
ಭ ೊಜನರಸ ವಿಭಾವ ಸಂಧಿ 
 
ಹರಿಕಥಾಮ್ರ ತಸಾಾರ ಗುರುಗಳ 
ಕರುಣದಂದಾಪನಿತಸು ಪ ೇಳುವ  
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ರದ ಕ ೇಳುವುದ್ು 
 
ವನಜಜಾಂಡದ ೊಳುಳಳಖಿಳ ಚ ೇ 
ತಸನರು ಭುಂಜಿಪ ಚತಸುರವಿಧ ಭ ೊೇ 
ಜನಪದಾಥದ ಚತಸುರ ವಿಧ ರಸರೊಪ ತಾನಾಗಿ 
ಮನಕ  ಬಂದ್ುದ್ನುಂಡುಣಿಸಿ ಸಂ 
ಹನನಕುಪಚಯ ಕರಣಕಾನಂ 
ದ್ನಿಮ್ಷರಿಗಾತಸಮಪರದ್₹ಹನ ಸುಖವನಿೇವ ಹರಿ ೪-೧ 
 
ನಿೇಡದ್ಂದ್ದ್ಲಿಪಪ ಲಿಂಗಕ  
ಷ ೊೇಡಶಾತಸಮಕ ರಸವಿಭಾಗವ 
ಮಾಡಿ ಷ ೊೇಡಶಕಲ ಗಳಿಗ  ಉಪಚಯಗಳನ  ಕ ೊಡುತಸ 
ಕ ೊರೇಡ ಎಪಪತ ತರಡು ಾಾವಿರ 
ನಾಡಿಗತಸದ ೇವತ ಗಳ ೊಳಗಿ 
ದಾಾಡುತಾನಂದಾತಸಮ ಚರಿಸುವ ಲ ೊೇಕದ ೊಳು ತಾನು ೪-೨ 
 



ದಾಾರುರಸವ ಂದ ನಿಸಿ ಮೊವ 
ತಾತರು ಾಾವಿರ ಸಿರೇ ಪುರುಷ ನಾಡಿಯಳು ತಸದ್ುರಪ 
ಧಾರಕನು ತಾನಾಗಿ ಸವವಶ 
ರಿೇರಗಳಲಿ ಅಹಶಚರಾತ್ರರ ವಿ 
ಹಾರಮಾಳಪನು ಬ್ ಇಉಹತ್ರೆಂಂಬ ಸುನಾಮದಂ ಕರ ಸಿ ೪-೩ 
 
ಆರುರಸ ಸತಾಾದ ಭ ೇದ್ದ 
ಆರು ಮೊರಾಗಿಹವು ಸರಾ 
ಾಾರ ನಿೇತಾಪರಚುರ ಖಂಡಾಖಂಡ ಚಿತಸರಚುರ 
ಈರಧಿಕ ಎಪಪತಸುತಾಾವಿರ 
ಮಾರಮಣನ ರಾಾಖಯರೊಪ ಶ 
ರಿೇರದ್ಲಿ ಭ ೊೇಜಯ ಸುಪದಾಥದ ತ್ರಳಿದ್ು ಭುಂಜಿಸುವುದ್ು ೪-೪ 
 
ಈರಗತಸ ರಸರೊಪಗಳು ಮು 
ನೊೂರು ಮಾಯಲ ೈವತಸುತ ನಾಲಕು 
ಚಾರು ಘ್ ಇತಸಗತಸ ರೊಪಗಳು ಇಪಪತಸತರ ೊೇಂಭತಸುತ 
ಾಾರ ಗುಡದ ೊಳಗ ೈದ್ು ಾಾವಿರ 
ನೊರವಂದ್ು ಸುರೊಪ ದಾಸಹ 
ಾಾರರ ರಡು ಶತಸ ಪಂಚವಿಂಶತ್ರ ರೊಪ ಫಲಗಳಲಿ ೪-೫ 
 



ವಿಶದ್ ಸಿಿರ ತ್ರೇಣವು ನಿರಹರ 
ರಸದ ೊಳು ಮೊರ ೈದ್ು ಾಾವಿರ 
ತ್ರರಶತಸನವ ರೊಪಗಳ ಚಿಂತ್ರಸಿ, ಭುಂಜಿಪುದ್ು ವಿಷಯ 
ಶಾಸನ ತಸತ ಾೇಶರ ೊಳಗಿದಾೇ 
ಪ ಸರಿನಿಂದ್ಲಿ ಕರ ಸುವನು ಧ ೇ 
ನಿಸಿದ್ರಿೇ ಪರಿ ಮನಕ  ಪೊಳ ವನು ಬಲಲ ವಿಬುಧರಿಗ  ೪-೬ 
 
ಕಪಿಲ ನರಹರಿ ಭಾಗವತಸರಯ 
ವಪುಷ ನ ೇತಸರದ ನಾಸಿಕಾಸಯದ 
ಶಫರನಾಮಕ ಜಿವ ೆಯಲಿ ದ್ಂತಸದ್ಲಿ ಹಂಾಾಖಯ 
ತ್ರರಪದಪಾದ್ಯ ಹಯಾಸಯ ವಾಚಯದ ೊ 
ಳಪರಿಮ್ತಸ ಸುಖಪುಣ ಸಂತಸತಸ 
ಕ್ ಇಪಣರ ೊಳಗಿದ್ಾವರವರ ರಸ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ಕ ೊಡುವ ೪-೭ 
 
ನಿರುಪಮಾನಮಾಾತಸಮ ಹರಿ ಸಂ 
ಕರುಷಣ ಪರದ್ುಯಮೂ ರೊಪದ 
ಇರುತ್ರಹನು ಭ ೊೇಕ್್ ಇಗಳ ೊಳಗ  ತಸಚಛಕ್ತತದ್ನು ೆಂನಿಸಿ 
ಕರ ಸುವನು ನಾರಾಯಣನಿರು 
ದ ೆರಡು ನಾಮದ ಭ ೊಜಯ ವಸುತಗ 
ನಿರುತಸ ತಸಪಕನಾಗಿ ್ ಇಉಪಿತಯನಿೇವ ಚ ೇತಸನಕ  ೪-೮ 



 
ವಾಸುದ ೇವನು ಒಳಹ ೊರಗ  ಅವ 
ಕಾಶ ಕ ೊಡುವ ನಭಸಿನಾಗಿ ರ 
ಮಾಸಮೇತಸ ವಿಹಾರ ಮಾಳಪನು ಪಂಚರೊಪದ್ಲಿ 
ಆ ಸರ ೊೇರುಹ ಸಂಭವಾ ಭವ 
ವಾಸವಾದ್ಯಮರಾದ ಚ ೇತಸನ 
ರಾಶಿಯೊಳಗಿಹನ ಂದ್ು ಅರಿತಸವನವನ  ಕ ೊೇವಿದ್ನು ೪-೯ 
 
ವಾಸುದ ೇವನು ಅನೂದ ೊಳು ನಾ 
ನಾ ಸುಭಯದ ಸಂಕರುಷಣ ಕ್ ಇ 
ತ್ರೇಶ ಪರಮಾನೂದ ೊಳು ಘ್ ಇತಸದ ೊಳಗಿಪಪನನಿರುದ್ೆ 
ಆ ಸುಪಣಾಂಸಗನು ಸೊಪದ 
ವಾಸವಾನುಜ ಶಾಕದ ೊಳು ಮೊ 
ಲ ೇಶ ನಾರಾಯಣನು ಸವತಸರದ್ಲಿ ನ ಲ ಸಿಹನು ೪-೧೦ 
 
ಅಗಣಿತಾತಸಮ ಸುಭ ೊೇಜನ ಪದಾ 
ಥಗಳ ಒಳಗ  ಅಖಂಡವಾದ ೊಂ 
ದ್ಗಳಿನ ೊಳನಂತಾಂಶದಂದ್ಲಿ ಖಂಡನ ಂದನಿಸಿ 
ಜಗದ ಜಿೇವರ ್ ಇಪಿತ ಪಡಿಸುವ 
ಸಾಗತಸ ಭ ೇದ್ವಿವಜಿತಸನ ಈ 



ಬಗ ಯ ರೊಪವನರಿತಸು ಭುಂಜಿಸಿ ಅಪಿಸುವನಡಿಗ  ೪-೧೧ 
 
ಈ ಪರಿಯಲರಿತಸುಂಬ ನರ ನಿ 
ತ ೊಯೇಪವಾಸಿ ನಿರಾಮಯನು ನಿ 
ಷಾಪಪಿ ನಿತಸಯ ಮಹತಸುುಯಜ್~ನಾಗಳಾಚರಿಸಿದ್ವನು 
ಪೊೇಪುದಪುಪದ್ು ಬಪುಪದ ಲಲ ರ 
ಮಾಪತ್ರಗಧಿಶಾಾನವ ನುೂ ಕ್ ಇ 
ಪಾಪಯೊೇನಿಧಿ ಮಾತಸನಾಲಿಸುತ್ರಹ ಜನನಿಯಂತ  ೪-೧೨ 
 
ಆರ ರದ್ು ಾಾವಿರಧ ಮೇಲಿನ ೊೂರ ಐವಥ ೊಿಮುೆ ರೊಪಧಿ 
ಾಾರಭ ೊೇಕಿನಿರುಧಧ ಧ ೇವನು ಅನೂಮಯನ ನಿಪ 
ಮೊರ ರದ್ುವರ  ಾಾವಿರಧ ಮೇಲ್ ಮೊರಢಿಕ ನಾಲಾಥುಿ ರೊಪಧಿ 
ಥ ೊೇರುಥಿಹ ಪರಧುಯಮೂ ಜಗಧೊಳು ಪಾರಣಮಯನಾಗಿ ೪-೧೩ 
 
ಎರಡು ಕ ೊೇಶದ್ ಒಳಹ ೊರಗ  ಸಂ 
ಕರುಷಣ ೈದ್ು ಸುಲಅದ್ರವ 
ತ ತರಡು ಾಾವಿರದ ೇಳಧಿಕ ಶತಸರೊಪಗಳ ಧರಿಸಿ 
ಕರ ಸಿಕ ೊಂಬ ಮನ ೊೇಮಯನು ಎಂ 
ದ್ರವಿದ್ೊರನು ಈರ ರಡು ಾಾ 
ವಿರದ್ ಮುನ ೊೂರಾದ್ ಮೇಲಾೂಲಕಧಿಕ ಎಪಪತಸುತ ೪-೧೪ 



 
ರೊಪದಂ ವಿಜ್~ನಾನ ಮಯನ ಂಬ್ 
ಈ ಪ ಸರಿನಿಂ ಆಸುದ ೇವನು 
ವಾಯಪಿಸಿಹ ಮಹದಾದ ತಸತಸಾವ ತಸತಸಪತ್ರಗಳ ೊೇಳಗ  
ಈ ಪುರುಷನಾಮಕನ ಶುಭಾ ಾೇ 
ದಾಪಳ ನಿಸಿ ರಮಾಂಬ ತಾ ಬರ 
ಹಾಮಪರ ೊೇಇಗಳಾದ್ವರ ಲಿಂಗಾಂಗ ಕ ಡಿಸುವಳು ೪-೧೫ 
 
ಐದ್ುಾಾವಿರ ನೊರ ಇಪಪ 
ತ ೈದ್ು ನಾರಾಯಣನ ರೊಪವ 
ತಾ ಧರಿಸಿಕ ೊಂಡನುದನದ ಆನಂದ್ಮಯನ ನಿಪ 
ಐದ್ು ಲಅದ್ ಮೇಲ  ಎಂಭ 
ತ ೈದ್ು ಾಾವಿರ ನಾಲುಕ ಶತಸಗಳ 
ಐದ್ು ಕ ೊೇಶಾತಸಮಕ ವಿರಿಂಚಾಂಡದ ೊೇಳು ತಸುಂಬಿಹನು ೪-೧೬ 
 
ನೊರವಂದ್ು ಸುರೊಪದಂ ಶಾಂ 
ತ್ರೇರಮಣ ತಾನನೂನ ನಿಪ ೈ 
ನೊರ ಮೇಲೊಮರಧಿಕದ್ಶ ಪಾರಣಾಖೆಯ ಪರದ್ುಯಮೂ 
ತ ೊೇರುತ್ರಹನ ೈವತ ೈದ್ು ವಿ 
ಕಾರ ಮನದ ೊಳು ಸಂಕರುಷಣ ೈ 



ನೊರು ಚತಸುರಾಶಿೇತ್ರ ವಿಜ್~ನಾನಾತಸಮ ವಿಶಾಾಖೆಯ ೪-೧೭ 
 
ಮೊರು ಾಾವಿರದ್ಧಶತಸ ಮೇ 
ಲಿೇರಧಿಕರೊಪಗಳ ಧರಿಸಿ ಶ 
ರಿೇರದ ೊಳಗಾನಂದ್ಮಯ ನಾರಾಯಣಾಹಾಯನು 
ಈರ ರಡು ಾಾವಿರದ್ ಮೇಲುಮ 
ನೊೂರು ಐದ್ು ಸುರೊಪದಂದ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ರೇಶನ ೊೇಳಿಪಪ ನವನಿೇತಸಸ ಿಘೃತಸದ್ಂತ  ೪-೧೮ 
 
ಮೊರಧಿಕ ಐವತಸುತ ಪಾರಣ ಶ 
ರಿೇರದ ೊಳಗನಿರುದೆ್ನಿಪ ಪೈ 
ನೊರು ಹನ ೊೂಂದ್ಧಿಕಪಾನನ ೊಳಿಪ ಪೈ ಪರದ್ುಯಮೂ 
ಮೊರನ ಯ ವಾಯನನ ೊೇಳಗ ೈದ್ರ  
ನೊರು ರೊಪದ ಸಂಕರುಷಣ ೈ 
ನೊರು ಮೊವತ ೈ ದ್ುದಾನನ ೊೇಳಿಪಪ ಮಾೆಂೇಶ ೪-೧೯ 
 
ಮೊಲನಾರಾಯಣನು ಐವ 
ತ ತೇಳಧಿಕ ಐನೊರು ರೊಪವ 
ತಾಳಿ ಸವತಸರದ ಸಮಾನನ ೊೇಳಿಪಪ ಸವ ೇಶ 
ಲಿೇಲ ಗ ೈವನು ಾಾವಿರದ್ ಮೇ 



ಲ ೇಳು ನೊಹನ ೊೂಂದ್ು ರೊಪವ 
ತಾಳಿ ಪಂಚಪಾರಣರ ೊಳು ಲ ೊೇಕಗಳ ಸಲಹುವನು ೪-೨೦ 
 
ತ್ರರನವತ್ರ ಸಾರೊಪಾತಸಮಕನಿರು 
ದ್ೆನು ಸದಾ ಯಜಮಾನನಾಗಿ 
ದ್ಾನಲ ಯಮ ಾ ೊೇಮಾದ ಪಿ್ ಇದ ೇವತ ೇಗಳಿಗ  ಅನೂ 
ನ ನಿಪನಾ ಪರದ್ುಯಮೂ ಸಂಕರು 
ಷಣ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿಕ ೊಂ 
ಡುಣಿಪ ನಿತಾಯನಂದ್ ಭ ೊೇಜನದಾಯಿ ತಸುಯಾಹಾ ೪-೨೧ 
 
ಷಣಣವತ್ರನಾಮಕನು ವಸು ಮೊ 
ಕಕಣಣ ಭಾಸಕರರ ೊಳಗ  ನಿಂತಸು ಪರ 
ಪನೂ ರನುದನ ನಿಷಕಪಟ ಸದ್ಭಕ್ತತಯಲಿ ಮಾಳಪ 
ಪುಣಯ ಕಮವ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ಕಾ 
ರುಣಯ ಾಾಗರನಾ ಪಿ್ ಇಗಳಿಗ  
ಗಣಯ ಸುಖವಿತಸತವರ ಪೊರ ವನು ಎಲಲ ಕಾಲದ್ಲಿ ೪-೨೨ 
 
ಸುತಸಪನ ೇಕ ೊೇತಸತರ ಸುಪಂಚಾ 
ಶತಸವರಣ ಕರಣದ ಚತಸುವಿಂ 
ಶತ್ರ ಸುತಸತಸಾದ ಧಾತಸುಗಳ ೊಳಗಿದ್ಾವಿರತಸನಿರುದೆ್ 



ಜತಸನ ಮಾಳಪನು ಜಗದ ಜಿೇವ 
ಪರತಸತ್ರಗಳ ಷಣಣವತ್ರ ನಾಮಕ 
ಚತಸುರ ಮೊತ್ರಗಳಚಿಸುವರದ್ರಿಂದ  ಬಲಲವರು ೪-೨೩ 
 
ಅಂಬುಜಜಾಂಡ ೊೇದ್ರನು ವಿಪಿನದ 
ಶಬರಿೆಂಂಜಲನುಂಡು ಗ ೊೇಕುಲ 
ದ್ಬಲ ಯರನ ೊಲಿಸಿದ್ನು  ಇಷಿ ಪತ್ರೂಯರು ಕ ೊಟಟನೂ 
ಸುಭುಜ ತಾ ಭುಂಜಿಸಿದ್ ಸಾರಮಣ 
ಕುಬುಜ  ಗಂಧಕ  ಒಲಿದ್ ಮುನಿಗಣ 
ವಿಬುಧಾ ೇವಿತಸ ಬಿಡುವನ ೇ ನಾವಿತಸತ ಕಮಫಲ ೪-೨೪ 
 
ಗಣನ ಯಿಲಲದ್ ಪರಮಸುಖ ಸ 
ದ್ುುಣಗಣಂಗಳ ಲ ೇಶಲ ೇಶಕ  
ಎಣ ೆಂನಿಸದ್ು ರಮಾಬಜ ಭವಶಕಾರದಗಳ ಸುಖವು 
ಉಣುತಸುಣುತಸಮೈ ಮರ ದ್ು ಕ್ ಇಷಾಣ 
ಪಣವ ನಲು ಕ ೈಕ ೊಂಬನಭಕ 
ಜನನಿ ಭ ೊೇಜನ ಸಮಯದ್ಲಿ ಕ ೈಯೊಡುುವಂದ್ದ್ಲಿ ೪-೨೫ 
 
ಜಿೇವ ಕ್ ಇತಸ ಕಮಗಳ ಬಿಡದ  ರ 
ಮಾವರನು ಸ್ಈಕರಿಸಿ ಫಲಗಳ 



ನಿೇವನಧಿಕಾರಾನುಾಾರದ್ಲವರಿಗನವರತಸ 
ಪಾವಕನು ಸವಸಾ ಭುಂಜಿಸಿ 
ತಾ ವಿಕಾರವನ ೈದ್ನ ೊಮಮಗು 
ಪಾವಕನ  ಪಾವನನ ನಿಪ ಹರಿಯುಂಬುದ ೇನರಿದ್ು ೪-೨೬ 
 
ಕಲುಷ ಜಿಹ ಾಗ  ಸುಷುಾಭ ೊೇಜನ 
ಜಲ ಮೊದ್ಲು ವಿಷದ ೊೇರುವುದ್ು ನಿ 
ಷಕಲುಷ ಜಿಹ ಾಗ  ಸುರಸ ತ ೊೇರುವುದ ಲಲ ಕಾಲದ್ಲಿ 
ಸುಲಲಿತಾಂಗಗ  ಸಕಲರಸ ಮಂ 
ಗಳವ ನಿಸುತ್ರಹುದ್ನೂಮಯ ಕ ೈ 
ಕ ೊಳದ  ಬಿಡುವನ  ಪೂತಸನಿಯ ವಿಷಮೊಲ ಯನುಂಡವನು ೪-೨೭ 
 
ಪ ೇಳಲ ೇನು ಸಮ್ೇರದ ೇವನು 
ಕಾಲಕೊಟವನುಂಡು ಲ ೊೇಕವ 
ಪಾಲಿಸಿದ್ ತಸದಾಾಸನ ೊೇವನು ಅಮ್ ಇಉತಸನ ನಿಸಿದ್ನು 
ಶಿರೇ ಲಕುಮ್ವಲಲಭ ಶುಭಾಶುಭ 
ಜಾಲಕಮಗಳುಂಬನುಪಚಯ 
ದ ದ ೇಳಿಗ ಗಳವಗಿಲಲವ ಂದಗು ಸಾರಸಗಳ ಬಿಟುಟ ೪-೨೮ 
 
ಈ ಪರಿಯಲಚುಯತಸನ ತಸತಸತ 



ದ್ೊರಪ ತಸನಾೂಮಗಳ ಸಲ  ನಾ 
ನಾ ಪದಾಥದ ನ ನ ನ ನ ದ್ು ಭುಂಜಿಸುತಸಲಿರು ವಿಷಯ 
ಪಾರಪಕ ಾಾಿಪಕ ನಿಯಾಮಕ 
ವಾಯಪಕನುೆಂಂದ್ರಿದ್ು ನಿೇ ನಿ 
ಲ ೇಪನಾಗಿರು ಪುಣಯ ಪಾಪಗಳನಪಿಸವನಡಿಗ  ೪-೨೯ 
 
ಐದ್ು ಲಎಂಭತಸತರ ೊಂಭ 
ತಾತದ್ ಾಾವಿರದ ೇಳುನೊರರ 
ಐದ್ು ರೊಪವ ಧರಿಸಿ ಭ ೊೇಕ್್ ಇಗ ಭ ೊೇಜಯನ ಂದ ನಿಸಿ 
ಶಿರೇಧರಾ ದ್ುಗಾರಮಣ ಪಾ 
ದಾದ ಶಿರಪಯಂತಸ ವಾಯಪಿಸಿ 
ಕಾದ್ುಕ ೊಂಡಿಹ ಸಂತಸತಸ ಜಗನಾೂಥ ವಿಟಾಲನು ೪-೩೦ 




