
ಉದಾತ್ಾಾನುದಾತ್ಾ ಸಂಧಿ 
 
ಹರಿಕಥಾಮ್ರ ತ್ಾಾ  ಗು ುಗಳ 
ಕ ುಣದಂದಾಪನಿತ್ು ಪೆೇಳುವೆ 
ಪ ಮ ಭಗವದ್ಭಕಾರಿದ್ನಾದ್ ದ ಕೆೇಳುವುದ್ು 
 
ಹರಿಯು ಪಂಚಾಶದ್ವ ಣ ಸು 
ಸವ  ಉದಾತ್ಾನುದಾತ್ಾ ಪರಚಯ 
ಸವರಿತ್ ಸಂಧಿ ವಿಸಗ ಬಂದ್ುಗಳೊೆಳಗೆ ತ್ದಾವಚಯ 
ಇ ುವ ತ್ತ್ಾನಾಾಮ ೂಪಗ 
ಳರಿತ್ುಪಾಸನಗೆೈವರಿಳೆಯೊಳು 
ಸು ರೆ ಸರಿ ನ  ಲ್ಲ ಅವರಾಡುವಿದೆ ವೆೇದಾಥ ೯-೧ 
 
ಈಶನಲಿ ವಿಜ್~ನಾನ ಭಗವ 
ದಾಾಸ ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಾ ವಿಷಯ 
ನಿರಾಶೆ ಮ್ಥಾಯವಾದಯಲಿ ಪರದೆವೇಷ ನಿತ್ಯದ್ಲಿ 
ಈ ಸಮಸಾ ಪಾರಣಿಗಳಲಿ   
ಮೇಶನಿಹನೆಂದ್ರಿದ್ು ಅವ ಭಿ 
ಲಾಷೆಗಳ ಪು ಯೈಸುವುದೆ ಮಹಯಜ್~ನ  ಹರಿಪೂಜೆ ೯-೨ 
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ತ್ರರದ್ಶ ಏಕಾತ್ಮಕನೆನಿಸಿ ಭೂ 
ಉದ್ಕ ಶಿಖಿಯೊಳು ಹತ್ುಾ ಕ ಣದ 
ಅಧಿಪರೆನಿಸುವ ಪಾರಣಮುಖ್ಾಯದತ್ಯರೊಳು ನೆಲೆಸಿ 
ವಿದತ್ನಾಗಿದ್ಾನವ ತ್ ನಿ  
ವಧಿಕಮಹಿಮನು ಸಕಲ್ ವಿಷಯವ 
ನಿಧನನಾಮಕ ಸಂಕ ುಷಣಾಹವಯನು ಸಿವೇಕರಿಪ ೯-೩ 
 
ದ್ಹಿಕ ದೆೈಶಿಕ ಕಾಲಿಕತ್ರಯ 
ಗಹನ ಕಮಗಳುಂಟು ಇದ್ರೊಳು 
ವಿಹಿತ್ಕಮಗಳರಿತ್ು ನಿಷಾಾಮಕನು ನಿೇನಾಗಿ 
ಬ್ ಇಹತ್ರನಾಮಕ ಭಾ ತ್ರೇಶನ 
ಮಹಿತ್ ೂಪವ ನೆನೆದ್ು ಮನದ್ಲಿ 
ಅಹ ಹಭಗವಂತ್ಗಪಿಸು ಪ ಮಭಕುತ್ರಯಲಿ ೯-೪ 
 
ಮೂ ು ವಿಧ ಕಮಗಳೊೆಳಗೆ ಕಂ 
ಾಾರಿ ಭಾಗವ ಹಯವದ್ನ ಸಂ 
ಪೆರೇ ಕನು ತ್ಾನಾಗಿ ನವ ೂಪಂಗಳನು ಧರಿಸಿ 
ಸೂರಿಮಾನವದಾನವರೊಳು ವಿ 
ಕಾ  ಶೂನಯನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ 
ಾಾ ಭೊೇಕಾನು ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ರಪಪ ಜೇವರಿಗೆ ೯-೫ 
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ಅನಳ ಪಕವವಗೆೈಸಿದ್ನಾವ 
ಅನಳನೊಳು ಹೊೇಮ್ಸುವ ತ್ೆರೆದ್ಂ 
ತ್ನಿಮ್ಷೆೇಶನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಖಿಳ ಕಮಗಳ 
ಮನವಚನ ಕಾಯದ್ಲಿ ತ್ರಳಿದ್ನು 
ದನದ ಕೊಡು ಶಂಕ್ತಸದೆ ವ್ ಇಜನಾ 
ದ್ನ ಸದಾ ಕೆೈಕೊಂಡು ಸಂತ್ಯಿಸುವನು ತ್ನಾವ  ೯-೬ 
 
ಕುದ್ುರೆ ಬಾಲ್ದ್ ಕೊನೆಯ ಕೂದ್ಲ್ 
ತ್ುದವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಶತ್ವಿಧ 
ವದ್ರೊಳೊೆಂದ್ನು ನೂ ು ಭಾಗವ ಮಾಡಲೆಂತ್ರಹುದೊೇ 
ವಿಧಿಭವಾದ ಸಮಸಥ ದವಿಜ  
ಮೊದ್ಲ್ುಮಾಡಿ ತ್ ಇಣಾಂತ್ಜೇವರೊ 
ಳಧಿಕ ನೂಯನತ್ೆಯಿಲ್ಲವೆಂದಗು ಜೇವಪ ಮಾಣು ೯-೭ 
 
ಜೇವನಂಗುಷಟಗರ ಮೂ ುತ್ರ 
ಜೇವನಂಗುಟ ಮಾತ್ರ ಮೂ ುತ್ರ 
ಜೇವನಪಾರದೆೇಶ ಜೇವಾಕಾ  ಮುತ್ರಗಳು 
ಏವಮಾದ ಅನಂತ್ ೂಪದ 
ಯಾವದ್ವಯವಗಳೊೆಳು ವಾಯಪಿಸಿ 
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ಕಾವ ಕ ುಣಾಳುಗಳ ದೆೇವನು ಈ ಜಗತ್ರಯವ ೯-೮ 
 
ಬಂಬ ಜೇವಾಂಗುಷಟ ಮಾತ್ರದ 
ಇಂಬುಗೊಂಡಿಹ ಸವರೊಳು ಸೂ 
ಮಂಬ ದ ಹ್ ಇತ್ಾಮಲ್ಮಧಯನಿವಾಸಿಯಂದೆನಿಸಿ 
ಎಂಬರಿೇತ್ಗೆ ಕೊೇವಿದ್ ು ವಿ 
ಶವಂಭರಾತ್ಮಕ ಪಾರಜ್~ನ ಭಕಾಕು 
ಟುಂಬ ಸಂತ್ೆೈಸುವ ಈಪರಿ ಬಲ್ಲಭಜಕ ನು ೯-೯ 
 
ಪು ುಷನಾಮಕ ಸವಜೇವರೊ 
ಳಿ ುವ ದೆೇಹಾಕಾ  ೂಪದ 
ಕ ಣನಿಯಾಮಕ ಹ್ ಇಷೀೇಕಪನಿಂದರಯಂಗಳಲಿ 
ತ್ುರಿಯನಾಮಕ ವಿಶವತ್ಾ ಹ 
ನೆಾ ಡು ಬೆ ಳುಳಿದ್ುಾತ್ಾಮಾಂಗದ 
ಎ ಡಧಿಕ ಎಪಪತ್ುಾಾಾವಿ  ನಾಡಿಯೊಳಗಿಪಪ ೯-೧೦ 
 
ವಾಯಪಕನು ತ್ಾನಾಗಿ ಜೇವ ಸವ 
 ೂಪದೆೇಹದ್ ಒಳಹೊ ಗೆ ನಿ 
ಲೆೇಪನಾಗಿಹ ಜೇವಕ್ ಇತ್ಕಮಗಳನಾಚರಿಸಿ 
ಶಿರೇ ಪಯೊೇಜಭವೆೇ ರಿಂದ್ ಪರ 
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ದೇಪವಣ ಸುಮೂತ್ರ ಮಧಯಗ 
ತ್ಾ ಪೊಳೆವ ವಿಶಾವದ ೂಪದ ಾೆೇವೆಕೆೈಗೊಳುತ್ ೯-೧೧ 
 
ಗ ುಡ ಶೆೇಷ ಭವಾದ ನಾಮವ 
ಧರಿಸಿ ಪವನ ಸವ ೂಪ ದೆೇಹದ 
ಕ ಣನಿಯಾಮಕನು ತ್ಾನಾಗಿಪಪ ಹರಿಯಂತ್ೆ 
ಸ ಸಿಜಾಸನ ವಾಣಿ ಭಾ ತ್ರ 
ಭ ತ್ನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಲಿಂಗದ 
ಇ ುತ್ರಹ ು ಮ್ಕಾಾದತ್ೆೇಯರಿಗಿಲ್ಲವಾಾಾಥನ ೯-೧೨ 
 
ಜೇವನಕೆ ತ್ುಷದ್ಂತ್ೆ ಲಿಂಗವು 
ಾಾವಕಾಶದ ಪೊಂದ ಸುತ್ಾಲ್ು 
ಪಾರವ ಣ ೂಪದ್ಲಿ ಇಪುಪದ್ು ಭಗವದಚೆೆಯಲಿ 
ಕೆೇವಲ್ ಜಡಪರಕ್ ಇತ್ರ ಇದ್ಕಧಿ 
ದೆೇವತ್ೆಯು ಮಹಲ್ಕುಮ್ ಯನಿಪಳು 
ಆ ವಿ ಜೆಯ ಾಾಾನಪರಿಯಂತ್ ದ ಹತ್ರಾಹುದ್ು ೯-೧೩ 
 
ಆ ಧಿಕದ್ಶಕಲೆಗಳುಳಳ ಶ 
ರಿೇ ವನಿ ುದ್ಧಗಳ ಮಧಯದ 
ಾೆೇರಿ ಇಪಪವು ಜೇವ ಪ ಮಾಚಾೆಧಿಕದ್ವಯವು 
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ಬಾ ದ್ಂದ್ದ ದಾನವ ನತ್ರ 
ದ್ೂ ಗೆೈಸುವ ಶಿರೇಜನಾದ್ನ 
ಮೂ ು ಗುಣದೊಳಗಿಪಪನೆಂದಗು ತ್ರರವ್ ಇತ್ುವೆಂದೆನಿಸಿ ೯-೧೪ 
 
 ುದ್ರಮೊದ್ಲಾದ್ಮ ರಿಗೆ ಅನಿ 
 ುದ್ಧ ದೆೇಹವೆ ಮನೆಯನಿಸುವುದ್ು 
ಇದ್ುಾ ಕೆೇಲ್ಸವ ಮಾಡ ಲಿಲಂದತ್ಾ ಸೂಥಲ್ದ್ಲಿ 
ಕುರದ್ಧಖಳ ದವಿಜ ು ಪ ಸಪ  
ಸಫಧಿಯಿಂದ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಕಮ ಸ 
ಮ್ ಇದಧಗಳನಾಚರಿಸುವ ು ಪಾರಣೆೇಶನಾಜ್~ನೆಯಲಿ ೯-೧೫ 
 
ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಸುಏತ್ರತ್ರೇಥದ 
ತ್ುಹಿನ ವ ುಷ ವಸಂತ್ಕಾಲ್ದ 
ದೆೈಹಿಕ ದೆೈಶಿಕ ಕಾಲಿಕತ್ರಯ ಧಮಕಮಗಳ 
ದ್ುರಹಿಣ ಮೊದ್ಲಾದ್ಮ ರೆಲ್ಲ ು 
ವಹಿಸಿ ಗುಣಗಳನನುಸರಿಸಿ  ಸ 
ನಿಾಹಿತ್ರಾಗಿದೆಾಲ್ಲರೊಳು ಮಾಡುವ ು ವಾಯಪ  ೯-೧೬ 
 
ಕೆೇಶ ಾಾಸಿ ವಿಧ ವಿಭಗಭಾಗವ 
ಗೆೈಸಲೆನಿತ್ನಿತ್ರಹ ಸುಷುಮಾವು 
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ಆ ಶಿರಾಂತ್ದ ವಾಯಪಿಸಿಹುದೇ ದೆೇಹಮಧಯದ್ಲಿ 
ಆ ಸುಷುಮಾಕೆ ವಜರಕಾಯ ಪರ 
ಕಾಶಿನಿೇ ವೆೈದ್ುಯತ್ರಗಳಿಹವು ಪರ 
ದೆೇಶದ್ಲಿ ಪಶಿಿಮಕೆ ಉತ್ಾ  ಪೂವ ದ್ಇಣಕೆ ೯-೧೭ 
 
ಆ ನಳಿನಭವ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ತ್ರರ 
ಕೊೇಣಚಕರವು ಇಪುಪದ್ಲಿಲ ಕ್ ಇ 
ಶಾನು ಮಂಡಲ್ ಮಧಯಗನು ಸಂಕ ುಷನಾಹವಯನು 
ಹಿೇನ ಪಾಪಾತ್ಮಕ ಪು ುಷನ ದ್ 
ಹನಗೆೈಸುತ್ ದನದನದ ವಿ 
ಜ್~ನಾನಮಯ ಶಿರೇವಾಸುದೆವನು ಐದಸುವ ಕ ುಣಿ ೯-೧೮ 
 
ಮಧಯನಾಡಿಯ ಮಧಯದ್ಲಿ ಹ್ ಇ 
ತ್ಪದ್ಮಮೂಲ್ದ ಮೂಲ್ಪತ್ರ ಪದ್ 
ಪದ್ಮ ಮೂಲ್ಲ್ದ್ಲಿಪಪ ಪವನನ ಪಾದ್ಮೂಲ್ದ್ಲಿ 
ಪೆದಾಕೊಂಡಿಹ ಜೇವ ಲಿಂಗನಿ 
 ುದ್ಧ ದೆೇಹ ವಿಶಿಷಟನಾಗಿ ಕ 
ಪದ ಮೊದ್ಲಾದ್ಮ ರೆಲ್ಲ ು ಕಾದ್ುಕೊಂಡಿಹ ು ೯-೧೯ 
 
ನಾಳಮಧಯದ್ಲಿಪಪ ಹ್ ಇತ್ರಾೇ 
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ಲಾಲ್ಜದೊಳಿಪಪಷಟದ್ಳದ ಕು 
ಲಾಲ್ ಚಕರದ್ ತ್ೆ ದ ಚರಿಸುವ ಹಂಸನಾಮಕನು 
ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಗಳಲಿಲ ಎಣೆಾಾೆ 
ಪಾಲ್ಕ  ಕೆೈಾೆೇವೆಗೊಳುತ್ ಕ್ ಇ 
ಪಾಳು ಅವ ಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೆೈಸಿಕೊಡುತ್ರಪಪ ೯-೨೦ 
 
ವಾಸವಾನುಜ ರೆೇಣುಕಾತ್ಮಜ 
ದಾಶ ಥಿ ವ್ ಇಜನಾದ್ನಮಲ್ ಜ 
ಲಾಶಯಾಲ್ಯ ಹಯವದ್ನ ಶಿರೇಕಪಿಲ್ ನ ಸಿಂಹ 
ಈ ಸು ೂಪದ ಅವ ವ  ಸಂ 
ತ್ೊೇಷ ಪಡಿಸುತ್ ನಿತ್ಯಸುಖಮಯ 
ವಾಸವಾಗಿಹ ಹ್ ಇತ್ಾಮಲ್ದೊಳು ಬಂಬನೆಂದೆನಿಸಿ ೯-೨೧ 
 
ಸು ಪನಾಲ್ಯಕೆೈದದೊಡೆ ಮನ 
ವೆ ಗುವುದ್ು ಸತ್ುಪಣಯಮಾಗದ 
ಬ ಲ್ು ವನಿಿಯ ಮನೆಗೆ ನಿದಾರಲ್ಸಯಹಸಿತ್ ಇಷೆಯು 
ತ್ ಣಿತ್ನಯ ನಿಕೆೇತ್ನದ ಸಂ 
ಭರಿತ್ ಕೊೇಪಾಟೊೇಪ ತ್ೊೇ ುವ 
ದ್ ವಿದೊ ನು ನಿ  ಇತ್ರಯಲಿ ಬರೆ ಪಾಪಗಳ  ಮಾಳಪ ೯-೨೨ 
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ವ ುಣನಲಿಲ ವಿನೊೇದ್ ಹಾಸಯವು 
ಮ ುತ್ನೊಳು ಗಮನಾಗಮನ ಹಿಮ 
ಕ  ಧನಾಧಿಪ ಲಿಲ ಧಮದ್ ಬುದಧ ಜನಿಸುವುದ್ು 
ಹ ನ ಮಂದ ದ್ಲಿಲ ಗೊೇ ಧನ 
ಧ ಣಿ ಕನಾಯದಾನಗಳು ಒಂ 
ದ್ರೆಘಳಿಗೆ ತ್ಡೆಯದ್ಲೆ ಕೊಡುತ್ರಹ ಚಿತ್ಾ ಪುಟುಟವದ್ು ೯-೨೩ 
 
ಹ್ ಇದ್ಯದೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ತಾ ಕೆೇಸ  
ಕೊದ್ಗೆ ಸವಪಾ ಸುಷುಪಿಾ ಲಿಂಗದ 
ಮಧುಹ ಕಣಿಕೆಯಲಿಲ ಬರೆ ಜಾಗರತ್ರಯು ಪುಟುಟವುದ್ು 
ಸುದ್ ುಶನ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಅಷಾಟ 
ಯುಧವ ಪಿಡಿದ್ು ದಶಾಧಿಪತ್ರಗಳ 
ಸದ್ನದ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ರೇ ಪರಿ ಬುದಧಗಳ ಕೊಡುವ ೯-೨೪ 
 
ಸೂತ್ರನಾಮಕ ಪಾರಣಪತ್ರ ಗಾ 
ಯತ್ರರ ಸಂಪರತ್ರಪಾದ್ಯನಾಗಿೇ 
ಗಾತ್ರದೊಳು ನೆಲೆಸಿ ಲ್ು ತ್ರಳಿಯದೆ ಕಂದ್ಕಂಡಲಿಲ 
ಧಾತ್ರರಯೊಳು ಸಂಚರಿಸಿ ಪುತ್ರ ಕ 
ಳತ್ರ ಸಹಿತ್ನುದನದ ತ್ರೇಥ 
ಏತ್ರಯಾತ್ೆರಯ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದೆನುತ್ ಹಿಗುುವ ು ೯-೨೫ 
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ನಾ ಸಿಂಹಸವ ೂಪದೊಳಗೆ ಶ 
ರಿೇ ನಾಮದ ಕರಿಸಿವನು ಹದ 
ನಾ ು ಕಳೆಗಳುಳಳ ಲಿಂಗದ ಪು ುಷನಾಮಕನು 
ತ್ೊೇ ುವನು ಅನಿ ುದ್ಧದೊಳು ಶಾಂ 
ತ್ರೇ ಮಣನಿ ುದ್ಧ  ೂಪದ 
ಪೆರೇರಿಸುವ ಪರದ್ುಯಮಾ ಸೂಥಲ್ಕಳ ೇೆವ ದೊಳಿದ್ುಾ ೯-೨೬ 
 
ಮೊದ್ಲ್ು ತ್ವಕಿಮಗಳು ಮಾಂಸವು 
 ುಧಿ ಮೇದೊೇಮಜಜವಸಿಥಗ 
ಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಏಕೊೇನಪಂಚಾಶನಮ ುದ್ುಣವು 
ನಿಧನ ಹಿಂಕಾರಾದ ಾಾಮಗ 
ಅದ್  ನಾಮದ ಕರೆಸುತ್ೊಂಭ 
ತ್ಾಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ೆಾನಿಪ  ೂಪದ ಧಾತ್ುಗಳೊೆೇಳಿಪಪ ೯-೨೭ 
 
ಸಪಾ ಧಾತ್ುಗಳೊೆಳ ಹೊ ಗೆ ಸಂ 
ತ್ಪಾ ಲೊೇಹಗನಾಗಿಾಯಂದ್ದ 
ಸಪಾ ಾಾಮಗನಿಪಪ ಅನಾಮಯಾದ ಕೊೇಶದೊಳು 
ಲಿಪಾನಾಗದೆ ತ್ತ್ಾದಾವಿಯ 
ಕುಲಪಾಭೊೇಗವ ಕೊಡುತ್ ಸವಪಾ ಸು 
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ಷುಪಿಾ ಜಾಗರತ್ೆಯಿೇವ ತ್ೆೈಜಸ ಪಾರಜ್~ನ ವಿಶಾವಖ್ಾಯ ೯-೨೮ 
 
ತ್ರೇವಿಕೊಂಡಿಹವಲಿಲ ಮಜಜ ಕ 
ಳ ೇೆವ ದ ಅಂಗುಲಿಯ ಪವದ್ 
ಠಾವಿನಲಿ ಮೂನೂಾ ು ಅ ವತ್ೆಾನಿಪ ತ್ರರಸಥಳದ 
ಾಾವಿ ದ್ ಎಂಭತ್ುಾ  ೂಪವ 
ಕೊೇವಿದ್ ು ಪೆೇಳುವ ು ದೆೇಹದ 
ದೆೇವತ್ೆಗಳೊೆಡಗೂಡಿ ಕ್ತರೇಡಿಸುವನು  ಮಾ ಮಣ ೯-೨೯ 
 
ಕ್ತೇಟಪೆೇಶಸಾರಿ ನೆನವಿಲಿ 
ಕ್ತೇಟಭಾವವ ತ್ೊರೆದ್ು ತ್ದ್ವತ್ 
ಖ್ೆೇಟ ೂಪವನೆೈದ ಆಡುವ ತ್ೆ ದ ಭಕುತ್ರಯಲಿ 
ಕೆೈಟಭಾರಿಯ ಧಾಯನದಂದ್ ಭ 
ವಾಟವಿಯನತ್ರ ಶಿೇಘರದಂದ್ಲಿ 
ದಾಟಿ ಾಾ ೂಪಯವನು ಐದ್ುವ ಲ್ಪ ಜೇವಿಗಳು ೯-೩೦ 
 
 ಈ ಪರಿಯ ದೆೇಹದೊಳು ಭಗವ 
ದ್ೂರಪಗಳ ಮರೆಯದ್ಲೆ ಮನದ ಪ 
ದೆೇಪದೆ ಭಕುತ್ರಯಲಿ ಸಮರಿಸುತ್ಲಿಪಪ ಭಕುತ್ ನು 
ಗೊೇಪತ್ರ ಜಗನಾಾಥವಿಠಲ್ ಸ 
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ಮ್ೇಪಗನು ತ್ಾನಾಗಿ ಸಂತ್ತ್ 
ಾಾಪರೊೇಇಯ ಮಾಡಿ ಪೊರೆವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ದ್ಲಿ ೯-೩೧ 

12

www.yo
us

igm
a.c

om




