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|| ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ || 

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, wesolicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despitegreat 
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, ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್,ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ                
" ಸವಯಮ ಲ ಯಜ್ಞ " 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ - ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಯಿ  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂಥ ಋಣ:  ಬನ್ನಂಜ್ ಗ್ ೀವಿಂದಾಚಾಯಯ ರವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಶ್ರೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶರ್ತೀಥಯರ 
ಮ ಲಪಾಠಾನ್ತಸಾರಿ “ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯ”ಮತತು ಮಹಾಭಾರತಾತಪಯಯ 
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  || ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯಾಃ ||  

 
Tracking:  

Sr Date Remarks By 

1 14/02/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 14/02/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 26/02/2012 First Proof Reading  M S Venugopal 

4 26/02/2012 Started first proof Correction M S Venugopal 

5 27/02/2012 Finished first proof correction M S Venugopal 
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|| ಯಮಕಭಾರತಮ್ || 

ಧ್ಾಯಯೀತ್ ಪರಮಾನ್ನ್ದಂ ಯನಾಮತಾ ಪರ್ತಮಯದ್ಪರಮಾನ್ನ್ದಮ್ | 
ಉಜ್ಝಿತಪರಮಾನ್ಂ ದ್ಂಪತಾಯದಾಯದಾಯಶರಮೈಾಃ ಸದ್ೈವಪರಮಾನ್ನ್ದಮ್ || 01 || 

 

ಯಸಯ ಕರಾಳ ್ೀಳಂ ಚಕರಂ ಕ್ಾಳಾಃ ಪರಾಃ ಸ ಹಿ ಕರಾಳ ್ೀsಳಮ್ | 
ಯಸಯ ಗದಾ ಪವಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ ಯೀ ವಾಯಸ್ ೀsಭವತ್ ಸದಾಪವಮಾನ್ಾಃ || 02 || 

 

ಯಸಯ ರಮಾ ನ್ ಮನ್ ೀಗಂ ಜಗೃಹ್ೀ ವಿಶವಮಭರಾsಪ ನ್ ಮನ್ ೀsಗಮ್ | 
ಯಸಯ ಪುಮಾನಾನ್ನ್ದಂ ಭತಕ್ತೆ  ೀ ಯ ಧ ಧ್ಾಮ ಕಪರ್ತಮಾನಾನ್ನ್ದಮ್ || 03 || 

 

ಪರಮೀಷ್ತ ಯದಾ ತ್ೀಜಾಃ ಪರಮೀಷ್ತ ಚಕ್ಾರ ವಾಸತದ್ೀವೀsಜಾಃ | 
ಮಾನ್ಧಿ ಬಿಭರಮತತು ಮನ್ ೀ ಮಾsನ್ಧಿಮಾsಸ್ತೀನ್ನ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಜಾಃ || 04 || 

 

ಸ್ ೀsಜನಿ ದ್ೀವಕಯನ್ುೀ ಯಸಾಮದ್ನ್ತಕಮಪನಾವದ್ೀವ ಕಯನ್ುೀ | 
ಅವದ್ನ್ ದ್ೀವ ಕಯಂ ತ್ೀ ಭತವನ್ಂ ಹಿ ಸತರಾಾಃ ಸದ್ೈವದ್ೀsವ ಕಯನ್ುೀ || 05 || 

 

ನಿೀತ್ ೀ ವಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಸವತತ್ೀನ್ ಸ ಗ್ ೀಕತಳಂ ಸತವಸತದ್ೀsವ್ೀ ನ್ | 
ತತರ ಯಶ್ ೀದಾ ತನ್ಯಂ ಮೀನ್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಸವಕೀಯಮವದಾತನ್ಯಮ್ || 06 || 

 

ವವೃಧ್್ೀ ಗ್ ೀಕತಲಮಧ್ಾಯದ್ ಯೀ ದ್ೀವೀ ವಿಶವಮದ್ತಭತಾಕತಲಮಧ್ಾಯತ್ | 
ತತರ ಚ ಪೂತನಿಕ್ಾರಾ ವಧ್ಮಕರ್ ೀ ಧ ಯನಿನಜಾಾಃ ಸತಪೂತನಿಕ್ಾರಾಾಃ || 07 || 

 

ಅಧ್ತನ್ ೀಚಛಕಟಂ ಳ ್ೀಳಿೀ ಪಾದಾಙ್ತುಷ್ಠೀನ್ ವಾತಪ್ೀಶಶಕಟಂ ಳ ್ೀಳಿೀ | 
ಅತನ್ ೀ ಧ ರಕ್ಷಾಮಸಯ ಸಾವಜ್ಞಾನಾ ಧ ಗ್ ೀಪಕ್ಾ ಸದ್ೀರಕ್ಷಾಮಸಯ || 08 || 

 

ಮಖಲಾಳನ್ಲ್ ೀಳಾ ತನ್ತಮಖಗಂ ಜಗದ್ಚಷ್ಟ ಸಾಳನ್ಲ್ ೀಳಾತತ್ | 
ನಾಧ್್ಯೈನಾಮರಾಮಸಯ ಜಗತ್ ಪರಭ್ ೀಾಃ ಸವಧಿಕತತತಮಾರಾಮಸಯ || 09 || 

 

ತಸಯ  ಸತಶಮಾಯಣಯಕರ್ ೀದ್ರಿಣ್ ೀ ಗಗಯಾಃ ಸದ್ತಕುಕಮಾಯಣಯಕರ್ ೀತ್ | 
ಅವದ್ನಾನಮಾನ್ಮಯಂ ಜಗದಾದಿಂ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾನ್ಮಯಮ್ || 10 || 
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ತಸಯ ಸಖಾ ಬಲನಾಮಾ ಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ಭಾರತಾsಥ ಯನಿನಜಾಬಲನಾ ಮಾ | 
ಯಸಯ ಚ ಪಯಯಕ್ತ ೆೀsಯಂ ಪೂವಯತನ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಜಸಪಯಯಂ ಕ್್ ೀsಯಮ್ || 11 ||  

 

ತ್ೀನ್ ಹತ್ ೀ ವಾತರಯಸೃಣಚಕ್್ ರೀ ನಾಮ ದಿರ್ತಸತತ್ ೀsವಾತರಯಾಃ | 
ಹರಮಾಣ್ ೀ ವಾಲತಮಂ ಸಾವತಾಮನ್ಂ ಕಣಠರ್ ೀಧಿನಾsವಾಲತಮಮ್ || 12 || 

 

ಸ್ ೀsವನಿಮಧ್್ಯೀ ರಙ್ುನ್ ಅರಿದ್ರಯತಗ್ ಬಾಲರ ಪಮಧ್್ಯೀರಂ ಗನ್ | 
ಅಮತಷ್ನ್ನವನಿೀತಮದ್ಾಃ ಸವಗ್ ೀಕತಲ್ೀ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಸತ ನ್ವನಿೀತಮದ್ಾಃ || 13 || 

 

ತನಾಮತಾ ಕ್್ ೀಪಮಿತಾ ತಮನ್ತಸಸಾರಾsತಮವಾದ್ವಾಕ್್ ೀಪಮಿತಾ | 
ಜಗೃಹ್ೀ ಸಾ ನ್ಮನ್ಂ ತಂ ದ್ೀವಂ ತಚ್ಚಾನ್ುಯೈವ ಸಾನ್ಮನ್ನ್ುಮ್ || 14 || 

 

ಅಥ ಸಾsನ್ುರಿತಾsಮಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಶ್ ವೀದ್ಭವಂ ತದಾsನ್ುರಿತಾಮಾನ್ಮ್ | 
ಅನ್ಯ ಧ ದ್ ೀಮೀದ್ರತಾಂ ಯೀsರಮಯತ್ ಸತನ್ದರಿೀಂ ನಿಜಾಮೀದ್ರತಾಮ್ || 15 ||  

 

ಚಕ್್ರೀ ಸ್ ೀsಜತಯನ್ನಾಶಮ್  ಪಾರಪ್ನೀರ್ತ ಚ ಯತುಮೃರ್ತಾಃ ಸದಾsಜತಯನ್ನಾ ಶಮ್ | 
ತೌ ಚ ಗತೌ ನಿಜಮೀಕಸ್ುೀನ್ೈವ ನ್ತತ್ೀನ್ ಯನಿನಜ್ ೀ ನಿಜಮೀಕಾಃ || 16 || 

 

ಅಥ ವೃನಾದವನ್ವಾಸಂ ಗ್ ೀಪಾಶಾಕತರಜಯಗತ್ ಕ್ಷಿತsವನ್ವಾಸಮ್ | 
ತತರ ಬಕ್ಾಸತರಮಾರಾಃ ಶೌರಿರಭ ನಿನತಯಸಂಶ್ರತಾಸತರಮಾರಾಃ || 17 || 

 

ಅಹನ್ ಧ ವತುತನ್ ಕಂ ಯೀsಪಾಲ್ ಿೀಕಂ ಸವಯತನವತ್ ಸತನ್ ಕಮ್ | 
ಸ್ ೀsಪಾ ಧ ವತಾುನ್ಮರಾಃ ಸಹಾಗರಜ್ ೀ ಗ್ ೀಪವತುವತ್ ಸಾನ್ಮರಾಃ || 18 || 

 

ಸ ವಿಭತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹಿಕ್್ೀ ನ್ನ್ತಯ ಯಸಯ ಶರಮಾನ್ಮಾ ಮಾ ನ್ ಹಿ ಕ್್ೀ | 
ಅಕರ್ ೀನ್ನದ್ತಯದ್ಕ್ಾನ್ುಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ನಿೀತ್ ವೀರಗಂ ಸ ನಾSSದ್ತಯದ್ಕ್ಾನ್ುಮ್ || 19 || 

 

ಹತಾವ ಧ್್ೀನ್ತಕಮ ಢಂ ಬಲಾತ್ ಪರಲಮಬಂ ಚ ಖ್ೀಟ್ ಸಧ್್ೀನ್ತಕಮ ಢಮ್ | 
ವರಜಮಾವಿೀದ್ಮೃತಾಶಾಃ ಪೀತಾವ ವಹಿನಂ ಚರಸ್ತಿರಾದ್ಮೃತಾಶಾಃ || 20 || 

 

ಗಿರಿಣಾ ರಕ್ಷಾSಪ ಕೃತಾ ವರಜಸಯ ತ್ೀನ್ ಸವರಕ್ಷರಕ್ಷಾಪಕೃತಾ | 
ಶಕ್ಾರಯ ವಯಞ್ಜಯತಾ ಸಾವಂ ಶಕುಂ ವಿಶವಮಾತಮನಾSವಯಂ ಜಯತಾ || 21 || 
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ರ್ೀಮೀ ಗ್ ೀಪೀಷ್ವರಿಹಾ ಸ ಮನ್ಮಥಾಕ್ಾರನ್ುಸತನ್ದರಿೀಪೀಷ್ವರಿಹಾ | 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದೈಕತನ್ತಾಃ ಸ ವಿಶವರತಕ್ಾಪವನ್ ೀSಪಯನ್ನ್ದೈಕತನ್ತಾಃ || 22 || 

 

ಅಥ ಹತಯೀಗಯಳಿಕ್್ೀಶ್ ಯೀಾಃ ಶವಫಲೆಜಪಾರಪತಾಃ ಪುರಿೀಂ ಗಳಿಕ್್ೀಶ್ ಯೀಾಃ | 
ಭಙ್ಕ್ತೆ ಾ ಧ್ನ್ತರಾಜವರಂ ಜಘಾನ್ ತ್ೀನ್ೈವ ಚ ಸವಯಂ ರಾಜವರಮ್ || 23 || 

 

ಮೃತನನ್ ಗಜಮತಗರಬಲಂ ಸಬಲ್ ೀ ರಙ್ುಂ ವಿವ್ೀಶ ಸೃರ್ತಮತಗ್ ರಬಲಮ್ | 
ಹತಾವ ಮಲೌಿ ಬಲ್ಲನೌ ಕಂಸಂ ಚ ವಿಮೀಕ್ಷಿತೌ ತತೌ ಲೌ ಬಲ್ಲನೌ || 24 || 

 

ಪಾರದಾತ್ ಸಾನಿದೀಪನ್ಯೀ ಮೃತಪುತರಂ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪಸನಿದೀಪನ್ಯೀ | 
ಗತವಯಥ್ೀಯSಜ್ಞಾನ್ತಮಾಃಪರಭ್ೀದಿತಾ ನಿತಯಸಮಭೃತಾಜ್ಞಾನ್ತಮಾಃ || 25 || 

 

ಜ್ಝತಾವ ಮಾಗಧ್ರಾಜಂ ತ್ ೀಷತಮಕರ್ ೀತ್ ಸದಾSSತಮಯೀಗಧ್ರಾಜಮ್ | 
ಅನ್ತ ಕತವಯನ್ ನಿಜಸದ್ನ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ರಮಾಯಂ ಪುರಂ ಸತಬ್ ೀಧ್ನ್ತಜಸದ್ನ್ಮ್|| 26 || 

 

ಪರಸಭಂ ಸಗಜಬಲಸಯ ಕ್ಷತರಸ್ ಯೀಚ್ಾ್ೈಾಃ ಸಮಗಧ್ರಾಜಬಲಸಯ | 
ಮಾನ್ಂ ಶ್ಶತಪಾಲವರಂ ಹತಾವ ಭ್ೈಷೀಮವಾಪ ಶ್ಶತಪಾಲವರಮ್ || 27 || 

 

ಹಂಸ್ ೀ ಢಿಭಕಶಾಪಲಾವಮತನಾ ಸಂಸ ದಿತೌ ಯವನ್ಕಶಾ ಪಲಾ | 
ಕೀರ್ತಯವಿಯಮಲಾ ವಿರತಾ ಪರತತಾ ವಿಶಾವಧಿಪಾವನಿೀಲಾವಿರತಾ || 28 || 

 

ಸತಾಯಜಾಮಬವರ್ತೀರಾಯ ಭಾರಾಯ ವಿನಾದದಾಯ ಭಾನ್ತಸಾಮಬವರ್ತೀರಾಯಾಃ | 
ಪರದ್ತಯಮನಂ ಮೀದ್ರತಾಃ ಪಾರಪ ಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ಹರಿಾಃ ಸತತಂ ಮೀದ್ರತಾಃ || 29 || 

 

ಯತಪರಿವಾರತಯೀಶಾ ಜಾತಾ ದ್ೀವಾ ನ್ೃಪಾತಮನಾ ರತಯೀಶಾಾಃ | 
ಯದ್ಭರಿತಂ ವಿಷ್ಸಪಯ ಪರಭೃರ್ತ ಧ್ಾವನ್ುಂ ನ್ ಮಾರತರ್ತಂ ವಿಷ್ಸಪಯ || 30 || 

 

ಯೀನ್ ಹಿಡಿಮಬಬಕ್ಾದಾಯ ರಕ್ಷ್ ೀಧಿೀಶಾ ನಿಪಾರ್ತತಾ ಬಬಕ್ಾದಾಯಾಃ | 
ಭೀಮೀ ಪರೀರ್ತಮಮೀರಾಂ ವಯಞ್ಜಯತಾ ತ್ೀನ್ ಶ್ೀಷ್ಪಾರ್ತ ಮಮೀ ರಾಮ್ || 31 || 
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ಅಥ ಕೃಷಾಣವರ್ೀಣ್ೀ ತಾನ್ ಪಾರಪಾುನ್ ರಾಜ್ಞ್ ೀSಶೃಣ್ ೀತ್ ಸದಾವರಣ್ೀತಾನ್ | 
ದ್ರಷ್ತಟಂ ರಾತಾಃ ಸಬಲಸಾುಂ ಚಾನ್ೈಷೀತ್ ಪೃಥಾಸತತಾಂಸುತಾಃ ಸಬಲಾಃ || 32 || 

 

ತಾನಿನ್ದರಸಿಲವಾಸಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪರ್ ೀ ನಿಜಸಿಲವಾಸಾನ್ | 
ಸವಬಲ್ ೀದ್ರೀಚ್ಚತಮಾನ್ೈಜತಯಗ್ ೀಪ ಧ್ಮಯಂ ಚ ತ್ೈಾಃ ಪರಾಚ್ಚತಮಾನ್ೈಾಃ || 33 || 

 

ವಾಲ್ಲವಧ್ಾನ್ತನ್ರಾಯ ಪರಣಯೀ ಸಖಯಂ ಸತಸನ್ದಧ್್ೀ  ನ್ತ ನ್ರಾಯ | 
ವಾಸವಜ್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ತ್ೀನ್ೈವ ಪುನ್ನ್ೃಯಜನ್ಮಜ್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ || 34 || 

 

ಮಾತತಾಃ ಪರಿಭವಹಾನ್ಯೈ ರಾಜ್ಞಾ ದ್ತಯಸದಾಮಿತಶಾ ಪರಿಭವಹಾsನ್ಯೈಾಃ | 
ಅಭವನ್ನರಕಮತರಾರಿಯೀಯSವಾಸ್ತೀದ್ತ್ ಸಮಸುನ್ರಕಮತರಾರಿಾಃ || 35 || 

 

ನಿೀತ್ ೀ ದಿವಿ ದ್ೀವವರ್ೈ ರ್ೀಮೀ ಸತಾಯಸಮನಿವತ್ ೀSದ್ೀವವರ್ೈಾಃ | 
ಸವಯತತವಯನ್ೀ ಶಶ್ನಾ ನಿಶ್ ಸತಾಯಂ ವಾಸರ್ೀ ವನ್ೀSಶಶ್ನಾ || 36 || 

 

ಸತರತರತಮಾಪಾSಳಿಮತಾತ್ ಪರಕ್ಾಶಯನ್ ಶಕುಮಾತಮನ್ಾಃ ಪಾಳಿಮತಾತ್ | 
ಸತರವರವಿೀರ್ೀಷ್ತ ದ್ರಿೀ ಪರಧ್ಾನ್ಜ್ಝೀವ್ೀಶವರಾಃ ಪರ್ೀಷ್ತದ್ರಿೀ || 37 || 

 

ಪುರಮಭಯರಾರಿದ್ರಿೀ ದ್ತಾವ ಭದಾರಂ ಪೃಥಾಸತತಾರಾರಿದ್ರಿೀ | 
ಶಕರಪುರಿೀಮಭರಾತಾಃ ಪಾರದಾ ಧ ವಹ್ನೀವಯನ್ಂ ಸತಾಮಭರಾSತಾಃ || 38 || 

 

ಶ್ವಭಕುಪರವರಾದ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ನ್ ಸ್ೀಹ್ೀ ಗಿರಿೀಶವಿಪರವರಾ ಧ ಯಮ್ | 
ತಂ ಸಾವತ್ೀನ್ದರವರ್ೀಣ ವಯಧ್ತನ್ ೀ ಧ ಭೀಮೀನ್ ಧ್ ತರತದ್ರವರ್ೀಣ || 39 || 

 

ಯಸಾಯSಜ್ಞಾಬಲಸಾರ್ೈಾಃ ಪಾಥ್ೈಯದಿಯಗ್ ಭ್ೀ ಹೃತಂ ಧ್ನ್ಂ ಬಲಸಾರ್ೈಾಃ | 
ಜ್ಝತಾವ ಕ್ಷಾಮಮವಿಶ್ೀಷಾಂ ಪರಸಹಯ ಭ ಪಾನ್ ಸಮಸುಕ್ಾಮವಿಶ್ೀಷಾಮ್ || 40 || 

 

ಅಥ ಪಾಥಾಯನ್ ಕರತತರಾಜಂ ಪಾರಪಯದ್ಮರ್ೀಟ್ ಸರತದ್ರಶಕರತತರಾಜಮ್ | 
ಪೂಜಾ ತ್ೀನಾವಾಪ ಚ್ಚಛನ್ನೈಶ್ೈದ್ಯಾಃ ಸೃರ್ತಂ ಗತ್ೀ ನಾವಾSಪ || 41 || 

 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2011 

Page 7 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನಿಹತೌ ಸೌಭಕರ್ ೀಶೌ ಶ್ೀತ್ ೀ ಭಾತಶಾ ಯೀನ್ ತೌ ಭಕರ ಶೌ | 
ಅಜಯ ಧ ರತದ್ರಂ ಚ ರಣ್ೀ ಬಾಣಾಥ್ೀಯSವನ್ರ್ತಪರ್ತತಕಚನ್ದರಂ ಚರಣ್ೀ || 42 || 

 

ಅಸೃಜಜಜಾರಮತಗರತಮಾಃ ಕ್ಷಯಪರದ್ ೀ ಲ್ಲೀಲರಾSಧಿವರಮತಗ್ ರತಮಾಃ | 
ಕರೀಡಾಮಾತರಂ ವಿಶವಂ ಪರಕ್ಾಶಯನಾನತಮನ್ಾಃ ಸ ವಿಹರಕಮಾತರಂ ವಿಶವಮ್ || 43 || 

 

ಯಸಾಯSವ್ೀಶ್ ೀರತಬಲಾನ್ನ್ಹನ್ತ್ ಪಾಥ್ ೀಯSಸತರಾನ್ ಪರಜ್ೀಶ್ ೀರತಬಲಾತ್ | 
ವರದಾನಾದ್ಸ್ಯೈವ ಜಗತ್ ಪರಭ್ ೀರಿೀರಣಾತ್ ಸಮನ್ತಗತನಾದ್ಸ್ಯೈವ || 44 || 

 

ಯಸಾಯSವ್ೀಶಾತ್ ಸ ಬಲಾಃ ಪರಚಕಷ್ಯ ಪುರಂ ಪರಸಹಯ ವ್ೀಶಾತ್ ಸಬಲಾಃ | 
ಕತರತಪರ್ತನಾಮ ನ್ತ  ಯಮತನಾ ಕೃಷಾಣ ಯೀನಾSಹತರಹಯಯಮತನ್ತ ಯಮತನಾ||45|| 

 

ಯದ್ಬಲವಾನ್ ಕ್್ ರೀಧ್ವಾಶಾನಿನನಾಯ ನಾಶಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾನ್ | 
ಲ್ೀಭ್ೀSಜಾನಾಯಗಮಯಂ ಸಾಿನ್ಂ ಪುಷಾಪಣಿ ಧ್ಾಮ ಚಾನಾಯಗಮಯಮ್ || 46 || 

 

ಯದ್ಬಲಭಾರವಹತಾವನಾನಚಲದ್ತರಗಾದಿಭಾಃ ಸತಭಾರವಹತಾವತ್ | 
ಧ್ಮಾಯದ್ರಿಹಾSಪ ಪದ್ಂ ಭೀಮೀ ಯೀನ್ೈವ ಸಾಹಸಂ ಲ್ಲಹಾSSಪ ಪದ್ಮ್|| 47 || 

 

ನ್ ಹಿ ನ್ಹತಷ್ ೀSಲಂ ನ್ಹಿತತಂ ಧ್ಮೀಯ ದೌರಣಿಸುಥ್ೀತರ್ೀSಲಂ ನ್ಹಿತತಮ್ | 
ನ್ ೀ ರಾಟ್ ಕಣೌಯ ಬರಹಮವರಿೀ ಯೀನ್ ಧ್ವಸ್ ುೀSಸರಮಗರಹಿೀತ್ ಸತಬರಹಮವರಿೀ|| 48 || 

 

ಕ್ಷಾತರಂ ಧ್ಮಯಂ ಸವವತಾ ಗತರತವೃತ್ಯೈ ಕ್್ೀಶವಾಜ್ಞರಾ ಚ ಮಂ ಸವವತಾ | 
ಸವಯಂ ಸ್ೀಹ್ೀ ಮನ್ಸಾ ಭೀಮೀನ್ೀಶ್ೈಕಮಾನಿನಾ ಹ್ೀಮನ್ಸಾ || 49 || 

 

ಯದ್ಭಕುಪರವರ್ೀಣ ಪ್ರೀತಾಃ ಸವಸ್ತಮನ್ ಸ ಕೀಚಕಾಃ ಪರವರ್ೀಣ |  
ಪರ್ತತಾಸುಸಯ ಸಹಾರಾಾಃ ಕೃಷಾಣಥ್ೀಯ ಮಾನಿನ್ಾಃ ಸಮಸಯ ಸಹಾರಾಾಃ || 50 || 

 

ಯದ್ಭಕ್ಾಯSನ್ತಗೃಹಿೀತೌ ಪಾಥ್ ೀಯ ಭೀಮಶಾ ಗ್ ೀನ್ೃಪೌ ನ್ತ ಗೃಹಿೀತೌ | 
ಋಣಮತಕ್್ಯೈ ಸತವಯತಯಸ್ಯೈ ಕರಮಶ್ ೀ ವಿೀರಾವಮತಞ್ಾತಾಂ ಸತವಯತಯಸ್ಯೈ || 51 || 
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ಯದ್ಭಕ್ಾಯSಮಿತರಾSಲಂ ಕೃಷಾಣ ಕ್ಾಯೀಯ ವಿವ್ೀಶ ಕೃಷಾಣಕ್ಾಯೀಯ | 
ರಾಮಿೀರಾದ್್ಯತನ್ತತಾವನಾನSಪಾS ಧ ಭೀಮಾದ್ೃತ್ೀSಪ ನಾSಪಾ ಧ ಭೀಮಾತ್ || 52 || 

 

ರಾಂ ಸರಷ್ತಟಮಿಚಛನ್ುಮಜಾತಶತತರಂ ನ್ಯವಾರಯತ್ ಸವಸಿಮಜಾತಶತತರಮ್ | 
ಶಂರ ಪಾನ್ೀ ನಿತಯರತ್ೀರಿಯಂ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ಸಮ ದ್ೀವ್ೀಡ್ ಯದಿತ್ೀರಿಯಂ ಶ್ರೀಾಃ || 53 || 

 

ಮನ್ಸಾಮನ್ಸಾSಮನ್ಸಾ ಮನ್ಸಾ ಯಮನ್ತನ್ುಮಜಸರಮವ್ೀದ್ನ್ತರಾ | 
ವಿಲಯಂ ವಿಲಯಂ ವಿಲಯಂ ವಿಲಯನಿನಖಿಲಂ ತವಶತಭಂ ಪರಚಕ್ಾರ ಚ ಯಾಃ || 54 || 

 

ಸ್ ೀsಗಾ ಧ ದ್ ತಮತಖ್ೀನ್ ಪರಭತಣ್ೀದ್ಂ ವತಯತ್ೀ ಯದ್ ತಮತಖ್ೀನ್ | 
ಪಾಥಾಯಥ್ೀಯ ಬಹತತನ್ತತಾಂ ಯತರ ಪಾರಕ್ಾಶಯತ್ ಸವಯಂ ಸವಹತತನ್ತತಾಮ್ || 55 || 

 

ಗತರತಕಣಯನ್ದಿೀಜಾದಿೀನ್ವಧಿೀಚಾಕ್ಷತಬಯಲ್ೀನ್ ಜನ್ದಿೀಜಾದಿೀ | 
ಶಕ್ಾಯ ನಿಜರಾ ಪರವಾನ್ ಸವಚನಾನ್ತದ್ರೀಚಯನ್ನನ್ನ್ುರಾSಪರವಾನ್ || 56 || 

 

ಯಸಯ ಸತನಿೀರ್ತಸಹಾರಾನ್ನ ರಿಪೂನ್ ಮೀನ್ೀSಜತಯನ್ಾಃ ಸಮೀತಸಹಾ ರಾನ್ | 
ಅಕರ್ ೀಚಾಾSಸತ ಪರಾಸತಪರತರ್ತಂ ಸ್ೀನಾಸತ ಧ್ಾವನಾಸತಪರಾಸತ || 57 || 

 

ಯೀನ್ ಜಯದ್ರಥಮಾರಾಃ ಪಾಥಯಾಃ ಶತ ರನ್ವಾಪತ ಧ ರಥಮಾರಾಃ | 
ಯದಿವರಹಾದ್ಪ ದ್ೀಹ್ೀ ಸ ರಥಾಃ ಶಶವತ್ ಸ್ತಿತ್ೀಾಃ ಸದಾದ್ಪ ದ್ೀಹ್ೀ || 58 || 

 

ಯದ್ಭರಿತ್ ೀ ಭರತಾಭಾಃ ಪರಭತರಮಾಭಭಾವಿತ್ ೀSಭಭರತಾಭಾಃ | 
ಭೀಮೀ ರಭಸಾSಭಭವಿೀ ಪರಸಭಂ ಭಾ ಭಾಭಭ ಭಯಸಾ ಭಭವಿೀ || 59 || 

 

ಯದ್ನ್ತಗರಹಿಪೂಣಯತಾವ ಧ ಭೀಮಾಃ ಸವಾಯನ್ರಿೀನ್ನ್ಹಿಪೂಣಯತಾವSSತ್ | 
ಅದ್ಹ ಧ ಬಾಹತಬಲ್ೀನ್ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಗಾನವಾಹಿತಾನ್ ನಿಜಾಹತಬಲ್ೀನ್ || 60 || 

 

ಕೃಷಾಣಭೀಮಾಪುತಮಾಃ ಶ್ೀಣಯಂ ಯೀನ್ ಸವಕೀಯಹೃದ್ಯಮಾಪುತಮಾಃ | 
ಧ್ೃತರಾಷ್ರಸತತಾನ್ವಧಿೀ ಧ ಭೀಮೀನ್ ಸಾಿಪತ್ ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಸತಸತತಾನ್ವಧಿೀತ್ || 61 || 

 

ಭೀಮವಿಪಾಟಿತದ್ೀಹಾನ್ದ್ಶಯಯತ್ ಸಾವನ್ರಿೀನ್ ವಿಪಾಟಿತದ್ೀಹಾನ್ | 
ಕೃಷಾಣರಾ ಹಿತಕ್ಾರಿೀ ಸಮಯಗಿೀರಪರಯಾಃ ಸದಾSಹಿತಕ್ಾರಿೀ || 62 || 
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ಅಥ ಹರಿಣಾ ಪೀತಬಲಂ ದೌರಣ್ೀರಸರಂ ಮಹಾರಿಣಾSಪೀತಬಲಮ್ | 
ದ್ಧ್ತಾ ವಾಸ್ ೀಮರಣಂ ನಿೀತಂ ಚಕ್್ರೀSಭಮನ್ತಯಜಂ ಸ್ ೀಮರಣಮ್ || 63 || 

 

ತಸಯ ಚ  ರಕ್ಷಾ ಸತಕೃತಾ ಜನಾದ್ಯನ್ೀನ್ೀಶಶ್ೀಷ್ಕ್್ೀಕ್ಷಾಸತಕೃತಾ | 
ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಪ್ರೀಮವತಾ ನಿತಯಂ ಭತಾರಯSಸತತಾಸತವಿಪ್ರೀಮವತಾ || 64 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಂ ಪಾರದಾ ಧ ಭೀಷ್ಮಗತಾಃ ಸೃರ್ತವಿಮೀಕ್ಷಚರಮಂ ಪಾರದಾತ್ | 
ಪಾಣತುಸತತಾನಾಮಧಿಕಂ ಚಕ್್ರೀ ವ್ೀದ್ಂ ಗತಣ್ ೀತುರಂ ಸವನಾಮಧಿಕಮ್ || 65 || 

 

ತ್ೀನಾವಾಪ ಸತಜಾತ್ೈಹಯರಿಮೀಧ್ಸತುರಗವತಯನ್ೀSಪ ಸತಜಾತ್ೈಾಃ | 
ಪಾಣತುಸತತ್ೈಾಃ ಸವಸ ಕ್್ೈರಾಪ್ೈವಾಯಯಸಾತಮನಾ ಚ ಸತಸವಸ ಕ್್ೈಾಃ || 66 || 

 

ತದ್ನ್ತ ಸ ಪಾಣತುತನ್ ಜ್ೈ ರ್ೀಮೀ ಕ್ಷಾಮಂ ಪಾಲಯನ್ ಸತಪಾಣತುತನ್ ಜ್ೈಾಃ | 
ಅನ್ತಪಮಸತಖರ ಪ್ೀSಜಾಃ ಪರಮಾಃ ಶ್ರೀವಲಿಭಾಃ ಸರ್ತ ಖರ ಪ್ೀ ಜಾಃ | 67 || 

 

ಸತಗರ್ತಂ ಚರಮಾಮದ್ದಾನಿನಚಯೀಗಾಯಂ ಜ್ಞಾನಿಸತತರ್ತಪರಮಾಮದ್ದಾತ್ | 
ಪಾಥಾಯನಾಂ ಸಯದ್ ನಾಂ ಸ ಪತೃಪ್ರೀಷಾಯದಿನಾಮಿನಾಂ ಸಯದ್ ನಾಮ್||68 || 

 

ರ್ೀಮೀ ತತಾರಪಸತಖಿೀ ಪರಮೀSನ್ನ್ ುೀ ನ್ನ್ನ್ದ ತತಾರಪ ಸತಖಿೀ | 
ಪಾರಣ್ೀನ್ೀನಿದರರಾ ಚ ಪರಯತತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಮಹಾಗತಣ್ೀನಿದರರಾ ಚ || 69 || 

 

ಏವಂ ಸವಾಯಣಿ ಹರ್ೀ ರ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀಪತ್ೀಾಃ ಸತಪವಾಯಣಿಹರ್ೀಾಃ | 
ಪೂಣಯಸತಖಾನಿ ಸತಭಾನಿು ಪರತತಾನಿ ನಿರನ್ುರಾಣಿ ನಿಸತಭಾನಿು || 70 || 

 

ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಮಾರಾ ತ್ೀ ಸತದ್ತರಾಸದಾ | 
ವಾದ್ ಸಾದ್ದ್ ಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪಾದಾವ್ೀವ ತವಾSಸಜ್ೀತ್ || 71 || 

 

[ಜ್ೀತ್ ಸವಾತವ ವ್ೀದಾ ವ್ೀದಾಪಾsಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀದ್ದ್ ಸಾದ್ವಾ| 

ದಾಸರಾದ್ತಸತತ್ೀರಾಮಾಹ್ ೀವಾಹಾ ಮಮ ರಾಮ ರಾ ] 
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ದ್ೀವಾನಾಂ ಪತಯೀ ನಿತಯಂ ನ್ ೀ ಮತಂ ಯಸಯ ಜಾನ್ತ್ೀ | 
ತಸ್ೈ ದ್ೀವ ನ್ಮಸ್ಯೀSಹಂ ಭವತ್ೀSಸತರಮಾರಯೀ || 72 || 

 

ಸಮಸುದ್ೀವಜನ್ಕವಾಸತದ್ೀವಪರಾಮೃತ | 
ವಾಸತದ್ೀವ ಪರಾಮೃತ ಜ್ಞಾನ್ಮ ತ್ೀಯ ನ್ಮೀSಸತುತ್ೀ || 73 || 

 

ದ್ೀವಾದ್ೀ ದ್ೀವಲ್ ೀಕಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಮಹ್ ೀದ್ಧ್್ೀ | 
ಸವಯಜ್ಞ್ೀಶ ರಮಾನಾಥ ದ್ೀವಾSದ್ೀSದ್ೀSವ ಲ್ ೀಕಪ || 74 || 

 

ಯೀ ನಿಮಯಮೀSಶ್ೀಷ್ಪುರಾಣವಿದಾಯಂ  
ಯೀ ನಿಮಯಮೀಶ್ೀ ಷ್ಪುರಾಣವಿದ್ಯSಮ್ | 
ಯೀ ನಿಮಯಮೀಶ್ೀಷ್ಪುರಾSಣವಿ ಧ ದಾಯಂ  
ಯೀSನಿಮಯಮೀSಶ್ೀಷ್ಪುರಾಣವಿ ಧ ರಾಮ್ || 75 || 

 

ಅನ್ನ್ುಪಾರಾಮಿತವಿಕರಮೀಶ ಪರಭ್ ೀ ರಮಾಪಾರಮನ್ನ್ುಪಾರ | 
ಮಹಾಗತಣಾಢ್ಾಯಪರಿಮೀಯಸತುಾ ರಮಾಲರಾಶ್ೀಷ್ಮಹಾSಗತಣಾಢಯ || 76 || 

 

ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ  ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ 
ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ  ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ ಭಾ  || 77 || 

 

ನ್ೈವ ಪರಾಃ ಕ್್ೀಶವತಾಃ ಪರಮಾದ್ಸಾಮತ್ ಸಮಶಾ ಸತಕ್್ೀಶವತಾಃ | 
ಸ್ ೀSಯಂ ಶಪಥವರ್ ೀ ನ್ಾಃ ಶಶವತ್ ಸನಾರ್ಿತಾಃ ಸತಶಪಥವರ್ ೀSನ್ಾಃ || 78 || 

 

ಕೃಷ್ಣಕಥ್ೀಯಂ ಯಮಿತಾ ಸತಶರ್ತೀಥ್ೀಯನ್ ೀದಿತಾSನ್ನ್ೀ ಯಂ ಯಮಿತಾ | 
ಭಕುಮತಾ ಪರಮೀಶ್ೀ ಸವೀಯದ್ರೀಕ್ಾ ಸದಾನ್ತತಾSSಪ ರಮೀಶ್ೀ || 79 || 

 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣನಾಮಾSವ ಕರ್ತೀಥಯಂ ಪೂಜ್ಝತಾಃ ಸತರಾಯಣನಾ ಮಾ | 
ಪೂಣಯ ಗತಣ್ೈಧಿಯಕ ಪೂಣಯ ಜ್ಞಾನ್ೀಚಾಛಭಕುಭಾಃ ಸವಧಿಕಪೂಣಯ || 80 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚ್ಚತಂ 

ಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯಂ ಸಮ ಪಣಯಮ್ ||  

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾಮಣುಲಾಖಣುಮಣಾುನ್ಮ್ || 


	|| ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಯಮಕಭಾರತಮ್ ||

