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ಹ�ಕ�ಾಮೃತ	ಾರ ಗುರುಗಳ | 

ಕರುಣ�ಂ�ಾಪ�ತು �ೇಳ��ೆ | 

ಪರಮಭಗವದ�ಕ��ದ�ಾದರ� �ೇಳ�ವ ದು || ಪ || 

 

!"ೕಶನಂ%"ಸ'ೋಜಭೃಂಗ ಮ- 

*ೇಶಸಂಭವ ಮನ+ನ�ೊಳ� ಪ"- 
�ಾ!ಸನು�ನ �ಾ",-ಸು�ೆ �ೆ"ೕ.ಾ/ಶಯ�ಂದ | 

�ೕ ಸಲಹು ಸಜ2ನರ �ೇದ-  

�ಾ3ಸಕರು4ಾ�ಾತ" ಮಹ�ಾ- 

�ಾಶಪ/ ಕರು4ಾಳ� �ೈ67�ೆಮ+ನುದ8�ಸು || ೧ || 

 

ಏಕದಂತ ಇ<ೇಂದ"ಮುಖ >ಾ- 

?ೕರಕೃತಸುಭೂಷ4ಾಂಗ ಕೃ- 
�ಾಕAಾB� �ೋಡು DEಾ6ಸು�ೆ ಇ�Fೆಂದು | 

�ೋಕ�ೕಯನ ತು/ಸು/ಪG D- 

�ೇHಗಳ ಸಹ�ಾಸಸುಖಗಳ 

�ೕ ಕರುIಸುವ�ೆಮJೆ ಸಂತತ ಪರಮಕರುಣದK || ೨ || 

 

DಘN'ಾಜ�ೆ �D-ಷಯ�ೊಳ� 
ಮಗN�ಾOಹ ಮನವ ಮಹ�ೋ- 

ಷಘNನಂ%"ಸ'ೋಜಯುಗಳ� ಭH�ಪPವ-ಕ� | 

ಲಗN�ಾಗK �ತ3 ನರಕ ಭ- 

QಾONಗRJಾನಂSೆ ಗುರುವರ 

ಭಗNJೈ	ೆನNವಗುಣಗಳನು ಪ"/�ವಸದKT || ೩ || 

 

ಧನಪ DಷW�ೆXೕನ �ೈ�ಾ3- 
!W�ಗRJೆ ಸ�Y�ಪ ಷಣು+ಖ- 

ನನುಜ Zೇಷಶತಸ[�ೇ\ೕತ�ಮ Dಯದ]ಂJಾ- | 

Dನುತ DZೆ̂ Wೕ�ಾಸಕ�ೆ ಸ-  

ನ+ನ� DEಾ6ಸು�ೆ ಲ_`ೕ 

ವ�Fೆಯರಸನ ಭH�Eಾನವ �ೊಟುb ಸಲಹುವದು || ೪ || 

 

>ಾರು�ೇdಾeಹWಯ�ೆ�f ಅವ- 

Fಾರ .ಾ7�ೆ ರುO+IೕಯK  

Jೌ�ಯರಸನ ವರ� ಉದ8ಟ'ಾದ 'ಾBಸರ | 

Zೌ�Qಾj� ಸಂಹ�f ಭೂ- 

<ಾರDಳ�kದ ಕರುI ತWFಾG- 
�ಾರDಂದ�ೆ ನ?�ೆ ಕರುIಪ �ೆಮJೆ ಸನ+/ಯ || ೫ || 

 

ಶ^ಪ-ಕಣ-ದWಯ Dmತಕಂ- 

ದಪ-ಶರ ಉ�Fಾಕ-ಸ�Nಭ 

ಸಪ-ವರಕnಸೂತ" �ೈಕೃತJಾತ" ಸುಚ�ತ" | 

ಸW6-Fಾಂಕುಶ�ಾಶಕರ ಖಳ- 

ದಪ-ಭಂಜನ ಕಮ-	ಾ_ಗ 

ತಪ-ಕನು �ೕ�ಾO ತೃ6�ಯಬ7ಸು ಸಜ2ನರ || ೬ || 

 

rೇಶ ಪರಮಸುಭH�ಪPವ-ಕ 

�ಾ3ಸಕೃತಗ"ಂಥಗಳನ�ತು ಪ"- 
QಾಸDಲT�ೆ ಬ'ೆದು Dಸ��f�ೆt uೋಕ�ೊಳ� | 

�ಾಶ�ಾIY �ಾ",-ಸು�ೆ ಉಪ- 

�ೇ!	ೆನಗದರಥ-ಗಳ ಕರು- 
4ಾಸಮುದ" ಕೃ�ಾಕAಾB� �ೋಡು ಪ"/�ನ� || ೭ || 

 

!"ೕಶನ/�ಮ-ಲಸು�ಾwೕ- 

�ೇಶವf[ತ ರಕ�!"ೕಗಂ- 

xಾಸುZೆ̂ ೕwತJಾತ" uೋಕಪDತ" ಸುರ?ತ" | 

ಮೂy�ಾವರವಹನ �ಾ"4ಾ- 

�ೇಶಯುತ ಪ"rಾ3ತ ಪ"ಭು ಪP-- 

'ೈಸು ಭಕ�ರು zೇ7�dಾbಥ-ಗಳ ಪ"/�ನ� || ೮ || 

 

ಶಂಕ'ಾತ+ಜ �ೈತ3�ಗ/ಭ- 

ಯಂಕರ ಗ/ಗRೕಯuೋಸುಗ 

ಸಂಕಟಚತು,-ಗ�ೆ�f ಅkFಾಥ-ಗಳ �ೊಟುb | 

ಮಂಕುಗಳ |ೕkಸು�ೆ ಚಕ"ದ- 

'ಾಂHತನ �ನ�ನ� ತWತGದ- 

ಪಂಕಜಗRJೆ }ನN~ಸು�ೆನು �ಾKಪ ದು ಎಮ+ || ೯ || 

 

fದ8D�ಾ3ಧರ ಗಣಸ.ಾ- 

'ಾಧ3 ಚರಣಸ'ೋಜ ಸವ-ಸು- 
f�8�ಾಯಕ !ೕಘ"�ಂ �ಾKಪದು }�ೆNೖ�ೆ | 

ಬು�8D�ಾ3Eಾನಬಲ ಪ�- 

ಶುದ8ಭH�DರH� �ರುತನ- 

ವದ3ನ ಸ�/Kೕuೆಗಳ ಸುಸ�ವನ ವದನದK || ೧೦ || 

 

ರಕ��ಾಸದWಯ Dಭೂಷಣ 

ಉH� uಾKಸು ಪರಮಭಗವ- 

ದ�ಕ�ವರ ಭ�ಾ3ತ+ <ಾಗವFಾ� Zಾಸ�ದK | 

��ೕ���ೕಶ�ರ
ೋತ� ಸಂ� - ��ೕಹ�ಕ�ಾಮೃತ
ಾರ - ೨೮�ೇ ಸಂ� 
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ಸಕ��ಾಗK ಮನವ  DಷಯD- 

ರH� �ಾKಸು DದW�ಾದ3 D- 

ಮುಕ��ೆಂ�ೆ�	ೆನN ಭವಭಯ�ಂದಲನು�ನ� || ೧೧ || 

 

ಶುಕ"!ಷ3ರ ಸಂಹ�ಪ ದ�ೆ  
ಶಕ" �ನNನು ಪPmfದನು ಉ- 

ರುಕ"ಮ !"ೕ'ಾಮಚಂದ"ನು 	ೇತುಮುಖದKT | 

ಚಕ"ವ/-ಪ ಧಮ-'ಾಜನು  
ಚಕ"�ಾIಯ ನು7Jೆ ಭmfದ 

ವಕ"ತುಂಡ�ೆ ��ೊN�ೆಂತುಂAೊ ಈಶನುಗ"ಹವ  || ೧೨ || 

 

�ೌರ�ೇಂದ"ನು �ನN ಭmಸದ  

�ಾರಣ� �ಜಕುಲಸkತ ಸಂ- 

*ಾರ�ೈ�ದ ಗುರುವರ ವೃ�ೋದರನ ಗ�ೆ~ಂದ | 

Fಾರ�ಾಂತಕನನುಜ ಎನN ಶ- 

�ೕರ�ೊಳ� �ೕ�ಂತು ಧಮ-- 

�ೆ"ೕರಕನು �ೕ�ಾO ಸಂFೈ	ೆನN ಕರುಣದK || ೧೩ || 

 

ಏಕDಂಶ/|ೕದಕ6"ಯ 

ಮೂಕರನು �ಾO+ಗಳ .ಾಳG ಕೃ- 
�ಾಕ'ೇಶ ಕೃತj �ಾಮದ �ಾtೕ �ೈD7ದು | 

uೇಖ�ಾಗ"I ಮನ+ನದ ದು- 
�ಾ3-ಕುಲವ ಪ�ಹ�ಸು ದಯ� 6- 

�ಾH<ಾQಾ-ತನುಜ ಮೃದ�ವ �ಾ",-ಸು�ೆ �ನJೆ || ೧೪ || 

 

�ತ3ಮಂಗಳಚ�ತ ಜಗದು- 
ತG/�f[/ಲಯ �ಯಮನ Eಾ- 

ನತ"ಯಪ"ದ ಬಂಧ|ೕಚಕ ಸುಮನ	ಾಸುರರ | 

�ತ�ವೃ/�ಗಳಂFೆ ನ�ೆವ ಪ"- 
ಮತ�ನಲT ಸುಹೃಜ2�ಾಪ�ನ 

�ತ3ದK �ೆ�ೆ�ೆ�ೆದು ಸು�ಸುವ <ಾಗ3 ಕರುIಪದು || ೧೫ || 

 

ಪಂಚ<ೇದEಾನವರುಪ  D- 

�ಂ�ಜನಕನ Fೋರು ಮನದK 

�ಾಂ�ತಪ"ದ ಒK�~ಂದK �ಾಸ�ೆಂದ�ದು | 

ಪಂಚವಕ�ನ ತನಯ ಭವ�ೊಳ� 
ವಂ�ಸ�ೆ ಸಂFೈಸು Dಷಯ� 

ಸಂಚ�ಸದಂದದK .ಾಡು ಮ�ಾ� ಕರಣಗಳ || ೧೬ || 

 

ಏನು zೇಡುವ�ಲT �ನN ಕು- 
tೕ�ಗಳ� ಬರಲಂSೆ ಲ_`ೕ- 

�ಾ"ಣಪ/ ತFೆ��ೕಶ�ಂ�ೊಡಗೂ7 ಗುಣ�ಾಯ- | 

Fಾ�ೆ .ಾಡುವ�ೆಂಬ ಈ ಸು- 
Eಾನವ�ೆ ಕರುIಸುವ �ೆಮJೆ ಮ- 

*ಾನು<ಾವ ಮುಹುಮು-ಹುಃ �ಾ",-ಸು�ೆ ಇ�Fೆಂದು || ೧೭ || 

 

ನ|ೕ ನ|ೕ ಗುರುವಯ- Dಬುxೋ- 

ತ�ಮ Dವm-ತ�ದ" ಕಲG- 
ದು"ಮ�ೆ��ೆ ಭಜಕ�Jೆ ಬಹುಗುಣಭ�ತ ಶುಭಚ�ತ | 

ಉ�ಯ ನಂದನ ಪ�ಹ�ಸಹಂ- 

ಮಮFೆ ಬು�ಾ8��ೕಂ�"ಯಗ�ಾ- 

ಕ"?f ದIಸುತKಹವ  ಭವ�ೊಳJಾವ�ಾಲದK || ೧೮ || 

 

ಜಯ ಜಯತು D�Nೕಶ Fಾಪ- 

ತ"ಯD�ಾಶನ DಶWಮಂಗಳ 

ಜಯ ಜಯತು D�ಾ3ಪ"�ಾಯಕ DೕತಭಯZೆ̂ ೕಕ | 

ಜಯ ಜಯತು >ಾ�ಾ-ಂಗ ಕರು4ಾ- 

ನಯನ�ಂದK �ೋ7 ಜ�ಾ+- 
ಮಯ ಮೃ/ಗಳನು ಪ�ಹ�ಸು ಭಕ��Jೆ ಭವ�ೊಳJೆ || ೧೯ || 

 

ಕಡುಕರುI �ೕ�ೆಂದ�ದು *ೇ- 

'ೊಡಲ ನ?ಸು�ೆ �ನN7Jೆ zೆಂ- 

}ಡ�ೆ �ಾKಸು ಪರಮಕರು4ಾfಂಧು ಎಂ�ೆಂದು | 

ನಡನಡು�ೆ ಬರು/ಪG DಘNವ 

ತ�ೆದು ಭಗವ�ಾNಮ Hೕತ-�ೆ 
ನು7ದು ನು7	ೆ�Nಂದ ಪ"/�ವಸದK ಮ'ೆಯದuೆ || ೨೦ || 

 

ಏಕDಂಶ/ ಪದಗ�ೆ�ಸುವ 

�ೋಕನದ ನವ.ಾK�ೆಯ �ೖ- 

�ಾHತನQಾಂತಗ-ತ !"ೕ�ಾ"ಣಪ/Y�ಪ | 

!"ೕಕರ ಜಗ�ಾNಥDಠಲ 

fWೕಕ�f ಸWJಾ-ಪವಗ-� 

Fಾ �ೊಡುವ 	ೌಖ3ಗಳ ಭಕ��Jಾವ�ಾಲದK || ೨೧ || 

 

|| !"ೕಕೃdಾeಪ-ಣಮಸು� ||  

 

 

 

 


