ೇವರ ಪ ೆ
(ಕನ ಡ ಸು ಪದಗಂದ)

ರಚೆ : ಗುರುಾ ೆಣಕ!
(ನರಹ# )

ಪವನ $%ೕ ಪ%&ಾಶನ
ೆಂಗಳ)ರು

ೇವರ ಪ ೆ
ಗುರು ೇವ*ಾ +ಾ%ಥ-ೆ :
.#ಗುರು ಪರಮಗುರು $%ೕ ಮಧ1ಾ2 ಗುರು
ಪರಮ ಕರು3ಾಳ4ಗ5ೆ 6ಮ7ೊಂ2.,
.#ಹ# ಪ: ೆಯನು ತರಳ=ಾವ2 >ಾ5ೆ?
ಕರು3ೆಯ@ ಅನುಗೃC. ಹೆ.ೆನ ||
ಪ#ಪಣ-ಗುಣ ಹ# ಸಜEನ&ೆ Fಾನ ಝ#
ವರ ಸೃHI-.K-ಲಯ&ೆ ಕತ-Mಾದ ,
ಸುರ ಅಸುರ ಸುಖದು:ಖಗ7ೆ &ಾರಣಾದ
Mಾಪ ಾಾಯಣೆ ಾ ನOಸುMೆ ||
6ೕನು ಎಂರುMೆQೕ ಎನ7ೆ ಅ#RಲS
6ೕೆ ನೊ ಳ4 ೆTೆ. ನನಗದನು ಸು,
6ೊ ಲುU ಉ+ಾಯ ಎನ7ೆ 2ಲS
6ೕೆ ನೊ ಳ4 Wೇ# ನನಗದನು ಕ@ಸು ||
ನ6 ಂದ ಒ*ಾದ &ಾಯ-ವನು >ಾYಸು
ನನ @S ಒ5ೆZಯತನವೆ ೕ +ೆ%ೕ#ಸು
ನನ @S 6ನ ಯ ಭಕುಯನು ಮೂYಸು
ನ6 ಂದ 66 ಂದ ಮCUಯನು \ಾYಸು ||
ಾೋವ- 6ನ ಯ ಸೂತ%ದ ೊಂೆ
6ೕನು ಆY.ದಂ*ೆ ಆಡುMೆನು ಎಂೆ,
ಾನು ಇೊ ೕವ-ರನು 6ನ ಂ*ೆ ನಂೆ
6ನ ೇ ೆ_` ಾ ಆಶ%ಯ.&ೊಂೆ ||

$%ೕ ರಮa ಲಕುOಯ ಕರಗಂದ@ 6ತ
ಆಾಧೆಯ7ೊಳ4ವ ನರಹ# ೇವ,
ಹರ ಬ%ಹcಾ2dಂ ಸು7ೊಳ4ತ@ ಸೃHI
ಇರವ:, +ಾಲೆ, eೕf &ಾರಣೆ ನO+ೆ ||
ಸರುವ ೇವ*ೆಗ7ೆ ಋHಗ7ೆ hತೃಗ7ೆ|
ಭೂ# ಗಂಧವ-#7ೆ ಮ*ೆ jಪ#7ೆ ,
.# ಮಧ1ಾ2 ಏೆ ಪರಮ ಗುರು ವೃಂದ&ೆl
ಹ#ಾಸ#ಗೂ $ರವ ಾm ನO+ೆ ||

ಾnರ+ಾಲಕ#7ೆ ನಮWಾlರ
ಜಯ-Rಜಯ ಬಲ-ಪ%ಬಲ ನಂದ ಸುನಂದ#7ೆ
ಕುಮುದ ಕುಮುಾf#7ೆ ಾ ನOಸುತ,
ಅಷI 2&ಾ?ಲ#7ೆ WಾpಾIಂಗಗಳ ಎರm
ೇವ ಮೆ ಾnರವನು ಾ *ೆ7ೆMೆನು ||

2ೕಪ ಪ%ಜnಲೆ
ಹರYರುವ Oರವನು ಪ#ಹ#ಸು 6ೕೆಂದು
ತnರ2

ೋಯ 2q ಪ%ಜn@ಸುತ,

ಭರ2ಂದ $%ೕ ಹ#7ೆ ಕರವ ೋYಸುತ
6ರRಘ 7ೊWೆಂದು +ಾ%s-ಸುMೆನು ||

ಭೂ*ೋtಾ`ಟೆ
.#ರಮಣ ಶುಭಚರಣ ಸcರ3ೆ >ಾಡುತ ಮನ2 |
ಪರಮ ಭv@ ಎನ ಕರ ೋY.,
ಕರದ@ಹ ಪ:ಷ?ಗಳ $%ೕಹ#7ೆ ಅh-ಸುತ
ತnರ2 ಭೂ*ೋtಾ`ಟೆ 7ೈMೆ ಾನು ||

ಘಂxಾMಾದನ
ಹ#ಕೆ7ೆ ಸnರRೕವ ಹ# ಅ#7ೆ ಭಯತರುವ
ಪರಮ ಘಂxಾಾದ ಾನು 7ೈMೆ
ಹ#ಪ ೆmನು ಮನ ಪ#ಶುಧy Mಾzಂದು
ಪರಮ ಮಂಗಳವನು ಾ &ೋರುMೆ ||

ಬ%ಹc+ಾರ Wೋತ%
ಹ# ಮತು ಹ#ಭಕ ಮಧ ಪರೆಯು ಸ#ದು
ಅ#ವ ಕಂಗಳ@ಂದ ಪ%Uಗಳ@,
ಹ# ಸ6 {ಾನವನು ಸc#.&ೊಳ4Zತ ಬ%ಹc
+ಾರ Wೋತ%ವ ಮನ2 ಾ ಪ|ಸುMೆ ||
ಸಂWಾರ ಬಂಧನದ Mಾeೕಹದ@ ಕRದ
ಕಂWಾ# ಮೆRನ ಪರೆ ಸ#ದು ,
ಹಂಸ ಾಮಕ ಹ#ಯ ಅ#ವ ೆರRಂದ@
Wಾಂಶ ರೂಪ2 ಪ%U ಾ ಅ_-+ೆ ||

ಆMಾಹನ (ಮುೆ%)
ಮ} ಹೃದಯ ಮಂ2ರ&ೆ _ನcಯೆ Wಾnಗ+ೆ
ಸಾcನ 6ಡುತ@ eೕದ7ೊಳ4Mೆ,
ಸ6 {ಾನವ7ೊಂಡು ಹೃದಯ Wಾ>ಾ%ಜದ@
ಸಾcನ 7ೊ5ೆZಂದು +ಾ%s-ಸುMೆನು ||
ಹೃತlಮಲದ@Sರುವ _~ ಕ5ಾಮೂ-z
ನುತ ಶಂಖ ಚಕ% ಗ{ಾ ಪದc{ಾ# ,
ಆತc Fಾಾನಂದ ಪ#ಪಣ- $%ೕ ಹ#zೕ
h%ೕಯ@ ಹೃದಯದ@ hೕಠಸK 7ೊ5ೆ) Zೕ ||

6>ಾ-ಲ Rಸಜ-ೆ (ೇವರು)
$%ೕ ಹ#ಯ ಚಲ ಪ%U ವರದ Wಾ@7ಾ%ಮ
ವರ ಸುದಶ-ನ, ಚಕ% Rಷು+ಾದ,
ಪ#ಶುಧy +ಾ*ೆ%ಯ@ ಇ#. ಗಂ7ಾಜಲ2
6ರ>ಾಲದpೇಕ ಮುದ2 7ೈMೆ ||

$%ೕ ಲjೕ ಅpೇಕ
.#ೇRz \ೊನ ಬಣದ@ \ೊ5ೆ\ೊ5ೆವ|
ಸ#7ೆ ಸರ ರತ ಾಭರಣ2ಂ Uೆವ5ೆ
ಪರಮ ಮಂಗ5ೆ 6ನ7ೆ 6>ಾ-ಲದpೇಕ
ತnರ2 7ೈMೆನು ಇದನು .nೕಕ#ಸು *ಾz ||
ಆTೋಚೆ >ಾತ%2ಂದTೇ ಹ# ಅ#ವ:
ಗಸುವ %ಗು3ಾ>ಾ6 ಮ\ಾಲಕುOzೕ,
ಒಳ7ೆ ಜಗವನು ಧ#. ನಗುಹ $%ೕಹ#ಯ
ಗ7ೆ ಗ7ೆ7ೆ \ೊಗ Cಗುವ5ೆ ನಮನಂ ||

Mಾಯು ೇವರ ಅpೇಕ
ವರ Mಾಯುಪ:ತ%ೆ $%ೕಾಮ Wೇವಕೆ
ಓ ಾfWಾ#z 6ನ7ೊಂ2+ೆ,
ಹ#ಯ ಪರಮಭಕ ತnರ2 6ನ pೇಕ
ಪರಮ ಭv@ 7ೈMೆ .nೕಕ#ಸು ತಂೆ ||

ಪ% ೕವನ@ ೆTೆ. ಾnಸ ಜಪರೂಪದ
ಸು ಹಂಸಮಂತ%ವ 6ೕ ಜhಸುತ,
ಪ% ೕR7ೆ ೕವನ ಪ%ದನು ಎಂೆ6ಪ
ನುತ ಹ#ಯ ಾಸ MಾಯುMೆ ನಮನಂ ||

ೇಷ ೇವರ ಅpೇಕ
ಭೂO *ಾdಯ $ರ2 \ೊತು&ೊಂಡವೆ
ನOಸುಹ ಭಕುತರನು ೆಯುವವೆ,
ಆ ಮ\ಾ &ಾರುಣ 6 .# ರಮಣನ
ಸಮ ಆಸನ ೇಷ ೇವೇ ನಮನಂ ||

ಗರುಡ ೇವರ ಅpೇಕ
ಪ:ರುpೋತಮನ \ೊತು ಹರುಷ2ಂ ಚ#ಸುತ
.#ಹ#ಯ ಪ#ಪ# &ಾಯ-&ೆ ಒದm,
ಭೂ# ನOಪ ಭಕುತ ಜನರ *ಾ ೆಯುತ
Uೆವ ಆ ಗರುಡ Mಾಹನೆ ನಮನಂ ||

ಗುರುಗಳ ಅpೇಕ
ಓ ಾಘMೇಂದ%ೇ ಓ ಕಲ?ವೃfೇ
ಓ &ಾಮ{ೇನುMೇ 6ಮ7ೊಂ2.,
ತnರ2ಂದ 6>ಾ-ಲದpೇಕವನು7ೈMೆ
ಪರಮ ಕರು3ೆdಂದ@ .nಕ#. ಗುರುMೆ ||

ಮಂಟಪ {ಾನ
_ನ ಮುತು ರತ ವಜ% Mೈಡೂಯ-ಗಳ
ಘನ *ೇಜ2 \ೊ5ೆವ ಮಂಟಪದ@,
ಅನ ಂತ ಮCಮ $%ೕಹ#ಯು ಲjೕ ಸCತ
ಮುನ ೇಪೆಂದು {ಾ6ಸುMೆನು.
ಬಲು ೇಸುವ ಈ ಮಂಟಪ2 ೆTೆ6ಂತು
7ೆಲುವ6ೕ ಯುತ 6ನ ಪ ೆ7ೊಳಲು
ನ@Rಂದ ನನ TೆS 6ೕೆ ೆTೆ7ೊಳ4Zತ@
ಒಲRತು ಪ ೆ7ೊಳ4 .# ಾರ.ಂಹ ||
6ನ +ೆ%ೕರ3ೆdಂದ ನೆಯುವದು ಎಲSವ|
6ನ +ೆ%ೕರ3ೆ ಇರೇ v%zzೕ ಇಲS,
6ೕ6ೕಗ ನೆ ಲS ಇಂ2%ಯಗಳ@ ೆTೆ.
ಘನ +ೆ%ೕರ3ೆಯ &ೊಡು ಕರು3ೆdಂದ ||

ಪ ಾ ಸಂಕಲ? (pೋಡಶ)
=ಾರತದ@ ಇರುವ ಕನ ಡ ಾYನ@S
ಎರಡು WಾRರ ..................ವಷ-ದ@S ,
ವರ ಶುಭ >ಾಸ ಶುಭ sಯಂದು
.# ಹ#ಯ ಪ ೆ7ೆ ಸಂಕಲ?7ೈMೆ ||
6ನ *ೊೆದು ಾನು ಏನನೂ >ಾೆನು
ಏನು ಎಂತು ಏ&ೆ ಉ.ರನೂ ಆೆನು ,
6ೕೆ ನೊ ಳmದುq ನನ ನು +ೆ%ೕ#ಸು
ನ6 ಂದ 6ನ ಯ ಪ ೆಯನು >ಾYಸು ||

2ನ Mಾರ >ಾಸ ಸಂವತರವ: 6ನ ಯ
ಘನ +ೆ%ೕರ3ೆdಂದ ಆಗುತ@ಹವ:,
2ನ ಶುಭ ಇದು ಎಂೇ ಪ ೆ ಆರಂ+ೆ
ಅನುನಯ2 ಅನುಗ%C. ಪ ೆ 7ೊ5ೆ) Zೕ ||
$%ೕ ಹ#ಯ +ೆ%ೕರ3ೆ7ೆ $%ೕ ಹ#ಯ h%ೕ7ೆ
$%ೕ ಹಯವದನ67ೆ ಹ2ಾರು Rಧ2,
Wೆ ೕಹ ಭಕುಯ@ಂದ Wಾಧ Mೈಭವ2ಂದ
ಇಹ ಶvಯ@ ಪ ೆ 7ೈMೆ ಾನು ||

ಕಲಶ ಪ ೆ
ಕಲಶ ವದನ2 ಹ# ಕಲಶ ಕಂಠ2 $ವನು
ಕಲಶ ಮೂಲ2 ಬ%ಹc ನಡುRನ@ >ಾತೃಗಣ
ಒಳ7ೆ Wಾಗರ ಭೂO Mೇದ Mೇಾಂತಗಳ4
ಒಳ7ೊಂYಹವ: ಸಕಲ ಎಂದು ದು ||
ಸಕಲ ತ*ಾn>ಾ6 ೇವ*ೆಗ5ೆಲS#ಗೂ
ಸಕTಾfರ ಪ%+ಾದ ಮೂ-ಗಗೂ,
ಈ ಕಲಶಾ\ಾn6ತ ಎಲS ೇವ*ೆಗ7ೆ
ಈ ಕರಗಂ ನO. WೇRಸುMೆನು ||
ಗಂ7ೆ .ಂಧು ಯಮುೆ 7ೋೆ &ಾMೇ# ನ2
ತುಂಗಭೆ% ಕhTೆ ಕೃpೆ Uಯಾ2,
ಮಂಗಳ ಜಲಗಳನು ಕಲಶೊಳ4 Wಾnಗ.
ಮಂಗಳ ಪ ೆಯನು ಕಲಶ&ೆ 7ೈMೆ ||

ಶಂಖ ಪ ೆ
Wಾಗರದ@ 6ೕನು Wೊಗ2ಂದ ಜ6ಸುತ@
ಜಗೊೆಯನ ಕರY ೇಸುತ ,
O7ೆ +ಾಂಚಜನ Mೆೆ ಶಂಖ ರೂಪ2 ಇರುವ
ಜಗಾc*ೆ ಲj7ೆ ಅ_-ಸುMೆನು ||

hೕಠ ಪ ೆ
ಪ ೆಗa7ೊ.ರುವ ಈ ಅಣು hೕಠದ@
ಮೂಜಗೊೆಯ $%ಹ#ಯನು _ಂ.,
ಭ ಸುತ@ 6ಂಹರು ಅವನ ಸಂತzಲS
6ಜRದು ಎಂದ#ತು ಪ ಸುMೆನು ||

ಆMಾಹನ (ಮುೆ%)
ಮ} ಹೃದಯ ಮಂ2ರ&ೆ _ನcಯೆ Wಾnಗ+ೆ
ಸಾcನ 6ೕಡುತ@ ಕುಳZ#ಸುMೆ,
ಸ6 {ಾನವ7ೊಂಡು ಹೃದಯ ಸಂWಾKನದ@
ಸಾcನ 7ೊ5ೆZಂದು +ಾ%s-ಸುMೆನು ||
ಹೃ~ ಕಮಲದ@Sರುವ _~ ಕ5ಾಮೂ-z
ನುತ ಶಂಖ ಚಕ% ಗ{ಾ ಪದc{ಾ#,
ಆತc Fಾಾನಂದ ಪ#ಪಣ- $%ೕ ಹ#z
h%ಯ@ ಹೃದಯದ@ hೕಠಸK 7ೊ5ೆ) Zೕ ||

pೋಡೇಪ tಾರ ಪ ೆ
(೧) ಅಘ- (&ೈಗ7ೆ 6ೕರು)
(ೇವ#7ೆ ಉದರ3ೆ dಂದ 6ೕರು ಮುI. +ಾ*ೆ%7ೆ Y)
ಮೂರು Tೋಕಗ5ೆ) ೆಯ ಬ%\ಾc2ಗಳ ಪz
ಸರುವ ಕTಾಣ ಗುಣಪ:ಣ- $%ೕ ಹ#z
.#ೇR ಕರ2ಂದ ಅಘ-ವನು 6ದು\ೆ
ಪರಮ ಸಂ*ೋಷ2ಂ .nೕಕ#ಪ:ದು ||

(೨) +ಾದ (+ಾದ&ೆl 6ೕರು)
(ೇವರ &ೈ7ೆ ಉದರ3ೆ dಂದ 6ೕರು ಮುI. +ಾ*ೆ%7ೆ Y)
ೇವ ಪದcಾಭ, Rಷು, ಕಮಲನಯನ
ೇವ ಮಧುಸೂದನ, ಮಧು ಹಂತಕ,
=ಾವ ಶುyಯ7ೊಪ ಾರೆಯ ಕರ2ಂದ
ಈMೆ +ಾದವ .nೕಕ#ಸು ತಂೆ ||

(೩) ಆಚಮನ (ಮುಖ&ೆl 6ೕರು)
(ೇವರ ಮುಖ&ೆl ಉದರ3ೆ dಂದ 6ೕರು ಮುI. +ಾ*ೆ%7ೆ Y)
ಸರುವ +ಾಪವ ಕ5ೆವ ಪ#ಶುಧy ಗಂ7ೆಯ
6ೕರನು 6ನ ಯ ಆಚಮನ&ಾlm,
ವರರ ಹಸ2ಂ ಹ#z 6ನmೕಯುMೆನು
ಗರುವರCತೆ &ೊ5ೆ) Zೕ ಸಂ*ೋಷ2ಂದ ||

(೪) ಮಧುಪಕ- (WೇRಸಲು .C 6ೕರು)
(ೇವರ ಾd7ೆ ಉದರ3ೆ dಂದ 6ೕರು ಮುI. +ಾ*ೆ%7ೆ Y)
*ೆTೋಕಗಳ ಒೆಯ ಬ%\ಾc2 ೇವ*ೆಯ
ಚಲು ಹಸ2ಂದ@ 6O-ತವ: ಆmರುವ,
ಒಲುUಯ ಮಧುಪಕ- h*ಾಮಹ ಹಸ2ಂ
ನಳ4Rಂದ ಾ &ೊಡುMೆ .nೕಕ#ಸು ಒೆಯ ||
(೫) ಪ:ನಾಚಮನ (ಮುಖ&ೆl 6ೕರು)
(ೇವರ ಾd7ೆ ಉದರ3ೆ dಂದ 6ೕರು ಮುI. +ಾ*ೆ%7ೆ Y)
ಸರುವ +ಾಪವ ಕ5ೆವ ಪ#ಶುಧy ಗಂ7ೆಯ
ಪರಮ ಪRತ%ಾ ಜಲವನು ಇ27ೊ
ವರ ಾಂ ಹಸ2ಂ 6ನmMೆ ಸMೇ-ಶ
ಗರುವಪಡದTೆ 6ೕನು .nೕಕ#ಸು ಬಂಧು ||

(೬ ) Wಾ ನ
( ಕಲಶದ@Sಯ 6ೕರನು ಘಂxಾಾದೊಂ27ೆ ೇವ#7ೆ ಅpೇಕ )
6ೕೇೆ ಪ%s1ಯು 6ೕೇೆ 7ಾಯು
6ೕೇೆ ಉದಕವ: 6ೕೇೆ ೋಯು
ಮನವೃ >ಾತ%2ಂ ವರುಣನ ಕರ2ಂದ
Wಾ ನವನು ಾ 7ೈ+ೆ .nೕಕ#ಸು {ೊೆz.
Wಾ.ರ .ರRರುವ Wಾ.ರ ಕಂಗಹ
Wಾ.ರ +ಾದRಹ Rಶnಭ#ತ ,
ವಸು{ೆ 6ೕTಾ&ಾಶಾtೆಗೂ Mಾh.ಹ
ಘನ ಪ:ರುಷ ಎಲSವ 6ೕೆ ||

6ೆ ಇಂದು ಾ5ೆ ಎಂದೂ ಇಪ?ನು 6ೕೆ
ಘನ ಯಪ ಯ ಈಶ 6ೕೆ,
ಮನMೆಲS ೆೆಯುವ ಘನ ಪ:ರುಷನು 6ೕೆ
ಅನುನಯ2 ನOಸುMೆ ಸಲ\ೆನ ನು ||
ಪರಮ ಾ@7ಾ%ಮ $Tೆಯ@S ೆTೆ.ರುವ
ಕರು3ಾಮd ಆದ ನರಹ#z ತnರ2
ಕರದ@ಹ $%ೕಲjೕMಾಸ ಶಂಖದ@ಂದ
ಭರ2 Wಾ ನವ 7ೈ+ೆ .nೕಕ#ಸು ಹ#z ||

(7) ವಸ ಸಮಪ-3ೆ
(ೇವ#7ೆ 7ೆ ೆE ವಸ ಗಳನು ಸಮh-ಸೇಕು)
Mೇಾ2 ಾಸ2ಂ ಸಮ6nತವ: ಆದ
ಯ2 ಯ ಸೂತ%2ಂ 6O-.ರುವ ,
ಮುದ _ನ ವಣ-2ಂ ಪ#ೇಸುರುವ
ಯದುಕುಲ ಲಕೆ ವಸ ದnಯ ಅh-ಸುMೆ ||

(೮) ಭೂಷಣ (ಆಭರಣ)
(ಆಭರಣ ಅh-ಸುMೆೆಂದು ತುಳ. ದಳವನು ಅh-.#)
2ವ ಾಾ ರತ 2ಂದ ಯುಕ7ೊಂಡ
ಭವ ಸೂಯ- ಅm ಯಂ*ೆ ಕಂ7ೊಪ
ನವ 2ವMಾm 6ನ ವಯವಗಳೆಲS
2ವಲಂಕೃತ 7ೊ. ತೃh ಪಡುMೆ ||

(೯) ಯ ೋಪRತ (ಜ6Mಾರ)
(ಜ6Mಾರ ಅh-ಸುMೆೆಂದು ತುಳ. ದಳವನು ಅh-.#)
ಮೂರು Mೇದಂಗಳ ಪ%ಕ ಎಂೆ6ಪ
tಾರು 7ಾಯ% ಗ%ಂs ಇರುವ
ಪರಮ ಮಂಗಳMೆ6ಪ ಜ6Mಾರವನು ಾ
ಅh-ಸುMೆ ಧ#.ದನು 2ವ*ೇಜ ||

(೧೦) ಆಸನ
ಸರುವ ೕRಗ7ೆ Cತ 6ೕಡTೋಸುಗ
ಸರುವ ೇಭನ hೕಠೊಳ7ೆ 6ೕನು
ಕರa&ಾ hೕಠದ@ ಪದc ಕ@?ತMಾದ
.# hೕಠದ@ 6ನ ಕೂYಸುMೆ, ೇಸು ||

(೧೧) ಗಂಧ ಸಮಪ-3ೆ
(ೇವ#7ೆ ಗಂಧ ಅf*ೆಯನು ಸಮh-.#)
ೇವೇ 6ನ ಯ ಶ#ೕರ ಎಂೆQೕ
ೇವೆ 6ನ ಯ tೇpೆI ಎಂತಹುೋ
+ಾವನ &ಾಯೆ Tೌvಕ2 ಾ6ೕವ
2ವ ಗಂಾf*ೆ .nೕಕ#ಸು ೇವ ||

(೧೨) ಪ:ಷ?ಗಳ ಸಮಪ-3ೆ (ಪ:ಷ?ಗಂದ ಅಚ-ೆ)
(ೇವ#7ೆ ತುಳ., ಾಾRಧ ಸುMಾ.ತ ಪ:ಷ?ಗಳನು ಸಮh-.#)
ಬಹುರೂಪ ಉಳSಂಥ ಬಹುವಣ- ಉಳSಂಥ
ಬಹು ಸುಗಂಧವನುಳZ ಚಲು ಪ:ಷ?ಗಳನು
ಬಹು h%ೕdಂದ@ 6ನ7ಾm ತಂ2\ೆನು
ಸಹೆdಂ Wೆ ೕಹ2ಂ .nೕಕ#ಸು ಇವನು ||

(೧೩) ಧೂಪ ಸಮಪ-3ೆ
(ಘಂxಾಾದ ೊಂ27ೆ ಧು+ಾರ ಎ#)
RRಧ ವನಸ?dಂದ ಉದ R.ದ ಧೂಪ
ಜMಾ2 ಆ¡%aಸಲು QೕಗRಹುದು
ಸRನಯ =ಾವ2ಂ 6ನಗh-ಸುMೆ ಇದನು
ತವಕದ@ .nೕಕ#ಸು .# ಾರ.ಂಹ ||

(೧೪) 2ೕಪಾರ
(ಘಂxಾ ಾದ2ಂದ ಮೂರು ಬಗಳ ಮಂಗ5ಾರ >ಾY# )
ಮೂರು ಬಗಂದ ಯುಕದ ಘ¢ತ 2ೕಪ
{ಾರುa ೆಳಗುMೆೆ 6ನ7ೆ ಮುY+ೆ
ಹರYರುವ Oರವನು ತnರ2ಂದ ಪ#ಹ#ಸು
ಪರ>ಾತcೇ ಎಂದು ೇY&ೊಳ4Mೆ ||

(೧೫) ೈMೇದ ಸಮಪ-3ೆ
(ಭf£ , =ೋಜ \ಾಲು, ಫಲ, *ಾಂಬೂಲ, ೇೆ ೇೆ ¥ಾmಟುI ಸಮh-.#)

ಾಾ Rಧ ಭf =ೋ ಾ2ಗಳ4 ಎಂದು
ನನ7ೆ Wಾಧವ: ಇಹುದ 6ನಗh-+ೆ
R6ತ =ಾವ2 &ೊಟI ೈMೇದ .nಕ#.
ಘನMೆಂದು Q6ೕ ಮ6 ಸುತ@ ||
ತರತರದ ಫಲಗಳ 6ನmೕMೆ $%ೕಹ#zೕ
Wಾರ ಪ#ಮಳಯುಕ *ಾಂಬೂಲRೕMೆ
ಗರುವರCತೆ ಭಕುdಂದ@ ಾ6ತು
ೆಲSವನು h%ೕಯ@ .nೕಕ#ಸು ೇವ ||

ಮ\ಾ6ಾಜನ
(ೇವ#7ೆ ಮ\ಾಮಂಗ5ಾರ >ಾಡೇಕು)
ಮಂಗಳ ಮೂ-7ೆ ಮಂಗ5ಾರ ಎ
ಕಂಗಳ ಅಂಗಳ2 ತುಂ &ೊಳ4Mೆ
ಭಂಗ ಾರದಂ*ೆzೕ ಜನc ಜಾcಂತರ2
ಸಂಗ ಸುಖ ವ6 ೕz ೇY&ೊಳ4Mೆ ||
ಅ3ೋರaಯ67ೆ ಮಹ*ೋಮCೕಯ7ೆ
ತೃಣ&ಾಷI ಪ#ಪಣ- 7ೋRಂದ7ೆ,
ಘನ ಮCಮ ಕನಕm# Mಾಸ $%ೕ ನರಹ#7ೆ
ಪ:ನ: ಪ:ನ: ಾ ನO. ಾ ೆಳಗುMೆ ||

ಮಂತ% ಪ:ಷ?
6ನ ಅದು ತ ಶಕುdಂದ@ೕ Rಶnವನು
6ನ ವಶದ@ ಇ#.&ೊಂYರುವ ೇವ,
6ನ ನಂತ ಮCU ಾೆಷುI ೇನು
6ನmೋ ಮಂತ% ಪ:ಷ? ಗಳನh-+ೆ ||

ಛತ% tಾಮರ ಇ*ಾ2 ಸಮಪ-3ೆ
ಛತ% tಾಮರ ವಜನ ದಪ-ಣ mೕ*ೆಗಳ4
ನೃತ, Mಾದ Wೋತ% ಇ*ಾ2ಗಳನು ,
ಭೃತ ಾನh-ಸುMೆ ಾ ೋಪtಾರRದ
ಕೃತ ಕೃತ ೆ6Wೆನ .nಕ#. ಜವ2 ||

ಶಂಖ ಭ%ಮಣ
ಪRತ% ಜಲ ತುಳ. ಶಂಖದ@ ೇಖ#.
2ವ ಅpಾI fರದ ಮಂತ% ಜhಸುತ@
ೇವ 6ನ ಯ ಂಬ §ಾzಯ ೋಷದ
ಪ#\ಾರ&ೆಂ2ೊ ಭೃಮಣ >ಾ5ೆ? ||

(೧೬) ನಮWಾlರ
ಅಂತ: ಚfುRೆದುರು 6ಂತ \ೇ ೇವ
ಅಂತರಂಗ2 ಕುತು ನೆಸುವನು 6ೕೇ,
ಗ ಶv +ಾ%ಣO7ೆ tೇತನನು 6ೕೇ
ನು. ಾ 7ೈಯುMೆ 6ನmೋ ನಮನಂ ||
ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ@S 7ೈ2ಹ +ಾಪಗಳ
ಾ6ಡುವ \ೆ ೆE \ೆ ೆEಗೂ ಾಶವನು
ಘನ ಮCಮ 6mMೆ, ಎಂದ#ತು ನO+ೇನು
Wಾನುಾಗ2 ಹೆ. ೆQ ನರಹ#z ||

ಾ>ಾ, ಬ%ಹc , ಋH, ಗುರು ಾಸ#7ೆ ೈMೇದ ಸಮಪ-3ೆ
$%ೕ ರ>ಾ ಬ%\ಾc2 ೇವ*ೆಗ5ೇ 6ಮ7ೆ
ವರ ಸನ&ಾ2 ಶುಕ ಋHಗ5ೇ 6ಮ7ೆ
ಪರಮ Rಷು ಭಕ ಗುರುಗಳ4, ಾಸ#7ೆ
ನರಹ# ಪ%Wಾದವನು .nಕ#Wೆ ೇಡುMೆ ||

ಸವ- ಸಮಪ-3ೆ
ಾೇನು >ಾಡುMೆ 6ೕೇ >ಾYಪ:ೆಲS
ಾೇನು ನುYಯುMೆ 6ೕೇ ನುYಸುವ:ೆಲS
ಾೇನು ಅh-Wೆ 6ೕೇ ಇಹುೆಲS
ಾನು ಬ# ಅನ ಾೇ 6ನಗಪ-3ೆ ||
ಜನುಮ ಜನುಮ2 6ನ ಘನ ಾಸೆಂೆ6ಸು |
ಜನುಮ ಜನುಮ2 ಎನ ನ ಮನMಾಸೆಂೆ6ಸು
ಜನುಮ ಜನುಮ2 6ನ {ಾ6. ಪ . |
ಜನುಮ ಮರಳದ eೕf ಪದR ದಯ+ಾ@ಸು.

$%ೕ ಕೃpಾಪ-ಣ ಮಸು

