
ಪನ್ಚ್ಟನ್ಚಮತ್ರ ಸಂಧಿ 
 
ಹರಿಕಥಾಮ್ರ ತ್ಾಾ  ಗು ುಗಳ 
ಕ ುಣದಂದಾಪನಿತ್ು ಪೆೇಳುವೆ 
ಪ ಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ ದ ಕೆೇಳುವುದ್ು 
 
ಭೂ ಸಲಿಲ ಶಿಖಿ ಪವನ್ಚ ಭೂತಾ 
ಕಾಶದೊಳಗೆೈದೆೈದ್ು ತ್ನಾಮ 
ತಾರ ಸಹಿತ್ ಒಂದ್ಧಿಕ ಪಂಚಶದ್ವಣಣ ವೆೇದ್ಯ 
ಈ ಶರಿೇ ದ ವಾಯಪಿಸಿದ್ುು ಸು 
ರಾಸು ರಿಗೆ ನಿ ಂತ್ ದ್ಲಿ ಸು 
ಖಾಸುಖಪರದ್ನಾಗಿ ಆಡುವ ದೆವೇಶಿಪ  ಬಡಿವ ೭-೧ 
 
ಪರಣವಪರತಿಪಾದ್ಯ ತಿರನಾಮದ 
ತ್ನ್ಚುವಿನೊಳು ತಿರಾಾಾನ್ಚಗನಿ ು 
ದ್ಧನ್ಚು ತಿರಪಂಚಕ ಏಕವಿಂಶತಿ ಚತ್ು ವಿಂಶತಿಗ 
ಎನಿಸಿ ಎಪಪತೆತ ಡು ಾಾವಿ  
ಇನಿತ್ು ನಾಡಿಗಳೊೆಳು ನಿಯಾಮ್ಸು 
ತ್ನ್ಚಗಭಸಿತಗ ಲೊೇಕದೊಳು ಸವತ್ರ ಬೆಳಗುವನ್ಚು ೭-೨ 
 

www.yo
us

igm
a.c

om

1



ಜೇವ ಲಿಂಗಾನಿ ುದ್ಧ ಸೂಾಲ ಕ 
ಳ ೇೆವ ಗಳಲಿ ವಿಶವ ತ್ು ಗ 
ಗಿರೇವ ಮೂಲೆೇಶಾಚುಯತ್ತ್ರಯ ಹಂಸ ಮುತಿಗಳಾ 
ಈ ವಿಧ ಚತ್ುುಃ ಾಾಾನ್ಚದ್ಲಿ ಶಂ 
ತಿೇ ವ ನ್ಚ ಈರೆೇ ಡು  ೂಪದ 
ಭಾವಿಸುವುದೆೇಕೊೇನ್ಚವಿಂಶತಿ ಮೂತಿ ಸವತ್ರ ೭-೩ 
 
ಕಲುಷವಿಲಲದ್ ದ್ಪಣದ ಪರತಿ 
ಫಲಿಸಿ ಸವ ಪದಾಥಗಳು ಕಂ 
ಗೊಳಿಸುವಂದ್ದ ಬಂಬ ಜಡ ಚೆೇತ್ನ್ಚಗಳೊೆಳಗಿದ್ುು 
ಪೊಳೆವ ಬಹು ೂಪದ್ಲಿ ಸಜಜನ್ಚ 
ರೊಳಗೆ ಮನ್ಚದ್ಪಣದ ತಾನಿ 
ಶ್ಲ ನಿರಾಮಯ ನಿವಿಕಾ  ನಿರಾಶರಯಾನ್ಚಂತ್ ೭-೪ 
 
ಈ ಶರಿೇ  ಚತ್ುಷಟಯಗಳೊೆಳು 
ಕೊೇಶ ಧಾತ್ುಗ  ಭಾ ತಿೇಪತಿ ಪಾರ 
ಣೆೇಶನಿಪಪತೊತಂದ್ು ಾಾವಿ ದಾ ುನ್ಚೂರೆನಿಪ 
ಶಾವಸ  ೂಪಕ ಹಂಸ ಭಾಸಕ  
ಭೆೇಶರೊಳಗಿದ್ುವ  ಕೆೈವಿಡಿ 
ದೇಸರೊೇಜ ಭವಾಂಡದೊಳು ಸವತ್ರ ತ್ುಂಬಹನ್ಚು ೭-೫ 
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ಶಿ ಗಿಳ ೈೆದೆೈದೆ ಡು ಬಾಹುಗ 
ಳೆ ಡು ಪಾದ್ಗಳೊೆಂದ್ು ಮಧೊಯೇ 
ದ್ ದ ಶೆ ೇಭಿಪ ವಾಣ್ಮನೊೇಮಯನೆನಿಪ ನಿತ್ಯದ್ಲಿ 
ಕ ಣ ಧಾತ್ುಗಳಲಿಲ ಎಪಪ 
ತೆತ ದ್ು ಾಾವಿ  ನಾಡಿಗಳಲಿ 
ಪಪ ವಿದ್ೂ ನ್ಚು ಭಾ ತ್ ಪರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ ೭-೬ 
 
ಈರೆ ದ್ು ದೆೇಹೊೇಮ್ಭೂತ್ ಗ 
ಳಾ ಧಿಕ ದ್ಶ  ಇಗಿವನ್ಚುತ್ ಲ 
ಮ್ೇ ಮಣ ವಿಷ್ಣಾವಾಖಯ ುಪದ ಚತ್ುಷಷ್ಟಟಕಲಾ 
ಧಾ ಕನ್ಚು ತಾನಾಗಿ ಬರಹಮ ಪು 
ರಾರಿ ಮುಖಯರೊಳಿದ್ುು ಸತ್ತ್ ವಿ 
ಹಾ  ಮಾಳಪನ್ಚು ಚತ್ುಷ್ಣಾಪದಾವಹಯದ ಲೊೇಕದೊಳು ೭-೭ 
 
ತ್ ಇಣ ಮೊದ್ಲು ಬರಹಮಂತ್ ಜೇವ  
ತ್ನ್ಚು ಚತ್ುಷಟಯಗಳಲಿ ನಾರಾ 
ಯಣನ್ಚ ಾಾವಿ ದೆೈದ್ು ನ್ಚೂರಿಪಪತ್ುತ ಮೇಲಾ ು 
ಗಣನೆ ಮಾಳುಪದ್ು ಬುಧ ು  ೂಪವ 
ಘ್ ಇಣುಃ ಸೂಯಾದತ್ಯ ನಾಮಗ 
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ಳನ್ಚುದನ್ಚದ ಜಪಿಸುವರಿಗಿೇವಾರೊೇಗಯ ಸಂಪದ್ವ ೭-೮ 
 
ಐದ್ು ನ್ಚೂರೆಪಪತ್ತ ನಾಲಕು 
ಆಧಿ ಭೌತಿಕದ್ಲಿ ತಿಳಿವುದ್ು 
ಆಇದೆ ಡುಶತ್ ಏಕವಿಂಶತಿ  ೂಪವಧಾಯತ್ಮ 
ಭೆೇದ್ಗಳಲಿನ್ಚೂೂ ು ಮೂವ 
ತಾತದ್ ಮೇಲೊಂದ್ಧಿಕ ಮೂತಿಗ 
ಳಾದ್ ದ್ಲಧಿ ದೆೈವದೊಳು ಚಂತಿಪುದ್ು ಭೂಸು  ು ೭-೯ 
 
ಸು ುಚ ಶಾವರಿೇಕ ನೆನಿಸಿ ಸಂ 
ಕ ುಷಣ ಪರದ್ುಯಮೂ ಶಶಿ ಭಾ 
ಸಕ ರೊಳಗೆ ಅ ವತ್ತಧಿಕ ಮುನ್ಚೂೂ ು  ೂಪದ್ಲಿ 
ಕರೆಸಿಕೊಂಬನ್ಚು ಅಹಸಸಂವ 
ತ್ಸ ನೆನಿಪನ್ಚು ವಿಶಿಷಟ ನಾಮದ್ 
ಲರಿತ್ವರಿಗಾರೊೇಗಯಭಾಗಯವನಿೇವಾನ್ಚಂದ್ಮಯ ೭-೧೦ 
 
ಏಕ ಪಂಚಾಶದ್ವಣಣಗತ್ 
ಮಾಕಳತ್ರನ್ಚು ಸವರೊಳಗ 
ವಾಯಕ್ ಇತಾಕಾಶಾಂತ್ ವಾಯಪಿಸಿ ನಿಗಮತ್ತಿಗಳನ್ಚು 
ವಾಯಕ ಣ ಭಾ ತ್ ಮುಖಾದ್ಯ 
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ನೆೇಕ ಶಾಸರ ಪುರಾಣ ಭಾಷ್ಣಾಯ 
ನಿೇಕಗಳ ಕಲಿಪಸಿ ಮನೊೇವಾಣ್ಮಯನೆನಿಸಿಕೊಂಬ ೭-೧೧ 
 
ಭಾ ಭ್ ಇನಾೂಮಕ ಾಾವಿ  
ದಾ ು ನ್ಚೂರಿಪಪತ್ುತ ನಾಲುಕು 
ಮೂ ುತಿಗಳು ಚಾರಾಚ ದ ಸವತ್ರ ತ್ುಂಬಹವು 
ಆ ು ನಾಲುಕ ಜಡಗಳಲಿ ಹದ 
ನಾ ು ಚೆೇತ್ನ್ಚಗಳಲಿ ಚಂತಿಾೆ 
ತೊೇರಿಕೊಂಬನ್ಚು ತ್ನ್ಚೂ  ೂಪವ ಸಕಲ ಠಾವಿನ್ಚಲಿ ೭-೧೨ 
 
ಮ್ಸುನಿ ಮೇಲಿನ್ಚ ಮಣಯವೇಲ್ ರಾ 
ಜಸುವ ಬರಹಾಮದಗಳ ಮನ್ಚದ್ಲಿ 
ಬಸಜಜಾಂಡಾಧಾ ಕನ್ಚು ಆಧೆೇಯನೆಂದೆನಿಸಿ 
ದವಶತ್ ನಾಲವತೆತ ಡು  ೂಪದ 
ಶಶಿಯೊಳಿಪಪನ್ಚು ಶಶದೊಳಗೆ ಶೆ ೇ 
ಭಿಸುವ ನಾಲವತೆತ ಡಧಿಕ ಶತ್ ೂಪದ್ಲಿ ಬಡದೆ ೭-೧೩ 
 
ಏ ಡು ಾಾವಿ ದೆಂತ್ು  ೂಪವ 
ನ್ಚರಿತ್ು ಸವ ಪದಾಥದ್ಲಿ ಸಿರಿ 
ವ ನ್ಚ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ವ ಗಲ ಬೆೇಡು ಕೊಂಡಾಡು 
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ಬರಿದೆ ಜಲದ್ಲಿ ಮುಣುಗಿ ಬಸಿಳೊೆಳು 
ಬೆ ಳನೆಣಸಿದ್ರೆೇನ್ಚು ಸದ್ುು ು 
ಹಿರಿಯ ನ್ಚನ್ಚುಸರಿಸಿದ್ ಮಮವನ್ಚರಿಯದಹ ನ್ಚ ನ್ಚು ೭-೧೪ 
 
ಮತೆತ ಚದೆುೇಹದ್ ಒಳಗೆ ಎಂ 
ಭತ್ುತ ಾಾವಿ ದೆೇಳು ನ್ಚೂರಿ 
ಪಪತ್ತ ಐದ್ು ನ್ ಇಸಿಂಹ  ೂಪದ್ಲಿಲದ್ುು ಜೇವರಿಗೆ 
ನಿತ್ಯದ್ಲಿ ಹಗಲಿ ುಳು ಬಪಪಪ 
ಮ್ ಇತ್ುಯವಿಗೆ ತಾ ಮ್ ಇತ್ುಯವೆನಿಸುವ 
ಭ್ ಇತ್ುಯವತ್ಸಲ ಭಯ ವಿನಾಶನ್ಚ ಭಾಗಯ ಸಂಪನ್ಚೂ ೭-೧೫ 
 
ಜವ ನೊಳಿಪಪತೆತೇಳು ಹ ನೊಳ 
ಗಿ ುವನಿಪಪತೆತಂಟು  ೂಪದ 
ಎ ಡು ಾಾವಿ ದೆಂಟು ನ್ಚೂರಿಪಪತ್ತರೆೇಳೆನಿಪ 
ಜವ ಹರಾವಹಯ ನಾ ಸಿಂಹನ್ಚ 
ಸಮ ಣೆ ಮಾತ್ರದ ದ್ುರಿತ್ರಾಶಿಗ 
ಳಿ ದೆ ಪೊೇಪವು ತ್ ಣ ಬಂಬವ ಕಂಡ ಹಿಮದ್ಂತೆ ೭-೧೬ 
 
ಮಾಸ ಪರಿಯಂತ್ ವು ಬಡದೆ ನ್ ಇ 
ಕೆೇಸರಿಯ ಶುಭನಾಮ ಮಂತ್ರ ಜ 
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ತಾಸನ್ಚದ್ಲೆೇಕಾಗರ ಚತ್ತದ ನಿಷಕಪಟದಂದ್ 
ಬೆೇಸ ದೆ ಜಪಿಸಲು ವ್ ಇಜನ್ಚಗಳ 
ನಾಶಗೆೈಸಿ ಮನೊೇ ಥಗಳ ಪ 
ರೆೇಶ ಪೂತಿಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವನ್ಚು ಕಡೆಗೆ ಪ ಗತಿಯ ೭-೧೭ 
 
ಚತ್ು ಮೂತಾಯತ್ಮಕ ಹರಿಯು ತಿರಂ 
ಶತಿ ಸವ ೂಪದ ಬರಹಮನೊಳು ಮಾ 
 ುತ್ನೊಳಿಪಪತೆತೇಳು  ೂಪದೊಳಿಪಪ ಪರದ್ುಯಮೂ 
ಸುತ್ರೊಳಿಪಪತೆೈದ್ು ಹದನೆಂ 
ಟತ್ುಳ  ೂಪಗಳಾರಿತ್ು ವತ್ಸ  
ಶತ್ಗಳಲಿ ಪುಜಸುತ್ಲಿ ು ಚತ್ುರಾತ್ಮಕನ್ಚ ಪದ್ವ ೭-೧೮ 
 
ನ್ಚೂ ು ವ ುಷಕೆ ದವಸ ಮೂವ 
ತಾತ  ಾಾವಿ ವಹವು ನಾಡಿ ಶ 
ರಿೇ ದೊಳಗಿನಿತಿಹವು ಸಿರೇಪುಂ ಭೆೇದ್ದ್ಲಿ ಹರಿಯ 
ಈ ಧಿಕ ಎಪಪತ್ುತ ಾಾವಿ  
ಮೂ ುತಿಗಳನೆ ನೆನೆದ್ು ಸವಾ 
ಧಾ ಕನ್ಚ ಸವತ್ರ ಪೂಜಸು ಪೂಣನೆಂದ್ರಿದ್ು ೭-೧೯ 
 
ಕಾಲ ಕಮ ಗುಣ ಸವಭಾವಗ 
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ಳಾಲಯನ್ಚು ತಾನಾಗಿ ಲಕುಮ್ೇ 
ಲೊೇಲ ತ್ತ್ತದ್ೂರಪನಾಮದ ಕರೆಸುತೊಳಗಿದ್ುು 
ಲಿೇಲೆಯಂದ್ಲಿ ಸವ ಜೇವ  
ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಹರಿಸಿ ಸ್ ಇಷ್ಟಟಪ 
ಮೂಲಕಾ ಣ ಪರಕ್ ಇತಿ ಗುಣಕಾಯಗಳ ಮನೆಮಾಡಿ ೭-೨೦ 
 
ತಿಲಜವತಿಗಳನ್ಚುಸರಿಸಿ ಪರ 
ಜವಲಿಸಿ ದೇಪಗಳಾಲಯದ್ ಕ 
ತ್ತಲೆಯ ಭಂಗಿಸಿ ತ್ತ್ುತಾಥವ ತೊೇ ುವಂದ್ದ್ಲಿ 
ಜಲ ುಹೆೇಅಣ ತ್ನ್ಚೂವ  ಮನ್ಚ 
ದೊಳಗೆ ಭಕ್ತತ ಜ್~ನಾನ್ಚ ಕಮಕೆ 
ಒಲಿದ್ು ಪೊಳೆವುತ್ ತೊೇ ುವನ್ಚು ಗುಣ  ೂಪಕ್ತರಯಗಳನ್ಚು ೭-೨೧ 
 
ಆವ ದೆೇಹವ ಕೊಡಲಿ ಹರಿ ಮ 
ತಾತವ ಲೊೇಕದ್ಳಿಡಲಿ ತಾ ಮ 
ತಾತವ ದೆೇಶದೊಳಿಡಲಿ ಆವಾವ ಸಿಾತಿಗಳು ಬ ಲಿ 
ಈ ವಿಧದ ಜಡ ಚೆೇತ್ನ್ಚರೊಳು ಪ 
ರಾವರೆೇಶನ್ಚ  ೂಪಗುಣಗಳ 
ಭಾವಿಸುತ್ ಸುಜ್ಜ~ನಾನ್ಚ ಭಕುತಿಯ ಬೆೇದ್ು ಕೊಂಡಾಡು ೭-೨೨ 
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ಒಂದ್ರೊಳಗೊಂದೊಂದ್ು ಬೆರೆದಹ 
ಇಂದರೆೇಶನ್ಚ  ೂಪಗಳ ಮನ್ಚ 
ಬಂದ್ ತೆ ದ್ಲಿ ಚಂತಿಸಿದ್ಕನ್ಚುಮಾನ್ಚವಿನಿತಿಲಲ 
ಸಿಂಧುರಾಜನೊಳಂಬರಾಲಯ 
ಬಂಧಿಸಲು ಪರತಿ ತ್ಂತ್ುಗಳೊೆಳುದ್ 
ಬಂದ್ು ವಾಯಪಿಸಿದ್ಂತೆ ಇ ುತಿಪಪನ್ಚು ಚರಾಚ ದ ೭-೨೩ 
 
ಒಂದ್ು  ೂಪದೊಳೊೆಂದ್ವಯದೊ 
ಳೊೆಂದ್ು ರೊೇಮದೊಳೊೆಂದ್ು ದೆೇಶದ 
ಪೊಂದ ಇಪಪಬುಜಾಂಡನ್ಚಂತಾನ್ಚಂತ್ ಕೊೇಟಿಗಳು 
ಹಿಂದೆ ಮಾಕಾಂಡೆೇಯ ಕಾಣನೆ 
ಒಂದ್ು  ೂಪದ ಸ್ ಇಷ್ಟಟ ಪರಳಯವ 
ಇಂದರೆೇಶನೊಳ ೇೆನಿದ್ಚ್ರಿ ಅಪರಮೇಯ ಸದಾ ೭-೨೪ 
 
ಒಂದ್ನ್ಚಂತಾನ್ಚಂತ್  ೂಪಗ 
ಳೊೆಂದೆ  ೂಪದೊಳಿಹವು ಲೊೇಕಗೊ 
ಳೊೆೇಂದೆ  ೂಪದ ಸ್ ಇಷ್ಟಟ ಸಿಾತಿ ಮೊದ್ಲಾದ್ ವಾಯಪಾ  
ಒಂದೆ ಕಾಲದ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸದೆ 
ಸಂದ್ಣಸಿಕೊಂದಪಪ ಜಗದೊಳು 
ನ್ಚಂದ್ನ್ಚಂದ್ನ್ಚ  ಣದೊಳಿಂದಾರತ್ಮಜಗೆ ತೊೇರಿಸನೆ ೭-೨೫ 
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ಶಿರೇ ಮೇಶನ್ಚ ಮೂತಿಗಳು ನ್ಚವ 
ನಾರಿಕುಂಜ ದ್ಂತೆ ಏಕಾ 
ಕಾ  ತೊೇಪವು ಅವಯವಾವಹಯ ಅವಯವಗಳಲಿ 
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶ 
ರಿೇ ದೊಳು ನಾನಾ ಪರಕಾ  ವಿ 
ಕಾ ಶ ನ್ಚಯ ವಿರಾಟನೆೇನಿಸುವ ಪದ್ುಮಜಾಂಡದೊಳು ೭-೨೬ 
 
ವಾರಿಜಭವಾಂಡದೊಳು ಲಕುಮ್ 
ನಾ ಸಿಂಹನ್ಚ  ೂಪಗುಣಗಳು 
ವಾರಿಧಿಯೊಳಿಹ ತೆರೆಗಳಂದ್ದ ಸಂದ್ಣಸಿ ಇಹವು 
ಕಾ ಣಾಂಶಾವೆೇಶ ವಾಯಪತವ 
ತಾ  ಕಾಯ ವಯಕತವಯಕತವು 
ಆ ುನಾಲುಕ ವಿಭೂತಿಯಂತ್ಯಾಮ್  ೂಪಗಳು ೭-೨೭ 
 
ಮಣಗಳೊೆಳಗಿಹ ಸೂತ್ರದ್ಂದ್ದ 
ಪರಣವಪಾದ್ಯನ್ಚು ಚೆೇತ್ನಾಚೆೇ 
ತ್ನ್ಚ ಜಗತಿತನೊಳನ್ಚುದನ್ಚದೊಳಾಡುವನ್ಚು ಸುಖಪೂಣ 
ದ್ಣುವಿಕೆಯು ಇವಗಿಲಲ ಬಹುಕಾ 
 ುಣಕನ್ಚಂತಾನ್ಚಂತ್ ಜೇವ  
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ಗಣದೊಳ ೇೆಕಾಂಶಾ  ೂಪದ ನಿಂತ್ು ನೆೇಮ್ಸುವ ೭-೨೮ 
 
ಜೇವಜೇವ ಭೆೇದ್ ಜಡ ಜಡ 
ಜೇವಜಡ ಜಡಜೇವರಿಂದ್ಲಿ 
ಶಿರೇವ ನ್ಚು ಅತ್ಯಂತ್ ಭಿನ್ಚೂ ವಿಲಅಣನ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಮೇ 
ಮೂವರಿಂದ್ಲಿ ಪದ್ುಮಜಾಂಡದ 
ತಾ ವಿಲಅಣಳೆನಿಸುತಿಪಪಳು 
ಾಾವಧಿಕ ಸಮಶ ನ್ಚಯಳೆಂದ್ರಿತಿೇವ ನ್ಚು ಭಜಸು ೭-೨೯ 
 
ಆದತೆೇಯ ು ತಿಳಿಯದಹ ಗುಣ 
ವೆೇದ್ಮಾನಿಗಳೆಂದೆನಿಪ ವಾ 
ಣಯದಗಳು ಬಲಲ ವ ರಿಯದ್ ಗುಣಗಣಂಗಳನ್ಚು 
ವೆೇಧಬಲಲನ್ಚು ಬೊಮಮನ್ಚರಿಯದ್ 
ಗಾಧಗುಣಗಳು ಲಕುಮ್ ಬಲಲಳು 
ಶಿರೇಧರೊಬಬನ್ಚುಪಾಸಯ ಸದ್ುುಣಪೂಣ ಹರಿಯಂದ್ು ೭-೩೦ 
 
ಇಂತ್ನ್ಚಂತಾನ್ಚಂತ್ ಗುಣಗಳ 
ಪಾರಂತ್ಗಾಣದೆ ಮಹಾಲಕುಮ್ ಭಗ 
ವಂತ್ಗಾಭ ಣಾಯುಧಾಂಬ ವಾಲಯಗಳಾಗಿ 
ಾಾವಂತ್ದ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಪ ಮ ದ್ು 
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 ಂತ್ ಮಹಿಮನ್ಚ ದೌತ್ಯ ಕಮ ನಿ 
 ಂತ್ ದ ಮಾಡುತ್ಲಿ ತ್ದ್ಧಿೇನ್ಚತ್ವವೆೈದಹಳು ೭-೩೧ 
 
ಪರಳಯ ಜಲಧಿಯೊಳುಳಳ ನಾವೆಯು 
ಹೊಲಬುಗಾಣದೆ ಸುತ್ುತವಂದ್ದ 
ಜಲ ುಹೆೇಅಣನ್ಚಮಲ ಗುಣ ೂಪಗಳ ಚಂತಿಸುತ್ 
ನೆಲೆಯ ಗಾಣದೆ ಮಹಲಕುಮ್ ಚಂ 
ಚಲವನೆೈದಹಳಲಪ ಜೇವರಿ 
ಗಳವಡುವುದೆೇನಿವನ್ಚ ಮಹಿಮಗಳಿೇ ಜಗತ್ರಯದ ೭-೩೨ 
 
ಶಿರೇನಿಕೆೇತ್ನ್ಚ ಾಾತ್ವತಾಂಪತಿ 
ಜ್~ನಾನ್ಚಗಂಯ ಗಯಾಸುರಾದ್ನ್ಚ 
ಮೌನಿಕುಲಸನಾಮನ್ಚಯ ಮಾನ್ಚದ್ ಮಾತ್ುಳ ಧವಂಸಿ 
ದೇನ್ಚಜನ್ಚ ಮಂದಾ  ಮಧುರಿಪು 
ಪಾರಣದ್ ಜಗನಾೂಥ ವಿಟಠಲ 
ತಾನೆ ಗತಿಯಂದ್ನ್ಚುದನ್ಚದ ನ್ಚಂಬದ್ವ ನ್ಚು ಪೊರೆವ ೭-೩೩ 
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