
ವಿವಾಹ ಸುಳಾದಿ – 

ವೈವಾಹ ಮಾಡಿದೆ ವಿಭವ ಪೂವವಕದಿಂದ | 

ಆವದು ಇದಕೆ ಸಮವಿಂದು ತಿಳಿದು| 

ಭಾವದಲಿ್ಲ  ಹಿಗಿ್ಗ  ಬಳಲ್ಲದರೆ ಇದಕೆ| 

ಭಾವಜ್ಞಾ ರಾದವರು ಮೆಚ್ಚು ವರೇ| 

“ಯದೆವ ೇವ ವಿದಯ ಯಾ ಕುರುತೆ ಶ್ರ ದಧಯಾ| 

ತದೇವವಿೇಯವ ವತತ ರಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಯ ಪನಿಷದಾ|” 

ತದೈವ ವಿೇಯವ ವತತ ರಂ ಭವತಿ | 

ಏವಮಾದಗಳು ಈಪರಿ ವರಲುತಿರೆ ಅ | 

ಭಾವ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದ | 

ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯ ವಾದ (ಕೃತ್ಯ)ಗಳು ಮಾಡಲೇಕೆ | 

ದೇವ ದೇವನು ದೃಷಿ್ಠ ಇಿಂದ ನೇಡಾ | 

ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಪ ರಮಧ್ಯ  ಕೇತಿವ | 

ಬಾಹೇವದಲಿ್ದೆ ಅದರಿಂದೇನಾಹದೊ | 

ಕೇವಲ್ ಶ್ರ ಮದಿಂದ ಅರ್ವ ಸಂಪಾದಸಿ | 

ಆವಾದು ಸಾಲ್ದದಕೆ ಋಣವಮಾಡಿ | 

ಧಾವಂತ ಈಪರಿ ಘಟನವಾದ ಕಮವ | 

ಪಾವನನ ವಾದ ಪುಣಯ  ವಾಗದರೆ | 

ಭುವನದಲಿ್ಲ  ಬರಿದೆ ಆಯಾಸಬಡಲೇಕೆ | 

ವೈವಾಹ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ ಬಾಯ ರುಿಂಟು | 

ಆವಾವ ಕಮವದಿಂದ ಮೂರೇಳು ಗೇತರ ದವರು | 

ಪವಿತರ ರಾಗುವರು ಪಾಪದಿಂದ | 

ಸಾವಧಾನದ ಕೇಳು ಭಕುತಿಇಿಂದಲ್ಲ ಮನವ | 

ನೇವು ನಿನಗಾಗದು ಭವದಲ್ಲಿಂದ | 

ಕಾವ ಕರುಣನಿಧಿ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ರೇಯಾ | 

ಸೇವಕನಿಂದವಗೆ ಸುಖ್ವಿೇವನೇ || 

       – ಮಟ್ಟ ತಾಳ – 

ಮಕಕ ಳು ಎನಗಾರು ಅವರಿಗೆ ನಾನಾರು | 

ರಕಕ ಸಾಿಂತಕ ತಾನ ಕಮಾವನು ಬಂಧ್ದಲ್ಲ | 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗ್ಗ ತನನ  ಕಿಪಾತ ನುಸಾರದಲ್ಲ | 

ಅಕಕ ರದಿಂದಲ್ಲ ಆತಮ ಜಗೆ ಪಿತನು | 

ಸೌಖ್ಯ ದ ನಿಮಿತತ  ಸತಿ ಮನ ಧ್ನ ಪಶು | 

ಮಿಕಾಕ ದವಲಿ್  ಇತಿತ ಹಯ  ತೆರದಂತೆ | 

ಮಕಕ ಳು ಮೊದಲಾದ ಸಂಪದವಿಯ ತಾನ ಆ | 

ಸಕುಕ ತಿ ಯಿಂದಲ್ಲ ಎನಗೆ ಇತಿತ ಹನಿಂತೆಿಂದು | 

ಮುಕುಕ ಿಂದನಾರಾ ಉಪಕರಣಗಳೆನುನ  | 

ಕಕುಕ ಲಿಾತಿಯಲ್ಲಿಂದ ನನನ ದೆಿಂಬೊ ಭಾರ ಿಂತಿ | 

ಸಿಕಕ ದಲೆ ಗುಣಿಸು ಕಲ್ಲಕೃತ ಮೊೇಹವನು | 

ವಿಕರ ಮದಿಂದಲಿ್ಲ  ಇಿಂದರ ಯಗಾರ ಮಗಳು | 

ಆಕರ ಮಿಸಿ ಬರಲು ಪಾರ ಪತ ವಾದ ಮೊಹ | 

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ ಗಪಿವಸುವದು ಸಂಶ್ಯ ಮಾಡದಲೆ | 

ಭಕತ ಪೂವವಕದಿಂದ ಅರ್ಚವಸು(ಮರಿಯದಲೆ) ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲ | 

ಭೇಕತ ಸಾರ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ರೇಯ | 

ದಕುಕ ವನು ಇದನು ಗರ ಹಿಸಿದ ನರನಿಗೆ || 

        –ತಿ್ರವಿಡತಾಳ– 

ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹರಿ ಪ್ರ ೇರಿಸಿದದರಳು | 



ಮುದದ ನುಡಿವ ಗುರು ಕೃಪಾಬಲ್ದ | 

ಒದಗ್ಗ ಕೇಲುವದು ವರನ ಲ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಈ | 

ವಿಧ್ದ ರ್ಚಿಂತಿಸುವದು ಗುಪತ ದಿಂದ | 

ಅಧ್ಮ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಅಿಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಗಡದೆ | 

ಪದುಮನಾಭನು ಅವರವರ ನಾಮರೂಪ ಬಿ | 

ಡದೆ ಧ್ರಿಸಿಹನಿಂಬೊ ಕೃತಯ ದಿಂದ | 

ವಧುವರ ಶ್ಬದ ವಾಚ್ಯ  ವಾಸುದೇವನ ಸರಿ | 

ಇದರಳು ಸೂಕ್ಷಮ  ಉಿಂಟು ಗರ ಹಿಸುವದು | 

ಪದುಮ ಸಂಭವ ವಾಯು ಖ್ಗ ಅಹಿಪೇಶ್ ಸುರಪ | 

ಮದನ ಪಾರ ಣನಿರುದಧ  ಮನು ಗುರು | 

ಸಾದಕ್ಷ ಪಜೇಶ್ವ ರ ಪರ ವಹ ಯಮ ಶ್ಶಿ | 

ಆದತಯ  ವರುಣಾದ ಸುರರೆಲಿ್ರು | 

ಕಾದುಕಿಂಡಿಪಪ ರು ದೇವನ ಅನುಜಾ ದ | 

ಸಾದರದಲ್ಲ ತಿಳಿ ವರ ವಿಚ್ಯಯ ರ | 

ಬದರ ಸಂಕಾಶ್ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ರೇಯನ | 

ಪದಗಳರ್ಚವಪದಕೆಕ  ಇದೇ ದಾವ ರವು || 

        –– ರೂಪಕ ತಾಳ– 

ಸುರಮುನಿ ಮೊೇದಲಾದ ಋಷ್ಠಯ ಜನರೆಲಿ್  | 

ಸರಿಯದೆ ನಿಿಂದಹರೂ ಸೂಕ್ಷಮ ದಿಂದ | 

ಸುರಗಾಯಕ ವಿಡಿದು ನರ ನದ ಪವವತ | 

ಪರಮ ಪವಿತರ  ಸಪತ  ವನಧಿಗಳು | 

ಅರಸು ತನನ ಯ ನಿಜ ಬೃತಯ ರಿಿಂದಲ್ಲ ಕೂಡಿ | 

ಇರುವೊ ಸೂಬಗ್ಗನಂತೆ ಹರಿಯು ತನನ  | 

ಪರಿವಾರ ಸಹ ವಾಯ ಪಿತ  ವಿಭೂತಿ ಎನಿಸುವ | 

ವರನಲಿ್ಲ  ಇಪಪ ನು ತತತ ಶ್ಬದ  ವಾಚ್ಯ ದ   

ನರನ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುವನ | 

ಇರಲ್ಲ ಇದನು ಇತತ  ಮುಿಂದಣದಲ್ಲ ಕೇಳೊ | 

ಪರಮ ಮಂಗಳವಾದ ಮಧುಗಳಲಿ್ಲ  | 

ಶಿರಿದೇವಿ ಭಾರತಿ ಸರಸವ ತಿ ಷಣಮ ಹಿಷ್ಠ | 

ಗ್ಗರಿಜೆ ವಾರುಣಿ ಸೌಪರಣಿ ಶ್ರ್ಚ | 

ಸಮ ರನಾಧಾವಿಂಗ್ಗನಿ ಪಾರ ಣಿ ತಾರಾ ಮಾನವಿ ಉಷಾ | 

ವರ ದಾಕಾಾ ಯಣಿ ಪಾರ ವಹಿ ಶ್ಯಯ ಮಲಾರು | 

ತಾರಾ ಸಂಜಾ  ಹರಿಪಾದದಿಂದ ಉದುಭವಿಸಿದ| 

ಪರಮಪಾಅವನನ  ಸಿತ ರೇಯರುಿಂಟು | 

ಸಿರಿಪತಿ ಅದರಂತೆ ಸಿತ ರೇರೂಪವನು ಧ್ರಿಸಿ | 

ಪರಿವಾಯ ಪತ ನಾಗ್ಗಪಪ  ಸಿತ ರೇಯರಲಿ್ಲ  | 

ತರುವಾಯದಲ್ಲ ಸೂೂ ಲ್ ಬೊಮಾಮ ಿಂಡದೊಳಿದದ  | 

ಹರಿ ಸಿರಿ ಮೊದಲಾದ ದವಿಜರನುನ  | 

ಶ್ರಿೇರದಲ್ಲ ತಂದು ಐಕಯ ರ್ಚಿಂತಿಸಿ ಈ | 

ತೆರದ ತಿಳಿದು ಪರಮ ಭಕುತಿಇಿಂದ  | 

ವರ ವಧುಗಳಿಗಾಗ್ಗ ಪರಿಪರಿ ವಸುತ ಗಳ  | 

ಪರಿಯು ರ್ಚಿಂತಿಸಿ ಹರಿಸಿರಿ ಗಪಿವಸು | 

ಸಿರಿದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ಸಿತ ರಯರಲಂಕರಿಸಿ | 

ಪರಮ ಭಕುತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಗೆ | 

ಸಿರಿದೇವಿ ಗಪಿವಸು ವಿಧಿವಾಯು | 

ಸುರರಿಗಪಿವಸು ಅವರವರ ಸಿತ ರೇಯರ 

ವರವರಲಿ್ಲ  ಕೂಡಿಸು ವಿಧಿ ಪೂವವಕ | 



ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ತ್ಯಷಟ ನಾಹ | 

ದುರುಳ ಮರ್ದನ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ರೇಯ | 

ಪರಮ ಯಶ್ಸುು  ನಿೇವ ಇಹಪರದ | 

        -ಝಂಪಿತಾಳ- 

ದೇಹವಿಂಬೊ ಕೆಾ ೇತರ  ಸನಿನ ಧಾನದಲಿ್ಲ  | 

ಲೇಹಿತಾಖ್ಶ ನಿಂಬೊ ಪಾತರ ಗಳು | 

ಅವಾಯ ಹತಸಾೂ ನ ವೈದಸು ನಿನನ  | 

ಸಹವಾಗ್ಗ ಮೂರೇಳು ನಿನನ | 

ಸಹಸರ ರೂಪ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ರೇಯನ | 

ಮೊೇಹನಿನಗಾಗುವದು ಆವಕಾಲ್ | 

        -ಅಟಟ ತಾಳ- 

ಇನಿತ್ಯ ಲ್ಕ್ಷಣ ದಿಂದಲ್ಲ ಚ್ತ್ಯರ್ವದನದಲಿ್ಲ  | 

ಏನೇನು ಮಾಡ ತಕಕ ದೆದ ಲಿ್  | 

ದನುಜ್ಞರಿಗೆ ಇದು ಉಪಚ್ಯರವಿಂದೆನುನ  | 

ನಿೇನು ಕಡುವದೆಲಿ್  ನಿೇನು ಕಿಂಬುವದೆಲಿ್  | 

ಅನವ ಯೊಸು ಬಿಿಂಬನಪಾದ ಸನಿನ ಧಿಯಲಿ್ಲ  | 

ಇನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮನಯಲಿ್ಲ  ಸುರರೆಲಿ್  | 

ವನಜ್ಞಕ್ಷನಾಜಾ ದ ಶುಭವ ಕಡುತಿಪಪ ರು | 

ಇನ ಶ್ಶಿಮಂಡಲ್ ಪರಿಯಂತ ತಿಳಿಯವ | 

ಘನರಾಶಿ ಗಣಿತಾದನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಪ ಣಯ ವ | 

ಜನಿಸುವದದರಿಿಂದ ಬರಿದೆ ಮಾತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  | 

ಅನುಮಾನ ಇದಕಕ ಲಿ್  ಶುರ ತಿ ಸಮ ೃತಿ ವಾಕಯ ವು | 

ವನಜ್ಞಧಿ ಪತಿ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲಂಗೆ | 

ಮನಯವ ನನಿಸುವಿ ಇದರಿಿಂದ ಆವಾಗ || 

        -ಆದಿತಾಳ- 

ಈ ಪರಿಮಾಡುವದೆ ಶುಭಲ್ಗನ  ವನಿಪುದು | 

ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿದವನ ವಂಶ್ವ ಸದವ ಿಂಶ್ | 

ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದವನ ಗೇತರ ವ ಅಭಿವೃದಧ  | 

ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದವನ ಮನಯಲಿ್ಲ  ಸವವಕಾಲ್ | 

ಲೇಪವಾಗದಂತೆ ಶುಭಜ್ಞಲ್ ವಾಗುವದು \ 

ಈಪರಿ ತಿಳಿಯದಲೆ ಶ್ತಸಂಖ್ಯ  ಕನಾಯ ದಾನ | 

ಅಪಾರ ಮಾಡಲಾಯ ಕೆ ಅವಗ್ಗಲಿ್  ಪುಣಯ ವನುನ  

ಶಿರ ೇಪತಿ ಮೆಚ್ು ದಹ ನಾನಾವಿಧ್ ಕಮವ ಜ್ಞಲ್ | 

ಪಾಪ ನಿವತಿವಗೆ ಕಾರಣವಲಿ್  ಕೇಳೊ | 

ಸುಪರ ಕಾಶ್ವಾದ ಮಾಣಿಕಯ  ಮಾರಿಕಿಂಡು | 

ಅಲ್ಪ ವಾದ ಅಜಿವಾನ ಪರ ಪಿತ  ಮಾಡಿಕಿಂಡಂತೆ | 

ಅಪಾರ ಮಹಿಮನ ಅನುಸಂಧಾನ ವಿಲಿ್ದೆ | 

ವಾಯ ಪಾರದಿಂದ ಬಂದ ಕುಾ ದರ ವಾದ ಪುಣಯ ವನುನ  | 

ಕೇಪಾದ ದಾವ ರದಿಂದ ದೈತಯ ರು ಕಿಂಬುವರು | 

ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದವನ ಜನುಮವ ಸಫಲ್ವನುನ  | 

ಅಪವಗವದಾತ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ರೇಯಾ | 

ಕಾಪಾಡುವನು ಸತತ ಈಪರಿ ಗರ ಹಿಸಿದವರ || 



              -ಜತೆ- 

ಮದುವ ಎನಿಪದದು ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ | 

ಪದವಿಗೆ ಸೇಪಾನ ಗುರುವಿಜಯವಿಠಿ್ಲ್ ವಲ್ಲವಾ || 

 


