, ಮಣಿಮಾನ್ ತಮಮಣರ ಪಾಃ॥ 
ಏತ್್ೀ ಮಿಲ್ಲತ್ಾವ ಕತಲಾರ್ ಸದ್ನಾಭಿಗಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ, ನಿೀಡವತ್ ಅತಯಲಾಗೃಹ-
ವಿಷ್ರ್ಕ್್ೀಚಾ್ವನ್ುಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಕಲಹಂ ಬಾದ್ರಾರ್ಣವಿಷ್ರ್ಕಂ ಕತತಯಮತದ್ತಯಕ್ಾು 

ಉದ್ ಯೀಗವನ್ು ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ ಏತ್್ೀನ್ ಗೃಹವಿಷ್ರ್ಕ್ಾಪ್ೀಕ್ಷಾನಿಮಿತ್್ುೀನ್ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣ 

ವಿಷ್ರ್ಕಕಲಹ್ ೀದ್ ಯೀಗಕತೃಯತವಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಿತ ಭಾವಾಃ॥ 

ಇದಾನಿೀಂ ಮಣಿಮದಾದಿೀನಾಂ ಗತರತರಾಜನಿನಾದಫಲಮಾಹ॥ ತನಿನನ್ದೀತ॥ ಮಮ 
ತನಿನನಾದವಚನ್ಂ ಮದಿವಷ್ರ್ಕಂ ತಸಯ ಮಣಿಮದಾತ್್ೈತತ್ ಕತೃಯಕಂ ರ್ನಿನನಾದವಚನ್ಂ 

ತತ್ ಶತರತ್ಾವ ಹ್ೀ ಸತನ್ನ್ದನ್ೀತ ಶ್ಷ್ಯ ಸಮಾೀದ್ನ್ಮ್॥ ತಂ ಮಣಿಮದಾದಿಕಂ 
ರ್ಮಕ್ತಙ್ೆರ್ೈಾಃ ಪುರ್ ೀ ರ್ಮಪುರಾತ್ ಧ್ತನ್ವನ್ ಕಮಾರ್ನ್ಯನ್ ಉಗ್ರೀನ್ಾೀ ಪಾತರಾಮಿ 

ನ್ನ್ತ॥ ರ್ಸಾಮತ್ ಮನಿನನ್ದಕ್ಾನಾಂ ತಮಾಃಪಾರಪುನಿಯಶ್ಚತ್ಾ॥ ತಸಾಮತ್ ರ್ಾಃ ಕಶ್ಚತ್ 
ವಿಪರಕತಲ್ ೀತಾನ್ ನೀಪ ಮಮ ವ್ೈಭವಾಸಹಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾಃ ಬಾರಹಮಣಾಯತ್ ಪತತ್್ ೀ ಭವತ 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಯೀಜನಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ॥ 
ನ್ನ್ತ ಹ್ೀ ವಿದಾವಂಸಾಃ, ಇತಯತರ ತಮಮಣನಾಮಗರಹಣಪೂವಯಕಂ ತತ್ ಸವರ ಪಂ ನ್ 

ಉಚಯತ್್ೀ, ತತ್ ಕರ್ಂ ತಮಮಣ್ ಣೀ ಮಣಿಮಾನಿತ ನಿಶ್ಚೀರ್ತ ಇತ ಚ್ೀದ್ತಚಯತ್್ೀ॥ 
ಷ್ ೀಡಶಾಧಾಯಯೀ ತ್ಾವತ್ ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ತರರಾಣಾಂ ಪರಸಕ್ತುಾಃ॥ ಅತರ ತತ ಹ್ೀ 
ವಿದಾವಂಸ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ತ್್ೀಷಾಂ ವೃತ್ಾುನಾುಭಿಧಾನ್ಮ್॥ ತತ್್ೈವ ಕಮಲನಾಭಾಃ ಕಲ್ಲರಿತ 
ನಾಮಗರಹಣಪೂವಯಕಂ ಕಮಲನಾಭಸಯ ಕಲ್ಲತವಂ ತಥಾ ಸಮರ್ಕಶಮಲಮಾವಿಷ್ ಟೀ ಮರ್ 
ಇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಧ್ಮಯತರಾ ಅತಯನ್ುಂ ಭಾರನ್ುಬತದಿಾಶ್ಚೀತಯತ್್ ರೀಕುಭಾರನ್ು-
ಬತದಿಾತವರ ಪಧ್ಮಯಗರಹಣ್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಸಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಮಕಸಯ ಮರ್ತವಂ ಚ 

ವಿಧಿೀರ್ತ್್ೀ॥ ಮಣಿಮದ್ವದ್ನ್ ೀದಿತಮಿತಯತರ ಕಶಚನ್ ಮಣಿಮಾಂಶಚ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ॥ 
ಉತುರತರ ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ವಯಕ್ತುನಿಧಾಯರಕಲಕ್ಷಣಕರ್ನ್ಪೂವಯಕ್್ ೀಪ-
ಸಂಹಾರವಾಕ್್ಯೀ ಕಲ್ಲಮಯಯೀಮಣಿಮಾನಿತ ಸವರ ಪ ಗರಹಣ ಪೂವಯಕಂ 
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ಗೃಹಾಪ್ೀಕ್ಷಾನಿಮಿತುಬಾದ್ರಾರ್ಣ ವಿಷ್ರ್ಕ ಕಲಹ್ ೀದ್ ಯೀಗ ಕತೃಯತವಲಕ್ಷಣಂ 

ಚಾಭಿಹಿತಮ್॥ ತಥಾ ಚ ಪೂವಯಂ ಗತರತರಾಜ ದ್ ರೀಹಿತ್್ವೀನ್ 
ಕಮಲನಾಭಾದಿನಾಮವತುರಾ ಪರಸಕ್ಾುನಾಂ ತರರಾಣಾಂ ವೃತ್ಾುನ್ುಮತಕ್ಾುವ ತನ್ಮಧ್ಯೀ 
ಕಮಲನಾಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯೀಾಃ ಕಮಲನಾಭನಾಮಾದಿಗರಹಣಪೂವಯಕಂ ಕಲ್ಲತವಂ 
ಲ್ ೀಕಮರ್ತವಂ ಚಾಭಿಧಾರ್ ಪುನ್ಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ ದ್ ರೀಹಕ್ಾರಣಿೀಭ ತ 
ಕಲಹ್ ೀದ್ ಯೀಗ ಕತೃಯತವರ ಪಧ್ಮಯ ಕರ್ನ್ ಪೂವಯಕಂ ‘ಕಲ್ಲಮಯರ್ಶಚಮಣಿಮಾನಿತ’ 

ತ್್ೀಷಾಮತಪಸಂಹಾರಾನ್ಮಣಿಮಾನ್ೀವ ತಮಮಣ ಇತ ಪರಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸ್ೀತಯಾತ॥ ತಸಾಮತ್, 
ಹ್ೀ ವಿದಾವಂಸ ಇತಯತ್್ ರೀಕ್್ ುೀ ಮಣಿಮಾನ್ ತಮಮಣ ಇತ ನಿಶ್ಚನ್ತಮ ಇತ॥ 

ತಥಾ ‘ಪರಸೌಖಯಂ ತವನ್ತಮಖ್್ೀನ್ ನ್ರಸೌಖಯಂ ರ್ಥಾ ಚ ಮೀ॥ ಸತರಸೌಖಯಂ ಚ ಮೀ 
ಸ ರ್ಯಕರವಚಚ ಪರಕ್ಾಶರ್’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಸಯ 

ಸತರಾಚಾರ್ಯತವಂ ನ್ರಾಚಾರ್ಯತವಂ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥  ಅಸಯ ಶ್್ ಿೀಕಸಯ ಬಾರಹಮಣ 
ವಿಷ್ರ್ತವಂ ಪೂವೀಯತುರಶ್್ ಿೀಕ್ಾತ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ॥ ತಥಾ ಚ್ೀತಥಂ ಯೀಜನಾ ಮೀ ರ್ಥಾ 
ಚ ನ್ರಸೌಖಯಂ ನ್ರ್ೈಾಃ ಸಮಾಾದಿತ ಶಾಸರಶರವಣಾದಿ ಸತಕೃತಫಲರ ಪಂ ಸತಖಂ ತವ 

ನ್ರಾಚಾರ್ಯತ್ಾವತ್ ತವನ್ತಮಖ್್ೀನ್ ತವದಾದವರಾ॥ ಏವಂ ಸತರಾಚಾರ್ಯತ್ಾವತ್ 

ಸತರಸೌಖಯಞ್ಚ ಮೀ ತವನ್ತಮಖ್್ೀನ್  ಭವತ॥ ರ್ತ ಏವಂ ಪರಸೌಖಯಮನ್ಯಪುರತಷ್ಸಮಬನಿಾ 

ಸತಕೃತ ಫಲರ ಪಂ ಸೌಖಯಂ ತವದಾದವರಾ, ಅತಸುವಂ ಸ ರ್ಯಕರವತ್ ಪರಕ್ಾಶರ್॥ 
ಸ ರ್ಯಕ್ತರಣಂ ರ್ಥಾ ಅನ್ಾಕ್ಾರನಿವಾರಕಮೀವಂ ತವಮಪ ತತ್್ ವೀಪದ್ೀಶ್ೀನ್ 

ತವದ್ತದಾದರ್ಯಸಾಯಜ್ಞಾನ್ನಿವಾರಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ॥ ತಥಾ ಚ ‘ತಸಾಮಚತ್ರತಂ ಫಲಂ  
ತ್್ೀಷಾಮಾಚಾರಾಯಣಾಂ ಮಹತುರಮ್॥ ತತ್್ ೀ ಮಹತುರಂ ಪ್ರೀಕುಂ 
ದ್ೀವಾನಾಮತತುರ್ ೀತುರಂ’ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶಾ ‘ಜ್ಞಾನ್ದಾ ಅಪ ಚಾಚಾರಾಯ 

ವಿಶ್ೀಷಾತಫಲಮಾಪುನರ್ತಾಃ॥ ಮತಕ್ಾುವಷ್ಟಗತಣಂ ಶ್ಷಾಯತ್ ಗತರತರಾಪ್ನೀತ ಶ್್ ೀಭನ್ಮ್॥ 
ತದ್ತುರತಾಃ ದಿವಗತಣಂ ತಸಾಮತ್ಾಯಧ್ಯಂ ತ್ಾವತುತ್್ ೀಪರ್ೀ॥ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಹಸರಗತಣಿತಂ 
ಕರಮಾತುಸಾಮದ್ಯಥ್ ೀತುರಮ್॥ ಬರಹಾಮ ಮಹೌಘಗತಣಿತಮೀವಂ ಫಲ ವಿನಿಣಯರ್ಾಃ॥’ 
ಇತಯನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನ್ ೀಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಚ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣ್ ೀದಾಾರ್ಯಪುರತಷ್ 
ಸಮಾಾದಿತ ಸತಕೃತಫಲರ ಪಂ ಸತಖಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ದಾತೃ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣ 

ದಾವರಾ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಂ ಭವತೀತ ಭಾವಾಃ॥ ಅತರ ಸ ರ್ಯವತ್ 
ಪರಕ್ಾಶಯೀತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಸ ರ್ಯ ಕರವಚ್್ೀತತಯಕ್ತುರ್ಯಥಾ ಪರಕ್ಾಶನ್ಫಲಂ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2012 

Page 40 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕ್ತರಣಾಭಿಮಾನಿನಾಮಲಾಂ ಸ ರ್ಯಸಯ ತತ ಪೂಣಯಮ್। ತಥಾ ಪರಕೃತ 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀದಾಾರ್ಯಸಾಯಜ್ಞಾನ್ನಿಬಹಯಣ ಫಲಮಸಯ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಅಲಾಂ, ಪೂಣಯನ್ತು 

ವಿರಿಞ್ಚ ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನಾಮಿತ॥ ಇಮಮರ್ಯಂ ಸ ಚಯಿತತಮಿತ 

ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 

ಕ್ತಞ್ಚ ‘ಹ್ೀ ವಾದಿರಾಜಭಟಾಟರ್ಯನಾಮಧಾರ ಉದಾರ ತ್್ೀ॥ ಸಾರ್ಯಕಂ ಕತರತಷ್ೀ ಜನ್ಮ 
ಪಾರ್ಯವನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥ ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯನಾಮನಾಃ ಪುತರಮಿತರಕಲತರಕ್್ೈಾಃ॥ ಸಹ 
ತಸಯ ಗೃಹಂ ದ್ತ್ಾವ ಬೃಹತೆೀತಯಮತಪಾದ್ದಿೀಾಃ॥ ಪರತ್ಾಪಂ ತಸಯ ದ್ತ್ಾವ ಚಾಮಿತರತ್ಾಪಂ 

ಕರ್ ೀಷ್ಯಹ್ ೀ॥ ಪತರತ್ಾಪಾಖಯರತದ್ ರೀಪ ಸವಪರತ್ಾಪಂ ಜಹಾವಿಹ’ ಇತಯನ್ೀನ್ 
ವೃನಾದವನಾಚಾರಾಯಣಾಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿದ್ಾಕ್್ುೀನ್ ಗೃಹದಾನ್ಂ ಕೃತಂ, ತ್್ೀನ್ ತಸಯ ಕ್ತೀತಯಾಃ, 
ಶತ ರಣಾಂ ಸನಾುಪಾಃ, ತಥಾ ಕೃತರಮ ಪತ್್ರೀಣ ಜನಾನಾಂ ತ್ಾಪಕ್ಾರಿತ್ಾವತ್ ಪತರತ್ಾಪ 
ಇತತಯಕುಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ಕ ರರಸಯ ಪೂವೀಯಕುಗೃಹನಿಮಿತ್್ುೀನ್ೈವ ಪರತ್ಾಪಭಙ್ುಶಾಚ-

ಭ ದಿತ್ಾಯದಿಕಂ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ ಇದ್ಮೀವ ಗೃಹಂ ಕಲ್ಲಮಯರ್ಶಚ ಮಣಿಮಾನಿತ 

ಪೂವೀಯಕು ಕಮಲನಾಭಾಧಿರ ಪಕಲಾಯದಿ ಕಲಹವಿಷ್ರ್ಭ ತಮ್॥ ಏತದಿವಷ್ರ್ಕ 
ಕಲಹ್ೀನ್ೈವ ಕಲಹಕತತಯರತ್್ ರೀಕು ಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ ಮಣಿಮತಾಃ 

ಪರತ್ಾಪಭಙ್ುಶಾಚಭ ದಿತೀದ್ಂ ಪರಮೀರ್ಂ ಹಯಸಮದಾದಿಪರತಯಕ್ಷ ಸ್ತದ್ಾಮ್॥ ಇದ್ಂ ಚ 
ರಜತಪೀಠ್ಪುರ್ೀ ಜಾತಮಿತ ಸವಯಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದ್ಾಂ ಚ್ೀತ॥ 

ಕ್ತಞ್ಚ ‘ಕ್ತಂ ತ್್ೀ ದಾಸಾಯಮಿ ಮದಾದಸಯಂ ಪೂವಯಮೀವ ತವಮಾದ್ದಿೀಾಃ॥ 
ತಸಾಮನ್ಮತ್ಾಯಮಯಮೀವ್ೀಹ ಚಾದ್ತಯವಸತತ ಸಾತವಕ॥  ಮತ್ಾಯಮಯೀ ಚ ತವರಾಪಾರಪ್ುೀ 

ತವತಯಮೀ ನಾಸ್ತು ಸತತಯ ಚ। ತತಯತ್ಾಂ ಸಮಮತಂ ಸತಯಂ ಕತತಯತ್ಾನಾಮಸಮಮತಮ್॥ 
ಜಗತಯತಯಂ ತಥಾ ತತವವಾದಿನಾಂ ನ್ ಮೃಷಾತಮನಾಮ್॥ ಅಸತಯಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ 

ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್॥ ಅಪರಸಾರಸಮ ಾತಂ ಕ್ತಮನ್ಯತ್ ಕ್ಾಮಹ್ೈತತಕಮ್॥ ಏತ್ಾಂ 
ದ್ೃಷ್ಮಟಮವಷ್ಟಭಯ ನ್ಷಾಟತಮನ್ ೀಽಲಾಬತದ್ಾರ್ಾಃ॥ ಪರಭವನ್ತಯಗರಕಮಾಯಣಾಃ ಕ್ಷರಾರ್ 

ಜಗತ್್ ೀಽಹಿತ್ಾಾಃ॥ ಇತ ಗಿೀತ್್ ೀದಿತ್್ೈಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೈಸ್ ುೀಕ ವಾಕ್ಾೆರ್ ಕಮಯಭಿಾಃ॥ ಲ್ ೀಕ 
ನಾಶಕರ ಪಾಣಾಂ ವಾರಕತವಂ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ ತದ್ವತುವೀಚ್ರರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟ 

ಹಯಸ ರ್ನ್ುೀಽನ್ಸ ರ್ರಾ॥ ಸಹ ಸವ್ೀಯ ಮಹದಾಯನಿು ಹಯಭದ್ರಂ ರೌದ್ರಮೀವ ತ್್ೀ॥ 
ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಮತಯಮೀ ನಿತಯಂ ಕತತಯತ್ಾನಾಂ ಭರಾನ್ಕಾಃ॥ ವತಯ ತವಂ ಸತತಯ 
ಸಮ ಾಜಯಾಃ ಶಸವದ್ತರ ಪರತರ ಚ॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನಾಂ 
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ಗತರತರಾಜಸಾಮಯಂ ಸತ್ಾಂ ಸಮಮತಂ, ಅಸತ್ಾಂ ಚಾಸಮಮತ ಮಿತ್ಾಯದಿಕಮತಚಯತ್್ೀ॥ 
ಇತ್ಾಯದಿೀನಿ ರಹಸಾಯನ್ಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ನಿರ ಪಯನ್ುೀ॥21॥ 
ತಥಾ ದಾವವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯೀ ‘ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಪಯವ್ೈದಿಕಸಭ್ೀ ರಾಸಯತ್ಾಯಭರಣಂ ಧ್ನ್ಮ್’ 

ಇತಯನ್ೀನ್ ವ್ೀದ್ಬಾಹಾಯನಾಂ ಸದ್ಸ್ತ ಮಠೀರಾಭರಣಂ ಗಚ್ತೀತ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ ಇದ್ಂ 
ನ್ಗರನಾಮಕರಾಜಧಾನಾಯಂ ಜಾತಮಿತ ಪೂವಯವೃತ್ಾುನ್ುಜ್ಞಾನಾಂ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸ್ತದ್ಾಮ್॥ 
ತಥಾ ‘ಹರಿಾಃ ಸವೀಯತುಮೀ ನಿತಯಂ ಗತರತದಾವರಾ ಪರಸಾದ್ಕೃತ್॥ ಶ್ರಸಾ 

ಧಾರ್ಯತ್್ೀಸಾಯಜ್ಞಾ ವಿರಿಞ್ಚಹರಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ॥ ಕರ್ ೀತ ಸೃಷ್ಮಟಂ ಖಲತ ಲ್ಲೀಲಯೈವ 

ಹರತಯಜಸರಂ ಸಲ್ಲೀಲ್ೀ ಸ ಶ್ೀತ್್ೀ॥ ಧ್ರತಯಮೀಘಂ ಖಲತ ಪಾಲರ್ಂಸುತಯರತಯಜಸರಂ 

ಖಲತ ಭಕುಪಾಲಾಃ॥ ಬರಹಮನ್ ಬರಹಮಣಿ ಸನಿುಷ್ಠನ್ ಸೃಷ್ಮಟಂ ಚಾಸಯ ಕರ್ ೀತಯಹ್ ೀ॥ ದ್ಧ್ರೀ ಸ 
ರತದ್ರದ್ೀಹಸಥಾಃ ಕ್್ ೀಪಂ ತ್ಾಪ ಹರಾರ್ ಚ॥ ಜಡಾಜಜಡಮಿದ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ದ್ೃಢಾದ್ಾೃಢಮಸೌ 

ಹರಿಾಃ॥ ನಿಿನಡಾನಿನಿನಡಂ ಭಸಮ ವಡವಾದ್ವಡವಾಗಿನನಾ॥ ವಿಷ್ತಣಜಿಯಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಚಾಸಯ 

ಕರ್ ೀತ ಜಗತ್ಾಂ ಸ್ತಥತಮ್॥ ಪೂಷ್ ಣೀನ್ುಸಥಾಃ ಸವರ್ಂ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವತ್್ೀಜ್ ೀಭಿಾಃ ಪರಕ್ಾಶಕಾಃ॥ 
ಏವಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಸವಪಕ್ಷಸಯ ಮತಕ್ಷ್ ೀಾಃ ಕತಕ್ಷಿಗಸಯ ಚ॥ ಸಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ಾಃ ಕತತಯಂ ದ್ಕ್ಷಾಃ 
ತರಾಕ್ಷ್ ೀಽಪ ನ್ ಕ್ಷಮಾಃ॥ ತತ್ಾಾದ್ಂ ಕ್ಷಾಲಯಿತ್ಾವದೌ ಸವಪದ್ಂ ಪಾರಪುವಾನಿವಧಿಾಃ॥ ತತುೀರ್ಯಂ 
ಶ್ರಸಾ ಧ್ೃತ್ಾವ ಶ್ಲ್ಲೀ ಕ್್ೈಲಾಸಮಾಪ ಚ॥ ಶ್ೀಷ್ಸುಚ್ರ್ನ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಹಯಶ್ೀಷಾಂ 

ವಹತ್್ೀ ಭತವಮ್॥ ಸವಶ್ೀಷ್ಪದ್ವಿೀಂ ರಾತ ಸರ್ ೀಷ್ಂ ಚ ಜಹಾವಿಹ॥ ವಾಹನ್ ೀ 
ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀಽಭ ತ್್ುೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಮಾನ್ವ॥ ದಾನ್ವಾನ್ುಕ ನ್ೀತ್ಾರಗ್ರೀ ಸವಯತರ 
ವಸತ್್ೀಽನಿಶಂ॥ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕಣಠಮಣಿಂ ಕೃತ್ಾವ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ ಗತಣಾಣಯವಾಃ॥ ತತಾದ್ಂ 
ಪಾರಮೀಷ್ಠಾಂ ಚ ಪರದ್ದೌ ಪರಭತರವಯರ್ಾಃ॥ ಏವಂ ದ್ೀವಾದಿದ್ೀವಶಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಸಯ 
ಸ್ೀವರಾ॥ ದ್ದಾತ ಪದ್ವಿೀಂ ಯೀಗಾಯಂ ಮಾಧ್ವಾಃ ಸ ದ್ರಾನಿಧಿಾಃ॥ ಮಮಾಪ 

ಪಾದ್ಸ್ೀವರಾ ದ್ದಾತ ಯೀಗಯವ್ೈಭವಮ್॥’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ಾವ 
ಸೃಷಾಟಾದಿಕತ್ಾಯ ಶ್ರೀಹರಿಾಃ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ತತುದಿೀರ್ ಸ್ೀವರಾ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸನ್ 
ತತುದ್ ಯೀಗಾಯಂ ಪದ್ವಿೀಂ ರ್ಥಾ ತದಾತ್್ಯೀವಂ ಮಮಾಪ ಪಾದ್ಸ್ೀವರಾ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ 

ಸನ್ ಮದ್ ಯೀಗಯಂ ವ್ೈಭವಂ ದ್ದಾತೀತ್ಾಯದಿಕಂ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥ ಏವಮಾದಿೀನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನ್ 
ಪರಮೀರಾಣಯಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ನಿರ ಪಯನ್ು ಇತ॥22॥ 
ನ್ಚ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಪರತಪಾದ್ಯೀ ಶ್ರೀಪರಮಾತಮನ್ಾಃ 
ಹರ್ಗಿರೀವಾದ್ಯನ್ೀಕರ ಪ್ೈಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜವೃನಾದವನ್ ಸನಿನಹಿತತ್ಾವದ್ಯನ್ೀಕ್ಾಥ್ೀಯ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2012 

Page 42 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಿರ್ ೀಧಿಮಾನ್ಂ ವರಿೀವತಯ॥ ಪರತತಯತ ಅತ್್ ರೀಕು ಹರಿಸವೀಯತುಮತ್ಾವದಿ ವಿಷ್ಯೀ 
ತಥಾ ಮಧ್ವಮತಸಾಯಗಾರಹಯತವ ವಿಷ್ಯೀ ಅನ್ಯಮತಸಯ ಹ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಯನ್ೀಕವಿಷ್ಯೀ ಚ 
ಶಾಸರಸಮಮತರಸ್ಯೀವ, ಇತ ಸಚಾ್ಸಾರನ್ತರಾಯಿತ್ಾವತ್ ತದ್ವಿರತದ್ಾತ್ಾವಚಚ 

ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಪರಮಾಣಮಿತ ಸ್ತದ್ಾಮ್॥ ಶ್ರೀಾಃ॥ 
ತಥಾ ಚ ಆದೌ  ಪರರ್ಮಾಧಾಯಯೀ ಚಿದಾನ್ನಾದದ್ಯನ್ೀಕಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ 
ಹರ್ಗಿರೀವಾದ್ಯನ್ೀಕ್ಾವತ್ಾರಾತಮಕಸಯ ಚ ಶ್ರೀಹರ್ೀಾಃ ಮಧ್ತಹನ್ೃತವಂ, ಬಹತರ ಪಧಾರಿಣಾಯ 
ಲಕ್ಷಾಯಾ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ತ್ಾವದಿಕಂ, ತಥಾ ಅನ್ಯೀಪ ದಾವವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ಾವ 
ಸೃಷಾಟಾದಿ ಕತೃಯತ್ಾವದಿಮಾಹಾತಯಂ ತಥಾ ಮಧ್ಯೀ ಚ ನ್ವಮಾಧಾಯಯೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಮತಸ್ ಯೀತುಮತವಮನ್ಯಮತಸಯ ಪಾಪಸಾಧ್ನ್ತವಂ, ತಥಾ 
ತೃತೀರಾಧಾಯಯೀಷ್ತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜ ಗತರತಚರಣಾನಾಂ ಋಜತಗಣಸುತುವಂ 

ಚ್ೀತ್ಾಯದ್ಯನ್ೀಕ್ಾಗಮಿಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯನ್ುೀ॥ 
ಕ್ತಞ್ಚ  ಪರರ್ಮಾಧಾಯಯೀ ರಜತಪೀಠ್ಪುರಂ ಪರತ ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸಥ 

ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಗಮನ್ಂ ಭವ್ೀತೀತ। ತಥಾ ದಾವವಿಂಶ್ೀ 
ಸವಮಠೀರಾಭರಣಾದ್ಯಪಹಾರ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯತೀತ ಚ ಪರತಯಕ್ಷ ಸ್ತದಾಾರ್ಯಸಯ ಪರತಪಾದ್ನ್ಂ 

ಕ್ತರರ್ತ್್ೀ॥ ತಥ್ೈಕವಿಂಶ್ೀ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜದ್ವೀಷ್ಮಣಾಂ ಪರತ್ಾಪ ಭಙ್ುಕ್ಾರಣಿೀಭ ತ 

ಗೃಹಲಾಭಾಃ। ತಥಾ ತತಙ್ುಭದಾರನ್ದಿೀತೀರ್ೀ ಭ ಪಾರಪುರಪ ಸವಮಠ್ಸಯ ಭವತೀತ್ಾಯದಿೀನಿ 

ಬಹತಜನ್ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಾಪರಮೀರಾಣಯಪ ನಿರ ಪಯನ್ುೀ॥ ತಥಾ ಪಞ್ಚಮೀ, ದಾವದ್ಶ್ೀ, 
ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೀ, ವಿಂಶ್ೀ ಚ್ೀವಮಾದ್ಯಧಾಯಯೀಷ್ತ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ 

ಶ್ರೀಮಚಚರಣ್ೈರ್ೀವ ಕೃತತವಂ ವಣಯಯತ್್ೀ॥ ತಸಾಮದಾಗಮಿಕಪಾರತಯಕ್ಷಿಕ್ಾದ್ಯಥಾಯನಾಂ 
ಪರತಪಾದ್ನಾತ್ ಪರಮಾಪುತಮ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಗತರತಚರಣ್ೈರ್ೀವ ಕೃತತ್ಾವತ್ 
ಸಾವಪನತವಚಚ ಸತಪರಮಾಣಭ ತ್್ೀ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ವಿಶಾವಸರಹಿತ್ಾನಾಂ 
ಪುರತಷಾಣಾಂ, ತೃತೀರಾಧಾಯಯೀಷ್ ಕುರಿೀತ್ಾಯ ಆರ್ತಾಃಕ್ಷರ್ಕ್ಾರತವಂ ಪಞ್ಚಮೀಕು 
ಗತರ ಪದ್ೀಶನ್ಹಯತವಸಮಾಾದ್ಕತ್ಾವದಿ ಮಾಹಾತಯಂ ಚ ತಥಾ ನ್ವಮೀಕುಂ 
ಶಚಾಯದಿದ್ೀವಿೀಭಿೀರಚಿಯತತ್ಾವದಿ ಮಹಿಮಾನ್ಂ, ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಕುಭಕ್ಾುಭಿೀಷ್ಟ 
ಹ್ೀತತತ್ಾವದಿಕಂ, ತಥ್ೈಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೀ, ವಿಂಶ್ೀಚ್ೈವಮಾದಾಯಧಾಯಯೀಷ್ ಕುಂ 
ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಪಠ್ನಾದಿ ಕತೄಯಣಾಂ ರ್ಮಶಾಸನಾವಿಷ್ರ್ತ್ಾ ಸಮಾಾದ್ಕದಾವದಿ-
ಮಾಹಾತಯಂ ಚ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಸಾಯದಾವ್ೀವ ಬತದಾಾವ, 
ಅಥಾಽಸ್ತಮನ್ನೀವಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಬಹತಸಥಲ್ೀಷ್ ಕುಋಜತಗಣಸಥತವಂ, ದಿವತೀರಾಧಾಯಯೀಕುಂ 
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ಶ್ರೀತರವಿಕರಮರಥ್ ೀತಯವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಸ್ೀವಾಕರಣಾದಿಕಂ, ತಥಾ ತೃತೀಯೀಕುಂ 
ಮನ್ರಪರತಪಾದ್ಯತವಂ, ವೃನಾದವನ್ ೀಪರಿಗತ ಸೌವಣಯವಿಮಾನ್ವತುವಂ, 
ಮೀವಾಯದಿಸಥಭಗವನ್ ಮತಯ ದ್ರಷ್ಟೃತವಂ  ತತರತತರತಯದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪೂಜಯತ್ಾವದಿಕಂ ತಥಾ 
ಚತತಥ್ ೀಯಕುಂ ಮೀರತಸ್ತಥತಹರಿಣಾ ಕರಸಾಶಾಯದಿಲಾಲನ್ಪೂವಯಕಂ ಪುತರತ್್ವೀನ್ 
ರಮಾಕರ್ೀಪರದ್ತತ್ಾುವದಿ ಮಾಹಾತಯಂ, ತಥಾ ಪಞ್ಚಮೀಕುಂ  ಹರಿದ್ಶಾವತ್ಾರರ ಪ್ೀಣ 
ಸಹ ವಿಹತೃಯತ್ಾವದಿಕಂ, ಸ ರ್ಯಮಣಡಲಾದಿತ್್ೀಜ್ ೀಮಣಡಲಗನ್ೃತವಂ, 
ಸವಯತ್್ೀಜಸ್ತುರಸಾೆರಕತ್್ೀಜಸೆತ್ಾವದಿಕಂ ಚ, ತಥಾ ಷ್ಷ್ ಠೀಕುಂ ನ್ನ್ದನಾದಿಷ್ತ 
ದ್ೀವ್ೈಮಾಯನಿತತವಂ, ನ್ರಕಸಥಜನ್ ೀದ್ಾತೃಯತವಂ, ವಾಯೀರಿವ ಆರ್ತಾಃಸಾಧ್ನ್ತ್್ವೀನ್ 
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಯಹಮಣಶರಿೀರಸಥತ್ಾವದಿಮಹಿಮಾನ್ಂ, ಸಪುಮೀಕುಂ ಸತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ 
ಶ್ರೀಹರ್ಗಿರೀವಮತಖ್್ೀನ್ ಸವಯಶತರತಯಥಾಯವಗನ್ೃತವಂ, ತಥಾ ಕೃಷಾಣವತ್ಾರ ಕ್ಾಲ್ೀ 
ಹರಿಸ್ೀವಾಲಬಾಜನಿಮರಣಾಭಾವವತ್ಾುವದಿಕಂ, ತಥಾ ಅಷ್ಟಮೀಕುಂ 
ಹಿಮವತಾವಯತಗನ್ೃತವಂ, ತ್್ೀನ್ ಪವಯತ್ಾಭಿಮಾನಿನಾ ಪೂಜಿತತವಂ, ವಿಮಾನ್ೀನ್ 
ದ್ೀವಲ್ ೀಕಸಞ್ಚರಣಂ ನ್ಕ್ಷಧ್ತರಮಣಡಲಸಥತ್ಾವದಿಕಂ ಚ, ತಥಾ 
ನ್ವಮೀಕ್ಾುಮೃತಪಾರಶನಾದಿಕಂ, ದ್ಶಮೀ ‘ಅಹಮಾನ್ನ್ದಮತನಿನಾ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ನಿಗದಿತಂ  ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದಮತನಿನಾ ಸಹ ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮೀ ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸನ್ಮನ್, 
ಭಜನಾದಿಕತೃಯತ್ಾವದಿಮಾಹಾತಯಂ, ತಥ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಪ್ರೀಕುಂ ಭತಜ್ೀನ್ 
ಧ್ವಜಸುಮಾಧಾರಣಾದಿಕಂ, ಅಪ ಚ ದಾವದ್ಶಾಧಾಯಯೀ ‘ಶ್ರೀಮದಾವಗಿೀಶಸಞ್ಜಜತ’ 
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ನಿರ ಪತಂ ಸವವಿಷ್ಯೀ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ 
ಅಧ್ಮೀತುಮಲ್ ೀಕ್ಾಪಾದ್ಕತ್ಾವದಿ ಮಾಹಾತಯಂ, ‘ಅಹಂ ಮದ್ಾಕುವಶಯಶಚ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಕುಂ ಭಕುವಶಯತ್ಾವದಿಕಂ, ಕ್ತಂ ಚ ‘ಹರ್ಗಿರೀವಪರಸಾದ್ ೀರ್ಮಿೀದ್ೃಶಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಚತತದ್ಯಶ್ೀ ಕರ್ಥತಂ ಶ್ರೀಹರ್ಗಿರೀವ ಪೂಜಾಸಾದಿತತತರಸಾದ್ೀನ್ 
ಭವಬನ್ಾನಿಮತಯಕುತ್ಾವದಿ ಮಹಿಮಾನ್ಂ, ತಥಾ ಪಞ್ಚದ್ಶ್ೀಧಾಯಯೀ ‘ಶಾರವರ್ ತವಂ ಮಮ 
ಶಾರವಯಂ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಪ್ರೀಕುಮಮೃತ್್ ೀಪಮಚಾರಿತರವತ್ಾವದಿಕಂ, ತಥಾ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ 
ವಣಿಯತಂ ಕಸಯಚಿದ್ಾಕುಸಯ ಪುತ್ಾರಾಾಃ ಪುತರತ್್ವೀನ್ ಕರಣಲಕ್ಷಣಾಘಟತಘಟನಾ 
ಸಾಮಥಾಯಯದಿಕಂ ಚ, ‘ತಸಾಮದ್ರಾಗದ್ವೀಷ್ ೀಹಂ’ ಇತಯತರ ಸಪುದ್ಶ್ೀ ನಿಗದಿತಂ 
ರಾಗದ್ವೀಷ್ ೀಪ ಲಕ್ಷಿತ್ಾಶ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ರಾಹಿತಯಂ, ತಥಾ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಕುಂ ಸವನಿನ್ದಕ್ಾನಾಂ 
ರ್ಮಶಾಸನ್ವಿಷ್ರ್ತ್ಾಸಮಾಾದ್ಕತವ ಮಾಹಾತಯಂ, ಕಸಯಚಿದ್ಾಕುಸಯ ಮೀಞ್್ಬನ್ಾಕತವ 
ನಿವಾರಕತ್ಾವದಿಸಾಮರ್ಯಯಂ ಚ, ಅಪ ಚ ‘ಮಾಷ್ಮಾತರಂ ಚ ಮದ್ ರೀಹ’ 
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ಇತ್ಾಯದಿನ್ೈಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಕುಮಣತಮಾತರಸವದ್ ರೀಹಿಣಾಂ ವಿಷ್ತಣದ್ ರೀಹಾದಿ 
ಮಹಾದ್ ೀಷ್ ಸಮಾಾದ್ಕತ್ಾವದಿ ಶಕ್ತುಂ, ತಥಾ ವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ಪರತಪಾದಿತಂ 
ತರಲ್ ೀಕಪೂಜಿತತ್ಾವದಿ ವ್ೈಭವಂ ‘ಅಪಾಂ ಫ್ೀನ್ೀನ್ ನ್ಮತಚ್ೀಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯದಿನ್ೈಕವಿಂಶ್್ ೀಕುಂ ದ್ತವಾಯದಿನಿರಸಕತ್ಾವದಿ ಸಾಮರ್ಯಯಂ, ತಥಾ 
ದಾವವಿಂಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ಹ್ೀ ವಿಪರ ಮತರಸಾದ್ೀನ್’ ಇತ್ಾಯದಿನ್ ೀಕುಂ ಸಾವನ್ತಗೃಹಿೀತಪುರತಷ್ 
ಪತೃವಗಯಸಾಯಪ ಸವಗಾಯದಿದಾತೃತ್ಾವದಿ ಮಾಹಾತಯಂ ಚ್ೀತ್್ಯೀವಮಾದಿ ತತರ ತತ್್ ರೀಕು 
ಮಹಿಮಾವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಗತರತಚರಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ... 
ತಥಾ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನಾಮಪ ದಿವತೀರಾಧಾಯಯೀಕುಂ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜವಿಮಾನ್ಸದ್ೃಶ ವಿಮಾನ್ಪಾರಪುಸಾಧ್ನ್ಭ ತ ಹರಿಸ್ೀವಾ 
ಕತೃಯತವಮಾಹಾತಯಂ, ಋಜತತ್್ವೀನ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸಖಿತ್ಾವದಿಕಂ ಚ, 
ಪಞ್ಚಮಾಧಾಯಯೀಕುಂ ಭಕ್ಾುಭಿೀಷ್ಟಸ್ತದ್ಾಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾವಿಷ್ಟತ್ಾವದಿಕಂ, 
ದ್ಶಮಾಧಾಯಯೀಕುಂ ಋಜತಮಾತರವ್ೀದ್ಯಗತಣವತ್ಾುವದಿಕಂ, ಏಕವಿಂಶತಯಧಾಯಯೀಕುಂ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸಮಾನ್ತವಂ ಚ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತಥಾ ಶ್ರೀಭ ತರಾಜಾನಾಂ 
ದ್ಶಮಾಧಾಯಯೀಕುಂ ಮಹತರತದ್ರಪದ್ಯೀಗಯಂ ಚ ನಿಶ್ಚತಯ ಕ್ತಂ ಚ 
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಧ್ಮಯತಯೈವ ದಿವತೀರಾಧಾಯಯೀಕುಯೀಾಃ ನ್ೈರನ್ುಯೀಯಣ 
ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸಥ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಚಯಕತವ ಮಖಕ್ಾರಯಿತೃತವಯೀಾಃ, ತಥಾ 
ಚತತದ್ಯಶಮೀಕುಯೀಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಪಾದ್ಪೀಾಾಗರತಾಃ ಸಚಾ್ಸರಶರವಣಾದಿಕತೃಯತವ 
ನಿರಶನ್ಕತೃಯತವರ ಪ ಧ್ಮಯಯೀಶಚ... 
ಸಪುದ್ಶಾಧಾಯಯೀಕುಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸಂಸಾಥನಿೀರಾನಾಂ ಪೂವಾಯಶರಮೀ 
ವಿಟಠಲನಾಮಕ್ಾನಾಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೀಶತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನ್ಂ ಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ್್ೀಷ್ತ 
ಶ್ರೀಮದಿವಶವಪರರ್ತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚ್ರಣ್ೀಷ್ತ ದ್ಶಯನಾತ್ ತ್್ೀಷಾಂ 
ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಾವತ್ಾರತವಂ ವಿಜ್ಞಾರ್, ಚತತಥಾಯಧಾಯಯೀಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಅಸಯ 
ಬಾರಹಮಣಸಯ ನಾಕ್ತಪದ್ಪಾರಪುರ್ಯದ್ಚಯನಾವಿನಾಭ ತ್ಾತ್ಾದ್ೃಶಸಯ ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸಥಸಯ 
ಬಾದ್ರಾರ್ಣಸಯ ಪರರ್ಮೀಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ರಜತಪೀಠ್ಪುರಂ ಪರತ್ಾಯಗಮನ್ದಾವರತವಂ ಚ 
ತ್್ೀಷಾಮವಗಮಯ ತೃತೀರ್ ಪಞ್ಚಮಾಧಾಯಯೀಷ್ ಕುಮಿನ್ದರಪದ್ಯೀಗಯತವಂ, 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸನಿನಧಾನ್ಪಾತರಭ ತಶರಿೀರತವಂ, ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಂ ವಕತುಂ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾಽವಿಷ್ಟತ್ಾವದಿಕಂ ಚ ತಥಾ ದಾವದ್ಶಾಧಾಯಯೀಕುಂ ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯ-
ಶಬದವಾಚಯತ್,ವಂ ತಚ್ಬಾಪರವೃತುನಿಮಿತುಂ ಚ ತರಯೀದ್ಶಾಧಾಯಯೀಕುಂ ಬತದಾಾವ, ತಥಾ 
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ಧ್ಮಯಶಾಸಾರದ್ತಯಕು ಗತರ ಪಸತುಪರಯೀಜಕ್ತೀಭ ತ್್ೈಕವಿಂಶತಯಧಾಯಯೀಕು 
ಸತರಾಚಾರ್ಯತವ ನ್ರಾಚಾರ್ಯತ್್ವೀ ವಿದಿತ್ಾವ, ಕ್ತಞ್ಚ ಚತತಥ್ ೀಯಕುಂ ತದ್ವಮಾನ್ಕರಣಸಯ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜದ್ ರೀಹಕ್ಾರಣತವಂ ತಥಾ ದಾವದ್ಶ್ೀಽಧಾಯಯೀ ‘ವೃನಾದವನಾಚಾಯೀಯತ 
ನಾಮಾನ ಅವಯವಹತತಯಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ ದ್ ರೀಹಿತ್್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ, ತನಾನಮನೈವ ವಯವಹಾರ 
ವಿಷ್ರ್ತ್ಾಂ ಚ ತ್್ೀಷಾಮವಬತದಾಾವ ರ್ದ್ತಕುಂ ಪಞ್ಚದ್ಶಾಧಾಯರ್ ಪರಸಕ್ಾುನಾಂ 
ಶ್ೀಷಾಸನಾಧಿರ ಢ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್್ ೀಪಾಸಕ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್ಾಯಚಾರಾಯಣಾಂ ತಥಾ 
ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಚತ್ ಅನ್ಯೀಷಾಮಪ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಭಕುತವಂ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃವಿಪ್ರೀಪಕ್ಾರತವಂ 
ತದ್ಪ ವಿಜ್ಞಾರ್... 
ಕ್ತಞ್ಚ ಷ್ ೀಡಶಾಧಾಯಯೀಕ್ಾುನಾಂ ಪದ್ಮನಾಭನಾಮವತ್್ುವೀ ಸತ 
ನ್ಷ್ಟದ್ೃಷ್ಮಟತ್ಾವದಿಲಕ್ಷಣವತ್ಾಂ, ತಥಾ ಸಪುದ್ಶಾಧಾಯಯೀಕ್ಾುನಾಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಪರತಷ್ಠತ 
ವಿಟಠಲಪರತಮಾಚಯಕತ್್ವೀ ಸತ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ ದ್ ರೀಹಿತ್ಾವದಿ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಪ್ೀತ್ಾನಾಂ, 
ತಥ್ೈಕವಿಂಶಾಧಾಯಯೀ ಪರತಪಾದಿತ್ಾನಾಂ ಗೃಹಾಪ್ೀಕ್ಷನಿಮಿತುಕ 
ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣವಿಷ್ರ್ಕ ಕಲಹ್ ೀದ್ ಯೀಗಕತೃಯತವರ ಪಾಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯವತ್ಾಂ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾಭಕ್ಾುಗ್ರೀಸರಾಣಾಂ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚತ್ ರಜತಪೀಠ್ಪುರಸಥಕಮಯನಿದನಾ-
ಮೀತದ್ಧಾಯಯೀಕುಂ ಕಲಾಯದಿ ಸವರ ಪತವಮೌಚಿತ್ಾಯತ್ ಕಲಾಯದಿಪದ್ಯೀಗಯತವಂ ವಾ 
ನಿಶ್ಚತಯ, ಅರ್ವಾ ಕಲಾಯದಾಯವಿಷ್ಟತವಂ ವಾ ಜ್ಞಾತ್ಾವ, ತಥಾನ್ಯೀಷಾಮಪ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಚತ್ 
ಗತರತರಾಜಾಭಕುತವಂ  ಚ್ೀತ್್ಯೀವಮಾದಾಯಖ್ಾಯನ್ ೀಕು ಪರಮೀರಾಣಯನ್ತಸನಾಾರ್... 
ಅರ್ ಸವಸಮರಣಮಾತ್್ರೀಣ ಪುರತಷಾಣಾಂ ಶ್ಶನನಿಮಿತುಕ್ಾಽಶ್ೀಷ್ಪರ-
ವನಿತ್ಾಗಮನಾದಿಪಾಪನಿವಾರಕತ್ಾವದಿ ದ್ಶಮಾಧಾಯರಾದ್ತಯಕು ಮಾಹಾತ್್ ಯೀಪ್ೀತ 
ಶ್ರೀಧ್ವಲಗಙ್ಗುಸಾನನಾದಿನಾ ಶತದಾಾನ್ುಾಃಕರಣಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಪರರ್ಮ, ಪಞ್ಚಮ, 
ದ್ಶಮಾಧಾಯಯೀಷ್ ಕುರಿೀತ್ಾಯ ಶ್ರೀಹರ್ಗಿರೀವಾದಾಯತಮಕ ಶ್ರೀಹರಿಸನಿನಧಾನ್ವತ್್ುವೀನ್, 
ತಥಾ ತೀರ್ಯಕ್ಷ್ೀತರ ಪವಯತ್ಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದ್ೀವತ್ಾ ಸನಿನಧಾನ್ವಿಶ್ಷ್ಟತರಾ ಚ 
ಸಜಜನ್ೈಕವ್ೀದ್ಯತ್ಾವದಿ ಮಾಹಾತ್್ ಯೀಪ್ೀತತ್್ವೀನ್ ಚಾವಗತ್್ೀ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾವೃನಾದವನ್ೀ 
ಸನಿನಹಿತ್ಾನಾಮಾಖ್ಾಯನ್ ೀಕು ಭಕ್ಾುಭಕ್ಾುದ್ಯಖಿಲ ಸದ್ಸದ್ವಗಯಸ್ಯೀಷಾಟನಿಷ್ಟಪರದಾತೄಣಾಂ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಗತರತಚರಣಾನಾಂ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ ೀಕು ಋಜತತ್ಾವದಿಗತಣಾನ್ತ-
ಸನಾಾನ್ಪೂವಯಕಂ ರ್ಥಾಯೀಗಯಸ್ೀವಾದಿಕತೄಯಣಾಂ ಪುರತಷಾಣಾಂ 
ತದ್ನ್ತಗರಹದಾವರಾ ಶ್ರೀಹರಿಪರಸಾದ್ೀನಾಖಿಲಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ಸ್ತದ್ಾಾನಿು, ಅಸ್ತಮನ್ನಥ್ೀಯ ನ್ 

ಕ್ಾಪಯನ್ತಪಪತುರಿತ॥ಶ್ರೀಾಃ॥ 
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ನ್ ಚ ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವಪದ್ಯೀಗಾಯನಾಂ ಕಲಾಯದಿಪದ್ಯೀಗಾಯನ್ಂ ಚ ಸತ್್ುವೀ 

ಮಾನಾಭಾವಾಃ ‘ಬರಹಮತವಯೀಗಾಯ ಋಜವೀ ನಾಮ ದ್ೀವಾಾಃ ಪೃರ್ಗುಣಾಾಃ॥ 
ತ್್ೈರ್ೀವಾಪಯಂ ತತಾದ್ಂ ತತ ನ್ೈವಾನ್ಯೈಾಃ ಸಾಧ್ನ್ೈರಪ॥ ಏವಂ ಸವಯಪದಾನಾಂ ತತ 
ಯೀಗಾಯಾಃ ಸನಿು ಪೃರ್ಗುಣಾಾಃ॥ ತಥಾ ‘ಕಲ್ಲದ್ತಯಾಃಖ್ಾದಿಕಸ್ುೀಷ್ತ ತ್್ೀಽಪ್ಯೀವಂ 

ಬರಹಮವದ್ುಣಾಾಃ॥  ತಥಾನ್ಯೀಪಯಸತರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗಣಾ ಯೀಗಯತರಾ ಸದಾ’ ಇತ್ಾಯದಿ 

ಪರಮಾಣಾನಾಂ ದ್ರಿೀದ್ೃಶಯಮಾನ್ತ್ಾವತ್॥ ನಾಪ ಭಾವಿಮತಖಯಸಮಿೀರಾವತ್ಾರಭ ತ 

ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸ್ೀವಾರಾಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಯಸಾಧ್ನ್ತವಂ ನಿಮಾಯನ್ಮಿತ ವಿವದಿತವಯಮ್॥ 
ಅಗಮಯತ್ಾವತ್ ಹರಿಸುಸ್ತಮನಾನವಿಷ್ ಟೀ ಮತಕ್ತುದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥ ನಾತ ಪರಸನ್ನಹೃದ್ಯೀ 

ರ್ದ್ದದಾಯತ್ ಗತರತರಪಯಸೌ॥ ನ್ ತತ್ ಸತಯಂ ಭವ್ೀತುಸಾಮದ್ಚಯನಿೀಯೀ ಗತರತಾಃ ಸದಾ’ 

ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಮಾಣಾನಾಮಾನ್ತಭವಿಕತ್ಾವತ್॥ ನ್ ಚ ಋಜ ನಾಂ ಗತರತತವಂ 

ತದ್ತಪದಿಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪುರತಷಾರ್ಯಸಾಧ್ನ್ತವಂ ಚ ನಿಮ ಯಲಮಿತ ಮನ್ುವಯಮ್॥ 
‘ಗತಹಾಯದ್ೀಶಾ ಬರಹಮಪದ್ೀ ಯೀ ಯೀಗಾಯ ದ್ೀವತ್ಾಗಣಾಾಃ॥ ಸವ್ೀಯ ಗತಹ್ ಯೀಪದ್ೀಷಾಟರಾಃ 
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಗತರತವೀ ಹಿ ತ್್ೀ’ ಇತ ಛಾನ್ ದೀಗಯಭಾಷ್ಯಸಥವಚನ್ಸಯ, 

‘ತಸಾಮದಾವರ್ತತವಯೀಗ್ಯೈಹಿಯ ಯೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ॥ 
ತ್್ೀಷಾಮಲ್ ೀಕಶಙ್ಗೆಚ ನ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಯ॥’ ಇತ ಬೃಹದಾಾಷ್ಯವಚನ್ಸಯ ‘ಅತ್್ ೀ 

ಬರಹಮಪದ್ೀ ಯೀಗಾಯ ಜಿೀವಾ ಹಂಸಾಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ॥ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಮಾರಾಪಾರಪುಂ 

ಯೈಜ್ಞಾಯನ್ಂ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ॥ ತ್್ೀ ಮತಚಯನ್ುೀ ನ್ ಚ್ೈವಾನ್ಯೀ’ ಇತ 
ಶೃತಗಿೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯವಚನ್ಸಯ ಚ ಬರಹಾಮದಿಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಸವಯಗತರತತವಸಯ 
ತದ್ತಪದಿಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ವತ್ಾಮೀವ ಪುರತಷಾರ್ಯಭಾಕ್ಾುವದ್ೀಶಚ ಪರತಪಾದ್ಕಸಯ 

ಜಾಗರ ಕತ್ಾವತ್॥ ನ್ ಚಾನ್ುರ್ೀಣ ಗತರತಸ್ೀವಾಂ ಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ಯೀ ಭವತೀತ 

ಸಾಚಾತ್ಾರಪಾಯಕ ತ್ಾ (ಸಾ ಚ ಅತರ ಅಪ ಆಕ ತ್್ೀ) ಇತಯಲಂ ಪಲಿವಿತ್್ೀನ್ೀತ॥ ಶ್ರೀಾಃ॥ 

ನ್ನ್ವೀವಂ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಮನ್ತಪಪನ್ನಮ್॥ ತಥಾತ್್ವೀ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಸ್ಯೈವ 

ಅಪಾರಮಾಣಯಪಾರಪ್ುೀಾಃ॥ ತಥಾಹಿ॥ ಅಸ್ತಮನಾನಖ್ಾಯನ್ೀ, ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃಬಾರಹಮಣಸ್ಯೀನ್ದರ-
ಪದಾದಿಕ್ಾರಿತವಂ ತಸ್ಯೈವ್ೀದಾನಿೀಂ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಸಂಸಾಥನಿೀರ್ ವಿಶವಪರರ್ತೀರ್ಯ-

ಶ್ರೀಮಚಚರಣಾತಮನಾಽವತೀಣಯತವಮತಚಯತ ಇತ ನಿರ ಪತಮ್॥ ಇದ್ಂ ತ್ಾವತ್ 

ಶ್್ ೀಭಾಂ ನ್ ಿನಭತಯ॥ ರ್ದ್ತಯಪಪಾದಿತರಿೀತ್ಾಯ ವಿಶವಪರರ್ತೀರ್ಯ-
ಶ್ರೀಮಚಚರಣಾನಾಮಿನ್ದರಪದಾಧಿಕ್ಾರಿತವಂ, ತಹಿಯ ತ್್ೀ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಮರಾಯದಾಂ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2012 

Page 47 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತಥಾ ಧ್ಮಯಶಾಸಾರದಿಮಾಗಯಞ್ಚ ವಿಹಾರ್ ನ್ ಪರವತ್್ೀಯರನ್॥ ತಥಾ ಪರವತಯಮಾನಾಶಚ 
ದ್ೃಶಯನ್ುೀ॥ತಸಾಮನ್ನೀನ್ದರಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ॥ ತಥಾ ಹಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯೈಯಮಯಧ್ಯ-
ವಾಟಮಾ್ೀ ಸಾಥಪತ್ಾಂ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತಯಂ 

ತನ್ಮರಾಯದಾಮತಲಙಿ್ಗರಾನಿೀತವನ್ುಾಃ॥ ತಥಾ ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಮೀವ ಮಠ್ಸಂನಾಯಸ್ ೀ 

ದ್ೀರ್ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯನಿರ್ಮಂ ಚಾತಯಕ್ಾರಮನ್। ಕ್ತಞ್ಚ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ-
ಸಮರದಾರ್ ಪರವತಯಕ್್ೈಾಃ ಅನಾಶ್ರತಂ ಚ್ೈತ್ಾರದಿಮಾಸಂ ವಯತಯರ್ಂ ಚ ಕೃತ್ಾವ 

ಚಾತತಮಾಯಸಾಯದಿಕಮನ್ಯರ್ರ್ನಿು॥ ಇದ್ನ್ತು ಧ್ಮಯಶಾಸರವಿರತದ್ಾಂ ಚ॥ ಇತ್ಾಯದಿೀನಿ 
ಬಹ ನಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮರದಾರ್ವಿರತದಾಾಚರಣಾನಿ ದ್ರಿೀದ್ೃಶಯನ್ುೀ॥ 
ದ್ೀವಸವಭಾವಾನ್ಂ ಚ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಮರಾಯದಾತಕರಮಣಂ ನ್ ರ್ತಕುಮ್॥ 
ತಸಾಮದ್ತಕುಮರ್ತಕುಮಿತ॥ ಕ್ತಞ್ಜಚಸ್ತಮನ್ನೀವಾಖ್ಾಯನ್ೀ ರಜತಪೀಠ್ಪುರಸಾಥನಾಂ 

ಪದ್ಮನಾಭಾದಿಕಮಯನಿದನಾಂ ಕಲಾಯದಿತವಂ ಪರತಪಾದಿತಮಿತಯಪ ನಿರ ಪತಮ್॥ 
ಇದ್ಮಪಯಸಮಿೀಚಿೀನ್ಮ್॥ ಶ್ರೀಮದಾಾಷಾಯದಿಪರವಚನ್ಕತೄಯಣಾಂ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಚಯಕ್ಾನಾಂ, 
ತಥಾ ಶಾಸ್ತರೀರಾನ್ೀಕಧ್ಮಯಕರಣದಾವರ ಹರಿತ್್ ೀಷ್ಕ್ಾಣಾಂ ಚಾಸತರತವಂ 

ಶಾಸರವಿರತದ್ಾಮ್॥ ‘ಆಚನಾದರಕಯಸಯ ಪೂಜಾಯೈ ದ್ೀವಾನಾಜ್ಞಾಪರ್ತ್ ಪರಭತಾಃ’ ಇತ 

ಪುರಾಣವಚನ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಚಯಕ್ಾನಾಂ ದ್ೀವತ್್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ॥ ತಥಾ ‘ಮಹಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಸಯ ಯೀ 
ಭಾಷ್ಯಭಾವಂ’ ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ಭಾಷ್ಯಪರವಚನ್ಕತೄಯಣಾಂ 

ಮತಕ್ತುಯೀಗಯತವಕರ್ನಾಚಚ॥ ಮತಕ್ತುಯೀಗಯತ್್ವೀ ಚಾಸತರತವಂ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ॥ 
ತಸಾಮದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಾನಾಂ ಪದ್ಮನಾಭಾದಿೀನಾಮಸತರತವಮೀತತರಮಾಣವಿರತದ್ಾಮಿತ॥ 
ತಥಾ ಚ್ೈತದ್ರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕಭಾಗಸಯ ಸಚಾ್ಸರವಿರತದಾಾರ್ಯತ್್ವೀನಾರ್ತಕ್ಾುರ್ಯತ್್ವೀನ್ 

ಚಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ತದ್ದೃಷಾಟನ್ುೀನ್ ಸವಯಸಾಯಪಾಯಖ್ಾಯನ್ಸಾಯಪಾರಮಾಣಯಮೀವ್ೀತ॥ ತಥಾ 
ಚಾಸ್ತಮನಾನಖ್ಾಯನ್ೀ ಪರತಪಾದಿತಾಃ ಸವೀಯಽಪಯಥ್ ೀಯಽನ್ತಪಪನ್ನ ಇತ॥ 

ಮೈವಂ ಜಾನಿೀಥಾಾಃ॥ ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸಮಿೀಪಸಥಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ಬಾರಹಮಣಸಯ 
ಭಕ್ಾಯತಸ್ತಮನ್ನನ್ತಗರಹಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯೈಯಾಃ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತಯಾಃ 

ಮಧ್ಯವಾಟಮಾ್ೀ ಸಾಥಪತ್್ೀತ್್ಯೈತಹಯಮ್॥ ತದ್ನ್ನ್ುರಂ ಸ ಬಾರಹಮಣಸುದ್ವಂಶಾಯಶಚ ಭಕ್ಾಯ 
ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಸ್ೀವಾಂ ಬಹತಕ್ಾಲಂ ಚಕತರಾಃ॥ ಇದಾನಿೀಂ ತದ್ವಂಶಾಯನಾಂ 
ದೌಭಾಯಗಾಯತ್ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಸಯ ಮಧ್ಯವಾಟಮಾ್ೀ ವಾಸಕರಣಿೀಭ ತ 

ಭಕ್ತುವಿಯನ್ಷಾಟ॥ ಕ್ತಞ್ಚ ಪರದ್ವೀಷ್ೀಣ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣ ಮಠ್ಂಪರತ ನ್ ಗನ್ುವಯಂ 
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ತತರಸಾದಾದಿಕಂ ಚ ನ್ ಸ್ತವೀಕತಯವಯಮಿತ್ಾಯದಿ ಸಮರ್ಬನ್ಾಂ ಚ ಗಾರಮಿೀಣಾನಾಂ  

ಚಕತರಾಃ॥ ತದಾ ಬಾದ್ರಾರ್ಣ ಮ ತಯಜಯಲ್ೀ ಪರಕ್ಷ್ೀಪುವ್ೀತ್ಾಯದಿ ದ್ತಬ್ ೀಯಧ್ನ್ಮಚಯಕಂ 

ಪರತ ಚಕತರಾಃ॥ ತಥಾ ಚ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತ್್ೀಯಾಃ ಮಧ್ಯವಾಟಮಾ್ೀಽವಸಾಥನ್-
ಕ್ಾರಣಿೀಭ ತ್ಾರಾಸುತರತ್ಾಯನಾಂ ಭಕ್್ುೀಾಃ ವಿನ್ಷ್ಟತ್ಾವತ್ ತಥಾಪ ತತ್ಾರಽವಸಾಥನ್ೀ 
ಜಲಪರಕ್ಷ್ೀಪಾದಿಮಹಾನ್ರ್ಯಸಯ ಪರಸಕುತ್ಾವದ್ಸಾಮದ್ಪನ್ರ್ನ್ಮೀವ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಣಾಂ ಸಮಮತಂ ಭವ್ೀದಿತ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಚಾಯೈಯಾಃ 

ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತಯರಾನಿೀತ್್ೀತ ಕ್ತಮನ್ತಪಪನ್ನಮ್॥ 
ವಾದಿರಾಜಶ್ರೀಮಚಚರಣವಂಶ್ಯೈರ್ೀವ ಕ್ಾಲವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತಯಾಃ 

ಸಂರಕ್ಷಣಿೀರಾ॥ ರ್ದ್ಯನ್ಯಮಠೀರಾನಾಂ ಸಾವಧಿೀನ್ತರಾ ವಿದ್ಯೀತ, ತಹಿಯ 

ಕ್ಾಲವಿಶ್ೀಷ್ೀ ರಕ್ಷಣಾರ್ ಪರತರ್ ೀಧ್ಂ ಕತರ್ತಯಾಃ॥ ಅತಾಃ  
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಶ್ರೀಮಚಚರಣ್ೈಕಸಾವಧಿೀನಾ ಕತಯವ್ಯೀತ ಸವಯಜ್ಞಶ್ರ್ ೀಮಣಿ 
ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕ್ಾರಿೀರ್ ಪ್ರೀರಣಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಸಾವಮಿನ್ಾಃ 

ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತಯಮನ್ರ್ನ್॥ ತತಾಃ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಶ್ರೀಮಚಚರಣಾ-

ವಾಯಸರಾಜನಿಕಟಂ ಗತ್ಾವ ತ್ಾಂ ಮ ತಯಮಜಹತರಾಃ॥ ತಸಾಮದ್ರಜತಪೀಠ್ಪುರಸಾಥನಾಂ 
ಸಮರ್ಬನಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತದ್ೀಕ್ಾಧಿೀನಾ ಬಭ ವ॥ ಸಮರ್ಬನ್ಾಸತು 

ವಾಯಸರಾಜನಿಕಟಾತ್ ರ್ ಏನಾಂ ಮ ತಯಮಾನ್ಯಿಷ್ಯತ ತದ್ಧಿೀನ್ೈವ ತಷ್ಠತವತ॥ 
ರ್ದ್ಯೀವಂ ವಾಯಸರಾಜವಾಯಪಾರಸಯ ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಾಙಚುೀಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ತಹಿಯ 

ತನಿನಷ್ರಯೀಜನ್ಂ ಪರಸಜ್ಜೀತ। ಕ್ತಞ್ಚ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮಮತ 

ಕ್ಾರ್ಯಕತೃಯತ್್ವೀನಾಪರಾಧಿನ್ ೀಽಪ ಪರಸಜ್ಜೀರನ್॥ ತಸಾಮದ್ೀವಮೀವಾಙಚುೀ-

ಕರಣಿೀರ್ಮಿತ॥ ಏತ್್ೀನ್ೈವ ಪೂವಯಂ ಕ್್ೀನಾಪೀರ್ಂ ಮ ತಯಸುಸಾಮದ್ದೀಶಾದ್ನಾ-

ನಿೀತ್್ೀತ ಮನಾದಶಙ್ಗೆ ಗಭಯಸಾರವ್ೀಣ್ೈವಗತ್ಾ॥ ತಸಾಮತ್ 
ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತ್್ೀಯರಾನ್ರ್ನ್ಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮಮತಮೀವ್ೀತ, 
ಏವಮನ್ಙಚುೀಕ್ಾರ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಚಯಕ್್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಲಯೀ ಪರದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ೀ 
ಸವಸ್ ವೀಪಾಸಯರಾಮಾದಿಪೂಜಾಂ ಕತವಯದಿಾಾಃ ತತ್್ೈವ ಸಾಥತವಯಂ 
ಮಾಸದ್ವರ್ಪರ್ಯನ್ುಮೀಕ್್ೈಕ್್ೀನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪೂಜಾ ಕ್ಾಯೀಯತ್ಾಯದ್ಯೈತಹಯಸ್ತದ್ಾ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮರದಾರ್ಪರಿತ್ಾಯಗ್ೀನ್ ಪರಿದ್ೃಶಯಮಾನ್ 
ಸಮರದಾರಾನ್ುರಪರವತಯಕ್ಾಾಃ ಪೂವಾಯಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮಮತ-
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ಕ್ಾರಾಯಕತ್ಾಯರಾಃ ಪರಸಜ್ಜೀರನ್॥ ನ್ ಚ್ೈತದ್ಙಚುೀಕ್ಾರಾಹಯಮ್॥ ತತರವತಯತ 

ಸಮರದಾರ್ಸಾಯವಿಗಿೀತಶ್ಷಾಟಚಾರ್ ೀಽರ್ಮಿತ ಸವ್ೈಯರಪಯನ್ತಷ್ಮಠೀರ್ಮಾನ್ತ್ಾವತ್॥ 
ಕ್ತಞ್ಚ ದ್ೀಶವಿಪಿವಕ್ಾಲ್ೀ ಪೂವಯತನ್ೈಾಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮ ತಯರಪುಯತ್ಲ್ಲತ್ಾ ದ್ೀಶಾನ್ುರಂ 

ನಿೀತ್್ೀತ್್ಯೈತಹಯ ಸ್ತದ್ಾಮ್॥ ನ್ ಚ ತ್್ೀಷಾಮಪಯಪರಾಧಿತವಂ ವಕತುಂ ರ್ತಕುಮ್॥ ತಸಾಮತ್ 
ಪೂವಯನಿಬನ್ಾನ್ಸಯ ಕ್ಾಲದಿಮಹಿಮಾನ ವಯತಯಯೀ ಪರಸಕ್್ುೀ ಮತಖಯಧ್ಮಾಯವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ 
ಸಮರದಾರಾನ್ುರಂ ಪರವತಯತವಯಮಿತ ಶ್ರೀಮದ್ಾಗವತ್ಾಾದಿೀರ್ ಮನ್ ೀಗತಂ ಜಾನ್ದಿಾಾಃ 

ಪೂವಾಯಚಾಯೈಯಸುಥಾ ಪರವತಯತಮಿತ ಸವ್ೈಯರಪಯಙಚುೀಕರಣಿೀರ್ಮ್॥ ‘ತತಯಮಂ 

ಪರಕೃತ್್ೀಽಪೀತ॥ ತಸಾಮದಿವಶವಪರರ್ತೀಥಾಯತಮಕ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಚಾಯೈಯಾಃ ಕೃತಂ 

ಮಧ್ಯವಾಟಮಠ್ಸ್ತಥತಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ ತ್್ೀಯರಾನ್ರ್ನ್ಂ ನಾರ್ತಕುಮಿತ॥ ಏತ್್ೀನ್ೈವ 
ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಮೀವ ಮಠ್ಸಂನಾಯಸ್ ೀ ದ್ೀರ್ ಇತ್ಾಯಚಾರ್ಯನಿರ್ಮಂ ತಯಕುವನ್ು 

ಇತಯಪ ರ್ದ್ತಕುಂ ತದ್ಪ ದ್ತ್್ ುೀತುರಮ್॥ ತಥಾ ಪದ್ಮನಾಭಾತೀರ್ಯಪರಭೃತೀನಾಂ 
ಪೂವಾಯಶರಮೀ ಗೃಹಸಾಥಶರಮಿತ್್ವೀನ್ ಸತಪರಸ್ತದಾಾನಾಂ ಮಠ್ಸಂನಾಯಸಾಃ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯೈಯರ್ೀವ ದ್ತು ಇತ ಚ ನ್ ಗೃಹಸಾಥಶರಮಿಣಾಂ ಮಠ್ಸಂನಾಯಸಾಃ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮಮತ ಇತ॥ ಕ್ತಞ್ಚ ‘ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಗೃಹಸ್ ಥೀ ವಾ ವಾನ್ಪರಸ್ ಥೀ 
ವಿರಕ್ತುಮಾನ್’ ಇತ್ಾಯರಭಯ ‘ಉತಾನಾನಗಿನಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ಹಿೀನಾಗಿನಶಾಚಪ 
ಸಂನಾಯಸ್ೀ’ದಿತಯನ್ುೀನ್ ಸಂನಾಯಸಾಧಿಕ್ಾರನಿರ ಪಣ್ೀನ್ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣತೀರ್ಥೀಯರ್ಗರನ್ಥೀನ್ 

ಗೃಹಸಾಥಶರಮಿಣಾಃ ಸಂನಾಯಸ್ ೀ ರ್ತಕು ಇತಯವಬತಧ್ಯತ್್ೀ॥ ತಥಾ ಧ್ಮಯಶಾಸಾರನ್ುರ್ೀಽಪ 

ನಿಣಿೀಯತಂ ವರಿೀವತಯ॥ ವಿರ್ ೀಧಿಮಾನ್ಂ(ಪರಮಾಣಂ) ತತ ನ್ ದ್ರಿೀದ್ೃಶಯತ್್ೀ॥ ತಸಾಮತ್ 
ಗೃಹಸಾಥಶರಮಿಣಾಂ ಸಂನಾಯಸ್ ೀ ನ್ ಧ್ಮಯಶಾಸರವಿರತದ್ಾಶ್ಚೀತ॥ 
ಪುನ್ರಪ ರ್ದ್ಮನ್ಯತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮರದಾರ್ಪರವತಯಕ್್ೈಾಃ ಕ್್ೈರಪಯನಾಶ್ರತಂ 
ಚ್ೈತ್ಾರದಿಮಾಸ ವಯತಯರ್ಂ ಪರಿಕಲಾಾ ಚಾತತಮಾಯಸಾಯದಿಕಮನ್ಯರ್ರ್ನಿು ಇದ್ಂ ಚ 

ಧ್ಮಯಶಾಸಾರದಿವಿರತದ್ಾಂ ಇತ ತತ್ ತಥಾ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್॥ ಶ್ರೀಗತರತಶ್ರ್ ೀಮಣಿ-
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಭಾರತೃಭ ತ ಶ್ರೀಮದಿವಷ್ತಣತೀಥಾಯಚಾಯೈಯಾಃ ಸವಕೃತ 
ಸಂನಾಯಸಪದ್ಾತ್ಾಯಖಯಗರನ್ಥೀ ಚಾತತಮಾಯಸಯಪರಕರಣ್ೀ ಚಿತ್ಾರದಿತ್ಾರಕ್ಾದ್ವನ್ದವಂ  
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಚಾಯೈಯರನ್ತಷ್ಮಠೀರ್ಮಾನ್ಚಾತತಮಾಯಸಾಯದಿ 
ಪರಕ್ಾರಸ್ ಯೀಕುತ್ಾವತ್ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಮರದಾರ್ಪರವತಯಕ್್ೈರಾಶ್ರತ್್ ೀಽರ್ಂ 

ಪಕ್ಷ್ ೀ ಧ್ಮಯಶಾಸರಸ್ತದ್ಾಶ್ಚೀತ॥ 
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ತಥಾಹಿ॥ ‘ಚಿತ್ಾರದಿತ್ಾರಕ್ಾದ್ವನ್ದವಂ ರ್ದಾ ಪೂಣ್ೀಯನ್ತದ ಸಂರ್ತತಮ್। ಚ್ೈತ್ಾರದಿಮಾಸಾ 
ವಿಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಪಞ್ಚಷ್ಣಣವಮಾಸ್ತರಭಿಾಃ॥ ಅದಿಮಾಸ್ೀ ಸಮತತಾನ್ನೀ ಮಾಸಾಂಸ್ತರೀನ್ ಪಞ್ಚ ವಾ 

ವಸ್ೀತ್। ಅಧಿಮಾಸಮೃತ್್ೀ ಸಙ್ಗ್ಾಸಾಯದ್ೃತ ನಾಂ ಸದಾಪ ಚ। ರ್ಸ್ತಮನ್ ಮಾಸ್ತ ನ್ 

ಸಙ್ಗೆರನಿುಾಃ ಸಙ್ಗೆರನಿುದ್ವರ್ಮೀವ ವಾ। ಸಂಸಪಾಯಂಹಸಾತೀ ಮಾಸಾವಧಿಮಾಸಸಮೌ 
ಸೃತ್ೌ॥ ದಿವಚನ್ದರಪರಭವಾಃ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀಹಯಧಿಮಾಸ್ ೀಽಪ ಸ ರಿಭಿಾಃ॥ ಉಕುಕ್ಷ್ೀಯಷ್ತ ರ್ದಾ 

ಪೂಣಾಯ ದ್ವರ್ಮೀವಂ ಭವಿಷ್ಯತ॥ ತದಾಧಿಮಾಸ್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ 

ಗಹಿಯತಾಃ॥’ ಇತ ವಿಷ್ತಣತೀರ್ಥೀಯರ್ ವಾಕಯಸ್ಯೀತಥಂ ಯೀಜನಾ॥ ಋತತಮೀಕಂ ತಥಾ ದೌವ 
ವಾ ಸ್ೀವ್ೀ ದ್ೀವಂ ಸಮಾಹಿತ’ ಇತ ಪೂವಾಧ್ೀಯ ವಷ್ಯಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ತೀನಾಮೀಕತರವಾಸ 
ವಿಷ್ಯೀ ಋತತಸಙ್ಗ್ಾ ಕರ್ನ್ೀನ್ ಋತವಙ್ುತರಾ ಪರಸಕುಸಯ ಮಾಸಸಯ ಸವರ ಪಮಾಹ 

ಚಿತ್್ರೀತ॥ ಚಿತ್ಾರದಿನ್ಕ್ಷತರದ್ವನ್ದವಮಧ್ಯೀ ಅನ್ಯತರನ್ಕ್ಷತರಸಯ ರ್ತ್ಾ 
ಷ್ ೀಡಷ್ಕಲಾಪೂಣ್ೀಯನ್ತದನಾ ಸಮಬನ್ ಾೀ ಭವತ ತದಾ ಚ್ೈತ್ಾರದ್ಯೀ ಮಾಸಾ 

ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ॥ ಏವಂ ಪಞ್ಚಮೀ ಮಾಸ್ೀ ಶರವಣಾದಿ ತರಕ್ಾನ್ಯತಮಸಮಬನ್ಾೀನ್ ಷ್ಷ್ಠೀ 
ಪೂವಾಯಭಾದಾರದಿ ತರಕ್ಾನ್ಯತಮಸಮಬನ್ಾೀನ್ ನ್ವಮೀ ಮೃಗಶ್ರಾದಿತರಕಮಧ್ಯೀಽ-

ನ್ಯತಮನ್ಕ್ಷತರಸಯ ಪೂಣ್ೀಯನ್ತದನಾ ಸಮಾನ್ಾೀನ್ ಚ ಶರವಣಾದಿ ಮಾಸಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಇತ॥ 
ಏವಮೀವಾಶವಲಾರ್ನ್ ಧ್ಮಯಶಾಸ್ರೀ ಚ್ ೀಪಾಕರಣ ಪರಕರಣ್ೀ ಚನ್ದರಸಯ 

ಕಲಾಪೂತಯಕ್ಾಲನಿರ ಪಣ ಪೂವಯಕಂ ತತರ ನ್ಕ್ಷತರಸಮಬನ್ಾ ನಿಮಿತುಕ್ಾ ಮಾಸಸಂಜ್ಞ್ೀತ॥ 
‘ಕಲಾಪೂತಯಾಃ ಭವ್ೀದಿನ್ ದೀಾಃ ಪೌಣಯಮಾಸಾಯಂ’ ಇತ ಶತರತಾಃ॥ ತಸಾಯಮಪ 

ತೃತೀರಾಂಶ್ೀ ರ್ಥಾವದಿತ ನಿಣಯರ್ಾಃ। ತಸಾಮತುಸ್ ಯೀನ್ುರಾಂಶ್ೀನ್ ಯೀನ್ಕ್ಷ್ೀಯಣ 

ಸಮನಿವತ್ಾ॥ ತದ್ೃಕ್ಷನಾಮತನಾಮಸ್ತ ಭವ್ೀಚಾಚನ್ದರ ಇತೀರಿತಾಃ’ ಇತಯನ್ೀನಾಭಿಹಿತಮ್॥ 
ತಥಾ ಚ ಪೌಣಿಯಮಾ ತೃತೀರಾಂಶಸ್ ಯೀತುರಭಾಗ್ೀ ಮಾಸಸಂಜ್ಞಾಪರಯೀಜಕ್ತೀ 

ಭ ತಚಿತ್ಾರದಿ ನ್ಕ್ಷತರ ಸಮಬನ್ಾೀನ್ ಚ್ೈತ್ಾರದ್ಯೀ ಮಾಸಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಇತ ಭಾವಾಃ॥ ಏವಂ 
ಚಿತ್ಾರದಿತ್ಾರಕದ್ವನ್ದವಮಿತಯನ್ೀನ್ ಮಾಸಸವರ ಪಂ ನಿರ ಪಾಯಧಿಮಾಸ್ೀ ಕತಯವಯಪರಕ್ಾರ-

ಮಾಹ ಅಧಿಮಾಸ ಇತ॥ ಏವಮಧಿಮಾಸ ಪರಸಕ್ಾಯ ಸಮರಣವಿಷ್ರೌ ಗಹಿಯತತ್್ವೀನ್ 
ತತವಮಾನೌ ಸಂಸಪಾಯಂಹಸಾತೀ ಮಾಸೌ ತಥಾ ‘ದ್ಶಯಸಾಯನಾುಾಃ ತರರ್ಾಃ ಪಾದ್ ಆದ್ಯಾಃ 

ಪರತಪದ್ಶಚ ರ್ಾಃ॥ ಏಷ್ ಚನ್ದರಕ್ಷಯೀ ನಾಮ ತದ್ ಧ್ವಯಂ ಪರಭವಾಃ ಸೃತಾಃ॥’ 
ದಿವಚನ್ದರಪರಭವೀ ಮಾಸ್ ೀ ಹಯಧಿಮಾಸ ಇತ ಸೃತಾಃ’ ಇತ ವಿದಾಯಮಾಧ್ವಿೀಯೀದಾಹೃತ 
ನಾರದ್ಸಂಹಿತ್ಾವಚನ್ ೀಕುಮಧಿಮಾಸಾನ್ುರಮಪ ರ್ಸ್ತಮನಾಮಸ್ತೀತ್ಾಯದಿ 
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ಸಾಧ್ಯಶ್್ ಿೀಕ್್ೀನ್ ೀಕ್ಾುವ ಅಧಿಮಾಸ್ ೀಽಪ ಸ ರಿಭಿರಿತಯಪ ಶಬ್ದೀನ್ 

ಪರಕೃತ್ಾನ್ಭಿಪ್ರೀತತವರ ಪಂ ಗಹಿಯತತವಮಾಹ॥ ಇದಾನಿೀಂ ಸಾವಭಿಪ್ರೀತಮಧಿ-

ಮಾಸಮಾಾಃ॥ ಉಕುಕ್ಷ್ೀಯಷ್ಮವತ॥ ಮಾಸಪರಯೀಜಕತಯೀಕುಕ್ಷ್ೀಯಷ್ತ ರ್ದಾ 
ಪೂಣಾಯದ್ವರ್ಂ ಚಿತ್ಾುನ್ಕ್ಷತ್್ರೀ ಏಕ್ಾ ಪೌಣಿಯಮಾ ಸಾವತ್ಾಯಮನಾಯ ಏವಮಾದಿ ರ ಪ್ೀಣ 

ಪೂಣಾಯದ್ವರ್ಂ ಭವಿಷ್ಯತ॥ ತದಾ ಅಧಿಮಾಸ್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ॥ ಸಚ ಕ್ಾಲಾಃ 

ಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಶವಪ ಗಹಿಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ ಅರ್ಮಧಿಮಾಸಾಃ ಪೌಣಿಯಮಾನ್ು ಮಾಸಪಕ್ಷ್ೀ॥ 
ಪೌಣಿಯಮಾನ್ುಮಾಸಸತು ಚಾತತಮಾಯಸಾಯದಿಷ್ತ ರ್ತಿನಾಃ ಗಾರಹಯ ಇತ ಸತಪರಸ್ತದ್ಾಮ್॥ 
ಶ್ಷಾಟಚಾರ್ ೀಽಪ ತಥಾ॥ ತಥಾ ಚ್ ೀಕುರಿೀತ್ಾಯ ರ್ದಾ ಚಾತತಮಾಯಸಯ ಮಧ್ಯೀ 
ಅಧಿಮಾಸಾಃ ಪಾರಪಯತ್್ೀ, ತದಾ ಚಾತತಮಾಯಸ್ಯೀ ಚ್ೈಕತರವಾಸ್ೀ ವಿಕಲಾಾತ್ ಪಞ್ಚ ವಾ 

ತರೀನ್ ವಾ ಮಾಸಾನ್ ವಸ್ೀದಿತಭಾವಾಃ॥ ತಥಾ ತದ್ನ್ಯ ಮಾಸ್ೀಷ್ವಪಯದಿಮಾಸ್ೀ ಪಾರಪ್ುೀ 
‘ಆದಿಮಾಸಮೃತ್್ೀ ಸಙ್ಗ್ಾಸಾಯತ್ ಋತ ನಾಂ ಸದಾಪ ಚ’ ಇತ್ಾಯದ್ತಕುತ್ಾವತ್ 

ಅಧಿಮಾಸಮನ್ುರಾಮಾಸಪರಿಗಣನಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ॥ 
ರ್ದಾ ತತ ಮಾಸದ್ವರ್ಪರಯೀಜಕನ್ಕ್ಷತರಯೀರ್ೀಕಸಾಯಾಃ ಪೌಣಿಯಮಾರಾಾಃ 

ತೃತೀರಾಂಶ್ೀ ಸಮಬನ್ಾಸುಥಾ ಪೂವೀಯತುರಮಾಸಾನ್ತಗತಣ್ಯೀನ್ ಮಾಸ್ ೀ ನಿಣ್ೀಯರ್ಾಃ॥ 
ರ್ದಿ ಮಾಸಪರಯೀಜಕನ್ಕ್ಷತರಮಧ್ಯೀಽನ್ಯತರಸಾಯಪ ಪೌಣಿಯಮಾ 

ತೃತೀರಾದ್ಯಂಶಸಮಬನಾಾಭಾವಾಃ ತದಾ ಕ್ಷರ್ಮಾಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ॥ ಕ್ಷರ್ಮಾಸಸತು 

ಕದಾಚಿದ್ೀವ॥ ನ್ನ್ತ ರ್ದ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ವಷ್ೀಯ ಮಾಸದ್ವಯೀ, ಮಾಸತರಯೀ 
ಮಾಸಚತತಷ್ಟಯೀ ಮಾಸಪರಯೀಜಕ ನ್ಕ್ಷತರಸಯ ಪೂಣಿಯಮಾ ತೃತೀರಾಂಶ 
ಸಮಬನಾಾಭಾವಾಃ, ಅಪ ಚ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ವಷ್ೀಯ ಮಾಸದ್ವಯೀ, ಮಾಸತರಯೀಽಪ ಚ್ ೀಕು 

ನ್ಕ್ಷತ್್ರೀ ಪೌಣಿಯಮಾದ್ವರ್ಂ ಭವತ ತದಾ ಮಾಸವಯವಸಾಥದಿಕಂ ಕರ್ಮಿತ ಚ್ೀದ್ತಚಯತ್್ೀ॥ 

‘ದ್ಶಯಸಾಯನಾುಸರರ್ಾಃ ಪಾದಾ ಆದ್ಯಾಃ ಪರತಪದ್ಶಚ ರ್ಾಃ॥ ಏಷ್ ಚನ್ದರಕ್ಷಯೀ ನಾಮ 

ತದ್ ಧ್ವಯಂ ಪರಭವಾಃ ಸೃತಾಃ॥’ ಇತತಯಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ದ್ಶಾಯನಿುಮಪಾದ್ತರಯೀ 

ಚನ್ದರಕಲಾಕ್ಷರ್ವತ್, ಪೌಣಿಯಮಾನ್ಯಪಾದ್ತರಯೀಪ ಚನ್ದರಕಲಾಪೂತಯರಪ ದ್ರಷ್ಟವಾಯ॥ 
ತತ್ಾರಪ ತಸಾಯಮಪ ತೃತೀರಾಂಶ್ೀ ರ್ಥಾವದಿತತಯಕುತ್ಾವತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ 
ಕಲಾಪೂತಯಸೃತೀರಾಂಶ್ೀ ಸಾಮಾನ್ಯೀನ್ ಕಲಾಪೂತಯರನಾಯಂಶ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ ೀ 

ಜ್ಞಾತವಯಾಃ॥ ತಥಾ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಕಲಾಪೂತಯ ಕ್ಾಲಸಮಬನ್ಾಸತು ಮತಖಯಾಃ॥ ಸಾಮಾನ್ಯತಾಃ 
ಕಲಾಪೂತಯಕ್ಾಲಸಮಬನ್ ಾೀಽಮತಖಯಾಃ॥ ಮತಖ್ಾಯಭಾವ್ೀಽಮತಖಯಗರಹಣಸಯ ನಾಯರ್ತ್ಾವತ್ 
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ಮತಖಯಕ್ಾಲಸಮಬನಾಾಭಾವ್ೀಷ್ಯಮತಖಯಕ್ಾಲ ಸಮಬನ್ಾಮಾತ್್ರೀಣಾಪಯಸನಿದಗಾ-
ಪೂವೀಯತುರಮಾಸಾನ್ತಗತಣ್ಯೀನ್ ಮಾಸವಯವಸಾಥದಿಕಂ ಕ್ಾರ್ಯಮಿತ್ಾಯದಿಕ-

ಮ ಹಯಮಿತ॥ ತಥಾ ಚ ವೃನಾದವನಾಚಾಯೈಯಾಃ ಪೌಣಿಯಮಾನ್ುಮಾಸ ಪರಿಗರಹಪೂವಯಕಂ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣತೀಥಾಯಚಾಯೈಯರತಕ್ಾುಧಿಮಾಸಾದಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚಾತತಮಾಯಸಾಯದ್ೀಾಃ 

ಕರಣಾನ್ನಶ್ಷ್ಟಪರಿಗೃಹಿೀತ್್ ೀರ್ಂ ಪಕ್ಷಾಃ, ನಾಪ ಶಾಸರವಿರತದ್ಾಶ್ಚೀತ॥ 
ತಹಿಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣತೀಥಾಯಚಾರಾಯನ್ಯಪೂವಾಯಚಾಯೈಯಾಃ ಕತತ್್ ೀಽರ್ಂ ಪಕ್ಷ್ ೀ ನಾಶ್ರತಾಃ? 

ಇತಚ್ೀದ್ತಚಯತ್್ೀ॥ ಅತ್್ರೀದಾನಿೀಂತನ್ೈರನ್ತಭ ತ್ಾಚಾರಾಾಃ ಪೂವಾಯಚಾರಾಯವಿವಕ್ಷಿತ್ಾ 

ಉತ್ಾನ್ತಭ ತ್ಾಚಾರಾಾಃ॥ ನ್ ಆದ್ಯಾಃ, ಅನ್ನ್ತಭ ತ್ಾಚಾರ್ೈರರ್ಂ ಪಕ್ಷ್ ೀನಾಶ್ರತ ಇತ 

ಜ್ಞಾತತಮಶಕಯತ್ಾವತ್॥ ದಿವತೀಯೀ ತತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಠ್ಸಂಪರದಾರಾದಿ ಭ್ೀದ್ೀನ್ 
ಬಹತವಿಧ್ತರಾ ಪರವತಯಮಾನ್ೀಷ್ವೀಕ್ಾದ್ಶಾಯದಿವಿಷ್ರ್ಕಸಮರದಾಯೀಷ್ವನ್ಯತಮ ಏವ 

ಶ್ರೀಮಟಟೀಕ್ಾಕ್ಾರ ಪರಭೃತಭಿರಾಶ್ರತಾಃ, ನ್ ಸವೀಯಪ॥ ಪರಸಾರಂ ವಿರತದ್ಾತ್್ವೀ ನ್ೈಕತರ 
ಸಮಾವ್ೀಶಾಸಮಾವಾತ್॥ ತಥಾ ಚ ಶಾಸರಸ್ತದ್ಾಸಯ ಶ್ರೀಮಟಟೀಕ್ಾಕ್ಾರ-
ಪರಭೃತಭಿರಾಶ್ರತಸ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶಾಯದಿವಿಷ್ರ್ಸಮರದಾರ್ಸಯ ತತಯಂಪರದಾರಾನ್ತ-
ಸಾರಿತರಾ ಪರಸ್ತದ್ಾೈಮಯಠ್ಸಮರದಾರಾದಿ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರವತಯಮಾನ್ೈರನಾಶರರ್ಣಂ 

ಕತತ ಇತಯಸಯ ರ್ದ್ತತುರಂ ಬರವಿೀಷ್ಮ ತದ್ೀವೀತುರಮಿತ ಸನ್ ುೀಷ್ಟವಯಮ್॥ ಏತ್್ೀನಾರ್ಂ 
ಪಕ್ಷಾಃ ಪೂವಯತನ್ೈರನಾಶ್ರತ ಇದಾನಿೀನ್ುನ್ೈಾಃ ತತಯಂಪರದಾರಾನ್ತಸಾರಿಭಿಾಃ 

ಅನಾಶ್ರತತ್ಾವದಿತ್್ಯೀತದ್ಪ ನಿರಸುಮ್॥ ಆಧ್ತನಿಕ್್ೈಬತಯದಿಾದ್ ೀಷಾದಿನಾ 
ಪೂವಯತನ್ಸಮರದಾರ್ತ್ಾಯಗಸಯ ಮಠ್ಸಮರಸದಾರ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರವತಯಮಾನ್ೀಷ್ತ 
ತತ್ಾ ವ್ೈಷ್ಣವಾಗ್ರೀಸರ ಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇದಾನಿೀಮದ್ವೈತಮತ್ಾವಲಮಿಬಷ್ತ ಚ 

ದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವದಿತಯಲಂ ವಿಸುರ್ೀಣ್ೀತ॥ ರ್ದ್ಯಪ ಧ್ಮಯಶಾಸಾರನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಮಾಸವಯವಸಾಥ 

ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಕೃತ್ಾ ವತಯತ್್ೀ॥ ತಥಾಪ ‘ಶತರತ್ಾವ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸಮಯಗ್ೀವಾರ್ಯಮೀತಂ 
ವಕ್ಷಮಯತಾಃ ಕಮಯಣಿ ನಾತರ ಶಙ್ಗೆ’ ಇತ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣತೀಥಾಯಚಾಯೈಯಾಃ ಪರರ್ಮಂ 
ಪರತಜ್ಞಾತತ್ಾವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯೀಯಪದಿಷ್ಟ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ ೀಕ್್ ುೀಽರ್ಂ ಪಕ್ಷ 

ಇತ ನ್ ಕ್್ ೀಽಪ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಶಙ್ೆನಿೀರ್ ಇತ॥ ತಥಾ ಚ ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವಾತ್ 
ಇನ್ದರಪದಾಧಿಕ್ಾರಿ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃ ಬಾರಹಮಣಾವತ್ಾರತವಂ ಶ್ರೀವಿಶವಪರರ್ತೀರ್ಯ-

ಶ್ರೀಮಚ್ರಣಾನಾಮತಕುಂ ರ್ತಕುಮಿತ ॥ಶ್ರೀಾಃ॥ 
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ರ್ದ್ತಕುಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸಂಸಾಥನಾಧಿೀಶಾನಾಂ ದ್ೀವತ್ಾವದ್ಸತರತವಮಾಖ್ಾಯನ್ೀ 

ಪರತಪಾದ್ಯತ ಇತ್್ಯೀತದ್ರ್ತಕುಮಿತ॥ ತದ್ಪ ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ॥ ತ್್ೀಷಾಂ ತ್ಾವತ್ ದ್ೀವತವಂ 
ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಚಯಕತವಮಾತ್್ರೀಣ ನ್ ನಿಣ್ೀಯತತಂ ಶಕಯಮ್॥ ‘ರಾಜ್ಞಾಂ 
ಮಹಾವಂಶಸತಜನ್ಮನಾಂ ತತ ತದ್ಾಕ್ತುರಪ್ಯೀಷ್ತ ಹಿ ಕ್ಾಚನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತತಯಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ 

ಕೃಷಾಣಚಯಕಪದಾರ ಢತ್ಾವತ್ ದ್ೈತಯತ್್ವೀಽಪ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಚಯಕತ್್ ವೀಪಪತ್್ುೀಾಃ॥ ನ್ ಚ 
‘ಆಚನಾದರಕಯಸಯ’ ಇತ ದ್ೀವತ್್ವೀ ಪರಮಾಣಮತಕುಮಿತ ವಾಚಯಮ್॥ 
ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಾದಿಸಥನಾರಾರ್ಣಾದ್ಯಚಯಕ್ಾನಾಂ ನಾರದಾದಿತ್್ ವೀಕ್ಾುವಪೀದಾನಿೀ-
ಮಚಯಕ್ಾದ್ವೈತಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಾಂ ನಾರದಾದಿತ್ಾವನ್ತಪಪತ್್ುೀರದ್ೃಶಯತರಾ 
ನಾರದಾದಿೀನಾಮಚಯಕತವಂ ರ್ಥಾ ಸವ್ೈಯರಪಯಙಚುೀಕರಣಿೀರ್ಂ ತದ್ವದ್ೀವ ಪರಕೃತ್್ೀಽಪ  
ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ದ್ೈತಯತ್್ವೀಪ ಕೃಷಾಣಚಯಕ್ಾನಾಂ ದ್ೀವತವಪರತಪಾದ್ಕ-
ಪರಮಾಣಸಾಯದ್ೃಶಯತರಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಚಯರ್ನಿುೀತ್್ಯೀತದ್ರ್ಯ-
ಪರತಪಾದ್ಕತವಮಪಯಙಚುೀಕತತಯಂ ಶಕಯತ ಏವ್ೀತ ನ್ ತ್್ೀನ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ದ್ೀವತವಂ 

ಸ್ತದ್ಾಾತೀತ॥ ಶ್ರೀಮದಾಾಷಾಯಧ್ಯರ್ನಾದಿಕಂ ದ್ೈತಯತವವಿರ್ ೀಧಿೀತತಯಕುಮಿತ ಚ್ೀನ್ನ॥ 
ಭಕ್ತುಪೂವಯಕ್ಾಧ್ಯರ್ನ್ಸ್ಯೈವ ತಥಾತ್ಾವತ್॥ ಪರಕೃತ್ಾಧ್ಯರ್ನ್ಸಯ ಕ್್ೀವಲಂ 

ಖ್ಾಯತ್ಾಯದ್ಯರ್ಯತ್್ವೀನ್ ೀಪಪತ್್ುೀಾಃ॥ ತದಿೀರಾಽನ್ುರಭಕ್ಾಯದ್ಯಭಾವಶಚ, ಅಗಮಯಗಮನ್ 

ಅಭಕ್ಷಾಭಕ್ಷಣ ಅಕ್ಾರ್ಯಕರಣಾದಿನಾ ಚ ಜ್ಞಾತತಂ ಶಕಯಾಃ॥ ನ್ನ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಚಯಕ್ಾನಾಂ 
ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಮಾಖ್ಾಯನ್ೀಽಸತರತವಂ ಪರತಪಾದ್ಯತ ಇತ ಕೃತ್ಾವ 
ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಚಯಕ್ಾನಾಂ ದ್ೀವತವಪರತಪಾದ್ಕಪುರಾಣವಚನ್ಸಾಯಭಿಪಾರರಾನ್ುರವಣಯನ್ಂ 
ಕ್ತಮರ್ಯಮ್? ಪುರಾಣವಚನಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ೀವತವಮೀವಾಙಚುೀಕೃತಯ, 

ಆಖ್ಾಯನ್ಸ್ಯೈವ ಅಭಿಪಾರರಾನ್ುರವಣಯನ್ಂ ಕ್ತರರ್ತ್ಾಂ ನಾಮೀತ ಚ್ೀತ್, ಮೈವಮ್॥ 
ಶೃಙ್ುಗಾರಹಿತರಾ ತತುನಾನಮಗರಹಣಪೂವಯಕಂ ತತುಲಿಕ್ಷಣಕರ್ನ್ೀನ್ 

ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ದ್ೈತಯತವಪರತಪಾದ್ಕಸಾಯಽಽಖ್ಾಯನ್ಸಯ ನಿರವಕ್ಾಶತ್ಾವತ್॥ 
ಪುರಾಣವಚನ್ಸಯ ತತ ಸಾಮಾನಾಯಕ್ಾರ್ೀಣ ಕೃಷಾಣಚಯಕ್ಾನಾಂ ದ್ೀವತವಪರತಪಾದ್ಕಸಯ 

ಸಾವಕ್ಾಶತ್ಾವತ್॥ ಸಾವಕ್ಾಶನಿರವಕ್ಾಶಯೀಶಚ ನಿರವಕ್ಾಶಂ ಬಲವತ್॥ 
ನಿರವಕ್ಾಶವಾಕ್ಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಸಾವಕ್ಾಶಸಾಯಥಾಯನ್ುರ ಕರ್ನ್ಸಯ ನಾಯರ್ಯತ್ಾವತ್ ಕ್ತಞ್ಚ 
ಕಮಲನಾಭಾದ್ರ್ ಅಸತರಾ ಅಸತರಲಕ್ಷಣಾಕ್ಾರನ್ುತ್ಾವದಿತಯನ್ತಮಾನ್-
ಸಾಚಿವಯಕ್ಾಖ್ಾಯನ್ಮೀವ ಬಲವದಿತ ಚ ತದ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ್ೈವ ಪುರಾಣವಚನ್ಸಯ 
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ಭಾವಾನ್ುರವಣಯನ್ಂ ರ್ತಕುಮಿತ॥ ನ್ ಚಾತ್ಾರಸ್ತದಿಾಾಃ ಶಙ್ೆನಿೀರಾ॥ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಪರರ್ಮಾಧಾಯಯೀ, ತಥಾ ಗಿೀತ್ಾರಾಂ 
ಷ್ ೀಡಶಾಧಾಯಯೀ ಚ ಪರತಪಾದಿತಸಯ ಶ್ರೀಹರಿವಾರ್ತ ದ್ವೀಷ್ರ ಪಸಯ 
ತತರಮಾಣಾಮಾದಿ ನಿನಾದರ ಪಸಯ ತಥಾ ದ್ಮಾ-ದ್ಪಯ-ಅಭಿಮಾನ್-ಕ್್ ರೀಧ್-ಪಾರತಷ್ಯ-
ಪರವೃತು-ನಿವೃತು-ಅಜ್ಞಾನ್-ಶೌಚಾಚಾರಾದಿರಾಹಿತಯ-ಕ್ಾಮೀಪಭ್ ೀಗಪರಮತ್ಾವದಿ-
ರ ಪಸಯ ಚ ಪರಕೃತ್ಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಹ್ೀತತಭ ತಸಾಯಸತರಲಕ್ಷಣಸಯ ‘ತೀರ್ಯಂ 

ಸವಪಾಶವಯಭ ಮಿಂ ಚ ಮೀಕತುಂ ನ್ೀಚ್ತ ಸನ್ಮತ್ೌ॥ ತವತ್ಾಯಾನಾಮತಬನಿ 
ಗಙ್ಗುಸಾಯಚ್ಿಲಾಸಾವಸವಹಮಿತಯದಾತ್’ ಇತ ಪಣಿಡತ್ಾಚಾಯೈಯಭಾಯವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾ-
ಮತಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಣಾಂ  ಶ್ರೀಮನಾನರಾರ್ಣ್ೀನ್ ಬದ್ರಿೀಕ್ಾಶರಮೀ 
ಪರದ್ತ್್ುೀ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಪರತೀಕ್್ೀ ಸನಿನಹಿತಶ್ರೀಹರೌ ತಥಾ ಮತಖಯವಾರ್ತಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಷ್ತ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೀಷ್ತ ಚ ದ್ವೀಷ್ರ್ತಕ್್ುೀಷ್ತ ತಥಾ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ 
ಮಹಿಮಪರತಪಾದ್ನ್ಮತಖ್್ೀನ್ ತ್ಾದ್ೃಶಮಹಿಮಪಾದ್ಕಶ್ರೀಹರಿಮಹಾಮಹಿಮ-
ಪರತಪಾದ್ನ್ತ್ಾತಾರ್ಯಕ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ನಿನ್ದನಾರತ್್ೀಷ್ತ ತಥಾ 
ಕ್ಾಮೀಪಭ್ ೀಗಾರ್ಯಮಾಮರಣಂ ಪರಧ್ನ್ವನಿತ್ಾಪಹಾರರತ್್ೀಷ್ವಭಕ್ಷಾಭಕ್ಷಣಾದಿ 

ದ್ತರಾಚಾರಿಷ್ತ ಪಕ್ಷಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಕಮಲನಾಭಾದಿಷ್ತ ಸತ್ಾುವತ್॥ ತಥಾ 
ಚ್ೈತ್ಾದ್ೃಶಲಕ್ಷಣವತುರಾ ತದ್ದೀಶ್ೀರ್ ಜನಾನ್ತಭವವಿಷ್ರಾಣಾಂ 
ಕಮಲನಾಭಾದಿೀನಾಂ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ೀಽಸತರತವಂ ಪರತಪಾದ್ಯತ ಇತ್್ಯೀತತ್ 

ರ್ತಕುಮಿತ್ಾಯಸಾುಂ ವಿಸುರ ಇತ॥ ತಥಾ ಚ ಶ್ರೀಮದಾಖ್ಾಯನ್ಸ್ ಯೀಕ್ಾುಥ್ೀಯ-

ಽನ್ತಪಪತಯಭಾವಾದ್ತಪಪತುಸದಾಾವಾಚ್ ಚೀಪಪನ್ನಂ ಪಾರಕುನ್ಂ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಮಿತ ॥ ಶ್ರೀಾಃ॥ 
ತಸಾಮತ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ್ೈಾಃ ‘ವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಮತನಿವರ್ಯಭವದಾದರಾಮತಬಯೀಗ್ೀನ್ 

ಪಾವರ್ ಮನ್ ೀಗೃಹಮನ್ವಹಂ ಮೀ॥ ನಾಗ್ೀನ್ದರತಲಾಮಧಿರ್ ೀಪರ್ ತತಾದಾಬಜರಾಗ್ೀಣ 

ರಞ್ಜರ್ ಕಲ್ಲಂ ಜರ್ ತದಿವವಿಕ್ಷತಮ್॥’ ಇತ್ಾಯದಿ ತೀರ್ಯಪರಬನಾಾದಿಷ್ತ ತದಿವವಿಕ್ಷತಮಿತಯನ್ೀನ್ 
ಪರವ್ೀಷ್ತಟಮಿಚಾ್ಮಾತರಪರತಪಾದ್ನ್ಮತಖ್್ೀನ್ ಸವಮನ್ಸ್ತ ಕಲ್ಲಪರವ್ೀಶಾಭಾವೀಕ್ಾಯದಿನಾ 
ಸ ಚಿತಸಯ ಸವಋಜತಗಣಸಥತ್ಾವದ್ೀವಿಯಶದಿೀಕರಣಾರ್ಯಂ ತ್್ೈರ್ೀವಕೃತಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದ-
ವನಾಖ್ಾಯನಾಥ್ೀಯ ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವಾತ್ ಸಾಧ್ಕ ಸದಾಾವಾಚಚ ತದ್ತಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜ  ಋಜತಗಣಸಥತ್ಾವದಿಮಹಾಮಹಿಮಾನ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ‘ಸವಪರೀತಯನ್ತಸೃತ್ೌ 
ಪರೀತಲ್ ೀಯಕ್್ೀಪಯದ್ದಾೈವದ್ೃಶಯತ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಪರೀತ್ಾಯಸಾದ್ೀಶತ 
ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯಪರಭೃತಷ್ತ ಚ ಭಕ್ತುಪೂವಯಕಂ ತದ್ತಪದಿಷ್ಟಪರಕ್ಾರ್ೀಣ 
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ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನ್ುರಾಯಮಿತರಾ ಶ್ರೀಭಗವದ್ತಪಾಸನ್ೀ ಕೃತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಗತರತರಾಜಾನ್ತಗರಹದಾವರಾ ಶ್ರೀಹರಿಪರಸಾದ್ೀನಾಖಿಲಪುರತಷಾಥ್ ೀಯ 

ಭವತೀತತಯಕುಮತಪಪನ್ನಮಿತ ಸ್ತಥತಮಿತಸವಯಮತಮಙ್ುಲಮ್॥ 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗತಣರತನಗಣಪರಹೃಷ್ಟ- 

ವಾಖ್ಾಯನ್ಭಾನ್ತಮತ ಸತಯಪ ಶತದ್ಾಬತದಿಾಾಃ। 
ದ್ತಷ್ ಟೀಕ್ತುಕ್ತಿಷ್ಟನ್ರ್ನ್ ೀ ನ್ ಚ ದ್ೃಷ್ಮಟಮೀತ 

ತದ್ದೃಷ್ಮಟಪುಷ್ಮಟಕರಣಾರ್ಯಮರ್ಂ ಶರಮೀ ಮೀ॥1॥ 
ಶಬಾದಿನದಮಾಗಯಂ ನ್ಚ ವ್ೀದಿಮ 
ಸಮಯಗವತ್್ೀಯತ ಸನಾಾಾದಿಷ್ತ ವಯತಯಯೀಽತರ 
ದ್ೃಷಾಟವ ತತ ತಂ ಸ ರಯೀ ನ್ೈವ ಹಾಸಯಂ 

ಕತವಯನ್ತು ರ್ಸಾಮದ್ತುಣಲತಬಾಚಿತ್ಾುಾಃ॥2॥ 

ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಷವಂಶಯಾಃ ಶ್ರೀಭಿೀಮಸ್ೀತತಮಾ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ। 

ರಘುಪರವಿೀರನಾಮಾಽಹಂ ಗತರತರಾಜಪರಸಾದ್ತಾಃ॥3॥ 

ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದನಾಖ್ಾಯನ್ಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಪರಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್। 

ಅಕ್ಾಷ್ಯಂ ತ್್ೀನ್ ತತಷ್ ಟೀಸತು ರಾಮೀ ಹರ್ಮತಖ್ಾತಮಕಾಃ॥4॥ 

ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾುವನಾಖ್ಾಯನ್ ಪಾರಮಾಣಯಪರಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ 

ಶ್ರೀರಘುವಿೀರರ್ತಕೃತಂ ಸಮಾಪುಮ್॥ 

ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಗತವಯನ್ುಗಯತ ಹರ್ವದ್ನ್ಾಃ 

ಪರೀರ್ತ್ಾಮ್॥ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 

ಶ್ರೀಹರಿಗತರತಸ್ ುೀತರಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲ 

ಶ್ರೀಭಾವಿೀಸಮಿೀರವಾದಿರಾಜರ್ತಕೃತ ಹರ್ಗಿರೀವಸಮಾದಾಸ್ ುೀತರಮ್ 
ಹರ್ಗಿರೀವ ಹರ್ಗಿರೀವ ಹರ್ಗಿರೀವ್ೀತ ವಾದಿನ್ಮ್। 

ನ್ರಂ ಮತಞ್ಚನಿು ಪಾಪಾನಿ ದ್ರಿದ್ರಮಿವಯೀಷ್ಮತಾಃ॥1॥ 

ಹರ್ಗಿರೀವ ಹರ್ಗಿರೀವ ಹರ್ಗಿರೀವ್ೀತ ಯೀ ವದ್ೀತ್। 

ತಸಯ ನಿಸಯರತ್್ೀ ವಾಣಿೀ ಜಹತನಕನಾಯಪರವಾಹವತ್॥2॥ 

ಹರ್ಗಿರೀವ ಹರ್ಗಿರೀವ ಹರ್ಗಿರೀವ್ೀತ ಯೀ ಧ್ವನಿಾಃ। 

ವಿಶ್್ ೀಭತ್್ೀ ಚ ವ್ೈಕತಣಠಕವಾಟ್ ೀದಾರಟನ್ ಕ್ಷಮಾಃ॥3॥ 
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ಶ್್ ಿೀಕತರರ್ಮಿದ್ಂ ಪುಣಯಂ ಹರ್ಗಿರೀವಪದಾಙಚೆ ತಮ್। 

ವಾದಿರಾಜರ್ತಪ್ರೀಕುಂ ಪಠ್ತ್ಾಂ ಸಮಾದಾಂ ಪರದ್ಮ್॥4॥ 
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