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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 Narayanacharya with commentary of Sri 
Raghavendra Theertha. 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, wesolicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despitegreat 
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 

ಕೃಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳುತಜ್ಞತ್್ಗಳು  

  

 

ನ್ಮಮಲಿ್ಲ ಅಪಾರ ಪರೀತ ಮತತು 
ವಿಶ್ಾಾಸವನ್ತು ತ್್ ೀರಿಸತತು ನ್ಮಗ್ 
ಮಾಗಯದ್ರ್ಯಕರಾಗಿದ್ದ,  
ತೀರ್ಯರ ಪಸಮಾನ್ರಾದ್ ನ್ಮಮ 
ದ್ ಡ್ಡಪಾ ಶ್ರೀ  ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಭೀಮರಾವ್ 
ಅವರ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ ಕಿರತ ಜ್ಞಾನ್ 
ರ್ಜ್ಞದ್ ಸಮಪಯಣ್. (26.01.2013) 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸಿಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ುಡ್ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ುಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತು ಕಡ್ಗಣಿಸಿರತವುದ್ತ 
ಏಕ್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸಿಕಗಳು ಅವರ್ಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ರ್ರಮವಹಿಸಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸಿಕ, ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತು ಗಮನಿಸಿ 
ಮನಿುಸಬ್ೀಕಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸತತ್ ು್ೀವ್. 

ಗರನ್ಥ ಋಣ:  ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗತರತರಾಜಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಟ್ಟಗತರತರಾಜಸಂಪುಟ್ಮ್ 
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ಶ್ರೀಮನಾುರಾರ್ಣಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾಃ ಅಣತಮಧವವಿಜರ್ಾಃಶ್ರೀಮನಾುರಾರ್ಣಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾಃ ಅಣತಮಧವವಿಜರ್ಾಃ  
 

ಮಙ್ುಳಾಚರಣ ಮಙ್ುಳಾಚರಣ --  ಶ್ರೀಹನ್ತಮದ್ವತ್ಾರವಣಯನ್ಶ್ರೀಹನ್ತಮದ್ವತ್ಾರವಣಯನ್  

ಶ್ರೀರ್ಪರೀತ್್ಯೈ ಪರಜಾತಾಃ ಸಮಹಿತಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಹನ್ ಮಾನಿುದ್ೀಶ್ಾಶ್ರೀರ್ಪರೀತ್್ಯೈ ಪರಜಾತಾಃ ಸಮಹಿತಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಹನ್ ಮಾನಿುದ್ೀಶ್ಾ - - 
ದಾರಮಸ್ ಯೀಲಿಙ್ಘಿ ತ್ಾಬ್ಧಾಃ ಸ ಹರಿದಾರಮಸ್ ಯೀಲಿಙ್ಘಿ ತ್ಾಬ್ಧಾಃ ಸ ಹರಿರರ್ ಗತಾಃ ಸ್ೀತತನಾ ಪಷ್ಟದ್ತಷ್ಟಾಃರರ್ ಗತಾಃ ಸ್ೀತತನಾ ಪಷ್ಟದ್ತಷ್ಟಾಃ||  
ಭ ರಭೃಭ ರಭೃನಿುೀ ರಾವಣಾರಿಂ ಪುರತಗಮತರದ್ರ್ಂ ಪೂಜಯಿತ್ಾಾಸಾಸಿೀತಂನಿುೀ ರಾವಣಾರಿಂ ಪುರತಗಮತರದ್ರ್ಂ ಪೂಜಯಿತ್ಾಾಸಾಸಿೀತಂ   

ಪರ್ಯನ್ ಕಿಂಪೂರಷ್ೀತಂ ಸತತಮಪ ಮಹಾನ್ ಪಾರಣಮಖ್ ಯೀಪರ್ಯನ್ ಕಿಂಪೂರಷ್ೀತಂ ಸತತಮಪ ಮಹಾನ್ ಪಾರಣಮಖ್ ಯೀಽಽವತ್ಾನಾಮಮ್ ವತ್ಾನಾಮಮ್ ॥॥11॥॥  
 

ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಷ್ಯವ್ೀಙ್ಕಟ್ಭಟ್ಟಶ್ರೀಮಹಾಭಾಷ್ಯವ್ೀಙ್ಕಟ್ಭಟ್ಟ((ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರತೀರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರತೀರ್ಯ 
ಗತರತಸಾವಯಭೌಮಗತರತಸಾವಯಭೌಮ))ವಿರಚಿತ ಗ ಢಭಾವಪರಕಾರ್ವಾಯಖಾಯ ಸಹಿತಾಃವಿರಚಿತ ಗ ಢಭಾವಪರಕಾರ್ವಾಯಖಾಯ ಸಹಿತಾಃ  

ಇನಿದರಾಪತಮಾನ್ಮಯ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾನ್ ಗತರ ನ್ಪ| 
ವಾಯಖಾಯಸಾಯಮಿ ರ್ಥಾಬ್ ೀಧಂ ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾಮ್ || 1 || 

 

ಇಹಾನ್ಾರ್ಮತಖ್ೀನ್ೈವ ಶ್್್ ಿೀಕಾಥ್ ೀಯSಪ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ| 
ಗ ಢಭಾವಪರಕಾರ್ರ್ಾಕಿರರ್ತ್್ೀ ಪರೀತಯೀ ಹರ್ೀಾಃ|| 2 || 

 
 

ಇಹ ಖಲತ ಸಂಸಾರಕಾನಾುರ್ೀ ಸಞ್ಚಾರ್ ೀದ್ಕಯದ್ತಾಃಖಾನ್ಲಸನ್ುಪುನಿಜಜನ್-
ಕತಮತದ್ವೃನಾದನಿ ಅನ್ತಜಿಘೃಕ್ತಾಃ ನಾರಾರ್ಣಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಾಃ ನಿಖಿಲಸನಾುಪಶ್ಾಮಕ-
ಭಗವತರಸಾದ್ ೀನಿೀಲಕತದ್ಭಕಿುನಿದಾನಾಖಿಲಗತರತವಾರ್ತಭಕಿುಜನ್ಕತದ್ವತ್ಾರ-
ಲ್ಲೀಲಾನ್ತಸನಾಧನಾರ್ ತಲಿ್ಲೀಲಾಾಃ ಸಞ್ಘಿಘೃಕ್ತಾಃ ಆದೌ ಹನ್ತಮದ್ವತ್ಾರಲ್ಲೀಲಾಂ 

ಸಙ್ುೃಹಾಣತ – ಶ್ರೀಶ್್ೀತ । 
 

ಶ್ರೀರ್ಸಯ ಪರೀತ್್ಯೈಾಃ ಪರೀತಯೀ | ಙ್ತ ಹರಸಾರ್ಾ (1-4-6) ಇತ ವಾ ನ್ದಿೀತಾಂ ಪರಜಾತಾಃ 
ಕ್ೀಸರಿಣಾಃ ಸಕಾಶ್ಾತ್ ಅಞ್ಿನಾರಾಂ ಅವತೀಣಯಾಃ ಜನ್ೀಾಃ ಅಕಮಯಕತ್ಾಾತ್ 
ಗತಯಥಾಯಕಮಯಕ್ೀತ್ಾಯದಿನಾ (ಗತಯಥಾಯಕಮಯಕ ಶ್ಿಷ್ಶ್ೀಙ್ಸ್ಧಾಸವಸಜನ್ರತಹ-
ಜಿೀರ್ಯತಭಯರ್ಯ 3-4-72)  ಕತಯರಿ ಕುಾಃ| ಸತಮಹಿತ ಮಹಿಮಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ 
ಸತಪೂಜಿತಮಾಹಾತಯಾಃ ಶ್ರೀಹನ್ತಮಾನ್ || ಅನ್ೀನ್ ಜನ್ನಾನ್ನ್ುರಮೀವ, 
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ಉದ್ಯದಾದಿತಯಂ ಗರಸಿತತಂ ಅಭತಯತಾತನ್ುಂ, ಆದಿತಯಸಮಿೀಪಸಥಂ ತತ್ಾಕನಾಾ, ರಕುಂ ರಾಹತಂ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಆದಿತಯಂ ತಯಕಾುಾ ರಾಹತಮೀವ ಅಭಸಸಾರ| ರಾಹತರ್ಾ ಇನ್ದರಂ ರ್ರಣಂ ಪಾರಪುಾಃ 
ಇನ್ದರರ್ಾ ತಸ್ೈ ಶ್ರ್ವ್ೀ ವಜರಮಮೀಚ| ತ್್ೀನ್ (ಅಸಯ ಹನ್ತಾಃ) ಭಙ್ುಂ ಆಪ ಇತ್ಾಯದಿಚರಿತಂ 
ಸ ಚಿತಂ ಭವತ| ರಾಮಸಯ ನಿದ್ೀಶ್ಾತ್ ‘ಸಿೀತ್ಾನ್ಾೀಷ್ಣಾರ್ ರಾಹಿ’ 
ಇತಯನ್ತಶ್ಾಸನಾತ್ ಉಲಿಙ್ಘಿ ತ್ಾಬ್ಧಾಃ ಉತುೀಣಯವಾರಿಧಾಃ, ಉಲಿಙ್ಘಿ ತ್ಾಬ್ಧಾಃ ಇತ 
ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕಾಾ ದಿಾರತಲಿಙ್ಿನ್ಸಾಯಪುಯಕುತ್್ಾೀನ್ ಲಙ್ಸ್ಕಂ ಪರತ ಗನ್ತುಂ ಅಬ್ಧಂ ತೀಥಾಾಯ 
ಲಙ್ಸ್ಕರಾಂ ಸವಯತರ ಸಿೀತ್ಾಮನಿಾಷ್ಯ, ಅಶ್್್ ೀಕ್ೀ ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಮಾಙ್ ುಲ್ಲೀರ್ಂ 
ತಸ್ಯೈ ದ್ತ್ಾಾ ತತಾಃ ಚ ಡಾಮಣಿಮಾದಾರ್, ಅಶ್್್ ೀಕವನ್ಂ ಉನ್ ಮಲಯ, ರಾವಣಸಯ 
ತೃತೀರ್ಭಾಗಬಲಂ ಹತ್ಾಾ, ಲಙ್ಸ್ಕಂ ದ್ಗಾಧಾ ಪುನ್ಾಃ ಅಬ್ಧಂ ತೀಣಯವಾನ್ 
ಇತ್್ಯೀತ್ಾವದ್ತಕುಂ ಭವತ| 
 

ಅರ್ ರಾಮಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಕಲವೃತ್ಾುನ್ುವಿಜ್ಞಾಪನಾನ್ನ್ುರಂ, ಸ ಹರಿಾಃ (ಹರಿಣಾ) ರಾಮೀಣ, 
ಸಹಿತಾಃ ಹರಿಭಾಃ ಕಪಭಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಇತ ವಾ, ಸ್ೀತತನಾ ಸಮತದ್ರಸ್ೀತತಬನ ಧ್ೀನ್ (ಗತಾಃ) 
ಲಙ್ಸ್ಕಂ ಪಾರಪುಾಃ, ಗತಯರ್ಯತ್ಾಾತ್ ಕತಯರಿ ಕುಾಃ ಪಷ್ಟದ್ತಷ್ಟಾಃಪಷ್ಟಾಃ ಮತಷ್ಟಟನಾ ಚ ಣಿೀಯಕೃತಾಃ 
ದ್ತಷ್ಟಾಃ ರಾವಣಾಃ ಯೀನ್ ಸಾಃ, ಭ ಭೃತಂ ಗನ್ಧಮಾದ್ನ್ಪವಯತಂ ನ್ರ್ತ ಪಾರಪರ್ತ 
ಕಪೀನ್ ಉಜಿಿೀವಯಿತತಂ ಇತ ಭ ಭೃನಿುೀಾಃ, ಸತ ಧದಿಾಷ್ೀತ್ಾಯದಿನಾ ಕಿಾಪ್ 
(ಸತ ಧದಿಾಷ್ದ್ತರಹದ್ತಹರ್ತಜವಿದ್ಭದ್ಚಿಿದ್ಜನಿೀರಾಜಾಮತಪಸಗ್ೀಯSಪ ಕಿಾಪ್ 3-2-61) 
ಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ರ್ ೀರಿೀತ (8-3-14) ರ್ೀಫಸಯ ಲ್ ೀಪಾತ್, ಢರಲ್ ೀಪ್ೀ ಪೂವಯಸಯ 
ದಿೀರ ೀಯSಣಾಃ(6-3-111) ಇತ ದಿೀಘಯರ್ಾ, ರಾವಣಾರಿಂ ರಾವಣಂ ಹತವನ್ುಂ, ತತಾಃ ಪುರಂ 
ಅಯೀಧಾಯ ಗಚಿತೀತ ಪುರತಗಾಃ (ಅನ್ಯತ್ಾರಪ ದ್ೃರ್ಾತ್್ೀ ಇತ ಗಮೀಡ್ಯಾಃ 
ಅನಾುತಯನಾುಧವದ್ ರಪಾರಸವಾಯನ್ನ ು್ೀಷ್ತ ಡ್ಾಃ, (3-2-48) ಸ ತರಸಥಂ ವಾತಯಕಂ) ಇತ 
ಗಮೀಡ್ಯಾಃ, ರಾವಣಂ ಹತ್ಾಾ, ಸಾಪುರಂ ಗತ್ಾಾ, ಪಟ್ಾಟಭಷ್ಟಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ, ಉರತದ್ರ್ಂ – 
ಉವಿಯ ದ್ರಾ ರ್ಸ್ಯೀತ ತಥ್ ೀಕುಾಃ ತಮ್, ನ್ಾಸಿಮನ್ ಅಧಕದ್ರಾಂ ಕತವಾಯಣಂ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ, ಸಿಿರಾಾಃ ಪುಂವತ್ ( ಸಿಿರಾಾಃ ಪುಂವದಾಭಷ್ಟತಪುಂಸಾಕದ್ನ್ ಙ್-
ಸಮಾನಾಧಕರಣಿೀ ಸಿಿರಾಮಪೂರಣಿೀ ಪರರಾದಿಷ್ತ 6-3-34) ಇತ ಉರತರ್ಬ ದ್ೀ 
ಪುಂವದಾಭವಾಃ, ಗ್ ೀಸಿಿಯೀರಿತ ( ಗ್ ೀಸಿಯೀರತಪಸಜಯನ್ಸಯ 1-2-48 ) ದ್ರಾರ್ಬ ದ್ೀ 
ಹರಸಾಾಃ, ಸಸಿೀತಂ ಸಿೀತ್ಾಸಮೀತಂ ರಾಮಂ ಪೂಜಯಿತ್ಾಾ, ಸವ್ೈಯಾಃ ಕರಣ್ೈ ಸಮ ಾಜಯ, 
ಕಿಂಪುರತಷ್ೀ ಕಿಂಪುರತಷ್ಖಣ ಡ್ೀ, ತಂ ರಾಮಂ, ಸತತಂ, ಪರ್ಯನ್, ಅಪರ್ ೀಕ್ಷೀಕತವಯನ್, 
ಮಹಾನ್, ಪಾರಣಮತಖಯಾಃ, ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಜಿೀವ್ೀಷ್ತ, ರ್ದಾಾ ಇನಿದರರಾಭಮಾನಿಷ್ತ ಶ್್ರೀಷ್ಠಾಃ 
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ಸಾಃ, ಮಾಂ ಅವತ್ಾತ್, ರಕ್ತತ – ಅವ ರಕ್ಣ್ೀ ಆಶ್ಷ್ಟ ಲ್ ೀಟ್ ತತಹ್ ಯೀಸಾುತಙ್               
( ತತಹ್ ಯೀಸಾುತಙ್ ಆಶ್ಷ್ಯನ್ಯತರಸಾಯಂ 7-1-35) ಇತ ವಾತ್ಾತಙ್ || 1 || 

 

ಭೀಮೀಭೀಮೀSSಭ ದ್ ಯೀ ನ್ಭ್ೀಧಯರ್ಾಕಿತರಿಪುಕೃತ್ಾಪತರಣ್ ೀದಿ ಸಲ್ಲೀಲಂಭ ದ್ ಯೀ ನ್ಭ್ೀಧಯರ್ಾಕಿತರಿಪುಕೃತ್ಾಪತರಣ್ ೀದಿ ಸಲ್ಲೀಲಂ   
ರಕ್ ೀಘಾಃ ಪಾರಪುಕೃಷ್ ಣೀ ಮಖಕೃದ್ತತ ರಕ್ ೀಘಾಃ ಪಾರಪುಕೃಷ್ ಣೀ ಮಖಕೃದ್ತತ ವವನ್ೀ ದ್ತಷ್ಟಹಾ ಕಿೀಚಕಘುಾಃನ್ೀ ದ್ತಷ್ಟಹಾ ಕಿೀಚಕಘುಾಃ||  
ಹತ್ಾಾ ದ್ ಯೀಯಧನಾದಿೀನ್ ಸಾಪದ್ಮಧಗತ್್ ೀ ರ್ದಿದಾಷ್ಾಃ ಕ್ ರೀಧತನಾಿಾಃಹತ್ಾಾ ದ್ ಯೀಯಧನಾದಿೀನ್ ಸಾಪದ್ಮಧಗತ್್ ೀ ರ್ದಿದಾಷ್ಾಃ ಕ್ ರೀಧತನಾಿಾಃ  
ಭ ತ್ಾಾ ಭ ಮೌ ಕತಶ್ಾಸಿಂ ವಯಧಷ್ತ ಮಣಿಮತ ಾವಯಕಾಾಃ ಪಾತತಭ ತ್ಾಾ ಭ ಮೌ ಕತಶ್ಾಸಿಂ ವಯಧಷ್ತ ಮಣಿಮತ ಾವಯಕಾಾಃ ಪಾತತ  ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಸಾಮನ್ಸಾಮನ್||||  22  ||||  

 

ದಿಾತೀರಾವತ್ಾರಲ್ಲೀಲಾಂ ಸಙ್ುೃಹಾಣತ – ಭಮ ಇತ| ಯೀ ಭೀಮಾಃ ಭೀಮಾನಾಮಾ, 
ಸನ್ ವಾರ್ತಸಾಶ್ಾಯತ್ ಕತನಾಾಮಭ ತ್| ಯೀ ಭೀಮಾಃ ನ್ ಭ್ೀದ್ಯ ಅವಿದಾರ್ಯಾಃ ಅನ್ೀನ್ 
ಜನ್ನಿೀ ಕರಾಗಾರತ್ ರ್ತರ್ೃಙ್ುಗಿರೌ ಪತತಾಃ ಸನ್, ರ್ತರ್ೃಙ್ುಗಿರಿಂ ಸಾದ್ೀಹಸಙ್ಸ್ುತ್ ರ್ತಧಾ 
ಶ್ೀಣಯವಾನಿತ ( ಕಥಾ ಸ ಚಿತ್ಾ ಭವತ) ವಜಾರತ್ ಕಠಿನ್ತರರ್ರಿೀರ ಇತ ಭಾವಾಃ, 
ಚಕಿರಿಪುಕೃತ್ಾಪತರಣ್ ೀದಿೀ, ಬಾಲ್ಯೀ, ಭೀಮಬಲಂ ವಿೀಕ್ಯ ಚಕಿತ್ಾಾಃ ಭೀತ್ಾಾಃ ಯೀ ರಿಪವಾಃ 
ದ್ಯೀಯಧನಾದ್ರ್ಾಃ, ತ್್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾಾಃ ರಾಾಃ ಆಪದ್ಾಃ, ವಿಷ್ಭ್ ೀಜನ್ ವಿಷ್ಭೃದ್ದಂರ್ನ್ 
ಗಾಙ್ುಜಲಪಾತನಾದಿಕಾಾಃ, ತ್ಾಾಃ ಪರಣತದ್ತ, ತರಸಕರ್ ೀತೀತ ಸಾಃ ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ಸಲ್ಲೀಲಂ 
ಲ್ಲೀಲರಾ ಸಹಿತಾಃ ರ್ಥಾ ಭವತ ತಥಾ ರಕ್ ೀಘುಾಃ ರಕ್ಾಃ ಬಕಾಸತರಂ ಹನಿುೀತ ಸಾಃ 
ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ಪಾರಪುಕೃಷ್ಣಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಂ ಕೃಷಾಣಂ ದೌರಪದಿೀಂ ವಾ, ಪಾರಪುಾಃ ಪಾರಪುಕೃಷ್ಣಾಃ                
( ಪಾರಪುಪನ್ುೀ ಚ ದಿಾತೀರ್ರಾ 2-2-24 ಇತ ಸಮಾಸಾಃ) ಮಖಕೃತ್ 
ರಾಜಸ ರ್ರ್ಜ್ಞಕೃತ್, ದ್ತಯೀಯಧನಾದಿತಾಃ ಅಧಯರಾಜಯಂ ಲಬಾಧಾ, ಜರಾಸನ್ಧಂ ಹತ್ಾಾ, 
ರಾಜಸ ರ್ಂ ಕೃತವಾನ್, ಇತ ಭಾವಾಃ| ಉತ – ಅನ್ನ್ುರಂ, ವನ್ೀ – ವನ್ವಾಸಕಾಲ್ೀ, 
ದ್ತಷ್ಟಹಾ – ದ್ತಷಾಟನ್ ಮಣಿಮದಾದಿದ್ೈತ್ಾಯನ್ ಹನಿುೀತ ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ಕಿಚಕಘುಾಃ –
ವನ್ವಾಸಾನ್ನ್ುರಂ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ್ೀ ಷ್ಡ್ತತುರರ್ತಕಿೀಚಕಾನ್, ದ್ತಯೀಯಧನಾದಿೀಂರ್ಾ 
ಹತ್ಾಾ, ಸಾಪದ್ಂ ಸಾಲ್ ೀಕಂ, ಅಧಕತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ, ರ್ದಿಾಷ್ಾಃ - ರ್ಂ ಭೀಮಾಃ ದಿಾಷ್ನಿುೀತ, 
ರ್ದಿಾಷ್ಾಃ ಮಣಿಮತ ಾವಯಕಾಾಃ – ಮಣಿಮದಾಖಯದ್ೈತಯಪೂವಯಕಾಾಃ, ಕ್ ರೀಧತನಾಿಾಃ – 
ಕ್ ೀಪಪರವಶ್ಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ, ಭ ಮೌ ಭ ತ್ಾಾ ಸಙ್ಕರಾದಿನಾಮತ್್ಾೀನ್ ಉತಾದ್ಯ, ಕತಶ್ಾಸಿಂ – 
ದ್ಾಃಶ್ಾಸಿಂ, ವೃಧಷ್ತ – ಅಕಾಷ್ತಯಾಃ (ಡ್ತಧಾಞ್ ಧಾರಣಪೀಷ್ಣಯೀಲತಯಙ್) 
ಆತಮನ್ೀಪದ್ೀಷ್ಾನ್ತಾಃ ಇತ ಅತ್ ಆದ್ೀರ್ಾಃ, ಸ – ಭೀಮಾಃ, ಅಸಾಮನ್ ಪಾತತ – ರಕ್ತತ ( ಪಾ 
ರಕ್ಣ್ೀ ಲ್ ೀಟ್)| 
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ಅಅಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ ೀತ್ಾಧನ್ ೀತ್ಾಧದ್ದ್ನಾರ್ಯಂ ನಾರ್ಯಂ ಸತರವರವಚಸಾ ಸ ಚಿತ್್ ೀ ರ ಪಯಭತ್ಾರಯಸತರವರವಚಸಾ ಸ ಚಿತ್್ ೀ ರ ಪಯಭತ್ಾರಯ  
ಜಾತ್್ ೀ ಮಧಾಯಲರಾರಾಯದ್ತುರತಮತತಪಸ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಧಾನ್ಾಃಜಾತ್್ ೀ ಮಧಾಯಲರಾರಾಯದ್ತುರತಮತತಪಸ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಧಾನ್ಾಃ||  
ಗ್ ೀದಾತ್್ರೀ ಮೀಕ್ದಾತ್ಾ ರಜತಪತಪದಾಸ್ೀವಕ್ ೀ ಭ ತಭತ್ಾರಯಗ್ ೀದಾತ್್ರೀ ಮೀಕ್ದಾತ್ಾ ರಜತಪತಪದಾಸ್ೀವಕ್ ೀ ಭ ತಭತ್ಾರಯ   
ಮಾನ್ಯಾಃಮಾನ್ಯಾಃ  ಪಾರಣಾಃ ಕತಲ್ಲತ್ ಥ್ೈರಪ ನಿಜಸಹಜಾ ತಪಯತಾಃ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ ಪಾರಣಾಃ ಕತಲ್ಲತ್ ಥ್ೈರಪ ನಿಜಸಹಜಾ ತಪಯತಾಃ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ || || 3 3 ||||  

ತೃತೀರಾವತ್ಾರಲ್ಲೀಲಾಂ ಸವಿಸುರಂ ವಿವಕ್ನ್, ಆದೌ ತ್ಾವತ್ ಅವತ್ಾರಪರಕಾರಂ 
ವದ್ನ್ ಬಾಲಲ್ಲೀಲಾರ್ಾ ಬ ರತ್್ೀ – ಅಜ್ಞಾನ್ೀತ| ರ ಪಯಭತ್ಾರಯ, ರ ಪಯಸಯ ಭತ್ಾಯ ಇತ 
ರಾಜಕಾದಿತ್್ಾೀನ್ ಸಮಾಸ್ ೀಪಪತು| ಏವಮತತುರತ್ಾರಪ| ರ ಪಾಯಖಯ ಗಾರಮಧಷಾಠತ್ಾರ 
ವಿಷ್ತಣನಾ ಸ ಚಿತಾಃ ಜ್ಞಾಪತಾಃ | ರ್ದಾ ಸಙ್ಕರಕೃತದ್ತಶ್ಾಯಸ್ಿೀಣ ಭನ್ು(ಚಿಿನ್ು)ತತುಾಜ್ಞಾನ್ಾಃ, 
ಸಜಿನಾಾಃ, ರ ಪಯಭತೃಯ ವಿಷ್ ಣೀರತತಧವಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಮಿಲ್ಲತ್ಾಾಃ | ತದಾ ರ ಪಯಭತ್ಾರಯ 
ತತುಾಜ್ಞಾನ್ ೀಪದ್ೀರ್ಕತ್ಾಯರಂ ಅಪ್ೀಕ್ಮಾಣಾನ್, ದಿೀನಾನ್ ದ್ಷಾಟಾ ಕಞ್ಾನ್ ಅಕತರ್ಲಂ 
ಪುರತಷ್ಂ ಆವಿರ್ಯ, ಸಾದ್ಧಾಜಸಯ ಅಗರಂ ಉತಾತಯ, ಬಾಹತಂ ಉದ್ಧೃತಯ, ಜನಾನ್ ಆಭಾಷ್ಯ, 
ಭವತ್ಾಂ ಉಪದ್ೀಷಾಟ ವಿರ್ಾಜ್ಞಾಃ ಕರ್ಾನ್ ಪುಮಾನ್ ಶ್ೀಘರಂ ಉತಾತಯತ್್ೀ ಇತ ವಾಚಾ 
ಜ್ಞಾಪತಾಃ ಇತ ಭಾವಾಃ| ರ ಪಯಪುರಸಯ ಶ್ವವಲಿ್ಲೀ ( ಶ್ವಳಿಳೀ) ಉಡ್ತಪ ಇತಯಪಭರಷ್ಟನಾಮ| 
ಸತರವರವಚಸಾ – ಸತರವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ,  ತದ್ಾಚನ್ೀನ್ | ತತಾಜ್ಞಾನ್ರಹಿತ್ಾನ್ ಸಜಿನಾನ್ 
ಅವಲ್ ೀಕಯ, ದ್ರ್ರಾ ಬರಹಾಮದಿಭಾಃ ಪಾರರ್ಥಯತಸಯ, ಹರ್ೀ, ಹ್ೀ ವಾಯೀ, ತಾಂ 
ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಅವತೀರ್ಯ ಮಮ ಸದ್ತುಣಾನ್ ಪರಕಾರ್ರ್ ಇತ್ಾಯದಿ ವಚಸಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ| 
ಕಿಞ್ಾ ಸತರವರ್ ೀ ದ್ೀವ್ೀನ್ದರಾಃ ತದ್ಾಚಸಾ ‘ಸಾಾಮಿನ್, ಭ ಮಾವವತೀರ್ಯ ಸವಾಯನ್ತದ್ಧರ’ 
ಇತ ರಾಞ್ಚಾರ ಪವಚಸ್ೀತಯತಯಾಃ| ಅಜ್ಞಾನ್ ೀತ್ಾಧದ್ನಾರ್ಯಂ, ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ 
ಜ್ಞಾನ್ವಿರತದ್ಧಸಯ (ಸಂರ್ರ್ಸಯ) ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚ, ಉತ್ಾಧದ್ನಾರ್ಯಂ ನಾಶ್ಾರ್ಯಂ, 
ಗತರತಮತತಪಸಾಃ, ಗತರತಣಿೀ ಉತೃಷ್ಟೀ, ಮತತಪಸಿೀ ರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಸಾಮತ್| 
ಅನ್ೀಕಕತತಕ್ೈಯರಪ ಅಚಞ್ಾಲಜ್ಞಾನ್ಾಃ, ತಥಾ ಸತತಾತರಕಾಮನ್ರಾ ತೀವರತಪಾಾಃ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ| ಮಧಾಯಲರಾರಾಯತ್ – ಮಧಯಗ್ೀಹಭಟ್ಾಟಖಯದಿಾಜಾತ್| (ಜನಿಕತತಯಾಃ 
ಪರಕೃತರಿತ ಪಞ್ಾಮಿೀ) ವಾಸತದ್ೀವಾಭಧಾನ್ಾಃ| ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾ, ಸನ್ ಜಾತಾಃ 
ಅವತೀಣಯಾಃ| ಕತಯರಿ ಕುಾಃ| ಗ್ ೀದಾತ್್ರೀ – ಸಾಸಯ ಶ್ರ್ತತಾದಾಶ್ಾರಾಂ ಪರ್ಾಃಪಾನಾರ್, 
ಗಾಂ ದ್ತುವತ್್ೀ, ಪೂವಾಯಲರ್ವಿಪಾರರ್ ದಾತೃರ್ಬಧಸಯ ತೃಜನ್ುತ್್ಾೀ ಶ್್ೀಷ್ಷ್ಷ್ಟಠೀತ್್ಾೀನ್ 
ಗ್ ೀದಾತ್್ರೀತ ಷ್ಷ್ಟಠೀತತತಾರತಷ್ಾಃ| ತೃನ್ುನ್ುತ್್ಾೀನ್ ವಾ ಗಾಂ ದಾತ್್ೀತ ಗಮಾಯದಿತ್್ಾೀನ್ 
ದಿಾತೀರ್ಸಮಾಸ್ ೀ ವಾ ಬ್ ೀಧಯಾಃ| ಏವಮತತುರತ್ಾರಪ | ಮೀಕ್ದಾತ್ಾ| ತಂ ದ್ೀಹಂ 
ತಯಕಾುಾ, ಸಾಸತತಪುತರತ್್ಾೀನ್ ಜಾತ್ಾರ್ ತಸ್ೈ, ತತಾಜ್ಞಾನ್ ೀಪದ್ೀಶ್್ೀನ್, ಮೀಕ್ದಾತ್ಾ, 
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ಇತಯರ್ಯಾಃ| ರಜತಪತಪಾದ್ಸ್ೀವಕಾಃ – ರಜತಪತ್್ೀಾಃ ರ ಪಯಪೀಠಭತತಯಾಃ ಪದ್ಯೀಾಃ 
(ಆ)ಸ್ೀವಕಾಃ| ರ್ದಾ ಮಧಯಗ್ೀಹಭಟ್ಟಾಃ ಶ್ರ್ತಭ ತಂ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಆದಾರ್ ಪಾಜಕಕ್ೀತ್ಾರತ್ 
ರ ಪಯಪುರಂ ಆಗತಯ, ಏನ್ಂ ಉಪಾರ್ತ್್ಾೀನ್ ಭಗವತ್್ೀ ಆಪಯರ್ತ್, ತದಾ ಅರ್ಂ 
ಮನ್ಸಾ ತತಾದ್ಂ (ಆ)ಸ್ೀವಿತವಾನ್ ಇತ ಭಾವ| ಭ ತಭತ್ಾರಯ – ಭ ತ್ಾನಾಂ 
ಗರಹಾಣಾಂ ಭತ್ಾರಯ ಸಾಾಮಿನಾ ಮಹಾಗರಹ್ೀಣ ಬರಹಾರಕ್ಸ್ೀನ್ ಇತ ರಾವತ್| ಮಾನ್ಯಾಃ 
ಪೂಜಯಾಃ ರ ಪಯಪತಂ ಸಂಸ್ೀವಯ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾನ್ಂ ಶ್ರ್ತಮಾದಾರ್ ನಿಶ್ೀಥ್ೀ 
ಪರಿವಾರ್ೀಣ ಸಹ, ಮಧಯಗ್ೀಹಭಟ್ಟಸಯ ಸಾಗೃಹಂ ಪರತ ಗಮನ್ಸಮಯೀ ಕರ್ಾನ್ ಗರಹಾಃ 
ಮಾಗಯಮಧ್ಯೀ ಸಹಗನಾುರಂ ಕಞ್ಾನ್ ಸಮಿಾೀಡ್ಯ ಅನ್ಯಂ ಆವಿರ್ಯ ‘ಭ್ ೀ ಜನಾಾಃ ಅರ್ಂ 
ಶ್ರ್ತಾಃ ಸಮರ್ಯಾಃ ರ್ದ್ರಕ್ಷತ್ಾಾಃ ಭವನ್ುಾಃ ಮರಾ ನ್ಹತ್ಾಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಬಹತಧಾ ಶ್ರ್ತಂ 
ಸತುತವಾನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ| ಕತಲ್ಲತ್ ಥ್ೈಾಃ ನಿಜಸಹಜಾತಪಯತಾಃ, ನಿಚಸಹಜರಾ ಭಗಿನಾಯ ತಪಯತಾಃ 
ಭ್ ೀಜಿತಾಃ| ರ್ದಾ ಮಾತ್ಾ ಕದಾಚಿತ್ ಪುತರಂ ಸುನ್ಯೀನ್ ಸನ್ುಪಯಯ ಕನಾಯಹಸ ು್ೀ ದ್ತ್ಾಾ 
ಸಾರ್ಂ ಗೃಹಾನ್ುರಂ ರ್ರೌ| ತದಾ ಅತೀವ ಕರನ್ದನ್ುಂ ಬಾಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕನಾಯ ಪಕಾಂ 
ಕತಲ್ಲತಥಂ ಬಹತ ಭ್ ೀಜರಾಮಾಸ| ತಥಾಪ ನ್ ತಸಯ ಕರ್ಾನ್ ರ್ ೀಗಾಃ ಅಭವತ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
ಸಾಃ ಮೀ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಪರೀಣಾತತ| ಪರೀಙ್, ಪರೀಣನ್ೀ (ಪರೀತ್ೌ) ಕತಯರಿ ಲಟ್ ಆತಮನ್ೀಪದಿ 
|| 3 || 

 

ಆನ್ನ್ದಂ ಮನ್ದಹಾಸಾಮೃಆನ್ನ್ದಂ ಮನ್ದಹಾಸಾಮೃತರಸಕಲರಾ ಸನ್ಧಧಾನ್ಾಃ ಪಾರಜಾನಾತರಸಕಲರಾ ಸನ್ಧಧಾನ್ಾಃ ಪಾರಜಾನಾ  
ಮಾಸ್ಯೀನ್ ದೀಾಃ ಶ್್್ ೀಭಮಾನ್ೈರಪ ಕಲವಚನ್ೈಬಾಯಲಲ್ಲೀಲಾವಿಲಾಸ್ೈಾಃಮಾಸ್ಯೀನ್ ದೀಾಃ ಶ್್್ ೀಭಮಾನ್ೈರಪ ಕಲವಚನ್ೈಬಾಯಲಲ್ಲೀಲಾವಿಲಾಸ್ೈಾಃ||  
ಗ್ ೀಪುಚಾಿಲಮಬನಾದ್ಯೈವೃಯಗ್ ೀಪುಚಾಿಲಮಬನಾದ್ಯೈವೃಯಷ್ಪತವಿಹಿತ್ಾಪತರಣ್ ೀದಿೀ ಪರಣತದಾಯಷ್ಪತವಿಹಿತ್ಾಪತರಣ್ ೀದಿೀ ಪರಣತದಾಯ- - 
ದ್ಜ್ಞಾನಾದಾಯಪದ್ಂ ಮೀ ಸಾದ್ಜ್ಞಾನಾದಾಯಪದ್ಂ ಮೀ ಸಾರ್ರ್ಮಿಹ ಭಗವಾನ್ ಮಿಹ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಸತದ್ೀವಾಃವಾಸತದ್ೀವೀ ಸತದ್ೀವಾಃ|| || 4 4 ||||  

ಆನ್ನ್ದಮಿತ| ಅಸ್ಯೀನ್ ದೀಾಃ ಮತಖಚನ್ದರಸಯ, ಮನ್ದಹಾಸಾಮೃತರಸಕಲರಾ 
ಮನ್ದಸಿಮತ್ಾಸಾಯ ಮೃತರಸಕಲರಾ| ಪರಜಾನಾಂ ಸಾಧ ನಾಂ, ಆನ್ನ್ದಂ ಸನ್ದಧಾನ್ಂ 
ಕತವಾಯಣಾಃ, ಕತಲ್ಲತಥಭಕ್ಣ್ೀನ್ ಸಾಸಯ ಅಪಾರ್ರ್ಙ್ಕರಾ ಉದಿಾಗಾುನಾಂ ಪತ್ಾರದಿೀನಾಂ 
ಮತಖ್ೀನ್ತದದ್ರ್ಯನ್ೀನ್ ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಕತವಾಯಣಾಃ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಶ್್್ ೀಭಮಾನ್ೈಾಃ - 
ಶ್್್ ೀಭಾರ್ತಕ್ತಾಃ ಕಲವಚನ್ೈಾಃ ಅವಯಕುಮಧತರಾಕ್ರ್ ೀಪ್ೀತಭಾಷ್ಣ್ೈಾಃ ಗ್ ೀಪುಚಾಿ-
ಲಮಬನಾದ್ಯೈಾಃ ಗ್ ೀಾಃ ವೃಷ್ಭಸಯ ಪುಚಿಂ(ಲಾಙ್ ುಲಂ) ತದಾಲಮಬನ್ಂ ಆದ್ಯಂ ಯೀಷಾಂ 
ತ್್ೈಾಃ ಬಾಲಲ್ಲೀಲಾವಿಲಾಸ್ೈಾಃ ಜಾನ್ತಚಙ್ಕರಮಣಗಮನಾದಿಬಾಲಕಿರೀಡಾವಿನ್ ೀದ್ೈರಪ, 
ಆನ್ನ್ದಂ ಸನ್ದಧಾನ್ಾಃ ಏಕಾಹಾಃ ( ಏಕಸಿಮನ್ ಅಹನಿ) ಪಾರತತರತತ್ಾಥರ್ ಸಾಕಿೀರ್ವೃಷ್ಭಸಯ 
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ಲಾಙ್ ುಲಂ ಗೃಹಿತ್ಾಾ, ವನ್ಂ ಗತ್ಾಾ ತತರ ತತರ ಪರವಿಚಾರ್ಯ ಸಾರ್ಂ 
ಗೃಹಮಾಗತವಾನಿತ ಭಾವಾಃ| ವೃಷ್ಪತವಿಹಿತ್ಾಪತರಣ್ ೀದಿೀ – ವೃಷ್ಪತನಾ 
ವೃಷ್ವಿಕ್ರೀತ್ಾರ ವಿಹಿತ್ಾಂ ಕೃತ್ಾಂ ಅಭ್ ೀಜನಾದಿರ ಪಾಂ ಆಪದ್ಂ ಪರಣತದ್ತೀತ ಸಾಃ 
ತಥ್ ೀಕುಾಃ| ತ್ಾಚಿಥೀಲ್ಲಕ್ ೀ ಣಿನಿಾಃ ಕರ್ಾನ್ ಮಧಯಗ್ೀಹಾರ್ ವೃಷ್ಭಂ ವಿಕಿರೀರ್ 
ಮೌಲಾಯದಾನಾರ್, ಅನ್ುಭ್ ೀಜನ್ಂ ಪರತರತರ್ ೀಧ | ಸಾಃ ಕಾನಿಚಿದ್ ಬ್ೀಜಾನಿ 
ಮೌಲಯಸಾಥನ್ೀ ದ್ತ್ಾಾ ಮೀಚಿತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಭಗವಾನ್ – ಪೂಜಯಾಃ, ಸಾರ್ಂ, 
ಮತಖಯತರಾ ಅಸತದ್ೀವಾಃ ಪಾರಣದ್ೀವಾಃ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾ ಮೀ, ಇಹ, 
ಅಜ್ಞಾನಾದಾಯಪದ್ಮ್ – ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ತಾಃಖಾದಿವಿಪದ್ಮ್| ಪರಣತದಾಯತ್ ಅಪನ್ತದಾಯತ್, 
ನ್ತದ್ಪ್ರೀರಣ್ೀ ಆಶ್ೀಲ್ಲಯಙ್ || 4 || 
 

ಏಕಾಕಿೀ ಯೀಜನಾಭಾಯಂ ವಯವಹಿತಮಗಮದ್ಯಸಿಿಏಕಾಕಿೀ ಯೀಜನಾಭಾಯಂ ವಯವಹಿತಮಗಮದ್ಯಸಿಿವಷ್ ೀಯವಷ್ ೀಯSSಮರೌಕ್ ೀಮರೌಕ್ ೀ  
ಯೀ ಲಾಲ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕಮಾತ್ಾರ ಸಾಲ್ಲಯೀ ಲಾಲ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕಮಾತ್ಾರ ಸಾಲ್ಲಪಪರಿಚಯೀ ತ್ಾತವಿಪಪರಿಚಯೀ ತ್ಾತವಿಸ್ೀರತ್ಾಕೃತ್ಸ್ೀರತ್ಾಕೃತ್||  
ಪಾರಜ್ಞಂಮನ್ಯಂಪಾರಜ್ಞಂಮನ್ಯಂ  ಶ್ವಾಖಯಂ ಪಶ್ವಾಖಯಂ ಪರಿರಿಷ್ದಿ ಜಿತವಾನ್ ಶ್ಾಖಿನಾಮರ್ಯಮ ಚ್ೀಷ್ದಿ ಜಿತವಾನ್ ಶ್ಾಖಿನಾಮರ್ಯಮ ಚ್ೀ  
ದ್ತಗಯಂ ಪತ್್ ರೀಪನಿೀತಾಃ ಸತರವರಮಹಿದ್ತಗಯಂ ಪತ್್ ರೀಪನಿೀತಾಃ ಸತರವರಮಹಿತ್್ ೀತ್್ ೀ  ಮಹಯತ್ಾಂ ಮೀ ವಚ್ ೀಭಾಃಮಹಯತ್ಾಂ ಮೀ ವಚ್ ೀಭಾಃ  || || 5 5 ||||  
 

ಏಕಾಕಿೀತ| ತರವಷ್ಯಾಃ ವರ್ಸಕಾಃ ರ್ಾಃ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾ, ಏಕಾಕಿೀ ಅಸಹಾರ್ಾಃ ಸನ್, 
ಯೀಜನಾದ್ಾಯೀನ್ ವಯವಹಿತಾಃ, ಅಮರೌಕಾಃ – ಅಮರಸಯ ದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಓಕಾಃ 
ಆಲರ್ಂ, ‘ಧಷ್ಮ ಮೀಕ್ ೀ ನಿವಸನ್ಂ’ ಇತಯಮರಾಃ, ಸಾವಾಸಭ ಮೀಾಃ ಪಾಜಕಕ್ೀತ್ಾರತ್, 
ಯೀಜನ್ದ್ಾರ್ವಯವಹಿತ ದ್ೀವಾಲರ್ಂ, ಗೃಹ್ೀ ಉತಧವಾಸಕಾುಭಾಯಂ ಮಾತ್ಾಪತೃಭಾಯಂ 
ಅವಿಜ್ಞಾತಾಃ, ಏಕಾಕಿತ್್ಾೀನ್, ಗೃಹಾತ್ ನಿಗಯತಯ, ಸಾಾಮಿಸ್ೀವನಾರ್ ಇತ ಭಾವಾಃ, ಅಗಮತ್ 
ಗತವಾನ್, ಗಮ್ ಲೃ ಗತ್ೌ ಲತಙ್, ಕರ್ಂ ಏಕಾಕಿನ್ಾಃ ಶ್ಶ್್್ ೀಾಃ ಕಾನಾುರ್ೀ ಸಞ್ಚಾರಾಃ ಇತಯತ 
ಆಹ – ರ್ಾಃ ಇತ| ರ್ಾಃ ವಾಸದ್ೀವನಾಮಾ ಲ್ ೀಕಮಾತ್ಾರ ದ್ತಗಯರಾ 
ಪಾಜಕಕ್ೀತರಗತವಿಮಾನ್ಗಿರೌ ಪರರ್ತರಾಮೀಣ ಪರತಷಾಠಪತರಾ ದ್ತಗಯರಾ, ಲಾಲಯಾಃ 
ರಕ್ಯಾಃ, ಸಾಲ್ಲಪಪರಿಚಯೀ – ಸಾಸಯ ಲ್ಲಪೀನಾಂ ಮಾತರೃಕಾಕ್ರಾಣಾಂ ಪರಿಚಯೀ 
ಅಭಾಯಸವಿಷ್ಯೀ, ತ್ಾತವಿಸ್ೀರತ್ಾಕೃತ್ – ತ್ಾತಸಯ ಸಾಪತತಾಃ, ವಿಸ್ೀರತ್ಾಂ 
ಆರ್ಾರ್ಯವತ್ಾುಂ ಕರ್ ೀತ ಇತ ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ವಿಪೂವಯಸಯ ಸಮರ್ತ್್ೀಾಃ 
‘ನ್ಮಿಕಪಸಯಜಸಕಮಹಿಂಸದಿೀಪೀರಾಃ’ (3-2-167) ಇತ ರಾಃ, ಸಾತ್ಾತ್್ೀನ್, ಸಾಸಯ ಲ್ಲಪೀಾಃ 
ಪರಿಚಾರ್ಯಿತತಂ, ಪೂವ್ೀಯದ್ತಯರತಲಿ್ಲಖಿತ್ಾ, ಏವ ಪುನ್ಾಃ ಪರ್ೀದ್ತಯರತಲಿ್ಲಖಿತ್ಾಾಃ ವಿೀಕ್ಯ 
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ಕಿಮರ್ಯಾಃ ಪರಿಚಿತ್ಾ ಏವ ಪುನ್ಲ್ಲಯಖಸಿ ಇತ ಸಾಬತದಿಧಂ ಕಿಞ್ಘಾತ್ ಪರಕಾರ್ಯ ವಿಸಮರ್ಂ 
ಪಾರಪತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಪಾರಜ್ಞಂಮನ್ಯಂ, ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪಾರಜ್ಞಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ, ಇತ ಪಾರಜ್ಞಂಮನ್ಯಾಃ ಅಹಮೀವ ಪಾರಜ್ಞ 
ಇತ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ, ತಂ ಆತಮಮಾನ್ೀ ಖಶ್ ಚ (3-2-83) (ಸಾಕಮಯಕ್ೀ ಮನ್ನ್ೀ 
ವತಯಮಾನಾತ್ ಮಾನ್ಯತ್್ೀಾಃಸತಪ ಖಶ್ ಸಾಯತ್ ಚಾಣಿಣನಿಾಃ ಪಣಿಡತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ 
ಇತ ಪಣಿಡತಂಮನ್ಯಾಃ (ಪಣಿಡತಮಾನಿೀ) ಖಿತಯನ್ವಯರ್ಸಯ (6-3-66) (ಖಿದ್ನ ು್ೀ ಪರ್ೀ 
ಪೂವಯಪದ್ಸಯ ಹರಸಾಾಃ ಸಾಯತ್ ತತ್್ ೀ ಮತಮ್ ರ್ತನಿನ್ಧರ್) ಇತ ಪೂವಯಸಯ ಮತಮಾಗಮಾಃ 
ಶ್ವಾಖಯಂ, ಶ್ವಭಟ್ಟಂ, ಪರಿಷ್ದಿ, ಸಭಾರಾಂ, ಜಿತವಾನ್, ಜಿಗ್ಯೀ ರ್ದಾ ಸಾಮಾತ್ಾ 
ಸ್ಾೀನ್ ಸಹ ಘೃತವಲಾಿಯಖಯಂ ಗಾರಮಂ, ಜಗಾಮ, ತದಾ ತತರ ಗಾರಮೀ, 
ಅನ್ೀಕಪಣಿಡತಮಣಡಲಮಧ್ಯೀ ಪುರಾಣಂ, ವಾಚರ್ನ್, ಶ್ವಭಟ್ಟ ಆಸಿೀತ್ ತದಾ ತಂ (ತಾಂ) 
ಅನ್ಯಥಾ, ಅರ್ಯಂ, ವಣಯರ್ಸಿ, ಇತ್ಾಯಕ್ಷಪಯ, ವಾಸುವಾರ್ಯಮತಕಾುಾ ಜಿತವಾನ್, ಇತ ಭಾವಾಃ| 
ದ್ತಗಯಂ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಜ್ಞಾತವಯಂ ಕಠಿನ್ಮಿತ ರಾವತ್ | ಸದ್ ರ್ ೀರತಪಸಙ್ಸ್ಯಯನ್ಂ ಇತ 
ಗಮೀಡ್ಯಾಃ (ಸತದ್ ರ್ ೀರಧಕರಣ್ೀ ವಾ ( 2016 ಸ , 2965) ಸತಖ್ೀನ್ ಗಚಿತಯತರ ಸತಗಾಃ 
ದ್ತಗಯಾಃ) ಶ್ಾಖಿನಾಂ ವೃಕ್ವಿಶ್್ೀಷ್ವಾಚಕರ್ಬಾದನಾಂ ದ್ತಗತಯಂ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಜ್ಞಾತವಯಂ 
ಕಠಿನ್ಮಿತ ರಾವತ್, ಲ್ಲಕತಚ್ೀತಯಸಯ ಅರ್ಯಂ ವಾಚಾಯರ್ಯಂ ಊಚ್ೀ, ಬ ರಞ್ ವಯಕಾುರಾಂ 
ವಾತ, ಲ್ಲಟ್ ಬ ರವೀ ವಚಿಾಃ(2-4-53) ಇತ ವಚಿಾಃ ಆದ್ೀರ್ಂ ತ್್ೀನ್ ಆತಮನ್ೀಪದ್ಂ 
ಸಾಧ ಕುಂ ಕದಾಚಿತ್ ಸಾಪತ್ಾರ ಪುರಾಣಕರ್ನ್ೀ ವೃಕ್ವಿಶ್್ೀಷ್ವಾಚಕಾನಾಂ 
ಲ್ಲಕತಚಾದಿಪದಾನಾಂ ಅರ್ಯಂ ಅವಿದ್ತಷಾ ತ್ಾನ್ ರ್ಬಾದನ್ ತಯಕಾುಾ 
ಉಪರಿತನ್ಪದಾನಾಮಥ್ೀಯ ವಣಯಯಮಾನ್ೀ ಸತ, ತದಾ ಸಾರ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಪದಾನಾಂ 
ಅರ್ಯಮ ಚ್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಪತ್ಾರ ಸಾತ್ಾತ್್ೀನ್ ಉಪನಿೀತಾಃ ಕೃತ್್ ೀಪನ್ರ್ಾಃ 
ಸತರವರಮಹಿತಾಃ ಸತರವರ್ೈಾಃ ದ್ೀವೀತುಮೈಾಃ ಮಹಿತಾಃ ಪೂಜಿತಾಃ ಉಪನ್ರ್ನ್ ೀತಧವ್ೀ 
ದ್ೀವಾಾಃ ಸಸಿಿೀಕಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ ನ್ಭಸಥಲಂ ಆಗತಯ ವಟ್ತಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ, ಪೂಜಿತವನ್ುಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ 
ಮೀ ವಚ್ ೀಭಾಃ ಸತುತವಚನ್ೈಾಃ ಮಹಯತ್ಾಂ ಪೂಜಯತ್ಾಂ ಮೀ ಸತುತವಿಷ್ಯೀ ಭವ್ೀತ್ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ | ಮಹ ಪೂಜಾರಾಂ ಕಮಯಣಿ ಲ್ ೀಟ್ || 5 || 
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ಪಾರಾನಾಮಂ ಯೀ ಭತಜಙ್ುಂ ಸದ್ರಿಮದ್ಮರ್ದಾರಗತಪಾಧಾಯರ್ಸ್ೀವಿೀಪಾರಾನಾಮಂ ಯೀ ಭತಜಙ್ುಂ ಸದ್ರಿಮದ್ಮರ್ದಾರಗತಪಾಧಾಯರ್ಸ್ೀವಿೀ   
ವಿಶ್್ಾೀಭ್ ಯೀವಿಶ್್ಾೀಭ್ ಯೀSSವ್ೀಗದ್ ರಪಿವನ್ಜವನಿರ್ತದಾಧದಿವಿೀರಾಯತಶ್ಾಯಿೀವ್ೀಗದ್ ರಪಿವನ್ಜವನಿರ್ತದಾಧದಿವಿೀರಾಯತಶ್ಾಯಿೀ||  
ಯೀನಾಸಾು ಮ ಯೀನಾಸಾು ಮ ಢಢರ್ಙ್ಸ್ಕ ರ್ತರತಸತಚಿವಚಸಾರ್ಙ್ಸ್ಕ ರ್ತರತಸತಚಿವಚಸಾSSಲಂಲಂ  ಗತರ್ ೀಾಃ ಶ್ೀಷ್ಯರ್್ಲಾಗತರ್ ೀಾಃ ಶ್ೀಷ್ಯರ್್ಲಾ  
ಸಖತಯನಾಯರಾರ್ಣಜ್ಞ್ ೀಸಖತಯನಾಯರಾರ್ಣಜ್ಞ್ ೀSSರ್ ರ್ ಉಪನಿಷ್ದ್ಂ ವಾಯಖಯತ್ಾಸ್ೈ ಸತರಾರ್ಯಯಾಃರ್ ರ್ ಉಪನಿಷ್ದ್ಂ ವಾಯಖಯತ್ಾಸ್ೈ ಸತರಾರ್ಯಯಾಃ  || || 6 6 ||||  
 

ರ್ಾಃ ಸದ್ರಿಂ, ಸತ್ಾಂ ಅರಿಂ ರ್ತತರಭ ತಂ ಅಸತರಸಾರ ಪಂ ಇತ ರಾವತ್, ಭತಜಙ್ುಂ 
ಸಪಯರ ಪಂ, ದಾರಕ್ ಸಪದಿ, ‘ದಾರಙ್ ಮಙ್ತು ಸಪದಿ ದ್ತರತಂ’ ಇತಯಮರಾಃ | ಅದ್ಮರ್ತ್ 
ದ್ಮರಾಮಾಸ. ದ್ಮತ ದ್ಮನ್ೀ (ದ್ಮತ ಉಪರ್ಮೀ 1203 ಉಪರ್ಮೀ ಇತ ಣಯನ್ುಸಯ 
ತ್್ೀನ್ ಸಕಮಯಕ್ ೀSರ್ಂ ನ್ ತತ ರ್ಮಿವತ್ ಅಕಮಯಕಾಃ) ಲಙ್ ಮಿತ್ಾಾತ್ ಉಪಧಾ ಹರಸಾಾಃ| 
 

ಪಾಜಕಕ್ೀತರಸಮಿೀಪಗತವಿಮಾನ್ಗಿರೌ ಸಞ್ಾರನ್, ಸಪಯಮರ್ಾಃ ಅಸತರಾಃ ಕದಾಚಿತ್, 
ಗಿರಿಸಮಿೀಪ್ೀ, ಸಾಗೃಹಾಙ್ುಣಪರಿಸರ್ೀ ಸಿಥತಂ ವಟ್ತಂ ಆಲ್ ೀಕಯ, ಗಿರ್ೀಾಃ ಅವರತಹಯ, 
ಅತತೀವರವಿಷ್ ೀಲಬಣಂ ಸಾಮಸುಕಂ ಉದ್ಯಮಯ ಉಪದ್ದ್ಂರ್, ತದಾ ಸಾಃ ಅಙ್ತುಷ ಠ್ೀನ್ 
ತಚಿಾರಾಃ ಚ ಣಯರಾಮಾಸ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
 

ಉಪಾಧಾಯರ್ಸ್ೀವಿೀ, ಉಪಾಧಾಯರ್ಾಃ ಸಾಸಯ ವ್ೀದಾಧಾಯಪಕಾಃ ತಂ ಸ್ೀವತ್್ೀ ಇತ ಸಾಃ 
ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ವ್ೀದಾಧಯರ್ನಾರ್ಯಂ ಗತರತಸ್ೀವಿೀತಯರ್ಯಾಃ| 
 

ವಿಶ್್ಾೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ವರ್ಸ್ಯೀಭಯಾಃ, ಅವ್ೀಗದ್ ರಪಿವನ್ಜವನಿರ್ತದಾಧದಿವಿೀರಾಯತ-
ಶ್ಾಯಿೀ, ಅವ್ೀಗ್ೀನ್ ದ್ ರಧಾವನ್ೀನ್ ವಿನ್ೈವ, ದ್ ರಪಿವನ್ಂ ಜವಾಃ ವ್ೀಗಾಃ, ನಿರ್ತದ್ಧಂ 
ದ್ಾನ್ದಾರ್ತದ್ಧಂ ಏತ್ಾನ್ಯೀವ ಅದಿೀನಿ ಯೀಷಾಂ ಜಲವಿಹಾರಗತರತತರಶ್ಲ್ ೀದ್ಧ-
ರಣಾದಿೀನಾಂ, ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ದಿಾೀರ್ಯಂ ಸಾಮರ್ಯಯಂ, ತತ್, ಅತರ್ಯಿತತಂ ಶ್ೀಲಂ ಅಸಯ 
ಅಸಿುೀತ ಸಾಃ ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ತ್ಾಚಿಿೀಲ್ಲಕಾಃ ಣಿನಿಾಃ| 
 

ಪರತಯಹಂ ಅಧಯರ್ನಾವಸಾನ್ೀ ಸಖಿಭಾಃ ಸಮಂ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಂ ವಿಹೃತಯ, ತ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ 
ಅತ್್ಯೀತ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಯೀನ್ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾು ವಟ್ತನಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಅಧಾಯಪಕಸಯ 
ಮ ಢರ್ಙ್ಸ್ಕ ಮ ಢಾಃ ಇತ ಸನ ದ್ೀಹಾಃ, ರ್ತರತರ್ತಚಿವಚಸಾ, ರ್ತರತ್್ೀಾಃ ಅಧೀತವ್ೀದ್ಸಯ 
(ಅನ್ಧೀತಸಯ ವ್ೀದ್ಸಯಚ) ರ್ತಚಿವಚಸಾಂ, ಶ್್್ ೀಭನ್ವಚಸಾಂ, ಅಲಂ ಸಮಯಕ್ ಅಸಾು, 
ನಿರಸಾು| 
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ಕೃದ ಧ್ೀನ್ ಅಧಾಯಪಕ್ೀನ್, ವಾಯಖಾಯತಂ (ಪಾಠಿತಂ) ನ್ ಪಠಸಿ ಸದಾ ವಿಹರಸಿ ಇತತಯಕ ು್ೀ 
ಸತ, ತದಾ ಅಧೀತಂ ಸವಯಂ (ಅನ್ಧೀತಂ ಚ) ತತ್ ಪುರತಾಃ ಪರೀಚಯ, ಸಾಸಯ 
ಅಜ್ಞಾನಿತಾರ್ಙ್ಸ್ಕಂ ಗತರ್ ೀಾಃ ವಿದ್ಯಮಾನಾಂ ನಿರಾಸ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸಖತಯಾಃ  ಸಾವರ್ಸಯಸಯ 
ಶ್ೀಷ್ಯರ್್ಲಾ ಶ್ರ್ ೀವ್ೀದ್ನಾ ಚ ಅಲಂ ಅಸತು ಇತಯನ್ಾರ್ಾಃ| 

 

ಅರ್ ಸಾಙ್ುವ್ೀದಾಧಯರ್ನಾನ್ನ್ುರಂ, ಸತರಾರ್ಯಯಾಃ ರ್ಾಃ ಅಯಿ, ಸಾಾಮಿನ್, 
ಗತರತಕತಲವಾಸವಿಡ್ಮಬನ್ರಾ ಅಲಂ, ದ್ತಜಯನ್ವಿಜರಾರ್ಯಂ ಪರವತಯಸಾ, ವಿಷ್ ಣೀಾಃ 
ಗತಣಾನ್ ಪರಕಾರ್ರ್ ಇತ್ಾಯದಿರ ಪ್ೀಣ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ರಾಚಯಮಾನ್ಾಃ ನಾರಾರ್ಣಜ್ಞಾಃ 
ಪರತತುಾಜ್ಞಾಃ ಅಸ್ೈ ಅಧಾಯಪಕಾರ್, ಉಪನಿಷ್ದ್ಂ ಐತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದ್ಂ, ವಾಯಖಯತ 
ವಾಯಚಖೌಯ, ಚಕ್ಙ್ ವಯಕಾುರಾಂ ವಾಚಿ, ಲತಙ್ ಚಕ್ಷಙ್ಾಃ ಖಾಯಞ್ (2-4-54) ಇತ ಖಾಯದ್ೀರ್ಾಃ 
ಅಸಯತ ವಕಿು ಖಾಯತಭ್ ಯೀSಙ್ ( 3-1-52) ಇತ ಅಙ್ಸ್ದ್ೀರ್ಾಃ ಗತರತದ್ಕ್ಷಣತರಾ ಏಕಾನ ು್ೀ 
ಐತರ್ ೀಪನಿಷ್ದ್ಾಃ ಪಾಠವಾಯಜ್ೀನ್ ಆತಮಪರತರಾ, ಗತರವ್ೀ ತದ್ರ್ಯಂ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ 
ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸಾಃ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾ ಮಾಂ ಪಾರಾತ್ ರಕ್ತತ| ಪಾ ರಕ್ಣ್ೀ, ಆಶ್ಷ್ಟ ಲ್ಲಙ್ 
|| 6 || 

 

ಸಂನಾಯಸ್ೀ ಬದ್ಧಬತದಿಧಾಃ ಕೃತಹರಿನ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರ್ಯಪೂಜಯಂ ರ್ತಂ ಪಾರಕ್ಸಂನಾಯಸ್ೀ ಬದ್ಧಬತದಿಧಾಃ ಕೃತಹರಿನ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರ್ಯಪೂಜಯಂ ರ್ತಂ ಪಾರಕ್   
ಪಾರಜ್ಞಂ ಗತವಾಯಜ್ಞರಾಪಾರಜ್ಞಂ ಗತವಾಯಜ್ಞರಾSSಲಂ ಸಗತಣಹರಿವಿದ್ಂ ಸತುಪಸೃಪುದ್ೈವಾತ್ಲಂ ಸಗತಣಹರಿವಿದ್ಂ ಸತುಪಸೃಪುದ್ೈವಾತ್||  
ಪಾರಪುಂ ಸವಯಜ್ಞಶ್ಷಾಯಖಯವರಮತಪಗತ್್ ೀ ದಿಾಾಃಪಾರಪುಂ ಸವಯಜ್ಞಶ್ಷಾಯಖಯವರಮತಪಗತ್್ ೀ ದಿಾಾಃ ಸಾತ್ಾತಂ ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಸಾತ್ಾತಂ ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ  
ಪಾರಪುಂ ಚಾನ್ತತುರಂ ಯೀ ವಯಧತ ಸಹಜವಾನ್ ಮಾತರಂ ಚಾವತ್ಾನಾಮಮ್ಪಾರಪುಂ ಚಾನ್ತತುರಂ ಯೀ ವಯಧತ ಸಹಜವಾನ್ ಮಾತರಂ ಚಾವತ್ಾನಾಮಮ್|| || 7 7 ||||  

 

ರ್ಾಃ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾ ವಟ್ತಾಃ, ಸಂನಾಯಸ್ೀ ತತರಿೀರಾರ್ರಮೀ, ಬದ್ಧಬತದಿಧಾಃ 
ದ್ೃಢನಿರ್ಾರ್ಾಃ ಕೃತಹರಿನ್ಮನ್ಾಃ ಅನ್ತಜ್ಞಾರ್ಯಂ ಕೃತಂ ಹರ್ೀಾಃ ನ್ಮನ್ಂ ಯೀನ್ ಸಾಃ, ಪಾರಕ್ 
ಪೂವಯಂ, ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ, ಪಾರ್ಯಪೂಜಯಂ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ ಪೂಜಯಮ್ | ಪೂವಯಜನ್ಮನಿ 
ಪಾಣಡವಾಲಯೀ ದೌರಪದಿೀಕರಾಪಯತಭ್ ೀಜನ್ೀನ್ ರ್ತದಾಧನ್ುಾಃಕರಣಮಿತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಪಾರಜ್ಞಂ ಸವಯಶ್ಾಸಾಿಭಜ್ಞಂ, ಗತವಾಯಜ್ಞರಾ ಸಾಗತರ್ ೀನ್ತಯಜ್ಞರಾ ಅಲಂ ನಿಾಃಸಧನ ದ್ೀಹಂ 
ಸಗತಣಹರಿವಿದ್ಂ, ಸಗತಣಂ ಗತಣ್ ೀಪ್ೀತಂ ಹರಿಂ ವ್ೀತುೀತ ಸಾಃ ತಥಾ| ಅರ್ಂ ಭಾವಾಃ 
ನಿಗತಯಣ್ೀಪಾಸಕಸಯ ಮಮ, ಗತರ್ ೀರ್ಾ ನ್ ಕಿಞ್ಘಾದ್ಪರ್ ೀಕ್ಮಾಸಿೀತ್, ಅತಾಃ ತಾಂ 
ನಿಗತಯಣ್ ೀಪಾಸಿುಂ ಅವಿರ್ಾಸಯ, ಸಗತಣಂ, ಬರಹಮ ಉಪಾಸಯ ಇತ ಗತವಾಯಜ್ಞರಾ 
ಸಗತಣಮೀವ ಬರಹಮ ಇತತಯಪಾಸಯಂ ಇತ| 
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ಸಚಾ ತತ್ ತಪರ್ಾ ತಥ್ ೀಕುಂ ತ್್ೀನ್, ತೃಪುಂ ಚ ತತ್ ದ್ೈವಂ ಚ ತಸಾಮತ್ 
ಸತುಪಸೃಪುದ್ೈವಾತ್, ಪಾರಚಿೀನ್ ಸಮಿೀಚಿೀನ್ ತಪಸಾ ಸನ್ತುಷಾಟತ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ 
ಸಕಾಶ್ಾತ್, ಸವಯಜ್ಞಶ್ಷಾಯಖಯವರಂ, ಸವಯಜ್ಞಶ್ಾಾಸೌ ಶ್ಷ್ಯರ್ಾ (ಸವಯಜ್ಞಶ್ಷ್ಯಾಃ) ಸ 
ಇತ್ಾಯಖಾಯ ರ್ಸಯ ತಂ ವರಂ ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪುವನ್ುಮ್| ತತಾಬತಭತತತಧಾಃ  ಸನ್ ತಪಸಾ 
ರ ಪಯಪೀಠಸಥಂ ವಿಭತಂ ಸನ್ ುೀಷ್ಯ, ಕರ್ಾನ್ ತವ ಶ್ಷ್ ಯೀSಭವದಿತ, ತ್್ೀನ್ ತತಧಂವಿದಿಧ ಇತ 
ಭಗವತ್ಾ ವರಂ ಲಬಧವನ್ುಂ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
 

ರ್ತಂ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ನಾಮಾನ್ಂ, ಉಪಗತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಸಹಜವಾನ್ ಅನ್ತಜವಾನ್, 
ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಪುತರಸಂನಾಯಸಂ ಪರತರ್ ೀದ್ತಧಂ ದಿಾಾಃ ದಿಾವಾರಂ, ತಾಚತತಭಯಯಾಃ ಸತಚ್ ಇತ 
ಸತಚ್, ಪಾರಪುಂ ಅಗತಂ ಸಾತ್ಾತ್ಾಂ ಮಧಯಗ್ೀಹಭಟ್ಟಂ ಅನ್ತತುರಂ ನಿರತತುರಂ, ಮಾತರಂ 
ಚ, ಅನ್ತತುರಾಂ(ನಿರತತುರಾಂ) ಇತ ಸಮಬನ್ಧಾಃ| ವಯಧತ ಅಕಾಷ್ಟಯತ್| ಡ್ತಧಾಞ್ 
ಧಾರಣಪೀಷ್ಣಯೀಾಃ ಲತಙ್| 
 

ಅರ್ಂ ಭಾವಾಃ – (ಮಧಯಗ್ೀಹಭಟ್ಟಾಃ) ಪೂವಯಂ ಆಗತಯ ಪುತರಂ ನ್ತ್ಾಾ ಸರಾಚನ್ಂ 
ನಿರತನಾಧನ್ಂ ತ್ಾತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಉತುಮೀನ್ ಅಧಮಾಃ ನ್, ನ್ಮಯಾಃ ನ್ತಂ ಚ ಮಹಯಂ ಭವತ್ಾ, 
ಅತಾಃ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ, ವಿಧಾತ್ಾರ ಸಾರ್ಮೀವ ಮಮ ಸಂನಾಯಸಾನ್ತಜ್ಞಾದಾಪತ್ಾ, ಇತ ವದ್ನ್ 
ತಂ ನಿರತತುರಂ ಕೃತ್ಾಾ ಪ್ರೀಷ್ಟತವಾನ್| ಪುನ್ಾಃ ಪುತರಂ, ಸೃತ್ಾಾ ಕ್ತಭತಮನಾಾಃ ಸನ್ 
ಪುನ್ರಾಗತಯ, ಪುತರ  ! ವೃದ ಧೌ ಮಾತ್ಾಪತರೌ, ಮೃತ್ಾನ್ೀಕಪುತರಕೌ ಅನಾಥೌ ಆವಾಂ 
ಹಿತ್ಾಾ, ತವ ಪರಿವರಜನ್ಂ ನ್ ಧಮಯಾಃ ಇತ್ಾಯದಿ ವದ್ನ್ುಂ ಪತರಂ ಪರತ ರ್ತವಯೀಾಃ 
ಮದ್ನ್ತಜಾಃ ಪಾಲಕ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯತ, ಕಿಞ್ಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ತವ ರ್ತಭಪರತಘಾತಾಃ ನ್ ೀಚಿತಾಃ 
ಇತ್ಾಯದಿ ವದ್ನ್ ನಿರತತುರಂ ಚಕಾರ ಇತ| ಏತ್ಾದ್ೃರ್ಾಃ ಸಹಜವಾನ್ ಭಾರತೃಮಾನ್ 
ಅನ್ನ್ುರ್ ೀತಾನ್ುಭಾರತರಂ ದ್ೃಷಾಟಾಮಾತ್ಾಪತ್್ ರೀಾಃ ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ(ಲಬಧವಾನ್) ರ್ಾಃ ಸಾಃ 
ಮಾಂ ಅವತ್ಾತ್ | ಅವ ರಕ್ಣ್ೀ ಆಶ್ಷ್ಟ ಲ್ ೀಟ್ || 7 || 
 

ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಾಖಯ ಆಸಿೀದ್ಯತಕತಲತಲಕ್ ೀ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಾಖಯ ಆಸಿೀದ್ಯತಕತಲತಲಕ್ ೀ ರ್ಾಃ ಸತಭಾಚಾರ ಈರ್ರ್ಾಃ ಸತಭಾಚಾರ ಈರ್- - 
ಪರತ್್ ುೀಪರತ್್ ುೀSSಸಾಮ ಈರ್ಾರಾಜ್ಞಾಗತಸತರಸರಿತಸಾಮ ಈರ್ಾರಾಜ್ಞಾಗತಸತರಸರಿತ  ಸಾುನ್ಕೃಜ್ಿೈತರಪತರಾಃ ಸಾುನ್ಕೃಜ್ಿೈತರಪತರಾಃ ||  
ದ್ತಷ್ಟದ್ಯಚಿಿಚಾ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಪರವಚನ್ಚತತರಾಃ ಸತತಾರಾಣ್ೀತಹಾಸದ್ತಷ್ಟದ್ಯಚಿಿಚಾ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಪರವಚನ್ಚತತರಾಃ ಸತತಾರಾಣ್ೀತಹಾಸ   
ಸ್ ಯೀಕ ುೌ ಮೀಧಾಪರದ್ಶ್ೀಯ ದಿರ್ತತ ರ್ತಭದ್ೃರ್ಂ ಮಹಯಮೃಜಾಗರಣಿೀಾಃ ಸಾಃ ಸ್ ಯೀಕ ುೌ ಮೀಧಾಪರದ್ಶ್ೀಯ ದಿರ್ತತ ರ್ತಭದ್ೃರ್ಂ ಮಹಯಮೃಜಾಗರಣಿೀಾಃ ಸಾಃ || || 8 8 ||||  
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ರ್ಾಃ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಾಖಯಾಃ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞನಾಮಾ ಸನ್| ರ್ತಕತಲತಲಕಾಃ ರ್ತಕತಲಶ್್ರೀಷ್ಠಾಃ 
ರ್ತಭಾಚಾರಾಃ ಆರ್ರಮೀಚಿತ್ಾನ್ೀಕಧಮಯಶ್ೀಲಾಃ| ಆಸಿೀತ್ ಅಭವತ್| ಅಸ ಭತವಿ ಲಙ್ | 
ಅಚತಯತಪ್ರೀಕಾದಾರ್ರಮಂ ಸಿಾೀಕೃತಯ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞ ಇತ ನಾಮ ತತ್್ ೀ ಲ್ೀಭ್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
ಅಸ್ೈ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕಾರ್ ಈರ್ಪರತುಾಃ ಈಶ್್ೀನ್ ರ ಪಯಪೀಠಭತ್ಾರಯ ವಿಷ್ತಣನಾ (ಪರತುಾಃ ದ್ತುಾಃ| 
ಆರ್ರಮಾನ್ನ್ುರಂ ಸಾಗತರತಣಾ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ೀಣ ಸಹ ರ ಪಯಪೀಠಂ ಗತ್ಾಾ 
ತತರತಯಸಾಾಮಿನ್ಂ ಪರಣನಾಮ| ತದಾ ಈರ್ಾಃ ಕಞ್ಾನ್ ಪುರತಷ್ಮಾವಿರ್ಯ, ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಹಸುಂ 
ಗೃಹಿೀತ್ಾಾ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಹಸ ು್ೀ ತತುಾಬತಭತತಧರಾ ಚಿರ್ೀಣ ತಾರಾತಪಾಃ ಚಿೀಣಯಂ, 
ತತಫಲಂ ಇದ್ಂ ತತಭಯಂ ದ್ದಾಮಿ ಇತ ಉಕಾುಾ ದ್ತುವಾನಿತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಈರ್ಾರಾಜ್ಞಾಗತಸತರಸರಿತ, ಈರ್ಾರಸಯ ರ ಪಯಪೀಠಭತತಯಾಃ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಆಜ್ಞರಾ, ಆಗಚಿತ 
ಇತಯನ್ತಶ್ಾಸನಾತ್ ಆಗತ್ಾರಾಂ ಸತರಸರಿತ ಗಙ್ಸ್ುರಾಂ ಸಾುನ್ಕೃತ್ ಸಾುನ್ಂ 
ಕತವಾಯಣಾಃ| ರ್ದಾ ಪೂಣಯಭ್ ೀದ್ಾಃ ಗಙ್ಸ್ುಂ ಗನ್ತುಂ ಉದ್ಯತಾಃ ಸನ್ ಸಾಗತರತಾಃ ಆಜ್ಞಾಂ 
ಅರಾಚತ, ತದಾ ಅಸೌ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಾಃ ತದಿಾಯೀಗಭೀರತಾಃ ಸಾಸಾಾಮಿನ್ಂ ರ್ರಾಚ್ೀ| 
ಸಾಾಮಿೀ ಚ ಕಞ್ಾನ್ ಪುರತಷ್ಂ ಆವಿರ್ಯ ಇತಾಃ ತೃತೀಯೀ ದಿವಸ್ೀ ಗಙ್ಸ್ು ತಾದ್ರ್ಯಂ 
ಅಸಮತುಟ್ಾಕಂ ಆಗಮಿಷ್ಯತ| ಅತಾಃ ತಾಂ ಮಾ ಗಚಿ ಇತ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಮಭವದ್ತ್ 
ತದಾಜ್ಞಾಗತಗಙ್ಸ್ುರಾಂ (ಸಾಃ) ಜನ್ೈಾಃ ಸಹ ಸಸೌು ಇತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಚ್ೈತರಪತರಾಃ ಚ್ೈತರಂ ಜರ್ಶ್ೀಲಪತರಂ ರ್ಸಯ ಸ ತಥ್ ೀಕುಾಃ| ಸಂನಾಯಸಾನ್ನ್ುರಂ ಗತ್ಾಾ 
ಚತ್ಾಾರಿಂರ್ದಿಧವಸಾಪಗಮೀ ಸತ ತತರ ಪತ್ಾರಲಮಬನ್ಂ ಕೃತ್ಾಾ ಬಹ ನ್ ಜಿಗಾರ್ ಇತ 
ಭಾವಾಃ| ದ್ತಷ್ಟದ್ಯಚಿಿತ್ ದ್ತಷ್ಟದ್ಯಂ ಇಷ್ಟಸಿದಾಧಖಯಂ ಮಾರಾವಾದಿಗರನ್ಥಸಾಥದಿಪದ್ಯಂ 
ಛಿನ್ತುೀತ ಸಾಃ ರ್ದಾ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ವಾಗಿಮನ್ಂ ಚಿಕಿೀಷ್ತಯಾಃ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಾಃ ತಸ್ೈ 
ಇಷ್ಟಸಿದಾಧಖಯಂ ಗರನ್ಥಂ ವಾಯಚಖೌಯ, ತದಾ ಸಾಃ ತದಾದ್ಯಶ್್್ ಿೀಕ್ೀ 
ದಾಾತರರ್ಂದ್ ದಷ್ಣಾನ್ತಯವಾಚ ಇತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಲ್ ೀಕ್ೀ ಪರವಚನ್ಚತತರಾಃ(ವಿದ್ಾತಧಮ ಹ್ೀ) ಪರವಚನ್ಚತತರಾಃ ಪರವಚನ್ೀ 
ಇಷ್ಟಸಿದಾಧಯಖಯಗರನ್ಧವಾಯಖಾಯನ್ೀ ಕತರ್ಲಾಃ ಚತತರಾಃ, ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ೀ ಇಷ್ಟಸಿದಾಧಯಖಯಂ ಗರನ್ಥಂ 
ವಾಯಕತವಯತ ಸತ ತದ್ ದಷ್ಕಂ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ದ್ೃಷಾಟಯ ಜನಾಾಃ ತಹಿೀಯತಥಮೀವ 
ಪಾರಜ್ಞತ್ಾಾತ್ ವಾಯಕತರತ, ಇತಯವದ್ನ್| ತದಾ ಸಸಮರದಾರ್ಂ ಇಷ್ಟಸಿದಾಧಯಖಯಗರನ್ಥಂ 
(ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ) ಜನ್ಸಂಸದಿ ವಾಯಖಾಯತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸತತಾರಾಣ್ೀತಹಾಸಸಯ, 
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ಸಚಾ ತತ್ ಪುರಾಣಂ ಚ ಭಾಗವತ್ಾದಿ, ತ್್ೀನ್ ಸಹಿತಾಃ ಇತಹಾಸಾಃ ಭಾರತಂ, ತಸ್ ಯೀಕ ುೌ 
ಅಭಧಾನ್ೀ, ಮೀಧಾಪರದ್ಶ್ೀಯ ಮೀಧಾಂ ಬತದಿಧಂ ಪರದ್ರ್ಯರ್ತೀತ ಸಾಃ| ಕದಾಚಿತ್ 
ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಸಮಿೀಪ್ೀ ಪಞ್ಾಷ್ಟೈಾಃ ದಿಾಜ್ೈಾಃ ಭಾಗವತ್್ೀ ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ವಾಚಯಮಾನ್ೀ 
ಸತ, ತದಾ ಸಾರ್ಮನ್ೀರ್ಂ ವಾಯಸಕೃತಾಃ ಕಿನ್ತು ಅನ್ಯೈವ ಇತ ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಕರ್ಥತ್್ೀ 
ಸತ, ಸಾಗತರತಣಾ ರ್ದಿ ತಾಂ ವಾಯಸಕೃತಂ ವ್ೀತಥ ತದಾ ಅತ್್ೈವ ಪಞ್ಾಮೀ-
ಸಕನ ಧ್ೀ(ಅಧಾಯಯೀ) ಕಿಞ್ಘಾದ್ ವದ್ ಇತ ಸಾಕ್ೀಪಂ ಉಕ ು್ೀ ಸತ ತಮಧಾಯರ್ಂ 
ಸವಯಮತಕಾುಾ ಸಾಬತದಿಧ ಪರಕಾಶ್ತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸಾಃ ಋಜಾಗರಣಿೀಾಃ ಋಜವಾಃ 
ಬರಹಮತಾಯೀಗಾಯ ಜಿೀವಾಾಃ ತ್್ೀಷಾಮಗರಣಿಾಃ ಆದ್ಯಾಃ ಮತಖಯವಾರ್ತರಿತ ಭಾವಾಃ| ಮಹಯಂ 
ರ್ತಭಂದ್ೃರ್ಂ ಸಮಿೀಚಿೀನ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ದಿರ್ತತ ದ್ದಾತತ| ದಿರ್ ಅತ ಸಜಯನ್ೀ ಅಶ್ಷ್ಟ ಲ್ ೀಟ್  
|| 8 || 
 

ಸಾಕಾದಾನ್ದಸಾಕಾದಾನ್ದತೀಥ್ ೀಯತೀಥ್ ೀಯSSನ್ತಮಿತಭರತಜಿದ್ ಯೀನ್ತಮಿತಭರತಜಿದ್ ಯೀSSನ್ತಮಾತೀರ್ಯನಾಮಾನ್ತಮಾತೀರ್ಯನಾಮಾ  
ವಿದಾಯಬ್ಧಂ ವಾದಿಸಿಂಹಂ ಸಪದಿ ವಿಜತವಾನ್ ದ್ತಷ್ಟಭಾಷಾಯಪನ್ ೀದಿೀವಿದಾಯಬ್ಧಂ ವಾದಿಸಿಂಹಂ ಸಪದಿ ವಿಜತವಾನ್ ದ್ತಷ್ಟಭಾಷಾಯಪನ್ ೀದಿೀ||  
ಅಚ್ಿೀದ್ ಯೀಕಿುಾಃ ಪರಮೀದ್ಂ ಪತತರಪ ಕೃತವಾನ್ ನ್ಮಯಗಭಯಂಅಚ್ಿೀದ್ ಯೀಕಿುಾಃ ಪರಮೀದ್ಂ ಪತತರಪ ಕೃತವಾನ್ ನ್ಮಯಗಭಯಂ  ಗತರತಗತರತಕ್ ುೀಕ್ ುೀ  
ಭಾಷ್ಯಂ ಕತತಯಂ ಹಯವೀಚತ್ ಪರರ್ಸಖರ್ತಯೀ ಸ ತರಭಾವಂ ಸಮಾವಾಯತ್ಭಾಷ್ಯಂ ಕತತಯಂ ಹಯವೀಚತ್ ಪರರ್ಸಖರ್ತಯೀ ಸ ತರಭಾವಂ ಸಮಾವಾಯತ್||||  99  ||||  
 

ರ್ಾಃ ಸಾಕಾತ್ ಮತಖಯತರಾ, ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯನಾಮಾ| ಆರ್ಂ ಭಾವಾಃ = ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಾಃ 
ವ್ೀದಾನ್ುವಿದಾಯಸಾಮಾರಜಯಪಾಲನಾರ್ ಏನ್ಂ ವಾರಿಭಾಃ ಅಭಷ್ಟಚಯ ಆನ್ನ್ದತೀಥ್ೀಯತ 
ಸನಾುಮ ಚಕಾರ| ತನಾುಮ ತಸಯ ಅನ್ಾರ್ಯಮಾಸಿೀತ್| ತಥಾ ಹಿ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ 
ತೀರ್ಯಂ ಪಾತರಂ ಆರ್ರರ್ಾಃ ಇತ ರಾವತ್| 
 

‘ಪುಣಯಕ್ೀತರಂ ತಥಾ ಪಾತ್್ರೀ ತೀರ್ಯಂ ಸಾಯತ್ ಪಟ್ಟನ್ೀSಪ ಚ’ ಇತಯಭಧಾನಾತ್, 
ಸಮಯಕ್ ಆನ್ನ್ದಾಃ ಸತಖಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಸಾಃ ಇತ (ವಾ) ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಾಃ, ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಾಃ ಇತ 
ತೀರ್ಯಾಃ ಶ್ಾಸಿಧವರಕ್ೀತ್್ ರೀಪಾಯೀಪಾಧಾಯರ್ಮನಿಿಷ್ತ ಇತಯಭಧಾನಾತ್, ಅನ್ತಮಿತಭಾಃ 
ಅನ್ತಮಾನ್ೈಾಃ, ಉರತಜಿತ್, ಉರ ನ್ ಉದ್ಧತ್ಾನ್ ಜರ್ತ್್ೀತ ಉರಜಿತ್, ಅನ್ತಮಾ 
ತೀರ್ಯನಾಮ ಅನ್ಮಾತೀರ್ಯ ಇತ ನಾಮಾ ರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಥ್ ೀಕುಾಃ| 
 

ಕದಾಚಿದ್ಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಸಯ ಸಖಾ ಕಶ್ಾದ್ಯತಾಃ ತಕಯಕ್ ೀವಿದ್ೈಾಃ ಬಹತಭಾಃ ಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಪರಿವೃತಾಃ 
ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಸಮಿೀಪಮಾಜಗಾಮ| ತಚಿಿಷಾಯಾಃ ಉದ್ಧತ್ಾಾಃ  ಸನ್ುಾಃ ಬಹ ನಿ ಅನ್ತಮಾನಾನಿ 
ಪರರ್ತಜಯ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ಜ್ೀತತಾಃ ಐಚಿನ್| ಪೂಣಯಪರಜ್ಞರ್ಾ ತ್ಾನಿ ಅನ್ತಮಾನಾನಿ 
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ಪರತಯನ್ತಮಾನ್ೈನಿಯರಸಯ ತ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಜಿಗಾರ್| ತದಾ ಸವ್ೀಯ ಜನಾಾಃ 
ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ಅನ್ತಮಾತೀರ್ಯಮಾಹತರಿತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಕಿಞ್ಾ ವಿದಾಯಬ್ಧಂ ವಿದಾಯಸಾಗರಾಖಯಂ ವಾದಿಸಂಹಂ ವಾದಿಸಂಹನಾಮಾನ್ಂ ಚ ಏತ್ೌ 
ಪರಚಣಡಕ್ ೀವಿದಾವಪ ಸಪದಿ ತತ್ ಕ್ಣ ಏವ ಜಿತವಾನ್| ಅಚ್ಿೀದ್ ಯೀಕಿು-ಅಚ್ಿೀದಾಯ 
ಕ್ೀನಾಪಯದ್ ಷ್ ಯೀಕಿುಾಃ ರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಥಾ ಸನ್| ದ್ತಷ್ಟಭಾಷಾಯಪನ್ ೀದಿೀ – ದ್ತಷ್ಟಸಯ 
ಸಙ್ಕರಸಯ ಭಾಷ್ಯಂ, ದ್ತಷ್ಟಂ ಚ ತತ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಚ್ೀತ ವಾ| ತದ್ಪನ್ತದ್ತೀತ ತಥ್ ೀಕುಾಃ| 
ಕದಾಚಿತ್ ಸಂಸದಿ ಸಙ್ಕರಭಾಷ್ಯಂ ವಾಯಕತವಯನ್ ಭಾಷ್ಯಸಯ ಸ ತ್ಾರಣಾಂ ಚ 
ಪರಸಾರಸಮಬನ್ಧಂ ಪರದ್ರ್ಯಯ ಬಹ ನಿ ದ್ ಷ್ಣಾನ್ತಯಕಾುಾ ಸಾರ್ಂ ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣ 
ಸ ತ್ಾರರ್ಯಂ ವಣಯರಾಮಸ್ೀತ ಭಾವಾಃ| ಪತತರಪ ಸಾತ್ಾತಸಯ ಮಧಯಗ್ೀಹಭಟ್ಟಸಯ 
ಕದಾಚಿತ್ ದ್ರಷ್ತಟಮಾಗತಸಯ, ಪರಮೀದ್ಂ ಸಲಾಿಪ್ೈಾಃ ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| 

 

ನ್ಮಯಗಭಯಂ ಲ್ಲೀಲಾಗಭಯಂ ರ್ಥಾ ಸಾಯತ್ ತಥಾ,(ಭಾಷ್ಯಂ) ಸ ತರಭಾಷ್ಯಂ ಕತತಯಂ 
ಗತರ ಕುಾಃ, ಗತರತಣಾ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ೀಣ ಉಕುಾಃ ಸ ತ್ಾರರ್ಯವಿಚ್ಾೀತ್ ‘ಕತರತ ಭಾಷ್ಯಮಞ್ಿಸಾ’ 
ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಕಾರ್ೀಣ ಉಕುಾಃ| 

 

ಕದಾಚಿತ್ ಗತರತಣಾ ಸಮಂ ಲ್ಲೀಲಾವಿವಾದ್ೀ ಸತ ಪರಾಜಿತ್್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಸಾಕ್ೀಪಂ 
ರ್ಕುಶ್್ಾೀತ್ ಸ ತರಭಾಷ್ಯಂ ಕತರತ ಇತತಯಕುಾಃ ಸನ್, ಗತರ ಕುವಾಕ್ಯೀ ಆಕ್ೀಪಂ ಉಪ್ೀಕ್ಯ 
‘ಕತರತ’ ಇತ ವಿಧಾನ್ಮಾತರಂ ಅಙ್ಘುೀಚಕಾರ ಇತ ಭಾವಾಃ| 

 

ರ್ಾಃ ಪರರ್ಸಖರ್ತಯೀ, ಪರರ್ಶ್ಾಾಸೌ ಸಖಾ ಚ ಪರರ್ಸಖಾಃ, ಸ ಚಾಸೌ ರ್ತರ್ಾ ತಸ್ೈ 
ಸ ತರಭಾವಂ ಸ ತ್ಾರಣಾಂ ಬರಹಮಸ ತ್ಾರಣಂ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಾಭಮತಭಾವಂ, ಅಭಪಾರರ್ಂ 
ಇತ ರಾವತ್, ಅವೀಚತ್ ಉಕುವಾನ್, ವಚ ಪರಿಭಾಷ್ಣ್ೀ ಲತಙ್, ವಚ ಉಮ್ (7-4-20) 
ಇತ ಉಮಾಗಮಾಃ| 

 

ಕದಾಚಿತ್ ಅಚತಯಪ್ರೀಕ್ಸಯ ಶ್ಷಾಯರ್ ಸಾಜ್ಯೀಷಾಠರ್ ‘ಸ ತರಭಾವಂ ತತುಾತಾಃ ಮಹಯಂ 
ಪರದಿರ್’ ಇತ ಸೌಹಾದ್ೀಯನ್ ರಾಚಮಾನಾರ್ ರ್ತಯೀ ಸ ತರಭಾವಂ ವಣಿಯತವಾನ್ 
ಇತ ಭಾವಾಃ| 
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ಸಾಃ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ ಮಾ, ಮಾಂ ‘ತ್ಾಾಮೌ ದಿಾತೀರಾರಾಾಃ’ (8-1-23) ತ 
ಅಸಮದ್ ೀಮಾದ್ೀರ್ಾಃ, ಅವಾಯತ್, ಅವತ್ಾತ್ ಆಶ್ಷ್ಟ ಲ್ಲಙ್ || 9 || 
 

ರಾಮಾಯರಾಮಾಯಶ್ಾಂ ರಾನ್ ಪರಭ್ ೀಕಾು ಬಹತಫಲಸಮಿತ್್ೀಾಃಶ್ಾಂ ರಾನ್ ಪರಭ್ ೀಕಾು ಬಹತಫಲಸಮಿತ್್ೀಾಃ  ಕ್ಷೀರಿಣಿೀಂ ಪ್ರೀಕ್ಯ ರಾನಿುೀಂಕ್ಷೀರಿಣಿೀಂ ಪ್ರೀಕ್ಯ ರಾನಿುೀಂ  
ಸಾಯನ್ನ್ ದೀರ್ೀ ಚ ದ್ೈತಯಂ ಸಪದಿ ವಿಜಿತವಾನ್ ಫಾಲತುನ್ಂ ತೀರ್ಯಮಾಪುಾಃಸಾಯನ್ನ್ ದೀರ್ೀ ಚ ದ್ೈತಯಂ ಸಪದಿ ವಿಜಿತವಾನ್ ಫಾಲತುನ್ಂ ತೀರ್ಯಮಾಪುಾಃ||  
ಸ್ೀತತಂ ಚಾತ್ಾರಪಹಾಸಯಂ ಖಲಮರ್ ಕೃತವಾನ್ ಸವಯಜಿದ್ರಙ್ುನಾರ್ಂಸ್ೀತತಂ ಚಾತ್ಾರಪಹಾಸಯಂ ಖಲಮರ್ ಕೃತವಾನ್ ಸವಯಜಿದ್ರಙ್ುನಾರ್ಂ   
ನ್ತ್ಾಾ ರಾನ್ ವಿರ್ಾವನ್ ದಯೀ ಹತಯಪನ್ದಿ ವಿಬತಧೌಕಸಯವ್ೀನಾಮಂ ಸ ಧನ್ಯಾಃನ್ತ್ಾಾ ರಾನ್ ವಿರ್ಾವನ್ ದಯೀ ಹತಯಪನ್ದಿ ವಿಬತಧೌಕಸಯವ್ೀನಾಮಂ ಸ ಧನ್ಯಾಃ|| || 10 10 ||||  
 

ರಾಮಾಯಶ್ಾಮಿತ (ರಾಮಾಯಂ ಆಶ್ಾಂ) ರ್ಮಸಮಬನಿಧನಿೀಂ ದಿರ್ಂ ದ್ಕ್ಷಣದಿರ್ಂ ಪರತ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ| ರಾನ್ ಗಚಿನ್, ಬಹಫಲಸಮಿತ್್ೀಾಃ ಬಹ ನಾಂ ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಾನಾಂ ಸಮಿತ್್ೀಾಃ 
ಸಮ ಹಸಯ, (ಸಮಿೀಪ್ೀ ಇತ) ಕಮಯಣಿ ಷ್ಷ್ಟಠೀ, ಪರಭ್ ೀಕಾು ಭಕ್ಕಾಃ, ವಿಷ್ತಣಮಙ್ುಲಕ್ೀತ್್ರೀ 
ಭಕಾವಸಾನ್ಕಾಲ್ೀ, ಭಕಾಪರದಾತ್ಾರ ಪರಿೀಕ್ಕ್ೀಣ ದ್ತ್ಾುನಿ ದಿಾರ್ತ್ಾಧಕಾನಿ ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಾನಿ 
ಭಕ್ಷತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ರಾನಿುೀಂ ಶ್ೀಘರಂ ಪರವಹನಿುೀಂ, ಕ್ಷೀರಿಣಿೀಂ ಪರ್ಸಿಾನಿೀಂ ನ್ದಿೀಂ 
ಪ್ರೀಕ್ಯ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಯನ್ನ್ ದೀರ್ೀ, ಅನ್ನ್ುರ್ರ್ನ್ೀ, ದ್ೈತಯಂ ಕತತಯಪುಸ ುರಾಖಯಕತಲ್ೀ 
ಪುನ್ರತತಾನ್ುಂ ಸಙ್ಕರಂ, ಸಪದಿ ತತುಣ್ೀ ಏವ ಜಿತವಾನ್, ಫಾಲತುನ್ಂ ಫಲತುನ್ೀನ್ 
ಅಜತಯನ್ೀನ್ ಕೃತಂ ತೀರ್ಯಂ, ಕನಾಯಕತಮಾರಾಯಖಯಂ ತೀರ್ಯಂ ಸ್ೀತತ ಚ, ಆಪುಾಃ, ಪಾರಪುಾಃ, 
ಸ್ೀತ್ಾಾದಿಕಂ ಪಾರಪುಾಃ, ತತರ ತತರ ತೀಥ್ೀಯಷ್ತ ಸಾುತಾಃ ಇತ ಭಾವಾಃ, ಅತರ ಸ್ೀತ್ೌ ಖಲಂ 
ದ್ತಷ್ಟಂ ತಮೀವ ಸಙ್ಕರಂ ಅಪಹಾಸಯಂ ಅಪಹಾಸವಿಷ್ರ್ಂ ಕೃತವಾನ್| ಶ್ರೀಮಧವಂ 
ವ್ೀದಾದಿಕಂ ಸತಯಜಗತಕತೃಯತ್್ಾೀನ್ ಸವಯಜಿೀವೀತುಮತ್್ಾೀನ್ (ಚ) ವಿಷ್ತಣಪರತರಾ 
ವಾಯಕತವಾಯಣಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್ ೀಪ್ೀನ್ ಅಸಯ ದ್ಣಡಂ ಖಣಡರಾಮಿ ಇತ ಬತರವನ್ುಂ ಉಪಲಭಯ, 
ದ್ಣಡಖಣಡರ್ ಇತತಯಕಾುಾ, ಖಣಡನ್ೀ ಅಸಮರ್ಯಂ ತಂ ಸವಯಜನ್ಪಹಾಸಯಂ ವಿಧಾರ್ 
ಜಿತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸವಯಜಿತ್ ಪುನ್ಾಃ ಅನಾಯನ್ ಬಹ ನ್ ಜರ್ತೀತ| ಅರ್ ಸ್ೀತ್ೌ 
ಚಾತತಮಾಯಸಯಸಙ್ಕಲಾಾನ್ನ್ುರಮ್| ರಙ್ುನಾರ್ಂ ಶ್ರೀರಙ್ುಕ್ೀತ್ಾರಧಪತಂ ನ್ತ್ಾಾ, 
ವಿರ್ಾವನ್ದಯಾಃ( ಸವ್ೈಯಾಃ ವನ್ದಯಾಃ ಸತುತಯಾಃ ಅಭವಾದ್ಯರ್ಾ) ಸಾಃ ತತ  ರಾನ್, ಉತುರಾಂ ದಿರ್ಂ ಪರತ 
ಗಚಿನ್, ರ್ಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಉಪನ್ದಿ ನ್ದಾಯಾಃ ಪರ್ಸಿಾನಾಯಾಃ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಅವಯರ್ಂ 
ವಿಭಕಿು – ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಸಾಮಿೀಪಾಯಥ್ೀಯ ಅವಯಯಿೀಭಾವಾಃ| ನ್ದಿೀ ಪೌಣಯಮಾಸಾಯ-
ಗರಹಾರ್ಣಿೀಭಯಾಃ ಇತ ಸಮಾಂಸಾನ್ುಸಯ ವಿಭಾಷ್ಟತತ್ಾಾತ್ ಉಪನ್ದಿ ಇತ ಸಾಧತ| 
ವಿಬತಧೌಕಸಿ ವಿಬತಧಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಓಕಸಿ ಆಲಯೀ, ಪರ್ಸಿಾನಿೀ ನ್ದಿೀ ಸಮಿೀಪಸ ಥ್ೀ 
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ಕಸಿಮಂಶ್ಾದ ದ್ೀವಾಲಯೀ ತಸಾಥವಿತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ| ತಂ ಪಾರಪಯತತರ ಅವಸತ್ ಇತ ಭಾವಾಃ (ಧನ್ಯಾಃ| 
ಸ ಮಧವಾಃ ಮಾ ಆವತತ (ರಕ್ತತ) ಅವ ರಕ್ಣ್ೀ ಲ್ ೀಟ್ || 10 || 

ವಿಶ್ಾಾದಿೀನಾಂ ರ್ತ್ಾರ್ಯಪರವಚನ್ಚತತರ್ ೀ ಧಾನ್ಸ ಕಾುರ್ಯವಾದಿೀ ವಿಶ್ಾಾದಿೀನಾಂ ರ್ತ್ಾರ್ಯಪರವಚನ್ಚತತರ್ ೀ ಧಾನ್ಸ ಕಾುರ್ಯವಾದಿೀ ||  
ದಿವಯಜ್ಞಾನ್ಪರಕಾಶ್ೀ ಸಕಲಜಿದ್ಖಿಲಜ್ಞಾಬ್ಧಾಃ ಪಾರಪುರ ಪಯಾಃದಿವಯಜ್ಞಾನ್ಪರಕಾಶ್ೀ ಸಕಲಜಿದ್ಖಿಲಜ್ಞಾಬ್ಧಾಃ ಪಾರಪುರ ಪಯಾಃ||  
ಭೀಮೀ ವಾ ಭೀಮಸನ್ಧಾಃ ಖಲಕತಲದ್ಮನ್ೀ ಗಿೀತಕಾಭಾಷ್ಯಕಾರಿೀಭೀಮೀ ವಾ ಭೀಮಸನ್ಧಾಃ ಖಲಕತಲದ್ಮನ್ೀ ಗಿೀತಕಾಭಾಷ್ಯಕಾರಿೀ   
ಗತವಯಚಿೀಯ ರಾನ್ತದಿೀಗತವಯಚಿೀಯ ರಾನ್ತದಿೀಚಿೀಂ ಮಮ ಮನ್ಸಿ ಚಿೀಂ ಮಮ ಮನ್ಸಿ ಲತ್್ೀತುೀರ್ಯಶ್್್ ೀಧೀ ಸ ಮಲತ್್ೀತುೀರ್ಯಶ್್್ ೀಧೀ ಸ ಮಧವಾಃ ಧವಾಃ || || 1111||||  

 

ವಿಶ್ಾಾದಿೀನಾಮಿತ| ‘ವಿರ್ಾಂ ವಿಷ್ತಣವಯಷ್ಟ್ಾಕರ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಸಹಸರನಾಮಗತ 
ವಿಶ್ಾಾದಿಪದಾನಾಂ ಇತಯರ್ಯಾಃ| ರ್ತರ್ಯಪರವಚನ್ಚತತರಾಃ (ರ್ತಂ) ರ್ತರ್ಙ್ಸ್ಯಯಕಾಾಃ ಯೀ 
ಅಥಾಯಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರವಚನ್ೀ ವಾಯಖಾಯನ್ೀ ಚತತರಾಃ ಕತರ್ಲಾಃ|  ಇದ್ಮಾಕ ತಮ್| 
ಪರ್ಸಿಾನಿೀಸಮಿೀಪಸಥದ್ೀವಾಲರಾವಸಾಥನ್ಸಮಯೀ ಅಧೀತಷ್ಡ್ಙ್ುವ್ೀದಾಾಃ ವಿಪಾರಾಃ 
ತದ್ರ್ಯಂ ಜಿಜ್ಞಾಸವಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ಆಪಯ ಋಕ್ ಶ್ಾಖಾರಾಂ ಕಸಯಚಿತ್ ಸ ಕುಸಯ 
ಅರ್ಯಂ ಅಪಾರಕ್ತಾಃ| ತತ್ ಸ ಕುಂ ಮಧ್ ಾೀ ವಿಷ್ತಣಪರತರಾ ವಾಯಚಖೌಯ| ತತ್ ದ್ೃಷಾಟಾ 
ವಿಪಾರಾಃ ಅನ್ಯಪರತ್ಾಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ ಪರತಯವತಸಿಥರ್ೀ| 

 

ಮಧವರ್ಾ - ‘ತರಯೀSಥಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ದ್ಶ್ಾರ್ಯಾಃ ಸವಯಭಾರತ್್ೀ| 
ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಸಹಸರಂ ತತ ನಿರನ್ುರರ್ತ್ಾರ್ಯಕಮ್’ ಇತ ವಚನ್ಂ ಪಠಿತ್ಾಾ 

ಅನ್ಯಪರತಾಮಪಯನ್ತಮೀನ್ೀ । ತದಾ ವಿಪ್ೈರಾರ್ಾರ್ಯವದಿಭಾಃ ಕರ್ಂ ಸಹಸರನಾಮಾುಂ 
ರ್ತ್ಾರ್ಯತಾಮ್ ? ತಹಿಯ ವಣಯರ್, ಇತತಯಕ ು್ೀ ಭಗವಾನ್ (ರ್ತ್ಾರ್ಯತಾಂ) 
ವಣಯರಾಮಾಸ್ೀತ | ತತರಕಾರರ್ಾ ಮಧವವಿಜರ್ಟೀಕಾದಿತ್್ ೀSವಗನ್ುವಯಾಃ| ದಾನ್-
ಸ ಕಾುರ್ಯವಾದಿೀ ಅನ್ುದಾನ್ಪರರ್ಂಸಾಕಾರಿೀ ಸ ಕಾುರ್ಯಂ ವದ್ತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ ಸಥಲಾನ್ುರ್ೀ 
ಕ್ೈಶ್ಾದಿಾಪ್ೈಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಂ ಪರಿೀಕ್ಮಾಣ್ೈಾಃ ‘ನ್ ವಾ ಉ ದ್ೀವಾಾಃ ಕ್ತಧವಿದ್ಾಧಂ 
ದ್ದ್ತರತತ್ಾಶ್ತಮತಪಗಚಿನಿು ಮೃತಯವಾಃ| ಉತ್್ ೀ ರಯಿಾಃ ಪೃಣತ್್ ೀ 
ಲ್ ೀಪದ್ಸಯತತಯತ್ಾಪೃಣನ್ಮರ್ಢಯತ್ಾರಂ ನ್ ವಿನ್ದತ್್ೀ’ (ಋಗ್ಾೀದ್ ಅಷ್ಟಕ 8 ಅಧಾಯರ್ 9 ವಗಯ 
22) ಇತ್ಾಯದಿ ಸ ಕಾುಥ್ೀಯ ಪೃಷ್ಟೀ ತದ್ರ್ಯಂ ವಣಿಯತವಾನಿತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಕಿಞ್ಾ ದಾನ್ಸ ಕುಸಯ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ಇನ್ದರಕತೃಯಕ ಕಾನಿುದಾನ್ಪರತಪಾದ್ಕಸ ಕುಸಯ 
ಅರ್ಯವಾದಿೀ (ಇತಯರ್ಯಾಃ) ಪುನ್ಾಃ ಸಭಾನ್ುರ್ೀ ಕಶ್ಾದಿಾಪ್ೈಾಃ ‘ಕನಾಯ  ವಾರವಾರ್ತೀ 
ಸ್ ೀಮಮಪ ಸತರತ್ಾವಿದ್ತ್ | ಅಸುಂ ಭರತಯಬರವಿೀದಿನಾದರರ್ ಸತನ್ವ್ೈತ್ಾಾ ರ್ಕಾರರ್ 
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ಸನ್ವ್ೈತ್ಾಯ|| (ಋಗ್ಾೀದ್ ಅಷ್ಟಕ 6 ಆಧಾಯರ್ 5 ವಗಯ 14) ಇತ್ಾಯದಿ ಸ ಕಾುಥ್ೀಯ ಪೃಷ್ಟೀ 
ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ ಕನಾಯರಾ ದ್ತುಂ ಸ್ ೀಮರಸಂ ಪೀತ್ಾಾ ತ್ಾಂ 
ಸ ರ್ಯಸದ್ೃರ್ಕಾನಿುಮತೀಂ ಚಕಾರ ಇತ್ಾಯದ್ಯರ್ಯಮ ಚ್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| ದಿವಯಮಲೌಕಿಕಂ 
ಅತ್ಾಯರ್ಾರ್ಯಕರಮಿತ ರಾವತ್| ತಚಾ ತದ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪರಕಾರ್ರ್ತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ, 
ತ್ಾಚಿಿಲ್ಲಕ್ ೀ, ಣಿನಿಾಃ | ಅರ್ಂ ಭಾವಾಃ, ಸ್ಾೀನ್ ೀಕ ು್ೀ ದಾನ್ಸ ಕಾುಥ್ೀಯ ವಿಪ್ರೀಷ್ತ 
ವಿವದ್ಮಾನ್ೀಷ್ತ ಸತತಧ ‘ಅತರ ಕಶ್ಾದ್ ವಿಪಶ್ಾದ್ ಆರಾಸಯತ ತತಾಃ ಸಂವಾದ್ಂ ಕತರತತ 
ಇತತಯಕಾುಾಸಾರ್ಂ ನಿಗಯತಾಃ| ಸಾಃ ವಿಪಶ್ಾದ್ ಅಗತಯ ತಥ್ೈವ ಉಕುವಾನ್| ತದಾ ಸವ್ೀಯ 
ಮಧವಸಯ ಅತೀತ್ಾನಾಗತಸವಯವಿಷ್ರ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಅಸಿುತ ಮೀನಿರ್ೀ ಇತ| 
 

ಸಕಲಜಿತ್ ಸಕಲಾನ್ ವ್ೀದ್ಶ್ಾಸಿವಿದ್ಾಃ ಜರ್ತೀತ ಸಾಃ ತಥ್ ೀಕುಾಃ, ಅಖಿಲಜ್ಞಾಭದ್ಾಃ 
ಅಖಿಲಜ್ಞ್ ೀSಸಿೀತ ಸವ್ೈಯರತಚಯಮಾನ್ಾಃ ಪಾರಪುರ ಪಯಾಃ ರ ಪಯಪೀಠಪುರಂ ಪಾರಪುಾಃ 
(ರ ಪಯಂ ಪಾರಪುಾಃ) ಪಾರಪುರ ಪಯಾಃ ಪಾರಪುವನ್ುೀ ಚ್ೀತ ಸಮಾಸಾಃ, ತತರ ( ತತರ) ಸಭಾಸತ 
ಸಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕಾರ್ಯ ಸವಾಯನ್ ವಿಜಿತಯ ಸವ್ೈಯಾಃ ವಿರ್ಾಜ್ಞ್ ೀSಸಿೀತ ಸ ುರ್ಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ 
ಕರಮೀಣ ರ ಪಯಪೀಠಂ ಪಾರಪುವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಖಲಕತಲದ್ಮನ್ೀ, ಖಲಾನಾಂ 
ದ್ತವಾಯದಿೀನಾಂ ಕತಲಸಯ ವೃನ್ದಸಯ, ದ್ಮನ್ೀ ಪರಾಜಯೀ ಭೀಮೀ ವಾ ಭೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಇವ, 
ಉಪಮಾರಾಂ ವಿಕಲ್ಾೀ ವಾ ಇತಯಮರಾಃ, ಭೀಮಸನ್ಧಾಃ, ಭೀಮಾ ಭರ್ಙ್ಕರಿೀ ಸವಾಯನ್ 
ದ್ತವಾಯದಿನ್ಾಃ ಜ್ೀಷಾಯಮಿ ಇತ್್ಯೀವಂರ ಪಾ, ಸನಾಧ ಪರತಜ್ಞಾರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಥ್ ೀಕುಾಃ ತ್ಾದ್ೃರ್ಾಃ 
ಸನ್, ಗಿೀತಕಾಭಾಷ್ಯಕಾರಿೀ, ಗಿೀತಕಾರಾಾಃ ಭಗವದಿುೀತಕಾರಾಾಃ, ಸಾಾಥ್ೀಯ ಕಾಃ, ಭಾಷ್ಯಂ 
ಕರ್ ೀತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ, ಗತವಯಚಿೀಯ ಗತರತಂ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕ್ಂ ಅಚಯರ್ತ ಪೂಜರ್ತೀತ ಸಾಃ 
ತಥಾ| ಗಿೀತ್ಾಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತ್ಾಾ ಅಚತಯತಪ್ರೀಕಾರ್ ದ್ತ್ಾಾ ತಂ ಸಮ ಾಜಯ ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ 
ಗಮಿಷಾಯಮಿ ಇತ್್ಯೀವಂ ಸಮಾರರ್ಯಯ ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ಗೃಹಿೀತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಉದಿೀಚಿೀಂ 
ಉತುರಾಂ ದಿರ್ಂ ಪರತ ರಾನ್ ಗಚಿನ್, ತೀರ್ಯಶ್್್ ೀಧೀ, ತೀಥಾಯನಿ ಶ್್್ ೀಧಯೀತೀತ ಸಾಃ 
ತಥಾ| ಮಾಗ್ೀಯ ತತರ ತತರ ತೀಥ್ೀಯಷ್ತ ಸಾುತ್ಾಾ, ತ್ಾನಿ ಪವಿತರೀಕತವಾಯಣಾಃ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
ಸಾಃ ಏವಂವಿಧಚರಿತ್್ ೀ ಮಧವಾಃ ಮಮ ಮನ್ಸಿ ಲಸ್ೀತ್| ಲಸ ಕಾನ ುೌ ಭಾರ್ತ್ ಲಸ 
ಶ್್ಿೀಷ್ೀಣ ಕಿರೀಡ್ನ್ಯೀಾಃ(ಆಶ್ಷ್ಟ ಲ್ಲಙ್) || 11 || 
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ಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ ಸತಕಮೀಯಪಗತಬದ್ರಿಕಾನ್ ುೀಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ ಸತಕಮೀಯಪಗತಬದ್ರಿಕಾನ್ ುೀSSತರ ನಾತರ ನಾರಾರ್ಣಂ ಯೀರಾರ್ಣಂ ಯೀ  
ನ್ತ್್ಾೈಕಾನ ು್ೀ ಸಮತದ್ಯತರವಚನ್ಕೃದ್ಥ್ ೀ ಸತುಪಾಾಃ ಕೃಷ್ಣನ್ತನ್ುಾಃನ್ತ್್ಾೈಕಾನ ು್ೀ ಸಮತದ್ಯತರವಚನ್ಕೃದ್ಥ್ ೀ ಸತುಪಾಾಃ ಕೃಷ್ಣನ್ತನ್ುಾಃ||  
ಆಪ ು್ೀಭಯಾಃ ಕಾರ್ಯಲ್ೀಖಿೀ ಸಾಮನ್ತಗತನಿಜಪ್ರೀರಕಾಃ ಪಾಣಿಮಾತ್ಾರಆಪ ು್ೀಭಯಾಃ ಕಾರ್ಯಲ್ೀಖಿೀ ಸಾಮನ್ತಗತನಿಜಪ್ರೀರಕಾಃ ಪಾಣಿಮಾತ್ಾರ- - 
ನಾಮನಾಮರತತ್ಾಯಭಾಃ ಪರಪರ್ಯನ್ ಹರಿಮಪ ಗಿರಿಣಾ ಸಾಧಯಮೃದ ಧ್ಯೈ ಸ ಮೀ ಸಾಯತ್ರತತ್ಾಯಭಾಃ ಪರಪರ್ಯನ್ ಹರಿಮಪ ಗಿರಿಣಾ ಸಾಧಯಮೃದ ಧ್ಯೈ ಸ ಮೀ ಸಾಯತ್  || || 12 12 ||||  

 

ಗಙ್ ು್ೀತ| ರ್ಾಃ ಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ, ಗಙ್ಸ್ುಂ ತರತೀತ ಸಾಃ  ತಥಾ, ಸತಕಮಾಯ, ತತರ ತತರ 
ಶ್್್ ೀಭನ್ಚರಿತಾಃ ಸನ್, ಉಪಗತಬದ್ರಿಕಾನ್ುಾಃ, ಉಪಗತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಬದ್ರಿಕಾರಾಾಃ ಅನ್ುಾಃ 
ಸಮಿೀಪಂ ಯೀನ್ ಸಾಃ ತಥಾ, ಅತರ ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮೀ ನಾರಾರ್ಣಂ, ಅಚಾಯರಾಂ 
ಸನಿುಹಿತಂ ನಾರಾರ್ಣಂ ನ್ತ್ಾಾ, ಏಕಾನ ು್ೀ ಸಮತದ್ಯತ್ ಪರವಚನ್ಕೃತ್, (ಸಮತದ್ಯತ್) 
ಸಮಯಗತತ್ಾಥಪತಾಃ ಪರವಚನ್ಂ ವಾಯಖಾಯನ್ಂ ಕರ್ ೀತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ, ರ್ದಾ ಗಿೀತ್ಾಭಾಷ್ಯಂ 
ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಸಥವಿಷ್ಣವ್ೀ ಉಪಾರ್ನ್ತ್್ಾೀನ್ ಅಪಯರ್ತ್, ತದಾ ವಿಷ್ತಣನಾ ವಾಯಕತರತ 
ಇತಯರ್ರಿೀರವಚನ್ತರಾಪುಯಕುಂ ವಚನ್ಂ ರ್ತರತ್ಾಾ ಶ್ಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಾಯಖಾಯತವಾನ್ ಇತ| 
ಅಥ್ ೀ ವಾಯಖಾಯನಾನ್ನ್ುರಂ ಸತುಪಾಾಃ ಸತ್ ಸಮಿೀಚಿೀನ್ಂ ಕಾಷ್ಠಮೌನಾಖಯಂ ತಪಾಃ ರ್ಸಯ 
ಸಾಃ ತ್ಾದ್ೃರ್ಾಃ, ಸಮಿೀಚಿೀನ್ತಪೀವಾನ್, ಕೃಷ್ಣನ್ತನ್ುಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ವ್ೀದ್ವಾಯಸ್ೀನ್ ನ್ತನ್ುಾಃ 
ಸಾಾರ್ರಮಂ ಪರತ ಆಗನ್ತುಂ ಪ್ರೀರಿತಾಃ, ವ್ೀದ್ವಾಯಸಾಃ ಮಹಾಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಾ-
ದ್ಣತಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ ಪರತ (ಆಗತಯ) ಕಿಞ್ಘಾಜಿನಾನಾಂ ( ಕ್ೀಷಾಂಚಿಜಿನಾನಾಂ ) 
ಅಪರಕಾರ್ತರಾ ಆಗತಯ, ಅತರತಯಂ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ಸಾಾರ್ರಮಂ ಪರತ ಆಗಚಿ 
ಇತತಯಕುವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಆಪ ು್ೀಭಯಾಃ ಆಪುಶ್ಷ್ಯೀಭಯಾಃ ಕಾರ್ಯಂ ಮಹಾಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ 
ಪರತ ಗಮನ್ರ ಪ ಲ್ಲಖತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ (ಅಹಂ)ವಾಯಸಾರ್ರಮಂ ಪರತ ಗಮಿಷಾಯಮಿ, ಭವನ್ುಾಃ 
ಅತ್್ೈವ ತಷ್ಠನ್ತು ಇತ ಶ್ಷಾಯನ್ ಪರತ ಇಮಾಂ ವಾಚಂ ಕಾಷ್ಠಮೌನ್ಭಙ್ುಭರಾ ಭ ಮೌ 
ಲ್ಲಖಿತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಪಾಣಿಮಾತ್ಾರತ್, ಪಾಣಿರ್ೀವ ಪಾಣಿಮಾತರಂ ತಸಾಮತ್ ಕ್ೀವಲ 
ಪಾಣಿವಾರ್ತನ್ೈವ ಇತ ರಾವತ್, ಸಾಂ ಸಾಾತ್ಾಮನ್ಂ, ಅನ್ತಗತನಿಜಪ್ರೀರಕಾಃ, ಸಹ್ೈವ 
ಅನ್ತಗಚಿನ್, ರ್ಾಃ ನಿಜಾಃ ಸಿಾೀರ್ಾಃ, ಶ್ಷ್ಯಾಃ ತಸಯ ಪ್ರೀರಕಾಃ ಗಚ್ಿೀ ಇತ ಪ್ರೀರಕಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ| 
ಮಹಾಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ ಪಾರಪುುಂ ಶ್ೀಘರಂ ಧಾವನ್ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ 
ಸಾವಿರಹಾಸಹಿಷ್ತಣತರಾ ಆಸಾರ್ಂ ಅನ್ತಧಾವನ್ುಂ ಸತಯತೀರ್ಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪವಯತ್ಾತ್ 
ಪವಯತ್ಾನ್ುರಂ ಅವಪುಿತಯ ಗಚಿನ್, ಸಾಪಾಣಿವಾರ್ತನಾ ಅಣತಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ (ಪರತ) 
ಸತಯತೀರ್ಯಂ ಪಾರಪತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಮಾರತತ್ಾಯಭಾಃ ಮಾರತತ್್ೀಾಃ ಹನ್ತಮತಾಃ ಆಭಾ 
ಇವ ಆಭಾ ರ್ಸಯ ಸಾಃ, ಹನ್ತಮಾನ್ ಇವ ಪವಯತ್ಾತ್ ಪವಯತ್ಾನ್ುರಂ ಉತತಾುತಯ ಗಚಿನ್ 
ಮಾರತತ್ಾಯಭಾಃ ಮರತತ್ ಕತಮಾರಾಃ ಭೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಇವ ರ್ತತರಭರ್ಙ್ಕರಾಃ ಸನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ| 
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ಗಿರಿಣಾ ಹಿಮವತಾವಯತ್್ೀನ್ ಸಾಧಯಂ ಹರಿಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಪರಪರ್ಯನ್ ಈಕ್ಮಾಣಾಃ 
ನಾನಾರತುಭ ಷ್ಟತಹಿಮಾಲರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಸಸಾಮರ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಹರಿಂ 
ವ್ೀದ್ವಾಯಸಂ ಇತ ವಾ| ಸಾಃ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ, ಮೀ ಋದ ಧ್ಯೈಸಾಯತ್ ಅಸತು, ಅಸ ಭತವಿ (ವಿಧ) 
ಲ್ಲಙ್ || 12 || 
 

ಯೀಯೀSSಪರ್ಯತ್ ಸಾಾರ್ರಮಾಗರಯಂ ಮತನಿಮಹಿತಗತಣ್ ೀ ದಿವಯಸಾಲಂ ಚ ಚಿತರಂಪರ್ಯತ್ ಸಾಾರ್ರಮಾಗರಯಂ ಮತನಿಮಹಿತಗತಣ್ ೀ ದಿವಯಸಾಲಂ ಚ ಚಿತರಂ   
ತತರಷ್ಟೀಯಣಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ಹರಿಮಪ ಮತನಿತಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ಪರಜಾತಮ್ತತರಷ್ಟೀಯಣಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ಹರಿಮಪ ಮತನಿತಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ಪರಜಾತಮ್||  
ಕತ್ಾಯಕತ್ಾಯರಂ ಭಾರತ್ಾದ್ೀಭಯರತವರಗತರತಂ ಬರಹಮಸ ತರಸಯ ಚಾಹ್ ೀರಂ ಭಾರತ್ಾದ್ೀಭಯರತವರಗತರತಂ ಬರಹಮಸ ತರಸಯ ಚಾಹ್ ೀ   
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ನಿತಯಪೂಣಾಯಗಣಿತಗತಣಮಸೌ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ನಿತಯಪೂಣಾಯಗಣಿತಗತಣಮಸೌ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಮೀ ಸಸ  ಚ್ೀರ್ಾಃ ಚ್ೀರ್ಾಃ || || 13 13 ||||  
 

ಯೀSಪರ್ಯದಿತ | ರ್ಾಃ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ, ಸಾಾರ್ರಮಾಗರಯಂ ಶ್್್ ೀಭಮಾನಾರ್ರಮೀಷ್ತ 
ಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ ಅಪರ್ಯತ್| ಮತನಿಮಹಿತಗತಣಾಃ ಮತನಿಭಾಃ ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಸ ಥ್ೈಾಃ 
ವಾಯಸಪರಿವಾರಭ ತ್್ೈಾಃ ಮಹಿತ್ಾಾಃ ಪೂಜಿತ್ಾಾಃ ನಾನಾಪರಕಾರ್ೀಣ ಉತ್್ರೀಕ್ಷತ್ಾಾಃ ಗತಣಾಾಃ 
ಕಲಾಯಣಧಮಾಯಾಃ ರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಥಾ| ಆಗಚಿನ್ುಂ ಮಧವಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಕಿಂ ಬರಹಾಮ ಕಿಂ 
ವಾರ್ತಾಃ ಉತ ಸ ರ್ಯಾಃ, ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಕಾರ್ೀಣ ಉತ್್ರೀಕ್ಷತವನ್ುಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ| ಚಿತರಂ 
ನಾನಾವಣಯಂ ದಿವಯಸಾಲಂ ದಿವಯಂ ಲ್ ೀಕವಿಲಕ್ಣಂ ಸಾಲಂ ತರತಂ ತಸಿಮನ್ 
ಆರ್ರಮಮಧ್ಯೀ ಕಞ್ಾನ್ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಸಮಿೀಪಸಥಂ ಬದ್ರಿೀವೃಕ್ಂ ಚ ಅಪರ್ಯತ್ ಇತಯನ್ಾರ್ಾಃ| 
ತತರ ಆರ್ರಮಮಧಯಸಥಂ ಬದ್ರಿೀವೃಕ್ಸಯ ಅಧಾಃ ಪರದ್ೀಶ್್ೀ ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ಸಮ ಹ್ೀ 
ಹರಿಂ ಅಪರ್ಯತ್ ಇತಯನ್ಾರ್ಾಃ| (ಸಾಃ) ಕಿೀದ್ೃರ್ಾಃ (ಇತಯತಾಃ) ತಂ ವಿಶ್ನ್ಷ್ಟಟ, ಮತನಿತಾಃ, 
ಇತ್ಾಯದಿನಾ, ಮತನಿತಾಃ ಪರಾರ್ರಾತ್ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ಪರಜಾತಾಃ ಆವಿಭ ಯತಂ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಂ 
ಇತ ರಾವತ್, ಭಾರತ್ಾದ್ೀಾಃ ಅಷಾಟದ್ರ್ಪುರಾಣಾನಾಂ ಚ ಬರಹಮಸ ತರಸಯ ಚ ಕತ್ಾಯರಂ 
ಪರಣ್ೀತ್ಾರಂ, ಕತೃಯಕಮಯಣ್ ೀಾಃ ಕೃತ ಇತ ಷ್ಷ್ಟಠೀ| ಭರತವರಗತರತಂ ಭರತ್್ೀಷ್ತ 
ವರಾಣಾಂ ಶ್್ರೀಷಾಠನಾಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಗತರತಂ ಹಿತ್್ ೀಪದ್ೀರ್ಕತ್ಾಯರಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ 
ನಿತಯಪೂಣಾಯಗಣಿತಗತಣಂ ನಿತ್ಾಯಾಃ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಪೂಣಾಯಾಃ ಅಗಣಿತ್ಾಾಃ ಗತಣಾಾಃ 
ಕಲಾಯಣಧಮಾಯಾಃ ರ್ಸಯತಂ, ಏತ್ಾದ್ೃರ್ಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತ್್ಾೀನ್, ಅಪರ್ಯತ್, ತತಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ 
ಗತಣಾನಾಂ ಉಕಿುಾಃ| ಅಸೌ ಏವಂವಿಧಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತರಾ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಸಯ ದ್ರಷಾಟ ಮಧವಾಃ ಸ ಚ 
ಈರ್ಾಃ ವ್ೀದ್ವಾಯಸರ್ಾ ಮೀ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ (ಇತ) ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಸಮಬನ್ಧಾಃ| ತ್್ೀನ್ ಏಕವಚನ್ಂ 
ಸಾಧತ| ಪರೀಙ್ ಪರೀಣನ್ೀ ಆಶ್ಷ್ಟ ಕತಯರಿ ಲ್ ೀಟ್ || 13 || 
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ಸವಾಯಙ್ ು್ೈಾಃ ಸವಯವನ ದ್ಯೈಾಃ ಸವಾಯಙ್ ು್ೈಾಃ ಸವಯವನ ದ್ಯೈಾಃ ವಿಮಲಕತವಲರ್ಶ್ಾಯವಿಮಲಕತವಲರ್ಶ್ಾಯಮಲ್ೈಾಃ ಶ್್್ ೀಭಮಾನ್ಂ ಮಲ್ೈಾಃ ಶ್್್ ೀಭಮಾನ್ಂ   
ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದತ್್ೀಜಾಃವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದತ್್ೀಜಾಃ  ಪರವರಗತಣಮಯೈಾಃ ಪೂಣಯಲಾವಣಯರ ಪ್ೈಾಃಪರವರಗತಣಮಯೈಾಃ ಪೂಣಯಲಾವಣಯರ ಪ್ೈಾಃ||  
ಬ್ಮಬೀಷ್ಠಂ ಪದ್ಮಪಾದ್ಂ ಬ್ಮಬೀಷ್ಠಂ ಪದ್ಮಪಾದ್ಂ ರ್ತರ್ತಭಕಪರ್ಜಭಕಪರ್ಜಟ್ಂಟ್ಂ  ಸ್ೈಣಚಮಾಯಣಮಿೀರ್ಂಸ್ೈಣಚಮಾಯಣಮಿೀರ್ಂ  
ದ್ೃಷಾಟಾನ್ತ್್ ಾೀಪಗ ಢಾಃ ಸಗತರತರವತತ ಮಾಂ ಸ ಪವಿಷ್ ಟೀ ಮತನಿೀಷ್ಟಾಃದ್ೃಷಾಟಾನ್ತ್್ ಾೀಪಗ ಢಾಃ ಸಗತರತರವತತ ಮಾಂ ಸ ಪವಿಷ್ ಟೀ ಮತನಿೀಷ್ಟಾಃ|| || 114 4 ||||  

 

ಪುನ್ಾಃ ಖರ್ಮಪರ್ಯದಿತ ತತ್ಾರಹ – ಸವ್ೀಯತ | ಸವಯವನ ದ್ಯೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಲಕಾಯಯಧಭಾಃ 
ವನ ದ್ಯೈಾಃ ಸ ುರ್ಮಾನ್ೈಾಃ, ವಿಮಲಕತವಲರ್ಶ್ಾಯಮಲ್ೈಾಃ, ವಿಮಲಾನಿ ವಿಕಸಿತ್ಾನಿ 
ಕತವಲರಾನಿ ಇನಿದೀವರಾಣಿ, ತದ್ಾತ್ ಶ್ಾಯಮಲ್ೈಾಃ ನಿೀಲ್ೈಾಃ, ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ-
ತ್್ೀಜಾಃಪರವರಗತಣಮಯೈಾಃ, ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಆನ್ನ್ದರ್ಾ ತ್್ೀಜರ್ಾ ತ್ಾನ್ಯೀವ ಪರವರಾಣಿ 
ಪರಮತಖಾನಿ, ಗತಣಾನಾಂ, ತ್್ೀ ಪರಚತರಾಾಃ(ಪಾರಚತರ್ಯಂ) ಯೀಷಾಂ ತ್್ೀ ತ್್ೈಾಃ, 
‘ತ್ಾದಾತಯಥ್ೀಯ ವಿಕಾರಾಥ್ೀಯ ಪಾರಚತರಾಯಥ್ೀಯ ಮರ್ಟ್ ತರಧಾ’ ಇತ ವಚನಾತ್| 
ಪೂಣಯಲಾವಣಯರ ಪ್ೈಾಃ ಪೂಣಯಸೌನ್ದಯೀಯಣ ಪರರ್ಸ್ತಾಃ ‘ಪರರ್ಂಸಾರಾಂ ರ ಪಪ್’(5-3-
66) ಇತ ರ ಪಪ್ ಪರತಯರ್ಾಃ|| ಪೂಣಯಲಾವಣಯಮೀವ ರ ಪಂ ಯೀಷಾಂ ತ್್ೈರಿತ ವಾ| 
ಸವಾಯಙ್ ು್ೈಾಃ ಕರಚರಣಾದಿ ಸವಾಯವರ್ವ್ೈಾಃ ಶ್್್ ೀಭಮಾನ್ಂ ರಾಜಮಾನ್ಂ, ಬ್ಮಬೀಷ್ಠಂ 
ಬ್ಮಬಪಕಾಫಲವತ್ ಓಷ ಠೌ ರ್ಸಯ ತಂ, ಓತ್್ ಾೀಷ್ಠಯೀಾಃ ಸಮಾಸ್ೀ ವಾ ಇತ 
ಪರರ ಪಮ್| ಪದ್ಮಪಾದ್ಂ ಪದ್ಮವತ್ ಪಾದೌ ರ್ಸಯ ತಂ, ರ್ತಭಕಪರ್ಜಟ್ಂ ರ್ತಭಾ 
ಕಪಶ್ಾ ಪಙ್ಸ್ು ಜಟ್ಾ ರ್ಸಯ ತಂ, ಸ್ೈಣಚಮಾಯಣಂ, ಏಣಾಯಾಃ ಇದ್ಂ ಐಣಂ, ತಚಾ ತತ್ 
ಚಮಯ ಚ ತ್್ೀನ್ ಸಹ ವತಯತ ಇತ(ತಂ) ಸ್ೈಣಚಮಾಯಣಂ ಕೃಷಾಣಜಿನ್ಂ 
ವಸಾನ್ಮಿತಯರ್ಯ(ಕೃಷಾಣಜಿನ್ವಸನ್ಮಿತಯರ್ಯಾಃ)| ‘ಅಜಿನ್ಂ ಚಮಯಕೃತುಾಃ ಸಿಿೀ’ 
ಇತಯಭಧಾನಾತ್| ಈರ್ಂ ಪರಮಸಮರ್ಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನ್ತ್ಾಾ ಪರಣಮಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ| 
ಉಪಗ ಢಾಃ ಪರಣತಂ ಹಸಾುಭಾಯಮತತ್ಾಥಪಯ ವ್ೀದ್ವಾಯಸ್ೀನ್ ಆಲ್ಲಙ್ಘುತಾಃ, ಸ ಪವಿಷ್ಟಾಃ, 
ತದ್ನ್ತಜ್ಞರಾ ಮತನಿಭಾಃ ದ್ತ್ ು್ೀ ಆಸನ್ೀ ಸಮಯಗತಪವಿಷ್ಟಾಃ, ಮತನಿೀಷ್ಟಾಃ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಮತಖ್ೀನ್ 
ವಿಜ್ಞಾತಸಾಸಾರ ಪಾಣಾಂ ಮತನಿೀನಾಂ ಇಚಾಿ ವಿಷ್ರ್ಾಃ ಸ ಗತರತಾಃ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ ನ್ಾಃ 
ಅವತತ ರಕ್ತತ| ಆಶ್ಷ್ಟ ಲ್ ೀಟ್ || 14 || 

 

ಶ್ಷ್ಯಂ ವಾಯಸಸಯ ನಾರಾರ್ಣಮರ್ ಚ ಗತಂ ಸವಯಸ್ೀತತಂ ಸತಮಾತಧಯಂಶ್ಷ್ಯಂ ವಾಯಸಸಯ ನಾರಾರ್ಣಮರ್ ಚ ಗತಂ ಸವಯಸ್ೀತತಂ ಸತಮಾತಧಯಂ   
ಸಾಶ್ಾಾಸಯಂ ಕ ಮಯಕ್ ೀಲೌ ನ್ೃಹರಿಮರ್ ಮನ್ತಂ ವಾಮನ್ಂ ಬತದ್ಧರಾಮೌಸಾಶ್ಾಾಸಯಂ ಕ ಮಯಕ್ ೀಲೌ ನ್ೃಹರಿಮರ್ ಮನ್ತಂ ವಾಮನ್ಂ ಬತದ್ಧರಾಮೌ||  
ವಾಯಸಂ ಕಾಕತತಥಕೃಷಾಣವತಚಿರಮಿತರಾನ್ನ್ದನ್ಂ ಕಲ್ಲಕರ್ಜ್ಞೌವಾಯಸಂ ಕಾಕತತಥಕೃಷಾಣವತಚಿರಮಿತರಾನ್ನ್ದನ್ಂ ಕಲ್ಲಕರ್ಜ್ಞೌ  
ಸಿದ ಧ್ೀರ್ಂ ನೌಮಿ ಧನ್ಾಸಿದ ಧ್ೀರ್ಂ ನೌಮಿ ಧನ್ಾನ್ುನ್ುರಿವರವನಿತ್ಾಖಯಂ ತಮೀನ್ಂ ಸಮರನ್ುಮ್ ರಿವರವನಿತ್ಾಖಯಂ ತಮೀನ್ಂ ಸಮರನ್ುಮ್ || || 15 15 ||||  
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ಇದಾನಿೀಂ ಏಕಾನ ು್ೀ ವಾಯಸಮತಖಾತ್ ಭಾರತ-ಪಞ್ಾರಾತರ-ವ್ೀದ್-ಪುರಾಣ-
ಸ ತ್ಾರದಿೀನಾಂ ರ್ಥಾವದಾಭವಂ ವಿಜ್ಞಾರ್ ತತ್್ೈವ ಸಥಲಾನ್ುರ್ೀ ತಪಸಾ ವಸನ್ುಮಿವಿ 
ಸಿಥತಂ, ನಾರಾರ್ಣಂ ಪಾರಪಯ ತಂ ನಾನಾವತ್ಾರವತುರಾ ದ್ಧೌಯ ಇತ್ಾಯಹ – ಶ್ಷ್ಯಮಿತ| 
ವಾಯಸಸಯ  ಶ್ಷ್ಯಂ ವಾಯಸ್ೀನ್ ಉಪದಿಷ್ಠಂ ಅರ್ ವಾಯಸಾತ್ ಉಪದ್ೀರ್ಲಾಭಾನ್ನ್ುರಂ, 
ನಾರಾರ್ಣಂ ಧಮಯಪುತರಂ ಗತಂ ಪಾರಪುಂ, ಕತಯರಿ ಕುಾಃ ಸಮರನ್ುಂ ಧಾಯರ್ನ್ುಂ ಶ್ರೀಮಧವಂ 
ಸ ುೌಮಿ ಚ್ೀತಯನ್ಾರ್ಾಃ | ನ್ತ ಸತುತ್ೌ ಲಟ್ ಕರ್ಂ ಸಮರನ್ುಂ ಇತಯತ ಆಹ ಸವ್ೀಯಸ್ೀತತಂ 
ಸವಯಜಗದಾರ್ರರ್ಂ, ಸತಮಾತಧಯಂ ಶ್್್ ೀಭನ್ಮತಧಯರ ಪಂ, ಸಾಶ್ಾಮಸಯಂ ಅರ್ಾಸಯ 
ಆಸ್ಯೀನ್ ಮತಖ್ೀನ್ ಸಹಿತಂ ಹರ್ಗಿರೀವಾವತ್ಾರಂ ಇತ ರಾವತ್| ಕ ಮಯಕ್ ೀಲೌ 
ಕ ಮಯವರಾಹೌ ನ್ೃಹರಿಂ ನ್ೃಸಿಂಹಂ ಅರ್ರ್ಬದಾಃ ಅವತ್ಾರಾಣಾಂ ಸಮತಚಿರಾರ್ಯಾಃ, 
ಮನ್ತಂ ಮನ್ಾವತ್ಾರಂ, ವಾಮನ್ಂ ಬತದ್ಧರಾಮೌ ಬತದ್ಧಪರರ್ತರಾಮೌ, ವಾಯಸಂ 
ವ್ೀದ್ವಾಯಸಂ, ಕಾಕತತಥಕೃಷ ಣೌ ರಾಮಕೃಷ ಣೌ ಅತಚರಂ ಬಹತಕಾಲಂ, ಇತರಾನ್ನ್ದನ್ಂ 
ಐತರ್ೀರ್ಂ, ಕಲ್ಲಕರ್ಜ್ಞೌ ಸಿದ ಧ್ೀರ್ಂ ಕಪಲಂ ಧನ್ಾನ್ುರಿವರವನಿತ್ಾಖಯಂ ಧನ್ಾನ್ುರಿರಿತ 
ವರವನಿತ್್ೀತ ಚ ಆಖಾಯ ರ್ಸಯ ತಂ ತಮೀನ್ಂ ಸಮರನ್ುಂ ಇತಯರ್ಯಾಃ|| 
 

ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಂ ಕತಮಾರಂ ಹೃದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಂ ಕತಮಾರಂ ಹೃದಿ ದ್ಧದ್ೃಷ್ಭಂ ಹಂಸಕೃಷ ಣೌದಿ ದ್ಧದ್ೃಷ್ಭಂ ಹಂಸಕೃಷ ಣೌ  ಹರಿಂ ತಂಹರಿಂ ತಂ  
ಧಾಮಯಂ ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ ಸದ್ರ್ಧಾಮಯಂ ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ ಸದ್ರ್ರ್ರ್ತಸಹಸಾರದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಮ್ತಸಹಸಾರದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಮ್||  
ತನ್ತುನ್ುಸುತುಾಸ ಕ್ಾೈ ವರಮತಚಿತನ್ರ್ೈರ್ೀವ ಸ್ೀವಯತಾಮಾಪುಾಃತನ್ತುನ್ುಸುತುಾಸ ಕ್ಾೈ ವರಮತಚಿತನ್ರ್ೈರ್ೀವ ಸ್ೀವಯತಾಮಾಪುಾಃ  
ಕೃಚಾಿರದಾಯತ್್ ರೀನ್ತಮಖ್ ೀ ಮೀ ಸ ಗತರಪ ಹರಿವಾಯಯಸನಾರಾರ್ಣಾಖಯಾಃ ಕೃಚಾಿರದಾಯತ್್ ರೀನ್ತಮಖ್ ೀ ಮೀ ಸ ಗತರಪ ಹರಿವಾಯಯಸನಾರಾರ್ಣಾಖಯಾಃ || || 16 16 ||||  
 

ದ್ತ್ ು್ೀತ| ಯೀ ಮಧವಾಃ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಂ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರಾವತ್ಾರಂ, ಕತಮಾರಂ 
ಕತಮಾರಾವತ್ಾರಂ, ಋಷ್ಭಂ ಋಷ್ಭನಾಮಾನ್ಂ, ಹಂಸಕೃಷ ಣೌ ಹಂಸಾವತ್ಾರ-
ಕೃಷಾಣವತ್ಾರೌ, ಧಾಮಯಂ ಧಮಯಪುತರಂ ತಂ ಹರಿಂ, ಧಮಯನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ, 
ಧಾಮಯಮಿತತಯಭರ್ತರ ಸಮಬಧಯತ್್ೀ, ಸದ್ರ್ರ್ತಸಹಸಾರದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಂ, ದ್ರ್ 
ಮತ್ಾಧಯದಿ, ರ್ತಂ ನಾರಾರ್ಣಾದಿ, ಸಹಸರಂ ವಿಶ್ಾಾದಿ, ಆದಿಪದಾದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಂ, 
ಬಹತವಿರೀಹಿಸಮಾಸಾಃ, ದ್ರ್ ಚ ರ್ತಂ ಚ ಸಹಸರಂ ಚ ದ್ರ್ರ್ತಸಹಸಾರಣಿ, ತ್ಾನಿ ಆದಿೀನಿ 
ಯೀಷಾಂ ತ್್ೀ, ತ್ಾದ್ೃಶ್ಾರ್ಾ ತ್್ೀ ಅನ್ನಾುವತ್ಾರಾರ್ಾ ದ್ರ್ರ್ತಸಹಸಾರದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಾಾಃ, 
ತ್್ೈಾಃ ಸಹಿತಾಃ, ಸದ್ರ್ರ್ತಸಹಸಾರದ್ಯನ್ನಾುವತ್ಾರಾಃ, ತಂ, ಬಹತವಿರೀಹಿಸಮಾಸಾಃ, ಹೃದಿ 
ಹೃನ್ಮನಿದರ್ೀ ದ್ಧತ್ ದ್ಧಾನ್ಾಃ, ತಂ, ಸಮರನ್ ಇತ ರಾವತ್| ನಾಭಯಸಾುಚಿತತಾಃ ಇತ 
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ನ್ತಮಭಾವಾಃ, ತತುಾಸ ಕ್ಾೈ ತತ್ಾಾನಾಂ ಪರಾಪರವಸತುತತ್ಾುಾನಾಂ ಸ ಕ್ಾೈ ಸಮಯಙ್ 
ನಿರ ಪಣಾರ್, ಬರಹಮಸ ತರಭಾಷ್ಯಂ ಕತತಯಮಿತ ಭಾವಾಃ, ತನ್ತುನ್ುಾಃ ತ್್ೀನ್ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ 
ನ್ತನ್ುಾಃ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಉಚಿತನ್ರ್ೈರ್ೀವ ಯೀಗಯಪುರತಷ್ೈರ್ೀವ, ಸ್ೀವಯತಾಂ ಸ್ೀವನಿೀರ್ತಾಂ, 
ವರಂ ರ ಪಂ ಸ್ೀವನಿೀರ್ತಾರ ಪಂ ಅನ್ತಗರಹಂ ಆಪುಾಃ ಪಾರಪುಾಃ, ಸ ತರಸಯ 
ರ್ಥಾವತುರಾ ಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತ್ಾಾ ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ತತುಾಂ ಉಪದ್ೀಷ್ತಟಂ ಗಚಿ ಇತ 
ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ಉಕುಾಃ ಮಧವಾಃ ‘ಸಾಾಮಿನ್ ಅಧತನಾ ಕಲ್ಲಕಲತಷ್ಟೀಕೃತಮನ್ಸಾಂ 
ಅಯೀಗಾಯನಾಂ ನಿನಿದತಂ, (ತತ್) ಉತುಮತತ್್ ಾೀಪದ್ೀರ್ನ್ಂ ಕತತಯಂ ಮಾಂ ನ್ 
ನಿಯೀಕತುಂ ಅಹಯಸಿ’ ಇತ ಅಭಾಷ್ತ ತದಾ ಯೀಗಾಯ ಏವ ತ್ಾಾಂ ಭಜನ್ತು, ಅಯೀಗಾಯಾಃ 
ತಾದಿಾಮತಖಾಾಃ ಭವನ್ತು ಇತ ವರಂ ದ್ತುವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಕೃಚಾಿರತ್ ಕಷಾಟತ್, 
ತದಿಾರಹಾಸಹಿಷ್ತಣತ್ಾಾದಿತ ಭಾವಾಃ, ರಾತ್್ ರೀನ್ತಮಖಾಃ ರಾತ್ಾರರಾಂ ದ್ಕ್ಷಣದಿರ್ಂ ಪರತ 
ಗಮನ್ೀ ಉನ್ತಮಖಾಃ ಉದ್ತಯಕುಾಃ, ಅಭ ತ್ ಸ ಗತರತಾಃ ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾಃ, 
ವಾಯಸನಾರಾರ್ಣಾಖಯಾಃ ವಾಯಸನಾರಾರ್ಣನಾಮಾ ಹರಿರಪ ಮೀ ಗತಾಃ ಪಾರಪಯಾಃ (ಭವತತ)| 

 
 

ಲಲಬಾಧಾನ್ತಜ್ಞಾಂ ಮತಕತನಾದತ್ ಸಾಜನ್ಮತಪಗತ್್ ೀಬಾಧಾನ್ತಜ್ಞಾಂ ಮತಕತನಾದತ್ ಸಾಜನ್ಮತಪಗತ್್ ೀSSನ್ೀಕಭಕಾಪರಭ್ ೀಕಾುನ್ೀಕಭಕಾಪರಭ್ ೀಕಾು- - 
ತತಲಯಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಚ ಕತವಯನ್ ಸಾಗತಣಸಮಗತಣಂ ಸಮರರಾತಾಃ ಪುನ್ರ್ಯನ್ತತಲಯಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಚ ಕತವಯನ್ ಸಾಗತಣಸಮಗತಣಂ ಸಮರರಾತಾಃ ಪುನ್ರ್ಯನ್||  
ಷ್ಷ್ಟ್ಾಾಟ್ಾಾಸಾಿಶ್್ೀಷ್ಶ್ಾಖಾಸಾಖಿಲವಿಜರ್ವಾನ್ ಶ್್್ ೀಭನ್ಂ ಸ ರಿವರ್ಯಂಸಾಿಶ್್ೀಷ್ಶ್ಾಖಾಸಾಖಿಲವಿಜರ್ವಾನ್ ಶ್್್ ೀಭನ್ಂ ಸ ರಿವರ್ಯಂ   
ಶ್ಷ್ಯಂ ಲಬಾಧಾತಚ್ೈತರಂ ಪುನ್ರಪ ವಿವಿಧಾನ್ ಪಾರಪುರ ಪಯೀ ಗತಮೀಯ ಶ್ಷ್ಯಂ ಲಬಾಧಾತಚ್ೈತರಂ ಪುನ್ರಪ ವಿವಿಧಾನ್ ಪಾರಪುರ ಪಯೀ ಗತಮೀಯ || || 17 17 ||||  

 

ಲಬ ಧ್ಾೀತ| ಮತಕತನಾದತ್ ವಾಯಸಾತ್ ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ಲಬಾಧಾ ಸಾಜನ್ಂ ಸಾಶ್ಷ್ಯವಗಯಂ 
ಅಣತಬದ್ರಿಕಾಸಥಂ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಉಪಗತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ| ಅನ್ೀಕಭಕಾಪರಭ್ ೀಕಾು, ಏಕಾ ನ್ 
ಭವತೀತಯನ್ೀಕಾ, ಸಾ ಚ ಸಾ ಭಕಾ ಚ ಅನ್ೀಕಭಕಾ, ರ್ದಾಾ ಅನ್ೀಕ್ೈಾಃ ಪುರತಷ್ೈಾಃ ದ್ತ್ಾು 
(ಭಕಾ), ಅನ್ೀಕ್ೈಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ಆನಿೀತಂ ಸವಯಂ ಅನ್ುಂ, ತಸಾಯಾಃ ಪರಭ್ ೀಕಾು ಭಕ್ಕಾಃ, 
ತತಲಯಂ ಅನ್ತರ ಪಂ ವಾಯಸಹೃದ್ರಾನ್ತಸಾರಿೀತ ರಾವತ್, ರ್ದಾಾ, ಅತತಲಯಂ ಇತ ವಾ 
ಪದ್ಚ್ಿೀದ್ಾಃ, ಅಸದ್ೃರ್ಂ ಇತಯರ್ಯಾಃ, ಸಾಗತಣಸಮಗತಣಂ ಸಾಸಯ ಯೀ ಗತಣಾಾಃ 
ಹರಿಗತಣಪರಕಾರ್ಕತಾಪರಪಕ್ದ್ ಷ್ಕತಾಕಾಮಿತ್ಾರ್ಯಪರದ್ತ್ಾಾದ್ರ್ಾಃ ತತಧದ್ೃರ್ಗತಣ್ ೀ-
ಪ್ೀತಂ ಚ ಭಾಷ್ಯಂ, ಸ ತರಭಾಷ್ಯಂ ಕತವಯನ್ ಕತವಾಯಣಾಃ ಸಮರರಾತಾಃ 
ಅಣತಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಾತ್ ದ್ಕ್ಷಣಾಂ ದಿರ್ಂ ಪರಸಿಥತಾಃ ಪುನ್ಾಃ ರ್ನ್ ಗಚಿನ್, ಇಣಾಃ 
ರ್ತರಂತಸಥರ ಪಂ ಷ್ಟ್ಾಸಾಿಶ್್ೀಷ್ಶ್ಾಖಾಸತ, ಷ್ಟ್ ಶ್ಾಸಾಿಣಿ ಭಾಟ್ಟಪಾರಭಾಕರ-
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ವ್ೈಶ್್ೀಷ್ಟಕನ್ೈರಾಯಿಕಬೌದ್ಧಚಾವಾಯಕಶ್ಾಸಾಿಣಿ, ಅಶ್್ೀಷಾಾಃ ಅಖಿಲಾರ್ಾ ತ್ಾಾಃ ಶ್ಾಖಾರ್ಾ 
ತ್ಾಾಃ ಅಶ್್ೀಷ್ಶ್ಾಖಾಾಃ, ತ್ಾಸತ, ವಿಷ್ರ್ಸಪುಮಿ, ಅಖಿಲವಿಜರ್ವಾನ್, ಅಖಿಲಾನಾಂ 
ಪುರತಷಾಣಾಂ ತದಿಾಷ್ಯೀ ಇತ ರಾವತ್| ವಿಜರ್ವಾನ್, ಅನ್ತಬದ್ರಿಕಾರಾಂ 
ಸ ತರಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತ್ಾಾ ಸಾಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಸಹ ತತರ ತತರ ಸಭಾಸತ ವಾದಿನ್ಾಃ ಜ್ೀಷ್ಯನ್ ಕರಮೀಣ 
ಗ್ ೀದಾವರಿೀತಟ್ಂ ಪಾರಪಯ, ಬಹತಭಾಃ ವಿದ್ಾದಿಭಾಃ ಅನ್ೀಕಶ್ಾಖಾಸತ, ಷ್ಟ್ ಸತ ತನ್ಿೀಷ್ತ ಚ 
ಪರಿೀಕ್ಯಮಾಣಾಃ ಸವಾಯನ್ ಜಿತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸ ರಿವರ್ಯಂ ಸ ರಿಷ್ತ ವಿದ್ಾಸತು 
ವರ್ಯಂ ಶ್್ರೀಷ್ಠಂ, ಅತಚ್ೈತರಂ ಜರ್ಶ್ೀಲಂ ಶ್್್ ೀಭನ್ಂ ಶ್್್ ೀಭನ್ಭಟ್ಾಟಖಯಶ್ಷ್ಯಂ, ಲಬಾಧಾ 
ಪಾರಪಯ, ಪುನ್ಾಃ ವಿವಿಧಾನ್ ಅಪ ಶ್ಷಾಯನ್ ಇತ ಸಮಬಧಯತ್್ೀ ಲಬಾಧಾ ಇತಯನ್ಾರ್ಾಃ| 
ಪಾರಪುರ ಪಯಾಃ ರ ಪಯಪೀಠಪುರಂ ಪಾರಪುಾಃ ಪಾರಪುಪನ್ುೀ ಚ ದಿಾತೀರ್ರಾ ಇತ ಸಮಾಸಾಃ, 
ದಿಾಗತಪಾರಪಾುಪನ್ು ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಪರವಲಿ್ಲಙ್ುತ್ಾನಿಷ್ೀಧಾಃ, ಸಾಃ ಮಧವಾಃ ಮೀ ಗತಾಃ ಪಾರಪಯಾಃ 
ಸಾಯದಿತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ|| 17 || 
 

ಸಖ್ಯೀ ವಾಯಖಾಯರ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಕಲ್ಲಮಲಮಪನಿೀರಾಚತಯತಜ್ಞಾರ್ ಚಾಲಂಸಖ್ಯೀ ವಾಯಖಾಯರ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಕಲ್ಲಮಲಮಪನಿೀರಾಚತಯತಜ್ಞಾರ್ ಚಾಲಂ   
ಕಾಷ್ಟಣೀಯಮಚಾಯಮಚಾಲಾಯಂ ತರದ್ರ್ಕತರತಣ್ೈಲ್ಲೀಯಲರಾನಿೀರ್ರ ಪ್ಯೀಕಾಷ್ಟಣೀಯಮಚಾಯಮಚಾಲಾಯಂ ತರದ್ರ್ಕತರತಣ್ೈಲ್ಲೀಯಲರಾನಿೀರ್ರ ಪ್ಯೀ||  
ಆಸಾಥಪಯೀದ್ಸಯ ರ್ಜ್ಞಪರತಹತನಿರತ್ಾನ್ ಕಾರಯಿತ್ಾಾಆಸಾಥಪಯೀದ್ಸಯ ರ್ಜ್ಞಪರತಹತನಿರತ್ಾನ್ ಕಾರಯಿತ್ಾಾSSಸಯ ರ್ಜ್ಞಂಸಯ ರ್ಜ್ಞಂ  
ವಾಯಸಂ ನ್ತ್ಾಾ ಪುನ್ರ್ಾ ಪರತಗತರಜತಾಃ ಸಮರಸಿೀದ್ೀತ್ ಸ ಮಧವಾಃ ವಾಯಸಂ ನ್ತ್ಾಾ ಪುನ್ರ್ಾ ಪರತಗತರಜತಾಃ ಸಮರಸಿೀದ್ೀತ್ ಸ ಮಧವಾಃ || || 18 18 ||||  
 

ಸಖ್ಯೀ ಸಖಿಭ ತ್ಾರ್ ಕಸ್ೈಚಿದ್ಯತಯೀ, ಅಚತಯತಜ್ಞಾರ್ ಅಚತಯಪ್ರೀಕಾರ್ ಚ ಸಾಗತರವ್ೀ 
ಭಾಷ್ಯಂ ವಾಯಖಾಯರ್, ಕಲ್ಲಮಲಂ ಕಲತಷ್ಟತಮನ್ಾಃಕಲಮಷ್ಂ ಅಲಂ ಅಪನಿೀರ್ ಅಪಾಸಯ  
ಕಾಷ್ಟಣೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಸಮಬನಿಧನಿೀಂ ತರದ್ರ್ಕತರತಣ್ೈಾಃ ತರತಾವಿಶ್ಷ್ಟದ್ರ್ಸಙ್ಸ್ಯಯ ( ಯೀ ಏಷಾಂ) 
ತ್್ೈಾಃ ತರತಣ್ೈಾಃ ರ್ತವಭಾಃ ತರಂರ್ತುರತಣಪುರತಷ್ೈರಿತಯರ್ಯಾಃ, ಅಚಾಲಾಯಂ 
ಚಾಲಯಿತತಮರ್ಕಾಯಂ, ವಾಸತದ್ೀವಸನಿುಧಾನ್ೀನ್  ಅತ ಗತರತತಮಂ ಇತಯರ್ಯಾಃ| ಅಚಾಯಂ 
ಪರತಮಾಂ ಲ್ಲೀಲರಾ ಆನಿೀರ್ ಸಾರ್ಮೀವ ರ ಪಯಪೀಠಪುರಂ ಪಾರಪಯ ರ ಪ್ಯೀ 
ರ ಪಯಪೀಠಪುರ್ೀ ಆಸಾಥಪಯ ಪರತಷಾಠಪಯ, ರ್ಜ್ಞಪರತಹತನಿರತ್ಾನ್ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಪರತಹತ್ೌ 
ವಿಧ ತ್ೌ ನಿರತ್ಾನ್ ವುಯದ್ಸಯ ಸಾರ್ಜ್ಞಂ ಸಾಗತರತಪುತರಸಯ ರ್ಜ್ಞಂ ಕಾರಯಿತ್ಾಾ ಕ್ೀಚಿತ್ 
ಆತಮನ್ ೀ ರಾರಾಜ ಕತಾಂ ಮನ್ಯಮಾನಾಾಃ ಪರ್ೀಷಾಂ ರ್ಜ್ಞಂ ವಿಘುನ್ುಾಃ ತಸತಥಾಃ| ತ್ಾನ್ 
ನಿರಸಯ ಸಾಾಧಾಯಪಕಗತರತಪುತರಂ ರಾಜರಾಮಾಸ್ೀತ ಭಾವಾಃ| ಪುನ್ರ್ಾ ವಾಯಸಂ 
ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಸಥಂ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಂ ನ್ತ್ಾಾ ಪರತಗತರಜತಾಃ ರಜತಪೀಠಪುರಂ ಪರತ ಗತಾಃ ಸಾಃ 
ತಥಾ, ಪುನ್ಾಃ ಬದ್ರಿಕಾಂ ಗತ್ಾಾ ವಾಯಸಂ ನ್ತ್ಾಾ ಪುನ್ಾಃ ರ ಪಯಪೀಠಪುರಂ ಪಾರಪುವಾನ್ 
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ಇತಯರ್ಯಾಃ| ಸಾಃ ಮಧವಾಃ ಸಮರಸಿೀದ್ೀತ್ ಪರಸನ್ ುೀ ಭವ್ೀತ್| ಷ್ಟ್ ಲೃ 
ವಿರ್ರಣಗತಯವಸಾದ್ನ್ೀಷ್ತ ಲ್ಲಙ್ || 18 || 

 

ಸಾಸಾಗಸಾುಾದಿೀರ್ದ್ೀವಂ ಪರವರ್ಖನ್ನ್ಂ ಯೀ ವಯಗಸಾುಾದಿೀರ್ದ್ೀವಂ ಪರವರ್ಖನ್ನ್ಂ ಯೀ ವಯಧಾದ್ಪಿವಾಃ ಸ್ಾೈಾಃಧಾದ್ಪಿವಾಃ ಸ್ಾೈಾಃ  
ಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ ಸಾರಿೀತ್ಾಯ ವಶ್ತರ್ವನ್ರಾಟ್ ವತಮಯನಿ ಕಾಾಪ ಚ್ ೀರಾನ್ಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ ಸಾರಿೀತ್ಾಯ ವಶ್ತರ್ವನ್ರಾಟ್ ವತಮಯನಿ ಕಾಾಪ ಚ್ ೀರಾನ್||  
ಹನ್ತುಂ ರಾತ್ಾನ್ ಮಿಥ್ ೀಹನ್ತುಂ ರಾತ್ಾನ್ ಮಿಥ್ ೀSSಹನ್ ಕಯಚಿದ್ಪ ನಿಜಶ್ಷ್ಯೀಣ ಹನ್ ಕಯಚಿದ್ಪ ನಿಜಶ್ಷ್ಯೀಣ ಚಾದಾರವರ್ದಾರಗ್ಚಾದಾರವರ್ದಾರಗ್  
ಯೀಗ್ೀನಾಸಿೀಚಿಿಲಾಭಾಃ ಕಾಚಿದ್ಪ ಸಗಣಸುಂ ಮಹ್ೀಕ್ಂ ದಿದ್ೃಕ್ೀ ಯೀಗ್ೀನಾಸಿೀಚಿಿಲಾಭಾಃ ಕಾಚಿದ್ಪ ಸಗಣಸುಂ ಮಹ್ೀಕ್ಂ ದಿದ್ೃಕ್ೀ || || 19 19 ||||  

 

ಶ್ರೀಮಧವಸಯ  ಪುನ್ವಾಯಯಸಾರ್ರಮಂ ಪರತ ಗಮನಾಗಮನ್ಯೀಾಃ ಕೃತಚರಿತ್ಾನಾಯಹ – 
ಸಾಗಸಾುಾತ್ ಇತ| ಯೀ ಮಧವಾಃ ಈರ್ದ್ೀವಂ ಈರ್ಾರದ್ೀವನಾಮಾನ್ಂ ರಾಜಾನ್ಂ, 
ಸಾಗಸಾುಾತ್ ಅಗಸಾ ಅಪರಾಧ್ೀನ್ ಸಹ ವತಯತ ಇತ  ಸಾಗಾಾಃ, ತಸಯ ಭಾವಾಃ ತತಾಂ, 
ತಸಾಮತ್, ಪರವರ್ಖನ್ನ್ಂ – ಪರವರ್ಂ ಸಾಾವರ್ಂ ಖನ್ನ್ಂ ರ್ಸಯ ತಂ ವಯಧಾತ್ 
ಆಕಾಷ್ಟಯತ್| ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮಂ ಗಚಿನ್ ಮಾಗಯಮಧ್ಯೀ ಕಾಚಿತ್ ಪಾನಾಥನ್ 
ಬಲಾತ್ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾ ತಟ್ಾಕಖನ್ನ್ಂ ಕಾರರ್ನ್ುಂ ಸಾಾತ್ಾಮನ್ಂ ಅಪ ಪರ್ಥ ಗಚಿನ್ುಾಃ 
ಖನ್ನಾರ್ಯಂ ಆಕಷ್ಯನ್ುಂ ಈರ್ಾರದ್ೀವಾಖಯಂ ದ್ತಷ್ಟಂ ರಾಜಾನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ‘ಖನ್ನ್ಪರಕಾರಂ 
ಮಮ ಪರಕಾರ್ರ್’ ಇತತಯಕಾುಾ ತತರಕಾಶ್ಾರ್ ಉಪಕಾರನ್ುಂ ತಂ ಸಾರ್ಮನ್ುಾಃಪ್ರೀರ್ಯ 
ನಿಶ್್ಯೀಷ್ಖನ್ನ್ಮಕರ್ ೀತ್| ಸ್ಾೈಾಃ ಸಾಕಿೀಯೈಾಃ ಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಸಹ ಸ್ ಾೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವಾತಮನಿ ಸಾಂ 
‘ತರಷಾಾತೀಯೀ ಸ್ ೀವಸಿಿರಾಂ ನ್ೀಧ್ೀ’ ಇತಯಮರಾಃ, ಅಪಿವಾಃ ಪಿವರ್ಬ ದ್ೀನ್ 
ಪರವಾಹತರಣಸಾಧನ್ಮತಚಯತ್್ೀ| ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪಿವೀನೌಾಃ ರ್ಸಾಯಸೌ ಅಪಿವಾಃ, ಸನ್, 
‘ಉಡ್ತಪಂ ತತ ಪಿವಾಃ ಕ್ ೀಲಾಃ’ ಇತಯಮರಾಃ| ಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ ಗಙ್ಸ್ುಂ ತರತೀತ ಗಙ್ಸ್ುತ್ಾರಿೀ| 
ರ್ತತರರ್ಙ್ಕರಾ ಪಿವಹಿೀನಾಂ ಗಙ್ಸ್ುಂ ಸಾಕಟಭಾಗಾವಲಮಿಬಭಾಃ ಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಸಹ ಸಾಹಸಾುಭಾಯಂ 
ತೀಣಯವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸಾರಿೀತ್ಾಯ ಸಾರ್ಬಧಾಃ ಸಮಭವಾಯಹೃತರ್ವನ್ರಾಜಪರಾಮಶ್ಯ 
ತಥಾ ಚ ಸಾಸಯ ತಾರಕರಾಜಸಯ ರಿೀತ್ಾಯ ತದಿೀರ್ಭಾಷ್ರಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ| 
ವಶ್ತರ್ವನ್ರಾಟ್, ವಶ್ತಾಃ ಸಾವಶ್ೀಕೃತಾಃ ರ್ವನ್ರಾಟ್ ಮಿೀಚಿರಾಜಾಃ ಯೀನ್ ಸಾಃ ತಥಾ 
ರಿಪುನ್ೃಪವಿೀರರ್ಙ್ಕರಾ ರಾಜಭಟ್್ೈಹಯನ್ನ್ೀಚಿರಾ ರಾಜಸಮಿೀಪಂ ನಿೀರ್ಮಾನ್ಾಃ 
ಮಧವಾಃ ರಾಜಾನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀರ್ಕಾಲ್ ೀಚಿತ ತದಿೀರ್ಭಾಷ್ರಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಸಾಸಿಮನ್ 
ಪೂಜಯತ್ಾಬತದಿಧಾಃ ಉತ್ಾಾದ್ಯ ಗತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| (ಕಾಾಪ) ಕಾಚಿತ್ ವತಮಯನಿ ಮಾಗ್ೀಯ 
ಸಶ್ಷ್ಯಂ ಸಾಾತ್ಾಮನ್ಂ ಹನ್ತುಂ ರಾತ್ಾನ್ ಪಾರಪಾುನ್ ಚ್ ೀರಾನ್ ತಸಕರಾನ್ ಸಾರ್ಂ 
ಸಾರ್ಮೀವ ಮಿರ್ಾಃ ಪರಸಾರಂ ಅಹನ್ ಆಘಾತರ್ತ್| ಹನ್ ಹಿಂಸಾಗತ್್ ಯೀಾಃ ಲಙ್| 
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ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಕಾಚಿತ್ ಮಾಗ್ೀಯ ಗಚಿನ್ ಸಾಾತ್ಾಮನ್ಂ ಹನ್ತುಮಾಗತ್ಾಂಶ್್್ ಾೀರಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ 
ಸಿಾೀರಾನ್ ಕಾಚಿನಿುಕ್ಷಪಯ ಸಾಕರ್ೀ ಪಟ್ಪಣಡಂ ನಿಧಾರ್ ಸಾರ್ಂ ಚ್ ೀರಮಧ್ಯೀ ಗತ್ಾಾ 
ದ್ರವಯಬತದಿಧಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಉತ್ಾಾದ್ಯ ಪರಸಾರಂ ಘಾತರಾಮಾಸ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಕಾಚಿದ್ಪ ಪುನ್ಾಃ 
ಪರದ್ೀಶ್ಾನ್ುರ್ೀSಪ ನಿಜಶ್ಷ್ಯೀಣ ಉಪ್ೀನ್ದರತೀಥಾಯಖಯಶ್ಷ್ಯೀಣ ದಾರಕ್ ಶ್ೀಘರಂ 
ಚ್ ೀರಾನ್ದಾರವರ್ತ್ ಪಲಾರ್ನ್ಮಕಾರರ್ತ್| ದ್ತರ ಗತ್ೌ  ಲಙ್ ಪರದ್ೀಶ್ಾನ್ುರ್ೀ 
ಸವಾಯನ್ ಹನ್ತುಮಾಗತ್ಾನ್ ರ್ತಸಙ್ಸ್ಯಯಕಾನ್ ಚ್ ೀರಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಧವಪರರ್ಶ್ಷ್ಯಾಃ 
ಕಾಚಿತ್ ಮಧಾಾಜ್ಞಾರಾ ತ್ಾನ್ ಅಭದ್ತರತಯ ಚ್ ೀರನಾರ್ಹಸಾುತ್ ಖಡ್ುಮಾಚಿಿದ್ಯ 
ತಚಿಿರಶ್ಿತ್ಾಾ ತತಾರಿವಾರಾನ್ ಅದಾರವರ್ತ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಕಾಚಿದ್ಪ ಪುನ್ಾಃ 
ಪರದ್ೀಶ್ಾನ್ುರ್ೀSಪ ಅನಾಯನ್ ಚ್ ೀರಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಇತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ| ಸಗಣಾಃ ಸಶ್ಷ್ಯಸಙ್ಿಾಃ 
ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾಮರ್ಯಯವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಶ್ಲಾಭಾಃ ಪಾಷಾಣತತಲಯಾಃ ಆಸಿೀತ್| ಅಸಿುಸಿಚ್ ೀSಪೃಕ ು್ೀ 
ಇತ ಈಟ್| ಮಹ್ೀಕ್ಂ ಮಹತೀ ಈಕಾ ರ್ಸಯ ತಂ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಂ ಇತಯರ್ಯಾಃ| ದಿದ್ೃಕ್ೀ 
ದ್ರಷ್ತಟಂ ಇಚಾಿಮಿ| ‘ಜ್ಞಾರ್ತರಸಮದ್ೃಶ್ಾಂಸನ್ಾಃ’ ಇತ ಆತಮನ್ೀ ಪದ್ಮ್ || 20 || 
 

ದ್ೈತಯವಾಯರ ರೀಪಘಾತೀ ನ್ರಸಖಕರತ್್ ೀ ಲಬಧಗೌರ್ ೀಪಲಾಚ್ ಯದ್ೈತಯವಾಯರ ರೀಪಘಾತೀ ನ್ರಸಖಕರತ್್ ೀ ಲಬಧಗೌರ್ ೀಪಲಾಚ್ ಯ   
ವಾಯಸಾಜ್ಞಾಹೃತ್ ಸತತ್ಾತ್ಾಯ ಲಘು ಸತರಸರಿತ್್ ೀ ವಾರಿ ಸಂಸುಮಭಯೀಗಾತ್ವಾಯಸಾಜ್ಞಾಹೃತ್ ಸತತ್ಾತ್ಾಯ ಲಘು ಸತರಸರಿತ್್ ೀ ವಾರಿ ಸಂಸುಮಭಯೀಗಾತ್||  
ಭತ್ಾಾ ಭ ಮಿಂ ದ್ತಯಭತ್ಾಾ ಭ ಮಿಂ ದ್ತಯನ್ದಾಯ ಮಠಮತಪಗತರಾ ವನಿದತ್್ ೀ ಮ ತಯಮತ್ಾಯನ್ದಾಯ ಮಠಮತಪಗತರಾ ವನಿದತ್್ ೀ ಮ ತಯಮತ್ಾಯ   
ರ್ ನ್ ೀರ್ ನ್ ೀSSನ್ೀಕಾನ್ ವಿಜಿಗ್ಯೀ ರ್ತಗಪದ್ತಪಗತ್ಾನ್ ರ್ಸಧಲ್ಲೀಲಂ ತಮಿೀಡ್ೀನ್ೀಕಾನ್ ವಿಜಿಗ್ಯೀ ರ್ತಗಪದ್ತಪಗತ್ಾನ್ ರ್ಸಧಲ್ಲೀಲಂ ತಮಿೀಡ್ೀ|| || 2020||||  
 

ದ್ೈತ್್ಯೀತ| ರ್ಾಃ ಮಧವಾಃ ದ್ೈತಯವಾಯರ ರೀಪಘಾತೀ ದ್ೈತಯವಾಯಘರಂ ದ್ೈತಯಶ್್ರೀಷ್ಠಂ 
ಉಪಹನಿುೀತ ತಥಾ, ಹಿಮಾಚಲಸಮಿೀಪ್ೀ ಸಾಲಗಾರಮಪ್ೀಟಕಾಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾ ಪುರತ್್ ೀ 
ಗಚಿನ್ುಂ ಸತಯತೀರ್ಯಂ ಹನ್ತು ಆಗತಂ ವಾಯಘಾರಕಾರಂ ಕಞ್ಾನ್ ದ್ೈತಯವರಂ ಸಾಪಾಣಿನಾ 
ಮಧ್ ಾೀ ಹತವಾನಿತ ಭಾವಾಃ|| 
 

ನ್ರಸಖಕರತಾಃ ನ್ರಸಯ ಸಖಾ (ನ್ರಸಖಾಃ) ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ, ತಸಯ ಕರಾತ್ 
ಲಬದಗೌರ್ ೀಪಲಾಚಯಾಃ ಲಬಾಧಾಃ ಪಾರಪಾುಾಃ ಗೌರಾಾಃ(ಗೌರ್ಯಾಃ) ರ್ತಕಾಿಾಃ ಉಪಲಾಚಾಯಾಃ 
ಪಾಷಾಣಪರತಮಾಾಃ ಯೀನ್ ಸಾಃ ತಥಾ, ‘ಪೂಜಾಪರತಮಯೀರತಪಲಾಃ’ ಇತಯಮರಾಃ| 
ಬದ್ರಿಕಾರ್ರಮವಾಸಿೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಮಧಾಾರ್ ಅನ್ೀಕಾಾಃ ಶ್ಲಾಮಯಿೀಾಃ ಅತಯನ್ುಂ ರ್ತಭಾರಾಃ 
ಪರತಮಾಾಃ ದ್ತುವಾನ್| ಅಷೌಟ ಶ್ಲಾಮತಷ್ಟಟೀಾಃ ದ್ತುವಾನ್ ಇತ ಲ್ ೀಕಪರವಾದ್ಾಃ| 
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ವಾಯಸಾಜ್ಞಾಹೃತ್ ವಾಯಸಸಯ ಆಜ್ಞಾಂ ಮಹಾಭಾರತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಂ ಕತರತ 
ಇತಯನ್ತಜ್ಞಾಂ ಹರತ ಬ್ಭತಯ ಇತ ಸಾಃ ತಥಾ| ವಾಯಸಾಜ್ಞಾಮಾದಾರ್ ಗಚಿತ್್ ೀ ಮಧವಸಯ 
ಚರಿತ್ಾನಿ ಆಹ – ಸತರಸರಿತಾಃ ಇತ್ಾಯದಿನಾ| ಸತರಸರಿತಾಃ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸರಿತಾಃ ನ್ದಾಯಾಃ, 
ಕಮಯಣಿ ಷ್ಷ್ಟಠ, ವಾರಿಸಂಸುಮಭಯೀಗಾತ್ ವಾರಿಣಾಃ ಜಲಸಯ 
ಸಂಸುಮಭನ್ರ ಪೀಪಾರಾತ್, ‘ಯೀಗಾಃ ಸನ್ುಹನ್ ೀಪಾಯೀ’ತಯಭಧಾನಾತ್| ಲಘು 
ರ್ಥಾ ತಥಾ ಸತತತ್ಾಯ, ಅನಾರಾಸ್ೀನ್ ತೀಣಯವಾನ್ | ರ್ತತರರ್ಙ್ಕರಾ 
ಅಪಿವೀಪ್ೀತ್ಾಂ ಗಙ್ಸ್ುಂ ಜಲಸಂಸುಮಭನ್ಂ ಕೃತ್ಾಾ ತೀಣಯವಾನಿತ ಭಾವಾಃ| 

 

ಭ ಮಿಂ ಭತ್ಾಾ, ವಿದಾರ್ಯ, ಮಠಂ ಉಪಗತರಾ ಮ ತಯಮತ್ಾಯ ವಿಗರಹವತ್ಾಯ 
ದ್ತಯನ್ದಾಯ ಗಙ್ುರಾ ವನಿದತಾಃ ನ್ತಾಃ ಶ್ರೀಮಧಯಾಃ ಹಸಿುನ್ಪುರಗತಮಠ್ೀ ಸಙ್ಕಲಾಾರ್ಯಂ ರ್ದಾ 
ತಸ ಥೌ ತದಾ ಗಙ್ಸ್ು ತಂ ಸ್ೀವಿತತಂ ಭ ಮಿಂ ಭತ್ಾಾ ಲಾವಣಾಯದ್ತಯಪ್ೀತವಿಗರಹಂ ಧೃತ್ಾಾ, 
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪುರತಾಃ ಆಗತಯ ಮಧವಂ ನ್ತವತೀತಯರ್ಯಾಃ| ರ್ತಗಪದ್ತಪಗತ್ಾನ್ ತರತಣಾನ್ 
ಅನ್ೀಕಾನ್ ಅನ್ೀಕಸಙ್್್ ಯಯೀಪ್ೀತ್ಾನ್ ವಿಜಿಗ್ಯೀ ಜಿತವಾನ್, ‘ವಿರಾಭಾಯಂ ಜ್ೀಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯತಮನ್ೀಪದ್ಮ್| ಸನ್ ಲ್ಲಟ್್ ೀಜ್ಯೀಯಾಃ ಇತ ಕತತಾಮ್| ಬಲಗವಿಯತ್ಾನ್ ಸಾಶ್ಷಾಯನ್ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಕದಾಚಿತ್ ತ್್ೈಾಃ ಪಞ್ಾದ್ರ್ಭಾಃ ರ್ತವಭಾಃ ರ್ತಗಪದ್ೀವ ನಿರ್ತಯಧಯ ಜಿತವಾನ್ ಇತ 
ಭಾವಾಃ| ತಂ ಮಧವಂ ಈಡ್ೀ (ಸ ುೌಮಿ) ಈಡ್ಸತುತ್ೌ ಲಟ್ || 20 || 

 

ಸಾಗಾಯಹ್ ಾೀಸಾಗಾಯಹ್ ಾೀಕಿುಪರಖಣಿಡೀ ಸಕಲಸಮಯಿಜಿದ್ ವಾಯಖಯರಾಕಿುಪರಖಣಿಡೀ ಸಕಲಸಮಯಿಜಿದ್ ವಾಯಖಯರಾSSSSಭಾತ್ ಪುರಾಜೌಭಾತ್ ಪುರಾಜೌ  
ಶ್ಷಾಯಣಾಮಾರ್ತಧಾನಿ ಪರಕಟ್ರ್ತ ಪುರಾ ಪೂಜಿತಾಃ ರ್್ಲ್ಲನಾಶ್ಷಾಯಣಾಮಾರ್ತಧಾನಿ ಪರಕಟ್ರ್ತ ಪುರಾ ಪೂಜಿತಾಃ ರ್್ಲ್ಲನಾSSಲಮ್ಲಮ್||  
ಪರತಯಕ್ೀಣಕಾಚಿದ್ ಯೀ ದ್ರ್ರ್ತಗತರತರಮಾಭಪಯೀಭತಕ್ ಕ್ಣಾತ್ ಸದ್ಪರತಯಕ್ೀಣಕಾಚಿದ್ ಯೀ ದ್ರ್ರ್ತಗತರತರಮಾಭಪಯೀಭತಕ್ ಕ್ಣಾತ್ ಸದ್- - 
ಗಾನ್ೈಾಃ ಪುಷಾಾದಿಕಾರಿೀತಯಭಹಿತಚರಿತ್್ ೀ ರ್ಾಃ ರ್ತಭ್ೈಸುಂ ಪರಪದ್ಯೀ ಗಾನ್ೈಾಃ ಪುಷಾಾದಿಕಾರಿೀತಯಭಹಿತಚರಿತ್್ ೀ ರ್ಾಃ ರ್ತಭ್ೈಸುಂ ಪರಪದ್ಯೀ || || 21 21 ||||  

 

ಸಾಗ್ೀಯತ| ಸಾಗಾಯಹ್ ಯೀಕಿುಪರಖಣಿಡೀ, ಸಾಗಯಸಯ ಆಹಾಾನಾಮ| ‘ಆಖಾಯಹ್ಾೀ ಅಭಧಾನ್ಂ ಚ 
ಇತಯಮರಾಃ’ ತದಾಾನಾುಮ ರ್ಸಯ ಅಮರಾವತ್ಾಯಖಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ರ್ತ್್ೀಾಃ ಉಕ ು್ೀಾಃ 
ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯಣ್ ೀಾಃ ಮೀಕ್ಸಾಧನ್ತ್ಾಂ ಪರಸಾಧರ್ ಇತ್್ಯೀವಂ ರ ಪವಚನ್ಸಯ, ಪರಖಣಿಡೀ 
ಛ್ೀದ್ಕಾಃ| ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯಣಿ ಚ ಮೀಕ್ಹ್ೀತತತ್್ಾೀ ಮಧ್ಾೀನ್ ಸರ್ತಕಿುಕಂ ಸಾಧತ್್ೀ ಸತ 
ರ್ತಕಾನ್ಭಜ್ಞ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ರ್ತನಾ ಜ್ಞಾನ್ಪದಾಥ್ೀಯ ಪೃಷ್ಟೀ ಸತ ತಾಂ ಜ್ಞಾನಿೀ ಅಸಿ(ನ್)ವ್ೀತ 
ವಿಕಲಾಯ ದ್ ಷ್ಣಾಭಧಾನ್ೀನ್ ಖಣಿಡತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸಕಲಸಮಯಿಜಿತ್ ತತರ ತತರ 
ಸಭಾಸತ ಸಕಲಾನ್ ಸಮಯಿನ್ಾಃ ಸಿದಾಧನಿುನ್ಾಃ ವಾದಿನ್ಾಃ ಇತ  ರಾವತ್, ಜರ್ತೀತ ಸಾಃ 
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ತಥಾ, ವಾಯಖಾಯರಾ ವ್ೀದ್ವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ ಅಭಾತ್ ಅರಾಜತ, ಭಾ ದಿೀಪ ುೌ ಲಙ್| ಪುರಾ 
ಭೀಮಾವತ್ಾರ್ೀ ಅಜೌ ರ್ತದ ಧ್ೀ ಆರ್ತಧಾನಿ ಸಾಕಿೀರ್ಗದಾದಾಯರ್ತಧಾನಿ, ಶ್ಷಾಯಣಾಂ 
ಏಕಸಯ ಪರಕಟ್ರ್ತ ದ್ಶ್ಯತವಾನ್| ರಾವತ್ ಪುರಾನಿಪಾತಯೀಲಯಡಿತ ಲಟ್| 
 

ಕತರತಕ್ೀತರಂ ಗತ್ಾಾ ತತರತ್ಾಯನಿ ಸಾಕಿೀರ್ಭೀಮಾವತ್ಾರಾರ್ತಧಾನಿ ಶ್ಷಾಯಣಾಂ 
ದ್ರ್ಯರಾಮಾಸ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
 

ಪರತಯಕ್ೀಣ ಜನ್ದ್ೃಷ್ಟಟಗ್ ೀಚರ್ೀಣ ರ್್ಲ್ಲನಾ ಅಲಂ ಸಾಧತ 
ಷ್ಡ್ರಸ್ ೀಪ್ೀತಭಕ್ಯಭ್ ೀಜಾಯದಿನಾ ಪೂಜಿತಾಃ| ರತದ್ ರೀ ವಿಪರವ್ೀಷ್ ೀ ಭ ತ್ಾಾ 
ಕತರತಕ್ೀತರಗತ್ಾರ್ ಮಧಾಾರ್ ಕ್ಣಂ ದ್ತ್ಾಾ ಸಮಯಗ್ ಭಕಾಂ ದ್ತುವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
 

ಕಿಾಚಿತ್ ಸಥಲಾನ್ುರ್ೀ ದ್ರ್ರ್ತಗತರತರಮಾಭಪಯೀಭತಕ್ ಗತವಯಯರ್ಾ ತ್ಾಾಃ ರಮಾಭರ್ಾ 
ದ್ರ್ರ್ತ್ಾನಿ ಸಹಸಾರಣಿ ಚ ತ್ಾನಿ, ತ್ಾಾಃ ಗತರತರಮಾಭರ್ಾ ಅನ್ೀಕಸಹಸರಪೃರ್ತ-
ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಾನಿೀತಯರ್ಯಾಃ| ಫಲ್ೀ ಲತಕ್ | ಪರ್ಾಃ, ತರಂರ್ತ್ ಪೂಣಯಕತಮಭಕ್ಷೀರಂ ಭತಙ್ ಕ್ತೀ ಇತ 
ಸಾಃ ತಥಾ| 
 

ಕಸಿಮಂಶ್ಾತ್ ಪರದ್ೀಶ್ಾನ್ುರ್ೀ ಕ್ೀನ್ಚಿತ್ ಪರಭತಣಾ ಪರಿೀಕ್ಕ್ೀಣ ಚ ದ್ತ್ಾುನಿ 
ಚತತಸಧಹಸರಗತರತಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಾನಿ ತರಂರ್ತ್ ಕತಮಭಪೂಣಯಕ್ಷೀರಂ ಚ ಬತಭತಜ್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
ಕ್ಣಾತ್ ಸದಾುನ್ೈಾಃ ಸಮಿೀಚಿೀನ್ಗಾನ್ೈಾಃ ಪುಷಾಾಧಕಾರಿೀ ಪುಷ್ಾಫಲಾಧಕಾರಿೀ| 
 

ಕಾಚಿತ್ ರ್ತಷ್ಕಪೂಗತರತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜನ್ಸಙ್್ಿ ೀಣ ಪಾರರ್ಥಯತಾಃ ಸನ್ ಶ್ಾರವಯಗಾನ್ಂ ಕೃತ್ಾಾ 
ಪುಷ್ಾಫಲಾದಿಮನ್ುಂ ಕ್ಣ್ೀನ್ ಅಕರ್ ೀತ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಇತ ಏವಂ ಪರಕಾರ್ೀಣ ರ್ತಭ್ೈಾಃ 
ಸಜಿನ್ೈಾಃ ಅಭಹಿತಚರಿತಾಃ ಆಸಿೀದಿತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ, ತಂ ಮಧವಂ ಪರಪದ್ಯೀ ಪಾರಪುೀಮಿ| ಪದ್ಗತ್ೌ 
ಲಟ್ || 21 || 
 

ವಾಯಖಾಯಂ ರ್ೃತ್ಾಾ ಮತನಿವಾಯಖಾಯಂ ರ್ೃತ್ಾಾ ಮತನಿಭ್ ಯೀಭ್ ಯೀSSಭಯಧತ ಸಮರ್ತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ಲಭಯಂ ಫಣಿೀನ್ ದರೀಭಯಧತ ಸಮರ್ತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ಲಭಯಂ ಫಣಿೀನ್ ದರೀ  
ವ್ೈಕತಣಠಂ ಹ್ೀಮನಾನಾಮಣಿಮರ್ಸದ್ನ್ಂ ಶ್ರೀರ್ಧಾಮಾಸುದ್ ೀಷ್ಮ್ವ್ೈಕತಣಠಂ ಹ್ೀಮನಾನಾಮಣಿಮರ್ಸದ್ನ್ಂ ಶ್ರೀರ್ಧಾಮಾಸುದ್ ೀಷ್ಮ್||  
ಸಾರ್ಜಾಯಪಾುಖಯಸಖ್ಯೈವಿಯವಿಧವಿಷ್ಯಿಭಾಃ ಸತನ್ದರಿೀಭ್ ೀಗಭಾಗಿಭಾಃಸಾರ್ಜಾಯಪಾುಖಯಸಖ್ಯೈವಿಯವಿಧವಿಷ್ಯಿಭಾಃ ಸತನ್ದರಿೀಭ್ ೀಗಭಾಗಿಭಾಃ  
ಬರಹಾಮದ್ಯೈನಾಯರ್ದ್ೃಗಿಭಾಃ ವಿಲಸಿತಮತತಲಂ ಸ್ ೀಬರಹಾಮದ್ಯೈನಾಯರ್ದ್ೃಗಿಭಾಃ ವಿಲಸಿತಮತತಲಂ ಸ್ ೀSSನ್ತಗೃಹಾಣತತ ನ್ ೀನ್ತಗೃಹಾಣತತ ನ್ ೀSSಲಮ್ಲಮ್||||  2222  ||||  
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ವಾಯಖಾಯಂ ಇತ| ಫಣಿೀನ್ದರಾಃ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ ವಾಯಖಾಯಂ (ಮಾಧವೀಂ ಇತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ) ರ್ತರತ್ಾಾ ರ್ಸಯ 
ಶ್ರೀಮಧವಸಯ ಸಮರ್ತಾಃ ಲಭಯಂ ವ್ೈಕತಣಠಮತನಿಭಯಾಃ ಅಭಯಧತ ಉಕುವಾನ್| ಡ್ತಧಾಞ್ 
ಧಾರಣಪೀಷ್ಣಯೀಾಃ ಲತಙ್| ಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಲ್ ೀಕಾತ್ ಆಗತಯ ಅನ್ುರಿಕ್ೀ ಸಿಥತ್ಾಾ 
ಮಧವವಾಯಖಾಯಂ ರ್ತರತ್ಾಾ ಸಾಲ್ ೀಕಂ ಪಾರಪಯ ಮಧವಶ್ಾಸಿಂ ಅಧ್ಯೀತತಾಃ ಕಿಂ ಫಲಂ ಇತ 
ಪೃಷ್ಟವದ್ಭಯಾಃ ಸನ್ಕಾದಿಭಯಾಃ ವ್ೈಕತಣಾಠಖಯಂ ಫಲಂ ಅವೀಚತ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ವ್ೈಕತಣಠಂ 
ವಿಶ್ನ್ಷ್ಟಟ ಹ್ೀಮನಾನಾಮಣಿಮರ್ಸದ್ನ್ಂ ಇತ ಹ್ೀಮನಾನಾಮಣಿಮರಾನಿ ಸದ್ನಾನಿ 
ರ್ಸಿಮನ್ ಸಾಃ ತಮ್| ಶ್ರೀರ್ಧಾಮ ಶ್ರೀರ್ಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಧಾಮ, ಆವಾಸಭ ತಂ ಧಾಮ, 
ಅಸುದ್ ೀಷ್ಂ – ಅಸಾುಾಃ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಜರಾಮರಣಾದ್ರ್ಾಃ ರ್ಸಿಮನ್, ತಮ್| 
ಸಾರ್ತಜಾಯದಾಯಪುಸೌಖ್ಯೈಾಃ – ಸಾರ್ತಜಯಂ ಆದ್ಯಂ ಯೀಷಾಂ ಸಾರ ಪಾಯದಿೀನಾಂ ತ್್ೈಾಃ 
ಆಪುಂ ಸೌಖಯಂ ಯೀಷಾಂ ತ್್ೀ ಸಾರ್ತಜಾಯದಾಯಪುಸೌಖಾಯಾಃ | ತ್್ೈಾಃ ವಿವಿಧವಿಷ್ಯಿಭಾಃ – 
ವಿವಿಧಾಾಃ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಭ್ ೀಗಭಾಗಿಭಾಃ ಸತನ್ದರಿೀಭಾಃ ಸಿಿೀಭಾಃ ಭ್ ೀಗಂ ಭಜನಿು ಇತ ತ್್ೈಾಃ, 
ನಾರ್ದ್ೃಗಿಭಾಃ – ನಾರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರ್ಯನಿು ಇತ ತ್್ೈಾಃ, ಬರಹಾಮದ್ಯೈಾಃ, ಮತಕ್ತಾಃ ಇತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ| 
ವಿಲಸಿತಂ ಶ್್್ ೀಭತಂ ಅತತಲಂ ಅಸದ್ೃರ್ಂ ಇತ ವ್ೈಕತಣಠಂ, ರ್ಸಯ ವಾಯಖಾಯಂ ರ್ತರತ್ಾಾ 
ಫಣಿೀನ್ದರಾಃ ಮತನಿಭಯಾಃ ಅಭಯಧತ (ಸಾಃ) ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ನ್ಾಃ ಅಸಾಮನ್ ಅಲಂ ಅನ್ತಗೃಹಾಣತತ| ಗರಹ 
ಉಪಾದಾನ್ೀ ಲ್ ೀಟ್ ಲಕಾರ || 22 ||  

 

ನಾನಾದ್ತನಿೀಯತವಾದ್ೈವಿಯಹಿತಮತರತಮದ್ಂ ಮಾಯಿಭ ತ್ಾಸತರ್ೀನ ದ್ರೈ ನಾನಾದ್ತನಿೀಯತವಾದ್ೈವಿಯಹಿತಮತರತಮದ್ಂ ಮಾಯಿಭ ತ್ಾಸತರ್ೀನ ದ್ರೈ - - 
ಯೀಯಯೀಯSSರ್ಂ ವ್ೀದಾನಿುಸಿಂಹ್ ೀ ವಯಜರ್ತ ಕತರವಂ ಪುಣಡರಿೀಕಂ ಚ ರ್ಂ ವ್ೀದಾನಿುಸಿಂಹ್ ೀ ವಯಜರ್ತ ಕತರವಂ ಪುಣಡರಿೀಕಂ ಚ ((ಪರಪರ))ಕಾಣಡಕಾಣಡಮ್ಮ್||  
ವಿಶ್ಾಾರ್ಾರ್ಯಪರಕಾರಪರವಚನ್ಮಕರ್ ೀಚಿನ್ದಸಾಂ ರ್ತ್ ಸಾೃಧಾನ್ಯವಿಶ್ಾಾರ್ಾರ್ಯಪರಕಾರಪರವಚನ್ಮಕರ್ ೀಚಿನ್ದಸಾಂ ರ್ತ್ ಸಾೃಧಾನ್ಯ- - 
ಸುತ್ ಕತವಯನ್ ಹಾಸಯ ಆಸಿೀದ್ ದಿಾಜವರನಿಕರ್ೀ ಸಾಯಮ ತದಾದಸದಾಸಾಾಃ ಸುತ್ ಕತವಯನ್ ಹಾಸಯ ಆಸಿೀದ್ ದಿಾಜವರನಿಕರ್ೀ ಸಾಯಮ ತದಾದಸದಾಸಾಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ನಾನ್ೀತ| ಯೀSರ್ಂ ವ್ೀದಾನಿುಸಂಹಾಃ ವ್ೀದಾನಿುನಾಂ ಶ್್ರೀಷ್ಠಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ, 
ನಾನಾದ್ತನಿಯತವಾದ್ೈಾಃ ನಾನಾಪರಕಾರಾಾಃ ದ್ತಜಯರ್ವಾದಾಾಃ ಯೀಷಾಂ ತ್್ೈಾಃ 
ಮಾಯಿಭ ತ್ಾಸತರ್ೀನ ದ್ರೈಾಃ ಮಾರಾವಾಧಾಯಖಾಯಸತರಶ್್ರೀಷ ಠ್ೈಾಃ, ವಿರೀಹಾಯದಿತ್ಾಾತ್ 
ಮಾಯಿೀತ ಸಾಧತ, ವಿಹಿತಂ ಕೃತಂ ಪ್ರೀಷ್ಟತಮಿತ ರಾವತ್, ಉರತಮದ್ಂ 
ಉತೃಷ್ಟಗವೀಯಪ್ೀತಂ, ಕತರವಂ ಕತತಧತಭಾಷ್ಣಂ ಪರಕಾಣಡಂ (ಪರಕೃಷ್ಟ), ಬಾಣಸದ್ೃರ್ಂ 
(ಚ ಕಾಣಡಂ) ‘ಕಾಣ್ ಡೀಸಿಿೀ ದ್ಣಡಬಾಣಾವಯ’ (ಸಗಾಯವಸರವಾರಿಷ್ತ) ಇತಯಮರಾಃ| 
ಪುಣಡರಿೀಕಾಖಯಂ ಪುಣಡರಿೀಕಾಖಯವಾದಿನ್ಂ ವಯಜರ್ತ ಜಿತವಾನ್| ಜಿ ಜಯೀ (ಅಭಭವ್ೀ) 
‘ವಿಪರಾಭಾಯಂ ಜ್ೀಾಃ’ ಇತ್ಾಯತಮನ್ೀಪದ್ಮ್, ಶ್ರೀಮಧವಪರಾಕರಮಂ ಅಸಹಮಾನಾಾಃ 
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ಮಾರಾವಾದಿನ್ಾಃ ಏಕತರ ಮಿಲ್ಲತ್ಾಾ ದ್ತಮಯನ್ಿೈಾಃ ಆಲ್ ೀಚಯ ಪುಣಡರಿೀಕಾಖಯಂ 
ಪರಚಣಡಪಣಿಡತಂ ಶ್ರೀಮಧವಂ ಜ್ೀತತಂ ಪ್ರೀಷ್ಟತವನ್ುಾಃ| ಶ್ರೀಮಧವರ್ಾ ತಮಾಗತಂ ಸಿಂಹ್ ೀ 
ಜಮತಬಕಮಿವ ಕ್ಣ್ೀನ್ ಆಕ್ಷಪುವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ರ್ರ್ಾ ವಿಶ್ಾಾರ್ಾರ್ಯಪರಕಾರಪರವಚನ್ಂ 
ವಿಶ್್ಾೀಷಾಂ ಆರ್ಾರ್ಯಾಃ ಪರಕಾರಾಃ ರ್ಸಯ ತತ್ ತ್ಾದ್ೃರ್ ಪರವಚನ್ಂ ಅಕರ್ ೀತ್ ಕೃತವಾನ್| 
ಲಙ್ | ಅನ್ಯಾಃ ಶ್ಾದ್ ಯಲಾಖಯಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಮಾಯಿೀ ರ್ತ್ ಸಾೃಧಾ ರ್ಸಯ ಮಧವಸಯ ಸಾಧಯರಾ 
ಛನ್ದಸಾಂ ವ್ೀದಾನಾಂ ತತ್ ವಾಯಖಾಯನ್ಂ ಕತವಯನ್ ದಿಾಜವರನಿಕರ್ೀ ಹಾಸಯಾಃ  
ಹಾಸವಿಷ್ರ್ಾಃ ಆಸಿೀತ್| ಶ್ರೀಮಧವಕೃತವ್ೀದ್ವಾಯಖಾಯನ್ಚಾತತರ್ಯಂ ರ್ತರತವನ್ುಾಃ ಪಣಿಡತ್ಾಾಃ 
ಶ್ಾದ್ ಯಲಾಖಯಮಾರಾವಾದಿನ್ಂ ಚ ಪಾರಪಯ ವ್ೀದಾರ್ಯಂ ಪಪರಚತಿಾಃ| ತದಾ ಸ 
ಮಧವಸಾಮಯಂ ಪಾರಪುುಂ ವ್ೀದ್ವಾಯಖಾಯನ್ಮತಪಕರಮಯ ಅಗಿುನಾರಯಿಮರ್ುವದಿತ ಮನ್ಿೀ 
ಅಗಿುೀತ ಪದ್ಚ್ಿೀದ್ಂ ಕೃತ್ಾಾ ನಾರಮಿತ ಪದ್ಚ್ಿೀದ್ಂ ಶ್್ೈಘಾರತ್ ಕೃತವಾನ್| 
ತಮೀವಂವಿಧಂ ವಿೀಕ್ಯ ವಿಪಾರಾಃ ಸಭಾರಾಂ ಜಹಸತಾಃ ಇತ ಭಾವಾಃ | ತದಾದಸದಾಸಾಾಃ ತಸಯ 
ಶ್ರೀಮಧವಸಯ ದಾಸದಾಸಾಾಃ ಸಾಯಮ ಭವ್ೀಮ| ಅಸ ಭತವಿ ಲ್ಲಙ್ || 23 || 
 

ಪದಾಮಖಯಂ ಸಿನ್ತಧರಾಜಂ ಪರರ್ಜನ್ಪರಮಾಗಸೃತಂ ಪಾರಪಯ ಭೀತ್್ೀಪದಾಮಖಯಂ ಸಿನ್ತಧರಾಜಂ ಪರರ್ಜನ್ಪರಮಾಗಸೃತಂ ಪಾರಪಯ ಭೀತ್್ೀ- - 
ರನಾಯನ್ ಕತವಾಯಣಮಗ್ರೀ ಸಪದಿ ನಿಜಗೃಹ್ೀ ಗ್ ೀಗಣ್ೈಮಯಧವಪಾರನಾಯನ್ ಕತವಾಯಣಮಗ್ರೀ ಸಪದಿ ನಿಜಗೃಹ್ೀ ಗ್ ೀಗಣ್ೈಮಯಧವಪಾರ್ಯಾಃರ್ಯಾಃ  ||  
ಯೀ ರ್ದಾಾಸ್ ೀಕಿುಬಾಣ್ೈವಿಯದ್ಲ್ಲತಹೃದ್ರಾ ದ್ತದ್ತರವುಯೀ ರ್ದಾಾಸ್ ೀಕಿುಬಾಣ್ೈವಿಯದ್ಲ್ಲತಹೃದ್ರಾ ದ್ತದ್ತರವುಮಾಯಯಿದ್ೈತ್ಾಯಮಾಯಯಿದ್ೈತ್ಾಯ- - 
ಸಧವಯಜ್ಞಾಹ್ ಾೀ ಹರಿಯೀಯ ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಸ ಪರದ್ದಾಯಜಿರ್ಂ ನ್ಾಃ ಸಧವಯಜ್ಞಾಹ್ ಾೀ ಹರಿಯೀಯ ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಸ ಪರದ್ದಾಯಜಿರ್ಂ ನ್ಾಃ || || 24 24 ||||  
 

ಪದಾಮಖಯಮಿತ| ರ್ಾಃ ಮಧವಪಾರ್ಯಾಃ, ಮಧಾಾಖಾಯಜತಯನ್ಾಃ ಪರರ್ಜನ್ಪರಮಾಗಸೃತಂ, 
ಪರರ್ಜನ್ಸಯ ರ್ಙ್ಕರಭಟ್ಟಸಯ ಪರಮಾಗಾಃ  ದ್ ರೀಹಾಃ ತಂ ಕರ್ ೀತೀತ ತಂ, ಭೀತ್್ೀಾಃ 
ಮಧವಭರಾತ್ ಅನಾಯನ್ ವಾದಿನ್ಾಃ ಅಗ್ರೀ ಸಾಪುರತಾಃ ಕತವಾಯಣಂ ನಿಕ್ಷಪನ್ುಂ ಪದಾಮಖಯಂ 
ಪದ್ಮತೀರ್ಯನಾಮಾನ್ಂ ಸಿನ್ತಧರಾಜಂ ಸಿನ್ತಧದ್ೀಶ್ಾಧಪತಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ, 
ರಾಜಾಹಸಧಖಿಭಯಷ್ಟಜಿತ ಸಿನ್ತಧರಾಜಮಿತ ಸಾಧತ| ಪಾರಪಯ, ಗ್ ೀಗಣ್ೈಾಃ ಗವಾಂ ವಚನಾನಾಂ 
ರ್ತಕಿುರ ಪಾಣಾಂ ಗಣ್ೈಾಃ ಸಮ ಹ್ೈಾಃ, ಸಪದಿ ತತ್ ಕ್ಣ ಏವ ನಿಜಗೃಹ್ೀ ನಿಗೃಹಿೀತವಾನ್, 
ಗರಹ  ಉಪಾದಾನ್ೀ ಲ್ಲಟ್| ಅರ್ಂ ಭಾವಾಃ| ಮಧವಕೃತಭಾಷಾಯದಿ ಕ್ ೀರ್ಕವಲ್ಲಕಾಂ 
ಸಙ್ಕರಭಟ್ಾಟಖಯ ಮಧವಶ್ಷ್ಯಗೃಹ್ೀ ಸಿಥತ್ಾಂ ರ್ತರತ್ಾಾ ಪದ್ಮತೀಥಾಯಖಯ ಮಾರಾವಾದಿೀ 
ನಿಶ್ೀಥ್ೀ ತದ್ುೃಹಂ ಪಾರಪಯ ತಂ ಬಲಾತ್ ಕೃತಯ ಕವಲ್ಲಕಾಮಪಹೃತಯ ಸಾಗಾರಮಂ 
ಪಾರಪುವಾನ್| ಶ್ರೀಮಧವಸತು ಪಾರತಸುಚತಿರತ್ಾಾ ಸಾಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸನ್ ಭೀತ್ಾಯSನಾಯನ್ 
ಪುರಸೃತಯ ಪೃಷ್ಠತಾಃ ಸಿಥತಂ ಪದ್ಮತೀರ್ಯಂ ಪಾರಪಯ ಕ್ಣ್ೀನ್ ರ್ತಕಿುಭಜಿಯತವಾನ್| ವನ್ವಾಸ್ೀ 
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ದೌರಪದಿೀಮಪಹೃತಯ ಗಚಿನ್ುಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಅಜತಯನ್ ೀ ಬಾಣ್ೈರ್ಯಥಾ ತಥ್ೀತ| ಶ್ಷ್ಟಂ ತತ 
ರಹಸಯಂ ಭಾವಪರಕಾಶ್ಕಾತ್್ ೀSವಗನ್ುವಯಂ ರ್ದಾಧಸ್ ೀಕಿುಬಾಣ್ೈಾಃ ರ್ಸಯ ಶ್ರೀಮಧವಸಯ 
ದಾಸಾನಾಂ ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಉಕಾಾಖಯಬಾಣ್ೈಾಃ ಬಾಣತತಲ್ಯೈಾಃ ವಚನ್ೈರಿತಯರ್ಯಾಃ| 
ವಿದ್ಲ್ಲತಹೃದ್ರಾಾಃ ವಿಭನ್ುಮನ್ಸಾಕಾಃ ಸನ್ ುೀ ಮಾಯಿದ್ೈತ್ಾಯಾಃ ದ್ತದ್ತರವುಾಃ 
ಪಲಾಯಿತವನ್ುಾಃ| ದ್ತರಗತ್ೌ ಲ್ಲಟ್ ರ್ಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಹಾಾಃ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ನ್ರಸಿಂಹಾಃ 
ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಉತೃಷ್ ಟೀ ವತಯತ್್ೀ, ಸಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ನ್ಾಃ ಅಸಮಭಯಂ ಜರ್ಂ 
ಪರದ್ದಾಯತ್ ಪರರ್ಚ್ಿೀತ್| ಡ್ತಧಾಞ್ ಧಾರಣಪೀಷ್ಣಯೀಾಃ ಲ್ಲಙ್ || 24 || 

 

ಶ್ರೀಕಾನಾುಶ್ರೀಕಾನಾುಙ್ಘಿ ರಙ್ಘಿ ರಪರಸಙ್ಸ್ುದ್ಧಕರ್ತಭತಮೀ ರಾಪರಸಙ್ಸ್ುದ್ಧಕರ್ತಭತಮೀ ರಾನ್ಯಥಾ ಗಾಙ್ು ಓರ ೀನ್ಯಥಾ ಗಾಙ್ು ಓರ ೀ  
ರಾಜ್ಞಾ ಸಂವನಿದತ್ಾಙ್ಘಿ ರಸಧಕಲಗತಣಗಣ್ ೀಪ್ೀತಪಾದಾದಿಕಾನ್ುಾಃರಾಜ್ಞಾ ಸಂವನಿದತ್ಾಙ್ಘಿ ರಸಧಕಲಗತಣಗಣ್ ೀಪ್ೀತಪಾದಾದಿಕಾನ್ುಾಃ||  
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ರ್ಯನಿೀಯೀ ಲ್ಲಕತಚಕತಲಭವೀ ವ್ೀದ್ಶ್ಾಸಾಿನ್ತಸಾರಿೀಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ರ್ಯನಿೀಯೀ ಲ್ಲಕತಚಕತಲಭವೀ ವ್ೀದ್ಶ್ಾಸಾಿನ್ತಸಾರಿೀ||  
ಪಾರಪಾರ್ತಗಿಾಕರಮಾಯೀಯ ರ್ಮಖಿಲಗತರತಮಾನ್ನ್ದತೀಥಾಯರ್ಯಮಿೀಡ್ೀ ಪಾರಪಾರ್ತಗಿಾಕರಮಾಯೀಯ ರ್ಮಖಿಲಗತರತಮಾನ್ನ್ದತೀಥಾಯರ್ಯಮಿೀಡ್ೀ || || 25 25 ||||  

 

ಶ್ರೀಕಾನ ು್ೀತ| ರ್ಾಃ ಶ್ರೀಕಾನಾುಙ್ಘಿ ರಪರಸಙ್ಸ್ುತ್, ಆಲಾಪಾತ್ ಅಧಕರ್ತಭತಮಾಃ ಅತಯನ್ು 
ಮಙ್ುಲಾಃ, ರ್ಾಃ, ಮಧವಾಃ, (ಶ್ರೀಕಾನಾುಙ್ಘುರಪರಸಙ್ಸ್ುತ್, ಅಧಕರ್ತಭತಮಾಃ ಇತೀದ್ಂ) ಓಘಸಾಯಪ 
ವಿಶ್್ೀಷ್ಣಂ ಗಾಙ್ುಾಃ ಗಙ್ಸ್ುಸಮಬನಿಧೀ ಓಘಾಃ ಪರವಾಹಾಃ ರ್ಥಾ ಪರತೀಚಿೀಂ ಪರತ ಗಚಿನ್ ರಾಜ್ಞಾ 
ಜರ್ಸಿಂಹಾಖಯರಾಜ್ೀನ್ ಸಂವನಿದತ್ಾಙ್ಘಿ ರಾಃ ನ್ಮಸೃತಪಾದ್ಾಃ ಸಕಲಗತಣಗಣ್ ೀಪ್ೀತ-
ಪಾದಾದಿಕಾನ್ುಾಃ, ಸಕಲಗತಣಾನಾಂ ದಾಾತರಂರ್ಲಿಕ್ಣಾದಿಕಾನಾಂ ಗತಣಾನ್ಂ ಗಣ್ೈಾಃ ಸಙ್್ಿ ೈಾಃ 
ಉಪ್ೀತ್ಾಾಃ ಪಾದ್ ಏವ ಆದಿಾಃ ಯೀಷಾಂ ತ್್ೀ ಪಾದಾದ್ರ್ಾಃ, ಕಂ ಶ್ರಾಃ ಅನ್ುಾಃ ಯೀಷಾಂ ತ್್ೀ 
ಕಾನಾುಾಃ ಪಾದಾದ್ರ್ರ್ಾ ಕಾನಾುರ್ಾ ಪಾದಾದಿಕಾನಾುಾಃ ಸಕಲಗತಣಗಣ್ ೀಪ್ೀತ್ಾಾಃ 
ಪಾದಾದಿಕಾನಾುಾಃ ರ್ಸಯ ಸಾಃ| ಸವಾಯವರ್ವಸತನ್ದರಾಃ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಮಾರತತ್್ೀ ವ್ೀಧಸಿ 
ಬರಧ್ುೀ ಪುಂಸಿ ಕಾಃ ಕಂ ಶ್ರ್ ೀಮತಬನ್ ೀಾಃ ಇತಯಮರಾಃ ಅತ ಏವ ಸವ್ೀಯಷಾಂ| ದ್ರ್ಯನಿೀರ್ಾಃ  
ಸನ್ ವಿಷ್ತಣಮಙ್ುಲಾಖಯದ್ೀವಾಲಯೀ ಆಸ ು್ೀ ಇತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ| ರ್ಂ ಅಖಿಲಗತರತಂ ಅಖಿಲಾನಾಂ 
ಸತ್ಾಂ ಉಪದ್ೀಷಾಟರಂ ಮಧವಮ್| ವ್ೀದ್ಶ್ಾಸಾಿನ್ತಸಾರಿೀ ವ್ೀದ್ಶ್ಾಸಾಿಣಿ ಅನ್ತಸರತೀತ 
ಸಾಃ ತಥಾ, ಲ್ಲಕತಚಕತಲಭವಾಃ, ಲ್ಲಕತಚಾಖಯಕತಲ್ೀ ಉತಾನ್ುಾಃ, ಅರ್ತಗ್ ವಿಕರಮಾರ್ಯಾಃ 
ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಾಃ, ಪಾರಪ, ತತುಾಬತಭತತಧರಾ ಇತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ| ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ರ್ದಾ 
ಭಾಷಾಯದಿಪುಸುಕಾಪಹಾರಿಣಂ ಪದ್ಮತೀರ್ಯಂ ವಿಜಿತಯ ತತ್ ಪುಸುಕಜಾತಂ 
ಪದಾಮತೀಥಾಯದಿದ್ಣಡನಾನ್ನ್ುರಂ ಗರಹಿಷಾಟಮಿ ಇತ ಬತದಾಧಯ, ಮಧಯಸ ಥ್ೀಷ್ತ ಸಾಥಪತವಾನ್| 
ತದ್ೀತತ್ ಸವಯಂ ರ್ತರತವತ್ಾ ಕದಾಚಿತ್ ವ್ೈಷ್ಣವೀತುಮೀನ್ ಜರ್ಸಿಂಹಾಖಯರಾಜ್ೀನ್ 
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ರ್ದಾ ಸಹಯಂ ಪಾರಪುಾಃ ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಗರನ್ಧಪರತಯಪಯಣಾರ್ ಸಾರಾಜಯಂ ಆನಾರ್ಯ ಪೂಜಿತಾಃ 
ತದಾ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಾಃ ಮಧವಕಿೀತಯಂ ರ್ತರತ್ಾಾ ತತುಾಜಿಜ್ಞಾಸರಾ ತಂ ಪಾರಪ 
ಇತ ಶ್್್ ಿೀಕಾಭಪಾರರ್ಾಃ| ತಂ ಆನ್ನ್ದತೀಥಾಯರ್ಯಂ ಈಡ್ೀ | ಈಡ್ ಸತುತ್ೌ ಲಟ್|| 25 || 
 

ಲಬಧಗರನ್ಥಾಃ ಸತುತ್್ ೀಲಬಧಗರನ್ಥಾಃ ಸತುತ್್ ೀSSಲಂ ಲ್ಲಕತಚಕವಿವರ್ೀಣ್ೀಹ ನಿನ್ಯೀ ದಿನಾನಿ ಲಂ ಲ್ಲಕತಚಕವಿವರ್ೀಣ್ೀಹ ನಿನ್ಯೀ ದಿನಾನಿ   
ಶ್ರೀಭತತಯಾಃ ಪರೀತವೃದ ಧ್ಯೈ ವಿವಿಧರ್ತಭಕೃತೀಾಃ ಶ್ರೀಭತತಯಾಃ ಪರೀತವೃದ ಧ್ಯೈ ವಿವಿಧರ್ತಭಕೃತೀಾಃ ಕ್ೀವಲಂ ರ್ಸತು ಕತವಯನ್ಕ್ೀವಲಂ ರ್ಸತು ಕತವಯನ್||  
ನಿಲ್ೀಯಪೀ ದ್ಗಧಕಮಾಯ ಮತಕೃತಕರಣ್ೈನಿಲ್ೀಯಪೀ ದ್ಗಧಕಮಾಯ ಮತಕೃತಕರಣ್ೈಲ್ ೀಯಕಶ್ಕಾಂ ಚ ಕತತಯಂಲ್ ೀಯಕಶ್ಕಾಂ ಚ ಕತತಯಂ  
ದ್ೀವ್ೈವಯಯದ್ೀವ್ೈವಯಯಷಾಟಮೃತ್ಾಚಯಾಃ ಪರವಚನ್ನಿರತ್್ ೀ ಮೀ ಪರವಕೃತಾದ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಷಾಟಮೃತ್ಾಚಯಾಃ ಪರವಚನ್ನಿರತ್್ ೀ ಮೀ ಪರವಕೃತಾದ್ಾಃ ಸಾಯತ್ || || 26 26 ||||  
 

ರ್ಾಃ ಮಧವಾಃ ಲಬಧಗರನ್ುಾಃ – ಲಬದಾಃ ಗರನ್ಥಾಃ ಭಾಷಾಯದಿಕ್ ೀಶ್್್ ೀ ಯೀನ್ ಸಾಃ, 
ಲ್ಲಕತಚಕವಿವರ್ೀಣಲ್ಲಕತಚಕತಲ್ ೀತಾನ್ುಕ ವಿಪರಶ್್ರೀಷ ಠ್ೀನ್ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾಯೀಯಣ 
ಸತುತಾಃ ಪರರ್ಂಸಿತಾಃ| 
 

ಅರ್ಂ ಭಾವಾಃ – ಪದ್ಮತೀಥಾಯಪಹೃತಂ ತತಾಃ ಆಚಿಿದ್ಯಪದ್ಮತೀಥಾಯದಿದ್ಣಾಡನಾಂ ವಿನಾ 
ನ್ ಸಿಾೀಕಾರ್ಯಂ ಇತ ಭಾವ್ೀನ್ ಮಧಯಸ ಥ್ೀ ಸಾಥಪತಂ ಭಾಷಾಯದಿಕ್ ೀರ್ಜಾತಂ ಪದಾಮದಿೀನ್ 
ದ್ಣಡರ್ತ್ಾ ಜರ್ಸಿಂಹಾಖಯನ್ೃಪ್ೀಣ ಸಮಾರರ್ಥಯತಾಃ ಸನ್ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ತತ್ ಕ್ ೀರ್ಜಾತಂ 
ಆದಾರ್ ರ್ಙ್ಕರ ಭಟ್ಟಹಸ ು್ೀ ಪೂವಯವದ್ೀವ ದ್ತುವಾನ್, ತದಾ ತರವಿಕರಮಾಚಾರ್ಯಾಃ 
ಸಾಾನ್ತಜಸಯ ರ್ಙ್ಕರಭಟ್ಟಸಯ ದ್ತಷಾಟಪಹೃತಗರನ್ಥಜಾತಪಾರಪುಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರಿತತಷ್ಟಾಃ 
ಶ್ರೀಮಧವಂ ಅಸ ುೌಷ್ಟೀತ್ ಇತ| ಇಹ ವಿಷ್ತಣಮಙ್ುಲಾಖಯದ್ೀವಾಲಯೀ ನಿಲ್ೀಯಪಾಃ 
ಆಗಾಮಿಪಾಪಾಲ್ೀಪರಹಿತಾಃ, ದ್ಗಧಕಮಾಯ ದ್ಗಾಧನಿ ಭಸಮಸಾತ್ ಕೃತ್ಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ 
ಸಞ್ಘಾತಕಮಾಯಣಿ ರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಥಾ, ಶ್ರೀಭತತಯಾಃ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತವೃದ ದ್ಯೈ 
ಸನ್ ುೀಷಾಭವೃದ್ಧಯರ್ಯಂ ಮತಕೃತಕರಣ್ೈಾಃ ಮತ್ಾಯ ಮನ್ನ್ೀನ್, ಕೃತಭಾಃ 
ಅದ್ತಭತವಾಯಪಾರ್ೈಾಃ ಕರಣ್ೈ ಧಮಾಯಚರಣ್ೈರ್ಾ ಲ್ ೀಕಶ್ಕಾಂ ಚ ಕತತಯಂ ರ್ಾಃ ರ್ತಭಕೃತೀಾಃ 
ನಾನ್ತರ್ತಭಧಮಾಯನ್ ಕತವಯನ್ ದಿನಾನಿ ನಿನ್ಯೀ ನಿೀತವಾನ್| ಣಿೀಞ್ ಪಾರಪಣ್ೀ ಲ್ಲಟ್| 
ತ್ಾನ್ ವಾಯಪಾರನಾಹ – ದ್ೀವ್ೈರಿತ ದ್ೈವ್ೈಾಃ ಇನಾದರದಿಭಾಃ ವೃಷಾಟಮೃತ್ಾಚಯಾಃ ವೃಷಾಟನಿ 
ಅಭವೃಷಾಟನಿ ಅಮೃತ್ಾನಿ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ವೃಷಾಟಮೃತ್ಾ, ವೃಷಾಟಮೃತ್ಾ, ಅಚಾಯ 
ವಿಷ್ತಣಪರತಮಾ ರ್ಸಯ ಸಾಃ, ರ್ಥಾ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ದ್ೀವಪೂಜಾಂ ಕರ್ ೀತ ತದಾ ದ್ೀವಾಾಃ 
ಮಧವಪೂಜಯಶ್ಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾಸತ ಅಮೃತಂ ವಷ್ಯನಿು ತದ್ಮೃತಂ ನಿಮಾಯಲಯ-
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ವಿಸಜಯನ್ಕಾಲ್ೀ ತನಿುಮಾಯಲಾಯದ್ ಘೃತವತ್ ಸರವತ್ ಸವ್ೈಯಾಃ ದ್ೃಷ್ಟಮಿತಯರ್ಯಾಃ, ಸ ಮಧವಾಃ 
ಮೀ ಪರವಕೃತಾದ್ಾಃ ವಾಯಖಾಯತೃತಾದಾತ್ಾ ಸಾಯತ್ ಭವ್ೀತ್ ಲ್ಲಙ್ || 26 || 

 

ಸಾುತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಭಷ್ೀಕಾು ಸದ್ರಿದ್ರಧರಸುನ್ಿಶ್ಾಸಾಿನ್ತಸಾರಿೀಸಾುತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಭಷ್ೀಕಾು ಸದ್ರಿದ್ರಧರಸುನ್ಿಶ್ಾಸಾಿನ್ತಸಾರಿೀ||  
ಸಮಯಕ್ ಸಮ ಾಜಯ ವಿಷ್ತಣಂ ವರತತಲಸಿಕರಾ ದ್ರ್ಯನಿೀಯೀಸಮಯಕ್ ಸಮ ಾಜಯ ವಿಷ್ತಣಂ ವರತತಲಸಿಕರಾ ದ್ರ್ಯನಿೀಯೀSSರ್ ಭತಕಾುಾರ್ ಭತಕಾುಾ||  
ನಾನಾಲ್ ೀಕಾಭನ್ನಿದೀ ಗತರತರರ್ ವಿಲಸದಾಾಯಖಯರಾ ಸಾನ್ಧಯಕೃತಯಂನಾನಾಲ್ ೀಕಾಭನ್ನಿದೀ ಗತರತರರ್ ವಿಲಸದಾಾಯಖಯರಾ ಸಾನ್ಧಯಕೃತಯಂ   
ಕೃತ್ಾಾ ಗ್ ೀವಿನ್ದಲ್ಲೀಲಾಕರ್ಕ ಉರಕಥಾಂಕೃತ್ಾಾ ಗ್ ೀವಿನ್ದಲ್ಲೀಲಾಕರ್ಕ ಉರಕಥಾಂ  ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ವಾಚಯೀನ್ುಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ವಾಚಯೀನ್ುಾಃ || || 27 27 ||||  

 

ಸಾುತ ಇತ| ಸಾುತಾಃ ಮಾಧಾಯಹಿುಕಸಾುನ್ಕಾರಿೀ, ದ್ೀವಾಭಷ್ೀಕಾು ದ್ೀವಸಯ 
ವಿಷ್ಣಾಧಷಾಠನ್ಸಾಲಗಾರಮಸಯ ಅಭಷ್ೀಕಾು ಅಭಷ್ೀಕಂ ಕತವಾಯಣಾಃ, ವ್ೀದಾನ್ುವಾಯಖಾಯನ್ಂ 
ಅವಸಾರ್ಯ ಮಾಧಾಯಹಿುಕಸಾುನ್ತೀಥಾಯರ್ ತಟ್ಾಕತೀರ್ೀ ದ್ೀವಸಾಯಭಷ್ೀಕಂ ಕೃತವಾನ್ 
ಇತ ಭಾವಾಃ| ಸದ್ರಿದ್ರಧರಾಃ ಅರಿರ್ಾ ದ್ರರ್ಾ ಅರಿದ್ರೌ, ಸನ ುೌ ನಿದ್ತಯಷೌಟ (ಅರಿದ್ರೌ) 
ರ್ಙ್ಯಚಕ್ರೀ ಧರತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ| ದಾಾದ್ಶ್್್ ೀಧವಯಪುಣಾಡರಣಿ ರ್ಙ್ಯಚಕಾರದಿ ಪಞ್ಾಮತದಾರರ್ಾ 
ಧೃತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ತನ್ಿಶ್ಾಸಾಿನ್ತಸಾರಿೀ ತನ್ಿಂ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಅನ್ತಸರತೀತ ಸಾಃ 
ತಥಾ| ತನ್ಿಸಾರಶ್ಾಸಾಿತಮಕ ಪಞ್ಾರಾತ್ಾರನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಕಾಃ ವಿಷ್ತಣಂ 
ವರತತಲಸಿಕರಾ ಉತುಮ ಶ್ರೀತತಲಸಿಗನ್ಧಸಮ ಹ್ೀನ್ ಸಮಯಕ್ ಸಮ ಾಜಯ, 
ಹರಿನಿಮಾಯಲಯಕಣಯಧೃತ್್ ೀತುಮತತಲಸಿೀಗತಚ್ಿೀನ್ ದ್ರ್ಯನಿೀರ್ಾಃ, ರಮಯ ಇತ ವಾ, ಅರ್ 
ದ್ೀವಪೂಜಾನ್ನ್ುರಂ ಭತಕಾುಾ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಶ್್ೀಷ್ಭಕಾಂ ಕೃತ್ಾಾ ವಿಲಸದ್ ವಾಯಖಾಯರಾ 
ಭಾಸಮಾನ್ವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ ನಾನಾಲ್ ೀಕಾಭನ್ನಿದೀ ನಾನಾಜನ್ಸನ್ ುೀಷ್ಕಾರಿೀ ಗತರತಾಃ 
ಅರ್ ಸಾರ್ಙ್ಸ್ಕಲ್ೀ ಸಾನ್ಧಯಂ ಕೃತಯಂ ಸನಾಧಯಸಮಬನಿಧ ಕಮಯ, ಕೃತ್ಾಾ, ಉತ ಅನ್ನ್ುರಂ 
ಗ್ ೀವಿನ್ದಲ್ಲೀಲಾಕರ್ಕಾಃ ಗ್ ೀವಿನ್ದಸಯ ಲ್ಲೀಲಾಾಃ ಚರಿತ್ಾನಿ ತ್್ೀಷಾಂ ಕರ್ಕಾಃ, ನಿಶ್ ಬಹತಕಾಲಂ 
ಭಾಗವತವಾಯಖಾಯತ್ಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ| ನ್ಾಃ ಅಸಾಮನ್ ಸಾಃ ಮಧವಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ವಿಷ್ತಣಪರತಪಾದಿಕಾಂ 
ಕಥಾಂ ವಾಚಯೀತ್| ವಚ ಪರಿಭಾಷ್ಣ್ೀ ಲ್ಲಙ್ || 27 || 

 

ಮಾನ್ ಯೀಮಾನ್ ಯೀಪನಾಯಸಧನ್ ಯೀ ಹರಿರಮಿತಗತಣ್ ೀ ಬರಹಮವ್ೀಪನಾಯಸಧನ್ ಯೀ ಹರಿರಮಿತಗತಣ್ ೀ ಬರಹಮವ್ೀದ್ೈಕವ್ೀದ್ಯಾಃದ್ೈಕವ್ೀದ್ಯಾಃ  
ಕತ್ಾಯ ವಿರ್ಾಸಯ ಮೀಕ್ಂ ರ್ತಭಸತಖವಿಷ್ರ್ಂ ರಾತ ಭಕ ು್ೀಭಯ ಇತಥಮ್ಕತ್ಾಯ ವಿರ್ಾಸಯ ಮೀಕ್ಂ ರ್ತಭಸತಖವಿಷ್ರ್ಂ ರಾತ ಭಕ ು್ೀಭಯ ಇತಥಮ್||  
ಸತುಕ್ೈಯಾಃ ಸಾಧಯಿತ್ಾಾ ರ್ತರತರ್ತಸಹಿತ್್ೈಾಃ ಸ ರಿಸ ನ್ತಂ ವಿಜಿತಯಸತುಕ್ೈಯಾಃ ಸಾಧಯಿತ್ಾಾ ರ್ತರತರ್ತಸಹಿತ್್ೈಾಃ ಸ ರಿಸ ನ್ತಂ ವಿಜಿತಯ  

ವಾಯಖಾಯತ್ಾ ತಸಯ ಪೂಣಯಪರಮತರನ್ತದಿನ್ಂ ವಾಯಖಯರಾವಾಯಖಾಯತ್ಾ ತಸಯ ಪೂಣಯಪರಮತರನ್ತದಿನ್ಂ ವಾಯಖಯರಾSSಪಾಯರ್ಯೀನಾಮಮ್ಪಾಯರ್ಯೀನಾಮಮ್॥॥2828॥॥  
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ಮಾನ್ಯೀತ| ಮಾನ್ ಯೀಪನಾಯಸಧನ್ಯಾಃ – ಮಾನ್ಯಾಃ ಪೂಜಯಾಃ ಸ ಚಾಸಾವುಪನಾಯಸಾಃ ತ್್ೀನ್ 
ಧನ್ಯಾಃ, ನಿರಪ್ೀಕ್ಗತಣಾಃ - ‘ನಿರಪ್ೀಕ್ಗತಣ್ ೀ ರ್ಸತು ಧನ್ಯ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್ೈಾಃ’ ಇತ 
ವಚನಾತ್ ಸಾಸಯ ಪರತವಾದಿತರಾ ಅಗ್ರೀ ಸಿಥತಂ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ 
ತದಿಾಜರಾರ್ ಉಪನಾಯಸಮಕರ್ ೀದಿತ ಭಾವಾಃ| ಉಪನಾಯಸಪರತಪಾದ್ಯಮಾಹ – 
ಹರಿರಿತ್ಾಯದಿನಾ| ಇತಥಮಿತಯನ ು್ೀನ್ ಹರಿಾಃ ಅಮಿತಗತಣಾಃ ಅಪರಿಮಿತಕಲಾಯಣಧಮಯಾಃ 
ಅಪರಿಮಿತ (ಕಲಾಯಣಧಮಾಯ) ಬರಹಮ ಬರಹಮರ್ಬದವಾಚಯಾಃ, ವ್ೀದ್ೈಕವ್ೀದ್ಯಾಃ                           
( ಸದಾಗಮೈಕವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ) ವಿರ್ಾಸಯ (ಪರಪಞ್ಾಸಯ) ಕತ್ಾಯ (ಸರಷಾಟ) ಭಕ ು್ೀಭಯಾಃ 
(ಸ್ ಾೀಪಾಸಕ್ೀಭಯಾಃ), ಸಮರದಾನ್ೀ ಚತತರ್ಥೀಯ, ರ್ತಭಸತಖವಿಷ್ರ್ಂ – ರ್ತಭಂ ಸತಖಂ 
ರ್ತಭಾಾಃ ( ಸತಖಾಾಃ) ವಿಷ್ರಾಾಃ ಭ್ ೀಗಾಯಾಃ ರ್ಸಿಮನ್ ತಂ, ಮೀಕ್ಂ ಅಪವಗಯಂ ರಾತ 
ದ್ದಾತ ರಾದಾನ್ೀ ಇತಥಂ ಏವಂಪರಕಾರ್ೀಣ ರ್ತರತರ್ತಸಹಿತ್್ೈಾಃ ಅಸಙ್ಯಯವ್ೀದ್ಪರಮಾಣಕ್ೈಾಃ 
ಸತುಕ್ೈಯಾಃ ಸಮಿೀಚಿೀನಾನ್ತಮಾನ್ೈಾಃ ಸಾಧಯಿತ್ಾಾ, ಸ ರಿಸ ನ್ತಂ ಸತಬರಹಮಣಾಯಖಯವಿದ್ತಷ್ಾಃ 
ಪುತರಂ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಂ ವಿಜಿತಯ, ಪಞ್ಾದ್ರ್ಸತ ದಿವಸ್ೀಷ್ತ ತ್್ೀನ್ ಸಹ ಪರಸಙ್ುಂ 
ಕೃತ್ಾಾ ಸಾಶ್ಷ್ಯತ್ಾಂ ಪಾರಪತವಾನಿತ ಭಾವಾಃ| ತಸಯ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಸಯ 
ಅನ್ತದಿನ್ಂ ವಾಯಖಾಯತ್ಾ ಪರವಚನ್ಕತ್ಾಯ ಪೂಣಯಪರಮತಾಃ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯ-
ಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ವಾಯಖಯರಾ ಪರವಚನ್ೀನ್ ಮಾಂ ಆಪಾಯರ್ಯೀತ್ ವಧಯಯೀತ್ 
ಆನ್ನ್ದಯೀತ್| ಆಪಾಯಯಿೀ ವೃದ ಧೌ ಲ್ಲಙ್ || 28 || 
 

ಸಾಮುಸ್ಿೈವಿಕರಮಾರಾಯದ್ ಸಾಮುಸ್ಿೈವಿಕರಮಾರಾಯದ್ ವಯರಚರ್ದ್ನ್ತಭಾಷ್ಯಂ ರ್ತಗರನ್ಥಕತ್ಾಯವಯರಚರ್ದ್ನ್ತಭಾಷ್ಯಂ ರ್ತಗರನ್ಥಕತ್ಾಯ  
ಸ್ ೀದ್ರ್ಯಂ ಸಾಂ ವಿರಕುಂ ರ್ತಮಕೃತ ಮಹಾಸದ್ತುಣಂ ವಿಷ್ತಣತೀರ್ಯಮ್ ಸ್ ೀದ್ರ್ಯಂ ಸಾಂ ವಿರಕುಂ ರ್ತಮಕೃತ ಮಹಾಸದ್ತುಣಂ ವಿಷ್ತಣತೀರ್ಯಮ್ ||  
ವಾದಿೀನ್ದರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪರರ್ಮರ್ ಚ ಪರಾನ್ ಸದ್ತುಣಾನ್ ವಾದಿೀನ್ದರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪರರ್ಮರ್ ಚ ಪರಾನ್ ಸದ್ತುಣಾನ್ ಶ್ಾಿಶ್ಾಿಘಯಶ್ಷಾಯನ್ಘಯಶ್ಷಾಯನ್  
ಯೀಯೀSSನ್ೀಕಾನ್ ಸದ್ುೃಹಸಾಥನ್ಪ ಸ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಕನ್ೀಕಾನ್ ಸದ್ುೃಹಸಾಥನ್ಪ ಸ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಕಣಾಣಾತೀಥಾಯನಿುಕಸಥಾಃ ತೀಥಾಯನಿುಕಸಥಾಃ || || 29 29 ||||  
 

ಯೀ ಮಧವಾಃ ತ್್ೈವಿಕರಮಾರಾಯತ್ ತರವಿಕರಮಾರ್ಯಸಮಭನಿಧನ್ಾಃ ಸಾಮುಾಃ 
ಚತತರತಪಾಯೀಷಾಾದ್ ಯೀಪಾರಾತ್ ( ಸಾನಾುಾತ್) ಭವತೃತಗರನಾಥನಾಮಗಾಧತ್ಾಾತ್ 
ಮನ್ದಮತಭಾಃ ನಾಯರಾನಾಂ ದ್ತಧಾಯರ್ಯತ್ಾಾತ್ (ದ್ತರತದಾಧರ್ಯತ್ಾಾತ್) 
(ದ್ತರತದ್ಧರತ್ಾಾತ್) ವಯಕುರ್ತಕತಾಪ್ೀತಂ ಗರನಾಥನ್ುರಂ ಕತವಿಯತ ಪಾರರ್ಯನಾರ ಪಾತ್ 
ಸಾಮುಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ ಅಣತಭಾಷ್ಯಂ ಅನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ಂ ವಯರಚರ್ತ್, ವಿರಚಿತವಾನ್| 
ರಚ(ವಿಸಾುರ್ೀ)ಪರತರ್ತ್್ುೀ ಲಙ್| ರ್ತಗರನ್ಥಕತ್ಾಯ ರ್ತರ್ಬದಾಃ ಬಹತತಾಮಾಹ | ತಥಾಚ 
ಅನ್ೀಕ ಪರಕರಣ, ದ್ಶ್್್ ೀಪನಿಷ್ದಾಭಷ್ಯ, ಸ ತರಭಾಷ್ಯ, ಅಣತಭಾಷ್ಯ, ನಾಯರ್ವಿವರಣ, 
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ಗಿೀತ್ಾಭಾಷ್ಯ, ಭಾರತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್, ತನ್ಿಸಾರ, ದಾಾದ್ರ್ಸ್ ುೀತರ, 
ರ್ಮಕಭಾರತ್ಾದಿ ಬಹತಗರನ್ಥನಿಮಾಯತ್್ೀತಯರ್ಯಾಃ| ಉಕಾುನ್ೀಕಗರನ್ಥಕತೃಯತಾ-
ಪರರ್ಂಸಾಪೂವಯಕಂ ಗರನಾಥನ್ುರರಚನಾರ್ ಪಾರರ್ಥಯತಾಃ ಮಧವಾಃ ಅನ್ತವಾಯಖಾಯನ್-
ಮಕರ್ ೀದಿತ ಭಾವಾಃ| ಸಾಂ ಸಾಕಿೀರ್ಂ ಸ್ ೀದ್ರ್ಯಂ ಸಮಾನ್ೀ ಉದ್ರ್ೀ ಶ್್ೀತ್್ೀ ಇತ 
ಸ್ ೀದ್ರ್ಯಾಃ, ತಂ ಸಾಾನ್ತಜಮಿತಯರ್ಯಾಃ, ಸಮಾನ್ ೀದ್ರ್ೀ ರ್ಯಿತಓಚ್ ೀದಾತರಾಃ (4-4-
108) ಇತಯಸಯ ಅನ್ನ್ುರ್ೀಣ ಸ್ ೀದ್ರಾದ್ಯಾಃ (4-4-109) ಇತ ಸ ತ್್ರೀಣ ಪರತಯರ್ಾಃ, 
ಸಮಾನ್ಸಯ (ವಿಭಾಷ್ ೀದ್ರ್ೀ 6-3-88) ಇತ ಸ ತ್್ರೀಣ ಸಾಃ, ವಿರಕುಂ ವ್ೈರಾಗಯಸಮಾನ್ುಂ 
ಮಹಾಸದ್ತುಣಂ ಮಹಾನ್ುಾಃ ಸನ್ುಾಃ ನಿದ್ತಯಷಾಟಾಃ ಗತಣಾಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಭಕಾಾದ್ರ್ಾಃ ರ್ಸಯ ತಂ, 
ವಿಷ್ತಣತೀರ್ಯಂ ವಿಷ್ತಣತೀರ್ಯನಾಮಕಂ ರ್ತಂ ರ್ತ್ಾಯರ್ರಮೀಪ್ೀತಂ ಅಕೃತ ಅಕರ್ ೀತ್ 
ತರಾ ವಾದಿೀನ್ದರಂ ವಾದಿಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ಪರರ್ಂ ಅತಯನ್ುಪರೀತವಿಷ್ರ್ಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ 
ಪದ್ಮನಾಭತೀಥಾಯಖಯಂ (ರ್ತಂ ರ್ತ್ಾಯರ್ರಮೀಪ್ೀತಂ ಅಕೃತ ಅಕರ್ ೀತ್) ಅರ್ 
ಸಮನ್ನ್ುರಂ ಸದ್ತುಣಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ಭಕಾಾದಿಸಾಧತಗತಣಾನ್ ಪರಾನ್ ಚರಮಾನ್ 
ಪದ್ಮನಾಭತೀಥಾಯಪ್ೀಕ್ರಾ ಪಶ್ಾಾತುನಾನ್ ( ಇತ ರಾವತ್) ಶ್ಾಿಘಯಶ್ಷಾಯನ್ ಚ 
ಪರರ್ಂಸನಿೀರಾನ್ ಅನ ು್ೀವಾಸಿನ್ಾಃ ಅಪ (ರ್ತೀನ್ ಅಕೃತ) ಅನ್ೀಕಾನ್ ಬಹ ನ್ 
ಸದ್ುೃಹಸಾಥನ್ ಅಪ ಗೃಹಸಾಥರ್ರಮೀಪ್ೀತ್ಾನ್ಪ ಶ್ಷಾಯನ್ ಅಕೃತ ಇತಯನ್ಾರ್ಾಃ| ಡ್ತಕೃಞ್ 
ಕರಣ್ೀ ಲತಕ್ೀ ಆತಮನ್ೀ ಪದ್ಮ್| ಸಾಃ ಮಧವಾಃ ಕಣಾತೀಥಾಯನಿುಕಸಥಾಃ ಸನ್ 
ಕಣಾತೀರ್ಯಸಮಿೀಪ್ೀ ಸಿಥತಾಃ ಸನ್ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಉತೃಷ್ ಟೀ ವತಯತ್್ೀ| ಜಿ ಜಯೀ ಜರ್ಾಃ 
ಉತಕಷ್ಯಾಃ, ಲಟ್ ಆತಮನ್ೀಪದ್ಮ್ || 29 || 

 

ಸಂಸುವಯೀ ವ್ೀದ್ಮಾನ್ಂ ಸಮವಿಸಂಸುವಯೀ ವ್ೀದ್ಮಾನ್ಂ ಸಮವಿತತಮತನ್ ೀದ್ ೀಷ್ಧೀರ್ಯಾಃ ಕ್ಣಾನ ು್ೀತತಮತನ್ ೀದ್ ೀಷ್ಧೀರ್ಯಾಃ ಕ್ಣಾನ ು್ೀ  
ದಿೀಪಾುಙ್ತುಷ್ಠಾಃದಿೀಪಾುಙ್ತುಷ್ಠಾಃ ಶ್ಲಾನಿೀಾಃ ರ್ತರತವಿವರಣಕೃದ್ ವಧಯತಸುಮಿಭತ್ಾಬ್ಧಾಃ  ಶ್ಲಾನಿೀಾಃ ರ್ತರತವಿವರಣಕೃದ್ ವಧಯತಸುಮಿಭತ್ಾಬ್ಧಾಃ ||  
ಅಙ್ತುಲಾಯ ಗಣಡವಾಟ್ಾವತತಲಬಲಚಣೌ ಚಾಲನ್ೀ ರ್ಸಯ ನಾಲಂ ಅಙ್ತುಲಾಯ ಗಣಡವಾಟ್ಾವತತಲಬಲಚಣೌ ಚಾಲನ್ೀ ರ್ಸಯ ನಾಲಂ   
ಪಾರಗ್ ವಾಟ್್ ೀ ವಾವಟ್ ಢ್ ೀ ಮಮ ಮನ್ಸಿ ಲಸ್ೀದ್ಪಯಲಾವ್ಯೈಕಲ್ ೀಮಾಪಾರಗ್ ವಾಟ್್ ೀ ವಾವಟ್ ಢ್ ೀ ಮಮ ಮನ್ಸಿ ಲಸ್ೀದ್ಪಯಲಾವ್ಯೈಕಲ್ ೀಮಾ||||  3030  ||||  

 

ಸಂಸುವಯ ಇತ | ರ್ಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ವ್ೀದ್ಮಾನ್ಂ, ಭಾವಪರಧಾನ್ ೀ ನಿದ್ೀಯರ್ಾಃ, 
ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ| ವ್ೀದಾಖಯಂ ಪರಮಾಣಮಿತ ವಾ, ಸಮವಿತತಂ ರಕ್ಷತತಂ, 
ಕ್ಣಾನ ು್ೀ ಅಲಾಕಾಲ್ೀ, ಓಷ್ಧಾಃ ಓಷ್ಧವಿಶ್್ೀಷಾನ್, ಅತನ್ ೀತ್ ಅಕರ್ ೀತ್, ತನ್ತ 
ವಿಸಾುರ್ೀ ಲಙ್| ಅರ್ಂ ಭಾವಾಃ| ವ್ೀದ್ೀ ರ್್ರರ್ತ್್ೀ, ಕಿಞ್ಘಾದ್ ಬ್ೀಜಂ ಹಸ ು್ೀ ನಿಧಾರ್ ‘ರಾ 
ಓಷ್ಧೀಾಃ ಪೂವಯಜಾತ್ಾದ್ೀವ್ೀಭಯಸಿಿರ್ತಗಂ ಪುರಾ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಸ ಕುಂ ಜಪತ್ಾಾ ಭ ಮೌ 
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ಉಪುಂ ಚ್ೀತ್ ಸದ್ಯಾಃ ಅಙ್ತಕರಪುಷ್ಾಫಲಾದ್ತಯತಾತುಾಃ ಭವತೀತ| ಇದಾನಿೀನ್ುನ್ೀನ್ ತಥಾ 
ಕೃತ್್ೀSಪ ತನ್ು ದ್ೃರ್ಯತ್್ೀ ಇತೀದ್ಂ ವಾಕಯಮಮಾನ್ಮ್| ತಥಾ ಚ ತದ್ಾತ್ 
ಸವಯವ್ೀದ್ವಾಕಯಮಮಾನ್ಮಿತ ಕ್ೀನ್ಚಿದ್ತದಷ್ಟಪರಭತನಾ ಉದಿತ್್ೀ ತದಾಕ್ೀಪಮಸಹಿಷ್ತಣಾಃ 
ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಅಧಕಾರವಿಶ್್ೀಷ್ವತಾಃ ಫಲ್ಲಷ್ಯತ ಇತತಯಕಾುಾ ತದ್ ಬ್ೀಜಂ ಸಾರ್ಂ ಆದಾರ್ 
ತತ್ ಸ ಕುಂ ಜಪತ್ಾಾ ಕ್ಣ್ೀನ್ ಅಙ್ತಕರಪುಷಾಾದಿೀನಿ ಕೃತವಾನಿತ| ದಿೀಪಾುಙ್ತುಷ್ಠಾಃ – ದಿೀಪುಾಃ 
ಪರಕಾರ್ಮಾನ್ಾಃ ಅಙ್ತುಷ್ಠಾಃ ಅಙ್ತುಷ್ಠಸಯ ನ್ಖಾಃ ರ್ಸಯ ಸಾಃ, ತಥಾ, ಕದಾಚಿದಾರತ್ೌರ 
ವಾಯಖಾಯನ್ಸಮಯೀ ದಿೀಪ್ೀ ಪರಶ್ಾನ ು್ೀ ಸತ ಸಾಾಙ್ತುಷ್ಠನ್ಖರ್ ೀಚಿಷಾ ಶ್ಷಾಯನ್ 
ವಾಚರಾಮಾಸ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಶ್ಲಾನಿೀಾಃ ಶ್ಲಾಂ ಪಾಷಾಣಂ ನ್ರ್ತ ಪಾರಪರ್ತೀತ ಸಾಃ 
ತಥಾ| ಕಾಚಿತ್ ತತಙ್ುಭದಾರತೀರ್ೀ ಸಾಾಪನಾರ್ಯಂ ಸಹಸರಸಙ್ ಯ್ಯೈಾಃ ಪುರತಷ್ೈರಾನಿೀತತಂ 
ಅರ್ಕಾಾ ಮಧ್ಯೀ ತಯಕಾುಂ (ಶ್ಲಾಂ) ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ತ್ಾಂ ಅನಾರಾಸ್ೀನ್ 
ತತಙ್ುಭದಾರತೀರಂ ಪಾರಪತವಾನ್ ಇತ ಭವಾಃ| ರ್ತರತವಿವರಣಕೃತ್ – ರ್ತರತ್್ೀಾಃ ಋಕ್ 
ಶ್ಾಖಾಗತಸ ಕುವಿಶ್್ೀಷ್ಸಯ ವಿವರಣಂ ವಾಯಖಾಯನ್ಂ ಕರ್ ೀತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ| 
ವಧಯತಸುಮಿಭತ್ಾಬ್ಧಾಃ – ವಧಯತಾಃ ಅಭವೃದ್ಧಾಃ, ಸುಮಿಭತಾಃ ನಿರ್ಾಲ್ಲೀಕೃತಾಃ ಅಬ್ಧಾಃ ಸಮತದ್ ರೀ 
ಯೀನ್ ಸಾಃ, ಪೂವಯಕಾಲ್ೈಕ್ೀತ್ಾಯದಿನಾ ಸಮಾಸಾಃ| ವಾಯಖಾಯನ್ಕಾಲ್ೀ 
ತರಙ್ ು್ೈರತದ್ ಿೀಷ್ರ್ನ್ುಂ ಅಬ್ಧಂ ಅಪಾಙ್ ು್ೀನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಟ್ಾಕಜಲವತ್ 
ನಿರ್ಾಲಮಕರ್ ೀದಿತ ಭಾವಾಃ| ಅತತಲಬಲಚಣೌ ಅತತಲಬಲ್ೀನ್ ಅಸಯ ಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ ವಿತ್ ುೌ 
ಪರಸಿದ ಧೌ ಅತತಲಬಲಚಣೌ, ತ್್ೀನ್ ವಿತುರ್ತಾಞ್ುಾಪ್ ಚಣಪೌ ಇತ ಚಣಪ್ ಪರತಯರ್ಾಃ| 
ಗಣಡವಾಟ್ೌ ಗಣಡವಾಟ್ಾಖಯವಿಪೌರ ರ್ಸಯ ಶ್ರೀಮಧವಸಯ ಅಙ್ತುಲಾಯಾಃ ಅಙ್ತುಲ್ಲಮಾತರಸಯ 
ಚಾಲನ್ೀ ನಾಲಂ ನ್ ಸಮಥೌಯ, ಧರಾರಾಂ ಅಙ್ತುಲ್ಲಂ ನಿಕ್ಷಪಯ ಇರ್ಂ ಉದಿಧರರ್ತ್ಾಂ ಇತ 
ಮಧ್ಾೀನ್ ಉಕ ು್ೀ, ತ್ಾಂ ಉದ್ಧತತಯಂ ಕಮಾನ್ೀSಪ(ವಾ) ನ್ ಸಮಥಾಯವಿತ 
(ಬಭ ತ್ಾಮಿತ)ಭಾವಾಃ| ಪಾರಗಾಾಟ್್ ೀ ವಾ ಪಾರಗಾಾಟ್ಾಖಯರ್ಾ ಅಙ್ತುಲ್ಲೀಚಾಲನಾರ್ 
ನಾಲಮಿತಯರ್ಯಾಃ| ವಟ್ ಢಾಃ ವಟ್ತನಾ ಕ್ೀನ್ಚಿದ್ ಬಾಲಕ್ೀನ್ ಉಢಾಃ ಧೃತಾಃ 
ಅತಲಾಘವವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಅಲಾಪ್ಯೈಕಲ್ ೀಮಾ ಅಲಾವಯಂ ಅರ್ಸಾಪಯಚ್ಿೀದ್ಯಂ 
ಏಕಂ ಲ್ ೀಮ ಕ್ೀರ್ಾಃ ರ್ಸಯ ಸಾಃ ತಥಾ, ಏವಂವಿಧಚರಿತಾಃ, ಸುವಯಾಃ ಮಹತ್ಾಂ 
ಸತುತಯೀಗಯಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಮಮ ಮನ್ಸಿ ಲಸ್ೀತ್ ಭವತತ ಲಸ ಕಾನ ುೌ (ವಿಧ) ಲ್ಲಙ್ 
ಉಪರಾಗ್ೀ ಸಮತದ್ರೀ ಸಾುತ್ಾಾ ಗಮನ್ಸಮಯೀ ತತರ ಸಾಸಯ ಲಘಿಮಾದ್ಯೈರ್ಾರ್ಯಂ 
ಅತಯಧಕಶ್ಾರಿೀರಬಲಂ ಚ ಪರಕಾಶ್ತವಾನ್ ಇತ ಉತುರಾಧಯತ್ಾತಾರಾಯರ್ಯಾಃ|| 30 || 
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ಪಾರನಿುೀಶ್ಾಭಪಾರನಿುೀಶ್ಾಭನ್ನ್ನಿದೀ ಸಪದಿ ಚ ಸರಿತ್ಾಮನ್ುರ್ೀನಿದೀ ಸಪದಿ ಚ ಸರಿತ್ಾಮನ್ುರ್ೀSSವಷ್ಯರ್ದ್ ಯೀವಷ್ಯರ್ದ್ ಯೀ  
ಗಿರೀಷ್ೀ ಮಿತರೀಚಕಾರಾಪಯಹಿತಮರ್ ಗತ್್ ೀ ವ್ೈದ್ಯನಾರ್ಂ ಸಾಭ ತ್್ಯೈಾಃಗಿರೀಷ್ೀ ಮಿತರೀಚಕಾರಾಪಯಹಿತಮರ್ ಗತ್್ ೀ ವ್ೈದ್ಯನಾರ್ಂ ಸಾಭ ತ್್ಯೈಾಃ||  
ಛನ್ದಾಃ ಖಣಾಡರ್ಯವಾದಿೀ ಜಿತಛನ್ದಾಃ ಖಣಾಡರ್ಯವಾದಿೀ ಜಿತಕತಕತಮತಕತಲ್ ೀ ದ್ತಜಯನ್ೀಷಾಯಯಭತಯಪ್ೀಕ್ಷೀಮತಕತಲ್ ೀ ದ್ತಜಯನ್ೀಷಾಯಯಭತಯಪ್ೀಕ್ಷೀ   
ಲಘವನ್ುಂ ಬೃಂಲಘವನ್ುಂ ಬೃಂಹಯೀದ್ತಾತಬಹತಧನಿನಾಮಲಾಕಲ್ಾೀನ್ ತತಷ್ಯೀತ್ ಹಯೀದ್ತಾತಬಹತಧನಿನಾಮಲಾಕಲ್ಾೀನ್ ತತಷ್ಯೀತ್ || || 31 31 ||||  

 

 ಪಾರನಿುೀತ  ರ್ಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಸಪದಿ ಪಾರನಿುೀಶ್ಾಭನ್ನಿದೀ ಪಾರನಾಾಖಯ-
ದ್ೀವಾಲರಾಧಪತಂ ಹರಿಂ ಅಭನ್ನ್ದರ್ತೀತ ಸಾಃ ತಥಾ, ಚಿರಕಾಲಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಹಿೀನ್ಂ 
ಪಾರನಿುೀರ್ಾರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ೀಘರಂ ಸವಯಸಮಾತ್ ಸಮೃದಿಧಂ ತದ ದ್ೀವಾಲಯೀSಕರ್ ೀದಿತ 
ಭಾವಾಃ| ರ್ಾಃ ಸರಿತ್ಾಮನ್ುರ್ೀ ದ್ೀರ್ವಿಶ್್ೀಷ್ೀ ಗಿರೀಷ್ೀ ಗಿರೀಷ್ಮಕಾಲ್ೀ ಅವಷ್ಯರ್ತ್ 
ವೃಷ್ಟಟಮಜನ್ರ್ತ್ | ವೃಷ್ ಸ್ೀಚನ್ೀ ಲಙ್, ನಿಜಯಲಂ ದ್ೀರ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀ ತಂ ತಟ್ಾಕಂ ಕ್ಣ್ೀನ್ 
ವೃಷಾಟಯ ಜಲ್ೀನ್ ಪೂರರಾಮಾಸ್ೀತ ಭಾವಾಃ| ರ್ಾಃ ಅಹಿತಂ ರ್ತತರಮಪ ಮಿತರೀಚಕಾರ| 
ಮಧವಮಹಾತ್ಾಯಸಹಿಷ್ತಣಭಾಃ ದ್ತಷ್ಟೈಾಃ ಮನ್ಿೈಾಃ ಪ್ರೀರಿತಂ, ಮಧವಂ ಹನ್ತುಂ ಸಾಭಟ್್ಟೈಾಃ 
ಸಹಾಗಚಿನ್ುಂ ಆರ್ತಧಪಾಣಿಂ ರ್್ದ್ರಪರಭತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ಸಾಸಿಮನ್ 
ಪೂಜಯತ್ಾಬತದಿಧಂ ತಸಯ ಉತ್ಾಾದ್ಯ ವಶ್ೀಕೃತವಾನ್ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಅರ್ ಅನ್ನ್ುರಂ 
ವ್ೈದ್ಯನಾರ್ಂ ಧನ್ಾನ್ುರ್ಯಧಷ್ಟಠತಕ್ೀತರ ವಿಶ್್ೀಷ್ಂ ಸಾಭ ತ್್ಯೈ ಸಾಾನಾಂ ಸಾಕಿೀರಾನಾಂ 
ಭಕಾುನಾಂ ಭ ತ್್ಯೈ ಸಮಾದ್ೀ ಗತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ, ಕತಯರಿ ಕುಾಃ, ತತರ ಗತ್ಾಾ 
ಕೃಷಾಣಮೃತಮಹಾಣಯವಂ ಸಾಭಕುಸಮಾದ್ೀ ಕೃತವಾನಿತ ಭಾವಾಃ| ಛನ್ದಾಃಖಣಾಡರ್ಯವಾದಿೀ 
ಛನ್ದಸಾಂ ರ್ಾಃ ಖಣಾಡರ್ಯವಾದಿೀ, ಛನ್ದಸಾಂ ವ್ೈ ಷ್ಷ ಠ್ೀನ್ ಇತ್ಾಯದಿ ತಸಾಯರ್ಯಂ ವದ್ತೀತ 
ಸಾಃ ತಥಾ, ಜಿತಕತಮತಕತಲಾಃ ಜಿತದ್ತವಾಯದಿಸಙ್ಿಾಃ ಕ್ೈಶ್ಾತ್ ವಿದ್ಾದಿಭಾಃ (ಅರ್ಂ) ರ್ತತ್ಾಾತ್ 
ಕಮಯಕಾಣಡಂ ನ್ ಜಾನಾತ ಅತ್್ ೀSತರ ಅಸಯ ಪರಾಜರ್ಾಃ ಸಾಯತ್, ಇತ ದ್ತಬತಯದಾಧಯ ಛನ್ದಾಃ 
ಖಣಾಡಥ್ೀಯ ಪೃಷ್ಟೀ ತದಾ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ತತ್ ಖಣಾಡರ್ಯಂ ಸಮಯಗತಕಾುಾ ತ್ಾನ್ ವಿಜಿತಯ 
ಶ್ಷ್ಯಹಿತ್ಾರ್ಯಂ ಕಮಯನಿಣಯರಾಖಯಂ ಪರಕರಣಂ ಲ್ೀಖರಾಮಾಸ ಇತ| 
ದ್ತಜಯನ್ೀಷಾಯಯಭತಯಪ್ೀಕ್ೀ – ದ್ತಜಯನಾನಾಂ ಈಷಾಯಯಂ ಅಸ ರಾಂ ಅಭತಯಪ್ೀಕ್ತ್್ೀ ಇತ 
ಸಾಃ ತಥಾ, ದ್ತಜಯನ್ೈರಸ ರ್ರಾ ಉಚಯಮಾನ್ಂ ದ್ತಭಾಯಷ್ಣಂ ಉದಾಸ ು್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| 
ಲಘು  ಸಾಲಾಂ ಅನ್ುಂ ಬೃಂಹಯೀತ್, ಬೃಹಿ ವೃದ ಧೌ ಲ್ಲಙ್| ದ್ರಿದ್ೈದ್ಯತುಮಲಾಮನ್ುಂ 
ಚತತಗತಯಣತರಾ ವಧಯಯಿತ್ಾಾ ಭತಙ್ ು್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಧನಿನಾಂ ಧನ್ವತ್ಾಂ ಗ್ೀಹ್ೀಷ್ತ 
ಬಹತತರಂರ್ತತಾರತಷ್ಭ್ ೀಗಯಮನ್ುಂ ಅಲಾಕಲ್ಾೀನ್, ಅಲಾತ್್ಾೀನ್ ಇತ ರಾವತ್, 
‘ಈಷ್ದ್ಸಮಾಪ ುೌ ಕಲಾಪ್’ ಇತ ಕಲಾಪ್ ಪರತಯರ್ಾಃ| ಅತು ಭತಙ್ ಕ್ತೀ ತರಂರ್ನ್ುರ್ೈಾಃ 
ಭ್ ೀಕುವಯಮನ್ುಂ ಏಕಭತಙ್ ಕ್ತೀ ಇತ ಭಾವಾಃ| ಅದ್ ಭಕ್ಣ್ೀ ಲಟ್ | ಸಾಃ ಶ್ರೀಮಧವಾಃ ತತಷ್ಯೀತ್ – 
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ತತಷ್ ಟೀ ಭವ್ೀತ್ | ಅಲಾಕಲ್ಾೀನ್ ಇತಯಸಯ ಅತರ ವಾ ಅನ್ಾರ್ಾಃ ದಿಾತರಕಲಾಮಾತ್್ರೀಣ 
ತತಷ್ ಟೀ ಭವ್ೀಚ್ಿೀತ ತತಷ್ ತತಷೌಟ ಲ್ಲಙ್ || 31 || 
 

ವೃಷಾಟಯದಿೀನಾಂ ನಿರ್ನ ು್ೀತಯಭಹಿತಚರಿತಾಃ ಸವೃಷಾಟಯದಿೀನಾಂ ನಿರ್ನ ು್ೀತಯಭಹಿತಚರಿತಾಃ ಸವಯಗಿೀವಾಯಣರತ್್ುೈವಯಗಿೀವಾಯಣರತ್್ುೈ  
ಗಯನ್ಧವ್ೈಯಗಿೀಯರ್ಮಾನ್ ೀ ದ್ತಯಸದ್ಸಿ ಸಕಲ್ೈಾಃ ಕೌಗಯನ್ಧವ್ೈಯಗಿೀಯರ್ಮಾನ್ ೀ ದ್ತಯಸದ್ಸಿ ಸಕಲ್ೈಾಃ ಕೌತತತತಕಾಕಾದ್ುಮಯಮಾನ್ಾಃದ್ುಮಯಮಾನ್ಾಃ||  
ದ್ೃಷಾಟಾದ್ೃಷಾಟಾ  ಸಂಸ ುರ್ಮಾನ್ಾಃ ಸತರತರತಕತಸತಮೈರಾರ್ಯ ಆಕಿೀರ್ಯಮಾಣ್ ೀಸಂಸ ುರ್ಮಾನ್ಾಃ ಸತರತರತಕತಸತಮೈರಾರ್ಯ ಆಕಿೀರ್ಯಮಾಣ್ ೀ   
ಮಧ್ ಾೀ ದ್ೀದಿೀಮಧ್ ಾೀ ದ್ೀದಿೀಪಯತ್್ೀಪಯತ್್ೀSSಸೌ ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಸತಧಭಾಮಙ್ುಲಾರ್ ಸೌ ಜಗತ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ಸತಧಭಾಮಙ್ುಲಾರ್ || || 32 32 ||||  
 

ಸವಯಗಿೀವಾಯಣರತ್್ುೈಾಃ ಸವಯದ್ೀವಶ್್ರೀಷ ಠ್ಯೈಾಃ, ವೃಷಾಟಯದಿೀನಾಂ ನಿರ್ನಾು – ನಿರಾಮಕಾಃ 
ಇತಯಭಹಿತಚರಿತಾಃ – ಸತುತಚರಿತರಾಃ, ದ್ತಯಸದ್ಸಿ ಸಾಗಯಸಭಾರಾಂ ಗನ್ಧವ್ೈಯಾಃ ಗಿೀರ್ಮಾನ್ಾಃ 
ಸಕಲ್ೈಾಃ ಮತನಿನಿಕರಾಭಾಃ ಕೌತತಕಾತ್ ವಿಜರ್ಮಹ್ ೀತಧವಲೌಲಾಯತ್ ಗಮಯಮಾನ್ಾಃ 
ಪಾರಪಯಮಾಣಾಃ, ದ್ೃಷಾಟಾಪ್ರೀಕ್ಯ ಮಧವದ್ರ್ಯನಾನ್ನ್ುರಂ ಸಂಸ ುರ್ಮಾನ್ಾಃ, 
ಸತರತರತಕತಸತಮೈಾಃ ಸತರತರ್ ೀಾಃ ಪಾರಿಜಾತಸಯ ಕತಸತಮೈಾಃ ಪುಷ್ಾೈಾಃ ‘ಪರಸ ನ್ಂ 
ಕತಸತಮಂ ಸತಮಂ’ ಇತಯಮರಾಃ| ಆಕಿೀರ್ಯಮಾಣಾಃ ಅಭಷ್ಟಚಯಮಾನ್ಾಃ, ಆರ್ಯಾಃ ಶ್್ರೀಷ್ಠಾಃ, 
ಅಸೌ ಮಧವಾಃ,  ದ್ೀದಿೀಪಯತ್್ೀ – ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ದಿೀಪಯತ್್ೀ| ದಿೀಪ ದಿೀಪ ುೌ ಕಿರರಾಸಮಭಹಾರ್ೀ 
ರ್ಙ್| ಸತಧಭಾಮಙ್ುಲಾರ್ – ಸತ್ಾಂ ಸಭಾರಾಾಃ ಮಙ್ುಲಾರ್ | ಜಗತ ಲ್ ೀಕ್ೀ, 
ವಿಜರ್ತ್್ೀ – ಉತೃಷ್ ಟೀ ವತಯತ್್ೀ || ಜಿ ಜಯೀ ಜರ್ ಉತಕಷ್ಯಾಃ | ಲಟ್ || 32 || 
 

ದ್ರ್ಪರಮತವಿಕರಮಂ ಬಹತವಿಧಾತಮದ್ರ್ಪರಮತವಿಕರಮಂ ಬಹತವಿಧಾತಮನಾ ಹ್ೀಮವತ್ನಾ ಹ್ೀಮವತ್  
ಸತಮಧವವಿಜರಾಭಧಂ ವಯಧತ ಭಾವದಿೀಪಾಹಾರ್ಮ್ಸತಮಧವವಿಜರಾಭಧಂ ವಯಧತ ಭಾವದಿೀಪಾಹಾರ್ಮ್||  
ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾಂ ಪುನ್ರಿಮಾಂ ಚ ದ್ಕಾಂ ಚ ತ್ಾಂ ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾಂ ಪುನ್ರಿಮಾಂ ಚ ದ್ಕಾಂ ಚ ತ್ಾಂ   
ಸತ್ಾಂ ರ್ರವಣಭ ಷ್ಣಂ ವಯತನ್ತತ್್ೈಷ್ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸತ್ಾಂ ರ್ರವಣಭ ಷ್ಣಂ ವಯತನ್ತತ್್ೈಷ್ ನಾರಾರ್ಣಾಃ || || 333 3 ||||  
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಣತಮಧವವಿಜರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಣತಮಧವವಿಜರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ   
 

ದ್ರ್ಪರಮತೀತ| ಬಹತವಿಧಾತಮನಾ ಬಹತಪರಕಾರಮನ್ಸಾ, ಭಾವದಿೀಪಾಹಾರ್ಂ 
ಭಾವಾನಾಂ ಪರಮೀರಾನಾಂ ದಿೀಪಾಹಾರ್ಂ ದಿೀಪಾಖಯಂ ಭಾವಪರಕಾಶ್ಕಾಮಿತ 
ರಾವತ್| ಸತಮಧವವಿಜರಾಭಧಂ ಶ್್್ ೀಭನ್ಮಧವವಿಜರಾಖಯಂ, ದ್ರ್ಪರಮತವಿಕರಮಂ 
ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಚರಿತ್್ ೀಪ್ೀತಂ ಹ್ೀಮವತ್ ಸತವಣಯಮಿವ ವಯಧತ ಕೃತವಾನ್| 
ಆಚಾರ್ಯಚರಿತ್್ ೀಪ್ೀತಗರನ್ಥದ್ಾರ್ಮಕರ್ ೀದಿತ ಭಾವಾಃ| ಪುನ್ಸಾುಂ ಮಧವಚರಿತ್್ ೀ-
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ಪ್ೀತ್ಾಮಿಮಾಂ ದಾಾತರಂರ್ತ್ ಶ್್್ ಿೀಕಾತಮಕಾಂ ದ್ಕಾಂ ಸಮಥಾಯಂ 
ಸವಾಯಭೀಷ್ಟದ್ ೀಗಿದರೀಂ ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾಂ ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾನಾಮಿುೀಂ 
ಸತ್ಾಂ ರ್ರವಣಭ ಷ್ಣಂ ಸಜಿನಾನಾಂ ಕಣಯಭ ಷಾಯಿತ್ಾಂ ಏಷ್ಾಃ 
ನಾರಾರ್ಣಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಾಃ ವಯತನ್ತತ ಕೃತವಾನ್ | ತನ್ತ ವಿಸಾುರ್ೀ ಲಙ್ || 33 || 

 

ರ್ದ್ ಭ ರಜೃಮಭೀಣ ವಿರ್ಾಸಯ ಸಿಥತತಯತಾತ್ಾಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್| 
ತಸಯ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಸಯ ಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ಸಮಾರ್ರಯೀ || 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತಕಇತ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕಲತತಲಕ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಸತತ ವಿಕಲತತಲಕ ತರವಿಕರಮಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯಸತತ 
ನಾರಾರ್ಣಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತನಾರಾರ್ಣಪಣಿಡತ್ಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ  ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾರಾಾಃ ಪರಮೀರ್ನ್ವಮಾಲ್ಲಕಾರಾಾಃ 

ಮಹಾಭಾಷ್ಯವ್ೀಮಹಾಭಾಷ್ಯವ್ೀಙ್ಟಙ್ಟಭಟ್ಟಕೃತ ಗ ಢಭಾವಪರಕಾಶ್ಾಖಾಯ ವಾಯಖಾಯ ಸಮಾಪಾು ಭಟ್ಟಕೃತ ಗ ಢಭಾವಪರಕಾಶ್ಾಖಾಯ ವಾಯಖಾಯ ಸಮಾಪಾು ||||  
 

|| ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ೀನಾದರರ್ ನ್ಮಾಃ || 
|| ಮತಖಯಪಾರಣ ವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯರ್ಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾ ಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 


