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Tracking:  

Sr Date Remarks By 
1 16/08/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 16/08/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 16/08/2012 I Proof Reading  & Correction B S Pavan & H K Srinivasa Rao 
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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ 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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|| ಸದಾಚಾರಸೃತ || 
ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧ್ಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ | 
ನಿರಾಶ್ೀನಿಯಮಮೀ ರಾತ ಪರಂ ಜರ್ತ ಸ್ ೀSಚ್ತಯತಾಃ || 1 || 

 

ಸೃತ್ಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮತತ್ಾ ರ್ ಕೃತಚೋಚ್ ೀ ರ್ಥಾವಿಿ| 
ಧ್ೋತದ್ನ್ುಾಃ ಸಮಾಚ್ಮಯ ಸಾನನ್ಂ ಕತರಾಯದಿವಧ್ಾನ್ತಾಃ || 2 || 

 

ಉದ್ಧೃತ್್ೀತ ಮೃದಾಲ್ಲಪಯ ದಿವಷ್ಡಷ್ಟಷ್ಡಷರೈರ್ೈಾಃ | 
ತರನಿಯಮಜ್ಾಯಪಯಸ ಕ್್ುೀನ್ ಪ್ರೀಷರೈಯಿತ್ಾವ ಪುನ್ಸುತಾಃ || 3 || 

 

ಮೃದಾಲ್ಲಪಯ ನಿಮಜಯ ತರಸ್ತಿಜಯಪ್ೀದ್ಘಮಷ್ಯಣಮ್ | 
ಸರಷಾಟರಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಸೃತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಮ್ || 4 || 

 

ರ್ತಚಾವಸ್ ೀ ನಿಮಗ್ ನೀSಪುು ಪರಣವ್ೀನ್ ೀತ ತಸುತಾಃ | 
ಸ್ತಞ್ಾಯೀತ್ ಪುರತಷ್ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಸವದ್ೀಹಸ ಂ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ || 5 || 

 

ವಸ್ತತ್ಾವ ವಾಸ ಆಚ್ಮಯ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ಾಾಚ್ಮಯ ಚ್ ಮನ್ಿತಾಃ | 
ಗಾರ್ತ್ಾರಾ ಚಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ದ್ತ್ಾವ ಧ್ಾಯತ್ಾವ ಸ ರ್ಯಗತಂ ಹರಿಮ್ || 6 || 

 

ಮನ್ಿತಾಃ ಪರಿವೃತ್ಾಯರ್ ಸಮಾಚ್ಮಯ ಸತರಾದಿಕ್ಾನ್ | 
ತಪಯಯಿತ್ಾವ ನಿಪೀಡಾಯರ್ ವಾಸ್ ೀ ವಿಸೃತಯ ಚಾಞ್ಜಸಾ || 7 || 

 

ಅಕಯಮಣಡಲಗಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯತ್್ವೈವ ತರಪದಿೀಂ ಜಪ್ೀತ್ | 
ಸಹಸರಪರಮಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಶತಮಧ್ಾಯಂ ದ್ಚಾವರಾಮ್ || 8 || 

 

ಅಸ ರ್ಯದ್ಶಯನಾತ್ ತಷ್ಠೀತ್ ತತಸ ುಪವಿಚ್ೀತ್ ತತ ವಾ | 
ಪೂವಾಯಂ ಸನಾಧಾಂ ಸನ್ಷರೈತ್ಾರ ಮತತುರಾಂ ಸದಿವಾಕರಾಮ್ | 
ಉತುರಾಮತಪವಿಚ್ಯೈವ ವಾಗಯತಾಃ ಸವಯತ್ಾ ಜಪ್ೀತ್ || 9 || 
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ಧ್್ಯೀರ್ಾಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಣಡಲಮಧ್ಯವತೀಯ ನಾರರ್ಣಾಃ ಸಹಸ್ತಜ್ಾಸನ್ಸನಿನವಿಷ್ಟಾಃ | 
ಕ್್ೀರ್ ರವಾನ್ ಮಕರಕತಣಡಲವಾನ್ ಕಿರಿೀಟೀ ಹಾರಿೀ ಹಿರಣಯರ್ವಪುಧ್ೃಯತಶಙ್ಖಚ್ಕರಾಃ || 10 || 

 

ಗಾರ್ತ್ಾರಾಸ್ತಿಗತಣಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ನಷಾಟಷರೈರಂ ಜಪ್ೀತ್ | 
ಪರಣಮಯ ದ್ೀವಾನ್ ವಿಪಾರಂಶಾ ಗತರ ಂಶಾ ಹರಿಪಾಷ್ಯದಾನ್ || 11 || 

 

ಏವಂ ಸವೀಯತುಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ನೀವಾಚ್ಯಯೀದ್ಹರಿಮ್ | 
ಧ್ಾಯನ್ಪರವಚ್ನಾಭಾಯಂ ಚ್ ರ್ಥಾಯೀಗಯಮತಪಾಸನ್ಮ್ || 12 || 

 

ಧ್ಮೀಯಣ್ೀಜ್ಾಯಸಾಧ್ನಾನಿ ಸಾಧ್ಯಿತ್ಾವ ವಿಧ್ಾನ್ತಾಃ | 
ಸಾನತ್ಾವ ಸಮ ಾಜಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ವ್ೀದ್ತನ್ ಿೀಕುಮಾಗಯತಾಃ | 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಬಲ್ಲಂ ಚ್ೈವ ಕತರಾಯನಿನತಯಂ ತತ ತಪಯಣಮ್ || 13 || 

 

ಇಷ್ಟಂ ದ್ತುಂ ಹತತಂ ಜಪುಂ ಪೂತಯಂ ರ್ಚಾಾತಮನ್ಾಃ ಪರರ್ಮ್ | 
ದಾರಾನ್ ಸತತ್ಾನ್ ಪರರಾನ್ ಪಾರಣಾನ್ ಪರಸ್ೈ ಸನಿನವ್ೀದ್ರ್ತ್ || 14 || 

 

ಭತಕುಚ್ೀಷ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಭೃತ್ಾಯತರ್ಥಪುರಸುರಾಃ | 
ಭತಞ ಜ್ೀತ ಹೃದ್ುತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮರಂಸುದ್ುತಮಾನ್ಸಾಃ || 15 || 

 

ಆಚ್ಮಯ ಮ ಲಮನ್ಿೀಣ ಕ್್ ೀಷ್ಠಂ ಸವಮಭಿಮನ್ಿಯೀತ್ | 
ವ್ೀದ್ಚಾಸಿವಿನ್ ೀದ್ೀನ್ ಪರೀಣರ್ನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಅಹಾಃಚ್ೀಷ್ಂ ನ್ಯೀತ್ ಸನಾಧಾಮತಪಾಸ್ತೀತ್ಾರ್ ಪೂವಯವತ್ || 16 || 

 

ರಾಮಾತ್ ಪರತ ಏವಾರ್ ಸವಪ್ೀದಾಧಾರ್ನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ | 
ಅನ್ುರಾಲ್ೀ ತತ್್ ೀ ಬತದಾಧಾ ಸಮರ್ೀತ ಬಹತಚ್ ೀ ಹರಿಮ್ || 17 || 

 

ಕ್ಾಯೀನ್ ವಾಚಾ ಮನ್ಸ್ೀನಿದಿಯೈವಾಯ ಬತದಾಧಾSSತಮನಾವಾ ಪರಕೃತಸವಭಾವಾತ್ | 
ಕರ್ ೀಮಿ ರ್ದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ೈ ನಾರಾರ್ಣಾಯೀತ ಸಮಪಯಯೀತ್ ತತ್ || 

 

‘ದಾವವಿಮೋ ಪುರತಷೋ ಲ್ ೀಕ ಷರೈರಚಾಾಷರೈರ ಏವ ಚ್ | 
ಷರೈರಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಕ ಟಸ್  ೀSಷರೈರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 19 || 
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ಉತುಮಾಃ  ಪುರತಷ್ಸುಾನ್ಯಾಃ  ಪರಮಾತ್್ೇತತಯದಾಹೃತಾಃ | 
ಯೀ ಲ್ ೀಕತರರ್ಮಾವಿಶಯ ಭಿಭತಯಯವಯರ್ ಈಶವರಾಃ || 20 || 

 

ರ್ಸಾಮತ್ ಷರೈರಮತೀತ್್ ೀSಹಮಷರೈರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಅತ್್ ೀSಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ್ ಪರರ್ಥತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 21|| 

 

ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಮ ಮಢ್ ೀ ಜ್ಾನಾತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಸ ಸವಯವಿದ್ಭಜತ ಮಾಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ || 22 || 

 

ಇತ ಗತಹಯತಮಂ ಚಾಸಿಮಿದ್ಮತಕುಂ ಮರಾನ್ಘ | 
ಏತದ್ತುದಾಧಾಬತದಿಧಮಾನಾಸಾಯತ್ ಕೃತಕೃತಯಶಾ ಭಾರತ ’ || 23 || 

 

‘ ರತದ್ರಂ ಸಮಾಶ್ರತ್ಾ ದ್ೀವಾ ರತದ್ ರೀ ಬರಹಾಮಣಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಬರಹಾಮ ಮಾಮಾಶ್ರತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ನಾಹಂ ಕಿಞಚಾದ್ತಪಾಶ್ರತಾಃ ’ || 24 || 

 

‘ ಯೀ ಮೀ ಮತಮಿದ್ಂ ನಿತಯಮನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ | 
ಶರದಾಧವನ್ ುೀSನ್ಸ ರ್ನ್ ುೀ ಮತಚ್ಯನ್ುೀ ತ್್ೀSಪ ಕಮಯಭಿಾಃ || 25 || 

 

ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ಭಯಸ ರ್ನ್ುೀ ನಾನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಮತಮ್ | 
ಸವಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮ ಢಾಂಸಾುನ್ ವಿದಿಧ ನ್ಷಾಟನ್ಚ್ೀತಸಾಃ ’ || 26 || 

 

‘ ದೋವ ಭ ತಸಗೋಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀSಸ್ತಮನ್ ದ್ೈವ ಆಸತರ ಏವ ಚ್ | 
ವಿಷ್ತಣಭಕಿುಪರ್ ೀ ದ್ೈವೀ ವಿಪರಿೀತಸುಥಾSಸತರಾಃ ’ || 27 || 

 

‘ ಸಮತಯವಯಾಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಸಮತಯವಯೀ ನ್ ಚಾತತಚಿತ್ | 
ಸವ್ೀಯ ವಿಿನಿಷ್ೀಧ್ಾಾಃ ಸತಯರ್ೀತಯೀರ್ೀವ ಕಿಙ್ೆರಾಾಃ || 28 || 

 

‘ ಧ್ಮೀಯ ಭವತಯಧ್ಮೀಯSಪ ಕೃತ್್ ೀ ಭಕ್್ೈಸುವಾಚ್ತಯತ | 
ಪಾಪಂ ಭವತ ಧ್ಮೀಯSಪ ಯೀ ನ್ ಭಕ್್ೈಾಃ ಕೃತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ || 29 || 
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‘ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್್ ುೀ ಮದಾಯಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ನಿತಯಂ ಭವ್ೀಚ್ಾ ಮನಿನಷ್ ಠೀ ಬತಭತಷ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಸುದಾ ’ || 30 || 

 

ಏಷ್ ನಿತಯಾಃ ಸದಾಚಾರ್ ೀ ಗೃಹಿಣ್ ೀ ವನಿನ್ಸುಥಾ | 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಬಲ್ಲಂ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಂ ಚಾಪಯೃತ್್ೀ ವಟ್ ೀಾಃ || 31 || 

 

ಏವಮೀವ ರ್ತ್್ೀಾಃ ಸ್ತವೀರ್ವಿತ್್ುೀನ್ ತತ ವಿನಾ ಸದಾ | 
ಮ ಲಮನ್ಿೈಾಃ ಸದಾ ಸಾನನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಚ್ ತಪಯಣಮ್ || 32 || 

 

ವಿಚ್ೀಷ್ ೀ ನಿಷ್ಕ್ೆಿರ್ರ್ತ್್ೀರಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲತ್ಾ ತಥಾ | 
ತಪಯಣಂ ತತ ಹರ್ೀರ್ೀವ ರ್ತ್್ೀರನ್ಯತರ ಚ್ ೀದಿತಮ್ | 
ಸಮಿದ್ ಧೀಮೀ ವಟ್ ೀಚ್ೈವ ಸೃತ್ಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಹತತ್ಾಶನ್ೀ || 33 || 

 

ಸವಯವಣಾಯಶರಮೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ್ೀಜಯತ್್ೀ ಸದಾ | 
ರಮಾಬರಹಾಮದ್ರ್ಸುಸಯ ಪರಿವಾರತ ಏವ ತತ || 34 || 

 

‘ ಕವಿಂ ಪುರಾಣಾಮನ್ತಚಾಸ್ತತ್ಾರಮಣ್ ೀರಣಿೀರಾಂಸಮನ್ತಸಮರ್ೀದ್ಯಾಃ | 
ಸವಯಸಯ ಧ್ಾತ್ಾರಮಚಿನ್ಯರ ಪಮಾದಿತಯವಣಯಂ ತಮಸಾಃ ಪರಸಾುತ್ || 35 || 

 

‘ ವ್ೀದಾಹಮೀತಮ್ ಪುರತಷ್ಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಆದಿತಯವಣಯಂ ತಮಸಸತು ಪಾರ್ೀ | 
ಸವಾಯಣಿ ರ ಪಾಣಿ ವಿಚಿನ್ಯ ಿೀರಾಃ ನಾಮಾನಿ ಕೃತ್ಾವSಭಿವದ್ನ್ಯದಾಸ್ುೀ || 36 || 

 

ಧ್ಾತ್ಾ ಪುರಸಾುದ್ಯಮತದಾಜಹಾರ ಶಕರಾಃ ಪರವಿದಾವನ್ ಪರದಿಶಶಾತಸರಾಃ | 
ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವತ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾ  ಅರ್ನಾರ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ’ || 37 || 

 

ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಮತನಿನಾ ವಾಯಸವಾಕಯಸಮತದ್ಧೃತಾಃ | 
ಸದಾಚಾರಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ಕೃತ್ಾ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪತಾಃ ಶತಭಾ || 38 || 

 

ಅಚ್ೀಷ್ಕಲಾಯಣಗತಣನಿತ್ಾಯನ್ತಭವಸತುನ್ತಾಃ | 
ಅಚ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ರಹಿತಾಃ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 39 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್ಾ 
ಸದಾಚಾರಸೃತಾಃ || 

 

|| ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖ್ಯಪಾರಣ ವಚ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

||ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖ್ಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 


	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ ||

