
ಮಾತ್ಇಕಾಸಂಧಿ 
 
ಹರಿಕಥಾಮ್ರತಸಾಾ ಗು ುಗಳ 
ಕ ುಣದಂದಾಪನಿತಸುಪೆೇಳುವೆ 
ಪ ಮಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ ದಕೆೇಳುವುದ್ು 
 
ಪಾದ್ಮಾನಿಜಯಂತಸನೆೊಳಗೆಸು 
ಮೇಧನಾಮಕನಿಪಪದ್ಇಣ 
ಪಾದ್ದ್ುಂಗುಟದ್ಲ್ಲಿಪವನನುಭಾ ಭ್ಇದ್ೊರಪ 
ಕಾದ್ುಕೆೊಂಡಿಹತಸಂಕಿತಸ ಮೊದ್ 
ಲಾದ್ನಾಮದಸಂಧಿಗಳಲ್ಲೇ 
ರೆೈದ್ು ೊಪದ್ಲ್ಲಿಪಪಸಂತಸತಸನಡೆದ್ುನಡೆಸುತಸಲ್ಲ೮-೧ 
 
ಕಪಿಲಚಾವಾಂಗಾದ ೊಪದ 
ವಪುಗಳೊೆಳುಹಸತಗಳಸಂಧಿಯೊ 
ಳಪರಿಮ್ತಸಕಮಗಳಮಾಡುತಸಲ್ಲಪಪದನದನದ 
ಕ್ಇಪಣವತಸಸಲಪಾ₹ಹವದೆೊಳುಪ  
ಸುಫಲ್ಲಯೆನಿಸುವಗುದ್ಉಪಸಥದ 
ವಿಪುಲಬಲ್ಲಭಗಮನವೆನಿಸಿತಸುಂದಯೊಳಗಿ ುತಿಹನು೮-೨ 
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ಐದ್ುಮೇಲೆೊಂದ್ಧಿಕದ್ಳವು 
ಳ ಳೆೈದ್ುಪದ್ಮವುನಾಭಿಮೊಲದ 
ಐದ್ುಮುತಿಗಳಿಹವುಅನಿ ುಧ್ಾಾದನಾಮದ್ಲ್ಲ 
ಐದಸುತಸಗಭವನುಜೇವ  
ನಾದಕಮಪರಕ್ಇತಿಗುಣಗಳ 
ಹಾದತಸಪಪಲ್ಲಗೆೊಡದೆವಾಾಪಾ ಗಳಮಾಡುತಿಹ೮-೩ 
 
ನಾಭಿಯಲ್ಲಷಟೆೊಕೇಣಮಂಡಲ 
ದೇಭವಿಷಾದ್ಬರಹಮನೆೊಳುಮು 
ಕಾತಭಶ್ರೇಪರದ್ುಾಮನನಿಪಪನುವಿಭುಧಗಣಾೆೇವಾ 
ಶೆ ೇಭಿಸುತಸಕೌಸುತಭವೆಮೊದ್ಲಾ 
ದಾಭ ಣದಾಯುಧಗಳಿಂದ್ಮ 
ಹಾಭಯಂಕ ಪಾಪಪು ುಷನಶೆ ೇಷಿಸುವನಿತಸಾ೮-೪ 
 
ದಾವದ್ಶಾಕ ಮಂಡಲವುಮ 
ಧ್ೆೊಾೇದ್ ದೆೊಳುಸುಷುಮನದೆೊಳಗಿಹು 
ದೆೈದ್ು ೊಪಾತಸಮಕನುಅ ವತಸತಧಿಕಮುನೊನ ು 
ಈದವಾರಾತಿರಗಳಮಾನಿಗ 
ಳಾದ್ದವಿಜ ಸಂತೆೈಯಿಸುತಸನಿ 
ಷಾದ್ೊರಪಕದೆೈತಸಾ ನುಸಂಹರಿಪನಿತಸಾದ್ಲ್ಲ೮-೫ 
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ಹ್ಇದ್ಯದೆೊಳಗಿಹುದ್ಷಟದದ್ಳಕಮ 
ಲದ್ರೆೊಳಗೆಪಾರದೆೇಶನಾಮಕ 
ನುದತಸಭಾಸಕ ನಂತೆತೆೊೇಪನುಬಂಬನೆಂದೆನಿಸಿ 
ಪದ್ುಮಚಕರಸುಶಂಖಸುಗದಾಂ 
ಗದ್ಕಟಕಮುಕುಟಾಂಗುಳಿೇಯಕ 
ಪದ್ಕಕೌಸುತಭಹಾ ಗೆೈವೆೇಯಾದಭುಷಿತಸನು೮-೬ 
 
ದವದ್ಳಪದ್ಮವುಶೆ ೇಭಿಪುದ್ುಕಂ 
ಠದ್ಲ್ಲಮುಖಾಪಾರಣತಸನನಯ 
ಸುದ್ತಿಯಿಂದೆೊಡಗೊಡಿಹಂಾೆೊೇಪಾಸನೆಯಮಾಳಪ 
ಉದ್ಕವನಾನದಗಳಿಗವಕಾ 
ಶದ್ನುತಾನಾಗಿದ್ುುದಾನಾ 
ಭಿಧನುಶಬುವನುಡಿದ್ುನುಡಿಸುವಸವಜೇವರೆೊಳು೮-೭ 
 
ನಾಸಿಕದನಾಸತಸಾದ್ಸರ ು 
ಶಾವಸಮಾನಿಪಾರಣಭಾ ತಿ 
ಹಂಸಧಂವಂತಿರಗಳುಅಲಿಲ್ಲಿಪಪ ವರೆೊಳಗೆ 
ಭೆೇಶಭಾಸಕ  ಇಯುಗಳಕ 
ಧಿೇಶರೆನಿಪ ುಅವರೆೊಳಗೆಲ 
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ಮ್ೇಶದ್ಧಿವಾಮನ ುನಿೇಯಾಮ್ಸುತಸಲ್ಲ ುತಿಹ ು೮-೮ 
 
ಸಥಂಭ ೊಪದ್ಲ್ಲಿಪಪದ್ಇಣ 
ಅಂಬ ದಪರದ್ುಾಮನಗುಣ ೊ 
ಪಾಂಭರಣಿಯುತಾನಾಗಿಇಪಪಳುವತಸಸ ೊಪದ್ಲ್ಲ 
ಪಂಬಸಿ ಪದ್ಯೊೇಗಾಪವನತಿರ 
ಯಂಬಕಾದಸಮಸತದವಿಜಕ 
ದ್ಂಬಾೆೇವಿತಸನಾಗಿಸವಪದಾಥಗಳತೆೊೇಪ೮-೯ 
 
ನೆೇತಸರಗಳಲ್ಲವಸಿಷಟದವಿಶಾವ 
ಮ್ತಸರಭ ಧ್ಾವಜಗೌತಸಮ 
ನತಿರಯಾಜಮದ್ಗಿನನಾಮಗಳಿಂದ್ಕರೆಸುತಸಲ್ಲ 
ಪತಸರತಾಪಕಶಕರಸುಯಧ 
ರಿತಿರಪಜನಾಾದಸು  ುಜ 
ಗತಸರಯೆೇಶನಭಜಪ ನುದನಪ ಮಭಕುತಿಯಲ್ಲ೮-೧೦ 
 
ಜೆೊಾೇತಿಯೊಳಗಿಪಪನುಕಪಿಲಪು ು 
ಹೊತಸಮುಖದಕಪತಿಗಳಿಂದ್ಸ 
ಮೇತಸನಾಗಿಹದ್ಇಣಾಇಯಮುಖದೆೊಳಿಹವಿಶವ 
ಶೆವೇತಸವಣಚತಸುಭುಜನುಸಂ 
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ಪಿರೇತಿಯಿಂದ್ಲ್ಲಸೊಥಲವಿಷಯವ 
ಚೆೇತಸನರಿಗುಂಡುಣಿಪಜಾಗರತೆಯಿತಸುತನ್ಇಗಜಾಸಾ೮-೧೧ 
 
ನೆಲಸಿಹ ುದಗೆುೇವತೆಗಳಿ 
ಕೆಕಲದಕಣಂಗಳಲ್ಲತಿೇಥಂ 
ಗಳಿಗೆಮಾನಿಗಳಾದ್ಸು ನದಮುಖಾನಿಜ  ು 
ಬಲದ್ಕಿವಿಯಲ್ಲಇ ುತಿಹಬಾಂ 
ಬೆೊಳೆಯಜನಕತಿರವಿಕರಮನುನಿ 
ಮಲ್ಲನ ನುಮಾಡುವನುಈಪರಿಚಂತಿಸುವಜನ ೮-೧೨ 
 
ಚತಸತಜೆೇಂದ್ರ ುಮನದೆೊಳಿಪಪ ು 
ಕ್ಇತಿತವಾಸನುಅಹಂಕಾ ದ 
ಚತಸತಚೆೇತಸನಮಾನಿಗಳುವಿಹಗೆೇಂದ್ರಫಣಿಪರೆೊಳು 
ನಿತಸಾದ್ಲ್ಲನೆಲೆಗೆೊಂಡುಹತೆೊತಂ 
ಭೆೊತಸುತಮೊಗತೆೈಜಸನುಸವಪಾನ 
ವಾೆಥಯೆೈದಸಿಜೇವ ನುಪರವಿವಿಕತಭುಕುವೆನಿಪ೮-೧೩ 
 
ಜ್~ನಾನಮಯತೆೈಜಸನುಹ್ಇದ್ಯ 
ಾಾಥನಯೆೈದಸಿಪಾರಜ್~ನನೆಂಬಭಿ 
ಧ್ಾನದಂಕರೆಸುತಸತಚತಸುಸಖವಾಕಿತಯನೆಕೆೊಡುತಸ 
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ಆನತೆೇಷಟದಪರದ್ನುಅನುಸಂ 
ಧ್ಾನವಿೇಯದೆಸುಪಿತಯೆೈದಸಿ 
ತಾನೆಪುನ ಪಿಸವಪನಜಾಗರತೆಯಿೇವಚೆೇತಸನಕೆ೮-೧೪ 
 
ನಾಲ್ಲಗೆಯೊಳಿಹವ ುಣಮತಸಸಯಣು 
ನಾಲ್ಲಗೆಯೊಳುಉಪೆೇಂದ್ರರಿಂದ್ರ ು 
ತಾಲುಪಜನಾಖಾಸೊಯನುಅಧಗಭನಿಹ 
ಆಲ್ಲಯೊೇಳುವಾಮನಸುಭಾಮನ 
ಫಾಲದೆೊಳುಶ್ವಕೆೇಶವನುಸುಕ 
ಪೇಲದೆೊಳಗೆ ತಿೇಶಕಾಮನುಅಲಿ್ಲಪರದ್ುಾಮನ೮-೧೫ 
 
ರೆೊೇಮಗಳಲ್ಲವಸಂತಸತಿರಕಕುಬ್ 
ದಾಾಮಮುಖದೆೊಳಗಗಿನಭಾಗವ 
ತಾಮ ಸಭವವಾಸುದೆೇವನುಮಸತಕದೆೊಳಿಹ ು 
ಈಮನದೆೊಳಿಹವಿಷುುಶ್ಖದೆೊಳು 
ಮಾಮಹೆೇಶವ ನಾ ಸಿಂಹ 
ಾಾವಮ್ತಸನನನುದನದನೆನೆವ ಪಮ್ಇಉತಸುಾಪರಿಹರಿಪ೮-೧೬ 
 
ಮೌಳಿಯಲ್ಲಿಹವಾಸುದೆೇವನು 
ಏಳಧಿಕನವಜಾದ ೊಪವ 
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ತಾಳಿಮುಖದೆೊಳುನಯನಶರವಣದ್ಾವಯವಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಳ ಸುತಾನಾಗಿಸತಸತಸಸು 
ಲ್ಲೇಲೆಗೆೈಯುತಸಲ್ಲಪಪಸುಖಮಯ 
ಕೆೇಳಿಕೆೇಳಿಸಿನೆೊೇಡಿನೆೊೇಡಿಸಿನುಡಿದ್ುನುಡಿಸುವನು೮-೧೭ 
 
ಎ ಡಧಿಕಎಪಪತೆತೇನಿಪಾಾ 
ವಿ ದ್ನಾಡಿಗೆಮುಖಾವೆೇಕೆೊೇ 
ತಸತ ಶತಸಗಳಲ್ಲಿಹವುನೊರಾಒಂದ್ುಮೊತಿಗಳು 
ಅರಿತಸುದೆೇಹದ್ಕಲಶನಾಮಕ 
ಹರಿಗೆಕಳ ೇೆಗಳಿವೆಂದ್ುನೆೈ ಂ 
ತಸ ದಪೂಜಸುತಿಹ ುಪ ಮಾದಾ ದಭೊಸು  ು೮-೧೮ 
 
ಇದ್ಕೆಕಾ ಣವೆನಿಸುವುವುಎ  
ಡಧಿಕದ್ಶನಾಡಿಗಳೊೆಳಗೆಸು  
ನದಯುಮೊದ್ಲಾದ್ಮಲತಿೇಥಗಳಿಹವುಕ ಣದ್ಲ್ಲ 
ಪದ್ುಮನಾಭನುಕೆೇಶವಾದ 
ದವದ್ಶ ೊಪದ್ಲ್ಲಪಪನಲಿತಿ 
ಮ್ಇಉದ್ುಳವಾದ್ಸುಷುಮನದೆೊಳಗೆೇಕಾತಸಮನೆನಿಸುವನು೮-೧೯ 
 
ಆಮನಯಪರತಿಪಾದ್ಾಶ್ರೇಪರ 
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ದ್ುಾಮನದೆೇವನುದೆೇಹದೆೊಳಗೆಸು 
ಷುಮನದೇಡಾಪಿಂಗಳದವಿಶಾವದ ೊಪದ್ಲ್ಲ 
ನಿಮಲಾತಸಮನುವಾಣಿವಾಯುಚ 
ತಸುಮುಖರೆೊಳಿದ್ುಖಿಳಜೇವ  
ಕಮಗುಣವನುಸರಿಸಿನಡೆವನುವಿಶವವಾಾಪಕನು೮-೨೦ 
 
ಅಬುಯನಇತಸುಮಾಸಪಅಸು 
ಶಬುದಂದ್ಲ್ಲಕರೆಸುತಸಲ್ಲನಿೇ 
ಲಾಬುವಣನಿ ುದ್ಾಮೊದ್ಲಾದೆೈದ್ು ೊಪದ್ಲ್ಲ 
ಹಬಿಹನುಸವತಸರದ್ಲ್ಲಕ ು 
ಣಾಬಾನಾಲವತೆೈದ್ು ೊಪದ 
ಲಭಾನಾಗುವನಿೇಪರಿಧ್ೆೇನಿಸುವಭಕುತಸರಿಗೆ೮-೨೧ 
 
ಐದ್ು ೊಪಾತಸಮಕನುಇಪಪ 
ತೆೈದ್ು ೊಪದ್ಲ್ಲಪಪಮತಸತಹದ 
ನೆೈದ್ುತಿಥಿಇಪಪತಸುತನಾಲಕರಿಂದ್ಪೆೇಚಛಸಲು 
ಐದ್ುವುದ್ುಅ ವತಸತಧಿಕಆ 
ರೆೈದ್ುದವಾಾಹವಯನೊಳಗೆಮನ 
ತೆೊೇಯುವಗೆತಾಪತಸರಯದ್ಮಹದೆೊೇಷವೆಲಿ್ಲಹವು೮-೨೨ 
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ದವಸಯಾಮಮುಹೊತಸಘಟಿಕಾ 
ದ್ಾವಯವಗಳೊೆಳಗಿದ್ುುಗಂಗಾ 
ಪರವಹದ್ಂದ್ದಕಾಲನಾಮಕಪರವಹಿಸುತಸತಲ್ಲಪಪ 
ಇವನಗುಣ ೊಪಕಿರಯಂಗಳ 
ನಿವಹದೆೊಳುಮುಳುಗಾದ್ುತಸಲ್ಲಭಾ 
ಗವಿಸದಾನಂದಾತಸಮಳಾಗಿಹಳೆಲಿಕಾಲದ್ಲ್ಲ೮-೨೩ 
 
ವೆೇದ್ತಸತಿಗಳಮಾನಿಲಮ್ೇಧ 
ರಾಧ ನಗುಣ ೊಪಕಿರಯೆಗ 
ಳಆದಮಧಾಂತಸವನುಕಾಣದೆಮನದಯೊೇಚಸುತಸ 
ಆದೆಪೆನೆಈತಸನಿಗೆಪತಿನಕ್ಇ 
ಪೇದ್ಧಿಯುಸಿವೇಕರಿಸಿದ್ನುಲೆೊೇ 
ಕಾಧಿಪನುಭಿಉಕನುಮನೆಯೌತಸಣವಕೆೊಂಬಂತೆ೮-೨೪ 
 
ಕೆೊೇವಿದ್ ುಚತೆೈಸುವುದ್ುಶ್ರೇ 
ದೆೇವಿಯೊಳಗಿಹನಿಖಿಲಗುಣತ್ಇಣ 
ಜೇವ ಲ್ಲಕಲ್ಲಪಸಿಯುಕುತಿಯಲ್ಲಮತಸುತಕರಮದಂದ್ 
ದೆೇವದೆೇವಕಿಯಿಪಪಳ ೇೆಂದ್ರಿ 
ದಾವಿರಿಂಚನಜನನಿಯಿೇತಸನ 
ಆವಕಾಲದ್ಲದ್ಲರಿಯಳೆಂತೆನೆನ  ಪಾಡೆೇನು೮-೨೫ 
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ಈ ದ್ಧಿನವನಿೇತಸಘ್ಇತಸದೆೊಳು 
ಾೌ ಭ ಾಾವಹಯನೆನಿಸಿಶಂ 
ತಿೇ ಮಣಜ್~ನಾನಕಿರಯೆೇಚಾಛಶಕಿತಯೆಂದೆೇಂಬ 
ಈರೆ ಡುನಾಮದ್ಲ್ಲಕರೆಸುವ 
ಭಾ ತಿೇವಾಗೆುೇವಿವಾಯು 
ಸರೆೊೇ ುಹಾಸನ ಲ್ಲಿನೆಲಸಿಹರೆಲಿಕಾಲದ್ಲ್ಲ೮-೨೬ 
 
ವಸುಗಳ ೇೆಂಟುನವಪರಜೆೇಶ ು 
ಶವಸನಗಣವೆೈವತಸುತಏಕಾ 
ದ್ಶದವಾಕ  ನಿತಸು ುದ್ರ ುಅಶವನಿಗಳೆ ಡು 
ದ್ಶವಿಹಿೇನಶತಾಖಾಈಸುಮ 
ನಸರೆೊಳಗೆಚತಸುರಾತಸಮನಿೇಯಾ 
ಮ್ಸುವಬರಹಮಸಮ್ೇ ಖಗಪಫಣಿೇಂದ್ರರೆೊಳಗಿದ್ುು೮-೨೭ 
 
ತೆೊೇ ುತಿಪಪನುಚಕರದ್ಲ್ಲಹಿಂ 
ಕಾ ನಾಮಕಶಂಖದ್ಲ್ಲಪರತಿ 
ಹಾ ಗದೆಯಲ್ಲನಿಧನಪದ್ಮದ್ಲ್ಲಪಪಪರಾಾತವ 
ಕಾ ುಣಿಕನುದಗೇಥನಾಮದ 
ಮಾ ಮಣನೆೈ ೊಪಗಳಶಂ 
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ಖಾರಿಮೊದ್ಲಾದಾಯುಧಗಳೊೆಳುಸಮರಿಸಿಧರಿಸುತಿ ು೮-೨೮ 
 
ತಸನುವೆ ಥವಾಗಾಭಿಮಾನಿಯೆ 
ಗುಣವೆನಿಸುವಳುಶೆ ರೇತಸರದ್ಲ್ಲರೆೊೇ 
ಹಿಣಿಶಶಂಕ ುಪಾಶಪಾಣಿಗಳಶವವೆಂದೆನಿಸಿ 
ಇನನುಸಂಜ್~ನಾದೆೇವಿಯ ುಇಹ 
 ನಲಲೆೊೇಚನಸೊತಸನೆನಿಸುವ 
ಪರಣವಪರತಿಪಾದ್ಾಪಾರಣನಾಮಕ ಥಿಕನೆನಿಸುವನು೮-೨೯ 
 
ಅಮ್ತಸಮಹಿಮನಪಾ ಗುಣಗಳ 
ಸಮ್ತಸವಣಾತಸಮಕಶ್ಇತಿಸ್ಮಮ್ಇತಿ 
ಗಮ್ಸಲಾಪವೆತಸಧಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದೆನಿಸಿಕೆೊಂಬ 
ಕಮಲಸಂಭವಭವಸುರೆೇಂದಾರ 
ದ್ಾಮ  ನುದನತಿಳಿಯಲರಿಯ ು 
ಸವಮಹಿಮಗಳಾದ್ಾಂತಸಮಧಾಗಳರಿವಸವಜ್~ನ೮-೩೦ 
 
ವಿತಸತದೆೇಹಾಗಾ ದಾರಾ 
ಪತಸಾಮ್ತಾರದಗಳಳೊೆಗೆಹರಿ 
ಪರತಸಾಗಾತಸಮನುಎಂದೆನಿಸಿನೆಲೆಸಿಪಪನೆಂದ್ರಿದ್ು 
ನಿತಸಾದ್ಲ್ಲಸಂತ್ಇಪಿತಬಡಿಸುತಸ 
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ಉತಸತಮಾಧಮಮಧಾಮ ಕ್ಇತಸ 
ಕ್ಇತಸಾನಾಗುನಮತಸತನಾಗದೆಭ್ಇತಸುಾನಾನೆಂದ್ು೮-೩೧ 
 
ದೆೇವದೆೇವೆೇಶನಸುಮುತಿಕ 
ಳ ೇೆವ ಗಳೊೆಳಗನವ ತಸಸಂ 
ಭಾವಿಸುತಸಪೂಜಸುತಸನೆೊೇದ್ುತಸಸುಖಿಸುತಿ ುಬಡದೆ 
ಶ್ರೇವ ಜಗನಾನಥವಿಠಲನು 
ತಾಒಲ್ಲದ್ುಕಾ ುಣಾದ್ಲ್ಲಭವ 
ನೆೊೇವಪರಿಹರಿಸುವನುಪರವಿತಸತಸಪತಿತಸಪಾವನನು೮-೩೨ 
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