ಶ್ರ ೀ ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಸುಳಾದಿಗಳು
ಶ್ರ ೀಹರಿ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿ
ರಾಗ ಅಭೀಗಿ
ಧ್ರರ ವತಾಳ
ಶುಭದ ಸುುಂದರಕಾಯಾ ವಿಬುಧ ಸನ್ಮು ನಿಗೇಯಾ
ಅಬುಜ ಜುಂಡೀದರ ನಿವಿಯಕಾರ
ತ್ರರ ಭುವನ್ನತು ಭಾವನ ತ್ರರ ಗುಣಾತ್ರೀತ ನಿತಯ ದು ರ್ಯಭ ದುವಿಯಭಾವಯ ದೂರಿೀಕೃತ ದುರಿತ
ನಭಗವರ ವಾಹನಾ ನಳಿನಲೀಚನ ಚನಾ
ಇಭರಾಜವರದ ಇುಂದಿರೆ ಅರಸ
ಉಭರ್ ಸಾಾ ನದಿ ವಾಯ ಪ್ತ ತತತ ದ್ದ ೀಷ ನಿರ್ಲಯಪ್ತ
ಸಭೆಯೊಳು ದ್ರರ ಪ್ತ್ರರ್ ಕಾರ್ದ ಕರುಣಿ
ನಿಬಿಡ ಪಂಕದಿ ಶ್ಗಬಿದುದ ಬನಾ ಬಡುವ
ಅಬರ್ರ ಉದಧ ರಿಸೊ ಅಬುಧಿಶರ್ನ
ಸುಭುಜನ್ನಮಕ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನಿನ ಗಭಿವಂದಿಸುವೆ ಎನಗಭರ್ವಿತ್ತತ ಸರ್ಹೊ ॥ 1 ॥
ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಪ್ರ ತ್ರಪ್ರ ತ್ರ ಕರ್ಪ ಸಾ ಪ್ರ ತ್ರಪ್ರ ತ್ರ ಜೀವರಿಗೆ
ಪ್ರ ತ್ರಪ್ರ ತ್ರ ಯುಗಗಳರ್ಲ ಪ್ರ ತ್ರಪ್ರ ತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಕೃತ ಕಮಯಗಳರಿತ್ತ ಪಿತ ಜನನಿ ಭಾರ ತ
ಸತ್ರಸುತ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಜನರೊಳಿದುದ
ಗತ್ರ ತಪ್ಪ ರ್ಲಗೊಡದೆ ಒಬ್ಬೊ ಬೊ ರೊಳಗೆ
ಹಿತವನೆ ಪುಟ್ಟಟ ಸಿ ಪೀಷಯ ಪೀಷಕನೆನಿಸಿ
ವೃತತ್ರಜುಂಡವ ಪರೆವೆ ನಿವಾಯ ಯಜದಿ ನಿರುತ
ಪ್ತ್ರತಪಾವನ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನಿನ್ನಾ ದುು ತ ಮಹಿಮೆರ್ ತ್ರಳಿಯೆ ಶತಮೀದಗೊಶವೇ ॥ 2 ॥

ತ್ರರ ವಿಡಿತಾಳ
ಕಂಥಪ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಂತ್ತ ಜೀಡಿಸಿದಂತೆ
ಪಿುಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಮಯ ತಂತ್ತಗಳಿುಂದರ್ಲ
ಅುಂತವಿರ್ಲ ದ ಜೀವ ತ್ರುಂತ್ರಣಿಗಳ ಕಟ್ಟಟ
ಸಂತೆ ನೆರಹಿ ಜನರ ಅುಂತರಂಗದಿ ನೆರ್ಲಸಿ
ಕಾುಂತೆರೊಡನೆ ರಮಿಸಿ ಸಂತೀಷಗಳನಿೀವೆ
ಸಂತರಿಗೆ ಸವಯ ಕಾರ್ದರ್ಲ
ಎುಂತೆುಂತ್ತ ಸೇವಿಪ್ ಜಂತ್ತಗಳಿಗೆ ಗತ್ರ
ಪಾರ ುಂತಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆ ಶ್ರ ೀಕಾುಂತ ನಿೀನ್ಮ
ಇುಂಥ ವಾಯ ಪಾರ ನಿೀ ಮಾಡುತ ಇರಲಾಗಿ
ಚಿುಂತೆ ಬಡುವದಾಯ ಕೊ ಜೀವರಿಗೆ
ಹೊುಂತಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಬರ ಹು
ಕಂತ್ತಹರಾದಯ ರ ಸಾವ ುಂತಕ್ಕೆ ನಿಲುಕ್ಕ ॥ 3 ॥
ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಆರಿಗೆ ಚಿುಂತ್ರಸಲಾರಿಗೊೀಸುಗ ಪೀಗಿ
ಆರಿಗಾರ್ಪ ರಿರ್ರ್ಲ ಆರೆನಾ ಸರ್ಹುವ ರಾರಿವರೆನಗೆ ನ್ನನ್ನರು ಜೀವರಿಗೆ ಸ ರೊೀರುಹ ಭವನ ಸುಚಾರು ಸೃಷ್ಟಟ ಯೊಳಗೆ
ದಾರುಕ ನ್ನನೀವಯ ಭಾರಕತಯನ್ಮ ನಿೀನೇ
ಈರೇಳು ಭುವನ ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುವ ಸವಯ ಧಾರ ನಿೀನಿರೆ ಬಡಿವಾರವಾಯ ಕ್ಕನಗೆ ರ ಮಾರಮಣನೆ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಪ್ರಿ ವಾರ ನಿನಾ ದು ಕಾಯೊ ಕಾರುಣಯ ನಿಧಿ ಬೇಗ ॥ 4 ॥
ಆದಿತಾಳ
ಏಸೇಸು ಕರ್ಪ ದರ್ಲಲ ಶ್ರ ೀಸತಾಯ ದಿ ಜಗತ್ತತ
ಈಶಾವಾಸಯ ವೆುಂದು ಭೂಸುರೊೀತತ ಮರು ಪೇಳವ

ರೈಸೇ ಅನಯ ಥಾ ಉುಂಟೆ ವಾಸುದೇವನೆ ಜೀವ
ರಾಶ್ಗಳೊಳಗಿದುದ ದ್ೀಷಫರ್ಗಳುಣಿಸ ಲೀಸುಗ ಸ್ಥಾ ರ್ದೇಹ ನಿೀ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೃದಯಾ ಕಾಶದ್ಳು ನಿೀನಿದುದ ಕ್ಕಲ ೀಶ ಸುಖಗಳಿೀವೆ
ನಿೀ ಸವ ತಂತರ ನ್ನಗಿ ಅಜಭವ ಸುರಾದಿಗಳಾ ಯಾಸವಿರ್ಲ ದೆ ಪರೆವೆ ಶಾಶವ ತ ಮೂರುತ್ರ
ವಾಸವಾನ್ಮಜ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನಿನಾ
ದಾಸನ ಅಪ್ರಾಧ ಲೇಶ ನೀಡದೆ ಕಾಯೊ ॥ 5 ॥
ಜತೆ
ಅನಂತ ಜೀವರು ನಿನ್ನಾ ಧಿೀನರೊೀ ಶ್ರ ೀ ಜ ಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಪ್ರ ಪ್ನಾ ವತಸ ರ್ ನಿೀನೂ ॥

ಶ್ರ ೀ ರ್ಕ್ಷ್ ು ೀನೃಸಿುಂಹ ಸುಳಾದಿ
ರಾಗ ನ್ನಟ್
ಧ್ರರ ವತಾಳ
ದುರಿತವನಕುಠಾರಿ ದುಜಯನ ಕುರ್ವೈರಿ
ಶರಣಾಗತವಜರ ಪಂಜರ ಕುುಂಜರ ವರಸಂರಕ್ಷಕ ಜನು ಮರಣರಹಿತ ಮಹಿತ
ಪ್ರಮಕರುಣಾ ಸಿುಂಧ್ರ ಭಕುತಬಂಧ್ರ
ಸವ ರತ ಸವ ತಂತರ ಜಗದು ರಿತ ಚಿತ್ತಸ ಖಪೂಣಯ
ಹರಿಯೆ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷೀತತ ಮ
ಉರುಗಾರ್ ವೈಕುುಂಠ್ವರಮಂದಿರ , ಚಂದಿರ ತರಣಿಕೊೀಟ್ಟಸಂಕಾಶ ವಿಮರ್ಕೇಶ
ಧ್ರರದ್ಳಗರ್ಜಯನನ ತ್ತರಗನಡೆಸಿದ ಸಂ ಗರ ಭಯಂಕರ ಲೀಕೈಕವಿೀರ

ನರಸಿುಂಹ ನಿನಾ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಗಿ ಬಿನೆಾ ೈಸುವೆ
ಮರೆಹೊಕೆ ದಾಸಗೆ ಬಂದ ಭರ್ವ
ಪ್ರಿಹರಿಸಿ ಸೌಖಯ ವ ಕರುಣಿಸು ದರ್ದಿುಂದ ಸರುವರಂತಯಾಯಮಿ ಲೀಕಸಾವ ಮಿ
ಸು ರಣೆ ಮಾತರ ದಿ ಅಜಮಿಳಗೆ ಮಕ್ಷತ ರ್ನಿತೆತ
ಅರಿದೆನ ನಿೀನೆಮು ಪರೆವುದಿೀಗ
ಸರುವಕಾಮದ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಭಕತ ಪ್ರಿಪಾರ್ಕನೆುಂಬ ಬಿರುದು ನಿನಾ ದರ್ಲ ವೇ ॥ 1 ॥
ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ವಿಧಿಪಿತ ನಿೀನರ್ಲ ದೆ ನಿಧಿಪ್ತ್ರಗಳು ಉುಂಟೆ
ಸಧನನ್ನಗಿ ಇರ್ಪಯ ನಿನಾ ದಾಸರಿಗಾಗಿ
ಮಧ್ರಸ್ಥದನ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ರೇರ್
ನಿಧನನೆನಿಸಿಕೊುಂಡೆ ನಿನಾ ದೆವ ೀಷ್ಟಗಳಿಗೆ ॥ 2 ॥
ರೂಪ್ಕತಾಳ
ಮೂರುಲೀಕಸಾವ ಮಿ ಸವಯಜಞ ಸುಖಪೂಣಯ
ರ್ಪರ ೀರಣಸಾಕ್ಷ್ ಕಾರಣಕಾರ್ಯ ದ್ೀಷವಿ ದೂರ ಸದುು ಣಸಾುಂದರ ಸಜಜ ನ್ನುಂಬುಧಿಚಂದರ
ಭಾರಕತಯ ಜಗಕ್ಕ ನಿೀನಿರೆ ಎಮು ಮ ನೀರಥ ಸರ್ಲಸುವುದೇನಸಾಧಯ ವೊ ನಿನಗೆ
ಕ್ರರ ರಮಾನವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸು ಗುರು ಮಾರುತನಿುಂದತ್ರ ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ
ನಿೀ ರಕ್ಷ್ ಸುಂದು ಪಾರ ರ್ಥಯಸುವ ಭಕತ ಗೆ ಭೂರಿ
ಸಾರಭಾಗಯ ವನಿತ್ತತ ಕೃರ್ಪಮಾಡು ಅನ್ಮದಿನ
ಶೂರ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನಿೀನರ್ಲ ದಿ ನ್ನಾ ರು ಭಕತ ರ ಕಾವ ಕರುಣಿಗಳು ಜಗದಿೀ ॥ 3 ॥
ಝಂರ್ಪತಾಳ
ಪಿತನಿುಂದ ನುಂದ ಪ್ರ ಹಾಲ ದನ ಕಾಯೆದ , ದೇ -

ವತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಭರ್ ಪ್ರಿಹರಿಸಿ, ದರ್ದಿ ದ್ರರ ಪ್ತ್ರರ್ ಮರೆಕೇಳಿ ದಿವಾಯ ುಂಬರವ ಕರುಣಿಸಿದೆ
ಕ್ಷ್ ತ್ರಜನ್ನರ್ರ್ದಿ ಬಳಲುವ ಬಾಲೆರ್ರ ದಾವ ರಾ ವತ್ರಗೆ ಕರೆದ್ಯುದ ಒರ್ಲದವರ ಪೀಷ್ಟಸಿದೆ ; ಮಾ ರುತ್ರರ್ ಕರದಿುಂದ ಬೃಹದರ ಥನ ಕುವರನ ಕೊರ್ಲಸಿ
ಪೃರ್ಥವಿಪ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಪಾರ್ಲಸಿದೆ ಕರುಣದರ್ಲ ; ಕುರು ಪೃತನೆಯೊಳು ಪಾುಂಡವರ ಗೆರ್ಲಸಿ ಕ್ಷೀತ್ರಯರ್ನಿತೆತ
ಶತಮೀದನ್ನಸತ ರದಿುಂದರ್ಲ ಗಭಯದ್ಳಗೆ ಪಿೀ ಡಿತನ್ನದ ಶ್ಶುಪ್ರಿೀಕ್ಷ್ ತನ ಸಂತೈಸಿದೆ
ಶ್ತ್ರಕಂಠ್ಗೊರ್ಲದು ಸಾರ್ಕನ್ನಗಿ ಮಪುಪ ರದ
ಸತ್ರರ್ರನ್ಮ ಒರ್ಲಸಿ ಕ್ಷೀರುತ್ರಯಿತೆತ ಭಕುತನಿಗೆ
ಮಿತ್ರಯುುಂಟೆ ನಿನಾ ಕರುಣಕ್ಕೆ ದೇವವರ್ಯ ಸಾುಂ ಪ್ರ ತ ಬೇಡಿಕೊುಂಬೆ ಬಿನಾ ಪ್ಕೇಳಜಸರ ಸಂ ಸುತ ತ್ರಪ್ ಭಕುತರ ಮನೀರಥವ ಪೂರೈಸು ಸು ವರ ತನ್ನಮ ಶ್ರ ೀಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಭಾಗ ವತಜನಪಿರ ೀರ್ ನಿೀನೆ ಗತ್ರ ಎಮಗೆ ಇಹಪ್ರದಿ ॥ 4 ॥
ತ್ರರ ವಿಡಿತಾಳ
ನಿೀ ಸರ್ಹರ್ಲನ್ನಯ ರು ಬಂದ ಡೆಡ ೈಸುವರು ಮೂಲೀಕದ್ಳಹೊರ ಗಿೀ ಸಮಸತ ದಿವೌಕಸರು ನಿನ ಗೇ ಸಮಪ್ಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮ ಹಾಸುಖದಿ ನಡೆಸುವರು ನಿರುತ ರ್ಕ್ಷ್ ು ೀ
ದಾಸಿ ಎುಂದೆನಿಪ್ಳು ನಿನಾ ರಮನೆರ್ರ್ಲಲ
ದೇಶಕಾರ್ಗುಣಕಮಾಯದಿಗಳು ನಿನಗಾ ವಾಸಯೊೀಗಯ ಸಾಾ ನವೆುಂದೆನಿಪ್ವು
ಈಶಲೀಕತರ ರ್ಕ್ಕ ಲೇಸಾಯಾಸ ಕಾಣೆನೀ ಕರು ಣಾಸಮದರ ನೆ ಒರ್ಲದು ಎಮು ಅಭಿ ಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುಂದು ಬೇಡಿಕೊುಂಬೆನೀ ; ವೇದ ವಾಯ ಸ ಕ್ಷೀಟ್ಗೆ ನಿೀನೇ ಒರ್ಲದು ಕೊಟೆಟ ಮ ಹಾಸಿುಂಹಾಸನವನೇರಿಸಿ ಪರೆದೆಯೊೀ ಪ್ -

ರಾಶರಾತು ಜ ನಿನಾ ಗುಣಗಣಬಣಿಿ ಸ
ನ್ನ ಸಮಥಯನೆ ಎುಂದಿಗಾದರು ದೇವ
ನಿೀ ಸುರ್ಭನೆುಂದಾಶರ ಯಿಸಿುಂದು ನ್ನ ಬಿ ನೆಾ ೈಸಿದೆನ ಈ ರಿೀತ್ರರ್ರ್ಲಲ ಸ ವಾಯಸುನಿರ್ರ್ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ರೇರ್
ಈಸು ಮಾತ್ತಗಳಾಯ ಕ್ಕ ಮನು ನ ದಾಸ ಪೂತ್ರಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಮು ನ್ಮ ದಾಸಿಸದೆ ದರ್ದಿುಂದ ನೀಳುಪ ದು ॥ 5 ॥
ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ನಿಗಮತತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದಯ ವಾದ ನಿನಾ
ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮೆ ರ್ಕುಮಿಬ್ಬಮು ಭವಾ ದಿಗಳು ತಾವರಿರ್ರು ಸಾಕರ್ಯ ದಿ ಮಂದಜೀ ವಿಗಳಿಗೆ ಗೊೀಚರಿಸುವುದೆ ನಿನಾ ರೂಪ್
ಭಗವಂತ ನಿೀನೆ ದಯಾಳು ಎುಂದರಿದು ನ್ನ
ಪಗಳಿದೆನ ರ್ಥಾಮತ್ರಯೊಳಗೆ ಲೇಶ
ಬಗೆರ್ದಿರೆನಾ ಪ್ರಾಧಕೊೀಟ್ಟಗಳ
ಜಗತಪ ತ್ರ ತನಾ ಮಗುವಿನ ತದಲು ಮಾ ತ್ತಗಳನೆ ಕೇಳಿ ತಾ ನಗುತರ್ಲ ಕಾಮಿತ
ಬಗೆಬಗೆಯಿುಂದ ಪೂತ್ರಯಸಿ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿ
ಬಿಗಿದಪಿಪ ಮೀದಿಪ್ನರ್ಲ ದೆ ಶ್ಶುವನ್ಮ
ತೆಗೆದು ಬಿಸುಟು ಮತೆತ ಹಗೆಗೊುಂಬನೇನೀ ತೆರ ೈ ಯುಗನೆ ಬಿಡದೆ ಪಾಡಿ ಪಗುಳುವ ದಾಸಗಿೀ ಬಗೆ ಬಡತನವಾಯ ಕೊ ಸಂಸಾರದ್ಳಗೆ ನ್ನ ಲು ಗನರ್ಯ ಅಥಯಕಾಮಗಳೊಳಗಿಪ್ಪ ಈ ವಯಗೆರೂಪ್ ಒುಂದಾಗೆ ಆವುದಸಾಧಯ ವೊ
ಗಗನಭೂಪಾತಾಳವಾಯ ಪ್ತ ರೂಪ್ನೆ ಕರ
ಮಗಿವೆ ಗೊೀಚರಿಸನಾ ದೃಗುಯುಗಗಳಿಗಿುಂದು
ಯುಗಕತಯ ಶ್ರ ೀಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನರ ಮೃಗನ್ನಗಿ ಸತ ುಂಭದಿುಂದ್ಗೆದು ಬಂದ್ದಗಿದೆ ॥ 6 ॥

ಏಕತಾಳ
ಶ್ರ ೀನಿಧಿ ಪ್ರ ತ್ರದೇಹಂಗಳರ್ಲಲ ಗತ್ರ
ನಿೀನರ್ಲ ದೆ ಎನಗಾರಿಹಪ್ರದರ್ಲಲ
ಆ ನಳಿನಭವಾದಯ ನಿಮಿಷ ರಾ ನಿಜನಂದವರಿತ್ತ ಫರ್ಗಳ ಕೊಡುವಿ ಮ ಹಾನ್ಮಭಾವ ಎಮು ಭಿಮತ ಸರ್ಲಸುವು
ದೇನಚಚ ರಿ ನಿನಾ ರಸಿ ರ್ಕುಮಿ ಕಡೆ ಗಾಣಳು ಪ್ರಮೈಶವ ರ್ಯದ ಪಾರ ುಂತ ಚಿ ದಾನಂದಮರ್ನೆ ಪ್ರ ಣತರ ಅಧಿಕಾ ರಾನ್ಮಸಾರ ಸುಖವನಧಿಯೊಳೊೀಲಾಯ ಡಿಸುವಿ
ದಾನಿಗಳರಸ ಮನ್ನದಿಕರಣಗಳಭಿ ಮಾನಿಗಳಿಗೊಡೆರ್ನೆನಿಸುವ ಮಖಯ ಪಾರ ಣಪ್ತ್ರಗೆ ನೂತನ ವಿಜಞ ಪ್ನ ವೇನ್ಮುಂಟ್ಟನಾ ನ್ಮದಿನದರ್ಲ ಮಾಳುಪ ದು
ಮಾನದ ಗುರು ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಕರು ಣಾನಿಧಿ ಸವಯದಾ ಸುರ್ಭ ನಿೀನರ್ಲ ವೆ ॥ 7 ॥
ಜತೆ
ಚಟುರ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಘ್ಟ್ನೆ ಮಾಡಿಸುವಿ ನಿ ಷ್ಕೆ ಟ್ಟರ್ ಶ್ರ ೀಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ದೇವೊೀತತ ಮ ॥

ವರದ ಸುಳಾದಿ
ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ
ಧ್ರರ ವತಾಳ
ವರದ ವರದ ಶೀಭಿವರ ವರದಾರ್ಕ

ಪ್ರಮ ಪುರುಷೀತತ ಮ ಅಮಿತ ಮಹಿಮ
ಶರಣಾಗತರ ಕರ್ಪ ತರುವೆ ವಿಮಲಾುಂಬುರುಹ
ನಿರುಪ್ಮ ನಿದ್ೀಯಷ ನಿಖಿಳ ನಿಷೇಧ ಶೇಷ
ಮರಣ ಜನನ ರಹಿತ ಲೀಕಮಹಿತ
ಶ್ರಿ ಸರಿಸಿಜ ಭವ ವಾಯು ವಾಣಿ ಭಾರತ್ರ
ಗರುಡ ಶೇಷ ಇುಂದರ ದೇವೊೀತತ ುಂಸ ಹಂಸಾ
ಸವ ರತ ಸವ ತಂತರ ನೆ ಸುಗುಣಭರಿತ ಸೌಭಾಗಯ ವಂತ
ನಿರುತ ಎನಾ ುಂತರಂಗವಾಸ ಶ್ರ ೀಶಾ
ಹರಿಯೆ ನಿೀನರ್ಲ ದನಯ ರನರಿಯೆ ಎಮು ಸಾಕುವ
ಧೊರಿಯೆ ದೂರುವೆ ಎನಾ ಮರೆರ್ ಕೇಳೊ
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಎನಾ ದುರುಳ ವಿಷಯಂಗಳಿ ಗೆರಗಿಸಿ ಕಂಗೆಡಿಪ್ ಕರಣಂಗಳು
ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿನಾ ಪ್ರವಾಗಿರರ್ಲ ಬಾಹ
ದುರಿತ ಕೊೀಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅುಂಜೆ ನ್ನನ್ಮ
ಸುರುಚಿ ನ್ನಮಕ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನಿಜ
ಕರುಣಿ ಕೈ ಪಿಡಿದೆನ್ಮಾ ದಧ ರಿಸಬೇಕೊ ॥ 1 ॥
ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಈಶ ಪೂಣಯಕಾಮ ದ್ೀಷರಹಿತ ಸವ ಪ್ರ ಕಾಶ ರ್ಕುಮಿ ವಾರಿಜಸನ ಮದಲಾದ ಶೇಷ ದಿವಿಜರಿುಂದ ನಿೀ ಸೇವಿತನ್ನಗಿ
ದೇಶ ಕಾರ್ಗಳರ್ಲಲ ವಾಸವಾಗಿಯಿಪ್ಪ
ವಾಸುದೇವನೆ ನಿನಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದಲೆ
ಕ್ಕಲ ೀಶಕ್ಕ ಒಳಗಾದೆ ಪಾಶಧರಾಚಿಯತನೆ
ಘಾಶ್ಗೊಳಿಸದೆನಾ ಪೀಷ್ಟಸಬೇಕ್ಷನ್ಮಾ
ವಾಸವಾನ್ಮಜ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಲೌಕ್ಷೀ ಕಾಶೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನಾ ದಾಸನೆನಿಸಿ ಸರ್ಹೊ ॥ 2 ॥
ತ್ರರ ವಿಡಿತಾಳ
ಕರಣನ್ನಮಕನ್ನಗಿ ಇುಂದಿರ ರ್ಗಳೊಳು ಮಾನಿ

ಸುರರೊಳು ನೆಲೆಸಿದುದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಂಗಳಾ
ನೆರವಿಗಳೊಳಗಿದುದ ನಿನಾ ರೂಪ್ವ
ಬೆರಸಿ ಅರಿರ್ಗೊಡದೆ ವಿಹರಿಸುತ್ರರ್ಪಪ
ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಜೀವರ ಪುಣಯ ಪಾಪ್ಗಳಿಗೆ
ನಿರರ್ ಸವ ಗಯಗಳಿೀವೆ ರ್ಲೀಲೆಯಿುಂದ
ಪ್ರಿಪೂಣಯ ಕಾಮ ಈ ಪ್ರಿ ಸಂಸಾರದ್ಳೆಮು
ತ್ರರುಗಿಸಿ ನಿೀ ಕ್ಷರ ೀಡೆಯಾಡುತ್ರರ್ಪಪ
ವಿರಜನ್ನಮಕ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಕರ ವೆರಡು ಮಗಿವೆ ಎಮು ದಧ ರಿಸುವ ಭಾರ ನಿನಾ ದೂ ॥ 3 ॥
ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಆ ಚತ್ತಮಯಖ ರಜತಾಚರ್ ನಿರ್ಯಾದಿ
ಖೇಚರರಿಗೆ ಮನವಾಚಾಮಗೊೀಚರ
ಪಾರ ಚಿೀನ ಕಮಾಯಬಿಧ ವಿೀಚಿಯೊಳಗೆ ಮಣು ಗಿೀ ಚಾರಿವರಿವಂಗೆ ಗೊೀಚರಿಸುವೆ ವಿ ರೊೀಚನ ಕೊೀಟ್ಟ ಮರಿೀಚಿ ಪುುಂಜನೆ ಭವ ಮೀಚಕ ನಿೀನೆುಂದು ಸ್ಥಚಿಸಿದರು ಶ್ರ ೀಮ ದಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಚರಾಚರದರ್ಲಲ
ನಿೀಚರಿಗೆ ಕರ ಚಾಚದಂತೆ ಮಾಡ
ಯಾಚಿಸುವೆನ್ಮ ಸವಯ ಸಾಚಿವರದ ವಿ ರೊೀಚನ ಶ್ರ ೀಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ನಿನ್ನಾ ಲೀಚನೆ ಕೊಡುವದು ಸಾಚಾರಿಗಳ ಕ್ರಡಾ ॥ 4 ॥
ಆದಿತಾಳ
ಅನಘಾ ನೆುಂದ್ಮೆು ನೆನೆವ ಮಾನವ ಭವ ವನಧಿ ದಾಟುವ ಬಂಧ್ರ ಜನರ ಕ್ರಡಿಕೊುಂಡು
ವನಿತಾದಿ ವಿಷರ್ಗಳನ್ಮಭವಿಸುತ ತನಾ
ಮನೆಯೊಳಗಿರಲಾ ಜೀವನೆವೇ ಮಕತ ನ
ಅನಿಮಿಷ ಮನಿ ಭಾನ್ಮತನರ್ ಲೀಕದರ್ಲ ನ್ನರಾ ರ್ಣ ನೆನೆ ನರಕಸಾ ಜನರು ಮಕತ ರಾಗರೇ

ಘ್ನಮಹಿಮನೆ ನಿನಾ ಅನ್ಮಸು ೃತ್ರ ಉಳಳ ವ
ಮನ್ಮಜನ್ನಗರ್ಲ ಮತೆತ ದನ್ಮಜನ್ನಗರ್ಲ ತ್ರರ ಭು ವನದ್ಳು ಮಾನಯ ನ ಅನ್ಮಮಾನವಿರ್ಲ ಪ್ರ ತ ದಯನ ನ್ನಮ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಪ್ರ ಹಾಲ ದ ವಿರೊೀ ಚನ ನಿರಋತ್ರ ವಿಭಿೀಷಣರಿಗೊರ್ಲದು ಕಾಯಿದೇ ॥ 5 ॥
ಜತೆ
ಭಕತ ವತಸ ರ್ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠ್ಠ ರ್ ಮಕಾತ
ಮಕತ ನಿಯಾಮಕ ಅಶಕತ ನಾ ಕೈಪಿಡಿಯೊ ॥

