
ಶ್ವಾಸ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥವಮೃಇತಸವರ ಗುರುಗಳ 

ಕರುಣದಂದವಪನಿತು ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನವದ್ರದ ಕೆೇಳುವುದ್ು 

 

ಭವರತೇಶನು ಘಳಿಗೆಯೊಳು ಮು 

ನನೂರ ಅರವತುತ ಸಿರುಜಪಗಳ 

ತವ ರಚಿಸುವನು ಸವಜೇವರೆನಳಿದ್ುು ಬೆೇಸರದೆ 

ಕವರುಣಿಕನವರವರ ಸವಧನ 

ಪನರೆೈಸಿ ಭನ ಸಾಗ ನರಕವ 

ಸೆೇರಿಸುವ ಸವಜನ್ಯ ಸಕಲೆೇಷ್ಟಪರದವಯಕನು ೦೧ 

 

ತವಸಿಗೆನಂಭೆೈನನರು ಶ್ವಾಸೆನೇ 

ಚ್ಛವವಾಸಗಳ ನಡೆಸುತಲಿ ಚ್ಛೆೇತನ 

ರವಶಿಯೊಳು ಹಗಲಿರುಳು ಜವಗೃಥನವಗಿ ನಿತಯದ್ಲಿ 

ಈ ಸುಮನಸೆನತತಂಸ ಲೆೇಶ್ವ 

ಯವಸವಿಲ್ಲದೆ ಪೇಷಿಸುತ ಮನ 

ಲೆೇಶನಂಘ್ರರಸರೆನೇಜಮನಲ್ದ್ಲಿಪಪ ಕವಣಿಸದೆ ೦೨ 

 

ಅರಿವುದೆನಂದವಯಮದೆನಳು ಶ್ವಾಸ 

ಗಳೆರಡುಸವವಿರದೆೇಳುನನರನು 

ಶರಸಹಸರದ್ ಮೇಲೆ ನವನನರಹವು ದಾತಯಕೆ 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ಮರಳಿ ಯವಮತರಯಕೆ ವಸು ಸವ 

ವಿರದ್ ಮೇಲ್ನೂರೆಣಿಕೆಯಲಿ ಹ 

ನೊರಡು ತವಸಿಗೆ ಹತುತಸವವಿರದೆಂಟುನನರಹವು ೦೩ 

 

ಒಂದ್ು ದನದೆನಳಗನಿಲ್ ಇಪಪ 

ತೆನತಂದ್ು ಸವವಿರದವರುನನರು  

ಮುಕುಂದ್ುನವಜನ್ದ ಮವಡಿ ಮವಡಿಸಿ ಲೆನೇಕಗಳ ಪರೆವ 

ನೆಂದ್ು ಪವನನ ಪಗಳುತರೆ ಎಂ 

ದೆಂದ್ು ಮರಿಯದೆ ಈ ಮಹಿಮ ಸಂ 

ಕರಂದ್ನವದ್ಯರಿಗುಂಟೆ ನೆನೇಡಲ್ು ಸವಕವಲ್ದ್ಲಿ ೦೪ 

 

ಮನರುಲ್ಅದ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಶತ 

ಈರೆರಡುಸವವಿರವು ಪಅಕೆ 

ಆರುಲ್ಅದ್ ಮೇಲೆ ನವಲ್ಾತೆತಂಟುಸವವಿರವು 

ಮವರುತನು ಮವಸಕೆ ಜಪಿಸಿ ಸಂ 

ಸವರ ಸವಗರದಂದ್ ಸುಜನರ 

ಪವರುಗವಣಿಸಿ ಸಲ್ಗುವನು ಬಹುಭೆನೇಗಗಳನಿೂತುತ ೦೫ 

 

ಎರಡು ತಂಗಳಿಗಹವು ಋಥು 

ಭನಸುರರು ತಳಿವದ್ು ಶ್ವಾಸಜಪ ಹ 

ನೊರಡುಲ್ಅದ್ಮೇಲೆ ತೆನಂಭತವತರು ಸವಹಸರ 

ಕರೆಸುವದ್ು ಅಯನವವಹಯದ್ಲ್ರೆ 

ವರುಷ್ ಮುವತೆತಂಟು ಲ್ಓ 
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ಪರಿ ತಳಿವುದೆಂಭತೆತಂಟುಸಹಸರ ಕೆನವಿದ್ರು ೦೬ 

 

ವರುಷ್ಕಿಧರಿಮಮಡಿ ಜಪಂಗಳ 

ಗುರುವಯ ತವ ಮವಡಿಮವಡಿಸಿ 

ದ್ುರಿತಗಳ ಪರಿಹರಿಸುವನು ಚಿಂತಸುವ ಸಜಜನರ 

ಸುರವಿರೆನೇಧಿಗಳೆೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ 

ದ್ುರವಿದ್ನರ ತಮೇಧಿಕವರಿಗ 

ಳಿರವರಿತು ಸೆನೇಹಮುಪವಸನೆ ಮವಳಪನವರಂತೆ ೦೭ 

 

ಇನಿತುಪವಸನನೆ ಸವಜೇವರೆನ 

ಳನಿಲ್ದೆೇವನು ಮವಡುತರೆ ಚಿಂ 

ತನೆಯ ಮವಡದೆ ಕಂಡ ನಿೇರೆನಳು ಮುಳುಗಿ ನಿತಯದ್ಲಿ 

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೃಷ್ವಾಜನವಧಯ 

ಸನದ ಕುಳಿತು ವಿಶಿಷ್ತ ಬಹು ಸ 

ಜಜನನೆನಿಸಿ ಜಪಮಣಿಗಳೆಣಿಸಿದ್ರೆೇನು ಬೆಸರದೆ ೦೮ 

 

ಓದ್ನೆನೇದ್ಕ ಎರಡು ತೆೇಜದೆನ 

ಳೆೈದ್ುವುವು ಲ್ಯ ತದ್ಭಿಮವನಿಗ 

ಳವದ್ ಶಿವಪವನರು ರಮವಧಿೇನತಾ ಐದ್ುವರು 

ಈ ದವಿಜರೆನದ್ಗನಡಿ ಶಿರೇ ಮಧು 

ಸನದ್ನನ ಐದ್ುವಳು ಎಂದ್ರಿ 

ದವದ್ರದ್ಲ್ನೆನೂೇದ್ಕವ ಕೆನಡುತುಣುತ ಸುಖಿಸುತರು ೦೯ 
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ಜವಲಿತೆನಪಪಲ್ಜವವಿಗಳು ಮ 

ದವುಲ್ಯದ ಸೆಾೇಚ್ಛವವನುಸವರದ 

ಪವಲ್ ಗರೆವಂದ್ದ್ಲಿ ಲ್ಮೇರಮಣ ತನೂವರ 

ಕಿೇಳುಕಮವ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ತ 

ನವೂಲ್ಯದೆನಳಿಟಟವರ ಪರೆವ  

ಕೃಪವಳು ಕವಮದ್ ಕೆೈರವದ್ಳಶ್ವಯಮ ಶಿರೇರವಮ ೧೦ 

 

ಶಶಿ ದವವಕರ ಪವವಕರೆನಳಿಹ 

ಅಸಿತ ಸಿತ ಲೆನೇಹಿತಗಳಲಿ ಶಿವ 

ಶಾಸನ ಭವಗವಿ ಮನವರೆನಳು ಶಿರೇಕೃಶಾ್ ಹಯವದ್ನ 

ವಸುಧಿಪವದ್ನ ಥ್ರರವೃಥು ಎನಿಸಿ 

ವಸುಮತಯೊಳನೆನೂೇದ್ಕವನಳ 

ಪೆಸರಿನಿಂದ್ಲಿ ಸವಜೇವರ ಸಲ್ಹುವನು ಕರುಣಿ ೧೧ 

 

ದೇಪ ಕರದ್ಲಿ ಪಿಡಿದ್ು ಕವಣದೆ 

ಕನಪದೆನಳು ಬಿದ್ುಂತೆ ವೆೇದ್ ಮ 

ಹೆನೇಪನಿಷ್ದ್ಥಗಳ ನಿತಯದ ಪೆೇಳುವವರೆಲ್ಲ 

ಶಿರೇಪವನಮುಖವಿನುತನಮಲ್ಸು 

ರನಪಗಳ ವವಯಪವರ ತಳಿಯದೆ 

ಪವಪಪುಣಯಕೆ ಜೇವಕಥೃಕಥೃ ಹರಿಯಂಬ ೧೨ 

 

ಅನಿಲ್ದೆೇವನು ವವನ್ಮನೆನೇಮಯ 

ನೆನಿಸಿ ಪವವಕ ವರುಣ ಸಂಕರಂ 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



ದ್ನಮುಖವದ್ಯರೆನಳಿದ್ುು ಭಗವದ್ನರಪಗುಣಗಳನು 

ನೆನೆನೆನೆದ್ು ಉಚ್ಚರಿಸುತಲಿ ನ 

ಮಮನು ಸದವ ಸಂತಯಿಸುವನು ಸ 

ನುಮನಿಗಣವರವಧಿತಪದವಂಬುಜ ಗೆನೇಜ ಸುರರವಜ. ೧೩ 

 

ಪವದ್ವೆನಿಪುವು ವವನ್ಮನೆನೇಮಯ 

ಪವದ್ರನಪದ್ಾಯಗದೆನಳು ಪರ 

ಹವಲದ್ ಪೇಷ್ಕ ಸಂಕರುಷ್ಣವವಹಯದ ನೆಲೆಸಿದ್ುು 

ವೆೇದ್ಶ್ವಸರ ಪುರವಣಗಳ ಸಂ 

ವವದ್ರನಪದ ಮನನಗೆೈವುತ 

ಮೇದ್ಮಯ ಸುಖವಿತುತ ಸಲ್ುಹುವ ಸವಸಜಜನರ ೧೪ 

 

ಗಂಧವಹ ದ್ಶದಶಗಳೆೊಳಗರ 

ವಿಂದ್ ಸೌರಭ ಪಸರಿಸುತ ಘ್ರರ 

ಣೆೇಂದರಯಗಳಿಗೆ ಸುಖವನಿೇವುತ ಸಂಚ್ರಿಸುವಂತೆ 

ಇಂದರೆೇಶನ ಸುಗುಣಗಳ ದೆೈ 

ನಂದನದ ತುತಸುತನುಮೇದಸು 

ತಂಧ ಬಧಿರ ಸುಮನಕನಂತರು ಮಂದ್ಜನರೆನಡನೆ ೧೫ 

 

ಶಿರೇರಮಣನರಮನೆಯ ಪನವ 

ದವಾರದ್ಲಿಲಹ ಸಮಜನ್ಯಸನಯಗ 

ಭವರತೇಪತ ಪವರಣನೆನಳಗಿಹ ಲ್ಕುಮನವರಯಣನ 

ಸೆೇರಿ ಮನುಜೆನೇತತಮರು ಸವಶ 
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ರಿೇರಗತ ನವರವಯಣನ ಅವ 

ತವರಗುಣಗಳ ತುತಸುತಲಿ ಮೇದಪರು ಮುಕಿತಯಲಿ ೧೬ 

 

ಪರಣವಪರತಪವದ್ಯನ ಪುರದ್ ದ್ 

ಇಣಕವವಟದ್ಲಿಪಪ ಶಶಿ ರೆನೇ 

ಹಿಣಿಗತ ವವಯನಸಥ ಕೃಥ್ರಪರಧುಯಮೂ ರನಪವನು 

ಗುಣಗಳನು ಸಂತುತಸುತಲಿ ಪಿಥೃಗಣ  

ಗದವಧರನತವಿಮಲ್ ಪ 

ಟಟಣದೆನಳಗೆ ಸೆಾೇಚ್ಛವವನುಸವರದ ಸಂಚ್ರಿಸುತಹರು ೧೭ 

 

ಅಮತವಿಕರಮನವಲ್ಯದ್ ಪ 

ಶಿಚಮಕವವಟದ ಸತಸಹಿತ ಸಂ 

ಭರಮದ ಭಗವದ್ು್ಣಗಳನೆ ಪಗಳುತಲಿ ಮೇದಸುವ 

ಸುಮನಸವಸಯನೆನಳಿಪಪ ಪವನಗ 

ದ್ಮನ ಸಂಕರುಷ್ಣನ ನಿಜಹೃ 

ಕಮಲ್ದೆನಳು ಧೆೇನಿಸುವ ಋಷಿಗಣವೆೈಧಿ ಸುಖಿಸುವರು ೧೮ 

 

ಸಾರಮಣನ ಗುಣರನಪ ಸಪತ 

ಸಾರಗಳಿಂದ್ಲಿ ಪವಡುತಹ ತುಂ 

ಬುರರೆ ಮದ್ಲವದ್ಖಿಳ ಗಂಧವರು ರಮವಪತಯ 

ಪುರದ್ ಉತತರಬವಗಿಲವಧಿಪ 

ಸುರಪ ಶಚಿಗ ಸಮವನವವಯುಗ 

ಹರಿನಮಣಿಭ ಶ್ವಂತಪತಯನಿರುದ್ಧನೆೈದ್ುವರು ೧೯ 
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ಷ್ಕರನೆ ಕಡೆಯವಗಿಪಪಖಿಳ ನಿ 

ಜರರು ಊಧವದವಾರಗತ ಭವರತ ಉದವನನೆನಳು 

ಮರೆವ ಮವಯವ ವವಸುದೆೇವನ 

ಪರಮಮಂಗಳವಯವಗಳ ಮಂ 

ದರವನೆೈದ ಸದವ ಮುಕುಂದ್ನ ನೆನೇಡಿ ಸುಖಿಸುವರು ೨೦ 

 

ದವಾರಪಂಚ್ಕಪವಲ್ಕರೆನಳಿಹ 

ಭವರತೇಪವರಣವಂತರವತಮಕ 

ಮವರಮಣನೆೈರನಪ ತತತದವಾರದ್ಲಿ ಬಪಪ 

ಮನರೆರಡು ವಿಧ ಮುಕಿತಯೊೇಗಯರ 

ತವರತಮಯವನರಿತವರ ಕಂ 

ಸವರಿ ಸಂಸವರವಬಿಧ ದವಟಿಸಿ ಮುಕತರನು ಮವಳಪ ೨೧ 

 

ಬೆಳಗಿಧನಜಯು ನೆನೇಳಪರಿಗೆ ಥಳ 

ಥಳಿಸುತಲಿ ಕಂಗೆನಳಿಸುವಂದ್ದ 

ತೆನಳೆದ್ು ದೆೇಹವ ನವಮಮುದೆರಗಳಿಂದ್ಲ್ಂಕರಿಸಿ 

ಒಲಿಸಿ ನಿತಯ ಕುತಕಯುಕಿತಗ 

ಳಲ್ವಬೆನೇಧರ ಶ್ವಸರಮಮವ 

ತಳಿಯದಹ ನರ ಬರಿದೆ ಇದ್ರೆನಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ರೆೇನು ೨೨ 

 

ಉದ್ಧಿಯೊಳು ಊಮಗಳು ತೆನೇಪಂ 

ದ್ದ್ಲಿ ಹಂಸೆನೇದ್ೇಥ ಹರಿ  
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ಹಯವದ್ನ ಕೃಷ್ವಾಧಯಮಥ ಅವತವರಗಳು ನಿತಯದ್ಲಿ 

ಪದ್ುಮನವಭನೆನಳಿರುತಹವು ಸ 

ವದ್ ಸಮಸತ ಪವರಣಿಗಳ  

ಚಿಧಹೃಧಯಗಥ ರನಪಗಳನವಯವಧವನದ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ೨೩ 

 

ಶರಧಿಯೊಳು ಮಕರವದ ಜೇವರು 

ಇರುಳುಹಗಲೆೇಕಪರಕವರದ 

ಚ್ರಿಸುತನುಮೇದಸುತ ಇಪಪಂದ್ದ ಜಗತರಯವು 

ಇರುತಹವು ಜಗದೇಶನುದ್ರದ 

ಕರೆಸುವುದ್ು ಪರತಬಿಂಬನವಮದ 

ಧರಿಸಿಹುದ್ು ಹರಿನವಮರನಪಂಗಳನು ಅನವರತ ೨೪ 

 

ಜನನಿ ಸೌಷ್ಠಪದವಥಗಳ ಭೆನೇ 

ಜನವ ಮವಡಲ್ು ಗಭಗತ  

ಶಿಶುಧಿನಧಿನಧಲ್ಭಿವೃಧಿಿಯ್ ಐದ್ುವ ತೆರದ ಜೇವರಿಗೆ 

ವನಜನವಭನು ಸವರಸ ಉಂ 

ಡುಣಿಸಿ ಸಂರಇಸುವ ಜವನಹವಿ 

ಜನಕ ಜನವಮದ್ಯಖಿಳದೆನೇಷ್ವಿದ್ನರ ಗಂಭಿೇರ. ೨೫ 

 

ಆಸೆಗೆನಳಗವದ್ವನು ಜನರಿಗೆ 

ದವಸನೆನಿಸುವನವಸೆಯನು ನಿಜ 

ದವಸಗೆೈದಹ ಪುಂಸಗೆಲ್ಲರು ದವಸರೆನಿಸುವರು 

ಶಿರೇಶನಂಘ್ರರಸರೆನೇಜಯುಗಳ ನಿ 
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ರವಶ್ೆಯಿಂದ್ಲಿ ಭಜಸೆ ಒಲಿದ್ು ರ 

ಮವಸಹಿತ ತನೂನೆ ಕೆನಡುವ ಕರುಣವಸಮುದ್ರ ಹರಿ ೨೬ 

 

ದ್ುಯನದಯವಧಯಂತವನು ಕವಣದೆ 

ಮನುಜ ಏಕತರದ್ಲಿ ತವ ಮ 

ಜಜನವ ಗೆೈಯ ಸಮಸತದೆನೇಷ್ ದ ವಿಮುಕತನಹ ತೆರದ 

ಅನಘನಂಅಲವನಂತವನಂತ ಸು 

ಗುಣಗಳೆೊಳಗೆನಂದೆೇ ಗುಣೆನೇಪವ 

ಸನವಗೆೈವ ಮಹವತಮ ಢನಯಕೃಠವಠನೆನಿಸುವನು ೨೭ 

 

ವವಸುದೆೇವನು ಕರೆಸುವನು ಕವ 

ಪವಸನವಮದ ಸಂಕರುಷ್ಣನು 

ವವಸವವಗಿಹ ತನಲ್ದೆನಳು ತಂತುಗನು ಪರದ್ುಯಮೂ 

ವವಸರನಪನಿರುದ್ಧದೆೇವನು 

ಭನಷ್ಣನು ತವನವಗಿ ತೆನೇಪ ಪ 

ರೆೇಶ ನವರವಯಣನು ಸವದ್ ಮವನಯಮವನದ್ನು ೨೮ 

 

ಲ್ಲ್ನೆಯಿಂದೆನಡಗನಡಿ ಚ್ಛೆೈಲ್ಗ 

ಳೆೊಳಗೆ ಓತಪರೇತರನಪದ 

ನೆಲೆಸಿಹನು ಚ್ತುರವತಮಕ ಜಗನವೂಥವಿಠಲ್ನು 

ಚ್ಳಿಬಿಸಿಲ್ುಮಳೆಗವಳಿಯಿಂದ್ರ 

ಘಳಿಗೆ ಬಿಡದ್ಲೆ ಕವವನೆಂದ್ರಿ 

ದಳೆಯೊಳಚಿಸುತರು ಸದವ ಸವವಂತರವತಮಕನ ೨೯ 
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