ತಂ : ೕಾಸಪ

ೕ ಜಯಾಸರ ರುದರುಶನ

ಾ : ಕೂಸಮ

ಜನನ :  .ಶ. 1682 (ಶಕ1604
ಶಕ1604)
1604) ದುಂದು" ಸಂವತ$ರ

ೂೕತ : ಾರಾಜ

ಾ : ಋ ಾ

ಸ%ಳ : 'ೕಕಲ(
'ೕಕಲ(ನ)ಪರ) (*ಾಯಚೂರು -.ಾ/,
-.ಾ/, 0ಾನ) ಹ23ರದ ತುಂಗಭಾ ನ6ೕ 2ೕರದ 7ಾಮ)
7ಾಮ)

ವರಪ8ಾದ
ವರಪ8ಾದ : ೕ9ಾದ*ಾಜ ಪ2:;ತ ಅಶತ%ಲ=
ಅಶತ%ಲ=ೕನರ>ಂಹಂದ .
.ಶ. 1450 ('ೕಕಲಪರ)ಯ ?ೕತೕವ@)
?ೕತೕವ@)
Aಾಮಕರಣ : ಾಸಪ , ೕಾಸಪ ನ ಮೂರು ಮಕCಳD/ EFಯ ಮಗ
ಜನ ಕGದ Hಸರು : ಕೂ>ೕಮಗ ಾಸIಂದು
ಉಪನಯನ : ಸು0ಾರು .
.ಶ. 1690
Hಂಡ2 : ಅರಳಮ

Lದಲ MಾೕNಾ@ : 16 Iೕ ವಯ>$ನD/
ವಯ>$ನD/ (.
. ಶ.1698)
1698)
MಾಯD/ದO Mಾಲ : 4 ವಷQಗಳು (ಆಗ 20 ವಷQ)
ವಷQ)

ಸ7ಾಮSC ಬಂದದುO : ಸು0ಾರು .
. ಶ. 1702ರD/
1702ರD/ (ಅD/ದದುO 2 ವಷQ)
ವಷQ)
ಅದಾಯD/ ಾಸ : 12 ವಷQಗಳು

ಆUQಕ >%2 : ಕಡು ಬಡತನ,
ಬಡತನ, ೂಡV ಸಂ8ಾರ,
ಸಂ8ಾರ, ಸು0ಾರು .
. ಶ. 1712 ರD/ ತಂ ಧನ*ಾದರು.
ಧನ*ಾದರು. ಕುಟುಂಬ
ವQಹY ಾರ ಾಸಪ ನ Zೕ[ \6Oತು.
\6Oತು.

ಮಕCಳು : ಒಂದು ಗಂಡುಗಂಡು- Hಸರು – ^ೕಷ_F

ಎರಡI MಾೕNಾ@ : ಸು0ಾರು .
. ಶ. 1714 ರD/ (ಸು0ಾರು 34 ವಷQ)ರಬಹುದು ) ಗNಾದD/

aಂಡಪಾನೖದು Mಾ Hೂೕದರು.
Hೂೕದರು.

MಾಯD/ 0ಾcದುO : ತd ಗಂ7ಾ 8ಾeನ,
8ಾeನ, )ಶAಾಥನ)ಶAಾಥನ-0ಾಧವನ ದಶQನ,
ದಶQನ, ಜಪ,
ಜಪ, gಾdನ,
gಾdನ, ಮಂತಪಠಣ,
ಮಂತಪಠಣ,

ಪGೂೕಪMಾರ,
ಪGೂೕಪMಾರ, >ಕCG ಒಪ ತು3 ಊಟ

ಕಂಡಕನಸು : ಗಂ7ಾ2ೕರದD/ ೕಪjರಂದರಾಸರನುe ಕಂಡರು.
ಕಂಡರು.
ಸ%ಳ : Mಾಯ ಮkಕkQMಾ lಾಟeD/ ಮಲ_ಾOಗ

ಪjರಂದರಾಸರ ಅನುಗಹ : mೕದಾdಸರ ದಶQನ,
ದಶQನ, ತ@ೂೕಪೕಶ,
ತ@ೂೕಪೕಶ, ಾಸಪ  “)ಜಯ)ಠಲ”
)ಜಯ)ಠಲ” \ೕnಾoರ\ೕnಾoರ- ಅಂತ

ಪgಾನ
ಪgಾನ. 6ೕ? ೕc ಾಳ ತಂಬೂF pqಗಳ
pqಗಳ ಅನುಗಹ

ಪFವತQI : ಾಸಪ )ಜಯಾಸ*ಾ_ ಜಾಸ*ಾದರು

ಅಂತ : )ಜಯ)ಠಲ

Lದಲ ನುc : ‘ಅಂತರಂಗದ
‘ಅಂತರಂಗದ ಕದವj @G2ಂದು ಎಂತು ಪjಣdದ ಫಲವj 9ಾa3 ೂರ@ೂೕ ಎನ’
ಎನ’

‘ಗುರುಪjರಂದರಾಸG ಮ ಚರಣಸರ>ಜ ನಂ\ ಗರುವರEತನ 0ಾc ಎನeನು stGವ ಾರವj ಮ’
ಮ’

(ನe ಒಲುZಂದ
ಒಲುZಂದ| uಳ ಜನರು ಬಂದು|
ಬಂದು|ಮeಸುವGೂ ಮಹ*ಾಯ|
ಮಹ*ಾಯ| )

ಅನುಗಹದ ಪಾವ : ಐಶಯQ,
ಐಶಯQ, ಆI,
ಆI, ಕುದುG ZೕY Lದ.ಾದ *ಾಜಮನeY,
*ಾಜಮನeY, ಪFwಾರಕ ವಗQ,
ವಗQ, ಷdವಗQ
Lದ.ಾದವj
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ಆದಾ Eಂ2ರು_ಾಗ : mೖಭವದ 8ಾಗತ,
8ಾಗತ, 18 7ಾಮಗx ಾನುyೂೕಗತ,
ಾನುyೂೕಗತ, ಸುಖ-ೕವನ,
ಸುಖ-ೕವನ, ಆದಾ 6ಾನ

ರುಕಣ{ಂದ 7ೌರವ

2ರುಪ2 ಬHೂೕತ$ವSC
ಬHೂೕತ$ವSC : ಅನುಜGೂಡI ಸಕುಟುಂಬ ಸZೕತ*ಾ_ 3-1212-1717 ರD/

8ಾಕು ಮಗ : Lೕಹನ (ಗುರುಗಳ ಆ*ಾಧAಾ ಸಮಯದD/ ಹಂaಯ ಬx >ಕC ಮಗು)
ಮಗು) ಸು0ಾರು ಅವರ 50Iೕ
50Iೕ

ವಷQದD/ (.
. ಶ. 1732 ರD/ ) ಇವIೕ ಮುಂ ಾಸFಂದ
ಾಸFಂದ ಅಂತ ಪ~ದು Lೕಹನಾಸ*ಾದರು

Lದಲ ಷdರು : ೕ ೂೕ9ಾಲಾಸರು (Nಾದ_F ನರ>ಂಹ
ನರ>ಂಹ ?ೕತದD/ .
. ಶ. 1212-1111-1746 oಯ ಸಂ.
ಸಂ.

0ಾಗQರ ಶುದ ತೕದx,
ತೕದx, ಶುಕಾರ,
ಶುಕಾರ, ಅೕ ನoತದD/ ೂೕ9ಾಲ)ಠಲ ಎಂದು ೕ ಾಸರು
ಅಂ@ೂೕಪೕಶ 0ಾcದರು)
0ಾcದರು) ಾಸF ಆಗ 64 ವಷQ

ಮಗನ ಜನನ : ಾಸರ ಸು0ಾರು 45 Iೕ ವಯ>$ನD/ (.
. ಶ. 1727 ರD/ )
ಮಗನ ಆಪಮೃತುd ಪFಾರ : .
. ಶ. 1749 ರD/

ಮಗನ Hಸರು : ^ೕಷ_F

ಮಗನ ಧನ : .
. ಶ. 1111-8-1751 ರD/ (ಾಸF ಸು0ಾರು 69 ವಷQ)
ವಷQ)
ೂೕದರರು : ಹಯವದನ )ಠಲಾಸರು,
)ಠಲಾಸರು, ಆನಂದಾಸರು

ಾ6ಜಯ : MಾಯD/ *ಾಮ ಾ> ಎಂಬ ಅೖತ ಪಂcತನನುe ಪ*ಾಭವೂx>ದುO

)ಜಯಾಡದD/ : ೕ ಸತd aಯ2ೕ ಥರ ಸಮುಖ ‘mೕಾ9ೌರುೕಯತ’
mೕಾ9ೌರುೕಯತ’ ಸಮಥQನ,
ಸಮಥQನ, ೕಗಳವFಂದ ಪಶಂ
ಸಂwಾರ : ಸು0ಾರು
ಸು0ಾರು 1818-20 ವರುಷಗಳ Mಾಲ 2ೕಥQ?ೕತಗಳ ದಶQನ,
ದಶQನ, ಾರತದ ಎಲ/ ಾಗಗಳD/ ಸಂಚF>ದರು.
ಸಂಚF>ದರು.

Mಾಂದ *ಾZೕಶರSC ಮೂರು ಾF,
ಾF, 2ರುಪ2 ಅIೕಕ ಾF,
ಾF, ಉಡುa,
ಉಡುa, ಪಂಢರಪjರSC )^ೕಷಾ_.
)^ೕಷಾ_. (ಸು0ಾರು
(ಸು0ಾರು

ಅವರ 45 ವಷQಗಳ ನಂತರ ಸಂwಾರತೂx>ದರು)
ಸಂwಾರತೂx>ದರು) 40 ಕೂC Hಚು ಪgಾನ ?ೕತಗಳನುe ಸಂದQ>ರುವರು
ಷdಸಂಪತು3 : ೂೕ9ಾಲಾಸರು (ಾಗಣ{),
ಾಗಣ{), Lೕಹನಾಸರು (Lೕಹನ),
Lೕಹನ), mೕಣುೂೕ9ಾಲ)ಠಲ ಾಸರು

(ಪಂಗAಾಮ 2ಮಣ{),
2ಮಣ{), *ಾಮಚಂದ )ಠಲಾಸರು (*ಾಮಚಂದಪ ) , ಮೕಶ)ಠಲಾಸರು(
ಮೕಶ)ಠಲಾಸರು(SೂಂಡD

ಮgಾwಾಯQ
ಮgಾwಾಯQ),
ಯQ), ಹಯ_ೕವ )ಠಲಾಸರು(
ಠಲಾಸರು(^ೕಷ_Fಾಸರು),
^ೕಷ_Fಾಸರು), ಗುರು)ಜಯ)ಠಲ ಾಸರು (Lದಲಕಲು/

^ೕಷ_Fಾಸರು),
^ೕಷ_Fಾಸರು), Lದ.ಾದ ಇನೂe ಅIೕಕರು 8ಾಾ ಷd*ಾದG 8ಾ)*ಾರು ಪರಂಪ*ಾಗತ ಷdಸಂಪತು3
ಉಳವರು.
ಉಳವರು. (60
(60 ಕೂC Hನ ಷdF ಾಸ 6ೕ? ೕcದುಾ_ ಪ>6 ಇ )

ಸಮMಾDೕನರು : ೕ ಸ ಾd"ನವ 2ೕಥQರು,
2ೕಥQರು, ೕ ಸತdಪtಣQ2ೕಥQರು,
ಸತdಪtಣQ2ೕಥQರು, ೕ ಸತd )ಜಯ2ೕಥQರು,
)ಜಯ2ೕಥQರು,

ೕ ಸತd aಯ2ೕಥQರು,
aಯ2ೕಥQರು,ೕ ಸತd ೂೕಧ2ೕಥQರು,
ೂೕಧ2ೕಥQರು, ೕ ಸುಮ2ೕಂದ2ೕಥQರು,
ಸುಮ2ೕಂದ2ೕಥQರು, ೕ ಉsೕಂದ 2ೕಥQರು,
2ೕಥQರು,
ೕ ಾ6ೕಂದ 2ೕಥQರು,
2ೕಥQರು, ೕ ವಸುೕಂದ2ೕಥQರು,
ವಸುೕಂದ2ೕಥQರು, ೕ ರಘುAಾಥ 2ೕಥQರು,
2ೕಥQರು, ೕ ಾdಸತತರು,
ಾdಸತತರು,
6ಾನ mಂಕಣ{ ಪಂ,
ಪಂ, 6ಾನ ರುಕCಣ
ರುಕCಣ, 2ಮಣ{ಯd

ZೕDನ ಾಸವGೕಣdರು,
ಾಸವGೕಣdರು, ಜಗAಾeಥ ಾಸರು,
ಾಸರು, ಪಸನe mಂಕಟಾಸರು,
mಂಕಟಾಸರು, Hಳವನಕ _Fಯಮ Lದ.ಾದ
Lದ.ಾದ
ಇನೂe ಅIೕಕ ಮಹೕಯರು
ಮಹೕಯರು

ಕೃ2 ರಚI : 25 8ಾ)ರ ಪದಗಳು

ಉಪಲ\ : ಸು0ಾರು 2000 ಕೃ2ಗಳು 0ಾತ
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ಬಳ>ದ 8ಾEತd 9ಾMಾರ : ೕತQI , ಸುಾ6,
ಸುಾ6, ಉ7ಾyೂೕಗ Lದ.ಾದವj

ಅಪಮೃತುd ಪFಾರ
ಪFಾರ : ೂೕ9ಾಲಾಸF,
ೂೕ9ಾಲಾಸF, ೕ8ಾ Sೕಶವ*ಾಯ 1750 ರD/ , mೕಣುೂೕ9ಾಲ ಾಸF,
ಾಸF,

ಪಂಗAಾಮ 2ಮಣ{ಾಸF,
2ಮಣ{ಾಸF, 1919-1111-1747 ರD/ , LೕಹನಾಸF,
LೕಹನಾಸF, ಜಗAಾeಥಾಸF (ೂೕ9ಾಲಾಸರ

ಾ*ಾ)
ಾ*ಾ) Eೕ

ಪಾಡಗಳು : ಇದO MಾಲದD/ ಾಗೂ ನಂತರ @ೂೕFದ ಪಾಡಗಳು ನೂ*ಾರು

ಪ2ಾ;ಪI : ಾಸCರ ?ೕತ (ಪ _FಯD/ ) ೕ mೕಣುೂೕ9ಾಲಕೃಷ{ನನುe ಪ2ಾ;a>ದರು , ಸು0ಾರು

ಾಸರ 71ರ
71ರ ವಯ>$ನD/ 9ಾಣೕವರನುe ಪ2ಾ;a>ದರು.
ಪ2ಾ;a>ದರು.

ೕ ಸತd ೂೕಧರ ಅನುಗಹ : ಾಸರ ಸು0ಾರು 72ರ
72ರ ವಯ>$ನD/

HಗxS : ಾಸಚತುಷಯದD/
ಾಸಚತುಷಯದD/ ಎರಡIಯವರು,
ಎರಡIಯವರು, ಅಪGೂೕoಾಗಳು,
ಅಪGೂೕoಾಗಳು, ಹFಾಸ8ಾEತdದ ಪjನ8ಾ%Qಪಕರು
ಪjನ8ಾ%Qಪಕರು,
ಪಕರು,
ಸುಾ6ಾಸರು,
ಸುಾ6ಾಸರು, ಅ"ನವ ಪjರಂದರಾಸರು

ಜನaಯ@ : ಪjರಂದರಾಸರ ಮಕCಾದ ಮಧಪ2 )ಠಲG )ಜಯಾಸGಂದು,
)ಜಯಾಸGಂದು, ಭೃಗು ಮಹ:Q ಅವ ಾರmಂದು,
ಾರmಂದು,
Eಂ NಾದವರD/ ಒಬ*ಾ_ ಹು  ಕೃಷ{ನ ೕm 0ಾcದOGಂದು

\ಟುHೂೕದ ಸಂಪತು3 : ತಂಬೂF(
ತಂಬೂF( ಪ _FಯD/),
_FಯD/), 8ಾYೕಕಲು/ ಟಗಳು,
ಟಗಳು, Mಾಂದ
Mಾಂದ ತಂದ Dಂಗ
(ೕಕಲ ಪರ)ಯD/)
ಪರ)ಯD/) ,ಹಂaಯ ಪjರಂದರಾಸರ ಮಂಟಪದ ಪgಾನ MಾರಣಕತQರು

ಧನ : 73 Iೕ ವಯ>$ನD/ .
. ಶ.1313-1111-1755 ರಂದು ಹFgಾdನಪರ*ಾದರು.
ಹFgಾdನಪರ*ಾದರು. ಯುವ ಸಂವತ$ರ Mಾ2ೕQಕ ಶುದ
ದಶ,
ದಶ, ಗುರುಾರ x ಪ _FಯD/

ಸegಾನ : ಪ _Fಯ ಕಯD/,
ಕಯD/, ಕೃ2ಗಳD/,
ಕೃ2ಗಳD/, ಅದಾಯD/ ಯ ಕಯD/ ಭಕ3ರ ಹೃದಯದD/,
ಹೃದಯದD/,

ಕೃ2ಗಳD/.
ಕೃ2ಗಳD/.

ಅಾನ2ರ'ೕದಂ ಬು6ಸಂಪತಾಯಕಂ |

)ಾನ)ಮಲಂ ಾಂತಂ )ಜNಾಖd ಗುರುಂ ಭpೕ ||

ಕೃs : “ಹFಾಸಾE
“ಹFಾಸಾE “ 0ಾಸಪ2S
0ಾಸಪ2S
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