
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ 

ಸವ ಸಾಾತಂತ್ಯ ಸಂಧಿ 

 

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ 

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು 

 

ಶ್್ೇನಿವಾಸನ ಚರಿತೆಗಳ ಪರ 

ಮ್ಾನುರಾಗದಿ ಬೆಸಗೆೊಳಲು ಮುನಿ 

ಶೌನಕಾದ್ಯರಿಗರುಪಿದ್ನು ಸೊತಾಯ ದ್ಯದಿಂದ್ 

 

ಪಚನ ಭಅಣ ಗಮನ ಭೆೊೇಜನ 

ವಚನ ಮೈಥುನ ಶಯನ ವೇಅಣ 

ಅಚಲನ ಚಲನ ಪ್ಯತನವು ಸಾಧ್ಯವೆೇ ಜನಕೆ 

ಶುಚಿಸದ್ನ ದ್ಯದಿಂದ್ ಜೇವರ 

ನಿಚಯದೆೊಳು ತಾ ನಿಂತು ಮ್ಾಡುವ 

ಉಚಿತನೆೊೇಚಿತ ಕಮಗಳನೆಂದ್ರಿದ್ು ಕೆೊಂಡಾಡು ೧೮-೦೧ 

 

ವಷ್ಟರಶ್ವ ದೆೇಹದೆೊಳಗೆ ಪ್ 

ವಷ್ಟನಾಗಿ ನಿರಂತರದಿ ಬಹು 

ಚೆೇಷ್ೆಟಗಳ ಮ್ಾಡುತಿರೆ ಕಂಡು ಸಜೇವ ಎನುತಿಹರು 

ಹೃಷ್ಟರಾಗುವರವನ ನೆೊೇಡಿ ಕ 

ನಿಷ್ಟರೆಲಲರು ಸೆೇವೆಮ್ಾಳಪರು 

ಬಿಟ್ಟ ಅಣದ್ಲಿ ಕುಪಣವೆಂದ್ರಿದ್ದ್ನುಪೆೇಇಪರು ೧೮-೦೨ 
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ಕ್್ೇಡೆಗೆೊೇಸುಗ ಅವರವರ ಗತಿ 

ನಿೇದ್ಲೆೊೇಸುಗ ದೆೇಹಗಳ ಕೆೊ 

ಟ್ಾಟಡುವನು ಸೆಾೇಚೆೆಯಲಿ ಬ್ಹ್ೆೇಶಾದ್ಯರೆೊಳು ಪೊಕುು 

ಮ್ಾಡುವನು ವಾಯಪಾರ ಬಹುವಧ್ 

ಮೊಢದೆೈತಯರೆೊಳಿದ್ುು ಪ್ತಿದಿನ 

ಕೆೇಡುಲಾಭಗಳಿಲಲವದ್ನರಿ ಆವಕಾಲದ್ಲಿ ೧೮-೦೩ 

 

ಅಅರೆೇಢಯನು ಬ್ಹಮ ವಾಯು 

ತಯರಅಸುರಪಸುರಾರೆೊಳ 

ಧ್ಯಅನಾಗಿದೆುಲಲರೆೊಳು ವಾಯಪಾರ ಮ್ಾಡುತಿಹ 

ಅಅಯನು ಸತಾಯತಮಕ ಪರಾ 

ಪೆೇಎಯಿಲಲದೆ ಸವರೆೊಳಗೆ ವ 

ಲಅಣು ತಾನಾಗಿ ಲೆೊೇಕವ ರಇಸುತಲಿಪಪ ೧೮-೦೪ 

 

ಶ್್ೇ ಸರಸಾತಿ ಭಾರತಿೇ ಗಿರಿ 

ಜಾ ಶಚಿೇ ರತಿ ರೆೊೇಹಿಣಿ ಸಂ 

ಜನ್ಯ ಶತರೊರೆೊಪಾದ್ಯಖಿಳಸ್ತ್ರೇಯರೆೊಳು ಸ್ತ್ರೇರೊಪ 

ವಾಸವಾಗಿದೆುಲಲರಿಗೆ ವ 

ಶಾಾಸ ತನನಲಿ ಕೆೊಟ್ುಟ ಅವರಭಿ 

ಲಾಷ್ೆಗಳ ಪೊರೆೈಸುತಿಪಪನು ಯೇಗಯತೆಗಳರಿತು ೧೮-೦೫ 

 

ಕೆೊೇಲು ಕುದ್ುರೆಯ ಮ್ಾಡಿ ಆಡುವ 
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ಬಾಲಕರ ತೆರನಂತೆ ಲಕುಮೇ 

ಲೆೊೇಲ ಸಾಾತಂತ್ಯಗುಣವ ಬ್ಹ್ಾಮದ್ಯರೆೊಳಗಿಟ್ುಟ 

ಲಿೇಲೆಗೆೈವನು ತನನವರಿಗನು 

ಕೊಲನಾಗಿದೆುಲಲ ಕಾಲದಿ 

ಖುಲಲರಿಗೆ ಪ್ತಿಕೊಲನಾಗಿಹ ಪ್ಕಟ್ನಾಗದ್ಲೆ ೧೮-೦೬ 

 

ಸೌಪರಣಿವರವಹನ ನಾನಾ 

ರೊಪನಾಮದಿ ಕರೆಸುತವರ ಸ 

ಮೇಪದ್ಲಿಲದ್ುಖಿಳ ವಾಯಪಾರಗಳ ಮ್ಾಡುವನು 

ಪಾಪ ಪುಣಯಗಳೆರಡು ಅವರ ಸಾ 

ರೊಪಗಳನನುಸರಿಸ್ತ್ ಉಣಿಪ ಪ 

ರೆೊೇಪಕಾರಿ ಪರೆೇಶ ಪೊಣಾನಂಧ್ ಜಾನ್ಯನಘನ  ೧೮-೦೭ 

 

ಅಹರನಿದಾ್ಮೈಥುನಗಳಹ 

ರಹರ ಬಯಸ್ತ್ ಬಳಲುವವ ಲಮೇ 

ಮಹಿತನ ಮಹ್ಾಮಹಿಮಗಳನೆಂತರಿವ ನಿತಯದ್ಲಿ 

ಅಹಿಕ ಸೌಖಯವ ಮರೆದ್ು ಮನದ್ಲಿ 

ಗ್ಹಿಸ್ತ್ ಶಾಸಾರಥಗಳ ಪರಮೇ 

ತಸಹದಿ ಕೆೊಂಡಾಡುತಲಿ ಮೈಮರೆದ್ವರಿಗಲಲದ್ಲೆ ೧೮-೦೮ 

 

ಬಂಧ್ ಮೇಅಪ್ದ್ನ ಜಾನ್ಯನವು 

ಮಂದ್ಮತಿಗಳಿಗೆಂದ್ು ದೆೊರೆವುದ್ು 

ಬಿಂದ್ು ಮ್ಾತ್ ಸುಖಾನುಭವ ಪವತಕೆ ಸಮದ್ುುಃಖ 
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ಎಂದ್ು ತಿಳಿಯದ್ಲನಯದೆೈವಗ 

ಳಿಂದ್ ಸುಖವಪೆೇಇಸುವರು ಮು 

ಕುಂದ್ನಾರಾಧ್ನೆಯ ಬಿಟ್ಟವಗುಂಟ್ೆ ಮುಕ್ಿಸುಖ ೧೮-೦೯ 

 

ರಾಜ ತನಾನಮ್ಾತಯ ಕರುಣದಿ 

ನೆೈಜ ಜನರಿಗೆ ಕೆೊಟ್ುಟ ಕಾಯ ನಿ 

ಯೇಜಸುತ ಮ್ಾನಾಪಮ್ಾನವ ಮ್ಾಳಪ ತೆರನಂತೆ 

ಶ್್ೇಜನಾದ್ನ ಸಕಲರೆೊಳಗಪ 

ರಾಜತನು ತಾನಾಗಿ ಸವ ಪ್ 

ಯೇಜನವ ಮ್ಾಡಿಸುತ ಮ್ಾಡುವ ಫಲಕೆ ಗುರಿಮ್ಾಡಿ ೧೮-೧೦ 

 

ವಾಸುದೆೇವ ಸಾತಂತ್ವ ಸರೆೊೇ 

ಜಾಸನಾದ್ಯಮರಾಸುರಾರಿಗಿೇಯ 

ಲೆೊೇಸುಗಧ್ವ ತೆಗೆದ್ದ್ರೆೊಳಗಧ್ವ ಚತುಭಾಗ 

ಗೆೈಸ್ತ್ ಒಂದ್ನು ಶತವಧ್ ದಿಾಪಂ 

ಚಾಶತಾಬಜ ಜಗಷ್ಟಚತಾಾ 

ರಿಂಶದ್ನಿಲನಿಗಿತುಿ ವಾಣಿ ಭಾರತಿಗಧ್ ೧೮-೧೧ 

 

ದಿಾಥಿಯ ಪಾಧ್ವ ಥೆಗೆಧ್ು ಕೆೊಮುಧ್ ಶಥ ವಭಾಗವ 

ಮ್ಾದಿ ಥಾ ವಮಶಥಿ ಉಮೇಶನೆೊಳಿತುಿ ಇಮಾರನೆೊಳೆೈಧ್ಿಕ 

ಹಥುಥ ರಥಿಪನೆೊಳಗಿನಿಥಿತಿಖಿಲ ಧೆೇವಥೆಗಳೆೊಳಗಿೇರಯುಾ 

ಜೇವ ಪ್ಥಿಯಳು ಧ್ಶ ಐಧ್ಿಕ ನಾಲಾಥುಥ ಧೆೈಥಯರೆೊಳು ೧೮-೧೨ 
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ಕಾರುಣಿಕ ಸಾಾತಂತಿ್ಯತಾವ 

ಮೊರು ವಧ್ ಗೆೈಸೆರಡು ತನೆೊನಳು 

ನಾರಿಗೆೊಂದ್ನು ಕೆೊಟ್ಟ ಸಾಾತಂತಿ್ಯವ ಸವರಿಗೆ 

ಧಾರುಣಿಪ ತನನನುಗರಿಗೆ ವಾಯ 

ಪಾರ ಕೆೊಟ್ುಟ ಗುಣಾಗುಣಗಳ ವ 

ಚಾರ ಮ್ಾಡುವ ತೆರದಿ ತಿ್ಗುಣವ ವಯಕ್ಯಿನೆ ಮ್ಾಳಪ ೧೮-೧೩ 

 

ಪುಣಯಕಮಕೆ ಸಹ್ಾಯವಾಗುವ 

ಧ್ನಯರಿಗೆ ಕಲಾಯದಿ ದೆೈತಯರ 

ಪುಣಯ ಫಲಗಳನಿೇವ ದಿವಜರ ಪಾಪಕಮಫಲ 

ಅನಯಕಮವ ಮ್ಾಳಪರಿಗೆ ಅನು 

ಗುಣಯ ಜನರಿಗೆ ಕೆೊಡುವ ಬಹು ಕಾ 

ರುಣಯಸಾಗರ ನಿೇ ತೆರದಿ ಭಕಿರನ ಸಂತೆೈಪ ೧೮-೧೪ 

 

ನಿರುಪಮಗೆ ಸರಿಯುಂಟ್ು ಎಂದ್ು 

ಚಚರಿಸುವವ ತದ್ಭಕಿರೆೊಳು ಮ 

ತಸರಿಸುವವ ಗುಣಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಭೆೇದ್ಗಳ ಪೆೇಳುವವು 

ದ್ರ ಸುದ್ಅಶನ ಉಧ್ವಪುಂಡ್ವ 

ಧ್ರಿಸ್ತ್ದ್ವರೆೊಳು ದೆಾೇಷಿಸುವ ಹರಿ 

ಚರಿತೆಗಳ ಕೆೇಳದ್ಲೆೇ ಲೆೊೇಗಾರವತೆ ಕೆೇಳುವವು ೧೮-೧೫ 

 

ಏವಮ್ಾದಿ ದೆಾೇಷ್ವುಳಳ ಕು 

ಜೇವರೆಲಲರು ದೆೈತಯರೆಂಬರು 
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ಕೆೊೇವದ್ರ ವಜಾನ್ನಕಮವ ನೆೊೇಡಿ ನಿಂದಿಪರು 

ದೆೇವ ದೆೇವನ ಬಿಟ್ುಟ ಯಾವ 

ಜಜೇವಪರಿಯಂತರದಿ ತುಚೆರ 

ಸೆೇವೆಯಿಂದ್ುಪಜೇವಸುವರಝ್ಜ್ಾಜಯ್ನಕೆೊಳಗಾಗಿ ೧೮-೧೬ 

 

ಕಾಮ ಲೆೊೇಭ ಕೆೊ್ೇಧ್ ಮದ್ ಹಿಂ 

ಸಾಮಯಾನೃಥ ದ್ಂಭ ಕಪಟ್ ತಿ್ 

ಧಾಮನವತಾರಗಳ ಭೆೇದ್ ಅಪೊಣಸುಖಬದ್ಾ 

ಅಮಷ್ ನಿವೆೇದಿತವ ಭೆೊೇಜಯತಿ 

ತಾಮ್ಾಸಾನನವನುಂಬ ತಾಮಸ 

ಶ್್ೇಮದಾಂಧ್ರ ಸಂಗದಿಂದ್ಲಿ ತಮವೆ ವಧಿಪುದ್ು ೧೮-೧೭ 

 

ಜಾನ್ಯನ ಭಕ್ಥ ವರಕ್ಥ ವನಯ ಪುರಾಣ ಶಾಸಥರಶ್ವನ ಚಿಮಥನ 

ಧಾನ ಶಮ ದ್ಮ ಯಜನ್ಯ ಸಥಾಯಹಿಮಸ ಬೊಥಧ್ಯಾ 

ಢ್ಾಯನ ಭಗವನಾನಮಕ್ೇಥನ ಮ್ೌನಜಪತಪವ್ಥಸುಥಿೇಠ- 

ಸಾನನ ಮಮಥರಸೆೊಥೇಥ್ ವಮಾನೆ ಸಜಜನರ ಗುಣವು ೧೮-೧೮ 

 

ಲೆಷ್ ಸಾಾತ್ಂತಿ್ಯ ಗುಣವನು ಪ್ 

ವೆೇಶಗೆೈಸ್ತ್ದ್ ಕಾರಣದಿ ಗುಣ 

ದೆೊೇಷ್ಗಳು ತೆೊೇರುವವು ಸತಾಾಸತಾ ಜೇವರೆೊಳು 

ಶಾಾಸ ಭೆೊೇಜನ ಪಾನ ಶಯನ 

ವಲಾಸ ಮೈಥುನ ಗಮನ ಹಷ್ 

ಕೆಲೇಷ್ ಸಾಪನ ಸುಷ್ುಪಿಿ ಜಾಗ್ತಿಯಿಹವು ಚೆೇತನಕೆ ೧೮-೧೯ 
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ಆಢ ಥನೆೊನಳಗಿರಿಸ್ತ್ ಉಳಿಧೆೊಮಾಢವ ವಭಾಗವಗೆೈಸ್ತ್ 

ವೃಜನಾಧ್ನನು ಪೊವಧ್ಲಿ ಸಾಾಥಮಥರಯವ ಕೆೊತಿಮಥ 

ಸಾಧ್ುುನಿೇಪಿಥ ಕೆೊದ್ುವವರ ಸುಖವೃಧಿಗಿೆೊೇಸುಗ ಬ್ುಃಮವಾಯು 

ಕಪಧಿ ಮಧ್ಲಾಧ್ವರೆೊಳಿಧ್ಧವರ ಯೇಗಯಥೆಯನರಿಥು ೧೮-೨೦ 

 

ಹಲಢರಾನುಜ ಮ್ಾಳಪ ಕೃಥಯವ ಥಿಲಿಯಧಾಹಮ್ಾುರಧಿಮುನ್ 

ನುಳಿಧ್ು ವಿಯು ನಿಷ್ೆೇಢಪಾಥ್ರು ಇಲಲವೆಮುುವಗೆ 

ಫಲಗಳಧ್ವಯ ಕೆೊದ್ುವ ಧೆೈಥಯರ ಕಲುಷ್ ಕಮವ ಬಿತು ಿ

ಪುಣಯವ ಸೆಳೆಧ್ು ಥನೆೊನಳಗಿತುಿ ಕ್ಮಧಿಮ್ ಕೆೊದ್ುವ ಭಕಥರಿಗೆ ೧೮-೨೧ 

 

ಥೆೊೇಯಜಾಪಪನ ಕ್ರಣ ವೃಕ್ಷಚೆಯ ವಥಿಸುವಮಥ 

ಕಮಲಧ್ ಳಾಯಥಾಕ್ಷನು ಸವರೆೊಳು ವಾಯಪಿಸ್ತ್ಧ್ ಕಾರಣಧಿ 

ಹ್ೆೇಯ ಸಧ್ುುಣಕಮ ಥೆೊೇಪವು ನಾಯಯ ಕೆೊೇವಧ್ರಿಗೆ ನಿರಮಥರ 

ಶ್್ೇಯರಸ ಸವೇಥಥವೇಥಥಮನೆಮುಾ ಪೆೇಳುವರು ೧೮-೨೨ 

 

ಮೊಲಕಾರಣ ಪ್ಕೃಥಿಯೆನಿಪ ಮಹ್ಾಲಕುಮಯೆಲಲರೆೊಳಗಿಧ್ುಾ 

ಸುಲಿೇಲೆಗೆೈಯುಥ ಪುಣಯಪಾಪಗಳಪಿಳು ಪಥಿಗೆ 

ಪಾಲಗದ್ಲೆೊಳು ಬಿಧ್ಧ ಜಲ ಕ್ೇಲಾಲವೆನಿಪುಧೆ ಜೇವಕೃಥ 

ಕಮ್ಾಳಿ ಥಧ್ವಥು ಶುಭವೆನಿಪವು ಎಲಲ ಕಾಲಧ್ಲಿ ೧೮-೨೩ 

 

ಜಾನ್ಯನಸುಖಬಲಪೊಣ ವಷ್ುನವ ಗೆೇನ ಮ್ಾಳಪವು ಥಿ್ಗುಣಕಾಯ 

ಕೃಶಾನುವನ ಕ್ಮ ಕವಧ್ು ಭಕ್ಷಿಧ್ುಮ ಿಲೆೊೇಕಧೆೊಳು 
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ಈ ನಳಿನಜಾಮುವನು ಬ್ುಃಮೇಶನಮುಖಯಸುರಾಸುರರ 

ಕಾಲಾನಲವೇಲ್ ನುಮುುವವಗಿೇ ಪಾಪಗಳ ಭಯವೆ ೧೮-೨೪ 

 

ಮೇಧ್ಶ್ರ ದ್ಕ್ಷಿಣಸುಪಕ್ಷ ಪ್ಮೇಧ್ವುಥಥರ ಪಕ್ಷವೆಮುಾ 

ಋಗಾಧಿಶು್ಥಿಗಳು ಪೆೇಳುವುವು ಆನಮಾಮಯ ಹರಿಗೆ 

ಮೇಧ್ವೆೈಷಿಕ ಸುಖ ವಶ್ಷ್ ಿಪ್ಮೇಧ್ ಪಾರಥಿ್ಕ ಸುಖಪ್ಧ್ 

ನಾಧ್ ಕಾರಣಧಿಮಾ ಮೇಧ್ಪ್ಮೇಧ್ನೆನಿಸುವನು ೧೮-೨೫ 

 

ಒಮಾಗಾಧ್ರು ವೃಷಿಿಯಿಮಾ ವಸುಮುರೆಯಳಿಪಪಖಿಳ 

ಜಲಧಿಮಸಮುು ವೃಧಿಿಯನೆೈಧ್ುವುಧೆ ಭಾರಧಿರೆ ಬರಿಧ್ಹುಧೆ 

ಕುಮುಾ ಕೆೊರಥೆಗೆಗಳಿಲಲಧಿಹ ಸಾಾನಮಾ ಸಮೊಪಣ 

ಸಾಭಾವಗೆ ಬಮುಾ ಮ್ಾದ್ುವುಧೆೇನು ಕಮ್ಾಕಮ್ಾಜನಯಫಲ ೧೮-೨೬ 

 

ಧೆೇಹವೃಕ್ಷಧೆೊಳೆರದ್ು ಪಕ್ಷಿಗಳಿೇಹವೆಮಾಗು ಬಿದ್ಧೆ 

ಪಮಮಸೆನೇಹಧಿಮಾಲಿ ಕಮಜ ಫಲಗಳುಮು ಜೇವಖಗ 

ಶ್್ೇಹರಿಯು ಥಾ ಸಾರ ಭೆೊೇಕಥನು ದೆೊ್ೇಹಿಸುವ ಕಲಾಯಧಿ 

ಧೆೈಥಯ ಸಮೊಹಕ್ೇವ ವಶ್ಷ್ ಿಪಾಪವ ಕೆಲೇಶ(ಲಿೇಶ) ವೆಲಲರಿಗೆ ೧೮-೨೭ 

 

ದ್ುಯಮಣಿ ಕ್ರಣವ ಕಂಡ ಮ್ಾತ್ದಿ 

ತಿಮರವೇಡುವ ತೆರದಿ ಲಮೇ 

ರಮಣ ನೆೊೇಡಿದ್ ಮ್ಾತ್ದಿಂದ್ಘನಾಶ ಐದ್ುವುದ್ು 

ಕಮಲಸಂಭವ ಮುಖಯರೆಲಾಲ 

ಸುಮನಸರೆೊಳಿಹ ಪಾಪರಾಶ್ಯ 
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ಅಮರಮುಖನಂದ್ದ್ಲಿ ಭಸಮವ ಮ್ಾಳಪ ಹರಿ ತಾನು ೧೮-೨೮ 

 

ಚತುರಶತಭಾಗದಿ ದ್ಶಾಂಶ ದೆೊ 

ಳಿತರ ಜೇವರಿಗಿೇವ ಲೆೇಶವ 

ದಿತಿಜ ದೆೇವಕಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡುವ ವಶ್ಷ್ಟ ದ್ುುಃಖಸುಖ 

ಮತಿಹಿೇನ ಪಾ್ಣಿಗಳಿಗಾ 

ಹುತಿಯ ಸುಖಮೃಥಿ ದ್ುುಃಖವರ 

ಯೇಗಯತೆಯನರಿತು ಪಿಪಿೇಲ ಮಶಕಾದಿಗಳಿೇಗಿೇವ ಹರಿ ೧೮-೨೯ 

 

ನಿತಯನಿರಯಾಂಧಾಖಯ ಕೊಪದಿ 

ಭೃಥಯರಿಂದೆೊದ್ಗೊಡಿ ಪುನರಾ 

ವತಿವಜತ ಲೆೊೇಕಾವೆೈದ್ುವ ಕಲಿಯು ದೆಾೇಷ್ದ್ಲಿ 

ಸತಯಲೆೊೇಕಾಧಿಪ ಚತುಮುಖ 

ತತಾ ದೆೇವಕಳ ಸಾಹಿತ ನಿಜ 

ಮುಕ್ಿಯೆೈದ್ುವ ಹರಿಪದಾಬಜವ ಭಜಸ್ತ್ ಭಕುತಿಯಲಿ......ಃುಃಖಾಶ್_೧೮-೩೦ 

 

ವಧಿ ನಿಷ್ೆೇಧ್ಗಳೆರಡು ಮರೆಯದೆ 

ಮಧ್ುವರೆೊೇಧಿಯ ಪಾದ್ಕಪಿಸ 

ಲದಿತಿ ಮಕುಳಿಗಿೇವ ಪುಣಯವ ಪಾಪ ದೆೈತಯರಿಗೆ 

ಸುದ್ರುಶನಧ್ರಗಿೇಯದಿರೆ ಬಂ 

ದೆೊೇದ್ಗಿ ಒಯಾರು ಪುಣಯ ದೆೈತಯರು 

ಅಧಿಪರಿಲಲದ್ ವೃಕ್ಷಗಳ ಫಲದ್ಂತೆ ನಿತಯದ್ಲಿ ೧೮-೩೧ 
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ತಿಲಜ ಕಶಮಲ ತಯಜಸ್ತ್ ದಿೇಪವು 

ತಿಳಿಯ ತೆೈಲವ ಗ್ಹಿಸ್ತ್ ಮಂದಿರ 

ದೆೊಳಗೆ ವಾಯಪಿಸ್ತ್ಪಪ ಕತಿಲೆ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಿ 

ಕಲಿ ಮದ್ಲುಗೆೊಂಡಖಿಳ ದಾನವ 

ಕುಲಜರನುದಿನ ಮ್ಾಳಪ ಪುಣಯಜ 

ಫಲವ ಬ್ಹ್ಾಮದ್ಯರಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಲಲಲೆಲ ರಮಸುವನು ೧೮-೩೨ 

 

ಇದ್ುಲೆಯು ನಿತಯದ್ಲಿ ಮೇಧಾಯ 

ಮೇಧ್ಯ ವಸುಿಗಳುಂಡು ಲೆೊೇಕದಿ 

ಶುದ್ಾ ಶುಚಿ ಎಂದೆನಿಸ್ತ್ಕೆೊಂಬನು ವೆೇದ್ ಸೃಥಿಗಳೆೊಳು 

ಬುದಿಾಪೊವಕವಾಗಿ ವಭುಧ್ರು 

ಶ್ದೆಾಯಿಂದ್ಪಿಸ್ತ್ದ್ ಕಮ ನಿ 

ಷಿದ್ಾವಾದ್ರೊ ಸರಿಯೆ ಕೆೈಕೆೊಂಡುದ್ಾರಿಸುತಿಪಪ ೧೮-೩೩ 

 

ಒಡೆಯರಿದ್ು ವನಸಥ ಫಲಗಳ 

ಬಡಿದ್ು ತಿಂಬುವರುಂಟ್ೆ ಕಂಡರೆ 

ಹ್ೆೊಡೆದ್ು ಬಿಸುಟ್ುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂ ನೆೊೇಡಲಂಜುವರು 

ಬಿಡದೆ ಮ್ಾಡುವ ಕಮಗಳು ಮನೆ 

ಮಡದಿ ಮಕುಳು ಬಂಧ್ುಗಳ ಕಾ 

ರೆೊಡನಾಳುಗಳು ಎಂದ್ ಮ್ಾತ್ದಿ ಓಡುವುದ್ು ದ್ುರಿತ ೧೮-೩೪ 

 

ಜಾನ್ಯನ ಕಮೇಂದಿ್ಯಗಳಿಂದೆೇ 

ನೆೇನು ಮ್ಾಡುವ ಕಮಗಳ ಲ 
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ಮೇನಿವಾಸನಿಗಪಿಸುತಲಿರು ಕಾಲಕಾಲದ್ಲಿ 

ಪಾ್ಣಪತಿ ಕೆೈಕೆೊಂಡು ನಾನಾ 

ಯೇನಿಯೆೈದಿಸನೆೊಮಮ ಕೆೊಡದಿರೆ 

ದಾನವರು ಸೆಳೆದೆೊಯಾರೆಲಾಲ ಪುಣಯರಾಶ್ಗಳ ೧೮-೩೫ 

 

ಷ್ು್ಥಿಸೃಥಯಥವ ಥಿಳಿಧ್ಹಮಮಥವಶ್ಶಿನು ಕಮಮ್ಾದ್ಲು 

ಪ್ಥಿಗ್ಹಿಸನು ಪಾಪಗಳ ಕೆೊದ್ುಥಿಪಪ ನಿಥಯ ಹರಿ ಚಥುರಧ್ಶ 

ಭುವನಾಧಿಪಥಿ ಕ್ಥುಕೃಥಜನ್ಯನಿಯಾಮಕನು 

ಎನೆಮಥಿಯಭ್ಮಶಪ್ಮ್ಾಧ್ಸಮುತಧೆೊೇಷ್ವವಗಿಲಲ ೧೮-೩೬ 

 

ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖಯ ರಾಜಾನ್ಯ 

ಧಾರಕರು ಸವಸಾತಂತ್ ರ 

ಮ್ಾರಮಣನೆಂದ್ರಿದ್ು ಇಷ್ಾಿನಿಷ್ಟಕಮಫಲ 

ಸಾರಭೆೊೇಕಿನಿಗಪಿಸಲು ಸ್ತ್ಾೇ 

ಕಾರ ಮ್ಾಡುವ ಪಾಪಫಲವ ಕು 

ಬೆೇರನಾಮಕ ದೆೈತಯರಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟವರ ನೆೊೇಯಿಸುವ.....ಃುಃಖಾಶ್_೧೮-೩೭ 

 

ಕೊ್ರದೆೈತಯರೆೊಳಿದ್ುು ತಾನೆೇ 

ಪೆ್ೇರಿಸುವ ಕಾರಣದಿ ಹರಿಗೆ ಕು 

ಬೆೇರಾನೆಂಬರು ಎಲಲರೆೊಳು ನಿಗತಗತಿಗೆ ನಿರುತ 

ಸೊರಿಗಂಯಗೆ ಸೊಯನೆಂಬರು 

ದ್ೊರಶೆ ೇಕಗೆ ಶುಕಲ ಲಿಂಗಶ 

ರಿೇರವಲಲದ್ ಕಾರಣದ್ಲಿ ಆಕಾಯನೆನಿಸುವನು ೧೮-೩೮ 
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ಪೆೇಳಲೆೊಶವಲಲದ್ ಮಹ್ಾಪಾ 

ಪಾಳಿಗಳ ಒಂದೆೇ ಅಣದಿ ನಿ 

ಮೊಲಗೆೈಸಲಿಬೆೇಕು ಎಂಬುವಗೆೊಂದೆ ಹರಿನಾಮ 

ನಾಲಿಗೆಯಳುಳಳವಗೆ ಪರಮಕೃಪ್ 

ಆಳು ಕೃಇಷ್ಣನು ಕೆೈಪಿಡಿದ್ು ತ 

ನಾನಲಯದೆೊಳಿಟ್ಟನುದಿನದ್ಲಾನಂದ್ಪಡಿಸುವನು ೧೮-೩೯ 

 

ರೆೊೇಗಿಯೌಷ್ಧ್ ಪಥಯದಿಂದ್ ನಿ 

ರೆೊೇಗಿ ಯೆನಿಸುವ ತೆರೆದಿ ಶ್್ೇಮದ್ 

ಭಾಗವತ ಸುಶ್ವಣಗೆೈದ್ು ಭವಾಖಯರೆೊೇಗವನು 

ನಿೇಗಿ ಸವಾದ್ಯಖಿಳ ವಷ್ಯ ನಿ 

ಯೇಗಿಸು ದ್ಶೆೇಂದಿ್ಯವನಿಲನೆೊಳು 

ಶ್್ೇಗುರುಜಗನಾನಥವಟ್ಠಲ ಪಿ್ೇತನಾಗುವನು ೧೮-೪೦ 
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