ಕರುಣ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಠಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು
ಶ್ರವನ ಮನಕಾನಮಾವೇವುಧ್ು ಭವಜನಿಥ ಧ್ು:ಖಗಳ ಕಳೆವುಧ್ು

om

ವವಢ ಭೆ ೇಗಗ ಳಿಹ ಪರಮಗಳ ಲಿಥುಥ ಸಲಹುವುಧ್ು

a.
c

ಭುವನ ಪಾವನ ವೆನಿಪ ಲಕುಮೇ ಧ್ವನ ಮಮಗಲ ಕಥೆೇಯ

gm

ಪರಮೊಥಸವಧಿ ಕಿವಗೆ ತ್ಾಾಲಿಪುಧ್ು ಬ ಸುರರು ಧಿನಧಿನಧಿ ೨-೧

ou
si

ಮಳೆಯ ನಿೇರೆ ೇಣಿಯಲಿ ಪರಿಯಲು ಬಳಸರೆ ಳಗಿಧ್ಧ ಜನರಾ

.y

ಜಲವು ಹೆಧೆ ಾರೆ ಗ ದೆ ಮಜಜನ ಪಾನ ಗೆೈಧ್ಪರು

w

ಕಲುಷವಚನಗಳಾಧ್ರಿವು ಬಾಮೊೊಳೆಯ ಪೆಥಥನ ಪಾಧ್ ಮಹಿಮ್ಾ

w

w

ಜಲಢಿ ಪೊಕುುಧ್ರಿಮ್ಧಾ, ಮ್ಾಣಾಪರೆೇ ಮಹಿೇಸುರರು ೨-೨
ಶ್ುರಥಿಥಥಿಗಳಿಭಿಮ್ಾನಿ ಲಕುಮೇ ಸುಥಥಿಗಳಿಗೆೇ ಗೆ ೇಚರಿಸಧ್
ಹಥ ಮಹೆೈಶ್ವಯಾಧ್ಯಖಿಳಸಧ್ುಗನಗಣಮೊಭೇಧಿ
ಪರಥಿಧಿವಸ ಥನನಮರಿಸೆೇವಾ ರಥ ಮಹಾಥಮಕರು ಮ್ಾದುಥಿಹ
ಸಮುುಥಿಗೆ ವಶ್ನಾಗುವ ನಿವನ ಕಾರುಣಯ ಕೆೇನೆಮ್ಧೊ ೨-೩

ಮನವಚನಕಥಿಧ್ ರ ನೆನೆವರ ನನುಸರಿಸಿ ಥಿರುಗುವನು ಜಾಹನವಜನಕ ಜನರೆ ಳಗಿಧ್ುಾ ಜನಿಸುವ ಜಗಧ್ುಧ್ರ ಥಾನು
ಘನ ಮಹಿಮ ಗಾಮ್ಧಗೇಯನುಥ ಗಾಯನವ ಕೆೇಳುಥ ಗಗನಚರ
ವಾಹನ ಧಿವೌಕಸ ರೆ ದನೆ ಚರಿಸುವ ಮನ ಮನೆಗಳಲಿಿ ೨-೪
ಮಲಗಿ ಪರಮ್ಾಧ್ರಧಿ ಪಾದಲು ಕುಳಿಥು ಕೆೇಳುವಾ, ಕುಳಿಥು ಪಾದಲು

om

ನಿಲುವ, ನಿಮಥರೆ ನಲಿವ, ನಲಿಧ್ರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಮೊ

a.
c

ಶ್ುಲಬನೆ ೇ ಹರಿ ಥನನವರೆ ಘಲಿಗೆ ಬಿತ್ಾಗಲನು, ರಮ್ಾಢವ

gm

ನೆ ಲಿಸಲರಿಯಧೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವಧೆ ಳಗೆ ೨-೫

ou
si

ಮನಧೆ ಳಗೆ ಥಾನಿಧ್ುಾ ಮನವೆಮ್ಧಾನಿಸಿ ಕೆ ಮೊನು ಮನಧ್ ವೃಥಿಥಗ-

.y

ಳನುಸರಿಸಿ ಭೆ ೇಗಗಳ ನಿೇವನು ಥಿರವಢ ಚೆೇಥನಕೆ

w

ಮನವನಿಥಥರೆ ಥನನನಿೇವನು ಥನುವ ದಮಿಸಿ ಧಿನಧಿನಧಿ

w

w

ಸಾಢನವ ಮ್ಾಳಾಾರಿಗಿಥಥಪನು ಸವಗಾಧಿಬೆ ೇಗಗಳ ೨-೬
ಪರಮ ಸಥುಾರುಷಾಥಥರ ಪನು ಹರಿಯೆ ಲೆ ೇಕಕೆ ಎಮುಾ
ಪರಮ್ಾಧ್ರಧಿ ಸಧ್ುಪಾಸನೆಯ ಗೆೈವರಿ ಗಿಥಥಪನು ಥನಾನ
ಮರೆಧ್ು ಧ್ಮ್ಾಥಥಥಗಲ ಕಾಮಸುವರಿಗೆ ನಗುಥಥಿ ಶೆೇಘರಧಿಮಾಲಿ
ಸುರಪಥನಯ ಸುಯೇಢನರಿ ಗಿಥಥಮ್ಧಥ ಕೆ ದುಥಿಪಾ ೨-೭

ಜಗವನೆಲಿವ ನಿಮಸುವ ನಾಲೆ ಮಗನೆ ಳಗೆ ಥಾನಿಧ್ುಾ ಸಲಹುವ
ಗಗನಕೆೇಸನೆ ಳಿಧ್ುಾ ಸಮಹರಿಸುವನು ಲೆ ೇಕಗಳ
ಸವಗಥ ಭೆ ೇಧ್ವವಜಿಥನು ಸವಗ ಸಧಾನಮ್ಧಾೇಹನು
ಬಗೆಬಗೆಯ ನಾಮಧ್ಲಿ ಕರೆಸುವ ಭಕುಥರನು ಪೊರೆವ ೨-೮
ಒಬೊನಲಿ ನಿಮ್ಾಥದುವನು ಮಥೆ ಥಬೊನಲಿ ನೆ ೇದುವನು ಬೆೇದುವ

om

ನೆ ಬೊನಲಿ ನೆೇದುವನು ಮ್ಾಥಾದುವನು ಬೆರಗಾಗಿ

a.
c

ಅಬೊರಧ್ ಹೆಧೆಿೈವನಿವ ಮಥೆ ಥಬೊರನು ಲೆಕಿುಸನು ಲೆ ೇಕಧೆ -

gm

ಳೆೊ ಬೊನೆೇ ಥಾ ಬಾಧ್ಯಬಾಢಕನಾಹ ನಿಭಿೇಥ ೨-೯

ou
si

ಶ್ರಣಜನಂಅಮ್ಾಾರ ಶಾಶ್ವಥ ಕರುಣಿ ಕಮಲಾಕಾಮಥ ಕಾಮಧ್

.y

ಪರಮಪಾವನಥರ ಸಮಮಗಲಚರಿಥ ಪಾಠಸಖ

w

ನಿರುಪಮ್ಾನಮ್ಾಾಥಮನಿಗಥ ಧ್ುರಿಥ, ಧೆವವರೆೇನಯ ನೆಮ್ಾಾ

w

w

ದರಿಧಿ ಕರೆಯಲು ಬಮೊಾಧ್ಗುವನು ಥನನವರ ಭಳಿಗೆ ೨-೧೦
ಜನನಿಯನು ಕಾನಧಿಹ ಬಾಲಕಾ ನೆನೆನೆನೆಧ್ು ಹಲುಬುಥಿರೆ, ಕಥಥಲೆ
ಮನೆಯಳದಗಿಧ್ಧವನ ನೆ ೇದುಥ ನಗುಥ ಹರುಷಧ್ಲಿ
ಥನಯನಮ್ ಬಿಗಿಧ್ಪ್ಪಾ ರಮೊಸಿ ಕನಲಿಕೆೇಯ ಕಳೆವಮ್ಧಥ
ಮಧ್ುಸ ಧ್ನನು ಥನನವರಿಧೆಿದೆಗೆ ಬಮೊಾಧ್ಗಿ ಸಲಹುವನು ೨-೧೧

ಇತ್ತಾಕಲಿನು ಭಕುಥಿಯಿಮಾಲಿ ಕೆ ತ್ಾ ಭಕುಥಗೆ ಮ್ಧಚ್ಚಿ ಥನನನೆ
ಕೆ ತ್ಾ, ಬದಬಾರಹಮನ ಒಪ್ಪಾದಿಯವಲಿ ಗಖಿಲಾಥಥ
ಕೆತ್ಾ ಮ್ಾಥುಗಲಮಾ ಚೆೈಧ್ಯನ ಪೊತ್ೆಾಯಳ ಗಿಮೊತ್ುಾ ಭಾಣಧ್ಇತ್ಾ ಭಿೇಷಮನವಗುನಗಳೆಣಿಸಿಧ್ನೆ ಕರುಣಾಳು ೨-೧೨
ಢನವ ಶ್ಮರಕಿಿಸುವ ಘನಿ ಥಾನುಣಧೆ ಮಥೆ ಭಭರಿಗೆ ಕೆ ದಧ್ನು

om

ಧಿನಧಿ ನೆ ೇದುಥ ಸುಖಿಸುವಮಾಧಿ ಲಕುಮವಲಿಬಭನು

a.
c

ಪರಣಥರನು ಕಾಯಿಾಹನು ನಿಷಾುಮನಧಿ ನಿಥಾಯನಮಾಮಯ

gm

ಧ್ುಜನರ ಸೆವೆಯ ನೆ ಲಿನಪರಥಿಮಲಿ ಜಗಕೆಲಿ ೨-೧೩

ou
si

ಬಾಲಕನ ಕಲಭಾಶೆ ಜನನಿಯು ಕೆೇಳಿ ಸುಖಪದುವಮ್ಧಥ ಲಕುಮೇ-

.y

ಲೆ ಲ ಭಕುಥರು ಮ್ಾದುಥಿಹ ಸಮುಥಥಿಗೆ ಹಿಗುಗವನು

w

ಥಾಲ ಥನನವರಲಿಿ ಮ್ಾದುವ ಹೆೇಳನವ ಹೆದೆಿೈವ ವಧ್ುರನ

w

w

ಆಲಯಧಿ ಪಾಲುಮುಿ ಕುರುಪನ ಮ್ಾನವನೆ ಕೆ ಮಿ ೨-೧೪
ಸಮರಿಸುವವರ ಅಪರಾಧ್ಗಲ ಥಾ ಸಮರಿಸಿ ಸಕಲೆೇಶ್ಾ ಪರಧಾಯಕ
ಮರಲಿ ಥನಗಪ್ಪಥಸಲು ಕಿತ್ಾಧ್ ನಮಾ ಮದಿ ಮ್ಾದಿ
ಪರಿ ಪರಿಯ ಲುಮುಿನಿಸಿ ಸುಖ ಸಾಗರಧಿ ಲೆ ೇಲಾಯದಿಸುವ ಮಮಗಲ
ಚರಿಥ ಚ್ಚನಮಯ ಗಾಥರ ಲೆ ಕಪವತ್ರ ಸುಚರಿಥರ ೨-೧೫

ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಹರಿ ಮಥೆಥೇನು ಭಕಾಥಢಿೇನನೆ ೇ
ಇನೆೇನು ಈಥನ ಲೆೇಲೆ ಇಚಾಾಮ್ಾಥರಧ್ಲಿ ಜಗವ
ಥಾನೆೇ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ ನಿವಾಣ ಮೊದಲಾಧ್ಖಿಳ ಲೆ ೇಕಸಾಾನಧ್ಲಿ ಮಥಥವರ ನಿತ್ಾಾನಮಾ ಪದಿಸುವನು ೨-೧೬
ಜನಪ ಮ್ಧೇಚ್ಚಿಧ್ ರೆೇವ ಢನವಾಹನ, ವಭ ಷಣ, ವಸನ,

om

ಭ ಮಯ, ಥನು, ಮನೆಗಳಿಥಾಥರಿಪ ರಮ್ಧಾೇನೆ ೇ ಲೆ ಕಧೆ ಳು

a.
c

ಅನವರಥ ನೆನೆವವರನಮ್ಾಥ ಸನವೆ ಮೊಧ್ಲಾಧಾಲಯಧೆ ಳಿ-

gm

ತ್ುಾಣುಗನಮಾಧ್ಲವರ ವಶ್ನಾಗುವ ಮಹಾಮಹಿಮ್ಾ ೨-೧೭

ou
si

ಭುವನ ಪಾವನ ಚರಿಥ, ಪುನಯ ಶ್ರವಣ ಕಿೇಥನ, ಪಾಪನಾಶ್ನ

.y

ಕವಭಿರಿೇದಿಥ ಕೆೈರವ ಧ್ಳ ಶಾಯಮ ನಿಸಿಸೇಮ

w

ಯುವಥಿ ವೆೇಷಧಿ ಹಿಮ್ಧಾೇ, ಗೌರಿೇಢವನ ಮೊೇಹಿಸಿ, ಕೆದಿಸಿ ಉಳಿಸಿಧ್

w

w

ಇವನ ಮ್ಾಯವ ಗೆಲುವನಾವನು ಈ ಜಗಥರಯಧಿ ೨-೧೮
ಪಾಪಕಮವ ಸಹಿಸುವದೆ ಲಕಿಿಮೇಪಥಿಗೆ ಸಮರಾಧ್
ಧಿವಜರ ನಿೇ ಪಯೇಜ ಭವಾಮಿ ಧೆ ಳ ಗಾವಲಿಿ ನಾಕಾಣೆ
ಗೆ ೇಪ, ಗುರುವನ ಮದಧಿ, ಬೃಗು, ನಗ-ಚಾಪ, ಮೊಧ್ಲಾಧ್ವರು
ಮ್ಾಧಿದ ಮಹಾಪರಾಢಗಳೆನಿಸಿಧ್ನೆ ಕರುಣಾಸಮುಧ್ರ ಹರಿ ೨-೧೯

ಅಮುಗತ್ಾಗರಧಿ ಜನಿಸಿಧ್ವರ ಥರಮಗಣಿಯು ಲೆ ೇಕಥರಯಗಳಘ
ಹಿಮಗಸುವಳವಾಯಕೃಥಾಕಾಶಾಮಥ ವಾಯಪ್ಪಸಿಧ್
ಇಮಗದಲ ಮಗಳೆೊ ದೆಯ ನಮೊಗೇಪಾಮಗಗಳಲಿಪಾಮಲನಮಥ
ಸುಮಮಗಳಪರಧ್ನಾಮ ಪಾವನ ಮ್ಾಳುಾಧೆೇನರಿಧ್ು ೨-೨೦

ಕಾಮಥಾಥಥಗ ಳಿೇವುವಲಿಧೆೇ ಸೆೇವೆೇ ಮ್ಾಳವರಿಗೆ

om

ಕಾಮಢೆನು, ಸುಕಲಾಥರು, ಚ್ಚನಾಥಮಣಿಗಳಮರೆೇಮಾಿ ಲೆ ೇಕಧಿ

a.
c

ಶ್ರರ ಮುಮುುಮಾನ ಪರಮ ಮಮಗಳ ನಾಮ ನರಕಸಾರನು ಸಲಹಿಥು

gm

ಪಾಮರರ ಪಮಿಥರೆೇನಿಸಿ ಪುರುಷಾಠಥ ಕೆ ದುಥಿಹುಧ್ು ೨-೨೧

ou
si

ಮನಧೆ ಳಗೆ ಸುಮಾರ ಪಧಾಠವ ನೆನೆಧ್ುಕೆ ದೆ ಕೆೈಕೆ ಮುಿ

.y

ಬಲು ನ ಥನ ಸುಶೆ ೇಭಿಥ ಗಮಾಸುರಸೆ ಪೆೇಥ ಫಲರಾಶ್ರ

w

ಧ್ುಯನಧಿನಿವಹಗಳಮ್ಧಥ ಕೆ ತ್ಾವರನು ಸಧಾ ಸಮಥಯಿಸುವನು

w

w

ಸಧ್ುಗಣವ ಕಥಧವರಘವ ಕಧಿವನು ಅನಘನೆಮ್ಧಾನಿಸಿ ೨-೨೨
ಚೆಥನಾಚೆೇಥನ ವಲಕಿಣ ನ ಥನ ಪಧಾಠಗಳೆೊ ಳಗೆ ಬಲು
ನ ಥನಥಿ ಸುಮಾರಕೆ ಸುಮಾರ, ರಸಕೆ ರಸರ ಪಾ
ಜಾಥರ ಪೊೇಧ್ರ ಭಹವಾಧ್ಯ ರೆ ೇಳಾಥಥೆ ಪರಥಿಮ ಪರಭಾವ
ಢರಾಥಳ ಧೆ ಳೆಮೊಮದನೆ ಆದುಥಲಿಪಾ ನಮಮಪಾ ೨-೨೩

ಥಮ್ಧಾ ಥಾಯಗಳು ಥಮಮ ಶ್ರಸುವಗೆ ಬಮಾ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ
ನಿಜಮಮಾರಧಿ ಬೆೇದಿಧ್ುಧ್ನಿಥಾಥಧ್ರಿಸುವಮಾಧ್ಲಿ
ಹಿಮ್ಧಾ ಮುಮ್ಧಾದಬಲಧಿ ಒಳ ಹೆ ರ ಗಿಮಾರೆೇಶ್ನು ಥನನವರ
ನೆಮ್ಧಾಮುಾ ಸಲಹುವನಾಗಸಧ್ವೇಲೆಥಥ ನೆ ೇದಿದರು ೨-೨೪

ಬಿದಧೆ ಬೆಮೊಲನಾಗಿ ಭಕಾಥಢಿೇನ ನೆಮ್ಧಾನಿಸಿ

om

ಒದಲ ನೆಳಲಮಾಧ್ಲಿ ಹರಿ ನಮೊಮದನೆ ಥಿರುಗುವ ನೆ ಮಾರೆ ಕಿಣ

a.
c

ಥದೆವ ಧ್ುರಿಥೌಘಗಳ ಕಾಮಧ್ ಕೆ ದುವ ಸಕಲೆೇಷಾಗಳ ಸಮಥಥ

gm

ನದೆವ ನಮಮಮಾಧ್ಲಿ ನವಸುವಶೆೇಷ ಸನಮಹಿಮ ೨-೨೫

ou
si

ಬಿತ್ಾವರ ಭವ ಪಾಶ್ಧಿಮಾಲಿ ಕತ್ುಾವನು ಬಹು ಕಟಿಣನಿವ ಶ್ರ

.y

ಷಿಶೆಾೇಷಾನೆಮಾರಿ ಧ್ನವರಥ ಸಧ್ಭಕಿಥಪಾಶ್ಧ್ಲಿ

w

ಕತ್ುಾವರ ಭವಕತ್ುಾ ಬಿದಿಸುವ ಸಿತ್ತಾನವನಿವಲಿ ನಿವನಲಿ ಕಾಮಧ್

w

w

ಕೆ ತ್ುಾ ಕಾವನು ಸಕಲ ಸೌಖಯಗಳಿಹ ಪರಮಗಳಲಿ ೨-೨೬
ಕಣೆೆಗೆವೆಯಮಾಧ್ಲಿ ಕೆೈ ಮ್ಧೈ ಥೆಣಿೆಧ್ಗುವ ಥೆರಧಿ ಫಲಗಳು
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