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ಆಕಾಶಕಭಿಮಾನಿ ಶ್ರ ೀಕಂಠ ವರಪುತ್ರ  

ಏಕದಂತ್ನೆ ವಿಘ್ನ ೀಶ ಕೀಲೆ 

ಏಕದಂತ್ನೆ ವಿಘ್ನ ೀಶ ನಿನ್ನ  ಪದ 

ಏಕಚಿತ್ತ ದಲಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧ || 
 

ನೆನೆಯಕಿ್ಕ  ನೆನೆಗಡಲೆ ಗನೆಯ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು  

ಘನ್ವಾದ ಚಿಗುಳಿ ತಂಬಿಟ್ಟು  ಕೀಲೆ 

ಘನ್ವಾದ ಚಿಗುಳಿ ತಂಬಿಟ್ಟು  ತಂದೀವೆ 

ಗಣಪತಿ ಮತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಕೀಲೆ || ೨ || 
 

ಜಗದುತ್ಪ ತಿತ  ಸಿ್ಥ ತಿಲಯಕೆ ಕಾರಣನಾದ 

ಜಗದೀಶ ಜಾನ್ಹ ವಿಜನ್ಕನೆ ಕೀಲೆ 

ಜಗದೀಶ ಜಾನ್ಹ ವಿಜನ್ಕ ನಾರಾಯಣ 

ನ್ಗಧರನ್ ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩ || 
 

ಮಚ್ಚ  ಕೂರುಮ ವರಹ ನ್ರಸ್ಥೊಂಹ ವಾಮನ್ 

ಸ್ವ ಚ್ಚ  ಭೃಗುರಾಮ ರಘುರಾಮ ಕೀಲೆ | 

ಸ್ವ ಚ್ಚ  ಭೃಗುರಾಮ ರಘುರಾಮ ಕೃಷ್ು ಬೌದಧ  

ಅಚ್ಚ ಕಲಿಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪ || 
 

ಈಶಬರ ಹಮ ರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದುು  

ಪೀಷಿಸುತಿಪಪ  ಪರಮಾತ್ಮ  ಕೀಲೆ | 

ಪೀಷಿಸುತಿಪಪ  ಪರಮಾತ್ಮ ನಾದ ಶ್ರ ೀ- 

ಕೇಶವನ್ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೫ || 
 

ನಿೀರಿಗಾಶರ ಯನಾಗಿ ನಿೀರೊಳು ಮಲಗಿಪಪ  

ನಿೀರಜನೇತ್ರ  ನಿಗಮಾತ್ಮ  ಕೀಲೆ | 

ನಿೀರಜನೇತ್ರ  ನಿಗಮಾತ್ಮ ನಾದ ಶ್ರ ೀ- 

ನಾರಾಯಣನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೬ || 
 

ಯಾದವಕುಲಜನೆ ಸಾಧುಗಳರಸ್ನೆ 

ಮಾದೇವಿಗಾಶರ ಯನಾಗಿಪಪ  ಕೀಲೆ 

ಮಾದೇವಿಗಾಶರ ಯನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ 

ಮಾಧವನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೭ || 
 

ಚಂದದೊಂದ ವೇದವೊಂದ ಪರ ತಿಪಾದಯ ನೆ 

ಇೊಂದರಾದೇವಿರಮಣನೆ ಕೀಲೆ | 

ಇೊಂದರಾದೇವಿರಮಣನಾದ ಗೀ- 

ವಿೊಂದನ್ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೮ || 
 

ಸೃಷಿು ಯೊಳಗೆಲಲ  ವಾಯ ಪತ ನಾಗಿರುತಿಪಪ  

ವೈಷ್ು ವಕುಲಕೆ ತಿಲಕನೆ ಕೀಲೆ | 

ವೈಷ್ು ವಕುಲಕೆ ತಿಲಕನಾದ ಶ್ರ ೀ- 

ವಿಷ್ಣು ವಿನ್ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೯ || 
 

ಅಧಮನಾಗಿದು ೊಂಥ ಅಸುರನ್ ಸಂಹರಿಸ್ಥ 

ಮುದವ ಬಿೀರಿದನೆ ಸುರರಿಗೆ ಕೀಲೆ | 
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ಮುದವ ಬಿೀರುತ್ ಸುರರ ಪಾಲಿಸುವಂಥ 

ಮಧುಸೂದನ್ನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೦ || 
 

ಚಿಕಿಬಾರ ಹಮ ಣನಾಗಿ ಬಲಿಯ ದಾನ್ವ ಬೇಡಿ 

ಆಕರ ಮಿಸ್ಥದನೆ ತಿರ ಲೀಕವ ಕೀಲೆ 

ಆಕರ ಮಿಸ್ಥ ತಿರ ಲೀಕವನ್ಳೆದ ತಿರ - 

ವಿಕರ ಮನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೧ || 
 

ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಅತಿಸಂಭ್ರ ಮನಾಗಿದುು  

ಕಾಮಿತಾಥಥೊಂಗಳ ಕರೆವನೆ ಕೀಲೆ 

ಕಾಮಿತಾಥಥೊಂಗಳ ಕರೆದು ಭ್ಕತ ರ ಪರೆವ 

ವಾಮನ್ನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೨ || 
 

ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಸಾದರವಾಗಿಪಪ  

ಬೌದಧಮೂರುತಿಯೆ ಭ್ವದೂರ ಕೀಲೆ 

ಬೌದಧಮೂರುತಿಯೆ ಭ್ವದೂರನಾದ ಶ್ರ ೀ- 

ಶ್ರ ೀಧರನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೩ || 
 

ಸಾಕಾರಮೂರುತಿ ಸ್ವೇಥೊಂದರ ಯನಿಯಾಮಕ 

ನಾಕೇಶವಂದಯ  ನ್ಳಿನಾಕ್ಷ ಕೀಲೆ | 

ನಾಕೇಶವಂದಯ  ನ್ಳಿನಾಕ್ಷನಾದ ಹೃ- 

ಷಿೀಕೇಶ ಹರಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೪ || 
 

ಪದುಮಸಂಭ್ವಪಿತ್ ಪದುಮಿನಿವಲಲ ಭ್ 

ಪದುಮ ಪಕಿುಳಲಿ ಪಡೆದನೆ ಕೀಲೆ 

ಪದುಮ ಪಕಿುಳಲಿಲ  ಪಡೆದು ಪಾಲಿಸುವಂಥ 

ಪದುಮನಾಭ್ನ್ ಮುನೆನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೫ || 
 

ಕಾಮಿನಿ ಯಶೀದೆ ಒರಳಿಗೆ ಕಟ್ು ಲು 

ಶ್ರ ೀಮಹೀಹರ ಸೆಳೆದೊಯು  ಕೀಲೆ 

ಶ್ರ ೀಮಹೀಹರ ಸೆಳೆದು ಪಾಪವ ಕಳೆದ 

ದಾಮೊೀದರನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೬ || 
 

ಕ್ಕೊಂಕರರ ಚಿತ್ತ  ದುವಿಥಷ್ಯಕಿೆರಗಲು 

ಪಂಕಜನಾಭ್ ಸೆಳೆದನೆ ಕೀಲೆ | 

ಪಂಕಜನಾಭ್ ಸೆಳೆದು ತ್ನ್ನ ಲಿಲ ಡುವ 

ಸಂಕಷ್ಥಣನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೭ || 
 

ಏಸು ಬರ ಹ್ಮ ೊಂಡದೊಳು ವಾಸ್ವಾಗಿರುತಿಪಪ  

ದಾಸ್ವಗಥವನೆ ಪರೆವನೆ ಕೀಲೆ | 

ದಾಸ್ವಗಥವನೆ ಪರೆವನೆ ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೀ- 

ವಾಸುದೇವನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೮ || 
 

ಮುದುುಮೊಗದ ದೈವ ಅದೆವ ೈತ್ಮಹಿಮನೆ 

ಸ್ದೆವ ೈಷ್ು ವರ ಪರೆವನೆ ಕೀಲೆ | 

ಸ್ದೆವ ೈಷ್ು ವರ ಪರೆವನೆ ಅಜನ್ಯಯ   

ಪರ ದುಯ ಮನ  ಹರಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೯ || 
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ಅನಿಮಿಷ್ದೈತ್ಯ ರ ಮನ್ಕೆ ಸ್ಥಲುಕದಪಪ  

ಸ್ನ್ಕಾದವಂದಯ  ಸ್ಕಲೇಶ ಕೀಲೆ | 

ಸ್ನ್ಕಾದವಂದಯ  ಸ್ಕಲೇಶನಾಗಿಪಪ  

ಅನಿರುದಧ  ಹರಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೦ || 
 

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರದೊಳು ಪರಮೊೀತ್ತ ಮನಾದ 

ಕರಿರಾಜವರದ ಕವಿಗೇಯ ಕೀಲೆ | 

ಕರಿರಾಜವರದ ಕವಿಗೇಯನಾದ ಶ್ರ ೀ- 

ಪುರುಷೀತ್ತ ಮನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೧ || 
 

ಅಕ್ಷಯಮೂರುತಿ ಮೊೀಕ್ಷದಾಯಕ ಸಾವ ಮಿ 

ಕುಕಿ್ಕಯೊೀಳ್ ಜಗವ ರಕಿ್ಕಪ ಕೀಲೆ 

ಕುಕಿ್ಕಯೊೀಳ್ ಜಗವ ರಕಿ್ಕಪನ್ಮಮ  ಅಧೀಕ್ಷಜ ಹರಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೨ | 
 

ಕೂರ ರಖಳಾನುದರ ಸ್ಥೀಳಿ ಪರ ಹ್ಲ ದನ್ 

ಕಾರುಣಯ ದೊಂದ ಕಾಯು ನೆ ಕೀಲೆ | 

ಕಾರುಣಯ ದೊಂದ ಕಾಯು ನೆ ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೀ- 

ನಾರಸ್ಥೊಂಹನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೩ || 
 

ಸ್ಚಿಚ ದಾನಂದನೆ ಸ್ಕಲಗುಣಪೂಣಥ 

ಮುಚುಕುೊಂದ ವರದ ಮುನಿನುತ್ ಕೀಲೆ | 

ಮುಚುಕುೊಂದವರದ ಮುನಿನುತ್ನಾದ ಶ್ರ ೀ- 

ಅಚುಯ ತ್ನ್ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೪ || 
 

ದುಧಥಷ್ಥರಾಗಿದು  ಖಳರ ಸ್ಮುದಾಯವ 

ಮದಥನ್ ಮಾಡಿದ ಮಹ್ಮಹಿಮ ಕೀಲೆ | 

ಮದಥನ್ ಮಾಡಿದ ಮಹ್ಮಹಿಮನಾದ ಜ- 

ನಾದಥನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೫ || 
 

ಇೊಂದಾರ ನುಜನಾಗಿ ಸ್ವ ಗಥದೊಳಿರುತಿದುು  

ಸಾೊಂದರ ಸುಖವಿೀವೆ ಸುರರಿಗೆ ಕೀಲೆ | 

ಸಾೊಂದರ ಸುಖವಿತ್ತತ  ಸುರರ ಪಾಲಿಸುವ ಉ- 

ಪೊಂದರ ನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೬ || 
 

ಪರಮಭ್ಕತ ರ ಪಾಪ ಪರಿಹ್ರವನೆ ಮಾಡಿ 

ಪರಮಪದವಿಯ ಪಾಲಿಪ ಕೀಲೆ | 

ಪರಮಪದವಿಯ ಪಾಲಿಪ ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೀ- 

ಹರಿಯನೆನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೭ || 
 

ಶ್ಷ್ು ಪಾಲಕ ಉತಿ್ ೃಷ್ು  ಜಾಾ ನಾನಂದ 

ಕೃಷ್ಣು ಯ ಕಷ್ು  ಬಿಡಿಸ್ಥದ ಕೀಲೆ | 

ಕೃಷ್ಣು ಯ ಕಷ್ು  ಬಿಡಿಸ್ಥದ ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೀ- 

ಕೃಷ್ು ನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೮ || 
 

ಅನಿರುದಾಧ ದ ರೂಪ ವಿಶ್ವವ ದ ಅಜಿತಾದ 

ಸ್ನ್ತಿ್ತಮಾರಾದ ಅಜಾದ ಕೀಲೆ | 
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ಸ್ನ್ತಿ್ತಮಾರಾದ ಅಜಾದ ರೂಪನಾದ 

ಘನ್ಮಹಿಮನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೨೯ || 
 

ಹಯಗಿರ ೀವ ದತ್ತ  ಋಷ್ಭ್ ಸಂಕಷ್ಥಣ 

ಭ್ಯರಹಿತ್ ಬಾದರಾಯಣ ಕೀಲೆ | 

ಭ್ಯರಹಿತ್ ಬಾದರಾಯಣ ಮಹಿದಾಸ್ 

ವೈಕುೊಂಠ ಹರಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೦ || 
 

ಆತಾಮ ದ ವಾಸುದೇವಾದ ಮೂರುತಿ 

ಶ್ರ ೀತ್ರುಣಿೀಶ ವಿಶ್ವ ೀಶ ಕೀಲೆ | 

ಶ್ರ ೀತ್ರುಣಿೀಶ ವಿಶ್ವ ೀಶ ರೂಪನಾದ 

ಜ್ಯ ೀತಿಮಥಯನ್ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೧ || 
 

ಮುನಿ ವೇದವಾಯ ಸ್ ಸ್ನ್ತಿ್ತಮಾರಮೂತಿಥ 

ಮಿನುಗುವ ದತಾತ ತ್ರ ೀಯನ್ ಕೀಲೆ | 

ಮಿನುಗುವ ದತಾತ ತ್ರ ೀಯ ಹಯಗಿರ ೀವ 

ದನುಜಾೊಂತ್ಕನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೨ || 
 

ಕಂಗಳಪಾೊಂಗದೊಂ ಕಮಲಾಸ್ನಾದಗಳ 

ಸಂಗಾತ್ ಸೃಷಿು ಪ ಮಹಲಕಿ್ಕ ಮ  ಕೀಲೆ 

ಸಂಗಾತ್ ಸೃಷಿು ಪ ಮಹಲಕಿ್ಕ ಮ  ನಿನ್ನ  ಪಾ- 

ದಂಗಳಿಗೆರಗಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೩ || 
 

ಶ್ರ ೀಮಾಯಾ ಜಯಾ ಕೃತಿ ಶ್ವೊಂತಿ ಇೊಂದರಾದೇವಿ 

ಕಾಮನ್ ಜನ್ನಿ ಜಯಂತಿ ಕೀಲೆ | 

ಕಾಮನ್ ಜನ್ನಿ ಜಯಂತಿ ಜಾನ್ಕ್ಕ ಸ್ತ್ಯ - 

ಭಾಮ ರುಕ್ಕಮ ಣಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೪ || 
 

ಹದನಾಲಿು  ಲೀಕವ ಮುದದೊಂದ ಸೃಜಿಸುವ 

ಪದುಮಸಂಭ್ವನೆ ಪರಮೇಷಿಿ  ಕೀಲೆ | 

ಪದುಮಸಂಭ್ವನೆ ಪರಮೇಷಿಿ  ನಿನ್ನ  ಪದ- 

ಪದುಮನ್ ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೫ || 
 

ಹನುಮ ಭಿೀಮ ಮಧವ ಮುನಿರಾಯ ಮಾರುತ್ 

ದನುಜಾರಿ ಭ್ಕತ  ವಿರಕತ  ಕೀಲೆ | 

ದನುಜಾರಿ ಭ್ಕತ  ವಿರಕತ  ನಿನ್ನ  ಪದ- 

ವನ್ಜವ ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೬ || 
 

ವಾಣಿ ಅಜನ್ ಮುದುು ರಾಣಿ ಪಲಲ ವಪಾಣಿ 

ಜಾಣೆ ಕಡೆಮಗೆ ಮತಿಗಳ ಕೀಲೆ | 

ಜಾಣೆ ಕಡೆಮಗೆ ಮತಿಗಳ ನಿನ್ನ  ಪದ- 

ರೇಣ್ಣವಿನ್ ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೭ || 
 

ಭಾರತಿದೇವಿ ನಿನ್ನ  ವಾರಿಜಚ್ರಣವ 

ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಭ್ಜಿಸುವೆ ಕೀಲೆ | 

ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಭ್ಜಿಸುವೆ ಎಮಗೆ ಶ್ರ ೀ- 

ನಾರಾಯಣನ್ಲಿಲ  ರತಿಕಡು ಕೀಲೆ || ೩೮ || 



 

5 
 

 

ಇೊಂದರ ನ್ ಗೆದುು  ಸುಧೆ ತಂದು ಮಾತ್ಯ 

ಬಂಧನ್ ಕಡಿದ ಬಲುಧೀರ ಕೀಲೆ | 

ಬಂಧನ್ ಕಡಿದ ಬಲುಧೀರನಾದ 

ಖಗೇೊಂದರ ನ್ನ  ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೩೯ || 
 

ಸಾಸ್ಥರ ಮುಖದೊಂದ ಶ್ರ ೀಶನ್ನ  ತ್ತತಿಸ್ಥ ಶ್ರ ೀ- 

ವಾಸುದೇವಂಗೆ ಹ್ಸ್ಥಗೆ ಕೀಲೆ | 

ವಾಸುದೇವಂಗೆ ಹ್ಸ್ಥಗೆಯಾದ ಮಹ್- 

ಶೇಷ್ನ್ನ  ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೦ || 
 

ಅಪರಿಮಿತ್ಕಾಯಥ ತಿರ ಪುರದಹನ್ನೆ 

ಚ್ಪಲಮೂರುತಿ ಚಂದರ ಚೂಡ ಕೀಲೆ | 

ಚ್ಪಲಮೂರುತಿ ಚಂದರ ಚೂಡ ಭ್ಜಕರ 

ಅಪಮೃತ್ತಯ ಹರನ್ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೧ || 
 

ಜಾೊಂಬವತಾಯ ದ ಶ್ರ ೀಹರಿಯ ರಾಣಿಯರಿಗೆ 

ಸಂಭ್ರ ಮದೊಂದ ಶರಣೆೊಂಬೆ ಕೀಲೆ | 

ಸಂಭ್ರ ಮದೊಂದ ಶರಣೆೊಂಬೆ ಖಗಶೇಷ್- 

ಶಂಭುರಾಣಿಯರ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೨ || 
 

ಶಕರ ಕಾಮಾದ ದೇವಕಥಳ ಚ್ರಣಕಿೆ  

ಅಕಿರದೊಂದ ಅಭಿನ್ಮಿಪೆ ಕೀಲೆ | 

ಅಕಿರದೊಂದ ಅಭಿನ್ಮಿಪಿ ಪಳೆವ  ದೇ- 

ವಕಿ್ಕನಂದನ್ನ್ ಚ್ರಿತ್ಯ ಕೀಲೆ || ೪೩ || 
 

ಶ್ರ ೀಮಧವ ಮುನಿ ಪದಮ ನಾಭ್ ನ್ರಹರಿತಿೀಥಥ 

ಶ್ರ ೀಮಾಧವಾಯಥ ಅಕಿೀಭ್ಯ ಕೀಲೆ | 

ಶ್ರ ೀಮಾಧವಾಯಥ ಅಕಿೀಭ್ಯ  ಜಯತಿೀಥಥ 

ಸಾವ ಮಿಗಳ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೪ || 
 

ನಾಯ ಯಾಮೃತ್ ತ್ಕಥತಾೊಂಡವ ಚಂದರ ಕಾ 

ನಾಯ ಯಗರ ೊಂಥಗಳ ರಚಿಸ್ಥದ ಕೀಲೆ | 

ನಾಯ ಯಗರ ೊಂಥಗಳ ರಚಿಸ್ಥದ ನ್ಮಮ  ವಾಯ ಸ್- 

ರಾಯರ ಮುನ್ನ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೫ || 
 

ಜನ್ನಿ ಗಭ್ಥದೊಂದವನಿಸ್ಪ ಶಥವಾಗದೆ 

ಜನಿಸ್ಥ ಬರ ಹಮ ಣಯ ಮುನಿಗಳ ಕೀಲೆ | 

ಜನಿಸ್ಥ ಬರ ಹಮ ಣಯ ಮುನಿಗಳ ಮೃದುಹಸ್ತ - 

ವನ್ಜಸಂಭ್ವನ್ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೬ || 
 

ಶ್ರ ೀಪಾದರಾಯರಲಿ ಸ್ಕಲವಿದಯ ವಹೀದ  

ಶ್ರ ೀಪತಿ ಪಿರ ೀತಿಪಡಿಸ್ಥದ ಕೀಲೆ | 

ಶ್ರ ೀಪತಿ ಪಿರ ೀತಿಪಡಿಸ್ಥದ ವಾಯ ಸ್ಮುನಿ- 

ಭೂಪನ್ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೭ || 
 

ದೇಶ್ವಧಪತಿಗೆ ಬಂದ ಕುಹಯೊೀಗವನೆ ನೂಕ್ಕ  
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ತಾ ಸ್ಥೊಂಹ್ಸ್ನ್ವೇರಿ ಮೆರೆದನೆ ಕೀಲೆ | 

ತಾ ಸ್ಥೊಂಹ್ಸ್ನ್ವೇರಿ ಮೆರೆದನೆ ವಾಯ ಸ್ಮು- 

ನಿೀಶನ್ನ  ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೪೮ || 
 

ದಂಡಕಮಂಡಲುಧರ ಪಂಡಿತ್ರಾಧಾರ 

ಕುೊಂಡಲಿಶಯನ್ನ್ ಭ್ಜಕರ ಕೀಲೆ | 

ಕುೊಂಡಲಿಶಯನ್ನ್ ಭ್ಜಕ ರಾಘವೇೊಂದರ ರ 

ಕೊಂಡಾಡಿ ಪದನ್ ಗುಣಿಸುವೆ ಕೀಲೆ || ೪೯ || 
 

ತಂತ್ರ ಸಾರಗಳಿಗೆ ಅಥಥವನುನ  ಸ್ವ - 

ತಂತ್ರ ದೊಂದಲಿ ರಚಿಸ್ಥದ ಕೀಲೆ | 

ಸ್ವ ತಂತ್ರ ದೊಂದಲಿ ರಚಿಸ್ಥದ ರಾಘವೇೊಂದರ ರ 

ಪಂಥವಿದು ಲಿಲ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೫೦ || 
 

ವೇದಶ್ವಸಾತ ಾಮೃತ್ಸಾರ ಬಲಲ  ರಾಮ- 

ವೇದವಾಯ ಸ್ರ ಭ್ಜಕರ ಕೀಲೆ | 

ರಾಮವೇದವಾಯ ಸ್ಭ್ಜಕ ರಾಘವೇೊಂದರ ರ 

ಪಾದವಿದು ಲಿಲ  ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೫೧ || 
 

ತ್ತೊಂಗಭ್ದಾರ ತಿೀರ ಮಂತಾರ ಲಯದಲಿಲ  

ಮಂಗಳಮಹಿಮರೆನಿಪರೆ ಕೀಲೆ | 

ಮಂಗಳಮಹಿಮರೆನಿಪ ರಾಘವೇೊಂದರ - 

ರಂಘ್ರರ ಕಮಲವ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೫೨ || 
 

ಗುರುರಾಘವೇೊಂದರ ರ ಚ್ರಣಪಂಕಜವನುನ  

ಸಿ್ಥ ರಬುದಧ ಯೊಂದ ಸ್ಮ ರಿಸುವೆ ಕೀಲೆ | 

ಸಿ್ಥ ರಬುದಧ ಯೊಂದ ಸ್ಮ ರಿಸ್ಥ ನಾ ಪಳೆವ ನು 

ಸ್ರಸ್ಥಜಾಕ್ಷನ್ನ  ಚ್ರಿತ್ಯ ಕೀಲೆ || ೫೩ || 
 

ರಾಜರಾಜೇಶವ ರ ಸ್ತಾಯ ಭಿನ್ವತಿೀಥಥ- 

ರಾಜಕರಾಬಜ ಸಂಭೂತ್ ಕೀಲೆ | 

ರಾಜಕರಾಬಜ  ಸಂಭೂತ್ ಸ್ತಾಯ ಧ- 

ರಾಜರ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೫೪ || 
 

ಕಿ್ಕ ೀರನ್ದಯತಿೀರ ವೇಲೂರುಪುರವಾಸ್ 

ಸಾರಸ್ಜಜ ನ್ರ ಪರೆವನೆ ಕೀಲೆ | 

ಸಾರಸ್ಜಜ ನ್ರ ಪರೆವ ಸ್ತಾಯ ಧರಾಜ- 

ಧೀರಯತಿಗಳ ಬಲಗೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೫೫ || 
 

ಸ್ತ್ಯ ಬೀಧರೆೊಂಬ ಸ್ದುುರುಚ್ರಣವ 

ಚಿತ್ತ ದೊಳಿಟ್ಟು  ಚ್ರಿಸುವೆ ಕೀಲೆ | 

ಚಿತ್ತ ದೊಳಿಟ್ಟು  ಸ್ಮ ರಿಸ್ಥ ನಾ ಪಳೆವ ನು 

ಚಿತ್ತ ದೊಲಲ ಭ್ನ್ ಚ್ರಿತ್ಯ ಕೀಲೆ || ೫೬ || 
 

ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪುರಂದರಾಯನ್ 

ಪರಮ ಕೃಪಾಪಾತ್ರ ವಿಜಯರಾಯರ ಕೀಲೆ | 

ಪರಮ ಕೃಪಾಪಾತ್ರ  ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದ 
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ಪರಮಭ್ಕ್ಕತ ಯಲಿ ಸ್ಮ ರಿಸುವೆ ಕೀಲೆ || ೫೭ || 
 

ದೇವನಾರಾಯಣ ಭೂದೇವಿ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ 

ದೇವಕ್ಕಯಲಿಲ  ಜನಿಸ್ಥದ ಕೀಲೆ | 

ದೇವಕ್ಕಯಲಿಲ  ಜನಿಸ್ಥ ಧಾರುಣಿ- 

ದೇವಿ ಭಾರವನೆನ ಲಲ  ಎಳುಹಿದ ಕೀಲೆ || ೫೮ || 
 

ಶಕಟ್ ಪೂತ್ನಿವತ್ಸ ಬಕಧೇನುಕ ಕಂಸ್ 

ಮುಖಾದಯ ರನುನ  ಮಡುಹಿದ ಕೀಲೆ | 

ಮುಖಾದಯ ರನುನ  ಮಡುಹಿ ವಾಸುದೇವ ದೇ- 

ವಕ್ಕಯರ ಬಂಧನ್ ಬಿಡಿಸ್ಥದ ಕೀಲೆ || ೫೯ || 
 

ಹೆತ್ತ  ತಾಯಯ ಮೊಲೆಯತಿಥಯಲಿ ನ್ಲಿದುೊಂಡು 

ಮತ್ತ  ಬಾಲಲಿೀಲೆ ತೀರಿದ ಕೀಲೆ | 

ಮತ್ತ  ಬಾಲಲಿೀಲೆ ತೀರಿ ತೀಷ್ವ ಪಡಿಸ್ಥ 

ಮುತಾಯ ಗೆ ಪಟ್ು ವ ಕಟ್ಟು ದ ಕೀಲೆ || ೬೦ || 
 

ಕರೆಸ್ಥದ ವಿಶವ ಕಮಥನ್ನ  ಕೀಲೆ | 

ಕರೆಸ್ಥದ ವಿಶವ ಕಮಥನ್ನ  ದಾವ ರಕಾ- 

ಪುರವ ನಿಮಿಥಸೆೊಂದಾಕ್ಷಣದಲಿ ಕೀಲೆ || ೬೧ || 
 

ದಾವ ರಕಾಪುರದ ಶೊಂಗಾರ ವಣಿಥಸ್ಲು 

ಮೂರುಕಣು ವಗೆ ವಶವಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಮೂರು ಕಣು ವಗೆ ವಶವಲಲ  ನಾಲಿಾರು 

ಮೊರೆಯವರಿಗೆ ವಶವಲಲ  ಕೀಲೆ || ೬೨ || 
 

ದಾವ ರದಾವ ರಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿರುತೀರಣಗಳು 

ಮೇರುವಿಗೆ ಪನ್ನ ಕಲಶವು ಕೀಲೆ | 

ಮೇರುವಿಗೆ ಕಲಶಕನ್ನ ಡಿ ಮಹೀ- 

ಹ್ರವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಟೆಯಲಲ  ಕೀಲೆ || ೬೩ || 
 

ಹದನಾರು ಸಾವಿರ ಚ್ದುರೇರ ಮಂದರವು  

ಮದನ್ನ್ಯಯ ನ್ ಮನೆ ಮಧೆಯ  ಕೀಲೆ | 

ಮದನ್ನ್ಯಯ ನ್ ಮನೆ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ 

ಅದುಭುತ್ವಾಗಿ ಬೆಳಗೀದು ಕೀಲೆ || ೬೪ || 
 

ನಾರಿರುಕ್ಕಮ ಣಿ ಸ್ತ್ಯ ಭಾಮಾದೇವಿ ಮತ್ತ  

ವಾರಿಜಮುಖಿಯರ್ ನಾಲಿೆ ರಡು ಕೀಲೆ | 

ವಾರಿಜಮುಖಿಯರ್ ನಾಲಿೆ ರಡು ಸ್ಹಿತಾಗಿ 

ವಾರಿಜನಾಭ್ ಕುಳಿತಿದು  ಕೀಲೆ || ೬೫ || 
 

ಶ್ರ ೀಭೂರಮಣನಾದ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ು ರಮನೆಗೆ 

ಸುಭ್ದೆರ  ಮುಯಾಯ  ತ್ರುತಾಳೆ ಕೀಲೆ | 

ಸುಭ್ದೆರ  ಮುಯಾಯ  ತ್ರುತಾಳೆ ಹಸ್ಥತ ನಾಪುರ- 

ಭೂಭುಜರೆಲಲ  ಬರುತಾರೆ ಕೀಲೆ || ೬೬ || 
 

ಧಮಥಭಿೀಮಾರ್ಜಥನ್ ನ್ಕುಲ ಸ್ಹದೇವರು 
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ಪಮೆಥಯೊಂದಲಿ ಪರವಂಟ್ಟ ಕೀಲೆ | 

ಪಮೆಥಯೊಂದಲಿ ಪರವಂಟ್ಟ ದಕಾಪ ಲಕರು 

ಕೂಮೆಥಯೊಂದಲಿ ಬರುತಾರೆ ಕೀಲೆ || ೬೭ || 
 

ಇೊಂದರ ನು ತಾನೇ ಗಜೇೊಂದರ ನೇರಿಕೊಂಡು 

ಮಂದಗಮನೆ ಶಚಿಸ್ಹಿತ್ಲಿ ಕೀಲೆ | 

ಮಂದಗಮನೆ ಶಚಿಸ್ಹಿತ್ ವಜರ ವ ಧರಿಸ್ಥ ಉ- 

ಪೊಂದರ ನ್ರಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೬೮ || 
 

ಹುತ್ಭುಜ ತ್ನ್ನ  ಸಾವ ಹ್ದೇವಿಯ ಕೂಡಿ 

ಅತಿಶಯದೊಂ ಮೇಷ್ವೇರುತ್ತ  ಕೀಲೆ | 

ಅತಿಶಯದೊಂ ಮೇಷ್ವೇರಿ ಶಕ್ಕತ ಯ ಪಿಡಿದು 

ಕರ ತ್ತಪತಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೬೯ || 
 

ಯಮನು ಮಹಿಷ್ವೇರಿ ಗಮಕದೊಂದಲಿ ಸ್ತಿ 

ಶ್ವಮಲಾದೇವಿ ಸ್ಹಿತ್ಲಿ ಕೀಲೆ | 

ಶ್ವಮಲೆ ಸ್ಹಿತ್ ದಂಡಾಯುಧ ಧರಿಸ್ಥ 

ರಾಮನ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೭೦ || 
 

ನಿರುರುತಿ ತಾಹೊಂದು ನ್ರನ್ ಪೆಗಲನೇರಿ  

ಪರಮಾಪತ  ಸ್ಥತ ಾೀಯಹಡಗೂಡಿ ಕೀಲೆ | 

ಪರಮಾಪತ  ಸ್ಥತ ಾೀಯಹಡಗೂಡಿ ಕುೊಂತ್ಧರಿಸ್ಥ 

ಧರಾಧರನ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೭೧ || 
 

ವರುಣನು ತಾಹೊಂದು ಮಕರಿಯೇರಿಕೊಂಡು 

ಸ್ಥರಿಭಾಗಿೀರಥಿಯಹಡಗೊಂಡು ಕೀಲೆ | 

ಸ್ಥರಿಭಾಗಿೀರಥಿಯಹಡಗೊಂಡು ಪಾಶಧರಿಸ್ಥ 

ಸ್ಥರಿವತ್ಸ ನ್ರಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೭೨ || 
 

ಮರುತ್ ದೇವಹೊಂದು ಎರಳೆಯಮೇಲೇರಿ 

ತ್ರುಣಿ ಪಾರ ವಹಿಯೊಡಗೂಡಿ ಕೀಲೆ 

ತ್ರುಣಿ ಪಾರ ವಹಿಯೊಡಗೂಡಿ ಧವ ಜಧರಿಸ್ಥ ಶ್ರ ೀ- 

ಧರನ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೭೩ || 
 

ವಿತ್ತ ಪತಿಯೊೊಂದು ಉತ್ತ ಮಹಯವೇರಿ 

ಚಿತ್ತ ದೊಲಲ ಭೆಯ ಒಡಗೂಡಿ ಕೀಲೆ | 

ಚಿತ್ತ ದೊಲಲ ಭೆಯ ಒಡಗೂಡಿ ಖಡು ಧರಿಸ್ಥ 

ಕತ್ಥನ್ನ  ಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೭೪ || 
 

ಈಶ್ವನ್ ತಾಹೊಂದು ವಷ್ಭ್ವೇರಿಕೊಂಡು 

ಶ್ರ ೀಸ್ತಿೀದೇವಿಯೊಡಗೂಡಿ ಕೀಲೆ | 

ಶ್ರ ೀಸ್ತಿೀದೇವಿಯೊಡಗೂಡಿ ಶೂಲಧರಿಸ್ಥ ನಾ- 

ರಸ್ಥೊಂಹನ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತಾನೆ ಕೀಲೆ || ೭೫ || 
 

ಹರಿಯೆ ಸ್ರ್ೀಥತ್ತ ಮ ಹರಿಯೆ ಪರದೇವತ್ 

ಹರಿದಾಸ್ರೆೊಂಬೀ ಬಿರುದನ್ ಕೀಲೆ | 

ಹರಿದಾಸ್ರೆೊಂಬೀ ಬಿರುದನ್ ಹೆಗಾು ಳೆ 
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ಹಿರಿಬಾಗಿಲಳು ಹಿಡಿಸ್ಥಹರು ಕೀಲೆ || ೭೬ || 
 

ಒಬಬ ನೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಹಬಬ  ದೈವಗಳಿಲೆಲ ೊಂದಬಬ ರ- 

ದೊಂದ ನಾಗಸ್ವ ರ ಕೀಲೆ | 

ಅಬಬ ರದೊಂದ ನಾಗಸ್ವ ರಂಗಳ 

ಹೆಬಾಬ ಗಿಲಳಗೇ ನುಡಿಸೀರು ಕೀಲೆ || ೭೭ || 
 

ಖಳನ್ ಬೆನ್ನ ಚ್ಮಥ ಸುಲಿದು ಭೇರಿಗೆ ಹ್ಕ್ಕ 

ಅಲವಬೀಧರೇ ಜಗದುು ರು ಕೀಲೆ | 

ಅಲವಬೀಧರೇ ಜಗದುು ರುಗಳೆೊಂತ್ೊಂದು 

ಛಲದೊಂದ ಭೇರಿಯ ಹೊಡೆಸೀರು ಕೀಲೆ || ೭೮ || 
 

ವಿಷ್ಣು ಸ್ರ್ೀಥತ್ತ ಮ ವಿಷ್ಣು  ಪರದೇವತ್  

ವಿಷ್ಣು ದಾಸ್ರೆೊಂಬ ಬಿರುದನ್ ಕೀಲೆ | 

ವಿಷ್ಣು ದಾಸ್ರೆೊಂಬ ಬಿರುದನ್ ಠಕಿೆಯ 

ಘಟ್ಯಯ ಗಿ ಎತಿತ  ನಿಲಿಸೀರು ಕೀಲೆ || ೭೯ || 
 

ಮತ್ದೊಳು ಮಧವ ಮತ್ ವರ ತ್ದೊಳು ಹರಿದನ್ 

ಕಥೆಯೊಳು ಭಾಗವತ್ವೆನಿನ  ಕೀಲೆ | 

ಕಥೆಯೊಳು ಭಾಗವತ್ವೆನಿನ  ಇದರಂತ್ 

ಪರ ತಿಮೆಯೊಳ್ ವಿಷ್ಣು ಪರ ತಿಮೆಯೆನಿನ  ಕೀಲೇ || ೮೦ || 
 

ಈಚ್ಲ ಬನ್ದೊಳು ಗೀಕಿ್ಕೀರ ಕುಡಿದಂತ್ 

ನಿೀಚ್ರ ಸಂಗ ಸುಜನ್ರು ಕೀಲೆ | 

ನಿೀಚ್ರ ಸಂಗ ಸುಜನ್ರು ಮಾಡಲು 

ಈಚೆ ನಿೀಡುವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ್ ಕೀಲೆ || ೮೧ || 
 

ಸೂರಿಜನ್ರ ಸಂಗ ಸುಧೆಯ ಪಾರ ಶನ್ದಂತ್ 

ಹೊೀರಣೇಗುಣವುಳಳ  ಅಧಮರ ಕೀಲೆ | 

ಹೊೀರಣೆಗುಣವುಳಳ  ಅಧಮರ ಸ್ಹವಾಸ್ 

ನಿೀರುಳಿಳ  ತಿೊಂದ ತ್ರನಂತ್ ಕೀಲೆ || ೮೨ || 
 

ಒಳೆಳ ೀ ಮನುಜರ ಸಂಗ ಮಲಿಲ ಗೆ ಮುಡಿದಂತ್ 

ಖುಲುಲ ಕುಮತಿಯ ಸ್ಹವಾಸ್ ಕೀಲೆ | 

ಖುಲಲ ಕುಮತಿಯ ಸ್ಹವಾಸ್ ಮಾಡಲು 

ಮುಲಲ ೊಂಗಿ ತಿೊಂದು ತೇಗುವಂತ್ ಕೀಲೆ || ೮೩ || 
 

ಭಾವಜಾ ರ ಸಂಗ ಶ್ವಯ ವಿಗೆ ಉೊಂಡಂತ್ 

ಭಾವವನ್ರಿಯದ ಬಲುಹಿೀನ್ ಕೀಲೆ | 

ಭಾವವನ್ರಿಯದ ಬಲುಹಿೀನ್ರ ಸಂಗ 

ಬೇವಿನ್ ಹ್ಲ ಕುಡಿದಂತ್ ಕೀಲೆ || ೮೪ || 
 

ಬಾಳುವರ ಸಂಗ ಹ್ಲೀಗರುೊಂಡಂತ್ 

ಬಾಳುವೆಗೆಟ್ು  ಅಧಮರ ಕೀಲೆ | 

ಬಾಳುವೆಗೆಟ್ು  ಅಧಮರ ಸ್ಹವಾಸ್ 

ಹೇಳಬಾರದುು  ತಿೊಂದಂತ್ ಕೀಲೆ || ೮೫ || 
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ಹರಿದೊರ ೀಹಿ ಗುರುದೊರ ೀಹಿ ಮರಳಿಮಾತೃದೊರ ೀಹಿ 

ವರವೈಷ್ು ವದೊರ ೀಹಿ ಪಿತೃದೊರ ೀಹಿ ಕೀಲೆ | 

ವರವೈಷ್ು ವದೊರ ೀಹಿ ಪಿತೃದೊರ ೀಹಿ ಸಾವ ಮಿದೊರ ೀಹಿ 

ನೆರಳು ಬಿದು ವರ ನೆರೆ ಹೊಲಲ  ಕೀಲೆ || ೮೬ || 
 

ಕತ್ತ  ಕುದುರೆ ಒೊಂದೆ ಅತ್ತ  ಸಸೆಯು ಒೊಂದೆ 

ಹೆತ್ತ ಮಮ  ಒೊಂದೆ ಹೆೊಂಡತಿ ಒೊಂದೆ ಕೀಲೆ | 

ಹೆತ್ತ ಮಮ  ಒೊಂದೆ ಹೆೊಂಡತಿ ಒೊಂದಾದ ಮೇಲೆ 

ವಯ ತ್ಥವು ಮದುವೆ ನಿನ್ಗಾಯ ಕೆ ಕೀಲೆ || ೮೭ || 
 

ಅಕಿತಂಗಿಯು ಒೊಂದೆ ಮಕಿಳು ಸಸೆ ಒೊಂದೆ 

ಚಿಕಿಮಮ  ಒೊಂದೆ ಹೆೊಂಡತಿ ಒೊಂದೆ ಕೀಲೆ | 

ಚಿಕಿಮಮ  ಒೊಂದೆ ಹೆೊಂಡತಿ ಒೊಂದಾದ ಮೇಲೆ 

ರೊಕಿವಯ ಚ್ಚ  ಮಾಡಿ ಮದುವಾಯ ಕೆ ಕೀಲೆ || ೮೮ || 
 

ಹಿಟ್ಟು ಬೂದಯೊೊಂದೆ ರೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚ ಳಿಯೊೊಂದೆ 

ಕಟ್ಟು ಗೆ ಒೊಂದೆ ಕಬಬ ೊಂದೆ ಕೀಲೆ | 

ಕಟ್ಟು ಗೆ ಒೊಂದೆ ಕಬಬ ೊಂದಾದ ಮೇಲೆ 

ಕಟ್ಟು ಗೆ ಯಾಕೆ ಮೆಲುಲ ವಲಿಲ  ಕೀಲೆ || ೮೯ || 
 

ಹ್ಲು ಮಜಿಜ ಗೆಯೊೊಂದೆ ಕೀಳಿಕೀಗಿಲೆಯೊೊಂದೆ 

ಮಾಳಿಗೆ ಒೊಂದೆ ಬಯಲೊಂದೆ ಕೀಲೆ | 

ಮಾಳಿಗೆ ಒೊಂದೆ ಬಯಲೊಂದಾದರೆ 

ಹೇಳಬಾರದುು  ತಿನ್ವಲಾಯ ಕೆ ಕೀಲೆ || ೯೦ || 
 

ಗಂಗೆಯ ತ್ಡಿಯಲಿಲ  ಲಿೊಂಗವನ್ಚಿಥಸ್ಥ 

ಅೊಂಗಯಯ ಲಿಟ್ಟು  ಪೂಜಿಸುವೆ ಕೀಲೆ | 

ಅೊಂಗಯಲಿಟ್ಟು  ಪೂಜಿಸುವೆ ಎಲೆ ಪಾಪಿ 

ಲಿೊಂಗನು ನಿೀನು ಒದು ಹ್ೊಂಗೆ ಕೀಲೆ || ೯೧ || 
 

ಶ್ವನು ನಿೀನಾದರೆ ಶ್ವರಾಣಿ ನೆನ್ಗೇಹೀ 

ಅವಿವೇಕ್ಕ ಮನುಜ ಈ ಮಾತ್ತ ಕೀಲೆ | 

ಅವಿವೇಕ್ಕ ಮನುಜ ಈ ಮಾತ್ತ ಕೇಳಿದರೆ 

ಕವಿಗಳು ನ್ಗರೆ ಕೈಹೊಯುು  ಕೀಲೆ || ೯೨ || 
 

ವೇದಪಾರ ಮಾಣಯ ವೆೊಂದು ಸುಜನ್ರೆಲಲ ರ 

ಬೀಧಸುತಿಪಪ  ಬೌದಧ ನ್ ಕೀಲೆ | 

ಬೀಧಸುತಿಪಪ  ಬೌದಧ ನ್ ಎಳೆದೊಯುು  

ಕಾದೆಣೆು ಯೊಳಾಗೆ ಕೆಡಹೊೀರು ಕೀಲೆ || ೯೩ || 
 

ಇಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಬೇಧ ಅಲಿಲ  ಒೊಂದೇ ಎೊಂಬ 

ಕಿುಲಲ ಕರ ಹಿಡಿದು ಹಲುಮ ರಿದು ಕೀಲೆ | 

ಕಿುಲಲ ಕರ ಹಿಡಿದು ಹಲುಮ ರಿದು ಯಮರಾಯ 

ಕಲುಲ ಗಾಣಕೆ ಹ್ಕ್ಕಸುವ ಕೀಲೆ || ೯೪ || 
 

ಅಪಪ ನಾರಾಯಣನಿಪಪ ೊಂಥ ಅರಮನೆ 

ಅಪಾರ ಕೃತ್ದ ವೈಕುೊಂಠ ಕೀಲೆ 
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ಅಪಾರ ಕೃತ್ದ ವೈಕುೊಂಠವೆೊಂಬೀದು 

ಸ್ವ ಪಾರ ಕಾಶದ ಪರಮಾತ್ಮ  ಕೀಲೆ || ೯೫ || 
 

ಸುತ್ತ  ವಿರಜಾನ್ದ ಮತ್ತ  ಆನಂದವನ್ 

ಚಿತ್ತ ಜನ್ಯಯ ನ್ರಮನೆ ಕೀಲೆ | 

ಚಿತ್ತ ಜನ್ಯಯ ನ್ರಮನೆಹೆೊಂಬೀದು 

ಉತ್ತ ಮೊೀತ್ತ ಮ ವೈಕುೊಂಠ ಕೀಲೆ || ೯೬ || 
 

ಪಚೆಚ  ನಿೀಲವೈಡೂಯಥನಿಚ್ಚ ಳವಜರ  

ಅಚ್ಚ ಮಾಣಿಕದ ಅಳವಟ್ಟು  ಕೀಲೆ | 

ಅಚ್ಚ ಮಾಣಿಕದ ಅಳವಟ್ಟು  ಹರಿಪುರ 

ಅಚುಚ ತ್ನಿಪಪ  ಅರಮನೆ ಕೀಲೆ || ೯೭ || 
 

ಸ್ಥರಿದೇವಿ ತಾ ಮುರಹರನ್ ಪಟ್ು ಣದಲಿಲ  

ವಿರಜೆಯೆೊಂತ್ೊಂದು ಕರೆಸೀಳು ಕೀಲೆ | 

ವಿರಜೆಯೆೊಂತ್ೊಂದು ಕರೆಸ್ಥ ವೈಕುೊಂಠಕಿೆ  

ಪರಿಘರೂಪದಲಿ ಮೆರೆವಳು ಕೀಲೆ || ೯೮ || 
 

ಉತ್ತ ರಾದ ನಾಲಿು  ತ್ತಿ್ ಳಿಸುವ ದಾವ ರ 

ಮುತ್ತತ  ಮಾಣಿಕಯ  ನ್ವರತ್ನ  ಕೀಲೆ | 

ಮುತ್ತತ  ಮಾಣಿಕಯ  ನ್ವರತ್ನ  ಝುಲಿಲ ಯ 

ಎತಿತ  ಮೇಲಿಟ್ಟು  ಬಿಗಿದವೆ ಕೀಲೆ || ೯೯ || 
 

ಜಯವಿಜಯಾದೆಯ ೊಂಟ್ಟ ದಾವ ರಪಾಲಕರು 

ಜಯದೇವಿ ರಮಣರಮನೆಗೆ ಕೀಲೆ | 

ಜಯದೇವಿರಮಣರಮನೆ ಬಾಗಿಲಳು 

ಜಯಜವೆನುತ್ ನಿೊಂದಾರೆ ಕೀಲೆ || ೧೦೦ || 
 

ಕಸ್ವೆಲಲ  ಪರಿಮಳ ಕೆಸ್ರೆಳಳ  ಶ್ರ ೀಗಂಧ 

ಬಿಸ್ರುಹನೇತ್ರ ನ್ ಅರಮನೆ ಕೀಲೆ | 

ಬಿಸ್ರುಹನೇತ್ರ ನ್ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆಲಲ  

ಕುಸುಮದ ಮಳೆಗರುವುದು ಕೀಲೆ || ೧೦೧ || 
 

ಗಾಜಿನ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟು  ರಾಜಮಾಣಿಕ ಗೀಡೆ 

ಈ ಜಡದರ ವಯ ವಲಿಲ ಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಈ ಜಡದರ ವಯ ವಲಿಲ ಲಲ  ಪುಸ್ಥಯೆಲಲ  

ಶ್ರ ೀ ಜನಾದಥನ್ನ್ರಮನೆಯಲಿಲ  ಕೀಲೆ || ೧೦೨ || 
 

ಸೂಯಥಚಂದರ ನು ಅಗಿನ  ಮೊದಲಾಗಿ ಇದು ವರ 

ಕಾಯಥವೆ ಅಲಿಲ  ತ್ಳುವಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಕಾಯಥವೆ ಅಲಿಲ  ತ್ಳುವಿಲಲ  ನ್ಮಮ  ಸುರ- 

ವಯಥ ಅಚುಚ ಯ ತ್ನ್ರಮನೆಯೊಳು ಕೀಲೆ || ೧೦೩ || 
 

ಅಲಿಲ  ಸ್ವಥರು ಸುಖದಲಿಲ  ಇಪಪ ರು ಹೀಡೆ 

ಅಲಿಲ  ಸ್ವಥರೂ ಯಶಸ್ಥವ ಗಳು ಕೀಲೆ | 

ಅಲಿಲ  ಸ್ವಥರೂ ಯಶಸ್ಥವ ಗಳು ಸ್ಭೆಯೊಳು 

ಎಲಲ ರೂ ಸ್ಹ್ಯಪರರೈಯಯ  ಕೀಲೆ || ೧೦೪ || 
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ಮಂಗಳಾವಂತ್ರು ಶ್ರ ೀಮಂಟ್ರು ದಾ- 

ರಿದರ ಯ ೊಂಗಳ ಕಳೆದು ನ್ಲಿವರು ಕೀಲೆ | ದಾ- 

ರಿದಯ ೊಂಗಳ ಕಳೆದು ನ್ಲಿವರು ಮುಕ್ಕತ - 

ಯಂಗನೆ ಕೂಡಿ ಸುಖಿಪರು ಸ್ವಥರೂ ಕೀಲೆ || ೧೦೫ || 
 

ಕಾಮಕರ ೀಧದಪಥವೆೊಂಬ ಮಾತ್ತಗಳಿಲಲ  

ಪೆರ ೀಮವಹಯ ೀನ್ಯ ಮಿತ್ರ ತ್ವ  ಕೀಲೆ | 

ಪೆರ ೀಮವಹಯ ೀನ್ಯ ಮಿತ್ರ ತ್ವ  ಮುಕತ ರ 

ಸತ ೀಮವಿನೆನ ೊಂತ್ತ ವಣಿಥಪೆ ಕೀಲೆ || ೧೦೬ || 
 

ಕಂಟ್ಕವೆೊಂಬುದು ಕನ್ಕಕೇತ್ಕ್ಕಯಲಿಲ   

ಉೊಂಟ್ಟ ಸ್ನಾಯ ಸ್ಥಕರದಂಡ ಕೀಲೆ | 

ಉೊಂಟ್ಟ ಸ್ನಾಯ ಸ್ಥಕರದಂಡ ಬದು ವೈ- 

ಕುೊಂಠದೊಳುಳಳ ವರ ಕರದಲಿಲ  ಕೀಲೆ || ೧೦೭ || 
 

ಬಂಜೆಯರಿಲಲ  ಪತಿಗಂಜದ ಸ್ತಿಯಲಲ  

ಸಂಜೆಯಲಿ ಮಲಗುವುದಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಸಂಜೆಯಲಿ ಮಲಗುವುದಲಲ  ಅತಿಥಿಗಳು 

ಭುೊಂಜಿಸ್ಥ ಸುಖಿಸ್ದವರಿಲಲ  ಕೀಲೆ || ೧೦೮ || 
 

ವಿಧವೆಯರಿಲಲ  ವಿಧುರ ಪುರುಷ್ರಿಲಲ  

ಮದುವೆಯು ಇಲಲ ದವರಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಮದುವೆಯು ಇಲಲ ದವರಿಲಲ  ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೀ- 

ಮಧುಸೂದನ್ನಿಪಪ ಪುರದಲಿಲ  ಕೀಲೆ || ೧೦೯ || 
 

ಅೊಂಧನ್ಪುೊಂಸ್ಕರಿಲಲ  ಮಂದಭಾಗಯ ರು ಇಲಲ  

ನಿೊಂದೆ ಮಾಡುವ ಜನ್ರಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ನಿೊಂದೆ ಮಾಡುವ ಜನ್ರಿಲಲ  ನ್ಮಮ  ಮು- 

ಕುೊಂದನಿರುತಿಪಪ  ಪುರದಲಿಲ  ಕೀಲೆ || ೧೧೦ || 
 

ರೇತೀತ್ಸ ಜಥನ್ವಿಲಲ  ಮೂತ್ರ  ಪುರಿೀಷ್ವಿಲಲ  

ವಾತ್ಪಿತ್ತ ಶ್ಲ ೀಷ್ಮ  ಮೊದಲಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ವಾತ್ಪಿತ್ತ ಶ್ಲ ೀಷ್ಮ  ಮೊದಲಿಲಲ  ಹಸ್ಥತೃಷ್ಣ- 

ಯಾತ್ತರವೆೊಂಬೀದಲಿಲ ಲಲ  ಕೀಲೆ || ೧೧೧ || 
 

ಅಲಿಲ ದು  ತೃಣ ವಕ್ಷ ಅಚೆಚ ೀದಾಯ ಭೇದಯ ವು 

ಬಲಲ  ಸ್ಜಜ ನ್ರ ಪುಣಯ ಫಲ ಕೀಲೆ | 

ಬಲಲ  ಸ್ಜಜ ನ್ರ ಪುಣಯ ಫಲ ಕೀಲೆ  

ಅಲಿಲ  ನಾಶಂಗಳಿಲಲ ವು ಕೀಲೆ || ೧೧೨ || 
 

ಸಾರೂಪಯ  ಸಾಲೀಕಯ  ಸಾಮಿೀಪಯ  ಸಾಯುಜಯ  

ಸಾರಿಷಿಿಪಂಚ್ವಿಧ ಮುಕ್ಕತ  ಕೀಲೆ | 

ಸಾರಿಷಿಿಯೆೊಂಬೀದು ವಿರಿೊಂಚಿಯೊಬಬ ಗೆ 

ಈರೆರಡು ಮುಕ್ಕತ  ಇತ್ರರಿಗೆ ಕೀಲೆ || ೧೧೩ || 
 

ಅಲಿಲ  ಪಂಚ್ವಿಧ ತಾರತ್ಮಯ ಗಳುೊಂಟ್ಟ 
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ಅಲಿಲ  ನಿೀಚೀಚ್ಚ ಭಾವವು ಕೀಲೆ | 

ಅಲಿಲ  ನಿೀಚೀಚ್ಚ ಭಾವವು ಮುಕತ ರು 

ಬಲಲ  ಹಿರಿಯರು ಭ್ಜಿಸೀರು ಕೀಲೆ || ೧೧೪ || 
 

ಅರ ಎೊಂದು ಣಯ  ಎೊಂದು ಎರಡು ಸುಧಾೊಂಬುಧ 

ಇರುತಿಪಪ ವಚುಯ ತ್ನ್ ಪುರದಲಿಲ  ಕೀಲೆ | 

ಇರುತಿಪಪ ವಚುಯ ತ್ನ್ ಪುರದಲಿಲ  ಮುಕುತ್ರು 

ಸ್ರಿಬಂದ ತ್ರದ ಕ್ಕೀಡಿಸುವರು ಕೀಲೆ || ೧೧೫ || 
 

ಉತ್ತ ರಗಡಲಳು ಹತ್ತ ೊಂಟ್ಟ ಯೊೀಜನ್ 

ಉತ್ತ ಮೊೀತ್ತ ಮ ಶ್ವ ೀತ್ದವ ೀಪ ಕೀಲೆ | 

ಉತ್ತ ಮೊೀತ್ತ ಮ ಶ್ವ ೀತ್ದವ ೀಪದೊಳಗೆಲಲ  

ಮುತಿತ ನಂತ್ ಹೊಳೆವ ಮುಕುತ್ರು ಕೀಲೆ || ೧೧೬ || 
 

ಅನ್ನ ೊಂತಾಸ್ವನೆೊಂಬೀದಹನ ೊಂದು ಮನೆ ಹರಿಗೆ 

ಘಹನ ೀದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿೊಂಚೀದು ಕೀಲೆ | 

ಘಹನ ೀದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿೊಂಚೀದು ಅದರೊಳು 

ಮನೆನ ಮನೆನ ಯಲಿ ಮುಕುತ್ರು ಕೀಲೆ || ೧೧೭ || 
 

ಲಕ್ಷಯೊೀಜನ್ದ ಮೇಲಿಪುಪ ದನಂತಾಸ್ನ್ 

ಲಕಿ್ಕ ಮ ೀಶನಿಹ ಶ್ವ ೀತ್ದವ ೀಪ ಕೀಲೆ | 

ಲಕಿ್ಕ ಮ ೀಶನಿಹ ಶ್ವ ೀತ್ದವ ೀಪದೊಳಗೆ ಸ್- 

ಲಲ ಕ್ಷಣವಾಗಿಹರ್ ಮುಕುತ್ರು ಕೀಲೆ || ೧೧೮ || 
 

ಸ್ಥರಿವೈಕುೊಂಠದೊಳಗಿರುತಿಪಪ  ಮುಕುತ್ರು 

ವರಚ್ತ್ತಭುಥಜ ಪಿೀತಾೊಂಬರ ಕೀಲೆ | 

ವರಚ್ತ್ತಭುಥಜ ಪಿೀತಾೊಂಬರಗಳುಟ್ಟು  

ಹರಿಸಾರೂಪಯ ವ ಧರಿಸೀರು ಕೀಲೆ || ೧೧೯ || 
 

ಒಬಬ  ಬರ ಹಮ ನು ದೇವತಾಚ್ಥನೆ ಮಾಡುವ 

ಒಬಬ  ಬರ ಹಮ ನು ಅಗಿನ ಹೊೀತ್ರ ವ ಕೀಲೆ | 

ಒಬಬ  ಬರ ಹಮ ನು ಅಗಿನ ಹೊೀತ್ರ  ಮಾಡುತಿತ ರೆ 

ಒಬಬ  ಬರ ಹಮ ನು ಪಳವ  ಪುರಾಣ ಕೀಲೆ || ೧೨೦ || 
 

ಕುೊಂಜಾಕ್ಷ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ ಕರೆಯೆ ಬರಲಿಲಲ  

ಸಂಜೆಯಲಿ ನಾವು ಬಂದೆವು ಕೀಲೆ | 

ಸಂಜೆಯಲಿ ನಾವು ಬಂದರೇನಾಯತ್ತ 

ಅೊಂಜಬೇಡೌ ಅಭ್ಯ ಕಡುತೇವೆ ಕೀಲೆ || ೧೨೧ || 
 

ಅತಿತ ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತತ  ಘಳಿಗಾಯತ್ತ  

ಎತ್ತ  ಓಡಿದಳೊ ನ್ಮಗಂಜಿ ಕೀಲೆ | 

ಎತ್ತ  ಓಡಿದಳೊ ನ್ಮಗಂಜಿ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ 

ಇತ್ತ  ಬಾ ಅಭ್ಯ ಕಡುತೇವೆ ಕೀಲೆ || ೧೨೨ || 
 

ಅತಿತ ಗೆ ನಿನ್ನ  ಮೈಗೆ ಹತಾಯ ವೆ ರುದಾರ ಕಿ್ಕ  

ನೆತಿತ  ಮೇಲೆಲಲ  ಜಡೆಗಳು ಕೀಲೆ | 

ನೆತಿತ  ಮೇಲೆಲಲ  ಜಡೆಗಳು ನಿನ್ನ  ಜನ್ 
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ಅಥಿಥಲಿ ಹೀಡಿ ನ್ಗುತಾರೆ ಕೀಲೆ || ೧೨೩ || 
 

ಅಣು ನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಣು  ಹೊತಾತ ಯತ್ತ 

ಅಣು ನ್ ಮಡದ ಬರಲಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಅಣು ನ್ ಮಡದ ಬರಲಿಲಲ  ಸ್ತ್ಯ ಭಾಮೆ  

ಇನುನ  ಬಾ ಅಭ್ಯದ ಕಡುತೇವೆ ಕೀಲೆ || ೧೨೪ || 
 

ತಾಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಹೊತಾತ ಯತ್ತ 

ತಾಯ ಸಸೇರು ಬರಲಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ತಾಯ ಸಸೇರು ಬರಲಿಲಲ  ನ್ಮಗಂಜಿ 

ಬಾಯ ಬಿಡುತಾರೆ ಒಳಗೆಲಲ  ಕೀಲೆ || ೧೨೫ || 
 

ಬಂದ ಬಿೀಗಿತಿತ ಯ ಚಂದದಗಥೊಂಡು 

ಮಂದಹ್ಸ್ದಲಿ ನುಡಿಸಾಯ ಳೆ ಕೀಲೆ | 

ಚಂದದಗಥೊಂಡು ನುಡಿಸಾಯ ಳೆ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ 

ಬಂದವಳು ಯಾರ ಮನೆಯವರು ಕೀಲೆ || ೧೨೬ || 
 

ಶೊಂಡಾಲನ್ಗರದ ಪಾೊಂಡುಭೂಪರ ಸಸೆ 

ಗಂಡುಗಲಿ ಪಾಥಥನ್ಧಾಥೊಂಗಿ ಕೀಲೆ | 

ಗಂಡುಗಲಿ ಪಾಥಥನ್ಧಾಥೊಂಗಿ ಮುಯಯ ವ 

ಕೊಂಡು ಬಂದಳು ತಿರುಗಿಸ್ಥ ಕೀಲೆ || ೧೨೭ || 
 

ಬಾರವವ  ಸುಭ್ದಾರ  ಏರವವ  ಸೀಪಾನ್ 

ತೀರವವ  ನಿನ್ನ  ವಚ್ನ್ವ ಕೀಲೆ | 

ತೀರವವ  ನಿನ್ನ  ವಚ್ನ್ವನೆನುತ್ಲಿ  

ಡೀಯಥದಕೈಯ ಹಿಡಿದಳು ಕೀಲೆ || ೧೨೮ || 
 

ಓಡಿಬಂದವಳು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 

ಹೀಡುವಳೆ ನ್ಮಮ  ನುಡಿಸುವಳೆ ಕೀಲೆ | 

ಹೀಡುವಳೆ ನ್ಮಮ  ನುಡಿಸುವಳೆ ನ್ಮಮ ಣು  

ಮಾಡಿದ ಮೊೀಹ ತ್ಲೆಗೇರಿತ್ತ ಕೀಲೆ || ೧೨೯ || 
 

ಅತ್ತ ಯ ಮಗಳೆೊಂದು ಹತ್ತ ೊಂಟ್ಟ ತಾಳಿದೆ 

ಉತ್ತ ರ ನಿಮಗೊಂದು ಕಡುತೇನೆ ಕೀಲೆ | 

ಉತ್ತ ರ ನಿಮಗೊಂದು ಕಡುತೇನೆ ಸುಭ್ದೆರ  

ಚಿತ್ತ ಕಿೆ  ಹೊೀಗಿ ನೆಡುವಂತ್ ಕೀಲೆ || ೧೩೦ || 
 

ಓಡಿಬಂದಳೆೊಂದು ಆಡಿದರೇನು ತಿರು- 

ಗಾಡಿದರಿಷ್ಣು  ಹುರುಡಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಆಡಿದರಿಷ್ಣು  ಹುರುಡಿಲಲ  ಸುಭ್ದೆರ  

ಹೀಡಿಕ ನಿನ್ನ  ಮನ್ದೊಳು ಕೀಲೆ || ೧೩೧ || 
 

ಅಣು ನ್ ವಂಚಿಸ್ಥ ಓಡಿಬಂದವಳೆನ್ನ  

ಕಣಿು ಲಿ ಹೀಡಿ ಕರೆಯುವಳೆ ಕೀಲೆ | 

ಕಣಿು ಲಿ ಹೀಡಿ ಕರೆಯುವಳು ನ್ಮಮ  

ಅಣು ನ್ ಬಲವ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಕೀಲೆ || ೧೩೨ || 
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ಅಣು ನ್ ವಂಚಿಸ್ಥ ಓಡಿಬಂದವಳೆೊಂದು 

ಎನ್ನ  ನಿೀ ನುಡಿವೆ ಸುಭ್ದೆರ  ಕೀಲೆ | 

ಎನ್ನ  ನಿೀ ನುಡಿವೆ ಸುಭ್ದೆರ ೀ ಕೇಳು ನಾ 

ಸ್ನಾಯ ಸ್ಥಯೊಡನೆ ಬರಲಿಲಲ  ಕೀಲೆ || ೧೩೩ || 
 

ಕೂಲಿ ತಟ್ಟು  ನಿನ್ನ  ಕುಲವನುನ ದಧ ರಿಸ್ಥದೆ 

ಏಳಲವಾದೆ ಸ್ಭೆಯೊಳು ಕೀಲೆ | 

ಏಳಲವಾದೆ ಸ್ಭೆಯೊೀಳ್ ನ್ಮಮ ಕಿ ನ್ 

ಕಾಲಿಗಾದರೂ ಹೊೀಲಿೀಯ ಕೀಲೆ || ೧೩೪ || 
 

ಒೊಂದನಂದು ಹಹನ ೊಂದನೆನಿನ ಸ್ಥಕೊಂಡೆ 

ಕುೊಂದದವಲೆಲ  ನಿನ್ಬ ೊಂಣು  ಕೀಲೆ | 

ಕುೊಂದದವಲೆಲ  ನಿನ್ಬ ೊಂಣು  ಸುಭ್ದೆರ  

ಬಂದಹ್ದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆಹೊೀಗು ಕೀಲೆ || ೧೩೫ || 
 

ಬಾಳೊೀರ ಮನೆ ಮುೊಂದೆ ಏಹೀ ಕೂಗಾಯ ಡು ೊಂತ್ 

ವಿೀಳಯ ವ ಕಟ್ಟು  ಏತ್ರಲಿ ಕೀಲೆ | 

ವಿೀಳಯ ವ ಕಟ್ಟು  ಏತ್ರಲಿ ಹೊಯಸ್ಥಕೊಂಡೆ 

ಹೇಳದೆ ಹೊೀಗೆ ಮನೆತ್ನ್ಕ ಕೀಲೆ || ೧೩೬ || 
 

ಆನೆಯಸಂಗಡ ಆಡು ಹುಲೆಮ ದು ರೆ 

ಆನೆ ಹಿೊಂಗಾಲಲಿ ಒದೆಯದೆ ಕೀಲೆ | 

ಆನೆ ಹಿೊಂಗಾಲಲಿ ಒದೆಯದೆ ಸುಭ್ದೆರ  

ರಾಣಿರುಕ್ಕಮ ಣಿಗೆ ಸ್ರಿಯೇನೆ ಕೀಲೆ || ೧೩೭ || 
 

ಕುದುರೆಯ ಸಂಗಡ ಕುರಿ ಹುಲುಲ  ಮೆದು ರೆ 

ಕುದುರೆ ಹಿೊಂಗಾಲಿೊಂದೊದೆಯದೆ ಕೀಲೆ | 

ಕುದುರೆ ಹಿೊಂಗಾಲಿೊಂದೊದೆಯದೆ ಸುಭ್ದೆರ   

ಸುದತಿರುಕ್ಕಮ ಣಿಗೆ ಸ್ರಿಯೇನೆ ಕೀಲೆ || ೧೩೮ || 
 

ಬಿೀಗರಾಡಿದ ಬಲು ಬಿೊಂಕದ ನುಡಿ ಕೇಳಿ 

ಸಾಗರಶಯನ್ ಮುರಿದೆದು  ಕೀಲೆ | 

ಸಾಗರಶಯನ್ ಮುರಿದೆದು  ಅರ್ಜಥನ್ 

ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ  ಮನ್ದೊಳು ಕೀಲೆ || ೧೩೯ || 
 

ಹುಚುಚ  ಕುೊಂದನ್ ಮಾತ್ತ ಆಡಿದೆ ನಿೀ ಕೇಳು 

ಹುಚ್ಚಚ ಗಿ ಹೊೀದ ಸ್ಭೆಯೊಳಗೆ ಕೀಲೆ | 

ಹುಚ್ಚಚ ಗಿ ಹೊೀದ ಸ್ಭೆಯೊಳಗೆನುನ ತ್ತ  

ಅಚುಯ ತಾನಂತ್ನು ನುಡಿದನು ಕೀಲೆ || ೧೪೦ || 
 

ಏನೆಲ ಅರ್ಜಥನ್ ಈ ನುಡಿ ನಿನ್ಗೇಕ 

ನಿೀನು ನ್ಮಮ ವಳು ತಿರುತಿರುಗಿ ಕೀಲೆ | 

ನಿೀನು ನ್ಮಮ ವಳು ತಿರುತಿರುಗಿ ಮಾರಿದರು 

ಕಾಣಿಯ ಹೊಲವನ್ರಿಯರಿ ಕೀಲೆ || ೧೪೧ || 
 

ಆವುಕಾವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೂದುಥದುು  

ಭಾವ ನಿನ್ಗಮೆಮ  ದೊರೆತ್ನ್ ಕೀಲೆ | 
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ಭಾವ ನಿಮಗಮೆಮ  ದೊರೆತ್ನ್ ಉೊಂಟ್ಯಯ  

ನಾವೆ ಕಟೆು ೀವು ತ್ಕಿಳಿಳ  ಕೀಲೆ || ೧೪೨ || 
 

ದನ್ಗಾವಿ ನಿೀನೆತ್ತ  ವನ್ಜಕುಸುಮವೆತ್ತ  

ಕನ್ಕ ಕಬಿಬ ಣಕೆ ಸ್ರಿಯುೊಂಟೆ ಕೀಲೆ | 

ಕನ್ಕ ಕಬಿಬ ಣಕೆ ಸ್ರಿಯುೊಂಟೆ ಅರ್ಜಥನ್ 

ನಿನ್ಗೆ ಸುಭ್ದೆರ  ಸ್ರಿಯೇಹ ಕೀಲೆ || ೧೪೩ || 
 

ದನ್ಗಾವಿಯೆೊಂದರೆ ಎನ್ಗೆ ಹಿೀನ್ತ್ಯಲಲ  

ಜನ್ರೆಲಲ  ಬಲಲ ರು ಈ ಮಾತ್ತ ಕೀಲೆ | 

ಜನ್ರೆಲಲ  ಬಲಲ ರು ಈ ಮಾತ್ತ ಭಾವಯಯ  

ನೆನ್ಪು ಕಟ್ಟು ಲಲ  ಮರೆತಿದೆು  ಕೀಲೆ || ೧೪೪ || 
 

ಗೀಪಾಲ ಶಬಾು ಥಥ ನಿೀ ಕೇಳು ಭಾವಯಯ  

ಕೀಪವಿನಾಯ ಕೆ ಎನೆಮ ೀಲೆ ಕೀಲೆ | 

ಕೀಪವಿನಾಯ ಕೆ ಎನೆಮ ೀಲೆ ನಿನ್ಮ ಹಿಮೆ 

ನಿೀ ಪಳಿಕೊಂಡೆ ನಿಷ್ಿ ಪಟ್ ಕೀಲೆ || ೧೪೫ || 
 

ಹೆಣ್ಣು  ಕಟ್ು ನು ಎನ್ಗೆ ಕಣ್ಣು  ಕಾಣದೆ ವನ್ಧ 

ಇನೆನ ಲಿಲ  ವರನು ದೊರೆಯದೆ ಕೀಲೆ | 

ಇನೆನ ಲಿಲ  ವರನು ದೊರೆಯದೆ ಇರಲಿೊಂಥಾ- 

ವನಿನ ಗೆ ಕಟ್ು ವ ಹೆಡಡ ನು ಕೀಲೆ || ೧೪೬ || 
 

ಕಟ್ು ರೇನಾಯತ್ತ ಇಟ್ು ಣೆ ಇೊಂಬಿಲಲ  

ಹುಟ್ಟು  ಗತಿಯಂತ್ತ ಮೊದಲಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಹುಟ್ಟು  ಗತಿಯಂತ್ತ ಮೊದಲಿಲಲ  ದಾನ್ವ 

ಕಟ್ು  ಬಲಿೀೊಂದರ ನಿದಕೆ ಸಾಕಿ್ಕ  ಕೀಲೆ || ೧೪೭ || 
 

ಕುಲವಿಲಲ  ಗೀತ್ರ ವಿಲಲ  ನೆಲೆಯಲಲ  ಚ್ಚರವಿಲಲ  

ಬಲುದೈತ್ಯ ರೊಳು ಹಗೆಗಾರ ಕೀಲೆ | 

ಬಲುದೈತ್ಯ ರೊಳು ಹಗೆಗಾರನಿೊಂಥವನಿಗೆ 

ಜಲಧೀಶ ಮಗಳ ಕಡಬಹುದೆ ಕೀಲೆ || ೧೪೮ || 
 

ಬಲುಮಂದ ಸ್ವತೇರು ಮಲಮಕಿಳೆೊಂಬೀರು 

ನೆಲೆಯಲಲ ವಿೀಜಗತ್ರ ಯದೊಳು ಕೀಲೆ | 

ನೆಲೆಯಲಲ ವಿೀಜಗತ್ರ ಯದೊೀಳು ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೀ- 

ಲಲನೆಗೆ ತ್ಕಿ  ವರನೇನು ಕೀಲೆ || ೧೪೯ || 
 

ಚಿಕಿವನೆೊಂಬೆನೆ ಲೆಕಿವಿಲಲ ದ ವದಧ  

ರೊಕಿ  ರೂಪಾಯಗಳಿವಗಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ರೊಕಿ  ರೂಪಾಯಗಳಿವಗಿಲಲ  ಇೊಂಥವಗೆ  

ಅಕಿರ ಹೆಣು  ಕಡಬಹುದೆ ಕೀಲೆ || ೧೫೦ || 
 

ಕುದುರೆ ಮೊೀರೆಯ ಉರಿಗಣಿು ನ್ ವರನಿಗೆ 

ಇದರು ಹೆಣಿು ಗಾಗಿ ಮನ್ ಸೀತ್ ಕೀಲೆ | 

ಇದರು ಹೆಣಿು ಗಾಗಿ ಮನ್ಸೀತ್ತ ಕಟ್ು  ಮೇಲೆ 

ಬದಲು ಮಾತಾಡಿ ಫಲವೇನು ಕೀಲೆ || ೧೫೧ || 
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ಮಗಳ ಕಟ್ಟು ಹನೆೊಂದು ಮಮಕಾರದೊಂದಲಿ 

ಸುಗುಣಸ್ಮುದರ  ಉಳುಹಿದ ಕೀಲೆ | 

ಸುಗುಣಸ್ಮುದರ  ಉಳುಹಿದ ಅಹಿರೊೀಷ್ 

ಖಗರಾಜನಿೊಂದ ಕೈಗಾಯುತ  ಕೀಲೆ || ೧೫೨ || 
 

ವಾರಿಧಯೊೀಳು ಮನೆ ಹ್ವಿನ್ಮೇಲ್ ನಿದೆರ  

ಹ್ರುವ ಹದು ನ್ ಏರುವ ಕೀಲೆ | 

ಹ್ರುವ ಹದು ನ್ ಏರುವೆನೆೊಂಬಂಥ 

ತೀರ ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ಗೇಕೆ ಕೀಲೆ || ೧೫೪ || 
 

ಹ್ರುವ ಹದು ನ್ ಏರಿ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ 

ಜಾರಿ ಬಿದು ರೆ ತ್ರನಿೀನು ಕೀಲೆ | 

ಜಾರಿ ಬಿದು ರೆ ತ್ರನೇನು ಇವನ್ ಬುದಧ  

ಯಾರು ಪಳವ ರು ಜಗದೊಳಗೆ ಕೀಲೆ || ೧೫೫ || 
 

ಭ್ರದೊಂದ ನಿನೆನ ದೆ ಬಿರಿಯಲದು ನು ಋಷಿ 

ದುರುಳ ಶ್ಶಪಾಲ ಸ್ಭೆಯೊಳು ಕೀಲೆ | 

ದುರುಳ ಶ್ಶಪಾಲ ಸ್ಭೆಯೊಳು ಬೈದದುು  

ಸ್ಥರಿಬಂತ್ತ ಎನ್ನ  ಮನ್ಸ್ಥಗೆ ಕೀಲೆ || ೧೫೬ || 
 

ದಾನ್ವಾೊಂತ್ಕನೆೊಂದು ಪಗಳೊೀರು ಜಗದೊಳು 

ಕಾಣದೆ ಕಣ್ಣು  ತಿಳಿಯದೆ ಕೀಲೆ | 

ಕಾಣದೆ ಕಾಣ್ಣ ತಿಳಿಯದೆ ಜನ್ಗಳು 

ಮಾನ್ಯ  ಗುಣಂಗಳನ್ರಿಯದೆ ಕೀಲೆ || ೧೫೭ || 
 

ಕಾಲಯವನ್ನು ಕಲಹ ಕಡಲಿ ಬಂದರೆ ಕೃಷ್ು  

ಮೂಲೆಯಲಿ ಹೊೀಗಿ ಅಡಗಿದ ಕೀಲೆ | 

ಮೂಲೆಯಲಿ ಹೊೀಗಿ ಆಡಗಿದೆ ಮುಚುಕುೊಂದ- 

ನಾಲಯದಲಿ ನಿನ್ನ  ಉಳುಹಿದ ಕೀಲೆ || ೧೫೮ || 
 

ಭೇರಿಬಾರಿಸ್ಥ ಬರಲು ಧೀರ ಜರೆಯ ಸುತ್ಗೆ 

ಮೊೀರೆ ತೀರದೆ ಕಳಳ ವೇಷ್ದ ಕೀಲೆ | 

ಮೊೀರೆ ತೀರದೆ ಕಳಳ ವೇಷ್ದ ಬಂದರೆ ವಿೀರ- 

ಮೂರುತಿ ಜೈಸ್ಥ ಉಳಿಹಿದ ಕೀಲೆ || ೧೫೯ || 
 

ನಂದನ್ವನ್ಪಕಿು  ಸುರತ್ರು ತ್ರುವಾಗ 

ಇೊಂದರ ನು ಬಂದದು  ಜಗಳಕಿೆ  ಕೀಲೆ | 

ಇೊಂದರ ನು ಬಂದದು  ಜಗಳಕಿೆ  ನ್ಮಮ ಕಿ - 

ನಿೊಂದ ನಿನ್ನ ಭಿಮಾನ್ ಉಳಿಯತ್ತ ಕೀಲೆ || ೧೬೦ || 
 

ಅೊಂದು ದುಯೊೀಥಧನ್ ಸ್ಭೆಯೊಳು ಕಟ್ು ಲು 

ಅೊಂದು ನ್ಮಿಮ ೊಂದ ಉಳಿದೆಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಅೊಂದು ನ್ಮಿಮ ೊಂದ ಉಳಿದೆಲಲ  ಭಾವಯಯ  

ಅೊಂದನ್ ಬವಣೆ ಮರೆತೇಹ ಕೀಲೆ || ೧೬೧ || 
 

ಜರೆಯ ಸುತ್ನಿಗಂಜಿ ಮಧುರೆಯೊಳಿರದೆ 
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ಹೊರಟೀಡಿದೆ ಗೀಮಂತ್ಕ ಕೀಲೆ | 

ಗರತೀಡಿದೆ ಗೀಮಂತ್ಕೆ ಹಿೊಂದೆ ಪಟ್ು  

ಕರಕರೆಮನೆಲಲ  ಮರೆತ್ಯೆ ಕೀಲೆ || ೧೬೨ || 
 

ಇದರಾಗಿ ಇದುು  ಕಾದ ಒಬಬ ರನಾದರೂ 

ಮಧುವೈರಿ ನಿೀನು ಗೆಲಲಿಲಲ  ಕೀಲೆ | 

ಮಧುವೈರಿ ನಿೀನು ಗೆಲಲಿಲಲ  ಸ್ವಥರ 

ಸ್ದೆದೆ ಮಾಮಥಲಚಿ ವಂಚಿಸ್ಥ ಕೀಲೆ || ೧೬೩ || 
 

ಮೂರು ಗುಣಂಗಳ ಮಿೀರಿದವನಿವ 

ಮೂರು ಮನೆ ಚಿೊಂಚಿಯೆನಿಸುವ ಕೀಲೆ 

ಮೂರು ಮನೆ ಚಿೊಂಚಿಯೆನಿಸುವನಿವನ್ ಮಹಿಮೆ 

ಯಾರು ಬಲಲ ರು ಜಗದೊಳು ಕೀಲೆ || ೧೬೪ || 
 

ಕಿ್ಕ ೀರಸಾಗರಶಯನ್ ಎೊಂದರೆ ಹಿಗುು ವಿ 

ಯಾರು ಅರಿಯರೆ ನಿನ್ನ  ಹುಳುಕು ಕೀಲೆ | 

ಯಾರು ಅರಿಯರೆ ನಿನ್ನ  ಹುಳುಕು ಅತ್ತ ಯ ಮನೆಯ 

ಸೇರಿ ಇದುು ದನ್ರಿಯರೆ ಕೀಲೆ || ೧೬೫ || 
 

ಪಾಲು ಮೊಸ್ರು ಕದುು  ಬಾಲೇರೆಲಲ ರ ಕೆಡಿಸ್ಥ 

ಕಾಲು ಒರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಸ್ಥಕೊಂಡೆ ಕೀಲೆ | 

ಕಾಲು ಒರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಸ್ಥಕೊಂಡದುು  

ಭೂಲೀಕದಲಿಲ  ಮರೆತೇನೆ ಕೀಲೆ || ೧೬೬ || 
 

ಬೆಣೆು  ಮೊಸ್ರು ಕದುು  ಕನೆಯ ರೆಲಲ ರ ಕೆಡಿಸ್ಥ 

ಮುನೆನ  ತತಿತ ನ್ ಮನೆಯಲಿಲ  ಕೀಲೆ | 

ಮುನೆನ  ತತಿತ ನ್ ಮನೆಯಲಿಲ  ಉೊಂಡು ಹಿೊಂದೆ 

ಹೆಣಾಗಿದುು  ಮರೆತೇನೆ ಕೀಲೆ || ೧೬೭ || 
 

ಅಪಾರ ನಾರೇರ ಒಗೆತ್ನ್ಕೆ ನಿೀತಿಥದು  

ವಾಯ ಪಾರ ಬಹಳ ನ್ಡೆಸ್ಥದೆ ಕೀಲೆ | 

ವಾಯ ಪರ ಬಹಳ ನ್ಡೆಸ್ಥದೆ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ು  

ಅಪಾರಮಹಿಮೆಗೆ ನ್ಮೊೀ ಎೊಂಬೆ ಕೀಲೆ || ೧೬೮ || 
 

ಸ್ವ ರಮಣನೆೊಂತ್ೊಂದು ಸುಖಿಸುತ್ತ  ಹೆದೆು ೈವ 

ಕರಡಿಮಗಳ ತಂದು ಮದುವಾಯ ದೆ ಕೀಲೆ | 

ಕರಡಿಮಗಳ ತಂದು ಮದುವಾಯ ದೆ ಚುೊಂಚುತಿತ - 

ಯೊಡಗೂಡಿ ಅವಳ ನೆರೆವರೆ ಕೀಲೆ || ೧೬೯ || 
 

ನಾರುವ ಮೈಯವ ನಿೀರೊಳಗಡಗಿಹ 

ಮೊೀರೆ ಹಂದಯವ ಬಲು ಕೀಪಿ ಕೀಲೆ | 

ಮೊೀರೆ ಹಂದಯವ ಬಲುಕೀಪಿ ತಿರಿತಿೊಂಬ 

ಹ್ರುವನ್ ಗಡವೆ ನ್ಮಗೇಕೆ ಕೀಲೆ || ೧೭೦ || 
 

ಕಡಲಿ ಪಿಡಿದು ತ್ನ್ನ  ಪಡೆದ ಮಾತ್ಯ ಕೊಂದು 

ಕಡಲ ಬಂಧಸ್ಥ ಮಡದಯ ಕೀಲೆ | 

ಕಡಲ ಬಂಧಸ್ಥ ಮಡದಯ ಕೊಂಡು ಬಂದು 
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ಅಡವಿಗಟ್ಟು ದ ಮಹ್ಮಹಿಮ ಕೀಲೆ || ೧೭೧ || 
 

ಜಾರ ಚೀರನೆೊಂದು ಜಗದೊಳು ಪೆಸ್ರಾದ 

ಅಪಾರವಾಗಿದು  ವನಿತೇರ ಕೀಲೆ | 

ಅಪಾರವಾಗಿದು  ಗೀಪರ ಪಲಮ ಸ್ರ 

ಚೀರತ್ನ್ದಲಿಲ  ಕೆಡಿಸ್ಥದೆ ಕೀಲೆ || ೧೭೨ || 
 

ಭಂಡನಂದದಲಿ ಬತ್ತ ಲೆ ತಿರುಗುತ್ತ  

ಪುೊಂಡುಗಾರನಂತ್ ಹಯವೇರಿ ಕೀಲೆ | 

ಪುೊಂಡುಗಾರನಂತ್ ಹಯವೇರಿ ಹೇಸ್ದ 

ಲಂಡರ ಗಡವೆ ನ್ಮಗೇಕೆ ಕೀಲೆ || ೧೭೩ || 
 

ಶಬರಿಯಂಜಲ ತಿೊಂದೆ ಕುಬುಜೆಯ ಕೂಡಿದೆ 

ಅಬುಜದಳಾಕಿಾಷ್ು  ಮಹಿಷೇರ ಕೀಲೆ | 

ಅಬುಜದಳಾಕಿಾಷ್ು  ಮಹಿಷ್ಣಯರಿಗೆ 

ಪರ ಭುವಾದವಗೆ ಬಹು ನಿೀತ್ವೆ ಕೀಲೆ || ೧೭೪ || 
 

ಸಾವ ರಿಪೀಗಲು ಬಲು ದೂರ ವೈಕುೊಂಠವು 

ಯಾರು ಪೀದರು ಹಿೊಂದರುಗರು ಕೀಲೆ | 

ಯಾರು ಪೀದರು ಹಿೊಂದರುಗಿ ಮರಳಿ ಸುದು  

ಯಾರು ತ್ರರು ಏನಾದರೂ ಕೀಲೆ || ೧೭೫ || 
 

ಹೆತ್ತ  ಮಗಳನಿತ್ತ  ಅತ್ತ ಯ ಬಿಡದವ 

ಮತ್ತ  ಪರಹೆಣ್ಣು ಗಳ ಬಿಡುವನೆ ಕೀಲೆ | 

ಮತ್ತ  ಪರಹೆಣ್ಣು ಗಳ ಬಿಡುವನೆ ಇವ ತ್ನ್ನ  

ಅಥಿಥಯ ಮಗಳ ಮದುವಾಯ ದ ಕೀಲೆ || ೧೭೬ || 
 

ತ್ಲೆಹೊಡಕ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಕ್ಕರಿಯ ಮಗ ಚಂಚ್ಲ 

ಬಲು ಚ್ಚಡಿಗೇಡಿ ಮೊಮಮ ಗ ಕೀಲೆ | 

ಬಲು ಚ್ಚಡಿಗೇಡಿ ಮೊಮಮ ಗನೆೊಂದು 

ಫಲುಗುಣ ನ್ಗುತ್ ನುಡಿದನು ಕೀಲೆ || ೧೭೭ || 
 

ಹೊರಗಿನಿೊಂದ ಬಂದಳು ತಿರುಗಾಲತಿಪಿಪ ಯು 

ಹೆರರಿಗುಪಕಾರಿ ಮನೆಮಾರಿ ಕೀಲೆ | 

ಹೆರರಿಗುಪಕಾರಿ ಮನೆಮಾರಿ ಹಡೆದು ಹಡೆದು 

ತ್ರುಳರನೆನ ಲಲ  ಎಸೆದಳು ಕೀಲೆ || ೧೭೮ || 
 

ಬಲು ಭಾಗಯ ವಂತ್ೊಂದು ಜಗವೆಲಲ  ಮೆಚ್ಚ ಲು 

ತ್ಲೆಯಲಿಲ  ಹೊತ್ತ  ಮಹದೇವ ಕೀಲೆ | 

ತ್ಲೆಯಲಿಲ  ಹೊತ್ತ  ಮಹದೇವ ಇೊಂಥವಳ 

ಬಲು ಪಾತಿವರ ತ್ಯ ದ ಹೀಡಿದಯ  ಕೀಲೆ || ೧೭೯ || 
 

ನಿಲುಲ  ನಿಲೆಲ ಲಲ  ನಿನ್ನ  ಸಸೆಯೆೊಂಬುವಳು 

ಎಲಲ ರ ಬಾಯಗೆ ಬರುವಳು ಕೀಲೆ | 

ಎಲಲ ರ ಬಾಯಗು ಬರುವಳು ಇಷಿು ರಲು 

ಒಳೆಳ ೀದೆ ನಿನ್ನ ಯ ಮನೆತ್ನ್ ಕೀಲೆ || ೧೮೦ || 
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ಮಗನ್ ಮಗನು ಬಲು ಕೊಂಡೆಗಾರನಾದ 

ಮಗಳ ಮಗನು ನಿನ್ನ  ಎದೆಗಚ್ಚ  ಕೀಲೆ | 

ಮಗಳ ಮಗನು ನಿನ್ನ  ಎದೆಗೆಚ್ಚ ದುು  ಕಂಡು 

ನ್ಗುತಾರೆ ನಿನ್ನ  ಸ್ರಿಯವರು ಕೀಲೆ || ೧೮೧ || 
 

ರುದರ  ಬರ ಹಮ ಹತ್ಯ ಗಾರ ಕಿು ದರ  ಬಲಿೀೊಂದರ ನು 

ಕದುು  ಸುವಣಥದ ಮಕುಟ್ವ ಕೀಲೆ | 

ಕದುು  ಸುವಣಥದ ಮಕುಟ್ವ ಬಲರಾಮ  

ಮದಯ ಪಾಯ ಇನುನ  ನುಡಿದೇನು ಕೀಲೆ || ೧೮೨ || 
 

ಚಂದರ  ಗುರುತ್ಲಪ ಗ ಇೊಂದರ  ತ್ತ್ಸ ರಿಯೊೀಗ 

ಚಂದುಳಳ  ಬಳಗ ನಿನ್ಗವರು ಕೀಲೆ | 

ಚಂದುಳಳ  ಬಳಗ ನಿನ್ಗವರು ಎನುತ್ಲಿ 

ಮಂದಹ್ಸ್ದ ನುಡಿದನು ಕೀಲೆ || ೧೮೩ || 
 

ಮಾತೃದೊರ ೀಹಿ ನಾರದ ಪಿತೃದೊರ ೀಹಿ ಪರ ಹ್ಲ ದ 

ಭಾರ ತೃದೊರ ೀಹಿ ವಿಭಿೀಷ್ಣನು ಕೀಲೆ | 

ಭಾರ ತೃದೊರ ೀಹಿ ವಿಭಿೀಷ್ಣಮುಖಯ ರು ಪೆರ ೀಮ- 

ಪಾತ್ರ ರಾದರು ನಿನ್ಗದರಿೊಂದ ಕೀಲೆ || ೧೮೪ || 
 

ಸಾವ ಮಿದೊರ ೀಹಿ ಅಕೂರ ರ ಗುರುದೊರ ೀಹಿ ಧಮಥಜ 

ಬರ ಹಮ ದೊರ ೀಹಿಗಳು ಯಾದವರು ಕೀಲೆ | 

ಬರ ಹಮ ದೊರ ೀಹಿಗಳು ಯಾದವರಿಗೆಲಲ  

ಸಾವ ಮಿಯೆೊಂದು ನಿೀನೆಸುವಿ ಕೀಲೆ || ೧೮೫ || 
 

ಅತ್ತ ಯ ಮಗನೆೊಂದು ಮತ್ತ  ತಂಗಿಯ ಕಟ್ಟು  

ಅಥಿಥಲಿ ರಥವ ನ್ಡೆಸ್ಥದ ಕೀಲೆ | 

ಅಥಿಥಲಿ ರಥವ ನ್ಡೆಸ್ಥದುಪಕಾರವ 

ಎತ್ತ ಲು ದಾನ್ವ ತಿರುಹಿದ ಕೀಲೆ || ೧೮೬ || 
 

ಗುಣನಿಧ ನಿನ್ನ  ದುಗುಥಣಿಯೆೊಂದು ಪಳಿದೆ 

ಎಣಿಸ್ದರೆನ್ನ  ಅಪರಾಧ ಕೀಲೆ | 

ಎಣಿಸ್ದರೆನ್ನ  ಅಪರಾಧವೆನುತ್ಲಿ 

ಮಣಿದನು ಶ್ರ ೀಹರಿಯ ಚ್ರಣಕಿೆ  ಕೀಲೆ || ೧೮೭ || 
 

ಸಾವ ಮಿಭೃತ್ಯ  ನಾಯ ಯವರಿಯದೆ ನಾ ನಿನ್ನ  

ಪಾಮರನಂತ್ ನುಡಿದೆನು ಕೀಲೆ | 

ಪಾಮರನಂತ್ ನುಡಿದಪರಾಧವ 

ಶ್ರ ೀಮಹೀಹರನೆ ಮನಿನ ಸು ಕೀಲೆ || ೧೮೮ || 
 

ನಿನ್ನ  ನಾಮ ಮುದೆರ  ಧರಿಸ್ಥದ ದಾಸ್ರು 

ಉನ್ನ ೊಂತ್ ಪಾವನ್ ಮಾಡಲು ಕೀಲೆ | 

ಉನ್ನ ೊಂತ್ ಪಾಪವ ಮಾಡಲು ಪರಿಹರಿಸ್ಥ 

ಮನಿನ ಸ್ಥ ಪರೆವುದು ನಿನ್ನ  ನಾಮ ಕೀಲೆ || ೧೮೯ || 
 

ಬಡನ್ಡು ನ್ಡುಗುತ್ ಕುಚ್ಗಳಲಾಲ ಡುತ್ 

ಮುಡಿದ ಪುಷ್ಪ ಗಳು ಉದುರುತ್ ಕೀಲೆ | 
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ಮುಡಿದ ಪುಷ್ಪ ಗಳು ಉದುರುತ್ ಅಣು ನ್ 

ಅಡಿಗಳಿಗೆರಗಿದಳು ಸುಭ್ದೆರ  ಕೀಲೆ || ೧೯೦ || 
 

ಹೆಣ್ಣು  ಕಟ್ು  ಮೇಲೆ ಹಿತ್ವೆ ಚಿೊಂತಿಸ್ಬೇಕು 

ಇನುನ  ನುಡಿದುದರಿೊಂದ ಫಲವೇನು ಕೀಲೆ | 

ಇನುನ  ನುಡಿದುದರಿೊಂದ ಫಲವೇನು ಅಣು ಯಯ  

ಎನ್ನ  ಕಡೆ ಹೀಡಿ ಮನಿನ ಸು ಕೀಲೆ || ೧೯೧ || 
 

ಜಾೊಂಬೂನ್ದಾೊಂಬರ ನಿನ್ಗೆ ತಂದೆನೂ ಸಾವ ಮಿ 

ಜಾೊಂಬವತಿೀಶ ಸ್ಥವ ೀಕರಿಸು ಕೀಲೆ | 

ಜಾೊಂಬವತಿೀಶ ಸ್ಥವ ೀಕರಿಸ್ಥ ನ್ಮಗಿನುನ  

ಇೊಂಬು ವೈಕುೊಂಠದ ಕಡಬೇಕು ಕೀಲೆ || ೧೯೨ || 
 

ಏನ್ವವ  ಸುಭ್ದೆರ  ಈ ನುಡಿ ನಿನ್ಗೇಕೆ 

ನಿೀನು ನಿನಿನ ೊಂದ ನಿಮಮ ವರು ಕೀಲೆ | 

ನಿೀನು ನಿನಿನ ೊಂದ ನಿಮಮ ವರು ಎನ್ನ  

ಪಾರ ಣಪದಕವೆನುತಿಹೆ ಕೀಲೆ || ೧೯೩ || 
 

ಮೊದಲೆ ಅತ್ತ ಯ ಮಗ ಅದರಿೊಂದ ನಿನ್ನ  ಕಟ್ು  

ಹೆದರುವರೆ ಅವರು ನ್ಮಗಿನುನ  ಕೀಲೆ | 

ಹೆದರುವರೆ ಅವರು ನ್ಮಗಿನುನ  ಎನುತ್ಲಿ  

ಮುದದೊಂದ ಕೇಳಿ ನ್ಗುತಿತ ದು  ಕೀಲೆ || ೧೯೪ || 
 

ಅತಿತ ಗೆ ನಿೀ ನ್ಮಮ  ಹೆತ್ತ  ತಾಯ ಸ್ರಿಯಮಮ  

ಅತ್ಯ ೊಂತ್ ನಾನು ನುಡಿದೆನು ಕೀಲೆ | 

ಅತ್ಯ ೊಂತ್ ನಾನು ನುಡಿದಪರಾಧವ 

ಚಿತ್ತ ದೊಳಿಡದೆ ಕರುಣಿಸು ಕೀಲೆ || ೧೯೫ || 
 

ದೇವಿ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ ನಿೀ ದೇವಕ್ಕ ಸ್ರಿಯಮಮ  

ನಾ ವಿಗಡಬುದಧ ಯಲಿ ನುಡಿದೆನು ಕೀಲೆ | 

ನಾ ವಿಗಡಬುದಧ ಯಲಿ ನುಡಿದಪರಾಧವ 

ಭಾವದೊಳಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಕೀಲೆ || ೧೯೬ || 
 

ಸುಗುಣಸಾಕಾರಿಯೆ ನಿಗಮಾಭಿಮಾನಿಯೆ 

ವಿಗಡಬುದಧ ಯಲಿ ನುಡಿದೆನು ಕೀಲೆ | 

ವಿಗಡಬುದಧ ಯಲಿ ನುಡಿದೆನು ನಾ ನಿನ್ನ  

ಮಗಳು ಭಾಗಿೀರಥಿ ಸ್ರಿಯೆನುನ  ಕೀಲೆ || ೧೯೭ || 
 

ಸ್ಥೊಂಧುಜಾತ್ ದೇವಿ ಮಂದರುದಾಧ ರಿಯೆ 

ಮಂದಮತಿಯಲಿ ನುಡಿದೆನು ಕೀಲೆ | 

ಮಂದಮತಿಯಲಿ ನುಡಿದಪರಾಧಗ- 

ಳೊೊಂದೆಣಿಸ್ದೆ ಕರುಣಿಸು ಕೀಲೆ || ೧೯೮ || 
 

ಸ್ರಿಯಲಲ ದವಳು ಸ್ರಿಯೆೊಂದು ನುಡಿದೆನು 

ಹಿರಿಯತ್ತ  ಮಗಳೆ ನ್ಮಗಿನುನ  ಕೀಲೆ | 

ಹಿರಿಯತ್ತ  ಮಗಳೆ ನ್ಮಿಮ ೊಂದ ತ್ಪೆಪ ೊಂದು 

ಚ್ರಣಕಿೆರಗಿದಳು ಸುಭ್ದೆರ  ಕೀಲೆ || ೧೯೯ || 
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ಎರಗಿದ ನಾದನಿಯ ಕರಗಳ ಪಿಡಿದೆತಿತ  

ಭ್ರದ ತ್ಕಿೆ ೈಸ್ಥ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ ಕೀಲೆ | 

ಭ್ರದ ತ್ಕಿೆ ೈಸ್ಥ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ ಸುಭ್ದೆರ  

ದೊರೆ ಮಗಳೆ ನ್ಮಗೆ ಎರಗುವಿಯ ಕೀಲೆ || ೨೦೦ || 
 

ಬರ ಹೆಮ ೀಶ ಶಕರ ರವಿಧಮಥಶಶಂಕಪೂವಥ- 

ಸುಮಮ ನ್ಸ್ ಸಂತ್ತಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೀಲೆ | 

ಸುಮಮ ನ್ಸ್ ಸಂತ್ತಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಶ್ರ ೀದೇವಿ 

ನಿಮಮ  ಕಟ್ಯಕ್ಷ ಬಯಸುವರು ಕೀಲೆ || ೨೦೧ || 
 

ಅೊಂದರೇನ್ಮಮ  ನಿನ್ನ  ಕುೊಂದ ಹಿಡಿದವರಾರು 

ಮಂದರೊೀದಧ ರನ್ ಕ್ಕರುತಂಗಿ ಕೀಲೆ | 

ಮಂದರೊೀದಧ ರನ್ ಕ್ಕರುತಂಗಿ ಸುಭ್ದೆರ  

ಗಂಧಕುೊಂಕುಮವ ಧರಿಸ್ಮಮ  ಕೀಲೆ || ೨೦೨ || 

 

ನುಡಿದರೇನ್ಮಮ  ತ್ಪುಪ  ಹಿಡಿದವರಾರು ನಿನ್ನ  

ಕಡಲಶಯನ್ನ್ ಕ್ಕರುತಂಗಿ ಕೀಲೆ | 

ಕಡಲಶಯನ್ನ್ ಕ್ಕರುತಂಗಿ ಸುಭ್ದೆರ  

ಉಡಿಯ ತ್ತೊಂಬುವೆನು ಬಾರಮಮ  ಕೀಲೆ || ೨೦೩ || 

 

ಚ್ರಣಕಿೊಂದಗೆ ಗೆಜೆಜ  ಮಿನ್ಗೀ ಪಿೀತಾೊಂಬರ 

ಸ್ಥರಿವತ್ಸ  ಗಂಧ ತ್ತಳಸ್ಥಯ ಕೀಲೆ | 

ಸ್ಥರಿವತ್ಸ  ಗಂಧ ತ್ತಳಸ್ಥ ಕೌಸುತ ಭ್ಹ್ರ 

ಸ್ಥರಿದೇವಿ ರಮಣಗುಡುಗೀರೆ ಕೀಲೆ || ೨೦೪ || 

 

ಹಸ್ಲಳೊಪುಪ ವ ನಾಮ ಎಸೆವ ಕಣಥಕುೊಂಡಲ 

ಮಿಸುನಿಯಂತಪುಪ ವ ವಸ್ನ್ವು ಕೀಲೆ | 

ಮಿಸುನಿಯಂತಪುಪ ವ ಮುಕುಟ್ ಮೌಕ್ಕತ ಕ ಹ್ರ 

ವಸುದೇವ ತ್ನ್ಯಗೆ ಉಡುಗರೆ ಕೀಲೆ || ೨೦೫ || 

 

ಅನ್ಘಯ ಥವಾಗಿಹ ಅನಂತ್ ವಸಾತ ಾಭ್ರಣ 

ಅನಂತ್ಕಾಲಕಿೆ  ತಂದೆವು ಕೀಲೆ | 

ಅನಂತ್ಕಾಲಕಿೆ  ತಂದೆವು ಲಕಿ್ಕ ಮ  ನಿಮಮ  

ಅನಂತ್ ಬಳಗಕಿೆ  ಕಡು ಬಾರೆ ಕೀಲೆ || ೨೦೬ || 

 

ಗಂಧಕುೊಂಕುಮ ಹಚಿಚ  ತಂದ ವಿೀಳಯ ವ ಕಟ್ಟು  

ಮಂದಹ್ಸ್ದಲಿಲ  ಕಳುಹುತ್ತ  ಕೀಲೆ | 

ಮಂದಹ್ಸ್ದಲಿಲ  ಕಳುಹುತ್ತ  ರುಕ್ಕಮ ಣಿ 

ಬಂದಳು ಬಾಗಿಲ ಹೊರ ಹೊರಟ್ಟ ಕೀಲೆ || ೨೦೭ || 

 

ಸಾಗರತ್ನ್ಯಳೆ ಪೂಗಭ್ಥನ್ ಮಾತ್ 

ನಾಗಾರಿಗಮನ್ನ್ ಅಧಾಥೊಂಗಿ ಕೀಲೆ | 

ನಾಗಾರಿಗಮನ್ನ್ ಅಧಾಥೊಂಗಿ ರುಕ್ಕಮ ಣಿ 

ಹೊೀಗಿಬರುತ್ತ ೀನೆ ದಯವಿರಲಿ ಕೀಲೆ || ೨೦೮ || 
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ಹ್ದ ಹ್ಡಲಲ ಶವ ಮೇಧ ಪವಥದ ಕಥೆ 

ಸಾಧುಸ್ಜಜ ನ್ರ ಪದಧೂಳಿ ಕೀಲೆ | 

ಸಾಧುಸ್ಜಜ ನ್ರ ಪದಧೂಳಿ ಧರಿಸ್ಥ 

ಮೇದನಿಯೊೀಳಿದ ರಚ್ಸ್ಥದೆ ಕೀಲೆ || ೨೦೯ || 

 

ಜಯಗಳಾಗಲಿ ಅಪಜಯಗಳು ಪೀಗಲಿ  

ಜಯದೇವಿರಮಣಹಲಿಯಲಿ ಕೀಲೆ | 

ಜಯದೇವಿರಮಣಹಲಿಯಲಿ ನ್ಮಮ  ವಿ- 

ಜಯದಾಸಾಯಥರು ಸ್ಲಹಲಿ ಕೀಲೆ || ೨೧೦ || 

 

ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಮಂಗಳ ಪೀಗಲಿ 

ರಂಗನ್ ಒಲುಮೆ ದೊರೆಯಲಿ ಕೀಲೆ | 

ರಂಗನ್ ಒಲುಮೆ ದೊರೆಯಲಿ ನ್ಮಮ  ದುರಿತಂಗಳು ನಿಲಲ ದೆ ಓಡಲಿ ಕೀಲೆ || ೨೧೧ || 

 

ಶಭ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಶಭ್ಗಳು ಓಡಲಿ 

ಇಭ್ವರದಹಲಿಮೆ ದೊರೆಯಲಿ ಕೀಲೆ | 

ಇಭ್ವರದಹಲಿಮೆ ದೊರೆಯಲಿ ನ್ಮಮ  ವಿಜಯ- 

ಪರ ಭುಗಳ ಕ್ಕೀತಿಥ ಮೆರೆಯಲಿ ಕೀಲೆ || ೨೧೨ || 

 

ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ು  ಅರ್ಜಥನ್ ಸುಭ್ದೆರ  ರುಕ್ಕಮ ಣಿ 

ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ರಸ್ವ ಕೀಲೆ | 

ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ರಸ್ವಾಡಿದ ಕಥೆ 

ಸಾಕಲಿ ನ್ಮಮ  ಸ್ವಥದಾ ಕೀಲೆ || ೨೧೩ || 

 

ಪಾಥಿಥವ ವತ್ಸ ರ ಕಾತಿೀಥಕಮಾಸ್ದ 

ಪಾಥಥಸಾರಥಿ ಪಕ್ಷ ಹರಿದನ್ ಕೀಲೆ | 

ಪಾಥಥಸಾರಥಿ ಪಕ್ಷ ಹರಿದನ್ ಗುರುವಾರ 

ಪೂತಿಥಯಾಗಿಹುದು ಈ ಕೃತಿ ಕೀಲೆ || ೨೧೪ || 

 

ಪೂಣಥಬೀಧಮತಾಬಿಧ  ಪೂಣೇಥೊಂದೆನಿಪ ಸ್ತ್ಯ - 

ಪೂಣಥಗುರುಗಳ ನಿಜಶ್ಷ್ಯ  ಕೀಲೆ | 

ಪೂಣಥಗುರುಗಳ ನಿಜಶ್ಷ್ಯ ನ್ ಕವನ್ 

ಪೂಣಥಮಾಡಿಹರು ಗುರುಗಳು ಕೀಲೆ || ೨೧೫ || 

 

ಗುರುವಿಜಯರಾಯರ ಕರುಣಾಕಟ್ಯಕ್ಷದ 

ಪರಮ ವೈಷ್ು ವರ ದಯದೊಂದ ಕೀಲೆ | 

ಪರಮ ವೈಷ್ು ವರ ದಯದೊಂದಲಿೀ ಕಥೆ 

ಧರೆಯೊಳಗೆಲಲ  ಮೆರೆಯಲಿ ಕೀಲೆ || ೨೧೬ || 

 

ಪನ್ನ ೊಂಗಶಯನ್ ಸುಪಣಥಗಿರಿೀಶ ಸು- 

ಪಣಥವಾಹನ್ನ  ಸುಖಪೂಣಥ ಕೀಲೆ | ಸು- 

ಪಣಥವಾಹನ್ನ  ಸುಖಪೂಣಥನಾದ ಮೊೀ- 

ಹನ್ನ ವಿಠಲ ಕರುಣಿಸು ಕೀಲೆ || ೨೧೭ || 
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|| ಕೃಷ್ಣು ಪಥಣಮಸುತ  || 


