ನಾಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮ್ಇತಸಾಾರ ಗುರುಗಳ
ಕರುಣದಂದಾಪ್ನಿತಸು ಪೆೀಳುವೆ
ಪ್ರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ರದ ಕೆೀಳುವುದ್ು

om

ವಾಸುದೆೀವನು ಪಾರಣಮುಖತಸ

a.
c

ತೆವೀಶರಿಂದ್ಲಿ ಾೆೀವೆ ಕೆೈಕೆೊಳು
ಈ ಸುನಾಡಗಳೆೊ ಳಗೆ ಶ್ರೀ ಭೊ

ou
si

ಮೀ ಸಮೀತಸ ವಿಹಾರಗೆೈವ ಪ್

gm

ತೀ ಶರಿೀರದೆೊಳಿಪ್ಪ ಮೊವತಾತರು ಾಾಹಸರ

w

.y

ರೆೀಶನಮಲಸುಮುತಗಳ ಚಂತಸುತಸ ಹಿಗುುತರು ೧೨-೧

w

ಚರಣಗಳೆೊ ಳಿಹ ನಾಡಗಳು ಹ

w

ನೆೆರಡು ಾಾವಿರ ಮಧ್ಯ ದೆೀಹದೆೊ
ಳಿರುತಹವು ಹದನಾಲುು ಬಾಹುಗಳೆೊ ಳಗೆ ಈರೆರದ್ು
ಶ್ರದೆೊಳಾರು ಾಾಹಸರ ಚಂತಸಿ
ಇರುಳು ಹಗಲಭಿಮಾನಿ ದವಿಜರ
ನರಿತಸುಪಾಸನೆ ಗೆೈವವರಿಳೆಯೊಳು ಸವಗವಾಸಿಗಳು ೧೨-೨

1

ಬ್ಇಹತ ನಾಮಕ ವಾಸುದೆೀವನು
ವಹಿಸಿ ಸಿರೀಪ್ುರುಷಗಳ ದೆೊೀಷವಿ
ರಹಿತಸ ಎಪ್ಪತೆತರಡು ಾಾವಿರ ನಾಡಗಳೆೊ ಳಿದ್ುು
ದ್ುರಹಿಣ ಮೊದ್ಲಾದ್ಮರಗಣ ಸನ್
ಮಹಿತಸ ಸವ ಪಾರಣಿಗಳ ಮಹ

om

ಮಹಿಮ ಸಂತೆೈಸುವನು ಸಂತಸತಸ ಪ್ರಮ ಕರುಣಾಳು ೧೨-೩

gm

ತಾತರು ಾಾವಿರವಹವು ನಾಡ ಶ

a.
c

ನೊರು ವರುಷಕೆ ದವಸ ಮೊವ

ರಿೀರದೆೊಳಗಿನಿತಹವು ಎಂದ್ರಿತೆೊಂದ್ುದವಸದ್ಲಿ

ou
si

ಸೊರಿಗಳ ಸತಸುರಿಸಿದ್ವ ಪ್ರತ

.y

ವಾರದ್ಲಿ ದ್ಂಪ್ತಗಳಚನೆ

w

w

ತಾ ರಚಸಿದ್ವ ಸತಸಯ ಸಂಶಯವಿಲಲವೆಂದೆಂದ್ು ೧೨-೪

w

ಚತಸುರವಿಂಶತ ತಸತಸವಗಳು ತಸ
ತಸಪತಗಳೆನಿಸುವ ಬ್ರಹಮಮುಖ ದೆೀ
ವತೆಗಳನುದನ ಪ್ರತಪ್ರತ ನಾಡಗಳೆೊ ಳಿರುತದ್ುು
ಚತಸುಅದ್ಶ ಲೆೊೀಕದೆೊಳು ಜೀವ
ಪ್ರತಸತಗಳ ಸಂರಇಸುವ ಶಾ
ಶವತಸನ ತಸತಸತಾಾನದ್ಲಿ ನೆೊೀಡುತಸಲೆ ಮೊೀದಪ್ರು ೧೨-೫

2

ಸತಸಯ ಸಂಕಲಪನು ಸದಾ ಎ
ಪ್ಪತೆತರಡು ಾಾಹಸರದೆೊಳು ಮೊ
ವತಸುತ ನಾಲಕು ಲಅ ದೆೈವತಾತರು ಾಾಹಸರ
ಚತಸರಕ್ಇತ ಒಡಗೊಡ ಪ್ರಮ ಸು
ನಿತಸಯ ಮಂಗಳ ಮೊತ ಭಕತರ

ಪ್ರಣವಪ್ರತಪಾದ್ಯನು ಸವಚೆೀತಸನ

gm

ಮಣಿಗಳೆೊ ಳಗಿಹ ಸೊತಸರದ್ಂದ

a.
c

om

ತೆತತಗನು ತಾನಾಗಿ ಸವತಸರದ್ಲಿ ಸಂತೆೈಪ್ ೧೨-೬

ou
si

ಗಣದೆೊಳಿದ್ುವನವರತಸ ಸಂತೆೈಸುವನು ತಸನೆವರ

.y

ಪ್ರಣತಸ ಕಾಮದ್ ಭಕತ ಚಂತಾ

w

ಮಣಿ ಚದಾನಂದೆೈಕ ದೆೀಹನು

w

w

ಅಣು ಮಹದ್ುತಸನಲಪರೆೊೀಪಾದಯಲಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪ ೧೨-೭
ಈ ಸುಷುಮಾೆದ್ಯಖಿಳ ನಾದೀ
ಕೆೊೀಶ ನಾಭಿಮೊಲದ್ಲಿ ವ್ಇಷ
ಣಾಸನದ್ ಮಧ್ಯದ್ಲಿ ಇಪ್ಪದ್ು ತಸುಂದನಾಮದ್ಲಿ
ಆ ಸರೆೊೀಜಾಸನ ಮುಖರು ಮೊ
ಲೆೀಶನಾನಂದಾದ ಸುಗುಣೆೊೀ

3

ಪಾಸನೆಯ ಗೆೈವುತಸಲಿ ದೆೀಹದೆೊಳಗೆ ಇರುತಹರು ೧೨-೮
ಸೊರಿಗಳು ಚತೆೈಸುವದ್ು ಭಾ
ಗಿೀರಥಿಯೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ ತೀಥಗ
ಳಿೀರಧಿಕ ಎಪ್ಪತಸುತ ಾಾವಿರ ನಾಡಯೊಳಗಿಹವು
ಈ ರಹಸಯವನಲಪ ಜನರಿಗೆ

om

ತೆೊೀರಿ ಪೆೀಳದೆ ನಾಡ ನದಯೊಳು

ತಳಿವುದೀ ದೆೀಹದೆೊಳಗಿಹ ಎಡ

ou
si

ಬ್ಲದ್ ನಾಡಗಳೆೊ ಳಗೆ ದವಿಜರು

gm

a.
c

ಧಿೀರರನುದನ ಮಜಜನವ ಮಾಡುತಸಲೆ ಸುಖಿಸುವರು ೧೨-೯

.y

ಜಲಜ ಸಂಭವ ವಾಯು ವಾಣಾಯದಗಳು ಬ್ಲದ್ಲಿಲ

w

ಎಲರುಣಿಗ ವಿಹಗೆೀಂದ್ರ ಚಳಿವೆ

w

ಟ್ಟಳಿಯ ಷಣಮಹಿಷಿಯರು ವಾರುಣಿ

w

ಕುಲಿಶಧ್ರ ಕಾಮಾದಗಳು ಎಡಭಾಗದೆೊಳಗಿಹರು ೧೨-೧೦
ಇಕೆುಲದೆೊಳಿಹ ನಾಡಯೊಳು ದೆೀ
ವಕುಳಿಂದೆೊಡನಾಡುತಸಲಿ ಪಂ
ಬ್ಕ್ಕುದೆೀರನು ಜೀವರಧಿಕಾರಾನುಾಾರದ್ಲಿ
ತಸಕು ಾಾಧ್ನವ ಮಾಡ ಮಾಡಸು

4

ತಸಕುರದ ಸಂತೆೈಪ್ ಭಕತರ
ದ್ಕುಗೆೊದ್ನಸುರಗೆ ಸತಸುಪಣಯಗಳನಪ್ಹರಿಪ್ ೧೨-೧೧
ತಸುಂದವಿಡದಾ ಶ್ರದ್ ಪ್ರಿಯಂ
ತೆೊಂದೆ ವಾಯಪಿಸಿ ಇಹುದ್ು ತಾವರೆ
ಕಂದ್ನಿಹನದ್ರೆೊಳಗೆ ಇದ್ಕ್ಕೀರೆೈದ್ು ಶಾಖೆಗಳು

om

ಒಂದ್ಧಿಕ ದ್ಶಕರಣಗಲು ಸಂ

a.
c

ಬ್ಂಧ್ಗೆೈದಹವಲಿಲ ರವಿ ಶಶ್

ou
si

ಪಕುಳಡವಿಡದೆೊಂದೆ ನಾಡಯು

gm

ಸಿಂಧ್ು ನಾಸತಾಯದಗಳು ನೆಲೆಗೆೊಂಡಹರು ಸತಸತಸ ೧೨-೧೨

.y

ಸುಕುದ್ಲೆ ಧಾರಾಳ ರೊಪ್ದ

w

ಸಿಕ್ಕುಹುದ್ು ನಡು ದೆೀಹದೆೊಳಗೆ ಸುಷುಮೆ ನಾಮದ್ಲಿ

w

ರಕುಸರನೆೊಳಪಗಗೆೊಡದೆ ದ್ಶ

w

ದಕ್ಕುನೆೊಳಗೆ ಸಮೀರ ದೆೀವನು
ಲೆಕ್ಕುಸದೆ ಮತೆೊತಬ್ಬರನು ಸಂಚರಿಪ್ ದೆೀಹದೆೊಳು ೧೨-೧೩
ಇನಿತಸು ನಾಡೀಶಾಖೆಗಳು ಈ
ತಸನುವಿನೆೊಳಗಿಹವೆಂದ್ು ಏಕಾತಸಮನು ದವಸಪಿತ ಾಾವಿರಾತಸಮಕನಾಗಿ ನಾಡಯೊಳು

5

ವನಿತೆಯಂದೆೊಡಗೊಡ ನಾರಾ
ಯಣ ದವಾರಾತರಯೊಳಗಿೀ ಪ್ರಿ
ವನಜಜಾಂಡದೆೊಳಖಿಳ ಜೀವರೆೊಳಿದ್ುು ಮೊೀಹಿಸುವ ೧೨-೧೪
ದನ ದನದ ವಧಿಸುವ ಕುಮುದಾ
ಚನ ವಿಲೆೊೀಕ್ಕಸಿ ಮೊೀದ್ಬ್ಡ ಬ್ಲಲನೆ ನಿರಂತಸರದ

a.
c

ಕುನರಗಿೀ ಸುಕಥಾಮ್ಇತಸದ್ ಭೆೊೀ

om

ಪ್ತನ ಮಯೊಖದ್ ಾೆೊಬ್ಗ ಗತಸ ಲೆೊೀ

gm

ಜನದ್ ಸುಖ ದೆೊರಕುವುದೆ ಲಕುಮೀ

ou
si

ಮನೆೊೀಹರನ ಸದ್ುುಣವ ಕ್ಕೀತಪ್ ಭಕುತಸಗಲಲದ್ಲೆ ೧೨-೧೫

.y

ಈ ತಸನುವಿನೆೊಳಗಿಹವು ಓತಸ

w

ಪರೀತಸರೊಪ್ದ ನಾಡಗಳು ಪ್ುರು

w

ಹೊತಸ ಮುಖರಲಿಲಹರು ತಸಮಮಂದ್ಧಿಕರೆೊಡಗೊಡ

w

ಭಿೀತಗೆೊಳಿಸುತಸ ದಾನವರ ಸಂ
ಘಾತಸನಾಮಕ ಹರಿಯ ಗುಣ ಸಂ
ಪಿರೀತಯಲಿ ಸದ್ುಪಾಸನೆಯ ಗೆೈವುತಸಲೆ ಮೊೀದಪ್ರು ೧೨-೧೬
ಜಲಟ್ ಕುಕುುಟ್ ಖೆೀಟ್ ಜೀವರ
ಕಳೆೀವರಗಳೆೊ ಳಗಿದ್ುು ಕಾಣಿಸಿ

6

ಕೆೊಳದೆ ತಸತಸತದ್ೃಪ್ ತಸನಾೆಮದ್ಲಿ ಕರೆಸುತಸಲಿ
ಜಲರುಹೆೀಅಣ ವಿವಿಧ್ ಕಮಂ
ಗಳ ನಿರಂತಸರ ಮಾಡ ಮಾಡಸಿ ತಸ
ತಸಫಲಗುಳುಣಣದೆ ಸಂಚರಿಸುವನು ನಿತಸಯ ಸುಖಪ್ೂಣ ೧೨-೧೭

ಮಲಿನನಂತರು ದ್ುಜನರ ಕಂ

ಖಳರ ನಿಂದಾನಿಂದೆ ಭಯಗಳಿ

gm

ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಹಸಿ ತ್ಇಷೆ ಜಯಾಪ್ಜಯ

a.
c

ಗಳಿಗೆ ಗೆೊೀಚರಿಸದೆ ವಿಪ್ಶ್ಿತಸರೆೊಡನೆ ಗವಿಸದೆ

om

ತಳಿದ್ುಪಾಸನೆಗೆೈವುತೀ ಪ್ರಿ

.y

ou
si

ಗಳುಕದ್ಲೆ ಮದಾುನೆಯಂದ್ದ ಚರಿಸು ಧ್ರೆಯೊಳಗೆ ೧೨-೧೮

w

ಕಾನನ ಗಾರಮಸಥ ಸವ

w

ಪಾರಣಿಗಳು ಪ್ರತದವಸದ್ಲಿ ಏ

w

ನೆೀನು ಮಾದ್ುವ ಕಮಗಳು ಹರಿಪ್ೂಜೆಯೆಂದ್ರಿದ್ು
ಧೆೀನಿಸುತಸ ಸದ್ಭಕ್ಕತಯಲಿ
ಪ್ವಮಾನಮುಖ ದೆೀವಾಂತಸರಾತಸಮಕ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗಪಿಸುತಸ ಮೊೀದಸುತಸ ನಲಿಯುತರು ೧೨-೧೯
ನೆೊೀಕನಿೀಯನು ಲೆೊೀಕದೆೊಳು ಶುನಿ

7

ಸೊಕರಾದಗಳೆೊ ಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ
ದೆುೀಕಮೀವಾದವತೀಯ ಬ್ಹುರೊಪಾವಹಯಗಳಿಂದ್
ತಾ ಕರೆಸುತೆೊಳಗಿದ್ುು ತಳಿಸದೆ
ಶ್ರೀ ಕಮಲಭವ ಮುಖಯ ಸಕಲ ದ
ವೌಕಸಗಣಾರಾಧ್ಯ ಕೆೈಕೆೊಂಡನುದನದ ಪರೆವ ೧೨-೨೦

om

ಇನಿತಸುಪಾಸನೆ ಗೆೈವುತಹ ಸ

a.
c

ಜಜನರು ಸಂಾಾರದ್ಲಿ ಪ್ರತ ಪ್ರತ
ಎನಿಸಿಕೆೊಂಬ್ುವು ಸತಸಯವಿೀ ಮಾ

ou
si

ತನಲಿ ಸಂಶಯ ಬ್ಡುವ ನರನ

gm

ದನಗಳಲಿ ಏನೆೀನು ಮಾಡುವುದೆಲಲ ಹರಿಪ್ೂಜೆ

w

.y

ಲಪನು ಸುನಿಶಿಯ ಬಾಹಯ ಕಮವ ಮಾಡ ಫಲವೆೀನು ೧೨-೨೧

w

ಭೆೊೀಗಯ ಭೆೊೀಕ್ತ್ಇಗಳೆೊ ಳಗೆ ಹರಿ ತಾ

w

ಭೆೊೀಗಯ ಭೆೊಕತನು ಎನಿಸಿ ಯೊೀಗಾಯ
ಯೊೀಗಯ ರಸಗಳ ದೆೀವದಾನವಗಣಕೆ ಉಣಿಸುವನು
ಭಾಗಯನಿಧಿ ಭಕತರಿಗೆ ಸದೆವೈ
ರಾಗಯ ಭಕ್ಕತ ಜ್~ನಾನವಿೀವಾ
ಯೊೀಗಯರಿಗೆ ದೆವೀಷಾದಗಳ ತಸನೆಲಿಲ ಕೆೊಡುತಪ್ಪ ೧೨-೨೨

8

ಈ ಚತಸುದ್ಶ ಭುವನದೆೊಳಗೆ ಚ
ರಾಚರಾತಸಮಕ ಜೀವರಲಿಲ ವಿ
ರೆೊೀಚನಾತಸಮಜ ವಂಚಕನು ನೆಲೆಸಿದ್ುು ದನ ದನದ
ಯಾಚಕನು ಎಂದೆನಿಸಿಕೆೊಂಬ್ ಮ
ರಿೀಚದ್ಮನ ಸುಹಂಸರೊಪಿ ನಿ

om

ಷೆೀಚಕಾವಹಯನಾಗಿ ಜನರಭಿಲಾಷೆ ಪ್ೂರೆೈಪ್ ೧೨-೨೩

gm

ಮನೆ ಬ್ರಹಾಮದ್ಯಖಿಳ ಚೆೀತಸನ

a.
c

ಅನೆದ್ನಾೆದ್ನೆಮಯ ಸವಯ
ಕನೆ ಕಲಪಕನಾಹನನಿರುದಾಾದ ರೊಪಾದ್ಲಿ

ou
si

ಅನಯರನಪೆೀಇಸದೆ ಗುಣಕಾ

.y

ರುಣಯ ಾಾಗರ ಸ್ಇಷಿಟಸುವನು ಹಿ

w

w

ರಣಯಗಭನೆೊಳಿದ್ುು ಪಾಲಿಸುವನು ಜಗತಸರಯವ ೧೨-೨೪

w

ತರಪ್ದ್ ತರದ್ಶಾಧ್ಯಅ ತರಸಥ
ತರಪ್ಥಗಾಮನಿಪಿತಸ ತರವಿಕರಮ
ಕ್ಇಪ್ಣವತಸಸಲ ಕುವಲಯದ್ಳ ಶಾಯಮ ನಿಸಿಸೀಮ
ಅಪ್ರಿಮತಸ ಚತಸುಸಖ ಗುಣಾತಸಮಕ
ವಪ್ುಷ ವೆೈಕುಂಠಾದ ಲೆೊೀಕಾ
ಧಿಪ್ ತಸರಯೀಮಯ ತಸನೆವರ ನಿಷಾುಪ್ಟ್ದಂ ಪರೆವ ೧೨-೨೫

9

ಲವಣ ಮಶ್ರತಸ ಜಲವು ತೆೊೀಪ್ುದ್ು
ಲವಣ ದೆೊೀಪಾಯಲಿ ಜಿಃವೆಗೆ
ವಿವರಗೆೈಸಲು ಶಖಯವಾಗುವುದೆೀನೆೊೀ ನೆೊೀಳಪರಿಗೆ
ಶವವಶ ವಾಯಪಿೀ ಎನಿಸಿ ಲಮೀ
ಧ್ವ ಚರಾಚರದೆೊಳಗೆ ತಸುಂಬಿಹ

ಳಿಪ್ಪ ಚನಮಯ ಘೊೀರಭವ ಸಂ

gm

ವಾಯಪ್ತನಂದ್ದ ಸವಜೀವರೆೊ

a.
c

om

ನವಿದತಸನ ಾಾಕಲಯ ಭಲಲವರಾರು ಸುರರೆೊಳಗೆ ೧೨-೨೬

ou
si

ತಸಪ್ಯ ಮಾನರು ಭಜೀಾೆ ಭಕುತಯಳಿಂದ್ಲಿಹಪ್ರದ

.y

ಪಾರಪ್ಯನಾಗುವನವರವಗುಣಗ

w

ಳೆೊ ಪ್ುಪಗೆೊಂಬ್ನು ಭಕತ ವತಸಸಲ

w

w

ತಸಪಿಪಸುವ ಬ್ಹುಜನಮ ದೆೊೀಷಗಳವರಿಗನವರತಸ ೧೨-೨೭
ಹಲವು ಬ್ಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಮನದ್ಲಿ
ಒಲಿಸಿ ನಿಲಿಲಸಿ ಏನು ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸಗಳು ಅವನಂಘ್ರರಪ್ೂಜೆಗಳೆಂದ್ು ನೆನೆವುತರು
ಹಲಧ್ರಾನುಜ ತಾನೆೀ ಸವ
ಸಥಳಗಳಲಿ ನೆಲಿಸಿದ್ುು ನಿಶಿಂ

10

ಚಲ ಭಕುತ ಸುಜ್~ನಾನ ಭಾಗಯವ ಕೆೊಟ್ುಟ ಸಂತೆೈಪ್ ೧೨-೨೮
ದೆೊೀಷಗಂಧ್ವಿದ್ೊರ ನಾನಾ
ವೆೀಷಧಾರಕ ಈ ಜಗತಸರಯ
ಪೀಷಕ ಪ್ುರಾತಸನ ಪ್ುರುಷ ಪ್ುರುಹೊತಸ ಮುಖವಿನುತಸ
ಶೆೀಷವರ ಪ್ರಿಯಂಕ ಶಯನ ವಿ

om

ಭಿೀಷಣ ಪಿರಯ ವಿಜಯಸಖ ಸಂ

ಭೊಮ ಸದ್ಭಕೆೈಕಲಭಯ ಪಿ

ou
si

ಶ್ರೀಮಹಿೀಾೆೀವಿತಸ ಪ್ದಾಂಬ್ುಜ

gm

a.
c

ತೆೊೀಷಬ್ಡಸುವ ಸುಜನರಿಷಾಟಥಥಗಳ ಪ್ೂರೆೈಸಿ ೧೨-೨೯

.y

ತಾಮಹಾದ್ಯಮರಾಸುರಾಚತಸ ಪಾದ್ ಪ್ಂಕೆೀಜ

w

ವಾಮ ವಾಮನ ರಾಮ ಸಂಾಾ

w

ರಾಮಯೌಷಧ್ ಹೆೀ ಮಮಕುಲ

w

ಾಾವಮ ಸಂತೆೈಾೆನಲು ಬ್ಂದೆೊದ್ಗುವನು ಕರುಣಾಳು ೧೨-೩೦
ದ್ನುಜ ದವಿಜರೆೊಳಿದ್ುು ಅವರವ
ರನುಸರಿಸಿ ಕಮಗಳ ಮಾಳಪನು
ಜನನಮರಣಾದ್ಯಖಿಳದೆೊೀಷವಿದ್ೊರ ಎಮೊಮಡನೆ
ಜನಿಸುವನು ಜೀವಿಸುವ ಸಂರ

11

ಅಣೆಯ ಮಾಡುವನೆಲಲ ಕಾಲದ
ಧ್ನವ ಕಾಯದಹ ಸಪ್ನಂತಸನಿಮತಸತ ಬಾಂಧ್ವನು ೧೨-೩೧
ಬಿಸರುಹಾಪಾತಗಸದ ತಾನುದ್
ಯಸಲು ವ್ಇಅಂಗಳ ನೆಳಲು ಪ್ಸ
ರಿಸುವುವಿಳೆಯೊಳು ಅಸತಮಸಲಲಲೆಲೀ ಲಿೀನಿಪ್ವು

om

ಶವಸನ ಮುಖಯಮರಾಂತಸರಾತಸಮಕ

a.
c

ನೆೊಶದೆೊಳಿರುತಪ್ಪವು ಈ ಜಗತಸರಯ

ou
si

ತರಭುವನೆೈಕಾರಾಧ್ಯ ಲಮೀ

gm

ಬ್ಸಿರೆೊಳಿಂಬಿಟ್ೆಟಲಲ ಕಮವ ತೆೊೀಪ್ ನೆೊೀಳಪರಿಗೆ ೧೨-೩೨

.y

ಸುಭುಜಯುಗಳಾಲಿಂಗಿತಾಂಗ

w

ಸವಭು ಸುಖಾತಸಮ ಸುವಣವಣ ಸುಪ್ಣವರವಹನ

w

ಅಭಯದಾನಂತಾಕ ಶಶ್ಸ

w

ನಿೆಭ ನಿರಂಜನ ನಿತಸಯದ್ಲಿ ತಸನ
ಗಭಿನಮಸುವರಿಗಿೀವ ಸವಾಥಗಳ ತಸಡೆಯದ್ಲೆ ೧೨-೩೩
ಕವಿಗಳಿಂದ್ಲಿ ತಳಿದ್ು ಪಾರತಸಿಃ
ಸವನ ಮಧ್ಯಂದನವು ಾಾಯಮ
ಸವನಗಳು ವಸು ಇದ್ರರಾದತಸಯರೆೊಳು ರಾಜಸುವ

12

ಪ್ವನನೆೊಳು ಕ್ಇತ ಜಯ ಸುಮಾಯಾ
ಧ್ವನ ಮೊತತಸರಯವ ಚಂತಸಿ
ದವಸವೆಂಬಾಹುತಗಳಿಂದ್ಚಸುತಸ ಸುಖಿಸುತರು ೧೨-೩೪
ಚತಸುರವಿಂಶತಸಯಬ್ು ವಸುದೆೀ
ವತೆಗಳೆೊ ಳು ಪ್ರದ್ುಯಮೆನಿಪ್ಪನು

gm

ಪ್ತಯು ಹದನಾರಧಿಕ ದಾವತರಂ

a.
c

ಹುತಸವಹಾಅನೆೊಳಿಹನು ಮಾಯಾ

om

ಚತಸುಶಿತಾವರಿಂಶತಗಳಲಿ ಸಂಕಷಣಾಖಯ

ou
si

ಶತ ವರುಷಗಳಲಿಪ್ಪನಾದತಸಯನೆೊಳು ಸಿತಸಕಾಯ ೧೨-೩೫

.y

ಷೆೊದ್ಶೆ ೀತಸತರಶತಸ ವರುಷದ್ಲಿ

w

ಶೆ ೀಡಶೆ ೀತಸತರಶತಸ ಸುರೊಪ್ದ

w

ಕ್ಕರೀಡಸುವ ವಸುಇದಾರದತಸಯರೆೊಳು ಸತಸಹಿತಸ

w

ವಿರೀಡವಿಲಲದೆ ಭಜಪ್ ಭಕತರ
ಪಿೀಡಸುವ ದ್ುರಿತೌಘಗಳ ದ್ೊ
ರೆೊೀಡಸುತಸ ಬ್ಳಿಯಲಿ ಬಿಡದೆ ನೆಲಸಿಪ್ಪ ಭಯಹಾರಿ ೧೨-೩೬
ಮೊರಧಿಕ ಎಂಭತಸುತ ಸಹಾೆೈ
ನೊರು ಇಪ್ಪತೆತನಿಪ್ ರೊಪ್ದ

13

ತೆೊೀರುತಪ್ಪ ದವಾನಿಶಾಧಿಪ್ರೆೊಳಗೆ ನಿತಸಯದ್ಲಿ
ಭಾರತೀ ಪಾರಣರೆೊಳಗಿದ್ುು ನಿ
ವಾರಿಸುತಸ ಭಕತರ ದ್ುರಿತಸ ಹಿಂ
ಕಾರ ನಿಧ್ನ ಪ್ರಥಮ ರೊಪ್ದ ಪಿತ್ಇಗಳನೆ ಪರೆವ ೧೨-೩೭

ಶುದ್ಾ ಊಣಾಂಬ್ರವ ಪ್ಂಕದೆೊ

ಳಿದ್ುರೆೀನು ಗುಣತಸರಯಗಳಿಂ

gm

ಪ್ದ್ಮನಾಭನು ಸವಜೀವರೆೊ

a.
c

ಳದ ತೆಗೆಯಲು ಲೆೀಪ್ವಾಗುವುದೆೀ ಪ್ರಿೀಇಸಲು

om

ಬ್ುದಾ ಪ್ೂವಕ ಉತಸತಮೊೀತಸತಮ

.y

ou
si

ಬ್ದ್ಾನಾಗುವನೆೀನೆೊೀ ನಿತಸಯ ಸುಖಾತಸಮ ಚನಮಯನು ೧೨-೩೮

w

ಸಕಲ ದೆೊೀಷವಿದ್ುರ ಶಶ್ ಪಾ

w

ವಕ ಸಹಾಾರನಂತಸ ಸೊಯಥ

w

ಪ್ರಕರ ಸನಿೆಭಗಾತಸರ ಲಕುಮೀಕಳತಸರ ಸುರಮತಸರ
ವಿಖನಾಾಂಡದೆೊಳಿಪ್ಪ ಬ್ರಹಾಮ
ದ್ಯಖಿಳ ಚೆೀತಸನಗಣಕೆೀ ತಾನೆೀ
ಸಖನೆನಿಸಿಕೆೊಂಡಕುಟಿಲಾತಸಮಕನಿಪ್ಪನವರಂತೆ ೧೨-೩೯
ದೆೀಶಭೆೀದ್ಗಳಲಿಲ ಇಪಾಪ

14

ಕಾಶದೆೊೀಪಾದಯಲಿ ಚೆೀತಸನ
ರಾಶ್ಯೊಳು ನೆಲೆಸಿಪ್ಪನವಯವಧಾನದ್ಲಿ ನಿರುತಸ
ಶ್ರೀಸಹಿತಸ ಸವತಸರ ನಿರವಾ
ಕಾಶ ಕೆೊಡುವಂದ್ದ್ಲಿ ಕೆೊಡುತಸ ನಿ
ರಾಶೆಯಲಿ ಸವಾಂತಸರಾತಸಮಕ ಶೆ ೀಭಿಸುವ ಸುಖದಾ ೧೨-೪೦

om

ಶ್ರೀವಿರಿೀಂಚಾದ್ಯಮರಗಣ ಸಂ

a.
c

ಾೆೀವಿತಾಂಘ್ರರ ಸರೆೊೀಜ ಈ ಜಡ
ಾಾವಕಾಶನು ಎನಿಸಿ ತಸನೆ ಕ

ou
si

ಳೆೀವರದೆೊಳಿಮಬಟ್ುಟ ಸಲಹುವ

gm

ಜೀವರಾಶ್ಗಳೆೊ ಳಹೆೊರಗೆ ನೆಲಿಸಿದ್ುು ನಿತಸಯದ್ಲಿ

w

.y

ದೆೀವ ದೆೀವಕ್ಕರಮಣ ದಾನವಹರಣ ಜತಸಮರಣ ೧೨-೪೧

w

ಮಾಸ ಒಂದ್ಕೆ ಪ್ರತದವಸದ್ಲಿ

w

ಶಾವಸಗಳು ಅಹವಷಟ ಚತಾವ
ರಿಂಶತ ಸಹಾಾರಧಿಕಾರು ಸುಲಕ್ಷ ಸಂಖೆಯೀಯಲಿ
ಹಂಸ ನಾಮಕ ಹರಿಯ ಷೆೊೀಡಶ
ಈ ಶತಾಬ್ುದ ಭಜಾೆ ಒಲಿವ ದ್
ಯಾ ಸಮುದ್ರ ಕುಚೆೀಲಗೆೊೀಲಿದ್ಂದ್ದ್ಲಿ ದನದನದ ೧೨-೪೨
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ಸೊಥಲದೆೀಹದೆೊಳಿದ್ುು ವರುಷಕೆ
ಏಳಧಿಕ ಎಪ್ಪತಸುತ ಲಅದ್
ಮೀಲೆ ಎಪ್ಪತಾತರು ಾಾವಿರ ಶಾವಸ ಜಪ್ಗಳನು
ಗಾಳಿದೆೀವನು ಕರುಣದ್ಲಿ ಈ
ರೆೀಳು ಲೆೊೀಕದೆೊಳುಳಳ ಚೆೀತಸನ

om

ಜಾಲದೆೊಳು ಮಾಡುವನು ತರಜಗದಾವಾಪ್ತ ಪ್ರಮಾಪ್ತ ೧೨-೪೩

gm

ಮೀರದೆೀವನು ಶಾವಸ ಜಪ್ ನಾ

a.
c

ಈರೆರದ್ು ದೆೀಹಗಳೆೊ ಳಿದ್ುು ಸ
ನೊರಧಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಎಂಭತಾತರು ಾಾಹಸರ

ou
si

ತಾ ರಚಸುವನು ದವಸ ಒಂದ್ಕೆ

.y

ಮೊರುವಿಧ್ ಜೀವರೆೊಳಗಿದ್ುು ಖ

w

w

ರಾರಿ ಕರುಣಾಬ್ಲವಿದೆಂತಸುಟ್ೆೊೀ ಪ್ವನರಾಯನೆೊಳು ೧೨-೪೪

w

ಶ್ರೀಧ್ವ ಜಗನಾೆಥವಿಠಲನು
ತಾ ದ್ಯದ ವದ್ನದೆೊಳು ನುಡದೆೊೀ
ಪಾದಯಲಿ ನಾ ನುಡದೆನಲಲದೆ ಕೆೀಳಿ ಬ್ುಧ್ಜನರು
ಾಾಧ್ುಲಿಂಗ ಪ್ರದ್₹ಹಕರು ನಿ
ಷೆೀಧಿಸಿದ್ರೆೀನಹುದ್ು ಎನೆಪ್
ರಾಧ್ವೆೀನಿದ್ರೆೊಳಗೆ ಪೆೀಳುವದ್ು ತಳಿದ್ ಕೆೊೀವಿದ್ರು ೧೨-೪೫
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