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Tracking:  

Sr Date Remarks By 
1 01/03/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 01/03/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3  Ist Proof Reading  & Correction M S Venugopal  H K Srinivasa Rao 

4 12/08/2012 2nd  Proof  Reading & Correction Pavani B S & 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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 || ತತುವವಿವ್ೀಕಾಃ || 

ಸವತನ್ರಂ ಪರತನ್ರಂ ಚ ಪರಮೀರ್ಂ ದಿವವಿಧ್ಂ ಮತಮ್ | 
ಸವತನ್ ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣನಿಯದ್ ೀಯಷಾಖಿಲಸದ್ತುಣಾಃ || 01 || 

 

ದಿವವಿಧ್ಂ ಪರತನ್ರಂ ಚ ಭಾವೀSಭಾವ ಇತೀರಿತಾಃ | 
ಪೂವಾಯಪರಸದಾತ್್ವೀನ್ ತರವಿಧ್ ೀSಭಾವ ಇಷ್ಯತ್್ೀ || 02 || 

 

ಭಾವಾಭಾವ ಸವರ ಪತ್ಾವನಾನನ್ ಯೀನಾಯಭಾವತ್ಾ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಚ್ೀತನ್ ೀSಚ್ೀತನ್ಶ್ಾೀತ ಭಾವಶಾ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಸೃತಾಃ || 03 || 

 

ನಿತಯಮತಕುಶಾ ಸೃತರ್ತಕ್ ಪರತನ್ ರೀSಪ ಚ್ೀತನ್ಾಃ | 
ದಿವಧ್ೈವ ಶ್ರೀನಿಯತಯಮತಕ್ಾು ಸೃತರ್ತಕ್ ಚ ದಿವಧಾ ಮತಾಃ || 04 || 

 

ಮತಕ್್ ುೀSಮತಕು ಇತ ಹಯತರ ಬರಹಾಮನಾು ಉತುರ್ ೀತುರಮ್ | 
ಮತಕ್ಾುಾಃ ಶತಗತಣಾಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಾು ರಮಾ ತ್್ೀಭ್ ಯೀSಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ || 05 || 

 

ನಿತಯಂ ಬಹತಗತಣ್ ೀದಿರಕ್ಾು ತತ್್ ೀSನ್ನ್ ುೀಗತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಅಮತಕ್ಾುಸ್ತರವಿಧಾಸುತರ ನಿೀಚಮಧ್ ಯೀಚಾಭ್ೀದ್ತಾಃ || 06 || 

 

ಮತಕ್ತುಯೀಗಾಯಸುತರ ಚ್ ೀಚಾಾ ನಿತ್ಾಯವತ್ಾಯಸತು ಮಧ್ಯಮಾಾಃ | 
ನಿೀಚಾ ನಿತಯತೋೀರ್ಗಾಯ ದಿವಧ್ೈವಾಚ್ೀತನ್ಂ ಮತಮ್ || 07 || 

 

ನಿತ್ಾಯನಿತಯತವಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ೀಶಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಶತರತಸುಥಾ | 
ಭ ತ್್ೀನಿದಿರ್ಪಾರಣಗತಣಸ ಕ್ಷ್ಮರ ಪಂ ಚ ನಿತಯಕಮ್ || 08 || 

 

ಏಷಾಂ ವಿಕ್ಾರ್ ೀSನಿತಯಾಃ ಸಾಯನಿನತ್ಾಯ ಏವ ಹಿ ಚ್ೀತನಾಾಃ | 
ಗತಣಕ್ತರರಾಜಾತಪೂವಾಯ ಧ್ಮಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯSಪ ವಸತುನ್ಾಃ || 09 || 

 

ರ ಪಮೀವ ದಿವಧ್ಂ ತಚಾ ರಾವದ್ವಸತು ಚ ಖಣಿಿತಮ್ | 
ಖಣಿಿತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ ಐಕಯಂ ಚ ರಾವದ್ವಸತು ನ್ ಭ್ೀದ್ವತ್ || 10 || 
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ಖಣಿಿತಂ ರ ಪಮೀವಾತರ ವಿಕ್ಾರ್ ೀSಪ ವಿಕ್ಾರಿಣಾಃ | 
ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀಶ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಗತಣತದ್ವತ್್ ೀಾಃ || 11 || 

 

ಕ್ತರರಾಕ್ತರರಾವತ್್ ೀಸುದ್ವತ್ ತಥಾ ಜಾತವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಾಃ | 
ವಿಶ್ಷ್ಟಶತದ್ಧಯೀಶ್ೈವ ತಥ್ೈವಾಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀರಪ || 12 || 

 

ರ್ ಏತತ್ ಪರತನ್ರಂ ತತ ಸವಯಮೀವ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ | 
ವಶಮಿತ್್ಯೀವ ಜಾನಾತ ಸಂಸಾರಾನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಹಿ ಸಾಃ || 13 || 

 
 

||ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾರಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ 

ತತುವವಿವ್ೀಕಾಃ|| 
 

||ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾೋೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಿಲಾಖಣಿಮಣಾಿನ್ಮ್ || 


	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ತತ್ತ್ವವಿವೇಕಃ ||

