
ನೆ ೋಡಿದೆ ಗುರುಗಳ ನೆ ೋಡಿದೆ                || ಪ || 
ನೆ ೋಡಿದೆನು ಗುರುರಾಘವೆೋ೦ದ್ರರ 

ನೆ ೋಡಿದೆನು ಸುಖಸಾ೦ದ್ರರಾಯರ 

ನೆ ೋಡಿದೆನು ಧರಣೋಸುರೆೋ೦ದ್ರರ 

ನೆ ೋಡಿದೆನು ಸುಯತೋ೦ದ್ರರ            || ಅ || 

ಉರ್ವಿಯೊಳಗೋಸಥಳ ಬಲುಉತ್ತಮ ಪೂರ್ಿದ್ಲಿ ಪರಲ್ಾಾದ್ನು 
ಗರ್ಿ ಮಮಕಾರಗಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಪೂರ್ಿಯಾಗರ್ ಮಾಡಿದ್ 

ಸರ್ಿಜ್ಞರಾಯರ ಮತ್ಪರರ್ತ್ಿಕ 

ಓರ್ಿ ಈ ಮಹಾಮುನಿರ್ರ 

ಪೂರ್ೋಿತ್ತರರ್ನು ತಳಿದ್ು ನೆಲ್ೆಸಿದ್ು 
ದ್ುರ್ವಿಯೊಳು ನಾ ಕೆೋಳಿದೆ            || ೧ || 

ಧರೆಗೆ ಮ೦ತ್ಾರಲಯವೆ೦ದೆನಿಸಿ ಕರೆಸಿಕೆ ೦ಬುದ್ು ಪರತದಿನ 

ರ್ರಹತ್ನಯಳ ತೋರ ಯಾದ್ರ್ಗರಿಗೆ ಉತ್ತರಭಾಗದಿ 

ಇರುತಹುದ್ು ಉಪೆೋ೦ದ್ರರಾಯರ 

ರ್ರಕುರ್ರ ವಾದಿೋ೦ದ್ರರಾಯರು 
ಇರ್ರನನುಸರಿಸಿ ಇರುರ್ುದ್ು 
ತ್ವರಿತ್ದ್ಲಿ ನಾ ಕೆೋಳಿದೆ            || ೨ || 

ಈ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನು ತಳಿದ್ು ಸವಗಾರಮದಿ೦ದ್ಲಿ ತ್ೆರಳುತ್ 

ಯಾಮಯಾಮಕೆ ರಾಘವೆೋ೦ದ್ರಸಾವಮಿ ಗೆ ೋರ್ವ೦ದ್ ಎನುುತ್ 

ನಾಮರೆಯದೆಲ್ೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೆ ಬಹು 
ಪೆರೋಮದಿದ್೦ದ್ಲಿ ನಲಿನಲಿಯುತ್ 

ಈ ಮುನಿಯು ಶೆ ೋಭಿಸುತ್ಲಿಪಪ 
ಸುಧಾಮ ದ್ ರದಿ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೩ || 

ಅಲ್ೆೆ ಸಾಷ್ಾಾ೦ಗದ್ಲಿೆ ನಮಿಸುತ್ ಮೆಲೆಮೆಲೆನೆ ಬರುತ್ 

ನಿಲೆದ್ಲ್ೆ ಪಾರಕಾರರ್ನೆ ಬಲದ್ಲಿೆ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ 

ಬಲಿೆದಾ ಯೊೋಗೋ೦ದ್ರಮುನಿ ಕರ 



ಪಲೆರ್ದಿ ಪರತಷ್ಠಿತ್ 

ಚೆಲವ ಹನುಮನ ಕಾಣುತ್ಲ್ೆಮನ 

ದ್ಲಿೆ ರ್೦ದ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ            || ೪ || 

ಪರತಪರತರ್ತ್ಸರಕೆ ಶಾರರ್ಣ ದಿವತೋಯ ಕೃಷ್ಣ ಸುಪಕ್ಷದಿ 

ಕ್ಷಿತಯ ಮೆೋಲ್ೆ ದಿಗ೦ತ್ರ್ವಶಾರ೦ತ್ತ್ುಳಕೋತಿಯ ಕೆೋಳುತ್ 

ಅತಶಯದ್ ಆಸೆೋತ್ುಹಿಮಪ 

ರ್ಿತ್ದ್ ಮಧಯಸಿಥತ್ ಜನ 

ತ್ತಗಳತಶಯದಿ೦ದ್ ಬರುವಾ 

ದ್ುುತ್ರ್ ಕಣಣಲಿ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೫ || 

ಹಿ೦ಗದ್ಲ್ೆ ಊರೆ ಳಗಣ೦ದ್ ಸತ್ಸ೦ಗದಿ೦ದ್ಲಿ ಸಾುನರ್ 

ಅ೦ಗಪರಿಶುಧಾಾಗ ಪೋಗ ತ್ು೦ಗಭದಾರನದಿಯೊಳು 
ತ್ು೦ಗಸ೦ಕಲಪರ್ನು ಪಠಿಸುತ್ 

ಗ೦ಗೆ ಮೊದ್ಲ್ಾಗೋ ಸರಿತ್ಕೆ 
ಮ೦ಗಳನುಸ೦ಧಾನದ್ಲಿ ಅ 

ಘಯಿ೦ಗಳನು ನಾ ನಿೋಡಿದೆ            || ೬ || 

ಕೆ ೋಲದ್೦ಷ್ರದಿ ಸ೦ಭರ್ವಸಿ ಶ್ರೋ ಶೆೈಲಗಾಮಿಯೆನಿಸಿದೆ ಸು 
ಶ್ೋಲಯನುನು ಶುಧಧನೆನಿಸಿ ಪಾಲಿಸೆನುತ್ಲಿ ತ್ುತಸಿದೆ 
ಮೆೋಲ್ೆಸಾುನರ್ಮಾಡಿ ಪು೦ಡರರ್ 

ಲ್ೆ ೋಲಮನದ್ಲ ಧರಿಸಿದೆ 
ಆಲಸರ್ ಮಾಡದ್ಲ್ೆ ಜಪಗಳ 

ಕಾಲದ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ            || ೭ || 

ಮುಕತರೆ ಡೆಯನ ಪೂಜಿಸುತ್ ಆಸಕತಯಲಿ ಅಪಪಣಾಯಿರಿ೦ 

ದ್ುಕತಸೆ ತೋತ್ರ ರ್ದ್ನದಿ ಪಠಿಸುತ್ ಉಕತಯಿ೦ದ್ಲಿ ಪಗಳುತ್ 

ರ್ಯಕತಮಹಿಮರ ನೆ ೋಡಿ ನಾ ಬಲು 
ರಿಕತ ದ್ಯಮಾಡೆನುುತ್ 



ಶಕತಯಿಧಧನಿತ್ರೆ ಳು ಧಾಯನ ಸು 
ಭಕತಯಲಿ ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೮ || 

ಪೋಗ ಸಾಷ್ಾಾ೦ಗದ್ಲಿ ನಮಿಸುತ್ ಬಾಗ ರ್ವನಯದಿ ನೆ ೋಡುತ್ 

ಯೊೋಗರ್ರಗೆ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣೆಯನನುರಾಗದಿದ್೦ದ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ 

ಕೆೈಗಳಿ೦ದ್ ಫಲರ್ ಮು೦ದಿ 

ಟ್ಾಾಗ ರ್ರಪ೦ಚಾಮೃತ್ 

ಭಾಗೋರಥಿಯಲಿ ಸಾುನ ಮಾಳುಪದ್ು 
ಬೆೋಗ ನಯನದಿ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೯ || 

ಅ೦ಗದ್ಲಿ ದಾವದ್ಶರ್ವಧದಿ ನಾಮ೦ಗಳು ಶ್ರೋ ಮುದೆರಯು 
ಶ ರ೦ಗರಿಸಿ ಗ೦ಧಾಕ್ಷತ್ೆಯು ಪುಷ್ಪ೦ಗಳ ಸರ ರ್ಲಿಯಲು 
ಮ೦ಗಳದಿ ನೆೈವೆೋದ್ಯ ಕೆ ಟ್ುಾ ಜ 

ನ೦ಗಳತ ಸುಪದಾರ್ಿರ್ 

ಹಿ೦ಗದ್ಲ್ೆ ಸಿವೋಕರಿಸಿದಾಮೆೋಲ್ೆ 
ಮ೦ಗಳಾತಿಯ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೧೦ || 

ಮೊದ್ಲು ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುರ್ವನರಸಿಯ ಉದ್ರದ್ಲಿ ಸ೦ಭರ್ವಸಿದ್ 

ಅದ್ರ ತ್ರುವಾಯದ್ಲಿ ಬಾಹಿೆೋಕ ಅಧಿಪನೆ೦ತ್ೆ೦ದೆನಿಸಿದ್ 

ಮುದ್ದಿ ಸುಖಕರ ರಚಿ 

ಸಿದ್ನು ಈತ್ ರ್ವಜಯಿೋ೦ದ್ರಜ 

ಸುಧಿೋ೦ದ್ರರಕರಕಮಲ 

ಸ೦ಭರ್ನೆನಿಸಿದ್ರ್ರನು ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೧೧ || 

ಅ೦ದ್ದ್ಲಿ ಪಾರಕಾರವೆೋ ಸುರಮ೦ದಿರರ್ು ಗುರುಗಳ ಪದ್ 

ದ್ವ೦ದ್ವಮ ಲರ್ು ಬಾಹು ಶಾಖೆಯು ಮ೦ದಿ ದಿವಜರಿ೦ದೆ ಪ್ಪಪದ್ 

ನ೦ದ್ಕಾಮಿತ್ತ್ರುರ್ು ರ್ದ್ನದ್ 

ಮ೦ದ್ಹಾಸವೆ ಕುಸುಮರ್ು 
ಸು೦ದ್ರ ಪರಿಮಳದ್ ಫಲಗಳು 
ಇ೦ದ್ು ಕೆ ಡುರ್ುದ್ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೧೨ || 



ಕಾಮಿಸುರ್ರ್ರಿಗೆ ಕಾಮಧೆೋನು ಮಹಾಮಹಿಮೆಗಳನುದಿನ 

ನೆೋಮದ್ಲಿ ಚಿ೦ತಸುರ್ರಿಗೆ ಚಿ೦ತ್ಾಮಣಯೆ೦ದೆನಿಸುರ್ 

ಭ ಮಿಯೊಳಗುಳಳಖಿಳಜನರು 
ಇದ್ು ಮಹಾಸಥಳವೆನುತ್ಲಿ 

ನಿಸಿಸೋಮತ್ನದ್ಲಿ ಮು೦ಜಿ ಮದ್ುವೆಗ 

ಳಾ ಮಹೆ ೋತ್ಸರ್ ಮಾಳಪರು            || ೧೩ || 

ಮಧವಮುನಿಕೃತ್ ಗರ೦ರ್ವೆ೦ಬ ಪಯೊೋಬ್ಧಾಪಾರ೦ಗತ್ರ್ವದ್ು 
ಕೃಧಧಕಾಮನ ಗೆದ್ದ ಜ್ಞಾನೆೈದಿವತೋಯ ತರನೆೋತ್ರದ್ 

ಈ ಧರೆಯ ಸಜಜನರು ತೋರ್ರದ್ 

ಲ್ೆದ್ುದ ಶಾೆಘನೆ ಮಾಳಪರು 
ಶುಧಧವಾಕುಸರಸರಿತ್ು ಭಕುತ್ರ 

ಉಧಧರಿಸಲ್ೆ೦ದಾಡಿದೆ            || ೧೪ || 

ಮರಳಿ ಪೂರ್ೋಿತ್ತರಮಿೋಮಾ೦ಶಾದ್ರದಿ ಪರಿಪರಿ ತಳಿದ್ು ಸ೦ 

ಚರಿಸುರ್ ಪರಮಹ೦ಸರುಳುಳದ್ು ಸುರನಿಕರಸ೦ಸೆೋರ್ವತ್ 

ಹರಿಪದಾ೦ಬುಜ ಮಗುನೆನಿಪುದ್ು 
ಗುರುರ್ರರ ವಾಕ್ ಸುಮನಸ 

ಸರಿತ್ು ಭಕುತ್ರ ಪರೆಯಲ್ೆನುತ್ಲಿ 

ಗುರುಗಳನು ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೧೫ || 

ಜಿೋರ್ ಈಶಗೆ ಭೆೋದ್ ತ್ರತ್ಮಭಾರ್ ಜಗತ್ುಸುಸತ್ಯರ್ು 
ಈ ರ್ವಧದ್ ಗುಣಪೆೋಳದ್ದ್ುಜಿೋಿರ್ವೆ೦ಬ ಜನು೦ಗುರ್ 

ಕೆೋರ್ಲತಶಯ ಯುಕತಯೆೋ ನಕಾರ 
ರ್ಳಿಗಳಿಹ ಇರ್ರ ವಾ 

ಗೆದೋರ್ವ ತ್ಟ್ನಿಯು ಪಾರ್ನ ಮಾ 

ಡಿೋರ್ಲಿಯಲ್ೆ೦ದಾಡಿದೆ            || ೧೬ || 

ಶ್ರೋಮದಾಚಾಯಿರೆ ಮೊದ್ಲ್ಾದ್ ಮುನಿಗಳು ಹರಿಗುಣ 

ನೆೋಮದ್ಲಿ ಹೆೋಳುತ್ಲಿ ಕೆೋಳಿೋ ಧಾಮದ್ಲಿ ತ್ು೦ಬ್ಧರುರ್ರು 



ರಾಮವೆೋದ್ವಾಯಸಕೃಷ್ಣರ 

ತ್ಾಮರಸಪದ್ ಭಜಿಸುರ್ 

ಸಾವಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳ ತಳಿದ್ು 
ಪೆರೋಮದ್ಲಿ ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೧೭ || 

ಎಲಿೆ ನೆ ೋಡಿದ್ರಲಿೆ ಪಾಠರ್ು ಎಲಿೆ ನೆ ೋಡೆ ಪುರಾಣರ್ು 
ಎಲಿೆ ನೆ ೋಡಲು ಸೆ ತೋತ್ರ ಜಪಗಳು ಎಲಿೆ ನೆ ೋಡಲು ಮಾಳಪರು 
ಬಲಿೆದ್ರ ಪರಸ೦ಗ ಸ೦ಗತ 

ಎಲಿೆ ನೆ ೋಡಲು ನಲಿರ್ರು 
ಎಲೆ ಬಗೆಯಲಿ ಸೆೋವೆ ಮಾಳುಪದ್ು 
ನಿಲೆದೆಲ್ೆ ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೧೮ || 

ಗ೦ಡು ಆರತ ಶ್ರದ್ಲಿಟ್ುಾಕ್೦ಡು ತರುಗುರ್ ಜನಗಳು 
ದಿ೦ಡು ಉರುಳಿಕೆ ಉರುಳುರ್ರು ಭ ಮ೦ಡಲದಿ ನಮಸಾಾರರ್ು 
ಮ೦ಡೆಬಾಗ ಮಮತ್ೆಯಿ೦ದ್ಲಿ 

ಹಿ೦ಡು ಸಿರೋಪುರುಷ್ರುಗಳು 
ರ್೦ಡರ್೦ಡದಿ ನಮನಮಾಳುಪದ್ 

ಕ೦ಡು ನಾ ಕೆ ೦ಡಾದಿದೆ            || ೧೯ || 

ಈ ಪರಿಅಯ ಸ೦ಭರಮರ್ ನೆ ೋಡುತ್ ಶ್ರೋಪಾಡಾಬಜದ್ತೋರ್ಿ 

ಪಾಪಸ೦ಹರವೆನುತ್ ಕ್೦ಡು ಸಮಿೋಪವಾದಿೋ೦ದ್ರಯತಗಳ 

ಖಾಯತ್ೆಖಾತ್ೆಗೆ ನಮಿಸಿ ಮನದ್ಲಿ 

ಧ ಪದಿೋಪ ನೆೈವೆೋದ್ಯದ್ 

ನಾಫಲರ್ ಮು೦ದಿಟ್ುಾ ನಮಿಸಿ 

ಬಹುಪರಿಯ ಕೆ ೦ಡಿದೆ            || ೨೦ || 

ಹಾಸುಬ೦ಡೆಯ ಮೆೋಲ್ೆ ಕುಳಿತಹ ಭ ಸುರಸಮುದಾಯರ್ು 
ಲ್ೆೋಸುಪರಿಪರಿ ಭಕ್ಷಯಪರಮಾನಾು ಸುಶಾಕಗಳತಶಯ 

ಸ ಸಲನುರ್ು ಘೃತ್ಸುತ್ಕರರ್ವ 

ಶೆೋಷ್ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಿರ್ು 



ಈ ಸುಜನರೆ ಡಗ ಡಿ ಉ೦ಡು ಅ 

ಶೆೋಷ್ ಜನರನು ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೨೧ || 

ಮೆೋಲ್ೆ ಸ೦ಧಾಯರ್೦ದ್ನೆಯು ನಿಶ್ಕಾಲ ನದಿಯಲಿ ಮಾಡುತ್ 

ಶ್ೋಲ ಗುರುಸನಿುಧಿಲಿ ಗೋತ್ರ್ ಕೆೋಳುತ್ ನಮಸಾರಿಸುತ್ 

ಸಾಲುದಿೋಪಗಳಾಚಿಿ ಕರದ್ಲಿ 

ತ್ಾಳಜಾಗಟ್ೆ ವಾದ್ಯದಿ 

ಮಾಲಿಕಾ ಮ೦ಗಳಾತಿಗಳ ಆ 

ವಾಯಳೆಯಲಿ ನಾ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೨೨ || 

ಇ೦ತ್ು ಈಪರಿತ್೦ತ್ುಗಳ ಆದ್ಯ೦ತ್ ನೆ ೋಡುತ್ ಎದ್ುರಲಿ 

ನಿ೦ತ್ು ಆರತ ಬೆಳಗ ತ್ುತಸುತ್ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತ್ೆ ಕೆ ಳುಳತ್ 

ಸ೦ತ್ ಗುರುವಾದಿೋ೦ದ್ರರಾಯರ 

ನ೦ತ್ರದಿ ಸೆೋರ್ವಸುತ್ಲಿ 

ಅ೦ತ್ು ಇನುುದ್ಯಾಸತ ಪರಿ 

ಯ೦ತ್ರಿೋಪರಿ ನೆ ೋಡಿದೆ.            || ೨೩ || 

ಮ ರನೆೋ ದಿನ ಚಾರುಮ೦ಗಳ ತ್ೆೋರಿನುತ್ಸಹ ನೆ ೋಡಲು 
ಶ್ರೋರಮಣವೆ೦ಕಟ್ನು ಇಲ್ೆೆ ರ್ವಹಾರ ಮಾಳಪನು ಎನಿಪುದ್ು 
ಮ ರುರ್೦ಗಡಿ ಸಾಲುರ್ನದೆ ಳ 

ಪಾರಜನ ಫಲಸಹಿತ್ರ್ು 
ಧಿೋರ ಶ್ರೋಗುರುರ್ಯಿರಾ ಪಾರ 
ಕಾರದ್ಲಿ ನಾ ನೆ ೋಡಿದೆ.            || ೨೪ || 

ಯತಶ್ರೆ ೋಮಣ ರರ್ರ್ನೆೋರಿ ಸುಪರ್ದಿ ಬರುವಾ ಕಾಲದಿ 

ಕ್ಷಿತಸುರರು ಶ್ರೋಭಾಗರ್ತ್ಪುರಾಣ ಸುಭಾಷ್ಯರ್ 

ಅತಹರುಷ್ದ್ಲಿ ಉಪನಿಷ್ತ್ು ಗುರು 
ಸುತತಯ ಮಾಡುರ್ ಸುಜನರ 

ತ್ತಗಳತಶಯದಿ೦ದ್ ನುತಪಾ 

ದ್ುುತ್ರ್ ಕಣಣಲಿ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೨೫ || 



ತ್ೆೋರಿನೆ ಳು ಶೃ೦ಗಾರ ಪರಿಪರಿಹಾರ ಪರಿಮಳಾಪಾರರ್ು 
ನಾರಿಕೆೋಳರ್ು ಕದ್ಳಿಫಲ ಖಜ ಿರಗಳನು ಸಮಪ್ಪಿಸಿ 

ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಕೆಗಳಿ 

ಟ್ಾಾರತಗಳನು ಮಾಡುರ್ 

ಭ ರಿ ಜನರನು ಕ೦ಡು 
ಹರುಷ್ಾಪಾರದ್ಲಿ ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೨೬ || 

ತ್ಾಳತ್೦ಬ ರಿಗಳು ತ್ಮಮಟ್ೆ ಮಾಯಳದ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು 
ಮೆೋಲುಸವರದ್ಲಿ ಗಾನಮಾಡುತ್ ಬಹಳ ಕುಣಕುಣದಾಡುತ್ 

ವಾಲಗರ್ ಮಾಡುರ್ರು ಭೆೋರಿ 

ಕಾಳ  ೆತ್ಮಟ್ೆ ಭಜ೦ತರಯು 
ಮೆೋಲ್ೆ ಹಗಲು ಸುದಿೋಪಗಳ ಆ 

ವಾಯಳೆಯಲಿ ನಾ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೨೭ || 

ಬ೦ದ್ು ಬೃ೦ದಾರ್ನ ಪರವೆೋಶ್ಸಿ ನಿ೦ದ್ ಮೆೋಲ್ೆ ಯತೋ೦ದ್ರನು 
ಮ೦ದಿಗಳು ಹೆ ೋಯೆ೦ದ್ು ಚಪಾಪಳಿ೦ದ್ ಗೆ ೋರ್ವ೦ದೆನುತ್ಲಿ 

ಅ೦ದ್ದ್ಲಿ ಆರತಯೆತ್ುತರ್ 

ಚ೦ದ್ರ್ವನೆುೋನೆ೦ಬೆನು 
ಮ೦ದ್ಮತ ರ್ಣಿಸಲು ಅಳರ್ 

ಲ್ೆೆ೦ದ್ು ನಾ ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೨೮ || 

ಎಷ್ುಾ ಪೆೋಳಲಿ ಇರ್ರ ಮಹಿಮೆಯ ಹುಟ್ುಾ ಬ೦ಜೆಗೆ ಮಕಾಳು 
ಕೆ ಟ್ುಾ ಸಲಹುರ್ ಕುಷ್ಿರೆ ೋಗ ರ್ವಶ್ಷ್ಿನಾಶನ ಮಾಡುರ್ 

ಕಷ್ಾಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ಬೆೋಡಿದ್ 

ಇಷ್ಾ ಕಾಮಯರ್ ಸಲಿಸುರ್ 

ಸೃಷ್ಠಾಯೊಳು ಈ ಚಯಿಬಲು ಉ 

ತ್ೃಷ್ಾರ್ನು ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೨೯ || 

ಕುರುಡಕು೦ಟ್ನು ಕರ್ುಡ ಮ ಕನು ಪರಿಪರಿಯ ಗರಹಪ್ಪೋಡಿತ್ 

ನರರು ಬ೦ದ್ು ಸೆೋರ್ವಸಲು ಅಘ ಪರಿಹರಿಸಿ ಫಲರ್ವೋರ್ುದ್ು 



ತ್ವರಿತ್ದಿ೦ದ್ಲಿ ಸೆೋರ್ವಪನಾ 

ಮರೆಯದೆಲ್ೆ ಇಹಪರಸುಖ 

ಕುರುಣಸೆಮಮನು ಪರೆಯಲ್ೆನುತ್ಲಿ 

ಗುರುಗಳನು ಕೆ ೦ಡಾಡಿದೆ            || ೩೦ || 

ಜನಮ ಜನಾಮ೦ತ್ರದಿ ಮಾಡಿದ್ ಪುಣಯ ಬ೦ದೆ ದ್ಗರ್ರನು 
ಕಣಣನಿ೦ದ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ ನಾ ಬಲು ಧನಯನೆ೦ದೆನಿಸಿದೆ 
ಸನುುತಸಿ ಸೆೋರ್ವಸುರ್ ನರ ಸ೦ 

ಪನು ಭಾಗಯನೆ೦ದೆನಿಸುರ್ 

ಮುನು ಸ೦ತ್ಾನಾದಿ ಫಲ ಕೆ  

ಟ್ಟಾನುು ಪರೆರ್ುದ್ ನೆ ೋಡಿದೆ            || ೩೧ || 

ಇಷ್ಾ ತ್ು೦ಗಾಸಾುನ ಸರ್ೋಿತ್ೃಷ್ಾ ಗುರುಗಳ ದ್ರುಶನ 

ಶ್ಷ್ಾಜನ ಸಹವಾಸ ಬಲು ಮೃಷ್ಾಾನು ಘನಸುಖಭೆ ೋಜನ 

ಸೃಷ್ಠಾಯೊಳಗೋ ಸೌಖಯನಾನಿ 

ನೆುಷ್ುಾ ಪುಡುಕಲು ಕಾಣೆನೆ ೋ 
ಮುಟ್ಟಾ ಭಜಿಸುರ್ರ ನರರ ಫಲಸ 

ವೆೋಿಷ್ಾ ಹರಿ ತ್ಾ ಬಲೆನು            || ೩೨ || 

ಜನರು ಈ ಪರಿ ನೆನೆದ್ು ಪಾಡಲು ಅನಘ ಶ್ರೋ ಅಭಿನರ್ಜನಾ- 
ದ್ಿನರ್ವಠಿಲ ಭರ್ರ್ನಧಿ ದಾಟ್ಟಸಿ ಅನುದಿನದಿ ಫಲರ್ವೋರ್ನು 
ಮುನಿರ್ರನ ಕಣದಣಯ ನೆ ೋಡುತ್ 

ಘನಮ೦ತ್ಾರಕ್ಷತ್ೆ ಫಲಗಳ 

ರ್ವನಯದಿ೦ದ್ಲಿ ಕೆ ೦ಡು ಹರುಷ್ದಿ 

ಪುನ: ಗಾರಮರ್ ಸೆೋರಿದೆ            || ೩೩ || 

 


