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  ||ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ||  

 
Tracking:  

Sr Date Remarks By 
1 01/03/2012 Typing Started on H K SRINIVASA RAO 

2 01/03/2012 Typing Ended on H K SRINIVASA RAO 

3 10/03/82012 I Proof Reading & Correction M S Venugopal & H K Srinivasa Rao 

4 14/08/2012 II Proof Reading & Correction B S Pavan & H K Srinivasa Rao 
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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ  || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Acharya Madhwa. It is a humble effort to make 
available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path 
of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಯಮ ಲ ರ್ಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲರಿ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂರ್ ಋಣ:ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 
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 || ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮ್ || 

ನ್ೃಸ್ತಂಹಮಖಿಲಜ್ಞಾನ್ತಮಿರಾಶ್ಶ್ರದ್ತಯತಮ್ | 
ಸಮರಣಮಯ ಪರವಕ್ಷ್ಾಾಮಿ ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮಞ್ಜಸಾ || 01 || 

 

ವಾದ್ ೀ ಜಲ್ ಾೀ ವಿತಣ್ಡೀತ ತರವಿಧಾ ವಿಧ್ತಷಾಂ ಕಥಾ | 
ತತುವನಿಣಯರ್ಮತದಿದಶಯ ಕ್್ೀವಲಂ ಗತರತಶ್ಷ್ಯಯೀಾಃ || 02 || 

 

ಕಥಾSನ್ಯೀಷಾಮಪ ಸತ್ಾಂ ವಾದ್ ೀ ವಾ ಸಮಿತ್್ೀಾಃ ಶತಭಾ | 
ಖ್ಾಯತ್ಾಯದ್ಯರ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯರಾ ವಾ ಸತ್ಾಂ ಜಲಾಇತೀರ್ಯತ್್ೀ || 03 || 

 

ವಿತಣಾಡ ತತ ಸತ್ಾಮನ್ಯೈಸುತುವಮೀಷ್ತ ನಿಗ ಹಿತಮ್ | 
ಸವರ್ಂ ವಾ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈವಾಯದ್ೀ ಚಿನ್ುಯೀತ್ ತತುವನಿಣಯರ್ಮ್ || 04 || 

 

ರಾಗದ್ವೀಷ್ವಿಹಿೀನಾಸತು ಸವಯವಿದಾಯವಿಶಾರದಾಾಃ | 
ಪಾರಶ್ನಕ್ಾ ಇತ ಸಮ್ಪ್ರೀಕ್ಾು ವಿಷ್ಮಾ ಏಕ ಏವ ವಾ || 05 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್ಸಂಶರ್ಚ್ಛೀತ್ಾು ನಿಾಃಸಂಶರ್ ಉದಾರಧೀಾಃ | 
ಏಕಶ್ಾೀತ್ ಪಾರಶ್ನಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವರ್ಜಯತಾಃ || 06 || 

 

ಏಕ್್ ೀ ವಾ ಬಹವೀ ವಾ ಸತಯವಿಯಷ್ತಣಭಕ್ತುಪರಾಾಃ ಸದಾ | 
ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುಹಿಯ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸದ್ತುಣಾನಾಂ ಸವಲಕ್ಷಣಮ್ || 07 || 

 

ಪೃಷ್ಟೀನಾಗಮ ಏವಾದೌ ವಕುವಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ | 
ನ್ೈಷಾ ತಕ್್ೀಯಣಾಪನ್ೀರಾ ಮತರಿತ್ಾಯಹ ಹಿ ಶತರತಾಃ | 
ಅನಾಯರ್ಯ ಏವಾಗಮಸಯ ವಕುವಯಾಃ ಪರತವಾದಿನಾ || 08 || 

 

ಋಗಯಜತಾಃಸಾಮಾರ್ವಾಯಶಾ ಭಾರತಂ ಪಞ್ಾರಾತರಕಮ್ | 
ಮ ಲರಾಮಾರ್ಣಂ ಚ್ೈವ ಸಮ್ಪ್ರೀಚ್ಯನ್ುೀ ಸದಾಗಮಾಾಃ || 09 || 
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ಅನ್ತಕ ಲಾ ರ್ ಏತ್್ೀಷಾಂ ತ್್ೀ ಚ್ ಪ್ರೀಕ್ಾುಾಃ ಸದಾಗಮಾಾಃ | 
ಅನ್ಯೀ ದ್ತರಾಗಮಾ ನಾಮ ತ್್ೈನ್ಯ ಸಾಧ್ಯಂ ಹಿ ಸಾಧ್ಯತ್್ೀ || 10 || 

 

ಸವಪಕ್ಷ ಆಗಮಶ್ೈವ ವಕುವಯಾಃ ಪರತವಾದಿನಾ | 
ತಸಾಯಪಯನಾಯರ್ಯತ್ಾ ಸಾಧಾಯ ವಾದಿನಾ ಸಾವರ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ || 11 || 

 

ಅನಾಯರ್ಯತ್ಾ ನಿರಾಕ್ಾರಾಯ ಸಾವಗಮಸಯ ವಿನಿಶಾರಾತ್ | 
ಉಪಪತಯವಕ್ಾಶ್ ೀSತರ ಹಾಯಗಮಾರ್ಯವಿನಿಣಯಯೀ || 12 || 

 

ವಾದಾಯಗಮಾಥ್ೀಯ ನಿಣಿೀಯತ ಆಗಮಾರ್ಯಾಃ ಪರಸಯ ತತ | 
ನಿಣ್ೀಯರ್ಾಃ ಸಹಿತ್್ೈಾಃ ಪಶಾಾತ್ ತತ್್ ೀ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ನಿಣಯರ್ಾಃ || 13 || 

 

ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧೀಷ್ವಥ್ೀಯಷ್ತ ಪರಶ್ನೀ ಮಾಮಕ್ಷಜಂ ವದ್ೀತ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಧೀಷ್ತ ನಾನ್ತಮಾಂ ಪರರ್ಮಂ ವದ್ೀತ್ || 14 || 

 

ಪರತತಷ್ಟಟಕರಂ ವಾಕಯಂ ವದ್ೀತ್ಾಂ ರ್ದಿ ವಾದಿನೌ | 
ಸ ಏವಾತ್ಾರಗಮ್ಪ್ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪರತತಷ್ಟಟಹಿಯ ತತಫಲಮ್ || 15 || 

 

ಏವಂ ನಿಣಯರ್ಪರ್ಯನ್ುಂ ವಾದ್ೀ ಸತಬಹವೀSಪ ಹಿ | 
ಘಟ್ೀರ್ತಶ್ಾರಕ್ಾಲಂ ಚ್ ಜಲ್ಾೀ ರಾವತ್ ಪರ್ ೀ ರ್ಜತಾಃ || 16 || 

 

ತತುವನಿಣಯರ್ವ್ೈಲ್ ೀಮಯಂ ವಾದ್ೀ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ಪರಾಜರ್ಾಃ| 
ಸಂವಾದ್ೀ ಶಾಿಘಯತ್್ೈವ ಸಾಯದ್ತುರತತವಮಿತರಸಯ ಚ್ || 17 || 

 

ತತುವನಿಣಯರ್ವ್ೈಲ್ ೀಮಯೀ ನಿನ್ ದಾೀ ದ್ಣ್ ಡಾೀSರ್ವಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ವಿರ್ ೀಧಾಸಙ್ುತನ್ ಯನ್ತ ಷ್ಟಣೀಮಾಾವಾದಿಕ್್ೈರ್ಜಯತಾಃ || 18 || 

 

ಭವ್ೀಜಜಲ್ಾೀ ವಿತಣಾಡರಾಂ ನಾಯಯೀ ಜಲಾವದಿೀರಿತಾಃ | 
ಸಂವಾದ್ೀ ದ್ಣಡಾ ತ್ಾ ನ್ ಸಾವದಿವತಣಾಡಜಲಾಯೀರಪ || 19 || 
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ಪರಾರ್ಜತತವಮಾತರಂ ಸಾಯನಿನನ್ ದಾೀ ದ್ಣ್ ಡಾೀSಪ ವಾSನ್ಯಥಾ | 
ಅನ್ತವಾದಾದಿರಾಹಿತಯಂ ನ್ೈವ ಜಲ್ಾೀSಪ ದ್ ಷ್ಣಮ್ || 20 || 

 

ವಿದಾಯಹಿೀನ್ತವಲ್ಲಙ ು್ೀSಪ ವಾದಿನ್ ೀಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರಾಜರ್ಾಃ | 
ತದ್ಭಾವಾನ್ನೈವ ಷ್ಟಾೆದ್ನ್ ಯೀ ನಿಗರಹ ಇಷ್ಯತ್್ೀ || 21 || 

 

ಅನ್ುಭಾಯವಾದಿಹಾನ್ಯೀಷಾಂ ನಿಗರಹಾಣಾಮಿತ ಸಮ ಹ | 
ವಿದಾಯಪರಿೀಕ್ಷ್ಾಪೂವ್ೈಯವ ವೃತುಜಯಲಾವಿತಣಡಯೀಾಃ || 22 || 

 

ಸಖಲ್ಲತತ್ಾವದಿಮಾತ್್ರೀಣ ನ್ ತತ್ಾರಪ ಪರಾಜರ್ಾಃ | 
ವಾದ್ಜಲಾವಿತಣಾಡನಾಮಿತ ಶತದ್ಧಂ ಸವಲಕ್ಷಣಮ್ || 23 || 

 

ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಮತನಿನಾ ಬರಹಮತಕ್ಾಯನ್ತಸಾರತಾಃ | 
ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮಿತತಯಕುಂ ಪರೀತಯರ್ಯಂ ಶಾಙ್ುಯಧ್ನ್ವನ್ಾಃ || 24 || 

 

ಸದ್ ೀದಿತ್ಾಮಿತಜ್ಞಾನ್ಪೂರವಾರಿತಹೃತುಮಾಾಃ | 
ನ್ರಸ್ತಂಹಾಃ ಪರರ್ತಮಾಃ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 25 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ 

ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮ್ || 

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
||ಮತಖ್ಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮ್ಪ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖ್ಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 

 


	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮ್ ||

