ಶ್ರ ಗುಯು ರಘವ ೇಂದ್ರ ಸ ್ತತ್ರೇಂ
ಶ್ರ ೂರ್ಣಬ ್ಧ ಗುಯುತರ್ಣ ಯಬ್ಧಧರ | ಕಮರಿಮಕ್ಷ ವಿಷಮಕ್ಷ ಶ್ಯಸೃಶೇಂತ ||
ೂರ್ಣತ್ತರಽಮಿತ್ ತ್ಯೇಂಗ ಚಯತ್ುುಹೇಂಸ | ದ ವಲಿ ಸ ವಿತ್ ರೇಂಘ್ರರಯಜಲಗ್ನ || ೧ ||
ಜವ ಶ ಭ ದ್ ಗುರ್ೂತಣ ಜಗತ್ುುಸತ್ವ | ನಚ ್ಚಚಭವ ಭುಖನಕ್ರ ಗಣ ಸುಮತ ||
ದ್ುವಣದ್ಯಜತಗಿಲ ಗುಣಯು ರಘವ ೇಂದ್ರ | ವಗ್ ದ ವತಸರಿದ್ಭುೇಂ ವಿಭಲಿಕ್ರ ್ತ್ು || ೨ ||
ಶ್ರ ರಘವ ೇಂದ್ರಸುಕ್ಲರದತ ಸವದ್ಕ್ೇಂಜದ್ವಮ ಬಕ್ತತಭದ್್ಯಃ |
ಅಘಾದ್ರರಸೇಂಭ ದ್ನ ದ್ೃಷ್ಟಿವಜರಃ ಕ್ಷಮಸುರ ೇಂದ ್ರಽವತ್ು ಮೇಂ ಸದಮೇಂ || ೩ ||
ಶ್ರ ರಘವ ೇಂದ ್ರ ಹರಿದ್ಕ್ೇಂಜ ನಷ ವಣಲಲಫಧ ಸಭಸತ ಸೇಂತ್ |
ದ ವಸವಭರ್ ದ್ರವಿಜದ್ುರಮಽಮ ಮಿಷಿರದ ್ಮ ಸತ್ತ್ೇಂ ಸ ಬ್ಯತ್ || ೪ ||
ಬವಯಸವಯ್ಪ ಬವದ್ುಃಖತ್್ಲ ಸೇಂಘಾಗಿನ ಚಮಣಃಸುುಖಧ ಮಣಶಲಿ |
ಸಭಸತ ದ್ುಷಿಗರಹನಗರಹ ಶ  ದ್ುಯತ್ಯಯಲವಸೇಂಧುಸ ತ್ುಃ || ೫ ||
ನಯಸತದ ್ಷ ್ ನಯವದ್ಯವ ಷಃ ರತ್ಯರ್ಥಣಭ್ಕ್ತ್ವ ನದನಭಷಃ |
ವಿದ್ವತ್ರಿಜ್ ಮ ಭಹವಿಶ ಷಃ ವಗ್ ವಖರಿ ನಜಣತ್ ಬವಯಶ ಷಃ || ೬ ||
ಸೇಂತನ ಸೇಂತ್ರಿಶುದ್ಧ ಬಕ್ತತ ವಿಜ್ನವಗ್ ದ ಹಸುಟವದ್ರನ್ |
ದ್ತವಶರಿರ ್ಽತ್ಥ ಸಭಸತದ ್ಷನ್ ಹತವ ಸ ನ ್ಽವಯದ್ುುಯು ರಘವ ೇಂದ್ರಃ || ೭ ||
ಮತದ ್ದ್ಕ್ಸೇಂಚಮಃ ಸುಯನದ್ರ ಭುಖ್ಯಗ್ಸಧಿತಽ |
ಸೇಂಖ್ಯನುತ್ತಭ ುರ್ಯಸೇಂಘ ವಿಲಸತ್ರಖ್ಯತ್ ುಣಯವಹಃ ||
ದ್ುಸತತ್ರಮ ನಶನ ್ಬುವಿ ಭಹವೇಂದಯ ಸುುತ್ರರದ ್ |
ವಯೇಂಗಸವೇಂಗ ಸಭೃದ್ರಧದ ್ ಗರಹಭಹಹಸತೇಂಶರಯ || ೮ ||
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ಮತದ್ಕ್ೇಂಜಯಜಸ ರಿಬ್ಷ್ಟತೇಂಗ್ | ಮತದ್ದ್ಮ ಭಧುಯಿತ್ ಮನಸ ಯ ||
ಮತದ್ದ್ಮ ರಿಕ್ತತ್ಣನ ಜರ್ಣವಚಃ | ತ್ದ್ದಶಣನೇಂ ದ್ುರಿತ್ಕನನ ದವಬ್ತ್ೇಂ || ೯ ||
ಸವಣತ್ೇಂತ್ರ ಸವತ್ೇಂತ ್ರಸೌ ಶ್ರಭಧವಭತ್ವಧಣನಃ |
ವಿಜಯಿೇಂದ್ರ ಕ್ರಬ ್ಜತ್ಥ ಸುಧಿೇಂದ್ರ ವಯುತ್ರಕ್ಃ || ೧೦ ||
ಶ್ರ ರಘವ ೇಂದ ್ರ ಮತರಟ್ ಗುಯುಮಣ ಸಯದ್್ಯಃ |
ಜ್ನಬಕ್ತತ ಸುುತರಮುಮಣಶಃ ಶ್ರ ುರ್ಯವಧಣನಃ || ೧೧ ||
ರತವದ್ರ ಜಮಸವೇಂತ್ ಭ ದ್ಚಿಹನದ್ರ ್ ಗುಯುಃ |
ಸವಣವಿದಯ ರವಿಣನ ್ಯ ರಘವ ೇಂದರನನವಿದ್ಯತ  || ೧೨ ||
ಅರ ್ಕ್ಷಕ್ೃತ್ ಶ್ರಶಃ ಸಭು ಕ್ಷತ್ಭವಜಃ |
ಅ ಕ್ಷತ್ ರದತನ ್ಯ ರಘವ ೇಂದರನನ ವಿದ್ಯತ  || ೧೩ ||
ದ್ಯದಕ್ಷರ್ಯ ವ ರಗಯ ವಕಟವ ಭುಖ್ೇಂಕ್ತತ್ಃ |
ಶನುಗರಹಶಕ ್ತಽನ ್ಯ ರಘವ ೇಂದರನನ ವಿದ್ಯತ  || ೧೪ ||
ಅಜ್ನ ವಿಸೃತ ಭರೇಂತ ಸೇಂಶಯಸೃತಕ್ಷಯಃ |
ತ್ೇಂದರಕ್ೇಂವಚಃ ಕೌೇಂಠ್ಯಭುಖ್ಯ ಚ ೇಂದ್ರರಯದ್್ವಃ ||
ದ ್ಷಶ ತ ನಶಮಯೇಂತ ರಘವ ೇಂದ್ರ ರಸದ್ತ್ಃ || ೧೫ ||
ಓೇಂ ಶ್ರ ರಘವ ೇಂದರಮ ನಭಃ ಇತ್ಯಷಿಕ್ಷಯ ಭೇಂತ್ರತ್ಃ |
ಜಪಿತದ್ವಿತನತ್ಯೇಂ ಇಷಿಥಣಸುುಯನಣಸೇಂಶಃ || ೧೬ ||
ಹೇಂತ್ು ನಃ ಕಮಜನ್ ದ ್ಷನ್ ಆತಮತೀಮ ಸಭುದ್್ವನ್ |
ಸವಣನಪಿ ುಭಥಣೇಂಶಚ ದ್ದತ್ು ಗುಯುರತ್ಮವಿತ್ || ೧೭ ||
Page 2 of 5

ಇತ ಕಲತ್ರಯನತ್ಯೇಂ ರರ್ಣನೇಂಮಃ ಕ್ರ ್ತಸಃ |
ಇಹಭುತರತ ಸವ ಣಷ ್ಿ ಮದ್ತ  ನತ್ರ ಸೇಂಶಮಃ || ೧೮ ||
ಅಗಭಯ ಭಹಿಮಲ ್ಕ  ರಘವ ೇಂದ ್ರ ಭಹಮಶಃ |
ಶ್ರ ಭಧವಭತ್ ದ್ುಗ್ಧಬ್ಧಧ ಚೇಂದ ್ರವತ್ು ಸದಽನಘಃ || ೧೯ ||
ಸವಣಯತರ ಪಲವ ಯ ಮಥಶಕ್ತತ ರದ್ಕ್ಷರ್ೇಂ |
ಕ್ರ ್ಮಿ ತ್ವಸದ್ಧಸಯ ವೃೇಂದವನಗತ್ೇಂ ಜಲೇಂ ||
ಶ್ಯಸ ಧಯಯಭಯದ್ಯ ಸವಣತರ್ಣ ಪಲತಯ || ೨೦ ||
ಸವಣರ್ಣಷಿರ್ಣ ಸದ್ಧಯರ್ಣೇಂ ನಭಸಾಯೇಂ ಕ್ರ ್ಭಯಹೇಂ |
ತ್ವಸೇಂಕ್ತತ್ಣನೇಂ ವ ದ್ಶಸಾರ್ಣ ಜ್ನ ಸದ್ಧಯ || ೨೧ ||
ಸೇಂಸರ ಽಕ್ಷಮಸಗರ  ರಕ್ೃತತ ್ಽಗ್ಧ  ಸದದ್ುಸತರ  |
ಸವಣವದ್ಯ ಜಲಗರಹ ಯನುಮಃ ಕಮದ್ರಬೇಂಗ್ಕ್ುಲ  ||
ನನವಿಬರಭದ್ುಬರಣಮಽಮಿತ್ಬಮಸ ್ತಮದ್ರಘನ ್ತ್ಾಟ  |
ದ್ುಃಖ್ ್ತ್ೃಷಿ ವಿಷ ಸಭುದ್ಧಯ ಗುರ ್ಮಭಗನಯ್ೇಂ ಸದ || ೨೨ ||
ರಘವ ೇಂದ್ರ ಗುಯುಸ ್ತತ್ರೇಂ ಮಃ ಠ ದ್್ಕ್ತತೂವಣಕ್ೇಂ |
ತ್ಸಯ ಕ್ುಷಿದ್ರ ರ ್ಗ್ಣೇಂ ನವೃತತಸವಯಯ ಬವ ತ್ || ೨೩ ||
ಅೇಂಧ ್ಪಿ ದ್ರವಯ ದ್ೃಷ್ಟಿಸುಯದ ಡಭ್ಕ ್ಪಿ ವಕ್ತಃ |
ೂಣಣಮುಃ ೂರ್ಣಸೇಂತತಃ ಸ ್ತತ್ರಸಯಸಯ ಜದ್್ವ ತ್ || ೨೪ ||
ಮಃಪಿಬ ಜಜಲಮತ ನ ಸ ್ತತ ರಣ ವರ್ಭೇಂತರತ್ೇಂ |
ತ್ಸಯ ಕ್ುಕ್ಷಗತ ದ ್ಷಃ ಸವ ಣನಶಯೇಂತ ತ್ತ್ ಕ್ಷಣತ್ || ೨೫ ||
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ಮದ್ವೃೇಂದವನ ಮಸದ್ಯ ೇಂಗುಃ ಖೇಂಜ ್ಪಿ ವ ಜನಃ |
ಸ ್ತತ ರಣನ ನ ಮಃ ಕ್ುಯ್ಯತ್ ರದ್ಕ್ಷರ್ ನಭಸೃತ ||
ಸೇಂ ಜೇಂಘಾಲ ್ಬವ ದ ವ ಗುಯುರಜ ರಸದ್ತ್ಃ || ೨೬ ||
ಸ ್ಭಸ್ಯಣರಗ್  ಚ ುಷಯಕಣದ್ರ ಸಮಗಮ |
ಯನುತ್ತಭ ಮಿದ್ೇಂ ಸ ್ತತ್ರೇಂ ಅಷ ್ಿತ್ತಯ ಶತ್ೇಂಜ ತ್ ||
ಬ್ತ್ ರತ್ ಪಿಶಚದ್ರ ಪಿಡ ತ್ಸಯ ನ ಜಮತ  || ೨೭ ||
ಏತ್ತ್ ಸ ್ತತ್ರೇಂ ಸಭುಚಚಮಣ ಗುರ ್ಫೃಣೇಂದವನೇಂತಕ  |
ದ್ರಸೇಂಯಜನತ್ ಜ್ನೇಂ ುತ್ರಲಭ ್ಬವ ದ್ುಧುವೇಂ || ೨೮ ||
ಯವದ್ರಜಯದ್ರವಯ ಜ್ನಬಕಯದ್ರವಧಣನೇಂ |
ಸವಣರ್ಷಿರವೃದ್ರಧಸುಯನನತ್ರಕಯಣ ವಿಚಯಣ || ೨೯ ||
ರಜಚ ್ಯ ಭಹವಯಘರ ಸಣನಕರದ್ರಪಿಡನೇಂ |
ನ ಜಮತ ಽಸಯ ಸ ್ತತ್ರಸಯ ರಭವನನತ್ರ ಸೇಂಶಮಃ || ೩೦ ||
ಯ ಬಕಯ ಗುಯುರಘವ ೇಂದ್ರ ಚಯರ್ದ್ವೇಂದ್ವೇಂ ಸಮಯನಯಃ ಠ ತ್ |
ಸ ್ತತ್ರೇಂ ದ್ರವಯಮಿದ್ೇಂ ಸದ ನ ಹಿ ಬವ ತ್ ತ್ಸಯಽಸುಖೇಂ ಕ್ತೇಂಚನ || ೩೧ ||
ಕ್ತೇಂತವಷಿರ್ಣಸಭೃದ್ರಧರ ವ ಕ್ಭಲನರ್ ರಸದ ್ದ್ಯತ್ |
ಕ್ತತಣದ್ರಣಗಿವದ್ರತ ವಿಬ್ತಯತ್ುಲ ಸಕ್ಷಹಯಸ ್ಯಽತ್ರಹಿ || ೩೨ ||
ಇತ ಶ್ರ ರಘವ ೇಂದರಮಣ ಗುಯುರಜ ರಸದ್ತ್ಃ |
ಕ್ೃತ್ೇಂ ಸ ್ತತ್ರಮಿದ್ೇಂ ುರ್ಯೇಂ ಶ್ರಭದ್ರ್ಯ್ಮಣರ್ದ ಃ || ೩೩ ||

Page 4 of 5

ೂಜಯಮ ರಘವ ೇಂದರಮ ಸತ್ಯಧಭಣ ಯತಮ ಚ |
ಬಜತೇಂ ಕ್ಲವೃಕ್ಷಮ ನಭತೇಂ ಕಭಧ ನವ  || ೩೪ ||
|| ಇತ ಶ್ರ ಅಣಚಯ್ಮಕ್ೃತ್ ಶ್ರ ಗುಯು ರಘವ ೇಂದ್ರ ಸ ್ತತ್ರೇಂ ಸೇಂೂರ್ಣೇಂ ||
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