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|| SRI HAYAVADANA RANGAVITTALA GOPINATHAYA 

NAMAHA || 

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 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮೂರ್ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಾಮೂಲ ಯಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪಿತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾಯಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯೂ 
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ೂೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಮತತು 
ಅನ್ತನಾಸ್ತಕಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ , 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 
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  || ಬರಹ್ಮಸೂತಾರಣತಭಾಷ್ಯ ||  

 
 

Tracking:  

Sr Date Remarks By  

1  01/11/2011 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2  01/11/2011 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3   23/07/2012 First Proof Reading   Narahari Rattihalli 

4   23/07/2012 First Corrections  H K Srinivasa Rao 
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 ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಃ 

ನಾರಾಯಣಂ ಗತಣ್ೈಃ ಸವ್ೈಾರತದಿೀಣಾಂ ದ್ೂೀಷ್ವರ್ಜಾತಮ್ | 
ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಗಮಯಂ ಗತರೂಂಶ್ಾಾಪಿ ನ್ತಾವ ಸೂತಾರಥಾ ಉಚ್ಯತ್ೀ || 01 || 

 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯಃ ಸವಾಕತಾಾssಗಮೀದಿತಃ | 
ಸಮನ್ವರ್ಾದಿೀಕ್ಷತ್ೀಶಾ ಪೂಣಾಾನ್ನ್ೂದೀsನ್ುರಃ ವವ್ || 02 || 

 

ಪರಣ್ೀತಾ ಜ್ೂಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ | 
ಉಚ್ಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಃ ಸವ್ೈಾಃ ಸವಾಗತಣತವತಃ || 03 || 

 

ಸವಾಗ್ೂೀsತಾು ನಿಯನಾು ಚ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರಿ್ಜತಃ ಸದಾ | 
ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಾ್ಗುೈಃ ಸವ್ೈಾಯತಾತಃ ಸ ಹಿ || 04 || 

 

ಸವಾಾಶರಯಃ ಪೂಣಾಗತಣಃ ಸ್ೂೀsಕ್ಷರಃ ಸನ್ ಹ್ೃದ್ಬಜಗಃ  | 
ಸೂರ್ಾಾದಿಭಾಸಕಃ ಪಾರಣಪ್ರೀರಕ್್ೂೀ ದ್ೈವತ್ೈರಪಿ  || 05 || 

 

ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ವ್ೀದ್ೈಃ ಶೂದಾರದ್ಯೈಃ ಕಮಪಕ್್ೂೀsನ್ಯಶಾ ರ್ಜೀವತಃ | 
ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಾಕುಸುದ್ನ್ಯತರ ಚ್ ವಾಚ್ಕ್್ೈಃ || 06 || 

 

ಮತವಯತಃ ಸವಾಶಬ್ದೈಶಾ ವಾಚ್ಯ ಏಕ್್ೂೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 
ಅವಯಕುಃ ಕಮಾವಾಕ್್ಯೈಶಾ ವಾಚ್ಯ ಏಕ್್ೂೀsಮಿತಾತಮಕಃ || 07 || 

 

ಅವಾನ್ುರಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ ಪರಕೃರ್ತಃ ಶೂನ್ಯಮೀವಚ್ | 
ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರನಿಯತ್ೈರಪಿ ಮತವಯತಯೀದಿತಃ | 

ಶಬ್ದೈರತ್ೂೀsನ್ನ್ುಗತಣ್ೂೀ ಯಚ್ಾಬಾದಯೀಗವೃತುಯಃ || 08 || 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರಣತಭಾಷ್ಯೀ ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಃ || 
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|| ದಿವರ್ತೀರ್ಾsಧ್ಾಯಯಃ || 

ಶ್ರರತಸೃರ್ತವಿರತದ್ಧತಾವ್ ಸೃತಯೀ ನ್ ಗತಣಾನ್ ಹ್ರ್ೀಃ | 
ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಶಕತನಯತವ್ೀಾದಾ ನಿತಯತಾವನಾಮನ್ಮತತುಮಮ್ || 01 || 

 

ದ್ೀವತಾವಚ್ನಾದಾಪೀ ವದ್ನಿುೀತಾಯದಿಕಂ ವಚ್ಃ | 
ನಾಯತಕುವಾದ್ಯಸನ್ನೈವ ಕ್ಾರಣಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚಿ್ || 02 || 

 

ಅಸರ್ಜಜವಪರಧ್ಾನಾದಿಶಬಾದ ಬರಹ್ೈವ ನಾಪರಮ್ | 
ವದ್ನಿು ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಕ್ಾವಪಿ ಪೂಣಾಗತಣ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ || 03 || 

 

ಸಾವತನಾಯಾ್ ಸವಾಕತೃಾತಾವನಾನಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀಚ್ತಾರರ್ತಃ | 
ಭಾರನಿುಮೂಲತರ್ಾ ಸವಾಸಮರ್ಾನಾಮಯತತಿತುತಃ || 04 || 

 

ನ್ ತದಿವರ್ೂೀಧ್ಾದ್ವಚ್ನ್ಂ ವ್ೈದಿಕಂ ಶಙ್ಕೆಾತಾಂ ವರಜ್ೀ್ | 
ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಸಮಸುಂ ಚ್ ತಜಜಂ ತ್ೀನ್ೈವ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ || 05 || 

 

ಸ್ೂೀsನ್ತತಪರ್ತಲಯಃ ಕತಾಾ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಃ ಸದಾ | 
ಸದಾಭಾಸ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ ಸವಾರೂಪ್ೀಷ್ವಪಿಃ ಸಮಃ ಸದಾ || 06 || 

 

ಮತವಯಪಾರಣಶ್್ಾೀನಿದರರ್ಾಣಿ ದ್ೀಹ್ಶ್್ಜೈವ ತದ್ತದ್ಭವಃ | 
ಮತವಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಾಂ ಸ ವಿಷ್ೂಣೀವಾಶಗಃ ಸದಾ || 07 || 

 

ಸವಾದ್ೂೀಷ್ೂೀರಿ್ಜತಸುಸಾಮದ್ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಃ | 
ಉಕ್ಾುಗತಣಾಶಾವಿರತದಾಧಸುಸಯ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಾಶಃ || 08 || 

 

 ||ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತರಣತಭಾಷ್ಯೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ || 
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ತೃರ್ತೀರ್ಾsಧ್ಾಯಯಃ 
 

ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಾಣಾ ಸವಗಾಂ ನಿರಯಂ ಚ್ ವಿಕಮಾಣಾ | 
ಮಿಥ್ಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಚ್ ತಮೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ || 01 || 

 

ರ್ಾರ್ತ ತಸಾಮದಿವರಕುಃ ಸನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀ್ | 
ಸವಾಾವಸಾಾಪ್ರೀರಕಶಾ ಸವಾರೂಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ || 02 || 

 

ಸವಾದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಏಕಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 
ತದ್ಭತಿತುತಾರತಮಯೀನ್ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕುಗಮ್ || 03 || 

 

ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ತರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೈಸತು ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಃ | 
ಯಥ್ಾಕರಮಂ ಬಹ್ತಗತಣ್ೈಬರಾಹ್ಮಣಾ ತವಖಿಲ್ೈಗತಾಣ್ೈಃ || 04 || 

 

ಉಪಾಸಯಃ ಸವಾವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಾರಪಿ ಯಥ್ಾಬಲಮ್ | 
ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣವಿಾಶ್್ೀಷ್ಸತು ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಾಯದ್ತತುರ್ೂೀತುರಮ್ || 05 || 

 

ಸವ್ೀಾsಪಿ ಪುರತಷಾಥ್ಾಾಃ ಸತಜ್ಞಾಾನಾದ್ೀವ  ನ್ ಸಂಶಯಃ | 
ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾಂಶಾ ಸವಾದ್ೂೀಷ್ೈರಪಿ ಕವಚಿ್ || 06 || 

 

ಗತಣದ್ೂೀಷ್ೈಃ ಸತವಸಾಯಪಿ ವೃದಿಧಹಾರಸರ ವಿಮತತಿತುಗರ | 
ನ್ೃಣಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ಮತಕ್ರುತತ ಸತವಂ ಕಿೃಪುಂ ಯಥ್ಾಕರಮಮ್ || 07 || 

 

||ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರಣತಭಾಷ್ಯೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ || 
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ಚ್ತತಾಥ್ಾsಧ್ಾಯಯಃ 

ವಿಷ್ತಣಬರಾಹ್ಮ ತಥ್ಾ ದಾತ್ೀತ್ಯೀವಂ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಮ್ | 
ಕ್ಾಯಾ ಮಾಪದ್ಯಪಿ ಬರಹ್ಮ ತ್ೀನ್ ರ್ಾತಯಪರ್ೂೀಕ್ಷತಾಮ್ || 01 || 

 

ಪಾರರಬಧಕಮಾಣ್ೂೀsನ್ಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪರಿಕ್ಷಯಃ | 
ಅನಿಷ್ಟಸ್ೂಯೀಭಯಸಾಯಪಿ ಸವಾಸಾಯನ್ಯಸಯ ಭ್ೂೀಗತಃ || 02 || 

 

ಉತುರ್ೀಷ್ೂತುರ್ೀಷ್ವೀವಂ ರ್ಾವದಾವಯತಂ ವಿಮತತಿತುಗಾಃ | 
ಪರವಿಶಯ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಭ್ೂೀಗಾಂಸುದ್ನ್ುಬಾಹಿರ್ೀವ ವಾ || 03 || 

 

ವಾಯತವಿಾಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶ್್ಯೈವ ಭ್ೂೀಗಶ್್ೈವೀತುರ್ೂೀತುರಮ್  | 
ಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತತಿತುಂ ರ್ಾನಿು ದ್ೀಹ್ಕ್ಷರ್ಾ್ ಸತರಾಃ || 04 || 

 

ಅಚಿಾರಾದಿಪಥ್ಾ ವಾಯತಂ ಪಾರಪಯ ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್ | 
ರ್ಾನ್ತುತುಮಾ ನ್ರ್ೂೀಚಾಾದಾಯ ಬರಹ್ಮಲ್ೂೀಕ್ಾ್ ಸಹಾಮತನಾ || 05 || 

 

ಯಥ್ಾಸಙ್ಕೆಲಪಭ್ೂೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಣಃ | 
ಜಗತಸೃಷಾಟಾದಿವಿಷ್ಯೀ ಮಹಾಸಾಮಥಯಾಮಪಯೃತ್ೀ || 06 || 

 

ಯಥ್್ೀಷ್ಟಶತಿತುಮನ್ುಶಾ ವಿನಾ ಸಾವಭಾವಿಕ್್ೂೀತುಮಾನ್ | 
ಅನ್ನ್ಯವಶಗಾಶ್್ಜೈವ ವೃದಿಧಹಾರಸವಿವರ್ಜಾತಾಃ | 

ದ್ತಃಖಾದಿರಹಿತಾ ನಿತಯಂ ಮೀದ್ನ್ುೀsವಿರತಂ ಸತವಮ್ || 07 || 
 

ಪೂಣಾಪರಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತನಿನಾ ಸವಾಶ್ಾಸಾಯಥಾಸಙ್ಕುರಹ್ಃ | 
ಕೃತ್ೂೀsಯಂ  ಪಿರಯತಾಂ ತ್ೀನ್ ಪರಮಾತಾಮ ರಮಾಪರ್ತಃ || 08 || 

 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀsಶ್್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ದ್ೂರಪೂಣಾಗತಣಾತಮನ್ೀ | 
ವಿರಿಞ್ಚಾಶವಾಪೂವ್ೀಾಡಯವನಾದಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ತ್ೀ || 09 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರಣತಭಾಷ್ಯೀ ಚ್ತತಥ್ಾಾಧ್ಾಯಯಃ || 
 

||ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚಿತ್ೀ ಬರಹ್ಮಸೂತಾರಣತಭಾಷ್ಯಮ್ || 

 

 


