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ಗರನ್ಥಮಹಲಿಕಹಸ್ೂುೀತ್ರಮ್ 
ಕೃಷ್ಣಂ ವಿದ್ಾಪತಂ ನತ್ಾ ಪೂರ್ಣಭ ೂೋಧದಿಸದ್ಗುರೂನ್| 
ಜಯತೋರ್ಣಮಗನೋನ್ ನತ್ಾ ವಕ್ಷ ಯೋಹಂ ಗರನಥಮಲಿಕಮ್ ||01|| 
ನರಯಣ ೋನ ವ್ಾಸ ೋನ  ರೋರಿತಸತತಾಸಮ್ವಾದ್ ೋ| 
ಗರನಥನ್ ಮಧ್ವಶ್ಚಕರಸೌ ಸಪತತರಂಶ್ದ್ಮನದಧೋೀಃ ||02|| 
ಗೋತ್ಭಷ್ಾಂ ವಿಧಯದ್ೌ ಪರರ್ಮಂ ತಗಷ್ಟಿದ್ಂ ಹರ ೋೀಃ | 
ಭಷ್ಾರ್ಗಭಷ್ ಾೋ ಚಕ ರೋsರ್ ಹಾನಗವ್ಾಖ್ಾನಮಗತತಮಮ್ ||03|| 
ಪರಮರ್ಲಕ್ಷರ್ಂ ನಮ ಕಥಲಕ್ಷರ್ಸಂಜ್ಞಿಕಮ್| 
ಉದಿಖರ್ಡನಂ ಚಕ ರೋ ಮಯವ್ದ್ಸಾ ಖರ್ಡನಮ್ ||04|| 
ಚಕ ರೋ ಪರಪಞ್ಚಮ್ವಥಾತಾಮನಖರ್ಡನಮಗಚಛಧೋೀಃ| 
ಚಕರ ತತತವಸಙ್ಖ್ಯಯನಂ ಸಧ್ನಂ ವಿಷ್ಗಣದ್ಶ್ಣನ ೋ||05|| 
ಗರನಥಂ ತತಾವಿವ್ ೋಕಖಾಂ ತತ್ ೂತವೋದ್ ೂಾೋತಂ ಹರ ೋೀಃ ರಯಮ್| 
ಕಮಣನರ್ಣಯನಮನಂ ಗರನಥಂ ನಾಯರ್ಣಬೃಂಹಿತಂ||06|| 
ಸಗಖತೋರ್ಣಯತಶ್ಚಕ ರೋ ವಿಷ್ಗಣತತತವನರ್ಣಯಮ್| 
ಋಗ್ಾಷ್ಾಂ ಚ ಚಕರಸೌ ಸವಣವ್ ೋದ್ರ್ಣನರ್ಣಯಮ್||07|| 
ಐತರ ೋಯಂ ತ್ ೈತತರಿೋಯಂ ಬೃಹದ್ರರ್ಾಮೋವ ಚ| 
ಈಶವ್ಸಾಂ ಕಠಕಂ ಚ ಛನ ೂದೋಗ್ಾರ್ವಣಣ ೋ ತಥ||08|| 
ಮರ್ೂಡಕಾಂ ನಮ ಷ್ಟ್ಪ್ರಶ್ನಂ ತಥ ತಲವಕರಕಮ್| 
ಚಕ ರೋ ಭಷ್ಾಣಿ ದಿವ್ಾನ ದ್ಶ  ೋಪನಷ್ದ್ಂ ಗಗರಗೀಃ||09|| 
ನರ್ಣಯಂ ಸವಣಶಸಾಣಂ ಗೋತ್ತ್ತಪಯಣಸಂಜ್ಞಕಮ್| 
ಸಂನಾಯವಿವೃತಂ ನಮ ನಾಯಶಸಾನಕೃನತನಮ್ ||10|| 
ನರಸಂಹನಖಸ ೂತೋತರಂ ಚಕ ರೋ ಯಮಕಭರತಮ್ | 
ದ್ಾದ್ಶ್ಸ ೂತೋತರಮಕರ ೂೋತ್ ಕೃಷ್ಣಮೃತಮಹರ್ಣವಮ್||11|| 
ತನಾಸರಂ ಚಕರಸೌ ಸದ್ಚರಸೃತಂ ಸಗಧೋೀಃ| 
ಶ್ರೋಮದ್ಾಗವತಸಾ ತ್ತಪಯಣಂ ಜ್ಞನಸಧ್ನಮ್ ||12|| 
ಮಹಭರತತ್ತಪಯಣನರ್ಣಯಂ ಸಂಶ್ಯಚ್ಛಛದ್ಮ್| 
ಯತಪರರ್ವಕಲಪಂ ಚ ಪರರ್ವ್ರ್ಣಪರಕಶ್ಕಮ್ ||03|| 
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ಜಯನತೋನರ್ಣಯಂ ಚಕ ರೋ ದ್ ೋವಕೋಗರ್ಣಜನಮನೀಃ| 
ಕೃಷ್ಣಸಾ ಕೃಷ್ಣರ್ಕ ೂತೋsಯಂ ದ್ ಾೈಯನಕರಬಜರ್ೂೀಃ ||04|| 
ತರಂಶ್ತಸಹಸರಸಙ್ಖ್ಯಯಕಂ ದ್ಾಯಧಕಂ ತಗಷ್ಟಿದ್ಂ ಹರ ೋೀಃ| 
ಏತ್ ೋಷ್ಂ ಠಮತ್ ರೋರ್ ಮಧ ಾೋಶ್ೀಃ ರೋಯತ್ ೋ ಹರಿೀಃ ||15|| 
ವ್ಾಸತೋರ್ಣಯತನಣಮ ಮಧ್ವಗರನಥನಗಕೋತಣತಮ್| 
ಕೃತವ್ನ್ ಜ್ಞನಮತ್ ರೋರ್ ರೋಯತ್ ೋ ಕಮಲಪತೀಃ||06|| 

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಹಯಷರಹಜತಿೀರ್ವಕೃತ್ಂ ಶ್ರೀಗರನ್ಥಮಹಲಿಕಹಸ್ೂುೀತ್ರಮ್ || 
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ಶ್ರೀ ಮಧಹಾಚಹರ್ವರ ಕೃತಿಗಳು (ಷವಮೂಲ ಗರನ್ಥಗಳು) 
ಗೀತಹಪ್ರಸಹಧನ್ಗರನ್ಥಗಳು 

1.  ಶ್ರೀಮದ್ಭಗದ್ುೀತಹಭಹಶಯಮ್ 

2. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗದ್ುೀತಹತ್ರ್ವನಿರ್ವರ್ಾಃ 

ಷೂತ್ರಪ್ರಸಹಥನ್ಗರನ್ಥಗಳು 
1. ಶ್ರೀಮದ್್ರಸಮಷೂತ್ರಭಹಶಯಮ್ 
2. ಶ್ರೀಮದ್್ರಸಮಷೂತಹರನ್ತವ್ಹಯಖ್ಹಯನ್ಮ್ 
3. ಶ್ರೀಮದ್್ರಸಮಷೂತಹರರ್ತಭಹಶಯಮ್ 
4. ಶ್ರೀಮದ್್ರಸಮಷೂತಹರನ್ತವ್ಹಯಖ್ಹಯನ್ನಹಯರ್ವಿರರ್ಮ್ 

ಉಪ್ನಿಶತ್ರಸಹಥನ್ಗರನ್ಥಗಳು 
1. ಐತ್ರ್ೀಯೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
2. ಛಹನ್ೂದೀಗ್ೂಯೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
3. ಬೃಸದಹರರ್ಯಕ್ೂೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
4. ಈಶಹವ್ಹಸ್ೂಯೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
5. ತ್ಲಕಹರ್ೂೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
6. ಶಟ್ಪ್ರಷ್ೂನೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
7. ಕಹಠಕ್ೂೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
8. ಅರ್ವಣ್ೂೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
9. ಮಹರ್ೂೂಕ್ೂೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 
10. ತ್ೈತಿುರೀಯೀಪ್ನಿಶದಹಭಶಯಮ್ 

ವತರತಿಪ್ರಸಹಥನ್ಗರನ್ಥ 
1. ಋಗಹಭಶಯಮ್ 

ಇತಿಹಹಷಪ್ರಸಹಥನ್ಗರನ್ಥ 
1. ಮಹಹಭಹರತ್ತಹತ್ರ್ವನಿರ್ವರ್ಾಃ 

ಪ್ುರಹರ್ಪ್ರಸಹಥನ್ಗರನ್ಥ 
2. ಭಹಗತ್ತಹತ್ರ್ವನಿರ್ವರ್ 
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ಪ್ರಕರರ್ಗರನ್ಥಗಳು 
1. ತ್ತ್ಾಷಙ್ಖ್ಯಾನ್ಮ್ 
2. ತ್ತ್ೂುವೀದ್ೂಯೀತ್ 
3. ಪ್ರಮರ್ನ್ಕ್ಷರ್ಮ್ 
4. ಉಹದ್ಖರ್ೂನ್ಮ್ 
5. ಪ್ರಪ್ಞ್ಚಮಿಥಹಯತಹಾನ್ತಮಹನ್ಖರ್ೂನ್ಮ್ 

ಆಚಹರಗರನ್ಥಗಳು 
1. ತ್ನ್ರಸಹರಷಙ್ಗುರಸಾಃ 
2. ಜರ್ನಿುೀನಿರ್ವರ್ಾಃ 
3. ಪ್ರರ್ಕಲ 

ಸ್ೂುೀತ್ರಗರನ್ಥಗಳು 
1. ನ್ಖಷತುತಿ 
2. ದಹಾದ್ವಸ್ೂುೀತ್ರಮ್ 
3. ಕನ್ತದಕಷತುತಿ 


