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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  By BS 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 

 
 

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 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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 || ತರ್ಥನಿಣಯರ್ಾಃ || 
 

ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಶ್ವೀಶವರಂ ನ್ತ್ಾವ ತದ್ತಪೀಷ್ಣಶತದ್ಧಯೀ | 
ಮ ಲಗರನಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಕ್ರರರ್ತ್್ೀ ತರ್ಥನಿಣಯರ್ಾಃ || 01 || 

 

ಭ ಶ್ರೀಭಿನಾನಕ್ರಚಿನ್ ಯೀ ನಾತ್ ಕಲಯಬಾದತ್ ಕ್ಾಲವರ್ಧಯತ್ಾತ್ | 
ಗರತಡಧ್ಯೀರ್ವಾಕ್ಾಯಪುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಸೌರಂ ವೃಥಾಫಲಮ್ || 02 || 

 

ರಾಶಾಯದ್ಯಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಕತರಾಯದ್ ುೀಘ್ನನದ್ ರ್ಧೀಸ ನ್ತನಾಗಜಾಾಃ | 
ಕಲಾಸಯಕ್ಾುಾ ಧ್ತರವಂ ಕತರಾಯದ್ದೀಶಾಧಾರಹರಾರ್ಯಕಮ್ || 03 || 

 

ಅನ್ನ್ುವೃದಾಧದೌೌದಾಧಙ್ುತತಲ್ಯೀ ನ್ೀನ್ತದಾಃ ಶತಕ್ಾಹತ್ಾತ್ | 
ಪಾರಜ್ಞಾಞ್ಜಲ್ಲಭೃದಾಪುೀನ್ಸಾುರಶ್ ೀಭಾತನಾಕ್ರನಾ || 04 || 

 

ದಿನ್ೀಭ್ ಯೀ ರಾಗರಾಗಪುಶಾನಾದಾರ್ಾಾಃ ಸಾಯನಿನಭಾಹರಾತ್ | 
ಜಗತ್್ಸೀನಾಙ್ುಲಬ್ ಧೀನ್ಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಚಿನ್ ಯೀsಮತುನಾರ್ಯನ್ೀ || 05 || 

 

ಲಙ್ಕೆಸಾಮಾಯದಿರ್ೀಖಾರಾಾಃ ಪೂವಯಪಶ್ಾಮದ್ೀಶಯೀಾಃ | 
ಗರಹಣಾಂ ಮಧ್ಯ ಸಂಸಾೆರಲ್ಲಪಾು ಋಣಧ್ನ್ಂ ಕರಮಾತ್ || 06 || 

 

ಪಾಪಾಘ್ನನದ್ಧ್ವಸಙ್ಕಯಾನಾದ್ಕಯಲಬಧವಿಲ್ಲಪುಕ್ಾಾಃ | 
ಅಕಯದ್ ೀಜಾಯಯಫಲಾರ್ತುದಾಧತ್ ರ್ಥಾಕ್್ೀಯsತತಫಲಾ ತಥಾ || 07 || 

 

ಅಕಯದ್ ೀಜಾಯಯಫಲಾರ್ತುದಾಧತ್ ರ್ಥಾsಕ್್ೀಯ ತತಫಲಾತ್ ತಥಾ | 
ಗ್ ೀಘ್ನದಿವಯಪರಜಾಭಾಯಂ ರ್ ವಿಲ್ಲಪಾುಶಾನ್ದನಾಬಜಯೀಾಃ || 08 || 

 

ದ್ೀಶದ್ ೀಾಃ ಶತದ್ಧಯೀ ದಾನ್ಕ್ಷ್ವಾಣತಣದಾಯಂ ಸತಯವಿಯಲ್ಲಪುಕ್ಾಾಃ | 
ಉರ್ಾಂ ಸ ರ್ಯಸಯ ನಿರ್ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ತರೀಭಾಗರಾಶರ್ಾಃ || 09 || 

 

ಶರಿೀರನ್ತತ್ ರ್ಧೀಭವನ್ಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ೀ ನ್ಳಿೀಜನ್ ೀ ಮಾನ್ಪಟತಾಃ ಶತಕ್ಾಲರ್ಾಃ | 
ನಿರಾಮಯೀ ರ್ಧೀಾಃ ಪರ್ಥಕ್್ ೀ(ನ್ೃಪಾರ್ಧಕ್್ ೀ) ಬತಧ್ ೀ ನ್ರಾಃ ಸತಪುಪರಾಃ ಕಲಾವಿರಾಟ್ ||10|| 
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ಮಹಾಶರ್ ೀ ದ್ ರಸರ್ ೀ ಧ್ಮೀಹರಿಾಃ ಹಸನ್ತಧರ್ ೀ ವ್ೀದ್ನ್ಗಾಃ ಸತಸಙ್ತೆಲಾಃ | 
ತಮಾಃ ಖಗಾಃ ಪಾರಬಲಂ ರಸಾಬಲಂ ಧ್ನಾವಲ್ಲಾಃ ಕ್ಾರಭೃಗತಜಯಗದ್ೌಗಾಃ || 11 || 

 

ಇಮಾಶಾತತವಿಯಂಶತಜಾಯಾಃ ಸತಫಟತ್ಾವರಾಕಯಸ್ ೀಮಯೀಾಃ | 
ರ್ತತವಿಯಂಶತವಾಕ್ಾಯನಿ ತರರಾಶ್ೀನಾಮಮಾನ್ ವಿಧ್ತಾಃ || 12 || 

 

ಶತಭಾಙ್ುಪರಿಮಾಣ್ೀನ್ ರ್ದಿ ಜಾಯಧ್ಯಂ ನ್ ಪೂರ್ಯತ್್ೀ | 
ವತಯಮಾನ್ಜಯರಾ ಹಿತ್ಾವ ಮತರಾರಿಫಲಸಙ್ುಾಹಾಃ || 13 || 

 

ರಾಶ್ರ್ಕರಂ ರ್ತತತಷಾಾದ್ಯೀಜನ್ ೀಜದಿವಪಾದ್ಯೀಾಃ | 
ಅತೀತನಾಗತ್ೌ ಭಾಗೌ ಭತಜ ಇತತಯರ್ಯತ್್ೀ ಬತಧ್ೈಾಃ || 14 || 

 

ಸ್ ೀಚ್ ಾೀನಾಕ್ಾಯಬಜಯೀದ್ ದೀಯಜಾಯಯ ಗ್ ೀಸದಾೌಾಂ ವರ್ಧಯತ್ಾಾಃ ಕರಮಾತ್ | 
ಅಜಲಬಧಕರಾಾಃ ಸವಸವಗ್ ೀಳಯೀಾಃ ಸಋಣಂ ಧ್ನ್ಮ್ || 15 || 

 

ತದ್ೀಕದಿನ್ಗಾ ಲ್ಲಪಾು ಗರಹಾಣಾಂ ಸವಸವಭತಕುರ್ಾಃ | 
ಕಲಯಬೌದಘ ೀ ಧ್ೀನ್ತಭವೀ ರ್ತಕುಾಃ ಸೌರ್ೈವೃಯಥಾಫಲ್ೈಾಃ | 
ಏತಸಾಮನಾಮಪತ್್ೀಲಯಬಧಂ ರಾಶಾಯದಾಯರ್ನ್ಮತರ್ಯತ್್ೀ || 16 || 

 

ಪರಭಾರತನಂ ರ್ಧೀಸವನ್ಂ ಗಾನ್ಸಾಾನ್ಂ ಜನ್ೀನ್ಧನ್ಮ್ | 
ದ್ೀಹಿನಿತಯಂ ಸತಗಪಾರರ್ಂ ಸಾವಲ್ ೀಕಯಂ ತಟಿದ್ವಪುಾಃ || 17 || 

 

ನ್ವಭಾಯೀಯತ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಜ್ಞ್ ೀsನ್ನ್ ುೀ ಋತತಹಾರಕಾಃ | 
ತದ್ ದೀಜಾಯಯಲ್ಲಪುಕ್ಾ ಭಾನೌ ರ್ತಕ್ಾುಾ ತಯಕ್ಾುಾsರ್ ಗ್ ೀಳಯೀಾಃ || 18 || 

 

ಅಕಯಪೂಜಾಯದಿವಾಕ್್ ಯೀಕುದ್ ೀವಿಯಲ್ಲಪಾುಶಾರ್ ೀದಿತ್ಾಾಃ | 
ಅಕಯಾಃ ಪೂಜಯಾಃ ಸತಧಾಕ್ಾರ್ ೀ ರತಕ್ರರೀಡ್ ೀ ನ್ತತಾಃ ಪರಭತಾಃ || 19 || 

 

ಅಲಙ್ೃಷ್ ಣೀ ಹಿತ್್ ೀದ್ದೀಶ್ ೀ ಗತಭ ತಾಃ ಸಮರಾಜಿತಾಃ | 
ಶಶ್ಧಾತ್್ೀತ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಜ್ಞ್ ೀನ್ನ್ ುೀsತರ ತತ ಹಾರಕಾಃ || 20 || 
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ತದ್ೀಕದಿನ್ಕ್ಾ ಲ್ಲಪಾು ಗರಹಾಣಾಂ ಸವಸವಭತಕುರ್ಾಃ | 
ರ್ರಾಧಾಯತ್ ಸವಸವಭತಕ್ರುಘ್ನನದ್ನ್ನಾುಙ್ುಹೃತ್ಾಾಃ ಕಲಾಾಃ | 
ಋಣಂ ಪಾರತಧ್ಯನ್ಂ ಸಾರ್ಮತತುರ್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ವಣ್ೀsನ್ಯಥಾ || 21 || 

 

ದ್ೀಶಾನ್ುರದ್ ೀವಿಯವರಜಸಂಸಾೆರವಿರ್ಧವಿಯರ್ಧೀರ್ತ್್ೀ ಮಧ್ಯೀ | 
ರ್ರದ್ಲಸಂಸಾೆರವಿರ್ಧಾಃ ಸತಫಟಕ್ರರರಾನ್ನ್ುರಂ ಸದಿೌಾಃ || 22 || 

 

ಸದಿಧಾಃ ರ್ನಾದಾತ್ ಪೂವೀಯಕುಸಂಸಾೆರಕೃತ್ಾದಿದನ್ಪತಂ ತಯಜ್ೀತ್ | 
ಶ್ೀಷ್ಂ ಷ್ಷಾಟಾಘ್ಟಿೀಭಿಸತು ವಿಭಜಾಯಪಾು ಗತ್ಾ ತರ್ಥಾಃ || 23 || 

 

ವತಯಮಾನ್ದಾವದ್ಶಭಿಲ್ಲಯಪುಕ್ಾಭಿಹರ್ೀತುರ್ಥಮ್ | 
ಗತ್ಾಸತು ನಾಡಿಕ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಶ್ಷಾಟ ಲ್ಲಪಾುಾಃ ಪರಕ್ರೀತಯತ್ಾಾಃ || 24 || 

 

ಏಕ್ಾsತದಾವದ್ಶ್ೀ ವೃದ ಧೌ ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ವೃದೌಧ ತತ ಷ್ ೀಡಶ | 
ದ್ವಾೀಕಲ್ಲಪುೀ ಸಮೀ ಹಾರಸ್ೀ ರ್ತತಷಾೆದ್ತತುರಂ ತವದ್ಮ್ || 25 || 

 

ಅತವೃದಾಧವಷ್ಟರ್ತಗಂ ವೃದಾಧವಷ್ಟ ಸಮೀ ರ್ತತಾಃ | 
ದ್ವಾೀಕಲ್ಲಪುೀ ಸಮೀ  ಹಾರಸ್ೀ ರ್ತತಷಾೆದ್ತತುರಂ ತವದ್ಮ್ || 26 || 

 

ಉದ್ರ್ವಾಯಪನಿೀ ದ್ಶಾಯ ಪೌಣಯಮಾಸ್ತೀ ತತ ರಾಮಕ್ಾ | 
ಮಧಾಯಹನವಾಯಪನಿೀ ಶ್ ರೀಣಾ ಉಪೀಷಾಯ ವಿಷ್ತಣತತಾರ್ೈಾಃ || 27 || 

 

ಉಪವಾಸಫಲಪ್ರೀಪುಸಜಜಯಹಾಯದ್ತೌಕುರ್ತತಷ್ಟರ್ಮ್ | 
ಪೂವಾಯಪರ್ೀ ತತ ಸಾರಾಹ್ನೀ ಸಾರ್ಂಪಾರತಸತು ಮಧ್ಯಮೀ || 28 || 

 

ಕಲಾಧ್ಯಂ ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿಶ್ೀಥಾದ್ ಧ್ವಯಮೀವ ತತ | 
ಆಮಧಾಯಹಾನಾಃ ಕ್ರರರಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಕತಯವಾಯಾಃ ಶಮತೌಶಾಸನಾತ್ || 29 || 

 

||ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ತರ್ಥನಿಣಯರ್ಾಃ|| 
 

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
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