
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾ�ಂಬರಧರಂ ವಿಷುಂ ಶಶಿವರ್ಣ�ಂ ಚತುರ್ಭುು�ಜಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಲಾ�ಯೇ ತ್ ಸವ�ವಿಘ್ನ#್ನ ಪಶ್ಲಾಂತಯೇ  || 1 ||

ಯಸ�ದ್ವಿ'ರದವಕ್ಲಾ(ದ್ಲಾ�ಃ ಪ್ಲಾರಿಷದ್ಲಾ�ಃ ಪರಃ ಶತಮ್ |
ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ'ಕ್ಸ1 ನಂ ತಮ್ಲಾಶ್ರಯೇ  || 2 ||

ವ್ಲಾ�ಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಪ್ಲಾ6ರಂ ಶಕ್ಸ6 ಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ |
ಪರ್ಲಾಶರ್ಲಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ  ಶುಕತ್ಲಾತಂ ತಪೋ@ ನಿಧಿಂ || 3 ||

ವ್ಲಾ�ಸ್ಲಾಯ ವಿಷು ರೂಪ್ಲಾಯ ವ್ಲಾ�ಸರೂಪ್ಲಾಯ ವಿಷವೇ  |
ನಮೋ  ವೇF ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ  ವ್ಲಾಸಿಷ್ಲಾ್ಠಯ ನಮೋ  ನಮಃ || 4 ||

ಅವಿಕ್ಲಾರ್ಲಾಯ ಶುದ್ಲಾJಯ ನಿತ್ಲಾ�ಯ ಪರಮ್ಲಾತ್ಮನೇ  |
ಸದೇFಕ ರೂಪ ರೂಪ್ಲಾಯ ವಿಷವೇ  ಸವ�ಜಿಷವೇ  || 5 ||

ಯಸ� ಸ್ಮರರ್ಣಮ್ಲಾತ್ರ್ರ ರ್ಣ ಜನ್ಮಸಂಸ್ಲಾರಬಂಧನ್ಲಾತ್ |
ವಿಮುಚ�ತ್ರ  ನಮಸ6ಸ್ಮೈP ವಿಷವೇ  ಪ್ರರ್ಭುವಿಷವೇ  || 6 ||

ಓಂ ನಮೋ  ವಿಷವೇ  ಪ್ರರ್ಭುವಿಷವೇ  |

ಶ್ರ�ೀ ವೈ�ಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ
ಶು್ರತ್ಲಾ' ಧಮ್ಲಾ� ನಶೇ ಷೇ ರ್ಣ ಪ್ಲಾವನ್ಲಾನಿ ಚ ಸವ�ಶಃ |
ಯುಧಿಷ್ಠಿ್ಠರಃ ಶ್ಲಾಂತನವಂ ಪುನರೇ ವ್ಲಾರ್ಭು� ಭ್ಲಾಷತ || 7 ||

ಯುಧಿಷ್ಠಿ�ರ ಉವಾಚ
ಕಿಮೇ ಕಂ ದೇFವತಂ ಲೋೂ ಕ್ಸ  ಕಿಂ ವ್ಲಾಽಪೋ� ಕಂ ಪರ್ಲಾಯರ್ಣಂ
ಸು6ವಂತಃ ಕಂ ಕಮಚ�ಂತಃ ಪ್ಲಾ್ರಪು[ಯುಮ್ಲಾ�ನವ್ಲಾಃ ಶುರ್ಭುಮ್ || 8 ||

ಕ್ಸೂ  ಧಮ�ಃ ಸವ�ಧಮ್ಲಾ�ಣ್ಲಾಂ ರ್ಭುವತಃ ಪರಮೋ  ಮತಃ |
ಕಿಂ ಜಪನು್ಮಚ�ತ್ರ  ಜಂತುಜ�ನ್ಮಸಂಸ್ಲಾರ ಬಂಧನ್ಲಾತ್ || 9 ||

ಶ್ರ�ೀ ಭೀೀಷ್ಮ ಉವಾಚ
ಜಗತ್ಪ್ರರ್ಭುುಂ ದೇ ವದೇ ವ ಮನಂತಂ ಪುರುಷೇೂ ತ6ಮಂ |
ಸು6ವನ್ಲಾ್ನಮ ಸಹಸ್ಮೈ್ರ ರ್ಣ ಪುರುಷಃ ಸತತ್ರೂ ತಿ_ತಃ || 10 ||
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ತಮೇ ವ ಚ್ಲಾಚ�ಯನಿ್ನತ�ಂ ರ್ಭುಕ್ಲಾa ಪುರುಷಮವ�ಯಂ |
ಧ್ಲಾ�ಯನ್ ಸು6ವನ್ನಮಸ�ಂಶ್ಚ ಯಜಮ್ಲಾನಸ6ಮೇ ವ ಚ || 11 ||

ಅನ್ಲಾದ್ವಿ ನಿಧನಂ ವಿಷುಂ ಸವ�ಲೋೂ ಕ ಮಹೇ ಶ'ರಂ |
ಲೋೂ ಕ್ಲಾಧ�ಕ್ಷಂ ಸು6ವನಿ್ನತ�ಂ ಸವ� ದುಃಖ್ಲಾತಿಗೋೂ  ರ್ಭುವೇ ತ್ || 12 ||

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಣ�ಂ ಸವ� ಧಮ�ಜ್ಞಂ ಲೋೂ ಕ್ಲಾನ್ಲಾಂ ಕಿ ತಿ� ವಧ�ನಂ |
ಲೋೂ ಕನ್ಲಾಥಂ ಮಹದೂjತಂ ಸವ�ರ್ಭುೂತ ರ್ಭುವೇ@ ದjವಮ್|| 13 ||

ಏಷ ಮೇ  ಸವ� ಧಮ್ಲಾ�ಣ್ಲಾಂ ಧಮೋ �ಽಧಿಕ ತಮೋ ಮತಃ |
ಯದjಕ್ಲಾa ಪುಂಡರಿ ಕ್ಲಾಕ್ಷಂ ಸ6ವೇFರರ್ಚೇ �ನ್ನರಃ ಸದ್ಲಾ || 14 ||

ಪರಮಂ ಯೋ  ಮಹತ್ರ6 ಜಃ ಪರಮಂ ಯೋ  ಮಹತ6ಪಃ |
ಪರಮಂ ಯೋ  ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಃ ಪರ್ಲಾಯರ್ಣಮ್ | 15 ||

ಪವಿತ್ಲಾ್ರಣ್ಲಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ  ಮಂಗಳ್ಲಾನ್ಲಾಂ ಚ ಮಂಗಳಂ |
ದೇFವತಂ ದೇ ವತ್ಲಾನ್ಲಾಂ ಚ ರ್ಭುೂತ್ಲಾನ್ಲಾಂ ಯೋ ಽವ�ಯಃ ಪಿತ್ಲಾ || 16 ||

ಯತಃ ಸವ್ಲಾ�ಣಿ ರ್ಭುೂತ್ಲಾನಿ ರ್ಭುವಂತ್ಲಾ�ದ್ವಿ ಯುಗ್ಲಾಗಮೇ  |
ಯಸಿ್ಮಂಶ್ಚ ಪ್ರಲಯಂ ಯ್ಲಾಂತಿ ಪುನರೇ ವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ  || 17 ||

ತಸ� ಲೋೂ ಕ ಪ್ರಧ್ಲಾನಸ� ಜಗನ್ಲಾ್ನಥಸ� ರ್ಭುೂಪತ್ರ  |
ವಿಷೇೂ ನ್ಲಾ�ಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ  ಶು್ರರ್ಣು ಪ್ಲಾಪ ರ್ಭುಯ್ಲಾಪಹಮ್ || 18 ||

ಯ್ಲಾನಿ ನ್ಲಾಮ್ಲಾನಿ ಗೌಣ್ಲಾನಿ ವಿಖ್ಲಾ�ತ್ಲಾನಿ ಮಹ್ಲಾತ್ಮನಃ |
ಋಷ್ಠಿಭಿಃ ಪರಿಗೀ ತ್ಲಾನಿ ತ್ಲಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾ್ಲಾ�ಮಿ ರ್ಭುೂತಯೇ  || 19 ||

ಋಷ್ಠಿನ್ಲಾ�ಮ್ಲಾ್ನಂ ಸಹಸ್ರಸ� ವೇ ದವ್ಲಾ�ಸ್ಮೈೂ  ಮಹ್ಲಾಮುನಿಃ ||
ಛಂದೇೂ ಽನುಷು~ಪ್ ತಥ್ಲಾ ದೇ ವೇ@  ರ್ಭುಗವ್ಲಾನ್ ದೇ ವಕಿ ಸುತಃ || 20 ||

ಅಮೃತ್ಲಾಂ ಶೂದjವೇ@  ಬೀ ಜಂ ಶಕಿ6ದೇ �ವಕಿನಂದನಃ |
ತಿ್ರಸ್ಲಾಮ್ಲಾ ಹೃದಯಂ ತಸ� ಶ್ಲಾಂತ�ರ್ಥೇ � ವಿನಿಯುಜ�ತ್ರ  || 21 ||

ವಿಷುಂ ಜಿಷುಂ ಮಹ್ಲಾವಿಷುಂ ಪ್ರರ್ಭುವಿಷುಂ ಮಹೇ ಶ'ರಂ ||
ಅನೇ ಕರೂಪ ದೇFತ್ಲಾ�ಂತಂ ನಮ್ಲಾಮಿ ಪುರುಷೇೂ ತ6ಮಮ್ || 22 ||
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ಪೂರ್ವ�ನಾ�ಸಃ
ಅಸ� ಶಿ್ರ  ವಿಷೇೂ ದ್ವಿ�ವ� ಸಹಸ್ರನ್ಲಾಮ ಸ್ಮೈೂ6 ತ್ರ ಮಹ್ಲಾಮಂತ್ರಸ� ||
ಶಿ್ರ  ವೇ ದವ್ಲಾ�ಸ್ಮೈೂ  ರ್ಭುಗವ್ಲಾನ್ ಋಷ್ಠಿಃ |
ಅನುಷು~ಪ್ ಛಂದಃ |
ಶಿ್ರ ಮಹ್ಲಾವಿಷುಃ ಪರಮ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಶಿ್ರ ಮನ್ಲಾ್ನರ್ಲಾಯಣೋೂ  ದೇ ವತ್ಲಾ |
ಅಮೃತ್ಲಾಂಶೂದjವೇ@  ಭ್ಲಾನುರಿತಿ ಬೀ ಜಂ |
ದೇ ವಕಿ ನಂದನಃ ಸ್ರಷೇ~ ತಿ ಶಕಿ6ಃ |
ಉದjವಃ, ಕ್ಷೂ ರ್ಭುಣೋೂ  ದೇ ವ ಇತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರಃ |
ಶಂಖರ್ಭುೃನ್ನಂದಕಿ  ಚಕಿ್ರ ತಿ ಕಿ ಲಕಮ್ |
ಶ್ಲಾರಂಗಧನ್ಲಾ' ಗದ್ಲಾಧರ ಇತ�ಸ(ಮ್ |
ರಥ್ಲಾಂಗಪ್ಲಾಣಿ ರಕ್ಷೂ ರ್ಭು� ಇತಿ ನೇ ತ್ರಂ |
ತಿ್ರಸ್ಲಾಮ್ಲಾಸ್ಲಾಮಗಃ ಸ್ಲಾಮೇ ತಿ ಕವಚಮ್ |
ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹೇ್ಮ ತಿ ಯೋ ನಿಃ |
ಋತುಸು1ದಶ�ನಃ ಕ್ಲಾಲ ಇತಿ ದ್ವಿಗ್ಬಂಧಃ ||
ಶಿ್ರ ವಿಶ'ರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಲಾ�ನಂ |
ಶಿ್ರ  ಮಹ್ಲಾವಿಷು ಪಿ್ರ ತ�ರ್ಥೇ � ಸಹಸ್ರನ್ಲಾಮ ಜಪೋ  ವಿನಿಯೋ ಗಃ |

ಕರನಾ�ಸಃ
ವಿಶ'ಂ ವಿಷುವ�ಷಟ್ಲಾ�ರ ಇತ�ಂಗುಷ್ಲಾ್ಠಭ್ಲಾ�ಂ ನಮಃ
ಅಮೃತ್ಲಾಂ ಶೂದjವೇ@  ಭ್ಲಾನುರಿತಿ ತಜ�ನಿ ಭ್ಲಾ�ಂ ನಮಃ
ಬ್ರಹ್ಮಣೋೂ�  ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹೇ್ಮ ತಿ ಮಧ�ಮ್ಲಾಭ್ಲಾ�ಂ ನಮಃ
ಸುವರ್ಣ�ಬೀಂದು ರಕ್ಷೂ ರ್ಭು� ಇತಿ ಅನ್ಲಾಮಿಕ್ಲಾಭ್ಲಾ�ಂ ನಮಃ
ನಿಮಿಷೇೂ ಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗೀ' ತಿ ಕನಿಷ್ಠಿ್ಠಕ್ಲಾಭ್ಲಾ�ಂ ನಮಃ
ರಥ್ಲಾಂಗಪ್ಲಾಣಿ ರಕ್ಷೂ ರ್ಭು� ಇತಿ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಲಾ್ಠಭ್ಲಾ�ಂ ನಮಃ

ಅಂಗನಾ�ಸಃ
ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇತಿ ಜ್ಞಾ್ಲಾನ್ಲಾಯ ಹೃದಯ್ಲಾಯ ನಮಃ
ಸಹಸ್ರಮೂತಿ�ಃ ವಿಶ್ಲಾ'ತ್ಲಾ್ಮ ಇತಿ ಐಶ'ಯ್ಲಾ�ಯ ಶಿರಸ್ಮೈ  ಸ್ಲಾ'ಹ್ಲಾ
ಸಹಸ್ಲಾ್ರರ್ಚಿ�ಃ ಸಪ6ಜಿಹ' ಇತಿ ಶಕ್ಸaೈ ಶಿಖ್ಲಾಯೇF ವಷಟ್
ತಿ್ರಸ್ಲಾಮ್ಲಾ ಸ್ಲಾಮಗಸ್ಲಾ1ಮೇ ತಿ ಬಲ್ಲಾಯ ಕವಚ್ಲಾಯ ಹುಂ
ರಥ್ಲಾಂಗಪ್ಲಾಣಿ ರಕ್ಷೂ ರ್ಭು� ಇತಿ ನೇ ತ್ಲಾ್ರಭ್ಲಾ�ಂ ವೌಷಟ್
ಶ್ಲಾಂಗಧನ್ಲಾ' ಗದ್ಲಾಧರ ಇತಿ ವಿ ಯ್ಲಾ�ಯ ಅಸ್ಲಾ(ಯಫಟ್
ಋತುಃ ಸುದಶ�ನಃ ಕ್ಲಾಲ ಇತಿ ದ್ವಿಗjಂಧಃ
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ಧಾ�ನಮ್
ಕ್ಷ ರೇೂ ಧನ'ತ್ಪ್ರದೇ ಶೇ  ಶುರ್ಚಿಮಣಿವಿಲಸತ್ರ1ೈಕತ್ರ ಮೌಕಿ6ಕ್ಲಾನ್ಲಾಂ
ಮ್ಲಾಲ್ಲಾಕು�ಪ್ಲಾ6ಸನಸ_ಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈFಮೌ�ಕಿ6ಕ್ಸFಮ�ಂಡಿತ್ಲಾಂಗಃ |
ಶುಭೈ�ರಭೈ�ರದಭೈ�ರುಪರಿವಿರರ್ಚಿತ್ರFಮು�ಕ6ಪಿ ಯೂಷ ವಷೇF�ಃ
ಆನಂದ್ವಿ  ನಃ ಪುನಿ ಯ್ಲಾದರಿನಲಿನಗದ್ಲಾ ಶಂಖಪ್ಲಾಣಿಮು�ಕುಂದಃ || 1 ||

ರ್ಭುೂಃ ಪ್ಲಾದೌ ಯಸ� ನ್ಲಾಭಿವಿ�ಯದಸುರನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂಯೌ� ಚ ನೇ ತ್ರ್ರ 
ಕಣ್ಲಾ�ವ್ಲಾಶ್ಲಾಃ ಶಿರೇೂ ದ �ೌಮು�ಖಮಪಿ ದಹನೇೂ  ಯಸ� ವ್ಲಾಸ್ಮೈ6 ಯಮಬೀJಃ |
ಅಂತಃಸ_ಂ ಯಸ� ವಿಶ'ಂ ಸುರ ನರಖಗಗೋೂ ಭೈೂ ಗೀಗಂಧವ�ದೇFತ್ರ�ೈಃ
ರ್ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ�ತ್ರ  ತಂ ತಿ್ರರ್ಭುುವನ ವಪುಶಂ ವಿಷುಮಿ ಶಂ ನಮ್ಲಾಮಿ || 2 ||

ಓಂ ನಮೋ  ರ್ಭುಗವತ್ರ  ವ್ಲಾಸುದೇ ವ್ಲಾಯ !

ಶ್ಲಾಂತ್ಲಾಕ್ಲಾರಂ ರ್ಭುುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನ್ಲಾರ್ಭುಂ ಸುರೇ ಶಂ
ವಿಶ್ಲಾ'ಧ್ಲಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇ ಘವರ್ಣ�ಂ ಶುಭ್ಲಾಂಗಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಲಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋ ಗೀಭಿಧ್ಲಾ��ನಗಮ�ಮ್
ವಂದೇ  ವಿಷುಂ ರ್ಭುವರ್ಭುಯಹರಂ ಸವ�ಲೋೂ ಕ್ಸFಕನ್ಲಾಥಮ್ || 3 ||

ಮೇ ಘಶ್ಲಾ�ಮಂ ಪಿ ತಕೌಶೇ ಯವ್ಲಾಸಂ
ಶಿ್ರ ವತ್ಲಾ1ಕಂ ಕೌಸು6ಭೈೂ ದ್ಲಾjಸಿತ್ಲಾಂಗಮ್ |
ಪುಣೋೂ� ಪೋ ತಂ ಪುಂಡರಿ ಕ್ಲಾಯತ್ಲಾಕ್ಷಂ
ವಿಷುಂ ವಂದೇ  ಸವ�ಲೋೂ ಕ್ಸFಕನ್ಲಾಥಮ್ || 4 ||

ನಮಃ ಸಮಸ6 ರ್ಭುೂತ್ಲಾನ್ಲಾಂ ಆದ್ವಿ ರ್ಭುೂತ್ಲಾಯ ರ್ಭುೂರ್ಭುೃತ್ರ  |
ಅನೇ ಕರೂಪ ರೂಪ್ಲಾಯ ವಿಷವೇ  ಪ್ರರ್ಭುವಿಷವೇ  || 5||

ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರಿ ಟಕುಂಡಲಂ
ಸಪಿ ತವಸ(ಂ ಸರಸಿ ರುಹೇ ಕ್ಷರ್ಣಂ |
ಸಹ್ಲಾರ ವಕ್ಷಃಸ_ಲ ಶೇೂ ಭಿ ಕೌಸು6ರ್ಭುಂ
ನಮ್ಲಾಮಿ ವಿಷುಂ ಶಿರಸ್ಲಾ ಚತುರ್ಭುು�ಜಮ್ | 6||

ಛ್ಲಾಯ್ಲಾಯ್ಲಾಂ ಪ್ಲಾರಿಜ್ಲಾತಸ� ಹೇ ಮಸಿಂಹ್ಲಾಸನೇೂ ಪರಿ
ಆಸಿ ನಮಂಬುದಶ್ಲಾ�ಮಮ್ಲಾಯತ್ಲಾಕ್ಷಮಲಂಕೃತಮ್ || 7 ||

ಚಂದ್ಲಾ್ರನನಂ ಚತುರ್ಬಾ್ಲಾ�ಹುಂ ಶಿ್ರ ವತ್ಲಾ1ಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಮ್

http://www.smartinfo.in/

http://www.smartinfo.in/



ರುಕಿ್ಮಣಿ  ಸತ�ಭ್ಲಾಮ್ಲಾಭ್ಲಾ�ಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷಮ್ಲಾಶ್ರಯೇ  || 8 ||

ಪಂಚಪೂಜ
ಲಂ - ಪೃಥಿವ್ಲಾ�ತ್ಮನೇ  ಗಂಥಂ ಸಮಪ�ಯ್ಲಾಮಿ
ಹಂ - ಆಕ್ಲಾಶ್ಲಾತ್ಮನೇ  ಪುಷೇ¡ೈಃ ಪ@ಜಯ್ಲಾಮಿ
ಯಂ - ವ್ಲಾಯ್ಲಾ'ತ್ಮನೇ  ಧೂಪಮ್ಲಾಘ್ಲಾ್ರಪಯ್ಲಾಮಿ
ರಂ - ಅಗ್ಲಾ್ನ£ತ್ಮನೇ  ದ್ವಿ ಪಂ ದಶ�ಯ್ಲಾಮಿ
ವಂ - ಅಮೃತ್ಲಾತ್ಮನೇ  ನೇFವೇ ದ�ಂ ನಿವೇ ದಯ್ಲಾಮಿ
ಸಂ - ಸವ್ಲಾ�ತ್ಮನೇ  ಸವೇ@ �ಪಚ್ಲಾರ ಪ@ಜ್ಲಾ ನಮಸ್ಲಾ�ರ್ಲಾನ್ ಸಮಪ�ಯ್ಲಾಮಿ

ಸ್ತ&'ೀತ�ಮ್

ಹರಿಃ ಓಮ್

ವಿಶ'ಂ ವಿಷುವ�ಷಟ್ಲಾ�ರೇೂ  ರ್ಭುೂತರ್ಭುವ�ರ್ಭುವತ್ಪ್ರರ್ಭುುಃ |
ರ್ಭುೂತಕೃದೂjತರ್ಭುೃದ್ಲಾjವೇ@  ರ್ಭುೂತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ರ್ಭುೂತಭ್ಲಾವನಃ || 1 ||

ಪ@ತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಪರಮ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಚ ಮುಕ್ಲಾ6ನ್ಲಾಂ ಪರಮ್ಲಾಗತಿಃ |
ಅವ�ಯಃ ಪುರುಷಃ ಸ್ಲಾಕ್ಷ  ಕ್ಷ ತ್ರಜ್ಞೂ ಽಕ್ಷರ ಏವ ಚ || 2 ||

ಯೋ ಗೋೂ  ಯೋ ಗವಿದ್ಲಾಂ ನೇ ತ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಲಾನ ಪುರುಷೇ ಶ'ರಃ |
ನ್ಲಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಶಿ್ರ ಮ್ಲಾನ್ ಕ್ಸ ಶವಃ ಪುರುಷೇೂ ತ6ಮಃ || 3 ||

ಸವ�ಃ ಶವ�ಃ ಶಿವಃ ಸ್ಲಾ_ರ್ಣುರ್ಭುೂ�ತ್ಲಾದ್ವಿನಿ�ಧಿರವ�ಯಃ |
ಸಂರ್ಭುವೇ@  ಭ್ಲಾವನೇೂ  ರ್ಭುತ್ಲಾ� ಪ್ರರ್ಭುವಃ ಪ್ರರ್ಭುುರಿ ಶ'ರಃ || 4 ||

ಸ'ಯಂರ್ಭುೂಃ ಶಂರ್ಭುುರ್ಲಾದ್ವಿತ�ಃ ಪುಷ�ರ್ಲಾಕ್ಷೂ  ಮಹ್ಲಾಸ'ನಃ |
ಅನ್ಲಾದ್ವಿನಿಧನೇೂ  ಧ್ಲಾತ್ಲಾ ವಿಧ್ಲಾತ್ಲಾ ಧ್ಲಾತುರುತ6ಮಃ || 5 ||

ಅಪ್ರಮೇ ಯೋ  ಹೃಷ್ಠಿ ಕ್ಸ ಶಃ ಪದ್ಮನ್ಲಾಭೈೂ ಽಮರಪ್ರರ್ಭುುಃ |
ವಿಶ'ಕಮ್ಲಾ� ಮನುಸ6್ವಷ್ಲಾ~ ಸ_ವಿಷ್ಠಃ ಸ_ವಿರೇೂ  ಧು್ರವಃ || 6 ||

ಅಗ್ಲಾ್ರಹ�ಃ ಶ್ಲಾಶ'ತ್ರೂ  ಕೃಷೇೂ  ಲೋೂ ಹಿತ್ಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತದ�ನಃ |
ಪ್ರರ್ಭುೂತಸಿ(ಕಕುರ್ಬಾ್ಲಾJಮ ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ || 7 ||
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ಈಶ್ಲಾನಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣದಃ ಪ್ಲಾ್ರಣೋೂ  ಜ್ಯ� ಷ್ಠಃ ಶೇ್ರ ಷ್ಠಃ ಪ್ರಜ್ಲಾಪತಿಃ |
ಹಿರರ್ಣ�ಗಭೈೂ � ರ್ಭುೂಗಭೈೂ � ಮ್ಲಾಧವೇ@  ಮಧುಸೂದನಃ || 8 ||

ಈಶ'ರೇೂ  ವಿಕ್ರಮಿ ಧನಿ'  ಮೇ ಧ್ಲಾವಿ  ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ |
ಅನುತ6ಮೋ  ದುರ್ಲಾಧಷ�ಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿರ್ಲಾತ್ಮವ್ಲಾನ್|| 9 ||

ಸುರೇ ಶಃ ಶರರ್ಣಂ ಶಮ� ವಿಶ'ರೇ ತ್ಲಾಃ ಪ್ರಜ್ಲಾರ್ಭುವಃ |
ಅಹಸ1ಂವತ1ರೇೂ  ವ್ಲಾ�ಳಃ ಪ್ರತ�ಯಃ ಸವ�ದಶ�ನಃ || 10 ||

ಅಜಸ1ವೇ �ಶ'ರಃ ಸಿದJಃ ಸಿದ್ವಿJಃ ಸವ್ಲಾ�ದ್ವಿರಚು�ತಃ |
ವೃಷ್ಲಾಕಪಿರಮೇ ಯ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಸವ�ಯೋ ಗವಿನಿಸ1ೃತಃ || 11 ||

ವಸುವ�ಸುಮನ್ಲಾಃ ಸತ�ಃ ಸಮ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಸಮಿ್ಮತಸ1ಮಃ |
ಅಮೋ ಘಃ ಪುಂಡರಿ ಕ್ಲಾಕ್ಷೂ  ವೃಷಕಮ್ಲಾ� ವೃಷ್ಲಾಕೃತಿಃ || 12 ||

ರುದೇೂ್ರ  ಬಹುಶಿರ್ಲಾ ಬರ್ಭುು್ರವಿ�ಶ'ಯೋ ನಿಃ ಶುರ್ಚಿಶ್ರವ್ಲಾಃ |
ಅಮೃತಃ ಶ್ಲಾಶ'ತಸ್ಲಾ_ರ್ಣುವ�ರ್ಲಾರೇೂ ಹೇೂ  ಮಹ್ಲಾತಪ್ಲಾಃ || 13 ||

ಸವ�ಗಃ ಸವ� ವಿದ್ಲಾjನುವಿ�ಷ'ಕ್ಸ1 ನೇೂ  ಜನ್ಲಾದ�ನಃ |
ವೇ ದೇೂ  ವೇ ದವಿದವ�ಂಗೋೂ  ವೇ ದ್ಲಾಂಗೋೂ  ವೇ ದವಿತ�ವಿಃ || 14 ||

ಲೋೂ ಕ್ಲಾಧ�ಕ್ಷಃ ಸುರ್ಲಾಧ�ಕ್ಷೂ  ಧಮ್ಲಾ�ಧ�ಕ್ಷಃ ಕೃತ್ಲಾಕೃತಃ |
ಚತುರ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಚತುವ@��ಹಶ್ಚತುದ�ಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುು�ಜಃ || 15 ||

ಭ್ಲಾ್ರಜಿಷುಭೈೂ �ಜನಂ ಭೈೂ ಕ್ಲಾ6 ಸಹಿಷು್ನಜ�ಗದ್ಲಾದ್ವಿಜಃ |
ಅನಘ್ನ#  ವಿಜಯೋ  ಜ್ಯ ತ್ಲಾ ವಿಶ'ಯೋ ನಿಃ ಪುನವ�ಸುಃ || 16 ||

ಉಪೋ ಂದೇೂ್ರ  ವ್ಲಾಮನಃ ಪ್ಲಾ್ರಂಶುರಮೋ ಘಃ ಶುರ್ಚಿರೂಜಿ�ತಃ |
ಅತಿ ಂದ್ರಃ ಸಂಗ್ರಹಃ ಸಗೋೂ � ಧೃತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ನಿಯಮೋ  ಯಮಃ || 17 ||

ವೇ ದೇೂ�  ವೇFದ�ಃ ಸದ್ಲಾಯೋ ಗೀ  ವಿ ರಹ್ಲಾ ಮ್ಲಾಧವೇ@  ಮಧುಃ |
ಅತಿ ಂದ್ವಿ್ರಯೋ  ಮಹ್ಲಾಮ್ಲಾಯೋ  ಮಹೇೂ ತ್ಲಾ1ಹೇೂ  ಮಹ್ಲಾಬಲಃ || 18 ||

ಮಹ್ಲಾಬುದ್ವಿJಮ�ಹ್ಲಾವಿ ಯೋ � ಮಹ್ಲಾಶಕಿ6ಮ�ಹ್ಲಾದು�ತಿಃ |
ಅನಿದೇ �ಶ�ವಪುಃ ಶಿ್ರ ಮ್ಲಾನಮೇ ಯ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಮಹ್ಲಾದ್ವಿ್ರಧೃಕ್ || 19 ||
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ಮಹೇ ಶ್ಲಾ'ಸ್ಮೈೂ  ಮಹಿ ರ್ಭುತ್ಲಾ� ಶಿ್ರ ನಿವ್ಲಾಸಃ ಸತ್ಲಾಂಗತಿಃ |
ಅನಿರುದJಃ ಸುರ್ಲಾನಂದೇೂ  ಗೋೂ ವಿಂದೇೂ  ಗೋೂ ವಿದ್ಲಾಂ ಪತಿಃ || 20 ||

ಮರಿ ರ್ಚಿದ�ಮನೇೂ  ಹಂಸಃ ಸುಪಣೋೂ � ರ್ಭುುಜಗೋೂ ತ6ಮಃ |
ಹಿರರ್ಣ�ನ್ಲಾರ್ಭುಃ ಸುತಪ್ಲಾಃ ಪದ್ಮನ್ಲಾರ್ಭುಃ ಪ್ರಜ್ಲಾಪತಿಃ || 21 ||

ಅಮೃತು�ಃ ಸವ�ದೃಕ್ ಸಿಂಹಃ ಸಂಧ್ಲಾತ್ಲಾ ಸಂಧಿಮ್ಲಾನ್ ಸಿ_ರಃ |
ಅಜ್ಯೂ  ದುಮ�ಷ�ರ್ಣಃ ಶ್ಲಾಸ್ಲಾ6 ವಿಶು್ರತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಸುರ್ಲಾರಿಹ್ಲಾ || 22 ||

ಗುರುಗು�ರುತಮೋ  ಧ್ಲಾಮ ಸತ�ಃ ಸತ�ಪರ್ಲಾಕ್ರಮಃ |
ನಿಮಿಷೇೂ ಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗೀ'  ವ್ಲಾಚಸ¡ತಿರುದ್ಲಾರಧಿ ಃ || 23 ||

ಅಗ್ರಣಿ ಗ್ಲಾ್ರಮಣಿ ಃ ಶಿ್ರ ಮ್ಲಾನ್ ನ್ಲಾ�ಯೋ  ನೇ ತ್ಲಾ ಸಮಿ ರರ್ಣಃ
ಸಹಸ್ರಮೂಧ್ಲಾ� ವಿಶ್ಲಾ'ತ್ಲಾ್ಮ ಸಹಸ್ಲಾ್ರಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪ್ಲಾತ್ || 24 ||

ಆವತ�ನೇೂ  ನಿವೃತ್ಲಾ6ತ್ಲಾ್ಮ ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ್ರಮದ�ನಃ |
ಅಹಃ ಸಂವತ�ಕ್ಸೂ  ವಹಿ್ನರನಿಲೋೂ  ಧರಣಿ ಧರಃ || 25 ||

ಸುಪ್ರಸ್ಲಾದಃ ಪ್ರಸನ್ಲಾ್ನತ್ಲಾ್ಮ ವಿಶ'ಧೃಗೀ'ಶ'ರ್ಭುುಗೀ'ರ್ಭುುಃ |
ಸತ�ತ್ಲಾ� ಸತ�ೃತಃ ಸ್ಲಾಧುಜ�ಹು್ನನ್ಲಾ�ರ್ಲಾಯಣೋೂ  ನರಃ || 26 ||

ಅಸಂಖ್ಯ� ಯೋ ಽಪ್ರಮೇ ಯ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ವಿಶಿಷ~ಃ ಶಿಷ~ಕೃಚು¬ರ್ಚಿಃ |
ಸಿದ್ಲಾJಥ�ಃ ಸಿದJಸಂಕಲ¡ಃ ಸಿದ್ವಿJದಃ ಸಿದ್ವಿJ ಸ್ಲಾಧನಃ || 27 ||

ವೃಷ್ಲಾಹಿ  ವೃಷಭೈೂ  ವಿಷುವೃ�ಷಪವ್ಲಾ� ವೃಷೇೂ ದರಃ |
ವಧ�ನೇೂ  ವಧ�ಮ್ಲಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ6ಃ ಶು್ರತಿಸ್ಲಾಗರಃ || 28 ||

ಸುರ್ಭುುಜ್ಯೂ  ದುಧ�ರೇೂ  ವ್ಲಾಗೀ್ಮ  ಮಹೇ ಂದೇೂ್ರ  ವಸುದೇೂ  ವಸುಃ |
ನೇFಕರೂಪೋ@  ಬೃಹದೂ್ರಪಃ ಶಿಪಿವಿಷ~ಃ ಪ್ರಕ್ಲಾಶನಃ || 29 ||

ಓಜಸ್ಮೈ6 ಜ್ಯೂ ದು�ತಿಧರಃ ಪ್ರಕ್ಲಾಶ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಪ್ರತ್ಲಾಪನಃ |
ಋದ್ದಃ ಸ¡ಷ್ಲಾ~ಕ್ಷರೇೂ  ಮಂತ್ರಶ್ಚಂದ್ಲಾ್ರಂಶುಭ್ಲಾ�ಸ�ರದು�ತಿಃ || 30 ||

ಅಮೃತ್ಲಾಂಶೂದjವೇ@  ಭ್ಲಾನುಃ ಶಶಬೀಂದುಃ ಸುರೇ ಶ'ರಃ |
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ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ಸ್ಮೈ ತುಃ ಸತ�ಧಮ�ಪರ್ಲಾಕ್ರಮಃ || 31 ||

ರ್ಭುೂತರ್ಭುವ�ರ್ಭುವನ್ಲಾ್ನಥಃ ಪವನಃ ಪ್ಲಾವನೇೂ ಽನಲಃ |
ಕ್ಲಾಮಹ್ಲಾ ಕ್ಲಾಮಕೃತ್ಲಾ�ಂತಃ ಕ್ಲಾಮಃ ಕ್ಲಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರರ್ಭುುಃ || 32 ||

ಯುಗ್ಲಾದ್ವಿ ಕೃದು�ಗ್ಲಾವತ್ರೂ � ನೇFಕಮ್ಲಾಯೋ  ಮಹ್ಲಾಶನಃ |
ಅದೃಶೇೂ�  ವ�ಕ6ರೂಪಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಜಿದನಂತಜಿತ್ || 33 ||

ಇಷೇೂ~ ಽವಿಶಿಷ~ಃ ಶಿಷೇ~ ಷ~ಃ ಶಿಖಂಡಿ  ನಹುಷೇೂ  ವೃಷಃ |
ಕ್ಸೂ್ರ ಧಹ್ಲಾ ಕ್ಸೂ್ರ ಧಕೃತ�ತ್ಲಾ� ವಿಶ'ರ್ಬಾ್ಲಾಹುಮ�ಹಿ ಧರಃ || 34 ||

ಅಚು�ತಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣದೇೂ  ವ್ಲಾಸವ್ಲಾನುಜಃ |
ಅಪ್ಲಾಂನಿಧಿರಧಿಷ್ಲಾ್ಠನಮಪ್ರಮತ6ಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ್ಠತಃ || 35 ||

ಸ�ಂದಃ ಸ�ಂದಧರೇೂ  ಧುಯೋ � ವರದೇೂ  ವ್ಲಾಯುವ್ಲಾಹನಃ |
ವ್ಲಾಸುದೇ ವೇ@  ಬೃಹದ್ಲಾjನುರ್ಲಾದ್ವಿದೇ ವಃ ಪುರಂಧರಃ || 36 ||

ಅಶೇೂ ಕಸ್ಲಾ6ರರ್ಣಸ್ಲಾ6ರಃ ಶೂರಃ ಶೌರಿಜ�ನೇ ಶ'ರಃ |
ಅನುಕೂಲಃ ಶತ್ಲಾವತ�ಃ ಪದ್ವಿ್ಮ  ಪದ್ಮನಿಭೈ ಕ್ಷರ್ಣಃ || 37 ||

ಪದ್ಮನ್ಲಾಭೈೂ ಽರವಿಂದ್ಲಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭು�ಃ ಶರಿ ರರ್ಭುೃತ್ |
ಮಹಧಿ�ರೃದೇೂJ  ವೃದ್ಲಾJತ್ಲಾ್ಮ ಮಹ್ಲಾಕ್ಷೂ  ಗರುಡಧ'ಜಃ || 38 ||

ಅತುಲಃ ಶರಭೈೂ  ಭಿ ಮಃ ಸಮಯಜ್ಞೂ  ಹವಿಹ�ರಿಃ |
ಸವ�ಲಕ್ಷರ್ಣಲಕ್ಷಣೋೂ�  ಲಕ್ಷ್ಮ ವ್ಲಾನ್ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ || 39 ||

ವಿಕ್ಷರೇೂ  ರೇೂ ಹಿತ್ರೂ  ಮ್ಲಾಗೋೂ � ಹೇ ತುದ್ಲಾ�ಮೋ ದರಃ ಸಹಃ |
ಮಹಿ ಧರೇೂ  ಮಹ್ಲಾಭ್ಲಾಗೋೂ  ವೇ ಗವ್ಲಾನಮಿತ್ಲಾಶನಃ || 40 ||

ಉದjವಃ, ಕ್ಷೂ ರ್ಭುಣೋೂ  ದೇ ವಃ ಶಿ್ರ ಗರ್ಭು�ಃ ಪರಮೇ ಶ'ರಃ |
ಕರರ್ಣಂ ಕ್ಲಾರರ್ಣಂ ಕತ್ಲಾ� ವಿಕತ್ಲಾ� ಗಹನೇೂ  ಗುಹಃ || 41 ||

ವ�ವಸ್ಲಾಯೋ  ವ�ವಸ್ಲಾ_ನಃ ಸಂಸ್ಲಾ_ನಃ ಸ್ಲಾ_ನದೇೂ  ಧು್ರವಃ |
ಪರಧಿ�ಃ ಪರಮಸ¡ಷ~ಃ ತುಷ~ಃ ಪುಷ~ಃ ಶುಭೈ ಕ್ಷರ್ಣಃ || 42 ||
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ರ್ಲಾಮೋ  ವಿರ್ಲಾಮೋ  ವಿರಜ್ಯೂ  ಮ್ಲಾಗೋೂ �ನೇ ಯೋ  ನಯೋ ಽನಯಃ |
ವಿ ರಃ ಶಕಿ6ಮತ್ಲಾಂ ಶೇ್ರ ಷೇೂ್ಠ  ಧಮೋ �ಧಮ� ವಿದುತ6ಮಃ || 43 ||

ವೇFಕುಂಠಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣದಃ ಪ್ರರ್ಣವಃ ಪೃಥುಃ |
ಹಿರರ್ಣ�ಗರ್ಭು�ಃ ಶತು್ರಘ್ನ#್ನ  ವ್ಲಾ�ಪೋ@6  ವ್ಲಾಯುರಧೋೂ ಕ್ಷಜಃ || 44 ||

ಋತುಃ ಸುದಶ�ನಃ ಕ್ಲಾಲಃ ಪರಮೇ ಷ್ಠಿ್ಠ  ಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಉಗ್ರಃ ಸಂವತ1ರೇೂ  ದಕ್ಷೂ  ವಿಶ್ಲಾ್ರಮೋ  ವಿಶ'ದಕ್ಷರ್ಣಃ || 45 ||

ವಿಸ್ಲಾ6ರಃ ಸ್ಲಾ_ವರ ಸ್ಲಾ_ರ್ಣುಃ ಪ್ರಮ್ಲಾರ್ಣಂ ಬೀ ಜಮವ�ಯಂ |
ಅರ್ಥೇೂ �ಽನರ್ಥೇೂ � ಮಹ್ಲಾಕ್ಸೂ ಶೇೂ  ಮಹ್ಲಾಭೈೂ ಗೋೂ  ಮಹ್ಲಾಧನಃ || 46 ||

ಅನಿವಿ�ರ್ಣಃ ಸ_ವಿಷೇೂ್ಠ  ರ್ಭುೂದJಮ�ಯೂಪೋ@  ಮಹ್ಲಾಮಖಃ |
ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಮಿನ�ಕ್ಷತಿ್ರ  ಕ್ಷಮಃ, ಕ್ಷ್ಯಾ್ಲಾಮಃ ಸಮಿ ಹನಃ || 47 ||

ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೂ�  ಮಹೇ ಜ�ಶ್ಚ ಕ್ರತುಃ ಸತ್ರಂ ಸತ್ಲಾಂಗತಿಃ |
ಸವ�ದಶಿ � ವಿಮುಕ್ಲಾ6ತ್ಲಾ್ಮ ಸವ�ಜ್ಞೂ  ಜ್ಞಾ್ಲಾನಮುತ6ಮಂ || 48 ||

ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘ್ನ# ಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ |
ಮನೇೂ ಹರೇೂ  ಜಿತಕ್ಸೂ್ರ ಧೋೂ  ವಿ ರ ರ್ಬಾ್ಲಾಹುವಿ�ದ್ಲಾರರ್ಣಃ || 49 ||

ಸ್ಲಾ'ಪನಃ ಸ'ವಶೇೂ  ವ್ಲಾ�ಪಿ  ನೇFಕ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ನೇFಕಕಮ�ಕೃತ್| |
ವತ1ರೇೂ  ವತ1ಲೋೂ  ವತಿ1  ರತ್ನಗಭೈೂ � ಧನೇ ಶ'ರಃ || 50 ||

ಧಮ�ಗುಬJಮ�ಕೃದJಮಿ � ಸದಸತ�±ರಮಕ್ಷರಮ್||
ಅವಿಜ್ಞಾ್ಲಾತ್ಲಾ ಸಹಸ್ಲಾ(ಂಶುವಿ�ಧ್ಲಾತ್ಲಾ ಕೃತಲಕ್ಷರ್ಣಃ || 51 ||

ಗರ್ಭುಸಿ6ನೇ ಮಿಃ ಸತ6್ವಸ_ಃ ಸಿಂಹೇೂ  ರ್ಭುೂತ ಮಹೇ ಶ'ರಃ |
ಆದ್ವಿದೇ ವೇ@  ಮಹ್ಲಾದೇ ವೇ@  ದೇ ವೇ ಶೇೂ  ದೇ ವರ್ಭುೃದು²ರುಃ || 52 ||

ಉತ6ರೇೂ  ಗೋೂ ಪತಿಗೋೂ �ಪ್ಲಾ6 ಜ್ಞಾ್ಲಾನಗಮ�ಃ ಪುರ್ಲಾತನಃ |
ಶರಿ ರ ರ್ಭುೂತರ್ಭುೃದ್ ಭೈೂ ಕ್ಲಾ6 ಕಪಿ ಂದೇೂ್ರ  ರ್ಭುೂರಿದಕ್ಷರ್ಣಃ || 53 ||

ಸ್ಮೈೂ ಮಪೋ@ ಽಮೃತಪಃ ಸ್ಮೈೂ ಮಃ ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ6ಮಃ |
ವಿನಯೋ  ಜಯಃ ಸತ�ಸಂಧೋೂ  ದ್ಲಾಶ್ಲಾಹ�ಃ ಸ್ಲಾತ'ತ್ಲಾಂ ಪತಿಃ || 54 ||
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ಜಿ ವೇ@  ವಿನಯಿತ್ಲಾ ಸ್ಲಾಕ್ಷ  ಮುಕುಂದೇೂ ಽಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಅಂಭೈೂ ನಿಧಿರನಂತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಮಹೇೂ ದಧಿ ಶಯೋ ಂತಕಃ || 55 ||

ಅಜ್ಯೂ  ಮಹ್ಲಾಹ�ಃ ಸ್ಲಾ'ಭ್ಲಾವೇ@�  ಜಿತ್ಲಾಮಿತ್ರಃ ಪ್ರಮೋ ದನಃ |
ಆನಂದೇೂ ಽನಂದನೇೂ ನಂದಃ ಸತ�ಧಮ್ಲಾ� ತಿ್ರವಿಕ್ರಮಃ || 56 ||

ಮಹಷ್ಠಿ�ಃ ಕಪಿಲ್ಲಾಚ್ಲಾಯ�ಃ ಕೃತಜ್ಞೂ  ಮೇ ದ್ವಿನಿ ಪತಿಃ |
ತಿ್ರಪದಸಿ(ದಶ್ಲಾಧ�ಕ್ಷೂ  ಮಹ್ಲಾಶೃಂಗಃ ಕೃತ್ಲಾಂತಕೃತ್ || 57 ||

ಮಹ್ಲಾವರ್ಲಾಹೇೂ  ಗೋೂ ವಿಂದಃ ಸುಷೇ ರ್ಣಃ ಕನಕ್ಲಾಂಗದ್ವಿ  |
ಗುಹೇೂ�  ಗಭಿ ರೇೂ  ಗಹನೇೂ  ಗುಪ6ಶ್ಚಕ್ರ ಗದ್ಲಾಧರಃ || 58 ||

ವೇ ಧ್ಲಾಃ ಸ್ಲಾ'ಂಗೋೂ ಽಜಿತಃ ಕೃಷೇೂ  ದೃಢಃ ಸಂಕಷ�ಣೋೂ ಽಚು�ತಃ |
ವರುಣೋೂ  ವ್ಲಾರುಣೋೂ  ವೃಕ್ಷಃ ಪುಷ�ರ್ಲಾಕ್ಷೂ  ಮಹ್ಲಾಮನ್ಲಾಃ || 59 ||

ರ್ಭುಗವ್ಲಾನ್ ರ್ಭುಗಹ್ಲಾಽಽನಂದ್ವಿ  ವನಮ್ಲಾಲಿ  ಹಲ್ಲಾಯುಧಃ |
ಆದ್ವಿತ್ರೂ�  ಜ್ಯೂ� ತಿರ್ಲಾದ್ವಿತ�ಃ ಸಹಿಷುಗ�ತಿಸತ6ಮಃ || 60 ||

ಸುಧನ್ಲಾ' ಖಂಡಪರಶುದ್ಲಾ�ರುಣೋೂ  ದ್ರವಿರ್ಣಪ್ರದಃ |
ದ್ವಿವಃಸ¡ೃಕ್ ಸವ�ದೃಗ್ಲಾ'£ಸ್ಮೈೂ  ವ್ಲಾಚಸ¡ತಿರಯೋ ನಿಜಃ || 61 ||

ತಿ್ರಸ್ಲಾಮ್ಲಾ ಸ್ಲಾಮಗಃ ಸ್ಲಾಮ ನಿವ್ಲಾ�ರ್ಣಂ ಭೈ ಷಜಂ ಭಿಷಕ್ |
ಸನ್ಲಾ�ಸಕೃಚ¬ಮಃ ಶ್ಲಾಂತ್ರೂ  ನಿಷ್ಲಾ್ಠ ಶ್ಲಾಂತಿಃ ಪರ್ಲಾಯರ್ಣಮ್| 62 ||

ಶುಭ್ಲಾಂಗಃ ಶ್ಲಾಂತಿದಃ ಸ್ರಷ್ಲಾ~ ಕುಮುದಃ ಕುವಲೋ ಶಯಃ |
ಗೋೂ ಹಿತ್ರೂ  ಗೋೂ ಪತಿಗೋೂ �ಪ್ಲಾ6 ವೃಷಭ್ಲಾಕ್ಷೂ  ವೃಷಪಿ್ರಯಃ || 63 ||

ಅನಿವತಿ � ನಿವೃತ್ಲಾ6ತ್ಲಾ್ಮ ಸಂಕ್ಷ ಪ್ಲಾ6 ಕ್ಷ ಮಕೃರ್ಚಿ¬ವಃ |
ಶಿ್ರ ವತ1ವಕ್ಷ್ಯಾ್ಲಾಃ ಶಿ್ರ ವ್ಲಾಸಃ ಶಿ್ರ ಪತಿಃ ಶಿ್ರ ಮತ್ಲಾಂವರಃ || 64 ||

ಶಿ್ರ ದಃ ಶಿ್ರ ಶಃ ಶಿ್ರ ನಿವ್ಲಾಸಃ ಶಿ್ರ ನಿಧಿಃ ಶಿ್ರ ವಿಭ್ಲಾವನಃ |
ಶಿ್ರ ಧರಃ ಶಿ್ರ ಕರಃ ಶೇ್ರ ಯಃ ಶಿ್ರ ಮ್ಲಾಂಲೋೂ� ಕತ್ರಯ್ಲಾಶ್ರಯಃ || 65 ||

ಸ'ಕ್ಷಃ ಸ'ಂಗಃ ಶತ್ಲಾನಂದೇೂ  ನಂದ್ವಿಜ್ಯೂ� �ತಿಗ�ಣೋ ಶ'ರಃ |
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ವಿಜಿತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮಽವಿಧೋ ಯ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಸತಿ� ತಿ�ರ್ಚಿ¬ನ್ನಸಂಶಯಃ || 66 ||

ಉದ್ವಿ ರ್ಣ�ಃ ಸವ�ತಶ್ಚಕ್ಷುರನಿ ಶಃ ಶ್ಲಾಶ'ತಸಿ_ರಃ |
ರ್ಭುೂಶಯೋ  ರ್ಭುೂಷಣೋೂ  ರ್ಭುೂತಿವಿ�ಶೇೂ ಕಃ ಶೇೂ ಕನ್ಲಾಶನಃ || 67 ||

ಅರ್ಚಿ�ಷ್ಲಾ್ಮನರ್ಚಿ�ತಃ ಕುಂಭೈೂ  ವಿಶುದ್ಲಾJತ್ಲಾ್ಮ ವಿಶೇೂ ಧನಃ |
ಅನಿರುದೇೂJ ಽಪ್ರತಿರಥಃ ಪ್ರದು�ಮೋ್ನ ಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ || 68 ||

ಕ್ಲಾಲನೇ ಮಿನಿಹ್ಲಾ ವಿ ರಃ ಶೌರಿಃ ಶೂರಜನೇ ಶ'ರಃ |
ತಿ್ರಲೋೂ ಕ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ತಿ್ರಲೋೂ ಕ್ಸ ಶಃ ಕ್ಸ ಶವಃ ಕ್ಸ ಶಿಹ್ಲಾ ಹರಿಃ || 69 ||

ಕ್ಲಾಮದೇ ವಃ ಕ್ಲಾಮಪ್ಲಾಲಃ ಕ್ಲಾಮಿ  ಕ್ಲಾಂತಃ ಕೃತ್ಲಾಗಮಃ |
ಅನಿದೇ �ಶ�ವಪುವಿ�ಷುವಿ �ರೇೂ ಽನಂತ್ರೂ  ಧನಂಜಯಃ || 70 ||

ಬ್ರಹ್ಮಣೋೂ�  ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಹ್ಲಾ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿವಧ�ನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ರ್ಬಾ್ಲಾ್ರಹ್ಮಣೋೂ  ಬ್ರಹಿ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೂ  ರ್ಬಾ್ಲಾ್ರಹ್ಮರ್ಣಪಿ್ರಯಃ || 71 ||

ಮಹ್ಲಾಕ್ರಮೋ  ಮಹ್ಲಾಕಮ್ಲಾ� ಮಹ್ಲಾತ್ರ ಜ್ಲಾ ಮಹೇೂ ರಗಃ |
ಮಹ್ಲಾಕ್ರತುಮ�ಹ್ಲಾಯಜ್ಲಾ' ಮಹ್ಲಾಯಜ್ಞೂ  ಮಹ್ಲಾಹವಿಃ || 72 ||

ಸ6ವ�ಃ ಸ6ವಪಿ್ರಯಃ ಸ್ಮೈೂ6 ತ್ರಂ ಸು6ತಿಃ ಸ್ಮೈೂ6 ತ್ಲಾ ರರ್ಣಪಿ್ರಯಃ |
ಪ@ರ್ಣ�ಃ ಪ@ರಯಿತ್ಲಾ ಪುರ್ಣ�ಃ ಪುರ್ಣ�ಕಿ ತಿ�ರನ್ಲಾಮಯಃ || 73 ||

ಮನೇೂ ಜವಸಿ6 ಥ�ಕರೇೂ  ವಸುರೇ ತ್ಲಾ ವಸುಪ್ರದಃ |
ವಸುಪ್ರದೇೂ  ವ್ಲಾಸುದೇ ವೇ@  ವಸುವ�ಸುಮನ್ಲಾ ಹವಿಃ || 74 ||

ಸದ²ತಿಃ ಸತ�ೃತಿಃ ಸತ್ಲಾ6 ಸದೂjತಿಃ ಸತ¡ರ್ಲಾಯರ್ಣಃ |
ಶೂರಸ್ಮೈ ನೇೂ  ಯದುಶೇ್ರ ಷ್ಠಃ ಸನಿ್ನವ್ಲಾಸಃ ಸುಯ್ಲಾಮುನಃ || 75 ||

ರ್ಭುೂತ್ಲಾವ್ಲಾಸ್ಮೈೂ  ವ್ಲಾಸುದೇ ವಃ ಸವ್ಲಾ�ಸುನಿಲಯೋ ಽನಲಃ |
ದಪ�ಹ್ಲಾ ದಪ�ದೇೂ  ದೃಪೋ@6  ದುಧ�ರೇೂ ಽಥ್ಲಾಪರ್ಲಾಜಿತಃ || 76 ||

ವಿಶ'ಮೂತಿ�ಮ�ಹ್ಲಾಮೂತಿ�ದ್ವಿ �ಪ6ಮೂತಿ�ರಮೂತಿ�ಮ್ಲಾನ್ |
ಅನೇ ಕಮೂತಿ�ರವ�ಕ6ಃ ಶತಮೂತಿ�ಃ ಶತ್ಲಾನನಃ || 77 ||
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ಏಕ್ಸೂ  ನೇFಕಃ ಸವಃ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ6ತ್ ಪದಮನುತ6ಮಂ |
ಲೋೂ ಕಬಂಧುಲೋೂ �ಕನ್ಲಾರ್ಥೇೂ  ಮ್ಲಾಧವೇ@  ರ್ಭುಕ6ವತ1ಲಃ || 78 ||

ಸುವರ್ಣ�ವಣೋೂ � ಹೇ ಮ್ಲಾಂಗೋೂ  ವರ್ಲಾಂಗಶ್ಚಂದನ್ಲಾಂಗದ್ವಿ  |
ವಿ ರಹ್ಲಾ ವಿಷಮಃ ಶೂನೇೂ�  ಘೃತ್ಲಾಶಿ ರಚಲಶ್ಚಲಃ || 79 ||

ಅಮ್ಲಾನಿ  ಮ್ಲಾನದೇೂ  ಮ್ಲಾನೇೂ�  ಲೋೂ ಕಸ್ಲಾ'ಮಿ  ತಿ್ರಲೋೂ ಕಧೃಕ್ |
ಸುಮೇ ಧ್ಲಾ ಮೇ ಧಜ್ಯೂ  ಧನ�ಃ ಸತ�ಮೇ ಧ್ಲಾ ಧರ್ಲಾಧರಃ || 80 ||

ತ್ರ ಜ್ಯೂ ಽವೃಷೇೂ  ದು�ತಿಧರಃ ಸವ�ಶಸ(ರ್ಭುೃತ್ಲಾಂವರಃ |
ಪ್ರಗ್ರಹೇೂ  ನಿಗ್ರಹೇೂ  ವ�ಗೋೂ್ರ  ನೇFಕಶೃಂಗೋೂ  ಗದ್ಲಾಗ್ರಜಃ || 81 ||

ಚತುಮೂ�ತಿ� ಶ್ಚತುರ್ಬಾ್ಲಾ�ಹು ಶ್ಚತುವ@��ಹ ಶ್ಚತುಗ�ತಿಃ |
ಚತುರ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಚತುಭ್ಲಾ�ವಶ್ಚತುವೇ �ದವಿದೇ ಕಪ್ಲಾತ್ || 82 ||

ಸಮ್ಲಾವತ್ರೂ �ಽನಿವೃತ್ಲಾ6ತ್ಲಾ್ಮ ದುಜ�ಯೋ  ದುರತಿಕ್ರಮಃ |
ದುಲ�ಭೈೂ  ದುಗ�ಮೋ  ದುಗೋೂ � ದುರ್ಲಾವ್ಲಾಸ್ಮೈೂ  ದುರ್ಲಾರಿಹ್ಲಾ || 83 ||

ಶುಭ್ಲಾಂಗೋೂ  ಲೋೂ ಕಸ್ಲಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸ6ಂತುವಧ�ನಃ |
ಇಂದ್ರಕಮ್ಲಾ� ಮಹ್ಲಾಕಮ್ಲಾ� ಕೃತಕಮ್ಲಾ� ಕೃತ್ಲಾಗಮಃ || 84 ||

ಉದjವಃ ಸುಂದರಃ ಸುಂದೇೂ  ರತ್ನನ್ಲಾರ್ಭುಃ ಸುಲೋೂ ಚನಃ |
ಅಕ್ಸೂ � ವ್ಲಾಜಸನಃ ಶೃಂಗೀ  ಜಯಂತಃ ಸವ�ವಿಜ್ಜಯಿ  || 85 ||

ಸುವರ್ಣ�ಬೀಂದುರಕ್ಷೂ ರ್ಭು�ಃ ಸವ�ವ್ಲಾಗೀ ಶ'ರೇ ಶ'ರಃ |
ಮಹ್ಲಾಹೃದೇೂ  ಮಹ್ಲಾಗತ್ರೂ � ಮಹ್ಲಾರ್ಭುೂತ್ರೂ  ಮಹ್ಲಾನಿಧಿಃ || 86 ||

ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪಜ�ನ�ಃ ಪ್ಲಾವನೇೂ ಽನಿಲಃ |
ಅಮೃತ್ಲಾಶೇೂ ಽಮೃತವಪುಃ ಸವ�ಜ್ಞಃ ಸವ�ತ್ರೂ ಮುಖಃ || 87 ||

ಸುಲರ್ಭುಃ ಸುವ್ರತಃ ಸಿದJಃ ಶತು್ರಜಿಚ¬ತು್ರತ್ಲಾಪನಃ |
ನ�ಗೋೂ್ರ ಧೋೂ ಽದುಂಬರೇೂ ಽಶ'ತ_ಶ್ಲಾ್ಚರ್ಣೂರ್ಲಾಂಧ್ರ ನಿಷೂದನಃ || 88 ||

ಸಹಸ್ಲಾ್ರರ್ಚಿ�ಃ ಸಪ6ಜಿಹ'ಃ ಸಪೋ·ಧ್ಲಾಃ ಸಪ6ವ್ಲಾಹನಃ |
ಅಮೂತಿ�ರನಘ್ನ# ಽರ್ಚಿಂತ್ರೂ�  ರ್ಭುಯಕೃದjಯನ್ಲಾಶನಃ || 89 ||
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ಅರ್ಣುಬೃ�ಹತ�ೃಶಃ ಸೂ_ಲೋೂ  ಗುರ್ಣರ್ಭುೃನಿ್ನಗು�ಣೋೂ  ಮಹ್ಲಾನ್ |
ಅಧೃತಃ ಸ'ಧೃತಃ ಸ್ಲಾ'ಸ�ಃ ಪ್ಲಾ್ರಗ'ಂಶೇೂ  ವಂಶವಧ�ನಃ || 90 ||

ಭ್ಲಾರರ್ಭುೃತ್ ಕಥಿತ್ರೂ  ಯೋ ಗೀ  ಯೋ ಗೀ ಶಃ ಸವ�ಕ್ಲಾಮದಃ |
ಆಶ್ರಮಃ ಶ್ರಮರ್ಣಃ, ಕ್ಷ್ಯಾ್ಲಾಮಃ ಸುಪಣೋೂ � ವ್ಲಾಯುವ್ಲಾಹನಃ || 91 ||

ಧನುಧ�ರೇೂ  ಧನುವೇ �ದೇೂ  ದಂಡೋೂ  ದಮಯಿತ್ಲಾ ದಮಃ |
ಅಪರ್ಲಾಜಿತಃ ಸವ�ಸಹೇೂ  ನಿಯಂತ್ಲಾಽನಿಯಮೋ ಽಯಮಃ || 92 ||

ಸತ6್ವವ್ಲಾನ್ ಸ್ಲಾತಿ6್ವಕಃ ಸತ�ಃ ಸತ�ಧಮ�ಪರ್ಲಾಯರ್ಣಃ |
ಅಭಿಪ್ಲಾ್ರಯಃ ಪಿ್ರಯ್ಲಾಹೇೂ �ಽಹ�ಃ ಪಿ್ರಯಕೃತ್ ಪಿ್ರ ತಿವಧ�ನಃ || 93 ||

ವಿಹ್ಲಾಯಸಗತಿಜ್ಯೂ� �ತಿಃ ಸುರುರ್ಚಿಹು�ತರ್ಭುುಗೀ'ರ್ಭುುಃ |
ರವಿವಿ�ರೇೂ ಚನಃ ಸೂಯ�ಃ ಸವಿತ್ಲಾ ರವಿಲೋೂ ಚನಃ || 94 ||

ಅನಂತ್ರೂ  ಹುತರ್ಭುುಗೋೂj ಕ್ಲಾ6 ಸುಖದೇೂ  ನೇFಕಜ್ಯೂ ಽಗ್ರಜಃ |
ಅನಿವಿ�ರ್ಣಃ ಸದ್ಲಾಮಷ್ಠಿ � ಲೋೂ ಕಧಿಷ್ಲಾ್ಠನಮದುjತಃ || 95 ||

ಸನ್ಲಾತ1ನ್ಲಾತನತಮಃ ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ�ಯಃ |
ಸ'ಸಿ6ದಃ ಸ'ಸಿ6ಕೃತ1್ವಸಿ6ಃ ಸ'ಸಿ6ರ್ಭುುಕ್ ಸ'ಸಿ6ದಕ್ಷರ್ಣಃ || 96 ||

ಅರೌದ್ರಃ ಕುಂಡಲಿ  ಚಕಿ್ರ  ವಿಕ್ರಮೂ�ಜಿ�ತಶ್ಲಾಸನಃ |
ಶರ್ಬಾ್ಲಾ್ದತಿಗಃ ಶಬ್ದಸಹಃ ಶಿಶಿರಃ ಶವ�ರಿ ಕರಃ || 97 ||

ಅಕೂ್ರರಃ ಪೋ ಶಲೋೂ  ದಕ್ಷೂ  ದಕ್ಷರ್ಣಃ, ಕ್ಷಮಿಣ್ಲಾಂವರಃ |
ವಿದ'ತ6ಮೋ  ವಿ ತರ್ಭುಯಃ ಪುರ್ಣ�ಶ್ರವರ್ಣಕಿ ತ�ನಃ || 98 ||

ಉತ್ಲಾ6ರಣೋೂ  ದುಷ�ೃತಿಹ್ಲಾ ಪುಣೋೂ�  ದುಃಸ'ಪ್ನನ್ಲಾಶನಃ |
ವಿ ರಹ್ಲಾ ರಕ್ಷರ್ಣಃ ಸಂತ್ರೂ  ಜಿ ವನಃ ಪಯ�ವಸಿ_ತಃ || 99 ||

ಅನಂತರೂಪೋ@ ಽನಂತ ಶಿ್ರ ಜಿ�ತಮನು�ರ್ಭು�ಯ್ಲಾಪಹಃ |
ಚತುರಶೇೂ್ರ  ಗಭಿ ರ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ವಿದ್ವಿಶೇೂ  ವ್ಲಾ�ದ್ವಿಶೇೂ  ದ್ವಿಶಃ || 100 ||

ಅನ್ಲಾದ್ವಿರ್ಭುೂ�ರ್ಭುು�ವೇ@  ಲಕ್ಷ್ಮ ಃ ಸುವಿ ರೇೂ  ರುರ್ಚಿರ್ಲಾಂಗದಃ |

http://www.smartinfo.in/

http://www.smartinfo.in/



ಜನನೇೂ  ಜನಜನ್ಲಾ್ಮದ್ವಿಭಿ �ಮೋ  ಭಿ ಮಪರ್ಲಾಕ್ರಮಃ || 101 ||

ಆಧ್ಲಾರನಿಲಯೋ ಽಧ್ಲಾತ್ಲಾ ಪುಷ¡ಹ್ಲಾಸಃ ಪ್ರಜ್ಲಾಗರಃ |
ಊಧ'�ಗಃ ಸತ¡ಥ್ಲಾಚ್ಲಾರಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣದಃ ಪ್ರರ್ಣವಃ ಪರ್ಣಃ || 102 ||

ಪ್ರಮ್ಲಾರ್ಣಂ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣನಿಲಯಃ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣರ್ಭುೃತ್ ಪ್ಲಾ್ರರ್ಣಜಿ ವನಃ |
ತತ6್ವಂ ತತ6್ವವಿದೇ ಕ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ಜನ್ಮಮೃತು�ಜರ್ಲಾತಿಗಃ || 103 ||

ರ್ಭುೂರ್ಭುು�ವಃ ಸ'ಸ6ರುಸ್ಲಾ6ರಃ ಸವಿತ್ಲಾ ಪ್ರಪಿತ್ಲಾಮಹಃ |
ಯಜ್ಞೂ  ಯಜ್ಞಪತಿಯ�ಜ್ಲಾ' ಯಜ್ಞಾ್ಲಾಂಗೋೂ  ಯಜ್ಞವ್ಲಾಹನಃ || 104 ||

ಯಜ್ಞರ್ಭುೃದ್ ಯಜ್ಞಕೃದ್ ಯಜ್ಞ  ಯಜ್ಞರ್ಭುುಕ್ ಯಜ್ಞಸ್ಲಾಧನಃ |
ಯಜ್ಞಾ್ಲಾಂತಕೃದ್ ಯಜ್ಞಗುಹ�ಮನ್ನಮನ್ಲಾ್ನದ ಏವ ಚ || 105 ||

ಆತ್ಮಯೋ ನಿಃ ಸ'ಯಂಜ್ಲಾತ್ರೂ  ವೇFಖ್ಲಾನಃ ಸ್ಲಾಮಗ್ಲಾಯನಃ |
ದೇ ವಕಿ ನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಲಾ~ ಕ್ಷತಿ ಶಃ ಪ್ಲಾಪನ್ಲಾಶನಃ || 106 ||

ಶಂಖರ್ಭುೃನ್ನಂದಕಿ  ಚಕಿ್ರ  ಶ್ಲಾರಂಗಧನ್ಲಾ' ಗದ್ಲಾಧರಃ |
ರಥ್ಲಾಂಗಪ್ಲಾಣಿರಕ್ಷೂ ರ್ಭು�ಃ ಸವ�ಪ್ರಹರಣ್ಲಾಯುಧಃ || 107 ||

ಶಿ್ರ  ಸವ�ಪ್ರಹರಣ್ಲಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ವನಮ್ಲಾಲಿ  ಗದ್ವಿ  ಶ್ಲಾರಂಗೀ  ಶಂಖೀ  ಚಕಿ್ರ  ಚ ನಂದಕಿ  |
ಶಿ್ರ ಮ್ಲಾನ್ಲಾ್ನರ್ಲಾಯಣೋೂ  ವಿಷುವ್ಲಾ�ಸುದೇ ವೇ@ ಽಭಿರಕ್ಷತು || 108 ||

ಶಿ್ರ  ವ್ಲಾಸುದೇ ವೇ@ ಽಭಿರಕ್ಷತು ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಉತ'ರ ಭಾಗಂ

ಫಲಶು�ತಿಃ
ಇತಿ ದಂ ಕಿ ತ�ನಿ ಯಸ� ಕ್ಸ ಶವಸ� ಮಹ್ಲಾತ್ಮನಃ |
ನ್ಲಾಮ್ಲಾ್ನಂ ಸಹಸ್ರಂ ದ್ವಿವ್ಲಾ�ನ್ಲಾಮಶೇ ಷೇ ರ್ಣ ಪ್ರಕಿ ತಿ�ತಮ್| || 1 ||

ಯ ಇದಂ ಶೃರ್ಣುಯ್ಲಾನಿ್ನತ�ಂ ಯಶ್ಲಾ್ಚಪಿ ಪರಿಕಿ ತ�ಯೇ ತ್||
ನ್ಲಾಶುರ್ಭುಂ ಪ್ಲಾ್ರಪು[ಯ್ಲಾತ್ ಕಿಂರ್ಚಿತ್ರೂ1 ಽಮುತ್ರ್ರ ಹ ಚ ಮ್ಲಾನವಃ || 2 ||
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ವೇ ದ್ಲಾಂತಗೋೂ  ರ್ಬಾ್ಲಾ್ರಹ್ಮರ್ಣಃ ಸ್ಲಾ�ತ್ ಕ್ಷತಿ್ರಯೋ  ವಿಜಯಿ  ರ್ಭುವೇ ತ್ |
ವೇFಶೇೂ�  ಧನಸಮೃದJಃ ಸ್ಲಾ�ತ್ ಶೂದ್ರಃ ಸುಖಮವ್ಲಾಪು[ಯ್ಲಾತ್ || 3 ||

ಧಮ್ಲಾ�ಥಿ � ಪ್ಲಾ್ರಪು[ಯ್ಲಾದJಮ�ಮಥ್ಲಾ�ಥಿ � ಚ್ಲಾಥ�ಮ್ಲಾಪು[ಯ್ಲಾತ್ |
ಕ್ಲಾಮ್ಲಾನವ್ಲಾಪು[ಯ್ಲಾತ್ ಕ್ಲಾಮಿ  ಪ್ರಜ್ಲಾಥಿ � ಪ್ಲಾ್ರಪು[ಯ್ಲಾತ್ಪ್ರಜ್ಲಾಮ್| || 4 ||

ರ್ಭುಕಿ6ಮ್ಲಾನ್ ಯಃ ಸದೇೂ ತ್ಲಾ_ಯ ಶುರ್ಚಿಸ6ದ²ತಮ್ಲಾನಸಃ |
ಸಹಸ್ರಂ ವ್ಲಾಸುದೇ ವಸ� ನ್ಲಾಮ್ಲಾ್ನಮೇ ತತ್ ಪ್ರಕಿ ತ�ಯೇ ತ್ || 5 ||

ಯಶಃ ಪ್ಲಾ್ರಪೋ@್ನ ತಿ ವಿಪುಲಂ ಜ್ಞಾ್ಲಾತಿಪ್ಲಾ್ರಧ್ಲಾನ�ಮೇ ವ ಚ |
ಅಚಲ್ಲಾಂ ಶಿ್ರಯಮ್ಲಾಪೋ@್ನ ತಿ ಶೇ್ರ ಯಃ ಪ್ಲಾ್ರಪೋ@್ನ ತ�ನುತ6ಮಮ್| || 6 ||

ನ ರ್ಭುಯಂ ಕ'ರ್ಚಿದ್ಲಾಪೋ@್ನ ತಿ ವಿ ಯ�ಂ ತ್ರ ಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ |
ರ್ಭುವತ�ರೇೂ ಗೋೂ  ದು�ತಿಮ್ಲಾನ್ ಬಲರೂಪ ಗುಣ್ಲಾನಿ'ತಃ || 7 ||

ರೇೂ ಗ್ಲಾತ್ರೂ � ಮುಚ�ತ್ರ  ರೇೂ ಗ್ಲಾದ್ಬದೇೂJ  ಮುರ್ಚೇ� ತ ಬಂಧನ್ಲಾತ್ |
ರ್ಭುಯ್ಲಾನು್ಮರ್ಚೇ� ತ ಭಿ ತಸು6 ಮುರ್ಚೇ� ತ್ಲಾಪನ್ನ ಆಪದಃ || 8 ||

ದುಗ್ಲಾ�ರ್ಣ�ತಿತರತ್ಲಾ�ಶು ಪುರುಷಃ ಪುರುಷೇೂ ತ6ಮಮ್ |
ಸು6ವನ್ಲಾ್ನಮಸಹಸ್ಮೈ್ರ ರ್ಣ ನಿತ�ಂ ರ್ಭುಕಿ6ಸಮನಿ'ತಃ || 9 ||

ವ್ಲಾಸುದೇ ವ್ಲಾಶ್ರಯೋ  ಮತ್ರೂ� � ವ್ಲಾಸುದೇ ವಪರ್ಲಾಯರ್ಣಃ |
ಸವ�ಪ್ಲಾಪವಿಶುದ್ಲಾJತ್ಲಾ್ಮ ಯ್ಲಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ಲಾತನಮ್| || 10 ||

ನ ವ್ಲಾಸುದೇ ವ ರ್ಭುಕ್ಲಾ6ನ್ಲಾಮಶುರ್ಭುಂ ವಿದ�ತ್ರ  ಕ'ರ್ಚಿತ್ |
ಜನ್ಮಮೃತು�ಜರ್ಲಾವ್ಲಾ�ಧಿರ್ಭುಯಂ ನೇFವೇ@ ಪಜ್ಲಾಯತ್ರ  || 11 ||

ಇಮಂ ಸ6ವಮಧಿ ಯ್ಲಾನಃ ಶ್ರದ್ಲಾJರ್ಭುಕಿ6ಸಮನಿ'ತಃ |
ಯುಜ್ಯ� ತ್ಲಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಷ್ಯಾ್ಲಾಂತಿ ಶಿ್ರ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕಿ ತಿ�ಭಿಃ || 12 ||

ನ ಕ್ಸೂ್ರ ಧೋೂ  ನ ಚ ಮ್ಲಾತ1ಯ�ಂ ನ ಲೋೂ ಭೈೂ  ನ್ಲಾಶುಭ್ಲಾಮತಿಃ |
ರ್ಭುವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಲಾ�ನ್ಲಾಂ ರ್ಭುಕ್ಲಾ6ನ್ಲಾಂ ಪುರುಷೇೂ ತ6ಮೇ  || 13 ||

ದ �ೌಃ ಸಚಂದ್ಲಾ್ರಕ�ನಕ್ಷತ್ಲಾ್ರ ಖಂ ದ್ವಿಶೇೂ  ರ್ಭುೂಮ�ಹೇೂ ದಧಿಃ |
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ವ್ಲಾಸುದೇ ವಸ� ವಿ ಯೇ �ರ್ಣ ವಿಧೃತ್ಲಾನಿ ಮಹ್ಲಾತ್ಮನಃ || 14 ||

ಸಸುರ್ಲಾಸುರಗಂಧವ�ಂ ಸಯಕ್ಷೂ ರಗರ್ಲಾಕ್ಷಸಂ |
ಜಗದ'ಶೇ  ವತ�ತ್ರ ದಂ ಕೃಷಸ� ಸ ಚರ್ಲಾಚರಮ್| || 15 ||

ಇಂದ್ವಿ್ರಯ್ಲಾಣಿ ಮನೇೂ ಬುದ್ವಿJಃ ಸತ6್ವಂ ತ್ರ ಜ್ಯೂ  ಬಲಂ ಧೃತಿಃ |
ವ್ಲಾಸುದೇ ವ್ಲಾತ್ಮಕ್ಲಾನ್ಲಾ�ಹುಃ, ಕ್ಷ ತ್ರಂ ಕ್ಷ ತ್ರಜ್ಞ ಏವ ಚ || 16 ||

ಸವ್ಲಾ�ಗಮ್ಲಾನ್ಲಾಮ್ಲಾಚ್ಲಾರಃ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಿಕಲ¡ತ್ರ  |
ಆಚರಪ್ರರ್ಭುವೇ@  ಧಮೋ � ಧಮ�ಸ� ಪ್ರರ್ಭುುರಚು�ತಃ || 17 ||

ಋಷಯಃ ಪಿತರೇೂ  ದೇ ವ್ಲಾ ಮಹ್ಲಾರ್ಭುೂತ್ಲಾನಿ ಧ್ಲಾತವಃ |
ಜಂಗಮ್ಲಾಜಂಗಮಂ ರ್ಚೇ ದಂ ಜಗನ್ಲಾ್ನರ್ಲಾಯಣೋೂ ದjವಂ || 18 ||

ಯೋ ಗೋೂ ಜ್ಞಾ್ಲಾನಂ ತಥ್ಲಾ ಸ್ಲಾಂಖ�ಂ ವಿದ್ಲಾ�ಃ ಶಿಲ್ಲಾ¡ದ್ವಿಕಮ� ಚ |
ವೇ ದ್ಲಾಃ ಶ್ಲಾಸ್ಲಾ(ಣಿ ವಿಜ್ಞಾ್ಲಾನಮೇ ತತ1ವ�ಂ ಜನ್ಲಾದ�ನ್ಲಾತ್ || 19 ||

ಏಕ್ಸೂ  ವಿಷುಮ�ಹದೂjತಂ ಪೃಥಗೂjತ್ಲಾನ�ನೇ ಕಶಃ |
ತಿ್ರ ಂಲೋೂ ಕ್ಲಾನ್ಲಾ'£ಪ� ರ್ಭುೂತ್ಲಾತ್ಲಾ್ಮ ರ್ಭುುಂಕ್ಸ6  ವಿಶ'ರ್ಭುುಗವ�ಯಃ || 20 ||

ಇಮಂ ಸ6ವಂ ರ್ಭುಗವತ್ರೂ  ವಿಷೇೂ ವ್ಲಾ��ಸ್ಮೈ ನ ಕಿ ತಿ�ತಂ |
ಪಠೇ ದ� ಇರ್ಚೇ್ಚ ತು¡ರುಷಃ ಶೇ್ರ ಯಃ ಪ್ಲಾ್ರಪು¾ಂ ಸುಖ್ಲಾನಿ ಚ || 21 ||

ವಿಶೇ' ಶ'ರಮಜಂ ದೇ ವಂ ಜಗತಃ ಪ್ರರ್ಭುುಮವ�ಯಮ್|
ರ್ಭುಜಂತಿ ಯೇ  ಪುಷ�ರ್ಲಾಕ್ಷಂ ನ ತ್ರ  ಯ್ಲಾಂತಿ ಪರ್ಲಾರ್ಭುವಂ || 22 ||

ನ ತ್ರ  ಯ್ಲಾಂತಿ ಪರ್ಲಾರ್ಭುವಂ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಅಜು�ನ ಉವಾಚ
ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶ್ಲಾಲ್ಲಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನ್ಲಾರ್ಭು ಸುರೇೂ ತ6ಮ |
ರ್ಭುಕ್ಲಾ6ನ್ಲಾ ಮನುರಕ್ಲಾ6ನ್ಲಾಂ ತ್ಲಾ್ರತ್ಲಾ ರ್ಭುವ ಜನ್ಲಾದ�ನ || 23 ||

ಶ್ರ�ೀಭಗವಾನುವಾಚ
ಯೋ  ಮ್ಲಾಂ ನ್ಲಾಮಸಹಸ್ಮೈ್ರ ರ್ಣ ಸ್ಮೈೂ6 ತುಮಿಚ¬ತಿ ಪ್ಲಾಂಡವ |
ಸ್ಮೈೂ ಽಹಮೇ ಕ್ಸ ನ ಶೇೂ� ಕ್ಸ ನ ಸು6ತ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ || 24 ||
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ಸು6ತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ವಾ�ಸ ಉವಾಚ
ವ್ಲಾಸನ್ಲಾದ್ಲಾ'ಸುದೇ ವಸ� ವ್ಲಾಸಿತಂ ರ್ಭುುವನತ್ರಯಮ್ |
ಸವ�ರ್ಭುೂತನಿವ್ಲಾಸ್ಮೈೂ ಽಸಿ ವ್ಲಾಸುದೇ ವ ನಮೋ ಽಸು6 ತ್ರ  || 25 ||

ಶಿ್ರ ವ್ಲಾಸುದೇ ವ ನಮೋ ಸು6ತ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಪಾರ್ವ�ತು�ವಾಚ
ಕ್ಸ ನೇೂ ಪ್ಲಾಯೇ ನ ಲಘುನ್ಲಾ ವಿಷೇೂ ನ್ಲಾ�ಮಸಹಸ್ರಕಂ |
ಪಠ�ತ್ರ  ಪಂಡಿತ್ರFನಿ�ತ�ಂ ಶೇೂ್ರ ತುಮಿಚ್ಲಾ¬ಮ�ಹಂ ಪ್ರಭೈೂ  || 26 ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಶಿ್ರ ರ್ಲಾಮ ರ್ಲಾಮ ರ್ಲಾಮೇ ತಿ ರಮೇ  ರ್ಲಾಮೇ  ಮನೇೂ ರಮೇ  |
ಸಹಸ್ರನ್ಲಾಮ ತತು6ಲ�ಂ ರ್ಲಾಮನ್ಲಾಮ ವರ್ಲಾನನೇ  || 27 ||

ಶಿ್ರ ರ್ಲಾಮ ನ್ಲಾಮ ವರ್ಲಾನನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಬ�ಹ್ಮ&್ಮೀವಾಚ
ನಮೋ ಽಸ6್ವನಂತ್ಲಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂತ�ಯೇ  ಸಹಸ್ರಪ್ಲಾದ್ಲಾಕ್ಷಶಿರೇೂ ರುರ್ಬಾ್ಲಾಹವೇ  |
ಸಹಸ್ರನ್ಲಾಮೇ್ನ  ಪುರುಷ್ಲಾಯ ಶ್ಲಾಶ'ತ್ರ  ಸಹಸ್ರಕ್ಸೂ ಟಿ  ಯುಗಧ್ಲಾರಿಣೋ  ನಮಃ || 28 
||

ಶಿ್ರ  ಸಹಸ್ರಕ್ಸೂ ಟಿ  ಯುಗಧ್ಲಾರಿಣೋ  ನಮ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ
ಯತ್ರ ಯೋ ಗೋ ಶ'ರಃ ಕೃಷೇೂ  ಯತ್ರ ಪ್ಲಾರ್ಥೇೂ � ಧನುಧ�ರಃ |
ತತ್ರ ಶಿ್ರ ವಿ�ಜಯೋ  ರ್ಭುೂತಿಧು್ರ�ವ್ಲಾ ನಿ ತಿಮ�ತಿಮ�ಮ || 29 ||

ಶ್ರ�ೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ
ಅನನ್ಲಾ�ಶಿ್ಚಂತಯಂತ್ರೂ  ಮ್ಲಾಂ ಯೇ  ಜನ್ಲಾಃ ಪಯು�ಪ್ಲಾಸತ್ರ  |
ತ್ರ ಷ್ಲಾಂ ನಿತ್ಲಾ�ಭಿಯುಕ್ಲಾ6ನ್ಲಾಂ ಯೋ ಗಕ್ಷ ಮಂ ವಹ್ಲಾಮ�ಹಮ್| || 30 ||

ಪರಿತ್ಲಾ್ರಣ್ಲಾಯ ಸ್ಲಾಧೂನ್ಲಾಂ ವಿನ್ಲಾಶ್ಲಾಯ ಚ ದುಷ�ೃತ್ಲಾಮ್| |
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ಧಮ�ಸಂಸ್ಲಾ_ಪನ್ಲಾಥ್ಲಾ�ಯ ಸಂರ್ಭುವ್ಲಾಮಿ ಯುಗೋ  ಯುಗೋ  || 31 ||

ಆತ್ಲಾ�ಃ ವಿಷಣ್ಲಾಃ ಶಿಥಿಲ್ಲಾಶ್ಚ ಭಿ ತ್ಲಾಃ ಘ್ನ# ರೇ ಷು ಚ ವ್ಲಾ�ಧಿಷು ವತ�ಮ್ಲಾನ್ಲಾಃ |
ಸಂಕಿ ತ�� ನ್ಲಾರ್ಲಾಯರ್ಣಶಬ್ದಮ್ಲಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ6ದುಃಖ್ಲಾಃ ಸುಖೀನೇೂ  ರ್ಭುವಂತಿ || 32 
||

ಕ್ಲಾಯೇ ನ ವ್ಲಾಚ್ಲಾ ಮನಸ್ಮೈ ಂದ್ವಿ್ರಯೇFವ್ಲಾ� ಬುದ್ಲಾJ£ತ್ಮನ್ಲಾ ವ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತ್ರ ಃ ಸ'ಭ್ಲಾವ್ಲಾತ್ |
ಕರೇೂ ಮಿ ಯದ�ತ1ಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈP ನ್ಲಾರ್ಲಾಯಣ್ಲಾಯೇ ತಿ ಸಮಪ�ಯ್ಲಾಮಿ || 33 ||

ಯದಕ್ಷರ ಪದರ್ಭು್ರಷ~ಂ ಮ್ಲಾತ್ಲಾ್ರಹಿ ನಂ ತು ಯದjವೇ ತ್
ತಥ1ವ�ಂ ಕ್ಷಮ�ತ್ಲಾಂ ದೇ ವ ನ್ಲಾರ್ಲಾಯರ್ಣ ನಮೋ ಽಸು6 ತ್ರ  |
ವಿಸಗ� ಬೀಂದು ಮ್ಲಾತ್ಲಾ್ರಣಿ ಪದಪ್ಲಾದ್ಲಾಕ್ಷರ್ಲಾಣಿ ಚ
ನೂ�ನ್ಲಾನಿ ಚ್ಲಾತಿರಿಕ್ಲಾ6ನಿ ಕ್ಷಮಸ' ಪುರುಷೇೂ ತ6ಮಃ ||
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