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1. ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋರಮಣಿ ಕರಕಮಲ್ ಪೂಜಿತ ಚಾರುಚರಣ ಸರೋಜ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಸಮೋರವ್ಯಣಿ ಫಣಿೋಿಂದರ ವಿೋಿಂದರ  ಭವ ಇಿಂದರ  ಮುಖ ವಿನುತ 

ನಿೋರಜಭವ್ಯಿಂಡ ಉದಯ ಸ್ಥಾ ತಿ ಕಾರಣನೆ ಕೈವಲ್ಾ ದಾಯಕ 

ನ್ಮರಸ್ಥಿಂಹನೆ ನಮಪೆ ಕರುಣಿಪುದು ಎಮಗೆ ಮಂಗಳವ||1|| 

 

ಜಗದುದರನ ಅತಿ ವಿಮಲ್ ಗುಣರೂಪ್ಗಳನು ಆಲೋಚನದಿ 

ಭಾರತ ನಿಗಮತತಿಗಳ ಅತಿಕರ ಮಸ್ಥ ಕ್ರರ ಯಾ ವಿಶೇಷಗಳ 

ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ ಮಗೆ ಹರುಷದಿಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗುು ವ 

ತಿರ ಗುಣಮಾನಿ ಮಹಾಲ್ಕುಮ ಸಂತೈಸಲಿ ಅನುದಿನವು||2|| 

 

ನಿರುಪ್ಮಾನಂದಾತಾ  ಭವ ನಿಜಣರ ಸಭಾಸಂಸೇವಾ  

ಋಜುಗಣದ ಅರಸೆ ಸತಾ ಪ್ರ ಚುರ ವ್ಯಣಿೋಮುಖಸರೋಜೇನ 

ಗರುಡ ಶೇಷ ಶ್ಶ್ವಿಂಕದಳ ಶೇಖರರ ಜನಕ ಜಗದುು ರುವೇ 

ತಾ ಚಚ ರಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸುವೆ ಪಾಲಿಪುದು ಸನಾ ತಿಯ||3|| 

 

ಆರುಮೂರೆರೆಡೊoದು ಸ್ಥವಿರ ಮೂರೆರೆಡು ಶ್ತಶ್ವಾ ಸ ಜಪ್ಗಳ 

ಮೂರು ವಿಧ ಜಿೋವರಳಗೆ ಅಬ್ಜ ಜಕಲ್ಪ  ಪ್ರಿಯಂತ ತಾ ರಚಿಸ್ಥ 

ಸತಾ ರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸ್ಥರ ಮಶ್ರ ರಿಗೆ ಅಧಮಜನರಿಗೆ 

ಅಪಾರ ದುುಃಖಗಳ ಈವ ಗುರು ಪ್ವಮಾನ ಸಲ್ಹೆಮಾ ||4|| 

 

ಚತುರವದನನ ರಾಣಿ ಅತಿರೋಹಿತ ವಿಮಲಾ ವಿಜ್ಞಞ ನಿ 

ನಿಗಮ ಪ್ರ ತತಿಗಳಿಗಭಿಮಾನಿ ವಿೋಣಾಪಾಣಿ ಬ್ರ ಹಾಾ ಣಿ 

ನತಿಸ್ಥ ಬೇಡುವೆ ಜನನಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಪ್ತಿಯ ಗುಣಗಳ ತುತಿಪುದಕೆ 

ಸನಾ ತಿಯ ಪಾಲಿಸ್ಥ ನೆಲೆಸು ನಿೋ ಮದಾ ದನ ಸದನದಲಿ||5|| 

 

ಕೃತಿರಮಣ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ನಂದನೆ ಚತುರವಿಿಂಶ್ತಿ 

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆನಿಸುತಿಹ ಮಾರುತನ ನಿಜಪ್ತಿನ  

ಸತತ ಹರಿಯಲಿ ಗುರುಗಳಲಿ ಸದು ತಿಯ ಪಾಲಿಸ್ಥ 

ಭಾಗವತ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ರಹಸಾ  ತತಾ ಗಳು ಅರುಪು ಕರುಣದಲಿ ||6|| 

 

ವೇದಪ್ತೋಠ ವಿರಿಿಂಚಿ ಭವ ಶ್ರಕರ  ಆದಿಸುರ ವಿಜ್ಞಞ ನದಾಯಕ 

ಮೋದ ಚಿನಾ ಯ ಗಾತರ  ಲೋಕಪ್ವಿತರ  ಸುಚರಿತರ  

ಛೇದ ಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾಿಂತಾದಿ ಮಧಾ  ವಿದೂರ 

ಆದಾನ್ಮದಿ ಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತಾರ ಣ||7|| 

 

ಕ್ರಾ ತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮದಲಾದ ಅತಿ ದುರಾತಾ ರು 

ಒಿಂದಧಿಕ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಕುಭಾಷಾ ವ ರಚಿಸೆ 

ನಡುಮನೆಯಿಂಬ್ ಬಾರ ಹಾ ಣನ ಸತಿಯ ಜಠರದೊಳು ಅವತರಿಸ್ಥ ಭಾರತಿೋರಮಣ 

ಮಧಾ ಭಿದಾನದಿ ಚತುರದಶ್ ಲೋಕದಲಿ ಮೆರೆದ ಅಪ್ರ ತಿಮಗೆ ವಂದಿಸುವೆ||8|| 

 

ಪಂಚಭೇದಾತಾ ಕ ಪ್ರ ಪಂಚಕೆ ಪಂಚರೂಪಾತಾ ಕನೆ ದೈವಕ 

ಪಂಚಮುಖ ಶ್ಕಾರ ದಿಗಳು ಕ್ರಿಂಕರರು ಶ್ರ ೋಹರಿಗೆ 
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ಪಂಚವಿಿಂಶ್ತಿ ತತಾ  ತರತಮ ಪಂಚಿಕೆಗಳನು ಪೇಳದ  

ಭಾವಿೋ ವಿರಿಿಂಚಿಯನಿಪ್ ಆನಂದತಿೋರ್ಣರ ನೆನೆವೆನನುದಿನವು||9|| 

 

ವ್ಯಮದೇವ ವಿರಿಿಂಚಿತನಯ ಉಮಾಮನೋಹರ ಉಗರ  ಧೂಜಣಟಿ 

ಸ್ಥಮಜ್ಞಜಿನ ವಸನಭೂಷಣ ಸುಮನಸ್ೋತಿಿಂಸ ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ 

ಸ್ೋಮಸೂಯಾಣನಲ್ ವಿಲೋಚನ 

ಕಾಮತಪ್ರ ದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಲ್ವ||10|| 

 

ಕೃತಿಿವ್ಯಸನೆ ಹಿಿಂದೆ ನಿೋ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಕಲ್ಪ ಸಮೋರನಲಿ ಶ್ಷಾ ತಾ ವಹಿಸ್ಥ 

ಅಖಿಳ ಆಗಮಾರ್ಣಗಳೋದಿ ಜಲ್ಧಿಯೊಳು ಹತಿು  ಕಲ್ಪ ದಿ ತಪ್ವಗೈದು 

ಆದಿತಾ ರಳಗೆ ಉತಿಮನೆನಿಸ್ಥ 

ಪುರುಷೋತಿಮನ ಪ್ರಿಯಂಕ ಪ್ದವೈದಿದೆಯೊೋ ಮಹದೇವ||11|| 

 

ಪಾಕಶ್ವಸನ ಮುಖಾ  ಸಕಲ್ ದಿವೌಕಸರಿಗೆ ಅಭಿನಮಪೆ 

ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏಕಚಿತಿದಿ ಪ್ತತೃಗಳಿಗೆ ಗಂಧವಣ ಕ್ರಾ ತಿಪ್ರಿಗೆ 

ಆ ಕಮಲ್ನ್ಮಭದಿ ಯತಿಗಳಾನಿೋಕಕಾನಮಸುವೆನು ಬಡದೆ 

ರಮಾಕಳತರ ನ ದಾಸವಗಣಕೆ ನಮಪೆನು ಅನವರತ||12|| 

 

ಪ್ರಿಮಳವು ಸುಮನದೊಳಗೆ ಅನಲ್ನು ಅರಣಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ಿಂತೆ 

ದಾಮೋದರನು ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿಗಳ ಮನದಲಿ ತೋರಿತೋರದಲೆ ಇರುತಿಹ 

ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನ ಕರುಣ ಪ್ಡೆವ ಮುಮುಕುಾ ಜಿೋವರು 

ಪ್ರಮ ಭಾಗವತರನು ಕಿಂಡಾಡುವುದು ಪ್ರ ತಿದಿನವು||13|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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2. ಕರುಣಾ ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ವಣ ಮನಕಾನಂದವಿೋವುದು ಭವಜನಿತ ದುುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು 

ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳು ಇಹಪ್ರಂಗಳಲಿ ಇತಿು  ಸಲ್ಹುವುದು 

ಭುವನ ಪಾವನವೆನಿಪ್ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ 

ಪ್ರಮ ಉತಸ ವದಿ ಕ್ರವಿಗೊಟ್ಟು  ಆಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು ದಿನದಿನದಿ||1|| 

 

ಮಳೆಯ ನಿೋರು ಓಣಿಯೊಳು ಪ್ರಿಯಲು, ಬ್ಳಸರು ಊರಳಗೆ ಇದದ  ಜನರು 

ಆ ಜಲ್ವು ಹೆದೊದ ರೆಗೂಡೆ ಮಜಜ ನಪಾನ ಗೈದಪ್ರು 

ಕಲುಷ ವಚನಗಳ ಆದಡೆಯು, ಬಾಿಂಬೊಳೆಯ ಪೆತಿನ ಪಾದ ಮಹಿಮ 

ಆ ಜಲ್ದಿ ಪೊಕಕ ದರಿಿಂದ ಮಾಣದ ಪ್ರೆ ಮಹಿೋಸುರರು||2|| 

 

ಶೃತಿತತಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಸಿುತಿಗಳಿಗೆ ಗೊೋಚರಿಸದ 

ಅಪ್ರ ತಿಹತ ಮಹೈಶ್ಾ ಯಾಣದಿ ಅಖಿಲ್ ಸದುು ಣ ಗಣಾಿಂಭೋಧಿ 

ಪ್ರ ತಿದಿವಸ ತನನ ಿಂಘ್ರರ  ಸೇವ್ಯರತ ಮಹಾತಾ ರು ಮಾಡುತಿಹ 

ಸಂಸಿುತಿಗೆವಶ್ನ್ಮಗುವೆನು ಇವನ ಕಾರುಣಾ ಕೆ ಏನೆಿಂಬೆ||3|| 

 

ಮನವಚನಕೆ ಅತಿದೂರ ನೆನೆವರನು ಅನುಸರಿಸ್ಥ ತಿರುಗುವನು ಜ್ಞಹನ ವಿ ಜನಕ 

ಜನರಳಗಿದುದ  ಜನಿಸುವ ಜಗದುದರ ತಾನು 

ಘನಮಹಿಮ ಗಾಿಂಗೇಯನುತ ಗಾಯನವ ಕೇಳುತ 

ಗಗನಚರ ವ್ಯಹನ ದಿವೌಕಸರಡನೆ ಚರಿಸುವ ಮನೆಮನೆಗಳಲಿಿ ||4|| 

 

ಮಲ್ಗಿ ಪ್ರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ 

ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ನಿಮಗೆಿಂಬ್ 

ಸುಲ್ಭನೋ ಹರಿ ತನನ ವರನು ಅರಘಳಿಗೆ ಬಟ್ು ಗಲ್ನು 

ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲ್ರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬ್ಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ||5|| 

 

ಮನದೊಳಗೆ ತಾನಿದುದ  ಮನವೆಿಂದು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ನು 

ಮನದ ವೃತಿಿಗಳ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಭೋಗಂಗಳಿೋವನು ತಿರ ವಿಧ ಚೇತನಕೆ 

ಮನವಿತಿರೆ ತನನ ನಿೋವನು ತನುವ ದಂಡಸ್ಥ ದಿನದಿನದಿ ಸ್ಥಧನವ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ 

ಇತಿಪ್ನು ಸಾ ಗಾಣದಿ ಭೋಗಗಳ||6|| 

 

ಪ್ರಮ ಸತುಪ ರುಷಾರ್ಣರೂಪ್ವನು ಹರಿಯು ಲೋಕಕೆ ಎಿಂದು 

ಪ್ರಮಾದರದಿ ಸದುಪಾಸನೆಯ ಗೈವರಿಗೆ ಇತಿಪ್ನು ತನನ  

ಮರೆದು ಧಮಾಣರ್ಣಗಳ ಕಾಮಸುವರಿಗೆ ನಗುತ ಅತಿಶ್ೋಘರ ದಿಿಂದಲಿ 

ಸುರಪ್ತನಯ ಸುಯೊೋಧನರಿಗೆ ಇತಿಿಂತೆ ಕಡುತಿಪ್ಪ  ||7|| 

 

ಜಗವನೆಲಿ್ವ ನಿಮಣಸುವ ನ್ಮಲಾ ಗನಳಗೆ ತಾನಿದುದ  ಸಲ್ಹುವ 

ಗಗನಕೇಶ್ನಳಿದುದ  ಸಂಹರಿಸುವನು ಲೋಕಗಳ 

ಸಾ ಗತಭೇದ ವಿವಜಿಣತನು ಸವಣಗ ಸದಾನಂದೈಕ ದೇಹನು 

ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ನ್ಮಮದಲಿ ಕರೆಸುವ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ||8|| 

 

ಒಬ್ಬ ನಲಿ ನಿಿಂದಾಡುವನು ಮತಿಬ್ಬ ನಲಿ ನೋಡುವನು 

ಬೇಡುವನು ಒಬ್ಬ ನಲಿ ನಿೋಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ 

ಅಬ್ಬ ರದ ಹೆದೆದ ೈವನು ಇವ ಮತಿಬ್ಬ ರನ ಲೆಕ್ರಕ ಸನು 

ಲೋಕದೊಳು ಒಬ್ಬ ನೇ ತಾ ಬಾಧಾ  ಬಾಧಕನ್ಮಹ ನಿಭಿೋಣತ||9|| 
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ಶ್ರಣಜನ ಮಂದಾರ ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಕರುಣಿ ಕಮಲಾಕಾಿಂತ ಕಾಮದ 

ಪ್ರಮ ಪಾವನತರ ಸುಮಂಗಳ ಚರಿತ ಪಾರ್ಣಸಖ 

ನಿರುಪ್ಮಾನಂದಾತಾ  ನಿಗಣತ ದುರಿತ ದೇವವರೇಣಾ ನೆಿಂದು 

ಆದರದಿ ಕರೆಯಲು ಬಂದೊದಗುವನು ತನನ ವರ ಬ್ಳಿಗೆ||10|| 

 

ಜನನಿಯನು ಕಾಣದಿಹ ಬಾಲ್ಕ ನೆನೆನೆನದು ಹಲುಬುತಿರೆ 

ಕತಿಲೆ ಮನೆಯೊಳು ಅಡಗಿದುದ  ಅವನ ನೋಡುತ ನಗುತ ಹರುಷದಲಿ 

ತನಯನಂ ಬಗಿದಪ್ತಪ  ರಂಬಸ್ಥ ಕನಲಿಕೆಯ ಕಳೆವಂತೆ 

ಮಧುಸೂದನನು ತನನ ವರು ಇದೆದ ಡೆಗೆ ಬಂದೊದಗಿ ಸಲ್ಹುವನು||11|| 

 

ಇಟಿು ಕಲಿ್ನು ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಕಟ್ು  ಭಕುತಗೆ ಮೆಚಿಚ  ತಣು ನೆ ಕಟ್ಟ್ 

ಬ್ಡಬಾರ ಹಾ ಣನ ಒಪ್ತಪ ಡಯವಲಿಗೆ ಅಖಿಳಾರ್ಣ 

ಕೆಟ್ು  ಮಾತುಗಳೆಿಂದ ಚೈದಾ ನ ಪೊಟ್ಟು ಯೊಳಗಿಿಂಬಟ್ು  

ಬಾಣದಲಿಟ್ು  ಭಿೋಷಾ ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸ್ಥದನೆ ಕರುಣಾಳು||12|| 

 

ಧನವ ಸಂರಕ್ರಾ ಸುವ ಫಣಿ ತಾನುಣದೆ ಮತಿಬ್ಬ ರಿಗೆ ಕಡದೆ 

ಅನುದಿನದಿ ನೋಡುತ ಸುಖಿಸುವಂದದಿ 

ಲ್ಕುಮವಲಿ್ಭನು ಪ್ರ ಣತರನು ಕಾಯದ ಹನು ನಿಷಾಕ ಮನದಿ 

ನಿತಾಾ ನಂದಮಯ ದುಜಣನರ ಸೇವೆಯನು ಒಲಿ್ನು ಅಪ್ರ ತಿಮಲಿ್  ಜಗಕೆಲಿ್ ||13|| 

 

ಬಾಲ್ಕನ ಕಲ್ಭಾಷೆ ಜನನಿ ಕೇಳಿ ಸುಖಪ್ಡುವಂತೆ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಲೋಲ್ ಭಕಿರು ಮಾಡುತಿಹ ಸಂಸಿುತಿಗೆ ಹಿಗುು ವನು 

ತಾಳ ತನನ ವರಲಿಿ  ಮಾಡಾ  ಅವಹೇಳನವ 

ಹೆದೆದ ೈವ ವಿದುರನ ಆಲ್ಯದಿ ಪಾಲುಿಂಡು ಕುರುಪ್ನ ಮಾನವನೆ ಕಿಂಡ||14|| 

 

ಸಾ ರಿಸುವವರ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ತಾಸಾ ರಿಸ ಸಕಲ್ ಇಷು  ಪ್ರ ದಾಯಕ 

ಮರಳಿ ತನಗೆ ಅಪ್ತಣಸಲು ಕಟ್ಟು ದ ಅನಂತಮಡ ಮಾಡ ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಲಿಿಂದ ಉಣಿಸ್ಥ 

ಸುಖ ಸ್ಥಗರದಿ ಲೋಲಾಡಸುವ ಮಂಗಳಚರಿತ 

ಚಿನಾ ಯಗಾತರ  ಲೋಕಪ್ವಿತರ  ಸುಚರಿತರ ||15|| 

 

ಏನು ಕರುಣನಿಧಿಯೊೋ ಹರಿ ಮತಿೆೋನು ಭಕಿಾಧಿೋನನೋ 

ಇನೆನ ೋನು ಈತನ ಲಿೋಲೆ ಇಚಾಚ ಮಾತರ ದಲಿ ಜಗವ ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ 

ನಿವ್ಯಣಣ ಮದಲಾದ ಅಖಿಲ್ ಲೋಕಸ್ಥಾ ನದಲಿ 

ಮತಿೆ  ಅವರನು ಇಟ್ಟು  ಆನಂದ ಬ್ಡಸುವನು||16|| 

 

ಜನಪ್ ಮೆಚಿಚ ದರೆ ಈವ ಧನವ್ಯಹನ ವಿಭೂಷಣ ವಸನಭೂಮ 

ತನುಮನಗಳ ಇತಿು  ಆದರಿಪ್ರು ಉಿಂಟೇನೋ ಲೋಕದೊಳು 

ಅನವರತ ನೆನೆವವರ ಅನಂತಾಸನವೆ ಮದಲಾದ ಆಲ್ಯದೊಳಿಟ್ಟು  

ಅಣುಗನಂದದಲಿ ಅವರ ವಶ್ನ್ಮಗುವ ಮಹಾಮಹಿಮ||17|| 

 

ಭುವನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪುಣಾ ಶ್ರ ವಣಕ್ರೋತಣನ ಪಾಪ್ನ್ಮಶ್ನ 

ಕವಿಭಿರಿೋಡತ ಕೈರವದಳಶ್ವಾ ಮ ನಿಸ್ಥಸ ೋಮ 

ಯುವತಿವೇಷದಿ ಹಿಿಂದೆ ಗೌರಿೋಧವನ ಮೋಹಿನಿ ಕೆಡಸ್ಥ ಉಳಿಸ್ಥದ 

ಇವನ ಮಾಯವ ಗೆಲುವನ್ಮವನು ಈ ಜಗತರ ಯದಿ||18|| 

 

ಪಾಪ್ಕಮಣವ ಸಹಿಸುವಡೆ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಪ್ತಿಗೆ ಸಮರಾದ ದಿವಿಜರನು 

ಈ ಪ್ಯೊೋಜಭವ್ಯಿಂಡದೊಳಗೆ ಆವಲಿಿ  ನ್ಮ ಕಾಣೆ 

ಗೊಪ್ಗುರುವಿನ ಮಡದಿಭೃಗುನಗಚಾಪ್ ಮದಲಾದವರು ಮಾಡದ  
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ಮಹಾಪ್ರಾಧಗಳ ಎಣಿಸ್ಥದನೆ ಕರುಣಾ ಸಮುದರ  ಹರಿ||19|| 

 

ಅಿಂಗುಟಾಗರ ದಿ ಜನಿಸ್ಥದ ಅಮರತರಂಗಿಣಿಯು ಲೋಕತರ ಯಗಳ ಅಘಹಿಿಂಗಿಸುವಳು 

ಅವ್ಯಾ ಕೃತಾಶ್ವಿಂತ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥದ ಇಿಂಗಡಲ್ ಮಗಳ ಒಡೆಯನ 

ಅಿಂಗೊೋಪಾಿಂಗಗಳಲಿ ಇಪ್ಪ  

ಅಮಲಾನಂತ ಸುಮಂಗಳಪ್ರ ದ ನ್ಮಮ ಪಾವನಮಾಳಪ ದೇನರಿದು||20|| 

 
 

ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪ ತರು ಚಿಿಂತಾಮಣಿಗಳು 

ಅಮರೇಿಂದರ  ಲೋಕದಿ ಕಾಮತಾರ್ಣಗಳು ಈವವಲಿ್ದೆ ಸೇವೆ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ 

ಶ್ರ ೋಮುಕುಿಂದನ ಪ್ರಮ ಮಂಗಳನ್ಮಮ ನರಕಸಾ ರನು ಸಲ್ಹಿತು 

ಪಾಮರರ ಪಂಡತರೆನಿಸ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಣ ಕಡುತಿಹುದು||21|| 

 

ಮನದೊಳಗೆ ಸುಿಂದರ ಪ್ದಾರ್ಣವ ನೆನೆದು ಕಡೆ ಕೈಕಿಂಡು 

ಬ್ಲು ನೂತನ ಸುಶೋಭಿತ ಗಂಧ ಸುರಸ್ೋಪೇತ ಫಲ್ರಾಶ್ 

ದುಾ ನದಿ ನಿವಹಗಳಂತೆ ಕಟ್ಟು  ಅವರನು ಸದಾ ಸಂತೈಸುವನು 

ಸದುು ಣವ ಕದದ ವರ ಅಘವ ಕದಿವನು ಅನಘನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ||22|| 

 

ಚೇತನ್ಮ ಚೇತನ ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ನೂತನ ಪ್ದಾರ್ಣಗಳಳಗೆ ಬ್ಲುನೂತನ 

ಅತಿಸುಿಂದರಕೆ ಸುಿಂದರ ರಸಕೆ ರಸರೂಪ್ 

ಜ್ಞತರೂಪೊೋದರ ಭವ ಆದಾ ರಳು ಆತತ ಪ್ರ ತಿಮ ಪ್ರ ಭಾವ 

ಧರಾತಳದೊಳು ಎಮಾ ಡನೆ ಆಡುತಲಿಪ್ಪ  ನಮಾ ಪ್ಪ ||23|| 

 

ತಂದೆ ತಾಯುಳು ತಮಾ  ಶ್ಶ್ರವಿಗೆ ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಥ 

ನಿಜ ಮಂದಿರದಿ ಬೇಡದುದನು ಇತಿು  ಆದರಿಸುವಂದದಲಿ 

ಹಿಿಂದೆ ಮುಿಂದೆ ಎಡಬ್ಲ್ದಿ ಒಳಹೊರಗೆ ಇಿಂದಿರೇಶ್ನು ತನನ ವರನು 

ಎಿಂದೆಿಂದು ಸಲ್ಹುವನು ಆಗಸದೊಳ್ ಎತಿ  ನೋಡದರು||24|| 

 

ಒಡಲ್ ನೆಳಲಂದದಲಿ ಹರಿ ನಮಾ ಡನೆ ತಿರುಗುವನು 

ಒಿಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಡದೆ ಬೆಿಂಬ್ಲ್ವ್ಯಗಿ ಭಕಿಾದಿೋನನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ತಡೆವ ದುರಿತೌಘಗಳ ಕಾಮದ ಕಡುವ ಸಕಲೇಷು ಗಳ 

ಸಂತತ ನಡೆವ ನಮಾ ಿಂದದಲಿ ನವಿಸು ವಿಶೇಷ ಸನಾ ಹಿಮ||25|| 

 

ಬಟ್ು ವರ ಭವಪಾಶ್ದಿಿಂದಲಿ ಕಟ್ಟು ವನು ಬ್ಹುಕಠಿಣನಿವ 

ಶ್ಷೆು ೋಷು ನೆಿಂದರಿದು ಅನವರತ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಪಾಶ್ದಲಿ ಕಟ್ಟು ವರ 

ಭವಕಟ್ಟು  ಬಡಸುವ ಸ್ಥಟಿು ನವನು ಇವನಲಿ್  

ಕಾಮದ ಕಟ್ಟು ಕಾವನು ಸಕಲ್ ಸೌಖಾ ವನು ಇಹಪ್ರಂಗಗಳಲಿ ||26|| 

 

ಕಣಿು ಗೆ ಎವೆಯಂದದಲಿ ಕೈ ಮೈ ತಿಣಿು ಗೊದಗುವ ತೆರದಿ 

ಪ್ಲ್ು ಳು ಪ್ಣುು  ಫಲ್ಗಳನಗಿದು ಜಿಹೆಾ ಗೆ ರಸವನಿೋವಂತೆ 

ಪುಣಾ  ಫಲ್ವ ಈವಂದದಲಿ ನುಡವೆಣಿು  ನ್ಮಣಾಾ oಡದೊಳು 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಣನ ಅಣು ನು ಒದಗುವ ಭಕಿರ ಅವಸರಕೆ ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ||27|| 

 

ಕಟ್ು ದನು ಕೈಕಿಂಬ್ ಅರೆಕ್ಷಣಬಟ್ು ಗಲ್ ತನನ ವರ 

ದುರಿತಗಳ ಅಟ್ಟು ವನು ದೂರದಲಿ ದುರಿತಾರಣಾ  ಪಾವಕನು 

ಬೆಟ್ು  ಬೆನಿನ ಲಿ ಹೊರಿಸ್ಥದವರಳು ಸ್ಥಟ್ಟು  ಮಾಡದನೇನೋ ಹರಿ 

ಕಂಗೆಟ್ು  ಸುರರಿಗೆ ಸುಧೆಯನು ಉಣಿಸ್ಥದ ಮುರಿದನಹಿತರನ್ಮ||28|| 

 

ಖೇದ ಮೋದ ಜಯಾಪಾಜಯ ಮದಲಾದ ದೊೋಷಗಳಿಲಿ್  ಚಿನಾ ಯ ಸ್ಥದರದಿ 

ತನನ ಿಂಘ್ರರ ಕಮಲ್ವ ನಂಬ ಸಿುತಿಸುವರ ಕಾದುಕಿಂಡಹ 
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ಪ್ರಮಕರುಣ ಮಹೊೋದಧಿಯು ತನನ ವರು ಮಾಡದ  

ಮಹಾಪ್ರಾಧಗಳ ನೋಡದಲೆ ಸಲ್ಹುವ ಸವಣಕಾಮದನು||29|| 

 

ಮೋನಕೂಮಣ ವರಾಹ ನರಪಂಚಾನನ ಅತುಳ ಶೌಯಣ 

ವ್ಯಮನ ರೇಣುಕಾತಾ ಜ ರಾವಣಾದಿನಿಶ್ವಚರಧಾ ಿಂಸ್ಥ 

ಧೇನುಕಾಸುರಮರ್ನ ತಿರ ಪುರವ ಹಾನಿಗೈನಿಸ್ಥದ ನಿಪುಣ 

ಕಲಿಮುಖ ದಾನವರ ಸಂಹರಿಸ್ಥ ಧಮಣದಿ ಕಾಯದ  ಸುಜನರನ್ಮ||30|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಮನೋರಮ ಶ್ಮಲ್ ವಜಿಣತ ಕಾಮತಪ್ರ ದ 

ಕೈರವದಳ ಶ್ವಾ ಮ ಶ್ಬ್ಲ್ ಶ್ರಣಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಶ್ಕಣರಾಕ್ಷ ಸಖ 

ಸ್ಥಮಸನುನ ತ ಸಕಲ್ ಗುಣಗಣಧಾಮ 

ಶ್ರ ೋ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನು ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಅವತರಿಸ್ಥ ಸಲ್ಹಿದ ಸಕಲ್ ಸುಜನರನ್ಮ||31|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಕರುಣಾ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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3. ವ್ಯಾ ಪಿ್ತ  ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಪುರುಷರೂಪ್ತರ ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತಿಮ 

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಪೂಜಿತ ಪಾದ ಪೂಣಾಣನಂದ ಜ್ಞಞ ನಮಯ 

ಪುರುಷಸೂಕಿ  ಸುಮೇಯ ತತಿತ್ ಪುರುಷ ಹೃತುಪ ಷಕ ರ ನಿಲ್ಯ 

ಮಹಾಪುರುಷ ಅಜ್ಞಿಂಡ ಅಿಂತರದಿ ಬ್ಹಿರದಿ ವ್ಯಾ ಪಿ್  ನಿಲಿಣಪಿ್ ||1|| 

 

ಸಿ್ಥ ರೋ ನಪುಿಂಸಕ ಪುರುಷ ಭೂ ಸಲಿಲ್ ಅನಲ್ ಗಗನ ಮನ ಶ್ಶ್ 

ಭಾನು ಕಾಲ್ ಗುಣ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಒಿಂದು ತಾನಲಿ್  

ಏನು ಇವನ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಕಡೆಗಾಣರು ಅಜಭವ ಶ್ಕರ  ಮುಖರು 

ನಿಧಾನಿಸಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಅಳವಡುವುದೇ ವಿಚಾರಿಸಲು||2|| 

 

ಗಂಧ ರಸರೂಪ್ ಸಪ ಶ್ಣ ಶ್ಬ್ದ  ಒಿಂದು ತಾನಲಿ್  

ಅದರದರ ಪೆಸರಿಿಂದ ಕರೆಸುತ ಜಿೋವರಿಗೆ ತಪ್ಣಕನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಪೊಿಂದಿಕಿಂಡಹ ಪ್ರಮ ಕರುಣಾಸ್ಥಿಂಧು ಶ್ವಶ್ಾ ತ 

ಮನವೆ ಮದಲಾದ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳಗೆ ಇದುದ  ಭೋಗಿಸುತಿಹನು ವಿಷಯಗಳ||3|| 

 

ಶ್ರ ವಣ ನಯನ ಘ್ರರ ಣ ತಾ ಗರ ಸನ ಇವುಗಳಳು 

ವ್ಯಕಾಪ ಣಿ ಪಾದಾದಿ ಅವಯವಗಳಳು ತದುು ಣಗಳಳು ತತಪ ತಿಗಳಳಗೆ 

ಪ್ರ ವಿತತನು ತಾನ್ಮಗಿ ಕೃತಿಪ್ತಿ ವಿವಿಧ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ 

ಭವಕೆ ಕಾರಣನ್ಮಗಿ ತಿರುಗಿಸುತಿಹನು ತಿಳಿಸದಲೆ||4|| 

 

ಗುಣಿಗುಣಗಳಳಗೆ ಇದುದ  ಗುಣಿಗುಣನು ಎನಿಸುವನು ಗುಣಬ್ದಧ ನ್ಮಗದೆ 

ಗುಣಜ ಪುಣಾಾ ಪುಣಾ  ಫಲ್ ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿಚೇತನಕೆ ಉಣಿಸುತ ಅವರಳಗಿದುದ  

ವೃಜಿನ ಅದಣನ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹವನು 

ಕನೆಗೆ ಸಚರಾಚಾರ ಜಗದುಭ ಕುವೆನಿಪ್ನು ಅವಾ ಯನು||5|| 

 

ವಿದೆಾ  ತಾನೆನೆಸ್ಥಕಿಂಬ್ ಅನಿರುದಧ ದೇವನು 

ಸವಣಜಿೋವರ ಬುದಿಧ ಯಲಿ ತಾನಿದುದ  ಕೃತಿಪ್ತಿ ಬುದಿಧ ಯನಿಸುವನು 

ಸ್ಥದಿಧ ಯನಿಸುವ ಸಂಕರುಷನ ಪ್ರ ಸ್ಥದಧ ನ್ಮಮಕ ವ್ಯಸುದೇವ 

ಅನವದಾ  ರೂಪ್ ಚತುಷು ಯಗಳ ಅರಿತವನೆ ಪಂಡತನು||6|| 

 

ತನುಚತುಷು ಯಗಳಳು ನ್ಮರಾಯಣನು ಹೃತಕ ಮಲಾಖಾ  ಸ್ಥಿಂಹಾಸನದೊಳು 

ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ರೂಪ್ಗಳಿಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ 

ತನಗೆ ತಾನೇ ಸೇವಾ  ಸೇವಕನೆನೆಸ್ಥ ಸೇವ್ಯಸಕಿ  ಸುರರಳಗೆ 

ಅನವರತ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  ಸೇವೆಯ ಕಿಂಬ್ನವರಂತೆ||7|| 

 

ಜ್ಞಗರ ಸಾ ಪ್ನ ಿಂಗಳಳು ವರಭೋಗಿೋಶ್ಯನನು ಬ್ಹು ಪ್ರ ಕಾರ ವಿಭಾಗಗೈಸ್ಥ 

ನಿರಂಶ್ಜಿೋವರ ಚಿತಶ ರಿೋರವನು ಭೋಗವಿತಿು  

ಸುಷ್ಣಪಿ್ತಕಾಲ್ದಿ ಸ್ಥಗರವ ನದಿ ಕೂಡುವಂತೆ 

ವಿಯೊೋಗರಹಿತನು ಅಿಂಶ್ಗಳನು ಏಕತರ ವೈದಿಸುವ||8|| 

 

ಭಾಯಣರಿಿಂದೊಡಗೂಡ ಕಾರಣಕಾಯಣ ವಸಿುಗಳಲಿಿ  

ಪೆರ ರಕಪೆರ ೋಯಣ ರೂಪ್ಗಳಿಿಂದ ಪ್ಟ್ತಂತುಗಳವೊಳಿದುದ  

ಸೂಯಣ ಕ್ರರಣಗಳಂತೆ ತನನ ಯ ವಿೋಯಣದಿಿಂದಲಿ ಕಡುತ ಕಳುತಿಹ 
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ಅನ್ಮಯಣರಿಗೆ ಈತನ ವಿಹಾರವು ಗೊೋಚರಿಪುದೇನೋ||9|| 

 

ಜನಕ ತನನ  ಆತಾ ಜಗೆ ವರ ಭೂಷಣದುಕೂಲ್ವ ತಡಸ್ಥ 

ತಾ ವಂದನೆಯ ಕೈಕಳುತ ಹರಸುತ ಹರುಷಬ್ಡುವಂತೆ 

ವನರುಹೇಕ್ಷಣ ಪೂಜಾ  ಪೂಜಕನು ಎನಿಸ್ಥ ಪೂಜ್ಞಸ್ಥಧನ 

ಪ್ದಾರ್ಣವನು ತನಗೆ ತಾನ್ಮಗಿ ಫಲ್ಗಳನಿೋವ ಭಜಕರಿಗೆ||10|| 

 

ತಂದೆ ಬ್ಹು ಸಂಭರ ಮದಿ ತನನ ಯ ಬಂಧು ಬ್ಳಗವ ನೆರಹಿ 

ಮದುವೆಯ ನಂದನಗೆ ತಾ ಮಾಡ ಮನೆಯೊಳಗಿಡುವ ತೆರದಂತೆ 

ಇಿಂದಿರಾಧವ ತನನ  ಇಚಚ ಯಲಿಿಂದ ಗುಣಗಳ ಚೇತನಕೆ ಸಂಬಂಧಗೈಸ್ಥ 

ಸುಖಾಸುಖಾತಾ ಕ ಸಂಸೃತಿಯೊಳು ಇಡುವ||11|| 

 

ತೃಣ ಕೃತ ಆಲ್ಯದೊಳಗೆ ಪೊೋಗೆ ಸಂದಣಿಸ್ಥ ಪ್ರ ತಿ ಛಿದರ ದಲಿ ಪೊರಮಟ್ಟು  

ಅನಳ ನಿರವನು ತೋರಿ ತೋರದಲಿಪ್ಪ  ತೆರದಂತೆ 

ವನಜ್ಞಿಂಡದೊಳು ಅಖಿಳ ಜಿೋವರ ತನುವಿನ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಇದುದ  

ಕಾಣಿಸದೆ ಅನಿಮಶೇಷನು ಸಕಲ್ ಕಮಣವ ಮಾಳಪ ನು ಅವರಂತೆ||12|| 

 

ಪಾದಪ್ಗಳ ಅಡಗೆ ಎರೆಯ ಸಲಿಲ್ವು ತೋದು ಕಂಬಗಳು ಉಬಬ  

ಪುಷಪ  ಸ್ಥಾ ದು ಫಲ್ವ ಈವಂದದಲಿ ಸವೇಣಶ್ಾ ರನು 

ಜನರ ಆರಾಧನೆಯ ಕೈಕಿಂಡು ಬ್ರ ಹಾ  ಭವ್ಯದಿಗಳ ನ್ಮಮದಲಿ ಫಲ್ವಿತಿು  

ಆದರಿಸುವನು ತನನ  ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಗೊಡ ಜನಕೆ||13|| 

 

ಶೃತಿತತಿಗಳಿಗೆ ಗೊೋಚರಿಸದ ಅಪ್ರ ತಿಮ ಅಜ್ಞನಂದಾತಾ ನು ಅಚುಾ ತ ವಿತತ 

ವಿಶ್ವಾ ಧಾರ ವಿದಾಾ ಧಿೋಶ್ ವಿಧಿ ಜನಕ 

ಪ್ರ ತಿದಿವಸ ಚೇತನರಳಗೆ ಪಾರ ಕೃತ ಪುರುಷನಂದದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ 

ನಿಯಮಾ  ನಿಯಾಮಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ಸಂತೈಪ್||14|| 

 

ಮನ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಇರಿಸ್ಥ ವಿಷಯವ ಮನದೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಥ 

ಬ್ಲು ನೂತನವು ಸುಸಮೋಚಿೋನವಿದು ಉಪಾದೇಯವೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಕನಸ್ಥಲಾದರು ತನನ  ಪಾದದ ನೆನೆವನು ಈಯದೆ 

ಸವಣರಳಗಿದುದ  ಅನುಭವಿಸುವನು ಸೂಾ ಲ್ ವಿಷಯವ ವಿಶ್ಾ ನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ||15|| 

 

ತೋದಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ಮನ ಮದಲಾದ ಕರಣದೊಳು ಇದುದ  ವಿಷಯವ ನೈದುವನು 

ನಿಜಪೂಣಣ ಸುಖಮಯ ಗಾರ ಹಾ  ಗಾರ ಹಕನು 

ವೇದ ವೇದಾ ನು ತಿಳಿಯದವನೋಪಾದಿ ಭುಿಂಜಿಸುತ 

ಎಲಿ್ರಳಗೆ ಆಹಿಾದ ಪ್ಡುವನು ಭಕಿವತಸ ಲ್ ಭಾಗಾ ಸಂಪ್ನನ ||16|| 

 

ನಿತಾ ನಿಗಮಾತಿೋತ ನಿಗುಣಣ ಭೃತಾ ವತಸ ಲ್ ಭಯವಿನ್ಮಶ್ನ 

ಸತಾ ಕಾಮ ಶ್ರಣಾ  ಶ್ವಾ ಮಲ್ ಕೋಮಲಾಿಂಗ ಸುಖಿ 

ಮತಿನಂದದಿ ಮತಾ ಣರ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಎತಿ  ನೋಡಲು ಸುತಿುತ ಇಪ್ಪ ನು 

ಅತಾ ಧಿಕ ಸಂತೃಪಿ್  ತಿರ ಜಗದಾಾ ಾ ಪಿ್  ಪ್ರಮಾಪಿ್ ||17|| 

 

ಪ್ವಿ ಹರಿನಾ ಣಿ ವಿದುರ ಮದ ಸಚಛ ವಿಗಳ ಅಿಂದದಿ 

ರಾಜಿಸುತ ಮಾಧವ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ದಾನವರಳು ಇದುದ  

ತಿರ ವಿಧ ಗುಣ ಕಮಣ ಸಾ ಭಾವವ ಪ್ವನಮುಖ ದೇವ್ಯಿಂತರಾತಾ ಕ 

ದಿವಸ ದಿವಸದಿ ವಾ ಕಿಮಾಡುತಲಿ ಅವರಳಿದುದ  ಉಣಿಪ್||18|| 

 

ಅಣು ಮಹತಿಿನಳು ಇಪ್ಪ  ಘನ ಪ್ರಮಣುವಿನಳು ಅಡಗಿಸುವ 

ಸೂಕ್ಷಾ ವ ಮುಣುಗಿಸುವ ತೇಲಿಸುವ ಸೂಾ ಲ್ಗಳ ಅವನ ಮಾಯವಿದು 
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ದನುಜ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲಿ್ರು ಇವನಳು ಮುನಿದು ಮಾಡುವುದೇನು 

ಉಲೂಖಲ್ ಒನಕೆಗಳು ಧಾನಾ ಗಳ ಹಣಿವಂದದಲಿ ಸಂಹರಿಪ್||19|| 

 

ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವರು ಎಿಂದು ಈ ವಿಧದಲಿ ಆವ್ಯಗಲಿ ಇಪ್ಪ ರು 

ಮೂವರಳಗೆ ಇವಗೆ ಇಲಿ್  ಸೆನ ೋಹ ಉದಾಸ್ಥೋನ ದೆಾ ೋಷ 

ಜಿೋವರ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸ್ಥರದಲಿ ಈವ ಸುಖ ಸಂಸ್ಥರ ದುುಃಖವ 

ತಾ ಉಣದಲೆ ಅವರವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ನಿಗಣತಾಶ್ನನು||20|| 

 

ಎಲಿಿ  ಕೇಳಿದರೆ ಎಲಿಿ  ನೋಡದರೆ ಎಲಿಿ  ಬೇಡದರೆ ಎಲಿಿ  ನಿೋಡದರೆ 

ಎಲಿಿ  ಓಡದರೆ ಎಲಿಿ  ಆಡದರೆ ಅಲಿೆೋ ಇರುತಿಹನು 

ಬ್ಲಿಿದರಿಗೆ ಅತಿ ಬ್ಲಿಿದನು ಸರಿಯಲಿ್  ಇವಗೆ ಅಲಿಿ  ನೋಡಲು 

ಖುಲಿ್ಮಾನವರಲಿ್ನು ಅಪ್ರ ತಿಮಲಿ್  ಜಗಕೆಲಿ್ ||21|| 

 

ತಪಿ್  ಲೋಹವು ನೋಳಪ  ಜನರಿಗೆ ಸಪಿ್  ಜಿಹಾ ವ ತೆರದಿ ತೋಪ್ಣದು 

ಲುಪಿ್  ಪಾವಕ ಲೋಹ ಕಾಿಂಬುದು ಪೂವಣದೊೋಪಾದಿ 

ಸಪಿ್ವ್ಯಹನ ನಿಖಿಳ ಜನರಳು ವ್ಯಾ ಪಿ್ನು ಆದುದರಿಿಂದ 

ಸವಣರೂ ಆಪಿ್ರು ಆಗಿಹರು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ ಕೈಕಿಂಡು||22|| 

 

ವ್ಯರಿದನು ಮಳೆಗರೆಯ ಬೆಳೆದಿಹ ಭೂರುಹಂಗಳು ಚಿತರ  ಫಲ್ರಸ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪ ಿಂತೆ ಬ್ಹುವಿಧ ಜಿೋವರಳಗೆ ಇದುದ  ಮಾರಮಣನು 

ಅವರವರ ಯೊೋಗಾ ತೆ ಮೋರದಲೆ ಗುಣಕಮಣಗಳ ಅನುಸ್ಥರ ನಡೆಸುವ 

ದೇವನಿಗೆ ವೈಷಮಾ ವೆಲಿಿಹುದೊೋ||23|| 

 

ವ್ಯರಿಜ್ಞಪಿ್ನ ಕ್ರರಣ ಮಣಿಗಳ ಸೇರಿ ತತಿತ್ ವಣಣಗಳನು 

ವಿಕಾರಗೈಸದೆ ನೋಳಪ ರಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂದದಲಿ 

ಮಾರಮಣ ಲೋಕತರ ಯದೊಳು ಇಹ ಮೂರುವಿಧ ಜಿೋವರಳಗೆ 

ಇದುದ  ವಿಹಾರಮಾಡುವನು ಅವರ ಯೊೋಗಾ ತೆ ಕಮಣವ ಅನುಸರಿಸ್ಥ||24|| 

 

ಜಲ್ವನು ಅಪ್ಹರಿಸುವ ಘಳಿಗೆ ಬ್ಟ್ು ಲ್ನು ಉಳಿದು 

ಜಯಘಂಟ್ಟ ಕೈಪ್ತಡದು ಎಳೆದು ಹೊಡೆವಂದದಲಿ 

ಸಂತತ ಕತೃಣ ತಾನ್ಮಗಿ ಹಲ್ಧರಾನುಜ ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ದ ಫಲ್ಗಳನು 

ದೇವ್ಯಸುರರ ಗಣದೊಳು ವಿಭಾಗವ ಮಾಡ ಉಣಿಸುತ ಸ್ಥಕ್ರಾ ಯಾಗಿಪ್ಪ ||25|| 

 

ಪೊಿಂದಿಕಿಂಡಹ ಸವಣರಳು ಸಂಬಂಧವ್ಯಗದೆ 

ಸಕಲ್ಕಮಣವ ಅರಂದದಲಿ ತಾ ಮಾಡಮಾಡಪ್ ತತಫ ಲ್ಗಳುಣದೆ 

ಕುಿಂದದೆ ಅಣುಮಾಹತಿು  ಎನಿಪ್ ಘಟ್ಮಂದಿರದಿ ಸವಣತರ  ತುಿಂಬಹ 

ಬಾಿಂದಳದ ತೆರೆದಂತೆ ಇರುತಿಪ್ಪ ನು ರಮಾರಮಣ||26|| 

 

ಕಾದ ಕಬಬ ಣ ಹಿಡದು ಬ್ಡಯಲು ವೇದನೆಯು ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ವೆ 

ಆದುದೇನೈ ಅನಳಗಾ ವಾ ಥೆ ಏನು ಮಾಡದರು 

ಆದಿದೇವನು ಸವಣ ಜಿೋವರ ಕಾದುಕಿಂಡಹನು ಒಳಹೊರಗೆ 

ದುುಃಖಾದಿಗಳು ಸಂಬಂಧವ್ಯಗುವವೇನೋ ಚಿನಾ ಯಗೆ||27|| 

 

ಮಳಲ್ ಮನೆಗಳ ಮಾಡ ಮಕಕ ಳು ಕಾಲ್ದಲಾಡ ಮೋದದಿ ತುಳಿದು ಕೆಡಸುವ ತೆರದಿ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋರಮಣ ಲೋಕಗಳ ಹಲ್ವು ಬ್ಗೆಯಲಿ ನಿಮಣಸುವ 

ನಿಶ್ಚ ಲ್ನು ತಾನ್ಮಗಿದುದ  ಸಲ್ಹುವ 

ಎಲ್ರುಣಿಯವೊೋಳ್ ನುಿಂಗುವಗೆ ಎಲಿಿಹುದೊೋ ಸುಖ ದುುಃಖ||28|| 

 

ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಿಂದ ಜನರ ಪ್ರ ಮೋಷಗೈಸುವ ನಟ್ಪುರುಷನೋಳ್ 
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ದೊೋಷದೂರನು ಲೋಕದೊಳು ಬ್ಹುರೂಪ್ ಮಾತಿನಲಿ ತೋಷಿಸುವನು 

ಅವರವರ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುತ ಅನುದಿನ ಪೊೋಷಿಸುವ 

ಪೂತಾತಾ  ಪೂಣಣ ಆನಂದ ಜ್ಞಞ ನಮಯ||29|| 

 

ಅಧಮ ಮಾನವನು ಓವಣ ಮಂತೌರ ಷಧಗಳನು ತಾನರಿತು 

ಪಾವಕೋದಕಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ್ದಲಿಪ್ಪ ನು ಅದರಳಗೆ 

ಪ್ದುಮಜ ಅಿಂಡ ಉದರನು ಸವಣರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರೆ 

ಕಾಲ್ಗುಣಕಮಣದ ಕಲುಷ ಸಂಬಂಧವ್ಯಗುವುದೇ ನಿರಂಜನಗೆ||30|| 

 

ಒಿಂದು ಗುಣದೊಳು ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಒಿಂದು ರೂಪ್ದೊಳು ಇಹವು 

ಲೋಕಗಳ ಒಿಂದೇ ರೂಪ್ದಿ ಧರಿಸ್ಥ ತದು ತ ಪ್ದಾರ್ಣದ ಒಳ ಹೊರಗೆ 

ಬಾಿಂದಳದೊಳಿದುದ  ಬ್ಹು ಪೆಸರಿಿಂದ ಕರೆಸುತ 

ಪೂಣಣ ಜ್ಞನ ನ್ಮನಂದಮಯ ಪ್ರಿಪ್ರಿ ವಿಹಾರವ ಮಾಡ ಮಾಡಸುವ||31|| 

 

ಎಲಿ್ರಳು ತಾನಿಪ್ಪ  ತನನ ಳಗೆ ಎಲಿ್ರನು ಧರಿಸ್ಥಹನು 

ಅಪ್ರ ತಿಮಲಿ್  ಮನಾ ರ್ಜನಕ ಜಗದ ಆದಿ ಅಿಂತ ಮಧಾ ಗಳ ಬ್ಲಿ್  

ಬ್ಹುಗುಣ ಭರಿತ ದಾನವ ದಲಿ್ಣ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ 

ಸ್ಲಿು  ಲಾಲಿಸ್ಥ ಸಿಿಂಭದಿಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಕುತನಿಗೆ||32|| 

  

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ವ್ಯಾ ಪಿ್ತ  ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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4. ಭೀಜನ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ವನಜ್ಞಿಂಡದೊಳು ಉಳಳ  ಅಖಿಳ ಚೇತನರು ಭುಿಂಜಿಪ್ 

ಚತುರವಿಧ ಭೋಜನಪ್ದಾರ್ಣದಿ ಚತುರವಿಧ ರಸರೂಪ್ ತಾನ್ಮಗಿ 

ಮನಕೆ ಬಂದಂತೆ ಉಿಂಡು ಉಣಿಸ್ಥ ಸಂಹನನಕೆ ಉಪ್ಚಯ 

ಕರುಣಕೆ ಆನಂದ ಅನಿಮಷರಿಗೆ ಆತಾ  ಪ್ರ ದಶ್ಣನ ಸುಖವನಿೋವ ಹರಿ||1|| 

 

ನಿೋಡದಂದದಲೆ ಇಪ್ಪ  ಲಿಿಂಗಕೆ ಷೋಡಶ್ ಆತಾ ಕ ರಸ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡ 

ಷೋಡಶ್ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಚಯಗಳನೆ ಕಡುತ 

ಕರ ೋಡ ಎಪ್ಪ ತಿೆರಡು ಸ್ಥವಿರ ನ್ಮಡಗತ ದೇವತೆಗಳಳಗೆ ಇದಾದ ಡುತ ಆನಂದಾತಾ  

ಚರಿಸುವ ಲೋಕದೊಳು ತಾನು||2|| 

 

ವ್ಯರಿವ್ಯಚಾ ನು ವ್ಯರಿಯೊಳಗಿದುದ  ಆರು ರಸವೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಮೂವತಿಾರು ಸ್ಥವಿರ ಸಿ್ಥ ರೋ ಪುರುಷನ್ಮಡಯಲಿ ತದೂರ ಪ್ ಧಾರಕನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಸವಣ ಶ್ರಿೋರಗಳಲಿ ಅಹಶ್ಚ ರಾತಿರ  ವಿಹಾರ ಮಾಳಪ ನು 

ಬೃಹತಿಯಿಂಬ್ ಸುನ್ಮಮದಿಿಂ ಕರೆಸ್ಥ||3|| 

 

ಆರುರಸ ಸತಾಾ ದಿ ಭೇದದಿ ಆರು ಮೂರಾಗಿ ಇಹವು 

ಸ್ಥರಾಸ್ಥರನಿೋತ ಪ್ರ ಚುರ ಖಂಡಾಖಂಡ ಚಿತಪ ರಚುರ 

ಈರು ಅಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು  ಸ್ಥವಿರ ಮಾರಮಣನ ರಸ್ಥಖಾ ರೂಪ್ 

ಶ್ರಿೋರದೊಳು ಭೋಜಾ  ಸುಪ್ದಾರ್ಣದಿ ತಿಳಿದು ಭುಿಂಜಿಪುದು||4|| 

 

ಕ್ರಾ ೋರಗತ ರಸ ರೂಪ್ಗಳು ಮುನೂನ ರು ಮೇಲೆ ಐವತಿು  ನ್ಮಲುಕ  

ಚಾರು ಘೃತಗತ ರೂಪ್ಗಳು ಇಪ್ಪ ತಿರ ಒಿಂಭತಿು  

ಸ್ಥರ ಗುಡದೊಳಗೆ ಐದು ಸ್ಥವಿರ ನೂರಾವೊಿಂದು 

ಸುರೂಪ್ ದಿಾ ಸಹಸರ  ಆರೆರಡು ಶ್ತ ಪಂಚ ವಿಿಂಶ್ತಿ ರೂಪ್ ಫಲ್ಗಳಲಿ||5|| 

 

ವಿಶ್ದ ಸ್ಥಾ ರತಿೋಕ್ಷಣವು ನಿಹಣರ ರಸಗಳಳು 

ಮೂರೈದುಸ್ಥವಿರ ತಿರ ಶ್ತ ನವರೂಪ್ಗಳ ಚಿಿಂತಿಸ್ಥ ಭುಿಂಜಿಪುದು ವಿಷಯ 

ಶ್ಾ ಸನ ತತಿೆ ಾ ೋಶ್ರಳಗಿದುದ  ಈ ಪೆಸರಿನಿಿಂದಲಿ ಕರೆಸುವನು 

ಧೇನಿಸ್ಥದರಿೋ ಪ್ರಿ ಮನಕೆ ಪೊಳೆವನು ಬ್ಲಿ್  ವಿಬುಧರಿಗೆ||6|| 

 

ಕಪ್ತಲ್ ನರಹರಿ ಭಾಗಣವತರ ಯ ವಪುಷ ನೇತರ ದಿ ನ್ಮಸ್ಥಕಾಸಾ ದಿ 

ಶ್ಫರನ್ಮಮಕ ಜಿಹೆಾ ಯಲಿ ದಂತದಲಿ ಹಂಸ್ಥಖಾ  

ತಿರ ಪ್ದಿಪಾದಾ  ಹಯಾಸಾ  ವ್ಯಚಾ ದೊಳು ಅಪ್ರಿಮತ ಸುಖಪೂಣಣ ಸಂತತ ಕೃಪ್ಣರಳಗಿದುದ  

ಅವರವರ ರಸ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ಕಡುವ||7|| 

 

ನಿರುಪ್ಮಾನಂದಾತಾ  ಹರಿ ಸಂಕರುಷಣ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ರೂಪ್ದಿ ಇರುತಿಹನು ಭೋಕಿು ರಗಳಳಗೆ 

ತತಶ ಕಿ್ರದನುಯನಿಸ್ಥ ಕರೆಸುವನು 

ನ್ಮರಾಯಣ ಅನಿರುದಧ  ಎರಡುನ್ಮಮದಿ ಭೋಜಾ ವಸಿುಗನಿರುತ 

ತಪ್ಣಕನ್ಮಗಿ ತೃಪಿ್ತಯನಿೋವ ಚೇತನಕೆ||8|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನು ಒಳ ಹೊರಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವ ನಭಸಾ ನ್ಮಗಿ 

ರಮಾಸಮೇತ ವಿಹಾರ ಮಾಳಪ ನು ಪಂಚರೂಪ್ದಲಿ 
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ಆ ಸರೋರುಹ ಸಂಭವಭವವ್ಯಸವ್ಯದಿ ಅಮರಾದಿ ಚೇತನ ರಾಶ್ಯೊಳಗೆ 

ಇಹನು ಎಿಂದರಿತವನು ಅವನೇ ಕೋವಿದನು||9|| 

 
 

ವ್ಯಸುದೇವನು ಅನನ ದೊಳು ನ್ಮನ್ಮ ಸುಭಕ್ಷಾ ದಿ ಸಂಕರುಷಣ 

ಕೃತಿೋಶ್ ಪ್ರಮಾನನ ದೊಳು ಘೃತದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ  ಅನಿರುದಧ  

ಆ ಸುಪ್ಣಣ ಅಿಂಸಗನು ಸೂಪ್ದಿ ವ್ಯಸವ ಅನುಜ ಶ್ವಕದೊಳು 

ಮೂಲೇಶ್ ನ್ಮರಾಯಣನು ಸವಣತರ ದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥಹನು||10|| 

 

ಅಗಣಿತ ಆತಾ  ಸುಭೋಜನ ಪ್ದಾರ್ಣಗಳ ಒಳಗೆ 

ಅಖಂಡ ವ್ಯದ ಒಿಂದು ಅಗಳಿನಳು ಅನಂತ ಅಿಂಶ್ದಲಿ ಖಂಡನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಜಗದಿ ಜಿೋವರ ತೃಪಿ್ತ  ಪ್ಡಸುವ ಸಾ ಗತ ಭೇದ ವಿವಜಿಣತನ 

ಈಬ್ಣಗೆಯ ರೂಪ್ವನರಿತು ಭುಿಂಜಿಸ್ಥ ಅಪ್ತಣಸು ಅವನಡಗೆ||11|| 

  

ಈ ಪ್ರಿಯಲಿ ಅರಿತು ಉಿಂಬ್ ನರ ನಿತಾ  ಉಪ್ವ್ಯಸ್ಥ ನಿರಾಮಯನು ನಿಷಾಪ ಪ್ತ 

ನಿತಾ  ಮಹಾ ಸುಯಜಞ ಗಳು ಆಚರಿಸ್ಥದವನು 

ಪೊೋಪ್ದು ಇಪ್ಪ ದು ಬ್ಪುಪ ದು ಎಲ್ಲ್ ರಮಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧಿಷಾಾ ನವೆನುನ  

ಕೃಪಾಪ್ಯೊೋನಿಧಿ ಮಾತಲಾಲಿಸುವನು ಜನನಿಯಂತೆ||12|| 

  

ಆರೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ಇನೂನ ರ ಐವತಿಿಂದು ರೂಪ್ದಿ 

ಸ್ಥರಭೋಕಿ  ಅನಿರುದಧ  ದೇವನು ಅನನ ಮಯನೆನಿಪ್ 

ಮೂರೆರೆಡುವರೆ ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ಮೂರಧಿಕ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ರೂಪ್ದಿ 

ತೋರುತಿಹ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಜಗದೊಳು ಪಾರ ಣಮಯನ್ಮಗಿ||13|| 

  

ಎರಡು ಕೋಶ್ಗಳ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಸಂಕರುಷಣ ಇದು ಸುಲ್ಕ್ಷದ ಅರವತಿೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರದ 

ಏಳಧಿಕ ಶ್ತ ರೂಪ್ಗಳ ಧರಿಸ್ಥ ಕರೆಸ್ಥಕಿಂಬ್ ಮನೋಮಯ ಎಿಂದು 

ಅರವಿದೂರನು ಈರೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರದ ಮುನೂನ ರು 

ಅದ ಮೇಲೆ ನ್ಮಲ್ಕ ಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು ||14|| 

 

ರೂಪ್ದಿಿಂ ವಿಜ್ಞಞ ನಮಯನು ಎಿಂಬೋ ಪೆಸರಿನಿಿಂ ವ್ಯಸುದೇವನು 

ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥಹ ಮಹದಾದಿ ತತಿ ಾ ದಿ ತತಪ ತಿಗಳಳಗೆ 

ಈ ಪುರುಷ ನ್ಮಮಕನ ಶ್ರಭ ಸೆಾ ೋದಾಪ್ಳು ಎನಿಸ್ಥದ ರಮಾಿಂಬ್ 

ತಾ ಬ್ರ ಹಾಾ ಪ್ರೋಕ್ರಾ ಗಳು ಆದವರ ಲಿಿಂಗಾಿಂಗ ಕೆಡಸುವಳು||15|| 

 

ಐದು ಸ್ಥವಿರ ನೂರಿಪ್ಪ ತಿೆ ೈದು ನ್ಮರಾಯಣ ರೂಪ್ವ ತಾ ಧರಿಸ್ಥಕಿಂಡು 

ಅನುದಿನದಿ ಆನಂದಮಯನೆನಿಪ್ 

ಐದು ಲ್ಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎಿಂಭತಿೆ ೈದುಸ್ಥವಿರ ನ್ಮಲುಕ  ಶ್ತಗಳ 

ಐದು ಕೋಶ್ವತಾ ಕ ವಿರಿಿಂಚಾಡದೊಳು ತುಿಂಬಹನು||16|| 

 

ನೂರಾವೊಿಂದು ಸುರೂಪ್ದಿಿಂ ಶ್ವಿಂತಿೋರಮಣ ತಾನು ಅನನ ನೆನಿಪ್ 

ಐನೂರ ಮೇಲೆ ಮೂರಧಿಕ ದಶ್ ಪಾರ ಣಾಖಾ  ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ತೋರುತಿಹನು ಐವತಿೆ ೈದುಸ್ಥವಿರ ವಿಕಾರ ಮನದೊಳು ಸಂಕರುಷಣ 

ಐನೂರ ಚತುರಾಶ್ೋತಿ ವಿಜ್ಞಞ ನ್ಮತಾ  ವಿಶ್ವಾ ಖಾ ||17|| 

  

ಮೂರು ಸ್ಥವಿರದ ಅಧಣಶ್ತ ಮೇಲೆ ಈರು ಅಧಿಕ ರೂಪ್ಗಳ ಧರಿಸ್ಥ 

ಶ್ರಿೋರದೊಳಗೆ ಆನಂದಮಯ ನ್ಮಯಾಯಣಾಹಾ ಯನು 

ಈರೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ಮುನೂನ ರ ಐದು ಸುರೂಪ್ದಿಿಂದಲಿ 

ಭಾರತಿೋಶ್ನಳು ಇಪ್ಪ  ನವನಿೋತಸಾ  ಘೃತದಂತೆ||18|| 

  

ಮೂರಧಿಕ ಐವತಿು  ಪಾರ ಣ ಶ್ರಿೋರದೊಳಗೆ ಅನಿರುದಧ ನು ಇಪ್ಪ  
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ಐನೂರು ಹನನ ಿಂದು ಅಧಿಕ ಅಪಾನನಳು ಇಪ್ಪ  ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ಮೂರನೇ ವ್ಯಾ ನನಳಗೆ ಐದರೆ ನೂರು ರೂಪ್ದಿ ಸಂಕರುಷಣ 

ಐನೂರ ಮೂವತಿೆೈದು ಉದಾನನಳು ಇಪ್ಪ  ಮಾಯೇಶ್||19|| 

 

ಮೂಲ್ ನ್ಮರಾಯಣನು ಐವತಿೆೋಳಧಿಕ ಐನೂರು ರೂಪ್ವ ತಾಳಿ 

ಸವಣತರ ದಿ ಸಮಾನನಳಿಪ್ಪ  ಸವಣಜಞ  

ಲಿೋಲೆಗೈವನು ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ಏಳು ನೂರು ಹನನ ಿಂದು ರೂಪ್ವ ತಾಳಿ 

ಪಂಚಪಾರ ಣರಳು ಲೋಕಗಳ ಸಲ್ಹುವನು||20|| 

  

ತಿರ ನವತಿ ಸುರೂಪಾತಾ ಕ ಅನಿರುದಧ ನು ಸದಾ ಯಜಮಾನನ್ಮಗಿದುದ  

ಅನಲ್ ಯಮ ಸ್ೋಮಾದಿ ಪ್ತತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನನ ನು ಎನಿಪ್ನು 

ಆ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಸಂಕರುಷಣ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಕಟ್ಟು  ಉಿಂಡುಣಿಪ್ 

ನಿತಾಾ ನಂದ ಭೋಜನದಾಯ ತುಯಾಣಹಾ ||21|| 

  

ಷಣು ವತಿ ನ್ಮಮಕನು ವಸು ಮೂಗಣು  ಭಾಸಕ ರರ ಒಳಗೆ ನಿಿಂತು 

ಪಾರ ಪ್ನನ ರು ಅನುದಿನ ನಿಷಕ ಪ್ಟ್ ಸದಭ ಕಿ್ರಯಲಿ ಮಾಳಪ  ಪುಣಾ  ಕಮಣವ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ 

ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರನು ಆ ಪ್ತತೃಗಳಿಗೆ 

ಅಗಣಾ  ಸುಖವಿತಿು  ಅವರ ಪೊರೆವನು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||22|| 

  

ಸುತಪ್ ಏಕ ಉತಿರ ಸುಪಂಚಾಶ್ತ ವರಣ ಕರಣದಿ ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಸುತತಾ ದಿ 

ಧಾತುಗಳಳು ಇದುದ  ಅವಿರತ ಅನಿರುದಧ  

ಜತನ ಮಾಳಪ ನು ಜಗದಿ ಜಿೋವ ಪ್ರ ತತಿಗಳ 

ಷಣು ವತಿ ನ್ಮಮಕ ಚತುರ ಮೂತಿಣಗಳ ಅಚಿಣಸುವರು ಅದರಿಿಂದ ಬ್ಲಿ್ವರು||23|| 

 

ಅಬುಜ್ಞಿಂಡ ಉದರನು ವಿಪ್ತನದಿ ಶ್ಬ್ರಿ ಯಂಜಲ್ನುಿಂಡ ಗೊೋಕುಲ್ದ ಅಬ್ಲೆಯರನು 

ಓಲಿಸ್ಥದನು ಋಷಿಪ್ತಿನ ಯರು ಕಟ್ು ನನ  ಸುಭುಜ ತಾ ಭುಿಂಜಿಸ್ಥದ 

ಸಾ ರಮಣ ಕುಬುಜಗಂಧಕಲಿದ ಮುನಿಗಣ ವಿಬುಧ ಸೇವಿತ 

ಬಡುವನೆ ನ್ಮವು ಇತಿ  ಕಮಣಫಲ್||24|| 

  

ಗಣನೆಯಲಿ್ದ ಪ್ರಮಸುಖ ಸುದುು ಣ ಗಣಂಗಳ ಲೇಶ್ ಲೇಶ್ಕೆ ಎಣೆಯನಿಸದು 

ರಮಾಬ್ಜ ಭವ ಶ್ಕಾರ ದಿಗಳ ಸುಖವು 

ಉಣುತ ಉಣುತ ಮೈಮರೆದು ಕೃಷಾು ಪ್ಣಣವೆನಲು 

ಕೈಕಿಂಬ್ನು ಅಭಣಕ ಜನನಿ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲಿ ಕೈವಡುದ  ವಂದದಲಿ||25|| 

  

ಜಿೋವಕೃತ ಕಮಣಗಳ ಬಡದೆ ರಮಾವರನು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ 

ಫಲ್ಗಳನು ಈವನು ಅಧಿಕಾರಾನುಸ್ಥರದಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನವರತ 

ಪಾವಕನು ಸವಣಸಾ  ಭುಿಂಜಿಸ್ಥ ತಾ ವಿಕಾರವನು ಐದನು ಒಮೆಾ ಗೆ 

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನೆನಿಪ್ ಹರಿಯುಿಂಬುದು ಎನರಿದು||26|| 

 

ಕಳುಷಜಿಹೆಾ ಗೆ ಸುಷ್ಣು ಭೋಜನ ಜಲ್ ಮದಲು ವಿಷತೋರುವುದು 

ನಿಷಕ ಲುಷ ಜಿಹೆಾ ಗೆ ಸುರಸ ತೋರುವುದು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಸುಲ್ಲಿತಾಿಂಗಗೆ ಸಕಲ್ ರಸ ಮಂಗಳವೆನಿಸುತಿಹುದು 

ಅನನ ಮಯ ಕೈಕಳದೆ ಬಡುವನೆ ಪೂತನಿಯ ವಿಷ ಮಲೆಯನು ಉಿಂಡವನು||27|| 

 

ಪೇಳಲಿ ಏನು ಸಮೋರ ದೇವನು ಕಾಳಕೂಟ್ವನು ಉಿಂಡು ಲೋಕವ ಪಾಲಿಸ್ಥದ 

ತದಾದ ಸನು ಓವಣನು ಅಮೃತನೆನಿಸ್ಥದನು 

ಶ್ರ ೋ ಲ್ಕುಮವಲಿ್ಭ ಶ್ರಭಾಶ್ರಭ ಜ್ಞಲ್ ಕಮಣಗಳ ಉಿಂಬ್ನು 

ಉಪ್ಚಯದ ಏಳಿಗೆಗಳು ಇವಗಿಲಿ್ವೆಿಂದಿಗು ಸಾ ರಸಗಳ ಬಟ್ಟು ||28|| 
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ಈ ಪ್ರಿಯಲಿ ಅಚುಾ ತನ ತತಿದೂರ ಪ್ ತನ್ಮನ ಮಗಳ ಸಲೆ 

ನ್ಮನ್ಮ ಪ್ದಾರ್ಣದಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಭುಿಂಜಿಸುತಲಿ ಇರು ವಿಷಯ 

ಪಾರ ಪ್ಕ ಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿಯಾಮಕ ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು ಎಿಂದರಿದು 

ನಿೋ ನಿಲೇಣಪ್ನು ಆಗಿರು ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ಗಳ ಅಪ್ತಣಸು ಅವನ ಅಡಗೆ||29|| 

 

ಐದು ಲ್ಕ್ಷ ಎಿಂಭತಿರ ಒಿಂಭತಿು  ಆದ ಸ್ಥವಿರದ ಏಳುನೂರರ ಐದು ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ 

ಭೋಕಿು ರಗ ಭೋಜಾ ನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಶ್ರ ೋಧರಾದುಗಾಣರಮಣ ಪಾದಾದಿ ಶ್ರ ಪ್ಯಣಿಂತ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥ ಕಾದು ಕಿಂಡಹ 

ಸಂತತ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನು||30|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಭೋಜನ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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5. ವಿಭೂತಿ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋ ತರುಣಿ ವಲಿ್ಭನ ಪ್ರಮ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ್ ಕಂಡ ಕಂಡಲಿಿ  

ಈ ತೆರದಿ ಚಿಿಂತಿಸುತ ನೋಡು ಸಂಭರ ಮದಿ 

ನಿೋತ ಸ್ಥಧಾರಣ ವಿಶೇಷ ಸಜ್ಞತಿ ನೈಜ ಅಹಿತವು ವಿಜ್ಞತಿ ಖಂಡಾಖಂಡ 

ಬ್ಗೆಗಳನು ಅರಿತು ಬುಧರಿಿಂದ||1|| 

 

ಜಲ್ಧರಾಗಸದೊಳಗೆ ಚರಿಸುವ ಹಲ್ವು ಜಿೋವರ ನಿಮಣಸ್ಥಹನು 

ಅದರಳು ಸಜ್ಞತಿ ವಿಜ್ಞತಿ ಸಧಾರಣ ವಿಶೇಷಗಳ ತಿಳಿದು 

ತತಿತ್ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ವೆಗು ಳಿಸ್ಥ 

ಹಬಬ ದ ಮನದಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿ ಅವನ ವ್ಯಾ ಪ್ತ ರೂಪ್ಗಳ ನೋಡುತಲಿ ಹಿಗುುವುದು||2|| 

 

ಪ್ರ ತಿಮೆ ಶ್ವಲ್ಗಾರ ಮ ಗೊೋ ಅಭಾಾ ಗತನು ಅತಿಥಿ ಶ್ರ ೋತುಳಸ್ಥ ಪ್ತಪ್ಪ ಲ್ ಯತಿವನಸಾ  

ಗೃಹಸಾ  ವಟ್ಟ ಯಜಮಾನ ಸಾ ಪ್ರ ಜನ 

ಪೃಥಿವಿ ಜಲ್ ಶ್ಖಿ ಪ್ವನ ತಾರಾಪ್ರ್ ನವಗರ ಹ ಓಗ ಕರಣ ಭತಿಥಿ 

ಸ್ಥತ ಅಸ್ಥತ ಪ್ಕ್ಷ ಸಂಕರ ಮಣ ಅವನ ಅಧಿಷಾಾ ನ||3|| 

 

ಕಾದ ಕಾಿಂಚನದೊಳಗೆ ಶೋಭಿಪ್ ಆದಿತೇಯಾಸಾ ನ ತೆರದಿ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಧವನು ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ ಶ್ವಲ್ಗಾರ ಮದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ  

ಐದು ಸ್ಥವಿರ ಮೇಲೆ ಮೂವತಿು  ಐದಧಿಕ ಐನೂರು ರೂಪ್ದಿ 

ಭೂಧರಗಳಾಭಿಮಾನಿ ದಿವಿಜರಳು ಇಪ್ಪ ನು ಅನವರತ||4|| 

 

ಶ್ರ ೋರಮಣ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳಳಗೆ ಹದಿಮೂರಧಿಕವ್ಯಗಿಪ್ಪ  ಮೇಲೆ 

ಐನೂರು ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ ಇಪ್ಪ ನು ಆಹಿತ ಅಚಲ್ದಿ 

ದಾರುಮರ್ನವ ಗೈಯೈ ಪಾವಕ ತೋರುವಂತೆ 

ಪ್ರ ತಿೋಕ ಸುರರಳು ತೋರುತಿಪ್ಪ ನು ತತಿದಾ ಕಾಲ್ದಲಿ ನೋಳಪ ರಿಗೆ||5|| 

 

ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನು ತಾನು ಉಪ್ಕರಣದೊಳಗೆ ಐವತಿೆರಡು ಸ್ಥವಿರದ 

ಹದಿನ್ಮಲುಕ  ಅಧಿಕ ಶ್ತ ರೂಪ್ಗಳನು ಧರಿಸ್ಥ 

ಇರುತಿಹನು ತದೂರ ಪ್ ನ್ಮಮಗಳ ಅರಿತು ಪೂಜಿಸುತಿಹರ ಪೂಜೆಯ ನಿರುತ ಕೈಕಿಂಬ್ 

ತೃಷಾತಣನು ಜಲ್ವ ಕಿಂಬಂತೆ||6|| 

 

ಬಿಂಬ್ರೂಪ್ನು ಈ ತೆರದಿ ಜಡಪೊಿಂಬ್ಸ್ಥರ ಮದಲಾದ ಸುರರಳಗೆ ಇಿಂಬುಗೊಿಂಡಹನೆಿಂದು 

ಅರಿದು ಧಮಾಣರ್ಣ ಕಾಮಗಳ ಹಂಬ್ಲಿಸದೆ ಅನುದಿನದಿ 

ವಿಶ್ಾ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಟ್ು  ಕಣ ಅನನ ಕುತಿಸ ತ ಕಂಬ್ಳಿಯೇ 

ಸೌಭಾಗಾ ವೆಿಂದು ಅವನ ಅಿಂಘ್ರರ ಗಳ ಭಜಿಸು||7|| 

 

ವ್ಯರಿಯೊಳಗಿಪ್ಪ ತಿು  ನ್ಮಲುಕ  ಮೂರೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ಮುನೂನ ರು ಹದಿನೇಳು ಎನಿಪ್ 

ರೂಪ್ವು ಶ್ರ ೋತುಳಸ್ಥದಳದಿ 

ನೂರು ಅರವತಿಿಂದು ಪುಷಪ ದಿ ಮೂರಧಿಕ ದಶ್ ದಿೋಪ್ದೊಳು 

ನ್ಮನೂರು ಮೂರು ಸುಮೂತಿಣಗಳು ಗಂಧದೊಳಗೆ ಇರುತಿಹವು||8|| 

 

ಅಷು ದಳ ಸದಹ ೃದಯ ಕಮಲ್ ಅಧಿಷಿಾ ತನು ತಾನ್ಮಗಿ ಸವಣ ಉತುಕ ರಷು ಮಹಿಮನು 

ದಳಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಒಳಗಿದುದ  
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ದುಷು ರಿಗೆ ದುಬುಣದಿಧ  ಕಮಣ ವಿಶ್ಷು ರಿಗೆ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಧಮಣ 

ಸುಪುಷಿು ಗೈಸುತ ಸಂತೈಪ್ ನಿದುಣಷು  ಸುಖಪೂಣಣ||9|| 

 

ವಿತಿದೇಹಾಗಾರ ದಾರಾಪ್ತಾ  ಮತಾರ ದಿಗಳಳಗೆ 

ಗುಣಚಿತಿಬುದಿಧ  ಆದಿ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳು ಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣದೊಳು 

ತತಿದಾಹಾ ಯನ್ಮಗಿ ಕರೆಸುತ ಸಂಕಲ್ಪ  ಅನುಸ್ಥರದಿ 

ನಿತಾ ದಲಿ ತಾ ಮಾಡ ಮಾಡಪ್ನು ಎಿಂದು ಸಾ ರಿಸುತಿರು||10|| 

 

ಭಾವದರ ವಾ ಕ್ರರ ಯಗಳು ಎನಿಸುವ ಈ ವಿಧ ಅದೆಾ ೈತ ತರ ಯಂಗಳ 

ಭಾವಿಸುತ ಸದಭ ಕಿ್ರಯಲಿ ಸವಣತರ  ಮರೆಯದಲೆ 

ತಾವಕನು ತಾನೆಿಂದು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕಿರಿಗೆ 

ತನನ ನಿೋವ ಕಾವ ಕೃಪಾಳು ಕರಿವರಗೊಲಿದ ತೆರದಂತೆ||11|| 

 

ಬಾಿಂದಳವೆ ಮದಲಾದುದರಳು ಒಿಂದೊಿಂದರಲಿ ಪೂಜ್ಞ ಸುಸ್ಥಧನವೆಿಂದೆನಿಸುವ 

ಪ್ದಾರ್ಣಗಳು ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ನೂತನದಿ ಸಂದಣಿಸ್ಥ ಕಿಂಡಹವು 

ಧಾಾ ನಕೆ ತಂದಿನಿತು ಚಿಿಂತಿಸ್ಥ ಸದಾ ಗೊೋವಿಿಂದನ ಅಚಿಣಸ್ಥ 

ನೋಡು ನಲಿನಲಿದಾಡು ಕಿಂಡಾಡು||12|| 

 

ಜಲ್ಜನ್ಮಭನ ಮೂತಿಣ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಥ ನಿಶ್ಚ ಲ್ ಭಕುತಿಯಲಿ 

ಚಳಿ ಬಸ್ಥಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳ ನಿಿಂದಿಸದೆ ನಿತಾ ದಲಿ 

ನೆಲೆದೊಳಿಹ ಗಂಧವೇ ಸುಗಂಧವು ಜಲ್ವೆ ರಸ ರೂಪ್ವೆ ಸುದಿೋಪ್ವು 

ಎಲ್ರು ಚಾಮರ ಶ್ಭಧ  ವ್ಯದಾ ಗಳು ಅಪ್ತಣಸಲು ಒಲಿವ||13|| 

 

ಗೊೋಳಕಗಳು ರಮಾ ರಮಣನ ನಿಜ ಆಲ್ಯಗಳು 

ಅನುದಿನದಿ ಸಂಪ್ರ ಕಾಾ ಲ್ನೆಯ ಸಮಾಾ ಜಣನವು ಕರುಣಗಳೆ ದಿೋಪ್ಗಳು 

ಸ್ಥಲು ತತಿತ್ ವಿಷಯಗಳ ಸಮೆಾ ೋಳನವೇ ಪ್ರಿಯಂಕ 

ತತುಸ ಖದ ಏಳಿಗೆಯ ಸುಪ್ಪ ತಿಿಗೆ ಆತಾ ನಿವೇದನೆ ವಸನ||14|| 

 

ಪಾಪ್ಕಮಣವು ಪಾದುಕೆಗಳ ಅನುಲೇಪ್ನವು ಸತುಪ ಣಾ  ಶ್ವಸಿ ರ ಆಲಾಪ್ನವೆ ಶ್ರ ೋತುಳಸ್ಥ 

ಸುಮನೋವೃತಿಿಗಳೆ ಸುಮನ 

ಕೋಪ್ಧೂಪ್ವು ಭಕಿ್ರ  ಭೂಷಣ 

 

ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥದ ಸದುಬ ದಿಧ  ಛತರ ವು ದಿೋಪ್ವೇ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಆರಾತಿಣಗಳೆ ಗುಣಕರ್ನ||15|| 

 

ಮನ ವಚನ ಕಾಯಕ ಪ್ರ ದಕ್ರಾ ಣೆ ಅನುದಿನದಿ ಸವಣತ್ರ ವ್ಯಾ ಪ್ಕ ವನರುಹೇಕ್ಷಣಗೆ 

ಅಪ್ತಣಸುತ ಮೋದಿಸುತಲಿರು ಸತತ 

ಅನುಭವಕೆ ತಂದುಕೋ ಸಕಲ್ ಸ್ಥಧನಗಳಳಗೆ ಇದೆ ಮುಖಾ  

ಪಾಮರ ಮನುಜರಿಗೆ ಪೇಳಿದರೆ ತಿಳಿಯದು ಬುಧರಿಗೆ ಅಲಿ್ದಲೆ||16|| 

 

ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಣ ಪ್ಡೆವರೆ ಚತುರದಶ್ಲೋಕಗಳ ಮಧಾ ದೊಳು 

ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ನೋಡಲು ಸಕಲ್ ಶ್ವಸಿ ರದಲಿ 

ಸತತ ವಿಷಯ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಲಿ ಪ್ರ ವಿತತನೆನಿಸ್ಥ ರಾಜಿಸುವ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಪ್ತಿಗೆ 

ಸವಣ ಸಮಪ್ಣಣೆಯೇ ಮಹಾಪೂಜೆ ಸದುಪಾಯ||17|| 

 

ಗೊೋಳಕವೇ ಕುಿಂಡ ಅಗಿನ  ಕರಣವು ಮೇಲದಗಿ ಬ್ಹುವಿಷಯ ಸಮಧೆಯು 

ಗಾಳಿ ಯತನ ವು ಕಾಮ ಧೂಪ್ವು ಸನಿನ ಧಾನ ಅಚಿಣ 

ಮೇಳನವೇ ಪ್ರ ಜ್ಞಾ ಲೆ ಕ್ರಡಗಳು ತೂಳಿದ ಆನಂದಗಳು 

ತತಿತಾಕ ಲ್ ಮಾತುಗಳು ಎಲಿ್  ಮಂತರ  ಅಧಾಾ ತಾ  ಯಜಞ ವಿದು||18|| 

 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 20 
 

ಮಧು ವಿರೋಧಿಯ ಪ್ಟ್ು ಣಕೆ ಪೂವಣದ ಕವ್ಯಟ್ಗಳು ಅಕ್ರಾ ನ್ಮಸ್ಥಕವದನ 

ಶರ ೋತೃಗಳು ಎರಡು ದಕ್ರಾ ಣ ಉತಿರದಾಾ ರ 

ಗುದೊೋಪ್ಸಾ ಗಳು ಎರಡು ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಕದಗಳು ಎನಿಪ್ವು 

ಷಟ್ ಸರೋಜವೆ ಸದನ ಹೃದಯವೇ ಮಂಟ್ಪ್ ತಿರ ಗುಣoಗಳೆ ಕಲ್ಶ್||19|| 

 

ಧಾತುಗಳೇ ಸಪಿ್  ಆವರಣ ಉಪ್ವಿೋಧಿಗಳೇ ನ್ಮಡಗಳು ಮದಗಳು ಯೂರ್ಪ್ಗಳು 

ಸುಷ್ಣಮನ ನ್ಮಡಯೇ ರಾಜಪಂಥಾನ 

ಈ ತನೂರುಹಗಳೇ ವನಂಗಳು ಮಾತರಿಶ್ಾ ನು ಪಂಚರೂಪ್ದಿ 

ಪಾತಕ್ರಗಳೆಿಂಬ್ ಅರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಪ್ ತಳವ್ಯರ||20|| 

 

ಇನ ಶ್ಶ್ವಿಂಕಾದಿಗಳು ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋವನಿತೆ ಅರಸನ ದಾಾ ರ ಪಾಲ್ಕರೆನಿಸುತ ಇಪ್ಪ ರು 

ಮನದ ವೃತಿಿಗಳೇ ಪ್ದಾತಿಗಳು 

ಅನುಭವಿಪ್ ವಿಷಯoಗಳೇ ಪ್ಟ್ು ಣಕೆ ಬ್ಪ್ಪ  ಪ್ಸ್ಥರಗಳು 

ಜಿೋವನೇ ಸುವತಣಕ ಕಷು ಗಳ ಕೈಕಿಂಬ್ ಹರಿ ತಾನು||21|| 

 

ಉರುಪ್ರಾಕರ ಮನ ಅರಮನಿಗೆ ದಶ್ಕರಣಗಳೆ ಕನನ ಡಯ ಸ್ಥಲುಗಳು 

ಅರವಿದೂರನ ಸದಿಾ ಹಾರಕೆ ಚಿತಿ  ಮಂಟ್ಪ್ವು 

ಮರಳಿ ಬೋಸುವ ಶ್ವಾ ಸಗಳು ಚಾಮರ ವಿಲಾಸ್ಥನಿ ಬುದಿಧ  

ದಾಮೋದರಗೆ ಸ್ಥಷಾು ಿಂಗ ಪ್ರ ಣಾಮಗಳೇ ಸುಶ್ಯನಗಳು||22|| 

 

ಮಾರಮಣನ ಅರಮನೆಗೆ ಸುಮಹಾ ದಾಾ ರವೆನಿಸುವ ವದನಕೆ 

ಒಪುಪ ವ ತೋರಣ ಸಾ ಶ್ರರ ಗಳು ಕೇಶ್ಗಳೇ ಪ್ತಾಕೆಗಳು 

ಊರಿ ನಡೆವ ಅಿಂಘ್ರರ ಗಳು ಜಂಘ್ಗಳು ಊರು ಮಧಾ  ಉದರ ಶ್ರಗಳು 

ಆಗಾರದ ಉಪ್ಪ ರಿಗೆಗಳು ಕೋಶ್ಗಳು ಐದು ಕೋಣೆಗಳು||23|| 

 

ಈ ಶ್ರಿೋರವೇ ರರ್ ಪ್ಟಾಕ ಸುವ್ಯಸಗಳು ಪುಿಂಡರ ಗಳು ಧಾ ಜ 

ಸ್ಥಿಂಹಾಸನವು ಚಿತಿವು ಸುಬುದಿಧಯು ಕಲ್ಶ್ ಸನಾ ನವು ಪಾಶ್ 

ಗುಣ ದಂಡತರ ಯಗಳು ಶ್ರಭಾಶ್ರಭದಾ ಯ ಕಮಣ ಚಕರ  

ಮಹಾಸಮರ್ಣ ಅಶ್ಾ ಗಳು ದಶ್ಕರಣoಗಳು ಎನಿಸುವುವು||24|| 

 

ಮಾತರಿಶ್ಾ ನು ದೇಹರರ್ದೊಳು ಸೂತನ್ಮಗಿಹ ಸವಣಕಾಲ್ದಿ 

ಶ್ರ ೋತರುಣಿ ವಲಿ್ಭ ರಥಿಕನು ಎಿಂದರಿದು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಪ್ತರ ೋತಿಯಿಂದಲಿ ಪೊೋಷಿಸುತ ವ್ಯತಾತಪ್ ಆದಿಗಳಿಿಂದ ಅವಿರತ 

ಈ ತನುವಿನಳು ಮಮತೆ ಬಟ್ು ವನೇ ಮಹಾಯೊೋಗಿ||25|| 

 

ಭವವೆನಿಪ್ ವನಧಿಯೊಳು ಕಮಣ ಪ್ರ ವಹದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಹ 

ದೇಹವೆ ಸುನ್ಮವೆಯ ಮಾಡ ತನನ ವರಿಿಂದ ಒಡಗೂಡ 

ದಿವಸ ದಿವಸಗಳಲಿಿ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಧವನು ಕ್ರರ ೋಡಪ್ನು ಎಿಂದು ಚಿಿಂತಿಸೆ 

ಪ್ವನನಯಾ  ಭವ್ಯಬಧ  ದಾಟಿಸ್ಥ ಪ್ರಮಸುಖವ ಈವ||26|| 

 

ಆಪ್ಣಾಲ್ಯಗಳ ಪ್ದಾರ್ಣವು ಸಿ್ಥ ರೋಪುರುಷರ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಲಿ 

ದಿೋಪ್ ಪಾವಕರಳಗೆ ಇದುವ ತೈಲಾದಿ ದರ ವಾ ಗಳ 

ಆ ಪ್ರಮಗೆ ಅವದಾನವು ಎಿಂದು ಪ್ದೇಪ್ದೇ ಮರೆಯದಲೆ ಸಾ ರಿಸುತ 

ಭೂಪ್ನಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು ನಿಭಣಯದಿ ಸವಣತರ ||27|| 

 

ವ್ಯರಿಜ ಭವ್ಯಿಂಡವೆ ಸುಮಂಟ್ಪ್ ಮೇರುಗಿರಿ ಸ್ಥಿಂಹಾಸನವು ಭಾಗಿೋರಥಿಯೇ ಮಜಜ ನವು 

ದಿಕಾ ಸಿ ರಗಳು ನುಡ ಮಂತರ  

ಭೂರುಹಜ ಫಲ್ಪುಷಪ  ಗಂಧ ಸಮೋರ ಶ್ಶ್ ರವಿ ದಿೋಪ್ 

ಭೂಷಣ ತಾರಕಗಳು ಎಿಂದು ಅಪ್ತಣಸಲು ಕೈಕಿಂಡು ಮನಿನ ಸುವ||28|| 
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ಭೂಸುರರಳು ಇಪ್ಪ  ಅಬ್ಜ ಭವನನಳು ವ್ಯಸುದೇವನು 

ವ್ಯಯುಖಗಪ್ ಸದಾಶ್ವ ಅಹಿಪ್ ಇಿಂದರ ನು ವಿವಸ್ಥಾ ನ್ ನ್ಮಮಕ ಸೂಯಣ 

ಭೇಶ್ಕಾಮ ಅಮರಾಸಾ  ವರುಣಾದಿ ಸುರರು ಕ್ಷತಿರ ಯರಳು ಇಪ್ಪ ರು 

ವ್ಯಸವ್ಯಗಿಹ ಸಂಕರುಷಣನ ನೋಡ ಮೋದಿಪ್ರು||29|| 

 

ಮೋನ ಕೇತನ ತನಯ ಪಾರ ಣಾಪಾನ ವ್ಯಾ ನೋದಾನ ಮುಖಾ  ಏಕ ಊನ ಪಂಚಾಶ್ತ್ 

ಮರುದು ಣ ರುದರ  ವಸುಗಣರು 

ಮೇನಕಾತಾ ಜ ಕುವರ ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನ ಧನಪಾದಿ ಅನಿಮಷರನು 

ಸದಾನುರಾಗದಿ ಧೇನಿಪುದು ವೈಶ್ಾ ರಳು ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ||30|| 

 

ಇರುತಿಹರು ನ್ಮಸತಾ  ದಸರ ರು ನಿರಋತಿಯು ಯಮಧಮಣ ಕ್ರಿಂಕರರು ಮೇದಿನಿ 

ಕಾಲ್ಮೃತುಾ  ಶ್ನೈಶ್ಚ ರಾದಿಗಳು 

ಕರೆಸ್ಥಕಿಂಬ್ರು ಶೂದರ ರೆಿಂದು ಅನವರತ 

ಶೂದರ ರಳಿಪ್ಪ ರು ಇವರಳಗೆ ಅರವಿದೂರ ಅನಿರುದಧ ನು ಇಹನೆಿಂದರಿದು ಮನಿನ ಪುದು||31|| 

 

ವಿೋತಭಯ ನ್ಮರಾಯಣ ಚತುಷಾಪ ತು ತಾನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ತತಿತ್ ಜ್ಞತಿ ಧಮಣ ಸುಕಮಣಗಳ ತಾ ಮಾಡ ಮಾಡಸುತ 

ಚೇತನರ ಒಳಹೊರಗೆ ಓತಪೊರ ೋತನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್ರಿಗೆ 

ಸಂಪ್ತರ ೋತಿಯಲಿ ಧಮಾಣರ್ಣ ಕಾಮಾದಿಗಳ ಕಡುತಿಹನು||32|| 

 

ನಿಧನ ಧನದ ವಿಧಾತ ವಿಗತಾಭಾ ಧಿಕ ಸಮಸಮವತಿಣ ಸ್ಥಮಗ 

ತಿರ ದಶ್ ಗಣಸಂಪೂಜಾ  ತಿರ ಕಕುತ್ ಧಾಮ ಶ್ರಭನ್ಮಮ 

ಮಧುಮರ್ನ ಭೃಗುರಾಮ ಘೋಟ್ಕ ವದನ 

ಸವಣ ಪ್ದಾರ್ಣದೊಳು ತುದಿ ಮದಲು ತುಿಂಬಹನು ಎಿಂದು ಚಿಿಂತಿಸು ಬಿಂಬ್ರೂಪ್ದಲಿ||33|| 

 

ಕನನ ಡಯ ಕೈವಿಡದು ನೋಡಲು ತನನ  ಇರವು ಸವ್ಯಾ ಪ್ಸವಾ ದಿ ಕಣಿು ಗೆ ಒಪುಪ ವ ತೆರದಿ 

ಅನಿರುದಧ ನಿಗೆ ಈ ಜಗವು ಭಿನನ  ಭಿನನ ವೆ ತೋರುತಿಪುಪ ದು 

ಜನಾ ವ್ಯದುದರಿಿಂದ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ನನ  

ಮಯಗಾನು ಎಿಂದರಿದು ಪೂಜಿಸಲು ಕೈಕಿಂಬ್||34|| 

 

ಬಿಂಬ್ರೆನಿಪ್ರು ಸ್ಾ ೋತಿಮರು ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ರೆನಿಪ್ರು ಸಾ  ಅವರರು 

ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ ಬಿಂಬ್ಗಳಳಗೆ ಕೇವಲ್ ಬಿಂಬ್ ಹರಿಯಿಂದು 

ಸಂಭರ ಮದಿ ಪಾಡುತಲಿ ನೋಡುತ ಉಿಂಬುದು ಉಡುವುದು ಇಡುವುದು ಕಡುವುದು ಎಲಿ್  

ಅಿಂಬುಜ್ಞoಬುಕನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಪೂಜೆಗಳು ಎಿಂದು ನಲಿದಾಡು||35|| 

 

ನದಿಯ ಜಲ್ ನದಿಗೆ ಎರೆವ ತೆರೆದಂದದಲಿ 

ಭಗವತ್ ದತಿ  ಧಮಣಗಳು ಉದಧಿಶ್ಯನನಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತ ವ್ಯಾ ವೃತಿ  ನಿೋನ್ಮಗಿ 

ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ ನೋಡುತ 

ದವಿಣಯಂದದಿ ಪ್ದುಮನ್ಮಭನ ಸಕಲ್ ಕಮಣಗಳಲಿ ನೆನೆವುತಿರು||36|| 

 

ಅರಿಯದಿದಣರು ಎಮಾ ಳಿದುದ  ಅನವರತ ವಿಷಯಗಳ ಉಿಂಬ್ 

ಜ್ಞಞ ನ ಉತಿರದಿ ತನಗಪ್ತಣಸಲು ಚಿತುಸ ಖವಿತಿು  ಸಂತೈಪ್ 

ಸರಿತು ಕಾಲ್ಪ್ರ ವಹಗಳು ಕಂಡರೆಯು ಸರಿ ಕಾಣದಿರೆ ಪ್ರಿವವು 

ಮರಳಿ ಮಜಜ ನ ಪಾನ ಕಮಣಗಳಿಿಂದ ಸುಖವಿಹವು||37|| 

 

ಏನು ಮಾಡುವ ಕಮಣಗಳು ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನಿವ್ಯಸನಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸು 

ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂವಣಕದಿಿಂದ ಸಂದೇಹಿಸದೆ ದಿನದಿನದಿ 

ಮಾನನಿಧಿ ಕೈಕಿಂಡು ಸುಖವಿತಿು  ಅನತರ ಸಂತೈಪ್ 
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ತೃಣ ಜಲ್ ಧೇನು ತಾನುಿಂಡು ಅನವರತ ಪಾಲ್ು ರೆವ ತೆರದಂತೆ||38|| 

 

ಪೂವಣ ದಕ್ರಾ ಣ ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಉತಿರ ಪಾವಣತಿೋಪ್ತಿ ಅಗಿನ ವ್ಯಯು ಸುಶ್ವವಣರಿೋಚರ 

ದಿಗಾ ಲ್ಯದೊಳು ಹಂಸನ್ಮಮಕನು 

ಸವಣಕಾಲ್ದಿ ಸವಣರಳು ಸುರ ಸ್ಥವಣಭೌಮನು ಸೆಾ ೋಚ್ಛಛ ಯಲಿ 

ಮತಿೋವಣರಿಗೆ ಗೊೋಚರಿಸದ ಅವಾ ಕಿ  ಆತಾ ನು ಎಿಂದೆನಿಪ್||39|| 

 

ಪ್ರಿ ಇಡಾವತಸ ರನು ಸಂವತಸ ರದೊಳು ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ 

ಬಾಹಣಸಪ ತಾ  ಸೌರಭ ಚಾಿಂದರ ಮನು ಎನಿಸ್ಥ 

ಇರುತಿಹ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಸಾ ರಿಸುವವರನು ಸಂತೈಪ್ನು ಎಿಂದು 

ಉರುಪ್ರಾಕರ ಮ ಉಚಿತಸ್ಥಧನ ಯೊೋಗಾ ತೆಯನರಿತು||40|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ವಿಭೂತಿ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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6. ಪಂಚಮಹಾಯಜಞ  ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಜನನಿಪ್ತತಭೂವ್ಯರಿದಾಿಂಬ್ರವೆನಿಪ್ ಪಂಚಾಗಿನ ಯಲಿ 

ನ್ಮರಾಯಣನ ತಿರ ಿಂಶ್ತಿ ಮೂತಿಣಗಳ ವ್ಯಾ ಪಾರ ವ್ಯಾ ಪಿ್ತಗಳ ನೆನೆದು 

ದಿವಸ್ಥಳು ಎಿಂಬ್ ಸಮಧೆಗಳು ನಿರಂತರ ಹೊೋಮಸುತ 

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನು ಎನಿಪ್ ಪ್ರಮನ ಬೇಡು ಪ್ರಮಸುಖ||1|| 

 

ಗಗನ ಪಾವಕ ಸಮಧೆ ರವಿ ರಶ್ಾ ಗಳೇ ಧೂಮವು ಅಚಿಣಯನಿಪುದು ಹಗಲು 

ನಕ್ಷತರ ಗಳು ಕ್ರಡಗಳು ಚಂದರ ಮ ಅಿಂಗಾರ 

ಮೃಗವರ ಉದರನಳಗೆ ಐದು ರೂಪ್ಗಳ ಚಿಿಂತಿಸ್ಥ 

ಭಕಿ್ರರಸ ಮಾತುಗಳೆ ಮಂತರ ವ ಮಾಡ ಹೊೋಮಸುವರು ವಿಪ್ಶ್ಚ ತರು||2|| 

 

ಪಾವಕನು ಪ್ಜಣನಾ  ಸಮಧೆಯು ಪಾರ ವಹಿೋಪ್ತಿ ಧೂಮಗಳು ಮೇಘ್ರವಳಿಗಳು 

ಅಚಿಣ ಕ್ಷಣಪ್ರ ಭೆ ಗಜಣನವೆ ಕ್ರಡಯು ಭಾವಿಸುವುದು ಅಿಂಗಾರ ಸ್ಥಡಲೆಿಂದು 

ಈ ವಿಧ ಅಗಿನ ಯೊಳು ಅಬಧ  ಜ್ಞತನ ಕೋವಿದರು ಹೊೋಮಸುವರು ಅನುದಿನ 

ಪ್ರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||3|| 

 

ಧರಣಿಯಿಂಬುದೇ ಅಗಿನ  ಸಂವತಸ ರವೇ ಸಮಧೆ ವಿಹಾಯಸವೇ ಪೊಗೆ 

ಇರಳು ಉರಿ ದಿಶ್ ಅಿಂಗಾರ ಅವ್ಯಿಂತರ ದಿಗಾ ಲ್ಯ ಕ್ರಡಯು 

ವರುಷವೆಿಂಬ್ ಆಹುತಿಗಳಿಿಂದಲಿ ಹರಿಯ ಮೆಚಿಚ ಸ್ಥ 

ಸಕಲ್ರಳಗೆ ಅಧಾ ರಿಯನ್ಮಗಿರು ಸವಣ ರೂಪಾತಾ ಕನ ಚಿಿಂತಿಸುತ||4|| 

 

ಪುರುಷ ಶ್ಖಿ ವ್ಯಕಸ ಮಧೆ ಧೂಮವು ಪ್ರಣ ಅಚಿಣಯು ಜಿಹೆಾ  ಶರ ೋತರ ಗಳು ಎರಡು ಕ್ರಡಗಳು 

ಲೋಚನಗಳು ಅಿಂಗಾರವೆನಿಸುವುವು 

ನಿರುತ ಭುಿಂಜಿಸುವನನ  ಯದುಕುಲ್ವರನಿಗೆ ಅವದಾನಗಳೆಿಂದು 

ಈ ಪ್ರಿ ಸಮಪ್ಣಣೆಗೈಯ ಕೈಗೊಿಂಡು ಅನುದಿನದಿ ಪೊರೆವ||5|| 

 

ಮತಿೆ  ಯೊೋಷ ಅಗಿನ ಯೊಳು ತಿಳಿವುದು ಉಪ್ಸಾ  ತತಿ ಾ ವೆ ಸಮಧೆ 

ಕಾಮೋತಪ ತಿಿ  ಪ್ರಮಾತುಗಳು ಧೂಮವು ಯೊೋನಿ ಮಹದಚಿಣ 

ತತಪ ರವೇಶ್ ಅಿಂಗಾರ ಕ್ರಡಗಳು ಉತಸ ಹ ಉತಸ ಜಣನವೆ 

ಪುರುಷೋತಿಮನಿಗೆ ಅವದಾನವನೆ ಕೈಕಿಂಡು ಮನಿನ ಸುವ||6|| 

 

ಐದಗಿನ ಗಳಲಿಿ  ಮರೆಯದೆ ಐದು ರೂಪಾತಾ ಕನ ಇಪ್ಪ ತಿೆ ೈದು ರೂಪ್ಗಳ 

ಅನುದಿನದಿ ನೆನೆವರಿಗೆ ಜನಾ ಗಳ ಐದಿಸನು ನಳಿನ್ಮಕ್ಷ 

ರಣದೊಳು ಮೈದುನನ ಕಾಯದ ಿಂತೆ ಸಲ್ಹುವ 

ಬೈದವಗೆ ಗತಿಯತಿ  ಭಯಹರ ಭಕಿವತಸ ಲ್ನು||7|| 

 

ಪಂಚನ್ಮರಿೋ ತುರಗದಂದದಿ ಪಂಚರೂಪಾತಾ ಕನು ತಾ ಷಟ್ಪ oಚ ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ 

ತತಿನ್ಮನ ಮದಿಿಂ ಕರೆಸ್ಥ 

ಪಂಚ ಪಾವಕ ಮುಖದಿ ಗುಣಮಯ ಪಂಚಭೂತಾತಾ ಕ ಶ್ರಿೋರವ 

ಪಂಚ ವಿಧ ಜಿೋವರಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ಅಲಿ್ಲಿೆ  ರಮಸುವನು||8|| 

 

ವಿಧಿ ಭವ್ಯದಿ ಸಮಸಿ  ಜಿೋವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಏಕಾತಾ ನೆನಿಸುವ ಪ್ದುಮನ್ಮಭನು 

ಅಚುಾ ತಾನಂತಾದಿರೂಪ್ದಲಿ 

ಅಧಿಸುಭೂತಾಧಾಾ ತಾ ವ ಅಧಿದೈವದೊಳು ಕರೆಸುವ 

ಪಾರ ಣನ್ಮಗಾಭಿದನು ದಶ್ರೂಪ್ದಲಿ ದಶ್ವಿಧ ಪಾರ ಣರಳಗಿದುದ ||9|| 
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ಈರೈದು ಸ್ಥವಿರದ ಇಪ್ಪ ತಿು  ಆರಧಿಕ ಮುನೂನ ರು ರೂಪ್ಗಳ 

ಈರೆರೆಡು ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ಚಿಿಂತಿಪುದು ಅನುದಿನದಿ ಬುಧರು 

ನೂರಿಪ್ಪ ತಿೆೋಳು ಅಧಿಕ ಮೂರಾರುಸ್ಥವಿರ ರೂಪ್ದಿಿಂ 

ದಶ್ ಮಾರುತರಳಿದುದ  ಅವರವರ ಪೆಸರಿಿಂದ ಕರೆಸುವನು||10|| 

 

ಚಿತಿೆ ೈಸುವುದು ಎಿಂಟ್ಧಿಕ ಇಪ್ಪ ತಿು  ಸ್ಥವಿರ ನ್ಮಲುಕ  ಶ್ತದ ಇಪ್ಪ ತಿಮೂರು ಸುಮೂತಿಣಗಳು 

ಅಹವಲಿೆೋ ಪ್ರಿಯಂತ 

ಹತಿು  ನ್ಮಲುಕ  ರೂಪ್ಗಳ ನೆರೆಬತಿವರಿೋಪ್ರಿ ತಿಳಿದು 

ಪುರುಷೋತಿಮನ ಸವಣತರ  ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ಕಿಂಡಾಡು||11|| 

 

ಈರೆರೆಡು ಶ್ತದಿಾ ಷು  ಅಧಿಕ ಹದಿನ್ಮರು ಸ್ಥವಿರ ರೂಪ್ ಸವಣ ಶ್ರಿೋರದೊಳು 

ಶ್ಬಾಧ ದಿಗಳ ಅಧಿಷಾಾ ನದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ  

ಮಾರುತನು ನ್ಮಗಾದಿ ರೂಪ್ದಿ 

ಮೂರನೇ ಗುಣಮಾನಿ ಶ್ರ ೋ ದುಗಾಣರಮಣ ವಿದಾಾ ಕುಮೋಹವ ಕಡುವ ಕರಣಕೆಕ ||12|| 

 

ಐದವಿದೆಾ ಗಳಳಗೆ ಇಹ ನ್ಮಗಾದಿಗಳ ಅಧಿಷಾಾ ನದಲಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಧವನು 

ಕೃದೊಧ ೋಲ್ಕ  ಮದಲಾದ ಐದು ರೂಪ್ಗಳ ತಾ ಧರಿಸ್ಥ 

ಸಜಜ ನರ ಅವಿದಾ ವ ಛೇದಿಸುವ ತಾಮಸರಿಗೆ ಅಜ್ಞಞ ನ್ಮದಿಗಳ ಕಟ್ಟು  

ಅವರವರ ಸ್ಥಧನವ ಮಾಡಸುವ||13|| 

 

ಗೊೋವುಗಳಳು ಉದಿು ೋರ್ನಿಹ ಪ್ರ ಸ್ಥಾ ವ ಹಿಿಂಕಾರ ಎರಡೂ ರೂಪ್ದಿ ಅವ್ಯಾ ಜಗಳಳಿಹನು 

ಪ್ರ ತಿಹಾರಾಹಾ  ಹಯಗಳಳು 

ಜಿೋವನಪ್ರ ದ ನಿಧನ ಮನುಜರಳು ಈ ವಿಧದೊಳಿಹ ಪಂಚ ಸ್ಥಮವ 

ಝಾವ ಝಾವಕೆ ನೆನೆವರಿಗೆ ಐದಿಸನು ಜನಾ ಗಳ||14|| 

 

ಯುಗ ಚತುಷು ಯಗಳಲಿ ತಾನಿದುದ  ಯುಗ ಪ್ರ ವತಣಕ ಧಮಣ ಕಮಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವತಣಕ 

ವ್ಯಸುದೇವ್ಯದಿ ಈರೆರೆಡು ರೂಪ್ ತೆಗೆದುಕಿಂಡು 

ಯುಗಾದಿ ಕೃತು ತಾ ಯುಗ ಪ್ರ ವತಣಕಯನಿಸ್ಥ 

ಧಮಣ ಪ್ರ ಘಟ್ಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ಭಕುತರಿಗಿೋವ ಸಂಪ್ದವ||15|| 

 

ತಲೆಯೊಳಿಹ ನ್ಮರಾಯಣನು ಗಂಟ್ಲ್ಡ ಒಡಲಳು ವ್ಯಸುದೇವನು 

ಬ್ಲ್ದಲಿಹ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಎಡ ಭಾಗದಲಿ ಅನಿರುದಧ  

ಕೆಳಗಿನ ಅಿಂಗದಿ ಸಂಕರುಷಣನ ತಿಳಿದು 

ಈ ಪ್ರಿ ಸಕಲ್ ದೇಹಗಳಳಗೆ ಪಂಚಾತಾ ಕನ ರೂಪ್ವ ನೋಡು ಕಿಂಡಾಡು||16|| 

 

ತನು ವಿಶ್ಷು ದಿ ಇಪ್ಪ  ನ್ಮರಾಯಣನು ಕಟಿ ಪಾದ ಅಿಂತ ಸಂಕರುಷಣನು 

ಶ್ರ ಜಘನ ಅಿಂತವ್ಯಗಿಹ ವ್ಯಸುದೇವ್ಯಖಾ  

ಅನಿಮಷ ಈಷ ಅನಿರುದಧ  ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ನುನ  ಎಡದಿ ಬ್ಲ್ ಭಾಗದಿ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ ಉಿಂಟ್ಟ ಮೈಲಿಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು||17|| 

 

ಪ್ದುಮನ್ಮಭನು ಪಾಣಿಯೊಳಗಿಹ ವದನದಲಿ ಹೃಷಿಕೇಶ್ 

ನ್ಮಸ್ಥಕ ಸದನದಲಿ ಶ್ರ ೋಧರನು ಜಿಹೆಾ ಯೊಳು ಇಪ್ಪ  ವ್ಯಮನನು 

ವಿದಿತ ನೇತರ ದಿ ತಿರ ವಿಕರ ಮನು ತಾ ಕೆದ ೋಶ್ದೊಳಗಿಹ 

ಕಣಣದಲಿ ಇಪ್ಪ ನು ವಿಷ್ಣು ನ್ಮಮಕ ಶ್ರ ವಣನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ||18|| 

 

ಮನದೊಳಿಹ ಗೊೋವಿಿಂದ ಮಾಧವ ಧನಪ್ ಸಖ ತತಾ ದೊಳು 

ನ್ಮರಾಯಣ ಮಹತಿತಾ ದೊಳು ಅವಾ ಕಿದೊಳು ಕೇಶ್ವನು 

ಇನಿತು ರೂಪ್ವ ದೇಹದೊಳು ಚಿಿಂತನೆಯ ಗೈವ ಮಹಾತಾ ರು 
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ಇಳೆಯೊಳು ಮನುಜರು ಅವರಲಿ್  ಅಮರರೇ ಸರಿ ಹರಿಕೃಪಾಬ್ಲ್ದಿ||19|| 

 

ನೆಲ್ದೊಳು ಇಪ್ಪ ನು ಕೃಷು  ರೂಪ್ದಿ ಜಲ್ದೊಳು ಇಪ್ಪ ನು ಹರಿಯನಿಸ್ಥ 

ಶ್ಖಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ನು ಪ್ರಶ್ರರಾಮ ಉಪೆನದ ರನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ ಎಲಿ್ರಳು ಇಪ್ಪ ನು ಜನ್ಮಧಣನನು 

ಬಾಿಂದಲ್ದೊಳು ಅಚುಾ ತ ಗಂಧ ನರಹರಿ 

ಪೊಳೆವ ಅಧೋಕ್ಷಜ ರಸಗಳಳು ರಸರೂಪ್ ತಾನ್ಮಗಿ||20|| 

 

ರೂಪ್ ಪುರುಷೋತಿಮನು ಸಪ ಶ್ಣ ಪಾರ ಪ್ಕನು ಅನಿರುದಧ  

ಶ್ಬ್ಧ ದಿ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥಹ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಉಪ್ಸಾ ದಿ ವ್ಯಸುದೇವನಿಹ 

ತಾ ಪೊಳೆವ ಪಾಯುಸಾ ನ್ಮಗಿ ಜಯಾಪ್ತಿಯು ಸಂಕರುಷಣನು 

ಸುಸ್ಥಾ ಪ್ಕನೆನಿಸ್ಥ ಪಾದದೊಳು ದಾಮೋದರನು ಪೊಳೆವ||21|| 

 

ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ತತಿ ಾ ದೊಳು ಶ್ರ ೋಪ್ತಿಯ ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ರೂಪ್ದಿ 

ವಿದಿತನ್ಮಗಿದುದ  ಅಖಿಲ್ ಜಿೋವರ ಸಂಹನನದೊಳಗೆ 

ಪ್ರ ತತಿಯಂದದಿ ಸುತಿು  ಸುತಿುತ ಪ್ತತೃಗಳಿಗೆ ತಪ್ಣಕನೆನಿಸ್ಥಕಿಂಡು 

ಅತುಳ ಮಹಿಮನು ಷಣು ವತಿ ನ್ಮಮದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥಹನು||22|| 

 

ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ತತಿ ಾ ದೊಳು ತತಪ ತಿಗಳೆನಿಸುವ ಬ್ರ ಹಾ  ಮುಖ ದೇವತೆಗಳಳು 

ಹನನ ಿಂದು ನೂರೈವತಿೆರಡು ರೂಪ್ 

ವಿತತನ್ಮಗಿದೆದ ಲಿ್  ಜಿೋವರ ಜತನ ಮಾಡುವ ಗೊೋಸುಗ 

ಜಗತಪ ತಿಗೆ ಏನ್ಮದರೂ ಪ್ರ ಯೊೋಜನವಿಲಿ್ವಿದರಿಿಂದ||23|| 

 

ಇಿಂದಿರಾಧವ ಶ್ಕಿ್ರ  ಮದಲಾದ ಒಿಂದಧಿಕದಶ್ ರೂಪ್ದಿಿಂದಲಿ 

ಪೊಿಂದಿಹನು ಸಕಲ್ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಲಿಿ  ಪುರುಷನ್ಮಮಕನು 

ಸುಿಂದರಪ್ರ ದ ಪೂಣಣಜ್ಞಞ ನ್ಮನಂದಮಯ 

ಚಿತೆದ ೋಹದೊಳು ತಾನಿಂದರೆಕ್ಷಣ ವಗಲ್ದಲೆ ಪ್ರಮಾಪಿ್ನು ಆಗಿಪ್ಪ ||24|| 

 

ಆರಧಿಕ ದಶ್ ರೂಪ್ದಿಿಂದಲಿ ತೋರುತ ಇಪ್ಪ ನು ವಿಶ್ಾ  

ಲಿಿಂಗಶ್ರಿೋರದೊಳು ತೈಜಸನು ಪಾರ ಜಞ ನು ತುಯಣನ್ಮಮಕನು 

ಮೂರೈದು ರೂಪ್ಗಳ ಧರಿಸುತಲಿ ಈರೈದು ಕರಣದೊಳು ಮಾತರ ದಿ 

ಖೈರ ಶ್ಖಿ ಜಲ್ ಭೂಮಯೊಳಗಿಹನು ಆತಾ ನ್ಮಮದಲಿ||25|| 

 

ಮನದೊಳು ಅಹಂಕಾರದೊಳು ಚಿಿಂತನೆಯ ಮಾಳುಪ ದು ಅಿಂತರಾತಾ ನ 

ಘನ ಸುತತಿ ಾ ದಿ ಪ್ರಮನ ಅವಾ ಕಿದಲಿ ಜ್ಞಞ ನ್ಮತಾ  

ಇನಿತು ಪಂಚಾಶ್ಯಾ ರಣ ವೇದಾ ನ ಅಜ್ಞದೆಾ ೈವತಿು  ಮೂತಿಣಗಳನು 

ಸದಾ ಸವಣತರ  ದೇಹಗಳಲಿಿ  ಪೂಜಿಪುದು||26|| 

 

ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ತತಿ ಾ ದೊಳು ತತಪ ತಿಗಳೆನಿಸುವ ಬ್ರ ಹಾ  ಮುಖ ದೇವತೆಗಳಳು 

ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥವಿರದ ಎಿಂಟ್ಟ ನೂರಧಿಕ ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ರೂಪ್ದಿಿಂದಲಿ 

ವಿತತನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್ರಳು 

ಪಾರ ಕೃತ ಪುರುಷನಂದದಲಿ ಪಂಚಾತಾ ಕನು ರಮಸುವನು||27|| 

 

ಕೇಶ್ವ್ಯದಿ ಸುಮೂತಿಣ ದಾಾ ದಶ್ ಮಾಸ ಪುಿಂಡರ ಗಳಲಿಿ  

ವೇದವ್ಯಾ ಸ ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ರೂಪ್ಗಳು ಆರು ಋತುಗಳಲಿ 

ವ್ಯಸವ್ಯಗಿಹನೆಿಂದು ತಿರ ಿಂಶ್ತಿ ವ್ಯಸರದಿ ಸತಕ ಮಣ ಧಮಣ ನಿರಾಶೆಯಿಂದಲಿ ಮಾಡು 

ಕರುಣವ ಬೇಡು ಕಿಂಡಾಡು||28|| 

 

ಲೋಷಾ  ಕಾಿಂಚನ ಲೋಹ ಶೈಲ್ಜ ಕಾಷಾ  ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ಜಡ 

ಪ್ರಮೇಷಿಾ  ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ಚೇತನರಳಗೆ ಅನುದಿನವು 
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ಚೇಷೆು ಗಳ ಮಾಡಸುತ ತಿಳಿಸದೆ ಪೆರ ೋಷು ನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್ರಿಗೆ 

ಸವೇಣಷು  ಆದಾಯಕ ಸಂತೈಸುವನು ಸವಣ ಜಿೋವರನು||29|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವ್ಯನಿರುದಧ  ರೂಪ್ದಿ ಪುಿಂ ಶ್ರಿೋರದೊಳಿಹನು ಸವಣದ 

ಸಿ್ಥ ರೋ ಶ್ರಿೋರದೊಳಿಹನು ಸಂಕರುಷಣನು ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ದಾಾ ಸುಪ್ಣಣ ಶ್ರರ ತಿ ವಿನುತ ಸವಣಸುನಿಲ್ ನ್ಮರಾಯಣನ 

ಸದುಪಾಸನೆಯ ಗೈವರರು ಜಿೋವನುಾ ಕಿರು ಎನಿಸುವರು||30|| 

 

ತನನ ನಂತ ಅನಂತ ರೂಪ್ ಹಿರಣಾ  ಗಭಾಣದಿಗಳಳಗೆ 

ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರ ಹರಹಿ ಅವರವರ ಅಖಿಳ ವ್ಯಾ ಪಾರ 

ಬ್ನನ ಬ್ಡದಲೆ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ ಧನಾ ರೆನಿಸ್ಥ 

ಸಮಸಿ  ದಿವಿಜರ ಪುಣಾ ಕಮಣವ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ಸುಖವಿತಿು  ಪಾಲಿಸುವ||31|| 

 

ಸ್ಥಗರದೊಳಿಹ ನದಿಯ ಜಲ್ ಭೇದ ಆಗಸದೊಳು ಇಪ್ಪ  ಅಬ್ದ  ಬ್ಲಿ್ವು 

ಕಾಗೆ ಗುಬಬ ಗಳು ಅರಿಯ ಬ್ಲಿ್ವೇ ನದಿಯ ಜಲ್ಸ್ಥಾ ತಿಯ 

ಭೋಗಿವರ ಪ್ರಿಯಂಕ ಶ್ಯನನಳು ಈ ಗುಣತರ ಯ ಬ್ದಧ  ಜಗವಿಹುದು 

ಆಗಮಜಞ ರು ತಿಳಿವರು ಅಜ್ಞಞ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡದು||32|| 

 

ಕರಣ ಗುಣ ಭೂತಗಳಳಗೆ ತದಾ ರನೆನಿಪ್ ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿ ದಿವಿಜರಳರಿತು 

ರೂಪ್ ಚತುಷು ಯಗಳ ಅನುದಿನದಿ ಸವಣತರ  ಸಾ ರಿಸುತ ಅನುಮೋದಿಸುತ ಹಿಗುು ತ 

ಪ್ರವಶ್ದಿ ಪಾಡುವರಿಗೆ ತನಿನ ರವ ತೋರಿಸ್ಥ 

ಭವವಿಮುಕಿರ ಮಾಡ ಪೊೋಷಿಸುವ||33|| 

 

ಮೂಲ್ರೂಪ್ನು ಮನದೊಳಿಹ ಶ್ರ ವಣ ಆಲಿಯೊಳಗಿಹ ಮತಸ ಾ  

ಕೂಮಣನು ಕೋಲ್ರೂಪ್ನು ತಾ ಕರ ಸನದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ  ನರಸ್ಥಿಂಹ 

ಬಾಲ್ವಟ್ಟ ವ್ಯಮನನು ನ್ಮಸ್ಥಕ ನ್ಮಳದೊಳು ವದನದಲಿ ಭಾಗಣವ 

ವ್ಯಲಿಭಂಜನ ಹಸಿದೊಳು ಪಾದ ಶ್ರ ೋ ಕೃಷು ||34|| 

 

ಜಿನ ವಿಮೋಹಕ ಬುದಧ  ಪಾಯುಗ ದನುಜ ಭಂಜನ ಕಲಿಕ  ಮೇಡರ ದಿ 

ಇನಿತು ದಶ್ ರೂಪ್ಗಳ ದಶ್ ಕರಣಂಗಳಲಿ ತಿಳಿದು 

ಅನುಭವಿಪ್ ವಿಷಯಂಗಳು ಕೃಷಾು ಪ್ಣಣವೆನಲು ಕೈಕಿಂಬ್ 

ವೃಜಿನ ಅದಣನ ವರ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ವಿಶ್ಾ  ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು||35|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಪಂಚಮಹಾಯಜಞ  ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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7. ಪಂಚತನ್ನಾ ತರ  ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಭೂಸಲಿಲ್ ಶ್ಖಿ ಪ್ವನ ಭೂತ ಆಕಾಶ್ದೊಳಗೆ ಐದೈದು ತನ್ಮಾ ತಾರ  ಸಹಿತ 

ಒಿಂದಧಿಕ ಪಂಚಾಶ್ತ್ ವರಣ ವೇದಾ  

ಈ ಶ್ರಿೋರದಿ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥದುದ  ಸುರಾಸುರರಿಗೆ ನಿರಂತರದಲಿ 

ಸುಖಾಸುಖಪ್ರ ದನ್ಮಗಿ ಆಡುವ ದೆಾ ೋಷಿಪ್ರ ಬ್ಡವ||1|| 

 

ಪ್ರ ಣವ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ  ತಿರ ನ್ಮಮದಿ ತನುವಿನಳು ತಿರ ಸ್ಥಾ ನಗ ಅನಿರುದಧ ನು 

ತಿರ ಪಂಚಕ ಏಕ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿಗನು ಎನಿಸ್ಥ 

ಎಪ್ಪ ತಿೆರಡು ಸ್ಥವಿರ ಇನಿತು ನ್ಮಡಗಳಳು ನಿಯಾಮಸುತ ಇನ ಭಸಿ್ಥಗ 

ಲೋಕದೊಳು ಸವಣತರ  ಬೆಳಗುವನು||2|| 

 

ಜಿೋವಲಿಿಂಗಾನಿರುದಧ  ಸೂಾ ಲ್ ಕಳೇವರಗಳಲಿ 

ವಿಶ್ಾ ತುರಗಗಿರ ೋವ ಮೂಲೇಶ್ ಅಚುಾ ತತರ ಯ ಹಂಸ ಮೂತಿಣಗಳ 

ಈ ವಿಧ ಚತು: ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ಶ್ವಿಂತಿೋವರನ ಈರೆರಡು ರೂಪ್ದಿ ಭಾವಿಸುವುದು 

ಏಕ ಊನ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಮೂತಿಣ ಸವಣತರ ||3|| 

 

ಕಲುಷವಿಲಿ್ದ ದಪ್ಣಣದಿ ಪ್ರ ತಿಫಲಿಸ್ಥ ಸವಣ ಪ್ದಾರ್ಣಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುವಂದದಲಿ 

ಬಿಂಬ್ ಜಡ ಚೇತನಗಳಳಗಿದುದ  

ಪೊಳೆವ ಬ್ಹುರೂಪ್ದಲಿ ಸಜಜ ನರಳಗೆ ಮನದಪ್ಣಣದಿ ತಾ 

ನಿಶ್ಚ ಲ್ ನಿರಾಮಯ ನಿವಿಣಕಾರ ನಿರಾಶ್ರ ಯಾನಂತ||4|| 

 

ಈ ಶ್ರಿೋರ ಚತುಷು ಯಗಳು ಕೋಶ್ ಧಾತುಗ ಭಾರತಿಪ್ ಪಾರ ಣೇಶ್ನು 

ಇಪ್ಪ ತಿಿಂದು ಸ್ಥವಿರದ ಆರುನೂರೆನಿಪ್ ಶ್ವಾ ಸ ರೂಪ್ಕ ಹಂಸ 

ಭಾಸಕ ರ ಭೇಶ್ರಳಗಿದುದ  ಅವರ ಕೈವಿಡದು 

ಈ ಸರೋಜ ಭವ್ಯಿಂಡದೊಳು ಸವಣತರ  ತುಿಂಬಹನು||5|| 

 

ಶ್ರಗಳೈದು ಐದೆರೆಡು ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ಪಾದಗಳು 

ಒಿಂದು ಮಧಾ  ಉದರದಿ ಶೋಭಿಪ್ ವ್ಯಕಾ ನೋಮಯನೆನಿಸ್ಥ ನಿತಾ ದಲಿ 

ಕರಣ ಧಾತುಗಳಲಿಿ  ಎಪ್ಪ ತಿೆರಡು ಸ್ಥವಿರ ನ್ಮಡಗಳಲಿ ಇಪ್ಪ  

ಅರವಿದೂರನು ಭಾರತ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ ನು ಎನಿಸ್ಥ||6|| 

 

ಈರೆರೆಡು ದೇಹ ಊಮಣ ಭೂತಗಳಾರು ಅಧಿಕ ದಶ್ ಋಗಿಾ ನುತ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋರಮಣ ವಿಷಾು ಾ ಖಾ  ರೂಪ್ದಿ ಚತು ಷಷಿಾ  ಕಲಾಧಾರಕನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಬ್ರ ಹಾ ಪುರಾರಿ ಮುಖಾ ರಳಿದುದ  ಸತತ ವಿಹಾರ ಮಾಳಪ ನು 

ಚತುಷಾಪ ದ ಆಹಾ ಯದಿ ಲೋಕದೊಳು||7|| 

 

ತೃಣ ಮದಲು ಬ್ರ ಹಾ  ಅಿಂತ ಜಿೋವರ ತನುಗಳ ತರ ಯಗಳಲಿ 

ನ್ಮರಾಯಣನ ಸ್ಥವಿರದೈನೂರಿಪ್ಪ ತಿು  ಮೇಲೆ ಆರು 

ಗಣನೆ ಮಾಳುಪ ದು ಬುಧರು ರೂಪ್ವ 

ಘ್ರರ ಣಿ ಸೂಯಣ ಆದಿತಾ  ನ್ಮಮಗಳು ಅನುದಿನದಿ ಜಪ್ತಸುವರಿಗೆ ಈವ ಆರೋಗಾ  ಸಂಪ್ದವ||8|| 

 

ಐದು ನೂರು ಎಪ್ಪ ತಿು  ನ್ಮಲುಕ  ಅಧಿಭೌತಿಕದಲಿ ತಿಳಿವುದು 

ಐದೆರೆಡು ಶ್ತ ಏಕ ವಿಿಂಶ್ತಿ ರೂಪ್ವು ಆಧಾಾ ತಾ  

ಭೇದಗಳು ಇನೂನ ರು ಮೂವತಿಾದ ಮೇಲೆ ಒಿಂದಧಿಕ ಮೂತಿಣಗಳು 

ಆದರದಲಿ ಅಧಿದೈವದೊಳು ಚಿಿಂತಿಪುದು ಭೂಸುರರು||9|| 
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ಸುರುಚಿ ಶ್ವವಣರಿೋಕರನು ಎನಿಸ್ಥ ಸಂಕರುಷಣ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ಶ್ಶ್ ಭಾಸಕ ರರಳಗೆ ಅರವತಿಧಿಕ ಮುನೂನ ರು ರೂಪ್ದಲಿ ಕರೆಸ್ಥಕಿಂಬ್ನು 

ಅಹಃ ಸಂವತಸ ರನೆನಿಪ್ನು ವಿಶ್ಷು  ನ್ಮಮದಲಿ ಅರಿತವರಿಗೆ 

ಆರೋಗಾ  ಭಾಗಾ ವನು ಈವ ಆನಂದಮಯ||10|| 

 

ಏಕ ಪಂಚಾಶ್ತ್ ವರಣ ಗತ ಮಾಕಳತರ ನು ಸವಣರಳಗ 

ಅವ್ಯಾ ಕೃತ ಆಕಾಶ್ವಿಂತ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥ ನಿಗಮತತಿಗಳು ವ್ಯಾ ಕರಣ ಭಾರತ 

ಮುಖಾದಿ ಅನೇಕ ಶ್ವಸಿ ರ ಪುರಾಣ ಭಾಷಾ  ಅನಿೋಕಗಳ ಕಲಿಪ ಸ್ಥ 

ಮನೋ ವ್ಯಙ್ಾ ಯನೆನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್||11|| 

 

ಭಾರಭೃತ್ ನ್ಮಮಕನ ಸ್ಥವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪ ತಿನ್ಮಲುಕ  ಮೂರುತಿಗಳು 

ಚರಾಚರದಿ ಸವಣತರ  ತುಿಂಬಹವು 

ಆರು ನ್ಮಲುಕ  ಜಡಗಳಲಿ ಹದಿನ್ಮರು ಚೇತನಗಳಲಿ ಚಿಿಂತಿಸೆ 

ತೋರಿಕಿಂಬ್ನು ತನನ  ರೂಪ್ವ ಸಕಲ್ ಟಾವಿನಲಿ||12|| 

 

ಮಸುಣಿ ಮೇಲಿಹ ಮಣಿಯವೊಳ್ ರಾಜಿಸುವ ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿಗಳ ಮನದಲಿ 

ಬಸ್ಥಜಜ್ಞಿಂಡ ಅಧಾರಕನು ಅಧೇಯನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ದಿಾ ಶ್ತ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿೆರಡು ರೂಪ್ದಿ ಶ್ಶ್ಯೊಳು ಇಪ್ಪ ನು 

ಶ್ಶ್ದೊಳಗೆ ಶೋಭಿಸುವ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿೆರಡು ಅಧಿಕ ಶ್ತ ರೂಪ್ದಲಿ ಬಡದೆ||13|| 

 

ಎರಡು ಸ್ಥವಿರದ ಎಿಂಟ್ಟ ರೂಪ್ವನರಿತು ಸವಣ ಪ್ದಾರ್ಣದಲಿ 

ಶ್ರ ೋ ವರನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ವ್ಯರಗಳ ಬೇಡು ಕಿಂಡಾಡು 

ಬ್ರಿದೆ ಜಲ್ದೊಳು ಮುಳುಗಿ ಬಸ್ಥಲಳು ಬೆರಳನು ಎಣಿಸ್ಥದರೇನು 

ಸದುು ರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಇದರ ಮಮಣವನುನ  ಅರಿಯದಿಹ ನರನು||14|| 

 

ಮತಿೆ  ಚಿತೆದ ೋಹದೊಳಗೆ ಎಿಂಭತಿು  ಸ್ಥವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪ ತಿೆ ೈದು 

ನರಸ್ಥಿಂಹ ರೂಪ್ದಲಿದುದ  

ಜಿೋವರಿಗೆ ನಿತಾ ದಲಿ ಹಗಲು ಇರಲು ಬ್ಪ್ಪ  ಅಪ್ಮೃತುಾ ವಿಗೆ ತಾ ಮೃತುಾ ವೆನಿಸುವ 

ಭೃತಾ  ವ್ಯತಸ ಲ್ ಭಯವಿನ್ಮಶ್ನ ಭಾಗಾ  ಸಂಪ್ನನ ||15|| 

 

ಜಾ ರನಳು ಇಪ್ಪ ತಿೆೋಳು ಹರನಳಗೆ ಇರುವನು ಇಪ್ಪ ತಿೆಿಂಟ್ಟ ರೂಪ್ದಿ 

ಎರಡು ಸ್ಥವಿರದ ಎಿಂಟ್ಟ ನೂರಿಪ್ಪ ತಿೆೋಳು ಅಧಿಕ ಜಾ ರಹರ ಆಹಾ ಯ 

ನ್ಮರಸ್ಥಿಂಹನ ಸಾ ರಣೆಮಾತರ ದಿ ದುರಿತ ರಾಶ್ಗಳು ಇರದೇ ಪೊೋಪ್ವು 

ತರಣಿ ಬಿಂಬ್ವ ಕಂಡ ಹಿಮದಂತೆ||16|| 

 

ಮಾಸ ಪ್ರಿಯಂತರವು ಬಡದೆ ನೃಕೇಸರಿಯ ಶ್ರಭನ್ಮಮ ಮಂತ್ರ 

ಜಿತಾಸನದಲಿ ಏಕಾಗರ  ಚಿತಿದಿ ನಿಷಕ ಪ್ಟ್ದಿಿಂದ ಬೇಸರದೆ ಜಪ್ತಸಲು 

ವೃಜಿನಗಳ ನ್ಮಶ್ಗೈಸ್ಥ 

ಮನೋರರ್ಗಳ ಪ್ರೇಶ್ ಪಾಟಿಣಯ ಮಾಡ ಕಡುವನು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ||17|| 

 

ಚತುರ ಮೂತಾಾ ಣತಾ ಕ ಹರಿಯು ತಿರ ಿಂಶ್ತಿ ಸುರೂಪ್ದಿ ಬ್ರ ಹಾ ನಳು 

ಮಾರುತನಳು ಇಪ್ಪ ತಿೆೋಳು ರೂಪ್ದೊಳು ಇಪ್ಪ  ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ಸುತರಳು ಇಪ್ಪ ತಿೆ ೈದು ಹದಿನೆಿಂಟ್ಟ ಅತುಳ ರೂಪ್ಗಳ ಅರಿತು 

ವತಸ ರ ಶ್ತಗಳಲಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿರು ಚತುರಾತಾ ಕನ ಪ್ದವ||18|| 

 

ನೂರು ವರುಷಕೆ ದಿವಸ ಮೂವತಿಾರು ಸ್ಥವಿರ ವಹವು 

ನ್ಮಡ ಶ್ರಿೋರದೊಳಗೆ ಇನಿತು ಇಹವು ಸಿ್ಥ ರೋಪುಿಂಭೇದದಲಿ 

ಹರಿಯ ಈರಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು  ಸ್ಥವಿರ ಮೂರುತಿಗಳನೆ ನೆನೆದು 

ಸವ್ಯಣಧಾರಕನ ಸವಣತರ  ಪೂಜಿಸು ಪೂಣಣನೆಿಂದರಿದು||19|| 
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ಕಾಲ್ಕಮಣಗುಣ ಸಾ ಭಾವಗಳ ಆಲ್ಯನು ತಾನ್ಮಗಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಲೋಲ್ 

ತತಿದೂರ ಪ್ ನ್ಮಮಡ ಕರೆಸುತ ಒಳಗಿದುದ  

ಲಿೋಲೆಯಿಂದಲಿ ಸವಣಜಿೋವರ ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಹರಿಪ್ ಸೃಷಿು ಪ್ 

ಮೂಲ್ ಕಾರಣ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಗುಣ ಕಾಯಣಗಳ ಮನೆಮಾಡ||20|| 

 

ತಿಲ್ಜವತಿಣಗಳ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಪ್ರ ಜಾ ಲಿಸ್ಥ ದಿೋಪ್ಗಳು 

ಆಲ್ಯದ ಕತಿಲೆಯ ಭಂಗಿಸ್ಥ ತದುತಾರ್ಣವ ತೋರುವಂದದಲಿ 

ಜಲ್ರುಹೇಕ್ಷಣ ತನನ ವರ ಮನದೊಳಗೆ 

ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣಕೆ ಒಲಿದು ಪೊಳೆವುತ ತೋರುವನು ಗುಣ ರೂಪ್ ಕ್ರರ ಯಗಳನು||21|| 

 

ಆವ ದೇಹವ ಕಡಲಿ ಹರಿ ಮತಿಾವ ಲೋಕದೊಳು ಇಡಲಿ 

ತಾ ಮತಿಾವ ದೇಶ್ದೊಳು ಇಡಲಿ ಆವ್ಯವಸೆಾ ಗಳು ಬ್ರಲಿ 

ಈ ವಿಧದಿ ಜಡ ಚೇತನದೊಳು ಪ್ರಾವರೇಶ್ನ ರೂಪ್ ಗುಣಗಳ ಭಾವಿಸುತ 

ಸುಜ್ಞಞ ನ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡು ಕಿಂಡಾಡು||22|| 

 

ಒಿಂದರಳಗೊಿಂದು ಬೆರದಿಹವು ಇಿಂದಿರೇಶ್ನ ರೂಪ್ಗಳ ಮನಬಂದ ತೆರದಲಿ 

ಚಿಿಂತಿಸ್ಥದಕೆ ಅನುಮಾನವಿನಿತಿಲಿ್  

ಸ್ಥಿಂಧು ರಾಜನಳು ಅಿಂಬ್ರ ಆಲ್ಯ ಬಂಧಿಸಲು 

ಪ್ರ ತಿ ತಂತುಗಳಳು ಉದಬಿಂದು ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥದಂತೆ ಇರುತಿಪ್ಪ ನು ಚರಾಚರದಿ||23|| 

 

ಒಿಂದು ರೂಪ್ದೊಳು ಒಿಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಿಂದು ರೋಮದೊಳು ಒಿಂದು ದೇಶ್ದಿ ಪೊಿಂದಿ ಇಪ್ಪ ವು 

ಅಜ್ಞಿಂಡ ಅನಂತಾನಂತ ಕೋಟಿಗಳು 

ಹಿಿಂದೆ ಮಾಕಾಣಿಂಡೆಯ ಕಾಣನೆ ಒಿಂದು ರೂಪ್ದಿ ಸೃಷಿು  ಪ್ರ ಳಯಗಳು 

ಇಿಂದಿರೇಶ್ನಳು ಏನಿದು ಅಚಚ ರಿ ಅಪ್ರ ಮೇಯ ಸದಾ||24|| 

 

ಒಿಂದು ಅನಂತಾನಂತ ರೂಪ್ಗಳು ಒಿಂದೇ ರೂಪ್ದೊಳು ಇಹವು ಲೋಕಗಳು ಒಿಂದೇ ರೂಪ್ದಿ 

ಸೃಷಿು  ಸ್ಥಾ ತಿ ಮದಲಾದ ವ್ಯಾ ಪಾರ 

ಒಿಂದೇ ಕಾಲ್ಡ ಮಾಡ ತಿಳಿಸದೆ ಸಂದಣಿಸ್ಥ ಕಿಂಡಪ್ಪ  ಜಗದೊಳು 

ನಂದ ನಂದನ ರಣದೊಳು ಇಿಂದರ  ಆತಾ ಜಗೆ ತೋರಿಸನೆ||25|| 

 

ಶ್ರ ೋರಮೇಶ್ನ ಮೂತಿಣಗಳು ನವ ನ್ಮರಿ ಕುಿಂಜರದಂತೆ ಏಕಾಕಾರ ತೋಪ್ಣವು 

ಅವಯವ್ಯಹಾಾ ಯ ಅವಯಗಳಲಿಿ  

ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರಿೋರದೊಳು ನ್ಮನ್ಮ ಪ್ರ ಕಾರ 

ವಿಕಾರಶೂನಾ  ವಿರಾಟ್ನೆನಿಸುವ ಪ್ದುಮಜ್ಞಿಂಡದೊಳು||26|| 

 

ವ್ಯರಿಜಭವ್ಯಿಂಡದೊಳು ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋನ್ಮರಸ್ಥಿಂಹನ ರೂಪ್ಗುಣಗಳು 

ವ್ಯರಿಧಿಯೊಳಿಹ ತೆರಗಳಂದದಿ ಸಂದಣಿಸ್ಥ ಇಹವು 

ಕಾರಣಾoಶ್ವವೇಶ್ ವ್ಯಾ ಪಿಾವತಾರ ಕಾಯಾಣವಾ ಕಿವಾ ಕಿವು 

ಈರೈದು ವಿಭೂತಿ ಅಿಂತಯಾಣಮ ರೂಪ್ಗಳು||27|| 

 

ಮಣಿಗಳಳಗಿಹ ಸೂತರ ದಂದದಿ ಪ್ರ ಣವ ಪಾದಾ ನು ಚೇತನ್ಮಚೇತನ 

ಜಗತಿಿನಳು ಅನುದಿನದಲು ಆಡುವನು ಸುಖಪೂಣಣ 

ದಣಿವಿಕೆಯು ಇವಗಿಲಿ್  ಬ್ಹು ಕಾರುಣಿಕ ಅನಂತಾನಂತ ಜಿೋವರ ಗಣದೊಳು 

ಏಕಾಿಂಶ್ ಅಿಂಶ್ ರೂಪ್ದಿ ನಿಿಂತು ನೇಮಸುವ||28|| 

 

ಜಿೋವ ಜಿೋವರ ಭೇದ ಜಡ ಜಡ ಜಿೋವ ಜಡ 

ಜಡ ಜಿೋವರಿಿಂದಲಿ ಶ್ರ ೋವರನು ಅತಾ ಿಂತ ಭಿನನ  ವಿಲ್ಕ್ಷಣನು 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಮೂವರಿಿಂದಲಿ ಪ್ದಾ ಜ್ಞಿಂದದಿ ತಾ ವಿಲ್ಕ್ಷಣಳು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ ಳು 
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ಸ್ಥ ಅಧಿಕಸಮ ಶೂನಾ ಳು ಎಿಂದರಿತು ಈವಣರನು ಭಜಿಸು||29|| 

 

ಆದಿತೇಯರು ತಿಳಿಯದಿಹ ಗುಣ ವೇದಮಾನಿಗಳು ಎಿಂದೆನಿಪ್ ವ್ಯಣಿ ಆದಿಗಳು ಬ್ಲಿ್ರು 

ಅವರು ಅರಿಯದ ಗುಣಂಗಳನು ವೇಧ ಬ್ಲಿ್ನು 

ಬೊಮಾ ನು ಅರಿಯದ ಅಗಾಧ ಗುಣಗಳು ಲ್ಕುಮ ಬ್ಲಿ್ಳು 

ಶ್ರ ೋಧರ ಒಬ್ಬ ನು ಉಪಾಸಾ  ಸದುು ಣಪೂಣಣ ಹರಿಯಿಂದು||30|| 

 

ಇಿಂತ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಳ ಪಾರ ಿಂತಗಾಣದೆ ಮಹಾಲ್ಕುಮ 

ಭಗವಂತಗೆ ಆಭರಣ ಆಯುಧ ಅಿಂಬ್ರ ಆಲ್ಯಗಳಾಗಿ 

ಸ್ಥಾ ಿಂತದಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಥ ಪ್ರಮ ದುರಂತ ಮಹಿಮನ ದೌತಾ ಕಮಣ 

ನಿರಂತರದಿ ಮಾಡುತಲಿ ತದಧಿೋನತಾ ಯೈದಿಹಳು||31|| 

 

ಪ್ರ ಳಯ ಜಲ್ಧಿಯೊಳು ಉಳಳ  ನ್ಮವೆಯು ಹೊಲ್ಬುಗಾಣದೆ ಸುತಿುವಂದದಿ 

ಜಲ್ರುಹೇಕ್ಷಣನ ಅಮಲ್ ಗುಣರೂಪ್ಗಳ ಚಿಿಂತಿಸುತ 

ನೆಲೆಯಗಾಣದೆ ಮಹಾಲ್ಕುಮ ಚಂಚಲ್ವನು ಐದಿಹಳು 

ಅಲ್ಪ  ಜಿೋವರಿಗೆ ಅಳವಡುವದೇನು ಇವನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಈ ಜಗತರ ಯದಿ||32|| 

 

ಶ್ರ ೋನಿಕೇತನ ಸ್ಥತಾ ತಾಿಂಪ್ತಿ ಜ್ಞಞ ನ ಗಮಾ  ಗಯಾಸುರ ಅದಣನ ಮೌನಿಕುಲ್ ಸನ್ಮಾ ನಾ  

ಮಾನದ ಮಾತುಳ ದಾ ಹ ಿಂಸ್ಥ 

ದಿೋನಜನ ಮಂದಾರ ಮಧುರಿಪು ಪಾರ ಣದ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ 

ತಾನೇ ಗತಿಯಿಂದು ಅನುದಿನದಿ ನಂಬದವರ ಪೊರೆವ||33|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಪಂಚತನ್ಮಾ ತರ  ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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8. ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿ 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತನ ಒಳಗೆ ಸುಮೇಧ ನ್ಮಯಕನು ಇಪ್ಪ  

ದಕ್ರಾ ಣ ಪಾದದ ಅಿಂಗುಟ್ದಲಿಿ  ಪ್ವನನು ಭಾರಭೃದೂರ ಪ್ 

ಕಾದುಕಿಂಡಹ ಟಂಕ್ರತರ ಮದಲಾದ ನ್ಮಮದಿ 

ಸಂಧಿಗಳಲಿ ಈರೈದು ರೂಪ್ದಲಿ ಇಪ್ಪ  ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತಲಿ||1|| 

 

ಕಪ್ತಲ್ ಚಾವ್ಯಣಿಂಗ ಆದಿ ರೂಪ್ದಿ ವಪುಗಳಳು ಹಸಿಗಳ ಸಂಧಿಯೊಳು 

ಅಪ್ರಿಮತ ಕಮಣಗಳ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ  ದಿನದಿನದಿ 

ಕೃಪ್ಣ ವತಸ ಲ್ ಪಾಶ್ಾ ಣದೊಳು ಪ್ರ ಸುಫಲಿಯನಿಸುವ 

ಗುದುಪ್ಸಾ ದಿ ವಿಪುಳ ಬ್ಲಿಭಗ ಮನವೆನಿಸ್ಥ ತುಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಇರುತಿಹನು||2|| 

 

ಐದು ಮೇಲಿಂದಧಿಕದಳವುಳಳ  ಐದು ಪ್ದಾ ವು ನ್ಮಭಿ ಮೂಲ್ದಿ 

ಐದು ಮೂತಿಣಗಳಿಹವು ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ನ್ಮಮದಲಿ 

ಐದಿಸುತ ಗಭಣವನು ಜಿೋವರ ಅನ್ಮದಿ ಕಮಣ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಗುಣಗಳ 

ಹಾದಿ ತಪ್ಪ ಲುಗೊಡದೆ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುತಿಹ||3|| 

 

ನ್ಮಭಿಯಲಿ ಷಟ್ಕ ೋನ ಮಂಡಲ್ದ ಈ ಭವಿಷಾ ದ್ ಬ್ರ ಹಾ ನಳು 

ಮುಕಿಾಭ ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ನು ಇಪ್ಪ ನು ವಿಬುಧ ಗಣಸೇವಾ  

ಶೋಭಿಸುವ ಕೌಸಿುಭವೆ ಮದಲಾದ ಆಭರಣ ಆಯುಧಗಳಿಿಂದ 

ಮಹಾ ಭಯಂಕರ ಪಾಪ್ ಪುರುಷನ ಶೋಷಿಸುವ ನಿತಾ ||4|| 

 

ದಾಾ ದಶ್ ಅಕಣರ ಮಂಡಲ್ವು ಮಧಾ  ಉದರದೊಳು ಸುಷ್ಣಮನ ದೊಳಗಿಹದು 

ಐದು ರೂಪಾತಾ ಕನು ಅರವತಿಧಿಕ ಮುನೂನ ರು 

ಈ ದಿವ್ಯರಾತಿರ ಗಳ ಮಾನಿಗಳು ಆದ ದಿವಿಜರ ಸಂತಯಸುತ 

ನಿಷಾದ ರೂಪ್ಕ ದೈತಾ ರನು ಸಂಹರಿಪ್ ನಿತಾ ದಲಿ||5|| 

 

ಹೃದಯದೊಳಗಿಹದು ಅಷು ದಳ ಕಮಲ್ ಅದರಳಗೆ 

ಪಾರ ದೇಶ್ ನ್ಮಮಕನುದಿತ ಭಾಸಕ ರನಂತೆ ತೋಪ್ಣನು ಬಿಂಬ್ನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಪ್ದುಮಚಕರ  ಸುಶಂಖ ಸುಗದಾಿಂಗದ ಕಟ್ಕ ಮುಕುಟ್ ಅಿಂಗುಳಿೋಯಕ 

ಪ್ದಕ ಕೌಸಿುಭ ಹಾರ ಗೆರ ೈವೇಯ ಆದಿ ಭೂಷಿತನು||6|| 

 

ದಿಾ ದಳ ಪ್ದಾ ವು ಶೋಭಿಪುದು ಕಂಠದಲಿ ಮುಖಾ ಪಾರ ಣ 

ತನನ ಯ ಸುದತಿಯಿಂದ ಒಡಗೂಡ ಹಂಸ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಾಳಪ  

ಉದಕವು ಅನ್ಮನ ದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ದನು ತಾನ್ಮಗಿದುದ  

ಉದಾನ ಅಭಿಧನು ಶ್ಬ್ಧ ವ ನುಡದು ನುಡಸುವ ಸವಣಜಿೋವರಳು||7|| 

 

ನ್ಮಸ್ಥಕದಿ ನ್ಮಸತಾ  ದಸರ ರು ಶ್ವಾ ಸಮಾನಿೋ ಪಾರ ಣ ಭಾರತಿ 

ಹಂಸ ಧನಾ ಿಂತಿರ ಗಳು ಅಲಿ್ಲಿಿ  ಇಪ್ಪ ರು ಅವರಳಗೆ 

ಭೇಶ್ ಭಾಸಕ ರರು ಅಕ್ರಾ  ಯುಗಳಕೆ ಅಧಿೋಶ್ರೆನಿಪ್ರು 

ಅವರಳಗೆ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಶ್ದಧಿ ವ್ಯಮನರು ನಿೋಯಾಮಸುತಲಿ ಇರುತಿಹರು||8|| 

 

ಸಿಿಂಭ ರೂಪ್ದಲಿ ಇಪ್ಪ  ದಕ್ರಾ ಣ ಅಿಂಬ್ಕದಿ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ಗುಣ ರೂಪ್ ಅಿಂಭರ ಣಿಯು ತಾನ್ಮಗಿ ಇಪ್ಪ ಳು 

ವತಸ ರೂಪ್ದಲಿ ಪೊಿಂಬ್ಸ್ಥರ ಪ್ದಯೊೋಗಾ  ಪ್ವನ 

ತಿರ ಯಂಬ್ಕಾದಿ ಸಮಸಿ  ದಿವಿಜ ಕದಂಬ್ ಸೇವಿತನ್ಮಗಿ ಸವಣ ಪ್ದಾರ್ಣಗಳ ತೋಪ್ಣ||9|| 
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ನೇತರ ಗಳಲಿ ವಸ್ಥಷಾ  ವಿಶ್ವಾ ಮತರ  ಭಾರದಾಾ ಜ ಗೌತಮ ಅತಿರ  

ಆ ಜಮದಗಿನ  ನ್ಮಮಗಳಿಿಂದ ಕರೆಸುತಲಿ 

ಪ್ತರ ತಾಪ್ಕ ಶ್ಕರ  ಸೂಯಣ ಧರಿತಿರ  ಪ್ಜಣನ್ಮಾ ದಿ ಸುರರು 

ಜಗತರ ಯ ಈಶ್ನ ಭಜಿಪ್ರು ಅನುದಿನ ಪ್ರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||10|| 

 

ಜ್ಾ ೋತಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ನು ಕಪ್ತಲ್ ಪುರುಹೂತ ಮುಖ ದಿಕಪ ತಿಗಳಿಿಂದ ಸಮೇತನ್ಮಗಿ 

ದಕ್ರಾ ಣ ಅಕ್ರಾ ಯ ಮುಖದೊಳಿಹ ವಿಶ್ಾ  

ಶೆಾ ೋತವಣಣ ಚತುಭುಣಜನು ಸಂಪ್ತರ ೋತಿಯಿಂದಲಿ 

ಸೂಾ ಲ್ ವಿಷಯವ ಚೇತನರಿಗೆ ಉಿಂಡು ಉಣಿಪ್ ಜ್ಞಗರ ತೆಯತಿು  ನೃಗಜ್ಞಸಾ ||11|| 

 

ನೆಲೆಸ್ಥಹರು ದಿಕೆದ ೋವತೆಗಳು ಇಕಕ ರದ ಕಣಣಿಂಗಳಲಿ 

ತಿೋರ್ಣಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾನಿಗಳಾದ ಸುರನದಿ ಮುಖಾ  ನಿಜಣನರು 

ಬ್ಲ್ದ ಕ್ರವಿಯಲಿ ಇರುತಿಹರು ಬಾಿಂಬೊಳೆಯ ಜನಕ ತಿರ ವಿಕರ ಮನು 

ನಿಮಣಲಿನರನು ಮಾಡುವನು ಈಪ್ರಿ ಚಿಿಂತಿಸುವ ಜನರ||12|| 

 

ಚಿತಿಜ ಇಿಂದರ ರು ಮನದೊಳು ಇಪ್ಪ ರು ಕೃತಿಿವ್ಯಸನು ಅಹಂಕಾರದಿ 

ಚಿತಿ  ಚೇತನಮಾನಿಗಳು ವಿಹಗ ಇಿಂದರ  ಫಣಿಪ್ರಳು ನಿತಾ ದಲಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡು 

ಹತಿಿಂಭತಿು  ಮಗ ತೈಜಸನು 

ಸಾ ಪಾನ ವಸೆಾ ಯೈದಿಸ್ಥ ಜಿೋವರನು ಪ್ರ ವಿಭಕಿ  ಭುಕುವೆನಿಪ್||13|| 

 

ಜ್ಞಞ ನಮಯ ತೈಜಸನು ಹೃದಯ ಸ್ಥಾ ನವ ಐದಿಸ್ಥ 

ಪಾರ ಜಞ ನೆಿಂಬ್ ಅಭಿಧಾನದಿಿಂ ಕರೆಸುತಿ  ಚಿತುಸ ಖ ವಾ ಕಿ್ರಯನೆ ಕಡುತ 

ಆನತೆಷು  ಪ್ರ ದನು ಅನುಸಂಧಾನವಿೋಯದೆ ಸುಪಿ್ತಯೈದಿಸ್ಥ 

ತಾನೆ ಪುನರಪ್ತ ಸಾ ಪ್ನ  ಜ್ಞಗರ ತೆಯೋವ ಚೇತನಕೆ||14|| 

 

ನ್ಮಲಿಗೆಯೊಳಿಹ ವರುಣ ಮತಸ ಾ  ಅಣುನ್ಮಲಿಗೆಯೊಳು ಉಪೇಿಂದರ  ಇಿಂದರ ರು 

ತಾಲು ಪ್ಜಣನ್ಮಾ ಖಾ  ಸೂಯಣನು ಅಧಣಗಭಣನಿಹ 

ಅಲೆಯೊಳು ವ್ಯಮನ ಸುಭಾಮನ ಫಾಲ್ದೊಳು ಶ್ವ ಕೇಶ್ವನು 

ಸುಕಪೊೋಲ್ದೊಳಗೆ ರತಿೋಶ್ ಕಾಮನು ಅಲಿಿ  ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ||15|| 

 

ರೋಮಗಳಲಿ ವಸಂತ ತಿರ ಕಕುದಾಧ ಮ ಮುಖದೊಳಗೆ ಅಗಿನ  ಭಾಗಣವ 

ತಾಮರಸ ಭವ ವ್ಯಸುದೇವರು ಮಸಿಕದೊಳಿಹರು 

ಈ ಮನದೊಳಿಹ ವಿಷ್ಣು  ಶ್ಖದೊಳು ಉಮಾಮಹೇಶ್ಾ ರ ನ್ಮರಸ್ಥಿಂಹಸ್ಥಾ ಮ 

ತನನ  ಅನುದಿನದಿ ನೆನೆವರ ಮೃತುಾ  ಪ್ರಿಹರಿಪ್||16|| 

 

ಮೌಳಿಯಲಿಿಹ ವ್ಯಸುದೇವನು ಏಳು ಅಧಿಕ ನವ ಜ್ಞತಿ ರೂಪ್ವ ತಾಳಿ 

ಮುಖದೊಳು ಶ್ರ ವಣ ನಯನ್ಮದಿ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಆಳರಸು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಸತತ ಸುಲಿೋಲೆಗೈಯುತಲಿ ಇಪ್ಪ  

ಸುಖಮಯ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಥ ನೋಡ ನೋಡಸ್ಥ ನುಡದು ನುಡಸುವನು||17|| 

 

ಎರಡಧಿಕವು ಎಪ್ಪ ತಿು  ಎನಿಪ್ ಸ್ಥವಿರದ ನ್ಮಡಗೆ 

ಮುಖಾ ವು ಏಕ ಉತಿರ ಶ್ತಗಳು ಅಲಿಿ  ಇಹವು ನೂರಾ ಒಿಂದು ಮೂತಿಣಗಳು 

ಅರಿದು ದೇಹದಿ ಕಲ್ಶ್ ನ್ಮಮಕ ಹರಿಗೆ ಕಳೆಗಳು ಇವು ಎಿಂದು 

ನೈರಂತರದಿ ಪೂಜಿಸುತಿಹರು ಪ್ರಮಾದರದಿ ಭೂಸುರರು||18|| 

 

ಇದಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವವು ಎರಡಧಿಕ ದಶ್ ನ್ಮಡಗಳ ಒಳಗೆ 

ಸುರಾ ನದಿಯ ಮದಲಾದ ಅಮಲ್ ತಿೋರ್ಣಗಳು ಇಹವು ಕರಣದಲಿ 

ಪ್ದುಮನ್ಮಭನು ಕೇಶ್ವ್ಯದಿ ದಿಾ ದಶ್ ರೂಪ್ದಲಿ ಇಪ್ಪ ನಲಿಿ  

ಅತಿ ಮೃದುಳವ್ಯದ ಸುಷ್ಣಮನ ದೊಳಗೆ ಏಕಾತಾ ನೆನಿಸುವನು||19|| 
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ಆಮನ ಯ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ  ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ದೇವ್ಯನು ದೇಹದೊಳಗೆ 

ಸುಷ್ಣಮನ ದಿ ಈಡಾ ಪ್ತಿಂಗಳದಿ ವಿಶ್ವಾ ದಿ ರೂಪ್ದಲಿ 

ನಿಮಣಲಾತಾ ನು ವ್ಯಣಿ ವ್ಯಯು ಚತುಮುಣಖರಳಿದುದ  ಅಖಿಳ ಜಿೋವರ 

ಕಮಣ ಗುಣವ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ನಡೆವನು ವಿಶ್ಾ  ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು||20|| 

 

ಅಬ್ದ  ಅಯನ ಋತು ಮಾಸ ಪ್ಕ್ಷ ಸುಶ್ಬ್ಧ ದಿಿಂದಲಿ ಕರೆಸುತಲಿ 

ನಿೋಲಾಬ್ಧ  ವಣಣ ಅನಿರುದಧ ನೆ ಮದಲಾದ ಐದು ರೂಪ್ದಲಿ 

ಹಬಬ ಹನು ಸವಣತರ ದಲಿ ಕರುಣಾಬಧ  ನ್ಮಲ್ಾ ತಿೆ ೈದು ರೂಪ್ದಿ 

ಲ್ಭಾ ನ್ಮಗುವನಿೋ ಪ್ರಿ ಧೇನಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ||21|| 

 

ಐದು ರೂಪಾತಾ ಕನು ಇಪ್ಪ ತಿೆ ೈದು ರೂಪ್ದಲಿಪ್ಪ  

ಮತಿೆ  ಹದಿನೈದು ತಿಥಿ ಇಪ್ಪ ತಿನ್ಮಲ್ಕ ರಿಿಂದ ಪೆಚಿಚ ಸಲು 

ಐದುವದು ಅರವತಿಧಿಕ ಆರೈದು ದಿವಸ ಆಹಾ ಯನಳಗೆ 

ಮನ ತೋಯದ ವಗೆ ತಾಪ್ತರ ಯದ ಮಹದೊೋಷವೆಲಿಿಹುದೊೋ||22|| 

 

ದಿವಸ ಯಾಮ ಮಹೂತಣ ಘಟಿಕಾದಿ ಅವಯವಗಳಳಗಿದುದ  

ಗಂಗಾ ಪ್ರ ವ್ಯಹದಂದದಿ ಕಾಲ್ನ್ಮಮಕ ಪ್ರ ವಹಿಸುತಲಿಪ್ಪ  

ಇವನ ಗುಣ ರೂಪ್ ಕ್ರರ ಯಂಗಳ ನಿವಹದೊಳು ಮುಳುಗಿ ಆಡುತಲಿ 

ಭಾಗಣವಿ ಸದಾನಂದಾತಾ ಳು ಆಗಿಹಳು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||23|| 

 

ವೇದತತಿಗಳ ಮಾನಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಧರಾಧರನ ಗುಣ ರೂಪ್ ಕ್ರರ ಯಗಳ 

ಆದಿ ಮಧಾ  ಅಿಂತವನು ಕಾಣದೆ ಮನದಿಯೊೋಚಿಸುತ 

ಆದಪ್ನೆ ಈತನಿಗೆ ಪ್ತಿನ ? ಕೃಪೊೋದಧಿಯು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸುದನು 

ಲೋಕಾಧಿಪ್ನು ಭಿಕುಾ ಕನ ಮನೆಯ ಔತಣವ ಕಿಂಬಂತೆ||24|| 

 

ಕೋವಿದರು ಚಿತಿೆ ೈಸುವದು ಶ್ರ ೋದೇವಿಯೊಳಗಿಹ ನಿಖಿಲ್ ಗುಣ 

ತೃಣ ಜಿೋವರಲಿ ಕಲಿಪ ಸ್ಥ ಯುಕುತಿಯಲಿ ಮತಿು  ಕರ ಮದಿಿಂದ 

ದೇವ ದೇವಕ್ರಯಪ್ಪ ಳು ಎಿಂದರಿದು ಆ ವಿರಿಿಂಚನ ಜನನಿ 

ಈತನ ಆವಕಾಲ್ಕು ಅರಿಯಳು ಅಿಂತವ ನರರ ಪಾಡೇನು||25|| 

 

ಕ್ರಾ ೋರ ದಧಿ ನವನಿೋತ ಘೃತದೊಳು ಸೌರಭ ರಸ್ಥಹಾ ಯನೆನಿಸ್ಥ ಶ್ವಿಂತಿೋರಮಣ 

ಜ್ಞಞ ನ ಇಚಾಚ  ಕ್ರರ ಯಾ ಶ್ಕಿ್ರಯಿಂದೆಿಂಬ್ ಈರೆರೆಡು ನ್ಮಮದಲಿ ಕರೆಸುತ 

ಭಾರತಿೋ ವ್ಯಗೆದ ೋವಿ ವ್ಯಯು ಸರೋರುಹ ಆಸನರು 

ಅಲಿಿ  ನೆಲೆಸ್ಥಹರು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||26|| 

 

ವಸುಗಳೆಿಂಟ್ಟ ನವ ಪ್ರ ಜ ಈಶ್ರು ಶ್ಾ ಸನ ಗುಣ ಐವತಿು  

ಏಕಾದಶ್ ದಿವ್ಯಕರರು ಅನಿತೆ ರುದರ ರು ಅಶ್ಾ ನಿಗಳೆರಡು 

ದಶ್ ವಿಹಿೋನ ಶ್ತಾಖಾ  ಈ ಸುಮನಸರಳಗೆ 

 

ಚತುರಾತಾ  ನಿೋಯಾಮಸುವ ಬ್ರ ಹಾ  ಸಮೋರ ಖಗ ಫಣಿೋಿಂದರ ರ ಒಳಗಿದುದ ||27|| 

 

ತೋರುತಿಪ್ಪ ನು ಚಕರ ದಲಿ ಹಿಿಂಕಾರ ನ್ಮಮಕ ಶಂಖದಲಿ ಪ್ರ ತಿಹಾರ 

ಗದೆಯಲಿ ನಿಧನ ಪ್ದಾ ದಲಿ ಇಪ್ಪ  ಪ್ರ ಸ್ಥಾ ನ 

ಕಾರುಣಿಕನು ಉದಿು ೋರ್ನ್ಮಮದಿ ಮಾರಮಣನ ಐ ರೂಪ್ಗಳ 

ಶಂಖಾರಿ ಮದಲಾದ ಆಯುಧಗಳಳು ಸಾ ರಿಸ್ಥ ಧರಿಸುತಿರು||28|| 

 

ತನುವೆ ರರ್ ವ್ಯಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಗುಣವೆನಿಸುವಳು 

ಶರ ೋತರ ದೊಳು ರೋಹಿಣಿ ಶ್ಶ್ವಿಂಕರು ಪಾಶ್ ಪಾಣಿಗಳು ಅಶ್ಾ ವೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಇನನು ಸಂಜ್ಞಞ  ದೇವಿಯರು ಇಹರ ಅನಲ್ ಲೋಚನ 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 34 
 

ಸೂತನೆನಿಸುವ ಪ್ರ ಣವ ಪಾದಾ  ಪಾರ ಣ ನ್ಮಮಕ ರಥಿಕನೆನಿಸುವನು||29|| 

 

ಅಮತ ಮಹಿಮನ ಅಪಾರ ಗುಣಗಳ ಸಮತ ವಣಾಣತಾ ಕ ಶ್ರರ ತಿ ಸಾ ೃತಿ ಗಮಸಲಾಪ್ವೆ 

ತದಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ 

ಕಮಲಾ ಸಂಭವ ಭವ ಸುರ ಇಿಂದಾರ ದಿ ಅಮರರು ಅನುದಿನ ತಿಳಿಯಲು ಅರಿಯರು 

ಸಾ ಮಹಿಮೆಗಳ ಆದಿ ಅಿಂತ ಮಧಾ ಗಳು ಅರಿವ ಸವಣಜಞ ||30|| 

 

ವಿತಿ  ದೇಹಾಗಾರ ದಾರಾ ಪ್ತಾ  ಮತಾರ ದಿಗಳಳಗೆ 

ಹರಿ ಪ್ರ ತಾ ಗಾತಾ ನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ ನೆಿಂದರಿದು 

ನಿತಾ ದಲಿ ಸಂತೃಪಿ್ತ  ಬ್ಡಸುತ ಉತಿಮ ಅಧಮ ಮಧಾ ಮರ 

ಕೃತ ಕೃತಾ ನ್ಮಗು ಉನಾ ತಿನು ಆಗದೆ ಭೃತಾ  ನ್ಮನೆಿಂದು||31|| 

 

ದೇವ ದೇವೇಶ್ನ ಸುಮೂತಿಣ ಕಳೇವರಗಳಳಗೆ ಅನವರತ ಸಂಭಾವಿಸುತ 

ಪೂಜಿಸುತ ನೋಡುತ ಸುಖಿಸುತಿರು ಬಡದೆ 

ಶ್ರ ೋವರ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ತಾ ಒಲಿದು ಕಾರುಣಾ ದಲಿ 

ಭವ ನೋವ ಪ್ರಿಹರಿಸುವನು ಪ್ರ ವಿತತ ಪ್ತಿತ ಪಾವನನು||32|| 

 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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9. ಶ್ರ ೀ ವಣಣಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ ಸಂಧಿ 

   

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು||  

   

ಹರಿಯ ಪಂಚಾಶ್ದಾ ಣಣ ಸುಸಾ ರವು ಉದಾತಿಾನುದಾತಿ  ಪ್ರ ಚಯ  

ಸಾ ರಿತ ಸಂಧಿ ವಿಸಗಣ ಬಿಂದುಗಳಳಗೆ ತದಾಾ ಚಾ  ಇರುವ  

ತನ್ಮನ ಮ ರೂಪ್ಗಳರಿತು ಉಪಾಸನೆಗೈವರು ಇಳೆಯೊಳು  

ಸುರರೆ ಸರಿ ನರರಲಿ್  ಅವರು ಆಡುವುದೇ ವೇದಾರ್ಣ||1||  

   

ಈಶ್ನಲಿ ವಿಜ್ಞಞ ನ ಭಗವದಾದ ಸರಲಿ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ವಿಷಯ ನಿರಾಶೆ  

ಮಥಾಾ  ವ್ಯದದಲಿ ಪ್ರ ದೆಾ ೋಷ ನಿತಾ ದಲಿ ಈ ಸಮಸಿ  ಪಾರ ಣಿಗಳಲಿ  

ರಮೇಶ್ನು ಇಹನೆಿಂದು ಅರಿದು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುವುದೆ  

ಮಹಾಯಜೆಞ  ಹರಿಪೂಜೆ||2||  

   

ತಿರ ದಶ್ ಏಕಾತಾ ಕನು ಎನಿಸ್ಥ ಭೂ ಉದಕ ಶ್ಖಿಯೊಳು ಹತಿು  ಕರಣದಿ  

ಅಧಿಪ್ರು ಎನಿಸುವ ಮುಖಾ  ಪಾರ ಣ ಆದಿತಾ ರಳು ನೆಲೆಸ್ಥ  

ವಿದಿತನ್ಮಗಿದುದ  ಅನವರತ ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮನು  

ಸಕಲ್ ವಿಷಯವ ನಿಧನ ನ್ಮಮಕ ಸಂಕರುಷಣ ಅಹಾ ಯನು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಪ್||3||  

   

ದೈಹಿಕ ದೈಶ್ಕ ಕಾಲಿಕತರ ಯ ಗಹನ ಕಮಣಗಳುಿಂಟ್ಟ  

ಇದರಳು ವಿಹಿತ ಕಮಣಗಳರಿತು ನಿಷಾಕ ಮಕನು ನಿೋನ್ಮಗಿ  

ಬೃಹತಿ ನ್ಮಮಕ ಭಾರತಿೋಶ್ನ ಮಹಿತರೂಪ್ವ ನೆನೆದು ಮನದಲಿ  

ಅಹರ್ ಅಹರ್ ಭಗವಂತಗಪ್ತಣಸು ಪ್ರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||4||  

   

ಮೂರುವಿಧ ಕಮಣಗಳ ಒಳಗೆ ಕಂಸ್ಥರಿ ಭಾಗಣವ ಹಯವದನ  

ಸಂಪೆರ ೋರಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ನವರೂಪಂಗಳನು ಧರಿಸ್ಥ  

ಸೂರಿ ಮಾನವ ದಾನವರಳು ವಿಕಾರ ಶೂನಾ ನು ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ  

ಸ್ಥರಭೋಕಿನು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ಕಡುತ ಇಪ್ಪ  ಜಿೋವರಿಗೆ||5||  

   

ಅನಳ ಪ್ಕಾ ವ ಗೈಸ್ಥದ ಅನನ ವ ಅನಳನಳು ಹೊೋಮಸುವ ತೆರದಂತೆ  

ಅನಿಮಶೇಷನು ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥದಖಿಳ ಕಮಣಗಳ ಮನವಚನ ಕಾಯದಲಿ ತಿಳಿದು  

ಅನುದಿನದಿ ಕಡು ಶಂಕ್ರಸದೆ ವೃಜಿನ ಅದಣನ  

ಸದಾ ಕೈಕಿಂಡು ಸಂತೈಸುವನು ತನನ ವರ||6||  

   

ಕುದುರೆ ಬಾಲ್ದ ಕನೆಯ ಕೂದಲು ತುದಿ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡ ಶ್ತವಿಧವು  

ಅದರಳಿಂದನು ನೂರು ಭಾಗವ ಮಾಡಲು ಎಿಂತಿಹುದೊೋ  

ವಿಧಿ ಭವ್ಯದಿ ಸಮಸಿ  ದಿವಿಜರ ಮದಲು ಮಾಡ  

ತೃಣಾಿಂತ ಜಿೋವರಳಧಿಕ ನೂಾ ನತೆಯಲಿ್ವು ಎಿಂದಿಗೂ ಜಿೋವ ಪ್ರಮಾಣು||7||  

   

ಜಿೋವನ ಅಿಂಗುಷಾ  ಆಗಾರ  ಮೂರುತಿ ಜಿೋವನ ಅಿಂಗುಟ್ ಮಾತರ  ಮೂರುತಿ  

ಜಿೋವನ ಪಾರ ದೇಶ್ ಜಿೋವ್ಯಕಾರ ಮೂತಿಣಗಳು  

ಎವಮಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪ್ದಿ ಯಾವತ್ ಅವಯವಗಳಳು ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥ ಕಾವ  

ಕರುಣಾಳುಗಳ ದೇವನು ಈ ಜಗತರ ಯವ||8||  

   

ಬಿಂಬ್ ಜಿೋವ ಅಿಂಗುಷಾ  ಮಾತರ ದಿ ಇಿಂಬುಗೊಿಂಡಹ ಸವಣರಳು ಸೂಕ್ಷಾ  ಅಿಂಬ್ರದಿ  

ಹೃತಕ ಮಲ್ ಮಧಾ  ನಿವ್ಯಸ್ಥಯಿಂದೆನಿಸ್ಥ  

ಎಿಂಬ್ರು ಈತಗೆ ಕೋವಿದರು ವಿಶ್ಾ ಿಂಭರಾತಾ ಕ ಪಾರ ಜಞ   

ಭಟ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸಂತೈಸುವನು ಈ ಪ್ರಿ ಬ್ಲಿ್  ಭಜಕರನು||9||  
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ಪುರುಷನ್ಮಮಕ ಸವಣ ಜಿೋವರಳಿರುವ ದೇಹ ಆಕಾರ ರೂಪ್ದಿ  

ಕರುಣ ನಿಯಾಮಕ ಹೃಷಿೋಕಪ್ನು ಇಿಂದಿರ ಯಂಗಳಲಿ  

ತುರಿಯ ನ್ಮಮಕ ವಿಶ್ಾ  ತಾ ಹನೆನ ರಡು ಬೆರಳುಳಿದು ಉತಿಮಾಿಂಗದಿ  

ಎರಡಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು  ಸ್ಥವರಿಯಾ ನ್ಮಡಯೊಳಗಿಪ್ಪ ||10||  

   

ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ಜಿೋವ ಸಾ ರೂಪ್ ದೇಹದ ಒಳಹೊರಗೆ ನಿಲೇಣಪ್ನು ಆಗಿಹ  

ಜಿೋವಕೃತ ಕಮಣಗಳನು ಆಚರಿಸ್ಥ  

ಶ್ರ ೋ ಪ್ಯೊೋಜಭವ ಈರರಿಿಂದ ಪ್ರ ದಿೋಪ್ವಣಣ ಸಾ ಮೂತಿಣ ಮಧಾ ಗ ತಾ ಪೊಳೆವ  

ವಿಶ್ವಾ ದಿ ರೂಪ್ದಿ ಸೇವೆ ಕೈಕಳುತ||11||  

   

ಗರುಡ ಶೇಷ ಭವ್ಯದಿ ನ್ಮಮವ ಧರಿಸ್ಥ ಪ್ವನ  

ಸಾ ರೂಪ್ ದೇಹದಿ ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನು ತಾನ್ಮಗಿಪ್ಪ  ಹರಿಯಂತೆ  

ಸರಸ್ಥಜ್ಞಸನ ವ್ಯಣಿ ಭಾರತಿ ಭರತನಿಿಂದ ಒಡಗೂಡ  

ಲಿಿಂಗದಿ ಇರುತಿಹನು ಮಕಕ  ಆದಿತೇಯರಿಗೆ ಇಲಿ್ವು ಆಸ್ಥಾ ನ||12||  

   

ಜಿೋವನಕೆ ತುಷದಂತೆ ಲಿಿಂಗವು ಸ್ಥವಕಾಶ್ದಿ ಪೊಿಂದಿ ಸುತಿಲು  

ಪಾರ ವರಣ ರೂಪ್ದಲಿ ಇಪುಪ ದು ಭಗವದಿಚ್ಛಚ ಯಲಿ  

ಕೇವಲ್ ಜಡ ಪ್ರ ಕೃತಿಯದಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯು ಮಹಾಲ್ಕುಮಯನಿಪ್ಳು  

ಆ ವಿರಜೆಯ ಸ್ಥನ ನ ಪ್ರಿಯಂತರದಿ ಹತಿಿಹುದು||13||  

   

ಆರಧಿಕ ದಶ್ಕಳೆಗಳು ಉಳಳ  ಶ್ರಿೋರವು ಅನಿರುದಧ ಗಳ ಮಧಾ ದಿ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪ ದು  

ಜಿೋವ ಪ್ರಮಾಚಾಚ ದಿಕ ದಾ ಯವು  

ಬಾರದಂದದಿ ದಾನವರನು ಅತಿ ದೂರಗೈಸುತ ಶ್ರ ೋಜನ್ಮಧಣನ  

ಮೂರು ಗುಣದೊಳಗಿಪ್ಪ ನು ಎಿಂದಿಗು ತಿರ ವೃತುಯಿಂದೆನಿಸ್ಥ||14||  

   

ರುದರ  ಮದಲಾದ ಅಮರರಿಗೆ ಅನಿರುದಧ  ದೇಹವೆ ಮನೆಯನಿಸುವುದು  

ಇದುದ  ಕೆಲ್ಸವ ಮಾಡರು ಅಲಿಿಿಂದ ಇತಿ  ಸೂಾ ಲ್ದಲಿ ಕುರ ದಧ  ಅಖಿಲ್ ದಿವಿಜರು  

ಪ್ರಸಪ ರ ಸಪ ಧೆಣಯಿಂದಲಿ ದಾ ಿಂದಾ  ಕಮಣ ಸಮೃದಿಧ ಗಳನು  

ಆಚರಿಸುವರು ಪಾರ ಣೇಶ್ನ ಆಜೆಞ ಯಲಿ||15||  

   

ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಸುಕೆಾ ೋತರ  ತಿೋರ್ಣವು ತುಹಿನ ವರುಷ ವಸಂತಕಾಲ್ದಿ  

ದಹಿಕ ದೈಶ್ಕ ಕಾಲಿಕ ತರ ಯ ಧಮಣಕಮಣಗಳ  

ದುರ ಹಿಣ ಮದಲಾದ ಅಮರರು ಎಲಿ್ರ ವಹಿಸ್ಥಸ್ ಗುಣಗಳನು ಅನುಸರಿಸ್ಥ  

ಸನಿನ ಹಿತರು ಆಗಿದುದ  ಎಲಿ್ರಳು ಮಾಡುವರು ವ್ಯಾ ಪಾರ||16||  

   

ಕೇಶ್ ಸ್ಥಸ್ಥರ ವಿಧ ವಿಭಾಗವಗೈಸಲು ಎನತು ಅನಿತಿಹ ಸುಷ್ಣಮನ ವು  

ಆ ಶ್ರಾಿಂತದಿ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥಹುದು ಈ ದೇಹಮಧಾ ದಲಿ  

ಆ ಸುಷ್ಣಮನ ಕೆ ವಜರ ಕಾಯಣ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಿೋ ವೈದುಾ ತಿಗಳಿಹವು  

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ ಪ್ಶ್ಚ ಮಕೆ ಉತಿರ ಪೂವಣ ದಕ್ರಾ ಣಕೆ||17||  

   

ಆ ನಳಿನ ಭವ ನ್ಮಡಯೊಳಗೆ ತಿರ ಕೋಣ ಚಕರ ವು ಇಪುಪ ದು  

ಅಲಿಿ  ಕೃಶ್ವನು ಮಂಡಲ್ ಮಧಾ ಗನು ಸಂಕರುಷಣ ಆಹಾ ಯನು  

ಹಿೋನ ಪಾಪಾತಾ ಕ ಪುರುಷನ ದಹಾನ ಗೈಸುತ ದಿನದಿನದಿ  

ವಿಜ್ಞಞ ನಮಯ ಶ್ರ ೋವ್ಯಸುದೇವನ ಐದಿಸುವ ಕರುಣಿ||18||  

   

ಮಧಾ  ನ್ಮಡಯ ಮಧಾ ದಲಿ ಹೃತಪ ದಾ  ಮೂಲ್ದಿ ಮೂಲ್ಪ್ತಿ ಪ್ದಪ್ದಾ   

ಮೂಲ್ದಲಿ ಇಪ್ಪ  ಪ್ವನನ ಪಾದಮೂಲ್ದಲಿ ಹೊಿಂದಿಕಿಂಡಹ ಜಿೋವ  

ಲಿಿಂಗಾನಿರುದಧ  ದೇಹ ವಿಶ್ಷು ನ್ಮಗಿ  

ಕಪ್ದಿಣ ಮದಲಾದ ಅಮರರು ಎಲಿ್ರು ಕಾದುಕಿಂಡಹರು||19||  
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ನ್ಮಳ ಮಧಾ ದಲಿ ಇಪ್ಪ  ಹೃತಿಕ ೋಲಾಲ್ಜದೊಳಿಪ್ಪ  ಅಷು ದಳದಿ  

ಕುಲಾಲ್ ಚಕರ ದ ತೆರದಿ ಚರಿಸುತ ಹಂಸನ್ಮಮಕನು  

ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಗಳಲಿಿ  ಯಣೆದ ಸೆ ಪಾಲ್ಕರ ಕೈಸೇವೆಗೊಳುತ ಕೃಪಾಳು  

ಅವರಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸ್ಥ ಕಡುತಿಪ್ಪ ||20||  

   

ವ್ಯಸವ್ಯನುಜ ರೇಣುಕಾತಾ ಜ ದಾಶ್ರಥಿ ವೃಜಿನ ಅದಣನ ಅಮಲ್ ಜಲಾಶ್ಯ ಆಲ್ಯ  

ಹಯವದನ ಶ್ರ ೋಕಪ್ತಲ್ ನರಸ್ಥಿಂಹ  

ಈ ಸುರೂಪ್ದಿ ಅವರವರ ಸಂತೋಷ ಬ್ಡಸುತ ನಿತಾ  ಸುಖಮಯ  

ವ್ಯಸವ್ಯಗಿಹ ಹೃತಕ ಮಲ್ದೊಳು ಬಿಂಬ್ನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ||21||  

   

ಸುರಪ್ನ ಆಲ್ಯಕೆ ಐದಿದರೆ ಮನವು ಎರಗುವುದು ಸತುಪ ಣಾ  ಮಾಗಣದಿ  

ಬ್ರಲು ವಹಿನ ಯ ಮನೆಗೆ ನಿದೆರ  ಆಲ್ಸಾ  ಹಸ್ಥ ತೃಷೆಯು  

ತರಣಿ ತನಯ ನಿಕೇತನದಿ ಸಂಭರಿತ ಕೋಪಾಟ್ೋಪ್ ತೋರುವುದು  

ಅರವಿದೂರನು ನಿಋಣತಿಯಲಿರೆ ಪಾಪ್ಗಳ ಮಾಳಪ ||22||  

   

ವರುಣನಲಿಿ  ವಿನೋದ ಹಾಸಾ ವು ಮರುತನಳು ಗಮನ್ಮಗಮನ  

ಹಿಮಕರ ಧನ್ಮಧಿಪ್ರಲಿಿ  ಧಮಣದ ಜನಿಸುವುದು  

ಹರನ ಮಂದಿರದಲಿಿ  ಗೊೋ ಧನ ಧರಣಿ ಕನ್ಮಾ ದಾನಗಳು  

ಒಿಂದರಘಳಿಗೆ ತಡೆಯದಲೇ ಕಡುತಿಹ ಚಿತಿ  ಪುಟ್ಟು ವುದು||23||  

   

ಹೃದಯದೊಳಗೆ ವಿರಕಿ್ರ  ಕೇಸರಕೆ ಒದಗೆ ಸಾ ಪ್ನ  ಸುಷ್ಣಪಿ್ತ  ಲಿಿಂಗದಿ  

ಮಧುಹ ಕಣಿಣಕೆಯಲಿಿ  ಬಾರೆ ಜ್ಞಗರ ತೆಯು ಪುಟ್ಟು ವುದು  

ಸುದರುಶ್ನ ಮದಲಾದ ಅಷು  ಆಯುಧವ ಪ್ತಡದು  

ದಿಶ್ವಧಿಪ್ತಿಗಳ ಸದನದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಈಪ್ರಿ ಬುದಿಧ ಗಳ ಕಡುವ||24||  

   

ಸೂತರ ನ್ಮಮಕ ಪಾರ ಣಪ್ತಿ ಗಾಯತಿರ  ಸಂಪ್ರ ತಿಪಾದಾ ನು ಆಗಿ ಈ ಗಾತರ ದೊಳು ನೆಲೆಸ್ಥರಲು  

ತಿಳಿಯದೆ ಕಂಡ ಕಂಡಲಿಿ  ಧಾತಿರ ಯೊಳು ಸಂಚರಿಸ್ಥ  

ಪುತರ  ಕಳತರ  ಸಹಿತ ಅನುದಿನದಿ  

ತಿೋರ್ಣಕೆಾ ೋತರ  ಯಾತೆರ ಯ ಮಾಡದೆವು ಎಿಂದೆನುತ ಹಿಗುು ವರು||25||  

   

ನ್ಮರಸ್ಥಿಂಹ ಸಾ ರೂಪ್ದೊಳಗೆ ಶ್ರಿೋರ ನ್ಮಮದಿ ಕರೆಸುವನು  

ಹದಿನ್ಮರು ಕಳೆಗಳು ಉಳಳ  ಲಿಿಂಗದಿ ಪುರುಷ ನ್ಮಮಕನು  

ತೋರುವನು ಅನಿರುದಧ ದೊಳು ಶ್ವಿಂತಿೋರಮಣ ಅನಿರುದಧ  ರೂಪ್ದಿ  

ಪೆರ ೋರಿಸುವ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಸೂಾ ಲ್ ಕಳೇವರದೊಳಿದುದ ||26||  

   

ಮದಲು ತಾ ಕಚ ಮಣಗಳು ಮಾಿಂಸವು ರುಧಿರ ಮೇದೊೋ ಮಜಜ ನವು ಅಸ್ಥಾ ಗಳು  

ಇದರಳಗೆ ಏಕ ಊನ ಪಂಚಾಶ್ತ್ ಮರುದು ಣವು  

ನಿಧನ ಹಿಿಂಕಾರಾದಿ ಸ್ಥಮಗ ಅದರ ನ್ಮಮದಿ ಕರೆಸುತ  

ಒಿಂಭತಿಧಿಕ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಎನಿಪ್ ರೂಪ್ದಿ ಧಾತುಗಳಳಿಪ್ಪ ||27||  

   

ಸಪಿ್ಧಾತುಗಳ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಸಂತಪಿ್  ಲೋಹಗತ ಅಗಿನ ಯಂದದಿ  

ಸಪಿ್  ಸ್ಥಮಗನು ಇಪ್ಪ  ಅನನ ಮಯಾದಿ ಕೋಶ್ದೊಳು  

ಲಿಪಿ್ನ್ಮಗದೆ ತತಿತಿಾಹಾ ಯ ಕಿು ಪಿ್ಭೋಗವ ಕಡುತ  

ಸಾ ಪ್ನ  ಸುಷ್ಣಪಿ್ತ  ಜ್ಞಗರ ತೆಯೋವ ತೈಜಸ ಪಾರ ಜಞ  ವಿಶ್ವಾ ಖಾ ||28||  

   

ತಿೋವಿಕಿಂಡಹವು ಅಲಿಿ  ಮಜಜ  ಕಳೇವರದಿ ಅಿಂಗುಳಿಯ ಪ್ವಣದ ಟಾವಿನಲಿ  

ಮುನೂನ ರು ಅರವತಿು  ಎನಿಪ್ ತಿರ ಸಾ ಳದಿ  

ಸ್ಥವಿರದ ಎಿಂಭತಿು  ರೂಪ್ವ ಕೋವಿದರು ಪೇಳುವರು ದೇಹದಿ  
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ದೇವತೆಗಳ ಒಡಗೂಡ ಕ್ರರ ೋಡಸುವನು ರಮಾರಮಣ||29||  

   

ಕ್ರೋಟ್ ಪೇಶ್ಸ್ಥಕ ರ ನೆನವಿಲಿ ಕ್ರೋಟ್ ಭಾವವ ತರೆದು ತದಾ ತ್  

ಖೇಟ್ ರೂಪ್ವನು ಐದಿಯಾಡುವ ತೆರದಿ  

ಭಕುತಿಯಲಿ ಕೈಟ್ಭಾರಿಯ ಧಾಾ ನದಿಿಂದ ಭವ್ಯಟ್ವಿಯನು ಅತಿ ಶ್ೋಘರ ದಿಿಂದಲಿ ದಾಟಿ  

ಸ್ಥರೂಪ್ಾ ವನು ಐದುವರು ಅಲ್ಪ  ಜಿೋವಿಗಳು||30||  

   

ಈ ಪ್ರಿೋ ದೇಹದೊಳು ಭಗವದೂರ ಪ್ಗಳ ಮರೆಯದಲೆ ಮನದಿ  

ಪ್ದೊಪ್ದೇ ಭಕುತಿಯಲಿ ಸಾ ರಿಸುತಲಿಪ್ಪ  ಭಕುತರನ್ಮ  

ಗೊೋಪ್ತಿ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಸಮೋಪ್ಗನು ತಾನ್ಮಗಿ  

ಸಂತತ ಸ್ಥಪ್ರೋಕ್ರಾ ಯ ಮಾಡ ಪೊರೆವನು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||31||  

   

||ಇತಿ ವಣಣಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ||  
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10. ಸವಣಪ್ರ ತಿೀಕ ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಆವ ಪ್ರಬೊಮಾ ನ ಅತಿವಿಮಲ್ ಅಿಂಗಾವ ಬ್ದಧ ರು ಎಿಂದೆನಿಪ್ 

ರಾಜಿೋವಭವ ಮದಲಾದ ಅಮರರು ಅನುದಿನದಿ ಹರಿಪ್ದವ ಸೇವಿಪ್ರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲ್ರಲಿ್ದೆ ತಾವು ಇವರನು ಕೆಡಸಬ್ಲಿ್ರೆ 

ಶ್ರ ೋವಿಲಾಸ್ಥಸಪ ದನ ದಾಸರಿಗೆ ಉಿಂಟ್ಟ ಅಪ್ಜಯವು||1|| 

 

ಶ್ರ ೋದನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜಯುಗಳ ಏಕಾದಶ್ ಸ್ಥಾ ನ ಆತಾ ದೊಳಗಿಟ್ಟು  

ಆದರದಿ ಸಂತುತಿಸ್ಥ ಹಿಗುು ವರಿಗೆ ಈ ನವಗರ ಹವು 

ಆದಿತೇಯರು ಸಂತತಾಧಿ ವ್ಯಾ ಧಿಗಳ ಪ್ರಿಹರಿಸುತ ಅವರನ 

ಕಾದುಕಿಂಡಹರು ಎಲಿ್ರಿಂದಾಗಿ ಈಶ್ನ ಆಜೆಞ ಯಲಿ||2|| 

 

ಮೇದಿನಿಯ ಮೇಲುಳಳ  ಗೊೋಷಾಪ ದ ಉದಕಗಳು ಎಲಿ್  ಆಮಲ್ ತಿೋರ್ಣವು 

ಪಾದಪಾದಿರ  ಧರಾತಳವೆ ಸುಕೆಾ ೋತರ  ಜಿೋವಗಣ ಶ್ರ ೋದನ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು 

ಅವರುಿಂಬ್ ಓದನವೇ ನೈವೇದಾ  

ನಿತಾ ದಿ ಹಾದಿ ನಡೆವುದೇ ನತಣನಗಳು ಎಿಂದರಿತವನೆ ಯೊೋಗಿ||3|| 

 

ಸವಣ ದೇಶ್ವು ಪುಣಾ  ದೇಶ್ವು ಸವಣ ಕಾಲ್ವು ಪ್ವಣ ಕಾಲ್ವು 

ಸವಣ ಜಿೋವರು ದಾನ ಪಾತರ ರು ಮೂರು ಲೋಕದೊಳು 

ಸವಣ ಮಾತುಗಳು ಎಲಿ್  ಮಂತರ ವು ಸವಣ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಎಲಿ್  ಪೂಜೆಯು 

ಶ್ವಣ ವಂದಾ ನ ವಿಮಲ್ ಮೂತಿಣ ಧಾಾ ನವುಳಳ ವಗೆ||4|| 

  

ದೇವಖಾತ ತಟಾಕವ್ಯಪ್ತ ಸರೋವರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಸುರರು 

ಕಳೇವರದೊಳಗಿಹ ರೋಮ ಕೂಪ್ಗಳಳಗೆ ತುಿಂಬಹರು 

ಆ ವಿಯತು ಿಂಗಾದಿ ನದಿಗಳು ಭಾವಿಸುವುದು ಎಪ್ಪ ತಿೆರಡೆನಿಪ್ ಸ್ಥವಿರ 

ಸುನ್ಮಡಗಳಳಗೆ ಪ್ರ ವಹಿಸುತಲಿಹವು ಎಿಂದು||5|| 

 

ಮೂರು ಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಶೋಭಿಪ್ ಈರು ಅಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು  ಸ್ಥವಿರ 

ಮಾರುತ ಅಿಂತಯಾಣಮ ಮಾಧವ ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿಿ  ತಾ ರಮಸುತಿಹನೆಿಂದು 

ತಿಳಿದಿಹ ಸೂರಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು 

ಅವರ ಶ್ರಿೋರವೇ ಸುಕೆಾ ೋತರ  ಅವರ ಅಚಣನೆಯೇ ಹರಿಪೂಜೆ||6|| 

 

ಶ್ರ ೋವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವೆಿಂದರಿದು ಈ ವಸುಿಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಬ್ಲಿ್ವರು 

ಆವ ಜಲ್ದಲಿ ಮಿಂದರೆಯು ಗಂಗಾದಿ ತಿೋರ್ಣಗಳು ತಾ ಒಲಿದು ಬಂದಲಿಿ  

ನೆಲೆಗೊಿಂಡು ಈವರು ಅಖಿಳಾರ್ಣಗಳನು 

ಅರಿಯದ ಜಿೋವರು ಅಮರ ತರಂಗಿಣಿಯನು ಐದಿದರು ಫಲ್ವೇನು||7|| 

 

ನದನದಿಗಳು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಿವವು ಉದಧಿ ಪ್ರಿಯಂತರದಿ 

ತರುವ್ಯಯದಲಿ ರಮಸುವವು ಅಲಿಿ  ತನಾ ಯವ್ಯಗಿ ತೋರದಲೆ 

ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಆಚರಿಸುವರು ಬುಧರು 

ಭಗವದೂರ ಪ್ ಸವಣತರ ದಲಿ ಚಿಿಂತನೆ ಬ್ರಲು ತಾ ಜಿಸುವರು ಅಖಿಳ ಕಮಣಗಳ||8|| 

 

ಕಲಿಯ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ದಾನವರಳಗೆ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಭವ್ಯದಿ ದೇವಕಣಳು ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಹರಿಯಾಜೆಞ ಯಲಿ 

ಅವರವರ ಕಲುಷ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ 
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ಜಲ್ರುಹೇಕ್ಷಣಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತ ನಿಶ್ಚ ಲ್ ಸುಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಪೂಣಣರು ಸುಖಿಪ್ರು ಅವರಳಗೆ||9|| 

 

ಆವ ಜಿೋವರಳಿದದ ರೇನು? ಇನ್ಮನ ವ ಕಮಣವ ಮಾಡಲೇನು? 

ಇನ್ಮನ ವ ಗುಣ ರೂಪ್ಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲೇನವರು? 

ಕಾವನಯಾ ನ ಪ್ರಮ ಕಾರುಣಾ  ಅವಲೋಕನ ಬ್ಲ್ದಿ ಚರಿಸುವ 

ದೇವತೆಗಳನು ಮುಟ್ು ಲು ಆಪ್ವೆ ಪಾಪ್ ಕಮಣಗಳು||10|| 

 

ಪ್ತಿಯೊಡನೆ ಮನಬಂದ ತೆರದಲಿ ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿ ರಮಸ್ಥ ಮೋದಿಸ್ಥ 

ಸುತರ ಪ್ಡೆದು ಇಳೆಯೊಳು ಜಿತ ಇಿಂದಿರ ಯಳು ಎಿಂದು ಕರೆಸುವಳು 

ಕೃತಿ ಪ್ತಿ ಕಥಾಮೃತ ಸುಭೋಜನ ರತ ಮಹಾತಾ ರಿಗೆ 

ಇತರ ದೊೋಷ ಪ್ರ ತತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸುವವೇನು ಅಚುಾ ತನ ದಾಸರಿಗೆ||11|| 

 

ಸೂಸ್ಥಬ್ಹ ನದಿಯೊಳಗೆ ತನನ  ಸಹಾಸ ತೋರುವೆನೆನುತ 

ಜಲ್ಕೆದುರು ಈಸ್ಥದರೆ ಕೈಸ್ೋತು ಮುಳುಗುವ 

ಹರಿಯ ಬಟ್ು ವನು ಕಿೆೋಶ್ವೈದುವ ಅನ್ಮದಿಯಲಿ ಸ್ಥವೇಣಶ್ ಕಿು ಪಿ್ತಯ ಮಾಡದುದ ಬಟ್ಟು  

ಆಶೆಯಿಂದಲಿ ಅನಾ ರ ಆರಾಧಿಸುವ ಮಾನವನು||12|| 

 

ನ್ಮನು ನನನ ದು ಎಿಂಬ್ ಜಡಮತಿ ಮಾನವನು ದಿನದಿನದಿ ಮಾಡುವ 

ಸ್ಥನ ನ ಜಪ್ ದೇವ್ಯಚಣನೆಯೇ ಮದಲಾದ ಕಮಣಗಳ 

ದಾನವರು ಸೆಳೆದೊಯಾ ರಲಿ್ದೆ ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ 

ಮದಾದ ನೆ ಪ್ಕಾ  ಕಪ್ತತಾ  ಫಲ್ ಭಕ್ರಾ ಸ್ಥದ ವೊೋಲ್ಹುದು||13|| 

 

ಧಾತಿರ ಯೊಳಗುಳಳ  ಅಖಿಳ ತಿೋರ್ಣಕೆಾ ೋತರ  ಚರಿಸ್ಥದರೇನು 

ಪಾತಾರ ಪಾತರ ವರಿತು ಅನ್ಮನ ದಿ ದಾನವ ಮಾಡ ಫಲ್ವೇನು 

ಗಾತರ  ನಿಮಣಲ್ನ್ಮಗಿ ಮಂತರ  ಸಿ್ೋತರ  ಪ್ಠಿಸ್ಥದರು ಏನು 

ಹರಿ ಸವಣತರ ಗತನು ಎಿಂದರಿಯದೆ ತಾ ಕತೃಣ ಎಿಂಬುವನು||14|| 

 

ಕಂಡ ನಿೋರಳು ಮುಳುಗಿ ದೇಹವ ದಂಡಸ್ಥದ ಫಲ್ವೇನು 

ದಂಡ ಕಮಂಡಲ್oಗಳ ಧರಿಸ್ಥ ಯತಿಯಿಂದೆನಿಸ್ಥ ಫಲ್ವೇನು 

ಅಿಂಡಜ್ಞಧಿಪ್ನು ಅಿಂಸಗನ ಪ್ದ ಪುಿಂಡರಿೋಕದಿ ಮನವಹನಿಣಶ್ 

ಬಂಡುಣಿಯವೊೋಲ್ ಇರಿಸ್ಥ ಸುಖಪ್ಡದೆ ಇಪ್ಪ  ಮಾನವನು||15|| 

 

ವೇದ ಶ್ವಸಿ ರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಓದಿ ಪೇಳಿದರೇನು 

ಸಕಲ್ ನಿಷೇಧ ಕಮಣಗಳ ತರೆದು ಸತಕ ಮಣಗಳ ಮಾಡ ಏನು 

ಓದನಂಗಳ ಜರಿದು ಶ್ವಾ ಸ ನಿರೋಧಗೈಸ್ಥದರೇನು 

ಕಾಮ ಕರ ೋಧವ ಅಳಿಯದೆ ನ್ಮನು ನನನ ದೆಿಂಬ್ ಮಾನವನು||16|| 

 

ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು ನೋಡದರೇನು ಓದಿದರೇನು 

ಪೇಳಿದರೇನು ಪಾಡದರೇನು ಮಾಡದರೇನು ದಿನದಿನದಿ 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಜನಾ  ಕಮಣ ಸದಾ ಅನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು 

ತತಿತ್ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ತದೂರ ಪ್ ತನ್ಮನ ಮಕನ ಸಾ ರಿಸದವ||17|| 

 

ಬುದಿಧ  ವಿದಾಾ ಬ್ಲ್ದಿ ಪೇಳಿದ ಅಶ್ರದಧ  ಕಾವಾ ವು ಇದಲಿ್  

ತತಾ  ಸುಪ್ದಧ ತಿಗಳನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನು ಅಲಿ್  ಬುಧರಿಿಂದ 

ಮಧಾ  ವಲಿ್ಭ ತಾನೇ ಹೃದಯದೊಳು ಇದುದ  ನುಡದಂದದಲಿ ನುಡದೆನು 

ಅಪ್ದಧ ಗಳ ನೋಡದಲೆ ಕ್ರವಿಗೊಟ್ಟು  ಆಲಿಪುದು ಬುಧರು||18|| 

 

ಕಬಬ ನಳಗಿಹ ರಸ ವಿದಂತಿಗೆ ಅಬುಬ  ಬ್ಲಿುದೆ 

ಭಾಗಾ  ಯೌವನ ಮಬಬ ನಲಿ ಮೈ ಮರೆದವಗೆ ಹರಿ ಸುಚರಿತಾಮೃತವು ಲ್ಭಾ ವ್ಯಗದು 
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ಹರಿಪ್ದಾಬ್ಜ ದಿ ಹಬಬ ದ ಅತಿ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ರಸ 

ಉಿಂಡು ಉಬಬ  ಕಬಬ  ಸುಖಾಬಧಯೊಳಗೆ ಆಡುವವಗೆ ಅಲಿ್ದಲೆ||19|| 

 

ಖಗವರಧಾ ಜನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಭಕುತಿಯ ಬ್ಗೆಯನು ಅರಿಯದ ಮಾನವರಿಗಿದು 

ಒಗಟಿನಂದದಿ ತೋರುತಿಪ್ಪ ದು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ತಿರ ಗುಣ ವಜಿಣತನ ಅಮಲ್ ಗುಣಗಳ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗುು ವ ಭಾಗವತರಿಗೆ 

ಮಗೆ ಭಕುತಿ ವಿಜ್ಞಞ ನ ಸುಖವಿತಿು  ಅವರ ರಕ್ರಾ ಪುದು||20|| 

 

ಪ್ರಮ ತತಾ  ರಹಸಾ ವು ಇದು ಭೂಸುರರು ಕೇಳುವುದು ಸ್ಥದರದಿ 

ನಿಷ್ಣಾ ರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಢರಿಗೆ ಪಂಡತ ಮಾನಿ ಪ್ತಶ್ರನರಿಗೆ 

ಅರಸ್ಥಕರಿಗೆ ಇದು ಪೇಳುಾ ದಲಿ್  ಅನವರತ ಭಗವತಾಪ ದ 

ಯುಗಳ ಅಿಂಬುರುಹ ಮಧುಕರನು ಎನಿಸುವವರಿಗೆ ಇದನು ಅರುಪು ಮೋದದಲಿ||21|| 

 

ಲೋಕವ್ಯತೆಣಯ  ದಲಿ್  ಪ್ರಲೋ ಕೈಕನ್ಮರ್ನ  ವ್ಯತೆಣ ಕೇಳಾ ರೆ | 

ಕಾಕು ಮನುಜರಿ  ಗಿದು ಸಮಪ್ಣಕ  ವ್ಯಗಿ ಸ್ಗಸುವುದೆ || 

ಕೋಕನದ ಪ್ರಿ ಮಳವು ಷಟ್ಪ ದ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸುವಂ  ದದಲಿ  

ಜಲ್ಚರ ಭೇಕ ಬ್ಲಿ್ದೆ  ಇದರ ರಸ ಹರಿ  ಭಕಿಗಲಿ್ದಲೆ||22|| 

 

ಸಾ ಪ್ರ ಯೊೋಜನರಹಿತ ಸಕಲೇಷು  ಪ್ರ ದಾಯಕ ಸವಣಗುಣ ಪೂಣಣ ಪ್ರ ಮೇಯ 

ಜರಾಮರಣ ವಜಿಣತ ವಿಗತ ಕಿೆೋಶ್ ವಿಪ್ರ ತಮ ವಿಶ್ವಾ ತಾ  

ಘ್ರರ ಣಿ ಸೂಯಣ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಅನಂತ ಮಹಿಮ 

ಘೃತ ಪ್ರ ತಿೋಕ ಆರಾಧಿತ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜ ಸುರರಾಜ||23|| 

 

ವನಚರ ಅದಿರ  ಧರಾ ಧರನೆ ಜಯ ಮನುಜ ಮೃಗವರ ವೇಷ ಜಯ 

ವ್ಯಮನ ತಿರ ವಿಕರ ಮ ದೇವ ಜಯ ಭೃಗು ರಾಮ ಭೂಮ ಜಯ 

ಜನಕಜ್ಞ ವಲಿ್ಭನೆ ಜಯ ರುಗಿಾ ಣಿ ಮನೋರರ್ ಸ್ಥದಿಧ ದಾಯಕ 

ಜಿನ ವಿಮೋಹಕ ಕಲಿವಿದಾರಣ ಜಯ ಜಯಾರಮಣ||24|| 

 

ಸಚಿಚ ದಾನಂದಾತಾ  ಬ್ರ ಹಾ  ಕರಾಚಿಣತ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜ 

ಸುಮನಸ ಪೊರ ೋಚಚ  ಸನಾ ಿಂಗಳದ ಮಧಾ  ಅಿಂತಃಕರಣರೂಢ 

ಅಚುಾ ತ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ನಿಚಚ  ನೆಚಿಚ ದ ಜನರ ಬಡ 

ಕಾಡು ಚಚ ನು ಉಿಂಡು ಅರಣಾ ದೊಳು ಗೊೋ ಗೊೋಪ್ರನು ಕಾಯದ ||25|| 

 
 

||ಇತಿ ಶ್ರ ೋ ಸವಣಪ್ರ ತಿೋಕ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಣಿಂ|| 
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11. ಶ್ರ ೀ ಸಾಾ ವರಜಂಗಮ ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ/ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಪಾದುಕೆಯ ಕಂಟ್ಕಸ್ಥಕಿ  ಮದಲಾದವು ಅನುದಿನ ಬಾಧಿಸುವನೆ 

ಏಕಾದಶ್ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಲಿ ಬಡದೆ ಹೃಷಿೋಕಪ್ನ ಮೂತಿಣ ಸ್ಥದರದಿ ನೆನೆವವನು 

ಏನಪ್ರಾಧಗಳ ಮಾಡದರು ಸರಿಯೇ 

ನಿರೋಧಗೈಸವು ಮೋಕ್ಷಮಾಗಣಕೆ ದುರಿತ ರಾಶ್ಗಳು||1|| 

 

ಹಗಲು ನಂದಾದಿೋಪ್ದಂದದಿ ನಿಗಮ ವೇದಾ ನ ಪೂಜಿಸುತ 

ಕೈ ಮುಗಿದು ನ್ಮಲ್ಕ ರಳು ಒಿಂದು ಪುರುಷಾರ್ಣವನು ಬೇಡದಲೇ 

ಜಗದುದರ ಕಟ್ಟು ದನು ಭುಿಂಜಿಸು ಮಗ ಮಡದಿ ಪಾರ ಣ ಇಿಂದಿರ ಯ ಆತಾಾ ದಿಗಳು 

ಭಗವಧಿೋನವೆಿಂದು ಅಡಗಡಗೆ ನೆನೆವುತಿರು||2|| 

 

ಅಸಾ ತಂತರ ನು ಜಿೋವ ಹರಿ ಸವಣ ಸಾ ತಂತರ ನು ನಿತಾ  ಸುಖಮಯ 

ನಿ:ಸಾ  ಬ್ದಧ  ಅಲ್ಪ ಜಞ  ಶ್ಕಿ  ಸದುುಃಖ ನಿವಿಣಣು  

ಹರ ಸಾ  ದೇಹಿ ಸನ್ಮರ್ಜಿೋವನು ವಿಶ್ಾ  ವ್ಯಾ ಪ್ಕ ಕತೃಣ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಸರಸಾ ತಿ ಈಶ್ವದಿ ಅಮರನುತ ಹರಿಯಿಂದು ಕಿಂಡಾಡು||3|| 

 

ಮತಿೆ  ವಿಶ್ವಾ ದಿ ಎಿಂಟ್ಟ ರೂಪ್ ಒಿಂಭತಿರಿಿಂದಲಿ ಪೆಚಿಚ ಸಲು 

ಎಪ್ಪ ತಿೆರಡು ರೂಪ್ಗಳು ಅಹವು ಒಿಂದೊಿಂದೆ ಸ್ಥಹಸರ  

ಪೃಥ್ ಪೃರ್ಕು ನ್ಮಡಗಳಳಗೆ ಸವೊೋಣತಿಮನ ತಿಳಿಯಿಂದು 

ಭಿೋಷಾ ನು ಬತಿರಿಸ್ಥದನು ಧಮಣ ತನಯಗೆ ಶ್ವಿಂತಿ ಪ್ವಣದಲಿ||4|| 

 

ಎಿಂಟ್ಟ ಪ್ರ ಕೃತಿಗಳಳಗೆ ವಿಶ್ವಾ ದಿ ಎಿಂಟ್ಟ ರೂಪ್ದಲಿದುದ  

ಭಕಿರ ಕಂಟ್ಕವ ಪ್ರಿಹರಿಸುತಲಿ ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ 

ನೆಿಂಟ್ನಂದದಿ ಎಡಬಡದೆ ವೈಕುಿಂಠರಮಣನು 

ತನನ ವರ ನಿಷಕ ಿಂಟ್ಕ ಸುಮಾಗಣದಲಿ ನಡೆಸುವ ದುಜಣನರ ಬ್ಡವ||5|| 

 

ಸಾ ರಮಣನು ಶ್ಕಿ್ರ  ಆದಿ ರೂಪ್ದಿ ಮಾನಿಗಳಳಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಅರವಿದೂರನು ಸೂಾ ಲ್ ವಿಷಯಗಳ ಉಿಂಡುಣಿಪ್ ನಿತಾ  

ಅರಿಯದಲೆ ನ್ಮನುಿಂಬೆನು ಎಿಂಬುವ ನಿರಯಗಳ ಉಿಂಬುವನು 

ನಿಶ್ಚ ಯ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಭವ್ಯಟ್ವಿಯ ಸಂಚರಿಸ್ಥ ಬ್ಳಲುವನು||6|| 

 

ಸುರುಚಿರುಚಿರ ಸುಗಂಧ ಸುಚಿಯಿಂದು ಇರುತಿಹನು ಷಡರ ಸಗಳಳು 

ಹನೆನ ರಡು ರೂಪ್ದಲಿ ಇಪ್ಪ  ಶ್ರ ೋ ಭೂ ದುಗೆಣಯರ ಸಹಿತ 

ಸಾ ರಮಣನು ಎಪ್ಪ ತಿೆರಡು ಸ್ಥವಿರ ಸಮೋರನ ರೂಪ್ದೊಳಗಿದುದ  

ಉರುಪ್ರಾಕರ ಮ ಕತೃಣ ಎನಿಸುವ ನ್ಮಡಯೊಳಗಿದುದ ||7|| 

 

ಸವಣತರ ದಲಿ ನೆನೆವರನು ಅನಾ  ಕಮಣವ ಮಾಡದರು ಸರಿ 

ಪುಣಾ  ಕಮಣಗಳು ಎನಿಸುವವು ಸಂದೇಹವಿನಿತಿಲಿ್  

ನಿನನ  ಸಾ ರಿಸದೆ ಸ್ಥನ ನ ಜಪ್ ಹೊೋಮ ಅನನ  ವಸಿ ರ ಗಜ ಅಶ್ಾ  ಭೂ ಧನ ಧಾನಾ  

ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ಧಮಣವ ಮಾಡ ಫಲ್ವೇನು||8|| 

 

ಇಷು  ಭೋಗಾ  ಪ್ದಾರ್ಣದೊಳು ಶ್ಪ್ತವಿಷು  ನ್ಮಮದಿ ಸವಣ ಜಿೋವರ ತುಷಿು  ಬ್ಡಸುವ 

ದಿನದಿನದಿ ಸಂತುಷು  ತಾನ್ಮಗಿ 
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ಕೋಷು ದೊಳು ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  ರಸಯಮಯ ಪುಷಿು ಯೈದಿಸುತ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳು 

ಪೆರ ೋಷು ನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್  ವಿಷಯಗಳ ಉಿಂಬ್ ತಿಳಿಸದಲೆ||9|| 

 

ಕಾರಣಾಹಾ ಯ ಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣ ಪೆರ ೋರಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ಕ್ರರ ಯಗಳ ತೋರುವನು 

ಕಮಣ ಇಿಂದಿರ ಯ ಅಧಿಪ್ರಳಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಮೂರು ಗುಣಮಯ ದರ ವಾ ಗ ತದಾಕಾರ ತನ್ಮನ ಮದಲಿ ಕರೆಸುವ 

ತೋರಿಕಳಳ ದೆ ಜನರ ಮೋಹಿಪ್ ಮೋಹಕಲ್ಪ ಕನು||10|| 

 

ದರ ವಾ ನು ಎನಿಸುವ ಭೂತ ಮಾತರ ದೊಳು ಅವಾ ಯನು 

ಕಮಣ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳು ಭವಾ  ಸತಿಕ ರಯನೆನಿಪ್ ಜ್ಞಞ ನ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳಗಿದುದ  

ಸಿವಾ ಕಾರಕನು ಎನಿಸ್ಥ ಸುಖಮಯ ಸೇವಾ  ಸೇವಕನು ಎನಿಸ್ಥ ಜಗದೊಳು 

ಹವಾ ವ್ಯಹನನು ಅರಣಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ಿಂತೆ ಇರುತಿಪ್ಪ ||11|| 

 

ಮನವೇ ಮದಲಾದ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳಗೆ ಅನಿಲ್ದೇವನು ಶ್ರಚಿಯನಿಸ್ಥಕಿಂಡು 

ಅನವರತ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ  ಶ್ರಚಿಷತ್ ಹೊೋತನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ ತನುವಿನಳಗಿಪ್ಪ ನು 

ಸದಾ ವ್ಯಮನ ಹೃಷಿೋಕೇಶ್ವಖಾ  ರೂಪ್ದಲಿ 

ಅನುಭವಕೆ ತಂದಿೋವ ವಿಷಯಜ ಸುಖವ ಜಿೋವರಿಗೆ||12|| 

 

ಪೆರ ೋರಕ ಪೆರ ೋಯಣರಳು ಪೆರ ೋಯಣ ಪೆರ ೋರಕನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಹರಿ ನಿವೈಣರದಿಿಂದ ಪ್ರ ವತಿಣಸುವ ತನ್ಮನ ಮ ರೂಪ್ದಲಿ 

ತೋರಿಕಳಳ ದೆ ಸವಣರಳು ಭಾಗಿೋರಥಿೋ ಜನಕನು 

ಸಕಲ್ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ತಾ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ ನೋಡ ನಗುತಿಪ್ಪ ||13|| 

 

ಹರಿಯ ಮುಖಾ  ನಿಯಾಮಕನು ಎಿಂದರಿದು ಪುಣಾಾ ಪುಣಾ  ಹರುಷಾಹರುಷ 

ಲಾಭಾಲಾಭ ಸುಖದುುಃಖಾದಿ ದಾ ಿಂದಾ ಗಳ 

ನಿರುತ ಅವರಂಘ್ರರ ಗೆ ಸಮಪ್ತಣಸ್ಥ ನರಕ ಭೂ ಸಾ ಗಾಣಪ್ ವಗಣದಿ 

ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನ ಸವಣತರ ದಲಿ ನೆನೆವುತಿರು||14|| 

 

ಮಾಣವಕ ತತಫ ಲ್ಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲಿ್ದೆ 

ಕಮಣಗಳ ಸಾ  ಇಚಾಚ ನುಸ್ಥರದಿ ಮಾಡ ಮೋದಿಸುವಂತೆ 

ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ ಜ್ಞಞ ನ ಪೂವಣಕ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಏನು ನೋಡದೆ ಮಾಡು 

ಕಮಣ ಪ್ರ ಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ನಲಿ ಭಕುತಿಯ ಮಾಡು ಕಿಂಡಾಡು||15|| 

 

ಹಾನಿ ವೃದಿಧ  ಜಯಾಪ್ಜಯಗಳು ಏನು ಕಟ್ಟು ದ ಭುಿಂಜಿಸುತ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನಿವ್ಯಸನ ಕರುಣವನೆ ಸಂಪಾದಿಸು ಅನುದಿನದಿ 

ಜ್ಞಞ ನ ಸುಖಮಯ ತನನ ವರ ಪ್ರಮ ಅನುರಾಗದಿ ಸಂತೈಪ್ 

ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳಂತೆ ಒಳಹೊರಗಿದುದ  ಕರುಣಾಳು||16|| 

 

ಆ ಪ್ರಮ ಸಕಲ್ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳು ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ವಿಷಯವ ತಾ ಪ್ರಿಗರ ಹಿಸುವನು ತಿಳಿಸದೆ ಸವಣಜಿೋವರಳು 

ಪಾಪ್ ರಹಿತ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಸಮೋಪ್ದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ನ್ಮನ್ಮ ರೂಪ್ಕ ಧಾರಕ ತೋರಿಕಳಳ ದೆ ಕಮಣಗಳ ಮಾಳಪ ||17|| 

 

ಖೇಚರರು ಭೂಚರರು ವ್ಯರಿ ನಿಶ್ವಚರರಳಿದುದ  ಅವರ ಕಮಣಗಳ 

ಆಚರಿಸುವನು ಘನ ಮಹಿಮ ಪ್ರಮ ಅಲ್ಪ ನೋಪಾದಿ 

ಗೊೋಚರಿಸು ಬ್ಹು ಪ್ರ ಕಾರ ಆಲೋಚನೆಯ ಮಾಡದರು ಮನಸ್ಥಗೆ 

ಕ್ರೋಚಕಾರಿ ಪ್ತರ ೋಯ ಕವಿಜನಗೇಯ ಮಹರಾಯ||18|| 

 

ಒಿಂದೇ ಗೊೋತರ  ಪ್ರ ವರ ಸಂಧಾಾ ವಂದನೆಗಳು ಮಾಡ 
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ಪಾರ ಿಂತಕೆ ತಂದೆ ತನಯರು ಬೇರೆ ತಮಾ ಯ ಪೆಸರುಗೊಿಂಬ್oತೆ 

ಒಿಂದೇ ದೇಹದೊಳಿದುದ  ನಿಿಂದಾಾ ನಿಿಂದಾ  ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ 

ಇಿಂದಿರೇಶ್ನು ಸವಣಜಿೋವರಳು ಈಶ್ನೆನಿಸುವನು||19|| 

 

ಕ್ರಟ್ು ಗಟಿು ದ ಲೋಹ ಪಾವಕ ಸುತಿು  ವಿಿಂಗಡ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಘರಟ್ು  ವಿರ ೋಹಿಗಳು ಇಪ್ಪ  ತಂಡುಲ್ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆವಂತೆ 

ವಿಠಲಾ ಎಿಂದೊಮೆಾ  ಮೈಮರೆದು ಅಟ್ು ಹಾಸದಿ ಕರೆಯ 

ದುರಿತಗಳು ಅಟ್ಟು ಳಿಯ ಬಡಸೆವನ ತನನ ಳಗಿಟ್ಟು  ಸಲ್ಹುವನು||20|| 

 

ಜಲ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಸೆಾ ೋಚಾಚ ನುಸ್ಥರದಿ ಜಲ್ಚರ ಪಾರ ಣಿಗಳು 

ತತಿತ್ ಸಾ ಳಗಳಲಿ ಸಂತೋಷಪ್ಡುತಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ 

ನಲಿಿನ ನ್ಮಭನಳು ಅಬ್ಜ  ಭವ ಮುಪೊಪ ಳಲ್ ಉರಿಗಮೈಗಣು  ಮದಲಾದ 

ಹಲ್ವು ಜಿೋವರಗಣವು ವರಿಸುತಿಹುದು ನಿತಾ ದಲಿ||21|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನು ಒಳಹೊರಗೆ ಅವಕಾಶ್ದನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಬಿಂಬ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ಸುವ ತದೂರ ಪ್ ತನ್ಮನ ಮದಲಿ ಸವಣತರ  

ಈ ಸಮನಾ ಯವೆಿಂದೆನಿಪ್ ಸದುಪಾಸನವಗೈವವನು 

ಮೋಕ್ಷ ಅನೆಾ ೋಷಿಗಳಳುತಿಮನು ಜಿೋವನುಾ ಕಿನ ಅವನಿಯೊಳು||22|| 

 

ಭೋಗಾ  ವಸಿುಗಳಳಗೆ ಯೊೋಗಾಾ ಯೊೋಗಾ  ರಸಗಳನರಿತು 

ಯೊೋಗಾಾ ಯೊೋಗಾ ರಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ  ಹರಿಗೆ ಸಮಪ್ತಣಸು ಅನುದಿನದಿ 

ಭಾಗಾ  ಬ್ಡತನ ಬ್ರಲು ಹಿಗು ದೆ ಕುಗಿು  ಸ್ರಗದೆ 

ಸದಭ ಕಿ್ರ  ವೈರಾಗಾ ಗಳನೆ ಮಾಡು ನಿೋ ನಿಭಾಣಗಾ ನೆನಿಸದಲೆ||23|| 

 

ಸಾ ಳ ಜಲಾದಿರ ಗಳಲಿಿ  ಜನಿಸುವ ಫಲ್ ಸುಪುಷಪ ಜ ಗಂಧರಸ 

ಶ್ರ ೋ ತುಳಸ್ಥ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ಪೂಜ್ಞ ಸ್ಥಧನ ಪ್ದಾರ್ಣ 

ಹಲ್ವು ಬ್ಗೆಯಿಂದ ಅಪ್ತಣಸುತ ಬಾಿಂಬೊಳೆಯ ಜನಕಗೆ 

ನಿತಾಾ ನಿತಾ ದಿ ತಿಳಿವುದಿದು ವಾ ತಿರೇಕ ಪೂಜೆಗಳೆಿಂದು ಕೋವಿದರು||24|| 

 

ಶ್ರ ೋಕರನ ಸವಣತರ ದಲಿ ಅವಲೋಕ್ರಸುತ ಗುಣ ರೂಪ್ ಕ್ರರ ಯ 

ವಾ ತಿರೇಕ ತಿಳಿಯದಲೆ ಅನಾ ಯಸು ಬಿಂಬ್ನಲಿ ಮರೆಯದಲೆ 

ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸುವನು ಕರುಣದಿಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಕೃಪಾಳು 

ಭಕಿರ ಶೋಕಗಳ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಥ ಸುಖವಿತಿು  ಅನವರತ ಪೊರೆವ||25|| 

 

ಇನಿತು ವಾ ತಿರೇಕ ಅನಾ ಯಗಳು ಎಿಂದೆನಿಪ್ ಪೂಜ್ಞ ವಿಧಿಗಳನೆ ತಿಳಿದು 

ಅನಿಮಷ ಈಶ್ನ ತೃಪಿ್ತ  ಪ್ಡಸುತಲಿರು ನಿರಂತರದಿ 

ಘನ ಮಹಿಮ ಕೈಕಿಂಡು ಸ್ಥಾ ತಿ ಮೃತಿ ಜನುಮಗಳ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಥ 

ಸೇವಕ ಜನರಳಿಟ್ಟು  ಆನಂದ ಪ್ಡಸುವ ಭಕಿವತಸ ಲ್ನು||26|| 

 

ಜಲ್ಜನ್ಮಭನಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಜಡ ಚೇತನ್ಮತಾ ಕ 

ಚಲ್ದೊಳು ಇಬ್ಣಗೆ ಸಿ್ಥ ರೋ ಪುರುಷ ಭೇದದಲಿ ಜಡದೊಳಗೆ ತಿಳಿವುದು ಆಹಿತ ಪ್ರ ತಿಮೆ 

ಸಹಜ ಆಚಲ್ಗಳು ಎಿಂದು ಇಬ್ಣಗೆ ಪ್ರ ತಿೋಕದಿ 

ಲ್ಲಿತ ಪಂಚತ್ರಯ ಸುಗೊೋಳಕವ ಅರಿತು ಭಜಿಸುತಿರು||27|| 

 

ವ್ಯರಿಜ್ಞಸನ ವ್ಯಯುವಿೋಿಂದರ  ಉಮಾರಮಣ ನ್ಮಕೇಶ್ ಸಮರ ಅಹಂಕಾರಿಕ 

ಪಾರ ಣಾದಿಗಳು ಪುರುಷರ ಕಳೇವರದಿ 

ತೋರಿಕಳದೆ ಅನಿರುದಧ  ದೊೋಷ ವಿದೂರ ನ್ಮರಾಯಣನ ರೂಪ್ 

ಶ್ರಿೋರಮಾನಿಗಳು ಆಗಿ ಭಜಿಸುತ ಸುಖವ ಕಡುತಿಹರು||28|| 
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ಸ್ಥರಿ ಸರಸಾ ತಿ ಭಾರತಿೋ ಸೌಪ್ರಣಿೋ ವ್ಯರುಣಿ ಪಾವಣತಿೋ ಮುಖರು ಇರುತಿಹರು 

ಸಿ್ಥ ರೋಯರಳಗೆ ಅಬಮಾನಿಗಳು ತಾವೆನಿಸ್ಥ 

ಅರುಣ ವಣಣ ನಿಭಾಿಂಗ ಶ್ರ ೋ ಸಂಕರುಷಣ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ರೂಪ್ಗಳ 

ಇರುಳು ಹಗಲು ಉಪಾಸನವ ಗೈವುತಲೆ ಮೋದಿಪ್ರು||29|| 

 
 

ಕೃತ ಪ್ರ ತಿೋಕದಿ ಟಂಕ್ರ ಭಾಗಣವ ಹುತವಹ ಅನಿಲ್ ಮುಖಾ  ದಿವಿಜರು 

ತುತಿಸ್ಥಕಳುತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾವ್ಯಗಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸ ಶ್ರ ೋ ತುಳಸ್ಥ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಕುಸುಮ ಫಲ್ ದಿೋಪ್ ಪಂಚಾಮೃತದಿ 

ಪೂಜಿಪ್ ಭಕುತರಿಗೆ ಕದುತಿಹನು ಪುರುಷಾರ್ಣ||30|| 

 

ನಗಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎನಿಪ್ ಸುರರುಗಳು 

ಸಹಜ ಅಚಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಣಿಗಳು ಎನಿಸ್ಥ ಶ್ರ ೋ ವ್ಯಸುದೇವನ ಪೂಜಿಸುತಲಿ ಇಹರು 

ಸ್ಥಾ ಗತ ಭೇದ ವಿವಜಿಣತನ ನ್ಮಲ್ಬ ಗೆ ಪ್ರ ತಿೋಕದಿ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸೆ 

ವಿಗತ ಸಂಸ್ಥರಾಬಧ  ದಾಟಿಸ್ಥ ಮುಕಿರನು ಮಾಳಪ ||31|| 

 

ಆವ ಕೆಾ ೋತರ ಕೆ ಪೊೋದರೇನು? ಇನ್ಮನ ವ ತಿೋರ್ಣದಿ ಮುಳುಗಲೇನು? 

ಇನ್ಮನ ವ ಜಪ್ ತಪ್ ಹೊೋಮ ದಾನವ ಮಾಡ ಫಲ್ವೇನು? 

ಶ್ರ ೋವರ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಈ ವಿಧದಿ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾ ವರ ಜಿೋವರಳು 

ಪ್ರಿಪೂಣಣನೆಿಂದು ಅರಿಯದಿಹ ಮಾನವನು||32|| 
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12. ಶ್ರ ೀ ನ್ನಡೀಪ್ರ ಕರಣ ಸಂದಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ/ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನು ಪಾರ ಣಮುಖ ತತಾ  ಈಶ್ರಿಿಂದಲಿ ಸೇವೆ ಕೈಕಳುತ 

ಈ ಶ್ರಿೋರದೊಳು ಇಪ್ಪ  ಮೂವತಿಾರು ಸ್ಥವಿರ ಈ ಸುನ್ಮಡಗಳಳಗೆ 

ಈ ಭೂಮೋ ಸಮೇತ ವಿಹಾರಗೈವ 

ಪ್ರ ಈಶ್ನ ಅಮಲ್ ಸುಮೂತಿಣಗಳ ಚಿಿಂತಿಸುತ ಹಿಗುು ತಿರು||1|| 

 

ಚರಣಗಳಳಿಹ ನ್ಮಡಗಳು ಹನೆನ ರೆಡು ಸ್ಥವಿರ ಮಧಾ  ದೇಹದೊಳು ಇರುತಿಹವು ಹದಿನ್ಮಲುಕ  

ಬಾಹುಗಳಳಗೆ ಈರೆರೆಡು ಶ್ರದೊಳು ಆರು ಸಹಸರ  ಚಿಿಂತಿಸ್ಥ 

ಇರುಳು ಹಗಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದಿವಿಜರನರಿತು 

ಉಪಾಸನೆಗೈವರು ಇಳೆಯೊಳು ಸಾ ಗಣ ವ್ಯಸ್ಥಗಳು||2|| 

 

ಬೃಹತಿನ್ಮಮಕ ವ್ಯಸುದೇವನು ವಹಿಸ್ಥ ಸಿ್ಥ ರೋ ರೂಪ್ 

ದೊೋಷ ವಿರಹಿತ ಎಪ್ಪ ತಿೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರ ನ್ಮಡಗಳಳಗಿದುದ  

ದುರ ಹಿಣ ಮದಲಾದ ಅಮರಗಣ ಸನಾ ಹಿಮ 

ಸವಣ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸಂತೈಸುವನು ಸಂತತ ಪ್ರಮ ಕರುಣಾಳು||3|| 

 

ನೂರು ವಷಣಕೆ ದಿವಸ ಮೂವತಿಾರು ಸ್ಥವಿರ ವಹವು 

ನ್ಮಡ ಶ್ರಿೋರದೊಳಗೆ ಇನಿತಿಹವು ಎಿಂದರಿತು ಒಿಂದು ದಿವಸದಲಿ 

ಸೂರಿಗಳ ಸತಕ ರಿಸ್ಥದವ ಪ್ರ ತಿ ವ್ಯರದಲಿ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಅಚಣನೆ ತಾ ರಚಿಸ್ಥದವ 

ಸತಾ  ಸಂಶ್ಯವು ಇಲಿ್ವೆಿಂದೆಿಂದು||4|| 

 

ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ತತಿ ಾ ಗಳು ತತಪ ತಿಗಳು ಎನಿಸುವ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಮುಖ ದೇವತೆಗಳು ಅನುದಿನ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ತಿ ನ್ಮಡಗಳಳು ಇರುತಿದುದ  

ಚತುರ ದಶ್ ಲೋಕದೊಳು ಜಿೋವ ಪ್ರ ತತಿಗಳ ಸಂರಕ್ರಾ ಸುವ 

ಶ್ವಶ್ಾ ತನ ತತಿತ್ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ನೋಡುತಲೇ ಮೋದಿಪ್ರು||5|| 

 

ಸತಾ  ಸಂಕಲ್ಪ ನು ಸದಾ ಎಪ್ಪ ತಿೆರೆಡು ಸಹಸರ ದೊಳು 

ಮೂವತಿು  ನ್ಮಲುಕ  ಲ್ಕ್ಷದ ಐವತಿಾರು ಸಹಸರ  

ಚಿತಪ ರಕುರ ತಿಯ ಒಡಗೂಡ ಪ್ರಮನು ನಿತಾ  ಮಂಗಳಮೂತಿಣ 

ಭಕಿರ ತೆತಿಿಗನು ತಾನ್ಮಗಿ ಸವಣತರ ದಲಿ ಸಂತೈಪ್||6|| 

 

ಮಣಿಗಳಳಗಿಹ ಸೂತರ ದಂದದಿ ಪ್ರ ಣವ ಪಾದಾ ನು 

ಸವಣ ಚೇತನ ಗಣದೊಳಿದುದ  ಅನವರತ ಸಂತೈಸುವನು ತನನ ವರ 

ಪ್ರ ಣತ ಕಾಮದ ಭಕಿ  ಚಿಿಂತಾಮಣಿ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹನು 

ಅಣು ಮಹದು ತನು ಅಲ್ಪ ರೋಪಾದಿಯಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ ||7|| 

 

ಈ ಸುಷ್ಣಮನ  ಆದಿ ಅಖಿಳ ನ್ಮಡೋ ಕೋಶ್ ನ್ಮಭಿೋ ಮೂಲ್ದಲಿ 

ವೃಷಣಾ ಸದನ ಮಧಾ ದಲಿಪ್ಪ ದು ತುಿಂದಿ ನ್ಮಮದಲಿ 

ಆ ಸರೋಜ್ಞಸನ ಮುಖರು ಮೂಲೇಶ್ನ ಅನಂದಾದಿ ಸುಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯ ಗೈವುತಲಿ 

ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುತಿಹರು||8|| 

 

ಸೂರಿಗಳು ಚಿತಿೆ ೈಸುವುದು ಭಾಗಿೋರಥಿಯ ಮದಲಾದ ತಿೋರ್ಣಗಳು 

ಏರಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು  ಸ್ಥವಿರ ನ್ಮಡಗಳಳಿಹವು 

ಈ ರಹಸಾ ವನು ಅಲ್ಪ  ಜನರಿಗೆ ತೋರಿ ಪೇಳದೆ 

ನ್ಮಡ ನದಿಯೊಳು ಧಿೋರರು ಅನುದಿನ ಮಜಜ ನವ ಮಾಡುತಲೇ ಸುಖಿಸುವರು||9|| 
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ತಿಳಿವುದು ಈ ದೇಹದೊಳಗಿಹ ಎಡ ಬ್ಲ್ದ ನ್ಮಡಗಳಳಗೆ ದಿವಿಜರು 

ಜಲ್ಜ ಸಂಭವ ವ್ಯಯು ವ್ಯಣಿ ಆದಿಗಳು ಬ್ಲ್ದಲಿಿ  

ಎಲ್ರುಣಿಗ ವಿಹಗ ಇಿಂದರ  ಚಳಿವೆಟ್ು ಳಿಯ ಷಣಾ ಹಿಶ್ಯರು 

ವ್ಯರುಣಿ ಕುಲಿಶ್ ಧರ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಎಡ ಭಾಗದೊಳಿಹರು||10|| 

 

ಇಕಕ ಲ್ದೊಳಿಹ ನ್ಮಡಯೊಳು ದೇವಕಣಳಿಿಂದ ಒಡನ್ಮಡುತಲಿ 

ಪೊಿಂಬ್ಕ್ರಕ  ದೇರನು ಜಿೋವರ ಅಧಿಕಾರಾನುಸ್ಥರದಲಿ 

ತಕಕ  ಸ್ಥಧನವ ಮಾಡ ಮಾಡಸುತ ಅಕಕ ರದಿ ಸಂತೈಪ್ ಭಕಿರ 

ದಕಕ ಗೊಡನು ಅಸುರಗೆಣ ಸತುಪ ಣಾ ಗಳನು ಅಪ್ಹರಿಪ್||11|| 

 

ತುಿಂದಿವಿಡದು ಆಶ್ರದ ಪ್ರಿಯಂತ ಒಿಂದು ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥಹುದು 

ತಾವರ ಕಂದನಿಹನು ಅದರಳಗೆ ಅದಕೆ ಈರೈದು ಶ್ವಖೆಗಳು 

ಒಿಂದಧಿಕ ದಶ್ ಕರಣದೊಳು ಸಂಬಂಧಗೈದಿಹವಲಿಿ  

ರವಿ ಶ್ಶ್ ಸ್ಥಿಂಧು ನ್ಮಸತಾಾ ದಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಿಂಡಹರು ಸತತ||12|| 

 

ಪೊಕಕ ಳದಿವಿಡದು ಒಿಂದೇ ನ್ಮಡಯು ಸುಕಕ ದಲೆ ಧಾರಾಳ ರೂಪ್ದಿ 

ಸ್ಥಕ್ರಕ ಹುದು ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಷ್ಣಮನ  ನ್ಮಮದಲಿ 

ರಕಕ ಸರನು ಒಳ ಪೊೋಗಗೊಡದೆ ದಶ್ ದಿಕ್ರಕ ನಳಗೆ ಸಮೋರ ದೇವನು 

ಲೆಕ್ರಕ ಸದೆ ಮತಿಬ್ಬ ರನು ಸಂಚರಿಪ್ ದೇಹದೊಳು||13|| 

 

ಇನಿತು ನ್ಮಡೋ ಶ್ವಖೆಗಳು ತನುವಿನಳಗೆ ಇಹವೆಿಂದರಿದು ಏಕಾತಾ ನು 

ದಿಾ  ಸಪಿ್ತಿ ಸ್ಥವಿರ ಆತಾ ಕನು ಆಗಿ ನ್ಮಡಯೊಳು 

ವನಿತೆಯಿಂದ ಒಡಗೂಡ ನ್ಮರಾಯಣ ದಿವ್ಯ ರಾತಿರ ಗಳಲಿ 

ಈ ಪ್ರಿ ವನಜ್ಞಿಂಡದೊಳು ಅಖಿಳ ಜಿೋವರಳಿದುದ  ಮೋಹಿಸುವ||14|| 

 

ದಿನದಿನದಿ ವಧಿಣಸುವ ಕುಮುದಾಪಿ್ನ ಮಯೂಖದ ಸ್ಬ್ಗ 

ಗತ ಲೋಚನ ವಿಲೋಕ್ರಸ್ಥ ಮೋದ ಪ್ಡಬ್ಲಿ್ನೆ ನಿರಂತರದಿ 

ಕುನರಗೆ ಈ ಸುಕರ್ ಅಮೃತದ ಭೋಜನದ ಸುಖ ದೊರಕುವುದೇ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಮನೋಹರನ ಸದುು ಣವ ಕ್ರೋತಿಣಪ್ ಭಕುತಗೆ ಅಲಿ್ದಲೆ||15|| 

 

ಈ ತನುವಿನಳಗಿಹವು ಓತ ಪೊರ ೋತ ರೂಪ್ದಿ ನ್ಮಡಗಳು 

ಪುರುಹೂತ ಮುಖರು ಅಲಿಿಹರು ತಮಾ ಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಒಡಗೂಡ 

ಭಿೋತಿಗೊಳಿಸುತ ದಾನವರ ಸಂಘ್ರತ ನ್ಮಮಕ ಹರಿಯ ಗುಣ 

ಸಂಪ್ತರ ೋತಿಯಲಿ ಸದುಪಾಸನೆಯ ಗೈವುತಲೆ ಮೋದಿಪ್ರು||16|| 

 

ಜಲಾಟ್ ಕುಕಾಕ ಟ್ ಖಾಟ್ ಜಿೋವರ ಕಳೇವರಗಳಳು ಇದುದ  ಕಾಣಿಸ್ಥಕಳದೆ 

ತತಿದೂರ ಪ್ ನ್ಮಮಗಳಿಿಂದ ಕರೆಸುತಲಿ 

ಜಲ್ರುಹೇಕ್ಷಣ ವಿವಿಧ ಕಮಣಗಳ ಅನುದಿನದಿ ಮಾಡ 

ತತಿತಫ ಲ್ಗಳ ಉಣು ದೆ ಸಂಚರಿಸುವನು ನಿತಾ  ಸುಖ ಪೂಣಣ||17|| 

 

ತಿಳಿದುಪಾಸನೆಗೈವುತ ಈಪ್ರಿ ಮಲಿನನಂತಿರು ದುಜಣನರ ಕಂಗಳಿಗೆ ಗೊೋಚರಿಸದೆ 

ವಿಪ್ಶ್ಚ ತರ ಒಡವೆ ಗವಿಣಸದೆ 

ಮಳೆ ಬಸ್ಥಲು ಹಸ್ಥ ತೃಷಿ ಜಯಾಜಯ ಖಳರ ನಿಿಂದಾಾ ನಿಿಂದಾ  ಭಯಗಳಿಗೆ 

ಅಳುಕದಲೆ ಮದಾದ ನೆಯಂದದಿ ಚರಿಸು ಧರೆಯೊಳಗೆ||18|| 

 

ಕಾನನ ಗಾರ ಮಸಾ  ಸವಣ ಪಾರ ಣಿಗಳು ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿ 

ಏನೇನು ಮಾಡುವ ಕಮಣಗಳು ಹರಿ ಪೂಜೆಯಂದರಿದು ದೇನಿಸುತ 

ಸದಭ ಕಿ್ರಯಲಿ ಪ್ವಮಾನವಂದಿತ ದೇವ್ಯಿಂತರಾತಾ ಕ 
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ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತ ಮೋದಿಸುತ ನಲಿವುತಿರು||19|| 

 

ನೋಕನಿೋಯನು ಲೋಕದೊಳು ಶ್ರನಿಸೂಕರಾದಿಗಳಳಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಏಕಮೇವ್ಯದಿಾ ತಿೋಯ ಬ್ಹುರೂಪಾಹಾ ಯಗಳಿಿಂದ 

ತಾ ಕರೆಸುತ ಒಳಗಿದುದ  ತಿಳಿಸದೆ ಶ್ರ ೋ ಕಮಲ್ಭವ ಮುಖಾ  ಸಕಲ್ 

ದಿವೌಕಸಗಣ ಆರಾಧಾ  ಕೈಕಿಂಡು ಅನವರತ ಪೊರೆವ||20|| 

 

ಇನಿತು ಉಪಾಸನೆಗೈವುತಿಹ ಸಜಜ ನರು ಸಂಸ್ಥರದಲಿ ಪ್ರ ತಿಪ್ರ ತಿ ದಿನಗಳಲಿ 

ಏನೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಲಿ್  ಹರಿಪೂಜೆ ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬುದು ಸತಾ ವು 

ಈ ಮಾತಿನಲಿ ಸಂಶ್ಯಪ್ಡುವ ನರನು ಅಲ್ಪ ನು ಸುನಿಶ್ಚ ಯ 

ಬಾಹಾ  ಕಮಣವ ಮಾಡ ಫಲ್ವೇನು||21|| 

 

ಭೋಗಾ  ಭೋಕುು ರಗ ಳಳಗೆ ಹರಿ ತಾ ಭೋಗಾ  ಭೋಕಿನು ಎನಿಸ್ಥ 

ಯೊೋಗಾಾ ಯೊೋಗಾ  ರಸಗಳ ದೇವ ದಾನವ ಗಣಕೆ ಉಣಿಸುವನು 

ಭಾಗಾ ನಿಧಿ ಭಕಿರಿಗೆ ಸದೆಾ ೈರಾಗಾ  ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನವಿೋವ 

ಅಯೊೋಗಾ ರಿಗೆ ದೆಾ ೋಷಾದಿಗಳ ತನನ ಲಿಿ  ಕಡುತಿಪ್ಪ ||22|| 

 

ಈ ಚತುದಣಶ್ ಭುವನದೊಳಗೆ ಚರಾಚರಾತಾ ಕ ಜಿೋವರಲಿಿ  

ವಿರೋಚನ್ಮತಾ ಜ ವಂಚಕನು ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  ದಿನದಿನದಿ 

ಯಾಚಕನುಯಿಂದೆನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ ಮರಿೋಚಿದಣಮನ ಸುಹಂಸ ರೂಪ್ 

ನಿಷೇಚಕ ಆಹಾ ಯನು ಆಗಿ ಜನರಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಪ್||23|| 

 

ಅನನ ದನ್ಮನ ದನನ ಮಯ ಸಾ ಯಂ ಅನನ  ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿ ಅಖಿಳ ಚೇತನಕೆ 

ಅನನ  ಕಲ್ಪ ಕನ್ಮಹನು ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ರೂಪ್ದಲಿ 

ಅನಾ ರನು ಅಪೇಕ್ರಾ ಸದೆ ಗುಣ ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರ ಸೃಷಿು ಸುವನು 

ಹಿರಣಾ  ಗಭಣನಳಿದುದ  ಪಾಲಿಸುವನು ಜಗತರ ಯವ||24|| 

 

ತಿರ ಪ್ದ ತಿರ ದಶ್ವಧಾ ಕ್ಷ ತಿರ ಸಾ  ತಿರ ಪ್ರ್ಗಾಮನಿ ಪ್ತತ ತಿರ ವಿಕರ ಮ 

ಕೃಪ್ಣ ವತಸ ಲ್ ಕುವಲ್ಯ ದಳ ಶ್ವಾ ಮ ನಿಸ್ಥಸ ೋಮ 

ಅಪ್ರಿಮತ ಚಿತುಸ ಖ ಗುಣಾತಾ ಕ ವಪುಷ ವೈಕುಿಂಠ ಆದಿ ಲೋಕಾಧಿಪ್ 

ತರ ಯೋಮಯ ತನನ ವರ ನಿಷಕ ಪ್ಟ್ದಿಿಂ ಪೊರೆವ||25|| 

 

ಲ್ವಣ ಮಶ್ರ ತ ಜಲ್ವು ತೋಪ್ಣದು ಲ್ವಣದೊೋಪಾದಿಯಲಿ ಜಿಹೆಾ ಗೆ 

ವಿವರಗೈಸಲು ಶ್ಕಾ ವ್ಯಗುವದೇನೋ ನೋಳಪ ರಿಗೆ 

ಸಾ ವಶ್ ವ್ಯಾ ಪ್ತಯನಿಸ್ಥ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಧವ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ತುಿಂಬಹನು 

ಅವಿದಿತನ ಸ್ಥಕಲ್ಾ  ಬ್ಲಿ್ವರು ಆರು ಸುರರಳಗೆ||26|| 

 

ವ್ಯಾ ಪ್ಾ ನಂದದಿ ಸವಣಜಿೋವರಳಿಪ್ಪ  ಚಿನಾ ಯ ಘೋರ ಭವ 

ಸಂತಪ್ಾ  ಮಾನರು ಭಜಿಸೆ ಭಕುತಿಯಳಿಿಂದಲಿ ಇಹಪ್ರದಿ ಪಾರ ಪ್ಾ ನ್ಮಗುವನು 

ಅವರವಗುಣಗಳ ಒಪುಪ ಗೊಿಂಬ್ನು ಭಕಿವತಸ ಲ್ ತಪ್ತಪ ಸುವ 

ಜನ್ಮಾ ದಿ ದೊೋಷಗಳ ಅವರಿಗೆ ಅನವರತ||27|| 

 

ಹಲ್ವು ಬ್ಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಮನದಲಿ ಒಲಿಸ್ಥ ನಿಲಿಿಸ್ಥ 

ಏನು ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಅವನಂಘ್ರರ  ಪೂಜೆಗಳು ಎಿಂದು ನೆನೆವುತಿರು 

ಹಲ್ಧರನುಜ ತಾನೇ ಸವಣ ಸಾ ಳಗಳಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ನಿಶ್ಚ ಿಂಚಲ್ ಭಕುತಿ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಭಾಗಾ ವ ಕಟ್ಟು  ಸಂತೈಪ್||28|| 

 

ದೊೋಷ ಗಂಧ ವಿದೂರ ನ್ಮನ್ಮ ವೇಷ ಧಾರಕ ಈ ಜಗತರ ಯ ಪೊೋಷಕ 

ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ಪುರುಹೂತ ಮುಖ ವಿನುತ 
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ಶೇಷವರ ಪ್ರಿಯಂಕ ಶ್ಯನ ವಿಭಿೋಷಣ ಪ್ತರ ಯ ವಿಜಯ ಸಖ 

ಸಂತೋಷಬ್ಡಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇಷಾು ರ್ಣಗಳ ಪೂರೈಸ್ಥ||29|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಮಹಿೋ ಸೇವಿತ ಪ್ದಾಿಂಬುಜ ಭೂಮ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಐಕ ಲ್ಭಾ  

ಪ್ತತಾಮಹಾದಿ ಅಮರಾಸುರ ಪಾದ ಪಂಕಜ 

ವ್ಯಮ ವ್ಯಮನ ರಾಮ ಸಂಸ್ಥರಮಯ ಔಷಧ ಹೇ ಮಮ ಕುಲ್ಸ್ಥಾ ಮ 

ಸಂತೈಸೆನಲು ಬಂದೊದಗುವನು ಕರುಣಾಳು||30|| 

 

ದುನುಜ ದಿವಿಜರಳಿದುದ  ಅವರವರ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಕಮಣಗಳ ಮಾಳಪ ನು 

ಜನನ ಮರಣಾದಿ ಅಖಿಳ ದೊೋಷ ವಿದೂರ 

ಎಮಾ ಡನೆ ಜನಿಸುವನು ಜಿೋವಿಸುವ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುವ ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ 

ಧನವ ಕಾಯದ ಹ ಸಪ್ಣನಂತೆ ಅನಿಮತಿ  ಬಾಿಂಧವನು||31|| 

 

ಬಸರುಹ ಆಪಿ್  ಆಗಸದಿ ತಾನು ಉದಯಸಲು ವೃಕ್ಷಂಗಳ ನೆಳಲು ಪ್ಸರಿಸುವವು 

ಇಳೆಯೊಳು ಅಸಿಮಸಲ್ಲಿ್  ಅಲಿೆೋ ಲಿೋನಹವು 

ಶ್ಾ ಸನ ಮುಖಾ  ಅಮರಾಿಂತರಾತಾ ಕನ ಒಷದೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ ವು 

ಈ ಜಗತರ ಯ ಬ್ಸ್ಥರಳು ಇಿಂಬಟ್ಟು  ಎಲಿ್  ಕಮಣವ ತೋಪ್ಣ ನೋಳಪ ರಿಗೆ||32|| 

 

ತಿರ ಭುವನ ಐಕ ಆರಾಧಾ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಸುಭುಜ ಯುಗಳ ಆಲಂಗಿತಾಿಂಗ 

ಸಾ ಭು ಸುಖಾತಾ  ಸುವಣಣವಣಣ ಸುಪ್ಣಣ ವರವ್ಯಹನ 

ಅಭಯದ ಅನಂತಾಕಣ ಶ್ಶ್ ಸನಿನ ಭ ನಿರಂಜನ ನಿತಾ ದಲಿ ತನಗೆ 

ಅಭಿನಮಸುವರಿಗೆ ಏವ ಸವ್ಯಣರ್ಣಗಳ ತಡೆಯದಲೆ||33|| 

 

ಕವಿಗಳಿಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು ಪಾರ ತಃ ಸವನ ಮಧಾ ಿಂ ದಿನವು 

ಸ್ಥಯಮ ಸವನಗಳ ವಸು ರುದರ ರು ಆದಿತಾ ರಳು ರಾಜಿಸುವ 

ಪ್ವನನಳು ಕೃತಿ ಜಯ ಸುಮಾಯಾಧವನ ಮೂತಿಣತರ ಯವ ಚಿಿಂತಿಸ್ಥ 

ದಿವಸವೆಿಂಬ್ ಆಹುತಿಗಳಿಿಂದ ಅಚಿಣಸುತ ಸುಖಿಸುತಿರು||34|| 

 

ಚತುರ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಅಬ್ಧ  ವಸು ದೇವತೆಗಳಳು ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ನು ಇಪ್ಪ ನು 

ಚತುರ ಚತಾಾ ರಿಿಂಶ್ತಿಗಳಲಿ ಸಂಕರುಷಣಾಖಾ  

ಹುತವಹ ಅಕ್ಷನಳಿಹನು ಮಾಯಪ್ತಿಯು ಹದಿನ್ಮರಧಿಕ 

ದಾಾ ತಿರ ಿಂಶ್ತಿ ವರುಷಗಳಲಿಪ್ಪ ನು ಆದಿತಾ ನಳು ಸ್ಥತಕಾಯ||35|| 

 

ಷೋಡಶ್ ಉತಿರ ಶ್ತ ವರುಷದಲಿ ಷೋಡಶ್ ಉತಿರ ಶ್ತ ಸುರೂಪ್ದಿ 

ಕ್ರರ ೋಡಸುವ ವಸು ರುದರ ರು ಆದಿತಾ ರಳು ಸತಿಸಹಿತ 

ವಿರ ೋಡವಿಲಿ್ದೆ ಭಜಿಪ್ ಭಕಿರ ಪ್ತೋಡಸುತ ದುರಿತ ಔಘಗಳ 

ದೂರ ಓಡಸುತ ಬ್ಳಿಯಲಿ ಬಡದೆ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ  ಭಯಹಾರಿ||36|| 

 

ಮೂರಧಿಕ ಎಿಂಭತಿು  ಸಹಸರ  ಐನೂರಿಪ್ಪ ತಿು  ಎನಿಪ್ ರೂಪ್ದಿ 

ತೋರುತಿಪ್ಪ  ದಿವ್ಯ ನಿಶ್ವಧಿಪ್ರಳಗೆ ನಿತಾ ದಲಿ 

ಭಾರತಿೋ ಪಾರ ಣರಳಗಿದುದ  ನಿವ್ಯರಿಸುತ ಭಕಿರ ದುರಿತ 

ಹಿಿಂಕಾರ ನಿಧನ ಪ್ರ ರ್ಮ ರೂಪ್ದಿ ಪ್ತತೃಗಳನೆ ಪೊರೆವ||37|| 

 

ಬುದಿಧ  ಪೂವಣಕ ಉತಿಮೋತಿಮ ಶ್ರದಧ  ಊಣಣ ಅಿಂಬ್ರವ 

ಪಂಕದೊಳು ಅಡಿ  ತೆಗೆಯಲು ಲೇಪ್ವ್ಯಗುವದೇ ಪ್ರಿೋಕ್ರಾ ಸಲು 

ಪ್ದಾ ನ್ಮಭನು ಸವಣಜಿೋವರಳಿದದ ರೇನು 

ಗುಣತರ ಯಗಳಿಿಂ ಬ್ದಧ ನು ಆಗುವನೇನೋ? ನಿತಾ  ಸುಖಾತಾ  ಚಿನಾ ಯನು||38|| 

 

ಸಕಲ್ ದೊೋಷ ವಿದೂರ ಶ್ಶ್ ಪಾವಕ ಸಹಸರ  ಅನಂತ ಸೂಯಣ ಪ್ರ ಕಾರ ಸನಿನ ಭ ಗಾತರ  
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ಲ್ಕುಮ ಕಳತರ  ಸುರಮತರ  

ವಿಖನ ಸ್ಥಿಂಡದೊಳಿಪ್ಪ  ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿ ಅಖಿಳ ಚೇತನ ಗಣಕೆ 

ತಾನೇ ಸಖನು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಡು ಅಕುಟಿಲ್ ಆತಾ ಕನು ಇಪ್ಪ ನು ಅವರಂತೆ||39|| 

 

ದೇಶ್ ಭೇದಗಳಲಿಿ  ಇಪ್ಪ  ಆಕಾಶ್ದೊೋಪಾದಿಯಲಿ ಚೇತನ ರಾಶ್ಯೊಳು ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ ನು 

ಅವಾ ವಧಾನದಲಿ ನಿರುತ 

ಶ್ರ ೋ ಸಹಿತ ಸವಣತರ ದಿ ನಿರವ್ಯಕಾಶ್ ಕಡುವಂದದಲಿ ಕಡುತ 

ನಿರಾಶೆಯಲಿ ಸವ್ಯಣಿಂತರಾತಾ ಕ ಶೋಭಿಸುವ ಸುಖದ||40|| 

 

ಶ್ರ ೋ ವಿರಿಿಂಚಿ ಆದಿ ಅಮರಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜ 

ಈ ಜಡ ಜಿೋವ ರಾಶ್ಗಳ ಒಳ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  ನಿತಾ ದಲಿ 

ಸ್ಥವಕಾಶ್ನು ಎನಿಸ್ಥ ತನನ  ಕಳೇವರದೊಳು ಇಿಂಬಟ್ಟು  ಸಲ್ಹುವ 

ದೇವ ದೇವಕ್ರೋ ರಮಣ ದಾನವ ಹರಣ ಜಿತಾಮರಣ||41|| 

 

ಮಾಸ ಒಿಂದಕೆ ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿ ಶ್ವಾ ಸಗಳು ಅಹವು 

ಅಷು  ಚತಾಾ ರಿಿಂಶ್ತಿ ಸಹಸ್ಥರ ಧಿಕ ಆರು ಸುಲ್ಕ್ಷ ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ 

ಹಂಸನ್ಮಮಕ ಹರಿಯ ಷೋಡಶ್ ಈ ಶ್ತಾಬ್ದ ದಿ ಭಜಿಸೆ ಒಲಿವ 

ದಯಾಸಮುದರ  ಕುಚೇಲ್ಗೆ ಒಲಿದಂದದಲಿ ದಿನದಿನದಿ||42|| 

 

ಸೂಾ ಲ್ ದೇಹದೊಳಿದುದ  ವರುಷಕೆ ಏಳಧಿಕ ಎಪ್ಪ ತಿು  ಲ್ಕ್ಷದ 

ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪ ತಿಾರು ಸ್ಥವಿರ ಶ್ವಾ ಸ ಜಪ್ಗಳನು 

ಗಾಳಿ ದೇವನು ಕರುಣದಲಿ ಈರೇಳು ಲೋಕದೊಳುಳಳ  

ಚೇತನ ಜ್ಞಲ್ದೊಳು ಮಾಡುವನು ತಿರ ಜಗದಾಾ ಾ ಪಿ್  ಪ್ರಮಾಪಿ್ ||43|| 

 

ಈರೆರೆಡು ದೇಹಗಳಳಗಿದುದ  ಸಮೋರ ದೇವನು ಶ್ವಾ ಸ ಜಪ್ 

ನ್ಮನೂರು ಅಧಿಕವು ಆಗಿಪ್ಪ  ಎಿಂಭತಿಾರು ಸಹಸರ  ತಾ ರಚಿಸುವನು ದಿವಸ ಒಿಂದಕೆ 

ಮೂರು ವಿಧ ಜಿೋವರಳಗಿದುದ  

ಖರಾರಿ ಕರುಣಾಬ್ಲ್ವು ಅದೆಿಂತುಟ್ ಪ್ವನ ರಾಯನಳು||44|| 

 

ಶ್ರ ೋಧವ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ತಾ ದಯದಿ ವದನದೊಳು ನುಡದ ಉಪಾದಿಯಲಿ 

ನ್ಮ ನುಡದೆನು ಅಲಿ್ದೆ ಕೇಳಿ ಬುಧ ಜನರು 

ಸ್ಥಧು ಲಿಿಂಗ ಪ್ರ ದಶ್ಣಕರು ನಿಷೇಧಗೈಸ್ಥದರೆ ಏನಹುದು 

ಎನನ ಪ್ರಾಧವು ಏನಿದರಳಗೆ ಪೇಳುಾ ದು ತಿಳಿದು ಕೋವಿದರು||45|| 
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13. ಶ್ರ ೀ ನ್ನಮಸಾ ರಣ ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ/ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಮಕಕ ಳಾಡಸುವ್ಯಗ ಮಡದಿಯೊಳು ಅಕಕ ರದಿ ನಗುವ್ಯಗ 

ಹಯ ಪ್ಲಿ್ಕ್ರಕ  ಗಜ ಮದಲಾದ ವ್ಯಹನಗಳು ಏರಿ ಮೆರೆವ್ಯಗ 

ಬಕುಕ ವ್ಯಗ ಆಕಳಿಸುತಲಿ ದೇವಕ್ರಕ  ತನಯನ ಸಾ ರಿಸುತಿಹ ನರ 

ಸ್ಥಕಕ  ಯಮದೂತರಿಗೆ ಆವ ಆವಲಿಿ  ನೋಡದರು||1|| 

 

ಸ್ಥರಿತು ಪ್ರ ವಹಗಳಲಿಿ  ದಿವ್ಯಾ ಿಂಬ್ರದಿ ಪ್ತಾರ ದಿಯಲಿ 

ಹರುಷಾ ಮರುಷ ವಿಸುಾ ರತಿಯಂದಲಿ ಆಗಲಿ ಒಮೆಾ  ಬಾಯ ತೆರೆದು 

ಹರಿ ಹರಿೋ ಹರಿಯಿಂಬ್ ಎರಡಕ್ಷರ ನುಡದ ಮಾತರ ದಲಿ 

ದುರಿತಗಳು ಇರದೇ ಪೊೋಪ್ವು ತೂಲ್ ರಾಶ್ಯೊಳು ಅನಲ್ ಪೊಕಕ ಿಂತೆ||2|| 

 

ಮಲ್ಗುವ್ಯಗಲಿ ಏಳುವ್ಯಗಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡುತಲಿ 

ಮನೆಯೊಳು ಕೆಲ್ಸಗಳ ಮಾಡುತಲಿ ಮೈದೊಳೆವ್ಯಗ ಮೆಲುವ್ಯಗ 

ಕಲುಷ ದೂರನ ಸಕಲ್ ಟಾವಿಲಿ ತಿಳಿಯ ತತಿನ್ಮನ ಮ ರೂಪ್ವ ಬ್ಳಿಯಲಿಪ್ಪ ನು 

ಒಿಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಟ್ು ಗಲ್ನು ಅವರ||3|| 

 

ಆವ ಕುಲ್ದವನು ಆದಡೆ ಏನು ಇನ್ಮನ ವ ದೇಶ್ದೊಳು ಇದದ ಡೇನು 

ಇನ್ಮನ ವ ಕಮಣವ ಮಾಡಲೇನು ಇನ್ಮನ ವ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಶ್ರ ೋವರನ ಸವಣತರ ದಲಿ ಸಂಭಾವಿಸುತ ಪೂಜಿಸುತ ಮೋದಿಪ್ 

ಕೋವಿದರಿಗೆ ಉಿಂಟೇನೋ ಭಯ ದುುಃಖಾದಿ ದೊೋಷಗಳು||4|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನ ಗುಣ ಸಮುದರ ದೊಳು ಈಸಬ್ಲಿ್ವ ಭವ ಸಮುದರ  

ಆಯಾಸವಿಲಿ್ದೆ ದಾಟ್ಟವನು ಶ್ೋಘರ ದಲಿ ಜಗದೊಳಗೆ 

ಬೇಸರದೆ ದುವಿಣಷಯಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲಿ ಬ್ಳಲುವವ 

ನ್ಮನ್ಮ ಕಿೆೋಷಗಳನು ಅನುಭವಿಪ್ ಭಕಿ್ರ  ಸುಮಾಗಣ ಕಾಣದಲೇ||5|| 

 

ಸ್ಥನ ನ ಜಪ್ ದೇವ್ಯಚಣನೆಯು ವ್ಯಾ ಖಾಾ ನ ಭಾರತ ಮುಖ ಮಹೊೋಪ್ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ 

ಪೇಳಿ ಕೇಳಿದರೇನು ದಿನದಿನದಿ 

ಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಿಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡುವ ಕಮಣಗಳು 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನಿವ್ಯಸನ ಪೂಜೆಯಿಂದು ಅಪ್ತಣಸದ ಮಾನವನು||6|| 

 

ದೇವ ಗಂಗೆಯೊಳು ಉಳಳ ವಗೆ ದುರಿತ ಅವಳಿಗಳು ಉಿಂಟೇ ವಿಚಾರಿಸೆ 

ಪಾವುಗಳ ಭಯವುಿಂಟ್ಟ ವಿಹಗಾಧಿಪ್ನ ಮಂದಿರದಿ 

ಜಿೋವ ಕತೃಣತಾ ವನು ಮರೆದು ಪ್ರಾವರೇಶ್ನೆ ಕತೃಣ ಎಿಂದರಿದು 

ಆವ ಕಮಣವ ಮಾಡದರು ಲೆಪ್ತಸವು ಕಮಣಗಳು||7|| 

 

ಏನು ಮಾಡುವ ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ಗಳು ಆಣೆ ಮಾಡುವೆನೆಿಂಬ್ ಅಧಮ 

ಹಿೋನ ಕಮಣಕೆ ಪಾತರ  ನ್ಮ ಪುಣಾ ಕೆಕ  ಹರಿಯಿಂಬ್ ಮಾನವನು ಮಧಾ ಮನು 

ದಾ ಿಂದಾ ಕೆ ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನೆ ಕತೃಣವೆಿಂದು 

ಸದಾನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವರೇ ನರೋತಿಮರು||8|| 

 

ಈ ಉಪಾಸನೆಗೈವರು ಇಳೆಯೊಳು ದೇವತೆಗಳು ಅಲಿ್ದಲೇ ನರರಲಿ್  

ಆವ ಬ್ಗೆಯಿಂದಾದರು ಅವರ ಅಚಣನೆಯು ಹರಿಪೂಜೆ 

ಕೇವಲ್ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು ಎನಿಪ್ರು ರಮಾ ವಿನೋದಗೆ 

ಇವರ ಅನುಗರ ಹವೇ ವರಾನುಗರ ಹವೆನಿಸುವುದು ಮುಕಿ್ರ  ಯೊೋಗಾ ರಿಗೆ||9|| 
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ತನುವೆ ನ್ಮನೆಿಂಬುವೆನು ಸತಿ ಸುತ ಮನೆ ಧನ್ಮದಿಗಳು ಎನನ ದೆಿಂಬುವ 

ದುಾ ನದಿ ಮದಲಾದ ಉದಕಗಳೆ ಸತ್ ತಿೋರ್ಣವು ಎಿಂಬುವನು 

ಅನಲ್ ಲೋಹಾದಿ ಪ್ರ ತಿೋಕ ಅಚಣನವೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ 

ಸುಜನರ ಮನುಜರು ಅಹುದು ಎಿಂಬುವನು ಗೊೋಖರನೆನಿಪ್ ಬುಧರಿಿಂದ||10|| 

 

ಅನಲ್ ಸ್ೋಮಾಕಣ ಇಿಂದು ತಾರ ಅವನಿ ಸುರಾಪ್ಗ ಮುಖಾ  ತಿೋರ್ಣಗಳು 

ಅನಿಲ್ ಗಗನ ಮನ್ಮಡ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಿಗಭಿಮಾನಿ ಎನಿಪ್ ಸುರರು 

ವಿಪ್ಶ್ಚ ತರ ಸನಾ ನದಿ ಭಜಿಸದೆಯಪ್ಪ ರನ 

ಪಾವನವ ಮಾಡರು ತಮಾ  ಪೂಜೆಯ ಮಾಡದರು ಸರಿಯೇ||11|| 

 

ಕೆಿಂಡ ಕಾಣದೆ ಮುಟಿು ದರು ಸರಿಕಂಡು ಮುಟ್ು ಲು ದಹಿಸದೆ ಇಪುಪ ದೆ 

ಪುಿಂಡರಿೋಕ ದಳಾಯತಾಕ್ಷನ ವಿಮಲ್ ಪ್ದ ಪ್ದಾ  

ಬಂಡುಣಿಗಳು ಎಿಂದೆನಿಪ್ ಭಕಿರ ಹಿಿಂಡು ನೋಡದ ಮಾತರ ದಲಿ 

ತನುದಿಿಂಡುಗೆಡಹಿದ ನರನ ಪಾವನ ಮಾಳಪ ರು ಆ ಕ್ಷಣದಿ||12|| 

 

ಈ ನಿಮತಿ  ಪುನಃ ಪುನಃ ಸುಜ್ಞಞ ನಿಗಳ ಸಹವ್ಯಸ ಮಾಡು 

ಕುಮಾನವರ ಕೂಡ ಆಡದಿರು ಲೌಕ್ರಕಕೆ ಮರುಳಾಗಿ 

ವೈನತೇಯ ಅಿಂಸಗನ ಸರ್ವ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ ತನ್ಮನ ಮ ರೂಪ್ವ ಧೇನಿಸುತ ಸಂಚರಿಸು 

ಇತರ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಟ್ಟು ||13|| 

 

ಈ ನಳಿನಜ್ಞಿಂಡದೊಳು ಸವಣ ಪಾರ ಣಿಗಳಳಗಿದುದ  ಅನವರತ 

ವಿಜ್ಞಞ ನಮಯ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು ತಿಳಿಸದಲೆ 

ಏನು ಕಾಣದೆ ಸಕಲ್ ಕಮಣಗಳು ಆನೆ ಮಾಡುವೆನೆಿಂಬ್ ನರನು 

ಕುಯೊೋನಿ ಐದುವ ಕತೃಣ ಹರಿ ಎಿಂದವನೇ ಮುಕಿನಹ||14|| 

 

ಕಲಿಮಲಾಪ್ಹಳು ಎನಿಸುತಿಹ ಬಾಿಂಬೊಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ಥ ಬ್ದುಕುವ 

ಜಲ್ಚರ ಪಾರ ಣಿಗಳು ಬ್ಲಿ್ವೆ ತಿೋರ್ಣ ಮಹಿಮೆಯನು 

ಹಲ್ವು ಬ್ಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಕರುಣಾ ಬ್ಲ್ದಿ ಬ್ಲಿಿದರು ಆದ 

ಬ್ರ ಹಾಾ ನಿಲ್ ವಿಪ್ ಈಶ್ವದಿ ಅಮರರು ಅರಿಯರು ಅನಂತನ ಅಮಲ್ ಗುಣ||15|| 

 

ಶ್ರ ೋಲ್ಕುಮ ವಲಿ್ಭನು ಹೃತಿಕ ೋಲಾಲ್ಜದೊಳಿದುದ  ಅಖಿಳ ಚೇತನ ಜ್ಞಲ್ವನು ಮೋಹಿಸುವ 

ತಿರ ಗುಣದಿ ಬ್ದಧ ರನು ಮಾಡ 

ಸೂಾ ಲ್ ಕಮಣದಿ ರತರ ಮಾಡ ಸಾ ಲಿೋಲೆಗಳ ತಿಳಿಸದಲೆ 

ಭವ್ಯದಿ ಕುಲಾಲ್ ಚಕರ ದ ತೆರದಿ ತಿರುಗಿಸುತಿಹನು ಮಾನವರ||16|| 

 

ವೇದ ಶ್ವಸಿ ರ ವಿಚಾರಗೈದು ನಿಷೇಧ ಕಮಣವ ತರೆದು ನಿತಾ ದಿ 

ಸ್ಥಧು ಕಮಣವ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ ಸಾ ಗಾಣದಿ ಸುಖವ ಈವ 

ಐದಿಸುವ ಪಾಪ್ತಅಗಲ್ ನಿರಯವ ಖೇದ ಮೋದ ಮನುಷಾ ರಿಗೆ 

ದುವ್ಯಣದಿಗಳಿಗೆ ಅಿಂಧಂತಮದಿ ಮಹಾ ದುುಃಖಗಳನು ಉಣಿಪ್||17|| 

 

ನಿಗುಣಣ ಉಪಾಸಕಗೆ ಗುಣ ಸಂಸಗಣ ದೊೋಷಗಳು ಈಯದಲೆ 

ಅಪ್ವಗಣದಲಿ ಸುಖವಿತಿು  ಪಾಲಿಸುವನು ಕೃಪಾಸ್ಥಿಂದರ  

ದುಗಣಮನು ಎಿಂದೆನಿಪ್ ತೆರ ೈವಿಧಾ ಗೆಣ ತಿರ ಗುಣಾತಿೋತ 

ಸಂತತ ಸಾ ಗಣ ಭೂ ನರಕದಲಿ ಸಂಚಾರವನೆ ಮಾಡಸುವ||18|| 

 

ಮೂವರಳಗಿದದ ರು ಸರಿಯ ಸುಖ ನೋವುಗಳು ಸಂಬಂಧವ್ಯಗವು 

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನ ಪ್ರಾತಪ ರ ಪೂಣಣ ಸುಖವನದಿ 

ಈ ವನರುಹ ಭವ್ಯಿಂಡದೊಳು ಸಾ  ಕಳೇವರ ತದಾಕಾರ ಮಾಡ ಪ್ರಾವರೇಶ್ 

ಚರಾಚರಾತಾ ಕ ಲೋಕಗಳ ಪೊರೆವ||19|| 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 53 
 

ಈ ನಿಮತಿ  ನಿರಂತರ ಸ್ಥಾ ಧಿೋನ ಕತೃಣತಾ ವನು ಮರೆದು 

ಏನೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಲಿ್  ಹರಿ ಒಳಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  ತಾನೇ ಮಾಡುವೆನೆಿಂದು 

ಮದಾದ ನೆಯಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು 

ಪ್ವಮಾನ ವಂದಿತ ಒಿಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಟ್ು ಗಲ್ ನಿನನ ||20|| 

 

ಹಲ್ವು ಕಮಣವ ಮಾಡ ದೇಹವ ಬ್ಳಲಿಸದೆ ದಿನದಿನದಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ್ ಸದನದಿ 

ವಿರಾಜಿಸುವ ಹರಿ ಮೂತಿಣಯನೆ ಭಜಿಸು 

ತಿಳಿಯದೆ ಈ ಪೂಜ್ಞ ಪ್ರ ಕರಣವ ಫಲ್ ಸುಪುಷಪ  ಅಗೊರ ೋದಕ 

ಶ್ರ ೋ ತುಳಸ್ಥಗಳನು ಅಪ್ತಣಸಲು ಒಪ್ಪ ನು ವ್ಯಸುದೇವ ಸದಾ||21|| 

 

ಧರಣಿ ನ್ಮರಾಯಣನು ಉದಕದಿ ತುಯಣ ನ್ಮಮಕ ಅಗಿನ ಯೊಳು ಸಂಕರುಷಣ ಆಹಾ ಯ 

ವ್ಯಯುಗನು ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಅನಿರುದಧ  ಇರುತಿಹನು ಆಕಾಶ್ದೊಳು 

ಮೂರೆರೆಡು ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ ಭೂತಗ ಕರೆಸುವನು 

ತನ್ಮನ ಮ ರೂಪ್ದಿ ಪ್ರ ಜರ ಸಂತೈಪ್||22|| 

 

ಘನಗತನು ತಾನ್ಮಗಿ ನ್ಮರಾಯಣನು ತನ್ಮನ ಮದಲಿ ಕರೆಸುತ 

ವನದ ಗಭಣ ಉದಕದಿ ನೆಲೆಸ್ಥಹ ವ್ಯಸುದೇವ್ಯಖಾ  

ಧಾ ನಿ ಸ್ಥಡಲು ಸಂಕರುಷಣನು ಮಿಂಚಿನಳು ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ವೃಷಿು ಯ ಹನಿಗಳಳಗೆ ಅನಿರುದಧ ನಿಪ್ಪ ನು ವರುಷನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ||23|| 

 

ಗೃಹ ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ ಧನ್ಮದಿಗಳ ಸನನ ಹಗಳನು ಉಳಳ ವರಾಗಿ 

ವಿಹಿತಾವಿಹಿತ ಧಮಣ ಸುಕಮಣಗಳ ತಿಳಿಯದಲೆ ನಿತಾ ದಲಿ 

ಅಹರ ಮೈಥುನ ನಿದೆರ ಗೊಳಗಾಗಿ ಇಹರು ಸವಣ ಪಾರ ಣಿಗಳು 

ಹೃದುು ಹ ನಿವ್ಯಸ್ಥಯನು ಅರಿಯದಲೆ ಭವದೊಳಗೆ ಬ್ಳಲುವರು||24|| 

 

ಜಡಜ ಸಂಭವ ಖಗ ಫಣಿಪ್ ಕೆಿಂಜೆಡೆಯರಿಿಂದ ಒಡಗೂಡ 

ರಾಜಿಸುತ ಅಡವಿಯೊಳಗಿಪ್ಪ ನು ಸದಾ ಗೊೋಜ್ಞದಿರ ಜನೆನಿಸ್ಥ 

ಉಡುಪ್ನಿಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಳ ತಾ ಕಡುತ ಪ್ಕ್ರಾ  ಮೃಗಾಹಿಗಳ 

ಕಾರಡಲ್ ಕಾವನು ತತಿದಾಹಾ ಯನು ಆಗಿ ಜೇವರನ||25|| 

 

ಅಪ್ರಿಮತ ಸನಾ ಹಿಮ ನರಹರಿ ವಿಪ್ತನದೊಳು ಸಂತೈಸುವನು 

ಕಾಶ್ಾ ಪ್ತಯನು ಅಳಿದವ ಸಾ ಳಗಳಲಿ ಸವಣತರ  ಕೇಶ್ವನು 

ಖಪ್ತಿ ಗಗನದಿ ಜಲ್ಗಳಲಿ ಮಹ ಶ್ಫರನ್ಮಮಕ 

ಭಕಿರನು ನಿಷಕ ಪ್ಟ್ದಿಿಂದಲಿ ಸಲ್ಹುವನು ಕರುಣಾಳು ದಿನದಿನದಿ||26|| 

 

ಕಾರಣಾಿಂತಯಾಣಮ ಸೂಾ ಲ್ ಅವತಾರ ವ್ಯಾ ಪಿಾಿಂಶ್ ಆದಿ ರೂಪ್ಕೆ 

ಸ್ಥರ ಶ್ರಭ ಪ್ರ ವಿವಿಕಿ  ಆನಂದ ಸೂಾ ಲ್ ನಿಸ್ಥಸ ರ 

ಆರು ರಸಗಳನು ಅಪ್ತಣಸಲ್ಪ ರಿಗೆ ಈ ರಹಸಾ ವ ಪೇಳದೆ 

ಸದಾಪಾರ ಮಹಿಮನ ರೂಪ್ ಗುಣಗಳ ನೆನೆದು ಸುಖಿಸುತಿರು||27|| 

 

ಜಲ್ಗತ ಉಡುಪ್ನ ಅಮಲ್ ಬಿಂಬ್ವ ಮೆಲುವೆವು ಎಿಂಬ್ ಅತಿ ಹರುಷದಿಿಂದಲಿ 

ಜಲ್ಚರ ಪಾರ ಣಿಗಳು ನಿತಾ ದಿ ಯತನ ಗೈವಂತೆ 

ಹಲ್ಧರಾನುಜ ಭೋಗಾ  ರಸಗಳ ನೆಲೆಯನರಿಯದೆ ಪೂಜಿಸುತ 

ಹಂಬ್ಲಿಸುವರು ಪುರುಷಾರ್ಣಗಳ ಸತುಕ ಲ್ಜರು ಆವೆಿಂದು||28|| 

 

ದೇವ ಋಷಿ ಗಂಧವಣ ಪ್ತತೃ ನರ ದೇವ ಮಾನವ ದನುಜ ಗೊೋ ಅಜ 

ಖರಾವಿ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ಚೇತನ ಭೋಗಾ  ರಸಗಳನು 

ಯಾವದವಯವಗಳಳಗಿದುದ  ರಮಾವರನು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಪ್ 

ಯಾವಜಿಜ ೋವ ಗಣಕೆ ಸಾ ಯೊೋಗಾ  ರಸಗಳನು ಈವನು ಎಿಂದೆಿಂದು||29|| 
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ಒರಟ್ಟ ಬುದಿಧ ಯ ಬಟ್ಟು  ಲೌಕ್ರಕ ಹರಟ್ಟಗಳ ನಿೋಡಾಡ 

ಕಾಿಂಚನ ಪ್ರಟಿ ಲೋಷು  ಆದಿಗಳು ಸಮವೆಿಂದರಿದು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಪುರುಟ್ ಗಭಾಣಿಂಡ ಉದರನು ಸತುಪ ರುಷನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಎಲಿ್ರಳಗಿದುದ  ಉರುಟ್ ಕಮಣವ ಮಾಳಪ ನು ಎಿಂದು ಅಡಗಡಗೆ ನೆನೆವುತಿರು||30|| 

 

ಭೂತಳದಿ ಜನರುಗಳು ಮಮಣಕ ಮಾತುಗಳನ್ಮಡದರೆ ಸಹಿಸದೆ 

ಘ್ರತಿಸುವರು ಅತಿ ಕೋಪ್ದಿಿಂದಲಿ ಹೆಚಚ ರಿಪ್ ತೆರದಿ 

ಮಾತುಳಾಿಂತಕ ಜ್ಞರ ಹೇ ನವನಿೋತ ಚೋರನೆನಲು 

ತನನ  ನಿಕೇತನದೊಳಿಟ್ಟು  ಅವರ ಸಂತೈಸುವನು ಕರುಣಾಳು||31|| 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸ್ಥರವಿದು ಸಂತರು ಸದಾ ಚಿತಿೆ ೈಸುವುದು 

ನಿಷ್ಣಾ ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತಶ್ರನರಿಗೆ ಅಯೊೋಗಾ ರಿಗೆ ಇದನು ಪೇಳದಲೇ 

ನಿರುತ ಸದಭ ಕಿ್ರಯಲಿ ಭಗವತ್ ಚರಿತೆಗಳ ಕಿಂಡಾಡ ಹಿಗುು ವ 

ಪ್ರಮ ಭಗವತ್ ದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಈ ರಹಸಾ ||32|| 

 

ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ನು ಸದಾ ಏನು ಇತಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಣವೆoದರಿದು 

ಅತಾ ಧಿಕ ಸಂತೋಷದಿಿಂ ನೆನೆವುತಿ  ಭುಿಂಜಿಪುದು 

ನಿತಾ  ಸುಖ ಸಂಪೂಣಣ ಪ್ರಮ ಸುಹೃತಿಮ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ 

ಬ್ತಿಿಸ್ಥ ಭವ್ಯಿಂಬುಧಿಯ ಚಿತುಸ ಖ ವಾ ಕಿ್ರ  ಕಡುತಿಪ್ಪ ||33|| 
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14. ಶ್ರ ೀ ಪ್ತತೃಗಣ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ/ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಕೃತಿರಮಣ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ವಸುದೇವತೆಗಳು ಅಹಂಕಾರ ತರ ಯದೊಳು 

ಚತುರವಿಿಂಶ್ತಿ ರೂಪ್ದಿಿಂದಲಿ ಭೋಜಾ ನೆನಿಸುವನು 

ಹುತವಹಾಕ್ಷ ಅಿಂತಗಣತ ಜಯಾಪ್ತಿಯು ತಾನೇ ಮೂರಧಿಕ ತಿರ ಿಂಶ್ತಿ ಸುರೂಪ್ದಿ 

ಭೋಕಿು ರ ಎನಿಸುವ ಭೋಕಿು ರಗಳಳಿದುದ ||1|| 

 

ಆರಧಿಕ ಮೂವತಿು  ರೂಪ್ದಿ ವ್ಯರಿಜ್ಞಪಿ್ನಳು ಇರುತಿಹನು 

ಮಾಯಾರಮಣ ಶ್ರ ೋ ವ್ಯಸುದೇವನು ಕಾಲ್ನ್ಮಮದಲಿ 

ಮೂರುವಿಧ ಪ್ತತೃಗಳಳು ವಸು ತಿರ ಪುರಾರಿ ಆದಿತಾ ಗ ಅನಿರುದಧ ನು 

ತೋರಿಕಳಳ ದೆ ಕತೃಣ ಕಮಣ ಕ್ರರ ಯನು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್||2|| 

 

ಸಾ ವಶ್ ನ್ಮರಾಯಣನು ತಾ ಷಣು ವತಿ ನ್ಮಮದಿ ಕರೆಸುತಲಿ 

ವಸು ಶ್ವ ದಿವ್ಯಕರ ಕತೃಣ ಕಮಣ ಕ್ರರ ಯಗಳಳಗಿದುದ  

ನೆವನವಿಲಿ್ದೆ ನಿತಾ ದಲಿ ತನನ ವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಕೈಕಿಂಡು 

ಅವರ ಪ್ತತೃಗಳಿಗಿೋವ ಅನಂತಾನಂತ ಸುಖಗಳನು||3|| 

 

ತಂತು ಪ್ಟ್ದಂದದಲಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಕಾಿಂತ ಪಂಚಾತಾ ಕನು ಎನಿಸ್ಥ 

ವಸು ಕಂತು ಹರ ರವಿ ಕತೃಣಗಳಳಿದುದ  

ಅನವರತ ತನನ  ಚಿಿಂತಿಸುತ ಸಂತರನು ಗುರು ಮಧಾಾ ಿಂತರಾತಾ ಕ ಸಂತೈಸುವನು 

ಸಂತತ ಅಖಿಳಾರ್ಣಗಳ ಪಾಲಿಸ್ಥ ಇಹ ಪ್ರಂಗಳಲಿ||4|| 

 

ತಂದೆ ತಾಯು ಳ ಪ್ತರ ೋತಿಗೊೋಸುಗ ನಿಿಂದಾ  ಕಮಣವ ತರೆದು 

ವಿಹಿತಗಳು ಒಿಂದು ಮೋರದೆ ಸ್ಥಿಂಗ ಕಮಣಗಳನು ಆಚರಿಸುವವರು 

ವಂದನಿೋಯರಾಗಿ ಇಳೆಯೊಳಗೆ ದೈನಂದಿನದಿ ದೈಶ್ಕ ದೈಹಿಕ ಸುಖದಿಿಂದ ಬಾಳಾ ರು 

ಬ್ಹು ದಿವಸದಲಿ ಕ್ರೋತಿಣಯುತರಾಗಿ||5|| 

 

ಅಿಂಶ್ ಅಿಂಶ್ ಅಿಂತಗಣತತರ ಯ ಹಂಸವ್ಯಹನ ಮುಖಾ  ದಿವಿಜರ ಅಸಂಶ್ಯದಿ ತಿಳಿದು 

ಅಿಂತರಾತಾ ಕ ಶ್ರ ೋ ಜನ್ಮಧಣನನ ಸಂಸಾ ರಣೆ ಪೂವಣಕದಿ 

ಷಡಾಧಿಕ ತಿರ ಿಂಶ್ತಿತ್ರಯ ರೂಪ್ವರಿತು 

ವಿಪಾಿಂಸಗನ ಪೂಜಿಸುವರು ಅವರೇ ಕೃತಾರ್ಣರು ಎನಿಸುವರು||6|| 

 

ಮೂರುವರೆ ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ಅರೆ ನೂರೈದು ರೂಪ್ದಿ ಜನ್ಮಧಣನ 

ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಘನ ಗಳು ಬಾರದಂತೆ 

ಬ್ಹುಪ್ರ ಕಾರ ಖರಾರಿ ಕಾಪಾಡುವನು ಸವಣ ಶ್ರಿೋರಗಳಳಿದುದ  

ಅವರವರ ಪೆಸರಿಿಂದ ಕರೆಸುತಲಿ||7|| 

 

ಜಯ ಜಯ ಜಯಾಕಾಿಂತ ದತಿಾತರ ಯ ಕಪ್ತಲ್ ಮಹಿದಾಸ ಭಕಿಪ್ತರ ಯ 

ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ಪೂಣಾಣನಂದ ಮಾನಘನ 

ಹಯವದನ ಹರಿ ಹಂಸ ಲೋಕತರ ಯ ವಿಲ್ಕ್ಷಣ 

ನಿಖಿಳ ಜಗದಾಶ್ರ ಯ ನಿರಾಮಯ ದಯದಿ ಸಂತೈಸೆಿಂದು ಪಾರ ಥಿಣಸುವನು||8|| 

 

ಷಣು ವತಿಯಿಂಬ್ ಅಕ್ಷರ ಈಡಾ ನು ಷಣು ವತಿ ನ್ಮಮದಲಿ ಕರೆಸುತ 

ತನನ ವರು ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕದಿಿಂದ ಮಾಡುತಿಹ ಪುಣಾ  ಕಮಣವ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ 

ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರ ಸಲ್ಹುವನು 

ಬ್ರ ಹಾ ಣಾ ದೇವ ಭವ್ಯಬಧ ಪೊೋತ ಬ್ಹು ಪ್ರ ಕಾರದಲಿ||9|| 

 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 56 
 

ದೇಹಗಳ ಕಡುವವನು ಅವರವರ ಅಹರಗಳ ಕಡದಿಹನೆ 

ಸುಮನಸ ಮಹಿತ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಸದುು ಣ ಭರಿತನು 

ಅನವರತ ಅಹಿಕ ಪಾರತಿರ ಕ ಸುಖಪ್ರ ದ ವಹಿಸ್ಥ ಬೆನಿನ ಲಿ ಬೆಟ್ು ವ 

ಅಮೃತವ ದುರ ಹಿಣ ಮದಲಾದವರಿಗೆ ಉಣಿಸ್ಥದ ಮುರಿದ ನಹಿತರನ||10|| 

 

ದುರ ಹಿಣ ಮದಲಾದ ಅಮರರಿಗೆ ಸನಾ ಹಿತ ಮಾಯಾರಮಣ 

ತಾನೇ ಸಾ ಹನೆನಿಸ್ಥ ಸಂತೃಪಿ್ತಪ್ಡಸುವ ಸವಣಕಾಲ್ದಲಿ 

ಪ್ರ ಹಿತ ಸಂಕರುಷಣನು ಪ್ತತೃಗಳಿಗೆ ಅಹರನೆನಿಪ್ ಸಾ ಧಾಖಾ ರೂಪ್ದಿ 

ಮಹಿಜ ಫಲ್ ತೃಣ ಪೆಸರಿನಲಿ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ಅನಿರುದಧ ||11|| 

 

ಅನನ ನೆನಿಸುವ ನೃಪ್ಶ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿರಣಾ  ಗಭಾಣಿಂಡದೊಳು 

ಸಂತತ ತನನ ನ ಈಪ್ರಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೈವ ಭಕಿರನ ಬ್ನನ ಬ್ಡಸದೆ 

ಭವ ಸಮುದರ  ಮಹ ಉನನ ತಿಯ ದಾಟಿಸ್ಥ 

ಚತುವಿಣಧ ಅನನ ಮಯನು ಆತಾ  ಪ್ರ ದಶ್ಣನ ಸುಖವನಿೋವ ಹರಿ||12|| 

 

ಮನವಚನ ಕಾಯಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದ ಅನುದಿನದಿ ಬಡದೆ ಆಚರಿಸುತಿಪ್ಪ  

ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕಮಣಗಳ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕದಿ ಅನಿಳ ದೇವನಳಿಪ್ಪ  

ನ್ಮರಾಯಣಗೆ ಇದು ಅನನ ವೆಿಂದು ಕೃಷಾು ಪ್ಣಣವೆನುತ ಕಡು 

ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ಸಂತೈಪ್ ಕರುಣಾಳು||13|| 

 

ಏಳು ವಿಧ ಅನನ  ಪ್ರ ಕರಣವ ಕೇಳಿ ಕೋವಿದರ ಆಸಾ ದಿಿಂದಲಿ 

ಆಲ್ಸವ ಮಾಡದಲೆ ಅನಿರುದಾಧ ದಿ ರೂಪ್ಗಳ 

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ದಿ ನೆನೆದು ಪೂಜಿಸು ಸೂಾ ಲ್ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಇದನು ಪೇಳದೆ 

ಶ್ರ ೋ ಲ್ಕುಮ ವಲಿ್ಭನೆ ಅನ್ಮನ ದನ್ಮನ ದನು||14|| 

 

ಎಿಂದರಿದು ಸಪಿಾನನ ಗಳ ದೈನಂದಿನದಿ ಮರೆಯದೆ 

ಸದಾ ಗೊೋವಿಿಂದಗೆ ಅಪ್ತಣಸು ನಿಭಣಯದಿ ಮಹಾಯಜಞ ವು ಇದೆಿಂದು 

ಇಿಂದಿರೇಶ್ನು ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ದಯದಿಿಂದ ಬೇಡಸ್ಥಕಳದೆ 

ತವಕದಿ ತಂದು ಕಡುವನು ಪ್ರಮ ಮಂಗಳ ತನನ  ದಾಸರಿಗೆ||15|| 

 

ಸೂಜಿ ಕರದಲಿ ಪ್ತಡದು ಸಮರವ ನ್ಮ ಜಯಸುವೆನು ಎಿಂಬ್ ನರನಂತೆ 

ಈ ಜಗತಿಿನಳು ಉಳಳ  ಅಜ್ಞಞ ನಿಗಳು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಶ್ರ ೋ ಜಗತಪ ತಿ ಚರಣ ಯುಗಳ ಸರೋಜ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಪೂವಣಕ ಪೂಜಿಸದೆ 

ಧಮಾಣರ್ಣ ಕಾಮವ ಬ್ಯಸ್ಥ ಬ್ಳಲುವರು||16|| 

 

ಶ್ಕಟ್ ಭಂಜನ ಸಕಲ್ ಜಿೋವರ ನಿಕಟ್ಗನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಲೋಕಕೆ ಪ್ರ ಕಟ್ನ್ಮಗದೆ ಸಕಲ್ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸುತ 

ಅಕುಟಿಲಾತಾ ಕ ಭಕುತ ಜನರಿಗೆ ಸುಖದನೆನಿಸುವ ಸವಣಕಾಲ್ದಿ 

ಅಕಟ್ಕಟ್ ಈತನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಿಂಬೆ||17|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಲ್ಕುಮವಲಿ್ಭನು ವೈಕುಿಂಠ ಆಲ್ಯದಿ ಪ್ರ ಣವ ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ಕ್ರೋಲಾಲ್ಜ್ಞಸನ ಮುಖಾ  ಚೇತನರಳಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಮೂಲ್ ಕಾರಣಾoಶ್ ನ್ಮಮದಿ ಲಿೋಲೆಗೈಸುತ ತೋರಿ ಕಳಳ ದೆ 

ಪಾಲಿನಳು ಘೃತವಿದದ  ತೆರದಂತೆ ಇಪ್ಪ  ತಿರ ಸಾ ಳದಿ||18|| 

 

ಮೂರು ಯುಗದಲಿ ಮೂಲ್ ರೂಪ್ನು ಸೂರಿಗಳ ಸಂತೈಸ್ಥ 

ದಿತಿಜ ಕುಮಾರಕರ ಸಂಹರಿಸ್ಥ ಧಮಣವನು ಉಳುಹಬೇಕೆಿಂದು 

ಕಾರುಣಿಕ ಭೂಮಯೊಳು ನಿಜ ಪ್ರಿವ್ಯರ ಸಹಿತ ಅವತರಿಸ್ಥ 

ಬ್ಹು ವಿಧ ತೋರಿದನು ನರವತ್ ಪ್ರ ವೃತಿಿಯ ಸಕಲ್ ಚೇತನಕೆ||19|| 
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ಕಾರಣಾಹಾ ಯ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೊಳಗಿದುದ  ಆರಧಿಕ ಹದಿನೆಿಂಟ್ಟ ತತಿ ಾ ವ 

ತಾ ರಚಿಸ್ಥ ತದೂರ ಪ್ ತನ್ಮನ ಮಗಳನೆ ಧರಿಸ್ಥ 

ನಿೋರಜ ಭವ್ಯಿಂಡವನು ನಿಮಣಸ್ಥ ಕಾರುಣಿಕ ಕಾಯಾಣಖಾ  ರೂಪ್ದಿ ತೋರುವನು 

ಸಹಜ್ಞಹಿತಾಚಲ್ಗಳಲಿ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ||20|| 

 

ಜಿೋವರಂತಯಾಣಮ ಅಿಂಶ್ ಕಳೇವರಗಳಳಗೆ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಲಿ 

ತಾ ವಿಹಾರವ ಗೈಯುತ ಅನುದಿನ ಅಿಂಶ್ ನ್ಮಮದಲಿ 

ಈ ವಿಷಯಗಳನುಿಂಡು ಸುಖಮಯವಿೋವ ಸುಖ ಸಂಸ್ಥರ ದುುಃಖವ 

ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವರಿಗೆ ಅವಿರತ ಸುಧಾಮ ಸಖ||21|| 

 

ದೇಶ್ ದೇಶ್ವ ಸುತಿಿ  ದೇಹಾಯಾಸಗೊಳಿಸದೆ ಕಾಮಾ  ಕಮಣ ದುರಾಶೆಗೊಳಗಾಗದಲೆ 

ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿ ಅಖಿಳ ಚೇತನರು 

ಭೂ ಸಲಿಲ್ ಪಾವಕ ಸಮೋರ ಆಕಾಶ್ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ತತಿ ಾ  

ಪ್ರೇಶ್ಗೆ ಇವು ಅಧಿಷಾಾ ನವು ಎಿಂದರಿತು ಅಚಿಣಸು ಅನವರತ||22|| 

 

ಎರಡು ವಿಧದಲಿ ಲೋಕದೊಳು ಜಿೋವರುಗಳು ಇಪ್ಪ ರು ಸಂತತ 

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ವಿಲಿಿಂಗ ಸಲಿಿಂಗ ಸೃಜಾ  ಅಸೃಜಾ  ಭೇದದಲಿ ಕರೆಸುವದು 

ಜಡ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಪ್ರ ಣವ್ಯಕ್ಷರ ಮಹದಣು ಕಾಲ್ ನ್ಮಮದಿ 

ಹರಿ ಸಹಿತ ಭೇದಗಳ ಪಂಚಕ ಸಾ ರಿಸು ಸವಣತರ ||23|| 

 

ಜಿೋವ ಜಿೋವರ ಭೇದ ಜಡ ಜಡ ಜಿೋವ ಜಡಗಳ ಭೇದ 

ಪ್ರಮನು ಜಿೋವ ಜಡ ಸುವಿಲ್ಕ್ಷಣನು ಎಿಂದರಿದು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಈ ವಿರಿಿಂಚಿ ಅಿಂಡದೊಳು ಎಲಿ್  ಟಾವಿನಲಿ ತಿಳಿದೈದು ಭೇದ 

ಕಳೇವರದೊಳರಿತು ಅಚುಾ ತನ ಪ್ದವೈದು ಶ್ೋಘರ ದಲಿ||24|| 

 

ಆದಿಯಲಿಿ  ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಖಾ  ದೆಾ ೋಧ ಅಕ್ಷರದೊಳು ರಮಾ ಮಧುಸೂದನರು 

ಕ್ಷರಗಳಳು ಪ್ರ ಕೃತಿ ಪ್ರ ಣವ ಕಾಲ್ಗಳು ವೇದ ಮುಖಾ  ತೃಣಾoತ ಜಿೋವರ 

ಭೇದಗಳನರಿತು ಈ ರಹಸಾ ವ ಭೋದಿಸದೇ ಮಂದರಿಗೆ 

ಸವಣತರ ದಲಿ ಚಿಿಂತಿಪುದು||25|| 

 

ದಿೋಪ್ದಿಿಂ ದಿೋಪ್ಗಳು ಪೊರಮಟ್ಟು  ಆಪ್ಣ ಆಲ್ಯಗಳ ತಿಮರಗಳ ತಾ ಪ್ರಿಹರಗೈಸ್ಥ 

ತದು ತ ಪ್ದಾರ್ರ್ ತೋಪ್ಣಿಂತೆ 

ಸೌಪ್ರಣಿ ವರವಹನು ತಾ ಬ್ಹು ರೂಪ್ ನ್ಮಮದಿ ಎಲಿ್  ಕಡೆಯಲಿ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥದುದ  

ಯಥೇಷು  ಮಹಿಮೆಯ ತೋಪ್ಣ ತಿಳಿಸದಲೆ||26|| 

 

ನಳಿನ ಮತರ ಗೆ ಇಿಂದರ ಧನು ಪ್ರ ತಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ 

ಜಗತರ ಯವು ಕಂಗೊಳಿಪುದು ಅಣು ಉಪಾಧಿಯಲಿ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ ಅಹಾ ಯದಿ ಹರಿಗೆ 

ತಿಳಿಯ ತಿರ ಕಕುದಾಧ ಮನ ಅತಿ ಮಂಗಳ ಸುರೂಪ್ವ 

ಸವಣ ಟಾವಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಹೃದಯಕೆ ಪ್ರ ತಿದಿವಸ ಪ್ರ ಹಿಾದ ಪೊೋಷಕನು||27|| 

 

ರಸ ವಿಶೇಷದೊಳು ಅತಿ ವಿಮಲಾ ಸ್ಥತವಸನ ತೋಯಸ್ಥ ಅಗಿನ ಯೊಳಗಿಡೆ 

ಪ್ಸರಿಸುವುದು ಪ್ರ ಕಾಶ್ ನಸಗುಿಂದದಲೆ ಸವಣತರ  

ತಿರ ಶ್ರ ದೂಷಣ ವೈರಿ ಭಕಿ್ರ  ಸುರಸದಿ ತೋಯದ  ಮಹಾತಾ ರನು 

ಬಾಧಿಸವು ಭವದೊಳಗೆ ಇದದ ರೆಯು ಸರಿ ದುರಿತ ರಾಶ್ಗಳು||28|| 

 

ವ್ಯರಿನಿಧಿಯೊಳಗುಳಳ  ಅಖಿಳ ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರಂತರದಿ ವಿಹಾರಗೈಯುತ 

ಪ್ರಮ ಮೋದದಲಿಪ್ಪ  ತೆರದಂತೆ 

ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಮಾನಿನಿಯನಿಸುವ ಶ್ರ ೋ ರಮಾ ರೂಪ್ಗಳು ಹರಿಯಲಿ ತೋರಿತಿಪ್ಪ ವು 
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ಸವಣ ಕಾಲ್ದಿ ಸಮರಹಿತವೆನಿಸ್ಥ||29|| 

 

ಕೋಕನದ ಸಖನ ಉದಯ ಘೋಕಾಲೋಕನಕೆ ಸ್ಗಸದಿರೆ 

ಭಾಸಕ ರ ತಾ ಕಳಂಕನೆ? ಈ ಕೃತಿೋಪ್ತಿ ಜಗನ್ಮನ ರ್ನಿರೆ 

ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ಸುಖಪ್ಡಲು ಅರಿಯದ ಅವಿವೇಕ್ರಗಳು ನಿಿಂದಿಸ್ಥದರೆ ಏನಹುದು 

ಈ ಕವಿತಾ ವ ಕೇಳಿ ಸುಖಪ್ಡದಿಹರೆ ಕೋವಿದರು||30|| 

 

ಚೇತನ್ಮಚೇತನಗಳಲಿ ಗುರು ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಿಂತಗಣತ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ 

ನಿರಂತರದಿ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥ ತಿಳಿಸ್ಥ ಕಳಳ ದಲೇ 

ಕಾತರವ ಪುಟಿು ಸ್ಥ ವಿಷಯದಲಿ ಧಾನರ ಮೋಹಿಸುವ 

ನಿಭಿೋಣತ ನಿತಾಾ ನಂದಮಯ ನಿದೊೋಣಷ ನಿರವದಾ ||31|| 
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15. ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾ ಸ ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಭಾರತಿೋಶ್ನು ಘಳಿಗೆಯೊಳು ಮುನೂನ ರ ಅರವತಿು  ಸುರ ಜಪ್ಗಳ ತಾ ರಚಿಸುವನು 

ಸವಣ ಜಿೋವರಳಿದುದ  ಬೇಸರದೆ 

ಕಾರುಣಿಕ ಅವರವರ ಸ್ಥಧನ ಪೂರೈಸ್ಥ ಭೂ ಸಾ ಗಣ ನರಕವ ಸೇರಿಸುವ 

ಸವಣಜಞ  ಸಕಲೇಷು  ಪ್ರ ದಾಯಕನು||1|| 

 

ತಾಸ್ಥಗೆ ಒಿಂಭೈನೂರು ಶ್ವಾ ಸ್ೋಚಾಚ ಸಗಳ ನಡೆಸುತಲಿ 

ಚೇತನ ರಾಶ್ಯೊಳು ಹಗಲಿರುಳು ಜ್ಞಗೃತನ್ಮಗಿ ನಿತಾ ದಲಿ 

ಈ ಸುಮನಸ್ೋತಿಿಂಸ ಲೇಶ್ ಆಯಾಸವಿಲಿ್ದೆ ಪೊೋಷಿಸುತ 

ಮೂಲೇಶ್ನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜ ಮೂಲ್ದಲಿಪ್ಪ  ಕಾಣಿಸದೆ||2|| 

 

ಅರಿವುದೊಿಂದು ಯಾಮದೊಳು ಶ್ವಾ ಸಗಳು ಎರಡು ಸ್ಥವಿರದ ಏಳು ನೂರನು 

ಶ್ರ ಸಹಸರ ದ ಮೇಲೆ ನ್ಮನೂರು ಅಹವು ದಿಾ ತಿೋಯಕೆಕ  

ಮರಳಿ ಯಾಮತರ ಯಕೆ ವಸು ಸ್ಥವಿರದ ಮೇಲೆ ನೂರು ಎಣಿಕೆಯಲಿ 

ಹನೆನ ರೆಡು ತಾಸ್ಥಗೆ ಹತಿು  ಸ್ಥವಿರದ ಎಿಂಟ್ಟ ನೂರ ಅಹವು||3|| 

 

ಒಿಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಅನಿಳ ಇಪ್ಪ ಪ ತಿಿಂದು ಸ್ಥವಿರದ ಆರು ನೂರು 

ಮುಕುಿಂದನ್ಮಜಞ ದಿ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ ಲೋಕಗಳ ಪೊರೆವನೆಿಂದು ಪ್ವನನ ಪೊಗಳುತಿರು 

ಎಿಂದೆಿಂದೂ ಮರೆಯದೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಸಂಕರ ಿಂದನ್ಮದಾ ರಿಗುಿಂಟ್ಟ 

ನೋಡಲು ಸವಣ ಕಾಲ್ದಲಿ||4|| 

 

ಮೂರು ಲ್ಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಈರೆರೆಡು ಸ್ಥವಿರವು ಪ್ಕ್ಷಕೆ 

ಆರು ಲ್ಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿೆಿಂಟ್ಟ ಸ್ಥವಿರವು ಮಾರುತನು ಮಾಸಕೆ ಜಪ್ತಸ್ಥ 

ಸಂಸ್ಥರ ಸ್ಥಗರದಿಿಂದ ಸುಜನರ ಪಾರುಗಾಣಿಸ್ಥ 

ಸಲ್ಹುವನು ಬ್ಹು ಭೋಗಗಳನಿತಿು ||5|| 

 

ಎರಡು ತಿಿಂಗಳಿಗೆ ಅಹುದು ಋತು ಭೂ ಸುರರು ತಿಳಿವುದು 

ಶ್ವಾ ಸ ಜಪ್ ಹನೆನ ರಡು ಲ್ಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿಂಭತಿಾರು ಸಹಸರ  

ಕರೆಸುವದು ಅಯನ ಅಹಾ ಯದಿ ಅರೆ ವರುಷ 

ಮೂವತಿೆಿಂಟ್ಟ ಲ್ಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಿ ತಿಳಿವುದು ಎಿಂಭತಿೆಿಂಟ್ಟ ಸಹಸರ  ಕೋವಿದರು||6|| 

 

ವರುಷಕೆ ಇದರ ಇಮಾ ಡ ಜಪಂಗಳ ಗುರುವರಿಯ ತಾ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ 

ದುರಿತಗಳ ಪ್ರಿಹರಿಸುವನು ಚಿಿಂತಿಸುವ ಸಜಜ ನರ 

ಸುರ ವಿರೋಧಿಗಳಳಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  ಅರವಿದೂರ 

ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇರವರಿತು ಸ್ೋಹಂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳಪ ನು ಅವರಂತೆ||7|| 

 

ಇನಿತು ಉಪಾಸನೆ ಸವಣ ಜಿೋವರಳು ಅನಿಲ್ದೇವನು ಮಾಡುತಿರೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಮಾಡದೆ ಕಂಡ ನಿೋರಳು ಮುಳುಗಿ ನಿತಾ ದಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೃಷಾು ಜಿನ್ಮದಿ 

ಆಸನದಿ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ಷು  ಬ್ಹು ಸಜಜ ನನು ಎನಿಸ್ಥ 

ಜಪ್ ಮಣಿಗಳ ಎಣಿಸ್ಥದರೇನು ಬೇಸರದೆ||8|| 

 

ಓದನೋದಕವು ಎರಡು ತೇಜದೊಳು ಐದುವವು ಲ್ಯ 

ತದಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶ್ವ ಪ್ವನರು ರಮಾಧಿೋನತಾ  ಐದಿಹರು 

ಈ ದಿವಿಜರ ಒಡಗೂಡ ಶ್ರ ೋ ಮಧುಸೂದನನ ಐದುವಳೆಿಂದರಿದು 

ಆದರದಲಿ ಅನನ ೋದಕವ ಕಡುತ ಉಣುತ ಸುಖಿಸುತಿರು||9|| 
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ಜ್ಞಲಿ ತಪ್ಪ ಲ್ ಅಜ್ಞವಿಗಳು ಮೆದುದ  ಆಲ್ಯದಿ ಸೆಾ ಚಾಚ ನುಸ್ಥರದಿ 

ಪಾಲ್ಗರೆವ ಅಿಂದದಲಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ರಮಣ ತನನ ವರ ಕ್ರೋಳು ಕಮಣವ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ 

ತನನ  ಆಲ್ಯದೊಳಿಟ್ಟು  ಅವರ ಪೊರೆವ 

ಕೃಪಾಳು ಕಾಮದ ಕೈರವದಳ ಶ್ವಾ ಮ ಶ್ರ ೋರಾಮ||10|| 

 

ಶ್ಶ್ ದಿವ್ಯಕರ ಪಾವಕರಳಿಹ ಅಸ್ಥತಸ್ಥತಲೋಹಿತಗಳಲಿ 

ಶ್ವಸಾ ಸನ ಭಾಗಣವಿ ಮೂವರಳು ಶ್ರ ೋ ಕೃಷು  ಹಯವದನ ವಸುಧಿಪಾದಣನ 

ತಿರ ವೃತುಯನಿಸ್ಥ ವಸುಮತಿಯೊಳು ಅನನ ೋದಕ ಅನಳ ಪೆಸರಿನಿಿಂದಲಿ 

ಸವಣ ಜಿೋವರ ಸಲ್ಹುವನು ಕರುಣಿ||11|| 

 

ದಿೋಪ್ ಕರದಲಿ ಪ್ತಡದು ಕಾಣದೆ ಕೂಪ್ದೊಳು ಬದದ ಿಂತೆ 

ವೇದ ಮಹೊೋಪ್ನಿಷದ್ ಅರ್ಣಗಳ ನಿತಾ ದಿ ಪೇಳುವವರೆಲಿ್  

ಶ್ರ ೋ ಪ್ವನಮುಖ ವಿನುತನ ಅಮಲ್ ಸುರೂಪ್ಗಳ ವ್ಯಾ ಪಾರ ತಿಳಿಯದೆ 

ಪಾಪ್ ಪುಣಾ ಕೆ ಜಿೋವ ಕತೃಣ ಆಕತೃಣ ಹರಿಯಿಂಬ್||12|| 

 

ಅನಿಲ್ದೇವನು ವ್ಯಗಾ ನಃ ಮಯನು ಎನಿಸ್ಥ ಪಾವಕ ವರುಣ 

ಸಂಕರ ಿಂದನ ಮುಖಾದಾ ರಳಿದುದ  ಭಗವದೂರ ಪ್ ಗುಣಗಳನು 

ನೆನೆನೆನೆದು ಉಚಚ ರಿಸುತಲಿ ನಮಾ ನು ಸದಾ ಸಂತೈಸುವನು 

ಸನುಾ ನಿ ಗಣ ಆರಾಧಿತ ಪ್ದಾಿಂಬುಜ ಗೊೋಜ ಸುರರಾಜ||13|| 

 

ಪಾದವು ಎನಿಪ್ವು ವ್ಯಗಾ ನಃಮಯ ಪಾದರೂಪ್ ದಾ ಯಗಳಳು 

ಪ್ರ ಹಿಾದ ಪೊೋಷಕ ಸಂಕರುಷಣಾಹಾ ಯದಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ವೇದ ಶ್ವಸಿ ರ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂವ್ಯದ ರೂಪ್ದಿ ಮನನಗೈವುತ 

ಮೋದಮಯ ಸುಖವಿತಿು  ಸಲ್ಹುವ ಸವಣ ಸಜಜ ನರ||14|| 

 

ಗಂಧವಹ ದಶ್ ದಿಶ್ಗಳಳಗೆ ಅರವಿಿಂದ ಸೌರಭ ಪ್ಸರಿಸುತ 

ಘ್ರರ ಣ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಿಗೆ ಸುಖವನಿೋವುತ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ 

ಇಿಂದಿರೇಶ್ನ ಸುಗುಣಗಳ ದೈನಂದಿನದಿ ತುತಿಸುತ ಅನುಮೋದಿಸುತ 

ಅಿಂಧಬ್ಧಿರ ಸುಮೂಕನಂತಿರು ಮಂದ ಜನರಡನೆ||15|| 

 

ಶ್ರ ೋರಮಣನ ಅರಮನೆಯ ಪೂವಣ ದಾಾ ರದಲಿ ಇಹ ಸಂಜಞ ಸೂಯಣಗ 

ಭಾರತಿೋಪ್ತಿ ಪಾರ ಣನ ಒಳಗಿಹ ಲ್ಕುಮ ನ್ಮರಾಯಣನ ಸೇರಿ ಮನುಜ್ೋತಿಮರು 

ಸವಣ ಶ್ರಿೋರಗತ ನ್ಮರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಗುಣಗಳ ತುತಿಸುತಲಿ 

ಮೋದಿಪ್ರು ಮುಕಿ್ರಯಲಿ||16|| 

 

ಪ್ರ ಣವ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ ನ ಪುರದ ದಕ್ರಾ ಣ ಕವ್ಯಟ್ದಲಿಪ್ಪ  

ಶ್ಶ್ ರೋಹಿಣಿಗತ ವ್ಯಾ ನಸಾ  ಕೃತಿ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ರೂಪ್ವನು 

ಗುಣಗಳನು ಸಂಸಿುತಿಸುತಲಿ ಪ್ತತೃ ಗಣ ಗಧಾಧರನ ಅತಿವಿಮಲ್ ಪ್ಟ್ು ಣದ ಒಳಗೆ 

ಸೆಾ ೋಚಾಚ ನುಸ್ಥರದಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಹರು||17|| 

 

ಅಮತ ವಿಕರ ಮನ ಆಲ್ಯದ ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಕವ್ಯಟ್ದಿ ಸತಿಸಹಿತ ಸಂಭರ ಮದಿ 

ಭಗವದುು ಣಗಳನೆ ಪೊಗಳುತಲೇ ಮೋದಿಸುವ 

ಸುಮನಸ್ಥಸಾ ನಳಿಪ್ಪ  ಅಪಾನಗ ದಮನ ಸಂಕರುಷಣನ 

ನಿಹ ಹೃತಕ ಮಲ್ದೊಳು ಧೇನಿಸುವ ಋಷಿಗಣವ ಐದಿ ಸುಖಿಸುವರು||18|| 

 

ಸಾ ರಮಣನ ಗುಣ ರೂಪ್ ಸಪಿ್ಸಾ ರಗಳಿಿಂದಲಿ ಪಾಡುತಿಹ 

ತುಿಂಬುರನೆ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ಗಂಧವಣರು 

ರಮಾಪ್ತಿಯ ಪುರದ ಉತಿರ ಬಾಗಿಲ್ಧಿಪ್ ಸುರಪ್ ಶ್ಚಿಗ ಸಮಾನ ವ್ಯಯುಗ 

ಹರಿನಾ ಣಿನಿಭ ಶ್ವಿಂತಿಪ್ತಿ ಅನಿರುದಧ ನ ಐದುವರು||19|| 
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ಗರುಡ ಶೇಷ ಅಮರ ಇಿಂದರ ಮುಖ ಪುಷಕ ರನೆ ಕಡೆಯಾಗಿಪ್ಪ  ಅಖಿಳ ನಿಜಣನರು 

ಊಧಾ ಣ ದಾಾ ರಗತ ಭಾರತಿ ಉದಾನದೊಳು ಮೆರೆವ ಮಾಯಾ ವ್ಯಸುದೇವನ 

ಪ್ರಮ ಮಂಗಳ ಅವಯವಗಳ ಮಂದಿರವನು ಐದಿ 

ಸದಾ ಮುಕುಿಂದನ ನೋಡ ಸುಖಿಸುವರು||20|| 

 

ದಾಾ ರ ಪಂಚಕ ಪಾಲ್ರಳಗಿಹ ಭಾರತಿೋ ಪಾರ ಣಾಿಂತರಾತಾ ಕ 

ಮಾರಮಣನ ಐ ರೂಪ್ ತತಿತಾದ ಾ ರದಲಿ ಬ್ಪ್ಪ  

ಮೂರೆರೆಡು ವಿಧ ಮುಕಿ್ರ  ಯೊೋಗಾ ರ ತಾರತಮಾ ವನರಿತು ಅವರ 

ಕಂಸ್ಥರಿ ಸಂಸ್ಥರಾಬಧ  ದಾಟಿಸ್ಥ ಮುಕಿರಣ ಮಾಳಪ ||21|| 

 

ಬೆಳಗಿದ ಹೂಜಿಯು ನೋಳಪ ರಿಗೆ ರ್ಳರ್ಳಿಸುತಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅಿಂದದಿ 

ತಳೆದು ದೇಹವ ನ್ಮಮ ಮುದೆರ ಗಳಿಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸ್ಥ ಒಲಿಸ್ಥ 

ನಿತಾ  ಕುತಕಣ ಯುಕಿ್ರಗಳ ಅಲ್ವಬೊೋಧರ ಶ್ವಸಿ ರ ಮಮಣವ ತಿಳಿಯದಿಹ ನರ 

ಬ್ರಿದೆ ಇದರಳು ಶಂಕ್ರಸ್ಥದರೇನು||22|| 

 

ಉದಧಿಯೊಳು ಊವಿಣಗಳು ತೋಪ್ಣಿಂದದಲಿ ಹಂಸ್ೋದಿು ೋರ್ ಹರಿ 

ಹಯವದನ ಕೃಷಾು ದಿ ಅಮತ ಅವತಾರಗಳು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಪ್ದುಮನ್ಮಭನಳು ಇರುತಿಹವು ಸವಣದ ಸಮಸಿ  ಪಾರ ಣಿಗಳ ಚಿತಹ ೃದಯಗತ ರೂಪ್ಗಳು 

ಅವಾ ವಧಾನದಲಿ ಬಡದೆ||23|| 

 

ಶ್ರಧಿಯೊಳು ಮಕರಾದಿ ಜಿೋವರು ಇರುಳು ಹಗಲು ಏಕ ಪ್ರ ಕಾರದಿ 

ಚರಿಸುತ ಅನುಮೋದಿಸುತ ಇಪ್ಪ ಿಂದದಿ 

ಜಗತರ ಯವು ಇರುತಿಹುದು ಜಗದಿೋಶ್ನುದರದಿ 

ಕರೆಸುವುದು ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ ನ್ಮಮದಿ ಧರಿಸ್ಥಹುದು ಹರಿ ನ್ಮಮ ರೂಪಂಗಳನು ಅನವರತ||24|| 

 

ಜನನಿ ಸೌಷಾ  ಪ್ದಾರ್ಣಗಳು ಭೋಜನವ ಮಾಡಲು ಗಭಣಗತ ಶ್ಶ್ರ ದಿನದಿನದಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಯೈದುವ ತೆರದಿ 

ಜಿೋವರಿಗೆ ಪ್ದುಮನ್ಮಭನು ಸವಣ ರಸ ಉಿಂಡುಣಿಸ್ಥ ಸಂರಕ್ರಾ ಸುವ 

ಜ್ಞಹನ ವಿ ಜನಕ ಜನ್ಮಾ ದಿ ಅಖಿಳ ದೊೋಷ ವಿದೂರ ಗಂಭಿೋರ||25|| 

 

ಆಶೆಗೆ ಒಳಗಾದವನು ಜನರಿಗೆ ದಾಸನೆನಿಸುವ 

ಆಶೆಯನು ನಿಜ ದಾಸಗೆ ಐದಿಹ ಪುಿಂಸಗೆ ಎಲಿ್ರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು 

ಶ್ರ ೋಶ್ನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜಯುಗಳ ನಿರಾಶೆಯಿಂದಲಿ ಭಜಿಸೆ ಒಲಿದು 

ರಮಾ ಸಹಿತ ತನನ ನೆ ಕಡುವ ಕರುಣಾ ಸಮುದರ  ಹರಿ||26|| 

 

ದುಾ ನದಿ ಆದಾ ಿಂತವನು ಕಾಣದೆ ಮನುಜನು ಏಕತರ ದಲಿ ತಾ ಮಜಜ ನವ ಗೈಯ 

ಸಮಸಿ  ದೊೋಷದಿ ಮುಕಿನಹ ತೆರದಿ 

ಅನಘನ ಅಮಲಾನಂತನಂತ ಸುಗುಣಗಳಳಗೆ ಒಿಂದೇ ಗುಣ 

ಉಪಾಸನೆಯಗೈವ ಮಹಾತಾ  ಧನಾ  ಕೃತಾರ್ಣನು ಎನಿಸುವನು||27|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನು ಕರೆಸುವನು ಕಾಪಾಣಸ ನ್ಮಮದಿ ಸಂಕರುಷಣನು ವ್ಯಸವ್ಯಗಿಹ ತೂಲ್ದೊಳು 

ತಂತುಗನು ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ವ್ಯಸ ರೂಪ್ ಅನಿರುದಧ  ದೇವನು 

ಭೂಷಣನು ತಾನ್ಮಗಿ ತೋಪ್ಣ ಪ್ರೇಶ್ ನ್ಮರಾಯಣನು ಸವಣದ ಮಾನಾ  ಮಾನದನು||28|| 

 

ಲ್ಲ್ನೆಯಿಂದೊಡಗೂಡ ಚೈಲ್ಗಳಳಗೆ ಓತಪೊರ ೋತ ರೂಪ್ದಿ 

ನೆಲೆಸ್ಥಹನು ಚತುರಾತಾ ಕ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನು 

ಛಳಿ ಬಸ್ಥಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅರ ಘಳಿಗೆ ಬಡದಲೇ ಕಾವನು ಎಿಂದರಿದು 

ಇಳೆಯೊಳು ಅಚಿಣಸುತಿರು ಸದಾ ಸವ್ಯಣಿಂತರಾತಾ ಕನ||29|| 
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16. ಶ್ರ ೀ ದತಿಸಾಾ ತಂತರ ಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ| 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಕಾರುಣಿಕ ಹರಿ ತನನ ಳಿಪ್ಪ  ಅಪಾರ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ  ಗುಣವ ನ್ಮನೂರು ತೆಗೆದು 

ಸಪಾದ ಆರಿಂದಧಿಕ ಅರವತಿು  ನ್ಮರಿಗಿತಿ  

ದಿಾ  ಷೋಡಶ್ ಅಧಿಕ ನೂರು ಪಾದತರ ಯವ ತನನ  ಶ್ರಿೋರದೊಳಗೆ 

ಈಪ್ರಿ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡ ತಿರ ಪ್ದಾಹಾ ||1|| 

 

ಸತಾ  ಲೋಕಾಧಿಪ್ನಳಗೆ ಐವತಿೆರೆಡು ಪ್ವಮಾನನಳು ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಮೇಲೆಿಂಟ್ಟ 

ಅಧಿಕ ಶ್ವನಳಗಿಟ್ು ನಿಪ್ಪ ತಿು  ಚಿತಿಜ ಇಿಂದರ ರಳು ಐದಧಿಕ ದಶ್ 

ತತಾ ಮಾನಿಗಳು ಎನಿಪ್ ಸುರರಳು ಹತಿು  

ಈರೈದು ಅಖಿಳ ಜಿೋವರಳಿಟ್ು  ನಿರವದಾ ||2|| 

 

ಕಲಿ ಮದಲುಗೊಿಂಡ ಅಖಿಳ ದಾನವರಳಗೆ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿೆ ೈದು 

ಈ ಪ್ರಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಮರೆಯದೆ ಪ್ರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ 

ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನಿಲ್ಯನ ಆಳಾನೆಿಂದು 

ಸವಣ ಸಾ ಳಗಳಲಿ ಸಂತೈಸುತಿಪ್ಪ ನು ಗೆಳೆಯನಂದದಲಿ||3|| 

 

ಅವನಿಪ್ ಸ್ಥಾ ಮತಾ  ಧಮಣವ ಸಾ ವಶ್ ಮಾತಾ ರಿಗಿತಿು  

ತಾ ಮತಿವರ ಮುಖದಲಿ ರಾಜ ಕಾಯಾಣವ ಮಾಡಸುವ ತೆರದಿ 

ಕವಿಭಿರಿೋಡತ ತನನ  ಕಳೆಗಳ ದಿವಿಜ ದಾನವ ಮಾನವರಳಿಟ್ಟು  

ಅವಿರತ ಗುಣತರ ಯಜ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸುವ||4|| 

 

ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ಗಳು ಈ ತೆರದಿ ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರ ದೇವದಾನವ ಮಾನವರಳಿಟ್ಟು  

ಅವರ ಫಲ್ ವಾ ತಾಾ ಸವನೆ ಮಾಡ 

ಬ್ನನ  ಬ್ಡಸುವ ಭಕಿ್ರಹಿೋನರ ಸನುನ ತ ಸುಕಮಣ ಫಲ್ತೆಗೆದು 

ಪ್ರ ಪ್ನನ ರಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ಅವರ ಸುಖಪ್ಡಸುವನು ಸುಭುಜ್ಞಹಾ ||5|| 

 

ಮಾಣಿಕವ ಕಿಂಡು ಅಿಂಗಡಯೊಳು ಅಜಿವ್ಯನ ಕಟ್ಟು  ಆ ಪುರುಷನ 

ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ತೆರದಿ ದೈತಾ ರು ನಿತಾ ದಲಿ ಮಾಳಪ  

ದಾನ ಯಜ್ಞಞ ದಿಗಳ ಫಲ್ ಪ್ವಮಾನ ಪ್ತತನು ಅಪ್ಹರಿಸ್ಥ 

ಅಸಮೋಚಿೋನ ಸುಖಗಳ ಕಟ್ಟು  ಅಸುರರ ಮತಿರನು ಮಾಳಪ ||6|| 

 

ಏಣ ಲಾಿಂಛನನ ಅಮಲ್ ಕ್ರರಣ ಕರ ಮೇಣ ವೃದಿಧ ಯನು ಐದಿ 

ಲೋಗರ ಕಾಣಗೊಡದಿಹ ಕತಿಲೆಯ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಂತೆ 

ವೈನತೇಯಾಿಂಗಸನ ಮೂತಿಣ ಧಾಾ ನವುಳಳ  ಮಹಾತಾ ರಿಗೆ 

ಸುಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿಾ ಾ ದಿಗಳು ವಧಿಣಸ್ಥ ಸುಖವೇ ಕಡುತಿಹರು||7|| 

 

ಜನಪ್ನ ಅರಿಕೆಯ ಚೋರ ಪೊಳಲಳು ಧನವ ಕದೊದ ಯದ  ಈಯಲು 

ಅವನ ಅವಗುಣಗಳು ಎಣಿಸದೆ ಪೊರೆವ ಕಡದಿರೆ ಶ್ಕ್ರಾ ಸುವ ತೆರದಿ 

ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕಮಣ ಕೃಷಾು ಪ್ಣಣವೆನಲು 

ಕೈಕಿಂಡು ತನನ ರಮನೆಯೊಳಿಟ್ಟು  ಆನಂದ ಬ್ಡಸುವ ಮಾಧವ್ಯನತರ||8|| 

 

ಅನನ ದ ಅನ್ಮನ ದ ಅನನ  ನ್ಮಮಕ ಮುನನ  ಪೇಳದ  ಪ್ರ ಕಾರ 

ಜಿೋವರಳು ಅನನ  ರೂಪ್ ಪ್ರ ವೇಶ್ಗೈದು ಅವರವರ ವ್ಯಾ ಪಾರ 

ಬ್ನನ ಬ್ಡದಲೆ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ ಧನಾ ರಿವರು ಅಹುದು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ 
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ತೆರ ೈಗುಣಾ  ವಜಿಣತ ತತಿದಾಹಾ ಯನು ಆಗಿ ಕರೆಸುವನು||9|| 

 

ಸಲಿಲ್ಬಿಂದು ಪ್ಯಾಬಧಯೊಳು ಬೋಳಲು ವಿಕಾರವನು ಐದ ಬ್ಲಿ್ದೆ 

ಜಲ್ವು ತದೂರ ಪ್ವನೆ ಐದುವುದು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಕಲಿಲ್ಮಲಾಪ್ಹನ ಅಚಿಣಸುವ ಸತುಕ ಲ್ಜರ ಕುಕಮಣಗಳು 

ತಾನಿಷಕ ಲುಷ ಕಮಣಗಳಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಣಗಳ ಕಡುತಿಹರು||10|| 

 

ಮಗದೊಳಗೆ ಮಗವಿಟ್ಟು  ಮುದಿದ ಸ್ಥ ಮಗುವಿನಂ ಬಗಿದಪ್ತಪ  ರಂಬಸ್ಥ 

ನೇಹದಿ ತೆಗೆದು ತನನ ಯ ಸಿನಗಳು ಉಣಿಸುವ ಜನನಿಯಂದದಲಿ 

ಅಗಣಿತಾತಾ ನು ತನನ  ಪಾದಾಬ್ಜ ಗಳ ಧೇನಿಪ್ ಭಕಿ  ಜನರಿಗೆ 

ಪ್ರ ಘಟ್ಕನು ತಾನ್ಮಗಿ ಸೌಖಾ ಗಳು ಏವ ಸವಣತರ ||11|| 

 

ತೋಟಿಗನು ಭೂಮಯೊಳು ಬೋಜವ ನ್ಮಟ್ಬೇಕೆಿಂದೆನುತ 

ಹಿತದಲಿ ಮೋಟ್ಟಯಿಂ ನಿೋರೆತಿಿ  ಸಸ್ಥಗಳ ಸಂತೈಸುವಂತೆ 

ಪಾಟ್ಟಬ್ಡದಲೆ ಜಗದಿ ಜಿೋವರ ಘೋಟ್ಕಾಸಾ ನು ಸೃಜಿಸ್ಥ 

ಯೊೋಗಾ ತೆ ದಾಟ್ಗೊಡದಲೆ ಸಲ್ಹುತಿಪ್ಪ ನು ಸವಣ ಕಾಲ್ದಲಿ||12|| 

 

ಭೂಮಯೊಳು ಜಲ್ವಿರೆ ತೃಷಾತಣನು ತಾ ಮರೆದು 

ಮಗವೆತಿಿ  ಎಣೆದ ಸೆವೊಾ ೋಮ ಮಂಡಲ್ದೊಳಗೆ ಕಾಣದೆ ಮಡುಕುವಂದದಲಿ 

ಶ್ರ ೋ ಮನೋರಮ ಸವಣರ ಅಿಂತಯಾಣಮಯು ಆಗಿರೆ ತಿಳಿಯಲ್ರಿಯದೆ 

ಭಾರ ಮಕರು ಭಜಿಸುವರು ಭಕುತಿಯಲಿ ಅನಾ  ದೇವತೆಯ||13|| 

 

ಮುಖಾ  ಫಲ್ ವೈಕುಿಂಠ ಮುಖಾಾ ಮುಖಾ  ಫಲ್ ಮಹದಾದಿ ಲೋಕಾ 

ಅಮುಖಾ  ಫಲ್ ವೈಷಯಕವು ಎಿಂದರಿದು ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ 

ರಕಕ ಸ ಅರಿಯ ಭಜಿಸುತಲಿ ನಿದುಣುಃಖನ್ಮಗು 

ನಿರಂತರದಿ ಮರೆ ಪೊಕಕ ವರ ಬಡ ಭೃತಾ ವತಸ ಲ್ ಭಾರತಿೋಶ್ ಪ್ತತ||14|| 

 

ವ್ಯಾ ಧಿಯಿಂ ಪ್ತೋಡತ ಶ್ಶ್ರವಿಗೆ ಗುಡೊೋದಕವ ನೆರೆದು ಅದಕೆ ಔಷಧ ತೇದು 

ಕುಡಸುವ ತಾಯಯ ಉಪಾದಿಯಲಿ 

ಸವಣಜಞ  ಬಾದರಾಯಣ ಭಕಿ  ಜನಕೆ ಪ್ರ ಸ್ಥದ ರೂಪ್ಕನ್ಮಗಿ 

ಭಾಗವತಾದಿಯಲಿ ಪೇಳಿದನು ಧಮಾಣದಿಗಳೇ ಫಲ್ವೆಿಂದು||15|| 

 

ದೂರದಲಿಿಹ ಪ್ವಣತ ಘನ್ಮಕಾರ ತೋಪುಣದು ನೋಳಪ  ಜನರಿಗೆ 

ಸ್ಥರಗೈಯಲು ಸವಣ ವ್ಯಾ ಘರ ಗಳಿಿಂದ ಭಯವಿಹುದು 

ಘೋರತರ ಸಂಸ್ಥರ ಸೌಖಾ  ಅಸ್ಥರತರವೆಿಂದು ಅರಿತು 

ನಿತಾ  ರಮಾರಮಣನ ಆರಾಧಿಸುವರು ಅದರಿಿಂದ ಬ್ಲಿ್ವರು||16|| 

 

ಕೆಸರ ಘಟ್ಗಳ ಮಾಡ ಬೇಸ್ಥಗೆ ಬಸ್ಥಲಳಗೆ ಇಟ್ಟು  ಒಣಗಿಸ್ಥದರು ಅದು 

ಘನ ರಸವು ತುಿಂಬ್ಲು ಬ್ಹುದೇ? ಸವಣ ಸ್ಥಾ ತಂತರ  ನ್ಮನೆಿಂಬ್ 

ಪ್ಶ್ರಪ್ ನರನು ಏನೇನು ಮಾಳಪ  ಅನಶ್ನ ದಾನ ಸ್ಥನ ನ ಕಮಣಗಳು 

ಒಸರಿ ಪೊೋಪ್ವು ಬ್ರಿದೆ ದೇಹ ಆಯಾಸವನೆ ಕಟ್ಟು ||17|| 

 

ಎರಡು ದಿೋಕೆಾ ಗಳಿಹವು ಬಾಹಾಾ ಿಂತರವು ಎನಿಪ್ ನ್ಮಮದಲಿ 

ಬುಧರಿಿಂದರಿತು ದಿೋಕ್ರಾ ತನು ಆಗು ದಿೋಘಣ ದೆಾ ೋಷಗಳ ಬಟ್ಟು  

ಹರಿಯೇ ಸವೊೋಣತಿಮ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಪೂಜಿತ ಪಾದ 

ಜನ್ಮಾ ದಿ ಅರವಿ ದೂರ ಸುಖಾತಾ  ಸವಣಗನು ಎಿಂದು ಸಾ ರಿಸುತಿರು||18|| 

 

ಹೇಯವಸಿುಗಳಿಲಿ್ವು ಉಪಾದೇಯ ವಸಿುಗಳಿಲಿ್  

ನ್ಮಾ ಯಾನ್ಮಾ ಯ ಧಮಣಗಳಿಲಿ್  ದೆಾ ೋಷ ಅಸೂಯ ಮದಲಿಲಿ್  
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ತಾಯ ತಂದೆಗಳಿಲಿ್  ಕಮಲ್ದಳಾಯತ ಅಕ್ಷಗೆಯನಲು 

ಈಸುವ ಕಾಯಯಂದದಿ ಮುಳಗಗೊಡದೆ ಭವ್ಯಬಧ  ದಾಟಿಸುವ||19|| 

 
 

ಮಂದನ್ಮದರು ಸರಿಯ ಗೊೋಪ್ತೋಚಂದನ ಶ್ರ ೋ ಮುದೆರ ಗಳ ನಲಿವಿಿಂದ ಧರಿಸುತ 

ಶ್ರ ೋ ತುಳಸ್ಥ ಪ್ದುಮಾಕ್ರಾ  ಸರಗಳನು ಕಂಧರದ ಮಧಾ ದಲಿ ಧರಿಸ್ಥ 

ಮುಕುಿಂದ ಶ್ರ ೋ ಭೂರಮಣ ತಿರ ಜಗದಾ ಿಂದಾ  

ಸವಣ ಸ್ಥಾ ಮ ಮಮ ಕುಲ್ದೈವವು ಎನೆ ಪೊರೆವ||20|| 

 

ಪಾರ ಯ ಧನ ಮದದಿಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಮಯಕ ಪ್ರ ಭುವೆಿಂಬ 

ಪೂವಣದಿ ತಾಯ ಪೊಟ್ಟು ಯೊಳಿರಲು ಪ್ರ ಭುವೆಿಂದೇಕೆ ಕರೆಯರಲೈ? 

ಕಾಯ ನಿನನ ನು ಬಟ್ಟು  ಪೊೋಗಲು ರಾಯಾ ನಿೋನೆಿಂಬುವ ಪ್ರ ಭುತಾ  

ಪ್ಲಾಯನವನೈದಿತು ಸಮೋಪ್ದಲಿದದ ರೆ ಅದು ತೋರು||21|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವ ಏಕ ಪ್ರ ಕಾರದಿ ಈಶ್ನೆನಿಸುವ 

ಬ್ರ ಹಾ  ರುದರ  ಶ್ಚಿ ಈಶ್ ಮದಲಾದ ಅಮರರೆಲಿ್ರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು 

ಈ ಸುಮಾಗಣವ ಬಟ್ಟು  ಸ್ೋಹಮುಪಾಸನೆಯಗೈವ ನರ 

ದೇಹಜ ದೈಶ್ಕ ಕಿೆೋಶ್ಗಳು ಬ್ರಲು ಅವನು ಏಕೆ ಬಡಸ್ಥಕಳ||22|| 

 

ಆ ಪ್ರ ಬ್ರ ಹಾ ನಲಿ ತಿರ ಜಗದಾಾ ಾ ಪ್ಕಾತಾ  ನಿಯಾಮಕಾತಾ  

ಸ್ಥಾ ಪ್ಕಾತಾ  ವಶ್ವತಾ  ಈಶ್ವತಾಾ ದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಲೋಪ್ವಿಲಿ್  

ಏಕ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಾ ರೂಪ್ವು ಎನಿಪ್ವು ಸವಣ ಕಾಲ್ದಿ ಪೊೋಪ್ವಲಿ್ವು 

ಜಿೋವರಿಗೆ ದಾಸ್ಥತಾ ದುಪಾದಿ||23|| 

 

ನಿತಾ ನೂತನ ನಿವಿಣಕಾರ ಸುಹೃತಿಮ ಪ್ರ ಣವಸಾ  

ವರ್ೋಣತಪ ತಿಿ  ಕಾರಣ ವ್ಯಗಾ ನಃಮಯ ಸ್ಥಮಗಾನರತ 

ದತಿ  ಕಪ್ತಲ್ ಹಯಾಸಾ  ರೂಪ್ದಿ ಪೃಥ್ ಪುರ ತಗ್ ಜಿೋವರಳಗಿದುದ  ಪ್ರ ವತಿಣಸುವನು 

ಅವರವರ ಯೊೋಗಾ ತೆ ಕಮಣವ ಅನುಸರಿಸ್ಥ||24|| 

 

ಶೃತಿಗಳು ಆತನ ಮಾತು ವಿಮಲಾ ಸಾ ೃತಿಗಳು ಆತನ ಶ್ಕೆಾ  

ಜಿೋವ ಪ್ರ ತತಿ ಪ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಎರಡು ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು ಎನಿಸ್ಥಕಳುತಿಹವು 

ಇತರ ಕಮಣಗಳು ಎಲಿ್  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಪ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳೆಿಂದು ಸಾ ರಿಸುತ 

ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಣಗಳ ಬೇಡದಿರು ಸಾ ಪ್ನ ದಲಿ||25|| 

 

ಭೂತಳಾಧಿಪ್ನು ಆಜಞ  ಧಾರಕ ದೂತರಿಗೆ 

ಸೇವ್ಯನುಸ್ಥರದಿ ವೇತನವ ಕಟ್ಟು  ಅವರ ಸಂತೋಷಿಸುವ ತೆರದಂತೆ 

ಮಾತರಿಶ್ಾ  ಪ್ತರ ಯನು ಪ್ರಮ ಪ್ತರ ೋತಿ ಪೂವಣಕ 

ಸದುು ಣಂಗಳ ಗಾಧಕರ ಸಂತೋಷ ಪ್ಡಸುವ ಇಹ ಪ್ರಂಗಳಲಿ||26|| 

 

ದಿೋಪ್ ದಿವದಲಿ ಕಂಡರಾದಡೆ ಲೋಪ್ಗೈಸುವರು ಆ ಕ್ಷಣ 

ಹರಿ ಸಮೋಪ್ದಲಿಿರೆ ನಂದ ನ್ಮಮ ಸುನಂದವು ಎನಿಸುವವು 

ಔಪ್ಚಾರಿಕವಲಿ್  ಸುಜನರ ಪಾಪ್ ಕಮಣವು ಪುಣಾ ವು ಎನಿಪ್ವು 

ಪಾಪ್ತಗಳ ಸತುಪ ಣಾ  ಕಮಣವು ಪಾಪ್ವು ಎನಿಸುವವು||27|| 

 

ಧನವ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರ ದಾರ ವಣಿಕರಂದದದಿ 

ಕೋವಿದರ ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸು ಶ್ವಸಿ ರ ಶ್ರ ವಣ ಗೊೋಸುಗದಿ 

ಮನನಗೈದು ಉಪ್ದೇಶ್ಸುತ ದುಜಣನರ ಕೂಡ ಆಡದಿರು ಸಾ ಪ್ನ ದಿ 

ಪ್ರ ಣತ ಕಾಮದ ಕಡುವ ಸೌಖಾ ಗಳ ಇಹ ಪ್ರಂಗಳಲಿ||28|| 

 

ಕಾರಕ ಕ್ರರ ಯ ದರ ವಾ  ವಿಭರ ಮ ಮೂರು ವಿಧ ಜಿೋವರಿಗೆ 
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ಬ್ಹು ಸಂಸ್ಥರಕೆ ಇವು ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವವು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ ದೂರ ಓಡಸ್ಥ 

ಭಾರ ಮಕತರ ಯ ಮಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ 

 

ಸವ್ಯಣರಾಧಕನ ಚಿಿಂತಿಸುತಲಿರು ಸವಣತರ  ಮರೆಯದಲೆ||29|| 

 

ಕರಣ ಕಮಣವ ಮಾಡದರೆ ವಿಸಾ ರಣೆ ಕಾಲ್ದಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 

ಉತಿರವ ಕಡದಲೆ ಸುಮಾ ನಿಪ್ಪ ನು 

ಜ್ಞಗರಾವಸೆಾ  ಕರುಣಿಸಲು ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮಾಡುವ 

ಬ್ರಲು ನ್ಮಲ್ಕ ವಸೆಾ ಗಳು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಥ ಕಳನು ಏತಕೆ? ಸಾ ತಂತರ ನು ತಾನೆಯಿಂಬುವನು||30|| 

 

ಯುಕಿ್ರ  ಮಾತುಗಳಲಿ್  ಶ್ರರ ತಿ ಸಾ ೃತಿ ಉಕಿ  ಮಾತುಗಳಿವು 

ವಿಚಾರಿಸ್ಥ ಮುಕಿ್ರಗಿವು ಸ್ೋಪಾನವು ಎನಿಪ್ವು ಪ್ರ ತಿಪ್ರ ತಿ ಪ್ದವು 

ಭಕಿ್ರಪೂವಣಕ ಪ್ಠಿಸುವವರಿಗೆ ವಾ ಕಿ್ರ  ಕಡುವ ಸಾ ರೂಪ್ ಸುಖ 

ಪ್ರ ವಿವಿರಕಿನ ಮಾಡುವನು ಭವಭಯದಿಿಂದ ಬ್ಹು ರೂಪ್||31|| 

 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಸುಗುಣ ಮಣಿಗಳ ಪಾರ ಣಮಾತ ವಯುನ್ಮಖಾ  ಸೂತರ ದಿ ಪೊೋಣಿಸ್ಥದ ಮಾಲಿಕೆಯ 

ವ್ಯಗಾ ಯಗೆ ಸಮಪ್ತಣಸ್ಥದ 

ಜ್ಞಞ ನಿಗಳ ದೃಕ್ ವಿಷಯವುಹುದ ಅಜ್ಞಞ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹಾ  ತೋಪುಣದು 

ಮಾಣಿಕವ ಮಕಣಟ್ನ ಕೈಯಲಿ ಕಟ್ು  ತೆರದಂತೆ||32|| 

 

ಶ್ರ ೋವಿಧಿ ಈರ ವಿಪಾಹಿಪ್ ಈಶ್ ಶ್ಚಿೋ ವರಾತಾ ಭವ ಅಕಣ ಶ್ಶ್ 

ದಿಗೆದ ೋವ ಋಷಿ ಗಂಧವಣ ಕ್ರನನ ರ ಸ್ಥದಧ  ಸ್ಥಧಾ  ಗಣ ಸೇವಿತ ಪ್ದಾಿಂಬುಜ 

ತಾ ತಾಪ ದಾಲ್ವಂಬಗಳು ಆದ ಭಕಿರ ಕಾವ 

ಕರುಣಾ ಸ್ಥಿಂದರ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಹೃತುಕಮುದ ಚಂದರ ||33|| 

 

ಆದರಿಶ್ ಅಗತಾಕ್ಷ ಭಾಷಾ ಭೇದದಿಿಂದಲಿ ಕರೆಯಲು ಅದನು 

ನಿಷೇಧಗೈದು ಅವಲೋಕ್ರಸದೆ ಬಡುವರೆ ವಿವೇಕ್ರಗಳು 

ಮಾಧವನ ಗುಣ ಪೇಳಾ  ಪಾರ ಕೃತವು ಆದರೆಯು ಸರಿ 

ಕೇಳಿ ಪ್ರಮ ಆಹಿಾದಬ್ಡದಿಪ್ಪ ರೆ? ನಿರಂತರ ಬ್ಲಿ್  ಕೋವಿದರು||34|| 

 

ಭಾಸಕ ರನ ಮಂಡಲ್ವ ಕಂಡು ನಮಸಕ ರಿಸ್ಥ ಮೋದಿಸದೆ 

ದೆಾ ೋಷದಿ ತಸಕ ರನು ನಿಿಂದಿಸಲು ಕುಿಂದಹುದೇ ದಿವ್ಯಕರಗೆ 

ಸಂಸಕ ೃತವು ಇದಲಿ್  ಎಿಂದು ಕುಹಕ ತಿರಸಕ ರಿಸಲು ಏನಹುದು? 

ಭಕಿ್ರ  ಪುರಸಕ ರದಿ ಕೇಳಾ ರಿಗೊಲಿವನು ಪುಷಕ ರಾಕ್ಷ ಸದಾ||35|| 

 

ಪ್ತಿತನ ಕಪಾಲ್ದೊಳು ಭಾಗಿೋರಥಿಯ ಜಲ್ವಿರೆ ಪೇಯವು ಎನಿಪುದೆ? 

ಇತರ ಕವಿ ನಿಮಣತ ಕುಕಾವಾ  ಅಶ್ವರ ವಾ  ಬುಧರಿಿಂದ 

ಕೃತಿ ಪ್ತಿಕಥಾನಿಾ ತವು ಎನಿಪ್ ಪಾರ ಕೃತವೆ ತಾ ಸಂಸಕ ೃತವು ಎನಿಸ್ಥ 

ಸದು ತಿಯನಿೋವುದು ಭಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕ ಕೇಳಿ ಪೇಳಾ ರಿಗೆ||36|| 

 

ಶ್ವಸಿ ರ ಸಯುಕಿ್ರ  ಗರ ಿಂರ್ಗಳು ಓದಿ ಕೇಳದ ವನಲಿ್  

ಸಂತತ ಸ್ಥಧುಗಳ ಸಹವ್ಯಸ ಸಲಿಾಪ್ಗಳು ಮದಲಿಲಿ್  

ಮೋದ ತಿೋರ್ಣ ಆಯಣರ ಮತಾನುಗರು ಆದವರ ಕರುಣದಲಿ ಪೇಳೆದ  

ರಮಾಧವ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ತಿಳಿಸ್ಥದದರಳಗೆ||37|| 
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17. ಶ್ರ ೀ ಸಾ ಗತಸಾಾ ತಂತರ ಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಸಾ ಗತಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ  ಗುಣವ ಹರಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರ ಹಾಾ ದಾ ರಿಗೆ ಕಟ್ು ದು 

ಭೃಗು ಮುನಿಪ್ ಪೇಳಿದನು ಇಿಂದರ ದುಾ ಮನ  ಕ್ರಾ ತಿಪ್ನಿಗೆ|| 

 

ಪ್ರಮ ವಿಷ್ಣು  ಸಾ ತಂತರ  ಮಾಯಾ ತರುಣಿ ವಕ್ಷಸಾ ಳ ನಿವ್ಯಸ್ಥ 

ಸರಸ್ಥಜ್ೋದಭ ವ ಪಾರ ಣರಿೋವಣರು ಸಚಿವರು ಎನಿಸುವರು 

ಸವಣ ಕಮಣಗಳಲಿಿ  ತತಿಪ ರಯರು ಉರಗ ಭೂಷಣ ಅಹಂಕೃತಿತರ ಯ 

ಕರೆಸುವ ಅಮರೇಿಂದರ  ಅಕಣ ಮುಖರು ಇಿಂದಿರ ಯಪ್ರು ಎನಿಸುವರು||1|| 

 

ಈ ದಿವೌಕಸರ ಅಿಂತೆ ಕಲಿ ಮದಲಾದ ದೈತಾ ರು ಸವಣ ದೇಹದಿ ತೋದಕರು ತಾವ್ಯಗಿ 

ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುವರು 

ವೇಧನ್ಮಿಂದದಿ ಕಲಿಯು ಅಹಂಕಾರಾಧಿಪ್ ಅಧಮ ಮಧುಕುಕೈಟ್ಭ 

ಕರ ೋಧಿಶಂಭರ ಮುಖರು ಮನಸ್ಥಗೆ ಸ್ಥಾ ಮಯನಿಸುವರು||2|| 

 

ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಧಿ ನಿತಾ ದಿ ಏವಮಾದಿ ನ್ಮಮದಿಿಂದಲಿ 

ಯಾವದಿಿಂದಿರ ಯಗಳಲಿ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುವರು 

ಸೇವಕರ ಸೇವ ಅನುಗುಣ ಫಲ್ವಿೋವ ನುರ ಪ್ನಂದದಲಿ 

ತನನ  ಸಾ ಭಾವ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ  ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಕಟ್ು  ಹರಿ||3|| 

 

ಅಗಣಿತ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ ವ ನ್ಮಲ್ಬ ಗೆ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡ 

ಒಿಂದನುತೆಗೆದು ದಶ್ವಿಧಗೈಸ್ಥ ಪಾದರೆ ಪಂಚ ಪಾರ ಣನಲಿ 

ಮಗ ಚತುಷು ಯನಳು ಸಪಾದೈದು ಗುಣವಿರಸ್ಥದ 

ಮತಿೆ  ದಶ್ ವಿಧಯುಗಳ ಗುಣವನುನ  ಮಾಡ ಎರಡು ಸದಾ ಶ್ವನಳಿಟ್ು ||4|| 

 

ಪಾಕಶ್ವಸನ ಕಾಮರಳು ಸ್ಥರ್ಧಣಕವಿಟ್ು  ದಶ್ ಇಿಂದಿರ ಯರ 

ಸುದಿವೌಕಸ್ಥದಾ ರಳಿಂದು ಯಾವಜಿಜ ೋವರಳಗೊಿಂದು 

ನ್ಮಲೂಕ ವರೆ ಕಲಾಾ ದಿ ದೈತಾಾ ನಿೋಕಕ್ರತಿನು 

ಎರಡು ತಿರ ವಿಧ ವಿವೇಕಗೈಸ್ಥ ಇಿಂದಿರಗೊಿಂದು ಎರಡು ಆತಾ  ತನನ ಳಗೆ||5|| 

 

ಈ ವಿಧದಿ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ ವ ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವರಳು 

ರಮಾ ವಿನೋದಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಟ್ಟು  ಅಲಿೆೋ ರಮಸುವನು 

ಮೂವರಳಗಿದುದ  ಅವರ ಕಮಣವ ತಾ ವಿಕಾರವಗೈಸದಲೆ 

ಕಲ್ಪ ವಸ್ಥನಕೆ ಕಡುವನು ಅನ್ಮಯಾಸ ಅವರ ಗತಿಯ||6|| 

 

ಆಲ್ಯಗಳಳಿಪ್ಪ  ದಿೋಪ್ ಜ್ಞಾ ಲೆ ವತಿಣಗಳನುಸರಿಸ್ಥ ಜನರ ಆಲಿಗೊಪುಪ ವ ತೆರದಿ 

ಹರಿ ತಾ ತೋಪ್ಣ ಸವಣತರ  

ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ದಿ ಶ್ರ ೋಧರಾ ದುಗಾಣ ಲ್ಲ್ನೆಯರ ಕೂಡ ಸುಖಮಯ ಲಿೋಲೆಗೈಯಲು 

ತಿರ ಗುಣ ಕಾಯಣಗಳಿಹವು ಜಿೋವರಿಗೆ||7|| 

 

ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಿಿಂ ಮಾಳಪ  ಕಮಣ ದಾ ಿಂದಾ ಗಳ ತನಗಪ್ತಣಸಲು 

ಗೊೋವಿಿಂದ ಪುಣಾ ವ ಕಿಂಡು ಪಾಪ್ವ ಭಸಾ ವನೆ ಮಾಳಪ  

ಇಿಂದಿರೇಶ್ನು ಭಕಿ  ಜನರನು ನಿಿಂದಿಸುವರಳಗಿಪ್ಪ  

ಪುಣಾ ವ ತಂದು ತನನ ವಗಿೋವ ಪಾಪ್ಗಳ ಅವರಿಗುಣಿಸುವನು||8|| 

 

ಹೊತಿು  ಒಟಿು ಗೆ ಪಾಪ್ ಕಮಣ ಪ್ರ ವತಣಕರ ನಿಿಂದಿಸದೆ 
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ತನಗಿಿಂದ ಉತಿಮರ ಗುಣ ಕಮಣಗಳ ಕಿಂಡಾಡದಲಿಪ್ಪ  ಮತಾ ಣರಿಗೆ 

ಗೊೋಬಾರ ಹಾ ಣ ಸಿ್ಥ ರೋ ಹತಾ  ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೊೋಷಗಳಿತಿಪ್ನು 

ಸಂದೇಹ ಪ್ಡಸಲಿ್  ಅಖಿಳ ಶ್ವಸಿ ರಮತ||9|| 

 

ತನನ  ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ  ಗುಣಗಳ ಹಿರಣಾ  ಗಭಾಣದಾ ರಿಗೆ 

ಕಲಿಮುಖ ದಾನವರ ಸಂತತಿಗೆ ಅವರಧಿಕಾರವ ಅನುಸರಿಸ್ಥ 

ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ಗಳಿೋವ ಬ್ಹು ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರನು 

ಅಲ್ಪ ಶ್ಕಿ್ರಗಳ ಉಣು ಲ್ರಿಯದಿರಲು ಉಣ ಕಲಿಸ್ಥದನು ಜಿೋವರಿಗೆ||10|| 

 

ಸತಾ  ವಿಕರ ಮ ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ ಸಮಸಿರಿಗೆ ಕಡಲೋಸುಗದಿ 

ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಭಾಗವ ಮಾಡ ಲೇಶ್ವಿಂಶ್ವನು ಜನಕ್ರೋವ 

ಅತಾ ಲ್ಪ  ಪ್ರಮಾಣು ಜಿೋವಗೆ ಸ್ಥಮರ್ಾ ಣವನು ತಾ ಕಟ್ಟು  

ಸೂಾ ಲ್ ಪ್ದಾರ್ಣಗಳ ಉಿಂಡು ಉಣಿಪ್ ಸವಣದಾಸವಣ ಜಿೋವರಿಗೆ||11|| 

 

ತಿಮರ ತರಣಿಗಳು ಏಕ ದೇಶ್ದಿ ಸಮನಿಸ್ಥಪ್ಪ ವೆ ಎಿಂದಿಗಾದರು? 

ಭರ ಮಣ ಛಳಿ ಬಸಲು ಅಿಂಜಿಕೆಗಳುಿಂಟೇನೋ ಪ್ವಣತಕೆ? 

ಅಮತ ಜಿೋವರಳಿದುದ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ರಮಣ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುವ 

ಕಮಲ್ಪ್ತರ  ಸರೋವರಗಳಳಗಿಪ್ಪ  ತೆರದಂತೆ||12|| 

 

ಅಿಂಬುಜ್ೋದಭ ವ ಮುಖಾ  ಸುರಾ ಕಲಿ ಶಂಬ್ರಾದಿ ಸಮಸಿ  ದೈತಾ  ಕದಂಬ್ಕೆ 

ಅನುದಿನ ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ ವಿಭಾಗವನೆ ಮಾಡ 

ಅಿಂಬುಧಿಯ ಜಲ್ವನು ಮಹದಘ ಟ್ ದಿಿಂಬ್ನಿತು ತುಿಂಬುವ ತೆರದಿ 

ಪ್ರ ತಿ ಬಿಂಬ್ರಳು ತಾನಿದುದ  ಯೊೋಗಾ ತೆಯಂತೆ ಫಲ್ವಿೋವ||13|| 

 

ಇನಿತು ವಿಷ್ಣು  ರಹಸಾ ದೊಳು ಭುರ ಮು ಮುನಿಪ್ ಇಿಂದರ ದುಾ ಮನ ಗೆ ಅರುಪ್ತದದನು 

ಬುಧರು ಕೇಳುವುದು ನಿತಾ ದಿ ಮತಸ ರವ ಬಟ್ಟು  

ಅನುಚಿತೋಕಿ್ರಗಳಿದದ ರೆಯು ಸರಿಯ ಗಣನೆ ಮಾಡದಿರೆಿಂದು 

ವಿದಾ ದ್ ಜನಕೆ ವಿಜ್ಞಞ ಪ್ನೆಯ ಮಾಡುವೆ ವಿನಯ ಪೂವಣಕದಿ||13|| 

 

ವೇತ ಭಯ ವಿಶೆಾ ೋಶ್ ವಿಧಿ ಪ್ತತ ಮಾತುಳಾಿಂತಕ ಮಧಾ  ವಲಿ್ಭ 

ಭೂತ ಭಾವನ ಅನಂತ ಭಾಸಕ ರ ತೇಜ ಮಹಾರಾಜ 

ಗೌತಮನ ಮಡದಿಯನು ಕಾಯದ  ಅನ್ಮರ್ ರಕ್ಷಕ 

ಗುರುತಮ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ತನನ  ನಂಬದ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ||14|| 
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18. ಶ್ರ ೀ ಕ್ರರ ೀಡಾವಿಲಾಸ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ/ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಚರಿತೆಗಳ ಪ್ರಮಾನುರಾಗದಿ ಬೆಸೆಗೊಳಲು 

ಮುನಿ ಶೌನಕಾದಾ ರಿಗೆ ಅರುಪ್ತದನು ಸೂತಾಯಣ ದಯದಿಿಂದ|| 

 

ಪ್ಚನ ಭಕ್ಷಣ ಗಮನ ಭೋಜನ ವಚನ ಮೈಥುನ ಶ್ಯನ ವಿೋಕ್ಷಣ 

ಅಚಲ್ನ್ಮ ಚಲ್ನ ಪ್ರ ಯತನ ದಿ ಸ್ಥಧಾ ವೇ ಜನಕೆ 

ಶ್ರಚಿ ಸದನ ದಯದಿಿಂದ ಜಿೋವರ ನಿಚಯದೊಳು ತಾ ನಿಿಂತು ಮಾಡುವ 

ಉಚಿತಾನುಚಿತ ಕಮಣಗಳನೆಿಂದರಿದು ಕಿಂಡಾಡು||1|| 

 

ವಿಷು ರ ಶ್ರ ವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವಿಷು ನ್ಮಗಿ ನಿರಂತರದಿ 

ಬ್ಹು ಚೇಷೆು ಗಳ ಮಾಡುತಿರೆ ಕಂಡು ಸಜಿೋವಿಯನುತಿಹರು 

ಹೃಷು ರಾಗುವರು ನೋಡ ಕನಿಷು ರು ಎಲಿ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಳಪ ರು 

ಬಟ್ು  ಕ್ಷಣದಲಿ ಕುಣಪ್ ಸಮವೆಿಂದರಿದು ಅನುಪೇಕ್ರಾ ಪ್ರು||2|| 

 

ಕ್ರರ ೋಡೆಗೊೋಸುಗ ಅವರವರ ಗತಿ ನಿೋಡಲೋಸುಗ ದೇಹಗಳ ಕಟ್ಟು  ಆಡುವನು ಸೆಾ ೋಚ್ಛಚ ಯಲಿ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಈಶ್ವದಾ ರಳು ಪೊಕುಕ  

ಮಾಡುವನು ವ್ಯಾ ಪಾರ ಬ್ಹು ವಿಧ ಮೂಢ ದೈತಾ ರಳಿದುದ  ಪ್ರ ತಿದಿನ 

ಕೇಡು ಲಾಭಗಳಿಲಿ್ವು ಇದರಿಿಂದ ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ||3|| 

 

ಅಕ್ಷರ ಈಡಾ ನು ಬ್ರ ಹಾ  ವ್ಯಯು ತರ ಾ ಕ್ಷ ಸುರಪಾಸುರ ಅಸುರರಳು 

ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್ರಳು ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮಾಡುತಿಹ 

ಅಕ್ಷಯನು ಸತಾಾ ತಾ ಕ ಪ್ರಾಪೇಕೆಾ ಯಲಿ್ದೆ 

ಸವಣರಳಗೆ ವಿಲ್ಕ್ಷಣನು ತಾನ್ಮಗಿ ಲೋಕವ ರಕ್ರಾ ಸುತಲಿಪ್ಪ ||4|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಸರಸಾ ತಿ ಭಾರತಿೋ ಗಿರಿಜ್ಞ ಶ್ಚಿೋ ರತಿ ರೋಹಿಣಿೋ ಸಂಜ್ಞಞ  ಶ್ತ ಸುರೂಪಾದಿ 

ಅಖಿಳ ಸಿ್ಥ ರೋಯರಳು ಸಿ್ಥ ರೋ ರೂಪ್ ವ್ಯಸವ್ಯಗಿದೆದ ಲಿ್ರಿಗೆ 

ವಿಶ್ವಾ ಸ ತನನ ಲಿ ಕಡುವ 

ಅವರಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುತಿಪ್ಪ ನು ಯೊೋಗಾ ತೆಗಳರಿತು||5|| 

 

ಕೋಲು ಕುದುರೆಯ ಮಾಡ ಆಡುವ ಬಾಲ್ಕರ ತೆರದಂತೆ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಲೋಲ್ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ  ಗುಣವ ಬ್ರ ಹಾಾ ದಾ ರಳಗಿಟ್ಟು  

ಲಿೋಲೆಗೈವನು ತನನ ವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ 

ಖುಲಿ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ್ನ್ಮಗಿಹ ಪ್ರ ಕಟ್ನ್ಮಗದಲೆ||6|| 

 

ಸೌಪ್ಣಿಣ ವರವಹನ ನ್ಮನ್ಮ ರೂಪ್ ನ್ಮಮದಿ ಕರೆಸುತ ಅವರ ಸಮೋಪ್ದಲಿಿದುದ  

ಅಖಿಳ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು 

ಪಾಪ್ ಪುಣಾ ಗಳೆರೆಡು ಅವರ ಸಾ ರೂಪ್ಗಳ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಉಣಿಪ್ 

ಪ್ರೋಪ್ಕಾರಿ ಪ್ರೇಶ್ ಪೂಣಾಣನಂದ ಜ್ಞಞ ನ ಘನ||7|| 

 

ಆಹಾರ ನಿದಾರ  ಮೈಥುನಗಳ ಅಹರಾಹರ ಬ್ಯಸ್ಥ ಬ್ಳಲುವ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಮಹಿತನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳನು ಎಿಂತರಿವ ನಿತಾ ದಲಿ 

ಅಹಿಕ ಸೌಖಾ ವ ಮರೆದು ಮನದಲಿ ಗರ ಹಿಸ್ಥ ಶ್ವಸಿ್ಥರರ್ರ್ಗಳ 

ಪ್ರಮೋತಾಸ ಹದಿ ಕಿಂಡಾಡುತಲೆ ಮೈಮರೆದವರಿಗಲಿ್ದಲೆ||8|| 

 

ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಪ್ರ ದನ ಜ್ಞಞ ನವು ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆಿಂತು ದೊರೆವುದು 

ಬಿಂದು ಮಾತರ  ಸುಖಾನುಭವ ಪ್ವಣತಕೆ ಸಮ ದುುಃಖವೆಿಂದು ತಿಳಿಯದೆ 
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ಅನಾ  ದೈವಗಳಿಿಂದ ಸುಖವ ಅಪೇಕ್ರಾ ಸುವರು 

ಮುಕುಿಂದನ ಆರಾಧನೆಯ ಬಟ್ು ವಗೆ ಉಿಂಟ್ಟ ಮುಕಿ್ರ  ಸುಖ||9|| 

 

ರಾಜ ತನನ  ಅಮಾತಾ  ಕರುಣದಿ ನೈಜ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ಕಾಯಣ ನಿಯೊೋಜಿಸುತ 

ಮಾನ್ಮಪ್ಮಾನವ ಮಾಳಪ  ತೆರದಂತೆ 

ಶ್ರ ೋ ಜನ್ಮಧಣನ ಸವಣರಳಗೆ ಅಪ್ರಾಜಿತನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಸವಣ ಪ್ರ ಯೊೋಜನವ ಮಾಡಸುತ ಮಾಡುವ ಫಲ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡ||10|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವ ಸಾ ತಂತರ ವ ಸರಜ್ಞಸನ್ಮದಿ ಅಮರಾಸುರರಿಗೆ ಈಯಲೋಸುಗ ಅಧಣವ ತೆಗೆದು 

ಅದರಳಧಣವ ಚತುಭಾಣಗಗೈಸ್ಥ 

ವಂದನು ಶ್ತವಿಧ ದಿಾ  ಪಂಚಾಶ್ತಾಬ್ಜ ಜಗೆ 

ಅಷು  ಚತಾಾ ರಿಿಂಶ್ದ್ ಅನಿಲ್ಗಿತಿ  ವ್ಯಣಿೋ ಭಾರತಿೋಗಧಣ||11|| 

 

ದಿಾ ತಿೋಯ ಪಾದವ ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ಅದ ಶ್ತ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡ 

ತಾ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಉಮೇಶ್ನಳಿಟ್ು  ಇಿಂದರ ನಳು ಐದಧಿಕ ಹತಿು  

ರತಿಪ್ನಳಗೆ ಇನಿತಿಟ್ು  ಅಖಿಳ ದೇವತೆಗಳಳಗೆ ಈರೈದು 

ಜಿೋವ ಪ್ರ ತತಿಯೊಳು ದಶ್ ಐದಧಿಕ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ದೈತಾ ರಳು||12|| 

 

ಕಾರುಣಿಕ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ ತಾ ವ ಮೂರು ವಿಧಗೈಸ್ಥ ಎರಡು ತನನ ಳು 

ನ್ಮರಿಗೊಿಂದನು ಕಟ್ು  ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ ವ ಸವಣರಿಗೆ ಧಾರುಣಿಪ್ ತನನ  ಅನುಗರಿಗೆ 

ವ್ಯಾ ಪಾರ ಕಟ್ಟು  ಗುಣಾಗುಣಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ತೆರದಿ 

ತಿರ ಗುಣ ವಾ ಕಿ್ರಯನೆ ಮಾಳಪ ||13|| 

 

ಪುಣಾ  ಕಮಣಕೆ ಸಹಾಯವ್ಯಗುವ ಧನಾ ರಿಗೆ ಕಲಾಾ ದಿ ದೈತಾ ರ 

ಪುಣಾ  ಫಲ್ಗಳನಿೋವ ದಿವಿಜರ ಪಾಪ್ ಕಮಣ ಫಲಾನಾ  ಕಮಣವ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ 

ಅನುಗುಣಾ  ಜನರಿಗೆ ಕಡುವ 

ಬ್ಹು ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರನು ಈ ತೆರದಿ ಭಕಿರನು ಸಂತೈಪ್||14|| 

 

ನಿರುಪ್ಮಗೆ ಸರಿಯುಿಂಟ್ಟಿಂದು ಉಚಚ ರಿಸುವವ ತದಭ ಕಿರಳು ಮತಸ ರಿಸುವವ 

ಗುಣಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಭೇದಗಳ ಪೇಳುವವ 

ದರ ಸುದಶ್ಣನ ಊಧಾ ಣ ಪುಿಂಡರ ವ ಧರಿಸುವರಳು ದೆಾ ೋಷಿಸುವ 

ಹರಿ ಚರಿತೆಗಳ ಕೇಳದಲೆ ಲೋಗರ ವ್ಯತೆಣ ಕೇಳುವವ||15|| 

 

ಏವಮಾದಿೋ ದೆಾ ೋಷವುಳಳ  ಕುಜಿೋವರೆಲಿ್ರು ದೈತಾ ರೆಿಂಬ್ರು 

ಕೋವಿದರ ವಿಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣವ ನೋಡ ನಿಿಂದಿಪ್ರು 

ದೇವ ದೇವನ ಬಟ್ಟು  ಯಾವತಿಜ ೋವ ಪ್ಯಣಿಂತರದಿ ತುಚಚ ರ ಸೇವೆಯಿಂದ 

ಉಪ್ಜಿೋವಿಸುವರು ಅಜ್ಞಞ ನಕೆ ಒಳಗಾಗಿ||16|| 

 

ಕಾಮ ಲೋಭ ಕರ ೋಧ ಮದ ಹಿಿಂಸ್ಥಮಯ ಅನೃತ ಕಪ್ಟ್ 

ತಿರ ಧಾಮನ ಅವತಾರಗಳ ಭೇದಾಪೂಣಣ ಸುಖಬ್ದಧ  

ಆಮಷ ಅನಿವೇದಿತ ಅಭೋಜಾ ದಿ ತಾಮಸ ಅನನ ವನು ಉಿಂಬ್ ತಾಮಸ 

ಶ್ರ ೋ ಮದಾಿಂಧರ ಸಂಗದಿಿಂದಲಿ ತಮವೆ ವಧಿಣಪುದು||17|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರ  ವಿರಕಿ್ರ  ವಿನಯ ಪುರಾಣ ಶ್ರ ವಣ ಶ್ವಸಿ ರ ಚಿಿಂತನ 

ದಾನ ಶ್ಮ ದಮ ಯಜಞ  ಸತಾ  ಅಹಿಿಂಸ ಭೂತದಯ 

ಧಾಾ ನ ಭಗವನ್ಮನ ಮ ಕ್ರೋತಣನ ಮೌನ ಜಪ್ ತಪ್ ವರ ತ 

ಸುತಿೋರ್ಣ ಸ್ಥನ ನ ಮಂತರ  ಸಿ್ೋತರ  ವಂದನ ಸಜಜ ನರ ಗುಣವು||18|| 

 

ಲೇಶ್ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ  ಗುಣವನು ಪ್ರ ವೇಶ್ಗೈಸ್ಥದ ಕಾರಣದಿ 
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ಗುಣ ದೊೋಷಗಳು ತೋರುವವು ಸತಾಾ ಸತಾ  ಜಿೋವರಳು 

ಶ್ವಾ ಸ ಭೋಜನ ಪಾನ ಶ್ಯನ ವಿಲಾಸ ಮೈಥುನ ಗಮನ ಹರುಷ 

ಕಿೆೋಷ ಸಾ ಪ್ನ  ಸುಷ್ಣಪಿ್ತ  ಜ್ಞಗರ ತಿಯು ಅಹವು ಚೇತನಕೆ||19|| 

 

ಅಧಣ ತನನ ಳಗಿರಿಸ್ಥ ಉಳಿದೊಿಂದಧಣವ ವಿಭಾಗಗೈಸ್ಥ 

ವೃಜಿನ ಅದಣನನು ಪೂವಣದಲಿ ಸ್ಥಾ ತಂತರ ಾ ವ ಕಟ್ು ಿಂತೆ 

ಸಾ ಧುಣನಿೋಪ್ತತ ಕಡುವ ಅವರ ಸುಖ ವೃದಿಧ  ಗೊೋಸುಗ 

ಬ್ರ ಹಾ  ವ್ಯಯು ಕಪ್ದಿಣ ಮದಲಾದ ಅವರಳಿದುದ  ಅವರ ಯೊೋಗಾ ತೆಯನರಿತು||20|| 

 

ಹಲ್ಧರಾನುಜ ಮಾಳಪ  ಕೃತಾ ವ ತಿಳಿಯದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಿಂದ 

ಎನುನ ಳಿದು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಪಾತರ ರಿಲಿ್ವೆಿಂಬುವಗೆ 

ಫಲ್ಗಳ ದಾ ಯಕಡುವ ದೈತಾ ರ ಕಲುಷ ಕಮಣವ ಬಟ್ಟು  ಪುಣಾ ವ ಸೆಳೆದು 

ತನೂಳಗಿಟ್ಟು  ಕರ ಮದಿಿಂ ಕಡುವ ಭಕಿರಿಗೆ||21|| 

 

ತೋಯಜ್ಞಪಿ್ನ ಕ್ರರಣ ವೃಕ್ಷ ಛಾಯ ವಾ ಕಿ್ರಸುವಂತೆ 

ಕಮಲ್ದಳಾಯತಾಕ್ಷನು ಸವಣರಳು ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥದ ಕಾರಣದಿ 

ಹೇಯ ಸದುು ಣ ಕಮಣ ತೋಪ್ಣವು ನ್ಮಾ ಯ ಕೋವಿದರಿಗೆ 

ನಿರಂತರ ಶ್ರ ೋಯರಸ ಸವೊೋಣತಿಮೋತಿಮನು ಎಿಂದು ಪೇಳುವರು||22|| 

 

ಮೂಲ್ ಕಾರಣ ಪ್ರ ಕೃತಿಯನಿಪ್ ಮಹಾಲ್ಕುಮ ಎಲಿ್ರಳಗಿದುದ  ಸುಲಿೋಲೆಗೈವುತ 

ಪುಣಾ  ಪಾಪ್ಗಳಪ್ತಣಸಲು ಪ್ತಿಗೆ 

ಪಾಲ್ಗಡಲಳು ಬದದ  ಜಲ್ ಕ್ರೋಲಾಲ್ವು ಎನಿಪುದೆ 

ಜಿೋವಕೃತ ಕಮಾಣಳಿ ತದಾ ತು ಶ್ರಭವೆನಿಪ್ವು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||23|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಸುಖ ಬ್ಲ್ ಪೂಣಣ ವಿಷ್ಣು ವಿಗೆ ಏನು ಮಾಳಪ ವು ತಿರ ಗುಣ ಕಾಯಣ 

ಕೃಶ್ವನುವಿನ ಕೃಮಕವಿದು ಭಕ್ರಾ ಪ್ದುಿಂಟ್ಟ ಲೋಕದೊಳು 

ಈ ನಳಿನಜ್ಞಿಂಡವನು ಬ್ರ ಹಾ  ಈಶ್ವನ ಮುಖಾ  ಸುರಾಸುರರ 

ಕಾಲಾನಳನವೊಳ್ ನುಿಂಗುವಗೆ ಈ ಪಾಪ್ಗಳ ಭಯವೆ||24|| 

 

ಮೋದ ಶ್ರ ದಕ್ರಾ ಣ ಸುಪ್ಕ್ಷ ಪ್ರ ಮೋದ ಉತಿರ ಪ್ಕ್ಷವೆಿಂದು 

ಋಗಾದಿ ಶ್ರರ ತಿಗಳು ಪೇಳುವವು ಆನಂದಮಯ ಹರಿಗೆ 

ಮೋದ ವೈಷಿಕ ಸುಖ ವಿಶ್ಷು  ಪ್ರ ಮೋದ ಪಾರತಿರ ಕ ಸುಖಪ್ರ ದನು 

ಆದ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಮೋದ ಪ್ರ ಮೋದನು ಎನಿಸ್ಥದನು||25|| 

 

ಎಿಂದಿಗಾದರು ವೃಷಿು ಯಿಂದ ವಸುಿಂಧರೆಯೊಳಗಿಪ್ಪ  

ಅಖಿಳ ಜಲ್ದಿಿಂ ಸ್ಥಿಂಧು ವೃದಿಧ ಯನು ಐದುವದೆ ಬಾರದಿರೆ ಬ್ರಿದಹುದೆ 

ಕುಿಂದು ಕರತೆಗಳಿಲಿ್ದಿಹ ಸ್ಥಾ ನಂದ ಸಂಪೂಣಣ ಸಾ ಭಾವಗೆ 

ಬಂದು ಮಾಡುವದೇನು ಕಮಾಣಕಮಣ ಜನಾ  ಫಲ್||26|| 

 

ದೇಹ ವೃಕ್ಷದೊಳು ಎರಡು ಪ್ಕ್ರಾ ಗಳಿಹವು ಎಿಂದಿಗು ಬಡದೆ ಪ್ರಮ ಸೆನ ೋಹದಿಿಂದಲಿ 

ಕಮಣಜ ಫಲ್ಗಳುಿಂಬ್ ಜಿೋವ ಖಗ 

ಶ್ರ ೋ ಹರಿಯು ತಾ ಸ್ಥರಭೋಕಿನು ದೊರ ೋಹಿಸುವ ಕಲಾಾ ದಿ ದೈತಾ  ಸಮೂಹಕೆ 

ಈವ ವಿಶ್ಷು  ಪಾಪ್ವ ಲೇಶ್ವೆಲಿ್ರಿಗೆ||27|| 

 

ದುಾ ಮಣಿ ಕ್ರರಣವ ಕಂಡ ಮಾತರ ದಿ ತಿಮರವು ಓಡುವ ತೆರದಿ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ರಮಣ ನೋಡದ ಮಾತರ ದಿಿಂದ ಅಘ ನ್ಮಶ್ವು ಐದುವದು 

ಕಮಲ್ ಸಂಭವ ಮುಖಾ  ಎಲಿಾ  ಸುಮನಸರಳು ಇಹ ಪಾಪ್ ರಾಶ್ಯ 

ಅಮರಮುಖನಂದದಲಿ ಭಸಾ ವ ಮಾಳಪ  ಹರಿ ತಾನು||28|| 
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ಚತುರ ಶ್ತ ಭಾಗದಿ ದಶ್ವಿಂಶ್ದೊಳು ಇತರ ಜಿೋವರಿಗಿೋವ 

ಲೇಶ್ವ ದಿತಿಜ ದೇವಕಕ ಳಿಗೆ ಕಡುವ ವಿಶ್ಷು  ದುುಃಖ ಸುಖ 

ಮತಿವಿಹಿೋನ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯ ಸುಖ ಮೃತಿ ದುುಃಖ 

ಅವರ ಯೊೋಗಾ ತೆಯನರಿತು ಪ್ತಪ್ತೋಲ್ಮಶ್ಕಾದಿಗಳಿಗಿೋವ ಹರಿ||29|| 

 

ನಿತಾ  ನನಿರಯಾಿಂಧಾಖಾ  ಕೂಪ್ದಿ ಭೃತಾ ರಿಿಂದೊಡಗೂಡ 

ಪುನರಾವೃತಿಿ  ವಜಿಣತ ಲೋಕವೈದುವ ಕಲಿಯು ದೆಾ ೋಷದಲಿ 

ಸತಾ  ಲೋಕಾಧಿಪ್ ಚತುಮುಣಖ ತತಾ  ದೇವಕಕ ಳ ಸಹಿತ 

ನಿಜಮುಕಿ್ರಯ ಐದುವ ಹರಿ ಪ್ದಾಬ್ಜ ವ ಭಜಿಸ್ಥ ಭಕುತಿಯಲಿ||30|| 

 

ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಎರಡು ಮರೆಯದೆ ಮಧು ವಿರೋಧಿಯ ಪಾದಕಪ್ತಣಸು 

ಅದಿತಿ ಮಕಕ ಳಿಗಿೋವ ಪುಣಾ ವ ಪಾಪ್ ದೈತಾ ರಿಗೆ 

ಸುದಶ್ಣನ ಧರೆಗೆ ಈಯದಿರೆ ಬಂದೊದಗಿ ಒಯಾ ರು ಪುಣಾ  ದೈತಾ ರು 

ಅಧಿಪ್ರಿಲಿ್ದ ವೃಕ್ಷಗಳ ಫಲ್ದಂತೆ ನಿತಾ ದಲಿ||31|| 

 

ತಿಲ್ಜ ಕಲ್ಾ ಶ್ ತಾ ಜಿಸ್ಥ ದಿೋಪ್ವು ತಿಳಿಯ ತೈಲ್ವ ಗರ ಹಿಸ್ಥ 

ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥಪ್ಪ  ಕತಿಲೆ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಿ 

ಕಲಿ ಮದಲುಗೊಿಂಡ ಅಖಿಳ ದಾನವ ಕುಲ್ಜರು ಅನುದಿನ ಮಾಳಪ  ಪುಣಾ ಜ ಫಲ್ವ 

ಬ್ರ ಹಾಾ ದಾ ರಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ಅಲಿ್ಲಿೆ ೋ ರಮಸುವನು||32|| 

 

ಇದದ ಲೆಯು ನಿತಾ ದಲಿ ಮೇಧಾಾ ಮೇಧಾ  ವಸಿುಗಳುಿಂಡು 

ಲೋಕದಿ ಶ್ರದಧ  ಶ್ರಚಿಯಿಂದೆನಿಸ್ಥ ಕಿಂಬ್ನು ವೇದ ಸಾ ೃತಿಗಳಳು 

ಬುದಿಧ ಪೂವಣಕವ್ಯಗಿ ವಿಬುಧರು ಶ್ರ ದೆಧ ಯಿಂದ ಅಪ್ತಣಸ್ಥದ ಕಮಣ 

ನಿಷಿದಧ ವ್ಯದರು ಸರಿಯೇ ಕೈಕಿಂಡು ಉದಧ ರಿಸುತಿಪ್ಪ ||33|| 

 

ಒಡೆಯರಿದದ  ವನಸಾ  ಫಲ್ಗಳ ಬ್ಡದು ತಿಿಂಬುವರುಿಂಟ್ಟ 

ಕಂಡರೆ ಹೊಡೆದು ಬಸುಟ್ಟವರೆಿಂಬ್ ಭಯದಿಿಂ ನೋಡಲಂಜುವರು 

ಬಡದೆ ಮಾಡುವ ಕಮಣಗಳ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕಕ ಳು ಬಂಧುಗಳು 

ಕಾರಡಲ್ನ ಆಳು ಳೆಿಂದ ಮಾತರ ದಲಿ ಓಡುವವು ದುರಿತ||34|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಿಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡುವ ಕಮಣಗಳ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನಿವ್ಯಸನಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತಲಿರು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಪಾರ ಣ ಪ್ತಿ ಕೈಕಿಂಡು ನ್ಮನ್ಮ ಯೊೋನಿಯೈದಿಸನು 

ಒಮೆಾ  ಕಡದಿರೆ ದಾನವರು ಸೆಳೆದೊಯಾ ರು ಎಲಿಾ  ಪುಣಾ  ರಾಶ್ಗಳ||35|| 

 

ಶ್ರರ ತಿ ಸಾ ೃತಿ ಅರ್ಣವ ತಿಳಿದು ಅಹಂಮತಿ ವಿಶ್ಷು ನು ಕಮಣ ಮಾಡಲು 

ಪ್ರ ತಿಗರ ಹಿಸನು ಪಾಪ್ಗಳನು ಕಡುತಿಪ್ಪ  ನಿತಾ  ಹರಿ 

ಚತುರ ದಶ್ ಭುವನ ಅಧಿಪ್ತಿ ಕೃತ ಕೃತ ಕೃತಜಞ  ನಿಯಾಮಕನುಯನೆ 

ಮತಿಭರ ಿಂಶ್ ಪ್ರ ಮಾದ ಸಂಕಟ್ ದೊೋಷವ್ಯಗಿಲಿ್ ||36|| 

 

ವ್ಯರಿಜ್ಞಸನ ಮುಖಾ ರು ಆಜ್ಞಞ ಧಾರಕರು ಸವಣ ಸಾ ತಂತರ  ರಮಾರಮಣನು 

ಎಿಂದರಿದು ಇಷಾು ನಿಷು  ಕಮಣಫಲ್ 

ಸ್ಥರಭೋಕಿನಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸಲು ಸ್ಥಾ ೋಕಾರ ಮಾಡುವ 

ಪಾಪ್ಫಲ್ವ ಕುಬೇರ ನ್ಮಮಕ ದೈತಾ ರಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ಅವರ ನೋಯಸುವ||37|| 

 

ಕೂರ ರ ದೈತಾ ರಳಿದುದ  ತಾನೇ ಪೆರ ೋರಿಸುವ ಕಾರಣದಿ ಹರಿಗೆ ಕುಬೇರನೆಿಂಬ್ರು 

ಎಲಿ್ರಳು ನಿಗಣತ ರತಿಗೆ ನಿರತಿ 

ಸೂರಿ ಗಮಾ ಗೆ ಸೂಯಣನೆಿಂಬ್ರು ದೂರ ಶೋಕಗೆ ಶ್ರಕಿ  ಲಿಿಂಗ ಶ್ರಿೋರ 

ಇಲಿ್ದ ಕಾರಣದಿ ಅಕಾಯನೆನಿಸುವನು||38|| 
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ಪೇಳಲು ವಶ್ವಲಿ್ದ ಮಹಾ ಪಾಪಾಳಿಗಳನು ಒಿಂದೇ ಕ್ಷಣದಿ ನಿಮೂಣಲ್ಗೈಸಲು ಬೇಕು 

ಎಿಂಬುವಗೆ ಒಿಂದೇ ಹರಿನ್ಮಮ 

ನ್ಮಲಿಗೆಯೊಳುಳಳ ವಗೆ ಪ್ರಮ ಕೃಪಾಳು ಕೃಷು ನು ಕೈವಿಡದು 

ತನನ  ಆಲ್ಯದೊಳಿಟ್ಟು  ಅನುದಿನದಿ ಆನಂದ ಪ್ಡಸುವನು||39|| 

 

ರೋಗಿ ಔಷಧ ಪ್ರ್ಾ ದಿಿಂದ ನಿರೋಗಿಯನಿಸುವ ತೆರದಿ 

ಶ್ರ ೋಮದಾಭ ಗವತ ಸುಶ್ರ ವಣಗೈದು ಭವ್ಯಖಾ  ರೋಗವನು ನಿೋಗಿ 

ಶ್ಬಾಧ ದಿ ಅಖಿಳ ವಿಷಯ ನಿಯೊೋಗಿಸು ದಶ್ ಇಿಂದಿರ ಯ ಅನಿಲ್ನಳು 

ಶ್ರ ೋ ಗುರು ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಪ್ತರ ೋತನ್ಮಗುವನು||40|| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 73 
 

19. ಶ್ರ ೀ ಬಿಂಬಾಪ್ರೀಕ್ಷ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಮುಕಿ  ಬಿಂಬ್ನು ತುರಿಯ ಜಿೋವನುಾ ಕಿ  ಬಿಂಬ್ನು ವಿಶ್ಾ  

ಶ್ರರ ತಿ ಸಂಸಕಿ  ಬಿಂಬ್ನು ತೈಜಸನು ಅಸೃಜಾ ರಿಗೆ ಪಾರ ಜಞ  

ಶ್ಕಿನ್ಮದರು ಸರಿಯ ಸವಣ ಉದರ ಕಿ  ಮಹಿಮನು 

ದುುಃಖ ಸುಖಗಳ ವಕಿೃ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ  ಕಲಾಪ ಿಂತದಲಿ ಬ್ಪ್ಪ ರಿಗೆ||1|| 

 

ಅಣು  ನ್ಮಮಕ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಅಚಿಚ ನನ ನು ಆಗಿಹ ಪಾರ ಜಞ ನ್ಮಮದಿ 

ಸ್ನನ  ಒಡಲ್ ಮದಲಾದ ಅವರಳು ಅನ್ಮನ ದ ತೈಜಸನು 

ಅನನ ದ ಅಿಂಬುದ ನ್ಮಭ ವಿಶ್ಾ ನು ಭಿನನ  ನ್ಮಮ ಕ್ರರ ಯಗಳಿಿಂದಲಿ 

ತನನ ಳಗೆ ತಾ ರಮಪ್ ಪೂಣಾಣನಂದ ಜ್ಞಞ ನಮಯ||2|| 

 

ಬೂದಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಪ್ಪ  ಅನಳನ ಉಪಾದಿ ಚೇತನ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೊಳು 

ಅನ್ಮನ ದ ಅನ್ಮನ ಹಾ ಯದಿ ಕರೆಸುವ ಬ್ರ ಹಾ  ಶ್ವ ರೂಪ್ತ 

ಓದನ ಪ್ರ ದ ವಿಷ್ಣು  ಪ್ರಮ ಆಹಿಾದವ ಈವುತ 

ತೃಪಿ್ತ  ಬ್ಡಸುವ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮನ ಚಿತರ  ಕಮಣವನು ಆವ ಬ್ಣಿು ಸುವ||3|| 

 

ನ್ಮದ ಭೋಜನ ಶ್ಬ್ದ ದೊಳು ಬಿಂಬು ಓದನ ಉದಕದೊಳಗೆ 

ಘೋಷ ಅನುವ್ಯದದೊಳು ಶ್ವಿಂತಾಖಾ  ಜಠರಾಗಿನ ಯೊಳಗೆ ಇರುತಿಪ್ಪ  

ವೈದಿಕ ಸುಶ್ಬ್ದ ದೊಳು ಪುತರ  ಸಹೊೋದರ ಅನುಗರಳು ಅತಿ ಶ್ವಿಂತನ ಪಾದ ಕಮಲ್ 

ಅನವರತ ಚಿಿಂತಿಸು ಈ ಪ್ರಿಯಲಿಿಂದ||4|| 

 

ವೇದ ಮಾನಿ ರಮಾ ಅನುಪಾಸಾ  ಗುಣ ಉದಧಿ ಗುಣ ತರ ಯ ವಿವಜಿಣತ 

ಸ್ಾ ೋದರಸ್ಥಾ ತ ನಿಖಿಳ ಬ್ರ ಹಾಾ ಿಂಡ ಆದಿ ವಿಲ್ಕ್ಷಣನು 

ಸ್ಥಧು ಸಮಾ ತವೆನಿಸುತಿಹ ನಿಷ್ಣಸ್ಥೋದ ಗಣಪ್ತಿಯಿಂಬ್ ಶ್ರರ ತಿ ಪ್ರ ತಿಪಾದಿಸುವುದು 

ಅನವರತ ಅವನ ಗುಣ ಪಾರ ಿಂತ ಗಾಣದಲೆ||5|| 

 

ಕರೆಸುವನು ಮಾಯಾ ರಮಣ ತಾ ಪುರುಷ ರೂಪ್ದಿ ತಿರ ಸಾ ಳಗಳಳು 

ಪ್ರಮ ಸತುಪ ರುಷಾರ್ಣದ ಮಹತಿತಾ ದೊಳಗಿದುದ  

ಸರಸ್ಥಜ ಭವ್ಯಿಂಡ ಸ್ಥಾ ತ ಸಿ್ಥ ರೋ ಪುರುಷ ತನ್ಮಾ ತರ ಗಳ 

ಏಕೋತಿರ ದಶ್ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳ ಮಹಾ ಭೂತಗಳ ನಿಮಣಸ್ಥದ||6|| 

 

ಈ ಶ್ರಿೋರಗ ಪುರುಷ ತಿರ  ಗುಣದಿ ಸಿ್ಥ ರೋ ಸಹಿತ ತಾನಿದುದ  

ಜಿೋವರಿಗೆ ಆಶೆ ಲೋಭ ಅಜ್ಞಞ ನ ಮದ ಮತಸ ರ ಕುಮೋಹ ಕುಾ ಧ 

ಹಾಸ ಹಷಣ ಸುಷ್ಣಪಿ್ತ  ಸಾ ಪ್ನ  ಪ್ತಪಾಸ ಜ್ಞಗರ ತಿ ಜನಾ  ಸ್ಥಾ ತಿ ಮೃತಿ 

ದೊೋಷ ಪುಣಾ  ಜಯಾಪ್ಜಯ ದಾ ಿಂದಾ ಗಳ ಕಲಿಪ ಸ್ಥದ||7|| 

 

ತಿರ ವಿಧ ಗುಣಮಯ ದೇಹ ಜಿೋವಕೆ ಕವಚದಂದದಿ ತಡಸ್ಥ 

ಕಮಣ ಪ್ರ ವಹದೊಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಸುತಿಪ್ಪ  ಜೇವರನ್ಮ 

ಕವಿಸ್ಥ ಮಾಯಾರಮಣ ಮೋಹವ ಭವಕೆ ಕಾರಣನ್ಮಗುವನು 

ಸಂಶ್ರ ವಣ ಮನನವ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ ಮೋಚಕನು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ ||8|| 

 

ಸ್ಥಶ್ನ್ಮಹಾ ಯ ಸಿ್ಥ ರೋ ಪುರುಷರಳು ವ್ಯಸವ್ಯಗಿಹನು ಎಿಂದರಿದು 

ವಿಶ್ವಾ ಸಪೂವಣಕ ಭಜಿಸ್ಥ ತೋಷಿಸು ಸ್ಥಾ ವರೋತಿಮರ 

ಕಿೆೋಶ್ ನ್ಮಶ್ನ ಅಚಲ್ಗಳಳು ಪ್ರ ಕಾಶ್ಸುತಲಿಹ 

ಅನಶ್ನ ರೂಪ್ ಉಪಾಸನವ ಮಾಳಪ ರಿಗೆ ತೋಪ್ಣನು ತನನ  ನಿಜರೂಪ್||9|| 
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ಪ್ರ ಕಾರಾಿಂತರ ಚಿಿಂತಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೊಳು ವಿಶ್ವಾ ದಿ ರೂಪ್ವ 

ಪ್ರ ಕಟ್ ಮಾಳೆಪ ನು ಯಥಾ ಮತಿಯೊಳು ಗುರುಕೃಪಾಬ್ಲ್ದಿ 

ಮುಕುರ ನಿಮಣತ ಸದನದೊಳು ಪೊಗೆ ಸಾ ಕ್ರೋಯ ರೂಪ್ವ ಕಾಿಂಬ್ ತೆರದಂತೆ 

ಅಕುಟಿಲಾತಾ  ಚರಾಚರದಿ ಸವಣತರ  ತೋರುವನು||10|| 

 

ಪ್ರಿಚ್ಛಛ ೋದ ತರ ಯ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇರುತಿಹನು ವಿಶ್ವಾ ದಿ ರೂಪ್ಕ 

ಧರಿಸ್ಥ ಆತಾಾ ದಿ ತಿರ  ರೂಪ್ವ ಈಷಣತರ ಯದಿ 

ಸುರುಚಿ ಜ್ಞಞ ನ್ಮತಾ  ಸಾ ರೂಪ್ದಿ ತುರಿಯ ನ್ಮಮಕ ವ್ಯಸುದೇವನ ಸಾ ರಿಸು 

ಮುಕಿ್ರ  ಸುಖ ಪ್ರ ದಾಯಕನು ಈತನಹುದೆಿಂದು||11|| 

 

ಕಮಲ್ಸಂಭವ ಜನಕ ಜಡ ಜಂಗಮರ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಕರ ಮ ವುಾ ತಕ ರಮದಿ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸುತಿಪ್ಪ  ಬೇಸರದೆ 

ಕ್ಷಮ ಕಾಾ ಮ ಕ್ಷಮೋಹನ್ಮಹಾ ಯ ಸುಮನಸ ಅಸುರರಳಗೆ 

ಅಹಂ ಮಮನಮಮ ಎಿಂದು ಈ ಉಪಾಸನೆ ಏವ ಪಾರ ಿಂತದಲಿ||12|| 

 

ಈ ಸಮಸಿ  ಜಗತಿು  ಈಶ್ವವ್ಯಾ ಸವು ಎನಿಪುದು 

ಕಾಯಣ ರೂಪ್ವು ನ್ಮಶ್ವ್ಯದರು ನಿತಾ ವೇ ಸರಿ ಕಾರಣ ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ಶ್ರ ೋಶ್ಗೆ ಜಡ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನಿಪುದು ಮಾಸದು ಒಮಾ ಗು ಸನಿನ ಧಾನವು 

ವ್ಯಸವ್ಯಗಿಹ ನಿತಾ  ಶ್ವಲ್ಗಾರ ಮದ ಉಪಾದಿ||13|| 

 

ಏಕಮೇವ್ಯದಿಾ ತಿೋಯ ರೂಪ್ ಅನೇಕ ಜಿೋವರಳಿದುದ  

ತಾ ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮೋಹಿಸುತಿಪ್ಪ  ತಿಳಿಸದಲೆ 

ಮೂಕ ಬ್ಧಿರ ಅಿಂಧಾದಿ ನ್ಮಮಕ ಈ ಕಳೇವರದೊಳಗೆ ಕರೆಸುವ 

ಮಾಕಳತ್ರನ ಲೌಕ್ರಕ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಿಂಬೆ||14|| 

 

ಲೋಕ ಬಂಧು ಲೋಕನ್ಮರ್ ವಿಶೋಕ ಭಕಿರ ಶೋಕ ನ್ಮಶ್ನ 

ಶ್ರ ೋ ಕರಾಚಿಣತ ಸ್ೋಕದಂದದಲಿಪ್ಪ  ಸವಣರಳು 

ಸ್ಥಕುವನು ಸಜಜ ನರ ಪ್ರಮ ಕೃಪಾಕರ ಈಶ್ ಪ್ತನ್ಮಕ್ರ ಸನುನ ತ 

ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸುವ ಅನತರು ಕಟ್ು  ಸಮಸಿ  ಕಮಣಗಳ||15|| 

 

ಅಹಿತ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು ಎನಿಸುವವು ದೇಹ ಗೇಹ ಅಪ್ತಾ  ಸತಿ ಧನ 

ಲೋಹ ಕಾಷಾ  ಶ್ಲಾಮೃದ್ ಆತಾ ಕವು ಆದ ದರ ವಾ ಗಳು 

ನೇಹಾ ದಲಿ ಪ್ರಮಾತಾ  ಎನಗೆ ಇತಿಿೋಹನು ಎಿಂದರಿದು ಅನುದಿನದಿ 

ಸಮಾ ೋಹಕೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ ಪೂಜಿಸು ಸವಣ ನ್ಮಮಕನ||16|| 

 

ಶ್ರ ೋ ತರುಣಿ ವಲಿ್ಭಗೆ ಜಿೋವರು ಚೇತನ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು 

ಓತಪೊರ ೋತನ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್ರಳು ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮಾಡುತಿಹ 

ಹೊೋತ ಸವಣ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳು ಸಂಪ್ತರ ೋತಿಯಿಂದ ಉಿಂಡುಣಿಸ್ಥ ವಿಷಯ 

ನಿವ್ಯಣತ ದೇಶ್ಗ ದಿೋಪ್ದಿಿಂದಲಿಪ್ಪ  ನಿಭಣಯದಿ||17|| 

 

ಭೂತ ಸ್ೋಕ್ರದ ಮಾನವನು ಬ್ಹು ಮಾತನ್ಮಡುವ ತೆರದಿ 

ಮಹಾ ಭೂತ ವಿಷಾು ಾ ವೇಷದಿಿಂದಲಿ ವತಿಣಪುದು ಜಗವು 

ಕೈತವೊೋಕಿ್ರಗಳಲಿ್  ಶೇಷ ಫಣಾತ ಪ್ತರ ಗೆ 

ಜಿೋವ ಪಂಚಕ ವ್ಯರ ತವೆಿಂದಿಗು ಭಿನನ  ಪಾದಾಹಾ ಯದಿ ಕರೆಸುವುದು||18|| 

 

ದಿವಿಯೊಳಿಪ್ಪ ವು ಮೂರು ಪಾದಗಳು ಅವನಿಯೊಳಗಿಹುದೊಿಂದು 

ಈ ವಿಧ ಕವಿಭಿರಿೋಡತ ಕರೆಸುವ ಚತುಷಾಪ ತು ತಾನೆಿಂದು 

ಇವನ ಪಾದ ಚತುಷು ಯಗಳ ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ನಿರಂತರದಿ 

ಉದಧ ವನ ಸಖ ಸವ್ಯಣಿಂತರಾತಾ ಕನು ಎಿಂದು ಸಾ ರಿಸುತಿರು||19|| 
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ವಂಶ್ ಬಾಗಿಲು ಬೆಳೆಯ ಕಂಡು ನರಾಿಂಶ್ದಲಿ ಶೋಭಿಪುದು 

ಬಾಗದ ವಂಶ್ ಪಾಶ್ದಿ ಕಟಿು  ಏರುಪ್ ಡೊಿಂಬ್ ಮಸಿಕಕೆ 

ಕಂಸ ಮದಣನ ದಾಸರಿಗೆ ನಿಸಸ ಿಂಶ್ಯದಿ ಎರಗದಲೆ 

ನ್ಮ ವಿದಾಾ ಿಂಸನು ಎಿಂದು ಅಹಂಕರಿಸೆ ಭವಗುಣದಿ ಬಂಧಿಸುವ||20|| 

 

ಜ್ಾ ೋತಿ ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು ಸ್ಥಿಂಕೇತಿಕ ಆರೋಪ್ತತ 

ಸುಪೌರುಷ ಧಾತು ಸಪಿ್ಕ ರ್ಧಯಣ ಶೌಯಣ ಔದಾಯಣ ಚಾತುಯಣ 

ಮಾತು ಮಾನ ಮಹತಾ  ಸಹನ ಸುನಿೋತಿ ನಿಮಣಲ್ ದೇಶ್ ಬಾರ ಹಾ ಣ 

ಭೂತ ಪಂಚಕ ಬುದಿಧ  ಮದಲಾದ ಇಿಂದಿರ ಯ ಸ್ಥಾ ನ||21|| 

 

ಜಿೋವ ರಾಶ್ಯೊಳು ಅಮೃತ ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಸ್ಥಾ ವರಗಳಳು ಸ್ಥಾ ಣು ನ್ಮಮಕ 

ಆವಕಾಲ್ದಲಿಪ್ಪ  ಅಜಿತಾನಂತನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಗೊೋವಿದಾಿಂಪ್ತಿ ಗಾಯನಪ್ತರ ಯ ಸ್ಥವಯವ ಸಹಸರ  ನ್ಮಮ 

ಪ್ರಾವರೇಶ್ ಪ್ವಿತರ ಕಮಣ ವಿಪ್ಶ್ಚ ತ ಸುಸ್ಥಮ||22|| 

 

ಮಾಧವನ ಪೂಜ್ಞರ್ಣವ್ಯಗಿ ನಿಷೇಧ ಕಮಣವ ಮಾಡ 

ಧನ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸತುಪ ಣಾ  ಕಮಣಗಳು ಎನಿಸ್ಥಕಳುತಿಹವು 

ಸ್ಾ ೋದರಂಭರಣಾರ್ಣ ನಿತಾ ಡ ಸ್ಥಧು ಕಮಣವ ಮಾಡದರು ಸರಿ 

ಯೈದುವನು ದೇಹಾಿಂತರವ ಸಂದೇಹವು ಇನಿತಿಲಿ್ ||23|| 

 

ಅಪ್ಗತಾಶ್ರ ಯ ಎಲಿ್ರಳಗಿದುದ  ಉಪ್ಮನು ಎನಿಪ್ ಅನುಪ್ಮ ರೂಪ್ನು 

ಶ್ಫರ ಕೇತನ ಜನಕ ಮೋಹಿಪ್ ಮೋಹಕನ ತೆರದಿ 

ತಪ್ನ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರ ಭಾ ಸ್ಥತವಪುವು ಎನಿಪ್ ಕೃಷಾು ದಿ ರೂಪ್ಕ 

ವಿಪ್ಗಳಂತೆ ಉಿಂಡುಣಿಪ್ ಸವಣತರ ದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ ||24|| 

 

ಅಡವಿಯೊಳು ಬತಿದಲೆ ಬೆಳೆದಿಹ ಗಿಡದ ಮೂಲಿಕೆ 

ಸಕಲ್ ಜಿೋವರ ಒಡಲಳಿಪ್ಪ  ಆಮಯವ ಪ್ರಿಹರಗೈಸುವಂದದಲಿ 

ಜಡಜ ಸಂಭವ ಜನಕ ತಿರ ಜಗದಾ ಡೆಯ ಸಂತೈಸೆನಲು 

ಅವರು ಇದೆದ ಡೆಗೆ ಬಂದೊದಗುವನು ಭಕಿರ ಭಿಡೆಯ ಮೋರದಲೆ||25|| 

 

ಶ್ರ ೋ ನಿಕೇತನ ತನನ ವರ ದೇಹ ಅನುಬಂಧಿಗಳಂತೆ ಅವಾ ವಧಾನದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ  

ಸವಣದ ಸಕಲ್ ಕಾಮದನು 

ಕಟ್ು ರು ಭುಿಂಜಿಸುತ ಮದಾದ ನೆಯಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು 

ಮತಿೆೋನು ಬೇಡದೆ ಭಜಿಸುತಿರು ಅವನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಕಮಲ್ಗಳ||26|| 

 

ಬೇಡದಲೆ ಕಡುತಿಪ್ಪ  ಸುರರಿಗೆ ಬೇಡದರೆ ಕಡುತಿಹನು ನರರಿಗೆ 

ಬೇಡ ಬ್ಳಲುವ ದೈತಾ ರಿಗೆ ಕಡನು ಒಮೆಾ  ಪುರುಷಾರ್ಣ 

ಮೂಢರು ಅನುದಿನ ಧಮಣ ಕಮಣವ ಮಾಡದರು ಸರಿ 

ಅಹಿಕ ಫಲ್ಗಳ ನಿೋಡ ಉನಾ ತಿರನು ಮಾಡ ಮಹಾ ನಿರಯವಿೋವ||27|| 

 

ತರಣಿ ಸವಣತರ ದಲಿ ಕ್ರರಣವ ಹರಹಿ ತತಿದ್ ವಸಿುಗಳನು ಸರಿಸ್ಥ 

ಅದರ ಅದರಂತೆ ಛಾಯವ ಕಂಗೊಳಿಪ್ ತೆರದಿ 

ಅರಿಧರ ಏಜ್ಞನೇಜ ಜಗದೊಳಗಿರುವ ಛಾಯಾ ತಪ್ವೆನಿಸ್ಥ 

ಸಂಕರುಷಣಾಹಾ ಯ ಅವರವರ ಯೊೋಗಾ ತೆಗಳಂತೆ ಇಪ್ಪ ||28|| 

 

ಈ ವಿಧದಿ ಸವಣತರ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಭೂ ವನಿತೆಯರ ಕೂಡ 

ತನನ  ಕಳಾ ವಿಶೇಷಗಳ ಎಲಿ್  ಕಡೆಯಲಿ ತುಿಂಬ ಸೇವಾ ತಮ 

ಸೇವಕನು ತಾನೆನಿಸ್ಥ ಮಾಯಾದೇವಿ ರಮಣ 
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ಪ್ರ ವಿಷು  ರೂಪ್ವ ಸೇವೆ ಮಾಳಪ  ಶ್ರಣಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಕರುಣಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ||29|| 

 

ಪ್ರ ಣವ ಕಾರಣ ಕಾಯಣ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ ನು ಪ್ರಾತಪ ರ 

ಚೇತನ್ಮಚೇತನ ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ಅನಂತ ಸತಕ ಲಾಾ ಣ ಗುಣಪೂಣಣ 

ಅನುಪ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಥತ ಗುಣ ಉದಧಿ ಅನಘ ಅಜಿತ ಅನಂತ 

ನಿಷಿಕ ಿಂಚನ ಜನಪ್ತರ ಯ ನಿವಿಣಕಾರ ನಿರಾಶ್ರ ಯ ಅವಾ ಕಿಾ ||30|| 

 

ಗೊೋಪ್ ಭಿೋಯ ಭವ್ಯಿಂಧಕಾರಕೆ ದಿೋಪ್ವಟಿು ಗೆ 

ಸಕಲ್ ಸುಖ ಸದನ ಉಪ್ರಿಗರ ಹವು ಎನಿಸುತಿಪುಪ ದು ಹರಿಕಥಾಮೃತವು 

ಗೊೋಪ್ತಿ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಸಮೋಪ್ದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಭಕಿರನು ಆಪ್ವಗಣರ ಮಾಡುವನು ಮಹ ದುುಃಖ ಭಯದಿಿಂದ||31|| 
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20. ಶ್ರ ೀ ಗುಣತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋಧರಾ ದುಗಾಣ ಮನೋರಮ ವೇಧಮುಖ ಸುಮನಸ ಗಣ ಸಮಾರಾಧಿತ ಪ್ದಾಿಂಬುಜ 

ಜಗದಂತರ್ ಬ್ಹಿವ್ಯಾ ಣಪಿ್  

ಗೊೋಧರ ಫಣಿಪ್ ವರಾತಪ್ತರ  ನಿಷೇಧ ಶೇಷ ವಿಚಿತರ  ಕಮಣ 

ಸುಬೊೋಧ ಸುಖಮಯ ಗಾತರ  ಪ್ರಮ ಪ್ವಿತರ  ಸುಚರಿತರ ||1|| 

 

ನಿತಾ  ನಿಮಣಲ್ ನಿಗಮ ವೇದಯ ಉತಪ ತಿಿ  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯ ದೂರವಜಿಣತ 

ಸಿುತಾ  ಪೂಜಾ  ಪ್ರ ಸ್ಥದಧ  ಮುಕಿಾಮುಕಿ  ಗಣ ಸೇವಾ  

ಸತಾ ಕಾಮ ಸಶ್ರಣಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಭೃತಾ ವತಸ ಲ್ ಭಯ ನಿವ್ಯರಣ 

ಅತಾ ಧಿಕ ಸಂಪ್ತರ ಯತಮ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ||2|| 

 

ಪ್ರಮ ಪುರುಷನ ರೂಪ್ ಗುಣವ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಕಾಿಂಬ್ಳು ಪ್ರ ವಹದಂದದಿ 

ನಿರುಪ್ಮಳು ನಿದುಣಷು  ಸುಖ ಸಂಪೂಣಣಳು ಎನಿಸುವಳು 

ಹರಿಗೆ ಧಾಮತರ ಯಳು ಎನಿಸ್ಥ ಆಭರಣ ವಸನ ಆಯುಧಗಳು ಆಗಿದುದ  

ಅರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಸುವಳು ಅಕ್ಷರಳು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಡು||3|| 

 

ಈತಗಿಿಂತ ಅನಂತ ಗುಣದಲಿ ಶ್ರ ೋ ತರುಣಿ ತಾ ಕಡಮೆಯನಿಪ್ಳು 

ನಿತಾ ಮುಕಿಳು ನಿವಿಣಕಾರಳು ತಿರ ಗುಣ ವಜಿಣತಳು 

ಧೌತ ಪಾಪ್ ವಿರಿಿಂಚಿ ಪ್ವನರ ಮಾತೆಯನಿಪ್ ಮಹಾಲ್ಕುಮ 

ವಿಖಾಾ ತಳು ಆಗಿಹಳು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ ಶ್ರರ ತಿ ಪುರಾಣದೊಳು||4|| 

 

ಕಮಲ್ ಸಂಭವ ಪ್ವನರಿೋವಣರು ಸಮರು ಸಮವತಿಣಗಳು 

ರುದಾರ ದಿ ಅಮರಗಣ ಸೇವಿತರು ಅಪ್ರಬ್ರ ಹಾ  ನ್ಮಮಕರು 

ಯಮಳರಿಗೆ ಮಹಾಲ್ಕ್ರಾ ಾ  ತಾನುತಿಮಳು ಕೋಟಿ ಸಜ್ಞತಿ ಗುಣದಿಿಂದ 

ಅಮತ ಸುವಿಜ್ಞತಿ ಅಧಮರು ಎನಿಪ್ರು ಬ್ರ ಹಾ  ವ್ಯಯುಗಳು||5|| 

 

ಪ್ತಿಗಳಿಿಂದ ಸರಸಾ ತಿೋ ಭಾರತಿಗಳು ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣ ಪ್ರಿಮತ ವಿಜ್ಞತಿ ಅವರರು 

ಬ್ಲ್ ಜ್ಞಞ ನ್ಮದಿ ಗುಣದಿಿಂದ ಅತಿಶ್ಯರು ವ್ಯಗೆದ ೋವಿ ಶ್ರ ೋ ಭಾರತಿಗೆ 

ಪ್ದಪ್ರ ಯುಕಿ  ವಿಧಿ ಮಾರುತರವೊೋಳ್ ಚಿಿಂತಿಪುದು 

ಸದಭ ಕಿ್ರಯಲಿ ಕೋವಿದರು||6|| 

 

ಖಗಪ್ ಫಣಿಪ್ತಿ ಮುರ ಡರು ಸಮ ವ್ಯಣಿಗೆ ಶ್ತಗುಣ ಅವರರು ಮೂವರು 

ಮಗಿಲೆನಿಸುವನು ಶೇಷ ಪ್ದದಿಿಂದಲಿ ತಿರ ಯಂಬ್ಕಗೆ 

ನಗಧರನ ಷಣಾ  ಹಿಷಿಯರು ಪ್ನನ ಗ ವಿಭೂಷಣಗೈದು 

ಮೇನಕ್ರ ಮಗಳು ವ್ಯರುಣಿ ಸೌಪ್ಣಿಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕವು ಎರಡು ಗುಣ||7|| 

 

ಗರುಡ ಶೇಷ ಮಹೇಷರಿಗೆ ಸೌಪ್ರಣಿ ವ್ಯರುಣಿ ಪಾವಣತಿ ಮೂರರು ದಶ್ವಧಮ 

ವ್ಯರುಣಿಗೆ ಕಡಮೆ ಎನಿಸುವಳು ಗೌರಿೋ 

ಹರನ ಮಡದಿಗೆ ಹತಿು  ಗುಣದಲಿ ಸುರಪ್ ಕಾಮರು ಕಡಮೆ 

ಇಿಂದರ ಗೆ ಕರತೆಯನಿಸುವ ಮನಾ ರ್ನು ಪ್ದದಿಿಂದಲಿ ಆವ್ಯಗ||8|| 

 

ಈರೈದು ಗುಣ ಕಡಮೆ ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪಾರ ಣನು ಮನೋಜ ನಗಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಅನಿರುದಧ  ರತಿ ಮನು ದಕ್ಷ ಗುರು ಶ್ಚಿಯು ಆರು ಜನ ಸಮ 

ಪಾರ ಣನಿಿಂದಲಿ ಹೌರಗ ಎನಿಪ್ರು ಹತಿು  ಗುಣದಲಿ 

ಮಾರಜ್ಞದಾ ರಿಗೆ ಐದು ಗುಣದಿಿಂದ ಅಧಮ ಪ್ರ ವಹಾಖಾ ||9|| 
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ಗುಣದಾ ಯದಿಿಂ ಕಡಮೆ ಪ್ರ ವಹಗೆ  ಿನ ಶ್ಶ್ವಿಂಕಯಮ ಸಾ ಯಂಭುವ ಮನು ಮಡದಿ ಶ್ತರೂಪ್ 

ನ್ಮಲ್ಾ ರು ಪಾದ ಪಾದಾಧಣ ವನಧಿ ನಿೋಚ 

ಪಾದಾಧಣ ನ್ಮರದ ಮುನಿಗೆ ಭೃಗು ಅಗಿನ  ಪ್ರ ಸೂತಿಗಳು 

ಎನಿಸುವರು ಪಾದಾಧಣ ಗುಣದಿಿಂದ ಅಧಮರಹುದೆಿಂದು||10|| 

 

ಹುತವಹಗೆ ದಿಾ ಗುಣ ಅಧಮರು ವಿಧಿಸುತ ಮರಿೋಚಾದಿಗಳು 

ವೈವಸಾ ತನು ವಿಶ್ವಾ ಮತರ ರಿಗೆ ಕ್ರಿಂಚಿದ್ ಗುಣಾಧಮನು 

ವರ ತಿವರ ಜಗನಿಾ ತರ  ವರ ನಿಋಣತಿ ಪಾರ ವಹಿ ತಾರರಿಗೆ 

ಕ್ರಿಂಚಿತ್ ಗುಣ ಅಧಮ ಧನಪ್ ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನರು ಎನಿಸುವರು||11|| 

 

ಧನಪ್ ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನ ಗೌರಿೋ ತನಯರಿಗೆ ಉಕಿ  ಇತರರು ಸಮರೆನಿಸುವರು 

ಎಿಂಭತಿೆ ೈದು ಜನ ಶೇಷ ಶ್ತರೆಿಂದು 

ದಿನಪ್ರಾರು ಏಳಧಿಕ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿನಿಲ್ರು ಏಳು ವಸು 

ರುದರ ರಿೋರೈದು ಅನಿತು ವಿಶೆಾ ೋ ದೇವ ಋಭು ಅಶ್ಾ ನಿೋ ಪ್ತತೃ ಧರಣಿೋ||12|| 

 

ಇವರಿಗಿಿಂತಲಿ ಕರತೆಯನಿಪ್ರು ಚಾ ವನ ಸನಕಾದಿಗಳು 

ಪಾವಕ ಕವಿ ಉಚಿರ್ಾ ಾ  ಜಯಂತ ಕಶ್ಾ ಪ್ ಮನುಗಳು ಎಕದಶ್ 

ಧುರ ವ ನಹುಷ ಶ್ಶ್ಬಿಂದು ಹೈಹಯ ದೌಷಾ ಿಂತಿ ವಿರೋಚನನ ನಿಜ ಕುವರ 

ಬ್ಲಿ ಮದಲಾದ ಸಪಿ್  ಇಿಂದರ ರು ಕಕುತಸ ಾ  ಗಯ||13|| 

 

ಪೃಥು ಭರತ ಮಾಿಂಧಾತ ಪ್ತರ ಯವರ ತ ಮರುತ ಪ್ರ ಹಿಾದ ಸುಪ್ರಿೋಕ್ರಾ ತ 

ಹರಿಶ್ಚ ಿಂದರ  ಅಿಂಬ್ರಿೋಷ ಉತಿನಪಾದ ಮುಖ 

ಶ್ತ ಸುಪುಣ್ಯ ಶಿೋಕರು ಗದಾ ಭುರ ತಗೆ ಅಧಿಷಾಾ ನರು 

ಸುಪ್ತರ ಯವರ ತಗೆ ದಿಾ ಗುಣ ಅಧಮರು ಕಮಣಜರು ಎಿಂದು ಕರೆಸುವರು||14|| 

 

ನಳಿನಿ ಸಂಜ್ಞಞ  ರೋಹಿಣಿೋ ಶ್ವಾ ಮಲ್ ವಿರಾಟ್ ಪ್ಜಣನಾ ರು ಅಧಮರು 

ಯಲ್ರು ಮತರ ನ ಮಡದಿ ದಿಾ ಗುಣ ಅಧಮಳು ಬಾಿಂಬೊಳಗೆ 

ಜಲ್ ಮಯ ಬುಧ ಅಧಮನು ದಿಾ ಗುಣದಿ ಕೆಳಗೆನಿಸುವಳು ಉಷಾ 

ಶ್ನೈಶ್ಚ ರಳಿಗೆ ಈರು ಗುಣಾಧಮರು ಉಷಾ ದೇವಿ ದಾ ಸ್ಥಯಿಂದಾ||15|| 

 

ಎರಡು ಗುಣ ಕಮಾಣಧಿಪ್ತಿ ಪುಷಕ ರ ಕಡಮೆ 

ಆಜ್ಞನು ದಿವಿಜರು ಚಿರ ಪ್ತತೃಗಳಿಿಂದ ಉತಿಮರು ಕ್ರಿಂಕರರು ಪುಷಕ ರಗೆ 

ಸುರಪ್ನ್ಮಲ್ಯ ಗಾಯಕ ಉತಿಮ ಎರಡೈದು ಗುಣದಿಿಂದಾಧಮ 

ತುಿಂಬುರಗೆ ಸಮ ನೂರುಕೋಟಿ ಋಷಿಗಳು ನೂರುಜನರುಳಿದು||16|| 

 

ಅವರವರ ಪ್ತಿನ ಯರು ಅಪ್ಸ ರ ಯುವತಿಯರು ಸಮ 

ಉತಿಮರನುಳಿದು ಅವರರೆನಿಪ್ರು ಮನುಜ ಗಂಧವಣರು ದಿಾ ಷಡುು ಣದಿ 

ಕುವಲ್ಯಾಧಿಪ್ರು ಈರು ಐದು ಗುಣ ಅವನಿಪ್ ಸಿ್ಥ ರೋಯರು 

ದಶೋತಿರ ನವತಿ ಗುಣದಿಿಂದ ಅಧಮರು ಎನಿಪ್ರು ಮಾನುಷೋತಿಮರು||17|| 

 

ಸತಾ ಸತಾ ರು ಸತಾ ರಾಜಸ ಸತಾ ತಾಮಸ ಮೂವರು 

ರಜಸಸ ತಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವದಭ ಕಿರು ಎನಿಸುವರು 

ನಿತಾ  ಬ್ದಧ ರು ರಜ್ೋರಜರು ಉತಪ ತಿಿ  ಭೂಸಾ ಗಣದೊಳು 

ನರಕದಿ ಪೃಥಿಾ ಯೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಪ್ಪ ರು ರಜಸಿ್ಥಮಸರು||18|| 

 

ತಮಸ್ಥಸ ತಿಾ ಕರು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ರು ಅಮತನ ಆಖಾಾ ತ ಅಸುರರ ಗಣ 

ತಮೋ ರಾಜಸರು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ರು ದೈತಾ  ಸಮುದಾಯ 

ತಮಸಿ್ಥಮಸ ಕಲಿ ಪುರಂಧಿರ ಯು ಅಮತ ದುಗುಣಣ ಪೂಣಣ 
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ಸವ್ಯಣಧಮರಳು ಅಧಮಾಧಮ ದುರಾತಾ ನು ಕಲಿಯನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್||19|| 

 

ಇವನ ಪೊೋಲುವ ಪಾಪ್ತ ಜಿೋವರು ಭುವನ ಮೂವರಳಿಲಿ್  ನೋಡಲು 

ನವ ವಿಧ ದೆಾ ೋಷಗಳಿಗೆ ಆಕಾರನು ಎನಿಸ್ಥಕಳುತಿಪ್ಪ  

ಬ್ವರದೊಳು ಬಂಗಾರದೊಳು ನಟ್ ಯುವತಿ ದೂಾ ತಾ ಪೇಯ ಮೃಷದೊಳು 

ಕವಿಸ್ಥ ಮೋಹದಿ ಕೆಡಸುವನುಯಿಂದರಿದು ತಾ ಜಿಸುವದು||20|| 

 

ತಿರ ವಿಧ ಜಿೋವ ಪ್ರ ತತಿಗಳ ಸಗು  ಆವೊಳೆಯಾಣಾ  ಆಲ್ಯನು ನಿಮಣಸ್ಥ 

ಯುವತಿಯರಡಗೂಡ ಕ್ರರ ೋಡಸುವನು ಕೃಪಾಸ್ಥಿಂದರ  

ದಿವಿಜ ದಾನವ ತಾರತಮಾ ದ ವಿವರ ತಿಳಿವ ಮಹಾತಾ ರಿಗೆ 

ಬಾನನ ವಿರ ಸಖ ತಾನಲಿದು ಉದಧ ರಿಸುವನು ದಯದಿಿಂದ||21|| 

 

ದೇವ ದೈತಾ ರ ತಾರತಮಾ ವು ಪಾವಮಾನಿ ಮತಾನುಗರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ್ ಅವಶ್ಾ ಕವು 

ತಿಳಿವುದು ಸವಣ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ದಾವಶ್ಖಿ ಪಾಪಾಟ್ವಿಗೆ ನವ ನ್ಮವೆಯನಿಪುದು ಭವ ಸಮುದರ ಕೆ 

ಪಾವಟಿಗೆ ವೈಕುಿಂಠ ಲೋಕಕೆ ಇದೆಿಂದು ಕರೆಸುವುದು||22|| 

 

ತಾರತಮಾ  ಜ್ಞಞ ನ ಮುಕಿ್ರ  ದಾಾ ರವು ಎನಿಪುದು ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿ ಪೇಳಿ 

ಸುಖಾಬಧಯೊಳು ಲೋಲಾಾ ಡುವುದು ಬುಧರು 

ಕೂರ ರ ಮಾನವರಿಗಿದು ಕಣಣ ಕಟ್ೋರವು ಎನಿಪುದು 

ನಿತಾ ದಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿದನ ಅರುಪುವುದು ದುಸಿಕ್ರಣಗಳ ಬಟ್ಟು ||23|| 

 

ಹರಿಸ್ಥರಿವಿರಿಿಂಚಿ ಈರಭಾರತಿ ಗರುಡ ಫಣಿ ಪ್ತಿ ಷಣಾ ಹಿಷಿಯರು 

ಗಿರಿಜನ್ಮಕ ಈಶ್ ಸಾ ರ ಪಾರ ಣ ಅನಿರುದಧ  ಶ್ಚಿೋದೇವಿೋ 

ಗುರು ರತಿೋ ಮನು ದಕ್ಷ ಪ್ರ ವಹಾ ಮರುತ ಮಾನವಿ ಯಮ ಶ್ಶ್ ದಿವ್ಯಕರ 

ವರುಣ ನ್ಮರದ ಸುರಾಸಾ  ಪ್ರ ಸೂತಿ ಭೃಗು ಮುನಿಪ್||24|| 

 

ವರ ತತಿಜ್ಞಸನ ಪುತರ ರೆನಿಸುವ ವರ ತಿವರ ಮರಿೋಚಿ ಅತಿರ  

ವೈವಸಾ ತನು ತಾರಾ ಮತರ  ನಿಋಣತಿ ಪ್ರ ವಹ ಮಾರುತನ ಸತಿ 

ಧನ ಈಶ್ ಅಶ್ಾ ನಿಗಳ ಈಗಣಣಪ್ತಿಯು ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನ ಶೇಷನು ಶ್ತರು 

ಮನುಗಳು ಉಚಿರ್ಾ  ಛಾವಣ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಪೆ||25|| 

 

ಶ್ತ ಸುಪುಣಾ  ಶಿೋಕರು ಎನಿಸುವ ಕ್ರಾ ತಿಪ್ರಿಗೆ ನಮಸುವೆನು 

ಬಾಗಿೋರಥಿ ವಿರಾಟ್ ಪ್ಜಣನಾ  ರೋಹಿಣಿ ಶ್ವಾ ಮಲಾ ಸಂಜ್ಞಞ ಹುತ ವಹನ ಮಹಿಳಾ 

ಬುಧ ಉಷಾ ಕ್ರಾ ತಿ ಶ್ನೈಶ್ಚ ರ ಪುಷಕ ರರಿಗೆ 

ಆನತಿಸ್ಥ ಬನನ ಯಸುವೆನು ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಕಡಲೆಿಂದು||26|| 

 

ನೂರಧಿಕವು ಆಗಿಪ್ಪ  ಮತಿೆ  ಹದಿನ್ಮರು ಸ್ಥವಿರ ನಂದ ಗೊೋಪ್ ಕುಮಾರನ 

ಅಧಾಣಿಂಗಿಯರು ಅಗಸಿ ಾ  ಆದೇ ಮುನಿೋಶ್ಾ ರರು 

ಊವಣಶ್ೋ ಮದಲಾದ ಅಪ್ಸ ರ ನ್ಮರಿಯರು ಶ್ತ ತುಿಂಬುರರು 

ಕಂಸ್ಥರಿ ಗುಣಗಳ ಕ್ರೋತಣನೆಯ ಮಾಡಸಲಿ ಎನಿನ ಿಂದ||27|| 

 

ಪಾವನರು ಶ್ರಚಿ ಶ್ರದಧ  ನ್ಮಮಕ ದೇವತೆಗಳು ಆಜ್ಞನ ಚಿರ ಪ್ತತೃ 

ದೇವ ನರ ಗಂಧವಣರು ಅವನಿಪ್ ಮಾನುಷೋತಿಮರು 

ಈ ವಸುಮತಿಯೊಳು ಉಳಳ  ವೈಷು ವರ ಅವಳಿಯೊಳು ಇಹನೆಿಂದು 

ನಿತಾ ಡ ಸೇವಿಪುದು ಸಂತೋಷದಿಿಂ ಸರ್ವ ಪ್ರ ಕಾರದಲಿ||28|| 

 

ಮಾನುಷೋತಿಮರನ ವಿಡದು ಚತುರಾನನ ಅಿಂತ ಶ್ತ ಉತಿಮತಾ  

ಕರ ಮೇಣ ಚಿಿಂತಿಪ್ ಭಕಿರಿಗೆ ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಣ 
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ಶ್ರ ೋನಿಧಿ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ತಾನೇ ಒಲಿದು ಈವನು 

ನಿರಂತರ ಸ್ಥನುರಾಗದಿ ಪ್ಠಿಸುವುದು ಸಂತರಿದ ಮರೆಯದಲೆ||29|| 
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21. ಶ್ರ ೀ ಕಮಣ ವಿಮೀಚನ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಮೂಲ್ ನ್ಮರಾಯಣನು ಮಾಯಾ ಲೋಲ್ ಅನಂತ ಅವತಾರ ನ್ಮಮಕ 

ವ್ಯಾ ಳ ರೂಪ್ ಜಯಾ ರಮಣನ ಆವೆಶ್ನು ಎನಿಸುವನ 

ಲಿೋಲೆಗೈವ ಅನಂತ ಚೇತನ ಜ್ಞಲ್ದೊಳು ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ಬ್ರ ಹಾಾ ಿಂಡ ಆಲ್ಯದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸ್ಥಹ ಶ್ವಿಂತಿ ಅನಿರುದಧ ||1|| 

 

ಐದು ಕಾರಣ ರೂಪ್ ಇಪ್ಪ ತಿೆ ೈದು ಕಾಯಣಗಳು ಎನಿಸುವವು 

ಆರೈದು ರೂಪ್ದಿ ರಮಸುತಿಪ್ಪ ನು ಈ ಚರಾಚರದಿ 

ಭೇದ ವಜಿಣತ ಮೂಜಣಗದಜ ನ್ಮಾ ದಿ ಕಾರಣ ಮುಕಿ್ರದಾಯಕ 

ಸಾ ಉದರದೊಳಿಟ್ಟು  ಎಲಿ್ರನು ಸಂತೈಪ್ ಸವಣಜಞ ||2|| 

 

ಕಾಯಣ ಕಾರಣ ಕತೃಣಗಳಳು ಸಾ ಭಾಯಣರಿಿಂದ ಒಡಗೂಡ 

ಕಪ್ತಲಾಚಾಯಣ ಕ್ರರ ೋಡಸುತಿಪ್ಪ  ತನನ ಳು ತಾನೆ ಸೆಾ ೋಚ್ಛಚ ಯಲಿ 

ಪೆರ ೋಯಣನು ಅಲಿೆೋ ರಮಾಬ್ಜ  ಭವರು ಆಯಣ ರಕ್ರಾ ಸ್ಥ ಶ್ಕ್ರಾ ಸುವನು 

ಸಾ ವಿೋಯಣದಿಿಂದಲಿ ದಿವಿಜ ದಾನವ ತತಿಯ ದಿನದಿನದಿ||3|| 

 

ಈ ಸಮಸಿ  ಜಗತಿಿನಳಗೆ ಆಕಾಶ್ದೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ  

ವ್ಯಾ ಪಿಾವೇಶ್ ಅವತಾರಾಿಂತರಾತಾ ಕನ್ಮಗಿ ಪ್ರಮಾತಾ  

ನ್ಮಶ್ ರಹಿತ ಜಗತಿಿನಳಗೆ ಅವಕಾಶ್ದನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಯೊೋಗಿೋಶ್ವಶ್ಯ ಸ್ಥಾ ತ ತನನ ಳು ಎಲಿ್ರನಿಟ್ಟು  ಸಲ್ಹುವನು||4|| 

 

ದಾರು ಪಾಷಾಣಗತ ಪಾವಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪ ಿಂತೆ 

ಕಾರಣ ಕಾಯಣಗಳ ಒಳಗಿದುದ  ಕಾರಣ ಕಾಯಣನು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ತೋರಿಕಳಳ ದೆ ಎಲಿ್ರಳು ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮಾಡುವ 

ಯೊೋಗಾ ತೆಗಳ ಅನುಸ್ಥರ ಫಲ್ಗಳ ಉಣಿಸ್ಥ ಸಂತೈಸುವ ಕೃಪಾಸ್ಥಿಂದರ ||5|| 

 

ಊಮಣಗಳಳಿಪ್ಪ  ಕಮಣ ವಿಕಮಣ ಜನಾ  ಫಲ್ ಅಫಲಂಗಳ 

ನಿಮಣಲಾತಾ ನು ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ ಉಿಂಡು ಉಣಿಸುತಿಪ್ಪ  

ನಿಮಣಮ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಶ್ರ ಯ ಧಮಣವಿತು ಧಮಾಣತಾ  ಧಮಣಗ 

ದುಮಣತಿೋ ಜನರ ಒಲಿ್ನು ಅಪ್ರ ತಿಮಲಿ್  ಶ್ರ ೋನಲಿ್ ||6|| 

 

ಜಲ್ದ ವಡಬಾನಳಗಳು ಅಿಂಬುಧಿ ಜಲ್ವನು ಉಿಂಬುವವು 

ಅಬ್ದ  ಮಳೆಗರೆದಿಳಿಗೆ ಶ್ವಿಂತಿಯನಿೋವುದು ಅನಲ್ನು ತಾನೇ ಭುಿಂಜಿಪುದು 

ತಿಳಿವುದು ಈ ಪ್ರಿಯಲಿಿ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನಿಲ್ಯ ಗುಣ ಕೃತ ಕಮಣಜ 

ಫಲಾಫಲ್ಗಳು ಉಿಂಡು ಉಣಿಸುವನು ಸ್ಥರವ್ಯಗ ಸವಣ ಜಿೋವರಿಗೆ||7|| 

 

ಪುಸಿಕಗಳ ಅವಲೋಕ್ರಸುತ ಮಂತರ  ಸಿುತಿಗಳ ಅನಲೇನು 

ರವಿಯ ಉದಯಾಸಿಮಯ ಪ್ಯಣಿಂತ ಜಪ್ಗಳ ಮಾಡ ಫಲ್ವೇನು 

ಹೃಸಾ  ಪ್ರಮಾತಾ ನೆ ಸಮಸಿ  ಅವಸೆಾ ಗಳಳಿದುದ  ಎಲಿ್ರಳಗೆ 

ನಿರಸಿಕಾಮನು ಮಾಡ ಮಾಡಪ್ನು ಎಿಂದು ತಿಳಿಯದವ||8|| 

 

ಮದಾ  ಭಾಿಂಡವ ದೇವ ನದಿಯೊಳಗೆ ಅದಿದ  ತಳೆಯಲು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಪ್ರಿಶ್ರದಧ ವು ಅಹುದೆ ಎಿಂದಿಗಾದರು 

ಹರಿ ಪ್ದಾಬ್ಜ ಗಳ ಬುದಿಧ  ಪೂವಣಕ ಭಜಿಸದವಗೆ ವಿರುದಧ ವು ಎನಿಸುವವೆಲಿ್  

ಕಮಣ ಸಮೃದಿಧ ಗಳು ದುುಃಖವನೆ ಕಡುತಿಹವು ಅಧಮ ಜಿೋವರಿಗೆ||9|| 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 82 
 

 

ಭಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕವ್ಯಗಿ ಮುಕಿಾಮುಕಿ  ನಿಯಾಮಕನ 

ಸವೊೋಣದಿರ ಕಿ  ಮಹಿಮೆಗಳ ಅನವರತ ಕಿಂಡಾಡು ಮರೆಯದಲೆ 

ಸಕಿನ್ಮಗದೆ ಲೋಕವ್ಯತೆಣ ಪ್ರ ಸಕಿ್ರಗಳನು ಈಡಾಡ 

ಶೃತಿ ಸಾ ೃತಿ ಉಕಿ  ಕಮಣವ ಮಾಡುತಿರು ಹರಿಯಾಜೆಞ ಯಿಂದರಿದು||10|| 

 

ಲೋಪ್ವ್ಯದರು ಸರಿಯೇ ಕಮಣಜ ಪಾಪ್ಪುಣಾ ಗಳು ಎರಡು ನಿನನ ನು ಲೇಪ್ತಸವು 

ನಿಷಾಕ ಮಕನು ನಿೋನ್ಮಗಿ ಮಾಡುತಿರೆ 

ಸೌಪ್ರಣಿ ವರವಹನ ನಿನನ  ಮಹಾಪ್ರಾಧಗಳ ಎಣಿಸದಲೆ 

ಸಾ ಗಾಣಪ್ವಗಣವ ಕಟ್ಟು  ಸಲ್ಹುವ ಸತತ ಸುಖಸ್ಥಿಂದರ ||11|| 

 

ಸಾ ರತ ಸುಖಮಯ ಸುಲ್ಭ ವಿಶ್ಾ ಿಂಭರ ವಿಷೋಕ ಸುರಾಸುರಾಚಿಣತ ಚರಣ ಯುಗ 

ಚಾರು ಅಿಂಗ ಶ್ವನು ಣ ಶ್ರಣಾ  ಜಿತಮನುಾ  

ಪ್ರಮ ಸುಿಂದರ ತರ ಪ್ರಾತಪ ರ ಶ್ರಣ ಜನ ಸುರಧೇನು ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಕರುಣಿ 

ಕಂಜದಳಾಕ್ಷಕಾಯನೆ ಕಂಗೊಳಿಪ್ ಶ್ೋಘರ ||12|| 

 

ನಿಮಣಮನು ನಿೋನ್ಮಗಿ ಕಮಣ ವಿಕಮಣಗಳು ನಿರಂತರದಿ 

ಸುಧಮಣ ನ್ಮಮಕಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತ ನಿಷಕ ಲುಷ ನಿೋನ್ಮಗು 

ಭಮಣ ಗಭಣನ ಜನಕ ದಯದಲಿ ದುಮಣತಿಗಳನು ಕಡದೆ 

ತನನ ಯ ಹಮಾ ಣದೊಳಗಿಟ್ಟು  ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ ಕಾವ ಕೃಪೆಯಿಂದ||13|| 

 

ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ದಿ ಶ್ರಣ ಜನ ವರಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷನು 

ತನನ  ನಿಜ ಸಂಕಲ್ಪ ದ ಅನುಸ್ಥರದಲಿ ಕಡುತಿಪ್ಪ ನು ಫಲಾಫಲ್ವ 

ಅಲ್ಪ ಸುಖದ ಅಪೇಕೆಾ ಯಿಂದ ಅಹಿತಲ್ಪ ನ ಆರಾಧಿಸದಿರು ಎಿಂದಿಗು 

ಶ್ಲ್ಪ ಗನ ಕೈ ಸ್ಥಕಕ  ಶ್ಲೆಯಂದದಲಿ ಸಂತೈಪ್||14|| 

 

ದೇಶ್ ಭೇದ ಆಕಾಶ್ದಂದದಿ ವ್ಯಸುದೇವನು ಸವಣ ಭೂತ ನಿವ್ಯಸ್ಥಯನಿಸ್ಥ 

ಚರಾಚರಾತಾ ಕನು ಎಿಂದು ಕರೆಸುವನು 

ದೆಾ ೋಷ ಸೆನ ೋಹ ಉದಾಸ್ಥೋನಗಳಿಲಿ್  ಈ ಶ್ರಿೋರಗಳಳಗೆ 

ಅವರ ಉಪಾಸನಗಳಂದದಲಿ ಫಲ್ವಿೋವನು ಪ್ರಬ್ರ ಹಾ ಹ ||15|| 

 

ಸಂಚಿತಾಗಾಮಗಳ ಕಮಣ ವಿರಿಿಂಚಿ ಜನಕನ ಭಜಿಸೆ ಕೆಡುವವು 

ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಪೊಳೆವ ಪುರುಷೋತಿಮ ಹೃದಯ ಅಿಂಬ್ರದಿ 

ವಂಚಿಸುವ ಜನರಲಿ್  ಶ್ರ ೋವತಾಸ ಿಂಚಿತ ಸುಸದಾ ಕ್ಷ 

ತಾ ನಿಷಿಕ ಿಂಚನ ಪ್ತರ ಯ ಸುರಮುನಿಗೇಯ ಶ್ರಭಕಾಯ||16|| 

 

ಕಾಲ್ದರ ವಾ  ಸುಕಮಣ ಶ್ರದಿಧ ಯ ಪೇಳುವರು ಅಲ್ಪ ರಿಗೆ 

ಅವು ನಿಮೂಣಲ್ ಗೈಸುವವು ಅಲಿ್  ಪಾಪ್ಗಳ ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ತೈಲ್ ಧಾರಿೋಯಂತ ಅವನ ಪ್ದ ಓಲೈಸ್ಥ ತುತಿಸದಲೆ ನಿತಾ ದಿ 

ಬಾಲಿಷರು ಕಮಣಗಳೆ ತಾರಕವೆಿಂದು ಪೇಳುವರು||17|| 

 

ಕಮಲ್ಸಂಭವ ಶ್ವಣ ಶ್ಕಾರ ದಿ ಅಮರರೆಲಿ್ರು 

ಇವನ ದುರತಿಕರ ಮ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮನವಚನದಿಿಂ ಪಾರ ಿಂತಗಾಣದಲೆ 

ಶ್ರ ಮತರಾಗಿ ಪ್ದಾಬ್ಜ  ಕಲ್ಪ ದುರ ಮದ ನೆಳಲ್ ಆಶ್ರ ಯಸ್ಥ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ರಮಣ ಸಂತೈಸೆಿಂದು ಪಾರ ಥಿಣಪ್ರು ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ||18|| 

 

ವ್ಯರಿಚರವು ಎನಿಸುವವು ದದುಣರ ತಾರಕಗಳೆಿಂದರಿದು 

ಭೇಕವನು ಏರಿ ಜಲ್ಧಿಯ ದಾಟ್ಟವೆನೆಿಂಬುವನ ತೆರದಂತೆ 

ತಾರತಮಾ  ಜ್ಞಞ ನ ಶೂನಾ ರು ಸೂರಿಗಮಾ ನ ತಿಳಿಯಲ್ರಿಯದೆ 
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ಸೌರಶೈವ ಮತಾನುಗರ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಕೆಡುತಿಹರು||19|| 

 

ಕಾ ೋಣಿಪ್ತಿ ಸುತನೆನಿಸ್ಥ ಕೈದುಗಾು ಣಿಗೊಡಿುವ ತೆರದಿ 

ಸುಮನಸ ಧೇನು ಮನೆಯೊಳಗಿರಲು ಗೊೋಮಯ ಬ್ಯಸುವಂದದಲಿ 

ವೇಣುಗಾನಪ್ತರ ಯನ ಅಹಿಕ ಸುಖಾನುಭವ ಬೇಡದಲೆ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಪಾರ ಣನ್ಮರ್ನ ಪಾದ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡು ಕಿಂಡಾಡು||20|| 

 

ಕುಾ ಧೆಯ ಗೊೋಸುಗ ಪೊೋಗಿ ಕಾನನ ಬ್ದರಿ ಫಲ್ಗಳ ಅಪೇಕೆಾ ಯಿಂದಲಿ 

ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಗ ಬದುದ  ಬಾಯದ ರೆದವನ ತೆರದಂತೆ 

ವಿಧಿಪ್ತತನ ಪೂಜಿಸದೆ ನಿನನ ಯ ಉದರ ಗೊೋಸುಗ 

ಸ್ಥಧುಲಿಿಂಗ ಪ್ರ ದಶ್ಣಕರ ಆರಾಧಿಸುತ ಬ್ಳಲ್ದಿರು ಭವದೊಳಗೆ||21|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಜೆಞ ೋಯ ಜ್ಞಞ ತೃವೆಿಂಬ್ ಅಭಿಧಾನದಿಿಂ ಬುದಾಧ ದಿಗಳ ಅಧಿಷಾಾ ನದಲಿ ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಕರೆಸುತ ತತಿದಾಹಾ ಯದಿ 

ಭಾನುಮಂಡಲ್ಗ ಪ್ರ ದಶ್ಣಕ ತಾನೆನಿಸ್ಥ ವಶ್ನ್ಮಗುವನು 

ಶ್ರಕ ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿೋಿಂದರ  ಹೃದಯಾಕಾಶ್ಗತ ಚಂದರ ||22|| 

 

ಉದಯ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥ ದಶ್ಣ ಪೌಣಿಣಮ ಅಧಿಕ ಯಾಮವು ಶ್ರ ವಣ ಅಭಿಜಿತು 

ಸದನವೈದಿರೆ ಮಾಳಪ  ತೆರದಂದದಲಿ ಹರಿಸೇವೆ 

ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಏನು ನೋಡದೆ ವಿಧಿಸುತಿರು 

ನಿತಾ ದಲಿ ತನನ ಯ ಸದನದೊಳಗಿಿಂಬಟ್ಟು  ಸಲ್ಹುವ ಭಕಿವತಸ ಲ್ನು||23|| 

 

ನಂದಿವ್ಯಹನ ರಾತಿರ  ಸ್ಥಧನೆ ಬಂದ ದಾಾ ದಶ್ ಪೈತೃಕ ಸಂಧಿಸ್ಥಹ ಸಮಯದಲಿ 

ಶ್ರ ವಣವ ತಾ ಜಿಸುವಂತೆ ಸದಾ 

ನಿಿಂದಾ ರಿಿಂದಲಿ ಬಂದ ದರ ವಾ ವ ಕಣೆದ ರೆದು ನೋಡದಲೆ 

ಶ್ರ ೋಮದಾನಂದತಿೋರ್ಣ ಅಿಂತಗಣತನ ಸವಣತರ  ಭಜಿಸುತಿರು||24|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಮನೋರಮ ಮೇರು ತಿರ ಕಕುದಾಧ ಮ ಸತಕ ಲಾಾ ಣಗುಣ ನಿಸ್ಥಸ ೋಮ 

ಪಾವನನ್ಮಮ ದಿವಿಜ್ೋದಾಧ ಮ ರಘ್ರರಾಮ 

ಪೆರ ೋಮಪೂವಣಕ ನಿತಾ  ತನನ  ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳ ತುತಿಸುವರಿಗೆ 

ಸುಧಾಮಗೆ ಒಲಿದಂದದಲಿ ಅಖಿಳಾರ್ಣಗಳ ಕಡುತಿಪ್ಪ ||25|| 

 

ತಂದೆ ತಾಯು ಳ ಕುರುಹನರಿಯದ ಕಂದ ದೇಶ್ವಿಂತರದೊಳಗೆ ತನನ ಿಂದದಲಿ 

ಇಪ್ಪ ವರ ಜನನಿೋ ಜನಕರನು ಕಂಡು 

ಹಿಿಂದೆಯನನ ನು ಪ್ಡೆದ ಅವರು ಈ ಯಂದದಲಿಪ್ಪ ರೋ ಅಲ್ 

ನ್ಮನು ಅವರ ಎಿಂದು ಕಾಣುವೆನೆನುತ ಹುಡುಕುವ ತೆರದಿ ಕೋವಿದರು||26|| 

 

ಶ್ರರ ತಿ ಪುರಾಣ ಸಮೂಹದೊಳು ಭಾರತ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ದಗಳಳು 

ನಿಜಿಣತನ ಗುಣ ರೂಪ್ಗಳ ಪುಡುಕುತ ಪ್ರಮ ಹರುಷದಲಿ 

ಮತಿಮತರು ಪ್ರ ತಿದಿವಸ ಸ್ಥರಸಾ ತ ಸಮುದರ ದಿ 

ಶ್ಫರಿಯಂದದಿ ಸತತ ಸಂಚರಿಸುವರು ಕಾಣುವ ಲ್ವಲ್ವಿಕೆಯಿಂದ||27|| 

 

ಮತಸ ಾ ಕೇತನ ಜನಕ ಹರಿ ಶ್ರ ೋವತಸ  ಲಾಿಂಛನ ನಿಜ ಶ್ರಣ ಜನವತಸ ಲ್ 

ವರಾರೋಹ ವೈಕುಿಂಠಆಲ್ಯ ನಿವ್ಯಸ್ಥ 

ಚಿತುಸ ಖಪ್ರ ದ ಸಲ್ಹೆನಲು ಗೊೋವತಸ  ಧಾ ನಿಗೊದಗುವ ತೆರದಿ 

ಪ್ರಮೋತಾಸ ಹದಿ ಬಂದೊದಗವುನು ನಿಮಣತಸ ರರ ಬ್ಳಿಗೆ||28|| 

 

ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸಮೋಪ್ಗ ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಿಂದೆಿಂದು ದೂರಾದೂದ ರತರ 

ದುಲ್ಣಭನು ಎನಿಸುವನು ದೈತಾ  ಸಂತತಿಗೆ 
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ಸ್ಥರಿ ಸ್ಥರಿಗೆ ನೆನೆವವರ ಸಂಸ್ಥರವೆಿಂಬ್ ಮಹೊೋರಗಕೆ ಸವ್ಯಣರಿಯನಿಸ್ಥ 

ಸದಾ ಸುಸೌಖಾ ವನು ಈವ ಶ್ರಣರಿಗೆ||29|| 

 

ಚಕರ  ಶಂಖ ಗದಾಬ್ಜ ಧರ ದುರತಿಕರ ಮ ದುರಾವ್ಯಸ 

ವಿಧಿ ಶ್ವ ಶ್ಕರ  ಸೂಯಾಣದಾ  ಅಮರ ಪೂಜಾ  ಪ್ದಾಬ್ಜ  ನಿಲ್ಣಜಜ  

ಶ್ರಕರ  ಶ್ಷಾ ರ ಅಶ್ಾ ಮೇಧಾ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯವ ಕೆಡಸ್ಥ 

ಅಬ್ಜ ಜ್ಞಿಂಡವ ಅತಿಕರ ಮಸ್ಥ ಜ್ಞಹನ ವಿಯ ಪ್ಡೆದ ತಿರ ವಿಕರ ಮಾಹಾ ಯನು||30|| 

 

ಶ್ಕಿರೆನಿಸುವರೆಲಿ್  ಹರಿ ವಾ ತಿರಿಕಿ  ಸುರಗಣದೊಳಗೆ 

ಸವೊೋಣದಿರ ಕಿನು ಎನಿಸುವ ಸವಣರಿಿಂದಲಿ ಸವಣ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಭಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕವ್ಯಗಿ ಅನಾ  ಪ್ರ ಸಕಿ್ರಗಳ ನಿೋಡಾಡ 

ಪ್ರಮಾಸಕಿನು ಆಗಿರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಪಾನ ವಿಷಯದಲಿ||31|| 

 

ಪ್ರ ಣತ ಕಾಮದ ಭಕಿ  ಚಿಿಂತಾಮಣಿ ಮಣಿಮಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತ 

ಗುಣಿ ಗುಣ ತರ ಯ ದೂರ ವಜಿಣತ ಗಹನ ಸನಾ ಹಿಮ 

ಎಣಿಸ ಭಕಿರ ದೊೋಷಗಳ ಕುಿಂಭಿಣಿಜೆಯಾಣಾ  ಶ್ರಣಾ  

ರಾಮಾಪ್ಣಣವೆನಲು ಕೈಕಿಂಡ ಶ್ಬ್ರಿಯ ಫಲ್ವ ಪ್ರಮಾತಾ ||32|| 

 

ಬ್ಲಿೆನೆಿಂಬುವರಿಲಿ್ವು ಈತನ ಒಲಿೆನೆಿಂಬುವರಿಲಿ್  

ಲೋಕದೊಳಿಲಿ್ದಿಹ ಸಾ ಳವಿಲಿ್ವೈ ಅಜ್ಞಞ ತ ಜನರಿಲಿ್  

ಬೆಲಿ್ದಚಿಚ ನ ಬೊಿಂಬೆಯಂದದಿ ಎಲಿ್ರಳಗಿರುತಿಪ್ಪ  

ಶ್ರ ೋಭೂ ನಲಿ್  ಇವಗೆ ಎಣೆಯಲಿ್  ಅಪ್ರ ತಿಮಲಿ್  ಜಗಕೆಲಿ್ ||33|| 

 

ಶ್ಬ್ದ  ಗೊೋಚರ ಶ್ವವಣರಿೋಕರ ಅಬ್ದ  ವ್ಯಹನನನುಜ 

ಯದುವಂಶ್ವಬಧ  ಚಂದರ ಮ ನಿರುಪ್ಮ ಸುನಿಸ್ಥಸ ೋಮ ಸಮತಸಮ 

ಲ್ಬ್ಧ ನ್ಮಗುವ ತನನ ವಗೆ ಪಾರ ರಬ್ಧ  ಕಮಣಗಳ ಉಣಿಸ್ಥ ತಿೋವರ ದಿ 

ಕುಾ ಬ್ಧ  ಪಾವಕನಂತೆ ಬಡದಿಪ್ಪ ನು ದಯಾಸ್ಥಿಂದರ ||34|| 

 

ಶ್ರ ೋ ವಿರಿಿಂಚಿ ಆದಿ ಅಮರ ವಂದಿತ ಈ ವಸುಿಂಧರೆಯೊಳಗೆ 

ದೇವಕ್ರ ದೇವಿ ಜಠರದೊಳು ಅವತರಿಸ್ಥದನು ಅಜನು ನರರಂತೆ 

ರೇವತಿೋ ರಮಣ ಅನುಜನು ಸಾ ಪ್ದಾವಲಂಬಗಳನು ಸಲ್ಹಿ 

ದೈತಾಾ ವಳಿಯ ಸಂಹರಿಸ್ಥದ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನು||35|| 
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22. ಶ್ರ ೀ ಭಕಿಾಪ್ರಾಧಸಹಿಷ್ಣು  ಸಂಧಿ  

(ಶ್ರ ೀ ಸಕಲದುರಿತ ನಿವ್ಯರಣ ಸಂಧಿ) 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಲ್ಕುಮವಲಿ್ಭಗೆ ಸಮ ಕರುಣಾಳುಗಳ ನ್ಮಕಾಣೆನೆಲಿಿ  

ಕುಚೇಲ್ನ ಅವಲಿಗೆ ಮೆಚಿಚ  ಕಟ್ು ನು ಸಕಲ್ ಸಂಪ್ದವ 

ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ವಸಿ ರಗಳ ಪಾಿಂಚಾಲಿಗಿತಿನು 

ದೈತಾ ನುದರವ ಸ್ಥೋಳಿ ಸಂತೈಸ್ಥದನು ಪ್ರ ಹಿಾದನ ಕೃಪಾಸ್ಥಿಂದರ ||1|| 

 

ದೇವಶ್ಮಾಣಹಾಾ ಯ ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ಕೆ ಜಿೋವನೋಪಾಯವನು ಕಾಣದೆ 

ದೇವ ದೇವ ಶ್ರಣಾ  ರಕ್ರಾ ಸು ರಕ್ರಾ ಸೆನೆ ಕೇಳಿ ತಾ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸ್ಥದ ಸೌಖಾ  

ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಿಂದ ಈತನ ಸೇವಿಸದೆ 

ಸೌಖಾ ಗಳ ಬ್ಯಸುವರು ಅಲ್ಪ  ಮಾನವರು||2|| 

 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಪೊೋಲ್ಾ  ಕರುಣಿಗಳು ಈ ನಳಿನಜ್ಞಿಂಡದೊಳು ಕಾಣೆ 

ಪ್ರ ವಿೋಣರಾದವರು ಅರಸ್ಥ ನೋಳುಪ ದು ಶೃತಿಪುರಾಣದೊಳು 

ದೊರ ೋಣ ಭಿೋಷಾ  ಕೃಪಾದಿಗಳು ಕುರು ಸೇನೆಯೊಳಗಿರೆ 

ಅವರ ಅವಗುಣಗಳು ಏನು ನೋಡದೆ ಪಾಲಿಸ್ಥದ ಪ್ರಮಾತಾ  ಪ್ರಗತಿಯ||3|| 

 

ಚಂಡ ವಿಕರ ಮ ಚಕರ  ಶಂಖವ ತೋಿಂಡಮಾನ ನೃಪಾಲ್ಗಿತಿನು 

ಭಾಿಂಡಕಾರಕ ಭಿೋಮನ ಮೃದ ಆಭರಣಗಳಿಗೊಲಿದ 

ಮಂಡೆ ಒಡೆದ ಆಕಾಶ್ರಾಯನ ಹೆಿಂಡತಿಯ ನುಡ ಕೇಳಿ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡನೆನಿಸ್ಥದ 

ಗಹನ ಮಹಿಮ ಗದಾಬ್ಜ ಧರಪಾಣಿ||4|| 

 

ಗೌತಮನ ನಿಜಪ್ತಿನ ಯನು ಪುರುಹೂತನು ಐದಿರೆ ಕಾಯದ  

ವೃತರ ನ ಘ್ರತಿಸ್ಥದ ಪಾಪ್ವನು ನ್ಮಲುಕ  ವಿಭಾಗ ಮಾಡದನು 

ಶ್ವತಕುಿಂಭಾತಾ ಕ ಕ್ರರಿೋಟ್ವ ಕೈತವದಿ ಕದೊದ ಯದ  ಇಿಂದಾರ ರಾತಿ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಯದ  

ಭಕಿತೆಾ ೋನ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ||5|| 

 

ನ್ಮರನಂದ ವರ ಜದ ಸಿ್ಥ ರೋಯರ ಜ್ಞರಕಮಣಕಲಿದ 

ಅಜ ಸುಕುಮಾರನು ಎನಿಸ್ಥದ ನಂದಗೊೋಪ್ಗೆ ನಳಿನಭವ ಜನಕ 

ವೈರವಜಿಣತ ದೈತಾ ರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡದ 

ವಿಪ್ಗಮನ ಪೆಗಲೇರಿದನು ಗೊೋಪಾಲ್ಕರ ವೃಿಂದಾವನದೊಳಂದು||6|| 

 

ಶ್ರ ೋಕರಾಚಿಣತ ಪಾದಪ್ಲಿ್ವ ಗೊೋಕುಲ್ದ ಗೊಲಿ್ತಿಯರ ಒಲಿಸ್ಥದ 

ಪಾಕಶ್ವಸನ ಪೂಜಾ  ಗೊೋ ಗೊೋವತಸ ಗಳ ಕಾಯದ  

ನಿೋಕರಿಸ್ಥ ಕುರುಪ್ತಿಯ ಭೋಜನ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥದನು ವಿದುರನೌತನ 

ಬಾಕುಲಿಕನಂದದಲಿ ತೋರಿದ ಭಕಿವತಸ ಲ್ನು||7|| 

 

ಪುತರ ನೆನಿಸ್ಥದ ಗೊೋಪ್ತದೇವಿಗೆ ಭತೃಣವೆನಿಸ್ಥದ ವೃಜದನ್ಮರಿಯರ ಉತರ ಲಾಲಿಸ್ಥ 

ಪ್ವಣತವ ನೆಗದಿಹ ಕೃಪಾಸ್ಥಿಂದರ  

ಶ್ತುರ ತಾಪ್ನ ಯಜಞ  ಪುರುಷನ ಪುತಿರ ಯರ ತಂದಾಳದ  

ತಿರ ಜಗತಾಧ ತರ  ಮಂಗಳಗಾತರ  ಪ್ರಮ ಪ್ವಿತರ  ಸುರಮತರ ||8|| 

 

ರುಪ್ನ್ಮಮ ವಿಹಿೋನ ಗಗಾಣರೋಪ್ತತ ಸುನ್ಮಮದಲಿ ಕರೆಸ್ಥದ 

ವ್ಯಾ ಪ್ಕ ಪ್ರಿಚಿಚ ನನ  ರೂಪ್ದಿ ತೋದಣ ಲೋಗರಿಗೆ 

ದಾಾ ಪ್ರಾಿಂತಾ ದಿ ದೈತಾ ರನು ಸಂತಾಪ್ಗೊಳಿಸುವೆನೆಿಂದು 

ಶೆಾ ೋತದಿಾ ೋಪ್ ಮಂದಿರನು ಅವತರಿಸ್ಥ ಸಲ್ಹಿದನು ತನನ ವರ||9|| 
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ಶ್ರ ೋ ವಿರಿಿಂಚಾದಿ ಅಮರನುತ ನ್ಮನ್ಮವತಾರವ ಮಾಡ ಸಲ್ಹಿದ 

ದೇವತೆಗಳನು ಋಷಿಗಳನು ಕ್ರಾ ತಿಪ್ರನು 

ಮಾನವರ ಸೇವೆಗಳ ಕೈಕಿಂಡು ಫಲ್ಗಳನಿೋವ 

ನಿತಾಾ ನಂದಮಯ ಸುಗಿರ ೋವ ಧುರ ವ ಮದಲಾದ ಭಕಿರಿಗಿತಿ  ಪುರುಷಾರ್ಣ||10|| 

 

ದುಷು  ದಾನವಹರಣ ಸವೊೋಣತಕ ೃಷು  ಸದುು ಣ ಭರಿತ ಭಕಿ  ಅಭಿೋಷು ದಾಯಕ 

ಭಯವಿನ್ಮಶ್ನ ವಿಗತ ಭಯಶೋಕ 

ನಷು  ತುಷಿು ಗಳಿಲಿ್  ಸೃಷಿು  ಆದಿ ಅಷು  ಕತಣನಿಗೆ ಆವ ಕಾಲ್ದಿ 

ಹೃಷು ನ್ಮಗುವ ಸಾ ರಣೆ ಮಾತರ ದಿ ಹೃದುು ಹ ನಿವ್ಯಸ್ಥ||11|| 

 

ಹಿಿಂದೆ ಪ್ರ ಳಯ ಉದಕದಿ ತಾವರೆ ಕಂದ ನಂಜಿಸ್ಥ ಕಾಯದ  

ತಲೆಯಲಿ ಬಾಿಂದೊರೆಯ ಪೊತಿವಗೆ ಒಲಿದು ಪ್ಯಣಿಂಕ ಪ್ದವಿತಿ  

ವಂದಿಸ್ಥದ ವೃಿಂದಾರಕರ ಸತಾ ೃಿಂದಕೆ ಉಣಿಸ್ಥದ ಸುಧೆಯ 

ಕರುಣಾ ಸ್ಥಿಂಧು ಕಮಲಾಕಾಿಂತ ಬ್ಹು ನಿಶ್ಚ ಿಂತ ಜಯವಂತ||12|| 

 

ಸತಾ ಸಂಕಲ್ಪ  ಅನುಸ್ಥರ ಪ್ರ ವತಿಣಸುವ ಪ್ರ ಭು ತನಗೆ ತಾನೆ ಭೃತಾ ನೆನಿಸುವ 

ಭೋಕಿು ರ ಭೋಗಾ  ಪ್ದಾರ್ಣದೊಳಗಿದುದ  ತತಿದಾಹಾ ಯನ್ಮಗಿ ತಪ್ಣಕ 

ತೃಪಿ್ತ  ಪ್ಡಸುವ ತತಾ  ಪ್ತಿಗಳ 

ಮತಿರಾದ ಅಸುರಗೆಣ ಅಸಮೋಚಿೋನ ಫಲ್ವಿೋವ||13|| 

 

ಬಟಿು ಗಳ ನೆವದಿಿಂದಡಾಗಲಿ ಪೊಟ್ಟು ಗೊೋಸುಗವ್ಯದಡಾಗಲಿ 

ಕೆಟ್ು ರೋಗ ಪ್ರ ಯುಕಿವ್ಯಗಲಿ ಅಣಕದಿಿಂದೊಮೆಾ  ನಿಟ್ಟು ಸ್ಥರಿನಿಿಂ ಬಾಯದ ರೆದು 

ಹರಿ ವಿಠಲಾ ಸಲ್ಹೆಿಂದೆನಲು ಕೈಗೊಟ್ಟು  ಕಾವ 

ಕೃಪಾಳು ಸಂತತ ತನನ  ಭಕುತರನು||14|| 

 

ಈ ವಸುಿಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರ ೋ ಭೂದೇವಿಯ ಅರಸನ ಸುಗುಣ ಕಮಣಗಳ 

ಆವ ಬ್ಗೆಯಿಂದ ಆದಡಾಗಲಿ ಕ್ರೋತಿಣಸ್ಥದ ನರರ 

ಕಾವ ಕಮಲ್ದಳಾಯತಾಕ್ಷ ಕೃಪಾವ ಲೋಕನದಿಿಂದ 

ಕಪ್ತ ಸುಗಿರ ೋವಗೆ ಒಲಿದಂದದಲಿ ಒಲಿದಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಪ್||15|| 

 

ಚೇತನಂತಯಾಣಮ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋನ್ಮರ್ ಕಮಣಗಳ ಅನುಸರಿಸ್ಥ 

ಜನಿತೋರ್ ವಿಷು ೋಯಿಂಬ್ ಶ್ರರ ತಿ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ  ಯಮಾ ಡನೆ ಜ್ಞತನ್ಮಗುವ ಜನಾ ರಹಿತ 

ಆಕೂತಿನಂದನ ಭಕಿರಿಿಂದ ಆಹೂತನ್ಮಗಿ 

ಮನೋರರ್ವ ಬೇಡಸ್ಥಕಳದಿೋವ||16|| 

 

ನುರ ಷತುಯನಿಸುವ ಮನುಜರಳು ಸುರ ಋಷಭ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಳು 

ತತಿತಿಾ ಷಯಗಳ ಭುಿಂಜಿಸುವ ಹೊೋತಾಹಾ ಯನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಮೃಷರಹಿತ ವೇದದೊಳು ಋತಸತು ಪೆಸರಿನಿಿಂದಲಿ ಕರೆಸುವ 

ಜಗತಪ ರಸವಿತ ನಿರಂತರದಿ ಸಂತೈಸುವನು ಭಕುತರನು||17|| 

 

ಅಬ್ಜ  ಭವ ಪ್ತತ ಜಲ್ಧರಾದಿರ ಯೊಳು ಅಬ್ಜ  ಗೊೋಜ್ಞದಿರ ಜನೆನಿಸ್ಥ 

ಜಲ್ದುಬ್ಬ ಳಿೋ ಪ್ತೋಯೂಷ ದಾವರೆ ಶ್ರ ೋಶ್ಶ್ವಿಂಕದೊಳು 

ಕಬುಬ  ಕದಳಿ ಲ್ತಾ ತೃಣ ದುರ ಮ ಹೆಬುಬ ಗೆಯ ಮಾಡುತಿಹ ಗೊೋಜನು 

ಇಬ್ಬ ಗೆ ಪ್ರ ತಿೋಕ ಮಣಿಮೃಗ ಸೃಜಿಪ್ ಅದಿರ ಜನು||18|| 

 

ಶ್ರರ ತಿವಿನುತ ಸವಣತರ ದಲಿ ಭಾರತಿ ರಮಣನಳಗಿದುದ  

ತಾ ಶ್ರಚಿಷತುಯನಿಸ್ಥ ಜಡ ಚೇತನರನ ಪ್ವಿತರ  ಮಾಡುತಿಹ 

ಅತುಳ ಮಹಿಮ ಅನಂತ ರೂಪ್ ಅಚುಾ ತನೆನಿಸ್ಥ ಚಿತೆದ ೋಹದೊಳು 
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ಪಾರ ಕೃತ ಪುರುಷನಂದದಲಿ ನ್ಮನ್ಮ ಚೇಷೆು ಗಳ ಮಾಳಪ ||19|| 

 

ಅತಿಥಿಯನಿಸುವ ಅನನ ಮಯ ಬಾರತಿ ರಮಣನಳು 

ಪಾರ ಣಮಯ ಪಾರ ಕೃತ ವಿಷಯ ಚಿಿಂತನೆಯ ಮಾಡಸುವನು 

ಮನೋಮಯನುಯತನ ವಿಜ್ಞಞ ನಮಯ ಬ್ರಲ್ದ ಜತನ ಮಾಡಸ್ಥ 

ಆತಾ  ಜ್ಞಯಾ ಸುತರ ಸಂಗದಿ ಸುಖವನಿೋವ ಆನಂದಮಯನೆನಿಸ್ಥ||20|| 

 

ಇನಿತು ರೂಪಾತಾ ನಿಗೆ ದೊೋಷಗಳೆನಿತು ಬ್ಪ್ಪ ವು ಪೇಳಿರೈ 

ಬಾರ ಹಾ ಣ ಕುಲೋತಿಮರು ಆದವರು ನಿಷಕ ಪ್ಟ್ ಬುದಿಧ ಯಲಿ 

ಗುಣನಿಯಾಮಕ ತತಿದಾಹಾ ಯನೆನಿಸ್ಥ ಕಾಯಣವ ಮಾಳಪ ದೇವನ 

ನೆನೆದ ಮಾತರ ದಿ ದೊೋಷರಾಶ್ಗಳು ಎಲಿ್  ಕೆಡುತಿಹವು||21|| 

 

ಕುಸಾ ನೆನಿಸುವ ಭೂಮಯೊಳು ಆಶ್ಸಾ ನೆನಿಸುವ ದಿಗಾ ಲ್ಯದೊಳು 

ಖಸಾ ನೆನಿಪ್ ಆಕಾಶ್ದೊಳು ಒಬೊಬ ಬ್ಬ ರಳಗೆ ಇದುದ  ವಾ ಸಿನೆನಿಸುವ 

ಸವಣರಳಗೆ ಸಮಸಿನೆನಿಸುವ ಬ್ಳಿಯಲಿದುದ  ಉಪ್ಸಾ ನೆನಿಪ್ 

ವಿಶೋಧನ ವಿಶ್ರದಾಧ ತಾ  ಲೋಕದೊಳು||22|| 

 

ಜ್ಞಞ ನದನುಯಿಂದೆನಿಪ್ ಶ್ವಸಿ ರದಿ ಮಾನದನುಯಿಂದೆನಿಪ್ ವಸನದಿ 

ದಾನಶ್ೋಲ್ ಸುಬುದಿಧಯೊಳಗೆ ಅವದಾನಾ ನೆನಿಸುವನು 

ವೈನತೇಯ ಅವರೂರ್ ತತಿತಾಸ ಾ ನದಲಿ ತತಿತ್ ಸಾ ಭಾವಗಳ ಅನುಸ್ಥರ 

ಚರಿತೆರ  ಮಾಡುತ ನಿತಾ ನೆಲೆಸ್ಥಪ್ಪ ||23|| 

 

ಗಾರ ಮಪ್ನಳು ಅಗರ ಣಿಯನಿಸುವನು ಗಾರ ಮಣಿೋಯನಿಸುವರು ಜನರಳು 

ಗಾರ ಮ ಉಪ್ಗಾರ ಮಗಳಳಗೆ ಶ್ರ ೋಮಾನಾ ನೆನಿಸುತಿಪ್ಪ  

ಶ್ರ ೋ ಮನೋರಮ ತಾನೇ ಯೊೋಗಕೆಾ ೋಮ ನ್ಮಮಕನ್ಮಗಿ ಸಲ್ಹುವ 

ಈ ಮಹಿಮೆ ಮಕಾಕ ದ ದೇವರಿಗುಿಂಟ್ಟ ಲೋಕದೊಳು||24|| 

 

ವಿಜಯಸ್ಥರಥಿಯಿಂದು ಗರುಡಧಾ ಜನ ಮೂತಿಣಯ ಭಕಿ್ರಪೂವಣಕ ಭಜಿಸುತಿಪ್ಪ  ಮಹಾತಾ ರಿಗೆ 

ಸವಣತರ ದಲಿ ಒಲಿದು 

ವಿಜಯದನು ತಾನ್ಮಗಿ ಸಲ್ಹುವ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪೂಜಾ  ಚರಣಾಿಂಬುಜ 

ವಿಭೂತಿದ ಭುವನ ಮೋಹನರೂಪ್ ನಿಲೇಣಪ್||25|| 

 

ಅನಭಿಮತ ಕಮಣಪ್ರ ವಹದೊಳಗೆ ಅನಿಮಷಾದಿ ಸಮಸಿ  ಚೇತನ ಗಣವಿಹುದು 

ತತಫ ಲ್ಗಳ ಉಣು ದೆ ಸೃಷಿು ಸ್ಥದ ಮುನನ  

ವನಿತೆಯಿಂದ ಒಡಗೂಡ ಕರುಣಾವನಧಿ ನಿಮಣಸೆ 

ತಮಾ ತಮಾ ಯ ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕಮಣಫಲ್ಗಳ ಉಣುತ ಚರಿಸುವರು||26|| 

 

ಝಲಿ್ಡಯ ನೆಳಲಂತೆ ತೋಪುಣದು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ ಭವದ ಸೌಖಾ ವು 

ಎಲಿಿ  ಪೊಕಕ ರು ಬಡದು ಬೆಿಂಬ್ತಿಿಹುದು ಜಿೋವರಿಗೆ 

ಒಲಿೆನೆಿಂದರೆ ಬಡದು ಹರಿ ನಿಮಾಣಲ್ಾ  ನೈವೇದಾ ವನು ಭುಿಂಜಿಸ್ಥ 

ಬ್ಲಿ್ವರ ಕೂಡಾಡು ಭವ ದುುಃಖಗಳ ನಿೋಡಾಡು||27|| 

 

ಕುಟಿು  ಕಯದ ದನು ಅಟ್ಟು  ಇಟ್ಟು  ಅದಸುಟ್ಟು  ಕಟ್ು ದ ಮುಟ್ು ಲು 

ಅಘ ಹಿಟಿು ಟ್ಟು  ಮಾಳಪ ದು ವಿಠಲುಿಂಡುಚಿಚ ಷು  

ಸಜಜ ನರ ಬಟ್ಟು  ತನನ ಯ ಹೊಟ್ಟು ಗೊೋಸುಗ ರ್ಟ್ು ನೆ ಉಣುತಿಹ ಕೆಟ್ು  ಮನುಜರ 

ಕಟಿು ವೈದು ಯಮಪ್ಟ್ು ಣದೊಳು ಒತಿಟ್ು ಲೆ ಇಡುತಿಹನು||28|| 

 

ಜ್ಞಗುಮಾಡದೆ ಭೋಗದಾಸೆಯ ನಿೋಗಿ ಪ್ರಮಾನುರಾಗದಿಿಂದಲಿ 

ಭೋಗಿೋಶ್ಯನನ ಆಗರದ ಹೆಬಾಬ ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಿಂದು 
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ಕೂಗುತಲಿ ಶ್ರಬಾಗಿ ಕರುಣಾ ಸ್ಥಗರನೆ ಭವರೋಗ ಭೇಷಜ ಕೈಗೊಡು ಎಿಂದನೆ 

ಬೇಗನೆ ಒದಗುವ ಭಾಗವತರಸ||29|| 

 

ಏನು ಕರುಣವೊೋ ತನನ ವರಲಿ ದಯಾನಿಧಿಗೆ 

ಸದಭ ಕಿ  ಜನರು ಅತಿ ಹಿೋನ ಕಮಣವ ಮಾಡದರು ಸರಿ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ ಪೊರೆವ 

ಪಾರ ಣಹಿಿಂಸ ಲುಬ್ದ ಕಗೆ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರಗಳಿತಿು  

ದಶ್ರರ್ ಸೂನು ವ್ಯಲಿಾ ೋಕ್ರ ಋಷಿಯ ಮಾಡದ ಪ್ರಮ ಕರುಣಾಳು||30|| 

 

ಮೂಢ ಮಾನವ ಎಲಿ್ಕಾಲ್ದಿ ಬೇಡಕಿಂಬ್ ಇನಿತೆಿಂದು ದೈನಾ ದಿ 

ಬೇಡದಂದದಿ ಮಾಡು ಪುರುಷಾರ್ಣಗಳ ಸಾ ಪ್ನ ದಲಿ 

ನಿೋಡುವರೆ ನಿನನ  ಅಮಲ್ಗುಣ ಕಿಂಡಾಡ ಹಿಗುು ವ ಭಾಗವತರ ಒಡನೆ 

ಆಡಸೆನನ ನು ಜನಾ ಜನಾ ಗಳಲಿ ದಯದಿಿಂದ||31|| 

 

ಚತುರವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಣ ರೂಪ್ನು ಚತುರ ಮೂತಿಣ ಆತಾ ಕನಿರಲು 

ಮತಿೆ  ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಣಗಳ ಬ್ಯಸುವರೆನು ಬ್ಲಿ್ವರು 

ಮತಿ ವಿಹಿೋನರು ಅಲ್ಪ  ಸುಖ ಶ್ವಶ್ಾ ತವೆಿಂದರಿದು ಅನುದಿನದಿ 

ಗಣಪ್ತಿಯೇ ಮದಲಾದ ಅನಾ  ದೇವತೆಗಳನೆ ಭಜಿಸುವರು||32|| 

 

ಒಮಾ ಗಾದರು ಜಿೋವರಳು ವೈಷಮಾ  ದೆಾ ೋಷ ಅಸೂಯವಿಲಿ್  

ಸುಧಮಣ ನ್ಮಮಕ ಸಂತೈಸುವನು ಸವಣರನು ನಿತಾ  

ಬ್ರ ಹಾ  ಕಲಾಪ ಿಂತದಲಿ ವೇದಾಗಮಾ  ಶ್ರ ೋ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ 

ಸುಮಾ ನಿೋವನು ತಿರ ವಿಧರಿಗೆ ಅವರವರ ನಿಜಗತಿಯ||33|| 
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23. ಶ್ರ ೀ ಬೃಹತಿಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಹರಿ ಸ್ಥರಿ ವಿರಂಚಿೋರ ಮುಖ ನಿಜಣನರ ಆವೇಶ್ವವತಾರಗಳ 

ಸಾ ರಿಸು ಗುಣಗಳ ಸವಣ ಕಾಲ್ದಿ ಭಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕದಿ|| 

 

ಮೋನ ಕೂಮಣ ಕರ ೋಡ ನರಹರಿ ಮಾಣವಕ ಭೃಗುರಾಮ ದಶ್ರರ್ ಸೂನು 

ಯಾದವ ಬುದಧ  ಕಲಿಕ ೋ ಕಪ್ತಲ್ ವೈಕುಿಂಠ 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸ ವ್ಯಾ ಸ ಋಷಭ ಹಯಾನನ್ಮ ನ್ಮರಾಯಣಿೋ ಹಂಸ ಅನಿರುದಧ  

ತಿರ ವಿಕರ ಮ ಶ್ರ ೋಧರ ಹೃಷಿೋಕೇಶ್||1|| 

 

ಹರಿಯು ನ್ಮರಾಯಣನು ಕೃಷು  ಅಸುರ ಕುಲಾಿಂತಕ ಸೂಯಣ ಸಮಪ್ರ ಭ 

ಕರೆಸುವನು ನಿದುಣಷು  ಸುಖ ಪ್ರಿಪೂಣಣ ತಾನೆಿಂದು 

ಸವಣದೇವೊೋತಿಮನು ಸವಣಗ ಪ್ರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾತನ 

ಜರಾಮರಣ ವಜಿಣತ ವ್ಯಸುದೇವ್ಯದಿ ಅಮತ ರೂಪಾತಾ ||2|| 

 

ಈ ನಳಿನಭವ ಜನನಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಜ್ಞಞ ನ ಬ್ಲ್ ಭಕಿಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪೂಣಣಳು ಎನಿಪ್ಳು 

ಸವಣ ಕಾಲ್ದಿ ಹರಿ ಕೃಪಾ ಬ್ಲ್ದಿ 

ಹಿೋನಳು ಎನಿಪ್ಳು ಅನಂತ ಗುಣದಿ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಗೆ 

ಪ್ರ ಕೃತಿಗಿನುನ  ಸಮಾನರು ಎನಿಸುವರಿಲಿ್  ಮುಕಿಾಮುಕಿ  ಸುರರಳಗೆ||3|| 

 

ಗುಣಗಳ ತರ ಯಮಾನಿ ಶ್ರ ೋ ಕುಿಂಭಿಣಿ ಮಹಾ ದುಗಣ ಅಿಂಭರ ಣಿೋ ರುಗಿಾ ಣಿಯು 

ಸತಾಾ ಶ್ವಿಂತಿಕೃತಿ ಜಯ ಮಾಯ ಮಹಲ್ಕುಮ ಜನಕಜ್ಞಕಮಲ್ ಆಲ್ಯಾ 

ದಕ್ರಾ ಣೆ ಸುಪ್ದಾಾ  ತಿರ ಲೋಕ ಈಶ್ಾ ರಿ 

ಅಣು ಮಹತಿಿನಳಿದುದ  ಉಪ್ಮಾರಹಿತಳು ಎನಿಸುವಳು||4|| 

 

ಘೋಟ್ಕಾಸಾ ನ ಮಡದಿಗಿಿಂತಲಿ ಹಾಟ್ಕ ಉದರಪ್ವನರು ಈವಣರು 

ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಿಂದ ಅಧಮರು ಎನಿಪ್ರು ಆವಕಾಲ್ದಲಿ 

ಖೇಟ್ಪ್ತಿ ಶೇಷ ಅಮರೇಿಂದರ ರ ಪಾಟಿಮಾಡದೆ 

ಶ್ರ ೋಶ್ನ ಕೃಪಾ ನೋಟ್ದಿಿಂದಲಿ ಸವಣರಳು ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮಾಡುವರು||5|| 

 

ಪುರುಷ ಬ್ರ ಹಾ  ವಿರಿಿಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಮರುತ ಮುಖಾ ಪಾರ ಣ ಧೃತಿ ಸಾ ೃತಿ 

ಗುರುವರ ಮಹಾಧಾಾ ತ ಬ್ಲ್ ವಿಜ್ಞಞ ತ ವಿಖಾಾ ತ ಗರಳಭುಗ್ 

ಭವರೋಗ ಭೇಷಜ ಸಾ ರವರಣ ವೇದಸಾ  ಜಿೋವೇಶ್ಾ ರ 

ವಿಭಿೋಷಣ ವಿಶ್ಾ  ಚೇಷು ಕ ವಿೋತಭಯ ಭಿೋಮ||6|| 

 

ಅನಿಲ್ಸ್ಥಾ ತಿ ವೈರಾಗಾ  ನಿಧಿ ರೋಚನ ವಿಮುಕಿ್ರಗಾನಂದ ದಶ್ಮತಿ 

ಅನಿಮಶೇಷ ಅನಿದರ  ಶ್ರಚಿ ಸತಾಾ ತಾ ಕ ಶ್ರಿೋರ 

ಅಣು ಮಹದೂರ ಪಾತಾ ಕ ಅಮೃತ ಹನುಮದಾದಿ ಅವತಾರ 

ಪ್ದಾಾ ಸನ ಪ್ದವಿ ಸಂಪಾರ ಪಿ್  ಪ್ರಿಸರಾಖಣ ಆಶ್ಾ ಸಮ||7|| 

 

ಮಾತರಿಶ್ಾ  ಬ್ರ ಹಾ ರು ಜಗನ್ಮಾ ತೆಗೆ ಅಧಮ ಅಧಿೋನರೆನಿಪ್ರು 

ಶ್ರ ೋ ತರುಣಿ ವಲಿ್ಭನು ಈವಣರಳು ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ನಿೋತ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಬ್ಲ್ ರೂಪ್ ಅತಿಶ್ಯದಿಿಂದಿದುದ  

ಚೇತನ್ಮಚೇತನಗಳಳು ವ್ಯಾ ಪಿ್ರೆನಿಪ್ರು ತತಿದಾಹಾ ಯದಿ||8|| 

 

ಸರಸಾ ತಿೋ ವೇದ ಆತಿಾ ಕಾ ಭುಜಿ ನರಹರಿೋ ಗುರುಭಕಿ್ರ  ಬಾರ ಹಿಾ ೋ 

ಪ್ರಮ ಸುಖ ಬ್ಲ್ ಪೂಣೆಣ ಶ್ರ ದಾಧ  ಪ್ತರ ೋತಿ ಗಾಯತಿರ ೋ 
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ಗರುಡ ಶೇಷರ ಜನನಿ ಶ್ರ ೋ ಸಂಕರುಷಣನ ಜಯ ತನುಜೆ 

ವ್ಯಣಿೋ ಕರಣ ನಿಯಾಮಕೆ ಚತುದಣಶ್ ಭುವನ ಸನ್ಮಾ ನೆಾ ೋ||9|| 

 

ಕಾಳಿಕಾಶ್ಜೆ ವಿಪ್ರ ಜೆ ಪಾಿಂಚಾಲಿ ಶ್ವಕನಾ  ಇಿಂದರ ಸೇನ್ಮ 

ಕಾಲ್ಮಾನಿೋ ಚಂದರ ದುಾ ಸಭಾ ನ್ಮಮ ಭಾರತಿಗೆ 

ಘ್ರಳಿಬ್ರ ಹಾ ರ ಯುವತಿಯರು ಏಳೇಳು ಐವತಿಿಂದು ಗುಣದಿಿಂ ಕ್ರೋಳರೆನಿಪ್ರು 

ತಮಾ  ಪ್ತಿಗಳಿಿಂದಲಿ ಆವ್ಯಗ||10|| 

 

ಹರಿ ಸಮೋರ ಆವೇಶ್ ನರ ಸಂಕರುಷಣ ಆವೇಶ್ ಯುತ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ 

ಪ್ರಮ ಪುರುಷನ ಶ್ರಕಿ  ಕೇಶ್ ಆವೇಶ್ ಬ್ಲ್ರಾಮ 

ಹರ ಸದಾಶ್ವ ತಪಾಹಂಕೃತು ಮೃತ ಯುಕಿ  ಶ್ರಕ ಊಧಾಾ ಣಪ್ಟ್ಟ 

ತತುಪ ರುಷ ಜೈಗಿೋಶೌವಣ ದೌರ ಣಿೋ ವ್ಯಾ ಧ ದೂವ್ಯಣಸ||11|| 

 

ಗರುಡ ಶೇಷ ಶ್ಶ್ ಅಿಂಕದಳ ಶೇಖರರು ತಮಾ ಳು ಸಮರು 

ಭಾರತಿ ಸರಸ್ಥಜ್ಞಸನ ಪ್ತಿನ ಗೆ ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣದಿಿಂದ 

ಹರಿ ಮಡದಿ ಜ್ಞಿಂಬ್ವತಿಯೊಳು ಶ್ರ ೋ ತರುಣಿಯ ಆವೇಶ್ವಿಹುದು ಎಿಂದಿಗೂ 

ಕರತೆಯನಿಪ್ರು ಗರುಡ ಶೇಷರಿಗೆ ಐವರು ಐದುಗುಣ||12|| 

 

ನಿೋಲ್ಭದಾರ  ಮತರ ವಿಿಂದಾ ಮೇಲೆನಿಪ್ ಕಾಳಿಿಂದಿ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ 

ಬಾಲೆಯರಿಗಿಿಂದ ಅಧಮ ವ್ಯರುಣಿ ಸೌಪ್ರಣಿ ಗಿರಿಜ್ಞ 

ಶ್ರ ೋ ಲ್ಕುಮಯುತ ರೇವತಿೋ ಶ್ರ ೋ ಮೂಲ್ ರೂಪ್ದಿ ಪೇಯಳು ಎನಿಪ್ಳು 

ಶೈಲ್ಜ್ಞದಾ ರು ದಶ್ಗುಣ ಅಧಮ ತಮಾ  ಪ್ತಿಗಳಿಗೆ||13|| 

 

ನರಹರಿ ಈರ ಆವೇಶ್ ಸಂಯುತ ನರಪುರಂದರಗಾಧಿ ಕುಶ್ 

ಮಂದರದುಾ ಮನ  ವಿಕುಕ್ರಾ  ವ್ಯಲಿೋ ಇಿಂದರ ನ ಅವತಾರ 

ಭರತ ಬ್ರ ಹಾಾ ವಿಷು  ಸ್ಥಿಂಬ್ ಸುದಶ್ಣನ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  

ಸನಕಾದಾ ರಳಗಿಪ್ಪ್ ಸನತುಕಮಾರನು ಷನುಾ ಕನು ಕಾಮ||14|| 

 

ಈರೈದು ಗುಣ ಕಡಮೆ ಪಾವಣತಿ ವ್ಯರುಣಿೋಯರಿಗೆ ಇಿಂದರ  ಕಾಮ 

ಶ್ರಿೋರಮಾನಿ ಪಾರ ಣ ದಶ್ ಗುಣ ಅವರ ಶ್ಕರ ನಿಗೆ 

ಮಾರಜ್ಞ ರತಿ ದಕ್ಷ ಗುರುವೃತಿ  ಅರಿ ಜ್ಞಯಾ ಶ್ಚಿ ಸಾ ಯಂಭುವರು 

ಆರು ಜನ ಸಮ ಪಾರ ಣಗೆ ಅವರರು ಹತಿು  ಗುಣದಿಿಂದ||15|| 

 

ಕಾಮ ಪುತರ  ಅನಿರುದಧ  ಸ್ಥೋತಾರಾಮನ ಅನುಜ ಶ್ತುರ ಹನ ಬ್ಲ್ರಾಮನನುಜ 

ಪೌತರ  ಅನಿರುದಧ ನಳಗೆ ಅನಿರುದಧ  

ಕಾಮ ಭಾಯಾಣ ರುಗಾ ವತಿ ಸನ್ಮನ ನ ಮ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣಳು ಎನಿಸುವಳು 

ಪೌಲೋಮ ಚಿತಾರ ಿಂಗದೆಯು ತಾರಾ ಎರಡು ಪೆಸರುಗಳು||16|| 

 

ತಾರ ನ್ಮಮಕ ತೆರ ೈತೆಯೊಳು ಸ್ಥೋತಾ ರಮಣನ ಆರಾಧಿಸ್ಥದನು 

ಸಮೋರಯುಕಿ  ಉದಧ ವನು ಕೃಷು ಗೆ ಪ್ತರ ೋಯನೆನಿಸ್ಥದನು 

ವ್ಯರಿಜ್ಞಸನ ಯುಕಿ  ದೊರ ೋಣನು ಮೂರಿಳೆಯೊಳು ಬೃಹಸಪ ತಿಗೆ ಅವತಾರವೆಿಂಬ್ರು 

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತಪ ಯಣದೊಳಗೆ||17|| 

 

ಮನು ಮುಖಾದಾ ರಿಗಿಿಂತ ಪ್ರ ವಹಾ ಗುಣದಿ ಪಂಚಕ ನಿೋಚನೆನಿಸುವ 

 ಿನ ಶ್ಶ್ವಿಂಕರು ಧಮಣ ಮಾನವಿ ಎರಡು ಗುಣದಿಿಂದ ಕನಿಯರೆನಿಪ್ರು ಪ್ರ ವಹಗಿಿಂತಲಿ 

ದಿನಪ್ ಶ್ಶ್ ಯಮ ಧಮಣ ರೂಪ್ಗಳು 

ಅನುದಿನದಿ ಚಿಿಂತಿಪುದು ಸಂತರು ಸವಣ ಕಾಲ್ದಲಿ||18|| 

 

ಮರುತನ ಆವೇಶ್ಯುತ ಧಮಣಜ ಕರಡ ವಿದುರನು ಸತಾ ಜಿತು 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 91 
 

ಈರೆರೆಡು ಧಮಣನ ರೂಪ್ 

ಬ್ರ ಹಾಾ ವಿಷು  ಸುಗಿರ ೋವ ಹರಿಯ ರೂಪಾವಿಷು  ಕಣಣನು ತರಣಿಗೆ ಎರಡು ಅವತಾರ 

ಚಂದರ ಮ ಸುರಪ್ನ ಆವೇಶ್ಯುತನು ಅಿಂಗದನು ಎನಿಸ್ಥಕಳುತಿಪ್ಪ ||19|| 

 

ತರಣಿಗಿಿಂತಲಿ ಪಾದ ಪಾದರೆ ವರುಣ ನಿೋಚನು 

ಮಹಭಿಷಕು ದುದಣರ ಸುಶೇಷಣನು ಶಂತನೂ ನ್ಮಲ್ಾ ರು ವರುಣ ರೂಪ್ 

ಸುರಮುನಿೋ ನ್ಮರದನು ಕ್ರಿಂಚಿತ್ ಕರತೆ ವರುಣಗೆ 

ಅಗಿನ  ಭೃಗು ಅಜ ಗೊರಳ ಪ್ತಿನ  ಪ್ರ ಸೂತಿ ಮೂವರು ನ್ಮರದನಿಗೆ ಅಧಮ||20|| 

 

ನಿೋಲ್ ದುಷು ದುಾ ಮನ  ಲ್ವ ಈ ಲೇಲಿಹಾನನ ರೂಪ್ಗಳು 

ಭೃಗು ಕಾಲಿಲಿ ಒದದ ದರಿಿಂದ ಹರಿಯ ವ್ಯಾ ಧನೆನಿಸ್ಥದನು 

ಏಳು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉತಿಮರು ಮುನಿ ಮೌಳಿ ನ್ಮರದಗೆ ಅಧಮ ಮೂವರು 

ಘ್ರಳಿಯುತ ಪ್ರ ಹಿಾದ ಬಾಹಿಿಕರಾಯನು ಎನಿಸ್ಥದನು||21|| 

 

ಜನಪ್ ಕಮಣಜರಳಗೆ ನ್ಮರದ ಮುನಿ ಅನುಗರ ಹ ಬ್ಲ್ದಿ 

ಪ್ರ ಹಿಾದನಳ ಭೃಗು ದಾಕಾಾ ಯಣಿಯರಿಗೆ ಸಮನು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ 

ಮನು ವಿವಸ್ಥಾ ನ್ ಗಾಧಿಜ ಈವಣರು ಅನಳಗಿಿಂತಲಿ ಕ್ರಿಂಚಿತು ಅಧಮ 

ಎಣೆಯನಿಸುವರು ಸಪಿ್ಷಿಣಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||22|| 

 

ಕಮಲ್ಸಂಭವ ಭವರೆನಿಪ್ ಸಂಯಮ ಮರಿೋಚಿೋ ಅತಿರ  ಅಿಂಗಿರಸುಮತಿ 

ಪುಲ್ಹಾಕುರ ತು ವಸ್ಥಷಾ  ಪುಲ್ಸಿ ಾ  ಮುನಿ ಸ್ಥಾ ಹಾ ರಮಣಗೆ ಅಧಮರು 

ಮತರ ನ್ಮಮಕ ದುಾ ಮಣಿ ರಾಹುಯುಕಿ  ಭಿೋಷಾ ಕ ಯಮಳರೂಪ್ನು 

ತಾರನ್ಮಮಕನು ಎನಿಸ್ಥ ತೆರ ೈತೆಯೊಳು||23|| 

 

ನಿಋಣತಿಗೆ ಎರಡವತಾರ ದುಮುಣಖ ಹರಯುತ ಘಟ್ೋತಕ ಚನು 

ಪಾರ ವಹಿ ಗುರು ಮಡದಿ ತಾರಾ ಸಮರು ಪ್ಜಣನಾ ಗೆ ಉತಿಮರು 

ಕರಿಗೊರಳ ಸಂಯುಕಿ  ಭಗದತಿರಸು ಕತಾ ನ ಧನಪ್ ರೂಪ್ಗಳೆರೆಡು 

ವಿಘನ ಪ್ ಚಾರುದೇಷು ನು ಅಶ್ಾ ನಿಗಳು ಸಮ||24|| 

 

ಡೊೋನ್ಮ ಧುರ ವ ದೊೋಷಾರ್ಕ ಅಗಿನ  ಪಾರ ಣ ದುಾ ವಿಭಾವಸುಗಳು ಎಿಂಟ್ಟ 

ಕೃಶ್ವನು ಶೆರ ೋಷಾ  ದುಾ ನ್ಮಮ ವಸು ಭಿೋಷಾಾ ಯಣ ಬ್ರ ಹಾ  ಯುತ 

ದೊರ ೋಣ ನ್ಮಮಕ ನಂದ ಗೊೋಪ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಅಗಿನ ಯನು ಉಳಿದು ಏಳು ಸಮಾನರೆನಿಪ್ರು 

ತಮಾ ಳಗೆ ಜ್ಞಞ ನ್ಮದಿ ಗುಣದಿಿಂದ||25|| 

 

ಭಿೋಮರೈವತ ಓಜ ಅಜೈಕಪ್ದ ಆ ಮಹನಬ ಹು ರೂಪ್ಕನು ಭವ 

ವ್ಯಮ ಉಗರ  ವೃಶ್ವಕಪ್ತೋ ಅಹಿರ್ ಬುಧಿನ ಯನಿಸುತಿಹ ಈ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಧಾ ದಲಿ 

ಉಮಾ ಮನೋಹರೋತಿಮನು 

ದಶ್ನ್ಮಮಕರು ಸಮರೆನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ರು ತಮಾ ಳು ಎಿಂದೆಿಂದು||26|| 

 

ಭೂರಿ ಅಜೈಕಪ್ ಪ್ದಾಹಾ  ಅಹಿರ್ ಬುಧಿನ  ಈರೈದು ರುದರ ಗಣ ಸಂಯುತ 

ಭೂರಿಶ್ರ ವನು ಎಿಂದೆನಿಪ್ ಶ್ಲ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ನ್ಮಮಕನು 

ಸೂರಿ ಕೃಪ್ ವಿಷಕ ಿಂಭ ಸಹದೇವ್ಯ ರಣಾಗರ ಣಿ 

ಸ್ೋಮದತಿನು ತಾ ರಚಿಸ್ಥದ ದಿಾ ರೂಪ್ ಧರೆಯೊಳು ಪ್ತರ ತಾಪ್ಕನು||27|| 

 

ದೇವ ಶ್ಕರ  ಉರುಕರ ಮನು ಮತಾರ  ವರುಣ ಪ್ಜಣನಾ  ಭಗ 

ಪೂಷಾ ವಿವಸ್ಥಾ ನ್ ಸವಿತೃ ಧಾತಾ ಆಯಣಮ ತಾ ಷ್ಣು ರ 

ದೇವಕ್ರೋ ಸುತನಲಿಿ  ಸವಿತೃ ವಿಭಾವಸೂ ಸುತ ಭಾನುಯನಿಸುವ 

ಜ್ಞಾ ವನಪ್ಯುತ ವಿೋರಸೇನನು ತಾ ಷ್ಣು ರ ನ್ಮಮಕನು||28|| 
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ಎರಡಧಿಕ ದಶ್ ಸೂಯಣರಳು ಮೂರೆರೆಡು ಜನರು ಉತಿಮ 

ವಿವಸ್ಥಾ ನ್ ವರುಣ ಶ್ಕರ  ಉರುಕರ ಮನು ಪ್ಜಣನಾ  ಮತಾರ ಖಾ  

ಮರುತನ ಆವೇಶ್ಯುತ ಪಾಿಂಡೂವರ ಪ್ರಾವಹನು ಎಿಂದೆನಿಪ್ 

ಕೇಸರಿ ಮೃಗಪ್ ಸಂಪಾತಿ ಶೆಾ ೋತತರ ಯರು ಮರುದಂಶ್||29|| 

 

ಪ್ರ ತಿಭವ್ಯತನು ಚೇಕ್ರತನು ವಿಪುರ ಥುವು ಎನಿಸುವನು ಸೌಮಾ  ಮಾರುತ 

ವಿತತ ಸವೊೋಣತಿುಿಂಗ ಗಜನ್ಮಮಕರು ಪಾರ ಣ ಅಿಂಶ್ 

ದಿಾ ತಿೋಯ ಪಾನ ಗವ್ಯಕ್ಷ ಗವಯ ತೃತಿೋಯ ವ್ಯಾ ನ 

ಉದಾನ ವೃಷಪ್ವಣ ಅತುಳ ಶ್ವಣತಾರ ತ ಗಂಧ ಸುಮಾದನರು ಸಮಾನ||30|| 

 

ಐವರಳಗೆ ಈ ಕುಿಂತಿಭೋಜನು ಆವಿ ನ್ಮಮಕ ನ್ಮಗಕೃಕಲ್ನು 

ದೇವದತಿ  ಧನಂಜಯರು ಅವತಾರ ವಜಿಣತರು 

ಆವಹೊೋದಾ ಹ ವಿವಹ ಸಂವಹ ಪಾರ ವಹಿೋ ಪ್ತಿ ಮರುತ ಪ್ರ ವಹನಿಗೆ 

ಆವಕಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಂಚಿತು ಅಧಮರು ಮರುದು ಣರೆಲಿ್ ||31|| 

 

ಪಾರ ಣಾಪಾನ ವ್ಯಾ ನೋದಾನ ಸಮಾನರ ಐವರನು ಉಳಿದು ಮರುತರು ಊನರೆನಿಪ್ರು 

ಹತಿು  ವಿಶೆಾ ೋದೇವರು ಇವರಿಿಂದ ಸೂನುಗಳುಯನಿಸುವನು 

ಐವರ ಮಾನಿನಿೋ ದೌರ ಪ್ತಿಗೆ 

ಕೆಲ್ವರು ಕಾ ೋಣಿಯೊಳು ಕೈಕೇಯರು ಎನಿಪ್ರು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||32|| 

 

ಪ್ರ ತಿವಿಿಂದಾ  ಶ್ರರ ತ ಸ್ೋಮಶ್ರರ ತ ಕ್ರೋತಿಣ ಶ್ತಾನಿಕ ಶ್ರರ ತಕಮಣ 

ದೌರ ಪ್ತಿ ಕುವರರು ಇವರಳಗೆ ಅಭಿತಾಮರ  ಪ್ರ ಮುಖ ಚಿತರ ರರ್ನು ಗೊೋಪ್ ಕ್ರಶೋರ 

ಬ್ಲ್ರೆಿಂಬ್ ಅತುಲ್ರು ಐ ಗಂಧವಣರಿಿಂದಲಿ ಯುತರು 

ಧಮಣ ವೃಕೋದರ ಆದಿಜರು ಎಿಂದು ಕರೆಸುವರು||33|| 

 

ವಿವಿದಮೈಿಂದರು ನಕುಲ್ ಸಹದೇವ ವಿಭು ತಿರ ಶ್ಖ ಅಶ್ಾ ನಿಗಳು ಇವರಳು 

ದಿವಿಪ್ನ ಆವೇಶ್ವು ಇಹುದು ಎಿಂದಿಗು 

ದಾಾ ವ್ಯ ಪೃಥಿಾ  ಋಭು ಪ್ವನ ಸುತ ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನನು ಉಮಾ ಕುವರ ವಿಘನ ಪ್ 

ಧನಪ್ ಮದಲಾದವರು ಮತರ ಗೆ ಕ್ರಿಂಚಿತು ಅಧಮರು ಎನಿಸ್ಥಕಳುತಿಹರು||34|| 

 

ಪಾವಕಾಗಿನ  ಕುಮಾರನು ಎನಿಸುವ ಚಾವನೋಚಿರ್ಾ  ಮುನಿ 

ಚಾಕುಶ ಷ ರೈವತ ಸ್ಥಾ ವರೋಚಿಷ ಉತಿಮ ಬ್ರ ಹಾ  ರುದರ  ಇಿಂದರ  

ದೇವಧಮಣನು ದಕ್ಷನ್ಮಮಕ ಸ್ಥವಣಿಣ ಶ್ಶ್ಬಿಂದು ಪುರ ಥು 

ಪ್ತರ ೋಯವರ ತನು ಮಾಿಂಧಾತ ಗಯನು ಕಕುಸಾ  ದೌಷಾ ಿಂತಿ||35|| 

 

ಭರತ ಋಷಭಜ ಹರಿಣಿಜ ದಿಾ ಜ ಭರತ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳರಾಯರಳಿರುತಿಹುದು 

ಶ್ರ ೋ ವಿಷ್ಣು  ಪಾರ ಣಾವೇಶ್ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ 

ವರ ದಿವಸಪ ತಿ ಶಂಭು: ಅದುಭ ತ ಕರೆಸುವನು ಬ್ಲಿ ವಿಧೃತ ಧೃತ 

ಶ್ರಚಿ ನೆರೆಖಲೂ ಕೃತಧಾಮ ಮದಲಾದ ಅಷು  ಗಂಧವಣ||36|| 

 

ಅರಸುಗಳು ಕಮಣಜರು ವೈಶ್ವಾ ನರಗೆ ಅಧಮ ಶ್ತಗುಣದಿ 

ವಿಘ್ನ ೋಶ್ಾ ರಗೆ ಕ್ರಿಂಚಿದ್ ಗುಣ ಕಡಮೆ ಬ್ಲಿ ಮುಖಾ  ಪಾವಕರು 

ಶ್ರಭ ಪ್ಜಣನ್ಮಾ ಖಾ  ಮೇಘಪ್ ತರಣಿ ಭಾಯಾಣ ಸಂಜೆಞ  

ಶ್ವವಣರಿೋಕರನ ಪ್ತಿನ ೋ ರೋಹಿಣಿೋ ಶ್ವಮಲಾ ದೇವಕ್ರಯು||37|| 

 

ಅರಸ್ಥಯನಿಪ್ಳು ಧಮಣರಾಜಗೆ ವರುಣ ಭಾಯಣ ಉಷಾದಿ ಷಟ್ಕ ರು 

ಕರತೆಯನಿಪ್ರು ಪಾವಕಾದಾ ರಿಗೆ ಎರಡು ಗುಣದಿಿಂದ 

ಎರಡು ಮೂಜಣನರಿಿಂದ ಅಧಮ ಸಾ ಹ ಕರೆಸುವಳು 

ಉಷಾದೇವಿ ವೈಶ್ವಾ ನರನ ಮಡದಿಗೆ ದಶ್ ಗುಣ ಅವರಳು ಅಶ್ಾ ನಿೋ ಭಾಯಾಣ||38|| 
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ಸುದಶ್ಣನ ಶ್ಕಾರ ದಿ ಸುರಯುತ ಬುಧನು ತಾನು ಅಭಿಮನುಾ ವು ಎನಿಸುವ 

ಬುಧನಿಗಿಿಂತ ಅಶ್ಾ ನಿೋ ಭಾಯಣ ಶ್ಲ್ಾ  ಮಾಗಧರ ಉದರಜ 

ಉಷಾ ದೇವಿಗಿಿಂತಲಿ ಅಧಮನೆನಿಪ್ ಶ್ನೈಶ್ಚ ರನು 

ಶ್ನಿಗೆ ಅಧಮ ಪುಷಕ ರ ಕಮಣಪ್ನೆನಿಸುವನು ಬುಧರಿಿಂದ||39|| 

 

ಉದಾ ಹಾ ಮರುತಾನಿಾ ತ ವಿರಾಧ ದಿಾ ತಿೋಯ ಸಂಜಯನು ತುಿಂಬುರ 

ವಿದಾ ದೊೋತಿಮ ಜನೆಾ ೋಜಯ ತಾ ಷ್ಣು ರಯುತ ಚಿತರ ರರ್ 

ಸದಿಾ ನುತ ದಮ ಘೋಷಕ ಕಬಂಧದಾ ಯರು ಗಂಧವಣದನು 

ಮನುಪ್ದಾ ಸಂಭವಯುತ ಅಕೂರ ರ ಕ್ರಶೋರನೆನಿಸುವನು||40|| 

 

ವ್ಯಯುಯುತ ಧೃತರಾಷು ರ ದಿವಿಜರ ಗಾಯಕನು ಧೃತರಾಷು ರ 

ನಕರ ನುರಾಯ ದುರ ಪ್ದನು ವಹ ವಿಶ್ಷು  ಹೂಹು ಗಂಧವಣ 

ನ್ಮಯಕ ವಿರಾಟ್ ವಿವಹ ಹಾಹಾಜೆಞ ಯ 

ವಿದಾಾ ಧರನೆ ಅಜಗರ ತಾ ಯನಿಸುವನು ಉಗರ ಸೇನನೆ ಉಗರ ಸೇನ್ಮಖಾ ||41|| 

 

ಬಸಜ ಸಂಭವ ಯುಕಿ  ವಿಶ್ವಾ ವಸು ಯುಧಾಮನುಾ  

ಉತಿ  ಮೌಜಸ ಬಸಜ ಮತಾರ ಯಣಮ ಯುತ ಪ್ರಾವಸುಯನಿಸುತಿಪ್ಪ  

ಅಸಮ ಮತಾರ ನಿಾ ತನು ಸತಾ ಜಿತು ವಸುಧಿಯೊಳು ಚಿತರ ಸೇನ 

ಅಮೃತಾಿಂಧಸರು ಗಾಯಕರೆಿಂದು ಕರೆಸುವರು ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ||42|| 

 

ಉಳಿದ ಗಂಧವಣರುಗಳು ಎಲಿ್ರು ಬ್ಲಿ ಮದಲು ಗೊೋಪಾಲ್ರೆನಿಪ್ರು 

ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸೈರೆಿಂಧಿರ  ಪ್ತಿಂಗಳೆ ಅಪ್ಸ ರ ಸಿ್ಥ ರೋಯಳು 

ತಿಲೋತಿಮೆಯು ಪೂವಣದಲಿ ನಕುಲ್ನ ಲ್ಲ್ನೆ ಪಾವಣತಿಯನಿಸುವಳು 

ಗೊೋಕುಲ್ದ ಗೊೋಪ್ತಯರು ಎಲಿ್  ಶ್ಬ್ರಿೋ ಮುಖಾ  ಅಪ್ಸ ರರು||43|| 

 

ಕೃಷು ವತಾ ಣನ ಸುತರಳಗೆ ಶ್ತದಾಾ ಷು  ಸ್ಥವಿರ ಸಿ್ಥ ರೋಯರಲಿಿ  

ಪ್ರ ವಿಷು ಳು ಆಗಿ ರಮಾಿಂಬ್ ತತಿನ್ಮನ ಮ ರೂಪ್ದಲಿ ಕೃಷು  ಮಹಿಷಿಯರಳಗಿಪ್ಪ ಳು 

ತಾ ಷ್ಣು ರ ಪುತಿರ  ಕಶೇರು ಇವರಳು ಶೆರ ೋಷಾ ಳು ಎನಿಪ್ಳು 

ಉಳಿದ ಋಷಿ ಗಣ ಗೊೋಪ್ತಕಾ ಸಮರು||44|| 

 

ಸೂನುಗಳೆನಿಸುವರು ದೇವ ಕೃಷಾನುವಿಗೆ ಕರ ಥು ಸ್ಥಿಂಧು ಶ್ರಚಿ ಪ್ವಮಾನ 

ಕೌಶ್ಕರೈದು ತುಿಂಬುರು ಊವಣಶ್ೋ ಶ್ತರು ಮೇನಕ್ರೋ ಋಷಿ ರಾಯರುಗಳು 

ಆಜ್ಞನು ಸುರರಿಗೆ ಸಮರೆನಿಪ್ರು 

ಸುರಾಣಕರು ಅನ್ಮಖಾಾ ತ ದಿವಿಜರ ಜನಕರು ಎನಿಸುವರು||45|| 

 

ಪಾವಕರಿಗಿಿಂತ ಅಧಮರು ಎನಿಸುವ ದೇವ ಕುಲ್ಜ ಆನ್ಮಖಾ  ಸುರಗಣ ಕೋವಿದರು 

ನ್ಮನ್ಮ ಸುವಿದಾ ದಿ ಸ್ೋತಿಮರ ನಿತಾ  ಸೇವಿಪ್ರು ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕ 

ಸಾ ವರರಿಗೆ ಉಪ್ದೇಶ್ಸುವರು 

ನಿರಾವಲಂಬ್ನ ವಿಮಲ್ ಗುಣಗಳ ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿಿ ||46|| 

 

ಸುರರಳಗೆ ವಣಾಣಶ್ರ ಮಗಳೆಿಂಬ್ ಎರಡು ಧಮಣಗಳಿಲಿ್  

ತಮಾ ಳು ನಿರುಪ್ಮರೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ ಕಿಂಬ್ರು ತಾರತಮಾ ದಲಿ 

ಗುರು ಸುಶ್ಷಾ ತಾ ವು ಈ ಋಷಿಗಳಳಗೆ ಇರುತಿಹುದು 

ಆಜ್ಞನ ಸುರರಿಗೆ ಚಿರ ಪ್ತತೃ ಶ್ತಾಧಮರು ಎನಿಸುವರು ಏಳು ಜನರುಳಿದು||47|| 

 

ಚಿರ ಪ್ತತುರ ಗಳಿಿಂದ ಅಧಮ ಗಂಧವಣರುಗಳು ಎನಿಪ್ರು 

ದೇವನ್ಮಮಕ ಕರತೆಯನಿಸುವ ಚಕರ ವತಿಣಗಳಿಿಂದ ಗಂಧವಣ 

ನರರಳು ಉತಿಮರೆನಿಸುವರು ಹನೆನ ರೆಡು ಎಿಂಭತಿೆಿಂಟ್ಟ ಗುಣದಲಿ 
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ಹಿರಿಯರೆನಿಪ್ರು ಕರ ಮದಿ ದೇವ್ಯವೇಶ್ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದ||48|| 

 

ದೇವತೆಗಳಿಿಂ ಪೆರ ೋಷಾ ರೆನಿಪ್ರು ದೇವ ಗಂಧವಣರುಗಳು 

ಇವರಿಿಂದ ಆವ ಕಾಲ್ಕು ಶ್ಕ್ರಾ ತರು ನರನ್ಮಮ ಗಂಧವಣ 

ಕೇವಲ್ ಅತಿ ಸದಭ ಕಿ್ರಪೂವಣಕ ಯಾವದಿಿಂದಿರ ಯಗಳ ನಿಯಾಮಕ 

ಶ್ರ ೋವರನೆಿಂದರಿದು ಭಜಿಪ್ರು ಮಾನುಷೋತಿಮರು||49|| 

 

ಬಾದರಾಯಣ ಭಾಗವತ ಮದಲಾದ ಶ್ವಸಿ ರಗಳಲಿ ಬ್ಹುವಿಧ 

ದಾಾ ದಶ್ ದಶ್ ಸುಪಂಚ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಶ್ತ ಸಹಸರ ಯುತ ಭೇದಗಳ ಪೇಳಿದನು 

ಸ್ೋತಿಮ ಆದಿತೇಯ ಆವೇಶ್ ಬ್ಲ್ದಿ ವಿರೋಧ ಚಿಿಂತಿಸಬಾರದು 

ಇದು ಸ್ಥಧು ಜನ ಸಮಾ ತವು||50|| 

 

ಇವರು ಮುಕಿ್ರ  ಯೊೋಗಾ ರೆಿಂಬ್ರು ಶ್ರ ವಣ ಮನನ್ಮದಿಗಳ 

ಪ್ರಮೋತಸ ವದಿ ಮಾಡುತ ಕೇಳಿ ನಲಿಯುತ 

ಧಮಣ ಕಾಮಾರ್ಣ ತಿರ ವಿಧ ಫಲ್ವ ಅಪೇಕ್ರಾ ಸದೆ ಶ್ರ ೋಪ್ವನ ಮುಖ ದೇವ್ಯಿಂತರಾತಾ ಕ 

ಪ್ರ ವರತಮ ಶ್ಷೆು ೋಷು  ದಾಯಕನೆಿಂದು ಸಾ ರಿಸುವರು||51|| 

 

ನಿತಾ  ಸಂಸ್ಥರಿಗಳು ಗುಣ ದೊೋಷಾತಾ ಕರು 

ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿ ಜಿೋವರ ಭೃತಾ ರೆಿಂಬ್ರು ರಾಜನ ಉಪಾದಿಯಲಿ ಹರಿಯಿಂಬ್ 

ಕೃತಿಿವ್ಯಸನು ಬ್ರ ಹಾ  ಶ್ರ ೋ ವಿಷ್ಣು ತರ ಯರು ಸಮ 

ದುುಃಖ ಸುಖೋತಪ ತಿಿ  ಮೃತಿ ಭವ ಪೇಳುವರು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸದಾ||52|| 

 

ತಾರತಮಾ  ಜ್ಞಞ ನವಿಲಿ್ದೆ ಸೂರಿಗಳ ನಿಿಂದಿಸುತ ನಿತಾ ದಿ 

ತೋರುತಿಪ್ಪ ರು ಸುಜನರ ಉಪಾದಿಯಲಿ ನರರಳಗೆ 

ಕೂರ ರ ಕಮಾಣಸಕಿರಾಗಿ ಶ್ರಿೋರ ಪೊೋಷಣೆ ಗೊೋಸುಗದಿ 

ಸಂಚಾರ ಮಾಳಪ ರು ಅನಾ  ದೇವತೆ ನಿೋಚರ ಆಲ್ಯದಿ||53|| 

 

ದಶ್ ಪ್ರ ಮತಿ ಮತಾಬಧಯೊಳು ಸುಮನಸರೆನಿಪ್ ರತನ ಗಳನು 

ಅವಲೋಕ್ರಸ್ಥ ತೆಗೆದು ಪಾರ ಕೃತ ಸುಭಾಷಾ ತಂತುಗಳ ರಚಿಸ್ಥ 

ಅಸುಪ್ತಿ ಶ್ರ ೋ ರಮಣನಿಗೆ ಸಮಪ್ತಣಸ್ಥದೆ ಸತಜ ನರು ಇದನು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ 

ದೊೋಷಗಳ ಎಣಿಸದಲೆ ಕಾರುಣಾ ದಲಿ ನಿತಾ ||54|| 

 

ನಿರುಪ್ಮನು ಶ್ರ ೋವಿಷ್ಣು  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಸರಸ್ಥಜ್ೋದಭ ವ ವ್ಯಯು ವ್ಯಣಿೋ 

ಗರುಡ ಷಣಾ ಹಿಷಿಯರು ಪಾವಣತಿ ಶ್ಕರ  ಸಾ ರ ಪಾರ ಣ ಗುರು 

ಬೃಹಸಪ ತಿ ಪ್ರ ವಹ ಸೂಯಣನು ವರುಣ ನ್ಮರದ ವಹಿನ  ಸಪಿ್  ಅಿಂಗಿರರು 

ಮತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪೃಥು ಗಂಗಾ ಸ್ಥಾ ಹಾ ಬುಧನು||55|| 

 

ತರಣಿ ತನಯ ಶ್ನೈಶ್ಚ ರನು ಪುಷಕ ರನು ಆಜ್ಞನಜ ಚಿರಪ್ತತರು 

ಗಂಧವಣರಿೋವಣರು ದೇವ ಮಾನುಷ ಚಕರ ವತಿಣಗಳು 

ನರರಳುತಿಮ ಮಧಾ ಮ ಅಧಮ ಕರೆಸುವರು ಮಧಾ  ಉತಿಮರು 

ಈರೆರೆಡು ಜನ ಕೈವಲ್ಾ  ಮಾಗಣಸಾ ರಿಗೆ ಅನಮಪೆ||56|| 

 

ಸ್ಥರ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನದಿಿಂ ಬೃಹತಿಾರತಮಾ ವನು ಅರಿತು ಪ್ಠಿಸುವ 

ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಿನದಿ ಪುರುಷಾರ್ಣಗಳ ಪೂರೈಸ್ಥ 

ಕಾರುಣಿಕ ಮರುತಾಿಂತರಾತಾ ಕ ಮಾರಮಣ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ 

ತೋರಿಕಿಂಬ್ನು ಹೃತಕ ಮಲ್ದೊಳು ಯೊೋಗಾ ತೆಯನರಿತು||57|| 
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24. ಶ್ರ ೀ ಕಲಪ ಸಾಧನ ಸಂಧಿ/ಶ್ರ ೀ ಅಪ್ರೀಕ್ಷ ತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ/ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಏಕವಿಿಂಶ್ತಿ ಮತ ಪ್ರ ವತಣಕ ಕಾಕು ಮಾಯುಳ ಕುಹಕ ಯುಕಿ್ರ  ನಿರಾಕರಿಸ್ಥ 

ಸವೊೋಣತಿಮನು ಹರಿಯಿಂದು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ್ಥದ 

ಶ್ರ ೋ ಕಳತರ ನ ಸದನ ದಿಾ ಜಪ್ ಪ್ತನ್ಮಕ್ರ ಸನುನ ತ ಮಹಿಮ 

ಪ್ರಮ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ಮಧಾಾ ಚಾಯಣ ಗುರುವಯಣ||1|| 

 

ವೇದ ಮದಲಾಗಿಪ್ಪ  ಅಮಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ ಜಿೋವರ 

ಸ್ಥಧನಗಳ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ನಂತರ ಲಿಿಂಗ ಭಂಗವನು 

ಸ್ಥಧುಗಳು ಚಿತಿೆ ೈಪ್ದು ಎನನ ಪ್ರಾಧಗಳ ನೋಡದಲೆ 

ಚಕರ  ಗದಾಧರನು ಪೇಳಿಸ್ಥದ ತೆರದಂದದಲಿ ಪೇಳುವೆನು||2|| 

 

ತೃಣ ಕ್ರರ ಮ ದಿಾ ಜ ಪ್ಶ್ರ ನರೋತಿಮ ಜನಪ್ ನರಗಂಧವಣ ಗಣರು 

ಇವರೆನಿಪ್ರು ಅಿಂಶ್ ವಿಹಿೋನ ಕಮಣ ಸುಯೊೋಗಿಗಳೆಿಂದು 

ತನು ಪ್ರ ತಿೋಕದಿ ಬಿಂಬ್ನ ಉಪಾಸನವಗೈಯುತ ಇಿಂದಿರ ಯಜ ಕಮಣ 

ಅನವರತ ಹರಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತ ನಿಮಣಮರುಯನಿಸುವರು||3|| 

 

ಏಳುವಿಧ ಜಿೋವ ಗಣ ಬ್ಹಳ ಸುರಾಳಿ ಸಂಖಾಾ  ನೇಮವುಳಳ ದು 

ತಾಳಿ ನರದೇಹವನು ಬಾರ ಹಾ ಣರ ಕುಲ್ದೊಳುದಭ ವಿಸ್ಥ 

ಸೂಾ ಲ್ ಕಮಣವ ತರೆದು ಗುರುಗಳು ಪೇಳಿದ ಅರ್ಣವ ತಿಳಿದು 

ತತಿತಾಕ ಲ್ ಧಮಣ ಸಮಪ್ತಣಸುವ ಅವರು ಕಮಣ ಯೊೋಗಿಗಳು||4|| 

 

ಹಿೋನ ಕಮಣಗಳಿಿಂದ ಬ್ಹುವಿಧ ಯೊೋನಿಯಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ಥ ಪಾರ ಿಂತಕೆ 

ಮಾನುಷತಾ ವನೈದಿ ಸವೊೋಣತಿಮನು ಹರಿಯಿಂಬ್ 

ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರಗಳಿಿಂದ ವೇದೊೋಕಿ  ಅನುಸ್ಥರ ಸಹಸರ ಜನಾ  

ಅನೂಾ ನ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಹರಿಗಪ್ತಣಸ್ಥದ ನಂತರದಿ||5|| 

 

ಹತಿು  ಜನಾ ಗಳಲಿ ಹರಿ ಸವೊೋಣತಿಮನು ಸುರಾಸುರ ಗಣಾಚಿಣತ 

ಚಿತರ  ಕಮಣ ವಿಶೋಕ ಅನಂತಾನಂತ ರೂಪಾತಾ  

ಸತಾ  ಸತಸ ಿಂಕಲ್ಪ  ಜಗದೊೋತಪ ತಿಿ  ಸ್ಥಾ ತಿಲ್ಯ ಕಾರಣ 

ಜರಾಮೃತುಾ  ವಜಿಣತನೆಿಂದು ಉಪಾಸನೆಗೈದ ತರುವ್ಯಯ||6|| 

 

ಮೂರು ಜನಾ ಗಳಲಿಿ  ದೇಹಾಗಾರ ಪ್ಶ್ರ ಧನ ಪ್ತಿನ  ಮತರ  

ಕುಮಾರ ಮಾತಾ ಪ್ತತೃಗಳಲಿಿ  ಇಹ ಸೆನ ೋಹಗಿಿಂತ ಅಧಿಕ 

ಮಾರಮಣನಲಿ ಬಡದೆ ಮಾಡುವ ಸೂರಿಗಳು ಈ ಉಕಿ  ಜನಾ ವ ಮೋರಿ 

ಪ್ರಮಾತಾ ನ ಸಾ ದೇಹದಿ ನೋಡ ಸುಖಿಸುವರು||7|| 

 

ದೇವ ಗಾಯಕ ಅಜ್ಞನ ಚಿರಪ್ತತೃ ದೇವರೆಲಿ್ರು 

ಜ್ಞಞ ನ ಯೊೋಗಿಗಳು ಆವ ಕಾಲ್ಕು ಪುಷಕ ರ ಶ್ನೈಶ್ಚ ರ ಉಷಾ ಸ್ಥಾ ಹಾ ದೇವಿ 

ಬುಧಸನಕಾದಿಗಳು ಮೇಘ್ರವಳಿ ಪ್ಜಣನಾ  ಸ್ಥಿಂಶ್ರು 

ಈ ಉಭಯ ಗಣದೊಳಗಿವರು ವಿಜ್ಞಞ ನ ಯೊೋಗಿಗಳು||8|| 

 

ಭರತ ಖಂಡದಿ ನೂರು ಜನಾ ವ ಧರಿಸ್ಥ ನಿಷಾಕ ಮಕ ಸುಕಮಣ ಆಚರಿಸ್ಥದ ಅನಂತರದಿ 

ದಶ್ ಸಹಸರ  ಜನಾ ದಲಿ ಉರುತರ ಜ್ಞಞ ನವನು 

ಮೂರೈದು ಎರಡು ದಶ್ ದೇಹದಲಿ ಭಕಿ್ರಯ 
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ನಿರವಧಿಕನಲಿ ಮಾಡ ಕಾಿಂಬ್ರು ಬಿಂಬ್ ರೂಪ್ವನು||9|| 

ಸ್ಥಧನ್ಮತೂಪ ವಣದಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಮದಿ ಕಾಲ್ ಅಪ್ರೋಕ್ಷವಿಲಿ್  

ನಿಷೇಧ ಕಮಣಗಳಿಲಿ್  ನರಕ ಪಾರ ಪಿ್ತ  ಮದಲಿಲಿ್  

ವೇದ ಶ್ವಸಿ ರಗಳಲಿಿಪ್ಪ  ವಿರೋಧ ವ್ಯಕಾ ವ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಥ 

ಮಧುಸೂದನನೆ ಸವೊೋಣತಿಮೋತಿಮನು ಎಿಂದು ತುತಿಸುವರು||10|| 

 

ಸತಾ ಲೋಕಾಧಿಪ್ನ ವಿಡದು ಶ್ತಸಾ  ದೇವಗಣ ಅಿಂತ ಎಲಿ್ರು 

ಭಕಿ್ರ  ಯೊೋಗಿಗಳೆಿಂದು ಕರೆಸುವರು ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಭಕಿ್ರ  ಯೊೋಗಾ ರ ಮಧಾ ದಲಿ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ವಿಜ್ಞಞ ನ್ಮದಿ ಗುಣದಿಿಂದ ಉತಿಮ 

ಉತಿಮ ಬ್ರ ಹಾ  ವ್ಯಯೂ ವ್ಯಣಿ ವ್ಯಗೆದ ೋವಿ||11|| 

 

ಋಜುಗಣಕೆ ಭಕಿ್ರ  ಆದಿ ಗುಣ ಸಹಜವು ಎನಿಸುವವು 

ಕರ ಮದಿ ವೃದಿಧ  ಅಬ್ಜ ಜ ಪ್ದವಿ ಪ್ಯಣಿಂತ ಬಿಂಬ್ ಉಪಾಸನವು ಅಧಿಕ 

ವೃಜಿನ ವಜಿಣತ ಎಲಿ್ರಳು ತಿರ ಗುಣಜ ವಿಕಾರಗಳಿಲಿ್ವು ಎಿಂದಿಗು 

ದಿಾ ಜಫಣಿಪ್ ಮೃಡ ಶ್ಕರ  ಮದಲಾದ ಅವರಳು ಇರುತಿಹವು||12|| 

 

ಸ್ಥಧನ್ಮತೂಪ ವಣದಲಿ ಈ ಋಜ್ಞಾ ದಿ ಸ್ಥತಿಾ ಕರು ಎನಿಪ್ ಸುರಗಣ 

ಅನ್ಮದಿ ಸ್ಥಮಾನಾ  ಅಪ್ರೋಕ್ರಾ ಗಳೆಿಂದು ಕರೆಸುವರು 

ಸ್ಥಧನೋತಿರ ಸಾ ಸಾ  ಬಿಂಬ್ ಉಪಾಧಿ ರಹಿತ ಆದಿತಾ ನಂದದಿ 

ಸ್ಥದರದಿ ನೋಡುವರು ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸ್ಥರದಲಿ||13|| 

 

ಛಿನನ  ಭಕಿರು ಎನಿಸುತಿಹರು ಸುಪ್ಣಣ ಶೇಷಾದಿ ಅಮರರರೆಲಿ್  

ಅಚಿಚ ನನ  ಭಕಿರು ನ್ಮಲ್ಾ ರೆನಿಪ್ರು ಭಾರತಿೋ ಪಾರ ಣ ಸ್ನನ ಡಲ್ ವ್ಯಗೆದ ೋವಿಯರು 

ಪ್ಣೆಗಣು  ಮದಲಾದ ಅವರಳಗೆ ತತಿನಿನ ಯಾಮಕರಾಗಿ 

ವ್ಯಾ ಪಾರವನು ಮಾಡುವರು||14|| 

 

ಹಿೋನ ಸತಕ ಮಣಗಳು ಎರಡು ಪ್ವಮಾನ ದೇವನು ಮಾಳಪ ನು 

ಇದಕೆ ಅನುಮಾನವಿಲಿ್  ಎಿಂದು ಎನುತ ದೃಢ ಭಕಿ್ರಯಲಿ ಭಜಿಪ್ಗೆಣ 

ಪಾರ ಣಪ್ತಿ ಸಂಪ್ತರ ೋತನ್ಮಗಿ ಕುಯೊೋನಿಗಳ ಕಡ 

ಎಲಿ್  ಕಮಣಗಳು ಆನೆ ಮಾಡುವೆನೆಿಂಬ್ ಮನುಜರ ನರಕಕೆ ಐದಿಸುವ||15|| 

 

ದೇವಷಿಣ ಪ್ತತೃಪ್ ನರರೆನಿಸುವ ಐವರಳು ನೆಲೆಸ್ಥದುದ  

ಅವರ ಸಾ ಭಾವ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಪ್ ಒಿಂದು ರೂಪ್ದಲಿ 

ಭಾವಿ ಬ್ರ ಹಾ ನು ಕೂಮಣ ರೂಪ್ದಿ ಈ ವಿರಿಿಂಚಿ ಅಿಂಡವನು ಬೆನಿನ ಲಿ ತಾ ವಹಿಸ್ಥ 

ಲೋಕಗಳ ಪೊರೆವನು ದಿಾ ತಿೋಯ ರೂಪ್ದಲಿ||16|| 

 

ಗುಪಿ್ನ್ಮಗಿದುದ  ಅನಿಲ್ ದೇವ ದಿಾ ಸಪಿ್  ಲೋಕದ ಜಿೋವರಳಗೆ 

ತಿರ ಸಪಿ್  ಸ್ಥವಿರದ ಆರುನೂರು ಶ್ವಾ ಸ ಜಪ್ಗಳನು 

ಸುಪಿ್ತಸಾ ಪ್ನ ದಿ ಜ್ಞಗರ ತಿಗಳಲಿ ಆಪಿ್ನಂದದಿ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ 

ಕಿು ಪಿ್  ಭೋಗಗಳಿೋವ ಪಾರ ಿಂತಕೆ ತೃತಿೋಯ ರೂಪ್ದಲಿ||17|| 

 

ಶ್ರದಧ  ಸತಾಾ ತಾ ಕ ಶ್ರಿೋರದೊಳಿದದ  ಕಾಲ್ಕು ಲಿಿಂಗದೇಹವು ಬ್ದಧ ವ್ಯಗದು 

ದಗಧ  ಪ್ಟ್ದೊೋಪಾದಿ ಇರುತಿಹುದು 

ಸ್ಥದಧ  ಸ್ಥಧನ ಸವಣರಳಗೆ ಅನವದಾ ನು ಎನಿಸುವ 

ಗರುಡ ಶೇಷ ಕಪ್ದಿಣ ಮದಲಾದ ಅಮರರೆಲಿ್ರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು||18|| 

 

ಗಣದೊಳಗೆ ತಾನಿದುದ  ಋಜುವೆಿಂದು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ನು 

ಕಲ್ಪ  ಶ್ತ ಸ್ಥಧನವಗೈದ ಅನಂತರದಿ ತಾ ಕಲಿಕ ಯನಿಸುವನು 

ದಿಾ ನವ್ಯಶ್ೋತಿಯ ಪಾರ ಿಂತ ಭಾಗದಿ ಅನಿಲ್ ಹನುಮದಿಭ ೋಮ ರೂಪ್ದಿ 
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ದನುಜರೆಲಿ್ರ ಸದೆದು ಮಧಾಾ ಚಾಯಣರೆನಿಸ್ಥದನು||19|| 

 
 

ವಿಶ್ಾ ವ್ಯಾ ಪ್ಕ ಹರಿಗೆ ತಾ ಸ್ಥದೃಶ್ಾ  ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಸರಸಾ ತಿೋ ಭಾರತಿಗಳಿಿಂದ ಒಡಗೂಡ ಪ್ವಮಾನ 

ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಸುಭಕಿ್ರಯಲಿ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಸಾ ರೂಪ್ನ ರೂಪ್ಗುಣಗಳ 

ಅನಶ್ಾ ರವೆಿಂದೆನುತ ಪೊಗಳುವ ಶ್ರರ ತಿಗಳಳಗಿದುದ ||20|| 

 

ಖೇಟ್ ಕುಕುಕ ಟ್ ಜಲ್ಟ್ವೆಿಂಬ್ ತಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪ್ವ ಧರಿಸ್ಥ 

ಸತತ ನಿಶ್ವಟ್ರನು ಸಂಹರಿಸ್ಥ ಸಲ್ಹುವ ಸವಣ ಸತಜ ನರ 

ಕೈಟ್ಭಾರಿಯ ಪುರದ ಪ್ರ ರ್ಮ ಕವ್ಯಟ್ವೆನಿಸುವ 

ಗರುಡ ಶೇಷ ಲ್ಲಾಟ್ಲೋಚನ ಮುಖಾ  ಸುರರಿಗೆ ಆವಕಾಲ್ದಲಿ||21|| 

 

ಈ ಋಜುಗಳಳಗೊಬ್ಬ  ಸ್ಥಧನ ನೂರು ಕಲ್ಪ ದಿ ಮಾಡ ಕರೆಸುವ 

ಚಾರುತರ ಮಂಗಳ ಸುನ್ಮಮದಿ ಕಲ್ಪ  ಕಲ್ಪ ದಲಿ 

ಸೂರಿಗಳು ಸಂಸಿುತಿಸ್ಥ ವಂದಿಸೆ ಘೋರದುರಿತಗಳನು ಅಳಿದು ಪೊೋಪುವು 

ಮಾರಮಣ ಸಂಪ್ತರ ೋತನ್ಮಗುವ ಸವಣ ಕಾಲ್ದಲಿ||22|| 

 

ಪಾಹಿ ಕಲಿಕ ಸುತೇಜದಾಸನೆ ಪಾಹಿ ಧಮಾಣಧಮಣ ಖಂಡನೆ 

ಪಾಹಿ ವಚಣಸ್ಥಾ ೋ ಖಷಣ ನಮೋ ಸ್ಥಧು ಮಹಿೋಪ್ತಿಯ 

ಪಾಹಿ ಸದಧ ಮಣಜಞ  ಧಮಣಜ ಪಾಹಿ ಸಂಪೂಣಣ ಶ್ರಚಿ ವೈಕೃತ 

ಪಾಹಿ ಅಿಂಜನ ಸಷಣಪ್ನೆ ಖಪ್ಣಟ್: ಶ್ರ ದಾಧ ಹಾ ||23|| 

 

ಪಾಹಿ ಸಂಧಾಾ ತ ವಿಜ್ಞಞ ನನೆ ಪಾಹಿ ಮಹ ವಿಜ್ಞಞ ನ ಕ್ರೋತಣನ 

ಪಾಹಿ ಸಂಕ್ರೋಣಾಣಖಾ  ಕತಾ ನ ಮಹಾಬುದಿಧ  ಜಯಾ 

ಪಾಹಿ ಮಾಹತಿರ ಸುವಿೋಯಣನೆ ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಮೇಧಾವಿ ಜಯಾಜಯ 

ಪಾಹಿಮಾಿಂ ರಂತಿಮನ ಮನು ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ||24|| 

 

ಪಾಹಿ ಮೋದ ಪ್ರ ಮೋದ ಸಂತಸ ಪಾಹಿ ಆನಂದ ಸಂತುಷು ನೆ 

ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಚಾವ್ಯಣಿಂಗಚಾರು ಸುಬಾಹುಚಾರು ಪ್ದ 

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸುಲೋಚನನೆ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಸ್ಥರಸಾ ತ ಸುವಿೋರನೆ 

ಪಾಹಿ ಪಾರ ಜಞ  ಕಪ್ತ ಅಲಂಪ್ಟ್ ಪಾಹಿ ಸವಣಜಞ ||25|| 

 

ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಸವಣಜಿತ್ ಮತರ ನೆ ಪಾಹಿ ಪಾಪ್ ವಿನ್ಮಶ್ಕನೆ 

ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಧಮಣವಿನೇತ ಶ್ವರದ ಓಜ ಸುತಪ್ಸ್ಥಾ ೋ 

ಪಾಹಿಮಾಿಂ ತೇಜಸ್ಥಾ  ನಮೋ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ದಾನ ಸುಶ್ೋಲ್ 

ನಮೋ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಯಜಞ  ಸುಕತಣ ಯಜಿಾ ೋ ಯಾಗ ವತಣಕನೆ||26|| 

 

ಪಾಹಿ ಪಾರ ಣ ತಾರ ಣ ಅಮಷಿಣ ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಉಪ್ದೇಷು  ತಾರಕ 

ಪಾಹಿ ಕಾಲ್ ಕ್ರರ ೋಡನ ಸುಕತಾಣ ಸುಕಾಲ್ಜಞ  

ಪಾಹಿ ಕಾಲ್ ಸುಸೂಚಕನೆ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಕಲಿ ಸಂಹತಣಕಲಿ 

ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಕಾಲಿಶ್ವಮರೇತ ಸದಾರತ ಸುಬ್ಲ್ನೆ||27|| 

 

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಹೊೋ ಸದಾಕಪ್ತ ಪಾಹಿ ಗಮಾ  ಜ್ಞಞ ನ ದಶ್ಕುಲ್ 

ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಶರ ೋತವಾ  ನಮೋ ಸಂಕ್ರೋತಿಣತವಾ  ನಮೋ 

ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಮಂತವಾ ಕವಾ ನೆ ಪಾಹಿ ದರ ಷು ವಾ ನೆ ಸರವಾ ನೆ 

ಪಾಹಿ ಗಂತವಾ  ನಮೋ ಕರ ವಾ ನೆ ಪಾಹಿ ಸಾ ತಣವಾ ||28|| 

 

ಪಾಹಿ ಸೇವಾ  ಸುಭವಾ  ನಮೋ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಸಾ ಗಣವಾ  ನಮೋ ಭಾವಾ ನೆ 
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ಪಾಹಿ ಮಾಿಂ ಜ್ಞಞ ತವಾ  ನಮೋ ವಕಿವಾ  ಗವಾ  ನಮೋ 

ಪಾಹಿ ಮಂ ಲಾತವಾ ವ್ಯಯುವೆ ಪಾಹಿ ಬ್ರ ಹಾ  ಬಾರ ಹಾ ಣಪ್ತರ ಯ 

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸರಸಾ ತಿೋಪ್ತೇ ಜಗದುು ರುವಯಣ||29|| 

 

ವ್ಯಮನ ಪುರಾಣದಲಿ ಪೇಳಿದ ಈ ಮಹಾತಾ ರ ಪ್ರಮ ಮಂಗಳ ನ್ಮಮಗಳ 

ಸಂಪ್ತರ ೋತಿ ಪೂವಣಕ ನಿತಾ  ಸಾ ರಿಸುವವರಾ 

ಶ್ರ ೋ ಮನೋರಮ ಅವರು ಬೇಡದ ಕಾಮತಾರ್ಣಗಳಿತಿು  

ತನನ  ತಿರ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಅನುದಿನದಲಿಟ್ಟು  ಆನಂದ ಪ್ಡಸುವನು||30|| 

 

ಈ ಸಮೋರಗೆ ನೂರು ಜನಾ  ಮಹಾ ಸುಖ ಪಾರ ರಬ್ಧ  ಭೋಗ 

ಪ್ರ ಯಾಸವಿಲಿ್ದೆ ಐದಿದನು ಲೋಕಾಧಿಪ್ತಾ ವನು 

ಭೂಸುರನ ಒಪ್ತಪ ಡ ಅವಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಖಾ ವನಿತಿ  ದಾತನ 

ದಾಸವಯಣನು ಲೋಕಪ್ತಿಯನಿಸುವುದು ಅಚಚ ರವೆ||31|| 

 

ದಿಾ ಶ್ತ ಕಲ್ಪ ಗಳಲಿಿ  ಬಡದೆ ಈ ಪೆಸರಿನಿಿಂದಲಿ ಕರೆಸ್ಥದನು 

ತನನ ಶ್ಗ ಅಮರರಳಿದುದ  ಮಾಡುವನು ಅವರ ಸ್ಥಧನವ 

ಅಸದುಪಾಸನೆಗೈವ ಕಲಾಾ ದಿ ಅಸುರಪ್ರ ಸಂಹರಿಸ್ಥ 

ತಾ ಪೊಿಂಬ್ಸ್ಥರ ಪ್ದವೈದಿದನು ಗುರು ಪ್ವಮಾನ ಸತಿಯೊಡನೆ||32|| 

 

ಅನಿಮಷರ ನ್ಮಮದಲಿ ಕರೆಸುವ ಅನಿಲ್ದೇವನು 

ಒಿಂದು ಕಲ್ಪ ಕೆ ವನಜ ಸಂಭವನೆನಿಸ್ಥ ಎಿಂಭತಿೆೋಳೂವರೆ ವಷಣ 

ಗುಣತರ ಯ ವಜಿಣತನ ಮಂಗಳ ಗುಣ ಕ್ರರ ಯಾ ಸುರೂಪಂಗಳ 

ಉಪಾಸನವು ಅವಾ ಕಿಾದಿ ಪೃಥಿಾ  ಅಿಂತರದಿರುತಿಹುದು||33|| 

 

ಮಹಿತ ಋಜುಗಣಕೆ ಒಿಂದೇ ಪ್ರಮೋತಾಸ ಹ ವಿವಜಿಣತವೆಿಂಬ್ ದೊೋಷವು 

ವಿಹಿತವೆ ಸರಿ ಇದನು ಪೇಳಿದ ರೆ ಮುಕಿ  ಬ್ರ ಹಾ ರಿಗೆ ಬ್ಹುದು ಸ್ಥಮಾ ವು 

ಜ್ಞಞ ನ ಭಕುತಿಯು ದುರ ಹಿಣ ಪ್ದ ಪ್ಯಣಿಂತ ವೃದಿಧಯು 

ಬ್ಹಿರುಪಾಸನೆ ಉಿಂಟ್ಟ ಅನಂತರ ಬಿಂಬ್ ದಶ್ಣನವು||34|| 

 

ಜ್ಞಞ ನರಹಿತ ಭಯತಾ  ಪೇಳಾ  ಪುರಾಣ ದೈತಾ ರ ಮೋಹಕವು 

ಚತುರಾನನಗೆ ಕಡುವದೆ ಮೋಹಾಜ್ಞಞ ನ ಭಯ ಶೋಕ 

ಭಾನುಮಂಡಲ್ ಚಲಿಸ್ಥದಂದದಿ ಕಾಣುವುದು ದೃಗ್ ದೊೋಷದಿಿಂದಲಿ 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಪ್ತರ ೋತಿಗೊೋಸುಗ ತೋದಣನಲಿ್ದಲೆ||35|| 

 

ಕಮಲ್ಸಂಭವ ಸವಣರಳಗುತಿಮನೆನಿಸುವನು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ 

ವಿಮಲ್ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ವೈರಾಗಾಾ ದಿ ಗುಣದಿಿಂದ 

ಸಮಾಭಾ ಧಿಕ ವಿವಜಿಣತನ ಗುಣ ರಮೆಯ ಮುಖದಿಿಂದರಿತು ನಿತಾ ದಿ 

ದುಾ ಮಣಿ ಕೋಟಿಗಳಂತೆ ಕಾಿಂಬ್ನು ಬಿಂಬ್ ರೂಪ್ವನು||36|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿಾದಿ ಅಖಿಳ ಗುಣ ಚತುರಾನನಳಗಿಪ್ಪ ಿಂತೆ 

ಮುಖಾಾ  ಪಾರ ಣನಲಿ ಚಿಿಂತಿಪುದು ಯತಿಕ ಿಂಚಿತ್ ಕರತೆಯಾಗಿ 

ನೂಾ ನ ಋಜು ಗಣ ಜಿೋವರಲಿಿ  ಕರ ಮೇಣ ವೃದಿಧ  ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರ  

ಸಮಾನ ಭಾರತಿ ವ್ಯಣಿಗಳಲಿ ಪ್ದ ಪ್ರ ಯುಕಿಾಧಿಕ||37|| 

 

ಸೌರಿ ಸೂಯಣನ ತೆರದಿ ಬ್ರ ಹಾ ಸಮೋರ ಗಾಯತಿರ ೋ ಗಿರಿಗಳಳು 

ತೋರುವುದು ಅಸಪ ಷು  ರೂಪ್ದಿ ಮುಕಿ್ರ  ಪ್ಯಣಿಂತ 

ವ್ಯರಿಜ್ಞಸನ ವ್ಯಯು ವ್ಯಣಿೋ ಭಾರತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರ ಳಯದಿ ಬಾರದು 

ಅಜ್ಞಞ ನ್ಮದಿ ದೊೋಷವು ಹರಿ ಕೃಪಾ ಬ್ಲ್ದಿ||38|| 
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ನೂರು ವರುಷ ಅನಂತರದಲಿ ಸರೋರುಹಾಸನ ತನನ  ಕಲ್ಪ ದಲಿ 

ಆರು ಮುಕಿ್ರಯನು ಐದುವರ ಅವರವರ ಕರೆದೊಯುದ  

ಶೌರಿ ಪುರುದೊಳಗಿಪ್ಪ  ನದಿಯಲಿ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಸ್ಥನ ನ ನಿಜ ಪ್ರಿವ್ಯರ ಸಹಿತದಿ ಮಾಡ 

ಹರಿ ಉದರ ಪ್ರ ವೇಶ್ಸುವ||39|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನ ಉದರದಲಿ ಪ್ರ ವೇಶ್ಗೈದ ಅನಂತರದಿ 

ನಿದೊೋಣಷ ಮುಕಿರು ಉದರದಿಿಂ ಪೊರಮಟ್ಟು  ಹರುಷದಲಿ 

ಮೇಶ್ನಿಿಂದ ಆಜಞ ವ ಪ್ಡೆದು ಅನಂತಾಸನ ಸ್ಥೋತದಿಾ ೋಪ್ ಮೋಕ್ಷದಿ ವ್ಯಸವ್ಯಗಿ 

ವಿಮುಕಿ  ದುುಃಖರು ಸಂಚರಿಸುತಿಹರು||40|| 

 

ಸತಾ  ಸತಾ  ಮಹಾ ಸುಸೂಕ್ಷಮು ಸತಾ  ಸತಾಾ ತಾ ಕ ಕಳೇವರ 

ಸತಾ ಲೋಕಾಧಿಪ್ನು ಎನಿಪ್ಗೆ ಅತಾ ಲ್ಪ ವು ಎರಡು ಗುಣ 

ಮುಕಿ  ಭೋಗಾ ವಿದಲಿ್  ಅಜ್ಞಿಂಡ ಉತಪ ತಿಿ  ಕಾರಣವಲಿ್  

ಹರಿ ಪ್ತರ ೋತಾ ರ್ಣವ್ಯಗಿೋ ಜಗದ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು||41|| 

 

ಪಾದ ನೂಾ ನ ಶ್ತಾಬ್ದ  ಪ್ಯಣಿಂತ ಓದಿ ಉಗರ ತಪ್ ಅಹಾ ಯದಿ ಲ್ವಣ ಉದಧಿಯೊಳಗೆ 

ಕಲ್ಪ ದಶ್ ತಪ್ವಿದದ  ಅನಂತರದಿ 

ಸ್ಥಧಿಸ್ಥದ ಮಹದೇವ ಪ್ದವ ಆರೈದು ನವ ಕಲ್ಪ  ಅವಸ್ಥನಕೆ 

ಐದುವನು ಶೇಷನ ಪ್ದವ ಪಾವಣತಿ ಸಹಿತನ್ಮಗಿ||42|| 

 

ಇಿಂದರ  ಮನು ದಶ್ ಕಲ್ಪ ಗಳಲಿ ಸುನಂದ ನ್ಮಮದಿ ಶ್ರ ವಣಗೈದು 

ಮುಕುಿಂದನ ಅಪ್ರೋಕಾಾ ರ್ಣ ನ್ಮಲುಕ  ಸುಕಲ್ಪ  ತಪ್ವಿದುದ  

ನಿಂದು ಪೊಗೆಯೊಳು ಕೋಟಿ ವರುಷ ಪುರಂದರನದನುಿಂಡ ಅನಂತರ 

ಪೊಿಂದಿದನು ನಿಜ ಲೋಕ ಸುರಪ್ತಿ ಕಾಮನಿದರಂತೆ||43|| 

 

ಕರೆಸುವರು ಪೂವಣದಲಿ ಚಂದಾರ ಕಣರು ಅತಿ ಶ್ವಿಂತ ಸುರೂಪ್ ನ್ಮಮದಿ 

ಎರಡೆರೆಡು ಮನು ಕಲ್ಪ  ಶ್ರ ವಣಗೈದು 

ಮನು ಕಲ್ಪ  ವರ ತಪೊೋ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದ ಅವ್ಯಣಕ್ ಶ್ರಗಳಾಗಿ ಈರೈದು ಸ್ಥವಿರ ವರುಷ 

ದುುಃಖವನಿೋಗಿ ಕಾಿಂಬ್ರು ಬಿಂಬ್ ರೂಪ್ವನು||44|| 

 

ಸ್ಥಧನಗಳ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಅನಂತರ ಐದುವರು ಮೋಕ್ಷವನು 

ಶ್ವ ಶ್ಕಾರ ದಿ ದಿವಿಜರು ಉಕಿ  ಕರ ಮದಿಿಂ ಕಲ್ಪ  ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ 

ಐದಲೆಗೆ ಐವತಿು  ಉಪೇಿಂದರ  ಸಹೊೋದರನಿಗಿಪ್ಪ ತಿು  

ದಿಾ ನವ ತಾ ಗಾಧಿಪ್ತಿ ಪಾರ ಣನಿಗೆ ಗುರು ಮನುಗಳಿಗೆ ಷೋಡಶ್ವು||45|| 

 

ಪ್ರ ವಹ ಮರುತಗೆ ಹನೆನ ರಡು ಸೈಿಂಧವ ದಿವ್ಯಕರ ಧಮಣರಿಗೆ ದಶ್ 

ನವ ಸುಕಲ್ಪ ವು ಮತರ ರಿಗೆ ಶೇಷ ಶ್ತ ಜನರಿಗೆಿಂಟ್ಟ 

ಕವಿ ಸನಕ ಸುಸನಂದನ ಸನತುಕ ವರ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಏಳು 

ವರುಅನನ ಯುವತಿ ಪ್ಜಣನ್ಮಾ ದಿ ಪುಷಕ ರಗೆ ಆರು ಕಲ್ಪ ದಲಿ||46|| 

 

ಐದು ಕಮಣಜ ಸುರರಿಗೆ ಆಜ್ಞನ್ಮದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರೆಡು ಕಲ್ಪ  

ಅಧಾಣಧಿಕ ತರ ಯ ಗೊೋಪ್ತಕಾ ಸಿ್ಥ ರೋಯರಿಗೆ ಪ್ತತೃ ತರ ಯವು 

ಈ ದಿವೌಕಸ ಮನುಜ ಗಾಯಕರು ಐದುವರು ಎರಡೊಿಂದು ಕಲ್ಪ  

ನರಾಧಿಪ್ರಿಗೆ ಅರೆ ಕಲ್ಪ ದೊಳಗೆ ಅಪ್ರೋಕ್ಷವು ಇರುತಿಹುದು||47|| 

 

ದಿೋಪ್ಗಳ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ದಿೋಪಿ್ತಯು ವ್ಯಾ ಪ್ತಸ್ಥ ಮಹಾತಿಮರ ಕಳೆದು 

ಪ್ರೋಪ್ಕಾರವ ಮಾಳಪ  ತೆರದಂದದಲಿ ಪ್ರಮಾತಾ  

ಆ ಪ್ಯೊೋಜ್ಞಸನನಳಗಿದುದ  ಸಾ ರೂಪ್ ಶ್ಕಿ್ರಯ ವಾ ಕಿ್ರಗೈಸುತ 

ತಾ ಪೊಳೆವನು ಅವರಂತೆ ಚೇಷೆು ಯ ಮಾಡ ಮಾಡಸುವ||48|| 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 100 
 

 

ಸ್ಾ ೋದರಸ್ಥಾ ತ ಪಾರ ಣ ರುದರ  ಇಿಂದಾರ ದಿ ಸುರರಿಗೆ ದೇಹಗಳ ಕಟ್ಟು  

ಆದರದಿ ಅವರವರ ಸೇವೆಯ ಕಿಂಬ್ನು ಅನವರತ 

ಮೋದ ಬೊೋಧ ದಯಾಬಧ  ತನನ ವರಾಧಿ ರೋಗವ ಕಳೆದು 

ಮಹಾದಪ್ರಾಧಗಳ ನೋಡದಲೆ ಸಲ್ಹುವ ಸತತ ಸಾ ರಿಸುವರ||49|| 

 

ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ತಿೋ ಕಲ್ಪ ದಲಿ ಸೃಷಿು  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯವ ಮಾಡುತಲೆ ಮೋದಿಪ್ 

ಚತುರಮುಖ ಪ್ವಮಾನರ ಅನನ ವ ಮಾಡ ಭುಿಂಜಿಸುವ 

ಘೃತವೆ ಮೃತುಾ ಿಂಜಯನೆನಿಪ್ ದೇವತೆಗಳೆಲಿ್  ಉಪ್ಸೇಚನರು 

ಶ್ರ ೋಪ್ತಿಗೆ ಮೂಜಣಗವೆಲಿ್  ಓದನ ಅತಿಥಿಯನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್||50|| 

 

ಗಭಿಣಣಿ ಸಿ್ಥ ರೋ ಉಿಂಡ ಭೋಜನ ಗಭಣಗತ ಶ್ಶ್ರ ಉಿಂಬ್ ತೆರದಲಿ 

ನಿಭಣಯನು ತಾನುಿಂಡು ಉಣಿಸುವನು ಸವಣ ಜಿೋವರಿಗೆ 

ನಿಬ್ಣಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣು ಜಿೋವಗೆ ಅಬುಬ ವದೆ ಸೂಾಲಾನನ  ಭೋಜನ 

ಅಭಣಕರು ಪೇಳುವರು ಕೋವಿದರು ಇದನ ಒಡಂಬ್ಡರು||51|| 

 

ಅಪ್ಚಯಗಳಿಲಿ್  ಉಿಂಡುದುದರಿಿಂದ ಉಪ್ಚಯಗಳಿಲಿ್  

ಅಮರಗಣದೊಳಗೆ ಉಪ್ಮರೆನಿಸುವರಿಲಿ್  ಜನ್ಮಾ ದಿಗಳು ಮದಲಿಲಿ್  

ಅಪ್ರಿಮತ ಸನಾ ಹಿಮ ಭಕಿರ ಅಪುನರಾವತಣರನು ಮಾಡುವ 

ಕೃಪ್ಣ ವತಸ ಲ್ ಸಾ ಪ್ದ ಸೌಖಾ ವನಿತಿು  ಶ್ರಣರಿಗೆ||52|| 

 

ಬತಿಿ  ಬೋಜವು ಭೂಮಯೊಳು ನಿೋರೆತಿಿ  ಬೆಳೆಸ್ಥದ ಬೆಳಸು ಪಾರ ಿಂತಕೆ 

ಕ್ರತಿಿ  ಮೆಲುವಂದದಲಿ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ರಮಣ ಲೋಕಗಳ ಮತಿೆ  ಜಿೋವರ 

ಕಮಣ ಕಾಲೋತಪ ತಿಿ  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯ ಮಾಡುತಲಿ 

ಸಮವತಿಣಯನಿಸುವ ಖೇದ ಮೋದಗಳು ಇಲಿ್  ಅನವರತ||53|| 

 

ಶ್ಾ ಸನ ರುದರ  ಇಿಂದರ  ಪ್ರ ಮುಖ ಸುಮನಸರಳಿದದ ರು 

ಕುಾ ತಿಪ ಪಾಸಗಳು ವಶ್ದೊಳಿಪ್ಪ ವು ಸಕಲ್ ಭೋಗಕೆ ಸ್ಥಧನಗಳಾಗಿ 

ಅಸುರ ಪೆರ ೋತ ಪ್ತಶ್ವಚಿಗಳ ಭಾದಿಸುತಲಿಪ್ಪ ವು 

ದಿನದಿನದಿ ಮಾನಿಸರಳಗೆ ಮೃಗ ಪ್ಕ್ರಾ  ಜಿೋವರಳಿದುದ  ಪೊೋಗುವವು||54|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವಗೆ ಸಾ ಪ್ನ ಸುಪಿ್ತಪ್ತಪಾಸ ಕುಾ ತ್ ಭಯ ಶೋಕ ಮೋಹ ಆಯಾಸ ಅಪ್ಸಾ ೃತಿ 

ಮಾತಸ ಯಣ ಮದ ಪುಣಾ  ಪಾಪಾದಿ ದೊೋಷ ವಜಿಣತನೆಿಂದು 

ಬ್ರ ಹಾ  ಸದಾಶ್ವ್ಯದಿ ಸಮಸಿ  ದಿವಿಜರು ಉಪಾಸನೆಯಗೈದು 

ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಿ ಮುಕಿರಾಗಿಹರು||55|| 

 

ಪ್ರಮ ಸೂಕ್ಷಾ  ಕ್ಷಣವು ಐದು ತುರ ಟಿ ಕರೆಸುವದು ಐವತಿು  ತುರ ಟಿ ಲ್ವ 

ಎರಡು ಲ್ವವು ನಿಮಷ ನಿಮಷಗಳೆಿಂಟ್ಟ ಮಾತರ  

ಯುಗ ಗುರು ದಶ್ ಪಾರ ಣರು ಪ್ಳ ಹನೆನ ರಡು ಬಾಣವು 

ಘಟಿಕ ತಿರ ಿಂಶ್ತಿ ಇರುಳು ಹಗಲು ಅರವತಿು  ಘಟಿಕಗಳು ಅಹೊರಾತಿರ ಗಳು||56|| 

 

ಈ ದಿವ್ಯರಾತಿರ ಗಳು ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಪ್ಕ್ಷಗಳು 

ಎರಡು ಮಾಸಗಳು ಆದಪ್ವು ಮಾಸ ದಾ ಯವೆ ಋತು ಋತುತರ ಯಗಳು ಅಯನ 

ಐದುವದು ಅಯನದಾ ಯಾಬ್ದ  ಕೃತಾದಿ ಯುಗಗಳು 

ದೇವ ಮಾನದಿ ದಾಾ ದಶ್ ಸಹಸರ  ವರುಷಗಳು ಅದನು ಪೇಳುವೆನು||57|| 

 

ಚತುರ ಸ್ಥವಿರದ ಎಿಂಟ್ಟ ನೂರಿವು ಕೃತ ಯುಗಕೆ 

ಸಹಸರ  ಸಲೆ ಷಟ್ ಶ್ತವು ತೆರ ೋತಗೆ ದಾಾ ಪ್ರಕೆ ದಿಾ ಸಹಸರ  ನ್ಮನೂರು 

ದಿತಿಜಪ್ತಿ ಕಲಿಯುಗಕೆ ಸ್ಥವಿರ ಶ್ತ ದಾ ಯಗಳು ಕೂಡ 
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ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹನೆನ ರಡು ಸ್ಥವಿರ ವಿಹವು ವಷಣಗಳು||58|| 

 

ಪ್ರ ರ್ಮ ಯುಗಕೆ ಏಳಧಿಕ ಅರೆ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಸುಲ್ಕಾಾ ಷು ೋತಿರ 

ಸುವಿಿಂಶ್ತಿ ಸಹಸರ  ಮನುಷಾ  ಮಾನ್ಮಬ್ದ ಗಳು 

ಷಣು ವತಿ ಮತ ಸಹಸರ ದ ಲ್ಕ್ಷ ದಾಾ ದಶ್ ದಿಾ ತಿೋಯ 

ತೃತಿೋಯಕೆ ಎಿಂಟ್ಟ ಲ್ಕ್ಷದ ಚತುರ ಷಷಿಾ  ಸಹಸರ  ಕಾಲಿಗೆ ಇದರಧಣ ಚಿಿಂತಿಪುದು||59|| 

 

ಮೂರಧಿಕ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಲ್ಕ್ಷದ ಆರು ಮೂರೆರೆಡಧಿಕ ಸ್ಥವಿರ 

ಈರೆರೆಡು ಯುಗ ವರುಷ ಸಂಖೆಾ ಗೈಯಲು ಇನಿತಿಹುದೊ 

ಸೂರಿ ಪೆಚಿಚ ಸೆ ಸ್ಥವಿರದ ನ್ಮನೂರು ಮೂವತಿೆರೆಡು ಕೋಟಿ 

ಸರೋರುಹಾಸನಗೆ ಇದು ದಿವಸವು ಎಿಂಬ್ರು ವಿಪ್ಶ್ಚ ತರು||60|| 

 

ಶ್ತಧೃತಿಗೆ ಈ ದಿವಸಗಳು ತಿರ ಿಂಶ್ತಿಯು ಮಾಸ ದಾಾ ದಶ್ವಬ್ದ ವು 

ಶ್ತವು ಎರಡರಳು ಸವಣ ಜಿೋವೊೋತಪ ತಿಿ  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯವು 

ಶೃತಿ ಸಾ ೃತಿಗಳು ಪೇಳುತಿಹವು ಅಚುಾ ತಗೆ ನಿಮಷವಿದೆಿಂದು 

ಸುಖ ಶ್ವಶ್ಾ ತಗೆ ಪಾಸಟಿಯಿಂಬುವರೆ ಬ್ರ ಹಾಾ ದಿ ದಿವಿಜರನು||61|| 

 

ಆದಿ ಮಧಾಾ ಿಂತರಗಳಿಲಿ್ದ ಮಾಧವಗಿದು ಉಪ್ಚಾರವೆಿಂದು 

ಋಗಾದಿ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳು ಪೇಳುವವು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಮೋದಮಯನ ಅನುಗರ ಹವ ಸಂಪಾದಿಸ್ಥ ರಮಾ ಬ್ರ ಹಾ  ರುದರ  ಇಿಂದಾರ ದಿಗಳು 

ತಮಾ  ತಮಾ  ಪ್ದವಿಯನು ಐದಿ ಸುಖಿಸುವರು||62|| 

 

ಈ ಕಥಾಮೃತ ಪಾನ ಸುಖ ಸುವಿವೇಕ್ರಗಳಿಗಲಿ್ದಲೆ 

ವೈಷಿಕ ವ್ಯಾ ಕುಲ್ ಕುಚಿತಿರಿಗೆ ದೊರೆವುದಾವ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಲೋಕ ವ್ಯತೆಣಯ ಬಟ್ಟು  ಇದನವಲೋಕ್ರಸುತ ಮೋದಿಪ್ರಿಗೊಲಿದು 

ಕೃಪಾಕರ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಪೊರೆವನು ಅನುದಿನದಿ||63|| 
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25. ಶ್ರ ೀ ಆರೀಹಣ ತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಭಕಿರೆನಿಸುವ ದಿವಾ  ಪುರುಷರ ಉಕಿ್ರ  ಲಾಲಿಸ್ಥ ಪೇಳ್ದ 

ಮುಕಿಾಮುಕಿ  ಜಿೋವರ ತಾರತಮಾ ವ ಮುನಿಪ್ ಶ್ವಿಂಡಲ್ಾ || 

 

ಸ್ಥಾ ವರರ ನೋಡಲೆಕ  ತೃಣ ಕ್ರರ ಮ ಜಿೋವರೋತಿಮ 

ಕ್ರರ ಮಗಳಿಿಂದಲಿ ಆವಿ ಗೊೋ ಗಜ ವ್ಯಾ ಘರ ಗಳಿಿಂದ ಶೂದಾರ ದಿ ಮೂವರು ಉತಿಮ 

ಕಮಣಕರ ಭೂ ದೇವರು ಉತಿಮ ಕಮಣ ನೋಡಲು ಕೋವಿದ ಉತಿಮ 

ಕವಿಗಳಿಿಂದಲಿ ಕ್ರಾ ತಿಪ್ರು ಉತಿಮರು||1|| 

 

ಧರಣಿಪ್ರ ನೋಡಲೆಕ  ನರ ಗಂಧವಣರು ಉತಿಮ 

ದೇವ ಗಂಧವಣರ ಗುರ್ೋತಿಮರು ಇವರಿಗಿಿಂತ ಶ್ತೋನಶ್ತಕೋಟಿ ಪ್ರಮ ಋಷಿಗಳು 

ಅಪ್ಸ ರ ಸಿ್ಥ ರೋಯರು ಸಮಾನರು ಇವರಿಗಿಿಂತಲಿ 

ಚಿರಪ್ತತೃಗಳು ಉತಿಮರು ಚಿರನ್ಮಮಕ ಪ್ತತೃಗಳಿಿಂದ||2|| 

 

ಎರಡೈದು ಎಿಂಭತಿು  ಋಷಿ ತುಿಂಬ್ರ ಶ್ತ ಊವಣಶ್ ಅಪ್ಸ ರ ಸಿ್ಥ ರೋಯರು 

ಶ್ತಾಜನಜರು ಉತಿರ ಚಿರ ಪ್ತತೃಗಳಿಿಂದ 

ಅವರರು ಊವಣಶ್ಗಿಿಂತ ವೈಶ್ವಾ ನರನ ಸುತರು ಈರೆಿಂಟ್ಟ ಸ್ಥವಿರ 

ಹರದಿಯರಳು ಉತಿಮ ಕಶೇರು ಎಪ್ಪ ತಿನ್ಮಲುಕ  ಜನ||3|| 

 

ಸರಿಯನಿಪ್ರು ವರ ಜೌಕಸ ಸಿ್ಥ ರೋಯರು ಸುರಾಸ್ಥಾ ತಾ ಜರಿಗಿಿಂ ಪುಷಕ ರನು 

ಕಮಣಪ್ ಪುಷಕ ರನಿಗೆ ಶ್ನೈಶ್ಚ ರ ಉತಿಮನು 

ತರಣಿಜನಿಗೆ ಉತಿಮಳು ಉಷ ಅಶ್ಾ ನಿ ಸುರಾಸ್ಥಗೆ ಉತಿಮ ಜಲ್ಪ್ ಬುಧ 

ಶ್ರಧಿಜ್ಞತಾ ಜಗೆ ಉತಿಮ ಸಾ ಹ ದೇವಿಯನಿಸುವಳು||4|| 

 

ಅನಳ ಭಾಯಣಳಿಗಿಿಂತ ಅನ್ಮಖಾಾ ತ ಅನಿಮಷ ಉತಿಮರು 

ಇವರಿಗಿಿಂತಲಿ ಘನಪ್ ಪ್ಜಣನಾ  ಅನಿರುದಧ ನ ಸಿ್ಥ ರೋ ಉಷಾದೇವಿ 

ದುಾ ನದಿ ಸಂಜ್ಞಞ  ಶ್ವಮಲಾ ರೋಹಿಣಿಗಳು ಆವಣರು ಸಮಾನ 

ಅನ್ಮಖಾಾ ತ ಅನಿಮಷ ಉತಿಮರು ಇವರಿಗಿಿಂತಲಿ ನೂರು ಕಮಣಜರು||5|| 

 

ಪೃಥು ನಹುಷ ಶ್ಶ್ಬಿಂದು ಪ್ತರ ಯವರ ತ ಪ್ರಿೋಕ್ರಾ ತ ನೃಪ್ರು 

ಭಾಗಿೋರಥಿಯ ನೋಡಲೆಕ  ಅಧಿಕ ಬ್ಲಾಾ ದಿ ಇಿಂದರ  ಸಪಿ್ಕರು 

ಪ್ತತೃಗಳು ಏಳು ಎಿಂಟ್ಧಿಕ ಅಪ್ಸ ರ ಸತಿಯರು ಈರೈದೊಿಂದು ಮನಸುಗಳು 

ದಿತಿಜ ಗುರು ಚಾವನ ಉಚಿತಾ ಾ ರು ಕಮಣಜರು ಸಮಾರು||6|| 

 

ಧನಪ್ ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನ ಗಣಪಾ ಅಶ್ಾ ನಿಗಳು ಎಿಂಭತಿೆ ೈದು ಶೇಷರಿಗೆ 

ಎಣೆಯನಿಸುವರು ಮತರ  ತಾರಾ ನಿಋಣತಿ ಪಾರ ವಹಿ ಗುಣಗಳಿಿಂದ 

ಐದಧಿಕ ಎಿಂಭತಿು  ಎನಿಪ್ ಶೇಷರಿಗೆ ಉತಿಮರು 

ಸನುಾ ನಿ ಮರಿೋಚಿ ಪುಲ್ಸಿ ಾ  ಪುಲ್ಹಾ ಕರ ತು ವಸ್ಥಷಾ  ಮುಖ||7|| 

 

ಅತಿರ  ಅಿಂಗಿರರು ಏಳು ಬ್ರ ಹಾ ನ ಪುತರ ರು ಇವರಿಗೆ ಸಮರು 

ವಿಶ್ವಾ ಮತರ  ವೈವಸಾ ತನು ಈಶ್ ಆವೇಶ್ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದ 

ಮತರ ಗಿಿಂತ ಉತಿಮರು ಸ್ಥಾ ಹಾ ಭತೃಣ ಭೃಗುವು ಪ್ರ ಸೂತಿ 

ವಿಶ್ವಾ ಮತರ  ಮದಲಾದವರಿಗಿಿಂತಲಿ ಮೂವರು ಉತಿಮರು||8|| 

 

ನ್ಮರದ ಉತಿಮನು ಅಗಿನ ಗಿಿಂತಲಿ ವ್ಯರಿನಿಧಿ ಪಾದ ಉತಿಮನು 
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ಯಮ ತಾರಕ ಈಶ್ ದಿವ್ಯಕರರು ಶ್ತರೂಪ್ರೋತಿಮರು 

ವ್ಯರಿಜ್ಞಪಿ್ನಿಗಿಿಂತ ಪ್ರ ವಹಾ ಮಾರುತೋತಿಮ 

ಪ್ರ ವಹಗಿಿಂತಲಿ ಮಾರಪುತರ  ಅನಿರುದಧ  ಗುರುಮನುದಕ್ಷ ಶ್ಚಿ ರತಿಯು||9|| 

 

ಆರು ಜನರುಗಳಿಿಂದಲಿ ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪಾರ ಣ ಉತಿಮ 

ಅಖಿಳ ಶ್ರಿೋರಮಾಣಿ ಪಾರ ಣಗಿಿಂತಲಿ ಕಾಮ 

ಇಿಂದರ ರಿಗೆ ಗೌರಿ ವ್ಯರುಣಿ ಖಗಪ್ ರಾಣಿಗೆ ಶೌರಿ ಮಹಿಷಿಯರಳಗೆ 

ಜ್ಞಿಂಬ್ವತಿೋ ರಮಾಯುತಳು ಆದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಲು ಎನಿಸುವಳು||10|| 

 

ಹರ ಫಣಿಪ್ ವಿಹಗ ಇಿಂದರ  ಮೂವರು ಹರಿ ಮಡದಿಯರಿಗುತಿಮ 

ಸೌಪ್ರಣಿ ಪ್ತಿಗುತಿಮರು ಭಾರತಿ ವ್ಯಣಿ ಈವಣರಿಗೆ 

ಮರುತ ಬ್ರ ಹಾ ರು ಉತಿಮರು ಇಿಂದಿರೆಯು ಪ್ರಮ ಉತಿಮಳು 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ಗೆ ಸರಿಯನಿಸುವರು ಇಲಿ್ವು ಎಿಂದಿಗು ದೇಶ್ ಕಾಲ್ದೊಳು||11|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಮುಕುಿಂದನ ಮಹಿಳೆ ಲ್ಕುಮ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಿಂಬೆ 

ಬ್ರ ಹಾ  ಈಶ್ ಅಮರೇಿಂದರ ರ ಸೃಷಿು  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯಗೈಸ್ಥ 

ಅವರವರ ಧಾಮಗಳ ಕಲಿಪ ಸ್ಥ ಕಡುವಳು ಅಜರಾಮರಣಳಾಗಿದುದ  

ಸವಣ ಸ್ಥಾ ಮ ಮಮ ಗುರುವೆಿಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳಪ ಳು ಅಚುಾ ತನ||12|| 

 

ಈಸು ಮಹಿಮೆಗಳುಳಳ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ  ಪ್ರೇಶ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣದೊಳು 

ಲೇಶ್ ಲೇಶ್ಕೆ ಸರಿಯನಿಸುವಳು ಅವ್ಯವ ಕಾಲ್ದಲಿ 

ದೇಶ್ ಕಾಲಾತಿೋತ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ಗೆ ಕೇಶ್ವನ ವಕ್ಷ ಸಾ ಳವೆ ಅವಕಾಶ್ವ್ಯಯತು 

ಇವನ ಮಹಿಮೆಗೆ ವ್ಯಾ ಪಿ್ತಗೆ ಎಣೆಯುಿಂಟ್ಟ||13|| 

 

ಒಿಂದು ರೂಪ್ದೊಳು ಒಿಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಿಂದು ರೋಮದೊಳು 

ಒಿಂದು ದೇಶ್ದಿ ಪೊಿಂದಿಕಿಂಡಹರು ಅಜಭವ್ಯದಿ ಸಮಸಿ  ಜಿೋವಗಣ 

ಸ್ಥಿಂಧು ಸಪಿ್  ದಿಾ ೋಪ್ ಮೇರು ಸುಮಂದರಾದಿ ಆದಿರ ಗಳು 

ಬ್ರ ಹಾ  ಪುರಂದರಾದಿ ಸಮಸಿ  ಲೋಕ ಪ್ರಾಲ್ಯಗಳೆಲಿ್ ||14|| 

 

ಸವಣ ದೇವೊೋತಿಮನು ಸವಣಗ ಸವಣಗುಣ ಸಂಪೂಣಣ ಸವಣದ 

ಸವಣ ತಂತರ  ಸಾ ತಂತರ  ಸವ್ಯಣಧಾರ ಸವ್ಯಣತಾ  

ಸವಣತೋಮುಖ ಸವಣನ್ಮಮಕ ಸವಣಜನ ಸಂಪೂಜಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ 

ಸವಣ ಕಾಮದ ಸವಣ ಸ್ಥಕ್ರಾ ಗ ಸವಣಜಿತಸ ವಣ||15|| 

 

ತಾರತಮಾ  ಆರೋಹಣವ ಬ್ರೆದು ಆರು ಪ್ಠಿಸುವರೋ ಅವರ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನ್ಮರಸ್ಥಿಂಹ ಸಮಸಿ  ದೇವ ಗಣ ಅಿಂತರಾತಾ ಕನು 

ಪೂರೈಸುವ ಮನೋರಥಂಗಳ ಕಾರುಣಿಕ ಕೈವಲ್ಾ  ದಾಯಕ 

ದೂರಗೈಪ್ ಸಮಸಿ  ದುರಿತವ ವಿೋತ ಶೋಕ ಸುಖ||16|| 

 

ಪ್ರ ಣತ ಕಾಮದನ ಅಿಂಘ್ರರ  ಸಂದಶ್ಣನದ ಅಪೇಕೆಾ ಯ ಉಳಳ ವಗೆ 

ನಿಚಚ ಣಿಕೆಯನಿಪುದು ಜಡ ಮದಲು ಬ್ರ ಹಾಾ ಿಂಡ ತರತಮವು 

ಮನವಚನದಿಿಂ ಸಾ ರಿಸುವರ ಭವವನಧಿ ಶೋಷಿಸ್ಥ ಪೊೋಗುವುದು 

ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವುದು ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರ  ವಿರಕಿ್ರ  ಸಂಪ್ದಕೆ||17|| 

 

ಅನಳನಳು ಹೊೋಮಸುವ ಹರಿಚಂದನವೆ ಮದಲಾದ ಅದರ ಸುವ್ಯಸನೆಯು 

ಪ್ರ ತಪ ರತೆಾ ೋಕ ತೋಪುಣದು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ದನುಜ ಮಾನವ ದಿವಿಜರ ಅವರವರ ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕಮಣ 

ವೃಜಿನ ಅದಣನನು ವಾ ಕಿ್ರಯ ಮಾಳಪ  ತಿರ ಗುಣಾತಿೋತ ವಿಖಾಾ ತ||18|| 
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ಭಕಿವತಸ ಲ್ ಭಾಗಾ  ಪುರುಷ ವಿವಿಕಿ  ವಿಶ್ವಾ ಧಾರ 

ಸವೊೋಣದೃಕಿ  ದೃಷಾು ದೃಷು  ದುಗಣಮ ದುವಿಣಭಾವಾ  ಸಾ ಹಿ 

ಶ್ಕಿ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಸಕಲ್ ವೇದೈಕ ಉಕಿ  ಮಾನದ ಮಾನಾ  ಮಾಧವ 

ಸೂಕಿ  ಸೂಕ್ಷಾ  ಸೂಾ ಲ್ ಶ್ರ ೋ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನು||19|| 
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26. ಶ್ರ ೀ ಅವರೀಹಣ ತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋರಮಣ ನಿಜಭಕಿರೆನಿಸುವ ವ್ಯರಿಜ್ಞಸನ ಮುಖಾ  ನಿಜಣರ 

ತಾರತಮಾ ವ ಪೇಳೆಾ  ಸಂಕೆಾ ೋಪ್ದಲಿ ಗುರುಬ್ಲ್ದಿ|| 

 

ಕೇಶ್ವಗೆ ನ್ಮರಾಯಣಗೆ ಕಮಲಾಸನ ಸಮೋರರಿಗೆ ವ್ಯಣಿಗೆ 

ವಿೋಶ್ ಫಣಿಪ್ ಮಹೇಶ್ರಿಗೆ ಷಣಾ ಹಿಷಿಯರ ಪ್ದಕೆ 

ಶೇಷ ರುದರ ರ ಪ್ತಿನ ಯರಿಗೆ ಸುವ್ಯಸದ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ರಿಗೆ 

ಸಂತೋಷದಲಿ ವಂದಿಸುವೆ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಕಡಲೆಿಂದು||1|| 

 

ಪಾರ ಣದೇವಗೆ ನಮಪೆ ಕಾಮನ ಸೂನು ಮನು ಗುರು ದಕ್ಷ ಶ್ಚಿ ರತಿ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ 

ಪ್ರ ವಹ ದೇವಗೆ ಸೂಯಣ ಸ್ೋಮ ಯಮ ಮಾನವಿಗೆ ವರುಣನಿಗೆ 

ವಿೋಣಾ ಪಾಣಿ ನ್ಮರದ ಮುನಿಗೆ ನಪ್ತಸುವೆ 

ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರ  ವಿರಕಿ್ರ  ಮಾಗಣವ ತಿಳಿಸಲಿ ಎನಗೆಿಂದು||2|| 

 

ಅನಳ ಭೃಗು ದಾಕಾಾ ಯಣಿಯರಿಗೆ ಕನಕ ಗಭಣಜ ಸಪಿ್ಷಿಣಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯನಿಪ್ 

ವೈವಸಾ ತ ಮನು ಗಾಧಿ ಸಂಭವಗೆ 

ದನುಜ ನಿಋಣತಿ ತಾರ ಪಾರ ವಹಿ ವನಜ ಮತರ ಗೆ ಅಶ್ಾ ನಿೋ ಗಣಪಾ 

ಧನಪ್ ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ||3|| 

 

ಉಕಿ  ದೇವಕಣಳನು ಉಳಿದೆಿಂಭತಿೆ ೈದು ಜನರುಗಳು ಮನುಗಳು 

ಚಿರ್ಾ  ಚಾವನ ಯಮಳರಿಗೆ ಕಮಣಜರು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ  

ಕಾತಣವಿೋಯಾಣಜುಣನ ಪ್ರ ಮುಖ ಶ್ತಸಾ ರಿಗೆ ಪ್ಜಣನಾ  ಗಂಗ 

ಆದಿತಾ  ಯಮ ಸ್ೋಮ ಅನಿರುದಧ ರ ಪ್ತಿನ ಯರ ಪ್ದಕೆ||4|| 

 

ಹುತವಹನ ಅಧಾಣಿಂಗಿನಿಗೆ ಚಂದರ ಮ ಸುತ ಬುಧಗೆ ನ್ಮಮಾತಿಾ ಕ ಉಷಾ ಸತಿಗೆ 

ಛಾಯಾತಾ ಜ ಶ್ನೈಶ್ಚ ರಗೆ ಅನಮಪೆ ಸತತ 

ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿ ಬಡದೆ ಜಿೋವ ಪ್ರ ತತಿ ಮಾಡುವ ಕಮಣಗಳಿಗೆ 

ಅಧಿಪ್ತಿಯು ಎನಿಪ್ ಪುಷಕ ರನ ಪಾದಾಿಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಪೆ||5|| 

 

ಆ ನಮಪೆ ಅಜ್ಞನಜರಿಗೆ ಸುಕೃಶ್ವನು ಸುತರಿಗೆ ಗೊೋವರ ಜದೊಳಿಹ 

ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪ್ತತರು ಶ್ತನೂನ ಶ್ತಕೋಟಿ ಮೌನಿ ಜನರಿಗೆ 

ದೇವಮಾನವ ಗಾನ ಪೌರ ಢರಿಗೆ ಅವನಿಪ್ರಿಗೆ 

ರಮಾ ನಿವ್ಯಸನ ದಾಸವಗಣಕೆ ನಮಪೆನು ಅನವರತ||6|| 

 

ಅನುಕರ ಮಣಿಕ ತಾರತಮಾ ವ ಅನುದಿನದಿ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕ ನೆನೆವರಿಗೆ 

ಧಮಾಣರ್ಣ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಫಲಿಸುವವು 

ವನಜ ಸಂಭವ ಮುಖಾ ರು ಅವಯವರು ಎನಿಸುವ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನ 

ವಿನಯದಿಿಂದಲಿ ನಮಸ್ಥ ಕಿಂಡಾಡುತಿರು ಮರೆಯದಲೆ||7|| 
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27. ಶ್ರ ೀ ಅನುಕರ ಮಣಿಕಾ ತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಮನುಜ್ೋತಿಮವಿಡದು ಸಂಕರುಷಣನ ಪ್ಯಣಿಂತರದಿ ಪೇಳಿದ 

ಅನುಕರ ಮಣಿಕೆಯ ಪ್ದಾ ವನು ಕೇಳುವುದು ಸಜಜ ನರು|| 

 

ಶ್ರ ೋಮದಾಚಾಯಣರ ಮತಾನುಗ ಧಿೋಮತಾಿಂ ವರರಂಘ್ರರ  ಕಮಲ್ಕೆ 

ಸ್ೋಮಪಾನ್ಮಹಣರಿಗೆ ತಾತಿಾ ಕ ದೇವತಾ ಗಣಕೆ 

ಹೈಮವತಿ ಷಣಾ ಹಿಷಿಯರ ಪ್ದ ವೊಾ ೋಮಕೇಶ್ಗೆ ವ್ಯಣಿ ವ್ಯಯೂ 

ತಾಮರಸ ಭವ ಲ್ಕ್ರಾ ಾ  ನ್ಮರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಪೆ||1|| 

 

ಶ್ರ ೋಮತಾಿಂವರ ಶ್ರ ೋಪ್ತೆ ಸತಾಕ ಮತ ಪ್ರ ದ ಸೌಮಾ  

ತಿರ ಕಕುದಾಧ ಮ ತಿರ  ಚತುಪಾದ ಪಾವನ ಚರಿತ ಚಾವ್ಯಣಿಂಗ 

ಗೊೋಮತಿಪ್ತರ ಯ ಗೌಣ ಗುರುತಮ ಸ್ಥಮಗಾಯನಲೋಲ್ 

ಸವಣ ಸ್ಥಾ ಮ ಮಮಕುಲ್ದೈವ ಸಂತೈಸುವುದು ಸಜಜ ನರ||2|| 

 

ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಮಜ ಇಿಂದರ ಪ್ತರ ಯ 

ಮನೋ ವ್ಯಚಾಮ ಗೊೋಚರ ಚಿತುಸ ಖಪ್ರ ದ ಚಾರುತರ ಸಾ ರತ 

ಭೂಮ ಭೂಸಾ ಗಾಣಪ್ ವಗಣದ ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪ ತರು 

ಚಿಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದೆನಿಪ್ ನಿಜ ಭಕಿರಿಗೆ ಸವಣತರ ||3|| 

 

ಸಾ ಣಣವಣಣ ಸಾ ತಂತರ  ಸವಣಗ ಕಣಣ ಹಿೋನ ಸುಶ್ಯಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ 

ವಣಣ ಚತುರ ಆಶ್ರ ಮ ವಿವಜಿಣತ ಚಾರುತರ ಸಾ ರತ 

ಅಣಣ ಸಂಪ್ರ ತಿಪಾದಾ  ವ್ಯಯು ಸುಪ್ಣಣ ವರ ವಹನ ಪ್ರ ತಿಮ 

ವಟ್ ಪ್ಣಣ ಶ್ಯನ ಆಶ್ರ ಯತಮ ಸತಚ ರಿತ ಗುಣಭರಿತ||4|| 

 

ಅಗಣಿತ ಸುಗುಣ ಧಾಮ ನಿಶ್ಚ ಲ್ ಸಾ ಗತ ಭೇದ ವಿಶೂನಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ 

ಜಗದ ಜಿೋವ ಅತಾ ಿಂತ ಭಿನನ  ಆಪ್ನನ  ಪ್ರಿಪಾಲ್ 

ತಿರ ಗುಣ ವಜಿಣತ ತಿರ ಭುವನ ಈಶ್ಾ ರ ಹಗಲಿರುಳು ಸಾ ರಿಸುತಲಿ ಇಹರ ಬಟ್ು ಗಲ್ 

ಶ್ರ ೋ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ವಿಶ್ಾ  ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು||5|| 
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28. ಶ್ರ ೀ ವಿಘ್ಾ ೀಶ್ಾ ರ ಸಿ್ೀತರ  ಸಂಧಿ/ಶ್ರ ೀ ಗಣಪ್ತಿ ಸಿ್ೀತರ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋಶ್ನಂಘ್ರರ  ಸರೋಜ ಭೃಿಂಗ ಮಹೇಶ್ ಸಂಭವ ಮನಾ ನದೊಳು ಪ್ರ ಕಾಶ್ಸು ಅನುದಿನ 

ಪಾರ ಥಿಣಸುವೆ ಪೆರ ೋಮಾತಿಶ್ಯದಿಿಂದ 

ನಿೋ ಸಲ್ಹು ಸತಜ ನರ ವೇದವ್ಯಾ ಸ ಕರುಣಾಪಾತರ  

ಮಹದಾಕಾಶ್ಪ್ತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪ್ತಡದು ಎಮಾ ನುದಧ ರಿಸು||1|| 

 

ಏಕದಂತ ಇಭೇಿಂದರ ಮುಖ ಚಾಮೋಕರ ಕೃತ ಭೂಷಣಾoಗ 

ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ವಿಜ್ಞಞ ಪ್ತಸುವೆ ಇನಿತೆಿಂದು 

ನೋಕನಿೋಯನ ತುತಿಸುತಿಪ್ಪ  ವಿವೇಕ್ರಗಳ ಸಹವ್ಯಸ ಸುಖಗಳ 

ನಿೋ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ ಸಂತತ ಪ್ರಮ ಕರುಣಾಳು||2|| 

 

ವಿಘನ ರಾಜನೆ ದುವಿಣಷಯದೊಳು ಮಗನ ವ್ಯಗಿಹ ಮನವ 

ಮಹ ದೊೋಷಘನ ನಂಘ್ರರ  ಸರೋಜಯುಗಳದಿ ಭಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕದಿ ಲ್ಗನ ವ್ಯಗಲಿ ನಿತಾ  

ನರಕಭಯಾಗಿನ ಗಳಿಗೆ ಆನಂಜೆ 

ಗುರುವರ ಭಗನ ಗೈಸೆನನ  ಅವಗುಣಗಳನುನ  ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸದಲಿಿ ||3|| 

 

ಧನಪ್ ವಿಷಾ ಕೆಸ ೋನ ವೈದಾ  ಅಶ್ಾ ನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯನಿಪ್ 

ಷನುಾ ಖನನುಜ ಶೇಷ ಶ್ತಸಾ  ದೇವೊೋತಿಮ ವಿಯತು ಿಂಗಾ ವಿನುತ 

ವಿಶ್ಾ  ಉಪಾಸಕನೆ ಸನಾ ನದಿ ವಿಜ್ಞಞ ಪ್ತಸುವೆ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ವನಿತೆ ಅರಸನ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಕಟ್ಟು  ಸಲ್ಹುವದು||4|| 

 

ಚಾರುದೇಷು  ಆಹಾ ಯನೆನಿಸ್ಥ ಅವತಾರ ಮಾಡದೆ ರುಗಿಾ ಣಿೋಯಲಿ 

ಗೌರಿ ಅರಸನ ವರದಿ ಉದಧ ಟ್ರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಶೌರಿ ಆಜಞ ದಿ ಸಂಹರಿಸ್ಥ 

ಭೂಭಾರ ವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ 

ತಾ ತಾಪ ದಾರವಿಿಂದಕೆ ನಮಪೆ ಕರುಣಿಪುದು ಎಮಗೆ ಸನಾ ತಿಯ||5|| 

 

ಶೂಪ್ಣ ಕಣಣ ದಾ ಯ ವಿಜಿತ ಕಂದಪ್ಣ ಶ್ರ ಉದಿತ ಅಕಣ ಸನಿನ ಭ 

ಸಪ್ಣ ವರ ಕಟಿ ಸೂತರ  ವೈಕೃತ ಗಾತರ  ಸುಚರಿತರ  

ಸಾ ಪ್ತಣಶ್ವಿಂಕುಶ್ ರದನ ಕರ ಖಳ ದಪ್ಣ ಭಂಜನ 

ಕಮಣ ಸ್ಥಕ್ರಾ ಗ ತಪ್ಣಕನು ನಿೋನ್ಮಗಿ ತೃಪಿ್ತಯ ಬ್ಡಸು ಸಜಜ ನರ||6|| 

 

ಖೇಶ್ ಪ್ರಮ ಸುಭಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕ ವ್ಯಾ ಸ ಕೃತ ಗರ ಿಂರ್ಗಳನರಿತು 

ಪ್ರ ಯಾಸವಿಲಿ್ದೆ ಬ್ರೆದು ವಿಸಿರಿಸ್ಥದೆಯೊೋ ಲೋಕದೊಳು 

ಪಾಶ್ ಪಾಣಿಯೇ ಪಾರ ಥಿಣಸುವೆ ಉಪ್ದೇಶ್ಸೆನಗೆ ಅದರರ್ಣಗಳ 

ಕರುಣಾ ಸಮುದರ  ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ||7|| 

 

ಶ್ರ ೋಶ್ನ ಅತಿ ನಿಮಣಲ್ ಸುನ್ಮಭಿೋ ದೇಶ್ ಸ್ಥಾ ತ ರಕಿ  ಶ್ರ ೋಗಂಧಾ ಸುಶೋಭಿತ ಗಾತರ  

ಲೋಕಪ್ವಿತರ  ಸುರಸಿ್ೋತರ  

ಮೂಷಕ ಸುವರವಹನ್ ಪಾರ ಣಾವೇಶ್ಯುತ ಪ್ರ ಖಾಾ ತ ಪ್ರ ಭು 

ಪೂರೈಸು ಭಕಿರು ಬೇಡದ ಇಷಾು ರ್ಣಗಳ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ||8|| 

 

ಶಂಕರಾತಾ ಜ ದೈತಾ ರಿಗೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಗತಿಗಳ ಈಯಲೋಸುಗ 

ಸಂಕಟ್ ಚತುಥಿಣಗನೆನಿಸ್ಥ ಅಹಿತಾರ್ಣಗಳ ಕಟ್ಟು  

ಮಂಕುಗಳ ಮೋಹಿಸುವೆ ಚಕರ ಧರಾಿಂಕ್ರತನ ದಿನದಿನದಿ 

ತಾ ತಪ ದ ಪಂಕಜಂಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬನೆನ ೈಸುವೆನು ಪಾಲಿಪುದು||9|| 
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ಸ್ಥದಧ  ವಿದಾಾ ಧರ ಗಣ ಸಮಾರಾಧಾ  ಚರಣ ಸರೋಜ ಸವಣ ಸುಸ್ಥದಿಧ ದಾಯಕ 

ಶ್ೋಘರ ದಿಿಂ ಪಾಲಿಪುದು ಬನೆನ ೈಪೆ 

ಬುದಿಧ  ವಿದಾಾ  ಜ್ಞಞ ನ ಬ್ಲ್ ಪ್ರಿಶ್ರದಧ  ಭಕಿ್ರ  ವಿರಕಿ್ರ  

ನಿರುತಾನವದಾ ನ ಸಾ ೃತಿ ಲಿೋಲೆಗಳ ಸುಸಿವನ ವದನದಲಿ||10|| 

 

ರಕಿವ್ಯಸದಾ ಯ ವಿಭೂಷಣ ಉಕಿ್ರ  ಲಾಲಿಸು ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರ 

ಭವ್ಯಾ ತಾ  ಭಾಗವತಾದಿ ಶ್ವಸಿ ರದಲಿ ಸಕಿವ್ಯಗಲಿ ಮನವು 

ವಿಷಯ ವಿರಕಿ್ರ  ಪಾಲಿಸು ವಿದಾ ದಾದಾ  

ವಿಮುಕಿನೆಿಂದೆನಿಸು ಎನನ  ಭವ ಭಯದಿಿಂದಲಿ ಅನುದಿನದಿ||11|| 

 

ಶ್ರಕರ  ಶ್ಷಾ ರ ಸಂಹರಿಪುದಕೆ ಶ್ಕರ  ನಿನನ ನು ಪೂಜಿಸ್ಥದನು 

ಉರುಕರ ಮ ಶ್ರ ೋರಾಮಚಂದರ ನು ಸೇತು ಮುಖದಲಿಿ  

ಚಕರ ವತಿಣಪ್ ಧಮಣರಾಜನು ಚಕರ ಪಾಣಿಯ ನುಡಗೆ ಭಜಿಸ್ಥದ 

ವಕರ ತುಿಂಡನೆ ನಿನನ ಳೆoತುದೊೋ ಈಶ್ವನುಗರ ಹವು||12|| 

 

ಕೌರವೇಿಂದರ ನು ನಿನನ  ಭಜಿಸದ ಕಾರಣದಿ ನಿಜಕುಲ್ ಸಹಿತ ಸಂಹಾರವೈದಿದ 

ಗುರು ವೃಕೋದರನ ಗದೆಯಿಂದ 

ತಾರಕಾಿಂತಕನನುಜ ಎನನ  ಶ್ರಿೋರದೊಳು ನಿೋ ನಿಿಂತು 

ಧಮಣ ಪೆರ ೋರಕನು ನಿೋನ್ಮಗಿ ಸಂತೈಸೆನನ  ಕರುಣದಲಿ||13|| 

 

ಏಕವಿಿಂಶ್ತಿ ಮೋದಕಪ್ತರ ಯ ಮೂಕರನು ವ್ಯಗಿಾ ಗಳ ಮಾಳೆಪ  

ಕೃಪಾಕರ ಈಶ್ ಕೃತಜಞ  ಕಾಮದ ಕಾಯೊೋ ಕೈಪ್ತಡದು 

ಲೇಖಕಾಗರ ಣಿ ಮನಾ ನದ ದುವ್ಯಾ ಣಕುಲ್ವ ಪ್ರಿಹರಿಸು ದಯದಿ 

ಪ್ತನ್ಮಕ್ರ ಭಾಯಾಣ ತನುಜ ಮೃದಭ ವ ಪಾರ ಥಿಣಸುವೆನಿೋಗ||14|| 

 

ನಿತಾ  ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಜಗದ ಉತಪ ತಿಿ  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಞ ನ ತರ ಯಪ್ರ ದ 

ಬಂಧಮೋಚಕ ಸುಮನಸ ಅಸುರರ ಚಿತಿ  ವೃತಿಿಗಳಂತೆ ನಡೆವ 

ಪ್ರ ಮತಿನಲಿ್  ಸುಹೃತ್ ಜನ್ಮಪಿ್ನ 

ನಿತಾ ದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗಾ  ಕರುಣಿಪುದು||15|| 

 

ಪಂಚಭೇದ ಜ್ಞಞ ನವರಪು ವಿರಿಿಂಚಿ ಜನಕನ ತೋರು ಮನದಲಿ 

ವ್ಯಿಂಚಿತಪ್ರ ದ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ದಾಸನೆಿಂದರಿದು 

ಪಂಚವಕಿರನ ತನಯ ಭವದೊಳು ವಂಚಿಸದೆ ಸಂತೈಸು 

ವಿಷಯದಿ ಸಂಚರಿಸದಂದದಲಿ ಮಾಡು ಮನ್ಮದಿ ಕರಣಗಳ||16|| 

 

ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲಿ್  ನಿನನ  ಕುಯೊೋನಿಗಳು ಬ್ರಲಂಜೆ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಪಾರ ಣಪ್ತಿ ತತೆಾ ೋಶ್ರಿಿಂದ ಒಡಗೂಡ ಗುಣಕಾಯಣ 

ತಾನೇ ಮಾಡುವನೆಿಂಬ್ ಈ ಸುಜ್ಞಞ ನವೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ 

ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹುಮುಣಹು: ಪಾರ ಥಿಣಸುವೆ ಇನಿತೆಿಂದು||17|| 

 

ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವಯಣ ವಿಬುಧೋತಿಮ ವಿವಜಿಣತ ನಿದರ  

ಕಲ್ಪ ದುರ ಮನೆನಿಪ್ ಭಜಕರಿಗೆ ಬ್ಹುಗುಣ ಭರಿತ ಶ್ರಭ ಚರಿತ 

ಉಮೆಯ ನಂದನ ಪ್ರಿಹರಿಸು ಅಹಂ ಮಮತೆ ಬುದಿಧ  ಆದಿ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳ 

ಆಕರ ಮಸ್ಥ ದಣಿಸುತಲಿಹವು ಭವದೊಳಗೆ ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ||18|| 

 

ಜಯಜಯತು ವಿಘ್ನ ೋಶ್ ತಾಪ್ತರ ಯ ವಿನ್ಮಶ್ನ ವಿಶ್ಾ  ಮಂಗಳ 

ಜಯಜಯತು ವಿದಾ ಪ್ರ ದಾಯಕ ವಿೋತ ಭಯ ಶೋಕ 

ಜಯಜಯತು ಚಾವ್ಯಣಿಂಗ ಕರುಣಾ ನಯನದಿಿಂದಲಿ ನೋಡ 
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ಜನ್ಮಾ ಮಯ ಮೃತಿಗಳನು ಪ್ರಿಹರಿಸು ಭಕಿರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ||19|| 

 
 

ಕಡು ಕರುಣಿ ನಿೋನೆಿಂದರಿದು ಹೇರಡಲ್ ನಮಸುವೆನು ನಿನನ ಡಗೆ 

ಬೆಿಂಬಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರಮ ಕರುಣಾಸ್ಥಿಂಧು ಎಿಂದೆಿಂದೂ 

ನಡು ನಡುವೆ ಬ್ರುತಿಪ್ಪ  ವಿಘನ ವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ಮನ ಮ ಕ್ರೋತಣನ ನುಡದು ನುಡಸು ಎನಿನ ಿಂದ 

ಪ್ರ ತಿದಿವಸದಲಿ ಮರೆಯದಲೆ||20|| 

 

ಏಕ ವಿಿಂಶ್ತಿ ಪ್ದಗಳೆನಿಸುವ ಕೋಕನದ ನವಮಾಲಿಕೆಯ 

ಮೈನ್ಮಕ್ರ ತನಯ ಅಿಂತಗಣತ ಶ್ರ ೋ ಪಾರ ಣ ಪ್ತಿಯನಿಪ್ 

ಶ್ರ ೋಕರ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಸ್ಥ 

ಸಾ ಗಾಣಪ್ವಗಣದಿ ತಾ ಕಡಲಿ ಸೌಖಾ ಗಳ ಭಕಿರಿಗೆ ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ||21|| 
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29. ಶ್ರ ೀ ಅಣುತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ವಿಷ್ಣು  ಸವೊೋಣತಿಮನು ಪ್ರ ಕೃತಿ ಕನಿಷಾ ಳು ಎನಿಪ್ಳು ಅನಂತ ಗುಣ 

ಪ್ರಮೇಷಿಾ  ಪ್ವನರು ಕಡಮೆ ವ್ಯಣಿೋ ಭಾರತಿಗಳು ಅಧಮ 

ವಿಷ್ಣು  ವಹನ ಫಣಿೋಿಂದರ  ಮೃಡರಿಗೆ ಕೃಷು  ಮಹಿಷಿಯರು ಅಧಮರು 

ಇವರಳು ಶೆರ ೋಷಾ ಳು ಎನಿಪ್ಳು ಜ್ಞಿಂಬ್ವತಿ ಆವೇಶ್ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದ||1|| 

 

ಪಿ್ವಗ ಪ್ನನ ಗಪ್ ಅಹಿ ಭೂಷಣ ಯುವತಿಯರು ಸಮ ತಮಾ ಳಗೆ 

ಜ್ಞಿಂಬ್ವತಿಗಿಿಂದಲಿ ಕಡಮೆ ಇವರು ಇಿಂದರ  ಕಾಮರಿಗೆ ಅವರ ಪಾರ ಣನು 

ಕಡಮೆ ಕಾಮನ ಕುವರ ಶ್ಚಿ ರತಿ ದಕ್ಷ ಗುರು ಮನು 

ಪ್ರ ವಹ ಮಾರುತ ಕರತೆಯನಿಸುವ ಆರು ಜನರಿಿಂದ||2|| 

 

ಯಮ ದಿವ್ಯಕರ ಚಂದರ  ಮಾನವಿ ಸುಮರು ಕೋಣಪ್ ಪ್ರ ವಹಗೆ ಅಧಮರು 

ದುಾ ಮಣಿಗಿಿಂದಲಿ ವರುಣ ನಿೋಚನು ನ್ಮದದ ಅಧಮನು 

ಸುಮನಸ್ಥಸಾ  ಪ್ರ ಸೂತಿ ಭೃಗು ಮುನಿ ಸಮರು ನ್ಮರದಗೆ ಅಧಮರು 

ಅತಿರ  ಪ್ರ ಮುಖ ವಿಶ್ವಾ ಮತರ  ವೈವಸಾ ತರು ಅನಳಗೆ ಅಧಮ||3|| 

 

ಮತರ  ತಾರಾ ನಿಋಣತಿ ಪ್ರ ವಹಾ ಪ್ತಿನ  ಪಾರ ವಹಿ ಸಮರು 

ವಿಶ್ವಾ ಮತರ ಗಿಿಂದಲಿ ಕರತೆ 

ವಿಷಾ ಕೆಸ ೋನ ಗಣನ್ಮರ್ ವಿತಿಪ್ತಿ ಅಶ್ಾ ನಿಗಳು ಅಧಮರು 

ಮತರ  ಮದಲಾದ ಅವರಿಗಿಿಂದಲಿ ಬತಿರಿಪೆನು ಶ್ತಸಾ  ಮನುಜರ ವ್ಯಾ ಹ ನ್ಮಮಗಳ||4|| 

 

ಮರುತರು ಒಿಂಭತಿು  ಅಧಿಕ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಎರಡು ಅಶ್ಾ ನಿ 

ವಿಶೆಾ ೋದೇವರು ಎರಡೈದು ಹನನ ಿಂದು ರುದರ ರು ದಾಾ ದಶ್ವದಿತಾ  

ಗುರು ಪ್ತತೃ ತರ ಯ ಅಷು ವಸುಗಳು ಭರತ ಭಾರತಿ ಪೃಥಿಾ  ಋಭುವು 

ಎಿಂದರಿದು ಇವರನು ಸ್ೋಮರಸ ಪಾನ್ಮಹಣರು ಅಹುದೆಿಂದು||5|| 

 

ಈ ದಿವೌಕಸರಳಗೆ ಉಕಿರು ಐದಧಿಕ ದಶ್ 

ಉಳಿದ ಎಿಂಭತಿೆ ೈದು ಶೇಷರಿಗೆ ಎಣೆಯನಿಸುವರು ಧನಪ್ ವಿಘ್ನ ೋಶ್ವ 

ಸ್ಥಧು ವೈವಸಾ ತ ಸಾ ಯಂಭುವ ಶ್ರ ೋದ ತಾಪ್ಸರುಳಿದು 

ಮನು ಎಕಾದಶ್ರು ವಿಘ್ನ ೋಶ್ಗಿಿಂತಲಿ ಕರತೆಯನಿಸುವರು||6|| 

 

ಚವನ ನಂದನ ಕವಿ ಬೃಹಸಪ ತಿ ಅವರಜ ಉಚಿರ್ಾ ಮುನಿ ಪಾವಕ 

ಧೃವ ನಹುಷ ಶ್ಶ್ಬಿಂದು ಪ್ತರ ಯವರ ತನು ಪ್ರ ಹಿಾದ 

ಕುವಲ್ಯಪ್ರು ಉಕಿೆೋತರಿಿಂದಲಿ ಅವರ ರೋಹಿಣಿ ಶ್ವಮಲಾ ಜ್ಞಹನ ವಿ 

ವಿರಾಟ್ ಪ್ಜಣನಾ  ಸಂಜ್ಞಞ  ದೇವಿಯರು ಅಧಮ||7|| 

 

ದುಾ ನದಿಗಿಿಂತಲಿ ನಿೋಚರೆನಿಪ್ರು ಅನಭಿಮಾನಿ ದಿವೌಕಸರು 

ಕೇಚನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆ ಸ್ಥಾ ಹಾ ದೇವಿಗೆ ಅಧಮ ಬುಧ 

ಎನಿಸುವಳು ಉಷಾದೇವಿ ನಿೋಚಳು ಶ್ನಿ ಕಡಮೆ ಕಮಾಣಧಿಪ್ತಿ 

ಸದಿಾ ನುತ ಪುಷಕ ರ ನಿೋಚನು ಎನಿಸುವ ಸೂಯಣನಂದನಗೆ||8|| 

 

ಕರತೆಯನಿಪ್ರು ಅಶ್ೋತಿ ಋಷಿ ಪುಷಕ ರಗೆ 

ಊವಣಶ್ ಮುಖಾ  ಶ್ತ ಅಪ್ಸ ರರು ತುಿಂಬುರ ಮುಖರು ಅಜ್ಞನಜರು ಎನಿಸುತಿಹರು 

ಕರೆಸುವುದು ಅನಳಗಣ ನ್ಮಲ್ಾ ತಿು  ಅರೆ ಚತುದಣಶ್ ದಿಾ  ಅಷು  ಸ್ಥವಿರ 

ಹರಿ ಮಡದಿಯರು ಸಮರೆನಿಸುವರು ಪ್ತಿಂತೆ ಪೇಳಾ ರಿಗೆ||9|| 
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ತದವರರು ಅನ್ಮಖಾಾ ತ ಅಪ್ಸ ರ ಸುದತಿಯರು ಕೃಷಾು oಗ ಸಂಗಿಗಳು 

ಅದರ ತರುವ್ಯಯದಲಿ ಚಿರಪ್ತತರುಗಳು 

ಇವರಿಿಂದ ತಿರ ದಶ್ ಗಂಧವಣ ಗಣ ಇವರಿಿಂದ ಅಧಮ ನರ ಗಂಧವಣರು 

ಇವರಿಿಂದ ಉದಧಿ ಮೇಲೆ ಅಖಿಳ ಪ್ತಿಗಳು ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣದಿಿಂದ||10|| 

 

ಪೃಥಿಾ  ಪ್ತಿಗಳಿಗಿಿಂದ ಶ್ತ ಮನುಜ್ೋತಿಮರು ಕಡಮೆ ಎನಿಪ್ರು 

ಇವರಿಿಂದ ಉತಿರೋತಿರ ನೂರು ಗುಣದಿಿಂದ ಅಧಿಕರಾದವರ 

ನಿತಾ ದಲಿ ಚಿಿಂತಿಸುತ ನಮಸುತ ಭೃತಾ ನು ಆನುಹದೆಿಂಬ್ 

ಭಕಿರ ಚಿತಿದಲಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡು ಕರುಣಿಪ್ರು ಅಖಿಳ ಸೌಖಾ ಗಳ||11|| 

 

ದುರ ಮಲ್ತಾ ತೃಣ ಗುಲ್ಾ  ಜಿೋವರು ಕರ ಮದಿ ನಿೋಚರು 

ಇವರಿಗಿಿಂತಧಮರು ನಿತಾ  ಬ್ದಧ ರಿಗಿಿಂತಲು ಅಜ್ಞಞ ನಿ 

ತಮಸ್ಥಗೆ ಯೊೋಗಾ ರ ಭೃತಾ ರು ಅಧಮರು ಅಮರುಷಾದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೈತಾ ರು 

ನಮುಚಿ ಮದಲಾದ ಅವರಿಗಿಿಂತಲಿ ವಿಪ್ರ ಚಿತ ನಿೋಚ||12|| 

 

ಅಲ್ಕುಮಯು ತಾ ನಿೋಚಳೆನಿಪ್ಲು ಕಲಿ ಪ್ರಮ ನಿೋಚತಮ 

ಅವನಿಿಂದುಳಿದ ಪಾಪ್ತಗಳಿಲಿ್  ನೋಡಲು ಈ ಜಗತರ ಯದಿ 

ಮಲ್ವಿಸಜಣನ ಕಾಲ್ದಲಿ ಕತಿಲೆಯೊಳಗೆ ಕಲ್ಾ ಶ್ ಕುಮಾಗಣ 

ಸಾ ಳಗಳಲಿ ಚಿಿಂತನೆಯ ಮಾಳುಪ ದು ಬ್ಲಿ್ವರು ನಿತಾ ||13|| 

 

ಸತಾ  ಜಿೋವರ ಮಾನಿ ಬ್ರ ಹಾ ನು ನಿತಾ  ಬ್ದಧ ರಳಗೆ ಪುರಂಜನ 

ದೈತಾ  ಸಮುದಾಯಧಿಪ್ತಿ ಕಲಿಯನಿಪ್ 

ಪ್ವಮಾನ ನಿತಾ ದಲಿ ಅವರಳಗೆ ಕಮಣ ಪ್ರ ವತಣಕನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಶ್ರ ೋ ಪುರುಷೋತಿಮನ ಸಂಪ್ತರ ೋತಿಗೊೋಸುಗ ಮಾಡ ಮಾಡಸುವ||14|| 

 

ಪಾರ ಣದೇವನು ತಿರ ವಿಧರಳಗೆ ಪ್ರ ವಿೋಣ ತಾನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ 

ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸ್ಥರದಿ ಕಮಣಗಳ ತಾ ಮಾಡ ಮಾಡಸುವ 

ಜ್ಞಞ ನ ಭಕಿ್ರ  ಸುರಗೆಣ ಮಶ್ರ  ಜ್ಞಞ ನ ಮಧಾ ಮ ಜಿೋವರಿಗೆ 

ಅಜ್ಞಞ ನ ಮೋಹ ದೆಾ ೋಷಗಳ ದೈತಾ ರಿಗೆ ಕಡುತಿಪ್ಪ ||15|| 

 

ದೇವ ದೈತಾ ರ ತಾರತಮಾ ವ ಈ ವಿಧದಿ ತಿಲಿದೆಲಿ್ರಳು 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋವರನು ಸವೊೋಣತಿಮನೆಿಂದರಿದು ನಿತಾ ದಲಿ 

ಸೇವಿಸುವ ಭಕಿರಿಗೊಲಿದು ಸುಖವಿೋವ ಸವಣತರ ದಲಿ ಸುಖಮಯ 

ಶ್ರ ೋ ವಿರಿಿಂಚಾದಿ ಅಮರ ವಂದಿತ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನು||16|| 
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30. ಶ್ರ ೀ ದೈತಾ ತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋಶ್ ಮುಕಿಾಮುಕಿ  ಸುರವರ ವ್ಯಸುದೇವಗೆ ಭಕಿ್ರಯಲಿ 

ಕಮಲಾಸನನು ಪೇಳಿದನು ದೈತಾ  ಸಾ ಭಾವ ಗುಣಗಳನು|| 

 

ಎನಗೆ ನಿನನ ಲಿ ಭಕಿ್ರ  ಜ್ಞಞ ನಗಳು ಎನಿತಿಹವೊ ಪಾರ ಣನಲಿ ತಿಳಿಯದೆ 

ಹನುಮದಾದಿ ಅವತಾರಗಳ ಭೇದಗಳ ಪೇಳುವವ ದನುಜ 

ಘೋರಾಿಂಧಂತಮಸ್ಥಗೆ ಯೊೋಗಾ ನು ನಸಂಶ್ಯ 

ನಿನನ  ಬೈವರ ಕನೆಯ ನ್ಮಲಿಗೆ ಪ್ತಡದು ಛೇದಿಪೆನು ಎಿಂದನು ಅಬ್ಜ  ಭವ||1|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಬ್ಲ್ ಸುಖ ಪೂಣಣ ವ್ಯಾ ಪಿ್ಗೆ ಹಿೋನ ಗುಣನೆಿಂಬುವನು 

ಈಶ್ಾ ರ ತಾನೇ ಎಿಂಬುವ ಸಚಿಚ ದಾನಂದಾತಾ ಗೆ ಉತಪ ತಿಿ  

ಶ್ರ ೋನಿತಂಬನಿಗೆ ಈಶ್ಗೆ ವಿಯೊೋಗಾನು ಚಿಿಂತನೆ 

ಛೇದ ಭೇದ ವಿಹಿೋನ ದೇಹಗೆ ಶ್ಸಿ ರಗಳ ಭಯ ಪೇಳುವವ ದೈತಾ ||2|| 

 

ಲೇಶ್ ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ಶೂನಾ ಗೆ ಕಿೆೋಶ್ಗಳು ಪೇಳುವವ 

ರಾಮ ವ್ಯಾ ಸ ರೂಪಂಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ವಿಪ್ರ ತಾ  ಪೇಳುವವ 

ದಾಶ್ರಥಿ ಕೃಷಾು ದಿ ರೂಪ್ಕೆ ಕೇಶ್ಖಂಡನೆ ಪೇಳಾ  

ಮಕಕ ಳಿಗೊೋಸುವ ಶ್ವ್ಯಚಣನೆಯ ಮಾಡದನು ಎಿಂಬುವವ ದೈತಾ ||3|| 

 

ಪಾಪ್ ಪ್ರಿಹಾರಾರ್ಣ ರಾಮ ಉಮಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಣಸ್ಥದ 

ಭಗವದೂರ ಪ್ ರೂಪ್ಕೆ ಭೇದ ಚಿಿಂತನೆ ಮಾಳಪ  ಮಾನವನು 

ಆಪ್ಗಳು ಸದಿೋರ್ಣ ಗುರು ಮಾತಾಪ್ತತರ ಪ್ರ ಭು ಪ್ರ ತಿಮ ಭೂತ ದಯಾಪ್ರರು 

ಕಂಡವರೆ ದೇವರು ಎಿಂಬುವನೆ ದೈತಾ ||4|| 

 

ಸುಿಂದರ ಸಾ ಯಂವಾ ಕಿವು ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ್ಗಳು ಎಿಂಬುವನು 

ನರರಿಿಂದ ನಿಮಣತ ಈಶ್ಾ ರಗೆ ಅಭಿನಮಸುತಿಹ ನರನು 

ಕಂದುಗೊರಳ ದಿವ್ಯಕರನು ಹರಿಯೊಿಂದೆ ಸೂಯಣ ಸುರೋತಿಮ 

ಜಗದಾ ಿಂದಾ ನೆಿಂಬುವ ವಿಷ್ಣು  ದೂಷಣೆ ಮಾಡದವ ದೈತಾ ||5|| 

 

ನೇಮದಿಿಂದ ಅಶ್ಾ ತಾ  ತುಳಸ್ಥೋ ಸ್ೋಮಧರನಲಿ ವಿಮಲ್ ಸ್ಥಲಿಗಾರ ಮಗಳನಿಟ್ಟು  

ಅಭಿನಮಪ್ ನರ ಮುಕಿ್ರಯೊೋಗಾ  ಸದಾ 

ಭೂಮಯೊಳು ಧಮಾಣರ್ಣ ಮುಕಿ್ರ  ಸುಕಾಮ ಅಪೇಕೆಾ ಗಳಿಿಂದ 

ಸ್ಥಲಿಗಾರ ಮಗಳ ವಾ ತಿರಿಕಿ  ವಂದಿಸೆ ದುುಃಖವೈದುವನು ||6|| 

 

ವಿತಿ  ಮಹಿಮನ ಬಟ್ಟು  ಸುರರಿಗೆ ಪೃರ್ಕು ವಂದನೆ ಮಾಳಪ  ಮಾನವ 

ದಿತಿಜನೆ ಸರಿ ಹರಿಯು ತಾ ಸಂಸ್ಥಾ ತನು ಎನಿಸನಲಿಿ  

ಚತುರ ಮುಖ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೇವತೆಗಳಳಗಿಹನೆಿಂದು 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋಪ್ತಿಗೆ ವಂದಿಸೆ ಒಿಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಟ್ು ಗಲ್ನು ಅವರ||7|| 

 

ಶೈವ ಶೂದರ  ಕರಾಚಿಣತ ಮಹಾದೇವ ವ್ಯಯು ಹರಿ ಪ್ರ ತಿಮೆ 

ವೃಿಂದಾವನದಿ ಮಾಸದಾ ಯದೊಳಿಹ ತುಳಸ್ಥ 

ಅಪ್ರ ಸವ ಗೊೋ ವಿವ್ಯಹವಜಿಣತ ಅಶ್ಾ ತಾಾ  ವಿಟ್ಪ್ತಗಳ 

ಭಕಿ್ರಪೂವಣಕ ಸೇವಿಸುವ ನರ ನಿತಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ ದುುಃಖವೈದುವನು||8|| 

 

ಕಮಲ್ ಸಂಭವ ಮುಖಾ  ಮನುಜ್ೋತಿಮರ ಪ್ಯಣಿಂತರದಿ ಮುಕಿರು 
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ಸಮ ಶ್ತಾಯುಷಾ  ಉಳಳ ವನು ಕಲಿ ಬ್ರ ಹಾ ನುಪಾದಿ 

ಕರ ಮದಿ ನಿೋಚರು ದೈತಾ ರು ನರಾಧಮರ ವಿಡದು 

ಕುಲ್ಕ್ರಾ ಾ  ಕಲಿ ಅನುಪ್ಮರು ಎನಿಸುವರು ಅಸುರರಳು ದೆಾ ೋಷಾದಿ ಗುಣದಿಿಂದ||9|| 

 

ವನಜ ಸಂಭವನ ಅಬ್ದ  ಶ್ತ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಹಾ ಕಲಿ ಶ್ಬ್ದ  ವ್ಯಚಾ ನು 

ದಿನದಿನಗಳಲಿ ಬೋಳಾ ರು ಅಿಂಧಂತಮದಿ ಕಲಿ ಮಾಗಣ 

ದನುಜರೆಲಿ್ರ ಪ್ರ ತಿೋಕ್ರಾ ಸುತ ಬ್ರ ಹಾ ನ ಶ್ತಾಬಾದ ಿಂತದಲಿ 

ಲಿಿಂಗವು ಅನಿಲ್ನ ಗದಾ ಪ್ರ ಹಾರದಿಿಂದಲಿ ಭಂಗವೈದುವದು||10|| 

 

ಮಾರುತನ ಗದೆಯಿಂದ ಲಿಿಂಗ ಶ್ರಿೋರ ಪೊೋದ ಅನಂತರ 

ತಮೋ ದಾಾ ರವೈದಿ ಸಾ ರೂಪ್ ದುುಃಖಗಳ ಅನುಭವಿಸುತಿಹರು 

ವೈರ ಹರಿ ಭಕಿರಲಿ ಹರಿಯಲಿ ತಾರತಮಾ ದಲಿ ಇರುತಿಹುದು ಸಂಸ್ಥರದಲಿಿ  

ತಮಸ್ಥಸ ನಲಿಿ  ಅತಾ ಧಿಕ ಕಲಿಯಲಿಿ ||11|| 

 

ಜ್ಞನ ನವೆಿಂಬುದೇ ಮರ್ಾ  ಅಸಮೋಚಿೋನ ದುುಃಖ ತರಂಗವೇ 

ಸಮೋಚಿೋನ ಬುದಿಧ  ನಿರಂತರದಿ ಕಲಿಗಿಹುದು 

ದೈತಾ ರಳು ಹಿೋನಳೆನಿಪ್ಳು ಶ್ತ ಗುಣದಿ ಕಲಿ ಮಾನಿನಿಗೆ ಶ್ತ ವಿಪ್ರ ಚಿತಿಿಗೆ 

ಊನ ಶ್ತ ಗುಣ ಕಾಲ್ನೇಮಯೇ ಕಂಸನೆನಿಸ್ಥದನು||12|| 

 

ಕಾಲ್ನೇಮಗೆ ಪಂಚ ಗುಣದಿಿಂ ಕ್ರೋಳು ಮಧು ಕೈಟ್ಭರು 

ಜನಾ ವ ತಾಳಿ ಇಳೆಯೊಳು ಹಂಸಡಭಿಕ ಆಹಾ ಯದಿ ಕರೆಸ್ಥದರು 

ಐಳ ನ್ಮಮಕ ವಿಪ್ರ ಚಿತಿ  ಸಮಾಳುಯನಿಪ್ 

ಹಿರಣಾ  ಕಶ್ಾ ಪು ಶೂಲ್ ಪಾಣಿೋ ಭಕಿ  ನರಕಗೆ ಶ್ತ ಗುಣ ಅಧಮನು||13|| 

 

ಗುಣಗಳ ತರ ಯ ನಿೋಚರೆನಿಸುವ ಕನಕ ಕಸ್ಥಪುಗೆ ಹಾಟ್ಕಾಿಂಬ್ಗೆ 

ಎಣೆಯನಿಪ್ ಮಣಿಮಂತಗಿಿಂತಲಿ ಕ್ರಿಂಚಿದೂನ ಬ್ಕ 

ದನುಜವರ ತಾರಕನು ವಿಿಂಶ್ತಿ ಗುಣದಿ ನಿೋಚನು 

ಲೋಕ ಕಂಟ್ಕನು ಎನಿಪ್ ಶಂಬ್ರ ತಾರಕಾಸುರಗೆ ಅಧಮ ಷಡುು ಣದಿ||14|| 

 

ಸರಿಯನಿಸುವರು ಸ್ಥಲ್ಾ ನಿಗೆ ಸಂಕರನಿಗೆ ಅಧಮನು ಶ್ತಗುಣದಿ ಶಂಬ್ರಗೆ 

ಷಡುು ಣ ನಿೋಚನೆನಿಪ್ ಹಿಡಿಂಬ್ಕಾ ಬಾಣಾಸುರನು ದಾಾ ಪ್ರ ಕ್ರೋಚಕನು 

ನ್ಮಲ್ಾ ರು ಸಮರು ದಾಾ ಪ್ರನೆ ಶ್ಕುನಿೋ ಕರೆಸ್ಥದನು ಕೌರವಗೆ 

ಸಹೊೋದರ ಮಾವನು ಅಹುದೆಿಂದು||15|| 

 

ನಮುಚಿಲ್ಾ ರ ಪಾಕನ್ಮಮಕ ಸಮರು ಬಾಣಾದಾ ರಿಗೆ ದಶ್ಗುಣ ನಮುಚಿ ನಿೋಚನು 

ನೂರು ಗುಣದಿಿಂ ಅಧಮ ವ್ಯತಾಪ್ತ 

ಕುಮತಿ ಧೇನುಕ ನೂರು ಗುಣದಿಿಂದ ಅಮರರಿಪು ವ್ಯತಾಪ್ತಗಧಮನು 

ವಮನ ಧೇನುಕಗಿಿಂದಲಿ ಅಧಣ ಗುಣ ಅಧಮನು ಕೇಶ್||16|| 

 

ಮತಿೆ  ಕೇಶ್ ನ್ಮಮಕ ತುರ ಣಾವತಣ ಸಮ ಲ್ವಣಾಸುರನು ಒಿಂಭತಿು  ನಿೋಚ 

ಅರಿಷು  ನ್ಮಮಕ ಪಂಚ ಗುಣದಿಿಂದ 

ದೈತಾ  ಸತಿಮ ಹಂಸ ಡಭಿಕ ಪ್ರ ಮತಿವೇನನು ಪೌಿಂಡರ ಕನು 

ಒಿಂಭತಿು  ಗುಣದಿಿಂದ ಅಧಮ ಮೂವರು ಲ್ವಣ ನ್ಮಮಕರಿಗೆ||17|| 

 

ಈಶ್ನೆ ನ್ಮನೆಿಂಬ್ ಖಳ ದುಶ್ವಾ ಶ್ನ ವೃಷಸೇನ ದೈತಾಾ ಗೆರ ೋಸರ ಜರಾಸಂಧ ಸಮ 

ಪಾಪ್ತಗಳಳು ಅತಾ ಧಿಕ 

ಕಂಸ ಕೂಪ್ ವಿಕಣಣ ಸರಿ ರುಗಿಾ ೋ ಶ್ತಾಧಮ 

ರುಗಿಾ ಗಿಿಂತ ಮಹಾಸುರನು ಶ್ತಧನಿಾ  ಕ್ರಮೋಣರರು ಶ್ತಾಧಮರು||18|| 
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ಮದಿರಪಾನಿೋ ದೈತಾ  ಗಣದೊಳಗೆ ಅಧಮರೆನಿಪ್ರು ಕಾಲಿಕೇಯರು 

ಅಧಿಕರಿಗೆ ಸಮರು ಅಹರು ದೇವ ಆವೇಶ್ಬ್ಲ್ದಿಿಂದ 

ವ್ಯದನ ಪಾಣಿೋ ಪಾದ ಶರ ೋತಿರ ೋಯ ಗುದ ಉಪ್ಸಾ  ಘ್ರರ ಣ ತಾ ಕಾ ನಕೆ 

ಅಧಿಪ್ ದೈತಾ ರು ನಿೋಚರೆನಿಪ್ರು ಕಾಲಿಕೇಯರಿಗೆ||19|| 

 

ಜ್ಞಞ ನ ಕಮಣ ಇಿಂದಿರ ಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಲಾಾ ದಿ ಅಖಿಳ ದೈತಾ ರು 

ಹಿೋನ ಕಮಣವ ಮಾಡ ಮಾಡಸುತಿಹರು ಸವಣರಳು 

ವ್ಯಣಿ ಭಾರತಿ ಕಮಲ್ಭವ ಪ್ವಮಾನರಿವರು ಅಚಿಚ ನನ  ಭಕಿರು 

ಪಾರ ಣಾಸುರ ಆವೇಶ್ ರಹಿತರು ಆಖನ್ಮಶ್ಾ  ಸಮ||20|| 

 

ಹುತವಹಾಕಾಾ ದಿ ಅಮರರೆಲಿ್ರು ಯುತರು ಕಲಾಾ ವೇಶ್ 

ವಿಧಿ ಮಾರುತಿ ಸರಸಾ ತಿ ಭಾರತಿಯ ಅವತಾರದೊಳಗಿಲಿ್  

ಕೃತ ಪುಟ್ ಅಿಂಜಲಿಯಿಂದ ತನನ ಯ ಪ್ತತನ ಸಮುಾ ಖದಲಿಿ  ನಿಿಂದು ಆನತಿಸ್ಥ 

ಬನೆನ ೈಸ್ಥದನು ಎನನ ಳು ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಿಂದು||21|| 

 

ದೆಾ ೋಷಿ ದೈತಾ ರ ತಾರತಮಾ ವು ದೂಷಣೆಯು ಭೂಷಣಗಳೆನನ ದೆ 

ದೊೋಷವೆಿಂಬುವ ದೆಾ ೋಷಿ ನಿಶ್ಚ ಯ 

ಇವರ ನೋಡಲೆಕ  ಕಿೆೋಶ್ಗಳನು ಐದುವನು ಬ್ಹು ವಿಧ 

ಸಂಶ್ಯವು ಪ್ಡ ಸಲಿ್  ವೇದವ್ಯಾ ಸ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲಿಿ  ಪೇಳಿದನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ||22|| 

 

ಜ್ಞಲಿ ನೆಗಿುಲು ಕುಾ ದರ  ಶ್ಲೆ ಬ್ರಿಗಾಲ್ ಪುರುಷನ ಭಾದಿಪ್ವು 

ಚಮಾ ಳಿಗೆಯ ಮೆಟಿು ದವಗೆ ಉಿಂಟ್ಟ ಕಂಟ್ಕಗಳ ಭಯ 

ಚೇಳು ಸಪ್ಣವ ಕಿಂದ ವ್ಯತೆಣಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿಪ್ರಿಗೆ ಇಲಿ್ವು ಅಘ 

ಯಮನ ಆಳುಗಳ ಭಯವಿಲಿ್  ದೈತಾ ರ ನಿಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ||23|| 

 

ಪುಣಾ  ಕಮಣವ ಪುಷಕ ರಾದಿ ಹಿರಣಾ  ಗಭಾಣಿಂತಗಣತ 

ಬ್ರ ಹಾ ಣಾ  ದೇವನಿಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತಲಿರು 

ಕಮಣಗಳ ದುುಃಖವ ಕಲಿ ಮುಖಾದಾ ರಿಗೆ ಉಣು ಲಿೋವನು 

ಸಕಲ್ ಲೋಕ ಶ್ರಣಾ  ಶ್ವಶ್ಾ ತ ಮಶ್ರ  ಜನರಿಗೆ ಮಶ್ರ  ಫಲ್ವಿೋವ||24|| 

 

ತಿರ ವಿಧ ಗುಣಗಳ ಮಾಣಿ ಶ್ರ ೋ ಭಾಗಣವಿ ರಮಣ ಗುಣ ಗುಣಿಗಳಳಗೆ 

ಅವರವರ ಯೊೋಗಾ ತೆ ಕಮಣಗಳನು ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಕಮಣ ಫಲ್ 

ಸಾ ವಶ್ರು ಆದ ಅಮರಾಸುರರ ಗಣಕೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ದೆ ಕಡುವ 

ದೇವ ಪ್ರ ವರವರ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ ವಿಶ್ಾ  ವ್ಯಾ ಪ್ಕನು||25|| 
 

 

 

 

 

 

 

 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 115 
 

 

31. ಶ್ರ ೀ ನೈವೇದಾ ಪ್ರ ಕರಣ ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಲೆಕ್ರಕ ಸದೆ ಲ್ಕುಮಯನು ಬೊಮಾ ನ ಪೊಕಕ ಳಿಿಂದಲಿ ಪ್ಡೆದ 

ಪೊಸ ಪೊಿಂಬ್ಕ್ರಕ ದೇರನು ಪ್ಡೆದ ಅವಯವಗಳಿಿಂದ ದಿವಿಜರನ್ಮ 

ಮಕಕ ಳಂದದಿ ಪೊರೆವ ಸವಣದ ರಕಕ ಸ್ಥಿಂತಕ 

ರಣದೊಳಗೆ ನಿದುಣುಃಖ ಸುಖಮಯ ಕಾಯದ  ಪಾರ್ಣನ ಸೂತನೆಿಂದೆನಿಸ್ಥ||1|| 

 

ದೊೋಷ ಗಂಧ ವಿದೂರ ನ್ಮನ್ಮ ವೇಷಧಾರಿ ವಿಚಿತರ  ಕಮಣ 

ಮನಿೋಷಿ ಮಾಯಾ ರಮಣ ಮಧಾಾ ಿಂತಃಕರಣ ರೂಢ 

ಶೇಷಸ್ಥಯ ಶ್ರಣಾ  ಕೌಸಿುಭ ಭೂಷಣ ಸುಕಂಧರ 

ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಬ್ಲ್ ಸೌಿಂದಯಣ ಸ್ಥರನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಿಂಬೆ||2|| 

 

ಸ್ಥಶ್ನ್ಮನ ಶ್ನೇ ಅಭಿೋಯಿಂಬ್ ಈ ಶ್ರರ ತಿ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ ನೆನಿಸುವ 

ಕೇಶ್ವನ ರೂಪ್ದಾ ಯವ ಚಿದೆದ ೋಹದ ಒಳಹೊರಗೆ 

ಬೇಸರದೆ ಸದಭ ಕಿ್ರಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಗೈಯುತಲಿ ಬುಧರು 

ಹುತಾಶ್ನನಯೊಳಿಪ್ಪ ನೆಿಂದು ಅನವರತ ತುತಿಸುವರು||3|| 

 

ಸಕಲ್ ಸದುು ಣ ಪೂಣಣ ಜನ್ಮಾ ದಿ ಅಖಿಳ ದೊೋಷ ವಿದೂರ 

ಪ್ರ ಕಟಾಪ್ರ ಕಟ್ ಸದಾಾ ಾ ಪಾರಿ ಗತ ಸಂಸ್ಥರಿ ಕಂಸ್ಥರಿ 

ನಕುಲ್ ನ್ಮನ್ಮ ರೂಪ್ ನಿಯಾಮಕ ನಿಯಮಾ  ನಿರಾಮಯ 

ರವಿ ಪ್ರ ಕರ ಸನಿನ ಭ ಪ್ರ ಭು ಸದಾ ಮಾಿಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಮಾತಾ ||4|| 

 

ಚೇತನ್ಮಚೇತನ ಜಗತಿಿನಳು ಆತನನು ತಾನ್ಮಗಿ 

ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋನ್ಮರ್ ಸವಣರಳಿಪ್ಪ  ತತಿದೂರ ಪ್ಗಳ ಧರಿಸ್ಥ 

ಜ್ಞತಿಕಾರನ ತೆರದಿ ಎಲಿ್ರ ಮಾತಿನಳಗಿದುದ  

ಅಖಿಳ ಕಮಣವ ತಾ ತಿಳಿಸ್ಥ ಕಳಳ ದಲೇ ಮಾಡಸ್ಥ ನೋಡ ನಗುತಿಪ್ಪ ||5|| 

 

ವಿೋತಭಯ ವಿಜ್ಞಞ ನ ದಾಯಕ ಭೂತ ಭವಾ  ಭವತಪ ರಭು 

ಖಳಾರಾತಿ ಖಗ ವರ ವಹನ ಕಮಲಾಕಾಿಂತ ನಿಶ್ಚ ಿಂತ 

ಮಾತರಿಶ್ಾ  ಪ್ತರ ಯ ಪುರಾತನ ಪೂತನ್ಮ ಪಾರ ಣಾಪ್ಹಾರಿ 

ವಿಧಾತೃ ಜನಕ ವಿಪ್ಶ್ಚ ತ ಜನಪ್ತರ ಯ ಕವಿಗೇಯಾ||6|| 

 

ದುಷು  ಜನ ಸಂಹಾರಿ ಸವೊೋಣತಕ ೃಷು  ಮಹಿಮ ಸಮೋರನುತ 

ಸಕಲ್ ಇಷು ದಾಯಕ ಸಾ ರತ ಸುಖಮಯ ಮಮ ಕುಲ್ಸ್ಥಾ ಮ 

ಹೃಷು  ಪುಷು  ಕನಿಷಾ  ಸೃಷಿು  ಆದಿ ಅಷು ಕತಣ ಕರಿೋಿಂದರ  ವರದ 

ಯಥೇಷು  ತನು ಉನನ ತ ಸುಕಮಾಣ ನಮಪೆನು ಅನವರತ||7|| 

 

ಪಾಕಶ್ವಸನ ಪೂಜಾ  ಚರಣ ಪ್ತನ್ಮಕ್ರ ಸನುನ ತ ಮಹಿಮ 

ಸ್ಥೋತಾ ಶೋಕ ನ್ಮಶ್ನ ಸುಲ್ಭ ಸುಮುಖ ಸುವಣಣವಣಣ ಸುಖಿ 

ಮಾಕಳತರ  ಮನಿೋಷಿ ಮಧುರಿಪು ಏಕಮೇವ್ಯದಿಾ ತಿೋಯ ರೂಪ್ 

ಪ್ರ ತಿೋಕ ದೇವಗಣಾಿಂತರಾತಾ ಕ ಪಾಲಿಸುವುದೆಮಾ ||8|| 

 

ಅಪ್ರ ಮೇಯ ಅನಂತರೂಪ್ ಸದಾ ಪ್ರ ಸನನ  ಮುಖಾಬ್ಜ  

ಮುಕಿ್ರ  ಸುಖಪ್ರ ದಾಯಕ ಸುಮನಸ ಆರಾಧಿತ ಪ್ದಾಿಂಭೋಜ 
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ಸಾ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಸಾ ತಂತರ  ಸವಣಗ ಕ್ರಾ ಪ್ರ  ಫಲ್ದಾಯಕ ಕ್ರಾ ತಿೋಶ್ 

ಯದು ಪ್ರ ವಿೋರ ವಿತಕಾ ಣ ವಿಶ್ಾ ಸು ತೈಜಸ ಪಾರ ಜಞ ||9|| 

ಗಾಳಿ ನಡೆವಂದದಲಿ ನಿೋಲ್ ಘನ್ಮಳಿ ವತಿಣಸುವಂತೆ 

ಬ್ರ ಹಾ  ತಿರ ಶೂಲ್ಧರ ಶ್ಕಾರ ಕಣ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೇವಗಣ 

ಕಾಲ್ಕಮಣ ಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಮಹಾ ಲ್ಕುಮ ಅನುಸರಿಸ್ಥ ನಡೆವರು 

ಮೂಲ್ ಕಾರಣ ಮುಕಿ್ರ  ದಾಯಕನು ಶ್ರ ೋಹರಿಯನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್||10|| 

 

ಮೋಡ ಕೈಬೋಸಣಿಕೆಯಿಂದಲಿ ಓಡಸುವೆನೆಿಂಬ್ನ ಪ್ರ ಯತನ ವು 

ಕೂಡುವುದೆ ಕಲಾಪ ಿಂತಕೆ ಆದರು ಲ್ಕುಮವಲಿ್ಭನು ಜ್ೋಡು ಕಮಣವ ಜಿೋವರಳು 

ತಾ ಮಾಡ ಮಾಡಸ್ಥ ಫಲ್ಗಳುಣಿಸುವ 

ಪೌರ ಢರಾದವರು ಇವನ ಭಜಿಸ್ಥ ಭವ್ಯಬಧ  ದಾಟ್ಟವರು||11|| 

 

ಕೆಾ ೋಶ್ ಮೋಹ ಅಜ್ಞಞ ನ ದೊೋಷ ವಿನ್ಮಶ್ಕ ವಿರಿಿಂಚಿ ಅಿಂಡದೊಳಗೆ 

ಆಕಾಶ್ದ ಉಪಾದಿಯಲಿ ತುಿಂಬಹ ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಘ್ರಸ್ಥಗೊಳಿಸದೆ ತನನ ವರ ಅನ್ಮಯಾಸ ಸಂರಕ್ರಾ ಸುವ 

ಮಹಾ ಕರುಣಾ ಸಮುದರ  ಪ್ರ ಸನನ  ವದನ್ಮಿಂಭೋಜ ಸುರರಾಜ ವಿರಾಜ||12|| 

 

ಕನನ ಡಯ ಕೈವಿಡದು ನೋಳಪ ನ ಕಣುು ಗಳು ಕಂಡಲಿಿಗೆರಗದೆ 

ತನನ  ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ವನೆ ಕಾಿಂಬುವ ದಪ್ಣಣವ ಬಟ್ಟು  

ಧನಾ ರು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಎಲಿ್  ಕಡೆಯಲಿ ನಿನನ  ರೂಪ್ವ ನೋಡ ಸುಖಿಸುತ 

ಸನುನ ತಿಸುತ ಆನಂದ ವ್ಯರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹರು||13|| 

 

ಅನನ  ಮಾನಿ ಶ್ಶ್ವಿಂಕನಳು ಕಾರುಣಾ  ಸ್ಥಗರ ಕೇಶ್ವನು 

ಪ್ರಮಾನನ ದೊಳು ಭಾರತಿಯು ನ್ಮರಾಯಣನು 

ಭಕ್ಷಾ ದೊಳು ಸ್ನನ ಗದಿರನು ಮಾಧವನು 

ಶ್ರರ ತಿ ಸನುನ ತ ಶ್ರ ೋಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಘೃತದೊಳು ಮಾನಾ  ಗೊೋವಿಿಂದ ಅಭಿಧನು ಇರುತಿಪ್ಪ  ಎಿಂದೆಿಂದು||14|| 

 

ಕ್ರಾ ೋರಮಾನಿ ಸರಸಾ ತಿೋ ಜಗತಾಸ ರ ವಿಷ್ಣು ವ ಚಿಿಂತಿಸುವುದು 

ಸರೋರುಹಾಸನ ಮಂಡಗೆಯೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ  ಮಧು ವೈರಿ 

ಮಾರುತನು ನವನಿೋತದೊಳು ಸಂಪೆರ ೋರಕ ತಿರ ವಿಕರ ಮನು 

ದಧಿಯೊಳು ವ್ಯರಿನಿಧಿ ಚಂದರ ಮರಳಗೆ ಇರುತಿಪ್ಪ  ವ್ಯಮನನು||15|| 

 

ಗರುಡ ಸೂಪ್ಕೆ ಮಾನಿ ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋಧರನ ಮೂರುತಿ 

ಪ್ತರ ಶ್ವಖಕೆ ವರನೆನಿಪ್ ಮತಾರ ಖಾ  ಸೂಯಣನು ಹೃಶ್ೋಕಪ್ನ ಮೂತಿಣ 

ಉರಗ ರಾಜನು ಫಲ್ ಸುಶ್ವಖಕೆ ವರನೆನಿಸುವನು 

ಪ್ದಾ ನ್ಮಭನ ಸಾ ರಿಸ್ಥ ಭುಿಂಜಿಸುತಿಹರು ಬ್ಲಿ್ವರು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ||16|| 

 

ಗೌರಿ ಸವಣ ಆಮಿ ಸಾ ಳು ಎನಿಪ್ಳು ಶೌರಿ ದಾಮೋದರನ ತಿಳಿವುದು 

ಗೌರಿಪ್ ಅನ್ಮಮಿ ಸಾ  ಸಂಕರುಷಣನ ಚಿಿಂತಿಪುದು 

ಸ್ಥರಶ್ಕಣರ ಗುಡದೊಳಗೆ ವೃತಾರ ರಿ ಇರುತಿಹ 

ವ್ಯಸುದೇವನ ಸೂರಿಗಳು ಧೇನಿಪ್ರು ಪ್ರಮಾದರದಿ ಸವಣತರ ||17|| 

 

ಸಾ ರಿಸು ವ್ಯಚಸಪ ತಿಯ ಸೂಪ್ಸಕ ರದೊಳಗೆ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ ನು ಇಪ್ಪ ನು 

ನಿರಯಪ್ತಿ ಯಮಧಮಣ ಕಾಟ್ಟ ದರ ವಾ ದೊಳಗೆ ಅನಿರುದಧ  

ಸರಷಪ್ ಶ್ರ ೋ ರಾಮಠ ಏಳದಿ ಸಾ ರಣ ಶ್ರ ೋ ಪುರುಷೋತಿಮನ 

ಕಪೂಣರದಿ ಚಿಿಂತಿಸ್ಥ ಪೂಜಿಸುತಲಿರು ಪ್ರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||18|| 

 

ನ್ಮಲಿಗಿಿಂದಲಿ ಸ್ಥಾ ೋಕರಿಪ್ ರಸಪಾಲು ಮದಲಾದ ಅದರಳಗೆ 

ಘೃತ ತೈಲ್ ಪ್ಕಾ  ಪ್ದಾರ್ಣದೊಳಗಿಹ ಚಂದರ ನಂದನನ 
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ಪಾಲಿಸುವ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ಚಿಿಂತಿಸು 

ಸೂಾ ಲ್ ಕೂಷಾಾ ಿಂಡ ತಿಲ್ ಮಾಷಜ ಈ ಲ್ಲಿತ ಭಕ್ಷಾ ದೊಳು ದಕ್ಷನು ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ನರಸ್ಥಿಂಹ||19|| 

 

ಮನವು ಮಾಷ ಸುಭಕ್ಷಾ ದೊಳು ಚಿಿಂತನೆಯ ಮಾಡು ಅಚುಾ ತನ 

ನಿಋಣತಿ ಮನೆಯನಿಪ್ ಲ್ವಣದೊಳು ಮರೆಯದೆ ಶ್ರ ೋ ಜನ್ಮಧಣನನ 

ನೆನೆವುತಿರು ಫಲ್ ರಸಗಳಳು ಪಾರ ಣನ ಉಪೇಿಂದರ ನ 

ವಿೋಳಾ ದೆಲೆಯೊಳು ದುಾ ನದಿ ಹರಿ ರೂಪ್ವನೇ ಕಿಂಡಾಡುತಲೆ ಸುಖಿಸುತಿರು||20|| 

 

ವೇದ ವಿನುತಗೆ ಬುಧನು ಸುಸ್ಥಾ ದ ಉದಕ ಅಧಿಪ್ನು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ನು 

ಶ್ರ ೋದ ಕೃಷು ನ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತಿರು ನಿರಂತರದಿ 

ಸ್ಥಧು ಕಮಣವ ಪುಷಕ ರನು ಸುನಿವೇದಿತ ಪ್ದಾರ್ಣಗಳ 

ಶ್ರದಿಧ ಯಗೈದ ಗೊೋಸುಗ ಹಂಸನ್ಮಮಕಗೆ ಅಪ್ತಣಸುತಲಿಪ್ಪ ||21|| 

 

ರತಿ ಸಕಲ್ ಸುಸ್ಥಾ ದು ರಸಗಳ ಪ್ತಿಯನಿಸುವಳು ಅಲಿಿ  ವಿಶ್ಾ ನು 

ಹುತವಹನ ಚೂಲಿಗಳಳಗೆ ಭಾಗಣವನ ಚಿಿಂತಿಪುದು 

ಕ್ರಾ ತಿಜ ಗೊೋಮಯಜ ಆದಿಯೊಳು ಸಂಸ್ಥಾ ತ ವಸಂತನ ಋಷಭ ದೇವನ 

ತುತಿಸುತಿರು ಸಂತತ ಸದಭ ಕಿ್ರ  ಪೂವಣಕದಿ||22|| 

 

ಪಾಕ ಕತೃಣಗಳಳು ಚತುದಣಶ್ ಲೋಕಮಾತೆ ಮಹಾಲ್ಕುಮ 

ಗತಶೋಕ ವಿಶ್ಾ ಿಂಭರನ ಚಿಿಂತಿಪುದು ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿ 

ಚೌಕ ಶ್ರದಧ  ಸುಮಂಡಲ್ದಿ ಭೂ ಸೂಕರಾಹಾ ಯ 

ಉಪ್ರಿ ಚೈಲ್ಪ್ ಏಕದಂತ ಸನತುಕಮಾರನ ಧಾಾ ನಿಪುದು ಬುಧರು||23|| 

 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಭೋಗಾ  ವಸಿುವ ಕಾಣಗೊಡದಂದದಲಿ 

ವಿಶ್ಾ ಕೆಸ ೋನ ಪ್ರಿಖಾ ರೂಪ್ನ್ಮಗಿಹನು ಅಲಿಿ  ಪುರುಷಾಖಾ  

ತಾನೇ ಪೂಜಕ ಪೂಜಾ ನೆನಿಸ್ಥ ನಿಜ್ಞನುಗರ ಸಂತೈಪ್ 

ಗುರು ಪ್ವಮಾನ ವಂದಿತ ಸವಣ ಕಾಲ್ಗಳಲಿಿ  ಸವಣತರ ||24|| 

 

ನೂತನ ಸಮೋಚಿೋನ ಸುರಸ್ೋಪೇತ ಹೃದಾ  ಪ್ದಾರ್ಣದೊಳು 

ವಿಧಿಮಾತೆ ತತಿದರ ಸಗಳಳು ರಸ ರೂಪ್ ತಾನ್ಮಗಿ 

ಪ್ತರ ೋತಿ ಪ್ಡಸುತ ನಿತಾ ದಿ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ವಿಠಲ್ನ ಕೂಡ 

ತಾ ನಿಭಿೋಣತಳಾಗಿಹಳು ಎಿಂದರಿದು ನಿೋ ಭಜಿಸ್ಥ ಸುಖಿಸುತಿರು||25|| 
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32. ಶ್ರ ೀ ಕಕಾಾ ತಾರತಮಾ  ಸಂಧಿ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಶ್ರ ೋರಮಣ ಸವೇಣಶ್ ಸವಣಗ ಸ್ಥರಭೋಕಿ  ಸಾ ತಂತರ  

ದೊೋಷ ವಿದೂರ ಜ್ಞಞ ನ್ಮನಂದ ಬ್ಲೈಶ್ಾ ಯಣ ಸುಖ ಪೂಣಣ 

ಮೂರುಗುಣ ವಜಿಣತ ಸಗುಣ ಸ್ಥಕಾರ ವಿಶ್ಾ  ಸ್ಥಾ ತಿ ಲ್ಯೊೋದಯ ಕಾರಣ 

ಕೃಪಾಸ್ಥಿಂದರ  ನರಹರೆ ಸಲ್ಹೊ ಸಜಜ ನರ||1|| 

 

ನಿತಾ  ಮುಕಿಳೆ ನಿವಿಣಕಾರಳೆ ನಿತಾ  ಸುಖ ಸಂಪೂಣೆಣ 

ನಿತಾಾ ನಿತಾ  ಜಗದಾಧಾರೆ ಮುಕಿಾಮುಕಿ  ಗಣ ವಿನುತೆ 

ಚಿತಿೆ ೈಸು ಬನನ ಪ್ವ ಶ್ರ ೋ ಪುರುಷೋತಿಮನ ವಕಾ ೋ ನಿವ್ಯಸ್ಥನಿ 

ಭೃತಾ  ವಗಣವ ಕಾಯ ತಿರ ಜಗನ್ಮಾ ತೆ ವಿಖಾಾ ತೆ||2|| 

 

ರೋಮ ಕೂಪ್ಗಳಲಿಿ  ಪೃಥ್ ಪೃರ್ಕು ಆ ಮಹಾ ಪುರುಷನ 

ಸಾ ಮೂತಿಣ ತಾಮರಸಜ್ಞಿಂಡಗಳ ತದು ತ ವಿಶ್ಾ  ರೂಪ್ಗಳ 

ಶ್ರ ೋ ಮಹಿಳೆ ರೂಪ್ಗಳ ಗುಣಗಳ ಸ್ಥೋಮೆಗಾಣದೆ ಯೊೋಚಿಸುತ 

ಮಮ ಸ್ಥಾ ಮ ಮಹಿಮೆಯದು ಎಿಂತೋ ಎಿಂದು ಅಡಗಡಗೆ ಬೆರಗಾದೆ||3|| 

 

ಒಿಂದು ಅಜ್ಞಿಂಡದೊಳು ಒಿಂದು ರೂಪ್ದೊಳು ಒಿಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಿಂದು ನಖದೊಳಗೆ 

ಒಿಂದು ಗುಣಗಳ ಪಾರುಗಾಣದೆ ಕೃತ ಪುಟಾಿಂಜಲಿಯಿಂ 

ಮಂದಜ್ಞಸನ ಪುಳಕ ಪುಳಕಾನಂದ ಬಾಷಪ  ತದಲು ನುಡಗಳಿಿಂದ 

ಇಿಂದಿರಾವಲಿ್ಭನ ಮಹಿಮೆ ಗಂಭಿೋರ ತೆರವೆಿಂದ||4|| 

 

ಏನು ಧನಾ ರೋ ಬ್ರ ಹಾ  ಗುರು ಪ್ವಮಾನ ರಾಯರು 

ಈ ಪ್ರಿಯಲಿ ರಮಾ ನಿವ್ಯಸನ ವಿಮಲ್ ಲಾವಣಾ  ಅತಿಶ್ಯಗಳನು 

ಸ್ಥನುರಾಗದಿ ನೋಡ ಸುಖಿಪ್ ಮಹಾನುಭಾವರ ಭಾಗಾ ವೆಿಂತೋ 

ಭವ್ಯನಿಧವನಿಗೆ ಅಸ್ಥಧಾ ವೆನಿಸಲು ನರರ ಪಾಡೇನು||5|| 

 

ಆ ಪ್ತತಾಮಹ ನೂರು ಕಲ್ಪ  ರಮಾಪ್ತಿಯ ಗುಣ ಜಪ್ತಸ್ಥ ಒಲಿಸ್ಥ 

ಮಹಾ ಪ್ರಾಕರ ಮ ಹನುಮ ಭಿೋಮ ಆನಂದ ಮುನಿಯನಿಸ್ಥ 

ಆ ಪ್ರಬ್ರ ಹಾ ನ ಸುನ್ಮಭಿೋ ಕೂಪ್ಸಂಭವ ನ್ಮಮದಲಿ ಮೆರೆವ 

ಆ ಪ್ಯೊೋಜ್ಞಸನ ಸಮೋರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಪೆ ಸತತ||6|| 

 

ವ್ಯಸುದೇವನ ಮೂತಿಣ ಹೃದಯ ಆಕಾಶ್ ಮಂಡಲ್ ಮಧಾ ದಲಿ 

ತಾರೇಶ್ನಂದದಿ ಕಾಣುತ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಲಿ ತುತಿಪ್ 

ಆ ಸರಸಾ ತಿ ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ನ್ಮ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ 

ಪ್ರಮೋಲಿಾಸದಲಿ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಭಕುತಿಯ ಸಲಿಸಲಿ ಎಮಗೆಿಂದು||7|| 

 

ಜಗದುದರನ ಸುರೋತಿಮನ ನಿಜಪೆಗಳಿಂತಾತು ಕರಾಬ್ಜ ದೊಳು ಪ್ದಯುಗ ಧರಿಸ್ಥ 

ನಖ ಪಂಕಿ್ರಯೊಳು ರಮಣಿೋಯ ತರವ್ಯದ ನಗಧರನ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ್ ಕಾಣುತ 

ಮಗೆ ಹರುಷದಿಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗುು ವ ಖಗ ಕುಲಾಧಿಪ್ 

ಕಡಲಿ ಮಂಗಳ ಸವಣ ಸುಜನರಿಗೆ||8|| 

 

ಯೊೋಗಿಗಳ ಹೃದಯಕೆ ನಿಲುಕ ನಿಗಮಾಗಮೈಕ ವಿನುತನ 

ಪ್ರಮಾನುರಾಗದಲಿ ದಿಾ ಸಹಸರ  ಜಿಹೆಾ ಗಳಿಿಂದ ವಣಿಣಸುವ 

ಭೂಗಗನ ಪಾತಾಳ ವ್ಯಾ ಪಿ್ನ ಯೊೋಗ ನಿದಾರ ಸಪ ದನು ಎನಿಪ್ 

ಗುರು ನ್ಮಗರಾಜನ ಪ್ದಕೆ ನಮಸುವೆ ಮನದೊಳು ಅನವರತ||9|| 
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ದಕ್ಷ ಯಜಞ  ವಿಭಂಜನನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ವೈರಾಗಾಾ ಧಿಪ್ತಿ 

ಸಂರಕ್ರಾ ಸೆಮಾ ನು ಸವಣಕಾಲ್ದಿ ಸನುಾ ದವನಿತಿು  

ಯಕ್ಷಪ್ತಿ ಸಖ ಯಜಪ್ರಿಗೆ ಸುರವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದಾನುಜ್ಞರಿ 

ಲೋಕಾಧಾ ಕ್ಷ ಶ್ರಕ ದೂವ್ಯಣಸ ಜೈಗಿೋಷವಾ  ಸಂತೈಸು||10|| 

 

ನಂದಿವ್ಯಹನ ನಳಿನಿಧರ ಮೌಳಿ ಇಿಂದು ಶೇಖರ ಶ್ವ ತಿರ ಯಂಬ್ಕ 

ಅಿಂಧಕಾಸುರ ಮರ್ನ ಗಜ ಶ್ವದೂಣಲ್ ಚಮಣಧರ 

ಮಂದಜ್ಞಸನ ತನಯ ತಿರ ಜಗದಾ ಿಂದಾ  ಶ್ರದಧ  ಸಫ ಟಿಕ ಸನಿನ ಭ 

ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸ್ಥ ಕಾಯೊೋ ಮಹದೇವ||11|| 

 

ಹತಿು  ಕಲ್ಪ ದಿ ಲ್ವ ಜಲ್ಧಿಯೊಳು ಉತಿಮ ಶಿೋಕನ ಒಲಿಸ್ಥ 

ಕೃತಕುರ ತಾ ನ್ಮಗಿ ಜಗತಪ ತಿಯ ನೇಮದಿ ಕುಶ್ವಸಿ ರಗಳ ಬತಿರಿಸ್ಥ ಮೋಹಿಸ್ಥ 

ದುರಾತಾ ರ ನಿತಾ  ನಿರಯ ನಿವ್ಯಸರೆನಿಸ್ಥದ 

ಕೃತಿಿ  ವ್ಯಸನೆ ನಮಪೆ ಪಾಲಿಸ್ ಪಾವಣತಿೋ ರಮಣ||12|| 

 

ಫಣಿ ಫಣಾoಚಿತ ಮಕುಟ್ ರಂಜಿತ ಕಾ ಣಿತ ಡಮರು ತಿರ ಶೂಲ್ 

ಶ್ಖಿ ದಿನ ಮಣಿ ನಿಶ್ವಕರ ನೇತರ  ಪ್ರಮ ಪ್ವಿತರ  ಸುಚರಿತರ  

ಪ್ರ ಣತ ಕಾಮದ ಪ್ರ ಮರ್ ಸುರಮುನಿ ಗಣ ಸುಪೂಜಿತ ಚರಣಯುಗ 

ರಾವಣ ಮದ ವಿಭಂಜನ ಶೇಷ ಪ್ದ ಅಹಣನು ಅಹುದೆಿಂದು||13|| 

 

ಕಂಬುಪಾಣಿಯ ಪ್ರಮ ಪೆರ ೋಮ ನಿತಂಬನಿಯರು ಎಿಂದೆನಿಪ್ 

ಲ್ಕ್ಷಣೆ ಜ್ಞಿಂಬ್ವತಿ ಕಾಳಿಿಂದಿ ನಿೋಲಾ ಭದರ  ಸಖ ವಿಿಂದಾರೆಿಂಬ್ 

ಷಣಾ ಹಿಷಿಯರ ದಿವಾ  ಪ್ದಾಿಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಪೆ 

ಮಮ ಹೃದಯಾಿಂಬ್ರದಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಬಡದೆ ತಮಾ ರಸನ ಒಡಗೂಡ||14|| 

 

ಆ ಪ್ರಂತಪ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಸದಾ ಅಪ್ರೋಕ್ರಾ ಗಳೆನಿಸ್ಥ 

ಭಗವದೂರ ಪ್ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸಾ ಪ್ತಿಗಳ ಆನನದಿ ತಿಳಿವ 

ಸೌಪ್ಣಿಣ ವ್ಯರುಣಿ ನಗಾತಾ ಜರ ಆಪ್ನಿತು ಬ್ಣಿು ಸುವೆ 

ಎನನ  ಮಹಾಪ್ರಾಧಗಳ ಎಣಿಸದೆ ಈಯಲಿ ಪ್ರಮ ಮಂಗಳವ||15|| 

 

ತಿರ ದಿವತರು ಮಣಿ ಧೇನುಗಳಿಗೆ ಆಸಪ ದನೆನಿಪ್ ತಿರ ದಶ್ವಲ್ಯಾಬಧ ಗೆ 

ಬ್ದರನಂದದಲಿ ಒಪುಪ ತಿಪ್ಪ  ಉಪೇಿಂದರ  ಚಂದರ ಮನ 

ಮೃಧು ಮಧುರ ಸುಸಿವನದಿಿಂದಲಿ ಮಧು ಸಮಯ ಪ್ತಕನಂತೆ ಪಾಡುವ 

ಮುದಿರ ವ್ಯಹನನಂಘ್ರರ  ಯುಗಾ ಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಸುವೆನು||16|| 

 

ಕೃತಿ ರಮಣ ಪ್ರ ದುಾ ಮನ  ದೇವನ ಅತುಳ ಬ್ಲ್ ಲಾವಣಾ  ಗುಣ ಸಂತತ ಉಪಾಸನ 

ಕೇತು ಮಾಲಾ ಖಂಡದೊಳು ರಚಿಪ್ 

ರತಿ ಮನೋಹರನಂಘ್ರರ  ಕಮಲ್ಕೆ ನತಿಸುವೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ 

ಮಮ ದುಮಣತಿ ಕಳೆದು ಸನಾ ತಿಯನು ಈಯಲಿ ನಿರುತ ಎಮಗೊಲಿದು||17|| 

 

ಚಾರುತರ ನವವಿಧ ಭಕುತಿ ಗಂಭಿೋರ ವ್ಯರಾಶ್ಯೊಳು 

ಪ್ರಮೋದಾರ ಮಹಿಮನ ಹೃದಯ ಫಣಿಪ್ತಿ ಪ್ತೋಠದಲಿ ಭಜಿಪ್ 

ಭೂರಿ ಕಮಾಣಕರನು ಎನಿಸುವ ಶ್ರಿೋರಮಾನಿ ಪಾರ ಣಪ್ತಿ ಪ್ದ ವ್ಯರಿರುಹಕೆ ಅನಮಪೆ 

ಮದುುರುರಾಯನು ಅಹುದೆಿಂದು||18|| 

 

ವಿತತ ಮಹಿಮನ ವಿಶ್ಾ ತೋ ಮುಖನ ಅತುಳ ಭುಜ ಬ್ಲ್ ಕಲ್ಪ ತರುವು 

ಆಶ್ರ ತರೆನಿಸ್ಥ ಸಕಲ್ ಇಷು  ಪ್ಡೆದು ಅನುದಿನದಿ ಮೋದಿಸುವ 

ರತಿ ಸಾ ಯಂಭುವ ದಕ್ಷ ವ್ಯಚಸಪ ತಿ ಬಡೌಜನ ಮಡದಿ ಶ್ಚಿ 
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ಮನಾ ರ್ ಕುಮಾರ ಅನಿರುದಧ ರು ಎಮಗಿೋಯಲಿ ಸುಮಂಗಲ್ವ||19|| 

 

ಭವ ವನದಿ ನವ ಪೊೋತ ಪುಣಾ  ಶ್ರ ವಣ ಕ್ರೋತಣನ ಪಾದವನರುಹ 

ಭವನ ನ್ಮವಿಕನ್ಮಗಿ ಭಕುತರ ತಾರಿಸುವ ಬಡದೆ 

ಪ್ರ ವಹ ಮಾರುತದೇವ ಪ್ರಮೋತಸ ವ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ 

ಮಹಾ ಪ್ರ ವಹದಂದದಿ ಕಡಲಿ ಭಗವದಭ ಕಿ  ಸಂತತಿಗೆ||20|| 

 

ಜನರನು ಉದಧ ರಿಸುವೆನೆನುತ ನಿಜ ಜನಕನ ಅನುಮತದಲಿ 

ಸಾ ಯಂಭುವ ಮನುವಿನಿಿಂದಲಿ ಪ್ಡೆದೆ ಸುಕುಮಾರಕರನು ಒಲುಮೆಯಲಿ 

ಜನನಿ ಶ್ತ ರೂಪಾ ನಿತಂಬನಿ ಮನವಚನಕಾಯದಲಿ ತಿಳಿದು 

ಅನುದಿನದಿ ನಮಸುವೆ ಕಡು ಎಮಗೆ ಸನಾ ಿಂಗಳವನಲಿದು||21|| 

 

ನರನ ನ್ಮರಾಯಣನ ಹರಿಕೃಷು ರ ಪ್ಡೆದೆ ಪುರುಷಾರ್ಣ ತೆರದಲಿ 

ತರಣಿ ಶ್ಶ್ ಶ್ತರೂಪ್ರಿಗೆ ಸಮನೆನಿಸ್ಥ 

ಪಾಪ್ತಗಳ ನಿರಯದೊಳು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಥ ಸಜಜ ನ ನೆರವಿಯನು ಪಾಲಿಸುವ 

ಔದುಿಂಬ್ರ ಸಲ್ಹು ಸಲ್ಹೆಮಾ  ಬಡದಲೆ ಪ್ರಮ ಕರುಣದಲಿ||22|| 

 

ಮಧು ವಿರೋಧಿ ಮನುಜ ಕ್ರಾ ೋರೋದಧಿ ಮರ್ನ ಸಮಯದಲಿ ಉದಯಸ್ಥ 

ನೆರೆ ಕುಧರಜ್ಞ ವಲಿ್ಭನ ಮಸಿಕ ಮಂದಿರದಿ ಮೆರೆವ ವಿಧು 

ತವ್ಯಿಂಘ್ರರ  ಸರೋಜ್ಞ ಯುಗಳಕೆ ಮಧುಪ್ನಂದದಲಿ ಎರಗಲು ಎನಾ ನದ ಅಧಿಪ್ 

ವಂದಿಪೆನು ಅನುದಿನ ಅಿಂತಸಿ್ಥಪ್ ಪ್ರಿಹರಿಸು||23|| 

 

ಶ್ರ ೋ ವನರುಹಾಿಂಬ್ಕನ ನೇತರ ಗಳೇ ಮನೆಯನಿಸ್ಥ 

ಸಜಜ ನರಿಗೆ ಕರಾವಲಂಬ್ನವಿೋವ ತೆರದಿ ಮಯೂಖ ವಿಸಿರಿಪ್ 

ಆ ವಿವಸ್ಥಾ ನ್ ನೆನಿಸ್ಥ ಕಿಂಬ್ ವಿಭಾವಸು 

ಅಹನಿಣಶ್ಗಳಲಿ ಕಡಲಿೋ ವಸುಿಂಧರೆಯೊಳು ವಿಪ್ಶ್ಚ ತರಡನೆ ಸುಜ್ಞಞ ನ||24|| 

 

ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ಪ್ಡೆದು ನಿೋ ಜಗದೇಕಪಾತರ ನಿಗಿತಿ  ಕಾರಣ 

ಶ್ರ ೋ ಕುಮಾರಿ ಸಮೇತ ನೆಲ್ಸ್ಥದ ನಿನನ  ಮಂದಿರದಿ 

ಆ ಕಮಲ್ಭವ ಮುಖರು ಬಡದೆ ಪ್ರಾಕೆನುತ ನಿಿಂದಿಹರೋ 

ಗುಣ ರತಾನ ಕರನೆ ಬ್ಣಿು ಸಲ್ಳವೆ ಕಡು ಎಮಗೆ ಸನಾ ನವ||25|| 

 

ಪ್ಣೆಯೊಳಪುಪ ವ ತಿಲ್ಕ ತುಳಸ್ಥೋ ಮಣಿಗಣಾನಿಾ ತ ಕಂಠ 

ಕರದಲಿ ಕಾ ಣಿತ ವಿೋಣಾ ಸುಸಾ ರದಿ ಬ್ಹು ತಾಳ ಗತಿಗಳಲಿ 

ಪ್ರ ಣವ ಪ್ರ ತಿಪಾದಾ ನ ಗುಣಂಗಳ ಕುಣಿದು ಪಾಡುತ 

ಪ್ರಮ ಸುಖ ಸಂದಣಿಯೊಳು ಆಡುವ ದೇವಷಿಣ ನ್ಮರದರಿಗೆ ಅಭಿನಮಪೆ||26|| 

 

ಆ ಸರಸಾ ತಿ ತಿೋರದಲಿ ಬನೆನ ೈಸಲು ಆ ಮುನಿಗಳ ನುಡಗೆ 

ಜಡಜ್ಞಸನ ಮಹೇಶ್ ಅಚುಾ ತರ ಲೋಕಂಗಳಿಗೆ ಪೊೋಗಿ 

ತಾ ಸಕಲ್ ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರಿಸ್ಥ ಕೇಶ್ವನೆ ಪ್ರದೈವವು ಎಿಂದು ಉಪ್ದೇಶ್ಸುವ 

ಭೃಗು ಮುನಿಪ್ ಕಡಲಿ ಎಮಗೆ ಅಖಿಳ ಪುರುಷಾರ್ಣ||27|| 

 

ಬಸರುಹಾಿಂಬ್ಕನ ಆಜೆಞ ಯಲಿ ಸುಮನಸ ಮುಖನು ತಾನೆನಿಸ್ಥ 

ನ್ಮನ್ಮ ರಸಗಳುಳಳ  ಹರಿಸುಸ ಗಳನು ಅವರವರಿಗೊಯುದ  ಈವ 

ವಸುಕುಲಾಧಿಪ್ ಯಜಞ ಪುರುಷನ ಅಸಮ ಬ್ಲ್ ರೂಪಂಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ 

ಜ್ಞಞ ನ ಯಶ್ಸುಸ  ವಿದಾ  ಸುಬುದಿಧ  ಕಡಲೆಮಗೆ||28|| 

 

ತಾತನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಂದ ನಿೋ ಪ್ರ ಖಾಾ ತಿಯುಳಳ  ಅರವತಿು  ಮಕಕ ಳ 

ಪ್ತರ ೋತಿಯಿಂದಲಿ ಪ್ಡೆದು ಅವರವರಿಗಿತಿು  ಮನಿನ ಸ್ಥದೆ 
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ವಿೋತಿ ಹೊೋತರ ನ ಸಮಳೆನಿಸುವ ಪ್ರ ಸೂತಿ ಜನನಿ 

ತಾ ದಂಘ್ರರ  ಕಮಲ್ಕೆ ನ್ಮ ತುತಿಸ್ಥ ತಲೆಬಾಗುವೆ ಎಮಾ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ ಸಲ್ಹುವುದು||29|| 

ಶ್ತ ಧೃತಿಯ ಸುತರಿೋವಣರ ಉಳಿದ ಅಪ್ರ ತಿಮ ಸುತಪೊೋ ನಿಧಿಗಳ 

ಪ್ರಾಜಿತನ ಸುಸಮಾಧಿಯೊಳು ಇರಿಸ್ಥ ಮೂಲೋಣಕದೊಳು ಮೆರೆವ 

ವರ ತಿವರ ಮರಿೋಚಿ ಅತಿರ  ಪುಲ್ಹಾ ಕರ ತು ವಸ್ಥಷಾ  ಪುಲ್ಸಿ ಾ  

ವೈವಸಾ ತನು ವಿಶ್ವಾ ಮತರ  ಅಿಂಗಿರರ ಅಿಂಘ್ರರ ಗೆರಗುವೆನು||30|| 

 

ದಾಾ ದಶ್ ಆದಿತಾ ರಳು ಮದಲಿಗನ್ಮದ ಮತರ  

ಪ್ರ ವಹ ಮಾನಿನಿಯಾದ ಪಾರ ವಹಿ ನಿಋಣತಿ ನಿಜಣರ ಗುರು ಮಹಿಳೆ ತಾರಾ 

ಈ ದಿವೌಕಸರು ಅನುದಿನ ಆಧಿವ್ಯಾ ಧಿ ಉಪ್ಟ್ಳವ ಅಳಿದು 

ವಿಬುಧರಿಗೆ ಆದರದಿ ಕಡಲಿ ಅಖಿಳ ಮಂಗಳವ ಆವ ಕಾಲ್ದಲಿ||31|| 

 

ಮಾನನಿಧಿಗಳು ಎನಿಸುವ ವಿಷಾ ಕೆಸ ೋನ ಧನಪ್ ಗಜ್ಞನನರಿಗೆ 

ಸಮಾನರು ಎಿಂಭತಿೆ ೈದು ಶೇಷ ಶ್ತಸಾ  ದೇವಗಣಕೆ ಆ ನಮಸುವೆನು 

ಬಡದೆ ಮಥಾಾ  ಜ್ಞಞ ನ ಕಳೆದು ಸುಬುದಿಧ ನಿತಿು  

ಸದಾನುರಾಗದಲಿ ಎಮಾ  ಪ್ರಿಪಾಲಿಸಲೆಿಂದೆನುತ||32|| 

 

ಭೂತ ಮರುತನು ಅವ್ಯಿಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ತಪ್ಸ್ಥಾ  ಮರಿೋಚಿ ಮುನಿ 

ಪುರುಹೂತ ನಂದನ ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತರು ಎಮಗೊಲಿದು 

ಕಾತರವ ಪುಟಿು ಸದೆ ವಿಷಯದಿ ವಿೋತಭಯನ ಪ್ದಾಬ್ಜ ದಲಿ 

ವಿಪ್ರಿೋತ ಬುದಿಧ ಯನು ಈಯದೆ ಸದಾ ಪಾಲಿಸಲೆಮಾ ||33|| 

 

ಓದಿಸುವ ಗುರುಗಳನು ಜರಿದು ಸಹ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪ್ದೇಶ್ಸ್ಥದ 

ಮಹದಾದಿ ಕಾರಣ ಸವಣಗುಣ ಸಂಪೂಣಣ ಹರಿಯಿಂದು ವ್ಯದಿಸುವ 

ತತಪ ತಿಯ ತೋರೆಿಂದು ಆ ದನುಜ ಬೆಸಗೊಳಲು 

ಸಿಿಂಭದಿ ಶ್ರ ೋದನ ಆಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ಥದ ಪ್ರ ಹಿಾದ ಸಲ್ಹೆಮಾ ||34|| 

 

ಬ್ಲಿ ಮದಲು ಸಪಿ್  ಇಿಂದರ ರು ಇವರಿಗೆ ಕಲಿತ ಕಮಣಜ ದಿವಿಜರು ಎಿಂಬ್ರು 

ಉಳಿದ ಏಕಾದಶ್ ಮನುಗಳು ಉಚಿರ್ಾ ಾ  ಚವನ ಮುಖ 

ಕುಲ್ಷಿಣಗಳು ಎಿಂಭತಿು  ಹೈಹಯ ಇಳಿಯ ಕಂಪ್ನಗೈದ ಪೃಥು 

ಮಂಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ರಾ ತ ನಹುಷ ನ್ಮಭಿ ಯಯಾತಿ ಶ್ಶ್ಬಿಂದು||35|| 

 

ಶ್ತಕ ಸಂಕೇತ ಉಳಳ  ಪ್ತರ ಯವರ ತ ಭರತ ಮಾಿಂಧಾತ ಪುಣಾಾ ಶ್ರ ತರು 

ಜಯವಿಜಯಾದಿಗಳು ಗಂಧವಣರೆಿಂಟ್ಟ ಜನ 

ಹುತವಹಜ ಪಾವಕ ಸನ್ಮತನ ಪ್ತತೃಗಳು ಎಳಾ ರು ಚಿತರ ಗುಪಿ್ರು 

ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ ಪಾಲಿಸಲಿ ತಮಾ ವನೆಿಂದು ಎಮಗೊಲಿದು||36|| 

 

ವ್ಯಸವ್ಯಲ್ಯ ಶ್ಲ್ಪ  ವಿಮಲ್ ಜಲಾಶ್ಯಗಳಳು ರಮಪ್ ಊವಣಶ್ 

ಭೇಶ್ ರವಿಗಳ ರಿಪುಗಳೆನಿಸುವ ರಾಹುಕೇತುಗಳು 

ಶ್ರ ೋಶ್ ಪ್ದ ಪಂಥಾನ ಧೂಮಾಚಿೋಣರ ದಿವಿಜರು 

ಕಮಣಜರಿಗೆ ಸದಾ ಸಮಾನ ದಿವೌಕಸರು ಕಡಲಿ ಎಮಗೆ ಮಂಗಳವ||37|| 

 

ದುಾ ನದಿ ಶ್ವಾ ಮಲ್ ಸಂಜಞ  ರೋಹಿಣಿ ಘನಪ್ ಪ್ಜಣನಾ  ಅನಿರುದಧ ನ ವನಿತೆ 

ಬ್ರ ಹಾಾ ಿಂಡಾಭಿಮಾನಿ ವಿರಾಟ್ ದೇವಿಯರ ನೆನೆವೆನು 

ಆ ನಲ್ವಿಿಂದೆ ದೇವ್ಯನನ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಾ ಹಾಖಾ ರು 

ಆಲೋಚನೆ ಕಡಲಿ ನಿವಿಣಘನ ದಿಿಂ ಭಗವದುು ಣoಗಳಲಿ||38|| 

 

ವಿಧಿಪ್ತತನ ಪಾದಾಿಂಬುಜಗಳಿಗೆ ಮಧುಪ್ನ್ಮಿಂತೆ ವಿರಾಜಿಪಾಮಲ್ 

ಉದಕಗಳಿಗೆ ಸದಾಭಿಮಾನಿಯು ಎಿಂದೆನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ ಬುಧಗೆ ನ್ಮ ವಂದಿಸುವೆ ಸಮಾ ೋದದಿ 
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ನಿರಂತರವು ಒಲಿದೆಮಗೆ 

ಅಭುಾ ದಯ ಪಾಲಿಸಲೆಿಂದು ಪ್ರಮೋತಸ ವದೊಳು ಅನುದಿನದಿ||39|| 

 

ಶ್ರ ೋ ವಿರಿಿಂಚಾದಾ ರ ಮನಕೆ ನಿಲುಕಾವ ಕಾಲ್ಕೆ 

ಜನನ ರಹಿತನ ತಾವೊಲಿಸ್ಥ ಮಗನೆಿಂದು ಮುದಿದ ಸ್ಥ ಲಿೋಲೆಗಳ ನೋಳಪ  

ದೇವಕ್ರಗೆ ವಂದಿಪೆ ಯಶೋದಾ ದೇವಿಗೆ ಆನಮಸುವೆನು 

ಪ್ರಮ ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಿಂದ ಸಲ್ಹುವುದು ಎಮಾ  ಸಂತತಿಯ||40|| 

 

ಪಾಮರರನ ಪ್ವಿತರ ಗೈಸುವ ಶ್ರ ೋ ಮುಕುಿಂದನ ವಿಮಲ್ ಮಂಗಳ 

ನ್ಮಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಷಾಖಾ  ದೇವಿಯರು 

ಭೂಮಯೊಳಗುಳಳ  ಅಖಿಳ ಸಜಜ ನರ ಆಮಯಾದಿಗಳ ಅಳಿದು ಸಲ್ಹಲಿ 

ಆ ಮರುತಾಾ ನ್ ಮನೆಯ ವೈದಾ ರ ರಮಣಿ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ||41|| 

 

ಪುರುಟ್ ಲೋಚನ ನಿನನ  ಕದೊದ ಯದ ರಲು ಪಾರ ಥಿಣಸೆ 

ದೇವತೆಗಳ ಉತಿರವ ಲಾಲಿಸ್ಥ ತಂದ ವರಾಹ ರೂಪ್ ತಾನ್ಮಗಿ 

ಧರಣಿ ಜನನಿ ನಿನನ  ಪಾದಕೆಕ ರಗಿ ಬನೆನ ೈಸುವನು 

ಪಾದಸಪ ಶ್ಣ ಮದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೊೋಷಗಳು ಎಣಿಸದಿರೆಿಂದು||42|| 

 

ವನಧಿವಸನೆ ವರಾದಿರ  ನಿಚಯ ಸಿನವಿರಾಜಿತೆ 

ಚೇತನ್ಮಚೇತನ ವಿಧಾರಕೆ ಗಂಧ ರಸ ರೂಪಾದಿ ಗುಣ ವಪುಷೆ 

ಮುನಿಕುಲೋತಿಮ ಕಶ್ಾ ಪ್ನ ನಿಜತನುಜೆ ನಿನಗೆ ಅನಮಪೆ 

ಎನನ ವಗುಣಗಳು ಎಣಿಸದೆ ಪಾಲಿಪುದು ಪ್ರಮಾತಾ ನಧಾಣಿಂಗಿ||43|| 

 

ಹರಿ ಗುರುಗಳ ಅಚಿಣಸದ ಪಾಪಾತಾ ರನ ಶ್ಕ್ರಾ ಸಲೋಸುಗ 

ಶ್ನೈಶ್ಚ ರನೆನಿಸ್ಥ ದುಷಫ ಲ್ಗಳಿೋವೆ ನಿರಂತರದಿ ಬಡದೆ 

ತರಣಿ ನಂದನ ನಿನನ  ಪಾದಾಿಂಬುರುಹಗಳಿಗೆ ಆ ನಮಪೆ 

ಬ್ಹು ದುಸಿರ ಭವ್ಯಣಣದಿ ಮಗನ ನ್ಮದೆನನ  ಉದಧ ರಿಸಬೇಕು||44|| 

 

ನಿರತಿಶ್ಯ ಸುಜ್ಞಞ ನ ಪೂವಣಕ ವಿರಚಿಸುವ ನಿಷಾಕ ಮ ಕಮಣಗಳರಿತು 

ತತಿತಾಕ ಲ್ದಲಿ ತಜಜ ನಾ  ಫಲ್ರಸವ ಹರಿಯ ನೇಮದಲಿ ಉಣಿಸ್ಥ 

ಬ್ಹುಜಿೋವರಿಗೆ ಕಮಣಪ್ನೆನಿಪ್ 

ಗುರುಪುಷಕ ರನು ಸತಿಕ ರಯಂಗಳಲಿ ನಿವಿಣಘನ ತೆಯ ಕಡಲಿ||45|| 

 

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸನ ಪ್ರಮ ಕಾರುಣಾಾ ನಿ ವ್ಯಸಸ್ಥಾ ನರು ಎನಿಪ್ ಕೃಶ್ವನುಜರು 

ಸಹಸರ  ಷೋಡಶ್ ಶ್ತರು ಶ್ರ ೋ ಕೃಷು  ಮಾನಿನಿಯರು ಎಪ್ಪ ತಿು  

ಯಕ್ಷರು ದಾನವರು ಮೂವತಿು  

ಚಾರಣ ಅಜ್ಞನಜ ಅಮರರು ಅಪ್ಸ ರರು ಗಂಧವಣರಿಗೆ ನಮಪೆ||46|| 

 

ಕ್ರನನ ರರು ಗುಹಾ ಕರು ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ನನ ಗರು ಪ್ತತೃಗಳು ಸ್ಥದಧ ರು 

ಸನುನ ತ ಅಜ್ಞನಜರು ಸಮರು ಇವರು ಅಮರ ಯೊೋನಿಜರು 

ಇನಿನ ವರ ಗಣವೆಿಂತು ಬ್ಣಿು ಸಲು ಎನನ ಳವೆ 

ಕರುಣದಲಿ ಪ್ರಮಾಪ್ನನ  ಜನರಿಗೆ ಕಡಲಿ ಸನುಾ ದ ಪ್ರಮ ಸೆನ ೋಹದಲಿ||47|| 

 

ಆ ಯಮುನೆಯೊಳು ಸ್ಥದರದಿ ಕಾತಾಾ ಯನಿೋ ವರ ತಧರಿಸ್ಥ 

ಕೆಲ್ರು ದಯಾಯುಧನೆ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಕೆಲ್ವರು ಜ್ಞರತನದಲಿಿ  

ವ್ಯಯುಪ್ತತನಲಿಸ್ಥದರು ಈವಣಗೆ ತೋಯ ಸರಸರ 

ಪಾದಕಮಲ್ಕೆ ನ್ಮ ಎರಗುವೆ ಮನೋರಥಂಗಳ ಸಲಿಸಲಿ ಅನುದಿನದಿ||48|| 

 

ನೂರುಮುನಿಗಳ ಉಳಿದು ಮೇಲ್ಣ ನೂರು ಕೋಟಿ ತಪೊೋಧರನ 
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ಪಾದಾರವಿಿಂದಕೆ ಮುಗಿವೆ ಕರಗಳನು ಉದಧ ರಿಸಲೆಿಂದು 

ಮೂರು ಸಪಿ್  ಶ್ತಾಹಾ ಯರ ತರೆದು ಈ ಋಷಿಗಳ ಅನಂತರಲಿಹ 

ಭೂರಿ ಪ್ತತೃಗಳು ಕಡಲಿ ಎಮಗೆ ಸಂತತ ಸುಮಂಗಳವ||49|| 

 

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನು ಎನಿಸುವ ರಮಾ ವಿನೋದಿಯ ಗುಣಗಣoಗಳ 

ಸ್ಥವಧಾನದಲಿ ಏಕ ಮಾನಸರಾಗಿ ಸುಸಾ ರದಿ 

ಆ ವಿಬುಧಪ್ತಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನ್ಮನ್ಮ ವಿಲಾಸದಿ ಪಾಡ ಸುಖಿಸುವ 

ದೇವ ಗಂಧವಣರು ಕಡಲಿ ಎಮಗೆ ಅಖಿಳ ಪುರುಷಾರ್ಣ||50|| 

 

ಭುವನ ಪಾವನ ಮಾಳಪ  ಲ್ಕ್ರಾ ಾ ೋ ಧವನ 

ಮಂಗಳ ದಿವಾ  ನ್ಮಮ ಸಿವನಗೈವ ಮನುಷಾ  ಗಂಧವಣರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ 

ಪ್ರ ವರ ಭೂಭುಜರ ಉಳಿದು ಮಧಾ ಮ ಕುವಲ್ಯಪ್ರು ಎಿಂದು ಎನಿಸ್ಥಕಿಂಬ್ರ 

ದಿವಸ ದಿವಸಂಗಳಲಿ ನೆನೆವನು ಕರಣ ಶ್ರದಿಧ ಯಲಿ||51|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಮುಕುಿಂದನ ಮೂತಿಣಸಲೆ ಸೌದಾಮನಿಯೊೋಳ್ ಹೃದಯ ವ್ಯರಿಜ 

ವೊಾ ೋಮ ಮಂಡಲ್ ಮಧಾ ದಲಿ ಕಾಣುತಲಿ ಮೋದಿಸುವ 

ಆ ಮನುಷಾ ೋತಿಮರ ಪ್ದಯುಗ ತಾಮರಸಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ 

ಸದಾ ಕಾಮತಾರ್ಣಗಳಿತಿು  ಸಲ್ಹಲಿ ಪ್ರ ಣತ ಜನತತಿಯ||52|| 

 

ಈ ಮಹಿೋ ಮಂಡಲ್ದೊಳಿಹ ಗುರು ಶ್ರ ೋಮದಾಚಾಯಣರ ಮತಾನುಗರು 

ಆ ಮಹಾವೈಷು ವರ ವಿಷ್ಣು  ಪ್ದಾಬ್ಜ  ಮಧುಕರರ ಸಿ್ೋಮಕೆ ಅನಮಸುವೆನು 

ಅವರವರ ನ್ಮಮಗಳನು ಏಿಂ ಪೇಳೆಾ  ಬ್ಹುವಿಧ 

ಯಾಮ ಯಾಮಂಗಳಲಿ ಬೊೋಧಿಸಲಿ ಎಮಗೆ ಸನಾ ತಿಯ||53|| 

 

ಮಾರನಯಾ ನ ಕರುಣ ಪಾರಾವ್ಯರ ಮುಖಾ  ಸುಪಾತರ ರು ಎನಿಪ್ 

ಸರೋರುಹಾಸನ ವ್ಯಣಿ ರುದರ  ಇಿಂದಾರ ದಿ ಸುರನಿಕರ 

ತಾರತಮಾಾ ತಾ ಕ ಸುಪ್ದಾ ಗಳ ಆರು ಪ್ಠಿಸುವರು ಆ ಜನರಿಗೆ 

ರಮಾರಮಣ ಪೂರೈಸಲಿ ಈಪ್ತಸ ತ ಸವಣಕಾಲ್ದಲಿ||54|| 

 

ಮೂರು ಕಾಲ್ಗಳಲಿಿ  ತುತಿಸೆ ಶ್ರಿೋರ ವ್ಯನು ಾ ನಃ ಶ್ರದಿಧ  ಮಾಳುಪ ದು 

ದೂರಗೈಸುವದು ಅಖಿಳ ಪಾಪ್ ಸಮೂಹ ಪ್ರ ತಿದಿನದಿ 

ಚೋರಭಯ ರಾಜಭಯ ನಕರ  ಚಮೂರ ಶ್ಸಿ ರ ಜಲಾಗಿನ  ಭೂತ 

ಮಹೊೋರಗ ಜಾ ರ ನರಕ ಭಯ ಸಂಭವಿಸದು ಎಿಂದೆಿಂದು||55|| 

 

ಜಯಜಯತು ತಿರ ಜಗದಿಾ ಲ್ಕ್ಷಣ ಜಯಜಯತು ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ 

ಜಯಜಯತು ಜ್ಞನಕ್ರೋ ರಮಣ ನಿಗಣತ ಜರಾಮರಣ 

ಜಯಜಯತು ಜ್ಞಹನ ವಿೋ ಜನಕ ಜಯಜಯತು ದೈತಾ  ಕುಲಾಿಂತಕ 

ಭವ್ಯಮಯ ಹರ ಜಗನ್ಮನ ಥ್ ವಿಠಲ್ ಪಾಹಿಮಾಿಂ ಸತತ||56|| 
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||ಶ್ರ ೀ ಫಲಶ್ರರ ತಿ ಸಂಧಿ|| 

 

ಶ್ರ ೋ ಜಗನ್ಮನ ರ್ ದಾಸ್ಥಯಣರ ಪ್ರಮ ಮುಖಾ   

ಶ್ಷಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋದವಿಠಲ್ರು (ಕಜಿಣಗಿ ದಾಸರಾಯರು) ರಚಿಸ್ಥದ 

 
 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಿಂದಾಪ್ನಿತು ಕೇಳುವೆ 

ಪ್ರಮ ಭಗವದಭ ಕಿರು ಇದನ್ಮದರದಿ ಕೇಳುವುದು|| 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಶ್ರ ೋಮದುು ರುವರ 

ಜಗನ್ಮನ ರ್ ದಾಸರ ಕರತಲಾಮಲ್ಕವನೆ 

ಪೇಳಿದ ಸಕಲ್ ಸಂಧಿಗಳ 

ಪ್ರಮ ಪಂಡತ ಮಾನಿಗಳು 

ಮತಸ ರಿಸಲೆದೆಗಿಚಾಚ ಗಿ ತೋರುವುದರಿಸಕರಿಗಿದು 

ತೋರಿ ಪೇಳುವದಲಿ್  ಧರೆಯೊಳಗೆ||1|| 

 

ಭಾಮನಿೋ ಷಟ್ಪ ದಿಯ ರೂಪ್ದಲಿೋ 

ಮಹಾದುಭ ತ ಕಾವಾ ದಾದಿಯೊಳಾ 

ಮನೋಹರ ತರತರಾತಾ ಕ ನ್ಮಿಂದಿ ಪ್ದಾ ಗಳ 

ಯಾಮಯಾಮಕೆ ಪ್ಠಿಸುವವರ 

ಸುಧಾಮಸ ಕೈಪ್ತಡಯಲೋಸುಗ 

ಪೆರ ೋಮದಿಿಂದಲಿ ಪೇಳದ  ಗುರು ಕಾರುಣಾ ಕೇನೆಿಂಬೆ||2|| 

 

ಸ್ಥರವೆಿಂದರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ 

ಸ್ಥರವೆಿಂಬುದೆಮಾ  ಗುರುವರ 

ಸ್ಥರಿದಲಿ್ದೆ ತಿಳಿಯದೆನುತ ಮಹೇಿಂದರ  ನಂದನನ 

ಸ್ಥರಥಿಯ ಬ್ಲ್ಗೊಿಂಡು ಸ್ಥರಾ 

ಸ್ಥರಗಳ ನಿರ್ಣಣಸ್ಥ ಪೇಳದ ನು 

ಸ್ಥರ ನಡೆವ ಮಹಾತಾ ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥರವೆಲಿಿಹುದೊೋ||3|| 

 

ದಾಸವಯಣರ ಮುಖದಿ ನಿಿಂದು 

ರಮೇಶ್ನನು ಕ್ರೋತಿಣಸುವ ಮನದಭಿಲಾಷೆಯಲಿ 

ವಣಾಣಭಿಮಾನಿಗಳಲಿದು ಪೇಳಿಸ್ಥದ 

ಈ ಸುಲ್ಕ್ಷಣ ಕಾವಾ ದೊಳಗಾ ತಿ 

ಪಾರ ಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಯತನ ವಿಲಿ್ದೆ 

ಲೇಸುಲೇಸನೆ ಶ್ವರ ವಾ  ಮಾಡುದೆ ಕುರುಹು ಕವಿಗಳಿಗೆ||4|| 

 

ಪಾರ ಕೃತೋಕಿ್ರಗಳೆಿಂದು ಬ್ರಿದೆ 

ಮಹಾಕೃತಘನ ರು ಜರಿವರಲಿ್ದೆ 

ಸ್ಥಾ ೋಕೃತವ ಮಾಡದಲೆ ಬಡುವರೇ ಸುಜನರಾದವರು 

ಶ್ರ ೋಕೃತಿೋಪ್ತಿ ಅಮಲ್ ಗುಣಗಳು 

ಈ ಕೃತಿಯೊಳುoಟಾದ ಬ್ಳಿಕ 

ಪಾರ ಕೃತವೆ ಸಂಸಕ ೃತದ ಸಡಗರವೇನು ಸುಜನರಿಗೆ||5|| 

 

ಶ್ರರ ತಿಗೆ ಶೋಭನಮಾಗದಡೆ 

ಜಡಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಿೋಯದಡೆ 

ಶ್ರರ ತಿಸುಾ ರತಿಗೆ ಸಮಾ ತವ್ಯಗದಿದದ ಡೆ ನಮಾ  ಗುರುರಾಯ 

ಮಥಿಸ್ಥ ಮಧಾಾ ಗಮ ಪ್ಯೊೋಬಧ ಯ 
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ಕ್ರಾ ತಿಗೆ ತೋರಿದ ಬ್ರ ಹಾ  ವಿದಾಾ  

ರತರಿಗಿೋಪ್ತಸ ತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರವೆನಿಸುವುದು||6|| 

 

ಭಕಿ್ರವ್ಯದದಿ ಪೇಳದ ನೆಿಂಬ್ 

ಪ್ರ ಸಕಿ್ರ  ಸಲಿ್ದು ಕಾವಾ ದೊಳು ಪುನರುಕಿ್ರ  

ಶ್ರಷಕ  ಸಮಾನ ಪ್ದ ವಾ ತಾಾ ಸ ಮದಲಾದ 

ಯುಕಿ್ರ  ಶ್ವಸಿ ರ ವಿರುದಧ  ಶ್ಬ್ದ  

ವಿಭಕಿ್ರ  ವಿಷಮಗಳಿರಲು 

ಜಿೋವನುಾ ಕಿ  ಭೋಗಾ ವಿದೆಿಂದು ಸ್ಥರಿಮದನಂದ ಮೆಚುಚ ವನೆ?||7|| 

 

ಆಶ್ರಕವಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪ ತರು 

ದಿಗೆದ ೋಶ್ವರಿಯಲು ರಂಗನಲುಮೆಯ 

ದಾಸಕೂಟ್ಸಾ ರಿಗೆರಗಿ ನ್ಮ ಬೇಡಕಿಂಬೆನು 

ಈ ಸುಲ್ಕ್ಷಣ ಹರಿಕಥಾಮೃತ 

ಮೋಸಲ್ರಿಯದೆ ಸ್ಥರದಿೋಘಣ 

ದೆಾ ೋಷಿಗಳಿಗೆರೆಯದಲೆ ಸಲಿಸುವದೆನನ  ಬನನ ಪ್ವ||8|| 

 

ಪಾರ ಸಗಳ ಪೊಿಂದಿಸದೆ ಶ್ಬ್ದ  

ಶಿೆೋಷಗಳ ಶೋಧಿಸದೆ ದಿೋಘಣ 

ಹಾರ ಸಗಳ ಸಲಿಿಸದೆ ಷಟ್ಪ ದಿಗತಿಗೆ ನಿಲಿಿಸದೆ 

ದೂಷಕರು ದಿನದಿನದಿ ಮಾಡುವ 

ದೂಷಣೆಯ ಭೂಷಣಗಳೆಿಂದುಪ್ 

ದೇಶ್ಗಮಾ ವು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಸ್ಥಧಾ ರಿಗೆ||9|| 

 

ಅಶ್ರರ ತಾಗಮ ಇದರ ಭಾವ 

ಪ್ರಿಶ್ರ ಮವು ಬ್ಲಿ್ವರಿಗಾನಂದಾಶ್ರರ ಗಳ 

ಮಳೆಗರೆಸ್ಥ ಮರೆಸುವ ಚಮತುಕ ರತಿಯ 

ಮಶ್ರ ರಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡ ದಿವಿಜರ 

ಜಸರ ದಲಿ ಕಾಯದ ಪ್ಪ ರಿದರಳು 

ಪಃಶ್ರರ ತಿಗಳೈತಪ್ಪ ವೇ ನಿಜ ಭಕಿ್ರ  ಉಳಳ ವರಿಗೆ||10|| 

 

ನಿಚಚ  ನಿಜಜನ ನೆಚಚ  ನೆಲೆಗೊಿಂಡಚಚ  

ಭಾಗಾ ವು ಪೆಚಚ  ಪೇಮೆಣಯು 

ಕೆಚಚ  ಕೇಳಾ ನು ಮೆಚಚ  ಮಲ್ಮರ ಮುಚಚ ಲೆಿಂದೆನುತ 

ಉಚಚ ವಿಗಳಿಗೆ ಪೊಚಚ  ಪೊಸೆದನ 

ಲುಚಚ ರಿಸದಿೋ ಸಚಚ ರಿತೆರ ಯನುಚಚ ರಿಸೆ 

ಸ್ಥರಿವತಸ  ಲಾಿಂಛನ ಮೆಚಚ ಲೇನರಿದು||11|| 

 

ಸ್ಥಧು ಸಭೆಯೊಳು ಮೆರೆಯ ತತಾ  

ಸುಬೊೋಧ ವೃಷಿು ಯಗರೆಯ ಕಾಮಕರ ೋಧ  

ಬೋಜವು ಹುರಿಯ ಖಳರದೆ ಬರಿಯ ಕರಕರಿಯ 

ವ್ಯದಿಗಳ ಪ್ಲುಾ ರಿಯ ಪ್ರಮ 

ವಿನೋದಿಗಳ ಮೈಮರೆಯಲೋಸುಗ 

ಹಾದಿತೋರಿದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಹುಚಾತುಯಣ ಹೊಸಪ್ರಿಯ||12|| 

 

ವ್ಯಾ ಸತಿೋರ್ಣರಲ್ವೆಯೊ ವಿಠಲೋಪಾಸಕ 

ಪ್ರ ಭುವಯಣ ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರ 

ದಯವೊೋ ತಿಳಿಯದು ಓದಿ ಕೇಳದಲೆ 

ಕೇಶ್ವನ ಗುಣಮಣಿಗಳನು 



HariKathaamrutaSaara 
 

https://madhwafestivals.wordpress.com/ Page 126 
 

ಪಾರ ಣೇಶ್ಗಪ್ತಣಸ್ಥ ವ್ಯದಿರಾಜರ 

ಕೋಶ್ಕಪುಪ ವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಪೇಳಿದರು||13|| 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ನವರಸಭರಿತ 

ಬ್ಹು ಗಂಭಿೋರ ರತಾನ ಕರ 

ರುಚಿರ ಶೃಿಂಗಾರ ಸ್ಥಲಂಕಾರ ವಿಸಿ್ಥರ 

ಸರಸ ನರ ಕಂಠಿೋರವ್ಯಖಾಾ ಯಣರ 

ಜನಿತ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ಥತಿಾ ೋಕರಿಗೆ 

ಪ್ರಮೋದಾರ ಮಾಡದ ಮರೆಯದುಪ್ಕಾರ||14|| 

 

ಅವನಿಯೊಳು ಜ್ಾ ೋತಿಷಾ ತಿೋ ತೈಲ್ವನು 

ಪಾಮರನುಿಂಡು ಜಿೋಣಿಣಸಲ್ವನೆ 

ಪಂಡತನೋಕರಿಪ್ವಿವೇಕ್ರಯಪ್ಪ ಿಂತೆ 

ಶ್ರ ವಣ ಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತ 

ಸವಿದು ನಿಗುಣಣಸ್ಥರ ಮಕ್ರಕ ಸಲ್ವ 

ನಿಪುಣನೈ ಯೊೋಗಾ ಗಲಿ್ದೆ ದಕಕ ಲ್ರಿಯದಿದು||15|| 

 

ಅಕಕ ರದೊಳಿೋ ಕಾವಾ ದೊಳಿಂದಕಕ ರವ 

ಬ್ರೆದೊೋದಿದವ ದೇವಕಣಳಿಿಂ 

ದುಸಿಜಾ ನೆನಿಸ್ಥ ಧಮಾಣರ್ಣಕಾಮಗಳ 

ಲೆಕ್ರಕ ಸದೆ ಲೋಕೈಕನ್ಮರ್ನ 

ಭಕಿ್ರ  ಭಾಗಾ ವ ಪ್ಡೆವ ಜಿೋವನುಾ ಕಿಗಲಿ್ದೆ 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಸ್ಗಸುವದೆ||16|| 

 

ವತಿಿಬ್ಹ ವಿಘನ ಗಳ ತಡೆದಪ್ 

ಮೃತುಾ ವಿಗೆ ಮರೆಮಾಡ ಕಾಲ್ನ 

ಭೃತಾ ರಿಗೆ ಭಿೋಕರವ ಪುಟಿು ಸ್ಥ ಸಕಲ್ ಸ್ಥದಿಧ ಗಳ 

ಎತಿಿಗೊಳಿಳ ಸ್ಥ ವನರುಹೇಕ್ಷಣ 

ನುರ ತಾ ಮಾಡುವವನ ಮನೆಯೊಳು 

ನಿತಾ ಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಪ್ಠಿಸುವರ||17|| 

 

ಆಯುರಾರೋಗೆಾ ೈಶ್ಾ ಯಣ ಮಾಹಾಯಶೋ 

ರ್ಧಯಣ ಬ್ಲ್ ಸಮ ಸಹಾಯ 

ಶೌಯೊೋಣದಾಯಣ ಗುಣಗಾಿಂಭಿೋಯಣ ಮದಲಾದ 

ಆಯುತಗಳುಿಂಟಾಗಲಿಂದಧಾಾ ಯ 

ಪ್ಠಿಸ್ಥದ ಮಾತರ ದಿಿಂ ಶ್ರ ವಣಿೋಯವಲಿ್ದೆ 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಸುಜನರಿಗೆ||18|| 

 

ಕುರುಡ ಕಂಗಳ ಪ್ಡೆವ ಬ್ಧಿರನಿಗೆರೆಡು 

ಕ್ರವಿ ಕೇಳಬ ಹವು ಬೆಳೆಯದ 

ಮುರುಡ ಮದನ್ಮಕೃತಿಯ ತಾಳಾ ನು ಕೇಳದ  ಮಾತರ ದಲಿ 

ಬ್ರಡು ಹೈನ್ಮಗುವದು ಪೇಳದ ರೆ 

ಕರಡು ಪ್ಲಿೆ ೈಸುವದು ಪ್ರ ತಿದಿನ 

ಹುರುಡಲಾದರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರವನು ಪ್ಠಿಸೆ||19|| 

 

ನಿಜಣರ ತರಂಗಿಣಿಯೊಳನುದಿನ 

ಮಜಜ ನ್ಮದಿ ಸಮಸಿ  ಕಮಣ 

ವಿವಜಿಣತಾಶ್ವಪಾಶ್ದಿಿಂದಲಿ ಮಾಡದಧಿಕ ಫಲ್ 

ಹೆಜೆಜ ಹೆಜೆಜ ಗೆ ದೊರೆಯದಿಪ್ಪ ವೆ 
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ಸಜಜ ನರು ಶ್ರತೂಗುವಂದದಿ 

 

ಘಜಿಣಸುತಲಿೋ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಪ್ಠಿಸುವರ||20|| 

 

ಸತಿಯರಿಗೆ ಪ್ತಿಭಕುತಿ ಪ್ತಿನ ೋವರ ತ 

ಪುರುಷರಿಗೆ ಹರುಷ ನೆಲೆಗೊಿಂಡತಿ 

ಮನೋಹರರಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜಗದೊಳಗೆ 

ಸತತ ಮಂಗಳವಿೋವ ಬ್ಹು 

ಸುಕೃತಿಗಳೆನಿಸುತ ಸುಲ್ಭದಿಿಂ ಸದು ತಿಯ 

ಪ್ಡೆವರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರವನು ಪ್ಠಿಸೆ||21|| 

 

ಎಿಂತು ಬ್ಣಿು ಸಲೆನನ ಳವೆ 

ಭಗವಂತನಮಲ್ ಗುಣಾನುವ್ಯದಗಳೆಿಂತು 

ಪ್ರಿಯಲಿ ಪೂಣಣಬೊೋಧರ ಮತವ ಪೊಿಂದಿದರ 

ಚಿಿಂತನಗೆ ಬ್ಪ್ಪ ಿಂತೆ ಬ್ಹು ದೃಷಾು ಿಂತ 

ಪೂವಣಕವ್ಯಗಿ ಪೇಳದ  ಮಹಂತರಿಗೆ 

ನರರೆಿಂದು ಬ್ಗೆವರೆ ನಿರಯ ಭಾಗಿಗಳು||22|| 

 

ಮಣಿಖಚಿತ ಹರಿವ್ಯಣದೊಳು ವ್ಯರಣ 

ಸುಭೋಜಾ  ಪ್ದಾರ್ಣ ಕೃಷಾು ಪ್ಣಣವೆನುತ 

ಪ್ಸ್ಥದವರಿಗೊೋಸುಗ ನಿೋಡುವಂದದಲಿ 

ಪ್ರ ಣತರಿಗೆ ಪೊಿಂಗನಡ ವರ 

ವ್ಯನು ಾ ಣಿಗಳಿಿಂ ವಿರಚಿಸ್ಥದ ಕೃತಿಯೊಳುಣಿಸ್ಥ 

ನೋಡುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ವನುದಾರ||23|| 

 

ದುಷು ರೆನನ ದೆ ದುವಿಣಷಯದಿಿಂ 

ಪುಷು ರೆನನ ದೆ ಪೂತಕಮಣ 

ಭರ ಷು ರೆನನ ದೆ ಶ್ರ ೋದವಿಠಲ್ ವೇಣುಗೊೋಪಾಲ್ 

ಕೃಷು  ಕೈಪ್ತಡವನು ಸುಸತಾ  

ವಿಶ್ಷು  ದಾಸತಾ ವನು ಪಾಲಿಸ್ಥ 

ನಿಷೆಾ ಯಿಂದಲಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸ್ಥರ ಪ್ಠಿಸುವರ||24|| 

 
 
 

 

 


