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Tracking:  

Sr Date Remarks By 

1 06/03/2012 Typing Started on By H K Srinivasa Rao  

2 06/03/2012 Typing Ended on By H K Srinivasa Rao 

3 10/08/2012 First Proof Reading  By Narahari Rattihalli  
4 10/08/2012 First Proof Correction By 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’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
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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 || ಜರ್ನಿುೀಕಲಾಾಃ || 

ರ್ ೀಹಿಣಾಯಮಧ್ಯರಾತ್್ರೀ ತತ ರ್ದಾ ಕ್ಾಲಾಷ್ಟಮೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಜರ್ನಿುೀ ನಾಮ ಸಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಸವಯಪಾಪಪರಣಾಶನಿೀ || 01 || 

 

ರ್ಸಾಯಂ ಜಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾನಿನಶ್ೀಥ್ೀ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ | 
ತಸಾಮತ್ ತದಿದನ್ಮತಯನ್ುಂ ಪುಣಯಂ ಪಾಪಹರಂ ಸೃತಮ್ || 02 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಸವ್ೈಯರತಪ್ೀಷಾಯ ಸಾ ಜರ್ನಿುೀ ನಾಮ ವ್ೈ ಸದಾ | 
ದಿವಜಾತಭಿವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ತದ್ಭಕ್್ೈಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 03 || 

 

ಯೀ ಭತಙ್ಕೆ ತೀ ತದಿದನ್ೀ ಮೀಹಾತ್ ಪೂರ್ಶ್ ೀಣಿತಮತು ಸಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ತಪವಸ್ೀತ್ ಪುಣಯಂ ತದಿದನ್ಂ ಶರದ್ಧರಾನಿವತಾಃ || 04 || 

 

ಕೃತ್ಾವ ಶೌಚಂ ರ್ಥಾನಾಯರ್ಂ ಸಾನನ್ಂ ಕತರಾಯದ್ತನಿದಿತಾಃ | 
ಪರಭಾತಕ್ಾಲ್ೀ ಮೀಧಾವಿೀ ಯೀಗಾಯೀತ ರ್ಥಾವಿಧಿ || 05 || 

 

ನಿತ್ಾಯಹಿನಕಂ ಪರಕತವಿೀಯತ ಭಗವನ್ುಮನ್ತಸಮರನ್ | 
ಯೀಗಾರ್ ಯೀಗಪತಯೀ ಯೀಗ್ೀಶವರಾರ್  
ಯೀಗಸಮಭವಾರ್ ಶ್ರೀಗ್ ೀವಿನಾದರ್ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ || 06 || 

 

ಮಧಾಯಹನಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಪುನ್ಾಃ ಸಾರ್ಙ್ಕೆಲ್ೀ ತವತನಿದಿತಾಃ | 
ಸಾನಯೀತ ಪೂವಯಮನ್ರೀಣ ವಾಸತದ್ೀವಮನ್ತಸಮರನ್ || 07 || 

 

ತತಾಃ ಪೂಜಾಂ ಪರಕತವಿೀಯತ ವಿಧಿವತ್ ಸತಸಮಾಹಿತಾಃ | 
ರ್ಜ್ಞಾಯೀತ ಚ ಮನ್ರೀಣ ಶರದಾಧಭಕ್ತುರ್ತತಾಃ ಪುಮಾನ್ || 08 || 

 

ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಬಲಭದ್ರಂ ಚ ವಸತದ್ೀವಂ ಚ ದ್ೀವಕ್ತೀಮ್ | 
ನ್ನ್ದಗ್ ೀಪಂ ರ್ಶ್ ೀದಾಂ ಚ ಸತಭದಾರಂ ತತರ ಪೂಜಯೀತ್ | 
ಅರ್ಘಯಯಂ ದ್ತ್ಾವ ಸಮಭಯಚಾಯಯಭತಯದಿತ್್ೀ ಶಶ್ಮಣಡಲ್ೀ || 09 || 
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ಜಾತಾಃ ಕಂಸವಧಾಥಾಯರ್ ಭ ಭಾರ್ ೀತ್ಾುರಣಾರ್ ಚ | 
ಕ್ೌರವಾಣಾಂ ವಿನಾಶಾರ್ ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ನಿಧ್ನಾರ್ ಚ || 10 || 

 

ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಹಿತ್ಾಥಾಯರ್ ಧ್ಮಯಸಂಸಾಾಪನಾರ್ ಚ | 
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘಯಯಂ ಮರಾ ದ್ತುಂ ದ್ೀವಕ್ಾಯ ಸಹಿತ್್ ೀ ಹರ್ೀ || 11 || 

 

ಕ್ಷೀರ್ ೀದಾಣಯವ ಸಮ ಭತ ಅತರನ್ೀತರ ಸಮತದ್ಭವ | 
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘಯಯಂ ಮರಾ ದ್ತುಂ ರ್ ೀಹಿಣಾಯ ಸಹಿತಾಃ ಶಶ್ನ್ || 12 || 

 

ದ್ತ್ಾವsರ್ಘಯಯಂ ಮನ್ತನಾನ್ೀನ್ ಹತಯಪಸಾಾರ್ ವಿಧ್ತಂ ಬತಧ್ಾಃ | 
ಶಶ್ನ್ೀ ಚನ್ದಿದ್ೀವಾರ್ ಸ್ ೀಮದ್ೀವಾರ್ ಚ್ೀನ್ದವ್ೀ || 13 || 

 

ಮೃಗಿಣ್ೀ ಶಶ್ಬಿಮಾಾರ್ ಲ್ ೀಕದಿೀಪಾರ್ ದಿೀಪನ್ೀ | 
ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸಕುಚಿತ್ಾುರ್ ತ್ಾರಕ್ಾಪತಯೀ ನ್ಮಾಃ || 14 || 

 

ಉಪಸಂಹೃತಯ ತತ್ ಸವಯಂ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಜಿತ್್ೀನಿದಿರ್ಾಃ | 
ವಿಶಾವಯೀತ ಚ ಮನ್ರೀಣ ತತಾಃ ಸಾವಪಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ || 15 || 

 

ತತ್್ ೀ ನಿತ್ಾಯಹಿನಕಂ ಕೃತ್ಾವ ಶಕ್ತುತ್್ ೀ ದಿೀರ್ತ್ಾಂ ಧ್ನ್ಮ್ | 
ಸವಾಯಯೀತ ಚ ಮನ್ರೀಣ ತತಾಃ ಪಾರಣಮಾಚರ್ೀತ್ | 
ಧ್ಮಾಯಯೀತ ತತಾಃ ಸವಸ್ ಾೀ ಮತಚಯತ್್ೀ ಸವಯಕ್ತಲ್ಲಾಷ್ೈಾಃ || 16 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾಃ ಜರ್ನಿುೀಕಲಾಾಃ || 

|| ಮತಖ್ಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖ್ಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 
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	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಜಯನ್ತೀಕಲ್ಪಃ ||

