ವಿಭುತಿ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮ್ರತಸಾಾ ಗು ುಗಳ
ಕ ುಣದಂದಾಪನಿತಸು ಪೆೇಳುವೆ
ಪ ಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ ದ ಕೆೇಳುವುದ್ು

om

ಶ್ರೇತಸ ುಣಿವಲ್ಲಭನ ಪ ಮವಿ

a.
c

ಭೂತಿ ೂಪವ ಕಂಡ ಕಂಡ
ನಿೇತಸ ಾಾಧಾ ಣ ವಿಶೆೇಷ ಸ

gm

ಲೇತೆ ದ ಚಂತಿಸುತಸ ಮನದ್ಲ ನೊೇಡು ಸಂಭರಮದ

ou
si

ಜಾತಿ ನೆೈಜಾಹಿತಸವು ಸಹಜ ವಿಜಾತಿ

w

.y

ಖಂಡಾಖಂಡ ಬಗೆಗಳನರಿತಸು ಬುಧರಿಂದ್ ೫-೧

w

ಜಲ್ಧರಾಗಸದೊಳಗೆ ಚರಿಸುವ

w

ಹಲ್ವು ಜೇವ ನಿಮ್ಸಿಹನದ್
ರೊಳು ಸಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಾಾಧಾ ಣ ವಿಶೆೇಷಗಳ
ತಿಳಿದ್ು ತಸತಸತತಾಾನದ್ಲ ವೆ
ಗಗಳಿಸಿ ಹಬ್ಬಿದ್ ಮನದ ಪೂಜಸು
ತಸಲ್ವವಾಾಪತನ ೂಪಗಳ ನೊೇಡುತಸಲೆ ಹಿಗುಗತಿ ು ೫-೨

1

ಪರತಿಮ ಶಾಲಗಾರಮ ಗೊೇ ಅಭ್ಾಾ
ಗತಸನತಿಥಿ ಶ್ರೇತಸುಳಸಿ ಪಿಪಪಲ್
ಯತಿ ವನಸಥ ಗ್ಇಹಸಥ ವಟು ಯಜಮಾನ ಸವಪ ಜನ
ಪ್ಇಥಿವಿ ಜಲ್ ಶ್ಖಿ ಪವನ ತಾರಾ
ಪಥ ನವಗರಹ ಯೇಗ ಕ ಣ ಭ

om

ತಿಥಿ ಸಿತಾಸಿತಸಪಅ ಸಂಕರಮಣವನಧಿಷ್ಾಾನ ೫-೩

gm

ಆದತೆೇಯಾಸಾನ ತೆ ದ ಲ್ಕು

a.
c

ಕಾದ್ ಕಾಂಚನದೊೇಳಗೆ ಶೆ ೇಭಿಪ

ಮ್ೇಧವನು ಪರತಿದನದ ಶಾಲಗಾರಮದೊಳಗಿಪಪ

ou
si

ಐದ್ುಾಾವಿ ಮೇಲೆ ಮೂವ

.y

ತೆೈದ್ಧಿಕ ಐನೂ ು ೂಪದ

w

w

ಭೂಧ ಗಳಭಿಮಾನಿ ದವಿಜರೊಳಿಪಪನನವ ತಸ ೫-೪

w

ಶ್ರೇ ಮಣ ಪರತಿಮಗಳೆೊ ಳಗೆ ಹದ
ಮೂ ಧಿಕವಾಗಿಪಪ ಮೇಲೆೈ
ನೂ ು ೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇಪಪನು ಅಹಿತಾಚಲ್ದ
ದಾ ುಮಥನವ ಗೆೈಯೆ ಪಾವಕ
ತೊೇ ುವಂತೆ ಪರತಿೇಕ ಸು ರೊಳು
ತೊೇ ುತಿಪಪನು ತಸತಸತದಾಕಾ ದ್ಲ ನೊೇಳಪರಿಗೆ ೫-೫

2

ಕ ಣನಿೇಯಾಮಕನು ತಾನುಪ
ಕ ಣದೊಳಗೆೈವತೆತ ಡು ಾಾ
ವಿ ದ್ ಹದನಾಲ್ಕಧಿಕ ಶತಸ ೂಪಂಗಳನೆ ಧರಿಸಿ
ಇ ುತಿಹನು ತಸದ್ೂರಪ ನಾಮಗ
ಳರಿತಸು ಪೂಜಸುತಿಹ ಪೂಜೆಯ

gm

ಬ್ಬಂಬ ೂಪನು ಈ ತೆ ದ ಜಡ

a.
c

om

ನಿ ುತಸ ಕೆೈಗೊಂಬನು ತ್ಇಉಷಷ್ಾತಸನು ಜಲ್ವ ಕೊಂಬಂತೆ ೫-೬

ಪಂಬಸು ಮೊದ್ಲಾದ್ ಸು ರೊಳ

ou
si

ಗಿಂಬುಗೊಂಡಿಹನೆಂದ್ರಿದ್ು ಧಮಾಥಕಾಮಗಳ

.y

ಹಂಬಲಸಿದ್ನುದನದ ವಿಶವಕು

w

ಟುಂಬ್ಬ ಕೊಟಟ ಕಣಾನನ ಕುತಿಿತಸ

w

w

ಕಂಬಳಿಯೆ ಾೌಭ್ಾಗಾವೆಂದ್ವನಂಘ್ರರಗಳ ಭಜಸು ೫-೭
ವಾರಿಯಳಗಿಪಪತಸತನಾಲ್ಕು
ಮೂರೆ ಡುಾಾವಿ ದ್ ಮೇಲ್ುು
ನೂನ ಹದನೆೇಳೆನಿಪ ೂಪವು ಶ್ರೇ ತಸುಲ್ಸಿ ದ್ಳದ
ನೂ ಅ ವತೊತಂದ್ು ಪುಷಪದ
ಮೂ ಧಿಕ ದ್ಶ ದೇಪದೊಳು ನಾ

3

ನೂ ಮೂ ು ಸುಮೂತಿಗಳು ಗಂಧದೊಳಗಿ ುತಿಹವು ೫-೮
ಅಷಟದ್ಳಸಧ್ಇದ್ಯ ಕಮಲಾ
ಧಿಷ್ಟಟತಸನು ತಾನಾಗಿ ಸವೇ
ತ್್ಇಷಟಮಹಿಮನು ದ್ಳಗಳಲ ಸಂಚರಿಸುತೊಳಗಿದ್ುು
ದ್ುಷಟರಿಗೆ ದ್ುಬುದಿ ಕಮ ವಿ

om

ಶ್ಷತರಿಗೆ ಸುಜ್~ನಾನ ಧಮ ಸಂ

ವಿತಸತದೆೇಹಾಗಾ ದಾರಾ

ou
si

ಪತಸಾಮ್ತಾರದಗಳೆೊ ಳಗೆ ಗುಣ

gm

a.
c

ಪುಷ್ಟಟಗೆೈಸುತಸ ಸಂತೆೈಪ ನಿದ್ುಷಟ ಸುಖಪೂಣ ೫-೯

.y

ಚತಸತಬುದ್ಿಯದಂದರಯಗಳೆೊ ಳು ಜ್~ನಾನಕಮದೊಳು

w

ತಸತಸತದಾಹವಯನಾಗಿ ಕರೆಸುತಸ

w

ಸತಸಾಸಂಕಲಾಪನುಾಾ ದ

w

ನಿತಸಾದ್ಲ ತಾ ಮಾಡಿಮಾಡಿಪನೆಂದ್ು ಸುರಿಸುತಿ ು ೫-೧೦
ಭ್ಾವ ದ್ರವಾಕ್ರರಯೆಗಳೆನಿಸುವ
ಈ ವಿಧಾದೆವೈತಸತಸರಯಂಗಳ
ಭ್ಾವಿಸುತಸ ಸದ್ಭಕ್ರತಯಲ ಸವತಸರ ಮರೆಯದ್ಲೆ
ತಾವಕನು ತಾನೆಂದ್ು ಪರತಿದನ

4

ಾೆೇವಿಸುವ ಭಕತರಿಗೆ ತಸನನನು
ಈವ ಕಾವ ್ಇಪಾಳು ಕರಿವ ಗೊಲದ್ ತೆ ನಂತೆ ೫-೧೧
ಬಾಂದ್ಳವೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ದ್ರೊಳೆೊ ಂ
ದೊಂದ್ ಲ ಪೂಜಾ ಸುಾಾಧನ
ವೆಂದೆನಿಸುವ ಪದಾಥಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ನೂತಸನದ

om

ಸಂದ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿಹವು ಧಾಾನಕೆ

a.
c

ತಸಂದನಿತಸು ಚಂತಿಸಿ ಸದಾ ಗೊೇ

ou
si

ಜಲ್ಜಾನಾಭನ ಮೂತಿ ಮನದ್ಲ

gm

ವಿಂದ್ನಚಸಿ ನೊೇಡು ನಲನಲದಾಡು ಕೊಂಡಾಡು ೫-೧೨

.y

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ನಿಶಚಲ್ಭಕುತಿಯಲ

w

ಚಳಿಬ್ಬಸಿಲ್ುಮಳೆಗಾಳಿಗಳ ನಿಂದಸದೆ ನಿತಸಾದ್ಲ

w

ನೆಲ್ದ್ಲಹ ಗಂಧವೆ ಸುಗಂಧವು

w

ಜಲ್ವೆ ಸ ೂಪವೆ ಸುದೇಪವು
ಎಲ್ ು ಚಾಮ ಶಬುವಾದ್ಾಗಳಪಿಸಲ್ು ಒಲವ ೫-೧೩
ಗೊೇಳಕಗಳು ಮಾ ಮಣನ ನಿ
ಜಾಲ್ಯಗಳನುದನದ ಸಂಪರ
ಆಲ್ನೆಯೆ ಸಮುಜನವು ಕ ಣಗಳೆ ದೇಪಗಳು

5

ಾಾಲ್ು ತಸತಸತದವಷಯಗಳ ಸ
ಮೇಳನವೆ ಪರಿಯಂಕ ತಸತಸುಿಖ
ದೆೇಳಿಗೆಯೆ ಸುಪಪತಿತ ಗಾತಸುನಿವೆೇದ್ನವೆ ವಸನ ೫-೧೪
ಪಾಪಕಮವು ಪಾದ್ುಕೆಗಳನು
ಲೆೇಪನವು ಸತಸುಪಣಾ ಶಾಾಾಾ

om

ಲಾಪನವೆ ಶ್ರೇತಸುಲ್ಸಿ ಸುಮನೊೇವಿರತಿತಗಳು ಸುಮನ

gm

ವಾಾಪಿಸಿದ್ ಸದ್ುಿದಿ ಛತಸರವು

a.
c

ಕೊೇಪ ಧೂಪವು ಭಕ್ರತ ಭೂಷಣ

ou
si

ದೇಪವೆೇ ಸುಜ್~ನಾನ ವಾ ತಿಗಳೆೇ ಗುಣಕತಸನ ೫-೧೫

.y

ಮನ ವಚನ ಕಾಯಕ ಪರದ್ಇಣೆ

w

ಯನುದನದ ಸವತಸರ ವಾಾಪಕ

w

ವನ ುಹೆೇಅಣಗಪಿಸುತಸ ಮೊೇದಸುತಸಲ ು ಸತಸತಸ

w

ಅನುಭವಕೆ ತಸಂದ್ುಕೊ ಸಕಲ್ ಾಾ
ಧನಗಳೆೊ ಳಗಿದೆ ಮುಖಾ ಪಾಮ
ಮನುಜರಿಗೆ ಪೆೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯದ್ು ಬುಧರಿಗಲ್ಲದ್ಲೆ ೫-೧೬
ಚತಸು ವಿಧ ಪು ುಷ್ಾಥ ಪಡೆವರೆ
ಚತಸು ದ್ಶ ಲೊೇಕಗಳ ಮಧಾದೊ

6

ಳಿತಸ ುಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ ನೊೇಡಲ್ು ಸಕಲ್ ಶಾಸಾದ್ಲ
ಸತಸತಸ ವಿಷಯೆೇಂದರಯಗಳಲಲ ಪರವಿ
ತಸತಸನೆನಿಸಿ ರಾಜಸುವ ಲ್ಕುಮ್ೇ
ಪತಿಗೆ ಸವ ಸಮಪಣೆಯು ಮಹಪೂಜೆ ಸದ್ುಪಾಯ ೫-೧೭

ಮೇಲೊದ್ಗಿ ಬಹ ವಿಷಯ ಸಮ್ಧೆಯು

ತಸೂಳಿದಾನಂದ್ಗಳೆ ತಸತಸತ

gm

ಮೇಳನವೆ ಪರಜಾವಲೆ ಕ್ರಡಿಗಳು

a.
c

ಗಾಳಿ ಯತಸನವು ಕಾಮ ಧೂಮವು ಸನಿನಧಾನಾಚ

om

ಗೊೇಳಕವೆ ಕುಂಡಾಗಿನ ಕ ಣವು

.y

ou
si

ತಾಕಲ್ ಮಾತಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತಾರಧಾಾತಸುಯಜ್~ನವಿದ್ು ೫-೧೮

w

ಮಧುವಿರೊೇಧಿಯ ಪಟಟಣಕೆ ಪು

w

ವದ್ ಕವಾಟಗಳಇ ನಾಸಿಕ

w

ವದ್ನ ಶೆ ರೇತಸರಗಳೆ ಡು ದ್ಇಣ ಉಷತಸತ ದಾವ
ಗುದ್ ಉಷಪಸಥಗಳೆ ಡು ಪಶ್ಚಮ
ಕದ್ಗಳೆನಿಪವು ಷಟ್ ಸರೊೇಜವೆ
ಸದ್ನ ಹ್ಇದ್ಯವೆ ಮಂಟಪಂಗಳು ತಿರಗುಣಗಳೆ ಕಲ್ಶ ೫-೧೯
ಧಾತಸುಗಳು ಸಪಾತವ ಣ ಉಷಪ

7

ವಿೇಥಿಗಳೆ ನಾಡಿಗಳು ಮದ್ಗಳು
ಯೂಥಪಗಳು ಸುಷುಮಾನ ನಾಡಿಯೆ ರಾಜಪಂಥಾನ
ಈ ತಸನೂ ುಹಗಳೆ ವನಂಗಳು
ಮಾತಸರಿಶವನು ಪಂಚ ೂಪದ
ಪಾತಸಕಗಳೆಂಬರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಪ ತಸಳವಾ ೫-೨೦

om

ಇನ ಶಶಾಂಕಾದಗಳೆ ಲ್ಮ್ೇ

a.
c

ವನಿತೆಯ ಸನ ದಾವ ಪಾಲ್ಕ
ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯಂಗಳೆೇ ಪ

ou
si

ಟಟಣಕೆ ಬಪಪ ಪಾಾ ಗಳು ಜೇ

gm

ರೆನಿಸುತಿಪಪ ು ಮನದ್ ವ್ಇತಿತಗಳೆೇ ಪದಾತಿಗಳು

w

.y

ವನು ಸುವತಸಕ ಕಪಪಗಳ ಕೆೈಗೊಂಬ ಹರಿ ತಾನು ೫-೨೧

w

ಉಷ ುಪರಾಕರಮನ ಮನಿಗೆ ದ್ಶ

w

ಕ ಣಗಳು ಕನನಡಿಯ ಾಾಲ್ುಗ
ಳ ವಿದ್ೂ ನ ಸದವಹಾ ಕೆ ಚತಸತ ಮಂಟಪವು
ಮ ಳಿ ಬ್ಬೇಸುವ ಶಾವಸಗಳು ಚಾ
ಮ ವಿಲಾಸಿನಿ ಬುದಿ ದಾಮೊೇ
ದ್ ಗೆ ಾಾಷ್ಾತಂಗ ಪರಣಾಮಗಳೆೇ ಸುಶಯನಗಳು ೫-೨೨

8

ಮಾ ಮಣನ ಮನೆಗೆ ಸುಮಹಾ
ದಾವ ವೆನಿಸುವ ವದ್ನಕೊಪುಪವ
ತೊೇ ಣ ಸುಶುರಗಳು ಕೆೇಶಗಳೆ ಪತಾಕೆಗಳು
ಊರಿ ನಡೆವಂಘ್ರರಗಳು ಜಂಘಗ
ಳೊ ು ಮಧೊಾೇದ್ ಶ್ ಗಳಾ

om

ಗಾ ದ್ುಪಪರಿಗೆಗಳು ಕೊೇಶಗಳೆೈದ್ು ಕೊೇಣೆಗಳು ೫-೨೩

gm

ವಾಸಗಳೆ ಪುಂಡರಗಳು ಧವಜ ಸಿಂ

a.
c

ಈ ಶರಿೇ ವೆ ಥ ಪತಾಕ ಸು

ಹಾಸನವೆ ಚತಸತವು ಸುಬುದಿಯೆ ಕಲ್ಶ ಸನುನವೆ

ou
si

ಪಾಶ ಗುಣ ದ್ಂಡತಸರಯಗಳು ಶು

.y

ಭ್ಾಶುಭದ್ವಯ ಕಮ ಚಕರ ಮ

w

w

ಹಾ ಸಮಥಾಶವಗಳು ದ್ಶಕ ಣಂಗಳೆನಿಸುವುವು ೫-೨೪

w

ಮಾತಸರಿಶವನು ದೆೇಹ ಥದೊಳು
ಸೂತಸನಾಗಿಹ ಸವಕಾಲ್ದ
ಶ್ರೇತಸ ುಣಿವಲ್ಲಭ ಥಿಕನೆಂದ್ರಿದ್ು ನಿತಸಾದ್ಲ
ಪಿರೇತಿಯಂದ್ಲ ಪೇಷ್ಟಸುತಸ ವಾ
ತಾತಸಪಾದಗಳಿಂದ್ಲ ವಿ ತಸ
ಈ ತಸನುವಿನೊಳು ಮಮತೆ ಬ್ಬಟಟವನವನೆ ಮಹಯೇಗಿೇ ೫-೨೫

9

ಭವವೆನಿಪ ವನಧಿಯೇಳು ಕಮ
ಪರವಹದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಹ ದೆೇ
ಹವ ಸುನಾವೆಯ ಮಾಡಿ ತಸನನವರಿಂದೊಡಗೂಡಿ
ದವಸ ದವಸಗಳಲಲ ಲ್ಕುಮ್ೇ
ಧವನು ಕ್ರರೇಡಿಪನೆಂದ್ು ಚಂತಿಾೆ

ಸಿತೇ ಪು ುಷ ುಗಳಿಂದರಯಗಳಲ

gm

ಅಪಣಾಲ್ಯಗತಸ ಪದಾಥವು

a.
c

om

ಪವನನಯಾ ಭವಾಬ್ಬಿ ದಾಟಿಸಿ ಪ ಮಸುಖವಿೇವ ೫-೨೬

ou
si

ದೇಪ ಪಾವಕರೊಳಿಡುತಿಹ ತೆೈಲಾದ ದ್ರವಾಗಳ

.y

ಆ ಪ ಮಗವದಾನವೆಂದ್ು ಪ

w

ದೆೇಪದೆೇ ಮರೆಯದ್ಲೆ ಸುರಿಸುತಸ

w

w

ಭೂಪನಂದ್ದ ಸಂಚರಿಸು ನಿಭಯದ ಸವತಸರ ೫-೨೭
ವಾರಿಜಭವಾಂಡವೆ ಸುಮಂಟಪ
ಮೇ ುಗಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನವು ಭ್ಾ
ಗಿೇ ಥಿಯೆ ಮಜಜನವು ದಗವಸಾಗಳು ನುಡಿ ಮಂತಸರ
ಭೂ ುಹಜ ಫಲ್ಪುಷಪ ಗಂಧ ಸ
ಮ್ೇ ಶಶ್ ವಿ ದೇಪ ಭೂಷಣ
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ತಾ ಕೆಗಳೆಂದ್ಪಿಸಲ್ು ಕೆೈಗೊಂಡು ಮನಿನಸುವ ೫-೨೮
ಭೂಸು ರೊೇಳಿಪಪಬಜ ಭವನೊಳು
ವಾಸುದೆೇವನು ವಾಯು ಖಗಪ ಸ
ದಾಶ್ವಹಿಪೆೇಂದ್ರನು ವಿವಾಾವನಾನಮಕ ಸೂಯ
ಭ್ೆೇಶ ಕಾಮಮರಾಸಾ ವ ುಣಾ
ು ಅತಿರಯರೊಳಿಪಪ ು

om

ದ ಸು

ಮ್ೇನಕೆೇತಸನತಸನಯ ಪಾರಣಾ

ou
si

ಪಾನ ವಾಾನೊೇದಾನ ಮುಖೆಾೈ

gm

a.
c

ವಾಸವಾಗಿಹ ಸಂಕ ುಷಣನ ನೊೇಡಿ ಮೊೇದಪ ು ೫-೨೯

.y

ಕೊೇನ ಪಂಚಾಶನು ುದ್ಗಣ ಇದ್ರ ವಸುಗಣ ು

w

ಮೇನಕಾತಸುಜೆ ಕುವ ವಿಷವ

w

ಕೆಿೇನ ಧನಪಾದ್ಾನಿಮ್ಷ ು ಸ

w

ದಾನುರಾಗದ ಧೆೇನಿಪುದ್ು ವೆೈಶಾರೊಳು ಪರದ್ುಾಮನ ೫-೩೦
ಇ ುತಿಹ ು ನಾಸಯದ್ಸರ ು
ನಿ ುಇತಿಯು ಯಮಧಮ ಯಮ ಕ್ರಂ
ಕ

ು ಮೇದನಿ ಕಾಲ್ಮ್ಇತಸುಾ ಶನೆೈಶಚರಾದಗಳು

ಕರೆಸಿಕೊಂಬ ು ಶ ದ್ರರೆಂದ್ನ

11

ವ ತಸ ಶ ದ್ರರೊಳಿಪಪರಿವರೊಳ
ಗ ವಿದ್ೂ ನಿ ುದ್ಿನಿಹನೆಂದ್ರಿತಸು ಮನಿನಪುದ್ು ೫-೩೧
ವಿೇತಸಭಯ ನಾರಾಯಣ ಚತಸು
ಷ್ಾಪತಸು ತಾನೆಂದೆನಿಸಿ ತಸತಸತ
ಜಾಜತಿ ಧಮ ಸುಕಮಗಳ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ

om

ಚೆೇತಸನ ಒಳಹೊ ಗೆ ಓತಸ

a.
c

ಪರೇತಸನಾಗಿದೆುಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂ

ou
si

ನಿಧನಧನದ್ ವಿಧಾತಸ ವಿಗತಾ

gm

ಪಿರೇತಿಯಲ ಧಮಾಥಕಾಮದಗಳ ಕೊಡುತಿಹನು ೫-೩೨

.y

ಭಾಧಿಕ ಸಮಾಸಮವತಿ ಾಾಮಗ

w

ತಿರದ್ಶಗಣ ಸಂಪುಜಾ ತಿರಕಕುದಾಿಮ ಶುಭನಾಮ

w

ಮಧುಮಥನ ಭ್ಇಗುರಾಮ ಘೂೇಟಕ

w

ವದ್ನ ಸವಪದಾಥದೊಳು ತಸುದ
ಮೊದ್ಲ್ು ತಸುಂಬ್ಬಹನೆಂದ್ು ಚಂತಿಸು ಬ್ಬಂಬ ುಪದ್ಲ ೫-೩೩
ಕನನಡಿಯ ಕೆೈವಿಡಿದ್ು ನೊೇಡಲ್ು
ತಸನಿನ ವು ಸವಾಾಪಸವಾದ
ಕಣಿಿಗೊಪುಪವ ತೆ ದ ಅನಿ ುಧಧನಿಗೆ ಈ ಜಗವು
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ಭಿನನ ಭಿನನವ ತೊೇ ುತಿತಪುದ್ು
ಜನಾವಾದ್ುದ್ರಿಂದ್ ಪರತಿ ಬ್ಬಂ
ಬನನಮಯಗಾನೆಂದ್ರಿದ್ು ಪುಜಸಲ್ು ಕೆೈಕೊಂಬ ೫-೩೪
ಬ್ಬಂಬರೆನಿಪ ು ಾೊವೇತಸತಮ ು ಪರತಿ
ಬ್ಬಂಬರೆನಿಪ ು ಾಾವವ

ು ಪರತಿ

om

ಬ್ಬಂಬಬ್ಬಂಬಗಳೆೊ ಳಗೆ ಕೆೇವಲ್ ಬ್ಬಂಬ ಹರಿಯೆಂದ್ು

a.
c

ಸಂಭರಮದ ಪಾಡುತಸಲ ನೊೇಡುತಸ

gm

ಲ್ುಂಬುಡುವು ದಡುವುದ್ು ಕೊಡುವುದೆ

ou
si

ಲ್ಲಂಬುಜಾಂಬಕನಂಘ್ರರ ಪುಜೆಗಳೆಂದ್ು ನಲದಾಡು ೫-೩೫

.y

ನದಯ ಜಲ್ ನದಗೆರೆವ ತೆ ದ್ಂ

w

ದ್ದ್ಲ ಭಗವದ್ುತಸತ ಕಮಗ

w

ಳುದ್ಧಿಶಯನನಿಗಪಿಸುತಸ ವಾಾವತಸ ನಿೇನಾಗಿ

w

ವಿಧಿನಿಷ್ೆೇಧಾದಗಳಿಗೊಳಗಾ
ಗದ್ಲೆ ಮಾಡುತಸ ದ್ವಿಯಂದ್ದ
ಪದ್ುಮನಾಭನ ಸಕಲ್ ಕಮಗಳಲಲ ನೆನೆವುತಿ ು ೫-೩೬
ಅರಿಯದದ್ ು ಎಮೊುಳಿದ್ುನ
ವ ತಸ ವಿಷಯಗಳುಂಬ ಜ್~ನಾನೊೇ
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ತಸತ ದ ತಸನಗಪಿಸಲ್ು ಚತಸುಿಖವಿತಸುತ ಸಂತೆೈಪ
ಸರಿತಸು ಕಾಲ್ಪರವಹಗಳು ಕಂ
ಡರೆಯು ಸರಿ ಕಾಣದರೆ ಪರಿವುವು
ಮ ಳಿ ಮಜಜನ ಪಾನ ಕಮಗಳಿಂದ್ ಸುಖವಿಹವು ೫-೩೭

ಮ್ೇ ನಿವಾಸನಿಗಪಿಸನುಸಂ

ತಾತನತಸ ಸಂತೆೈಪ ತ್ಇಣಜಲ್

gm

ಮಾನನಿಧಿ ಕೆೈಕೊಂಡು ಸುಖ ವಿ

a.
c

ಧಾನ ಪುವಕದಂದ್ ಸಂದೆೇಹಿಸದೆ ದನದನದ

om

ಏನು ಮಾಡುವ ಕಮಗಳು ಲ್ಕು

.y

ou
si

ಧೆೇನು ತಾನುಂಡನವ ತಸ ಪಾಲೆಗರೆವ ತೆೇ ನಂತೆ ೫-೩೮

w

ಪೂವವ ದ್ಇಣ ಪಶ್ಚಮೊೇತಸತ

w

ಪವತಿೇ ಪತಿಯಗಿನವಾಯು ಸು

w

ಶಾವರಿೇಕ ದಗವಲ್ಯದೊಳು ಹಂಸನಾಮಕನು
ಸವಕಾಲ್ದ ಸವ ುಳು ಸು
ಾಾವಭ್ೌಮನು ಾೆವೇಚೆೆಯಲ ಮ
ತೊತೇವರಿಗೆ ಗೊೇಚರಿಸದ್ವಾಕಾತತಸು ನೆಂದೆನಿಸಿ ೫-೩೯
ಪರಿ ಇಡಾವತಸಿ ನು ಸಂವ
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ತಸಿ ದೊಳನಿ ುದಾಿದ ುಪವ
ಧರಿಸಿ ಬಾಹಸವತಸಾ ಾೌ ಭ ಚಂದ್ರಮನು ಎನಿಸಿ
ಇ ುತಿಹ ಜಗನಾನಥ ವಿತಸಾಲ್
ಸುರಿಸುವವ ನ ಸಂತೆೈಪನೆಂ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ದ್ು ುಪರಾಕರಮವುಚತಸ ಾಾಧನ ಯೇಗಾತೆಯನರಿತಸು ೫-೪೦
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