
ಸರ್ವ ಜೀರ್ನ ಕಲ್ಪ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಇತಸಾರ ಗುರುಗಳ 

ಕರುಣದಂದಾಪನಿತು ಪೆೀಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗರ್ದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ರದ ಕೆೀಳುರ್ುದ್ು 

 

ಕೃಇತಿರಮಣ ಪರದ್ುುಮನ ರ್ಸುದೆೀ 

ರ್ತೆಗಳಾಹಂಕಾರತರಯದೆೊಳು 

ಚತುರವಂಶತಿ ರೊಪದಂದ್ಲಿ ಭೆೊೀಜ್ುನೆನಿಸುರ್ನು 

ಹುತರ್ಹಾಆಂತಗತ ಜ್ಯಾ 

ಪತಿಯು ತಾನೆೀ ಮೊರಧಿಕ ತಿರಂ 

ಶತಿ ಸುರೊಪದ ಭೆೊೀಕೃಇ ಎನಿಸುರ್ ಭೆೊೀಕೃಇಗಳೆೊಳಗಿದ್ುು ೦೧ 

 

ಆರಧಿಕ ಮೊರ್ತುತ ರೊಪದ 

ವಾರಿಜಾಪತನೆೊಳಿರುತಿಹನು ಮಾ 

ಯಾರಮಣ ಶ್ರೀವಾಸುದೆೀರ್ನು ಕಾಲ್ನಾಮದ್ಲಿ 

ಮೊರು ವಧ ಪಿತೃಗಳೆೊಳು ರ್ಸು ತಿರಪು 

ರಾರಿ ಆದತುಗನಿರುದ್ಧನು 

ತೆೊೀರಿಕೆೊಳಳದೆ ಕಥೃಕಮಕ್ರರಯನೆನಿಸಿಕೆೊಮಬ ೦೨ 

 

ಸವರ್ಶ ನಾರಾಯಣನು ತಾ ಷ 

ಣಣರ್ತಿ ನಾಮದ ಕರೆಸುತಲಿ ರ್ಸು 

ಶ್ರ್ ದವಾಕರ ಕಥೃಕಮಕ್ರರಯಗಳೆೊಳಗಿಧುಧ 
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ನೆರ್ನವಲ್ಲದೆ ನಿತುದ್ಲಿ ತ 

ನನರ್ರು ಮಾಡುರ್ ಸೆೀವೆ ಕೆೈಕೆೊಂ 

ಡರ್ರ ಪಿತೃಗಳಿಗಿೀರ್ನಮಾಾನಮಾ ಸುಖಗಳನು ೦೩ 

 

ತಂತುಪಟದ್ಂದ್ದ್ಲಿ ಲ್ಕುಮೀಕಾಂತ 

ಪಂಚಾತಮಕನೆನಿಸಿ ರ್ಸು 

ಕಂತುಹರ ರವ ಕಥೃಗಳೆೊಳಗಿಧಧನರ್ರಥ ತನನ 

ಚಂತಿಸುರ್ ಸಂತರನು ಗುರು ಮಧ್ 

ವಾಂತರಾತಮ ಸಂತಯಿಸುರ್ನು 

ಸಂತತಖಿಳಾಥಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಇಹಪರಂಗಳಲಿ ೦೪ 

 

ತಂದೆತಾಯಗಳ ಪಿರೀತಿಗೆೊೀಸುಗ 

ನಿಂದ್ುಕಮರ್ ತೆೊರೆದ್ು ವಹಿತಗ 

ಳೆೊಂದ್ು ಮೀರದೆ ಸಂಗಕಮಗಳಾಚರಿಸುರ್ರ್ರು 

ರ್ಂದ್ನಿೀಯರಾಗಿಲೆೀಯೊಳಗೆ ದೆೈ 

ನಂದನದ ದೆೈಶ್ಕ ದ್ಹಿಕ ಸುಖ 

ದಂದ್ ಬಾಳವರು ಬಹು ದರ್ಸದ್ಲಿ ಕ್ರೀತಿಯುತರಾಗಿ ೦೫ 

 

ಅಂಶ್ ಅಂಶಾಂತಗತ ತರಯ 

ಹಂಸವಾಹನ ಮುಖು ದವಜ್ರ 

ಸಂಶದ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ಂತರಾತಮಕ ಜ್ನಾದ್ನನ 

ಸಂಸಮರಣ ಪೊರ್ಕದ ಷಡಧಿಕ 

ತಿರಂಶತಿತರಯ ರೊಪರ್ರಿತು ವ 
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ಪಾಂಸಗನ ಪೊಜಸುರ್ರರ್ರೆ ಕೃಥಾಠರೆನಿಸುರ್ರು ೦೬ 

 

ಮುರುರ್ರೆ ಸಾವರದ್ ಮೀಲ್ರೆ 

ನೊರೆೈದ್ು ರೊಪದ ಜ್ನಾದ್ನ 

ಸೊರಿಗಳು ಮಾಡುರ್ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ವಘ್ನಗಳು 

ಬಾರದ್ಂತೆ ಬಹುಪರಕಾರ ಖ 

ರಾರಿ ಕಾಪಾಡುರ್ನು ಸರ್ಶ 

ರಿೀರಗಳೆೊಳಿದ್ುರ್ರರ್ರ ಪೆಸರಿಂದ್ ಕರೆಸುತಲಿ ೦೭ 

 

ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಜ್ಯಾಕಾಂತ ದ್ತಾತ 

ತೆರೀಯ ಕಪಿಲ್ ಮಹಿದಾಸ ಭಕತ 

ಪಿರಯ ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ಪೊಣಾನಮಧ ಜಾ್ಯಾನಘ್ನ 

ಹಯರ್ದ್ನ ಹರಿ ಹಂಸ ಲೆೊೀಕ 

ತರಯ ವಲ್ಅಣ ನಿಖಿಳಜ್ಗದಾ 

ಶರಯ ನಿರಾಮಯ ದ್ಯದ ಸಂತೆೈಸೆಂದ್ು ಪಾರಥಿಪುದ್ು ೦೮ 

 

ಷಣಣರ್ತಿ ಯಂಬಅರೆೀಢ್ುನು 

ಷಣಣರ್ತಿ ನಾಮದ್ಲಿ ಕರೆಸುತ 

ತನನರ್ರು ಸದ್ಭಕ್ರತ ಪೊರ್ಕದಂದ್ ಮಾಡುತಿಹ 

ಪುಣುಕಮರ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿ ಕಾ 

ರುಣು ಸಾಗರ ಸಲ್ಹುರ್ನು ಬರ 

ಹಮಣು ದೆೀರ್ ಭವಾಬ್ಧಧಪೀತ ಬಹು ಪರಕಾರದ್ಲಿ ೦೯ 
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ದೆೀಹಗಳನು ಕೆೊಡುರ್ರ್ನು ಅರ್ರರ್ 

ರಾಹರರ್ನು ಕೆೊಡದಹನೆ ಸುಮನಸ 

ಮಹಿತ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಸದ್ುಗಣಭರಿತನನರ್ರತ 

ಅಹಿಕ ಪಾರತಿರಕ ಸುಖಪರದ್ 

ರ್ಹಿಸಿ ಬೆನನಲಿ ಬೆತತರ್ಮೃಥರ್ 

ದ್ುರಹಿಣ ಮೊದ್ಲಾದ್ರ್ರಿಗುಣಿಸಿದ್ ಮುರಿದ್ನಹಿತರನು ೧೦ 

 

ದ್ುರಹಿಣ ಮೊದ್ಲಾದ್ಮರರಿಗೆ ಸ 

ನಮಹಿತ ಮಾಯಾರಮಣ ತಾನೆೀ 

ಸವಹನೆನಿಸಿ ಸಮಾೃಪಿಾಪದಸುರ್ ಸರ್ಕಾಲ್ದ್ಲಿ 

ಪರಹಿತ ಸಂಕರುಷನು ಪಿಥೃಗಳಿ 

ಗಹರನೆನಿಪ ಸವಧಾಖುರೊಪದ 

ಮಹಿಜ್ ಫಲ್ಥೃಣ ಪೆಸರಿನಲಿ ಪರದ್ುುಮನನಿರುದ್ಧ ೧೧ 

 

ಅನನನೆನಿಸುರ್ ನೃಪಶುಗಳಿಗೆ  

ಹಿರಣು ಗಭಾಂಡದೆೊಳು ಸಂತತ 

ತನನನಿೀಪರಿಯಿಂದ್ುಪಾಸನೆಗೆೈರ್ ಭಕತರನ 

ಬನನ ಪಡಿಸದೆ ಭರ್ಸಮುದ್ರಮ 

ಹೆೊೀನನತಿಯ ದಾಟಿಸಿ ಚತುವಧ 

ಅನನಮಯನಾತಮಪರದ್₹ಹನ ಸುಖರ್ನಿೀರ್ ಹರಿ ೧೨ 

 

ಮನರ್ಚನ ಕಾಯಗಳ ದೆಶೆಯಿಂ 

ದ್ನುದನದ ಬ್ಧಡದಾಚರಿಸುತಿ 
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ಪಪನುಚತೆೊೀಚತ ಕಮಗಳ ಸದ್ಬಕ್ರತಪೊರ್ಕದ 

ಅನಿಲ್ದೆೀರ್ನೆೊಳಿಪಪ ನಾರಾ 

ಯಣಗಿದ್ನನರ್ು ಎಂದ್ು ಕೃಷ್ಾಣ 

ಪಣವೆನುತ ಕೆೊಡೆ ಸಿವೀಕರಿಸಿ ಸಂತೆೈಪ ಕರುಣಾಳು ೧೩ 

 

ಏಳು ವಧದ್ನನ ಪರಕರಣರ್ 

ಕೆೀಳಿ ಕೆೊೀವದ್ರಾಸುದಂದ್ಲಿ 

ಆಲ್ಸರ್ ಮಾಡದ್ಲೆ ಅನಿರುದಾಧದ ರೊಪಗಳ 

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ದ ನೆನೆದ್ು ಪೊಜಸು 

ಸೊಾಲ್ಮತಿಗಳಿಗಿದ್ನು ಪೆೀಳದೆ 

ಶ್ರೀಲ್ಕುಮರ್ಲ್ಲಭನೆ ಅನಾನದ್ನನ ಅನನದ್ನು ೧೪ 

 

ಎಂದ್ರಿದ್ು ಸಪಾತನನಗಳ ದೆೈ 

ನಂದನದ ಮರೆಯದೆ ಸದಾ ಗೆೊೀ 

ವಂದ್ಗಪಿಸು ನಿಭಯದ ಮಹಯಜ್್ಯಾವಧುಯಮುಧ 

ಇಂದರೆೀಶನು ಸಿವೀಕರಿಸಿ ದ್ಯ 

ದಂದ್ ಬೆೀಡಿಸಿಕೆೊಳದೆ ತರ್ಕದ 

ತಂದ್ುಕೆೊಡುರ್ನು ಪರಮಮಂಗಳ ತನನ ದಾಸರಿಗೆ ೧೫ 

 

ಸೊಜ ಕರದ್ಲಿ ಪಿಡಿದ್ು ಸಮರರ್ 

ನಾ ಜ್ಯಿಸುವೆನು ಎಂಬ ನರನಂ 

ತಿೀ ಜ್ಗತಿತನೆೊಳುಳಳ ಅಜಾ್ಯಾನಿಗಳು ನಿತುದ್ಲಿ 

ಶ್ರೀ ಜ್ಗತಪತಿಚರಣಯುಗಳ  

5

www.yo
us

igm
a.c

om



ಸರೆೊೀಜ್ ಭಕ್ರಾಜಾ್ಯಾನಪುರ್ಕ 

ಪೊಜಸದೆ ಧಮಾಹಕಾಮರ್ ಬಯಸಿ ಬಳಲ್ುರ್ರು ೧೬ 

 

ಶಕಟಭಂಜ್ನ ಸಕಲ್ಜೀರ್ರ 

ನಿಕಟಗನು ತಾನಾಗಿ ಲೆೊೀಕಕೆ 

ಪರಕಟನಾಗದೆ ಸಕಲ್ಕಮರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ 

ಅಕುಟಿಲಾತಮಕ ಭಕುತ ಜ್ನರಿಗೆ 

ಸುಖದ್ನೆನಿಸುರ್ ಸರ್ಕಾಲ್ದ 

ಅಕಟಕಟ ಈತನ ಮಹಾಮಹಿಮಗಳಿಗೆೀನೆಂಬೆ ೧೭ 

 

ಶ್ರೀಲ್ಕುಮರ್ಲ್ಲಭನು ವೆೈಕುಂ 

ಠಾಲ್ಯದ ಪರಣರ್ ಪರಕೃಥಿ ಕ್ರೀ 

ಲಾಲ್ಜಾಸನ ಮುಖು ಚೆೀತನರೆೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ುು 

ಮೊಲ್ಕಾರಣ ಅಂಶನಾಮದ 

ಲಿೀಲೆಗೆೈಸುತ ತೆೊೀರಿಕೆೊಳಳದೆ 

ಪಾಲಿನೆೊೀಳು ಘ್ೃಥವಧಧ ತೆರೆದ್ಂತಿಪಪ ತಿರಸಾಳದ ೧೮ 

 

ಮೊರು ಯುಗದ್ಲಿ ಮೊಲ್ರೊಪನು 

ಸೊರಿಗಳ ಸಂತಯಿಸಿ ದತಿಯ ಕು 

ಮಾರಕರ ಸಂಹರಿಸಿ ಧಮರ್ನುಳುಹಬೆೀಕೆಂದ್ು 

ಕಾರುಣಿಕ ಭೊಮಯೊಳು ನಿಜ್ಪರಿ 

ವಾರಸಹಿತರ್ತರಿಸಿ ಬಹುವಧ 

ತೆೊೀರಿದ್ನು ನರರ್ಥರರ್ೃಥಿಿಯ ಸಕಲ್ ಚೆೀತನಕೆ ೧೯ 
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ಕಾರಣಾರ್ಹಯ ಪರಕೃಥಿಯೊಳಗಿ  

ಧಾಧರಧಿಕ ಹದನೆಂಟು ತತವರ್ 

ತಾ ರಚಸಿ ತದ್ೊರಪ ತನಾನಮಂಗಳನೆ ಧರಿಸಿ 

ನಿೀರಜ್ಭವಾಂಡರ್ನು ನಿಮಸಿ 

ಕಾರುಣಿಕ ಕಾಯಾಖುರೊಪದ 

ತೆೊೀರುರ್ನು ಸಹಜಾಹಿತಾಚಲ್ಗಳಲಿ ಪರತಿದನದ ೨೦ 

 

ಜೀರ್ರಂತಯಾಮ ಅಂಶ್ ಕ 

ಳೆೀರ್ರಗಳೆೊಳಗಿಂದರಯಗಳಲಿ 

ತಾ ವಹಾರ ಗೆೈರ್ುತನುದನ ಅಂಶನಾಮದ್ಲಿ 

ಈ ವಷಯಗಳನುಂಡು ಸುಖಮಯ 

ಈರ್ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ್ುುಃಖರ್ 

ದೆೀರ್ ಮಾನರ್ ದಾನರ್ರಿಗವರತ ಸುಧಾಮಸಖ ೨೧ 

 

ದೆೀಶ ದೆೀಶರ್ ಸುತಿತ ದೆೀಹಾ 

ಯಾಸಗೆೊಳಿಸದೆ ಕಾಮುಕಮ ದ್ು 

ರಾಶೆಗೆೊಳಗಾಗದ್ಲೆ ಬರಹಾಮದ್ುಖಿಳಚೆೀತನರು 

ಭೊ ಸಲಿಲ್ಪಾರ್ಕಸಮೀರಾ 

ಕಾಶ ಮೊದ್ಲಾದ್ಖಿಳ ತತತವ ಪ 

ರೆೀಶಗಿರ್ಧಿಷ್ಾಾನವೆಂದ್ರಿತಚಸನರ್ರತ ೨೨ 

 

ಎರಡು ವಧದ್ಲಿ ಲೆೊೀಕದೆೊಳು ಜೀ 
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ರ್ರುಗಳಿಪಪರು ಸಂತತ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ 

ವಲಿಂಗ ಸಲಿಂಗ ಸೃಜಾುಸೃಜ್ು ಭೆೀದ್ದ್ಲಿ 

ಕರೆಸುರ್ುದ್ು ಜ್ದ್ಪರಕೃಥಿ ಪರಣವಾ 

ಅರ ಮಹಾದ್ಣುಕಾಲ್ನಾಮದ 

ಹರಿ ಸಹಿತ ಭೆೀದ್ಗಳ ಪಂಚಕ ಸಮರಿಸು ಸರ್ತರ ೨೩ 

 

ಜೀರ್ ಜೀರ್ರ ಭೆೀದ್ ಜ್ಡ ಜ್ಡ 

ಜೀರ್ ಜ್ಡಗಳ ಭೆೀದ್ ಪರಮನು 

ಜೀರ್ ಜ್ಡ ಸುವಲ್ಅಣನು ಎಂದ್ರಿದ್ು ನಿತುದ್ಲಿ 

ಈ ವರಿಂಚಾಂಡದೆೊಳು ಎಲಾಲ 

ಠಾವನಲಿ ತಿಳಿದೆೈದ್ು ಭೆೀದ್ ಕ 

ಳೆೀರ್ರದೆೊಳರಿತಚುುತನ ಪದ್ಯೈದ್ು ಶ್ೀಘ್ರದ್ಲಿ ೨೪ 

 

ಆದಯಲಿ ಅರಾಅರಾಖು 

ದೆವೀಧ ಅಅರದೆೊಳು ರಮಾ ಮಧು 

ಸೊದ್ನರು ಅರಗಳೆೊಳು ಪರಕ್ ಇತಿ ಪರಣರ್ ಕಾಲ್ಗಳು 

ವೆೀಧ ಮುಖು ಥೃಣಾಮಾ ಜೀರ್ರ 

ಭೆೀದ್ಗಳನರಿತಿೀ ರಹಸುರ್ 

ಬೆೊೀಧಿಸದೆ ಮಂದ್ರಿಗೆ ಸರ್ತರದ್ಲಿ ಚಂತಿಪುದ್ು ೨೫ 

 

ದೀಪದಂ ದೀಪಗಳು ಪರಮ 

ಟ್ಾಾಪಣಾಲ್ಯಗತ ತಿಮರಗಳ 

ತಾ ಪರಿಹಾರಗೆೈಸಿ ತದ್ಗತಪದಾಥ ತೆೊೀಪಂತೆ 
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ಸೌಪರಣಿರ್ರರ್ಹನ ತಾ ಬಹು 

ರೊಪನಾಮದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ 

ವಾುಪಿಸಿದ್ುು ಯಥೆೀಷಾಮಹಿಮಯ ತೆೊೀಪ ತಿಳಿಸದ್ಲೆ ೨೬ 

 

ನಳಿನಮತರಗೆ ಇಂದ್ರಧನು ಪರತಿ 

ಫಲಿಸುರ್ಂತೆ ಜ್ಗತರಯರ್ು ಕಂ 

ಗೆೊಳಿಪುದ್ನುಪಾಧಿಯಲಿ ಪರತಿಬ್ಧಂಬಾರ್ಹಯದ ಹರಿಗೆ 

ತಿಳಿಯ ತಿರಕಕುದಾಧಮನತಿ ಮಂ 

ಗಳ ಸುರೊಪರ್ ಸರ್ಠಾವಲಿ 

ಪಳೆರ್ ಹೃಧಯಕೆ ಪಿರತಿದರ್ಸ ಪರಹಾಲದ್ಪೀಷಕನು ೨೭ 

 

ರಸವಶೆೀಷದೆೊಳತಿ ವಮಲ್ ಸಿತ 

ರ್ಸನ ತೆೊೀಯಿಸಿ ಅಗಿನಯೊಳಗಿಡೆ 

ಪಸರಿಸುರ್ುದ್ು ಪರಕಾಶ ನಸುಗುಂದ್ದ್ಲೆ ಸರ್ತರ 

ತಿರಶ್ರದ್ೊಷಣವೆೈರಿ ಭಕ್ರತಸು 

ರಸದ ತೆೊೀಯು ಮಹಾತಮರನು ಬಾ 

ಧಿಸರ್ು ಭರ್ದೆೊಳಗಿದ್ುರೆಯು ಸರಿ ದ್ುರಿತರಾಸಿಗಳು ೨೮ 

 

ವಾರಿಧಿಯೊಳಗಖಿಳ ನದಗಳು 

ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ನಿರಂತರದ್ಲಿ ವ 

ಹಾರ ಗೆೈರ್ುತ ಪರಮ ಮೊೀದ್ದ್ಲಿಪಪ ತೆರನಂತೆ 

ಮೊರು ಗುಣನಗಳ ಮಾನಿಯನಿಸುರ್ 

ಶ್ರೀರಮಾರೊಪಗಳು ಹರಿಯಲಿ 
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ತೆೊೀರುತಿಪಪರ್ು ಸರ್ಕಾಲ್ದ ಸಮರಹಿತವೆನಿಸಿ ೨೯ 

 

ಕೆೊೀಕನದ್ ಸಖನುದ್ಯ ಘ್ೊಕಾ 

ಲೆೊೀಕನಕೆ ಸೆೊಗಸದರೆ ಭಾಸಕರ 

ತಾ ಕಳಂಕನೆ ಈ ಕೃಥಿಪಥಿ ಜ್ಗನಾನಥನಿರೆ 

ಸಿವೀಕರಿಸಿ ಸುಖಬಡಲ್ರಿಯದ್ವ 

ವೆೀಕ್ರಗಳು ನಿಂದಸಿದ್ರೆೀನಹು 

ದೀ ಕವತವರ್ ಕೆೀಳಿ ಸುಖಬಡದಹರೆ ಕೆೊೀವದ್ರು ೩೦ 

 

ಚೆೀತನಾಚೆೀತನಗಳಲಿ ಗುರು 

ಮಾತರಿಶಾವಂತಗತ ಜ್ಗ 

ನಾನಥ ವಠಲ್ ನಿರಂತರದ ವಾುಪಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಳದೆ 

ಕಾತುರರ್ ಪುಟಿಾಸಿ ವಷಯದ್ಲಿ 

ಯಾತುಧಾನರ ಮೊೀಹಿಸುರ್ ನಿ 

ಭೀತ ನಿತಾುನಂದ್ಮಯ ನಿದೆೊೀಷ ನಿರರ್ದ್ು ೩೧ 
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