
 ಗುರು ಪರಂಪ� �ೂ�ೕಕಗಳ� 

 ��ೕ�ಾ� �ೕವ�ಾರ೦�ಾ೦ ��ೕಮ� ಮಧ� ಸುಮಧ��ಾ� 
 �ಾ�ಾನ�ದು�ರು ಪಯ�೦�ಾ೦ ವ೦�ೕ ಗುರು ಪರ೦ಪ�ಾ೦ || 

 ��ೕಮದ�೦ಸ೦ ��ಾ�ಾರ೦ ಸನ�ಾ� ಗುರೂನ� 
 ದೂ�ಾ�ಸಸ೦ �ಾನ��೦ ಖಗ�ಾಹನ ಸ೦��ತ� || 

 �ೖವಲ��ೕಥ� �ಾ��ೕಶ೦ ಪರ�ೕಥ� ಗುರು೦ ತ�ಾ 
 ಸತ�ಪ��೦ ಗುರು೦ �ಾ��೦ �ಾ�ಾ�� ಸನಕ ವ೦ಶ�ಾ� || 

 ನ�ಾ�ಚು�ತ��ೕ���ೕಥ� ಮಧ��ೕಥ�ಸ� ಸದು�ರು೦ 
 ��ೕಮಧ� �ೕಥ� �ಾ�ಾನ೦ �ಾಷ��ಾರ೦ ಭ�ೕ�ಶ೦ || 

 ಬ��ಾ�೦�ಾಗುರವ: �ಾ�ಾ�ಷ�೦ �ೖವ೦ ��ೕಯ:ಪ�: 
 ಆ�ಾ�ಾ�: ��ೕಮ�ಾ�ಾ�ಾ�: ಸ೦ತು�ೕ ಜನ� ಜನ�� || 

 ಪ�ಣ�ಪ�� ಕೃತ೦ �ಾ�ಾ��ಾ�ೌ ತ�ಾ�ವಪ�ವ�ಕ೦ 
 �ೕ �ಾ�ಕ�ೂೕನ�ಮ�� ಪದ��ಾ�ಾಖ� �ೕ��ೕ || 

 ಸ�ೕ�ಾ ಮೂಲ�ಾ�ಾ�ಾ� �ೂೕ�ೕ ಗಜಪ�ೕ ���ಾ 
 �ೕ�ಾ�ೕ�ಾ ನಮಸ��� ��ೕಮ� ನೃಹ� ���ೕ || 

 �ಾ��ಾ�ಲ ಸತ�ತ�೦ �ಾ��ಾ�ಲ ದುಮ�ತ೦ 
 �ೂ��ಾ�ಲ ಸ�ಾ�ಗ�೦ �ಾಧ�ಾಖ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 



 �ೕ ��ಾ�ರಣ� ��ನ೦ ತತ�ಮ���ಾ��ನತ 
 ��ೕಮದ�ೂೕಭ��ೕ�ಾ�ಯ ನಮಸ��� ಮ�ಾತ��ೕ || 

 ಯಸ� �ಾ�ಾ�ಮ�ೕನುನ�: �ಾ��ಾಥ�� ಪ�ಯಚ�� 
 �ೕ�ೕ ತ೦ ಜಯ�ೕ�ೕ೦ದ�೦ �ಾಮ�ಾಣ��ದಂ ಸ�ಾ || 

 �ಾದ�ದ���ತ�೦ಧ�ಾರ ಪ��ೂ�ೕತನಮಹ��ಶ೦ 
 ��ಾ���ಾಜ ಸುಗುರು೦ ಹೃ�ಾ��ತ ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 �ೕ೦�ಾ�ರೂಢ ಪ�ಾಸಕ�೦ �ಾ�ೕ೦ದ� ಮು��ೕ�ತ೦ 
 ��ೕ ಕ�ೕ೦ದ� ಮು�೦ ವ೦�ೕ ಭಜ�ಾ೦ ಚ೦ದ� ಸ��ಭ೦ || 

 �ಾಸು�ೕವ ಪದದ�೦ದ� �ಾ��ಾಸಕ� �ಾನಸ೦ 
 ಪದ �ಾ��ಾ�ನ ಕುಶಲ೦ �ಾ�ೕಶ ಯ��ಾಶ��ೕ || 

 ದು�ಮಣ��ೕಜ�ಾ��೦ದು೦ �ಾಮ�ಾ�ಸಪ�ಾಚ�ಕ: 
 �ಾಮಚ೦ದ� ಗುರುಭು���ಾ� �ಾ��ಾಥ� ಪ��ಾಯಕ: || 

 ಅ�ೕರಲ೦ ತ�ಾ �ೕತು೦ �ಾಗ೦ಗ೦ ಚ ��ಾಲಯ೦ 
 ��ಾಕೃ�ಾ���ತ �ೖವ೦ �ಭು�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸಪ��ಾತ�೦ ಕೃಷ��ೕ�ಾ� ಮು��ಾ� ಪ�ನರು��ತ೦ 
 ��ಾ�ತ� ಗುರು೦ ವ೦�ೕ �ಭು�ೕ೦ದ� ಕ�ೂೕದ�ವ೦ || 

 ಪ�ೖರಪಹೃ�ಾ ಮೂಲ�ಾ�ಾ�ಾ� ಗುವ�ನುಗ��ಾ� 



 �ೕ�ಾ�ೕ�ಾ ನಮಸ��� ರಘ�ನ೦ದ� ���ೕ || 

 ಯಶ��ಾ�ೂೕಪ�ಾ�ೕನ ���ಾರ೦ ಭೂ ಪ�ದ�ಣ೦ 
 ತ�� ನ�ೕ ಯ�ೕ೦�ಾ�ಯ ��ೕ ಸು�ೕ೦ದ� ತಪ���ೕ || 

 ಭ�ಾ��ಾ೦ �ಾನ�ಾ೦ �ೂೕಜ�ಾನ�ೕ �ಾಮ�ೕನ�ೕ 
 ಭಜ�ಾ೦ ಕಲ�ತರ�ೕ ಜ�ೕ೦ದ� ಗುರ�ೕ ನಮ: || 

 ಕು�ಾಗ�ಮತ�ೕ �ಾನುದು�ತ�ೕ �ಾ� �ೕತ�ೕ 
 ಆ�ಾ�ತ ��ೕಪತ�ೕ ��ೕಸು�ೕ೦ದ� ಯತ�ೕ ನಮ: || 

 ದು�ಾ���ಾ�೦ತರವ�ೕ �ೖಷ��ೕ೦�ೕವ�ೕ೦ದ�ೕ 
 ��ೕ �ಾಘ�ೕ೦ದ� ಗುರ�ೕ ನ�ೕ ಅತ�೦ತ ದ�ಾಲ�ೕ || 

 �ಾ೦ದ��ೂ�ಾಯ �ಾ��ೕಷು �ಸ�೦ದ� ಮನ�ೕ ಹ�ೌ 
 �ಾಘ�ೕ೦ದ� ಕು�ಾ�ಾಯ ನ�ೕ �ೕ�ೕ೦ದ� �ೕ��ೕ || 

 �ಾಘ�ೕ೦�ಾ���ತ��ೕ �ೕ�ೕ೦�ಾ���ತ ಸೂನ�ೕ 
 ��ೕಮತೂ��ೕ೦ದ� ಯತ�ೕ ಸುತ��ೕ�ಧ�ೕ ನಮ: 

 ಪ�ಣ�ಪ��ಮ�ಾ೦�ೂ� ಪ��ೕ�೦ದುಮಕಲ೦�ನ೦ 
 ಸುಜ�ಾ೦ಬು��ಾಸ�೦ತ೦ ಸುಮ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಕೃ�ಾರ�ಾಮೃ�ಾ೦�ೂ�ಮ�ಾರಮ��ಾ��ತ೦ 
 ಉ�ಾಸ��ೕ ತ��ೕಮೂ��೦ ಉ�ೕ೦ದ�ಗುರುಪ�೦ಗವ೦ || 



 ವ೦�ಾರುಜನಸ೦�ೂೕಹ ಮ೦�ಾರುತರು ಸ��ಭ೦ 
 ವೃ೦�ಾರಕ ಗುರುಪ�ಖ�೦ ವ೦�ೕ �ಾ�ೕ೦ದ� �ೕ�ಕ೦ || 

 ವಸು�ಾತಲ ��ಾ�ತ೦ �ೖ�ಾ�ಾ�� ಗು�ಾಣ�ವ೦ 
 �ೕದ�ೕ�ಾ೦ಗ ಚತುರ೦ ವಸು�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 �ಾ�ೕ�ಜಯ�ೕ�ಾಯ ವರ�ಾಯ ವ�ಾ���ಾ೦ 
 ವ�ಾನ� ಜನ�೦�ಾಯ ವರ�ೕ೦�ಾ�ಯ �ೕ ನಮ: || 

 ಧರ�ಮ೦ಡ�ೕ�ಾ�ತ೦ �ೖ�ಾ��ಗುಣಬೃ೦�ತ೦ 
 �ೕಕೃ�ಾ�ೕಷ�ಾ�ೕಭ೦ �ೕರ�೦ಹ ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಭೂ�ೕವ ವ೦ದ� �ಾ�ಾಬ�೦ ಭೂ�ಮ೦ತಮ�ೕಷ�ದ೦ 
 ಭೂತ�ೕ �ಾಧು��ಾ�ತ೦ ಭುವ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ಭ�ೕ || 

 ಸು�ಾ�ೕ�ಾಸಮೂದೂ��ಾ ಸುಖಸ೦�ತು��ಾಶ�ಮ೦ 
 ಸುಜ�ಾ�ೕಷ��ಾ�ಾರ೦ ಸು�ೂೕ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ಭ�ೕ || 

 ಸುಯು���ಾಲಸ�ತ೦ ಸುಜ�ಾ�ೕದ�ಾ�ಣ೦ 
 ಸು�ೂೕತ�ಮ ಗುರುಪ�ಖ�೦ ಸುಜ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ಭ�ೕ || 

 ಸು�ಾ�ಾ�ಾಥ� ತತ��೦ ಸುರದು�ಮಸಮ೦ಸ�ಾ೦ 
 ಸು�ಾ�ಪ ಗುರುಪ�ಖ�೦ ಸು�ಾ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸು�ಾ೦ಶು�ವ ಸ೦ಭೂತ೦ ಸು�ಾ�ೕ೦ದ� ಸು�ಾ೦ಬು�ೌ 
 ಸು�ೕಸ೦�ೂೕಹಸ೦�ೕವ� ಸುಧ�ೕ�೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 



 ಸುಧ�ೕ�೦ದ� ಕ�ಾ�ೂ�ೕಥ�೦ ಸು�ದ�ನ���ಾ�ತ೦ 
 ಸುಮೃ�ಾ�ನ�ಪ��ಾ�ಾರ೦ ಸುಗು�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸು�ಾ��ಾಸ�ಾ ಸವ�ಸುಬು�ಾನ೦ದ�ಾಯ�ಾ� 
 ಸುಪ��ೕ೦ದ�ಮು�೦ ವ೦�ೕ ಸ�ಾ ��ಾ� ಗುರೂನ�ಮ || 

 ಸು�ದ�ತ�ಮ�ೂೕ�ಾ�ಸ �ಾ�ಾ�೦ಡ೦ ಸುಗು�ಾಕರ೦ 
 ಸ�ಾ��ಾ�ಸಕ� ಹೃದಯ೦ ಸುಕೃ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸು�ಾದ�ಮಲಸ�ೂ�ೕಧ೦ ಸು�ೕ���ಲಸ��ಶ೦ 
 ಸು�ೕಸ೦ಸು�ತ�ಸುಗುಣ೦ ಸು�ೕ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸು�ೕ�ೕ೦ದ� ಕ�ಾ�ೂ�ೕತ�೦ ಸು�ಾ೦�ಾ��ಗು�ಾಣ�ವ೦ 
 ಸು�ಾಪ�ವಚ�ಾಸಕ�೦ ಸುವ��ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸುಖ�ೕಥ� ಮ�ಾ��ೕ೦ದು೦ ಸು�ೕ೦ದ�ಸುತ�ೕವಕ೦ 
 ಸು�ಾಪ�ಮ�ಾಸಕ�೦ ಸುಯ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ಭ�ೕ || 

 ಸುಯ�ೕ೦ದ� ಕ�ಾ�ೂ�ೕತ�೦ ಸು��ಾ��ೂೕಧಕ೦ ಸ�ಾ 
 ಸುಮೂಲ�ಾಮ ಪ��ಾಢ�೦ ಸುಜ�ೕ೦ದ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಸು�ೕಜನಸುಮಂ�ಾರಂ ಸು�ೕಂದ�ಸುತಸು��ಯ� 
 ಸುಶ�ೕಂದ�ಗುರುಂ ವಂ�ೕ ಸುಜ�ೕಂದ�ಕ�ೂೕದ�ವ� || 

 ಸುಶ�ೕಂದ� ಕ�ಾ�ೂ�ೕತ�ಂ �ಾಘ�ೕಂದ� ಗುರು��ಯಂ 



 ಸುಯ�ೕಂದ� ಗುರುಂ ವಂ�ೕ ಮೂಲ�ಾ�ಾಚ�� ರತ� || 

 ಕ೦ಸಧ�೦�ಪ�ಾ೦�ೂೕಜ ಸ೦ಸಕ�೦ ಹ೦ಸಪ�೦ಗವ೦ 
 ಬ�ಹ�ಣ� ಗುರು�ಾ�ಾ�ೂ�ೕ ವತ��ಾ೦ ಮಮ �ಾನ�ೕ || 

 ಪದ�ಾಕ� ಪ��ಾ�ಾ�� ���ೕಡನ ��ಾರ�ಾ� 
 ಲ��ೕ�ಾ�ಾಯಣ ಮು�ೕ� ವ೦�ೕ ಮಮ ��ಾ� ಗುರೂನ��ಾ || 

 ಅ�� ಕ��ತ ಕ�ೂ�ಯ೦ ಪ�ತ��� ಗಜ�ೕಸ�ೕ 
 �ಾ�ಸ�ೕಥ� ಗುರುಭೂ���ಾ� ಅಸ���ಾ�ಥ� �ಧ��ೕ || 

 �ಾಮ�ೕನು೦ ಯ�ಾಪ�ವ�೦ ಸ�ಾ��ೕಷ� ಫಲಪ��ಾ 
 ತ�ಾ ಕ�ೌ �ಾ��ಾಜ ��ೕ�ಾ�ೂೕ�ೕಷ�ದ: ಸ�ಾ || 

 ಯದನುಗ�ಹ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೂ�ಹ೦ ಸವ�ಸ೦ಪ�ಾ೦ 
 �ಾದ�ೕ೦ದ� ಮು�ೕ� ವ೦�ೕ ಸ�ಾ ��ಾ� ಗುರೂನ�ಮ || 

 �ಾಮಪ�ಾ೦ಬು�ಾಸಕ�೦ �ಾಘ�ೕ೦ದ�ಗುರು��ಯ೦ 
 ಮು�ೕ೦ದ��ೕ�ನ೦ �ೕ�ೕ �ಾ��ಾಥ� ಪ��ಾಯಕ೦ || 

 ಪೃಕ�ೕಕೃತ�ೕ�ೂೕ�� ಮಕ��ೕಕೃತ �ಾ��ಾ� 
 ಚಕೃ��ಾ� �ಾ�ಸತತ��: ಮಸ��ೕ೦ದ�: ಕೃ�ಾಮ�ೕ೦ || 

 ಮನ��ೂೕ�ೕಷ�ವರದ೦ ಸ�ಾ��ೕಷ� ಫಲಪ�ದ೦ 
 ಪ�ರ೦ದರಗುರು೦ ವ೦�ೕ �ಾಸ��ೕಷ�೦ ದ�ಾ��೦ || 



 ಅ�ಾನ��ರ��ೕದ೦ ಬು��ಸ೦ಪತ��ಾಯಕ೦ 
 ��ಾನ೦ �ಮಲ೦ �ಾ೦ತ೦ �ಜ�ಾಖ� ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ಭೂ�ಾಲನತ�ಾದಬ�೦ �ಾ�ಾ� ಪ��ಾ�ಣ೦ 
 �ೂೕ�ಾಲ�ಾಸ�ೕ�ೕಹ೦ �ೂೕ�ಾಲ ಹ�ದಶ�ನ೦ || 

 ಜಲ�ೕಷ���ಾ�ಾರ೦ ಜಗ�ೕಶಪ�ಾಶ�ಯ೦ 
 ಜಗ�ೕತಲ ��ಾ�ತ೦ ಜಗ�ಾ�ಥ ಗುರು೦ ಭ�ೕ || 

 ��ೂ�ೕತ���ೕ ಭ�ೕ��ೕ�ಾ೦ �ತ���ೕ��ತ� ಮ೦ಗಳ೦ 
 �ೕ�ಾ೦ ಹೃ��ೂ�ೕಭಗ�ಾ� ಮ೦ಗ�ಾಯತನ೦ ಹ�: || 


