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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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 || (ರ್ತ) ಪರಣವಕಲಾಾಃ || 

ಸಮಿಚ್ಾವಾಯಜಯಕ್ಾನ್ ಹತತ್ಾವ ಸಮಯಕ್ ಪುರತಷ್ಸ ಕುತಾಃ | 
ಸವ್ೀಯಷಾಮಭರ್ಂ ದ್ತ್ಾವ ವಿರಕುಾಃ ಪರವರಜ್ೀದ್ಧರಿಮ್ || 01 || 

 

ಶತರತ್ಾವ ಭಾಗವತಂ ಶತದ್ಧಮಾಚಾರ್ಯಂ ಶರಣಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
ಅಧೀಹಿ ಭಗವೀ ಬರಹ್ೇತಯಸ್ೈ ಬ ರರಾದ್ತುರತಾಃ ಪರಮ್ || 02 || 

 

ಉಚಾಾರರ್ಂಸ್ತಿಶಸಾುರಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಶರವಣ್ೀ ತಥಾ | 
ಋಷಿಚ್ಛನ್ ದೀದ್ೈವತ್ಾನಿ ಬ ರರಾತ್ ತಸಯ ಕರಮಾತತುಧೀಾಃ || 03 || 

 

ಅನ್ುರಾಯಮಿೀತ ಗಾರ್ತರೀ ಪರಮಾತ್್ೇತಯನ್ತಕರಮಾತ್ | 
ವಿಶವಶಾ ತ್್ೈಜಸಾಃ ಪಾರಜ್ಞಸತುರ್ಯಶ್ಾಾಕ್ಷರದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 04 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀ ರಾಮೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಶಾ ವರಾಹ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಚ್ | 
ಪರಞ್ಜ್ಯೀತಾಃ ಪರಂಬರಹಮ ವಾಸತದ್ೀವ ಇತ ಕರಮಾತ್ || 05 || 

 

ಅಕ್ಾರಾದ್ೀಸುಥಾ ಶ್ಾನಾುತಶ್ಾನಾುನ್ುಸಯ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಏವಮತಕ್ಾುಾ ತತ ತದಾಧಯನ್ಂ ಬ ರರಾಚ್ಛಛಷಾಯರ್ ಸದ್ತುರತಾಃ || 06 || 

 

ಅಷ್ಟಪತ್್ರೀ ತತ ಹೃತಾದ್ಮಮಧ್ಯೀ ಸ ರ್ೀಯನ್ತದವಹಿನಗಮ್ | 
ಪೀಠ್ಂ ತನ್ಮಧ್ಯಪದ್ಮಸಥಂ ನಾರಾರ್ಣಮನಾಮರ್ಮ್ || 07 || 

 

ಉದ್ಯದಾದಿತಯಸಙ್ಕೆಶಂ ತ್್ೀಜಸಾsನ್ತಪಮಮ್ ಸದಾ | 
ಸಹಸ್ರೀಣಾಪ ಸ ರಾಯಣಾಂ ಸಜಾ್ಾನಾನ್ನ್ದರ ಪಣಮ್ || 08 || 

 

ಅತರಕುತಲಂ ಭಾಸವನ್ನಖರಾಜಿವಿರಾಜಿತಮ್ | 
ವೃತುಜಙ್ಘಂ ವೃತುಜಾನ್ತಂ ಹಸ್ತುಹಸ್ ುೀರತಮಿೀಶವರಮ್ || 09 || 

 

ಮಹಾಕಟಿತಟಾಬದ್ಧಕ್ಾಞ ಾ್ೀಪೀತ್ಾಮಬರ್ ೀಜ್ಾಲಮ್ | 
ನಿಮನನಾಭಂ ಸತತರವಲ್ಲಂ ಸತವೃತ್್ ುೀದ್ರಬನ್ಧನ್ಮ್ || 10 || 
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ವಿಶ್ಾಲವಕ್ಷಸಂ ಭಾರಜತ್ಕೆಸತುಭಾಮತಕುಕನ್ಧರಮ್ | 
ವನ್ಮಾಲಾಧ್ರಂ ಹಾರವ್ೈಜರ್ನಾಾದಿಭರ್ತಯತಮ್ || 11 || 

 

ಪೃರ್ತದಿೀರ್ಯಚ್ತತಬಾಯಹತಂ ಶಙ್ಖಚ್ಕರಗದಾಮತಬಜ್ೈಾಃ | 
ರ್ತಕುಮತನಿನದ್ರಪದಾಮಕ್ಷಂ ಸತುರನ್ಮಕರಕತಣಡಲಮ್ || 12 || 

 

ಪೂಣಾಯಚ್ನಾದಾರ್ತತ್್ ೀದಿರಕುಕ್ಾನಿುಮನ್ತಮಖಪಙ್ೆಜಮ್ | 
ಸತಭತರವಂ ಸತಲಲಾಟಾನ್ುಂ ಕಿರಿೀಟಾಬದ್ಧಮ ಧ್ಯಜಮ್ || 13 || 

 

ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ದ್ತಾಃಖಶಮನ್ಂ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಶತಚ್ಛಸ್ತಮತಮ್ | 
ವಿಶ್ಾವದಿೀಂಶ್್ೈವ ಕೃಷಾಣದಿೀನ್ೀವಂಭ ತ್ಾನ್ ಸನಾತನಾನ್ || 14 || 

 

ಅಭನಾನನ್ೀವ ಸತತಂ ತಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ | 
ವರಾಭಯೀದ್ಯತಕರಾನ್ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದೈಕರ ಪಣಾಃ || 15 || 

 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಗತರತಧಾಯಯನ್ಂ ಶಪರ್ಂ ಕ್ಾರರ್ೀತ್ ತತಾಃ | 
ನ್ ವಿಷ್ತಣಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾಂಶ್್ೈವಾಪುಯತುೃಜ್ೀರ್ಮಿತ ತರಶಾಃ || 16 || 

 

ನ್ ಚಾನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಸಾಮಯಂ ತದ್ೈಕಯಮರ್ವಾಹರ್ೀಾಃ | 
ಚ್ಛನ್ುರ್ೀರ್ಂ ಮೃತ್್ ೀ ವಾsಪ ನ್ ಚಾಪ್ಯೀಕತವವಾದಿಭಾಃ || 17 || 

 

ಸಮತವವಾದಿಭವಾಯsಹಂ ಸಙ್ುಚ್ಛೀರ್ಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 
ತನಿನನ್ದಕ್್ೈಶಾ ತದ್ಭಕುನಿನ್ದಕ್್ೈವಾಯ ಮಹಾಮತನ್ೀ || 18 || 

 

ಏವಂ ಕೃತ್್ೀ ತತ ಶಪಥ್ೀ ಮಸುಕ್್ೀ ಹಸುಪಙ್ೆಜಮ್ | 
ನಿಧಾಯೀತುೀರ್ಯ ಸಂಸಾರಾತ್ ಸತಖೀ ಭವ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಾಃ || 19 || 

 

ಸವಯದ್ತಾಃಖಾದಿಭಮತಯಕ್್ ುೀ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದೈಕರ ಪಣಾಃ | 
ಸಮಾಾಪಯ ವಿಷ್ತಣಸಾಮಿೀಪಯಂ ತತ್ಾರಪ ಹರಿಭಕಿುಮಾನ್ || 20 || 
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ಭಕಿುಮಾಂಶ್ಾಾನ್ಯದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತ್ಾರತಮಯಂ ಚ್ ಸವಯದಾ | 
ಸವೀಯತೆಷ್ಯಂ ಸಮರನ್ ವಿಷ್ ಣೀಭ ಯರಾಶ್್ೈವ ಸದಾ ಸತಖೀ || 21 || 

 

ನ್ ಮತಕ್ಕು ವಿಷ್ತಣನ್ೈಕಯಂ ವಾ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸಾಮಯಮೀವ ವಾ | 
ಸಮರ್ೀಥಾ ಇತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ತತ  ಸಮರಾನ್ನ್ತಶ್ಕ್ಷರ್ೀತ್ || 22 || 

 

ನಿತಯಶಶಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾ ಜಪಧಾಯನ್ಸಮಪಯಣಮ್ | 
ಕತಯವಯಂ ತತ ತವರಾ ವತು ಜಪಶಾ ತರಸಹಸರಕಾಃ || 23 || 

 

ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪರಣವಸ್ ಯೀಕ್್ ುೀ ಯೀsವರಾಃ ಸ ಸಹಸರಕಾಃ | 
ತರಸಹಸಾರತ್  ಪರ್ ೀ ರ್ಸತು ಸ ಉತುಮಜಪಾಃ ಸೃತಾಃ || 24 || 

 

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪರತಬಿಮಬತ್್ವೀ ಧಾಯರ್ನ್ ಬಿಮಬಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ | 
ಧಾಯರ್ಂಶಾ ಸತತಂ ವತು ಸಪರಾಯಂ ನಿತಯಶಾಃ ಕತರತ || 25 || 

 

ಮಾನ್ಸ್ೈವಾರ್ಯ ಪುಷ್ಾೈವಾಯ ಪರಣವ್ೀನ್ ಸಮಾಹಿತಾಃ | 
ಅನಾಯಂಶಾ ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ ಮನಾಿನ್ ಜಪ್ೀಥಾ ಭಕಿುಪೂವಯಕಮ್ || 26 || 

 

ಶೃಣತಷ್ವ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಶ್ಾಸಿಂ ಸದಾ ವ್ೀದಾರ್ಯತತಾರಾಃ | 
ವ್ೀದಾನ್ ಮನಾಿನ್ತಪನಿೀಷ್ತುಹಿತ್ಾನ್ ಸವಯದಾ ಶೃಣತ || 27 || 

 

ಇತಹಾಸಪುರಾಣ್ೀ ಚ್ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ತಥ್ೈವ ಚ್ | 
ತದ್ಥಾಯನ್ ಬರಹಮಸ ತ್್ೈಶಾ ಸಮಯಙ್ ನ್ಣಿೀಯರ್ ತತುಾತಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತುಾಂ ತತ ಸವಯದಾ ಪರತಪಾದ್ರ್ || 28 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚ್ಛತಾಃ 
(ರ್ತ)ಪರಣವಕಲಾಾಃ || 

 || ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 
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	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| (ಯತಿ) ಪ್ರಣವಕಲ್ಪಃ ||

