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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ 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 "ಜ್ಞಾನ್ 
ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ – ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 
ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, 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:  ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಂಜ್ರ್ವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜರ್ 
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ಶ್ರೀಶ-ಪರೀತ್್ಯೈ ಪರ-ಜಾತಾಃ ಸತ-ಮಹಿತ-ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ-ಹನ್ ಮಾನ್ ನಿದ್ೀಶಾದ್ 
ರಾಮಸ್ ಯೀಲಿಙ್ಘಿ ತ್ಾಬ್ಧಾಃ ಸ-ಹರಿರರ್ ಗತಾಃ ಸ್ೀತತನಾ ಪಷ್ಟ-ದ್ತಷ್ಟಾಃ| 
ಭ ರಭೃನಿನೀ ರಾವಣಾರಿಂ ಪುರ-ಗಮತರತ-ದ್ರ್ಂ ಪೂಜಯಿತ್ಾವ ಸ-ಸ್ತೀತಂ 

ಪಶಯನ್ ಕಂಪೂರತಷ್ೀ ತಂ ಸತತಮಪ ಮಹಾಪಾರಣ-ಮತಖ್ ಯೀಽ-ವತ್ಾನಾಮಮ್ ॥1॥ 
 

ಭೀಮೀSಭ ದ್ ಯೀ ನ್ಭ್ೀಧ್ಯಶಾಕತ-ರಿಪು-ಕೃತ್ಾಪತ್ -ಪರತ್ಾರಿೀ ಸಲ್ಲೀಲಂ 
ರಕ್ ೀ-ಘ್ನಾಃ ಪಾರಪು-ಕೃಷ್ ಣೀ ಮಖ-ಕೃದ್ತತ ವನ್ೀ ದ್ತಷ್ಟ-ಹಾ ಕೀಚಕ-ಘ್ನಾಃ| 
ಹತ್ಾವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿೀನ್ ಸವ-ಪದ್ಮತಪ-ಗತ್್ ೀ ರ್ದ್-ವಿಷ್ಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್-ತನಾರಾಃ 
ಭ ತ್ಾವ ಭ ಮೌ ಕತ-ಶಾಸರಂ ವಯಧಿಷ್ತ ಮಣಿಮತ್-ಪೂವಯಕ್ಾಾಃ ಪಾತತ ಸ್ ೀSಸಾಮನ್||2|| 

 

ಅಜ್ಞಾನ್ ೀತ್ಾಾದ್ನಾರ್ಯಂ ಸತರ-ವರ-ವಚಸಾ ಸ ಚಿತ್್ ೀ ರ ಪಯ-ಭತ್ಾರಯ 
ಜಾತ್್ ೀ ಮಧ್ಾಯಲರಾರಾಯದ್-ಗತರತ-ಮತ-ತಪಸ್ ೀ ವಾಸತ-ದ್ೀವಾಭಧ್ಾನ್ಾಃ| 
ಗ್ ೀ-ದಾತ್್ರೀ ಮೀಕ್ಷ-ದಾತ್ಾ ರಜತ-ಪತ-ಪದಾ-ಸ್ೀವಕ್್ ೀ ಭ ತ-ಭತ್ಾರಯ 
ಮಾನ್ಯಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಕತಲ-ಸ ಥ್ೈರಪ ನಿಜ-ಸಹಜಾ-ತಪಯತಾಃ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ || 3 || 

 

ಆನ್ನ್ದಂ ಮನ್ದ-ಹಾಸಾಮೃತ-ರಸ-ಕಲರಾ ಸನ್-ದ್ಧ್ಾನ್ಾಃ ಪಾರಜಾನಾಂ 
ಆಸ್ಯೀನ್ ದೀಾಃ ಶ್ ೀಭಮಾನ್ೈರಪ ಕಲ-ವಚನ್ೈಬಾಯಲ-ಲ್ಲೀಲಾ-ವಿಲಾಸ್ೈಾಃ| 
ಗ್ ೀ-ಪುಚಾಾಲಮಬನಾದ್ಯೈವೃಯಷ್-ಪತ-ವಿಹಿತ್ಾಪತ್-ಪರ-ಣ್ ೀದಿೀ ಪರ-ಣತದಾಯದ್ 

ಅಜ್ಞಾನಾದಾಯಪದ್ಂ ಮೀ ಸವರ್ಮಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತ-ದ್ೀವೀऽಸತ-ದ್ೀವಾಃ|| 4 || 
 

ಏಕ್ಾಕೀ ಯೀಜನಾಭಾಯಂ ವಯವಹಿತಮಗಮದ್-ರ್ಸ್ತರ-ವಷ್ ೀಯ-Sಮರೌಕ್್ ೀ 
ಯೀ ಲಾಳ್್ ಯೀ ಲ್ ೀಕ-ಮಾತ್ಾರ ಸವ-ಲ್ಲಪ-ಪರಿಚಯೀ ತ್ಾತ-ವಿಸ್ೇರತ್ಾ-ಕೃತ್| 
ಪಾರಜ್ಞಂ-ಮನ್ಯಂ ಶ್ವಾಖಯಂ ಪರಿಷ್ದಿ ಜಿತವಾನ್ ಶಾಖಿ-ನಾಮರ್ಯ-ಮ ಚ್ೀ 
ದ್ತಗಯಂ ಪತ್್ ರೀಪನಿೀತಾಃ ಸತರ-ವರ-ಮಹಿತ್್ ೀ ಮಹಯತ್ಾಂ ಮೀ ವಚ್ ೀಭಾಃ || 5 || 

 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 4 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪಾರಾನಾಮಂ ಯೀ ಭತಜಙ್ುಂ ಸದ್ರಿಮದ್ಮರ್ದ್-ರಾಗತಪಾಧ್ಾಯರ್-ಸ್ೀವಿೀ 
ವಿಶ್ವೀಭ್ ಯೀ ವ್ೀಗ-ದ್ ರ-ಪಿವನ್-ವಿಧಿ-ನಿರ್ತದಾಧದಿ-ವಿೀರಾಯತಶಾಯಿೀ| 
ಯೀನಾಸಾು ಮ ಢ-ಶಙ್ಕೆ ಶತರತ-ಶತಚಿ-ವಚಸಾSಲಂ ಗತರ್ ೀಾಃ ಶ್ೀಷ್ಯ-ಶ ಲಾ 
ಸಖತಯನಾಯರಾರ್ಣ-ಜ್ಞ್ ೀSರ್ ರ್ ಉಪನಿಷ್ದ್ಂ ವಾಯಖಯತ್ಾಸ್ೈ ಸತರಾರ್ಯಯಾಃ || 6 || 

 

ಸಂನಾಯಸ್ೀ ಬದ್ಧ-ಬತದಿಧಾಃ ಕೃತ-ಹರಿ-ನ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರ್ಯ-ಪೂಜಯಂ ರ್ತಂ ಪಾರಕ್ 
ಪಾರಜ್ಞಂ ಗತವಾಯಜ್ಞರಾSಲಂ ಸತ-ಗತಣ-ಹರಿ-ವಿದ್ಂ ಸತ್-ತಪಸೃಪು-ದ್ೀವಮ್| 
ಪಾರಪುಂ ಸವಯಜ್ಞ-ಶ್ಷಾಯಖಯವರಮತಪ-ಗತ್್ ೀ ದಿವಾಃ ಸವ-ತ್ಾತಂ ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ 
ಪಾರಪುಂ ಚಾನ್ತತುರಂ ಯೀ ವಯಧಿತ ಸಹಜವಾನ್ ಮಾತರಂ ಚಾವತ್ಾನಾಮಮ್|| 7 || 

 

ಪೂಣಯ-ಪರಜ್ಞಾಖಯ ಆಸ್ತೀದ್-ರ್ತ-ಕತಲ-ತಲಕ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಶತಭಾಚಾರ ಈಶ- 
ಪರತ್್ ುೀSಸಾಮ ಈಶವರಾಜ್ಞಾ-ಗತ-ಸತರ-ಸರಿತ ಸಾನನ್-ಕೃಜ ಜ್ೈತರ-ಪತರಾಃ | 
ದ್ತಷ್ಾದ್ಯ-ಚಿಾಚಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರವಚನ್-ಚತತರಾಃ ಸತ್ –ಪುರಾಣ್ೀತಹಾಸ- 
ಸ್ ಯೀಕ್ ುೌ ಮೀಧ್ಾ-ಪರದ್ಶ್ೀಯ ದಿಶತತ ಶತಭ-ದ್ೃಶಂ ಮಹಯಮೃಜವಗರಣಿೀಾಃ ಸಾಃ || 8 || 

 

ಸಾಕಾದಾನ್ದ-ತೀಥ್ ೀಯSನ್ತ-ಮಿತಭರತರತ-ಜಿದ್ ಯೀSನ್ತಮಾ-ತೀರ್ಯ-ನಾಮಾ 
ಬತದ್ಧಯಬ್ಧಂ ವಾದಿ-ಸ್ತಂಹಂ ಸಪದಿ ವಿಜತವಾನ್ ದ್ತಷ್ಟ-ಭಾಷಾಯಪ-ನ್ ೀದಿೀ| 
ಅಚ ಾ್ೀದ್ ಯೀಕುಾಃ ಪರ-ಮೀದ್ಂ ಪತತರಪ ಕೃತವಾನ್ ನ್ಮಯ-ಗಭಯಂ ಗತರತಕ್್ ುೀ 

ಭಾಷ್ಯಂ ಕತತಯಂ ಹಯವೀಚತ್ ಪರರ್-ಸಖ-ರ್ತಯೀ ಸ ತರ-ಭಾವಂ ಸ ಮಾऽವಾಯತ್||9 || 
 

ರಾಮಾಯಶಾಂ ರಾನ್ ಪರ-ಭ್ ೀಕ್ಾು ಬಹತ-ಫಲಸಮಿತ್್ೀಾಃ ಕ್ಷೀರಿಣಿೀಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ರಾನಿುೀಂ 
ಸಾಯನ್ನ್ ದರಂ ಚ ದ್ೈತಯಂ ಸಪದಿ ವಿಜಿತವಾನ್ ಫಾಲತುನ್ಂ ತೀರ್ಯಮಾಪುಾಃ| 
ಸ್ೀತತಂ ಚಾತ್ಾರಪ ಹಾಸಯಂ ಖಲಮರ್ ಕೃತವಾನ್ ಸವಯ-ಜಿದ್-ರಙ್ು-ನಾರ್ಂ 
ನ್ತ್ಾವ ರಾನ್ ವಿಶವ-ವನ್ ದಯೀ ಹತಯಪ-ನ್ದಿ ವಿಬತಧ್ೌಕಸಯವ್ೀನಾಮಂ ಸ ಧ್ನ್ಯಾಃ|| 10 || 
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ವಿಶಾವದಿೀನಾಂ ಶತ್ಾರ್ಯ-ಪರವಚನ್-ಚತತರ್ ೀ ಧ್ಾನ್-ಸ ಕ್ಾುರ್ಯ-ವಾದಿೀ | 
ದಿವಯ-ಜ್ಞಾನ್-ಪರಕ್ಾಶ್ೀ ಸಕಲಜಿದ್ಖಿಲ-ಜ್ಞಾಬ್ಧ್ಾಃ ಪಾರಪು-ರ ಪಯಾಃ| 
ಭೀಮೀ ವಾ ಭೀಮ-ಸನ್ಧಾಃ ಖಲ-ಕತಲ-ದ್ಮನ್ೀ ಗಿೀತಕ್ಾ-ಭಾಷ್ಯ-ಕ್ಾರಿೀ 
ಗತವಯಚಿೀಯ ರಾನ್ತದಿೀಚಿೀಂ ಮಮ ಮನ್ಸ್ತ ಲಸ್ೀತ್ ತೀರ್ಯ-ಶ್ ೀಧಿೀ ಸ ಮಧ್ವಾಃ || 11 || 

 

ಗಙ್ಕು-ತ್ಾರಿೀ ಸತಕಮೀಯಪಗತ-ಬದ್ರಿಕ್ಾನ್ ುೀSತರ ನಾರಾರ್ಣಂ ಯೀ 
ನ್ತ್್ವೈಕ್ಾನ ು್ೀ ಸಮತದ್ಯತ್-ಪರವಚನ್-ಕೃದ್ಥ್ ೀ ಸತ್-ತಪಾಾಃ ಕೃಷ್ಣ-ನ್ತನ್ನಾಃ| 
ಆಪ ು್ೀಭಯಾಃ ಕ್ಾರ್ಯ-ಲ್ೀಖಿೀ ಸವಮನ್ತ-ಗತ-ನಿಜ-ಪ್ರೀರಕಾಃ ಪಾಣಿ-ಮಾತ್ಾರ- 
ನಾಮರತತ್ಾಯಭಾಃ ಪರ-ಪಶಯನ್ ಹರಿಮಪ ಗಿರಿಣಾ ಸಾಧ್ಯಮೃದ ಧ್ಯೈ ಸ ಮೀ ಸಾಯತ್ || 12 || 

 

ಯೀSಪಶಯತ್ ಸಾವಶರಮಾಗರಯಂ ಮತನಿ-ಮಹಿತ-ಗತಣ್ ೀ ದಿವಯ-ಸಾಲಂ ಚ ಚಿತರಂ 
ತತರರ್ೀಯಣಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ಹರಿಮಪ ಮತನಿತಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ಪರಜಾತಮ್| 
ಕತ್ಾಯರಂ ಭಾರತ್ಾದ್ೀಭಯರತ-ವರ-ಗತರತಂ ಬರಹಮ-ಸ ತರಸಯ ಚಾಹ್ ೀ 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ನಿತಯಪೂಣಾಯಗಣಿತ-ಗತಣಮಸೌ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ ಸ ಚ್ೀಶಾಃ || 13 || 

 

ಸವಾಯಙ್ ುೈಾಃ ಸವಯ-ವನ ದ್ಯೈವಿಮಲ-ಕತವಲರ್-ಶಾಯಮಲ್ೈಾಃ ಶ್ ೀಭಮಾನ್ಂ  
ಸಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ-ತ್್ೀಜಾಃ-ಪರವರ-ಗತಣ-ಮಯೈಾಃ ಪೂಣಯ-ಲಾವಣಯ-ರ ಪ್ೈಾಃ| 
ಬ್ಮಬೀಷ್ಠಂ ಪದ್ಮ-ಪಾದ್ಂ ಶತಭ-ಕಪಶ-ಜಟ್ಂ ಸ್ೈಣ-ಚಮಾಯಣಮಿೀಶಂ 
ದ್ೃಷಾಟಾ-ನ್ತ್್ ವೀಪ-ಗ ಢಾಃ ಸ ಗತರತರವತತ ನ್ಾಃ ಸ ಪವಿಷ್ ಟೀ ಮತನಿೀಷ್ಟಾಃ|| 14 || 

 

ಶ್ಷ್ಯಂ ವಾಯಸಸಯ ನಾರಾರ್ಣಮರ್ ಚ ಗತಂ ಸವಯ-ಸ್ೀತತಂ ಸತ-ಮತಾಯಂ 
ಸಾಶಾವಸಯಂ ಕ ಮಯ-ಕ್್ ೀಲೌ ನ್ೃ-ಹರಿಮರ್ ಮನ್ತಂ ವಾಮನ್ಂ ಬತದ್ಧ-ರಾಮೌ| 
ವಾಯಸಂ ಕ್ಾಕತತಥ-ಕೃಷಾಣವತ-ಚಿರಮಿತರಾ-ನ್ನ್ದನ್ಂ ಕಲ್ಲೆ-ರ್ಜ್ಞೌ 
ಸ್ತದ ಧ್ೀಶಂ ನೌಮಿ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿ-ವರ-ವನಿತ್ಾಖಯಂ ತಮೀನ್ಂ ಸಮರನ್ುಮ್ || 15 || 

 

ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಂ ಕತಮಾರಂ ಹೃದಿ ದ್ಧ್ದ್ೃಷ್ಭಂ ಹಂಸ-ಕೃಷ ಣೌ ಹರಿಂ ತಂ 
ಧ್ಾಮಯಂ ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ ಸ-ದ್ಶ-ಶತ-ಸಹಸಾರ-ದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಮ್| 
ತನ್ತನನ್ನಸುತುಾ-ಸ ಕ್್ಯೈ ವರಮತಚಿತ-ನ್ರ್ೈರ್ೀಷ್ ಸ್ೀವಯತವಮಾಪುಾಃ 
ಕೃಚಾಾಾದಾಯತ್್ ರೀನ್ತಮಖ್ ೀ ಮೀ ಸ ಗತರಪ ಹರಿವಾಯಯಸ-ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಾಃ || 16 || 
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ಲಬಾಧಾऽನ್ತಜ್ಞಾಂ ಮತಕತನಾದತ್ ಸವಜನ್-ಮತಪ-ಗತ್್ ೀSನ್ೀಕ-ಭಕಾ-ಪರಭ್ ೀಕ್ಾುऽ- 
ತತಲಯಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಚ ಕತವಯನ್ ಸವ-ಸಮ-ಗತಣ-ಗಣಂ ಸಮ್-ಪರರಾತಾಃ ಪುನ್ರಾಯನ್| 
ಷ್ಟ್ಾಾಸಾರಶ್ೀಷ್-ಶಾಖಾಸವಖಿಲ-ವಿಜರ್ವಾನ್ ಶ್ ೀಭನ್ಂ ಸ ರಿ-ವರ್ಯಂ 

ಶ್ಷ್ಯಂ ಲಬಾಧಾऽತ-ಜ್ೈತರಂ ಪುನ್ರಪ ವಿವಿಧ್ಾನ್ ಪಾರಪು-ರ ಪ್ಯೀ ಗತಮೀಯ || 17 || 
 

ಸಖ್ಯೀ ವಾಯಖಾಯರ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಕಲ್ಲ-ಮಲಮಪ-ನಿೀರಾಚತಯತ-ಜ್ಞಾರ್ ಚಾಲಂ 

ಕ್ಾರ್ಣೀಯಮಚಾಯಮಚಾಲಾಯಂ ತರ-ದ್ಶಕ-ತರತಣ್ೈ-ಲ್ಲೀಯಲರಾऽऽನಿೀರ್ ರ ಪ್ಯೀ| 
ಆಸಾಥಪ್ಯೀದ್ಸಯ ರ್ಜ್ಞ-ಪರತ-ಹತ-ನಿರತ್ಾನ್ ಕ್ಾರಯಿತ್ಾವ ಸವ-ರ್ಜ್ಞಂ 
ವಾಯಸಂ ನ್ತ್ಾವ ಪುನ್ಶಾ ಪರತ-ಗತ-ರಜತಾಃ ಸಮ್-ಪರಸ್ತೀದ್ೀತ್ ಸ ಮಧ್ವಾಃ || 18 || 

 

ಸಾಗಸಾುಾದಿೀಶ-ದ್ೀವಂ ಪರ-ವಶ-ಖನ್ನ್ಂ ಯೀ ವಯಧ್ಾದ್ಪಿವಾಃ ಸ್ವೈಾಃ 
ಗಙ್ಕು-ತ್ಾರಿೀ ಸವ-ನಿೀತ್ಾಯ ವಶ್ತ-ರ್ವನ್-ರಾಡ್ ವತಮಯನಿ ಕ್ಾವಪ ಚ್ ೀರಾನ್| 
ಹನ್ತುಂ ರಾತ್ಾನ್ ಮಿಥ್ ೀSಹನ್ ಕವಚಿದ್ಪ ನಿಜ-ಶ್ಷ್ಯೀಣ ಚಾದಾರವರ್ದ್ ರಾಕ್ 
ಯೀಗ್ೀನಾಭ ಚಿಾಲಾಭಾಃ ಕವಚಿದ್ಪ ಸಗಣಸುಂ ಮಹ್ೀಕ್ಷಂ ದಿದ್ೃಕ್ೀ || 19 || 

 

ದ್ೈತಯ-ವಾಯಘ ರೀಪ-ಘಾತೀ ನ್ರ-ಸಖ-ಕರತ್್ ೀ ಲಬಧ-ಗೌರ್ ೀಪಲಾಚ್ ಯ 
ವಾಯಸಾಜ್ಞಾ-ಹೃತ್ ಸತ-ತತ್ಾಯ ಲಘ್ು ಸತರ-ಸರಿತ್್ ೀ ವಾರಿ-ಸಂಸುಮಭ-ಯೀಗಾತ್| 
ಭತ್ಾವ ಭ ಮಿಂ ದ್ತಯ-ನ್ದಾಯ ಮಠಮತಪ-ಗತರಾ ವನಿದತ್್ ೀ ಮ ತಯಮತ್ಾಯ 
ರ್ ನ್ ೀSನ್ೀಕ್ಾನ್ ವಿಜಿಗ್ಯೀ ರ್ತಗಪದ್ಪ ಗತ್ಾನ್ ರ್ಾಃ ಸಲ್ಲೀಲಂ ತಮಿೀಡ್ೀ|| 20|| 

 

ಸವಗಾಯಹ್ ವೀಕು-ಪರಖಣಿಡೀ ಸಕಲ-ಸಮಯಿ-ಜಿದ್ ವಾಯಖಯರಾSಭಾತ್ ಪುರಾऽऽಜೌ 
ಶ್ಷಾಯಣಾಮಾರ್ತಧ್ಾನಿ ಪರಕಟ್ರ್ತ ಪುರಾ ಪೂಜಿತಾಃ ಶ ಲ್ಲನಾSಭ ತ್| 
ಪರತಯಕ್ೀಣ ಕವಚಿದ್ ಯೀ ದ್ಶ-ಶತ-ಗತರತ-ರಮಾಭ-ಪಯೀ-ಭತಕ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ಸದ್- 
ಗಾನಾತ್ ಪುಷಾಾದಿ-ಕ್ಾರಿೀತಯಭಹಿತ-ಚರಿತ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಶತಭ್ೈಸುಂ ಪರ-ಪದ್ಯೀ || 21 || 

 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 7 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಾಯಖಾಯಂ ಶೃತ್ಾವ ಮತನಿಭ್ ಯೀSಭಯಧಿತ ಸಮರ್ತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ಲಭಯಂ ಫಣಿೀನ್ ದಾೀ 
ವ್ೈಕತಣಠಂ ಹ್ೀಮ-ನಾನಾ-ಮಣಿ-ಮರ್-ಸದ್ನ್ಂ ಶ್ರೀಶ-ಧ್ಾಮಾಸು-ದ್ ೀಷ್ಮ್| 
ಸಾರ್ತಜಾಯದಾಯಪು-ಸೌಖ್ಯೈರಖಿಲ-ವಿಷ್ಯಿಭಾಃ ಸತನ್ದರಿೀ-ಭ್ ೀಗ-ಭಾಗಿಭಾಃ 
ಬರಹಾಮದ್ಯೈನಾಯರ್-ದ್ೃಗಿಭವಿಯ ಲಸ್ತತಮತತಲಂ ಸ್ ೀSನ್ತ-ಗೃಹಾಣತತ ನ್ ೀSಲಮ್|| 22 || 

 

ನಾನಾ-ದ್ತನಿೀಯತ-ವಾದ್ೈವಿಯಹಿತಮತರತಮದ್ಂ ಮಾಯಿ-ಭ ತ್ಾಸತರ್ೀನ ದ್ಾೈಾಃ 
ಯೀSರ್ಂ ವ್ೀದಾನಿು-ಸ್ತಂಹ್ ೀ ವಯಜರ್ತ ಕತ-ರವಂ ಪುಣಡರಿೀಕಂ ಚ ಕ್ಾಣಡಮ್| 

ವಿಶಾವಶಾರ್ಯ-ಪರಕ್ಾರಂ ಪರವಚನ್ಮಕರ್ ೀದ್-ಛನ್ದಸಾಂ ರ್ತ್ ಸವೃಧ್ಾऽನ್ಯಾಃ 
ತತ್ ಕತವಯನ್ ಹಾಸಯ ಆಸ್ತೀದ್ ದಿವಜ-ವರ-ನಿಕರ್ೀ ಸಾಯಮ ತದ್-ದಾಸ-ದಾಸಾಾಃ || 23 || 

 

ಪದಾಮಖಯಂ ಸ್ತನ್ತಧ-ರಾಜಂ ಪರರ್-ಜನ್-ಪರಮಾಗಸೃತಂ ಪಾರಪಯ ಭೀತ್್ೀಾಃ 
ಅನಾಯನ್ ಕತವಾಯಣಮಗ್ರೀ ಸಪದಿ ನಿ-ಜಗೃಹ್ೀ ಗ್ ೀ-ಗಣ್ೈಮಯಧ್ವ-ಪಾರ್ಯಾಃ | 
ಯೀ ರ್ದ್-ದಾಸ್ ೀಕು-ಬಾಣ್ೈ-ವಿಯದ್ಲ್ಲತ-ಹೃದ್ರಾ ದ್ತದ್ತರವು-ಮಾಯಯಿ-ದ್ೈತ್ಾಯಾಃ 
ವಿಶವಜ್ಞಾಹ್ ವೀ ಹರಿಯೀಯ ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಸ ಪರ-ದ್ದಾಯಜಜರ್ಂ ನ್ಾಃ || 24 || 

 

ಶ್ರೀ-ಕ್ಾನಾುಙ್ಘಿ ಾ-ಪರಸಙ್ಕುದ್ಧಿಕ-ಶತಚಿ-ತಮೀ ರಾನ್-ರ್ಥಾ ಗಾಙ್ು ಓಘ ೀ 
ರಾಜ್ಞಾ ಸಂ-ವನಿದತ್ಾಙ್ಘಿ ಾಾಃ-ಸಕಲ-ಗತಣ-ಗಣ್ ೀಪ್ೀತ-ಪಾದಾದಿ-ಕ್ಾನ್ುಾಃ| 
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ಶಯನಿೀಯೀ ಲ್ಲಕತಚ-ಕತಲ-ಭವೀ ವ್ೀದ್-ಶಾಸಾರದಿ ವ್ೀದಿೀ| 
ಪಾರಪಾರ್ತಗ್-ವಿಕರಮಾಯೀಯ ರ್ಮಖಿಲ-ಗತರತಮಾನ್ನ್ದ-ತೀರ್ಯಂ ಪರ-ವನ ದ್ೀ || 25 || 

 

ಲಬಧ-ಗರನ್ಥಾಃ ಸತುತ್್ ೀSಲಂ ಲ್ಲಕತಚ-ಕವಿ-ವರ್ೀಣ್ೀಹ ನಿನ್ಯೀ ದಿನಾನಿ  
ಶ್ರೀ-ಭತತಯಾಃ ಪರೀತ-ವೃದ ಧ್ಯೈ ವಿವಿಧ್-ಶತಭ-ಕೃತೀಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ರ್ಸತು ಕತವಯನ್| 
ನಿಲ್ೀಯಪ್ೀ ದ್ಗಧ-ಕಮಾಯ ಮತ-ಕೃತ-ಕರಣ್ೈಲ್ ೀಯಕ-ಶ್ಕಾಂ ಚ ಕತತಯಂ 
ದ್ೀವ್ೈವೃಯಷಾಟಮೃತ್ಾಚಯಾಃ ಪರವಚನ್-ಚತತರ್ ೀ ಮೀ ಪರ-ವಕೃತವ-ದ್ಾಃ ಸಾಯತ್ || 26 || 
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ಸಾನತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಭ-ಷ್ೀಕ್ಾು ಸದ್ರಿ-ದ್ರ-ಧ್ರಸುನ್ರ-ಶಾಸಾರನ್ತ-ವೃತ್ಾಯ| 
ಸಮಯಕ್ ಸಮ್-ಪೂಜಯ ವಿಷ್ತಣಂ ವರ-ತತಳಸ್ತಕರಾ ದ್ಶಯನಿೀಯೀSರ್ ಭತಕ್ಾುಾ| 
ನಾನಾ-ಲ್ ೀಕ್ಾಭ-ನ್ನಿದೀ ಗತರತರರ್ ವಿಲಸದ್-ವಾಯಖಯರಾ ಸಾನ್ಧಯ-ಕೃತಯಂ 
ಕೃತ್ಾವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ-ಲ್ಲೀಲಾ-ಕರ್ಕ ಉತ-ಕಥಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ವಾಚಯೀನ್ನಾಃ || 27 || 

 

ಮಾನ್ ಯೀಪ-ನಾಯಸ-ಧ್ನ್ ಯೀ ಹರಿ-ರಖಿಲ-ಗತಣ್ ೀ ಬರಹಮವ್ೀದ್ೈಕ-ವ್ೀದ್ಯಾಃ 
ಕತ್ಾಯ ವಿಶವಸಯ ಮೀಕ್ಷಂ ಶತಭ-ಸತಖ-ವಿಷ್ರ್ಂ ರಾತ ಭಕ್ ು್ೀಭಯ ಇತಥಮ್| 
ಸತ್-ತಕ್್ೈಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಿತ್ಾವ ಶತರತ-ಶತ-ಸಹಿತ್್ೈಾಃ ಸ ರಿ-ಸ ನ್ತಂ ವಿಜಿತಯ 

ವಾಯಖಾಯತ್ಾ ತಸಯ ಪೂಣಯ-ಪರಮತರನ್ತ-ದಿನ್ಂ ವಾಯಖಯರಾऽऽಪಾಯರ್ಯೀನಾಮಮ್॥28॥ 
 

ಸಾಮನಸ್ರೈವಿಕರಮಾರಾಯದ್ ವಯರಚರ್ದ್ನ್ತ-ಭಾಷ್ಯಂ ಶತ-ಗರನ್ಥ-ಕತ್ಾಯ 
ಸ್ ೀದ್ರ್ಯಂ ಸವಂ ವಿ-ರಕುಂ ರ್ತಮಕೃತ ಮಹಾ-ಸದ್-ಗತಣಂ ವಿಷ್ತಣ-ತೀರ್ಯಮ್ | 
ವಾದಿೀನ್ದಾಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪರರ್ಮರ್ ಚ ಪರಾನ್ ಸದ್-ಗತಣಾನ್ ಶಾಿಘ್ಯ-ಶ್ಷಾಯನ್ 
ಯೀSನ್ೀಕ್ಾನ್ ಸದ್-ಗೃಹಸಾಥನ್ಪ ಸ ವಿ-ಜರ್ತ್್ೀ ಕಣವ-ತೀಥಾಯನಿುಕ-ಸಥಾಃ || 29 || 

 

ಸಂ-ಸುವಯೀ ವ್ೀದ್-ಮಾನ್ಂ ಸಮವಿತತಮತನ್ ೀದ್ ೀಷ್ಧಿೀರ್ಯಾಃ ಕ್ಷಣಾನ ು್ೀ 
ದಿೀಪಾುಙ್ತುಷ್ಠಾಃ ಶ್ಲಾ-ನಿೀಾಃ ಶತರತ-ವಿವರಣ-ಕೃದ್ ವಣಿಯತಾಃ ಸುಮಿಭತ್ಾಬ್ಧಾಃ | 
ಅಙ್ತುಲಾಯ ಗಣಡ-ವಾಟ್ಾವತತಲ-ಬಲ-ಚಣೌ ಚಾಲನ್ೀ ರ್ಸಯ ನಾಲಂ  
ಪಾರಗ್ ವಾಟ್್ ೀ ವಾ ವಟ್ ಢ್ ೀ ಮಮ ಮನ್ಸ್ತ ಲಸ್ೀದ್ಪಯ-ಲಾವ್ಯೈಕ-ಲ್ ೀಮಾ|| 30 || 

 

ಪಾರನಿುೀಶಾಭ-ನ್ನಿದೀ ಸಪದಿ ಚ ಸರಿತ್ಾಮನ್ುರ್ೀSವಷ್ಯರ್ದ್ ಯೀ 
ಗಿರೀಷ್ೇ ಮಿತರೀಚಕ್ಾರಾಪಯಹಿತಮರ್ ಗತ್್ ೀ ವ್ೈದ್ಯ-ನಾರ್ಂ ಸವ-ಭ ತ್್ಯೈ| 
ಛನ್ದಾಃ ಖಣಾಡರ್ಯ-ವಾದಿೀ ಜಿತ-ಕತಮತ-ಕತಲ್ ೀ ದ್ತಜಯನ್ೀ-ಷಾಯಯಭತಯಪ್ೀಕ್ಷೀ 
ಲಘ್ವನ್ನಂ ಬೃಂಹಯೀದ್ತಯಪ ಬಹತ ಧ್ನಿನಾಮಲಾ-ಕಲ್ಾೀನ್ ತತಷ್ಯೀತ್ || 31 || 
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ವೃಷಾಟಯದಿೀನಾಂ ನಿರ್ನ ು್ೀತಯಭ-ಹಿತ-ಚರಿತಾಃ ಸವಯ-ಗಿೀವಾಯಣ-ರತ್್ನೈಾಃ 
ಗನ್ಧವ್ೈಯಗಿೀಯರ್ಮಾನ್ ೀ ದ್ತಯ-ಸದ್ಸ್ತ ಸಕಲ್ೈಾಃ ಕ್ೌತತಕ್ಾದ್-ಗಮಯಮಾನ್ಾಃ| 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಂ-ಸ ುರ್ಮಾನ್ಾಃ ಸತರ-ತರತ-ಕತಸತಮೈರಾರ್ಯ ಆ-ಕೀರ್ಯಮಾಣ್ ೀ 
ಮಧ್್ ವೀ- ಜಾಜವಲಯತ್್ೀSಸೌ ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಸತ್-ಸಭಾ-ಮಙ್ುಲಾರ್ || 32 || 

 

ದ್ಶ-ಪರಮತ-ವಿಕರಮಂ ಬಹತ-ವಿಧ್ಾತಮನಾ ಹ್ೀಮವತ್ 
ಸಮಧ್ವ-ವಿಜರಾಭಧ್ಂ ವಯಧಿತ ಭಾವ-ದಿೀಪಾಹವರ್ಮ್| 
ಪರಮೀರ್-ನ್ವ-ಮಾಲ್ಲಕ್ಾಂ ಪುನ್ರಿಮಾಂ ಚ ದ್ಕಾಂ ಚಿತ್ಾಂ  
ಸತ್ಾಂ ಶರವಣ-ಭ ಷ್ಣಂ ವಯದ್ಧ್ದ್ೀಷ್ ನಾರಾರ್ಣಾಃ || 33 || 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತ್-ಕವಿ-ಕತಲ-ತಲಕ-ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯ-ಸತತ ನಾರಾರ್ಣ-ಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯ-
ವಿರಚಿತ ಪರಮೀರ್-ನ್ವ-ಮಾಲ್ಲಕ್ಾ |  


	|| ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗೋಪೀನಾಥೋ ವಿಜಯತೇ ॥

