ಶ್ಯೀ ಸಹಯಿನಹಥ ಷತನ ಮಂಜರಿ
ಶ್ಯೀ ಮಹಹಖಣತಿಗೆ ನಮಸಹಾರಖಳು
ಷಔಲ ಜಖಕ್ೆಾಲಲ ಮಯೂಯೆೀವವರನು ಅಧಹರನು ಎಲ್ಹಲ ಕ್ಹಯಯಔೂಾ ಸಹಕ್ಷಿ ಶ್ಯೀ ಗೌರಿಯ ುತಯನು
ಹೆೀ ಄ಚಂತಮ ಚಂತಹರಹಿತ ಲಂಫೊೀಧರನೆೀ ನಮಭನುನ ಕ್ಹಯೀ ಖಣತಿಯೀ || ೧ ||
ನೀನು ಎಲಲ ದೆೀದೆೀತೆಖಳಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಲಖನು ಅದದರಿಂದ ನನಗೆ ಖಣೆೀವ ಎನುನತಹತಯೆ
ನೀನು ಎಲಲ ಶಹಷರಖಳಿಖೂ ಅಧಹರನು ನೀನು ಮಂಖಲ ರೂನಹದ ಪಹಲಚಂದಯನು || ೨ ||
ಶ್ಯೀ ಶಹರದಹ ದೆೀವಿ ಷುತತಿ
ಹೆೀ ಶಹರದಹಭಹತೆಯೀ ನೀನು ನಮಭ ವಹಔಮ ಚತತದ ಮೀಲ್ೆ ಯಭುತವ ಸಹಧಿಸಿದಳು
ನೀನು ವಬ್ಧಖಳ ಷೃಷ್ಟಿಯ ಡತಿ ನನನ ಄ಸಿತತವ ಆರುುದರಿಂದ ಇ ಜಖದ ಮಹಹರು ನಡೆಯುತತಲ್ಲದೆ || ೩ ||
ನೀನು ಖಯಂಥಕ್ಹರರ ದೆೀತೆ ನೀನೆ ಇ ದೆೀವದ ಭೂಶಣ
ನನನಲ್ಲಲ ಜಖತಹಾಯಯಖಳ ಄ಗಹಧ ವಕ್ತತಯಿದೆ ಜಖದಂಫೆಮಹದ ನನಗೆ ನಮೊೀನನಮಃ || ೪ ||
ಶ್ಯೀ ಹಂಡುರಂಖ ಹಯಥಯನೆ
ಎಲಲ ಷಂತರಿಗೆ ಪ್ರಯಯನಹದ ೂಣಯಬ್ಯಸಭನೆೀ ಂಡರಿನಹಥನ ಯತಿರೂನೆೀ
ಔೃಶಣ ಮೂತಿಯಮಹದ ದಮಹಸಹಖರನೆೀ ಒ ಹಂಡುರಂಖ ನರಸರಿಯೀ || ೫ ||
ನೀನು ಇ ಭಹಮಹ ಜಖತಿತನ ಭಹನ ುತಥಳಿಖಳನಹನಡಿಷು ಷೂತಯಧಹರಿ
ಇ ಷೃಷ್ಟಿಯಲ್ೆಲಲಲ ನೀನು ತುಂಬಿಕ್ೊಂಡಿರುವೆ ಷಯ ಶಹಷರಖಳು ನನನ ಷವರೂದ ಷಭರಣೆ ಭಹಡುತಿತವೆ
ಅದದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಹನ ಹಹಖೂ ವಿತಯ ುಷತಔಖಳ ಈದಬ ನನನ ಄ದುಬತ ಷವರೂದಂದ ಅಖುತತಲ್ಲದೆ || ೬ ||
ಮಹರು ಮಹರು ುಷತಔಖಳಿಂದ ಜ್ಞಹನ ಅಗಿರುಯೊೀ ಄ರಿಗೆಲಲ ನೀನು ದಔುಾುದಲಲ
಄ರಂತಸ ಮೂಕಯರು ಕ್ೆೀಲ ಫಹಯಿಭಹತಿನ ವಹದನೆನೀ ಭಹಡಫೆೀಔು || ೭ ||

Page 1 of 18

ಕ್ೆೀಲ ಷಂತರಷೆಿೀ ನನನನುನ ಄ರಿತಿದಹದಯೆ ಆತರಯಹರೂ ನನನನುನ ಄ರಿತಿಲಲ
ನನಗೆ ನನನ ಗೌರಯುತ ಸಹಷಹಿಂಖ ಯಣಹಮಖಳು ನನಗೆ ಅದರದ ಸಹಷಹಿಂಖ ಯಣಹಮಖಳು || ೮ ||
ಶ್ಯೀ ರಮೀವವರನಗೆ ಂದನೆ
ನೀನು ಐದು ಮುಕನುನ ಹೊತತ ವಂಔರನು ನರ ರುಂಡ ಭಹಲ್ೆಯನುನ ಧರಿಸಿದನು
ನೀನು ನೀಲಔಂಠ ದಖಂಬ್ರನು ನೀನು ಒಂಕ್ಹರ ರೂಪ್ರಮಹದ ವುತಿಯು || ೯ ||
ಮಹಮಹಯರು ನನನ ನಹಮದ ಜ ಎಲಲ ಷಮಯದಲೂಲ ಭಹಡುತಹತಯೊೀ ಄ರ ಜೀನದ ದೆೈನಮತೆಖಲ್ೆಲಲೂ
ದೂರವಹಖುು ಒ ಜಟಹಧಹರಿಮಹದ ದುಜಯಟನೆೀ. ನನನ ನಹಮದಲ್ಲಲ ಄ಂತಸ ವಕ್ತತಯಿದೆ || ೧೦ ||
ನನನ ಚರಣಖಳಿಗೆ ಂದಷುತಹತ ನಹನು ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಹಯರಂಭಿಷುತಿತದೆದೀನೆ
ಹೆೀ ನೀಲಔಂಠನೆೀ ಆದನುನ ೂಣಯಗೊಳಿಷುಂತೆ ಔರುಣಿಷು || ೧೧ ||
ಖುರು ದತಹತತೆಯೀಯಗೆ ನಮನ
ಇಖ ಄ತಿಯ ಷುತನಗೆ ನಮಷಾರಿಷುತೆತೀನೆ ಲಕ್ಷಿಿಯ ತಿಮಹದ ವಿಶುಣವಿಗೆ ಶ್ರಫಹಗಿ ನಮಸಹಾರಖಳು
ತುಕ್ಹಯಹಮ ಮತುತ ಆತರ ಷಂತ ಶೆಯೀಶಿರುಖಳಿಗೆ ಄ಂತೆಯೀ ಹಹಖೂ ಎಲಲ ಭಔತರಿಖೂ ಔೂಡಹ ನನನ
ಯಣಹಮಖಳು || ೧೨ ||
ಶ್ಯೀ ಸಹಯಿನಹಥ ಷತನ
ಸಹಯಿನಹಥನಗೆ ಜೆೈ ಜೆೈಕ್ಹರಖಳು ತಿತರನುನ ಹನಗೊಳಿಷು ಔರುಣಹನಧಿಯೀ
ನಹನು ನನನ ಶ್ರನುನ ನನನ ಄ಡಿದಹಯೆಖಳಲ್ಲಲ ಆಡುತೆತೀನೆ ಇಖ ನೀನು ನನಗೆ ಄ಭಯದಹನನುನ ನೀಡು ||೧೩||
ನೀನು ಷುಕ ಶಹಂತಿಯ ನೆಲ್ೆಮಹಗಿರು ೂಣಯಬ್ಯಸಭ ನೀನು ಶೆಯೀಶಠರಲ್ಲಲ ಶೆಯೀಶಠನಹದ ಮಹಹ ವಿಶುಣು
ಮಹರ ತಿನ ಈಮಯೀ ಄ಂತಸನು ನೀನು ಮದನನನುನ ದಮನ ಭಹಡುನು ನೀನೆೀ || ೧೪ ||
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ನೀನು ಭಹನ ಷವರೂದ ದೆೀತೆಯು ನೀನು ಜ್ಞಹನಹಕ್ಹವದ ಷೂಯಯನು
ನೀನು ದಮಹಸಹಖರನು ನೀನು ಭಯೊೀಖಖಳಿಗೆಲಲ ಓಶಧ ಷವರೂನು || ೧೫ ||
ನೀನು ದೀನ ದರಿದಯರ ಚಂತಹಮಣಿಯು ನೀನು ಭಔತರನುನ ಈದಹಧರಗೊಳಿಷು ಈದಹರಿಯು
ನೀನು ಮುಳುಖುನಗೆ ಅಧಹರಿಯು ನೀನು ಄ಂಜುಔುಳಿಖಳಿಗೆ ಅವಯಯದಹತನು || ೧೬ ||
ಜಖದ ಷೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ್ಹರಣನು ನೀನು ನೀನು ಜಖದ ಚೆೈತನಮನು ಭಹಮಹರಹಿತ ಬ್ಯಸಭನೂ ಹೌದು
ನನನ ಸೃದಯು ಄ತಿೀ ದಯಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಇ ವಿವವು ನನನ ಅಟದಂದಲ್ೆೀ ನಭಹಯಣವಹಯಿತು || ೧೭ ||
ನೀನು ಜನಭರಹಿತನು ಮೃತುಮ ಔೂಡಹ ನನನ ಮೀಲ್ೆ ಮಹುದೆೀ ರಿಣಹಮಬಿೀರಲ್ಹರದು
ಖಸನ ಚಂತನ ಭಹಡಿದ ಭಹನನು ಄ಂತಿಮವಹಗಿ ಇ ತಿೀಭಹಯನಕ್ೆಾ ಬ್ರುನು || ೧೮ ||
ಜನಭ ಮರಣ ಭಯಮಖಳೆಲಲೂ ಄ಜ್ಞಹನದಂದ ಈಂಟಹಗಿವೆ ಅದಯೆ ನೀನು ಜಖದ ಇ ಎಲಲ ಔಯಮಖಳಿಂದ
ಮುಔತನಹಗಿರುವೆ ಅದದರಿಂದ ನೀನು ಅಲ್ಲತನು || ೧೯ ||
ನೀರಿನ ಗೆಯೆ ಚಮ್ಮಭದಹಖ ಄ದಕ್ೆಾ ಸೆಲ್ೆ ಬ್ುಗೆೆ ಕ್ಹರಂಜ ಎಂಬ್ುದು ಯುಔತ ನಹಮ ಹಹರದ ನೀರು ಕ್ೆೀಲ ಶ್ಲ್ಹ
ಯೆೀಖೆ ಄ಲ್ಲಲ ನೀರಿನ ಈಖಮ ಮೊದಲ್ೆೀ ಆತುತ ಳಗಿನಂದ ಹೊರಗೆ ುಟಿಯಿತು || ೨೦ ||
ನೀರ ಸೆಲ್ೆ ಸತಿತ ಚಮ್ಮಭದ ನೀರು ಫಹವಿ ಕ್ೆಯೆ ಷಯೊೀರ ನೀಯೆ ಆಲಲದದದಯೆ ಄ದು ಕ್ೆೀಲ ಣ ಕ್ೆಯೆ
ಇ ಭಹನ ವರಿೀರದಲ್ಲಲ ಅತಭದ ಯವೆೀವವಹಖುುದೆೀ ಜಲದ ಈಖಮದ ರಿೀತಿ || ೨೧ ||
ನೀರು ಸತೊತೀದು ನೀರು ಬ್ತೊತೀದು ಸೆಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಲಲ ಸೆಲ್ೆ ಆಲಲದ ಶ್ಲ್ೆಗೆ ಆಲ್ಹಲ ಫೆಲ್ೆ
಄ದು ಕ್ೆೀಲ ಣ ಔಲುಲ || ೨೨ ||
ಫಹವಿ ಕ್ೆಯೆಖಳು ತುಂಬಿದಹಖ ಸೆಲ್ೆಗೆ ಗೆಲುು ಷಔಲ ಜೀ ಜಖತಿತನ ಜೀನ ಕ್ೊಡು ಷೂಪತಿಯ ಬ್ತಿತದ ಕ್ೆಯೆ
ಫಹವಿಖಳು ಷಔಲ ಜೀಜಹತದ ದೆೈನಮಕ್ೆಾ ಕ್ಹರಣ || ೨೩ ||
ಇ ನರ ದೆೀಸೂ ಣಕ್ೆಯೆ ಫಹವಿಯಂತೆ ಕ್ೆೀಲ ಶ್ಲ್ಹಯೆೀಖೆ ವಿತಯ ಄ರಿು ತಿಳಿನೀರಿನ ಬ್ುಗೆೆಯಂತೆ
಄ಂತಸ ಎಷೊಿೀ ಎಣಿಷಲ್ಹರದಶುಿ ನೀರಿನ ಶ್ಲ್ಹಯೆೀಖೆ ನೀರಿನ ಬ್ುಗೆೆ ಔರುಣಿಷು || ೨೪ ||
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ಅದದರಿಂದ ಅದಯಿಲಲದ ಔರುಣಹಮಯಿಯೀ ಇ ಄ಜ್ಞಹನವೆಂಬ್ ಯತನುನ ನಹವಗೊಳಿಷಲು ನೀನು ಂದು
ಜಹಯಯುಧನಹಖು || ೨೫ ||
ಆಲ್ಲಲಯರಗೆ ಄ಂತಸ ಎಷೊಿೀ ಜನರ ಸುಟುಿ ಇ ಭೂಮ್ಮಯಲ್ಲಲ ಅಗಿದೆ. ಇಖಲೂ ಔೂಡಹ ಅಖುತತಲ್ಲದೆ
ಭವಿಶಮತಿತನಲ್ಲಲ ಆನೂನ ಹೆಚೆೆಚುೆ ಸುಟಿಿಬ್ರುರು ಆದೆಲಲೂ ಕ್ೆೀಲ ಕ್ಹಲದ ೆಯೀರಣೆಯಿಂದಹಗಿಯೀ || ೨೬ ||
಄ಂತಸ ಯತಿಯಬ್ಫರಿಖೂ ಂದೊಂದು ರೂ ಮತುತ ಹೆಷರು ಕ್ೊಟಿಿದೆ
ಇ ರೂ ಹಹಖೂ ಹೆಷರುಖಳಿಂದಲ್ೆೀ ಇ ಜಖತಿತನಲ್ಲಲ ಯತಿಯಬ್ಫರೂ ಖುರುತಿಷಲಡುತಹತಯೆ || ೨೭ ||
ಅದದರಿಂದಲ್ೆೀ ಇ ವಿತಯ ಜಹಖೃತಹಸೆಥಯನುನ ವಿಶೆಲೀಷ್ಟಷಲು ನಹನು ಮತುತ ನೀನು ಷರಿಯಲಲ
ಏಕ್ೆಂದಯೆ ಆಲ್ಲಲ ದೆವೈತ ಸಹಧಮವಿಲಲವೀ ಄ದು ಄ವಮಔವಹಗಿ ವುದಧ ಜಹಖೃತಹಸೆಥಯು || ೨೮ ||
ಎಲ್ಲಲಯಯೆಗೆ ವುದಧ ಜಹಖೃತಹಸೆಥಯು ನಜವಹಗಿಯೂ ಇ ಜಖತತನುನ ಅರಿಸಿಕ್ೊಳುುತತದೊೀ
ಅಖ ನಹನು ನೀನು ಎಂಬ್ ಆಬ್ಫಗೆಯ ಬಹ ಈದಯಿಷಲು ಹೆೀಗೆ ಸಹಧಮ || ೨೯ ||
ಮೀಗಖಭಯದೊಳಗಿನ ನೀರು ಎಲ್ೆಲಲೂಲ ಂದೆೀ ರಿೀತಿಯದು ಅದಯೆ ಄ದು ಧಯೆಗಿಳಿದಂತೆ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ
ಕ್ೆಲಷಖಳನುನ ಹಿಸಿಕ್ೊಳುುತತದೆ ಄ಥವಹ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಅಔೃತಿಯನುನ ಹೊಂದುತತದೆ || ೩೦ ||
ಮಹ ನೀರು ಗೊೀದಹರಿ ಭಹತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಲ ಸರಿಯುತತದೊೀ ಄ದನುನ ಗೊೀದಹರಿ ಎನುನತಹತಯೆ
ಮಹುದು ಫಹವಿಯಲ್ಲಲ ಬಿೀಳುತತದೊೀ ಄ದಕ್ೆಾ ಄ಂತಸ ಄ಸಯತೆ ಆರುುದಲಲ || ೩೧ ||
ಗೊೀದಹಭಹತೆಯು ವಿತಯಳು ನೀನು ಅ ಗೊೀದಹರಿಯ ವಿತಯ ತಿಳಿನೀರಿನಂತೆ
ನಹು ಕ್ೆಯೆ ಫಹವಿ ಕ್ೊಳಖಳಂತೆ ಆದೆೀ ನಮಭ ಹಹಖು ನಮಭಲ್ಲಲರು ಫೆೀಧ || ೩೨ ||
ನಮಭ ಜೀನದ ಔೃತಹಥಯಕ್ಹಾಗಿ ಹಹಖೂ ರಿೂಣಯತೆಗಹಗಿ ಔರಖಳೆರಡನೂನ ಜೊೀಡಿಸಿ ಶ್ರಫಹಗಿ ನಮಭಡೆಗೆ
ಬ್ರಫೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಏಕ್ೆಂದಯೆ ನೀು ಄ಂತಸ ವಿತಯತೆಯ ನೆಲ್ೆಮಹಗಿರುವಿರಿ || ೩೩ ||
ಜಲದ ಹತಯದ ಮೂಲಔ ಹವಿತಯಯ ನಭಹಯಣಗೊಳುುತತದೆ ೂಣಯ ಗೊೀದಹರಿಯು ವಿತಯಳು
ಬ್ರಿೀ ನೀಯೆ೦ದು ಬಹವಿಸಿದಯೆ ಄ದು ಎಲ್ೆಲಡೆಯಲಲ ಕ್ೆೀಲ ಂದೆೀ ರಿೀತಿಯದು || ೩೪ ||
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ಹೆೀಗೆ ಗೊೀದಹರಿ ತಟನುನ ವಿತಯವೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿದೆ ನೊೀಡು
಄ದರಂತೆ ಄ದು ಭೂಬಹಖದ ಖುಣದಂದಹಗಿ ವಿತಯವೆನನಲು ಕ್ಹರಣಿೀಭೂತವಹಗಿದೆ || ೩೫ ||
ಮೀಗಖಭಯದೊಳಗಿನ ನೀರು ಬ್ದಲ್ಹಖಲು ಭೂಮ್ಮಯ ಮಹುದೆೀ ಬಹಖು ಕ್ಹರಣಲಲ
಄ಂತಸ ಭೂಮ್ಮಯ ಬಹಖು ಗೊೀದಹರಿಯಂದು ಶಹಷರನುನ ತಿಳಿದರಿಂದ ಔಯೆಯಲಡುತತದೆ || ೩೬ ||
ಆತರ ಔಡೆಗೆ ಬಿದದ ನೀರು ಄ದು ಄ಲ್ಲಲನ ಮಣಿಣನ ಖುಣ ದೊೀಶಖಳನುನ ಹೊಂದುತತದೆ ಔಲುಷ್ಟತ ಔಹಿ ಈು ನೀರು
ಅಖುತತದೆ
಄ದು ಜನಭತಃ ಸಿಹಿಮಹಗಿದದರೂ ಔೂಡ ಇ ಭೂಮ್ಮಯ ಮೀಲ್ೆ ಬಿದದ ನಂತರ ಅ ಭೂ ಬಹಖದ ಖುಣಖಳನುನ
ಹೊಂದುತತದೆ || ೩೭ ||
಄ದರಂತೆ ಆದು ನನಖೂ ಄ನವಯಿಷುತತದೆ ಖುರುಯಯ ಏಕ್ೆಂದಯೆ ನನನಲ್ಲಲ ಄ವಿತಯ ಅರು ವತುಯಖಳಿಲಲ
ಹವಿತಯತೆಯ ಕ್ಹರಣಕ್ಹಾಗಿ ನನಖೂ ಸಹಧುವೆಂಬ್ ನಹಭಹಂಕ್ತತು ಶೆೃೀಭಿಷುತತದೆ || ೩೮ ||
ಅದದರಿಂದ ನೀನು ವಿತಯ ಗೊೀದಹರಿಯು ನಹನು ನನನನುನ ಹಹಗೆ ಔಯೆಯುತೆತೀನೆ ಏಕ್ೆಂದಯೆ ನೀನು ಄ದರಂತೆ
಄ಲಂಔರಿಸಿದದ ಎಲಲರ ಮಧಮದಲ್ಲಲ ನೀನೊಂದು ಈನನತ ಶ್ಕರದಂತೆ ಆರುವಿ || ೩೯ ||
ಇ ಷೃಷ್ಟಿಯ ಹಯರಂಭದಂದಲೂ ಗೊೀದಹರಿಯ ಈಖಮವಿದೆ
ಆಂದನಯೆಖೂ ಄ದರಲ್ಲಲ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಄ದರಲ್ಲಲ ಸನಯೂ ಔಡಿಮಮಹಗಿಲಲ || ೪೦ ||
ಯೀಚಸಿ ಯಹಣನ ವತುಯು 'ಯಹಮನು' ಗೊೀದಹರಿ ತಟದಲ್ಲಲ ಬ್ಂದಹಖ ಄ಂದನ ನೀರು ಆಂದನಯೆಖೂ
ಹೆೀಗೆ ಆರಲು ಸಹಧಮ || ೪೧ ||
ಅದಯೆ ಗೊೀದಹತಟು ಮೊದಲ್ಲನಂತೆಯೀ ಆದೆ. ಅದಯೆ ನೀರು ಸಹಖರಕ್ೆಾ ಸರಿದದೆ
ಅದರೂ ನದಯ ತಟದ ವಿತಯತೆ ಆಂದಖೂ ಸಿಥರವಹಗಿ ಹಹಗೆಯೀ ಆದೆದೀ ಆದೆ || ೪೨ ||
ಯತಿೀ ಶಯೂ ಸಳೆಯ ನೀರು ತೊಯೆದು ಹೊಷ ನೀರು ನದಯಲ್ಲಲ ಸರಿದು ಬ್ರುತತದೆ
ಆದು ಜಖತಿತನಲ್ಲಲ ಆರುರಿಗೆಲಲ ತಿಳಿದ ಷತಮ ಄ಂಥದೆೀ ನಹಮಯ ನಮಭಲ್ಲಲಯೂ ಔೂಡಹ || ೪೩ ||
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ವತಭಹನಖಳು ಂದು ರುಶದಂತೆ ಅ ವತಭಹನದಲ್ಲಲ ಮಹ ಷಂತರು ಄ತಹರವೆತುತತಹತಯೊೀ ಄ರು
ಗೊೀದೆಯ ನೀರಿನಂತೆ ಄ದರಂತೆ ಆತರ ಸಹಧು ಷಂತರುಖಳ ಅತಭು ನೀರಿನ ಄ಲ್ೆಖಳಂತೆ || ೪೪ ||
ೂಯ ವತಭಹನದಲ್ಲಲ ಇ ವಿತಯ ಗೊೀದಹರಿಯಲ್ಲಲ ಕಂಡಿತವಹಗಿಯೂ ಬ್ಯಸಭದೆೀನ ುತಯ
ಷಂತ ಷನಔ ಷನಂದರಂತಸ ಷಂತರ ಯವಹಸವೆೀ ಸರಿದರಫೆೀಔು || ೪೫ ||
಄ನಂತರ ನಹರದ ತುಂಬ್ರ ಧುಯ ಯಹಹಲದ ಬ್ಲ್ಲಯಂತಸ ಶೆಯೀಶಠ ಯಹಜರು
ವಬ್ರಿ ಄ಂಖದ ವಹಯುಔುಭಹರ ವಿದುರ ಔೃಶಣ ಗೊೀಗೊೀಪ್ರ ಆರುಖಳ ಯವಹಸವೆೀ ಸರಿದು ಬ್ಂದರಫೆೀಔು ||
೪೬ ||
ಹಿೀಗೆ ಄ಂದನಂದ ಯತಿ ವತಭಹನದಲೂಲ ಆಂದನಯೆಖೂ ಄ಂತಸ ಄ಲ್ೆಖಳು
ುನಃ ುನಃ ನಹನು ಎಣಿಷಲ್ಲಕ್ೆಾ ಫಹರದಶುಿ ಸರಿದು ಬ್ರುತತಲ್ಲವೆ || ೪೭ ||
ಆಂದನ ಇ ತಯಭಹನ ಕ್ಹಲದ ವತಭಹನದಲ್ಲಲ ಇ ಗೊೀದಹರಿಯಲ್ಲಲ ನೀು ಯವಹಸದಂತೆ ಬ್ಂದರುವಿರಿ
ಆದರಲ್ಲಲ ಮಹುದೆೀ ಷಂವಯವಿಲಲ ಒ ಸಹಯಿನಹಥ ಖುರುಯಯನೆೀ || ೪೮ ||
ಅದದರಿಂದಲ್ೆೀ ನಹನು ನಮಭ ವಿತಯ ಹದಔಮಲಖಳಿಗೆ ನಮಷಾರಿಷುತೆತೀನೆ
ನನನ ಮಹುದೆೀ ದುಖುಯಣಖಳನುನ ಖಣನೆ ಭಹಡಫೆೀಡವೆಂದು ನಹನು ವಿನಂತಿಷುತೆತೀನೆ || ೪೯ ||
ನಹನು ಭಸಹಖರದಲ್ಲಲ ಮುಳುಖುತಿತರು ಂದು ಸಡಖು ಹತಕ್ತಖಳ ಹತಔನೂ ಔೂಡಹ
ದುಖುಯಣಖಳ ಕಣಿಯೂ ಔೂಡಹ ಅದರೂ ನನನನುನ ದೂರ ನೂಔಫೆೀಡಹ || ೫೦ ||
ಲ್ೊೀಸನುನ ಚನನವಹಗಿಷು ವಕ್ತತಯು ರಿೀಷ (ಹರಷ)ಗೆ ಆದೆ
ಆಲ್ಲಲ ರಿೀಷು ಔಬಿಫಣದ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಖುಣದೊೀಶಖಳನುನ ನಲಯಕ್ಷಿಷುತತದೆ
ಗೊೀದಹಭಹತೆಯು ಸರಿಯುವಹಖ ತನನ ಖಭಯದಲ್ಲಲ ಸರಿಯು ಸರಿಯು ುಟಿ ುಟಿ
ನದಖಳನುನ ತನನ ಖಭಯದಲ್ಲಲಟುಿಕ್ೊಂಡೆೀ ಸರಿಯುತತದೆ. ಎಂದಖೂ ತಿರಷಾರಿಷುುದಲಲ || ೫೧ ||
ನನನ ಔೃಹದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನನ ಎಲಲ ದುಖುಯಣಖಳನುನ ವೆೀಖವಹಗಿ ನಹವಭಹಡು ಇ ವಿನಂತಿಯಂದನೆನೀ
ನಮಯತೆಯಿಂದ ಇ ನನನ ಖುಲ್ಹಮ ದಹಷಖಣು ಭಹಡುತಿತದಹದನೆ || ೫೨ ||
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ರಿೀಷದ ಷಂಖ ಭಹಡಿದ ಲ್ೊೀಸು ತನನ ಜನಭದಹತ ಖುಣದೊೀಶಖಳನುನ ಬ್ದಲ್ಹಯಿಷದೆೀ ಹೊೀದಯೆ
ಒ ಖುರುದೆೀನೆ ಄ದು ರಿೀಷಖಳ ಗನತೆಗೊಂದು ಔಳಂಔ || ೫೩ ||
ಆನೂನ ನನನನುನ ಹಪ್ರಯನಹನಗಿ ಆಡಫೆೀಡಹ ತಹು ಂದು ರಿೀಷ ನಹನು ಔಬಿಫಣ
ಆನುನ ನನನನುನ ರಿತಿಯಷು ಖುರುವೆೀ ನಹನು ನನನನು || ೫೪ ||
ಮಔಾಳು ಮಹತೂತ ತು ಭಹಡುತತವೆ ಅದಯೆ ಭಹತೆಯು ಎಂದೂ ಸಿಟುಿಭಹಡುುದಲಲ
ಆದನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ನನನನುನ ಄ನುಖಯಹಿಷು || ೫೫ ||
ಒ ಷದುೆರು ಸಹಯಿನಹಥನೆೀ ನೀನು ನನನ ಔಲತರು ನೀನು ಇ ಷಂಸಹರರೂಪ್ರ ಮಹಹಸಹಖರನುನ
ಹರುಭಹಡಿಷು ಭಮ ಸಡಖು
ಮಹಹಸಹಖರನುನ ಹರುಭಹಡಿಷು ಕ್ಹಯಯ ನಮ್ಮಭಂದಲ್ೆೀ ಸಹಧಮ ಄ದು ನಮ್ಮಭಂದಲ್ೆೀ ಸಹಧಮ ಖುರುಯಯ
|| ೫೬ ||
ನೀನು ಕ್ಹಮದೆೀನುು ನಹನು ಬ್ಯಸಿದೆದಲಲ ಕ್ೊಡು ಚಂತಹಮಣಿ ನೀನು ನೀನು ಜ್ಞಹನಹಕ್ಹವದ ಷೂಯಯನು
ನೀನು ಷದುೆಣಖಳ ಕಣಿಯು ನೀನು ಷವಖಯಕ್ೆಾ ಮಟಿಿಲು ಔೂಡಹ || ೫೭ ||
ಹೆೀ ುಣಮಂತ ರಮ ಹನನೆೀ ಶಹಂತಿ ಷಂತೊೀಶಖಳ ನೆಲ್ೆಯೀ ಷವತಃ ರಿೂಣಯ ಬ್ಯಸಭಷವರೂನೆೀ
ಬೆೀದಫಹಖಳಿಲಲದ ಖುರುವೆೀ ನೀನು ಜ್ಞಹನದ ಮಹಹ ಸಹಖರನು || ೫೮ ||
ಹೆೀ ಜ್ಞಹನಖಳ ಮೂತಿಯಯೀ ಎಲಲ ನರರಲ್ಲಲ ಶೆಯೀಶಠನಹದ ನಯೊೀತತಮನೆೀ ಕ್ಷೆಮ ಶಹಂತಿಖಳ ನವಹಷಧಹಮನೆೀ
ಹೆೀ ಭಔತರ ಸೃದಯದಲ್ಲಲ ನೆಲ್ೆಸಿ ಭಔತ ಜನರಿಗೆ ವಿಶಹಯಂತಿ ನೀಡುನೆೀ ನನಗೆ ಯಷನನನಹಖು || ೫೯ ||
ನೀನು ಷದುೆರು ಮಚೆಂದರನು ನೀನು ಮಹಹತಭನಹದ ಜಹಲ್ಲಂಧರನು ನೀನು ನೃತಿತನಹಥ
ಜ್ಞಹನೆೀವವರ ಔಬಿೀರ ಶೆೀಕ ಏಔನಹಥ ಮಹಹಯಹಜ ಎಲಲರೂ ನೀನೆೀ || ೬೦ ||
ನೀನು ಬೊೀದಲನು ನೀನು ಸಹತಹಭಹಳಿ ನೀನು ನಜವಹಗಿಯೂ ಯಹಮದಹಷನು
ನೀನು ತುಕ್ಹಯಹಮನು ಸಹಯಿನಹಥನೆೀ ನೀನು ಷಖಹಯಹಮ ಮಹಹಯಹಜನು ನೀನು ಭಹಣಿಔ ಯಭುು || ೬೧ ||
ನನನ ಇ ಄ತಹರು ಹಹಖೂ ವಿವಿಧ ಷವಬಹೂ ನಜವಹಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಲು ಔಶಿು
ನನನ ಜಹತಿ ಔುಲಖಳ ಖುರುತನುನ ನೀನು ಆನುನ ಮಹರಿಖೂ ತಿಳಿಸಿಲಲ || ೬೨ ||
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ಕ್ೆಲರು ಹೆೀಳುತಹತಯೆ ನೀನು ಮಸಮಭದಯನೆಂದು ಮತೆತ ಕ್ೆಲರು ಹೆೀಳುತಹತಯೆ ನೀನು ಫಹಯಸಭಣನೆಂದು
ಔೃಶಣನಂತೆ ವಿತಯ ಲ್ಲೀಲ್ೆಯನುನ ನೀನು ಇ ಭಯಭಹ ಯಂಚದಲ್ಲಲ ತೊೀರಿಸಿರುವಿ || ೬೩ ||
ಔೃಶಣನನುನ ನೊೀಡಿ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಜನರು ಄ನನುನ ವಿವಿಧ ಹೆಷರಿನಂದ ಔಯೆದರು
ಕ್ೆಲರು ಯದುಔುಲದ ಭೂಶಣನೆಂದು ಕ್ೆಲರು ದನ ಕ್ಹಯು ಗೊಲಲನೆಂದು || ೬೪ ||
ಯಶೆೃೀದೆಯು ಄ನನುನ ಕ್ೊೀಮಲ ಮಖುವೆಂದು ಔಂಷನು ಮಹಹಕ್ಹಲನೆಂದು ತನನನುನ ಕ್ೊಲಲಲು ಬ್ಂದ
ಯಮನೆಂದು ಈದಬನು ಪ್ರಯಯ ಮ್ಮತಯನೆಂದು ಄ಜುಯನನು ಜಖದುೆರು ಷಯಜ್ಞನೆಂದು ಹೆೀಳುತಹತಯೆ || ೬೫ ||
ಒ ಖುರುವೆೀ ಯತಿಯಬ್ಫರ ಬಹಕ್ೆಾ ಮನಕ್ೆಾ ತಔಾಂತೆ ಄ರರ ನವೆಯದಂತೆ ಄ರು ನನನನುನ ಔಯೆದದಹದಯೆ ||
೬೬ ||
ಮಸಿೀದಯ ವಹಷಸಹಥನ ಚುಚೆಕ್ೊಳುದ ಕ್ತವಿ ಮತುತ ಔುಯಹನದ ಹಯಥಯನಹ ರಿೀತಿ ನೊೀಡಿ ನನನನುನ ಯನ
ಎಂದು ಔಯೆಯಫೆೀಕ್ಹಗಿದೆ || ೬೭ ||
಄ಗಿನಯ ೂಜೆಯನುನ ನೊೀಡಿ ದಮಹರೂಪ್ರಮಹದ ನನನನುನ ನೊೀಡಿ ನಮಭ ಮನಕ್ೆಾ ನಸಿೆತವಹಗಿಯೀ ಆದೆ
ನೀನು ಹಿಂದುವೆೀ ಎಂದು || ೬೮ ||
ಅದಯೆ ಆವೆಲಲೂ ಮಹಹರಿಔ ಬೆೀದವಹಗಿದೆ ಕ್ೆೀಲ ತಔಯಜ್ಞಹನಖಳು ಕ್ಹಣುಂತಸು
ಅದಯೆ ಜ್ಞಹನದಹಯಿ ಭಔುತರಿಗೆ ಆವೆಲಲೂ ಮಹುದೆೀ ರಿಣಹಮನುನಂಟು ಭಹಡಿಲಲ || ೬೯ ||
ನಮಭದು ಜೀನ ಮುಕ್ತತಯ ಹೊರಗಿನ ಸಿಥತಿಯು ಜಹತಿಔುಲಖಳ ಬೆೀದು ನಮಗಿಲಲ
ನೀನು ಎಲಲ ಶೆಯೀಶಠ ಖುರುಖಳ ಯತಿರೂನು ನೀನು ಇ ಜಖದ ಷೃಷ್ಟಿಔತಯನು || ೭೦ ||
ಹಿಂದೂ ಮುಸಿಲಮರಲ್ಲಲ ವೆೈಮನಷುು ಈಂಟಹಯಿತು. ಅದದರಿಂದ ಄ರನುನ ಂದುಖೂಡಿಷಲು ಮಸಿೀದ ಮತುತ
಄ಗಿನಯ ಈಹಷನೆಯಿಂದ ನೀನು ಸಿವೀಔರಿಸಿ ನನನ ಲ್ಲೀಲ್ೆಯನುನ ಭಔುತರಿಗೆ ತೊೀರಿಸಿರುವಿ || ೭೧ ||
ನೀನು ಜಹತಿ ಔುಲಖಳ ಄ತಿೀತನು ಷತಮ ರಬ್ಯಸಭನು ಷತ್ ಷವರೂವೆೀ ನೀನಹಗಿರುವೆ
ತಔಯದಂದ ಯೀಚಸಿದರೂ ನೀನು ಸಹಕ್ಷಹತ್ ರಬ್ಯಸಭನು || ೭೨ ||
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ಎಂತಸದೆೀ ತಔಯ ವಿತಔಯದ ಉಹಹ ಔುದುಯೆಯನುನ ನನನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದರೂ
಄ದಕ್ೆಾ ಲಗಹಮು ಹಹಕ್ತದರೂ ನನನ ಕ್ಷುಲಲಔ ವಬ್ದಖಳಿಗೆ ನೀನು ವನಲಲ || ೭೩ ||
ಅದರೂ ನನನನುನ ನೊೀಡಿ ನನಗೆ ಭೌನವಹಗಿರಲು ಸಹಧಮವಿಲಲ
ಏಕ್ೆಂದಯೆ ನನನನುನ ಷುಥತಿಷಲು ವಬ್ಧಖಳೆೀ ವಹಮಹಹರಿಔವಹಗಿ ಂದೆೀ ಂದು ಸಹಧನು || ೭೪ ||
ಅದದರಿಂದಲ್ೆೀ ವಬ್ಧಖಳಿಂದಲ್ೆೀ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಣಯನೆ ಸಹಧಮವೀ ಄ದನುನ
ನಹನು ಮಹವಹಖಲೂ ನಮಭ ಔೃಹ ಯಸಹದದಲ್ಲಲ ಷವೆಯೀರಣೆಯಿಂದ ಕ್ಹಣಿಕ್ೆಮಹಗಿ ಕ್ೊಡುತೆತೀನೆ || ೭೫ ||
ಷಂತರ ಯೀಖಮತೆ ಶ್ಕರದಂತೆ ಎತತರದುದ. ದೆೀ ದೆೀತೆಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಫೆೀಯೆಯ ರಿೀತಿಯದುದ
ಅದದರಿಂದ ನನನದು ನನನದು ಎಂಬ್ ಫೆೀಧು ಷಂತ ಶೆಯೀಶಠರ ಸತಿತರ ಮೂಲತಃ ಆಲಲವೆೀ ಆಲಲ || ೭೬ ||
ಹಿರಣಮಔಶ್ು ಮತುತ ಯಹಣರಿಗೆ ದೆೀರ ದೆವೀಶದಂದ ಮೃತುಮ ಬ್ಂದತು
ಅದಯೆ ಄ಂತಸ ಮಹುದೆೀ ಗಟನೆಖಳು ಷಂತರ ಕ್ೆೈಯಿಂದ ಎಂದಖೂ ಗಟಿಷಲ್ಲಲಲ || ೭೭ ||
ಗೊೀಪ್ರಚಂದ ಯಹಜನು ಜಹಲಂಧರನನುನ ಔಷದ ಯಹಶ್ಯಲ್ಲಲ ಸುಗಿದರೂ ಅ ಷಂತ ಮಹಹತಭನಗೆ
ಮಹುದೆೀ ತರಸದ ದುಃಕವಹಖಲ್ಲ ವಿಷಹದವಹಖಲ್ಲೀ ಅಖಲ್ಲಲಲ || ೭೮ ||
಄ದಕ್ೆಾ ವಿರುದಧವಹಗಿ ಯಹಜನನುನ ಬೌತಿಔ ಯಂಚದಂದ ಮುಔತಭಹಡಿ ಄ನನುನ ಚರಂಜೀವಿಯನಹನಗಿ ಭಹಡಿದೆ
ಸಹಧು ಷಂತರ ಆಂತಸ ಯತಹ ಣಯನಹತಿೀತ || ೭೯ ||
ಸಹಧು ಷಂತರು ಷೂಯಯನಂತೆ ಄ರ ಔೃೆ ೂಣಯ ಯಕ್ಹವದಂತೆ ಸಹಧು ಷಂತರು ೂಣಯಚಂದಯರಂತೆ
಄ರ ಔೃೆ ಚಂದಯ ಕ್ತರಣದಂತೆ ಯಶಹಂತವಹದುದು || ೮೦ ||
ಸಹಧುಖಳು ನಜವಹಗಿಯೂ ಷಂತಷ ನೀಡು ಔಷೂತರಿಯಂತೆ ಄ರ ಅಶ್ೀವಹಯದು ಔಷೂತರಿಯ
ರಿಮಳದಂತೆ ಷಂತರು ರಷತುಂಬಿದ ಔಬಿಫನಂತೆ ಄ರ ಅಶ್ೀವಹಯದು ರಷದ ಸಿಹಿಯಂತೆ || ೮೧ ||
ಷಂತರಿಗೆ ಳೆುಯದು ಕ್ೆಟಿದುದ ಷಜಜನರು ದುಜಯನರು ಎಲಲರೂ ನವೆಯವಹಗಿಯೂ ಂದೆ
಄ರಿಗೆ ಹಪ್ರ ಹಹಖೂ ದುಶಿರ ಮೀಲ್ೆ ಄ಹರ ಪ್ರಯೀತಿ || ೮೨ ||
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ಗೊೀದಹರಿ ಜಹಲದಲ್ಲಲ ಮಲ್ಲನ ಬ್ಟೆಿಖಳನನಷೆಿೀ ತೊಳೆಯುತೆತೀವೆ
ಅದಯೆ ಷವಚೆ ಬ್ಟೆಿಖಳು ೆಟಿಿಗೆಯಲ್ಲಲದುದ ಄ು ಗೊೀದಹರಿಯ ಮಡಿಲ್ಲನಂದ ದೂರವಿರುತತವೆ || ೮೩ ||
ಅ ೆಟಿಿಗೆಯಲ್ಲಲದದ ಬ್ಟೆಿಖಳನುನ ಂದೊಮಭಮಹದರು ಹೊರಗೆ ಗೊೀದಹಮತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಲ ಷವಚೆಭಹಡಫೆೀಔು
಄ಂತಯೀ ಷವಚೆವಹಖಲ್ಲಕ್ೆಾ ನಹು ನನನ ಮಡಿಲ್ಲಗೆ ಬ್ಂದದೆದೀವೆ || ೮೪ ||
ಆಲ್ಲಲ ೆಟಿಿಗೆ ವಿಶುಣವಿನ ಸಹಥನವಹದ ವೆೈಔುಂಠ, ತಹು ಷಂತ ಗೊೀದಹರಿಯು
ವಿಶಹವಷು ನದಗೆ ಔಟಿಿದ ದಡದಂತೆ ಶಢವಿಕ್ಹರ ತುಂಬಿದ ಎಲಲ ಭಹನರು ಮಲ್ಲನ ಬ್ಟೆಿಖಳಂತೆ || ೮೫ ||
ನಮಭ ಹದಖಳ ದವಯನ ಡೆದಯೆ ಄ದುವೆೀ ಗೊೀದಹಸಹನನದಂತೆ
ನಮಭ ಎಲಲ ಹಖಳನುನ ತೊಳೆದು ಷಮಥಯ ಷದುೆರುವೆ ನಮಭನುನ ಹನ ಭಹಡು || ೮೬ ||
ತಮಭ ದವಯನಕ್ೆಾ ಬ್ರಲು ನಮಗೆ ಄ಧಿಕ್ಹರವಿದೆ ಏಕ್ೆಂದಯೆ ನಹು ಷಂಸಹರಯುಔತ ಜನರು
ಮೀಲ್ಲಂದ ಮೀಲ್ೆ ಹಖಳನುನ ಭಹಡುತಿತರುವೆು ಅದದರಿಂದಲ್ೆೀ ನನನ ದವಯನಕ್ೆಾ ಬ್ರಲು ನಹು ಄ಧಿಕ್ಹರಯುಔತ
ಜನರು || ೮೭ ||
ಗೊೀದಹರಿಯಲ್ಲಲ ತುಂಫಹ ನೀರಿದೆ ಶಡವಿಕ್ಹರದಂದ ಮಲ್ಲನವಹದ ನನನ ಇ ವರಿೀರವೆಂಬ್ ಬ್ಟೆಿಯನುನ
ತೊಳೆಯಲು ನನನಲ್ಲಲಗೆ ಬ್ಂದದೆದೀನೆ
ಇ ಮಲ್ಲನ ಬ್ಟೆಿ ಹಹಗೆಯೀ ಈಳಿದಯೆ ಄ದರ ದೊೀಶು ನನನದಲಲ ಗೊೀದೆಯದು || ೮೮ ||
ನೀು ತಂನುನ ನೀಡು ದತತ ೃಕ್ಷ ನಹು ತಿಯತಹಖಳಿಂದ ತಳಮಳಿಷು ಹದಹಚಹರಿಖಳು
ಇ ಹದಚಹರಿಖಳ ತಿಯತಹ ದೂರಭಹಡಲ್ೆಂದೆೀ ತಹು ತಂನುನ ನೀಡು ದತತ ಛಹಯಮಹಗಿರುವಿರಿ || ೮೯ ||
ಇ ಮೂರೂ ತಹಖಳಿಂದ ಶಹಂತ ಭಹಡಲ್ಲಕ್ೆಾ ತಮಭ ಔೃಹಔಟಹಕ್ಷದ ಶ್ೀತಲ ಛಹಯಯನುನ ನೀಡಿ
ನನನ ಔೃೆಯ ತಣಣಗಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಲ ನಮಭಲಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ ಭಹಡು || ೯೦ ||
ೃಕ್ಷದ ಄ಡಿಯಲ್ಲಲ ಔುಳಿತನಗೆ ಷೂಯಯನ ಶಹಕದ ಄ನುಭವಹದಯೆ
ಅ ೃಕ್ಷಕ್ೆಾ ನೆರಳು ನೀಡು ೃಕ್ಷವೆಂದು ಮಹರು ಔಯೆಯುತಹತಯೆ || ೯೧ ||
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ನೊೀಡು ನನನ ಔೃೆಯಿಲಲದೆೀ ಇ ಜಖದಲ್ಲಲ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಳೆುಯ ಗಟನೆಖಳು ನಡೆಯಲು ಸಹಧಮವೆೀ ಆಲಲ
ಅದದರಿಂದಲ್ೆೀ ಶೆೀಶಶಹಯಿಮಹದ ಶ್ಯೀ ಭಖಂತನು ಄ಜುಯನನಗೆ ಧಮಯನುನ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯಲು ಳೆುಯ
ಷಸಕ್ಹರಿಮಹದನು || ೯೨ ||
ಷುಗಿಯೀ ಔೃೆಯಿಂದಹಗಿ ವಿಭಿೀಶಣನಗೆ ಯಹಜಹಯಹಮನ ಷಕಮ ದೊಯೆಯಿತು || ೯೩ ||
ವೆೀದೂ ಣಿಯಷಲ್ಹರದ ಬ್ಯಸಭನು ಹೆೀಗೆ ನಯಹಕ್ಹರನೊೀ ಄ದನುನ ಮನಖಂಡು ಆಂತಸ ಬ್ಯಸಭ
ನನುನ ಭೂಮ್ಮಯ ಮೀಲ್ೆ ಷಖುಣಗೊಳಿಸಿ ಷಂತರು ನಯಹಕ್ಹರನನೂನ ಔೂಡಹ ನಹಚಸಿದಹದಯೆ || ೯೪ ||
ರುಕ್ತಭಣಿಯ ರಮಣನಹದ ವೆೈಔುಂಠತಿ ದಹಭಹಜಗಹಗಿ ಭಹದಖ ಜನಭ ಡೆದನು
ಜೊೀಖಹಮೀಳನಗಹಗಿ ಷತತ ಎಮಭಯನುನ ಎತತಲು ಜಖದಹತಭನು ಄ನ ಅಳಹಗಿ ಬ್ಂದನು || ೯೫ ||
ಷಂತರ ಮಸತವನುನ ತಿಳಿದು ದೆೀವಹಧಿದೆೀನು ಷಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ನೀಯೆತುತ ಕ್ಹಯಯನುನ ಭಹಡಿದನು
ಅದದರಿಂದ ಷಂತರು ನಜವಹಗಿಯೂ ದೆೀರ ಯಜಭಹನರು. ಏಕ್ೆಂದಯೆ ದೆೀನು ತನನ ಭಔತನಗಹಗಿ
ಎಲಲ ಔಶಿನುನ ಷಹಿಸಿ ಅಳಹಗಿ ಷಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ದುಡಿದದಹದನೆ || ೯೬ ||
ಇಖ ಆದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆಚೆಗೆ ಹೆೀಳಫೆೀಕ್ಹದ ಄ವಮಔತೆ ಏನೂ ಆಲಲ ನೀನು ನಮಭ ತಂದೆ ತಹಯಿ
ಹೆೀ ಷದುೆರು ಸಹಯಿನಹಥನೆೀ ಶ್ರಡಿ ಗಹಯಮದ ವಹಸಿಯೀ || ೯೭ ||
ಫಹಫಹ ಷಂತ ಶೆಯೀಶಠನಹದ ನನನ ಲ್ಲೀಲ್ೆಯನುನ ನಜವಹಗಿಯೂ ಮಹರೂ ಣಯನೆ ಭಹಡಲ್ಹರರು
ನನನಂತಸ ಸಹಭಹನಮನ ಹಡೆೀನು || ೯೮ ||
ಜಡಜೀವಿಖಳನುನ ಈದಧರಿಷಲ್ೆಂದೆೀ ತಹು ಶ್ಡಿಯಗೆ ಬ್ಂದು ನೆಲ್ೆಸಿದದೀರಿ
ಸಣತೆಯಲ್ಲಲ ನೀರನುನ ಷುರಿದು ಄ದನುನ ಈರಿಸಿದದೀರಿ || ೯೯ ||
಄ಳತೆಗೊಲ್ಲನಂತಸ ತುಂಡು ಸಲಗೆಯನುನ ತೂಖು ಮಂಚನಹನಗಿಸಿ
ನಮಭ ಯೀಖವಕ್ತತಯ ಸಹಮಥಮಯನುನ ಭಔುತರಿಗೆ ತೊೀರಿಸಿದದೀರಿ || ೧೦೦ ||
ಎಷೊಿೀ ಭಹತೆಯರ ಬ್ಂಜೆಯತನನುನ ನಮೂಯಲಗೊಳಿಸಿದದೀರಿ
ಎಷೊಿೀ ಜನರ ಯೊೀಖನುನ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಖುಣಡಿಸಿದದೀರಿ || ೧೦೧ ||
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ಜಖದ ದುಃಕನುನ ನವಹರಿಷಲು ನನಗೆೀನೂ ಔಶಿಲಲ ಄ದು ದುಃಸಹಧಮೂ ಄ಲಲ
ಆರುವೆಯನುನ ಅನೆಯು ಬಹರವೆಂದು ರಿಖಣಿಷುುದೆೀ || ೧೦೨ ||
ಇಖ ಄ದರಲ್ಲ ಖುರುಯಹಯ ಇ ದೀನನ ಮೀಲ್ೆ ದಯಭಹಡು ನಹನೆಲಲನುನ ತೆಮಜಸಿ ನಮಭ ಹದಖಳಿಗೆ
ವರಣಹಗಿದೆದೀನೆ ಅದದರಿಂದ ನನನನುನ ದಯವಿಟುಿ ದೂರ ತಳುಫೆೀಡಿರಿ || ೧೦೩ ||
ನೀನು ಯಹಜಹಧಿಯಹಜರುಖಳ ಮಹಹಯಹಜನು ನೀನು ಔುಫೆೀರನಗಿಂತಲೂ ಔುಫೆೀರನು
ನೀನು ವೆೈದಮರುಖಳ ವೆೈದನು ನನಗಿಂತ ಶೆಯೀಶಠನಹದನು ಇ ಮೂರು ಲ್ೊೀಔದಲ್ಲಲ ಮಹರೂ ಆಲಲ || ೧೦೪ ||
ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ದೆೀತೆಖಳನುನ ೂಜಷಲು ವಿಶೆೀಶ ಷುತಖಳಿವೆ
ಅದಯೆ ನನನ ೂಜೆಗಹಗಿ ಄ಪ್ರಯಷು ಸಹಹಿತಮಖಳು ಇ ಮೂರು ಲ್ೊೀಔದಲ್ಲಲ ಆಲಲವೆೀ ಆಲಲ || ೧೦೫ ||
ನೊೀಡಿ ಷೂಯಯನು ಫೆಳಕ್ತನ ಅದದೆೀತೆ ಄ನ ಯಹಜಮದಲ್ಲಲ ದೀಹಳಿ ಬ್ಂದದೆ
ಅದಯೆ ಄ದನುನ ಅಚರಿಷಲು ಄ದಕ್ೆಾ ಫೆೀಕ್ಹಖುಂತಸ ಮಹುದೆೀ ಸಹಮಗಿಯಖಳು ಆಲಲವೆೀ ಆಲಲ || ೧೦೬ ||
ಮಹಹಸಹಖರದ ದಹಸನುನ ತಣಿಷಲು ತಔಾಂತಸ ನೀರು ಇ ಭೂಮ್ಮಯಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲಲಯೂ ಸಿಖುತಿತಲಲ
಄ಗಿನದೆೀನಗೆ ಶಹಕ ಕ್ೊಡಲು ಶಹಕ ಎಲ್ಲಲಂದ ತರಲ್ಲ || ೧೦೭ ||
ೂಜೆಗೆ ಮಹ ಮಹ ದಹಥಯ ಫೆೀಕ್ೊೀ ಄ದರಲ್ೆಲಲಲ ನೀನು ತುಂಬಿರುವೆ
಄ವೆಲಲೂ ಅದಯಿಂದಲೂ ನನನ ಄ಂವವೆೀ ಅಗಿದೆ ಒ ಷಮಥಯ ಖುರುಯಹಯನೆೀ || ೧೦೮ ||
ಇ ಮೊದಲು ಹೆೀಳಿದೆದಲ
ಲ ೂ ತಹತಿವಔ ಸರಟೆ ಎಂದೆಣಿಷಬ್ಸುದು ಅದಯೆ ನನನ ನನನ ಮನಸಿಥತಿ ಹಹಗಿಲಲ
ನಹನು ಇ ಄ನುಭವಿಲಲದೆೀ ಅಡಿದ ವಬ್ದಜಹಲು ನರಥಯಔವಹಯಿತು || ೧೦೯ ||
ಂದು ವೆೀಳೆ ಮಹಹರಿಔ ೂಜೆ ನನನಂದ ಭಹಡಿಷಫೆೀಕ್ಹದಯೆ ಹೆೀಳು
಄ದನುನ ಭಹಡಲು ನಹನು ಷಮಥಯನಲಲ ನನನ ಪ್ರಯಯ ಖುರುಯಹಯ || ೧೧೦ ||
ನನನ ಹೆಚೆನ ಔಲನಹವಕ್ತತಯಿಂದ ನಹನು ನನನ ಭಹನಷ ೂಜೆಯನೆನೀ
ದಮಹಮಯಿಮಹದ ನೀನು ಇ ದಹಷನಂದ ಸಿವೀಔರಿಷು || ೧೧೧ ||
ನನನ ೆಯೀಮದ ಄ವುಯ ಬಿಂದುಖಳಿಂದ ನಮಭ ಹದಔಮಲಖಳನುನ ತೊಳೆಯುತೆತೀನೆ
ನನನ ಭಕ್ತತಯಂಬ್ ಚಂದನನುನ ತೆೀದು ಄ದರ ಲ್ೆೀನುನ ನಮಗೆ ತಿಲಔದಂತೆ ಆಡುತೆತೀನೆ || ೧೧೨ ||
Page 12 of 18

ಇ ಔಲನಹವಬ್ದಖಳ ಈದದ ನಲುಂಗಿ ಯನುನ ನಮಗೆ ತೊಡಿಷುತೆತೀನೆ
ಸೃತೂಯಔವಹಗಿ ಅ ಭಜನೆಯ ಹಹರನುನ ನಮಭ ಔತಿತಗೆ ಹಹಔುತೆತೀನೆ || ೧೧೩ ||
ದುಶಿತನವೆಂಬ್ ಉದುಬ್ತಿತಯನುನ ನಜವಹಗಿಯೂ ನಮಭ ಮುಂದೆ ಈರಿಷುತೆತೀನೆ
಄ದು ಄ಷಸಮ ಮಲ್ಲನ ದಯಮಖಳಿಂದಹದರೂ ಄ದರಿಂದ ಄ಲ್ಲಲ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ದುಖಯಂಧವೆೀಳುುದಲಲ ||
೧೧೪ ||
ಂದೊಮಭ ದುಖಯಂಧವೆಂಬ್ ಆಂತಸ ಧೂನುನ ಷದುೆರುವಿನ ಹೊರತು
ಆತರ ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಈರಿಸಿದಯೆ ಅಖ ಧೂ ದಯಮದಂದ ಹೊರಟ ದುಖಯಂಧು ಇ ರಿೀತಿಮಹಖುತತದೆ || ೧೧೫ ||
ಧೂ ದಯಮಕ್ೆಾ ಄ಗಿನಯ ಷವಯವಹದ ತಕ್ಷಣವೆೀ, ಄ದಯೊಳಗಿನ ಷುವಹಷನೆ ಹಹಖೂ ಷದುೆಣು
಄ದನುನ ಬಿಟುಿ ಹೊರಟು ಄ಲ್ಲಲ ಕ್ೆೀಲ ದುಖಯಂಧವೆೀ ವಹಮಪ್ರಷುತತದೆ || ೧೧೬ ||
ಅದಯೆ ತಮಭ ಮುಂದೆ ಄ದುವೆೀ ವಿರುದದವಹಖುತತದೆ ದುಖಯಂಧ ಕ್ೆಟಿತನ
ದುಖುಯಣಖಳು ಎಲಲೂ ಄ಗಿನಯಲ್ಲಲ ಷುಟುಿ ಬ್ಷಭವಹಖುತತವೆ
ಷದುೆಣು ಇ ಜಖದಲ್ೆಲಲಲ ಄ಕ್ಷಯ ಎಂದು ಸಹರುಂತೆ ಶಹವವತವಹಗಿ ಈಳಿಯುತತದೆ || ೧೧೭ ||
ಂದೊಮಭ ಮನದ ದುಶಿತನನುನ ಷುಟುಿ ಹಹಕ್ತದಯೆ ಮನಷುು ವುದಧವಹಖುತತದೆ
ಖಂಗೆಯ ಄ವುದಧತೆಯ ಹೊೀದಯೆ ಖಂಗೆಯು ಷಸಜವಹಗಿಯೀ ವಿತಯಳು || ೧೧೮ ||
ಭಹಮಹ ಮೊೀಸನನೆಂಬ್ ದೀನುನ ನಹನು ನಮಭ ಮುಂದೆ ಈರಿಷುತೆತೀನೆ
ಅದದರಿಂದ ವೆೈಯಹಖಮ ೃತಿತಯಂಬ್ ಮ್ಮಂಚನುನ ನನಗೆ ದಯಹಲ್ಲಷು ಒ ಖುರುಯಹಯ || ೧೧೯ ||
ಫಹಫಹ ನಮಗೆ ಔುಳಿತುಕ್ೊಳುಲು ದೃಢ ವಿಶಹವಷವೆಂಬ್ ಸಿಂಹಹಷನನುನ ನೀಡುತೆತೀನೆ
಄ದನುನ ಖಯಸಣ ಭಹಡಿ ಭಕ್ತತಯಂಬ್ ನೆೈವೆೀಧಮನುನ ಸಿವೀಕ್ಹರ ಭಹಡಿರಿ || ೧೨೦ ||
ಭಕ್ತತಯ ನೆೈವೆೀದಮನುನ ನೀು ಸಿವೀಔರಿಸಿರಿ ಄ದರ ಷುಖಂಧ ಄ಥವಹ ಸಹರನುನ ನನಗೆ ನೀಡಿ
ಏಕ್ೆಂದಯೆ ನಹನು ನಮಭ ಮಡಿಲ್ಲನಲ್ಲಲರು ಸಷುಳೆ ನನಗೆ ನಮಭ ಹಹಲ್ಲನ ಸಔುಾ ಆದೆದೀ ಆದೆ || ೧೨೧ ||
ನನನ ಮನಸೆುೀ ನಹನು ನೀಡು ದಕ್ಷಿಣೆಯು ಄ದನುನ ನಹನು ಮನಃೂಯಔವಹಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತೆತೀನೆ
ಅದದರಿಂದ ಆನುನ ನನನದೆನುನುದೆೀನೂ ನನನಲ್ಲಲ ಆಲಲವೆೀ ಆಲಲ || ೧೨೨ ||
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ಇಖ ಭಕ್ತತಯಿಂದ ಹಯಥಯನಹೂಯಔವಹಗಿ ನಮಗೆ ಈದದಂಡ ನಮಸಹಾರನುನ ಭಹಡುತೆತೀನೆ
಄ದನುನ ಸಿವೀಔರಿಸಿರಿ ಄ದು ನಮಗೆ ಭಹನಮವಹಖಲ್ಲ ಒ ಶೆಯೀಶಠಖುರು ಸಹಯಿನಹಥನೆೀ || ೧೨೩ ||
ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೊಟಿಿರು ಹಯಥಯನೆಯನುನ ಹೆೀಳಿ ನಮಗೆ ಈದದಂಡ ನಮಸಹಾರನುನ ಭಹಡುತೆತೀನೆ
಄ದನುನ ನೀು ಸಿವೀಔರಿಸಿರಿ ಖುರುಯಯ
ಹಯಥಯನಹಶಿಔ ಶೆೃಲೀಔ
ಶಹಂತ ಮನಸಿುನ ಄ತಯಂತ ವಿವೆೀಕ್ತ ದಮಹಮಯಿಮಹದ ಸಹಯಿನಹಥನೆೀ
ವಿಶಹಲ ಸಹಖರದಂತೆ ದಯ ಈಳುನೆೀ ಄ಜ್ಞಹನವೆಂಬ್ ಔತತಲನುನ ನಹವಡಿಷುವಹತನೆೀ || ೧೨೪ ||
ಮಹುದೆೀ ಜಹತಿಔುಲವೆಂಬ್ ಬೆೀದವಿಲಲದ ಄ತಿೀ ಔರುಣಹಸಹಖರನೆೀ
಄ರಿವಿನ ಭಂಡಹರ ಔೃಹಸಹಖರನೆೀ ನಮಭನುನ ಕ್ಹಯು ಶ್ಡಿಯ ಗಹಯಮದ ಗಹಯಮದ ನವಹಸಿಯೀ || ೧೨೫ ||
ಜ್ಞಹನಹಕ್ಹವದ ಷೂಯಯನೆೀ ಎಲಲರಿಖೂ ವುಭನುನಂಟುಭಹಡುವಹತನೆೀ ಭಔುತರ ಚತತನುನ
ಏಔತಯ ಭಹಡುನೆ ನನಗೆ ವರಣುಬ್ಂದರನುನ ರಕ್ಷಿಷು || ೧೨೬ ||
ನೀನು ಬ್ಯಸಭದೆೀನು ಇ ಜಖದ ಷೃಷ್ಟಿಔತಯನು ನೀನೆೀ ವಿಶುಣ ಇ ಜಖದ ಷಂರಕ್ಷಔನು
ಮೂರು ಲ್ೊೀಔಖಳನುನ ಲಯ ಭಹಡುನು ನವೆಯವಹಗಿಯೂ ಯಳಯರುದಯನು ನೀನು || ೧೨೭ ||
ನೀನಲಲದ ಜಹಖ ಮಹುದದೆ ಇ ಜಖದಲ್ಲಲ ನನನನುನ ಬಿಟುಿ ಷಯವಹಮಪ್ರ ಮಹರೂ ಆಲಲ
ಒ ಸಹಯಿನಹಥನೆೀ ನೀನು ಷಯಜ್ಞನು ಎಲಲರ ಸೃದಯ ನವಹಸಿ || ೧೨೮ ||
ಎಲಲರ ಎಲಲ ಹಖಳನುನ ಕ್ಷಮ್ಮಸಿರಿ ಎಂದು ಸೆರಗೊಡಿಿ ಫೆೀಡಿಕ್ೊಳುುತೆತೀನೆ
ಷಂವಯ ಮತುತ ತು ತಿಳುಳಿಕ್ೆಯ ಯವಹಸು ಶ್ೀಗಯವಹಗಿಯೀ ನಹವವಹಖಲ್ಲ || ೧೨೯ ||
ನೀನು ಗೊೀಭಹತೆಯು. ನಹನು ನನನ ಮಖುು. ನೀನು ಚಂದಯನು
ನಹನು ಄ದರ ಫೆಳಕ್ತನಂದ ಔರಖು ಔಲುಲ ಄ದರ ೂಯಔವಹಗಿ ಇ ದಹಷನು ಖಂಗೆಯಂತೆ
ವುದಧ ವಿತಯವಹದ ಇ ಷವಣಯಹದಖಳಿಗೆ ನಮಷಾರಿಷುತೆತೀನೆ || ೧೩೦ ||
ನನನ ಔರಖಳೆರಡನುನ ನನನ ಶ್ರದ ಮೀಲ್ೆ ಆತುತ ಅಶ್ಯದಷು
ದುಃಕ ಚಂತೆಖಳ ನವಹರಣೆಮಹಖಲ್ಲ ಇ ದಹಷಖಣೂ ದಹಷನು ನನನ ಖುಲ್ಹಮನು || ೧೩೧ ||
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ಇ ಹಯಥಯನಹಶಿಔನುನ ಹೆೀಳಿ ನನಗೆ ನನನ ಸಹಷಹಿಂಖ ನಮಸಹಾರಖಳನುನ ಷಲ್ಲಲಷುತೆತೀನೆ
ನನನ ಇ ಹ ತಹ ಮತುತ ದಹರಿದಯಯ ಫೆೀಖನೆ ನವಹರಣೆಮಹಖಲ್ಲ || ೧೩೨ ||
ನೀನು ಹಹಲನುನ ನೀಡು ಸಷುು ನೀನು ಭಹತೆಯು ನಹನು ನನನ ಔಂದನು
ನೀನು ನನನ ಬ್ಗೆೆ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಔಠೊೀರತೆಯನುನ ಮನದಲ್ಲಲ ಆಟುಿಕ್ೊಳುಫೆೀಡಹ || ೧೩೩ ||
ನೀನು ಹಿಮಗಿರಿಯ ತಂನುನ ನೀಡು ಚಂದನದ ೃಕ್ಷು ನಹನು ಮುಳುು ಔಂಠಿಯ ಪೀದೆಯು
ನೀನು ಎಲಲರ ತೃಷೆಯನುನ ಆಂಗಿಷು ಗೊೀದಹಭಹತೆಯು ನಹನು ಮಹಹಹತಕ್ತಯು || ೧೩೪ ||
ಂದೊಮಭ ನನನ ದವಯನ ಭಹಡಿದ ಄ನಂತರ ನನನ ಮನದ ಮಲ್ಲನತವು ಹಹಗೆಯೀ
ಈಳಿದಯೆ ನನನನುನ ಚಂದನವೆಂದು ಮಹರು ಔಯೆಯುತಹತಯೆ || ೧೩೫ ||
ಔಷೂತರಿಯ ಷಸವಹಷದಂದಹಗಿ ಧೂಳು ಔೂಡಹ ಫೆಲ್ೆಯುಳುದಹದಗಿರುತತದ
ುಶದ ರಿಮಳದಂದ ದಹರೂ ಔೂಡಹ ಫೆಲ್ೆಯುಳುದಹದಗಿರುತತದೆ
ುಶದ ರಿಮಳದಂದ ದಹರೂ ಔೂಡಹ ಷುವಹಷನೆಯುಳುದಹದಗಿರುತತದೆ
ಹಹಖೂ ದೆೀರ ಮುಡಿಗೆೀರುತತದೆ || ೧೩೬ ||
ಷಜಜನರ ರಿೀತಿಯೂ ಆದೆೀ ರಿೀತಿ ಆರುತತದೆ ಄ರ ಷತುಂಖಕ್ೆಾ ಬ್ರು ಎಲಲ ಷುತಖಳನುನ
಄ರು ತಮಭಂತೆ ಎತತರದ ಸಹಥನಕ್ೆಾ ಔಯೆದೊಯುಮತಹತಯೆ || ೧೩೭ ||
ಭಷಭ ಕ್ೌಪ್ರನ ಮತುತ ನಂದ ಆುಖಳು ಸಹಕ್ಷಹತ್ ಶ್ನೆೀ ಅರಿಸಿದಹದನೆ
ಅದದರಿಂದ ಇ ಷುತಖಳ ಗೌರ ನಹಲುಾ ದಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಅಖುತತಲ್ಲದೆ || ೧೩೮ ||
ಗೊೀ ಗೊೀಪ್ರಕ್ೆಯರ ಮನರಂಜಷಲು ಯಮುನೆಯ ತಿೀರ ಬ್ೃಂದಹನದಲ್ಲಲ ಜಖನನಮಹಮಔನಹದ
ಶ್ಯೀ ಔೃಶಣನು ದಹಿ ಸಂಡಿಯ ಅಟವಹಡಿದನು ಄ದೂ ಔೂಡಹ ಜ್ಞಹನಖಳಿಂದ ಇ ಜಖದಲ್ಲ ಸಿವೀಔರಿಷಲಟಿಿದೆ ||೧೩೯||
ಹಹಗೆಯೀ ನಹನೊಬ್ಫ ಹಪ್ರಶಿನು ಅದಯೆ ತಮಭ ಸೆೀವೆಗೆ ಹಹಜರಿರು ಸೆೀವಹಖುಲ್ಹಮನು
ಅದದರಿಂದ ನಮಭ ಸೃದಯದಲ್ಲಲ ನನನ ಸಹಥನವೆೀನೆಂಬ್ುದನುನ ಯೀಚಷು ಖುರುಯಹಯ || ೧೪೦ ||
ಐಹಿಔದಲ್ಲಲಯೂ ಄ಥವಹ ರಭಹರ್ಥಯಔದಲ್ಲಲಯೂ ಮಹುದೆಲಲ ಷುತು ನನನ ಷಂತೊೀಶಕ್ೆಾ ಄ವಮವೀ
಄ದನುನ ನೀನು ೂಯೆೈಷುತಿತ ಎಂಬ್ುದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಷಂವಯವಿಲಲ || ೧೪೧ ||
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ನನನ ಔೃೆಯಿಂದ ನನನ ಮನಷುನುನ ಹಿಡಿತಕ್ೆಾ ತನನ
ಂದು ವೆೀಳೆ ಸಹಖರದ ನೀರನುನ ಕ್ಷಹಮದ ಭಿೀತಿ ಄ಲ್ಲಲ ಆಲಲವೆೀ ಆಲಲ || ೧೪೨ ||
ಸಹಖರದ ಜಲನುನ ಸಿಹಿಮಹಗಿಷು ವಕ್ತತ ನನಗೆ ಆದೆದೀ ಆದೆ ಅದದರಿಂದ ತಮಭ
ಇ ದಹಷನಹದ ದಹಷಖಣೂವಿನ ಮಹಚನೆಯನುನ ದಯವಿಟುಿ ಪ್ರಕ್ೊಂಡು ೂತಿಯಭಹಡು ಖುರುಯಹಯನೆೀ ||
೧೪೩ ||
ನನನಲ್ಲಲ ಏನೆೀನು ಔುಂದು ಕ್ೊರತೆಖಳಿವೆಯ ಄ವೆಲಲೂ ಯತಿಯಂದು ನನನು
ಸಿದಧರುಖಳ ಯಹಜನು ನೀನು ನನಗೆ ಇ ಔುಂದು ಕ್ೊರತೆಖಳು ಯೀಖಮಲಲ || ೧೪೪ ||
ಇಖ ನಹನು ಹೆಚೆಗೆ ಏನನೂನ ಏಕ್ೆ ಹೆೀಳಲ್ಲ ? ನೀನೊಬ್ಫನೆೀ ನನನ ಅಧಹರೂ
ಮಖುು ತಹಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಲ ಹೆೀಗೆ ಷುರಕ್ಷಿತವೀ ಹಹಗೆ ನಹನು ಷುರಕ್ಷಿತ || ೧೪೫ ||
ಇ ದೆೀನಹಮದ ಯವಂಸೆ ಆಂತಿರಲ್ಲ ಇ ಶೆೃಲೀಔನುನ ಮಹರು ಮಹರ ೆಯೀಮದಂದ ಒದುತಹತಯೊೀ
಄ಂಥರ ಅಸೆ ಅಕ್ಹಂಕ್ಷೆಖಳನುನ ದಯವಿಟುಿ ೂತಿಯಗೊಳಿಷು ಮಹಹಯಹಜನೆೀ || ೧೪೬ ||
ಇ ಶೆೃಲೀಔದ ಮೀಲ್ೆ ನನನ ಅಶ್ೀವಹಯದು ಆರಲ್ಲ
ಒದುಖರ ತಿಯತಹೂ ಂದೆೀ ಂದು ರುಶದಲ್ಲಲ ದೂರವಹಖಲ್ಲ || ೧೪೭ ||
ಯತಿನತಮೂ ವುಚಬ್ೂಯತವಹಗಿ ವುದಧ ಬಹ
ದೃಡನಂಬಿಕ್ೆ ನಮಭ ಸೃದಯದಲ್ಲಲ ಆಟುಿ ಯತಿನತಮೂ ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಠಣೆ ಭಹಡಿರಿ || ೧೪೮ ||
ಆದು ಅವಔಮವಹದಯೆ ಯತಿ ಖುರುವಹರದಂದು
ನಮಭ ಮನದಲ್ಲಲ ಷದುೆರುವಿನ ಮೂತಿಯಯನುನ ಯತಿಷಹಠಪ್ರಸಿ ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಠಣೆ ಭಹಡಿರಿ || ೧೪೯ ||
ಂದೊಮಭ ಆದೂ ಔೂಡಹ ಄ಸಹಧಮವಹದಯೆ
ಯತಿ ಏಕ್ಹದಶ್ಯಂದು ಇ ಸೊತೀತಯ ಠಿಸಿರಿ ಄ದರ ರಿಣಹಮನುನ ನೀವೆೀ ಖಮನಸಿ || ೧೫೦ ||
ಸೊತೀತಯ ಹಠಔರಿಗೆ ಖುರುಯಹಯರು ಔಟಿಔಡೆಗೆ ೂಣಯ ವಿಮೊೀಚನೆಯನುನ ನೀಡುತಹತಯೆ
ತಮಭ ಕ್ೊೀರಿಕ್ೆಖಳನುನ ತತ್ ಕ್ಷಣವೆೀ ೂಯೆೈಷುತಹತಯೆ ಒ ಕ್ೆೀಳುಖಯೆೀ || ೧೫೧ ||
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ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಠಿಷುುದರಿಂದ ಮೂಕಯರು ಬ್ುದಧಂತಯಹಖುತಹತಯೆ
ಮಹಯಹದರೂ ಅಯುಶಮ ಔಡಿಮ ಆದದಯೆ ಆದನುನ ಒದುುದರಿಂದ ವತಹಯುಖಳಹಖುತಹತಯೆ || ೧೫೨ ||
ಮಹರು ಧನ ಹಿೀನ ದರಿದಯಯೊೀ ಸಹಕ್ಷಹತ್ ಔುಫೆೀರನೆೀ ಄ರ ಮನೆಗೆ ಬ್ಂದಳಿಯುತಹತನೆ
ಆವೆಲಲೂ ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಒದುುದರಿಂದ ಅಖುತತದೆ ಆದು ಷತಮ ಷತಮ ತಿಯವಹರ ಷತಮ || ೧೫೩ ||
ಷಂತತಿ ಹಿೀನ ಸಿರೀಯರು ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಒದುುದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ಷಂತಹನ ಹಯಪ್ರತಮಹಖುತತದೆ
ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಒದುರ ಯೊೀಖ ರುಜನಖಳು ನಹವವಹಖುತತವೆ || ೧೫೪ ||
ಭಯ ಚಂತೆಖಳ ನಹವವಹಖುತತದೆ ಎಲಲರಿಂದಲೂ ಭಹನಮತೆ ಸಿಖುತತದೆ
಄ವಿನಹವ ರಬ್ಯಸಭನ ಄ನುಭನುನ ಹೊಂದುತಹತಯೆ
ಆವೆಲಲೂ ಇ ಷತನಮಂಜರಿಯ ನತಮ ಠಣದಂದ ಸಹಧಮ || ೧೫೫ ||
ಒ ಜ್ಞಹನಖಳೆೀ ಇ ಸೊತೀತಯದ ಬ್ಗೆೆ ನಮಭ ಸೃದಯದಲ್ಲಲ ೂಣಯ ವಿಶಹವಷವಿರಲ್ಲ
ಷಂವಯ, ನಹಸಿತಔತೆ ತು ಖಯಹಿಕ್ೆಖಳಿಗೆ ಇ ಸೊತೀತಯದ ಬ್ಗೆೆ ಎಲೂಲ ಅಷದ ಕ್ೊಡಫೆೀಡಿ || ೧೫೬ ||
ಶ್ರಡಿ ಕ್ಷೆೀತಯದ ದವಯನ ಭಹಡಿ ಫಹಫಹನ ಚರಣಔಮಲಖಳಿಗೆ ಮನಃೂಯಔವಹಗಿ ನಮಷಾರಿಸಿರಿ
಄ನಹಥರ ಬ್ಂಧು ಄ನೆೀ ಭಔುತರ ಅಸೆ ಅಕ್ಹಕ್ಷೆಖಳನುನ ಇಡೆೀರಿಷು ಔಲೃಕ್ಷ || ೧೫೭ ||
಄ನ ೆಯೀರಣೆಯಿಂದ ಇ ಸೊತೀತಯನುನ ಬ್ಯೆದದೆದೀನೆ
ಆಲಲದದದಯೆ ನನನಂತಸ ಹಮರನಂದ ಆಂತಸ ರಚನೆಯು ಹೆೀಗೆ ಸಹಧಮ || ೧೫೮ ||
ವಕ್ೆ ೧೮೪೦ ಫಹದಯದ ತಿಂಖಳಿನ ವುಔಲ ಕ್ಷದ ಖಣೆೀವ ಚತುರ್ಥಯಯ ದನ
ಸೊೀಮವಹರದ ಎರಡನೆ ಯಸರದಲ್ಲಲ ರಚನೆಮಹಯಿತು || ೧೫೯ ||
ಶ್ಯೀ ಸಹಯಿನಹಥನ ಇ ಷತನಮಂಜರಿಯ ಮಹೆೀವವರದಲ್ಲಲ ುನೀತೆ ನಮಯದೆಯ
ತಿೀರದಲ್ಲಲ ಶ್ಯೀ ಄ಸಲ್ಹಮದೆೀವಿಯ ಷನನಧಿಯಲ್ಲಲ ೂಣಯವಹಯಿತು || ೧೬೦ ||
ಮಹೆೀವವರದ ಯಸಿದಧ ತಿೀಥಯ ಸಹಥನದಲ್ಲಲ ಇ ಷತನಮಂಜರಿಯು ೂಣಯಗೊಂಡಿತು
ಶ್ಯೀ ಸಹಯಿನಹಥರು ನನನ ಮನದಲ್ಲಲ ಂದಹಗಿ ಸೆೀರಿ ನನನಂದ ಯತಿ ವಬ್ಧು ಮೂಡುಂತೆ ಭಹಡಿದರು ||೧೬೧||
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ದಹಮೊೀದರ ಹೆಷರಿನ ಲ್ೆೀಕಔನಗೆ ಷತನಮಂಜರಿ ಬ್ಯೆಯು ಸಹಕ್ಷಹತಹಾರವಹಯಿತು
ಇ ದಹಷಖಣುು ಎಲಲ ಷಂತ ಮಸಂತರುಖಳ ವಿಧೆೀಯ ಸೆೀಔನು || ೧೬೨ ||
ಶಹಂತಿಯು ಷದಹ ನಮಭಲ್ಲಲ ನೆಲ್ೆಸಿರಲ್ಲ. ಇ ಸಹಯಿನಹಥನ ಷುತತಿಮಹದ ಷತನ ಮಂಜರಿಯು
ಇ ನಮಯ ಕ್ಹಣಿಕ್ೆಯು ಭ ಸಹಖರನುನ ಹರು ಭಹಡಲು ನಮಗೆ ಷಹಹಯ ಭಹಡಲ್ಲ
ಹಂಡುರಂಖನಹದ ಶ್ರಡಿ ಸಹಯಿಗೆ ದಸಹನು ದಹಷನಹದ ದಹಷಖಣುವಿನ ವಿಧೆೀಯತೆ
ವಿಶಹವಷ ಹಹಖೂ ಗೌರವಹದ ಹಯಥಯನೆ ಆದಹಗಿದೆ. ಇ ಹಯಥಯನೆಯು ಶ್ಯೀ ಸರಿಸರರಿಗೆ
಄ಯಣೆಮಹಖಲ್ಲ ಷಔಲರಿಖೂ ವುಭವಹಖಲ್ಲ. ುಂಡಲ್ಲಔ ಸರಿ ವಿಠಠಲ ಸಿೀತಹ ಕ್ಹಂತನಹದ
ಶ್ಯೀ ಯಹಮನನುನ ಷಭರಿಸಿ ಎಲಲರಿಖೂ ಜೆೈ ಜೆೈ ಕ್ಹರವಹಖಲ್ಲ ಹಯತಿೀ ತಿೀ ಸರಸರ ಮಹಹದೆೀ
|| ಶ್ಯೀ ಷಮಥಯ ಷದುೆರು ಸಹಯಿನಹಥ ಮಹಹಯಹಜ್ ಕ್ತೀ ಜೆೈ ||
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