
ಸುವ್ವಿ ಸಾಧ್ವಿಯರು, ರಾಘವ ೇ೦ದ್ರರ ಪಾಡಿ 

ಸುವ್ವಿ ಸುವಾಿಲ  – ಸುವ್ವಿ ಸುವಾಿಲ                                      || ಪ || 

ಅ೦ದಿನ ಕಾಲದ್ ಮಧ್ಿಶಾಸರವ ಮನಕ  ತ೦ದ್ು 
ಅ೦ದ್ದಿ ಟಿಪಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ ದ ೇವರಾರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಅ೦ದ್ು ವಾದಿಸುವ ಜನರನುು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ 

ಚ೦ದಿರವದ್ನ  ಈತ ನಮಮ ಗುರುವು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ         || ೧ || 

ಇವರ ಚರಿತ ಯನುು ತ  ೇರಿದ್ಷ್ುು ತುತಿಸುವ  
ಕಿವ್ವಗ  ಟ್ುು ಕ ೇಳುವುದ್ು ಬುಧ್ಜನರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಪವನಾವ ೇಶರಿವರು ಕವಲಿಲಲ ಖ್ಾಾತರಾಗಿ 

ಅವನಿಯಸುರರಿ೦ದ್ಚಚನ ಗ  ಬುವರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ           || ೨ || 

ಅಷ್ಾುಕ್ಷರ ಮ೦ತರವನುು ತಪಪದ್ಲ  ನಿತಾವಾಗಿ 

ನಿಷ್ ೆಯಿ೦ದ್ ಜಪಿಸಲು ಭ ತಭಯವು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಕುಷ್ೆರ  ೇಗಕ್ಷಯ ಪಾ೦ಡುಜಿರ ಸನಿು ಮೊದ್ಲಾದ್ 

ಅಷ್ುುಪದ್ರವಾಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ುು ಪೇಗುವವು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ        || ೩ || 

ಮೃತಿಿಕ  ಮ ಲ  ಅ೦ಗಾರ ದಿವಾಮ೦ತಾರಕ್ಷತ ಯು 
ಹತಿಿರಲಿರಲು ಕ ಲೇಶವ ಲ ೇಶಾ ಕಾಣರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಎತಿ ಹ  ೇದ್ರು ಜನರಿಗ  ಜಯಪರದ್ ತ  ೇರುವದ್ು 
ತತಿಲಿಲಲ ಶತಸಿಧ್ಧ  ಮತ ಿೇನು ಕ ೇಿ –  ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ               || ೪ || 

ಪ೦ಡಿತರು ಮೊದ್ಲಾಗಿ ಹಸಿಿ ಉಷ್ರ ಕುದ್ುರ ಯ 

ಹಿ೦ಡುಗಳು ತೃಷ್ ಯಿ೦ದ್ ಬಳಲುತಿರ  – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ದ್೦ಡಜಗತಿಗ ರಿ ತ  ೇಯ ತ ಗ ಸಿ ಅವನಿ- 
ಮ೦ಡಲದ  ಳಗ  ಪ ಸರಾದ್ವರಿವರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ         || ೫ || 

ಕಟ್ುಲಿಯ ಭತಿದ  ಳು ಭ ಪದ್ಳಯುತಿ ಬರ- 
ಲಿಟ್ುುಕ  ೦ಡು ಉಣಿಸಿ ಉತಿಮ ವರವ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  



ಕ  ಟ್ುು ಕಿಸಿದ್ ಮೇಲ  ಅವು ಕ  ೦ಚ್ಚಯಾಗಲಿಲಲ 
ಗಟಿು ಸ೦ಕಲಪರಿವರು ಮುನಿದ್ರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ                  || ೬ || 

ವ್ವಪರರ ಲಲರು ಹ ೇಿಸಿ ಕಟಿುಸಿದ್ ಸದ್ನವ 

ಥಟ್ುನ  ಕ ಡಿಸಿ ಭ ಪ ಮಚುಿವ೦ದ್ದಿ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ನ ಪುಪ ಧ್ರ ಗಾಗಲ ೦ದ್ು ಗುರುಸುಧ್ವೇ೦ದ್ರಕುಮಾರ 

ಸಪಚನ ತ  ೇರಿಸಿ ಸುಪರಖ್ಾಾತರಾದ್ರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ     || ೭ || 

ದಿಿಜರಸ  ಿೇಮವು ಬಾಯಿ ಬಿಡುತಿರ  ದ್ಯದಿ೦ದ್ 

ನಿಜಕಾಷ್ುವ್ವಿಗ  ನಿಲಿಲಸಿ ಮರವ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಸೃಜಿಸಿ ಪಲಲವ ಫಲಯುಕಿವಾಗಿ ತ  ೇರಿಸಿದ್ 

ಭಜಿಸಿರಿವರನುು ಮಕಕಳು ಬ ೇಡುವರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ             || ೮ || 

ಮುತಿಿನಮ ಲಿಕ  ನೃಪಭಕಿಿಯಿ೦ದ್ ಕ ಡಲಾಗಿ 

ಸಪಿಜಿಹ ಿಗುಣಿಸಿದ್ ಸವಚರು ನ  ೇಡ  – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಮತುಿ ಬ ೇಡಲು ಪಾವಕನಿಗ  ಪಾರಥಚನ ಯ ಮಾಡಿ 

ಮತಾಚಪಗ  ಇತಿರು ಮೊದ್ಲ೦ತ ಯೆ ತ೦ದ್ು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ     || ೯ || 

ಹಿ೦ದ  ಮಾಡಿದ್ ದ್ುಷ್ಕಮಚ ತಿೇರ ಬ೦ದ್ುದ್ನು ನ  ೇಡಿ 

ಒ೦ದಾಕ್ಷಣದ್ಲಿ ಅವನ ವ್ವಚಾರಿಸಿ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಇ೦ದಿರ ೇಶನ ಕಾರುಣಾಬಲದಿ೦ದ್ ಜನನ  ೇಡ 

ಸ೦ದ ೇಹವ್ವಲಲದ  ಸುಲ  ೇಕವನಿತಿರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ                  || ೧೦ || 

ತು೦ಗಾತಿೇರಮ೦ತಾರಲಯದ್ಲಿಲ ಶಾರವಣ ಬಹುಳ 

ಮ೦ಗಳ ಬಿದಿಗ ಯಲಿಲ ನಿವಾಸವಾದ್ರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಶೃ೦ಗಾರ ವೃ೦ದಾವನ ದಾಿದ್ಶನಾಮ ಶ್ರೇ ಮುದ ರಯು 
ಕ೦ಗಳು ಸಾಲವು ನ  ೇಡ  ಹ  ದ್ದ ಶಾಿಯಯು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ     || ೧೧ || 

ಅ೦ಧ್ಕಬಧ್ವರ ಕು೦ಟ್ ನಾನಾರ  ೇಗಿಗಳು ಮತ ಿ 
ಕ೦ದ್ವಜಚ ಮೊದ್ಲಾದ್ವರಿಗ  ಕಾಮಾ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  



ತ೦ದ್ು ಕ  ಡುವರು ಬ ೇಗ ಇತರ ಸ೦ಶಯವ್ವಲಲ 
ಮ೦ದ್ಭಾಗಾರಿಗ  ಇವರ ಸ ೇವ  ದ  ರ ಯದ   – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ         || ೧೨ || 

ಕೌತುಕವ ೇನ ನುಲಿ ಮು೦ಜಿ ವ್ವವಾಹ ಮಾಡಿಸುವರು 
ಚಾತುಮಾಚಸದ  ಳಗ  ಗರಹಗಳಸಿವಾಗ  – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಧಾತಾಪಿತನಿಲಯ ವ್ವದ ೇನ  ೇಯೆ೦ದ್ು ತ  ೇರುವದ್ು 
ಪಿರೇತಿಯುಳಳ ಭಕಿರಿಗ  ಅಧ್ಮರಿಗಲಲ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ                 || ೧೩ || 

ಪಾಡಾ ಪೂವಾಚರಾಧ್ನ  ಆರಾಧ್ನ  ಉತಿರಾರಾಧ್ನ ಗ  
ಒಡಿಿ ಬರುವುದ್ು ಎ೦ಟ್ುದಿಕುಕಗಿ೦ದ್ ಜನವು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಕಡಿಿ ಹಿಡಿಯದ್೦ಥ ಸ೦ದ್ಣಿಯೊಳು ಸನುಮಹ ತಚದಿ 

ದ  ಡಿ ರಥವ ೇರಿ ಮಠವ ಸುತುಿವರು – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ                   || ೧೪ || 

ಇಷ್ ುೇ ಎನುಲು ವಶವಲಲ ಮಹಿಮಗಿನ ು ಉ೦ಟ್ು 
ನಷ್ು ಮಾಡುವರು ದ್ುಮಚತ ದಾರಿದ್ರಯವ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ  
ಸೃಷ್ಟುಗ  ಡ ಯ ಪಾರಣ ೇಶವ್ವಠೆಲ ನ ೦ದ್ು ಪ ೇಳದರು 
ಎಷ್ುು ಪ ೇಿದ್ರ  ಎನಿು೦ದ್ ತಿೇರದ್ು ಇವರ ಮಹಿಮ – ಸುವ್ವಿೇ ಸುವಾಿಲ     || ೧೫ || 

 


