ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ
ಬೃಹತ್ಾಾರತಮಯ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ
ಸಕಲ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಸಂಧಿ

a.
c

ಪರಮ ಭಗವಧ್ಭಕಥರಿಧ್ನಾಧ್ರಧಿ ಕೆೇಳುವುಧ್ು

om

ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಧಿಮ್ಾಾಪನಿಥು ಪೆೇಳುವೆ

ಶ್ರೇಲಕುಮಿವಲಲಭಗೆ ಸಮ ಕರುಣಾಳುಗಳ ನಾ ಕಾಣೆನೆಲ್ಲಲ

gm

ಕುಚೆೇಲನವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೆೊತಾನು ಸಕಲ ಸಮಪಧ್ವ

ou
si

ಕೆೇಳಿಧಾಕ್ಷಣ ವಸಥರಗಳ ಪಾಮ್ಾಿಲ್ಲಗಿಥಥನು

.y

ಧೆೈಥಯನುಧ್ರವ ಸೇಳಿ ಸಮೆಥೈಸಧ್ನು ಪರಃಲಾಧ್ನ ಕೃಪಾಸಾಮಾರ ೨೨-೧

w

ಧೆೇವ ಶಮ್ಾಃವಯ ಕುತುಮಬಕೆ ಜೇವನೆೊೇಪಾಯವನು

w

ಕಾಣಕೆ ಧೆೇವಧೆೇವ ಶರಣಯ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸೆನೆ ಕೆೇಳಿ

w

ಥಾನೆೊಲ್ಲಧ್ು ಪಾಲ್ಲಸಧೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೃಪಾವಲೆೊೇಕನಧಿಮಾ
ಈಥನ ಸೆೇವಿಸಧೆ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಬಯಸುವರಲಪ ಮ್ಾನವರು ೨೨-೨
ಶ್ರೇನಿವಾಸನ ಪೇಲವ ಕರುಣಿಗನ್ ಳಿನಳಿನಜಾಮದಧೆೊಳು
ಕಾಣೆ ಪರವಿೇಣರಾಧ್ವರರಸ ನೆೊೇಳುಪಧ್ು ಶುರಥಿ ಪುರಾಣಧೆೊಳು
ಧ್ೊರಣಭಿಷ್ಮಕೃಪಾಧಿಗಳು ಕುರುಸೆೇನೆಯೊಳಗಿರಲವಗುಣಗ
ಳೆೇನು ನೆೊೇದಧೆ ಪಾಲ್ಲಸಧ್ ಪರಮ್ಾಥಮ ಪರಗಥಿಯ ೨೨-೩

1

ಚ್ಚಮದವಿಕರಮ ಚಕರಸಮಖವಥೆೊೇಮದಮ್ಾನ ನೃಪಾಲಗಿಥಥನು
ಭಾಮದಕಾರಕ ಭಿೇಮನ ಮೃಧಾಭರಣಗಳಿಗೆೊಲ್ಲಧ್
ಮಮೆದಯೊದೆಧಾಕಾಶರಾಜನ ಹೆಮದಥಿಯ ನುದಿ ಕೆೇಳಿ ಮಗಳಿಗೆ
ಗಮದನೆನಿಸಧ್ ಗಹನ ಮಹಿಮ ಗಧಾಬಜಢರ ಪಾಣಿ ೨೨-೪
ಗೌಥಮರ ನಿಜಪಥಿಿಯನು ಪುರುಹೊಥನೆೈಧಿರೆ ಕಾಯುಾ

om

ವೃಥರನ ಘಾಥಿಸಧ್ ಪಾಪವನು ನಾಲುು ವಿಭಾಗ ಮ್ಾದಿಧ್ನು

a.
c

ಶಾಥಕುಮ್ಾಭಥಮಕ ಕಿರಿೇತವ ಕೆೈಥವಧಿ ಕಧೆೊಾಯಾ

gm

ಇಮ್ಾಾರರಾಥಿ ಭಾಗಿಲ ಕಾಯಾ ಭಕಥಥೆವೇನ ಸವೇಕರಿಸ ೨೨-೫

ou
si

ನಾರನಮಾವರಜಧ್ ಸಥರೇಯರ ಜಾರಕಮಕೆ ಒಲ್ಲಧ್ ಅಜಸುಕು
ಮ್ಾರನೆನಿಸಧ್ ನಮಾಗೆೊೇಪಗೆ ನಳಿನಭಭವಜನಕ

.y

ವೆೈರವಜಥ ಧೆೈಥಯರನು ಸಮ್ಾಾರ ಮ್ಾದಿಧ್ ವಿಪಗಮನ

w

w

ಪೆಗಲೆೇರಿಧ್ನು ಗೆೊೇಪಾಲಕರ ವೃಮ್ಾಾವನಧೆೊಳಿಮುಾ ೨೨-೬

w

ಶ್ರೇಕರಾಚ್ಚತ ಪಾಧ್ಪಲಲವ ಗೆೊೇಕುಲಧ್ ಗೆೊಲಲಥಿಯ
ರೆೊಲ್ಲಸಧ್ ಪಾಕಶಾಸನಪೊಜಯ ಗೆೊೇಗೆೊೇವಥಾಾಗಳ ಕಾಯಾ
ಓಕರಿಸ ಕುರುಪಥಿಯ ಭೆೊೇಜನ ಸವೇಕರಿಸಧ್ನು ವಿಧ್ುರನೌಥಣ
ಭಾಕುಲ್ಲಕನಮಾಧ್ಲ್ಲ ಥೆೊೇರಿಧ್ ಭಕಥವಥಾಲನು ೨೨-೭
ಪುಥರನೆನಿಸಧ್ ಗೆೊೇಪಿಧೆವಿಗೆ ಭಥೃವೆನಿಸಧ್ ವಜಧ್
ನಾರಿಯ ರುಕಿಥ ಲಾಲ್ಲಸ ಪವಥವ ನೆಗಹಿಧ್ ಕೃಪಾಸಾಮ್ಾಾರ

2

ಶಥುರಥಾಪನಯಜನ್ಯ ಪುರುಷ್ನ ಪುಥಿರಯರ ಥಮ್ಾಾಳಾ
ಥಿರಜಗಧಾಾಥರ ಮಮಗಳಗಾಥರ ಪರಮಪವಿಥರ ಸುರಮಿಥರ ೨೨-೮
ರೊಪನಾಮವಿಹಿೇನ ಗಗಾರೆೊೇಪಿಥ ಸುನಾಮಧ್ಲ್ಲ ಕರೆಸಧ್
ವಾಯಪಕ ಪರಿಚೆೆನಿ ರೊಪಧಿ ಥೆೊೇಧ್ ಲೆೊೇಕರಿಗೆ
ಧಾವಪರಾಮಥಯಧಿ ಧೆೈಥಯನು ಸಮ್ಾಥಪಗೆೊಳಿಸುವೆನೆಮುಾ

om

ಶೆವೇಥಧಿವೇಪಮಮಿಾರನವಥರಿಸ ಸಲುಹಿಧ್ನು ಥನಿವರ ೨೨-೯

a.
c

ಶ್ರವಿರಿಮ್ಾಿಧ್ಯಮರನುಥ ನಾನಾವಥಾರವ ಮ್ಾದಿ ಸಲಹಿಧ್
ಧೆೇವಥೆಗಳನು ಋಷಿಗಳನು ಕ್ಷಿಥಿಪರನು ಮ್ಾನವರ

gm

ಸೆೇವೆಗಳ ಕೆೈಕೆೊಮುದ ಫಲಗಳ ನಿೇವ ನಿಥಾಯನಮಾಮಯ

ou
si

ಸುಗಿರೇವಢುರವಮೊಧ್ಲಾಧ್ ಭಕಥಗಿಥಥ ಪುರುಶಾಠ ೨೨-೧೦

.y

ಧ್ುಷ್ಾಧಾನವಹರಣ ಸವೇಥೃಶಾಸಧ್ುಗಣಭರಿಥ

w

ಭಕಾಥಭಿೇಶಾಧಾಯಕ ಭಯವಿನಾಶಕ ವಿಗಥಭಯಶೆ ೇಕ

w

ನಶಾಥುಷಿಾಗಳಿಲಲ ಸೃಷ್ತ್ಾಾಧ್ಯಷ್ಾಕಥನಿಗಾವ ಕಾಲಧಿ

w

ಹೃಷ್ಾನಾಗುವ ಸಮರಣೆಮ್ಾಥರಧಿ ಹುರಧ್ುಗಹಾವಾಸ ೨೨-೧೧
ಹಿಮೆಾ ಪರಳಯೊೇಧ್ಕಧಿ ಥಾವರೆಕಾಮಾನಮಿಜಸ ಕಾಯಾ
ಥಲೆಯೊಳು ಭಾಮೊಾರೆಯ ಪಿಥಥವಗೆೊಲ್ಲಧ್ ಪರಿಯಮುಪಧ್ವಿಥಥ
ವಮಿಾಸಧ್ ವೃಮ್ಾಾರಕರ ಸಧ್ವೃಮಾಕುಣಿಸಧ್ ಸುಢೆಯ
ಕರುನಾ ಸಮುಾ ಕಮಲಾಕಾಮಥ ಬಹುನಿಶ್ಿಮಥ ಜಯವಮಥ ೨೨-೧೨

3

ಸಥಯಸಮುಲಾಪನುಸಾರ ಪರವಥಿಸುವ ಪರಭು ಥನಗೆ
ಥಾನೆ ಭುರಥಯನೆನಿಸುವ ಭೆೊೇಕಥೃಭೆೊೇಗಯಪಧಾಠ
ಧೆೊಳಗಿಧ್ುಾ ಥಥವಧಾಃವಯನಾಗಿ ಥಪಕ ಥೃಪಿಥಪದಿಸುವ
ಥಥವಪಥಿಗಳ ಮಥಥರಾಧ್ಸುರರಗೆ ಅಸಮಿೇಚ್ಚೇನಫಲವಿೇವ ೨೨-೧೩
ಬಿತ್ೆಾಗಳ ನೆವಧಿಮಾಲಾಗಲ್ಲ ಹೆೊತ್ತಾಗೆೊೇಸುಗವಾಧ್ದಾಗಲ್ಲ
ಕೆತಾರೆೊೇಗಪರಯುಕಥವಾಗಲ್ಲ ಅಣಕಧಿಮೊಾಮೆಮ

om

ನಿತುಾಸರಿನಿಮ್ ಬಾಯ್ಧಾರೆಧ್ು ಹರಿ ವಿಟ್ಟಲಾ ಸಲಹೆಮೆಾನಲು

a.
c

ಕೆೈಗೆೊತುಾ ಕಾವ ಕೃಪಾಳು ಸಮಥಥ ಥನಿ ಭಕುಥರನು ೨೨-೧೪

gm

ಈ ವಸುಮಾರೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರೇಭೊಧೆೇವಿಯರಸನ ಸುಗುಣ

ou
si

ಕಮಗಳಾವ ಬಗೆಯಿಮ್ಾಾಧ್ದಾರಗಲ್ಲ ಕಿೇಥಿಿಸುವ ನರರ
ಕಾವ ಕಮಲಧ್ಳಾಯಥಾಕ್ಷ ಕೃಪಾವಲೆೊೇಕನಧಿಮಾ

w

.y

ಕಪಿಸುಗಿರೇವಗೆೊಲ್ಲದಮಾಲ್ಲ ಒಲ್ಲಧ್ಭಿಲಾಷ್ತ್ೆ ಪೊರೆೈಪ ೨೨-೧೫

w

ಚೆೇಥನಾಮಥಯಾಮಿ ಲಕ್ಷಿಿನಾಠ ಕಮಗಳನುಸರಿಸ

w

ಜನಿಥೆೊೇಠ ವಿಷ್ತ್ೆೊಣೇ ಅಮಬ ಶುರಥಿಪರಥಿಪಾಧ್ಯನಮೊಮದನೆ
ಜಾಥನಾಗುವ ಜನಮರಹಿಥಾ ಕೊಥಿನಮಾನ ಭಕಥರಿಮ್ಾಾ
ಹೊಥನಾಗಿ ಮನೆೊೇರಠವ ಬೆೇದಿಸಕೆೊಳಧಿೇವ ೨೨-೧೬
ನೃಷ್ಥು ಎನಿಸುವ ಮನುಜರೆೊಳು ಸುರ ಋಷ್ಭನಿಮಿಾರಯಗಳೆೊಳು
ಥಥಥಧಿವಷ್ಯಗಳ ಬುಮಿಜಸುವ ಹೆೊೇಥಾಃವಯನು ಥಾನಾಗಿ
ಮೃಷ್ರಹಿಥ ವೆೇಧ್ಧೆೊಳು ಋಥಸಥು ಪೆೇಸರಿನಿಮಾಲ್ಲ ಕರೆಸುಥ

4

ಜಗಸರಸವಿಥ ನಿರಮಥರಧಿ ಸಮೆಥೈಸುವನು ಭಕುಥನರನು ೨೨-೧೭
ಅಬಜಭವಪಿಥ ಜಲಢರಾಧಿರಯೊಳಬಜ ಗೆೊೇಜಾಧಿರಜನೆನಿಸ
ಜಲಧ್ುಬಬಳೆೇಯು ಪಿೇಯೊಷ್ಧ್ವರೆ ಶ್ರೇಶಶಾಮುರೆೊಳು
ಕಬುಬಕಧ್ಳಿಲಥಾಥೃಣದುರಮಧ್ಹಬುಬಗೆಯ ಮ್ಾದುಥಿಹ
ಗೆೊೇಜನು ಇಬಬಗೆ ಪರಥಿೇಕ ಮಣಿಮೃಗ ಸೃಜಪನಧಿರಜನು ೨೨-೧೮

om

ಶುರಥಿವಿನುಥ ಸವಥರಧ್ಲ್ಲ ಭಾರಥಿರಮಣನೆೊಳಗಿಧ್ುಾ

a.
c

ಥಾ ಶುಚ್ಚಷ್ಥುವೆನಿಸ ಜದಚೆೇಥನರನು ಪವಿಥರಮ್ಾದಿಥಿಹ

ಅಥುಳಮಹಿಮ್ಾನಮಥರೊಪಾ ಚುಯಥನೆನಿಸ ಚ್ಚಧೆಾೇಹಧೆೊಳು

ou
si

gm

ಪಾರಕೃಥಪುರುಷ್ನಮಾಧ್ಲ್ಲ ನಾನಾಚೆೇಷ್ತ್ೆಾಗಳ ಮ್ಾಳಪ ೨೨-೧೯
ಅಥಿಠಿಯ್ಧನಿಸುವನನಿಮಯ ಭಾರಥಿರಮಣನೆೊಳು ಪಾರಣಮಯ

.y

ಪಾರಕೃಥ ವಿಷ್ಯ ಚ್ಚಮಥನೆಯ ಮ್ಾದಿಸುವನು ಮನೆೊೇಮಯನು

w

ಯಥನ ವಿಜಾನ್ಯನಮಯ ಬರಲಧ್ ಜಥನಮ್ಾದಿಸ ಆಥಮಜಾಯಾ

w

w

ಸುಥರ ಸಮಗಧಿ ಸುಖ್ವನಿೇವಾನಮಾಮಯನೆನಿಸ ೨೨-೨೦
ಇನಿಥು ರೊಪಾಥಮನಿಗೆ ಧೆೊೇಷ್ಗ ಳೆನಿಥು ಬಪುಪವು ಪೆೇಳಿರೆೈ
ಬಾರಃಮಣಕುಲೆೊೇಥಥಮರಾಧ್ವರು ನಿಷ್ುಪತಬುಧಿಿಯಲ್ಲ
ಗುಣನಿಯಾಮಕ ಥಥಥಧಾಃವಯ ನೆನಿಸ ಕಾಯವ ಮ್ಾಳಪ
ಧೆೇವನನೆನೆಧ್ ಮ್ಾಥರಧಿ ಧೆೊೇಷ್ರಾಶ್ಗಳೆಲಲ ಕೆದುಥಿಹವು ೨೨-೨೧
ಕುಸಠನೆನಿಸುವ ಭೊಮಿಯೊಳು ಆಶಾಠನೆನಿಸುವ ಧಿಗವಲಯಧೆೊಳು

5

ಖ್ಸಠನೆನಿಪಾಕಾಶಧೆೊಳು ಒಬೆಬಬಬರೆೊಳಗಿಧ್ುಾ
ವಯಸಥನೆನಿಸುವ ಸವರೆೊಳಗೆ ಸಮಸಥನೆನಿಸುವ ಬಳಿಯಲ್ಲಧ್ುಾ
ಉಪಸಠನೆನಿಪ ವಿಶೆ ೇಢನ ವಿಶುಧಾಾಥಮ ಲೆೊೇಕಧೆೊಳು ೨೨-೨೨
ಜಾನ್ಯನಧ್ನು ಎಮೆಾನಿಪ ಶಾಸಥರಧಿ ಮ್ಾನಧ್ನು ಎಮೆಾನಿಪ
ವಸನಧಿ ಧಾನಶ್ೇಲಸು ಬುಧಿಿಯೊೇಳಗವಧಾನಯನೆನಿಸುವನು
ವೆೈನಥೆೇಯವರೊಪ ಥಥಥಥ್ ಸಾಠನಧ್ಲ್ಲ ಥಥಥಸ್ವ

a.
c

om

ಭಾವಗಳಾನುಸಾರ ಚರಿಥೆರಗಳ ಮ್ಾದುಥಲೆ ನೆಲೆಸಪಪ ೨೨-೨೩
ಗಾರಮಪನೆೊಳಾಗರಣಿಯ್ಧನಿಸುವನು ಗಾರಮಣಿೇ ಎನಿಸುವನು

gm

ಜನರೆೊಳು ಗಾರಮುಪಗಾರಮಗಳೆೊಳಗೆ ಶ್ರೇಮ್ಾನಯನೆನಿಸುಥಿಪಪ

ou
si

ಶ್ರೇಮನೆೊೇರಮ ಥಾನೆ ಯೊೇಗಕ್ೆೇಮನಾಮಕನಾಗಿ ಸಲುಹುವ

.y

ಈ ಮಹಿಮೆ ಮಿಕಾುಧ್ ಧೆೇವರಿಗುಮೆಾ ಲೆೊೇಕಧೆೊಳು ೨೨-೨೪

w

ವಿಜಯ ಸಾರಠಿಯ್ಧಮುಾ ಗರುದ ಧ್ವಜನ ಮೊಥಿಯ ಭಕಿಥಪೊವಕ

w

ಭಜಸುಥಿಪಪ ಮಹಾಥಮರಿಗೆ ಸವಥರಧ್ಲ್ಲ ಒಲ್ಲಧ್ು

w

ವಿಜಯಧ್ನು ಥಾನಾಗಿ ಸಲಹುವ ಭುಜಗಭೊಷ್ನ ಪೊಜಯ
ಚರಣಾಮುಬಜ ವಿಭೊಥಿಧ್ ಭುವನಮೊೇಹನರೊಪ ನಿಲೆೇಪ ೨೨-೨೫
ಅನಭಿಮಥ ಕಮಪರವಹಧೆೊಳ ಗನಿಮಿಷ್ತ್ಾಧಿ ಸಮಸಥಚ್ಚೇಥನ
ಗಣವಿಹುಧ್ು ಥಥಫಲಗಳುಣಣಧೆ ಸೃಷಿಾಸಧ್ ಮುನಿ
ವನಿಥೆಯಿಮೊಾದಗೊದಿ ಕರುಣಾ ವನಢಿ ನಿಮಿಸ ಥಮಮಥಮಮಯ
ಅನುಚ್ಚಥೆೊೇಚ್ಚಥ ಕಮಫಲಗಳನುಣುಥ ಚರಿಸುವರು ೨೨-೨೬

6

ಝಲಲದಿಯ ನೆಳಲಮೆಥ ಭವಸುಖ್ ಥಲಲಣವಗೆೊಳಿಸುವುಧ್ು
ನಿಶಿಯ ವಲಲ ಸಾಲವ ಮ್ಾದಿ ಸಕುರೆ ಮೆಧ್ಧ ಥೆರನಮೆಥ
ಕ್ಷುಲಲಕರ ಕೊದಾದಧ್ಲೆ ಶ್ರೇವಲಲಭನ ಸಧ್ುಗಣಮಗಳ
ಬಲಲವರ ಕೊದಾದಿ ಸಮ್ಾಪಧಿಸು ಪರಮಪಧ್ವಾ ೨೨-೨೭
ಝಲಲದಿಯ ನೆಳಲಮೆಥ ಥೆೊೇಪುಧ್ು ಎಲಲ ಕಾಲಧಿ ಭವಧ್

om

ಸೌಖ್ಯವು ಎಲ್ಲಲ ಪೆಕುರು ಬಿದಧೆ ಬೆಮಬಥಿಥಹುಧ್ು ಜೇವರಿಗೆ

a.
c

ಎಲೆಲನೆಮಾರೆ ಬಿದಧ್ು ಹರಿನಿಮ್ಾಲಯನೆೈವೆೇಧ್ಯವನೆ ಭುಮಿಜಸ

gm

ಬಲಲವರ ಕೊದಾದಿ ಭವಧ್ು:ಖ್ಗಳನಿೇದಾದು ೨೨-೨೮

ou
si

ಕುತ್ತಾಕೆೊಯಾಧ್ನತುಾ ಇತುಾಧ್ ಸುತುಾಕೆೊತುಾಧ್ ಮುತಾಲಘ
ಹಿತ್ತಾತುಾ ಮ್ಾಳುಪಧ್ು ವಿಟ್ಟಲುಮುಾಚ್ಚೆಷ್ಾ ಸಜಜನರ

.y

ಬಿತುಾ ಥನಿಯ ಹೆೊತ್ೆಾಗೆೊೇಸುಗ ಠತಾನುಣುಥಿಹ ಕೆತಾ ಮನುಜರ

w

w

ಕತ್ತಾ ಒಯಿಧೆಮಫತಾಣಧೆೊಳೆೊಥಥತ್ತಾಲ್ಲದುಥಿಹರು ೨೨-೨೯

w

ಜಾಗು ಮ್ಾದಧೆ ಭೆೊೇಗಧಾಸೆಯ ನಿೇಗಿ ಪರಮನುರಾಗಧ್ಲ್ಲ
ವರಭೆೊೇಗಿಶಯನನ ಆಗರಧ್ ಹೆಬಾಬಗಿಲಲ್ಲ ನಿಮುಾ
ಕೊಗುಥಲ್ಲ ಶ್ರಭಾಗಿ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆ ಭವರೆೊೇಗಭೆೇಷ್ಜ
ಕೆೈಗೆೊಮೆದಮೆಾನೆ ಬೆೇಗ ಒಧ್ಗುವ ಭಾಗವಥಥರರಸ ೨೨-೩೦
ಏನು ಕರುಣವೇ ಥನಿವರಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಢಿಗೆ ಸಧ್ಭಕಥಜನರಥಿ
ಹಿೇನಕಮವ ಮ್ಾದಿಧ್ರು ಸರಿ ಸವೇಕರಿಸ ಪರೆವ

7

ಪಾರಣಹಿಮಾಕ ಲುಢಕಗೆ ಸುಜಾನ್ಯನ ಪಾಲ್ಲಸ ಥನಿ ಮಹಿಮೆ
ಪುರಾಣರೊಪಧಿ ಪೆೇಳಿಸಧ್ ರಘುಸೊನು ಸುಚರಿಥರ ೨೨-೩೧
ಮೊದಮ್ಾನವರೆಲಲ ಕಾಲಧಿ ಬೆೇದಿಕೆೊಮಿಬನಿಥೆಮುಾ ಧೆೈನಯಧಿ
ಬೆೇದಧ್ಮಾಧಿ ಮ್ಾದು ಪುರುಷ್ತ್ಾಠಗಳ ಸವಪಿಧ್ಲ್ಲ
ನಿೇದುವರೆ ನಿನಿ ಮಲಗುಣ ಕೆೊಮ್ಾದದಿ ಹಿಗುಗವ ಭಾಗವಥರೆೊದ

om

ನಾದಿಸೆನಿನು ಜನಮಜನುಮಗಳಲ್ಲಲ ಮರೆಯಧ್ಲೆ ೨೨-೩೨

a.
c

ಚಥುರ ವಿಢ ಪುರುಷ್ತ್ಾಠರೊಪನು ಚಥುರಮೊಥಯಥಮ

ಕನಿರಲು ಮಥಿಥಥರ ಪುರುಷ್ತ್ಾಠಗಳ ಬಯಸುವರೆೇನು ಬಲಲವರು

gm

ಮಥಿವಿಹಿೇನರು ಅಹಿಕ ಸುಖ್ ಕಾಶವಥವಿಧೆಮಾರಿಧ್ನುಧಿನಧಿ

ou
si

ಗುಣಪಥಿಯ್ಧ ಮೊಧ್ಲಾಧ್ನಯಥೆೇವಥೆಗಳನೆ ಭಜಸುವರು ೨೨-೩೩

.y

ಧ್ುರಹಿಣ ಮೊಧ್ಲಾಧ್ಮರಗಣ ಸನಮಹಿಥ ಸವಪಾರಣಿಗಳ

w

ಹೃಧ್ುಗಹನಿವಾಸ ಗಭಿೇರ ಹರಿ ಸವಾಠಪರಧಾಯಕನು

w

ಅಹಿಕಪಾರಥರಧ್ಲ್ಲ ವಿಹಿಥಾವಿಹಿಥ ಕಮಗಳರಿಥು

w

ಫಲಸನಿಿಹಿಥನಾಗಿ ಎಲಲರಿಗೆ ಕೆೊದುಥಿಪಪ ಸವಜನ್ಯ . ೨೨-೩೪
ಒಮೆಮಗಾಧ್ರು ಜೇವರೆೊಳು ವೆೈಷ್ಮಯಧೆವೇಷ್ತ್ಾಸೊಯ್ಧ
ಸೆಿೇಹ ಮಹಾಮಹಿಮಗಿಲಲ ನಿರುಪಾಢಿಕ ಪೊವಿಲೆೊೇಕಗಳಾ
ಬರಃಮಕಲಾಪಮಥಧ್ಲ್ಲ ವೆೇಧಾ ಗಮಯ ಶ್ರೇಜಗನಿಠ
ವಿಟ್ಲ ಸುಮಮನಿೇವನು ಥಿರವಿಢರಿಗೆ ಅವರವರ ನಿಜಗಥಿಯ ೨೨-೩೫
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