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ಕರಿಮುಖದ ಗಣಪತಿಯ ಚರಣಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ |  

ಶಾರದೆಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವೆ ನಾನು |  

ಒಲಿದೆನಗೆ ವರವ ಕಡು ಎನುತ || ೧ || 
 

ಅಜಭವ ನಾರದ ಸುಜನರೊಂದಿತ ದೇವ |  

ಮುದದಿ ಮುದ್ದು  ಮಹಾಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನಾರಾಯಣೊಂ |  

ಭುಜಪಾದಕೆರಗಿ ನಮೀ ಎೊಂದೆ || ೨ || 
 

ಇರುತಿದು  ಬಡವ ಬಾಾ ಹ್ಮ ಣನೊಂದ್ದ ಪಟ್ಟ ಣದಿ |  

ಮಡದಿ ಮಕಕ ಳು ನಾಲ್ಕಕ  ಮಂದಿ ಸುತರು 

ಸಖಿಯರಡಗೊಂಡು ಸುಖದಿೊಂದ || ೩ || 
 

ಒಬ್ಬೊ ಬೊ  ಸುತಗೆ ಇಬ್ಬೊ ಬೊ ರು ಗಂಡು ಮಕಕ ಳು |  

ವಿದ್ದು ಕತ ದಿೊಂದ ಚಂಡಿಕುಪನಯನ | 

ಶುದ್ಧಾ ತಮ ರಾಗಿರುತಿಹ್ರು || ೪ || 
 

ಪಾಾ ತಃಕಾಲದಲೆದ್ದು  ನಾಲ್ಕಕ  ಮಂದಿ ಸುತರು |  

ಗೀಪಾಳ ಜೀಳ ನಾಲ್ಕಕ  ಸೇರು ಕಾಳು | 

ತಂದ್ಧಾ ಕುವರು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾ ಸವನು || ೫ || 
 

ಮೂರು ಪಾವು ಹಿಟ್ಟಟ  ಮುೊಂಜಾನೆ ಇಟ್ಟಟ  |  

ಮುೊಂದ್ದಳಿದ ಗ್ರಾ ಸವನು ಬುತಿತ  ಅೊಂಬಲಿ 

ಕಾಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು || ೬ || 
 

ಒೊಂದ್ಧನೊಂದ್ದ ದಿನದಿ ಬಂದರಿಬೊ ರು ದಿಿ ಜರು |  

ಮಂದಿರದಿ ದಿ್ಧ ರದಲಿ ನೊಂತು ಕೂಗುತಿರೆ | 

ಬಂದಳೊಬೊ ಳು ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ ತಾನು || ೭ || 
 

ಆರು ಬಂದವರು ನಮಮ  ನಾಮ ವೇನೆೊಂದೆನಲ್ಕ |  

ಬಾಗಿ ಶಿರವನು ಚರಣಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ 

ಬಹ್ಳ ಭಕ್ಷತ ಯಲಿ ಕರೆದಳು || ೮ || 
 

ದ್ಧರಾದರೇನಮಮ  ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲಿದೆವು |  

ಮೂರು ನರಹಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೆವು ನಮಗೆ | 

ಆಹಾರವ ಕಟ್ಟಟ  ಕಳಿಸೆೊಂದರು || ೯ || 
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ಭಿಕ್ೆ ಗೆ ಹೀದವರು ಈ ಕ್ಷಣ ಬಂದವರು |  

ಅರೆಕ್ಷಣ ನೀವು ತಡೆದರೆ ಜೀಳದ | 

ಭಿಕ್ಷವನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವೆನು || ೧೦ || 
 

ಹತುತ  ಬಹ್ಳಾಯಿತು ಹ್ಸಿದ ನಮಮ  ಹಟ್ಟಟ ಗೆ |  

ತುತತ ನನ  ಕಟ್ಟ ರೆ ಅದನುೊಂಡು ನಾವಿೀಗ | 

ತೃಪತ ರಾಗಿ ಹ್ರಸಿ ನಡೆದೇವು || ೧೧ || 
 

ಮಡಿ ಉಟ್ಟಟ  ಮಾಡಿದಳು ಮುೊಂಜಿಮಣಿಗಳಿಗಡಿಗೆ |  

ತಡೆಯದೇ ನೀವು ಸ್ನನ ನ ಮಾಡಿ ಬನನ ರೆೊಂದ್ದ |  

ದೃಢ ಭಕ್ಷತ ಯಿೊಂದ ಕರೆದಳು || ೧೨ || 
 

ಸ್ನನ ನ ಸಂಧ್ಯು ವಂದನೆಯ ಮಾಡಿ ಬಂದೆವು ಎನಲ್ಕ |  

ತಾನು ಎಡೆಮಾಡಿ ಎರಡು ಬಕಕ ರಿಯ 

ನೀಡಿದಳು ಬಹ್ಳ ಹ್ರುಷದಿ || ೧೩ || 
 

ಬೆಲಲ  ಬೆಣೆ್ಣ ಯತುಪಪ  ಕರಣಿ ಕರಣಿ ಕೆನೆಮಸರು |  

ನುಣೆ ನೆ ತೊವಿೆ  ಅರೆದ ಕಬೊ ರಿ ಕಾರ | 

ಉಣೆಿ ರೆೊಂದ್ದ ಹಾಕುತಿತ ದು ಳು || ೧೪ || 
 

ಸಡಗರದಿ ಅದನುೊಂಡು ಕುಡಿದ್ದ ಮೇಲಮ ಜಿಿ ಗೆಯ |  

ಒಡೆದಡಿಕೆ ವಿೀಳು ವ ಕಟ್ಟಟ  ನಮಮ  | 

ನಡೆವ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕೆೊಂದಳು ||೧೫ || 
 

ಇೊಂದ್ದಸುತನು, ಸುರರಗುರುವು |  

ಎೊಂದ್ದ ಪೇಳುವರು ಎಮಗೆ | ಬಂದೆವು ನಾವು ಬುರ್ 

ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಗಳು | ಆನಂದವಾಯಿತು ನಮಗಿೊಂದ್ದ || ೧೬ || 
 

ಅನನ  ಬೇಕಾದರೆ ಅಡುಗೆ ಒಲೆಯ ಗೀಡೆಯಲಿ |  

ನಮಮ ನುನ  ಬರೆದ್ದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಅನನ ವನು ಕರೆದ್ದ ನಾವು ಕಡುವೆವು || ೧೭ || 
 

ಭಾಗು  ಬೇಕಾದರೆ ಬರೆದ್ದ ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಯಲಿ |  

ಬಹ್ಳ ಭಕ್ಷತ ಯಿೊಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಗು  

ಕಡುವೆವೆೊಂದ್ದ ಹೇಳಿ ನಡೆದರಾಗ || ೧೮ || 
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ಸುಣೆ  ಸ್ನರಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಬಣೆ  ಚಿತಾ ವ ಬರೆದ್ದ |  

ಚೆನಾನ ಗಿ ಬರೆದ್ದ ಬುರ್-ಬಾ ಹ್ಸಪ ತಿಗಳನುನ  | 

ಮನನ ಸಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದರು || ೧೯ || 
 

ಹ್ಚಿಿ ಟ್ಟಟ  ದಿೀಪ ಗಂಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಫಲ ಪುಷಪ  |  

ಉತಾಾ ಣಿ ಅಕ್ಷಕ  ಮಂತಾಾ ಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿ |  

ಭಕ್ಷತ ಲೆ ಪೂಜೆಯನು ಮಾಡಿದರು || ೨೦ || 
 

ಗೀಪಾಳಕಾ ೀದಲಿಲ  ಗೀಧಿ ಬೇಳೆ ಅಕ್ಷಕ  |  

ಹಾಕುವರು ತಂದ್ದ ನಾಲ್ಕಕ  ಬ್ಬೀದಿಯಲಿ ಗಂಟ್ಟ| 

ತಾವು ಇಟ್ಟಟ  ಹತಾತ ರು ಹೆಗಲಲಿಲ  || ೨೧ || 
 

ಹಿಡಿ ಜೀಳ ಬೇಡಿದರೆ ಪಡಿ ಜೀಳ ಹಾಕುವರು |  

ಬಡವರು ನೀವು ಬನನ ರೆೊಂದ್ದ ಕರೆದ್ದ | 

ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ರಕಕ  ಕಡುವರು || ೨೨ || 
 

ಭರದಿೊಂದ ಬಂದ್ಧಗ ಸುರುವಿದರು ಧ್ಯನು ವನು |  

ಬರೆದಂಥ ಗೊಂಬೆಯನು ಕೇಳಿದರದರ 

ವಿವರವನು ಹೇಳಬೇಕೆೊಂದ್ದ || ೨೩ || 
 

ಇವರು ಬುರ್-ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯೊಂಬ ದೇವತೆಗಳು |  

ಇವರು ಬಂದೆಮಮ  ಮನೆಯ ಊಟ್ವನುೊಂಡು |  

ಒಲಿದ್ದ ವರವ ಕಟ್ಟಟ  ನಡೆದರು || ೨೪ || 
 

ಬಹ್ಳ ಅನನ ವ ಮಾಡು ಜೀಳದ ಬಕಕ ರಿ ಮಾಡು |  

ಬೇಳೆಯ ತೊವಿೆ  ಬೆಲಲ  ಜಿಣೆಿ ಯ ತುಪಪ  

ಎಲಲ  ನೈವೇದು ಕೆ ಇಡಿರೆೊಂದ್ದ || ೨೫ || 
 

ದಿನದಿನಕೆ ರ್ನ ಧ್ಯನು  ಘನವಾಗಿ ಬರುವದ್ದ |  

ಮನೆಯಲಿಲ  ಸುಖವು ಮನಕೆ ಬಂದ ದೇಶ | 

ನೀಡಿ ಬರುವೆನೆೊಂದನು|| ೨೬ || 
 

ಅರೆಹಟ್ಟಟ  ದ್ಧರಿದಾ ು  ಹಿೊಂದ್ಧಯಿತು |  

ಸವಧ ರಾಜು ವನು ನೀಡಿ ಬರುವೆನೆೊಂದ್ದ | 

ಹರಟ್ನಬೊ  ಹಿರಿಯ ಮಗ ತಾನು || ೨೭ || 
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ಚಂದ್ಧಾ ವತಿಯಲಿ ಚಂದಾ ಶೇಖರನೆೊಂಬ ರಾಜನು |  

ಅೊಂದ್ದ ಸಿ ಗಧಸಥ ನಾಗಿರಲ್ಕ ರಾಜು ಕೆಕ  | 

ಮುೊಂದೊಬೊ  ಅರಸನು ಬರಲೆೊಂದ್ದ || ೨೮ || 
 

ಆನೆಯ ಕರದಲಿ ವನಮಾಲೆಯ ಕಟ್ಟ ರಾಗ |  

ತಾನು ಓಡುತ ಹೀಗಿ ಆ ದಿಿ ಜನ ಕರಳಲಿ |  

ಹಾಕ್ಷತು ಬಹ್ಳ ಹ್ರಿಷದಲಿ || ೨೯ || 
 

ಬಡವ ಬಾಾ ಹ್ಮ ಣ ಇೊಂಥ ಪೊಡವಿಪಾಲಕತನವ |  

ಕಡಲಾಗದ್ದ ನಡೆ ನಡೆ ನಡೆಯೊಂದ್ದ | 

ದೂಡಿದರು ಊರ ಹರಗ್ರಗ || ೩೦ || 
 

ಮತೊತ ಮ್ಮಮ  ಮಾಲೆಯ ಕಟ್ಟ ರೀಡುತ ದಿಿ ಜನ |  

ಕುತಿತ ಗೆಯಲಿ ಹಾಕ್ಷ ತನನ  ಸೊೊಂಡೆಯಿೊಂದ 

ಎತಿತ ಕೊಂಡೊಯುತ  ಆ ಗಜವು || ೩೧ || 
 

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಒಲಿದವರಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡುವದೇನು |  

ಸ್ನಕ್ಾ ತ್ ದೊರೆಯು ಈತನೆೊಂದ್ದ ಹಗಳುತ |  

ಕಟ್ಟಟ ದರು ಪಟ್ಟ ವನು ಬೇಗ || ೩೨ || 
 

ಮತತ ವರ ಮಂದಿರಕೆ ಬಂದರು ಬುರ್_ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಗಳು |  

ಸಿ ಸಥ ವೇ ಕ್ೆ ೀಮವೇ ಎೊಂಬಂತೆ ವಾತೆಧಯನು |  

ಕೇಳಿದರು ಕರುಣದಿೊಂದ್ಧಗ || ೩೩ || 
 

ಬಂದಿೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ಉೊಂಡು ಹೀಗಿ ಎನುತ |  

ಮಂಡಿಗೆ ಫೇಣ್ಣ ಮಾಡುವುದಕೆಮರಗೀಧಿ |  

ತಂದಳು ಸಕಲ ಸ್ನಹಿತು  || ೩೪ || 
 

ನಮಗೇನು ಬೇಡಮಮ  ನೌಲಿ ಪಾಕದ ಭಕ್ಷು  |  

ನವನೀತ ಶಾಕ ಶಂಕರಗಂಡನ ಅಡಿಗೆ | 

ಸವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸೆೊಂದರು || ೩೫ || 
 

ಜೀಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಯ ಹಾಕ್ಷ ಜು ೀತಿಗಳ ಹ್ಚಿಿ ಟ್ಟಟ  |  

ಕೂಡಿಾ ಸಿದಳಾಗ ಕುಡಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಷ 

ಮಾಡಿದಡಿಗೆಯ ಬಡಿಸೆ ಭಕ್ಷತ ಯಲಿ || ೩೬ || 
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ಉೊಂಡು ಕೈ ತೊಳೆದ್ದ ವಿೀಳು  ತಕಕ ೊಂಡು | 

ಸಂಭಾ ಮದಿ ಸ್ನಮಾಾ ಜು ವನಾಳಿರೆೊಂದ್ದ |  

ಒಲಿದ್ದ ವರವ ಕಟ್ಟಟ  ನಡೆದರು || ೩೭ || 
 

ಒೊಂದ್ದ ದಿನ ಮಕಕ ಳು ಬಂದ್ದ ಕೀಪದಿ ಬರೆದ |  

ಗೊಂಬೆಯನು ಅಳಿಸಿ ಅಡಿಗೆಯನು | 

ಎಳೆತಂದ್ದ ಉೊಂಡು ನೈವೇದು ಕೆಕ  ಇಡದೆ ಹಾಗೆ || ೩೮ || 
 

ಅೊಂದಿನೊಂದಲಿ ಬಂದಿತು ದ್ಧರಿದಾ ು  |  

ಒೊಂದ್ದ ಸೆರೆ ಕಾಳು ಹುಟ್ಟ ದಂತಾಯಿತು |  

ಮುೊಂದೇನು ಎಮಗೆ ಗತಿಯೊಂದರು || ೩೯ || 
 

ಊರು ಬ್ಬಟ್ಟಟ  ಪರ ಊರಿಗೆ ಹೀದಲಿಲ  |  

ಆರು ತಿಳಿಯುವರು ನಮಮ ನು ಕಟ್ಟಟ ಗೆ |  

ಮಾರಿ ಕಾಲವನು ಕಳೆಯೀಣ || ೪೦ || 
 

ಊರೂರು ತಿರುಗುತಲಿ ಮೀರಿತು ಹ್ನೆನ ರಡು ವರುಷ |  

ಮಾರುತಲಿ ಹೀಗಿ ಮಗನು ದೊರೆಯು ಆದಂಥ |  

ಶಹ್ರಕೆಕ  ಹೀಗಿ ಸೇರಿದರು || ೪೧ || 
 

ಗುಡಡ  ಗುಡಡ ವ ತಿರುಗಿ ದೊಡಡ  ಹರೆಗಳ ಹತುತ  |  

ದಡಿಡ  ಬ್ಬದು ವು ನಮಮ  ಉದರಕೆಕ  | 

ದ್ದಡುಡ ಗಳು ದೊರೆಯವೆೊಂದೆನುತ || ೪೨ || 
 

ಅರಸಿನ ಮನೆಯಲಿಲ  ಅರೆಸುತಿದು ರು ಗಚಿ್ಚ  |  

ರ್ರಿಸಿ ಕಟ್ಟಟ ಗೆಯ ದಣಿಯಲಾರದೆ ಗಚಿ್ಚ  | 

ಅರೆಯುವ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಹೊಂದಿದರು || ೪೩ || 
 

ಒೊಂದ್ದ ದಿನ ಆ ರಾಜ ಬಂದ್ದ ಬಾಜಾರಕೆ |  

ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಣೆ  ತಮಮ ೊಂದಿರ ಹೆೊಂಡರು ತನನ  

ಸತಿ ಸುತರ ನೀಡಿ ಹ್ರುಷದಲಿ || ೪೪ || 
 

ದೊರೆ ತಾನು ತಮಮ ವರ ಗುರುತು ತಿಳಿದ್ಧಕ್ಷಣದಿ |  

ಅರಿತುಕೀ ಇವರ ವತಧಮಾನವೆೊಂದ್ದ 

ಕಳಿಸಿದನು ಮಂತಿಾ ಯನು ಬೇಗ || ೪೫ || 
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ದ್ಧವ ದೇಶವು ನಮಮ  ನಾಮವೇನೆೊಂದೆನಲ್ಕ |  

ಹೇಳಿದರು ತಮಮ  ಸಕಲ ವೃತಾತ ೊಂತವನು | 

ಕೇಳಿ ಸಂತಾಪದಿೊಂದ್ಧಗಿ || ೪೬ || 
 

ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೊರೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಊರಲಿಲ  | 

ಪರಮ ಪುಣು  ಭಾಗು ಶಾಲಿಗಳೆೊಂದ್ದ | 

ಅರುಹಿದನು ಅವರಿಗೆ ವಾತೆಧಯನು || ೪೭ || 
 

ಮಗನ ವಾತೆಧಯನು ಕೇಳಿ ಮನದಲಿ ಹಿಗುು ತಲಾಗ |  

ಜನನ ಜನಕ ತಂಮಮ ೊಂದಿರು ಹೆೊಂಡಿರು ತನನ  |  

ಸತಿ ಸುತರು ಕೇಳಿ ಹ್ರುಷದಲಿ || ೪೮ || 
 

ಬಹ್ಳ ಸ್ನಮುದಿಾ ಕೆ ಬಲಲ  ಸಿದ್ಧಾ ೊಂತಿಗಳ |  

ಕೇಳಿದನು ಕರೆಸಿ ಮೀರಿತು ಹ್ನೆನ ರಡು ವರುಷ | 

ಮಾರಿ ಭೆಟ್ಟಟ ಯಾಗಲ್ಕ ಹೇಗೆ || ೪೯ || 
 

ಕಪಪ ರಿಗೆ ತೈಲವನು ತುೊಂಬ್ಬಟ್ಟಟ  ದೇವಾಲಯದಿ |  

ಸುತತ  ನೊಂತು ನನನ  ಮುಖವ ನೀಡಿದರೆ 

ಅದಕೆ ಮತೆತ ೀನು ದೊೀಷವಿಲಲ ವೆೊಂದರು || ೫೦ || 
 

ಊರು ಶೊಂಗರಿಸಿ ಬ್ಬೀದಿ ತೊೀರಣ ಕಟ್ಟಟ  |  

ಸ್ನಧು ಶಿಾ ೀಗಂರ್ ಪರಿಮಳದ ಥಳಿಯನು ಕಟ್ಟಟ  

ಭೇರಿ ನಗ್ರರಿ ಹೀಯಿಸುತಲಿ || ೫೧ || 
 

ತೇಜಿ ಗಜಪಲಲ ಕ್ಷಕ  ಕಾಜಿನಂದದಿ ರಥವು |  

ಬಾಜಾರದೊಳಗೆ ಬಾಜ ಭಜಂತಿಾ ಯ |  

ಊದ್ದವ ಕಾಳಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಲ  || ೫೨ || 
 

ಎರಿಸಿ ಎಲಲ ರಿಗೆ ವಸತ ರವ ಉಡಿಸಿ ದಿವಾು ೊಂಬರವ |  

ಕಳಿಸಿದನು ಮುತುತ  ಮಾಣಿಕು ದ್ಧಭರಣ 

ಇಡಿಸಿ ಹೂಮಾಲೆ ಮುಡಿಸುತಲಿ || ೫೩ || 
 

ಹಿಡಿಮುಡಿ ಹಾಸುತಲಿ ಹಿಡಿದರು ಛತತ ರಿಗೆ |  

ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಕಡುತ ಹನುನ  ಬಾಾ ಹ್ಮ ಣರಿಗೆಲಲ  

ಸಡಗರದಿ ನಡೆದ್ದ ಗುಡಿಗೆ ಆಗ || ೫೪ || 
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ಎಣೆ್ಣ ಯಳು ಬಗಿು  ಎಲಲ ರೂ ಮುಖ ನೀಡಿ |  

ಅಣೆ  ತಮಮ ೊಂದಿರು ಹೆೊಂಡಿರು ತನನ  ಸುತರು | 

ಮನನ ಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ || ೫೫ || 
 

ತುಪಪ ದ ದಿೀವಿಗೆಯು ಕಪೂಧರದ್ಧರತಿಯ |  

ದ್ಧಾ ಕ್್ಷ  ಖಜಿ್ಜ ರ ಕದಳಿ ನಾರಿಕೇಳ ಫಲ | 

ಸಮಪಧಣ್ಣಯ ಮಾಡಿದರು ಹ್ರಿಗ್ರಗ || ೫೬ || 
 

ಗಂರ್ ಕುೊಂಕುಮ ಕುಸುಮ ಅರಿಷಿಣವು |  

ಬಂದ ಮುತೆತ ೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿಯ ತುೊಂಬುತಲಿ | 

ಆನಂದದಿೊಂದ ಅಕಕ  ತಂಗಿಯರು || ೫೭ || 
 

ಖಿೀರು ಮಂಡಿಗೆ ಫೇಣ್ಣ ಕ್್ಷೀರ ಘೃತ ಸಕಕ ರೆಯು |  

ಸ್ನರು ಶಾಲು ನನ  ಶಾಕ ಪಾಕಗಳಿೊಂದ | 

ಊರ ಜನರ ಉಣಿಸಿದರು || ೫೮ || 
 

ದಕ್್ಷ ಣ್ಣ ತಾೊಂಬೂಲ ತಕಕ ೊಂಡು ಕೊಂಡಾಡುತಲಿ |  

ಲಕ್ಾ ಧಿಕಾರಿ ನೀನಾಗೆೊಂದ್ದ ಜನರೆಲಲ  | 

ಮಂತಾಾ ಕ್ಷತೆಯ ಹಾಕ್ಷ ಹ್ರಸಿದರು || ೫೯ || 
 

ಬಣೆ  ಚಾವಡಿ ಚಿತಾ  ಚಿನನ ದ ಚೌಕಟ್ಟಟ  |  

ಕನನ ಡಿ ಮಹಾಲ್ಕ ಕನಕ ಕಂಬದ ಮನೆಯು | 

ತಮಮ ವರ ಕೂಡಿ ಹಕಕ ನರಮನೆಯ || ೬೦ || 
 

ಎೊಂಟ್ಟ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತನೆನ ೊಂಟ್ರಿಷಟ ರಕೂಡಿ |  

ಕಂಠಾಭರಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಿದ ಮಾೊಂಗಲು ವನು | 

ಸಂತೊೀಷದಿ ಮಾಡಿದರು ಮದ್ದವೆಯನು || ೬೧ || 
 

ಮದಲ್ಕ ಶಾಾ ವಣ ಮಾಸ ಬುರ್ವಾರ ದಿನದಲಿ |  

ಬುರ್-ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯ ಕಥೆಯ ಪೇಳುವೆ 

ನಾನು | ಮುದದಿೊಂದ ಕೇಳಿ ಜನರೆಲಲ  || ೬೨ || 
 

ನೇಮದಿೊಂದಲಿ ಈ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಜನರ |  

ಭಿೀಮೇಶಕೃಷೆ ನುದ್ಧಾ ರ ಮಾಡಿ |  

ಕಾಮತ ಫಲ ಕಡುವನು || ೬೩ || 

 

 


