
ದತ್ತ ಸ್ವಾತ್ಂತ್್ಯ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥವಮೃಇತ್ಸ್ವರ ಗುರುಗಳ 

ಕರುಣದಂದವಪನಿತ್ು ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವದಭಕತರಿದನವದರದ ಕೆೇಳುವುದು 

 

ಕವರುಣಿಕ ಹರಿ ತ್ನೆನೊಳಿಪವಾ 

ಪವರ ಸ್ವಾತ್ಂತ್್ಯ ಗುಣದ 

ನವನನರು ತೆಗೆದು ಸಪವದ ಆರೆನಂದಧಿಕ ಅರವತ್ುತ 

ನವರಿಗಿತ್ತ ದಾಷೆನೇಡಶವಧಿಕ 

ನನರು ಪವದತ್್ಯವ ತ್ನೊ ಶ 

ರಿೇರದೆನಳಗಿೇಪರಿ ವಿಭವಗವ ಮವಡಿ ತ್ರ್ಪದವಹಾ ೦೧ 

 

ಸತ್ಯಲೆನೇಕವಧಿಪನೆನಳಗೆ ಐ 

ವತೆತರಡು ಪವಮವನನೆನಳು ನವ 

ಲ್ಾತ್ುತ ಮೇಲೆಂಟಧಿಕ ಶಿವನೆನಳಗಿಟಟನಿಪಾತ್ುತ 

ಚಿತ್ತಜೆೇಂದ್ರೆನಳೆೈದಧಿಕ ದಶ 

ತ್ತ್ತವಮವನಿಗಳೆನಿಪ ಸುರರೆನಳು 

ಹತ್ುತ ಈರೆೈದಖಿಳಜೇವರೆನಳಿಟಟ ನಿರವದಯ ೦೨ 

 

ಕಲಿಮೊದಲ್ುಗೆನಂಡಖಿಳ ದವನವ 

ರೆನಳಗೆ ನವಲ್ಾತೆೈದು ಈ ಪರಿ 

ತ್ರಳಿದುಪವಸನೆ ಮವಡು ಮರೆಯದೆ ಪರಮ ಭಕುತ್ರಯಲಿ 
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ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಲ್ಕುಮೇ 

ನಿಲ್ಯನವಳವಳೆಂದು ಸವ 

ಸಥಳಗಳಲಿ ಸಂತೆೈಸುತ್ರಪಾನು ಗೆಳೆಯನಂದದಲಿ ೦೩ 

 

ಅವನಿಪ ಸ್ವಾಮತ್ಾ ಧಮವ 

ಸಾವಶಮವತ್ಯರಿಗಿತ್ುತ ತವ ಮ 

ತ್ತವರ ಮುಖದಲಿ ರವಜಕವಯವ ಮವಡಿಸುವ ತೆರದ 

ಕವಿಭಿರಿೇಡಿತ್ ತ್ನೊ ಕಳೆಗಳ 

ದವಿಜ ದವನವ ಮವನವರೆನಳಿ 

ಟಟವಿರತ್ ಗುಣತ್್ಯಜ ಕಮವ ಮವಡಿ ಮವಡಿಸುವ ೦೪ 

 

ಪುಣಯಪವಪಗಳಿೇತೆರದ ಕವ 

ರುಣಯಸ್ವಗರ ದೆೇವದವನವ 

ಮವನವರೆನಳಿಟಟವರ ಫಲ್ ವಯತವಯಸವನೆ ಮವಡಿ 

ಬನೊಬಡಿಸುವ ಭಕ್ತತಹೇನರ 

ಸನುೊತ್ಸುಕಮ ಗಳ ತೆಗೆದು 

ಪ್ಪನೊರಿಗೆ ಕೆನಟಟವರ ಸುಖಬಡಿಸುವನು ಸುಭುಜವವಹ ೦೫ 

 

ಮವಣಿಕವ ಕೆನಂಡಂಗಡಿಯೊಳಜ 

ವವನ ಕೆನತವತಪುರುಷನ ಸಮವ 

ಧವನ ಮವಡುವ ತೆರದ ದೆೈತ್ಯರು ನಿತ್ಯದಲಿ ಮವಳಾ 

ದವನ ಯಜವನಾದಗಳ ಫಲ್ ಯಜ 

ಮವನ ತವನಪಹರಿಸಿ ಅಸಮೇ- 
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ಚಿೇನ ಸುಖಗಳ ಕೆನಟುಟ ಅಸುರರ ಮತ್ತರನು ಮವಳಾ ೦೬ 

 

ಏಣಲವಂಚನನಮಲ್ಕ್ತರಣ ಕ್ಮೇಣ ವೃಧಿಿಯನೆೈಧಿ ಲೆನೇಗರ 

ಕವಣಗೆನಡದಹ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಂತೆ 

ವೆೈನತೆೇಯವಂಸಗನ ಮನತ್ರ 

ಧವಯನವುಳಳ ಮಹವತ್ಮರಿಗೆ ಸುಜವನಾಯನಭಕವಥಯಧಿಗಳು 

ವಧಿಸಿ ಸುಖವ ಕೆನಡುತ್ರಹವು ೦೭ 

 

ದತ್ತ ಸ್ವಾತ್ಂತ್್ಯ ಸಂಧಿ 

ಜನಪನರಿಕೆಯ ಚೆನೇರ ಪಗಲೆನಳು 

ಧನವ ಕದೆನೊಯೇವಯಲ್ವನ 

ವಗುಣಗಳೆಣಿಸದೆ ಪೊರೆವ ಕೆನಡದರೆ ಶಿಇಸುವ ತೆರದ 

ಅನುಚಿತೆನೇಚಿತ್ಕಮ ಕೃಷವಾ 

ಪಣವೆನಲ್ು ಕೆೈಗೆನಂಡು ತ್ನೊರ 

ಮನೆಯೊಳಿಟಟನಂದಪಡಿಸುವ ಮವಧವವನತ್ರ ೦೮ 

 

ಅನೊದನವೊದನೊ ನವಮಕ 

ಮುನೊ ಪೆೇಳೊ ಪ್ಕವರ ಜೇವರೆನ 

ಳನೊರನಪ ಪ್ವೆೇಶಗೆೈದವರವರ ವವಯಪವರ 

ಬನೊಬಡದಲೆ ಮವಡಿ ಮವಡಿಸಿ 

ಧನಯರಿವರಹುದೆಂದೆನಿಸಿ ತೆೈ 

ಗುಣಯವಜತ್ ತ್ತ್ತದವಹಾಯನವಗಿ ಕರೆಸುವನು ೦೯ 
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ಸಲಿಲ್ ಬಂದು ಪಯೊೇಬಿಯೊಳು ಬೇ 

ಳಲ್ು ವಿಕವರವನೆೈದಬಲ್ುುದೆ 

ಜಲ್ವು ತ್ದನ್ಪವನೆ ಐದುವುದೆಲ್ು ಕವಲ್ದಲಿ 

ಕಲಿಮಲವಪಹನಚಿಸುವ ಸ 

ತ್ುುಲ್ಜರ ಕುಕಮಗಳು ತವ ನಿ 

ಷುಲ್ುಷಕಮಗಳವಗಿ ಪುರುಷವಥಗಳ ಕೆನಡುತ್ರಹವು ೧೦ 

 

ಮೊಗದೆನಳಗೆ ಮೊಗವಿಟುಟ ಮುದೊಸಿ 

ಮಗುವಿನಿಂ ಬಗಿದಪ್ಪಾ ಸ್ೆೊೇಹದ 

ತೆಗೆದು ತ್ನೊ ಸಥನಗಳುಣಿಸುವ ಜನನಿಯಂದದಲಿ 

ಅಗಣಿತವತ್ಮನು ತ್ನೊ ಪವದವ 

ಬಜಗಳ ಧೆೇನಿಪ ಭಕತಜನರಿಗೆ 

ಪ್ಘಟಕನು ತವನವಗಿ ಸ್ೌಖಯಗಳಿೇವ ಸವತ್್ ೧೧ 

 

ತೆನೇಟಿಗನು ಭನಮಯೊಳು ಬೇಜವ 

ನವಟಬೆೇಕೆಂದೆನುತ್ ಹತ್ದಲಿ 

ಮೊೇಟೆಯಂ ನಿೇರೆತ್ರತ ಸಸಿಗಳ ಸಂತೆೈಸುವಂತೆ 

ಪವಟು ಬಡದಲೆ ಜಗದ ಜೇವರ 

ಘನೇಟಕವಸಯನು ಸೃಜಸಿ ಯೊೇಗಯತೆ 

ದವಟಗೆನಡದಲೆ ಸಲ್ುಹುತ್ರಪಾನು ಸವಕವಲ್ದಲಿ ೧೨ 

 

ಭನಮಯೊಳು ಜಲ್ವಿರೆ ಥೃಷವಥನು 

ತವ ಮರೆದು ಮೊಗವೆತ್ರತ ಎಣ್ೆೊಸ್ೆ 
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ವ್ಯೇಮಮಂಡಲ್ದೆನಳಗೆ ಕವಣದೆ ಮಡುಕುವಂದದಲಿ 

ಶಿ್ೇಮನೆನೇರಮ ಸವಂತ್ 

ಯವಮಯವಗಿರೆ ತ್ರಳಿಯದನುದನ 

ಭವ್ಮಕರು ಭಜಸುವರು ಭಕುತ್ರಯಲ್ನಯದೆೇವತೆಯ ೧೩ 

 

ಮುಖಯಫಲ್ ವೆೈಕುಂಠ ಮುಖ್ವಯ 

ಮುಖಯಫಲ್ ಮಹರವದಲೆನೇಕವ 

ಮುಖಯಫಲ್ ವೆೈಷಯಕವೆಂದರಿದತ್ರಭಕುತ್ರಯಂದ 

ರಕುಸ್ವರಿಯ ಭಜಸುತ್ಲೆ ನಿ 

ದುುಃಖನವಗು ನಿರಂತ್ರದ ಮೊರೆ 

ಪೊಕುವರ ಬಡ ಭಕತವತ್ಸಲ್ ಭವರತ್ರೇಶ ಪ್ಪತ್ ೧೪ 

 

ವವಯಧಿಯಂ ಪ್ಪೇಡಿತ್ ಶಿಶುವಿಗೆ ಗು 

ಡೆನೇದಕವ ನೆರೆದುದಕೆ ಓಉ 

ಷಧತೆೇದು ಕುಡಿಸುವ ತವಯಯೊೇಪವದಯಲಿ ಸವಜನಾಯ 

ಬವದರವಯಣ ಭಕತಜನಕೆ ಪ್ 

ಸ್ವದರನಪಕನವಗಿ ಭವಗವ 

ತವದಯಲಿ ಪೆೇಳಿದನು ಧಮವಥಗಳೆ ಫಲ್ವೆಂದು ೧೫ 

 

ದನರದಲಿುಹ ಪವತ್ ಘನವ 

ಕವರ ತೆನೇಪುದು ನೆನೇಳಾ ಜನರಿಗೆ 

ಸ್ವರೆಗೆಯಯಲ್ು ಸಪವವಯಘ್ಗಳಿಂದ ಭಯವಿಹುದು 

ಗೆನೇರತ್ರ ಸಂಸ್ವರ ಸ್ೌಖ್ವಯ 
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ಸ್ವರತ್ರವೆಂದರಿತ್ು  ನಿತ್ಯ ರ 

ಮವರಮಣನವರವಧಿಸುವರದರಿಂದ ಬಲ್ುವರು ೧೬ 

 

ಕೆಸರಘಟಗಳ ಮವಡಿ ಬೆೇಸಿಗೆ 

ಬಸಿಲೆನಳಿಟೆನಟಣಗಿಸಿದರದು ಘನ 

ರಸವ ತ್ುಂಬಲ್ುಬಹುದೆ ಸವಸಾತ್ಂತ್್ ತವನೆಂಬ 

ಪಶು ಪನರನೆೇನೆೇನು ಮವಳವಾ 

ನಶನ ದವನ ಸ್ವೊನಕಮಗ 

ಳೆೊಸರಿ ಪೊೇಪುವು ಬರಿದೆ ದೆೇಹವಯವಸವನೆ ಕೆನಟುಟ. ೧೭ 

 

ಎರದು ಧಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಹವು ಭವುಃಯವಮಥರವೆನಿಪ ನವಮಧಲಿ ಬುಢರಿಮ್ 

ಧರಿಥು ಧಿೇಕ್ಷಿಥನವಗು ಧಿೇಘಧೆಾೇಷಗಳ ಬತ್ುತ 

ಹರಿಯೇ ಸವ್ೇಥಥಮಮ ಕ್ಷರವಕ್ಷರ ಪುರುಷಪನಜಥಪವಧ 

ಜನವಮಧಯರವಿದನರ ಸುಖ್ವಥಮ ಸವಗನೆಮುಿ ಸಮರಿಸುಥಿರು ೧೮ 

 

ಹೆೇಯವಸುತಗಳಿಲ್ು ಉಪವ 

ದೆೇಯವಸುತಗಳಿಲ್ು ನವಯಯವ 

ನವಯಯ ಧಮಗಳಿಲ್ು ದೆಾೇಷವಸನಯ ಮೊದಲಿಲ್ು 

ತವಯತ್ಂದೆಗಳಿಲ್ು ಕಮಲ್ದ 

ಳವಯತವಅಗೆನಲ್ು ಈಸುವ 

ಕವಯಯಂದದ ಮುಣುಗಗೆನಡದೆ ಭವವಬಿ ದವಟಿಸುವ ೧೯ 

 

ಮಂದನವದರು ಸರಿಯ ಗೆನೇಪ್ಪೇ 
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ಚಂದನ ಶಿ್ೇಮುದೆ್ೇಗಳ ನಲ್ 

ವಿಂದೆ ಧರಿಸುತ್ ಶಿ್ೇತ್ುಲ್ಸಿಪದವಮಅಸರಗಳನು 

ಕಂಧರದ ಮಧಯದಲಿ ಧರಿಸಿ ಮು 

ಕುಂದ ಶಿ್ೇಭನರಮಣ ತ್ರ್ಜಗ 

ದಾಂದಯ ಸವಸ್ವಾಮ ಮಮಕುಲ್ದೆೈವವೆನೆ ಪೊರೆವ ೨೦ 

 

ಪವ್ಯಧನಮದದಂದ ಜನರಿಗೆ 

ನವಯಕ ಪ್ಭುವೆಂಬ ಪನವದ 

ತವಯ ಪೊಟೆಟಯೊಳಿರಲ್ು ಪ್ಭುವೆಂದೆೇಕೆ ಕರೆಯರೆಲೆೈ 

ಕವಯ ನಿನೊನು ಬಟುಟ ಪೊೇಗಲ್ು 

ರವಯ ನಿೇನೆಂಬುವ ಪ್ಭುತ್ಾ ಪ 

ಲವಯನವನೆೈದತ್ು ಸಮೇಪದಲಿದೊರದು ತೆನೇರು ೨೧ 

 

ವವಸುದೆೇವೆೈಕಪ್ಕವರದ 

ಈಶನೆನಿಸುವ ಬ್ಹಮರುದ್ ಶ 

ಚಿೇಶ ಮೊದಲವದಮರರೆಲ್ುರು ದವಸರೆನಿಸುವರು 

ಈ ಸುಮವಗವ ಬಟುಟ ಸ್ೆನೇಹಮು 

ಪವಸನೆಯ ಗೆೈವ ನರ ದೆೇಹಜ 

ದೆೈಶಿಕ ಕೆುೇಶಗಳು ಬರಲ್ವನೆೇಕೆ ಬಡಿಸಿಕೆನಳ ೨೨ 

 

ಆ ಪರಬ್ಹಮನಲಿ ತ್ರ್ಜಗ 

ದವಾಯಪಕತ್ಾ ನಿಯವಮಕತ್ಾ 

ಸ್ವಥಪಕತ್ಾ ವಶತ್ಾ ಈಶತವಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ 
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ಲೆನೇಪವಿಲೆುೈಕ ಪ್ಕವರ ಸಾ 

ರನಪವೆನಿಪುವು ಸವಕವಲ್ದ 

ಪೊೇಪುವಲ್ುವು ಜೇವರಿಗೆ ದವಸತ್ಾದೆನೇಪವದ... ೨೩ 

 

ನಿತ್ಯನನತ್ನ ನಿವಿಕವರ ಸುುಃಋಥಥಮ 

ಪ್ಣವಸಥ ವಣ್ೆನೇ 

ತ್ಾತ್ರತಕವರಣ ವವನ್ಮನೆನೇಮಯ ಸ್ವಮಗವನರತ್ 

ದತ್ತ ಕಪ್ಪಲ್ ಹಯವಸಯ ರನಪದ 

ಪೃಠ್ ಪೃಠಗಿಜೇವರೆನಳಗಿಧುಿ ಪ್ವತ್ರಸುವನವರವರ ಯೊೇಗಯತೆ 

ಕಮವನುಸರಿಸಿ ೨೪ 

 

ಶು್ಥಿಗಳವಥನ ಮವಥು ವಿಮಲ್ಸೃಥಿಗಳವಥನ ಶಿಕ್ಷೆ 

ಜೇವ ಪ್ಥಥಿಪ್ಕೃಥಿಗಳೆರದು ಪ್ಥಿಮಗಳೆನಿಸಿಕೆನಳುಥಿಹವು 

ಇಥರ ಕಮಗಳೆಲ್ು ಲ್ಕ್ಷುಮೇಪಥಿಗೆ ಪನಜಗಳೆಮುಿ ಸಮರಿಸುಥ 

ಚತ್ುರವಿಢ ಪುರುಷವಠಗಳ ಬೆೇದಧಿರು ಸಾಪೊಧಲಿ ೨೫ 

 

ಭನಥಳವಢಿಪನವಜನಾಯಢವರಕ ಧನಥರಿಗೆ ಸ್ೆೇವವನುಸ್ವರದ 

ವೆೇತ್ನವ ಕೆನಟಟವರ ಸಂತೆನೇಷಿಸುವ ತೆರನಂತೆ 

ಮವತ್ರಿಶಾಪ್ಪ್ಯನು ಪರಮ 

ಪ್ಪ್ೇತ್ರಪುವಕ ಸದು್ಣಂಗಳ 

ಗವಯಕರ ಸಂತೆನೇಷಪಡಿಸುವನಿಹಪರಂಗಳಲಿ  ೨೬ 

 

ದೇಪ ದವದಲಿ ಕಂಡರವದಡೆ 
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ಲೆನೇಪಗೆೈಸುವರವಅಣ ಹರಿ ಸ 

ಮೇಪದಲಿುರೆ ನಂದನವಮ ಸುನಂದವೆನಿಸುವುವು 

ಔಪಚವರಿಕವಲ್ು ಸುಜನರ 

ಪವಪಕಮವು ಪುಣಯವನಿಪುದು 

ಪವಪ್ಪಗಳ ಸತ್ುಾಣಯಕಮವು ಪವಪವೆನಿಸುವದು. ೨೭ 

 

ಧನವ ಸಂಪವದಸುವ ಪ್ದವ 

ವಣಿಕರಂದದ ಕೆನೇವಿದರ ಮನೆ 

ಮನೆಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸು ಶವಸರಶ್ವಣಗೆನೇಸುಗದ 

ಮನನಗೆೈದುಪದೆೇಶಿಸುತ್ ದು 

ಜನರ ಕನಡವಡದರು ಸಾಪೊದ 

ಪ್ಣತ್ಕವಮದ ಕೆನಡುವ ಸ್ೌಖಯಗಳಿಹಪರಂಗಳದ ೨೮ 

 

ಕವರಕ ಕ್ತ್ಯ ದ್ವಯ ವಿಭ್ಮ 

ಮನರುವಿಧ ಜೇವರಿಗೆ ಬಹು ಸಂ 

ಸ್ವರಕ್ತವು ಕವರಣವೆನಿಸುವುವು ಎಲ್ು ಕವಲ್ದಲಿ 

ದನರ ಓಡಿಸಿ ಭವ್ಮಕತ್್ಯ 

ಮವರಿಗೆನಳಗವಗದಲೆ ಸವವ 

ಧವರಕನ ಚಿಂತ್ರಸುತ್ಲಿರು ಸವತ್್ ಮರೆಯದಲೆ. ೨೯ 

 

ಕರಣಕಮವ ಮವಡಿದರೆ ವಿ 

ಸಮರಣ್ೆ ಕವಲ್ದ ಮವತ್ುಗಳಿಗು 

ತ್ತರವ ಕೆನಡದೆ ಸುಮಮನಿಪಾನು ಜವಗರವವಸ್ೆಥ 
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ಕರುಣಿಸಲ್ು ವವಯಪವರ ಮವಡುವ 

ಬರಲ್ು ನವಲ್ಕವಸ್ೆಥಗಳು ಪರಿ 

ಹರಿಸಕೆನಳನೆೇತ್ಕೆ ಸಾತ್ಂತ್್ನು ತವನೆಯಂಬುವನು ೩೦ 

 

ಯುಕ್ತತ ಮವತ್ುಗಳಲ್ು ಶು್ತ್ರಸ್ಮಮ್ ಇ 

ತ್ುಯಕತ ಮವತ್ುಗಳಿವು ವಿಚವರಿಸ್ೆ 

ಮುಕ್ತತಗಿವು ಸ್ೆನೇಪವನವೆನಿಸುವುವಿ ಪ್ತ್ರ ಪ್ತ್ರ ಪದವು 

ಭಕ್ತತ ಪನವಕ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ 

ವಯಕ್ತತ ಕೆನಡುವ ಸಾರನಪ ಸುಖ ಪ್ವಿ 

ವಿಕತರನೆ ಮವಡುವನು ಭವಭಯದಂದ ಬಹು ರನಪ ೩೧ 

 

ಶಿ್ೇವಿಢಿರ ವಿಪವಹಪೆೇಶ ಸಚಿೇವರವಥಮಭವವಕಶಶಿ 

ಧಿಗೆಿೇವಋಷಿಗಮಢವಕ್ತನೊರಸಿಧಿ ಸ್ವಢಯಗಣ್ವ 

ಸ್ೆೇವಿಥಪಧವಮೊಭೇಜ ಥವಥವಾಧವವಲ್ಮಿಗಳವಧ ಭಕುಥರ 

ಕವವ ಕರುಣ್ವಸ್ವಮಿರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೇಹೃಧವುಮುಧ ಚಮಿರ ೩೨ 

 

ಆಧ₹ಹವಗಥವಕ್ಷಭವಷವಭೆೇಧಧಿಮಿಲಿ ಕರೆಯಲ್ಧನು 

ನಿಷೆೇಢಗೆೈಧವಲೆನೇಕ್ತಸಧೆ ಬದುವರೆ ವಿವೆೇಕ್ತಗಳು 

ಮವಢವನು ಗುಣ ಪೆೇಳಾ ಪವ್ಕೃಥ ವವಧರೆಯು ಸರಿ ಕೆೇಳಿ 

ಪರಮವಹವುಧಪದಧಿಪಾರೆ ನಿರಮಥರ ಬಲ್ು ಕೆನೇವಿಧರು ೩೩ 

 

ಭವಸುರನ ಮಮೊಲ್ವ ಕಮುೊ ನಮಸುರಿಸಿ ಮೊೇಧಿಸಧೆ ದೆಾೇಷಧಿ 

ಥಸುರನು ನಿಮಿಸಲ್ು ಕುಮಿಹುಧೆ ಧಿವವಕರಗೆ 
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ಸಮಸಕೃಥವಿಧಲೆುಮುಿ ಕುಹಕ ಥಿರಸುರಿಸಲೆೇನಹುಧು ಭಕ್ತಥ 

ಪುರಸುರಧಿ ಕೆೇಳಾರಿಗೆ ಒಲಿವನು ಪುಷುರವಕ್ಷಸಧವ ೩೪ 

 

ಪಥಿಥನ ಕಪವಲ್ಧೆನಳು ಭವಗಿರಠಿಯ ಜಲ್ವಿರೆ ಪೆೇಯವೆನಿಪುಧೆ 

ಇಥರ ಕವಿನಿಮಥ ಕುಕವವವಯ ಶವ್ವಯ ಬುಢರಿಮಿ 

ಕೃಥಿಪಥಿ ಕಠವನಿಾಥವೆನಿಪ ಪವ್ಕೃಥವೆೇ ಥವ ಸಮಸಕೃಥವೆನಿಸಿ 

ಸಧಗಥಿಯನಿೇವುಧು ಭಕ್ತಥಪುವಕ ಕೆೇಲಿ ಪೆೇಳಾರಿಗೆ ೩೫ 

 

ವೆೇಧಶವಸಥರಸಯುಕ್ತಥಗ್ಮಠಗಳೆೊೇಧಿ ಕೆೇಳಿವನಲ್ು 

ಸಮಥಥಸ್ವಢುಗಳ ಸಹವವಸ ಸಲವುಪಗಳು ಮೊಧಲಿಲ್ು 

ಮೊೇಧ ಥಿೇಠವಯರ ಮಥವನುಗ ರವಧವರ ಕರುಣಧಲಿ 

ಪೆೇಳಿರಮವಢವ ಜಗನವೊಠವಿಟಲ್ ಥಿಳಿಸಿಧುಧರೆನಳಗೆ ೩೬ 
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