
ಧ್ಯಾನ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಯ ಸಂಧಿ / ಸ್ಯಾವರ ಜಂಗಮ ಸಂಧಿ 
 
ಹರಿಕಥಯಮ್ಿ ತಸಸ್ಯರ ಗುರುಗಳ 
ಕರುಣದಂದಯಪನಿತಸು ಪೆೇಳುವೆ 
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಯದ್ರದ ಕೆೇಳುವುದ್ು 
 
ಪಯದ್ುಕೆಯ ಕಂಟಕ ಸಿಕತಸ ಮೊದ್ 
ಲಯದ್ುವನ್ಪ್ುದನ್ಪ್ ಬಯಧಿಸುವವೆೇ 
ಕಯದ್ಶೆೇಂದಿಯಗಳಲಿ ಬಿಡದೆ ಹ್ ಇಷೀೇಕಪನ್ಪ್ ಮೂತಿ 
ಸ್ಯದ್ರದ ನೆನೆವವನ್ಪ್ು ಏನ್ಪ್ಪ 
ರಯಧಗಳು ಮಯಡಿದ್ರು ಸರಿಯೆನಿ 
ರೊೇಧಗೆೈಸವು ಮೊೇಅಮಯಗಕೆೇ ದ್ುರಿತಸರಯಶಿಗಳು ೧೧-೧ 
 
ಹಗಲ ನ್ಪ್ಂದಯದೇಪದ್ಂದ್ದ 
ನಿಗಮವೆೇದ್ಾನ್ಪ್ ಪೂಜಿಸುತಸ ಕೆೈ 
ಮುಗಿದ್ು ನಯಲಕರೊಳ ೆಂದ್ು ಪುರುಷಯಥವನ್ಪ್ು ಬೆೇಡದ್ಲಿ 
ಜಗದ್ುದ್ರ ಕೊಟುುದ್ನ್ಪ್ು ಭುಂಜಿಸು 
ಮಗ ಮಡದ ಪಯಿಣೆೇಂದಿಯಯತ್ಯಾ 
ದಗಳು ಭಗವದ್ಧಿೇನ್ಪ್ವೆಂದ್ಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನೆವುತಿರು ೧೧-೨ 
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ಅಸವತಸಂತಸಿನ್ಪ್ು ಜಿೇವ ಹರಿ ಸ 
ವಸವತಸಂತಸಿನ್ಪ್ು ನಿತಸಾ ಸುಖಮಯ 
ನಿಿಃಸವಬದಯಾಲಪಜ್~ನ್ಪ್ಶಕತ ಸದ್ುಿಃಖಿ ನಿವೇಣಣ 
ಹಿಸವದೆೇಹಿ ಸನಯಥಜಿೇವನ್ಪ್ು 
ವಶವವಯಾಪಕ ಕತ್ ಇಬಿಹಾ ಸ 
ರಸವತಿೇಶಯದ್ಾಮರನ್ಪ್ುತಸ ಹರಿಯೆಂದ್ು ಕೊಂಡಯಡು ೧೧-೩ 
 
ಮತ್ೆತ ವಶಯವದೆಾಂಟು ರೂಪಂ 
ಭತಸತರಿಂದ್ಲಿ ಪೆಚ್ಚಿಸಲು ಎ 
ಪಪತ್ೆತರಡು ರೂಪಗಳಹವು ಒಂದೊಂದೆ ಸ್ಯಹಸಿ 
ಪ್ ಇಥ್ಪಪ್ ಇಥಕು  ನಯಡಿಗಳ ೆಳಗೆ ಸ 
ವೊತಸತಮನ್ಪ್ ತಿಳಿಯೆಂದ್ು ಭೇಷ್ಾನ್ಪ್ು 
ಬಿತಸತರಿಸಿದ್ನ್ಪ್ು ಧಮ ತಸನ್ಪ್ಯನಿಗೆ ಶಯಂತಿಪವದ್ಲಿ ೧೧-೪ 
 
ಎಂಟು ಪಿಕ್ ಇತಿಗಳ ೆಳಗೆ ವಶಯವ 
ದೆಾಂಟು ರೂಪದ್ಲಿದ್ುು ಭಕುತಸರ 
ಕಂಟಕವ ಪರಿಹರಿಸುತಸಲಿ ಪಯಲಿಸುವ ಪಿತಿದನ್ಪ್ದ 
ನೆಂಟನ್ಪ್ಂದ್ದ ಎಡಬಿಡದೆ ವೆೈ 
ಕುಂಠರಮಣು ತಸನ್ಪ್ನವರ ನಿ 
ಷ್ಕಂಟಕ ಸುಮಯಗದ್ಲಿ ನ್ಪ್ಡೆಸುವ ದ್ುಜನ್ಪ್ರ ಬಡಿವಯ ೧೧-೫ 
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ಸವರಮಣನ್ಪ್ು ಶಕಯಾದರೂಪದ 
ಕರುಣ ಮಯನಿಗಳ ೆಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ 
ದ್ುರ ವದ್ೂರನ್ಪ್ು ಸೂಾಲವಷ್ಯಗಳುಂಡುಣಿಪ ನಿತಸಾ 
ಅರಿಯದ್ಲೆ ತ್ಯನ್ಪ್ುಂಬೆನೆಂಬುವ 
ನಿರಯಗಳನ್ಪ್ುಂಬುವನ್ಪ್ು ನಿಶಿಯ 
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಭವಯಟವಯ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಳಲುವನ್ಪ್ು ೧೧-೬ 
 
ಸುರುಚ್ಚ ರುಚ್ಚರ ಸುಗಂಧ ಶುಚ್ಚಯೆಂ 
ದರುತಿಹನ್ಪ್ು ಷ್ಡಿಸಗಳ ೆಳು ಹ 
ನೆನರಡು ರೂಪದ್ಲಿಪಪ ಶಿಿೇ ಭೂ ದ್ುಗೆಯರ ಸಹಿತಸ 
ಸವರಮಣನ್ಪ್ು ಎಪಪತ್ೆತರಡು ಸ್ಯ 
ವರ ಸಮ್ೇರನ್ಪ್ ರೂಪದೊಳಗಿ 
ದ್ುುರು ಪರಯಕಿಮ ಕತ್ ಇ ಎನಿಸುವ ನಯಡಿಗಳ ೆಳಿದ್ುು ೧೧-೭ 
 
ನಿನ್ಪ್ನ ಸವತಸಿದ್ಲಿ ನೆನೆವವ 
ರನ್ಪ್ಾಕಮವ ಮಯಡಿದ್ರು ಸರಿ 
ಪುಣಾಕಮಗಳೆನಿಸುವವು ಸಂದೆೇಹವನಿತಿಲಲ 
ನಿನ್ಪ್ನ ಸಾರಿಸದೆ ಸ್ಯನನ್ಪ್ ಜಪ ಹೊೇ 
ಮಯನ್ಪ್ನ ವಸರಗಜಯಶವ ಭೂ ಧನ್ಪ್ 
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ಧ್ಯನ್ಪ್ಾ ಮೊದ್ಲಯದ್ಖಿಳ ಧಮವ ಮಯಡಿ ಫಲವೆೇನ್ಪ್ು ೧೧-೮ 
 
ಇಷ್ುಭೊೇಜಾ ಪದಯಥದೊಳು ಶಿಪಿ 
ವಷ್ುನಯಮದ ಸವ ಜಿೇವರ 
ತಸುಷೀುಪಡಿಸುವ ದನ್ಪ್ದನ್ಪ್ದ ಸಂತಸುಷ್ು ತ್ಯನಯಗಿ 
ಕೊೇಷೊುೊಳು ನೆಲೆಸಿದ್ುು ರಸಮಯ 
ಪುಷೀುಯೆೈದಸುತಿಂದಿಯಗಳ ೆಳು 
ಪೆಿೇಷ್ುನಯಗಿದೆುಲಲ ವಷ್ಯಗಳುಂಬ ತಿಳಿಸದ್ಳ  ೆ೧೧-೯ 
 
ಕಯರಣಯವಹಯ (ಕಯರಕಯವಹಯ) ಜ್~ನಯನ್ಪ್ ಕಮ 
ಪೆಿೇರಕನ್ಪ್ು ತ್ಯನಯಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ 
ತ್ೊೇರುವನ್ಪ್ು ಕಮೇಂದಿಯಯಧಿಪರೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ುು 
ಮೂರುಗುಣಮಯ ದ್ಿವಾಗ ತಸದಯ 
ಕಯರ ತಸನಯನಮದ್ಲಿ ಕರೆಸುವ 
ತ್ೊೇರಿಕೊಳಳದೆ ಜನ್ಪ್ರ ಮೊೇಹಿಪ ಮೊೇಹ ಕಲಪಕನ್ಪ್ು ೧೧-೧೦ 
 
ದ್ಿವಾನೆನಿಸುವ ಭೂತಸಮಯತಸಿದೊ 
ಳವಾನ್ಪ್ು ಕಮೇಂದಿಯಗಳ ೆಳು 
ಭವಾ ಸತಿಕಿಯನೆನಿಪ ಜ್~ನಯಾನೆೇಂದಿಯಗಳ ೆಳಗಿದ್ುು 
ಸತವಾ ಕಯರನೆನಿಸಿ ಸುಖಮಯ 
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ಸ್ೆೇವಾ ಸ್ೆೇವಕನೆನಿಸಿ ಜಗದೊಳು 
ಹವಾವಯಹನ್ಪ್ನ್ಪ್ಣಿಯೊಳಗಿಪಪಂತ್ೆ ಇರುತಿಪಪ ೧೧-೧೧ 
 
ಮನ್ಪ್ವೆ ಮೊದ್ಲಯದಂದಿಯಗಳ ೆಳ 
ಗನಿಲದೆೇವನ್ಪ್ು ಶುಚ್ಚಯೆನಿಸಿಕೊಂ 
ಡನ್ಪ್ವರತಸ ನೆಲೆಸಿಪಪ ಶುಚ್ಚಶದೊಾೇತಸನೆಂದೆನಿಸಿ 
ತಸನ್ಪ್ುವನೊಳಗಿಪಪನ್ಪ್ು ಸದಯ ವಯ 
ಮನ್ಪ್ ಹ್ ಇಷೀೇಕೆೇಶಯಖಾರೂಪದ್ 
ಲನ್ಪ್ುಭವಕೆ ತಸಂದೇವ ವಷ್ಯಜ ಸುಖವ ಜಿೇವರಿಗೆ ೧೧-೧೨ 
 
ಪೆಿೇರಕ ಪೆಿೇಯರೊಳು ಪೆಿೇಯ 
ಪೆಿೇರಕನ್ಪ್ು ತ್ಯನಯಗಿ ಹರಿ ನಿ 
ವೆೈರದಂದ್ ಪಿವತಿಸುವ ತಸನಯನಮ ರೂಪದ್ಲಿ 
ತ್ೊೇರಿಕೊಳಳದೆ ಸವರೊಳು ಭಯ 
ಗಿೇರಥೇಜನ್ಪ್ಕನ್ಪ್ು ಸಕಲ ವಯಾ 
ಪಯರಗಳ ತ್ಯ ಮಯಡಿಮಯಡಿಸಿ ನೊೇಡಿ ನ್ಪ್ಗುತಿಪಪ ೧೧-೧೩ 
 
ಹರಿಯೆ ಮುಖಾನಿಯಯಮಕನ್ಪ್ು ಎಂ 
ದ್ರಿದ್ು ಪುಣಯಾಪುಣಾ ಹರುಷಯ 
ಮರುಷ್ ಲಯಭಯಲಯಭ ಸುಖದ್ುಿಃಖಯದ ದ್ವಂದ್ವಗಳ 
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ನಿರುತಸ ಅವನ್ಪ್ಂಘ್ರಿಗೆ ಸಮಪಿಸಿ 
ನ್ಪ್ರಕಭೂಸವಗಯಪವಗದ 
ಕರಣ ನಿಯಯಮಕನ್ಪ್ ಸವತಸಿದ್ಲಿ ನೆನೆವುತಿರು ೧೧-೧೪ 
 
ಮಯಣವಕ ತಸತಸಫಳಗಳನ್ಪ್ುಸಂ 
ಧ್ಯನ್ಪ್ವಲಲದೆ ಕಮಗಳ ಸ್ೆವೇ 
ಚಛನ್ಪ್ುಸ್ಯರದ ಮಯಡಿ ಮೊೇದಸುವಂತ್ೆ ಪಿತಿದನ್ಪ್ದ 
ಜ್~ನಯನ್ಪ್ಪೂವಕ ವಧಿನಿಷೆೇಧಗ 
ಳ ೇೆನ್ಪ್ು ನೊೇಡದೆ ಮಯಡು ಕಮಪಿ 
ಧ್ಯನ್ಪ್ ಪುರುಷೆೇಶನ್ಪ್ಲಿ ಭಕುತಿಯ ಬೆೇಡು ಕೊಂಡಯಡು ೧೧-೧೫ 
 
ಹಯನಿವ್ ಇದಾ ಜಯಯಪಜಯಗಳು 
ಏನ್ಪ್ು ಕೊಟುುದ್ು ಭುಂಜಿಸುತಸ ಲ 
ಮ್ೇನಿವಯಸನ್ಪ್ ಕರುಣವನೆ ಸಂಪಯದಸನ್ಪ್ುದನ್ಪ್ದ 
ಜ್~ನಯನ್ಪ್ಸುಖಮಯ ತಸನ್ಪ್ನವರ ಪರ 
ಮಯನ್ಪ್ುರಯಗದ ಸಂತ್ೆೈಪ ದೆೇ 
ಹಯನ್ಪ್ುಬಂಧಿಗಳಂತ್ೆ ಒಳಹೊರಗಿದ್ುು ಕರುಣಯಳು ೧೧-೧೬ 
 
ಆ ಪರಮ ಸಕಲೆೇಂದಿಯಗಳ ೆಳು 
ವಯಾಪಕನ್ಪ್ು ತ್ಯನಯಗಿ ವಷ್ಯವ 
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ತ್ಯ  ಪರಿಗಿಹಿಸುವನ್ಪ್ು ತಿಳಿಸದೆ ಸವಜಿೇವರೊಳು 
ಪಯಪರಹಿತಸ ಪುರಯಣ ಪುರುಷ್ ಸ 
ಮ್ೇಪದ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ುು ನಯನಯ 
ರೂಪಧ್ಯರಕ ತ್ೊೇರಿಕೊಳಳದೆ ಕಮಗಳ ಮಯಳಪ ೧೧-೧೭ 
 
ಖೆೇಚರರು ಭೂಚರರು ವಯರಿ ನಿ 
ಶಯಚರರೊಳಿದ್ುವರ ಕಮಗ 
ಳಯಚರಿಸುವನ್ಪ್ು ಘನ್ಪ್ಮಹಿಮ ಪರಮಯಲಪನೊೇಪಯದ 
ಗೊೇಚರಿಸನ್ಪ್ು ಬಹು ಪಿಕಯರಯ 
ಲೊೇಚನೆಯ ಮಯದದ್ರು ಮನ್ಪ್ಸಿಗೆ 
ಕ್ರೇಚಕಯರಿ ಪಿಿೇಯ ಕವಜನೆಗೇಯ ಮಹರಯಯ ೧೧-೧೮ 
 
ಒಂದೆ ಗೊೇತಸಿ ಪಿವರ ಸಂಧ್ಯಾ 
ವಂದ್ನೆಗಳನ್ಪ್ು ಮಯಡಿ ಪಯಿಂತಸಕೆ 
ತಸಂದೆ ತಸನ್ಪ್ಯರು ಬೆೇರೆ ತಸಮಾಯ ಪೆಸರುಗೊಂಬಂತ್ೆ 
ಒಂದೆ ದೆೇಹದೊಳಿದ್ುು ನಿಂದಯಾ 
ನಿಂದ್ಾಕಮವ ಮಯಡಿ ಮಯಡಿಸಿ 
ಇಂದರೆೇಶನ್ಪ್ು ಸವ ಜಿೇವರೊಳಿೇಶನೆನಿಸುವನ್ಪ್ು ೧೧-೧೯ 
 
ಕ್ರಟುಗಟ್ಟುದ್ ಲೊೇಹ ಪಯವಕ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



ಸುಟುು ವಂಗಡ ಮಯಡುವಂತ್ೆ ಘ 
ರಟು ವಿೇಹಿಗಳ ೆಳಿಪಪ ತಸಂದ್ುಲ ಕಡೆಗೆ ತ್ೆಗೆವಂತ್ೆ 
ವಟಠಲಯ ಎಂದೊಮಾ ಮೈಮರೆ 
ದ್ಟುಹಯಸದ ಕರೆಯೆ ದ್ುರಿತಸಗ 
ಳಟುುಳಿಯ ಬಿಡಿಸವನ್ಪ್ ತಸನೊನಳಗಿಟುು ಸಲಹುವನ್ಪ್ು ೧೧-೨೦ 
 
ಜಲಧಿಯೊಳು ಸ್ೆವೇಚ್ಯಛನ್ಪ್ುಸ್ಯರದ 
ಜಲಚರ ಪಯಿಣಿಗಳು ತಸತಸತತ್ 
ಸಾಳಗಳಲಿ ಸಂತ್ೊೇಷ್ಬಡುತಸಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತ್ೆ 
ನ್ಪ್ಳಿನ್ಪ್ನಯಭನೊಳಬಜಭವ ಮು 
ಪಪಳುಲುರಿಗ ಮೈಗಣಣ ಮೊದ್ಲಯ 
ಧಲವು ಜಿೇವರ ಗಣವು ವತಿಸುತಿಹದ್ು ನಿತಸಾದ್ಲಿ ೧೧-೨೧ 
 
ವಯಸುದೆೇವನ್ಪ್ು ಒಳಹೊರಗೆ ಅವ 
ಕಯಶದ್ನ್ಪ್ು (ಆಭಯಸಕನ್ಪ್ು) ತ್ಯನಯಗಿ ಬಿಂಬ ಪಿ 
ಕಯಶಿಸುವ ತಸದ್ೂಿಪ ತಸನಯನಮದ್ಲಿ ಸವತಸಿ 
ಈ ಸಮನ್ಪ್ವಯವೆಂದೆನಿಪ ಸದ್ು 
ಪಯಸನ್ಪ್ವ ಗೆೈವವನ್ಪ್ು ಮೊೇಆ 
ಪೆೇಎಗಳ ೆಳುತಸತಮನ್ಪ್ ಜಿೇವನ್ಪ್ುಾಕತನ್ಪ್ವನಿಯೊಳು ೧೧-೨೨ 
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ಭೊೇಗಾವಸುತಗಳ ೆಳಗೆ ಯೊೇಗಯಾ 
ಯೊೇಗಾ ರಸಗಳನ್ಪ್ರಿತಸು ಯೊೇಗಯಾ 
ಯೊೇಗಾರಲಿ ನೆಲೆಸಿಪಪ ಹರಿಗೆ ಸಮಪಿಸನ್ಪ್ುದನ್ಪ್ದ 
ಭಯಗಾ ಬಡತಸನ್ಪ್ ಬರಲು ಹಿಗಗದೆ 
ಕುಗಿಗಸ್ೊರಗದೆ ಸದ್ಭಕುತಿ ವೆೈ 
ರಯಗಾ ಜ್~ನಯನ್ಪ್ ಬೆೇಡು ನಿೇ ನಿಭಯಗಾನೆನಿಸದ್ಲೆ ೧೧-೨೩ 
 
ಸಾಳ ಜಲಯದಿಗಳಲಿಲ ಜನಿಸುವ 
ಫಲ ಸುಪುಷ್ಪಜ ಗಂಧರಸ ಶಿಿೇ 
ತಸುಳಸಿ ಮೊದ್ಲಯದ್ಖಿಳ ಪುಜಯಸ್ಯಧನ್ಪ್ ಪದಯಥ 
ಹಲವು ಬಗೆಯಂದ್ಪಿಸುತಸ ಬಯಂ 
ಬೊಳೆಯ ಜನ್ಪ್ಕಗೆ ನಿತಸಾ ನಿತಸಾದ 
ತಿಳಿವುದದ್ು ವಾತಿರೆೇಕ ಪುಜೆಗಳೆಂದ್ು ಕೊೇವದ್ರು ೧೧-೨೪ 
 
ಶಿಿೇಕರನ್ಪ್ ಸವತಸಿದ್ಲಿ ಅವ 
ಲೊೇಕ್ರಸುತಸ ಗುಣರೂಪಕ್ರಿಯ ವಾತಿ 
ರೆೇಕ ತಿಳಿಯದ್ಲನ್ಪ್ವಯಸು ಬಿಂಬನ್ಪ್ಲಿ ಮರೆಯದ್ಲೆ 
ಸಿವೇಕರಿಸುವನ್ಪ್ು ಕರುಣದಂದ್ ನಿೇ 
ರಯಕರಿಸದೆ ಕ್ ಇಪಯಳು ಭಕತರ 
ಶೆ ೇಕಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಖವತಸತನ್ಪ್ವರತಸ ಪರೆವ ೧೧-೨೫ 
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ಇನಿತಸು ವಾತಿರೆೇಕಯನ್ಪ್ವಯಗಲೆಂ 
ದೆನಿಪ ಪೂಜಯವಧ್ಯನ್ಪ್ಗಳನೆ ತಿಳಿ 
ದ್ನಿಮ್ಷೆೇಶನ್ಪ್ ತ್ ಇಪಿತ ಬಡಿಸುತಸಲಿರು ನಿರಂತಸರದ 
ಘನ್ಪ್ ಮಹಿಮ ಕೆೈಕೊಂಡು ಸಿಾತಿಮ್ ಇತಿ 
ಜನ್ಪ್ುಮಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸ್ೆೇವಕ 
ಜನ್ಪ್ರೊಳಿಟ್ಯುನ್ಪ್ಂದ್ ಪಡಿಸುವ ಭಕತವತಸಸಲನ್ಪ್ು ೧೧-೨೬ 
 
ಜಲಜನಯಭನಿಗೆರೆಡು ಪಿತಿಮಗ 
ಳಿಳೆಯೊಳಗೆ ಜಡಚ್ೆೇತಸನಯತಸಾಕ 
ಚಲದೊಳಿೇಬಗೆ ಸಿರೇ ಪುರುಷ್ ಭೆೇದ್ದ್ಲಿ ಜಡದೊಳಗೆ 
ತಿಳಿವುದಯಹಿತಸಪಿತಿಮ ಸಹಜಯ 
ಚಲಗಳೆಂದೇಬಗೆ ಪಿತಿೇಕದ 
ಲಲಿತಸ ಪಂಚತಸಿಯ ಸುಗೊೇಳಕವರಿತಸು ಭಜಿಸುತಿರು ೧೧-೨೭ 
 
ವಯರಿಜಯಸನ್ಪ್ ವಯಯು ವೇಂದ್ಿ ಉ 
ಮಯರಮಣ ನಯಕೆೇಶ ಸಾರಹಂ 
ಕಯರಿಕ ಪಯಿಣಯದಗಳು ಪುರುಷ್ರ ಕಳ ೇೆವರದ 
ತ್ೊೇರಿಕೊಳದ್ನಿರುಧಧ ದೊೇಷ್ ವ 
ದ್ೂರ ನಯರಯಯಣನ್ಪ್ ರೂಪ ಶ 
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ರಿೇರಮಯನಿಗಳಯಗಿ ಭಜಿಸುತಸ ಸುಖವ ಕೊಡುತಿಹರು ೧೧-೨೮ 
 
ಸಿರಿ ಸರಸವತಿ ಭಯರತಿೇ ಸ್ೌ 
ಪಣಿ ವಯರುಣಿ ಪಯವತಿೇಮುಖ 
ರಿರುತಿಹರು ಸಿರೇರೊಳಗಭಮಯನಿಗಳು ತ್ಯವೆನಿಸಿ 
ಅರುಣ ವಣ ನಿಭಯಂಗ ಶಿಿೇ ಸಂ 
ಕರುಷ್ಣ ಪಿದ್ುಾಮನ ರೂಪಗ 
ಳಿರುಳು ಹಗಲು ಉಪಯಸನ್ಪ್ವ ಗೆೈವುತಸಲೆ ಮೊೇದಪರು ೧೧-೨೯ 
 
ಕ್ ಇತಸಪಿತಿೇಕದ ತಸಂಕ್ರ ಭಯಗವ 
ಹುತಸವಹಯನಿಲ ಮುಖಾ ದವಜರು 
ತಸುತಿಸಿಕೊಳುತಸಭಮಯನಿಗಳು ತ್ಯನಯಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ುು 
ಪಿತಿದವಸ ಶಿಿೇತಸುಲಸಿ ಗಂಧ್ಯ 
ಅತ್ೆ ಕುಸುಮ ಫಲ ದೇಪ ಪಂಚ್ಯ 
ಮ್ ಇತಸದ ಪುಜಿಪ ಭಕುತಸರಿಗೆ ಕೊಡುತಿಹರು ಪುರುಷಯಥ ೧೧-೩೦ 
 
ನ್ಪ್ಗಗಳಭಮಯನಿಗಳೆನಿಪ ಸುರ 
ರುಗಳು ಸಹಜಯಚಲಗಳಿಗೆ ಮಯ 
ನಿಗಳೆನಿಸಿ ಶಿಿೇ ವಯಸುದೆೇವನ್ಪ್ ಪೂಜಿಸುತಸಲಿಹರು 
ಸವಗತಸಭೆೇದ್ ವವಜಿತಸನ್ಪ್ ನಯಲ್ 
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ಬಗೆ ಪಿತಿೇಕದ ತಿಳಿದ್ು ಪುಜಿಸ್ೆ 
ವಗತಸ ಸಂಸ್ಯರಯಬಿಾ ದಯಟ್ಟಸಿ ಮುಕತರನ್ಪ್ು ಮಯಳಪ ೧೧-೩೧ 
 
ಆವಏತಸಿಕೆ ಪೇದ್ರೆೇನಿ 
ನಯನವ ತಿೇಥದ ಮುಣಗಲೆೇನಿ 
ನಯನವ ಜಪತಸಪ ಹೊೇಮ ದಯನ್ಪ್ವ ಮಯಡಿ ಫಲವೆೇನ್ಪ್ು 
ಶಿಿೇವರ ಜಗನಯನಥ ವಠಲನ್ಪ್ 
ಈ ವಧದ ಜಂಗಮ ಸ್ಯಾವರ 
ಜಿೇವರೊಳು ಪರಿಪೂಣನೆಂದ್ರಿಯದಹ ಮಯನ್ಪ್ವರು ೧೧-೩೨ 
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