ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ
ಕಅ ತಾರತಮಯ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು
ಶ್ರೇರಮಣ ಸವೆೇಶ ಸವಗ

om

ಸಾರಭೆ ೇಕತ ಸವತಂತರ ದೆ ೇಷ ವಿ

a.
c

ದ ರ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನಾನಂದ ಬಲ ಐಶವಯ ಗುಣಪ ಣ
ಕಾರ ವಿಶವಸ್ಥಥತಿ ಲಯೇದಯ

gm

ಮ ರು ಗುಣ ವಜಿತ ಸಗುಣ ಸಾ

.y

ನಿತಯಮುಕತಳೆ ನಿವಿಕಾರಳೆ

ou
si

ಕಾರಣ ಕೃಪಾಸಾಂದರ ನರಹರೆೇ ಸಲಹೆ ೇ ಸಜ್ಜನರ ೩೨-೦೧

w

ನಿತಯ ಸುಖಸಂಪ ಣೆ ನಿತಾಯ

w

ನಿತಯ ಜ್ಗದಾ ಧಾರೆ ಮುಕಾತಮುಕತ ಗಣವಿನುತೆ

w

ಚಿತತಯಿಸು ಬಿನನಪವ ಶ್ರೇಪುರು
ಶೆ ೇತತಮನ ವಓನಿವಾಸ್ಥನಿೇ
ಭೃತಯ ವತಸಲೆ ಕಾಯೆ ತಿರಜ್ಗನಾಾತೆ ವಿಖ್ಾಯತೆ ೩೨-೦೨
ರೆ ೇಮಕ ಪಗಳೆೊಳು ಪೃಥಕಪೃಥ
ಗಾ ಮಹಾಪುರುಷನ ಸವಮ ತಿಯ
ತಾಮರಸಜ್ಝ್ಾಂಡಗಳ ತದಗತ ವಿಶವರ ಪಗಳ

1

ಶ್ರೇಮಹಿಳೆ ರ ಪಗಳ ಗುಣಗಳ
ಸ್ಥೇಮೆಗಾಣದೆ ಯೇಚಿಸುತ ಮಮ
ಸಾವಮಿ ಮಹಿಮೆಯದೆಂತುಟೆಂದಡಿಗಡಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ೩೨-೦೩
ಒಂದು ಜ್ಝ್ಾಂಡದೆ ಳೆೊಂದು ರ ಪ ದೆ
ಳೆೊಂದವಯವದೆ ಳೆೊಂದು ನಖದೆ ಳ
ಗೆ ಂದು ಗುಣಗಳ ಪಾರಗಾಣದೆ ಕೃಉತಪುಟಾಂಜ್ಲಿಯಿಂ

om

ಮಂದಜ್ಝ್ಾಸನ ಪುಳಕಪುಳಕಾ

a.
c

ನಂದಭಾಷಪ ತೆ ದಲು ನುಡಿಗಳಂ

ou
si

ಏನು ಧ್ನಯರೆ ಬರಹಾಗುರು ಪವ

gm

ದಂದರಾವಲಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಗಭೇರತರವೆಂದಾ ೩೨-೦೪

ಮ್ಾನರಿೇವರು ಈ ಪರಿಯಲಿ ರ

.y

ಮ್ಾನಿವಾಸನ ವಿಮಲ ಲಾವಣಾಯತಿಶಯಗಳನು

w

ಸಾನುರಾಗದ ನೆ ೇಡಿ ಸುಖಿಪ ಮ

w

ಹಾನುಭಾವರ ಭಾಗಯವೆಂತೆ ಭ

w

ವಾನಿಧ್ವನಿಗಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಲು ನರರ ಪಾಡೆೇನು ೩೨-೦೫
ಆ ಪಿತಾಮಹ ನ ರು ಕಲಪ ರ
ಮ್ಾಪತಿಯ ಗುಣ ಜ್ಪಿಸ್ಥ ಒಲಿಸ್ಥ ಮ
ಹಾಪರಾಕರಮ ಹನುಮ ಭೇಮ್ಾನಂದ ಮುನಿಯೆನಿಸ್ಥ
ಆ ಪರಬರಹಾನ ಸುನಾಭ
ಕ ಪಸಂಭವ ನಾಮದಲಿ ಮೆೇರೆ

2

ವಾ ಪಯೇಜ್ಝ್ಾಸನ ಸಮಿೇರರಿಗಭನಮಿಪೆ ನಿತಯ ೩೨-೦೬
ವಾಸುದೆೇವನ ಮ ತಿ ಹೃದಯಾ
ಕಾಶಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲಿ ತಾ
ರೆೇಶನಂದದ ಕಾಣುತತಿ ಸಂತೆ ೇಷದಲಿ ತುತಿಪ
ಆ ಸರಸವತಿ ಭಾರತಿಯರಿಗೆ
ನಾ ಸತತ ವಂದಸುವೆ ಪರಮೇ

gm

ಜ್ಗದುದರನ ಸವೇತತಮನ ನಿಜ್

a.
c

om

ಲಾಲಸದಲಿ ಸು ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಭಕುತಿಯ ಸಲಿಸಲೆಮಗೆಂದು ೩೨-೦೭

ou
si

ಪೆಗಳೆೊಳಾಂತು ಕರಾಬಜದೆ ಳ್ ಪದ

ಯುಗ ಧ್ರಿಸ್ಥ ನಖಪಂಕ್ತತಯಳು ರಮ್ಾಣೇಯತರವಾದ

.y

ನಗಧ್ರನ ಪರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುತ

w

ಮಿಗೆ ಹರುಷದಂ ಪೊಗಳ ಹಿಗುಗವ

w

w

ಖಗಕುಲಾಧಿಪ ಕೆ ಡಲಿ ಮಂಗಳ ಸಕಲ ಸುಜ್ನರಿಗೆ ೩೨-೦೮
ಯೇಗಿಗಳ ಹೃದಯಕೆ ನಿಲುಕ ನಿಗ
ಮ್ಾಗಮೆೈಕ ವಿನುತನ ಪರಮ್ಾನು
ರಾಗದಂ ದವಸಹಸರ ಜಿಹೆವಗಳಂದ ವಣಸುವ
ಭ ಗಗನ ಪಾತಾಳ ವಾಯಪತನ
ಯೇಗ ನಿದಾರಸಪದ ನೆನಿಪ ಗುರು
ನಾಗರಾಜ್ನ ಪದಕೆ ನಮಿಸುವೆ ಮನದೆ ಳನವರತ ೩೨-೦೯

3

ನಮಿಾವಾಹನ ನಳನಿಢರ ಮ್ೌಲೆೇಮುಾ ಶೆೇಖರ ಶ್ವಥ್ರರಯಮಬಕ
ಅಮಢಕಾಸುವಮಠನ ಗಜ್ಶಾದ ಲ ಚಮಢರಾ
ಮಮಾಜ್ಝ್ಾಸನ ಥನಯ ಥ್ರರಜ್ಗಧ್ವಮಾಾ ಶುಧ್ಢ ಸವತಿಕ
ಸನಿನಭ ವಮಿಾಸುವೆ ನನವರಥೆ ಪಾಲಿಸೆ ಪಾವಥ್ರರಮಣ ೩೨-೧೦

ಕವಣತ ಡಮರು ತಿರಶ ಲ ಶ್ಖಿ ದನ

a.
c

ಮಣ ನಿಶಾಕರ ನೆೇತರ ಪರಮಪರವಿತರ ಸುಚರಿತರ

gm

ಪರಣತಕಾಮದ ಪರಮಥ ಸುರಮುನಿ
ಗಣಸುಪ ಜಿತ ಚರಣಯುಗ ರಾ

om

ಫಣ ಫಣಾಂಚಿತ ಮುಕುಟರಂಜಿತ

ou
si

ವಣಮದ ವಿಭಂಜ್ನ ಸತತ ಮ್ಾಂ ಪಾಹಿ ಮಹದೆೇವಾ ೩೨-೧೧

.y

ದಅಯ ಜ್್ಯಾ ವಿಭಂಜ್ನನೆ ವಿರು

w

ಪಾಅ ವೆೈರಾಗಾಯಧಿಪತಿ ಸಂ

w

ರಇಸೆಮಾನು ಸವಕಾಲದ ಸನುಾದವನಿತುತ

w

ಯಅಪತಿಸಖ ಯಜ್ಪರಿಗೆ ಸುರ
ವೃಅ ವೃಕದನುಜ್ಝ್ಾರಿ ಲೆ ೇಕಾ
ಧ್ಯಅ ಶುಕ ದುವಾಸ ಜ್ಝ್ೆೈಗಿೇಷವಯ ಸಂತಯಿಸು ೩೨-೧೨
ಹತುತ ಕಲಪದ ಲವಣ ಜ್ಲಧಿಯ
ಳುತತಮ ಶೆ ಲೇಕನ ಒಲಿಸ್ಥ ಕ್ಇತ
ಕೃತಯನಾಗಿ ಜ್ಗತಪತಿಯ ನೆೇಮದ ಕುಶಾಸರಗಳ

4

ಬಿತತರಿಸ್ಥ ಮೇಹಿಸ್ಥ ದುರಾತಾರ
ನಿತಯನಿರಯ ನಿವಾಸರೆನಿಸ್ಥದ
ಕೃತಿತವಾಸಗೆ ನಮಿಪೆ ಶೆೇಷಪದಾನಹುದೆಂದು ೩೨-೧೩
ಕಂಬುಪಾಣಯ ಪರಮಪೆರೇಮ ನಿ
ತಂಬಿನಿಯರೆಂದೆನಿಪ ಲಅಣೆ
ಜ್ಝ್ಾಂಬವತಿ ಕಾಳಂದ ನಿೇಲಾ ಭದರ ಸಖವಿಂದ

om

ರೆಂಬ ಷಣಾಹಿಷಿಯರ ದವಯ ಪ

a.
c

ದಾಂಬುಜ್ಗಳಗೆ ನಮಿಪೆ ಮಮ ಹೃದ

ou
si

ಆ ಪರಂತಪನೆ ಲುಮೆಯಿಂದ ಸ

gm

ಯಾಂಬರದ ನೆಲೆಸಲಿ ಬಿಡದೆ ತಮಾರಸನೆ ಡಗ ಡಿ ೩೨-೧೪

ದಾಪರೆ ೇಇಗಳೆನಿಸ್ಥ ಭಗವ

.y

ದ ರಪಗುಣಗಳ ಮ್ಾಹಿಮೆ ಸವಪತಿಗಳಾನನದ ತಿಳವ

w

ಸೌಪರಣ ವಾರುಣ ನಗಾತಾಜ್

w

ರಾಪನಿತು ಬಣಿಸುವೆನೆನನ ಮ

w

ಹಾಪರಾಧ್ಗಳೆಣಸದಯಲಿ ಪರಮಮಂಗಳವ ೩೨-೧೫
ತಿರದವತರು ಮಣ ಧೆೇನುಗಳಗಾ
ಸಪದವೆನಿಪ ತಿರದಶಾಲಯಾಬಿಾಗೆ
ಬದರನಂದಲೆ ಪುಪತಿಪಪ ಉಪೆೇಂದರ ಚಂದರಮನ
ಮೃದು ಮಧ್ುರ ಸುಸತವದನದಂದಲಿ
ಮಧ್ುಸಮಯ ಪಿಕನಂತೆ ಪಾಡುವ

5

ಮುದರವಾಹನನಂಘ್ರರಯುಗಾಂಗಳಗೆ ನಮಿಸುವೆನು ೩೨-೧೬
ಕೃತಿರಮಣ ಪರದುಯಮನ ದೆೇವನ
ಅತುಳ ಬಲ ಲಾವಣಯ ಗುಣ ಸಂ
ತತ ಉಪಾಸನ ಕೆೇತುಮ್ಾಲಾಖಂಡದೆ ಳು ರಚಿಪ
ರತಿ ಮನೆ ೇಹರನಂಘ್ರರ ಕಮಲಕೆ
ನುತಿಸುವೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ ಮಮ ದು

a.
c

om

ಮತಿಯ ಕಳೆದು ಸನಾತಿಯ ನಿೇಯಲಜ್ಸರ ಎಮಗೆ ಲಿದು ೩೨-೧೭

ಭೇರ ವಾರಾಶ್ಯಳು ಪರಮೇ

gm

ಚಾರುತರ ನವವಿಧ್ ಭಕುತಿ ಗಂ

ou
si

ದಾರ ಮಹಿಮನ ಹೃದಯ ಫಣಪತಿ ಪಿೇಠದಲಿ ಭಜಿಪ
ಭ ರಿ ಕಮ್ಾಕರನೆನಿಸುವ ಶ

.y

ರಿೇರಮ್ಾನಿ ಪಾರಣಪತಿ ಪದ

w

w

ವಾರಿರುಹಕಾನಮಿಪೆ ಮದುಗರುರಾಯನಹುದೆಂದು

w

ವಿತತಮಹಿಮನ ವಿಶವತೆ ೇಮುಖ
ನತುಳ ಭುಜ್ಬಲ ಕಲಪತರುವಾ
ಶ್ರೇತರೆನಿಸ್ಥ ಸಕಲೆೇಷಟ ಪಡೆದನುದನದ ಮೇದಸುವ
ರತಿ ಸವಯಂಭುವ ದಅ ವಾಚ
ಸಪತಿ ಬಿಡೌಜ್ನ ಮಡದ ಶಚಿ ಮ
ನಾಥಕುಮ್ಾರನಿರುದಾರೆಮಗಿೇಯಲಿ ಸುಮಂಗಳವ ೩೨-೧೯

6

ಭವವನಧಿ ನವಪೊೇತ ಪುಣಯ
ಶರವಣ ಕ್ತೇತನ ಪಾದವನರುಹ
ಭವನ ನಾವಿಕನಾಗಿ ಭಜ್ಕರ ತಾರಿಸುವ ಬಿಡದೆ
ಪರವಹಮ್ಾರುತದೆೇವ ಪರಮೇ
ತಸವ ವಿಶೆೇಷ ನಿರಂತರ ಮಹಾ
ಪರವಹದಂದಧಿ ಕೆ ಡಲಿ ಭಗವತಭಕತ ಸಂತತಿಗೆ ೩೨-೨೦

om

ಜ್ನರನುದಾರಿಸುವೆನೆನುತ ನಿಜ್

a.
c

ಜ್ನಕನನುಮತದಲಿ ಸವಯಂಭುವ
ಜ್ನನಿ ಶತರ ಪಾ ನಿತಂಬಿನಿ

gm

ಮನುವಿನಿಂದಲಿ ಪಡದೆ ಸುಕುಮ್ಾರಕರನೆ ಲುಮೆಯಲಿ

ou
si

ಮನವಾಚನ ಕಾಯದಲಿ ಬಿಡದನು

.y

ದನ ನಮಿಸುವೆನು ಎಮಗೆ ಕೆ ಡು ಸಂಮಂಗಳವನೆ ಲಿದು ೩೨-೨೧

w

ನರನ ನಾರಾಯಣನ ಹರಿ ಕೃ

w

ಷಿರ ಪಡೆದ ಪುರುಷಾಥ ತೆರದಲಿ

w

ತರಣ ಶಶ್ ಶತರ ಪರಿಗೆ ಸಮನೆನಿಸ್ಥ ಪಾಪಿಗಳ
ನಿರಯದೆ ಳು ನೆಲೆಗೆ ಳಸ್ಥ ಸಜ್ಜನ
ನೆರವಿಯನು ಪಾಲಿಸುವ ಔದುಂ
ಬರ ಸಲಹು ಸಲಹೆಮಾ ಬಿಡದೆಲೆ ಪರಮಕರುಣದಲಿ ೩೨-೨೨
ಮಧ್ುವಿರೆ ೇಧಿ ಮನೆ ೇಜ್ ಈರೆ ೇ
ದಧಿ ಮಥನ ಸಮಯದಲುದಸ್ಥ ನೆರೆ

7

ಕುಧ್ರಜ್ಝ್ಾವಲಲಭನ ಮಸತಕ ಮಂದರದ ಮೆರೆವ
ವಿಧ್ು ತವಾಂಘ್ರರ ಪಯೇಜ್ಯುಗಳಕೆ
ಮಧ್ುಪನಂದದಲೆರಗಲೆನಾನ
ದಧಿಪ ವಂದಪೆನನುದನಂತಸಾತಪ ಪರಿಹರಿಸು ೩೨-೨೩
ಶ್ರೇವನರುಹಾಂಬಕನ ನೆೇತರಗ
ರಾವಲಬನವಿೇವ ತೆರದ ಮಯ ಖ ವಿಸತರಿಪ

a.
c

ಆ ವಿವಸಾವನ್ ಎಂದೆನಿಸುವ

om

ಳೆೇವೆ ಮನೆಯೆನಿಸ್ಥ ಸುಜ್ನರಿಗೆ ಕ

ವಿ ಭಾವಸುವಹನಿಶೆಗಳಲಿ ಕೆ ಡ

ou
si

gm

ಲಿೇ ವಸುಂಧ್ರೆಯಳು ವಿಪಶ್ಿತರರೆ ಡನೆ ಸು ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ೩೨-೨೪
ಲೆ ೇಕಮ್ಾತೆಯ ಪಡೆದು ನಿೇ ಜ್ಗ

.y

ದೆೇಕ ಪಾತರನಿಗಿತತ ಕಾರಣ

w

ಶ್ರೇಕುಮ್ಾರಿ ಸಮೆೇತ ನೆಲೆಸ್ಥದ ನಿನನ ಮಂದರದ

w

ಆ ಕಮಲಭವಮುಖರು ಬಿಡದೆ ಪ

w

ರಾಕೆನುತ ನಿಂದಹರೆ ಗುಣರ
ತಾನಕರನೆ ಬಣಿಸಲಳವೆ ಕೆ ಡು ಎಮಗೆ ಸನಾನವ ೩೨-೨೫
ಫಣೆಯಳುಪುಪವ ತಿಲಕ ತುಲಸ್ಥೇ
ಮಣಗಣಾಂಚಿತ ಕಂಠ ಕರದಲಿ
ಕವಣತ ವಿೇಣಾಸುಸವರದ ಬಹು ತಾಳಗತಿಗಳಲಿ
ಪರಣವಪರತಿಪಾದಯನ ಗುಣಂಗಳ

8

ಕುಣಕುಣದು ಅತಿಸಂಭರಮದ ಗಾ
ಯನವ ಮ್ಾಡುವ ದೆೇವಋಷಿ ನಾರದರಿಗಭನಮಿಪೆ ೩೨-೨೬
ಆ ಸರಸವತಿೇ ತಿೇರದಲಿ ಬಿ
ನೆನೈಸಲಾ ಮುನಿಗಳ ನುಡಿಗೆ ಜ್ಲ
ಜ್ಝ್ಾಸನ ಮಹೆೇಶಾಚುಯತರ ಲೆ ೇಕಂಗಳಗೆ ಪೊೇಗಿ
ತಾ ಸಕಲ ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರಿಸ್ಥ

om

ಕೆೇಶವನೆ ಪರದೆೈವವೆೇಂದುಪ

a.
c

ದೆೇಶ್ಸ್ಥದ ಭ್ಇಗುಮುನಿಪ ಕೆ ಡಲೆಮಗಖಿಳ ಪುರುಷಾಥ ೩೨-೨೭

ou
si

ನಸಮುಖನು ತಾನೆನಿಸ್ಥ ನಾನಾ

gm

ಬಿಸರುಹಾಂಬಕನಾ ಜ್ಝ್ೆ್ಯಾಯಲಿ ಸುಮ

ರಸಗಳುಳಳ ಹವಿಸುಸಗಳನವರವರಿಗೆ ಯಿದೇವ

.y

ವಸುಕುಲಾಧಿಪ ಯ ಜ್್ಯಾ ಪುರುಷನ

w

ಅಸಮಬಲ ರ ಪಂಗಳಗೆ ವಂ

w

w

ದಸುವೆ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಯಶಸುಸ ವಿದೆಯ ಸುಬುದಾ ಕೆ ಡಲೆಮಗೆ ೩೨-೨೮
ತಾತನಪಪಣೆಯಿಂದ ನಿೇ ಪರ
ಖ್ಾಯತಿಯುಳಳರವತುತ ಮಕಕಳ
ಪಿರೇತಿಯಿಂದಲಿ ಪಡೆದವರವರಿಗಿತುತ ಮನಿನಸುವ
ವಿೇತಿಹೆ ೇತರನ ಸಮಳೆನಿಸುವ ಪರ
ಸ ತಿ ಜ್ನನಿ ತವದಂಘ್ರರ ಕಮಲಕೆ
ನಾ ತುತಿಸ್ಥ ತಲೆಬಾಗುವೆ ಎಮಾ ಕುಟುಂಬ ಸಲಹುವುದು ೩೨-೨೯

9

ಶತಧ್ೃತಿಯ ಸುತರಿೇವರುಳದ
ಪರತಿಮ ಸುತಪೊೇನಿಧಿಗಳುಪರಾ
ಜಿತನ ಸುಸಮ್ಾಧಿಯಳೆೊಲಿಸ್ಥ ಮ ಲೆ ಕದೆ ಳೆೊ ಮೆರೆವ
ವರತಿವರ ಮರಿೇಚಯತಿರ ಪುಲಹಾ
ಕರತು ವಸ್ಥಷಠ ಪುಲಸಯ

om

ವೆೈವಸವತನು ವಿಶಾವಮಿತರ ರಂಗಿರರಂಘ್ರರಗೆರಗುವೆನು ೩೨-೩೦

a.
c

ದಾವದಶಾದತಯರೆ ಳು ಮದಲಿಗ
ನಾದ ಮಿತರ ಪರವಹ ಮ್ಾನಿನಿ

ou
si

ಈ ದವೌಕಸರನು ದನಾಧಿ

gm

ಯಾದ ಪಾರವಹಿ ನಿರಋತಿ ನಿಜ್ರ ಗುರುಮಹಿಳೆ ತಾರ
ವಾಯಧಿಯುಪಟಳವಳದು ವಿಬುಧ್ರಿ

w

.y

ಗಾದರದ ಕೆ ಡಲಖಿಳ ಮಂಗಳವಾ ಕಾಲದಲಿ ೩೨-೩೧

w

ಮ್ಾನನಿಧಿಗಳೆನಿಸುವ ವಿಷವ

w

ಕೆಸೇನ ಧ್ನಪ ಗಜ್ಝ್ಾನನರಿಗೆ ಸ
ಮ್ಾನರೆಂಭತೆೈದು ಶೆೇಷ ಶತಸಥ ದೆೇವಗಣ
ಕಾನಮಿಸುವೆನು ಬಿಡದೆ ಮಿಥಾಯ
ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಕಳೆದು ಸುಬೆ ೇಧ್ವಿತುತ ಸ
ದಾನುರಾಗದಲೆಮಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಲಿ ಸಂಪದವ ೩೨-೩೨
ಭ ತ ಮ್ಾರುತವಾಂತರಭಮ್ಾ

10

ನಿೇ ತಪಸ್ಥವ ಮರಿೇಚಿ ಮುನಿ ಪುರು
ಹ ತನಂದನ ಪಾದಮ್ಾನಿ ಜ್ಯಂತರೆಮಗೆ ಲಿದು
ಕಾತರವ ಪುಟ್ಟಟಸದೆ ವಿಷಯದ
ವಿೇತಭಯನ ಪದಾಬಜದಲಿ ವಿ
ಪರಿೇತ ಬುದಾಯನಿೇಯದೆ ಸದಾ ಪಾಲಿಸಲಿ ಎಮಾ. ೩೨-೩೩
ಕುಲಋಷಿಗಳೆಂಭತುತ ಹೆೈಹಯ

om

ನಿಳೆಯ ಕಂಪನಗೆೈದ ಪೃಥು ಮಂ

a.
c

ಗಳ ಪರಿೇಇತ ನಹುಷ ನಾಭ ಯಯಾತಿ ಶಶ್ಬಿಂದು
ಕಲಿತ ಕಮಜ್ ದವಿಜ್ರೆಂಬರು

gm

ಬಲಿ ಮದಲು ಸಪೆತೇಂದರರಿವರಿಗೆ

ou
si

ಉಳದ ಏಕಾದಶ ಮನುಗಳು ಉಚಥಯ ಚಯವನ ಮುಖ ೩೨-೩೪

.y

ಓದಸುವ ಗುರುಗಳನೆ ಜ್ರಿದು ಸ

w

ಹೆ ೇದರರಿಗುಪದೆೇಶ್ಸ್ಥದ ಮ

w

ಹದಾದಕಾರಣ ಸವಗುಣ ಸಂಪ ಣ ಹರಿಯೆಂದು

w

ವಾದಸುವ ತವತಪತಿಯ ತೆ ೇರೆಂ
ದಾದನುಜ್ ಬೆಸಗೆ ಳಲು ಸಥಂ
ಭದ ಶ್ರೇದನಾಅಣ ತೆ ೇರಿಸ್ಥದ ಪರಹಾಲದ ಸಲಹೆಮಾ ೩೨-೩೫
ಶತಸಂಕೆೇತುಳಳ ಪಿರಯ
ವರತ ಭರತ ಮ್ಾಂಧಾತ ಪುಣಾಯ
ಶ್ರತರು ಜ್ಯ ವಿಜ್ಯಾದಗಳು ಗಂಧ್ವರೆಂಟು ಜ್ನ

11

ಹುತವಹಜ್ ಪಾವಕ ಸನಾತನ
ಪಿತೃಗಳೆೇಳವರು ಚಿತರಗುಪತರು
ಪರತಿದನದ ಪಾಲಿಸಲಿ ತಮಾವರೆಂದು ಎಮಗೆ ಲಿದು ೩೨-೩೬
ವಾಸವಾಲಯ ಶ್ಲಿಪ ವಿಮಲ ಜ್
ಲಾಶಯಗಳೆೊಳು ರಮಿಪ ಊವಶ್
ಭೆೇಶ ರವಿಗಳ ರಿಪುಗಳೆನಿಸುವ ರಾಹುಕೆೇತುಗಳು

om

ಶ್ರೇಶಪದ ಪಂಥಾನ ಧ್ ಮ್ಾ

a.
c

ಚಿೇಶ ದವಿಜ್ರು ಕಮಜ್ರಿಗೆ ಸ

gm

ದಾ ಸಮ್ಾನ ದವೌಕಸರು ಕೆ ಡಲೆಮಗೆ ಮಂಗಳವ ೩೨-೩೭

ou
si

ದುಯನದ ಶಾಮಲ ಸಂ ಜ್್ಯಾ ರೆ ೇಹಿಣ
ಘನಪ ಪಜ್ನಾಯನಿರುದಾನ

.y

ವನಿತೆ ಬರಹಾಾಂಡಾಭಮ್ಾನಿ ವಿರಾಟದೆೇವಿಯರ

w

ನೆನೆವೆ ನಾ ನಲವಿಂದೆ ದೆೇವಾ

w

ನನ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಹಾಖಯರಾಲೆ ೇ

w

ಚನೆ ಕೆ ಡಲಿ ನಿವಿಘನದಂ ಭಗವದುಗಣಂಗಳಲಿ ೩೨-೩೮
ವಿಧಿಪಿತನ ಪಾದಾಂಬುಜ್ಗಳಗೆ
ಮಧ್ುಪನಂದದ ವಿರಾಜಿಪಾಮಲ
ಉದಕಗಳಗೆ ಸದಾಭಮ್ಾನಿಯು ಎಂದೆನಿಸ್ಥಕೆ ಂಬ
ಬುಧ್ಗೆ ನಾ ವಂದಸುವೆ ಸನೆ ೋ
ದದ ನಿರಂತರ ಒಲಿದು ಎಮಗೆ

12

ಅಭುಯದಯ ಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪರಮೇತಸಹದಲನುದನದ ೩೨-೩೯
ಶ್ರೇ ವಿರಿಂಚಾದಯರ ಮನಕೆ ನಿಲು
ಕಾವಕಾಲಕು ಜ್ನನರಹಿತನ
ತಾವಲಿಸ್ಥ ಮಗನೆಂದು ಮುದಿಸ್ಥ ಲಿೇಲೆಗಳ ನೆ ೇಳಪ
ದೆೇವಕ್ತಗೆ ವಂದಪೆ ಯಶೆ ೇದಾ
ದೆೇವಿಗಾನಮಿಸುವೆನು ಬಿಡದೆ ಕೃ

a.
c

om

ಪಾವಲೆ ೇಕನದಂದ ಸಲುಹುವುದೆಮಾ ಸಂತತಿಯ ೩೨-೪೦

ಶ್ರೇ ಮುಕುಂದನ ವಿಮಲ ಮಂಗಲ

gm

ಪಾಮರರನು ಪವಿತರಗೆೈಸುವ

ou
si

ನಾಮಗಳಗಭಮ್ಾನಿಯಾದ ಉಷಾಖಯ ದೆೇವಿಯರು
ಭ ಮಿಯಳಗುಳಳಖಿಳ ಸಜ್ಜನ

.y

ರಾಮಯಾದಗಳಳದು ಸಲಹಲಿ

w

w

ಆ ಮರುತನ ಮನೆಯ ವೆೈದಯರರಮಣಪರತಿದನದ ೩೨-೪೧

w

ವನಧಿವಸನೆ ವರಾದರ ನಿಚಯ
ಸತನ ವಿರಾಜಿತೆ ಚೆೇತನಾಚೆೇ
ತನ ವಿಧಾರಕೆ ಗಂಧ್ ರಸ ರ ಪಾದ ಗುಣ ವಪುಷೆ
ಮುನಿಕುಲೆ ೇತತಮ ಕಶಯಪನ ನಿಜ್
ತನುಜ್ಝ್ೆ ನಿನಗಾನಮಿಪೆ ಎನನವ
ಗುಣಗಳೆಣಸದೆ ಪಾಲಿಪುದು ಪರಮ್ಾತಾನಧಾಂಗಿ ೩೨-೪೨

13

ಪುರುಟಲೆ ೇಚನ ನಿನನ ಕದೆ ಿ
ಯಿಿರಲು ಪಾರಥ್ರಸೆ ದೆೇವತೆಗಳು
ತತರವ ಲಾಲಿಸ್ಥ ತಂದ ವರಾಹರ ಪ ತಾನಾಗಿ
ಧ್ರಣ ಜ್ನನಿ ತವತಪದಾಬಜಕೆ
ಎರಗಿ ಬಿನೆನೈಸುವೆನು ಪಾದ

om

ಸಪರುಷ ಮದಲಾದಖಿಳ ದೆ ೇಷಗಳೆಣಸದರು ಎಂದು ೩೨-೪೩

a.
c

ಹರಿಗುರುಗಳಚಿಸದ ಪಾಪಾ
ತಾರನ ಶ್ಇಸಲೆ ೇಸುಗ ಶನೆೈ

ou
si

ತರಣನಂದನ ನಿನನ ಪಾದಾಂ

gm

ಶರನೆನಿಸ್ಥ ದುಷಫಲಗಳೇವ ನಿರಂತರವು ಬಿಡದೆ
ಬುರುಹಗಳಗಾನಮಿಪೆ ಬಹು ದು

w

.y

ಸತರಭವಾಣವ ಮಗಿನನಾದೆನನನುದಾರಿಸಬೆೇಕು ೩೨-೪೪

w

ನಿರತಿಶಯ ಸು ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಪ ವಕ

w

ವಿರಚಿಸುವ ನಿಷಾಕಮ ಕಮಗ
ಳರಿತು ತತತತಕಲದಲಿ ತಜ್ಜನಯಫಲರಸವ
ಹರಿಯ ನೆೇಮದ ಲುಣಸ್ಥ ಬಹುಜಿೇ
ವರಿಗೆ ಕಮಪನೆನಿಪ ಗುರು ಪುಷ್
ಕರನು ಸತಿಕಿಯಂಗಳಲಿ ನಿವಿಘನತೆಯಕೆ ಡಲಿ ೩೨-೪೫
ಹಿರನಿವಾಸನ ಪರಮ ಕಾರು
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ಣಾಯನಿವಾಸಸಾಥನರೆನಿಪ ಕೃ
ಶಾನುಜ್ರು ಸಹಸರಷೆ ೇಡಶಶತರು ಶ್ರೇಕೃಷಿ
ಮ್ಾನಿನಿಯರೆಪಪತುತ ಯುಕತರು
ದಾನವರು ಮ ವತುತ ಚಾರಣ
ಜ್ಝ್ಾನಜ್ಝ್ಾಮರಪಸರರು ಗಂಧ್ವರಿಗೆ ನಮಿಪೆ ೩೨-೪೬

ಕಾತಯಯನಿೇ ವರತ ಧ್ರಿಸ್ಥ ಕೆಲರು ದ

a.
c

ರಾಯುಧ್ನೆ ಪತಿಯೆನಿಸ್ಥ ಕೆಲವರು ಜ್ಝ್ಾರತನದಲಿಲ

gm

ವಾಯುಪಿತನೆ ಲಿಸ್ಥದರು ಈಬಗೆ
ತೆ ೇಯಸರಸರ ಪಾದಕಮಲಕೆ

om

ಆ ಯಮುನೆಯಳು ಸಾದರದ

ou
si

ನಾ ಯೆರಗುವೆ ಮನೆ ೇರಥಂಗಳ ಸಲಿಸಲನುದನವು ೩೨-೪೭

.y

ಕ್ತನನರರು ಗುಹಯಕರು ರಾಅಸ

w

ಪನನಗರು ಪಿತೃಗಳು ಸ್ಥದಾರು

w

ಸನುನತಾಜ್ಝ್ಾನಜ್ರು ಸಮರಿವರಮರ ಯೇನಿಜ್ರು

w

ಇನಿನವರ ಗಣವೆಂತು ಬಣಿಸ
ಲೆನನಳವೆ ಕರುಣದಲಿ ಪರಮ್ಾ
ಪನನಜ್ರಿಗೆ ಕೆ ಡಲಿ ಸನುಾದ ಸುಪರತಾಪವನು ೩೨-೪೮
ನ ರು ಮುನಿಗಳುಳದು ಮೆೇಲಣ
ನ ರು ಕೆ ೇಟ್ಟ ತಪೊೇಧ್ನರ ಪಾ
ದಾರವಿಂದಕೆ ಮುಗಿವೆ ಕರಗಳನುದಾರಿಸಲೆಂದು
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ಮ ರು ಸಪತ ಶತಾಹವಯರ ತೆ ೇರೆ
ದೇ ಋಷಿಗಳಗಾನಂತರದಲಿಹ
ಭ ರಿ ಪಿತೃಗಳು ಕೆ ಡಲಿ ಎಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಳವ೩೨-೪೯
ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನೆನಿಸುವ ರ
ಮ್ಾವಿನೆ ೇದನ ಗುಣಗಣಂಗಳ
ಸಾವಧಾನದಲೆೇಕ ಮ್ಾನಸರಾಗಿ ಸುಸವರದ

om

ಆ ವಿಬುಧ್ಪತಿ ಸಭೆಯಳಗೆ ನಾ

a.
c

ನಾವಿಲಾಸದ ಪಾಡಿ ಸುಖಿಸುವ

ou
si

ಭುವನ ಪಾವನನೆನಿಪ ಲಕುಮಿೇ

gm

ದೆೇವಗಂಧ್ವರು ಕೆ ಡಲಿ ಎಮಗಖಿಳ ಪುರುಷಾಥ ೩೨-೫೦

ಧ್ವನ ಮಂಗಳ ದವಯನಾಮ

.y

ಸತವನಗೆೈವ ಮನುಷಯಗಂಧ್ವರಿಗೆ ವಂದಸುವ

w

ಪರವರ ಭ ಭುಜ್ರುಳದು ಮಧ್ಯಮ

w

ಕುವಲಯಪರೆಂದೆನಿಸ್ಥಕೆ ೇಂಬರ

w

ದವಸದವಸಂಗಳಲಿ ನೆನೆವೆನು ಕರಣ ಶುದಾಯಲಿ ೩೨-೫೧
ಶ್ರೇ ಮುಕುಂದನ ಮ ತಿಗಳ ಸೌ
ದಾಮಿನಿವೇಲ್ ಹೃದಯವಾರಿಜ್
ವಯೇಮ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕಾಣುತಲಿ ಮೇದಸುವ
ಆ ಮ್ಾನುಷೆ ಯೇತತಮರ ಪದಯುಗ
ತಾಮರಸಗಳಗೆರಗುವೆ ಸದಾ
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ಕಾಮಿತಾಥಗಳತುತ ಸಲಹಲಿ ಪರಣತಜ್ನತತಿಯ ೩೨-೫೨
ಈ ಮಹಿೇಮಂಡಲದೆ ಳಹ ಗುರು
ಶ್ರೇಮದಾಚಾಯರ ಮತಾನುಗ
ರಾ ಮಹಾ ವೆೈಷಿವರ ವಿಷುಿ ಪಾದಾಬಿ ಮಧ್ುಕರರ
ಸೆ ತೇಮಕಾನಮಿಸುವೆನವರವರ
ನಾಮಗಳ ಪೆೇಳಲಳವೆ ಬಹುವಿಧ್

a.
c

om

ಯಾಮ ಯಾಮಂಗಳಲಿ ಬೆ ೇಧಿಸಲೆನಗೆ ಸನಾತಿಯ ೩೨-೫೩

ವಾರ ಮುಖಯ ಸುಪಾತರರೆನಿಪ ಸ

gm

ಮ್ಾರನಯಯನ ಕರುಣಪಾರಾ

ou
si

ರೆ ೇರುಹಾಸನ ವಾಣ ಋದೆರೇಂದಾರದ ಸುರನಿಕರ
ತಾರತಮಯತಾಕ ಸುಪದಯಗ

.y

ಳಾರು ಪಠಿಸುವರಾ ಜ್ನರಿಗೆ ರ

w

w

ಮ್ಾರಮಣ ಪ ರೆೈಸಲಿೇಪಿಸತ ಸವಕಾಲದಲಿ ೩೨-೫೪

w

ಮ ರು ಕಾಲಂಗಳಲಿ ತುತಿಸೆ ಶ
ರಿೇರ ವಾಕಾನ ಶುದಾ ಮ್ಾಳುಪದು
ದ ರಗೆೈಸುವುದಖಿಳ ಪಾಪಸಮ ಹ ಪರತಿದನವು
ಚೆ ೇರಭಯ ರಾಜ್ಭಯ ನಕರ ಚ
ಮ ರ ಶಸರ ಜ್ಲಾಗಿನ ಭ ತ ಮ
ಹೆ ೇರಗ ಜ್ವರ ನರಕಭಯ ಸಂಭವಿಸದೆಂದೆಂದು ೩೨-೫೫
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ಜ್ಯ ಜ್ಯತು ತಿರಜ್ಗದವಲಅಣ
ಜ್ಯಜ್ಯತು ಜ್ಗದೆೇಕ ಕಾರಣ
ಜ್ಯಜ್ಯತು ಜ್ಝ್ಾನಕ್ತೇರಮಣ ನಿಗತಜ್ರಾಮರಣ
ಜ್ಯಜ್ಯತು ಜ್ಝ್ಾನಹವಿ ಜ್ನಕ ಜ್ಯ
ಜ್ಯತು ದೆೈತಯಕುಲಾಂತಕ ಭವಾ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ಮಯಹರ ಜ್ಗನಾನಥವಿಟಠಲ ಪಾಹಿಮ್ಾಂ ಸತತ ೩೨-೫೬
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