
ಪಂಚ ಮಹಾಯಜ್~ನ ಸಂಧಿ 
 
ಹರಿಕಥಾಮ್ರ ತಸಾಾ  ಗು ುಗಳ 
ಕ ುಣದಂದಾಪನಿತಸು ಪೆೇಳುವೆ 
ಪ ಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ ದ ಕೆೇಳುವುದ್ು 
 
ಜನನಿ ಪಿತಸ ಭೂ ವಾರಿದಾಂಬ  
ವೆನಿಪ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯಲಿ ನಾರಾ 
ಯಣನ ತ್ರಂಶತ್ ಮೂತ್ಗಳ ವಾಾಪಾ  ವಾಾಪಿತಗಳ 
ನೆನೆದ್ು ದವಸಗಳೆಂಬ ಸಮ್ಧೆಗ 
ಳನು ನಿ ಂತಸ  ಹೊೇಮ್ಸುತಸ ಪಾ 
ವನಕೆ ಪಾವನನೆನಿಪ ಪ ಮನ ಬೆೇಡು ಪ ಮಸುಖ ೬-೧ 
 
ಗಗನ ಪಾವಕ ಸಮ್ಧೆ  ವಿ   
ಶ್ಮಿಗಳ  ೆಧೂಮವು ಅಚಿಯೆನಿಪುದೆ 
ಹಗಲು ನಅತಸರಗಳ  ೆಕಿಡಿಗಳು ಚಂದ್ರಮಂಗಾ  
ಮ್ ಇಗವರೊೇದ್ ನೊಳಗೆ ಐದ್ು  ೂ 
ಪಗಳ ಚಿಂತ್ಸಿ ಭಕಿತ ಸ ಮಾ 
ತಸುಗಳ ಮಂತಸರವ ಮಾಡಿ ಹೊೇಮ್ಸುವ ು ವಿಪಶ್ಮಿತಸ ು ೬-೨ 
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ಪಾವಕನು ಪಜನಾ ಸಮ್ಧೆಯು 
ಪಾರವಹೇಪತ್ೇ ಧುಮಗಳ  ೆಮೇ 
ಘಾವಳಿಗಳಚಿ ಅಣಪರಭೆ ಗಜನವೆ ಕಿಡಿಯು 
ಭಾವಿಸುವುದ್ಂಗಾ  ಸಿಡಿಲೆಂ 
ದೇ ವಿಧಾಗ್ನಿಯೊಳಬ್ಧಿಜಾತಸನ 
ಕೊೇವಿದ್ ು ಹೊೇಮ್ಸುವ ನುದನ ಪ ಮಭಕುತ್ಯಲಿ ೬-೩ 
 
ಧ ಣಿಯೆಂಬುದೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂವತ್ 
ಸ ವೆ ಸಮ್ಧೆ ವಿಹಾಯಸವೆ ಹೊಗೆ 
ಇ ುಳುರಿ ದಶಾಂಗಾ ವಾಂತಸ ದಗವಲಯ ಕಿಡಿಯು 
ವ ುಷವೆಂಬಾಹುತ್ಗಳಿಂದ್ಲಿ 
ಹರಿಯ ಮಚಿಿಸಿ ಸಕಲರೊಳಗ 
ಧವರಿಯನಾಗ್ನ ು ಸವ ುಪಾತಸಿಕನ ಚಿಂತ್ಸುತಸ ೬-೪ 
 
ಪು ುಷ ಶ್ಮಖಿ ವಾಕಸಮ್ಧೆ ಧೂಮವು 
ಕ ಣ ವಚಿಯು ಜಿಃವೆ ಶೆ್ ರೇಥ್ರಗ 
ಳೆರೆಡು ಕಿಡಿಗಳು ಲೊೇಚನಗಳಂಗಾ ವೆನಿಸುವುವು 
ನಿ ುತಸ ಭುಂಜಸುವನಿ ಯದ್ುಕುಲ 
ವ ನಿಗವದಾನಗಳು ಎಂದೇ 
ಪರಿ ಸಮಪಣೆಗೆೈಯೆ ಕೆೈಗೊಂಡನುದನದ ಪೊರೆವ ೬-೫ 
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ಮತ್ೆತ ಯೊೇಷಾಗ್ನಿಯೊಳು ತ್ಳಿವದ್ು 
ಪಸಥ ತಸತಸವವೆ ಸಮ್ಧೆ ಕಾಮೇ 
ತಸಪತ್ತ ಪ ಮಾತಸುಗಳ ೇೆ ಧೂಮವು ಯೊೇನಿ ಮಹದ್ಚಿ 
ತಸತಸರವೆೇಶಾಂಗಾ  ಕಿಡಿಗಳು 
ಉತಸಸಹಗಳುತಸಸಜಜನವು ಪು ುಶೆ್ ೇ 
ತಸತಮನಿಗವದಾನವೆನೆ ಕೆೈಗೊಂಡು ಮನಿಿಸುವ ೬-೬ 
 
ಐದ್ು ಅಗ್ನಿಗಳಲಿಿ ಮರಿಯದೆ 
ಐದ್ು  ುಪಾತಸಿಕನ ಇಪಪ 
ತ್ೆೈದ್ು  ೂಪಗಳಲನುದನದ ನೆನೆವರಿಗೆ ಜನುಮಗಳ 
ಐದಸನು ನಳಿನಾಅ  ಣದೊಳು 
ಮೈದ್ುನನ ಕಾಯದಂತ್ೆ ಸಲಹುವ 
ಬೆೈದ್ವಗೆ ಗತ್ಯಿತಸತ ಭಯಹ  ಭಕತವತಸಸಲನು ೬-೭ 
 
ಪಂಚನಾರಿೇ ತಸು ಗದ್ಂದ್ದ 
ಪಂಚ ೂಪಾತ್ಾತಸಿಕನು ತ್ಾ ಶಟ್ 
ಪಂಚ ುಪವ ಧರಿಸಿ ತಸತಸತನಾಿಮದಂ ಕರೆಸಿ 
ಪಂಚಪಾವಕ ಮುಖದ ಗುಣಮಯ 
ಪಂಚ ಭುತ್ಾತಸಿಕ ಶರಿೇ ವ 
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ಪಂಚವಿಧ ಜೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲಿಲೆಿ  ಮ್ಸುವನು ೬-೮ 
 
ವಿಧಿಭವಾದ ಸಮಸತ ಜೇವ  
ಹ್ ಇದ್ಯದೊಳಗೆೇಕಾತಸಿನೆನಿಸುವ 
ಪದ್ುಮನಾಭನು ಅಚುಾತ್ಾದಯನಂತಸ  ೂಪದ್ಲಿ 
ಆದಸುಭೂತ್ಾಧಾಾತಸಿವಧಿ ದೆೈ 
ವದೊಳು ಕರೆಸುವ ಪಾರಣ ನಾಗಾ 
ಭಿಧನು ದ್ಶ ುಪದ್ಲಿ ದ್ಶವಿಧ ಪಾರಣರೊಳಗ್ನದ್ುದ ೬-೯ 
 
ಈರೆೈದ್ುಾಾವಿ ದ್ ಇಪಪ 
ತ್ಾತ ಧಿಕ ಮುನೂಿ ು  ುಪಗ 
ಳಿೇರೆ ಡು ಾಾಥನದ್ಲಿ ಚಿಂತ್ಪುದ್ನುದನದ ಬುಧ ು 
ನೂ ು ಇಪಪತ್ೆತೇಳಧಿಕ ಮೂ 
ರಾ ು ಾಾವಿ   ೂಪದಂ ದ್ಶ 
ಮಾ ುತಸರೊಳಿದ್ದವ ವ  ಪೆಸರಿಂದ್ ಕರೆಸುವನು ೬-೧೦ 
 
ಚಿತ್ೆೈಸುವುದ್ು ಎಂಟ್ಧಿಕ ಇಪ್ 
ಪತಸುತ ಾಾವಿ  ನಾಲುು ಶತಸದೆೈ 
ವತಸುತ ಮೂ ು  ಸುಮುತ್ಗಳು ಇಹವಿಲಿಿ ಪಯಂತಸ 
ಹತಸುತ ನಾಲುು  ುಪಗಳ ನೆನೆ 
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ವುತಸತ ಅವನಿೇಪರಿ ತ್ಳಿದ್ು ಪು ು 
ಷೊತಸತಮನ ಸವತಸರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ಕೊಂಡಾಡು ೬-೧೧ 
 
ಈರೆ ಡು ಶತಸದ್ವಯಷಟಧಿಕ ಹದ 
ನಾ ು ಾಾವಿ   ೂಪ ಸವ ಶ 
ರಿೇ ದೊಳು ಶಬಾದದಗಳಧಿಷಾಾನದೊಳಗ್ನಪಪ 
ಮಾ ುತಸನು ನಾಗಾದ  ೂಪದ 
ಮೂ ನೆೇ ಗುಣಮಾನಿ ಶ್ಮರೇ ದ್ು 
ಗಾ ಮಣ ವಿದಾಾ ಕುಮೇಹವ ಕೊಡುವ ಕ ಣಕೆು ೬-೧೨ 
 
ಐದ್ವಿದೆಾಗಳೊೆಳಗೆ ಇಹ ನಾ 
ಗಾದಗಳಧಿಷಾಾನದ್ಲಿ ಲಕು 
ಮ್ೇಧವನು ಕ್ ಇದೊಿೇಲು ಮದ್ಲಾದೆೈದ್ು  ೂಪಗಳ 
ತ್ಾ ಧರಿಸಿ ಸಜಜನ ವಿದ್ಾವ 
ಛೆೇದಸುವ ತ್ಾಮಸರಿಗಜ್~ನಾ 
ನಾದಗಳ ಕೊಟ್ಟವ ವ  ಾಾಧನವ ಮಾಡಿಸುವ ೬-೧೩ 
 
ಗೊೇವುಗಳೊೆಳುದಗೇಥ್ನಿಹ ಪರ 
ಾಾಥವ ಹಂಕಾರೆ ಡು  ುಪದ್ 
ಲಾವಿಯಜಗಳೊೆಳಿಹನು ಪರತ್ಹಾರಾವಹಯಗಳೊೆಳು 
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ಜೇವನಪರದ್ ನಿಧನ ಮನುಜರೊ 
ಳಿೇ ವಿಧದೊಳಿಹ ಪಂಚ ಾಾಮವ 
ಜಾವ ಜಾವಕೆ ನೆನೆವರಿಗೆ ಐದಸನು ಜನುಮಗಳ ೬-೧೪ 
 
ಯುಗಚತಸುಷತಯಗಳಲಿಿ ತ್ಾನಿ 
ದ್ುದಯಗಪರವತಸಕ ಧಮ ಕಮಗ 
ಳಿಗೆ ಪರವತಸಕ ವಾಸುದೆೇವಾದೇರೆ ಡು  ೂಪ 
ತ್ೆಗೆದ್ುಕೊಂಡು ಯುಗಾದಕ್ ಇತಸು ತ್ಾ 
ಯುಗಪರವತಸಕನೆನಿಸಿ ಧಮ 
ಪರಘಟ್ಕನು ತ್ಾನಾಗ್ನ ಭಕುತಸರಿಗ್ನೇವ ಸಂಪದ್ವ ೬-೧೫ 
 
ತಸಲೆಯೊಳಿಹ ನಾರಾಯಣನು ಗಂ 
ಟ್ಲೆಡೆ ಒಡಲೊಳು ವಾಸುದೆೇವನು 
ಬಲದ್ಲಿಹ ಪರದ್ುಾಮಿ ಎಡಭಾಗದೊಳಗನಿ ುದ್ಿ 
ಕೆಳಗ್ನನಂಗದ ಸಂಕ ುಷಣನ 
ತ್ಳಿದ್ು ಈ ಪರಿ ಸಕಲ ದೆೇಹಗ 
ಳೊೆಳಗೆ ಪಂಚಾತಸಿಕನ  ೂಪವ ನೊೇಡು ಕೊಂಡಾಡು ೬-೧೬ 
 
ತಸನುವಿಶ್ಮಷಟದ ಇಪಪ ನಾರಾ 
ಯಣನು ಕಟಿಪಾದಾಂತಸ ಸಂಕ ು 
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ಷಣನು ಶ್ಮ ಜಘನಾಂತಸವಾಗ್ನಹ ವಾಸುದೆೇವಾಖಾ 
ಅನಿಮ್ಷೆಶನಿ ುದ್ ಿಪರದ್ುಾ 
ಮಿನು ಎಡದ ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ ಚಿಂ 
ತಸನೆಯ ಮಾಳಪರಿಗುಂತ್ೆ ಮೈಲಿಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೆೇಧಗಳು ೬-೧೭ 
 
ಪದ್ುಮನಾಭನು ಪಾಣಿಯೊಳಗ್ನಹ 
ವದ್ನದ್ಲಿ ಹ್ ಇಷೀೇಕೆೇಶ ನಾಸಿಕ 
ಸದ್ನದ್ಲಿ ಶ್ಮರೇಧ ನು ಜವೆಹಯೊಳಿಗ್ನಪಪ ವಾಮನನು 
ಮ್ ಇದ್ುಳ ತಸವಗ ದೆೇಶದ ತ್ರವಿಕರಮ 
ಮಧುವಿರೊೇಧಿಯು ಲೊೇಚನದ ಕ 
ಣದ್ಲಿ ಇಪಪನು ವಿಷುುನಾಮಕ ಶರವಣನೆಂದೆನಿಸಿ ೬-೧೮ 
 
ಮನದೊಳಿಹ ಗೊೇವಿಂದ್ ಮಾಧವ 
ಧನಪಸಖ ತಸತಸವದೊಳು ನಾರಾ 
ಯಣನು ಮಹತಸತವದೊಳು ಅವಾಕತದೊಳು ಕೆೇಶವನು 
ಇನಿತಸು ುಪವ ದೆೇಹದೊಳು ಚಿಂ 
ತಸನೆಯಗೆೈವ ಮಹಾತಸಿರಿಳೆಯೊಳು 
ಮನುಜ ವ ಲಿಮ ರೆೇ ಸರಿ ಹರಿಕ್ ಇಪಾಬಲದ ೬-೧೯ 
 
ನೆಲದೊಳಿಪಪನು ಕ್ ಇಷು ೂಪದ 
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ಜಲದೊಳಿಪಪನು ಹರಿಯೆನಿಸಿ ಶ್ಮಖಿ 
ಯೊಳಗೆ ಇಪಪನು ಪ ಶುರಾಮನುಪೆೇಂದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿ 
ಎಲರೊಳಿಪಪ ಜನಾದ್ನನು ಬಾಂ 
ದ್ಳದೊಳಚುಾತಸ ಗಂಧ ನ ಹರಿ 
ಪೊಳೆವಧೊೇಅಜ  ಸಗಳೊೆಳು  ಸ ೂಪ ತ್ಾನಾಗ್ನ ೬-೨೦ 
 
 ೂಪ ಪು ುಷೊೇತಸತಮನು ಸಪ₹ಹ 
ಪಾರಪಕನು ಅನಿ ುದ್ ಿಶಬದದ 
ವಾಾಪಿಸಿಹ ಪರದ್ುಾಮಿನುಪಸಥದ ವಾಸುದೆೇವನಿಹ 
ತ್ಾ ಪೊಳೆವ ಪಾಯುಸಥನಾಗ್ನ ಜ 
ಯಾಪತ್ಯು ಸಂಕ ುಶಣನು ಸು 
ಾಾಥಪಕನು ಅಹ ಪಾದ್ದೊಳು ದಾಮೇದ್ ನು ಪೊಳೆವ ೬-೨೧ 
 
ಚತಸು ವಿಂಶತ್ ತಸತಸವದೊಳು ಶ್ಮರೇ 
ಪತ್ಯು ಅನಿ ುದಾಿದ  ೂಪದ 
ವಿತಸತಸನಾಗ್ನದ್ದಖಿಳಜೇವ  ಸಂಹನನದೊಳಗೆ 
ಪರತಸತ್ಯಂದ್ದ ಸುತ್ತ ಸುತಸುತತಸ 
ಪಿತ್ ಇಗಳಿಗೆ ತಸಪಕನೆನಿಸಿ ಕೊಂ 
ಡತಸುಳ ಮಹಮನು ಷಣುವತ್ ನಾಮದ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಹನು ೬-೨೨ 
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ಚತಸು ವಿಂಶತ್ ತಸತಸವದೊಳು ತಸ 
ತಸಪತ್ಗಳೆನಿಸುವ ಬರಹಿಮುಖ ದೆೇ 
ವತ್ೆಗಳೊೆಳು ಹನೊಿಂದ್ು ನೂರೆೈವತ್ೆತ ಡು  ೂಪ 
ವಿತಸತಸನಾಗ್ನದೆದಲಿ ಜೇವ  
ಜತಸನ ಮಾಡುವಗೊೇಸುಗ ಜಗ 
ತಸಪತ್ಗೆ ಏನಾದ್ ು ಪರಯೊೇಜನವಿಲಿವಿದ್ರಿಂದ್ ೬-೨೩ 
 
ಇಂದರಾಧವ ಶಕಿತ ಮದ್ಲಾ 
ದೊಂದ್ಧಿಕ ದ್ಶ ೂಪದಂದ್ಲಿ 
ಪೊಂದಹನು ಸಕಲೆೇಂದರಯಗಳಲಿ ಪು ುಷನಾಮಕನು 
ಸುಂದ್ ಪರದ್ ಪೂಣಜ್~ನಾನಾ 
ನಂದ್ಮಯ ಚಿದೆದೇಹದೊಳು ತ್ಾ 
ವಂದ್ ಅಣವಗಲದ್ಲೆ ಪ ಮಾಪತನಾಗ್ನಪಪ ೬-೨೪ 
 
ಆ ಧಿಕ ದ್ಶ ೂಪದಂದ್ಲಿ 
ತ್ೊೇ ುತ್ಪಪನು ವಿಶವಲಿಂಗ ಶ 
ರಿೇ ದೊಳು ತ್ೆೈಜಸನು ಪಾರಜ್~ನನು ತಸುಯನಾಮಕನು 
ಮೂರೆೈದ್ು  ೂಪಗಳ ಧರಿಸುತಸ 
ಲಿೇರೆೈದ್ು ಕ ಣದೊಳು ಮಾತಸರದ 
ಖೆೇ  ಶ್ಮಖಿ ಜಲ ಭೂಮ್ಯೊಳಗ್ನಹನಾತಸಿನಾಮದ್ಲಿ ೬-೨೫ 

www.yo
us

igm
a.c

om

9



 
ಮನದೊಳಹಂಕಾ ದ್ಲಿ ಚಿಂ 
ತಸನೆಯ ಮಾಳುಪದ್ು ಅಂತಸರಾತಸಿನ 
ಘನಸುತಸತಸತವದ ಪ ಮನವಾಕತದ್ಲಿ ಜ್~ನಾನಾತಸಿ 
ಇನಿತಸು ಪಂಚಾಶಡವ ಣ ವೆೇ 
ದ್ಾನ ಅಜಾದೆೈವತಸುತ ಮೂತ್ಗ 
ಳನು ಸದಾಸವತಸರ ದೆೇಹಗಳಲಿ ಪೂಜಪುದ್ು ೬-೨೬ 
 
ಚತಸು ವಿಂಶತ್ ತಸತಸವದೊಳು ತಸತ್ 
ಪತ್ಗಳೆನಿಸುವ ಬರಹಿಮುಖ 
ದೆೇವತ್ೆಗಳೊೆಳು ಹದಮು ು ಾಾವಿ ದೆಂಟ್ು ನೂ ಧಿಕ 
ಚತಸು ವಿಂಶತ್  ೂಪದಂದ್ಲಿ 
ವಿತಸತಸನಾಗ್ನದೆದಲಿರೊಳು ಪಾರ 
ಕ್ ಇಉತಸ ಪು ುಷನಂದ್ದ್ಲಿ ಪಂಚಾತಸಿಕನು  ಮ್ಸುವನು ೬-೨೭ 
 
ಕೆೇಶವಾದ ಸುಮೂತ್ ದಾವದ್ಶ 
ಮಾಸ ಪುಂಡರಗಳಲಿಿ ವೆೇದ್ 
ವಾಾಸ ಅನಿ ುದಾಿದ  ೂಪಗಳಾ ು  ಇತಸುಗಳಲಿ 
ವಾಸವಾಗ್ನಹನೆಂದ್ು ತ್ರಂಶತ್ 
ವಾಸ ದ ಸತಸುಮ ಧಮ ನಿ 
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ರಾಶೆಯಿಂಧಲಿ ಮಾಡು ಕ ುಣವಬೆೇಡು  ಕೊಂಡಾಡು ೬-೨೮ 
 
ಲೊೇಷಟ ಕಾಂಚನ ಲೊೇಹ ಶೆೈಲಜ 
ಕಾಷಟ ಮದ್ಲಾದ್ಖಿಳ ಜಡ ಪ  
ಮೇಷೀಟ ಮದ್ಲಾದ್ ಖಿಳ ಚೆೇತಸನರೊಳಗೆ ಅನುದನವು 
ಚೆೇಷೆಟಗಳ ಮಾಡಿಸುತಸ ತ್ಳಿಸದೆ 
ಪೆರೇಷಟನಾಗ್ನದೆದಲಿರಿಗೆ ಸ 
ವೆೇಷಟದಾಯಕ ಸಂತ್ೆೈಸುವನು ಸವ ಜೇವ ನು ೬-೨೯ 
 
ವಾಸುದೆೇವಾನಿ ುದ್ಿ  ೂಪದ 
ಪುಂ ಶರಿೇ  ದೊಳಿಹನು ಸವದ್ 
ಸಿರೇ ಶರಿೇ ದೊಳಿಹನು ಸಂಕ ುಷಣನು ಪರದ್ುಾಮಿ 
ದಾವಸುಪಣ ಶ್ ಇತ್ ವಿನುತಸ ಸ 
ವಾ ಸುನಿಲಯ ನಾರಾಯಣನ ಸದ್ು 
ಪಾಸನೆಯ ಗೆೈಗವರೆ ಜೇವನುಿಕತರೆನಿಸುವ ು ೬-೩೦ 
 
ತಸನಿಂತ್ಾನಂತಸ  ುಪ ಹ 
 ಣಾ ಗಭಾದಗಳೊೆಳಗೆ ಕಾ 
 ುಣಾಾಾಗ  ಹ ಹ ಅವ ವ ಖಿಳ ವಾಾಪ  
ಬನಿ ಬಡದ್ಲೆ ಮಾಡಿಮಾಡಿಸಿ 
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ಧನಾರೆನಿಸಿ ಸಮಸತ ದವಿಜ  
ಪುಣಾಕಮವ ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಫಲವಿತಸುತ ಪಾಲಿಸುವ ೬-೩೧ 
 
ಾಾಗ ದೊಳಿಹ ನದಯ ಜಲಭೆೇ 
ದಾಗಸದೊಳಿಪಪಬದ ಬಲಿವು 
ಕಾಗೆಗುಬ್ಧಿಗಳರಿಯೆಬಲಿವೆ ನದಯ ಜಲಸಿಥತ್ಯ 
ಭೊೇಗ್ನವ  ಪರಿಯಂಕಶಯನನೊ 
ಳಿೇ ಗುಣತಸರಯ ಬದ್ಿ ಜಗವಿಹ 
ದಾಗಮಜ್ಜ~ನಾ ು ಥಿಳಿವ ಜಾ್ಯಯನಿಗಳಿಗಳವಡದ್ು ೬-೩೨ 
 
ಕ ಣಗುಣ ಭೂತಸಗಳೊೆಳಗೆ ತಸ 
ದ್ವ ರೆನಿಪ ಬರಹಾಿದ ದವಿಜರೊ 
ಳರಿತಸು  ುಪಚತಸುಷಟಯಗಳನುದನದನದ ಸವತಸರ 
ಸಿರಿಸುತಸನುಮೇದಸುತಸ ಹಗುಗತಸ 
ಪ ವಶದ ಪಾಡುವವರಿಗೆ ತಸ 
ನಿಿ ವ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಭವವಿಮುಕತ  ಮಾಡಿ ಪೊೇಷೀಸುವ ೬-೩೩ 
 
ಮೂಲ ೂಪನು ಮನದೊಳಿಹ ಶರವ 
ಣಾಲಿಯೊಳಗ್ನಹ ಮತಸಸಯ ಕೂಮನು 
ಕೊೇಲ ುಪನು ತಸವಗರಸನದೊಳಗ್ನಪಪ ನ ಸಿಂಹ 

www.yo
us

igm
a.c

om

12



ಬಾಲವಟ್ು ವಾಮನನು ನಾಸಿಕ 
ನಾಳದೊಳು ವದ್ನದ್ಲಿ ಭಾಗವ 
ವಾಲಿಭಂಜನ ಹಸತದೊಳು ಪಾದ್ದ್ಲಿ ಶ್ಮರೇಕ್ ಇಷು ೬-೩೪ 
 
ಜೆನ ವಿಮೇಹಕ ಬುದ್ಿ ಪಾಯುಗ 
ದ್ನುಜಮದ್ನ ಕಲಿು ಮೇಢ್ರದ 
ಇನಿತಸು ದ್ಶ ುಪಗಳ ದ್ಶಕ ಣಂಗಳಲಿ ತ್ಳಿದ್ು 
ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ ಇಷಾು 
ಪಣವೆನಲು ಕೆೈಗೊಂಬ ವ್ ಇಜನಾ 
ದ್ನ ವ  ಜಗನಾಿಥ್ ವಿಠ್ಾಲ ವಿಶವವಾಾಪಕನು ೬-೩೫ 

www.yo
us

igm
a.c

om

13




