|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||
ಪಮಿಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರತಹೂತ್ವ ೈರಿಬಲವನ್ ಮಮತ್ಿಂಗ ಮಮದ್ಯದ್ಘಟಮ
ಕತಿಂಭ ೂೀಚ್ಮಾದ್ರರ ವಿಪಮಟನಮಧಿ ಕಪಟತ ಪರತ ಯೀಕ ವಜ್ಮರಯಿತಮಿಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಿಂಠೀರವಮಸ್ಯ ಪರತ್ತ್ಸ್ತನಖರಮ ದಮರಿತಮರಮತದ್ೂರ
ಪರಧ್ವ ಸ್ುಧಮವಿಂತ್ಶಮಿಂತ್ ಪರವಿತ್ತ್ಮನಸ್ಮ ಭಮವಿತಮ ಭೂರಿಭಮಗ ೈಿಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಮಿಂತ್ ಸ್ಮಿಂತ್ತ ೂೀಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನ ೈವ ೀಶ್ ತ್ತಸ್ ುೀ ಸ್ಮಿಂ
ಪಶಮಯಮ್ ಯತತ್ುಮವಸ್ತು ದ್ೂರತ್ರತ ೂೀ ಆಪಮಸ್ುಿಂ ರಸ್ ೂೀ ಯೀಽಷ್ಟಮಿಃ |
ಯದ ೂರೀ ಷ ೂೀತ್ಕರ ದ್ಕ್ಷನ ೀತ್ರಕತಟಿಲ ಪಮರಿಂತ ೂೀತಿತಮಗ್ನಿ ಸ್ತುರತ್
ಖದ ೂಯೀ ತ ೂೀಪಮ ವಿಷ್ತುಲಿಂಗ ಭಸತಮ ಬರಹ್ ೇಶ ಶಕ ೂರೀತ್ಕರಮಿಃ || ೨ ||
|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಮದ್ಕೃತಮ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖಸ್ತುತಿಃ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಮಥ ||
ಮಿಂಗಲಮಚರಣ
ಓಮ್ || ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಷ್್ವಿಂಘ್ರರನಿಷಮಾ ಆತಗತಣ ಗತರತತ್ಮ ಶ್ರೀಮದಮನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ತ ೈಲ ೂೀಕಮಯ ಚ್ಮಯಥ ಪಮದ ೂೀ ಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜಲ ಜ್ಜಲಸ್ತ್ ಪಮಿಂತ್ ವೀಽಸ್ಮಾನ್ ಪುನಿಂತ್ತ |
ವಮಚ್ಮಿಂ ಯತ್ರ ಪರರ್ ೀತರೀ ತರಭತವನ ಮಹಿತಮ ಶಮರದಮ ಶಮರದ ೀಿಂದ್ತ
ಜ್ ೂಯೀತಮನಾ ಭದ್ರಸಾತ್ಶ್ರೀ ಧ್ವಲತ್ಕಕತಭಮ ಪ ರೀಮ ಭಮರಿಂಬಭಮರ || ೧ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಭಮಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಂತ್ನ ಯಲೊ ಸ್ಪಷ್ಟತ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಉತ್ಕಿಂಠಮ ಕತಿಂಠಕ ೂೀಲಮ ಹಲಜ್ಜವವಿದ್ರತಮ ಜ್ಜಸ್ರ ಸ್ ೀವಮನತವೃದ್ಧ
ಪಮರಜ್ಮ್ ತ್ಾಜ್ಞಮನಧ್ೂತಮಿಂ ಧ್ತ್ಮಸ್ಸ್ತಮನ ೂೀ ಮೌಲರತಮಿವ ಲೀನಮಮ್|
ಭಕತು ದ ರೀಕಮವಗಮಡ ಪರಘಟನಸ್ಧ್ಟಮ ತಮಕರ ಸ್ಿಂಘೃಷ್ಯಮಮಣ ಪಮರಿಂತ್ ಪಮರಿಂಗಮರಯಿಂಘ್ರರ ಪಿೀಠ್
ತುಿತ್ಕನಕರಜ್ಜಿಃ ಪಿಿಂಜ್ಜರಮ ರಿಂಜಿತಮಶಮಿಃ ||೨||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಒಬಬರ ಆಲ ೂೀಚನ ಪರಕ್ರರಯೆಯನತಿ ಸ್ತಧಮರಿಸ್ತತ್ುದ .]
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ಜ್ಜನಮಾಧಿ ವಮಯಧ್ತಯಪಮಧಿ ಪರತಹತ ವಿರಹ ಪಮರಪಕಮರ್ಮಿಂ ಗತರ್ಮನಮಮ
ಅಗಮರಯರ್ಮಮ್ ಮಪಥಕಮರ್ಮಿಂ ಚರಮತದ್ರತ್ ಚದಮನಿಂದ್ ಸ್ಿಂದ ೂೀಹದಮನಮಮ್|
ಏತ ೀಷಮ ಮೀಷ್ ದ ೂೀಷ್ ಪರಮತಷಿತ್ ಮನಸ್ಮಿಂ ದ ವೀಷಿರ್ಮಿಂ ದ್ೂಷ್ಕಮರ್ಮಿಂ
ದ ೈತಮಯನಮಮ್ ಆತಥಮಿಂಧ ೀ ತ್ಮಸ ವಿದ್ಧ್ತಮಿಂ ಸ್ಿಂಸ್ುವ ೀ ನಮಸಾ ಶಕುಿಃ || ೩ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಅಡ ತ್ಡ ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ತಿಃಖದ್ರಿಂದ್ ಸ್ಮವತ್ಿಂತ್ರಯವನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ ]
ಅಸ್ಮಯ ವಿಷ್ಕತ್ತಥಕಮಮಿಂ ಕಲಮಲಕಲತಷ ೀ ಽಸಾನ್ನ ೀ ಜ್ಞಮನಮಮಗಥಿಂ
ವಿಂದ್ಯಿಂ ಚಿಂದ ರೀಿಂದ್ರ ರತದ್ರ ದ್ತಯಮಣಿ ಫಣಿವಯೀ ನಮಯಕಮದ ಯೈರಿ ಹ್ಮದ್ಯ |
ಮಧಮವಖಯಿಂ ಮಿಂತ್ರಸದ್ಧಿಂ ಕ್ರಮತತ್ ಕೃತ್ವತ ೂೀ ಮಮರತ ತ್ಸ್ಮಯವತಮರಿಂ
ಪಮತಮರಿಂ ಪಮರಮೀಷ್ಾಯಿಂ ಪದ್ಮಪವಿಪದ್ಿಃ ಪಮರಪುುರಮ ಪನಿಪುಿಂಸ್ಮಮ್ || ೪ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೪: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಮಿಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಮಪಗಳ ಪಠಣದ್ಲೊ ಯಶಸ್ನನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಉದ್ಯದ್ರವದ್ತಯತ್ ವಿಪರಚಿಂಡಮಿಂ ನಿಜ್ಜರತಚನಿಕರ ವಮಯಪು ಲ ೂೀಕಮವಕಮಶ ೀ
ಬಿಭರದ್ ಭೀಮೀ ಭತಜ್ ೀಯೀ ಽಭತಯದ್ರತ್ದ್ರನಕರಮ ಭಮಿಂಗದಮಢ್ಯ ಪರಕಮಿಂಡ ೀ |
ವಿೀಯೀಥ ದಮಧರಮಥಿಂ ಗದಮಗಮರಯಮ ಯಮಿಹ ಸ್ತಮತಿಂ ವಮಯತದ ೀವೀ ವಿದ್ಧ್ಯಯ
ಆದ್ಧಮಯತ್ಾ ಜ್ಮ್ನನ ೀತಮ ಯತವರ ಮಹಿತ ೂೀ ಭೂಮಿ ಭೂಷಮ ಮಣಿಮೀಥ || ೫ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೫: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮವು ಕ ೈಗ ೂಿಂಡ ರಮವುದ ೀ ಕ ಲಸ್ದ್ಲೊ ಒಬಬರ ಪರಯತ್ಿಗಳ
ಸ್ಮಕ್ಷಮತಮಕರವನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ ]
ಸ್ಿಂಸ್ಮರ ೂೀ ತಮುಪನಿತ ೂಯೀ ಪಶಮದ್ಸ್ದ್ಯ ಸ್ ಿೀಹಹ್ಮ ಸ್ಮಿಂಬತಪೂರ
ಪ್ರೀದ್ಯ ದ್ರವದಮಯನವದ್ಯ ದ್ತಯತಮಣಿ ಕ್ರರಣ ಶ ರೀಣಿ ಸ್ಿಂಪೂರಿತಮಶಿಃ|
ಶ್ರೀವತಮನಿಂ ಕಮಧಿವಮಸ್ ೂೀ ಚತ್ತ್ರಸ್ರಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ಕ್ಷ್ೀರಮಿಂಭ ೂೀ ಧಿವಿಥಭಿಂದಮಯದ್ ಭವದ್ನಭಮತ್ಿಂ ಭೂರಿಮೀ ಭೂತಹ್ ೀತ್ತಿಃ || ೬ ||
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[ಫಲಶತರತಿಃ ೬: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮವು ಫಲಪರದ್ ಸ್ ಿೀಹವನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ ಮತ್ತು ದ್ತಿಃಖಗಳನತಿ
ತ ಗ ದ್ತಹ್ಮಕತತ್ುದ .]
ಮೂಲಮ ವಮಯತ
ಮೂಧ್ಥನ ಯೀ ಷ ೂೀಽಂಿಂಜ್ಜಲಮೀಥ ದ್ೃಢ್ತ್ರ ಮಿಹತ ೀ ಬಧ್ಯತ ೀ ಬಿಂಧ್ ಪಮಶ
ಚ್ ಛೀತ ರೀ ದಮತ ರೀ ಸ್ತಖಮನಮಿಂ ಭಜ್ಜತ ಭತವಿ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ರವಧಮತ ರೀ ದ್ತಯಭತ ರೀಥ |
ಅತ್ಯಿಂತ್ಿಂ ಸ್ಿಂತ್ತ್ಿಂತ್ವಿಂ ಪರದ್ರಶ ಪದ್ಯತಗ ೀ ಹಿಂತ್ ಸ್ಿಂತಮಪ ಭಮಜ್ಮಮ್
ಅಸ್ಮಾಕಿಂ ಭಕ್ರುಮೀಕಮಿಂ ಭಗವತ್ ಉತ್ತ ೀ ಮಮಧ್ವಸ್ಮಯರ್ ವಮಯೀಿಃ || ೭ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೭: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮವು ಲೌಕ್ರಕ ಲಗತ್ತುಗಳಿಂದ್ ಮತ್ತು ಭಮವನ ಗಳಿಂದ್ ಸ್ಮವತ್ಿಂತ್ರಯವನತಿ
ನಿೀಡತತ್ುದ ಮತ್ತು ದ ೀಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ನನತಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತತ್ುದ ]
ಸ್ಮಭ ೂರೀಷಮ್ ಭೀಶತ ಶತಭರ ಪರಭಮ ಭಯನಭ ೂೀ ಭೂರಿ ಭೂ ಭೃದ್ರವ ಭೂತ
ಭಮರಜಿಷ್ತ್ ಭೂಥಋಭೂರ್ಮಿಂ ಭವನಮಪಿ ವಿಭ ೂೀ ಽಭ ೀದ್ರ ಬಭ ರೀ ಬಭೂವ ೀ |
ಯೆೀನಭೂರ ವಿಭರಮಸ್ ುೀ ಭರಮಯತ್ತ ಸ್ತಭೃಶಿಂ ಬಭೃಥ ವದ್ತುರ್ ಭೃತಮಶಮನ್
ಭಮರಿಂತರ್ ಭ ೀದಮವ ಭಮಸ್ಸ್ ತವತ ಭಯಮಭ ಭೂರ್ ಭ ೂೀಕ್ಷಯತ ೂೀ ಮಮಯಿಭಕ್ಷೂನ್ || ೮ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೮: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಅನಗತ್ಯ ಉತಮನಹದ್ರಿಂದ್ ವಯಕ್ರುಯನತಿ ಶಮನಗ ೂಳಸ್ತತ್ುದ .]
ಯೆೀಽಮತಿಂ ಭಮವಿಂ ಭಜ್ಜಿಂತ ೀ ಸ್ತರಮತಖ ಸ್ತಜ್ಜನಮ ರಮಧಿತ್ಿಂ ತ ೀ ತ್ೃತೀಯಿಂ
ಭಮಸ್ಿಂತ ೀ ಭಮಸ್ತರ ೈಸ್ ುೀ ಸ್ಹಚರಚಲತ ೈ ಶಮಾಮರ ೈ ಶಮಾರತವ ೀಷಮಿಃ |
ವ ೈಕತಿಂಠ ೀ ಕಿಂಠಲಗಿ ಸಿರಶತಚ ವಿಲಸ್ತ್ ಕಮಿಂತ ತಮರತಣಯಲೀಲಮ
ಲಮವರ್ಮಯ ಪೂಣಥಕಮಿಂತಮ ಕತಚಭರಸ್ತಲಭಮ ಶ ೊೀಷ್ ಸ್ಮೇದ್ ಸ್ಮಿಂದಮರಿಃ || ೯ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೯: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಮಹಿಳ ಯರಿಿಂದ್ ಸ್ೌಕಯಥವನತಿ ಕಿಂಡತಕ ೂಳಳಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ ]
ಆನಿಂದಮ ನಾಿಂದ್ಮಿಂದಮ ದ್ದ್ತಹಿ ಮರತತ್ಿಃ ಕತಿಂದ್ ಮಿಂದಮರ ನಿಂದಮಯ
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ವತಮಯಥಮೀದಮನ್ ದ್ಧಮನಮ ಮೃದ್ಪದ್ಮತದ್ರತ ೂೀ ದ್ರಗೀತ್ಕ ೈಿಃ ಸ್ತಿಂದ್ರಿೀರ್ಮಮ್ |
ವೃಿಂದ ೈ ರಮವಿಂದ್ಯಮತಕ ುೀಿಂ ದ್ವಹಿ ಮಗತಮದ್ ನಮಹಿೀಿಂದ್ರ ದ ೀವ ೀಿಂದ್ರಸ್ ೀವ ಯೀ
ಮೌಕತಿಂದ ೀ ಮಿಂದ್ರ ೀಽಸಾನ್ ನವಿರತ್ಮತದ್ಯನ್ ಮೀದ್ರನಮಿಂ ದ ೀವದ ೀವ || ೧೦ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೦: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಮಕಕಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಮಮನಯ ಸ್ಿಂತ ೂೀಷ್ದ್ರಿಂದ್ ಸ್ಿಂತ ೂೀಷ್ವನತಿ
ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಉತ್ುಪಮು ತ್ತಯತ್ಕಟತವಟ್ ಪರಕಟಕಟಕಟ ಧಮವನಸ್ಿಂಘಟಟ ನ ೂೀದ್ಯದ್ರವದ್
ಯತದ್ವಯ ಊಢ್ಸ್ತುಲಿಂಗ ಪರಕರ ವಿಕ್ರರರ್ ೂೀ ತಮಕವಥಿತ ೀ ಬಮಧಿತಮಿಂಗಮನ್ |
ಉದಮಗಢ್ಿಂ ಪಮತ್ಯಮಮನಮ ತ್ಮಸ ತ್ತ್ ಇತ್ಿಃ ಕ್ರಿಂಕರ ೈಿಃ ಪಿಂಕ್ರಲ ೀತ ೀ
ಪಿಂಕ್ರುಗಮರಥವಮ್ಿಂ ಗರಿಮಮ್ ಗೊಪಯತಹಿಭವ ದ ುವೀಷಿರ್ ೂೀ ವಿದ್ವದಮದ್ಯ || ೧೧ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೧: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಒಬಬರ ಶತ್ತರಗಳ ಮೀಲ ಗ ಲತವನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಅಸಾನಿ ಸ್ಾದ್ತಗರೂರ್ಮಿಂ ಹರಿಚರಣ ಚರಧಮಯನ ಸ್ನಾಿಂಗಲಮನಮಿಂ
ಯತಷಮಾಕಿಂ ಪಮಶವಥ ಭೂಮಿಿಂ ಧ್ೃತ್ರಣರಣಿಕ ಸ್ವಗ್ನಥಸ್ ೀವಮಯಿಂ ಪರಪನಿಿಃ |
ಯಸ್ೂುದಮಸ್ ುೀಸ್ ಆಸ್ ುೀ ಅಧಿಭವಮ ಸ್ತಲಭ ಕ ೊೀಶ ನಿಮೀಕಮಸ್ು
ಪಮರರಮನಿಂದ್ಿಂ ಕರ್ಿಂಚ ನಿವಸ್ತ ಸ್ತ್ತ್ಿಂ ಪಿಂಚ ಕಷ ಟೀಽತ ಕಷ ಟೀ || ೧೨ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೨: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮವು ಸ್ ೂೀಮಮರಿತ್ನವನತಿ ತ ಗ ದ್ತಹ್ಮಕತತ್ುದ ಮತ್ತು ಭಕ್ರು ಯನತಿ ದ ೀವರ
ಕಡ ಗ ಹದ್ಗ ೂಳಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ ]
ಕ್ಷತತ್್ಕ್ಷಮಮಮನ್ ರೂಕ್ಷರಕ್ಷ ೂೀ ರದ್ಖರನಖರ ಕ್ಷತಣ್ ವಿಕ್ಷ ೂೀಭ ತಮಕ್ಷಮನ್
ಆಮಗಮಿ ನಿಂಧ್ಕೂಪ ೀ ಕ್ಷತರಮತಖ ಮತಖರ ೈಿಃ ಪಕ್ಷ್ಭ ವಿಥಕ್ಷತಮಿಂಗಮನ್ |
ಪೂರಮ ಸ್ೃಙ್ೂಾತ್ರವಿಷಮಾ ಕೃಮಿಕತಲ ಕಲಲ ೀ ತ್ತ್್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷ್ಪುಶಕಮು
ದ್ಯಸ್ರ ವಮರತಮದ್ರತಮಿಂಸ್ುವ ದ್ರುವಷ್ ಉಪಜಿಹತ ೀ ವಜ್ಜರಕಲಮಪ ಜ್ಜಲೂಕಮಿಃ || ೧೩ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೩: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಬಡತ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ ೂೀಮಮರಿತ್ನವನತಿ ತ ಗ ದ್ತಹ್ಮಕತತ್ುದ ಮತ್ತು
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ಶತ್ತರಗಳನತಿ ನಮಶಮಮಡತತ್ುದ .]
ಮಮತ್ಮೀಥ ಮಮತ್ರಿಶವನ್ ಪಿತ್ರತ್ತಲಗತರ ೂೀ ಭಮರತ್ರಿಷಮಟಪು ಬಿಂಧ ೂೀ
ಸ್ಮವಮಿನ್ ಸ್ವಮಥಿಂತ್ರಮತ್ಾನ್ ನಜ್ಜರಜ್ಜರಯಿತ್ರ್ ಜ್ಜನಾ ಮೃತಮಯಮ್ ಅರಮನಮಮ್ |
ಗ ೂೀವಿಿಂದ ೀ ದ ೀಹಿ ಭಕ್ರುಿಂ ಭವತ ಚ ಭಗವನ್ಿ ಊಜಿಥತಮಿಂ ನಿನಿಥಮಿತಮುಿಂ
ನಿವಮಯಥಜ್ಮಿಂ ನಿಶಾಲಮಿಂ ಸ್ದ್ತಗಣಗಣ ಬೃಹತೀಿಂ ಶಮಶವತೀಮ್ ಆಶತದ ೀವ || ೧೪ |
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೪: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಹಿರಿಯರಿಗ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಧ ೀಯತ ಬ ಳ ಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಸ್ಮಮಜ್ಜದ್ಲೊನ
ಜ್ಜನರಲೊ ಗೌರವವನತಿ ಗಳಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ ]
ವಿಷ ೂ್ೀ ರತ್ತಯತ್ುಮತಮವದ್ ಅಖಿಲಗತಣಗರ್ ೈ ಸ್ುತ್ರ ಭಕ್ರುಿಂ ಗರಿಷಮಾಮ್
ಆಶ್ೊಷ ಟೀ ಶ್ರೀಧ್ರಮಭಮಯಮ್ ಅಮತಮರ್ ಪರಿವಮರಮತ್ಾನಮ ಸ್ ೀವಕ ೀಷ್ತ |
ಯಿಃ ಸ್ಿಂಧ್ತ ುೀ ವಿರಿಿಂಚ್ ಶವಸ್ನವಿಹಗಪಮ ನಿಂತ್ರತದ ರೀಿಂದ್ರಪೂವ ೀಥ
ಷಮವಧಮಯಯಿಂ ಸ್ಮುರತ್ಮಯಿಂ ಸ್ತುಟಮವತ ಸ್ದಮ ವಮಯತರಸ್ಾದ್ ಗತರತಸ್ುಮ್ || ೧೫ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೫: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ದ ೀವರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಹತ್ುರತ ಯನತಿ ಅಭವೃದ್ರಧಪಡಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ
ಮಮಡತತ್ುದ .]
ತ್ತ್ುವಜ್ಞಮನ್ ಮತಕ್ರುಭಮಜ್ಜಿಃ ಸ್ತಖಯಸ ಹಿ ಗತರ ೂೀ ಯೀಗಯತಮ ತಮರತ್ಮಮಯದ್
ಆಧ್ತ ನೀ ಮಿಶರಬತದ್ರಧೀಿಂ ಸರದ್ರವನಿರಯಭೂ ಗ ೂೀಚರಮ ನಿಿತ್ಯಬದಮಧನ್ |
ತಮಮಿಸ್ಮರಿಂ ಧಮದ್ರಕಮಖ ಯೀ ತ್ಮಸ ಸ್ತಬಹತಲಿಂ ದ್ತಿಃಖ ಯಸ್ಯನಯ ಥಮಜ್ಞಮನ್
ವಿಷ ೂ್ೀ ರಮಜ್ಞಮ ಭರಿತ್ಿಿಂ ಶತರತಶತ್ಮಿತ ಹ್ಮಸ್ಮದ್ರಚ್ಮಽ ಕಣಥರಮಮಿಃ || ೧೬ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೬: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಮೀಕ್ಷವನತಿ ಪಡ ದ್ತಕ ೂಳಳಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಹನೂಮಮನ್
ವಿಂದ ೀಽಹಿಂ ತ್ಿಂ ಹನೂಮಮನ್ ಇತ ಮಹಿತ್ಮಹ್ಮ ಪೌರತಷ ೂೀ ಬಮಹತಶಮಲೀ
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ಖಮಯತ್ ಸ್ ುೀಽಗ ೂರಯೀಽವತಮರಿಃ ಸ್ಹಿತ್ ಇಹ ಬಹತ ಬರಹಾ ಚರಮಥದ್ರ ಧ್ಮೈಥಿಃ |
ಸ್ಸ್ ಿೀಹ್ಮನಮಿಂ ಸ್ಹಸ್ಮವನ್ ಅಹರಹರಹಿತ್ಿಂ ನಿದ್ಥಹನ್ ದ ೀಹಭಮಜ್ಮಮ್
ಅಿಂಹ್ ೂೀ ಮೀಹ್ಮಪಹ್ ೂೀಯಿಃ ಸ್ಪೃಹಯತ ಮಹತೀಿಂ ಭಕ್ರುಮದಮಯಪಿ ರಮಮೀ || ೧೭ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೭: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಅಸ್ಮಧ್ಯವಮದ್ ಕಮಯಥಗಳನತಿ ನಿವಥಹಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಪಮರಕ್ ಪಿಂಚ್ಮ ಶತ್ನಹಸ್ ೈ ವಯಥವಹಿತ್ಮಮಿತ್ಿಂ ಯೀಜ್ಜನ ೈಿಃ ಪವಥತ್ಿಂ ತ್ವಿಂ
ರಮವತ್ ಸ್ಿಂಜಿೀವನಮ ದೌಯಷ್ಧ್ ನಿಧಿ ಮಧಿಕ ಪಮರಣ ಲಿಂಕಮಮನ ೈಷಿೀಿಃ |
ಅದಮರಕ್ಷ್ೀ ದ್ತತ್ಪತ್ಿಂತ್ಿಂ ತ್ತ್ ಉತ್ ಗ್ನರಿಮತತ್ ಪಮಟಯಿಂತ್ಿಂ ಗೃಹಿೀತಮವ
ರಮಿಂತ್ಿಂ ಖ ೀ ರಮಘವಮಿಂಘ್ೌರ ಪರಣತ್ಮಪಿ ತ್ದ ೈ ಕಕ್ಷರ್ ೀ ತಮವಿಂ ಹಿ ಲ ೂೀಕಿಃ || ೧೮ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೮: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಅನ ೀಕ ಭೀತಗ ೂಳಸ್ತವ ರ ೂೀಗಗಳಗ ವಿರತದ್ಧವಮಗ್ನ ಪರತವಿಷ್ವಮಗ್ನ
ಕಮಯಥನಿವಥಹಿಸ್ತತ್ುದ .]
ಕ್ಷ್ಪುಿಃ ಪಶಮಾತ್ನಲೀಲಿಂ ಶತ್ಮತ್ತಲಮತ ೀ ಯೀಜ್ಜನಮನಮಿಂ ಸ್ೌಚಾ
ಸ್ಮುವದ್ರವ ಸ್ಮುರವಮಿಂಶಮಾ ಪುಯಪಲಲವ ಇವ ವಯಗರಬತದಮಧಯ ತ್ವರಮಽತ್ಿಃ |
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಮಿ ನಸಿತಮತಸ್ ಥಿರಶಕಲಶ್ಲಮ ಜ್ಮಲ ಸ್ಿಂಶ ೀೊ ಷ್ನಷ್ಟ
ಚ್ ಛೀದಮಿಂಕಿಃ ಪಮರಗ್ನವಮಭೂತ್ ಕಪಿವರವಪುಷ್ ಸ್ ುೀನಮಿಃ ಕೌಶಲಮಯ || ೧೯ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೧೯: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ತ್ತ್ವಗಳ ಮೀಲ ಒಬಬರ ನಿಲತವು ಸ್ಮಧಿಸ್ಲತ, ನಷ್ಟಗಳನತಿ ಮತ್ತು
ಮನಸನನ ಅಸ್ಮರ್ಥತ ಯನತಿ ನಿವಥಹಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ದ್ೃಷಮಟವ ದ್ತಷಮಟಧಿ ಪ್ೀರಿಃ ಸ್ತುಟಿತ್ ಕನಕಸ್ ದ್ವಮಥ ಘೃಷಮಟಸಿಕೂಟಿಂ
ನಿಷಿಪಷ್ಟಿಂ ಹ್ಮಟಕಮದ್ರರ ಪರಕಟ ತ್ಟತ್ಟಮ ಕಮತಶಿಂಕ ೂೀ ಜ್ಜನ ೂೀಽಭೂತ್ |
ಯೆೀನಮಜ್ೌ ರಮವರ್ಮರಿ ಪಿರಯನಟನಪಟತ ಮತಥಷಿಟರಿಷ್ಟಿಂ ಪರದ ೀಷ್ತಟಿಂ
ಕ್ರಿಂ ನ ೀಷ ಟೀ ಮೀಸ್ತ ೀಽಷಮಟ ಪದ್ಕಟಕತ್ಟಿ ತ ೂಕೀಟಿಭಮ ಮೃಷ್ಟಕಮಷ್ಾಿಃ || ೨೦ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೦: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಒಬಬರ ಶತ್ತರಗಳ ಮೀಲ ಗ ಲತವನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
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ದ ೀವಮಯ ದ ೀಶಪರಣಿೀತ ದ್ತರಹಿಣ ಹರವರಮ ವಧ್ಯರಕ್ಷ ೂೀ ವಿಘಾತಮದ್
ರಮಸ್ ೀವೀ ದ್ಯದ್ುರಮದ್ರಥಿಃ ಸ್ಹಭತಜ್ಜಮಕರ ೂೀ ದಮರಮನಮಮಮ ಮತಕತಿಂದ್ಿಃ |
ದ್ತಷಮಾಪ ೀ ಪಮರಮೀಷ ಯಾ ೀ ಕರತ್ಲಮತ್ತಲಿಂ ಮೂಧಿಿಥ ವಿನಯಸ್ಯ ಧ್ನಯಿಂ
ತ್ನವನ್ ಭೂಯಿಃ ಪರಭೂತ್ ಪರಣಯ ವಿಕಸತಮ ಬ ್ೀಕ್ಷಣ ಸ್ ುವೀಕ್ಷಮಮಣಿಃ || ೨೧ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೧: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಒಬಬರ ಆಸ್ ಗಳನತಿ ಪೂರ ೈಸ್ತತ್ುದ .]
ಭೀಮಸ್ ೀನ
ಜ್ಜಘ್ಿೀ ನಿಘ್ಿೀನ ವಿಘ್ೂಿೀ ಬಹತಲ ಬಲಬಕ ಧ್ವಿಂಸ್ನಮದ ಯೀನ ಶ ೀಚದ್ರವ
ಪಮರನತಕ ೂರೀಶಪಮಶ ೈ ರಸ್ತವಿಧ್ೃತ ಸ್ತಖಸ್ ಯೈಕ ಚಕಮರಜ್ಜನಮನಮಮ್|
ತ್ಸ್ ೈ ತ ೀ ದ ೀವ ಕತಮಥಿಃ ಕತರತಕತಲಪತ್ಯೆೀ ಕಮಥರ್ಮ ಚ ಪರರ್ಮಮಮನ್
ಕ್ರಮಿೀಥರಿಂ ದ್ತಮಥತೀನಮಿಂ ಪರರ್ಮಮರ್ ಚ ಯೀ ನಮಥರ್ಮ ನಿಮಥಮಮರ್ || ೨೨ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೨: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಒಬಬರ ಪರಗತಯಲೊ ಅಡ ತ್ಡ ಗಳನತಿ ನಿವಥಹಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ
ಮಮಡತತ್ುದ .]
ನಿಮೃಥದ್ಿನ್ಿ ಅತ್ಯಯತ್ಿಿಂ ವಿಜ್ಜರವರಜ್ಜರಮ ಸ್ಿಂಧ್ಕಮರಮಸಿ ಸ್ಿಂಧಿೀ
ನತಯದ ಧೀತ್ವಿಂ ಸ್ವಧ್ವರ ೀ ವಮ ಪಶತಮಿವ ದ್ಮಯನ್ ವಿಷ್ತ್ಪಕ್ಷದ್ ವಿಡಿೀಶಮ್ |
ರಮವತ್ ಪರತ್ಯಕ್ಷಭೂತ್ಿಂ ನಿಖಿಲ ಮಖಭತಜ್ಜಿಂ ತ್ಪಥರಮ ಮಮಸಥಮಸ್ೌ
ತಮವತಮಯ ಽಽಯೀಜಿ ತ್ೃಪಮು ಕ್ರಮತ ವದ್ ಭಗವನ್ ರಮಜ್ಜಸ್ೂ ರಮಶವಮೀಧ ೀ || ೨೩ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೩: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಶತ್ತರಗಳ ಮೀಲ ವಿಜ್ಜಯವನತಿಿಂಟತಮಮಡತತ್ುದ .]
ಕ್ಷ ವೀಲಮ ಕ್ಷ್ೀರ್ಮಟಟಹ್ಮಸ್ಿಂ ತ್ವರಣಮರಿ ಹನ್ಿ ಉದ್ಗದ ೂೀ ದಮುಮಬಮಹ್ ೂೀ
ಬಥಹವಕ್ ಷೌಹಿಣಯನಿೀಕ ಕ್ಷಪಣ ಸ್ತನಿಪುಣಿಂ ಯಸ್ಯ ಸ್ವೀಥತ್ುಮಸ್ಯ |
ಶತಶ ರಷಮರ್ಥಿಂ ಚಕರ್ಥ ಸ್ವಯಮಯಮರ್ಸ್ಿಂ ವಕತುಮ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥಶ್ರೀಮನಮಿಮನ್ ಸ್ಮರ್ಥ ಸ್ುವಮಪಿ ಹಿ ಯತವಯೀಿಃ ಪಮದ್ಪದ್ಾಿಂ ಪರಪದ ಯೀ || ೨೪ ||
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[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೪: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಮೀಲಧಿಕಮರಿಗಳಗ ನಿಷ ಾಯನತಿ ಪರತಫಲ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ದ್ತರಹಯಿಂತೀಿಂ ಹೃದ್ತುುಹಿಂ ಮಮಿಂ ದ್ತರತ್ಮನಿಲಬಲಮ ದಮುುವಯಿಂತೀಮ ವಿದಮಯ
ನಿದಮರಿಂ ವಿದಮರವಯ ಸ್ದ ೂಯೀ ರಚನಪಟತಮಥಮಽ ಪಮದ್ಯ ವಿದಮಯಸ್ಮತದ್ರ |
ವಮಗ ುೀವಿೀ ಸ್ಮಸ್ತವಿದಮಯ ದ್ರವಿಣದ್ ವಿದ್ರತಮ ದೌರಪದ್ರೀ ರತದ್ರಪತಮಿಯ
ದ್ತಯದ್ರರಕಮು ದಮರಗಭದಮರ ದ್ರಹಯತ್ತ ದ್ಯಿತಮ ಪೂವಥ ಭೀಮಮಽಜ್ಞ ರಮತ ೀ || ೨೫ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೫: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಭಮಷ್ಣದ್ಲೊ ಸ್ಪಷ್ಟತ ನಿೀಡತತ್ುದ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಮನವನತಿ
ನಮಶಪಡಿಸ್ತತ್ುದ .]
ರಮಭಮಯಿಂ ಶತಶ ರಷ್ತರಮಸೀಿಃ ಕತರತಕತಲ ಜ್ಜನನ ೀ ಕ್ಷತ್ರ ವಿಪ್ರೀ ದ್ರತಮಭಮಯಿಂ
ಬರಹಾಭಮಯಿಂ ಬೃಿಂಹಿತಮಭಮಯಿಂ ಚತಸ್ತಖ ವಪುಷಮ ಕೃಷ್್ನಮಮಮ ಸ್ಪದಮಭಮಯಮ್ |
ನಿಭ ೀಥದಮಭಮಯಿಂ ವಿಶ ೀಷಮದ್ರುವ ವಚನ ವಿಷ್ರಮಭಮಯ ಮತಭಮಭಮಯಮ್ ಅಮೂಭಮಯಿಂ
ತ್ತಭಯಿಂ ಚ ಕ್ಷ ೀಮದ ೀಭಯಿಃ ಸ್ರಸಜ್ಜ ವಿಲಸ್ ಲ ೂೊೀಚನ ೀಭ ೂಯೀ ನಮೀಽಸ್ತು || ೨೬ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೬: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಗತರತ ಭಕ್ರು ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಗಚಾನ್ ಸ್ೌಗಿಂಧಿಕಮರ್ಥಿಂ ಪಥಿಸ್ ಹನತಮತ್ಿಃ ಪುಚಛ ಮಚಛಸ್ಯ ಭೀಮಿಃ
ಪ್ರೀದ್ಧತ್ತಥಿಂ ನಮಶಕತ್ನ ತ್ವಮತಮತರತ ವಪುಷಮ ಭೀಷ್ರಮ ಮಮಸ್ಚ್ ೀತ |
ಪೂಣಥಜ್ಞಮನೌ ಜ್ಜಸ್ ೂೀಸ್ ುೀ ಗತರತತ್ಮ ವಪುಷ ೂೀಿಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ಕ್ರರೀಡಮಮಮತ್ರಿಂ ತ್ದ ೀತ್ತ್ ಪರಮದ್ದ್ ಸ್ತಧಿರಮಿಂ ಮೀಹಕ ದ ವೀಷ್ ಭಮಜ್ಮಮ್ || ೨೭ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೭: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಒಬಬರ ಕ ಲಸ್ಗಳಲೊ ಯಶಸ್ನನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಬಹಿವೀಿಃ ಕ ೂೀಟಿೀರಟಿೀಕಿಃ ಕತಟಿಲ ಕಟತಮತೀ ನತತ್ಕಟಮ ಟ ೂೀಪಕ ೂೀಪಮನ್
ದಮರಕ್ ಚ ತ್ವಿಂ ಸ್ತ್ವರತಮವ ಚಛರಣದ್ ಗದ್ರಮ ಪ್ೀರ್ರಮ ಮಮಸಥಮರಿೀನ್ |
ಉನಾಥಮಯ ತ್ರ್ಯಮಿಥಮಯ ತ್ವವಚನ ವಚನಮ ನತತ್ಪರ್ ಸ್ಮಿಿಂಸ್ುಥಮ
ಽನಮಯನಮಾಯಚಛಿಃ ಸ್ವಪಿರರಮಯೆೈ ಪಿರಯತ್ಮ ಕತಸ್ತಮಿಂ ಪಮರಣ ತ್ಸ್ ೈ ನಮಸ್ ುೀ || ೨೮ ||
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[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೮: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಸ್ತಳುಳ ಮತ್ತು ವಿಂಚನ ಯ ವಿರತದ್ಧ ರಕ್ಷ್ಸ್ತತ್ುದ .]
ಮಧಮವ
ದ ೀಹ್ಮ ದ್ತತಮಕುಮಿ ತಮನಮಮ ಅಧಿಪತ ರಸ್ತಮಮ ಅಕರಮಮದ್ ವಕರಬತದ್ರಧಿಃ
ಕತರದ್ಧಿಃ ಕ ೂರೀಧ ೈಕ ವಶಯಿಃ ಕೃಮಿರಿವ ಮಣಿಮಮನ್ ದ್ತಷ್ೃತೀ ನಿಷಿಕು ರಮರ್ಥಮ್ |
ಚಕ ರೀ ಭೂಚಕರ ಮೀತ್ಯ ಕರಕಚಮಿವಸ್ತಮಿಂ ಚ್ ೀತ್ಸ್ಿಃ ಕಷ್ಟ ಶಮಸ್ರಿಂ
ದ್ತಸ್ುಕಥಿಂ ಚಕರಪಮರ್ ೀ ಗತಣಗಣ ವಿರಹಿಂ ಜಿೀವತಮಿಂ ಚ್ಮಧಿಕೃತ್ಯ || ೨೯ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೨೯: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮವು ನಿಮಾನತಿ ಸ್ಮಮಜ್ಜಕ ಕ ಹ್ ಚತಾ ಜ್ಜನಪಿರಯಗ ೂಳಸ್ತತ್ುದ ಮತ್ತು
ಬ ಲ ಬಮಳುವಿಂತ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ತ್ದ್ತುಷ್ಪಪ ರ ೀಕ್ಷಮನತಸ್ಮರಮ ತ್ಕತಪಯಕತನರ ೈ ರಮದ್ೃತ ೂೀಽನ ಯೈ ವಿಥಸ್ೃಷ ೂಟೀ
ಬರಹ್ಮಾಽಹಿಂ ನಿಗತಥರ್ ೂೀಽಹಿಂ ವಿತ್ರ್ ಮಿದ್ಮಿತ ಹ್ ಯೀಷ್ ಪಮಷ್ಿಂಡ ವಮದ್ಿಃ |
ತ್ದ್ತಯಕಮು ಭಮಸ್ಜ್ಮಲ ಪರಸ್ರವಿಷ್ತ್ರೂ ದಮುಹದ್ಕ್ಷ ಪರಮಮಣ
ಜ್ಮವಲಮ ಮಮಲಮಧ್ರ ೂೀಽಗ್ನಿಿಃ ಪವನ ವಿಜ್ಜಯತ ೀ ತ ೀಽವ ತಮರ ಸ್ೃತೀಯಿಃ || ೩೦ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೦: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮವು ಚಚ್ ಥಗಳಲೊ ಯಶಸ್ನನತಿ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಆಕ ೂರೀಶಿಂತ ೂೀ ನಿಆಶಮ ಭಯಭರವಿ ವಶಸ್ಮವಶರಮ ಶ್ಛನಿದ್ಪಮಥ
ವಮಶಿಂತ ೂೀ ದ ೀಶನಮಶ ಸುವತ ಬತ್ ಕತಧಿರಮಿಂ ನಮಶಮಮಶಮ ದ್ಶಮಽಶತ |
ಧಮವಿಂತ ೂೀ ಽಶ್ೊೀಲಶ್ೀಲಮ ವಿತ್ರ್ ಶಪರ್ ಶಮಪಮಶ್ವಮಿಃ ಶಮಿಂತ್ಶೌರಮಥ
ಸ್ುವದಮವಯಖಮಯ ಸಿಂಹನಮದ ೀ ಸ್ಪದ್ರ ದ್ದ್ೃಶ್ರ ೀ ಮಮಯಿಗ ೂೀ ಮಮಯವಸ್ ುೀ || ೩೧ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೧: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಒಬಬರ ಶತ್ತರಗಳನತಿ ಸ್ ೂೀಲಸ್ತತ್ುದ .]
ತರಷ್ವಪ ಯೀ ವಮವತಮರ ೀ ಷ್ವರಿಭರಪಘೃಣಿಂ ಹಿಿಂಸತ ೂೀ ನಿವಿಥಕಮರಿಃ
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ಸ್ವಥಜ್ಞಿಃ ಸ್ವಥಶಕ್ರುಿಃ ಸ್ಕಲ ಗತಣಗರ್ಮ ಪೂಣಥರೂಪ ಪರಗಲಭಿಃ |
ಸ್ವಚಛಿಃ ಸ್ವಚಛಿಂದ್ ಮೃತ್ತಯಿಃ ಸ್ತಖಯಸ ಸ್ತಜ್ಜನಿಂ ದ ೀವ ಕ್ರಿಂ ಚತ್ರಮತ್ರ
ತಮರತಮ ಯಸ್ಯ ತರಧಮಮಮ ಜ್ಜಗದ್ತತ್ ವಶಗಿಂ ಕ್ರಿಂಕರಮಿಃ ಶಿಂಕರಮದಮಯಿಃ || ೩೨ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೨: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಅಕಮಲಕ ಮರಣವನತಿ ತ್ಡ ಯತತ್ುದ ಮತ್ತು ಖಮಯತಯನತಿ ಸ್ಮಧಿಸ್ಲತ
ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಉದ್ಯನ್ ಮಿಂದ್ಸಾತ್ಶ್ರೀ ಮೃದ್ತಮಧ್ತಮಧ್ತರಮ ಲಮಪಪಿೀ ಯೂಷ್ಧಮರಮಪ್
ಊರಮ ಸ್ ೀಕ ೂೀಪಶಮಿಂತಮ ಸ್ತಖಸ್ತಜ್ಜನಮನ ೂೀಲ ೂೀಚನಮ ಪಿೀಯಮಮನಮ್|
ಸ್ಿಂದ್ರಕ್ಷ ಯೀ ಸ್ತಿಂದ್ರಿಂಸ್ಿಂ ದ್ತಹದ್ರಹ ಮಹದಮನಿಂದ್ಮ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ಶ್ರೀಮದ್ ವಕ ರೀಿಂದ್ತಬಿಿಂಬಿಂ ದ್ತರಿತ್ ನತದ್ತದ್ರತ್ಿಂ ನಿತ್ಯದಮಹಿಂ ಕದಮನತ || ೩೩ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೩: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಪರಬಲ ಮತ್ತು ಆಕಷ್ಥಕ ವಯಕ್ರುತ್ವವನತಿ ಅಭವೃದ್ರಧಪಡಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ
ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಪಮರಚೀನಮ ಚೀಣಥಪುರ್ ೂಯೀ ಚಾಯಚತ್ತರತ್ರಮ ಚ್ಮರತ್ಶಮಾರತಚತಮು
ನತ್ತಯಚ್ಮಾಿಂ ರ ೂೀಚಯಿಂತೀಿಂ ಶತರತಚತ್ವಚನಮಿಂ ಶಮರವ ಕಮಿಂಶ ಾೀದ್ಯ ಚತಿಂಚೂನ್ |
ವಮಯಖಮಯ ಮತತಮಾತ್ ದ್ತಿಃಖಮಿಂ ಚರಮತಚತ್ ಮಹ್ಮಚ್ಮಯಥ ಚಿಂತಮರ ತಮಿಂಸ್ ುೀ
ಚತಮರಿಂ ಸ್ಚ್ಮಛಸ್ರ ಕತ್ಥ ಶಾರಣ ಪರಿಚರಮಿಂ ಛ್ಮರವರಮ ಸ್ಮಾಿಂಶಾ ಕ್ರಿಂಚತ್ || ೩೪ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೪: ಈ ಸ್ ೂೊೀಕಮ ಒಬಬರ ಆಶಯಗಳನತಿ ಪೂರ ೈಸ್ತತ್ುದ ಮತ್ತು ಆಸ್ ಗಳನತಿ
ಪರಿರ್ಮಮಕಮರಿರಮಗ್ನ ತಳಸ್ತವ ಸ್ಮಮರ್ಯಥ ನಿೀಡತತ್ುದ .]
ಪಿೀಠ ೀ ರತ ೂಿೀಪಕೊೄಪ ುೀ ರತಚರ ರತಚಮಣಿ ಜ್ ೂಯೀತಷಮ ಸ್ನಿಿಷ್ಣ್ಿಂ
ಬರಹ್ಮಾಣಿಂ ಭಮವಿನಿಂತಮವಿಂ ಜ್ಜವಲತ ನಿಜ್ಜಪದ ೀ ವ ೈದ್ರಕಮದಮಯಹಿ ವಿದಮಯಿಃ |
ಸ್ ೀವಿಂತ ೀ ಮೂತಥಮತ್ಯಿಃ ಸ್ತಚರಿತ್ ಚರಿತ್ಿಂ ಭಮತ ಗಿಂಧ್ವಥ ಗ್ನೀತ್ಿಂ
ಪರತ ಯೀಕಿಂ ದ ೀವ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ನವಪಿ ತ್ವ ಭಗವನ್ ನತಥತ್ ದ ೂಯೀವಧ್ೂಷ್ತ || ೩೫ ||
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[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೫: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಹ್ ಸ್ರತ ಮತ್ತು ಖಮಯತಯನತಿ ಸ್ಮಧಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಸ್ಮನತ ಕ ೂರೀಶ ೈರಜ್ಜಸ್ರಿಂ ಜ್ಜನಿ ಮೃತನಿರರಮ ದ್ೂಯಮಿಥ ಮಮಲಮವಿಲ ೀಽಸಾನ್
ಸ್ಿಂಸ್ಮರಮ ಬೌಧನಿಮಗಮಿಿಂ ಛರಣ ಮಶರರ್ಮ ನಿಚಛತ ೂೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ಜ್ಜಿಂತ್ೂನ್ |
ಯತಷಮಾಭಿಃ ಪಮರಥಿಥತ್ಿಃ ಸ್ಞ್ ಜ್ಜಲನಿಧಿ ಶಯನಿಃ ಸ್ತ್ಯವತಮಯಿಂ ಮಹಷ ೀಥ
ವಯಥಕುಶ್ಾ ನಮಾತ್ರಮೂತಥರ್ ನಖಲತ ಭಗವತ್ಿಃ ಪಮರಕೃತ ೂೀ ಜ್ಮತ್ತ ದ ೀಹಿಃ || ೩೬ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೬: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮವು ಲೌಕ್ರಕ ಲಗತ್ತುಗಳನತಿ ಬಿಡಿಸ್ತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಮಕಕಳನತಿ
ಪಡ ಯತವುದ್ಕ ಕ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಅಸ್ುವಯಸ್ುಿಂ ಸ್ಮಸ್ು ಶತರತಗತ್ ಮಧ್ಮೈ ರತ್ಿಪೂಗಿಂ ಯಥಮಿಂಧ ೈ
ರರ್ಥಿಂ ಲ ೂೀಕ ೂೀಪ ಕೃತ ಯೈ ಗತಣಗಣ ನಿಲಯಿಃ ಸ್ೂತ್ರರಮ ಮಮಸ್ ಕೃತ್ನಾಮ್ |
ಯೀಽಸ್ೌ ವಮಯಸ್ಮಭಧಮನ ಸ್ುಮಹ ಮಹರಹರ್ ಭಕ್ರುತ್ಸ್ುತ್ ಪರಸ್ಮದಮತ್
ಸ್ದ ೂಯೀವಿದ ೂಯೀ ಪಲಬ ಯಧ ೈ ಗತರತತ್ಮ ಮಗತರತಿಂ ದ ೀವದ ೀವಿಂ ನಮಮಮಿ || ೩೭ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೭: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ್ ಚ್ ೀತ್ರಿಸಕ ೂಳಳಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಆಜ್ಞಮಮನ್ ಅನ ಯೈರಧಮರಮಥಿಂ ಶ್ರಸ ಪರಿಸ್ರ ದ್ರಶ್ಾ ಕ ೂೀಟಿೀರ ಕ ೂೀಟೌ
ಕೃಷ್್ಸ್ಮಯ ಕ್ರೊಷ್ಟಕಮಮಥ ದ್ಧ್ದ್ನತ ಸ್ರರ್ಮ ದ್ಥಿಥತ ೂೀ ದ ೀವಸ್ಿಂಘ್ೈಿಃ |
ಭೂಮಮವಮಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ಿ ಅಸ್ತಕರ ಮಕರ ೂೀ ಬರಥಹಾಸ್ೂತ್ರಸ್ಯ ಭಮಷ್ಯಿಂ
ದ್ತಭಮಥಷ್ಯಿಂ ವಯಸ್ಯದ್ಸ್ ೂಯೀ ಮಥಣಿಮತ್ ಉದ್ರತ್ಿಂ ವ ೀದ್ ಸ್ದ್ತಯಕ್ರು ಭಸ್ುವಮ್ || ೩೮ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೮: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮ ಹಣವನತಿ ಗಳಸ್ಲತ ಸ್ಹ್ಮಯ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ಭೂತಮವ ಕ್ಷ ೀತ ರೀ ವಿಶತದ ಧೀ ದ್ರವಜ್ಜಗಣ ನಿಲಯೆೀ ರೂಪಯಪಿೀ ಠಮಭಧಮನ ೀ
ತ್ತಮರಪಿ ಬರಹಾಜ್ಮತ ಸರಭತವನವಿಶದ ೀ ಮಧ್ಯ ಗ ೀಹ್ಮಖಯಗ ೀಹ್ ೀ |
ಪಮರಿ ವಮರಜ್ಮಯಧಿರಮಜ್ಜಿಃ ಪುನರಪಿ ಬದ್ರಿೀಿಂ ಪಮರಪಯ ಕೃಷ್್ಿಂ ಚನತಮವ
ಕೃತಮವ ಭಮಷಮಯಣಿ ಸ್ಮಯಗ್ ವಯತ್ನತತ್ಚ ಭವಮನ್ ಭಮರತಮರ್ಥ ಪರಕಮಶಮ್ || ೩೯ ||
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[ಫಲಶತರತಿಃ ೩೯: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮವು ಮಕಕಳಿಂದ್ ಲಮಭ ಪಡ ಯಲತ ಅನಕೂಲ ಮಮಡತತ್ುದ .]
ವಿಂದ ೀ ತ್ಿಂ ತಮವ ಸ್ತಪೂಣಥ ಪರಮತ ಮನತದ್ರನಮ ಸ್ ೀವಿತ್ಿಂ ದ ೀವವೃಿಂದ ೈ
ವಥಿಂದ ೀ ವಿಂದಮರತಮಿೀಶ ೀ ಶ್ರಯ ಉತ್ ನಿಯತ್ಿಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥಮ್ |
ವಿಂದ ೀ ಮಿಂದಮಕ್ರನಿೀ ಸ್ತ್ ಸ್ರಿದ್ ಮಲಜ್ಜಲಮ ಸ್ ೀಕಸ್ಮಧಿಕಯ ಸ್ಿಂಗಿಂ
ವಿಂದ ೀಽಹಿಂ ದ ೀವ ಭಕಮು ಭವಭಯ ದ್ಹನಿಂ ಸ್ಜ್ಜ್ನಮನ್ ಮೀದ್ಯಿಂತ್ಮ್ || ೪೦ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೪೦: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮವು ಗರಹಗಳ ಕ ಟಟ ಪರಿರ್ಮಮಗಳನತಿ ಪರಿಹರಿಸ್ತತ್ುದ .]
ಫಲಶತರತಿಃ
ಸ್ತಬರಹಾರ್ಮಯಖಯ ಸ್ೂರ ೀಿಃ ಸ್ತತ್ ಇತ ಸ್ತಭೃಶಿಂ ಕ ೀಶವಮ ನಿಂದ್ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಮತ್ ಪಮದಮಬ್ಭಕುಿಃ ಸ್ತುತ ಮಕೃತ್ ಹರ ೀರ್ ವಮಯತದ ೀವಸ್ಯ ಚ್ಮಸ್ಯ |
ತ್ತಮಪದಮರ್ ಚ್ಮದ್ರ ೀಣ ಗರಥಿತ್ಪದ್ಲ ಸ್ನಮಾಲರಮ ತ ವೀತ್ರಮ ಯೆೀ
ಸ್ಿಂರಮಧಮಯ ಮೂನಮಿಂತ ಪರತ್ತ್ ಮತಗತರ್ಮ ಮತಕ್ರುಮೀತ ೀ ವರಜ್ಜಿಂತ || ೪೧ ||
|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ ಶ್ರೀಮತ್ ತರವಿಕರಮಪಿಂಡಿತಮಚ್ಮಯಥ ಕೃತಮ ವಮಯತಸ್ತುತಿಃ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಮಥ ||
[ಫಲಶತರತಿಃ ೪೧: ಈ ಸ್ ೂೊಕಮವು ಲೌಕ್ರಕ ಲಗತ್ತುಗಳಿಂದ್ ಬಿಡತಗಡ ಗ ೂಳುಳತ್ುದ .]
|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||
ಪಮಿಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರತಹೂತ್ವ ೈರಿಬಲವನ್ ಮಮತ್ಿಂಗ ಮಮದ್ಯದ್ಘಟಮ
ಕತಿಂಭ ೂೀಚ್ಮಾದ್ರರ ವಿಪಮಟನಮಧಿ ಕಪಟತ ಪರತ ಯೀಕ ವಜ್ಮರಯಿತಮಿಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಿಂಠೀರವಮಸ್ಯ ಪರತ್ತ್ಸ್ತನಖರಮ ದಮರಿತಮರಮತದ್ೂರ
ಪರಧ್ವ ಸ್ುಧಮವಿಂತ್ಶಮಿಂತ್ ಪರವಿತ್ತ್ಮನಸ್ಮ ಭಮವಿತಮ ಭೂರಿಭಮಗ ೈಿಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಮಿಂತ್ ಸ್ಮಿಂತ್ತ ೂೀಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನ ೈವ ೀಶ್ ತ್ತಸ್ ುೀ ಸ್ಮಿಂ
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ಪಶಮಯಮ್ ಯತತ್ುಮವಸ್ತು ದ್ೂರತ್ರತ ೂೀ ಆಪಮಸ್ುಿಂ ರಸ್ ೂೀ ಯೀಽಷ್ಟಮಿಃ |
ಯದ ೂರೀ ಷ ೂೀತ್ಕರ ದ್ಕ್ಷನ ೀತ್ರಕತಟಿಲ ಪಮರಿಂತ ೂೀತಿತಮಗ್ನಿ ಸ್ತುರತ್
ಖದ ೂಯೀ ತ ೂೀಪಮ ವಿಷ್ತುಲಿಂಗ ಭಸತಮ ಬರಹ್ ೇಶ ಶಕ ೂರೀತ್ಕರಮಿಃ || ೨ ||
ಪುರಸ್ಾರಣ
|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||
ಪಮಿಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರತಹೂತ್ವ ೈರಿಬಲವನ್ ಮಮತ್ಿಂಗ ಮಮದ್ಯದ್ಘಟಮ
ಕತಿಂಭ ೂೀಚ್ಮಾದ್ರರ ವಿಪಮಟನಮಧಿ ಕಪಟತ ಪರತ ಯೀಕ ವಜ್ಮರಯಿತಮಿಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಿಂಠೀರವಮಸ್ಯ ಪರತ್ತ್ಸ್ತನಖರಮ ದಮರಿತಮರಮತದ್ೂರ
ಪರಧ್ವ ಸ್ುಧಮವಿಂತ್ಶಮಿಂತ್ ಪರವಿತ್ತ್ಮನಸ್ಮ ಭಮವಿತಮ ಭೂರಿಭಮಗ ೈಿಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಮಿಂತ್ ಸ್ಮಿಂತ್ತ ೂೀಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನ ೈವ ೀಶ್ ತ್ತಸ್ ುೀ ಸ್ಮಿಂ
ಪಶಮಯಮ್ ಯತತ್ುಮವಸ್ತು ದ್ೂರತ್ರತ ೂೀ ಆಪಮಸ್ುಿಂ ರಸ್ ೂೀ ಯೀಽಷ್ಟಮಿಃ |
ಯದ ೂರೀ ಷ ೂೀತ್ಕರ ದ್ಕ್ಷನ ೀತ್ರಕತಟಿಲ ಪಮರಿಂತ ೂೀತಿತಮಗ್ನಿ ಸ್ತುರತ್
ಖದ ೂಯೀ ತ ೂೀಪಮ ವಿಷ್ತುಲಿಂಗ ಭಸತಮ ಬರಹ್ ೇಶ ಶಕ ೂರೀತ್ಕರಮಿಃ || ೨ ||
|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಮದ್ಕೃತಮ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖಸ್ತುತಿಃ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಮಥ ||
ಫಲಶತರತಿಃ
ಸ್ತಬರಹಾರ್ಮಯಖಯ ಸ್ೂರ ೀಿಃ ಸ್ತತ್ ಇತ ಸ್ತಭೃಶಿಂ ಕ ೀಶವಮ ನಿಂದ್ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಮತ್ ಪಮದಮಬ್ಭಕುಿಃ ಸ್ತುತ ಮಕೃತ್ ಹರ ೀರ್ ವಮಯತದ ೀವಸ್ಯ ಚ್ಮಸ್ಯ |
ತ್ತಮಪದಮರ್ ಚ್ಮದ್ರ ೀಣ ಗರಥಿತ್ಪದ್ಲ ಸ್ನಮಾಲರಮ ತ ವೀತ್ರಮ ಯೆೀ
ಸ್ಿಂರಮಧಮಯ ಮೂನಮಿಂತ ಪರತ್ತ್ ಮತಗತರ್ಮ ಮತಕ್ರುಮೀತ ೀ ವರಜ್ಜಿಂತ || ೪೧ ||
|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ ಶ್ರೀಮತ್ ತರವಿಕರಮಪಿಂಡಿತಮಚ್ಮಯಥ ಕೃತಮ ವಮಯತಸ್ತುತಿಃ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಮಥ ||
ಮಧಮವ
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ವಿಂದ ೀ ತ್ಿಂ ತಮವ ಸ್ತಪೂಣಥ ಪರಮತ ಮನತದ್ರನಮ ಸ್ ೀವಿತ್ಿಂ ದ ೀವವೃಿಂದ ೈ
ವಥಿಂದ ೀ ವಿಂದಮರತಮಿೀಶ ೀ ಶ್ರಯ ಉತ್ ನಿಯತ್ಿಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥಮ್ |
ವಿಂದ ೀ ಮಿಂದಮಕ್ರನಿೀ ಸ್ತ್ ಸ್ರಿದ್ ಮಲಜ್ಜಲಮ ಸ್ ೀಕಸ್ಮಧಿಕಯ ಸ್ಿಂಗಿಂ
ವಿಂದ ೀಽಹಿಂ ದ ೀವ ಭಕಮು ಭವಭಯ ದ್ಹನಿಂ ಸ್ಜ್ಜ್ನಮನ್ ಮೀದ್ಯಿಂತ್ಮ್ || ೪೦ ||
ಭೂತಮವ ಕ್ಷ ೀತ ರೀ ವಿಶತದ ಧೀ ದ್ರವಜ್ಜಗಣ ನಿಲಯೆೀ ರೂಪಯಪಿೀ ಠಮಭಧಮನ ೀ
ತ್ತಮರಪಿ ಬರಹಾಜ್ಮತ ಸರಭತವನವಿಶದ ೀ ಮಧ್ಯ ಗ ೀಹ್ಮಖಯಗ ೀಹ್ ೀ |
ಪಮರಿ ವಮರಜ್ಮಯಧಿರಮಜ್ಜಿಃ ಪುನರಪಿ ಬದ್ರಿೀಿಂ ಪಮರಪಯ ಕೃಷ್್ಿಂ ಚನತಮವ
ಕೃತಮವ ಭಮಷಮಯಣಿ ಸ್ಮಯಗ್ ವಯತ್ನತತ್ಚ ಭವಮನ್ ಭಮರತಮರ್ಥ ಪರಕಮಶಮ್ || ೩೯ ||
ಆಜ್ಞಮಮನ್ ಅನ ಯೈರಧಮರಮಥಿಂ ಶ್ರಸ ಪರಿಸ್ರ ದ್ರಶ್ಾ ಕ ೂೀಟಿೀರ ಕ ೂೀಟೌ
ಕೃಷ್್ಸ್ಮಯ ಕ್ರೊಷ್ಟಕಮಮಥ ದ್ಧ್ದ್ನತ ಸ್ರರ್ಮ ದ್ಥಿಥತ ೂೀ ದ ೀವಸ್ಿಂಘ್ೈಿಃ |
ಭೂಮಮವಮಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ಿ ಅಸ್ತಕರ ಮಕರ ೂೀ ಬರಥಹಾಸ್ೂತ್ರಸ್ಯ ಭಮಷ್ಯಿಂ
ದ್ತಭಮಥಷ್ಯಿಂ ವಯಸ್ಯದ್ಸ್ ೂಯೀ ಮಥಣಿಮತ್ ಉದ್ರತ್ಿಂ ವ ೀದ್ ಸ್ದ್ತಯಕ್ರು ಭಸ್ುವಮ್ || ೩೮ ||
ಅಸ್ುವಯಸ್ುಿಂ ಸ್ಮಸ್ು ಶತರತಗತ್ ಮಧ್ಮೈ ರತ್ಿಪೂಗಿಂ ಯಥಮಿಂಧ ೈ
ರರ್ಥಿಂ ಲ ೂೀಕ ೂೀಪ ಕೃತ ಯೈ ಗತಣಗಣ ನಿಲಯಿಃ ಸ್ೂತ್ರರಮ ಮಮಸ್ ಕೃತ್ನಾಮ್ |
ಯೀಽಸ್ೌ ವಮಯಸ್ಮಭಧಮನ ಸ್ುಮಹ ಮಹರಹರ್ ಭಕ್ರುತ್ಸ್ುತ್ ಪರಸ್ಮದಮತ್
ಸ್ದ ೂಯೀವಿದ ೂಯೀ ಪಲಬ ಯಧ ೈ ಗತರತತ್ಮ ಮಗತರತಿಂ ದ ೀವದ ೀವಿಂ ನಮಮಮಿ || ೩೭ ||
ಸ್ಮನತ ಕ ೂರೀಶ ೈರಜ್ಜಸ್ರಿಂ ಜ್ಜನಿ ಮೃತನಿರರಮ ದ್ೂಯಮಿಥ ಮಮಲಮವಿಲ ೀಽಸಾನ್
ಸ್ಿಂಸ್ಮರಮ ಬೌಧನಿಮಗಮಿಿಂ ಛರಣ ಮಶರರ್ಮ ನಿಚಛತ ೂೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ಜ್ಜಿಂತ್ೂನ್ |
ಯತಷಮಾಭಿಃ ಪಮರಥಿಥತ್ಿಃ ಸ್ಞ್ ಜ್ಜಲನಿಧಿ ಶಯನಿಃ ಸ್ತ್ಯವತಮಯಿಂ ಮಹಷ ೀಥ
ವಯಥಕುಶ್ಾ ನಮಾತ್ರಮೂತಥರ್ ನಖಲತ ಭಗವತ್ಿಃ ಪಮರಕೃತ ೂೀ ಜ್ಮತ್ತ ದ ೀಹಿಃ || ೩೬ ||
ಪಿೀಠ ೀ ರತ ೂಿೀಪಕೊೄಪ ುೀ ರತಚರ ರತಚಮಣಿ ಜ್ ೂಯೀತಷಮ ಸ್ನಿಿಷ್ಣ್ಿಂ
ಬರಹ್ಮಾಣಿಂ ಭಮವಿನಿಂತಮವಿಂ ಜ್ಜವಲತ ನಿಜ್ಜಪದ ೀ ವ ೈದ್ರಕಮದಮಯಹಿ ವಿದಮಯಿಃ |
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ಸ್ ೀವಿಂತ ೀ ಮೂತಥಮತ್ಯಿಃ ಸ್ತಚರಿತ್ ಚರಿತ್ಿಂ ಭಮತ ಗಿಂಧ್ವಥ ಗ್ನೀತ್ಿಂ
ಪರತ ಯೀಕಿಂ ದ ೀವ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ನವಪಿ ತ್ವ ಭಗವನ್ ನತಥತ್ ದ ೂಯೀವಧ್ೂಷ್ತ || ೩೫ ||
ಪಮರಚೀನಮ ಚೀಣಥಪುರ್ ೂಯೀ ಚಾಯಚತ್ತರತ್ರಮ ಚ್ಮರತ್ಶಮಾರತಚತಮು
ನತ್ತಯಚ್ಮಾಿಂ ರ ೂೀಚಯಿಂತೀಿಂ ಶತರತಚತ್ವಚನಮಿಂ ಶಮರವ ಕಮಿಂಶ ಾೀದ್ಯ ಚತಿಂಚೂನ್ |
ವಮಯಖಮಯ ಮತತಮಾತ್ ದ್ತಿಃಖಮಿಂ ಚರಮತಚತ್ ಮಹ್ಮಚ್ಮಯಥ ಚಿಂತಮರ ತಮಿಂಸ್ ುೀ
ಚತಮರಿಂ ಸ್ಚ್ಮಛಸ್ರ ಕತ್ಥ ಶಾರಣ ಪರಿಚರಮಿಂ ಛ್ಮರವರಮ ಸ್ಮಾಿಂಶಾ ಕ್ರಿಂಚತ್ || ೩೪ ||
ಉದ್ಯನ್ ಮಿಂದ್ಸಾತ್ಶ್ರೀ ಮೃದ್ತಮಧ್ತಮಧ್ತರಮ ಲಮಪಪಿೀ ಯೂಷ್ಧಮರಮಪ್
ಊರಮ ಸ್ ೀಕ ೂೀಪಶಮಿಂತಮ ಸ್ತಖಸ್ತಜ್ಜನಮನ ೂೀಲ ೂೀಚನಮ ಪಿೀಯಮಮನಮ್|
ಸ್ಿಂದ್ರಕ್ಷ ಯೀ ಸ್ತಿಂದ್ರಿಂಸ್ಿಂ ದ್ತಹದ್ರಹ ಮಹದಮನಿಂದ್ಮ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ಶ್ರೀಮದ್ ವಕ ರೀಿಂದ್ತಬಿಿಂಬಿಂ ದ್ತರಿತ್ ನತದ್ತದ್ರತ್ಿಂ ನಿತ್ಯದಮಹಿಂ ಕದಮನತ || ೩೩ ||
ತರಷ್ವಪ ಯೀ ವಮವತಮರ ೀ ಷ್ವರಿಭರಪಘೃಣಿಂ ಹಿಿಂಸತ ೂೀ ನಿವಿಥಕಮರಿಃ
ಸ್ವಥಜ್ಞಿಃ ಸ್ವಥಶಕ್ರುಿಃ ಸ್ಕಲ ಗತಣಗರ್ಮ ಪೂಣಥರೂಪ ಪರಗಲಭಿಃ |
ಸ್ವಚಛಿಃ ಸ್ವಚಛಿಂದ್ ಮೃತ್ತಯಿಃ ಸ್ತಖಯಸ ಸ್ತಜ್ಜನಿಂ ದ ೀವ ಕ್ರಿಂ ಚತ್ರಮತ್ರ
ತಮರತಮ ಯಸ್ಯ ತರಧಮಮಮ ಜ್ಜಗದ್ತತ್ ವಶಗಿಂ ಕ್ರಿಂಕರಮಿಃ ಶಿಂಕರಮದಮಯಿಃ || ೩೨ ||
ಆಕ ೂರೀಶಿಂತ ೂೀ ನಿಆಶಮ ಭಯಭರವಿ ವಶಸ್ಮವಶರಮ ಶ್ಛನಿದ್ಪಮಥ
ವಮಶಿಂತ ೂೀ ದ ೀಶನಮಶ ಸುವತ ಬತ್ ಕತಧಿರಮಿಂ ನಮಶಮಮಶಮ ದ್ಶಮಽಶತ |
ಧಮವಿಂತ ೂೀ ಽಶ್ೊೀಲಶ್ೀಲಮ ವಿತ್ರ್ ಶಪರ್ ಶಮಪಮಶ್ವಮಿಃ ಶಮಿಂತ್ಶೌರಮಥ
ಸ್ುವದಮವಯಖಮಯ ಸಿಂಹನಮದ ೀ ಸ್ಪದ್ರ ದ್ದ್ೃಶ್ರ ೀ ಮಮಯಿಗ ೂೀ ಮಮಯವಸ್ ುೀ || ೩೧ ||
ತ್ದ್ತುಷ್ಪಪ ರ ೀಕ್ಷಮನತಸ್ಮರಮ ತ್ಕತಪಯಕತನರ ೈ ರಮದ್ೃತ ೂೀಽನ ಯೈ ವಿಥಸ್ೃಷ ೂಟೀ
ಬರಹ್ಮಾಽಹಿಂ ನಿಗತಥರ್ ೂೀಽಹಿಂ ವಿತ್ರ್ ಮಿದ್ಮಿತ ಹ್ ಯೀಷ್ ಪಮಷ್ಿಂಡ ವಮದ್ಿಃ |
ತ್ದ್ತಯಕಮು ಭಮಸ್ಜ್ಮಲ ಪರಸ್ರವಿಷ್ತ್ರೂ ದಮುಹದ್ಕ್ಷ ಪರಮಮಣ
ಜ್ಮವಲಮ ಮಮಲಮಧ್ರ ೂೀಽಗ್ನಿಿಃ ಪವನ ವಿಜ್ಜಯತ ೀ ತ ೀಽವ ತಮರ ಸ್ೃತೀಯಿಃ || ೩೦ ||
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ದ ೀಹ್ಮ ದ್ತತಮಕುಮಿ ತಮನಮಮ ಅಧಿಪತ ರಸ್ತಮಮ ಅಕರಮಮದ್ ವಕರಬತದ್ರಧಿಃ
ಕತರದ್ಧಿಃ ಕ ೂರೀಧ ೈಕ ವಶಯಿಃ ಕೃಮಿರಿವ ಮಣಿಮಮನ್ ದ್ತಷ್ೃತೀ ನಿಷಿಕು ರಮರ್ಥಮ್ |
ಚಕ ರೀ ಭೂಚಕರ ಮೀತ್ಯ ಕರಕಚಮಿವಸ್ತಮಿಂ ಚ್ ೀತ್ಸ್ಿಃ ಕಷ್ಟ ಶಮಸ್ರಿಂ
ದ್ತಸ್ುಕಥಿಂ ಚಕರಪಮರ್ ೀ ಗತಣಗಣ ವಿರಹಿಂ ಜಿೀವತಮಿಂ ಚ್ಮಧಿಕೃತ್ಯ || ೨೯ ||
ಭೀಮಸ್ ೀನ
ಬಹಿವೀಿಃ ಕ ೂೀಟಿೀರಟಿೀಕಿಃ ಕತಟಿಲ ಕಟತಮತೀ ನತತ್ಕಟಮ ಟ ೂೀಪಕ ೂೀಪಮನ್
ದಮರಕ್ ಚ ತ್ವಿಂ ಸ್ತ್ವರತಮವ ಚಛರಣದ್ ಗದ್ರಮ ಪ್ೀರ್ರಮ ಮಮಸಥಮರಿೀನ್ |
ಉನಾಥಮಯ ತ್ರ್ಯಮಿಥಮಯ ತ್ವವಚನ ವಚನಮ ನತತ್ಪರ್ ಸ್ಮಿಿಂಸ್ುಥಮ
ಽನಮಯನಮಾಯಚಛಿಃ ಸ್ವಪಿರರಮಯೆೈ ಪಿರಯತ್ಮ ಕತಸ್ತಮಿಂ ಪಮರಣ ತ್ಸ್ ೈ ನಮಸ್ ುೀ || ೨೮ ||
ಗಚಾನ್ ಸ್ೌಗಿಂಧಿಕಮರ್ಥಿಂ ಪಥಿಸ್ ಹನತಮತ್ಿಃ ಪುಚಛ ಮಚಛಸ್ಯ ಭೀಮಿಃ
ಪ್ರೀದ್ಧತ್ತಥಿಂ ನಮಶಕತ್ನ ತ್ವಮತಮತರತ ವಪುಷಮ ಭೀಷ್ರಮ ಮಮಸ್ಚ್ ೀತ |
ಪೂಣಥಜ್ಞಮನೌ ಜ್ಜಸ್ ೂೀಸ್ ುೀ ಗತರತತ್ಮ ವಪುಷ ೂೀಿಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ಕ್ರರೀಡಮಮಮತ್ರಿಂ ತ್ದ ೀತ್ತ್ ಪರಮದ್ದ್ ಸ್ತಧಿರಮಿಂ ಮೀಹಕ ದ ವೀಷ್ ಭಮಜ್ಮಮ್ || ೨೭ ||
ರಮಭಮಯಿಂ ಶತಶ ರಷ್ತರಮಸೀಿಃ ಕತರತಕತಲ ಜ್ಜನನ ೀ ಕ್ಷತ್ರ ವಿಪ್ರೀ ದ್ರತಮಭಮಯಿಂ
ಬರಹಾಭಮಯಿಂ ಬೃಿಂಹಿತಮಭಮಯಿಂ ಚತಸ್ತಖ ವಪುಷಮ ಕೃಷ್್ನಮಮಮ ಸ್ಪದಮಭಮಯಮ್ |
ನಿಭ ೀಥದಮಭಮಯಿಂ ವಿಶ ೀಷಮದ್ರುವ ವಚನ ವಿಷ್ರಮಭಮಯ ಮತಭಮಭಮಯಮ್ ಅಮೂಭಮಯಿಂ
ತ್ತಭಯಿಂ ಚ ಕ್ಷ ೀಮದ ೀಭಯಿಃ ಸ್ರಸಜ್ಜ ವಿಲಸ್ ಲ ೂೊೀಚನ ೀಭ ೂಯೀ ನಮೀಽಸ್ತು || ೨೬ ||
ದ್ತರಹಯಿಂತೀಿಂ ಹೃದ್ತುುಹಿಂ ಮಮಿಂ ದ್ತರತ್ಮನಿಲಬಲಮ ದಮುುವಯಿಂತೀಮ ವಿದಮಯ
ನಿದಮರಿಂ ವಿದಮರವಯ ಸ್ದ ೂಯೀ ರಚನಪಟತಮಥಮಽ ಪಮದ್ಯ ವಿದಮಯಸ್ಮತದ್ರ |
ವಮಗ ುೀವಿೀ ಸ್ಮಸ್ತವಿದಮಯ ದ್ರವಿಣದ್ ವಿದ್ರತಮ ದೌರಪದ್ರೀ ರತದ್ರಪತಮಿಯ
ದ್ತಯದ್ರರಕಮು ದಮರಗಭದಮರ ದ್ರಹಯತ್ತ ದ್ಯಿತಮ ಪೂವಥ ಭೀಮಮಽಜ್ಞ ರಮತ ೀ || ೨೫ ||
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ಕ್ಷ ವೀಲಮ ಕ್ಷ್ೀರ್ಮಟಟಹ್ಮಸ್ಿಂ ತ್ವರಣಮರಿ ಹನ್ಿ ಉದ್ಗದ ೂೀ ದಮುಮಬಮಹ್ ೂೀ
ಬಥಹವಕ್ ಷೌಹಿಣಯನಿೀಕ ಕ್ಷಪಣ ಸ್ತನಿಪುಣಿಂ ಯಸ್ಯ ಸ್ವೀಥತ್ುಮಸ್ಯ |
ಶತಶ ರಷಮರ್ಥಿಂ ಚಕರ್ಥ ಸ್ವಯಮಯಮರ್ಸ್ಿಂ ವಕತುಮ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥಶ್ರೀಮನಮಿಮನ್ ಸ್ಮರ್ಥ ಸ್ುವಮಪಿ ಹಿ ಯತವಯೀಿಃ ಪಮದ್ಪದ್ಾಿಂ ಪರಪದ ಯೀ || ೨೪ ||
ನಿಮೃಥದ್ಿನ್ಿ ಅತ್ಯಯತ್ಿಿಂ ವಿಜ್ಜರವರಜ್ಜರಮ ಸ್ಿಂಧ್ಕಮರಮಸಿ ಸ್ಿಂಧಿೀ
ನತಯದ ಧೀತ್ವಿಂ ಸ್ವಧ್ವರ ೀ ವಮ ಪಶತಮಿವ ದ್ಮಯನ್ ವಿಷ್ತ್ಪಕ್ಷದ್ ವಿಡಿೀಶಮ್ |
ರಮವತ್ ಪರತ್ಯಕ್ಷಭೂತ್ಿಂ ನಿಖಿಲ ಮಖಭತಜ್ಜಿಂ ತ್ಪಥರಮ ಮಮಸಥಮಸ್ೌ
ತಮವತಮಯ ಽಽಯೀಜಿ ತ್ೃಪಮು ಕ್ರಮತ ವದ್ ಭಗವನ್ ರಮಜ್ಜಸ್ೂ ರಮಶವಮೀಧ ೀ || ೨೩ ||
ಜ್ಜಘ್ಿೀ ನಿಘ್ಿೀನ ವಿಘ್ೂಿೀ ಬಹತಲ ಬಲಬಕ ಧ್ವಿಂಸ್ನಮದ ಯೀನ ಶ ೀಚದ್ರವ
ಪಮರನತಕ ೂರೀಶಪಮಶ ೈ ರಸ್ತವಿಧ್ೃತ ಸ್ತಖಸ್ ಯೈಕ ಚಕಮರಜ್ಜನಮನಮಮ್|
ತ್ಸ್ ೈ ತ ೀ ದ ೀವ ಕತಮಥಿಃ ಕತರತಕತಲಪತ್ಯೆೀ ಕಮಥರ್ಮ ಚ ಪರರ್ಮಮಮನ್
ಕ್ರಮಿೀಥರಿಂ ದ್ತಮಥತೀನಮಿಂ ಪರರ್ಮಮರ್ ಚ ಯೀ ನಮಥರ್ಮ ನಿಮಥಮಮರ್ || ೨೨ ||
ಹನತಮನ್
ದ ೀವಮಯ ದ ೀಶಪರಣಿೀತ ದ್ತರಹಿಣ ಹರವರಮ ವಧ್ಯರಕ್ಷ ೂೀ ವಿಘಾತಮದ್
ರಮಸ್ ೀವೀ ದ್ಯದ್ುರಮದ್ರಥಿಃ ಸ್ಹಭತಜ್ಜಮಕರ ೂೀ ದಮರಮನಮಮಮ ಮತಕತಿಂದ್ಿಃ |
ದ್ತಷಮಾಪ ೀ ಪಮರಮೀಷ ಯಾ ೀ ಕರತ್ಲಮತ್ತಲಿಂ ಮೂಧಿಿಥ ವಿನಯಸ್ಯ ಧ್ನಯಿಂ
ತ್ನವನ್ ಭೂಯಿಃ ಪರಭೂತ್ ಪರಣಯ ವಿಕಸತಮ ಬ ್ೀಕ್ಷಣ ಸ್ ುವೀಕ್ಷಮಮಣಿಃ || ೨೧ ||
ದ್ೃಷಮಟವ ದ್ತಷಮಟಧಿ ಪ್ೀರಿಃ ಸ್ತುಟಿತ್ ಕನಕಸ್ ದ್ವಮಥ ಘೃಷಮಟಸಿಕೂಟಿಂ
ನಿಷಿಪಷ್ಟಿಂ ಹ್ಮಟಕಮದ್ರರ ಪರಕಟ ತ್ಟತ್ಟಮ ಕಮತಶಿಂಕ ೂೀ ಜ್ಜನ ೂೀಽಭೂತ್ |
ಯೆೀನಮಜ್ೌ ರಮವರ್ಮರಿ ಪಿರಯನಟನಪಟತ ಮತಥಷಿಟರಿಷ್ಟಿಂ ಪರದ ೀಷ್ತಟಿಂ
ಕ್ರಿಂ ನ ೀಷ ಟೀ ಮೀಸ್ತ ೀಽಷಮಟ ಪದ್ಕಟಕತ್ಟಿ ತ ೂಕೀಟಿಭಮ ಮೃಷ್ಟಕಮಷ್ಾಿಃ || ೨೦ ||
ಕ್ಷ್ಪುಿಃ ಪಶಮಾತ್ನಲೀಲಿಂ ಶತ್ಮತ್ತಲಮತ ೀ ಯೀಜ್ಜನಮನಮಿಂ ಸ್ೌಚಾ
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ಸ್ಮುವದ್ರವ ಸ್ಮುರವಮಿಂಶಮಾ ಪುಯಪಲಲವ ಇವ ವಯಗರಬತದಮಧಯ ತ್ವರಮಽತ್ಿಃ |
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಮಿ ನಸಿತಮತಸ್ ಥಿರಶಕಲಶ್ಲಮ ಜ್ಮಲ ಸ್ಿಂಶ ೀೊ ಷ್ನಷ್ಟ
ಚ್ ಛೀದಮಿಂಕಿಃ ಪಮರಗ್ನವಮಭೂತ್ ಕಪಿವರವಪುಷ್ ಸ್ ುೀನಮಿಃ ಕೌಶಲಮಯ || ೧೯ ||
ಪಮರಕ್ ಪಿಂಚ್ಮ ಶತ್ನಹಸ್ ೈ ವಯಥವಹಿತ್ಮಮಿತ್ಿಂ ಯೀಜ್ಜನ ೈಿಃ ಪವಥತ್ಿಂ ತ್ವಿಂ
ರಮವತ್ ಸ್ಿಂಜಿೀವನಮ ದೌಯಷ್ಧ್ ನಿಧಿ ಮಧಿಕ ಪಮರಣ ಲಿಂಕಮಮನ ೈಷಿೀಿಃ |
ಅದಮರಕ್ಷ್ೀ ದ್ತತ್ಪತ್ಿಂತ್ಿಂ ತ್ತ್ ಉತ್ ಗ್ನರಿಮತತ್ ಪಮಟಯಿಂತ್ಿಂ ಗೃಹಿೀತಮವ
ರಮಿಂತ್ಿಂ ಖ ೀ ರಮಘವಮಿಂಘ್ೌರ ಪರಣತ್ಮಪಿ ತ್ದ ೈ ಕಕ್ಷರ್ ೀ ತಮವಿಂ ಹಿ ಲ ೂೀಕಿಃ || ೧೮ ||
ವಿಂದ ೀಽಹಿಂ ತ್ಿಂ ಹನೂಮಮನ್ ಇತ ಮಹಿತ್ಮಹ್ಮ ಪೌರತಷ ೂೀ ಬಮಹತಶಮಲೀ
ಖಮಯತ್ ಸ್ ುೀಽಗ ೂರಯೀಽವತಮರಿಃ ಸ್ಹಿತ್ ಇಹ ಬಹತ ಬರಹಾ ಚರಮಥದ್ರ ಧ್ಮೈಥಿಃ |
ಸ್ಸ್ ಿೀಹ್ಮನಮಿಂ ಸ್ಹಸ್ಮವನ್ ಅಹರಹರಹಿತ್ಿಂ ನಿದ್ಥಹನ್ ದ ೀಹಭಮಜ್ಮಮ್
ಅಿಂಹ್ ೂೀ ಮೀಹ್ಮಪಹ್ ೂೀಯಿಃ ಸ್ಪೃಹಯತ ಮಹತೀಿಂ ಭಕ್ರುಮದಮಯಪಿ ರಮಮೀ || ೧೭ ||
ಮೂಲಮ ವಮಯತ
ತ್ತ್ುವಜ್ಞಮನ್ ಮತಕ್ರುಭಮಜ್ಜಿಃ ಸ್ತಖಯಸ ಹಿ ಗತರ ೂೀ ಯೀಗಯತಮ ತಮರತ್ಮಮಯದ್
ಆಧ್ತ ನೀ ಮಿಶರಬತದ್ರಧೀಿಂ ಸರದ್ರವನಿರಯಭೂ ಗ ೂೀಚರಮ ನಿಿತ್ಯಬದಮಧನ್ |
ತಮಮಿಸ್ಮರಿಂ ಧಮದ್ರಕಮಖ ಯೀ ತ್ಮಸ ಸ್ತಬಹತಲಿಂ ದ್ತಿಃಖ ಯಸ್ಯನಯ ಥಮಜ್ಞಮನ್
ವಿಷ ೂ್ೀ ರಮಜ್ಞಮ ಭರಿತ್ಿಿಂ ಶತರತಶತ್ಮಿತ ಹ್ಮಸ್ಮದ್ರಚ್ಮಽ ಕಣಥರಮಮಿಃ || ೧೬ ||
ವಿಷ ೂ್ೀ ರತ್ತಯತ್ುಮತಮವದ್ ಅಖಿಲಗತಣಗರ್ ೈ ಸ್ುತ್ರ ಭಕ್ರುಿಂ ಗರಿಷಮಾಮ್
ಆಶ್ೊಷ ಟೀ ಶ್ರೀಧ್ರಮಭಮಯಮ್ ಅಮತಮರ್ ಪರಿವಮರಮತ್ಾನಮ ಸ್ ೀವಕ ೀಷ್ತ |
ಯಿಃ ಸ್ಿಂಧ್ತ ುೀ ವಿರಿಿಂಚ್ ಶವಸ್ನವಿಹಗಪಮ ನಿಂತ್ರತದ ರೀಿಂದ್ರಪೂವ ೀಥ
ಷಮವಧಮಯಯಿಂ ಸ್ಮುರತ್ಮಯಿಂ ಸ್ತುಟಮವತ ಸ್ದಮ ವಮಯತರಸ್ಾದ್ ಗತರತಸ್ುಮ್ || ೧೫ ||
ಮಮತ್ಮೀಥ ಮಮತ್ರಿಶವನ್ ಪಿತ್ರತ್ತಲಗತರ ೂೀ ಭಮರತ್ರಿಷಮಟಪು ಬಿಂಧ ೂೀ
ಸ್ಮವಮಿನ್ ಸ್ವಮಥಿಂತ್ರಮತ್ಾನ್ ನಜ್ಜರಜ್ಜರಯಿತ್ರ್ ಜ್ಜನಾ ಮೃತಮಯಮ್ ಅರಮನಮಮ್ |
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ಗ ೂೀವಿಿಂದ ೀ ದ ೀಹಿ ಭಕ್ರುಿಂ ಭವತ ಚ ಭಗವನ್ಿ ಊಜಿಥತಮಿಂ ನಿನಿಥಮಿತಮುಿಂ
ನಿವಮಯಥಜ್ಮಿಂ ನಿಶಾಲಮಿಂ ಸ್ದ್ತಗಣಗಣ ಬೃಹತೀಿಂ ಶಮಶವತೀಮ್ ಆಶತದ ೀವ || ೧೪ |
ಕ್ಷತತ್್ಕ್ಷಮಮಮನ್ ರೂಕ್ಷರಕ್ಷ ೂೀ ರದ್ಖರನಖರ ಕ್ಷತಣ್ ವಿಕ್ಷ ೂೀಭ ತಮಕ್ಷಮನ್
ಆಮಗಮಿ ನಿಂಧ್ಕೂಪ ೀ ಕ್ಷತರಮತಖ ಮತಖರ ೈಿಃ ಪಕ್ಷ್ಭ ವಿಥಕ್ಷತಮಿಂಗಮನ್ |
ಪೂರಮ ಸ್ೃಙ್ೂಾತ್ರವಿಷಮಾ ಕೃಮಿಕತಲ ಕಲಲ ೀ ತ್ತ್್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷ್ಪುಶಕಮು
ದ್ಯಸ್ರ ವಮರತಮದ್ರತಮಿಂಸ್ುವ ದ್ರುವಷ್ ಉಪಜಿಹತ ೀ ವಜ್ಜರಕಲಮಪ ಜ್ಜಲೂಕಮಿಃ || ೧೩ ||
ಅಸಾನಿ ಸ್ಾದ್ತಗರೂರ್ಮಿಂ ಹರಿಚರಣ ಚರಧಮಯನ ಸ್ನಾಿಂಗಲಮನಮಿಂ
ಯತಷಮಾಕಿಂ ಪಮಶವಥ ಭೂಮಿಿಂ ಧ್ೃತ್ರಣರಣಿಕ ಸ್ವಗ್ನಥಸ್ ೀವಮಯಿಂ ಪರಪನಿಿಃ |
ಯಸ್ೂುದಮಸ್ ುೀಸ್ ಆಸ್ ುೀ ಅಧಿಭವಮ ಸ್ತಲಭ ಕ ೊೀಶ ನಿಮೀಕಮಸ್ು
ಪಮರರಮನಿಂದ್ಿಂ ಕರ್ಿಂಚ ನಿವಸ್ತ ಸ್ತ್ತ್ಿಂ ಪಿಂಚ ಕಷ ಟೀಽತ ಕಷ ಟೀ || ೧೨ ||
ಉತ್ುಪಮು ತ್ತಯತ್ಕಟತವಟ್ ಪರಕಟಕಟಕಟ ಧಮವನಸ್ಿಂಘಟಟ ನ ೂೀದ್ಯದ್ರವದ್
ಯತದ್ವಯ ಊಢ್ಸ್ತುಲಿಂಗ ಪರಕರ ವಿಕ್ರರರ್ ೂೀ ತಮಕವಥಿತ ೀ ಬಮಧಿತಮಿಂಗಮನ್ |
ಉದಮಗಢ್ಿಂ ಪಮತ್ಯಮಮನಮ ತ್ಮಸ ತ್ತ್ ಇತ್ಿಃ ಕ್ರಿಂಕರ ೈಿಃ ಪಿಂಕ್ರಲ ೀತ ೀ
ಪಿಂಕ್ರುಗಮರಥವಮ್ಿಂ ಗರಿಮಮ್ ಗೊಪಯತಹಿಭವ ದ ುವೀಷಿರ್ ೂೀ ವಿದ್ವದಮದ್ಯ || ೧೧ ||
ಆನಿಂದಮ ನಾಿಂದ್ಮಿಂದಮ ದ್ದ್ತಹಿ ಮರತತ್ಿಃ ಕತಿಂದ್ ಮಿಂದಮರ ನಿಂದಮಯ
ವತಮಯಥಮೀದಮನ್ ದ್ಧಮನಮ ಮೃದ್ಪದ್ಮತದ್ರತ ೂೀ ದ್ರಗೀತ್ಕ ೈಿಃ ಸ್ತಿಂದ್ರಿೀರ್ಮಮ್ |
ವೃಿಂದ ೈ ರಮವಿಂದ್ಯಮತಕ ುೀಿಂ ದ್ವಹಿ ಮಗತಮದ್ ನಮಹಿೀಿಂದ್ರ ದ ೀವ ೀಿಂದ್ರಸ್ ೀವ ಯೀ
ಮೌಕತಿಂದ ೀ ಮಿಂದ್ರ ೀಽಸಾನ್ ನವಿರತ್ಮತದ್ಯನ್ ಮೀದ್ರನಮಿಂ ದ ೀವದ ೀವ || ೧೦ ||
ಯೆೀಽಮತಿಂ ಭಮವಿಂ ಭಜ್ಜಿಂತ ೀ ಸ್ತರಮತಖ ಸ್ತಜ್ಜನಮ ರಮಧಿತ್ಿಂ ತ ೀ ತ್ೃತೀಯಿಂ
ಭಮಸ್ಿಂತ ೀ ಭಮಸ್ತರ ೈಸ್ ುೀ ಸ್ಹಚರಚಲತ ೈ ಶಮಾಮರ ೈ ಶಮಾರತವ ೀಷಮಿಃ |
ವ ೈಕತಿಂಠ ೀ ಕಿಂಠಲಗಿ ಸಿರಶತಚ ವಿಲಸ್ತ್ ಕಮಿಂತ ತಮರತಣಯಲೀಲಮ
ಲಮವರ್ಮಯ ಪೂಣಥಕಮಿಂತಮ ಕತಚಭರಸ್ತಲಭಮ ಶ ೊೀಷ್ ಸ್ಮೇದ್ ಸ್ಮಿಂದಮರಿಃ || ೯ ||
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ಸ್ಮಭ ೂರೀಷಮ್ ಭೀಶತ ಶತಭರ ಪರಭಮ ಭಯನಭ ೂೀ ಭೂರಿ ಭೂ ಭೃದ್ರವ ಭೂತ
ಭಮರಜಿಷ್ತ್ ಭೂಥಋಭೂರ್ಮಿಂ ಭವನಮಪಿ ವಿಭ ೂೀ ಽಭ ೀದ್ರ ಬಭ ರೀ ಬಭೂವ ೀ |
ಯೆೀನಭೂರ ವಿಭರಮಸ್ ುೀ ಭರಮಯತ್ತ ಸ್ತಭೃಶಿಂ ಬಭೃಥ ವದ್ತುರ್ ಭೃತಮಶಮನ್
ಭಮರಿಂತರ್ ಭ ೀದಮವ ಭಮಸ್ಸ್ ತವತ ಭಯಮಭ ಭೂರ್ ಭ ೂೀಕ್ಷಯತ ೂೀ ಮಮಯಿಭಕ್ಷೂನ್ || ೮ ||
ಮೂಧ್ಥನ ಯೀ ಷ ೂೀಽಂಿಂಜ್ಜಲಮೀಥ ದ್ೃಢ್ತ್ರ ಮಿಹತ ೀ ಬಧ್ಯತ ೀ ಬಿಂಧ್ ಪಮಶ
ಚ್ ಛೀತ ರೀ ದಮತ ರೀ ಸ್ತಖಮನಮಿಂ ಭಜ್ಜತ ಭತವಿ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ರವಧಮತ ರೀ ದ್ತಯಭತ ರೀಥ |
ಅತ್ಯಿಂತ್ಿಂ ಸ್ಿಂತ್ತ್ಿಂತ್ವಿಂ ಪರದ್ರಶ ಪದ್ಯತಗ ೀ ಹಿಂತ್ ಸ್ಿಂತಮಪ ಭಮಜ್ಮಮ್
ಅಸ್ಮಾಕಿಂ ಭಕ್ರುಮೀಕಮಿಂ ಭಗವತ್ ಉತ್ತ ೀ ಮಮಧ್ವಸ್ಮಯರ್ ವಮಯೀಿಃ || ೭ ||
ಮಿಂಗಲಮಚರಣ
ಸ್ಿಂಸ್ಮರ ೂೀ ತಮುಪನಿತ ೂಯೀ ಪಶಮದ್ಸ್ದ್ಯ ಸ್ ಿೀಹಹ್ಮ ಸ್ಮಿಂಬತಪೂರ
ಪ್ರೀದ್ಯ ದ್ರವದಮಯನವದ್ಯ ದ್ತಯತಮಣಿ ಕ್ರರಣ ಶ ರೀಣಿ ಸ್ಿಂಪೂರಿತಮಶಿಃ|
ಶ್ರೀವತಮನಿಂ ಕಮಧಿವಮಸ್ ೂೀ ಚತ್ತ್ರಸ್ರಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ಕ್ಷ್ೀರಮಿಂಭ ೂೀ ಧಿವಿಥಭಿಂದಮಯದ್ ಭವದ್ನಭಮತ್ಿಂ ಭೂರಿಮೀ ಭೂತಹ್ ೀತ್ತಿಃ || ೬ ||
ಉದ್ಯದ್ರವದ್ತಯತ್ ವಿಪರಚಿಂಡಮಿಂ ನಿಜ್ಜರತಚನಿಕರ ವಮಯಪು ಲ ೂೀಕಮವಕಮಶ ೀ
ಬಿಭರದ್ ಭೀಮೀ ಭತಜ್ ೀಯೀ ಽಭತಯದ್ರತ್ದ್ರನಕರಮ ಭಮಿಂಗದಮಢ್ಯ ಪರಕಮಿಂಡ ೀ |
ವಿೀಯೀಥ ದಮಧರಮಥಿಂ ಗದಮಗಮರಯಮ ಯಮಿಹ ಸ್ತಮತಿಂ ವಮಯತದ ೀವೀ ವಿದ್ಧ್ಯಯ
ಆದ್ಧಮಯತ್ಾ ಜ್ಮ್ನನ ೀತಮ ಯತವರ ಮಹಿತ ೂೀ ಭೂಮಿ ಭೂಷಮ ಮಣಿಮೀಥ || ೫ ||
ಅಸ್ಮಯ ವಿಷ್ಕತ್ತಥಕಮಮಿಂ ಕಲಮಲಕಲತಷ ೀ ಽಸಾನ್ನ ೀ ಜ್ಞಮನಮಮಗಥಿಂ
ವಿಂದ್ಯಿಂ ಚಿಂದ ರೀಿಂದ್ರ ರತದ್ರ ದ್ತಯಮಣಿ ಫಣಿವಯೀ ನಮಯಕಮದ ಯೈರಿ ಹ್ಮದ್ಯ |
ಮಧಮವಖಯಿಂ ಮಿಂತ್ರಸದ್ಧಿಂ ಕ್ರಮತತ್ ಕೃತ್ವತ ೂೀ ಮಮರತ ತ್ಸ್ಮಯವತಮರಿಂ
ಪಮತಮರಿಂ ಪಮರಮೀಷ್ಾಯಿಂ ಪದ್ಮಪವಿಪದ್ಿಃ ಪಮರಪುುರಮ ಪನಿಪುಿಂಸ್ಮಮ್ || ೪ ||
ಜ್ಜನಮಾಧಿ ವಮಯಧ್ತಯಪಮಧಿ ಪರತಹತ ವಿರಹ ಪಮರಪಕಮರ್ಮಿಂ ಗತರ್ಮನಮಮ
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ಅಗಮರಯರ್ಮಮ್ ಮಪಥಕಮರ್ಮಿಂ ಚರಮತದ್ರತ್ ಚದಮನಿಂದ್ ಸ್ಿಂದ ೂೀಹದಮನಮಮ್|
ಏತ ೀಷಮ ಮೀಷ್ ದ ೂೀಷ್ ಪರಮತಷಿತ್ ಮನಸ್ಮಿಂ ದ ವೀಷಿರ್ಮಿಂ ದ್ೂಷ್ಕಮರ್ಮಿಂ
ದ ೈತಮಯನಮಮ್ ಆತಥಮಿಂಧ ೀ ತ್ಮಸ ವಿದ್ಧ್ತಮಿಂ ಸ್ಿಂಸ್ುವ ೀ ನಮಸಾ ಶಕುಿಃ || ೩ ||
ಉತ್ಕಿಂಠಮ ಕತಿಂಠಕ ೂೀಲಮ ಹಲಜ್ಜವವಿದ್ರತಮ ಜ್ಜಸ್ರ ಸ್ ೀವಮನತವೃದ್ಧ
ಪಮರಜ್ಮ್ ತ್ಾಜ್ಞಮನಧ್ೂತಮಿಂ ಧ್ತ್ಮಸ್ಸ್ತಮನ ೂೀ ಮೌಲರತಮಿವ ಲೀನಮಮ್|
ಭಕತು ದ ರೀಕಮವಗಮಡ ಪರಘಟನಸ್ಧ್ಟಮ ತಮಕರ ಸ್ಿಂಘೃಷ್ಯಮಮಣ ಪಮರಿಂತ್ ಪಮರಿಂಗಮರಯಿಂಘ್ರರ ಪಿೀಠ್
ತುಿತ್ಕನಕರಜ್ಜಿಃ ಪಿಿಂಜ್ಜರಮ ರಿಂಜಿತಮಶಮಿಃ ||೨||
ಓಮ್ || ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಷ್್ವಿಂಘ್ರರನಿಷಮಾ ಆತಗತಣ ಗತರತತ್ಮ ಶ್ರೀಮದಮನಿಂದ್ತೀರ್ಥ
ತ ೈಲ ೂೀಕಮಯ ಚ್ಮಯಥ ಪಮದ ೂೀ ಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜಲ ಜ್ಜಲಸ್ತ್ ಪಮಿಂತ್ ವೀಽಸ್ಮಾನ್ ಪುನಿಂತ್ತ |
ವಮಚ್ಮಿಂ ಯತ್ರ ಪರರ್ ೀತರೀ ತರಭತವನ ಮಹಿತಮ ಶಮರದಮ ಶಮರದ ೀಿಂದ್ತ
ಜ್ ೂಯೀತಮನಾ ಭದ್ರಸಾತ್ಶ್ರೀ ಧ್ವಲತ್ಕಕತಭಮ ಪ ರೀಮ ಭಮರಿಂಬಭಮರ || ೧ ||
|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||
ಪಮಿಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರತಹೂತ್ವ ೈರಿಬಲವನ್ ಮಮತ್ಿಂಗ ಮಮದ್ಯದ್ಘಟಮ
ಕತಿಂಭ ೂೀಚ್ಮಾದ್ರರ ವಿಪಮಟನಮಧಿ ಕಪಟತ ಪರತ ಯೀಕ ವಜ್ಮರಯಿತಮಿಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಿಂಠೀರವಮಸ್ಯ ಪರತ್ತ್ಸ್ತನಖರಮ ದಮರಿತಮರಮತದ್ೂರ
ಪರಧ್ವ ಸ್ುಧಮವಿಂತ್ಶಮಿಂತ್ ಪರವಿತ್ತ್ಮನಸ್ಮ ಭಮವಿತಮ ಭೂರಿಭಮಗ ೈಿಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಮಿಂತ್ ಸ್ಮಿಂತ್ತ ೂೀಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನ ೈವ ೀಶ್ ತ್ತಸ್ ುೀ ಸ್ಮಿಂ
ಪಶಮಯಮ್ ಯತತ್ುಮವಸ್ತು ದ್ೂರತ್ರತ ೂೀ ಆಪಮಸ್ುಿಂ ರಸ್ ೂೀ ಯೀಽಷ್ಟಮಿಃ |
ಯದ ೂರೀ ಷ ೂೀತ್ಕರ ದ್ಕ್ಷನ ೀತ್ರಕತಟಿಲ ಪಮರಿಂತ ೂೀತಿತಮಗ್ನಿ ಸ್ತುರತ್
ಖದ ೂಯೀ ತ ೂೀಪಮ ವಿಷ್ತುಲಿಂಗ ಭಸತಮ ಬರಹ್ ೇಶ ಶಕ ೂರೀತ್ಕರಮಿಃ || ೨ ||
|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಿಂದ್ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಮದ್ಕೃತಮ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖಸ್ತುತಿಃ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಮಥ ||
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