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ಶಿ್ರೕಮದಖಿಲಮಹೀಮಂಡಲಮಂಡನಧರಣಿಧರ
ಮಂಡ ಾಖಂಡಲಸ್ಯ ⋆

ನಿಖಿಲಸು ಾಸುರವಂದಿತ ವ ಾಹ ೕತ್ರ ವಿಭೂಷಣಸ್ಯ ⋆
ಶೇ ಾಚಲ ಗರು ಾಚಲ ವೃಷ ಾಚಲ
ಾ ಾಯಣಾಚ ಾಂಜ ಾಚ ಾದಿ ಶಿಖರಿ ಾ ಾಕುಲಸ್ಯ ⋆

ಾಥಮುಖ ಬೋಧನಿಧಿವೀಥಿಗುಣ ಾಭರಣ ಸತ್ತ ್ವನಿಧಿ
ತತ್ತ ್ವನಿಧಿ ಭಕಿ್ತಗುಣಪೂಣರ್ ಶಿ್ರೕಶೈಲಪೂಣರ್
ಗುಣವಶಂವದ ಪರಮಪುರುಷಕೃ ಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದತುಂಗಶೃಂಗ
ಗಲದ್ಗಗನಗಂ ಾಸ ಾಲಿಂಗಿತಸ್ಯ ⋆

ಸೀ ಾತಿಗ ಗುಣ ಾ ಾನುಜಮುನಿ ಾ ಾಂಕಿತ ಬಹು ಭೂ ಾಶ್ರಯ
ಸುರ ಾ ಾಲಯ ವನ ಾ ಾಯತ ವನಸೀ ಾಪರಿವೃತ ವಿಶಂಕಟತಟ
ನಿರಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತ ಭಕಿ್ತರಸ ನಿಝರ್ ಾನಂ ಾ ಾರ್ ಾಯರ್
ಪ್ರಸ್ರವಣ ಾ ಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದಸಲಿಲಭರಭರಿತ ಮ ಾತಟಾಕ
ಮಂಡಿತಸ್ಯ ⋆

ಕಲಿಕದರ್ಮ ಮಲಮದರ್ನ ಕಲಿತೋದ್ಯಮ ವಿಲಸದ್ಯಮ ನಿಯ ಾದಿಮ
ಮುನಿಗಣನಿಷೇವ್ಯ ಾಣ ಪ್ರತ್ಯ ೕಭವನಿ್ನಜಸಲಿಲ
ಸಮಜ್ಜನ ನಮಜ್ಜನ ನಿಖಿಲ ಾಪ ಾಶನ ಾಪ ಾಶನ
ತೀ ಾರ್ ಾ್ಯಸಿತಸ್ಯ ⋆

ಮು ಾರಿಸೇವಕ ಜ ಾದಿಪೀಡಿತ ನಿ ಾತಿರ್ಜೀವನ ನಿ ಾಶ ಭೂಸುರ
ವ ಾತಿಸುಂದರ ಸು ಾಂಗ ಾರತಿ ಕ ಾಂಗ ೌಷ್ಠವ
ಕು ಾರ ಾಕೃತಿ ಕು ಾರ ಾರಕ ಸ ಾಪನೋದಯ ದ ಾನ ಾತಕ
ಮ ಾಪ ಾಮಯ ವಿ ಾಪನೋದಿತ ಸಕಲಭುವನ ವಿದಿತ
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ಕು ಾರ ಾ ಾಭಿ ಾನ ತೀ ಾರ್ಧಿಷಿ್ಠತಸ್ಯ ⋆
ಧರಣಿತಲ ಗತ ಸಕಲ ಹತಕಲಿಲ ಶುಭಸಲಿಲ ಗತಬಹುಳ
ವಿವಿಧಮಲ ಹತಿಚತುರ ರುಚಿರತರ ವಿಲೋಕನ ಾತ್ರ ವಿದಳಿತ
ವಿವಿಧಮ ಾ ಾತಕ ಾ್ವಮಿಪುಷ ್ಕರಿಣೀ ಸಮೇತಸ್ಯ ⋆

ಬಹುಸಂಕಟ ನರ ಾವಟ ಪತದುತ್ಕಟ ಕಲಿಕಂಕಟ ಕಲುಷೋದ್ಭಟ
ಜನ ಾತಕ ವಿನಿ ಾತಕ ರುಚಿ ಾಟಕ ಕರ ಾಟಕ ಕಲ ಾಹೃತ
ಕಮ ಾರತ ಶುಭಮಜ್ಜನಜಲ ಸಜ್ಜನಭರಿತ ನಿಜದುರಿತ
ಹತಿನಿರತ ಜನಸತತ ನಿರಗರ್ಳಪೇಪೀಯ ಾನ ಸಲಿಲ ಸಂಭೃತ
ವಿಶಂಕಟ ಕಟಾಹತೀಥರ್ ವಿಭೂಷಿತಸ್ಯ ⋆

ಏವ ಾದಿಮ ಭೂರಿಮಂಜಿಮ ಸವರ್ ಾತಕ ಗವರ್ ಾಪಕ ಸಿಂಧುಡಂಬರ
ಾರಿಶಂಬರ ವಿವಿಧವಿಪುಲ ಪುಣ್ಯತೀಥರ್ನಿವಹ ನಿ ಾಸಸ್ಯ ⋆

ಶಿ್ರೕಮತೋ ವೇಂಕಟಾಚಲಸ್ಯ ಶಿಖರಶೇಖರಮ ಾಕಲ್ಪ ಾಖೀ ⋆
ಖವೀರ್ಭವದತಿ ಗವೀರ್ಕೃತ ಗುರುಮೇವೀರ್ಶಗಿರಿ ಮುಖೋವೀರ್ಧರ
ಕುಲದವೀರ್ಕರ ದಯಿತೋವೀರ್ಧರ ಶಿಖರೋವೀರ್ ⋆

ಸತತ ಸದೂವೀರ್ಕೃತಿ ಚರಣಘನ ಗವರ್ಚವರ್ಣನಿಪುಣ
ತನುಕಿರಣಮಸೃಣಿತ ಗಿರಿಶಿಖರಶೇಖರತರುನಿಕರ ತಿಮಿರಃ ⋆
ಾಣೀಪತಿಶ ಾರ್ಣೀ ದಯಿತೇಂ ಾ್ರಣೀಶ್ವರ ಮುಖ
ಾಣೀ ೕರಸವೇಣೀ ನಿಭಶುಭ ಾಣೀ ನುತಮಹಿ ಾಣೀ ⋆

ಯಸ್ತರ ಕೋಣೀ ಭವದಖಿಲ ಭುವನಭವನೋದರಃ ⋆
ವೈ ಾನಿಕಗುರು ಭೂ ಾಧಿಕ ಗುಣ ಾ ಾನುಜ ಕೃತ ಾ ಾಕರ
ಕರ ಾ ಾರಿ ದರಲ ಾ ಾಚ್ಛಕನಕ ಾ ಾಯಿತ ನಿಜ ಾ ಾಲಯ
ನವಕಿಸಲಯಮಯ ತೋರಣ ಾ ಾಯಿತ ವನ ಾ ಾಧರಃ ⋆
ಾ ಾಂಬುದ ಾ ಾನಿಭ ನೀ ಾಲಕ ಜಾ ಾವೃತ ಾ ಾಬ್ಜ
ಸಲೀ ಾಮಲ ಫಾ ಾಂಕಸಮೂ ಾಮೃತ ಾ ಾದ್ವ ಾವಧೀರಣ
ಧೀರಲಲಿತತರ ವಿಶದತರ ಘನ ಘನ ಾರಮ ೕಧ ್ವರ್ಪುಂಡ್ರ
ರೇ ಾದ್ವಯರುಚಿರಃ ⋆
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ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಗದ್ಯಂ

ಸುವಿಕಸ್ವರ ದಳ ಾಸ್ವರ ಕಮಲೋದರ ಗತಮೇದುರ ನವಕೇಸರ
ತತಿ ಾಸುರ ಪರಿಪಿಂಜರ ಕನ ಾಂಬರ ಕಲಿ ಾದರ ಲಲಿತೋದರ
ತ ಾಲಂಬ ಜಂಭರಿಪು ಮಣಿಸ್ತಂಭ ಗಂಭೀರಿಮದಂಭಸ್ತಂಭ
ಸಮುಜ್ಜ ೃಂಭ ಾಣ ಪೀವರೋರುಯುಗಳ ತ ಾಲಂಬ ಪೃಥುಲ
ಕದಳೀ ಮುಕುಲ ಮದಹರಣಜಂಘಾಲ ಜಂಘಾಯುಗಳಃ ⋆

ನವ್ಯದಲ ಭವ್ಯಕಲ ಪೀತಮಲ ಶೋಣಿಮಲ ಸನ್ಮ ೃದುಲ
ಸತಿ್ಕಸಲ ಾಶು್ರಜಲ ಾರಿ ಬಲ ಶೋಣತಲ ಪದಕಮಲ
ನಿಜಾಶ್ರಯ ಬಲಬಂದೀಕೃತ ಶರದಿಂದುಮಂಡಲೀ
ವಿಭ್ರಮ ಾದಭ್ರ ಶುಭ್ರ ಪುನಭರ್ ಾಧಿಷಿ್ಠ ಾಂಗುಳೀ ಾಢ
ನಿಪೀಡಿತ ಪ ಾ್ಮಸನಃ ⋆

ಜಾನುತ ಾವಧಿ ಲಂಬಿ ವಿಡಂಬಿತ ಾರಣ ಶುಂ ಾದಂಡ
ವಿಜೃಂಭಿತ ನೀಲಮಣಿಮಯ ಕಲ್ಪಕ ಾ ಾ ವಿಭ್ರಮ ಾಯಿ
ಮೃಣಾಳಲ ಾಯತ ಸಮುಜ್ಜ ್ವಲತರ ಕನಕವಲಯ
ವೇಲಿ್ಲತೈಕತರ ಾಹುದಂಡಯುಗಳಃ ⋆

ಯುಗಪದುದಿತ ಕೋಟಿ ಖರಕರ ಹಿಮಕರ ಮಂಡಲ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ಾನ
ಸುದಶರ್ನ ಾಂಚಜನ್ಯ ಸಮುತು್ತಂಗಿತ ಶೃಂ ಾಪರ
ಾಹು ಯುಗಳಃ ⋆

ಅಭಿನವ ಾಣ ಸಮುತೆ್ತೕಜಿತ ಮ ಾಮ ಾ ನೀಲಖಂಡ
ಮಥಖಂಡನ ನಿಪುಣ ನವೀನ ಪರಿತಪ್ತ ಾತರ್ಸ್ವರ ಕವಚಿತ
ಮಹನೀಯ ಪೃಥುಲ ಾಲ ಾ್ರಮ ಪರಂಪ ಾ ಗುಂಭಿತ
ಾಭಿಮಂಡಲ ಪಯರ್ಂತ ಲಂಬ ಾನ ಾ್ರಲಂಬದೀಪಿ್ತ
ಸ ಾಲಂಬಿತ ವಿ ಾಲ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಃ ⋆

ಗಂ ಾಝರ ತುಂ ಾಕೃತಿ ಭಂ ಾವಳಿ ಭಂ ಾವಹ
ೌ ಾವಳಿ ಾ ಾವಹ ಾ ಾನಿಭ ಾ ಾವಳಿ
ದೂ ಾಹತ ಗೇ ಾಂತರ ೕ ಾವಹ ಮಹಿಮ ಮಸೃಣಿತ
ಮ ಾತಿಮಿರಃ ⋆
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ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಗದ್ಯಂ

ಪಿಂ ಾಕೃತಿ ಭೃಂ ಾರು ನಿ ಾಂ ಾರ ದ ಾಂ ಾಮಲ
ನಿ ಾ್ಕಸಿತ ದು ಾ ್ಕಯರ್ಘ ನಿ ಾ್ಕವಳಿ ದೀಪಪ್ರಭ ನೀಪಚ್ಛವಿ
ಾಪಪ್ರದ ಕನಕ ಾಲಿ ಾ ಪಿಶಂಗಿತ ಸ ಾರ್ಂಗಃ ⋆

ನವದಳಿತ ದಳವಲಿತ ಮೃದುಲಲಿತ ಕಮಲತತಿ ಮದವಿಹತಿ
ಚತುರತರ ಪೃಥುಲತರ ಸರಸತರ ಕನಕಸರಮಯ ರುಚಿರಕಂಠಿ ಾ
ಕಮನೀಯಕಂಠಃ ⋆
ಾ ಾಶ ಾಧಿಪತಿ ಶಯನ ಕಮನ ಪರಿಚರಣ ರತಿಸಮೇ ಾಖಿಲ
ಫಣಧರತತಿ ಮತಿಕರಕನಕಮಯ ಾ ಾಭರಣ
ಪರಿವೀ ಾಖಿ ಾಂ ಾವಗಮಿತ ಶಯನಭೂ ಾಹಿ ಾಜ ಜಾ ಾತಿಶಯಃ ⋆

ರವಿಕೋಟೀ ಪರಿ ಾಟೀ ಧರಕೋಟೀ ರವ ಾಟೀ ಕಿತ ಾಟೀ ರಸ ಾಟೀ
ಧರಮಣಿಗಣಕಿರಣ ವಿಸರಣ ಸತತವಿಧುತ
ತಿಮಿರ ೕಹ ಗಭರ್ಗೇಹಃ ⋆

ಅಪರಿಮಿತ ವಿವಿಧಭುವನ ಭರಿ ಾಖಂಡ ಬ್ರ ಾ್ಮಂಡಮಂಡಲ
ಪಿಚಂಡಿಲಃ ⋆

ಆಯರ್ಧು ಾರ್ನಂ ಾಯರ್ ಪವಿತ್ರ ಖನಿತ್ರ ಾತ ಾತಿ್ರೕಕೃತ
ನಿಜಚುಬುಕ ಗತವ್ರಣಕಿಣ ವಿಭೂಷಣವಹನಸೂಚಿತ
ಶಿ್ರತಜನವತ್ಸಲ ಾತಿಶಯಃ ⋆

ಮಡು್ಡಡಿಂಡಿಮ ಢಮರು ಜಝರ್ರ ಾಹಳೀ ಪಟ ಾವಳೀ
ಮೃದುಮದರ್ ಾಲಿ ಮೃದಂಗ ದುಂದುಭಿ ಢಕಿ್ಕ ಾಮುಕ
ಹೃದ್ಯ ಾದ್ಯಕ ಮಧುರಮಂಗಳ ಾದಮೇದುರ ವಿಸೃಮರ
ಸರಸ ಾನರಸ ರುಚಿರ ಸಂತತ ಸಂತನ್ಯ ಾನ ನಿತೊ್ಯೕತ್ಸವ
ಪ ೂೕತ್ಸವ ಾಸೋತ್ಸವ ಸಮ್ವತ್ಸರೋತ್ಸ ಾದಿ
ವಿವಿಧೋತ್ಸವ ಕೃ ಾನಂದಃ ⋆

ಶಿ್ರೕಮ ಾನಂದನಿಲಯ ವಿ ಾನ ಾಸಃ ⋆
ಸತತ ಪ ಾ್ಮಲ ಾ ಪದಪದ್ಮರೇಣು ಸಂಚಿತವಕ್ಷಸ್ಸ ್ಥಲ
ಪಟ ಾಸಃ ⋆

www.prapatti.com 4 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಗದ್ಯಂ

ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಃ ⋆
ಸುಪ್ರಸನೊ್ನೕ ವಿಜಯ ಾಂ Á
ಾಟಾರಭಿ ಭೂ ಾಳ ಬಿಲಹರಿ ಾ ಾ ಾಳವ ೌ ಾ ಅ ಾವೇರೀ
ಾವೇರೀ ಶುದ್ಧ ಾವೇರೀ ದೇವ ಾಂ ಾರೀ ಧ ಾ್ಯಸೀ
ಬೇಗಡ ಹಿಂದೂ ಾ್ತನೀ ಾಪೀ ತೋಡೀ ಾಟಕುರುಂಜೀ ಶಿ್ರೕ ಾಗ
ಸಹನ ಅ ಾಣ ಾರಂಗೀ ದ ಾರ್ರು ಪಂತುವ ಾಳೀ ವ ಾಳೀ
ಕ ಾ್ಯಣೀ ಭೂರಿಕ ಾ್ಯಣೀ ಯಮು ಾಕ ಾ್ಯಣೀ ಹುಶೇನೀ
ಜಂ ೕಠೀ ೌ ಾರೀ ಕನ್ನಡ ಖರಹರಪಿ್ರ ಾ ಕಲಹಂಸ
ಾದ ಾಮಕಿ್ರ ಾ ಮು ಾರೀ ತೋಡೀ ಪು ಾ್ನಗವ ಾಳೀ ಾಂಭೋದೀ
ಭೈರವೀ ಯದುಕುಲ ಾಂಭೋದೀ ಆನಂದಭೈರವೀ ಶಂಕ ಾಭರಣ
ೕಹನ ರೇಗುಪಿ್ತೕ ೌ ಾಷಿ್ಟ ್ರೕ ನೀ ಾಂಬರೀ ಗುಣಕಿ್ರ ಾ

ಮೇಘಗಜರ್ನೀ ಹಂಸಧ ್ವನೀ ಶೋಕವ ಾಳೀ ಮಧ್ಯ ಾವತೀ
ಜೇಂಜುರುಟೀ ಸುರುಟೀ ದಿ್ವಜಾವಂತೀ ಮಲ ಾಂಬರೀ ಾಪಿ
ಪರಶುಧ ಾಸರೀ ದೇಶಿಕತೋಡೀ ಆಹಿರಿ ವಸಂತ ೌಳೀ
ಸಂತು ಕೇ ಾರ ೌ ಾ ಕನ ಾಂಗೀ ರ ಾ್ನಂಗೀ ಾನಮೂತೀರ್
ವನಸ್ಪತೀ ಾಚಸ್ಪತೀ ಾನವತೀ ಾನರೂಪೀ ಸೇ ಾಪತೀ
ಹನುಮತೊ್ತೕಡೀ ಧೇನು ಾ ಾಟಕಪಿ್ರ ಾ ಕೋಕಿಲಪಿ್ರ ಾ ರೂಪವತೀ
ಾಯಕಪಿ್ರ ಾ ವಕು ಾಭರಣ ಚಕ್ರ ಾಕ ಸೂಯರ್ ಾಂತ
ಾಟ ಾಂಬರೀ ಝಂ ಾರಧ ್ವನೀ ನಟಭೈರವೀ ಗೀ ಾರ್ಣೀ
ಹರಿ ಾಂಭೋದೀ ಧೀರಶಂಕ ಾಭರಣ ಾ ಾನಂದಿನೀ
ಾಗಪಿ್ರ ಾ ವಿಸೃಮರ ಸರಸ ಾನರಸೇ ಾ್ಯದಿ ಸಂತತ

ಸಂತನ್ಯ ಾನ ನಿತೊ್ಯೕತ್ಸವ ಪ ೂೕತ್ಸವ ಾಸೋತ್ಸವ
ಸಮ್ವತ್ಸರೋತ್ಸ ಾದಿ ವಿವಿಧೋತ್ಸವ ಕೃ ಾನಂದಃ ⋆

ಶಿ್ರೕಮ ಾನಂದನಿಲಯ ಾಸಃ ⋆
ಸತತ ಪ ಾ್ಮಲ ಾ ಪದಪದ್ಮರೇಣು ಸಂಚಿತವಕ್ಷಸ್ಸ ್ಥಲ
ಪಟ ಾಸಃ ⋆
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ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಗದ್ಯಂ

ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಃ ⋆
ಸುಪ್ರಸನೊ್ನೕ ವಿಜಯ ಾಂ Á
ಶಿ್ರೕ ಅಲಮೇರ್ಲ್ಮಂ ಾಸಮೇತ ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸ ಾ್ವಮೀ ಸುಪಿ್ರೕತಃ
ಸುಪ್ರಸನೊ್ನೕ ವರದೋ ಭೂ ಾ್ವ ಪನಸ ಾಟಲೀ ಾ ಾಶ
ಬಿಲ್ವ ಪು ಾ್ನಗ ಚೂತ ಕದಳೀ ಚಂದನ ಚಂಪಕ ಮಂಜುಳ
ಮಂ ಾರ ಹಿಂ ಾ ಾದಿ ತಿಲಕ ಾತುಲುಂಗ ಾರಿಕೇಳ
ೌ್ರಂಚಾಶೋಕ ಾಧೂ ಾಮಲಕ ಹಿಂದುಕ ಾಗಕೇತಕ
ಪೂಣರ್ಕುಂದ ಪೂಣರ್ಗಂಧ ರಸ ಕಂದ ವನ ವಂಜುಳ ಖಜೂರ್ರ
ಾಲ ಕೋವಿ ಾರ ಹಿಂ ಾಲ ಪನಸ ವಿಕಟ ವೈಕಸವರುಣ
ತರುಘಮರಣ ವಿಚುಳಂ ಾಶ್ವತ್ಥ ಯಕ್ಷ ವಸುಧ ವ ಾರ್ಧ
ಮಂತಿ್ರಣೀ ತಿಂತಿ್ರಣೀ ಬೋಧ ನ್ಯಗೊ್ರೕಧ ಘಟವಟಲ
ಜಂಬೂಮತಲಿ್ಲೕ ವೀರಚುಲಿ್ಲೕ ವಸತಿ ಾಸತೀ ಜೀವನೀ ೕಷಣೀ
ಪ್ರಮುಖ ನಿಖಿಲ ಸಂದೋಹ ತ ಾಲ ಾ ಾ ಮಹಿತ
ವಿ ಾಜ ಾನ ಚಷಕ ಮಯೂರ ಹಂಸ ಾರ ಾ್ವಜ ಕೋಕಿಲ
ಚಕ್ರ ಾಕ ಕ ೕತ ಗರುಡ ಾ ಾಯಣ ಾ ಾವಿಧ ಪ ಜಾತಿ
ಸಮೂಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತಿ್ರಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ
ಾ ಾಜಾತು್ಯದ್ಭವ ದೇವ ಾ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಣಿಕ್ಯ ವಜ್ರ
ವೈಢೂಯರ್ ಗೋಮೇಧಿಕ ಪುಷ ್ಯ ಾಗ ಪದ್ಮ ಾಗೇಂದ್ರ
ಪ್ರ ಾಳ ೌಕಿ್ತಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಹೇಮ ರತ್ನಖಚಿತ
ಧಗದ್ಧ ಾಯ ಾನ ರಥಗಜ ತುರಗ ಪ ಾತಿ ಸೇ ಾ ಸಮೂಹ
ಭೇರೀ ಮದ್ದಳ ಮುರವಕ ಝಲ್ಲರೀ ಶಂಖ ಾಹಳ ನೃತ್ಯಗೀತ
ಾಳ ಾದ್ಯ ಕುಂಭ ಾದ್ಯ ಪಂಚಮುಖ ಾದ್ಯ
ಅಹಮೀ ಾಗರ್ನ್ನಟೀ ಾದ್ಯ ಕಿಟಿಕುಂತಲ ಾದ್ಯ
ಸುರಟೀಚೌಂಡೋ ಾದ್ಯ ತಿಮಿಲಕವಿ ಾಳ ಾದ್ಯ
ತಕ ್ಕ ಾಗ್ರ ಾದ್ಯ ಘಂಟಾ ಾಡನ ಬ್ರಹ್ಮ ಾಳ ಸಮ ಾಳ
ಕೋಟ್ಟರೀ ಾಳ ಢಕ್ಕರೀ ಾಳ ಏ ಾ್ಕಳ ಾ ಾ ಾದ್ಯ ಪಟಹ
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ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಗದ್ಯಂ

ಾಂಸ್ಯ ಾದ್ಯ ಭರತ ಾಟಾ್ಯಲಂ ಾರ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ
ರುದ್ರವೀಣಾ ಮುಖವೀಣಾ ಾಯುವೀಣಾ ತುಂಬುರುವೀಣಾ
ಾಂಧವರ್ವೀಣಾ ಾರದವೀಣಾ ಸ್ವರಮಂಡಲ
ಾವಣಹಸ್ತವೀಣಾಸ್ತಕಿ್ರ ಾಲಙಿ್ಕ ್ರ ಾಲಂಕೃ ಾನೇಕವಿಧ ಾದ್ಯ
ಾಪೀಕೂಪತಟಾ ಾದಿ ಗಂ ಾಯಮು ಾ ರೇ ಾವರುಣಾ
ಶೋಣನದೀಶೋಭನದೀ ಸುವಣರ್ಮುಖೀ ವೇಗವತೀ ವೇತ್ರವತೀ
ೕರನದೀ ಾಹುನದೀ ಗರುಡನದೀ ಾವೇರೀ ಾಮ್ರಪಣೀರ್ ಪ್ರಮು ಾಃ
ಮ ಾಪುಣ್ಯನದ್ಯಃ ⋆

ಸಕಲತೀಥೈರ್ಃ ಸಹೋಭಯಕೂಲಂಗತ ಸ ಾಪ್ರ ಾಹ
ಋಗ್ಯಜು ಾ್ಸ ಾಥವರ್ಣ ವೇದ ಾಸೆ್ತ ್ರೕತಿ ಾಸ ಪು ಾಣ
ಸಕಲವಿ ಾ್ಯ ೕಷ ಾನುಕೋಟಿಪ್ರ ಾಶ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಸ ಾನ
ನಿತ್ಯಕ ಾ್ಯಣ ಪರಂಪರೋತ್ತರೋತ್ತ ಾಭಿವೃದಿ್ಧಭೂರ್ ಾದಿತಿ
ಭವಂತೋ ಮ ಾಂತೋಽನುಗೃಹ್ಣಂತು ⋆

ಬ್ರಹ್ಮಣೊ್ಯೕ ಾಜಾ ಾಮಿರ್ಕೋಽಸು್ತ ⋆
ದೇಶೋಽಯಂ ನಿರುಪದ್ರ ೕಽಸು್ತ ⋆
ಸವೇರ್ ಾಧುಜ ಾಸು್ಸಖಿನೋ ವಿಲಸಂತು ⋆
ಸಮಸ್ತಸನ್ಮಂಗ ಾನಿ ಸಂತು ⋆
ಉತ್ತರೋತ್ತ ಾಭಿವೃದಿ್ಧರಸು್ತ ⋆
ಸಕಲಕ ಾ್ಯಣ ಸಮೃದಿ್ಧರಸು್ತ Á

Á Á ಇತಿ ಶಿ್ರೕಶಿ್ರೕನಿ ಾಸಗದ್ಯಂ ಸ ಾಪ್ತಂ Á Á

www.prapatti.com 7 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi


