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ಭ���ಾ�ಾ 

೧] ��ಾಯಕ ��ಾಯಕ �ಘ
��ಾಶಕ ��ಾಯಕ |  ಶಂಭುಕು�ಾರ ��ಾಯಕ ಶಂಕ�ಪ�ತ� ��ಾಯಕ | 

   �ಾಲಗಣಪ�ೇ ��ಾಯಕ ಪರಮದ�ಾಲ ��ಾಯಕ |    ಭಕ ಜನ#�ಯ ��ಾಯಕ $ಾದ ನಮ%ೆ ೕ ��ಾಯಕ | 

೨] �'
ೕಶಂ ಭಜ(ೇ �ಾನಸ �ಘ
ಹರಂ ಭಜ(ೇ | �ಘ
+ೋ-ಹರಣ �ಮಲ ಗ.ಾನನ |   �'
ೕಶ/ರ �ಾಂ $ಾಲಯ 0ೇವ | 

೩] $ಾವ34ನಂದನ �ಾಲಗ5ೇಶ |      �ಘ
��ಾಶ ವರದ ಗ5ೇಶ | 

   ಸುರಮು6ವಂ7ತ ಸುಮುಖ ಗ5ೇಶ |    ಸುಂದರವದನ 9ಾನಗ5ೇಶ |  

೪] ;ಾರ0ೇ ;ಾರ0ೇ �ೕ5ಾ<ಾ= ;ಾರ0ೇ |        ;ಾರ0ೇ ;ಾರ0ೇ ಪ�ಸ ಕ$ಾ= ;ಾರ0ೇ | 

   ;ಾರ0ೇ ;ಾರ0ೇ ಮಂಜು>ಾ?= ;ಾರ0ೇ |      ;ಾರ0ೇ ;ಾರ0ೇ ಮಂಗಲ0ಾ@6 ;ಾರ0ೇ | 

೫] ಜಯ ಜಯ 0ೇ� ದ�ಾಲಹ�ೕ ಜನ6ೕ ಸರಸ/4 $ಾಲಯ �ಾB | 

   ಅಮDೇ ಕಮDಾಸನಸE�ೇ ಅದುFತಚ��ೇ $ಾಲಯ �ಾB | 

   �ಾತಮ3ಂಗಲಗುಣ;ಾDೇ ಮ�ೋHIೕDೇ $ಾಲಯ �ಾB | 

   J�ೕಟಕುಂಡಲಸು;ೆMೕN�ೇ Jನ
ರOೕ�ೇ $ಾಲಯ �ಾB | 

೬] <ಾ= ಸರಸ/4 <ಾQೆRೕ� �ೕ5ಾSಾ�= $ಾಲಯ �ಾB | 

   <ೇದ;ಾಸTಪ�$ಾU6 0ೇ� �0ಾVರೂ#= $ಾಲಯ �ಾB | 

   ಭಗವ4 >ಾರ4 Jೕ<ಾ3= ಪನ
ಗ<ೇ= $ಾಲಯ �ಾB | 

   ಮುJ 0ಾ@6 WೕXಪ�0ಾ@6 ಪ�ಸ ಕ$ಾ= $ಾಲಯ �ಾB | 

೭] ಅಂ�ಾ ಭ<ಾ6 ;ಾರ0ೇ |    ಜಗದಂ�ಾ ಭ<ಾ6 ;ಾರ0ೇ | ಶಂಕರಪZ[ತ;ಾರ0ೇ |       ಶೃಂಗ6<ಾ]6 ;ಾರ0ೇ | 

    ಪ�ಸ ಕಹ%ೆ ೕ ;ಾರ0ೇ |     �ೕ5ಾ$ಾ= ;ಾರ0ೇ | ಮಯೂರಗಮ6 ;ಾರ0ೇ |      ಹಂಸ<ಾE6 ;ಾರ0ೇ | 

೮] +ಾ43+ೇಯ ಕUಯುಗವರದ |         ಕಂದ ಕು�ಾರ ಕರು5ಾಕರ�ೇ | 

   <ೇ_ <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ-�<ೇ_ ಮುರುಗ |    <ಾ <ಾ ಮುರುಗ ವ`<ೇಳರಗ | 

೯]  <ೇ_ <ೇ_ <ೇ_ <ೇ_ <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ_ |       <ೇ_ ಮುರುಗ �ಾಲcರುಗ <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ_ | 

    ವdeಮನ<ಾಳ�ೇ 6ೕ <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ_ |        ಪ�deಮ@_ <ಾಹನ�ೇ <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ_ | 
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    ಪಳ6ಮDೈ �ಾಲ�ೇ 6ೕ <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ_ |       $ಾಪಂಗg ೖೆ hೕಕುEಂಡ� <ೇ_ ಮುರುಗ <ೇ_ | 

೧೦] <ೇಲ<ಾ <ೇಲ<ಾ <ೇ_ ಮುರುಗ <ಾ <ಾ |   <ೇ_ ಮುರುಗ <ಾ <ಾ <ೇ_ ಮುರುಗ <ಾ <ಾ  | 

     <ೇಲ <ಾ ಷಣುcಗ ಮುರುಗ ಮುರುಗ |       ವ`<ೇಲ <ಾ ಷಣುcಗ ಮುರುಗ ಮುರುಗ ಮುರುಗ |     

     ವdeಮನ<ಾಳ ಕುಂಜ�ಮ�ಾಳ |      ವಣkಮ@_ <ಾಹನ ಮುರುಗ ಮುರುಗ | 

     ಶM(ಾlಶMರ ಸುಬ�ಹcಣV 0ೇವ |          ಷಣುcಗ ಶರವಣ ಮುರುಗ ಮುರುಗ | 

೧೧] ಓಂ ಗುರು�ಾಥ ಜಯ ಗುರು�ಾಥ |    ಜಯ ಗುರು�ಾಥ ಮಮ ಗುರು�ಾಥ | 

     ಮಮ ಗುರು�ಾಥ ಸದುpರು�ಾಥ |      ಸದುpರು�ಾಥ ಜಯ ಗುರು�ಾಥ | 

೧೨] ಸದುpರು�ಾಥ�ೇ <ಾ <ಾ <ಾ |     ಸqr0ಾನಂದ�ೇ <ಾ <ಾ <ಾ | 

     ಸವ3ದ�ಾಳ�ೇ <ಾ <ಾ <ಾ |     ಶಂಕರ ಕೃ$ಾಕರ <ಾ <ಾ <ಾ | 

೧೩] +ೋಮಲಚರಣಂ IೕತಲಚರಣB | ಮಂಜುಳಚರಣಂ ಮಮ ಗುರುಚರಣB | 

     ಅದುFತಚರಣB ಅನುಗ�ಹಚರಣB | ಸದುpರುಚರಣಂ ಸ0ಾ ಭ.ಾಮVಹB ||   

೧೪] ಶಂಕರ ಗು(ೋ ಜಯ ಶಂಕರ ಗು(ೋ |     ಶಂಕರ ಗು(ೋ ಜಯ ಶಂಕರ ಗು(ೋ | 

     ಷಣcತ%ಾsಪಕ ಶಂಕರ ಗು(ೋ |      +ಾಲ`<ಾಸ ಶಂಕರ ಗು(ೋ | 

     +ಾ�ಾtರೂಪ�ೇ ಶಂಕರ ಗು(ೋ |      +ಾಂq#ೕuೇಶ/ರ ಶಂಕರ ಗು(ೋ | 

೧೫] ದ�ಾಕ(ೋ ಭಗ<ಾv ಶಂಕw  ದ�ಾಕ(ೋ ಭಗ<ಾv | 

     4��ೇತ�Sಾ�ೕ 4�ಶMಲSಾ�ೕ ಗಂQಾSಾ�ೕ ದ�ಾಕ(ೋ | 

     ಚಂದ�;ೇಖರ ಗಂQಾಜಲಧರ %ಾಂಬಸ0ಾIವ ದ�ಾಕ(ೋ | 

೧೬] ಶಂಕರ ಸ0ಾIವ ಸ>ಾಪ�ೇ ಮyೇಶ/ರ |          ಚಂದ�;ೇಖರ ಜzಾಧರ ಉ�ಾಮyೇಶ/ರ | 

೧೭] �ೋDೋ �ಾಥ ಉ�ಾಪ�ೇ ಶಂ>ೋ ಶಂಕರ ಪಶುಪ�ೇ |      

     ನಂ7<ಾಹನ �ಾಗಭೂಷಣ ಚಂದ�;ೇಖರ ಜzಾಧರ | 

     ಶMಲಧರ .ೊVೕ4ಪ�+ಾಶ �ಭೂ4ಸುಂದರ ಪರ|ೕಶ |     

     +ೈDಾಸ<ಾಸ ಕನಕಸ>ೇಶ Qೌ�ಮ�ೋಹರ �;ೆ/ೕಶ |  

     ಸc;ಾನ<ಾಸ qದಂಬ(ೇಶ 6ೕಲಕಂಠ ಮyಾ0ೇವ  | 
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೧೮] ಅಂಬ ಪರ|ೕಶ/� ಅ�Dಾಂ�ೇಶ/� |     ಆ7ಪ(ಾಶJ  $ಾಲಯ �ಾB | 

     I�ೕಭುವ�ೇಶ/� (ಾಜ(ಾ.ೇಶ/� |         ಆನಂದರೂ#= $ಾಲಯ �ಾB | 

೧೯] ಕರು5ೈಕ�ಡDೇ +ಾ�ಾt |  +ಾಂqೕ6ಲ�ೕ +ಾ�ಾt | 

     ಕರು5ೈಪ��<ೈ +ಾ�ಾt |   ಕ=ವ�ದನರುg /ೈ +ಾ�ಾt | 

೨೦] ಶಂಕ� ಪರ|ೕಶ/� ಶI;ೇಖ� ಅಂಬ | 

     ಸ<ೇ3ಶ/� ಜಗ7ೕಶ/� �ಾyೇಶ/� ಅಂಬ | 

     ಸುಂದ� ಗುಣಮಂಜ� Iವಶಂಕ� ಅಂಬ | 

     +ಾದಂಬ� ;ಾಕಂಬ� ಹ�%ೋದ� ಅಂಬ | 

೨೧] +ೌಸDಾVತcಜ (ಾಮ ಚರ� | <ೈ0ೇEೕ#�ಯ (ಾಮ ಚರ� | 

     �ಾರು4 %ೇ�ತ (ಾಮ ಚರ� | ಅಹDೊVೕ0ಾ�ರಕ (ಾಮ ಚರ� | 

     ;ಾಂ46+ೇತನ (ಾಮ ಚರ� | ಪ�;ಾಂ46+ೇತನ (ಾಮ ಚರ� | 

     (ಾಮ ಚರ� ಸ0ಾ ಭ.ೋ |   (ಾಮ ಚರ� ಸ0ಾ ಭ.ೋ |         

೨೨] ಆ�ಾc(ಾಮ ಆನಂದರಮಣ | ಅಚುVತ +ೇಶವ ಹ� �ಾ(ಾಯಣ | 

     ಭವಭಯಹರಣ ವಂ7ತಚರಣ | ರಘ�ಕುಲಭೂಷಣ (ಾ[ೕವDೋಚನ | 

     ಆ7�ಾ(ಾಯಣ ಅನಂತಶಯನ | ಸqr0ಾನಂದ I�ೕಸತV�ಾ(ಾಯಣ | 

೨೩] ದಶರಥನಂದನ (ಾಮ (ಾಮ ದ�ಾ%ಾಗರ (ಾಮ (ಾಮ | 

     ಪಶುಪ4ರಂಜನ (ಾಮ (ಾಮ $ಾಪ�Wೕಚನ (ಾಮ (ಾಮ | 

     ಲX�ಣ%ೇ�ತ (ಾಮ (ಾಮ ಲt�ಮ�ೋಹರ (ಾಮ (ಾಮ | 

     ಸೂX�ಸ/ರೂಪ (ಾಮ (ಾಮ ಸುಂದರವದನ (ಾಮ (ಾಮ | 

೨೪] ಕೃಷk ಭ.ೋ ಕೃಷk ಭ.ೋ ಮುರUೕQೋ$ಾಲ ಭ.ೋ |      ;ಾVಮQೋ$ಾಲ ಭ.ೋ ಮುರUೕQೋ$ಾಲ ಭ.ೋ | 

     O�Sಾ� ;ಾVಮ ಭ.ೋ (ಾSೇQೋ�ಂದ ಭ.ೋ |         ಮಧುವನಸಂ�ಾರ ;ಾVಮQೋ$ಾಲ ಭ.ೋ | 
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೨೫] ಮುತು ಕೃಷk ಮುರdೕಕೃಷk Wೕಹನಕೄಷk <ಾ <ಾ | Qೋ#ೕಕೃಷk Qೋ$ಾಲಕೃಷk (ಾSಾಕೃಷk <ಾ <ಾ <ಾ| 

     q6
ಕೃಷk <ೇ5ೆkೖಕೃಷk ಉಡು#ಕೃಷk <ಾ <ಾ | Qೋ#ೕಕೃಷk Qೋ$ಾಲಕೃಷk (ಾSಾಕೃಷk <ಾ <ಾ <ಾ | 

 

೨೬] ಕೃಷk$ೆ�ೕಮಮ@ೕ (ಾSಾ (ಾSಾ$ೆ�ೕಮಮ�ೕ ಹ�ಃ | 

     [ೕವನ6ಧ�ೇ 6ತVಂ (ಾSಾಕೃ�ೌk ಗ4ಮ3ಮ | 

     6ೕDಾಂಬರಧ(ಾ (ಾSಾ 7ವV#ೕ�ಾಂಬರಧ(ೋ ಹ�ಃ | 

     [ೕವನ6ಧ�ೇ 6ತVಂ (ಾSಾಕೃ�ೌk ಗ4ಮ3ಮ | 

೨೭] ಗುರು<ಾಯೂw ಪ�ರ I�ೕಹ�ಕೃಷk �ಾ(ಾಯಣ Qೋ$ಾ_ |    

     ಮುಕುಂದ�ಾಧವ ಮುರdೕSಾ� �ಾ(ಾಯಣ Qೋ$ಾ_ | 

     ಶಂಖಚಕ�#ೕ�ಾಂಬರSಾ� �ಾ(ಾಯಣ Qೋ$ಾ_ |      

     ಮುಕುಂದ �ಾಧವ ಮುರdೕSಾ� �ಾ(ಾಯಣ Qೋ$ಾ_ | 

೨೮] ನWೕ ನWೕ I�ೕ �ಾ(ಾಯಣ ನರಹ�ರೂಪ �ಾ(ಾಯಣ |      �ಾಗಶಯನ �ಾ(ಾಯಣ ನdನ�Dೋಚನ �ಾ(ಾಯಣ | 

     ಪನ
ಗಭೂಷಣ �ಾ(ಾಯಣ ಪರಮದ�ಾಲ �ಾ(ಾಯಣ |        ನWೕ ನWೕ I�ೕ �ಾ(ಾಯಣ ನರಹ�ರೂಪ �ಾ(ಾಯಣ | 

೨೯] ಶಂಖಚಕ�ಧರ <ೈಜಯಂ4ಧರ |    #ೕ�ಾಂಬರಧರ Qೋವಧ3�ೋದ�ರ | 

     ತುಲ]ೕ�ಾDಾ;ೆMೕNತಕರ |      ಗರುಡಗಮನ ಹ� ಪಂಕಜ�ಾಭ | 

೩೦] �ಠಲ �ೕ(ೇ ಪಂಡ�(ಾಯ |       ಚಂದ�>ಾQಾ4ೕ� ಉ>ಾ�uೇ ವ� | 

     ರಂಗIDೇವ� ಕರಕತ ವ� |    ಮyಾಧ�� ಗರುಡ >ಾO� | 

     �ನ�ನತ ಜ�ಾದ3ನ %ಾ/� |   �ಠಲ �ೕ(ೇ ಪಂಡ�(ಾಯ | 

೩೧] I�ೕ ಧಮ3;ಾಸ  $ಾE �ಾB |    ಜಯ ಮ=ಕಂಠ0ೇವ�ೇ ರX �ಾB | 

     ಶಬ�O�ೕಶ�ೇ $ಾE �ಾB |    ;ಾಂತಸ/ರೂಪ�ೇ ರX �ಾB | 

೩೨] ಜಯ ಹನು�ಾv ಜಯ ಹನು�ಾv |      ಜಯ ಜಯ ಹನು�ಾv ಜಯ ಹನು�ಾv | 

     (ಾಮಲX�ಣ.ಾನJೕ ಜಯ ಜಯ |    �ೋDೋ ಜಯ ಹನು�ಾv Jೕ ಜಯ ಜಯ | 
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