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ಸ್ಮರಿಸಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೀತ್ರ ಸ್ಜ್ಜನರು ನಿತ್ಯದಲಿ 

ಅರಣಷ ೀದಯದಲಷದುು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಥಕವಾಗಿ 

ಕಠಿಣಶ್ರಮದಿ ಮಾಳ್ಪ ಪಾಪರಾಶಿಗಳ್ ಪರಿಹರಿಸ್ುತ್ಿ ಸ್ಂತ್ಷಯಸ್ುವಾ ||pa|| 

ಭಾಗಿೀರಥಿ ಸ್ರಸ್ವತ ಯಮುನಾ ವಾರಾಣಾ 

ಶಿರೀ ಗಷ ೀದ ಫಲ್ುುಣಿ ಶಷ ೀಣಭದ್ಾರ ನಮಥ 

ದ್ಾ ಗಂಡಕ್ತ ಭಿಮರಥಿ ತ್ುಂಗಭದ್ಷರ ಪರಯಾಗ ತರವಷೀಣಿ ಹಷೀಮಾ 

ವಷೀಗರ್ತ ಗಾಯತರೀ ಕಾಶಿಮಣಿಕಣಿಥ 

ಕಾ ಗೌತ್ಮಿ ವಿಯದುಂಗಾ ಕುಮುದವತೀ 
ಕಾಗಿನಿೀ ನಷೀತ್ಾರರ್ತ ಹಷೈಮ ಸಿಂಧು ಪಾಪಾಘನಾಶಿನಿೀ ||1|| 

ಸ್ರಯು ಜ್ಯಮಂಗಳ್ ಜ್ಮದಗಿಿ ರ್ರತ್ಾಮರ 
ಪರಣಿ ಯೀಗಾನಂದ ಕೃತ್ಮಾಲ್ಕುಹು ಮಹಷೀ 
ಶ್ವರಿ ಶ್ಂಖ ಚಕರರ್ತ ಭರ್ನಾಶಿನಿ ಗದ್ಾಧರ ಮೀನಕಾ 

ಧುನಾಶಿ ಗರುಡ ಮದಿರಾ 

ಮರುದವತ ಸ್ವಣಥಮುಖರಿ ರ್ರ ಝರತ್ಾಪಿನಿ ಕಾಳಿ ಸೌ 

ಪರಣಿ ದಕ್ಷಿಣಷ ೀತ್ಿರಪಿನಾಕ್ತ ಕಪಿಲ್ ಶಿೀತ್ಳ್ ಕಾನಂದ 

ಕುರಮುಖಿ ಪರಣರ್ಸಿದಧ||2|| 

ಕಾವಷೀರಿ ಸಿಧು ಮಾಲ್ತ ಗಾಗಿಥಣಿ ಹರಿ 

ದರರ್ತ ಇಂದ್ಾರಣಿ ಕುಂದ ಕುಂದಿನಿ ಶಷೈರ್ 

ದ್ಷೀರ್ರ್ತ ಪಾತ್ಾಳ್ ಗಂಗಾ ಪುನಹ ನಿೀರಾ ಕುಮಾರಧಾರಾ 

ಸಾವಿತರ ದ್ಾನಯಮಾಲಾ ಪುಷ್ಪರ್ತ ಲಷ ೀಕ 

ಪಾರ್ನಿ ಮೌಳಿ ಮೌಕ್ತಿಕ ಸಿಂಧು ಧಮಥಕು 
ಶಾರ್ಂತನಿ ಚಕರತೀರ್ಥ ಭರ್ ನಾಶಿನಿ 

ರ್ರದ್ಾ ಮಲಾಪಹಾರಿ ||3|| 
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ಸಾವಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮಾನಸ್ ಚಂದರ ಪುಷ್ಕರಣಿ 

ಭ ಮಂಡಲ್ದ್ಷ ಳ್ುತ್ಿಮೀತ್ಿಮ ತರಪುಷ್ಕರಣಿ 

ಶಿರೀ ಮಧವ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸಿೀತ್ಾ 

ಪದಮಸ್ರ ಚಂದರಭಾಗತೀರ್ಥ 

ವಾಮನ ಮಯ ರ ಪಂಪಾಸ್ರಷ ೀರ್ರ ಪುಣಯ 
ಧಾಮ ವಾಯಸ್ ಸ್ಮುದರ ಧರ್ಳ್ಗಂಗಾ ಸ್ುಸಾ 

ಧಯಮೃತ್ ಸ್ಮುದರ ಗುರು ಭಿೀಮಸಷೀನತ್ಟಾಕ 

ರಷ ೀಮಹಷ್ಥತೀರ್ಥ ||4|| 

ದ್ಾವರಕಾನಗರ ಸಾಲ್ಗಾರಮ ಟರರ ಬದರಿ ಕಷೀ 
ದ್ಾರ ನರನಾರಾಯಣ ಶಿರೀ ಮಜ್ಜಗನಾಿರ್ ಶಿರೀ ಮುಷ್ಣ 
ಮೀರು ಪಾಶ್ರವ ಮಂದರ ಸ್ುಪಾಶ್ರವ 
ಮೈನಾಕ ಕಷೈಲಾಸ್ ಕಂಚಿ 

ಶಿರೀರಂಗನಾರ್ ನಷೈಮಿಷ್ ದ್ಷವೈತ್ರ್ನ ಚಂಪ 

ಕಾರುಣಯ ಕಾಶಿ ಪಂಪಾರ್ಂತಕಾ ಪುರಿ 

ಗೌರಿ ಮಯ ರ ಸಿಂಹಾದಿರ ಪಾಟಲ್ 

ಹರಿದ್ಾವರ ಛಾಯಾಪಿಪಪಲ್ ||5|| 

ಕಷೀದ್ಾರ ಸಾಗರ ಮಂದ್ಾಕ್ತನಿ ಕುಸ್ುಮರ್ತ 

ಆದಿಸ್ುಬರಹಮಣಯ ಕಷ ೀಟಷೀಶ್ವರ ನಂದಿ 

ಪಾದ ಕೌರಂಚಾದಿರ ಮಹಾನಂದಿ ಶ್ಂಕರ ನಾಮ 

ನಾರಯಣ ನಿರ್ತಥ 

ವಷೀದಪಾದ ಯಯಾತ ಗಿರಿ ಕಾಲ್ಹಸಿಿ ಕೌ 

ಮೀದಕ್ತೀ ಪಾಡುರಂಗ ಕ್ಷೀತ್ರ ಶಿರೀ ವಿಷ್ುಣ 
ಪಾದ ಗಯಾ ಕಾಳಷೀಶ್ವರಿೀ ಹಸ್ಿನಾಪುರಿ 

ಪಾಟಲಿೀ ಮಂತ್ಾರಲ್ಯ||6|| 

ಗಷ ೀರ್ಧಥನಾದಿರ ಮೈನಾಕ ಮಂದರ ಮಲ್ಯ 

ಕಷೈರ್ಲ್ಯನಾರ್ ಕಾಶಿೀರ ಜಾಂಬರ್ತ ರ್ೃಂ 



ದ್ಾರ್ನ ಧನುಷಷ ಕೀಟಿ ವಾತ್ಾಪುರಿ 

ಕನಾಯಕುರ್ರಿ ಕಷೈಲಾದಿರ ರ್ೃಷ್ಭಾ 

ಶಿರೀ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಕುಂದರ ನಂದಪುರಿ ಮಾಯಾ 

ಶಿರೀರ್ತ್ಸ ಗಂಧಮಾದನ ಚಿತ್ರಕ ಟ ದ್ಾವ 
ರಾರ್ತ ವಾಾಘರಪುರಿಗಷ ೀಕುಲ್ 

ನರಾಚಲಾಸೌಭದಿರ ಆದಿನಾರ್ ||7|| 

ಈ ಮಹಿಮಂಡಲ್ದ್ಷ ಳಿಪಪ ತೀರ್ಥಕ್ಷೀತ್ರ 
ನಾಮಗಳ್ ಕಾಲ್ತ್ರಯದಲಿಾ ಸ್ರಿಸ್ುತಹ 

ಧೀಮಂತ್ರಿಗಷ ಸ್ಂಚಿತ್ಾಪ ಪರಿಹರದ್ಾನಂತ್ರದಲಿ 

ಸಷ ೀಮಾಕಥರುಳ್ನಕ ಸ್ಕಲ್ ಭಷ ೀಗಗಳ್ ಸ್ು 
ತ್ಾರಮಲಷ ಕದ ಲ್ುಣಿಸಿ ಕರುಣಾಳ್ು ಪಾರತ್ಯಕಷ ಸ್ವ 
ಧಾಮ ಮುಕಿರ ಮಾಳ್ಪನು ಅಹುದು 
ಅಹುದ್ಷಂದು ಸ್ ತ್ ಶೌನಕಣಷ ಪಷೀಳ್ು||8|| 

ಈ ಭರತ್ ಖಂಡದ್ಷ ಳ್ಗುಳ್ಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೀತ್ರ 
ವಷೈಭವಾಬಜ ಭವಾಂಡ ಪಾರನದ್ಷ ಳ್ಗಷ ಹರಿ 

ನಾಭಿ ಸ್ಂಭರ್ ಪಷೀಳ್ು ನಾರದನಿಗಿಸಿತ್ಷಂದು 
ಪರಮಕಾರುಣ ದಿಂದ 

ಸಿರೀಬಾಲ್ ಗಷ ೀವಿಪರಮಾತ್ ಪಿತ್ೃಗಳ್ ಧನ 

ಲಷ ೀಭದಿಂದಲಿಕಷ ಂದ ಪಾತ್ಕರ್ ಪರಿಹರಿಸಿ 

ಶಿರೀಭ ರಮಣ ಜ್ಗನಾಿರ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕಷ ಡುರ್ 

ಬಷೀಡಿದಿಷಾಾರ್ಥಗಳ್ನು ||9|| 

 

 

 


