
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಬೃಹತ್ಾಾರತಮಯ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು 

 

ಹರಿ ಸಿರಿ ವಿರಿಂಚೇರ ಮುಖ ನಿ 

ಜರರ ಆವೆೇಶಾವತ್ಾಗಳ 

ಸಮರಿಸು ಗುಣಗಣ ಸವಕಾಲದಿ ಭಕ್ತಾ ಪೂವಕದಿ 

 

ಮೇನ ಕೂಮ ಕೊರೇಡ ನರಹರಿ 

ಮ್ಾಣವಕ ಭೃಗುರಾಮ ದಶರಥ 

ಸೂನು ಯಾದವ ಬುದಾ ಕಲ್ಕೇ ಕಪಿಲ ವೆೈಕುಂಠ 

ಶ್ರೇನಿವಾಸನು ವಾಯಸ ಋಷಭ ಹ 

ಯಾನನ ನಾರಾಯನಿೇ ಹಂ 

ಸಾನಿರುದಾ ತ್ರರವಿಕರಮ ಶ್ರೇಧ್ರ ಹೃಷಿಕೆೇಶ ೨೧-೦೧ 

 

ಹರಿಯು ನಾರಾಯಣನು ಕೃಷ್ಾಾ 

ಸುರ ಕುಲಾಂತಕ ಸೂಯ ಸಮಪರಭ 

ಕರೆಸುವನು ನಿದುಷಟ ಸುಖ ಪರಿಪೂಣ ತ್ಾನೆಂದು 

ಸವದೆೇವೇತಾಮನು ಸವಗ 

ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾತನ ಜರಾ 

ಮರಣ ವಜಿತ ವಾಸುದೆೇವಾದಯಮತ ರೂಪಾತಮ ೨೧-೦೨ 
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ಈ ನಳಿನಭವಜನನಿ ಲಕುಮೇ 

ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಬಲ ಭಕಾಾದಿ ಗುಣ ಸಂ 

ಪೂಣಲೆನಿಪಳು ಸವಕಾಲದಿ ಹರಿಕೃಪಾಬಲದಿ 

ಹೇನಳೆನಿಪಳನಂತ ಗುಣದಿ ಪು 

ರಾಣ ಪುರುಷಗೆ ಪರಕೃತ್ರಗಿನುು ಸ 

ಮ್ಾನರೆನಿಸುವರಿಲಲ ಮುಕಾಾಮುಕಾ ಸುರರೊಳಗೆ ೨೧-೦೩ 

 

ಗುಣತರಯಗಳಮ್ಾನಿ ಶ್ರೇ ಕುಂ 

ಭಿಣಿ ಮಹಾ ದುಗಾಂಭರಣಿ ರು 

ಗಿಮಣಿಯು ಸತಯ ಶಾಂತ್ರ ಕೃಥಿ ಜಯ ಮ್ಾಯ ಮಹಲಕುಮ 

ಜನಕಜ್ಝ್ಾ ಕಮಲಾಲಯಾ ದ 

ಇಣೆಯು ಪದಾಮತ್ರರಲೊೇಕೆೇಶವರಿ 

ಅಣುಮಹತ್ರಾನೊಳಿದುು ಉಪಮ್ಾರಹತಳೆನಿಸವಳು..ಃ ಖಾಶ್_೨೧-೦೪ 

 

ಘೂೇಟಕಾಸಯನ ಮಡದಿಗಿಂತಲ್ 

ಹಾಟಕೊೇದರ ಪವನರಿೇವರು 

ಕೊೇತ್ರಗುಣದಿಂದಧ್ಮರೆನಿಪರು ಆವ ಕಾಲದಲ್ 

ಖೆೇಟಪತ್ರಶೆೇಷ್ಾಮರೆೇಂದರರ 

ಪಾಟು ಮ್ಾಡದೆ ಶ್ರೇಶನ ಕೃಪಾ 

ನೊೇಟದಿಂದಲ್ ಸವರೊಳು ವಾಯಪಾರ ಮ್ಾಡುವರು ೨೧-೦೫ 

 

ಪುರುಷ ಬರಹಮ ವಿರಿಂಚ ಮಹಾ 
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ನಮರುತ ಮುಖಯಪಾರಣ ಢ್ುರಥಿಸೃಥಿ 

ಗುರುವರ ಮಹಾಧ್ಾಯತ ಬಲ ವಿಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನತ ವಿಖಾಯತ 

ಗರಳಭುಗಭವರೊೇಗ ಭೆೇಷಜ 

ಸವರ ವರಣ ವೆೇದಸಥ ಜಿೇವೆೇ 

ಶವರ ವಿಭಿೇಷಣ ವಿಶವಚೆೇಷಟಕ ವಿೇತಭಯ ಭಿೇಮ ೨೧-೦೬ 

 

ಅನಿಲ ಸಿಥತ್ರ ವೆೈರಾಗಯನಿಧಿ ರೊೇ 

ಚನ ವಿಮುಕ್ತಾಗ ನಂದ ದಶಮತ್ರ 

ಅನಿಮಷ್ೆೇಶಾನಿದರ ಶುಚ ಸತ್ಾಾಾತಮಕ ಶರಿೇರ 

ಅಣುಮಹದೂರಪಾತಮಕಾಮೃಥ 

ಹನುಮದಾದಯವತ್ಾರ ಪದಾಮ 

ಸನ ಪದವಿ ಸಂಪಾರಪಾ ಪರಿಸರ ಆಖಣಾಶಮಸಮ ೨೧-೦೭ 

 

ಮ್ಾತರಿಶವ ಬರಹಮರು ಜಗ 

ನಾುತ್ೆಗಧ್ಮ್ಾಧಿೇನರೆನಿಪರು 

ಶ್ರೇತರುಣಿವಲಲಭನು ಈವರೊಳಾವಕಾಲದಲ್ 

ನಿೇತ ಭಕ್ತಾ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನ ಬಲ ರೂ 

ಪಾತ್ರಶಯದಿಂದಿದುು ಚೆೇತನಾ 

ಚೆೇತನಗಳೆೊಳು ವಾಯಪಾರೆನಿಸುವ ತತಾದಾಹವಯದಿ ೨೧-೦೮ 

 

ಸರಸವತ್ರ ವೆೇದಾತ್ರಮಕಾ ಭುಜಿ 

ನರಹರಿಗುರುಭಕ್ತಾ ಬ್ಾರಹೀ 

ಪರಮ ಸುಖ ಬಲಪೂಣೆ ಶರದಾಾ ಪಿರೇತ್ರ ಗಾಯತ್ರರ 
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ಗರುಡಶೆೇಷರ ಜನನಿ ಶ್ರೇ ಸಂ 

ಕರುಷಣನ ಜಯಾ ತನುಜ್ಝ್ೆ ವಾಣಿೇ 

ಕರಣನಿೇಯಾಮಕೆ ಚತುದಶಭುವನ ಸನಾಮನೆಯ ೨೧-೦೯ 

 

ಕಾಳಿ ದರರಪದಿ ಕಾಶ್ಜ್ಝ್ಾ ಪಾಂ 

ಚಾಲ್ ಶ್ವಕನೆಯಂದರ ಸೆೇನಾ 

ಕಾಲಮ್ಾನಿೇ ಚಂದರ ದುಯಸಭಾನಾಮ ಭಾರತ್ರಗೆ 

ಘಾಳಿ ಬರಹಮರ ಯುವತ್ರಯರು ಏ 

ಳೆೇಳು ಐವತ್ೊಾಂದು ಗುಣದಿಂ 

ಕ್ತೇಳು ಎನಿಪರು ತಮಮ ಪತ್ರಗಳಿಂದಲಾವಾಗ ೨೧-೧೦ 

 

ಹರಿ ಸಮೇರಾವೆೇಶ ನರ ಸಂ 

ಕರುಷಣಾವೆೇಶಯುತ ಲಮಣ 

ಪರಮಪುರುಷನ ಶುಕಲಕೆೇಶಾವೆೇಶ ಬಲರಾಮ 

ಹರ ಸದಾಶ್ವ ತಪ ಅಹಂಕೃಥು 

ಮರುತಯುಕಾ ಶುಕೊೇಧ್ವಪಟ ತ 

ತುುರುಷ ಜಯಗಿೇಷ್ರವವ ದರರಣಿೇ ವಾಯಧ್ ದೂವಾಸ ೨೧-೧೧ 

 

ಗರುಡ ಶೆೇಷ ಶಶಾಂಕದಳ ಶೆೇ 

ಖರರು ತಮ್ಮಮಳು ಸಮರು ಭಾರತ್ರೇ 

ಸರಸಿಜ್ಝ್ಾಸನ ಪತ್ರುಗಧ್ಮರು ನೂರು ಗುಣದಿಂದ 

ಹರಿಮಡದಿ ಜ್ಝ್ಾಂಬವತ್ರಯೊಳು ಶ್ರೇ 

ತರುಣಿಯಾವೆೇಶವಿಹುದೆಂದಿಗು 
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ಕೊರತ್ೆ ಎನಿಪರು ಗರುಡಶೆೇಷರಿಗೆೈವರೆೈದು ಗುಣ ೨೧-೧೨ 

 

ನಿೇಲ ಭದಾರ ಮತರವಿಂದಾ 

ಮೇಲೆನಿಪ ಕಾಳಿಂದಿ ಲಅಣೆ 

ಬ್ಾಲೆಯರಿಗಿಂತಧ್ಮ ವಾರುಣಿ ಸರಪಣಿ ಗಿರಿಜ್ಝ್ಾ 

ಶ್ರೇಲಕುಮಯುತ ರೆೇವತ್ರೇ ಸಿರಿ 

ಮೂಲರೂಪದಿ ಪೆೇಯಳೆನಿಪಳು 

ಶೆೈಲಜ್ಝ್ಾದಯರು ದಶಗುಣಾಧ್ಮ ತಮಮ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ೨೧-೧೩ 

 

ನರಹರಿ ಆವೆೇಶ ಸಂಯುತ 

ನರ ಪುರಂದರ ಗಾಧಿ ಕುಶ ಮಂ 

ದರದುಯಮು ವಿಕುಇವಾಲ್ ಇಂದರನವತ್ಾರ 

ಭರತ ಬರಹಾಮವಿಷಟ ಸಾಂಬ ಸು 

ದರುಶನ ಪರದುಯಮು ಸನಕಾ 

ದಯರೊಳಗಿಪು ಸನತುಕಮ್ಾರನು ಶಣುಮಖ ಕಾಮ ೨೧-೧೪ 

 

ಈರೆೈದು ಗುಣ ಕಡಿಮ ಪಾವತ್ರ 

ವಾರುಣಿೇಯರಿಗಿಂದರ ಕಾಮ ಶ 

ರಿೇರಮ್ಾನಿ ಪಾರಣ ದಶಗುಣವವರ ಶಕರನಿಗೆ 

ಮ್ಾರಜ್ಝ್ಾರತ್ರ ದಕ್ಷ ಗುರು ವೃ 

ಥಾರದಿಜ್ಝ್ಾಯಾ ಶಚ ಸವಯಂಭುವ 

ರಾರುಜನ ಸಮ ಪಾರಣಗವರರು ಹತುಾ ಗುಣದಿಂದ ೨೧-೧೫ 
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ಕಾಮಪುತರನಿರುದಾ ಸಿೇತ್ಾ 

ರಾಮನಾನುಜ ಶತುರಹನ ಬಲ 

ರಾಮನಾನುಜ ಪರತರನನಿರುದಾನೊಳಗನಿರುದಾ 

ಕಾಮಭಾಯಾ ರುಗಮವತ್ರ ಸ 

ನಾುಮ ಲಅಣಳೆನಿಸುವಳು ಪರ 

ಲೊೇಮ ಚತ್ಾರಂಗದೆಯು ತ್ಾರಾವೆರಡು ಪೆಸರುಗಳು ೨೧-೧೬ 

 

ತ್ಾರನಾಮಕ ತ್ೆರೇತ್ೆಯೊಳು ಸಿೇ 

ತ್ಾರಮಣನಾರಾಧಿಸಿದನು ಸ 

ಮೇರಯುಕೊಾೇದಾವನು ಕೃಷಾಗೆ ಪಿರೇಯನೆನಿಸಿದನು 

ವಾರಿಜ್ಝ್ಾಸನಯುಕಾ ದೊರೇಣನು 

ಮೂರು ಇಳೆಯೊಳು ಬೃಹಸುತ್ರಗವ 

ತ್ಾರವೆಂಬರು ಮಹಾಭಾರತ ತ್ಾತುಯದೊಳಗೆ ೨೧-೧೭ 

 

ಮನು ಮುಖಾಯದಯರಿಗಿಂತ ಪರವಹನು 

ಗುಣದಿ ಪಂಚಕ ನಿೇಚನೆನಿಸುವ 

ಇನ ಶಶಾಂಕರು ಧ್ಮಮ್ಾನವಿ ಎರಡು ಗುಣದಿಂದ 

ಕನಿಯರೆನಿಪರು ಪರವಹಗಿಂತಲ್ 

ದಿನಪ ಶಶ್ ಯಮಧ್ಮರೂಪಗ 

ಳನುದಿನದಿ ಚಂತ್ರಪುದು ಸಂತರು ಸವಕಾಲದಲ್ ೨೧-೧೮ 

 

ಮರುತನಾವೆೇಶಯುತ ಧ್ಮಜ 

ಕರಡಿ ವಿದುರನು ಸತಯಜಿತು ಈ 
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ರೆರಡು ಧ್ಮನ ರೂಪ ಬರಹಾಮವಿಷಟ ಸುಗಿರೇವ 

ಹರಿಯ ರೂಪಾವಿಷಟ ಕಣನು 

ತರುಣಿಗೆರಡವತ್ಾರ ಚಂದರಮ 

ಸುರಪನಾವೆೇಶಯುತನಂಗದನೆನಿಸಿಕೊಳುತ್ರಪು ೨೧-೧೯ 

 

ತರುಣಿಗಿಂತಲ್ ಪಾದ ಪಾದರೆ 

ವರುಣ ನಿೇಚನು ಮಹಾಭಿಷಕ್ ದರ 

ದುರ ಸುಷ್ೆೇಣನು ಶಂತನುವು ನಾಲವರು ವರುಣರೂಪ 

ಸುರಮುನಿೇನಾರದನು ಕ್ತಂಚತ್ 

ಕೊರತ್ೆ ವರುಣಗೆ ಅಗಿುಭೃಗುವಜ 

ಗೊರಳಪತ್ರು ಪರಸೂತ್ರ ಮೂವರು ನಾರದನಿಗಧ್ಮ ೨೧-೨೦ 

 

ನಿೇಲ ದೃಷಟದುಯಮು ಲವ ಈ 

ಲೆೇಲ್ಹಾನನ ರೂಪಗಳು ಭೃಗು 

ಕಾಲ್ಲೊದುದರಿಂದ ಹರಿಯನು ವಾಯಧ್ನೆನಿಸಿದನು 

ಏಳು ಋಷಿಗಳಿಗುತಾಮರು ಮುನಿ 

ಮ್ರಳಿ ನಾರದಗಧ್ಮ ಮೂವರು 

ಗಾಳಿಯುತ ಪರಹಾಲದ ಬ್ಾಹಲೇಕರಾಯನೆನಿನಿಸಿದನು ೨೧-೨೧ 

 

ಜನಪ ಕಮಜರೊಳಗೆ ನಾರದ 

ಮುನಿಯನುಗರಹ ಬಲದಿ ಪರಹಾಲ 

ದನಲ ಭೃಗುಮುನಿ ದಅ ಪತ್ರುಗೆ ಸಮನೆನಿಸುಕೊಂಬ 

ಮನು ವಿವಸಾವನ್ ಗಾಧಿಜ್ಝ್ೆೇವರು 
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ಅನಲಗಿಂತಲ್ ಕ್ತಂಚತ್ಾಧ್ಮ 

ಎಣೆ ಎನಿಸುವರು ಸಪಾಋಷಿಗಳಿಗೆಲಲ ಕಾಲದಲ್ ೨೧-೨೨ 

 

ಕಮಲಸಂಭವಭವರೆನಿಪ ಸಂ 

ಯಮ ಮರಿೇಚಯು ಅತ್ರರ ಯಂಗಿರ 

ಸುಮತ್ರ ಪುಲಹ ಕರತು ವಸಿಷಠ ಪುಲಸಾಮುನಿ ಸಾವಹ 

ರಮಣಗಧ್ಮರು ಮತರನಾಮಕ 

ದುಯಮಣಿ ರಾಹೂಯುಕಾ ಭಿೇಷಮಕ 

ಯಮಳರೂಪನು ತ್ಾರನಾಮಕನೆನಿಸಿ ತ್ೆರೇತ್ೆಯೊಳು ೨೧-೨೩ 

 

ನಿರಋತ್ರಗೆರಡವತ್ಾರ ದುಮುಖ 

ಹರಿಯುತ ಘಟೊೇತಕಜನು ಪಾರವಹ 

ಗುರುಮಡದಿ ತ್ಾರಾಸಮರು ಪಜನಯಗುತಾಮರು 

ಕರಿಗೊರಳ ಸಂಯುಕಾಭಗದ 

ತಾರಸು ಕತಥನ ಧ್ನಪ ರೂಪಗ 

ಳೆರದು ವಿಘುಪ ಚಾರುದೆೇಷಾನು ಅಶ್ವನಿಗಳು ಸಮ ೨೧-೨೪ 

 

ದೊರೇಣ ಧ್ುರವ ದೊೇಷ್ಾಕಾಗಿು 

ಪಾರಣ ದುಯ ವಿಭಾವಸುಗಳೆಂಟು ಕೃ 

ಶಾನು ಶೆರೇಷಠ ದುಯನಾಮವಸು ಭಿೇಷ್ಾಮಯ ಬರಹಮಯುತ 

ದೊರೇಣನಾಮಕ ನಂದಗೊೇಪ ಪರ 

ಧ್ಾನ ಅಗಿುಯನುಳಿದೆೇಳು ಸ 

ಮ್ಾನರೆನಿಪರು ತಮ್ಮಮಳಗೆ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನಾದಿ ಗುಣದಿಂದ ೨೧-೨೫ 
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ಭಿೇಮರೆೈವಥವಜಜ್ಝ್ೆೈಕಪಾಧ್ಾಮಹನ್ ಬಹುರೂಪಕನು 

ಭವ ವಾಮ ಉಗರ ವೃಷ್ಾಕಪಿಯಹಬುಢ್ನುಯೆನುಥಿಪು 

ಈ ಮಹಾಥಮರ ಮಢ್ಯಧ್ೊಳಗೆ ಉಮ್ಾಮನೊೇಹರನುಥಥಮನು 

ಧ್ಶನಾಮಕರು ಸಮರೆನಿಸಿಕೊಮಬರು ಥಮ್ಮಮಳೆಮಾಮುಾ ೨೧-೨೬ 

 

ಭೂರಿಯಜ್ಝ್ೆೈಕಪಧ್ಾ ವಹಬುಢ್ನುರಯಿಧ್ು ರುಧ್ರಗಣಪಸಮುಯಥ 

ಭೂರಿಶರವನೆಮಾನಿಪ ಶಲವಿರುಪಾಕ್ಷನಾಮಕನು 

ಸೂರಿಕೃಪ ವಿಷಕಮಬ ಸಹಧ್ೆೇ ವಾರುಣಾಗರಣಿ ಸೊೇಮಧ್ಥಥನು 

ಥಾ ರಚಸಿಧ್ ಧಿವರೂಪ ಢ್ರೆಯೊಳು ಪಥರಪಾಪಕನು ೨೧-೨೭ 

 

ಧ್ೆವಶಕರನುರುಕರಮ್ಾ ಮಥಾರವರುಣಪಜನಯ 

ಭಗಪೂಷ್ಾವಿವಸಾವನ್ ಸವಿಥೃಢಾಥ ಆಯಯಮಥವಷ್ಾಾ 

ಧ್ೆೇವಕ್ತೇಸುಥನಲ್ಲ ಸವಿಥೃವಿಭಾವಸೂಸುಥ ಭಾನು 

ಎನಿಸುವ ಜ್ಝ್ಾಯವನಪಯುಥ ವಿೇರಸೆೇನನು ಥವಷೃನಾಮಕನು ೨೧-೨೮ 

 

ಏರಡಧಿಕ ದಶ ಸೂಯರೊಳು ಮೂ 

ರೆರಡು ಜನರುತಾಮ ವಿವಸಾವನ್ 

ವರುಣ ಶಕರನುರುಕರಮನು ಪಜನಯ ಮತ್ಾರಖಯ 

ಮರುತನಾವೆೇಶಯುತ ಪಾಂಡೂ 

ವರ ಪರಾವಹನೆಂದೆನಿಪ ಕೆೇ 

ಸರಿ ಮೃಗಪ ಸಂಪಾತ್ೆ್ಾೇತ ತರಯರು ಮರುದಂಶ ೨೧-೨೯ 
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ಪರಥಿಭವಾಥನು ಚೆೇಕ್ತಥನು ವಿಪೃಠುವೆನಿಸುವನು ಸರಂಯ 

ಮ್ಾರುಥ ವಿಥಥಶವೇಥುಥಮಗ ಗಜನಾಮಕರು ಪಾರಣಾಮ್ 

ಧಿವಥಿಯಪಾನ ಗವಾಕ್ಷ ಗವಯ ಥೃಥಿಯವಾಯನ ಉಧ್ಾನ 

ವೃಷಪವಥುಳ ಶವಥಾರಥ ಗಮಢಸುಮ್ಾಧ್ನರು ಸಮ್ಾನ ೨೧-೩೦ 

 

ಐವರೊಳಗಿೇ ಕುಂತ್ರಭೊೇಜನು 

ಆವಿನಾಮಕ ನಾಗಕೃಕಲನು 

ದೆೇವದತಾಧ್ನಂಜಯರು ಅವತ್ಾರವಜಿತರು 

ಆವಹೊೇದವಹ ವಿವಹ ಸಂವಹ 

ಪಾರವಹೇಪತ್ರ ಮರುತ ಪರವಹನಿ 

ಗಾವಕಾಲಕು ಕ್ತಂಚದಧ್ಮರು ಮರುದಗಣಗಲೆಲಲ ೨೧-೩೧ 

 

ಪಾರಣೊೇಪಾನ ವಾಯನೊೇದಾನ ಸ 

ಮ್ಾನ ದೆೈವರನುಳಿದು ಮರುತರು 

ಊನರೆನಿಪರು ಹತುಾ ವಿಶೆವೇದೆೇವರಿವರಿಂದ 

ಸೂನುಗಳು ಎನಿಸುವರು ಐವರು 

ಮ್ಾನಿನಿೇ ದರರಪತ್ರಗೆ ಕೆಲವರು 

ಓಣಿಯೊಳು ಕೆೈಕೆೇಯರೆನಿಪರು ಎಲಲ ಕಾಲದಲ್ ೨೧-೩೨ 

 

ಪರತ್ರವಿಂದಯ ಶುರತಸೊೇಮ ಶುರತಕ್ತೇ 

ರುತ್ರ ಶತ್ಾನಿಕ ಶುರತಕಮ ದರರ 

ಪತ್ರ ಕುವರರಿವರೊೇಳಗೆ ಅಭಿತ್ಾಮರ ಪರಮುಖ ಚತರ 

ರಥನು ಗೊೇಪಕ್ತಶೆ ೇರ ಬಲರೆಂ 
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ಬತುಲರೆೈ ಗಂಧ್ವರಿಂದಲ್ 

ಯುತರು ಧ್ಮ ವೃಕೊೇದರಾದಿಜರೆಂದು ಕರೆಸುವರು ೨೧-೩೩ 

 

ವಿವಿಧ್ ಮೈಂದರು ನಕುಲ ಸಹದೆೇ 

ವ ವಿಭು ತ್ರರಶ್ಖಾಶವನಿಗಳಿಲ್ಲ 

ದಿವಿಪನಾವೆೇಶವಿಹುದೆಂದಿಗು ದಾಯವಾ ಪೃಥಿವ ಋಭು 

ಪವನಸುತ ವಿಷವಕೆಸೇನನುಮ್ಾ ಕುವರ 

ವಿಘುಪ ಧ್ನಪ ಮ್ಮದಲಾ 

ದವರು ಮತರಗೆ ಕ್ತಂಚತ್ಾಧ್ಮರೆನಿಸಿಕೊಳುತ್ರಹರು ೨೧-೩೪ 

 

ಪಾವಕಾಗಿು ಕುಮ್ಾರನೆನಿಸುವ 

ಚಾವನವರುಚಥಯಮುನಿ ಚಾಉಷ 

ರೆೈವತ ಸಾವರೊೇಚಷ್ೊೇತಾಮ ಬರಹಮ ರುದೆರೇಂದರ 

ದೆೇವ ಧ್ಮನು ದಅನಾಮಕ 

ಸಾವರಣಿ ಶಶ್ಬಂದು ಪೃಥು ಪಿರ 

ಯವರತನು ಮ್ಾಂಧ್ಾತ ಗಯನು ಕಕುಸಥ ದರಷಯಂತ್ರ ೨೧-೩೫ 

 

ಭರಥಋಷಭಜಹರಿಣಿಜಧಿವಜ ಭರಥಮ್ಮಧ್ಲಾಧ್ಖಿಳ 

ರಾಯರೊ ಳಿರುಥಿಹುಧ್ು ಶ್ರೇವಿಷುುಪಾರಣವೆೇಶ ಪರಥಿಧಿನಧಿ 

ವರಧಿವಿಸುಥಿ ಶಮುಭ ಅಧ್ುಭಥ ಕರೆಸುವನು ಬಲ್ ವಿಢ್ೃ 

ಢ್ುರಥಶುಚ ಸರಿಯೆನಿದು ಋಥಢಾಮ ಮ್ಮಧ್ಲಾಧ್ಶಾಗಮಢವ ೨೧-೩೬ 

 

ಅರಸೆನಿಪ ಕಮಜರು ವೆೈಶಾವ 
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ನರಗಧ್ಮ ಶತಗುಣದಿ ವಿಘುೇ 

ಶವರಗೆ ಕ್ತಂಚದುಗಣ ಕಡಿಮ ಬಲ್ ಮುಖಯ ಪಾವಕರು 

ಶರಭ ಪಜನಾಯಖಯ ಮೇಘಪ 

ತರಣಿ ಭಾಯಾ ಸಂಜ್ಝ್ೆ್ಯ ಶಾವರಿ 

ಕರನ ಪತ್ರುಯು ರೊೇಹಣಿೇ ಶಾಯಮಲೆಯು ದೆೇವಕ್ತಯು ೨೧-೩೭ 

 

ಅರಸಿಯೆನಿಪಳು ಧ್ಮರಾಜಗೆ 

ವರುಣ ಭಾಯೊೇಷ್ಾದಿ ಷಟಕರು 

ಕೊರತ್ೆ ಎನಿಪರು ಪಾವಕಾದಯರಿಗೆರಡು ಗುಣದಿಂದ 

ಎರಡು ಮೂಜನರಿಂಧ್ಮ ಸಾವಹ 

ಕರೆಸುವಳುಷ್ಾದೆೇವಿ ವೆೈಶಾವ 

ನರನ ಮಡದಿಗೆ ದಶಗುಣಾವರಳಶ್ವನಿೇ ಭಾಯಾ ೨೧-೩೮ 

 

ಸುದರುಶನ ಶಕಾರದಿ ಸುರಯುತ 

ಬುಧ್ನು ತ್ಾನಭಿಮನುಯವೆನಿಸುವ 

ಬುಧ್ನಿಗಿಂದಾಶ್ವನಿೇಭಾಯ ಶಲಯ ಮ್ಾಗಧ್ರ 

ಉದರಜ್ಝ್ೊೇಷ್ಾದೆೇವಿಗಿಂತಲ್ 

ಅಧ್ಮನೆನಿಪ ಶನೆೈಶಚರನು ಶನಿ 

ಗಧ್ಮ ಪುಷಕರ ಕಮಪನು ಎನಿಸುವನು ಬುಧ್ರಿಂದ ೨೧-೩೯ 

 

ಉದವಹಾ ಮರುತ್ಾನಿವತ ವಿರಾ 

ಧ್ ದಿವತ್ರಯ ಸಂಜಯನು ತುಂಬುರ 

ವಿಧ್ವದುತಾಮ ಜನಮೇಯ ತವಷಟೃತರಯುತ ಚತರರಥ 
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ಸದಿವನುತ ದಮಘೂೇಷಕ ಕಬಂ 

ಧ್ ದವಯರು ಗಂಧ್ವ ದನು ಮನು 

ಪದಮ ಸಂಭವಯುತ್ಾಕುರರ ಕ್ತಶೆ ೇರನೆನಿಸುವನು ೨೧-೪೦ 

 

ವಾಯುಯುಥ ಢ್ುರಥರಾಶರ ಧಿವಿಜರ ಗಾಯಕನು ಢ್ುರಥರಾಶರ 

ನಕರನು ರಾಯ ಧ್ುರಪಧ್ನವಹವಿಶ್ಷ್ಾಾಹೂಹು ಗಮಢವ 

ನಾಯಕ ವಿರಾದಿವವಹಯುಥ ಹಹಜ್ಝ್ೆ್ಯಾೇಯ ವಿಧ್ಾಯಢ್ರನೆ 

ಅಜಗರ ಥಾಯೆನಿಸುವನು ಉಗರಸೆೇನನೆ ಉಗರಸೆೇನಾಖಯ ೨೧-೪೧ 

 

ಬಸಜಸಮಭವಯುಕಥ ವಿಶಾವವಸುಯುಢಾಮನುಯಥಥ 

ಮ್ರಜಸ ಬಸಜಮಥರಯಮಯುಥ ಪರಾವಸುವಿನಿಸುಥಿಪು 

ಅಸಮಮಥಾರನಿವಥ ಸಥಯಜಿಥು ವಸುಢೆಯೊಳು ಚಥರಸೆೇನ 

ಮೃಥಮಢಸರು ಗಾಯಕರೆಮುಾ ಕರೆಸುವರಾವ ಕಾಲಧ್ಲ್ ೨೧-೪೨ 

 

ಉಳಿಧ್ ಗಮಢವರುಗಳೆಲಲರು ಬಲ್ ಮ್ಮಧ್ಲು 

ಗೊೇಪಾಲರೆನಿಪರು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸೆೈರಮಢಿಪಿಮಗಳೆಪಸರಸಿಥಿೇಯು 

ಥಿಲ ಉಥಥಮ ಪೂವಧ್ಲ್ ನಕುಲನ ಲಲನೆ ಪಾವಥಿಯೆನಿಸುವಳು 

ಕುಲಧ್ ಗೊೇಪಿಯರೆಲಲ ಶಬರಿೇಮುಖಯರಪಸರರು ೨೧-೪೩ 

 

ಕೃಷಾವಥಮನ ಸುಥರೊಳಗೆ ಶಥಧ್ವಾಶಷಾಸಾವಿರ 

ಸಿಥಿೇಯರಲ್ಲ ಪರವಿಷಾಳಾಗಿ ರಮ್ಾಮಬ ಥಥಥನಾಮಮರೂಪಧ್ಲ್ 

ಕೃಷು ಮಹಷಿಯರೊಳಗೆ ಇಪುಳು ಥವಷುರಸ್ ಪುಥಿರ ಕಶೆೇರು 

ಇವರೊಳು ಶೆರೇಶಟಳೆನಿಪಳು ಉಳಿಧ್ ಋಷಿಗಣಗೊೇಪಿಕಾಸಮರು ೨೧-೪೪ 
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ಸೂನುಗಳು ಎನಿಸುವರು ಧ್ೆೇವ ಕೃಶಾನುವಿಗೆ ಕರಥುಸಿಮುಢ 

ಸುಚಪವ ಮ್ಾನಕರಶ್ಕರೆೈಧ್ು ಥುಮುಬರು ಊವಯಶ್ೇಶಥರು 

ಮೇನಕಾಋಷಿರಾಯರುಗಳಾ ಜ್ಝ್ಾನಸುರರಿಗೆ ಸಮರೆನಿಪರು 

ಸುರಾಣಕರನಾಖಾಯಥ ಧಿವಿಜರು ಜನಕರೆನಿಸುವರು ೨೧-೪೫ 

 

ಪಾವಕರಿಗಿಂತಧ್ಮರೆನಿಸುವ 

ದೆೇವಕುಲಜ್ಝ್ಾನಾಖಯ ಸುರಗಣ 

ಕೊೇವಿದರ ನಾನಾ ಸುವಿದಯದಿ ಸೊೇತಾಮರ ನಿತಯ 

ಸೆೇವಿಪರು ಸದಭಕ್ತಾಪೂವಕ 

ಸಾವವರರಿಗುಪದೆೇಶ್ಸುವರು ನಿ 

ರಾವಲಂಬನ ವಿಮಲ ಗುಣಗಲ ಪರತ್ರದಿವಸದಲ್ಲ ೨೧-೪೬ 

 

ಸುರರೊಳಗೆ ವಣಾಶರಮಗಳೆಮಬರದು ಢ್ಮಗಳಿಲಲ 

ಥಮ್ಮಮಳು ನಿರುಪಮರು ಎಮಾನಿಸಿಕೊಮಬರು ಥಾರಥಮಯಧ್ಲ್ 

ಗುರುಶ್ಷಯಥವವಿೇ ಋಶ್ಗಳೆೊಳ ಗಿರುಥಿಹುಧ್ು ಅಜ್ಝ್ಾನಸುರರಿಗೆ 

ಚರಪಿಥುರಶಥಾಢ್ಮಮರೆನಿಸುವರು ಏಳು ಜನರುಳಿಧ್ು ೨೧-೪೭ 

 

ಚರಪಿಥೃಗಳಿಮಾಢ್ಮ ಗಮಢವರುಗಳೆನಿಪರು 

ಧ್ೆೇವನಾಮಕ ಕೊರಥೆಯೆನಿಸುವ ಚಕರವಥಿಗಳಿಮಾ ಗಮಢವ 

ನರರೊಳುಥಥಮರೆನಿಸುವರು ಹನೆುರದು ಎಮಬಥೆಥಮುಾ ಗುಣಧ್ಲ್ 

ಹರಿಯರೆನಿಪರು ಕರಮಧಿ ಧ್ೆೇವಾವೆೇಶಬಲಧಿಮಾ ೨೧-೪೮ 

 

14

www.yo
us

igm
a.c

om



ದೆೇವತ್ೆಗಳಿಂ ಪೆರೇಷಯರೆನಿಪರು 

ದೆೇವಗಂಧ್ವರುಗಳಿವರಿಂ 

ದಾವಕಾಲಕು ಶ್ಇತರು ನರನಾಮ ಗಂಧ್ವ 

ಕೆೇವಲತ್ರಸದಭಕ್ತಾಪೂವಕ 

ಯಾವದಿಂದಿರಯಗಳ ನಿಯಾಮಕ 

ಶ್ರೇವರನೆ ಎಂದರಿತು ಭಜಿಪರು ಮ್ಾನುಷ್ೊೇತಾಮರು ೨೧-೪೯ 

 

ಬ್ಾದರಾಯಣ ಭಾಗವತ ಮ್ಮದ 

ಲಾದ ಶಾಸರಗಳಲ್ಲ ಬಹುವಿಧ್ 

ದಾವದಶ ದಶ ಸುಪಂಚವಿಂಶತ್ರಶತ ಸಹಸರಯುತ 

ಭೆೇದಗಳ ಪೆೇಳಿದನು ಸೊವೇತಾಮ 

ಆದಿತ್ೆೇಯಾವೆೇಶಬಲದಿ ವಿ 

ರೊೇಧ್ ಚಂತ್ರಸಬ್ಾರದಿದು ಸಾಧ್ುಜನ ಸಮಮತವು ೨೧-೫೦ 

 

ಇವರು ಮುಕುತ್ರಗೆ ಯೊೇಗಯರೆಂಬರು 

ಶರವಣ ಮನನಾದಿಗಳ ಪರಮ್ಮೇ 

ತಸವದಿ ಮ್ಾಡುತ ಕೆೇಳಿ ನಲ್ಯುತ ಧ್ಮಕಾಮಥ 

ತ್ರರವಿಧ್ ಫಲಗಳಪೆೇಇಸದೆ ಶ್ರೇ 

ಪವನಮುಖ ದೆೇವಾಂತರಾತಮಕ 

ಪರವರತಮ ಶ್ಷ್ೆಟೇಷಟದಾಯಕನೆಂದು ಸಮರಿಸುವರು ೨೧-೫೧ 

 

ಣಿಥಯಸಮ್ಾಸರಿಗಳು ಗುಣಧ್ೊೇಷ್ಾಥಮಕರು ಬರ ಮ್ಾಧಿಜಿೇವರು 

ಭುರಥಯರೆಮಬರು ರಾಜನೊೇಪಾಧಿಯಲ್ ಹರಿಯೆಮಬ 
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ಕೃಥಿಥವಾಸನು ಬರ ಮ ಶ್ರೇವಿಷುಾಥರಯರು ಸಮಧ್ು:ಖ 

ಸುಖ ವುಥುಥಿಥಮೃಥಿಭಯ ಪೆೇಳುವರು ಅವಥಾರಗಳಿಗೆ ಸಧ್ಾ ೨೧-೫೨ 

 

ಥಾರಥಮಯಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನವಿಲಲಧ್ೆ ಸೂರಿಗಳು ನಿಮಾಸುಥ ನಿಥಯಧಿ 

ಥೊೇರುಥಿಪುರು ಸುಜನರೊೇಪಾಧಿಯಲ್ ನರರೊಳಗೆ 

ಕೂರರಕಮ್ಾಸಕಥರಾಗಿ ಶರಿೇರಪೇಷಣೆಗೊೇಸುಗಧಿ 

ಸಮ್ಾಚರ ಮ್ಾಳುರು ಆನಯಧ್ೆೇವಥೆ ನಿೇಚರಾಲಯಧಿ ೨೧-೫೩ 

 

ಧ್ಶಪರಮಥಿಯ ಮ್ಾಥಾಬಢಯೊಳು ಸುಮ ನಸರೆನಿಪ ರಥು 

ಗಳನವಲೊೇ ಕ್ತಸಿ ಥೆಗೆಧ್ು ಪಾರಕೃಥಶುಭಾಷ್ಾಥಮುಥಗಳ 

ರಚಸಿ ಅಸುಪಥಿ ಶ್ರೇರಮಣನಿಗೆ ಸಮಪಿಸಿಧ್ೆ ಸಜಜನರಿಧ್ನು 

ಸಮ್ಮಥೇಷಿಸಲ್ ಧ್ೊೇಷಗಳೆಣಿಸಧ್ಲೆ ಕಾರುಣಯಧ್ಲ್ ನಿಥಯ ೨೧-೫೪ 

 

ನಿರುಪಮನ ಶ್ರೇವಿಷುಾ ಲಕ್ತ್ಮೇ ಸರಸಿಜ್ಝ್ೊೇಧ್ಭವವಾಯುವಾಣಿೇ 

ಗರುದಷಣಮಹಷಿಯರು ಪಾವಥಿಶಕರಸಮರಪಾರಣ 

ಗುರುಸಾವಯಮುಭ ಪರವಹಸುಊಯನು ವರುಣನಾರಧ್ ವಹು 

ಸಪಾಥಮಗರರು ಮಥರ ಗಣೆೇಶ ಪೃಠುಗಮ್ಾಗಸಾವಹಬುಢ್ನು ೨೧-೫೫ 

 

ತರಣಿತನಯ ಶನೆೈಶಚರನು ಪು 

ಷಕರನಜ್ಝ್ಾನಜ ಚರಪಿತರು ಗಂ 

ಧ್ವರಿೇವರು ದೆೇವ ಮ್ಾನುಷ ಚಕರವತ್ರಗಳು 

ನರರೊಳುತಾಮ ಮಧ್ಯಮ್ಾಧ್ಾಮ 

ಕರೆಸುವರು ಮಧ್ೊಯೇತಾಮರು ಈ 

16

www.yo
us

igm
a.c

om



ರೆರಡು ಜನ ಕೆೈವಲಯಮ್ಾಗಸಥರೆಂದಾನಮಪೆ ೨೧-೫೬ 

 

ಸಾರಭಕ್ತಾ ಜ್ಝ್ಾ್ಯಾನದಿಂ ಬೃಹ 

ತ್ಾಾರತಮಯವನರಿತು ಪಠಿಸುವ 

ಸೂರಿಗಳಿಗನುದಿನದಿ ಪುರುಷ್ಾಥಗಳ ಪೂರೆೈಸಿೇ 

ಕಾರುಣಿಕ ಮರುತ್ಾಂತರಾತಮಕ 

ಮ್ಾರಮಣ ಜಗನಾುಥವಿಟಠಲ 

ತ್ೊೇರಿಕೊಂಬನು ಹೃತಕಮಲದೊಳು ಯೊೇಗಯತ್ೆಗಳರಿತು ೨೧-೫೭ 
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