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Thatthva suvvali 

ರಾಗ – ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ 

ಗಣಪತಿ ಸ್ತ ೋತ್ರ 

ಅಂಬಿಕಾತನಯ ಭೂತಂಬರಾಧಿಪ ಸುರಕ- ದಂಬಸಂಪೂಜ್ಯ  ನಿರವದ್ಯ  | 

ನಿರವದ್ಯ  ನಿನನ  ಪಾ- ದಂಬುಜ್ಗಳೆಮ್ಮ  ಸಲಹಲಿ || 1 || 

ಗಜ್ವಕ್ ರ ಷಣ್ಮಮ ಖಾನುಜ್ ಶಬದ  ಗುಣಗರ ಹಕ ಭುಜ್ಗಕಟಿಸೂತರ  ಸುಚರಿತರ  | 

ಸುಚರಿತರ  ತವ ತಪ ದಂಬುಜ್ಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬನ್ನ ೈಪೆ || 2 || 

ವಿತ್ಪತಿಮಿತರ ಸುತ ಭೃತಯ ನುಭೃತಯ ನ ವಿಪತ್್ತಪಡಿಸುವ ಅಜ್ಞಾ ನ | 

ಅಜ್ಞಾ ನ ಬಿಡಿಸಿ ಮ್ಮ್ ಚಿತ್ಮಂದಿರದಿ ನ್ಲೆಗೊಳ್ಳ ೋ || 3 || 

ಕಕುಭೋಶ ನಿನನ  ಸೇವಕನ ಬಿನನ ಪವ ಚಿತ್ಕೆ ತಂದು ಹರಿಯ ನ್ನ್ವಂತೆ | 

ನ್ನ್ವಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ಅಕುಟಿಲಾತಮ ಕನ್ ಅನುಗಾಲ || 4 || 

ಮಾತಂಗವರದ್ ಜ್ಗನ್ನನ ಥ ವಿಠ್ಠ ಲನ ಸಂಪ್ರ ೋತಿಂದ್ ಭಜಿಸಿ ಸಾರೂಪಯ  | 

ಸಾರೂಪಯ ವೈದಿ ವಿ- ಖಾಯ ತಿಯುತನ್ನದೆ ಜ್ಗದೊಳು || 5 || 

ಗರ ಹಸ್ತ ೋತ್ರ ಗಳು 

ಶ್ರ ೋ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಸ್ತ ೋತ್ರ  

ಆದಿತಯ  ತವ ತಪ ದ್ಯುಗಳಕೆ ಅಭವಾದ್ನವ ಮಾಳೆಪ  ಅನುದಿನ | 

ಅನುದಿನದಿ ಸಜ್ಜ ನರವಾಯ ಧಿಗಳ ಕಳೆದು ಸುಖವಿೋಯೋ || 6 || 

ಸಂಜ್ಞಾ ರಮ್ಣ ನಿನಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ಸುವೆನು ಸವವಜ್ಾ  ನಿೋನ್ಂದು ಸವವತರ  | 

ಸವವತರ  ಎನಗೆ ಬರ ಹಮ ಜ್ಞಾ ನ ಭಕುತಿ ಕರುಣಿಸೋ || 7 || 

ಸೂರಿಗಮ್ಯ ನ್ ವಾಕ್ಶರಿೋರಬುದಿಿಜ್ವಾದ್ಪಾರದೊೋಷಗಳ ಎಣಿಸದೆ | 

ಎಣಿಸದೆ ಭಗವಂತನ್ನರಾಧನ್ಯನಿತ್್ತ  ಕರುಣಿಸ || 8 || 

ಶ್ರ ೋ ಚಂದರ ದೇವರ ಸ್ತ ೋತ್ರ  

ರೋಹಿಣಿೋರಮ್ಣ ಮ್ದೆದ ೋಹಗೇಹಾದಿಗಳ ಮೋಹಪರಿಹರಿಸಿ ಮ್ನದ್ಲಿಿ  | 

ಮ್ನದ್ಲಿೆನಗೆ ಗರುಡವಾಹನನ ಸಮ ರಣೆಯನು ಕರುಣಿಸೋ || 9 || 

ಕ್ಷ ೋರಾಬಿಿಜ್ಞತ ಮಾರಾರಿಮ್ಸ್ತಕಸದ್ನ ವಾರಿಜೋದ್ಭ ವನ ಆವೇಶ | 

ಆವೇಶಪಾತರ  ಪರಿಹಾರ ಗೈಸೆನನ  ಭವತಪ || 10 || 

ದ್ತ್ದೂವಾವಸಾನುಜ್ಞತಿರ  ಸಂಭವನ್ ತವ ದ್ಭ ೃತಯ ನ್ನನಯಯ  ಎಂದೆಂದೂ | 

ಎಂದೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥವಸುವೆ ಹೃತ್ಿಮಿರ ಕಳೆದೆನನ  ಸಂತೈಸೋ || 11 || 
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ಶ್ರ ೋ ಅಂಗಾರಕಸ್ತತ ತಿ 

ಕೋಲಭೂನಂದ್ನ ಪರ ವಾಳಸಮ್ವಣವ ಕರವಾಳ ಸಮ್ಖೇಟ ನಿಶಶ ಂಕ | 

ನಿಶಶ ಂಕಪಾಣಿ ಗುರುಮೌಳಿ ನಿೋ ಎನನ  ಸಂತೈಸ || 12 || 

ಮಂಗಳಾಹವ ಯನ್ ಸವೇವಙ್ಗು ತಜ್ಾ ನ್ ಅಂತರಂಗದ್ಲಿ ಹರಿಯ ನ್ನ್ವಂತೆ | 

ನ್ನ್ವಂತೆ ಕರುಣಿಸ ಅಂಗಾರವಣವ ಅನುದಿನ || 13 || 

ಭೌಮ್ರಾಜ್ನ್ ತವ ನಮ ಹಾಮ್ಹಿಮೆ ತ್ತತಿಸಲೆೆ  ಪಾಮ್ರನಿಗಳವೇ ಎಂದೆಂದು | 

ಎಂದೆಂದು ಸಜ್ಜ ನರ ಕಾಮಿತಥವವನು ಕರುಣಿಸ || 14 || 

ಶ್ರ ೋ ಬುಧಸ್ತತ ತಿ 

ಬುಧನ್ ನಿೋ ಸುಗುಣವಾರಿಧಿ ಎಂದು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಕುಷ ಧೆಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾ ನ | 

ಸುಜ್ಞಾ ನ ಸದ್ಭ ಕ್್ಸುಧೆಯ ಪಾನವನು ಕರುಣಿಸ || 15 || 

ಚಂದ್ರ ನಂದ್ನ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ ಮ್ನಮ ನದ್ ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಸಯಯ  ಮ್ಮ್ದೈವ | 

ಮ್ಮ್ದೈವ ಸವವ ಗೊೋವಿಂದ್ನಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಯಯ  || 16 || 

ತರಾತಮ ಜ್ನ್ ಮ್ಚಛ ರಿೋರದೊಳು ನ್ಲೆಗೊಂಡು ತೋರ ಸಜ್ಜ ನರ ಸನ್ನಮ ಗವ | 

ಸನ್ನಮ ಗವತೋರಿ ಉದಿರಗೈಸೆನನ  ಭವದಿಂದ್ || 17 || 

ಶ್ರ ೋ ಗುರುಸ್ತತ ತಿ 

ನುತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಬೃಹಸಪ ತಿ ಗುರುವೆ ಎನನ  ದುಮ್ವತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾ ನ | 

ಸುಜ್ಞಾ ನವಿತ್್ತ  ಶ್ರ ೋಪತಿಯ ತೋರೆನನ  ಮ್ನದ್ಲಿಿ  || 18 || 

ಸುರರಾಜ್ಗುರುವೆ ತವ ಚಚ ರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಿಗೆರಗಿ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಇಳಿಯಳು | 

ಇಳೆಯಳುಳಳ ಖಿಳ ಬ್ರರ ಹಮ ಣರ ಸಂತೈಸೋ ದ್ಯದಿಂದ್ || 19 || 

ತರಾರಮ್ಣನ್ ಮ್ದಭ ರ ನಿನನ ದು ಮ್ಹಾಕಾರುಣಿಕ ನಿೋನ್ಂದು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ | 

ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ದುರಿತವ ನಿವಾರಿಸಿ ತೋರೋ ತವ ರೂಪ || 20 || 

ಶ್ರ ೋ ಶುಕರ  ಸ್ತತ ತಿ 

ಶಕಾರ ರಿಗಳ ಗುರುವೆ ಶುಕರ ಮುನಿರಾಯ ದ್ರ- ಚಕಾರ ಬಜ ಪಾಣಿ ಗುಣರೂಪ | 

ಗುಣರೂಪ ವಾಯ ಪಾರ ಪರ ಕ್ರ ಯವ ತಿಳಿಸೋ ಪರ ತಿದಿನ || 21 || 

ಕವಿಕುಲೋತ್ಂಸ ಭಾಗವವ ಬೇಡಿಕಂಬೆ ಭಾಗವತ ಭಾರತವೆ ಮದ್ಲಾದ್ | 

ಮದ್ಲಾದ್ ಶಾಸ್ ರಗಳ ಶರ ವಣ ಸುಖವೆನಗೆ ಕರುಣಿಸೋ || 22 || 

ನಿಗಮಾಥವಕೋವಿದ್ನ್ ಭೃಗುಕುಲೋತ್ಂಸ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನೋ ದೈವಜ್ಾ  | 

ದೈವಜ್ಾ  ಹರಿಯ ಓಲಗದ್ಲಿಿ  ಬುದಿಿ  ಇರಲೆಂದೂ || 23 || 
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ಶ್ರ ೋ ಶನಿಸ್ತತ ತಿ 

ತರಣಿನಂದ್ನ ಶನೈಶಚ ರ ನಿನನ  ಪಾದಬಜ ಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಬಹುಜ್ನಮ  | 

ಬಹುಜ್ನಮ ಕೃತಪಾಪಪರಿಹಾರಮಾಡಿ ಸುಖವಿೋಯೋ || 24 || 

ಛಾಯಾತನುಜ್ ಮ್ನ:ಕಾಯಕಿೆೋಶಗಳಿಂದ್ ಆಯಾಸ ಪಡುವಂಥ ಸಮ್ಯದಿ | 

ಸಮ್ಯದ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಮ ನ್ನರಾಯಣನ ಸಮ ರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ || 25 || 

ಇದ್ನ್ ಬೇಡುವೆ ಪದೊೋಪದಿ ಪುಷೆ ರನ ಗುರುವೆ ಹೃದ್ಯ ವದ್ನದ್ಲಿ ಹರಿಮೂತಿವ | 

ಹರಿಮೂತಿವ ಕ್ೋತವನ್ಗಳ್ದ್ಗಲೆನಗೆಂದು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ || 26 || 

ಅಹಿಕಪಾರತಿರ ಕದಿ ನೃಹರಿದಸರ ನವಗರ ಹದೇವತೆಗಳು ದ್ಣಿಸೋರೇ | 

ದ್ಣಿಸೋರೆ ಇವರನನ  ಅಹಿತರೆಂದೆನುತ ಕೆಡಬೇಡಿ || 27 || 

ಜ್ಗನ್ನನ ಥ ವಿಠ್ಠ ಲನ ಬದಿಗರಿವರಹುದೆಂದು ಹಗಲಿರಳು ಬಿಡದೆ ನುತಿಸುವ | 

ನುತಿಸುವ ಮ್ಹಾತಮ ರಿಗೆ ಸುಗತಿಗಳನಿತ್್ತ  ಸಲಹೋರು || 28 || 

ಶ್ರ ೋ ತುಲಸೋಸ್ತತ ತಿ 

ಬೃಂದವನಿ ಜ್ನನಿ ವಂದಿಸುವೆ ಸತತ ಜ್ಲಂಧರನ ರಾಣಿ ಕಲಾಯ ಣಿ | 

ಕಲಾಯ ಣಿ ತ್ತಳಸಿನಿಜ್ ಮಂದಿರೆ ಎನಗೆ ದ್ಯವಾಗೆ || 29 || 

ಜ್ಲಜ್ಞಕ್ಷನಮ್ಲಕಜ್ಜ ಲಬಿಂದು ಪ್ೋಯೂಷಕಲಶದ್ಲಿ ಬಿೋಳೆ ಜ್ನಿಸಿದಿ | 

ಜ್ನಿಸಿ ಹರಿಯಂದ್ ಶ್ರ ೋತ್ತಲಸಿ ನಿೋನ್ಂದು ಕರೆಸಿದಿ || 30 || 

ಶ್ರ ೋತರುಣಿವಲಿಭನ ಪ್ರ ೋತಿವಿಷಯಳೆ ನಿನನ  ನ್ನ ತ್ತತಿಸಿ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆನು | 

ಮುಗಿವೆ ಎನನ ಯ ಮ್ಹಾಪಾತಕವ ಕಳೆದು ಪೆÇರೆಯಮ್ಮ  || 31 || 

ತ್ತಲಸಿ ನಿನನ ಡಿಗೆ ನ್ನ ತಲೆಬ್ರಗಿ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಕಲುಷಕಮ್ವಗಳ ಎಣಿಸದೆ | 

ಎಣಿಸದೆ ಸಂಸಾರ- ಜ್ಲಧಿಯಂದೆಮ್ಮ  ಕಡೆಹಾಯುು  || 32 || 

ನೋಡಿದ್ವ ದುರಿತ ಈಡ್ಯಯ ಡಿದ್ವ ನಿನನ  ಕಂ- ಡ್ಯಡಿದ್ವ ನಿತಯ  ಹರಿಪಾದ್ | 

ಹರಿಪಾದ್ಕಮ್ಲಗಳ ಕೂಡಿದ್ವ ಸತಯ  ಎಂದೆಂದು || 33 || 

ನಿಂದಿಸಿದ್ವರೆಲಿ  ನಿಂದ್ಯ ರಾಗುವರು ಅಭವಂದಿಸಿದ್ ಜ್ನರು ಸುರರಿಂದ್ | 

ಸುರರಿಂದ್ ನರರಿಂದ್ ವಂದ್ಯ ರಾಗುವರು ಜ್ಗದೊಳು || 34 || 

ಕಲುಷವಜಿವತೆ ನಿನನ  ದ್ಳಗಳಿಂದ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಮ ನಿಲಯನಂಘ್ರರ ಗಳ ಪೂಜಿಪ | 

ಪೂಜಿಪರಿಗೆ ಪರಮ್ಮಂಗಲದ್ ಪದ್ವಿತ್್ತ  ಸಲಹುವಿ || 35 || 

ಶ್ರ ೋತ್ತಳಸಿದೇವಿ ಮ್ನ್ನಮ ತ ಲಾಲಿಸು ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನ ಚರಣಾಬಜ  | 

ಚರಣಾಬಜ  ಎನನ  ಹೃತಪ ದ್ಮ ದ್ಲಿ ನಿೋ ತೋರೆ ಕೃಪೆಯಂದ್ || 36 || 
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ಶ್ರ ೋ ಮಹದೇವರ ಸ್ತತ ತಿ 

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಸುಮ್ನಸೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತಚರಣಾಹಿೋಂದ್ರ  ಪದ್ಯೋಗಯ  ವೈರಾಗಯ  | 

ವೈರಾಗಯ ಪಾಲಿಸಮ್- ರೇಂದ್ರ  ನಿನನ ಡಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ || 37 || 

ನಂದಿವಾಹನ ವಿಮ್ಲಮಂದಕ್ನಿೋಧರನ್ ವಂದರಕಂದ್ರ  ಗುಣಸಾಂದ್ರ  | 

ಗುಣಸಾಂದ್ರ  ಎನನ  ಮ್ನಮಂದಿರದಿ ನ್ಲೆಸಿ ಸುಖವಿೋಯೋ || 38 || 

ಕೃತ್ಿವಾಸನ್ ನಿನನ  ಭೃತಯ ನುಭೃತಯ  ಎನುನ ತ್  ನೋಡಯಯ  ಶುಭಕಾಯ | 

ಶುಭಕಾಯ ಭಕ್ರಪ ಮೃತ್ತಯ  ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯಯ  || 39 || 

ನಿೋಲಕಂಧರ ರುಂಡಮಾಲಿ ಮೃಗವರಪಾಣಿ ಶೈಲಜ್ಞರಮ್ಣ ಶ್ವರೂಪ್ | 

ಶ್ವರೂಪ್ ಎನನ ವರ ಪಾಲಿಸೋ ನಿತಯ  ಪರಮಾಪ್  || 40 || 

ತಿರ ಪುರಾರಿ ನಿತಯ  ಎನನ ಪರಾಧಗಳ ನೋಡಿ ಕುಪ್ತನ್ನಗದ್ಲೆ ಸಲಹಯಯ  | 

ಸಲಹಯಯ  ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಕೃಪಣವತು ಲ ಕೃಪೆಯಂದ್ || 41 || 

ಪಂಚಾಸಯ  ಮ್ನಮ ನದ್ ಚಂಚಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಂಚಿತಗಾಮಿಪಾರ ರಬಿ  | 

ಪಾರ ರಬಿದಟಿಸು ವಿ- ರಿಂಚಿಸಂಭವನ್ ಕೃತಯೋಗ || 42 || 

ಮಾನುಷಾನನ ವನುಂಡು ಜ್ಞಾ ನಶೂನಯ ನು ಆದೆ ಏನುಗತಿ ಎನಗೆ ಅನುದಿನ | 

ಅನುದಿನದಿ ನ್ನ ನಿನನ ಧಿೋನದ್ವನಯಯ  ಪರ ಮ್ಥೇಶ || 43 || 

ಅಷಟ ಮೂತಯ ವತಮ ಕನ್ ವಷ್ಣಿ ವಯವನ ಹೃದ್ಯಧಿಷಾಠ ನದ್ಲಿಿ  ಇರದೊೋರೋ | 

ಇರದೊೋರು ನಿೋ ದ್ಯಾ- ದೃಷ್ಣಟ ಯಲಿ ನೋಡೋ ಮ್ಹದೇವ || 44 || 

ಮೃಡದೇವ ಎನನ  ಕೈಪ್ಡಿಯ ನಿನನ ವನ್ಂದು ಬಡವ ನಿನನ ಡಿಗೆ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ | 

ಬಿನ್ನ ೈಪೆನ್ನನ  ಮ್ನ- ದೃಢವಾಗಿ ಇರಲಿ ಹರಿಯಲಿಿ  || 45 || 

ಉಗರ ತಪ ನ್ನ ನಿನನ ನುಗರ ಹದಿ ಜ್ನಿಸಿದೆ ಪರಿಗರ ಹಿಸಿ ಎನನ  ಸಂತೈಸು | 

ಸಂತೈಸು ಇಂದಿರ ಯವ ನಿಗರ ಹಿಪಶಕ್್  ಕರುಣಿಸೋ || 46 || 

ಭಾಗಿೋರರ್ಥೋಧರನ್ ಭಾಗವತಜ್ನರ ಹೃದೊರ ೋಗ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿನನ ಲಿಿ  | 

ನಿನನ ಲಿಿ  ಭಕ್್  ಚೆನ್ನನ ಗಿ ಕಡು ಎನಗೆ ಮ್ರೆಯದೆ || 47 || 

ವ್ಯ ೋಮ್ಕಶನ್ ತಿರ ಗುಣನ್ನಮ್ ದೇವ್ೋತ್ಮ್ ಉಮಾಮ್ನೋಹರನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ | 

ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮ್ಮ್ ಗುರು ಸಾವ ಮಿ ನಿೋ ಎನಗೆ ದ್ಯವಾಗೊ || 48 || 

ಲೋಚನತರ ಯ ನಿನನ  ಯಾಚಿಸುವೆ ಸಂತತವು ಖೇಚರೇಶನ ವಹನ ಗುಣರೂಪ | 

ಗುಣರೂಪ ಕ್ರ ಯೆಗಳಾಲೋಚನ್ಯ ಕಟ್ಟಟ  ಸಲಹಯಯ  || 49 || 

ಮಾತಂಗಷಣ್ಮಮ ಖರ ತತ ಸಂತತ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನ ಮ್ಹಿಮೆಯ | 

ಮ್ಹಿಮೆಯನು ತಿಳಿಸು ಸಂಪ್ರ ೋತಿಂದ್ಲೆಮ್ಗೆ ಅಮ್ರೇಶ || 50 || 
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ಭೂತನ್ನಥನ ಗುಣ ಪರ ಭಾತಕಾಲದ್ಲೆದುದ  ಪ್ರ ೋತಿಪೂವವಕದಿ ಪಠಿಸುವ | 

ಪಠಿಸುವರ ಶ್ರ ೋಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನು ಸಲಹುವ || 51 || 

ಶ್ರ ೋ ಪ್ರರ ಣದೇವರ ಸ್ತತ ತಿ 

ಹನುಮ್ಭೋಮಾನಂದ್ಮುನಿರಾಯ ಎನನ  ದು- ಗುವಣಗಳೆಣಿಸದ್ಲೆ ಸಲಹಂದು | 

ಸಲಹಂದು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ವಿ- ಜ್ಞಾ ನರೂಪ ವಿಜ್ತತಮ  || 52 || 

ಪಾರ ಣನ್ನಯಕ ನಿನನ  ಕಾಣಬೇಕೆಂದೆನುತಸಾನುರಾಗದ್ಲಿ ನಮಿಸುವೆ | 

ನಮಿಸುವೆನು ಮೂಜ್ಗ-ತರ ಣ ಪಂಚಾಸಯ  ಪರಮೇಷ್ಣಠ  || 53 || 

ಚತ್ತರವಿಂಶತಿ ತತವ ಪತಿಗಳಾಳುವ ಶಕ್ನತಿಸುವೆನು ನಿನನ  ಚರಣಕೆೆ  | 

ಚರಣಕಮ್ಲವ ತೋರಿ ಕೃತಕೃತಯ ನ್ನಿಸೋ ಕೃಪೆಯಂದ್ || 54 || 

ತಿರ ದ್ಶತಿರ ಂಶತಿರೂಪ ಸುದ್ತಿಯಂದೊಡಗೂಡಿ |ಪದುಮ್ಜ್ಞಂಡದೊಳು ಸವವತರ  | 

ಸವವತರ  ಭಕುತರ ಬಡಿಗನ್ನಗಿದುದ  ಸಲಹುವಿ || 55 || 

ಕೋಟಿತರ ಯಸವ ರೂಪ ದಟಿಸು ಭವಾಬಿಿಯ ನಿಶಾಟಕುಲವೈರಿ ಭಯಹಾರಿ | 

ಭಯಹಾರಿ ರಣದೊಳು ಕ್- ರಿೋಟಿಯನು ಕಾಯದ  ಧವ ಜ್ನ್ನಗಿ || 56 || 

ಮೂರೇಳುಸಾವಿರದ್ ಆರ್ನವರುಮಂತರ  ಈರೇಳು ಜ್ಗದಿ ಜ್ನರಳು | 

ಮಾಡಿ ಉ- ದಿ ರಗೈಸುವಿಯೋ ಸುಜ್ನರ || 57 || 

ಪವಮಾನರಾಯ ನಿೋ ತಿರ ವಿಧಜಿೋವರಳಿದುದ  ವಿವಿಧವಾಯ ಪಾರ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿಅವರವರ ಗತಿಯ ಕಡುತಿಪಪ  || 58 || 

ಪವಮಾನಗುರುವೆ ನಿನನ ವರ ಸೇವಕ ನ್ನನು ಶರ ವಣಮ್ನನ್ನದಿಭಕುತಿಯ | 

ಭಕುತಿ ನಿನನ ಲಿಿ  ಮಾ- ಧವನಲಿಿ  ಕಟ್ಟಟ  ಸಲಹಯಯ  || 59 || 

ಮಿಶರ ಜಿೋವರಳಗಿದುದ  ಮಿಶರ ಜ್ಞಾ ನವನಿತ್್ತ  ಮಿಶರ ಸಾಧನವ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಿಶರ ಗತಿಗಳನೇ ಕಡುತಿಪ್ಪ  || 60 || 

ಅನಿಲದೇವನ್ ದೈತಯ ದ್ನುಜ್ಗಣದೊಳಗಿದುದ  ಅನುಚಿತಕಮ್ವಗಳ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ದ್ಣಿಸುವಿಯ ಅವರ ದಿವಿಜೇಶ || 61 || 

ಕಾಲನಿಯಾಮ್ಕನ್ ಕಾಲತರ ಯಂಗಳಲಿ ಕಾಲಗುಣಕಮ್ವ ಅನುಸಾರ | 

ಅನುಸಾರವಿತ್್ತ  ಪರಿ-ಪಾಲಿಸುವಿ ಜ್ಗವ ಪವಮಾನ || 62 || 

ಆಖಣಾಶಮ ನ್ ನಿನನ  ಸೋಕಲರಿಯೆವು ದೊೋಷ ಶ್ರ ೋಕಂಠ್ಮುಖಯ ಸುರರಿಗೆ | 

ಸುರರಿಗಿಲಿವ್ ಭಾರ- ತಿೋಕಾಂತ ನಿನಗೆ ಬಹದೆಂತೋ || 63 || 

ಕಲಾಯ ದಿದೈತಯ ಕುಲದ್ಲಿಣ ದ್ಯಾಸಾಂದ್ರ  ಬಲಿಿದ್ನು ಜ್ಗಕೆ ಭಯದೂರ |z 

ಭಯದೂರ ಭಕ್ರನು ಎಲಿಕಾಲದ್ಲಿ ಸಲಹಯಯ  || 64 || 
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ಕಾರುಣಯ ನಿಧಿ ಜ್ಗದ್ ಉದಿರಕನು ನಿೋನ್ ಉ- ದಿ ರ ಮಾಡದಿರೆ ಭಕತರ | 

ಭಕತರನು ಕಾವರಿನ್ನನ ರು ಲೋಕದ್ಲಿ ಜ್ಯವಂತ || 65 || 

ತಿರ ಜ್ದುು ರುವರೇಣಯ  ಋಜುಗಣಾಧಿಪ ಪದಂಬುಜ್ಯಗಮ ಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ | 

ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಮ್ನಮ ನದಿ ನಿಜ್ರೂಪ ತೋರಿ ಸಂತೈಸು || 66 || 

ಅನಿಲದೇವನ್ ನಿನನ  ಜ್ನುಮ್ಜ್ನುಮ್ಗಳಲಿಿ  ಇನಿತ್ತ ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು | 

ಎಂದೆಂದು ವಿಷಯ ಚಿಂ- ತನ್ಯ ಕಡದೆನನ  ಸಲಹಂದು || 67 || 

ತರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ ವೈರಾಗಯ ಸದ್ಭ ಕ್್  ದರಢಯ ವಾಗಿ ಇರಲೆಂದು | 

ಇರಲೆಂದು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಭಾರತಿೋರಮ್ಣ ನಿನಗಾನು || 68 || 

ಮ್ರಣಜ್ನನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಪರ ದೆವ ೋಷ ಗುರುಹಿರಿಯರಲಿಿ  ಹರಿಯಲಿಿ  | 

ಹರಿಯಲಿಿ  ಕಡದೆ ಉ- ದಿ್ ರಿಸಬೇಕೆನನ  ಪರಮಾಪ್  || 69 || 

ವಿಷಯದಶೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ಅಸುನ್ನಥ ಎನನ  ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮ್ನಸು ನಿನನ ಲಿಿ  | 

ನಿನನ ಲಿಿ  ನಿಲಿಸಿ ಸಂ- ತಸದಿ ಕಾಯೆನನ  ಮ್ರುದಿೋಶ || 70 || 

ಅಂಜಿದ್ವರಿಗೆ ವಜ್ರ ಪಂಜ್ರನು ನಿೋನ್ ಪರ ಭಂಜ್ನಪರ ಭುವೆ ಪರ ತಿದಿನ | 

ಪರ ತಿದಿನದಿ ನಮ್ಮ  ಭಯ ಭಂಜಿಸಿ ಕಾಯೋ ಬಹುರೂಪ || 71 || 

ಕಲಿಮುಖಯ ದೈತಯ ರುಪಟಳವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮ್ತೆ್ತಲಗುರುವೆ ಸಲಹೋ ಕಾರುಣಯ  | 

ಕಾರುಣಯ ಸಿಂಧು ನಿನನ ಲುಮೆಯಂದಿರಲು ಹರಿ ಕಾಯವ  || 72 || 

ಭಾರತಿೋರಮ್ಣ ಮ್ದಭ ರ ನಿನನ ದು ಎನನ ಪಾರದೊೋಷಗಳ ಎಣಿಸದೆ | 

ಎಣಿಸದೆ ಸಂತೈಸ ಕಾರುಣಯ ಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು || 73 || 

ಶ್ರ ೋಶಸದ್ಮ ನ್ ಜಿೋವರಾಶ್ಯಳಗೊಂದ್ಧಿಕವಿಂಶತಿಸಹಸರ ದರ್ನವರು | 

ಆರ್ನವರು ಹಗಲಿರಳು ಶಾವ ಸಜ್ಪಮಾಡಿ ಹರಿಗಿೋವಿ || 74 || 

ಭವಿಷಯ ದಿವ ಧಾತ ತವ ಚರಣಸೇವಿಪೆ ನ್ನ ಶರ ವಣಮ್ನನ್ನದಿ ಭಕುತಿಯ | 

ಭಕುತಿ ನಿನನ ಲಿಿ  ಮಾಧವನಲಿಿ  ಕಟ್ಟಟ  ಸಲಹಯಯ  || 75 || 

ತಸಿಗೊಂಭೈರ್ನರು ಶಾವ ಸಜ್ಪಗಳ ಮಾಡಿ ಬೇಸರದೆ ನಮ್ಮ  ಸಲಹುವಿ | 

ಸಲಹುವಿ ಶ್ರ ೋಭಾರ- ತಿೋಶ ನಿನನ ಡಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ || 76 || 

ಬಲದೇವ ನಿೋನ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರಲು ದುಬವಲಕಾಲಕಮ್ವ ಕೆಡಿಸೋದೆ | 

ಕೆಡಿಸೋದೆ ನಿನನ  ಹಂಬಲು ಉಳಳ  ಜ್ನರ ಜ್ಗದೊಳು || 77 || 

ಹಾಲಾಹಲವನುಂಡು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಜ್ಗವ ಕರುಣಾಳು ಪವಮಾನ ವಿಜ್ಞಾ ನ | 

ವಿಜ್ಞಾ ನಭಕುತಿ ಶ್ರ ೋಲೋಲನಲಿ ಕಟ್ಟಟ  ಸಲಹಯಯ  || 78 || 
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ವಾತತಮ ಜ್ನ್ ನಿನನ  ಪ್ರ ೋತಿಯನ್ ಪಡೆದ್ ಖದೊಯ ೋತನಂದ್ನನ ಪೆÇರೆದಂತೆ | 

ಪೆÇರೆದಂತೆ ಪೆÇರೆಯನನ  ನಿೋನಿಂತ್ತ ಕ್ಷಣದಿ ಕೃಪೆಯಂದ್ || 79 || 

ಅಪರಾಜಿತನ್ ಮ್ನದೊಳಪರೋಕ್ಷವಿತ್ೆನಗೆ ಅಪವಗವದ್ಲಿಿ  ಸುಖವಿೋಯೋ | 

ಸುಖವಿೋಯೋ ನಿೋ ಭಾವಿ ಲೋ- ಕಪ್ತಮ್ಹನ್ ದ್ಯವಾಗೊ || 80 || 

ಬುದಿಿಬಲಕ್ೋತಿವಪರಿಶುದಿ್ಭಕ್್ಜ್ಞಾ ನ ಸದಿೆ ೈಯಾವಜ್ಞಡಯ  ಆಯುಷಯ  | 

ಆಯುಷಯ ವಿತ್ಭವದಿಿಯೈದಿಸುವಿ ಪವಮಾನ || 81 || 

ದ್ರರ ಪದಿೋರಮ್ಣ ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ಸುವೆ ನಿನನ ಡಿಗೆ ತಪತರ ಯಗಳ ಭಯಶೋಕ | 

ಭಯಶೋಕ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರ ೋಪತಿಯ ಧಾಯ ನಸುಖವಿೋಯೋ || 82 || 

ಪಾಲು ಡಲಮ್ಗಳಾಳದ  ನ್ನಳುಳ್ಳಗಪರ ತಿಮ್ ಓಲೈಪ ಜ್ನರ ಸಲಹಂದು | 

ಸಲಹಂದು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಫಲುು ಣಾಗರ ಜ್ನ್ ಪರ ತಿದಿನ || 83 || 

ಅದೆವ ೈತಮ್ತವಿಪ್ನಪರ ಧವ ಂಸಕಾನಲನ್ ಮ್ಧಯ ಗೇಹಾಖಯ ದಿವ ಜ್ಪತಿನ  | 

ದಿವ ಜ್ಪತಿನ ಜ್ಠ್ರದೊಳು ಉದ್ಭ ವಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಜ್ಗದೊಳು || 84 || 

ಮ್ಧಾವ ಖಯ ವೆಂಬ ಪರ ಸಿದಿ್ ಶುರ ತಿಪರ ತಿಪಾದ್ಯ  ಮ್ಧವ ಮುನಿರಾಯ ತವ ಕ್ೋತಿವ | 

ತವ ಕ್ೋತಿವ ವಾಣಿ- ರುದರ ದಿಗಳಿಗರಿದು ತ್ತತಿಸಲೆೆ  || 85 || 

ಹುಣಿಸೆಬಿೋಜ್ದಿ ಪ್ತನ ಋಣವ ತಿದಿದ ದ್ ಪೂಣವ- ಗುಣವಂತ ಗುರುವೆ ದ್ಯವಾಗೊ | 

ದ್ಯವಾಗೊ ನಿೋನ್ನನ  ಋಣಮೂರರಿಂದ್ ಗೆಲಿಸಯಯ  || 86 || 

ಯತಯ ಶರ ಮ್ವ ವಹಿಸಿ ಶುರ ತಯ ಥವಗರ ಂಥಮೂವತ್ೆೋಳು ರಚಿಸಿ ದ್ಯದಿಂದ್ | 

ದ್ಯದಿಂದ್ ನಿನನ ವರಿ- ಗಿತ್್ತ  ಪಾಲಿಸಿದಿ ಕರುಣಾಳು || 87 || 

ನ್ನಮ್ತರ ಯಾಂಕ್ತ ಸುಧಿೋಮಂತಕುಲಗುರುವೆ ಶ್ರ ೋಮ್ದಚಾಯವ ಗುರುವಯವ | 

ಗುರುವಯವ ಧಮಾವಥವಕಾಮ್ಮೋಕ್ಷದ್ನ್ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 88 || 

ಮೂರೇಳುಕುಮ್ತಘೋರಾರಣಯ ಪಾವಕ ಸಮಿೋರಾವತರ ಗಂಭೋರ | 

ಗಂಭೋರ ತವ ತಪ ದಂಭೋರುಹಧಾಯ ನ ಕರುಣಿಸೋ || 89 || 

ಈ ಚರಾಚರದೊಳು ಅನ್ನಚಾರದ್ಲಿ ನಡೆವ ನಿೋಚಮಾಯಗಳ ಗೆಲಿದಿಪವ | 

ಗೆಲಿದಿಪವ ಶ್ರ ೋಮ್ದಚಾಯವರಡಿಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ || 90 || 

ನಿನಗಿಂದ್ಧಿಕರಾದ್ ಅನಿಮಿತ್ಬ್ರಂಧವರು ಎನಗಿಲಿ  ಶ್ರ ೋಮ್ಧವ ಮುನಿರಾಯ | 

ಮುನಿರಾಯನಿರಲು ಯೋಚನ್ಯಾಕೆ ಜ್ಗದಿ ನಮ್ಗಿನುನ  || 91 || 

ಶ್ರ ೋಮ್ತು ಮ್ಸ್ಗುಣಧಾಮ್ ವಿಷಿ್ ೋರಂಘ್ರರ - ತಮ್ರಸಮ್ಧುಪ ಭವತಪ | 

ಭವತಪ ಗುರುಸಾವವಭೌಮ್ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯಯ  || 92 || 
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ಉದಿ್ ರಿಪುದೆಮ್ಮ  ಹನುಮ್ದಿಭ ೋಮ್ಸೇನಗುರುಮ್ಧವ ಮುನಿರಾಯ ಕವಿಗೇಯ | 

ಕವಿಗೇಯ ಎನನ  ದುಬುವದಿಿ ಗಳ ಬಿಡಿಸೋ ದ್ಯದಿಂದ್ || 93 || 

ನಮೋನಮೋ ಭಾರತಿೋರಮ್ಣ ಹನುಮ್ದಿಭ ೋಮ್- ಯತಿಕುಲೋತ್ಂಸಗುರುಮ್ಧವ  | 

ಗುರುಮ್ಧವ  ದುವಾವದಿ- ತಿಮಿರಮಾತವಂಡ ಸುರಶಂಡ || 94 || 

ನಮ್ಮ  ಗುರುಗಳ ಪಾದ್ ಒಮೆಮ  ನ್ನ್ಯಲು ಜ್ನಮ - ಜ್ನಮ ಕೃತಪಾಪ ಪರಿಹಾರ | 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸ- ದ್್ ರಹಮ ಪದ್ದ್ಲಿಿ  ಸುಖಿಸೋರು || 95 || 

ವಾಯುಹನುಮ್ದಿಭ ೋಮ್ರಾಯಮ್ಧವ ರ ಸ್ೋತರ  ಬ್ರಯಳುಳಳ ವಗೆ ಜ್ನ್ನಮ ಧಿ | 

ಜ್ನ್ನಮ ಧಿರೋಗಭಯವಿೋಯನ್ಂದೆಂದೂ ಭಗವಂತ || 96 || 

ಮಾತರಿಶವ ನ್ ಎನನ  ಮಾತ ಲಾಲಿಸಿ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನ ಮ್ನದ್ಲಿಿ  | 

ಮ್ನದ್ಲಿಿ  ತೋರಿ ಭವಭೋತಿ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಭವಾಯ ತಮ  || 97 || 

ಶ್ರ ೋ ಬ್ರ ಹಮ ದೇವರ ಸ್ತತ ತಿ 

ಸತಯ ಲೋಕವೆ ಸದ್ನ ತತವ ಭಮಾನಿಗಳು ಭೃತಯ ರೆನಿಸುವರು ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ೋ | 

ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ಜ್ನನಿ ಪುರುಷ್ೋತ್ಮ್ನ್ ಜ್ನಕನ್ನಿಸುವ || 98 || 

ಚತ್ತರದ್ಶಲೋಕಾಧಿಪತಿಯೆನಿಪ ನಿನಗೆ ಸರಸವ ತಿಯು ನಿಜ್ರಾಣಿ ವಿಹಗೇಂದ್ರ  | 

ವಿಹಗೇಂದ್ರ  ಶೇಷಪಾವವತಿಪರಾತಮ ಜ್ರು ಎನಿಸೋರು || 99 || 

ದಿವ ಶತಕಲಪ ದಿ ತಪವೆಸಗಿ ಅಸುದೇವ ಪೆಬಸಿರಪದ್ ಪಡೆದೆ ಹರಿಯಂದ್ | 

ಹರಿಯಂದ್ ಮಿಕೆ  ಸುಮ್-ನಸರಿಗುಂಟೇ ಈ ಭಾಗಯ  || 100 || 

ಋಜುಗಣಾಧಿೋಶವ ರನ್ ಅಜ್ಪದ್ವಿಗೊೋಸುಗದಿ ಭಜಿಸಿದ್ವನಲಿ  ಹರಿಪಾದ್ | 

ಹರಿಪಾದ್ಸೇವೆಯು ಸ-ಹಜ್ವೆ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದು || 101 || 

ಚತ್ತರಾಸಯ  ತತವ ದೇವತೆಗಳಂತಯಾವಮಿನುತಿಸಿ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಅನುಗಾಲ | 

ಅನುಗಾಲ ಭಕ್್  ಶಾ-ಶವ ತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಹರಿಯಲಿಿ  || 102 || 

ಸತಯ ಲೋಕಶನ್ ಬಳಿತಾ ದಿಶುರ ತಿವಿನುತ ಮೃತ್ತಯ ಂಜ್ಯಾದಿ ಸುರಪೂಜ್ಯ  | 

ಸುರಪೂಜ್ಯ  ಭಕ್ರ ವಿ-ಪತ್್ತ  ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯಯ  || 103 || 

ಇನಿತಿದ್ದ  ನಿೋ ಸಲಹದಿಪುಪ ದು ನಮ್ಮ  ಅನುಚಿತನುಚಿತವ್ೋ ನಿೋ ಬಲಿಿ  | 

ನಿೋ ಬಲಿಿ  ಶಾರದ-ವನಿತೆಯ ರಮ್ಣ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 104 || 

ಸತವ ತಮ ಕಶರಿೋರ ಮಿಥ್ಯಯ ದಿಮ್ತಗಳ್ಳು ಉತಪ ತ್ಿ  ಸಂಪತ್್ತ  ಕಡದಿರು | 

ಕಡದಿರೆನಗೆಂದೂ ಸಂ-ಪಾರ ರ್ಥವಸುವೆ ನಿನಗೆ ನಮ ಎಂದು || 105 || 

ಮಾತರಿಶವ ನ್ ನಿನನ  ಪ್ರ ೋತಿಯಂದೇ ಜ್ಗ-ನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನ ಕರುಣಕೆೆ  | 

ಕರುಣಕೆೆ  ಕಾರಣೆಮ್-ಯಾತನ್ಯು ಬರಲು ನ್ನನಂಜೆ || 106 || 
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ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋಭೂದಗಾಯ ಸ್ತತ ತಿ 

ಶ್ರ ೋಭೂಮಿದುಗೆವ ಮ್ತ್ೆೋಭಂದ್ರ ಗಮ್ನ್ ಸ್ವ- ಣಾವಭಗಾತೆರ ೋ ಸುಚರಿತೆರ  | 

ಸುಚರಿತೆರ  ಶ್ರ ೋಪದ್ಮ ನ್ನಭನನ  ಜ್ಞಯೆ ವರವಿೋಯೆ || 107 || 

ತಿರ ಗುಣಾಭಮಾನಿ ಎನನ ವಗುಣದ್ ರಾಶ್ಗಳ ಬಗೆಯದ್ಲೆ ಕಾಯೆ ವರವಿೋಯೆ | 

ವರವಿೋಯೆ ನಿನನ  ಪದ್- ಯುಗಳಕೆೆ  ನಮಿಪೆ ಜ್ಗದಂಬೆ || 108 || 

ದ್ರಹಸಿತವದ್ನಸುಂದ್ರಿ ಕಮ್ಲಸದ್ನ್ ನಿಜ್ವರಸಿದಿ್ ಗಿೋತೇ ವಿಧಿಮಾತೇ | 

ವಿಧಿಮಾತೆ ಲೋಕಸುಂ ದ್ರಿಯೆ ನಿೋ ನೋಡೇ ದ್ಯಮಾಡೇ || 109 || 

ಪರ ಳಯಕಾಲದಿ ಪತಿಯು ಮ್ಲಗಬೇಕೆನುತ ವಟ- ದೆಲೆಯಾಗಿ ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿದಿ | 

ಒಲಿಸಿದಿ ಜ್ಗದ್ ಮಂ- ಗಳದೇವಿ ನಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೆ || 110 || 

ತಂತ್ತಪಟದಂತೆ ಜ್ಗದಂತಬವಹಿರದ್ಲಿಿ  ಕಾಂತನಡಗೂಡಿ ನ್ಲೆಸಿಪೆವ | 

ನ್ಲೆಸಿಪೆವ ನಿೋನ್ನನ  ಅಂತರಂಗದ್ಲಿ ನ್ಲೆಗೊಳೆಳ  || 111 || 

ಈಶಕೋಟಿಪರ ವಿಷ್ಟಟ  ಈಶಭನನ ಳೆ ಸವವ-ದೊೋಷವಜಿವತಳೆ ವರದೇಶೇ | 

ವರದೇಶೇ ಪತಿಯಡನ್ ವಾಸವಾಗೆನನ  ಮ್ನದ್ಲಿಿ  || 112 || 

ಆನಂದ್ಮ್ಯಹರಿಗೆ ನ್ನನ್ನಭರಣವಾದೆ ಪಾನಿೋಯವಾದೆ ಪಟವಾದೆ | 

ಪಟವಾದೆ ಪಂಕಜ್ ಪಾಣಿ ನಿೋನ್ಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೆ || 113 || 

ಮ್ಹದದಿತತವ ಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನುನ ದ್ರದೊಳು ದೃಹಿಣಾಂಡಪಡೆದೆ ಪತಿಯಂದ್ | 

ಪತಿಯಂದ್ ಶ್ರ ೋಲಕ್ಷ ಮ  ಮ್ಹಮ್ಹಿಮ್ಳೆ ಎಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೆ || 114 || 

ಆವ ಬರ ಹಮ ಭವಾದಿ ದೇವರೆಲಿರು ತವ ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿ ಕೃತಕೃತಯ  | 

ಕೃತಕೃತಯ ರಾಗಿಹರು ದೇವಿ ನ್ನ ಬಯಸುವದು ಅರಿದ್ಲಿ  || 115 || 

ಪಕ್ಷ ೋಂದ್ರ ವಾಹನನ ವಕ್ಷಸಾ ಳನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷಯಜ್ಞಾ ನಿ ಸುಖಪೂಣೆವ | 

ಸುಖಪೂಣೆವ ಕಮ್ಲದ್- ಳಾಯತಕ್ಷ  ನೋಡು ದ್ಯದಿಂದ್ || 116 || 

ಹಲವು ಮಾತೇಕೆ ಶ್ರ ೋಲಲನ್ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿ |ಠ್ಠ ಲನಿಂದ್ ಕೂಡಿ ಮ್ನದ್ಲಿಿ  | 

ಮ್ನದ್ಲಿಿ  ವಾಸವಾ- ಗಹ ಲವು ಕಾಲದ್ಲಿ ಅವಿಯೋಗಿ || 117 || 

ಶ್ರ ೋ ರುಕ್ಮಮ ಣೋವಿಲಾಸ 

ಫಣಿರಾಜ್ಶಯನ ರುಕ್ಮ ಣಿದೇವಿಯಡಗೂಡಿ ಮ್ಣಿಮಂಚದ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದುವ | 

ಕುಳಿತಿದುವ ಸತಿಯಡನ್ ಅಣಕವಾಡಿದ್ನು ಇನಿತೆಂದು || 118 || 

ಹೇ ರಾಜ್ಕನಿನ ಕೆ! ಭೂರಮ್ಣ ನ್ನನಲಿ  ವಾರಿಧಿಯಳಗಿದುದ  ಬದುಕುವ | 

ಬದುಕುವಗೆ ಮ್ರುಳಾದೆ ನ್ನರದ್ನ ನುಡಿಗೆ ನಳಿನ್ನಕ್ಷ  || 119 || 
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ಶ್ಶುಪಾಲಮದ್ಲಾದ್ ವಸುಧೆಪಾಲರ ಬಿಟ್ಟಟ  ಪಶುಪಾಲಗೊಲಿದೆ ಸುಕುಮಾರಿ | 

ಸುಕುಮಾರಿ ಎನಲು ಪರ-ವಶಳಾದ್ಳಾಗ ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ  || 120 || 

ಈ ಮಾತ ಕಳಿ ಕೈಚಾಮ್ರವನಿೋಡ್ಯಡಿ ಭೂಮಿಗೊರಗಿದ್ಳು ಭುಗಿಲೆಂದು | 

ಭುಗಿಲೆಂದು ಮ್ಲಗಿದ- ಕಾಮಿನಿಯ ಕಂಡ ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ || 121 || 

ಕಂಗೆಟಟ ಳೆಂದು ತನನ ಂಗನ್ಯ ಬಿಗಿದ್ಪ್ಪ  ಮುಂಗುರುಳ ತಿದಿದ  ಮುದಿದ ಸಿ | 

ಮುದಿದ ಸಿ ಮಾತಡದ  ಕಂಗಳಶುರ ಗಳ ಒರಸುತ್  || 122 || 

ಸಲಿಗೆಮಾತ್ತಗಳ ಬಗೆ ತಿಳಿಯದ್ಲೆ ಹಿೋಗೆ ಚಂ- ಚಲವನೈದುವರೆ ಚಪಲಾಕ್ಷ  | 

ಚಪಲಾಕ್ಷ  ಏಳೆಂದು ಲಲನ್ಯಳ ನಗಿಸಿ ನಗುತಿದ್ವ || 123 || 

ಶ್ರ ೋದೇವಿ ನಿನನ ಳು ವಿನೋದ್ವನ್ ಮಾಡಲು ವಿ-ಷಾದ್ಪಡಲಾಯ ಕೆ ಅನುದಿನ | 

ಅನುದಿನ ಸಮ ರಿಸುವರ ಕಾಡುಕಂಡಿಹನ್ ಬಳಿಯಲಿಿ  || 124 || 

ಹಿಗಿು ದ್ಳು ಮ್ನದಿ ಸೌಭಾಗಯ ಭಾಮಿನಿಯು ಅಪ-ವಗವದ್ ನುಡಿಗೆ ಹರುಷದಿ | 

ಹರುಷದಿಂದ್ಲಿ ಪಾದ್- ಯುಗಮ ಕೆರಗಿದ್ಳು ಇನಿತೆಂದು || 125 || 

ಜ್ಗದೇಕಮಾತೆ ಕೈಮುಗಿದು ಲಜೆಜ ಯಲಾಗ ಮುಗುಳುನಗೆಸೂಸಿ ಮಾತಡಿ | 

ಮಾತಡಿದ್ಳು ಪತಿಯ ಮಗವನೋಡುತಲಿ ನಳಿನ್ನಕ್ಷ  || 126 || 

ಪರಿಪೂಣವಕಾಮ್ ನಿೋ ಕರುಣದಿಂದಿೋಗ ಸಿವ ೋ- ಕರಿಸಿದೆಯ ಎನನ  ಸತಿಯೆಂದು | 

ಸತಿಯೆಂದ್ಕಾರಣಾ- ಕ್ಷರಳೆನಿಸಿಕಂಡೆ ಶುರ ತಿಯಂದ್ || 127 || 

ಭುವನ್ನಧಿಪತಿ ನಿೋನು ಅವಿಯೋಗಿ ನಿನಗಾನು ಅವಿವೇಕ್ನೃಪರ ಪತಿಯೆಂದು | 

ಪತಿಯೆಂದು ಬಗೆವೇನೇ ಸವಿಮಾತಿದ್ಲಿ  ಸವವಜ್ಾ  || 128 || 

ಭಗವಂತ ನಿೋನು ದುಭವರದೇಹಗತರವರು ತಿರ ಗುಣವಜಿವತವು ತವ ರೂಪ | 

ತವ ರೂಪ ಗುಣಗಳನು ಪೆÇಗಳಲೆನನ ಳವೆ ಪರಮಾತಮ  || 129 || 

ಭಾನು ತನನ ಯ ಕ್ರಣಪಾಣಿಗಳ ದೆಶೆಯಂದ್ ಪಾನಿೋಯಜ್ಗಳ ಅರಳಿಸಿ | 

ಅರಳಿಸಿ ಗಂಧವನ್ನ-ಘ್ರರ ಣಿಸಿದಂತೆ ಗರ ಹಿಸಿದಿ || 130 || 

ಬೈದ್ವನ ಕುತ್ಿಗೆಯ ಕಯುದ  ಅಂಧಂತಮ್ಸಿ-ಗೊಯುದ  ಹಾಕ್ದೆಯ ಪರಿಪಂರ್ಥ | 

ಪರಿಪಂರ್ಥನೃಪರನುನ  ಐದುವೆನ್ ನಿನನ  ಹರತಗಿ || 131 || 

ನಿಮ್ಮ ನುಗರ ಹದಿಂದ್ ಬರ ಹಮ ರುದರ ದಿಗಳ ನಿಮಿವಸಿ ಸಲಹಿ ಸಂಹಾರ | 

ಸಂಹಾರಮಾಡುವೆನು ದುಮ್ವದಂಧರನು ಬಗೆವೆನ್ || 132 || 

ಮಂಜುಲೋಕ್್ಯ ಕಳಿ ಅಂಜ್ಲೇಕೆಂದು ನವ- ಕಂಜ್ಲೋಚನ್ಯ ಬಿಗಿದ್ಪ್ಪ  | 

ಬಿಗಿದ್ಪ್ಪ  ಪೇಳಿದ್ ಧ-ನಂಜ್ಯಪ್ರ ಯ ಸಥೆಯಂದ್ || 133 || 
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ನಿನಗೆ ಎನನ ಲಿ ಭಕ್್  ಎನಿತಿಹುದು ನ್ನ ಕಂಡೆ ಎನಗಿಹುದು ಕರುಣ ಎಂದೆಂದು | 

ಎಂದೆಂದು ಇಹುದಿದ್ಕೆ ಅನುಮಾನವಿಲಿ  ವನಜ್ಞಕ್ಷ  || 134 || 

ದೊೋಷವಜಿವತರುಕ್ಮ ನಿೋಶನ ವಿಲಾಸ ಸಂ-ತೋಷದ್ಲಿ ಕಳಿ ಪಠಿಸಿದ್ | 

ಪಠಿಸಿದಂಥವರ ಅಭ-ಲಾಷ್ಟ ಪೂರೈಸಿ ಸಲಹುವ || 135 || 

ನಿೋತಜ್ನಕನು ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಜ್ಗ-ನ್ನಮ ತೆಯೆನಿಸುವಳು ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ೋ | 

ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ಸುತ ಬರ ಹಮ -ಭಾರ ತನ್ನಿಸುವನು ಗುರುರಾಯ || 136 || 

ಶ್ರ ೋ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತ ೋತ್ರ  

ಜ್ಞಾ ನಸುಜ್ಞಾ ನಪರ ಜ್ಞಾ ನವಿಜ್ಞಾ ನಮ್ಯ ಮಾಣವಕರೂಪ ವಸುದೇವ | 

ವಸುದೇವತನಯ ಸು- ಜ್ಞಾ ನವನು ಕಟ್ಟಟ  ಕರುಣಿಸ || 137 || 

ಆದಿನ್ನರಾಯಣನು ಭೂದೇವಿಮರೆಕಳಿ ಯಾದ್ವರ ಕುಲದ್ಲಿಿ  ಜ್ನಿಸಿದ್ | 

ಜ್ನಿಸಿದ್ ಶ್ರ ೋಕೃಷಿ  ಪಾದ್ಕೆೆ  ಶರಣೆಂಬೆ ದ್ಯವಾಗೊ || 138 || 

ವಸುದೇವನಂದ್ನನ ಹಸುಗೂಸು ಎನಬೇಡಿ ಶ್ಶುವಾಗಿ ಕಂದ್ ಶಕಟನನ  | 

ಶಕಟವತು ಸುರರ ಅಸುವಳಿದು ಪೆÇರೆದ್ ಜ್ಗವನನ  || 139 || 

ವಾತರೂಪ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆ ತೃಣಾವತವನನ  ಪಾತಳಕ್ಳುಹಿ ಮ್ಡುಹಿದ್ | 

ಮ್ಡುಹಿ ಮಲೆಯುಣಿಸಿದ ಪೂತಣಿಯ ಕಂದ್ ಪುರುಷೇಶ || 140 || 

ದೇವಕ್ೋಸುತನ್ನಗಿ ಗೊೋವುಗಳ ಕಾಯದ ರೆ ಪಾವಕನ ನುಂಗಿ ನಲಿವ್ೋನ್ | 

ನಲಿವ್ೋನ್ ಮೂಲೋವಕ ಓವ ದೇವೇಂದ್ರ  ತ್ತತಿಪೆÇನ್ || 141 || 

ಕುವಲಯಾಪ್ೋಡನನು ಲವಮಾತರ ದ್ಲಿ ಕಂದು ಶ್ವನ ಚಾಪವನು ಮುರಿದಿಟಟ  | 

ಮುರಿದಿಟಟ  ಮುಷ್ಣಟ ಕನ ಬವರದ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದ್ ಧರೆಯಳು || 142 || 

ಕಪಪ  ಕಡಲಿಲಿೆಂದು ದ್ಪವದ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ  ಗುಪ್ಪ ದ್ನು ಮ್ಳೆಯ ವರ ಜ್ದೊಳು | 

ವರ ಜ್ದೊಳು ಪವವತವ ಪುಷಪ ದಂತೆತ್ಿ  ಸಹಹಿದ್ || 143 || 

ವಂಚಿಸಿದ್ ಹರಿಯೆಂದು ಸಂಚಿಂತೆಯಲಿ ಕಂಸ ಮಂಚದ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ವ | 

ಕುಳಿತಿದ್ವ ಮ್ದ್ಕರಿಗೆ ಪಂಚಾಸಯ ನಂತೆ ಎರೆಗಿದ್ || 144 || 

ದುಧವಷವಕಂಸನನ  ಮ್ಧಯ ರಂಗದಿ ಕೆಡಹಿ ಗುದಿದ ಟಟ  ತಲೆಯ ಜ್ನ ನೋಡೆ | 

ಜ್ನ ನೋಡೆ ದುಮ್ವತಿಯ ಮ್ದಿವಸಿದ್ ಕೃಷಿ  ಸಲಹಮ್ಮ  || 145 || 

ಉಗರ ಸೇನಗೆ ಪಟಟ  ಶ್ರ ೋಘ್ರ ದ್ಲಿ ಕಟಿಟ  ಕಾ- ರಾಗೃಹದ್ಲಿಿದ್ದ  ಜ್ನನಿಯ | 

ಜ್ನನಿಜ್ನಕರ ಬಿಡಿಸಿ ಅಗರ ಜ್ನ ಕೂಡಿ ಹರವಂಟ || 146 || 

ಅಂಬುಜ್ಞಂಬಕ್ಗೊಲಿದು ಜಂಭಾರಿಪುರದಿಂದ್ ಕೆಂಬಲಿನಮ್ರ ತೆಗೆದಂಥ | 

ತೆಗೆದಂಥ ಕೃಷಿ ನ ಕ- ರಾಂಬುಜ್ಗಳೆಮ್ಮ  ಸಲಹಲಿ || 147 || 
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ಒಪ್ಪ ಡಿಯವಲಕೆ್ಗೊಪ್ಪ ಕಂಡ ಮುಕುಂದ್ ವಿಪರ ನಿಗೆ ಕಟಟ  ಸೌಭಾಗಯ  | 

ಸೌಭಾಗಯ  ಕಟಟ  ನ-ಮ್ಮ ಪಪ ಗಿಂದ್ಧಿಕ ದೊರೆಯುಂಟೆ || 148 || 

ಗಂಧವಿತ್ಬಲೆಯಳ ಕುಂದ್ನ್ಣಿಸದೆ ಪರಮ್- ಸುಂದ್ರಿಯ ಮಾಡಿ ವಶನ್ನದ್ | 

ವಶನ್ನದ್ ಗೊೋ-ವಿಂದ್ ಗೊೋವಿಂದ್ ನಿೋನ್ಂಥ ಕರುಣಾಳ್ೋ || 149 || 

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನ ನಿನನ  ಮಂದ್ಸಿಮ ತನನವ ಕಂದ್ಪವನಯಯ  ಕವಿಗೇಯ | 

ಕವಿಗೇಯ ನಿನನ ಂಥ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಗಿರಲ ಅನುಗಾಲ || 150 || 

ರಂಗರಾಯನ್ ಕಳು ಶಂಗಾರಗುಣಪೂಣವ ಬಂಗಪಡಲಾರೆ ಭವದೊಳು | 

ಭವಬಿಡಿಸಿ ಎನನ ಂತ- ರಂಗದ್ಲಿ ನಿಂತ್ತ ಸಲಹಯಯ  || 151 || 

ದನವಾರಣಯ ಕೆ ಕೃಶಾನು ಕಾಮಿತಕಲಪ - ಧೇನು ಶ್ರ ೋಲಕ್ಷ ಮ ೋಮುಖಪದ್ಮ  | 

ಮುಖಪದ್ಮ ನವಸುಸ- ದಭ ನು ನಿೋನ್ಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೊ || 152 || 

ತಪತರ ಯಗಳು ಮ್ಹದಪತ್್ತ  ಪಡಿಸೋವು ಕಾಪಾಡು ಕಂಡಯ  ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ | 

ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ ಮರೆಯಟ್ಟಟ  ದ್ರರ ಪದಿಯ ಕಾಯೆದ  ಅಳುಕದೆ || 153 || 

ಕರಣನಿಯಾಮ್ಕನ್ ಕರುಣಾಳು ನಿೋನ್ಂದು ಮರೆಹಕೆೆ  ನ್ನನ್ನಪರಿಯಲಿಿ  | 

ಪರಿಯಲಿಿ  ಮ್ಧೆವ ೋಶ ಮ್ರುಳುಮಾಡುವುದು ಉಚಿತಲಿ  || 154 || 

ಮ್ತದೊಳಗೆ ಮ್ಧವ ಮ್ತ ವರ ತದೊಳಗೆ ಹರಿದಿನವು ಕಥೆಯಳಗೆ ಭಾಗವತಕಥೆಯೆನಿನ  | 

ಕಥೆಯೆನಿನ  ಮೂಲೋವಕ- ಕತಿಶಯ ಶ್ರ ೋಕೃಷಿ ಪರ ತಿಮೆನಿನ  || 155 || 

ನಿೋನಲಿದ್ನಯ ರಿಗೆ ನ್ನನ್ರಗೆನೋ ಸಾವ ಮಿ ದನವಾಂತಕನ್ ದ್ಯವಂತ | 

ದ್ಯವಂತ ಎನನ ಭ- ಮಾನ ನಿನಗಿರಲೋ ದ್ಯವಾಗೊ || 156 || 

ಲೆಕೆವಿಲಿದೆ ದೇಶ ತ್ತಕೆ್ದ್ರೆ ಫಲವೇನು 

ಶಕ್ನ್ನದ್ರೆ ಮಾತರ  ಫಲವೇನು | ಫಲವೇನು ನಿನನ  ಸ- ದ್ಭ ಕ್ರನು ಕಂಡು ನಮಿಸದೆ || 157 || 

ನರರ ಕಂಡ್ಯಡಿ ದಿನ ಬರಿದೆ ಕಳೆಯಲುಬೇಡ 

ನರನ ಸಖನ್ನದ್ ಶ್ರ ೋಕೃಷಿ  | ಶ್ರ ೋಕೃಷಿ  ಮೂತಿವಯ ಚರಿತೆ ಕಂಡ್ಯಡೋ ಮ್ನವುಬ್ಿ  || 158 || 

ಪಾಹಿ ಪಾಂಡವಪಾಲ ಪಾಹಿ ರುಕ್ಮ ಣಿಲೋಲ 

ಪಾಹಿ ದ್ರರ ಪದಿಯ ಅಭಮಾನ | ಅಭಮಾನ ಕಾಯದ  ಹರಿ ದೇಹಿ ಕೈವಲಯ  ನಮ್ಗಿಂದು || 159 || 

ಪಾಹಿ ಕರುಣಾಕರನ್ ಪಾಹಿ ಲಕ್ಷ ಮ ೋರಮ್ಣ ಪಾಹಿ ಗೊೋಪಾಲ ಗುಣಶ್ೋಲ | 

ಗುಣಶ್ೋಲ ಪಾಪಸಂ-ದೊೋಹ ಕಳೆದೆನನ  ಸಲಹಯಯ  || 160 || 

ಏಕಾಂತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಲೋಕೈಕರಕ್ಷಕಾ-ನೇಕಜ್ನವಂದ್ಯ  ನಳಿನ್ನಕ್ಷ | 

ನಳಿನ್ನಕ್ಷ ನಿನನ  ಪಾ- ದ್ಕೆೆ  ಕೈಮುಗಿವೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 161 || 
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ಬ್ರಹಿರಂತರದ್ಲಿಿ  ದೇಹಾಭಮಾನಿಗಳು ನಿೋ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡಿಸೋರು | 

ನಡಿಸೋರು ನುಡಿಸೋರು ದೊರ ೋಹಕೆೆ  ಎನನ  ಗುರಿಮಾಳೆಪ  || 162 || 

ಏಕಾದ್ಶೇಂದಿರ ಯಗಳೇಕಪರ ಕಾರದ್ಲಿ ಲೋಕೈಕನ್ನಥ ನಿನನ ಲಿಿ  | 

ನಿನನ ಲಿಿ  ನಿಸಮ ೃತಿಯ ಕಡಲು ವೈಕುಂಠ್ ನ್ನನಲಿೆ  || 163 || 

ನಿನನ ವರ ನಿೋ ಮ್ರೆದ್ರಿನುನ  ಸಾಕುವಯಾವರು ಪನನ ಂಗಶಯನ ಪುರುಷೇಶ | 

ಪುರುಷೇಶ ಸತತ ಶರಣ- ರನು ಬಿಡುವ್ೋದುಚಿತಲಿ  || 164 || 

ಸವ ಚಛ ಗಂಗೆಯ ಒಳಗೆ ಅಚ್ಯಯ ತನ ಸಮ ರಿಸಿದೊಡೆ ಅಚಚ ಮ್ಡಿಯೆಂದು ಕರೆಸೋರು | 

ಕರೆಸೋರು ಕೈವಲಯ  ನಿಶಚ ಯವು ಕಂಡಯ  ಎಮ್ಗಿನುನ  || 165 || 

ಆನಂದ್ನಂದ್ ಪರಮಾನಂದ್ ರೂಪ ನಿ- ತಯ ನಂದ್ವರದ್ ಅಧಮ್ರ | 

ಅಧಮ್ರಿಗೆ ನ್ನರಾಯ- ಣಾನಂದ್ಮ್ಯನ್ ದ್ಯವಾಗೊ || 166 || 

ಏನ್ಂಬೆ ನಿನ್ನನ ಟಕಾನಂದ್ಮ್ಯನ್ ಗುಣಿ-ಗುಣಗಳ್ಳಗಿದುದ  ಗುಣಕಾಯವ | 

ಗುಣಕಾಯವಗಳ ಮಾಡಿ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗುಣಿಸುವಿ ಸುಖದು:ಖ || 167 || 

ಕುಟಿಟ  ಬಿೋಸಿ ಕುಯುದ  ಸುಟ್ಟಟ  ಬೇಯು ದ್ ಪಾಪ ಕೆಟ್ಟಟ ಪೆÇೀ ೋಪುದ್ಕೆ ಬಗೆಯಲಿ  | 

ಬಗೆಯಲಿದ್ದ್ರಿಂದ್ ವಿಠ್ಠ ಲನ ಪಾಡಿ ಸುಖಿಯಾಗು || 168 || 

ಶುಕನಯಯ  ನಿೋನ್ ತರಕನ್ಂದು ನಿನನ  ಸೇ-ವಕರು ಪೇಳುವುದು ನ್ನ ಕಳಿ | 

ನ್ನ ಕಳಿ ಮರೆಹಕೆೆ  ಭಕುತವತು ಲನ್ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 169 || 

ಎನನ  ಪೆÇೀ ೋಲುವ ಪತಿತರಿನಿನ ಲಿ  ಲೋಕದೊಳು ಪತಿತಪಾ-ವನ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಲಿ  | 

ಸರಿಯಲಿ  ಲೋಕದೊಳು ಅನಯ ಭಯ ಎನಗೆ ಮದ್ಲಿಲಿ  || 170 || 

ನಿೋ ನುಡಿದು ನಡೆದಂತೆ ನ್ನ ನುಡಿದು ನಡೆವೆನೋ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಅರಸ ಗುಣಪೂಣವ | 

ಗುಣಪೂಣವ ನಿೋನ್ನನ  ಹಿೋನತೆಯ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ್ದೇ || 171 || 

ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಮಾನಿ ಶ್ರ ೋರಮಾಭೂದುಗೆವ ನ್ನರೇರ ಮಾಡಿ ನಲಿದಡಿ | 

ನಲಿದಡಿ ಜಿೋವಿಗಳ ದೂರತರ ಮಾಡಿ ನಗುತಿಪೆವ || 172 || 

ವಿಷಯದೊಳು ಮ್ನವಿರಿಸಿ ವಿಷಯ ಮ್ನದೊಳಗಿರಿಸಿ ವಿಷಯಂದಿರ ಯಗಳ ಅಭಮಾನಿ | 

ಅಭಮಾನಿ ದಿವಿಜ್ರಿಗೆ ವಿಷಯನ್ನಗದ್ಲೆ ಇರುತಿಪೆವ || 173 || 

ಲೋಕನ್ನಯಕನ್ನಗಿ ಲೋಕದೊಳು ನಿೋನಿದುದ  ಲೋಕಗಳ ಸೃಜಿಸಿ ಸಲಹುವಿ | 

ಸಲಹಿ ಸಂಹರಿಸುವ ಲೋಕಶ ನಿನಗೆ ಎಣೆಗಾಣೆ || 174 || 

ಜ್ಗದುದ್ರ ನಿೋನ್ನಗಿ ಜ್ಗದೊಳಗೆ ನಿೋನಿಪೆಪ  ಜ್ಗದಿ ಜಿೋವರನು ಸೃಜಿಸುವಿ | 

ಸೃಜಿಸಿ ಜಿೋವರಳಿದುದ  ಜ್ಗದ್ನನ ನ್ಂದು ಕರೆಸುವಿ || 175 || 
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ಏಸು ಜ್ನಮ ದ್ ಪುಣಯ  ತ ಸಮ್ನಿಸಿತ ಎನಗೆ ವಾಸುಕ್ ಶಯನ ಜ್ನರೆಲಿ  | 

ಜ್ನರೆಲಿ  ವೈಕುಂಠ್- ದಸನ್ಂದೆನನ  ತ್ತತಿಸೋರು || 176 || 

ಮ್ಣಿಕುಂದ್ಣಗಳು ಕಂಕಣದಿ ಶೋಭಸುವಂತೆ ತೃಣದಿ ನಿನನ ಖಿಳ ಶ್ರ ೋದೇವಿ | 

ಶ್ರ ೋದೇವಿಸಹಿತ ನಿ- ಗುವಣನು ಶೋಭಸುವಿ ಪರ ತಿದಿನ || 177 || 

ಈತನ ಪದಂಬುಜ್ ವಿಧಾತೃಮದ್ಲಾದ್ ಸುರ-ವಾರ ತ ಪೂಜಿಪುದು ಪರ ತಿದಿನ | 

ಪರ ತಿದಿನದಿ ಶ್ರ ೋಜ್ಗ-ನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನ ನ್ನ್ ಕಂಡಯ  || 178 || 

ಶ್ರ ೋ ದಶಾವತಾರಸ್ತ ೋತ್ರ  

ವೇದ್ತತಿಗಳನು ಕದೊದ ಯದ ವನ ಕಂದು ಪರ ಳ- ಯೋದ್ಧಿ ಯಳಗೆ ಚರಿಸಿದಿ | 

ಚರಿಸಿ ವೈವಸವ ತನ ಕಾಯದ  ಮ್ಹಮ್ಹಿಮ್ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 179 || 

ಮಂದ್ರ ರಾದಿರ ಯ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಧುಮ್ಥನವ ಮಾಡಿ ವಂದರಕರಿಗೆ ಅಮೃತವ | 

ಅಮೃತವನುಣಿಸಿದ್ ಇಂದಿರಾರಾಧಯ  ದ್ಯವಾಗೊೋ || 180 || 

ಸೋಮ್ಪನ ನುಡಿ ಕಳಿ ಹೇಮಾಂಬಕನ ಕಂದಿ ಭೂಮಿಯ ನ್ಗಹಿದಿ ದಡಿಂದ್ | 

ದಡಿಂದ್ ನ್ಗಹಿದ್ ಸಾವ ಮಿಭೂವರಹ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 181 || 

ಕಂದ್ ಕರೆಯಲು ಕಂಬದಿಂದುದಿಸಿ ರಕ್ಷ ಸಿದಿ ವಂದಿಸಿದ್ ಸುರರ ಸಲಹಿದಿ | 

ಸಲಹಿದಿ ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ನಿೋನ್ಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 182 || 

ವೈರೋಚನಿಯ ಭೂಮಿ ಮೂರುಪಾದ್ವು ಬೇಡಿ ಈರಡಿಯಳಗಳದೆ ಭೂವ್ಯ ೋಮ್ | 

ಭೂವ್ಯ ೋಮ್ವಳೆದ್ ಭಾ- ಗಿೋರರ್ಥಯ ಜ್ನಕ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 183 || 

ಕುವಲಯಾಧಿೋಶವ ರರ ಬವರಮುಖದ್ಲಿ ಕಂದು ಅವನಿಭಾರವನು ಇಳುಹಿದ್ | 

ಇಳುಹಿದ್ ಸಾವ ಮಿಭಾ ಗವವರಾಮ್ ಎಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 184 || 

ಶತಧೃತಿಯ ನುಡಿಗೆ ದ್ಶರಥನ ಗಭವದಿ ಬಂದಿ ದಿತಿಜ್ರನು ಒರಿಸಿ ಸುಜ್ನರ | 

ಸುಜ್ನರನು ಪೆÇರೆದ್ ರಘುಪತಿಯೆ ನಿೋನಲಿದು ದ್ಯವಾಗೊೋ || 185 || 

ವಸುದೇವದೇವಕ್ೋಬಸುರಿಲಿ ಜ್ನಿಸಿದಿ ವಸುಧೆಭಾರವನು ಇಳುಹಿದಿ | 

ಇಳುಹಿ ಪಾಂಡವರ ಪೆಷ್ಣಸಿದ್ ಶ್ರ ೋಕೃಷಿ  ದ್ಯವಾಗೊೋ || 186 || 

ಜಿನನ್ಂಬ ದ್ನುಜ್ ಸಜ್ಜ ನಕಮ್ವವನು ಮಾಡೆ ಜ್ನಿಸಿ ಅವರಲಿಿ  ದುಬುವದಿಿ  | 

ದುಬುವದಿಿ  ಕವಿಸಿದ್ ವಿನುತ ಶ್ರ ೋಬುದಿ್  ದ್ಯವಾಗೊೋ || 187 || 

ಕಲಿಯ ವಾಯ ಪಾರ ವೆಗು ಳವಾಗೆ ತಿಳಿದು ಶಂ-ಫಲಿ ಎಂಬ ಪುರದಿ ದಿವ ಜ್ನಲಿಿ  | 

ದಿವ ಜ್ನಲಿಿ  ಜ್ನಿಸಿ ಕಲಿ-ಮ್ಲವ ಹರಿಸಿದ್ ಕಲೆಿ  ದ್ಯವಾಗೊೋ || 188 || 

ಈ ರಿೋತಿ ಹತ್ವತರದ್ಲಿ ಸಜ್ಜ ನರ ನಿೋ ರಕ್ಷ ಸಿದಿ ಸಾವ ಮಿ ಜ್ಗನ್ನನ ಥ | 

ಜ್ಗನ್ನನ ಥ ವಿಠ್ಠ ಲನ್ ಉ- ದಿ ರ ಮಾಡಯಯ  ಭವದಿಂದ್ || 189 || 
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ಶ್ರ ೋ ವಂಕಟೇಶಸ್ತ ೋತ್ರ  

ಶರಣಾಗತರ ಕಲಪ ತರುವೆ ವೇಂಕಟಧರಾ-ಧರನ್ನಥ ನಿನನ  ಚರಣಾಬಜ  | 

ಚರಣಾಬಜ  ಯುಗಳ ಸಂ- ದ್ರುಶನವನಿೋಯೋ ಎಂದೆಂದೂ || 190 || 

ವೇಂಕಟಾಚಲನಿಲಯ ಪಂಕಜೋದ್ಭ ವನಯಯ  ಶಂಕರಪ್ರ ಯ ಕವಿಗೇಯ | 

ಕವಿಗೇಯ ನಿನನ  ಪದ್- ಕ್ಂಕರ ನ್ನಿಸೋ ಶುಭಕಾಯ || 191 || 

ಸಾವ ಮಿತಿೋಥವನಿವಾಸ ಕಾಮಿತಪರ ದ್ ಕುಲ- ಸಾವ ಮಿ ಸವವಜ್ಾ  ಸವೇವಶ | 

ಸವೇವಶ ಸುರಸಾವವಭೌಮ್ ನಿೋನ್ನಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 192 || 

ದೇವಶಮ್ವನ ತ್ತತಿಗೆ ನಿೋನಲಿದು ಪಾಲಿಸಿದೆ ದೇವಕ್ೋಕಂದ್ ದ್ಯದಿಂದ್ | 

ದ್ಯದಿಂದ್ ಒಲಿದೆನನ  ತವಕರಳಗಿಟ್ಟಟ  ಸಲಹಯಯ  || 193 || 

ಸತಯ ಸಂಕಲಪ  ಜ್ಗದ್ತಯ ಂತಭನನ  ಸವ್ೋವತ್ಮ್ ಪುರಾಣಪುರುಶೇಷ | 

ಪುರುಶೇಷ ಸತತ ತವ  ದ್ಭ ೃತಯ ನನ  ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಳ್ೋ || 194 || 

ಕೃತಿಪತಿಯೆ ನಿನನ  ಸಂಸಮ ೃತಿಯಂದಿರಲಿ ಜ್ನಮಮೃತಿನರಕಭಯವು ಬರಲಂಜೆ | 

ಬರಲಂಜೆ ಎನಗೆ ಸಂ- ತತ ನಿನನ  ಸಮ ರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ || 195 || 

ಸುಚಿಸದ್ಮ ನ್ ಮ್ನೋವಚನ್ನತಮ ಕೃತಕಮ್ವನಿಚಯ ನಿನಗಿೋವೆ ಸುಚರಿತರ  | 

ಸುಚರಿತರ  ಸುಗುಣಗಳ- ರಚನ್ಸುಖವಿೋಯೋ ರುಚಿರಾಂಗ || 196 || 

ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ ತವ ರೂಪ ವದ್ನದ್ಲಿ ತವ ನ್ನಮ್ ಉದ್ರದ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ  ಶ್ರದ್ಲಿಿ  | 

ಶ್ರದ್ಲಿಿ  ನಿಮಾವಲಯ  ಪದ್ಜ್ಲಗಳಿರಲು ಭಯವುಂಟೆ || 197 || 

ಸತತ ಸಮ ರಿಸುವ ನಿನನ  ನುತಿಸಿ ಬೇಡಿ ಕಳುವೆ ಹಿತದಿಂದ್ ನಿನನ  ವಿಜ್ಞಾ ನ | 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ನಿಜ್ಭಾಗವತರ ಸಂಗವನ್ ಕರುಣಿಸೋ || 198 || 

ಝುಷಕತ್ತಜ್ನಕ ದುವಿವಷಯಕಳಗಾಗಿ ಸಾಹಸಪಡುವ ಚಿತ್  ಪರ ತಿದಿನ | 

ಪರ ತಿದಿನಗಳಲಿಿ  ನಿನನ ಶಮಾಡಿಕಳ್ಳ ೋ ವನಜ್ಞಕ್ಷ || 199 || 

ಮ್ಲಮೂತರ ರಕ್ಕಶಮ ಲದೇಹಪೆÇೀ ೋಶಣೆಗೆ ಬಳಲಿದೆ ನ್ನ ನಿನನ  ಭಜಿಸದೇ | 

ಭಜಿಸದೆ ಪರರ ಬ್ರ ಗಿಲ ಕಾಯುದ  ಕಳೆದೆ ದಿವಸವ || 200 || 

ಶಾವ ನಸೂಕರನಿೋಚಯೋನಿಯಳು ಬರಲಂಜಿ ಶ್ರ ೋನ್ನಥ ನಿನನ  ಸಮ ೃತಿಸವ ಗವ | 

ಸಮ ೃತಿಸವ ಗವಸುಖ ನಿನ- ಗಾನು ಬೇಡುವೆನು ಕರುಣಿಸೋ || 201 || 

ನಿನನ  ವಿಸಮ ೃತಿ ಜ್ನಮ ಜ್ನಮ ಕೆೆ  ಕಡದಿರು ಎನನ  ಕುಲದೈವ ಎಂದೆಂದು | 

ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಾನು ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಬಿಡದೆ ಇನಿತೆಂದು || 202 || 

ಪರ ಕೃತಿಗುಣಗಳ ಕಾಯವ ಸುಖದು:ಖಮೂಲ ಜ್ಡ-ಪರ ಕೃತಿಗಭಮಾನಿೋ ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ೋ | 

ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ಪತಿ ನಿನನ  ಭಕತ ನ್ನನಯಯ  ಎಂದೆಂದು || 203 || 
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ಪುಣಯ ಪಾಪಾದಿಗಳು ನಿನನ ಧಿೋನದೊಳಿರಲು ಎನನ ದೆಂದ್ರುಹಿ ದ್ಣಿಸುವಿ | 

ದ್ಣಿಸುವುದು ಧಮ್ವವೇ ನಿನನ ರಿವ ಜ್ಞಾ ನ ಕರುಣಿಸ || 204 || 

ಇನಿತಿದ್ದ  ಬಳಿಕ ಯೋಚನ್ಯಾಕೆ ಗರುಡವಾಹನನ್ ಮ್ಹಲಕ್ಷ ಮ ೋನರಸಿಂಹ | 

ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ನ ೈಪೆ ಘ್ನತೆ ನಿನಗಲಿ  ಕರುಣಾಳು || 205 || 

ಸುಲಭರಿನುನ ಂಟೆ ನಿನುನ ಳಿದು ಲೋಕತರ ಯದಿ ಬಲವಂತರುಂಟೆ ಸುರರಳು | 

ಸುರರಳು ನಿೋನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರಲು ಭಯವುಂಟೆ || 206 || 

ಹಯವದ್ನ ಸೃಷ್ಣಟ ಸಿಾ ತಿಲಯಕಾರಣನು ನಿೋನ್ ದ್ಯವಾಗಲೆಮ್ಗೆ ದುರಿತೌಘ್ | 

ದುರಿತೌಘ್ಗಳು ಬಟಟ ಬಯಲಾಗುತಿಹವ್ೋ ಸಮ ೃತಿಯಂದ್ || 207 || 

ಕಲುಷವಜಿವತನ್ ಮಂಗಳಚರಿತ ಭಕ್ವ- ತು ಲ ಭಾಗಯ ಪುರುಷ ಬಹುರೂಪ | 

ಬಹುರೂಪ ಎನಗಚಂ- ಚಲಭಕುತಿ ನಿೋನೇ ಕರುಣಿಸೋ || 208 || 

ಫಾಲಾಕ್ಷಪ್ರ ಯ ನಿನನ  ಲಿೋಲೆಗಳ ಮ್ರೆಯದ್ಲೆ ಕಾಲಕಾಲದ್ಲಿ ಸಮ ರಿಸುವ | 

ಸಮ ರಿಸಿ ಹಿಗುು ವ ಭಾಗಯ  ಪಾಲಿಸೋ ಎನಗೆ ಪರಮಾತಮ  || 209 || 

ಕನಸಿಲಾದ್ರು ವಿಷಯನ್ನ್ಹನಿೋಯದೆ ಎನನ  ಮ್ನದ್ಲಿಿ  ನಿೋನೇ ನ್ಲೆಗೊಳ್ಳ ೋ | 

ನ್ಲೆಗೊಳ್ಳ  ಲೋಕಪಾ-ವನಚರಿತ ಪಾಥವಸಖ ಶ್ರ ೋಕೃಷಿ  || 210 || 

ಚತ್ತರವಿಧಪುರುಷಾಥವ ಚತ್ತರಾತಮ  ನಿೋನಿರಲು ಇತರ ಪುರುಷಾಥವ ನ್ನನಲಿೆ  | 

ನ್ನನಲಿೆ  ತವ ತಪ ದ್- ರತಿಭಾಗಯ  ನಿೋನ್ ಕರುಣಿಸೋ || 211 || 

ಜ್ಯ ಮ್ತು ಯ  ಕೂಮ್ವ ಜ್ಯ ಜ್ಯ ವರಹ ನರಸಿಂಹ ಜ್ಯತ್ತ ವಾಮ್ನದೇವ ಭೃಗುರಾಮ್ | 

ಭೃಗುರಾಮ್ ರಘುರಾಮ್ ಜ್ಯ ಕೃಷಿ  ಬೌದಿ್  ಕಲಿಹತವ || 212 || 

ಜ್ಯ ವಿಶವ  ತೈಜ್ಸನ್ ಜ್ಯ ಪಾರ ಜ್ಾ  ತ್ತಯಾವತಮ  ಜ್ಯ ಅಂತರಾತಮ  ಪರಮಾತಮ  | 

ಪರಮಾತಮ  ಜ್ಞಾ ನ್ನತಮ  ಜ್ಯತ್ತ ಅನಿರುದಿ್  ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  || 213 || 

ಜ್ಯತ್ತ ಸಂಕಷವಣನ್ ಜ್ಯ ವಾಸುದೇವನ್ ಜ್ಯಜ್ಯತ್ತ ಶ್ರ ೋಲಕ್ಷ ಮ ೋನ್ನರಾಯಣ | 

ನ್ನರಾಯಣಾನಂತ ಜ್ಯತ್ತ ಶ್ರ ೋಗೊೋವಿಂದ್ ಅಚ್ಯಯ ತ || 214 || 

ಜ್ಯ ಪೂಣವಜ್ಞಾ ನ್ನತಮ  ಜ್ಯ ಪೂಣವಐಶವ ಯವ ಜ್ಯ ಪರ ಭಾಪೂಣವ ತೇಜ್ಞತಮ  | 

ತೇಜ್ಞತಮ  ನಂದತಮ  ಜ್ಯಜ್ಯ ಶಕ್ಾ ಯ ತಮ  ಕೃದಿೊೋಲೆ  || 215 || 

ಜ್ಯಜ್ಯತ್ತ ಮ್ಹೋಲೆ  ಜ್ಯಜ್ಯತ್ತ ವಿೋರೋಲೆ  ಜ್ಯಜ್ಯತ್ತ ದುಯ ಲೆ  ಸಹಸರ ೋಲೆ  | 

ಸಹಸರ ೋಲೆ  ಜ್ಯಜ್ಯ ಜ್ಯ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಲಾಯವ || 216 || 

ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಸ್ತ ೋತ್ರ  

ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ ಪೆÇೀ ೋಲವ  ದಿೋನವತು ಲರುಂಟೆ ದನಿಗಳುಂಟೆ ಜ್ಗದೊಳು | 

ಜ್ಗದೊಳು ಇಹರೆಂಬ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳುಂಟೆ ಅನುಗಾಲ || 217 || 
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ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಶ್ರ ೋನಿತಂಬಿನಿರಮ್ಣ ತ ನಮ್ಮ ನಗಲಿ ಸೈರಿಸ | 

ಸೈರಿಸದ್ ಕರುಣಿಯ ನ್ನನ್ಂತ್ತ ತ್ತತಿಸಿ ಹಿಗು ಲಿ || 218 || 

ಶ್ರ ೋನ್ನಥ ನಿನನ ವರ ನ್ನನ್ನಪರಾಧಗಳ ನಿೋನ್ಣಿಸದ್ವರ ಸಲಹಿದಿ | 

ಸಲಹಿದಿ ಸವವಜ್ಾ  ಏನ್ಂಬೆ ನಿನನ  ಕರುಣಕೆೆ  || 219 || 

ಅಚ್ಯಯ ತನ್ ನಿನನ ಂಥ ಹುಚ್ಯಚ ದೊರೆಗಳ ಕಾಣೆ ಕಚಿಚ  ಬೈದೊದ್ದ  ಭಕತರ | 

ಭಕತರಪರಾಧಗಳ ತ್ತಚಛ ಗೈದ್ವರ ಸಲಹಿದಿ || 220 || 

ತಂದೆ ತಯಯು ಭಾರ ತೃ ಬಂಧು ಸಖ ಗುರು ಪುತರ  ಎಂದೆಂದು ನಿೋನೇ ಗತಿ ಗೊೋತರ  | 

ಗತಿ ಗೊೋತರ  ಇಹ ಪರದಿ ಇಂದಿರಾರಾಧಯ  ಸಲಹಮ್ಮ  || 221 || 

ಎನನ  ಪೆÇೀ ೋಲುವ ಭಕ್ರನನ ಂತ ನಿನಗಿಹರು ನಿನನ ಂಥ ಸಾವ ಮಿ ಎನಗಿಲಿ  | 

ಎನಗಿಲಿವದ್ರಿಂದ್ ಬಿನ್ನ ೈಪೆನಿರ್ನನ  ಸಲಹಂದು || 222 || 

ಇಂದಿರಾಪತಿ ನಿೋನು ಮಂದ್ಭಾಗಯ ನು ನ್ನನು ವಂದ್ಯ ನೋ ನಿೋನು ಸುರರಿಂದ್ | 

ಸುರರಿಂದ್ ನರರಿಂದ್ ನಿಂದ್ಯ ನೋ ನ್ನನು ಜ್ಗದೊಳು || 223 || 

ಶರಣ್ಮ ಶರಣರ ದೇವ ಶರಣ್ಮ ಸುರವರಮಾನಯ  ಶರಣ್ಮ ಶಶ್ಕೋಟಿಲಾವಣಯ  | 

ಲಾವಣಯ ಮೂರುತಿಯೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸಾವ ಮಿ ಕರುಣಿಸೋ || 224 || 

ಎನನ ಳಿಪಪ  ಮ್ಹಾತಮ  ಅನಯ ರಳು ನಿೋನಿದುದ  ಅನಯ ೋನಯ ವಾಗಿ ಮ್ಮ್ತೆಯ | 

ಮ್ಮ್ತೆಯ ಕಲಿಪ ಸಿ ನಿನನ ಳಗೆ ನಿೋನೇ ರಮಿಸುವಿ || 225 || 

ಪತಿತನ್ನನ್ನದ್ರೂ ಪತಿತಪಾವನ ನಿೋನು ರತಿನ್ನಥಜ್ನಕ ನಗಪಾಣಿ | 

ನಗಪಾಣಿ ನಿೋನಿರಲು ಇತರ ಚಿಂತಯ ಕೋ ಎನಗಿನುನ  || 226 || 

ನಡೆನುಡಿಗಳಪರಾಧ ಒಡೆಯ ನಿೋನ್ಣಿಸಿದ್ರೆ ಬಡವ ನ್ನನ್ಂತ್ತ ಬದುಕಲೋ | 

ಬದುಕಲೋ ಕರುಣಾಳು ಕಡೆಬಿೋಳವ ದೆಂತೋ ಭವದಿಂದ್ || 227 || 

ಏಸೇಸು ಜ್ನಮ ದ್ಲಿ ದಸ ನ್ನ ನಿನಗಯಯ  ಈಶ ನಿೋನ್ಂಬೋ ನುಡಿ ಸಿದಿ್  | 

ನುಡಿ ಸಿದಿ್ವಾಗಿರಲು- ದಸಿೋನ ಮಾಡಲುಚಿತಲಿ  || 228 || 

ಆವಯೋನಿಯಳಿರಿಸು ಆವ ಲೋಕದೊಳಿರಿಸು ಆವಾಗ ನಿನನ  ನ್ನ್ವಂತೆ | 

ನ್ನ್ವಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ದೇವಕ್ೋಕಂದ್ ದ್ಯದಿಂದ್ || 229 || 

ಶ್ಷಟ ನ್ಂದೆನಿಸೆನನ  ಭರ ಷಟ ನ್ಂದೆನಿಸು ಸವೇವಷಟ ಮೂರುತಿಯ ಜ್ನರಿಂದ್ | 

ಜ್ನರಿಂದ್ ನುಡಿಸಿದುದ  ಇಷಟ ವೇ ಕಾಣೋ ಎನಗಿನುನ  || 230 || 

ಶರಣಪಾಲಕನ್ಂಬ ಬಿರುದಿದ್ದ ಮೇಲಿನುನ  ಪೆÇರೆಯದಿರಲೆನನ  ನಗರೇನ | 

ನಗೆರೇನ ಮೂಲೋವಕ- ದ್ರಸ ನಿೋನ್ನಗಿ ಇರುತಿದುವ || 231 || 



https://madhwafestivals.wordpress.com Page 18 
 

ಶ್ರ ೋಯರಸನ್ ನಿನನ  ಮಾಯಕೆೆ  ಎಣೆಗಾಣೆ ಹೇಯವಿಷಯಗಳ ಜ್ನರಿಗೆ | 

ಜ್ನರಿಗುಣಿಸಿ ಉಪಾ- ದೇಯವೆಂತೆಂದು ಸುಖಿಸುವಿ || 232 || 

ಸವವಸವ ತಂತರ  ನಿೋನೋವವನಲಿದೆ ಮ್- ತ್ೋವವರಿನುನ ಂಟೇ ಜ್ಗದೊಳು | 

ಜ್ಗದೊಳಗಜ್ಞದಿಗಳು ದ್ವಿವಯಂದ್ದ್ಲಿ ಚರಿಸೋರು || 233 || 

ಏನುಕಟಟ ರು ಕಡೋ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ್ ನಿನನ ಧಿೋನದ್ವನಯಯ  ಎಂದೆಂದು | 

ಎಂದೆಂದು ಸುಖದು:ಖಮಾನ್ನದಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಭು ನಿೋನು || 234 || 

ಮುನ್ನನ ವ ಜ್ನಮ ದ್ ಪುಣಯ  ತ ಪಲಿಸಿತೋ ನಿನನ ಂಥ ಸಾವ ಮಿ ಎನಗಾದಿ | 

ಎನಗಾದಿ ಅದ್ರಿಂದ್ ಧನಯ ರೋ ನಮ್ಮ  ಹಿರಿಯರು || 235 || 

ಮ್ನದ್ಲಿಿ  ಹರಿಯ ಚಿಂತನ್ ಉಳಳ  ನರನಿಗೆ ಮ್ನ್ಯಾದ್ರೇನು ವನವೇನು | 

ವನವೇನು ಸತತ ದು- ಜ್ವನರ ಸಂಗದೊಳು ಇರಲೇನು || 236 || 

ಬಿಂಬ ನಿೋನ್ನಗೆ ಪರ ತಿಬಿಂಬ ನ್ನ ನಿನಗೆ ಕ್ಷ ೋ- ರಾಂಬುಧಿ ಶಾಯ ನರಸಿಂಹ | 

ನರಸಿಂಹ ನಿೋನಿರಲು ಹಂಬಲಿಪುದಯ ಕೆ ಜ್ಗದೊಳು || 237 || 

ಏನುಮಾಡುವ ಕಮ್ವ ನಿೋನ್ ಮಾಡಿಪೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾ ನವೇ ಎನಗೆ ಜಿತವಾಗಿ | 

ಜಿತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಮ್- ತ್ೆೋನು ನ್ನನಲಿೆ  ನಿನ್ನನ ಣೆ || 238 || 

ಅಪರಾದಿ ನ್ನನ್ಂಬುದುಪಚಾರ ಮಾತರ  ನಿನ- ಗಪರಾಧವೆಂಬೋದಿಳೆಯಳು | 

ಇಳೆಯಳು ಇನುನ ಂಟೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬೋದ್ಪರಾಧ || 239 || 

ಎಲಿಿ  ಈಶತವ  ಮ್ತ್ಲಿಿಹುದು ಕತೃವತವ  ಹುಲಿುಮ್ನುಜ್ರಿಗೆ ಕತೃವತವ  | 

ಕತೃವತವ ವೆಂಬುದು ಎಲಿಿಹುದು ಬರಿದೆ ಅಪವಾದ್ || 240 || 

ಹಗಲು ಇರಳು ಸಮ ರಣೆಯದ್ಗುತಿರೆ ಜಿಹವ ಯಳು ಬಗೆಯಲಿನುನ ಂಟೆ ಸಾಧನಗಳು | 

ಸಾಧನಗಳೇತಕೆೆ  ಜ್ಗದೊಳಗೆ ಇನುನ  ಅವರಿಗೆ || 241 || 

ನಿನನ  ವಿಸಮ ೃತಿಕಡುವ ಪುಣಯ ಕಮ್ವಗಳ್ಲಿೆ  ನಿನನ ನೇ ನ್ನ್ವ ಮ್ಹಪಾಪ | 

ಮ್ಹಪಾಪ ಕಮ್ವಗಳು ಜ್ನಮ ಜ್ನಮ ದ್ಲಿ ಇರಲಯಯ  || 242 || 

ಗುಣಕಾಲಕಮ್ವಗಳ ಮ್ನ್ಮಾಡಿ ಜಿೋವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವಿ ನಿೋನೇ ಸುಖದು:ಖ | 

ಸುಖದು:ಖಮಿಶರ ಫಲ ಉಣದೆ ಸವವತರ  ಬೆಳಗುವಿ || 243 || 

ನಿನಗಸಮ್ಮ ತವಾದ್ ಅನಿಮಿಷೇಶನ ಲೋಕ ಎನಗಹ ತ್ದ್ಯಯ  ಯದುನ್ನಥ | 

ಯದುನ್ನಥ ನಿೋನಿತ್  ಘ್ನನರಕವೆನಗೆ ಪುರುಷಾಥವ || 244 || 

ನಿೋನಿಲಿದಸಾಾ ನ ಈ ನಳಿನಜ್ಞಂಡದೊಳು ನ್ನನ್ಲಿಿ  ಕಾಣೆ ನರಸಿಂಹ | 

ನರಸಿಂಹ ನರಕ ಬಂ- ದೇನುಮಾಡುವುದೊೋ ಎನಗಿನುನ  || 245 || 
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ದುರ ಹಿಣಪ್ತ ನಿನನ ವರ ಸಹವಾಸ ನಿನನ ನುಗರ ಹವೆಂದು ತಿಳಿವೆ ಅನುಗಾಲ | 

ಅನುಗಾಲ ಸುಖವಿೋವ ಮ್ಹರಾದಿಲೋಕ ನ್ನನಲಿೆ  || 246 || 

ಎನಗೆ ದತನು ನಿೋನು ನಿನಗೆ ದೂತನು ನ್ನನು ಇನಿತಿದ್ದ  ಬಳಿಕ ಅಧಮ್ರ | 

ಅಧಮ್ಮಾನವರನುನ  ಅನುಸರಿಸಲಾಯ ಕೋ ನ್ನನಿನುನ  || 247 || 

ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಕ ನಿೋನು ಪೂಜೋಪಕರಣಸಾ  ಮೂಜ್ಗತಪ ತಿಯೆ ನಿೋನ್ನಗಿ | 

ನಿೋನ್ನಗಿ ಭಕತರಿಗೆ ನೈಜ್ಸುಖವಯ ಕ್್  ಕಡುತಿಪೆವ || 248 || 

ಸನಿನ ಧಾನವು ನಿನನ ದೆನನ ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಮ್ನಿನ ಸುತ್ಿಹರು ಜ್ನರೆಲಿ  | 

ಜ್ನರೆಲಿ  ನಿನನ  ಕಾ- ರುಣಯ  ಕಾರಣವ್ೋ ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ || 249 || 

ಏನು ಬಗೆಯಾದ್ರೂ ನಿೋ ಸಲಹಬೇಕೆನನ  ವಾಸವವಂದ್ಯ  ವರದೇಶ | 

ವರದೇಶ ನಿನನ ವರ ದಸನ್ನನ್ಂದು ದ್ಯದಿಂದ್ || 250 || 

ಜ್ಞಾ ನಗಮ್ಯ ನ್ ಕಳು ನಿೋನರಿಯದ್ಪರಾಧ ನ್ನನಮೆಮಮಾಡೆ ನಳಿನ್ನಕ್ಷ | 

ನಳಿನ್ನಕ್ಷ ಕಾಯ ಕಲಿೆೋನನನ  ಮಾಡೋ ಶರಣನನ  || 251 || 

ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳೆಂಬುದ್ಧಮಾಧಿಕಾರಿಗಲಿದೆ ನಿನನ  ನ್ನಮ್ ಸವವತರ  | 

ಸವವತರ  ಚಿಂತಿಪ ಬುಧರಿಗಿನುನ ಂಟೆ ಜ್ಗದೊಳು || 252 || 

ಜ್ಲದೊಳಗೆ ಮಿಂದು ನಿಮ್ವಲರಾದೆವೆಂದು ತಮಮ ಳು ತವೆ ಹಿಗಿು ಸುಖಿಸೋರು | 

ಸುಖಿಸೋರು ಪರಮ್ ಮಂ- ಗಳಮೂತಿವ ನಿನನ  ನ್ನ್ಯದೆ || 253 || 

ಜ್ಡಭೂತಜ್ಲ ಜ್ನರ ಮ್ಡಿಮಾಡಲಾಪವೆ ಜ್ಡಧಿಮಂದಿರನ ಶುಭನ್ನಮ್ | 

ಶುಭನ್ನಮ್ ಮೈಲಿಗೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ಮಂಗಳವ ಕಡದೇನ || 254 || 

ಓಡಿಹೋಗುವ ಮ್ಡಿಯ ಮಾಡಿ ದ್ಣಿಯಲುಬೇಡ ನೋಡು ಸವವತರ  ಹರಿರೂಪ | 

ಹರಿರೂಪ ನೋಡಿ ಕಂಡ್ಯಡಿ ಸುಖಿಯಾಗೊೋ ಮ್ನವುಬ್ಿ  || 255 || 

ಮಿೋನುಮಸಳೆಗಳ ತಪೆಪ ೋನ ಜ್ಲದೊಳಗಿಹವು ಸಾನ ನಫಲವಾಯ ಕೆ ಬರಲಿಲಿ  | 

ಬರಲಿಲಿ  ಜ್ಲಚರ ಪಾರ ಣಿಗಿನನ ಜ್ಾ ರಿಗೆ ಕರೆತೇನೋ || 256 || 

ಮ್ನವೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕ ನಿನಗಿದ್ದ  ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿರುದಿ್ ಗಿಲಿೆ ೋ ಈ ಅನುಗಾಲ | 

ಅನುಗಾಲ ಸಲಹುವ ಬಿನಗುಮಾನವರ ಬಿಡು ಕಂಡಯ  || 257 || 

ಬಂಡಮ್ನವೆ ಕಳು ಕಂಡಕಂಡವರಿಗೆ ಅಂಡಲೆದ್ರೇನೋ ಪುರುಷಾಥವ | 

ಪುರುಷಾಥವ ಸಾವ ಮಿಪದ್- ಪುಂಡರಿೋಕವನೇ ನ್ರನಂಬು || 258 || 

ಅಶನ ವಸನಗಳಿೋವ ವಸುದೇವಸುತನಿರಲು ಹುಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋ ನರರಿಗೆ | 

ನರರಿಗಾಲಪ ರಿದ್ರೆ ಹಸಿವೆಯಡಗುವುದೇ ಎಲೆ ಜಿೋವ || 259 || 
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ಹಿಂದೆ ಜ್ನ್ನಮ ಂತರದಿ ತಂದುಕಟಟ ವರಾರು ಇಂದು ಮುಂದಿೋವ ಪರ ಭುವಾರು | 

ಪರ ಭುವಾರು ಎಲೆ ಮ್ನವೆ ಮಂದ್ಮ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಡಬೇಡ || 260 || 

ಅನನ ವಿಲಿೆಂದು ನಿೋನನಯ ರಿಗೆ ಹಲುಬದಿರು ಅನನ ಮ್ಯನ್ನದ್ ಅನಿರುದಿ್  | 

ಅನಿರುದಿ್  ಜ್ಗಕೆ ದಿವಾಯ ನನ  ತ ಕಟ್ಟಟ  ಸಲಹುವ || 261 || 

ಏಸೇಸು ಜ್ನಮ್ದ್ಲಿ ಬೇಸರಾಗದೆ ಜಿೋವರಾಶ್ಗಳಿಗನನ  ಕಡುತಿಪವ | 

ಕಡುತಿಪವ ನಮ್ಮ ನು ಉ- ದಸಿೋನಮಾಡಿ ಬಿಡುವ್ೋನ್ || 262 || 

ಅನನ ದ್ನ್ನನ ದ್ ಸಪ್ನನ  ಕಲಪ ಕನ್ನಗಿ ಅನನ ಮ್ಯರೂಪ್ೋ ಅನಿರುದಿ್  | 

ಅನಿರುದಿ್  ಜ್ಗಕೆ ದಿ-ವಾಯ ನನ ಗಳ ಕಟ್ಟಟ  ಸಲಹುವ || 263 || 

ಪಾರ ಣಪಂಚಕರೂಪ ಪಾರ ಣಾಂತರಾತಮ ಕನು ಪಾರ ಣಿಗಳ್ಳಗಿದುದ  ಪರ ತಿದಿನ | 

ಪರ ತಿದಿನವು ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  ಪಾರ ಣಮ್ಯನ್ಂದು ಕರೆಸುವ || 264 || 

ಎಂತೆಂತ್ತ ನಿೋ ನಡೆಸಿದಂತೆ ನ್ನ ನಡೆವೆನೋ ಎಂತ್ತ ನಿೋ ನುಡಿಸೆ ನುಡಿವೆನು | 

ನುಡಿವೆನಲಿದೆ ರಮಾ- ಕಾಂತ ಎನನ ಲಿಿ  ತಪೆಪ ೋನೋ || 265 || 

ನಿಲಿಲು ನಿಲಿುವೆನು ಮ್ಲಗಿದ್ರೆ ಮ್ಲಗುವೆನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿವೆನು | 

ತಿಳಿವೆನ ದೇಹದ್ ನ್ಳಲಂತೆ ಇಪೆವ ನಿನಗಾನು || 266 || 

ಸವವಜ್ಾ  ಸವೇವಶ ಸವಾವಂತರಾತಮ ಕನ್ ಶವಾವದಿವಂದ್ಯ  ಶ್ವರೂಪ್ | 

ಶ್ವರೂಪ್ ಸಜ್ಜ ನರ ಸವವಕಾಲದ್ಲಿ ಸಲಹಯಯ  || 267 || 

ಉಂಡು ಉಟಿಟ ದೆದ ಲಿಖಂಡನ ಮ್ಖವೆನಿನ  ಕಂಡದುದ  ಹರಿಯ ಪರ ತಿಮೆನಿನ  | 

ಪರ ತಿಮೆನಿನ  ಮೂಜ್ವಗಕೆ ಪಾಂಡವಪ್ರ ಯನೇ ದೊರೆಯೆನಿನ  || 268 || 

ಮ್ನವಚನಕಾಯದಿಂದ್ನುಭವಿಪ ವಿಷಯಗಳ ನಿನಗಪ್ವಸುವೆನೋ ನಿಖಿಳೇಶ | 

ನಿಖಿಳೇಶ ನಿನನ  ಪಾವನಮೂತಿವ ತೋರಿ ಸುಖವಿೋಯೋ || 269 || 

ನಿಖಿಳಾಗಮೈಕವೇದ್ಯ ಕಳಂಕ ಸುಚರಿತರ  ವಿಖನಸಾರಾಧಯ  ಸುಖರೂಪ | 

ಸುಖರೂಪ ನಿನನ ಂಥ ಸಖನಿರಲು ದುರಿತ ಬರಲುಂಟೆ || 270 || 

ಭೋಜ್ಯ ವಸ್ುಗಳಲಿಿ  ಭೋಜ್ಯ ನ್ನಮ್ಕನ್ನಗಿ ತಜ್ಜ ನಯ ರಸವ ಹರಿ ತನು | 

ಹರಿ ತನು ಉಂಡುಣಿಸಿ ನಿಜ್ವರೋತ್ಂಸ ಸುಖವಿೋವ || 271 || 

ಭೂಮಂಡಲವೆ ಪ್ೋಠ್ ವ್ಯ ೋಮ್ಮಂಡಲ ಛತರ ಸೋಮ್ಸೂಯವರೇ ಮ್ಹದಿೋಪ | 

ಮ್ಹದಿೋಪ ನಕ್ಷತರ  ಸ್ೋಮ್ಗಳೆ ನಿನಗೆ ಉಪದಿೋಪ || 272 || 

ಮ್ಳೆಯೆ ಮ್ಜ್ಜ ನವು ದಿಗವ ಲಯಂಗಳೇ ವಸನ ಬೆಳೆವ ಬೆಳಸುಗಳೇ ನೈವೇದ್ಯ  | 

ನೈವೇದ್ಯ  ಜ್ನರ ಕಂ- ಗಳ ಕಾಂತಿ ನಿನಗೆ ಆರಾತಿವ || 273 || 
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ತರುಗಳೇ ಚಾಮ್ರಗಳಾಗಿಪವವು ನಿನಗೆ ಶರಧಿಗಜ್ವನಯ ಮ್ಹವಾದ್ಯ  | 

ಮ್ಹವಾದ್ಯ  ಜಿೋವರ ಸವ ರಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸಂಗಿೋತ || 274 || 

ಪಾತಳ ಪಾದುಕ ವಿಧಾತೃಲೋಕವೆ ಮುಕುಟ ಶೆವ ೋತದಿವ ೋಪವೆ ನಿನಗೆ ಒಡ್ಯಯ ಣ | 

ಒಡ್ಯಯ ಣ ವೈಕುಂಠ್ ಆತಪತರ ವೇ ನಿನಗಿೋವೆ || 275 || 

ನಡೆವುದೇ ಹರಿಯಾತೆರ  ನುಡಿವುದೇ ಹರಿನ್ನಮ್ ಕುಡಿವ ನಿೋರುಗಳೇ ಅಭಷೇಕ | 

ಅಭಷೇಕ ದಿನದಿನದಿ ಒಡಲಿಗುಂಬನನ  ನೈವೇದ್ಯ  || 276 || 

ವೇದ್ಶಾಸ್ ರಗಳು ನಿನಗಾದ್ರುಪಚಾರವು ಹಾದಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನತವನ | 

ನತವನವು ಸಜ್ಜ ನರವಾದ್ಸಂವಾದ್ಗಳು ಉಯಾಯ ಲೆ || 277 || 

ನಕ್ಷತರ  ಮಂಡಲವು ಲಕ್ಷದಿೋಪವು ನಿನಗೆ ಋಕೆಷ ೋಶತರಣಿ ಆಕಾಶ | 

ಆಕಾಶದಿೋಪಗಳು ವಕ್ಷವಲಿಿಜ್ವೇ ಫಲಪುಷಪ  || 278 || 

ಕುಂಡವೇ ಗೊೋಳಕವು ಕೆಂಡವೇ ಕರಣಗಳು ಉಂಡುಡುವ ವಿಷಯ ಅವದನ | 

ಅವದನ ಕೈಗೊಂಡು ಪುಂಡರಿೋಕಾಕ್ಷ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 279 || 

ಗೊೋಳಕಗಳೆಲಿ  ನಿನಗಾಲಯವು ಕರಣಗಳ ಸಾಲುಗಳೆ ದಿೋಪ ತದೊಭ ೋಗಯ  | 

ತದೊಭ ೋಗಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಳನವೆ ನಿನಗೆ ಮ್ಹಪೂಜೆ || 280 || 

ತತ್ತಪ ದಥವದ್ಲಿ ತತ್ದಕಾರನ್ನ ಗೆತ್ನೋಡಿದ್ರು ಇರತಿಪವ | 

ಇರುತಿಪವ ಹರಿಗೆ ನ್ನಭೃತಯ ನ್ಂಬುವುದೇ ಬಲುಧಮ್ವ || 281 || 

ಸದ್ಸದಿವ ಲಕ್ಷಣನ್ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಾಯ ತಮ - ಅಧಿದೈವದ್ರಸ ರಸರೂಪ್ೋ | 

ರಸರೂಪನ್ನಗಿ ಸನುಮ ದ್ ತ್ತಷ್ಣಟ  ಕಡುತಿಪೆವ || 282 || 

ಮ್ನದೊಳಗೆ ನಿೋನಿದುದ  ಮ್ನವೆಂದೆನಿಸಿಕಂಡು ಮ್ನದ್ ವತ್ಿಗಳನುನ  ಸೃಜಿಸುವಿ | 

ಸೃಜಿಸಿ ಸಂಕಷವಣನ್ ನಿನನ  ಕರುಣಕೆೆ  ಎಣೆಗಾಣೆ || 283 || 

ಅಧಿಭೂತ ಅಧಾಯ ತಮ  ಅಧಿದೈವತಪ ಕಳೆವುದು ನಿನನ  ದಿವಯ ತರ ಯನ್ನಮ್ | 

ತರ ಯನ್ನಮ್ ಸವವದ ಒದ್ಗಲೋ ಬಂದು ವದ್ನಕೆೆ  || 284 || 

ನ್ನನ್ನಪದಥವದ್ಲಿ ನ್ನನ್ನಪರ ಕಾರದ್ಲಿ ನಿೋನಿದುದ  ಜ್ಗವ ನಡೆಸುವಿ | 

ನಡೆಸುವಿ ಹರಿ ನಿೋನ್ ನ್ನನ್ಂಬ ನರಗೆ ಗತಿಯುಂಟೆ || 285 || 

ಸೇವಯ ಸೇವಕರಲಿಿ  ಸೇವಯ  ಸೇವಕನ್ನಗಿ ಅವಯ ಕ್ನ್ನಗಿ ನ್ಲೆಸಿಪೆವ | 

ನ್ಲೆಸಿಪೆವ ಸವವದ ಸೇವಯ  ನ್ನ ನಿನಗೆ ಸರಿಗಾಣೆ || 286 || 

ಮ್ರಳು ಮ್ನವೇ ಕಳು ಮ್ರೆವರೇ ಹರಿನ್ನಮ್ ಕರುಣಾಬಿಿಕೃಷಿ  ಅನುಗಾಲ | 

ಅನುಗಾಲ ಸಲಹುವನು ಬರಿದೆ ಚಿಂತಯ ಕೋ ನಿನಗಿನುನ  || 287 || 
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ತಂದೆ ಮ್ಕೆಳನು ಪೆÇರೆವಂದ್ದ್ಲಿ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ ಎಂದೆಂದು ತನನ  ಭಕತರ | 

ಭಕತರ ಸಲಹುವ ಸಂದೇಹವಾಯ ಕೋ ನಿನಗಿನುನ  || 288 || 

ಅಂಬುಜ್ಭವಾಂಡದೊಳು ಒಂಬತ್್ತ  ವಿಧವಿಪಪ  ಅಂಬುಜ್ಞಂಬಕನ ವಿಭೂತಿ | 

ವಿಭೂತಿರೂಪವನು ಕಾಂಬುವನ್ ಯೋಗಿೋ ಜ್ಗದೊಳು || 289 || 

ಕತೃವಕಮ್ವಗಳಲಿಿ  ಕಾರಣಕ್ರ ಯೆಗಳಲಿ ನಿತಯ  ನಿೋನಿದುದ  ನಡೆಸುವಿ | 

ನಡೆಸುವಿ ಜಿೋವರ ಕೃತಕೃತಯ ರನು ಮಾಡಿ ಸಲಹುವಿ || 290 || 

ನಿತಯ ಬದಿ್ ನು ನ್ನನು ನಿತಯ ಮುಕ್ನು ನಿೋನು ಭೃತಯ ನು ನ್ನನು ಪರ ಭು ನಿೋನು | 

ಪರ ಭು ನಿೋನು ಮೂಲೋವಕವಾಯ ಪ್ನು ನಿೋನು ಅಣ್ಮ ನ್ನನು || 291 || 

ಹೃಷ್ಣಕನಿಯಾಮ್ಕನ್ ವಿಷಯದೊಳು ನಿೋ ನಿಂತ್ತ ಪರ ಸುಖಾತಮ ನ್ನಗಿ ರಮಿಸುವಿ | 

ರಮಿಸಿ ಜಿೋವರನು ಮೋಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಗೊಡದೆ ಇರುತಿಪೆವ || 292 || 

ಶ್ರ ೋಪಾರ ಣನ್ನಯಕನ್ ನಿೋ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರ ೋತನ್ನಗಿ ಸಲಹಂದು | 

ಸಲಹಂದು ಸವವದ ನ್ನ ಪಾರ ರ್ಥವಸುವೆನೋ ಪರಮಾತಮ  || 293 || 

ಅನಘ್ ರೋಗಘ್ನ  ಎಂದ್ನಿತ್ತ ಮಂಗಳನ್ನಮ್ ನ್ನ್ಯೆ ದುರಿತಗಳು ಬರಲುಂಟೆ | 

ಬರಲುಂಟೆ ಲೋಕದ್ ಜ್ನರ ಧನವ ಂತಿರ  ಕಾಪಾಡೋ || 294 || 

ನಿನನ  ಕಂಡ್ಯಡಿದಂತನಯ ರನು ಕಂಡ್ಯಡೆ ನಿನನ ನೇ ನೋಡ ಬಯಸುವೆ | 

ಬಯಸುವೆ ಬೇಸರದೆ ಎನನ  ಕುಲದೈವ ಸುಖವಿೋಯೋ || 295 || 

ನಿೋರುತೃಣವಿೋಯೆ ಗೊೋ ಕ್ಷ ೋರವನು ಕರೆದಂತೆ ಸೂರಿಗಳು ಮಾಳಪ  ಅಪರಾಧ | 

ಅಪರಾಧ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿ ಸಾರೂಪಯ ವಿೋವೆ ಸವವಜ್ಾ  || 296 || 

ನಿನನ  ಸಂಕಲಪ ಕೆೆ  ಅನಯ ಥ್ಯವಾಗಿಪಪ  ಪುಣಯ ಕಮ್ವಗಳ ನ್ನನಲಿೆ  | 

ನ್ನನಲಿೆ  ಶ್ರ ೋಹರಿಯೆ ಮ್ನಿನ ಸೈ ನಿನನ  ಮ್ನದಂತೆ || 297 || 

ನಿನನ  ತ್ತತಿಪುದ್ಕ್ಂತ ಪುಣಯ ಬೇರೇನಯಯ  ನಿನನ ಂಘ್ರರ ಭಜ್ನ್ಸುಖಕ್ಂತ | 

ಸುಖಕ್ಂತ ಪುರುಷಾಥವ ಇನುನ ಂಟೆ ಸಾವ ಮಿ ಜ್ಗದೊಳು || 298 || 

ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳಿಗಿೋಶ ನಿೋನ್ಂದ್ರಿದುಪಾಸನ್ಯ ಗೈವ ಭಜ್ಕರು | 

ಭಜ್ಕರೆಲಿಿದ್ದ ರೂ ದೊೋಷವೆಲಿಿಹುದೊೋ ಅವರಿಗೆ || 299 || 

ಅನಿರುದಿ್  ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  ಅನಲಧರಣಿೋಧರನ್ ಅನುವಿಷಟ ನ್ನಗಿ ಪರ ಕೃತಿಯ | 

ಪರ ಕೃತಿಯ ನಿಮಿವಸಿದ್ ಘ್ನಮ್ಹಿಮ್ ಎನಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 300 || 

ವಾಸುದೇವಾನಂತ ವಾಸವಾನುಜ್ ವರವಾಸುಕ್ೋಶಯನ ವನಮಾಲಿ | 

ವನಮಾಲಿ ವಿೋತಭಯ ವಾಸವಾಗೆನನ ಮ್ನದ್ಲಿಿ  || 301 || 
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ನ್ನರಾಯಣಾಚ್ಯಯ ತ ಮುರಾರಿ ಮುನಿಗಣಸೇವಯ  ನ್ನರದ್ಪ್ರ ಯ ನರಸಿಂಹ | 

ನರಸಿಂಹ ನಿನನ ವರಿ- ಗಾರೋಗಯ ಭಾಗಯ  ಕರುಣಿಸೋ || 302 || 

ಮೃತ್ತಯ ಂಜ್ಯಾರಾಧಯ  ಮೃತ್ತಯ ಮೃತ್ತಯ ವೆ ಮೃಕಂ- ಡ್ಯತಮ ಜ್ ಪ್ರ ಯ ಕವಿಗೇಯ | 

ಕವಿಗೇಯ ಭಕ್ರಪಮೃತ್ತಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯಯ  || 303 || 

ಇಂದಿರಾರಮ್ಣ ಗೊೋವಿಂದ್ ಕಶವ ಭಕ್  ಬಂಧು ನಿೋನ್ಂದೂ ಮರೆಹಕೆೆ  | 

ಮರೆಹಕೆೆ  ಕಾರುಣಯ  ಸಿಂಧು ನಿೋನ್ನಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 304 || 

ನೋಕನಿೋಯನ್ ನಿನನ  ಶ್ರ ೋಕಮ್ಲಜ್ಞದಿಗಳು ಏಕದೇಶವನು ಅರಿಯರ | 

ಅರಿಯದಮ್ಹಿಮೆಗಳು ಈ ಕುಮ್ತಿಜ್ನರು ತಿಳಿವ್ೋರೇ || 305 || 

ವಾಸುದೇವನ ಬಿಟ್ಟಟ  ಲೇಸು ಹಾರೈಸಿಕಂಡೇನು ದೈವಗಳ ಭಜಿಸಲು | 

ಭಜಿಸಲು ಬರಿದೆ ಆ- ಯಾಸವಲಿದೆ ಸುಖವಿಲಿ  || 306 || 

ನ್ನನಿನನ  ಮ್ರೆತರೂ ನಿೋನ್ನನ  ಮ್ರೆಯದ್ಲೆ ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಲಹುವಿ | 

ಸಲಹುವಿ ಸಜ್ವಜ್ಾ  ಏನ್ಂಬೆ ನಿನನ  ಕರುಣಕೆೆ  || 307 || 

ಜಿೋವನ್ನಮ್ಕನ್ನಗಿ ಜಿೋವರಳು ನಿೋ ನಿಂತ್ತ ಜಿೋವಕೃತಕಮ್ವ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜಿೋವರಿಗೆ ಕಡುವೆ ಸುಖದು:ಖ || 308 || 

ಸತಯ ಸಂಕಲಪ  ತವ ಚಿಚ ತ್ನುಸಾರ ಮ್ಚಿಚ ತ್  ವತಿವಸಲಿ ಸವವತರ  | 

ಸವವತರ  ಸವವದ ಭಕ್್  ಇರಲೆನಗೆ ಅನುಗಾಲ || 309 || 

ನರಕಸವ ಗವಗಳೆರಡು ಇರುತಿಹವು ಇಲಿೆ  ವಿಸಮ ರಣೆಯ ನರಕ ಸಮ ೃತಿ ಸವ ಗವ | 

ಸಮ ೃತಿಸವ ಗವವಿರೆ ಬ್ರಹಯ  ನರಕಭಯಕಂಜೆ ಎಂದೆಂದು || 310 || 

ಪಾರ ಣಭಯಬಂದಗ ಕಾಣದ್ಲೆ ಹಲುಬಿದ್ರು ಪಾರ ಣಮ್ಯನ್ನದ್ ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  | 

ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  ಮೂಜ್ಗ- ತ್ ರಣನ್ನಗಿನುನ  ಸಲಹುವ || 311 || 

ವಾಮ್ನ ತಿರ ವಿಕರ ಮ್ ನಿರಾಮ್ಯ ನಿರಾಧಾರ ರಾಮ್ ರಾಜಿೋವದ್ಳನೇತರ  | 

ದ್ಳನೇತರ  ಮ್ಮ್ ಕುಲಸಾವ ಮಿ ನಿೋನ್ಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 312 || 

ಶೋಕನ್ನಶನ ವಿಗತಶೋಕ ನಿೋನ್ಂದ್ರಿದು ನ್ನ ಕರವಮುಗಿವೆ ಕರುಣಾಳು | 

ಕರುಣಾಳು ಭಕತರ ಶೋಕಗಳ ಕಳೆದು ಸುಖವಿೋಯೋ || 313 || 

ಆನಂದ್ನಂದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಮ್ಯ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಮ ನದ್ ಪರ ವರಸಮ್ವತಿವ | 

ಸಮ್ವತಿವ ಸುಮ್ನಸ- ತರ ಣ ನಿೋನ್ಮ್ಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 314 || 

ನಿೋನಿಪಪ ಲೋಕ ನಿವಾವಣವೆಂದಗಮ್ಪುರಾಣ ಪೇಳುವುವು ಅನುದಿನ | 

ಅನುದಿನದಿ ನರಕ ವಿದೆದ ೋನು ಮಾಡುವುದೊೋ ಎನಗಿನುನ  || 315 || 
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ಕೃಪಣವತು ಲ ಎನನ ಪರಾಧಗಳ ನೋಡಿ ಕುಪ್ತನ್ನಗುವುದೆ ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ | 

ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ ನಿೋನ್ನಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಎಂದು ಸಮ ರಿಸುವೆ || 316 || 

ಸತಯ ಸಂಕಲಪ  ಜ್ಗದ್ತಯ ಂತಭನನ  ಸವ್ೋವತ್ಮೋತ್ಮ್ನೇ ಸುಖಪೂಣವ | 

ಸುಖಪೂಣವ ನಿೋನ್ನನ  ಚಿತ್ದಿಂದ್ ಅಗಲದಿರು ಕಂಡಯ  || 317 || 

ಜ್ಞಾ ನಕಮೇವಂದಿರ ಯಗಳಾನಂದ್ಮ್ಯಗಧಿಷಾಠ ನವೆಂದ್ರಿದು ಪರ ತಿದಿನ | 

ಪರ ತಿದಿನ ಉಂಬನನ  ಪಾನ್ನದಿವಿಷಯ ಹರಿಗೆನಿನ  || 318 || 

ಎನಗೆ ನಿನನ ಲಿ ಭಕುತಿ ಇನಿತಿಲಿದಿದ್ದ ರೂ ಅನಿಮಿತ್  ಬಂಧು ಸಲಹುವಿ | 

ಸಲಹುವಿ ಸವವದ ಎಣೆಗಾಣೆ ನಿನನ  ಕರುಣಾಕೆೆ  || 319 || 

ಮಾನಧನವನಿತೆಸಂತನಗಳ ಬಯಸುತ್  ಸಾನ ನಜ್ಪಹೋಮ್ಉಪವಾಸ | 

ಉಪವಾಸ ವರ ತನೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹರಿಮೆಚಚ  || 320 || 

ಶ್ರ ೋವರನ್ ನಿೋ ತತವ ದೇವತೆಳ್ಳಗಿದುದ  ಯಾವತ್್ತ  ಕಮ್ವ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿಸುತ ಜಿೋವರಿಗೆ ಈವ ಸುಖದು:ಖ || 321 || 

ವೈಷಮ್ಯ ಮದ್ಲಾದ್ ದೊೋಷರಹಿತನ್ ನಿರಭಲಾಷ್ಟಯಲಿ ನಿನನ  ಸವವತರ  | 

ಸವವತರ  ಚಿಂತಿಪರ ತೋಷ್ಣಸುವೆ ಒಲಿದು ಸುಖವಿತ್್ತ  || 322 || 

ಭೂರಮ್ಣ ನಿತಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಲಿದುದ  ಧನದರಾದಿಗಳಲಿ ಮ್ಮ್ತೆಯ | 

ಮ್ಮ್ತೆಯ ಕಟ್ಟಟ  ಸಂ- ಚಾರಮಾಡಿಸುವೆ ಭವದೊಳು || 323 || 

ಕೂರ ರಕಮ್ವವ ದುಗೆವರಮ್ಣನ್ ದೈತಯ ರಳು ತೋರಿಕಳಳ ದ್ಲೆ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ ಘೋರದು:ಖಗಳನುಣಿಸುವಿ || 324 || 

ಹರಿಯೆ ನಿೋನಳಗಿದುದ  ಪರದರಧನಗಳಲಿ ಎರಗಿಸುವೆ ಮ್ನವ ಮ್ರುಗಿಸಿ | 

ಮ್ರುಗಿಸಿ ಮೋಹಿಸುವೆ ಕರುಣಿ ನಿನಗಿದು ಉಚಿತವೆ || 325 || 

ಎಲಿಿ  ಹರಿರೂಪ ಮ್ತ್ಲಿಿ  ಗುಣಕ್ರ ಯೆಗಳು  ಅಲಿೆ  ಗುಣರೂಪಕ್ರ ಯೆಗಳು | 

ಕ್ರ ಯೆಗಳು ಗುಣರೂಪ ಬಲಿವನ್ ಜ್ಞಾ ನಿ ಜ್ಗದೊಳು || 326 || 

ನಿನನ ಧಿೋನನು ನ್ನನು ನಿನನ  ದಸರ ದಸ ಎನನ ದೇನಯಯ  ಅಪರಾಧ | 

ಅಪರಾಧಗಳ ನೋಡಿ ಬನನ ಬಡಿಸೋದು ಉಚಿತವೆ || 327 || 

ಒಳಹರಗೆ ನಿೋನಿದುದ  ತಿಳಿಯಗೊಡದ್ಲೆ ಜ್ಗದಿ ಹಲವು ಕಮ್ವಗಳ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ ಫಲಗಳನಿನ ೋವೆ ಜ್ನರಿಗೆ || 328 || 

ದೇವಗಂಗೆಯ ತಡಿಯ ಭಾವಿತೋಡುವನಂತೆ ದೇವೇಶನಿರಲು ತಿರಿದುಂಬ | 

ತಿರಿದುಂಬ ರಕೆ ಸರ ದೇವರೆಂತೆಂದು ಕೆಡದಿರು || 329 || 



https://madhwafestivals.wordpress.com Page 25 
 

ನಿದೊೋವಷ ಗುಣಪೂಣವ ಸವ ಧುವನಿೋಜ್ನಕ ಗೊೋವಧವನೋದಿರ ಗಂಭೋರ | 

ಗಂಭೋರ ಖಳರ ಕುಲಮ್ದ್ವನನ್ ನಿೋನ್ನಗೆ ದ್ಯವಾಗೊೋ || 330 || 

ನ್ನರಾಯಣನಿರುದಿ್  ಈರೈದುಕರಣದಿ ವಿಹಾರಗೊಳುತಿಪವ ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  | 

ಪರ ದುಯ ಮ್ನ  ಸಂಕಷವಣನ್ ನಿೋವಿರಾಜಿಸುವಿ ಜ್ಗದೊಳು || 331 || 

ವಾಸುದೇವನ್ ಜಿೋವರಾಶ್ಯಳಗಿದುದ  ಅವ- ಕಾಶಕಡುತಿಪೆವ ವಿಷಯಕೆೆ  | 

ವಿಷಯಗಳನುಂಡು ಸಂ- ತೋಷಪಡಿಸುವಿ ಭಕತರ || 332 || 

ಅಣ್ಮವಿಗಣ್ಮತರನ್ನಗಿ ಘ್ನಕೆ ಘ್ನತರನ್ನಗಿ ಅಣ್ಮಮ್ಹತ್್ತಗಳ ದೆಶೆಯಂದ್ | 

ದೆಶೆಯಂದ್ ನಿೋ ವಿಲ- ಕ್ಷಣನ್ನಿಸಿಕಂಬೆ ಶುರ ತಿಯಳು || 333 || 

ವಿಹಿತಕಮ್ವಗಳಿಂದ್ ಅಹಿಕಪಾರತಿರ ಕಗಳಹವು ಜಿೋವರಿಗೆ ಸವವತರ  | 

ಸವವತರ  ಸಜ್ಜ ನರ ಸಹವಾಸವೆಂತ್ತ ದೊರೆವುದೊೋ || 334 || 

ಎನನ ಪಪ  ಎನನ ಮ್ಮ  ಎನನ ಯಯ  ಎನನ ಣಿ  ಎನನ ರಸ ಎನನ  ಕುಲದೈವ | 

ಕುಲದೈವ ಇಹಪರದಿ ಎನನ  ಬಿಟಟ ಗಲದೇ ಇರುಕಂಡಯ  || 335 || 

ಎನನ  ಬಂಧುಗಳೆಲಿ  ನಿನನ  ದಸರು ಸಾವ ಮಿ ಮ್ನಿನ ಸು ಕಂಡಯ  ಮ್ಹರಾಯ | 

ಮ್ಹರಾಯ ನಿೋ ಮ್ರೆದ್- ರಿನ್ನನ ರು ಸಾಕಲರಿಯರು || 336 || 

ಸವಾವಂತರಾತಮ ಕನ್ ದುವಿವಷಯತೈಲದೊಳು ದ್ವಿವಯಂದ್ದ್ಲಿ ಚರಿಸುವ | 

ಚರಿಸುವ ಮ್ನದ್ಲಿಿ  ಸವವಕಾಲದ್ಲಿಿ  ನ್ಲೆಗೊಳ್ಳ ೋ || 337 || 

ಏನಬೇಡಲಿ ನಿನನ  ಧಿೋನವಿೋಜ್ಗವು ಸಾವ ಧಿೋನವಸ್ುಗಳ ನ್ನ ಕಾಣೆ | 

ನ್ನ ಕಾಣೆ ಭಕ್್  ವಿ- ಜ್ಞಾ ನವೈರಾಗಯ ವನ್ ಕರುಣಿಸೋ || 338 || 

ಆಶೆಯಂದುಂಟ್ಟ ಸವೇವಶ ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ಸುವೆ ವಿಶವ ಂಭರಾಭಾಗಯ ಸತಿಮೋಹ | 

ಸತಿಮೋಹ ತಪ್ಪ ಸಿ ನಿೋ ಸಲಹಬೇಕೋ ದ್ಯದಿಂದ್ || 339 || 

ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲಿ  ಮಾನ್ನದಿಸಂಪತ್್ತ  ನ್ನನಲಿೆ  ಸವ ಪನ ದ್ಲಿ ತವ ನ್ನಮ್ | 

ತವ ನ್ನಮ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೆ ತನದ್ಗಲೆನನ  ವದ್ನಕೆೆ  || 340 || 

ಸಿರಿ ನಿನನ  ಚರಣದ್ ಕ್ರುಬೆರಳ ನಖದ್ ಗುಣ ಅರಿಸಿನೋಡುತಲಿ ಅನುಗಾಲ | 

ಅನುಗಾಲ ಕಾಣದಿರೆ ಬೆರಗುಬಿೋಳುವಳ್ೋ ಮ್ರುಳಾಗಿ || 341 || 

ಕಮ್ವಜ್ಾ  ಕಮೇವಶ ಕಮ್ವಪರ ವತವಕನ್ ಕಮ್ವಫಲದತ ಕಮ್ವಸಾ  | 

ಕಮ್ವಸಾ  ಎನನ  ದುಷೆ ಮ್ವ ಕಳೆದು ನಿೋ ಸಲಹಯಯ  || 342 || 

ಸಾವ ನಂದ್ಪರಿಪೂಣವ ನ್ನನ್ನವಿಷಯಗಳಲಿ ನಿೋ ನಿಂದು ಮ್ಮ್ತೆಯ ಕಲಿಪ ಸಿ | 

ಕಲಿಪ ಸಿ ಹಿೋನನ್ಂ- ದೆನನ ನೇತಕೆೆ  ದ್ಣಿಸುವಿ || 343 || 
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ವಿಜಿತತಮ  ನಿೋ ಭೂಭುಜ್ರಳಿದುದ  ಅನವರತ ಯಜ್ಮಾನನ್ಂದು ಕರೆಸುವಿ | 

ಕರೆಸಿ ಶ್ಕ್ಷಕನ್ನಗಿ ಪರ ಜ್ರ ಸಂತೈಪೆ ಅನುಗಾಲ || 344 || 

ಎಲಿರಂದ್ದಿ ಲಕ್ಷ ಮ ನಲಿನ್ಂದೆನಬೇಡ ಬಲಿಿದ್ನು ಕಂಡಯ  ಭಗವಂತ | 

ಭಗವಂತನ ಮ್ಹಿಮೆ ಬಲಿವರು ಇಲಿ  ಜ್ಗದೊಳು || 345 || 

ಗೊೋವಿಂದ್ನೇ ಬಂದು ಆವಾವ ಕಾಲದ್ಲಿ 

ಕಾವನು ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಿದಿ್  | ನುಡಿ ಸಿದಿ್ವಾಗಿರಲು ಆವ ಭಯಕಂಜೆ ಎಂದೆಂದು || 346 || 

ಕರಿವರದ್ನೇ ನಿನನ  ಕರುಣವಿಲಿದೆ ಭವಶರಧಿಯನ್ ದಟ್ಟವ ತೆರನ್ನಹ ಯ ಂಗೆ | 

ತೆರನ್ನಹ ಯ ಂಗೆ ಲೋಕದ್ವರಿಂದ್ಲಿ ಎಮ್ಗೆ ಸುಖವಿಲಿ  || 347 || 

ಅಪರಾಧಿ ನ್ನನಲಿ  ಅಪರಾಧವೆನಗಿಲಿ  ಸವ ಪರಗತನ್ನಗಿ ನಿೋ ಮಾಡಿ | 

ನಿೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಇರುತಿಪೆವ || 348 || 

ಶರಣ್ಮ ದೇವರ ದೇವ ಶರಣರಿಗೆ ಸುಖವಿೋವ ಶರಧಿಜೆಯ ರಮ್ಣ ಕರುಣಿಸ | 

ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹ ನ್ನ ಮರೆಹಕೆೆ  ನಿನನ  ಚರಣಕೆೆ  || 349 || 

ದೊೋಷದೂರನ್ ಕಳು ದೆವ ೋಷ್ಣ ನಿನಗಾನಲಿ  ಈಷಣತರ ಯದಿ ಮ್ಮ್ತೆಯ | 

ಮ್ಮ್ತೆಯ ಕಟ್ಟಟ  ಪರ - ದೆವ ೋಷಗೊೋಳಿಸುವುದು ಉಚಿತಲಿ  || 350 || 

ಪನನ ಗಾಚಲವಾಸ ನಿನುನ ಳಿದು ಸಂತೈಪರಿನ್ನ ಲಿಿ  ಕಾಣೆ ನಿನ್ನನ ಣೆ | 

ನಿನ್ನನ ಣೆ ಸುಗುಣ ಸಂಪನನ  ಸಜ್ಜ ನರ ಸಲಹಂಬೆ || 351 || 

ಭೂರಮ್ಣ ಸವವಪರ ಕಾರದ್ಲಿ ಒಲಿದೆಮ್ಮ  ದೂರದ್ಲಿ ಬಪಪ  ದುರಿತೌಘ್ | 

ದುರಿತೌಘ್ ಸಂಹರಿಸಿ  ಕಾರುಣಿಕ ನಿೋನೇ ಸಂತೈಸೋ || 352 || 

ಅನ್ನಥಬಂಧುವೆ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಪರ ಪನನ ಪರಿಪಾಲ ಮಾಲೋಲ | 

ಮಾಲೋಲ ಅರಿಪಾಂಚ- ಜ್ನಯ ಧೃತಪಾಣಿ ಸಲಹಮ್ಮ  || 353 || 

ಮಾಯಾವಾದಖಂಡನ 

ಶ್ವನು ನಿೋನ್ನದ್ರೆ ಶ್ವರಾಣಿ ನಿನಗೇನು ಅವಿವೇಕ್ಮ್ನುಜ್ ಈ ಮಾತ್ತ | 

ಈ ಮಾತ್ತ ಕಳಿದ್ರೆ ಕವಿಜ್ನರು ನಗರೇ ಕೈಹಡೆದು || 354 || 

ಎಲಿ  ಒಂದೇ ಎಂಬ ಖುಲಿಮಾನವ ನಿನನ  ವಲಿಭೆಯ ಬೆರೆದು ಸಂತನ | 

ಸಂತನ ಪಡೆವೇಕೆ ಇಲಿವೇ ಜ್ನನಿೋ ಭಗಿನೇರು || 355 || 

ಬಿಂಬ ಒಂದೇ ಪರ ತಿಬಿಂಬ ಒಂದೆಂಬೆಲಾ ಅಂಬರ ನ್ಳಲು ಕುಪಾಪ ಗೆ | 

ಕುಪಾಪ ದ್ಬಳಿಕ ನಿೋ ನ್ಂಬ ಈ ಮಾತ್ತ ಪುಸಿಯಲಿೆೋ || 356 || 

ಎಲಿ  ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಲಿು  ಖರೆಯೆಂತೆನಲು ಸುಳುಳ  ಎಂಬೋದು ಖರೆಯಾಗಿ | 

ಖರೆಯಂಬ ಮಾತ್ತಗಳು ಸುಳೆಳ ನನ ರೇನೋ ಸುಜ್ನರು || 357 || 



https://madhwafestivals.wordpress.com Page 27 
 

ನಿನನ  ನ್ನ ಬೈದ್ರೆ ಎನನ  ನಿೋ ಬೈಯಲು ನಿಮೂವಲವಾಯತ್ತ ಅದೆವ ೈತ | 

ಅದೆವ ೈತ ಉಳುಹಲಿಕೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಕೋ ಎಲ ಪಾರ ಣಿ || 358 || 

ಶುದಿ್ಬರ ಹಮ ನ ಸುಗುಣ ಕದ್ದ ಪರ ಯುಕ್  ಪರ ಸಿದಿ್ಚೋರತವ  ನಿನನ ಲಿಿ  | 

ನಿನನ ಲಿಿ  ಪೆÇದಿದ ತೋ ಉದಿರವೆಲಿಿ  ಭವದಿಂದ್ || 359 || 

ಸುಳಿಳ ಗಿಂದ್ಧಿಕ ಮ್ತ್ಿಲಿವ್ೋ ಮ್ಹಪಾಪ ಸುಳುಳ  ಕಳಳ ತನವು ನಿನನ ಲಿಿ  | 

ನಿನನ ಲಿಿ  ಉಂಟಾಯ- ತಲಿ  ಜ್ಞರತವ  ಇದ್ರಂತೆ || 360 || 

ಮಾಯಾವಾದಿಮ್ತವು ಹೇಯವೆಂಬುದು ಸಿದಿ್  ತಯತಂದೆಗಳು ಸತಿಪುತರ  | 

ಸತಿಪುತರ ರಗಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಯಬಿಟಾಯ ಕೆ ಅಳುತಿದಿದ  || 361 || 

ಮೇ ಮಾತೆ ವಂಧೆಯ ಂಬ ಈ ಮಾತಿನಂತೆಲೆ ಈ ಮೂತವಮೂಜ್ಗವು ಪುಸಿಯೆಂಬ | 

ಪುಸಿಯೆಂಬ ಮಾತ್ತಗಳು ಭಾರ ಮ್ಕವ್ ಖರೆಯೋ ನಿಜ್ವೆಲಿಿ  || 362 || 

ಶಶವಿಷಾಣಗಳೆಂದ್ರಪುಪ ವರೆ ಬಲಿವರು ಬಸವಗುಂಟೇನೋ ಮಲೆಹಾಲು | 

ಮಹಹಾಲು ಉಂಟೆ ತೋ- ರಿಸು ಮಿಥೆಯ  ಸತಯ ವಹುದೇನೋ | 363 || 

ಸತಯ ವೆಂದ್ರೆ ಖರೆಯು ಮಿಥೆಯ  ವೆಂದ್ರೆ ಸುಳುಳ  ಸತಯ ಮಿಥೆಯ ಗಳು ಏಕತರ  | 

ಏಕತರ  ಇಹುದೆ ಉನಮ ತ್  ಈ ಮಾತ್ತ ನಿಜ್ವೆಲಿಿ  || 364 || 

ಭೋತಿ ನಿಭೋವತಿ ಶ್ೋತತಪಗಳ್ತ್ಟ್ಟಟ  ನಿೋತವಾಗಿಹವೆ ಜ್ಗದೊಳು | 

ಜ್ಗದೊಳಿದ್ದ ರೆ ತೋರು ಜ್ಞತಿಭದ್ಗಳು ಇರಲಾಗಿ || 365 || 

ದವ ಸುಪಣಾವ ಎಂಬ ಈ ಶುರ ತಿಗಳಲಿಿ  ವಿಶಾವ ಸಮಾಡದ್ಲೆ ಜಿೋವೇಶ | 

ಜಿೋವೇಶರೈಕಯ ೋಪ- ದೇಶಮಾಡಿದ್ವ ಚಂಡ್ಯಲ || 366 || 

ಜಿೋವೇಶರಂದೆಂಬ ಈ ವಾಕು ಕಳವ ರಿಗೆ ಕವಲಾಶಾರ ವಯ ವೆಂದೆಂದು | 

ಎಂದೆಂದು ಬುಧರು ಪಶು- ಗಾವಿ ನಿೋನ್ಂದು ಕರೆಯರೆ || 367 || 

ಗುಣವಂತನ್ಂಬ ಮಾತನು ಕಳಿ ಸುಖಿಸದ್ವ ಮ್ನುಜ್ಪಶು ಸಿದಿ್  ಪುಸಿಯಲಿ  | 

ಪುಸಿಯಲಿ  ನಿನನ  ಮ್ತ ಗಣನ್ಮಾಡದ್ಲೆ ಬೈಯವ ೋರೋ || 368 || 

ಮ್ಲಗತವಕೆ ಶುದಿ್ಜ್ಲಧಿಸಮ್ವೆಂತೆಂಬಿ ಕಲುಷವಜಿವತಗೆ ತೃಣಜಿೋವ | 

ತೃಣಜಿೋವ ಸರಿಯೆ ಸಿಂಬಳಕೆ ಗೊೋಘೃತವು ಸಮ್ವೇನೋ || 369 || 

ಐರಾವತಕೆ ಸರಿಯೆ ಕೂರೆಹೇನಿನ ಮ್ರಿಯು ಮೇರುಪವವತಕೆ ಕಸಕುಪೆಪ  | 

ಕಸಕುಪೆಪ  ಸರಿಬಹುದೆ ತೋರಿಸೋ ನಿನನ  ಅಜ್ಞಾ ನ || 370 || 

ಅಜ್ರಾಮ್ರಣ ಬರ ಹಮ ಭುಜ್ಗಭೂಷಣಪೂಜ್ಯ  ತಿರ ಜ್ಗದೇವೇಶ ಹರಿಯೆತ್  | 

ಹರಿಯೆತ್  ನಿೋನ್ತ್  ಅಜ್ಗಜ್ನ್ನಯ ಯ ಪುಸಿಯಲಿ  || 371 || 
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ಪಾಲಗಡಲಳಗಿರುವ ಶ್ರ ೋಲೋಲ ಹರಿಯೆಲಿಿ  ಹೇಲುಚೆಚ ಯಳಗೆ ಹರಳುವ | 

ಹರಳುವ ಬಳಲುವ ಖೂಲಮಾನವನ್ ನಿೋನ್ಲಿಿ  || 372 || 

ಕ್ಷ ೋರಾಂಬುಧಿಗೆ ಸರಿಯೆ ಕಾರಿಕೆಯು ಶಿೆೋಷಮ  ಭಾ- ಗಿೋರರ್ಥಗೆ ಸರಿಯೆ ಖರಮೂತರ  | 

ಖರಮೂತರ  ಜಿೋವ ಲ- ಕ್ಷ ಮ ೋರಮ್ಣಗೆಣೆಯೆ ಜ್ಗದೊಳು || 373 || 

ಗುಣಪೂಣವ ಸವವಜ್ಾ  ಅಣ್ಮಮ್ಹದ್ು ತನ ನಿಗುವಣ ಅಜ್ಾ  ಅಲಪ ನ್ನುತಿದಿದ ೋ | 

ಅನುತಿದಿದ  ಹರಿಗೆ ದೂಷಣೆಯು ಬೇರುಂಟೆ ಇದ್ಕ್ಂತ || 374 || 

ಈಶ ನ್ನನ್ನಲು ಕ್ೋನ್ನಶನಿಂದ್ಲಿ ದ್ಣಿಪ ದಸನ್ಂಬುವಗೆ ದ್ಯದಿಂದ್ | 

ದ್ಯದಿಂದ್ ತನನ ಯಾವಾಸದೊಳಗಿಟ್ಟಟ  ಸಲಹುವ || 375 || 

ಈಶತವ ವೆಂಬುದು ಶ್ರ ೋಶಗಲಿದೆ ಜಿೋವ- ರಾಶ್ಗಳಿಗುಂಟೆ ಈ ಶಕ್್  | 

ಈ ಶಕ್್  ಸತವ ಗುಣ ಈಶ ಬಿಟಿಟ ಹನ್ ಜ್ಗದೊಳು || 376 || 

ಉದಿು ೋಥ ಶ್ರ ೋಪಾರ ಣಹೃದ್ು ತನು ಜ್ಗದೇಕ- ಸದುು ರುವರೇಣಯ ನ್ನುತಿಪಪ  | 

ಎನುತಿಪಪ ವಗೆ ಯಮ್ ಗದ್ು ದ್ ನಡುಗಿ ನಮಿಸುವ || 377 || 

ಸಾವ ಮಿಭೃತಯ ನ್ನಯ ಯ ಈ ಮಾತಿನಳು ಬಂತ್ತ ಗಾರ ಮ್ಧಾಮ್ಗಳು ಇದ್ರಂತೆ | 

ಇದ್ರಂತೆ ನೋಡಿಕೋ ನಿೋಮಾತರ  ನುಡಿಯೆ ಸಾಕೆಂಬೆ || 378 || 

ಈಶ ನ್ನನ್ಂದ್ವನ ಶಾವ ಸಬಿಡಗೊಡದೆ ಯಮ್ ಪಾಶಗಳ ಕಟಿಟ  ಸೆಳೆದೊಯುದ  | 

ಸೆಳೆದೊಯುದ  ನರಕದಿಘ್ರಸಿಗೊಳಿಸುವನೋ ಬಹುಕಾಲ || 379 || 

ಮಾತೃಪ್ತೃದೊರ ೋಹಿ ಭಾರ ತೃಸಖಗುರುಬಂಧು- ಘ್ರತಕನು ನಿೋನು ಪುಸಿಯಲಿ  | 

ಪುಸಿಯಲಿ  ಶ್ರ ೋ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನೇ ನ್ನನ್ಂಬಿ || 380 || 

ಶ್ರ ೋ ಅಗಿ್ನ ದೇವರ ಸ್ತ ೋತ್ರ  

ದೇವಮುಖ ಎನನ ಯ ಕರಾವಲಂಬನವಿತ್್ತ  ಪಾವಕರಿಗೊಲಿದು ಭವತಪ | 

ಭವತಪ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾವಕನ ಜ್ನಕ ಪರ ತಿದಿನ || 381 || 

ಹುತವಹನ ಎನನ  ದುಮ್ವತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸದ್ು ತಿಯ ಪಥ ತೋರೋ ದ್ಯದಿಂದ್ | 

ದ್ಯದಿಂದ್ ನಿತಯ  ನ್ನ ನುತಿಸುವೆನು ನಿನನ  ಕರುಣಾಳ್ೋ || 382 || 

ಕೃಷಿ ವತಮ ವನ್ ಎನನ  ದುಷಟ ಕಮ್ವವ ನೋಡಿ ಭರ ಷಟ ನ್ನನ ದ್ಲೆ ಸಂತೈಸು | 

ಸಂತೈಸು ಭಾಗವವಗ- ಧಿಷಾಠ ನನ್ಂದು ಮರೆಹಕೆೆ  || 383 || 

ರುದರ ಕ್ಷಗನ್ ಮ್ಹೋಪದ್ರ ವವ ಪರಿಹರಿಸು ಭದ್ರ ಪರ ಕಾಶ ಮ್ಹಭದ್ರ  | 

ಮ್ಹಭದ್ರ  ವಿಖಾಯ ತಕರುಣಾಸ- ಮುದ್ರ  ಶರಣೆಂಬೆ || 384 || 

ಕಡಲ ಒಡಲಳಗಿದುದ  ಬಡಬ್ರಗಿನ  ಎನಿಸುವಿ ಅಡವಿಯಳಗಿದುದ  ದವಾಗಿನ  | 

ದವಾಗಿನ ಯೆನಿಸುವಿ ಪೆÇಡವಿಯಳು ಭೌಮ್ ಎನಿಸುವಿ || 385 || 
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ಶುಚಿನ್ನಮ್ಕನ್ ಮ್ನೋವಚನ್ನದಿಗಳ ದೊೋಷ- ನಿಚಯಗಳನ್ಣಿಸಿ ದ್ಣಿಸದೆ | 

ದ್ಣಿಸದೆ ಮ್ಚಿಚ ತ್  ಖಚಿತವನು ಮಾಡೋ ಹರಿಯಲಿಿ  || 386 || 

ವಿೋತಿಹೋತರ ನ್ ಜ್ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲನ ಸಂಪ್ರ ೋತಿಪೂವವಕದಿ ತ್ತತಿಸುವ | 

ತ್ತತಿಸಿ ಹಿಗುು ವ ಭಾಗಯ  ಜಿತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಎಮೆದೆಂದು || 387 || 

ಮಂಗಳಂ 

ಸ್ತವಿಿ ಪದ 

ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ ಆದಿತಾಳ 

ಸುವಿವ  ಶ್ರ ೋದೇವಿರಮ್ಣ ಸುವಿವ  ಸವವರಾಜ್ಶಯನ 

ಸುವಿವ  ದೈತಯ ನಿಕರಹರಣ ಸುವಿವ  ನ್ನರಯಿ  | 

ಭವಯ ಚರಿತ ದುರಿತವಿಪ್ನಹವ್ಯವಹನ ಭವೇಂದರ ದಿ- 

ಸೇವಯ ಮಾನ ಸುಪರ ಸಿದಿ್  ಸುಲಭಮೂರುತೇ 

ಅವಯ ಯಾತಮ ನೇ ಸುಖಾತಮ  ನಿನನ  ದಿವಯ  ಮ್ಹಿಮೆ ತ್ತತಿಪ 

ಸುವಿವ ವೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಮಿತಮೋದ್ವ || 388 || 

ವಾಸವಾದ್ಯ ಮ್ರವಾತಶ್ಶಾರದೆಂದುಮ್ಧವ - ದೇಶ್ಕಾಯವಚಿತ್  

ಸಿಂಹಪ್ೋಠ್ಮ್ಧಯ ಗ ದೇಶಕಾಲವಾಯ ಪ್  

ಸವೇವಶ ಸಾವವಭೌಮ್ ಶ್ರ ೋಮ್- 

ಹಿೋಸಮೇತಕೃಷಿ  ಕಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೋದ್ವ || 389 || 

ಕಮ್ಲಸಂಬವನ ವೇದ್ ತಮ್ನು ಒಯುಯ ತಿರಲು ಲಕ್ಷ ಮ - 

ರಮ್ಣ ಮ್ತು ಯ ನ್ನಗಿ ತಂದ್ ಶರಧಿ ಮ್ಥನದಿ 

ಕಮ್ಠ್ರೂಪದಿಂದ್ ಸುರರಿಗಮೃತವಿತ್್ತ  ಕಾಯದ  ಅಖಿಳ- 

ಸುಮ್ನಸೇಂದ್ರ ಸಾವ ಮಿ ಕಡಲಿ ಎಮ್ಗೆ ಮಂಗಳ || 390 || 

ಕನಕಲೋಚನನನ  ಸದ್ದು ಮ್ನುಜ್ಸಿಂಗವೇಷನ್ನದ್ 

ದುಯ ನದಿಪಡೆದ್ ಜ್ನನಿ ಕಡಿದು ವನವ ಚರಿಸಿದ್ 

ಜ್ನಪಕಂಸನದ್ದು ತಿರ ಪುರವನಿತೆಸುವರ ತವನಳಿದ್ 

ವಿನುತ ಕಲೆಿ  ದೇವರಾಜ್ ಎಮ್ಮ  ಸಲಹಲಿ || 391 || 

ಪಾಹಿ ಪಾವನನ ಚರಿತ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮ ನೇತರ  

ಪಾಹಿ ನಿಗಮ್ನಿಕರಸ್ರೋತರ  ಲಲಿತಗಾತರ  ಮಾಂ 

ಪಾಹಿ ಸುಜ್ನಸ್ೋಮ್ಮಿತರ  ದೊೋಷದೂರ ಸುಗುಣ ಸಂ- 

ದೊೋಹ ಜ್ಗನ್ನನ ಥ ವಿಠ್ಠ ಲ ಜ್ಯ ತಿರ ಧಾಮ್ಗ || 392 || 

 


