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ರಾಗ : ಭೈರವಿ ತಾಳ : ಧ್ರು ವ 

ಹರಿಯು ಉಂಡನ್ನ  ನ್ಮ್ಮ  ಗುರು ರಾಘವಂದ್ು ರಿಗೆ ।  

ಪರಮ್ ಭಕುತಿಯಂದ್ ಅರೂಪಿಸೋ ಬಗಿಯ ।  

ಅರಿತು ನಿತ್ಯ ದ್ಲಿ ಪರಮ್ ಭಕುತ್ರು ನಿೋಡೆ ।  

ಪರಮಾದ್ರದ್ಲಿಿ  ಗುರು ಕೈಯಯ ಕಂಬುವನು ।  

ವರ ಯತಿಗಳನ್ನ ೋದ್ಕ ಗಿರಿ ಸಾಗರ ಸಮ್ವು ।  

ಮ್ರಳಿ ನಿೋಡೋದು ಜಲ ನಿರುತ್ದ್ಲಿ ।  

ವರ ಬು ಹಮ ಚಾರಿಗಿಡೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವೋದು ಫಲ ।  

ವರ ಗೃಹಸಥ ನಿಗಿತೆ್ತನ್ನ  ಎರಡು ಎನಿಸವೋದು ।  

ವರ ವನ್ಸಥ ನಿಗಿಡೆ ವರ ಶತ್ವೆನಿಸೋದು ।  

ಪರಮ್ಹಂಸಗಿಡೆ ವರ ಅನಂತ್ವಾಗುವುದೈಯಯ  ।  

ಅರಿತು ಈ ಪರಿಯಂದ್ ನಿರುತ್ ನಿೋಡುವುದೈಯಯ  ।  

ಗುರುವುಂಡ ಮ್ನೆಯಲಿಿ  ಹರಿತಾನುಂಬುವೋನು ।  

ಹರಿಯುಂಡ ಸಥ ಳದ್ಲಿಿ  ವರ ಬು ಹ್ಮ ಂಡ ಉಂಬೋದು ।  

ವರ ಶಾಸೆ ರ ಸಿದ್ಧ ವಿದು ಗುರುವಂತ್ರ್ಯಾಮಿ ನ್ಮ್ಮ  ।  

ಗುರು ಜಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಪರಮ್ ಹರುಷ ಬಡುವೋನು ।। 

ತಾಳ : ಮ್ಟ್ಟ  

ಅನ್ನ  ಸಾಮಾಗು ದ್ಲಿಿ  ಇಂದು ಕೇಶವ ಯೆನಿನ  ।  

ಮುನ್ನ  ಭಾರತಿ ಪರಮಾನ್ನ  ನ್ನರಾಯಣ ।  

ಇನುನ  ಭಕ್ಷಕೆ ಸೂಯಾರನ್ನ  ಮಾಧವ ಘ್ರು ತ್ಕೆ ।  

ಚೆನ್ನ  ಲಕುಮಿ ಗೋವಿಂದ್ ಯೆನಿನ  ।  

ಮುನ್ನ  ಕ್ಷ ೋರಕೆ ವಾಣಿ ಅನುನ  ವಿಷ್ಣು ದೇವ ।  

ಘನ್ನ  ಮಂಡಿಗಿ ಬು ಹಮ  ಇನುನ  ಮ್ಧ್ರಘಾತಿ । 

 ಬೆಣ್ಣು ಯಲಿಿ  ವಾಯು ಚನ್ನ  ತಿು ವಿಕು ಮ್ ।  

ಮುನ್ನ  ದ್ಧಿಯಲಿಿ  ಸೋಮ್ ವರುಣ ।  

ವಾಮ್ । ನ್ನುನ  ತಿಳಿ ಸೂಪ ಚನ್ನ  ವಿೋಪ ಶ್ು ೋಧರ ।  

ಮುನ್ನ  ಶಾಖ ಪತ್ು  ಸನ್ನ ಗದಿರ ಮಿತ್ು  ।  

ಚನ್ನ  ಹೃಷಿಕೇಶ ಇನುನ  ಫಲದ್ಲಿಿ  ।  

ಘನ್ನ  ಶೇಷನ್ಲಿಿ  ರನ್ನ  ಪದುಮ್ನ್ನಭ ।  

ಮುನ್ನ  ಆಮಿ್ದ್ಲಿಿ  ಸವ ಣಾಗೌರಿ ಅಲಿಿ  । 

ಅನುನ  ದಾಮೋದ್ರ ಅನ್ನನ ಮಿ್ಪತಿ ರುದ್ು  ।  

ಚನ್ನ  ಜರ್ಯ ಪತಿಯು ಮುನ್ನ  ಶಕಾರ । ಶತ್ ।  

ಮ್ನುಯ  ವಾಸುದೇವ ಘನ್ನ  ಮ್ಹಿಮ್ । ಗುರು ಜ ।  

ಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಪಾವನ್ನ  ಪದ್ಯುಗ । ಮ್ನ್ನ ದೊಳು ನೆನ್ಸುತಿರು ।। 

ತಾಳ : ತಿು ವಿಡ 
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ಪರಿಪರಿ ಉಪಸಾಾ ರ ಪರಮೇಷಿಠ  ಪು ದುಯ ಮ್ನ  ।  

ಅರಿವೋದು ಕಟು ಯಮ್ವರ ಅನಿರುದ್ಧ ನ್ನ  ।  

ವರ ಇಂದು ಸಾಸಿವಿ ಏಳ ಮ್ರಿೋಚಿ ।  

ಜೋರಗಿಯಲಿಿ  ಕರ್ಪಾರ ಚಂದ್ನ್ । ಕೇ ।  

ಶರ ಬಗೆ ಬಗೆ ವಿಧ ಪರಿಮ್ಳದ್ು ವಯ ಕೆ ।  

ಸಮ ರನು ಪುರುಷೋತೆ್ಮ್ ದೇವನಿಪಪ  ।  

ವರ ರಸ ಘ್ರು ತ್ ತೈಲ ಪಕವ ದಿ ।  

ಇರುತಿಹ ಬುಧನ್ಧೋಕ್ಷಜ ಮೂರುತಿ ।  

ಸಮ ರಿಸು ಕೂಷ್ಮ ಂಡ ತಿಲ ಮಾಷ ಸಂಡಿಗೆಯಲಿ ।  

ವರ ದ್ಕ್ಷ ನ್ರಹರಿ ದೇವನ್ ನೆನಿಸು ।  

ಇರುತಿಪಪ  ಮ್ನು ಮಾಷ ಭಕ್ಷ । ಅ ।  

ಧವ ರ ಕಾಯಾಕಚ್ಯಯ ತ್ ಮೂರುತಿಯೋ ।  

ಸರಚಿರ ಲವಣದ್ಲಿಿ  ನಿರುಋತಿ ಜನ್ನದ್ಾನ್ ।  

ಇರುತಿಹ ಶಾಖ ಫಲ ರಸಕೆ ಪಾು ಣೋಪಂದ್ು  ।  

ಪರಮ್ ಪುರುಷ ದೇವ ನಿಹನೆಂದು ತಿಳಿವೋದು ।  

ವರ ತಾಂಬೂಲ ಗಂಗಾ ಹರಿ ನ್ನಮ್ನಿರುವೋನು ।  

ವರ ಸಾವ ದೊೋದ್ಕದ್ಲಿಿ  ಇರುತಿಪಪ  ಬುಧನ್ಲಿಿ  ।  

ಇರುತಿಹ ಕೃಷು ದೇವ ಗುರು ಜಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ।  

ನ್ರಿತು ನಿೋಡಲು ನ್ಮ್ಮ  ಗುರು ಕೈಯಯ ಕಂಬೋನು ।। 

ತಾಳ : ಅಟ್ಟ  

ಒಂದೊಂದು ಕವಳ ಗೋವಿಂದ್ನ್ನ  ಸಮ ರಿಸುತೆ್  ।  

ಇಂದುನಿಭಾ ಭಕ್ಷಯ  ಕವಳಕೆಾ  । ಅಚ್ಯಯ ತ್ ।  

ನೆಂದು ಶಾಖ ಕವಳ ಧನ್ವ ಂತಿು  ಸಮ ರಿಸುತೆ್  ।  

ಮುಂದೆ ಪರಮಾನ್ನ  ಒಂದೊಂದು ಕವಳಕೆಾ  ।  

ಅಂದು ವಿಷ್ಣು  ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಸಮ ರಿಸುತೆ್  ।  

ಕುಂದಿಲಿದ್ ಬೆಣ್ಣು ಯುಂಬ ಕಾಲದ್ಲಿಿ  ।  

ತಾಂಡವ ಕೃಷು ನು ದ್ಧ್ಯಯ ನ್ ಕವಳ ಶ್ು ೋನಿವಾಸ ।  

ನೆಂದು । ಸುತೈಲ ಘ್ರು ತ್ ಪಕವ ಕೆ । ವೆಂಕಟ್ ।  

ನೆಂದು ಕದ್ಳಿ ದಾು ಕ್ಷ  ಖರ್ಜಾರ ದಾಡಿಮ್ ।  

ಛಂದ್ ನ್ನರಿೋಕೇಳ ಚೂತ್ ಧ್ಯತಿು  ಜಂಬು ।  

ಕಂದ್ಮೂಲ ಫಲ ಭಕ್ಷ ಕಾಲಕೆಾ  ।  

ನಂದ್ನಂದ್ನ್ ಬಾಲಕೃಷು ನ್ನ  ಸಮ ರಿಸುತೆ್  ।  

ತಂದ್ ಜಲ ಪಾನ್ದ್ಲಿಿ  ವಿಷ್ಣು ದೇವ ।  

ನಿಂದಿರದೆ ವರ ತಾಂಬೂಲ ಕವಳದ್ಲಿಿ  ।  

ಸುಂದ್ರ ಪು ದುಯ ಮ್ನ ದೇವನು ಸಮ ರಿಸುತೆ್  ।  

ಲಿಿಂದ್ ಆಪೋಶನ್ ದ್ವ ಯದ್ಲಿಿ  ವಾಯುಸಥ  ।  

ಇಂದಿರಾ ರಮ್ಣನ್ ಮುಕುಂದ್ನ್ ಧೇನಿಸಿ ।  

ನಂದಾದಿ ಈ ರಿೋತಿ ಚಿಂತಿಸಿ ನಿೋಡಲು ।  
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ಸುಂದ್ರ ಗುರು ರಾಘವಂದಾು ೦ತ್ಗಾತ್ ನ್ಮ್ಮ  ।  

ಇಂದಿರಾಪತಿ ಗುರು ಜಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ । ತಾ ।  

ನಂದ್ದಿ ಕೈಕಂಡು ಮ್ನಿನ ಸಿ ಪರೆವೋನು ।। 

ತಾಳ : ಆದಿ 

ಅರಿತು ಈ ಪರಿಯಂದ್ ನಿರುತ್ ಹಸೆೋದ್ಕ ।  

ಗುರುಗಳಿಗಪಿಾಸೆ ತ್ವ ರಿತ್ದಿ ಕೈಕಂಡು ।  

ಪರಮ್ ಸುಖವಿತೆು  ಪರಿಪಾಲಿಪರಿಹ ।  

ಪರದ್ಲಿಿ  ಇವರಿಗೆ ಬರುವ ದುರಿತ್ ।  

ತ್ರಿದು ಪರೆವರು ಇಲಿವೋ ಇವರನು ಬಿಟ್ಟ ರೆ ।  

ಹರಿಯು ಅಲಿದೆ ಮ್ತೆ್ತನ್ಯ ರು ಆರೈ ।  

ಹರಿ ತಾ ಮುನಿಯೇ ಗುರುಗಳು ಕಾಯುವರು ।  

ಗುರುಗಳು ಮುನಿಯೇ ಹರಿ ತಾ ಕಾಯನು ।  

ವರ ಶಾಸೆ ರ ಪುರಾಣವು ಪಳೋದು ।  

ಗುರುವ ತಾಯತಂದೆ ಗುರುವ ಮ್ಮ್ದೈವ । 

ಗುರುವ ಪಾರವಾರ ಗುರುವ ಗತಿ ನಿೋತಿ ।  

ಗುರುವ ಪಾಲಿಸೆಂದು ಗುರುಗಳ ಭಜಸೆ ।  

ಗುರುವು ದೊರೆತ್ರೆ ಹರಿ ತಾ ದೊರೆವನು ।  

ಗುರುವು ಮ್ರೆತ್ರೆ ಹರಿ ತಾ ಮ್ರೆವನು ।  

ಗುರುಗಳ ಪಾದ್ ಶ್ರ ಪರಿಯಂತ್ ಸಮ ರಿಸಲು ಪಾಪ ।  

ಪರಿಹ್ರವಾಗೋದು ಗುರುವಂತ್ಗಾತ್ ನ್ಮ್ಮ  । 

 ಗುರು ಜಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಪರಮ್ಹಂಸ ಪರಮ್ ಪುರುಷ ಬಡುವೋನು ।। 

ಜತ್ತ 

ಚಿಂತಿಸಿ ಪದಾಥಾ ಇಂತು ನಿೋಡಲು ಗುರು । 

ಅಂತ್ಗ ಗುರು ಜಗನ್ನನ ಥವಿಠ್ಠ ಲ ಕಂಬ ।। 
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