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Tracking:  

Sr Date Remarks By 
1 14/03/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 14/03/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 30/08/2012 I Proof Reading  & Correction By 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 ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಾಮ ಲ ರ್ಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂರ್ ಋಣ:ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಾರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಸವಾಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 
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 || ಸನಾನಾಸಪದ್ಧತಃ || 
 

ನ್ತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ಪೂಣಾಂ ಬರಹಾಮಕ್ಷರ್ ೀದಿತಮ್ | 
ರ್ತ್್ೀರಾಚರಣಂ ವಕ್ಷ್ಾೀ ಪೂಣಾಂ ಶಾಸಾಾನ್ತಸಾರತಃ || 01 || 

 

ಅರತಣ್ ೀದ್ರ್ವ್ೀಲಾರ್ಾಮತತ್ಾಾರ್ ಹರಿಮಾನ್ಸಃ | 
ಶೌಚಾದಿಕಂ ರ್ಥಾನಾಯರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ದ್ನಾುಂಶಾ ಶ್ ೀಧ್ಯೀತ್ || 02 || 

 

ಕಟಿಶೌಚಂ ಮೃದಾ ಕತರ್ಾಾತ್ ಸಾನನಾರ್ಾಂ ಜಲಸಂಸ್ತಾತಃ | 
ಸಾನನ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥ್ ೀಕ್್ುೀನ್ ವಿಧಿನಾ ನಿರ್ತ್್ ೀ ರ್ತಃ || 03 || 

 

ಧ್ೃತ್್ ೀಧ್ವಾಪುಣ್ರಮ್ ವಿಧಿವತ್ ಪರಕಲಾಾಾಸನ್ಮಚತಯತ್್ೀ | 
ಮನ್ ೀ ನಿವ್ೀಶಾಯಷ್ಟಮನಾಾನ್ ರ್ಥಾಶಕ್ತು ಜಪ್ೀಚತುಚಃ || 04 || 

 

ದಾವದ್ಶಸಹಸಾರ ವೃತು ಪರಂ ಬರಹಾಮಕ್ಷರಂ ಜಪ್ೀತ್ | 
ದ್ಣ್ ್ೀದ್ಕಂ ಜಪಸಾಯನ್ುೀ ದ್ದಾಯದಿವಧಿವಿಧಾನ್ತಃ || 05 || 

 

ದ್ೀವತ್ಾಂ ಪರಮಾಂ ಸಮಯಕ್ ಪೂಜಯೀಚಾ ವಿಧಾನ್ತಃ | 
ಭಿಕ್ಷಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಧಾನ್ೀನ್ ಚರ್ೀದಿಿಕ್ಷಾಟನ್ಂ ರ್ತಃ | 
ಏಕತರ ಭಿಕ್ಷಾಚರಣಂ ಜಘನ್ಯಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ || 06 || 

 

ಅನ್ೀಕ್್ಭಿಕ್ಷಾಚರಣಂ ಮತಖ್ಯಧ್ರ್ೀಾ ರ್ತ್್ೀರ್ತಾತಃ | 
ತರಸಪುಪಞ್ಾಷ್ಷ್ಠಂ ವಾ ನಿಗಾಚ್ುೀನ್ ತತ್್ ೀsಧಿಕಮ್ || 07 || 

 

ಭಿಕ್ಷಾಗರಹಣಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಗೃಹಿಣೀರ್ಾದಾಾತರತ್್ ೀ ಜಲಮ್ | 
ಭಿಕ್ಷಾನ್ನೀ ತತ ಜಲಂ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಪುನ್ಗಾರಾಹಯಂ ವಿದಾ ಜಲಮ್ || 08 || 

 

ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್ ತದ್ನ್ನಂ ತತ ವಾರಿಜಸ್ ಾೀದ್ಕ್್ೀನ್ತ ತತ | 
ಪ್ರೀಕ್ಷಾ ದ್ೀವಾರ್ ಮಹತ್್ೀ ಮ ಲಮನ್ಾೀಣ ವಾಗಯತಃ || 09 || 
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ತದ್ನ್ನಂ ಭಕ್ಷಯೀತ್ ಸವಸ್ ಾೀ ಹಯಜವದ್ಧರಿಮಾನ್ಸಃ | 
ತರವಾರಮತದ್ಕಸಾನನ್ಂ ರ್ತ್್ೀಃ ಶಾಸ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ ೀದಿತಮ್ || 10 || 

 

ಅಶಕುಸಯ ರ್ತ್್ೀಃ ಶಾಸ್ಾೀ ದಿವವಾರಂ ಸಾನನ್ಚ್ ೀದ್ನಾ | 
ಅತಯನಾುಶಕುವಿಷ್ಯೀ ತ್್ವೀಕಂ ಸಾನನ್ಂ ಸೃತಂ ಬತಧ್ೈಃ || 11 || 

 

ವ್ೀದಾನ್ುಶಾಸಾಾಭಯಸನ್ಂ ಮತಖ್ಯಧ್ರ್ೀಾ ರ್ತ್್ೀಃ ಸೃತಃ | 
ಧಾಯಯೀನಾನರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಾತಯನ್ುಕ್ಾರಕಮ್ | 
ಭಕ್ಾುನಾಂ ಮತಕ್ತುದ್ಂ ನಿತಯಮನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ ತಮಃ || 12 || 

 

ಪೂಣಾಪರಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತನಿನಾ ವಾಯಸವಾಕಯಸಮತದ್ಧೃತಃ | 
ನಾಯಸಧ್ಮಾಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ಶತಭಾ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪತಃ ಕೃತ್ಾ || 13 || 

 

||ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಾಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಾ ವಿರಚತ ಸನಾಯಪದ್ಧತ||  

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಾಣಮಸತು || 
|| ಮತಖ್ಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಾಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಾಶಗಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರ್ಾರ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣ್ಲಾಖ್ಣ್ಮಣಾ್ನ್ಮ್ || 


	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಸನ್ನ್ಯಾಸಪದ್ಧತಿಃ ||

