ಸರ್ವಸಮರ್ವಣ/ಸರ್ರ್ರತೀಕ್ ಶಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮ್ರತಸಾಾ ಗು ುಗಳ
ಕ ುಣದಂದಾರ್ನಿತಸು ಪೆೀಳುವೆ
ರ್ ಮ ಭಗರ್ದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ ದ ಕೆೀಳುರ್ುದ್ು

om

ಆರ್ ರ್ ಬೆೊಮಮನತ ವಿಮಲಾಂ

ನುದನದ ಹರಿರ್ದ್ರ್

ಾೆೀವಿರ್ರಿಗನುಕೊಲ ಲಲದೆ

ou
si

ತಾರ್ು ಇರ್ ನ ಕೆಡಿಸಬಲಲರೆ

gm

ಜೀರ್ಭರ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ಮ

a.
c

ಗಾರ್ ಬದ್ಧ ು ಎಂದೆನಿರ್ ರಾ

w

.y

ಶ್ರೀವಿಲಾಾಾಸಪದ್ನ ದಾಸರಿಗುಂಟೆ ಅರ್ಜಯರ್ು ೧೦-೧

w

ಶ್ರೀದ್ನಂಘ್ರರಸರೆೊೀಜಯುಗಳೆೀ

w

ಕಾದ್ಶ ಾಾಾನಾತಸಮದೆೊಳಗಿ
ಟಾಾದ್ ದ ಸಂತಸುತಸುರ್ರ್ರಿಗೆ ಈ ನರ್ಗರಹರ್ು
ಆದತೆೀಯ ು ಸಂತಸತಾಧಿ
ವಾಾಧಿಗಳ ರ್ರಿಹರಿಸುತಸರ್ ನು
ಕಾದ್ುಕೆೊಂಡಿಹರೆಲಲರೆೊಂದಾಗಿೀಶನಾಜ್~ನೆೀಯಲಿ ೧೦-೨

1

ಮೀದನಿಯ ಮೀಲುಳಳ ಗೆೊೀಷ್ಾಪ
ದೆೊೀದ್ಕಗಳೆಲಲಮಲತೀರ್ವರ್ು
ಪಾದ್ಪಾದರ ಧರಾತಸಳವೆ ಸುಏತಸರ ಜೀರ್ಗಣ
ಶ್ರೀದ್ನ ರ್ರತಮಗಳು ಅರ್ ುಂ
ಬೆೊೀದ್ನವೆ ನೆೈವೆೀದ್ಾ ನಿತಸಾದ

om

ಹಾದ ನಡೆರ್ುದೆ ನತಸನಗಳೆಂದ್ರಿತಸರ್ನೆ ಯೀಗಿ ೧೦-೩

ಸರ್ಕಾಲರ್ು ರ್ುಣಾಕಾಲರ್ು

gm

a.
c

ಸರ್ದೆೀಶರ್ು ರ್ುಣಾದೆೀಶರ್ು

ಸರ್ಜೀರ್ ು ದಾನಪಾತಸರ ು ಮೊ ು ಲೆೊೀಕದ್ಳು

ou
si

ಸರ್ ಮಾತಸುಗಳೆಲಲ ಮಂತಸರರ್ು

.y

ಸರ್ ಕೆೀಲಸಗಳೆಲಲ ರ್ೂಜೆಯು

w

w

ಶರ್ಂದ್ಾನ ವಿಮಲಮೊತ ಧ್ಾಾನರ್ುಳಳರ್ಗೆ ೧೦-೪

w

ದೆೀರ್ಖಾತಸ ತಸಟಾಕ ವಾಪಿ ಸ
ರೆೊೀರ್ ಗಳಭಿಮಾನಿ ಸು

ುಕ

ಳೆೀರ್ ದೆೊಳಿಹ ರೆೊೀಮಕೊರ್ಗಳೆೊ ಳಗೆ ತಸುಂಬಿಹ ು
ಆ ವಿಯದ್ಗಂಗಾದನದಗಳು
ಭಾವಿಸುರ್ುದೆರ್ಪತೆತ ಡೆನಿರ್
ಾಾವಿ ಸುನಾಡಿಗಳೆೊ ಳಗೆ ರ್ರರ್ಹಿಸುತಸಲಿಹವೆಂದ್ು ೧೦-೫

2

ಮೊ ುಕೆೊೀಟಿಯ ಮಾಾಲೆ ಶೆ ೀಭಿರ್
ಈ ಧಿಕ ಎರ್ಪತಸುತ ಾಾವಿ
ಮಾ ುತಾಂತಸಯಾಮ್ ಮಾಧರ್ ರ್ರತದರ್ಸದ್ಲಿಲ
ತಾ ಮ್ಸುತಹನೆಂದ್ು ತಳಿದಹ
ಸೊರಿಗಳೆೀ ದೆೀರ್ತೆಗಳರ್ ಶ

ದೀ ರ್ಸುಂಧರೆಯಳಗೆ ಬಲಲರ್

gm

ಶ್ರೀರ್ ನಿಗಭಿಷ್ೆೀಕವೆಂದ್ರಿ

a.
c

om

ರಿೀ ಗಳೆೀ ಸುಏತಸರ ಅರ್ರ್ ಚನೆಯೆ ಹರಿರ್ೂಜೆ ೧೦-೬

ou
si

ರಾರ್ ಜಲದ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ರೆಯು ಗಂಗಾದತೀರ್ಗಳು

.y

ತಾ ಒಲಿದ್ು ಬಂದ್ಲೆಲ ನೆಲೆಗೆೊಂ

w

ಡಿೀರ್ ಖಿಳಾರ್ಗಳನರಿಯದ್

w

w

ಜೀರ್ ಮ ತಸ ಂಗಿಣಿಯನೆೈದದ್ ು ಫಲವೆೀನು ೧೦-೭
ನದ್ನದಗಳಿಳೆಯಳಗೆ ರ್ರಿರ್ುರ್ು
ಉದ್ಧಿರ್ರಿಯಂತಸ ದ ತಸ ುವಾ
ಯದ್ಲಿ ಮ್ಸುರ್ರ್ಲಿಲ ತಸನಮಯವಾಗಿ ತೆೊೀ ದ್ಲೆ
ವಿಧಿನಿಷ್ೆೀಧಗಳಾಚರಿಸುರ್ ು
ಬುಧ ು ಭಗರ್ದ್ೊರರ್ ಸರ್

3

ತಸರದ್ಲಿ ಚಂತಸನೆ ಬ ಲು ತಸಾಜಸುರ್ ಖಿಳ ಕಮಗಳ ೧೦-೮
ಕಲಿಯೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ಖಿಳ ದಾನರ್
ರೆೊಳಗೆ ಬರಹಮಭವಾದ ದೆೀರ್
ಕಳು ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಹರಿಯಾಜ್~ನೆಯಲಿ ಅರ್ ರ್
ಕಲುಷಕಮರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ

om

ಜಲ ುಹೆೀಅಣಗಪಿಸುತಸ ನಿ

ಆರ್ ಜೀರ್ರೆೊಳಿದ್ದರೆೀನಿ

ou
si

ನಾಾರ್ ಕಮರ್ ಮಾಡಲೆೀನಿ

gm

a.
c

ಶಚಲ ಸುಭಕ್ತತ ಜ್~ನಾನರ್ೂಣ ು ಸುಖಿರ್ ರ್ರೆೊಳಗೆ ೧೦-೯

.y

ನಾಾರ್ ಗುಣ ೊರ್ಗಳುಪಾಸನೆ ಮಾಡಲೆೀನರ್ ು

w

ಕಾರ್ನೆೈಯಾನ ರ್ ಮ ಸತಸಕ ು

w

ಣಾರ್ಲೆೊೀಕನ ಬಲದ ಚರಿಸುರ್

w

ದೆೀರ್ತೆಗಳನು ಮುಟ್ಾಲಾರ್ವೆೀ ಪಾರ್ಕಮಗಳು ೧೦-೧೦
ರ್ತಯಡನೆ ಮನಬಂದ್ ತೆ ದ್ಲಿ
ರ್ರತದರ್ಸದ್ಲಿ ಮ್ಸಿ ಮೊೀದಸಿ
ಸುತಸ ರ್ಡೆದಳೆಯಳು ಜತೆೀಂದರಯಳೆಂದ್ು ಕರೆಸುರ್ಳು
ಕ್ಇತರ್ತ ಕಥಾಮ್ಇತಸ ಸುಭೆೊೀಜನ

4

ತಸ ಮಹಾತಸಮರಿಗಿತಸ ದೆೊೀಷ
ರ್ರತಸತಗಳು ಸಂಬಂಧಿವಿಸುರ್ವೆೀಏಚುಾತಸನದಾಸರಿಗೆ ೧೦-೧೧
ಸೊಸಿ ಬಹ ನದಯಳಗೆ ತಸನಾ ಸ
ಹಾಸ ತೆೊೀ ುವೆನೆನೆಂದ್ು ಜಲಕೆದ್ು
ರಿೀಸಿದ್ರೆ ಕೆೈಾೆೊೀತಸು ಮುಣುಗುರ್ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಾರ್ನು

om

ಕೆಲೀಶ ಐದ್ುರ್ನಾದಯಲಿ ಸ

a.
c

ವೆೀಶ ಕುಲಪಿತಯ ಮಾಡಿದ್ುದ್ ಬಿ

ou
si

ನಾನು ನನಾದ್ು ಎಂಬ ಜಡಮತ

gm

ಟಾಾಶೆಯಂದ್ಲಿ ಅನಾರಾರಾಧಿಸುರ್ ಮಾನರ್ನು ೧೦-೧೨

.y

ಮಾನರ್ನು ದನದನದ ಮಾಡುರ್

w

ಾಾಾನ ಜರ್ ದೆೀವಾಚನೆಯು ಮೊದ್ಲಾದ್ ಕಮಗಳ

w

ದಾನರ್ ು ಾೆಳೆದೆೊಯುರ್ ಲಲದೆ

w

ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಿವೀಕರಿಸ ಮ
ದಾದನೆ ರ್ಕವ ಕಪಿತಸಾ ಫಲ ಭಇಸಿದ್ವೀಲಹುದ್ು ೧೦-೧೩
ಧ್ಾತರಯಳಗುಳಳಖಿಳ ತೀರ್
ಏತಸರಚರಿದ್ರೆೀನು ಪಾತಾರ
ಪಾತಸರರ್ರಿತಸನಾಾದ ದಾನರ್ ಮಾಡಿ ಫಲವೆೀನು

5

ಗಾತಸರ ನಿಮಲನಾಗಿ ಮಂತಸರ
ಾೆೊತೀತಸರ ರ್ಠಿಸಿದ್ರೆೀನು ಹರಿ ಸ
ರ್ತಸರಗತಸನೆಂದ್ರಿಯದ್ಲೆ ತಾ ಕತ್ಇ ಎಂಬುರ್ನು ೧೦-೧೪
ಕಂಡ ನಿೀರೆೊಳು ಮುಣುಗಿ ದೆೀಹರ್
ದ್ಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಫಲವೆೀನು ದ್ಂಡ ಕ

om

ಮಂಡಲಗಳನೆ ಧರಿಸಿ ಯತಯೆಂದೆನಿಸಿ ಫಲವೆೀನು

gm

ರ್ುಂಡರಿೀಕದ ಮನರ್ಹನಿಶ್

a.
c

ಅಂಡಜಾಧಿರ್ನಂಸಗನ ರ್ದ್

ou
si

ಬಂಡುಣಿಯವೀಲಿರಿಸಿ ಸುಖರ್ಡದರ್ಪ ಮಾನರ್ನು ೧೦-೧೫

.y

ವೆೀದ್ಶಾಸರ ರ್ುರಾಣ ಕಥೆಗಳ

w

ಓದ ಪೆೀಳಿದ್ರೆೀನು ಸಕಲ ನಿ

w

ಷ್ೆೀಧ ಕಮರ್ ತೆೊರೆದ್ು ಸತಸಕಮ ಮಾಡೆೀನು

w

ಓದ್ನಂಗಳನು ಜರಿದ್ು ಶಾವಸನಿ
ರೆೊೀಧ ಗೆೈಸಿದ್ರೆೀನು ಕಾಮ
ಕೆೊರೀಧರ್ಳಿಯದೆ ನಾನು ನನಾದ್ು ಎಂಬ ಮಾನರ್ನು ೧೦-೧೬
ಏನು ಕೆಳಿದ್ರೆೀನು ನೆೊೀಡಿದ್
ರೆೀನು ಓದದ್ರೆೀನು ಪೆೀಳಿದ್

6

ರೆೀನು ಪಾಡಿದ್ರೆೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆೀನು ದನದನದ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನಮ ಕಮ ಸ
ದಾನುರಾಗದ ನೆನೆದ್ು ತಸತಸತತ್
ಾಾಾನದ್ಲಿ ತಸದ್ೊರರ್ ತಸನಾಾಮಕನ ಸಮರಿಸದ್ರ್ ೧೦-೧೭

ಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಾವಿದ್ಲಲ ತಸತಸವಸು

a.
c

ರ್ದ್ಧತಗಳನು ತಳಿದ್ ಮಾನರ್ನಲಲ ಬುಧರಿಂದ್

gm

ಮಧವರ್ಲಲಭ ತಾನೆೀ ಹ್ಇದ್ಯದೆೊ
ಳಿದ್ುದ ನುಡಿದ್ಂದ್ದ್ಲಿ ನುಡಿದೆನ

om

ಬುದಧ ವಿದಾಾ ಬಲದ ಪೆೀಳಿದ್

.y

ou
si

ರ್ಧಧಗಳ ನೆೊೀಡದ್ಲೆ ಕ್ತವಿಗೆೊಟಾಾಲಿರ್ುದ್ು ಬುಧ ು ೧೦-೧೮

w

ಕಬಿಿನೆೊಳಗಿಹ ಸ ವಿದ್ಂತಸನಿ

w

ಗಬುಿಬಲಲದೆ ಭಾಗಾ ಯೌರ್ನ

w

ಮಬಿಿನಲಿ ಮೈಮರೆದ್ರ್ಗೆ ಹರಿಸುಚರಿತಾಮ್ಇತಸರ್ು
ಲಭಾವಾಗದ್ು ಹರಿರ್ದಾಬಜದ
ಹಬಿಿದ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತತ ಸ ರ್ುಂ
ಡುಬಿಿ ಕೆೊಬಿಿ ಸುಖಾಬಿಧಯಳಗಾಡುರ್ರ್ಗಲಲದ್ಲೆ ೧೦-೧೯
ಖಗರ್ ಧವಜನಂಘ್ರರ ಭಕುತಯ

7

ಬಗೆಯನರಿಯದ್ ಮಾನರ್ರಿಗಿದ್ು
ಒಗಟಿನಂದ್ದ ತೆೊೀ ುತರ್ುಪದ್ು ಎಲಲ ಕಾಲದ್ಲಿ
ತರಗುಣರ್ಜತಸನಮಲಗುಣಗಳ
ಪೊಗಳಿ ಹಿಗುಗರ್ ಭಾಗರ್ತಸರಿಗೆ
ಮ್ಗೆ ಭಕುತ ಸುಜ್~ನಾನಸುಖವಿತಸತರ್

ಇರ್ುದ್ು ೧೦-೨೦

ು ಕೆೀಳುವದ್ು ಾಾದ್ ದ ನಿ

a.
c

ಸು

om

ರ್ ಮತಸತಸವ ಹಸಾವಿದ್ು ಭೊ

ಅ ಸಿಕರಿಗಿದ್ು ಪೆೀಳುವದ್ಲಲನ

ou
si

ರ್ ತಸ ಭಗರ್ತಾಪದ್ಯುಗಳಾಂ

gm

ಷುುರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಢರಿಗೆ ರ್ಂದತಸಮಾನಿ ಪಿಶುನರಿಗೆ

w

.y

ಬು ುಹ ಮಧುಕ ನೆನಿಸುರ್ರಿಗಿದ್ನ ುರ್ು ಮೊೀದ್ದ್ಲಿ ೧೦-೨೧

w

ಲೆೊೀಕವಾತೆಯದ್ಲಲ ರ್ ಲೆೊೀ

w

ಕೆೈಕನಾರ್ನ ವಾತೆ ಕೆೀಳವರೆ
ಕಾಕುಮನುಜರಿಗಿದ್ು ಸಮರ್ಕವಾಗಿ ಾೆೊಗಸುರ್ುದೆೀ
ಕೆೊೀಕನದ್ ರ್ರಿಮಳರ್ು ಷಟ್ಪದ್
ಸಿವೀಕರಿಸುರ್ಂದ್ದ್ಲಿ ಜಲಚ
ಭೆೀಕ ಬಲುಲದೆ ಇದ್

ಸ ಹರಿಭಕುತಸಗಲಲದ್ಲೆ ೧೦-೨೨

8

ಸವರ್ರಯೀಜನ ಹಿತಸ ಸಕಲೆೀ
ಷಾರ್ರದಾಯಕ ಸರ್ಗುಣರ್ೂ
ಣರ್ರಮೀಯ ಜರಾಮ ಣರ್ಜತಸ ವಿಗತಸಕೆಲೀಶ
ವಿರ್ರತಸಮ ವಿಶಾವತಸಮ ಘ್ಇಣಿ ಸು
ಯರ್ರಕಾಶಾನಂತಸ ಮಹಿಮ ಘ್ಇ

om

ತಸರ್ರತೀಕಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರರ ಸರೆೊೀಜ ಸು ರಾಜ ೧೦-೨೩

a.
c

ರ್ನಚರಾದರ ಧರಾಧ ನೆ ಜಯ

gm

ಮನುಜಮ್ಇಗರ್ ವೆೀಶ ಜಯ ವಾ

ಮನ ತರವಿಕರಮದೆೀರ್ ಜಯ ಭ್ಇಗುರಾಮ ಭೊಮ ಜಯ

ou
si

ಜನಕಜಾರ್ಲಲಭನೆ ಜಯ ು

.y

ಗಿಮಣಿ ಮನೆೊೀ ರ್ಸಿದಧದಾಯಕ

w

w

ಜನ ವಿಮೊೀಹಕ ಕಲಿವಿದಾ ಣ ಜಯಜಯಾ ಮಣ ೧೦-೨೪

w

ಸಚಚದಾನಂದಾತಸಮ ಬರಹಮಕ
ರಾಚತಾಂಘ್ರರ ಸರೆೊೀಜ ಸುಮನಸ
ಪೊರೀಚಚ ಸನಮಂಗಳದ್ ಮಧ್ಾವಂತಸಃಕ ಣ ೊಢ
ಅಚುಾತಸ ಜಗನಾರ್ವಿಠ್ುಲ
ನಿಚಚ ಮಚಚದ್ ಜನ ಬಿಡ ಕಾ
ದ್ಗಚಚನುಂಡಾ ಣಾದೆೊಳು ಗೆೊೀಗೆೊೀರ್ ನು ಕಾಯದ್ ೧೦-೨೫
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