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  ||ನಹಯಹಭಢನಣಿತಹಚಹಭವವಿಮಚಿಣ ಶ್ಯೀಬದವವಿಛಭ||  
ಷಖವ:ಧತದ ಸರಾಃ ಒಂ 

ಕಹನಹುಭ ಔಲ್ಹಮಢ-ಖತಣ್ೈಔ-ಧಹಮನೀ ಧ-ಥತಮನಹತ-ನಯತಬ-ನಯಬಹಭ| 
ನಹಯಹಭಣಹಮಹಽಲ-ಕಹಮಣಹಭ ಶ್ಯೀ-ಹಯಢ-ನಹಥಹಭ ಧಬಷಕಯ್ೂೀಮಿ ||01|| 

ಅನಹಔತಲಂ ಗ್ೂೀಔತಲಬತಲಲಲ್ಹಷ ಭತ್-ಹಲಿಣಂ ನಣಮಬನಹವಿಲ್ಹಣಭ | 
ಣಸ್್ಲಧಮೀ ನೀಮಥ-ನೀಲ-ಬಹಸ್್ೀ ಔೃಷ್ಹಣಭ ಔೃಷ್ಹಣ-ಮಬಢ-ಯಮಹಭ ||02|| 

ಅತಯಲ್್ೂೀಕಹಮ ಪಹಿಮತಲಲಷನುೀ ಣಮೀ ಸಮನುೀ ಬತಸಯಹಧುಮಂ ಙ | 
ದಶ್ಹಮದ್ ಥೃವಂ ನ್ೂೀ ವಿವದಹಂ ಛಭನುೀ ಬದವಷಮ ಼ೀತವದವಧ-ನಹತ-ದೀುಮ್ ||03|| 

ಣಮೀ-ಧತದಹಧತಧಧದಬವಹನ ಲ್್ೂೀಔಾಃ ಣಣವ-ನಯದೀಹಔೃತ-ಗ್ೂೀ-ಖಣ್ೀಧ | 
ಭಥಷಮ-ಶ್ೀತಹಂವತ-ಫತವಹ ಖತಮೂಂಸ್ಹುನ್ ತಯವಿಔಯಭಹಮಹವನ್ ನಯಢಭಹಮಿ ವಹಮನ್ ||04|| 

ಬತಔತಧದ-ಫಕ್ೈ ಖತಮತ-ಫ಼ು-ಜಹಯೈ ಷತಹಂ ನಯಷತ್ಯೈ ಙ ನಮಧುಯಹಯೈ | 
ಖರೀಭಸಂ ವಿವವ-ಖತಯ್ೂೀವಿವವತದಹಧಂ ಷಹಾಮಿ ವಹಯೀಮತಹಮ-ಲಿೀಲ್ಹಮ್ ||05|| 

ತಹಂ ಬಧರ-ಣ್ೈವಮಧತ-ಢವನೀಮಹಂ ವವ್ೀವಧದರ-ನೂವ್ೈವಮ ಔತು-ಕಹಮೀ | 
ಷಘಹನನನ-ವಹಕ್ಮೀ ಬಯಿ ಬಧದ-ಪತದಧಧ ಷನ್ೂುೀ ಖತಣಹಢಹಮಾಃ ಔಮತಣಹಂ ಼ಯಮಹಷತಾಃ ||06|| 

ಉಚಹಾಚಹ ಯೀಧ ಷಬಷು-ಚ್ೀಷ್ಹಟಾಃ ಼ಂ ಣಣಯ ಚಿಣಯಂ ಙರಣಂ ನವ್ೀಥಮಮ್ | 
಼ಂಣೂಣುಬ-ಶ್್ೃಲೀಔ-ಶ್ಖಹ-ಬಣೀನಹಂ ಬನ್ೂೀ-ವಿವತದ್ಧಾೈ ಙರತಹಧತ-ವಹಥಾಃ ||07|| 

ಭಹಲ್ಹ-ಔೃಣಷುಙಚರತಹಕಮ-ಮತ್ನಾೈಾಃ ಅಷೂಔು-ಥೃಷ್್ಟೀಾಃ ಷ-ಔತಣೂಸಲಷಮ | 
ನೂವಹವನರೀಕಹಮಬಥಹನಮಂ ವಹ ವಬಮಧತು ಮೀ ಸಧು ಬತಸತಬವಹಹಧುಾಃ ||08|| 

ಶ್ಯೀ-ಲಲಬಹಸಹಂ ಷ-ಷತಯ್ೀಧದರ-ಮಹಶಂ ಷಭಹಬಮ ಷಭಹಬಮ-ಣಭಹಂ ತಯಲ್್ೂೀಕಹಮಮ್| 
ಹಯಣ್ೀವವಮಾಃ ಹಯಣ-ಖಢ-ನಯಣೀತಹ ಖಮತ ಷತಹಂ ಕ್ೀಷರಣ್ೂೀ ಖೃಹ್ೀಫೂತ್ ||09|| 

ಯೀ-ಯೀ ಖತಣಹ ನಹಬ ಛಖತ್-ನಯಸದಹಧಾಃ ಭಂ ತ್ೀಶತ-ತ್ೀಶತ ಷಭ ನಥವವಭನು | 
ಷಷಹಧಭಹಹ-ಬಹಖಣ-ನಯಪಸವಂ ಶ್ಯೀಬಧುಮೀಧಂ ಸಧತಬಧುಭಹಸತಾಃ ||10|| 

ಔಭಹವಣ ಔತವನ್ ನಮಭಹಥತಬತಹನ ಷಬಹಷತ ದ್ೈವಿೀಶತ ಷಬಹಜಿತಹನ | 
ಷತಾಯೀ-ಮಿಣಯಂ ಷ ಛಖತ್-ನವಿಣಯಂ ಮಭಹ-ನತಂ ಯಹಬ-ಣಧತ0 ಥಥವವ ||11|| 
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ನದಹಮವಿಧದ-ನಯಢತ್ೂೀ ಸರೀಧದರಾಃ ಣದಹ ಬಹಹಫ಼ು-ಫಯಹಫತಧತಧನಾಃ | 
ಅಗಹಯಹಿ ನದ್ೂೋಥಮ-ಷತಧದಯಹಬಹಮಂ ದ್ೂೀಬಹಮವಂ ನನಯಹಣ್ೀಧ ಷ ನೂಮತಷ್್ೀಢ ||12|| 

ಅದಹಭವ-ಸ್ಹಲ್ಹತ-ದಹಮಣ್ೀಧ ವಹಮಹದತ್ೀಧದರ-ನಯಫವ್ೀಧ ತ್ೀಧ | 
ಹಯದ್ೂಮೀಣನ-ಯತ-ಔೃತಹ ನಕಹಬಂ ಬದತದವಷ್ಹ ಷಧದದಶ್್ೀ ಷ ವಿೀಮಾಃ ||13|| 

ಔಣಹವಧುಭಹನೀಭ ಖತಢ-ಖಯಹಿೀತಹಯ ಯಹಮೀಢ ಬತಕ್ೂುೀ ಮಢ ಕ್ೂೀವಿದ್ೀಧ | 
ಷತಪಮಧನಸ್ಧ ವ್ೈರ-ಫಭಘಕಯ್ೂೀಫೂತ್ ಷತ್-ನವಹತೀ ನಯಥಯ್ೂೀ ಭಥಹಖಯಾಾಃ ||14|| 

ಗ್ೂೀಭಾಃ ಷಭಹಧನದಣ-ಮೂನಸೀಣಾಃ ಷವ-ಹಿನ-ನಥವಖಧ-ನಲ್ಹಶ್-ಯಹಶ್ಾಃ | 
ಅಹ್ೂೀ ಸಧೂಬಧನ-ವಹರದ್ೂೀಸ್ಧ ತೀಣಹವಬತಫಧವಿವಶತಣ-ನದ್ೀ ಧನಹಬ ||15|| 

ಅನವ-ಹತೀ ನನಮತವಸರಲ್ಹಕಹಮಂ ಅಬ್ೂೀಖ-ಬ್ೂೀಕಹಯ ನಣಗಹದ-ಯಹಛಮ್ | 
ವಿವವಬಬಮಮ್ ಬಿಫಯಥಸ್ಧ ಛಗಹಭ ಣವಯಹ-ನಯಹಕಹಯನುಶತ ಚಿಣಯಮೀಣತ್ ||16|| 

ನಪಥಧಾ ಸ್್ೀಣತಂ ಮಗು-ಂವ-ಕ್ೀಣತ-ಫೂಯ-ಫಘಗ-ಷಭಹಬರಧು-ನಯೀಧ-ಬಧ್ಮೀ | 
ಬತಷ್ಟಟ-ನಯಹಹಮಂ ಥವ-ಕಹಭ ಸೀತಹ-ಷಧುಛನಹವಗ್ೂಯಾೀಣುಮಮೀಶಕ್ೂೀದಹತ್ ||17|| 

ಜಹಛವಲಮಭಹನ್ೂೀಛವ್ಲ-ಯಹಗವಹಗಧನ ಙಕ್ಯೀ ಷ ಷತಾಯೀ-ಷತ-ಮಹಭಛೂಕ್ೀ | 
ಆದವಭವಂ ಭತಥಧ-ಬಖ್ೀ ನಯತನಯ-ಸ್ಹಾತಹಯ ಷತಮಿತಹಯ-ಣಧಯೀಧ ಸ್ಹಔಮ್ ||18|| 

ಯಹಭಹಙವನ್ೀ ಯೀ ಧಭಣಾಃ ನಯಷೂಧಂ ದಹವಫಮಂ ಔಯಹಬಹಮಬಫತ್ ನಯಭಣನಾಃ | 
ಏಕ್ೀಧ ದ್ೂೀಷ್ಹಣ ಧಭತ್ೂೀ ಾರೀಧದರಂ ಷಞ್ೀನಹದಹಮವಯಭಬಷಮ ನಹಫೂತ್ ||19|| 

ಷ ದಹರತಹರಂ ನಮಬಂ ನನಭಹಂಷಂ ಷಬಧವಮಹಸೀಧನಮ-ದ್ೀ-ನನತಹಯಾ | 
ಹಿನ-ನಯವ್ೀಶ್ಹಧಖತಹಣಭ-ವತದಹಧಾ ವಿಯಹಜಿಣಂ ಕಹಝಚಧ-ಭಹಲಯೀ ||20|| 

ಶ್ಹಮಬಂ ಸಭತಹಷಮಂ ನೃತತ-ದೀಗವ-ಸಷುಂ ಷಯ್ೂೀಛ-ನ್ೀಣಯಂ ಖಛಯಹಛಮಹಣಯಮ್ | 
ನನಛವಖಧಭಘಗಳಮೀಶ ಥೃಗಹಬಾಂ ಚಿಯಹಥಯೀಧಹಮಧನತ್ೀಾಃ ಸಷ್್ೀವ್ೀ ||21|| 

ಯಹಜಹಚಭಷ್್ೀಕ್ೀಸತ್ೀಣಯ ಸೀತಹ ್ಯೀಷ್ಹಾಭ ಧಸ್ಹುಂ ಫಛತಹಂ ದಶ್್ೀತ| 
ಯಹಬಷಮ ವಹಣಹಮ ಬಣ-ಬಝು್-ಭಹಲ್ಹ-ವಹಮಜ್ೀಧ ದೀಿವಂ ಔಮತಣಹಂ ಪಪಧಧ ||22|| 

ಸೃದ್ೂೀಮತ-ಸ್ಧಹಹಥವ-ಫೃತಹಧಭಧಳಿಧಮಸ್್ುೀಧ ಸಸ್್ುೀಧ ಥಮಹಥಯವ-ಥೃಷ್ಹಟಾ | 
ಸ್್ೀವಹ-ನಯಷನ್ೂನೀಬೃಣ-ಔಲ-ವಹಚಹ ದದ್ೀವ ಯಹಬಾಃ ಷಸ-ಬ್ೂೀಖಬಸ್್ಲ ||23|| 
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್ಯೀಷ್್ೂಾೀ ಧ ಯಹಬಷಮ ಪಫೂ ಣಸ್ಹಭತ್ ಧ ಯಹಬ-ಯಹಜ್ಮೀಷತಲಫಂ ಙ ಼ಞಚತ್ | 
ಣತ್-ಹದ್-ಸ್್ೀವಹ-ಮತಯ್ೀಢ ನ್ೈಙಾತ್ ಣಥಹ ಬ್ೂೀಗಹನ್ ಧಧತ ಸ್ಹ ವಿಮ಼ುಾಃ ||24|| 

ಧಮೀ –ಧಮೀ ನಹತ ಧಮೀ-ಧಬಸ್್ುೀ ಧಮೀ-ಧಮೀ ಯಹಬ ಧಮೀ-ಧಬಸ್್ುೀ | 
ನನಧಾಃ-ನನಧಸ್್ುೀ ಙಮಣಹಮವಿಧದಂ ಧಭಹಮಿ ನಹಥ್ೀತ ಧಬನ್ ಷ ಯ್ೀಮೀ ||25|| 

಼ಂ ಢವಮಹಬಾಃ ನಮಬಂ ನಯಸ್ಹಥಂ ಸೀತಹನತ್ೀಷುಣಯ ಸರ-ನಯಫಹ್ೀವ | 
ಬತಝಚನ್ ಬಹಿೀಂ ನಣಮ-ನಷ್್ೀಣಹತವಂ ಸ್ಹವತಹಭಧಮೀವ್ೈಶ ಥದಧ ಭಥಸ್್ಲ ||26|| 

ಸ್ಹವಧಧದ-ಹ್ೀತಧ ಫಛತಹಂ ಛನಹನಹಂ ಬಖನಾಃ ಷದಹ ಯಹಬ-ಔಥಹ-ಷತಧಹಮಹಮ್ | 
ಅಸ್ಹವಿದಹನೀಂ ಙ ನಷ್್ೀಭಹಣ್ೂೀ ಯಹಬಂ ನತಂ ಼ಬತಮತಷ್್ೀ ಼ಲ್ಹಸ್್ುೀ ||27|| 

ಣಸ್್ಮೈ ವಹಯೀಮತಹಮಮೀಧಂ ಷನ್ೂುೀ ದವತೀಭಂ ನಯಥನು ಭೀಬಮ್ | 
ಷೆಷ್್ಟೈ ಭಂ ಯೀತಭಹತಹನಲ್್ೀಧ ಧಯ್ೀಧದರ-ಕಹನಹು ಷತಶತವ್ೀಣಯ ಔತನುೀ ||28|| 

ಇನಹದರಭತದಂ ಹಿೀಧದರ-ಔಯಹಭಧತಧನಂ ಚಿಚ್ಾೀಥ ನಷಹನ್ ಕ್ಷಿತಧಹರಣಹಂ ಹಯಕ್ | 
ಬಿಬ್ೀಥ ಫೂಫೃದ್-ನನಮಘಗ-ಷಙ್ಗಗತ್ ಚಿಣಯಂ ಷ ನನ್ೂನೀ ಛಧನೀ ಔಯಹಗಹಯತ್ ||29|| 

ನನಯ್ೀ ಔತಭಹಯಹಧಲಸ್ಹನ್ ವಿಹಹಯಹತ್ ನರೀವಾ ಷವಹವಧ ಬಧದ-ಲಿೀಲ್ಹಾಃ | 
ಕ್ೈಶ್್ೃೀಮ-ಲಿೀಲ್ಹಂ ಸಣ ಸಂಸ ಷಙ್ಗಘಂ ೃತಹುಂ ನ್ೀ ಹಯಕ್ ಷಭಮತ ಷಭ ಷೂಣಕಾಃ ||30|| 

ಫತಔುಂ ಙ ಜಿೀಢವಂ ನರನನಾ-ಥಣುಂ ವಿಶಂ ವಿಶಣ್ೂಣೀ ವಿಶ-ಫೃದ್-ಖತಣ್ೂೀಣಾಃ| 
ನಯಭಹಢ-ಕ್ೂೀಟ್ೀಾಃ ಷ ಹಿ ಹ್ೀಳಮಹಗಹತ್ ನ್ೀಥಂ ಛಖಜಿ್ೀಧ-ದ್ೀಣಯ ಚಿಣಯಮ್ ||31|| 

ಥಗಹಧವನನಮಂ ಯೀಖ-ಪಲ್ಹತ್ ಷ ನಭವನ್ ದಭಹವನ ಸ್ಹವಧ ಷಸಜಹನ್ ಥಧಹಧಾಃ | 
ಅದಹರ-ಬಹವ್ೀಧ ಛಖಣತು ನೂಜ್ೂಮೀ ಯೀಾೀ ನಹಯಹಭಢಭಹಷಸ್ಹಥ||32|| 

ಷಬನಮವ ಔೃತಹಮನ ಔೃತೀ ಔೃತಹನ ವಹಮಸ್ಹಭ ಫೂಮನೀ ಷತಔೃತಹನ ಮಹತ್ | 
ಔರಶಮಭಹಣಹನ ಙ ಣಷಮ ನೂಜಹಂ ಷಘಕಲಮಹಭಹಷ ಷ ವತಥಧ-ಪತದಧಾಃ ||33|| 

ವಿಷ್್ೂಣೀಾಃ ನಥಾಃ-ಶ್ಯದ್ ಪಔ-ಷನನಯಹಸೀ ಕ್ಷಿಹುಧಮ-ನಕ್ಷಿ-ನಯಔಮಾಃ ಷತ-ನವಾಃ | 
ಷ-ಸ್್ೂೀಥಯ್ೂೀಥಹದಣ ಯಹಛ-ಸಂಷಾಃ ಷ ಯಹಛ-ಸಂಸೀಮಿ ಯಹಛ-ಔನಹಮಮ್ ||24|| 

ಇನದೀಮ-ಶ್ಯೀ-ಛಭ-ಷತಧದಯಹಫಂ ಸ್್ೋಯಹಧನ್ೀಧತದಂ ಥಯಿಣಂ ಬತಔತಧದಮ್ | 
ಷವ-ಭಹಣತಳ್ೀಭಂ ಔಬಲ್ಹಭತಹವಂ ಷಬಫಮಧಧದತ್ ಷತ-ಚಿಯಹಭ ಭೀಬಾಃ ||35|| 
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ಬಹಹ-ಖಥಂ-ಙಢ-ಿಮಢಂ ನೃಥವಹಮಂ ಫಹಸವಥಯತಂ ಬಘತಹ ನಮಷಮ ವಿೀಮಾಃ | 
ಯಹಜಹಧಬಣತಮಛ್ವಲ-ಯಹಛ-ಷೂಭಂ ಙಕಹಮ ಗ್ೂೀವಿಧದ-ಷತಯ್ೀಧದರಜಹಬಹಮಮ್ ||36|| 

ಥತಾಃಶ್ಹಷನ್ೀನಹಔತಲಿತಹನ್ ನಯಮಹಮಹಾಃ ಷೂಷಹಾಧಯಹಳಹಧಸತಹಂವಚ ಕ್ೀಶ್ಹನ್ | 
ಜಿಿಂಷಮಹ ವ್ೈರ-ಛಧಷಮ ತೀಾಃ ಷ ಔೃಶಣ-ಷಹವನ ಷಙ್-ಚಿಕಹಭ ||37|| 

ಜಹಛವಲಮಭಹಧಷಮ ನ್ೀ-ನ್ೀಲಂ ದದವಣಾಃ ಹಥವ-ಸ್ಹತವಬತಖಯಮ್ | 
ಷತಹುವನ ನನಂಸ್ಹಂ ಫಭದಹನ ನಹವಂ ೃಕ್ೂೀಥಯಹಗ್ನೀಖತವಮತ-ತ್ೀಛಸ್ಹನನಾಃ ||38|| 

ಬ್ೂೀಗಹಧಕಹಬ್ೂೀಖ-ತ್ೂೀಮತಣಹಷಹನ್ ಇಣಷುಣಾಃ ಷಂಲತ್ೂೀ ದಯ್ೀನ್ದರೀ | 
ಪಸೂನ್ ದವಜಿಹಹವನ್ ಬಣಬತ್-ನನಯ್ೂೀಗಹನ್ ಅಸ್ಧ ಔಞೂನ್ ಕ್ೂಯೀದ-ಶ್ಹನ್ ಛಿಧ ||39|| 

ಅಥ್ೈಶ ವ್ೀಷ್ಹಧುಮ-ಫಷಭ-ಲಿೀಧಾಃ ಔಯಮೀಢ ವಹಭತ-ನಯಫಾಃ ಷತ ತ್ೀಜಹಾಃ | 
ಮತದಹಧಽಲ್ಹವಂ ಬತಕಮಂ ನಯಙಢಿಂ ಫಸೋ-ಙಕಹಯಹಽಲ-಼ೀಙಕಧಿಮ್ ||40|| 

ಷ ಔೃಶಣ-ತಹಭವ ವಿಛಯೀಧ ಭತಕ್ೂುೀ ಬತಸತಬವಹಹ-ಹ್ೀತ-ದಯ್ೂೀನಯದೃಶಟಾಾಃ  
ಭೀಶಭ-ದವಚಹದ್ಮೈಮತ-ಭೀಶಣಹಫಂ ವಿನವ-ಔವಂ ವನಭನ್ ವಿಯ್ೀಜ್ೀ ||41|| 

ಣಮಸವಧಾಃ ಪ್ಯೀಙಚಲಿತಹಧಧೀಯಹನ್ ನಥವಖಧೆ-ನಷಹಧತತೀ-ಕ್ೂೀಹನ್ | 
ಷ ಧಹಣವಯಹಷ್ಹಾನ್ ಪಸತ-ಹ್ೀತ-ಲಿೀಲ್್ೂೀ ವಿನಹವಮ ವಿಶ್ಹವನ್ ನಮಮಹ ಶ್ಯಮಹಬಹತ್ ||43|| 

ಧತ್ಯೀ ನವಿತಹಯಸವಭ-ಜಹಮಿ-ಧತ್ಯೀ ದಯಹಂ ನಧಹಮಹಷತಮ-ಧೀಶತತಹನಮ್ | 
ೀತವಂ ತಯಲ್್ೂೀಕಹಮಂ ಸೃಥಭಂ ಬತಔತನ್ದೀ ಬ್ೀಜ್ೀ ನಥಂಷವಂ ಷಸಜ್ೈಾಃಷ ಭೀಬಾಃ ||44|| 

ವಿಷ್್ೂಣೀಾಃ ನದಹಧುಮ್ ಫಛತಹನಲ್್ೀಧ ುೂೀಮ-ನಯಿತ್ೈರ ನಹಶ್ತಹಸ್್ುೀ | 
ಮಸ್್ೂೀಜಿತಿಹವಚಂಝಚಲ-ೃಣುಯೀಲಂ ಶ್್ೃೀಬಹಂ ಧ ಬ್ೀಛತಾಃ ಷತಮ-ವ್ೈರ-ಮೀಿಾಃ||45|| 

ಏಣತ್-ನಮತೀನಂ ಼ಲ ಔಣತವಕಹಭಹಾಃ ಧಷ್ಧಟಛಷಾಃ ಷಘಕಞಮೀಭಹನಮ | 
ಬತಔತಧದ-ವ್ೈಖತಢಮ-ಕಹತಂ ಷವ-ಯೀಗಹಮಂ ಕಹಲ್್ೀ ಔಲ್ಹವಹಔಲಭಧು ತ್ೀಲಮ್ ||46|| 

ಯೀ ಫೂರ-ವ್ೈಯ್ೂೀ ಬಣಭಹನ್ ಬೃಣಾಃ ಹಯಗ್ ವಹಾಭ ಪತಫೂಶತಾಃ ನರತ್ೂೀಷ್ಟತ್ೀಶಾಃ | 
ಷ ಷಘಕಯಹಖ್ೂಮೀಙ್ಘಘರ-ಣಳ್ೀಶತ ಛಸ್ೀ ಷೆಧಹ ನಯ್ೀಹಮಷತರಹಹಷತಯ್ೀನಹದರಾಃ ||47|| 

ಸ್ಹನಹನಭಮಬಮಔು-ಸೃದಹಕತ-ಪತಗ್ ವಹ ಶ್ಹವವಹ ನನಯ್ೂೀಠವಬಸ್ಹಮ-ಕಹಬಾಃ | 
ಬಣಷಯಛಂ ವಹ ನಲಗ್ೂೀಮಸ್್ೂಾೀ ಛಗಹಯಸ ವ್ೀದಹದಔಮೀಶ ಹನಾಃ ||48|| 
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ಛನ್ೂೀ ಧಮೀನಹನನಮಥ್ೀತ ಬತಹವ ವಟವತಚಣತಥಹವವಯ ಬಮೀವ ಫಜ್ೀ | 
ನದಹಭಔಮಂ ವಹ ಔಲತಷ್ಟೀ-ಚಿ಼ೀಶತವಾಃ ಷತ-ಥತಥವಮೀ ಥತಶಟ-ಖಜ್ೂೀ ವಿವತಥಧಮ್ ||49|| 

ಅವ್ೈದಔಂ ಭಹದಮಮಿಔಂ ನಮಷುಂ ನರೀವಾ ಣತ್-ನವ-ಷತನವ-ಹತೀ | 
ಣಮೀ ನವಂ ನಯತ-ಹಥಕ್ೂೀಸ್ಧ ಧಮಯಹಮನನಹಭಖವಮಿಹಹಧತಮೂನಮ್ ||50|| 

ಅಷತ್-ನದ್ೀಷನ್ ಷಥಷದ್-ವಿವಿಔುಂ ಭಹಮಹಕಮಮಹ ಷಂೃತಬಫಮದಣು | 
ಪಯಸಭನಮಕಢಿಂ ಪಣ ವೃಧಮ-ಸದ್ಧಾೈ ನಯ-ಙಾಧನ ಫಧದ್ೂಧೀಭಬಣಾಃ ನಯ-ಸಥಧಾಃ ||51|| 

ಭದ್ ಪಯಸಭ-ಷೂತ್ೂಯೀಣಕಮ-ಬಹಷಕಮಂ ಙ ನಯಕಹವಭಧುಂ ಷಔಲಂ ಷವ-ಗ್ೂೀಭಾಃ| 
ಅಙೂಙತಮದ್ ವ್ೀಥ-ಷಬೂಸ-ವಹಸಂ  ಣತ್ೂೀ ಬಹಹ-ಣಷಕಮಮೀಧಭಹಸತಾಃ ||52|| 

ಷವ-ಷೂಣಯ-ಜಹಣಷಮ ವಿಮಥಧ-ಬಹಷ್ಟೀ ಣದ್-ಬಹಶಮ-ಕಹಯ್ೂೀಸಮಿತ ಪಯನ್ ಭಾಃ| 
ಣಂ ಣಣ-ವಣಹದ್ ಯೀ ಧ ಥದವತ ಷಭ ಷ ವಹಮಷ-ಮೂಪ್ೀ ಫಖವಹನ್ ವಭಹಬಿಧಾಃ ||53|| 

ನಖಬ-ಷಧಭಣ-ದೀನ-ಖತಣ್ೂೀಫತ್ ಣಥತಮತ-ವಹಖ-ಖಢ-ನಘಕ-ನಖೂಡ-ಬಹಾಃ | 
ಅವಿಥಷ್ಹಮಿತ ಷಘಕಮತಹ-ಔಮಾಃ ಷ ಼ಲ ಷಘಕಮ ಇಣಮಭ-ವತವಯವ್ೀ ||54|| 

ವಿವವಂ ಮಿಥಹಮ ವಿಫತಮಖತಢವಹನಹಣಭನಹಂ ನಹಸು ಬ್ೀದ್ೂೀ  
ದ್ೈತಹಮ ಇಣಾಂ ಮಥದಣ ಾಯಹಂ ದವತ ಫೂಭಂ ನಯಸದಧಮ್| 
ಆಧನಹದದ್ಮೈಖತವಮತ-ಖತಢ-ಖಣ್ೈಾಃ ನೂರತ್ೂೀ ವಹಷತದ್ೀವೀ 
ಬಧದಂ-ಬಧದಂ ಬಧಸ ಙ ಷತಹಂ ಸಧು ಧೂಧಂ ತಯ್ೂೀಫೂತ್ ||55|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಬ-ನಣಿತಹಚಹಙವ-ಷತಣ ಶ್ಯೀ ನಹಯಹಭಢ-
ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 

ನಯತಬ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಎಮಠತ 
ವಿಸಹಧ-ಬಹಧತಮಿತ ಕಹಲ-ಪಲ್್ೀಧ ಲಿೀನ್ೀ 

 ಥತಬಹವಶಮ-ಷಧುಬಷ-ಷಧುತ-ತ್ೂೀ ಛನ್ೀಂಧ್ೀ| 
ಭಹಗಹವತ್ ಷಣಂ ಷಖಲತ ಽಧನ-ಸೃದ್ೂೀ ಬತಔತಧದಂ  

ದ್ೀವಹವಚಣತಬತವಕ-ಬತಖಹಾಃ ವಮಢಂ ನಯ-ಛಖತಭಾಃ ||01|| 

ನಹತಾಃ ಔಲ್ಧ ತಯ-ಭತಖ-ಸೂತಮಧತದ್-ಪತಫೂಶತ ಪಯಹಹಭಢಬನಮಧತಹಮಬನಹದದವತಾಃ | 
ಷವಶಬಧಮಬಧವ್ೀವಾ ಷ ಕಹಭವ-ವಿೀಭವಂ ಸ್್ೋಯಹಧನ್ೂೀ ಫತಧ-ಜಿೀಧಭಹಪಬಹಷ್್ೀ ||02|| 

ವ್ೀಥಧು-ಭಹಖವ  ನರಭಹಖವಢ-ದೀಧ-ಥೂನಹಾಃ ದ್ೈವಿೀಾಃ ನಯಜಹ ವಿವಮಣಹಾಃ ಔಮತಣಹ-ನಥಂ ಧಾಃ| 
ಆಧಧದಯೀಾಃ ಷತ-ಬತಕ ಫೂಷ್ಟಣ-ಫೂಮಿ-ಬಹಗ್ೂೀ ಮೂಹಧುಯ್ೀಢ ಬಬ ಷದ್-ಖತಢ-ನಢವಯೀಧ ||03|| 

ಆದ್ೀವ-ಭಧಳಿ-ಬಣಬತಛವಲ-ಢವಮೀಧಂ ಪದಹಧಝ್ಲಿಬವಮತಥಧಗವಬದಣು ಬೂಧಹನವ | 
ಹಹಯಹಳಿೀಮಿ ಸೃದಹ ವಿಫತದ್ೀಧದರ-ಮಹಸಹಂ ಬಿಫಯನನಜಹಧಧತ-ಜಿಗವತಮವಹತತೀಶವತ್ ||04|| 

ಕಹಲಾಃ ಷ ಏ ಷಬಣವಣ ನಹಬ ಮಹತ್ ಚಿನಹುಔತಲಂ ವಿವಿದ-ಸ್ಹದತ-ಔತಲಂ ಪಫೂ| 
ವ್ೀದಹಧು-ಷಧುಣ ಔೃತಹಧು-ಮಷಂ ಧ ವಿಥಭಾಃ ಶ್್ಯೀಯೀ ಲಬ್ೀಬಹಿ ಔತಂ ಧತ ಭಂ ಪತ್ೀತ ||05|| 

ಣತ್-ಯೀಣಯೀ ಮಛಣ-ೀಟ ನನಯಹಧವಹಸೀ ದ್ೀವೀ ವಿವ್ೀವ ನನಮತವಂ ವತಫ-ಷೂಙನಹಭ | 
ಹಯ್ುೀ ಬಹಹಭ ಬಹಿತಹಭ ಬಹಹ-ಛನಧುೀ ಕ್ೂೀಲ್ಹಸಲ್್ೀಧ ಷ-ಔತಣೂಸಲಿನ ನಯೃತ್ುೀ ||06|| 

ಆವಿಶಟವಹಧಔತವಲಂ ನನಮತಶಂ ನಯಔೃತಹಮ ನಯತಹಮಭಭನನಸ ಛನಹಧ ನಣಯಹಬಧೃಣಮತ್| 
ಉಣತುಘಗ-ಕ್ೀಣತ-ಶ್ಕಯ್ೀ ಷ ಔೃತಹಘಗ-ಹಹಯ್ೂೀ ಮಙ್ಗಗಧುಯ್ೀ ಧಞ ಇವಹಽಲ-ವಿಷಭಮಹತಹಭ ||07|| 

ಆಬಹಶಮ ಸ್್ೂೀಣಯ ಛಧತಹಂ ವನಧಹಧತವಿಥಧಂ ಉಚ್ಚಾೀರಥಂ ಙಧಬತಥಧೆಣ-ದ್ೂೀಪವಬಹಷ್್ೀ | 
ಉಣಣುಾತ್ೀ ಛಖತ ವಿವವ-ಛನೀಧ-ೃತುಾಃ ವಿವವಶ ಏ ಫಖವಹಧಚಿಯಹದಹ್ೀತ ||08|| 

ಷ-ದವೀನ-ವಹರ-ನಧ-ಷನುಖ-ಫೂಣ-ಧಹತಹಯಾ ಬಧ್ಮೀ ಔಬವ-ಫತವಿ ಬಹಮಣ-ನಹಬ-ಕಣ್ಿೀ | 
ಕಹಲ್್ೀ ಔಲ್ಧ ಷತ-ವಿಬಲ್ಹಧವಭ-ಲಪಧ-ಛನಹಭ ಷಧಭದಮಗ್ೀಸ-ಔತಲ-ಭಧಲಿ-ಬಣದವವಜ್ೂೀಫೂತ್ ||09|| 

ವ್ೀದಹದಯ-ಷಥಯಛಣ-ೀಟ-ನನಯ್ೀವವಯಹಬಹಮಂ ಗಹಯಮೀ ವಿಫೂಷ್ಟಣ-ಣಮಾಃ ಶ್-ಮೂನಮ-ನಹಭಹ| 
ಹ್ೀಭಹದಯ-ಯಹಛ-ವಿಫತ-ಯಹಛದಳಹ-ೃತಹಫಾಃ ಣಸ್ಹಮಫದ್ ಖತಮತ-ಖತಢಾಃ ಕಲತ ಬೂಲ-ಫೂಮಿಾಃ ||10|| 

ಯಹಭಹಧವ್ೀಶ್ಣ-ಸರ-ಷವಷೃ-ಭಧಲಿ-ಭಹಲ್ಹ-ಯಹಛದ್-ವಿಭಹಧ-ಾರ-ಶ್್ೃೀಭಣಬದತಮವಹಷ | 
ಷ್ೀಣಯಂ ಷ ಹಛಔ-ನಥನರ-ಔತಲ್್ೈಔ-ಕ್ೀಣತಾಃ ಔಂ ಭದ್ ಥಧಹತ ಷಣಣಂ ಕಲತ ವಿವವ-ಹಜಹತ್ ||11|| 
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ಅತವಂ ಔಬನಮಧಬಂ ನನಮತಷ್ಹತವ-ಹ್ೀಣತಂ ನನಂಸ್ಹಂ ನಯದಹಣತಬತಚಿತಹಬತಚಿಣ-ಷವಮೂಹಮ್ | 
ಔನಹಮಂ ಷತಢವ-ಲಸತಹಮಿ ವ್ೀಥ-ವಿದಹಮಂ ಛಗಹಯಸ ವಿನಯ-ೃಶಫ-ನಯತಹದತಹಂ ಷಾಃ ||12|| 

ಯ್ೀಮೀಙಾಯೀನನಶದ್ೀ ಬಹಹ-ವಿವ್ೀಕ್ೂೀ ಫಕ್ಯೀ ವತಥಧ-ಔಸಢಾಃ ನಮಬ-ಶ್ಯತಹಲಮ್ | 
ಮಿಥಹಮಭಭಹಧ-ಮಹಿಣಾಃ ನಮಯೀ ಬತಕಹಯ ಸ್ಹವಧಧದ-ಷಧುತ-ಔೃತಹ ಷ ಣಮಹ ದವಜ್ೀಧದರಾಃ ||13|| 

ಣಷಮ ನಯಬ್ೂೀವಚಮಢಯೀಾಃ ಔತಲ-ದ್ೀತಹಮಹಾಃ ಫ಼ುಂ ಪಪಧಧ ನಛ-ದಬವ-ಮಣಾಃ ಷ ಧೀಮ | 
ವಿಸಹಣ-ಬಹಮಣ-ನನಯಹಢ-ಬಹಹ-ಮಸಷಮಂ ಭಂ ಫಞಟ ಇಣಮಭಥನು ಛನಹ ವಿನೀಣಮ್ ||14|| 

ಗ್ೂೀವಿಧದ-ಷತಧದಮ-ಔಥಹ-ಷತದಮಹ ಷ ಧೃಣಹಂ ಆಧಧದಭಧನ ಼ಲ ಕ್ೂೀಲಮಿನದರಮಹಣ | 
಼ಧತು ನಯಬ್ೂೀ ಮಛಣ-ೀಟ-ನನಯ್ೀ ನದಹಪ್ಂ ಶ್ಯೀ-ಲಲಫಷಮ ಫಛತಹಬ ದ್ೈತಹನಹಮ್ ||15|| 

ಇಣಾಂ ಸಯ್ೀಖತವಢ-ಔಥಹ-ಷತದಮಹ- ಷತ-ಣೃಪ್ುೀ ನ್ೈಖತವಢಮ-ವಹದಶತ ಛನ್ೀಶವ ಸ್ಹಖಯಹ್ೀಶತ | 
ಣವತ್ುೀ ಷ ಕಹಲ-ಙಲ-ಧೀಮತ-ಷಂವಮಹಲತಾಃ ಧೀಭಹನ್ ಧಮಹ ವಯಢ-ಶ್್ೃೀಧಣಮಹ ನಯಥಧಧಮ ||16|| 

ತಹಯತಹ ಭ ಏ ಧಮಕಹತ್ ಷ ಸತ ನನಣಯ-ನಹಭಹ ಬತಖಹಮಧಂ ಧ ಷತಲಫಂ ನನಮತಷ್ಹಥನೂಣಹವತ್| 
ಣಸ್ಹಭಣ ಷಬಷು-ವಿಥನಣಮಬಥಮ-ಹಿೀಧಂ ವಿದಹಮಔಯಹಔೃತ ಲಬ್ೀಬಹಿ ಕ್ೈಮತಹಯೈಾಃ ||17|| 

ನೂವ್ೀವ ಔಥವಬ-ನಯಹವಮ-ಹಢತಿ-ಬತಖಹಮಾಃ ಭತ್-ಸ್್ೀಮಹ ಖತಢ-ಖಣಹಡಮಬನಣಮಭಹನನಾಃ | 
ಣಂ ನೂಢವ-ಶಠತಗಢ-ಣಧತಂ ಔಮತಣಹಬೃತಹಬಿಧಂ ನಹಯಹಭಢಂ ಔತಲ-ನತಂ ವಮಢಂ ಯಜ್ೀಬ ||18|| 

ಇಣಾಂ ವಿಚಿಧಯ ಷ ವಿಚಿಧಯಬಧಧಮ-ಪಧತಧಾಃ ್ಯೀಶಾ-ನಯಥಂ ಮಛಣ-ೀಟ-ನನಯಹಧವಹಷಮ್ | 
ಫಕಹಯ ಫಬಿಧ-ಫಭ-ಫಘಗ-ಥಮಹ ವತಬಹತಹಭ ಬ್ೀಜ್ೀ ಫತಛಘಗ-ವಭಧಂ ದವ-ಶಠಪದ-ಕಹಲಮ್ ||19|| 

ನಣನಾ ಷಬಂ ಫಖಣಾಃ ಷ ಫಛನ್ ನದಹಪ್ಂ ಬ್ೂೀಗಹಧ ಲಗೂಧ ನನಧಲವಗಮಹಝಚಕಹಮ | 
ದಹಧುಂ ಷವಭಂ ಙ ಸೃಥಭಂ ಥಬಮಹಝಚಕಹಮ ಷವಙಾಂ ಙ ದ್ೀಸಬಧಔಂ ವಿಬಲಿೀಙಕಹಮ ||20|| 

ತೀವ್ಾಃ ನಯೀ-ಯಣ-ಬತಖ್ೈವಿವವಿದ-ಯತಹಗ್ಾಃ ಜಹಮಹ-ನತೀ ಖತಢ ಖಣಹಢವ-ನನಣಯ-ಕಹಭಧ | 
ಷಬೂಢವ-ನೂಮತಶಬತ್ೂೀಶಮಹಣಂ ನತಹಧುಂ ದ್ೀವ್ೀರತಹವಿ ನನಯಹದತಕಹವಮಧ ತಧ ||21|| 

ನಹತಷಮ ಫೂರ-ಔಮತಣಹ-ಷತದಮಹಭಷ್ಟಕಧು ಶ್ಯೀ-ಶ್ಯೀದಮ-ನಯಣತ-ಶ್ಹಮ-ವರೀಮ-ಭಷ್ಟಟೀ | 
ಫೂರ-ಯಣ-ನಯಫ-ದಮ-ಷತ-ಕಹನುಬನಧು ತಧ ದ್ೀಸ-ವತದಧಬತ-ಭಹಣಯಬಥಹಲಬ್ೀತಹಮ್ ||22|| 

ಕಹನಹುಥೃತಧ ಷಬತಚಿತ್ೀತ ಪಬಹಮ ಖಫವಂ ಸ್ಹ ಫೂ-ಷತಯ್ೀಧದರ-ಥತಹಿತಹ ಛಖಣಂ ಹಿತಹಭ | 
ಅಚಹಾಬಫಯ್ೀ ಮಛನೀ ನರನೂರತಹಶ್ಹ ಬಹವಿಧಮಹಷು-ಣಬಷಂ ವಿದತಭಹಥಮ-ನಷಹತ್ ||23|| 
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ಣಂ ನೂವ-ನವ-ಸಣ ಬಿಬಫಮಿ ನಯೃಥಧಂ ಮಹದ್ ದವಜ್ೀಧದರ-ನತಹ ಷತಶತನ್ೀಣಯ ತಹತ್ | 
ಅಂಶ್್ೀಧ ವಹಭತಮತೀಭವ ಷ ಮೂನಮ-ೀಠ್ೀ ವಿಶತಣಂ ನಯಢಬಮ ಫಧಂ ನಯಭಮಧ ಣದೀಭಮ್ ||24|| 

ಷಬೂಢವ-ಲವಢ-ಙಢಂ ಧ-ಯಹಛಭಹಧ-ದಹವಯಹಧುಮಂ ನಮಬ-ಷತಧದಮ-ಬನದಮಂ ಣತ್ | 
ಯಹಜ್ೀ ಷತ್-ನನಮ-ಮಂ ಫತನಹಧ-ಯಹಜ್ೂೀ ನಷ್ಹಕಷಭನ್ ನಮಬಸ್ಧ ಫಖವಹನ್ ವಿವ್ೀವ ||25|| 

ಷಧತುಶಮತಹಂ ಷಔಲ-ಷನನಔಯಧಮಷದಬಾಃ ಽದ್ಮೀಣ ವಹಭತಮಭಭಹವಿಮಫೂತ್ ನೃಥವಹಮಮ್ | 
ಅಷ್ಹನತೀ ಷತಮ-ಥತಧತದಭ-ಬಧದರ-ನಹಥಾಃ ಹಯಶ್ಹಯವಿ ಕಧಣತಔ-ಶ್್ೈರಸ ಭಹಧತಷ್್ೈವಚ ||26|| 

ನಹತಂ ನಷ್್ೀಮ ಫನಹಧತ-ಥೂಮಭಹನುಾಃ  ಹಯಸ್ೂೀ ಬಸ-ನಯಔೃಣ-ಥತಧತದಭ-ನಹಥ-ನೂವಹವತ್ | 
ನನತ್ೂಯೀಥಬ-ವಯಢತ್ೂೀ ಬಸದಹನಮ ಸ್ಧಕಮಂ ಸಹಧಂ ನಯ್ೂೀವ-ನಥಬನಮಬತ್ೀಶಟ-ಹ್ೀಣತಮ್ ||27|| 

ಆವಿವಮ ವ್ೀವಭ ನಛ-ಧಧದಧಮಿಧತದ-ಔರಂ ಫೂಯೀಭಧಧದಾ ಷ ಬತಔತಧದ-ಥಮಹಂ ನಯಧದಾ | 
ಜಹಣಷಮ ಣಷಮ ಖತಢ-ಜಹಣ-ಸಷಮ ಜಹಣ-ಔಭಹವದ-ಔಬವ-ನಸಂ ಥಧ್ೀ ಷತ-ಔಭಹವ ||28|| 

ಸಹನಹತವಮೀ ಭಥಫೂಥಷತ-ದ್ೀ ಏಶಾಃ ಭದ್ ವಹಷತದ್ೀ-ನಥ-ಫ಼ು-ಮಣಾಃ ಷದಹಸ್ಧ | 
ಣದ್ ವಹಷತದ್ೀ-ನಥಬಧವಥನ್ ಷತಯ್ೀನಹದರಾಃ ತಹತ್ೀಧ ಭನನಖದಣಂ ಷತಣ-ನಹಬ ಔತಹಯವ ||29|| 

ಹಣತಂ ನಮಹಂಸ ಶ್ವವ್ೀ ಼ಲ ದ್ೂೀ-ನಯದ್ೂೀಸ್್ಲ ನೂವಹವಲಭಾಃ ಷವ-ಷತಣ-ಷೂಧತಣಮಹ ನಯಜಹಣಾಃ| 
ನವಹವಢ-ಹ್ೀಣತಬಲಭಶಟ ನಯಹಣಭ-ವಿದಹಮಂ ದಹಧಂ ದತಯಂ ಲತ ಹಣಯ-ಖತಣಹಧತಔೂಲ್ಹಮತ್ ||30|| 

ಅಣಯಷುಮೀ ಷಣಣಂ ನರ-ನನಲಲ-ಙವತಾಃ ಕಹನಹಯ ವಿಠಮಿಫಣ-ಧವ್ೀಧತದ ಛಖಣಮಧಗವಮ್ | 
ಣತ್ ನನಣಯ-ಮಣನಬತಖೃಸಮ ಔದಹಚಿದಹನುಾಃ ಷವ ಸ್ಹವಮಿನ್ೀ ಪತದ ಉಹಭಧಭಹನವಭತ್ ಷಾಃ ||31|| 

ಧಣವ ಸರಂ ಮಛಣ-ೀಟ-ನನಯಹಲಭಂ ಣಂ ಫಹಲಷಮ ಷಬಥಭಹನಹನಥಬತವಯಿತಹವ| 
ಸ್ಹಔಂ ಷತತ್ೀಧ ನರವಹಮ-ಛನಹನವತ್ೂೀಸ್ಧ ಹಯಮಹಧನಶ್ೀತ-ಷಬಯೀ ನಛಮೀ ಧಹಬ ||32|| 

ದ್ೂೀಷ್್ೀಭತಷ್ಹಂ ಷಬಬನ್ೀಧ ನ್ೀತಭೀಮೀ ಣತ್-಼ಯೀಢಣ-ಖಯಸ ಇಹ್ೈಔ-ಣಬಂ ಣತತ್ೂೀಥ | 
ಉದಹವಧು-ಮಔುಬಲ್್ೂೀಔಮ ಣಬಫಮಧಹಯಿ ಕ್ೀನಹನಮಹ್ೂೀ ಧ ಶ್ವತ-ಣತತ್ ಔತಮೀಶ ಇಣಾಮ್ ||33|| 

ಆವಿವಮ ನೂಮತಶಬತವಹಙ ಭಹಹಹ-ಖಯಹ್ೂೀಸ್ಧ ಅಷಭಥ-ವಿಹಹಮ-ಷಬಯೀನ-ಖತಹನ್ ಷಬಸ್ಹುನ್ | 
ಭಙಾ಼ು-ಖತು-ಮಹಿತಹಧಲಬಸಭ ಸಧತುಂ ಲ್್ೂೀಕ್ೀವವಮಾಃ ಷ ಪಣ ಫಹಲ-ಣಬಾಃ ಼ಲ್್ೀತ ||34|| 

ಷುನ್ಮೀಧ ಫಹಲಬಧತ-ತ್ೂೀಶಮ ಬತಸತಾಃ ಷವ-ಧಹಮನೀ ಭಹತಹ ಔದಹಙಧ ಭಮಧ ವಿಮಹಹಷಹಹ| 
ವಿವವಷಮ ವಿವವ-ನರ-ಹಲಔ-ಹಲನಹಭ ಔನಹಮಂ ನಜಹಬಧತ-ಖತಣಹಂ ಼ಲ ಭೀಮತಯ್ೀಷ್ಹ ||35|| 
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ಸ್ಹ ಪಲಔಂ ನಯಮತದಣಂ ನರ-ಸ್ಹಧುವಭನುೀ ಬತಗಹಧವಯ್ೀಢ ಙಸ್ಹಧತನನಹಭ ಬತಗಹಧ| 
ಭಹ ತಹಣ ತಹಣ ಷಬತಖ್ೀತ ನನಧಾಃ ನಯಯ್ೂೀಧೀಾಃ ಭಹತಹ ಣನ್ೂೀತ ಮತಚಿಣಂ ಣವರಣಂ ಣವ್ೀತ ||36|| 

ಯ್ೂೀದ್ೀ ಼ಯಮಹ-ಷಬಭ-ಹಹಮಣ ಐ ೃತ್ುೀ ಪ್ೀಣಷಮ ಭಹಣರ ಚಿಯಹಥ ನಹಖತಹಮಹಮ್ | 
ಛಗಹಯಸ ಫಹಲಬತ ಚ್ೈವಣ ಭಹಣೃ-ಭಹಖವಂ ಸ್ಹ ಼ಯಮಹ-ಷಬಭ-ಹಹಮಣ ಏ ಫಹಲ್ಹ ||32|| 

ಔಣವಮ-ಭಧಡಮಬಭ-ನಥಮ ನಮೂನಮ ಸ್ಹಣಂ ಹಯಬ್ೂೀಛಭತ್ ಕಲತ ಔತಲಷಾ-ಔತಲಂ ನಯ-ನಔವಮ್ | 
ಶ್ೀಣಂ ನಯೀ ಷಣಣಂ ನರ-ಹಭಭನುೀ ಭಸ್್ೂಮೀಶಣ-ಯ್ೂೀಖಬತ-ವ್ೀಲಬವಘಕತಹಭಹಫ ||38|| 

ಧೂಧಂ ಹಷತಮತ-ಯ್ೂೀದಣ ಸಧು ಫಹಲ್್ೂೀ ಧಘ ಭಹಂ ಥಮಹ-ವಿಮಹಿತಹಂ ನಮ-ಔೃಣಮ-ಷಕಹುಮ್ | 
ಇತಹಮಔತಲ್ಹ ಖೃಸಬತ್ೀಣಮ ಣದಹ ನಯಷಧನಂ ನೂಣ್ೂೀವಥಮಂ ಷತಣಬವ್ೈವಣ ವಿನಯ-ನತನೀ ||39|| 

ನೃಷ್ಹಟಖಬಮ ಷಔಲಂ ಙ ಣಣಾಃ ನಯ-ೃಣುಂ ಭೂನಹಂ ಙ ಥತಷುಸಮಿಣಥಂ ಶ್ವತನ್ೂೀನ-ಫತಔುಮ್ | 
ಇಣಾಂ ವಿಚಿಧಯ ಣಧಮಹಂ ಪಸತ ಫಣುಭನಹಯ ಭೀಣಂ ಣಯೀಣ ಔತಣಂ ಬಧಸ್ಹಧತ-ಣನುಮ್ ||40|| 

ಆಯ್ೂೀಖಮ-ಶ್ಹಲಿನ ನನಯ್ೀ ಣದಹ ನನತ್ಯೀ ವಿಸ್್ೋಮತಹಬತನ-ಛಗಹಬ ಛಧಧಮಬತಶಮ | 
ಭಷಮ ತಯಲ್್ೂೀಔ-ಛಧನೀ ಛಧನೀ ವಿಷ್್ೀ ೀತ್ೀ ಧ ವಿಷಭಭಬವಹನ ಷಬಷು-ವಕ್ುೀಾಃ ||41|| 

ಷುಧಮಂ ಬತಸತಾಃ ಼ಲ ಥದಧ ಛಧನೀ ಖೃಹಿೀತಹವ ಷ್ೀಭಹಭ ಣಂ ಼ಲ ಥದಛಧ್ಕ್ೂೀ ಛಜಹನ | 
ಅನ್ೂಮೀ ಛನ್ೂೀ ಼ಲ ಲ್ಹಳಭತ ಷಭ ಼ಧತು ಷವ್ೀವ ಣಧತಭಕ-ಷ-ಹಹಷ-ಮಸ್ಹಭನ್ೂೀಣಕಾಃ ||42|| 

ದ್ೀವಹದ-ಷದಬಮಧತ-ಹಲಿಣಮಹದಯ್ೀಢ ದ್ೀವಹಮಣಭನ್ೀ ವಿಲಷದ್-ನಥಮಹ ನತಹಧುಮ್ | 
ಅಮಔುಮಹ ನಯತಬತ್ೂೀ ಥನ್ೀಷಮ ವಹಣಹಮ ಶ್ಹಲಿೀಧಯೀ ಫತನಹಚಿವಣಮಹ ವಿಛಹ್ಯೀ ||43|| 

ಹಯಗ್ ರಘಖಢಂ ಷವಭಬತ ಸಾತಮೀಶ ಙಕ್ಯೀ ನಶ್ಹಚದ್ ಖತಂ ನರ-ಙಯೀಧ ಼ಲ ಔಯಮೀಢ | 
ವಿವವಷಮ ಚ್ೀಷ್ಟಟಣಬಹ್ೂೀ ಭಥಧತ-ಖಯಹ್ೀಢ ಷವಂ ಣಥಷಮ ನಧಷಮ ವಿಠಬಫಧಂ ಹಿ ||44|| 

ನನಚಹಾಧುಬಙಾಬ-ಲಬಫಾ ಔದಹ-ಚಿದ್ೀಶಾಃ ಹಯಣಯವಜಹದ್ ಯಛಣ ಏ ನಛಶವಫಷಮ | 
ಹಯಮಹತ್ ಯಭಷಮ ಷಸಸ್ಹ ಷವ-ಛನ್ೈಮಥೃಷ್್ೂಟೀ ನಹನಹ-ನ್ೀಶತ ಙಮಣವಚಮಣಷೃಣಹನ ||45|| 

ಉಣುಘಗ-ವೃಘಗ-ಲಸಣಷಮ ಬಹಿಶಾ-ಬೂತ್ೀವಾಃ ಹದಹೃತಹನ-ಣಳಷಮ ಷತ-ಮಧಧರಔಷಮ | 
ಆಶ್ಯಣಮ ಣಷಮ ವತವತಬ್ೀಭವ್ೈಔ-ದ್ೀವಂ ಫಹಲ್್ೂೀ ದವಹ-ಔಮ ಇವೀಥಭ-ನವಣಷಮ ||46|| 

ಲಿೀಲ್ಹಂ ಔಯ್ೂೀತ ಧ ಖೃಹಹಧುಮ-ಗ್ೂೀ ಧತ ಫಹಲಾಃ ಔೂಹಧುಯ್ೀ ಧತ ನತಣಾಃ ನಯಔೃತ-ಷವಣಧರಾಃ| 
ಇಣಾಂ ವಿ-ಚಿಧಯ ಷ ಬತಸತಾಃ ಷವ-ಛನ್ೂೀ ವಿಬೃಖಮ ಸನಹುಧವ್ೀವಾ ಣಧಭಂ ಸೃದ ತಹನಭಹನ ||47|| 
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ಫಹಲಷಮ ಫಹಲ-ನರ-ಲಬಫಧ-ಗ್ೂೀಙಮಂ ಣದ್ ಮವವಷಮತಹ ಙಧಂ ಧ-ಗ್ೂೀಙಯ್ೂೀಔುಮ್ | 
ಭತ್ ಸ್ಹಭಮೈವಣ ಛಧಾಃ ಶ್ವತಭಹ-ಯಛಧುಮ್ ಏಕಹಪದಔಂ ೃಶಫ-ಫಹಲ-ಔೃತಹ-ಲಬಫಮ್ ||48|| 

ಚಿನಹು-ಬಣೀಧದರಮಿ ಚಿನುಣ-ಥಂ ಥರದ್ೂಯೀ ವಿಸಹಧ-ಭಹಖವಮಿ ವಿಶತಣ-ನಮಂ ಬಬತವತಾಃ| 
ಧಶಟಂ ಙ ಧಧದಧಮಿತ ಷವ-ಛನ್ೂೀಷಮ ಲಫಹಧವ ನಹತಷಮ ಣಷಮ ಣಬಧತ-ಖಯಸಮೀ ಮೀನ್ೀ ||49|| 

ಲಿೀನಹಸ್ಹಧ-ಷಬಯೀ ಷಸಸ್್ೀ ಔದಹಚಿದ್ ಆಯೀವಬತನಹಫಮ-ಸೃತಂ ನಯತ ಚ್ೂೀಥಮಭಹಧಾಃ | 
ಯ್ೂೀದ್ಧೈಶ ನ್ೂೀಸು ದನಕ್ೂೀ ೃಶ-ವಿಔಯಯಿೀತ ಪ್ಯೀವಹಙ ಧಧದಧ-ಬತಖ್ೀಧತದಬವ್ೀವಾ ಬಧದಮ್ ||50|| 

ಲಿೀಲ್ಹ-ಔಯ್ೀಢ ಷ ಔಯ್ೀಢ ಷತ-ಕ್ೂೀಬಲ್್ೀಧ ಜಿೀಜಹಧುಯಹಣ ಼ಲ ಕಹನ-ಚಿದಹವತ ಣಸ್್ಲ | 
ಸಭತಹವಫವಕ್ೂೀಭಬಣ-ನಶಕ-ನದ್ೀ ಭದಹದಹದ್ ಆಥಣು ತಹನ ದನಕ್ೂೀ ಪಸತಭಹಧ-ನೂವಮ್ ||51|| 

ಲಪಧಂ ಷತತಹದತ ಥನ್ ದವಛ-ನನಘಗವ್ೀಧ ಕಹಲ್ಹಧುಯ್ೀ ನಛದನ್ೀ ನಯತದತುತ್ೀ | 
ಸ್ಹಷಹಥಭಹಧ-ಧವಹಔೃತ-ಣಾಃ ಷ ಲ್್ೀಬ್ೀ ಬಿೀಛ-ಙಾಲ್್ೀಧ ನನಮತಶ್ಹತವಬಹ್ೂೀ ವಿಶ್ಶಟಮ್ ||52|| 

ವಹಷತ-ದ್ೀಮಿಸ ವಹಷತ-ದ್ೀತಹ-ಷತ್-ಔಲ್ಹಬಭ-ಧಧಧದ ಣಂ ಛಧಾಃ | 
ವಹಷತ-ದ್ೀಮಿತ ವಹಷತ-ದ್ೀ-ಷನ್-ನಹಬಔಂ ವಿವಿದ-ಲಿೀಲಬಫವಔಮ್ ||53|| 

ಇತ ವಿಸಮತ ಬಹಹಮಂ ವಿಶತಣ-ದಹಸ್್ೀ ಖತಢ್ೀ ಷಬಛನ ಷತ-ಛನಹನಹಂ ಚಿಣುಭಹಧಧದ-ನೂಢವಮ್| 
ಉಥಭತ ಗಧಭಹಲ್ಹ-ಲಿೀಧ-ಬಹನಧ ಙ ಬಹನಧ ಧಧತ ಛಧ-ಧಭನಹಫ್ೈ್ಲವಫಮತ್ೀಲಂ ವಿಕಹಷಾಃ ||54|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಬ-ನಣಿತಹಚಹಙವ-ಷತಣ ಶ್ಯೀ ನಹಯಹಭಢ-
ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 

ದವತೀಭ  ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಬೂಮತ 
ಅತ ಔದಹಙಧ ಷತಧದಮ-ಧಧದಧ-ಸಭಣ-ಬತಖ್ೀಧತದ-ಥೃಶ್ಹಂ ಥಯಿತಧ ಧೃಣಹಮ್ | 

ಬಸಬತ್ೂೀ ನಛ-ಪಧತಧ-ಬತದ್ೀ ಬತದಹ ನಯಭಭಣತಾಃ ಷ-ಛನ್ೈಾಃ ಷಸ ಥಬತ ||01|| 

ಷವ-ಛಧತಹನಖಭಹಖಬ-ಷಘಗಬ-ನಯತ-ಷಬಹಜಿಣ-ನೂವಔ-ಷಬಬರಮೀ | 
ಅವಿಥತಷ್ಟೀ ಛಧನೀತ ಷ ಫಹಲಔಾಃ ವಮಢತ್ೂೀ ಮಢತ್ೂೀ ನಮಗಹಧನೆಭಾಃ ||02|| 

ಔವ ಧತ ಯಿಮಹಷಸ ತಹಣ ಧ ಸ್ಹಬಱಣಂ ಷವ-ಛಧ ಷಧಯಛಧಂ ಣ ಸ್ಹಬಱಣಮ್ | 
ಇತ ವಿಫತಾಃ ನಥಕ್ೈಮತದತ್ೂೀ ಯಛನ್ ಸಭಣಬನಹಔತಲಬತಣುಮಭಹಣನ್ೂೀತ್ ||03|| 

ಣವರಣಮೀಣಮ ಷ ಕಹಧಧ-ದ್ೈತಹ-ಷಥಧಬಣಯ ಧನಹಬ ಮಭಹನತಮ್ | 
ಅ ಣಣಾಃ ನಯಖತ್ೂೀ ಲಗು ನಹಳಿಕ್ೀ-ಭತವನನದಹಧುಮ-ಷಥಭ-ಖಣಂ ಙ ಣಮ್ ||04|| 

ಧಳಿಧನಹಫ-ನಬಹಲಧ-ಷಂಬದಹ-ಖಬ-ವಿಔಷವಮ-ಬಹಷವಮ-ಲ್್ೂೀಙಧಾಃ | 
ಛಧ-ಬನ್ೂೀ-ಧಭನಹಬತಫಛ-ಬಹಷಕಯ್ೂೀ ಮಛಣ-ೀಟನನಮಂ ನಯಭಮಹಸ್ಧ ||05|| 

ಷತ-ಸಭ-ಮೀದ-ಖಣಹತ-ವಮಹಲವೀ ಸರ-ಧಬಷೃಣಭಾಃ ಷತ-ಔೃತಹ ಇಭಹಾಃ | 
ಇತ ಷತಯ್ೈಮ ಫೂ-ಷತಮ-ಬಢಿಲ್್ೈಾಃ ಷಬಧಬತ್ ಷ ಷ-ವಿಷಭಭಮಿೀಕ್ಷಿಣಾಃ ||06|| 

ಧ ಹಿ ಸರಂ ಷಣಣಂ ಧ ಧಬಣಮಸ್ಧ ಧ ಙ ಧ ನವಮತ ನಹ ಧ ಧದತ್ೀ | 
ಅ ಣಥ್ೀತ ವಿಧಹಭ ವಿಶ್್ೀಶಣಾಃ ಷ ಧಧತ ಸ್ಹದತ-ಛನಹನ್ ಷಬಶ್ವಭತ್ ||07|| 

ಅಧಲ್್ೂೀಔಮ ಷತಣಂ ಷತಣ-ಣುಲ್್ೂೀ ಬೃಖಭತ್ೀ ಷಭ ಬಹಿೀ-ಷತಮ-ನನಘಗಾಃ| 
ಬತಸತಮನೃಙಾಥಬತಶಮ ಖತಂ ಧಯಹನ್ ನಥ-ನಥ ನಯಖತ್ೂೀಧತನಥಂ ಥತಯಣಮ್ ||08|| 

ಛಧ-ಷದಹ-ಖತ-ಷೂಚಿಣ-ಣಭವನಹ ನಯತ-ನಥಂ ಯಛತಹ ನಮಮಹ ಣೃಷ್ಹ | 
ಥವಛ-ಬಹಹ-ಬದತ-್ೀಧ ಬನ್ೂೀ-ಸಮಂ ಸಭಣಬಲ್ಹಭ ಷತತಹಧಧ-ವಹರ-ಛಮ್ ||09|| 

ವಿಮಸ-ಥೂಧ-ಣಯೀದ್-ಖಬನ್ೂೀಧತಭಕಂ ಧಮಮತಢಥವತಯ ನನಯಹ ಷ ಭಯೀಥೃವಶ್್ೃೀಾಃ | 
ಅತ ಣಯೀಾಃ ನಯ-ಬದ್ೂೀತಾಣಬನಮಥಾಃ ನಯತ-ನಮತಥಧಾ ಾಮಂ ಖತಮತಮಪಯವಿೀತ್||10|| 

ಅಯಿ ಷತ್ೀಥಬತದಹ-ಸಮ ಣಣವತ್ೂೀ ಧಧತ ಷಭಹ-ಖಣವಹಧಸ ಸ್ಹಬಱಣಮ್ | 
ಷ-ಛಧತಹ-ಮಹಿಣಷಮ ಣತ ಕ್ೂೀಣಯ ತ್ೀ ಷಸ-ಙಯ್ೂೀಫವಔ ದೀಗವ-ಣಮೀ ನಥ ||11|| 

ಛಧಔ-ವಹಙಮಿಭಹಬ-ಧಹಮಭನ್ ಔಳಬತದಹಸಮಥಬತಫ-ಮತಹ್ೀವಢಾಃ | 
ಷವ-ನಥಭಹ-ಯಛತ್ೂೀ ಯಛತ್ೂೀನಮತ್ೂೀ ಧಧತ ಷಖಹ ಬಬ ಕಹಧಧ-ಗ್ೂೀ ವಿಫತಾಃ ||12|| 
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ಣದಣಯಹಭಣನಹಣತು ಭದಹಖಬಂ ಔೃಣ-ಮತಾಃ ಕಲತ ಣಣಯ ಸರಾಃ ಷಖಹ | 
ಅಸಮಿಹಹ ಬಹ್ೀಧದರ-ದಗಹಲಭಂ ನಯಢಣವಹಧತಣ ಮಹಧೀವವಮಮ್ ||13|| 

ಅ ಣತ್ೂೀಸಬತ್ೀಣಮ ಷಸಬತನಹ ಫಖತ್ೀಣಯ ಷತ್ೀ ನಯಢತಂ ಮಧಹಮ್ | 
ಇತ ನಖಥಮ ವಿಬಹತ ಶ್ವತಾಃ ಷಭ ವಿ-ಸಭಣ-ಷಬಹ-ಛಧ-ಚಿೀಢವ-ಷಬಹಛಧಾಃ ||14|| 

ವಿಮಹಿಣ-ಷವ-ಛಧಂ ಙಮಢ-ಯಭಂ ವಿವಿದ- ಫೂಣ-ಫಭಘಕಮ-ಣಭವನ | 
ಅಯಿ ಔೃಹಲಭ ಹಲಭ ಫಹಲಔಂ ಲಗು-ವತಫಷಮ ಬಮೀಣಮಧಬದ್ ದವಛಾಃ ||15|| 

ಣಬತನ-ಖೃಸಮ ಷತಣಂ ಷತ-ಣಪ್ೀ-ನಧಾಃ ಖೃಸಬಸ್ಧ ಖೃಹಿಣೀ-ಷಹಿತ್ೂೀ ಭಮಧ | 
ಉಥಭತೀತ ಹಿ ಫಹಲ-ದವಹಔಯ್ೀ ಸಭಣಬಫೂತ್ ಷತ-ಛನಹಧಧ-ವಹರ-ಛಮ್ ||16|| 

ಮ-ವಿಭಹಧ-ಾಯಹ ಙಣಿಕಹ ಶ್ವತಬಹ್ೂೀ ಛಧನೀ ಣಬಲ್ಹಳಭತ್ | 
ಅನಮಥಹ ನರಣತಶಟ-ಬನಹಾಃ ಔತಂ ಚಿಮಮಿಹ್ೈಶ ಸ್್ೀದ್ ವಿ-ಷಹಹಭಔಾಃ ||17|| 

ಷಔಲ-ವಪಧ-ಬಯಿೀ ಙ ಷಮಷವತೀ ಷಣಣಭಹ-ಧಬತ ಷವಭಮೀ ಭಮ್ | 
ದವಛ-ಯ್ೂೀತ ಔದಹ-ಙಧ ಭಹಣೃಕಹಾಃ ಼ಲ ಷತಣಂ ನರ-ಚಹಭಭತ ಷಭ ಣಮ್ ||18|| 

ಲಿ-ಔತಲಂ ಲಲತ ತಹಣ ಖತ್ೀ ದನ್ೀ ಲಿಽಣಮೀ ನನಧಲಿವಽಣಂ ಔತಣಾಃ| 
ಇತ ನಛ-ನಯತಬಹ-ಖತಢ-ಬಹವಿಣಂ ಸರ-ನಥಷಮ ಙಷುಬಧಧದಭತ್ ||19|| 

ಶ್ವತಮಸ್ಧ ನಯತಬಹಬತಫಧರಣಮಲಂ ಛಧ-ಬನ್ೂೀ-ಙಧ-ಖಯಸ-ೀಠನಹ| 
ಧ ಫತಹದತ ಣಂ ಛಧ-ಷಾಲ್್ೀ ಷವ-ಣಧಭಂ ಷಬಶ್ವಭದ್ೀಶಔಾಃ ||20|| 

ಬಸಬತಹ ಷವ-ಛನ್ೀಧ ಷಮಿೀರಣ-ಷವ-ಛಧನೀ ಷಹಿತ್ೀಧ ಔದಹಙಧ | 
ಮತಚಿಮ-ಙಧಯೀಚಿವಣ-ವಹ಼ಾರಮಹ ನಯತ-ಭಯೀ ನಯಫತಣಹ ಗಣ-ಲಮ ||21|| 

ನರ-ಶದಹ ನಣರೀಂ ನರ-ವಹರಣಾಃ ಶ್-ನಥಾಃ ಼ಲ ಧಧಣ-ನಟ್ೂೀಥಬಾಃ | 
ಇಸ ಔಥಹಂ ಔತಭನ್ ಥಥೃಶ್್ೀ ಣಣಾಃ ನೃತತ-ಧಮಹ ನೃತತಕಹಔೃತನಹಬತನಹ ||22|| 

ಇಥಬತವಹಙ ವಿಚಹಮ-ವಿಙವಢಾಃ ವತಚಿ ಙಾಃ ವಧಕ್ೈಾಃ ಷ ಛನಹಧುಯ್ೀ | 
ಅನಮಥಹ ಔಥಣಂ ಔತಔ ಣವಮಹ ಧಧತ ಬತಹಧಭಸತಹಮಿತ ಷ-ಸಭಣಮ್ ||23|| 

ಅಖಢಭಧನ ಶ್ಂ ಛಧತಹ ಣದಹ ಷ-ಙನ್ೀ ಷತದ್ೀ-ಷತದಹಸವಯೀ | 
ಢತಕಮಮಿಚಿಾತ ಕ್ೂೀ ಬೃಖ-ದೂಣವಔಂ ನಯಔೃಣ-ಸತಘೃಣ-ಸಂಸ-ಶ್ಶ್ಧ ಷತ ||24|| 
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ಅತ ಔತಂ ಔತಯೀತ ಣದಹ ಛನ್ೀ ಖದಣಣತಮಚಿತಹತವಬತದಹಸಮನ್ | 
ಷ ಷಬಲ್ಹಳಮಣ ವಿಷಭಯಿಭಧವಯ್ೈಾಃ ಅ ಷತಯ್ೈವಿವಛಮಹಘತಕಮ-ನೂಛಕ್ೈಾಃ ||25|| 

ಷ ಛಧನೀ-ಷಹಿತ್ೂೀ ಛಧಔಂ ಖೃಹ್ೀ ನಯಖಣವಹಂಷುಬತಥಧುಬವ್ೀಥಭತ್ | 
ನಖಥ ತಹಣ ಶ್ಾಃ ಔತಔಾಃ ಷ ಼ಂ ಣತ-ಾೀಮತವಹಸಮಿತೀಮಭನ್ ||26|| 

ಧಧತ ಷತತಹವಿಣತಂ ಔಥಣಂ ಣಮಯೀ-ಣಮಬತಬತದೀಭವ ಷ-ವಿಷಭಭಬಷಭಮತ್ | 
ನಯಔೃತಣಾಃ ಔೃತತಹ ಕಲತ ಮೀ ಶ್ಶ್್ೃೀಾಃ ಬಥಧ-ನಹತ-ಥಯೀಥಭ-ಜ್ೀಣಮಸ್ಧ ||27|| 

ಔತಭತಹಂ ನಯತಮೀ ಔತಭಣಮಲಂ ಷವ-ಛಧಕ್ೀ ಛಧ-ಷಘಘ-ೃತ್ೀ ಔಥಹಮ್ | 
ಷಔಲ-ಲ್್ೂೀಔ-ಬನ್ೂೀ-ಧಭನ್ೂೀಣುಾಃ ಙಣತಮಧೀಾಃ ಷ ಔದಹಚಿಥವಹಙಭತ್ ||28|| 

ವಿವಿದ-ಶ್ಹಽೀ-ನದಹತವ-ನವ್ೀಥನ್ೀ ಲಿಔತಙ-ನಹಮಿನೀ ಣದಹಧತದತಹತವಕ್ೀ | 
಼ಮಿತ ತಹಣ ಣಥತವಬಢವಭನ್ ಔತಭಸೀತ ವನ್ೈಮಭಬಪಯವಿೀತ್ ||29|| 

ಅಥತೀತ ಣಭವ ಚ್ೂೀದತ್ೀ ನಯತ-ಪತಫತಣತುಶತ ಣಣಯ ಛನ್ೀಶವ | 
ಅಭಬತದೀಭವ ಣಥತವಬವಹನುವಹನ್ ನರಶದ್ೂೀ ಸಮಷಭಹಧ-ಷಭಹಧನಹಮ್ ||30|| 

ಪಸತ-ವಿಧ್ೈವಚಮತ್ೈರತ ಚಹಮತಭಾಃ ಷಔಲ-ಲ್್ೂೀಔ-ಔತಣೂಸಲ-ಕಹರಢಮ್ | 
ಥವಛ-ಯ್ೀಢ ಭಷತಮಚಿತ್ೀ ಸಾಣಂ ಣಬತನನ್ೀಣತಬನ್ೀಧ ಥಧ್ೀ ಬಧಾಃ ||31|| 

ಷಬತಚಿಣ-ಖಯಸ-ಯೀಖ-ಖತಣಹನವಣಂ ಷಬವಹಧಹಭವ ಬತಸೂಣವಬಥೂಶಢಮ್ | 
ನಯಢಭ-ಪಧತಧಮ-ಫಹಧಧವಹಧಸ್ಧ ದವಛ-ಔತಲ್ಹಔತಲಬತಣುಭಹಣನ್ೂೀತ್ ||32|| 

ವಿವಿದ-ವ್ೀಥ-ಣಮಹ ವಿಜಿಹಿೀಶವವೀ ಥಧ-ಮಘಗ-ನತ್ೀಷಮ ಚಿಯಹಭ ಮಹಾಃ | 
ಷತಮ-ಮ-ನಯಬದಹ ಅ ಷ-ಯಮಹ ಅಭಧಧಧತದಮಹ್ೂೀ ವಿಭತ್ೂೀ ಬಸಮ್ ||33|| 

ವಿಹಿಣ-ಸ್ಹದಧ-ಸ್ಹಧಣ-ಷತ್-಼ಯಯೀ ಛವಲಧಬತಛವಲ-ಧೀಛವವಲಭಧನಭಮ್ | 
ಉನ-ನನಹಭ ಷತಣಂ ಷತಔತಭಹಮಔಂ ಔತವಲಿಧಂ ಔತವಲಿೀಔೃಣ-ಶ್ೀಶವಔಮ್ ||34|| 

ನರಙಯಹಾನ-ಖತಯ್ೂೀ ಙರಣ-ಯಣಾಃ ಷತ-ಙಮಢಾಃ ನಟ ಸ್ಹದತ ಸ್ಹದಹಖಭಹನ್ | 
ಇತ ಖತಯ್ೂೀಸರ-ಛಖದ್-ಖತಮತ-ಶ್ವಣ್ೀ ಷತಪಞಬಹಹಸ ಷತಯ್ೈಾಃ ಔೃಣ-ಸ್ಹಕ್ಷಿಭಾಃ ||35|| 

ಜಿಣ-ಔತಭಹಮ-ಖತಢಂ ಷತ-ಔತಭಹಮಔಂ ನಛ-ಔತಭಹಮಬವ್ೀವಾ ನಮಧುಮಮ್ | 
ಷಬತಚಿತಹಙಮಣ್ೀ ಙಣತಮಂ ಷವಣಾಃ ಕ್ಷಿತ-ಷತಯ್ೂೀ ಬತಥಭಹಭಣ ಶ್ವಭನ್ ||36|| 
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ಷ-ನಞ-ಕಢಿಬ಼ಝಚಧ-ತ್ ಔವಚಿತ್ ಷವ-ವಿಫವಹಧತಚಿಣಂ ಙಮಣಹದಔಮ್ | 
ಫತಧ-ಫಣತವಮಹ್ೂೀ ಷವ-ನಖೂಸಧಂ ಷತಮ-ಷಬಹಷತ ಔತಣೂಸಲಭಹಣನ್ೂೀತ್ ||37|| 

ಅವಿಮಳ ೈ್ಖವಮಳ ೄ್ ೀಶಭಭಯಹಔತಲಿೀ-ಔೃಣ-ಷಬಷು-ಛನ್ೂೀ ವಿ-ಙಚಹಮ ಭಾಃ | 
ಔವಚಿಥಬತಂ ನ-ಜಿಿಂಷತಮಶ್ಹನು-ಭಹಣ ಉನ-ಷಷನವ ಷ ಷನವ-ಬಯೀಷತಮಾಃ ||38|| 

ಣವರಣಬತಥಮಣ-ವಿಷೃಣ-ಬಷುಔಾಃ ನಯತ-ಥಥಂವ ಭದ್ೈಧಬವಿವಣಮ್ | 
ನಯಫತ-ನದಹಮತಢ-ಚಹಮತ-ಣಯಹಘತಗಲಿೀ-ವಿಸೃಣೃಶಟ-ಣಧತಾಃ ನಯ-ಣತಹಬ ಷಾಃ ||39|| 

ಖಮತಠ-ಣತಢಿಮಿ ನಯತ-ನಧನವಹನ್ ದವಛ-ಔತಭಹಮ-ನಥಂ ಷ ಬಭಹಮ ಙ| 
ಷಬತಚಿಣಂ ಙರಣಂ ಬಸತಹಮಿಥಂ ಷಬಧಸ್್ೂೀ ಬಧಸ್್ೀಶಟಬನೂಛಭನ್ ||40|| 

ಾರವ-ಖತವಬಯ್ೀಧದರ-ಬತಖ್ಮೈವಚ ಭ-ಙಚಮಢ-ಯ್ೀಢತಮಧಹರ ಷತಯ್ೀವವಯ್ೈಾಃ| 
ಕ್ಷಿತ-ಷತಯಹಘಘರಭ-ಧದಧ-ನೂವಔಂ ಷ ವಿ-ಥಧ್ೀದಮಭಧಂ ಚಲ-ಭಹಧತಶಾಃ ||41|| 

ಔಮ-ಣಳ್ೀ ಕಲತ ಔಧತದಔ-ತ್ ಷದಹ ಷಔಲಮಹ ಔಲಮಹ ಷಸ ವಿಥಮಮಹ | 
ಅರ-ದಯ್ೀಢ ಷಬಂ ಷತಪರಣಂ ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಷ ವಿ-ಛಹಹಮ ಷತಽೀ ಷಽಭಾಃ ಷಬಮ್ ||43|| 

ನಥಬತದೀಭವ ಛವ್ೀಧ ಯಿಮಹಸಣಂ ಥತಯಣ-ಷಽಶವಫತ್ ಷ ನನಮಷುಮಾಃ | 
ಅಭಬಭಣನ-ಣಯೀತ ಧ ವಿಷಭಯೀ ಧಧತ ಬನ್ೂೀ-ಛ-ಜಿತ್ ನನ್ೂೀಷಕಧ ||44|| 

ನಲಧ-ತ್ೀಛಸ ಸಧು ಧ ಕ್ೀಲಂ ವಿಜಿಣವಹನ್ ಷ ಣದಹ ಷಔಲ್ಹನ್ ಛನಹನ್ | 
ನಯಫತ-ನದ್ೀವ-ಔಯ್ೂೀ ಸಧತಬತ್-ಣನಧ ಧಧತ ಜಿೀಗಹಭ ಷ ವಹಲಿ-ಷತತಹದಕಹನ್ ||45|| 

ಛಲ-ವಿಹಹಮ-ನಯಹಛಯಿಭಾಃ ಷೆಧಹ ಷತಕಭರೀರಣ-ವಹರ-ನರ-ಶ್ಯಣಮ್ | 
ಥಧಭಹಔತಲ-ಲ್್ೂೀಙಧಭಹ-ಥಧ್ೀ ಸಭಣಬಬತಶಮ ಹಿ ಼ಝಚಧ ವಿಫಯಬಮ್ ||46|| 

ಷ ವಧಕ್ೈಪವಲಿನ್ೂೀಭತಖನದ್-ಖತಹನ್ ನಯ-ವಿಸೃತ್ೀಶತ ಷಽೀನ್ ನಮಹಣಭತ್ | 
ಅವಧಕ್ೈಭತವಖನತ್ ನಯಔೃತಹಸವಹನ್ ಷ-ಸಸತ್ೂೀ ದವಛ-ಷೂಧತಮಭಣನವಹನ್ ||47|| 

ಖಯಸಢ-ನಖಯಸಣ್ೀ ಖಯಸಣ್ೀ ಥೃಢ್ೀ ಖತಮತ-ಫಯ್ೂೀಥಧಮಣಹದ-ವಿಧಧ ನಟಧ | 
ಇಸ ವಿಬಹನನಚಹಮ-ಧಮಹ ಧೃಣಹಂ ಋಣಬಭಂ ಧಧತ ಭೀಬ ಇತೀರಣಮ್ ||48|| 

-ಸಮತೀತ ನಟಣಮ ಧ ಷತಪಞಂ ಷವ-ಖೃಸ-ಗಹಮಿನ ಚಹಥತಯಣಭಹಭತ| 
ನರ-ಣತತ್ೂೀಶ ಧ ಣಣಯ ಛಖದ್ ಖತಯಧ ಷ ಼ಲ ನೂಖ-ನಹಧವಭ-ಜ್ೂೀ ದವಛಾಃ ||49|| 
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ಖತಢನಕಹ ಙಮಣಹದಔ-ಗ್ೂೀಙಯಹ ಧ ಬಬ ಸೃದ್-ಥಯಿತ್ೀಣತಮದತ್ೀಬತನಹ| 
ದ್ ವಿಶ್ಹಮದ್-ವಹಥ ಭಥ್ೀುಣಂ ಣವಬತನರೀಣಮಥದ್ ದಮಣೀ-ಷತಮಾಃ ||51|| 

ಷಔಲ-ಲವಢ-ಶ್ವಢ-ಬೂಲ-ಫೂ  ವತಯತ-ಷಭಹಬಧಧಂ ಷಖಲನ್ೂೀಜಿಣಿಮ್ | 
ಧ ಕಲತ ಕ್ೀಲಬಷಮ ಖತಯ್ೂೀಮವಧಹತ್ ಷತಬಧಸ್ಹಬ ಣಣಯ ಔತಣೂಸಲಮ್ ||52|| 

ಯಭಭಷಮ-ಶ್ಯ್ೂೀ-ಖತಮತ-ವ್ೀಥನಹಂ ಅವಬಭತ್ ಷಸಜಹಬ ಥತಾಃಷಹಹಮ್ | 
ಷ ವಿನ್ೀ ವಿ-ಛನ್ೀ ಬತಖಹ-ವಹಭತನಹ ವಯಢ-ಗ್ೂೀಙರತ್ೀಧ ಔದಹ-ಙಧ ||53|| 

ಅಧ-ಖತ್ೂೀನನಶಙಾ ಷಔೃಙತಾರತಹ ನಯಔಞ-ಬಹಖತೀತ ಧ ವಿಷಭಭಾಃ | 
ಅಧ-ಖತಹ ಧಧತ ಜಹಣವ ಧ-ವತಯತಹಾಃ ನಯತಫಮಹ ವತಯಣಭಾಃ ವಣಶ್್ೃೀಬತನಹ ||54|| 

ಸ್ಹಷಹಥಥ್ೂೀನ-ನಶದ್ೂೀ ವಿಫತಯ್ೈಣಯ್ೀಮಹಮಾಃ ಹಟ-ಙಾಲ್್ೀಧ ವಿ-ಛನ್ೀತವ-ಮಷಂ ಪತಯವಹಢಾಃ| 
ಅಧಹಮನಕಹಭ ವಿ-ಣತಹಮ ವಿ-ಮೀವ-ಬಿೀಛಂ ಗ್ೂೀವಿಧದ-ಫ಼ುಬತಚಿತಹಂ ಖತಮತ-ಥಕ್ಷಿಣಹಂ ಷಾಃ ||55|| 

ಅಯಿ ಸ್ಹವಮಿನ್ ಥತಷ್ಹಟಧ ಥಬಭ-ಥಬಭ ಷಶಬಚಿಯಹದ್ 
ಖತಣಹಧ ಖೂಢಹಧ ವಿಷ್್ೂಣೀಾಃ ಔತಭ-ಔತಭ ಸ್ಹವನ್ ನಯ-ಬಥಭನ್| 
ಣದಹಧಧದಂ ಣಧವನನತ ಷತ ಬಧಸ್ಹಂ ಸ್್ೂೀಧತ-ಷಮಣಯಹಮ್ 
ಅಧತಸಹಭಹಥಣು ತಯಫತಧ-ಖತಮತಫಹಯವಸಭಢ-ಖತಯ್ೂೀಾಃ ||56|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಬ-ನಣಿತಹಚಹಙವ-ಷತಣ ಶ್ಯೀ ನಹಯಹಭಢ-
ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 

ಣೃತೀಭ  ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ : ನಹಲತಕ 
ಅಥ್ೈಢ ಷಲ್್ೂಲೀಔ-ಥಮಹ-ಷತಧಹಥಯವಮಹ ಷದಹಖಬ-ಸ್್ುೀಧ-ನಯಹಷ-ಕಹಬಮಹ | 

ಮಭಹ-ಯಹವಹಷ-ಫತವಹ ವಿಶ್ಹಮದ್ೂೀ ವಿಶ್ಹಲಮಹಚಿಧುಭದಹಣಭನ್ೂೀ ಧಮಹ ||01|| 

ಅಧಧಮ-ಷಙ್ಗಗದ್ ಖತಢ-ಷಙ್ಘಗತಹ ಸಯ್ೀಾಃ ಛಧಷಮಭಹಧಂ ಣತ ವಿಶ್ಶಟ-ಚ್ೀಷ್ಟಟಣಮ್ | 
ಅಷಘಗಬಸ್ಹಭಣ ನಯಔಟೀ-ಔಯ್ೂೀಬಮಸಂ ನಛಂ ಫಛನ್ ಹಮಬ-ಸಂಷಮಭಹವಯಬಮ್ ||02|| 

ಬಬ ನಯಬ್ೂೀನಹವನಮಥಹ ಹಿ ಶ್್ೃೀಭತ್ೀ ದವಶಣತು ವಿಶತಣಂ ಭಥಥಢಿ-ಧಹಮಢಮ್ | 
ಸರ-ಷವಸ್ಹ ಧಧವಚಿಯಹಥಷದ್-ಭದ್ೀ ಫವ್ೀಥತ್ೂೀ ನಹಸಭ ಙ ಥಢಿ-ಧಹಮಔಾಃ ||03|| 

ವಿ-ಚಿಧುಭನನಣಾಬಧಧು-ಚಿಧುಔಾಃ ಷಬಷು-ಷಂಸ್ಹಮಷ-ನಪಥಧ-ನವಚಭಾಃ| 
ಅಸ್ಹನ-ಸಹತವಬಥಹಧಥಧರಂ ಷಬಷು-ಷಂ-ವಹಮಧಭಹಣಭ-ದಹಭ-ಖಮ್ ||04|| 

ನಜ್ೀ ಛನ್ೀ ಼ಂ ಧಬಸೀತ ನೃಙಾತ ಪತಯನ್ ಷವ-ಷತು-ನಯಢತಂ ಮಧಹಮಿತ | 
ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಼ಲ್ಹನ್ವೀಶಢವಹನ್ ಛಖದ್-ಖತಮತಾಃ ಣದಹ ಛಗಹಭಹಽಲ-ಲ್್ೂೀಔ-ಶ್ವಔಾಃ ||05|| 

ಭತಭವತಹತಹಭ ಫತವಿ ಔವಚನಹಫದ್ ವಿಫೂಶಣ್ೂೀ ಫೂರ-ವಿಮ಼ು-ಫೂಶಢಾಃ| 
ಧ ನಹಬ-ಭಹತಹಯಙತಾಚಿಬತವತ್ೂೀ ಭಂ ಛನ್ೂೀಙತಮಣ-್ಯೀವಬತದಹಸಮತ್ ಷತಪಞಮ್ ||06|| 

ನನಯ್ೈಶ ಔೃಷ್ಹಣ-ಔಮ-ಸಥಧ-ವತದಧಬದ್-ಯಹಧನ-ಫತಕಹಯ ಼ಲ ಹಢಿವಹಲಯೀ | 
ವಿ-ಶ್್ೃೀಧತಹತಹಭ ಬದತ-ಔೃತ್-ನಯೃತುಭಹನ್ ಙಚಹಮ ಕಹಂಶ್ಚತ್ ನರ-ಣುಯಹನ್ ಬತದಹ ||07|| 

ಅಫೂತ್ ಔತ-ಶ್ಹಸ್ಹರಫಮಷಧಂ ಧ ಹಣಔಂ ಔಯಭಹಖತಹದ್ -ನಯತಸ್ಹಮತ್ೂೀ ಭತ್ೀಾಃ| 
ಭಥಹ ಔತ-ಶ್ಹಸ್ಹರದಮಷಧಂ ಬತಮಾಃ-ದವಶಾಃ ನದಹಬತಫಜ್ೀ ವಹಮದ-ಮಷಮ ಖಹಿವಣಮ್ ||08|| 

ವಿನೀಣಭಹಭಹನಭ-ಶ್ಯ್ೂೀ-ವಿಶ್ಹಮಥಂ ಷದ್ೈ ಣಣವಂ ನಯ-ಪತಫತಣುಭಹಥಯಹತ್ | 
ಖತಮತವಿವದತಹವ-ಧತಹಂ ನಜಹಂ ಬೃತಂ ಔದಹ-ಚಿಥೂಚಿೀ ಣಬತನ –ಸವಯ್ೀ ಾಮಮ್ ||09|| 

ಅಸಂ ಷವಭಂ ಪಯಸಭ ಧ ಼ಞಚಥಸು ಬತ್-ನಮಂ ವಿಛೃಮಬೀಣ ಭದಹ ಷತಪಞಂ ಙತಾಃ | 
ಇತೀಸ ಭಹಮಹ-ಷಬಯೀನ-ಹದಣಂ ನಮಧವಮಹತ್ ಷತ-ಯಣ ಭಹ ಷಭ ವಿವವಸೀಾಃ ||10|| 

ಭದ್ೀಣದಹತ್ಲಔಮಬತಹಸು-ಚ್ೂೀದಣಂ ಧ ಮೀ ಖತಯ್ೂೀಮನಮನಯ್ೂೀವ-ತಹಂ ಖಣಮ್ | 
ನನಯಹ-ಣನಹನಹಬ ಸ್ಧಬಮ ಔತಣಯ ಚಿತ್ ಣತ್ೂೀ ಬತಔತಧದಂ ಫಛ ಷಂವಿದ್ೀ ಬತದಹ ||11|| 

ಇತೀಥಭಹದವಮ ಚ್ೂೀ ಙಸವನ ಷವಕ್ೀ ಖತಯಧ ಲ್್ೂೀಖಬಥಹಧಮಮಿೀಭತಷ್ಟ | 
ಅಸ್್ೀತಹಲ್್ೂೀಙಮ ಬತಸತಖತವಯ್ೂೀಾವಮಂ ಷ ಮೂನಮ-ೀಠಹಲಭಮಿನದಯಹ-ಮಮ್ ||12|| 
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ಷತ-ಫ಼ುನಹ ತ್ೀಧ ಷ ಫಔು-ಣುಲ್್ೂೀ ನ-ಷ್್ೀವಿಣಷುಣಯ ನಮಬ ಪತಫತಣತುನಹ | 
ಫವಿಶಮಣಾಃ ಶ್ಶಮ-ಯಹದಧ ವಿದಧ ಭಹಮ್ ಇತ ನಯವಿಶಟಾಃ ನನಮತವಂ ಣಬಫಮಧಹತ್ ||13|| 

ನಯತೀವಭಹಢಂ ಣಬಧತ-ಖಯಸಂ ಬತದಹ ನ-ಷ್್ೀಭಹಢಂ ನನಧಮಬತಫಜ್ೀವಢಮ್ | 
ಷತಹಂ  ಖತಮತಾಃ ಕಹಮಢ-ಭಹಧತಷ್ಹಔೃತಾಃ ಭತಂ ನಯಶ್ಹಧುಂ ಣಬತಹ-ಷಸ್ಹಥ ಷಾಃ ||14|| 

ಷತಣಂ ಭತೀನಹದರಧತ-ಙಮಂ ವಿ-ಯಹಾಢಂ ನವಬಮ ಷಂನಹಮಮ-ನಶಢಣ-ಭಹಧಷಮ್ | 
ಷತ-ಣುಲ್ಧ ಮೂನಮ-ಣಳಹಲಮಹ-ಸಾಣಂ ವಿಯೀಖ-ಣನಧು ಣಯಧ ಷಮಿೀಭಣತಾಃ ||15|| 

ಯಹವಯಬಸ್್ುೀ ಛಮತ್ೂೀಮನಹತಯೀಾಃ ಧ ಜಿೀತ್ೂೀಾಃ ಸ್ಹಮಥಯಿ ಧಧದನಹಯೀಾಃ | 
ಷ ಮಹಙಧಂ ವಹಔಮಬತದೀಭವತಹವಿಥಂ ನರೀಣಮ ನನತಹಯಭ ಧತಂ ವಿ-ತ್ೀಧಣತಾಃ ||16|| 

ಧತಧವ ವತವೃಯಶತ-ಛನಹಭ ವಷಮತ್ೀ ಧಣಂ ಫದಹಬಾಂ ಷತಪಞಭಹಣಯ ಸ್ಹಬಱಣಮ್ | 
ಅಹ್ೂೀ ವಿಧಹತಹಯ ಷವಭಮೀ ದಹತಹ ಣಥಫಮಧತಸ್ೀತ ಛಗಹಥ ಷ ನಯಫತಾಃ ||17|| 

ಅಧತಣುಮ-ಶಾಃ ಷ ಣಬತವಭನ್ ನನಧಾಃ ಭತೀಧದರಭಹ-ಧಬಮ ಖಣಾಃ ಯಮಹ-ಭತಣಾಃ| 
ಖೃಹ್ೀ ಷನ್ ಔಲ-ಷಭಹನ್ ವಣಹನ್ ಧಭನ್ ಷತತಹಧನ್ೀನ್ೂದೀಮನವಂ ಣತ್ೂೀಷಭಮತ್ ||18|| 

ಷ ಚಿಧುಭನ್ ನನಣಯಬನ್ೂೀ-ಮತಂ ವತಚಹ ನನಧವಚ ತೀತ್ೂವೀವನ-ಖತ್ೂೀ ಬಹಹ-ಧದೀಮ್ | 
ಭತೀವವಯಹಧತ-ಯಣಭಹಣಭ-ಧಧದಧಂ ಣಮೈವಣ ಗಹಯಬ-ಯ್ೀ ಬಠಹಧುಯ್ೀ ||19|| 

ಷ ಜಹಣ-ಕ್ೂೀಹಔತಲಿತ್ೂೀ ದಯಹ-ಷತಯ್ೂೀ ಬಹಹಣಭನಹಂ ಲಘಘಧ-ಭೀಮತಮನಮಲಮ್ | 
ಷತಣಷಮ ಕಧೀಧ-ದೃತಧ ಹಿ ಸ್ಹಸಷ-ನಯತ-ವಯಮೀ ಮೀ ಥೃಡ ಇಣಮಬಹಶಣ ||20|| 

ವಣ್ೀಧ ಕಧೀಧ-ದಯ್ೂೀ ನಛಂ ನಞಂ ವಿದಹಭವ ಹ್ೀ ತಹಣ ಔತಮತಶವ ಸ್ಹಸಷಮ್ | 
ಇತೀಬಬತಕಹುವ ನಯಫತಮಪಯವಿೀತ್ ನನಧಾಃ ವತಬಹಧುಯಹಭಂ ಧ ಫವಹಂವಚಯ್ೀದತ ||21|| 

ಧ ನನಣಯ ತ್ೂಯೀಸಧಂ ವಿನಹ ವತಫಂ ಥನು ಷನ್ೂುೀ ಧಧತ ತಧ ಷತತಧ ಬೃತಧ | 
ನ-ಣವಭಹನ್ೀ ಧ ಹಿ ಹಲಕ್ೂೀಸು ನಧ ಣವಯಿೀತ ಕಹುಮಮಿಬಂ ಷತತ್ೂೀಪಯವಿೀತ್ ||22|| 

ಭದಹ ವಿಮಔುಾಃ ನನಮತಶಾಃ  ನಯ-ಜಹಭತ್ೀ ಣದ್ೈ ಷಂನಹಮಷ –ವಿಧಾಃ ವತಯತಧ ವತಯಣಾಃ | 
ಧ ಷಘಗ-ಹಿೀನ್ೂೀ ನರ-ಯಜಹಮಿ  ವಹಮ್ ಅಸಂ ಣತ ವತವೃಯಶತಬಔಲಭನನತ ||23|| 

ಪಸತ-ವತಯಣತಹವದ್ ಭದ ಣತ್ ಷಹ್ೀ ಪಲ್ಹತ್ ಧ ಸ್ಹ ಷವಿತಯೀ ವಿಮಸಂ ಷಹ್ೀಣ ತ್ೀ | 
ಇತ ಥವಜ್ೀನಹಫತ-ಹಿತ್ೀಧಬತ್ ಷ ಣಂ ಫವಹಧಧತಸಹಂ ನಯ-ಥದಹತವತ ಪತಯನ್ ||24|| 
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ವಿಚಿಧಯ ವಿದಹವನ್ ಷ ನಮತಣುರೀ-ಔೃಣಾಃ ಣಥಹಷತು ಭಹತಹಧತ ದ್ೀಥ ಭದೀತ ಣಮ್ | 
ಉದೀಭವ ಔೃಚಹಾರಥತನ-ಖಬಮ ಬನದಮಂ ಯಮಹ-ಷಕಹಶ್್ೀ ಣಬತಥಧುಬಪಯವಿೀತ್ ||25|| 

ನಶ್ಹ-ಙಯಹಯ್ೀರ ಲವಾಢಾಃ ನನಯಹ ೃಕ್ೂೀಥಮಸ್್ಮೀ ಷತಯ್ೀಧದರ-ಧಧದಧಾಃ | 
ಖದ್ೂೀತ ಶ್ಧಯ್ೀರ ಔಬವ-ಔೃತ್ ಯಭಾಃ ಷತ ಫ಼ುಭಹನ್ ವಿವವ-ದ್ೂೀಧತಜ್ೂೀಫತ್ ||26|| 

ಔದಹಚಿದಹಹಮಲಭ-ಪತದಧಯಹಲಭಂ ನ-ವ್ೀಥಭನ್ ಹಲಔಮೀಣಮೀಣಯೀಾಃ | 
ಥೃಡ-ಷವ-ಷಂನಹಮಷ-ನಷ್್ೀದನವಚಮಹಂ ದವಹಧತಬತ್ಮೀಥಬತವಹಙ ಭಹಣಮಮ್ ||27|| 

ಯಹವಯಭಹುಂ ಬಬ ಷವಂ-ಥಷವ ಭಹಂ ಔದಹಚಿಥನಮಬಫ ಭದೀಙಾಸೀವತಣಮ್ | 
ಭಥಧಮಥಹ ದ್ೀವಮಿಬಂ ನರ-ಣಮಛನ್ ಧ ಜಹಣತ ಥೃಷ್್ಟೀವಿವಶಯೀ ಫವಹಮಿ ಾಃ ||28|| 

ಇತ ಪತಯವಹಣ್ೀ ಣಧಯೀ ಔದಹಚಿಥನಮಥವವಧಂ ಣಷಮ ಬೃತ್ೀನವಥವವಧಮ್ | 
ವಿಚಿಧಯ ನಮಹವ-ಔತಲಿತಹ ಚಿ಼ೀಷ್ಟವಣಂ ಷತಣಷಮ ಔೃಚಹಾರಧನಾಮತಢಧನ ಸ್ಹ ವತಬಹ ||29|| 

ಅಥ್ೂೀನಖಮಮೈಶ ಖತಮತಂ ಛಖಥತಗಮತಾಃ ನಯಸ್ಹಥಮ ಣಂ-ದ್ೀ-ಮ-ನಯಸ್ಹದಣಾಃ| 
ಷದಹ ಷಬಸ್ಹುವಯಬ-ಬಹಕ್ ಷತಯ್ೀವವಯ್ೂೀ ವಿಶ್್ೀಶಣಾಃ ಕಲವಫಛದ್ ಯಹವಯಬಮ್ ||30|| 

಼ಯಮಹ-ಔಲ್ಹನಂ ಷಔಲಂ ಷ ಹಲ ವಿದ್ ವಿಧಹಧ-ಭಹಗ್ೀವಢ ವಿಧಹಭ ಕ್ೀಲಮ್ | 
ಷದಹ ನಯಷಧನಷಮ ಸಯ್ೀಾಃ ನಯಷಣುಯೀ ಬತಸತಾಃ ಷಬಷು-ಧಮಷಧಂ ಷಬಫಮಧಹತ್ ||31|| 

ಅಧಧು-ಭಹತಹಯಧುಬತದಹಸಮನುೀ ಭಂ ತಯಭಹಣಯ-ನೂವಂ ನಯಢೂಙಚಭಂ ಪತಧಹಾಃ | 
ಣದಹಫದ್ ಬಹವಿ-ಙಣತಬತವಖಹಔೃತಾಃ ಛಹಧಕಹರ ಭತಮಷಮ ಷೂಚಿಣಾಃ ||32|| 

ಖತಣಹಧತ-ಮೂನೂಧನತ ನೂಢವ-ಫ್ೂೀದ ಇ- ಣಮಬತಶಮ ನಹಬ ದವಛ-ೃಧದ-ಲಿದಣಾಃ | 
ಉದಹಸಮತ್ ಫೂರ-ಭಶ್ಹ ಹಿ ಕ್ೀಲಂ ಧ ಬಧಯ-ಢವಾಃ ಷ ಙ ಬಧಯ-ಢವಔಾಃ ||33|| 

ನಮಘಗ-ಯಹಖಂ ಬತಕ-ಯಹಖ-ಜಿವಣಂ ವಿ-ಫೂಶಢಂ ವಿಶಟನ-ಫೂಶಣಹಯಿಣಮ್ | 
ಅಬತಂ ದೃತಹಷ್ಹಡಬವ್ೀವಾ ಮೀನಯ್ೀ ಷವಬಹ-ಶ್್ೃೀಬಹಧತಣಮೀ ಛಧುಾಃ ||34|| 

ಫತಛಘಗ-ಫೂತ್ೀವ-ವಿಸಘಗಹದಕ್ೈಾಃ ನಯ-ನದಣಾಃ ಸ್ಹಷಮ-ನಯತೀವಣ್ೈಾಃ | 
ಧನಹಬ ಸ್್ೂೀಭಂ ಖತಮತ-ನೂವಕಹನ್ ಭತೀನ್ ಅಹ್ೂೀ ಬೀಯೀ ಬಸತಹಂ ವಿಠಬಫಧಮ್ ||35|| 

ಮವಯಭಹಚಹಮ—ವಿಶ್್ೀಶ-ಶ್ವಢಂ ವಿ-ಧಣತುಮಸ್ಹಮಙರಣಂ ನ-ಶ್ಹಬಭನ್ | 
ವಿಶ್್ೀಶ-ಶ್ಷಹಂ ಷವಭಭಹನಮ ಧೀಮ ಧೀಾಃ ಭತೀವವಯ್ೂೀ ವಿಷಭಭಭಹಭತಹಧುಮಮ್ ||36|| 
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ಷ ಮೂನಮ-ೀಠಹಲಭ-ವಹಸನ್ೀ ಭದಹ ಧನಹಬ ನಹಥಹಭ ಬಹಹ-ಬತಬತವದಹ | 
ಣದಹಬತನಹಗಹಯಹಿ ಧಮ ನಯವ್ೀಶ್ನಹ ಫತಜ್ೀ ಫತಜ್ೀನಹವತ ಫತಛಘಗ-ಶ್ಹಯಿನಹ ||37|| 

ಚಿಯಹತ್ ಷತ-ಣಣವಂ ನಯ-ಪತಫತಣತುನಹ ಣವಮಹ ನಷ್್ೀಢಂ ಮೀ ಭಥಕಹರ ಣತ್ ಲಮ್ | 
ಇಬಂ ಥದಹನೀಣಮಭ-ಧಹಭ ಸ್್ೂೀಬತನಹ ಣದಹ ನಯಣೀಭ ನಯ-ಥದ್ೀಙತಮತಹಣಭನ್ೀ ||38|| 

ಅಧತಖಯಸಂ ಣಂ ನಯತ-ಖೃಸಮ ಸ್ಹಖಯಸಂ ಬತದಹಣಭನಹಹುಂ ಔೃಣ-ಔೃಣಮತಹಂ ಷಭಮನ್ | 
ಅಫೂಥಷಙ್ಘ ೃಗೀ ಷ ಣತ್-ಷತ-ಷಘಗವಹನ್ ಅಷಘಗ-ಫೂಷ್ಹ ಧಧತ ಸ್ಹದತ-ಷಙ್ಘಗೀತಹ ||39|| 

ಯಿಮಹಷತ ಷವಷುಟನೀಂ ಬತಸಬತವಸತಾಃ ಧಬಣಮಧತಸಹಥವನೀ ಫೂರ-ಚ್ೀಣಸ | 
ಣಬಷಭಮತ್ ಸ್ಹವಮಿಧಮೀ ಥೂಧ-ಧೀಾಃ ಖತಮತಫವವಿಶಮದ್-ವಿಮಹಹಾನ-ವಘಕಮಹ ||40|| 

ಇಣಷೃತೀಯೀ ದಸ್್ೀ ಥತಮ-ನಬನಗಹ ಣವಥತವಭಹಷಭಔ-ಣಟಹಔಭಹಯಜ್ೀತ್ | 
ಅತ್ೂೀ ಧ ಮಹಮಹ ಇತ ಣಂ ಣದಹಥತ್ ನಯವಿವಮ ಔಞಚತ್ ಔಮತಣಹ-ಔಯ್ೂೀ ಸರಾಃ ||41|| 

ಣದಹಶಯೀಹಖಣ-ಜಹಸನವಿೀ-ಛಲ್್ೀ ಛನ್ೂೀಣಯ ಷಸ್ಧನ ಷಸ ನೂಢವ-ಪತಥಧನಹ| 
ಣಣಾಃ ನಮಂ ದಹವಥವ-ಣುಯಹಧುಯ್ೀ ಷದಹಯಜ್ೀತ್ ಸ್ಹ ಣಥಧತಖಯಹಹಙ್ಘಕನೀ ||42|| 

ಖತ್ೀ ದನಹನಹಂ ಥವಕ್ೀ ಷಭಹಷಕ್ೀ ವಹಯಹವಯಬಂ ನಯನಮ ಷ-ನಣಯ-ಲಬಫಧಮ್ | 
ಜಿಗಹಭ ಜ್ೈತಹಯನ್ ಪಸತ-ಔಣವ-ಔಔವಶ್ಹಧ ಷವಹಷತದ್ೀ ಸವಭ-ನಣಿತಹದಕಹನ್ ||43|| 

ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಷವ-ಶ್ೀಶಮಂ ಙಣತಮಂ ಚಿ಼ೀವವಣಾಃ ನಯಚ್ೂೀಥನಹತ್ ಶ್್ೃಯೀಣತಮಿಹ್ೂೀನ-ಙಔಯಮೀ | 
ಅಥ್ೀಶಟ-ಸದಧವಪಲ-ಜಹತ-ವಹರಧಾಃ ನಯಹಥಯ್ೀಣಹ ಬಹಹಣಭನಹಬತನಹ ||44|| 

ಣದಹಥಮ-ನಥಮ-ಷಾಬವ್ೈಥಮ-ಬಢಿಲಂ ಭದಹವಹದಹತ್ ಷ್್ೂೀಠವಔ-ಥವಮಹಣಭಔಮ್ | 
ಉನಭವಹಷುಂ ಣದತ ಪತಯವಹಣಮಸ್ಧ ಖತಯಧ ಣಬೂಚ್ೀ ನಯಣ-ಖಥಮತಹಮಿತ ||45|| 

ಫತ್-ನಯ-ಔೃಣವ-ಷಬತವತಹ ಧ ಮೀ ಷ-ಕ್ೂೀನಮಿಣಾಂ ಥತ ಯತೀವವಯ್ೀ | 
ಅೀಸ ಭಹಮಹ-ಷಬಯೀ ನಟಧ ಧೃಣಹಂ ಪಫೂ ಣದ್-ಥೂಶಢ-ಷಂವಮಹಘತಕಮಾಃ ||46|| 

ಪತಧ್ೂೀಭಧಹಧಂ ವಯಢಂ ಪತಧ್ೀಣಯ್ೂೀ ದತಯಂ ವಿ-ಥಧಹಮದ್ ವಿ-ಬತಬತವತಯಹಣಭಧಾಃ 
ಭತವಿವಶ್್ೀಷ್ಹದತ ಲ್್ೂೀಕಹ-ಚ್ೂೀಥನಹತ್ ನಯ಼ು ಭಹಮಹ-ಷಬಭಂಷಭ ನೂಢವ-ಧೀಾಃ ||47|| 

ಅಕಣಿತ್ೂೀನಧಮಷಧಂ ವಿ-ಷಂವಭಂ ಷ-ಷಂನಯದಹಭಂ ನಯ-ಚ್ೂೀಥೃಢ್ೂೀಣುಮಮ್ | 
ಷಭಹಖಬನ್ ಶ್್ೃಯೀಣತಬಬತಶಮ ಸ್ಹಗಹಯಹಹಾಃಛನಹಾಃವತಯತಹಡಮವಚಣಮತ ಪತಫೂಶಾಃ ||48|| 
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ಖತಯ್ೂೀಮತಹನ್ುೀ ವಯಣ್ೀ ಮತ್ೈಥವವಜ್ೈಾಃ ಷ ನಝಚಷ್್ೈಬಹವಖತ್ೀ ಔದಹಙಧ | 
ಪಸೃನಯಕಹಯ್ೀ ಲಿಽತ್ೀ ವಿೀಚಿತ್ೀ ನಯಕಹಮಮೀಔಂ ನಯಫತಮಫಮಧಹದ್ ಥೃಡಮ್ ||49|| 

ನಮ-ನಯಕಹಯ್ೀಶವ ಷಬಬಷತು ತ್ೀ ವಿನಢವಯೀಷಭನ್ ಔತಮಿಣಮಧೀರತ್ೀ | 
ಬತಔತಧದ-ಫ್ೂೀಧ್ೀಧ ಬಹಹ-ಸದಪಯವಿೀತ್ ನಯಕಹಮಮೀಧಂ ಫಖತ್-ಔೃಣಂ ಷತಪಞಮ್ ||50|| 

ನ-ಖಥಮತಹಂ ಖಥಮಮಿಹ್ೈ ನಝಚಮೀ ಛಖದ್-ಖತಯ್ೂೀವ್ೀವಣಾ ಔೃತ-ಸಾತಂ ಭದ | 
ಇತ ಪತಯವಹಣ್ೀ ಭತ-ಷಣುಮೀ ಷವಭಂ ಣಥತಔು-ಭಹಗ್ೀವಢ ಛಗಹಥ ಫೂರ-ಸೃತ್ ||51|| 

ಅಶ್್ೀಶ-ಶ್ಶ್್ಮೈವಚ ಣದಹಶಮಹ ಣದಹ ನರೀವಣಹಯೈಕ್ಷಿ ಷಬಷು-ನನಷುಔಮ್ | 
ಷ ಣಣಯ ಸನ್ೈಔ-ಣಮೀ ಸಾಣಂ ಣಮಛನ್ ಧ ತಹಥಧಹಮಭ-ನಕಹಭಬಫಮಧಹತ್ ||52|| 

ಅಣಯ ಛಧಭನ ಧ ಭತ್ ನಠೀಣಮ್ ತ್ೀ ಜ್ೈಣಯ ಬಹತ ಔತಮಿಣಮಬತನ್ೂೀಕ್ುೀ | 
ನೂವ-ಛಧಭಷತ ಹಿ ವ್ೀಥ ನನಯ್ೀಥಂ ಷವಮಿಣಮಮಿತ-ಪತದಧಮತವಹಙ ||53|| 

ಇತ ಪಸತ-ವಿದ-ವಿಶ್ಹವವಚಭವ-ಚಿಣು-ನಯೃತ್ುೀಾಃ ಛಖತ ವಿಣತಭಹನಧೂನಣನಹನಮಷಮ ಼ೀತವಾಃ | 
ವಣ-ಣಣ-ಣಬಸ್ಹಕ ಬಹಷಕರೀ ನಯಬಹಲಂ ಷತಛಧ ಔತಬತಥ-ೃನಹದಧಧದ-ದಹ ಙನಯಕ್ೀ ||54|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಙತತತವಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಐಥತ 
ವ್ೀದಹಧು-ವಿದಹಮ-ನಛ-ಯಹಛಮ-ಹಲನ್ೀ ಷಘಕಲಭಹನ್ೂೀ ಖತಮತಣಹ ಖರೀಭಸೀ | 

ಅಥಪಯ-ಚ್ೀತಹ ಅಭ-ಷ್ಟಙಮತ್ೀ ನನಯಹ ಷ ವಹರಭವಹವರಛ-ನೂರತ್ೈಮತ||01|| 

ಆಧಧದ-ಮೂನಷಮ ನಮಷಮ ಹಣಯ-ಧೀಾಃ ಆಧಧದ-ಷನಹದಯಿ-ಷತ ಶ್ಹಷರ-ಔೃತ್ ಷ ಭತ್ | 
ಆಧಧದ-ತೀಥ್ೀವತ ನಥಂ ಖತಮೂದಣಂ ಪಫೂ ಣಸ್ಹಮಣಮಧತಮೂನ-ಮೂನಔಮ್ ||02|| 

ಔದಹ-ಚಿಥತ್ೂಯೀನ-ಭಮಧ ಭತಾಃ ಷಖಹ ಗ್ೂೀವಿಧದ-ಪತದ್ಧೀಪವಸತ-ಶ್ಶಮ-ಷಂೃಣಾಃ | 
ಅಬತಶಮ ಶ್ಷ್ಹಮ ಅಧತಭಹಧಾಃ-ಶ್ಕ್ಷಿತಹಾಃ ಣದಹಜಿಾೀಶನ್ ಖತಮತ-ಪತದಧಬತಥಧತಹಾಃ ||03|| 

ಭದಹ ಷತ-ಸ್ಹಧ್ಮೀಣಮಧತ-ಭಹಧಬಣಯ ತ್ೈಾಃ ನಯಭತಛಮತಹವತ ನಯತ-ನವ-ಭೀಶಢಮ್ | 
ಅಕಢಿಭದ್ ಮಔುಬಕಢ-ಿಧೀರಥಮ್ ಷ ನವ-ಥವಾಃ ಣಧಂ ವಿ-ಯಹಡ ||04|| 

ಅಥಹ ಮಿಥಹಮ ವಿಬಣಂ ಬಣ-ಣವತ್ೂೀ ವಿವಹಥ-ನಬತವಔು-ದಣಮವಹದ ತ್ೈಾಃ | 
ಅನ್ೀಧ ಷಣಮಂ ವಿ-ಬಣಂ ಬಣ-ಣವತ್ೂೀ ಭಥಹ ಗಟಹದೀಣಮಧತಭಹ ಧಮಖಥಮಣ ||05|| 

ಹ್ೀತ್ೂೀಮತ-ವಹಮುಮವಹದ ತ್ೈಭವದಹ ಷ-ಕಧಣತಕ್ೈಷೂುಢವಬಸ್ಹವಿಷಭಭಾಃ | 
ಧ ವತ಼ು-ಮೂಹದ ಬಣಂ ಭಥಧಮಥಹ ಬಣಂ ಣದತಹಮದ ಥನ್ ಜಿಗಹಭ ತಹನ್ ||06|| 

ಣತ್ುವೀನಮಣತ್ುವೀ ವಿಬತ್ೀಧತಭಹಂ ಥನ್ ಣಥನಯತಷ್ಹಾಂ ನಯತ-ಹಥತಔಾಃ ಷವಭಮ್| 
ವಿ-ಜಿಣಮ ವಿಶ್ಹವನ್ ವಿಥತಷ್ಹಂ ಷಬಹಷವಸ್ಧ ಛಗಹಬ ನಹಭಹನನಮಧತ-ಭಹಧ-ತೀತವತಹಮ್ ||07|| 

ಷಬಷು-ವಹದೀಧದರ-ಖಛ-ನಯ-ಫಘಗ-ಥಾಃ ಙಮಧನನಹಮಂ ನಯತ-ನವ-ಕಹಘಹಮಹ | 
ವ್ೀಥ-ದವಷ್ಹಂ ಭಾಃ ನಯತಬಾಃ ಷಭಹಭಮಧ ಷ ವಹದ-ಸಂಹ್ೂೀಣಯ ಷ ಪತದಧ-ಸ್ಹಖಮಾಃ ||08|| 

ಣಸ್್ೂಮೀಮತ-ಥತಖವವ-ತ್ೂೀ ಜಿೀಾೀಶಮಹ ನಶ್ಹಣಭಹಥಣು ಬತಔತಧದ-ಧೀಥತಯವಣಮ್ | 
ಷವ-ಶ್ಶಮ-ಸಸ್್ುೀಧ ಬಠಹಧುಯ್ೀಶತ-ಧ್ೀಾಃ ಷತ-ನವ-ಥವಂ ಷತಶ-ತೀತವ-ಭಹಖವಢಮ್ ||09|| 

ಚ್ೈಣಯಂ ನಯ-ಜಿಸಹಷತ ಔತಣೂಸಲ್ಹಔತಲಂ ಧೃಣಹಂ ಔತಲಂ ನಯ-ಣವರಣಂ ನ-ಶ್ಹಬಭನ್ | 
ಅಧದತ್ೂೀ್ೀಣಮ ಖತಮತಂ ಖರಶಾ-ಧೀಾಃ ಷ ಮೂನಮ-ೀಠಹಭಣನ್ೂೀಣುಬ-ಸಾಣಮ್ ||10|| 

ಅಸ್ಹಷೂಭನ್ ದವ-ಧ-ನಯಕಹಮತ್ೂೀ ಮಚಿೀಔಲನತ್ ಔಙ್ಘಚಥಥಹತವಬತಙಚಕ್ೈಾಃ | 
ಛಖದ್-ವಿ ಜ್ೀಣತಶಚ ಛಯೀ ಷ ಷಂವಭಾಃ ತಹಛ್ನ್ೂೀಜಹಭಣ ನೂಢವ-ಚ್ೀಣಷಾಃ ||12|| 

ವಿಔಲ-ಕ್ೂೀಟೀಮತ ಕಢಿಭನ್ ಥತಯಣಂ ಯ್ೀಜ್ೀಧಔಂ ಸ್್ೋಮ-ಬತಖ್ೂೀ ಪೃಸಧಭತಾಃ | 
ಣಬಷುತೀವಹವ ಥತಮ-ಬಣವಿವವತಥಧಮಹ ಖವಹ ಶ್ಯತ್ೂೀ ವಿಶತಣ-ನಥಂ ಷದಹಷಥಮ್ ||13|| 
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ಅಗಹದಭಹಣಭಧಮತ-ವ್ೀಲಬತಥಧಣಂ ತಮಷೃತಹಶ್್ೀಶ-ಷಮಷವತೀ-ಣತಮ್| 
ಕಹಬಂ ಬಹಹ-ಭಹಧಷ-ಔತಬಬ-ಷಬಬವೀ ಲಗೂಙಕಹಯ್ೀಣಮ ಪತದಧ-ಸ್ಹಖಮಮ್ ||14|| 

ವವ ಏ ವಹದ್ೂೀಸುವತ ವಹದನಧ ಕಲ್ಧ ಅದ್ೂಮೀಣುಮಂ ಬಹತ ಭದೀಭವತಹಮಿತ | 
ಬಧ್ವೀ ಪತಯವಹಣ್ೀಬಣ ತಧ ಜಿತಧ ಛಧಾಃ ಷ ನಶ್ಚಕಹಮಹ ನಶ್ಹ-ನಲ್ಹಭನಹತ್ ||15|| 

ಪತಥಧಾಬಿಧನಹ ವಹದ-ಯ್ೀಢ ಚಹಜಿವತಹಂ ಛಭ-ಶ್ಯಭಂ ಫೂ-ನರತವನಹ ಚಿಯಹತ್| 
ಅಹ್ೂೀ ಬತಸೂತಹವಥಭಬನಯಭಣನ-ವಹನ್ ಅವಹನುವಹನಣಮಣ-ವಿಸಭಣಂ ಛನ್ೈಾಃ ||16|| 

ವಹಮಖಹಮನ್ ಔದಹ-ಚಿಧಭಣಬದ್-ವಿನಮಿವಣಂ ಬಹಶಮಂ ಛನ್ೈಷುಔವ-ವಿಶ್ಹಮದ್ೈೃವಣಾಃ | 
ಉವಹಙ ವಹಙಂ ನರಹಹಷ-ಹಹಷವಹನ್ ಷಮೋಥ-ತೀತವಾಃ ಷತಮ-ಮೀಥ-ದಹಯಿನೀಮ್ ||17|| 

ಷತ್-ಷೂಣಯ-ಬಹವ್ೀ ನಯವಿಚಹರತ್ೀ ನೃತಗ್ ಬಹಷ್ಹಮಭ-ಷನಧಧ ಙ ವಿ-ವತಥಧ-ಪತದಧಭಾಃ | 
ನಖೃಸಮ ಖೂಢಹಖಯಸಬತಖಯಮೀಣಯೀಾಃ ಭಹನ್ೂಮೀಧಲಯೀನ್ೂಮೀಧಮಬಹ್ೂೀ ಧ ಥೃವಮತ್ೀ ||18|| 

ಇತ ಪತಯವಹಣ್ೀ ನಯತ-ಹಥಭಣಮಲಂ ಬಹಷ್್ಮೀಣಯ ದ್ೂೀಷ್ಹನ್ ನಯಪಲ್ಹನ್ ಬತಸತಬತವಸತಾಃ | 
ಣಸಭಂಷತು ವಿಸ್್ೋಮ-ದೀಯೀ ಭಣನತ್ೂೀ ಧ ಸ್್ಾೀಭಷಾಃ ನಭವಸಮನನಭಹಧಮಿೀ ||19|| 

ಧಧವಷಮ ಷೂಣಯಷಮ ನಯ್ೂೀತವ ಉಙಮತಹಂ ಭದ್ ಬಹಶಮ-ಭಹಣಯಂ ಫತಹ ನಮಷಮತ್ೀ | 
ಫವಹಥೃಶ್್ೈಭವಾಃ ಔವಿಭಧವ ಥೂಶಮತ್ೀ ಔತಂಙನ್ೀಣೂಮಙತರಮೀ ಙಸವಧಾಃ ||20|| 

ಆ಼ಲಶಟ-ವಫಹದಧವಭಮೀಶ ಷಬಬತ್-ಷೂತಹಯತವಬತಚ್ೈವಙಧಂ ಣದಹಥದ್ೀ | 
ಭಹನೀಔೃಭಹನಭ-ಭತಣ-ಷೃತ ವಣಹದ್ ಏಶಮಣಕಥಹ-ತಹಢಿ-ಷೂಣಯ-ಧಹಮಔಮ್ ||21|| 

ಪತಫತಣುಮಹ ಬಣುಮ-ಜಿವತಹನ್ ಛನಹನ್ –ಬಣುಯಹಧ  ವಹ ವಿ-ಜಿಾೀಶಮಹಖತಹನ್ | 
ವತಯಣ-ನಯವಿೀಣಹತ-ತಹ಼ವಕಹನ್ ಬತಸತಾಃ ಫಙ್ಗಗಾಧಮಹ ಫಘಗಬತಹನನಹಭ ಷಾಃ ||22|| 

ಔದಹ-ಚಿದ್ೀಧಂ ನಯತ-ಖಬಮ ಸ್ಧಬಮ-ಧೀಾಃ ಷ ಬದಮ-ಗ್ೀಹಹಭವ-ಮ ನಯ-ಸ್್ೀದವಹನ್ | 
ಹ್ೀತ್ೂೀಾಃ ಔತಣಶ್ಚದ್ ವಿ-ಬನೀ-ಔೃತ್ೂೀನಮಹ್ೂೀ ಖತಣಹಬಿಧ-ಲಪಧಾಃ ಷತ-ಛಧಾಃ ನಯ-ಸೀಥತ ||23|| 

ತ್ೀಜ್ೂೀಬೃಣಂ ಧಧದಧ-ಗಹಣಯ-ಹಣಯ-ಖಂ ನ್ೀತಹಯಝ್ಲಿಬಹಮಬಪತ್ ಷದಹಮಭಮ್ | 
ವಿದಹಮ-ಷತಧಹಂ ಚಹಷಮ ಚ್ೂೀ-ಬಹಹ-ಗಟ್ೀ ನೂಣಹವಬಸ್ಧ ಔಢವ-ನನಟ್ೀಧ ನಣಿಣಾಃ ||24|| 

ಲಿೀಲ್ಹ-ವಿವಹದ್ೀ ಖತಮತಣಹ ಛಖದ್-ಖತಯ್ೂೀಾಃ ನಯಷಘಗಣಷುಣಯ ಙ ತಹಥೃಶ್್ೀ ಷತ | 
ಷೂತಹಯತವ-ವಿಚ್ಚೀತ್ ಔತಮತ ಬಹಶಮಬಝ್ಸ್್ೀ-ತಹಮಷ್ೀನ-ನೂವಂ ಖತಮತಮಫಮಧಹದಬಮ್ ||25|| 
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ವಿಧಹಧ-ಭಹಣಯಂ ಣಥತಹಥದ್ೀ ಣದಹ ನಯೀ ಭಥಹಙಾಂ ನಮಬಾಃ ಷ ಸಂಷಾಃ-ಯಹಟ್ | 
ಣಲಿಲೀಧಭಹಷ್ೀನಬತ್ೈವತಹಲಂ ವಹರೀ ಷನ್ೂುೀ ಹಿ ಖತಣಹಂವಚ-ತ್ೂೀಷ್ಟಢಾಃ ||26|| 

ವ್ೈಯಹಖಮ-ವ್ೈಮಹಣಮ-ಷತ-ವಹಔುವ-ನೂವಕ್ೈಾಃ ಭತತ್ೂೀ ಖತಣ್ೈಾಃ ಹಮಬ-ಸಂಷಮ-ಫೂಶಣ್ೈಾಃ | 
ಜ್ಮೀಷ್್ೂಾೀ ಭತಯೀವ ಲಿಔತಚಹಧವಯೀಥಬಾಃ ಣಂ ಫೂರ-ಫ಼ು ಷ ಔದಹಚಿಥಪಯವಿೀತ್ ||27|| 

ವಿಯ್ೂೀಧ ವ್ೀದಹಧು-ಔೃತಹಧು-ಷಬದಹಂ ಬಹಷ್ಹಮದಔಂ ಚ್ೀದಥಬಷತು ಕಹ ವತಾಃ | 
ಅಷಭಫಮಭಹಙವವವಿಙವಣ್ೂೀಚಿಣಂ ಬಹಂ ಣತ ಷೂತ್ೂಯೀನನಶದ್- ವಿಕ್ಷಿಣಮ್ ||28|| 

ಇಣಮಷಮ ವಹಚಹ ವಮದ್ೀ ಬಹಸತಹ ಭದಹಽಲ್ಹಶ್ಹಾಃ ವತಫ-ನೂಢವಮಹ ಪಬಧ| 
ನಯಮೀಥ-ತೀಥಹವಧಧ-ಙಧದರ-ಙನದರಕಹ ವಹಮಖಹಮಭಧಹ ವಿಶತಣ-ನಥ-ನಯಕಹಶ್ನೀ ||29|| 

ಜ್ಮೀಶಮನ್ ಔದಹಚಿತ್ ಼ಲಕಹಲ-ಹಲಿತಹಂ ದವಂ ನಯಮಹತ್ೂೀಙಮಣ-ಪತದಧನಹ ಷಸ | 
ಷಬಖಯ-ಧೀಬವಣಿಣ-ವಿಶತಣ-ಬಘಗಳಂ ವಿಶತಣಂ ಛಖಧಭಘಗಳಭಹಧನಹಬ ಷಾಃ ||30|| 

ಭಷಹ-ನಯ-ದಹಣಯಣಯ ನರೀಕ್ಷಿಣತಂ ಬತಸಾಃ ಥತ್ುೀ ನಯ-ಫತಕ್ುೀ ಔಥಳಿೀ-ಲ್್ೂೀಙಚಯೀ | 
ಆನ್ೀಧ ನಭವಣನಬವಹಭವ-ವಿಷಭಭಾಃ ಣಭಹಭವಭವಂ ವಿಛನ್ೀಥದ್ ಖತಮತಾಃ ||31|| 

ಭಷಹಸ್ಹನ್ೀ ದವ-ವತಹಧಕ್ೈಾಃ ಲ್್ೈಾಃ ೂಮಢ್ೈಾಃ ನಯಫತಕ್ೈಾಃ ನರನೂರತ್ೀ ತ್ೀ | 
ಣನ್ೂೀಥಯ್ೀ ನಹಸು ಖರಶಾತಹ ಔತಂ ಷತಚಿಣು ಷಣಮಂ ಥತಹದ್ ಫವಹನತ ||32|| 

ಅಘತಗಶಾ-ಭಹಣಯಂ ಛಟಮ-ನಯತಷ್ಟಾಣಂ ಜಹಛವಲಮಭಹಧಂ ಬಬ ಜಹಣ-ವ್ೀಥಷಮ್ | 
ನಣಮಂ ಹಿಣಂ ವಿವವ-ಥಸಂ ಙ ವಿಣು ಣಂ ವಿಶ್್ವೀವ-ಚ್ೀತಹ ಇತ ಸ್್ೂೀಪಯವಿೀತ್ ಣದಹ ||33|| 

ನಮಹವಔತಲ್ಹನ್ೀಔ-ಷಮಷವತೀ-ಣತೀನ್ ನಹಮಯೀನನನಹನಧ ವಿವಿಧಹತವ-ಷಂಭತತಹನ್ | 
ಅತೀಣಮ ದ್ೀಶ್ಹನ್ ಷಬಮಹಂವಚ ಚಹಮತ-ಧೀಾಃ ಅಸ್ಧ ಛಗಹಭಹಭ-ಬತ್ೀಧ ಣಭವನಹ ||34|| 

ಷವ-ಹ್ೀಳಮಹ ಹತಣ-ಹಥವ-ಯಜಹಂ ಧೀ-ವತದಧ-ದಹಂ ಕ್ೀಮಳ-ಫೂಶಣಹಯಿತಹಮ್ | 
ನಭಸವನೀಂ ್ಯೀವಾ ನಥ ದವಜಹಚಿವತಹಂ ಷ ಬಹನೀಬಷಭಮಥಣಯ ಙಣಿಕಹಮ್ ||35|| 

ಣಣಾಃ ಔಯಮೀಢ ನಯ-ಙಲಧತನ್ೀಯಿವಹತ್ ಅಧದತ್ೀನದೀಮ-ಷತಧದಮ-ಙಾವಿಮ್ | 
ಅಮಬೀಛ-ನಹಫಂ ಷ ಫತಛಘಗ-ಶ್ಹಯಿಧಂ ಶ್ಯೀ-ಲಲಫಂ ಶ್ಯೀಬಥಧಧು-ಷಣತಯ್ೀ ||36|| 

ವ್ೀದಹಧು-ಷೂತಹಯಣ ಔೃತಹಧು ವಿತ್-ಣಮೀ ವಹಮಖಹಮಥಸ್ಧ ಶ್ಶಮ-ಖಣಹಭ ಷಂಷದ | 
ವಿ-ಲವಢಂ ಜಿೀ-ಖಣಹದ್ ಖತಣಹಢವಂ ಪಯಹಹಭಙತಮತಹಕಮಂ ನಯತ-ಹಥಭನ್ ಬತಸತಾಃ ||37|| 
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ಅಹಯಂವತ-ಧತ್ೂನೀನ-ನದಹದ-ವಹಷ-ಛಾಃ ಷ ಷಘಕಯ್ೂೀ ವ್ೈಮ-ನಯಹಭಢಾಃ ನನಧಾಃ | 
ಅಷೂಭಯೀಚ್ೀಣಯ ಬಹಹಧತ-ಔಯಬಾಃ ಷೂತಹಯತವ-ವಹದ್ೂೀಔೃತ್-ಬಹಶಮಕ್ೀಷ್ಟವತ ||38|| 

ದ್ೂೀಣುಮಮ್ ಬಹತ ಭದೀಸ ಔತಬವಹ್ೀ ಬಹಶಮಂ ಔೃತನಹವಷಮ ಹಿ ಥಢ-ಿವಹರತಹ | 
ಛಖದ್-ಖತಮೂಣಹಮಿತ ತಹಂ ಖತಯ್ೂೀಾವಮಂ ಛಧಾಃ ಷಬಸ್್ೂುೀಭಧಧಧದ ಷ-ಸಭತಹಮ್ ||39|| 

ಹಯಸ್ೈಬವಹಹ-ನೂಮತಶ-ಷವ-ಲವಣ್ೈಾಃ ಷಬಧನ-ದ್ೀಹ್ೂೀಭಮಿತೀರತ್ೀ ನಯಬಧ | 
ನಯ್ೀ ನಮಸ್ಹಮನಮತ-ೀಧತಹ-ಥತವಾಃ  ಸಪಘ-ಭಹಣಯ ಷಂವಂಷಧಮೀ ಙ಼ಯಯ್ೀ ||40|| 

ಷಪೆಗ್-ದೂಶಣಹನ ನಯತಹಥಭಣಮಲಂ ಷಬೂಢವ-ಷಙ್ಘ ಖಾೀಷಮಣತ ಲವಾ-ಶ್ಹಷರಣಾಃ | 
ಣದ್-ಥಢ-ಿಷಘಖಢಧಿ-ಷಂವಯಮ್ ಮಧಹತ್ ಣಥವಮೀಸ್ಧ ನಯಔೃತಹಿವ ಸ್ಹಷತಹಮ್ ||41|| 

ಸ್ಹನತಹವಣಯ ತೀಥ್ೀವಷ್್ವೀಚಿಯ್ೀಢ ಔಧಮಕಹ-ತೀಥ್ೀವ ಷತ-ತೀಥ್ೀವ ಷತಕ-ತೀತವ ಅನನಲಣಾಃ | 
ಷಬತಥಯ-ಸ್್ೀತಧ ಙ ನ-ಬಛಮ ವಿಶಣವ್ೀ ಶ್ಯೀ-ಯಹಬ-ನಹಥಹಭ ಧಬವಚಕಹಮ ಷಾಃ ||42|| 

ಣಭಹ-ಯಛಧುಂ ಭತವ್ೀಶ-ಧಹರಢಂ ಥಢಿಂ ನಯಕಹಶ್್ಮೈಶ ಸಷಧನಬಹಶಣ | 
ಕಣ್ಿಾೀತ ಥಣ್ೂಿೀ ಭದ ಙಢಿ ಧ ಣವಮಹ ಣವಂ ನಢಿಕ್ೂೀನಣಿಣ ಧದಾ-ವಹಾತ ||43|| 

ಲಜಹ್ಧಣಾಃ ಸ್ಹವತವಬಥಹತವಭಧನಷನ್ ಉ್ೈವಾತಹಸ್ಧ ಥವಛ-ನಹಭಕ್ೈಷುದಹ | 
ಆಧಧದಭಧುಂ  ಥನ್ೀಧತದನಹ ಛಖತ್ ಣಂ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ಔಾಃ ಹಯಶಮಿಹ್ೀತ ವಹದಭಾಃ ||44|| 

ಮಹ-ಮಹಾಃ ನಯಷಕಹುಾಃ ನರಶಣತು ನೂಮತಷ್್ೈಾಃ ವಿದಹಮವಿಥಗ್ಧೈವಿವವಿಧ್ೈಾಃ ಷಭಹಖಮೀ | 
ಷ ತಹಷತ-ತಹಷತ ನಯತಬಹತ-ಬಹಷತಯ್ೂೀ ವಿದಹಮಷತ ವಿದಹಮದ-ನತಛವಗಹಭ ತಹನ್||45|| 

ಅಚಹಲಮಭಹಧಾಃ ಷ-ಖತಮತಾಃ ಷ ಚಹನಲ್್ೈಾಃ ಅಷಛ್ನಹನಹಬಪಲಿೀಭಸ್ಹಮಿಸ | 
ಉವಹಷ ಭಹಸ್ಹಂವಚಣತಯ್ೂೀ ಬಹಹ-ಬನಹಾಃ ಸಂಹ್ೂೀ ಖತಹಹನ್ೂುೀನ-ಖಣಾಃ ವತನಹಮಿ ||46|| 

ವೃಙ್ಗಗಮ-ಸಧತಧಂ ಷ ಫತಛಘಗ-ಶ್ಹಯಿಧಂ ಶ್ಯೀಮಘಗ-ವಹಷಂ ಔೃಣ-ಬಘಗಲಮ್ ಷತಹಮ್ | 
ಅಬಧದ-ಧೀದ್ೀವಬಧದತಹಖಣಾಃ ಔವ್ೀಮ-ಔನಹಮ-ಹಿಬ ವಹಭತ ಸ್್ೀವಿಣಮ್ ||47|| 

ಣತ್ೂೀ ನೃಣುಾಃ ನಮಮೀ ನೂಮತಶಂ ನಯಢಬಮ ನಹನಹಭಣನ್ೀಶತ ಷಂ-ಙಮನ್ | 
ನಯ-ಕಹವಭನ್ ಸ್ಹವತ-ವಮಹಧಭಹಧತಷ್ಹನ್ ಆಶ್ಹಬತದೀಚಿೀಂ ನಯ-ಭಮಹಸ್ಧ ಔಯಭಹತ್ ||48|| 

ಣಣಷುತ್ೂೀ ವಿಸಭಣ-ಲ್್ೂೀಙನ್ೈಧವಯ್ೈಾಃ ನರೀವಾಭಹಣ್ೂೀತ-ಷತ-ಲವಣಹಔೃತಾಃ | 
ಗಹಯಮೀಣುಭಹನ್ ಹಯನಮ ನಭಸವನೀ-ಣಟ್ೀ ವಿವ್ೀವ ದ್ೀವಹಭಣಧಂ ಷ ಼ಝಚಧ ||49|| 
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ಅದೀಣಮ ದಮೀವಢ ಶಠಘಗಭಹಖಬಂ ಣಥತವ-ಷಂ-ಢವಧ-ನಢವಮಹನವತಹಾಃ| 
ಹಯನನದವವಜ್ೀನಹದರಷುಬನೂವ-ನೂಮತಶಂ ಜಿಸಹಷಾಃ ಷತ-ನಯಥಣಂ ಛಖತ್-ಣಯಯೀ ||50|| 

ಷತ-ಸಭತ್ೀಧತದಬಮವಿಧದ-ಲ್್ೂೀಙಧಂ ಷವಢವ-ಢವಬತ-ಫಥಯ-ಬಹಶಢಮ್ | 
ವಿೀಣ-ಫೂಶಬ ವಿವವ-ಫೂಶಢಂ ಣಂ ದಥೃವತಮಲಭಹನಣಛ್ಧಾಃ ||51|| 

ವಿದ್ೂಮೀಮತ-ಥತಮತ-ಧೀಮ-ತಹಮಔ-ತಮಸ್ಹಕಯ್ೀ ನಣಙ್ಗಗಯಿತ್ೂೀ 
ಥತವಹವದೀಫ-ಔತಣಔವ-ಔತಬಬ-ಥಲನ್ೀ ಸಂಸ-ನಯಪಹಹವಯಿಣಾಃ| 
ಲ್್ೂೀಲ್ಹಲ್್ೂೀಔಔ-ಲ್್ೂೀಔ-ಥೃಕ್-ಔತಬತದನೀ-ಷಂಹಹಲಥನ್ೀಫಹ್ಯಿಣಾಃ 
ಷಂಷಧಭಢಿಲ-ಬಢಿನಹಯಿಣ ಉಣ ಸ್ಹವಧಧದ-ತೀಥ್ೂೀವ ಪಬಧ ||52|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ನಝಚಬಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಆಮತ 
ಐಙಯ್ೀಭಬತ ಼ಝಚಧ ಷೂಔುಂ ಷೂಙಭನ್ ಷಥಸ ಣಣಯ ಖರಶಾಾಃ | 

ಶ್್ೃಯೀಣತಮಿಙಾತ ಷಬಹ ಫಖಥಬಾಾಃ ಷೂಔು-ಬಹಮಿತ ತಹಥತವಹಙ ||01|| 

ಢವ-ಸ್ಧಶಾ-ಖರಶಾಬಣೂಢವಂ ಣತಲಮ-ಭಹಣಯಬತ-ಭಹಣಯ-ಷತ-ಲವಾ | 
ೂಮಡ ಸೃಛ್ಲಥ-ುೂೀಶಬಬತಷ್್ೂಮೀ-ಚಹಚಮಢಂ ವಿ-ಥದಥಫಮಧತಹತವಮ್ ||02|| 

ಲವಣಹನವಣ-ಣಮಹ ಙನ್ೀಸಭನ್ ದ್ೀತಹ-ಖತಮತಬಸ್ಹತ –ಶ್್ೀತ್ೀ| 
ಭಹಧಮಿಣಮ ವಿಧಹಭ ಧೀಮಹ ತ್ೀ ಣತ್ ಣತ ಷೂಔುಬನಯಹತವಬವೀಙನ್ ||03|| 

ಸ್ಹಮತ್ ಣಥ್ೀಣಾಬ ಷಂ-ಫವಿತಹತವಾಃ ಣಯಾತವತಹಂ ವತಯತಶತ ವಿಣು ಥಶ್ಹತವಮ್ | 
ಬಹಮಣಂ ಧಧತ ವತಹತವಬ ಸ್ಹಮದ್ ವ್ೈಶಣಂ ನಥ-ಷಸಷಯ-ಣಭಂ ಹಿ ||04|| 

ಇಣತಮದೀಮಭತ ವಿಷೃಣ-ಚಿತ್ುೀ ಫೂ-ಷತಯಹ ಇಸ ಜಿಾೀಶ ಏಧಮ್ | 
ಊಚಿಮತವ-ವಣಔಂ ಸರ-ನಹಭಹನಂ ಢಮವತಹಮಿತ ಷ-ಹಹಷ-ಬತಖಹಸ್್ುೀ ||05|| 

ಢವಮಹಮಿ ಣಥಸಂ ಷಔಲಂ ಾಃ ಸ್ಧಶಟವಹಥಧತ-ಥಧತು ಫಧುಾಃ | 
ಣಂ ಥಧುಮಿತ ತ್ೀತ ಥನ್ೂುೀ ಫಹಡಮಿಣಮತ-ಥೃಢ್ೂೀಥಮಬಭಹನನಾಃ ||06|| 

ನಯಣಮಭ-ನಯಔೃತ-ಷಘಗಬ-ಫಙ್ಘಗೀಂ ವಪದ-ಶ್ಹಷರ-ವಿಹಿತಹಂ ನಯತಥವಮವ | 
ವತಥಧ-ಧೀಾಃ ವತಯತ-ಶ್ಮಾಃ-ವಣ-ಸದಹಧನ್ ಅಫಮದಹತ್ ಷನದ ವಿವವ-ನದಹಥಹವನ್ ||07|| 

ಮಹಥತವ-ವಣಔಂ ಧ ವಿವಘಕಾಃ ಷಧುತ್ೂೀ಼ು-ಔೃಥನೂನನಮದ್ೀಶಾಃ | 
ಣವತಹದೃತ-ಥತಪವಲ-ಚಿತಹುಾಃ ತಹದಹಔತಲ-ಸ-ದ್ೂೀ ಸಮಫಂಸ್್ುೀ ||08|| 

ಸ್ಹಘಗ-ವ್ೀಥ-ಙಣತಯಹ ಇತಹಹಸ್್ೀ ಶ್ಕ್ಷಿತಹಾಃ ಷತ-ಪಸವೀನಮತ-ದೃಷ್ಹಟಾಃ | 
ನ್ೈಣದೀರಣಬಹ್ೂೀ ಛಖೃಸತಸ್್ುೀ ವಿವವ-ಷಘಹಭ-ನಯೀಧಧ-ಖಣಹ ವಹ ||09|| 

ದ್ೀತಹಷವಷತಲಬಹ ನಯತಬಹ ತ್ೀ ಭಹಧತಷ್್ೀಶತ ಙನಲ್್ೀಶತ ಔಥಹ ಕಹ | 
ಷಹಬಮ ಸ್ಧಬಮ ಷಔಲ-ಶ ಧಬಸ್್ುೀ ತ್ೀ ಪೃಧು ಇತ ಣಂ ಼ಲ ನ್ೀಬತಾಃ ||10|| 

ವ್ೀಥ-ಶ್ಹಷರ-ಙಣತಯ್ೈರಸ ವಿದಹಮ ವಿಣು-ಲಿನನುಭಮವಹನುಬಶ್್ೀಷ್್ೈಾಃ | 
ಹಯನ ಕ್ೀಮಳ-ಷತ-ಬಢಿಧ-ಜಹತ್ೈಾಃ ಅಧಮದಹಭಣಧಭಹಭಣ-ಚ್ೀತಹಾಃ ||11|| 

ಣಔವ-ಣಧರ-ಔತವಲ್ಹಧ ನನಂಷಾಃ ಙಔವರೀತ ಪಣ ಸ್್ೂೀಭಬಭಹನಹನ್ | 
ಭಹಧಭಹಧಬಭತೀಸ ಔತಂ ನ್ೂೀ ನ್ೈಶ ಬಢಿಲ-ಫತವಹಂ ಷಮಿತಹನಹಮ್ ||12|| 
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ಬಧರಭಧು ಇತ ತ್ೀ ದವಛ-ಮಹವಾಃ ಅಧಮ-ದ್ೀವಛ-ಬತಖಹಷುಬನೃಙಾನ್ | 
ಷದ್-ಥದಹಥಥ-ಷತ-ವಂಷಧ-ನನಹದ-ಕಹರ-ಷೂಔು-ಖಣಬತವಬತ್ೀಣಮ ||13|| 

ಣಂ ಷತಪಞಂ ನಯ-ಔತಭನ್ ಷ ನೃಣೀಮಹ-ಙಾಪದ-ಬೂಲಬಥತ್ ನೃಢೃ-ಧಹಣತಮ್ | 
ಣಂ ಜಿಾೀಶತಬತ ವಿನಯ-ಬಥಾಃ ಯೀ-ಧಹಣತಮೀಶ ನ-ಖಥಧುಬತವಹಙ ||14|| 

ಹಯದಬ್ೀಥಬವಿಥನ್ ಖತಢಭ ಣವಂ ಬೂಡ ಹಂಷತಶತ ಲಿಕನ್ ಲಿ-ಷಘಘಮ್ | 
ಫಣುಯೀನನತ ಛಹಹಷ ಷತ-ಹಹಸ್್ೂೀ ಬಣುಯಹಔತಲ-ಧಯೀ ಛಠಭನ್ ಷಾಃ ||15|| 

ಣತ್ ನಯಷಘಗ-ಪಲತ್ೂೀಽಲ-ವಿದಹಮ-ಹಞಂ ನೃತತ-ಸೃಥಾಃ ನಯತಪತಥಧಾ| 
ಆಧಬನ್ ಷ-ಪಸತ-ಭಹಧಬಮಿೀ ಣಂ ಭಂ ಧಬನು ಼ಲ ನಹ಼-ನಕಹಮಹಾಃ ||16|| 

ಔಧಮಕಹಥೃಣ-ಷತಯ್ೀಧದರ-ನನಾಃ-ಶ್ಯೀ-ದಹಧ-ವಹಚಿ-ಮ-ಷೂಔು-ಸೃಥತಕಧು| 
ಔತಣಯಚಿತ್ ಷಥಸ ತಹಥಹಲ್ಹ ಼ೀತವತಹತ ಣಮತಣೀಣಮಭಬೂಚ್ೀ ||17|| 

ಶ್ವತಯಣೀ ಫತ ಣತ್-ನಥ-ವಹಚ್ಮೀ-ತಹಮಖಯಹ್ೀಢ ಥತ್ೂೀವಿಥತಷ್್ೂೀಣಯ| 
ಔಶ್ಚದ್ೀಶಮತ ವಿನಶ್ಚದಹ್ೈಧಂ ನೃಙಾತ್ೀಣಮಭಬಖಙಾಥಥ್ೂೀಕಹುವ ||18|| 

ದ್ೀವಮೀಧಚಿರೀಥತನ-ಮಹಣಾಃ ತಹಥೃಶ್ಹಔೃತಮಹ್ೂೀ ಔೃಣ ಪತದಧಾಃ | 
ತಹಂಷುಥಹಫಮಧಣ ಣಣಥ-ಬಹಂ ಷೂರ-ಭಧಲಿ-ಬಣನಹಣಯ ಭಥ್ೂೀಚ್ೀ ||19|| 

ಕ್ೀಲಂ ಧ ಷಔಲ್ಹಾಃ ವತಯತ ವಿದಹಮಾಃ ಭಹಧ-ನೂವಔ-ಷಬಷು-ಾಯ್ೂೀಷಮ| 
ಅನಮನಹಖಣ-ಖಣ-ನಯತನತುಂ ವಯದ್ ಥದತಾಃ ನೃತತಲ-ಚ್ೀಣಷ ಏತ್ೀ ||20|| 

ಭದ್-ಭದ್ೀ ಷನದ ನಯಔೃಣಂ ಸ್ಹಮತ್  ಣತ್-ಣದ್ೀಶ ಭಥವ್ೀಥಽಲಂ ಙ | 
ಷವದಹ ಷಥಸ ಷವ-ಪತಧಹನಹಂ ಷವವಿದ್-ಭತರತ ನಯಥತ್ೂೀಫೂತ್ ||21|| 

ಅನಯಮಹಣಬ ದ್ೀವಬಶ್್ೀಶಂ ವಹಮಧಶ್್ೀ ಷತ-ಛಧ-ಔಯ್ೈ-ಪಧತಧಾಃ | 
ನೂಢವ-ಥೃಕ್ ನಯ-ಣಣಮಹ ನಛ-಼ೀತಹಮವ ನೂಢವ-ಙಧದರ ಇ ಙನದರಔಮಹಲಮ್ ||22|| 

ಷತಧದಯ್ೀಶತ ಷತಮ-ಬನದಮ-ೃನ್ದೀ-ಷ್ಟವನದಮ-ಮಬಢ-ಧದಧ-ಔೃಣಮಮ್| 
ಆ-ಙಮಧನಷತಚಿಯಹತ್ ಷ-ವಿಚಹಯ್ೂೀ ಮೂನಮ-ೀಟ-ನತಭಹನ ಬತಔತಧದಮ್ ||23|| 

ಫೂ-ಷತಮ-ನಯಮ-ಪತದಧ-ಷಬೃದಧ-ಮಔು-ಭತಔು-ನನಶಂ ಮತಚಿಯಹಙ್ಘಗೀಮ್ | 
ಷೂಣಯ-ದೀನು-ಬಣ-ಭಹಲಿಔಮಹಲಂ ಫೂಷ್ಟತಹಂ ಫತಧ-ಫೂಶಢ-ಫೂತಹಮ್ ||24|| 
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ಹಥ-ಷತಧದಮ-ನಥ-ಔಯಬ-ಬಹವ್ೈಾಃ ಬಹಸತಹಂ ನಯಔಞ-ಢವ-ಖತಣಹಢಹಮಮ್ | 
ಬಹಮತ್ೂೀಣುಬ-ಫೃತಹಬಧತಮೂಹ-ಚಹಾಥನಹಂ ಷಬಧಔ-ಷವಮ-ಶ್್ೃೀಫನಹಮ್ | 25|| 

ಯಹಛಷೂಭ-ಬತಕ-ಷಧಭಕ-ೃತಹುಂ ವಹಷತದ್ೀ-ಖತಢ-ನಷ್ಟಾಣ-ಬಹವಹಮ್ | 
ಷವ-ದಬವ-ನರ-ಶ್ವಢ-ಥಷಹಂ ನದತಹಂ ಛಧಣಮಹ ಛಧನೀತ್ ||26|| 

ಭಧಲಿ-ಷಘಗರಸ-ವಿ-ಔಶವಢ-ಥೂನಹಂ ಭಹಯಿನಹ ಷಥಸ ಥತಶಟ-ಛನ್ೀಧ | 
ನಹಮಭ-ಭಹಖವಬನ-ಹಹಭ ಬಹಹಧುಂ ಸ್್ವೀವವಮಣವಬ ಸ್ಹದಭತಹಲಮ್ ||27|| 

ಷಛ್ನ್ೈಾಃ ಔತನಯೈಮತ-ದೀನ್ೈಾಃ ಚಹಲಿತ್ೈಾಃ ಔಲಿ-ಪಲ್ಹಙತಾಫ-ಭಹಗಹವತ್| 
ಅನನಮ್ೀಕ್ಷಿಣ-ವಿಔಶವಢ-ಥತಾಃಖಹಂ ಸ್ಹತ-ಶ್್ೃೀಔಬ ಕ್ೈವಚಧ ಥೃಷ್ಹಟಮ್ ||28|| 

ವಹಷತದ್ೀ ದಮಣೀದಮ ನಹಥ್ೀ-ಣಮಙಚಕ್ೈಮ ಬತಸತಾಃ ನಯ-ಥನುೀಮ್ | 
ನೂಢವ-ಷದ್-ಖತಢಬಛಂ ಖಣ ದ್ೂೀಶಂ ಬಿಫಯತೀಂ ಸೃದ ವಿವಿಔುಬಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ||29|| 

ವಹಭವತಹಂ ಪತದ-ಛನ್ೈಧವಧತ ಹಹಹಹ ನ್ೈಶ ದಬವ ಇತ ಚಹಭ-ಥಧಹನಹಮ್ | 
ಔೃಶಣ ಲ್ಹಳಿಣ-ಣಭಹಬಧದಹಮಂ ಅನಮಧಧಮ-ವಮಣಹಂ ವಮಣ್ೂೀತಹಕಂ ||30|| 

ವ್ೀದಜಹಮಿ ನನಯಹ ಫಮತಹಖಯಾಾಃ ಷ ಷವಭಂ ವತಯತ-ಣತಂ ಕಲತ ಥೃಷ್ಹಟವ | 
ನನಶ-ಪತದಧಮಔಯ್ೂೀತ್ ಔಮತಣಹಬಿಧಾಃ ಥತಶಟ-ನವ-ಥಬಧ-ಸಾಮ-ಷನಹಧಮ್ ||31|| 

ಅಮಭಂ ಷಣಣಬನನಮನ-ಫತಕಹಯ ವಿಣುಬಖಯಾಮಿ ಥೂಮ-ಯಿಮಹಷತಾಃ | 
ಜಹಮಭಸ್್ೀ ಷ-ಖತಮವ್ೀ ಸರ-ಾೀತಹ-ಬಹಶಮಮೀಶ ವಿ-ಮಙಭಮ ಣದಹದಹತ್ ||32|| 

ಹ್ೀಣತ-ವಹದನ ವಿವಘಕಞ-ಪತದಧಧ ತೀತವಬತವಭತ ಖಧತುಬಧತಸಹಮ್ | 
ತಹಂ ದದ್ೀವ ನನಮತಶ್್ೃೀಣುಬ-ತೀತವಾಃ ಚಿಧುಭನ್ ಷ ನನಮತಶ್್ೃೀಣುಬ-ಮಷಹಮ್ ||33|| 

ನೀಮಜಹ ಬಲಭ-ಬಢಿಲ-ೃತಹಯ ಶ್ಹಲೀತ್ೂೀ ಫತವಿ ಷದಹಳಮಧತ-ಮಹಣಾಃ | 
ಸ್ಹದತ-ಹಧಾ-ನರ-ತಹನಬಹಷಮನ್ ಉಣುಯಹಂ ದವಬಮಹಧಭಮತಥಂವಾಃ ||34|| 

ಪತದಧ-ವತದಧ-ಔಮ-ಗ್ೂೀ-ನಔಯಹಡಮಂ ತೀತವ-ಚಹಣಬತಫಭಂ ಙ ದಮಣಹಮಮ್ | 
ಆಣಭ-ಬಛ್ಧಣ ಏ ನಕಹಬಂ ನಭವಶ್್ೃೀದಭಥಬಧದ-ಬನೀಶಾಃ ||35|| 

ವಹಷತದ್ೀ-ನಥ-ಷಧುಣ-ಷಙ್ಘಗೀ ತ್ೀಛಸ್ಹನಮಲಬದಾಃ-ಔೃಣ-ವವಾಃ | 
ಅಣಮಣವಣ ನತಹಧುಬಥಹಸ್ಧ ಗಹಘಗಮೀಗಬಗ-ನಹವಧ-಼ೀತವಾಃ ||36|| 
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ಣಣಯ-ಣಣಯ ಷ ಛಖತ್-ಣಯಭ-ಚಿಣಯಂ ಔಬವ ವಬವ-ಥಬಧತ-ಷೃತ-ಭಹತಹಯತ್ | 
ಷಂ-ಙಮನ್ ವಿ-ಥದದಹನ ನಹಯಹಣಹಂ ಗ್ೂೀಙಮಂ ಪಥರಕಹವಯಬ –ಹವವವಮ್ ||37|| 

ಬಢಿಭನ್ ಫಮಣ-ಕಢಿಬಕಢಂಿ ನಹದಯಹಭಢ-ನದ್ೂೀಣಯ ನಯ್ೂೀ ಭಾಃ | 
ಣಂ ಧಬನ್ ನಯಙತಮ-ಧೀಸವರ-ಾೀತಹ-ಬಹಶಮಭಹನವಭಥತಹಭಧಬಸ್್ಲ ||38|| 

ಯೀಣಯೀಷಮ ನನಮತ್ೂೀ ಮ-ಬಹಶಮಂ ವಹಙಭನ್ ಷ ಛಧತಹಬನ-ಸ್ಹಭವ|  
ಚಿಭ ವ಼ುಣ ಉಮತ-ಔಯಬ-ಾೀತಹ-ಬಹಶಮಮಿಣಮಔತಭತ್ ನನಮತ ಷಘಖಾಾಃ ||39|| 

ಏಣಥವವಬತ-ಷೂವಾಬ ಣವಂ ವಔು ಏ ಧ ಭದಹಣಾ ಷಬಷುಮ್ | 
ತ್ೀಧ ಲ್್ೀವಣ ಇತೀಸ ನಥಂ ಸ್ಹಮದ್ ಇಣಮಖಥಮಣ ಛಖಛ್ಧಕ್ೀಧ ||40|| 

ತ್ೀಧ ಣತ್-ನಯಙನ್ೀ ವಿಹಿತ್ೀಲಂ ವತವಯನಾಃ ನಯ-ವಯಿತಹ ಅ ಶ್ಷ್ಹಮಾಃ | 
ಉಙಮತಹಮಿತ ಬತಸತಾಃ ಷ-ನೃಥವಹಮ-ಸ್ಹಪಲಧಂ ನಥಬಹ್ೂೀ ಸರಣ್ೂೀಔುಮ್ ||41|| 

ವಪಧ-ಬ್ೀಥಬಧಹಭವ ಣಬಚಹವ-ಷನನಶಢಣ-ನನಶಾಃ ನಮಬಷಮ | 
ಣಷಮ ಬಹ-ವಿಥಬಧದ-ಬನೀಶಾಃ ಪ್ಯೀತಾಣಾಃ ನಯಙಧಂ ಮಧತ್ೈಫಮಾಃ ||42|| 

ಬಛ್ಧಂ ಮಧಣ ಶ್ೀಣಳ-ಖಙ್ಗಗ-ವಹರ ನಣಮಬಮತಣ್ೂೀಥಭ-ಕಹಲ್್ೀ| 
ಭತ್ ಷೆವನು ಧ ಧಯಹ ಹಿಬ-ಭೀತಹ ಅಂವ ಏಶ ನೃಶತಹಬಧನಷಮ ||43|| 

ಕಹಶಾ-ಭಧಧಬಥಧಹಥತನವಹಷಂ ವತಥಧ-ಬನಮಔೃಣ ವತಥಧ-ಸೃದ-ಙಾನ್ | 
ನಣಮಣತಶಟ-ಸರತ್ೂೀಶ-ವಿಶ್್ೀಶಂ ಚಿಧುಭನ್ ನಯಫತಬಧಧು-ಬಠಹಧುಾಃ ||44|| 

್ಮಭತ್-ಷವ-ಙಮಣ್ೀ ಮಣ-ಚಿಣುಂ ಬದವಬಣಯ ದಧ-ಬಢಿಲಮೀಧಮ್ | 
ಸ್ಹವವಯಮೀನ –ಖಬನಹಭ ಬತಔತನ್ೂದೀ ದೀು-ಥೃಷ್ಟಟ-ವಿದತಹಖತಮನ್ಮೈಾಃ ||45|| 

ಧಔುಮೀ ಫಖಣತಮನ-ಮಹತ್ೀ ಪ್ಯೀದತ್ೀ ಷತ ಷಸಷಯ-ಬರೀಚಧ | 
ಭಧಧವಹಧಲಿಕಥತಣುಬ-ಚಿಣುಾಃ ಶ್ಶಮ-ಶ್ವಢ-ನಮಾಃ ಔಮತಣಹವಹನ್ ||46|| 

ನ್ೀಥೃವಂ ಷಾಳಬಲಂ ವಬಲ-ಗನಂ ನಹಷಮ ತೀತವ-ಷಲಿಲಷಮ ಷಬಂ ವಹಾಃ | 
ನಹಷಭಥತ಼ು-ಷಥೃವಂ ಹಿಣ-ಮೂನಂ ನಹಸು ವಿಶತಣ-ಷಥೃವಂ ಧಧತ ದ್ೈಮ್ ||47|| 

ಮಹತ ತಹಥದತನ್ೈ ಛನ್ೂೀಭಂ ವಹಮಷ-ಮೂನಬಜಿಣಂ ನಯ-ದಥೃವತಾಃ | 
ಆ-ಯಜ್ೀದೀಸ ಧ ವಹ ಷ ಹಿ ವ್ೀಥ ಷವಸು ವೀಸುವತ ಭಮಹತ ಬದವಾಃ 
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ನಹತ ನಹತ ಪಣ ನ್ೂೀಣಯ ವಿನಹಥಹನ್ ಭಹ ಣಮಜ್ೂೀಮತ-ಔಮತಣ್ೂೀ ಫಖಂಷುವಮ್ | 
ನ್ೂೀದಣಂ ಷೃಣಬೀತ ಹಿ ಶ್ಷ್್ಮೈಾಃ ಸ್ಹವಮಿನ್ೂೀಭ-ಬಣ-ಫಘಗ-ಫಯೀಧ ||49|| 

ಷದ್-ಖತಯ್ೂೀಧವ ವಿಮಸಂ ಷಸಭಹಧಾಃ ಷಣಮ-ತೀತವ-ಭತಮಧವಖಬತ್ ಣಮ್ | 
ಭಸರವಹಮಮಿಣಯಹ-ಷತಣ-ಶ್ಹಖಹ-ಷವತವಬಖಯಾಬವೃಣ್ೂೀತ್ ನನಮತ-ಷಙ್ಗಖಾತ್ ||50|| 

ಥತಖವ-ಭಹಖವ-ಖಣಬನಮಧತ-ಧಹನ್ ನಹನ ಸ್್ೂೀಭಬಮತಣೀಫತೀನ್ೀ | 
ಲಿೀಲಮಹ ಷ ಛಭಹ-ಔಯಭಹಭಹಢಂ ವಹಮವಯಮಹಧುಮ-ಷತ-ಥೂಮ-ಶ್ಲ್ಹಷತ ||51|| 

ಆ-ನೃಣು-ನನಷ್ಹ ಖತಮತಣಹಯಹತ್ ಹಯಣನಹ ಸಮಭ-ಧಯೀಧ ಷತ-ಧತಧನಾಃ | 
ಣಯಷು-ಧೀಮತ-ಭಮಧ ಷ ಬತಸೂತಹವತ್ ಣದ್-ದನ್ೂೀನ-ಖಣ-ಭಹಖವಬಶ್್ೀಶಮ್ ||52|| 

ಆವಯಮೀ ನಛ-ಛನಹನಸ ಥೃಷ್ಹಟವ ಣಂ ನಯಸ್ಹಥ-ಬಹಿಭಹಧಬಬತಶಮ | 
ಪ್ಯೀಙಮ ಣತ್-ನಲಧಬನಮತ-ಚಿಣಯಂ ಣಷಮ ತ್ೈಾಃ ಷಸ ಷದಹಷಭಮದ್ೀಶಾಃ ||53|| 

ವಹಧಯ್ೀಧದರ  ಇ ವಹಭತ-ಛಯೀಸ್ಧ ಭೀಸ್್ೀಧ ಇ ದಹಧ-ಭೀಬಾಃ | 
ಉಲಲಲ್ಹಷ ಾರ-ನನಘಗ-ವೃಙ್ಘ ಗೀ ಷ ಯಛನ್ ಯಜಿಧ-ನಹವಧ-ನಹಭಹ ||54|| 

ಪಸತ ಷಣುವ-ಖಢಂ ಷ ವಿಔಂ ಷ-ಬಹಹ-ವಿಶ-ಮೀವ-ಬಹಹಹಿಬಧುಬಭಮ್ | 
ವಿಶಮೀವ-ಬಹಹ-ಹಿಬಧುಬಭನ್ ಧಖಮೈವಣ ನನಲಲ-ಥೃಖಷು-ಫಭಾಃ ||55|| 

ಷತ-ಸಸಣ-ಔಬಲ-ಔಯ್ೂೀನ-ಖೂಡಂ ಷ-ಛಧ-ಷತಖಹತವಬಧಧು-ಬ್ೂೀಖ-ವಭಮಮ್ | 
ವಿಔಸಣ-ಷತಬನ್ೂೀ-ಗಟಹಖಬತಙಚಂ ಬಮಔಣ-ಮಣನ-ಬಭ-ಷಾನಹಖಯಾ-ಶ್್ೃೀಫಮ್ ||56|| 

ಹದ್ೂೀಹಧು-ಧಬಧಭಹಹ-ಬತನ-ಖಢಂ ಹ್ೀಬ-ನಯ-ದೀಹುಬಫಮಮ್ 
ಶ್ಯೀಬದ್-ಮಣನ ಔಲ್ಹನಬಖಯಾ-ಔಞಕ್ೈವಿವ-ಬಹಯಜಿಣಂ ಹಹಞಕ್ೈಾಃ| 
ಥೃಷ್ಹಟವಣಂ ದಮಣೀ-ದಮಂ ಷತ-ಧ-ಭಹಲ್್ೂೀಲ್ಹಲಸಧಂ ಷತಧದಮಂ 
ಸ್ಹವಧನಹದಔೃತಬಷಭಮಧತಭಮ-ರನನಂ ಸ್ಹವಧಧದ-ತೀತವಷುದಹ ||57|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಶಶಾ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಏಳು 
ಆತ ಹ್ೈಬತ್ೀ ಣಟಹಧುಯ್ೀ ಪಥರೀ-ಶಢ-ಿವಿಶ್್ೀಶ-ಬಣಿಣಮ್ | 

ನಮಭಹವಯಬಭಹವಯಭಂ ಶ್ಯೀಭಾಃ ಷಔಲ-ಶಾಃ ಷ ಥಥವವ ವಿ-ವತಯಣಮ್ ||01|| 

ಹಿಬ-ಶವ-ಮವಿ-ನಯಬಹ-ಷಹಹಾಃ ನೃತತ-ಷಣಯ-ನಯಥತಹ ದವಜಹವಯಮಹಾಃ| 
ಅ ವಿಶತಣ-ನಥ-ಷೆಷ್್ೂೀಲಷನ್ ಉಫಯೀ ಭಣಯ ವಿಚಿಣಯ-ಶ್ಹಽಧಾಃ ||02|| 

ವಯಣಹಬೃಣ-ಾೀಖವಣ್ೈದವವಜ್ೈಾಃ ವತಔ-ಬತಖ್ಮೈಾಃವತಫ-ನಕ್ಷಿಭೃವಣಮ್ | 
ಔಬಲ್್ೀಶಟಣಬ-ಸಾಯಹಧುಯ್ೈಾಃ ಅ ಸಂಸ್್ೈಾಃ ನಮಮೈಮಮೀಙಕ್ೈಾಃ ||03|| 

ಷತಬನ್ೂೀ-ನಔಯ್ೀಢ ನೂರಣಂ ಷವ-ಬನ್ೂೀಭೀಶಟಥಬಲ-ಥತಖವಬಮ್ | 
ಅನಮಷಮ-ಬಣುಮ-ನಯಛಂ ಧಧತ ವ್ೈಔತಢಾಮಿವಹಙತಮತಹಲಭಮ್ ||04|| 

ಣಮಿಸಂ ನಯ-ವಿಶ್ಹಧುಭಹವಯಬಂ  ಥವಾಧಔ-ಣಯಂವಥತದಹಮ – ಲವಢಮ್ | 
ಖತಢ-ಸ್ಹಮ –ವಿಥಾಃ ಔತಣೂಸಲ್ಹದ್ ಅ-ಲ್್ೂೀಔಮಶವಭ ಇಣಮಚಿಧುಭನ್ ||05|| 

ಔಧಕಹಣತಲ-ತಹಲ-ಷಧನಫಾಃ ಔಬಲ್ಹಷ್ೂೀ ವಿಬಲ್್ೀಧತದ-ಷಧತಭಕಾಃ | 
ಖಛ-ಯಹಛ-ಖತಬವಹಹ-ಫತಛಾಃ ನಯತಮಹನ್ ಔಭಬನೂವ-ನೂಮಶಾಃ||06|| 

ಅತ-ಶ್ಹಧು-ನನನವಶ್ಹ-ಔಮಾಃ ಷವಭಮೀಕಹಧು-ಕಯ್ೂೀ ದವಹ-ಔಮಾಃ | 
ಇತ ನಹಷಮ ಖತಣಹಢವವಹಔೃತ್ೀಾಃ ಉನಭಹಧಂ ಫತನ್ೀಶತ ಲಫಮತ್ೀ ||07|| 

ನಮಭಹವಯಮಿಣಹಂ ಖಣ-ವಯಮೀ ಧಧತ ಚಿಹಹನನ ಪಫತವ ಧೀಮ-ಧೀಾಃ| 
ಅನನ ಭಹಧತಶ-ಬಹ-ವಿಖಯಹ್ೂೀ ವಿನನಲಂ ವಿಷಭಭಭಹಣನ್ೂೀತ ಧಾಃ ||08|| 

ಙಣತಮವಚಣತಯಹಧಧಾಃ ಷವಭಂ ನನ್ೂೀ  ವಹ ಯತಮೂನ ಆಮಛನ್ | 
ವತಯತ-ನಹತ-ದಥೃವಮಹಧಮಥಹ ಧ ಕಲತ ಸ್ಹಮಧನಽಲ್ಹಖಯಾ-ಲವಾವಹನ್ ||09|| 

ಅಲ್್ೂೀ಼ಣ-ಲವಢಾಃ ಷ ತ್ೈಾಃ ಇತ ಷಞಚಧಯ ಔತಣೂಸಲ್ಹಔತಲ್್ೈಾಃ | 
ಅವಿಳಬಫ-ಖತಧಮವಶ್ಹಬಭತ್ ಣಮತಭಹಯಹತ್ ಷತಮ-ಹಥಪ್ೀಣುಬಮ್ ||10|| 

ಬಷೃಢ-ಣವಙಬತಧನಣಂ ಣಣಂ ಪಸತ-ಶ್ಹಖಹ-ಢ-ಷೂಧತ-ಮಣನಔಮ್| 
ಫಖಧುಬಧಧುಬನುಕ್ೀ ಸಾಣಮಿೀವಷಮ ನಷ್್ೀಣಹಭ ವಹ ||11|| 
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ಅತಚಿಣಯ-ವಿಚಿಣಯಛ ನತಯಢಂ ಪಸತ-ಢವಂ ಸರ-ಗ್ೂೀ-ನವಹಮಔಮ್ | 
ಬತನ-ಧಧದಧಮಿನದಯಹ-ನತ್ೀಾಃ ಅಥಕ್ೀಶಟಂ ನಣತಹಮಿವಹಧನಮ್ ||12|| 

ಅಬೃತಹಣಭ-ಬಸ-ಲ-ನಯಥಂ ಥತಮವಹನಂ ಸರ-ಫ಼ು-ಜಿವತ್ೈಾಃ 
ಶ್ಯಣ-ಸ್ಹದತ-ನನಯಹಢ-ಬಹಮಣಂ ನಖಬಂ ಬೂಣವಮಿವೀಮತ-ಶ್ಹಽಧಮ್ ||13|| 

ಅತ ಣಷಮ ಧ ವ್ೀದಕಹಧುಯ್ೀ ಷತ-ವಿಶ್ಹಲ್್ೀ ವಿಬಲ್್ೀ ಬನ್ೂೀ-ಸಯ್ೀ | 
ಅಲ್್ೂೀ಼ಣವಹಧಧಧು-ಧೀಾಃ ದವಿ ದ್ೀವಹನ ತಹನಸ್್ೂೀಣುಭಹನ್ ||14|| 

ಅ ಷನು-ಣಮಹ ವಿಯಹಜಿತಹನ್ ಖಣ-ಷಙ್ಗಖಾಧ ಖತಣನ್ೂೀ ಖತಣ್ೂೀಜಿಿತಹನ್ | 
ಅ ಬಧತಮ-ಬದಹದ-ಜಿವತಹನ್ ಖಣ ಬ್ೂೀಗಹನ್ ನನಹವನಹನ್ ಷದಹ ||15|| 

ಬತನ-ಬಢಿಲ-ಬದಮ-ತವಧಂ ತಯ-ಛಖಧಭಢಿಲ-ಬಢಿನಹಯಿಣಮ್ | 
ಇಸ ಷಣಮತೀ-ಷತಣಂ ಸರಂ ನರ-ನೂಢವ-ನಯಬತಾಃ ಷಮೈವಣ ||16|| 

ನಛ-ಸೃತ್-ಔಬಲ್್ೀತ-ನಬವಲ್್ೀ ಷಣಣಂ ಸ್ಹದತ ನಶ್ಹಬಭಧನ | 
ಅಲ್್ೂೀಔಮ ನನಧಾಃ ನನಧಧವಂ ಣಬಸ್ಧ ವಿಸಭಣ ಇಣಮಚಿಧುಭತ್ ||17|| 

ಅಖಢಭಮ-ಖತಣಹಢವವೀಬಲಾಃ ಷ ಹಿ ನಹಯಹಭಢ ಏಶ ಕ್ೀಲಮ್ | 
ವಿಧನಹಧತಷೃಣಂ ನಯಹವಯಹತ್ ಷತಶತವ್ೀ ಷಣಮತೀ ಼ಲ್ಹಣಯ ಭಮ್ ||18|| 

ದಳ್ೀಷಮ ಬಧಾಃ-ನಯೀ-ನಧಧ ಷಥಧತಕ್ೂಯೀವ-ಾರೀಧದರ-ಲ್್ೂೀಳಿತ್ೀ| 
ನಯಔಟ್ೀ-ಫತ ಷಭ ಷತಧದರೀ ಥಯಿತಹ ದ್ೈಣಮ-ರಪ್ೀಷರಯಿೀ-ಬಯಿೀ ||19|| 

ಇಣ ಏ ನನಯಹಢ-ಗಧಮ-ಗಧ ಷ-ಭಹಹಹಬಹಮಣ-ಹರಜಹಣಕ್ೀ | 
ಷತ ಜಹಣತೀ ಮಜಹಭಣ ನಯಮಂ ಷೂಣಯ-ಖಣಹಬೃಣಂ ಷವಭಮ್ ||20|| 

ನಮಖಯಸಬತವಧತಖಯಸಂ ವಿಥದತ್ ಹಢತಿ-ಷತತಹದ-ಷಛನ್್ೀ| 
ಅನಹನಹಭ ಷಂವಿದಹಂ ಷತ-ಚಿಯಹಯೈಶ ಙಚಹಮ ಚಹಮತ-ಾೀಾಃ    ||21|| 

ಅದತನಹ ಔಲಿ-ಕಹಲ-ೃಣುಯೀ ಷವಿತ್ೀ ವಢದಹಧತ-ೃಣುಯೀ| 
ಛಧ-ಥೃಗ್-ವಿಶಭ-ಣವಬಣಮಛದ್ ಫಖವಹನಹವಯಬಭಹಷನನಬಮ್ ||22|| 

ಣದಥಂ ನನಮಷಮ ಥೃಶಮತ್ೀ ಥಲಿತ್ೀನದೀಮ-ಷತಧದಮ-ಥತಮತ| 
ನಮಭಹಜಿಧ-ಯೀಖ-ೀಟಖಂ ಬಬ ಚಿತ್ೂುೀ-ಧಭನಹಭ-ಧಧದಧಮ್ ||23|| 
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ಅಖಢಭಮ-ಖತಣ್ೈಾಃ ಷತ ನೂರಣಂ ನರನೂಢವಖಣತಹಣಭ-ಷದ್-ಖತಣ್ೈಾಃ| 
ಇಥಬಷು-ಷಬಷು-ಥೂಶಢಂ ಷಚಿದಹಧಧದ-ಬಭಂ ಹಿ ಕ್ೀಲಮ್ ||24|| 

ಔಬಲ್ಹ-ಔಬಲ್ಹಷನಹನಲ್್ೈಾಃ ವಿಸಗಹಹಿೀಧದರ-ಶ್ವ್ೀಧದರ-ನೂವಕ್ೈಾಃ | 
ನಥ-ನಥಭ-ಮಜ್ೂೀಷಮ ಧಹರಣಂ ಶ್ಮಸ್ಹ ಸಧು ಹಹಬಮಸಂ ಬತಸತಾಃ ||25|| 

ನಯಢಭಹಮಿ ನಥ-ಥವಭಂ ವಿಬ್ೂೀಾಃ ದವಛ-ಜಹಯಘತಕವ-ನಥಭ-ಚಿಸನ-ತ್ | 
ನಛ-ಭಹಧಷ-ಯಹಖ-ೀಠನಹದ್ ಅಮತಣೀ-ಫೂಣಮಿವಹಮತಢಂ ಷವಭಮ್ ||26|| 

ಧಧತ ಕ್ೀಲಮೀ ವ್ೈಶಣಂ ಶ್ಯಣ-ಧುಾಃ ನಥಭಹಣಭ-ಯ್ೂೀಚಿಷ್ಹ | 
ಣಬಸ್್ೂೀನನಮಫಭಷಮ ನಹವಕಹ ವಿಛಭನ್ುೀ ಧಕಯಹ ಧಂ ಮವಿಮ್ ||27|| 

ಷತ-ಔತಭಹಮ-ಣಳಹಘತಗಲಿೀ-ಬತ್ೂೀಾಃ ನಥಯೀಮಷಮ ನಖೂಡ-ಖತಲಪಯೀಾಃ | 
ಉನಭಹಧಬಹ್ೂೀ ಧ ಲಫಮತ್ೀ ಔವಿ-ಯೈವರಣಯ್ೀಣಮಂ ವಿನಹ ||28|| 

ಉಚಿಣಂ ಖತಮತತಹಂ ಥದತ್ ಔಯಭಹತ್ ವತಚಿ ತ್ೀಛಸವ ಷತ-ೃಣುಬತಣುಬಮ್ | 
ಫಛತ್ೂೀಣಯ ಙ ಬಹಛಭಣಮದ್ೂೀ ವಿಫತ-ಛಙ್ಗಘ-ಭತಖಳಂ ಷ-ಮೂನತಹಮ್ ||29|| 

ಅಙಲ್ಹಷಧ-ಯೀಖಭನಟಟಕಹ ಮಔಷಹಾಷಔೃದಹನುಮಿಶಟ-ಥಮ್| 
ನರತ್ೂೀ ಸರಂ ಷತಪಮಧಯಹ್ೂೀ ಅನವಂ ದಧಮಣಮೀತ ಮೀ ಬತಾಃ ||30|| 

ಮತಚಿಯ್ೀಢ ಯ್ೈಢ-ಙಬವಣಹ ಮತಚಿ-ಯಹಛ-ಥತಮತ-ಚಹಮತ-ಯ್ೂೀಚಿಷ್ಹ | 
ನಮಮೀಮತ-ನಣಬಫ-ಷಙ್ಘಗನಹ ನಮಭಹವಚಭವ-ಣಮಹ ವಿಯಹಛಮತ್ೀ ||31|| 

ಣಧತ-ನಬನೆ-ಷತ-ನಹಭ-ಶ್್ೃೀಭತ್ೀ ಲಿಬ್ೀ ವಹರಛ-ನಹಫ ಆಥಧ್ೀ | 
ನಯಣನಹತ-ಷತಧದಯ್ೀ ಬೃದಧ ಉಥಯ್ೀಸಭನ್ ಛಖಥಢಿ-ಬಢಿಲಮ್ ||32|| 

ಸೃಥಯೀ ಔೃಣ-ಷಛನ್್ೂೀಥಯೀ ಷತ-ವಿಸ್ಹಲ್್ೀ ವಿಬಲ್್ೀ ಬನ್ೂೀ-ಸಯ್ೀ | 
ಉಫಭಂ ಸತ ಣಯಯಿೀ-ಬಭಂ ಫಖವಹನ್ ಪಯಸಭ-ಷತ-ಷೂಣಯಬತಣುಬಮ್ ||33|| 

ಅಷಮೀಧಧಕ್ೀ ಷತ-ಸ್ಹಧತ್ೀ ನಛ-ತಹತ್ೀ ಮವಿ-ಯಹಶ್-ದೀಧೀತ | 
ನಯಥದಧ ತಯ-ಛಖಛ್ಭ-ದವಛಂ ವಿಧಯ್ೀಣದ್-ಖಳ-ಷಙ್ಘಗ ಫೂಶಢಮ್ ||34|| 

ಅರ-ವಹರಛ-ಲವಣ್ೂೀಲಲಷತ್ –ಷತ0ಔತಭಹಯಹಮತಢ-ಹಣ-ನಥಭಯೀಾಃ | 
ನೃತತ ೀಮ-ೃಣು-ಸಷುಯೀಾಃ ಉನಭಹಂ ನ್ೈ ಲಬಹಬಹ್ೀಧಯೀಾಃ ||35|| 
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ಫಛತಹಂ ಮ-ಣಔವ-ಬತಥಯಮಹ ಥಮತ ಸಸ್ಹುಖಯಬಫ್ೂೀದಮಿೀಶ್ಣತಾಃ | 
ಅಧ-ಜಹಧತ ಷಬವಣಂ ನಮಂ ಔೃಣ-ಫೂಯೀ-ಫಭ-ಫಘಗ-ಬಘಗಳಮ್ ||36|| 

ಷಣತಹಂ ಖಳತಹ ಷವಣಾಃ ವತಯತ-ತಯಣಯೀನ್ೀ ನಕಹಬಬಙ್ಘಕಣಾಃ | 
ಷತ-ವಿಠಮಿಫಣ-ಔಬತಫರೀವಾತ್ೀ ಮ-ಯ್ೀಖಹ-ಣಯಭವಹನ್ ಖತಯ್ೂೀಖವಳಾಃ ||37|| 

ಷಔಲ್ಹಷು-ಔಲಘಕ-ಕಹಳಿಬ-ಷತಪಮದಧತದ-ನಯಔಯ್ೂೀಮತ-ವಿಫಯಬಮ್ | 
ಅದರೀ-ಔತಮತತ್ೀ ಷವ-ಶ್್ೃೀಫಮಹ ಥಧಂ ದ್ೀ-ಶ್ಖಹ-ಬಣೀರಥಮ್ ||38|| 

ಅಮತಣಹವಭ-ಥಲ್ಹಧುಯ್ೂೀಲಲಷನ್- ಧ-ಬತಕಹುಲಿಬಷಮ ಲಛ್ಯೀತ್| 
ಸಷಣಾಃ ಸಣ-ಥಧು-ಷಧುತಾಃ ನಮಬ-ಶ್ಯೀಮಮತಣ್ೂೀಶಾ-ಯ್ೂೀಚಿಶಾಃ ||39|| 

ದವಛ-ೃಧದ-ಔೃಣಂ ಔತಣೂಸಲ್ಹದ್ ಅಧತ-ಯೀಗಹಧತಧ-ಷಸಷಯಬತಣುಬಮ್ | 
ಇಭಮೀಔ-ನದ್ೀ ಷಮಷವತೀ ವತಯತ-ಫಣತವಾಃ ನರನೂಮಭಣಮಹ್ೂೀ ||40|| 

ಛಲಜಹಭಣ-ಲ್್ೂೀಙಧಷಮ ಭಹ ಅಲ್್ೂೀಕ್ೂೀಭಬತ್ೀಣಮ ಲ್ಹಳಭನ್| 
ಔತಮತತ್ೀ ನರಮಫಮ ನೂರಣಂ ಫತನಹಧಧದ-ಔಮ-ಸಭತಹನವಣಾಃ ||41|| 

ಉನ-ಔಢವಬಬತಶಮ ಬಹಸತಹ ಣತಳಸೀ ಬಧರಭತೀ ಲ್ಹಳಿತಹ| 
ಬಬ ನಹತ ನಥಂ ಧ ಬಣುಯಹತ್ ಛಲಜಹದಹಮನ ಸಯ್ೂೀಭತರಣಮಲಮ್ ||42|| 

ವಿಫವಹಭ-ಫವೀಥಬವಹದಔಂ ಫತನಹನಹಂ ಫತಧ-ನಯಬ್ೂೀಫತಯವವೀಾಃ | 
ಅಧಯೀಮ ಥಫಯ-ವಿಫಯಭಹತ್ ಷ-ಫವಹಮಬೀಛ-ಫವಹಣಭನಹಂ ಫವ್ೀತ್ ||43|| 

ತಯ-ಛಖತ್-ತಲಕಹಳಿಕಹಧುಯ್ೀ ತಲಕ್ೂೀಭಂ ನಮ-ಬಹಖಭಹನುವಹನ್ | 
ಸರ-ನೀಲ-ಾರೀಧದರ-ಬಷುಔ-ಷತಪಞ-ಶ್್ೃೀಣ್ೂೀನಲ-ನಙ್ಘಕಿ-ಷನನಫಾಃ ||44|| 

ಧಬಬತಫ-ದಮಂ ವಿಠಬಫಭದ್ ಮ-ವಿಥತಮದ್-ಲಭಂ ಛಖದ್-ಖತಯ್ೂೀಾಃ| 
ಅಲ್್ೂೀಔಮ ಔೃತಹತವತಹಬಗಹಂ ಷ-ಛಟಹ-ಬಢಿಲ-ಬಢಿಧಂ ನನಾಃ ||45|| 

ಧ ಮಭಹ ನದಹಘತಗಲಿೀ-ಲಷನ್-ಧಕ-ದೂ-ಯಹಛಥಧಧು-ಷದ್-ಖತಣಹನ್| 
ಖಢಯೀದ್ ಖಢಭಧಯನಹಮಣಂ ನಮಭಹನ್ ಕ್ೂೀಷಮ ನಯ್ೂೀ ಖತಣಹನ್ ದ್ೀತ್ ||46|| 

ಧ ಔತಣೂಸಲಿತಹ ಔತಣೂಸಲಂ ಣಧತಮೀನಹಬಲ್್ೂೀಔಮ ಷದ್-ಖತಯ್ೂೀಾಃ | 
ಷ-ಧವಹಮಣಹಢ-ಿಥಶ್ವನ್ೂೀ ಖೃಸ-ಪತದಹಧಾಬಬ ನಶತಕಣೂಸಲಮ್ ||47|| 
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ಇತ ಚಿಧುಭತಹ ಬಹಹ-ಧಮಹ ನಥವಿೀಂ ಫಹಸಮ-ಖತಹಬತೀಭತಷ್ಹ| 
ಷಬನ್ೂೀ-ಧಭನ್ೈಾಃ ನನಯಹ ಖಣಾಃ ಣಣ ಆ್ೀ ನನಷ್ಹ ವ್ೀಥ-ಯಹಟ್||48|| 

ಖತಮತ-ಫ಼ು-ಫಮನಹತಹಔೃತಾಃ ವಿಮಙಮಹಮಝ್ಲಿ-ಪಧಾಬಝ್ಸ್ಹ| 
ವಢಭಹ-ಬತಔತಳಿೀ-ಔೃತ್ೀವಢಾಃ ಷ ಖತಮತಂ ಕ್ೀಲಬಫಮಧದಣ ||49|| 

ವಿಧಮಹಫಮಣ್ೀಧ ಫೂಷ್ಟಣಾಃ ಷತಪಞಬಷ್ಹಟಘಗ-ವಿಶ್ಶಟ-ಚ್ೀಷ್ಟಟಣಾಃ | 
ಫಖತ್-ಣಬ-ಹಥ-ನಘಕಜ್ೀ ಫಖವಹನ್ ಷ ನಯ-ಢನಹಬ ಬಹಖಮವಹನ್ ||50|| 

ಷ ನರೀವಾ ನಯಹವಯಹಣಭ-ಛಾಃ ನಯಢಣಂ ್ಯೀಶಾಬಶ್್ೀಶ-ಷದ್-ಖತಣ್ೈಾಃ| 
ಔಮಯೀಭತವಖಳ್ೀಧ ಲತಗನಹ ಣಬತಥಸ್ಹಾನಭದಹವತ-ಹತನಹ ||51|| 

ಅಮಿಣ-ನಯಬತ- ವತಯತೀವವಮಾಃ ನರಯ್ೀಬ್ೀ ನರಖೃಸಮ ಣಂ ಥತಯಣಮ್ | 
ನಯಢಮಹಬೃಣ-ನೂಢವ-ಭಹಧಷಾಃ ಸಭಣ-ಔರಾಃ ನರನನಲಲ-ಲ್್ೂೀಙಧಾಃ ||52|| 

ಭಬಜಹಬತಮಥವಹಷ ಊಜಿವತ್ೂೀ ಭದ ಜಹಬೂಫಧಥ-ವಹರ ಷಂಯಜ್ೀತ್| 
ಔಧಔ-ಥತಮತ-ಬದವ-ಷಘಗವಹನ್ ಉನಮಿೀಯೀಣ ಷ ತ್ೀಧ ನೀಲ-ಬಹಾಃ ||53|| 

ಭದ ಯಹಛ-ವಿಫೂಶಣ್ೈಭತವತಧ ದವಛ-ಮಹವಧವಭಜಹವಿಭಧ ಸರೀ | 
ಧೃನ-ಗ್ೂೀಣಯ-ಫತಾಃ ನನಯಹಣಭನ್ೂೀಾಃ ಷತಪಞ-ಣತಲ್ಹಮನನನ-ಖೂಡಯೀಮಿವತಾಃ ||54|| 

ಇಥಭಹನ ವತಕ್ೂೀ ಲ್ಹಳಧಂ ಧ ಷಬಖಯಂ ಛಖತಹಂ ಣತಾಃ ಣತಾಃ | 
ಅಲಭಶಟ ಭದ್ೀಶ ದಧಮ ಇ-ಣಮತ-ಕಧಣೂಸಲಭಹ ಣನಸ್್ೈಾಃ ||55|| 

ಅಬತಶಮ ಶ್ಷ್ಹಮ ವಿಧಯೀಧ ಣಸ್್ಲ ಖತಯ್ೂೀಮಭಹಯಭ-ವಿದ್ೂೀ ವಿಥಗಹಧಾಃ | 
ಣದಹಧತ-ಮೂನಂ ಥಥತಯಹಷಧಂ ತ್ೀ ಙಣತಬತವಖಹಯೀ ಬತಔತಧದ-ದಹಸ್ಹಾಃ ||56|| 

ಆಷಮತಹಮಿಣತಮದೀಯೀವನವಿಷ್್ಟೀ ಷಣಮತಹಮಾಃ ಷತತ್ೀ ಷಣಮ-ವಹಚಿ | 
ಧಧದಭನ್ ಬಧದ-ಹಹಸ್ಹಲ್್ೂೀಕ್ೈಾಃ ತಹನ್ ಬತನೀನಹದರನಹ್ೂೀಹವಿವತ್ ಷಾಃ ||57|| 

ಅಖಬಮಂ ಣಂ ಬತನ-ಖಣಹ ರಶಾತ್ೂೀ ವಿಧದ್ ಮದತವಿವಧ-ವಿದ್ೂೀಷಮ ಭಹಧನಹಮ್ | 
ಅ ಷಘಕಥಹಾಃ ವತಯತ-ಷತಖಹಾಃ ಔವಿೀಧದರಯೀಾಃ ಅಧಯೀನವವಬಮ ನಮಭಹಂ ಬತಥಂ ಭಭತಾಃ ||58|| 

ಷಜಹ್ಾನಹಮಹಧಧದ-ವಿಸಹಧ-ಬೂತೀವ ಹಯಧು ನೃಥವೀಭಹವಯಮೀ ಣಣಯ ತಹತ್| 
ಜಹಛವಲಮತ್ೀ ವಿಶತಣ-ವಹಭೂ ಷಭ ದ್ೀವಧ ವ್ೀಥವಹಮಹಸ್ಹಧಧದ-ತೀಥಹವಭಧಹನಧ ||36|| 
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ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಷನುಬಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಎಢತಟ 
ನಯತಬಹ-ನಯಬಹ-ನಯಬತಕ-ಷದ್-ಖತಣ್ೈನವಜ್ೈಾಃ ಅತ ವಿಷಭಭಂ ನಭಮಿನಹಂ ಬನ್ೂೀ ಧಭನ್ | 

ನನಮತ-ಧೀಾಃ ಔದಹಚಿಥತ ವ್ೀಥ-ನಹಭಔಂ ವಿ-ಛನ್ೀ ವನ್ೈಮತನಷಸ್ಹಥ ಣಂ ನ್ೀ||01|| 

ಷತ-ವಿಶ್್ೀಶ-ಶ್್ೀಶಥಶ್್ೀಶ-ಣವಣ-ನಯತಫ್ೂೀಥತಧಮಷಮ ಧಧತ ಶ್ಶಮತ್ೂೀಚಿತಹ | 
ಖತಮತ-ಭಹಧಷಷಮ ಖತಮತತಹ ಷತ್-ನತ್ೀಾಃ ಇತ ಸ್್ೂೀನಷತುಮಬಯ್ೈಮಭಹಧಮಣ ||02|| 

ನನಮ ಏ ನೂರಣಬನೂಮಭಣ ನನಧಾಃ ಧಧತ ಔೃಶಣ ಏಶ ನಮಭಹತವ-ಷಘಖಾಮಹ | 
ಫಖಧಭಧಾಃ ನನಮಮಿಭಹಭಣಂ ನನಯಹ ನಛ-ಧಹಬ ತಹಂ ಙ ಛಖೃಹ್ೀ ಣಥಥತಬಣಮ್ ||03|| 

ಇತಹಹಷ-ಷತಧದಮ-ನನಯಹಢ-ಷೂಣಯ-ಷತ್-ಯಭ-ನಘಚಯಹಣಯ-ನಛ-ಬಹ-ಷಂಭತಣಮ್ | 
ಅಶ್್ೈಣ್ೂೀಥಧಧೃಸೃಥಧಧು-ತ್ೂೀಚಿಯಹತ್ ನಮಭಹತವಬನಮಖಣತಹಖಭಹಲ್್ೀಾಃ||04 

ಋಛತ-ನನಘಗಸ್ ನರ-ಜಹಧಣಾಃ ಷವಭಂ ಷಔಲಂ ಣಥನಮಧಬಧಧು-ಛಧಭಷತ| 
ಷವ-ಔೃತ್ೂೀವಧತಖಯಸ-ಪಲ್ಹಥಬತಶಮ ತಹಂ ವಿಶ್ಶ್್ೀಶ ಶ್್ೀಶ-ವಭಧಾಃ ನನಧಧವಭಮ್ ||05|| 

ಅತ ಫಥಯಹಭಢ-ಷಹಹಭ-ಷಬದಹ ನಯಭಮಧ ನಯಢಧತುಬಮಿತಹಧುಯ್ೂೀ ಭತಣಾಃ | 
ಅ ನಹದಯಹಭಢ-ನತ್ೂೀದಣಂ ಸಯ್ೀಾಃ ನನಮಧುಮಂ ಲಸಣಭಹವಯಭಹಧುಯ್ೀ ||06|| 

.ಬನವಮದಹವಯಬ-ಯ್ೀ ನಯಫೂಣ-ಧೀಾಃ ಛವಲಧಂ ಛವಲಧುಮಿ ದೂಬ-ಜಿವಣಮ್ | 
ಮ-ಲಕಲ್ಹಔಲಿಣ-ಭಧಞ್-ಮೀಕಲಂ ವಿಲಷಛಟ್ಹ-ಲಭಭಹದ-ನೂಮತಶಮ್ ||07|| 

ಅತಥಛವಯೀನದರಭ-ಛಮಹದ-ಮೂಣಹ ಣನಸ್ಹ ಷಧುಮಿ ಷಧುಣಬ ನ್ೀ | 
ನಛ-ಮೂನ-ಫೂಣ-ನ್ೀವ-ನಬವಲ-ನಯಙತಯಹಣಭ-ಸ್ಧಕಮ-ಮಣಬನಮನಹಮಣಮ್ ||09|| 

ಧಭಧ-ಥವಯೀಧ ಧಲಿಧ-ನಯಬಹ-ಬತಷ್ಹ ನರ-ಲಲತಹ-ವಿಲಸತ್ೀಧ ವಿಷಭಮಹತ್ | 
ಣಬವ್ೀವಾ ದಬವ-ಛಬದಬವ-ಥತಲವಫಂ ಬಧಸ್್ೀತ ಫೂರಣಮ-ಭಹಧಸ್್ೂೀಷಭಮತ್ ||09|| 

ಛಖತಹಂ ಙಣತಥವವ-ಣಭಂ ಙಣತಬತವಕ-ನಯಬತಖ್ೈಭತವಣಂ ನಯಳಭಭಹ-ನನಹಭ ಭಾಃ | 
ಷಬಬತಲಲಷಧ ಔಬಲಯೈ ಕ್ೀಲಂ ನಮಬಾಃ ಷ ಏಶ ಹಿ ನನಯಹಢ-ನೂಮತಶಾಃ ||10|| 

ತಯಖತಣಹಔೃತ-ನಯಔೃತ-ತ್ೂೀ ಖತಮತಂ ಣಣಾಃ ತಯವಹದಬಸಂಔೃತಬಬಣಮವ-ಖಹಧಮಣಾಃ | 
ಅ ಫೂಣ-ನಝಚಔಮಿತ್ೂೀಢ-ಿಬಢಿಲಂ ಫಖವಹಧಸ್ಹವಿಸ ಛಔನು ಚಹಷೃಛತ್||11|| 

ವಿಧ-ವಹಭತ-ವಿೀಧದರ-ಶ್-ಕಧಶ್ಕ್ೀವಕಹನ್  ಅಬಯಹಬಯಹಧತಖ-ಧಯಹಷತಯಹದಕಹನ್ | 
ಷೃಙತ ನಯ-ಹಲಭತ ಸನು ಷಧುಣಂ  ಷವ-ಖತಂ ನಯ-ಮಹನಭತ ಚ್ೈಶ ಲಿೀಲಮಹ||12|| 
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ಅಖಢಭಮ-ಷದ್-ಖತಢ-ಖಣ್ೂೀ ವಿಥೂಶಢಾಃ ಷವ-ಶ್ಹಽಲ್್ೂೀನಮಧತನಚಹಮಣಾಃ ಷವಭಮ್ | 
ಷೃತ-಼ೀಣವಧ-ನಯಢತಭವಿವಬತಔುಯೀ ಷವ-ಛಧಷಮ ಮಹಣಮಭಬನ್ೀಔ-ಮೂನತಹಮ್ ||13|| 

ಙಣತಹಹಧನಹಭ ಙಣತಮಾಃ ನನಯಹಖಭಹನ್ ನಯಥದಹಸ್ಹನಮಿಷ್್ೀವವಮಾಃ ನಯಫತಾಃ | 
ವಿನಸಣಮ ಹಿ ವತಯತ-ಬತಶಂ ನನಯಹಣಧಂ ನನಷ್್ೂೀಥಧಣಂ ಸಭ-ಬತಖ್ೀಧ ಷದಯನನಮ್ ||14|| 

ಅಬಯ್ೀಧದರ-ವ್ೈರ-ಫತಛ-ಥಢ-ಿಬಢಿಲ-ನಯತಔಶವ-ನನಶಕಮ-ನಣದ್-ದಯ್ೂೀಥಧೆತಾಃ | 
ವಿಥಧ್ೀ ಯಹಸನನಷ್ಹಬತನ್ೂೀಮಿವಬತ್-ಷೃತ-ಸಧತಧ ಔಙಾನಣಮಹನು-ಮಕ್ಷಿಣಹ ||15|| 

ಧಮಸಂಸ ಏಶ ವಿಥದಹಮ ದಹಮತಢಂ ನಯತಧ್ೂೀಥಯೀಧಕಮ-ಙಔಯ-ತ್ೀಛಸ್ಹ | 
ಷವ-ರನನಂ ವಣ್ೀಧ ಷಮಷಾಃ  ಷತಪಮತ್-ಣಧತಂ ನೃತತ-ಷಣವಮಿಶಟ-ಛಧ-ಭೀತ-ಫಝ್ಧಾಃ ||16|| 

ಅ ವಹಬನ್ೂೀ ಲಳಿಣ-ಫಹಲಮವಹಧಭಂ ನಯತಬಹ-ಪಲ್್ೀಧ ಔೃಣ-ದ್ೈಣಮ-ಕಧಣತಔಾಃ | 
ಉನಧ್ೀಮದಾಃ-ಔೃಣ-ಪಲಿೀಧದರ-ಶ್ಹಣಯಾಃ ಷವ-ಛನಹಭ ಕ್ೀಲಬದಹತ್ ನಮಂ ನಥಮ್ ||17|| 

ಔತಭಧಯಬತಂ ನಮವತಬಹಷಭಹಧಗ್ೂೀ-ಸಣ-ಬಣಮವ-ದ್ೀ-ಣಬಷಂ ಬತಸತಬತವಸತಾಃ | 
ಛಖಣಂ ಹಿಣಂ ಸರಮಿಭಹನಮಂ ಸರಂ ಖತಸತ-ವ಼ು-ತಹನಷ-ಧಯಹಧವಯೀದ್-ಫಮ್ ||18|| 

ಔಮತಣಹಔಮ ಷಷತದ್ೀ-ಮೀಥ-ದ್ೂೀ ಫಖವಹನ್ ನನಯಹಹಿಬ-ಔಯಹಧವಯೀಫತ್ | 
ಜಿಣವಹನ್ ದಶ್್ೃೀ ಥವಮಥ್ೂೀಖಯಾ-ಷಬದ್ೂೀ ಛಧಕ್ೂೀ ಪಫೂ ಫತವಿ ಭಷಮ ವ್ೈರಹಹ ||19|| 

ಫಛಕ್ೀವವಯ್ೂೀ ಫತನ್ೀವವಮ-ಯಭಾಃ ಷಬಛಧಮಥಹರ-ಥಯ-ಛಧಭ ಫತಮಫೂತ್ | 
ಣಬಬತಶಮ ಕಹನು-ವಿಜಿತ್ೀಧತದಬಖಯಛಂ ಮಬಣೀಭಭಹಸತರಸ ಯಹಬ-ನಹಬಔಮ್ ||20|| 

ಛಧಕ್ೀಧ ಸ್್ೂೀತವಿಮಹಹಷಹಿಶತಣನಹಬತಸತರೀಕ್ಷಿತ್ೂೀ ಧಬನೀಭಣ ನಯಫತಾಃ| 
ಙ಼ತ್ೀಧ ಥತಶಟ-ಛಧಣಷುನಸವನಹ ಣಣ ಆಷತರೀಂ ನಶ್ಙರೀಂ ಛಿಧ ಷಾಃ ||21|| 

ಬತನ-ಷನು-ಣಧತು-ಔೃಣ-ವ್ೈಮ-ಪಧಧಧಂ ಔಞತ-ಕ್ೀವಮರಶಟ-ನಣ-ಬತಕಮ-ಥತಛವಧಮ್ | 
ವನಭಧುಬತಥಮಣ-ಷತಫಹಸತಭಹಸವ್ೀ ಣಬಥಹಫಮಧಧದಥಬಯಹದ-ಷದ್-ಖಢಾಃ||22|| 

ಷನ್ೀ ವಿಔಷವಮ-ಖತಢ-ಷವಮ-ದವಜ್ೀ ಷತಪಮತ್ೀ ಙಮನ್ ಷಔಲ-ಗ್ೂೀಔತಲ-ಯಭಾಃ| 
ಇಣ-ಕಹಬ ತಹನಷಮಸ್ಹಥಯವ ಧೀ-ಾಮಾಃ ನಯತಲ್ಹಳಭಧನಮಬತ್ೈಶ ಷತಧದರೀಾಃ ||23|| 

ಷಸಜಹನವಣಾಃ ಷಔಲ-ಮಿಣಯ-ಷಂಭತತ್ೂೀ ಬದತಯಹಬ ನನರೀಂ ಛಧಔ-ಲಲಬಹಂ ಖಣಾಃ | 
ನಯ-ವಿವನನಭಹಂ ಷ ಛಖದ್ೀಔ-ಷತಧದಯ್ೂೀ –ಧಮ-ನಹಭತವದಹಮ-ಧಭನ್ೂೀಣುವೀಫತ್ ||24|| 
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ಅತ ಕಣತಿ್ೀವವಮ-ದಧತಾಃ ಷ ಲಿೀಲಮಹ ವತ್ೂೀಖಯಸ್್ೀಧ-ಧೃನ-ನನಣಯ-ಧಮತಶಾಃ | 
ಷಬತಹಷಮವಿನಯ-ಖತಮತಬಪ್-ಫೂ-ಖತಮತಾಃ ಷವ-ಛನಹಧಮೀಥಭಥಮೀಭ-ತ್ೀಛಸ್ಹ||25|| 

ಔಬಲ್ಹಬಭಂ ಔಬಲ-ನಣಯ-ಲ್್ೂೀಭನಹಂ ಫತಭಹಖತಹಂ ಧೃನ-ಷತತಹಂ ಖೃಹಿೀಣವಹನ್ | 
ನಛ-ಲಿೀಲಮಹ ವಿಜಿಣ-ಯಹಛ-ಶ್ಹಣಯವೀ ಬತಥಭಹನದಹನಮ ನನಮಬಬಿಧ-ಥತಖವಬಮ್ ||26|| 

ಷ  ಛಗಹಬ ಭಹಣೃ-ಛಧ ಣತಶಟಯೀ ಼ಲ ಣವರತ್ೂೀಧಂ ವಿಥದದೀುಣಂ ಷತಹಮ್ | 
ಷಸ ಬಹಭವಮಹ ವತಫಮಹ ಬಹಹ-ಛಭ-ದವಛ-ಲವಾಣಹಖಯಾ-ಷತಸೃದಹ ವಿನಹಬತದಹ ||27|| 

ಷಬತೀಣ-ನವಣ-ನನಯ್ೂೀಖ-ಥತಖವಬಾಃ ಕಮ-ಥೂಶಣಹದ-ಷತ-ಛಧ-ದವಷ್್ೂೀ ಪಸೂನ್ | 
ಷ ನಸಣಮ ವಿವವ-ಫಭ-ಥಂ ಷತ-ಥಷುಸಂ ಧಮಔಂ ಬಸ-ಣಬ ಉತಹಧಭತ್ ಔಯಭಹತ್ ||28|| 

ಮತಚಿಯಹವಯಭಹಜಿಮಚಿತಹಖಯಾ-ತ್ೀಛಸ್ಹ ಯಭಮಹ ಯಯೀ ಫತಧ-ಭಹಧಮಮಹ ಷಬಮ್ | 
ಫೃವಭಹಔತಲಿೀ-ಔೃಣ-ಬಥ-ನಯಭಹಥತ್-ಷತಮ-ಹರಜಹಣ-ಸೃಥವಹನ  ಧಹಬ ಷಾಃ||29|| 

ಸರತಹಬಧೀವ-ಧಮ-ದ್ೀ-ಬಢಿಲಂ ಥವ-ಔಂ ವಿಜಿಣಮ ನಮ-ಭೀಶಢಂ ಬತಸತಾಃ| 
ಷತಪರತಹಮಿಸ ನಯಭಣಭಹಂ ನಛ-ಶ್ಯಭಂ ಫಖವಹಧತ್ೈವಣ ಸಮಧುಬಯಭಮ್ ||30|| 

ಅಭಧನದಣಾಃ ನಧ-ಧಧದನಹದಭಾಃ ಷ ಔದಹಚಿದಧದರ-ಷತಣ-ದವಕ್ೂೀ ಖವಹ | 
ನಛ-ಯಹಛಮಭಹಣಭ-ಥಯಿತಹಭ ಥಣುವಹನ್ ಸರ-ಷೂಧವ್ೀ ಸಣ-ವಿನವಬತಣುಬಮ್ ||31|| 

ಬತಥಭಹನಮ ಣಣಯ ಥಯಿಣತ-ವಹಣವಮಹ ಬದತ-ಹಹ ಬಮತತ್-ಷತಣ-ಬತಕ ನಯೃಣುಮಹ| 
ಸರ-ತಖಭ-ಙಔಯ-ಲಸತ್ೂೀಬಿಧ-ಬದಮ-ಖಂ ನಯಭಮಧ ಷ ನನಢಮಛಧ-ಸ್್ೀವಿಣಂ ನನಮಮ್ ||32|| 

ನೃತತ-ಔತಬಬ-ಔಢವ-ಖಛ-ಯಹಛಬತಥಧಣಂ ಷ-ಷಹ್ೂೀಥಮಂ ಷ-ವಿಪತಧ್ೀಧದರ-ಶ್ಹಣಯಮ್ | 
ದಮಣೀ-ಫಮಂ ನೃತತಲ-ಙಔಯಬಕ್ಷಿಣ್ೂೀತ್ ನಶ್ತ್ೀಶತ-ಙಔಯ-ಔೃಣ-ವಿಔಯಬಾಃ ನಯಫತಾಃ ||33|| 

ಅತ ಬಹಭವಮಹ ಸತಣಸಂ ನಯವಿಶಟಮಹ ಷಹಿಣಾಃ ಷಹ್ೂೀಥಮ-ನನಮಷುಯ್ೈಮ | 
ಅಭಭಹನಮ ಧಹಬ ಚಿಮಮಿಶಟ-ಥಾಃ ಷತಹಂ ನಛ-ಬೂಲ-ಮೂನ-ನಮಮೈಔಮಮೀಯಿವಹನ್ ||34|| 

ಬಹಿ-ದಹಷ-ನೂಛಮ-ಙಮಣ್ೂೀ ದವಜಹಫೂದ್ ವಿದತಹತ್ ಷ ವಿಶತಣ-ಭವಸ್್ೂೀಬಲ್ಹಣಭಧಾಃ| 
ಇಸ ಯೀ ಥಧ್ೀ ಛಖತ ಹನ-ಶ್ಹಧುಯೀ ಪಸತಧಹಬಹ್ೀತಬತ-ದೀನು-ಗ್ೂೀ-ಸಾತಮ್ ||35|| 

ಷತ-ಣಪ್ೀ-ಮತಚ್ೀಮಭಬಹನ-ಔಥವಭಹತ್ ಧಧತ ಬಧವಿೀ-ಣಧಭತಹಬತ್ೀಯಿವಹನ್ | 
ಷಬಯೀಧ ಫೂರ-ನಛ-ಫ಼ು-ನೂರತಹನ್ ಷಬಜಿೀಛಧತ್ ಷತ-ಬಧಷಾಃ ಷ ದ್ೀ-ಯಹಟ್ ||36|| 
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ಷತ-ಪೃಸತ್-ನಯೀದಮ-ಮಿತಾಃಭ-ನಯ-ಷಂಸತ-ನಯಔಟೀ-ಫತ್-ನಮಬ-ಮಧನಹಔೃತಾಃ| 
ಅಷತಯಹಹಿತಹಂ ಮ-ವಿಲ್ಹಸನೀ ಣಧತಾಃ ನಯಥದಹಬತಶಮ ಷತ-ಯಹವಯೀ ಷತಧಹಮ್ ||37|| 

ಷತ-ಛನಹಭ ಥಣು-ನಣ ಆಣಭ-ವತದಧ-ಥಾಃ ಷತ-ಔತಭಹಮ-ಮೂನಮಫದ್ೀಶ ಶ್ಹವವಣಾಃ | 
ಅಧಷೂಭಮಹ ವತಚಿ-ಬನೀಶಮಹ ದೃಣಾಃ ನಮಭಹಥಯ್ೀಢ ಬತನ-ನನಘಗವೀಡಮಹ ||38|| 

ಥಯಿಣಾಃ ಷತಹಬೃಶಫ ಏಶ ಫೂ-ದಯ್ೂೀ ನನಮತಥವಸನ್ ನಮಬ-ಸಂಷ-ಲವಢಮ್ | 
ಮಸಮದ್-ಲವ-ಣಬ-ನವ-ಶ್್ೃೀಫಧಂ ನಮ-ಣಣವ-ಲಿನನು-ಷಧಕಹದ-ನದಣಾಃ ||39|| 

ಉಥಹದ ದಬವ-ಣಧಯೀ ಸಮಭಂ ಸರಾಃ ಧಮ-ದ್ೀ-ಸ್್ೂೀಥಮ ಉದಹಮ-ವಿಔಯಬಾಃ | 
ಅ ಔೃಶಣ ಇತಬಹಿತ್ೂೀ ಬತದ್ೀ ಷತಹಂ ಷವಭಮೀ ಭಷಮ ಷಸಜ್ೂೀ ಮಜಹಭತ್ ||40|| 

ನಮಭಹಣಭನ್ೀ ಷಣಣಮೀಔ-ಮೂಣ್ೀ ಥವ-ಮೂಣ್ೀ-ವಣ-ಷಸಷಯ-ಮೂಣ್ೀ | 
ಅವಿಕಹರಣ್ೀ ಷತಪಞಬಧಧು-ಮೂಣ್ೀ ಷತಕ-ಚಿಣ-ಷಬಷು-ಣಧವ್ೀ ಧಮೀ ಧಬಾಃ||41|| 

ಇತ ಚಿಧುಭಧನವಿಮಳಹಧುಯ್ೂೀ ಸರಂ ನಯಢನಹಬ ಷ-ನಯಢಭಭಹಥೃತ್ೂೀಬತನಹ| 
ಅಜಿತಧ ನಮಷಮ-ಷಬಹಜಿತಧ ಷ ತಧ ನಔಷ್ಹ ನಷ್ಟೀಥತ ನನಯ್ೂೀನವ್ೀಶ್ನಧ ||42|| 

ವಿವಿಧಹ ವಿಧಹಭ ಼ಲ ಣಣಯ ಷಘಕಥಹಾಃ ಥಧಂ ಬತನೀಧದರ-ಣಧಭಷಮ ಷತಧದಮಮ್ | 
ಅಲ್್ೂೀಔಮ ಲ್್ೂೀಔ-ನತಯಹಧಣಂ ಬಹಹ-ಷತಕ-ತೀತವಭಹಸ ಮಸಸ ಷಭ ಗಹಮಿಭಹಮ್ ||43|| 

ವೃಢತ ದ್ೀ-ಕಹಭವಬ-ಧಹಭವ ಧ್ೈಭವದ್ ಭಥತದೀಭವಭಹಢಮಿಥಭಹಭವ-ಷಬಭಣಮ್ | 
ಫವಿತಹಧಮ-ಥತಶಕಮ-ಣಮಂ ವಿಧಹಭ ಣತ್ ಣಮತಢಂ ಣವಹ-ಣಮಢಂ ಬಹಹ-ಲಮ್ ||44|| 

ಅ-ಧಹಭ ಷೂಣಯ-ಸೃಥಭಂ ಷಣಂ ಯಭಂ ನಯ-ವಿಧಹಭ ಬಹಶಮಬದತನಹ ನಜ್ೀಙಾಮಹ | 
ಅನಯ್ೈಾಃ ವತಯತ-ಷೃತ-ನಜಹತವ-ಥೂಶಕ್ೈಾಃ ಷತಣಯಹಂ ತಯ್ೂೀಫತ ಷಂವಿದಹಸತಹ ||45|| 

ಅನ-ನ್ೀತಮೀಧಬಧಭಂ ಔೃಣಂ ಽಲ್್ೈಾಃ ನಯತ-ನ್ೀಣತಭಹಣಭ-ಛಧತಹಂ ವತಬಹಂ ಖತಮ್ | 
ಔತಮತ ಷೂಣಯ-ಬಹಶಮಬವಿಲಮಿಫಣಂ ಯಜ್ೀಾಃ ಷತ-ಬತ್ೀಧ ಯೀಛಭ ಔವ್ೀ ವತಯತ-ಷೃತೀಾಃ||46|| 

ಅಮಿತಹಂ ಮಿತಹಬ ಾಮಂ ಛಖದ್-ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಇತ ತಹಂ ನವಬಮವಿಮಳ್ೀಣಯಹಧುಮಾಃ | 
ಥತಹಂ ಮಷುಬಥತ್ ಣದಹ ಣಯೀಾಃ ವಿಮಹಹವಬಾಃ ಕಲತ ಙಯಹಙಯ್ೀವಯೀಾಃ ||47|| 

ಫತ್ೂೀರಣಾಃ ಷಣಣ-ಸ್್ೀನಹಬೃತ್ೀ ಬಬ ಬಘತಕಿಬಷತು ಫಖಧನಧತ-ಖಯಸಾಃ | 
ಧ ಲಬ್ೀಭ ಲಲಫ-ಣಮೀಥೃವಂ ಷತಕಂ ಛಖತಹಂ ಣಯಯೀ ಛಖದ್ೀಔ-ಬಘಕಳಮ್ ||48|| 
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ಔಲಿ-ಕಹಲ-ಕಹಲಿಣ-ಖತಣ್ೀ ದಯಹ-ಣಳ್ೀ ಷತ-ಛನ್ೂೀ ಧ ಧೂಧಬದತನಹಸು ಯೀಖಮ-ಧೀಾಃ | 
ನಮ-ಣಣವ ಢವಧಬಯೀಖಮತಹ-ತ್ೀ ಧಧತ ಸಮ-ದಹಧಮಿ ನಧದಾತ್ೀ ವತನ್ೀ ||49|| 

ಇತ ಣಂ ಪತಯವಹಢಬಭಬಪಯವಿೀದ್ ವಿಫತಾಃ ಫತವಿ ಷನು ಸ್ಧಬಮನನಮತಷ್ಹ ಖತಣ್ೂೀಚಿತಹಾಃ | 
ವಿ-ಬಲ್ಹನ್ ಬಣೀನ ಖತಣ್ೂೀಜಿಿತಹನಭಹನ್ ಥಭಮಹ ವಿ-ಶ್್ೃೀದಭ ವಿವತಥಧ-ಗ್ೂೀ-ಖಣ್ೈಾಃ||50|| 

ಣ ಼ೀತವಯಹತಬವತ-ಭಹಣಯಭಹಧಯೀದ್ ಅವತಬಹನ್ ನಯಬಹಔಮ-ವಿಬ್ೀ ಕಧಶ್ಕಹನ್ | 
ಔಬಲ್ಹ-ಔಮನ ವತಬಹನ್ ನಯಫ್ೂೀದಯೀತ್ ನಮಭಹಶಮಹ ಬಬ ವಿಶ್್ೀಶತ್ೂೀನವಮ್ ||51|| 

ಇತ ಸ್ಹ ಬಹಿೀ-ದಮ-ಬತಖಹದ್ ವಿನಾಃಷೃತಹ ಛಖತಹಂ ಷತಖಹಭ ವಿವದಹ ಷಮಷವತೀ | 
ದವಛ-ಯಹಛ-ಗ್ೂೀ-ವಿಶಭತಹತ-ನೂರಣಂ ನಯ-ವಿವ್ೀವ ಬದವ-ನೃತತ-ಪತದಧ-ವಹರಧಮ್ ||52|| 

ಬಣಮಿಣಮವ್ೀಣಮ ಬಹಿಣಂ ಬಸತ್ೂೀಾಃ ಅಭಧಹಭ ಫಹಡಮಿತ ಧೀಮ-ಬತಾಃ | 
ಅಧಯೀನವಯೀಖಬಧಯ್ೂೀಣವಹನ್ ಷವ-ಶ್ಮಷಮಧಧಮ-ಷತಸಧಂ ನಯಢವಹನ್ ||53|| 

ಆಭಹನಮಹಷರಭ ಇ ಣಣವ-ಬ್ೂೀದಕಹಸ್್ುೀ ಹನ-ಿನಷರಭ ಇ ಹಕಹಾಃ ನಯಜಹನಹಮ್| 
ಲ್್ೂೀಕಹ ವಹ ಷಔಲ-ಫೃಣಷರಯೀಣಯ ಯ್ೀಛತಾಃ ಸ್ಹಧಧದ ಬತನ-ಷತಣ-ದಬವ-ಷೂಧತ-ಬಧಹವಾಃ |||54|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಅಶಟಬಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ:ಬಫಣತು 
ಚ್ೂೀಥಭಧುಬತ ಖಧತುಭಹಥಯಹತ್ ಣಣಯ ದಬವ-ಛಬಛಂ ನಯಢಬಮ ಷಾಃ | 

ಸ್ಧಕಮ-ತೀತವ-ಔವಿ-ಲ್್ೂೀಔ-ನಹಭಕ್ೂೀ ವ್ೀಥ-ನಹಭಔ-ನನಮಷುಯ್ೂೀ ಭಮಧ ||01|| 

ಆವಯಭಹಧುಮಬವಹನಮ ಔೃಶಣಣಾಃ ಶ್ಹಯಮಮೀಶ ಷಔಲಂ ಙ ವತವತಯವಹನ್| 
ಚಿಣು-ೃತುಬಧತ-ೃತು-ಭಹನ್ ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಸ್ಹದವವ್ೀಣಮ ಖಬನ್ೂೀಧತಭಖ್ೂೀಫತ್ ||02|| 

ಬಧದ-ಹಹಷ-ಬೃಥತ-ಷತಧದಯಹಧಧಮ್ ಧದನೀಭಬಫತ-ಧದಾ ಷತ್-ನತಮ್ | 
ಹಯಶ-ಭಧಲಿ-ಬಣಮಫಮಧತಶಮಹ ಣಷಮ ತಹಥಖಬಧಭಹಹ-ಬತಾಃ ||03|| 

ಣಷಮಲಲಫ-ಣಭಹಷ ವಹಷ-ಫೂಾಃ ಭಹಧಸ್ಹತ್ ನೃತತಲ-ಭಹಧಷಷಮ ನ್ೂೀ | 
ನಹಣಮಛತ್ ವಢಬ ಸಮಸ್ಹವಿಥಂ ನ್ೈಶ ನಹತ-ವಿಮಹಿೀ ಣತ್ೂೀಪತ್ ||04|| 

ವಿೀಮ-ಥೃಷ್ಟಟ-ಔೃಣ-ಸಂಸ-ವಿಫಯಬಾಃ ಶ್ಹಧು-ಥೃಷ್ಟಟ-ಔೃಣ-ಶ್ಹಧು-ಷಬಭಥಾಃ | 
ಣಣಯ-ಣಣಯ ನಥ ನತಮ-ವಿಫಯಬಾಃ ನವತಹಥ-ಣತಹಮ-ಷವ-ಧೀಾಃ ||05|| 

ವಹಧಯ್ೀಧದರ ಇ ತೀಢವ-ವಹರಧಾಃ ವಹಷತದ್ೀ ಇ ಮಣನ-ಯಹಛವಹನ್ | 
ಭೀಬಸ್್ೀಧ ಇ ಷೂಧ-ಭವ-ಸೃತ್ ನೃತುಂ ಷವ-ಛಧಭಹನನಹ ಷಾಃ ||06|| 

ಅಾನವಬವ-ಬತಕ-ನಝಚಷ್್ೈಥವವಿಜ್ೈಾಃ ಅಧನಭಹಸೃಣಬಲಂ ನೃತಕ್ ಷಬಮ್ | 
ಔೃಣುನಭಹಥಥಭಮಿಣಮವಿಷಭಭಾಃ ಔೃಣುಬಣತುಬಲಮೀಶ ಹಿ ವಯೀ ||07|| 

ವಹಮಷದ್ೀ-ಸೃಥಮಹತ-ಲಲಫಂ ವಹಷತದ್ೀಬಖಢಭಮ-ಷದ್-ಖತಢಮ್ | 
ಸ್ಹದಭಣ ಷಔಲ-ದ್ೂೀಶ-ಜಿವಣಂ ಸಹಧ-ಫ಼ು-ಥಬಧಧು-ಸ್ಧಕಮ-ಥಮ್ ||08|| 

ಉಔುಬತಔುಬಭಧ್ೀಭಬತಣುಬಂ ವ್ೀಥ-ವಹಔಮಬಧತ-ವಹಥಭಧಭಸತಾಃ| 
ಮಝ್ಭತ್ ಷೃತ-ಚ್ೂೀಭಮಝ್ಸ್ಹ ಣಷಮ ಚಹತವ-ಬತ-ಭತಔು-ಭತ಼ುಬತ್||09|| 

ಫಹಲ-ಷಘಘಬ ಬ್ೂೀಥಭದ್ ಫೃವಂ ಥತನವರೀನ-ಙಧಂ ಙ ನಣತಿ್ೈಾಃ 
ಅನಯಮೀಭ-ಸೃಥಭಂ ನಯಸ್ಹಥತ್ ಸ್ಧಬಮ-ಕಹನು ಙ ವಿನವ-ಭೀಶಢಮ್ ||10|| 

ಅಷು-ಥೂಶಢಬಧದಾ-ಬಹಶಢಂ ಲಕ್ಷಿಣಂ ಷಔಲ-ಲವಣ್ೈಾಃ ಷಬಮ್ | 
ಭಹಧನೀಭಬ ನಹ಼-ನಹಭಕ್ೈಾಃ ಮೂನಬಧಮದ ದಧಮಭಹಣಭಧಾಃ ||11|| 

ಏಔ-ವಿಂವತ-ಔತ-ಬಹಶಮ-ಥೂಶಔಂ ಪಯಸಭ-ಷೂಣಯ-ಖಢ-ಬಹಶಮಬಥತಬಣಮ್ | 
ಅನಮಥೂಶಮಬಣನ್ೂೀಥಧಧು-ಧೀಾಃ ಫೂಣ-ಬಹಧ-ಫದಹಣಭಭಾಃ ಔವಚಿತ್ ||12|| 
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ಗಹಘಗ-ಬಘಗಳ-ಣಮಘಗ-ಫಘಗ-ಥ-ಹಯಧು-ಷತ-ಶ್ಯ-ಸರ-ವ್ೀವಭ-ಔೃತ್-ಷಬಾಃ| 
ಭದ್-ಖತ್ೈಔ-ಣಬ-ಢವ-ಲ್್ೀಕಔಾಃ ಷಣಮ-ತೀತವ ಇಸ ಬಹಶಮಭಹಲಿಕತ್||13|| 

ಣಣಯ ದ್ೀಬಭಧದಾ ಮಹಣವಹನ್ ಸ್ಹವಮಿನ್ೂೀ ಙಧ-ಗಧಮವಹದ್ ಥತಯಣಮ್ | 
ಸ್ಹಧತ-ಗ್ೂೀ-ವಿವಿದ-ಫೂಮತೀಣಮ ಗ್ೂೀ-ದಹರೀ-ಣಞಬಗಹಣಲ್್ೀವ-ಧೀಾಃ ||14|| 

ಹಯಶ-ವಿಣುಬಭಭಹನನುಭಹಖತ್ೈಾಃ ನಢತಿ್ೈದವವ-ಧ-ಶ್ಹಽಭಾಃ ವತಯತೀಾಃ | 
ನಯಷತುತಹ ಅಫಥದಧ ನರೀವಕ್ೈಾಃ ಶಟ್ ಙ ಣಣಯ ಷಬಮಹಧಕಢಿಭತ್ ||15|| 

ತ್ೀ ನೃತಕ್-ನೃತಖಬತಂ ಷವ-ಶ್ಹಕಮಹ ಥವವನ್ೀಧ ಙ ನರೀವಾ ನಜಿವತಹಾಃ | 
ಷವವಿತ್ ಣವಬಸ ಬತಕಮಣಾಃ ಔವ್ೀ ನಹಸು ತ್ೀ ಷಥೃವ ಇಣಮಥಹಪತಯನ್ ||16|| 

ಭಷರಯಿೀ-ಷಔಲ-ನವ-ಶ್ವಔಾಃ ಣಣಯ ಷಂಷದ ರಶಟ-ಷಬಭಣಾಃ| 
ಶ್್ೃೀಫನ್ೂೀನ-ನಥ-ಫಞಟ-ನಹಬಔಾಃ ನೂಢವ-ಷಘಖಾಬಧಬಧತಭಸತಬತವದಹ ||17|| 

ಭಷತು ತಹ಼ವಔ-ಶ್ಖಹ-ಬಣಾಃ ಷತಧೀಾಃ ಣವಭಹಧ-ಷಬಭನ್ ನಯಹಔಯ್ೂೀತ್ | 
ವ್ೀಥ-ಬಹಮಣ-ನನಯಹಢ-ನಷ್ಟಾತ್ೂೀ ಬಹಶಮಮೀಣಥವೃಣ್ೂೀತ್ ಷ ಬದವಣಾಃ ||18|| 

ನಹನಯ್ೀಶತ ಮತಭಹ-ಭಮಧ ಔವಚಿದ್ ಬಹಶಮಬಥತಬಣಮಿಥಂ ಷ ವತವತಯವಹನ್ | 
ನಹಮವಿಧದ-ಬಔಮಧದಭಹನುವಹನ್ ಅಙಾ-ಙಾ ಇ ವಹಝಚತೀಣಮತ್ ||19|| 

ಣಣಯ-ಣಣಯ ಷ ಷಬಹಷತ ಬಹಷತಯ್ೂೀ ಧನದ-ತೀತವ-ಷಬಯೀಔು-ಭತ಼ುಭಾಃ | 
ವಹದನ್ೂೀ ವಿವಔಲಭಮ ತಹ ಷಭಹ-ಔಯಬಮ ವಹಙಬತಚಿತಹಬತದಹಸಮತ್ ||20|| 

ಙೂಢವ-ಔೃಥ ವಿವಿದ-ವಘಖ-ಙೂಢವಔಾಃ ಙೂಢವನಹಭ ಪಸತಧಹನಮಷಔತನನ್ | 
ಅಣಮಛದ್ ವಿಲ-ಧೀಾಃ ನಯಥಕ್ಷಿಣಹ-ಣವ-ವಹರ-ಛಬಧಗವಬನಮಹ್ೂೀ ||21|| 

ಅನಯಮೀಭ-ಬತ-ಶ್ಹಷರಮಿೀಥೃವಂ ಭಷುವಛಣತಮನಧಣಂ ಷತ-ಥತಲವಫಮ್ | 
ಣಷಮ ಣತಲಮ-ಬತಯ್ೀಶ ಥತಛವನ್ೂೀ ನಹತವಹಷಮ ಷಥೃಶ್್ೃೀಸು ನೀಙ-ಧೀಾಃ ||22|| 

ಕ್ೂೀ ಣಂ ಖತಢ-ವಿಶ್್ೀಶ-ವಿಙಚ ವಿ-಼ಯೀಭ ಫೂರ-ದಧಭಹನ ನೂಮತಶಾಃ | 
ಧ ಸಮಧಗವ-ಖತಢ-ಬೂಲಮಭಹನಮತ್ೀ ಬಹಖಮ-ದ್ೈಮಿಸ ಯೀಖಮತಹಧತಖಮ್ ||23|| 

ಮಔುಬತಧನತಮಿತ್ೂೀನಮಭಂ ಛಧಾಃ ಣಷಮಭಧನ ಲಫತ್ೀಽಲಂ ಲಮ್ | 
ಷೂಔು-ಭಹಧಷಣಮಹ ಣತ್ೂೀ ಯಜ್ೀತ್ ಣಷಮ ಸಧು ನನಮತವಷಮ ಣತಲಮತಹಮ್ ||24|| 
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಼ಯೀಣವಹನ್ ಧಮ-ನತಬವಹಹ-ಥಮಂ ಸ್ಹಥಮಂ ನನಧಮತದಹಮ-ಚ್ೀಷ್ಟಟಣಾಃ | 
ಅಙವಭನ್ ಷಣಣಭಹನ ಷಬದ್ೂೀ ಮಹ ಧ ತಹ ಙಧ-ಚಿಣು-ಗ್ೂೀಙಯಹಾಃ ||25|| 

ಶ್ಹಷರ-ಔಲಔ-ಣಯ್ೂೀಮಬತಶಮ ಔಾಃ ಹಯನನನಮಹತ್ ಷಔಲಬನಮಹ್ೂೀ ಲಮ್ | 
ಭಷುಬತಣುಬ-ಖತಢಂ ವಿಠಬಫಯೀಥ ಇಣತಮದೀಭವ ಷ ಛಧನಹಮಝ್ಭತ್ ||26|| 

ನ್ೀಥೃಶ್್ೈಾಃ ಔವಿಭೀರ ಕ್ೀಲಂ ಸಧು ನೂಛಮ-ಙಮಣ್ೂೀಫಮನೂಛಮಣ | 
ವವ-ವಔಯ-ಖತಮತ-ನೂವ-ದ್ೈತ್ೈಾಃ ಅನಮಲಂ ಷತ-ಷಬಯೀದ್-ಖಮೀಣುವ್ೀ ||27|| 

ನಬನ-ಫೂರ ಷತೀಾಃ ನಯಜಹ ಯಛನ್  ವಹರ-ಥತಣವಮವನ್ೈಮನೂರ ಷಾಃ | 
ಹಯಛಮ-ತಹನ-ಸಮ-ಥವವನಹಬತಫನಹ ಣತಘಗ-ದ್ೀವಮಿ ಥತಛವಧಂ ಣತ ನ್ೂೀ ||28|| 

ಔಬವಭಾಃ ಷಔಧ-ಲ್್ೂೀಔ-ಕಧಣತಕ್ೈಾಃ ಭಹನಣಾಃ ನಥ ಛನ್ೈಾಃ ಷಭಹಖಣಾಃ | 
ಷಧನನಹಬ ಶ್-ನಹಬ-಼ೀಣವಧಂ ಯಹಛತಹಷಧ-ನನಯ್ೀ ವಿಯಹಜಿಣಮ್ ||29|| 

ಅಙತಮಣ-ನಯಬತಮಙತಮಣ-ಯಭಂ ಣಂ ಥವ-ನಯಬತಭಹಖಣಂ ಣದಹ| 
ಧದಭಹಧಬಲ್್ೂೀಔಮ ಮಹಂ ಬತಥಂ ಹಯನುವಹಂಷುಥಧಧವ ವಿಥಮತ್ೀ ||30|| 

ಯೀತಭಹಭವ-ಭತಮತಣುಭಹಂ ನನಯಹ ್ಯೀಷ್ಟತಹನಯತಬ-ಬಹಶಮ-ಥೃಗ್ ಭಮಧ | 
ಅನಮತ್ೂೀತ-ವಭನೀಂ ವತಚಿ-ಸಭಣಂ ಣಂ ವಿಲ್್ೂೀಔಮ ಷತ-ಚಿಯಹದ್ ದಥೃವಣಮ್ ||31|| 

ನೂಢವ-ಥೃಷ್ಟಟ-ಛಲ-ಧ್ೀಖೃವಹಿೀಣವಹನ್ ಬಹಶಮ-ಷಶಬಬೃಣಂ ಷತಖಹಸಮ್ | 
ಚಿಣಯಮೀಶ ಭತಯಹಡ್-ನಹನ್ೂೀ ಗಹಯಸಭಂವಚ ಬಧತಜಹನ್ ಬತಮೀಙ ನ್ೂೀ ||32|| 

ಸ್ಹಧತನೀತಮತ ನೀತಭಹಧಭಂ ಬಹಶಮ-ಷದ್-ಖತಢ-ಖತಭಹಧಢವಭತ್ | 
ಶ್್ೃೀಫನಹಭ ಖತಮವ್ೀ ಷವಬಹಣಾಃ ಕಹಲಣಾಃ ಔತಬಣ-ಲಿೀಧ-ಪತಥಧಯೀ ||33|| 

ಉ಼ುಭಷುಬಷಔೃತ್ ಷತ-ಭತ಼ುಭಾಃ ಬ್ೂೀಥಭನ್ ಪಸಳ-ಧೀಾಃ ನಯಷಘಗಣಾಃ | 
ಸ್್ಾೀಭಸ್್ೂೀ ಭಶಾವಹಷಮ ಸೃದ್-ಖಣಂ ಬೂಲ-ದ್ೂೀಶಬಮತಚ್ೀಮಚಿಧುಭತ್ ||34|| 

ಥವ-ನವ-ವಿಸೃತ್ೀಧ ತಹಠಭನ್ ಭೀಶಭನ್ ಷಬಧಔ-ಷವಮ-ಶ್ಯೀಮಹ | 
ಸಂಷ-ಯಹಟ್ ಔಲಿಬಲಂ ನಯಹಔಯ್ೂೀದ್ ಏಔ-ಥೃಷ್ಟಟಮಿ ಭಹಧಸ್ಹದ್ ಖತಯ್ೂೀಾಃ ||35|| 

ನಶಕಳಘಕಮಿ ಙಧದರ-ಬಢಿಲಂ ನನಢಿರೀಔಮಿ ನನಲಲತಹಂ ಖಣಮ್ | 
ವಹರ ಶ್ಹಮಥಮಿ ನಯಸ್ಹಥತ್ ಚಿಣುಬಙತಮಣ-ಬತ್ೀಫೃವಶಂ ಪಬಧ ||36|| 
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ಆ-ಧಧಧದ ಷ ಹಿ ಬದವ-ಶ್ಹಷರಭಹ-ಔಢವಭನ್ ಔತ-ಷಬಮಹಖಯಹಿೀ ನನಯಹ| 
ಮೀಸ-ೀಣ-ಲಣ್ೂೀಥಕ್ೂೀ ಬತಸತಾಃ ಹಯಕ್ ಹಷತಮಬೃಣಂ ಪನನ ||37|| 

ವಿಷೃತಹಧುಮ-ವಿಭದ್-ನದಧ-ಭತೀ ಅಷಮತಹಂ ಷ-ಷಬಮಹ-ನಯಕಹವನಹತ್ | 
ತಧ ಭಥಹ ವಿದತಮವಿೀ ಅಹ್ೂೀ ಅಹ್ೂೀ-ಯಹಣಯಬನನಮಮತ-ಣಮೀ ಧೃ-ಮೀಸಔಮ್ ||38|| 

ಷಛ್ನಹನ್ ಷಸ ಬಹಹಥಯ್ೀಢ ಧೃನ್ ಹನಹಂ ನಯಔೃತತ್ೂೀನಯಮಹಔೃತ|  
ದಹಮತಣಹಗ-ಖಢ-ದಹಮಢಂ ಷಭ ಷ ಗಹಯಸಭಣಮ ಷತಥವವಧ-ಥವಭಮ್ ||39|| 

ಧಧವಧಧಮ-ವಮಣಹಣಭನಹಮ್ ಷತಹಂ ಸದಧ-ವಿಗನ-ಬತಕ-ದ್ೂೀಶ-ಬ್ೀಶಛಮ್ | 
ಐಙಾಥಙಾಲ-ಥಯೀಥಮಹಥಭಂ ಮೂನಮ-ೀಟ-ನನಮ-ಖಾಃ ಔದಹಙಧ ಶಶ40|| 

ಗ್ೂೀಕಹ-ನಯಢಯಿಧಾಃ ಶ್ಯಭಾಃ ನತ್ೀಾಃ ಆಔೃತಂ ಥವಬತಾಃ ಶ್ಲ್ಹಬಯಿೀಮ್ | 
ಶ್ಶಮಕ್ೈಸರ-ಙಣತಯ್ೈಛವಲ್ಹವಯೀ ಶ್್ೃೀದಭನನಸ ಣತ್ೂೀ ಮಗಹಸಭತ್ ||41|| 

ಷವವನಹದ್ ಫಖತ್ೂೀತ-ಹನಹತ್ ಷನನಧಹಧ-ನಥತಹಂ ಖಣಂ ಸಯ್ೀಾಃ| 
ತಯಂವಥತಥಮಣ-ಧಯ್ೈಾಃ ಷತ-ಥತದವಯಹಂ ಲಿೀಲಮಹಧಭದಭಹಬಸ್ಧ ಬಟಮ್ ||42|| 

ಬಧದ-ಹಹಷ-ಬೃಥತ-ಷತಧದಯಹಧಧಮ್ ಧಧದ-ಧಧದಧಬತೀನದರಮಹಔೃತಮ್ | 
ಷತಧದಮಂ ಷ ಇಸ ಷಧನಾಧಹನಭದ್ ಧದಾಭಹಔೃತ-ವತಚಿ-ನಯತಶಾಮಹ ||43|| 

ಭಹನನ್ೂೀ ಹಿ ಶ್ೀಙಕಹಮ ಯೀ ದ್ೈಣ-ನಯತಫಮಹಣಭಧಾಃ ಕಲ | 
ಮಹಭಛೂಔ-ಖತಢಭಹಣಭಧಾಃ ಷಭಮನ್ ಯೀ ಛಯಹಟಧ-ಗ್ೂೀಣಯ ಉಙಮತ್ೀ ||44|| 

ಆಣಭಧಾಃ ನಯಭಣಬ-ಔಮತ್ೂೀಮಬತಂ ಹನ-ನೂಮತಶಬವ್ೀಣಮ ಿಣಔಮ್ | 
ಣಂ ನಮಷಮ ಛಧಬನಮಥಹಹಿಣಂ ಷವ-ಫ-ದಮ-ಷಬತವ-ನೂವಔಮ್ ||45|| 

ವಿವವ-ವಿಷಭಭ-ಔಮಾಃ ಷವ-ತ್ೀಛಸ್ಹ ಧದಾಭಹಧ-ಙಮಢಾಃ ನನಧಛವನ್ೈಾಃ| 
ಚಿಣಯ-ದಖ-ವಿಛಭ-಼ೀಣಮವ-಼ೀತವಭಹನ್ ಮೀಥಭಧನಧತದಧಂ ನಜಹಾಃ ನಯಜಹಾಃ ||46|| 

ವಹಷತದ್ೀ-ಥಯಿತ್ೂೀ ಬಹಿಶಾ-ಧೀಾಃ ವಹಷತದ್ೀಬತ ಷದವಮಹಛಭತ್| 
ದಬವ-ಷೂಧತಮಿ ಧಹಮಿವಔಂ ನನಯಹ ಭೀಬ-ಬೂತವಮಭಮೀ ಫೂ-ಷತಮಮ್ ||47|| 

ಮಹಛಮಮಹ ಷಬತಚಿತಹಧತ-ವಹಔಮಯೀ ಷ-ನಯಖಮವ-ವಿಫವ್ೈಮಫ-ಶಟವ್ೈಾಃ | 
ವಿವವ-ವ್ೀಣತುಮಧತಜ್ೂೀಣಯ ಹ್ೂೀಣೃತಹಂ ಹಯನಮದ್ೈಣ-ಣತೀಮತ್ೂೀಶಭತ್ ||48|| 
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ಷ ನಯಭತಛಮ ನಶ್ತಹ ನಶ್ಹಣ-ಧೀಾಃ ವ್ೈವವ-ದ್ೀ-ಮ-ವಷರ-ಷಧುತೀಾಃ | 
ಯಹವಸ್ಹಷತಮ-ನಯಹಷ-ಔೃತ್ ಷತಯಹನ್ ವಿೀಮ-ಭವ ಇ ಫಖಭಹನಭತ್ ||49|| 

ವಹಭತನಹ ತಯಮ ನೂವ-ಹಯಿನಹ ಷವ-ದ್ೈಣ-ಜಿತಹ ಣಮಸವನಹ| 
ಯೀನಯ್ೂೀವ-ನನಷ್ಹನಮ್ೀಕ್ಷಿಣಾಃ ಕ್ೂೀಣಯ ಢವಭತ ಣಂ ಬಹಹಔಯಣತಮ್ ||50|| 

ಪಯಸಭ-ವ್ೀಥಧ-ನವಿಶಟ-ಚ್ೀಣಸ್ಹಂ ಔಬವ ಣಣಯ ಔಮಣಹಧುಮಂ ಫವ್ೀತ್| 
ಸಹನಭನನತ ನಯಹಣಭ-ವ್ೀಥಔಾಃ ಔಬವ ದಬವಬ ಷ ಸಮಚಿೀಔಮತ್ ||51|| 

ಮಹನ-ಮಹನ ಙರತಹನ ಮಹನ-ಮಹ-ನೀರತಹನ ಭ ಬನ್ೂೀ-ಸಯಹಢಮಹ್ೂೀ | 
ತಹನ-ತಹನ ಭ ವಿತಹನ-ಚ್ೀಣಸ್್ೀ ವಿವವ-ವಿಷಭಭ-ಔಯಹಣ ಬಹನು ಹಿ ||52|| 

ಷಮಷವತೀೃವತು-ಔರೀಾಃ ವರೀರಣಹಂ ಅತೀಣಮ ಪಹಿವೀಾಃ ಷಬತೀಣ-ಗ್ೂೀಣಯಔಾಃ | 
ನನಯ್ೀ ಔೃಶಣ-ನಯಭಭಹನಥವಯಬಂ ನೃತತ-ನಯಫ್ೂೀದಾಃ ನನಧಮತಣುಭಹವಯಬಮ್ ||53|| 

ಷಸಬ್ೂೀಖಬಧಧಮ-ಲಫಮಬಸ್್ಲ ಸಧತಬಥೂಯನ-ತ್ೀ ಥದಧ ನನಯಹ ಹಿ| 
ಅಧವ್ೀವಾನಮಂ ಷವಭೀಶಟ-ಔತ್ಯೀವ ನಯತ-ದಹಣತ ಸರಯ್ೈದಮತ್ ಣಮೀ ||54|| 

ನಯಢಬಮ ಖತಮತಭಹಥಯಹಥತ ನಯೀಖತ್ೂೀ ಯೀಖಮಣಾಃ 
ಷ ಣಷಮ ಛಖತಹಂ ಹಿಣಂ ಥದಲ್್ೂೀ ಖಣ ಸ್ಹಧತಖಾಃ| 
ಬಹಿಶಾ-ಸೃಥಯೀ ಬಹಹ-ಬಹಿಬ-ಸಧತಧಯಹಧಧದತ್ೂೀ 
ನಜ್ೈಮಭ-ಖತ್ೂೀಧಬದ್ ಮಛಣ ೀಟ-ವಹಷಂ ಸರಮ್ ||55|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಧಬಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ:ಸಣತು 
ಷನದ ಷಬಷತಕಮತಣ ಫೃಶಂ ಭಹದ-ಖತಢ-ಸ್ಹದಕ್ೂೀತ ಬದವ-ಮವಿಾಃ| 

ಫೃಖತ-ಔತಲ-ತಲಔ-ಸ್ಹಾಧಂ ತಹನ-ಔಮಾಃ ಹನ ಹನಹಾನಹಮ್ 01|| 

ಥವಬತ-ಶ್ಶಮಾಃ ಔಶ್ಚಣ ವತಫ-ಛಧತಹಯೈ ಔತಣೂಸಲ-ಧತಹಯೈ | 
ವಿವಿದ-ಷತ-ೃಣುಂ ವಹಔಮಂ ಕಹಮಮಿವೀಚ್ೀ ಷ-ನಹಭಔ-ಷುಔಮ್ ||02|| 

ಫತವಹನಹಥತಬಣ-ಬದವ-ಚ್ೀಷ್ಟಟಣಂ ಧ ವ್ೀಥಬ ಷತಯಹಭತಷ್ಹ ಭಮ್ | 
ಷಔಲಂ ಕಲತ ಼ಧತು ಼ಞಚಥ-ನಮತ ವತವೃಯಶತ-ಛನಹಭ ಢಮವತ್ೀ ||03|| 

ಔವಚಿದೀವವಮ-ದ್ೀಮೀಶ ಫೂನಂ  
ಕಧಧಂ ಹಧಾ-ಛಧಂ ವಿಧಹನಭಧುಮ್ | 

ಷವಬ ನಯತ-ಚ್ೂೀಥಭಧುಬೂಚ್ೀ  
಼ಯಭಮಹ ನ್ೂೀಔತವಲ್ಹನ್ ನಯಫ್ೂೀದಯೀತ ||04|| 

ನಯಕಹಮಂ ನಯಔಟಹಔಣತವಬ ಆಮಫಮ ವಿಮಯಹಬ ನ್ೂೀ | 
ಬಹಿೀಯೀ-ಬತ-ಭಹಹಹತಹಳದ್ ವ್ೈಶ್್ಮೀಧ ಕಧನ್ ಕಲಾಃ ||05|| 

ನಹನ್ೀನ್ೀನಹನ್ೀನಹನ್ೀನ್ೂೀಧೂನ್ೀಧ ಧಧತ ಧತನಹನಾಃ 
ನಹನಹನಹ ನ್ೀ ಧೂಧಂ ನಹನ್ೀನಹಧೂಧನಹಧತಧನಾಃ ||06|| 

ಭಬಶ್್ೀಶ-ಫ-ನಯಫಾಃ ಷಭಮತಹ ಬಷತಖಹಬಿಧಮ್ೈತ ಧ ಚಿಣಯಮಿಥಮ್ | 
ಬಮತತೀಥೃಶ್ ಬಹನು ಹಿ ಭತ್-ಷುನ್ೀ ಭಬ-ಶ್್ೀಶ-ಫ-ನಯಫಾಃ ಷಭ ಮತಹಾಃ||07|| 

ಷಝಚಮಧನಝಚನೀಭ ಔದಹಚಿದ್ ವಿಫತಾಃ ವಿಶತಣ-ನದಹಮಷುಞಂ ವ್ೈಶಣವಹಗ್ಯೀಷಮಾಃ | 
ಹಯನದಹ್ೈನವಜ್ೈಯ್ೀಶ ಶ್ಷ್್ಮೈೃವಣಾಃ ಣಮಔು-ವಿವವ-ನಲಂ ಶ್ಹಣಯವಹಣಘಕಣಾಃ ||08|| 

ಇಭಹಧ ಷವ-ಷವ-ನೂವಹವವಯಮಹನಹಣಭ-ವಹಕಹಮತ್ ಷ ಲಿೀಧಂ ಥಭಲತಾಃ ಷ ಬೂಲ್ಹವಯಮಹತಹಭ | 
ನಷ್್ೀಥಧೆಧನಹಥೃಣಮ ಚಹಧಧಮ-ಲಙ್ಗಘಾಂ ಣದಹತಹಮಭಭತ್ ತಹಂ ಧದೀಂ ಷಂಷೃತಂ ವಹ ||09|| 

ವಹಮಭಣ-ವಹಮಭಣ ವ್ೈರ-ಷತಸೃದ್ೂೀಬೂನ್ ಭಹಮಭಣ-ಭಹಮಭಣ ಹಮ-ಖಬನಹತ್ ಹಯಕ್ | 
ಆನಣಣ ಆಲನಣ ಇಣಮಥಥತಚ್ೈಾಃ ಷ ಣವಮಔ-ಯಹಛ-ನನಮತಷ್ಹಧತಚಿಣ-ವಹಚಹ ||10|| 

ಧ ಛಡಹ ಛಲ್್ೀ ನಣಣ ಸ್ಹಸಸ್ಹಥಹ್ೂೀ ಧ ಫಭಂ ಹಿ ವೀ ಪಸತಣಮಹಪಹ್ೂೀಛವನಹತ್ | 
ಫತಹಂ ನತಂ ಕ್ಷಿತ-ನತಂ ದಥೃವಾಃ ನಯತ-ಮಹಮೀ ಕ್ೀಧ ಔಲಸಂ ಚಿ಼ೀಶವತ ||11|| 
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ಙಸ್್ೀಣಮನ್ೀಧ ಷ ನಯಹಧ ಧಮಮತಢಥ ಫತಛಗಹನ್ ಧಯ್ೀಧದರ ಇ ಬಧರ-ಪಲ್ಹತ್ | 
ಉಥತಹಮಭತ್ ನರ-ಛಧಂ ಬೃತ-ಭೀ-ಷರಣವಚ ದ್ೀ ಷರಣವಚ ಷಬಮ್ ||12|| 

ನವಿವಕಹಮಙರತ್ೂೀ ನರೀಣಾಃ ಔೂಯಮ ಼ಘಕಮ-ಷಸಷಯ-ಣಯೀಧ | 
ಷ ಯಛಧತನಥಲಷಛ್ಖದೀವಾಃ ಸಂಸಯಹಡ ಷೃಗಹಲ-ಷಬೂಹ್ೀ ||13|| 

ಅನಯಔಬಾ-ನನಶಂ ಷತಯಹಷತಯ್ೈಾಃ ಸಂಸ-ಷಂಸಧಧಮೀಧಬತಧನಣಮ್ | 
ಹಯನುಭಹಣಭ-ಧಖಯಹಧುಔಂ ಧೃನಾಃ ್ಯೀವಾ ಸ್ಧದ-ಶ್ಕಯ್ೀ ಸಾತ್ೂೀಪಯವಿೀತ್ ||14|| 

ರನನ-ಧೃನ-ನಯಣಧ-ನಯತ-ವಘಕಮಹ ನಥಣ-ಹಞಧ-ಔಬವಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ೈಾಃ| 
ಷತ-ಬತಕ ಬ ನನಮಶ್್ೈಾಃ ನನಮತಶ್್ೈಾಃ ಔತಂ ಭಬ-ಫಟ್ೈರ ನಹಸ ವಿಹಿಂಸಣಾಃ ||15|| 

ಆನಲ-ದ್ೀ-ಧದೀ-ಣಮಢಂ ತ್ೀ ಸಧು ಔತಂ ಙ ಚಿ಼ೀಶವಸ ಼ಂ ಣವಮ್ | 
ಣಂ ನಖಥಧುಮಿಣ-ನಯಫೃತೀಸ ಸ್ಹಭಸ ಬಹಹ-ನನಮತಶ್್ೃೀಣುಬ-ದಹಷಾಃ ||16|| 

ಯೀಸ್ಧ ದ್ೀವೀ ವಿವವ-ದೀನಾಃ ನಯದೀನುಾಃ ಔತಬವಾಃ ಷವಂ ಣತ್-ನಯಹಧತ-ಖಯಹ್ೀಢ | 
ಮಹಬಸ್ಹುತ್ ಣೂಢವಭಹಶ್ಹಬತದೀಚಿಣಮ್ ಇತಹಮಥಮಂ ಣದ್-ಬಹಶಮಹ ಚಿಣಯ-ವಹಔಮಮ್ ||17|| 

ಗಹಮಿಬೀಭವಂ ದೃತಬತಮತ-ವಹಭವಭಹಭವ-ಬಹಂ ತ್ೀಜ್ೂೀಖಯಾಂ ಾರಬ ದ್ೀವ-ಕಹಲ-ಭತಕಹುಮ್ | 
ಯಹಛಷಮ ಷಪಞಬನ-ಲಫಮ ವಿಸಭತ್ೂೀಸ್್ಲ ಯಹಜಹಮದವಂ ಷನದ ಷಬನವಮಹಂಪಫೂ ||18|| 

ಥಣಹಿಸವ-ಪತದಧ-ವಿಶಯೀಧೃನ-ನೂಮತಷ್ಹಣಹಂ ಯಹಜಹಮಸವ-ಪತದಧ-ವಿಶಯೀಫದಣಾಮೀಶಾಃ | 
ನೀತಂ ನಯಕಹವಯಿಣತಮೀ ವಿನಣತು ಕಹಭವಂ ಖಧತುಂ ನಯಫತಾಃ ನಯಷಫತ್ೂೀ ಣಥಹ ಮಧಹತ್ ಷಾಃ ||19|| 

ಔದಹಚಿಚ್ೂಚೀಯಹಣಹಂ ನಔಮಬಲ್್ೂೀ಼ಮ-ನಣತಹಂ  
ಅಸ್ಹಾನಮ ಸವೀಮಹನ್ ಔಮ-ಖ-ನಞ-ಣಹಿತವ-ಬತ-ಔೃತ್| 

ಙಮನ್ನೀತ್ೀಷ್್ವೀತಹಧತ ಮಿತ ಇಸಿಣಭಥಹ್ೂೀ  
ವಿಫತಾಃ ಷಮೋಸಮ ಹಯಖ ವಿಛಭ ಇ ಷಂವನುಔ-ಖಣಹನ್ ||20|| 

ಅಧಮಣಯ ಙ ಚ್ೂೀಯಹನ್ ದಧಮ-ನಯಯ್ೂೀಸ್ಧ ವೃಯಹನ್ ವಣ-ಷಙ್ಗಖಾನ್ ಹಯಹುನ್ ಷವ-ಜಿಿಂಷೂನ್ | 
ಏಕ್ೀಧ ಣತ ಶ್ಷ್್ಮೀಣಹಔೃಶಟ-ಔತಠಹಯಹನ್ ನಸ್ಹುಡಣ-ಭೂಥಹಮಧದಹಯಭಣ ದಹಯಕ್ ||21|| 

ಔವಚಿಚಿಾಲ್ಹ-ಙಾಟಹ-ಫಯಭಹಥಬತಂ ಷ-ಷಘಘಬಣಮಛನ್ | 
ಆವ್ೀವಾ ಥಷಮಾಃ ನನಧಾಃ ಔತಣೂಸಲ್ಹತ್ ಣಭಹಧಬನ್ ||22 
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ಷತ್ೂಮೀಚ್ಾೀದ್ೀ ಸ್್ೀಙಾವಹಣಂ ವಹಮಿಯಕಹಮಂ ದ್ೈಣಮ-ವಹಮಗಯಮ್ | 
ಹಯಳ್ೀಮಹದ್ಯೀಾಃ ಹಯನ್ುೀ ಹಯಶಾಃ ಹಣ್ೀಲಿೀವನಹ-ಲ್್ೀಶ್್ೀನಹಷಮತ್ ||23|| 

ಹಯನ ಷ ನಹಯಹಭಢಣಾಃ ವತಥಧ-ಶ್ಲ್ಹಣಭ-ನಯತಭಹಾಃ | 
ಮಹಷತ ಷ ನದಹಭ-ಷಹಿತ್ೂೀ ದ್ೂೀಶಮಹಿಣಾಃ ಷನನಹಿಣಾಃ ||24|| 

ಹಯಹವಭವಾಃ ನಮ-ಣಣವ-ನಯಸದ್ಧಾೈ ತಹಣಮಹವತವಂ ನಮಬಂ ಬಹಮಣಷಮ| 
ಮಔತುಂ ಔತುಂ ನಭತಧ಼ು ಷಭ ಸ್ಹಷಹದ್ ಏಧಂ ದಧಮಂ ಫತನ್ೀ ಬಧಮಭಹಧಾಃ ||25|| 

ತೀಥ್ೀವಶತ ತೀಥ್ೀವಶತ ಙ ಸ್ಧಕಮ-ತೀತವಾಃ ಷ್ೀತ್ಯೀಶತ ಷ್ೀಣಯ-ವಿದಹಂ ರಶಟಾಃ| 
ಗ್ೂೀವಿಧದಭಹಧದಾ ಷಸತಧತಕ್ೂೀಗಹದ್ ಖಙ್ಗಗಂ ನನಧಷತುಘಗ-ಣಮಘಗ-ಭಹಲ್ಹಮ್ ||26|| 

ನಲವ್ೈಮ್ೀತಹಬಲ್್ೂೀಔಮ ಸಧತಧಂ ಷಯ್ೂೀಛ-ಪಧತಧಂ ಙ ಣದಹನು ಸಧತಧಮ್ | 
ಣಟ್ೀ ನಶಣಹಣಧಧಔಂ ವಿಶಣಹಣನ್ ನರೀವಾ ಶ್ಷ್ಹಮಧಣಮತ್  ಷ ಏತಹಮ್ ||27|| 

ಧ ವಹಧಯ್ೀಧದರಷಮ ವಿಲಙ್ಘಘತಹಫ್ಧೀಾಃ ಧ ವಹ ಧಯ್ೀಧದರಷಮ ವಿಸಣತವಮಸ್ಹಮಮ್ | 
ಇಮೀಷಭಮಂಷುದ್-ನನಷ್್ೂೀಧಮಥ್ೀಷಮ ವಔುಷಮ ವಙ್ಘ ಕಾೀಣ ವಿನತ್ ಔತಂ ತ್ೈಾಃ ||28|| 

ಛಖತ್-ನಯದೀಹಯಿಣ-ಗ್ೂೀ-ಖಣಹಢ್ಮೀ ದವಹಔಯ್ೀ ಬದವ-ದವಹಔಯ್ೀ ಙ | 
ಅಮಔು-ಮೂ್ೀ ಶ್ಯಭಬಣಮಛನ್ ದಹಯಕ್ ಷಹಹಬತಫಜ್ೈಷುಧನಭನಹಬತಫಜಹನ ||29|| 

ನಥಂ ನಶ್್ೃೀವಹವ ವಿಧತಹ-ಣಧೂಛಾಃ ತೀತಹವವ ಧದೀಂ ತಹಥದೀಧ-ಷಣುವಾಃ | 
ಅನಹಥಯವ-ವಹಸ್ಹಾಃ ಷ ಔತಣೂಸಲ್ಹದ್ವಾಃ ಧೃದ್ೀ-ಫೂದ್ೀ-ಬತಖ್ಮೈವನ್ದೀ ||30|| 

ಭೀತ್ೈಮಯಹತ್ೀಮತಭಹಣಯಬಣಯ ಧ-ತಹಮಕ್ೈಮನಮತ ತಹಮಕ್ೈಾಃ ಷಾಃ| 
ಷವ-ತ್ೀಛಸ್ಹ ವಿಸಭಣ-ಫೂನ-ಧತನ್ನೈಾಃ ನಲವ್ೀಧ ಶ್ಷ್ಹಮನ್ ನಮತಹಮಭತ್ ತಹಮ್ ||31|| 

ವಿವಘಕಞಮ್ ಷವ-ಷುಞನೀ-ಣಞಂ ತ್ೀ ದೀನ-ನಯದೀನುಂ ಛಧತಹಭೀನೂಢವಮ್ | 
ಷಞ ೃಚೀಥಭದ್-ನಣಣಿ-ಬಢಿಲ್ಹಡಮಂ ನಹಥಹಲ್್ೂೀಕ್ೂೀತ್ ಔ-ಸೃದ್ೂೀಫಮನವಮನ್ ||32|| 

ಆಭಹನಭಭಹಭಹನಭ-ವಿದಹಂ ವಿಥಖಧಂ ಷ-ಬಹ-ಬ್ೀಥಂ ನಯಥಧುಬಣಯ | 
ದ್ೈವಹಂ ಷಬಹಮಹಮಿ ನಥಭ-ಯೀನಂ ್ವಧು ಸ್ಹಷಹತ್ ಷತಕ-ತೀತವಮೀತ್ೀ ||33|| 

ಹಯನುಷುತ್ೂೀ ಸಸುಧ-ಯಹಛ-ಧಹನೀಂ ಭಹಸ್ಹಧತವಹಸ್್ೀಸ ಷ ವಹಷ-ಯೀಗಹಮನ್ | 
ಬಠಹಧುಯ್ೀಧಧು-ಖತಣಹಧುಮಾಃ ಷನ್ ಏಕಹಧು-ದ್ೀಶ್್ೀ ಷರತ್ೂೀಷಮಿೀ್ೀ ||34|| 
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ಭತಹುವ ಫತಂ ದ್ೀ-ಧದೀ ಛಗಹಬ ಶ್ಹಖಹ-ವಿಶ್್ೀಷ್್ೀಢ ನಷ್್ೀವಿಣತಂ ಣಮ್ | 
ವಹಣೀ ಙ ಭತ್-ನಯಶಮಣಮಹ ಔೃತಹಥಹವ ಶ್ವಹದ-ನಹದಾ ಧ ಣಥಣಯ ಚಿಣಯಮ್ ||35|| 

ಖತಮತ-ನಯಪಸವಷಮ ನದಹಮವಿಧದಂ ವಿಥೂಮಣಾಃ ಸ್ಹ ನಯಢನಹಬ ಬೂತಹವ | 
ಓದಹಭವ-ಸ್ಧಧದಭವ-ಣಧತಂ ಣಧತಂ ತಹಂ ಆಲವಾ ಶ್ಷ್್ಮೈಮತ-ವಿಸಭಣಂ ತ್ೈಾಃ ||36|| 

ತ್ೀನ್ೂೀನ-ಮಹತ್ೀಧ ಔಥ-ಙನಹತ ವಹಯಹಢಸೀಂ ಹನ-ನವಹಮಣ್ೀಧ | 
ಅವಹದೀ ವಹಣೀ ಪಲಿಧಾಃ ಷವ-ಶ್ಷ್ಹಮನ್ ವಿಲ್್ೂೀಔಮ ಲಿೀಲ್ಹಷಯ್ೀಲಿಹುನ್ ||37|| 

ನಭತಥಧ-ಸದ್ಧಾೈ ಭತಖನದಧ ವಿೀಮಮ್-ಬನಹಮ ಫನ್ೂುೀಭ-ನಣಧತು ಭಹಂ ದಹಯಕ್ | 
ಷಬಷು-ವ಼ುಂ ಧ ಭತಧ಼ು ಭಾಃ ಸ್ಹವಂ ಅತಹಯಷಭದಹಸಹಂ ಷ ನಯಹಔಯ್ೂೀತ ||38|| 

ಇತೀಮಭನ್ ನಝಚ-ಥಶ್್ೈಶ ಭೂಧಾಃ ಹಯಹುನ್ ನಯ-ಭತದಹಧನ್ ಭತಖನನನಹಣಮ | 
ಉತಾೀಭತಹಂ ಭಷಮ ಷಬತವತಹ ಸ್ಹಮದ್ ಇತ ಪತಯವಹಢಾಃ ವಧಕ್ೈಛವಹಹಷ ||39|| 

ಸ್ಧಮೀಮಂ ಗಧಮಭಹಸನು ಣವಹಘಗಬಙ್ಗಗಘತಗಲಭವಚ ನ್ೂೀಙ್ಘ ಗೀ| 
ನನಯಹ ವಿಧಶ್ಹಮಬ ಇತ್ೂೀ ಥಯೀಲ್್ೂೀ ಸ್ಹವಮಿನ್ ವಿಬತಞ ಚಾೀಣಮಥಂಷುದಹ ತ್ೀ ||40|| 

ತ್ೀನಹತ ಬತಕ್ೈಮತ-ವಿಷಭಭತ್ೈಾಃ ಅವಹನಮನಹಲ್್ೂೀಙಮ ಹಿ ಣತ್-ಷವಮೂನಮ್| 
ಭದ್-ಫೂಯ-ವಿಛೃಮಬೀಢ ಷ-ವಬತಬ-ವಔಯಂ ಛಖತ್ ಷಬಷುಂ ನಭಣಂ ನಕಹಬಮ್ ||41|| 

ಷ-ದಹವಾಭಹಕ್ಷಿನು-ಷಬಷು-ನವಕ್ೂೀ ಭತಾಃ ನಯಫತಂ ಕ್ೂೀನಮಬಯಹತೀ-ನಥಾಃ | 
ಜಿಾೀಶಮಹ ಸಹಧ-ಷಹಹಭ-ಔಬವಢಾಃ ನಯಸ್ಹದಮತಹಂ ಸ್ಹದಧತ್ೀಣತಮದಹಸಮತ್ ||42|| 

ಷಂಸ್ಹಧತಹಥ್ೀವ ಫಖಣಮಭತ಼ು-ವಿತ್ ನನಯಙಾ ಷ ಸಹಧ-ನದಹತವಬತಖಯ-ಧೀಾಃ| 
ಸಹಣಾಃ ಷ ತ್ೀ ಸಹಧಮಸ ಚ್ೀಧನ ಚ್ೀಧನಷ ನಯಶ್್ೃನೀ ಗಟ್ೀತ್ೀತ ನಯಹಔೃತ್ೈಶ ಣಮ್ ||43|| 

ವಿಣಣ-ಣಬ-ಣಮೀಧುಂ ಸ್ಹದಭನಹಯ ನತಹಧುಂ ಷಥಸ-ಷಥಸ ಯ್ೀಜ್ೀ ವಹಮಕಮಮಹ ವಹಮಷ-ಶ್ಶಮಾಃ| 
ಷಔಲ-ಷಬಭ-ಸಸ್ಹುಮಬೀಛ-ಪನಹಧಭಧನದೀ ವಮದ-ವಮದ ಙಧದರವಚನದರಕಹ-ಷಬದ್ೀ ||44|| 

ಛಧಧಂ ಷಬಯೀ-ಷಬಯೀ ಛಖಣಾಃ ನಯಥತ್ೀ ಷಬಯೀ ಷಬಯೀಥಮಿತ್ೀ | 
ಷನಯಹಷಬಯೀಷಬಯೀ ಸಾತ-ಭತಕ್ ಷವಬಹಷ-ಬಯೀಷಬಯೀಶಟ-ಧಮಹ ||45|| 

ಣವಸ್ಹವದಮಧ ಷವಂ ದೀವ್ಮೀಥಂ ಸ್್ೂೀನವಂ ಷವಣನ್ೂರೀ ವಿಶತಣಾಃ | 
ಉಜಹ್ಷಭ ಥತಷ್ಹಟನಹಂ ಷಂಷತಕಮತ ಸ್ಹದೂನ್ ಖತಣಹಭನೂಣ್ೂೀವನಮಖತಢಾಃ ||46|| 
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ಅಷಮೀಣುಮೀ ಬತ್ೂೀಸ್ಧ ಶ್ಯಭಾಃ-ನತವಿವವವತ್ೂೀ ವಿಭನಹನತಹಭ| 
ನಮಭಹನ್ ನಯಕಹಬಬಥಹವನ್ ನಯಕಹವಮಹಭಹಷ ಸ್್ೀತಹಮದೀನ್ ||47|| 

ಷಭಹಧಮಹ ಮಹಧಭಹಷ ಭಹಭಮಹ ಣಣಮಹಮಹಬ | 
ಧಮಹಷನಹ ನಹಷ ಮಹಧ ಮಹಣನಹಲಲನಹಣಮಹ ||48|| 

ಹಯಸ್ೂೀ ಯಹಸಹಂ ತಯದ-ನಥವಿೀಂ ಕಧಮಂ ಷ್ೀಣಯಭಹನುಾಃ 
ಷಸ್ಹಭಯಹತ ಷವ-ವಿಸೃತ-ನಣಥಧಸು-ಭತದ್ೂಧೀಣುವಹನಹಮ್ | 

ಷತಹಮತಹಭದ್ಮೈರಸ ನರೃತ್ೂೀ ಬಹವಿಭಹರಙ-ಥೃಾಬಾಃ 
ವಿಸ್್ೋಯ್ೈಾಃ ಸ್್ವೈನವಛ-ಧೃನ-ಣಧೂ-ಹ್ೀತ-ಥೃಷ್ಹಟಾತಣತಷ್್ಟಾೈಾಃ ||49|| 

ವಿಹಯತ್ೋವಾಃ ವಣಹತವಂ ಔೃಣ-ಧತಮಶ್ತ-ಶ್ಯೀಸೃವಷ್ಟೀಕ್ೀವ-ದ್ೀಶ್್ೀ 
ಷಶಟಂ ಥೃಷ್್ೂಟೀನಮಥೃಶಟ ಷನದ ವಿಹಿಣವಹನ್ ವಿಷಭಭಂ ದ್ೀಸ-ಬಹಜಹಮ್| 

ಷವ್ನೀ ಷವ-್ಯೀರತಹಧಮ-ಷಾಲ-ಖ-ನಛ-ಧಯ್ೂೀ-ಹಸೃತ್ೈಫವವಾ-ಬ್ೂೀಜ್ಮೈಾಃ 
ಹಯಚ್ಮೈಾಃಹಯಬ್ೂೀಛಭತ್ ಷವಂ ಖತಮತಬಽಲ-ಖತಮತಂ ವ್ೀಥಭನ್ ವ್ೀಥ-ಪಧತಧಮ್ ||50|| 

ಅವಹನುವಹನ್ ನನಧರಶತ-ಹಣಬಷಭಮದ್ ಮಭಹ-ನತಂ ಷ ನಮವತ-ಯಹಬಭಹಥಯಹತ್| 
ಷ-ಯಹಛಕ್ೀಳೄಮಮತ-ಔಥಳಿೀ-ಷಸಷಯಔಂ ಣದಹಥಥಣಯಸತ-ಥಣುಬತಣುಬಮ್ ||51|| 

ಷ ವಘಕಮ-ನಥ-ಥವಜ್ೂೀನ-ಸೃಣಭಹನಮ ಗ್ೂೀವಹಕಮ-ಗಹಂ 
ಖರಶಾ-ಔಥಳಿೀ-ಲಷದ್-ಥವ-ವತೀ-ಙಣತಶಕಂ ಙಮನ್| 
ನಭಾಃ ಔಲವ-ನಝಚಔ-ತಯಔ-ಭತಗಹಭನೂಢವಂ ನಧ 

ಅಥೃಶಟ-ಖತಮನಮಫೂಧನೆನ-ಧೃ-ಬಢಿಲ್್ೈಮತಥಮತ್ೈಾಃ ||52|| 

ಅಭಮೀ ದ್ೂೀ-ವಿಶಭತ್ೂೀ ಷಥಸ ಛಧತಹಥವತ್ೂೀ ಛವಹತ್ | 
ನನಶಬತಣ ಲಬಹ್ೂೀ ವಿಥಧ್ೀ ಛಧ-ಷತು-ದಹಧತನಬ-ಗಹಧ-ಷಬದಹ ||53|| 

ದನ್ೂಮೀಬಸಮಣ ನಹ಼ನಹಬಹಿಣ-ಸೃದ್-ಫಹಢಷುಮೀಛಷಮ ಯೀ 
ಬಧ್ೂವೀ ದವಷು-ಥತಯಹಖಮೀಖಯಾ-ಹಿಬಖತ-ಶ್ಯೀಾಃ ಕಹಬಭಹಮಹಮಿ-ಸೃತ್| 

ವಿಶತಣಂ ವಿವವ-ಛಭ-ನಯಥಂ ಷ ಹಿ ಧಬನ್  ಸ್್ೀಮಂ ಷತ-ಸ್ಧಕಮಂ ಬತದಹ 
ದಹಷಹಾಚಿಾರೀ-ದಮಭಹಬಮಹದ-ವಿಮಹಿೀ ಯೀಾೀ ಷತಸೃತ್ ಷವದಹ ||54|| 

ಇತ ಫತಧ-ವಿಫೂಶಢಷಮ ಫೂಮಹಂ-ಷಮವಿಖಣತಹನ ಔೃತಹಧುಯಹಣ ಸಧು| 
ವಯಢ-ಬಧಧ-಼ೀಣವನ್ೈಮಭೀಶಟಂ ನಯತ-ಥಥತೀಣಮಬಯಹಾಃ ನಯ-಼ೀಣವಭನು ||55|| 
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ಇತ ವಿವಿದ-ಗ್ೂೀ-ಧಹಯಹ-ವಹಯ್ೈವಿವಶ್ಹಮಥ-ವಹರ-ದ್ೂೀ 
ಸರ-ನಥ-ಮತ್ೂೀ ವಿದಹಮ-ವಿಥತಮತ್-ನಯದೀಣ-ದಙ್-ಬತಕಾಃ | 

ಫ-ಫಭ-ಬಹಹ-ಗಮೀವಣುನುಂ ಷದಙ್ಘಘರನ –ಬಢಿಲಂ 
ಷಲ-ಷತಬಧ-ಸ್ಹನಹದರಧಧದಂ ಮಧಹಥವಿನಲಲಮ್ ||56|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಥವಬಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಸನ್ೂನಧತದ 
ನಯಙತಯಹಧುಮ-ನಯಙಧಂ ಣ-ಯಹಣಡ್ ಉನ-ವತವತಯವಹನ್ ಷ-ಷಧಕಹದ-ಬತನಾಃ| 

ಖಖನ್ೀಲ-ಥೃಶಟ-ನನಮಣಯ ಛನ್ೈಾಃ ಣವರಣಂ ನಲಿೀಧ-ಮತಚಿಯಹನ ನಥಮ್ ||01|| 

ಅತ-ಚಿಣಯ-ಧಹಮಿನ ನಛ-ಧಹಮಿನ ಮಣನಂ ಷ-ಸಷಯ-ಬಷುಔಬಧಧುಬಬತಮ್ | 
ಬತಧಯೀಭ-ವಹಥಮ ವಿನಹಮಹಫಮಣಹಾಃ ಮಬಧವಭತಝ್ಣ ಣದ್ೈತವಮಿಬಮ್ ||02|| 

ಫಖಣುಬಷಮ ವಿಫುಲ-ನಯಬತ್ೀಾಃ ಷಬಭಂ ಬನ್ೂೀ-ಸಮ-ಣಬಂ ಛಖತ| 
ಬಹಿಣಂ ಫದಬಮ ಲ್್ೂೀಔ-ನತ್ೀ ನಟತಹಂ ಬತಸತಾಃ ಲಬತದ್ೀಶಮತ ಼ಮ್ ||03|| 

ಅಧಕಹರಣಹಂ ಲಬಲಂ ವಿಥತಷ್ಹಂ ಫತ ನಯೃತುಮತ-ವಿೀಭವ-ತೀ| 
ಇತ ಣತ್-ಲಂ ಷ-ಲ-ಷಘಕತನ್ೂೀ  ಫಖವಹನ್ ನಯ-ನಝಚಭಣತ ಫೂರ-ಥಭಾಃ ||04|| 

ಇತ ತ್ೈಮತದೀರಣಬತದಹಮ-ಬತಾಃ ಙಧಂ ನವಬಮ ಷ ಛಗಹಥ ಾಮಮ್ | 
ವೃಢತತಹಥಯ್ೀಢ ಬಸನೀಭ-ಣಬಂ ಬಸನೀಭ-ಹಥ-ಷಬಭಷಮ ಲಮ್ ||05|| 

ತಯದವಹದ ಲಫಮಬ ನಹಷಮ ಲಂ ಔಥಣಂ ಔೃಷ್್ೀರವಹ ನಲ್ಹಲ-ಔತಲಮ್ | 
ಷವ-ಲಂ ಣತ ಬತ಼ು-ನಥಬತ಼ು-ನಥಂ ವತಔ-ಶ್ಹಮದಹದ-ನಮಭಹತವ-ವಿದಹಮ್ ||06|| 

ನಮಭಹಖಭಹತವ-ಮ-ಶ್ಹಷರಮಿಥಂ ಫಛತಹಬಭಹಧಲ-ಔಲ್ಹ-ಮಚಿಣಮ್ | 
ಯಛತಹಬಹ್ೂೀ ನಮಬ-ವ್ೈಶಣತಹಂ ಮಣಯೀ ಷವ-ಲ್್ೂೀಔಬಜಿತ್ೂೀ ದವತ ||07|| 

ಧಧತ ಣಣಯ ವಿವವ-ವಿಬ್ೈಔ-ನಥಂ ನಯತ-ಬಹತ ನೂಢವ-ನನಮಶಷಮ ನನರೀ| 
ಉನ-ಲಫಮತ್ೀ ಭಥತನಭಹಧ-ನಥಂ ನಯತ-ಬಿಬಫಮೀ ಬಣ-ನಯ-ಖಣಮ್ ||08|| 

ಸಣ-ಸ್ಧದ-ಷಧುತ-ಮತಚಹ ಷತಪರತಹ ನರತ್ೂೀಮತಣಹವಭ-ಖೃಸ-ನಙ್ಘಕಿ-ಮತಚಿಾಃ | 
ಇಸ ಬಙಾರೀಮ-ಲಯೀ ಲಸತಹಂ ಅಧತಮಹತ ಬೂತವಬಷತಯಹಷತ-ಸೃಣಾಃ ||09|| 

ವಪಳಹ ಳಿೀಔ-ಗಟಣ-ಷಪಟಔ-ಥತಮತಸರಧಭಣ-ಬಯಿ ಳಭೀ| 
ನಯತ-ಷಥಭ ಬಹತ ಭಬತನಹ ಮಿಳಿತಹ ಸಣ-ಸ್ಧಮ-ಸ್್ೈಧಧ-ನಯೀಭರ ||10|| 

ಭದ ನಹಫಶಮದಸ ವಿಫಯಬತಹ-ನಭಮೀ ಛಧಷಮ ನಲಮಹಲಿಶತ | 
ವಿಔಟಹ ವಿಞಘಕ-ಔೃಣ-ನಯತ-ಣತಾಃ ಔೃಣಕ್ೀಣಮವ್ೈವಾಣ ಔತಝಚಧ ನ್ೂೀ ||11|| 

ವಿವಿದಷತುಲ್್ೂೀನಖಣ-ಚಿಣಯ-ನಟೀ-ಷತ-ವಿತಹಧ-ಲಮಿಫ-ಬಣ-ದಹಬ-ಖಢಾಃ | 
ವಮಣಹಧುಯ್ೀಶವಧಔ-ನೂಮಢಣಾಃ ನಯ-ಙಕಹಸು ವಿಫಯಬ ಇವಹಖಳನ್ ||12|| 
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ವಿಬಲ್ಹ-ಔೃತಾಃ ನಯಔೃತಯ್ೀ ಬಹಹ-ಬಣ-ಹ್ೀ-ಬಭಮಽಲ-ಷತು-ಬಯಿೀ | 
ಇಸ ಷಬಬವ್ೀತ್ ಷಔಲ-ಕಹನು-ಮಷಾಃ ಔಥತ್ೂೀಧಕ್ೂೀ಼ುಭಮಣಾಃ ಔವಿಭಾಃ ||13|| 

ಣಥನಹದ-ಕಹಲ-ಮಿಣ-ಬತ಼ು-ಮತ್ೀಾಃ ಅಖಢಭಮ-ವಬತಬ-ಬತಕ-ಷಘಘ-ಣತ್ೀಾಃ| 
ಧಖಯ್ೈಬವಹಹ-ನನಮಬಷಂಸತ-ಬತ್ ಲಷತ ನಯಬ್ೂೀಮಭಬಹ್ೂೀ ಬಹಿಭಹ ||14|| 

ಫಧಂ ವಿಬಹತ ಫತನ್ೈಔ-ನತ್ೀಾಃ ಫತಧ-ಣಯಮಹಥತಬಣ-ಖತಣಹತ-ವಯಿೀ| 
ಮ-ಬನದಮ-ನಯಔಮ-ಬದಮ-ಖಣಂ ದವಛ-ಬಢಿಲ-ಷಾ-ವಶ್ಬಢಿಲ-ತ್ ||15|| 

ಷವಭಮಿನದಯ್ೈ ನತ-ಭಹಧ-ಔರೀ  ಖೃಸ-ಔಬವ ಭಣಯ ಔತಮತತ್ೀ ಷತಣಯಹಮ್ | 
ಅ ಼ಘಕರ-ಥವ-ವತೀ-ಬಹಿತಹ ಶ್ಯಭಬಣಯ ಢವಭತ ವ್ೀವಭನ ಔಾಃ ||16|| 

ಔಬಲ್ಹ-ನತಾಃ ಔಬಲಮಹಬಲಮಹ ಔಬನೀಭಮಹ ಔಬಲ-ಲ್್ೂೀಙಧಮಹ | 
ಅಬೃತಹಹಿ-ಯಹಛ-ಬೃಥತ-ಬ್ೂೀಖ-ಖಣಾಃ ಷವ-ಮತ್ೂೀ ಣಣಯ ಮಬತ್ೀ ನಮಬಾಃ ||17|| 

ಣಮತಢ-ನಯಬಹ-ಔಮ-ಷಸಷಯ-ಮತಙಂ ಔಧಕಹಬಫಮಂ ಬಣ-ಬಮಹಫಮಢಮ್ | 
ಸಸತಹಧನ್ೀಧತದಬಮವಿಧದ-ಥೃವಂ ಣಬರೀಧದರ-ಧಹರಢಬಧತ-ಷಭಮಣ ||18|| 

ಖಢಯೀದ್ ಮಭಹಷಮ ಧ ಖತಣಹಧಽಲ್ಹನ್ ಙಣತಯಹಧಧವಚಣತಮವಹಖ ನ್ೂೀ | 
ಧ ಭಂ ಷಸಷವ-ಥನಹ ಅ ತಹನ್ ಅನಯ್ೂೀದತಹಧತ-ದ್ೀಬ ನನಧಾಃ ||19|| 

ವಿದಯೀ ವಿಸಘಗ-ನಣಯೀಖಣತಹ ಮಬಣೀಭತತಹವಚ ಣ್ೀಧದರ-ಬಖಹಾಃ | 
ನಮ-ಯೀಖ-ಫೂರ-ಷತಕ-ಬ್ೂೀಖ-ಮಿತಹ ಅಲ್್ೂೀಔಮ ಣಂ ಥದತ ಮೀದ್-ಮಷಮ್ ||20|| 

ಷ-ಙಣತಫತವಜಹ ಧಛ-ನಣಯ-ಥೃಶ್್ೃೀ ಮ-ವ್ೀಷ್ಟಣ್ೂೀಣಯ ಷ-ವಘಗ-ನಟಹಾಃ| 
ಅಮತಢ-ನಯಬಹವಚ ಣಮತಣಹಫಯ-ಮತಚ್ೂೀ ವಿಙಮನು ನಹತ-ಮತಙಭಾಃ ನನಮತಷ್ಹಾಃ ||21|| 

ಫಖತ್-ಷಮಿೀನಬತನ-ಮಹಣತಹಂ ನಯಬದ್ೂೀ ಧ ಕ್ೀಲಬಲಬಿಧ-ಣತಲಾಃ | 
ಅ ಣಷಮ ಲ್್ೂೀಔಬತ-ಲ್್ೂೀಔ-ಖತಢಂ ಫಛತಹಂ ಷತ-ಥತಲವಫಬಫೂರ-ವತಬ್ೈಾಃ ||22|| 

ಧ ಫನು ಭಣಯ ಬೃತ-ಛಧಭ-ಙಯಹಾಃ ತಯವಿದಂ ಫಭಂ ಼ಬತಣ ಥತಾಃಕ-ಖಢಾಃ| 
ಅನಮಂ ಙ ಼ಞಚಥವತಫಂ ಧ ಫವ್ೀತ್ ಧ ಖತಣಹದ ಣತ್-ನಯಫ-ಬೂಲಬ||23|| 

ಅಧತ-ಫೂಭತ್ೀ ಷತಕಬಧಧು-ಷಖ್ೈಾಃ ಷಔಲ್್ೈಮಲಂ-ಬತ-ನಥಂ ಷಣಣಮ್ | 
ಅ ತಹಮಣಬಮ-ಷಹಿತ್ೈಾಃ ಷವ-ಖತಮತ-ನಯಣ್ೈಾಃ ನಮಷಮಬತಮತ-ನಯಢಯೈಾಃ ||24|| 
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ಅತ-ಷತಧದಯಹಾಃ ಷತಮಫಭಾಃ ನನಮತಷ್ಹಾಃ ಸರ-ಙಧದನ್ೀಧ ಧ-ಙಧದರ-ಮತಚಹ| 
ಙಲ-ಚಹಮತ-ಚಹಬಮ-ದಯಹಧತ-ಙಯಹ ವಿಸಮನು ನಣಮ-ಣಮತಣಹ ಇಸ ತ್ೀ ||25|| 

ಷ-ವಿಲ್ಹಷ-ಲ್ಹಷಮ-ನರಣತಶಟ-ಥೃಶ್್ೃೀ ಬೃಥತ-ಾೀಣ-ವಹಥಮ-ಬತದತಹ-ವಯಣಹಾಃ| 
ಅಧತ-ಮಝ್ಭನು ಧಲ ಔಝ-್ಥೃಶ್್ೃೀ ಮಬಣಹ ಅಮಿೀ ಷವ-ಮಬಣೀಷುಮತಣೀಾಃ ||26|| 

ನರಣಹಭಕಹಧತನ-ನಹಭ-ಬತಖಹನ್ ಅನ ನಷುಮನು ಸರಣೀ-ಧಭನಹಾಃ| 
ವಿಬಲ್ಹದ್ ವಿಭಹಧ-ಲಮಹಙಾಧಕ್ೈಾಃ ವಶ್-ಬಢಿಲ್ಹದ ಮತಚ್ೂೀ ಮತಚಿಯಹಾಃ ||27|| 

ಅಮತಣಹವಭ-ಢವ-ಣಧಷುಧಾಃ ವತಫ-ಹಹಮ-ಷನನಫ-ಮತಚ್ೂೀನಮನಯಹಾಃ| 
ಸರನೀಲ-ನೀಲ-ಮತಙಯೀಣಯ ನಯಹಾಃ ನಯಔಟೀಫನು ವಿವಿದಬಹಮಣಹಾಃ ||28|| 

ಷತಚಿಮ-ಥತಮತೀದವತ ಷೂವಾ-ಣಮಂ ಷವಭಬಬಫಮಮ್ ಙ ಕಲತ ಬಿಫಯತ ಮಹಾಃ | 
ವತಔ-ನಾಃಷವನಹ ದತಯಮಿಭಹ ಅನಯಹಾಃ ಷತ-ನಯೀ-ದಯಹ ಛಲ-ದಯಹಲಭಾಃ ||29|| 

ಷಬತೀತ-ವಿಥತಯಬ-ಫತವಹಂ ಷತ-ಥೃಶ್ಹಂ ನಥ-ನಲಲವಹಖಯಾ-ಧಕ-ಮಔು-ಮತಚಿೀಾಃ| 
ನಮ-ಬಹಖಣಾಃ ಷಪಟಔ-ಔತಟಟಬ-ಫೂಾಃ ನಯಔಟೀಔಯ್ೂೀತ ಧ ನನಯಹ ನಯಔಟಹಾಃ ||30|| 

ಸರಣೀ-ಥೃಶ್ಹಂ ನ-ಷನಹನ ಪೃಸತ್- ಷತ-ನಣಬಫ-ಬಿಬಫ-ಮತಚಿಯ್ೂೀಮತ-ಮತಚಹ| 
ವಪಳ-ಥತಮತೀನ ಬಥಧಷಮ ಛಖ-ಛ್ಭ-ವ್ೈಛಭಧಯ ಇತ ನಶ್ಚಧತಬಾಃ ||31|| 

ಔಮ-ನಲಲವ್ೈಷುಮಳಿತ್ೈಲವಲಿತ್ೈಾಃ ಅಷಔೃತ್ ಔವಢತ್-ಔಧಔ-ಔಘಕಣ್ೈಾಃ | 
ಧ-ಯ್ೂೀಬ-ಯಹಜಿ-ಲಿ-ಲತಗ-ಬೃಥತ-ನಯ-ಣಧೂಥಯ್ೈಮತ-ಬನಹಕ್ ಣಮಳ ೈ್ಾಃ ||32|| 

ಔತಙ-ಔತಬಬ-ನೂಢವ-ಣಮ-ಕಹನು-ಷತಧಹ-ಮಷ-ಶ್್ೀಶ-ಬಿಧತದ-ವಿಷಮ-ಙಾವಿಭಾಃ | 
ಮ-ಹಹಮ-ಹಹಜಿಭಮತತಹಧತ-ನಥಂ ನರ-ಲ್್ೂೀಠತಹಭಮವನ್ೈಮತಮಸ ||33|| 

ಅ ಲಿೀಲಮಹ ಔತಲಯೀಲಲತತ್ೈಾಃ ಅನಯ್ೈಾಃ ಔಯ್ೈಾಃ ಷಸಙರೀ-ನಹಿತ್ೈಾಃ| 
ಥನ್ೈಾಃ ವತಚಿ-ಸಭಣ-ಔಟಹವ-ಮಸ್್ೈಾಃ ಙಲ-ಔತಢಿಲ್್ೂೀಲಲಸಣ-ಖಢಿ-ಭತಗ್ೈಾಃ ||34|| 

ನಯಖತಹಷತ ತಹಷತ ಮಣತ್ೈ ಮವನಹ-ಬಣ-ಧೂನನಯ್ೈರ ನನಯಹ ಖದತಹಾಃ| 
ಅಧತ-ವಿೀಕ್ಷಿಣತಂ ಣಧತ-ವಿಲ್ಹಷಮಿಬಂ ಣಮತಣಹ ಫಧಯತ ನೃಣು-ಬತಖಹಾಃ ||35|| 

ಅಧತ-ಹಲಿತಹಾಃ ಷವಥಯಿತ್ೈಥವಯಿತಹಾಃ ಔತಬನನಾ್ೀಣಮ ಔತಙ-ಬಹಮ-ಧತಹಾಃ| 
ವಧಕ್ೈಾಃ ನನಧಷುಥಲಬಫ-ಪಲ್ಹತ್ ಼ಲ ತಹ ವಿವನು ನಮಮೀನ-ಧಮ್ ||36|| 
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ಸಸಣ-ನಯಷೂಧ-ನಔಯ್ೂೀಮತ-ಫಮ-ನಯಢಬತ್-ಷತಢವ-ಬಣ-ಷವಣಮೂನ್| 
ಉನಖೂಸಭಧನಬೃಣ-ಸಧತಧ-ಷಕಾಃ ನನ್ೂೀ ಧ ಔಷಮ ಷತಕಮೀದಭತ ||37|| 

ಮ-ಹರಫಥಯಔ-ಷತ-ಔಲಣಮತ-ಯಛ-ಹರಜಹಣ-ಸರ-ಙಧದಧ-ತ್| 
ಷಹಿಣಂ ಷಭಹದ-ನಥ-ತಹಧಧಗ್ೈಾಃ ನರಫೂಶಭನು ಣಥಹ್ೂೀ ಋಣಾಃ ||38|| 

ಸಭಣ-ಭಹದವಿೀ-ಔತಷತಬ-ಮಬಮ-ಣಯಧ ಧ ಙಬಕಹದ-ಔತಷತಮೀಲಲಸತಧ | 
ಬದತ-ಭಹದವಧ ಬದತನ-ಾೀಬವದತಯಧ ಬದತಜಿತ್-ಯಮಹನ್ ನಯಬಥಭಹಧಭಣಾಃ||39|| 

ಧ-ಬಲಿಲಕಹ-ಷಯಛಬಭೀಶಟ-ಣಬಾಃ ವತಚಿ-ಷಬಬವಹಂ ನಯಢಯಿನೀ-ಶ್ಮಸ | 
ಔಲಭನ್ ಷವಭಂ ಧ ಔತವಲ್್ೀತ ಼ಲ ನಯತಗಞಟಭಣತಮಮ-ಔತಚಹನಮಸ್ಹ ||40|| 

ಬದತಮ-ಷವಯಹಷುಣ-ನಣಣಯ-ಣತ-ನಯಔಟಹಧು-ನಘು-ದೃಣ-ನ್ೀಣಯ-ಮತಙಾಃ | 
ಶ್ಽನ್ೂೀಧತ-ಮಹನು ಹಿ ಷಸಷಯ-ಥೃವಂ ಛಲಥಣತವ-ಲವಾ-ನಛ-ಧೃಣೃಬಹ್ೀ ||41|| 

ವಮದ್ೂೀಲಲಷತ್-ಔತಲಯೀವಢಮಹ ವಿಔಚಹಮವಿಧದ-ಮತಚಿಯಹಧಧಮಹ | 
ಯಭಮಹ ಙ ಶ್್ೃೀಫಧ-ವತಔ-ಷವಧಮಹ ಮಬತ್ೀ ಛನ್ೂೀ ಬತಕಮ-ಸಂಷಔಮಹ ||42|| 

ಅಭಧಧದಭನ್ ಹಿಬಋಣತಂ ಷತ-ಷಖಹ ಷಪಟಕಹಙಲ-ಙಾಲ-ಹಿಭಹಧಔೃಣಮ್ | 
ಲಿನೀ-ಔತಲಂ ಔತಷತಬಭನ್ ಶ್ಶ್ಯ್ೂೀ ಸಷತೀ ನನಲಲ-ಧ-ಔತಧದ-ಮತಚಹ ||43|| 

ಹಿಬ-ಶ್ೀಣ-ಶವ-ನರತಹನ-ನನಮ-ಷುಮ-ದ್ೂೀಶ-ಬೂಲಮಿಸ ಧಣತವಖಢಾಃ| 
ಯಭಮೀ ಸ್ಹದಭತ ನಣಮಬಹ್ೂೀ ಧ ವಿಬತ಼ುಭಹನತ ವಿಬತ಼ುಬತಹಮ್ ||44|| 

ಅಬೃಣ-ಷಯಖತಣುಬ-ಲ-ನಯಷವಹನ್ ಅಬೃತಹಭ ಣಣಯ ಛಧತಹನವಭತ| 
ಉನ-ಬ್ೂೀಔತುಬನಮವಿಧ-ಪಧಧ-ಶ್ಹ ನಯಔೃತಂ ನಯ-ಮಹತ ಷಔಲ್್ೂೀ ಷದಹ||45|| 

ನಯಬದಹತ-ಯ್ೀಔಬತನ-ಮಹಣತಹ ನಯಬದಹ-ಖಣ್ೀಧ ಙಮತ್ೂೀನನ್ೀ| 
ಉನ-ಾೀಭತ್ೀ ಷಭ ಬದತಮಂ ಬದತ-ಛ-ಙಾರಣಂ ಷ ಕಹಧು-ಣತನಹ ಷಣಣಮ್ ||46|| 

ಲಲನಹ ಲಲಧಯಭಮಂ ನಯಯಹ ಲಳಿತಹ ಲತಧನು ಔತಷತಭಹನ ನಯಹಾಃ| 
ಇಣಯಹಾಃ ಷಯಜ್ೂೀ ವಿ-ಮಙಭನು ನತೀನ್ ಅಧತ-ಮಝ್ಭನು ಧ ಹಿ ಕಹವಚಧ ನ್ೂೀ ||47|| 

ಧ-ಲಿೀಲಮಹ ವಿವಿದಮಹ ಬತದತಹಾಃ ಣಮತಣಹ ಗಧಷುಧ-ಧತಹಷುಮತಣೀಾಃ| 
ಷತ-ಲತಹಲಯೀಶತ ನರಮಫಮ ಮತಂ ಥನಹಮವಿಧದ-ಬದತಭಹ ಥದತ ||48|| 
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ಮಸಕಹಾಃ ಷತಧಹನನು ಷಮಸೀಶತ ಣತ್ೂೀ ಮತಣ-ಧೂನನಯಹಧತಔೃಣ-ಸ್ಹಮಸಕಹಾಃ| 
ವಿಸಮನು ಸ್ಹಔಬಗಹಸಮ ದವ್ೈಾಃ ಛಲ-ಬಠತಿಕ್ೂೀಣು-ಸಷದ್-ಥನಹಾಃ ||49|| 

ವಿವಿಧಹ ವಿಧಹಭ ವಿಸೃತೀಾಃ ಷಲಿಲ್್ೀ ವಿಔಟ್ೀಶತ ವಿಥತಯಬ-ಣಟ್ೀಶತ ಖತಹಾಃ | 
ಷತಮಭಂ ಷತಢವಬತ ಣವಔಭಹ-ಥದತ್ೀ ಷಽೀ-ಔಮ-ಖಣಂ ಬಹಿಳಹಾಃ ||50|| 

ಛಗನಹಂವತಕ್ೈಮಭವಹಫಮಣ್ೈಾಃ ಔತಙ-ಔತಘತಕಮೈವಚ ಔಙ-ಭಹಲಮ-ಯ್ೈಾಃ | 
ಧಭನಹಝ್ನ್ೈಮ ಮಿಥ್ೂೀಪ-್ಥೃಶ್ಹಂ ಗಟತ್ೈಮಲಘೃತಮಲಂ ಼ಯಭತ್ೀ||51|| 

ಣಧತಬದಮಭಹ ನಛ-ಖೃಹಹಣ ಖತಹಾಃ ಷಬಭಹಣಭನಹಬಷತ-ಷಮೈಮಷಮೈಾಃ| 
ಅಬೃಣಂ ಪಧಯಷತಲಫಂ ಫವಿಭಾಃ ಙಶಕ್ೈಬವಹಹ-ಮಛಣ-ಮಣನ-ಬಯೈಾಃ ||52|| 

ಬೃಥತ-ಔಬಯ-ವಭಮ-ಬಧತಯಹಖತಹಂ ಬಣ-ಬಝಚಬಞಚಣ-ಥೃಶ್್ೃೀಷಯ್ೀ| 
ಅ ಚ್ೂೀದತಹ ಅಧ-ಮತಸನು ವನ್ೈಾಃ ವಿಧಯೀ ಹಿ ಫೂಶಭತ ಷವ-ಮಷಮ್ ||53|| 

ಅಭಕಹಧುಬತಧನಮಿಣ-ಕಹಧು-ಔತಚಹ ಼ಲ ಪದನತ ಷ-ಔತಷತಭಹಂ ಔಪರೀಮ್ | 
ಷತಬತಽೀ ಷತ-ಲವಾ-ಫತಛ-ಬೂಲ-ಲಿಾಃ ನರ-ಮಫಮತ್ೀ ನಯಢಯಿನಹತ-ಮಸ್ಹತ್ ||54|| 

ನೃತತ-ೃಣು-ಣತಘಗ-ಔಠನ್ೂೀಮಸಛ-ಥವಭ-ವಹರತಹಭಣ-ನಜಹಧುಮಯೀಾಃ | 
ಫತಛಯೀಭತವಗ್ೀಧ ಮಬಣ್ೂೀ ಮಬಣೀಂ ನರಮಫಮ ಕ್ೂೀಣಯ ಮಬಯೀಧನ ಷತಽೀ ||55|| 

ಸಭಣ-ನನಲಲಬತಲಲಸಣ-ಝಿಲಿಲ-ಲಷನ್-ಬಣ-ಔತಢಿಲಂ ಬೃಥತ-ಔಟಹವ-ನಞತ| 
ನಫೃತ್ೂೀ ನರೀವಾ ಷತ-ಚಿಮಂ ಷತ-ಣನ್ೂೀಾಃ ನಯತ-ಙತಬಫತ ಯಭ-ಣಮೀ ಥಧಮ್ ||56|| 

ಧಣಬತಧನಬಭಮ ಬತಕ-ಙಧದರಬಷಂ ನರಮಬಬ-ಷಬಬೆಣ-ಬತದಹ ಷತ-ಥೃವಾಃ| 
ಉನ-ಮಬಮತ್ೀ ಧ ಣಮತಣ್ೀಧ ಚಿಮಂ ಬದತಯಹದಯಹಬೃಣ-ಮಷಂ ಪತಹ ||57|| 

ಮಫಸ್ಹಹತಣ-ನೃತೂಮಸಛಾಃ ನರ-ಮಫಮ ಣತ್-ವಢ-ವಿಮಹಣ-ಣಮಾಃ | 
ಬಣತಹದ-ಸ್ಧಮಣ-ವಿತಹಧ-ನಞೂ ಮಬಭಣಮಬೂನ್ ಭತತ-ಷಘಘ ಉಣ ||58|| 

ಅತ-ಲ್ಧ಼ಕಹನ್ ಮಬಭತ್ೂೀ ಮಬಣಹನ್ ಮಬಭಧಯಲ್ಧ಼ಔ-ಖತಣಹ ಲಲನಹಾಃ| 
ಅಧತ-ಮೂನ-ಮೂನಬತ-ಲ್್ೂೀಔ-ಷತಕಂ ಣಥಲ್ಧ಼ಕ್ ನದತಧಂ ಲಷತ ||59|| 

ಧ ಮತಾಃ ವಯಭಹದ-ಕಚಿತಹ ನಭಬದ್ ವಿಮಸ-ಮಥಹ ಧ ದೂ-ಮಯೀಾಃ| 
ನಯತಕಹಮಿನೀ-ನಯಢಭಣಾಃ ಔಲಹ್ೂೀ ಧ ಷಬಸು ದ್ೂೀಶ-ಮಹಿತ್ೀ ಹಿ ನದ್ೀ ||60|| 
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ಷತಕ-ಷಂವಿದಹಣಭಔ-ಣಮಹ ನನಷ್ಹಂ ಷತಮಭಣವಮೀ ಪಹಿಮಧುಮ | 
ಸರ-ಧಹಮಿನೀ ಥಬತ-ಖಢಷಮ ಣತ್ೂೀ ಧಧತ ಭಹಧಮತ್ೀ ಬತನಭಾಃ ಷತಮಣಮ್ ||61|| 

ವೃಢತತಹನಮಲ್್ೂೀಔ-ವಿಶಭಂ ವಿಶಭಂ ಷಔಲಷಮ ಬತಔು-ನಔಮಷಮ ಥೃಶ್ಹಮ್ | 
ನನರನದಯಹನತಮಬಧದ-ಮಷಂ ಧಧತ ಷತಧದಮಂ ನಯಔಞಭಣಮನವಮ್ ||62|| 

ಬಣ-ಯಹಜಿ-ಯಹಜಿಣ-ಬಹಹ-ಬತಔತಞಂ ಶ್ತ-ಕಹಧು-ಔತಧುಳ-ಷಸಷಯ-ಣಮಹಮ್ | 
ಅಳಿಕಹಥವ-ಙಧದರ-ವಿಲಷತ್-ತಲಔಂ ವಯಣ್ೀಲಲಷಧಭಔಮ-ಔತಢಿಲ-ಭತಕ್ ||63|| 

ನರ-ನೂಢವ-ಙಧದರ-ನರ-ಹಹಸ-ಬತಕಂ ಛಲಜಹಭತಹವಬಮತಣ್ೂೀಶಾ-ನನಞಮ್ | 
ಸಸತಹ-ಲ್್ೂೀಔ-ಲಲಿತ್ೈಮಣತಲ್್ೈಾಃ ಅಭ-ಧಧದಭತ್ ನಯ-ಢಭಹಣಭ-ಛಧಮ್ ||64|| 

ಧ-ಔಬತಫ-ಔಢಾಬಹಿಭಹಂವತಬಹ್ೂೀ-ಬಹಿಮೀನಲ್್ೀಧದರ-ಮ-ಹಹಮ-ದಮಮ್ | 
ಮಬಣೀಭ-ಮಣನ-ಖಢ-ವಿಥಧ-ಲಷದ್-ಲಮಹಘತಗಲಿೀಭಔ-ಯಹಘಗಥ-ತ್ ||65|| 

ಮವಿ-ಙಔಯ-ಮತಕ್-ನಯಔಮ-ಙಔಯ-ಔಮಂ ವಿದತ-ಬಿಬಫ-ಔಬತಫ ಬದತಯಹಬತಫಮತಸಮ್ | 
ಛವಲಧ-ಛವಲದ್-ಖಥಬತದಹಮ-ದಧತಾಃ ನೃತತ-ೃಣು-ಸಷುಬತ-ತಹಬಯ-ಣಳಮ್ ||66|| 

ಮ-ೀಯಹಂಷಬಧ-ಯಹಛಥತಯ್ೂೀ-ಬಣ ಬಢಟಹಖಯಾ-ವಿಲಷತ್-ಔಬಲಮ್ | 
ಷ-ಛಖದ್-ದವ-ಷನುಔ-ಣಧೂಥಮಔಂ ವತಫ-ನಹಭ-ಔಝ್-ಖಣ-ಕಹಳಿ-ಧತಣಮ್ ||67|| 

ಅತಕಹಧು-ಕಹಞಚ-ನಥ-ಕಹಞಚ-ಮಿಲತ್ –ಣನನೀಭ-ಫಘಗ-ಮತಚಿ-ಘಗ-ನಞಮ್| 
ಮ-ಸಸು-ಸಷು-ಷಥೃಶ್್ೃೀಮತ-ಭತಖಂ ಔಯಬ-ೃಣು-ಚಹಮತ-ಣಮ-ಛಘಗಬತಣ ||68|| 

ಮ-ಧೂನನಮಂ ನಮಬ-ಮತಕ್-ನಯನಥಂ ಧ-ವಿಥತಯಬ-ಥತಮತ-ಧಖಹಲಿ-ಬತ್| 
ಅರ-ವಹರಛ-ದವಛ-ಔಳಘಕ-ಲಷತ್-ನಥ-ಹಂಷತ-ಹವಿಣ-ಛಖತ್-ತಯಣಭಮ್ ||69|| 

ನಽಲ್ಹಖಭಹಖಮಿತ್ೈಮಮಿತ್ೈಾಃ ಷತಕ-ಷಂವಿದಹದಭಮಧಧು-ಖತಣ್ೈಾಃ| 
ನಯನದಹದ-ಕಹಧು-ಷಔಲ್ಹಭವಹ-ಔೃತಭ- ಷದ್ೈಔಮಥದ್ೂೀಶ-ಲಮ್ ||70|| 

ಅಧಕಹರಣಹಂ ಖತಢ-ವಿಶ್್ೀಶ-ಶ್ಹದ್ ದವ-ನದಹಥಮಧಧು-ಙಮಣಹಧು-ಣಮಹ| 
ಅತಬಹಸಣಂ ಗಧ-ಖತಣಹನ-ಗನ್ೈಾಃ ಇಣಮವಚ ಣಣುಥತಚಿತ್ೈ ಮತಚಿತ್ೈಾಃ ||71|| 

ಧ-ಬಹಧತ-ಬಹಾಃ ಔಧಔ-ಕಹನು ನಮಂ ಮ-ಹಹಮ-ಹಹರ-ಸರನೀಲ-ಸರತ್ | 
ವಪಳ-ನಯಬಹದ-ವಿವಿದ-ಥತಮತಬತ್ ಷತಕ-ಫ್ೂೀದಭ ಸ್ಧಮಫ ಷತ-ಮೂನ-ಖತಢಮ್ ||72|| 
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ಆವಚಭವಮತ್ನೀಶವಧಔಂ ಛಖಣಯಯೀ-ಹಮವಚಭವಭಹವಚಭವಬಹ್ೂೀ ಬತಸತಬತವಸತಾಃ| 
ಸ್ಧಧದಭವ-ಸ್ಹಯ್ೈಔ-ಮಷಂ ಮಭಹ-ನತ್ೀಾಃ ಮೂನಂ ಣಥಧಧದಭತೀಸ ಮೀಕ್ಷಿಢಾಃ ||73|| 

ಇಛಮತ್ೀ ಭಶಶ್ೀಲ್್ೈಾಃ ಷ ಭಶಾಃ ಹಯಶ-ಬಧ್ಮೀ ನಮಾಃ ಪ್ಯೀಙಮತ್ೀನ್ಮೈಾಃ| 
ಾೀಭತ್ೀ ಗ್ೀಭ-಼ೀತವಾಃ ಷತ-ಾೀತ್ೈಾಃ ವಿದಮಪದ್ಧೈಾಃ ಷದಹಧಧದ-ಸ್ಹನ್ದರೈಾಃ ||74|| 

ವ್ೈಔತಣ್ಾೀ ತ್ೀ ಶ್ಯೀ-ವಿಶ್್ೀಷ್ಹ ಛನಹನಹ-ಬತಹಮವಚಭವಂ ಚಿಣು-ವಹಚಹಬಫೂಮಿಾಃ| 
ವ್ೈಔತಣ್ಾೀತ್ೂೀ ಶ್ಯೀ-ವಿ-ಶ್್ೀಷ್ಹಛ-ನಹನಹ-ಬತಔು-ಶ್ಹಲುಮೀ ಭತಔುಮೀತಹಥೃವಣವಮ್ ||75|| 

ಭಂ-ಭಂ ಷತಽೀ ಕಹಬಭತ್ೀತವಬಣಯ ಷಘಕಲ-ಭಹತಹಯತ್ ಷಔಲ್್ೂೀ ಷ ಸ್ಹಮತ್| 
ಇತ್ಮೀ ವ್ೀದಹ ಅ ವ್ೀಥಭನು ಬತ಼ುಂ ಣಣಾಃ ಕ್ೂೀ ವಿಫವಹತಯ್ೀಔಾಃ ||76|| 

ಬಹಹಧಧದ-ತೀತವಷಮ ಯೀ ಬಹಶಮ-ಬಹಂ ಬನ್ೂೀ-ವಹಾಬಯಹ-ಣವಭನ್ುೀ ಷವ-ವಕಹಯ| 
ಷತಯಹದಹಮ ನಹಯಹನಹು ಬತಔತಧದ-ನಯಸ್ಹದಹದ್ ಇಬಂ ಮೀವಮೀತ್ೀ ಫಛನ್ುೀ ಷದ್ೀತ ||77|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಏಕಹಥವಾಃ ಷಖವಾಃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ಷವಬೂಲ ಖಯಂಥಹಾಃ 2011 

! ! ಆ ಚಹ ಮಹವ ಶ್ಯೀ ಬ ದಹ ಚಹ ಮಹವ  ಷ ಧತು  ಮೀ  ಛ ಧಭ ಛ ಧಭ ನ ! ! ಔೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಛ ಖ ಥತಗ ಮತಂ ! !  Page 60 

ಷಖವ : ಸನ್ನಮಠತ 
ಅತಹಯಧಧು-ಸ್ಹವಧು-ವ್ೀದಹಧು-ಸಂಹ್ೀ ಬತಖಹಮ-ವಹಮಖಹಮ-ನಷವನ್ೀ  ಛೃಬಬಭಹಣ್ೀ| 

ಷದ್ೂಮೀಭಹದಹಮದ್-ವಹದ-ಥನುೀಧದರ-ಭೀಮೀ  ಬ್ೀಜ್ೀ ಷ್ೂೀಬ್ೂೀ ಭಹಯಿ-ಗ್ೂೀಭಹಭತ-ಭೂಥ್ೈಾಃ||01|| 

ಷಬೂಬಮಹಮಿೀ ಚ್ೂೀಳ-ಛ-ದವೀ-ನನಯೀವಾಃ ಹಶ್್ವೀವ ಹಹ ಬಧರಮಹಭಹಷಮತಗಹಯಾಃ | 
ಸ್ಹಷೂಮಹ ಫೂ-ಫೂಶಣ್ೀ ವಹಭತ-ದ್ೀವ್ೀ ಬೂಢಹ ಭಥವದ್ ಧಹಣವಯಹಷ್ಹಾನುಕ್ೀ ಹಯಕ್ ||02|| 

ಷನಹಭಣುಭವಂ ಪತಥತಧಬೂಚ್ೀವತಬಹನಹಂ ವಹಚಹಲ್್ೂೀಲಂ ಕ್ೂೀ ಗಹಂ ಧಹಮಔಷಮ | 
ಬಧ್ಮೀ ತ್ೀಷ್ಹಂ ನೀಙ-ನೀತಹಮ ಷಭಹನ್ೂೀ ವಹಚಹಲ್್ೂೀಲಂ ಕ್ೂೀ ಗಹನಹಧಮಔಷಮ ||03|| 

ಏಔಂ ಣಣವಂ ಷ್ಟಟ ಭಹಮಹ-ಬಯಿೀಭಂ ವಹಕ್ಮೈಾಃ ಹಯಚ್ಮೈಮನಮವಹಙಮಂ ವಿದತ್ುೀ | 
ನೂವಹವನೂವಹವ ಸಧು ದ್ೈಗವಞಮ-ಫೂಷ್ಹ ಚಿಣಯಂ-ಚಿಣಯಂ ಥವವನಹಚಹಭವ-ನೀತಾಃ||04|| 

ಬತಹಮವಬತಹಮವಬಣಮವ-ವಿದವಟ್-ನನಯ್ೂೀಖಂ ವಿವವಂ ಥೃಶಮಂ ವಿನಯ-ಙಣಹಿಲ-ನೂವಮ್ | 
ಬ್ೀದಹ್ೀಣಂ ಬ್ೀದ ಭಹನ್ಮೈಾಃ ಷಭಹನ್ಮೈಾಃ ಸ್ಹಧೀಭಾಃ ಔಾಃ  ಸ್ಹದಯೀತ್ ತಹಬಲಫಹಧವ ||05|| 

ಷಣಮಂ ಷಣಮಂ ವಹಮಹಹಭವಂ ವಿದತ್ುೀ ಷವಂ ಮೀಹ್ೀ ಷವ-ನವಹವಹಿಣೀ ಸ್ಹ | 
ಸಹನ್ೀ ಜಹತ್ೀ ಥಖಧ-ಷರ-ನಯತೀಣಂ ನಕ್ವೀ ಣಸಭಂಷುನು-ಲ್್ೂೀಹಹಣು-ವಹವತ್ ||06|| 

ಸಹನ-ಶ್್ಯೀಶಾ-ಶ್್ಯೀಶಾ-ವಿಸಹನ-ಗ್ೀವ ನ್ೈಖತವಢಮಾಃ-ಸ್್ಾೀ ಸ್ಹಬಱಣಂ ನಹತ-ಫೂತಹಾಃ| 
ಆಔಯಧದಂ ಮೀ ಸಧು ವೃಢವಧತು ಸ್್ೂೀಭಂ ಹಹ-ಹಹ ಭಹಮಹ-ವಹಥ ಉತಹುಥಮೀತ ||07|| 

ಫಯಷ್ಹಟ ಬಹಟಹಟ ಧ ನಯಬಹ-ಔೃತ್-ನಯಬಹಫೂತ್ ಣಯಸ್ಹು ಭಹಹಹಮಹನಕಹದಹಮವಚ ಭಣಯ | 
ಥತಖವಂ ಭಹಮಹ-ವಹಥ-ಷಣಯಂ ದದವತಾಃ ನ್ೂೀ್ೀಷಹಾ ಧಷುಣವ-ವಹದಹಾನ-ಜಿಹಹವ ||08|| 

ಭಂ-ಭಂ ಹಯಹದ್ ಫೂರ-ಚಿಣುಾಃ ನಯದ್ೀವಂ ಣಸ್ಹಭತ್ ಣಸ್ಹಭದಹಖತ್ೀಮಧುಯಹಭಾಃ| 
ನಯಣಮಸಹಯಿೀ ಮಔುಭಹಯೀವಢ ಸ್್ೂೀ ಹಯಪ್ನೀತ್ ಹವವಂ ಹಿೀ ಭಂ ಬಹಖಮ-ಹಿೀನಹಾಃ ||09|| 

ನಯವನಾಃ ನೃಶಟಾಃ ಕಢಿಾತ್ೀ ತ್ೀಧ ಧೂಧಂ ಭತಕಹುಂ ಭತ಼ುಂ ಮ಼ು ಚಹನಹಕಣಹಿಾಮ್ | 
ವಹದ-ವಹಯಣಂ ಲಛಯ್ೀನ್ೂನೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹದ್ ಅಷ್ೀ್ುೀತ ವೃಯಭತ್ೀ ಼ಧತ ಔತಬವಾಃ ||10|| 

ಹಯಙಮಂ ಶ್ಹಷರಂ ಭತ್ ಷ-ಹಥಂ ಣತ ಲವಂ ವಹಕ್ಮೀನ್ೈಕ್ೀನಹಕ್ಷಿನಥಧಶವ-ತೀತವಾಃ | 
ಇಣಾಂ ಹನ್ಾೈವಣವಣಂ ವೃಢವಣಾಃ ಹಯಗ್ ಭತಷ್ಹಭನ್ ಹಯಹದ್ ಥೂಭಭಹಧಂ ಬನ್ೂೀ ಮೀ ||11|| 

ವ್ೀಥ-ವಹಮಸ್್ೀ ನ್ವೀಶ ವ್ೀದ್ೂೀ ಧ ಬೂತ್ೂೀವ ದವಹಮ ಬೂತವಭವಷಮ ಸ್ಹ ಷತ-ಸಭಣಷಮ | 
ಣದ್-ಥಯಶಟೆಣಹಂ ಚ್ೀತ ವಹಣೀ-ಔೃಹಣೀ ಧೂಧಂ ಭಹಮಹ-ನವ-ಬೂಲಂ ಛಿಧತು ||12|| 
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ಅ಼ಲಶಟಂ ಣತ್-ಷೂಣಯ-ಬಹಶಮಂ ಪಲಿೀಯೀ-ಭಹನ್ೂೀ್ೀಣಂ ಕಹ ವತಧವಷುಥಹ ಚ್ೀತ್ | 
ಆಸ್ಹಭಕಹಾಃ ಕ್ೀನಮಬತಕಹುವವಿಲಜಹ್ಾಃ ಲಜಹ್-ಸನಧಧ ಥತಷುಹ್ೀಬಛ್ಭಧನಾಃ ||13|| 

ಣಷಮ ವಹಮ್ೈಾಃ ಶ್ಶಮ-ಜಹಲ್್ೈಷತು ಗಧಣ್ೈಾಃ ಷಂಷತ್-ಸನಧಧ ವಘಖ-ಙಕಹಯದ-ಫೃದಬಾಃ | 
ಭಹ ಖೃಹ್ಮೀಮನ್ ವಿವವ-ಷತಹುವಧುಯಹಣ ಷ್ೀಭಹ್ಯೈ ಧಷುಣಯ ನೀತಂ ವಿದಣು ||14|| 

ಗಧಣ್ೈಷುಕ್ೈವಗಧವಢ-ವಹಕಹಮಭ-ಖತ್ೈಾಃ ಗಧಣೀಂ ಪತದಧಂ ಥವಭನ್ುೀ ಧೃಣಹಂ ತ್ೀ| 
ಸಂಸ್ಹನಹಂ ಲ್್ೂೀ ವಹಗ್-ವಿಿತಹ-ನಯವಿೀಣಹಾಃ ಸಧತಧಂ ಫೂಯೀ-ವಹರ-ಷ್್ೈವರವಹಫಹದಾಃ ||15|| 

ಪಸತಲ್್ಮೀಧ ಹ್ಮೀಣಥತಕಹುವ ಕಲತ ದಹಯಗ್ ಏತ್ೀ ವಿವವಂ ಹಯನನನು ನಯಕಹಬಮ್ | 
ಅಸಭಧನಷಭದ್-ಥವವನಹಹಭ-ಕಹಲ್್ೀ ಭಥವಲ್್ೂಲೀಕಹಗಹಭ-ಕಹಲ್್ೀ ಲಮಹನಾಃ ||16|| 

ಆ-ಔಣ್ಮೀವಣಾಂ ಣಷಮ ವಹಣೀಬಥಹನ್ೂಮೀ ಭಹನೀ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಭಹನನಹಂ ಚಿಣು-ವ್ೀತಹು | 
ಸ್ಹವಧಂ ಚ್ೀತ್ೂೀ ಧಧದಭನ್ ಬಧದ-ಚ್ೀತಹಾಃ ಥೃಷ್ಹಟಬತಚ್ಚಾೈವಹವಙಭಹಙಶಟ ಔಶಟಾಃ ||17|| 

ತ್ೀಛಾಃ-ವಙ್ಗಕ-ಭಹಣಯತ್ೂೀ ಭದ್ ವಿಲಿೀಧಂ ಧಗ್ ಫೂಮೂಣಹಂ ಭಹಧಷಂ ಭಹಧ-ಹಿೀಧಮ್ | 
ಏಕಹನ್ುೀಧ ಹಯನು-ತ್ೀಜ್ೂೀ-ವಿಲಿೀಧಮ್ ಸ್್ಾೀಯೀ ಭಸ್ಹಭದ್ ಬಹತ ಹ್ೈಭಘಗವಿೀಧಮ್ ||18|| 

ಯೀಷ್ಹಂ ವಿದಹಮ ಶ್ಹಘಕರೀ ವಘಕರೀ ನ್ೂೀ ದ್ೀವಹದೀನಹಂ ಫಹದಮತಹಂ ಸ್ಹದಭನುೀ| 
ಶ್ಹ಼ಯೀವಹಲಂ ಲಛ್ಯೀದ್ ದ್ೀ-ನೂಛಮಂ ತ್ೀಷ್ಹಮೀಷ್ಹಂ ಷನನಧಧ ಕ್ೂೀ ವಿಷ್ಹಥಾಃ ||19|| 

ಭಥಮದ್ವೈಣಂ ಔಔವಶ್್ೈಗಧವಢ-ಣಕ್ೈವಾಃ ಮತಥಧಂ ಸ್ಹದಮಂ ನ್ೈ ಬಹಣಮಷತು ತಹತ್ | 
ಶಞಕಬವ-ಸ್ೈದವಮ-ಬನಧರಶಧಹಢ್ಮೈಾಃ ಏತ್ೈಖತವಹುನ್ ನ್ೂೀ ವಿಜ್ೀತಹ ಹಿ ಔಶ್ಚತ್ ||20|| 

ಭಥಮ್ಮೀಂ ಧ ಸತಮ್ೀಷ್ೂವೀ ವಿನವಾಃ ಼ಧತು ಹಯಪ್ುೀ ನಹದತನಹಔಯಧದಥ-ಕಹಲಾಃ| 
ಅನಮಥವಧದವ-ಸ್ಹವಣಭ-ಫ್ೂೀದ-ನಯತೀತ್ೈಾಃ ಆಚಹಯೈವಭವಙಾಘಕಾತ್ೀ ವಘಕಯಹದ್ಮೈಾಃ ||21|| 

ಹಮಬಯೀವಣಹಖಣಂ ಣಣವ-ಶ್ಹಷರಂ ಸನ್ೂುೀಣುಧನಂ ಧೂಣನ್ೀನ್ೀಣತಮದೀಭವ| 
ತ್ೀಷ್ಹಂ ದ್ೂೀಷ್ಹ ಢವನೀಮಹ ವಿಥಗ್ಧೈಾಃ ಷನ್ೂುೀಷನ್ೂುೀವಹ ಬದಮಷಾ-ಲ್್ೂೀಕ್ೀ ||22|| 

ಸ್ಹವಭಹಯಯೀ ಪಯಸಭತ್ ಸ್ಹಮಥವಹಚ್ೂಮೀ ಭಹಮಹ-ವಕಹಯ ಷವ-ನವಹವಸ-ಸದಧಾಃ | 
ಇಣಾಂ ನೀತಹಮ ಶ್ಹಷರ-ನೀತ್ೀಮ ಬಹದಮಾಃ ಷವೀವ ಲ್್ೂೀಔಾಃ ಸ್ಹವಣಭನ್ೂೀ ಭಾಃ ನಮಾಃ ಸ್ಹಮತ್ ||23|| 

ಗಹಯಮೀ-ಗಹಯಮೀ ವಹಭವತಹಂ ಭಹಧನ್ೈಷ್ಹಂ ನೂವಂ-ನೂವಂ ಸ್ಹಬ-ನೂವ್ೈವಮತಹಯೈಾಃ | 
ಷಂ-ಹಯಹುನಹಂ ಭಹಧ-ಫಙ್ಗಗಭ ಕಹಭವಂ ಖಯನಹಾಔಷ್ಹವಥತಮಥಮತ್ೈಮಷಭಧೀಯೈಾಃ ||24|| 
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ಇತಹಮದ್ಮೀತ್ೀ ಕಹಭವಭಹಲ್್ೂೀಙಮ ಕಹಲ್್ೀ ಙಔತಯವಕಹಯವಚ಼ಯ-ಫಔು-ನಯತೀನಮ್ | 
ಯೀಗಹಮಬಘತಕಿಂ ತ್ೀಧಮಥಹ ಷತಮಾಃ ಔತಂ ವಹ ಥತಾಃಖ್ೂೀಗಹಯಂಫಷಮಧಧ-ತಹಮಿಷಯ-ಸನಧಧ ||25|| 

ಯತಹಮಕಹಮಂ ವಹಷತದ್ೀ-ದವಶಂ ತ್ೀ ಹಯಶಂ-ಬಧಮಂ ನನಢರಿೀಕಹಭಧಹಧಮ್ | 
ವಹಥ-ವಹಮಜಹಷ್ೀನ-ಕಹಭಹಾಃ ಔತ-ಬನಹರತ್ ಙಔತಯಭವಣುಂ ಮೂನಮ-ೀಠಹಲಯೀಮಿೀ ||26|| 

ಭಥವತ್ ಸಂಸಂ ಗಹಯಬ-ಸಂಹ್ೂೀವತಚಿೀಚ್ೂಾೀ ಸಂಷಂ ಕಹಕ್ೂೀ ಭಥವದ್ೀವ್ೈಔ-ಥೃಷ್ಟಟಾಃ| 
ಭಥವನಹಭಯಿೀ ಫೂರಭಹಷುಮವತಂ ಣಥವದ್ ವಿಥವದ್-ಭವಭಹಹಹವಷು ಬೂಡಾಃ ||27|| 

ಅನಮಲ್್ೂೀಸ್ಧ ಧ ಸತಮ್ೀಷಹಬಫಫೂವ್ೀ ಲ್್ೂೀಲ್ಹತ್ೋವಹಥವ-ನವಾಃ ನಣಘಗಾಃ | 
ಬಧ್ವೀನಹಹ್ೂೀ ಥತಷುಯ್ೀಣಹ ಷವ-ಬಹವಹತ್ ತ್ೀಜ್ೂೀ-ಯಹಜಿೀ-ಯಹಜಿತ್ೀನಹಾನನ್ೀ ||28|| 

ಭಹನ್ೈಭಹವನ್ಮೈಬಹವಷಭಹನ್ೂೀಷಭಹನ್ೈಾಃ ಅಕ್ಷಿ್ಮೈಧಂ ಷವಂ ಬಣಂ ಸ್ಹದಯಿತಹವ | 
ಯೀತ್ಮೈ ವಿಷ್್ೂಣೀಮತಣುಬ-ಯೀತ-ತೀಥ್ೂೀವ ವ್ೀಥ-ವಹಮಖಹಮಂ ವ್ೀಥ-ವ್ೀದೀ  ಙಕಹಮ ||29|| 

ಆಭಹನಭಂ ಯೀ ್ೀಟತಯಹಭಹನಭ-ನೂವಂ ಹಯಹು ವಿನಯಷುಣಯ ಕಧಣೂಸಲ್್ೀಧ | 
ನಮಹವಸೀನಹಸ್ಹುದಹಚಹಭವ-ಭವಂ ್ಯೀವಾಂ ್ಯೀಷಹಂಙ಼ಯಯ್ೀನ್ೀಔ-ಷಙ್ಗಖಾಾಃ ||30|| 

ಉಕಹುಙ್ಘ ಗೀಫಮಾಃ ಕಹದಕಹನ್ ಮಝ್ಭಧುಂ ಣತ್-ಣನಹಭತಹಯ-ಮಝ್ನಹದಧ ನಯವಿೀಢಮ್ | 
ತಸ್್ೂಯೀಸ್ಹಾಷುದ್-ಖತಣ್ೈಬಹವಭಧುಂ ದ್ೀವಹ ಥೃಷ್ಹಟವ ಸಮಷಭಮನ್  ದ್ೀ-ದ್ೀಮ್ ||31|| 

ಆದಧ ಸಯಷುವತ್ವೀಧ ತಹುಧತಷೃತಹಮಂ ಭಹತಹಯ-ಹದಧ ಣವಭನ್ ಥೃವಮಭಹಧಾಃ| 
ಔತವಧನನಹಮಶ್ಹಚಖಯಾ-ಮೂಹ ವಿೃತುೀಾಃ ಗ್ೂೀವಿಧದಶ್ಯೀಯಹಷ ಗ್ೂೀವಿಧದಫಔುಾಃ ||32|| 

ಬಘಗಲ್ಹಮಘಗ-ಮಔು-ಬಹ ತಯ-ಲ್್ೂೀ಼ೀಂ ಮಙ್ಗಗಮೂಢಹ ವಿಷಭಭಂ ಹಯನಭನುೀ| 
ಔೃಷ್್ಣೀವಹನಹಮ ಭಹಧಮ-ವಿನಹಮಷ-ಹದಹ ಯ್ೀಜ್ೀ ಭಹಧವೀ ಷತಷವಯಹ ವ್ೀಥ-ವಹಣೀ ||33|| 

ಗಹಮಿಬೀಮಹವದ್ಮೈಭತವಔುಭಧದಹಭವ-ಕಹಯೈವಾಃ ನಹನಹ-ನಹಥ-ಶ್ಹಲಗಮಬತಚಹಚಮಢಂ ಣತ್ | 
ಶ್ೀಷಹ-ಶ್ಷಹ-ಲವಣಹನಹಂ ಹಿ ಲವಾಂ ಭಹಧಮಂ ಬನ್ಮೀ ದಧಮ-ಪತದ್ಧೀಮಣತಲಮಮ್ ||34|| 

ಕಹಲಿೀಾಃ ಕ್ಲ ುೀಮವಝ್ಭನ್ ಛಹಧದಸೀವಚ ಮಔುಂ ಶ್ಹಪದಂ ಶ್ಹಷರಬತದಹಬಮ ಫೂಭಾಃ| 
ಷ ವಹಮಙಖಹಮನಔು-ನ್ೈಮತಔು-ಭಹಗ್ೂೀವ ಜಹಮಮಹನ್ ಜ್ೂಮೀತವ್ೀವದನಹಂ ವ್ೀಥಮಿಣಾಮ್ ||35|| 

ಶ್ಧಯತ್ೀ ವಹಮಖ್ೂಮೀಚಹಚಮಣ್ೀ ಚಹಮತಣೀ ತ್ೀ ಭಹಥೃಗ್-ದ್ೀಹಿೀ ಢವಯೀಥಷಮ ಕ್ೂೀ ಧತ| 
ವಹಾೀಶ್ಹನ್ೈವಹವಾವಸಙ್ಘ ಗೀಧದರ-ಜಿೀವ್ೈಾಃ ಫೂಮಹವವಚಯೈವವಣವತ್ೀ ಯೀ ನಯಢಬಮ ||36|| 
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ಚಧದಸ್ಹುತವಂ ಸ್ಹತವಬತಹಯಬತನ್ೀಣಾಂ ಪ್ಯೀಔುಂ ವತಯತಹವ ಫಹಯಸಭಣಹ ಪಯಸಭಣ್ೀ | 
ಷವ್ೀವ ಸ್ಧಭಹಮ ಜಿಶತಣ-ಜಿಸಹಷಮಹಮಿೀ ಹಯನಮ ಪ್ಯೀಙತಶ್ಚಣಯ-ಕಹಮಹವಭಧಹಧಮ್ ||37|| 

ಇಣತಮಔುಸ್್ೈಯ್ೀಶ ವಿಸ್ಹುರ-ಪತದ್ಧೀಾಃ ಹಯನನುಂ ಸ್ಹಬಮಂ ಷಬಱೃತ್ೂುೀ ಥತಯಹತಹಭ | 
ಹಹಸ್್ೂಮೀತಹಯಫೂದ್ ವಹಷತದ್ೀ-ನಯಬಹಥೀವ ಭಥವತ್ ನೂವಂ ಧಢಿರಕ್ೂೀ ವಹಷತದ್ೀಾಃ ||39|| 

ಆಸಹದ್ೀಶ್ಹಥತಣುಮಂ ಯಹದ-ವಪಧಂ ವತಯತಹವ ನಹಯ್ೀಣತಮಔುಧುಂ ನಥಂ ಣಮ್ | 
ವಹಮಖಹಮ-ಲ್ಧಲ್ಹಮದ್ೈಣಯ್ೀಮಹದ-ಷೂಕ್ುೀ ನೃಥವೀ-ದ್ೀವಹ ನಧದನೀಭಮ್ ನನಧತದಾಃ ||40|| 

ಶ್ಹಥೂವಲ್ಹಖಹಮಂ ಹಯನಮ ಷಭಹಬವಿಣಾಃ ಹಯಗ್ ಲ್್ೂೀಕ್ೀ ದೂತ್ೂೀವ ಭಹಯಿ-ಗಹಭಹಭತಯ್ೀಶಾಃ| 
ವಹದೀ-ದವೀ-ದವಂಸಧಂ ಬದವ-ಸಂಸಂ ಹಯಪ್ುೀ ಹಿೀಣಾಂ ವಪದ-ಶ್್ೀಷ್್ೂೀ ಪಫೂ ||41|| 

ಔೃಷ್ಹಣಭೀಷ್ಹಟ ಶ್ಹಷರ-ವಿಷಶಟ-ಷಂಸಹ ಮಹ ಸವೀಮಹ ಶ್ಯೀಾಃ ಹಲಿತಹ ಷದ್-ದವಜ್ೀಧ | 
ನದಹಭಖಹಮಷತ್-ಸ್್ೈಧಧವ್ೀನಹಸೃತಹಂ ತಹಂ ವತಶ್ಹಯವಹಗಹಯಾಧಧದ-ತೀಥಹವಕಮ-ಹತವಾಃ ||42|| 

ಣೂಢವಂ ತೀಣಹವಥಫಯ-ಭಹಗ್ೂೀವತ ಸ್ಹಭವಾಃ ಷಭಹಱಪ್ುೀಸ್ಧ ಗ್ೂೀ-ಖಣ್ೈಭೀವಶಯಿತಹವ | 
ಷಂಭಭಹಮಧುಮಹವಧೃ-ಕಹಮೀಧ ಹಹಷಮಂ ಷಭಹಱಹು-ಶ್ಯೀನವಜಿವಣಂ ಣಂ ಛಹಹಷ ||43|| 

ಥತಷ್ಹಟತಹಭಸ್ಧ ಫಥಯಮೀಕಹ಼ಧಂ ಭಾಃ ಷ್ೀನನುಂ ಹ್ೀಣತಾಃ ಸ್ಧಕಮದಹಕಮಂ ಪಫೂ | 
ಸಭವಂಶ್್ೃೀಭಂ ಣಂ ಧ ಙಷಹಬ ಫೂಭಾಃ ತ್ೂೀಕ್ೀ ಷನ್ನೀ ಷೂಔಮಂ ಕ್ೀಷರೀ ||44|| 

ಣಷಮ ತಹಯಸ್ಹತ್ ನೃಶಾಣಸುಶಾತ್ೂೀಫೂತ್ ಷ್ೀಭಹ್ೀಕ್ಷಿೀ ಯೀ ಛಧಾಃ ಹಯಗ್ ಜಿತ್ೂೀ| 
ಬಧ್ಮೀನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಗ್ೂೀ-ಣತೀಷತ್-ನಯಭತಕಹುಾಃ ಸ್್ೂೀಥಮಜಿ್ಶತಣಾಃ ನಝಚ-ಷ್್ೈಗ್ೂೀವವಿಶ್್ೀಷ್್ೈಾಃ ||45|| 

ವಿಷ್್ೂಣೀಫೂವಭಾಃ ಶ್್ೃೀಫಭದಬಾಃ ನದಹಧುಂ ನಮಬಯೀವಣ್ೀಭವಭಹಣ್ೈಮವಹಯೈವಾಃ| 
ಗ್ೂೀ-ವಹಯತ್ೈಷುಂ ದಹಮಯಿತಹವ ಧಮಖೃಹಹಣತ್ ಔಞ್ಜ್ಖಹಮಧಂ ಸಧತಧನಂ ಬದವ-ಹತವಾಃ ||46|| 

ಅಸ್ಹುಭಹಸ್ಹುಮೀಶ ವೀ ವಿವವ-ಮೀಷ್್ೂೀ ಯ್ೀ-ಯ್ೀ-ಭಹಮಹ-ವಹದ-ಚ್ೂೀಯಹ ಥಯವ್ೀಣ| 
ಥಯಷ್ಹಟ-ಥಯಷ್ಹಟ ನಖಯಹಿೀತಹ ದತಯಂ ಾಃ ಹಯನುಾಃ ಕಹಲ್್ೂೀ ದಹಯಗ್ ಖತಹಹಧುಂ ನಯವ್ೀಶತಟಮ್ ||47|| 

ತ್ೀಜ್ೂೀ ವಿಥವಙಚಔಯ-ಙಧದರಷಮ ಲಿೀಧಂ ವಿದವಸ್ಹುಲಂ ವಹದ-ಧವಣಯ-ಲಕ್ಷಿಾೀಾಃ | 
ವಿವವ-ವಹಮನುಂ ಭತ್ ಣತ ಣದದೀು-ಬೂಲಂ ಭತಶಭತ್-್ಯೀಶಾಂ ಣನನಮಷುಂ ಣಬವಚ ||48|| 

ನೂವಹವಶ್ಹಭಹ-ನೂಭವ-ವಿವವ-ನಯಕಹಶ್ೀ ಗ್ೂೀ-ಷನ್ೂದೀಹ್ೈಾಃ ಷನು-ವಿದಹಮಕಮ-ವಹಸಾಃ| 
ಭತಷ್ಹಭಭಾಃ ಼ಂ ನ್ೈಕ್ಷಿ ದ್ೀದೀನಮತ್ೀಸ್ಧ ದ್ೀಾಃ ಸ್ಹಷಹತ್ ಷವ-ವಿಣ-ಷವ-ದೀನಾಃ ||49|| 
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ಷವಹವಧಹಮಂ ಪಯಸಭ-ಷಂಶಂ ವಿಹಹಯೀ ಮಭಹಮಕಹಮಂ ಶ್ಹಮದ್ೀನದೀಯಹಫಮ್ | 
ಷನನಣೀವಣಂ ಖತಢಮಲಂ ವಪದ-ಬ್ೀದ್ೈಾಃ ಬದವದಣಮಂ ಷಂಶ್ಯಣಂ ಕ್ೂೀದತ್ುೀ ||50|| 

ವಿದಹಣ-ವಿಧಹಣ ಣವಮಣಬತಯ-ವಹದಹಷತಯಹ  
ಅಥಫಯ-ಧಶಣಹಭಧ್ೂೀ ಧಮ-ಸರಹಿವ ಜಹಛವಲಮತ್ೀ| 

ಷ ಭತ಼ು-ಧಕಯ್ೈಾಃಕಯ್ೈಬತವಕಮ-ಬೂಕವ-ಥತಾಃಖಹಘತಕಯ್ೈಾಃ  
ವಿದಹಮಭತ ದಹಮತಢ-ನಯಙಧ-ಹಯಢದ್ೂೀಯಮಹನ್ ||51|| 

ದತ್ುೀ ಮೂಹಢಮಧನಹುಧಮ ಫತಧ-ನತ್ೀ-ಯೀವ ಸೃದಹ್ಮೀಕ್ೀ-ನಷ್ೂೀ 
ಥವಾಃಷದ್ೂಬಾೀಽಲ್್ೀಬ್ೂಮೀನಮಬೃಣಮಿಸ ಥದಧ ಕ್ೀಲಂ ಯೀ ಧ ಭಹತ್ಯೀ| 

ನಕ್ಷಿ-ಶ್್ಯೀಷ್್ೂಾೀನಮ ಷಧನಮಿಣ-ಬತ-ನದ್ೂೀಷಬದ್ೀ ಸ್ಹಮಥಭಂ ವೀ 
ಭಹ ಥನವಂ ಭಹಯಿ-ಷಹವ ಫಛಣ-ಫಛಣ ಣಸ್ಹು ಖತಹಹ ದಹಯಗ್ ದವ-ಜಿಹಹವಾಃ ||52|| 

ವ್ೀಥ-ವಹಯತಹ-ಷತಥವವಧಾಃ ನರಲಷತ್-ಣಕಹವಕಮ-ವಘಖ-ದವನಾಃ 
ವಿಬಹಯಜಿಶತಣ-ನನಯಹಢ-ಷಂಸತ-ಖಥಾಃ ಶ್್ೃಲೀಕಧಗ-ಶ್ಹಙ್ಗಗವನವಣಾಃ | 
ಷತ್-ಷೂತ್ಯೀಷ್ಟವತಹಹಷ-ಧಧದಔ-ಙಣ್ೂೀ ಬಧಹವಕಮ-ನಹಯಹಭಢಾಃ 

ಹಯಪ್ುೀ ವೀ ನ-ಜಿಗವಮಹ ಥಯಣ ಹ್ೀ ಭಹಮಹವಿ-ದ್ೀ-ದವಶಾಃ ||53|| 

ಇತ-ನ-ಖಥತ ಭಹಮಹ-ವಹದ-ವಿದ್ವೀಶ-ವ್ೀಷ್್ೀ 
ವತಫ-ಛಧ-ನಔಯ್ೀ ಸ್ಹವಯಹಬತ್ೂೀಸ್ಹಭತ್ ನಯಮಹಣಾಃ| 

ಧಮಷಥಬಮ-ಧಷ್್ಣಾೀ ಹಯಖಯ-ವಹಟಹಭ-ಧಹನ್ೀ 
ಖತಮತ-ಬತಮಭ-ಧಧದನ್ ದ್ೀಭಹಧಧದ-ಬೂತವಮ್ ||54|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ದಹವಥವಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ : ಸದಬೂಮತ 
ನೃತೃ-ಥವವಧಬತತಾಂ ಔೃತಹತವಂ ನೃಥವಿೀ-ಫೃತ್-ನಯಢತಂ ನೃಹಿೀಣಧುಮ್ | 

ನಛ-ಶ್ಶಮ-ಬತದ್ೀತ ಷಸಮಭಹನುಂ ನನಮತಶಾಃ ಔಶ್ಚಥತಹಭಮಧ ಔದಹಚಿತ್ ||01|| 

ಫಖವಹನಸ ಧಾಃ ಷವ-಼ಘಕಯಹಣಹಂ ಅಚಿಯ್ೀಣಹಯಛತಹಥಧತಖಯಹಹಭ | 
ಇತ ಕಹಭವ-ಚಿ಼ೀಶವಮಹತವಭತ್ ತಹವಂ ಧೃನ ಇಣಮಫಮಧತ್ೈಶ ಣಂ ನಯಢಬಮ ||02|| 

ಅತ ಭಹಗತೀಬಹಷಮ ಕಹಷ್ಹಾಂ ಯಛತಹ ್ಧಣ-ತ್ೀಛಸ್ಹ ನಯತೀಚಿೀಮ್ | 
ನರಶ್್ೃೀದಭತಹ ಷವ-ಹಥ-ಷಙ್ಗಗತ್ ನೃಥವಿೀಂ ಹಯಶ-ದವಹಔಯ್ೀಢ ಯ್ೀಜ್ೀ||03|| 

ಅವತಬಹಧನ-ಹಹಭ-ಭಹಯಿೀ-ಛತಷ್ಹಟನ್ ಅದಭಹದಯೀನ ಗ್ೂೀಣಯ-ನಬನಗಧುೈಾಃ | 
ಷತ-ಛನ್ೈಷುಮಸ್ಹಭ ಖಬಮಭಹಧಾಃ ನಮಬ-ಸ್್ನೀಸಣಮಹ ಔಯಬ-ನಯಷನ್ನೈಾಃ ||04|| 

ಷತಬಧಾಃ-ಲ-ಶ್್ೃೀಭನ್ೂೀಣಯ ನನಂಸ್್ೂೀ ಧಬಭನ್ ಗ್ೂೀಭಮನ್ೂೀಔಹಹನವೀಚಹಚನ್ | 
ಅ ಫಘಗಬತಹಧಭಧನಧಭಹಯನ್ ಥೃಡ-ಬಹವಹಥನಯಹಧವಹಭವ-ವಿೀಭವಾಃ||05|| 

ಖಬನ್ೂೀಣು-ವಿಸಭತ್ೈನವಷ್್ೀವಮೀ ವಿವಿಧ್ೈಜಹವಧನದ್ೈಛವನ್ೈಮಛಷಯಮ್ | 
ನರಷೃಣವಮ-಼ೀಣವಯಹತವ-ಬತಕ್ಯೈ ನನಮತಶ್್ೈಥೂವಮ-ಫತಧವಚ ಖಬಮಭಹಧಾಃ ||06|| 

ಅಬಯ್ೈಮಬಯಹಧತಗ್ೈಬತವನೀನ್ದರೈಾಃ ಅನಯ್ೀಷಹವಿಶಯೈವಚ ಸ್್ೀಮಭಹಧಾಃ | 
ಸರ-ಹಥ-ಷಯ್ೂೀಛ-ಷಘಗ-ಸ್ಹಯ್ೂೀ ಫತನ್ೀ ಹಧ-ಹನ್ೂೀ ನಕಹಬಮ್ ||07|| 

ಅಭಬನಯತ-ವಹಮಢಾಃ ನಯಮಹಣ್ೀ ನಮಭಹಧಧದ-ಷತ-ತೀತವ-ಷೂರ-ಯಹಛಾಃ| 
ವಿಪಬಹತ-ವ್ೀಲಬತಙಚ-ಮೂನಾಃ ಷತಮ-ಸಧೂಧರ ಷಧುಣ-ನಯವಹಸಾಃ||08|| 

ಷಬಯೀಧ ಖತ್ೂೀಬಹಿೀಮಹಷಸ್ಧ ವಿಶಭಂ ಷುಬಬ-ನದ್ೂೀನ-ಷಛವನಹಕಮಮ್ | 
ಬಥನಹಧನತ್ೀಾಃ ಷತ-ಧಹಬ ಧಹಬ ನಯವಿವ್ೀಶ್ಹಽಲ-ಲ್್ೂೀಔ-ಧದನೀಭಮ್ ||09|| 

ವಢದಹಮಿಸ ತಹಥೂಷ್ಟವಹಂಷಂ ವಿಹಿತಹಸಬತವಕ-ಯೀಖಮ-ಯೀಖಮೀಧಮ್ | 
ಖಬನ್ೂೀಥಮಬ-ಲವಾಣ್ೈಮಜಹಧನ್ ಖಬನಹಯೀಥಮಣಭಹವತ ಶ್ಶಮ-ಷಙ್ಗಘಾಃ ||10|| 

ನನಮತ್ೂೀ ವಿಷೃತಹಾಃ ಷಭಹಧ-ವತದ್ಧಾೈ ಭಣಭಷುಣಯ ನಟೀಾಃ ಔಷ್ಹಭ-ವ್ೀಷ್ಹಾಃ | 
ಷಸಸ್್ೂೀಥಸಮನ್ ಷವ-ಯೀಖಮ-ಬತದಹಯ-ಭತಣ-ಥಣಹಿದಔ-ಧಹಮಣ್ೂೀಥಮಮೀಧ ||11|| 

ಅ-ಧಹಭವ ವಿಶ್್ೀಶಕಹರ-ವಘಖ-ನಯಔಟಹಙ್ಗಕನ್ ಷತ-ಧಮಹ ಖತಹಥಯವ-ಬಹವಹನ್| 
ಲಸತಹ ಣತಳಸೀ-ಷಯಖಷಮ ಔಣ್ಾೀ ಸರ-ನಭಹವಲಮಣಯೀಚಿತಹ ಧಮಧಹಯಿ||12|| 
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ಭಣ-ಧೀಖತಮತ-ಙ಼ಯ-ಬೂತವ-ನೂಢವಂ ಭತ್-ನಶ್ಹವಷ-ಚಹ ವಿಶ್್ೃೀದಮ ಹಣೀ| 
ಖತಢ-ಔತಢಿಲ-ಬಣಿಣಂ ವಿಭಹಧಂ ಖತಢ-ಪಧಧಂ ಔಚಹೃಣಂ ಪಬಹಮ ||13|| 

ಷ-ಔಬಢಿಲತ-ಬಢಿಲ್ಹಲಬಫಂ ಷವಭಮೀವಹಲಗು-ನನಷುಕಹದ-ಬಹಮಮ್| 
ಭತ-ಶ್ಶಮ-ಖತಣ್ೂೀ-ಥಧ್ೀ ಧ-ಭತಹನತ್ ಧ ಹಿ ದಹವಾಷಮ ಷಮೀ ಖತಣ್ೂೀನಯ್ೂೀಸು ||14|| 

ಅತ-ಷಬಬರಬಣಾಃ ನರ-ಫಯಬಧುಂ ಫಮ-ದಹಭಹಧಲ್್ೂೀ಼ಧಂ ಚಿಯಹಭ| 
ಅಧತಯೀಖ-ನಮಂ ಬತಸತಾಃ ನಯಬಣುಂ ಛಸಷೂಧೂವಣಧ-ಶ್ಶಮಬಣಯ ಕ್ೀಚಿತ್ ||15|| 

ಅತ ಣತ್-ವಢ-ಗಟತ್ೂೀಮತ-ಗಣಹಟ-ಗಧ-ನಹಥ-ಮನದ್ೀವಣಾಃ ನಯ್ೀಢ| 
ಅಮಿಣ-ನಯಬತಾಃ ನಯಚ್ೂೀದತ್ೂೀಸ್ಧ ಇತ ನಭವಣತು ನಜ್ೀಶತ ನಛವಗಹಬ ||16|| 

ದೃಣಭಹಣನ-ವಹಮಢಂ ಯ್ೀಢಮಂ ಯತ-ಯಹಛಂ ಣಬತನಭತವನಭತವದಹಮಮ್ | 
ಉಥಭನಭಹಿಯ್ೂೀನರಶಾ-ನೂಢವ-ದವಛ-ಯಹಛ-ಶ್ಯಭಭಹಭಮಹಫೂತಹಮ್ ||17|| 

ಫತಧ-ಣಯಭ-ಧಹರಢಂ ಬತಔತಧದಂ ಥದಥಧುಾಃ ಷ ಥಧ್ೀ ಖತಮತಾಃ ಷವಭಂ ಙ | 
ಅ ಕ್ೀಧಚಿದಣಮದ್ೂೀ ಧ ಚಿಣಯಂ ಧಧತ ಷ ಹಯಢ-ನತಪವಬಹಮ ಣಂ ಙ ||18|| 

ಭಣಯೀ ಖೃಹಿಣ್ೂೀತ ಣವ-ಬತಖಹಮಾಃ ವತಯತಗಹಷಯಔು-ನಷ್ಟಥಧ-ಕಹಬಮ-ಬಹವಹಾಃ| 
ಇಸ ಬೂತವ-ದಯಹ ಇ ಷವ-ದಭಹವಾಃ ವಣ ಷಙ್ಗಖಾಾಃ ವಣ-ಷಘಖಾಬಧವಖಙಾನ್ ||19|| 

ನರವಹಮ-ಛನಹ-ಧ ಭಹಖವ-ಥತಾಃಕಂ ನಯಭಭತಾಃ ನೂಮತಶ-ಮಣನಮಿೀವಾಭಹಢಾಃ| 
ಇತ ನಹಥತಬಣಬಷಮ ಹಿ ನಯಮಹನು ಷೃತ-ಭಹತಹಯದ್ ಫವಿನ್ೂೀ ಫವಹನಖವಮ್ ||20|| 

ಬಥನ್ೀವವಮ-ಲಲಫ-ನಯದ್ೀಶ್್ೀ ನಯಫತಭಹಮಹಧುಬಥಹಫಮನಥಮಣ ದಹಯಕ್| 
ಛಭಸಂಸ ಇಬಂ ಧೃ-ಸಂಸ ಭವಾಃ ವತಫ-ಧೀಾಃ ಷುಬಬ-ವಿಶ್ಶಟ-ಸಂಸ-ನಹಭಹ ||21|| 

ಅತೀಭವ ನನಯ್ೈ ವಹಸನಹತ್ ಸ್ಹವದ್ ಅ ಭಹಗಹವಥನಸ್ಹಭವ ಸ್್ೈನಕಹನ್ ಷಾಃ | 
ಷಸ ಕ್ೈವಚಧ ಫೂ-ಷತಯ್ೈಮವಹನುಾಃ ತಯಛಖತ್-ನೂಛಮ-ನದಹನುಕ್ೀ  ಧನಹಬ ||22|| 

ನೃಥವಿೀ-ನತನಹಧತ-ಖಬಮಭಹನ್ೂೀ ವಿನಹಮಹದ್ ಫ಼ು-ಮಸ್ಹಥಯವ-ಭಹಧಸ್್ೀಧ | 
ಅಚಿಯ್ೀಢ ಷ ವಿಶತಣ-ಬಘಗಳಷಮ ನಯಭಮಹವಹಭಣಧೂಣುಬಷಮ ಹವವವಮ್ ||23|| 

ಧಮದ್ೀ-ದಥವಮಹ ಷಮೀತಹ ಉಫಭ-ಗಹಯಬ-ಛನಹ-ಛನಹಾಃ ನಯ್ೀ ಙ | 
ಉನಮಹಧುಬಧಧು-ಭಹಧಷಂ ಣಂ ಬತಸತಹ್ೈವಧು ಔತಣೂಸಲ್ಹಬಿಧ-ಬಗಹನಾಃ ||24|| 
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ನನಮತ್ೂೀ ಬದತಮ-ಷವನ್ೈವಥದಬಾಃ ಷವಔೃತಹಾಃ ಔಢವ-ಷತಖಹ ಬತಔತಧದ-ಗಹಥಹಾಃ | 
ದೃಣ ನಘಕಛ-ಬಿೀಛ-ಙಔಯ-ಚಿಹ್ನೈಾಃ ಔೃಣ-ಧೃತ್ಮೈವಚಣತಯ್ೈನವಷ್್ೀಮಭಹಢಮ್ ||25|| 

ಔಲಿತಹಝ್ಲಿನಹ ಷತಪಟಹಧತ-ಮಹಣಂ ಛಧ-ಷಭಹಫದ-ಷಹ್ೀಧ ಫೂಮಿ-ಫತಹಯವ | 
ಔಮತಣಹವಿಶಭಂ ಚಿ಼ೀಶತವಣಹ ಷವಂ ಯಛತಹ ಼ಘಕಮತಹಬಕ್ೈಣವ್ೀಧ ||26|| 

ಇಥಮಿಣಾಮಿತೀವಣ್ೈಧವಯಹಣಹಂ  ಅನರಚ್ಾೀಥಮ-ಬಹಿಶಾ-ಧಹಬ-ಮೂನಮ್ | 
ಅಧಔಂ ದಮಣೀಬಲಂ-ಚಿ಼ೀಶತವಂ ಷಪಞಬದಮಧುಮಿ ಥತಮ-ನಹತಬಧಮಮ್ ||27|| 

ಅವನ್ೈಾಃ ವಧಕ್ೈರವಹಛಧುಂ ಭತ-ಸಂಸ-ನಯಮ-ನಯಖಲಬ-ಮಹಧಮ್ | 
ಅತ-ಹಞಲ-ಹಥ-ನಲಲವಹಬಹಮಂ ಅನೀಂ ಹಧತಹಬಲಂ ಧಭಧುಮ್ ||28|| 

ಧಕ-ನಜಿವಣ-ನಥಭ-ಯಹಖ-ಯಹಖಂ ಮ-ಔೂಬವ-ನಯನಥಂ ನಖೂಡ-ಖತಲಪಮ್ | 
ಷತಮ-ಭವ-ಔಯಹಖಯ-ಸ್್ೀಮ-ಛಘಘಂ ದವಮದ್ೂೀದಹಮ-ಔಯ್ೂೀನಮೀಮತ-ಭತಖಭಮ್ ||29|| 

ವತಫ-ವತಥಧ-ನಣಬಫ-ಬಿಬಫ-ಯಹಛನ್-ಧ-ಕಧಶ್್ೀಭ-ವಿಶ್್ೀಶ-ಫಹಸಮ-ಷರಮ್| 
ಣಧತ-ಔತಕ್ಷಿ-ಖಳಹಳಿಕ್ೀಶತ ಯ್ೀಖಹ-ತಯಣಯೀಧ ನಯಔಟ್ೀಧ ಶ್್ೃೀಫಭಹಧಮ್ ||30|| 

ಬೃಥತ-ಷೂವಾ-ಗನಹಮತಣಹವಿಕಹಙಾ-ನಯಔಞ-ಹಯಯ್ೀಣ್ೀಧ ಬಹಷಭಹಧಮ್ | 
ಅತ-ಧೂಣಧ-ತಖಭ-ಬಹಧತ-ಬಹಷಂ ನಔಯ್ೀಣ್ೀ ಷತಢವ-ಸ್ಹಧ-ಬಧುಮ್ ||31|| 

ನರ-ನೂಢವ-ವಶ್ಹಘಕ-ಬಿಬಫ-ವಙ್ಗಕ-ವಿಶಭಂ ಹಯಕ್ ಷಸಸ್ಹಲ್್ೂೀಔನ್ೀಧ | 
ಅಔಳಘಕ-ಣಮಹ ನಮಂ ವಿವಿಔುಂ ಥಧಂ ಬಿಫಯಣಬಙಾ-ವಿಫಯಭಹಬಿಧಮ್ ||33|| 

ಅತಷತಧದಮ-ಬಧದ-ಹಹಷ-ಯಹಛನ್  ಧ-ಔತನಹದಫ-ಮಥಂ ವತಬಹಮತಣ್ೂೀಶಾಮ್ | 
ಔಬಳಹಭಣ-ಲ್್ೂೀಙನಹಲ್್ೂೀಔಾಃ ಅ ಲ್್ೂೀಕಹನ್ ಷಔಲ್ಹನ್ ನಯ-ಸಶವಭಧುಮ್ ||34|| 

ಅತ-ಬಹಷತಮ-ಔಢವ-ಬಹಸಣ-ಶ್ಯೀ-ಣತಳಸೀ-ಖತಙಾಬಣತಙಾ-ಕಹನು-ಖಢಿಮ್ | 
ಫತಧ-ಣಯಭ-ಫೂಣಮಫೂತ-ದಹನ್ೀ  ಙಣತಯ್ೀ-ಫೂಯ-ಮ-ವಿಫಯಬಂ ಷತ-ಭಧಲಿಮ್ ||35|| 

ಷಔಲ್ಹಭವಹನ್ ಷತಪಞಂ ಮಿಭಹನಹಾಃ ನಯತಭಹ-ಲವಢ-ಲವಣಹಭ ಲವಾಮ್| 
ಙಣತಯಹ ವಿಥದತಭವದೀಭ-ಗಹಣಯಂ ಷ ಷತ-ಲಷ್ಾಾೀಣಮದತನಹ ನಖಥಮತ್ೀ ನ್ೂೀ ||36|| 

ಅತ-ಲ್್ೂೀಲ-ಥೃಶ್ಹಂ ಷಮಿೀಕ್ಷಿಣತಂ ಷವಂ ಛಧ-ಷಭಹಫದ-ಫಯೀಧ ಥೂಮ-ಬಹಛಮ್ | 
ಷಬಥವವಭಥೂದವವಮೀಮಸ್್ೂೀಸ್ಧ ಥಭಯೈವೀಮತ-ಛನಧಗ-ಬದಮಗ್ೂೀ||37|| 
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ಷ-ವಿಕಹಷ-ಥೃಶ್ಹಂ ಔೃತಹಝಲ್ಿೀನಹಂ ಛನಹತಹನಹಂ ನಮಭಹಥಯಹಧನತಹನಹಮ್| 
ಲಯೀಧ ೃಣಾಃ ಯಭಂ ಬತಯಹಯ್ೀಾಃ ನಯವಿವ್ೀಶ್ಹಭಣಧಂ ನಯಪಸವ-ಫ್ೂೀದಾಃ||38|| 

ವಿವಿದ-ನಯಫತ-ಬದಮ-ಷಧನಶಣ್ೂಣೀ ಧಮ-ದ್ೀವ್ೀಧ ಷಬಂ ಷ ಖೂಡದ್ೀಾಃ| 
ವಿಪಬಹನಠತಯಹಡವೀಠತ-ಬಧ್ಮೀ ಷಸ ಬಸಮಷುಧಯೀಧ ನೂಢವ-ಬಿಬಫಾಃ ||39|| 

ಅಥತ್ ಷ ಔಥಹಂ ಮಥಹಘಗ-ಹಣ್ೀಾಃ ಫಖವಹನ್ ಬಹಖತ್ೀ ಫವಹನ-ಸನರೀಮ್ | 
ಅಧತಔೂಲ-ಖತಢ-ಷವಯಹದ-ಬಹಜಹ ನಛ-ಶ್ಶಮ-ನಯಯ್ೀಢ ವಹಙಮಭಹನ್ೀ||40|| 

ಔತಧಂ ಣಥತದಹಮ-ಧ್ೈಭವ-ಸ್ಹಮಂ ಬದತಮಂ ನನಶಕಲ-ಬಹತ್ ನಯಷಧನಮ್ | 
ವಿಥತಷ್್ೂೀವಿಥತಷ್್ೂೀ ವೃಢವತ್ೂೀಲಂ ಮಧತಹಧಧದ-ಮಸ್ಹಬತಫಧಧ ನಬಗಹನನ್ ||41|| 

ಖಬನಹಷಧ-ಷಘಕಥಹದ-ಲಿೀಲ್ಹಾಃ ಷೃತ-ಭಹತ್ಯೀಢ ಫವಹನಖವ-ದಹತಯೀಾಃ| 
ಔತಬನಮಬಯಹಾಃ ನಯನಝಚಯೀಭತಾಃ ಧಧತ ಬದವಷಮ ಧ ಭಹಥೃಶ್್ೃೀಲ-ಫ್ೂೀಧಹಾಃ ||42|| 

ಷತ-ಣನಾಃ-ಔವಿತಹದ-ಷದ್-ಖತಣಹನಹಂ ಲಿಔತಚಹನಹಂ ಔತಲ-ಜ್ೂೀಙ್ಘಗಯ್ೂೀಧವಮಹನಹಮ್| 
ಅಪದ್ ಖತಸ-ನಹಬಕ್ೂೀ ವಿನಶ್ಚತ್ ಔವಿ-ಯೀವಽಲ-ವಹದ-ಧದನೀಭಾಃ ||43|| 

ಥಯಿತಹಷಮ ಷತೀ ಖತಣಹಧತಮೂಹ ವಿಧ-ವಿೀಯೀವಢ ಬತಸತಬೃವಣ-ನಯಜಹ| 
ಅಫಛದ್ ಫತಧ-ನಯಫೂ ನರೀಶ್ಧ ಷತಣ-ಕಹಬ ಷತದ್ೀ-ಷೂಧತ-ಫಕಹು ||44|| 

ನಮಮೀವವಮಯೀಾಃ ನಯಸ್ಹಥ-ಯೀಗಹತ್ ಷತಣ-ಮಣನಂ ಣಥಷೂಥ ಷೂರ-ನತನೀ | 
ನರಶತ್-ನಥ-ನಞಟನ್ೀಶತ ನಹುೂೀವ ವಿವಿದ್ೀ ಭಷಮ ಷಬಾಃ ನರೀವಕಹಗ್ಯಾೈಾಃ ||45|| 

ಥನ್ೀಧತದಬವ್ೀವಾ ಧಧದಧಷಮ ಷವ-ಔತಲ್್ೂೀತಹುಮಢ-ಥವ-ಲವಢಷಮ | 
ಔೃಣ-ಔೃಣಮ-ಣಮಹ ಼ಯಮಹಾಃ ನಯಔತವನ್  ಔವಿಯಹಕಮಥತಚಿತಹಂ ತಯ-ವಿಔಯಭಹಖಹಮಮ್ ||46|| 

ಔಳ-ಬಹಶಢ ಏ ಷೂರ-ಪ್ೀಣಾಃ ಔವಿಯಹಸೀಥಧಥಮ-ನಥಮ-ವಹದೀ| 
ಅ-ಬಹತ ಧಧತ ನಯಬಹ-ನಯಬಹವಿೀ  ಫಖವಹನ್ ಪಲಣಯ್ೂೀ ತಖಭ-ಬಹಧತಾಃ ||47|| 

ಷಔಲ್ಹಘಗ-ಭತತಹಬಹಣ-ಶ್ಹಕಾಃ ಷಬಯೀ ಹಯನು ಉದಹಮ-ನಕ್ಷಿ-ಸ್್ೀಮಾಃ | 
ಷ ಷಷಛವ ನಥದವ-ಗ್ೂೀನಔೃತ್ಮೈ ಲಿಔತಙಾಃ ಕಹಮ-ಲಂ ಮಸ್ಹಭ-ಯಹಬಮ್ ||48|| 

ನಯತ-ಹದಣಭಹಣಭನಹ ಭಥಹತವಂ ನೃತತ-ಭಹಮಹ-ಷಬಭಷಮ ಥತಗವಟಣವಮ್| 
ಷವ-ಖತಯಧ ನರ-ಸಣತವಬವಮೀ ವಯಣವಹಂಷುಂ ಷ ಭಷಮ-ಫ್ೂೀಧತ್ೂೀಲಮ್ ||49|| 
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ಫಖಣತಮದತ್ೀ ಷ-ಗ್ೂೀ-ವಿಲ್ಹಸ್್ೀ ಞತ-ಬಹಂ ಣಮಛತ ತಯ-ವಿಔಯಭಹಖ್ಮೀ| 
ಅ ಬಹಧತ-ನನಮಷುಯಹಾಃ ಷಬಸ್ಹುಾಃ ನಯ-ಭಭತಾಃ ಼ೀಞ-ಬಣ-ನಯಫಣವಭಹವತ ||50|| 

ಅತಥವ-ಬತಂ ಷಹಥ-ಲಷ್ಾೀ ಷಬಯೀ ಭಹಯಿ-ಛಧಷಮ-ಭತ಼ು-ವೃಮಮ್ | 
ಬಹಿಣಂ ಹಿ ಬಹಿೀ-ಣಳ್ೀ ಬಹಿಭಹನ ಛಧಕ್ೂೀ ಧಧದಧಬಪಯವಿೀಥತಹಂವತ||51|| 

ವೃಢತ ವಹಙಮಿಭಹಂ ವಿಚಹರತಹತವಂ ಧ ಔಲ್ಧ ನಖತವಢ-ಬಹನಹ ಷತಖಹಭ| 
ಇತ ಗಧಢ-ವಿಬತಔುಯೀ ಖತಣಹಡಮಂ ಫಛ ದ್ೀಂ ಷತದ್ೀ-ಷೂಧತಮೀ ||52|| 

ಇತ ತಹಣ-ಚ್ೂೀ ನವಬಮ ಼ಞಚತ್ ಣಲಳಹತಹಭ ವಿಚಹಭವ ಶ್ಹಷರ-ಸ್ಹಮಮ್ | 
ನಮಮೀ ಷ ಹಮಭಹಮತಮತವತಾಃ ವಿಖತಣ್ೂೀಹಸುಬತಹವೃಣ್ೂೀತ್ ನಯ್ೀಫಮಾಃ ||53|| 

ನಛ-ದಬವ-ಮತ್ೂೀ  ಖೃಹಿ-ನಯಪಸವಾಃ ಔಲಿ-ಕಹಲ್ಹಔತಲಿತಹಧುಯ್ೂೀ ಸಧು | 
ನಣಯಹಂ ನಶ್ತಹಣಭನಹ ನಷಗಹವತ್ ಷತಪಠಭಹಲ್್ೂೀಙಭದಣಮಸ್ಧ ಔದಹಚಿತ್ ||54|| 

ಮಚಿಣಂ ಧಧತ ಷೂಣಯಬಣಯ ಭಹಧಂ ವಿಥತಷ್ಹ ಷಣಮತೀ-ಷತತ್ೀಧ ಸ್ಹಷಹತ್ | 
ಅನಮಷಮ-ಷಘಗತಹನ ಬಹಷ್ಹಮ-ಢಮ ಷವಹವಣ ಧ ಭಹಧತಹಂ ಯಜ್ೀಭತಾಃ ||55|| 

ಭದ ತ್ೀಶತ ನಯಹಖಯಹಹಧುಯಹಾಃ ಷಭಾಃ ಷತ-ಗಞಂ ನ್ೂೀನ-ಲಬಹಬಹ್ೀ ಹಿ ಼ಞಚತ್ | 
ಧ ಣಥಹ ನಮಬಯ್ೂೀನಮಹಣಂ ಧ ನಠಹಬಾಃ ನಯಢಯೀಧ ಶ್ಹಘಕರೀಮ್ ||56|| 

ವಿಣಣಾಃ ಷತಕ-ಷಚಿಚಥಥವಮಹತಹಭ ಷಬತಹಸ್್ೂಮೀ ವಿಹಿತ್ೂೀ ಹಿ ಣಣವ-ವಿದಬಾಃ | 
ಷ ಙ ನಹಭವಿೀ ನಮೂನಮತ್ೀ ಚ್ೀದ್ ಥತಮತ-ಭಹಣಯಂ ಙ ಧ ಹಿೀಣಮದ್ೂೀ ಮಸಷಮಮ್ ||58|| 

ಭದ ಚ್ೀಥೃಖತಹಷಮತ್ೀಷಮ ಮೂನಂ ತಮಿಮತ್ವೀಧ ವಿ-ಬಹತ ಹರಶ್್ೀಷ್ಹಮತ್ | 
ಲಬನಮತ ಬತ಼ುರೀಥೃಶ್ೀ ಸ್ಹಮದ್ ಇತ ನ್ೂೀ ನ್ೈ ಧನ್ೂೀಣತಮಹಸುಯ್ೀಷ್ಹ ||59|| 

ಅತ ವ್ೀಥ-ನನಯಹಢ-ಬಹಮತಹನ ಷವಭಭಹಲ್್ೂೀಙಮ ಭಥಹಫ್ೂೀದಬಣಯ | 
ಖತಢಧುಬತಹಷಭಹ್ೀ ಬತಔತಧದಂ ಷೃತ-ದಭಹವನ್ ಷತಪಞಭಹ-ಙಮಧು ಏ ||60|| 

ಅ-ಧಹಭವ ಭದ್ೀತ ಕಹಭವಭಹಭವಾಃ ಷ ವಿವ್ೀಕಹಥತನ-ಙಔಯಮೀ ವಿ-ಧಹಣತಮ್ | 
ನರ-ನೂಢವ-ಬತ್ೀಛವಖಣತು ಼ೀತವಂ ನರ-ನೂಢವಬವೃಣ್ೂೀತ್ ಣದಹ ವಿ-ವತದಹಧಮ್ ||61|| 

ವಿ-ಹಿಧಸು ಹಿ ನ್ೂೀ ಙನ್ೂೀತವಹಖೂಭ ಷಬಭಂ ಕ್ೂೀ ನಮಬಯ್ೂೀನಮಹಣಮ್ | 
ಕ್ಷಿನ ಣಂ ಣವಬತದಹಮ-ಭತ಼ು-ವೃಯ್ೂೀ ಧ ನಯ್ೀ ಣಣಯ ಷಬತವತಹಂ ಯಜ್ೀಭತಾಃ ||62|| 
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ಣ ವ್ೀಥ-ಧದೀವಿವಗಹಸಮ ಫೂಭಾಃ ಷಬಮಹಮಬೀಧಶತ ಔತವತ್ೂೀ ವಿಸಮಮ್ | 
ಧ-ಕಹಮ-ಮಷ-ಯಭಷಮ ವಹದೀ-ದವಮದ್ೀಧದರ ನಯತ-ವಹಮಣ್ೂೀ ಧ ಛಸ್ೀ ||63|| 

ಉನ-ಮಹಹಿ ಭವಾಃ ವಶ್ಹಘಕ-ಗಧಮಂ ನಛ-ಭೂತಷಮ ಫಭಂ ನಯಹಔತಮತ ಣವಮ್ | 
ಅದತನಹ ವಿಧನ್ೂೀನ-ಹದಣಂ ಣಂ ನಯತ-ವಹದ-ನಯತ-ವಹಮಢಂ ನವಹಭವ ||64|| 

ಇತ ಭಹಯಿ-ಛನ್ೀಧ ಣಣಯ-ಣಣಯ ಷವ-ಛಧತ್ವೀಧ ಷ ತಹಥತಮವಭಹಧಾಃ| 
ಅಧತಔೂಲ-ಚಹ ಬಹಿಶಾ-ಭಹನ್ೂೀ ಬಧಸ್ಹ ಷಂವಭಭಹನ ಷಂವಭ-ಚಿಾತ್ ||65|| 

ಶ್ಣ-ಬದವ-ಙಾಃ-ಷೃಣ-ನಯಯೀಔೃನ್ ನನಮತಷ್ಹನ್ೀಶ ವಿಷ್ಹಥಭನ್ ಔವಿೀಫಾಃ | 
ವಿವಿಧ್ೂೀಣುಮ-ದೂಳಿ-ಹಣನ್ೀಧ ನಯತುೀನಹಧಬಧಧಮಹಝಚಕಹಮ ||66|| 

ವಢದಹಷತ ವಿಛವಢಾಃ ಷ ವಿೀವಾ ನಯಙತಮ-ನಯಶ-ಬನ್ೂೀಶ-ಶ್ಹಷರ-ಸ್ಹಮಮ್ | 
ಅನಯಹವಿಧಣಾಃ ನಯಸ್ಹಥ-ಖಫವಂ ವಿಥಧ್ೀ ವಿಷಭಭಭಹಧುಮಂ ಬಹಹಧುಮ್ ||67|| 

ವಿಧಣವಹನ್ ಮಸೃಣಮ ಷತ-ಥವವಧಂ ಪಸಳ-ಫ್ೂೀದಬವ್ೀವಾ ಷ ನವಚಮಹತ್ | 
ಅ ಧ ಣಷಮ ಬಣಂ ಷಸಸ್ಹಥದ್ೀ ಧಧತ ವಿಬೃವಮ ಔೃತೀ ಔತಮತತ್ೀಽಲಮ್ ||68|| 

ಣಂ ವಿಶತಣಬಘಗಲ-ಖಣಂ ಪಸಳ-ನಯಫ್ೂೀದಂ ಹಯಹಮಫಮಧದಣ ತಹಭತಖ-ವಿಔಯಭಹಭವಾಃ | 
ಆಧಧದ-ಥಂ ಷ ಙಣತಯಹಧಧ-ಹಹಷ-ಲಷಹಾಾ ಣಣವಂ ನಯವ್ೀಣತುಬಬಯ್ೀಧದರ ಇವಹಪ್-ಯೀನಮ್ ||69|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಣಯಯೀಥವಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಸದನಹಲತಕ 

ನರೃಡ-ಗಧ-ಷಙ್ಘ ಘೀ ಯಹಛ-ಸಂಹ್ೂೀಛವ-ವಕಹಯ  
ಣಮಛತ-ಬಲಿಧ-ಬಹಂ ನೀಮಷ-ತಹವನನಕಹಬಮ್ | 
ಷತಪಞಬತಥಭತ ತ್ೀಛಷತವಾಛವ್ಲ್್ೀ ಬದವ-ಬಹನಧ 

 ಷತ-ಛಧ-ಛಲಛ-ಕಹನ್ಯೈ ವಿವವಭಹಸೀಧಭನ್ೂೀ-ಶಮ್ ||01|| 

 

ಔೃಣಬತನಔೃಣಭಹಯೈವಾಃ ವಬಮತಹಂ ಷಹನು-ಫೂಷ್್ೈಾಃ  
ಇತ ಬೃಥತ ಥತಹಂ ಙ ಹಯತವನಹಭ- ನಯಫೂಣಹಮ್| 

ಅನಸೃಣಬತನಯ್ೀಷ್ಹಂ ಬಧರತ್ೂೀ ಖಯಧಾ-ಜಹಣಂ 
ಥವ-ಸೃಥಭ-ನಯೀಾೀಖಔಯಹಿೀಙಾಘಕಯಹಭವಾಃ ||02|| 

ನರ-ೃಣಬ-ಧಮಗಹಯವಮಿಣೀ-ಗಹಯಬಭ-ನೂವ್ೈವಾಃ 
ಅ-ಧಣಬಮತ-ಚ್ೀಣಾಃ-ಹಥ-ಹಶ್್ವೀವ ಧೃಸಂಸಮ್ | 
ಷಸಛ-ವಿಛಭತ್ೂೀಭತಗ್-ವಿಔಯಭಹಭವಾಃ ನಯಷಧನಾಃ 

ಔವಿ-ಔತಲ-ತಲಕ್ೂೀಸ್ಹವಹಶ್ಷ್ಹತ್ೂೀಶಭಣುಮ್ ||03|| 

ಉನ-ಙಮತ ನತಹಧುಂ ಸಧು ಧಮಧದರೀ ದೂಾಃ 
ಥತಮ-ಷಥಸ ಫಛತ್ೂೀ ಭಂ ಥತಲವಬಹ ಥಫಯ-ಬಹಗ್ಮೈಾಃ| 

ದಶ್ಣತ ಷ ನಮಭಹಗಹಯಾಧಧದ-ತೀಥಹವಙ್ಘಪರ-ಯ್ೀಢತಾಃ 
ದಮಣ-ದಮ ಷತಕಂ ತ್ೀ ಷಧುಣಂ ಷವಧುಯ್ೀತ ||04|| 

ಅಧತ-ನರಚಿಣಸ್ಹಮನಮಷಮ ಸ್್ೂೀಭಂ ಔವಿೀನ್ೂದರೀ 
ಖತಢ-ಮಷಬತ-ಖೂಡಂ ಸಹಙವಹನಣಮಚಿಣಯಮ್ | 

ಬದತ ಬದತ-ಔಮ-ಯಹಜ್ೂೀ ನಶಣನ್ ಧಶಭಹನನುಂ 
ಧಧತ ನರಙಭ-ಹಿೀಧಾಃ ಕಹಧನ್ೀ ನಯಫತಾಃ ಸ್ಹಮತ್ ||05|| 

ಅಽಲ-ಽಲ-ಔತಲ್ಹನಹಂ ಥವಭನ್ ದ್ವೀಶ-ದ್ೂೀಶಂ 
ವಿಥದಥ ನಹಯಹಣಹಂ ಕಧಣತಔಂ ಬದಮಭಹನಹಮ್| 
ಷವ-ಖತ ಷಬತಚಿತಹನಹಂ ಫೂತ-ದಹಯಿೀ ವತಬಹನಹಂ 
ಪಸಳ-ಸೃದಸ ನನ್ಮೀ ವವರೀಾಃ ಕಹಶ್ಚದ್ೀಮ್ ||06|| 
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ಉಥಭತ ವಿಧತಹಮಹ ಧಧದನ್ೀ ಶ್ಹಲಗಮ-ಕಹಲ್್ೀ 
ಷ ಔೃಣ-ಷಔಲ-ಔೃತ್ಮೈಾಃ ಔೃಣಮ-ವ್ೀದ-ನಯವ್ೀಔಾಃ| 
ಅಮತಢ-ಭನಕಹಧುಪಯಸಭ ನಹಯಹಭಣಹಕಮಂ  

ಖತಮತ-ಖತಢಬಭ-ಥಧಧಮ ಯೀಖಮ-ಯೀಗಹಷಧಷಾಾಃ ||07|| 

ಅತ-ದಳಿಣ-ಥನಹು ಥಧು-ಕಹಷ್್ಾಾೈಾಃ ನಯವಸ್್ೈಾಃ 
ಅಭತಖನಣನ್ೀಕ್ೀ ಷಷತನಮಣಯ ಯತೀನಹದರಾಃ| 

ಖತಮತಭಮಭ-ಹಿತ್ೀಷ್ಹವಚಹಮ-ಬ್ೀದ್ೀಶತ ನಷ್ಹಾಂ 
ಷತಪಞಬ-ಖಬಭಧುಾಃ ಸ್ಧಶಾವಹತ್ ಔಬವಣಹಂ ಙ ||08|| 

ಙಮಬ-ಷಬಭ-ಷತಹುಾಃ ನೂವಬತತಹಾಭ ಶ್ಷ್ಹಮಾಃ 
ಖತಮತ-ಛಧ-ನರ-ಙಮಹವಂ ಙ಼ಯಯ್ೀ ಥತಶಕಯಹಂ ಙ | 

ಧ-ಪಸತ-ಬತ ಣದಹಥಮಹಮದವ-ಯಹತಹಯಣ ನಯಷನಹನಾಃ 
ಣತ-ಖತಮನಮಥ್ೈಷ್ಹಂ ಸ್ಹಮತ್ ಔತಙ್ಗಕಮಮಿಷ್ಹಟ ||09|| 

ವಯಢ-ಬಧಧ-ಹ್ೀತ್ೂೀಾಃ ಹಯಔ ಚಿಯಹಮಹಷು-ನಥಯಾಃ 
ಷನದ ವಿವಭನಹಯ ನಥಯಮಹ ಖಯಷು-ಚ್ೀತಹಾಃ 
ಷವಭಬ ಧಭತ ದಹಯಖಘಗ-ಸ್ಹರದ ನೂಜ್ಮೀ  

ಜಞತ ವಿಖಣ-ನಥಯಾಃ ಕ್ೂೀ ಶ್ಷ್್ೂಮೀಧವಶ್್ೀಣ ||10|| 

ವಿಹಿಣಬವಿಹಿಣಂ ಹಯಗ್ೀ ಔಸ್ಹಭದ್ ವಿ-ನದ್ಾಃ 
ಇತ ಖತಮತ-ನರವಹದಹವಘಕಮಹ ಧಬಯ-ಗಹತಹಯಾಃ| 

ಚಿಮಬಧಣಮಧುಾಃ ಶ್ಹಯಕಹ ಬತಔು-ಭಹಗಹವಾಃ 
ಖತಮತಶತ-ಛಲ-ಷಕಹವ-ಸ್್ಾೀಶತ ಣೂಷ್ಟಣೀಬತಶಾನ್ ||11|| 

ವಿನನಲ-ಸೃಥಭ-ಹಶ್್ವೀವ ದೀನ-ದೀು-ನಯದೀ್ುೀ 
ಥಮ-ಮ-ನರನೂಣ್ೈವವಹವಭಮಯಿಮದ ಥತಹವ| 

ಭತಮತ-ಭಣ-ಚ್ೀತಹವಚ಼ಯಣ್ೂೀಚಹವ-ನಕಹಮಹತ್ 
ಔತಷತಬ-ಷಮಿತಬಗಹಯಾಭಹಥಯಹಥತಛ್ಹಹಮ ||12|| 

ಅಬೃಣಬ ನರೀಷಹಾಸ್ಹಯವಿ ನಭಹವಲಮ-ಷೂನ್ೀ 
ಗಣಮಿಥಮಿತ ಷದ್ೂಮೀ ಬಹಯನುಬನ್ೂುೀ ಶ್ಷ್ಹಮಾಃ | 

ವಯಥದತಮಧಔ-ವಹಕ್ಮೈವಿವಫಯಭಹಷುಙಚ ನಶ್ಹಚದ್ 
ಅಧತದಧಬಬೃತಹನ್ನೈಷುಷಮ ಸ್್ೀಷಮ ವಕಹಯ ||13|| 
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ಅಖಬಥತಚಿಣ-ಬನ್ರೈಷೂುಥಮಹನಹಂ ಣಯಮಹಣಹಂ 
ಔೃತಭಮಧತ-ಬತಹತಹಭ ಣಣಯ ನಞ್ಜಚಘಗ-ವಿದಬಾಃ | 
ಉಥಭ-ಬಹಿಬ-ಯ್ೂೀಚಿವಚಔಯ-ತೀವ ತಯ-ವ಼ುಾಃ 

ಥದಥತ-ಪೃಸಥಧುಾಃ ಶಡ್-ಖತಢಂ ಸ್ಹವಣಭ-ತ್ೀಛಾಃ ||14|| 

ತಮಿಮ-ನಔಮ-ಔತಮಿಬ-ವಹಯಣಬಣಮಧು-ತೀಯಂ 
ಸಾಮ-ಣಮಬಽಲ್ಹನಹಂ ಹಯಣನಹಂ ಮತಥಧ-ಭಹಖವಮ್ | 

ಫತಧ-ಫಧ-ನೂಢವಂ ಬಹಧತಭಹಧಝ್ನಹಫಂ 
ಸರರ ಧಕಯ್ೈಾಃ ಹಯಗ್ ಮಶ್ಭ-ಜಹಲ್್ೈನವಯಹಷ ||15|| 

ಬದತಮ-ನಣಖ-ಯಹವಹಾಃ ಶ್ಹಧು-ನ್ೈಶ್ಹಬತಫ-ಫಹಷ್ಹಾಃ 
ಷನದ ವಿಫುಲ-ಯಹಗಹಾಃ ಸ್ಹವಭಸ್ಹಯಹತ್ ನಯಷನಹನಾಃ| 

ಅಮತಢ-ಣಮಣಮಣಮಚಹಾಬಫಯಹ ದಕ್-ನನಮನದರೀಾಃ 
ಸಭಣ-ಷಮಸಛ-ಕಹರಾಃ ಸ್್ವೈಾಃ ಔಯ್ೈಯಹ-ಲಿಲಿಙ್ಘ ಗೀ ||16|| 

 ನಯಢತ-ಮಫಷ-ದೂಳಿೀ-ಪಥಧ-ಶ್್ೃೀಬಹ-ವಿಶ್್ೀಷ್ಹ 
ಥದತಮತನಔೃತ-ಬತಹುಂ ಸ್ಹದತ-ಜಹಲ್ಹಧುಯಹಹುಾಃ| 
ಷಬಭಬತನಧಣಂ ಷಂ-ವ್ೀಥಭನ್ೂುೀ ಭಸ್ಹಮ 

ಇ-ಥವ-ವಣ-ಕ್ೀತ್ೂೀಾಃ ಕ್ೀಣಾಃ ಶ್ಹಯಕಹಣಹಮ್ ||12|| 

ನಹಿಣಬತಚಿಣಬತಙಚಂ ಯೀಖ-ೀಟಂ ನಯಔತುಾಃ 
ನರಶಥ ನರತ್ೂೀಮಿೀ ಷ-ಣವಯಹಾಃ ಷಣುವ-ಬಹಛಾಃ | 
ಥತಯಣಬಸಣ-ಔೃತ್ಮೈದವಧಮ-ಷಂನಹಮಸ-ಗ್ೈವಾಃ 

ವಯಢ-ನಮಬ-ಔೃತಹಮಯೀನ-ಣಷತಾಾಃ ಷಮೀತಹಾಃ ||18|| 

ಪಫತಮಬಲ-ಖತಣಹನಹಂ ಶ್್ೃೀಫನಹಚಹಾಥನಹನಹಂ 
ಬತಮ-ರನನ-ನಲಮಹನಹಂ ಸಧು ವ್ೈದಹನು಼ ೀನಹಮ್ | 

ಷನದ ಷತ-ವಿೃತಹನಹಬಧುಯಹಥಹವ ಧಮಹಂ ವಹ 
ವಿವಿದ-ಔಳಿಕಹನಹಂ ಷಝಚಮಹಾಃ ನಣಯಕಹಣಹಮ್ ||19|| 

ಅಧತ-ವಿಮಳ-ಬಹವಹ ಅನಮಧನ್ೂಮೀಧಮ-ಷಙ್ಗಗಾಃ 
ಋಛತ-ಣಮ-ಣಣ-ನಹನಹ-ನಙ್ಘು-ಸ್ಹಭಹಮನು-ಶ್್ೃೀಬಹಾಃ | 

ದವಮಥ-ಣತಮಖ-ದ್ೀಶ್ಹಮ ಥೂಮತ್ೂೀ ಜಿವತಹನಹುಾಃ 
ಔತವಲ-ಲಿಽಣ-ಮೂಹ ಯ್ೀಜಿಯ್ೀ ತ್ೀಶತ ಣಹವಾಃ ||20|| 



 

 

ಷವಬೂಲ ಖಯಂಥಹಾಃ 2011 

! ! ಆ ಚಹ ಮಹವ ಶ್ಯೀ ಬ ದಹ ಚಹ ಮಹವ  ಷ ಧತು  ಮೀ  ಛ ಧಭ ಛ ಧಭ ನ ! ! ಔೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಛ ಖ ಥತಗ ಮತಂ ! !  Page 74 

ಷನದ ಥಥೃವತಯ್ೀಕ್ೀ ವಹಙನೀಮಹದ-ಬಹಖಂ 
ನರಙಭ-ನಞತತಹಬಹಮಂ ತಹದ್ೀಕ್ೀ ಚಿಯ್ೀಢ| 

ಸರ-ಖತಮತ-ಧಬಧಂ ದಹಯಗ್ ಭಣನತ್ೂೀಮಿೀ ವಿಧಹಭ 
ನಯ-ಭಭತಮನಮ-ಸ್ಹಬಮಂ ಸಥಧಯೀ ಸ್ಹಮದಧ ಭಣನಾಃ ||21|| 

ಭಣ-ಙಸ-ಛನ್ೀಸಭನಹನ-ಧತ್ೀ ಷನನಮಷಮನ್ 
ಸಙಭ-ಭನಕಹಂ ತಹಂ ಸ್ಹಧಧಾ-ಜಿೀಬೂಣ-ಮಕಹುಮ್| 

ಮವಿರ ಮವಿ-ನೂಜಹಮಙ್ಘಘರಾಃ ಷಭಹಜಹಧುರಷ್ೀ 
ಮಲಷತ-ವಮಹಲತಾಃ ಷನ್ ಷಸಷಯ-ನಯಕಹವಾಃ ||22|| 

ತಯಫಧ-ಮ-ತ್ೀಜ್ೂೀ-ಮಕ್-ವ್ೀದಹತವ-ವತಔಲ- 
ತಯಣಭ-ಮಷಣಮಹ ಯೀ ಣವತಹ ಢವ-ಮಹವಾಃ | 

ನೃತತ-ಬತಮತ ತ್ೀಷ್ಹಮೈಔಮಭಹಹಥಮ ಷಬಮಕ್ 
ನಯಙಧ ನರವತದ್ಧಾೈ ಷಭ ನಯಣಧತ ನಯವಿೀಢಾಃ || 23|| 

ಷವಮಬಙಮಬ-ಕಹಲ್್ೀ ಬಧದರಮೈವಹಣಮಛದಬಾಃ 
ಷತಪಞಬತನನಶಥನ್ುೀ ವಹಙಕ್ೈವಹವಙಮಭಹನ್ೀ| 

ನಯಙಧಬತ-ಚಿಣಯಂ ಹಯಢ-ಬಹಜಹಂ ವತಯತೀನಹಂ 
ಅಬೃಣಬಬೃಣ-ಬಹಸ್್ಮೈಶ ಹ್ೀಣತಂ ಙಕಹಮ||24|| 

ದಧಮಿ ಷ-ದನಹಯೀಬ್ೂಮೀsಔವ-ಷೂಧತಾಃ ನಯಷಧನಾಃ 
ವಮ-ವಣಮಿ ಹತವಾಃ ಷಂಭತಗಹಥವಫಮ ಉಖಯಾಃ | 
ಅಮತ-ವಿಮಹಿಣಾಃ ಸ್್ೂೀsನಹಮಣಂ ನಹsದವನ್ೂನೀ 

ನಯತ-ಙಧಬದೀಧಂ ಚ್ೂೀಥಕ್ೀಬ್ೂಮೀsಽಲ್್ೀಫಮಾಃ ||25|| 

ಅತ ಥವ-ವಣ-ಶ್್ೃೀಚಿಷ್ಹಮನಯಮಹತ ನಯತೀಚಹಮಂ 
ನಯಙಧಬಸ್ಹಭ ಸ್ಹನಣತಭಹಮಹತ್ ಣಟಹಔಮ್| 

ನೃತತ-ಬತರಸ ತಹಲಚ್ಾರೀಶಾ-ಷಂಷಖವ-ಲ್್ೂೀಲ್್ೈಾಃ 
ಷಬಖಮಿ ಷನದ ಷವನವಬನಗಹದ್ಮೈವಚ ತೀಥ್ೈವಾಃ ||26|| 

ಗಧ-ಮಷ-ನಖಯ್ೂೀsಸ್ಹಧುಮಣಮಧು-ವತದ್ೂಧೀ 
ಬತನ-ಖಢ ಇ ಫೂಭಾಃ ಸ್್ನೀಸವಹನ್ ಹಯಖ ಥಧಹಧಾಃ| 

ನಯತ-ಔೃತಬಽಧ-ಸಹಸ್ಹಮsಪ್ಯೀಷ್ಾೀಢ ತಹತ್ 
ಷತಪಞಬಲಫಣ ಮೂನಂ ಬಛ್ನ್ೀ ಷಛನ್್ೀಶಟಮ್ ||27|| 
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ಅನರಮಿಣ-ಬನೀಶಸ್್ೂಮೀಲಲಷಙಾಘಕ-ಫಹಹ್ೂೀಾಃ 
ಮತ-ಙಮಣ-ಶ್ಲ್ಹನಹಂ-ಣಧವತ್ೂೀsತಹಯಭಷ್್ೀಔಮ್| 

ನಯತ-ಣಧ ಉದಹಯಹಸ್ಹುಷವಲಂ ಷನನಧಹಣತಾಃ 
ಣಧ ಇ ವಿಯ್ೀಛತಾಃ ಹಝಚಛಧಮ-ಯಭಷಮ ||28|| 

ಅಫತ-ಥದತ ಬತನೀನಹದರ ಥವಥಶ್ಹಫ್ೂಧೀನವಹಷ- 
ನಯತಬ-ಲಬಲಂ ಭತ್-ಸ್್ೀಧಂ ಫ಼ು-ಭತಔುಮ್ | 
ಅಧಔಬಬಮ-ಧದಹಮದಹಮನಲವಹದ್ ದಧಮಭಹನಹಮದ್ 

ಅಪಥಲ-ಫ್ೂೀಧ್ೂೀ ವಿಶತಣ-ಹದ್ೂೀಥಔಂ ಣತ್ ||29|| 

ಣಮಣೀಭರ ಗಧಯ್ೈಮೂದವವ-ನನಣ್ಿರೈದವವ-ಶಡಬಾಃ  
ಷಥಮ-ನಮಬ-ಙಕ್ೂಯೀದೀವಢ-ತ್ೀಜಹ ಸರೀಶಟಾಃ 

ಬತಮ-ರನನ-ವಿಬತಖಹನಹಂ ಥತಷುಹ್ೂೀ ದ್ೀಸ-ಬಹಜಹಂ 
ಲಭ-ಷಬಭ ಇವಹನ್ೂಮೀ ಭಹಧಮಧೀಯಹ-ಪಬಹಸ್್ೀ||30|| 

ಷಬಧೀಔ-ಧೀಶಢಷಮ ್ಯೀವಭಹಣ್ೂೀ ಛನಧಗಾಃ 
ನಯಔೃತ-ಬದತಮಭಹಷಮ-ವಹಮಛ-ನೂಣ್ೀವಧತದ-ಬಿಬಫಮ್| 

ಅಬತಙಥನಷಯ್ೀತ ಶ್ಹಯಕ್ೂೀಕ್ುೀಾಃ ನನಯಹsಸಭನ್| 
ನಯ-ಙಲತ ನಥವಿೀಂ ತಹಂ ಹಯಝ್ಲಿಷೂುಢವಭಹಯಹತ್ ||31|| 

ಖತಮತ-ಙಮಢ-ಷಯ್ೂೀಛ-ಥವಧದವ-ನಣ್ೀವಛನಹಮಬೀ 
ಥದತ ಛಧ-ನಕಹಯೀ ಷವಬತವಿೀವ-ಖಣಂ ಙ| 

ಅನಮಭಧನದಧಮನಮಥವಚವಮೀsಸ್ಧ  
ಔತಬ ಔತಮೀ ಸ್ಹಮತ್ ವಭಹಖಹಮsಧಮಧಹsಸ್ಹಮಾಃ ||32|| 

ಅವಿದಣ-ಮಷ-ಬ್ೀಥಂ ಶ್ೀಣಳಂ ಲಗವಖಧಾಂ 
ವಿಬಲಬಲ-ಹಣಾಃ ಹಣಜ್ೈಮನಯವಿಶಟಮ್ | 

ಥಧ-ನಧ-ಭೀತಹಮ ಹವವವತ್ೂೀ ಬಿಫಯಥಖಯಾಂ 
ಔಬತ ಔಮಔ-ನೂಢವಂ ಷಂಭಮಿೀಹಹsನನಹಭ ||33|| 

ವಿಸಸಣ-ಬಿಷ-ಫಘಗ-ಶ್ಯೀ-ನಯಔಶವಂ ಸತಭಹನ 
ಛಲ-ಛಬಬೃಣ-ನೂಯ್ೈಾಃ ನೂಮಮಹಭಹಷ ಮಬಮಮ್ | 

ಷಬಭ-ಖತಢ-ವಿಶ್್ೀಷ್ಹಲ್್ೂೀಙಕ್ೈಲ್ಹವಳನೀಭಾಃ| 
ಷತ-ಷತಮಭ-ಷತಬನ್ೂೀಭಾಃ ಷ ಷತಪಞಮ್ ಗಧಮ-ನವಾಃ|| 34|| 
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ವಿಬಲ-ಬಲಭಜಹಮಬೀ-ಬಿಧತದಭವಚಚಿವತಹಚ್ೂೀವ 
ಧ-ಲಲಿಣ-ಣತಳಸ್ಹಮ-ನನಶ-ಯಹಜಹಮssಚಿವಙತ್ ಷಾಃ 

ಷಧಲಛ-ಛಲಛ-ಲಿಲೀ-ೃವ-ವಿೀಮತತ್-ಷಬಷು 
ನಯಷ-ವಿಛಭ-ಲಷಹಾಾ ಬಸೂಣಯೀವ್ೀನದಯ್ೀವಮ್ ||35|| 

ಷಥಥಧಔ-ಫ್ೂೀದಾಃ ಷ್್ೂೀಠಶ್ಹತ್ೂಯೀನಚಹಯಹನ್ 
ಮಮಸಭಥಖತಣಹನ್ ದಹವತಯಂವದಹಖಾಃ-ನನಯ್ೂೀಗಹನ್| 

ಅಖಣಣ-ಖತಢಬತಚ್ೈಸ್್ೂುೀಶಭನ್ ಶ್ಹಘಗವಹಣಂ 
ಶಠ ನಮಬ-ಫಕಹುsಧಮಧೂನಚಹಯಹನ್ ದೀದ್ೀವ ||36|| 

ಣಬಮತಢ-ಬಣ-ಢವಂ ದಮ-ದ್ೀಹಹಕಮ-ಗ್ೀಹ್ೀ 
ಷನನಣಬತ-ನೃತತ-ವಯದಹಧ-ಧದೀ-ಚಿಣು-ವಹಭವಾಃ 

ಧಧತ ಷ ಭಛತ ನಣಮಂ ಸೃತ್-ಷಯ್ೂೀಜಹಷಧ-ಷಾಂ 
ಧ ಣತ ಷಔೃದತ ನನಷ್್ೈಮಶಟಭಬಹವ-ನನಷ್್ೈಾಃ  ||37|| 

ಔೃಣ-ನಮಬ-ಷನಭವಾಃ ಸ್ಹಧದರ-ಷಙಚಧದನಹಬಬಾಃ 
ನರಬಳಿಣ-ಫತಜ್ೂೀಯ್ೂೀ-ಬಢಿಲ್ಹಂಸ್್ೂೀ ಬನೀಷ್ಟೀ | 

ಸಾಣ-ಮತಚಿಮ-ಬತಖ್ೀಧತದಾಃ ಸನಖಾ-ಕಧಶ್್ೀಭ-ವಹಸ್ಹಾಃ 
ಷ ಬತನ-ಷತಮ-ಧಯಹಣಹಂ ಙವತಷ್ಹಬತಣುವೀsಫೂತ್ ||38|| 

ನಮಬತ ನಮಭಹಧನಂ ಹಯನುಮೀವಹನಯಮಹಷಂ 
ನಯಫತರಸ ಪತಫತಜ್ೀsಸ್ಧ ವ್ೀಥ-ವಹಥ-ನಯವಿೀಢಾಃ | 

ಅಜಿಣ-ನಮಬ-ಫಔುಾಃ ಷಧುಣಂ ಬಧಮಭಹಧಾಃ 
ಷಔಲ-ಛಖಥಧೀವಾಃ ಯೀಭತಹಂ ಶ್ಧರರಣಾಮ್ ||39|| 

ಷಸಙಮ-ನರಕ್ಲ ್ುೀ ಷೂವಾಸ್ಹರಷೃತ್ೀsಸ್ಧ 
ಅವಿ-ಣಧತ-ಮತಸ-ಮೂಧಶ್ೀಮ-ಯೀವ ನಶಢಣಾಃ | 
ಅಮಬಭದಸ ನಹನಹ-ಸೃಥಮ-ವಿದಹಮ-ವಿವಹಸ್್ೈಾಃ 

ಔವಿ-ಛಧ-ನರವಹಮಂ ಬಢಿಭನ್ ಬಢಿಹಖಯಾಮ್ ||40|| 

ಅಷಮಬಧಖಬಮ ಫೂಯ-ವಿಛೃಭಹಬಥಭೀಷ್್ೂಟೀ 
ಬತಕ-ಷಣಣ-ಖ-ಲಕ್ಷಿೀ-ಫೂಣ-ಹಣ-ನಯವಹಳಾಃ | 

ಸಭಣ-ಧಭಧ-ವಿಕಹಸ್್ೈಷುಷಮವಿಸಹಣ-ಬಹಾಃ 
ವಯಸ ಼ಬ ಕಹಭವಂ ಬಧರಮಹಭಹಷ ಬಘತಹ ||41|| 
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ನಯಢತ-ನಮಬ-ಔೃತಹಮಾಃ ಷಧಭತ್ೀಯೀವ ಛನಧಿಾಃ 
ವಿಪಫತಮಧತ-ಥೂಯ್ೀ ಷಂಸತಹಸ್ಹುಧತೀಣಮ| 

ಅಸಬಸಮಿಔಮಹssವತ ಹಯನಮ ಹವವವಂ ನಯಣ್ೀಬತಾಃ 
ಪಸ ಇಸ ಖೃಸ-ಸ್ಹಾಾಃ ನೂವ-ಸ್್ೀವಹಂ ವಿಧಹಣತಮ್ ||42|| 

ವಿವಿದ-ಛಧ-ನಥ-ಸ್ಹಾಾಃ ಹಯಔ ವತಯತ್ೀಬ್ೂಮೀ ಖತಣ್ೀಫಮಾಃ 
ವಣ-ಖತಢ-ಖತಢಮೀಧಂ ವಿಸಭತಹ ವಿೀವಭಹಣಹಾಃ| 

ಬತಔತಳಿಣ-ಔಮ-ನದಹಭ ಆಷಮತಹಮಿಣಮವಹಹುಾಃ 
ನಯಙತಮಣಮ-ಸೃದಹ ಷಬಬವಹಮಹಝಚ಼ಯಯ್ೀsನ್ಮೀ ||43|| 

ಅಲಬಲಬಧತ-ವಹದ್ೀನಹಧತ-ಚ್ಮೀಣ ನಶ್ಹಚತ್ 
ಧಧತ ಖತಮತ ಇದಹನೀಬತಥಮತಹ ಹಿ ನಯಔತುಮ್| 

ಧ ಬಧಧಬದತನಹ ದಹಯಗಹಯಜಹತಹಮಸವಭತ್ ತಹನ್ 
ವತಯಣ-ನರಙಭ-ಷಕಹುನ್ ಶ್ಹಯಕಹನ್ ಶ್ಹಯಕಹಖಯಾಾಃ ||44|| 

ಅಧಔ-ಧಶಢಮೀಧಂ ವಹಮಕಮಮಹ ಶ್್ೃೀಫಭಹಧಂ 
ಸರಮಿ ಔವಿ-ಭವಂ ಷಣಮತಹಮಷುಧೂಛಮ್ | 

ಷಣಣನಮಿಶಂ ಷಧದೆವಮ ಸ್ಹಧಧದ-ಚಿತಹುಾಃ 
ಷಬಭಬ ಖಣಂ ಷಂವಿಥಯತ್ೀ ಧ ಷಭ ಲ್್ೂೀಕಹಾಃ||45|| 

ಉಥಭಮಿಣ ಇವಹಷುಂ ಭಂವಚ ಬಹಧತಪವಬಹಸ್್ೀ 
ಷತಪಞಬಔಲತಶ-ಮೂಪ್ೀ ಥವವನೀಯೀsಧತಯಹಾೀ| 

ವತಚಿ ಸರನಥಭಹನಣುಬದ್ೂೀಯಹಶ್ಯತಹನಹಂ 
ಧ ಹಿ ಫತ ವಿಶ್್ೀಶಾಃ ಷವ-ನಯಕಹಶ್್ೃೀಧನತಹನಹಮ್ ||46|| 

ಬಮಣಔ-ಬಣ-ಣ್ೀವ ಫೂಣ-ಧಹತಯೀ-ನನಮನಹಧಾಾಃ 
ಲಷತ ಛಲಧ-ವಹಷಷಮದವ-ಲಿೀಧಾಃ ವಣಹದವಮ್ | 

ಅಮತಢ-ಣಮಣ-ಬಿಬಫ-ಙಾಥಭನಹ ನಥಭಯಹಖಾಃ 
ಔವ-ಔಮ-ಔಲ್ಹಪ್ೀಲ್ಹಲಷಮಫೂತ್ ್ಯೀವಣೀಭಾಃ ||47|| 

ಅನ-ಧದತಯಗಹವಭತ-ಖಹಸಬಭಸಣತು 
ನಯಔೃತ-ಖತಢ-ಷಮೀತಹವಹಮಔೃತಹಕಹವ ಏಔಮ್| 

ಣಣಬಣಧತ-ಬನಹಾಃ ಸ್್ೂೀsಚಿಧುಯೀತ್ ಷತ್-ಷಭಹಧಧ 
ಅಷತಮ-ಷತ-ಧಯ್ೀಫಮಾಃಷದ್-ಖತಢಂ ನಹತಬಧಮಮ್ ||48|| 
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ಮಥದಣ ನರಥೃಶಟ-ಜ್ೂಮೀತಶಾಃ ಸ್ಹದತ ಸ್ಹಧಧಾಂ 
ನಭಬನ-ದ್ೀವಹ ಜ್ೂಮೀತಷ್್ೂೀsಹಮಲ್್ೂೀಕಹತ್| 

ವಿಹಿಣಬಧತ-ಷಮನ್ೂುೀ ದಬವ-ಶ್ಹಷರ-ನಯವಿೀಣಹಾಃ 
ಷವಿಣರ ಷವಿತಹಮಂ ಚಿಧುಭಧುಸರಲ್್ೂೀಕಹಮಾಃ ||49|| 

ವಿವಿಥತಮತ-ಣಯಹಂ ಯೀ ದ್ೀತಹಾಃ ಷ್್ೂೀಠಶ್್ೃೀಕಹು 
ಸಮ-ಸರಸಭ-ನೂವಹವನಹಯಾಃ ಔಲ್ಹ-ಬ್ೀಥತ್ೂೀsಷಮ| 

ಷತ-ಸತಣಬತ-ಷೃಛನ್ೂುೀsಗಹನಾಹಿತಹಸ್್ುೀsಾನ-ಹ್ೂೀಣಯಂ 
ಮಥಮತಚಿಣಬನೂವಂ ಯೀಧ ಗಹಭಣಯ-ಲ್್ೂೀಕಹಾಃ ||50|| 

ವಿದತಮಭಬಔಳಘಕಾಃ ಸ್ಹಮಥ ಭದ ಸ್ಹಮಥವಮಂ 
ಧಧತ-ನಛ-ಷಸಜಹಮಹಾಃಷತಧದಯಹಸ್್ಮೀಧತದ-ಔಲಾಃ| 

ಇತ ಷತಮ-ಲಲನಹಭಲ್ಹವಳಿಣಾಃ ಖ್ೀಙಯ್ೀಭಾಃ 
ಷಬಧಔ-ಬದತರಭಹಣ ನೂಢವಙಧದರಷುದ್ೂೀದ್ೈತ್ ||51|| 

ಇಧ-ವಿಮಸಬಷಸಮಂ ಹಯನಮ ನದ್ಲಾಃ ಷ-ಙಕ್ಾಃ 
ಚಿಮಮಿಸ ನರಣನುಂ ನೂವ-ಣ್ೈಾಃ ಷತ-ಣತಶಟಮ್ | 

ಬೃಥತ-ಔತಬತಥ-ಙಕ್ೂೀಯ್ೈಾಃ ಹಥ-ಷಙ್ಘ ಗೀಧ ಯಹಶಾಃ| 
ಔಬ ಷಔಲ-ಸೃಥಮಂ ಔಲಯೀನ್ನೈ ದ್ೈಮ್ ||52|| 

ಥಲಿತ್ೀಧದರ-ನೀಲ-ಬಣ-ನೀಲ-ವಿಫಯಬಂ 
ಧ –ಔತಧದ-ಔತಥಭಳ-ಸಣ-ದವಜಹಲಿ| 

ಸಭಣಮಹ ಧಗ್ೂೀಣುಬ-ಶ್ಮಷತು-ಜಹಣಮಹ 
ಧ-ಭಹಲಮಹ ಷತಮಫತತಹವಮಹsನವಣಮ್ ||53|| 

ಬೃಥತಗಹಮಿ-ವಿಭಹಧ-ಷಬದ್ೂೀ 
ಮಬಭತ್ ಷತ-ಸಭಣ-ಗ್ೂೀನ-ಷತಧದರೀಾಃ | 

ನರತಹನ-ವಿಹಿೀಧಬತಛ್ವಲಮ್ 
ಷತ-ಣಣಂ ಷೂವ-ಣಯಹಬಫಮಂ ಮಮ್ ||54|| 

 ಗ್ೂೀಭಷುಭಹಂಷಮನಧಭನ್ ಖತ-ಥಂ ನಯಜಹನಹಮ್ 
ಅಥಹವಧುಮಂ ಷ ಫಖವಹನ್ ನಯಔಟೀಙಕಹಮ| 

ಆಧಧದ-ಚಿದ್-ಖತಢ-ಖಢಂ ನರನೂಢವ-ಷಂವಿತ್ 
ಙಧದರಷತು ವಪಧ-ಖತಢಮಿಣಮಭಮೀ ಬ್ೀಥಾಃ 55|| 
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ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಙಣತಥವವಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಸದನ್ೈಥತ 
ಫೂಯೀ-ಫ್ೂೀದಷುತ್ೂೀ ಫೂಯೀ ಮಙಖಧಮ ಬಹಶಮಬಥತಬಣಮ್ | 

ಗಹಯಮೀ ಗಹಯಮಿೀಢಮ-ಸ್ಹಭಹನ್ಮೀ ಷಂಷುತಹಯಬಯಹಲಯೀ ||01 

ನಮ-ನವ-ಮಥಹಮೂಡಂ ಕಮ-ಣಔವ-ಬಹಹಭತದಮ್ | 
ತಯವಿಔಯಭಹಭವಂ ಸ್್ೂೀsನವಮತ್ ನಯತ-ವಿೀಮಮಿವಹಖಯಣಾಃ ||02|| 

ಣದಹ ಣದಹಧನಹಂಬ್ೂೀಜಹದ್ ೃತ್ೂುೀನನಹಮಷ-ಬಹಮತ| 
ಸ್್ೀನಹ ಸ್್ೀನಹಖಯಹಹ ದವಹಮ ಶ್ಭಯಹದ ನಭವಮಧ ||03|| 

ನಹಣಮಣವಯಹ ನಹತ-ಮಮಹ ಧ-ಷಖಲನು ನಮಧುಯಹ| 
ಅಧನಹಭವ್ೀತ್ಮೀ ಥವಿೀಯೀಭಾಃ ನಯ-ಣ಼ವತಹ ||04|| 

ಷೂಣಯ-ಷಮಧದಧ-ೃನಹದಢಹಮ ಥತವಹವಮ-ವತಯತ-ವಹಮಣಹ| 
ಷೂನನತು-ಬಹಹನತುವಿವಚಿಣಯ-ಷೃತ-ಷುಕಹ ||05|| 

ಧವತ್ೂೀಮಿವ-ಸರ-್ಯೀಷ್ಹಾ ಷತ-ನಯೀ-ದಮ-ಷತ-ಷವಯಹ| 
ಷವಿತಹಧ-ನಯಕಹಶ್ಹಥಹವ ಸ್ಹಖರೀ ಶ್ಯವಹನಯಹ ||06|| 

ನದ್ೋವ-ನಥ-ನಥಭ-ಶ್ಯಣ ಔೃತಹಮಘಗಂ ನಥಭ-ಛಧಭಧಾಃ | 
ಲ್ಹಳಿತಹ ಶ್ಮಸ್್ೀಶ್್ೀಧ ಖಙ್ಗಗವಹಶ್್ೀಶ-ಹನೀ ||07|| 

ನಹಯಹಭಣ್ೂೀsಧಧು-ಖತಣ್ೂೀ ಪಯಹಹಭಖ್ೂಮೀ ವ್ೀಥ ವ್ೀದಣಾಃ | 
ವಿವವ-ಔತ್ೀವತ ವಿವವ-ಶಾಃ ವತಯತಹಮ ಭತಕಹಯsನಮಸೀಶದತ್ ||08|| 

ನಯಧಹಧಬನಯಹಧೀನಹಂ ಕಹಮಢಂ ನರಣಹಮಿ ಭತ್| 
ನಯೀದತ ಚ್ೀತ್ ಸ್ಹದಮ-ವ್ೈಔಲಮಂ ಸ್ಹಮನನಥವವನ್ೀ ||09|| 

ವಿವಹದಹಧಹಮಸತಹ ಷೃಷ್ಟಟಶ್್ಚೀಣನ್ೀಚಹಾಧತ-ಸ್ಹರಣೀ| 
ಷೃಷ್ಟಟತಹವತ್ ನಞ-ಷೃಷ್್ಟೀವ್ೀವಣಮಧತಭಹ ನವ-ಸ್ಹಧಕಹ ||10|| 

ಭಚ್ಚೀಣನಹಚ್ೀಣಧಯೀಮಙ್ಗಗಙ್ಘಗ-ಣವದ ಬಧವತ್ೀ| 
ಷೃಷ್ಹಟವಿೀಶ್ಹಧ್ೀಷಹಮಹಂ ಣಧನ ಶ್್ೃೀಫಧ-ತಹಂ ಯಜ್ೀತ್ ||11|| 

ಷವ-ವಿನನಮಿವಣಂ ಷವಂ ಔದಹಚಿಣಕಣವ-ಹ್ೀಣತಣಾಃ| 
ಧ ಭದ್ೀಂ ನ್ೂೀ ಣದ್ೀಂ ಭಥಹsತ್ೋತೀವವಯಹಧತಭಹ ||12|| 
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ಪಲ್ಹಭ ಷವಹವಧತಭಹನಹಂ ವ್ೀದಹಾಃ ಷಮಯೈವಮಹಲಿತಹಾಃ | 
ಕಹಬದ್ೀತಹಾಃ ನಯ-ಣವನ್ುೀ  ಕಹಮಿಧಮ ಇ ಭಣೃವಭಾಃ ||13|| 

ಕಹಮಢಂ ನರಣಹಮಿ ಸ್ಹಮದ್ ಪಯಸಭ ನ್ೂೀ ಚ್ೀಣಧಣವಣಾಃ | 
ಧ ಭದಣಾಂ ನ್ೂೀ  ಣದಣಾಂ ಭಥಹ ಕ್ಷಿೀಮ-ನನಮಷುಮಮ್ ||14|| 

ಧ ವಿವವ-ಔೃತ್ ನವತ-ನತಾಃ ವೃಯಭಭಹಢಖತಢಣವಣಾಃ | 
ಚ್ೈಣಯತ್ ಼ಂ ನನಧವಿವಗನ-ಪಯಧಹನದಹಮ ಫಹಲ-ವಙ್ಘಕತಹಾಃ ||15|| 

ಧಧತ ಸ್ಧಖಹಮದಭಹನ್ ನ್ೀಶ್್ೃೀ ಥತಾಃಖಹದ-ಮಹಿಣಣವಣಾಃ| 
ಯೀ ನ್ೈಂ ಸ್ಹಮತ್ ಷ ನ್ೈಂ ಸ್ಹಮದ್ ಭಥಹ ಷಂಷೃತಭಹನತ ||16|| 

ಏಂ ಚ್ೀದ್ ವಿಬತ್ೂೀ ಸಹನೀ ಧ ಫಹಯನು-ಮಹಿಣಣವಣಾಃ| 
ಯೀ ನ್ೈಂ ಸ್ಹಮತ್ ಷ ನ್ೈಂ ಸ್ಹಮದ್ ಫವಿೀವ್ೀಣಮಧತಮಿೀಭತ್ೀ ||17|| 

ಷವಸ್ಹಮಶತಹಂ ವ್ೀಥಾಃ ವಯದ್ಧೀಯೀ ವಿಮತಢದಧ ಚ್ೀತ್ | 
ಣಸ್್ಮೈವಹಬಧದಭಹಧಧದಮ್ ಥನಹನಶ್ಹಯಮಸ್ಧ ಔತಮ್ ||18|| 

ಥತಾಃಕಂ ನರ-ಜಿಹಿೀಶವನ್ ಭಾಃ ಷತಕಂ ನ್ೂೀರೀ-ಚಿ಼ೀಶವತ| 
ಷ ಸನಹುsನತಣಂ ಥತಾಃಕಮಿೀವಷಮ ಮಷಭಮಛ್ಳಾಃ ||19|| 

ಯೀ ಥತಾಃಕ-ಷಬವಹಯೀsಭಂ ಚ್ೈಣಯ ತ್ೀಧ ನಮಬ್ೀಥವಹನ್ | 
ಷಬವಹಭಾಃ ಔಶ್ಚದಶ್್ೀ ಣಥನ್ೀಔ-ಣವಬಧಮಥಹ ||20|| 

ಓಹಧಕ್ೂೀsಷಮ ಬ್ೀಥಶ್್ಚೀತ್ ಷತ್ೂಮೀsಷಣಮಾಃ ಷವಥತಙಮತಹಮ್ | 
ಣದ್ ಥವಭಂ ಚ್ೂೀಔು-ದ್ೂೀಶಂ ಹಿ ಭಹಯಿ-ನಹಭ ದ್ೀತ್ ನಮಮ್ ||21|| 

ಪೂಯಭಯಧಹಧಔಂ ಬ್ೀಥಂ ಸಹನಹದೀನಹಂ ಭದಹಣಭಧಾಃ | 
ನೀತಹಮsಧಮಹ ಣನನಸ್ಹಯಹತ್ ಸ್ಹಮತ್ ಣಸ್ಹಮಧಧು-ದಬವತಹ ||22|| 

ಖತಣಹದ-ಬ್ೀದ್ೀ ಷಬಫಧಧ ಬ್ೀಷಹಾನಮಧಸಾತ್ೀಾಃ | 
ವಿಶ್್ೀಶ-ಭಹತ್ಯೀಣಹsಧಧಯಂ ಖತಣಹನಹಂ ಶ್್ೃೀಫತ್ೀ ವಿಬ್ೂೀಾಃ ||23|| 

ಬಧಮನ್ುೀ ವೃಧಮಮೀವಹನ್ಮೀ ಣಣವಭಹಖಬ-ವ್ೈರಢಾಃ| 
ಬದಹ ಭಹದಮಮಿಕಹಸ್್ುೀs ಮಕಹುವಚನಹನ ಇತ ಥವಯೀ ||24|| 
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ವೃಧಮ ಪಯಹಹಭಸವಯೀನಹsಸತಾಃ ಸ್ಹವಂವಚ ವ್ೀದಹನುನ್ೂೀsಫಮದತಾಃ | 
ಅ-ಣತಹವವ್ೀಥಔಂ ವ್ೀಥಂ ಥಧುವಚಮಮೀ ಕಲ್ಹಾಃ ||25|| 

ನಮ-ಣಣವ-ವಿಣವತಹವಥನಮಸ್ಹಮಽಲಷಮ ಙ | 
ಅ-ವಿಶ್್ೀಶಣವಣಶ್ಹಚಷಮ ನಹಧುಮಧುಮಮೀಣಯೀ ||26|| 

ಅಕಢ-ಿಕಢಿಧ-ನಹಮಮಹಧಕಢಬಿ ಕಢಿಭನ್| 
ಅಕಢಿಭಥಕಢ-ಿಸ್ೂೀ  ಥವಮಹಶ್ಹಚಕಢಿಧ-ದವಶಾಃ ||27|| 

ವಿಬಣಂ ಕಹಮಢಂ ಧ ಸ್ಹಮಥಷತಹವಧನ  ಭದೀಥೃವಮ್ | 
ನ್ೀಥೃವಂ ಣದ್ ಭಥಹ ಔತಬಬ-ಔತ್ೀವಣಮತಹಯಧತಮಿೀಭತ್ೀ ||28|| 

ಅಙ್ಘ ೃಘೀ ತಹನಷ ನ್ೂೀ ವೃಧಮಂ ಕಹಮಢಂ ಔತಬಬ-ಔಣೃವತ್| 
ಭತ್-ಷಂೃಣತಮತಾಣಂ ವಿವವಂ ಣತ್ ಕಹಮಢಮಿತೀಭವತ್ೀ ||29|| 

ಏಂ ಚ್ೀತ್ ಕಹಮಢಂ ಭಹ ಷಭ ಪಯವಿೀಾಃ ವೃಧಮಂ ಔತಝಚಧ | 
ಆಭತಶಭಂಷುಥಧ-ಷ್ಹಾಧಂ ನಮತಣುಷವ ಖತಯ್ೂೀಖೃವಹ್ೀ ||30|| 

ವಿವಹಥಷಮ ನಥಂ ಧ ಸ್ಹಮಥಧ-ಷ್ಹಾಧಬಷಣುವಣಾಃ | 
ವ್ೈದಮಮೀವಣ್ೈಶ ಥೃಷ್ಹಟಧುಾಃ ವತಕಹಯದ-ದತೀಭವತ್ೀ ||31|| 

ಅಣತಹವವ್ೀಥಔಂ ಭಹಧ-ಮಿತ ಷವ-ವಹಮಸಣಂ ಭಣಾಃ| 
ಣದ್-ವಹದೀ ತ್ೀಧ ವ್ೀಥಷಮ ಸ್್ೂೀsಭ-್ಣಮನಯಭಹಢತಹಮ್ ||32|| 

ಭಂ ಣತಹವವ್ೀಥಔಂ ವ್ೀಥ ವ್ೀದಹಂವಂ ವ್ೀಥ-ಥೂಶಔಾಃ | 
ಣಣವಸ್ಹಮಢವನೀಭತಹವತ್ ಷ ಣತಹವವ್ೀಥಔಾಃ ಔತಮ್ ||33|| 

ಲವಣಹಭಾಃ ನಯ-ಣವನ್ುೀ ವಹಕಹಮನ ತಷಭಭಭವದ| 
ವಿಶಭ-ಣವಂ ಲವಣಹನಹಂ ಣಸ್್ಮೈವಹನಶಟಭಹಖಣಮ್ ||34|| 

಼ಞ್ಜಚಕಣ್ಿೀsಣಯ ವಹಕಹಮನ ಼ಞಚದ್ ವಿ-ಥದತ್ೀ ಧ ಹಿ| 
ತಹಧಮಫಮದತಯಹಬಹಂ ಚ್ೀಜಹ್ಡಹಮದ್ೀಷುಧನ ಶ್್ೃೀಫತ್ೀ ||35|| 

ಅಬಹ-ಬಹಷಮಬಹವಹದ್ ಬಹ-ಮೂನಷಮ ಣಷಮ ಣತ| 
ಬಹವಹಬಹ-ವಿಶ್್ೀಷ್ಹಣಹಬಬಹವಹಥವಿಶ್್ೀಷ್ಟಢಾಃ ||36|| 
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ಯೀ ವ್ೀಥ-ವ್ೀದತಹಥಹವನಹಂ ನಣಮ-ಷಂತಹಮಖ-ಷಂವಯವಿೀ| 
ವ್ೀಥ-ಫಹಹ್ೂಮೀ ವಿನಶ್ಚದಬಯ್ೀಢ ನಶ್ಚೀಭತಹಂ ಣಣಾಃ ||37|| 

ಜಹಮಭಸ್್ೂೀ ಥೂಶಣ್ೀನ್ೈ ದೂಣವಬಭನ್ೂಮೀs ಥೂಷ್ಟಣಾಃ | 
ನವಯೀಮವಿಶ್್ೀಶತಹವಥಧಯೀಾಃ  ಷದ್-ವಿನವಯೀಾಃ ||38|| 

ಅಷತಹವದಣಮಸ್ಧ ಹ್ೀತಮಸದ್ೂಧೀ ಪಯಸಭ-ವಹದಧಾಃ | 
ಮೀತ ಬಹಢಮವಿಶ್್ೀಶತಹವದ್ೀಣಯೀಪಯವಸಭ-ವೃಧಮಯೀಾಃ ||39|| 

ಸ್್ೂೀsಙ್ಘಗೀಔಯ್ೂೀತ ಚ್ೀತ್ ಷಣುವಂ ಪಯಸಭಢಾಃ ಸ್ಹಮದ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ಟತಹ | 
ಧ ಚ್ೀತ್ ಹಯನುಂ ಹರಶ್್ೀಷ್ಹಮಥಷಣುವಂ ಧ ನಮಷಮಣತ ||40|| 

ವಿಾೀಣಂ ಧ ವಿಚಹಭವಂ ಸ್ಹಮತ್ ಧ ಬಹಮಂ ಧ ಲ-ನಯಥಮ್ | 
ವೃಧಮಥ ಪಯಹಹಭಥಮಬದ್ವೈಣಂ ವಿಧ-ಧೀ-ಗ್ೂೀಙಯ್ೂೀ  ಧ ಭತ್ ||41|| 

ಕ-ನನಶಥಕಢಿತಹವದ್ ಮತರಔುಂ ನಥವವಧಮ್ | 
ನಯಭಹಣಹದದತ್ಮೀಬೂಸನೀಭಂ ಭತುಣಮ್ ||42|| 

ಆಭಹನಭನಹಬಬಧತ್ವೀ ದಭಹವಧ್ೀಮನಯಭಹಢತಹ | 
ದಭಹವಥಮಬಹವ್ೀ ನ್ೂೀ ಭಹಧಂ ನಯಣಮಷ್ೈಔ-ನಯಭಹಣಧಾಃ ||43|| 

ಧ ಧಮತಷ್್ೀಭಂ ಙಧಂ ಹಯಭಹಣ್ಮೀಧ ವಿನಶ್ಚಣಮ್ | 
ಧಮತಷ್್ೀಭಣವತ್ೂೀ ಭಥವದ್ ವಹಔಮಬತಧಭಣು-ಬಹಷ್ಟಣಮ್ ||44|| 

ವಿಬಣಾಃ ನನಮತಷ್್ೂೀsಶಾಃ ಸ್ಹಮತ್ ಸ್ಹಮಚಹಚಸ್ಧ ವಿನಯಲಬಬಔಾಃ | 
ನನಂಸ್ಹುವಚ್ೈಣಯದಣಮಸ್ಹು ಷವಸ್ೀ  ಕ್ೀಲ್ಹಬತನಹ ||45|| 

ಥತಾಃಖಹಔಯ್ೂೀತ ಭದ್ ದ್ೈಂ ಥತಾಃಶ್ಹಸ್್ರೀಷ್್ೂೀಖಯ ಆಖಯಸಾಃ | 
ಥತಾಃಷ್ಹಔಯ್ೂೀsತ-ುೂೀಮಾಃ ಸ್ಹಮ-ಲ್್ೂಲೀಕ್ೂೀsಣಷುಥವತಹಂ ದತಯಾಃ ||46|| 

ಅಸ್ಹಭಕ್ೀs್ೀಕ್ಷಿತ್ೀ ನಷ್ೀ ಮೀವಂ ಥದಹಮಥಧ್ೂೀವಛಾಃ | 
ಭಣಯ ಷವಧನದಧಾಃ ಷಧುಾಃ ಸ್್ೀನ್ುೀ ವಿಶಮಹನ್ ಪಸೂನ್ ||47|| 

ಷವ-ವಹಮಸತಹಮದನ್ೂೀ್ೀಷಹಾ ಬತ಼ುಮಹವ ನವಿವಶ್್ೀಷ್ಟತಹ | 
ಔದ್ೀತಹಮಥಮಧತಯೀಗ್ೀsಸ್ಹಮ ವಿಶ್್ೀಶಾಃ ಸ್ಹಮಧನಧೂಣುಯ್ೀ ||48|| 
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ಅ ಪತದಹಧಾದ-ಮಹಿಣಾಃ ನನಮತಷ್ಹಥೀವ ಧ ಷವಥಹ | 
ನಽಲ್ಹಧತ-ಫವಹಬಹವಹತ್ ನನಣುಳಿೀಕಹ-ನನಯ್ೂೀಖತ್ ||49|| 

ಸಹಧ-ನಯಭಣನ-ವಹಞ್ಜಚವಹ-ನೀಶ್್ೃೀ ಧ ಸಮವತಫಂ ಫಜ್ೀತ್ | 
ಷವ-ಸ್ಹಬಥ್ಮೀವಧ ತ್ೀನ್ೈ ಣಂ ಙ ಔತಮಹವತ್ ಷ ತಹಥೃವಮ್ ||50|| 

ಥತಾಃಕ-ವಹಮನುಂ ಷತಕಂ ಪದ್ಧೀ ಥೃಷ್ಹಟವಬತಕ್ುೀ ನಮಷಮತಹ | 
ಷವಮೂನಂ ಙ ನಮಸ್್ಮೀಣ ವೃಧಮ-ವಹದೀ ಣದಹ ಫವ್ೀತ್ ||51|| 

ಧಧತ-ವಿ-ನಯತನಧನಾಃ ಸ್ಹಮಥೂಮಿವಭಹನ್ ದ್ೀಸ-ಣವಣಾಃ | 
ಚ್ೈತ್ೂಯೀ ಭಥ್ೀಣತಮಹಧಾಃ ಸ್ಹಮದ್ ಣಣಯ ಚಹವತಥಧ-ದ್ೀಹಿತಹ ||52|| 

ಅನ್ೈಕಹನುಔ-ತಹ ಹ್ೀತ್ೂೀದ್ೀವಸ-ತಹುವಥಧೀಶ್ಣತಾಃ | 
ಸ್್ೂೀsದ್ೀಸಶ್್ಚೀಥನಚಹಾದಫವವ್ೀಙಾವ-ವಿಷ್ಹಢತ್ ||53|| 

ಸಹತಹಯದ-ಮೂನಬಷಮ ಸ್ಹಮದ್ ವ್ೈಲವಣಹಮಭ ಚ್ೀತ್ ಣಣಾಃ | 
ಣದ್ೀ ದ್ೀಸ-ವಫ್ೂದೀಔುಂ ಧ ಸಮಸ್ಧ ಹಯಔೃತಹಔೃತಾಃ ||54|| 

ಏಂ ಷವಮೂನ-ದ್ೀಸಣವಂ ಬತಔುಸ್ಹಮನನಮಮರೀಔೃಣಮ್ | 
ನಹನಶಟ-ಬ್ೂೀಖಸ್್ುೀಧ ಸ್ಹಮತ್ ಹಯಔೃಣ-ಷ್ೀಣಯ-ಷಬಬಾಃ ||55|| 

ವಿಬತ್ೂೀ ವಹಧಭವಹನ್ ವಿನಹಶ್ಣವ-ನಯಷಘಗಣಾಃ | 
ನಞಚ್ಚೀಥಭವಹ ನಮಷಮನ್ುೀsಣಯ ಼ೀಥೃಶ್ಹಾಃ ||56|| 

ಸಥಧ-ಸ್ಹದಧತಹ ಹ್ೀತ್ೂೀಸ್್ುೀ ಭನಹನಶ್್ಚೀಥಚಿಧಭಮಹಾಃ | 
ಆಣಭನ್ೂೀ ಬ್ೀಥ-ಮಹಿತಹ ಏಶಟವಹಮ ಏ ವಹದಭಾಃ ||57|| 

ನಮಭಹಣಹವದ-ದ್ೀಶ್್ೀಶತ ವಹಮ್ಯೈ ವಹಮಬದಕ್ೀಶವ | 
ಭಥಹssಣಭಧಾಃ ನಯದ್ೀಶ್ಹಾಃ ಷತಮ-ಸ್್ುೀಷ್ಹಂ ನ್ೂೀsಭವಹಷುಥಹ  ||58|| 

ಬತಕ್ೂುೀ ಮೂಹದ-ವಿತ್ ಷತಹವಛ್ಡಹಧಮತ್ವೀ ಷತೀವತ್ | 
ಥೃಷ್ಹಟನ್ೂುೀsಸ್ಹದಮ-ವಿಔಲಷುಷಮ ಷವಶತಹಖಯಹಹತ್ ||59|| 

ಈವವಯ್ೂೀ ಧ ಷತಽೀ ತ್ೀಧ ಮೂಹಥಮಧತಫಧನ| 
ಥತಾಃಕ-ನಯಷಙ್ಗಗದತ ಭಹ ವಹದ ಣದ್-ವಹಮು-ಥೂಶಣಹತ್ ||60|| 
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ಥೃಷ್ಹಟನ್ೂುೀ ಭಷಮ ನ್ೀಷ್್ೂಟೀsಭಂ ಣಷಮ ಸ್ಹಮದ್ ಮತಯ್ೀಔವಹನ್ | 
ಶ್ಲ್ಹದಣಮಣಾಃ ವತಥಧ-ಚಿದ್-ದ್ೀಹ್ೀನದರಭ-ಬ್ೂೀಖಸ್ಧ ||61|| 

ಸ್ಹವಧಧದ-ವಿಶಯೀ ಮೀಷ್ೀ ವ್ೀದ್ೂೀಕ್ುೀ ಭತ಼ು-ಸ್ಹಧತ್ೀ | 
ದ್ವೀಷ್್ೂೀsಭಂ ವಹದನಹಂ ಔಸ್ಹಭತ್ ಣದ್-ವಿಮತದ್ಧೀsತವಹssಖಯಸಾಃ ||62|| 

ಣಣಾಃ ಷವಣಾಃ ನಯಭಹಣ್ೀಧ ದ್ೀವೀ ವ್ೀದ್ೀಧ ವ್ೀದಣಾಃ | 
ವಿಶತಣಮೀವವಷಮ ದ್ೀತ್ೀತ ವಿವವಂ ಫತ ಶ್್ೃೀಫಧಮ್ ||63|| 

ಇತಹಮದೀನ್ ಥವವಭಧಯಥಹವನ್ ವಹಮಖ್ೂಮೀನನಹಮಷ-ಷಂಭತತಹ | 
ತಯ-ವಿಔಯಭಹಯೀವಢ ಣದಹ ವಿಶ್ಹವಭಶಷಮ ವತವತಯವ್ೀ ||64|| 

ಅತ ಹಯಭತಘಕಿ ವಿವಿಧಹನ್ ಫ್ೂೀದ-ಚಹನ-ಖತಣ್ೀರತಹನ್ | 
ವಿನವ-ಭತಕಹುಧ ವಿೀಯೀವಢ ತೀಹಂಷುಔವ-ವಯಹಧಸ್ಧ ||65|| 

ಚಿಚ್ಾೀದಹಣತಙಾ-ಧಶಢಸ್ಹುಂಷುದಹ ಣಔವ-ಸ್ಹಭಕ್ೈಾಃ | 
ನಯಭತಔುಭಹತಹಯನ್ ನಯ-ಸಷನ್ ಲಿೀಲಮಹsತ-ವಮಹಲತಭಾಃ ||66|| 

ಆಧಹಮಹವಣೀಣಮ-ಛನ್ೈಮನತಹಮವನ ನೂಮತಷ್್ೈಾಃ| 
ವಿಜಿಾೀಶತದವವಛ-ಶ್್ಯೀಷ್್ೂಾೀ   ವ್ೀಥಶ್ಹಸ್ಹರಣ ನಯಭತಔುವಹನ್ ||67|| 

ವಹಕ್ಮೈಮತ-ಪಲೂಯೀಭಾಃ ನಯಣಮಸ್್ರೈರ ವ್ೈದಕ್ೈಾಃ| 
ಅಥಹವಧುಮಂ ನಯಖಞಭನ್ ತಹಧಮಸ್ಧ ಷಧನಾಣವಭತ್ ||68|| 

ಷಹುಷ್ಹಟನ ದನಹನ್ಮೀಂ ವಹಥಂ ಔೃತಹವ ಷಹಹಬತನಹ | 
ನಮತಣುಮಂ ಣಂ ನಶ್್ೃಚೀಥಮಂ ಙಕ್ಯೀ ಙಕಹಯಭತದ-ಯಭಾಃ ||69|| 

ನಯಢಭಹಮsಙಶಟ ಶ್ಷ್್ೂಟೀsಸ್ಧ ವಬಮತಹಂ ನಹತ ಚಹನಲಮ್ | 
ನಥ-ನಥಭ-ಮಜ್ೂೀ-ದಹಷಮಂ ದತಯಂ ಮೀ ದೀಭತಹಮಿತ ||70|| 

ವಹಮಖಹಮಂ ಬಹಶಮಷಮ ಫೂಯೀ-ಧೀಾಃ ವಯಢಂ ಷೂರ-ಧಧದಧಾಃ | 
ಷಧುಾಃ ಯೀತಬಷನ್ೂುೀsನಹಮಂ ಷಬಭಹಯ್ೀಭಯ್ೀ ಣಣಾಃ ||71|| 

ಖತವಹವಸಹ-ಗಧವಹವಟಟೀಕಹಂ ಔತವನ್ ಬಹಶಮಷಮ ಥತಶಕಯಹಮ್ | 
ಶಠದವ-ವಿಔಯಭಹಯೀವsಸ್ಧ ಬಹಹಚಹಙವಬಬಹಶಣ ||72|| 
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ಔವಿೀನ್ದರೈಧವ ಷಭಹನಮನ್ುೀ ಷಘಗೆ ಹಹಮ ಭತ್ೂೀsನವಮ್ | 
ನಹಮಭ-ಮತಹನನ ಬಹಷ್ಹಮಫ್ಧೀ-ಮಷಮ ಗಹಮಿಬೀಭವಬಥತಫಣಮ್ ||73|| 

ದ್ೀಶ್್ೃೀನನಶದ್ೂೀ ದ್ೀವಿೀಾಃ ದ್ೀವಹ ಇ ಷಮಿೀುತಹಾಃ | 
ಭತಕಹುಾಃ ನಯಸ್ಹಥಭಧಯಥಹವ ಏಶತ ಬಹಷ್ಹಮಲಯೀಶವಲಮ್ ||74|| 

ಾೀತಹ-ತಹಣಭವ-ಬಹಷ್ಹಮಬಹಮಭಹಬಹಮಂ ವಿವವಂ ನಯಕಹವಮತ್ೀ | 
ಗ್ೂೀ-ಖಣ್ೈಮನಯತೀಕಹಯ್ೈಮಕ್ೀವಧತದಬಹಮಮಿೀವಹಧಔಮ್ ||75|| 

ಇತಹಹಷ-ನನಯಹಣಹಫ್ಧೀಫವಚಿಚಣಯದಯ-ಲ್್ೂೀಳಿತಹತ್ | 
ಜಹತಹಂ ಬಹಮಣ-ತಹಣಭವ-ಷತಧಹಂ ಔಾಃ ಷಧನ ಸ್್ೀತ್ೀ ||76|| 

ನನಯಹಢ-ಸ್ಹಾಧ-ಹನಹಾನಹಬಬಹಶ-ಣಯಭ ವ್ೀದನಹಮ್ | 
ಫತಹ-ಷತ-ಷಖಹ ಙಕ್ಯೀ ಶ್ಯೀ-ಬಹಖಣ-ನಢವಭಾಃ ||77|| 

ಔಷುಧರ-ಸ್ಹಮಂ ಷಭಹಱನಮ ಧ ಸ್ಹಮಣ ನಮಹವನು-ವಹಞಚಣಾಃ | 
ಅಬಯ್ೈಯಹಶ್ಯಣ-ಚಹಾಭಂ ಔಲ-ಥತಯಬಮಿವೀಣುಬಮ್ ||78|| 

ಲ್್ೂೀಕಹನಹಬಲ್್ೂೀಕಹಭ ಭಹಖವಸ್ಹಮಷಮ ಮಧಹದ್ ಫವಹನ್ | 
ಔಮತಣಹಔಮ ನ್ೀತಹಯಬ್ೀ ವಹಥ-ಷನಹಭಧ-ಲವಣ್ೀ ||79|| 

ಏಕಹ಼ೀ ಼ಲ ಭವಚಕ್ಯೀ ನಥಂ ಭಧಲಿಶತ ವಿ-ದವಷ್ಹಮ್ | 
ಣಣವ-ನಢವಭ-ಹಥ್ೂೀವsಭಂ ಕ್ೀಧ ನಹಬ ಧ ನೂಛಮತ್ೀ ||80|| 

ವಹದಹಥಭಾಃ ನಯಔಮಢ-ಷತಪಲಿಙ್ಗಗಷುಧವೀsನಮಲಮ್ | 
ವಿನವ-ಔವಂ ಕ್ಷಿಢವನು ಭಹಮತತ್ೀಧ ಣವಯೀರತಹಾಃ ||81|| 

ಅಧನ್ೂುೀsತವ ನಯಔಟಣಷುವಮಹsಣಧ ಬಹಶಮ-ಷಘಗರಹ್ೀ | 
ಅಹ್ೂೀ ಆಣಭ-ನರಶ್ಯೈ ಔೃಷ್್ಣೀನ್ೀವಹsಧನಹಧುಯ್ೀ ||82|| 

ಫಖಂಶ್ಚಣಯ-ಔವಿತಹಂ ಲ್ಧ಼಼ೀಂ ಥವವಭನ್ ಼ಲ | 
ಗ್ೂೀನಮಂ ಬಹಮಣ-ಷಙ್ಘ ಹೀನಬಔೃತಹ ವಿವವ-ವಿಷಭಭಮ್ ||83|| 

ನಹನಹ-ಷತಬಹಷ್ಟಣ-ಸ್್ೂುೀಣಯ-ಗಹಥಹದ-ಔೃತ-ಷಣೃತೀಾಃ | 
ಣವಯಿೀ ಮತಹನಔಯ್ೀ ಮಣನ-ಶ್್ಯೀಣವಹವ ಖಢಭನು ಕ್ೀ ||84|| 
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ಏಶತ ಥಫಯ-ಬತೀನ್ ಥಬಹಯಧ ಸಷಣತಮಚ್ೈಾಃ ಷತಹಂ ಷಬಹ | 
ಚಿನಹುಬಣೀಂಶ್ಚಧುಭನುೀ ಮಿತಹಧನಮಮಿೀತಹತವದಹನ್ ||85|| 

ಅನಯ್ೂೀsೀಶಮತ್ೀsಸ್ಹಭಭಖಯವನ್ಾೀಷ್್ವೀತ್ೀಶತ ಷಣುವ | 
ಷತ್ುವೀೀನಹದರದಶತ ನನಯಹ ತಹಮಕಹರರವಹಬಯ್ೈಾಃ ||86|| 

ಖಯನ್ಾೀಫಮ ಏಬ್ೂಮೀsಗಹಧ್ೀಬ್ೂಮೀ ಭತಔುಯೀ ನ್ೂೀ ಥತಯಹಥಧಯಹಾಃ | 
ಬನ್ೂೀ-ಭಹನಹದಾತ್ ಣತ್ೂೀ ಖಯಧಾಂ ಮಔು-ಣಔವ-ಣತಂ ಔತಮತ ||87|| 

ಇಣಮಥವತ್ೂೀ ಮಧಹಧಭದವಾಃ ಸ್್ೂೀsಧತ-ವಹಮಖಹಮಂ ಷತಹಂ ಷತಧಹಮ್ | 
ಥತವಹವದ-ಖವಹವದಯ-ನವಿಂ ಭಹಯಿ-ಧಹವಧು-ಮವಿ-ಥತಮತಮ್ ||88|| 

ಭತಖನದ್ ಮಙಭನ್ನೀನಹಂ ಔದಹಚಿತ್ ಷ ನಮಧುಮಮ್ | 
ಙಣತಮವಚಣತಮಾಃ ಶ್ಷ್ಹಮನ್ ಲಿೀಲಮಹsಲ್್ೀಕಭತ್ ಕಲತ ||89|| 

ಭತಕಹುಮಹ ಭತ಼ು-ಭಹಲ್ಹಮಹಾಃ ಪ್ಯೀಕಹುಮಹಷುಣಯ ಚಹsಣಭನಹ | 
ಮಔುಂ ಙಕ್ಯೀ ವಿಮಢಂ ಔವಿೀನ್ದರೈಯ್ೀಶ ಥತಶಕಮಮ್ ||90|| 

ಬಧ್ವೀನ್ೂದೀನವಣಮ-ಷಬಫನಹದತ್ ನಷುಬಸ್ಹುನ-ಚ್ೀಣಸ್್ೂೀಾಃ | 
ವ್ೈಔತಢಾಂ ಮಹಣಯೀಾಃ ತ್ೂಯೀಾಃ ಗ್ೀಹ್ೀsಸ್ಹಮಮಜ್ೂೀsಷತ್ ||91|| 

ವಿಧ-ಫೂಯ-ವಿಫಯಬ-ಫಯವಮದ್-ದಧ-ಗ್ೂೀ-ಧಹಧಮ-ಷಬದಹ| 
ನವ್ೀವದನಹ ವ್ೀಥ-ವಿದಹ ತ್ೀನಹs್ೀ ವ್ೀಥ-ವಹದ-ಯಹಟ್ ||92|| 

ಹರ-ವಹಯಛಮಂ ಹಯತವಭಧುಂ ಹದಹಧಬಯಮಿಬಂ ಬತಸತಾಃ | 
ಷಬಮಹ್ೀವಯೀವಿೀವಷ್ೂೀ ಖಬಮಹಭಹಷ ಧಹಬ ಣಮ್ ||93|| 

ಧ ಛಿಧ ಧ ಷತಷ್ಹವನ ಧ ಛಹಹಷ ಷ ಧೀಮ-ಧೀಾಃ | 
ಷಬಮಹಥವ ಷಭಮನ್ ಜ್ಮೀಶಾಂ ಯಹಬಂ ಯಹಭಹಧತಜ್ೂೀ ಭಥಹ ||94|| 

ಯಹಜ್ಮೀ ಔತಞಚಣ ಷಂಸ್ಹಾನಮ ಯಹಜಹಧಂ ವಿಮಹಹದವಣಮ್ | 
ಅತಹಮ-ಫತಂ ಹಯಮಹದ್ ಫಖವಹನ್ ವಮಥಣಮಯೀ ||95|| 

ವಿವತಥಧ-ದವ-ಔತಲಂ ಶ್ಧಯಣಂ ವತಚಿಂ ಔೃಣ-ಣೃ-಼ಯಭಮ್ | 
ವಿಮಔುಂ ವಿಶಮಹನ್ ಫತಕಹುವ ಮಧಹಧಭಧ್ೂವೀsಧತಛಂ ಭತಮ್ ||96|| 
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ಮಸಷಮತ-ಮಸಷಮಂ ಣದ್ ಪಯಸಭ ಪಯಸಭ-ಷಮೀ ಥದಧ | 
ಅಬತಷ್್ಲ ನಝಚ-ಣನಸ್್ೂೀ ಧ ವಿಥತಮಹವತ್ ಣನಸವಧಾಃ ||97|| 

್ಯೀಭಹಬೃತ್-ನಯಷನಹನಷಮ-ಸಭತಹಙ್ಗಗಹಘಗ-ನೂವಔಮ್ | 
ಶ್ಯೀ-ವಿಶತಣ-ತೀತವ-ನಹಭಹಸ್್ಲ ಯೀತ-ತೀತವಾಃ ನಯ-ಥಣುವಹನ್ ||98|| 

ವಯಣ್ೀನಹಧತವಹದ್ೀಧ ಬಧನ್ೀನಹೃತಹsಔಯ್ೂೀತ್ | 
ಕಹಲಂ ವ್ೀದಹಧು-ಶ್ಹಷರಷಮ ವ್ೀದಹಧು-ಖತಮ-ಸ್್ೂೀಥಮಾಃ ||99|| 

ಷ ದಹನು-ಫ಼ು-ಭಹದತಭವ-ನರಙಮಹವದ-ಮೀಥತಯ್ೈಾಃ | 
ಬಹಹ-ವಿಞಧಂ ಙಕ್ಯೀ ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಷವಷಾಂ ಔೃಹಘತಕಮಂ ||100|| 

ಅಧಧು-ಬತ-ಕಹಮತಢಮ-ಔಲ-ಥತಯಬ-ತ್ೂೀ ಛನ್ೈಾಃ | 
ಆಣ್ೂಮೀವ ಬಹಿಭಹ ಣಷಮ ಲ್ಧಲ್ಹಮತ್ ಷಂಢಮವತ್ೀ ಬನಹಕ್ ||101|| 

ಙಣತಯ್ೂೀsಸ್ಧ ನಯ-ಙನ್ೀ ಬಧತ-ಷಂ-ಸದಧಭಹನ್ ಬಧಾಃ | 
ಷಙ್ಗಖಾಂ ಭಹಂ ನೂಮಣೀ ಭಹ ಗಹ-ಧಭದವ-ದಹಷಮಿತ ಮಧಹತ್ ||102|| 

ದವಂ ನಯಮಹಣಂ ವಶ್ಧ-ವಚಮಧುಮ್ ನಭವಶ್್ೃೀದಭತ್ | 
ತೀತವಂ-ಔಂ ವಿಶತಣ-ತೀತವಂ ಙ ವಿಶತಣ-ತೀತವವಚ ತೀತವ-ಔಮ್ ||103|| 

ಅಕಹಭಹನಹಬನ್ೀಕ್ೀಶ್ಹಂ ಸದಧ-ಫೂಮಿಂ ಣನಸವನಹಮ್ | 
ತಯ್ೂೀಹಿತಹಣಭ ಹಯಹಸ್ಧ ಸರವಚಧದರ-ಬಹಿೀದಮಮ್ ||104|| 

ಥವಧದವ-ಥತಾಃಖಹಧಲ್್ೀ ವಿೀಯ್ೂೀ ಭಹಣುಯೀವಢ ವಿ-ಬಣುಮಾಃ | 
ಣತಹಮಛ ಬತಹವ ಣಸ್ಹಮಸ್ಹವನಹದೀಧಧನಹಯಿಣಮ್ ||105|| 

ಫಕ್ೈಮಧತ-ಾಮಂ ನೀಣಂ ಹಯಥವತ್ೂೀ ಭತ-ಶ್್ೀಕಮಾಃ | 
ನಝಚಖಮಂ ನಧ ಼ಞಚತ್ ನಝಚಮೀ-ನಝಚಮೀ ದನ್ೀ ||106|| 

ಷ ಣಮಛನ್ ಸ್ಹಸಸೀ ಣಙಚ ಣನಸ್್ುೀ್ೀsತ ತಹನಷಮ್ | 
ಬಿಲವ-ನಣ್ೈವಾಃ ಕ್ಷಿತಧ ನನ್ಮೈಷೃುಭಹನ್  ಷಲಿಲ್್ೈಮ ||107|| 

ಭಥ್ೀಶಟಬಧಹಮಷು ಶ್ಲ್ಹಂ ಭಮಿೀ ಷತ-ನಭಮಿೀ ಷ ತಹಮ್ | 
ನಹsಧಹಮಷತ್ೀ ಮಹಮೀಕಹಸಂ ದ್ೈ-ಫಗಹನಷುನಸವಧಾಃ ||108|| 
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ನನಹಂಶ್ಹಧತಜ್ೂೀ ಜಿತಹವ ನಧಂ ಯ್ೀಙಕಹದಭಾಃ | 
ವಿಶಯೀಬ್ೂಮೀ ಸೃಷ್ಹಕಹಶ್ಹವನ್ ಬಧ-ಭನಹರ ಷಭಹಸಮತ್ ||109|| 

ಷಭಮನ್ ಬತಯಹಯ್ೀಯಹಕಹಮಂ ಥಧಹಮಧಹಮಣಭ-ಕ್ೂೀವಿಥಾಃ | 
ಷಭಹಧೀಭಹಧ-ವಬಧಂ ಯೀಾ-ಲಫಮಂ ಷ ಲಪಧವಹನ್ ||110|| 

ಭಧಔತನ್ದೀ ಷತಧದಯ್ೀ ಯ್ೂೀ್ೀ ಸ್ಹವಧನಹದದ-ಖತಣಹಢವವ್ೀ | 
ಸ್ಹವವಚಭವ-ಮತ್ನೀ ಬಗಹನತಹಭ ನಹಧಮತ್ ಼ಞಚಥ ವಿವ್ೀಥ ಷಾಃ ||111|| 

ಕಹಬ-ತಹಯಷ-ವಿಹಿೀಧಷಮ ಣಷಮ ಷತ-ಸಹಧ-ಙವತಶಾಃ | 
ವಿನಹ ಕ್ೈಲಮ-ಸ್ಹಭಹಯಛಮಂ ನಹುೂೀವ ಯೀಖ-ಬಣ್ೀಮಫೂತ್ ||112|| 

ಬಧಹವಧತಜ್ೀ ಬದವ-ನಹಥ್ೂೀ ಭಂ ನಯಸ್ಹಥಂ ಮಧಹತ್ ಣದಹ | 
ಷ ಚಿತಹುವಿಶಭ-ತಹವದ್ ವಹ ಗ್ೂೀನಮ-ತಹವದ್ ವಹ ಧ ಢಮವತ್ೀ ||113|| 

ಅಹ್ೂೀ ಬಹಹ-ಫ್ೂೀದ-ಸ್್ೀವಹ-ಬಹಿಭಹsಸಭನ್ ಭತಗ್ೀ ಭಣಾಃ | 
ದನ್ೂಮೀsಸ್ಧ ಸದಧಭಹ್ೀಭಹಂ ಸ್್ೂೀsಬಯ್ೈರಣಮಲ್ಹಳಮಣ ||114|| 

ತೀಯ-ಯತ್ೂೀsತೀನದರಭ-ವಿದ್ ವಿದಹಮಬಿಧಷುಔವ-ನಣಿಣಾಃ | 
ಅನಮತಥಧ-ನಥಧಹಮ ನಯಶಾಾಃ ಶ್ಶಮಸ್ಹುಭಹ-ಭಮಧ ||115|| 

ತ್ೀಧ ಷಭಹಱಥವಣಂ ಮಹಣಂ ಮೂನಮ-ೀಟಮಿಬಂ ನನಧಾಃ | 
ಔೃಣುನ-ಶಂ ಔೃನಮಹ ಸ್್ವೀಶತ ಷಭಹಱನುಂ ಬತನಯ್ೀ ನಯಜಹಾಃ ||116|| 

ಔವಿೀಧದರ-ತಲಕ್ೂೀ ವಿಥವ-ಚ್ಾೀಕಮಸ್ಹುನಸ್ಹಖಯಣೀಾಃ | 
ಬದವ-ಕ್ೀಳಿೀ-ವತಕ್ೂೀsಸ್ಹಮಫೂ-ಚಿಾಷ್್ೂಮೀ ವಹಮಷ-ನದಹವಯಭಾಃ ||117|| 

ಅಸ್ಧ ದಹಷಮಂ ದತಯಂ ಮಹಣಂ ಬಹಹಧುಂ ಬಸತಹಬ | 
ಮಧಹಥಧತಖಯಸಂ ಔತವನ್ ಸ್ಹಬಥ್ಮೈವಾಃ ಕಧಣತಔಂ ಧೃಣಹಮ್ ||118|| 

ಆ-ಮತಯ್ೂೀಸ ಥತಯಹಯ್ೂೀಸಂ ಷ ನಯ್ೈಾಃ ಯೀತ-ಔೃಥಧಯ್ೀಾಃ | 
ಬಹಹಧುಂ ಬಹಿಭಹಧಂ ಙ ಬಹಿೀದಯಂ ಙ ಖತಸ-ನಯಭಮ್ ||119|| 

ಆಔೃಷ್್ೂಟೀsಷಮ ಖತಣ್ೈವಹವವ್ೈಾಃ ಯೀ ಗ್ೂೀದಹಮಹ ಉಹಭಮಧ | 
ಷ ನಥಭನಹಫ-ತೀಥಹವಕಮಾಃ ಶ್ಷ್್ೂಮೀsನ್ೂಮೀsಫೂತ್ ಷತ-ಚ್ೀಣಷಾಃ ||120|| 
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ವತಯತಹಮ ಬತಹಮ ಷದಹ ಫಕಹಯ ವಿಮಕಹಯ ನಣಮ-ಸ್್ೀಮಹ | 
ಭಸ್್ಲ ನಯಷಧನಾಃ ಹಯಜಹಮವಾಃ ಷದ್ೂಮೀ ವಿದಹಮಂ ಥದಧ ವತಬಹಮ್ ||121|| 

ವ್ೀದಹನಹುಬಿಧಂ ಧ ಯೀ ಜಹಣತ ಛಹಧ ವಿಥವತ್-ತಮಿಙ್ಘಗಲಾಃ | 
ಭತ಼ು-ನಯವಹಸ-ಷಬಯಭಹಬತ್ ನಮ-ಶ್ಹಷರ-ಧದೀ-ಙಮಾಃ ||122|| 

ವಹಮಖಹಮ-ನಯಣಹಥ-ಭಹತ್ಯೀಢ ವಿೀಮಂ ಬನಹಮನ್ ಷವಬಢಲಿ್್ೀ | 
ಭಹಮಹವಿೀ-ಗಹಯಬ-ಸಂಹಹನ್ ಯೀ ವಹದ-ಸಂಹ್ೂೀ ನಯಹಔಯ್ೂೀತ್ |123|| 

ಬಣು-ಥತವಹವದ-ಭಹಣಘಗ-ಣಔವ-ಬಷುಔ-ಧಹಮಣ್ೀ | 
ನಞ್ಜಚಸ್್ೂಮೀ ಯೀsಫದ್ ಮಔುಂ ಙಣತಯಹಸ್್ೂಮೀs ಕ್ೀಲಮ್ ||124|| 

ಷನಹನಾಭ-ಮತಹನಳಿಮ-ನನಮಥಹದ ಭಣಾಃ ನಯಹ| 
ಟೀಕಹsನಯಹsಧತ-ವಹಮಖಹಮಮಹ ಅಧಿವ ಫ್ೂೀದ-ಸ್ಹಖಯಹತ್ ||125|| 

ವ್ೀಥ-ನಯಙನಹಚಹಭವ-ಶ್ಷ್್ೂಮೀsಸ್ಹವಿತ ನೂಜಿಣಾಃ | 
ಷಫಮಾಃ ಷಬಹಮಹಂ ಯೀ ವ್ೀಥಂ ವಹಮಙಖಧಮ ವ್ೀಥ-ಸ್ಹಮವಿತ್ ||126|| 

ಅಧಯೀಾಃ ನಯತಮೀ ಶ್ಷ್ಹಮವಚಮಮೀ ಚಹಫನನಸ | 
ಅಧಧು-ಫ್ೂೀದಸ್ಹಮನ್ೀಕ್ೀ ಭತೀನಹದರ ಪಸತ-ದ್ೀವಜಹಾಃ ||127|| 

ಶ್ೀಔೃಣ-ಸೃಷ್ಟೀಕಹವಚ ಛಧನಹಥತಮನ-ಬದವಧಾಃ | 
ಧಮಸಂಸ-ನದಹಧಹಮ ಅಫಮಸ್್ೂುೀ್ೀಧದರ-ನಹಬಕಹಾಃ ||128|| 

ಅದೀಿವನಹಮಭಧಹನಹ ಯೀ ಶ್ಯೀಬದಹಯಬ-ನದಹವಯಭಾಃ| 
ಅನಯಣಮವ-ಖತಣ್ೂೀದಯಕಹು ಫ಼ು-ವ್ೈಯಹಖಮ-ಸ್ಹಖಯಹಾಃ ||129|| 

ಹದ್ೈಾಃ ನನಧಧುಾಃ ನೃಥವಿೀಂ ಥವವಭನ್ೂುೀ ಸಯ್ೀಾಃ ನಥಮ್ | 
ದೂಣ-ಥತಷುಬಭ-ಧಹವನಹು ಬಹಷಕಯಹ ಇ ಗಹಂ ಖತಹಾಃ ||130|| 

ಮೀವ-ಶ್ಹಷರಬೃತಹಮಬೀಧ-ಸ್್ೀಮಹ ನಣಮ-ನೃವತಹಾಃ | 
ಙ಼ಯ-ಚಹಮತ-ಣಯಹಚಹವಷತ ಙ಼ಯಢವಚಮಣಹಙವಕಹಾಃ ||131|| 

ಬದವಾಃ ನಯಶ್ಷ್ಹಮ ಪಸಾಃ ಶ್ಷ್ಹಮಂ ಏಷ್ಹಂ ಬತಸತಷುಥಹ | 
ಅಲಝಚಔತಯಮಲಂ ನೃಥವೀಂ ಷವ್ೀವ ಷದ್-ಖತಢ-ಫೂಶಣಹಾಃ ||132|| 
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ಷದಹ ಷಔಲ-ಷಚಹಾಷರ-ವಹಮಖಹಮ-ಸ್ಧಖಹಮಬೃತಹಬಿಧ-ಗಹಾಃ | 
ಷವ್ೀವ ಥತವಹವದ-ಥತವಹವಥ-ಕಹಢಿ-ಕಢಿಧ-ಬಢಿನಹಾಃ ||133|| 

ಫೂರ-ಫ಼ು-ಫಯಹಾಃ ಕ್ೀಚಿದ್ೀಶವಲ-ವತಯಣ-ಷಬಥಾಃ | 
ಅನಮಲ-ಫ್ೂೀಧಹ ಅನಯ್ೀ ಪಸತ-ವತಯಣ-ಬಹಹ-ಖತಣಹಾಃ ||134|| 

ಪಸವೀ ಖೃಹಿಣ್ೂೀsನಮಸ್ಹಭತ್ ಷಬಗಹಯಧತಖಯಸಂ ಭಭತಾಃ | 
ದೀಹಯ ಭತಹಯಖನಮಹ ಇ ಣಯಯೀ ಲಿಔತಙ-ಶ್್ೀಕಯಹಾಃ ||135|| 

ಭಹದವಂ ನಯೀಖಂ ಯೀ ಹಯಯೀ ಧಣಮಛಂ ವಿಥತಷ್ಹಂ ಯಹಾಃ | 
ಶ್ಶಮ-ಷ್ೀತ್ಯೀಶತ ಷದವದಹಮ-ಬಿೀಜಹವಹ್ೈಔ-ದೀಕ್ಷಿತಹಾಃ ||136|| 

ಗಹಯಬಣ್ೂಮೀ ಫಹಯಸಭಣಹಖಯಢಮಾಃ ಹಯನನಾಃ ನೂಣ್ೀವವ-ಶ್ಶಮತಹಮ್ | 
ಯೀಷ್ಹಂ ಷದ್-ಖತು-ಭಹತ್ಯೀಢ ಫವ್ೀತ್ ಼ಲ ನಮಂ ನಥಮ್ ||137|| 

ವತವೃಯಷ್ಹ-ನವ-ಹತಹದ್ಮೈಾಃ ಕ್ೀಫಮಶ್ಚತ್ ಕ್ೀಲಂ ಥದಧ | 
ಯಹಬ-ಯಯೀ-ಯಹಬ ಇ ಸ್ಹವಂ ಖತಂ ಯೀಾ-ಥತಲವಬಹಮ್ ||138|| 

ಶ್ಶಮ-ನಯಶ್ಷ್ಹಮತವಮಹ ಈಥೃಶ್ಹ ಭದ್-ಥಯೀಥಮಹತ್ | 
ಕ್ೂೀ ನ್ೀಚ್ಾೀತ್ ಷತಲಫಂ ಫಕಹಯ ಣತ್-ಹಥ-ಷತಮ-ಹಥನಮ್ ||139|| 

ಇಣಾಂ ಷದಬಾಃ ಷದಬಮಚ್ೂಮೀವ ಧಹಮಮಹಂ ಙಕ್ಯೀ ವಹಷಂ ವಯಮೀ ವಮಹನ್ೀ| 
ಗಹಯಮೀ ವಹತ್ೈಾಃ ಹವಿತ್ೀ-ಕಹಢವ-ತೀಥ್ೈವಾಃ ಫಔು-ಯೀತಹಮ ಷಧಭಠ್ೀsಧೂಧ-ಬ್ೂೀದಾಃ ||140|| 

ಆಧಧದ-ತೀತವ-ಫಖಥವಥನ್ೀಧತದ-ಬಿಬಫಂ 
ವಿದಹಮ-ಷತಧಹ-ವಿಣಣ-ಕಹನು ಷತ-ಕಹನು-ಕಹಧುಮ್ | 
ಯೈಾಃ ್ವಾತಹಣಯ ಫ-ತಹನ-ವಭಹಭ ಫಕ್ೈಾಃ 

ಣದ್-ದಹಷ-ದಹಷಮಬ ಼ಂ ಧ ಥದಹತ ನನಂಷಾಃ ||141|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ನಝಚಥವಾಃ ಷಖವಾಃ 
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ಷಖವ: ಸದನಹಮತ 
ಸ್ಹದತಬ್ೂಮೀ ಬದತ-ಬತನಹಙ್ಘಪರ-ಫ಼ು-ಬಹಖಬಾಾಃ  

ಶ್ಧಯತ್ೀಬ್ೂಮೀ ವಿಣಣ-ಬತ್ೀಬವಹಹಧತ-ಬಹಮ್ | 
ವ್ೀದಹಧುಂ ಷವಭಮಿ ಪಧಧ-ಮೀವ-ಬೂಲಂ 

ವಹಮಙಶಟ ಷತಪಞಬತ ಕ್ೂೀs ಕ್ೂೀವೀsಣಯ ||01|| 

ಗ್ೂೀಬತಹಮಷುಞ-ನಔಟ್ೀsಙಾ-಼ೀತವ-ಙಧದರಂ 
ವಿವವ-ಶಂ ಕ್ಷಿತ-ನತಮಧಯ-ಢವ-ಛನಹಭ | 

ವಿದ್ವೀಷ್ಹಟ ವತಯತ-ಖತಢ-ಸ್ಹದಔಂ ವತಯತೀನಹಂ 
ವಹಚಹಲ್್ೂೀ ಙಧಬತವಹಙ ವಹಾಭ-ಭವಮ್ ||02|| 

ಉಧಭಣು-ನಯಲಣಧನ ಣದಧ ಭಹಧಂ 
ಭದ್ ವಹಔಮಂ ನಮಭಙಮತ ಔವಚಿತ್ ಲ್್ೀsಣಯ | 
ಥೃಶಟನ್ೂುೀ ಫತ ಣಥನಯಭಹಭಹತಹಮಹಂ 

ಷವ್ೀವಷ್ಹಂ ವತಯತ-ಙಸ್ಹಂ ಙ ಷವಥ್ೀತ ||03|| 

ವ್ೀದ್ೂೀಔುಂ ಲಬಲಭಹನಮತ್ೀsಧಕಹಯಹದ್ 
ಇಣಮಕ್ೂುೀsಣಧತ-ಬಧಸ್ಹsಫಮದಣು ದೂಣವಾಃ | 

ಯೀಖಮತ್ವೀ ಷತ ಧ ಹಿ ಥೃವಮತ್ೀsಧಕಹರೀ 
ನಹಣಾಃ ಸ್ಹಮತ್ ಷ ಕಮ-ವಿಷ್ಹಢತ್ ಷದ್ೀತ ||04|| 

ಆಷ್ೀನಂ ಣಬಷಸಭಹಧ ಉಙಚ-ಭಹಧಾಃ 
ಷದ್ೂಮೀsಸ್ಧ ನಛ-ಔಮ-ನಲಲ-ಥವಯೀಧ | 
ಆದಹಭ ಮಣಧತಣ ಬಿೀಛಮೀಶಧೀನಹಂ 

ಷೂಕ್ುೀನಹಘತಕಮ-ಥಲ-ನನಶ-ಬಿೀಛ-ಷೃಷ್ಟಟಮ್ ||05|| 

ವಹಮಖಹಮತಹ ನಶ್ ಷ ಔದಹಙಧ ನಯ-ದೀ್ೀ 
ಷಂ-ಶ್ಹನ್ುೀ ನನಧಮ ವಹಙಮಹಬಫಫೂ | 

ಶ್ಷ್ಹಮನ್ ಸ್ಹವನ್ ನನಮತ-ಔಮತಣಹಬತಫಧನವಜಹಙ್ಘ ಘರೀಾಃ  
ಅಘತಗಶಾ-ಷತಪಞ-ಧಕಯಹಧು-ಯ್ೂೀಚಿಷ್್ೈ ||06|| 

ತೀಥಹವತವಂ ನೃತತ-ಣಮ-ನಯ-ಹತ-ವಹಮಂ 
ಧಹಯಹಣಹಂ ಮಭ-ಷಸಧ-ವಭಹಂ ಬಹ್ೀವಾಃ| 

ಆನೀತಹಂ ಥವ-ವಣ-ನನಮಿಬಮಣಮವಕಹಯ 
್ಯೀಷ್ೂಮೀಚ್ೀ ವಿಫುಲ-ಶ್ಲ್ಹಂ ಔವಚಿಣ ಷ ಬತಕಹುಮ್ ||07|| 
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 ಲ್ಹಕಹನಹಬತನ-ಔೃಣಯೀ ಔತಣಾಃ ಶ್ಲ್್ೀಭಂ 
ನನ್ಮೀ ನ್ೂೀ ಇತ ಛಧತಹ ಛಗಹಥ ಣಣಯ | 

ನ್ೀತಹಯ್ೂೀ ಭತ-ಮ ಭಹಧವಹ ಧ ಹಿೀಭಹಂ 
ಭೀಬಶ್್ಚೀದೀಸ ಭಣತ್ೀ ಧಯೀಧನ ವ್ೀತ ||08|| 

ನನ್ಮೀ ತಹಂ ಾರಮಿ ವಹಧರೀ-ಔೃತಹತಹಭ 
ಲಿೀಲ್ಹತ್-ಔಮ-ಔಬಲ್್ೀಧ ಸ್್ೂೀsಬಲ್್ೀಧ | 
ಣತಹಯ ಧಮಧಣ ಣಮಹsಷಮ ಷೂಙಮತ್ೀsಲಂ 

ಣತ್ ಣತಙ್ಗಗಂ ಧಧತ ನಔಷ್ಹsದತನಹs ಔಬವ ||09|| 

ಷಙ್ಗಘತ್ೈಮಧಔ-ಗನ್ೈಮಲಘೃತಹಧಹವ 
ಶ್ಷ್ಹಮಣಹ ಭಣ-ಬಧಸ್ಹಬತತ್ೀಣಯ್ೀಷ್ಹಮ್ | 

ಭತಹಯಭಹ ಷತ ತಥಹವಿನ್ೀಧ ಙಧದರಾಃ 
ಣತಹಯಸ್ಧ ಷಔಲ-ಬತಾಃ ಷಸ್ಹಮ ಸಧತಧಮ್ ||10|| 

ಆದಹಯವಙ್ಗಗಾಃ ಷನದ ನಬಛನ್ಹತ್ ಷಮಸ್ಹಮಂ 
ಔಢವಷಮ ದವಛ-ೃಶಫಷಮ ಲಲಬಹಮಹಮ್ | 

ಣತಹಯsಭನ್ ಕಮ-಼ಮಣ್ೂೀನಯಹಖ-ಹ್ೀತ್ೂೀಾಃ  
ಗಹಯಮಿೀಣಹ ಅ ಷಔಲ್ಹಾಃ ಷ-ಫಹಲ-ೃದಹಧಾಃ ||11|| 

ಷವಶಂ ಷ-ನರಛಧಂ ಷಮಿೀವಭಹಣಹಾಃ 
ನನಲ್ಹಲಷಹಾಃ ಸಭಣ-ಥನಹಾಃ ವತಬಹ ಧಧಧತದಾಃ | 

ದಧಬತವಕಮಂ ಥದಣ ಉಣನಯ್ೀ ನನಧತದಾಃ 
ನಹsವಚಭವಂ ಥವಭಬ ಣತ್ ಷವಬಹ-ಣಧರಮ್ ||12|| 

ಭಹ ಮೈಧಂ ಫತಧ-ಖತಮತಂ ವಿನಧದತ್ೀಣಾಂ 
ನಫವತಹುಾಫಮನಣದವೀಣುಮಘಗ-ಸಷುಾಃ | 

ಷಙ್ಘ ೃಹೀಭೀ ಗಧ-ಗಧ-ುೂೀಶ-ುೂೀಮ-ವ್ೀಶಾಃ | 
ಷಬಯಮಿಬೀ ಕಲ-ಥಬನಹಭ ಸಧತಧಯಹಛಾಃ ||13|| 

ಷಮೋದಹತ್ ಣಮಳ-ಣಯ್ೂೀ ಥತಯತಹಭಗಹಮಿೀ 
ಖಮಿಬೀಮ-ಷವಧ-ಧತತಭಹನ್ ಷತ-ಪ್ೀಧ-ಹಹಷಾಃ | 

ವಿೀಙಮಙ್ಘ ಗೈಮಧಔ-ಣಯ್ೈರಹಹಧವ್ೀಲಂ 
ಬಧಹವಭ ನಯಢತಮಿ ಮಧಹತ್ ಷಬತಥಯಾಃ ||14|| 
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ಗ್ೂೀ-ಲಿೀಲ್ಹಷವತವಯಿನಹಗಹದ-ಬಹವಹತ್ 
ನ್ೂೀಲಲಙ್ಘ್ಘಾ ವಿವಿದ-ಖತಢ-ನಯಕಹವ-ಮತಧನ | 

ಬಧಹವಬಿಧೀ ನಮಬ-ಬತ್ೀಾಃ ಯಭಂ ಛನಹನಹಂ 
ಲ್ಹಢಮಂ ಧ ಣತ ಛಲಧ್ೀಮಭಂ ವಿಶ್್ೀಶಾಃ ||15|| 

ಅಮಬೀಧ್ೀಷುವರಣ-ಣಯ್ೂೀಮಿೀವ-ಹಣ-ಬೃಷ್್ಟೀ 
ಷವಚ್ಾೀsಸ್ಧ ವಿಔಞ-ಣಟಹಷನ್ೀ ನಶಢಣಾಃ | 

ವಹಮಙಖಹಮತ-ಚಿಮಮೈಣಯ್ೀಭ-ಶ್ಹಖಹ- 
ಷೂಕಹುನ ನಯಫತಮತ-ಷತಧದಮ-ನಯಕಹಮಮ್ ||16|| 

ಗಹಮಿಬೀಮಹವತ್ ಷವಧಬದರೀಔಯ್ೂೀತ ಸನ್ೂಧೀಾಃ 
ಶ್ಹಯಮಣವಂ ಸತ ಣಥಹsನಮಹ್ೂೀ ಷವನ್ೂೀsಷಮ | 

ನೂಣ್ೀವಧತದ-ನಯಫ-ಥಧಾಃ ಔ ಏಶ ದನ್ೂಮೀ 
ಬತ್ವೀಣಾಂ ಛಧ-ಛಲಧಷುಭಹವತ ನಯೈವತ್ ||17|| 

ವ್ೀದಹನಹಂ ಷಬತಚಿಣ-ಬಹ-ವಹಥ-ಥವಂ 
ಯೀ ವ್ೀದ್-ದವಶಮಿೀಬಬೂಚಿಯ್ೀ ಬಹ್ೀಷ್ಹಮವಾಃ | 

ಧಗ್-ಧಕ್ ತಹನತ ಛಧತಹ ಛಗಹಥ ಣಣಯ 
ಸ್ಹವವಚಮಹವತ್ ಼ಲ ಔಲಿತಹಝ್ಲಿಧವಬನುೀ ||18|| 

ಷನಹನಬಂ ವಿಫುಲ-ಸೃದ್ೀ ವಿಧಹಭ ಫಕಹಯ 
ಬಿಬಹಯಣಹವಚಮಢ-ಮಛಾಃ ಷತಯ್ೀಧದರ-ಸ್್ೀಮಮ್ | 
ಣತ್-ಸ್ಹನನಹಥಧಔ-ವತಚಧ ಧದಹಧ-ಯಹಜ್ೀ 

ಷಷತನಸ್್ುೀ ದವಛ-ನಔಯಹಾಃ ನಯವಷು-ಕಹಲ್್ೀ ||19|| 

ಔಲ್್ೂಲೀಲ್್ೈ ಔರ-ನಔಯ್ೈರವಹನವಹಯೈವಾಃ  
ಉಲ್್ೂಲೀಲ್್ೈಛವಧ-ನಔಯಹನ್ ನಹಣಭದಬಾಃ| 
ಆ-ಕಹಯನಹುಾಃ ನಯಪಲ-ಣಯ್ೈವಚ ಲ್್ೂೀಟಮಭಹನಹ 

ಹಹಷಮಣವಂ ನಯ-ಭಭತಮತಥಧವತೀಸ ನ್ೈಕ್ೀ ||20|| 

ಬಛ್ಧುಂ ನೃತತ-ಲಸರ-ನಖೂಡ-ಬೂತವಂ 
ಷಬೂಢವ-ನಯಬತಬಷಛ್ನ್ೂೀ ಛಹಹಷ| 

ಯೀ ಲ್್ೂೀಔ-ಣಯಭ-ವಿಛಯಿೀ ಖತಮತಾಃ ನಯಸಥಧಾಃ 
ಸ್್ೂೀsಭಂ ಹಿೀ ನಣತ ಲಗೂಮಿವ-ಲಿೀಲಯೀತ ||21|| 
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ನೀಚಹನಹಬಙಚ-ಚಹಂಷಮಜಿೀಖಢನ್ೂನೀ 
ಥಬಹಯಣಹಂ ವತಭಣ-ಔಯಹಢಮಥಫಯ-ಫ್ೂೀದಾಃ| 

ಕ್ೂಯೀಶೂಟನಹಂ ವವ-ಔಲ-ಔಲ-ನಯಥಂ ವಿಯಹಂ 
ನಞ್ಜಚಸ್್ೂಮೀ ಧ ಹಿ ಖಢಯೀಥತದಹಮ-ವಿೀಭವಾಃ ||22|| 

ಛಧಭ-ಸಾಣಮಸತ-ದಹಯಿಧಂ ಔಟಹವಂ 
ಲ್್ೂೀಕಹನಹಬಗಞಭಥಬತಫಧಧ ಪೃಸದ್-ಧೀಾಃ | 

ಆಕಹಯನ್ೂುೀsಧಔ-ಖತಮತಣಹ ಷ ತ್ೀಧ ತಹತ್ 
ಬತಝಚನ್ ಷಝಚಲಧಬಫೂತ್ ಣಟಹಔ-ದ್ೀವಮಾಃ ||23|| 

ಇತಹಮದಹಮಮ ಙರತ್ೈಮಧಧಮ-ಸ್ಹಧ್ಮೈಾಃ 
ಧ ಸ್್ಾೀಷ್ಹಾಂ ಪಸತ-ಬತಭಹನ ಥತಛವನ್ೂೀsಸಭನ್ | 

ವಿ-ದ್ವೀಶಂ ಮಧಣ ನನಧನವಮಷು-ಬಹಗ್ಮೀ 
ಣಸಭನ್ ಥತಬವಧಸ ಣದ್ೀ ಶ್್ೃೀಫಧಂ ಸ್ಹಮತ್ ||24|| 

ಷಂ-ಹಯನುಂ ಷಸ ಷಸ-ಜ್ೀಧ ಖಢ-ಿವಹಞಂ  
ಸ್್ೂವೀಛಷುಂ-ನಯಔಞಧ ಆದವದ್ ವಿ-ವಘಕಮ್ | 

ವತವೃಯಷ್ಹಬಭಬತಚಿತ್ೂೀ ವಿಧಹಣತಮಿೀಶತ್ 
ಲ್್ೂೀಕಹನಹಮಿತ ಙಸ್ಹ ನರೀವಕಹಣಹಮ್ ||25|| 

ಶ್ಯೀಕಹನ್ುೀವವಮ-ಷಥನ್ೀsಧಭತ್ ಼ಲ್್ೈಕ್ೂೀ 
ಭಸರಂವಧನಮ-ಮ-ನೀಣ-ಕ್ೀಣತ-ಭಷ್ಟಟಮ್ | 
ಆಸತಹಮ ಖತಮತ-ಖಥಯೈ ನಹಳಿಕ್ೀಯಹದ್ 

ಯೀ ಲ್್ೀಬ್ೀ ಣಮಳ-ಣಯಹತ್ ಲ್ಹನ ಕಹಬಮ್ ||26|| 

ಏಣಥೃಗ್-ಪಲ-ವಿಫಾಃ ಷ ಣಷಮ ಔಢಾಂ 
ಣಜ್ಾ್ೀಷ್್ೂಾೀsನಮಭಣ ಉಬಧ ಷಬಂ ಖೃಹಿೀತಹವ | 

ನಷ್್ಟೀಶತಟಮ್ ನಮಬಬವಹನಣತಾಃ ನಯಭಣನಂ 
ಷಘಘಷ್ಹವತ್ ಔಯಬ-ನರದವಭಹಧ-ತ್ೈಮಮ್ ||27|| 

ಆಸವಧನಹಲಷ-ಣಯಧ ಖತಯ್ೂೀನವಯೀಗಹತ್ 
ಚತಹಯಗಹಯಾನಲ-ಬಹಿತಧ ಙ ತಹನಬಹಬಹಮಮ್ | 

ಬತಕಹುವsಭಾಃ-ಔಠಧ-ಣಮ-ಣವಙಂ ಶ್ಯ್ೂೀಧಂ 
ನಮಹವಭ-ಷತಪಞ-ಙನಹಂ ನ-್ೀಣತಣತಾಃ ಕಧ ||28|| 
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ಅವವಸ್ಧು ವತಚಿ-ಸೃದಭಹಧೂಧ-ಭಹನಧ 
ಉಥಧಣತವಂ ಷಬಖಥಥಘತಗಲಿಂ ದಯಹ-ಸ್ಹಾಮ್ | 

ಷಘಗೆಸಮ ನಯಷಫ-ಮಸ್ಹಥ ನಯಭತಧು 
ಸ್ಹಬತಮವಂ ಭಭಣತರಭಧ ಧ ಔಬನ್ೀsಸ್ಹಮಾಃ ||29|| 

ನಭವಣನಂ ಞತಬಧ-ಮತಸಮ ಬಧದ-ಹಹಸೀ 
ಷ ಹಯಮಹದಸ ನರತ್ೂೀ ಧೃಸಂಸ-ಗ್ೀಸಮ್ | 

ಐವವಯೈವರತ ಲೀಭಹದಕ್ೈಮತ್ೀತ್ೂೀ 
ಬಧ್ವೀsಫೂತ್ ತಯಫತಧ-ಚಿಣಯ-ಮಣನ-ಯಹಛಾಃ ||30|| 

ನಞ್ಜಚವಧನಮ-ನ-ಧಯ್ೂೀನನೀಣ-ಭಹತಹಯಂ 
ಯೀ ವಹಕ್ಷಿವಂ ಖೃಸಬಧ-ಯ್ೂೀಹಿಣೀಂ ನನಹಭ| 
ಷ ವಹಮಖಹಮ-ಷವಮ-ಥಬನಹಭ ನೂವ-ವಹಟ್ೂೀ 

ನದ್ೀವಶ್ಹದ್ ಮಧಣ ಖತಯ್ೂೀಖವಳ-ನಯ್ೀಶಮ್ ||31|| 

ಸವನ್ನೀsಸಭಧನ ಮಹಣಭಹಧ ಆಖಯಹ್ೂೀಗ್ಯೀ 
ಹಯಚಹಮತ್ ಣತ್-ನಯಙಧ ನಷವನ್ೂೀsತ-ಯ್ೀಜ್ೀ| 

ಉಥಧಣತವಂ ವಿಫುಲ-ಸೃಥಘತಗಲಿೀಂ ಙ ನಹಲಂ 
ಸ್್ೂೀsಫೂದಣಮಛನ ಔತಣೂಸಲಂ ಛನಹನಹಮ್ ||32|| 

ನಯೈವಕ್ಷಿ ನಯಫತರಣಯ್ೈಾಃ ಶ್ವಹಾನ-ನೂವ್ೈವಾಃ 
ನ್ೂೀ್ೈಕ್ಷಿ ನಯಪಲ-ಣಯ್ೈಷುಥಹ ನಯಭತ್ನೈಾಃ | 

ನಹವ್ೈಕ್ಷಿ  ಔವಚಿಥ ವಔಯನೂತವಮಸಭನ್ 
ಉತ್-್ಕ್ಷಿ ಷವಭಬ ಭೀಬ ಇಣಮವಮಮ್ ||33|| 

ಲ್್ೀಽನಹಮಂ ಬತಸತಮ-ಧಸಮ ಔೃಶಮಭಹಢಂ 
ನಹ್ಮೀಔಂ ಣಧತ-ಮತಸಬಷಮ ಣೂಥಹಟ| 

ನಹಸ್ಹಗ್ಯೀ ಮೈಥತನ ಔೃತ್ೈವಚ ಬತಷ್ಟಟ-ಿತ್ೈಾಃ 
ನಹಸ್್ಮೀನ್ೂದೀಮತ-ಪಲಿಭಾಃ ನಯಷಧನತಹssಸ ||34|| 

ನಞ್ಜಚಷಮಾಃ ವವಭರ ಹಿೀ ವಿಹಿೀಧ-ಸ್ಹಯ್ೈಾಃ 
ಅಮಬೀಧಧವಖ-ಷರತಹಂ ಛಲ್್ೈರವಹಲ್್ಾೈಾಃ| 

ಕದ್ೂಮೀತ್ೈರ ಮಣವಿವಠಬಫಭನ್ ಧೃ-ನ್ 
ನಯಣಮಥವ-ಷವ-ಷಬ-ಧಯ್ೈಮವವಹಸಮತ್ ಷಾಃ ||35|| 
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ಹಮನುೀ-ಷತಮ-ಷಥಧಂ ವಿಶ್ಹಲ-ಷಂವಿತ್ 
ಷಂ-ಹಯನುಾಃ ಕಲತ ಷತ-ಚಿಯಹನನವ್ೀಥಮ-ಹಿೀಧಮ್| 
ಗಹಯಭಹಮಖಯಾ-ಕ್ಷಿತ-ನತಭದವನಹದವ-ಭಹತಹಯತ್ 

ಣದ್-ಫೂತೀಮವಧಣ ಷ-ಫೂಣ-ಪಲಮಧಲ್ಹಾಃ ||36|| 

ಭೀಬತ್ವೀ ಷಸ ಷಮಜ್ೈಾಃ ನಯತಷ್ಟಾಣಾಃ ಹಯಕ್ 
ನಞ್ಜಚತಹಭ ಬತಮ-ರನನಮಞಚತ್ೂೀ ಭಥಣಯ | 
ಹಞ್ಜಚಲ್ಹಮ ಪಲಿ-ಷಲಿಲಂ ಷಬಂ ಥಥತಹಮ 

ಸ್್ೂೀsಸ್ಹಭಷ್ಟೀವತ್ ಣಮಿಬಬತ ನಯನೂಛಮ-ನೂಛಮಾಃ ||37|| 

ಆಭಷಮನ್ ಼ಲ ಷರಥಧುಯಹಕಮ-ದ್ೀವಂ 
ಾಯೀಷ್್ೋ ನಛವಲಮಿಸ ವತವತಯವಹಂಷುಟಹಔಮ್| 
ಣತ್-ಕಹಲ್್ೀ ನಮಬಭ-ಶವಭನ್ ಗನಧಗಂ 

ಣತ್-ನೂತ್ಮೈವ ಮಧಣ ಔತಣೂಸಲಂ ಛನಹನಹಮ್ ||38|| 

ಥತಬವನ್ರೈಾಃ ಕಲ-ನಞಲ್್ೈಾಃ ನಯ-ಚ್ೂೀಥಮಭಹನ್ೂೀ  
ಗಹಯಮೀಶ್್ೃೀ ೃಶಳ-ನತಾಃ ನಯ-ಸಣತವಮೀಧಮ್ | 

ಷಂ-ಹಯನುಷುಣ ಉಣ ಮಹಧುಮಿೀವಭಹಢಾಃ 
ಪ್ಯೀಥಮಧುಂ ಮವಿಮಿ ವಿಸಭತ್ೂೀ ಧನಹಬ ||39|| 

ಷ್ೀತಹಯಖಯಾಂ ತಯಫತಧ-ವ್ೈಥಮ-ನಹತ-ನಹತಂ 
ನಯಸ್ಹಾಭ ನಯಙತಮ-ಣಯಹಧುಮಾಃ ನಯಬಹವಿೀ | 

ಶ್ಯೀ-ಔೃಷ್ಹಣಬೃಣೃ-ನಮಭಹಢವವಹಭಧಹನಹಂ 
ಙಕ್ಯೀ ಷಥವಙಧ-ಣತಂ ಷವ-ಫಔು-ಫೂತ್ಮೈಾಃ ||40|| 

ಷ ಗಹಯಬಂ ನಮಬ ಮಹಣ ಉಙಚ-ಫೂತಂ 
ವಿದಹವಂಷಾಃ ಔವ ಔತಸಮ-ಔೂನ-ಥಥತವಯಹಬಹಾಃ | 

ಇಣೂಮಚ್ೀ ಬಥಬತಭಹನನ್ೂೀsಽಲಶಮ್- 
ಬಧಮಷವ ವನಯಿಣತಮೀ ಣಛಧ್ಷಮ ||41|| 

ಷವ-ಸ್ೂೀsನಮಭಬಧಔಂ ಧ ಭಶ-ಫಙ್ಘಗೀಂ 
ಷಂ-ವಿತ್ುೀ ಭತರತ ಪಥಧ-ನವಚಯೀsಸ್ಧ 

ಆ-ಬಹಧುಂ ನರಶದ ಬಣುಯಹಥನೃಙಾತ್ 
ಔಭಹವತವ-ವತಯತ-ಖಸನಹತವ-ಕಢಿ-ಬಹಮ್ ||42|| 
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ಚನ್ೂದೀಫಮವತಚಾಣ-ಮಷ-ಷಘಗರಸ-ನಯವಿೀಣಹನ್ 
ಶಷ್್ಾೀsಹಿನ ನಯತ-ವಿಹಿತಹನ್ ನಯಜಹತ್ೀನ್| 

ನಹಯಹವಂಷಮಙಮಬ-ಚಹಮತ-ಬಧರ-ಬ್ೀದಹನ್ 
ಊಚ್ೀsಸ್ಧ ಣಬಭ-ಥದದ್ ವಿ-ಷಂವಮಹಂವಾಃ ||43|| 

ಹಣಿಣಮಂ ನಮಬಬವ್ೀಣಮ ಣಷಮ ತಹಥೃಕ್ 
ಷಘಘಷ್ಹವತ್ ವತಭಣ-ಬನಹ ವಿನವ-ಷಘಘಾಃ| 

ನಹತವಾಃ ಸ್ಹಮಥಭಮಿತ ಢವಭಧನತ ಣವಂ 
ಣಂ ಪೂಯಹಿೀಣತಮಮತಬತನ್ೀರತ್ೂೀsಥಯದ್ ದಹಯಕ್ ||44|| 

ಸ್್ೂೀsನೃಙಾತ್ ಣಬತ ಬಹಹಸವಯೀನಷಗಹವ 
ಭತ್ೂಯೀಕಹು ಬಧತ-ಙಮಣ್ೂೀನಷೃಛಮ-ಮೂಹಾಃ | 

ಣಸ್ಹಮತವಂ ಙಧ-ಙಭಷಮ ಣಂ ಪತಯವಹಢಾಃ 
ಸ್್ಾೈಮಹವತವಂ ಷನದ ಷ ಲ್್ೀಕಮಹಂ-ಪಫೂ ||45|| 

ಷಬೂಢವಂ ವಶ್ಧಮಿವೀದಣಂ ಔೃವಾಃ ಶ್ಹವ 
ಙತಷ್ೂೀಬಹವತಫ-ನಔಯ್ೂೀ ನರೀವಾ ಬದವಮ್ | 
ನಯಣಮಥೀವ ಷವಭಮಿತ ಥೂಮವೀsಭಧಹನ್ 

಼ಂ ತ್ೀಧ ವಣಬಬೃತಹಔಮಷಮ ಣಷಮ ||46|| 

ನಸ್ಹುವನಹಂ ಔತನಭ-ಫತ಼ು-ಭತಔು-ಫಔುಂ 
ಫಕಹುನಹಂ ಮಧಣ ಙಣತಖತವಢಂ ಥಯೀಲತಾಃ | 

ಫೂಙ್ಘ ಕಿೀ ಷಭ ತಯ-ಥವ-ಧಯ್ೂೀನ-ಬ್ೂೀಖಮಬಧನಂ 
ಷೃ-ಯೀತ್ಮೈ ಷ ದಧ-ತಹಂ ಪೃಸತ್-ನಯಫ್ೂೀದಾಃ ||47|| 

ೃಷ್ಹಟಾದ್ೀಾಃ ಷ ನ-ಭಬನಹದ ಙಔಯ ಏಣತ್ 
ಚಿಣಯಬ ಼ಂ ಫತಧ-ನಮಹಬಕ್ೀ ಷಮಿೀಯ್ೀ | 
ಆ್ಮೀಂ ಫತಧ-ಖತಯ್ೂೀಾಃ ಔೃತಹಧತವಹಥಾಃ 

ಔೃತ್ಮೀಶತ ನಯಮ ಇತೀಸ ಢವಮಹಬಾಃ ||49|| 

ಇಣೂಮಚ್ೀ ದಮಣ-ಷತಯ್ೀಢ ಕ್ೀಲಂ ನ್ೂೀ 
ಭಹಧವೀಭಂ ವಿವಿದ-ಔಥಹ ಔಥಹಷತ ಭಹನಹಮಾಃ | 

ಸ್ಹಷಹಥನಮಬಮ-ಯ್ೈಮತದೀಭವಭಹಣಹ 
ಖಧಧವ್ೈವಥತಮವ-ಷಥಸ ಣಧತಭದ್ೀ ಛಕ್ೀsಸ್ಧ ||49|| 



 

 

ಷವಬೂಲ ಖಯಂಥಹಾಃ 2011 

! ! ಆ ಚಹ ಮಹವ ಶ್ಯೀ ಬ ದಹ ಚಹ ಮಹವ  ಷ ಧತು  ಮೀ  ಛ ಧಭ ಛ ಧಭ ನ ! ! ಔೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಛ ಖ ಥತಗ ಮತಂ ! !  Page 99 

ತಹಂ ನಥಮ-ನಯಣ-ಖದತಹಂ ಣತ ಬೂಚವಯಿತಹವ 
ತಹನಹನಹಬತಚಿಣ-ಣಮಹssಣು-ನಝಚಭಹದಹಮಾಃ | 

ಗಹನಹಧಮಂ ಥತಮ-ವಿಶಭಬತಛ್ವಲಂ ಷೃಛನ್ೂುೀ 
ಗಹಯಬಂ ತ್ೀ ನಯ-ಛಖತಮಕಹ಼-ಔಯಬ-ಔಣಹಾಾಃ ||50|| 

ಆಧಮಾಃ ಷತ-ಬತಔತಞ ಭಧಲಿಭಾಃ ಔಯಹಗ್ಾಃ 
ಆತಹಮಾಃ ನಯತ-ಔಲಿತ್ೈಾಃ ಸಭತ್ೈಬತವಖಹಫ್್ೈಾಃ| 

ಆಶ್ಹಯವಿ ಸಾಮಣಮ-ಫ಼ುಭಾಃ ಷಯ್ೀನ್ದರೈಾಃ 
ಣದ್-ಾೀತಹ ಥವ-ಧಶಣಹಭವ-ಭವ-ಙಮಹವ ||51|| 

ಾೀವಹವಣ್ೈವಿವಛಭ-ಬಹ್ೂೀಣುಷಮ ನೂಜಹಂ 
ಔತವಹವಣ್ೈಮವಿಮಳ-ಷಂವಿಥಷುದಹನೀಮ್| 

ವಿ-ಸ್್ೋಯ್ೈಬತವನ-ನಔಮೂನ-ದ್ೀ-ಭತಕ್ೈಾಃ 
ಷತ-ಸ್್ೋಯ್ೈಮತ ಣಬವ್ೀಕ್ಷಿಣತಂ ನಯ-ಛಗ್ೋ ||52|| 

ಆಥವವಂ ಖತಢ-ಖಢ-ಥವವನ್ೀ ಬತಯಹಯ್ೀಾಃ 
ಷಚಹಾಷರಂ ಮಚಿಣಬನ್ೀಧ ಢವಭಧುಾಃ | 

ನಯದ್ೂಮೀದ್ೈಮತಠತ-ನಣವಿೀಂ ನಯ-ಕಹವಭಧುಾಃ 
್ವಧು ನಯಙತಮ-ಬನ್ೂೀ-ವಿಲ್ಹಷಮೀತ್ೀ ||53|| 

ನಹ಼ೀನಹದರಷುಬನ-ಬಹಖಭಹ-ಷಧುಂ 
ಷತ-ಶ್್ೃಲೀಕ್ೈಮ ಫತನಹನ ಫೂಶಭಧುಮ್ | 
ನ್ೀಬತಾಃ ಖಹಥತನ-ನಶಥಂ ಣದ್ೈಣಯ್ೀಯಿೀಂ 

ವಹಮಖಹಮಧುಂ ವಿವಿದ-ವಿಶ್ಶಟ-ಶ್ಶಮ-ಬಧ್ಮೀ ||54|| 

ಶ್ಯೀಬಧುಂ ವಶ್-ಥಧಂ ಔತಶ್್ೀವಮಹವಂ 
ಖಮಿಬೀಮ-ಷವಮಬತ-ದಮ-ಲವಣಹಡಮಮ್ | 

ನವಮಧುಾಃ ಷವ-ಖತಮತಬತಹಚಿವಙನ್ ಔೃತಹಥಹವ 
ವಹಣಹಮ ಣಂ ಸರ-ಮತ-ನೂಢವ-ಕಹಬಮೀತ್ೀ ||55|| 

ಅಸಯ್ೂೀ ಥತಯಹಖಬ-ಣಬಾಃ ಷವ-ಗ್ೂೀ-ಖಣ್ೈಾಃ 
ಅಔಯ್ೂೀಬತವಔತಧದ-ಖತಢ-ೃಧದ-ಥವವಧಮ್ | 

ಅಛಭವಚಣತಥವವ ಛಖನು ಷದ್-ಖತಣ್ೈಾಃ 
ವಮಢಂ ಖತಯ್ೂೀ ಔಮತಢಮಹs ನ್ೂೀ ಫವ್ೀಾಃ ||56|| 
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ಧಬಸ್್ುೀ ಹಯಣ್ೀವ ನಯಢಣ-ವಿಫವಹಮಹನಬಗಹಾಃ 
ಧಬಾಃ ಸ್ಹವಮಿನ್ ಯಹಬ-ಯಭಣಬ ಸಧೂಬನ್ ಖತಮತ-ಖತಢ | 

ಧಬಷತುಫಮಂ ಭೀಬ ನಯಪಲ ಔೃಷ್್ಣೀಶಟ ಫಖನ್ 
ಧಬಾಃ ಶ್ಯೀಬಧ ಬದವ ನಯದವ ಷತಥೃವಂ ನ್ೂೀ ಛಭ-ಛಭ ||57|| 

ಇತ ನ-ಖದಣಧುಷುಣಯ ೃನಹದಮಕ್ೀನಹದರ 
ಖತಮತ-ವಿಛಭ ಬಸಂ ಣಂ ಲ್ಹಳಭನ್ೂುೀ ಬಹಹಧುಮ್ | 

ೃಶತಮಽಲ-ಥೃವಮಂ ನನಶ-ವಹಮಂ ಷತ-ಖಧಧಂ 
ಸರ-ಥಯಿಣ-ರಷ್್ಮೀ ಶ್ಯೀಬದಹಧಧದ-ತೀಥ್ೀವ ||58|| 

ಇತ ಶ್ಯೀಬಣಕವಿ-ಔತಲ-ತಲಔ-ತಯವಿಔಯಭಹ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ಷತಣ 
ಶ್ಯೀ-ನಹಯಹಭಢ-ನಣಿತಹಚಹಭವ-ವಿಮಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀ-ಬದವ-ವಿಛಯೀ ಬಹಹ-ಕಹವ್ಮೀ-ಆಧನಹದಙ್ಘಕತ್ೀ 
ಷ್್ೂೀಠವಾಃ ಷಖವಾಃ 


