
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಕಮ ವಿಮೋಚನ ಸಂಧಿ 

 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೋಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೋಳುವುಧ್ು 

 

ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನು ಮ್ಾಯಾ 

ಲೊೋಲಾಆನಂತವತಾರನಾಮಕ 

ವಾಾಳರೂಪ ಜಯಾರಮಣನಾವೆೋಶನೆನಿಸುವನು 

ಲೋಲೆಗೆೈವಾನಂತ ಚೆೋತನ 

ಜಾಲದೊಳು ಪರದ್ುಾಮನ ಬ್ರಹಾಮಂ 

ಡಾಲಯದ್ ಒಳಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿಹ ಶಾಂತಿ ಅನಿರುದ್ಾ ೧೯-೦೧ 

 

ಐದ್ು ಕಾರಣ ರೂಪ ಇಪಪ 

ತೆೈದ್ು ಕಾಯಗಳೆನಿಸುವುವು ಆ 

ರೆೈದ್ು ರೂಪದಿ ರಮಿಸುತಿಪಪನು ಈ ಚರಾಚರದಿ 

ಭೆೋದ್ವಜಿತ ಮೂಜಗಜಜ 

ನಾಮದಿಕಾರಣ ಮುಕ್ತದಿಾಯಕ 

ಸೊವೋದ್ರದೊಳಿಟ್ೆೆಲಲರನ ಸಂತೆೈಪ ಸವಜನ್ಯ ೧೯-೦೨ 

 

ಕಾಯ ಕಾರಣ ಕತೃಗಳೆೊಳು ಸವ 

ಭಾಯರಿಂದ್ಒಡಗೂಡಿ ಕಪಿಲಾ 
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ಚಾಯ ಕ್ತರೋಡಿಸುತಿಪಪ ತನೊನಳು ತಾನೆೋ ಸೆವೋಚೆೆಯಲ 

ಪೆರೋಯನಲೆಲ ರಮ್ಾಬ್ಜಭವ ಭವ 

ರಾಯ ರಇಸಿ ಶಿಇಸುವನು ಸವ 

ವಿೋಯದಿಂದ್ಲ ದಿವಜದಾನವತತಿಯನನುದಿನದಿ ೧೯-೦೩ 

 

ಈ ಸಮಸಿ ಜಗತಿಿನೊಳಗಾ 

ಕಾಶದೊಳಗಿರುತಿಪಪ ವಾಾಪಾ ಿ

ವೆೋಶನವತಾರಾಂತರಾತಮಕನಾಗಿ ಪರಮ್ಾತಮ 

ನಾಶರಹಿತ ಜಗತಿಿನೊಳಗವ 

ಕಾಶದ್ನು ತಾನಾಗಿ ಯೋಗಿೋ 

ಶಾಶರಯಸಿಥತ ತನೊನಳೆಲಲರನಿಟ್ುೆ ಸಲಹುವನು ೧೯-೦೪ 

 

ದಾರು ಪಾಶಾಣಗತ ಪಾವಕ 

ಬೆೋರೆಬೆೋರಿಪಪಂತೆ ಕಾರಣ 

ಕಾಯಗಳ ಒಳಗಿದ್ುು ಕಾರಣಕಾಯನೆಂದೆನಿಸಿ 

ತೊೋರಿಕೊಳಳದೆ ಎಲಲರೊಳು ವಾಾ 

ಪಾರಮ್ಾಡುವ ಯೋಗಾತೆಗಳನು 

ಸಾರ ಫಲಗಳನುಣಿಸಿ ಸಂತೆೈಸುವ ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ ೧೯-೦೫ 

 

ಊಮಿಗಳವೊಲಪಪ ಕಮವಿ 

ಕಮ ಜನಾ ಫಲಾಫಲಂಗಳ 

ನಿಮಲಾತಮನು ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಡಿಸಿ ಉಂದ್ುಣಿಸುತಿಪಪ 

ನಿಮಮ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಶರಯ 
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ಧ್ಮವಿದ್ಾಮ್ಾತಮ ಧ್ಮಗ 

ದ್ುಮತಿಯ ಜನರೊಲಲನಪರತಿಮಲಲ ಶಿರೋನಲಲ ೧೯-೦೬ 

 

ಜಲದ್ ವಡಬಾನಲಗಳಂಬ್ುಧಿ 

ಜಲವನುಂಬ್ುವುವಬ್ು ಮಳೆಗರೆ 

ದಿಳೆಗೆ ಶಾಂತಿಯ ನಿೋವುದ್ನಲನು ತಾನೆ ಭುಂಜಿಪುದ್ು 

ತಿಳಿವುದಿೋಪರಿಯಲಲ ಲಕುಮಿೋ 

ನಿಲಯ ಗುಣಕೃತ ಕಮಜ ಫಲಾ 

ಫಲಂಗಳುಂಡುಣಿಸುವನು ಸವಗ ಸವಜಿೋವರಿಗೆ ೧೯-೦೭ 

 

ಪುಸಿಕಗಳವಲೊೋಕ್ತಸುತ ಮಂ 

ತರಸುಿತಿಗಳನಲೆೋನು ರವಿಯುದ್ 

ಯಾಸಿಮನ ಪರಿಯಂತ ಜಪತಪ ಮ್ಾಡಿ ಫಲವೆೋನು 

ಹೃಥಠಪರಮ್ಾತಮನೆ ಸಮಸಾಿ 

ವಸೆಥಗಳೆೊಳಿದೆುಲಲರೊಳಗೆ ನಿ 

ರಸಿಕಾಮನು ಮ್ಾಡಿಮ್ಾಡಿಪನೆಂದ್ು ತಿಳಿಯದ್ವ ೧೯-೦೮ 

 

ಮಧ್ಾಭಾಂಡವ ದೆೋವನದಿಯಳ 

ಗದಿು ತೊಳೆಯಲು ನಿತಾದ್ಲ ಪರಿ 

ಶುದ್ಾವಾಹುದೆ ಎಂದಿಗಾದ್ರು ಹರಿಪದಾಬ್ಜಗಳ 

ಬ್ುದಿಾಪೂವಕ ಭಜಿಸಿದ್ವಗೆ ವಿ 

ರುದ್ಾವೆನಿಸುವುವೆಲಲ ಕಮ ಸ 

ಮೃಧಿಿಗಳ ದ್ುುಃಖವನೆ ಕೊಡುತಿಹವಧ್ಮಜಿೋವರಿಗೆ ೧೯-೦೯ 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



 

ಭಕ್ತಿಪೂವಕವಾಗಿ ಮುಕಾಿ 

ಮುಕಿನಿಯಾಮಕನ ಸವೊೋ 

ದಿರಕಿ ಮಹಿಮೆಗಳನವರತ ಕೊಂಡಾಡು ಮರೆಯದ್ಲೆ 

ಸಕಿನಾಗದೆ ಲೊೋಕವಾತೆ ಪರ 

ಸಕ್ತಿಗಳ ನಿೋಡಾಡಿ ಶುರತಿಸೃ 

ತುಾಕಿ ಕಮವ ಮ್ಾಡುತಿರು ಹರಿಯಾಜೆನ್ಂದ್ರಿದ್ು ೧೯-೧೦ 

 

ಲೊೋಪವಾದ್ರು ಸರಿಯೆ ಕಮಜ 

ಪಾಪ ಪುಣಾಗೆಳೆರಡು ನಿನನನು 

ಲೆೋಪಿಸವು ನಿಷ್ಾಾಮಕನು ನಿೋನಾಗಿ ಮ್ಾಡುತಿರೆ 

ಸೌಪಣಿಿ ವರವಹನ ನಿನನ ಮ 

ಹಾಪರಾಧಾಗಳಣಿಸದ್ಲೆ ಸವ 

ಗಾಪವಗದೊಳಿಟ್ುೆ ಸಲಹುವ ಸತತ ಸುಖಸಾಂದ್ರ ೧೯-೧೧ 

 

ಸವರತ ಸುಖಮಯ ಸುಲಭ ವಿಶವಂ 

ಭರ ವಿಶೆ ೋಕ ಸುರಾಸುರಾಚಿತ 

ಚರಣಯುಗ ಚಾವಾಂಗ ಶಾ ಘ್ನ್ಯನಯ್ ಆಶರಣಾ ಜಿತಮನುಾ 

ಪರಮಸುಂದ್ರತರ ಪರಾತಪರ 

ಶರಣಜನ ಸುರಧೆೋನು ಶಾಶವತ 

ಕರುಣಿ ಕಂಜದ್ಳಾಅ ಕಾಯೆನೆ ಕಂಗೊಳಿಪ ಶಿೋಘ್ರ (ಸಿದ್ಾ)  ೧೯-೧೨ 

 

ನಿಮಲನು ನಿೋನಾಗಿ ಕಮವಿ 
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ಕಮಗಳನು ನಿರಂತರದ್ಲ ಸು 

ಧ್ಮನಾಮಕಗಪಿಸುತ ನಿಷ್ಾಲುಷ್ ನಿೋನಾಗು 

ಭಮಗಭನ ಜನಕ ದ್ಯದ್ಲ 

ದ್ುಮತಿಗಳನು ಕೊಡದೆ ತನನಯ 

ಹಮಾದೊಳಗಿಟ್ೆೆಲಲ ಕಾಲದಿ ಕಾವ ಕೃಪೆಯಂಧ್ ೧೯-೧೩ 

 

ಕಲಪಕಲಪದಿ ಶರಣಜನ ವರ 

ಕಲಪವೃಕ್ಷನು ತನನ ನಿಜಸಂ 

ಕಲಪದ್ನುಸಾರದ್ಲ ಕೊಡುತಿಪಪನು ಫಲಾಫಲವ 

ಅಲಪ ಸುಖದಾಪೆೋಎಯಂದ್ಹಿ 

ತಲಪನಾರಾಧಿಸ ದಿರೆಂದಿಗು 

ಶಿಲಪಗನ ಕೆೈಸಿಕಾ ಶಿಲೆಯಂದ್ದ್ಲ ಸಂತೆೈಪ ೧೯-೧೪ 

 

ದೆೋಶಭೆೋದಾಕಾಶದ್ಂದ್ದಿ 

ವಾಸುದೆೋವನು ಸವಭೂತ ನಿ 

ವಾಸನೆನಿಸಿ ಚರಾಚರಾತಮಕನೆಂದ್ು ಕರೆಸುವನು 

ದೆವೋಷ್ ಸೆನೋಹೊೋದಾಸಿೋನಗಳಿ 

ಲಲ ಶರಿೋರಗಳೆೊಳಗೆ ಅವರೊೋ 

ಪಾಸನೆಗಳಂದ್ದ್ಲ ಫಲವಿೋವನು ಪರಬ್ರಹಮ ೧೯-೧೫ 

 

ಸಮಿಿಥಾಗಾಮಿಗಳ ಕಮ ವಿರಮಿಿಜನಕನ ಭಜಿಸ 

ಕೆದ್ುವುವು ಮಿಮಿಿನಮಾಧಿ ಪೊಳೆವ ಪುರುಷ್ೊೋಥಥಮಮ 

ಹೃಧಾಮಬರಧಿ ವಮಿಿಸುವ ಜನರೊಲಲ ಶಿರೋವಥಾಾಮಿಿಥ 
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ಸಮಾವಕ್ಷ ಥಾ ನಿಷ್ಕಾಮಿನಪಿರಯ ಸುರಮುನಿಗೆೋಯ ಶುಭಕಾಯ ೧೯-೧೬ 

 

ಕಾಲದ್ರವಾ ಸುಕಮ ಶುದಿಾಯ 

ಪೆೋಳುವರು ಅಲಪರಿಗೆ ಇವು ನಿ 

ಮೂಲಗೆೈಸುವು ಎಲಲ ಪಾಪಗಳೆಲಲ ಕಾಲದ್ಲ 

ತೆೈಲಧಾರೆೋಯಂತವನ ಪದ್ 

ಓಲಯಸಿ ತುತಿಸದ್ಲೆ ನಿತಾದಿ 

ಬಾಲಶರು ಕಮ್ಾದಿಗಳೆ ತಾರಕವೆನುತಲಹರು ೧೯-೧೭ 

 

ಕಮಲಸಂಭವ ಶವ ಶಕಾರ 

ದ್ಾಮರರೆಲಲರು ಇವನ ದ್ುರತಿ 

ಕರಮ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮನವಚನದಿಂ ಪಾರಂತಗಾಣದ್ಲೆ 

ಶರಮಿತರಾಗಿ ಪದಾಬ್ಜ ಕಲಪ 

ದ್ುರಮದ್ ನೆಳಲಾಶರಯಸಿ ಲಕ್ತ್ಮೋ 

ರಮಣ ಸಂತೆೈಸೆಂದ್ು ಪಾರಥಿಪರತಿಭಕುತಿಯಂದ್ ೧೯-೧೮ 

 

ವಾರಿಚರವೆನಿಸುವುವು ದ್ುದ್ುರ 

ತಾರಕಗಳೆಂದ್ರಿದ್ು ಭೆೋಕವ 

ನೆೋರಿ ಜಲಧಿಯ ದಾಟ್ುವೆನು ಎಂಬ್ುವನ ತೆರನಂತೆ 

ತಾರತಯಜಾನ್ಯನಶ ನಾರು 

ಸೂರಿಗಮಾನ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ 

ಸೌರಶೆೈವಮತಾನುಗರನನುಸರಿಸಿ ಕೆಡುತಿಹರು ೧೯-೧೯ 

ಉಧೆಯಗೊೋಸುಗ ಪೊೋಗಿ ಕಾನನ 
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ಬ್ದ್ರಿ ಫಲಗಳಪೆೋಎಯಂದ್ಲ 

ಪೊದೆಯಳಗೆ ಸಿಗಬಿದ್ುು ಬಾಯೆುರೆವನ ತೆರನಂತೆ 

ವಿಧಿಪಿತನ ಪೂಜಿಸದೆ ನಿನನಯ 

ಉದ್ರ ಗೊೋಸುಗ ಸಾಧ್ುಲಂಗ 

ಪರದ್ರುಶಕ ರಾರಾಧಿಸುತ ಬ್ಳಲದಿರು ಭವದೊಳಗೆ ೧೯-೨೦ 

 

ಕಮ ವಿಮೋಚನ ಸಂಧಿ 

ಓಣಿಪತಿಸುತನೆನಿಸಿ ಕೆೈದ್ು 

ಗಾಾಣಿಗೊಡುುವ ತೆರದಿ ಸುಮನಸ 

ಧೆೋನು ಮನೆಯಳಗಿರಲು ಗೊೋಮಯ ಬ್ಯಸುವಂದ್ದ್ಲ 

ವೆೋಣುಗಾನಪಿರಯನ ಅಹಿಕ ಸು 

ಖಾನುಭವ ಬೆೋಡದ್ಲೆ ಲಕುಮಿೋ 

ಪಾರಣನಾಥನ ಪಾದ್ಭಕುತಿಯ ಬೆೋಡು ಕೊಂಡಾಡು ೧೯-೨೧ 

 

ನಂದಿವಾಹನ ರಾತಿರಸಾಧ್ನಿ 

ಬ್ಂದ್ ದಾವದ್ಶಿ ದ್ಶಮಿ ಪೆೈತೃಕ 

ಸಂಧಿಸಿಹ ಸಮಯದ್ಲ ಶರವಣವ ತಾಜಿಸುವಂತೆ ಸದಾ 

ನಿಂದ್ಾರಿಂದ್ಲ ಬ್ಂದ್ ದ್ರವಾವ 

ಕಂದೆರೆದ್ು ನೊೋಡದ್ಲೆ ಶಿರೋ ಮದಾ 

ನಂದ್ತಿೋಥಾಂತಗತನ ಸವತರ ಭಜಿಸುತಿರು ೧೯-೨೨ 

 

ಉದ್ಯವಾಾಪಿನಿ ದ್₹ಹ ಪೌಣಿಮ 

ಅಧಿಕಯಾಮವು ಶರವಣವಭಿಜಿತು 
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ಸದ್ನವೆೈದಿರೆ ಮ್ಾಳಪ ತೆರದ್ಂದ್ದ್ಲ ಹರಿಸೆೋವೆ 

ವಿಧಿನಿಷ್ೆೋಧ್ಗಳೆೋನು ನೊೋಡದೆ 

ವಿಧಿಸುತಿರು ನಿತಾದ್ಲ ತನನಯ 

ಸದ್ನದೊಳಗಿಂ ಬಿಟ್ುೆ ಸಲಹುವ ಭಕಿವತಾಲನು ೧೯-೨೩ 

 

ಜಾನ್ಯನಜೆನ್ಯೋಯಾಥುರವೆಮಭ ಧಾನಧಿಮ್ ಬ್ುಧಾಯಯಧಿಗಳಢಿ 

ಷ್ಾಿನಧ್ಲ ನೆಲೆಸಿಧ್ುಾ ಕರೆಸುವ ಥಥಥಧಾುಃವಯಧಿ 

ಭಾನುಮಮುಲಗಭಪರಧ್₹ಹಕ ಥಾನೆನಿಸಿ ವಶನಾಗುವನು 

ಶುಕ ಶೌನಿಅಕಾಧಿಮುನಿೋಮ್ಾಾಾ ಹೃಧ್ಯಾಕಾಶಗಥಚಮಾಾ ೧೯-೨೪ 

 

ಶಿರೋಮನೊೋರಮ ಮರುತೆೋಶ ತಿರಕಕು 

ದಾಾಮ ಸತಾಲಾಾಣಗುಣ ನಿ 

ಸಿಾೋಮ ಪಾವನನಾಮ್ಾ ದಿವಿಜೊೋದಾಾಮ ರಘ್ುರಾಮ 

ಪೆರೋಮಪೂವಕ ನಿತಾ ತನನ ಮ 

ಹಾಮಹಿಮೆೋಗಳ ತುತಿಸುವವರಿಗೆ ಸು 

ಧಾಮಗೊಲದ್ಂದ್ದ್ದ್ಲ ಅಖಿಲಾಥಗಳ ಕೊಡುತಿಪಪ ೧೯-೨೫ 

 

ತಂದೆತಾಯಾಳ ಕುರುಹನರಿಯದ್ 

ಕಂದ್ ದೆೋಶಾಂತರದೊಳಗೆ ತ 

ನನಂದ್ದ್ಲ ಇಪಪವರ ಜನನಿೋಜನಕರನು ಕಂಡು 

ಹಿಂದೆ ಎನನನು ಪಡೆದ್ವರು ಈವ 

ರಂದ್ದ್ಲ ಇಪಪರೊೋ ನಾನಿವ 

ರೆಂದ್ು ಕಾಣುವೆನೆನುತ ಹುಡುಕುವ ತೆರದಿ ಕೊೋವಿದ್ರು ೧೯-೨೬ 
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ಶೃಥಿಪುರಾಣ ಸಮೂಹದೊಳು ಭಾ 

ರತ ಪರತಿ ಪರತಿ ಪದ್ಗಳೆೊಳು ನಿ 

ಜೆೋತನ ಗುಣರೂಪಗಳ ಹುಡುಕುತ ಪರಮಹರುಷ್ದ್ಲ 

ಮತಿಮತರು ಪರತಿದಿವಸ ಸಾರ 

ಸವತ ಸಮುದ್ರದಿ ಶಫರಿಯಂದ್ದಿ 

ಸತತ ಸಂಚರಿಸುವರು ಕಾಣುವ ಲವಲವಿಕೆಯಂದ್ ೧೯-೨೭ 

 

ಮತಾಯ ಕೆೋತನ ಜನಕ ಹರಿಶಿರೋ 

ವತಾಲಾಂಚನ ನಿಜಶರಣಜನ 

ವತಾಲ ವರಾರೊೋಹ ವೆೈಕುಂಠಾಲಯನಿವಾಸಿ 

ಚಿತುಾಖಪರದ್ ಸಲಹೆನಲು ಗೊೋ 

ವತಾಧ್ವನಿಗೊದ್ಗುವ ತೆರದಿ ಪರ 

ಮೋತಾಹದಿ ಬ್ಂದೊದ್ಗುವನು ನಿಮತಾರರ ಬ್ಳಿಗೆ ೧೯-೨೮ 

 

ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಿೋಪಗ ದ್ುರಾ 

ಚಾರಗಳಿಗೆದೆಂದ್ು ದ್ೂರಾ 

ದ್ೂುರತರ ದ್ುಲಭನೆನಿಸುವನು ದೆೈತಾಸಂತತಿಗೆ 

ಸಾರಿಸಾರಿಗೆ ನೆನೆವವರ ಸಂ 

ಸಾರವೆಂಅ ಮಹೊೋರಗಕೆ ಸ 

ಪಾರಿಯೆನಿಸಿ ಸದಾ ಸುಸೌಖಾವನಿೋವ ಸುಜನರಿಗೆ ೧೯-೨೯ 

 

ಚಕರಶಂಖ ಗದಾಬ್ಜಧ್ರ ದ್ುರ 
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ತಿಕರಮ ದ್ುರಾವಾಸ ವಿಧಿ ಶಿವ 

ಶಕರ ಸೂಯಾದ್ಾಮರ ಪೂಜಾ ಪದಾಬ್ಜ ನಿಲಜಜ 

ಶುಕರ ಶಿಷ್ಾನ ಅಶವಮೆೋಧ್ 

ಪರಕ್ತರಯವ ಕೆೋಡಿಸಾಬ್ಜಜಾಂಡ 

ತಿಕರಮಿಸಿ ಜಾನಹವಿಯ ಪಡೆದ್ ತಿರವಿಕರಮ್ಾವಹಯನು ೧೯-೩೦ 

 

ಶಕಿರೆನಿಸುವರಿಲಲ ಹರಿ ವಾತಿ 

ರಿಕ ಿಸುರಗಣದೊಳಗೆ ಸವೊೋ 

ದಿರಕಿನೆನಿಸುವ ಸವರಿಂದ್ಲ ಸವಕಾಲದ್ಲ 

ಭಕ್ತಿ ಪೂವಕವಾಗಿ ಅನಾ ಪರ 

ಸಕ್ತಿಗಳನಿೋನಾಡಿ ಪರಮ್ಾ 

ಸಕಿನಾಗಿರು ಹರಿಕಥಾಮೃಥಪಾನ ವಿಷ್ಯದ್ಲ ೧೯-೩೧ 

 

ಪರಣತಕಾಮದ್ ಭಕ ಿಚಿಂತಾ 

ಮಣಿ ಮಣಿಮಯಾಭರಣ ಭುಷ್ಕತ 

ಗುಣಿ ಗುಣತರಯದ್ೂರ ವಜಿತ ಗಹನ ಸನಮಹಿಮ 

ಎಣಿಸ ಭಕಿರ ದೊೋಷ್ಗಳ ಕುಂ 

ಭಿಣಿಜೆಯಾಣಮ ಶರಣಾ ರಾಮ್ಾ 

ಪಣವೆನಲು ಕೆೈಗೊಂಡ ಶಬ್ರಿಯ ಫಲವ ಪರಮ್ಾತಮ ೧೯-೩೨ 

 

ಬ್ಲೆಲನೆಂಬ್ುವರಿಲಲ ವಿೋತನ 

ಒಲೆಲನೆಂಬ್ುವರಿಲಲ ಲೊೋಕದೊ 

ಳಿಲಲದಿಹ ಸಥಳವಿಲಲವೆೈ ಅಜಾನ್ಯತಜನರಿಲಲ 
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ಬೆಲಲದ್ಚಿಿನ ಬೊಂಬೆಯಂದ್ದಿ 

ಎಲಲರೊಳಗಿರುತಿಪಪ ಶಿರೋ ಭೂ 

ನಲಲ ಇವಗೆಣೆಯಲಲ ಅಪರತಿಮಲಲ ಜಗಕೆಲಲ ೧೯-೩೩ 

 

ಹಬ್ುಗೊೋಚರ ಶಾವರಿೋಕರ 

ನಬ್ುವಾಹನನನುಜ ಯದ್ುವಂ 

ಶಾಬಿಾ ಚಂದ್ರಮ ನಿರುಪಮ ಸುನಿಸಿಾೋಮ ಸಮಿತಸಮ 

ಲಬ್ಾನಾಗುವ ತನನವಗೆ ಪಾರ 

ರಬ್ಾಕಮಗಳುಣಿಸಿ ತಿೋವರದಿ 

ಉಬ್ಾ ಪಾವಕನಂತೆ ಬಿಡದಿಪಪನು ದ್ಯಾಸಾಂದ್ರ ೧೯-೩೪ 

 

ಶಿರೋ ವಿರಿಂಚಾದ್ಾಮರ ವಂದಿತ 

ಈ ವಸುಂಧ್ರೆಯಳಗೆ ದೆೋವಕ್ತ 

ದೆೋವಿ ಜಠರದೊಳವತರಿಸಿದ್ನು ಅಜನು ನರರಂತೆ 

ರೆೋವತಿೋರಮಣಾನುಜನು ಸವಪ 

ದಾವಲಂಬಿಗಳನು ಸಲಹಿ ದೆೈ 

ತಾಾವಳಿಯ ಸಂಹರಿಸಿದ್ ಜಗನಾನಥವಿಟ್ಠಲನು ೧೯-೩೫ 
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