
Apamrutyu Nivaarana Suladi In Kannada 

ರಚನೆ: ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯದಾಸರು 

ಧ್ರು ವತಾಳ 
ರುದಾರ ಾಂತರ್ಗತ ನಾರಸಾಂಹ ಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿ 
ಭದ್ರ  ಫಲದಾಯಕ ದೀಷದೂರ 
ಚಿದೂರ ಪ ಚಿತ್ ರಕೃತಿ ತಿರ ಲೀಕನಾಥ 
ಅದ್ರರ  ಧರಿಸ ಗೀಕುಲ ಕಾಯದ  ವಿನೀದ್ 
ನಿದಾರ ರಹಿತ ನಿರ್ಮವಂದ್ು  ಭಕಾಾ ನಂದ್ 
ಉದ್ರ ೀಕಾ ತಂದು ಕೊಡುವ ಕಾಮಿತಾಥಗ 
ಭದ್ರ ಪರ ದಾಯಕ ದೀಷದೂರ 

ಮುದ್ರ ಧರಿಸ ನಿನ್ನ  ಭಕ್ತಾ ಯಾಂಬೀ ಗುಣ ಸ- 
ಮುದ್ರ ದಳಗೆ ಲೀಲಾಡುತಿಪ್  

ಶೂದ್ರ ಗಾದ್ರು ಆಶಾ ಭಯವಿಲಲ ವಾಂದು ಮಹ 
ರುದಾರ ದ್ರರ್ಳು ಪೇಳುತಿಪ್ ರಿದ್ ಕೊೀ 

ಕದುರ ವ ಮರ್ ವಾಸುಕ್ತಯಾ ರ್ರುಡನ್ನ  ಉ- 
ಪದ್ವರ  ಬಿಡಿಸ ನಿೀನೆ ಪಾಲಿಸದಂದು 
ಕುು ದ್ರ ದೇವತೆರ್ಳಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಶಕ್ತಾ ಯಾಂಟೆ 
ಛಿದ್ರ ತನ್ ಎಣಿಸದ್ರರು ಪರಮ ಕರುಣಿೀ 

ರೌದಾರ  ಮೂರುತಿ ಶಾಾಂತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ನಿನ್ನ  
ಸದೃಶ ದೇವನ್ ಕಾಣೆನ ಜರ್ತಿಾ ನಳು ||1|| 

ಮಟ್ಟ ತಾಳ 
ಹರಿ ನಿನ್ನ  ಸಂಕಲ್  ಇದ್ದ ಾಂತೆ ಎನ್ನ  

ಶರಿೀರದಳಗೆ ನಿಾಂದು ಸ್ಾ ೀತರ  ಮಾಡಿಸಕೊಾಂಡೆ 
ಅರೆಮರೆ ಇದ್ಕ್ತಲಲ  ಶಾಶವ ತ ವಾಕು ವಾಂದು 
ನೆರೆ ನಂಬಿದ್ ನಾನು ನಾನಾ ವಿಧದ್ಲಿಲ  
ನ್ರಗೆ ಬಂದ್ಟಿ್ಟ ದ್ ವಾು ಧಿಯ ನಿಲಲಾಂಟೆ 
ಪರಿಹರವಾಗುವುದು ಸದ್ಧ ವಾಯಿತ್ಯ ಎನ್ಗೆ 
ಪುರಹರನುತಪಾದ್ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲರೇಯ 
ನ್ರಹರಿ ಎಾಂದ್ನೆ ಭಯಹರವೊ ||2|| 

ತ್ರು ವಿಡಿತಾಳ 
ಅನ್ು ಥಾ ರ್ತಿಕಾಣೆ ನಿನ್ನ  ಪಾದ್ವಲಲ ದ್ 
ಇನುನ  ತಿರ ಲೀಕದ್ಲಿ ತಿರುವಾಂರ್ಳ 

ಎನ್ನ  ನುಡಿ ಪುಶ್ಮಾಡಿ ಅಪಹಾಸ ಗೈಸದ್ರೆ 
ನಿನ್ನ ದ್ಲಲ ದ್ ಕ್ತೀತಿಗ ಅಪಕ್ತೀತಿಗಯ 

ಪೆಣಿಿ ನಾ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಕಾಯಲಿಲಲ ವ ನಿೀನು 
ಮುನ್ನ  ಪೇಳುವುದೇನು ವಿಸಾ ರಿಸ 



ಬಣಿಿ ಸದ್ ಬಹು ಬಗೆಯಿಾಂದ್ ಈ ಅಬಲೆಯ 
ನಿನ್ನ  ನಂಬಿಹಳಯು  ನಿೀನೆ ಬಲೆಲ ೈ 
ಧನ್ು  ಜೀವನ್ದಾಯ ಸುವಾಸತನ್ವಿತ್ಯಾ  
ಮನಿನ ಸುವುದು ಇವಳ ತ್ಯತಿಗೆ ಮೆಚಿಿ  
ಬೆನ್ನ  ಬಿದ್ದ ವರನ್ನ  ಒಪ್್ಪ ಸ ಕೊಡಲಾಂಟೆ 
ಬಿನ್ನ ಹ ಮಾಡಿದ್ ಇಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  

ತನ್ನ  ಪತಿಯ ಕೊಡ ತಾಾಂಬೂಲ ಮೆಲವ ಸಂ 
ಪನ್ನ  ಭಾರ್ು ವಕೊಡು ಕಮಲನಾಭ 

ಕನ್ು  ಲಕುಮಿರಮಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲರೇಯ 
ಘನ್ನ  ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ  ವಾಕು  ಅಮೃತ ಸದ್ಧ  ||3|| 

ಅಟ್ಟ ತಾಳ 
ಆಳು ಗೆದ್ದ ರೆ ನೀಡು ಅರಸಗೆ ಜಯಪರ ದ್ 
ಆಳು ನುಡಿದ್ದುದ  ಅರಸು ನುಡಿದ್ದುದ  
ಏಳಾಲ ಮಾಡದ್ ಯಾದ್ವ ಕುಲಮಣಿ 
ಪಾಲಿಸಬೇಕಯಾು  ಪರಮ ಅನಿಮಿತಾ  

ಮೂಲ ಬಾಂಧವ ಭಾಷ್ಟ ಕೊಟಿ್ ರೆ ತಪ್ ದು 
ಪಾಲಸಾರ್ರ ಶಾಯಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲರೇಯ 
ಕಾಲ ಕಮಗ ಗುಣ ನಿನ್ಗಿದ್ರರೆ ಸಾವ ಮಿೀ ||4|| 

ಆದಿತಾಳ 
ಅಥಗವಾದ್ವಲಲ  ಮನ್ಸು ಪೂವಗಕದ್ರಾಂದ್ 
ಪಾರ ಥಗನೆ ಮಾಡುವ ಅನಾದ್ರ ಬರ ಹಮ ಚಾರಿ 
ಸಾವ ಥಗಗೀಸುರ್ವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಾಂಬುವನ್ಲಲ  
ವು ಥಗವಾರ್ಗಡದ್ರರು ವೇದ್ದ್ಲಿಲ  ಪೇಳಿದ್ 
ಅಥಗಜ್ಞಾ ನ್ ಕೆ್ಕ  ನಿತು  ಎಲಿಲ ದ್ದ ರು ದೇವ 
ಅಥಾಗತ್ಯರ ನಿೀನ್ಲಲ  ಸಕಲ ಕಾಲದ್ಲಿಲ , ಸ 
ಮಥಗ ನಿೀನ್ಹುದೀ ಸವೊೀಗತಾ ಮ, ಪರಹಿ 
ತಾಥಗವಾರ್ಲಿ ಇದ್ ಪುಶ್ಯಾರ್ದಂತೆ ಕಾಯೊ 
ಆತಗವಿದೂರ ನ್ಮಮ  ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಕೃ 

ತಾಥಗನ್ನ  ಮಾಡುವುದು ಮುದ್ದ್ರಾಂದ್ ಒಲಿದು ಬಂದು||5|| 

ಜತೆ 
ಭಕುತರ ಭಾರ್ು ವೇ ಅಪೇಕಾು  ಪೂರೈಸ 

ಸುಖಕೊಡುವುದು ಬಿಡದ್ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ವಾಂಕಟ್||6|| 
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Dhruvatāḷa 

rudrāntargata nārasinha mr̥tyunivāri 

bhadra phaladāyaka dōṣadūra 

cidrūpa citprakr̥ti trilōkanātha 

adri dharisi gōkula kāyda vinōda 

nidrārahita nigamavandya bhaktānanda 

udrēkā tandu koḍuva kāmitārtha 

bhadrapradāyaka dōṣadūra 

mudredharisi ninna bhaktiyembō guṇa sa- 

mudradoḷage lōlāḍutippa 

śūdragādaru āśā bhayavillavendu maha 

rudrādigaḷu pēḷutipparide kō 

kadruve maga vāsukiyā garuḍanna u- 

padavra biḍisi nīne pālisidandu 

kṣudradēvategaḷige ī pari śaktiyuṇṭe 

chidratana eṇisadiru parama karuṇī 

raudrā mūruti śānta vijaya viṭhṭhala ninna 

sadr̥śa dēvana kāṇeno jagattinoḷu ||1|| 

maṭṭatāḷa 

hari ninna saṅkalpa iddante 

enna śarīradoḷage nindu stōtra māḍisikoṇḍe 

aremare idakilla śāśvata vākyavendu 

nere nambide nānu nānā vidhadalli 

narage bandaṭṭida vyādhiyu nilaluṇṭe 

pariharavāguvudu sid'dhavāyitu enage 

puraharanutapāda vijaya viṭhṭhalarēya 

narahari endene bhayaharavo ||2|| 

 



triviḍitāḷa 

an'yathā gatikāṇe ninna pādavallade 

innu trilōkadali tiruveṅgaḷa 

enna nuḍi puśimāḍi apahāsa gaisidare 

ninnadallade kīrti apakīrtiyu 

peṇṇinā more kēḷi kāyalillave nīnu 

munna pēḷuvudēnu vistarisi 

baṇṇiside bahu bageyinda ī abaleyu 

ninna nambihaḷayya nīne ballai 

dhan'ya jīvanadāya suvāsatanavittu 

mannisuvudu ivaḷa tutige mecci 

benna biddavaranna oppisi koḍaluṇṭe 

binnaha māḍide iṣṭe mātra 

tanna patiya koḍa tāmbūla meluva saṁ 

panna bhāgyavakoḍu kamalanābha 

kan'ya lakumiramaṇa vijaya viṭhṭhalarēya 

ghanna mahima ninna vākya amr ̥ta sid'dha ||3|| 

aṭṭatāḷa 

āḷu geddare nōḍu arasage jayaprada 

āḷu nuḍidaddu arasu nuḍidaddu 

ēḷāla māḍade yādava kulamaṇi 

pālisabēkayyā parama animitta 

mūla bāndhava bhāṣe koṭṭare tappadu 

pālasāgara śāyi vijaya viṭhṭhalarēya 

kāla karma guṇa ninagidire svāmī ||4|| 

āditāḷa 

arthavādavalla manasu pūrvakadinda 

prārthane māḍuve anādi brahmacāri 

svārthagōsugavāgi bēḍikombuvanalla 

vyarthavāgagoḍadiru vēdadalli pēḷida 



arthajñāna kke nitya elliddaru dēva 

arthātura nīnalla sakala kāladalli, sa 

martha nīnahudō sarvōttama, parahi 

tārthavāgali ide puśiyāgadante kāyo 

ārtavidūra nam'ma vijaya viṭhṭhala kr̥ 

tārthanna māḍuvudu mudadinda olidu bandu||5|| 

jate 

bhakutara bhāgyavē apēkṣā pūraisi 

sukhakoḍuvudu biḍade vijaya viṭhṭhala veṅkaṭa||6|| 
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