
Songs for Classes – 1 & 2 

ºÁqÀÄ-1 

 

±ÀgÀuÉA¨É ªÁtÂ ¥ÉÇgÉAiÉÄÃ PÀ¯ÁåtÂ ||¥À|| 

ªÁUÁ©üªÀiÁ¤ ªÀgÀ §æºÁätÂ| ¸ÀÄAzÀgÀ 

ªÉÃtÂ ¸ÀÄZÀjvÁætÂ|| 

dUÀzÉÆ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÉÇUÀ¼ÀÄªÉ £ÀªÀÄä |   

ºÀjAiÀÄ vÉÆÃj¸ÉAzÀÄ ¥Áæyð¥É£ÀªÀÄä||1|| 
 

¥ÁqÀÄªÉ ±ÀÄæwAiÀÄ ¨ÉÃqÀÄªÉ ªÀÄwAiÀÄ | 

¥ÀÅgÀAzÀgÀ «oÀ®£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸ÉAiÀÄ||2| 

 

ºÁqÀÄ-2 

¥ÁªÀðw ªÀgÀ¸ÀÄvÀ UÀeÁ£À£À| ¥Á°¸ÀÄ 

J£Àß£ÀÄ UÀeÁ£À£À 

®A¨ÉÆÃzÀgÀ£É £ÀA©zÉ ¤£Àß£ÀÄ |PÉÊ 

©qÀ¨ÉÃqÀªÉÇ UÀeÁ£À£À||1|| 

¥Á±ÁAPÀÄ±ÀzsÀgÀ ¥Á¥À«ªÉÆÃZÀ£À| 

¥Á°¸ÉÆÃ J£Àß£ÀÄ UÀeÁ£À£À||2|| 

UÀÄgÀÄ gÀAUÀ «oÀ®£À ¸ÀägÀuÉAiÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀ|¤gÀÄvÀ ¸ÀÄRªÀPÉÆqÀÄ UÀeÁ£À£À 

 

 

 

 

 

 

 

ºÁqÀÄ-3 

 

|| ಗಣ ೇಶ ಸ್ತುತಿ ||  

ಫಲದಾಯಕ ನೇನ  | ವಿನಾಯಕ ||ಪ|| 

ನೇ ಫಲದಾಯಕ ನೇನ  | ವಿನಾಯಕ ||ಅ.ಪ|| 

ಭಜನಾರಂಭದಿ | ಭಜಿಸ್ತವ  ನನ್ನನ್ತ | 
ಭಜನ  ಸಿದಿಿಪುದ ಮಗ  | ವಿನಾಯಕ ||೧|| 

 

ಕಾರ್ಾಾರಂಭದಿ | ಭಜಿಸ್ತವ  ನನ್ನನ್ತ | 

ಕಾಯಾ ಸಿದಿಿಪುದ ಮಗ  | ವಿನಾಯಕ ||೨|| 

ವಿದಾಾರಂಭದಿ | ಭಜಿಸ್ತವ  ನನ್ನನ್ತ | 

ವಿದ ಾ ಸಿದಿಿಪುದ ಮಗ  | ವಿನಾಯಕ ||೩| 

ºÁqÀÄ-4 

UÀt¥Àw J£Àß ¥Á°¸ÉÆ UÀA©üÃgÀ 

¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀzÀ£À 

±ÀªÁð¢ ¸ÀÄgÀ¦æAiÀÄ ²gÀ ¨ÁUÀÄªÉ£Á||1|| 

 

D¢ ¥ÀÇfvÀ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆÃzÀ ¨sÀPÀÛjVvÀÄÛ  

ªÀiÁzsÀªÀ£À° ªÀÄ£À ¸ÀzÁ ¤°è¸ÀÄ ¤Ã||2|| 

 

¥ÀAPÀd £ÀAiÀÄ£À²æÃ ªÉÃAPÀvÀ «oÀ®£À 

QAPÀgÀ£É¤¸É£Àß ±ÀAPÀgÀ vÀ£ÀAiÀÄ£É||3|| 

  



Songs for classes III –VII   

 

ºÁqÀÄ – 1 

ಸ್ದಿಿರದ ಪಸ್ತರತಡ ಯ ಮಲ ನಾಡ 

ಬನ್ಗಳಲಿ 

ಮೊರ ವ ತ ೊರ ಯೆಡ ಯಲಿಿ 

ಗತಡಿಸ್ಲ ೊಂದಿರಲಿ. 

ಅಲಿಿ ಗಿಳಿ ಗ ೊರವಂಕ ಕ ೊೇಗಿಲ ಗಳಿಂಚರವು 

ಕಲ ಯತತಲ ಯಲ ರ್ಾಗಿ ತ ೇಲಿ ಬರತತಿರಲಿ. 

ಅಲಿಿ ಬಳಿ ಪಸ್ಲ ಯಲಿ ದನ್ಗಳಂಬಾ ಎಂಬ 

ದನಯತ ದನ್ ಕಾಯತವನ್ ಕ ೊಳಲ ೊಡನ  
ಬರಲಿ. 

ಅಲಿಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡದ ಕಬಬಗಳ ಹಬಬಗಳು 
ದಿನ್ ದಿನ್ವು ಸ್ವಿಯೊಟವಿಕತುತಿರಲ ನ್ಗ  

ಬಾಂದಳದಿ ಹಾರಿದರತ ಬತವಿಯಲಿಿ 

ಜಾರತತಿಹ 

ರಸಿಕನಾಗಿಹನ ೊಬಬ ಗ ಳ ಯನರಲ ನ್ಗ  . 
ಬ ೈಗಾಗ  ನ್ಮೊೊಡನ  ಗಳಪಿಯಲ ದಡಾಾಡ  
ಗ ೊೇಪಾಲನಾಗಿರತವ ತಿಮೊನ ನ್ಗಿರಲಿ! 

ಮೇಲ  ಬಾಳನ್ತ ಬಿಟತು ನಾನ್ಳಿದತ 
ಮರ ರ್ಾಗ  
ನ್ನಾನಸ  ಏನ ಂದತ ಎಲಿರರಿತಿರಲಿ: 

ಸ್ಗಗವಿವನ ೊಳಗ ೊಂಡಿರಲತ ಸ್ಗಗವ ನ್ಗಿರಲಿ; 

ನ್ರಕವಿವನ ೊಳಗ ೊಂಡಿರಲತ ನ್ರಕವಿರಲಿ 

 

 

 

ºÁqÀÄ - 2 

ನ ೇಗಿಲ ಹಿಡಿದಾ ಹ ೊಲದ ೊಳು ಹಾಡುತ  

ಉಳುವಾ ಯೇಗಿಯ ನ ೊೇಡಲಿಿ 

ಫಲವನ್ತ ಬಯಸ್ದ ಸ ೇವ ಯೆ ಪೂಜ ಯತ 
ಕಮಾವ  ಇಹಪರ ಸಾಧನ್ವು 
ಕಷ್ುದ ೊಳನ್ನವ ದತಡಿವನ  ತಾಾಗಿ 

ಶೃಷ್ಟುನಯಮದ ೊಳಗವನ ೇ ಭ ೊೇಗಿ 

ಉಳುವ ಯೇಗಿಯ ನ ೊೇಡಲಿಿ  ।।೨।। 
 

ಲ ೊೇಕದ ೊಳ ೇನ ೇ ನ್ಡ ಯತತಲಿರಲಿ 

ತನನೇ ಕಾಯಾವ ಬಿಡನ ಂದೊ 

ರಾಜಾಗಳುದಿಸ್ಲಿ ರಾಜಾಗಳಳಿಯಲಿ, 

ಹಾರಲಿ ಗದತಿಗ  ಮತಕತಟಗಳು 
ಮತತಿುಗ  ಹಾಕಲಿ ಸ ೈನಕರ ಲಿ ।।೨।। 
ಬಿತತುಳುವುದನ್ವ ಬಿಡತವುದ  ಇಲಿ ।।೨।। 
ಉಳುವಾ ಯೇಗಿಯ ನ ೊೇಡಲಿಿ 

 

ರ್ಾರತ ಅರಿಯದ ನ ೇಗಿಲ ಯೇಗಿಯೆ 

ಲ ೊೇಕಕ  ಅನ್ನವನೇಯತವನ್ತ ।।೨।। 
ಹ ಸ್ರತ ಬಯಸ್ದ  ಅತಿ ಸ್ತಖಕ ಳಸ್ದ  
ದತಡಿವನ್ತ ಗೌರವಕಾಶಿಸ್ದ  
ನ ೇಗಿಲಕತಳದ ೊಳಗಡಗಿದ  ಕಮಾ 

ನ ೇಗಿಲ ಮೇಲ  ನಂತಿದ  ಧಮಾ 

ಉಳುವಾ ಯೇಗಿಯ ನ ೊೇಡಲಿಿ ।।೩।। 
 

 

NOTE:  Students are asked to take printouts of all songs given 



ºÁqÀÄ - 3 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

 

ಮಣಾಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಖಗವಾಗಿ 

 

ಮಣಾಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಖಗವಾಗಿ 

ಭವಭವದಿ ಭವಿಸಿ ಹ ೇ 
ಭವವಿದೊರ. 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

 

ಮಣ್ುನ್ಕ  ಮರತನ್ಕ  ಮಿಗತನ್ಕ  ಖಗತನ್ಕ  
ಮಣ್ುನ್ಕ  ಮರತನ್ಕ  ಮಿಗತನ್ಕ  ಖಗತನ್ಕ  
ಮತನ್ನಡ ಗ  ಕಣಾಾದ ಗತರತವ , ಬಾರ! 

ಮೊಡಿ ಬಂದ ನ್ನ ನ್ರರೊಪ ಚ ೇತನ್ದಿ 

ಮೊಡಿ ಬಂದ ನ್ನ ನ್ರರೊಪ ಚ ೇತನ್ದಿ 

ನಾರಾಯಣ್ತವಕ ು ದಾರಿ ತ ೊೇರ! 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ 
ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

 

ಅಂದತ ಅರಮನ ಯಲಿಿ, ಮತ ು ಸ ರ ಮನ ಯಲಿಿ, 
ಅಲಿಿ ತತರತಪಟ್ಟುಯಲಿ,ಇಲಿಿ ಕಿರತಗತಡಿಸ್ಲಲಿ, 

ಅಂದತ ಅರಮನ ಯಲಿಿ, ಮತ ು ಸ ರ ಮನ ಯಲಿಿ, 
ಅಲಿಿ ತತರತಪಟ್ಟುಯಲಿ,ಇಲಿಿ ಕಿರತಗತಡಿಸ್ಲಲಿ, 

ದ ೇಶದ ೇಶದಿ ವ ೇಷ್ವ ೇಷಾಂತರವನಾಂತತ 
ವಿಶವಸಾರಥಿರ್ಾಗಿ ಲಿೇಲಾರಥವನ ಂತತ 
ಚ ೊೇದಿಸಿರತವ ಯ ಅಂತ , ಸ್ೃಷ್ಟುಲ ೊೇಲ, 

ಚ ೊೇದಿಸಿರತವ ಯ ಅಂತ , ಸ್ೃಷ್ಟುಲ ೊೇಲ, 

 

ಅವತರಿಸ್ತ ಬಾ 

ಅವತರಿಸ್ತ ಬಾ 

ಅವತರಿಸ್ತ ಬಾ ಇಲಿಿ ಇಂದ ನ್ನ ಚ ೈತಾದಲಿ, 

ಅವತರಿಸ್ತ ಬಾ ಇಲಿಿ ಇಂದ ನ್ನ ಚ ೈತಾದಲಿ, 

ಹ ೇ ದಿವಾ ಸ್ಚ್ಚಿದಾನ್ಂದ ಶಿೇಲ! 

ಹ ೇ ದಿವಾ ಸ್ಚ್ಚಿದಾನ್ಂದ ಶಿೇಲ! 

ಹ ೇ ದಿವಾ ಸ್ಚ್ಚಿದಾನ್ಂದ ಶಿೇಲ! 

 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ಬಾ ಇಲಿಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ತ ಇಂದ ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

ನತಾವೂ ಅವತರಿಪ ಸ್ತಾಾವತಾರ 

- 

 

 

 



ºÁqÀÄ - 4 

ಆನ್ಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ, ಏತಕ  
ಭಯ ಮಾಣ ೊೇ.. 
ಸ್ೊಯೇಾದಯ ಚಂದ ೊರೇದಯ, ದ ೇವರ 

ದಯ ಕಾಣ ೊೇ... 
ಆನ್ಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ... 

 

ಬಿಸಿಲಿದತ ಬರಿ ಬಿಸಿಲಲಿವೇ, ಸ್ೊಯಾನ್ 

ಕೃಪ  ಕಾಣ ೊೇ. 
ಸ್ೊಯಾನ್ತ ಬರಿ ರವಿಯಲಿವೇ, ಆ 

ಭಾರಂತಿಯ ಮಾಣ ೊೇ. 
ಆನ್ಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ... 

 

ರವಿವದನ್ವ ೇ ಶಿವಸ್ದನ್ವೇ, ಬರಿ ಕಣ್ಾದತ 
ಮಣ ೊಾೇ. 
ಶಿವನಲಿದ  ಸೌಂದಯಾವ ೇ, ಶವಮತಖದಾ 

ಕಣ ೊಾೇ. 
ಆನ್ಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ... 

 

ಉದಯದ ೊಳ ೇನ್ ಹೃದಯವ ಕಾಣ್, ಅದ ೇ 
ಅಮೃತದ ಹಣ ೊಾೇ. 
ಶಿವ ಕಾಣ್ದ  ಕವಿ ಕತರತಡನ ೊೇ, ಶಿವ 

ಕಾವಾದ ಕಣ ೊಾೇ. 
ಆನ್ಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ... 

 
                                                    

                            - ಕತವ ಂಪು  
 

 

ºÁqÀÄ - 5 

ಹಾಡತ: ಬಾರಿಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ 

ರಚನ : ಕತವ ಂಪು 
ಗಾಯನ್: ಶಿವಮೊಗಗ ಸ್ತಬಬಣ್ಾ 
 

ಬಾರಿಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ  

ಓ ಕನಾಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ  

ಬಾರಿಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ  

 
ಸ್ತುಂತಿಹರನ್ತ ಬಡಿದ ಚಿರಿಸ್ತ 
ಕಚಾಿಡತವರನ್ತ ಕೊಡಿಸಿ ಒಲಿಸ್ತ 
ಹ ೊಟ್ ುಯ ಕಿಚ್ಚಿಗ  ಕಣ್ಾೇರ್ ಸ್ತರಿಸ್ತ 
ಒಟ್ಟುಗ  ಬಾಳುವ ತ ರದಲಿ ಹರಸ್ತ 
 
ಬಾರಿಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ || 

 
ಚ ೈತ ಶಿವ ೇತರ ಕೃತಿ ಕೃತಿಯಲಿಿ 

ಮೊಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿ ಮತಿಯಲಿಿ 

ಕವಿ ಋಷ್ಟ ಸ್ಂತರ ಆದಶಾದಲಿ 

ಸ್ವೇಾದಯವಾಗಲಿ ಸ್ವಾರಲಿ 

 
ಬಾರಿಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ || 

 
  



ºÁqÀÄ - 6 

ಶಿೇಷ್ಟಾಕ  : ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತ  
ಕವಿ : ಕುವ ೆಂಪು 
ಪಾರಕಾರ : ನಾಡಗಿೇತ  / ರಾಷ್ರಭಕಿುಗಿೇತ  
ಭಾಷ  : ಕನನಡ 

ಜಯ ಭಾರತ ಜನ್ನಯ ತನ್ತಜಾತ , 
ಜಯ ಹ ೇ ಕನಾಾಟಕ ಮಾತ . 
ಜಯ ಸ್ತಂದರ ನ್ದಿ ವನ್ಗಳ ನಾಡ ೇ, 

ಜಯ ಹ ೇ ರಸ್ಋಷ್ಟಗಳ ಬಿೇಡ . 

ಭೊದ ೇವಿಯ ಮಕತಟದ ನ್ವಮಣ್ಯೆ, 

ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹ ೊನನನ್ ಗಣ್ಯೆ. 

ರಾಘವ ಮಧತಸ್ೊಧನ್ರವತರಿಸಿದ 

ಭಾರತ ಜನ್ನಯ ತನ್ತಜಾತ , 
ಜಯ ಹ ೇ ಕನಾಾಟಕ ಮಾತ . 

ಜನ್ನಯ ಜ ೊೇಗತಳ ವ ೇದದ ಘೊೇಷ್, 

ಜನ್ನಗ  ಜಿೇವವು ನನಾನವ ೇಶ. 

ಹಸ್ತರಿನ್ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲ ೇ, 

ನನ್ನಯ ಕ ೊರಳಿನ್ ಮಾಲ . 
ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನ್ನ್ತತ 

ಭಾರತ ಜನ್ನಯ ತನ್ತಜಾತ , 
ಜಯ ಹ ೇ ಕನಾಾಟಕ ಮಾತ . 

ಶಂಕರ ರಾಮಾನ್ತಜ ವಿದಾಾರಣ್ಾ, 
ಬಸ್ವ ೇಶವರ ಮಧವರ ದಿವಾಾರಣ್ಾ.ರನ್ನ ಷ್ಡಕ್ಷರಿ 

ಪೊನ್ನ, 
ಪಂಪ ಲಕತಮಿಪತಿ ಜನ್ನ. 
ಕತಮಾರವಾಾಸ್ರ ಮಂಗಳಧಾಮ, 

 

 

ಕವಿಕ ೊೇಗಿಲ ಗಳ ಪುಣಾಾರಾಮ. 

ನಾನ್ಕ ರಾಮಾನ್ಂದ ಕಬಿೇರರ 

ಭಾರತ ಜನ್ನಯ ತನ್ತಜಾತ , 
ಜಯ ಹ ೇ ಕನಾಾಟಕ ಮಾತ . 

ತ ೈಲಪ ಹ ೊಯಸಳರಾಳಿದ ನಾಡ , 
ಡಂಕಣ್ ಜಕಣ್ರ ನ ಚ್ಚಿನ್ ಬಿೇಡ . 
ಕೃಷ್ಾ ಶರಾವತಿ ತತಂಗಾ, 

ಕಾವ ೇರಿಯ ವರ ರಂಗ. 

ಚ ೈತನ್ಾ ಪರಮಹಂಸ್ ವಿವ ೇಕರ 

ಭಾರತ ಜನ್ನಯ ತನ್ತಜಾತ , 
ಜಯ ಹ ೇ ಕನಾಾಟಕ ಮಾತ . 

ಸ್ವಾಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತ ೊೇಟ, 

ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸ ಳ ಯತವ ನ ೊೇಟ. 

ಹಂದೊ ಕ ೈಸ್ು ಮತಸ್ಲಾೊನ್, 

ಪಾರಸಿಕ ಜ ೈನ್ರತದಾಾನ್. 

ಜನ್ಕನ್ ಹ ೊೇಲತವ ದ ೊರ ಗಳ ಧಾಮ, 

ಗಾಯಕ ವ ೈಣ್ಕರಾರಾಮ. 

ಕನ್ನಡ ನ್ತಡಿ ಕತಣ್ದಾಡತವ ಗ ೇಹ, 

ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕುಳ ದ ೇಹ. 

ಭಾರತ ಜನ್ನಯ ತನ್ತಜಾತ , 
ಜಯ ಹ ೇ ಕನಾಾಟಕ ಮಾತ . 
ಜಯ ಸ್ತಂದರ ನ್ದಿ ವನ್ಗಳ ನಾಡ , 
ಜಯ ಹ ೇ ರಸ್ಋಷ್ಟಗಳ ಬಿೇಡ . 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaya_Bharata_Jananiya_Tanujate
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuvempu
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaya_Bharata_Jananiya_Tanujate
https://en.wikipedia.org/wiki/Kannada
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ಓ! ನ್ನ್ನ ಚ ೇತನ್ 

ಆಗತ ನೇ ಅನಕ ೇತನ್ || 

ರೊಪ ರೊಪಗಳನ್ತ ದಾಟ್ಟ 

ನಾಮ ಕ ೊೇಟ್ಟಗಳನ್ತ ಮಿೇಟ್ಟ 

ಎದ ಯ ಬಿರಿಯ ಭಾವದಿೇಟ್ಟ 

 

ನ್ೊರತ ಮತದ ಹ ೊಟು ತೊರಿ 

ಎಲಿ ತತವದ ಲ ಿ ಮಿೇರಿ 

ನದಿಾಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ 

 

ಎಲಿಿಯೊ ನಲಿದಿರತ 
ಮನ ಯನ ಂದತ ಕಟುದಿರತ 
ಕ ೊನ ಯನ ಂದತ ಮತಟುದಿರತ 
ಓ! ಅನ್ಂತವಾಗಿರತ 
 

ಅನ್ಂತ ತಾನ್ ಅನ್ಂತವಾಗಿ 

ಆಗತತಿಹನ  ನತಾಯೇಗಿ 

ಅನ್ಂತ ನೇ ಅನ್ಂತವಾಗತ 
ಆಗತ ಆಗತ ಆಗತ ಆಗತ 
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ಬಾ ಶಿರೇಗತರತದ ೇವನ  ಬಾ| 

ಶಾಾಮಲ ಕಾನ್ನ್ ಶೃಂಗ ತರಂಗಿತ 

ಸ್ಹಾಾದಿರಯ ಸ್ತಂದರ ಮಂದಿರಕ  
ಚನ್ೊಯ ಮಮ ಹೃನ್ೊಂದಿರಕ || 

ವಂಗಮಾತ ಯಲಿ ಜನ್ೊವನ ತಿು 
ದಿವಾಸ್ಮನ್ವಯ ಧಮಾವ ಬಿತಿು 
ಮತಭ ೇದದ ವಿಷ್ವನ್ತ ಹ ೊೇಗಾಡಿ 

ಲ ೊೇಕದ ದೃಷ್ಟುಗ  ಸ್ಮತ ಯ ನೇಡಿ 

ಕಾಪಾಡಿದ ಪಾವನ್ ಮೊರತತಿಯೆೇ|| 

«ÄA¢zÉ £ÀªÀªÀµÀð¢ ªÀÄ¯É£ÁqÀÄ  

ºÉÆ¸À ¹AUÁgÀ¢ ªÉÄgÉ¢zÉ PÁqÀÄ 

PÉÆÃV¯É PÁeÁtªÀÅ PÁªÀÄ½î  

DºÁé¤¸ÀÄwzÉUÁ£ÀzÉÆ½°è 

ºÉÃ £ÀªÀAiÀÄÄUÀzÀªÀvÁgÀ || 

 

ಪೂವಾದಿಗಂತದಿ ಕಾಂತಿಯತ ಮೊಡಿ 

ನಾಡಿನ್ ಕತುಲ ಯನ್ತ ಹ ೊೇಗಾಡಿ 

ಮೈದ ೊೇರತವ ತ ರದಲಿ ನೇನಂದತ 
ನ್ಮಿೀ ವನ್ಗೃಹಕ ೈತಂದತ 
ನ್ಮೊದ ಗತುಲ ಪರಿಹರಿಸಿ 

ಸ್ತಖಶಾಂತಿಯ ಕಾಂತಿಯ ಬರಿಸಿ 

ಕೃಪ ಗ ೈ, ಓ ಮಮ ದಿೇನ್ಬಂಧತ|| 

                                    —-ಕತವ ಂಪು 
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ºÀ¸ÀÄgÀÄ 

£ÀªÀgÁwæAiÀÄ £ÀªÀzsÁwæAiÀÄ F ±ÁåªÀÄ® 

ªÀ£À¢üAiÀÄ° 

ºÀ¸ÀÄgÁzÀÄzÉÆ PÀ«AiÀiÁvÀäA gÀ¸À¥Á£À ¸Áß£ÀzÀ° 

 

ºÀ¸ÀÄgÁUÀ¸À ºÀ¸ÀÄgÀÄ ªÀÄÄV®Ä  

ºÀ¸ÀÄgÀÄUÀzÉÝAiÀiÁ §AiÀÄ®Ä 

ºÀ¸ÀÄj£À ªÀÄ¯É ºÀ¸ÀÄgÀÄ PÀtÂªÉ 

ºÀ¸ÀÄgÀÄ ¸ÀAeÉ F ©¹®Ä 

 

D²éÃ£ÀzÀ ±Á°ªÀ£ÀzÀ  

V½AiÀÄzÉ §tÚzÀ £ÉÆÃvÀ 

CzÀgÉqÉAiÀÄ° §£ÀzÀAZÀ°  

PÉÆ£ÉªÉvÀÛqÀPÉAiÀÄ vÉÆÃl 

 

CzÉÆ ºÀÄ°è£À ªÀÄPÀªÀÄ°è£À 

ºÉÆ¸À¥ÀZÉÑAiÀÄ dªÀÄSÁ£É 

¥À¸Àj¹ wgÉ ªÉÄÊ ªÀÄÄaÑgÉ 

¨ÉÃgÉ§tÚªÀ£É PÁuÉ 

 

ºÉÆ¸À ºÀÆ«£À PÀA¥ÀÅ ºÀ¸ÀÄgÀÄ 

J®j£À vÀA¥ÀÇ ºÀ¸ÀÄgÀÄ 

ºÀQÌAiÀÄ PÉÆgÀ°A¥ÀÅ ºÀ¸ÀÄgÀÄ 

ºÀ¸ÀÄgÀÄ ºÀ¸ÀÄj¼ÉAiÀÄÄ¹gÀÆ 

 

ºÀ¸ÀÄgÀvÀÛ¯ï ºÀ¸ÀÄjvÀÛ¯ï  

ºÀ¸ÀÄgÉvÀÛ¯ï PÀqÀ°£À° 

ºÀ¸ÀÄgÀÄUÀnÖvÉÆ PÀ«AiÀiÁvÀäA 

ºÀ¸ÀÄgï £ÉvÀÛgï MqÀ°£À° 
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vÀ£ÀÄªÀÅ ¤£ÀßzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀÅ ¤£ÀßzÀÄ 

J£Àß fÃªÀ£À zsÀ£ÀªÀÅ ¤£ÀßzÀÄ 

£Á£ÀÄ ¤£ÀßªÀ£ÉA§ ºÉªÉÄäAiÀÄ 

IÄtªÀÅ ªÀiÁvÀæªÉ £À£ÀßzÀÄ 

 

¤Ã£ÀÄ ºÉÆ¼ÉzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ¼ÉªÉ£ÀÄ 

¤Ã£ÀÄ ¨É¼ÉzÀgÉ £Á£ÀÄ ¨É¼ÉªÉ£ÀÄ 

£À£Àß ºÀgÀtzÀ ºÀgÀt ¤Ã£ÀÄ 

£À£Àß ªÀÄgÀtzÀ ªÀÄgÀtªÀÅ 

 

£À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ° ¤Ã£É AiÀÄÄQÛ 

£À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ¢ ¤Ã£É ¨sÀQÛ 

¤Ã£É ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆÃºÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ 

£À£Àß fÃªÀ£À ªÀÄÄQÛAiÀÄÄ 
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vÉÃ£À«£À vÀÈtªÀÄ¦ £À ZÀ®w vÉÃ£À«£À 

ªÀÄªÀÄvÉAiÀÄ ©qÀÄ ºÉÃ ªÀÄÆqsÀ ªÀÄ£À|| 

 

gÀ«V®èzÀ ¨sÀAiÀÄ ±À²V®èzÀ ¨sÀAiÀÄ 

vÁgÀ ¤ªÀºÀPÉ EgÀzÀ ¨sÀAiÀÄ  

¤£ÀUÉÃvÀPÉ ©qÀÄ CtÄ ±ÀæzÉÞAiÀÄ¤qÀÄ 

¤£Àß£ÉÃ £ÉÊªÉÃzÀåªÀ ¤ÃqÀÄ 

 

J¯Éè°èAiÀÄÄ PÉÊ J¯ÉèAiÀÄÄ PÁ¯ï 

J¯ÉèAiÀÄÄ PÀuï vÁ£ÁzÀ  

¸ÀaÑvï ±ÀQÛAiÀÄ D£ÀAzÀ«gÀ¯ï 

©qÀÄ KvÀPÉ ¤£ÀUÉ F «µÁzÀ 

 

- PÀÄªÉA¥ÀÅ 

 


