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ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯಜಯ ಜಯ ನಮಮ  ಜಾನಕೀ ರಮಣಗೇ ||pa|| 

ಇಂದಿರಾದೇವಿ ರಮಣಿ ಶರಣಯ ಮಂದರ ಗಿರಿಧರ ಶರಣಯ ಕಂದನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ 

ಕಂಬದಿಂದಲಿ ಬಂದಸಂಧು ಶಯನ ಸಲಹುವಾದೆನನ  ||1|| 

ಗುರು ವಿಜಯದಾಸರ ಚರಣಾಸರಸರುಹವ ಮನದೊಳಾಗಿರಿಸಹರಿ ಸರ್ೀೋತ್ತ ಮ  

ಮಂಗಳ ಚರಿತೆಯವಿರಚಿಸುವೆನು ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ||2|| 

ಮುತೆತ ೈದೆರೆಲ್ಲಾ  ಬೇಗಾದಿ ಬಂದುಅರ್ತೋಯಂದಲಿ ಶಂಗಾರವಾಗಿ 

ಚಿತ್ತ ಜನಯಯ ನ ಉರುಟಣೆ ಎನುತಾಲಿಮತ್ತ  ಗಮನೇರು ಬಂದರಾಗಾ ||3|| 

ಸರಸವ ರ್ತ ಭಾರರ್ತ ಮೊದಲ್ಲದಸರಸಜ ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲಾ ರು ನೆರೆದುಸರಸ  

ಉರುಟಣಿಯ ಮೊಡಬೇಕೆನುತಾಲಿಕರೆಸದರಾಗ ಮುತೆತ ೈದೆರಾಗ ||4|| 

ಹೇಮಮಯದ ಮಂಟಪದೊಳಗೆಪ್ರ ೀಮದಿಂದಲಿ ಹಾಸಕೆ ಹಾಕ 

ಸೀಮವದನನ ಗುಣವ ಕಂಡಾಡುತ್ಕಾಮಿನಿಯರು ಕರೆದಾರು ಹಸೆಗೇ ||5|| 

ಕೌಸಲ್ಲಯ ದೇವಿ ತ್ನಯಾನೆ ಕೇಳುಹರ್ೋದಾಯಕ ರಕ್ಷಕನೇಳುಹಂಸವಾಹನನಯಯ ನೆ 

ಹಸೆಗೆ ಏಳೇಳಂದುಹಂಸಗಮನೆಯರು ಕರೆದರು ಹಸೆಗೆ ||6|| 

ನಿಗಮವ ತಂದಾ ಮಚ್ಚ್ಯ ಯ ನೇಳುನಗವ ಬೆನಿನ ಲಿ ಪೊತ್ತ  ಕೂಮೋನೇಳುಜಗವನುದಧ ರಿಸದ 

ವರಹ ಮೂರುರ್ತ ಏಳುಮೃಗ ನರ ರೂಪ ಹರಿಗೇಳಂದಾರು ||7|| 

ಸುರನದಿಯ ಪಡೆದ ವಾಮನನೇಳುಪರಶುರಾಮ ಮೂರುರ್ತ ಏಳುಶರಧಿಯ ದಾಟಿ 

ಸೀತೆಯ ತಂದಶಿರಿ ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಹಸೆಗೇಳಂದರು ||8|| 

ವರ ತ್ವನಳಿದ ಬೌದಧ ನೇಳುಅರ್ತಬಲ ರಾಹುತ್ನೇಳುಪೃಥಿವಿಗೊಡೆಯ  

ರಾಮನೇಳಂದುಅರ್ತ ಚಮತಾಾ ರದಿ ಕರೆದರಾಗ ||9|| 

ಇಂತು ಬಗೆಯಾಲಿ ತುರ್ತಸ ಕರೆಯೇಕಂತುಜನಕನು ಹರುರ್ದಾಲೆದುು ಕಾಂತೆ  

ಕೈ ಪಿಡಿದು ನಡೆ ತ್ರಲ್ಲಗಲುನಿಂತಾರು ನಾರಿಯರೆಲಾ ರಾಗ ||10|| 
 

ಎರ್ತತ ಕಂಬುವದು ರಾಘವ ನಿಮಮ ಪರ್ತನ ಯ ನಡೆಸಲ್ಲಗದು ಕೇಳಿನಿೀ ಪೃಥಿವ ೀಶನಾದರೆ  

ನಮಗೇನೆನುತಾಲಿಸುತುತ  ಕಟಿಿ ದರು ವಾಮಾಕಿಯರು ||11|| 

ಮಂಗಳಾಂಗಿಯನು ಎರ್ತತ ಕಂಡು ರಾಮಹಂಗಾದೆ ದಾವ ರದಲಿಾ ಗೆ ಬರಲುಮಂಗಳದೇವಿಯ  

ಹೆಸರು ಹೇಳನುತಾಲಿಅಂಗನೆಯರು ಅಡಡ ಗಟಿಿ ದರಾಗಾ ||12|| 

ನಾಳ ಹೇಳುವೆನು ಇವಳ ಹೆಸರುತಾಳಲ್ಲರೆನು ಭಾರವು ಎನಲುಶಿರ ೀ ಲಕಿ ಮ ೀದೇವಿಯ  

ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಡೆವೆಂದುಬಾಲೆಯರೆಲ್ಲಾ ರು ಇಟಿ ರು ಕದವಾ ||13|| 
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ಸತ್ತ್ ಶಿರ ೀರಾಮನು ನಸುನಗುತಾಸೀತೆಯೆನುತಾ ಹೇಳಿದನು ರಾಮಾಸೀತೆ 

ಪುತ್ಥ ಳಿ ಗೊಂಬೆ ಹೆಸರು ಹೇಳನೆ ರಘು-ನಾಥಾನು ಎಂದಾಳು ಜಾನಕೀ||14|| 

ಅಂಗಜನಯಾಯ  ಸರ್ತಯು ಸೀತೆಯ ಸಹತ್ರಂಗು ಮಾಣಿಕದ ಹಾಸಕೆಯ ಮೇಲೆ 

ಶಂಗಾರದಿಂದಾಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿಿರಲ್ಲಗಸುರರೆಲ್ಲಾ  ಹಗಿಿ  ಕರೆದರು ಪೂ ಮಳಯಾ ||15|| 

ಸಾಸರ ನಾಮದ ಒಡೆಯ ಬಂದಾಶೇರ್ಶಯನಾ ಮೂರುರ್ತ ಬಂದಾಭಾಸುರಾಂಗನೆ  

ಸೀತೆ ಆಳಿದಾ ರವಿಕುಲ್ಲ-ಧಿೀಶ ಬಂದಾನು ಎಂದಾರು ಕೇಳ ||16|| 

ವಾನರಾಧಿೀಶನೊಡೆಯಾ ಬಂದಾದಾನವಾಂತ್ಕ ರಾಘವ ಬಂದಾ ಶಿರ ೀ- 

ಜಾನಕೀದೇವಿ ಪ್ರರ ಣದೊಲಾ ಭ ಜಗ-ತಾರ ಣ ಬಂದಾನು ಎಂದಾರು ಕೇಳ ||17|| 

ಸತ್ಯ  ಸಂಕಲಪ  ಶಿರ ೀ ಹರಿಯು ಬಂದಾಭೃತ್ಯ  ಪ್ರಲಕ ದೊರೆಯು ಬಂದಾಮಿತೆರ   

ಜಾನಕದೇವಿ ಪ್ರರ ಣದೊಲಾ ಭ ಸ-ರ್ೀೋತ್ತ ಮ ಬಂದನೆಂದಾರು ಕೇಳೇ ||18|| 

ಸುಗಿರ ೀವನ ಪರಿಪ್ರಲಕ ಬಂದಾ ಕ-ರಿಗಾರ ಹ ಸಂಹಾರಿಕ ಬಂದಾವಾಯ ಘರ   

ಚಮಾೋಂಬರ ಸಖ ಸುಂದರವಿಗರ ಹ ಬಂದಾ ಎಂದಾರು ಕೇಳೇ ||19|| 

ಇಂದರ ನನ  ಪರಿಪ್ರಲಕ ಬಂದಾಚಂದರ ನನ  ಪರ ಭೆಯಾ ಸೀಲಿಪ ಬಂದಾಇಂದುವದನೆ  

ಸೀತೆ ಪ್ರರ ಣದೊಲಾ ಭ ರಾಮ-ಚಂದರ  ಬಂದನೆಂದಾರು ಕೇಳೇ ||20|| 

ಚಂದನ ಗಂಧೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ರು ಕೂಡಿಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ಕಲಿಸಇಂದುವದನೆ 

ಸೀತೆಯ ಕೈ ಒಳಗಿಟಿ್ಟ  ಶಿರ ೀರಾಮ-ಚಂದರ ಗೆ ಹಚಿಯ ಸರೆಂದರಾಗ ||21|| 

ವಾರಿಜೀದಭ ವ ಮೊದಲ್ಲದವರುತಾರತ್ಮಯ ದಿಂದಾಲಿ ಕುಳಿತುವಾರಿಜಾಮುಖಿ  

ಸೀತೆ ನುಡಿಯೆಂದೆನುತಾಲಿಸಾರಿದರಾಗ ಸಂದಣಿಯರೆಲ್ಲಾ  ||22|| 

ನಿಲ್ಲಾ ದೆ ನಿಮಮ  ಬಾಯಗಳಾಲಿನುನ ಗಲಬಲೆ ಮಾಡಲ್ಲಗದು ಜನರುಚೆಲ್ಲವ   

ಸೀತೆಯಾ ಗಿರಿ ವಾಕು ಕೇಳಬೇಕೆಂದುಜಲಜ ಸಂಭವನು ನುಡಿದಾನು ನಗುತಾ ||23|| 

ಕಂಜವದನೆ ಜಾನಕೀದೇವಿಅಂಜಲ್ಲಗ ನಿಮಮ  ಪುರುಷಾರಿಗೆಕುಂಜರ 

ವರದಾ ದಾಕಿಣಯ  ಬಾಯ ಡೆಂದುಅಂಜಾದೆ ನುಡಿದಾರು ನಸುನಗುತಾ ||24|| 

ದೊೀರ್ ವರ್ಜೋತ್ನೇ ಹರಿ ನಿಮಮದೂರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಳನ ಬಾಯ ಡಿಮೊೀಸದಿಂದಲಿ  

ಬಲು ದೈತ್ಯ ರ ಕಂದ ಜಗ-ದಿೀಶ ನಿಮಮ  ಮುಖವಾ ತೀರೆಂದಾಳು ||25|| 

ದೇವಿ ಹಸತ ದೊಳು ಅರಿಶಿನವ ಪಿಡಿದುಭಾವಜನಯಯ ನ ನುಡಿದಾರಾಗದೇವರ  

ದೇರ್ೀತ್ತ ಮ ಶಿಖಾಮಣಿದೇವಾ ನಿಮಮ ಯ ಮುಖವಾ ತೀರೆಂದಾಳು ||26|| 
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ಭಸಾಮ ಸುರನ ಕಂದಾ ಬಹು ಶೂರನಾರಿಕಂಸನಳಿದಾ ಧಿೀರ ಅಸುರ ಹರಣಯ ಕನ 

ಅಸುವ ಹೀರಿದ ದೊಡಡ ಅಸುರಾಂತ್ಕ ಮುಖವಾ ತೀರೆಂದಾಳು ||27|| 

ವಾಲಿಯ ಸಟಿಿ ನಿಂದಾಲಿ ಕಂದುಕಾಲ ಯಮನಾನಸುವ ಯುಕತ ಯಂದಾಭಳಿರೆ  

ಮಧುಕೈಟಭರ ಕಂದಾಕಾಲ್ಲಂತ್ಕ ಮುಖವ ತೀರೆಂದಾಳು ||28|| 

ಶಿರ ೀನಾಥ ದಾವ ರಕಾಪುರ ಮಾಡಿಆ ನಂದಿ ಗೊೀಮಂತಾ ಗಿರಿಗೊಲಿದೆವಾನರಾಧಿೀಶನಾ 

ಬಲು ಕಂಡಾಡುತ್ತ ದಾನವಾಂತ್ಕಾ ಮುಖವಾ ತೀರೆಂದಾಳು ||29|| 

ಅರಿಶಿನವಾನು ಹಚಿಯ ದಳು ಸೀತೆಅರಸನ ಫಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವಾ ಹಚಿಯ ಸರಸದಿ  

ವದನಕೆಾ  ಗಂಧವಾ ಹಚಯ ಲುಸುರರೆಲ್ಲಾ  ನಕಾಾ ರು ಕೈ ಹೊಡೆದು ||30|| 

ಸರಸವ ರ್ತ ಪರ್ತ ಮೊದಲ್ಲಗಿ ಚಪ್ರಪ ಳನಿಟಿ್ಟ ಹರಸದರಾಗ ಜಾನಕದೇವಿಶಿರಿಯು 

ಗೆದು ಳು ಅಯೀಧಯ ದಅರಸು ಸೀತ್ನೆಂದು ನಗುತೆ ||31|| 

ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಗಂಧವಾ ಹಚಿಯ ಸಮಾಯ ಲೆ ಪರಿಮಳಾ ಪೂಸದಳುಶಿರ ೀ ಹರಿಯ  

ಚರಣಾವ ಪ್ರಲಿಸಬೇಕೆನುತ್ಲಿಸರಸಾದಿಂದಾಲಿ ನುಡಿದಾಳು ಜಾನಕೀ ||32|| 

ಪ್ರಷಾಣ ಪ್ಣಾಣ  ಮಾಡಿದಾ ಚರಣಶೇರ್ನಾ ಮಾಯ ಲೆ ಮಲಗಿದ ಚರಣಭಾಸುರಾಂಗಿ 

ನಿನನ  ಲಿೀಲೆಯಾ ತೀರಿದಾಶೇರ್ಶಯನ ಚರಣಾ ಪ್ರಲಿಸೆಂದಾಳು ||33|| 

ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಪಡೆದಾ ಚರಣಾಶಕಟನ ಮುರಿದೊಟಿಿ ದ ಚರಣಾಭಕುತ್ ಜನರ 

ಸೇವೆ ಕಂಬ ಚರಣರಕಾ ಸ ದಲಾ ಣ ಚರಣಾವ ಪ್ರಲಿಸೆಂದಾಳು ||34|| 

ಅಂಕುಶದೊಜರ  ರೇಖೆಯ ಚರಣಾಕುಂಕುಮಾಂಕತ್ ರಾಶಿಯ ಚರಣಾಬಿಂಕದಿಂದ 

ಕುರುಪರ್ತಯ ಕೆಡಹದ ಬಿರು-ದಾಂಕ ನಿನನ ಯ ಚರಣಾ ಪ್ರಲಿಸೆಂದಾಳು ||35|| 

ನಸುನಗುತ್ ಹರಿ ಚರಣ ವಿೀಕಿ ಸಶಶಿಮುಖಿ ಸೀತೆ ಆನಂದದಿಂದಾ 

ಮಿಸಣಿಯಂತಪುಪ ವ ಅರಿಶಿನೆಣೆಣ ಯಾಎಸೆವ ಪ್ರದಕೆಾ  ಹಚಿಯ ದಳಾಗ ||36|| 

ಕರಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಗಂಧವು ಹಚಿಯ ಪರಿಪರಿ ಪೂಮಾಲೆ ಕರಳಿಗೆ ಹಾಕನಿೀಲವಣೋನ  

ಪ್ರದ ಪದಮ ಕೆಾ  ಎರಗಿಪ್ರಲಿಸಬೇಕೆಂದಾಳು ಅಂಗನೆ ||37|| 

ಕರಗಳ ಪಿಡಿದೆರ್ತತ ದನು ರಾಮಾಹರಸದ ಮುತೆತ ೈದಾಗೆಂದುಪರಮ ಪರ್ತವರ ತೆಯೆನಿಸು  

ಎನುತಾಲಿಹರಿ ಹರಸೀದಾನು ಹರುರ್ದಲ್ಲಾ ಗ ||38|| 

ಅಂಡಜವಾಹ ಭಗವಂತ್ನುಹೆಂಡರ್ತಯ ಮುಖವ ನೊೀಡೆನುತ್ಲಿಗಂಡು  

ಮಕಾ ಳ ಘನವಾಗಿ ಪಡೆಯೆಂದುಪುಂಡರಿೀಕಾಕ್ಷ ಹರಸದನಾಗ ||39|| 
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ಮಂದಗಮನಿಯ ಕುಳಿಿರಿಸಇಂದಿರೇಶ ಮುಂಗುರಳಾ ರ್ತದಿು ಎಂದೆಂದಿಗೆ  

ಅಗಲದಿರೆಂದು ರಾಮ-ಚಂದಾರ ನು ಹರಸದನಾಗ ||40|| 

ಭೂಲೀಕದೊಡೆಯ ರಾಘವರಾಯನಶಿರ ೀಲತಾಂಗಿಯ ಕುಳಿಿರಿಸದನುಬಾಲಕಯರೆಲ್ಲಾ ರು 

ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಾದಿರೆಂದುಫಾಲ್ಲಲೀಚ್ಚ್ನು ನುಡಿದನು ನಗುತ್ ||41|| 
 

ಕಂತುಜನಕ ರಾಘವಾ ನಿಮಾಮಪಂಥ ಸಲ್ಲಾ ದು ಜಾನಕಯಡನೆಯಂತ್ರ ವಾಹಕ  

ಶಿರ ೀರಾಮ ಏಳೇಳಂದುಕಾಂತೆಯರೆಲಾ ರು ನುಡಿದಾರು ನಗುತಾ ||42|| 

ಭಾಗಿೀರಥಿ ಪ್ರವೋರ್ತದೇವಿಬೇಗದಿ ಅರಿಷಿನ ಕೈಲಿ ಕಲಿಸಸಾಗರ ಶಯಯ ನ 

ಕೈಯಳಗಿಟಿ್ಟಬಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖಕೆ ಹಚೆಯ ಂದಾರು ||43|| 

ನಿಂದಲಿಾ  ನಿಲ್ಲಾ ದೆ ಚಂಚಳ ಲಕಿ ಮ ೀಬಂಧು ಬಳಗವನಗಲಿಸುವ ತ್ರಳತಂದೆ  

ಮಕಾ ಳೊಳಗೆ ಕದನವ ನಿಡುವಂಥಮಂದಹಾಸೆ ಮುಖವ ತೀರೆಂದಾನು ರಾಮಾ ||44|| 

ಅಣಣ ನ ವಂಚಿಸ ಬೇಡಿದವಳೇಮನೆನ  ಮನೆನ ಯರಾ ಕಳಿಸದವಳೇಚೆನಾನ ಗಿ  

ಮನೆಯೀಳಿದುು  ಪೊೀಗುತ್ಚೆನಾನ ಯತೆ ಮುಖವ ತೀರೆಂದಾನು ||45|| 

ಭಾಷೆಯನು ಕಟಿ್ಟ  ತ್ಪಿಪ ಸುವಳಕಾಸುವಿೀಸಾಕೆ ವರ್ತತ  ಬಿೀಳುವಳಹೇಸಕಲಾ ದೆ  

ಕುಲಹೀನನ ಮನೆಯಳುವಾಸವಾಗಿರುವಾ ಮುಖವ ತೀರೆಂದಾನು ||46|| 

ರಾಮಚಂದಾರ ನು ಅರಿಶಿನ ಗಂಧವಭೂಮಿಜಳಿಗೆ ಹಚಿಯ ದನಾಗಾಸಾಮಜಗಮನೆಯ 

ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚಿಯ ಪ್ರ ೀಮದಿ ಪರಿಮಳ ಪೂಸದಾನು ||47|| 

ಕುಸುಮ ದಂಡೆಯ ಮಾಡಿದರುಬಾಸಂಗವನು ಕಟಿಿ ದಾರುಭೂಸುರರೆಲಾ ರು  

ಮಂತಾರ ಕ್ಷತೆ ತ್ಳಿದು ನಿ-ದೊೀೋರ್ನಾಗೆಂದು ಹರಸದರು ||48|| 

ಇಂದುಮುಖಿಯರೆಲ್ಲಾ ರು ಕೂಡಿನಂದದಿ ಜಾನಕಗೆ ವಿೀಳಯ ವನಿತುತ ಅಂದಮಾಣಿಕದ 

ಅಕ್ಷತೆಗಳ ತ್ಳಿದುಮಂದರೀದಧ ರನ ಹರಿಸದರು ||49|| 

ದೇವಿಯನೆನ ರ್ತತ ಕಂಡು ರಾಮದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಹೊೀದು ಕಂಡುಭಾವುಕರೆಲ್ಲಾ   

ಹೆಸರು ಪೇಳಂದೆನುತ್ದೇವಿ ರಘುನಾಥನೆಂದು ಪೇಳಿದಳಾಗ ||50|| 

ಇಂದುಮುಖಿಯರೆಲ್ಲಾ ರು ಕೂಡಿಇಂದಿರೇಶಾನೆ ಹೆಸರು ಪೇಳನಲುಎಂದಾ  

ಮೇಲೆ ಜಾನಕಯೆಂತೆಂದುಮಂದರಧರನು ನುಡಿದನಾಗ ||51|| 

ಸರ್ತಪರ್ತಯರಿಬಬ ರು ಕೂಡಿಅರ್ತಶಯದಲಿ ನಮಸಾ ರಿಸದಾರುಕಿರ್ತಯ ಸುರರಿಗೆ  

ಲಿೀಲೆಯ ತೀರಿದ ದೇವಾಪರ್ತತ್ ಪ್ರವನನ  ಎನನ  ಸಲಹು ಎಂದಾನು ||52|| 
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ಈ ಕಥೆಯನು ಆದರದಿಂದಾ ಬರೆದು ಹೇ-ಳಿ ಕೇಳುವ ಜನರಾಶಿರ ೀಕಾಂತ್ನೊಲಿದು  

ಕರುಣಿಸುವ ತಾ ಸದಧ ನೇಮದಿಂದಾ ಪ್ರಡಿರಿ ಜನರು ||53|| 

ಕುರುಡಾನು ಈ ಕಥೆಯಾನು ಕೇಳಿದರೆಕರುಣದಿಂದಾಲಿ ಕಂಗಳ ಬರಿಸುವಶರಣವತ್ಸ ಲ  

ತ್ನನ  ಶರಣರಳಿಟಿ್ಟ ಪರಿಪ್ರಲಿಸುವನು ಶತ್ಸದಧ  ||54|| 

ದಾರಿದರ ನಾದವನು ಕೇಳಿದರೆಮೇರೆಯಲಾ ದಾ ಸರಿ ಒದಗುವದುದಾರ ಇಲಾ ದ  

ಬರ ಹಮ ಚ್ಚ್ರಿ ತಾ ಕೇಳಲುನಾರಿಯ ಸಹತೆ ವಾಸಸುವನು ||55|| 

ಉದೊಯ ೀಗ ಇಲಾ ದವನು ಕೇಳಿದರೆಸದಯ  ಐಶವ ಯೋ ಒದಗುವದು ಸದಧ ಮುದುು   

ಸುತ್ರಿಲಾ ದ ಸತ ರೀಯು ಕೇಳಲುಬುದಿಧ ವಂತ್ ಸುತ್ರಾಗುವರು ಸದಧ  ||56|| 

ವಿಭವ ಸಂವತ್ಸ ರ ಫಾಲಿುಣ ಶುದಧ ದಿದಿವ ಜನಾಭಾ ದಿನದಾ ಗುರುವಾರಾಶುಭವಾರಾ 

ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಜನರಿಗೆಅಭಯ ಕಡುವ ಆನಂದ ಮೂರ್ತೋ ||57|| 

ತಾವರೆ ಕಮಲ ಧರಿಸಪಪ ಪ್ರವನ ಮೂರುರ್ತ ಹೃದಯಾದಲಿಾ ದೇವಿ ಸಹತ್ವಾಗಿ  

ಕಾವನು ಕರುಣಾದಿನಿೀವೆಲ್ಲಾ ರು ರ್ತಳಿರಿ ಜನರು ||58|| 

ಜಯಜಯ ಲೀಕಪ್ರಲಕ ದೇವಾ ಜಯ ಜಯ ಮೊೀಹನನ  ವಿಠ್ಠ ಲರಾಯಾಜಯ ಜಯ ಪರ ದ 

ಜಾಹನ ವಿ ಜನಕನುಜಯ ಜಯವೆಂದು ಮಂಗಳವ ಪ್ರಡೇ ||59|| 
 


