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ಧ್ರರ ವತಾಳ 

ಯತಿಗಳ ಶಿರೋರತುನಾ ಸತಿಯ ಅವಿಯೋಗಿ 

ರತಿಪತಿ ಜನಕಾ ಸವ ರತ ಸವ ಪರ ಕಾಶಿತ 

ಅತಿತಾದ್ಭು ತ ಮಹಿಮ ಪತಿತ ಪಾವನನಾಮಾ 

ನತಜನ ಸುರಧೇನು ದಿತಿಜತಿಮಿರಭಾನು 

ಅತಿ ದೂರ ದೂರಸಂತತ ದಯಾಪರ 

ಚತುರ ನಾನಾ ಸುರತತಿ ಕರಕಮಲಾ- 

ರ್ಚಿತಪಾದ ಸುುಂದರ ದಿೋನ ಮಂದಾರ 

ಪರ ತದಿನನಾಮ ನಮಮ  ವಿಜಯವಿಠ್ಠ ಲ ಸತಯ - 

ವತಿಸೂನು ಜಗದೊಳು ಪರ ತಿಯಿಲಲ ದ ದಾತಾ || 1 || 

ಮಟ್ಟ ತಾಳ 

ಜ್ಞಾ ನಮಯಾಕಾರ ಜ್ಞಾ ನಮಯಾನಂದಾ 

ಜ್ಞಾ ನಮಯೈಶ್ವ ಯಿ ಜ್ಞಾ ನಮಯವನಿ 

ಜ್ಞಾ ನಮಯ ತೇಜ್ಞ ಜ್ಞಾ ನಮಯ ಶ್ಕಿ್ತ  

ಜ್ಞಾ ನ ಮಯಾುಂಬುಧಿ ಜ್ಞಾ ನವಿಲೋಲ ನಾ- 

ಮಾನಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ಲನೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾ 

ಮೌನಿ ವರ ತ ಧೃತನೆ ಜ್ಞಾ ನ ಸುಖ ಸುಂದಾರ  || 2 || 

ತ್ರರ ವಿಡಿತಾಳ 

ಕಲಿಯ ವ್ಯಯ ಪಾರ ವೆಗಗ ಳವ್ಯಗಿ ವ್ಯಯ ಪಿಸಿ 

ಸಲೆ ಧಮಾಿವಳಿಗಳ 

ಅಳಿದ್ಭ ಪೋಗಿರಲಾಗಿ 

ಸುಲಭ ಜ್ಞಾ ನವೆಲಲ  ಮಲಿನದಿುಂದಲಿ ಕೆಟ್ಟು  

ಇಳಿಯಳು ಉತಿಮ ಸಂಪರ ದಾಯಕದಾ 

ಸುಳುವು ಕಾಣದೆ ಪೋಗಿ ಅಳಲಿ ಗಿೋವ್ಯಿಣರು 

ಜಲಜ ಸಂಭವನು ಒುಂದಾಗಿ ನಿುಂದೂ 

ತಲೆವ್ಯಗಿ ಉಸಿರಲು ಬಲುವ್ಯಗಿ 

ವಶಿಷ್ಠ  ಕುಲದಲಿಲ  ಜನಿಸಿೋದ ಬಲದೈವವೇ 

ನಳಿನಾಕ್ಷ ಮಹಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಠ ಲ ಬದರಿ- 

ನಿಲಯ ನಿನನ  ಲಿೋಲೆಗೆ ನೆಲೆಯಾವದೊೋ ಜೋಯಾ || 3 || 

ಅಟ್ಟ ತಾಳ 

ಪರಾಶ್ರ ಉದರದಲಿಲ  ಒುಂದ್ಭ ಮೂರಾರು ಪುರಾಣ ವಿರರ್ಚಸಿ 

ಅದರಳು- 

ಆರು ಸತವ  ರಾಜಸ ತರುವ್ಯಯ 

ಆರು ತಾಮಸ ಇನಿತಷ್ು  ದಶ್ವೆುಂದ್ಭ ಧಾರುಣಿ ತುುಂಬಲು 

ಕರುಣದಿುಂದ ಸೂರಿ ಮುಕಿರಿಗೆ ನಿತಯ  ಸಂಸರಿಗೆ 

ಘೋರತಮಸಿಗಿೋ ಮೂರು ಪರಿಮಾಡಿ 



ಕಾರಣ ವೆನಿಸಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ಸಿ ಕಲಿಯ ನಿ- 

ವ್ಯರಣವನು ಮಾಡಿದ ಭಾರತಕತಿನೆ ಸುಜ- 

ನರಿಗೆ ತೋರಿದ ದವ ಯಪಾಯನ ಮುನಿ 

ಈರೇಳು ಭುವನದೊಳಾರು ನಿನಗೆ ಎಣೆ 

ಕಾರುಣಯ ನಿಧಿ ಪುಣಯ  ವಿಜಯವಿಟ್ಠ ಲ ಮುನಿ- 

ವರೇಣಯ  ಸುರರಗರ  ಗಣಯ  ನಿವಿಿಣ್ಯಯ  || 4 || 

ಆದಿತಾಳ 

ತಮ ಸಂಬಂಧವ ಕಳೆದ್ಭ ವಿಮಲ ಸುಜ್ಞಾ ನವನುನ  

ಅಮರರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಅಮಿತ ತೇಜಸದಿುಂದ 

ಕಮಂಡಲು ದಂಡಕಾಷ್ಠ  ಸಮಿೋರ್ಚನವ್ಯದ ಕರ- 

ಕಮಲದಲಿಲ  ಧರಿಸಿದಮಲ ಕಾಷಾಯಾುಂಬರಾ- 

ಗಮದರ್ಿ ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ಪರ ಮೇಯಗಳ ಪೇಳುತ 

ಕರ ಮನೂರಾರು ಮಾಡಿದ ಕುಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ 

ದಮಯತೆ ನಾಮ ಯತಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಲನನು 

ಪರಮ ರ್ಚತರ  ರಾಜಯ ವನು ಕ್ತರ ಮಿಯಿುಂದ ಆಳಿಸಿದೆ || 5 || 

ಜತೆ 

ಬಾದರಾಯಣ ಸುಖಕಾರಣ ಭಕುತರಿಗೆ 

ವೇದವ್ಯಯ ಸನೆ ವಿಷ್ಣು  ವಿಜಯ ವಿಠಲವ್ಯಯ ಸ || 6 || 

 

Vedavyasa Suladi In English 
Composed By:Shri Vijayadasaru 

Dhruva Tala 

Yatigala siroratuna satiya aviyogi 

Ratipati janaka svarata svaprakasita 

Atitadbuta mahima patita pavananama 

Natajana suradhenu ditijatimirabanu 

Ati dura durasantata dayapara 

Chatura nana suratati karakamalarcitapada 

Sundara dina mandara 

Pratardananama namma vijayaviththala 

Satyavatisunu jagadolu pratiyillada data || 1 || 

Matta Tala 

Janamayakara Janamayananda 

Janamayaisvarya Janamayavarna 

Janamaya teja Janamaya Sakti 

Jana mayambudhi Janavilola namani 

Vijaya viththalane ninage sama 

Mauni vrata dhrutane Jana suka sandra || 2 || 

 



Trividi Tala 

Kaliya vyapara veggalavagi vyapisi 

Sale dharmavaligala 

Alidu pogiralagi 

Sulaba Janavella malinadindali kettu 

Iliyolu uttama sampradayakada 

Suluvu kanade pogi alali girvanaru 

Jalaja sambavanu ondaagi nindu 

Talevagi usiralu baluvagi 

Vasishtha kuladalli janisida baladaivave 

Nalinaksha mahasiri vijaya vitthala badarinilaya 

Ninna lilege neleyavado jiya || 3 || 

Atta Tala 

Parasara udaradalli ondu muraru purana 

Virachisi adaroluaru satva rajasa taruvaya 

Aru tamasa initashta dasavendu dharuni tumbalu 

Karunadinda suri muktarige nitya samsarige 

Goratamasigi muru parimadi 

Karana venisi pratishthisi kaliya nivaranavanu 

Madida baratakartane sujanarige 

Torida dvayapayana muni 

Irelu buvanadolaru ninage ene 

Karunyanidhi punya vijayavitthala munivarenya 

Suraragra ganya nirvinya || 4 || 

Adi Tala 

Tama sambandhava kaledu vimala suJanavannu 

Amararige paliside amita tejasadinda 

Kamandalu dandakashtha samichinavada karakamaladalli 

Dharisidamala kashayambaragamadartha 

Sishyarige prameyagala peluta 

Kramanuraru madida kumatiya pariharisi 

Damayate nama yati vijayavithalananu 

Parama chitra rajyavanu krimiyinda aliside || 5 || 

Jate 

Badarayana sukakarana Bakutarige 

Vedavyasane vishnu vijaya vithalavyasa || 6 || 
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