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ಪಶಿ್ಚ ಮಪರ ಬಂಧ 

ಮಂಗಳಾಚರಣ 

ಹರಿಕ್ಷ ೀರಾಂಬುಧೇ: ಸ್ವ ೈರಂ ಭವಘರ್ಮರಿಪೀರ್ಮನ: | 

ವಿಹರಹರಹಶಿ್ಚ ತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ  ಚತುರೀರ್ಮಮಷು || ೧ || 

ಹಯಗೀವ 

ಹಯಗ್ರ ೀವ ದಯಾಸಾಂಧುರಂಧೂಕೃತ್ಭವಾಂಬುಧಿ: | 

ಪ್ರ ಬಂಧರ್ಪ್ರ ತಿದವ ಾಂದವ  ಕರೀತ್ವ ೀನರ್ನೇನಸಂ || ೨ || 

 

ಆಚಾಯಯ ಮಧವ ಪ್ರರ ರ್ಯನ 

ಆಜನಮಭೂಮೇರಟತೀಖಿಲೇಷು ತಿೀರ್ಥಮಷು ತ್ದವ ರ್ಮನಭಾರಮೂಢ್ವವ  | 

ಆಯಾಸರ್ಸಮ ನಮ ೃದುಮಾನಸಸಯ  ವಯುರ್ಮಮಹು: ಕೃಾಂತ್ತು ರ್ಧವ ರೂಪೀ || ೩ || 

 

ವಾಗೀಶತೀರ್ಯ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ  

ವಗ್ೀಶತಿೀರ್ಮರ್ಮನಿವಯಮ ಭವದದಯಾಾಂಬುಯೀಗೇನ ಪಾವಯ ರ್ನೀಗೃಹರ್ನವ ಹಂ 

ಮೇ| 

ನಾಗೇಾಂದರ ತ್ಲ್ಪ ರ್ಧಿರೀಪ್ಯ ತ್ತ್ಪ ದಾಬ್ಜ ರಗೇರ್ ರಂಜಯ ಕಲಾಂ ಜಯ ತ್ದ್ವವ ವಿಕ್ಷ ಾಂ||೪|| 

 

ಗರ ಂರ್ದ ಬಗೆ್ಯ  

ತಿೀರ್ಮಕ್ಷ ೀತ್ರ ತ್ದ್ವೀಶಾನಾಾಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ ಯ ನಿ ಯಥಾರ್ತಿ | 

ವದ್ವರಜೀ ಯತಿ: ಸೌ್ತತಿ ಪ್ದ್ಯ ೈ:ಕತಿಪ್ಯೈ: ಕವಿ: || ೫ || 

ಪರಶುರಾಮಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಕರ್ಣಮ ಪ್ದನಯ ಸೌರುಚೀ ರಿರಂಸುವಮರಶ್ಚವಸೌ ರಾಂ ಜಘನಾಾ ದಿ್ವ  ಯಸ್ಯಯ : | 

ಅಮೂರ್ಮಚದಾಾ ರ್ಕರೇರ್ ಭೂಮೇ:ಶ್ಚರ ೀಭಾರ್ಮವ: ಸ್ಯ ಜಯತಿ ಕ್ಷ ತಿನಮ: || ೬ || 

ರಜತ್ಪೀಠಪುರ (ಉಡುಪ)  

ಕಾಶ್ಚೀತ್ಲೇ ಕೃತ್ಪ್ದಾsಪ ಸರಿತ್ ಸುರಣಾಮಾಯಾತಿ ಯದಗ ತ್ಪ್ವಿತ್ರ ಸರೀsಧುನಾsಪ | 

ರುದಾರ ದ್ವದೇವರ್ರ್ಸೇವಿತ್ಸವಮಭಾಗಂ ತ್ದ್ರರ ಪ್ಯ ಪೀಠಪುರರ್ಪ್ರ ತಿಮಂ ತಿರ ಲೀಕಾಯ ಾಂ ||೭|| 

ಉಡುಪ ಅಷ್ಠ ಮಠ 

ಯಸಮ ನ್ ವರ್ವ ಜರ ಧಾರ ದುರಿತ್ಕ್ಲ್ರ್ಹಾತೂಲ್ದಾಹೇsತಿಶೂರ: 

ದಂಡಪರ ೀದಾಾ ಸಹಸೌ್ಯ : ಸುು ರದಸಸರ್ಸನಾಮ ರ್ಮಸಕೌಾ : ಸರ್ಸೌ್ಯ : | 

ಶ್ಚರ ೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ಾ ೀಹಪಾಶಾ: ಶರ ರ್ಹರರ್ತ್ಯ: ಶಾಾಂತಿಭಾಜೀ 

ವಿರಕೌಾ :ಯೀಗ್ೀಾಂದಾರ ಶಿ್ಚ ತ್ರ ಲೀಕಾಧಿಪ್ನಿಭವಿಭವ ರ್ಧವ ದಾಸ್ಯ ಜಯಂತಿ || ೮ || 

ಉಡುಪ 

ದಾವ ರವತಿೀಾಂ ಸಕಲ್ಭಾರ್ಯ ವತಿೀರ್ಮಪೇಕ್ಷ್ಯ  ಗೀಪಾಲ್ಬಾಲ್ಲ್ಲ್ನಾಕರಪೂಜನಂ ಚ | 

ವಧಿಮಾಂ ವಧೂಗೃಹರ್ತಿೀತ್ಯ  ಸ ರ್ಧವ ನಾಥೀಯತ್ಮ್ರ ಸೌ  ತ್ದರ ಜತ್ಪೀಠಪುರಂ ರ್ರಿೀಯ:||೯|| 
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ರೂಪಾಯ ತ್ಮ ಕಸಯ  ಭವತ್ಸೌುಲ್ನಾಾಂ ನ ಭೇಜು:ಕ್ಷ ೀತ್ಮ್ರ ಣಿ ಭಾರತ್ರ್ಹೀರಚತ್ಮ್ನಯ ಮೂನಿ | 

ಈಶಾಚಲಂ ಚ ಜಯಸೀಶವ ರಮಾತ್ರ ವಸಂಶ್ಚರ ೀರ್ಧವ ಹಸೌಕರ್ಲಾಚಮತ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತ್ಮ್ಯ ಮ || ೧೦ || 

ಉಡುಪ ಕೃಷ್ಣ  ವಣಯನ  

ನಿರ್ಮಥಯ ೀರ್ರ ಭವರ್ಮವೇ ನಿಜರ್ನೀsಭೀಷ್ಠ ಾಂ ದ್ವಶಾರ್ಮೀತಿ ಯ: 

ಸರ್ಯ ಗ್ ಜ್ಞಾ ಪ್ಯಿತುಾಂ ಕರೇರ್ ವಿಲ್ಸನಮ ಾಂಥಾನರ್ನ್ಯ ೀನ ಚ | 
 

ರರ್ಯ ಾಂ ದಾರ್ ದಧನ್ ರ್ಹೇಶರಜತ್ಗ್ರರ ರ್ಶ್ಚರ ಯೀsಲಂಕೃತಿ: 

ಕರ್ಮಾಂದ್ವೀಶವ ರಭಕೌ್ಬಂಧನವಶ: ಪರ ೀತೀಸೌು  ಕೃಷ್ಣ : ಪ್ರ ಭು: || ೧೧ || 
 

ದಶಾವತಾರಸ್ತು ತ  

ಚಾಾಂಚಲ್ಯ ಾಂ ಪೃಷ್ಠ ದೇಶೇ ಕಠಿರ್ಕೃತಿರಧೀವಕೌ ರತ್ಮ್ ಕಾವ ಪ ಕೀಪೀ 

ಯಾಞಿ್ಚ  ಕಸ್ಯಮ ದಕಸ್ಯಮ ದಪ್ಕೃತಿರುಪ್ಕಾರಿಷ್ವ ಪ ಪಾರ ಜಾ ಮೌಲೇ | 

ಸೌ ಯ ರ್ಥಮsನಯ ಸೌ ರೀಷ್ವ ವಜ್ಞಾ  ಕ್ರ್ಮತಿ ರರ್ರ್ ತೇ ಚೀರತ್ಮ್ ಮಾಯಿಕತ್ವ ಾಂ 

ಚತ್ರ ಾಂ ರೀಹಾವರೀಹಾವಿತಿ ವಿರಸಗ್ರsಪಾಯ ದೃತ್: ಪಾತು ಕೃಷ್ಣ : || ೧೨ || 
 

ರೂಪಾಯ ತ್ಮ ಕಾರ್ರಪುರ: ಸರ ಸನಿಾ ರೂಪ್ಯ  ರೂಪಾಯ ತ್ಮ ಕಂ ಚ ಭವತ್: ಕೃಪ್ಯಾ ರ್ತ್ಸಯ  | 

ರೂಪಾಯ ತ್ಮ ಕಾಲ್ಯಕೃತ್ಮ್ಲ್ಯ ಯತ್ ತ್ವ ಮೇವ ರೂಪಾಯ ತ್ಮ ನೀ ರ್ತಿರಿಹಾಪ ತ್ದ್ವೀಶಪಾಹ||೧೩|| 
 

ಅನಂತೇಶವ ರ  

ಶ್ಚವಾಂತ್ಯಾಮರ್ಮತ್ಮ್ಾಂ ಸವ ೀಯಾಾಂ ಪರ ಯಾನ್ ಪ್ರ ತಿ ನಿಬೀಧಯನ್ | 

ದಯಾವರಿನಿಧಿ: ಶೈವಿೀಾಂ ಶ್ಚಲಾಮಾಶ್ಚರ ತ್ಯ  ಶೀಭತೇ || ೧೪ || 
 

ಈಶಸ್ಯಯ ಹೀಶಪ್ದವಿೀಾಂ ಭಾಸಯನಿಾ ವ ಭಾವಿನಿೀಾಂ | 

ಅಧಾಯ ಸೌ್ೀ ಶೇಷ್ಶಯನ: ಸಾ ಗಿ್ರ ಾಂ ಲಾಂರ್ಶ್ಚಲಾಾಂ ಹರಿ: || ೧೫ || 
 

ಪ್ರಜಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಪ್ವಿತ್ರ ಾಂ ಪಾಜಕಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಕೀ ನ ಸೇವೇತ್ ಕೀವಿದ: | 

ಸತ್ಯ ಲೀಕೇಶವ ರ: ಪಾರ ಣೀ ಯತ್ಮ್ರ ವತ್ರದುತುು ಕ: || ೧೬ || 
 

ವಿಮಾನಗ್ರಿಯ ದುಗ್ರಮದೇವಿ 

ಪ್ರಶವ ಧಧನುಬಾಮರ್ರ್ದಾತಿೀಥೀಮಪ್ಶೀಭತೇ | 

ಗ್ರೌ ಯತ್ರ  ಸುತ್ಪ್ರ ೀಮ್ಣ ೀವಸೌ್ೀ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಹರಿಸವ ಸ್ಯ || ೧೭ || 
 

ತಿರ ಶೂಲ್ಧಾರಿಣಿೀ ದೈತ್ಯ ರ್ಜಕ್ಾಂಭವಿದಾರಿಣಿೀ | 

ಗ್ರಿೀಾಂದರ ಶ್ಚಖರವಸ್ಯ ದುಗ್ರಮ ಸವ ಗ್ರಮಪ್ವರ್ಮದಾ || ೧೮ || 
 

ಪ್ರ ಲ್ಯೇ ಜಲ್ದುಗ್ರಮsಸ ಸಗ್ರಮದೌ ಗ್ರಿವಿಸೌ ೃತಿ: | 

ಇದಾನಿೀಾಂ ಸಥ ಲ್ದುಗ್ರಮsಸ ದುಗ್ರಮತ್ವ ಾಂ ಸದುಗ ಣಾರ್ಮವೇ || ೧೯ || 
 

ದುಜ್ಾ ೀಯತ್ಮ್ವ ದುದ :ಖದತ್ಮ್ವ ದುದ ಷ್ಪ್ಪ ರಪ್ಯ ತ್ಮ್ವ ಚಿ  ದುಜಮನೈ: | 

ಸತ್ಮ್ರ್ಭಯಭೂರ್ಮತ್ಮ್ವ ದುದ ಗ್ರಮ: ತ್ವ ಾಂ ಹೃದುಗಹಾಶರ ಯಾತ್ || ೨೦ || 
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ಶ್ಚವ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ರಕಷ ೀರ್ರ್ಕ್ಷ್ಪ್ರ್ದಕ್ಷ್ರ್ಹಾತಿರ ಶೂಲಂ ತ್ರ ಯ ಕ್ಷಂ ವಲ್ಕ್ಷ್ತ್ನುರ್ಮಲ್ಲ ಸದಕ್ಷ್ಮಾಲಂ | 

ರೂಕಾಷ ಘಶ್ಚಕ್ಷ್ರ್ವಿಚಕ್ಷ್ರ್ಶಕೌ್ಯೂಥಂ ದಕಾಷ ಧವ ರಕ್ಷ್ಯದಮಾಶರ ಯ ವಿಶವ ನಾಥಂ || ೨೧ || 
 

ಅಾಂಗ್ರನುಷಂರ್ತ್ಭುಜಂರ್ರ್ತುಾಂರ್ಭೀಗಂ ಗಂಗ್ರತ್ರಂರ್ಕೃತ್ಮಂರ್ಲ್ಮೌಲಭಾಗಂ | 

ಸಂಗ್ೀತ್ಲೀಲ್ಯತಿಪುಾಂರ್ವಗ್ೀತ್ಗ್ರಥಂ ತಂ ಗೌಯಮಪಾಾಂರ್ರಸಮಾಶರ ಯವಿಶವ ನಾಥಂ||೨೨|| 
 

ಇಾಂದಾರ ದ್ವದೇವರ್ರ್ವಂದ್ವತ್ಪಾದಪ್ದಮ ಾಂ ಚಂದಾರ ರ್ಮಚೂಡರ್ರವಿಾಂದದಲಾಯತ್ಮ್ಕ್ಷಂ | 

ಕಂದಪ್ಮವೈರಿರ್ರ್ನಿಾಂದಯ ರ್ಮಂದಬೀಧಂ ತಂ ದೇವದೇವರ್ಮರ್ಮಾಶರ ಯವಿಶವ ನಾಥಂ||೨೩|| 
 

ವಂದಾರುನಾರದಸನಂದನರ್ಮಖಯ ಯೀಗ್ವಾಂದೈ: ಪ್ರ ವಂದಯ ಚರಿತೈ: ಪ್ರಿತ್ಶಿ ಸೇವಯ ಾಂ | 

ಇಾಂದ್ವಾಂದ್ವರೀಪ್ರ್ಸತೇತ್ರಕಂಠಕಾಾಂತಿಾಂಸ್ತಾಂದಯಮಮೂತಿಮರ್ರ್ಮಮಾಶರ ಯ ವಿಶವ ನಾಥಂ||೨೪|| 
 

ಛಂದಶಿಯಸೌುತ್ಚರಿತ್ರ  ಪುರತ್ರ ಯಾರೇ ಕ್ಾಂದಪ್ರ ಸೂನಕೃತ್ಸೇವನತೃಪೌ್ಚತೌ್  | 

ತ್ಮ್ವ ಾಂದ್ವೀನಬಂಧುರ್ರುರ್ಣಾಂದುಲ್ಸತ್ಕ ಪ್ದಮಾಂ ವಂದೇsರಿರ್ದಮನ ಸುಹೃದಿ ನವಿಶವ ನಾರ್||೨೫|| 
 

ನಂದಿಕೇಶವ ರ (ಎಲ್ಲೂ ರು) 

ಸುಚಾರುಕರ್ಮಲಾಾಂಗೂಲ್ಶಾಂಗ್ರಾಂಘ್ರ್ರ ಯ ದರದೃಙ್ಮಮ ಖಂ | 

ಕಕ್ದಮ ಾಂತಂ ವಷಂ ಶ್ವ ೀತಂ ನೌರ್ಮ ಶಂಕರವಹನಂ || ೨೬ || 
 

ವೇದವೆಾ ಸ ಪ್ರರ ರ್ಯನ 

ಭವಘರ್ಮಭವತಿಮಘಾ : ಸ ರ್ಠ: ಸೇವಯ ತ್ಮ್ಾಂ ಸತ್ಮ್ | 

ಕೃಷ್ಣ ದ್ವ ೈಪಾಯನಘನೀ ಯತ್ಮ್ರ ಗ್ರದಾವ ಯುವತ್ಮ ಮನಾ || ೨೭ || 
 

ಸ್ಾ ೀಹಾದರ ಮರ್ಧವ ಹೃದಯಾಖಯ ದಶಾನುಷ್ಕೌಾಂಮೀಹಾಖಯ ಸಂತ್ರ್ಸಕೃಾಂತ್ನತಿೀವರ ಶಕೌ್ಾಂ | 

ಶ್ಚರ ೀರ್ಧಯ ವಟರ್ಠಪೌರಟಭಾಜನಸಥ ಾಂವಯ ಸಪ್ರ ದ್ವೀಪ್ರ್ಮರ್ಮಾದರತೀ ಭಜಧವ ಾಂ || ೨೮ || 
 

ವೇದವಯ ಸ ಗುಣಾವಸ ವಿದಾಯ ಧಿೀಶ ಸತ್ಮ್ಾಂ ವಶ | 

ಮಾಾಂ ನಿರಶಂ ರ್ತ್ಕ್ಲ ೀಶಂ ಕ್ವಮನಾಶಂ ಹರೇsನಿಶಂ ||೨೯ || 
 

ಭೂನಯ ಸೌವಮಾಾಂಕರ್ವರ್ಪಾಣಿಾಂ ಉತಿಿ ಪೌ್ದಕಷ ೀರುರ್ತ್ಮ್ನಯ ಹಸೌಾಂ | 

ಚಕಾರ ಯುಧಂ ವೇತ್ರ ವತಿೀತ್ಟಸಥ ಾಂ ಚಾಂತ್ಮ್ರ್ಣಿಾಂ ಶ್ಚರ ೀ ನರಸಾಂಹರ್ಮೀಡೇ ||೩೦ || 
 

ಉದಗ ತ್ಯ  ಪಾತ್ಮ್ಲ್ತ್ಲಾತ್ ಕರಸಥ ಚಕ್ರ ೀರ್ ಚಕರ ಾಂ ಖಲ್ಯಿೀಗ್ನಿೀನಾಾಂ | 

ನಿಹತ್ಯ  ಗೌರಿೀವರಕಾರ್ದೀsಭೂದುನಾ ರ್ರ ಕಣೀಮ ನರಸಾಂಹ ಏಷ್: || ೩೧ || 
 

ನೇತಾರ ವತೀ ನದಿ 

ವರಹನಯನಾನಂದಧಾರ ನೇತ್ಮ್ರ ವತಿೀಸರಿತ್ | 

ಶುಷ್ಪ್ಕ ಾಂ ತ್ದಾ ಕ್ಲ್ತಿಕಾಾಂ ಪುಷ್ಪ್ಣ ತಿ ಕರ್ರ್ನಯ ಥಾ || ೩೨ || 
 

ಕೀಲ್ಲೀಲ್ಕೃಪಾಶ್ಚೀಲ್ಲೀಚನಾಾಂಬುಜಚಾಂಬಿನಿ | 

ರ್ಜಜ ನ್ ನೇತ್ಮ್ರ ವತಿೀತೀಯೇ ತ್ದದಯೇಕಾಷ ಸಪ ದಂ ನ ಕ: || ೩೩ || 
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ಕುಮಾರಧಾರಾ 

ಕ್ಮಾರಧಾರಸರಿತ್ಮ್ ಸಮೇತ್ಮ್ ನೇತ್ಮ್ರ ವತಿೀ ಭಾತಿ ತ್ರಂಗ್ಣಿೀಯಂ | 

ತಿರ ಮಾರ್ಮಗ್ರತಿೀರರ್ತೀsಪ್ಯ ವತಿು ೀತ್ ತಿರ ಲೀಚನೀ ಯತ್ರ  ಸಹಸರ ಮೂತಿಮ: || ೩೪ || 
 

ಕ್ಮಾರಧಾರೇ ಸುಜನೀದಿಾರೇ ವಿಜ್ಞಾ ನಧಾರಯಾ | 

ಪುನಿೀಹ ಮಾರ್ಘಸೌ್ೀಮಂ ಲುನಿೀಹ ಸದನಿೀಹತಂ || ೩೫ || 
 

ಕ್ಮಾರಧಾರೇ ತ್ವ ತೌಿೀರೇ ರ್ಮಕೌ್ದಾವ ರೇ ಗುಣಾಕರೇ | 

ತ್ಪ್ಸೌಪಂತ್: ಸನಮ ಾಂತ್ರ ಾಂ ಜಪಂತ್: ಸ್ಯಯ ರ್ ಸಂತ್ತಂ || ೩೬ || 
 

ಸ್ತಬರ ಹಮ ಣೆ  ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಸುಬ್ರ ಹಮ ರ್ಯ ಸಯ  ರ್ಹಮಾ ವಣಿಮತುಾಂ ಕೇನ ಶಕಯ ತೇ | 

ಯತರ ೀಚಿ ಷ್ಠ ರ್ಪ ಸಪ ಷ್ಠ ಾಂ ಶ್ಚವ ತಿರ ರ್: ಶೀಧಯತ್ಯ ಹೀ || ೩೭ || 
 

ಬ್ರ ಹಮ ಹತ್ಮ್ಯ ದೀಷ್ಶೇಷಂ ಬಾರ ಹಮ ಣಾನಾಾಂ ಹರನಾ ಯಂ | 

ವಿರೀಧೇ ತು ಪ್ರಂ ಕಾಯಮರ್ಮತಿ ನಾಯ ಯರ್ಮಾನಯತ್ || ೩೮ || 
 

ಸುಬ್ರ ಹಮ ರ್ಯ  ಸುರರ್ರ ರ್ರ್ಯ  ಕ್ಜನಾರರ್ಯ ಜವ ಲ್ತ್ಮ್ಪ ವಕ 

ಪ್ರ ಬ್ರರ ಯಾತ್ ತ್ವ ವಿಕರ ಮಂ ಭುವಿ ಕವಿ: ಕೀ ವsರ್ರೀ ವ ದ್ವವಿ | 

ಯ: ಪಾರ ರ್ಪ್ರ ತಿರ್ಲ್ಲ ತ್ಮ್ರಕರ್ಹಾದೈತ್ಯ ಾಂ ಸುದೃಪೌ್ಾಂ ಭವನ್ 

ವಿಪೌರ ಘಪರ ಯ ಸುಪ್ರ ಭಾವ ಸರ್ರೇ ಕ್ೀಡನಾ ಜೈಷೀದ್ವದ ವ ಷಂ || ೩೯ || 
 

ಅನಾ ಾಂ ದದಾಸ ವಿದಧಾಸಯ ಖಿಲ್ಸಯ  ರಕಾಷ ಾಂ ಕ್ಲ ನಾ ಾಂ ಪುನಾಸ ವಿಲುನಾಸ ಸರ್ಸೌದೀಷ್ಪ್ನ್ | 

ಹೇ ಸಕ ಾಂದ ವಂದಯ  ಭವತೀಭುವನೇ ಭವನಿೀಸೂನೇ ಕೃಪಾಜಲ್ನಿಧೇ ಕತ್ರ್:ಸರ್:ಸ್ಯಯ ತ್||೪೦|| 
 

ಪ್ರ ವತಿಮತ್ಸ್ಯಕ ಾಂದರ್ತ್: ಪೃಥಿವಯ ಾಂ ಜರ್ತ್ಪ ತಿಾಂ ಶ್ಚರ ೀಪ್ತಿಮಾತ್ಮ ನಾಥಂ | 

ರಹಸುಯ ಪಾರಧಯಿತುಾಂ ಗುಹಾದಯ  ಗುಹಾಾಂಶ್ಚರ ತೀsಸೀತಿ ರ್ರ್ ಪ್ರ ಕಕಮ: || ೪೧ || 
 

ಶ್ಚರ ೀವಿಷುಣ ತಿೀರ್ಮರ್ಮನಿರ್ಮತ್ರ  ಸುರರಿಜೈತ್ರ  ಶ್ಚರ ೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ಜಜ ಲ್ಜಭಾಂರ್ ಕೃತ್ಮ್ಘಭಂರ್ | 

ಸಹ್ಯ ೀಶ ದೇಹ ಸಕಲೈರುಪ್ಜೀವಯ ರ್ನಾ ಾಂ ಸಂಹತೃಮ ಸವಮಭುವನಸಯ  ಕ್ಮಾರರ್ಹಯ ಾಂ||೪೨|| 
 

ವೇದವೆಾ ಸಸಂಪುಟಯತ್ರ  

ಸಂಪುಟರ್ಸ್ು ೀಟಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಯ  ಸ್ು ೀರಯತ್ಯ ಹೀ | 

ಅಗ್ರರ ಹಯ ತ್ವ ರ್ದೃಶಯ ತ್ವ ಾಂ ಕ್ಾಂ ಪುನಸೌತ್ರ  ಪಂಡಿತ್ಮ್: || ೪೩ || 
 

ಅಭೇದಯ ರ್ತಿಯತ್ಾ ೀನಾಪ್ಯ ಸಖ ಲ್ತ್ಕ ೃಷ್ಟ ವಿರ್ರ ಹಂ | 

ತ್ತೂಪ ಜ್ಞಭಾಜನಂ ಭಾತಿ ಮಾಧವ ಾಂ ಹೃದ್ವವ ಸಂಪುಟಂ || ೪೪ || 
 

ಪಯಸ್ವವ ನೀ ನದಿೀ 

ಪ್ಯಸವ ನಿ ಜರ್ತ್ಮ್ು ವ ರ್ಮೀ ತ್ವ ಯಿ ಸನಿಾ ಹತೀ ಧುರ ವಂ | 

ನ ಚೇತ್ ತ್ತ್ಪ ರೀಯಸೀ ತಿೀರೇ ಕಥಂ ತೇsವತ್ರಿಷ್ಯ ತಿ || ೪೫ || 
 

ಸ್ತವರ್ಣಯ ನದಿ 

ವೇದಾಚಲ್ಹೃದುದ್ರಾ ತ್ಮ್ಾಂ ಸುವಣಾಮಾಂ ಕೀ ನು ವರ್ಮಯೇತ್ | 
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ಅಾಂಹಸ್ೀ ದಹಯ ಮಾನಸಯ  ಶಾರ ವಯಂತಿೀಾಂ ಸವ ನಂ ಜನಾನ್ || ೪೬ || 
 

ಭಾಸ ಕ್ಾಂಭಾಸಸಂಜಾ  ತ್ವ ಾಂ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಶ್ಚರ ೀಶಗ್ರಿೀಶಯೀ: | 

ಯತ್ರ  ಕ್ಾಂಭಾಸುರಸ್ಯಯ ಸರಭಾಸೀದೌದ ರಪ್ದ್ವೀಪ್ತಿ: || ೪೭ || 
 

ಗುಹಾರ್ಮಖಂ ತಿೀರ್ಮನೇತ್ರ ಾಂ ವೇದಸ್ಯಥ ನಂ ವನಾಯನಂ | 

ಯತ್ಯ ರ್ಯ ಮಾಂ ಗೌತ್ರ್ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಚತ್ರ ಾಂ ತ್ತೌ್ನುವದ್ ಬ್ಭೌ|| ೪೮ || 
 

ಕೀಟೀಶವ ರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಚಾರು ಕೀಟೀಶವ ರಸ್ಯಥ ನಂ ಶೀಭತೇ ಯತ್ ಪುರತ್ರ ಯಂ | 

ಪುರರಿರಿವ ನಿಜಮತ್ಯ  ಧವ ಜೇನಾದಾಯ ಪ ಜಾಂಭತೇ || ೪೯ || 
 

ನರ್ಸೌ್ೀ ಶ್ಚತಿಕಂಠಾಯ ಕೀಟಸಂಖಯ ಷಮತೀಷ್ಣಾತ್ | 

ಯ: ಕೀಟೀಶವ ರಸಂಜಾ ೀsಭೂ: ಸ ಕ್ಾಂ ನೈಕಷಮಕಾರ್ಧುಕ್ || ೫೦ || 
 

ಕೀಡನಾರಾಯಣ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಕರ ೀಡಯೀಗ್ೀಶವ ರಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಭಾತಿ ಶುಕೌ್ರ್ತಿೀತ್ಟೇ | 

ಸತ್ಮ್ಾಂ ರ್ತ್ಮ್ ದ್ವವ ತ್ಮ್ ಯತ್ರ  ಸಪ ಷ್ಟ ೀಮೇಶರಮೇಶಯೀ: || ೫೧ || 
 

ದಾವ ಸುಪ್ರ್ಣಮತಿ ವೇದಾರ್ಮಭೂತೌ ತೌ ಪಾರ ಯಶೀsರ್ರೌ | 

ಯದೇಕೀsಶಾಾ ತಿ ಬ್ಹುಶೀsನಶಾ ನಾ ನಯ ೀ ವಿವಧಮತೇ || ೫೨ || 
 

ಶುರ ತಿಶತ್ವಣಿಮತ್ಚರಿತಂ ಯತಿಹೃನಿಾ ರತಂ ಯರ್ಥಷ್ಟ ಗುರ್ಭರಿತಂ | 

ಕ್ಾಂಕರವರದರ್ನಿಾಂದಯ ಾಂ ಶಂಕರನಾರಯಣಂ ವಂದೇ || ೫೩ || 
 

ಶೂಲ್ಸುದಶಮನಸುರುಚಂ ಬಾಲೇಾಂದ್ರಜಜ ವ ಲ್ಕ್ರಿೀಟಶೀಭತ್ಶ್ಚರಸಂ | 

ಪಂಕಜರ್ಮಖಕರಚರಣಂ ಶಂಕರನಾರಯಣಂ ವಂದೇ || ೫೪ || 
 

ಪನೀರುಕಟಸುನಾಭಂ ಧಾಯ ನಾಹೀಮರಸಥ ತ್ಮ್ಹಫರ್ಹಾರಂ | 

ಶಂಖಾಭರ ವರ್ಮರ್ನಘಂ ಶಂಕರನಾರಯಣಂ ವಂದೇ || ೫೫ || 
 

ಕಲ್ಲೂ ರು ಮೂಕಂಬಿಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಮೂಕಾಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾಲೀಕಾದಾಕಾಾಂಕ್ಷ ತ್ಫಲ್ಪ್ರ ದಾ | 

ಮೂಕಾನಕೃತ್ ಮೇ ಶತೂರ ನೇಕಾಾಂತಿಕಜನಪರ ಯಾ || ೫೬ || 
 

ಕವ ಚತ್ ಪೃಥಿವಯ ಾಂ ಪ್ರಿತ್ಶಿರಂತಿೀ ನಭ:ಸಥ ಲಂ ಚಾಪ ರ್ಮಹುವಮಜಂತಿೀ | 

ವಿಪ್ಕ್ಷ್ವಿಧವ ಾಂಸವಿಧೌ ಸುು ರಂತಿೀ ಕಾತ್ಮ್ಯ ಯನಿೀ ಕಂದುಕವದ್ವವ ಭಾತಿ || ೫೭ || 
 

ಸಹೆ  ಪವಯತ್  

ಸಹಯ ೀsಪ್ಯ ಸಹಯ ೀsಸ ಗ್ರೇ ಪಾಪಾನಾರ್ಸೌು  ತ್ತ್ ತ್ಥಾ | 

ಅಚಲ್ಸೌ ವ ಾಂ ಚಲ್ಸ ರ್ನಮ ನಸಸೌನಾ ರೀಚತೇ || ೫೮ || 
 

ಹರಿಹರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ರ್ಮರಪುರಹರ ಲ್ಕ್ಷ ಮ ೀಪಾವಮತಿೀಕೇಲಲೀಲ್ ಸುು ರದಸತ್ಸತ್ಮ್ಾಂಗ್ರಸಹಯ ಚಕರ ತಿರ ಶೂಲ್ | 
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ಪ್ರತ್ರ ಗುರುಮೂತೇಮ ಪಾವನಾಪಾರಕ್ೀತೇಮಹರಿಹರ ತ್ವ ಪಾದಾಾಂಭೀಜಯುರ್ಮ ಾಂನತೀsಸಮ ||೫೯|| 
 

ಹರೇ ಭವಹರೇ ತೇsಂಾಂಘ್ರರ  ಭಕೌ್ರ್ಮಮಕೌ್ಪ್ರ ದಾsಸೌು  ಮೇ | 

ವೈರರ್ಯ ಭಾರ್ಯ ಾಂ ವಿತ್ರ ಹರ ಗೌರಿೀ ರ್ನೀಹರ || ೬೦ || 
 

ಯದೇಕೇನ ನ ವಧಯ ೀsರಿಸೌತೀ ಹರಿಹರವುಭೌ | 

ಸಹಾರ್ತ್ಮ್ವಧಮದೃಶಾಯ ವೈಕಯ ಾಂ ಚೇತ್ ಶತುರ ಣಾ ಜತಂ || ೬೧ || 
 

ಅಧಮನಾರಿೀಶವ ರ: ಶಂಭುಯಮಥಾ ಭೇದೇsಪ ದೃಶಯ ತೇ | 

ಮೂತೇಮರೇಕಭಕಭಾರ್ಸೌ್ತ  ತ್ಥಾ ಹರಿಹರವುಭೌ || ೬೨ || 
 

ನಿವಿಮಷಂ ವತ್ು ನಾಭಶಿ  ಯಥೈಕಾಮಾಶ್ಚರ ತೌ ಲ್ತ್ಮ್ಾಂ | 

ತ್ಥಾ ಹರಿಹರೌ ಭನಾ ತ್ರವಪ್ಯ ೀಕಮೂತಿಮಗೌ || ೬೩ || 
 

ಬಿದರಹಳಿ್ಳ  ಅಶವ ತ್ಥ ನಾರಾಯಣ  

ಮಾ ಯಾಹ ಪುಷ್ಕ ರರ್ಹೀರ್ರ್ವ ಪ್ರ ಯಾಗಂ ಕಾಶ್ಚೀಾಂ ರ್ಯಾಾಂಬ್ದರಿಕಾಶರ ರ್ರ್ತ್ಯ ಸ್ಯಧಯ ಾಂ| 

ಸೇತುಾಂ ಚ ರಘವಕೃತಂ ವರತುಾಂರ್ಭದಾರ ತಿೀರಸಥ ಪಪ್ಪ ಲ್ಗೃಹಂ ಹರಿಮೇಹ ಸದ್ದ ಯ ೈ||೬೪|| 
 

ಪಾದಸ್ಯಥ ನಲ್ಪ ಪಾದ: ತ್ನುನಿಹತ್ತ್ನು: ಕೀರ್ಲಾರ್ರ ಸಥ ತ್ಮ್ಸಯ : 

ಸಕ ಾಂಧಸಕ ಾಂಧೀsರ್ರ ಯ ಶಾಖಾಸಥ ತ್ಕರನಿಕರ: ಶ್ಚರ ೀಧರಶ್ಚಲ ಷ್ಠ ಪಾಶವ ಮ: | 

ವಯ ಪಾಯ ಶವ ತ್ಥ ಾಂ ರ್ಮಕ್ಾಂದಸೌ ರದಶಪ್ರಿವತ್ಸೌುಾಂರ್ಭದಾರ ತಿಭದ್ರ ೀ 

ವೇಣುಗ್ರರ ಮೇ ಸದಾssಸೌ್ೀ ಸಕಲ್ಜನರ್ನೀsಭೀಷ್ಟ ದಾಯಿೀ ದಯಾಲು: || ೬೫ || 
 

ಬಿದರಹಳಿ್ಳ  ಅಶವ ತ್ಥ ವೃಕ್ಷ  

ರ್ಧಯ ಸಥ ಕೃಷ್ಣ  ಪ್ರಿಪಾಲ್ಯ ಭಕೌವರ್ಮಾಂ ರುದಾರ ಶ್ಚರ ತ್ಮ್ರ್ರ  ರುಜರ್ದಮಯ ಸೇವಕಸಯ  | 

ಪ್ದಾಮ ಸನಾವಸರ್ಮೂಲ್ಸೃಜ್ಞಸಯ  ತಂತುಾಂ ಸದವ ಾಂದಯ  ಪಪ್ಪ ಲ್ತ್ರೀ ವಿತ್ರಖಿಲೇಷ್ಟ ಾಂ||೬೬|| 
 

ತುಾಂಗ್ರತ್ರಂರ್ಪ್ರಿವತ್ಮನಪೂತ್ವತ್ ಸಂಗೇನ ತೇsಂಾಂಘ್ರರ ಪ್ಚಲಂತಿ ದಲಾನಿ ಭಾಾಂತಿ | 

ಜನಾಾಂತ್ರೀತ್ಥ ದೃಢಮೂಲ್ದುರಂತ್ದುಷ್ಕ ೃತುಯ ನ್ಮಮ ಲ್ನೀದಯ ತ್ಕರಾಂಗುಲಕಾಾಂತಿಮಂತಿ||೬೭|| 
 

ಬಿದರಹಳಿ್ಳ  ಸ್ೀಮೇಶವ ರ 

ಸ್ೀಮೇಶವ ರಯ ಸತ್ಭೂತಿವಿಕಸವ ರಯ ಪ್ರ ೀರ್ಪ್ರ ವದಿ ಗ್ರಿಜ್ಞಹೃದ್ವ ಭಾಸವ ರಯ | 

ತುಾಂಗೀಲ್ಲ ಸತ್ಪ ವನಪಾವಿತ್ವಂಶಪ್ಲಲ ೀಮಾಾಂರ್ಲ್ಯ ಹೇತುಚರಿತ್ಮ್ಯ ನರ್: ಶ್ಚವಯ||೬೮|| 
 

ಬಂಕಪುರದ ಕೇಶವ 

ಶಂಖಾಭೀಜರ್ದಾಸುದಶಮನಧರಂ ಸಂಕ್ೀತ್ಯ ಮಮಾನಂ ಸುರೈ: 

ಕಭಾಂಕಯಮಪರ ಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ರ್ಣಾಂದರ ರಚತ್ಮ್ಲಂಕಾರಪೂಜೀತ್ು ವಂ |  

ಪಂಕೀದ್ರಾ ತ್ಸಮಾನಲೀಚನಯುಗಂ ಬಂಕಾಪುರಶ್ಚರ ೀಕರಂ 

ಹುಾಂಕಾರಸವ ನಧಿಕಕ ೃತ್ಮ್ಶ್ಚರ ತ್ಜನಾತಂಕಂ ಭಜೇ ಕೇಶವಂ || ೬೯ || 
 

ವರದಾ ನದಿ 

ಸಮ ರದಾಶ್ಚರ ತ್ದುಷ್ಕ ರ್ಮಗುರುದಾಹವಿದಾರಿಣಿೀಾಂ | 

ವರದಾಾಂ ಹರಿದಾಸೇಷ್ಟ ವರದಾನರತ್ಮ್ಾಂ ಭಜೇ || ೭೦ || 
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ಹರಸ್ಯಯಕನಿದಮರಿ್ ಪುರ ಗ್ರಯಕಧೂಧಮರ | 

ಸುರನಾಯಕ ದೈತ್ಯ ೀಾಂದರ ವರದಾಯಕ ಪಾಹಮಾಾಂ || ೭೧ || 
 

ಧಮಯಗಂಗಾ ನದಿೀ 

ಹೇ ಧರ್ಮಗಂಗೇ ಪಾಪೌಘಭಂಗೇ ತುಾಂರ್ತ್ರಂಗ್ಣಿ | 

ಚೇತೀ ರ್ದ್ವೀಯಂ ಸದದ ರ್ಮಕರ್ಮಣ್ಯ ೀವ ಸಥ ರಂ ಕ್ರು || ೭೨ || 
 

ಶಾಲ್ಮ ಲೀ ನದಿ 

ನದ್ವೀ ರ್ಮದೇsಸೌ ವ ಯಂ ಪ್ರ ತ್ಯ ಙ್ಾ ದ್ವೀನಹೃದಯಂರ್ಮಾ | 

ಗಂಗೂತೌುಾಂಗ್ರ ದೃಶಯ ತೇsದಿಾ ರಮಾಯ sಷ್ಟ ಮಾಯ ಾಂ ಯದಂಭಸ || ೭೩ || 
 

ಭತುಮರಗ್ರ ೀ ಸವ ಲಾವರ್ಯ ವಿಸೌ ೃತೇರವಿವೇಕ್ನಿೀಾಂ | 

ಸ್ಯವ ಸೇವಿತ್ಮ್ಾಂ ಸಖಿೀಮೇತ್ಮ್ಾಂ ಸವಮಸೇವಯ ಾಂ ಕರೀತಿ ಸ್ಯ || ೭೪ || 
 

ಸೀದಾ ತರ ವಿಕರ ಮ 

ಗಂಗ್ರ ಮಾಧವ ಯತೇ: ಕ್ೀತ್ಯ ೈಮಸ್ಯಥ ನಶ್ಚರ ೀಭೂರ್ನೀಹರಂ | 

ಕೃತ್ಮ್ವ  ತಿರ ವಿಕರ ಮಂ ಚಕ್ರ ೀ ಪತೃಮಾತ್ರ ರ್ರ ಜೀತ್ು ವಂ || ೭೫ || 
 

ತಿರ ವಿಕರ ಮಂ ರರ್ಯ ರ್ದಾರಿಶಂಖಸರೀಜಮಾಲಾಧರರ್ಮಾಂದುವರ್ಮಮ್ | 

ರ್ನೀಹರಾಂಗಂ ಯತಿವದ್ವರಜಪ್ರ ತಿಷಟ ತಂ ನೌರ್ಮ ಸದಾ ಪ್ರ ಸನಾ ಾಂ || ೭೬ || 
 

ಮಂಜುಗುಣೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ವೇಂಕಟೇಶ  

ರ್ನೀಹರಗ್ರಿದರ ೀಣಿೀವಸಂ ಶ್ಚರ ೀಶಂ ಸತ್ಮ್ಾಂ ವಶಂ | 

ಧನುಭಾಮರ್ಧರಂ ಭಾರ್ಯ ಕರಂ ಪಾಪ್ಹರಂ ಭಜೇ || ೭೭ || 
 

ಖಲ್ಮೃರ್ಮೃರ್ಯಾರ್ಮಾಂ ಪಾದುಕಾಶೀಭಪಾದ:ಕರಧೃತ್ಶರಚಕರ ೀದಾದ ರ್ಶಂಖಾರ್ರ ಯ ಚಾಪ್:| 

ಸಕಲ್ಭುವಿ ಚರಿತ್ಮ್ವ  ಮಂಜುಗುಣಾಯ ಖಯ ರರ್ಯ ಸಥ ಲ್ಸದನರ್ತೀsಭೂದ್ವ ೀಾಂಕಟೇಶೀ ರ್ಮಕ್ಾಂದ:||೭೮|| 
 

ಏಣ ಭೈರವಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಯಸಯ  ಭೈರವನಾದೇನ ವಿದರ ವಂತ್ಯ ಘರಶಯ: | 

ಏಣಾ ಇವ ಭಯಾನಿಾ ತ್ಯ ಾಂ ತಂ ನತೀsಸ್ಮ ಯ ೀರ್ಭೈರವಂ || ೭೯ || 
 

ಗೀಕಣಯಕ್ಷ ೀತ್ರ  – ಗೀಕಣಯ 

ಯೇ ವಿಷ್ಣ ೀ: ಪ್ದಪ್ದಮ ಚಾಂತ್ನರತ್ಮ್ಸೌತ್ಕ ರ್ಮನಿಷ್ಪ್ಠ ಚಿಯೇ 

ಯೇ ತ್ದಾ ಕೌಪ್ರಯಣಾ: ಶುಭಧಿಯ: ಯೇsಚಮಾಂತಿ ಮಾಾಂ ಚಾನಿಶಂ | 

ಏಕಾಾಂತೇ ತ್ದಭೀಷ್ಟ ಮಾಶು ವಸುಧೇ ದೇಹೀತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೀಧಯನ್ 

ಶ್ಚರ ೀಗೀಕರ್ಮಕೃತ್ಮ್ಲ್ಯೀ ವಿಜಯತೇ ದೇವ: ಸ ಗೌರಿೀಧವ: || ೮೦ || 
 

ಗೀಕಣಾಮಭಾಸತ್ಮ್ಾಂರ್: ಪ್ರ ತುಯ ಪ್ಕ್ವಮನಿಾ ವಾಂಬಿಕಾರರ್ರ್: | 

ಗೀಕರ್ಮಸಂಜಾ ರ್ಧುನಾ ಭಾಸಯತಿ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಮಂಬುಧೇಸೌೀರೇ || ೮೧ || 
 

ಪೂಣ್ಮಾಂದುವರ್ಮ ಗೀಕಣಾಮಕಾರ ಮಾರಭಯಂಕರ | 

ಭವಯ ಭವ ಮೇ ದೇವ ಭವನಿೀಪರ ಯ ಶಂಕರ || ೮೨ || 
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ಗೀಕಣಯಕ್ಷ ೀತ್ರ  ವಿಘ್ನ ೀಶವ ರ 

ದುಷ್ಪ್ಟ ನಾಾಂ ವಿಘಾ ಕತ್ಮ್ಮ ಸುಚರಿತ್ಸುಜನಸೌ್ೀರ್ವಿಘ್ನಾ ಪ್ಹತ್ಮ್ಮ 

ತ್ಸ್ಯಮ ದ್ವವ ಘ್ನಾ ದ್ವಪೀsಹಂ ರ್ತ್ ಇತಿ ಸುಧಿಯಾಾಂ ಸಪ ಷ್ಟ ಮಾಜ್ಞಾ ಪ್ನಾಯ | 

ಪೌಲ್ಸೌ್ ಯ ೀಚಿಾ ಾಂತ್ರಯ: ಸುರರ್ಮನಿಕರಭೀಷ್ಟ ಸಂಪಾರ ಪುಯ ಪಾಯ: 

ಶ್ರ ೀಯೀ ವಿಘ್ನಾ ಧಿರಜ: ಪ್ರ ದ್ವಶತು ಸತ್ತಂ ಭೂರಿ ಗೌರಿೀತ್ನ್ಮಜ: || ೮೩ || 
 

ಕಲ್ಹಾ ಪುರ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಷ ಮ ೀ 

ಅಮಾನವನಜಸ್ಯಥ ನಸರಸೀಕ್ಲ್ಸಂಕ್ಲೇ | 

ರಮಾ ಕಲಾಾ ಪುರಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀ ವಸತಿೀತಿ ಕ್ರ್ದುಾ ತಂ || ೮೪ || 
 

ಧಾಯ ತ್ಮ್ssಧಾಯ  ತ್ಮ್ಾಂತ್ಶಾಾಂತ್ಪರ ಯಜನವಿಭವಯಾನವ ಹಂ ಯಾ ಹೃದಂತ್: 

ಖಾಯ ತ್ಮ್ಖಾಯ  ತ್ಮ್ದೃಶಾಭುಯ ನಾ ತಿವಿತ್ರರ್ಶಕೌಾ ಯ ಲ್ಯಾ ಯಾ ಪ್ಯೇಬಿ್ ೀ: | 

ಜ್ಞತ್ಮ್sಜ್ಞತ್ಮ್ದ್ವದೇವವರ ಜರ್ನುಜತ್ತೇ: ಶ್ರ ೀಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ಸ್ಯ 

ಮಾತ್ಮ್ ಮಾ ತ್ಮ್ಪ್ಸ್ಯರಧಿತ್ಪ್ದಕರ್ಲಾ ಧೀಕ್ಷ್ಜಪ್ರ ೀಯಸೀ ಸ್ಯಯ ತ್ || ೮೫ || 
 

ತಾಪ್ರ ನದಿೀ 

ತ್ಥಂ ತ್ಮ್ಪಾಭಧಾ ತೇsಂಾಂಬ್ ತ್ಮ್ಪ್ಘ್ನಾ ಯ  ಇತಿ ಸಂಶಯ: | 

ಅಘತ್ಮ್ಪ್ಪ್ರ ದಾಯಿನಾಯ ಸೌವ ಸಂದಶಮನಾದಗ ತ್: || ೮೬ || 
 

ನಮಯದಾ ನದಿೀ 

ಸ್ಯವ ವಗ್ರಹನಮಾತ್ರ ೀರ್ ಯಾ ಸವ ರ್ಮವನಿತ್ಮ್ಜನೈ: | 

ಸಹ ನರ್ಮಗ್ರಾಂ ದಾತಿರ ೀ ಭಜೇ ತ್ಮ್ಾಂ ನರ್ಮದಾನದ್ವೀಾಂ || ೮೭ || 
 

ಪರ ಭಾಸ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಸರಸವ ತಿೀಹರಣಾಯ ಭಾಯ ಾಂ ಸಂಗೀ ಯತ್ಮ್ರ ಪ್ರಾಂಬುಧೇ: | 

ಪ್ರ ಭಾಸ್ಯಖಯ  ತ್ದಾಭಾತಿ ಪ್ರ ಭಾssಸ ಹ ಯತೀ ಭುವ: || ೮೮ || 
 

ಬಾಣಗಂಗಾ  

ಬಾರ್ಪ್ರ ಯೀರ್ಸಂಜ್ಞತ್ಮ್ ಬಾರ್ಗಂಗ್ರ ವಿಭಾತಿ ಸ್ಯ | 

ಸವ ಚಿಾ  ಸಮ ರದಘಚ್ಛ ೀತಿರ  ಕೃಷ್ಣ ಕ್ೀತಿಮರಿವೀನುಮ ಖಿೀ || ೮೯ || 
 

ದಾವ ರಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ವಿಶವ ಾಂಭರಾಂ ಘನತ್ರರ್ಪ ಭೂರಿಯತ್ಾ ೈನಿಮಭಮದಯ ಯತ್ಪ ದರ್ಮಪೇತ್ಯ  ಬ್ಲೀಾಂದರ ಗೇಹಾತ್| 

ಆಸೌ್ೀ ತಿರ ವಿಕರ ರ್ತ್ನುಹಮರಿರಿದ್ವವ ತಿೀಯಾಸ್ಯ ದಾವ ರಕೇಪು ತ್ಪುರ್ರ್ಮಕರಿೀ ಪುರಿೀ ನ: || ೯೦ || 
 

ದಾವ ರಕ ತರ ವಿಕರ ಮ 

ತಿರ ವಿಕರ ಮೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವ ಯೀವಿಖಾಯ ತ್ವಿಕರ ರ್: | 

ಯ: ಕ್ಶಂ ದರ್ಯಿತ್ವ ೀಮಾಾಂ ಚಕ್ ವಿಪ್ರ ಕ್ಶಸಥ ಲೀಾಂ || ೯೧ || 
 

ಸರ್ದೀsಪ ಹಯ ಸ್ತ ದೇವ: ಸಂಸ್ಯರೇsರ್ದತ್ಮ್ರ್ಗ್ರತ್ | 

ತಿರ ವಿಕರ ಮೀsಪ್ಯ ಸ್ತ ಯೀಗ್ರ್ನಸ್ೀsವಿಕರ ಮೀsಭವತ್ || ೯೨ || 
 

ಗೀಮತೀ ನದಿೀ 

ಶ್ಚರ ೀಕೃಷ್ಣ ಚರಣಾಾಂಭೀಜರಜೀರಂಜತ್ಗೀರ್ತಿೀಾಂ | 
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ಗೀರ್ತಿೀರ್ಬಿಿ ರರ್ಣಿೀಾಂ ಭಜೇ ತ್ಮ್ಪ್ತ್ರ ಯಾಪ್ಹಾಾಂ || ೯೩ || 
 

ಫುಲ್ಲ ಫೇನಸತ್ಮ್ಾಂಭೀದ್ವಕಲಲ ೀಲ್ಧೃತ್ಯಾ ತ್ಯಾ | 

ವಲ್ಲ ಭಾಾಂಲಾಂರ್ನಸುಖಂ ದುಲ್ಮಭಂ ಲ್ಭಯ ತೇsನಿಶಂ || ೯೪ || 
 

ಚಕರ ತೀರ್ಯ 

ಚಕರ ತಿೀರ್ಮಸಯ  ರ್ಹಮಾ ವಣಿಮತುಾಂ ಕೇನ ಶಕಯ ತೇ | 

ಯಚಿಲಾರ್ಪ ಸಂಗೇನ ವಿಧತೌ್ೀ ವಿಶವ ವಂದ್ವತ್ಮ್ಾಂ || ೯೫ || 
 

ಶಂಖೀದಾಾ ರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಪಾಪೇನಾಪ ಸಮಾವತ್ಸಯ  ವಿರ್ಲ್ಜ್ಞಾ ನೀಜಜ ತ್ಸ್ಯಯ ಪ್ಯ ಲಂ 

ರ್ರ್ಾ ಸ್ಯಯ ಪ ಭವಾಂಬುಧಾವಿಹ ಭವೇತ್ ಪೂತ್ಸಯ  ಜ್ಞತಯ ೀದಿ ೃತಿ: | 

ಇತ್ಮ್ಯ ಖಾಯ ಪ್ಯಿತುಾಂ ದರಂ ರ್ಮರಹರೀ ಯತರ ೀದದ ಧಾರದರತ್ 

ಶಂಖೀದಿಾರಪ್ದಂ ವಿಭಾತಿ ತ್ದ್ವದಂ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಪ್ವಿತ್ರ ಾಂ ಭುವಿ || ೯೬ || 
 

ದಾವ ರಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ಗೀಪೀಚಂದನ 

ಫಾಲೇ ಯಲಲ ಖಿತಂ ಧುನೀತಿ ವಿವಿಧಾಾಂ ಲೇಖಾಾಂ ವಿಧಾತ್ಮ್ರ  ಕೃತ್ಮ್ಾಂ 

ಲೀಲಾರ್ಮಾಂ ತಿಲ್ಕ್ೀಕೃತಂ ವಿತ್ನುತೇ ವಿದವ ಲ್ಲ ಲಾಮಾಯಿತ್ಮ್ನ್ | 

ಊಧವ ಮಾಂ ಯದದ ೃತ್ರ್ಮಚಿಲೀಕಪ್ದವಿೀಸ್ೀಪಾನರ್ನ್ವ ೀತಿ ತ್ದ್ 

ಗೀಪೀಚಂದನಮಂಜಸ್ಯ ವಿಜಯತೇ ತ್ಮ್ಪ್ತ್ರ ಯಧವ ಾಂಸನಂ || ೯೭ || 
 

ಸ್ವದಾ ಪುರಿೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಭಾತಿ ಸದಿಪುರಿೀ ಯತ್ರ  ಸದಿಾ  ರ್ಮಕೌ್ಪುರಿೀ ನೃಣಾಾಂ | 

ಪುರ್ಯ ಾಂ ಬಿಾಂದುಸರೀ ಯತ್ರ  ಬಿಾಂದುಮಾತ್ರ ಾಂ ಸರ: ಸಮಂ || ೯೮ || 
 

ಪುಷ್ಕ ರತೀರ್ಯಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ತಿೀಥಾಮನಾರ್ಮತೌ್ಮಂ ತಿೀರ್ಮಾಂ ಪುಷ್ಕ ರಂ ರ್ತ್ಯ ಮದುಷ್ಕ ರಂ | 

ವಿಹರನಾ ಪ ವರಶೌ ವರಹೀ ಯತ್ು ರೀsವಿಶತ್ || ೯೯ || 
 

||ಇತಿ ಶ್ಚರ ೀ ವದ್ವರಜ ಶ್ಚರ ೀಚರರ್ಕೃತ್ ತಿೀರ್ಮಪ್ರ ಬಂಧೇ ಪ್ಶಿ್ಚ ರ್ಪ್ರ ಬಂಧ:|| 
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ಉತ್ು ರ ತೀರ್ಯಪರ ಬಂಧ 

ಕೃಷ್ಣ ವೇಣೀ ನದಿೀ  

ನಮಾರ್ಮ ಸುಕೃತ್ಶ್ರ ೀಣಿೀಾಂ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿೀಾಂ ತ್ರಂಗ್ಣಿೀಾಂ | 

ಯದ್ವವ ೀಕ್ಷ್ಣಂ ಕೀಟಜನಮ ಕೃತ್ದುಷ್ಕ ರ್ಮಶ್ಚಕ್ಷ್ಣಂ || ೧ || 
 

ಗುರುಾಂ ಕನಾಯ ರ್ತಂ ಧನಾಯ  ಯಾ ಪುರಸಕ ೃತ್ಯ  ಸೇವಯ ಸೇ | 

ಶ್ಚರ ೀಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಪಾಪಾನಿ ಸ್ಯ ತ್ವ ಾಂ ಪುರ್ಯ ಯಸ ಧುರ ವಂ || ೨ || 
 

ಕ್ಾಂ ವರ್ಮಯಾರ್ಮ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ  ತ್ವ ಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಯ  ಸನಿಾ ಧಿಾಂ | 

ಯತ್ ಸರ್ಸೌಪ್ದೀಕೌ್ತ ತು ಪುಾಂಭಾವರ್ವಲಂಬ್ಸೇ || ೩ || 
 

ಶ್ಚರ ೀಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಕಲಾಯ ಣಿ ಯಾಚೇ ತ್ಮ್ವ ರ್ಹರ್ನವ ಹಂ | 

ಶ್ಚರ ೀಕೃಷ್ಣ ಚರಣಾಾಂಭೀಜೇ ಭಕೌ್ಾಂ ಭಕೌಭವಚಿ ದ್ವ || ೪ || 
 

ಪಂಡರಾಪುರ ಪುಂಡರಿೀಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಶ್ಚರ ೀಭೀರ್ರರ್ಯ ರ್ಲ್ನಿೀರಸರ್ಮೀರವೇರ್ನಿಧೂಮತ್ತಿೀರರ್ನರಶುಭಘರ್ಮಜ್ಞಲಂ | 

ಶ್ಚರ ೀಪಾಾಂಡುರಂರ್ಲ್ಸತಂ ವರಪುಾಂಡರಿೀಕಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಪ್ವಿತ್ರ ರ್ಹರ್ನವ ಹಮಾಶ್ಚರ ತೀsಸಮ ||೫|| 
 

ಪುಂಡರಿೀಕ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ವಿಠಲ್  

ತಿೀರೇ ಸತ್ು ರಿತ್ಸೌರಸಕ ೃತ್ಧನಾಸಕೌ್ವಿಮರಕೌ್ಪರ ಯ: 

ಪಾದಾಾಂಭೀಜರ್ಮದಂ ರ್ದಂಕಸಹತ್: ಸಂಚಾಂತ್ಯಾಾಂತ್ಹೃಮದ್ವ | 

ಪ್ಶಿಾ ತ್ ತೇ ಕಟಮಾತ್ರ  ಏವ ಭವಿತ್ಮ್ ಸಂಸ್ಯರವಧಿಮನಮ ಚೇತ್ 

ಶ್ಚಕಾಷ ರ್ಮೀತಿ ಹ ಲ್ಕ್ಷ್ಯತ್ಯ ನುದ್ವನಂ ಸ್ಯವ ವಸಥಯಾ ವಿಠಠ ಲ್: || ೬ || 
 

ಪಾಪಾವಲೀಪಾಟನಪ್ಟವ ಪಾಾಂರ್: ಶ್ಚರ ೀಪಾಣಿಪ್ದಾಮ ಾಂಚತ್ಜ್ಞನುಜಂಘ: | 

ಗೀಪಾಲ್ಬಾಲ್: ಕೃಪ್ಯಾ ಸವ ಯಂ ನ: ಶ್ಚರ ೀ ಪಾಾಂಡುರಂಗೀ ಭವತು ಪ್ರ ಸನಾ : || ೭ || 
 

ಪಾಪಾಪ್ನೀದನಪ್ಟು ಪರ ಯಭತ್ಯ ಭಾಂಗೈ: ಪೇಪೀಯಮಾನಶುಭಸುಾಂದರತ್ಮ್ರಸ್ಯದರ ಮಾಂ | 

ತ್ಮ್ಪ್ತ್ರ ಯೀಪ್ಶರ್ನಂತ್ರುಣಾಕಮವರ್ಮಾಂ ಗೀಪಾಲ್ಬಾಲ್ಚರಣಾಾಂಬುರುಹಂಶ್ಚರ ತೀsಸಮ ||೮|| 
 

ಗೀದಾವರಿೀ ನದಿ  

ವಿಪ್ರ ಷಮದೇವಕ್ಲ್ಸಂಕ್ಲ್ತಿೀರಯುಗ್ರಮ  ವಿದಾರ ವಿತ್ಮ್ಘತೃರ್ರೇಣುಕಣಾ ಸವ ವತೈ: | 

ಸ್ಯವ ದ್ರದಕಭ: ಪ್ರ ಶರ್ಮತ್ಮ್ಖಿಲ್ಲೀಕಶೀಕಾ ಗೀದಾವರಿೀ ಶುಭಕರಿೀ ಸರಿದುದಿರೇನಾ :||೯|| 
 

ಅಾಂಹಾಾಂಸ ಹಂಸ ಸತ್ತಂ ಕ್ಲ್ ರಸ ಪುರ್ಯ ಾಂ ಸಾಂಹಸಥ ತೇ ಸುರಗುರೌ ನ ತ್ದಂಬ್ ಯಾಚೇ | 

ಗೀದೇ ಸರ್ಸೌಫಲ್ದೇ ದ್ವಶ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದೇ ಭಕೌ್ಾಂ ವಿರಕೌ್ರ್ಮತ್ರತ್ರ  ಪ್ರತ್ರ  ರ್ಮಕೌ್ಾಂ ||೧೦|| 
 

ಆದೌ ಧವಲ್ಗಂಗ್ರಖಾಯ  ಗಂಗ್ರದಾವ ರಭಧಾsಂಾಂತ್ರೇ | 

ಪ್ಶಿಾ ತ್ ಕ್ಶಾವತ್ಮಪ್ದಾ ಗೀದಾ ಮೀದಾಯ ಸ್ಯ ಸದಾ || ೧೧ || 
 

ಯಮುನಾ ನದಿೀ  

ಕಾಲಾಂದ್ವ ತ್ವ ರ್ಘ್ನನಿವ ತ್ಮ್ನಪ ಸತ್: ಕೃತ್ಮ್ವ  ಪ್ವಿತ್ಮ್ರ ತ್ಮ ನೀ 

ಗಂತುಾಂ ನೈವ ಕದಾsಪ ರ್ಮಾಂಚಸ ತ್ವ ಭಾರ ತುನಿಮಕೇತಂ ಪ್ರ ತಿ | 
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ಕ್ಾಂತು ಕ್ಷ ೀರಪ್ಯೀಧಿವಸನಿರತ್ಮ್ನ್ ಪರ ೀತ್ಮ್ವ  ಕರೀಷ್ಪ್ಯ ಶ್ಚರ ತ್ಮ್ನ್ 

ಸಾ ಗಿ್ ೀ ಭತ್ಮರಿ ಕಾರ್ಮನಿೀಜನರುಚ: ತ್ತ್ಪ ಕ್ಷ್ ಏವ ಹಯ ಲಂ || ೧೨ || 
 

ಪರ ಯಾಗ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  ತರ ವೇಣ  

ತಿರ ವೇಣಿೀಯರ್ಘಶ್ರ ೀಣಿೀಕೃಪಾಣಿೀ ರ್ಮಕೌ್ಕಾರಿಣಿೀ | 

ರ್ಮಾನಿೀಹತ್ಮಾದಹಾಯ ದಿ್ವಮಾನಿೀಮಂಶುಮಾನಿವ || ೧೩ || 
 

ಪರ ಯಾಗ ಮಾಧವ  

ಪ್ರ ಯಾರ್ಮಾಧವೀ ಭೂಯಾದದಯಾವರಿನಿಧಿಹೃಮದ್ವ | 

ಪ್ರ ಕೃಷ್ಟ ಯಾರ್ಸದೃಶ್ಚೀ ಸಕೃದಯ ಸಯ  ಹ ಸಂಸಮ ೃತಿ: || ೧೪ || 
 

ಗಂಗಾ ನದಿೀ  

ತ್ವ ಾಂ ದ್ವೀನೇಷು ದಯಾವತಿೀತಿ ವಿದ್ವತಂ ಯದ್ ರಹಮ ಹಸೌ್ಯಶರ ಯಂ 

ಪಾರ ಪೌಾ sಥಾಚಯ ತ್ಪಾದಸಂರ್ರ್ಹತ್ಮ್ ಪ್ಶಿಾ ಚಿ  ನಾಕಂ ರ್ತ್ಮ್ | 

ಸ್ತವಣಾಮಚಲ್ಶಾಂರ್ಮೇತ್ಯ  ರ್ಮದ್ವತ್ಮ್ ಶಂಭೀ: ಶ್ಚರ: ಸಂರ್ತ್ಮ್s 

ಪಾಯ ಸ್ಯಮ ಕಕ್ಷ ತಿಮಂಡಲೇ ತಿರ ಪ್ರ್ಗೇ ತುಷ್ಪ್ಠ sಸಯ ಭೀಷ್ಟ ಪ್ರ ದಾ || ೧೫ || 
 

ಆದೌ ಪಾದತ್ಲೀಧವ ಮಭಾರ್ರ್ಹಸ್ಯ ಯಾ ರಕೌನಿೀಲಾ ಹರೇ: 

ಸವ ರ್ಮಸೌ ರೀಕ್ಚಕ್ಾಂಕ್ಮಾಾಂಕನಯನೀಪಾಾಂತ್ಶ್ಚರ ಯಾsಭಯ ಾಂತ್ರೇ | 

ಅಾಂತೇ ಶಂಭುಕಪ್ದಮಪ್ನಾ ರ್ರ್ಲ್ಶ್ರ ೀಣಿೀಜವ ಲ್ಜಜ ಯ ೀತಿಷ್ಪ್ 

ಜನಾಮ ರಭಯ  ಸರಸವ ತಿೀನತ್ನಯಾಸಂಗೇವ ಗಂಗ್ರsಸೌ  ಸ್ಯ || ೧೬ || 
 

ಆಜ್ಞಾ ನಾದಯ ದ್ವ ಸಜಜ ನೇಷು ರಚತ್ದರ ೀಹಾನಮ ಯಿ ಸವ ಧುಮನಿ 

ಸವ ಸೂು ತ್ಮ್ಯ ಮ ಸುಜನೇಷು ದ್ರಷ್ರ್ರ್ಣಾರೀಪಾದವಜ್ಞಾ  ತ್ವ | 

ತ್ಹಮ ತ್ಮ್ವ ಾಂ ಸರ್ರತ್ಮ ಜ್ಞಸಥ ನಿಕರ ಜ್ಞನಂತಿ ಕ್ಾಂ ತೈ: ಪ್ರ ಭೀ: 

ದರ ೀಹ: ಕ್ಾಂ ನ ಕೃತ್: ಕ್ಮಂಬ್ ನ ಹರವರೀಪತ್ಮ್ ಚೀರತ್ಮ್ || ೧೭ || 
 

ಆರಭಾಯ ಬ್ಜ ಜಲೀಕಮಾಕ್ಷ ತಿತ್ಲಾದಾಯಾತ್ಯಾ ಕ್ಾಂ ತ್ವ ಯಾ 

ರ್ಚಿ ತೌ್ಾಂ ಬ್ಹುದ್ರರರ್ಮತ್ಯ ರ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯ ಕೌಾಂ ಭಯಾ ಜ್ಞಹಾ ವಿ | 

ಅಕ್ಷ್ಯಾಯ ಚಲ್ತುಾಂರ್ಶಾಂರ್ನಿಕರನಿಾ ಭಮದಯ  ಯಾಾಂತಿೀ ರ್ರ್ 

ಸವ ಲ್ಪ ಾಂ ಕ್ಾಂ ಬ್ಹು ರ್ನವ ಸೇsಶುಭಕ್ಲಂ ಗಂಗೇsಂಾಂತ್ರಂಗೇ ಚಲಂ || ೧೮ || 
 

ಅಸಥ ಸಪ ಶಮನಮಾತ್ರ ತ್: ಕ್ರ್ಮ ತ್ವ ಶ್ರ ೀಯ:ಪ್ರ ದತ್ವ ಾಂ ರ್ತಂ 

ವಿಸೌೀಣಾಮ ನ ಕ್ರ್ಚಯ ತ್ಸಯ  ನರ್ರಿೀ ರ್ನಾಮ ತ್ರ ದೇಶೀಜ್ಜಜ ತ್ಮ್ | 

ತ್ದವ ತ್ಮ್ಮ ಮಪ ಸಕಂಟಕಂ ಕ್ರ್ಮ ಸತ್ಮ್ಾಂ ಸಂತ್ಮ್ನಜೀsಹಂ ನ ಕ್ಾಂ 

ಕಸ್ಯಮ ದಂಬ್ ನ ಮೇ ಪ್ರ ದಾಸಯ ಸ ಪ್ದಂ ಗಂಗೇsಖಿಲಾರ್ಮಪ್ರ ದಂ || ೧೯ || 
 

ಹೇ ಗಂಗೇ ತ್ವ ಕೀರ್ಲಾಾಂಘ್ರರ ನಲನಂ ರಂಭೀರು ನಿೀವಿೀಲ್ಸತ್ 

ಕಾಾಂಚೀದಾರ್ ತ್ನ್ಮದರಂ ಘನಕ್ಚವಯ ಕ್ೀರ್ಮಹಾರಂ ವಪು: | 

ಸನುಮ ದಾರ ಾಂರ್ದಕಂಕಣಾವತ್ಕರಂ ಸ್ಮ ೀರಂ ಸುು ರತುಕ ಾಂಡಲಂ 

ಸ್ಯರಂಗ್ರಕ್ಷ  ಜಲಾನಯ ದ್ವಾಂದುರುಚ ಯೇ ಜ್ಞನಂತಿ ತೇsನ್ಯ ೀ ಜಲಾತ್ || ೨೦ || 
 

ಶ್ಚರ ೀನಾರಯರ್ರರ್ಗೀಪ್ತಿಹೃಷೀಕೇಶಾದ್ವರೂಪೀsಕ್ಷ್ರ್ 

ಸೌ್ಯ ವ ಾಂ ಹಾತುಾಂ ಹರಿಸೂಕರಕೃತಿರರ್ ಶ್ಚರ ೀದೇವಹೂತ್ಮ್ಯ ತ್ಮ ಜ: | 
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ವೇಣಿೀಮಾಧವಬಿಾಂದುಮಾಧವತ್ನುಸೌೀರೇ ವಯ ಧತೌ್  ಸಥ ತಿಾಂ 

ಗಂಗೇ ಕ್ಾಂ ಬ್ಹುನಾsಧುನಾsಪ ವಸತಿ ತ್ವ ದಾ ತೃಮಗೇಹೇsಪ್ಯ ಸ್ತ || ೨೧ || 
 

ಗಂಗೇ ತ್ವ ಾಂ ಶುಭಸಂಚಯಸಯ  ಜಯದಾ ದೀಷ್ಪ್ತ್ಮ ನಾಾಂ ನ ತಿವ ತಿ 

ಜ್ಞಾ ತಂ ಯತ್ ಕರ ತುಕೀಟಯ ಲ್ಭಯ ಸುಕೃತ್ಸ್ಯಯ ಭುಯ ನಾ ತಿಾಂ ಯಚಿ ಸ | 

ದುಷ್ಕಮಾಮರ್ಯ ರ್ಮತ್ಮ್ನಿ ದ್ರರಯಸ ಚ ತ್ವ ದ್ಗ ೀಯತೀಯೇಕ್ಷ್ಯಾ 

ಪಾನೇನಾಪ್ಯ ವಗ್ರಹನೇನ ರ್ನಸ್ಯ ಧಾಯ ನೇನ ಗ್ರನೇನ ವ || ೨೨ || 
 

ಕಶ್ಚೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ರೂಪಾಯ ಚಲೇ ಕೃತ್ಪ್ದೀsಪ ಗ್ರಿೀಾಂದರ ಪುತಿರ ೀಪ್ರ ೀರ್ಪ್ರ ವಹಭರಮಾನಿತ್ಮಾನಸ್ೀsಪ | 

ಕಾಶ್ಚೀರ್ಸೀವರರ್ಯೀ: ಪುರಮಂತ್ರಲೇಪ್ರ ೀತ್ಮ್ವತ್ಮ್ರ್ಪ ಸತಿೀಪ್ತಿರಧಯ ತಿಷ್ಠ ತ್||೨೩|| 
 

ಬಿಂದುಮಾಧವ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಸ ಬಿಾಂದುಮಾಧವ: ಪಾಯಾದ್ವವ ಭೀಯಮಸಯ  ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಣಾತ್ | 

ಅಪಾರೀsಪ ಹ ಸಂಸ್ಯರಸಾಂಧುಬಿಮಾಂದುತ್ವ ರ್ಶುಾ ತೇ || ೨೪ || 
 

ಕಶ್ಚೀ ವಿಶವ ನಾರ್  

ದೀಷಂ ಮೇ ಹರ ಹೇ ಹರೇತಿ ಪ್ತಿತಂ ಪಾದೇ ನಖಚಛ ದಮ ನಾ 

ನಿದೀಮಷಂ ಮೃರ್ಬಿಾಂಬ್ಮೇರ್ಹರಣಾತ್ ಕೃತ್ವ ೀವ ಮೂಧಿಾ ಮ ನಯ ಧಾತ್ | 

ಗಂಗ್ರತಿೀರನಿವಸತ್: ಶುಚತ್ಮಂ ಕ್ವಮನಿಾ ವಹೀಶವ ರ 

ಸಂಗ್ರತ್ ತ್ತ್ ಪ್ರ ರ್ಯನಿಾ ವ ಪ್ರ ತಿದ್ವನಂ ಪಾಯಾತ್ ಸ ಮೃತುಯ ಾಂಜಯ: || ೨೫ || 
 

ಮೌಲೌ ಯಚಿ ರಣಾಾಂಬು ಫಾಲ್ಫಲ್ಕೇ ಯಸ್ಯಯ ಾಂಘ್ರರ ರೇಣು: ಕಥಾ 

ಕರ್ಣಮ ವಚ ಯದ್ವೀಯನಾರ್ ಹೃದ್ವ ಯದ್ರರ ಪಂ ಯದಾಸ್ಯವ ದ್ವತಂ | 

ಕ್ಕ್ತಷ  ಯತೌ್ಪ್ಸೇsಪ್ಟಂ ಕಟತ್ಟಂ ವಯ ಘ್ನರ ಜನೇ ಸಂಸಥ ತಿ: 

ಪಾದೌ ಯತುಪ ರಚಾರಿಣೌ ಸ ಹ ಸದಾ ತ್ತಿಕ ಾಂಕರ: ಶಂಕರ: || ೨೬ || 
 

ಗಯಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ರ್ಯಾಭಧರ್ಮದಂ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ಶರ ಯೇ ಶ್ರ ೀಯಸಕ ರಂ ನೃಣಾಾಂ | 

ನ ಯತ್ರ  ಸಹತೇ ಜ್ಞತು ಕ್ರ ಯಾ ಜನಾಮ ಾಂತ್ರಕ್ಯಾಾಂ || ೨೭ || 
 

ಗಯಾ ಗದಾಧರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ರ್ದಾಧರ ಸದಾsಧರಸುು ರಿತ್ಮ್ಚಾರುಹಾಸ್ೀಲ್ಲ ಸತ್ಸುಧಾಧರ ರ್ಮದಾಧರರ್ರಕೃತ್ಸೌತೇ ಸುಾಂದರ| 

ಪ್ದಾಧರ ರ್ಮದಾಧರಸಖ ಲತ್ರ್ಮೀಶ ಮಾಾಂ ಸದವ ರಪ್ರ ದಾಧರಚದಾದರಪ್ರ ರ್ಮದ್ವತ್ಮ್ಾಂತ್ರ ಶ್ಚರ ೀಧರ||೨೮|| 
 

ವಿಷ್ಣಣ ಪ್ರದ  ಗಯಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಯದಾಯ ತ್ಮ್ರ  ಪತೃಮಂಡಲ್ಸಯ  ತ್ನುತೇ ವೈಕ್ಾಂಠಯಾತ್ಮ್ರ ಾಂ ಪ್ರಾಂ 

ಯತ್ರ  ಕ್ಷ ಪೌ್ತಿಲಾ ರ್ಹಾಾಂತಿ ತಿಲ್ಶ: ಕ್ವಮಾಂತಿ ಪಾಪಾನಯ ಹೀ | 

ಪಾಂಡೀ ಯತ್ರ  ಸರ್ಪಮತೀ ಯರ್ಭಟಾನ್ ಪಾಂಡಿೀಕರೀತ್ಯ ಕ್ಷ್ತ್ಮ್ 

ರ್ತ್ಯ ಮಾಂ ಸ್ಯಮ ಕ್ಷ್ತ್ರ್ಮೀಡಯ ತ್ಮ್ಾಂ ಸೌುತಿತ್ತಿಸೌಾಂ ವಿಷುಣ ಪಾದಂ ಭಜೇ || ೨೯ || 
 

ಫಲುಗ ನದ್ವೀ  ರ್ಯಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಅಪ ಜನಮ ಶತೀದ್ರಾ ತಂ ಕೃಪ್ಯಾ ಯಾ ಹರಂತ್ಯ ಘಂ | 
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ರ್ನುತೇ ಫಲುು  ಸ್ಯ ಫಲುಗ ನದ್ವೀ ಸದುಗ ರ್ದಾsಸೌುಮೇ || ೩೦ || 
 

ಮಧುರಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಸೇನಾ ಯತ್ರ  ವಿರಕೌ  ವೈಷ್ಣ ವಜನಾ ನಾಮಾಯುಧಂ ಶ್ಚರ ೀಪ್ತೇ: 

ಕಾಮಾದ್ಯ ೈ: ಸಹತ್: ಕಲ: ಕ್ಲ್ ರಿಪುಯಮತ್ಮ್ರ ನವ ಹಂ ಹನಯ ತೇ | 

ಪಾರ ಕಾರದ್ವ ಚ ಯತ್ರ  ತಿೀರ್ಮನಿಚಯ: ಕಮಾಮಪ ವಮಾಮರ್ಲಂ 

ದದಾಯ ತ್ ಸ್ಯ ರ್ಧುರ ಪುರಿೀ ಶುಭಕರಿೀ ಶ್ರ ೀಯಾಪ ಭೂಯಾಾಂಸ ನ: || ೩೧ || 
 

ವಿಶಾರ ಂತತೀರ್ಯ  ಮಧುರಾ  

ಸಂಸ್ಯರಸಂಸರರ್ಖೇದವಿಭೇದಕಾರಿ ಕಂಸ್ಯರಿಸಂಶ್ಚರ ತ್ತ್ಟೀರ್ತ್ಚಾರುವರಿ | 

ವಿಶಾರ ಾಂತಿತಿೀರ್ಮರ್ರ್ಲಂ ಹರಿಲೀಕಾವಸವಿಶಾರ ಾಂತಿದಂ ದ್ವಶತು ನ: ಸಕಲೇಪು ತ್ಮ್ನಿ ||೩೨|| 
 

ರ್ಖಕೀಟಸಹಸ್ಯರ ಣಾಾಂ ರ್ಮಖಂ ಮಾಲ ನಯತೀ ರ್ಮಹು: | 

ಆರ್ಶಾರ ಾಂತಿಕರಸ್ಯಯ ಸಯ  ಕಥಂ ವಿಶಾರ ಾಂತಿತಿೀರ್ಮತ್ಮ್ || ೩೩ || 
 

ವೃಂದಾವನ  

ಯತುಕ ಾಂಜ್ಞ ರ್ಮರವೈರಿಸಂರ್ತ್ವಧೂವಿಕ್ರ ೀಡನೈವಮಸತ್ಮ್ 

ಯತ್ು ಾಂಜ್ಞತ್ಸುರದುರ ಮೌಘರ್ಹಸ್ಯ ವಿದಯ ೀತಿತ್ಮ್ಶಾರ್ಮಖಂ | 

ಯತ್ಮ್ಪ ರ್: ಸುರಸಾಂಧುಾಂಸಾಂಧುರ್ಹತಂ ಯತ್ಮ್ರ ಖಿಲೈಲ್ಮಕ್ಷ ತಂ 

ಶುರ ತ್ಯ ಾಂತ್ಮ್ಾಂತ್ರಿತಂ ರ್ಹ: ಪ್ರರ್ಹೀ ವಾಂದಾವನಂ ಪಾವನಂ || ೩೪ || 
 

ಅಯೀಧೆಾ   

ಅಯೀಧಾಯ  ನಾರ್ ನರ್ರಿೀ ಭಾತಿ ಸ್ಯಧಿವ ೀ ವಧೂರಿವ | 

ವನಂರ್ತ್ಸ್ಯಯ ಪ ತ್ಸಯ  ಪಾದುಕೇ ಯಾsಕರೀತ್ ಪ್ತಿಾಂ || ೩೫ || 
 

ನೈಮಿಷಾರಣೆ   

ರ್ಮನಿೀಾಂದರ ಮಾನಸ್ಯವಲ್ರೂಢಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಲ್ತ್ಮ್ | 

ವಿಭಾತಿ ನೈರ್ಮಷ್ಪ್ರರ್ಯ ರ್ಹೀ ಸವಮರ್ಹೀಯಸೀ || ೩೬ || 
 

ಹಸ್ವು ನಾವತೀ  

ಅಾಂತ್ನಿಮವಿಷ್ಟ ಕಲಕ್ತರವಸೈನಿಕಾsಪ ಯಾ ಧರ್ಮಮೇವ ದಯಿತಂ ವರಯಾಾಂಬ್ಭೂವ | 

ಯೀಗ್ೀಾಂದರ ಬುದಿ್ವ ರಿವ ಭೀರ್ಪ್ರಕರ ಮೇರ್ ಸ್ಯಭಾತಿ ಹಸೌನಪುರಿೀಪ್ರ ಥಿತ್ಮ್ಪೃಥಿವಯ ಾಂ||೩೭|| 
 

ಕುರುಕ್ಷ ೀತ್ರ   

ಶ್ಚರ ೀ ಭೀರ್ಸೇನಕರಕಂಜರ್ದಾಪ್ರ ಹಾರೈಶಿೂ ಣಿೀಮಕೃತ್ಮ್ಶವ ರ್ಜಪ್ತೌಿಮೃದುರ್ರ ಪಾಂಡಂ | 

ಉತ್ಮ್ಖ ತ್ಪಾರ್ಮಶರಸಸಯ ಪ್ದಂ ಕ್ರೂಣಾಾಂ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಾಂ ದ್ವಶಾಸು ವಿತ್ತ್ಮ್ನ ಸುಕ್ೀತಿಮಧಾಯ ನಂ ||೩೮|| 
 

ಶಂಬಲ್  

ಕಲೇಭಮತ್ಜನಾ ಯಾತ್ ಶಂಬ್ಲಂ ಜರ್ತ್ಮ್ಾಂ ಬ್ಲಂ | 

ಕಲಶೌಯಮಹರ: ಕಲಕ ೀ ಯತ್ರ  ಪಾರ ದುಭಮವಿಷ್ಯ ತಿ || ೩೯ || 
 

ಷ್ಟ್ ರ ಯಾಗಗಳು  

ಷ್ಟ್ ಪ್ರ ಯಾಗ್ರ: ಸವ ವೇಗೇನ ಕಾಮಾದಯ ರಿರ್ಹೀರುಹ: | 

ಉನ್ಮಮ ಲ್ಯಂತು ಪಾಪಾಖಯ ಾಂ ಪಂಕಂ ಪ್ರ ಕಾಷ ಲ್ಯಂತು ನ: || ೪೦ || 
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ಬದರಿೀ  

ಅರ್ರಿೀಭರ ರ್ರಿೀಪುಾಂಜಸುರ್ರಿೀಚಭರಂಚತ್ಮ್ | 

ಬ್ದರಿೀ ವದ ರೇ ಕ್ಾಂ ಕ್ರ್ಧರಿೀ ಕ್ರುತೇ ನ ಸ್ಯ || ೪೧ || 
 

ಬದರಿೀನಾರಾಯಣ  

ಧಮಾಮದಯ ೀsಜನಿ ಧರ್ಮ ಏವ ಸ ರತಿಾಂ ದದಾಯ ತ್ ಸವ ಯೀರ್ಶ್ಚರ ಯಂ 

ಯೀಗ್ರಭಾಯ ಸರತ್: ಸಮ ರದ್ವವಿಜಯಂ ಕಂದಪ್ಮದಪಾಮಪ್ಹ: | 

ಉತೌುಾಂಗ್ರದ್ವರ ರ್ತ್: ಸದೀಚಿ ಪ್ದವಿೀಾಂ ಯೀಷತ್ಕ ದಂಬೇಷು ನ: 

ಪುತಿರ ೀವನಮ ತಿರ್ಮವಮಶ್ಚೀಜನಯಿತ್ಮ್ ನಾರಯರ್: ಸದುಗ ಣಾನ್ || ೪೨ || 
 

ಹಸೌದವ ಾಂದವ ರ್ಚಕರ ಶಂಖರುಚರಂ ವತೌೀರುರ್ಧಯ ಸುು ರ 

ದರ ಕೌೀತೌ್ಮ್ನಕರರವಿಾಂದಯುರ್ಲಂ ಪ್ದಾಮ ಸನಸಥ ಾಂ ಪ್ರ ಭುಾಂ | 

ವಿಷ್ವ ಜ಼್್ ನಾರದರ್ಮಖಯ ಯೀಗ್ನಿಕರೈ: ಸಂಸೇವಯ ಮಾನಂ ಸುಧಾ 

ವಿೀಕಾಷ ಕಾಷ ಲತ್ಭಕೌಕ್ಲ್ ಷ್ವಿಷಂ ನಾರಯಣಂ ಚಾಂತ್ಯೇ || ೪೩ || 
 

ಶ್ಚರ ೀ ಹಯಗರ ೀವ  ಬದರಿೀಕಶ್ರಮ 

ಯತ್ರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀ ವಿಧೇ: ಸತ್ರ ೀ ಹಯಗ್ರ ೀವೀ ಹಯ ವತ್ರತ್ | 

ಧಾರದಾವ ರ ತ್ರ ಯಿೀ ತ್ತ್ರ  ಶೂರ ಯತೇsದಾಯ ಪ ಸೂರಿಭ: || ೪೪ || 
 

ಧಾತ್ದೇಮವಸಮೂಹ ಮಂದರ ರ್ಹ ಪ್ರ ಹಾಲ ದ ಶಕರ  ದ್ವವ ಜ 

ವರ ತ್ ಖಾಯ ತ್ಸರ್ಮದರ  ಪಾರ್ಮ ಶ್ಚವ ಸದದಮಾಮನೃತಂ ಮಾ ವದ | 

ಅಶವ ಗ್ರ ೀವರ್ರ್ಮಾಂ ವಿಹಾಯ ಕತ್ಮಂ ದೇವಂ ನಮಾರ್: ಸೌುರ್: 

ಸತುಕ ರ್ಮ: ಕ್ರ್ಮ ಕರ್ರ್ ಶರ್ಮದರ್ಮತೀsನಯ ದ್ ರಹಮ  ಕ್ಾಂ ವsಸೌ  ನ: || ೪೫ || 
 

ಶಲ ೀಕೇನೈಕೇನ ಲೀಕೇಶಶಲ ೀಕಾಲ್ಲ ೀಶೀsನುವಮಣಿತ್: | 

ತ್ಚಿ ಸಚಿ ರಿತ್ಶಿ್ಚ ತೌ್ೀ ಪ್ರ ತ್ಯ ಪ್ಯ ಮ ಪರ ೀಯತ್ಮ್ಾಂ ರ್ರ್ || ೪೬ || 
 

||ಇತಿ ಶ್ಚರ ೀರ್ದಾವ ದ್ವರಜತಿೀರ್ಮ ಶ್ಚರ ೀಪಾದವಿರಚತ್ ತಿೀರ್ಮಪ್ರ ಬಂಧೇ ಉತೌ್ರಪ್ರ ಬಂಧ:|| 
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ಪೂವಯ ಪರ ಬಂಧ 

 

 

ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸಂಗಮ 

ಅಬಿ್ ೀ ಸಾ ಗಿ ೀsಸ ಸರಸೇಷ್ಪ್ವ ದಯ ೀsಸಯ ಬ್ಜ ಸಖೀsಪ್ಯ ಸ | 

ರ್ಮಖೈರನೇಕಭಯೀಮ ಗಂಗ್ರರ್ಮಖಾನಾಯ ಚಾಂಬ್ಯ  ಜಾಂಭಸೇ || ೧ || 
 

ಪೂರಿ ಜಗನಾನ ರ್ 

ಜರ್ನಾಾ ಥೀ ವಿಜಯತೇ ಜರ್ತ್ಮ್ರ್ಚಮತ್: ಸದಾ | 

ಜ್ಞಾ ನಾಖಯ ರರ್ಯ ಪ್ರಶೀಯಮಾಂ ದಾರು ಜಗುರರ್ಮಾ: || ೨ || 
 

ಶ್ಚರ ೀಶೈಲ್ ಮಲೂ ಕಜುಯನ  

ಶ್ಚರ ೀಶೈಲ್ಶ್ಚಖರವಸ್ೀ ಭಾತಿೀಶೀ ರ್ಲಲ ಕಾಜುಮನ: | 

ಬ್ದಿ ಸವ ೀಯಜಟಾಜೂಟರ್ಧಯ ಸಥ  ಇವ ಚಂದರ ಮಾ: || ೩ || 
 

ಅಹೀಬಲ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರ  

ಅಹೀಬ್ಲ್ನೃಸಾಂಹಸಯ  ರ್ಹೀಬ್ಲ್ರ್ಮಪಾಶ್ಚರ ತ್ಮ್: | 

ಅಸತೌ್ರ್ಮಸರ ಸಂರ್ಮಶಾರ ಾಂ ರ್ರ್ಯಾಮೀ ನ ಸಂಸಕ ೃತಿಾಂ || ೪ || 
 

ಯಸೌಾಂಭೇ ಪ್ರ ಕಟೀಬ್ಭೂವ ಸ ರ್ಯಿ ಸೌಾಂಭಾಯಿತೇsಪ ಸುು ಟೀ 

ಭೂಯಾದಯ ೀ ಭವನಾಶ್ಚನಿೀತ್ಟರ್ತ್ಶ್ಚಛ ಾಂದಾಯ ತ್ ಸ ಮೇsರ್ಮಾಂ ಭವಂ | 

ಯೀsಪಾದಾಾ ಲ್ಕರ್ಪ್ಯ ಸ್ತ ನರಹರಿಮಾಮಾಂ ಬಾಲಶಂ ಪಾತು ಯೀ 

ರಕಷ ೀsಶ್ಚಕ್ಷ್ದಸ್ತ ಪ್ರ ಭು: ಖಲ್ಕ್ಲಂ ಶ್ಚಕ್ಷ ೀದರೂಕ್ಷ್ಪರ ಯ: || ೫ || 
 

ವಿರುದಿ ಧರ್ಮಧರ್ಮಮತ್ವ ಾಂ ಸವಮಾಂತ್ಯಾಮರ್ಮತ್ಮ್ಾಂ ತ್ಥಾ | 

ನರಸಾಂಹೀsದುಾ ತ್ಸೌಾಂಭಸಂಭೂತ್: ಸಪ ಷ್ಟ ಯತ್ಯ ಯಂ || ೬ || 
 

ವಿದಾರಿತ್ರಿಪೂದರಪ್ರ ಕಟತ್ಮ್ಾಂತ್ರ ಮಾಲಾಧರಂ 

ತ್ದಾತ್ಮ ಜರ್ಮದಾವಹಪರ ಯತ್ರೀರ್ರ ಲೀಲಾಕರಂ | 

ಉದಾರರವಪೂರಿತ್ಮ್ಾಂಬುಜಭವಾಂಡಭಾಾಂಡಾಂತ್ರಂ 

ಸದಾ ನರಹರಿಾಂ ಶರ ಯೇ ನಖರನವಯ ವಜ್ಞರ ಾಂಕ್ರಂ || ೭ || 
 

ಉದಯ ನಮ ಧವ ರ್ತ್ಮ್ಯುಧೇನ ಪ್ರಿತ್: ಸಂಸ್ಯರಸಂಜ್ಾ ೀ ವನೇ 

ಮಾದಯ ನಾಮ ಯಿರ್ತಂರ್ರ್ದಮನವಿಧೌ ಸ್ೀsಹಂ ಸಹಾಯಸೌ ವ ತಿ | 

ಹಯಮಕ್ಷ್ಸಯ  ಸದೃಕ್ಷ್ತ್ಮ್ಾಂ ವಹತಿ ಯಸೌಸಯ  ದ್ವವ ತಿೀಯೀsಪ್ಯ ಹಂ 

ಸ್ಯಜ್ಞತ್ಯ ೀನ ಸದಾ ಮಾನವತುಲಾಾಂ ಪಾಯನಾ ೃಸಾಂಹ: ಪ್ರ ಭು: || ೮ || 
 

ನೃಸಾಂಹವಿಲ್ಸತ್ಮ್ಪ ದಕ್ಶೇಶಯಕೃತೀತ್ು ವೇ | 

ಭವನಾಶ್ಚನಿ ರ್ಚಿ ೀರ್ಮಪಾಪಾನಾಾಂ ಭವ ನಾಶ್ಚನಿೀ || ೯ || 
 

ನಿವತೌಿಸಂರ್ಮೀ ಭಾತಿ ಯತ್ರ  ರ್ತ್ಯ ಮರ್ಮಪಾಶ್ಚರ ತ್ಮ್: | 
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ನಿವತ್ಮಾಂತೇsಖಿಲಾ ದೀಷ್ಪ್: ಸಂಯುನಕೌ್  ಶುಭಾವಲೀಾಂ || ೧೦ || 
 

ತಂಗಾಭದಾರ   

ನತೀsಸಮ  ತುಾಂಗ್ರಾಂ ವಿಲ್ಸತೌ್ರಂಗ್ರರ್ಘ್ರಘಭಂಗ್ರಾಂ ಹರಿಪಾದಸಂಗ್ರಾಂ | 

ಶ್ಚರ ತೀsಸಮ  ಭದಾರ ಾಂ ಹೃತ್ಪಾಪ್ನಿದಾರ ಾಂವಿರ್ಮಕೌ್ಪ್ದಾಯ ಾಂ ವಿರ್ಲೈಕಸ್ಯಧಾಯ ಾಂ ||೧೧|| 
 

ತ್ಟನಿೀಷು ತುಾಂರ್ಭದ್ರ ೀ ಸ್ಯವ ದ್ರದಕಸಂಕ್ಲಾ ತ್ವ ರ್ಸ ನ್ಮನಂ | 

ಕಸ್ಯಮ ತ್ ತಿೀರ್ಮಪ್ದೀsಸ್ತ ಧತೌ್ೀತ್ಮ್ವ ಮೇವ ದಂಷ್ಟ ರಯೀನೀಮಚೇತ್ || ೧೨ || 
 

ಹಂಪೆ ವಿಠಲ್  

ಚೌಯಾಮನಾಮ ತೃನಿಬ್ದಿಚಾರುಚರರ್: ಪಾಪೌಘಚೌಯಾಮದುಾ ಧೈ: 

ಬ್ದಿ ಸೌ ವ ಾಂ ಪ್ಥಿ ಪುಾಂಡರಿೀಕರ್ಮನಿನಾ ಜ್ಞರೇತಿ ಸಂಬೀಧಿತ್: | 

ತುಾಂಗ್ರತಿೀರರ್ತೀsಸ ವಿಠಠ ಲ್ ದ್ವಶನಾ ನಾಯ ಕೃತಿವಮಾಂಛಿತಂ 

ವೇತೌ್ ೃಣಾಾಂ ಯದ್ವ ಮೇ ನ ದಾಸಯ ಸ ಪ್ದಂ ತ್ವ ತ್ು ಾಂಸಥ ತಿ: ಕರ್ಯ ತೇ || ೧೩ || 
 

ಹಂಪೆ  

ಪಂಪಾಧಯ ಕಷ ೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್: ಸಂಪ್ದೇ ಸ್ಯಯ ತ್ ಸತ್ಮ್ಾಂ ಸದಾ | 

ಯೀ ಹೇರ್ಗ್ರಿಸೀಮಾಯಾಾಂ ರಜತೇ ರಜಶೇಖರ:|| ೧೪ || 
 

ಪಂಪಾ ಸಂಪ್ತ್ಕ ರಿೀ ಸೇಯಂ ಕ್ಾಂ ಪಾಪಂ ನ ಹರೇನಾ ೃಣಾಾಂ | 

ಯಾsಧೀರ್ಮಖಿೀಕರೀತ್ಯ ೀತ್ನಾಾ ಮೀಚಿಾ ರರ್ಮಾತ್ರ ತ್: || ೧೫ || 
 

ಮಾಲಾಭ: ಸರ್ಲಂಕೃತ್ಮ್sತಿವಿರ್ಲಾ ಲೀಲಲ ೀಲ್ಲ ಸಲಲ ೀಚನಾ 

ಶೂಲೇನ ತಿರ ದಲೇನ ದೈತ್ಯ ಕಲ್ನೇ ಕಾಲಾಯಿತೇನ ದ್ವವ ಷ್: | 

ಫಾಲೇ ಪಾದತ್ಲಂ ನಿಧಾಯ ಬ್ಲನಂ ಯೀನ್ಮಮ ಲ್ಯಂತಿೀ ಖಲಂ 

ಬಾಲಾ ಮೇ ಬ್ಲ್ದಾsಸೌು  ಲೀಲ್ವಲ್ಯಾ ಶ್ಚರ ೀ ಬಾಲ್ಹಂಪಾಲ್ಯಾ || ೧೬ || 
 

ಆನೆಗಂದಿ 

ರಜಧಾನಿೀ ಜಯತಿ ಸ್ಯ ರ್ಜರ್ಹವ ರಸಂಜಾ ತ್ಮ್ | 

ಯತ್ರ ಭಾಾಂತಿ ರ್ಜ್ಞ ಮಾಧವ ರದಿಾಾಂತ್ಧರಣಿೀಧರ: || ೧೭ || 
 

ಮಳಖೇಡ ಜಯತೀರ್ಯರು  

ಮಾಧವ ರ್ರ ಾಂಥಾನ್ ಸವ ಬಂಧೂನಿವ ಸರಸಹೃದಾssಲಾಂರ್ಯ  ವಿಜ್ಞಾ ತ್ಭಾವ: 

ಸಂಯೀಜ್ಞಯ ಲಂಕೃತ್ಮ್ಭ: ಸವ ಸಹಜರ್ತಿಸಂಭೂತ್ವಗ್ಾ ವಮಧೂಭ: | 

ಕೃತ್ಮ್ವ sನೀಕೌ್ೀಶಿ ದಾಸೀಬುಮಧಹೃದಯಗೃಹಂ ಪೌರ ಢವತೌಿೀಶಿ  ವತೌಿೀ: 

ದತ್ಮ್ವ sನಯ ೀನಾಯ ಭಯೀಗಂ ಜಯರ್ಮನಿರಸಕೃದ್ವವ ೀಕ್ಷ್ಯ  ರೇಮೇ ಕೃತ್ಮ್ರ್ಮ: ||೧೮|| 
 

ತರುಪತ ಶ್ಚರ ೀನವಾಸ  

ಶ್ಚರ ೀವೇಾಂಕಟಲ್ಸಚಿ್ ೈಲ್ವಸೀ ದಾಸೀಕೃತ್ಮ್ರ್ರ: | 

ಛಾಯಯಾ ಪಾತು ಮಾಾಂ ನಿತ್ಯ ಾಂ ಶ್ಚರ ೀನಿವಸಸುರದುರ ರ್: || ೧೯ || 
 

ದೃಷ್ಪ್ಟ ಯ ದ್ವಶ್ಚ ದ್ವಶ್ಚ ಸವ ೀಯಾನ್ ದಯಯಾ ಪಾಲ್ಯನಿಾ ವ | 

ವತ್ಮತೇ ವಿಶವ ತ್ಶಿ ಕ್ಷ ವೇಮಾಂಕಟೇ ವೇಾಂಕಟೇಶವ ರ: || ೨೦ || 
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ಯೇ ಶಂಖಚಕರ ೀಜಜ ವ ಲ್ಬಾಹುಯುಗ್ರಮ : ಸ್ಯವ ಾಂಘ್ರರ  ಭಜಂತೇ ಭವಸಾಂಧುರೇಷ್: | 

ಕಟಪ್ರ ಮಾರ್ಸೌ ವ ತಿ ವೇಾಂಕಟೇಶ: ಸುು ಟೀಕರೀತ್ಮ್ಯ ತ್ಮ ಕರಾಂಬುಜ್ಞತೈ: || ೨೧ || 
 

ಪಾರ ಯೀsನಯ ತ್ರ  ರ್ತ್ಮ್ಾಂ ಶ್ಚರ ಯಂ ನಿಜವಶಾಾಂ ಕತುಮಾಂ ರ್ಮಹು:ಕಾಾಂಕ್ಷ ತಂ 

ಭಕೌಾನಾಾಂ ಪ್ರ ದ್ವಶನ್ ಧನಂ ಪ್ರ ತಿದ್ವನಂ ಸಂಸ್ಯಧಯ  ಸ್ಯಧಯ ಪರ ಯ: | 

ತ್ತ್ ತ್ತ್ರ ೈವ ಪುನ: ಸಹಸರ ಗುಣಿತಂ ಪ್ಶಯ ನ್ ಘನಶಾಯ ರ್ಲ್: 

ತೇಷ್ಪ್ಾಂ ವೇಶಮ ಸು ವಿಸಮ ತೀ ನಿವಸತಿ ಶ್ಚರ ೀವೇಾಂಕಟೇಶೀsನಿಶಂ || ೨೨ || 
 

ಆರೂಢರ್ರುಡಸಕ ಾಂಧಮಾಲಾಂಗ್ತ್ರಮಾಧರಂ | 

ಆನರ್ಜಜ ನಸವಮಸವ ಮಾಶರ ಯೇ ವೇಾಂಕಟೇಶವ ರಂ || ೨೩ || 
 

ಕಶ್ಚಪೂಕೃತ್ಯ  ಯಂ ಶೇತೇ ಗ್ರಿೀಕೃತ್ಮ್ಯ ಧಿಷ್ಠ ತಿ | 

ಆವಮತಿೀಣೀಮsನುಜೀಕೃತ್ಯ  ಸ ತ್ದಾ ಕೌಾರ್ರ ಣಿೀ: ಫಣಿೀ || ೨೪ || 
 

ಶಂಕರರವಿಶಶ್ಚರ್ಮಖಾಯ : ಕ್ಾಂಕರಪ್ದವಿೀರ್ಮಪಾಶ್ಚರ ತ್ಮ್ ಯಸಯ  | 

ವೇಾಂಕಟಗ್ರಿನಾಥೀsಸ್ತ ಪಂಕಜನಯನ: ಪ್ರತ್ಪ ರೀ ಜಯತಿ || ೨೫ || 
 

ಶ್ಚರ ೀ ವೇಾಂಕಟಗ್ರಿದರ ೀಣಿೀ ಕಷ ೀಣಿೀ ಯಸ್ಯಯ ನಣಿೀಯಸೀ | 

ತಂ ವರೇರ್ಯ  ಸುರರ್ರ ರ್ಯ ಾಂ ವೇದರ್ರ್ಯ ಾಂ ಭಜ್ಞರ್ಹೇ || ೨೬ || 
 

ಶ್ಚರ ೀ ವೇಾಂಕಟಪ್ತೇ ದ್ವೀನರ್ತೇ ರಮಾಯ ಕೃತೇ ಕ್ಷ ತೌ | 

ಸರ್: ಸರ್ಸೌರ್ತ್ಮ್ಯ ಮತಿಮಪ್ರ ರ್ದಮನ ಕ್ರ್ಸೌ  ತೇ || ೨೭ || 
 

ಸರ್ಸೌಸುಜನಾಧಾರಂ ದೀಷ್ದ್ರರಂ ಗುಣಾಕರಂ | 

ಶ್ಚರ ೀವೇಾಂಕಟಾಚಲಾವಸಂ ಶ್ಚರ ೀನಿವಸಂ ಭಜೇsನಿಶಂ || ೨೮ || 
 

ಆನಂದತಿೀರ್ಮವರದೇ ದಾನವರರ್ಯ ಪಾವಕೇ | 

ಜ್ಞಾ ನದಾಯಿನಿ ಸವೇಮಶೇ ಶ್ಚರ ೀನಿವಸೇsಸೌು  ಮೇ ರ್ನ: || ೨೯ || 
 

ಸುವರ್ಮರ್ಮಖಿ ಸಂಸೇವೇ ಸುವಣಾಮಾಂಭಂ ಪ್ಯಸೌವ | 

ಸುವರ್ಮಶೀಭವದನಂ ಕ್ರು ಮಾಮಂಬ್ ನಿರ್ಮಲಂ || ೩೦ || 
 

ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ  

ರಮಯ ೀ ವರದರಜೀsಯಂ ರಸಕಾಗ್ರ ೀಸರೀ ಧುರ ವಂ | 

ಕರ್ಮಾತ್ಮ ವಧೂಶಾಲ ಘಯ ಕಾಾಂಚೀದೇಶೇ ನ ಚೇದವ ಸೇತ್ || ೩೧ || 
 

ಯಾಚೇ ವರದರಜ ತ್ಮ್ವ ಾಂ ಕಾಾಂಚೀಶೇಹ ನ ಕ್ಾಂಚನ | 

ಚೇತ್ನಾಚೇತ್ನಜರ್ದವ ರಂ ತ್ಮ್ವ ಮೇವ ದೇಹ ಮೇ || ೩೨ || 
 

ದ್ವವ ಜೇಷ್ಟ ದಾತೃತ್ವ ರ್ಜ್ಞಚಮತ್ತೌ್ ವ ರ್ಜನಮ ತ್ಮ್ಾಂ ಸ್ಯವ ಾಂ ರ್ಖಭೀಕೃತ್ಮ್ಾಂ ಚ | 

ವಯ ನಕೌ ಯ ಯಂ ಶ್ಚರ ೀಪ್ತಿರರ್ರ ಹಾರಪ್ರಿೀತ್ಧಾತೃಕರ ತುವೇದ್ವಜ್ಞತ್: || ೩೩ || 
 

ಏಕಮ್ರ ೀಶವ ರ (ಶ್ಚವಕಂಚಿೀ) 

ಕಂತುರರ್ಯ ಶರಕರ ಾಂತ್ಸ್ಯವ ಾಂತಂ ರ್ತ್ವ ೀವ ಪಾವಮತಿೀ | 
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ಆರ್ರ ಮೂಲೇ ಸಥ ತಂ ಶಂಭುಮಾಲಾಂಗ್ರಯ ಸೌ್ೀ ಶುಚಸಮ ತ್ಮ್ || ೩೪ || 
 

ಕಂಚಿ ಕಮಾಕ್ಷಷ ೀ  

ಪ್ರ ಪ್ದ್ಯ ೀ ತ್ವ ಕಾಮಾಕ್ಷ  ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಸದಾ | 

ಯತೌು ಾಂದಯಾಮಾಂಬುಧಿಾಂ ದರ ಷುಟ ಾಂ ತಿರ ನೇತರ ೀsಭೂನಮ ಹೇಶವ ರ: || ೩೫ || 
 

ಉತ್ಮ್ಪ ದಯಂಸೌ ವ ಯಿ ಸುತೌ ಗ್ರಿಜೇ ಗ್ರಿೀಶ:ಸ್ತಾಂದಯಮಭಂರ್ಜಭಯೇವ ಭವೀ ಭವತ್ಮ್ಯ :| 

ಕಾಮಾಕ್ಷ  ವಿಘಾ ಹರಮೇಕರ್ಸ್ಯವಕಾಷೀಮತ್ಷ್ಪ್ಣಾಮ ತುರಂ ತ್ವ ಪ್ರಮಂರ್ಜಭಂಜಕೀsಪ||೩೬|| 
 

ತರುವರ್ಣಣ ಮಲೈ ಅರುರ್ಣಚಲೇಶವ ರ 

ಫಣಿರ್ರ್ವರಭೂಷ್: ಪಾವಮತಿೀಶಾಲ ಘಯ ವೇಷ್: ಖಲ್ಜನಕೃತ್ರೀಷ್:ಖಂಡಿತ್ಮ್ತಿಮ ೀಯದೀಷ್:| 

ಸದರುರ್ಗ್ರಿವಸ: ಶಕರ ಸೂಯಾಮದಯ ಧಿೀಶ:ಪ್ರಿಹೃತ್ಭವಪಾಶ: ಪಾತು ಮಾಾಂ ಪಾವಮತಿೀಶ:||೩೭|| 
 

ತರುಕೀಯಿಲ್ಲರು ತರ ವಿಕರ ಮ  

ತಿರ ವಿಕರ ರ್ ನ ವಿಕರ ಮಂ ರ್ರ್ಯಿತುಾಂ ಫಣಿೀ ಶಕ್ಾ ಯ ತೇ 

ತ್ವೇಶ ನತ್ವೇಪ್ಥುಪ್ರ ಶರ್ನಂ ಪ್ರೇ ಕ್ಾಂ ಪುನ: | 

ಅಜ್ಞಾಂಡಘನಭಾಾಂಡಖಂಡನಪ್ಟೀಯಸೀ ಯನಮ ೃದು 

ಪ್ರ ದ್ವೀಪೌ್ನಿರ್ಮೀಕೌಪ್ನಾ ಖಶ್ಚಖಾ ಜರ್ದಾಯ ಪನಿೀ || ೩೮ || 
 

ವೃದಾಾ ಚಲೇಶವ ರ  

ವದಿಾಚಲ್ಕೃತ್ಮ್ವಸ: ಸದಯ ೀಜ್ಞತ್ಸೌ ರಲೀಚನ: | 

ಅದ್ಯ ೈವ ಜ್ಞಾ ನನಯನಂ ವಧಮಯತ್ವ ಚಲಂ ರ್ಯಿ || ೩೯ || 
 

ಹರಯ ಭಜಕಾನಿಷ್ಟ ಹರಯ ಪುರವೈರಿರ್ಣ | 

ಭವಯ ಭವತೇ ಭೂಯಾಚಛ ವಯ ಶ್ಚರಸ್ಯ ನರ್: || ೪೦ || 
 

ಶ್ಚರ ೀಮುಷ್ಣ ಂ ಕ್ಷ ೀತ್ರ   ಶ್ಚರ ೀಭೂವರಾಹ  

ವರಹ ವರದಂಷ್ಟ ರಯಾ ಕ್ಟಲ್ಯಾ ಕಠೀರಂ ರಿಪುಾಂ 

ವಿದಾಯಮ ಸುರಧುಯಮ ಗ್ರಾಂ ನಿಜಪ್ದಾರವಿಾಂದಾನುಗ್ರಾಂ | 

ಉಪೇತ್ಯ  ಸುಖಚತೌ್ನು: ಸರಸಲೀಲ್ಯಾssಲಾಂಗ್ಯ ತ್ಮ್ಾಂ 

ಸತ್ಮ್ಾಂರ್ ಜರ್ತ್ಮ್ಾಂ ರ್ತೇ ವಿಹರಸೀಹ ಪುರ್ಯ ಸಥ ಲೇ || ೪೧ || 
 

ಕುಂಭಘೀಣ  

ಕ್ಾಂಭಘೀರ್ಣ ವಸ ಶ್ಚರ ೀಶ ಶಾಙ್ಗ ಮಮಾಚಾಛ ದಯ ಪ್ರ ಭೀ | 

ತ್ಥಾsಪ್ಯ ತುಲ್ಲಾವಣ್ಯ ೈಜಮಲಾನಾಸೌ್ಯವ ಾಂ ಜ್ಞನತೇsಚಯ ತಂ || ೪೨ || 
 

ಹೃತ್ಭೂಭಾರದೈತೇಯ ಕೃತ್ವಿಶವ ಜನಾವನ | 

ಶಾಙ್ಗ ಮಪಾರ್ಣ ಶರಣಾಾಂ ತೇ ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಾಂ ಪಾಪಾನಿ ಮೇsಧುನಾ || ೪೩ || 
 

||ಇತಿ ಶ್ಚರ ೀರ್ದಾವ ದ್ವರಜತಿೀರ್ಮ ಚರರ್ಕೃತ್ತಿೀರ್ಮ ಪ್ರ ಬಂಧೇ ಪೂವಮ ಪ್ರ ಬಂಧ:|| 
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ದಕ್ಷಷ ಣ ತೀರ್ಯ ಪರ ಬಂಧ 

ಶ್ಚರ ೀರಂಗ  ರಂಗನಾರ್ 

ಕಾವೇರಿೀಹೃದಯೇ ವಸನ್ ಕರ್ಲ್ಭೂತ್ಮ್ತ್: ಕೃಪಾವಿೀಕ್ಷ್ಣೈ 

ಜೀಮವಾಂಹ: ಶರ್ಯನ್ ಶ್ಚರ ಯಾ ಚ ಧರಯಾ ಸೇವಯ ೀsತಿಭವಯ ೀ ವಿಭು: | 

ದೇವೈರವರರ್ಸಥ ತೈ: ಕೃತ್ನತಿ: ಶೇಷ್ಪ್ಾಂರ್ಶಾಯಿೀ ಸದಾ 

ಭಾವೇ ಮೇ ವಿಧುಪುಷ್ಕ ರಿರ್ಯ ಧಿಪ್ತಿ: ಶ್ಚರ ೀರಂರ್ನಾಥೀsಸೌ ವ ಯಂ || ೧ || 
 

ಶುರ ತಿಶತ್ಪ್ರಿಗ್ೀತ್: ಶುದಿಭಾವೈಗೃಮಹೀತ್: 

ಕರ್ಲ್ನಿಲ್ಯತ್ಮ್ತ್: ಕಂಜನೇತ್ರ : ಪ್ರ ತಿೀತ್: | 

ಸಕಲ್ಜರ್ದತಿೀತ್: ಸವಮಸಂಪ್ತ್ು ಮೇತ್: 

ಪ್ರ ವಿಶತು ರ್ರ್ ಚೇತ್: ಪ್ರ ತ್ಯ ಹಂ ರಂರ್ನಾರ್: || ೨ || 
 

ಶ್ಚರ ೀರಂರ್ನಾರ್: ಸುರಸದಿ ಗ್ೀತ್: ಕಾರುರ್ಯ ಸಾಂಧು: ಕವಿವರ್ಮಬಂಧು: | 

ಸ್ಮ ೀರಸಯ ಚಂದರ : ಸಮ ರತ್ಮ್ಾಂ ರ್ಹೇಾಂದರ ಕಾಷ ಮ ರುಟ್ ಪ್ರ ಸನಾ : ಕ್ಷ್ಪ್ಯತ್ವ ಘಂ ನ: ||೩|| 
 

ಲ್ಯೇ ಶಯಾನೀsಪುಯ ದರಸಥ  ಲೀಕಭರೇರ್ ಲ್ಕ್ಷ ಮ ೀಕರವಿಭರ ಮೈಶಿ  | 

ಅನಿದ್ವರ ತೀsದಾಯ ಾಂಘ್ರರ ನಿಷೇವರ್ಣ ತ್ಮ್ಾಂ ನಿಯುಜಯ  ನಿದಾರ ಸ ಕ್ಮಂಬುಜ್ಞಕ್ಷ್ || ೪ || 
 

ನಿಜ್ಞಾಂಘ್ರರ ಸೇವನಿರತ್ಮ್ನ್ ರ್ನುಷ್ಪ್ಯ ನ್ ವಿಧೂತ್ನಿದಾರ ನ್ ವಿದಧಾಸ ಯಸೌ ವ ಾಂ | 

ತ್ವೇಶ ತ್ಸ್ಯಯ ರ್ಲ್ಬೀಧಮೂತೇಮ: ಸಹಾರ್ಹೇ ಸಂಪ್ರ ತಿ ನೈವ ನಿದಾರ ಾಂ || ೫ || 
 

ನವಾಂಭೀದನಿೀಲ್: ಸುು ರದಿ್ ೀರ್ಜ್ಞಲ್: ಸಮ ರಚಿ ತೌ್ಲೀಲ್: ಸುರಶ್ರ ೀಣಿಪಾಲ್: | 

ಶ್ಚರ ಯೇ ರಂರ್ಧಾಮಾsಸೌ ವ ಯಂ ಪುರ್ಯ ನಾಮಾ ರ್ಹೈಶವ ಯಮಸೀಮಾ ಗುರ್ಸೌ್ೀರ್ಭೂಮಾ||೬|| 
 

ಸಹಸರ ವದನ: ಶೇಷ್: ಪಂಚವೇದಾನ್ ಪ್ಠಂಸೌವ | 

ಪಂಚಾಸ್ಯ ೀsಭೂದ್ವದ ವ ಜಹವ ಶಿ ತ್ಮ್ವ ಾಂ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀರ್ ಸಮಂ ಸೌುವನ್ || ೭ || 
 

ಯಥಾ ಶ್ಚರ ಯಾ ತ್ವ ಾಂ ಸತ್ತಂ ರಂರ್ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀ ವಯ ರೂರುಚ: | 

ತ್ಥಾ ಹರೇ ಮೇsಂಾಂತ್ರಂಗೇ ರಂರ್ನಾರ್ ವಿರೀಚಯ || ೮ || 
 

ಚಂದರ ಪುಷ್ಕ ರಿಣೀ ತೀರ್ಯ 

ಹತ್ಮ್ವ  ಹರಜಟಾಗಂಗ್ರಾಂ ಯತ್ರ ೀಾಂದುರತ್ಪ್ತ್ ತ್ಪ್: | 

ಚಂದರ ಪುಷ್ಕ ರಿಣಿೀ ಸೇಯಂ ಮಂದಭಾಗ್ಯ ೈನಮ ಸೇವಯ ತೇ || ೯ || 
 

ಕವೇರಿ ನದಿ 

ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಿೀಯಾಾಂಗಂ ರಂರ್ನಾಥಂ ಸದಾ ಹೃದ್ವ | 

ಧತ್ು ೀ ತ್ವ ತ್ು ೀವಯಾ ದೇವಿ ಕೀ ನು ಕ್ಯಾಮನಾ  ತಂ ಹೃದ್ವ || ೧೦ || 
 

ಮೀಕ್ಷ್ದಾನಕ್ಷ್ಮಾ: ಸಂತಿ ಸರಿತ್ಸೌತ್ರ  ತ್ತ್ರ  ಹ | 

ಕಾವೇರಿೀ ಚೀಲ್ಭೂಮಾತ್ಮ್ ಭುಕೌ್ರ್ಮಕೌ್ಕರಿೀಸರಿತ್ || ೧೧ || 
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ವೃಷ್ಭಾಚಲ್  

ಶ್ಚರ ೀಹರಿಯಸ್ಯಯ ಾಂತ್ಕೀsಪ ಶ್ಚರಸ್ಯ ದಾಸಯ ಾಂ ಧತೌ್ೀ ತ್ಪ್ಸೌಪ್ನ್ | 

ಸ ಸ್ಯಯ ದ್ ವಷ್ಭಶೈಲೇಾಂದುರಸ್ಯಮ ಕಂ ಶ್ರ ೀಯಸೇ ಹರಿ : || ೧೨ || 
 

ನೂಪುರಗಂಗಾ ತೀರ್ಯ 

ಹರಿನ್ಮಪುರಜ್ಞತೇsಲಂಕ್ರು ಗಂಗೇ ರ್ನೀ ರ್ರ್ | 

ಪ್ರಿಹೃತ್ಯ  ಘನಿೀಭೂತ್ದುರಿತ್ಸೌ್ೀರ್ಕದಮಮಂ || ೧೩ || 
 

ದಭಯಶಯನ 

ಯತ್ ಪಾರ ರ್ಜ ಘ್ನನ ತೃರ್ರ್ಸಯ ಸೌ ರೀಭೂಯಾಪ್ರಧಿನಂ | 

ದಯಾಲುರಬ್ದದ  ತೇನಾಭೂದದ ಭಮಶಾಯಿೀಹ ರಘವ: || ೧೪ || 
 

ಶ್ಚರ ೀರಾಮಸೇತ 

ಸೀತ್ಮ್ಮಾತ್ಮ ಸುತ್ಮ್ಾಂ ಖಲೈರಪ್ಹೃತ್ಮ್ಮಾನೇಷ್ಯ ತ್: ಸ್ಯವ ಾಂ ಪುರಿೀಾಂ 

ಜ್ಞಮಾತುಹಮತ್ಕಾರಿಣಿೀವ ಧರಣಿೀ ವಧಯ ಮಾಂಬುವದಿಾಕೃತಿ: | 

ಭೂಭಾರಕ್ಷ್ಪ್ಣೀದಯ ತ್ಸಯ  ಸಚವಿೀಭೂತ್ಮ್ ರ್ಹೀಧಾರ  ಇವ 

ಶ್ಚರ ೀರರ್ಸಯ  ಭಟೈ: ಕೃತೀ ವಿಜಯತೇ ಸೇತುವಿಮಜೇತುದ್ವವ ಮಷ್ಪ್ಾಂ || ೧೫ || 
 

ಪ್ರ ಗ್ೀತ್ಜ್ಞನಕ್ೀನಾರ್ಪ್ರ ತ್ಮ್ಪ್ಸವ ರ್ಮವೈಭವೇ | 

ಪ್ರ ತ್ಯ ಮಾರ್ಮರ್ಯಂ ಸೇತುನಿಮಕಷ್ಪ್ಶಾಮ ಯತೇ ನೃಣಾಾಂ || ೧೬ || 
 

ನ ಮೂರ್ಮತಿ ಶ್ಚಲೀಚಿಯೇ ಪ್ವನವೇರ್ ಇತ್ಯ ಜಾ ವಕ್ 

ಯತೀ ಹನುರ್ತ್ಮ್ssಹೃತ್ಮ್: ಸುಬ್ಹವೀ ರ್ರುತೂು ನುನಾ | 

ರ್ಭೀರತ್ರವರಿಧಿಸಥ ರ್ನಚಾಂಚವ: ಪ್ವಮತ್ಮ್: 

ಜಯಂತಿ ಕೃತ್ಸೇತ್ವ: ಕ್ಷ್ಪ್ರ್ಹೇತ್ವೀ ರಕ್ಷ್ಸ್ಯಾಂ || ೧೭ || 
 

ಪಾರವರಖಯ ರಮಯ ೀಪ್ನಿಷ್ದ್ವ ವಿಲ್ಸತ್ು ೀತ್ವೇ ಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ೀ 

ರರ್ವಯ ಸೇನ ಸೇನಾನುರ್ತಿಫಲ್ಕೃತೇ ದಶ್ಚಮತೇ ರರ್ಭತ್ಯ : | 

ನಾನಾಸ್ಯಥನೀಪ್ನಿೀತೈಹಮನುರ್ದಭನವಶ್ಚರ ೀರ್ದಾನಂದತಿೀರ್ಮ 

ಸೌ್ೀನೇsಮಾನಾದ್ವರ ಮಾನೈಸೌರ್ಮರ್ರ್ತಿಧೃಢಂ ರರ್ಯ ಮಾತಿಮ ೀಯರ್ರ್ಯ ಾಂ || ೧೮ || 
 

ರಮಾಾಂಘ್ರರ ರೇಣುಪ್ರ ೀಮ್ಣ ೀವ ಸೇತೀರುಭಯತೀsಬುಧಿ: | 

ಅಭ್ಯ ೀತಿ ಪೌನ:ಪುನ್ಯ ೀನ ವಧಮಮಾನ ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ || ೧೯ || 
 

ಶ್ಚರ ೀ ರಾಮದೇವರು 

ಸೀತ್ಮ್ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ರ್ಶೀಭಪಾಶವ ಮಯುರ್ಲ್: ಪರ ೀತ್ಮ್ಯ sವನಮಾರ ಕೃತಿಾಂ 

ವಕೌಾರಾಂಭೀರುಹಸಕೌಹಸೌಕರ್ಲಂ ಭಕೌಾಂ ಭಟಾಗ್ರ ೀಸರಂ | 

ಏಕಾಾಂತೇ ಹನುಮಂತ್ರ್ಮಕೌ್ಸುಧಯಾ ಸಂತ್ಪ್ಮಯನ್ ಸಂತ್ತಂ 

ರರ್: ಸೌಾಂಭತ್ವರಿಧಿವಿಮಜಯತೇ ಧಾನುಷ್ಕಚೂಡರ್ಣಿ: || ೨೦ || 
 

ರಾಮೇಶವ ರ 

ಕಾರ್ದ್ವವ ಷಂ ಕಾರ್ಮತ್ದಾನದಕ್ಷಂ ಶ್ಚರ ೀರ್ಜಜ ಟಾಜೂಟವಿಭಾಸಗಂಗಂ | 

ರಮೇಶವ ರಂ ರರ್ಕೃತ್ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ಾಂರಮಾಗೃಹೀತ್ಮ್ಧಮತ್ನುಾಂ ನತೀsಸಮ  || ೨೧ || 
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ಕಲಾಪ ಾಂತೇ ಸುರಭೂಸುರಸುರರ್ಮನಿಸೌ್ೀಮಂ ಹರನ್ ಕಂ ಹರಂ 

ಪೃಥಾವ ಾಂ ಪಾತ್ಕಕೀಟಪಾಟನಪ್ಟೂ ರರ್: ಸಮಾರಧಯನ್ | 

ಯತ್ಮ್ಪ ದಾಬ್ಜ ರಜೀsಹರನುಮ ನಿವಧೂಪಾಪಂ ಶುರ ತ್ಮ್ ಯತ್ಕ ಥಾ 

ರ್ಮಕೌ್ಾಂ ದೀಗಿ್  ಪ್ರೇಶ್ಚತು: ಪ್ರರ್ಮಯಂ ಲೀಲಾ ಖಲ್ಧವ ಾಂಸನ: || ೨೨ || 
 

ಯಂ ಧಾಯಯಂಸೌ್ಯರಕಬ್ರ ಹಮಮಂತ್ರ ಾಂ ಜಪ್ತಿ ಧೂಜಮಟ: | 

ಅಘೀತೌ್ಮ್ರಯ ಕಾಕ್ತ್ು ಥ : ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ಕ್ಲ್ || ೨೩ || 
 

ಬ್ರ ಹಮ ಹತ್ಮ್ಯ ನಿರ್ಮತೌ್ೀನ ಕಪಾಲಾಯ ಸೌ್ೀsಧುನಾsಪ ಯ: | 

ಅಾಂಹಸೌದೇವ ಸಂಹತುಮಾಂ ಸ ರರ್ಸ್ಯಯ ಚಮತ್: ಕ್ಲ್ || ೨೪ || 
 

ಯದಾರ ವರ್ವಧೇ ಹೇತು: ಸೇತುಜೇಮತುಾಂ ಕ್ಷ್ರ್ಸೌರ್: | 

ತ್ದಘಂ ತ್ದ್ವರ ಪೀರಸೀದಸಂರ್ಸಯ  ಕ್ಲಾದ್ು ತ್ಮ್ || ೨೫ || 
 

ಧನುಷ್ಕ ೀಟಯದಾಾ ರತ್ಸಥ ಬ್ಹುತಿೀರ್ಮನಿಷೇವರ್ಣನ 

ಲ್ಭಯ ಾಂ ಫಲಂ ದ್ವಶತಿ ತ್ನಮ ರ್ ಸೇತುಖಂಡ: | 

ಇತ್ಥ ಾಂಧಿಯೇವ ಪ್ರಿವತಿಮತ್ಚಾಪ್ಕೀಟಾಯ  

ಚಚ್ಛ ೀದಸೇತುರ್ಧಿಕಂ ರಘ್ರ್ಪುಾಂರ್ವೀsತ್ರ ||೨೬|| 
 

ಜನಾ ನಾನಾದಾನಾಧಯ ಯನಯಜನಾಪೂತ್ಮವಿಧಿನಾ 

ವಥಾ ಖಿನಾಾ  ದೈನಯ ಾಂ ಭಜರ್ ನಿಜನಿ:ಶ್ರ ೀಯಸಕೃತೇ | 

ಸುರಶ್ರ ೀಣಿೀಕಷ ೀಣಿೀ ಸಕಲ್ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟ ಫಲ್ದಾ 

ಧನುಷ್ಕ ೀಟೀ ಪೇಟೀ ಸುಕೃತ್ಸುಧನಸ್ಯಯ ಸೌ  ರ್ಹತಿೀ || ೨೭ || 
 

ಪಾತಿರ ವರ ತ್ಯ ಕ್ಷ್ಯಾಖಯ ಲ್ಲ್ನಾದೀಷ್ಪ್ಾಂಕ್ರಚ್ಛ ೀದನಂ 

ಪಾಷ್ಪ್ಣಿೀಕೃತ್ಗೌತ್ಮಾಯಮವನಿತ್ಮ್ವಿಜ್ಞಾ ನದಾನಕ್ಷ್ಮಂ | 

ಸ್ಯಮಾರ ಜಯ ೀಚತ್ಭೀರ್ಯ ಭೀರ್ವಿರಸಂ ಶ್ಚರ ೀರರ್ ತೇsಂಾಂಘ್ರರ ಾಂ ಶರ ಯೇ 

ನೈರ್ಮಲಾಯ ಯ ನಿರಂತ್ರಸಮ ೃತಿಕೃತೇ ವೈರರ್ಯ ಭಾಗ್ರಯ ಯ ಚ || ೨೮ || 
 

ಕಪಕಟಕಧುರಿೀರ್: ಕಾರ್ಮಮಕನಯ ಸೌಬಾರ್: 

ಕ್ಷ್ಪತ್ದ್ವತಿಜಸೈನಯ : ಕ್ಷ್ತಿರ ಯೇಷ್ವ ರ್ರ ರ್ರ್ಯ : | 

ಜಲ್ಧಿರಚತ್ಸೇತುಜ್ಞಮನಕ್ೀತೀಷ್ಹೇತು: 

ಪ್ಥಿ ಪ್ಥಿ ಗುರ್ಸ್ಯಾಂದರ : ಪಾತು ಮಾಾಂ ರರ್ಚಂದರ : || ೨೯ || 
 

ತಾಮರ ಪಣೀಯ ನದಿ 

ತ್ಮ್ರ್ರ ಪ್ಣಿೀಮಸರಿತೌೀಯಂ ಸೇವನಿೀಯಂ ರ್ಮರ್ಮಕ್ಷ ಭ: | 

ರ್ಮಕೌ್ೀಕರೀತಿ ತ್ತ್ರ ತ್ಮ್ಯ  ಶುಕೌ್ಶಿ  ಪ್ತಿತಂ ಜಲಂ || ೩೦ || 
 

ಮಹಂದರ ಪವಯತ್  

ತ್ರಣಿರಿವ ಹನ್ಮಮಾನ್ ಪಾರ ಪ್ ಲಂಕಾಾಂ ದ್ವದೃಕ್ಷ  

ಧಮರಣಿ ತ್ವ ತ್ನ್ಮಜ್ಞಾಂ ನೈವ ಭೇತ್ವಯ ಮಂಬ್ | 

ಇತಿ ರ್ದ್ವತುರ್ಮವಾಂತ್: ಪಾರ ಪತೀ ಭಾತಿ ಭೂಮೇ: 

ಪ್ವನಸುತ್ಜವೇನಾಮಂದಮಾಹೇಾಂದರ ಶೈಲ್: || ೩೧ || 
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ಕನೆಾ ಕುಮಾರಿ 

ಯಾ ಸೂತೇ ಸೇವಮಾನಾನಾಾಂ ಭಾಗ್ರಯ ರೀಗ್ರಯ ಪುನಭಮವನ್ | 

ಕನಾಯ  ಕ್ಲೇಯಂ ತಿೀರ್ಮಾಂ ಚ ಕನಾಯ ತಿೀರ್ಮರ್ಮದಂ ಕ್ಲ್ || ೩೨ || 
 

ಸಹಧರ್ಮಾಂ ವಿದಧತಿೀರ್ಮವ ಬಾಣಾಾಂತ್ಕಾರಿಣಿೀಾಂ | 

ವಧೌಮ ಸಾ ಗಿ್ರರ್ಮಮಾಾಂ ರಮಾಯ ಾಂ ಕನಾಯ ಾಂ ರ್ನಾಯ ರ್ಹೇ ರಮಾಾಂ || ೩೩ || 
 

ಅಸ ರ್ನಮ ರ್ಮಾತ್ಮ್ ತ್ವ ಾಂ ಕನ್ಯ ೀ ಮಾನಯ ತ್ಮೇ ಸತ್ಮ್ಾಂ | 

ನ ಚೇತ್ ಸ್ತಾಂದಯಮಮಾಶಿಯಮಾಂ ಕರ್ಮೇತ್ತ್ ತ್ನೌ ತ್ವ || ೩೪ || 
 

ಅರ್ಸೌ್ ಯ ೀ ರ್ಮನಿಶಾದ್ರಮಲೀ ಭವಬಿ್ ೀನಮ: ಸರ್ಮದಿರೇತ್ | 

ಚಲ್ಕ್ೀಕೃತ್ಗಂಭೀರಜಾಂಭತ್ಮ್ಾಂಭೀಧಿಡಂಬ್ರ: || ೩೫ || 
 

ಸುಚೀಾಂದರ ಾಂಇಾಂದರ ಶೌಚವಿಧಾನಾತ್ 

ತೇ ನ ಶುಚೀಾಂದಾರ ತಿಪೌರುಷಂ | 

ಅನಿಾಂದರ ಸಯ  ರ್ನ:ಶೌಚಂ ಕೃತ್ಮ್ವ  ತ್ದಾಜಮಯಾ || ೩೬ || 
 

ಆದೆನಂತ್ಶಯನ 

ಶೇಷೇ ಶಯಾನ ಶರದ್ವಾಂದುಸಮಾನವಕೌ್ರ 

ಶ್ಚರ ೀಶಾದ್ವಕೇಶವ ಸತೀದಕಜ್ಞತ್ನೇತ್ರ  | 

ದೀಷ್ಪ್ತಿದ್ರರ ರ್ತ್ಪಾರಗುಣಾಾಂಬುರಶೇ 

ದಾಸೇ ದಯಾಾಂ ಕ್ರು ರ್ಯಿೀಶ ರ್ತೇತ್ರಶೇ || ೩೭ || 
 

ಘ್ರರ ತ್ಮಾಲ್ಹ ನದಿೀ 

ರೂಕ್ಷ್ಪಾಪಾಟವಿೀದಾಹದಕ್ಷ್ಜ್ಞಾ ನಾನಲೀನಾ ತೇ: | 

ಸತ್ತಂ ಹೇತುಭೂತೇಯಂ ಘೃತ್ಮಾಲಾವಿರಜತೇ || ೩೮ || 
 

ತರುವನಂತ್ಪುರ  

ಶ್ಚರ ೀಭೂಭಾಯ ಾಂ ಕೃತ್ಪಾದಸೇವನರ್ನಘಯ ೀಮರುಸುು ರದ್ರಾ ಷ್ಣಂ 

ಶೇಷ್ಪ್ಾಂಗೇ ಸತ್ತಂ ಶಯಾನರ್ಮದರಪರ ೀದಾಾ ಸಪ್ದಮ ಾಂ ಪ್ರ ಭುಾಂ | 

ಧಾತ್ಮ್ರ  ಸೌ್ೀತ್ರ ಚಯೈ: ಸೌುತಂ ಫಣಿಫಣೈಶಿತರ ೀಪ್ಮೈರ್ಮಾಂಡಿತಂ 

ಸೇವೇsನಂತ್ಪುರೇಶವ ರಂ ರ್ಮನಿವರಪ್ರ ೀಮಾಕರಂ ಶ್ಚರ ೀಕರಂ || ೩೯ || 
 

ಕ್ಾಂಲೀಕಾತ್ಮ ಕಪ್ದಮ ಕಂಪ್ನಭಯಾ ಪುತ್ರ ಪರ ಯೇಣಾರ್ವ 

ನಾನಾಗ್ರ ೀಸರಭೀರ್ಸ್ತಭರ್ಕೃತ್ಸ್ಾ ೀಹೇನ ವsಹನಿಮಶಂ | 

ಕ್ಾಂ ವ ಶ್ಚರ ೀಶ ನಿಜ್ಞಪಮತೀರುವಿಧಸುಸ್ಯವ ದವ ೀದನಾಸ್ಯವ ದನಾ 

ಚ್ಛ ೀಷೇsನಂತ್ಪುರೇಶಶೇಷೇವಪುಷ ಶ್ಚರ ೀಸೇವಯಾ ವsರ್ರ ಯ ಯಾ || ೪೦ || 
 

ತಿರ ೀಣಿ ತ್ರ ಯಿೀ ಪ್ರಿಜಗ್ರದ ಯದಾತ್ಮ ದೃಷಟ  ದಾವ ರಣಿ ಚಾರುತ್ರಶ್ಚೀಲ್ನರೀಚತ್ಮ್ನಿ | 

ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ್ಮೇತ್ದನುಭಾವಯತಿ ಪ್ರ ಮೇಯಂ ಪೌರ ಢಪ್ರ ಜ್ಞ: ಪ್ರ ಭುರನಂತ್ಪುರೇsಬ್ಜ ನಾಭ:||೪೧|| 
 

ಯಾ ತೈತೌಿರಿೀಯನಿರ್ಮಾಾಂತ್ರ್ಕ್ಾಂವದಂತಿೀ ಸೇವತ್ರ ಯೀಚತ್ಫಲ್ತಿರ ತ್ಯಂ ವದಂತಿೀ | 

ತ್ತ್ರ ಸಯ  ಸಂಶಯರ್ಪಾಕ್ರುತೇsಂಾಂಘ್ರರ ರ್ಧಯ ವಕೌ ರಾಂ ಕರ ಮೇರ್ ಘಟಯನ್ ದೃಶ್ಚ ಪ್ದಮ ನಾಭ:||೪೨|| 
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ಪಾಸಯ ನಂತ್ಪುರೇಶ ತ್ವ ರ್ಶೇಷಂ ಶೇಷ್ಶಾಯಯ ಪ | 

ತ್ಥಾ ಹ ಕರುಣಾವಂತ್: ಪ್ರಕಾಯಮಧುರಂಧರ: || ೪೩ || 
 

ಯಥಾ ಗುಹಾರ್ಮಖೇ ನಾರ್ ಶೇಷೇ ಶೇಷೇ ರಮಾಪ್ತೇ | 

ತ್ಥಾ ಹಾದಮಗುಹಾರ್ಧಯ ರ್ಧಾಯ ಸೀನೀ ರರ್ಸವ  ಮೇ || ೪೪ || 
 

ಸುರರ್ರ್ಪ್ರಿವರ: ಶೀಭಮಾನೀರುಹಾರ: ಕರಿಕರಸರ್ಹಸೌ : ಕಾಾಂಚನೀದ್ವವ ೀಪೌ್ವಸೌ ರ: | 

ಶುಭಜನಕೃತ್ಗ್ರನ: ಶೇಷ್ಭೀಗೇ ಶಯಾನ:ಪ್ರ ಭುರಯರ್ವಿನಾಶ: ಪರ ೀಯತ್ಮ್ರ್ಮಾಂದ್ವರೇಶ:||೪೫|| 
 

ಉಪಸಂಹಾರ 

ನಾನಾವತೌ್ಾಂ ಸವ ಯಾತ್ಮ್ರ ಕರ ರ್ಪ್ರಿಚತ್ಸುಕ್ಷ ೀತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ ಯ ಯುಕೌಾಂ 

ಶಬಾದಲಂಕಾರಬ್ದಿ ಾಂ ಶರ್ಲ್ಕ್ಲ್ಹರಿಶಾಲ ಘನಿೀಯಾರ್ಮಹೃದಯ ಾಂ | 

ಶ್ಚರ ೀನಾರ್ಪರ ೀತಿಹೇತೀಹಮಯವದನಕೃಪಾಾಂಭೀಧಿಸಂಭೂತ್ರತ್ಾ ಾಂ 

ಚಕ್ರ ೀ ತಿೀರ್ಮಪ್ರ ಬಂಧಂ ಬ್ಹುಗುರ್ಭರಿತಂ ವದ್ವರಜೀ ಯತಿೀಾಂದರ : || ೪೬ || 
 

ಫಲ್ಶುರ ತ 

ಪ್ದಾಯ ನಿ ಪ್ರ ಥಿತ್ಮ್ಪ್ಗ್ರಚಯ ತ್ಯಶೀಹೃದಾಯ ನಿ ತ್ತ್ಖ ಾಂಡಿತ್ಮ್ 

ವದ್ಯ ೀನಾರ್ಲ್ವದ್ವರಜಯತಿನಾ ರ್ಧವ ೀಕೌ್ಶುದಿಾತ್ಮ ನಾ | 

ಬ್ದಿಾನಯ ಧವ ರಸದಿ ಸತ್ಕ ೃತ್ಚಯೀದ್ವರ ಕೌೀರುಪುರ್ಯ ಪ್ರ ದಾ 

ನಯ ದಿಾ  ಯ: ಪ್ಠತೇ ಶುರ ಣೀತಿ ಸ ಭವೇದುದಾದ ರ್ಧಾಮಾ ಶ್ಚರ ಯ: || ೪೭ || 
 

|| ಇತಿ ಶ್ಚರ ೀ ವದ್ವರಜ ಶ್ಚರ ೀಪಾದಕೃತ್ ತಿೀರ್ಮಪ್ರ ಬಂಧೇ ದಕ್ಷ ರ್ಪ್ರ ಬಂಧ: || 
 

|| ಇತಿ ಶ್ಚರ ೀವದ್ವರಜಶ್ಚರ ೀಪಾದಕೃತ್ ತಿೀರ್ಮಪ್ರ ಬಂಧ: || 
 


