
ರ್ౕ మధರాయర ಸెౕವె ದెూరకువುదు
జనుమ సఫల ಕా ರెూౕ||ప||

ರ್ౕమದానంద ౕథರ್ర ಪాదవ ನెನెవరు
ಸాಮానಯ್ సురరు ಕా  ಬెూమಮ್న ఆಣె|అ.ప|

జగవು సతಯ್వು అలಲ್ జడ ౕవ ಭెౕదవలಲ್
అగుణను పరಬెూమಮ್ను
ౕಗె ను వ జనర గమಶాస  ಗెదుದ್

జగసతಯ್ సగుణ బರ್హಮ್ ఎందు ಪెౕళುవ|౧|

హ  స ౕರ್తತ್మ తಯ್ తరుವాయ రಮాದెౕ
తరుವాయ ಪాರ್ణరు
సరసವ್  ಭార  గరుడ అనంత రుదರ್
తరుವాయ ఆరు ದెౕ గళು|౨|

ಸౌప ರ್ ವారు ದెౕ  అపಣాರ್ದెౕ యరు సమరు 
ವ್ప  మನాವ್ గళು

ఈ ప  ತారతమಯ್ జపಧాಯ್ನాచರ್ನె ంద
అపవగರ್దన ಸెౕವెయ ಮా ರెూ ఎంబ|౩|

ఒంದెూందు యుగద అనంత ಸెౕವెయ ಮా
ಚెంద ంద  ಲా
ఇం ರారమణ ಗెూౕ ందನెౕ ದైవವెందు
సంದెౕహ లಲ್ದె ಸా  ಮా ౕ ಸెూౕ |౪|

మಗಿ ంద ಸెౕతుವెయ పయರ್ంతర
భರ್ సుత సుజన ಗె
కರ್మతతವ್ ಭెూౕ  కమలನాభన మూ ರ್
కರ್మవ తు ಸాಥ್  పೂ ರెంద|౫|

భూతళದెూళು ರౌపಯ್పುర  ನెల  ಗెదుದ್
ಧా ರ್ౕ ముದెರ್య ತెూౕ
ఈతನెౕ హనుమంత ఈతನెౕ ౕమಸెౕన
ఈతನెౕ భ షಯ್ద బರ್హಮ್ ౕ ౕతತ್మ|౬|

ರ್ౕమదనంతನె అనంతಕాలಕె ందు
యమక ಭారత ತెూౕ



ಸాವ್  సವాంರ್తర ్ಯా  సవರ್గుణపೂణರ್ನెందు
ಪెರ್ౕ  పುరందర ఠలన ದాసನాద|౭|

-----------

సూతರ್ನామక సుందరನెౕక సూతರ್ನామక ||ప||

సూతರ್ನామక సತాಪ್తರ್ గరడ ಖಿ
ನెౕతರ್ నుత శుభಗాతರ್ ప తರ್|అ.ప|

ರామపద భృంಗా ರావణ మదభంగ గజ ంಗా
ತామస కులಕె ౕ ధూమಕెౕతు బుధ
ಸౌమనಸాగರ್  ಕా త ఫలದా|౧|

ಪాండునందನా ಪా సుయನాನ್ ఖండ ಪావನా
అండಜా ప కండు భ  ದెూౕ
దರ್ండ ఖళ కుల చండ పರ್చంಡా|౨|

ానದాయಕా ఆనంద ౕథರ್ ౕన ౕషక
ಭానుಕెూౕ  ತెౕజ ವాಯ್స ఠలన
ಧాಯ್నದెూ హ మమ ಮానస హంಸా|౩|

-----------

ౕನెౕ వరగురు ముఖಯ್ಪాರ್ణ రంతర  
నం ದెನెూౕ ಖಿలగుణపೂణರ್ 

ಜాಣె ಕెూౕమಲె ಭార ౕశ సకల 
ಪాರ್ గళ హృదయద  ವాస సుರెౕశ 

ವాతసుతನాಗಿ రఘುನాథ ರ್యదూత బలు యూథ లంಕెయ కుಕ್ ಖాಯ್ యను పಡెದె 
ౕತెగుంగుర ಕెూటుಟ್ ౕ ಹెూౕతರ್ಗె పುరవ ರ್ౕತె ದాత ಜాత ಗె ౕ కర 

లండ ಕಿౕచకన బకన మంಡెయను ఒಡెదు ఉదಧ್ండ మగಧా పన దండవనుನ್ ౕ  
భండ ಕౌరవన ర ಚెంಡా  పರ್బలరణ మండళ  చంద పುదండగళ ఖం ರ್ ದె 

ಸాంగద  మధ మతదంగవను ఏపರ್  కంಗెటಟ್ కుమ  దుసಸ್ంగగళన దు 
గంಗె త  కృషಣ್ పద భృంగ మూజರ್గದెూళಗె తుంగ భవభంగ దಯాಪాంగ య పುంగవನె 
- ರ್ౕ ವాಯ್సರాజరు 
---------------------



ఎంಥా బలవంతನెూౕ కుం య సంಜాతನెూౕ 
ಭార ಗె ಕాంతನెూౕ తಯ್ ರ್ౕమంతನెూౕ ||ప||

ರామచందರ್న ಪాರ್ణನెూౕ అసురహృదయ ಬాణನెూౕ 
ఖళర గంటల ಗాణನెూౕ జగದెూళಗె పರ್ ౕణನెూౕ ||౧||

కుం య కందನెూౕ ಸౌగం కవ తందನెూౕ 
కురు ెౕతರ್ಕె బందನెూౕ ಕౌరవర ಕెూందನెూౕ ||౨||

భం  అనನ್వ ఉండನెూౕ బకన ಪాರ್ణవ ಕెూందನెూౕ 
ౕమ పರ್చండನెూౕ ದౌರ್ప ಗె గండನెూౕ ||౩||

ವైషಣ್వ అగರ್గణಯ್ನెూౕ సం ತాగರ್ పುణಯ್ನెూౕ 
ದెౕవవರెౕణಯ್ನెూౕ ದెౕవశరణಯ್ನెూౕ ||౪||

మధಶాసవ ర దನెూౕ సದెವ್ౖషಣ್వర సల దನెూౕ 
ఉడు  కృషಣ್న దನెూౕ పುరందర ఠలన ఒ దನెూౕ ||౫||

--------------------------------------------
శరణు ವాయు తనుజ శరణు ಭాసಕ್ర ತెౕజ
శరణు ರాಜా ರాజ శరణు ಗెూౕసహజ
శరಣార సురಭెూౕజ ||ప||

సూతರ್ನామక ದెౕవ ಸెూತ್ౕతರ್ ಮాళಪ್ర ಕావ
తರ್ మ మర ಕావ తರ್ శ ౕర స

ತాಪ್తರ್ನె సుమనసద గరళ ಹెౕమ
ಪా ರ್ ಳాಗె స దు ರ್ౕప య శత
పతರ್ ಪాదవ ಕాలతರ್య ನెನెసువನె|౧|

ాన భకు  ವైರాగಯ್ ౕ ౕ ౕ
ఇದె ಭాగಯ್ ನాನావదూ ఒಲెಲ್
ఆ ನామద ಸెూಲ ಲె್ ౕణు ಪా పುదు ముఖಯ್
ಪాರ್ణಪావన ౕల ದానవర కులಕాల
ఏನెౕను ಮాಳాಪ್ ಷాಠ್నద
ౕನెౕ ನాನె ಲ್ ఎಣెಗాಣె|౨|

వం సుವె జగదుಗ್రుವె ఎందు నನ್ನె కರెವె
ముంದె ఈ జనಮ್వು ంದె ಮా  ನెౕమవು

ం సు ౕలుగ  తంದె ತా  కಕ್
బంధు బళగನెౕక అందವెలಲ್వು తಯ್



ವెంದె బంದె సతಯ್ కుందದె ఉదಧ್ సు|౩|

ರామచందರ್న దూత ಸౌ ರ್ ಪాರ್ణದాత
ರెూౕమರెూౕమ ಕెూౕ  ಕామ సంಹారನెౕ
భూమండలధరನె ౕమಸెౕన
ౕమ పು గంటలಗాణ ತామస ానవ
ౕ ముంದె బందు సు  ರ್ౕమದానంద ౕథರ್|౪|

ರ್ౕ సపುత కుజనర ಭాషಯ್ ము ద ౕర
ಭాసుత ಕಿౕ ರ್ಹాರా ದెూౕషರా  దూర
ಹాರ್స లಲ್ద మ మ ರ್ౕశ జయ ఠలనನ್ 
ದాసರెూళ క నನ್ ಲెౕశವాదరు ಡె
ನా సవರ್ಥా కರె ತెూౕషద డువುದెనನ್|౫|

------------------------------------------------------

గుణವా ತెనನ್ భవರెూౕగ
కృషಣ್ನెంబ ವైదಯ್ను ದెూరಕಿదను
గుణವాగువవ ಗె ఎಣె లಲ್
గుణవంతರాగువరు భవದెలಲ್ ||ప||

సంతత హ భಕಿತ್యను ಪాన
సంతత గురుభಕಿತ್ మరుಪాన
సంతత ఈశವ್రన క న పథಯ್
సంతత ಕಿౕతರ್న ఉಷెూಣ್ౕదక ||

చంದెూರ್ౕదయ ఉంటు ఈతన ಲ್
ంತామ యుంటు ఈతన ಲ್

సం ళಗె తుంబ ಮాತెರ್గళುంటు
ಚెನాನ್ಗಿ గుణ ಮాడువ ౕత ||

గురు సಮ್రಣెయు శుం ణసు
హ వಯ್ನామవು ಸారనನ್
గురుಪాదಸెౕವెయు ಸారు
హ ಪాದెూౕదకವె ఘೃతవು ||

సహసರ್ನామ  ತా వందಯ್
సకల సವ್తంతರ್ಕె ತా ಬాధಯ್
హ  స ౕರ್తತ್మನెంబ ವైదಯ್



పುరందర ఠలನె రవదಯ್ ||
----------------------------------

అంజరు హ భటరు దు ತా
గంజరు హ భటరు
మం న దంಡెూౕ ప మూడణ
కంజసఖన ౕలವ್వరు||ప||

అగಗ್ ಕె ౖగಣెయన బలద
ముగಗ್ದె కు ಶెದెయ ಲ್ ವై
ರాగಯ್స  ఈರైದాಳాణಮ್న
కుಗಿಗ್  ಸెರె తరువవరు|౧|

మూరರాయుధ హ భయ జ దు
ವారణ ನాಕెర దు శృం
ಗారద ರాహుతರెంటర సದెవరు
ౕర హ  ధ యవరు|౨|

ఎరಡెూంబతుತ್ ನా ಕాಭెౕ
ఎరడు కహಳెయ ౕ
సరకు ಮా  నవక  సం తరు
హ  మం త నవరథరు|౩|

ఒంದె ಷెಠ್య రణధజ ౕರెಗె
ంದాగದె ముంದాಗಿ

ఒం పಪ್తತ್  వೂಯ್హ ಕెడహువరు
కుందద ధృ  మ యవరు|౪|

హంಗಿన సವ್గರ್వ సూర ్ಯాడువరు
డంగుర ಹెూయుಯ್వ మ మరు
రంగ పರ್సನెವ್ంకటప  భటరు
మంగళపద లంపటరు|౫|

------------------------------------------------------
ಹెూಲెయ ಹెూరಗಿహನె ఊರెూళಗಿలಲ್ವె
బలಲ್వరు ಪెౕ  హ భకತ್ರాదవరు||ప||

ౕలవను ಕైಕెూండు నಡెసದాతನె ಹెూಲెయ
ಹెౕ ద ಶాసవను య దದ್వ ಹెూಲెయ 
ఆಳాಗಿ అరస ಗె మ యದాతನె ಹెూಲెయ



సూಳెయను ಕా సువ శుదಧ್ ಹెూಲెయ|౧|

ఇదుದ್ ದాన ధమರ್వను ಮాడ దದ್వ ಹెూಲెయ 
కదుದ್ తనನ್ ఒడల ಹెూರెయువవ ಹెూಲెయ
బదಧ್ లಲ್ద ను గಳా  తపುಪ್వ ಹెూಲెయ 
మ ದ್ಕಿಕ್ ಕెూలుಲ್వవ మరళ ಹెూಲెయ|౨|

ఆಶె ంద  బహళ ದెూౕష ಮాడువ ಹెూಲెయ 
ಲెౕసు ಹెూಲ ಲె್హవనుನ್ దవ ಹెూಲెయ

ౕసవను ಮా నుನ್ ಪాರ್ణకಳెవನె ಹెూಲెయ
హు ಯాడువನెూబಬ್ హుచಚ್ ಹెూಲెయ |౩|

ఉండ మನెಗెరడు ౕ సుವాతನె ಹెూಲెయ 
గండ ಹెం ರెూళು ಭెౕధ కుಕ್వನె ಹెూಲెయ
ಕెూంಡెయవ ಹెౕ  ತా రుగుವాతನెౕ ಹెూಲెయ
ಹెండ య ను ಕెౕ  ತా  ತా డువవನెౕ ಹెూಲెయ|౪|

అ తు ఆಚారవను ಮాడ దದ್వ ಹెూಲెయ
పరస య మనవళకుವాతನె ಹెూಲెయ 
గురు యరనుನ್ కండు ఎరగದాతನె ಹెూಲెయ 
పುరందర ఠలనನ್ ನెನెయదవ శుదಧ್ ಹెూಲెయ |౫|

-----------------------------------------------------------------------------------
అకಕ್ నందಗెూౕపన అరమನె ళಗెూబಬ್ 
అకూರ್ర బందనంತె||ప||

ಹెూకుಕ್ బళಕె లಲ್ ಹెూసబను ఇవనంತె
ఇಕెూಕ್ౕ ಬాಗಿల ముంದె ఈగ రథవ కంಡె|అ.ప|

మథు(దు)ರా పటಟ್ణవంತె ಮావన మನెయంತె
న య ದాటలుಬెౕకంತె
ఎదురు అ లಲ್దంತె ఏನెంಬె ఏಣా
ఉదయ  పయణవంತె|౧|

ఒಳ ಳె್ ವెౕಳెగళంತె లుಲ್హబಬ್గళంತె
ఎಲాಲ್ ౕ  ంగరవంತె
మలಲ್ర కూటవంತె మತ ತె್ ಕాళగవంತె
అಲెಲ್ ತాయತ್ంದెగళ ಕా ಗె గళవంತె|౨|

మತ ತె್ ಪాండవరంತె ౕహద ಸెూౕదరరంತె



అತెತ್య మకಕ್ళంತె
సుతತ್ శతుರ್గళంತె సకల ಕాయರ್గళంತె
తತ್జనయಯ್న తತ್ ఎరಡాయತ್ంತె|౩|

అ ಲ್ పು ಟ್దనంತె అరసన యనంತె
ఇ ಲ್ಗె బందనంತె
కళಳ್కపటనంತె ఎం గూ ౕగంತె
లಲ್ದె యಶెೂౕದెಗె కణಣ್ ౕరంತె|౪|

ತాళಲాರెవು ನావು పುరందర ఠలన
ಕాణದె లಲాರెವె
ಕాలಲెూంದాಗಿ ಕా యరు కూ
ఆలసಯ್ లಲ್ದె ఆಣె డువ బ ನ್|౫|

------------------------------------------------------------------------------------------------
ಗెದ ದె್  హనుమంತా అసురర
ఒದెದ್  బలవంತా||ప||

బದాಧ್ంజ ంద రఘುప  ಪాదవ
హృదಯ್  భజನె ಮాడువ బు ಧ್వంత|అ.ప|

అంజ ౕసుత ౕత లంಕాపುర  అಕಷ್యన ಕెూంದాత
కంಜా  ౕತెయ కండు ము ರ್ಕె తుತ್
మంజుళವాರె(ತెರ್)య తంద ರామన దూత|౧|

ఈರెౕళು జగದెూళಗె ఇనుನ್ మತ ತె್ ಯారు స  నಗె
ౕర మಹాబల శೂర పರాకರ್మ
ౕర స ౕర ఉದార గం ౕర|౨|

ವాం త ఫల ౕవನాద ముఖಯ್ ಪాರ್ణ మಹానుಭావ
ಕಿం తుತ್ కషಟ್వ పడ ౕస భకತ್ಗెರ್
ಪాంచజనಯ್ పುరందర ఠలದాస|౩|

--------------------------------------------------------
Courtesy-Haridasa Sahithya-Facebook - www.vijayadasaru.net




