॥ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಸಹಸರನಾಮಸ ್ತೀತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಗಣ ೀಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನ ಪರಬ್ರಹಮಣ ೀ ನಮಃ ॥
ಅಥ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನ ಸಹಸರನಾಮ ಸ ್ತೀತ್ರಮ್ ॥
ಕ ೈಲಾಸಶ್ಖರ ೀ ರಮ್ಯೀ ಮುಕಾತಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಡಪ ೀ ।
ರಕ್ತಸಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ಪರಮಥ ೈಃ ಪರಿವಾರಿತ್ಮ್ ॥ 1॥
ಬ್ದಾಧಂಜಲಿಪುಟಾ ಭ್ತ್ಾಾ ಪಪರಚ್ಛ ವಿನಯಾನ್ವಾತ್ಾ ।
ಭತ್ಾಶರಂ ಸರ್ಶಧಮಶಜ್ಞಂ ಪಾರ್ಶತೀ ಪರಮ್ೀರ್ಾರಮ್ ॥ 2॥
ಪಾರ್ಶತೀ -ಯತ್ ತ್ಾಯೀಕ್ತಂ ಜಗನಾಾಥ ಸುಭುರರ್ಂ ಕ್ ೀಮಮಿಚ್ಛತ್ಾಮ್ ।
ಸೌದರ್ಶನಂ ರುತ್ ೀ ಶಾಸರಂ ನಾಸತಚಾನಯದಿತ ಪರಭ ್ೀ ॥ 3॥
ತ್ತ್ರ ಕಾಚಿತ್ ವಿರ್ಕ್ಾಸಿ ತ್ಮಥಶಂ ಪರತ ಮ್ೀ ಪರಭ ್ೀ ।
ಏರ್ಮುಕ್ತಸತವಹಿಬ್ುಶದಧ್ಯಃ ಪಾರ್ಶತೀಂ ಪರತ್ುಯವಾಚ್ ತ್ಾಮ್ ॥ 4॥
ಅಹಿಬ್ುಶದಧ್ಯ -ಸಂರ್ಯೀ ಯದಿ ತ್ ೀ ತ್ತ್ರ ತ್ಂ ಬ್್ರಹಿ ತ್ಾಂ ರ್ರಾನನ ೀ ।
ಇತ್ ಯೀರ್ಮುಕಾತ ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಶ ೀನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ॥ 5॥
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ಪುನಃ ಪ್ರೀವಾಚ್ ಸರ್ಶಜ್ಞಂ ಜ್ಞಾನಮುದಾರಧರಂ ಪತಮ್ ॥
ಪಾರ್ಶತ್ುಯವಾಚ್ -ಲ ್ೀಕ ೀ ಸೌದರ್ಶನಂ ಮಂತ್ರಂ ಯಂತ್ರಂತ್ತ್ತತ್ ಪರಯೀಗರ್ತ್ ॥ 6॥
ಸರ್ಶಂ ವಿಜ್ಞಾತ್ುಮಭಯತ್ರ ಯಥಾರ್ತ್ ಸಮನುಷ್ಠಿತ್ುಮ್ ।
ಅತವ ೀಲಮರ್ಕಾತನಾಂ ತ್ಂ ಮಾಗಶಂ ಭೃರ್ಮಿೀಛ್ಾತಮ್ ॥ 7॥
ಕ ್ೀ ಮಾಗಶಃ ಕಾ ಕ್ಥಿಸ ತೀಷಾಮ್ ಕಾಯಶಸದಿಧಃ ಕ್ಥಂ ಭವ ೀತ್ ।
ಏತ್ನ ೇ ಬ್್ರಹಿ ಲ ್ೀಕ ೀರ್ ತ್ಾದನಯಃ ಕ ್ೀ ರ್ದ ೀತ್ಮುಮ್ ॥ 8॥
ಈರ್ಾರ ಉವಾಚ್ -ಅಹಂ ತ್ ೀ ಕ್ಥಯಿಶಾಯಮಿ ಸರ್ಶ ಸದಿಧಕ್ರಂ ರ್ುಭಮ್ ।
ಅನಾಯಾಸ ೀನ ಯಜಜಪಾತವ ನರಸಿದಿಧಮವಾಪುಾಯಾತ್ ॥ 9॥
ತ್ರ್ಚ ಸೌದರ್ಶನಂ ದಿರ್ಯಂ ಗುಹಯಂ ನಾಮಸಹಸರಕ್ಮ್ ।
ನ್ವಯಮಾತ್ ಪಠತ್ಾಂ ನೄಣಾಂ ಚಿಂತತ್ಾಥಶ ಪರದಾಯಕ್ಮ್ ॥ 10॥
ತ್ಸಯ ನಾಮಸಹಸರಸಯ ಸ ್ೀಽಹಮ್ೀರ್ ಋಷ್ಠಃ ಸೃತ್ಃ ।
ಛಂದ ್ೀನುಷ್ುುಪ್ ದ ೀರ್ತ್ಾ ತ್ು ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸುದರ್ಶನಃ ॥ 11॥
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹಿರೀಂ ತ್ು ರ್ಕ್ತತಸಾಿ ಕ್ತ್ೀಂ ಕ್ತೀಲಕ್ಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ।
ಸಮಸಾತಭೀಷ್ು ಸಧಯಥ ೀಶ ವಿನ್ವಯೀಗ ಉದಾಹೃತ್ಃ ॥ 12॥
ರ್ಂಖಂ ಚ್ಕ್ರಂ ಚ್ ಚಾಪಾದಿ ಧ್ಾಯನಮಸಯ ಸಮಿೀರಿತ್ಮ್ ॥
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ಧ್ಾಯನಂ -ರ್ಂಖಂ ಚ್ಕ್ರಂ ಚ್ ಚಾಪಂ ಪರರ್ುಮಸಮಿರ್ುಂ ರ್ೂಲ ಪಾಶಾಂಕ್ುಶಾಬ್ಜಮ್
ಬಭಾರಣಂ ರ್ಜರಖ ೀಟೌ ಹಲ ಮುಸಲ ಗದಾ ಕ್ುಂದಮತ್ುಯಗರ ದಂಷ್ರಮ್ ।
ಜಾಾಲಾ ಕ ೀರ್ಂ ತರನ ೀತ್ರಂ ಜಾಲ ದಲನನ್ವಭಂ ಹಾರ ಕ ೀಯ್ರ ಭ್ಷ್ಮ್
ಧ್ಾಯಯೀತ್ ಷ್ಟ ್ಕೀಣ ಸಂಸಿಂ ಸಕ್ಲ ರಿಪುಜನ ಪಾರಣ ಸಂಹಾರಿ ಚ್ಕ್ರಮ್ ॥
॥ ಹರಿಃ Oಮ್ ॥
ಶ್ರೀಚ್ಕ್ರಃ ಶ್ರೀಕ್ರಃ ಶ್ರೀರ್ಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ುಣಃ ಶ್ರೀವಿಭಾರ್ನಃ ।
ಶ್ರೀಮದಾಂತ್ಯ ಹರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀರ್ತ್ಿಕ್ೃತ್ ಲಕ್ಷಣಃ ॥ 1॥
ಶ್ರೀನ್ವಧಃ ಶ್ರೀರ್ರಃ ಸರಗಿಾೀ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ರಪೂಜಿತ್ಃ ।
ಶ್ರೀರತ್ಃ ಶ್ರೀವಿಭುಃ ಸಂಧುಕ್ನಾಯಪತಃ ಅಧ್ ್ೀಕ್ಷಜಃ ॥ 2॥
ಅಚ್ುಯತ್ಶಾಚಂಬ್ುಜಗಿರೀರ್ಃ ಸಹಸಾರರಃ ಸನಾತ್ನಃ ।
ಸಮಚಿಶತ್ ್ೀ ವ ೀದಮ್ತಶಃ ಸಮತೀತ್ ಸುರಾಗರಜಃ ॥ 3॥
ಷ್ಟ ್ಕೀಣ ಮಧಯಗ ್ೀ ವಿೀರಃ ಸರ್ಶಗ ್ೀಽಷ್ುಭುಜಃ ಪರಭುಃ ।
ಚ್ಂಡವ ೀಗ ್ೀ ಭೀಮರರ್ಃ ಶ್ಪಿವಿಷಾುಚಿಶತ್ ್ೀ ಹರಿಃ ॥ 4॥
ಶಾರ್ಾತ್ಃ ಸಕ್ಲಃ ಶಾಯಮಃ ಶಾಯಮಲಃ ರ್ಕ್ಟಾಥಶನಃ ।
ದ ೈತ್ಾಯರಿಃ ಶಾರದಸಕಂಧಃ ಸಕ್ಟಾಕ್ಷಃ ಶ್ರಿೀಷ್ಗಃ ॥ 5॥
ರ್ರಪಾರಿಭಶಕ್ತರ್ರ್ಯಃ ರ್ಶಾಂಕ ್ೀ ವಾಮನ ್ೀರ್ಯಯಃ ।
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ರ್ರ್ಥಿೀವಾರಿಜಃ ಕ್ಂಜಲ ್ೀಚ್ನ ್ೀ ರ್ಸುಧ್ಾದಿಪಃ ॥ 6॥
ರ್ರ ೀಣ ್ಯೀ ವಾಹನ ್ೀಽನಂತ್ಃ ಚ್ಕ್ರಪಾಣಿಗಶದಾಗರಜಃ ।
ಗಭೀರ ್ೀ ಗ ್ೀಲಕಾಧೀಶ ೂೀ ಗದಾಪಣಿಸುಿಲ ್ೀಚ್ನಃ ॥ 7॥
ಸಹಸಾರಕ್ಷಃ ಚ್ತ್ುರ್ಾಶಹುಃ ರ್ಂಖಚ್ಕ್ರ ಗದಾಧರಃ ।
ಭೀಷ್ಣ ್ೀ ಭೀತದ ್ೀ ಭದ ್ರೀ ಭೀಮಾಭೀಷ್ು ಫಲಪರದಃ ॥ 8॥
ಭೀಮಾಚಿಶತ್ ್ೀ ಭೀಮಸ ೀನ ್ೀ ಭಾನುರ್ಂರ್ ಪರಕಾರ್ಕ್ಃ ।
ಪರಹಾ್ದರ್ರದಃ ರ್ಾಲಲ ್ೀಚ್ನ ್ೀ ಲ ್ೀಕ್ಪೂಜಿತ್ಃ ॥ 9॥
ಉತ್ತರಾಮಾನದ ್ೀ ಮಾನ್ವೀ ಮಾನವಾಭೀಷ್ು ಸದಿಧ ದಃ ।
ಭಕ್ತಪಾಲಃ ಪಾಪಹಾರಿೀ ಬ್ಲದ ್ೀ ದಹನಧವಜಃ ॥ 10॥
ಕ್ರಿೀರ್ಃ ಕ್ನಕ ್ೀ ದಾತ್ಾ ಕಾಮಪಾಲ ಪುರಾತ್ನಃ ।
ಅಕ್್ರರಃ ಕ್್ರರಜನಕ್ಃ ಕ್್ರರದಂಷ್ರಃ ಕ್ುಲಾದಿಪಃ ॥ 11॥
ಕ್್ರರಕ್ಮಾಶ ಕ್್ರರರ್ಪಿ ಕ್್ರರಹಾರಿೀ ಕ್ುಶ ೀರ್ಯಃ ।
ಮಂದರ ್ೀ ಮಾನ್ವನ್ವೀಕಾಂತ್ ್ೀ ಮಧುಹಾ ಮಾಧರ್ಪಿರಯಃ ॥ 12॥
ಸುಪರತ್ಪತ ಸಾಣಶರ್ಪಿೀ ರ್ಾಣಾಸುರ ಭುಜಾಂತ್ಕ್ೃತ್ ।
ಧರಾಧರ ್ೀ ದಾನವಾರಿದಶನುಜ ೀಂದಾರರಿ ಪೂಜಿತ್ಃ ॥ 13॥
ಭಾಗಯಪರದ ್ೀ ಮಹಾಸತ್ ್ತವೀ ವಿಶಾಾತ್ಾಮ ವಿಗತ್ಜಾರಃ ।
ಸುರಾಚಾಯಾಶಚಿಶತ್ ್ೀ ರ್ಶ ೂಯೀ ವಾಸುದ ೀವೀ ರ್ಸುಪರದಃ ॥ 14॥
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ಪರಣತ್ಾತಶಹರಃ ಶ ರೀಷ್ುಃ ರ್ರಣಯಃ ಪಾಪನಾರ್ನಃ ।
ಪಾರ್ಕ ್ೀ ವಾರಣಾದಿರೀಶ ೂೀ ವ ೈಕ್ುಂಠ ್ೀ ವಿಗತ್ಕ್ಲಮಷ್ಃ ॥ 15॥
ರ್ಜರದಂಷ ್ರೀ ರ್ಜರನಖ ್ೀ ವಾಯುರ್ಪಿೀ ನ್ವರಾರ್ರಯಃ ।
ನ್ವರಿೀಹ ್ೀ ನ್ವಸಪೃಹ ್ೀ ನ್ವತ್ ್ಯೀ ನ್ವೀತಜ್ಞ ್ೀ ನ್ವೀತಪಾರ್ನಃ ॥ 16॥
ನ್ವೀರ್ಪ್ೀ ನಾರದನುತ್ ್ೀ ನಕ್ುಲಾಚ್ಲ ವಾಸಕ್ೃತ್ ।
ನ್ವತ್ಾಯನಂದ ್ೀ ಬ್ೃಹದಾಾನುಃ ಬ್ೃಹದಿೀರ್ಃ ಪುರಾತ್ನಃ ॥ 17॥
ನ್ವಧನಾಮಧಪ್ೀಽನಂದ ್ೀ ನರಕಾಣಶರ್ ತ್ಾರಕ್ಃ ।
ಅಗಾಧ್ ್ೀಽವಿರಲ ್ೀ ಮತ್ ್ಯೀಶ ಜಾಾಲಾಕ ೀರ್ಃ ಕ್ಕಾಚಿಚಶತ್ಃ ॥ 18॥
ತ್ರುಣಸತನುಕ್ೃತ್ ಭಕ್ತಃ ಪರಮಃ ಚಿತ್ತಸಂಭರ್ಃ ।
ಚಿಂತ್ಯಸಿತ್ಾನ್ವಧಃ ಸಾಗರಸಚದಾನಂದಃ ಶ್ರ್ಪಿರಯಃ ॥ 19॥
ಶ್ನುುಮಾರರ್ುತ್ಮಖಃ ಶಾತ್ಕ್ುಂಭ ನ್ವಭಪರಭಃ ।
ಭ ್ೀಕಾತರುಣ ೀಶ ೂೀ ಬ್ಲವಾನ್ ರ್ಾಲಗರಹ ನ್ವವಾರಕ್ಃ ॥ 20॥
ಸವಾಶರಿಷ್ು ಪರರ್ಮನ ್ೀ ಮಹಾಭಯ ನ್ವವಾರಕ್ಃ ।
ಬ್ಂಧುಃ ಸುಬ್ಂಧುಃ ಸುಪಿರೀತ್ಸಿಂತ್ುಷ್ುಸುಿರಸನುಾತ್ಃ ॥ 21॥
ಬೀಜಕ ೀಶ ೂಯೀ ಬ್ಕ ್ೀ ಭಾನುಃ ಅಮಿತ್ಾಚಿಶಪಾಶಂಪತಃ ।
ಸುಯಜ್ಞ ್ೀ ಜ ್ಯೀತಷ್ಶಾುಂತ್ ್ೀ ವಿರ್ಪಾಕ್ಷಃ ಸುರ ೀರ್ಾರಃ ॥ 22॥
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ರ್ಹಿಾಪಾರಕಾರ ಸಂವಿೀತ್ ್ೀ ರಕ್ತಗಭಶಃ ಪರಭಾಕ್ರಃ ।
ಸುಶ್ೀಲಃ ಸುಭಗಃ ಸಾಕ್ಷಃ ಸುಮುಖಃ ಸುಖದಃ ಸುಖೀ ॥ 23॥
ಮಹಾಸುರಃ ಶ್ರಚ ಛೀತ್ಾ ಪಾಕ್ಶಾಸನ ರ್ಂದಿತ್ಃ ।
ರ್ತ್ಮ್ತಶ ಸಹಸಾರರ ್ೀ ಹಿರಣಯ ಜ ್ಯೀತರರ್ಯಯಃ ॥ 24॥
ಮಂಡಲಿೀ ಮಂಡಲಾಕಾರಃ ಚ್ಂದರಸ್ಯಾಶಗಿಾ ಲ ್ೀಚ್ನಃ ।
ಪರಭಂಜನಃ ತೀಕ್ಷ್ಣಧ್ಾರಃ ಪರಶಾಂತ್ಃ ಶಾರದಪಿರಯಃ ॥ 25॥
ಭಕ್ತಪಿರಯೀ ಬ್ಲಿಹರ ್ೀ ಲಾರ್ಣ ್ಯೀಲಕ್ಷಣಪಿರಯಃ ।
ವಿಮಲ ್ೀ ದುಲಶಭಸ ್ಿೀಮಯಸುಿಲಭ ್ೀ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ ॥ 26॥
ಜಿತ್ಮನುಯಃ ಜಿತ್ಾರಾತಃ ಮಹಾಕ್ ್ೀ ಭೃಗುಪೂಜಿತ್ಃ ।
ತ್ತ್ತವರ್ಪಃ ತ್ತ್ತವವ ೀದಿಃ ಸರ್ಶತ್ತ್ಾ ಪರತಷ್ಠಿತ್ಃ ॥27॥
ಭಾರ್ಜ್ಞ ್ೀ ಬ್ಂಧುಜನಕ ್ೀ ದಿೀನಬ್ಂಧುಃ ಪುರಾಣವಿತ್ ।
ರ್ಸ ರೀಶ ೂೀ ನ್ವಮಶತ್ ್ೀ ನ ೀತ್ಾ ನರ ್ೀ ನಾನಾಸುರಪಿರಯಃ ॥ 28॥
ನಾಭಚ್ಕ ್ರೀ ನತ್ಾಮಿತ್ ್ರೀ ನಧೀರ್ ಕ್ರಪೂಜಿತ್ಃ ।
ದಮನಃ ಕಾಲಿಕ್ಃ ಕ್ಮಿೀಶ ಕಾಂತ್ಃ ಕಾಲಾಥಶನಃ ಕ್ವಿಃ ॥ 29॥
ರ್ಸುಂಧರ ್ೀ ವಾಯುವ ೀಗ ್ೀ ರ್ರಾಹ ್ೀ ರ್ರುಣಾಲಯಃ ।
ಕ್ಮನ್ವೀಯಕ್ೃತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ಮಲಾಸನ ಸ ೀವಿತ್ಃ ।
ಕ್ೃಪಾಲುಃ ಕ್ಪಿಲಃ ಕಾಮಿೀ ಕಾಮಿತ್ಾಥಶ ಪರದಾಯಕ್ಃ ॥ 30॥
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ಧಮಶಸ ೀತ್ುಧಶಮಶಪಾಲ ್ೀ ಧಮಿೀಶ ಧಮಶಮಯಃ ಪರಃ ।
ಜಾಾಲಾಜಿಮಹಃ ಶ್ಖಾಮೌಳೀಃ ಸುರಕಾಯಶ ಪರರ್ತ್ಶಕ್ಃ ॥ 31॥
ಕ್ಲಾಧರಃ ಸುರಾರಿಘ್ಾಃ ಕ ್ೀಪಹಾ ಕಾಲರ್ಪದೃಕ್ ।
ದಾತ್ಾಽಽನಂದಮಯೀ ದಿವಯೀ ಬ್ರಹಮರ್ಪಿೀ ಪರಕಾರ್ಕ್ೃತ್ ॥ 32 ।
ಸರ್ಶಯಜ್ಞಮಯೀ ಯಜ್ಞ ್ೀ ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಯಜ್ಞಭಾರ್ನಃ ।
ರ್ಹಿಾಧವಜ ್ೀ ರ್ಹಿಾಸಖ ್ೀ ರ್ಂಜುಳದುರಮ ಮ್ಲಕ್ಃ ॥ 33॥
ದಕ್ಷಹಾ ದಾನಕಾರಿೀ ಚ್ ನರ ್ೀ ನಾರಾಯಣಪಿರಯಃ ।
ದ ೈತ್ಯದಂಡಧರ ್ೀ ದಾಂತ್ಃ ರ್ುಭಾರಂಗಃ ರ್ುಭದಾಯಕ್ಃ ॥ 34॥
ಲ ್ೀಹಿತ್ಾಕ್ ್ೀ ಮಹಾರೌದೌರ ಮಾಯಾರ್ಪಧರಃ ಖಗಃ ।
ಉನಾತ್ ್ೀ ಭಾನುಜಃ ಸಾಂಗ ್ೀ ಮಹಾಚ್ಕ್ರಃ ಪರಾಕ್ರಮಿೀ ॥ 35॥
ಅಗಿಾೀಶ ೂೀಽಗಿಾಮಯಃ ದಾಗಿಾಲ ್ೀಚ್ನ ್ೀಗಿಾ ಸಮಪರಭಃ ।
ಅಗಿಾಮಾನಗಿಾರಸನ ್ೀ ಯುದಧಸ ೀವಿೀ ರವಿಪಿರಯಃ ॥ 36॥
ಆಶ್ರತ್ ಘೌಘ್ ವಿಧವಂಸೀ ನ್ವತ್ಾಯನಂದ ಪರದಾಯಕ್ಃ ।
ಅಸುರಘ್ಾೀ ಮಹಾರ್ಾಹ್ಭೀಶಮಕ್ಮಾಶ ರ್ುಭಪರದಃ ॥ 37॥
ರ್ಶಾಂಕ್ ಪರಣವಾಧ್ಾರಃ ಸಮಸಾಿಶ್ೀ ವಿಷಾಪಹಃ ।
ತ್ಕ ್ೀಶ ವಿತ್ಕ ್ೀಶ ವಿಮಲ ್ೀ ಬಲಕ ್ೀ ರ್ಾದರಾಯಣಃ ॥ 38॥
ಬ್ದಿರಗಾಸಚಕ್ರವಾಳಃ ಷ್ಟ ್ಕೀಣಾಂತ್ಗಶತ್ಸುಖೀಃ ।
ದೃತ್ಧನಾಾ ಶ ೂೀಡಷಾಕ್ ್ೀ ದಿೀಘ್ಶರ್ಾಹ್ದಶರಿೀಮುಖಃ ॥ 39॥
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ಪರಸನ ್ಾೀ ವಾಮಜನಕ ್ೀ ನ್ವಮ್ಾೀ ನ್ವೀತಕ್ರಃ ರ್ುಚಿಃ ।
ನರಭ ೀದಿ ಸಂಹರ್ಪಿೀ ಪುರಾಧೀರ್ಃ ಪುರಂದರಃ ॥ 40॥
ರವಿಸುತತ್ ್ೀ ಯ್ತ್ಪಾಲ ್ೀ ಯುತ್ಪಾರಿಸಿತ್ಾಂಗತಃ ।
ಹೃಷ್ಠಕ ೀಶ ೂೀ ದಿಾತ್ರಮ್ತಶಃ ದಿಾರಷಾುಯುದಭೃತ್ ರ್ರಃ ॥ 41॥
ದಿವಾಕ್ರ ್ೀ ನ್ವಶಾನಾಥ ್ೀ ದಿಲಿೀಪಾಚಿಶತ್ ವಿಗರಹಃ ।
ಧನಾಂತ್ರಿಸಾುಯಮಳಾರಿಭಶಕ್ತಶ ೂೀಕ್ ವಿನಾರ್ಕ್ಃ ॥ 42॥
ರಿಪುಪಾರಣ ಹರ ್ೀ ಜ ೀತ್ಾ ರ್ೂರಸಾಚತ್ುಯಶ ವಿಗರಹಃ ।
ವಿಧ್ಾತ್ಾ ಸಚಿಚದಾನಂದಸಿರ್ಶದುಷ್ು ನ್ವವಾರಕ್ಃ ॥ 43॥
ಉಲ ್ಕೀ ಮಹ ್ೀಲ ್ಕೀ ರಕ ್ತೀಲಕಸಿಹಸ ್ರೀಲಕಸುತ್ಾಚಿಶಷ್ಃ ।
ಬ್ುದ ್ಧೀ ರ್ೌದಧಹರ ್ೀ ರ್ೌದಧ ಜನಮ್ೀಹ ್ೀ ಬ್ುಧ್ಾರ್ರಯಃ ॥ 44 ॥
ಪೂಣಶರ್ ್ೀಧಃ ಪೂಣಶರ್ಪಃ ಪೂಣಶಕಾಮ್ೀ ಮಹಾದುಯತಃ ।
ಪೂಣಶಮಂತ್ರಃ ಪೂಣಶಗಾತ್ರಃ ಪೂಣಶಷಾಡುುಣಯ ವಿಗರಹಃ ॥ 45॥
ಪೂಣಶನ ೀಮಿಃ ಪೂನಶನಾಭಃ ಪೂಣಾಶಶ್ೀ ಪೂಣಶಮಾನಸಃ ।
ಪೂಣಶಸಾರಃ ಪೂಣಶರ್ಕ್ತತಃ ರಂಗಸ ೀವಿ ರಣಪಿರಯಃ ॥ 46॥
ಪೂರಿತ್ಾಶ ೂೀಽರಿಷ್ುದಾತ ಪೂಣಾಶಥಶಃ ಪೂಣಶಭ್ಷ್ಣಃ ।
ಪದಮಗಭಶಃ ಪಾರಿಜಾತ್ಃ ಪರಮಿತ್ರಸುರಾಕ್ೃತಃ ॥ 47॥
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ಭ್ಬ್ೃತ್ಾಪುಃ ಪುಣಯಮ್ತಶ ಭ್ಭೃತ್ಾಂ ಪತರಾರ್ುಕ್ಃ ।
ಭಾಗ ್ಯೀದಯೀ ಭಕ್ತರ್ಶ ೂಯೀ ಗಿರಿಜಾರ್ಲ್ಭಪಿರಯಃ ॥ 48॥
ಗವಿಷ ್ುೀ ಗಜಮಾನ್ವೀಶ ೂೀ ಗಮನಾಗಮನ ಪಿರಯಃ ।
ಬ್ರಹಮಚಾರಿ ಬ್ಂಧುಮಾನ್ವೀ ಸುಪರತೀಕ್ಸುಿವಿಕ್ರಮಃ ॥ 49॥
ರ್ಂಕ್ರಾಭೀಷ್ುದ ್ೀ ಭರ್ಯಃ ಸಾಚಿರ್ಯಸಿರ್ಯಲಕ್ಷಣಃ ।
ಮಹಾಹಂಸಸುಿಖಕ್ರ ್ೀ ನಾಭಾಗ ತ್ನಯಾಚಿಶತ್ಃ ॥ 50॥
ಕ ್ೀಟಿಸ್ಯಶಪರಭ ್ೀ ದಿೀಪ್ತೀ ವಿದುಯತ್ ್ಕೀಟಿ ಸಮಪರಭಃ ।
ರ್ಜರಕ್ಲ ್ಪೀ ರ್ಜರಸಖ ್ೀ ರ್ಜರನ್ವರ್ಘಶತ್ ನ್ವಸಾನಃ ॥ 51॥
ಗಿರಿೀಶ ೂೀ ಮಾನದ ್ೀ ಮಾನ ್ಯೀ ನಾರಾಯಣ ಕ್ರಾಲಯಃ ।
ಅನ್ವರುದಧಃ ಪರಾಮಷ್ಠೀಶ ಉಪ ೀಂದರಃ ಪೂಣಶವಿಗರಹಃ ॥ 52॥
ಆಯುಧ್ ೀರ್ಸುತ್ಾರಿಘ್ಾಃ ರ್ಮನಃ ರ್ತ್ಸ ೈನ್ವಕ್ಃ ।
ಸವಾಶಸುರ ರ್ಧ್ ್ೀದುಯಕ್ತಃ ಸ್ಯಶ ದುಮಾಶನ ಭ ೀದಕ್ಃ ॥ 53॥
ರಾಹುವಿಪ್್ೀಷ್ಕಾರಿೀ ಚ್ ಕಾಶ್ೀನಗರ ದಾಹಕ್ಃ ।
ಪಿೀಯುಷಾಂರ್ು ಪರಂಜ ್ಯೀತಃ ಸಂಪೂಣಶ ಕ್ರತ್ುಭುಕ್ ಪರಭುಃ ॥ 54॥
ಮಾಂಧ್ಾತ್ೃ ರ್ರದಸುುದ ್ಧೀ ಹರಸ ೀರ್ಯಸುಚಿೀಷ್ುದಃ ।
ಸಹಿಷ್ುಣಬ್ಶಲಭುಕ್ ವಿೀರ ್ೀ ಲ ್ೀಕ್ಭೃಲ ್್ೀಕ್ನಾಯಕ್ಃ ॥55॥
ದುವಾಶಸ ್ೀಮುನ್ವ ದಪಶಘ್ಾೀ ಜಯತ್ ್ೀ ವಿಜಯಪಿರಯಃ ।
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ಪುರಾಧೀಶ ೂೀಽಸುರಾರಾತಃ ಗ ್ೀವಿಂದ ಕ್ರಭ್ಷ್ಣಃ ॥ 56॥
ರಥರ್ಪಿೀ ರಥಾಧೀರ್ಃ ಕಾಲಚ್ಕ್ರ ಕ್ೃಪಾನ್ವಧಃ ।
ಚ್ಕ್ರರ್ಪಧರ ್ೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಸ್ಿಲಸ್ಕ್ಷಮಶ್ುಖಪರಭಃ ॥ 57॥
ರ್ರಣಾಗತ್ ಸಂತ್ಾರತ್ಾ ವ ೀತ್ಾಳಾರಿಮಶಹಾಬ್ಲಃ ।
ಜ್ಞಾನದ ್ೀ ವಾಕ್ಪತಮಾಶನ್ವೀ ಮಹಾವ ೀಗ ್ೀ ಮಹಾಮಣಿಃ ॥ 58॥
ವಿದುಯತ್ ಕ ೀಶ ೂೀ ವಿಹಾರ ೀರ್ಃ ಪದಮಯೀನ್ವಃ ಚ್ತ್ುಭುಶಜಃ ।
ಕಾಮಾತ್ಾಮ ಕಾಮದಃ ಕಾಮಿೀ ಕಾಲನ ೀಮಿ ಶ್ರ ್ೀಹರಃ ॥ 59॥
ರ್ುಭರಸುುಚಿೀಸುುನಾಸೀರಃ ರ್ುಕ್ರಮಿತ್ರಃ ರ್ುಭಾನನಃ ।
ರ್ೃಷ್ಕಾಯೀ ರ್ೃಷಾರಾತಃ ರ್ೃಷ್ಭ ೀಂದರ ಸುಪೂಜಿತ್ಃ ॥ 60॥
ವಿರ್ಾಂಭರ ್ೀ ವಿೀತಹ ್ೀತ್ ್ರೀ ವಿೀಯೀಶ ವಿರ್ಾಜನಪಿರಯಃ ।
ವಿರ್ಾಕ್ೃತ್ ವಿರ್ಾಭ ್ೀ ವಿರ್ಾಹತ್ಾಶ ಸಾಹಸಕ್ಮಶಕ್ೃತ್ ॥ 61॥
ರ್ಾಣರ್ಾಹ್ಹರ ್ೀ ಜ ್ಯೀತಃ ಪರಾತ್ಾಮ ಶ ೂೀಕ್ನಾರ್ನಃ ।
ವಿಮಲಾದಿಪತಃ ಪುಣ ್ಯೀ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಜ್ಞ ೀಯಃ ಪರಕಾರ್ಕ್ಃ ॥ 62॥
ಮ್್ೀಚ್ಛ ಪರಹಾರಿೀ ದುಷ್ುಘ್ಾಃ ಸ್ಯಶಮಂಡಲಮಧಯಗಃ ।
ದಿಗಂಬ್ರ ್ೀ ರ್ೃಶಾದಿರೀಶ ೂೀ ವಿವಿಧ್ಾಯುಧ ರ್ಪಕ್ಃ ॥ 63॥
ಸತ್ಾವಾನ್ ಸತ್ಯವಾಗಿೀರ್ಃ ಸತ್ಯಧಮಶ ಪರಾಯಣಃ ।
ರುದರಪಿರೀತಕ್ರ ್ೀ ರುದರ ರ್ರದ ್ೀ ರುಗಿಾಭ ೀದಕ್ಃ ॥ 64॥
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ನಾರಾಯಣ ್ೀ ನಕ್ರಭ ೀದಿೀ ಗಜ ೀಂದರ ಪರಿಮ್ೀಕ್ಷಕ್ಃ ।
ಧಮಶಪಿರಯಃ ಷ್ಡಾಧ್ಾರ ್ೀ ವ ೀದಾತ್ಾಮ ಗುಣಸಾಗರಃ ॥ 65॥
ಗದಾಮಿತ್ರಃ ಪೃಥುಭುಜ ್ೀ ರಸಾತ್ಲ ವಿಭ ೀದಕ್ಃ ।
ತ್ಮ್ೀವ ೈರಿೀ ಮಹಾತ್ ೀಜಾಃ ಮಹಾರಾಜ ್ೀ ಮಹಾತ್ಪಾಃ ॥ 66॥
ಸಮಸಾತರಿಹರಃ ಶಾಂತ್ ಕ್್ರರ ್ೀ ಯೀಗ ೀರ್ಾರ ೀರ್ಾರಃ ।
ಸಿವಿರಸಿವಣಶ ರ್ಣಾಶಂಗಃ ರ್ತ್ುರಸ ೈನಯ ವಿನಾರ್ಕ್ೃತ್ ॥ 67॥
ಪಾರಜ್ಞ ್ೀ ವಿರ್ಾತ್ನುತ್ಾರತ್ಾ ರ್ೃತಸೃತಮಯಃ ಕ್ೃತ ।
ರ್ಯಕಾತರ್ಯಕ್ತ ಸಾರ್ಪಾಂಸಃ ಕಾಲಚ್ಕ್ರಃ ಕ್ಲಾನ್ವಧಃ ॥ 68॥
ಮಹಾಧುಯತರಮ್ೀಯಾತ್ಾಮ ರ್ಜರನ ೀಮಿಃ ಪರಭಾನ್ವಧಃ ।
ಮಹಾಸುುಲಿಂಗ ಧ್ಾರಾಚಿಶಃ ಮಹಾಯುದಧ ಕ್ೃತ್ಚ್ುಯತ್ಃ ॥ 69॥
ಕ್ೃತ್ಜ್ಞಸಿಹನ ್ೀ ವಾಗಿೇ ಜಾಾಲಾಮಾಲಾ ವಿಭ್ಷ್ಣಃ ।
ಚ್ತ್ುಮುಶಖನುತ್ಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಾರಜಿಷ್ುಣಭಶಕ್ತರ್ತ್ಿಲಃ ॥ 70॥
ಚಾತ್ುಯಶಗಮನರ್ಚಕ್ತರೀ ಚಾತ್ುರ್ಶಗಶ ಪರದಾಯಕ್ಃ ।
ವಿಚಿತ್ರಮಾಲಾಯಭರಣಃ ತೀಕ್ಷ್ಣಧ್ಾರಃ ಸುರಾಚಿಶತ್ಃ ॥ 71॥
ಯುಗಕ್ೃತ್ ಯುಗಪಾಲರ್ಚ ಯುಗಸಂಧಯುಶಗಾಂತ್ಕ್ೃತ್ ।
ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾರಗಣ ್ೀ ಗಮ್ಯೀ ಬ್ಲಿಧವಂಸೀ ತರಲ ್ೀಕ್ಪಃ ॥ 72॥
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ತರನ ೀತ್ರಸರಜಗದಾಂಧಯಃ ತ್ೃಣಿೀಕ್ೃತ್ ಮಹಾಸುರಃ ।
ತರಕಾಲಜ್ಞಸರಲ ್ೀಕ್ಜ್ಞಃ ತರನಾಭಃ ತರಜಗತಿಯಃ ॥ 73॥
ಸರ್ಶಯಂತ್ರಮಯೀ ಮಂತ್ರಸಿರ್ಶರ್ತ್ುರ ನ್ವಬ್ಹಶಣಃ ।
ಸರ್ಶಗಸಿರ್ಶವಿತ್ ಸೌಮಯಸಿರ್ಶಲ ್ೀಕ್ಹಿತ್ಂಕ್ರಃ ॥74॥
ಆದಿಮ್ಲಃ ಸದುುಣಾಢ ್ಯೀ ರ್ರ ೀಣಯಸರಗುಣಾತ್ಮಕ್ಃ ।
ಧ್ಾಯನಗಮಯಃ ಕ್ಲಮಷ್ಘ್ಾಃ ಕ್ಲಿಗರ್ಶ ಪರಭ ೀದಕ್ಃ ॥ 75॥
ಕ್ಮನ್ವೀಯ ತ್ನುತ್ಾರಣಃ ಕ್ುಂಡಲಿೀ ಮಂಡಿತ್ಾನನಃ ।
ಸುಕ್ುಂಠೀಕ್ೃತ್ ಚ್ಂಡ ೀರ್ಃ ಸುಸಂತ್ರಸಿ ಷ್ಡಾನನಃ ॥ 76॥
ವಿಷಾಧೀಕ್ೃತ್ ವಿಘಾೀಶ ೂೀ ವಿಗತ್ಾನಂದ ನಂದಿಕ್ಃ ।
ಮಥಿತ್ ಪರಮಥರ್ೂಯಹಃ ಪರಣತ್ ಪರಮದಾಧಪಃ ॥ 77॥
ಪಾರಣಭಕ್ಾ ಪರದ ್ೀಽನಂತ್ ್ೀ ಲ ್ೀಕ್ಸಾಕ್ಷ್ೀ ಮಹಾಸಾನಃ ।
ಮ್ೀಧ್ಾವಿೀ ಶಾರ್ಾಥ ್ೀಽಕ್್ರರಃ ಕ್್ರರಕ್ಮಾಶಽಪರಾಜಿತ್ಃ ॥ 78॥
ಅರಿೀ ದೃಷ ್ುೀಽಪರಮ್ೀಯಾತ್ಾಮ ಸುಂದರರ್ುತ್ುರತ್ಾಪನಃ ।
ಯೀಗ ಯೀಗಿೀರ್ಾರಾಧೀಶ ೂೀ ಭಕಾತಭೀಷ್ು ಪರಪೂರಕ್ಃ ॥ 79॥
ಸರ್ಶಕಾಮಪರದ ್ೀಽಚಿಂತ್ಯಃ ರ್ುಭಾಂಗಃ ಕ್ುಲರ್ಧಶನಃ ।
ನ್ವವಿಶಕಾರ ್ೀಽಂಂತ್ರ್ಪ್ೀ ನರನಾರಾಯಣಪಿರಯಃ ॥ 80॥
ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ಸಾರ್ಪಾತ್ಾಮ ಪರಮಂತ್ರ ಪರಭ ೀದಕ್ಃ ।
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ಭ್ತ್ವ ೀತ್ಾಳ ವಿಧವಂಸೀ ಚ್ಂಡ ಕ್್ಷಾಮಂಡ ಖಂಡನಃ ॥ 81॥
ಯಕ್ಷ ರಕ್ ್ೀಗಣ ಧವಂಸೀ ಮಹಾಕ್ೃತ್ಾಯ ಪರದಾಹಕ್ಃ ।
ಸಕ್ಲಿೀಕ್ೃತ್ ಮಾರಿೀಚ್ಃ ಭ ೈರರ್ ಗರಹ ಭ ೀದಕ್ಃ ॥ 82॥
ಚ್್ಣಿಶಕ್ೃತ್ ಮಹಾಭ್ತ್ಃ ಕ್ಬ್ಲಿೀಕ್ೃತ್ ದುಗರಶಹಃ ।
ಸುದುಗರಶಹ ್ೀ ಜಂಭಭ ೀದಿೀ ಸ್ಚಿೀಮುಖ ನ್ವಷ್್ದನಃ ॥ 83॥
ರ್ೃಕ ್ೀದರಬ್ಲ ್ೀದಧತ್ಾತಶ ಪುರಂದರ ಬ್ಲಾನುಗಃ ।
ಅಪರಮ್ೀಯ ಬ್ಲಃ ಸಾಾಮಿೀ ಭಕ್ತಪಿರೀತ ವಿರ್ಧಶನಃ ॥ 84॥
ಮಹಾಭ್ತ್ ೀರ್ಾರರ್ೂುರ ್ೀ ನ್ವತ್ಯಸಾುರದವಿಗರಹಃ ।
ಧಮಾಶಧಯಕ್ ್ೀ ವಿಧಮಶಘ್ಾಃ ಸುಧಮಶಸಾಿಪಕ್ಶ್ುರ್ಃ ॥ 85॥
ವಿಧ್ಮಜಾಲನ ್ೀ ಭಾನುಭಾಶನುಮಾನ್ ಭಾಸಾತ್ಾಮ್ ಪತಃ ।
ಜಗನ ್ೇಹನ ಪಾಟಿೀರಸಿವೀಶಪದರರ್ ಶ ೂೀಧಕ್ಃ ॥ 86॥
ಕ್ುಲಿಶಾಭರಣ ್ೀ ಜಾಾಲಾರ್ೃತ್ಸೌಿಭಾಗಯ ರ್ಧಶನಃ ।
ಗರಹಪರಧವಂಸಕ್ಃ ಸಾಾತ್ಮರಕ್ಷಕ ್ೀ ಧ್ಾರಣಾತ್ಮಕ್ಃ ॥ 87॥
ಸಂತ್ಾಪನ ್ೀ ರ್ಜರಸಾರಸುಿಮ್ೀಧ್ಾಽಮೃತ್ ಸಾಗರಃ ।
ಸಂತ್ಾನ ಪಂಜರ ್ೀ ರ್ಾಣತ್ಾಟಂಕ ್ೀ ರ್ಜರಮಾಲಿಕ್ಃ ॥ 88॥
ಮ್ೀಖಾಲಗಿಾಶ್ಖ ್ೀ ರ್ಜರ ಪಂಜರಸಿಸುರಾಂಕ್ುರ್ಃ ।
ಸರ್ಶರ ್ೀಗ ಪರರ್ಮನ ್ೀ ಗಾಂಧರ್ಶ ವಿಶ್ಖಾಕ್ೃತಃ ॥ 89॥
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ಪರಮ್ೀಹ ಮಂಡಲ ್ೀ ಭ್ತ್ ಗರಹ ರ್ೃಂಖಲ ಕ್ಮಶಕ್ೃತ್ ।
ಕ್ಲಾರ್ೃತ್ ್ೀ ಮಹಾರ್ಂಖು ಧ್ಾರಣಸುಲಯ ಚ್ಂದಿರಕ್ಃ ॥ 90॥
ಛ್ ೀದನ ್ೀ ಧ್ಾರಕ್ಸುಲಯ ಕ್ಷ್ತ್ ್ರೀನ್ಮಲನ ತ್ತ್ಪರಃ ।
ಬ್ಂಧನಾರ್ರಣಸುಲಯ ಕ್ೃಂತ್ನ ್ೀ ರ್ಜರಕ್ತೀಲಕ್ಃ ॥ 91॥
ಪರತೀಕ್ಬ್ಂಧನ ್ೀ ಜಾಾಲಾ ಮಂಡಲಸುಸರಧ್ಾರಣಃ ।
ಇಂದಾರಕ್ಷ್ೀಮಾಲಿಕ್ಃ ಕ್ೃತ್ಾಯ ದಂಡಸಚತ್ತಪರಭ ೀದಕ್ಃ ॥ 92॥
ಗರಹ ವಾಗುರಿಕ್ಸಿರ್ಶ ಬ್ಂಧನ ್ೀ ರ್ಜರಭ ೀದಕ್ಃ ।
ಲಘ್ುಸಂತ್ಾನ ಸಂಕ್ಲ ್ಪೀ ಬ್ದಧಗರಹ ವಿಮ್ೀಚ್ನಃ ॥ 93॥
ಮೌಲಿಕಾಂಚ್ನ ಸಂಧ್ಾತ್ಾ ವಿಪಕ್ಷ ಮತ್ಭ ೀದಕ್ಃ ।
ದಿಗಬಂಧನ ಕ್ರಸ್ಿಚಿೀ ಮುಖಾಗಿಾಸಚತ್ತಪಾತ್ಕ್ಃ ॥ 94॥
ಚ ್ೀರಾಗಿಾ ಮಂಡಲಾಕಾರಃ ಪರಕ್ಂಕಾಳ ಮದಶನಃ ।
ತ್ಾಂತರೀಕ್ಸುತ್ುರರ್ಂರ್ಘ್ಾೀ ನಾನಾನ್ವಗಳ ಮ್ೀಚ್ನಃ ॥ 95॥
ಸಮಸಿಲ ್ೀಕ್ ಸಾರಂಗಃ ಸುಮಹಾ ವಿಷ್ದ್ಷ್ಣಃ ।
ಸುಮಹಾ ಮ್ೀರುಕ ್ೀದಂಡಃ ಸರ್ಶ ರ್ರ್ಯಕ್ರ ೀರ್ಾರಃ ॥ 96॥
ನ್ವಖಲಾಕ್ಷ್ಶಣಪಟುಃ ಸರ್ಶ ಸಮ್ೇಹ ಕ್ಮಶಕ್ೃತ್ ।
ಸಂಸಿಂಬ್ನ ಕ್ರಃ ಸರ್ಶ ಭ್ತ್ ್ೀಚಾಚಟನ ತ್ತ್ಪರಃ ॥ 97॥
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ಅಹಿತ್ಾಮಯ ಕಾರಿೀ ಚ್ ದಿಾಷ್ನಾಮರಣ ಕಾರಕ್ಃ ।
ಏಕಾಯನ ಗದಾಮಿತ್ರ ವಿದ ಾೀಷ್ಣ ಪರಾಯಣಃ ॥ 98॥
ಸವಾಶಥಶ ಸದಿಧದ ್ೀ ದಾತ್ಾ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ವಿರ್ಾಪಾಲಕ್ಃ ।
ವಿರ್ಪಾಕ್ ್ೀ ಮಹಾರ್ಕ್ಾಃ ರ್ರಿಷ ್ುೀ ಮಾಧರ್ಪಿರಯಃ ॥ 99॥
ಅಮಿತ್ರಕ್ರ್ಶನ ಶಾಂತ್ಃ ಪರಶಾಂತ್ಃ ಪರಣತ್ಾತಶಹಾ ।
ರಮಣಿೀಯೀ ರಣ ್ೀತ್ಾಿಹ ್ೀ ರಕಾತಕ್ ್ೀ ರಣಪಂಡಿತ್ಃ ॥ 100॥
ರಣಾಂತ್ಕ್ೃತ್ ರತ್ಾಕಾರಃ ರತ್ಾಂಗ ್ೀ ರವಿಪೂಜಿತ್ಃ ।
ವಿೀರಹಾ ವಿವಿಧ್ಾಕಾರಃ ರ್ರುಣಾರಾಧತ್ ್ೀ ರ್ಶ್ೀಃ ।
ಸರ್ಶ ರ್ತ್ುರ ರ್ಧ್ಾಕಾಂಕ್ಷ್ೀ ರ್ಕ್ತತಮಾನ್ ಭಕ್ತಮಾನದಃ ॥ 101॥
ಸರ್ಶಲ ್ೀಕ್ಧರಃ ಪುಣಯಃ ಪುರುಷ್ಃ ಪುರುಷ ್ೀತ್ತಮಃ ।
ಪುರಾಣಃ ಪುಂಡರಿೀಕಾಕ್ಷಃ ಪರಮಮಶ ಪರಭ ೀದಕ್ಃ ॥ 102॥
ವಿೀರಾಸನಗತ್ ್ೀ ರ್ಮಿೀಶ ಸವಾಶಧ್ಾರ ್ೀ ನ್ವರಂಕ್ುರ್ಃ ।
ಜಗತ್ರಕ್ ್ೀ ಜಗನ್ಮತಶಃ ಜಗದಾನಂದ ರ್ಧಶನಃ ॥ 103॥
ಶಾರದಃ ರ್ಕ್ಟಾರಾತಃ ರ್ಂಕ್ರಸುಕ್ಟಾಕ್ೃತಃ ।
ವಿರಕ ್ತೀ ರಕ್ತರ್ಣಾಶಢ ್ಯೀ ರಾಮಸಾಯಕ್ ರ್ಪದೃತ್ ॥ 104॥
ಮಹಾರ್ರಾಹ್ ದಂಷಾರತ್ಾಮ ನೃಸಂಹ ನಗರಾತ್ಮಕ್ಃ ।
ಸಮದೃಙ ್ೂೇಕ್ಷದ ್ೀ ರ್ಂಧ್ ್ಯೀ ವಿಹಾರಿೀ ವಿೀತ್ಕ್ಲಮಷ್ಃ ॥ 105॥
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ಗಂಭೀರ ್ೀ ಗಭಶಗ ್ೀ ಗ ್ೀಪಾತ ಗಭಸತಗುಶಹಯಗ ್ೀಗುರುಃ ।
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀರತ್ಸಾುರಂತ್ಃ ರ್ತ್ುರಘ್ಾಸುೃತಗ ್ೀಚ್ರಃ ॥ 106॥
ಪುರಾಣ ್ೀ ವಿತ್ತ್ ್ೀ ವಿೀರಃ ಪವಿತ್ರಸಚರಣಾಹಾಯಃ ।
ಮಹಾಧೀರ ್ೀ ಮಹಾವಿೀಯೀಶ ಮಹಾಬ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 107॥
ಸುವಿಗರಹ ್ೀ ವಿಗರಹಘ್ಾಃ ಸುಮಾನ್ವೀ ಮಾನದಾಯಕ್ಃ ।
ಮಾಯಿೀ ಮಾಯಾಪಹ ್ೀ ಮಂತರೀ ಮಾನ ್ಯೀ ಮಾನವಿರ್ಧಶನಃ ॥ 108॥
ರ್ತ್ುರಸಂಹಾರಕ್ಸ್ುರಃ ರ್ುಕಾರರಿರ್ುಂಕ್ರಾಚಿಶತ್ಃ ।
ಸವಾಶಧ್ಾರಃ ಪರಂಜ ್ಯೀತಃ ಪಾರಣಃ ಪಾರಣಭೃತ್ಚ್ುಯತ್ಃ ॥ 109॥
ಚ್ಂದರಧ್ಾಮಾಽಪರತದಾಂದಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸುದುಗಶಮಃ ।
ವಿರ್ುದಾಧತ್ಾಮ ಮಹಾತ್ ೀಜಾಃ ಪುಣಯಶ ೂ್ೀಕ್ಃ ಪುರಾಣವಿತ್ ॥ 110॥
ಸಮಸಿ ಜಗದಾಧ್ಾರ ್ೀ ವಿಜ ೀತ್ಾ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ ।
ಆದಿದ ೀವೀ ಧುರವೀ ದೃರ್ಯಃ ಸಾತತವಕ್ಃ ಪಿರೀತರ್ಧಶನಃ ॥ 111॥
ಸರ್ಶಲ ್ೀಕಾರ್ರಯಸ ಿೀರ್ಯಃ ಸವಾಶತ್ಾಮ ರ್ಂರ್ರ್ಧಶನಃ ।
ದುರಾಧಷ್ಶಃ ಪರಕಾಶಾತ್ಾಮ ಸರ್ಶದೃಕ್ ಸರ್ಶವಿತ್ಿಮಃ ॥ 112॥
ಸದುತಸಿತ್ಾಸಂಪನಾಃ ನ್ವತ್ಯಸಂಕ್ಲಪ ಕ್ಲಪಕ್ಃ ।
ರ್ಣಿೀಶ ವಾಚ್ಸಪತವಾಶಗಿೇ ಮಹಾರ್ಕ್ತತಃ ಕ್ಲಾನ್ವಧಃ ॥ 113॥
ಅಂತ್ರಿಕ್ಷಗತಃ ಕ್ಲಯಃ ಕ್ಲಿಕಾಲುಷ್ಯ ಮ್ೀಚ್ನಃ ।
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ಸತ್ಯಧಮಶಃ ಪರಸನಾಾತ್ಾಮ ಪರಕ್ೃಷ ್ುೀ ವಯೀಮವಾಹನಃ ॥ 114॥
ಶ್ತ್ಧ್ಾರಸುಖ ರೌದ ್ರೀ ಭದ ್ರೀ ರುದರಸುಪೂಜಿತ್ಃ ।
ದರಿಮುಖಾಗಿಾಜಂಭಘ್ಾೀ ವಿೀರಹಾ ವಾಸರ್ಪಿರಯಃ ॥ 115॥
ದುಸತರಸುಿದುರಾರ ್ೀಹ ್ೀ ದುಜ್ಞ ೀಶಯೀ ದುಷ್ುನ್ವಗರಹಃ ।
ಭ್ತ್ಾವಾಸ ್ೀ ಭ್ತ್ಹಂತ್ಾ ಭ್ತ್ ೀಶ ೂೀ ಭ್ತ್ಭಾರ್ನಃ ॥ 116॥
ಭಾರ್ಜ್ಞ ್ೀ ಭರ್ರ ್ೀಗಘ್ಾೀ ಮನ ್ೀವ ೀಗಿೀ ಮಹಾಭುಜಃ ।
ಸರ್ಶದ ೀರ್ಮಯಃ ಕಾಂತ್ಃ ಸೃತಮಾನ್ ಸರ್ಶಪಾರ್ನಃ ॥ 117॥
ನ್ವೀತಮನ್ ಸರ್ಶಜಿತ್ ಸೌಮ್ಯೀ ಮಹಷ್ಠೀಶರಪರಾಜಿತ್ಃ ।
ರುದಾರಂಬ್ರಿೀಷ್ ರ್ರದ ್ೀ ಜಿತ್ಮಾಯಃ ಪುರಾತ್ನಃ ॥ 118॥
ಅಧ್ಾಯತ್ಮ ನ್ವಲಯೀ ಭ ್ೀಕಾತ ಸಂಪೂಣಶಸಿರ್ಶಕಾಮದಃ ।
ಸತ್ ್ಯೀಽಕ್ಷರ ್ೀ ಗಭೀರಾತ್ಾಮ ವಿರ್ಾಭತ್ಾಶ ಮರಿೀಚಿಮಾನ್ ॥ 119॥
ನ್ವರಂಜನ ್ೀ ಜಿತ್ಭಾರಂರ್ುಃ ಅಗಿಾಗಭ ್ೀಶಽಗಿಾ ಗ ್ೀಚ್ರಃ ।
ಸರ್ಶಜಿತ್ ಸಂಭವೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಪೂಜ ್ಯೀ ಮಂತ್ರವಿತ್ಕ್ತರಯಃ ॥ 120॥
ರ್ತ್ಾರ್ತ್ತಶಃ ಕ್ಲಾನಾಥಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಮಯೀ ಹರಿಃ ।
ಅರ್ಪ್ೀ ರ್ಪಸಂಪನ ್ಾೀ ವಿರ್ಾರ್ಪ್ೀ ವಿರ್ಪಕ್ೃತ್ ॥ 121॥
ಸಾಾಮಾಯತ್ಾಮ ಸಮರಶಾ್ಘೀ ಸುರ್ರತ್ ್ೀ ವಿಜಯಾಂವಿತ್ಃ ।
ಚ್ಂಡ್್ಸಚಂಡಕ್ತರಣಃ ಚ್ತ್ುರಸಾಚರಣಪಿರಯಃ ॥ 122॥
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ಪುಣಯಕ್ತೀತಶಃ ಪರಾಮಷ್ಠೀಶ ನೃಸಂಹ ್ೀ ನಾಭಮಧಯಗಃ ।
ಯಜ್ಞಾತ್ಮ ಯಜ್ಞಸಂಕ್ಲ ್ಪೀ ಯಜ್ಞಕ ೀತ್ುಮಶಹ ೀರ್ಾರಃ ॥ 123॥
ಜಿತ್ಾರಿಯಶಜ್ಞನ್ವಲಯರ್ುರಣಯರ್ುಕ್ಟಾಕ್ೃತಃ ।
ಉತ್ ್ತಮೀಽನುತ್ ್ತಮೀನಂಗಸಾಿಂಗಸಿವಾಶಂಗ ಶ ೂೀಭನಃ ॥ 124॥
ಕಾಲಾಗಿಾಃ ಕಾಲನ ೀಮಿಘ್ಾಃ ಕಾಮಿ ಕಾರುಣಯಸಾಗರಃ ।
ರಮಾನಂದಕ್ರ ್ೀ ರಾಮ್ೀ ರಜನ್ವೀಶಾಂತ್ರಸಿತ್ಃ ॥ 125॥
ಸಂರ್ಧಶನ ಸಮರಾಂವ ೀಷ್ಠೀ ದಿಾಷ್ತ್ಾಿಣ ಪರಿಗರಹಃ ।
ಮಹಾಭಮಾನ್ವೀ ಸಂಧ್ಾತ್ಾ ಸವಾಶಧೀಶ ೂೀ ಮಹಾಗುರುಃ ॥ 126
ಸದಧಃ ಸರ್ಶಜಗದ ್ಯೀನ್ವಃ ಸದಾಧಥಶಸಿರ್ಶಸದಿಧದಃ ।
ಚ್ತ್ುವ ೀಶದಮಯಶಾುಸಾಿ ಸರ್ಶಶಾಸರ ವಿಶಾರದಃ ॥ 127 ॥
ತರಸೃತ್ಾಕ್ಶ ತ್ ೀಜಸ ್ಕೀ ಭಾಸಕರಾರಾಧತ್ರ್ುುಭಃ ।
ವಾಯಪಿೀ ವಿರ್ಾಂಭರ ್ೀ ರ್ಯಗರಃ ಸಾಯಂಜ ್ಯೀತರನಂತ್ಕ್ೃತ್ ॥ 128॥
ಜಯಶ್ೀಲ ್ೀ ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷ್ೀ ಜಾತ್ವ ೀದ ್ೀ ಜಯಪರದಃ ।
ಕ್ವಿಃ ಕ್ಲಾಯಣದಃ ಕಾಮ್ಯೀ ಮ್ೀಕ್ಷದ ್ೀ ಮ್ೀಹನಾಕ್ೃತಃ ॥ 129॥
ಕ್ುಂಕ್ುಮಾರುಣ ಸವಾಶಂಗ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಃ ಕ್ವಿೀರ್ಾರಃ ।
ಸುವಿಕ್ರಮ್ೀ ನ್ವಷ್ಕಳಂಕ ್ೀ ವಿರ್ಾಕ ಿೀನ ್ೀ ವಿಹಾರಕ್ೃತ್ ॥ 130॥
ಕ್ದಂರ್ಾಸುರ ವಿಧವಂಸೀ ಕ ೀತ್ನಗರಹ ದಾಹಕ್ಃ ।
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ಜುಗುಪಾಿಗಾಸತೀಕ್ಷ್ಣಧ್ಾರ ್ೀ ವ ೈಕ್ುಂಠ ಭುಜವಾಸಕ್ೃತ್ ॥ 131॥
ಸಾರಜ್ಞಃ ಕ್ರುಣಾಮ್ತಶಃ ವ ೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ುಣಭಕ್ತತದಃ ।
ಸುಕ್ುರತ್ಜ್ಞ ್ೀ ಮಹ ್ೀದಾರ ್ೀ ದುಷ್ೃತ್ಘ್ಾಸುಿವಿಗರಹಃ ॥ 132॥
ಸವಾಶಭೀಷ್ು ಪರದ ್ೀಽಂಂತ್ ್ೀ ನ್ವತ್ಾಯನಂದ ್ೀ ಗುಣಾಕ್ರಃ ।
ಚ್ಕ್ತರೀ ಕ್ುಂದಧರಃ ಖಡಿುೀ ಪರರ್ಾತ್ ಧರ ್ೀಽಗಿಾಭೃತ್ ॥ 133॥
ದೃತ್ಾಂಕ್ುಶ ೂೀ ದಂಡಧರಃ ರ್ಕ್ತತಹಸಿಸುಿರ್ಂಖಭುರತ್ ।
ಧನ್ವಾೀ ದೃತ್ಮಹಾಪಾಶ ೂೀ ಹಲಿ ಮುಸಲಭ್ಷ್ಣಃ ॥ 134॥
ಗದಾಯುಧಧರ ್ೀ ರ್ಜಿರೀ ಮಹಾರ್ೂಲ ಲಸತ್ುಾಜಃ ।
ಸಮಸಾತಯುಧ ಸಂಪೂಣಶಸುಿದರ್ಶನ ಮಹಾಪರಭುಃ ॥ 135॥
॥ ಫಲರ್ೃತಃ ॥
ಇತ ಸೌದರ್ಶನಂ ದಿರ್ಯಂ ಗುಹಯಂ ನಾಮಸಹಸರಕ್ಮ್ ।
ಸರ್ಶಸದಿಧಕ್ರಂ ಸರ್ಶ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ಾರತ್ಮಕ್ಂ ಪರಮ್ ॥ 136॥
ಏತ್ನಾಾಮ ಸಹಸರಂ ತ್ು ನ್ವತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠ ೀತ್ ಸುಧೀಃ ।
ರ್ೃಣ ್ೀತ ವಾ ಶಾರರ್ಯತ ತ್ಸಯ ಸದಿಧಃ ಕ್ರಸತತ್ಾ ॥ 137॥
ದ ೈತ್ಾಯನಾಂ ದ ೀರ್ರ್ತ್್ರಣಾಂ ದುಜಶಯಾನಾಂ ಮಹೌಜಸಾಮ್ ।
ವಿನಾಶಾಥಶಮಿದಂ ದ ೀವಿ ಹರ ್ೀ ರಾಸಾಧತ್ಂ ಮಯಾ ॥ 138॥
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ರ್ತ್ುರಸಂಹಾರಕ್ಮಿದಂ ಸರ್ಶದಾ ಜಯರ್ಧಶನಮ್ ।
ಜಲ ಶ ೈಲ ಮಹಾರಣಯ ದುಗಶಮ್ೀಷ್ು ಮಹಾಪತ ॥ 139॥
ಭಯಂಕ್ರ ೀಷ್ು ಶಾಪತ್ುಿ ಸಂಪಾರಪ ತೀಷ್ು ಮಹತ್ುಿಚ್ ।
ಯಸಿಕ್ೃತ್ ಪಠನಂ ಕ್ುಯಾಶತ್ ತ್ಸಯ ನ ೈರ್ ಭವ ೀತ್ ಭಯಮ್ ॥ 140॥
ಬ್ರಹಮಘ್ಾರ್ಚ ಪರ್ುಘ್ಾರ್ಚ ಮಾತ್ಾಪಿತ್ೄ ವಿನ್ವಂದಕ್ಃ ।
ದ ೀವಾನಾಂ ದ್ಷ್ಕ್ಶಾಚಪಿ ಗುರುತ್ಲಪಗತ್ ್ೀಽಪಿ ವಾ ॥ 141॥
ಜಪಾತವ ಸಕ್ೃತದಂ ಸ ್ತೀತ್ರಂ ಮುಚ್ಯತ್ ೀ ಸರ್ಶಕ್ತಲಿಬಷ ೈಃ ।
ತಷ್ಿನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಸಾಪನ್ ಭುಂಜನ್ ಜಾಗರನಾಪಿ ಹಸನಾಪಿ ॥ 142॥
ಸುದರ್ಶನ ನೃಸಂಹ ೀತ ಯೀ ರ್ದ ೀತ್ುತ ಸಕ್ೃನಾರಃ ।
ಸ ವ ೈ ನ ಲಿಪಯತ್ ೀ ಪಾಪ ೈಃ ಭುಕ್ತತಂ ಮುಕ್ತತಂ ಚ್ ವಿಂದತ ॥ 143॥
ಆದಯೀ ವಾಯದಯಸಿವ ೀಶ ರ ್ೀಗಾ ರ ್ೀಗಾದಿದ ೀರ್ತ್ಾಃ ।
ಶ್ೀಘ್ರಂ ನರ್ಯಂತ ತ್ ೀ ಸವ ೀಶ ಪಠನಾತ್ತಸಯ ವ ೈ ನೃಣಾಮ್ ॥ 144॥
ಬ್ಹ್ನಾತ್ರ ಕ್ತಮುಕ ತೀನ ಜಪ ತವೀದಂ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಕಲಮ್ ।
ಯತ್ರ ಮತ್ಯಶರ್ಚರ ೀತ್ ತ್ತ್ರ ರಕ್ಷತ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಃ ॥ 145॥
ಇತ ಶ್ರೀ ವಿಹಗ ೀರ್ಾರ ಉತ್ತರಖಂಡ ೀ ಉಮಾಮಹ ೀರ್ಾರಸಂವಾದ ೀ
ಮಂತ್ರವಿಧ್ಾನ ೀ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸಹಸರನಾಮ ಸ ್ತೀತ್ರಂ ನಾಮ
ಷ ್ೀಡರ್ ಪರಕಾರ್ಃ ॥
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