
|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ  ೀಭಾನ ಹಾಡು || 

 

ರಾಗ - ಪಂತುವರಾಳಿ - ಧ್ುರವತಾಳ 

 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿರ  ಸುರರ ೊಳು ಸುಭಗನ್ನಗ  | 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿೀ ಸುಗುಣನ್ನಗ  || 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿರ  ತ್ರರವಿಕ್ರಮರಾಯಗ  | 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿೀ ಸುರಪ್ರರಯಗ  || ಶ  ೀಭಾನ  || ಪ || 

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚರಣಕ್ ೆ ಶರಣ ಂಬ  | 

ಪಕ್ಷ್ವಾಹನಗ ರಗುವ  || 

ಪಕ್ಷ್ವಾಹನಗ ರಗುವ  ಅನುದಿನ | 

ರಕ್ಷ್ಸಲಿ ನಮಮ ವಧ್ೊವರರ || ೧ || 

 

ಪಾಲಸಾಗರವನುಿ ಲಿೀಲ ಯಲಿ ಕ್ಡ ಯಲು | 

ಬಾಲ  ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಉದಿಸಿದಳು || 

ಬಾಲ  ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಉದಿಸಿದಾಳಾದ ೀವಿ | 

ಪಾಲಿಸಲಿ ನಮಮ ವಧ್ೊವರರ || ೨ || 

 

ಬ ೊಮಮನ ಪರಳಯದಲಿ ತನಿರಸಿಯೊಡಗೊಡಿ | 

ಸುಮಮನ ಯಾಗಿ ಮಲಗಿಪಪ || 

ನಮಮ ನಾರಾಯಣಗು ಈ ರಮ್ಮಮ ಗಡಿಗಡಿಗು | 

ಜನಮವ ಂಬುದು ಅವತಾರ || ೩ || 
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ಕ್ಂಬುಕ್ಂಠದ ಸುತತ ಕ್ಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳಸೊತರ | 

ಅಂಬುಜವ ರಡು ಕ್ರಯುಗದಿ || 

ಅಂಬುಜವ ರಡು ಕ್ರಯುಗದಿ ಧ್ರಸಿ ಪ್ರೀ | 

ತಾಂಬರವನುಟ್ುಿಮ್ಮರ ದಳ  || ೪ || 

 

ಒಂದು ಕ್ರದಿಂದ ಅಭಯವನ್ನೀವಳ  ಮ | 

ತ ೊತಂದು ಕ್ ೈಯಂದ ವರಗಳ || 

ಕ್ುಂದಿಲಲದಾನಂದ ಸಂದ ೊೀಹ ಉಣಿಸುವ | 

ಇಂದಿರ  ನಮಮ ಸಲಹಲಿ || ೫ || 

 

ಪೊಳ ವ ಕ್ಾಂಚಿಯ ದಾಮ ಉಲಿವ ಕಂಕಣಿಗಳು | 

ನಲಿವ ಕ್ಾಲಂದುಗ  ಘಲುಕ್ ನಲು || 

ನಳನಳಿಸುವ ಮುದುು ಮುಖದ ಚ ಲುವಿಕ್  ಲಕ್ಷುಮಿ | 

ಸಲಹಲಿ ನಮಮ ವಧ್ೊವರರ || ೬ || 

 

ರನಿದ ಮೊಲ ಗಟ್ುಿ ಚಿನಿದಾಭರಣಗಳ | 

ಚ ನ ಿ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಧ್ರಿಸಿದಳ  || 

ಚ ನ ಿ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಧ್ರಿಸಿದಳಾ ದ ೀವಿ | 

ತನಿ ಮನ ಯ ವಧ್ೊವರರ ಸಲಹಲಿ || ೭ || 

 

ಕ್ುಂಭಕ್ುಚದ ಮ್ಮೀಲ  ಇಂಬಿಟ್ಿ ಹಾರಗಳು | 

ತುಂಬಿ ಗುರುಳ ಮುಖಕ್ಮಲ || 
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ತುಂಬಿ ಗುರುಳ ಮುಖಕ್ಮಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಜಗ | 

ದಂಬ  ವಧ್ೊವರರ ಸಲಹಲಿ || ೮ || 

 

ಮುತ್ರತನ ಓಲ ಯನ್ನಿಟ್ಿಳ  ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ | 

ಕ್ಸೊತರಿ ತ್ರಲಕ್ ಧ್ರಿಸಿದಳ  || 

ಕ್ಸೊತರಿ ತ್ರಲಕ್ ಧ್ರಿಸಿದಳಾ ದ ೀವಿ ಸ | 

ವವತರ ವಧ್ೊವರರ ಸಲಹಲಿ || ೯ || 

 

ಅಂಬುಜನಯನಗಳು ಬಿಂಬಾಧ್ರದ ಶಶ್ | 

ಬಿಂಬದಂತ ಸ ವ ಮೊಗುತ್ರಮಣಿಯ ಶಶ್ || 

ಬಿಂಬದಂತ ಸ ವ ಮೊಗುತ್ರಮಣಿಯ ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ | 

ಉಂಬುದಕೀಯಲಿ ವಧ್ೊವರಗ ವ || ೧೦ || 

 

ಮುತ್ರತನಕ್ಷತ ಯಟ್ುಿ ನವರತಿದ ಮುಕ್ುಟ್ವ | 

ನ ತ್ರತಯ ಮ್ಮೀಲ  ಧ್ರಿಸಿದಳ ೀ || 

ನ ತ್ರತಯ ಮ್ಮೀಲ  ಧ್ರಿಸಿದಳಾ ದ ೀವ ತನಿ | 

ಭಕತಯ ಜನರ ಸಲಹಲಿ || ೧೧ || 

 

ಕ್ುಂದ ಮಂದಾರ ಜಾಜೀ ಕ್ುಸುಮಗಳ ವ ಂದವ | 

ಚ ಂದದ ತುರುಬಿಗ  ತುರುಬಿದಳ  || 

ಕ್ುಂದವಣವದ ಕ್ ೊೀಮಲ  ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ ಕ್ ಪ  | 

ಯಂದ ವಧ್ೊವರರ ಸಲಹಲಿ || ೧೨ || 
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ಎಂದ ಂದಿಗು ಬಾಡದ ಅರವಿಂದದ ಮಾಲ ಯ | 

ಇಂದಿರ  ಪೊಳ ವ ಕ್ ೊರಳಲಿಲ || 

ಇಂದಿರ  ಪೊಳ ವ ಕ್ ೊರಳಲಿಲ ಧ್ರಿಸಿದಳ  ಅವ | 

ಳಿಂದು ವಧ್ೊವರರ ಸಲಹಲಿ || ೧೩ || 

 

ದ ೀವಾಂಗ ಪಟ್ ಿಯ ಮ್ಮೀಲು ಹ ೊದಿುಕ್ ಯ | 

ಭಾಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಧ್ರಿಸಿದಳ ೀ || 

ಭಾಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಧ್ರಿಸಿದಳಾ ದ ೀವಿ ತನಿ | 

ಸ ೀವಕ್ ಜನರ ಸಲಹಲಿ || ೧೪ || 

 

ಈ ಲಕ್ಷುಮಿ ದ ೀವಿಯ ಕ್ಾಲುಂಗುರ ಘಲಕ್ ನಲು | 

ಲ ೊೀಲಾಕ್ಷ್ ಮ್ಮಲಲನ  ನಡ ತಂದಳು || 

ಸಾಲಾಗಿ ಕ್ುಳಿಿದವ ಸುರರ ಸಭ ಯ ಕ್ಂಡು | 

ಆಲ ೊೀಚಿಸಿದಳು ಮನದಲಿಲ || ೧೫ || 

 

ತನಿ ಮಕ್ೆಳ ಕ್ುಂದ ತಾನ ೀ ಪ ೀಳುವುದಕ್ ೆ | 

ಮನಿದಿ ನಾಚಿ ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ || 

ತನಾಿಮದಿಂದಲಿ ಕ್ರ ಯದ  ಒಬ ೊೊಬೊರ | 

ಉನಿತ ದ ೊೀಷಗಳನ ಣಿಸಿದಳು || ೧೬ || 

 

ಕ್ ಲವರು ತಲ ಯೊರಿ ತಪಗ ೈಯುು ಪುಣಯವ | 

ಗಳಿಸಿದುರ ೀನೊ ಫಲವಿಲಲ || 

ಜವಲಿಸುವ ಕ್ ೊೀಪದಿ ಶಾಪವ ಕ್ ೊಡುವರು | 
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ಲಲನ ಯನ್ನವರು ಒಲಿಸುವರ  || ೧೭ || 

 

ಎಲಲ ಶಾಸರಗಳ  ೀದಿ ದುಲವಭ ಜ್ಞಾನವ | 

ಕ್ಲಿಸಿ ಕ್ ೊಡುವ ಗುರುಗಳು || 

ಬಲಿಲದ ಧ್ನಕ್ ೆ ಮರುಳಾಗಿವರಿಬೊರು | 

ಸಲಲದ ಪುರ ೊೀಹಿತಕ್ ೊೆಳಗಾಗರು || ೧೮ || 

 

ಕ್ಾಮನ್ನಜವತನ ೊಬೊ ಕ್ಾಮಿನ್ನಗ  ಸ ೊೀತ ೊಬೊ | 

ಭಾಮಿನ್ನಯ ಹಿಂದ  ಹಾರಿದವ || 

ಕ್ಾಮಾಂಧ್ನಾಗಿ ಮುನ್ನಯ ಕ್ಾಮಿನ್ನಗ ೈಯುದನ ೊಬೊ | 

ಕ್ಾಮದಿ ಗುರುತಲಪಗಾಮಿಯೊಬೊ || ೧೯ || 

 

ನಶವರ ೈಶವಯವವ ಬಯಸುವನ ೊಬೊ ಪರ | 

ರಾಶರಯಸಿ ಬಾಳುವ ಈಶವರನ ೊಬೊ || 

ಹಾಸಯವ ಮಾಡಿ ಹಲಲ ಉದುರಿಸಿಕ್ ೊಂಡವನ ೊಬೊ | 

ದ ಶಾಯಂಘ್ರರಯೊಬೊ ಒಕ್ೆಣನ ೊಬೊ || ೨೦ || 

 

ಮಾವನ ಕ್ ೊಂದ ೊಬೊ ಮರುಳಾಗಿಹನು ಗಡ | 

ಹಾವವನ ಕ್ ೊಂದ ೊಬೊ ಬಳಲಿದ || 

ಜೀವರ ಕ್ ೊಂದ ೊಬೊ ಕ್ುಲಗ ೀಡ ಂದ ಣಿಸುವ | 

ಶ್ವನ್ನಂದ ೊಬೊ ಬಯಲಾದ || ೨೧ || 

 

ಧ್ಮವವುಂಟ್ ೊಬೊನಲಿ ಹ ಮ್ಮಮಯ ಹ ಸರಿಗ  | 
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ಅಮಮಮಮತಕ್ೆ ಗುಣವಿಲಲ || 

ಕ್ಷಮ್ಮಮಯ ಬಿಟ್ ೊಿಬೊ ನರಕ್ದಲಿ ಜೀವರ | 

ಮಮವವ ಮ್ಮಟ್ಟಿ ಕ್ ೊಲಿಸುವ || ೨೨ || 

 

ಖಳನಂತ  ಒಬೊ ತನಗ  ಸಲಲದ ಭಾಗಯವ | 

ಬಲಿಲದಗಂಜ ಬಯಲಾದ || 

ದುಲವಭ ಮುಕತಗ  ದೊರವ ಂದ ನ್ನಸುವ ಪಾ | 

ತಾಳ ತಳಕ್ ೆ ಇಳಿದ ಗಡ || ೨೩ || 

 

ಎಲಲರಾಯುಷಯವ ಶ್ಂಶುಮಾರದ ೀವ | 

ಸಲಿಲೀಲ ಯಂದ ತ ೊಲಗಿಸುವ || 

ಒಲ ಲ ನಾನ್ನವರ ನ್ನತಯಮುತ ೈದ ಯಂದು | 

ಬಲಲವರ ನಿ ಭಜಸುವರು || ೨೪ || 

 

ಪರಕ್ ತ್ರಯ ಗುಣದಿಂದ ಕ್ಟ್ುಿವಡ ದು ನಾನಾ | 

ವಿಕ್ ತ್ರಗ ೊಳಗಾಗಿ ಭವದಲಿಲ || 

ಸುಖದು:ಖವುಂಬ ಬ ೊಮಾಮದಿ ಜೀವರು | 

ದು:ಖಕ್  ದೊರಳ ನ್ನಪ ಎನಗ ಣ ಯ || ೨೫ || 

 

ಒಬೊನಾವನ ಮಗ ಮತ ೊತಬೊನಾವನ ಮೊಮಮಗ | 

ಒಬೊನಾವನ್ನಗ  ಶಯನಾದ || 

ಒಬೊನಾವನ ಪೊರುವ ಮತ್ರತಬೊರಾವನ್ನಗಂಜ | 

ಅಬೊರದಲಾವಾಗ ಸುಳಿವರು || ೨೬ || 
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ಒಬೊನಾವನ ನಾಮಕ್ಂಜ ಬ ಚುುವ ಗಡ | 

ಸವವರಿಗಾವ ಅಮ ತವ || 

ಸವವರಿಗಾವ ಅಮ ತವನುಣಿಸುವ ಅವ | 

ನ ೊಬೊನ  ನ್ನರನ್ನಷಿ ನ್ನರವದಯ || ೨೭ || 

 

ನ್ನರನ್ನಷಿ ನ್ನರವದಯ ಎಂಬ ಶುರತಯರ್ವವ | 

ಒರ ದು ನ ೊೀಡಲು ನರಹರಿಗ  || 

ನರಕ್ಯಾತನ  ಸಲಲ ದುರಿತಾದಿದೊರನ್ನಗ  | 

ಮರುಳ ಮನಬಂದಂತ  ನುಡಿಯದಿರು || ೨೮ || 

 

ಒಂದ ೊಂದು ಗುಣಗಳು ಇದಾುವು ಇವರಲಿಲ | 

ಸಂದಣಿಸಿವ  ಬಹು ದ ೊೀಷ || 

ಕ್ುಂದ ಳಿಷ್ಟಿಲಲದ ಮುಕ್ುಂದನ  ತನಗ ಂದು | 

ಇಂದಿರ  ಪತ್ರಯ ನ ನ ದಳು || ೨೯ || 

 

ದ ೀವಷ್ಟವ ವಿಪರರ ಕ್ ೊಂದು ತನುಿದರದ ೊಳಿಟ್ುಿ | 

ತ್ರೀವಿದು ಹರಿಗ  ದುರಿತವ || 

ಭಾವಜ್ಞರ ಂಬರ  ಆಲದ ಲ ಯ ಮ್ಮೀಲ  | 

ಶ್ವನ ಲಿಂಗವ ನ್ನಲಿಸುವರ  || ೩೦ || 

 

ಹಸಿವುತ ಷ  ಜರ  ಮರಣ ರ ೊೀಗರುಜನಗಳ ಂಬ | 

ಅಸುರ ಪ್ರಶಾಚಿಗಳ ಭಯವ ಂಬ || 
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ವಯಸನ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ನಾರಾಯಣನ್ನಗ  | 

ಪಶು ಮೊದಲಾಗಿ ನ ನ ಯದು || ೩೧ || 

 

ತಾ ದುುಃಖಿಯಾದರ  ಸುರರಾರಾತ್ರಯ ಕ್ಳ ದು | 

ಮೊೀದವಿೀವುದಕ್ ೆ ಧ್ರ ಗಾಗಿ || 

ಮಾಧ್ವ ಬಾಹನ  ಕ್ ಸರ ೊಳು ಮುಳುಗಿದ ಪರರ | 

ಬಾಧಿಪ ಕ್ ಸರ ಬಿಡಿಸುವನ  || ೩೨ || 

 

ಬ ೊಮಮನಾಲಯದಲಿಲ ಇದುವಗ  ಲಯವುಂಟ್  | 

ಜನಮಲಯವಿಲಲದವನ್ನಗ  || 

ಅಮಿಮಯನುಣಿಸಿದು ಯಶ  ೀದ ಯಾಗಿದುಳ  | 

ಅಮಮ ಇವಗ  ಹಸಿತ ಷ ಯುಂಟ್  || ೩೩ || 

 

ಆಗ ಭಕ್ಷಯ ಭ ೊೀಜಯವಿತುತ ಪೊಜಸುವ | 

ಯೊೀಗಿಗ  ಉಂಟ್ ೀ ಧ್ನಧಾನಯ || 

ಆಗ ದ ೊರಕ್ ೊಂಬುದ ೀ ಪಾಕ್ಮಾಡುವ ವಹಿಿ ಮ | 

ತಾತಗಲ ಲಿಲಹುದು ವಿಚಾರಿಸಿರ ೊೀ || ೩೪ || 

 

ರ ೊೀಗವನ್ನೀವ ವಾತ ಪ್ರತತ ಶ ಲೀಷಮ | 

ಆಗ ಕ್ೊಡುವುದ ೀ ರಮ್ಮಯೊಡನ  || 

ಭ ೊೀಗಿಸುವವಗ  ದುರಿತವ ನ ನ ವರ  | 

ಈ ಗುಣನ್ನಧಿಗ  ಎಣ ಯುಂಟ್  || ೩೫ || 
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ರಮ್ಮೇದ ೀವಿಯರನಪ್ರಪಕ್ ೊಂಡಿಪುಪದು | 

ರಮ್ಮಮಯರಸಗ  ರತ್ರ ಕ್ಾಣಿರ ೊೀ || 

ಅಮೊೇಘವಿೀಯವವು ಚಲಿಸಿದರ  ಪರಳಯದಲಿ | 

ಕ್ುಮಾರರ್ ಯಾಕ್  ಜನ್ನಸರು || ೩೬ || 

 

ಏಕ್ತರ ನ್ನಣಿೀವತ ಶಾಸಾರರ್ವ ಪರತಾರಪ್ರ | 

ಬ ೀಕ್ ಂಬ ನಾಯಯವ ತ್ರಳಿದುಕ್ ೊೀ || 

ಶ್ರೀಕ್ ಷಣನ ೊಬೊನ  ಸವವದ ೊೀಷಕ್ ೆ ಸಿ | 

ಲುಕ್ನ ಂಬುದು ಸಲಹಲಿಕ್  || ೩೭ || 

 

ಎಲಲ ಜಗವ ನುಂಗಿ ದಕೆಸಿಕ್ ೊಂಡವಗ  | 

ಸಲಲದು ರ ೊೀಗ ರುಜನವು || 

ಬಲಲ ವ ೈದಯರ ಕ್ ೀಳಿ ಆಜೀತ್ರವಮೊಲವ ಲಲ | 

ಇಲಲ ಸಮಸತ ರುಜನವು || ೩೮ || 

 

ಇಂಥಾ ಮೊರುತ್ರಯ ಒಳಗ ೊಂಬ ನರಕ್ ಬಹು | 

ಭಾರಂತ ನ್ನೀನ ಲಿಲಂದ ತ ೊೀರಿಸುವ ಲ ೊೀ || 

ಸಂತ ಯ ಮರುಳ ಹ ೊೀಗ ಲ ೊೀ ನ್ನನಿ ಮಾತ | 

ಸಂತರು ಕ್ ೀಳಿ ಸ ೊಗಸರು || ೩೯ || 

 

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಜನನ್ನೀಜನಕ್ರು | 

ನಾನ ಂಬ ವಾದ ನಡಿಯದ ೊೀ || 

ಜಾಣರದರಿಂದರಿಯ ಮೊಲರೊಪವ ತ ೊೀರಿ | 
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ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ || ೪೦ || 

 

ಅಂಬುಧಿಯ ಉದಕ್ದಲಿ ಒಡ ದು ಮೊಡಿದ ಕ್ೊಮವ | 

ನ ಂಬ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪ್ರತನಾರು || 

ಎಂಬ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರತನಾರು ಅದರಿಂದ ಸಾವ | 

ಯಂಭುಗಳ ಲಲ ಅವತಾರ || ೪೧ || 

 

ದ ೀವಕಯ ಗಭವದಲಿ ದ ೀವನವತರಿಸಿದ | 

ಭಾವವನುಿ ಬಲಲ ವಿವ ೀಕಗಳು || 

ಈ ವಸುಧ ಯೊಳಗ  ಕ್ ಷಣಗ  ಜನಮವ | 

ಆವ ಪರಿಯಲಿ ನುಡಿಯುವ ಯೊೀ || ೪೨ || 

 

ಆಕ್ಳಿಸುವಾಗ ಯಶ  ೀದಾದ ೀವಿಗ  | 

ದ ೀವ ತನ ೊಿಳಗ  ಹುದುಗಿದು || 

ಭುವನವ ಲಲವ ತ ೊೀರಿದುದಿಲಲವ  | 

ಆ ವಿಷುಣ ಗಭವದ ೊಳಡಗುವನ  || ೪೩ || 

 

ಆನ ಯ ಮಾಯನದಲಿಲ ಅಡಗಿಸಿದವರುಂಟ್  | 

ಅನ ೀಕ್ ಕ್ ೊೀಟ್ಟ ಅಜಾಂಡವ || 

ಅಣುರ ೀಣು ರೊಪದಲಿ ಆಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ | 

ಜನನ್ನ ಜಠರವು ಒಳಗ ೊಂಬುದ  || ೪೪ || 

 

ಅದರಿಂದ ಕ್ ಷಣನ್ನಗ  ಜನಮವ ಂಬುದು ಸಲಲ | 
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ಮದನನ್ನವನ ಕ್ುಮಾರನು || 

ಕ್ದನದಿ ಕ್ಣ ಗಳ ಇವನ ದ ಗ ಸ ವನ  | 

ಸುದತ ೀರಿಗಿವನ ಂತು ಸಿಲುಕ್ುವನ  || ೪೫ || 

 

ಅದರಿಂದ ಕ್ ಷಣನ್ನಗ  ಪರನಾರಿೀ ಸಂಗವ ಕ್ ೊೀ | 

ವಿದರಾದ ಬುಧ್ರು ನುಡಿವಾರ  || 

ಸದರವ  ಈ ಮಾತು ಸವವ ವ ೀದಂಗಳು | 

ಮುದದಿಂದ ತಾವು ಸುತತ್ರಸುವವು || ೪೬ || 

 

ಎಂದ ಭಾಗವತದ ಚ ಂದದ ಮಾತನು | 

ಮಂದಮಾನವ ಮನಸಿಗ  || 

ತಂದಕ್ ೊೀ ಜಗಕ್ ೆ ಕ್ ೈವಲಯವಿೀವ ಮು | 

ಕ್ುಂದಗ  ಕ್ುಂದು ಕ್ ೊರತ  ಸಲಲದು || ೪೭ || 

 

ಹತುತ ವಷವದ ಕ್ ಳಗ  ಮಕ್ೆಳಾಟ್ಟಕ್ ಯಲಿಲ | 

ಚಿತತ ಸಿರೀಯರಿಗ  ಎರಗುವದ  || 

ಅತ್ರವಯಂದಚಿವಸಿದ ಗ ೊೀಕ್ುಲದ ಕ್ನ ಯಯರ | 

ಸತಯ ಸಂಕ್ಲಪ ಬ ರಿತ್ರದು || ೪೮ || 

 

ಹತುತ ಮತಾತರು ಸಾಸಿರ ಸಿರೀಯರಲಿಲ | 

ಹತುತ ಹತ ತನ್ನಪ ಕ್ರಮದಿಂದ || 

ಪುತರರ ವಿೀಯವದಲಿಲ ಸ ಷ್ಟಿಸಿದವರುಂಟ್  | 

ಅತ್ರವಯ ಸ ಷ್ಟಿಹರಿಗಿದು || ೪೯ || 
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ರ ೊೀಮರ ೊೀಮಕ್ೊಪ ಕ್ ೊೀಟ್ಟವ ಕ್ಷಂಗಳ | 

ನ್ನಮಿವಸಿ ಗ ೊೀಪಾಲರ ತ ರಳಿಸಿದ || 

ನಮಮ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣನು ಮಕ್ೆಳ ಸ ಜಸುವ | 

ಮಹಿಮ್ಮ ಬಲಲವರಿಗ  ಸಲಹಲಿಕ್  || ೫೦ || 

 

ಮಣಣನ ೀಕ್  ಮ್ಮದ ುಯಂಬ ಯಶ  ೀದ ಗ  | 

ಸಣಣ ಬಾಯೊಳಗ  ಜಗಂಗಳ || 

ಕ್ಣಾಣರ  ತ ೊೀರಿದ ನಮಮ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣನ | 

ಘನತ  ಬಲಲವರ ಸಲಹಲಿಕ್  || ೫೧ || 

 

ನಾರದ ಸನಕ್ಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಯೊೀಗಿಗಳು | 

ನಾರಿಯರಿಗ  ಮರುಳಾಹರ  || 

ಓರಂತ  ಶ್ರೀ ಕ್ ಷಣನಡಿಗಡಿಗ ರಗುವರ  | 

ಆರಾಧಿಸುತತ ಭಜಸುವರ  || ೫೨ || 

 

ಅಂಬುಜಸಂಭವ ತ್ರರಯಂಬಕ್ ಮೊದಲಾದ | 

ನಂಬಿದವರಿಗ  ವರವಿತತ || 

ಸಂಭರಮದ ಸುರರು ಎಳಿಷುಿ ದ ೊೀಷ | 

ಇಂಬಿದುರಿವನ ಭಜಸುವರ  || ೫೩ || 

 

ಅವನುಂಗುಷುಿವ ತ ೊಳ ದ ಗಂಗಾದ ೀವಿ | 

ಪಾವನಳ ನ್ನಸಿ ಮ್ಮರ ಯಳ ೀ || 
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ಜೀವನ ಸ ೀರುವ ಪಾಪವ ಕ್ಳ ವಳು | 

ಈ ವಾಸುದ ೀವಗ  ಎಣ ಯುಂಟ್  || ೫೪ || 

 

ಕಲಿೊಷವಿದುರ  ಅಗರಪೊಜ ಯನು | 

ಸವವರಾಯರ ಸಭ ಯೊಳಗ  || 

ಉಬಿೊದ ಮನದಿಂದ ಧ್ಮವಜ ಮಾಡುವನ ಲ  | 

ಕ್ ೊಬೊದಿರ ಲ ೊೀ ಪರವಾದಿ || ೫೫ || 

 

ಸಾವಿಲಲದ ಹರಿಗ  ನರಕ್ಯಾತನ  ಸಲಲ | 

ಜೀವಂತರಿಗ  ನರಕ್ದಲಿ || 

ನ ೊೀವನ್ನೀವನು ನ್ನಮಮ ಯಮದ ೀವನು | 

ನ ೊೀವಾ ನ್ನೀ ಹರಿಯ ಗುಣವರಿಯ || ೫೬ || 

 

ನರಕ್ವಾಳುವ ಯಮಧ್ಮವರಾಯ ತನಿ | 

ನರಜನಮದ ೊಳಗ  ಪೊರಳಿಸಿ || 

ಮರಳಿ ತನಿರಕ್ದಲಿ ಪೊರಳಿಸಿ ಕ್ ೊಲುವನು | 

ಕ್ುರು ನ್ನನಿ ಕ್ುಹಕ್ ಕ್ ೊಳದಲಿಲ || ೫೭ || 

 

ಬ ೊಮಮನ ನೊರು ವಷವ ಪರಿಯಂತ ಪರಳಯದಲಿ | 

ಸುಮಮನ ಯಾಗಿ ಮಲಗಿಪಪ || 

ನಮಮ ನಾರಾಯಣಗ  ಹಸಿ ತ ಷ  ಜರಾಮರಣ ದು | 

ಷೆಮವದುುಃಖಗಳು ತ ೊಡಸುವರ  || ೫೮ || 
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ರಕ್ೆಸರಸರಗಳಿಂದ ಗಾಯವಡ ಯದ | 

ಅಕ್ಷಯ ಕ್ಾಯದ ಶ್ರೀ ಕ್ ಷಣ || 

ತುಚಛ ಯಮಭಟ್ರ ಶಸರಕ್ಳುಕ್ುವನಲಲ | 

ಹುಚು ನ್ನೀ ಹರಿಯ ಗುಣವರಿಯೀ || ೫೯ || 

 

ಕಚುನುಂಗಿದನು ನಮಮ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣನು | 

ತುಚಛ ನರಕ್ದ ೊಳು ಅನಲನ್ನಗ  || 

ಬ ಚುುವನಲಲ ಅದರಿಂದವಗ  ನರಕ್ | 

ಮ್ಮಚುುವರಲಲ ಬುಧ್ರ ಲಲ || ೬೦ || 

 

ಮನ ಯಲಿಲ ಕ್ಷಮ್ಮಯ ತಾಳು ವಿೀರಭಟ್ | 

ರಣರಂಗದಲಿಲ ಕ್ಷಮಿಸುವನ  || 

ಅಣುವಾಗಿ ನಮಮ ಹಿತಕ್ ೆ ಮನದ ೊಳಗಿನ ಕ್ ಷಣ | 

ಮುನ್ನವ ಕ್ಾಲಕ್ ೆ ಮಹತಾತದ || ೬೧ || 

 

ತಾಯ ಪೊಟ್ ಿಯಂದ ಮೊಲರೊಪವ ತ ೊೀರಿ | 

ಆಯುಧ್ ಸಹಿತ ಪೊರವಂಟ್ || 

ನಾಯಯಕ್ ೊೀವಿದರು ಪುಟ್ಟಿದನ ಂಬರ  | 

ಬಾಯಗ  ಬಂದಂತ  ಬ ೊಗಳದಿರು || ೬೨ || 

 

ಉಟ್ಿ ಪ್ರೀತಾಂಬರ ತ ೊಟ್ಿ ಭೊಷಣಂಗಳು | 

ಇಟ್ಿ ನವರತಿದ ಕರಿೀಟ್ವು || 

ಮ್ಮಟ್ಟಿದ ಕ್ುರುಹ ಎದ ಯಲಿಲ ತ ೊೀರಿದ ಶ್ರೀ | 
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ವಿಟ್ಠಲ ಪುಟ್ಟಿದವನ ನಬಹುದ ೀ || ೬೩ || 

 

ಋಷಭಂಸಮ್ಮೀಷ ಮಹಿಷ ಮೊಷಕ್ವಾಹನವ ೀರಿ ಮಾ | 

ನ್ನಸರಂತ  ಸುಳಿವ ಸುರರ ಲಲ || 

ಎಸ ವ ದ ೀವ ೀಶಾನರ ಸಾಹಸಕ್ ೆ ಮಣಿದರು | 

ಕ್ುಸುಮನಾಭನ್ನಗ  ಸರಿಯುಂಟ್  || ೬೪ || 

 

ಒಂದ ೊಂದು ಗುಣಗಳು ಇದಾುವು ಇವರಲಿಲ | 

ಸಂದಣಿಸಿವ ೀಕ್ ೊೀ ಬಹುದ ೊೀಷ || 

ಕ್ುಂದ ಳಿಷ್ಟಿಲಲದ ಮುಕ್ುಂದನ  ತನಗ ಂದು | 

ಇಂದಿರ  ಪತ್ರಯ ನ ನ ದಳು || ೬೫ || 

 

ಇಂತು ಚಿಂತ್ರಸಿ ರಮ್ಮ ಸಂತರಾ ಮನ ಪದವ | 

ಸಂತ ೊೀಷ ಮನದಿ ನ ನ ವುತತ || 

ಸಂತ ೊೀಷ ಮನದಿ ನ ನ ವುತತ ತನಿ ಶ್ರೀ | 

ಕ್ಾಂತನ್ನದ ುಡ ಗ  ನಡ ದಳು || ೬೬ || 

 

ಕ್ಂದಪವ ಕ್ ೊೀಟ್ಟಗಳ ಗ ಲುವ ಸ ಂದಯವದ | 

ಚಂದವಾಗಿದು ಚ ಲುವನ || 

ಇಂದಿರ  ಕ್ಂಡು ಇವನ  ತನಗ  ಪತ್ರ | 

ಯಂದವನ ಬಳಿಗ  ನಡ ದಳು || ೬೭ || 

 

ಈ ತ ರದ ಸುರರ ಸುತತ ನ ೊೀಡುತತ ಲಕ್ಷ್ಮ | 
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ಚಿತತವ ಕ್ ೊಡದ  ನಸುನಗುತ || 

ಚಿತತವ ಕ್ ೊಡದ  ನಸುನಗುತ ಬಂದು ಪುರು | 

ಷ ೊೀತತಮನ ಕ್ಂಡು ನಮಿಸಿದಳು || ೬೮ || 

 

ನಾನಾ ಕ್ುಸುಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಾಲ ಯ | 

ಶ್ರೀನಾರಿ ತನಿ ಕ್ರದಲಿಲ || 

ಪ್ರೀನಕ್ಂಧ್ರದ ತ್ರರವಿಕ್ರಮರಾಯನ | 

ಕ್ ೊರಳಿನ ಮ್ಮೀಲಿಟ್ುಿ ನಮಿಸಿದಳು || ೬೯ || 

 

ಉಟ್ಿ ಪೊಂಬಟ್ ಿಯ ತ ೊಟ್ಾಿಭರಣಂಗಳು | 

ಇಟ್ಿ ನವರತಿದ ಮುಕ್ುಟ್ವು || 

ದುಷಿಮದವನನ ಂಬ ಕ್ಡ ಯ ಪ ಂಡ ಗಳು | 

ಇಟ್ಟಿದು ಹರಿಗ  ವಧ್ುವಾದಳು || ೭೦ || 

 

ಕ್ ೊಂಬು ಚಂಬಕ್ ಕ್ಹಳ  ತಾಳ ಮದುಳ ಗಳು | 

ತಂಬಟ್  ಭ ೀರಿ ಪಟ್ಹಗಳು || 

ಭ ೊಂ ಭ ೊಂ ಎಂಬ ಶಂಖ ಡ ೊಳುಿ ಮ ರಿಗಳು | 

ಅಂಬುಧಿಯ ಮನ ಯಲ ಲಸ ದವು || ೭೧ || 

 

ಅಘಯವಪಾದಾಯಚಮನ ಮೊದಲಾದ ಷ ೊೀಡಶಾ | 

ನಘಯವ ಪೊಜ ಯತತನಳಿಯಗ  | 

ಒಗಿಿದ ಮನದಿಂದ ಧಾರ ಯರ ದನ  ಸಿಂಧ್ು | 

ಸದಿತ್ರಯತುತ ಸಲಹ ಂದ || ೭೨ || 
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ವ ೀದ ೊೀಕ್ತ ಮಂತರ ಪ ೀಳಿ ವಸಿಷಠ ನಾರದ ಮೊದ | 

ಲಾದ ಮುನ್ನೀಂದರರು ಮುದದಿಂದ || 

ವಧ್ೊವರರ ಮ್ಮೀಲ  ಶ  ೀಭನದಕ್ಷತ ಯನು | 

ಮೊೀದವಿೀಯುತತ ತಳಿದರು || ೭೩ || 

 

ಸಂಭರಮದಿಂದಂಬರದಿ ದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಲು | 

ತುಂಬುರು ನಾರದರು ಸುತತ್ರಸುತತ || 

ತುಂಬುರು ನಾರದರು ಸುತತ್ರಸುತತ ಪಾಡಿದರು ಪ್ರೀ | 

ತಾಂಬರಧ್ರನ ಮಹಿಮ್ಮಯ || ೭೪ || 

 

ದ ೀವನಾರಿಯರ ಲಲ ಬಂದ ೊದಗಿ ಪಾಠಕ್ರು | 

ಓವಿ ಪಾಡುತತ ಕ್ುಣಿದರು || 

ದ ೀವತರುವಿನ ಹೊವಿನ ಮಳ ಗಳ | 

ಶ್ರೀವರನ ಮ್ಮೀಲ  ಕ್ರ ದರು || ೭೫ || 

 

ಮುತುತ ರತಿಗಳಿಂದ ಕ್ ತ್ರತಸಿದ ಹಸ ಯ ನವ | 

ರತಿ ಮಂಟ್ಪದಿ ಪಸರಿಸಿ || 

ನವರತಿಮಂಟ್ಪದಿ ಪಸರಿಸಿ ಕ್ ಷಣನ | 

ಮುತ ೈದ ಯರ ಲಲ ಕ್ರ ದರು || ೭೬ || 

 

ಶ ೀಷಶಯನನ  ಬಾ ದ ೊೀಷದೊರನ  ಬಾ | 

ಭಾಸುರಕ್ಾಯ ಹರಿಯ ಬಾ || 
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ಭಾಸುರಕ್ಾಯ ಹರಿಯ ಬಾ ಶ್ರೀ ಕ್ ಷಣ ವಿ | 

ಲಾಸದಿಂದ ಮಮಹಸ ಗ  ಬಾ || ೭೭ || 

 

ಕ್ಂಜಲ ೊೀಚನನ  ಬಾ ಮಂಜುಳ ಮೊತ್ರವಯ ಬಾ | 

ಕ್ುಂಜರ ವರದಾಯಕ್ನ  ಬಾ || 

ಕ್ುಂಜರವರದಾಯಕ್ನ  ಬಾ ಶ್ರೀ ಕ್ ಷಣ ನ್ನ | 

ರಂಜನ ನಮಮ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೭೮ || 

 

ಆದಿಕ್ಾಲದಲಿಲ ಆಲದ ಲ ಯ ಮ್ಮೀಲ  | 

ಶ್ರೀದ ೀವಿಯರ ೊಡನ  ಪವಡಿಸಿದ || 

ಶ್ರೀದ ೀವಿಯರ ೊಡನ  ಪವಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣ | 

ಮೊೀದದಿಂದ ೊಮಮ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೭೯ || 

 

ಆದಿಕ್ಾರಣನಾಗಿ ಆಗ ಮಲಗಿದುು | 

ಮೊೀದಜೀವರ ತನಿ ಉದರದಲಿ || 

ಮೊೀದ ಜೀವರ ತನುಿದರದಲಿ ಇಂಬಿಟ್ಿ ಅ | 

ನಾದಿ ಮೊರುತ್ರಯ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೦ || 

 

ಚಿನಮಯವ ನ್ನಪ ನ್ನಮಮ ಮನ ಗಳಲಿಲ ಜ ೊೀ | 

ತ್ರಮವಯವಾದ ಪದಮದಲಿಲ || 

ರಮ್ಮಮಯರ ೊಡಗೊಡಿ ರಮಿಸುವ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣ | 

ನಮಮ ಮನ ಯ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೧ || 
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ನಾನಾವತಾರದಲಿ ನಂಬಿದ ಸುರರಿಗ  | 

ಆನಂದವಿೀವ ಕ್ರುಣಿ ಬಾ || 

ಆನಂದವಿೀವ ಕ್ರುಣಿ ಬಾ ಶ್ರೀ ಕ್ ಷಣ | 

ಶ್ರೀನಾರಿಯೊಡನ  ಹಸ ಗ ೀಳು || ೮೨ || 

 

ಬ ೊಮಮನಾಲಯದಲಿಲ ರನಿದ ಪ್ರೀಠದಿ ಕ್ುಳಿತು | 

ಒಮಮನದಿ ನ ೀಹವ ಮಾಡುವ || 

ನ್ನಮವಲ ಪೊಜ ಯ ಕ್ ೈಗ ೊಂಬ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣ ಪ | 

ರಮ ಮೊರುತ್ರಯ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೩ || 

 

ಮುಖಯಪಾರಣನ ಮನ ಯಲಿ ಭಾರತ್ರೀದ ೀವಿಯಾಗ | 

ಲಿಕೆ ಬಡಿಸಿದ ರಸಾಯನವ || 

ಸಕ್ೆರ ಗೊಡಿದ ಪಾಯಸ ಸವಿಯುವ | 

ರಕ್ೆಸವ ೈರಿಯ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೪ || 

 

ರುದರನ ಮನ ಯಲಿಲ ರುದಾರಣಿದ ೀವಿಯರು | 

ಭದರಮಂಟ್ಪದಿ ಕ್ುಳಿಿರಿಸಿ || 

ಸಾವದವನಿಂಗಳ ಬಡಿಸಲು ಕ್ ೈಗ ೊಂಡ | 

ಮುದುು ನರಸಿಂಹ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೫ || 

 

ಗರುಡನ ಮ್ಮೀಲ ೀರಿ ಗಗನ ಮಾಗವದಲಿಲ | 

ತರತರದಿ ಸುತತ್ರಪ ಸುರಸಿರೀಯರ || 

ಮ್ಮರ ವ ಗಂಧ್ವವರ ಗಾನವ ಸವಿಯುವ | 
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ನರಹರಿ ನಮಮ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೬ || 

 

ನ್ನಮಮಣಣನ ಮನ ಯ ಸುಧ್ಮವ ಸಭ ಯಲಿಲ | 

ಉಮ್ಮಯರಸ ನಮಿಸಿದ || 

ಧ್ಮವರಕ್ಷಕ್ನ ನ್ನಪ ಕ್ ಷಣ ಕ್ ಪ ಯಂದ ಪ | 

ರಮ ಮೊರುತ್ರಯ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೭ || 

 

ಇಂದರನ ಮನ ಗ ೊಹೀಗಿ ಅದಿತ್ರಗ  ಕ್ುಂಡಲವಿತುತ | 

ಅಂದದ ಪೊಜ ಯ ಕ್ ೈಗ ೊಂಡು || 

ಅಂದದ ಪೊಜ ಯ ಕ್ ೈಗ ೊಂಡು ಸುರತರುವ | 

ಇಂದಿರ ಗಿತತ ಹರಿಯ ಬಾ || ೮೮ || 

 

ನ್ನಮಮ ನ ನ ವ ಮುನ್ನ ಹ ದಯದಲಿ ನ ಲ ಸಿದ | 

ಧ್ಮವರಕ್ಷಕ್ನ ನ್ನಸುವ || 

ಸಮಮತವಾಗಿದು ಪೊಜ ಯ ಕ್ ೈಗ ೊಂಡ ನ್ನ | 

ಸಿಸೀಮ ಮಹಿಮ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೮೯ || 

 

ಮುತ್ರತನ ಸತ್ರತಗ ಯ ನವರತಿದ ಚಾಮರ | 

ಸುತತ ನಲಿವಪಸರ ಸಿರೀಯರ || 

ನ ತಯವ ನ ೊೀಡುತ ಚಿತರ ವಾದಯಂಗಳ ಸಂ | 

ಪತ್ರತನ ಹರಿಯ ಹಸ ಗ  ಬಾ || ೯೦ || 

 

ಎನಲು ನಗುತ ಬಂದು ಹಸ ಯ ಮ್ಮೀಲ  | 
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ವನ್ನತ  ಲಕ್ಷುಮಿಯೊಡಗೊಡಿ || 

ಅನಂತ ವ ೈಭವದಿ ಕ್ುಳಿತ ಕ್ ಷಣನ ನಾಲುೆ | 

ದಿನದುತಸವವ ನಡ ಸಿದರು || ೯೧ || 

 

ಅತ ತೀರ ನ್ನಪ ಗಂಗ ೀ ಯಮುನ ೀ ಸರಸವತ್ರ ಭಾ | 

ರತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಸುರಸಿರೀಯರು || 

ಮುತ್ರತನಕ್ಷತ ಯನುಿ ಶ  ೀಭಾನವ ನುತಲಿ ತಮಮ | 

ಅತ್ರವಯಳಿಯಗ  ತಳಿದರು || ೯೨ || 

 

ರತಾಿದಾರತ್ರಗ  ಸುತತ ಮುತತನ  ತುಂಬಿ | 

ಮುತ ೈದ ಯರ ಲಲ ಧ್ವಳದ || 

ಮುತ ೈದ ಯರ ಲಲ ಧ್ವಳದ ಪದನ ಪಾ | 

ಡುತತಲ ತ್ರತದರ  ಸಿರವರಗ  || ೯೩ || 

 

ಬ ೊಮಮತನಿರಸಿ ಕ್ೊಡ  ಬಂದ ರಗಿದ | 

ಉಮ್ಮಯರಸ ನಮಿಸಿದ || 

ಅಮರರ ಲಲರು ಬಗ ಬಗ  ಉಡುಗ ೊರ ಗಳ | 

ರಮ್ಮಮಯರಸಗ  ಸಲಿಲಸಿದರು || ೯೪ || 

 

ಸತಯಲ ೊೀಕ್ದ ಬ ೊಮಮ ಕ್ ಸುತಭರತಿವನ್ನತತ | 

ಮುಕ್ಾತಸುರರು ಮುದದಿಂದ || 

ಮುತ್ರತನ ಕ್ಂಠೀಸರವ ಮುಖಯಪಾರಣನ್ನತತ | 

ಮಸತಕ್ದ ಮಣಿಯ ಶ್ವನ್ನತತ || ೯೫ || 
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ತನಿರಸಿ ಕ್ೊಡ  ಸವಿನುಡಿ ನುಡಿವಾಗ | 

ವದನದಲಿಲದುಗಿಿ ಕ್ ಡದಂತ  || 

ವಹಿಿ ಪರತ್ರಷ ಠಯ ಮಾಡಿ ಅವನ ೊಳಗಿದು | 

ತನಾಿಹುತ್ರ ದಿಬೊಣ ಸುರರಿಗ  || ೯೬ || 

 

ಕ್ ೊಬಿೊದ ಖಳರ ೊೀಡಿಸಿ ಅಮ ತಾನಿ ಊಟ್ಕ್ ೆ | 

ಉಬಿೊದ ಹರುಷದಿ ಉಣಿಸಲು || 

ಉಬಿೊದ ಹರುಷದಿ ಉಣಿಸಬ ೀಕ್ ಂದು ಸಿಂಧ್ು | 

ಸವವರಿಗ ಡ ಯ ಮಾಡಿಸಿದ || ೯೭ || 

 

ಮಾವನ ಮನ ಯಲಿಲ ದ ೀವರಿಗ ತಣವ | 

ದಾನವರು ಕ್ ಡಿಸದ  ಬಿಡರ ಂದು || 

ದಾನವರು ಕ್ ಡಿಸದ  ಬಿಡರ ಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ ಷಣ | 

ದ ೀವ ಸಿರೀವ ೀಷವ ಧ್ರಿಸಿದ || ೯೮ || 

 

ತನಿ ಸ ಂದಯವದಿಂದುನಿತಮಯವಾದ ಲಾ | 

ವಣಯದಿಂದ ಮ್ಮರ ವ ನ್ನಜಪತ್ರಯ || 

ಹ ಣುಣರೊಪವ ಕ್ಂಡು ಕ್ನ ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಇವ | 

ಗನಯರ ೀಕ್ ಂದು ಬ ರಗಾದಳು || ೯೯ || 

 

ಲಾವಣಯಮಯವಾದ ಹರಿಯ ಸಿರೀವ ೀಷಕ್ ೆ | 

ಭಾವಕಯರ ಲಲ ಮರುಳಾಗ  || 
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ಮಾವರ ಸುಧ ಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಡಿಸಿ ತನಿ | 

ಸ ೀವಕ್ ಸುರರಿಗುಣಿಸಿದ || ೧೦೦ || 

 

ನಾಗನ ಮ್ಮೀಲ  ತಾ ಮಲಗಿದಾುಗ | 

ಆಗಲ  ಜಗವ ಜತನದಿ || 

ಆಗಲ  ಜಗವ ಜತನದಿ ಧ್ರಿಸ ಂದು | 

ನಾಗಬಲಿಯ ನಡ ಸಿದರು || ೧೦೧ || 

 

ಕ್ಷುಧ ಯ ಕ್ಳ ವ ನವರತಿದ ಮಾಲ ಯ | 

ಮುದದಿಂದ ವಾರಿಧಿ ವಿಧಿಗಿತತ || 

ಚದುರ ವರವ ವಾಯುದ ೀವರಿಗಿತತ | 

ವಿಧ್ುವಿನ ಕ್ಲ ಯ ಶ್ವಗಿತತ || ೧೦೨ || 

 

ಶಕ್ರ ಮೊದಲಾದ ದಿಕ್ಷಾಽಲಕ್ರಿಗ  | 

ಸ ೊಕೆದ ಚ ದಂತ ಗಜಂಗಳ || 

ಉಕೆದ ಮನದಿಂದ ಕ್ ೊಟ್ಿ ವರುಣದ ೀವ ಮದು | 

ಮಕ್ೆಳಾಯುಷಯವ ಬ ಳ ಸ ಂದ || ೧೦೩ || 

 

ಮತ ತ ದ ೀವ ೀಂದರಗ  ಪಾರಿಜಾತವನ್ನತತ | 

ಚಿತತವ ಸ ಳ ವಪಸರಸಿರೀಯರ || 

ಹತುತ ಸಾವಿರ ಕ್ ೊಟ್ಿ ವರುಣದ ೀವ ಹರಿ | 

ಭಕತಯ ಮನದಲಿಲ ಬ ಳ ಸ ಂದ || ೧೦೪ || 
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ಪೊಳ ವ ನವರತಿದ ರಾಶ್ಯ ತ ಗ ತ ಗ ದು | 

ಉಳಿದಮರರಿಗ  ಸಲಿಸಿದ || 

ಉಳಿದ ಅಮರರಿಗ  ಸಲಿಸಿದ ಸಮುದರ | 

ಕ್ಳುಹಿಸಿದನವರವರ ಮನ ಗಳಿಗ  || ೧೦೫ || 

 

ಉನಿತ ನವರತಿವಾದ ಅರಮನ ಯ | 

ಚನ ಿೀಮರಗಳಿಂದ ವಿರಚಿಸಿ || 

ತನಿ ಅಳಿಯನ್ನಗ  ಸಿಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್ ೊಟ್ುಿ | 

ಇನ ೊಿಂದು ಕ್ಡ ಯಡಿ ಇಡದಂತ  || ೧೦೬ || 

 

ಹಯವದನ ತನಿ ಪ್ರರಯಳಾದ ಲಕ್ಷುಮಿಗ  | 

ಜಯವಿತತ ಕ್ಷ್ೀರಾಂಬುಧಿಯಲಿಲ || 

ಜಯವಿತತ ಕ್ಷ್ೀರಾಂಬುಧಿಯಲಿಲ ಶ್ರೀಕ್ ಷಣ | 

ದಯದಿ ನಮ್ಮಮಲಲರ ಸಲಹಲಿ || ೧೦೭ || 

 

ಈ ಪದವ ಮಾಡಿದ ವಾದಿರಾಜಮುನ್ನಗ  | 

ಶ್ರೀಪತ್ರಯಾದ ಹಯವದನ || 

ತಾಪವ ಕ್ಳ ದು ತನಿ ಶ್ರೀಚರಣದ ಸ | 

ಮಿೀಪದಲಿಲಟ್ುಿ ಸಲಹಲಿ || ೧೦೮ || 

 

ಇಂತು ಸವಪಿದಲಿಲ ಕ್ ೊಂಡಾಡಿಸಿಕ್ ೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | 

ಕ್ಾಂತನ ಕ್ಂದನ ನ್ನಸುವ || 

ಸಂತರ ಮ್ಮಚಿುನ ವಾದಿರಾಜ ೀಂದರ ಮುನ್ನ | 
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ಪಂರ್ದಿ ಪ ೀಳಿದ ಪದವಿದು || ೧೦೯ || 

 

ಶ್ರೀಯರಸ ಹಯವದನಪ್ರರಯ ವಾದಿರಾಜ | 

ರಾಯ ರಚಿಸಿದ ಪದವಿದು || 

ಆಯುಷಯ ಭವಿಷಯ ದಿನದಿನಕ್  ಹ ಚುುವುದು ನ್ನ | 

ರಾಯಾಸದಿಂದ ಸುಖಿಪರು || ೧೧೦ || 

 

ಬ ೊಮಾಮನ ದಿನದಲಿಲ ಒಮೊಮಮ್ಮಮ ಈ ಮದುವ  | 

ಕ್ರಮಮದಿ ಮಾಡಿ ವಿನ ೊೀದಿಸುವ || 

ನಮಮ ನಾರಾಯಣಗೊ ಈ ರಮ್ಮಮಗಡಿಗಡಿಗೊ | 

ಅಸುರ ಮೊೀಹನವ ೀ ನರನಟ್ನ  || ೧೧೧ || 

 

ಮದುವ ಯ ಮನ ಯಲಿಲ ಈ ಪದವ ಪಾಡಿದರ  | 

ಮದುಮಕ್ೆಳಿಗ  ಮುದವಹುದು || 

ವಧ್ುಗಳಿಗ  ಓಲ ೀಭಾಗಯ ದಿನದಿನಕ್  ಹ ಚುುವುದು | 

ಮದನನಯಯನ ಕ್ ಪ ಯಂದ ಶ  ೀಭಾನ  || ೧೧೨ || 

 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿರ  ಸುರರ ೊಳು ಸುಭಗನ್ನಗ  | 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿೀ ಸುಗುಣನ್ನಗ  || 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿರ  ತ್ರರವಿಕ್ರಮರಾಯಗ  | 

ಶ  ೀಭಾನವ ನ್ನಿೀ ಸುರಪ್ರರಯಗ  || ಶ  ೀಭಾನ  || ೧೧೩ || 

 

|| ಮಂಗಳಂ || 
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