
ಮಧ� �ಾಮ

ಜಯ ಜಯ ಜಗ�ಾ�ಣ, ಜಗ�ೊಳ�ೆ ಸೂ�ಾ�ನ
ಅ�ಲ ಗುಣ ಸ�ಾ�ಮ �ಾಧ��ಾಮ (2 �ಾ�)

ಆವ ಕಚ�ಪ ರೂಪ �ಂದ ಲಂ�ೋದಕವ ॥
ಓ� ಧ��ದ �ೇಷಮುರು�ಯನು

ಅವವನ ಬ���ದು ಹ�ಯ ಸುರ�ೈದುವ�ೊ
ಆ �ಾಯು ನಮ� ಕುಲ ಗುರು �ಾಯನು || 1 ||

ಆವವನು �ೇಹ�ೊಳ�ರಲು ಹ� �ಾ �ೆ�ೆ�ಹನು
ಆವವನು �ೊಲ�ೆ ಹ� �ಾ �ೊಲಗುವ
ಆವವನು �ೇಹ�ೊಳ�ೊರ�ೆ �ಯಮಕನು

ಆ �ಾಯು ನಮ� ಕುಲ ಗುರು �ಾಯನು || 2 ||

ಕರ�ಾ��ಾ� ಸುರರು �ೇಹವ �ಡಲು
ಕುರುಡ �ವ�ಡ ಮೂಕ�ೆಂ�ೆ�ಸುವ

ಪರಮ ಮುಖ��ಾ�ಣ �ೊಲಗಳ �ೇಹವನು
ಅ�ತು �ೇನ�ೆಂದು �ೇಳ�ರು ಬುಧಜನ || 3 ||

ಸುರ�ೊಳ�ೇ ನರ�ೊಳ�ೇ ಸವ�ಭೂತಗ��ೆಳ�ೇ
ಪರತರ�ೆ�� �ೆಮ� (�ಯ��) �ೆ�ೆ�ಹ
ಹ�ಯನಲ��ೇ ಬ�ೆಯನನ�ಯರನು �ೋಕ�ೊಳ�
ಗುರುಕುಲ�ಲಕ ಮುಖ� ಪವ�ಾನನು || 4 ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗ�ಾ�ಣ, ಜಗ�ೊಳ�ೆ ಸೂ�ಾ�ನ
ಅ�ಲ ಗುಣ ಸ�ಾ�ಮ �ಾಧ��ಾಮ (2 �ಾ�)



ಹನುಮಂತ ಅವ�ಾರ

�ೆ�ೕ�ೆಯ� ರಘ�ಪ�ಯ �ೇ�ೆ �ಾಡು�ೆ�ೆಂದು
ವಟಸುತ ಹನುಮಂತ�ೆಂ�ೆ��ದ

�ೕತ�ಾವ� ತರ��ಂಬ�ೆ �ಾಂ��ದ
ಇಟ�ೆ�ೆ �ಾರು ಮೂ�ೋ�ಕ�ೊಳ�ೆ || 5 ||

ತರ�ಗ�ಮುಖ�ಾ� ಶಬ��ಾಸ�ವ ಪ��
ಉರವ�� �ಂದುಮುಂ�ಾ� ನ�ೆದ
ಪರಮ ಪವ�ಾನ ಸುತ ಉದಯಸ� �ೈಲಗ�ಾ ॥
ಭರ� ಐ�ದ�ೕತಗುಪ�ಯುಂ�ೆ || 6 ||

ಅ�ಲ�ೇದಗಲ �ಾರ ಪ��ದನು ಮುನ���

��ಲ �ಾ�ಕರಣಗಳ ಇವ �ೇ�ದ
ಮುಖದ�� �ಂ�ದಪಶಬ� ಇ�ಾ�� �ೆಂದು
ಮುಖ��ಾ�ಣನನು ರಮಣನುಕ��ದ || 7 ||

ತರ�ಸುತನನು �ಾಯ� ಶರ�ಯನು �ೆ�ೆದ�
ಧರ�ಸು�ೆಯಲ ಕಂಡು ದನುಜ�ೊಡ�ೆ
ಭರ� ರಣವ�ೆ�ಾ� �ೆ�ದು ��ಾ�ಸ�ಗಳ
ಉರು� ಲಂ�ೆಯ ಬಂದ ಹನುಮಂತನು || 8 ||

ಹ��ೆ ಚೂ�ಾಮ�ಯ�ಟು� ಹ�ಗಳ ಕೂ�
ಶರ�ಯನು ಕ�� ಬಹು ರಕ�ಸರನು
ಒ�� ರಣದ� ದಶ�ರನ ಹು�ಗು�� �ಾ
��ೆದ ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ �ೕರ || 9 ||

ಉರಗಬಂಧ�ೆ �ಲು� ಕ�ವರರು �ೖ ಮ�ೆ�

ತರ�ಕುಲ �ಲಕ�ಾ�ೆ�ೕಯ�ೆ �ಾ�ದ



��ಸ�ತ ಸಂ�ೕವನವ �ಟು� ತಂ�ಟ� (ತಂ�ಟ�)
ಹ�ವರ�ೆ ಸ�ಯುಂ�ೆ ಹನುಮಂತ�ೆ || 10 ||

�ಜಯ ರಘ�ಪ� ��� ಧರ�ಸು�ೆಯ���ೕ

ಭ�� �ೌ��ಕದ ಹರವನು ಪ�ೆದ
ಅಜಪದ�ಯನು �ಾಮ �ೊಡು�ೆ�ೆ�ೆ ಹನುಮಂತ

�ಜಭಕು�ಯ�ೆ �ೇ� ವರವ ಪ�ೆದ || 11 ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗ�ಾ�ಣ, ಜಗ�ೊಳ�ೆ ಸೂ�ಾ�ನ
ಅ�ಲ ಗುಣ ಸ�ಾ�ಮ �ಾಧ��ಾಮ (2 �ಾ�)

�ೕಮ ಅವ�ಾರ

ಆ ಮರುತ�ೇ �ೕಮ�ೆ�� �ಾ�ಪ�ಾ�
�ೋಮಕುಲದ�� ಜ�� �ಾಥ��ೊಡ�ೆ
�ೕಮ�ಕ�ಮ ರಕ�ಸರ ಮು��ೊ��ದ

ಆ ಮ��ಾ ನಮ� ಕುಲಗುರು�ಾಯನು || 12 ||

ಕರ�ಂದ �ಶುಭವನದ �ೕಮನ �ಡಲು
����ೆದು ಶತಶೃಂಗ�ೆಂ�ೇ��ತು
ಹ�ಗಳ ಹ�ಗ�ಂ ಕ�ಗಳ ಕ�ಗ�ಂ
ಅ�ೆವ �ೕರ��ೆ ಸುರ ನರರು ಸ��ೕ || 13 ||

ಕುರುಪ ಗರಲವ��ೆ �ೆ�ೆಯುಂದು �ೇಗುತ�
ಉರಗಗಲ �ೕ��ಡಲು ಅದ�ೊರ�ದ
ಅರ�ನರಮ�ೆಯ�� ಉ�ಯ�ಕ�ಲು �ೕರ
ಧ�� �ಾಹ���ೊಯ� ತನ�ನುಜ�ಾ || 14 ||3

ಅ��ದ� ಬಕ ��ಂಬಕ�ೆಂಬ ರಕ�ಸರ
�ಲ��ೊ��ದ �ೋಕ�ಾಂತ�ಾರನು
ಬ��ದಸುರರ �ೆ�ದು �ೌ�ಪ�ಯ ಕರ��ದು
�ಲ� ಸುಜನ��ೆ ಹರುಷವ �ೋ�ದ|| 15 ||



�ಾಜಕುಲ ವಜ��ೆ��ದ ಮಗಧನ ��
�ಾಜಸೂಯ�ಾಗವನು ಮ��ದನು

ಅ���ಳ� ಕೂರವರ ಬಲವ �ಾ�ರ�ೆ�ೆಂದು
ಮೂಜಗವ�� ಕಂಕಣಕ���ಾ || 16 ||

ಮನ�� ದು�ಪ�ೕಯ ಮನ�ಂ�ತವನ�ತು

�ಾನವರ ಸವರ�ೇಕು �ೇಗ
�ಾನನವ �ಕು� ���ರ�ಗಳ ಮು�ದು

�ಾ���ೆ �ೌಗಂ�ಕವ�ೆ ತಂ�ಾ || 17 ||

ದುರುಳ �ೕಚಕನು �ೌ�ಪ�ಯ �ೆಲು��ೆ
ಮರುಳ� ಕರಕ�ಯ ಮದಲವನ

ಗರ�ಮ�ೆಯ�� , ಬರ� ಅವನನ�ಯವ

ಕುರುಪನ��ದ ಮಲ�ಕುಲವ ಸ�ೆದ|| 18 ||

�ೌರವರ �ಾಳ ಸ�ಾ� �ೈ�ಗಳ �ೆ�ೊ���
ಒರಂ�ೆ �ೌರವನ ಮು�ದು ��ೆದ

�ೈ� ದು�ಾ�ಸನನ ರಣದ� ಎ�ೆ�ೆ�ೆ� (�ೊ�ೆಯ ಲಡ��ೆಡ�)
�ೕರನರಹ�ಯ �ೕ�ೆಯ �ೋ�ದ || 19 ||

ಗುರುಸುತನು ಸಂಗರ� �ಾ�ಾಯ�ಾಸ�ವನು

ಊರವ�� �ಡಲು �ಾಸ�ವ �ಸುಟರು
ಹ�ಕೃ�ೆಯ ಪ�ೆ�ದ� �ೕಮ ಹುಂ�ಾರದ�
ಹ�ಯ ��ಾ�ಸ�ವನು �ೆ�ೆ ಅ���ಾ || 20 ||

ಚಂದ�ಕ�ಮನು ಕ�ೆ�ೊಂದು ರಣ�ೊಳ�ೆ
ಭೂ ಮಂಡಲ�ೊ��ರದಂತ ಖಳರ�ೆಲ�
�ಂ� �ಸು�ಹ ವೃ�ೋದರನ ಪ��ಾಪವನು ॥
ಕಂಡು �ಲು�ವರು ��ಭುವನ�ೊಳ� || 21 ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗ�ಾ�ಣ, ಜಗ�ೊಳ�ೆ ಸೂ�ಾ�ನ



ಅ�ಲ ಗುಣ ಸ�ಾ�ಮ �ಾಧ��ಾಮ (2 �ಾ�)

ಮಧ� ಅವ�ಾರ

�ಾನವರು ಕ�ಯುಗ�ೊಳವತ�� �ಭುದ�ೊಳ�
�ೆನನ ಮತವನರುಹಲದನ�ತು

�ಾ� �ಾ ಪವ�ಾನ ಭೂತಳ�ೊ�ಾವತ��
ಮನ�� ಮ�ಾ��ಾ��ೆಂ�ೆ��ದ || 23 ||

ಅಭ�ಕತನ�ೊ� ೖೆ� ಬದ�ಯ� ಮಧ�ಮು�

�ಭ��ಾ� ಸಕಲ �ಾಸ�ವ ಪ��ದ
ಊ���ಳ� �ಾ� �ೕರಲು ತತ�ದ �ಾಗ�ವನು
ಓವ� ಮಧ�ಮು�, �ೋದ� ಸುಜನ�ೆ�|| 24 ||

ಸ�ೇ�ಶ ಹ�, �ಶ� ಎಲ� �ಾ ಪ���ಂಬ

ದೂ�ಾ��ಗಳ ಮತವ �ೆ�ೆ ಖಂ��
ಸ�ೇ�ಶ ಹ�, �ಶ� ಸತ��ೇನ�ರು��ಾ
ಶ�ಾ���ೕವ�ನ ಸಂತ�ಯ� || 25 ||

ಬದ��ಾಶ�ಮ�ೆ ಪ�ನರ��ಾ� �ಾ�ಸಮು�

ಪದ�ೆರ� ಅ�ಲ �ೇ�ಾಥ�ಗಳನು
ಪದುಮ�ಾಭನ ಮುಖ� ��ದು ಬ�ಹ�ತ��ೈ
��ಾ ಮಧ�ಮು��ಾಯ�ಾ�ವಂ��ೆ || 27 ||

ಜಯ ಜಯತು ದು�ಾ�� ಮತ��ರ �ಾ�ಾ�ಂಡ ॥
ಜಯ ಜಯತು ವ�ಗಜ ಪಂಚನನ ॥
ಜಯ ಜಯತು �ಾ�ಾ�ಕ ಗವ� ಪವ�ತ ಕು�ಶ ॥
ಜಯ ಜಯತು ಜಗ�ಾ�ಥ ಮದ��ಾಥ || 28 ||

ತುಂಗಕುಲ ಗುರುವರನ ಹೃತ�ಮಲ�ೊಳ� �ೆ�ೆ�
ಭಂಗ�ಲ��ೇ ಸುಖವ ಸುಜನ�ೆಲ�
�ಂ�ಾ�ೆ �ೊಡುವ ನಮ� ಮ�ಾ�ಂತ�ಾತ�ಕ



ರಂಗ�ಠ�ಲ�ೆಂದು �ೆ�ೆ ಸ��ೈ || 29 ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗ�ಾ�ಣ, ಜಗ�ೊಳ�ೆ ಸೂ�ಾ�ನ
ಅ�ಲ ಗುಣ ಸ�ಾ�ಮ �ಾಧ��ಾಮ (2 �ಾ�)

ಜಗ�ಾ�ಥ �ಾಸರ ಫಲ ಸು��

�ೋಮಸೂ�ೕ�ಪರ�ಾ� �ೋ ಸಹಸ�ಗ�ಾ
ಭೂ��ೇವ��ೆ ಸುರನ�ಯ ತತ�
��ೕ ಮುಕುಂದಪ�ಣ �ೇಣುತ �ೊಟ� ಫಲಮಕು�

ಈ ಮಧ��ಾಮ ಬ�ೆ�ೊ�ದ�ೆ� || 30 ||

ಪ�ತ��ಲ�ದವರು ಸತು�ತ��ಾಯರು

ಸವ�ತ�ದ� ���ಜಯವಹುದು ಸಕಲ
ಶತು�ಗಳ� �ೆಡುವರು ಅಪಮೃತು� ಬರಲಂಜುವ�ದು
ಸೂತ��ಾಮಕನ ಸಂಸು�� �ಾತ�� || 31 ||

��ೕ�ಾದ�ಾಜ �ೇ�ದ ಮಧ��ಾಮ

ಸಂ�ಾಪ ಕ�ೆದ�ಲ�ೌಖ�ವ�ವ�ದು
��ೕಪ� ��ೕ ಜಗ�ಾ�ಥ�ಠ�ಲನ �ೋ� �ಾವ
ಕೂಪರ�ಂದ ಕ�ೆಹ�ಸುವ�ದು || 32 ||


