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॥ಶ್ರೀಮದಾನನದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಥಃ ॥ 
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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದನ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ  ೀಪೀನಾಥ  ೀ ವಿಜರ್ತ್ ೀ ॥ 

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 

ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ ಸುಕೃತದ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲು, ಪ ರೀಮಮ ತಥಗಳಾಗಿ ನನನ ಅಸಿ್ತತವಕ್ ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ, ಈ ಸಾಧ್ನ ಗ  ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ, ನನನ 
ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ, ದಿವಂಗತರಾದ ಲಲ್ಲತಮಮ 
ಮತುಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ ನಪನಲಿ್ಲ ಈ 
"ಜ್ಞಾನ ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ ೀವೀ ಭವ – ಪತೃದ ೀವೀ ಭವ-ಆಚಾರ್ಥದ ೀವೀ ಭವ’’ 
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श्रीमन्नारारणपन्मडिताचार यन्मवरन्मचताः अणमुध्वन्मवजराः 
 

मङ्गळाचरण – श्रीहनमुदवतारवणयन 
 

श्रीशप्रीत्य ैप्रजाताः समन्महतमन्महमा श्रीहनमूान्मन्नदशेा- 

द्रामस्योल्लन्मितान्मधाः स हन्मररथ गताः सतेनुा न्मपष्टदुष्टाः। 

भ्रूभृन्नी रावणान्मरं परुुगमरुदरं पजून्मरत्वास्वसीत  ं

पश्रन ् न्मकंपरूषते ंसततमन्मप महान ् प्राणमख्योऽवतान्माम ् ॥1॥ 
 

श्रीमहाभाष्यवङे्कटभट्ट(श्रीराघवने्द्रतीथ य गरुुसाव यभौम)न्मवरन्मचत 
गढूभावप्रकाशव्याख्या सन्महताः 

 

इन्मन्दरापन्मतमानम्य पणू यबोधान ् गरुूनन्मप। 

व्याख्यास्यान्मम रथाबोध ंप्रमरेनवमान्मिकाम ् ॥ 1 ॥ 

इहान्वरमखुनेवै श्लोकाथोSन्मप न्मनरूप्यत।े 
गूढभावप्रकाशश्चन्मिरत ेप्रीतर ेहराेः॥ 2 ॥ 

 

इह खलु ससंारकान्तार े सञ्चारोदकयदुाःखानिसन्तप्तन्मनजजनइह खलु ससंारकान्तार े सञ्चारोदकयदुाःखानिसन्तप्तन्मनजजन--
कुम ुकुमदुवनृ्दान्मन अननु्मजघकृ्ाुः नारारणपन्मडिताचार याः न्मनन्मखिसन्तापशामकदवनृ्दान्मन अननु्मजघकृ्ाुः नारारणपन्मडिताचार याः न्मनन्मखिसन्तापशामक--
भगवत्प्रभगवत्प्रसादोसादोन्मीिकतद्भन्मिन्मनदानान्मखिगरुुवारभुन्मिजनकतदवतारन्मीिकतद्भन्मिन्मनदानान्मखिगरुुवारभुन्मिजनकतदवतार--
िीिािीिानसुन्धानार तल्लीिााः सन्मिघकृ्ाुः आदौ हनमुदवतारिीिा ंसङ्गृह्णान्मत नसुन्धानार तल्लीिााः सन्मिघकृ्ाुः आदौ हनमुदवतारिीिा ंसङ्गृह्णान्मत 
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––  श्रीशने्मत ।श्रीशने्मत ।  
 

श्रीशस्य प्रीत्याैः प्रीतर े। ङन्मत ह्रस्वश्च श्रीशस्य प्रीत्याैः प्रीतर े। ङन्मत ह्रस्वश्च ((11--44--66))  इन्मत वा नदीत्व ंप्रजाताः इन्मत वा नदीत्व ंप्रजाताः 
केसन्मरणाः सकाशात ् अिनारा ं अवतीण याः जनाेः अकम यकत्वात ् केसन्मरणाः सकाशात ् अिनारा ं अवतीण याः जनाेः अकम यकत्वात ् 
गत्यथा यकम यकेत्यान्मदना गत्यथा यकम यकेत्यान्मदना ((  गत्यथा यकम यक न्मश्लषशीङ्स्धासवसजनरुहगत्यथा यकम यक न्मश्लषशीङ्स्धासवसजनरुह--
जीर यन्मतभ्यश्र जीर यन्मतभ्यश्र 33--44--7722))    कत यन्मर िाः। समुन्महत मन्महमा दवेाैः कत यन्मर िाः। समुन्महत मन्महमा दवेाैः 
सपुनू्मजतमाहात्म्याः श्रीहनमुान ्सपुनू्मजतमाहात्म्याः श्रीहनमुान ्  ॥॥  अनने जननानन्तरमवेअनने जननानन्तरमवे,,  उद्यदान्मदत्य ंउद्यदान्मदत्य ं
ग्रन्मसत ु ंअभ्यतु्पतन्तंग्रन्मसत ु ंअभ्यतु्पतन्त,ं,  आन्मदत्यसमीपस्थ ंतत्कान्त्याआन्मदत्यसमीपस्थ ंतत्कान्त्या,,  रिं राह ंदृष्ट्वा आन्मदत्य ंरिं राह ंदृष्ट्वा आन्मदत्य ं
त्यक्त्वा राहमवे अन्मभससार। राहश्च इनं्द्र शरण ंप्राप्ताः इन्द्रश्च तस्म ैन्मशशव ेत्यक्त्वा राहमवे अन्मभससार। राहश्च इनं्द्र शरण ंप्राप्ताः इन्द्रश्च तस्म ैन्मशशव े
वज्रममोच। तने वज्रममोच। तने ((अस्य हनाुःअस्य हनाुः))  भङं्ग आप इत्यान्मदचन्मरत ं सनू्मचत ं भवन्मत। भङं्ग आप इत्यान्मदचन्मरत ं सनू्मचत ं भवन्मत। 
रामस्य न्मनदशेात ् रामस्य न्मनदशेात ् ‘‘सीतान्वषेणार रान्महसीतान्वषेणार रान्मह’’  इत्यनशुासनात ् उल्लन्मितान्मधाः इत्यनशुासनात ् उल्लन्मितान्मधाः 
उत्तीण यवान्मरन्मधाःउत्तीण यवान्मरन्मधाः,,  उल्लन्मितान्मधाः इन्मत सामान्योक्त्या न्मिरुल्लिनस्याप्यिुत्वने उल्लन्मितान्मधाः इन्मत सामान्योक्त्या न्मिरुल्लिनस्याप्यिुत्वने 
िङ्का ं प्रन्मत गन्त ु ं अन्मध ं तीर्थ्ा य िङ्कारा ं सव यत्र सीतामन्मन्वष्यिङ्का ं प्रन्मत गन्त ु ं अन्मध ं तीर्थ्ा य िङ्कारा ं सव यत्र सीतामन्मन्वष्य,,  अशोके ता ंअशोके ता ं
दृष्ट्वा रामाङ्गूिीर ंतस्य ैदत्वा तताः चिूामन्मणमादारदृष्ट्वा रामाङ्गूिीर ंतस्य ैदत्वा तताः चिूामन्मणमादार,,  अशोकवन ंउन्मलू्यअशोकवन ंउन्मलू्य,,  

रावणस्य ततृीरभागबिं हत्वारावणस्य ततृीरभागबिं हत्वा,,  िङ्का ं दग्ध्ध्वा पनुाः अन्मध ं तीण यवान ् िङ्का ं दग्ध्ध्वा पनुाः अन्मध ं तीण यवान ् 
इत्यतेावदुिं भवन्मत।इत्यतेावदुिं भवन्मत।  

 

अथ राम ंदृष्ट्वा सकिवतृ्तान्तन्मवज्ञापनानन्तरंअथ राम ंदृष्ट्वा सकिवतृ्तान्तन्मवज्ञापनानन्तरं,,  स हन्मराः स हन्मराः ((हन्मरणाहन्मरणा))  रामणेरामणे,,  

सन्महताः हन्मरन्मभाः कन्मपन्मभाः सन्महताः इन्मत वासन्महताः हन्मरन्मभाः कन्मपन्मभाः सन्महताः इन्मत वा,,  सतेनुा समदु्रसतेबुन्धने सतेनुा समदु्रसतेबुन्धने ((गताःगताः))  

िङ्का ंप्राप्ताःिङ्का ंप्राप्ताः,,  गत्यथ यत्वात ् कत यन्मर िाः न्मपष्टदुष्टाःन्मपष्टाः मनु्मष्टना चणूीकृताः दुष्टाः गत्यथ यत्वात ् कत यन्मर िाः न्मपष्टदुष्टाःन्मपष्टाः मनु्मष्टना चणूीकृताः दुष्टाः 
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रावणाः रने साःरावणाः रने साः,,  भभूतृ ंगन्धमादनपव यत ंनरन्मत प्रापरन्मत कपीन ् उज्जीवन्मरत ु ंभभूतृ ंगन्धमादनपव यत ंनरन्मत प्रापरन्मत कपीन ् उज्जीवन्मरत ु ं
इन्मत भभूनृ्नीाःइन्मत भभूनृ्नीाः,,  सत्सनू्मिषते्यान्मदना न्मिप ् सत्सनू्मिषते्यान्मदना न्मिप ् ((सत्सनू्मिषदु्रहदुहरजुसत्सनू्मिषदु्रहदुहरजु--
न्मवदन्मभदन्मिदजनीराजामपुसगेन्मवदन्मभदन्मिदजनीराजामपुसगSेSन्मप न्मिप ् न्मप न्मिप ् 33--22--6611))  सनं्महतारा ं रोरीन्मत सनं्महतारा ं रोरीन्मत ((88--33--

1144))  रफेस्य िोपात ्रफेस्य िोपात ्,,  ढ्रिोप े पवू यस्य दीघोढ्रिोप े पवू यस्य दीघोSSणाःणाः((66--33--111111))  इन्मत दीघ यश्चइन्मत दीघ यश्च,,  

रावणान्मरं रावण ंहतवन्तंरावणान्मरं रावण ंहतवन्त,ं,  तताः परंु अरोध्या गितीन्मत परुुगाः तताः परंु अरोध्या गितीन्मत परुुगाः ((अन्यत्रान्मप अन्यत्रान्मप 
दृश्चत ेइन्मत गमिे याः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवा यनन्तषे ुिाःदृश्चत ेइन्मत गमिे याः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवा यनन्तषे ुिाः,,  ((33--22--4488))  सतू्रस्थ ंसतू्रस्थ ं
वान्मत यकंवान्मत यकं))  इन्मत गमिे याःइन्मत गमिे याः,,  रावण ं हत्वारावण ं हत्वा,,  स्वपरंु गत्वास्वपरंु गत्वा,,  पट्टान्मभन्मषि इत्यथ याःपट्टान्मभन्मषि इत्यथ याः,,  

उरुदर ंउरुदर ं ––  उन्मव य दरा रस्यने्मत तथोिाः तम ्उन्मव य दरा रस्यने्मत तथोिाः तम ्,,  न्वन्मस्मन ् अन्मधकदरा ं कुवा यण ंन्वन्मस्मन ् अन्मधकदरा ं कुवा यण ं
इत्यथ याःइत्यथ याः,,  न्मिरााः प ुवंत ् न्मिरााः प ुवंत ् ((  न्मिरााः प ुवंद्भान्मषतप ुसं्कादनङून्मिरााः प ुवंद्भान्मषतप ुसं्कादनङूसमानान्मधकरणी समानान्मधकरणी 
न्मिरामपरूणी न्मप्ररान्मदष ुन्मिरामपरूणी न्मप्ररान्मदष ु 66--33--3344))  इन्मत उरुशब्द े प ुवंद्भावाःइन्मत उरुशब्द े प ुवंद्भावाः,,  गोन्मिरोन्मरन्मत गोन्मिरोन्मरन्मत             
((  गोन्मसरोरुपसज यनस्य गोन्मसरोरुपसज यनस्य 11--22--4488  ))  दराशब्द ेह्रस्वाःदराशब्द ेह्रस्वाः,,  ससीत ंसीतासमते ं राम ंससीत ंसीतासमते ं राम ं
पजून्मरत्वापजून्मरत्वा,,  सववाः करण ै सम्पजू्यसववाः करण ै सम्पजू्य,,  न्मकंपरुुष े न्मकंपरुुषखडिेन्मकंपरुुष े न्मकंपरुुषखडि ,े,  त ं रामंत ं राम,ं,  सततंसतत,ं,  

पश्रन ्पश्रन ्,,  अपरोक्ीकुव यन ्अपरोक्ीकुव यन ्,,  महान ्महान ्,,  प्राणमखु्याःप्राणमखु्याः,,  प्राणषे ुजीवषे ुप्राणषे ुजीवषे ,ु,  रिा इन्मन्द्ररान्मभरिा इन्मन्द्ररान्मभ--
मान्मनष ु श्रषे्ठाःमान्मनष ु श्रषे्ठाः  साःसाः,,  मा ं अवतात ्मा ं अवतात ्,,  रक्त ुरक्त ु ––  अव रक्ण े आन्मशन्मष िोट ्अव रक्ण े आन्मशन्मष िोट ्
तहु्योस्तातङ्तहु्योस्तातङ(्(तहु्योस्तातङ ्आन्मशष्यन्यतरस्या ंतहु्योस्तातङ ्आन्मशष्यन्यतरस्या ं77--11--3355))इन्मत वातातङ॥्इन्मत वातातङ॥्11॥॥  

 

भीमोSभूद्यो नभधे्यश्चन्मकतन्मरपकृुतापत्प्रणोन्मद सिीिं 

रक्ोघाः प्राप्तकृष्णो मखकृदुत वन ेदुष्टहा कीचकघ्नाः। 

हत्वा दूरोधनादीन ् स्वपदमन्मधगतो रन्मिषाः िोधतन्त्ााः 

भूत्वा भूमौ कुशाि ंव्यन्मधषत मन्मणमत्पूव यकााः पात ुसोSस्मान॥् 2  
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न्मितीरावतारिीिा ंसङ्गृह्णान्मत न्मितीरावतारिीिा ंसङ्गृह्णान्मत ––  न्मभम इन्मत। रो भीमाः भीमानामान्मभम इन्मत। रो भीमाः भीमानामा,,  सन ् सन ् 
वारसु्पशा यत ् कुन्त्यामभतू।् रो भीमाः न भदे्य अन्मवदार याः अनने जननी वारसु्पशा यत ् कुन्त्यामभतू।् रो भीमाः न भदे्य अन्मवदार याः अनने जननी 
कराग्रात ् शतशृङ्गन्मगरौ पन्मतताः सन ्कराग्रात ् शतशृङ्गन्मगरौ पन्मतताः सन ्,,  शतशृङ्गशतशृङ्गन्मगन्मरं स्वदहेसङ्गात ् शतधा न्मगन्मरं स्वदहेसङ्गात ् शतधा 
शीण यवान्मनन्मत शीण यवान्मनन्मत ((  कथा सनू्मचता भवन्मतकथा सनू्मचता भवन्मत))  वज्रात ् कन्मिनतरशरीर इन्मत भावाःवज्रात ् कन्मिनतरशरीर इन्मत भावाः,,  

चन्मकन्मरपकृुतापत्प्रणोदीचन्मकन्मरपकृुतापत्प्रणोदी,,  बाल्येबाल्य,े,  भीमबिं वीक्ष्य चन्मकतााः भीतााः र े न्मरपवाः भीमबिं वीक्ष्य चन्मकतााः भीतााः र े न्मरपवाः 
दरोधनादराःदरोधनादराः,,  ताैः कृतााः रााः आपदाःताैः कृतााः रााः आपदाः,,  न्मवषभोजन न्मवषभदृ्दशंन न्मवषभोजन न्मवषभदृ्दशंन 
गाङ्गजिपातनान्मदकााःगाङ्गजिपातनान्मदकााः,,  तााः प्रणदुन्मततााः प्रणदुन्मत,,  न्मतरस्करोतीन्मत साः न्मतरस्करोतीन्मत साः तथोिाःतथोिाः,,  सिीिं सिीिं 
िीिरा सन्महताः रथा भवन्मत तथा रक्ोघ्नाः रक्ाः बकासरंु हन्तीन्मत साः िीिरा सन्महताः रथा भवन्मत तथा रक्ोघ्नाः रक्ाः बकासरंु हन्तीन्मत साः 
तथोिाःतथोिाः,,  प्राप्तकृष्णाः कृष्ण ं वदेव्यास ं कृष्णा ं द्रौपदीं वाप्राप्तकृष्णाः कृष्ण ं वदेव्यास ं कृष्णा ं द्रौपदीं वा,,  प्राप्ताः प्राप्तकृष्णाः                प्राप्ताः प्राप्तकृष्णाः                
((  प्राप्तपन्न े च न्मितीररा प्राप्तपन्न े च न्मितीररा 22--22--2244  इन्मत समासाःइन्मत समासाः))  मखकृत ् राजसरूरज्ञकृत ्मखकृत ् राजसरूरज्ञकृत ्,,  
दुरोधनान्मदताः दुरोधनान्मदताः अध यराज्य ं िब्ध्वाअध यराज्य ं िब्ध्वा,,  जरासन्ध ं हत्वाजरासन्ध ं हत्वा,,  राजसरू ं कृतवान ्राजसरू ं कृतवान ्,,  इन्मत इन्मत 
भावाः। उत भावाः। उत ––  अनन्तरंअनन्तरं,,  वन ेवन े ––  वनवासकािेवनवासकािे,,  दुष्टहा दुष्टहा ––  दुष्टान ् दुष्टान ् 
मन्मणमदान्मददतै्यान ् हन्तीन्मत तथोिाःमन्मणमदान्मददतै्यान ् हन्तीन्मत तथोिाः,,  न्मकचकघ्नाः न्मकचकघ्नाः ––वनवासानन्तरं वनवासानन्तरं 
अज्ञातवास े षिुत्तरशतकीचकान ्अज्ञातवास े षिुत्तरशतकीचकान ्,,  दुरोधनादींश्च हत्वादुरोधनादींश्च हत्वा,,  स्वपद ं स्विोकंस्वपद ं स्विोकं,,  

अन्मधकताः प्राप्ताःअन्मधकताः प्राप्ताः,,  रन्मिषाः रन्मिषाः --  र ंभीमाः न्मिषन्तीन्मतर ंभीमाः न्मिषन्तीन्मत,,  रन्मिषाः मन्मणमत्पवू यकााः रन्मिषाः मन्मणमत्पवू यकााः ––  

मन्मणमदाख्यदतै्यपवू यकााःमन्मणमदाख्यदतै्यपवू यकााः,,  िोधतन्त्ााः िोधतन्त्ााः ––  कोपपरवशााः सन्ताःकोपपरवशााः सन्ताः,,  भमूौ भतू्वा भमूौ भतू्वा 
सङ्करान्मदनामत्वने उत्पद्यसङ्करान्मदनामत्वने उत्पद्य,,  कुशाि ंकुशाि ं––  दाःशािंदाःशाि,ं,  वनृ्मधषत वनृ्मधषत ––  अकाष ुयाः अकाष ुयाः ((िुधाञ ् िुधाञ ् 
धारणपोषणरोलुयङ्धारणपोषणरोलुयङ)्)  आत्मनपेदषे्वनताः इन्मत अत ् आदशेाःआत्मनपेदषे्वनताः इन्मत अत ् आदशेाः,,  स स ––  भीभीमाःमाः,,  

अस्मान ् पात ुअस्मान ् पात ु––  रक्त ुरक्त ु((  पा रक्ण ेिोट ्पा रक्ण ेिोट)्)।।  
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अज्ञानोत्सादनाथं सरुवरवचसा सनू्मचतो रूप्यभत्रा य 
जातो मध्यािरारा यद्गरुुमन्मततपसो वासदुवेान्मभधानाः। 

गोदात्र ेमोक्दाता रजतपन्मतपदासवेको भूतभत्रा य 
मान्याः प्राणाः कुन्मित्थरैन्मप न्मनजसहजा तन्मप यताः प्रीरतां म े॥ 3 ॥ 

 

ततृीरावततृीरावतारिीिा ं सन्मवस्तरं न्मववक्न ्तारिीिा ं सन्मवस्तरं न्मववक्न ्,,  आदौ तावत ् अवतारप्रकारं आदौ तावत ् अवतारप्रकारं 
वदन ् बाििीिाश्च ब्रतू ेवदन ् बाििीिाश्च ब्रतू े ––  अज्ञानने्मत। रूप्यभत्रा यअज्ञानने्मत। रूप्यभत्रा य,,  रूप्यस्य भता य इन्मत रूप्यस्य भता य इन्मत 
राजकान्मदत्वने समासोपपन्मत्त। एवमतु्तरत्रान्मप। रूप्याख्य ग्रामन्मधष्ठात्रा राजकान्मदत्वने समासोपपन्मत्त। एवमतु्तरत्रान्मप। रूप्याख्य ग्रामन्मधष्ठात्रा 
न्मवष्णनुा सनू्मचताः ज्ञान्मपताः । रदा सङ्करकृतदुश्रािणे न्मवष्णनुा सनू्मचताः ज्ञान्मपताः । रदा सङ्करकृतदुश्रािणे 
न्मभन्नन्मभन्न((न्मिन्नन्मिन्न))ततत्त्वज्ञानाःत्त्वज्ञानाः,,  सज्जनााःसज्जनााः,,  रूप्यभतृ य न्मवष्णोरुत्सव ंद्रष्टु ं न्ममन्मितााः । रूप्यभतृ य न्मवष्णोरुत्सव ंद्रष्टु ं न्ममन्मितााः । 
तदा रूप्यभत्रा य तत्त्वज्ञानोपदशेकता यरं अपके्माणान ्तदा रूप्यभत्रा य तत्त्वज्ञानोपदशेकता यरं अपके्माणान ्,,  दीनान ् दष्ट्वा कञ्चन दीनान ् दष्ट्वा कञ्चन 
अकुशिं परुुष ं आन्मवश्रअकुशिं परुुष ं आन्मवश्र,,  स्वद्ध्वजस्य अग्र ं उत्पत्यस्वद्ध्वजस्य अग्र ं उत्पत्य,,  बाह ं उदृ्धत्यबाह ं उदृ्धत्य,,  जनान ् जनान ् 
आभाष्यआभाष्य,,  भवता ंउपदषे्टा न्मवश्वज्ञाः कश्चन पमुान ् शीघ्र ंउत्पत्यत ेइन्मत वाचा भवता ंउपदषे्टा न्मवश्वज्ञाः कश्चन पमुान ् शीघ्र ंउत्पत्यत ेइन्मत वाचा 
ज्ञान्मपताः इन्मत भावाः। रूप्यपरुस्य न्मशववल्ली ज्ञान्मपताः इन्मत भावाः। रूप्यपरुस्य न्मशववल्ली ((  न्मशवळ्ळीन्मशवळ्ळी))  उिुन्मप उिुन्मप 
इत्यपभ्रष्टनाम। सरुवरवचसा इत्यपभ्रष्टनाम। सरुवरवचसा ––  सरुवरो हन्मराःसरुवरो हन्मराः,,    तिचनने । तिचनने । 
तत्वज्ञानरन्महतान ् सज्जनान ् अविोक्यतत्वज्ञानरन्महतान ् सज्जनान ् अविोक्य,,  दररा ब्रह्मान्मदन्मभाः प्रान्मथ यतस्यदररा ब्रह्मान्मदन्मभाः प्रान्मथ यतस्य,,  हरेहरे,,  ह ेह े
वारोवारो,,  त्वंत्व ं रूपान्तरणे अवतीर य मम सद्गणुान ् प्रकाशर इत्यान्मद वचसा  रूपान्तरणे अवतीर य मम सद्गणुान ् प्रकाशर इत्यान्मद वचसा 
इत्यथ याः। न्मकञ्च सरुवरो दवेने्द्राः तिचसा इत्यथ याः। न्मकञ्च सरुवरो दवेने्द्राः तिचसा ‘‘स्वान्ममन ्स्वान्ममन ्,,  भमूाववतीर य सवा यनदु्धरभमूाववतीर य सवा यनदु्धर’’  
इन्मत राञ्चारूपवचसते्यत याः। अज्ञानोत्सादनाथंइन्मत राञ्चारूपवचसते्यत याः। अज्ञानोत्सादनाथं,,  अज्ञानस्य ज्ञानन्मवरुद्धस्य अज्ञानस्य ज्ञानन्मवरुद्धस्य 
((सशंरस्यसशंरस्य))  न्ममथ्याज्ञानस्य चन्ममथ्याज्ञानस्य च,,  उत्सादनाथ ंनाशाथंउत्सादनाथ ंनाशाथं,,  गरुुमन्मततपसाःगरुुमन्मततपसाः,,  गरुुणी गरुुणी 
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उतृ्कष्ट ेउतृ्कष्ट,े,  मन्मततपसी रस्य साः तस्मात।् अनकेकुतकव रन्मप अचञ्चिज्ञानाःमन्मततपसी रस्य साः तस्मात।् अनकेकुतकव रन्मप अचञ्चिज्ञानाः,,  

तथा सत्पतु्रकामनरा तीव्रतपााः इत्यथ याः। मध्यािरारा यत ् तथा सत्पतु्रकामनरा तीव्रतपााः इत्यथ याः। मध्यािरारा यत ् ––  

मध्यगहेभट्टाख्यन्मिजात।् मध्यगहेभट्टाख्यन्मिजात।् ((जन्मनकत ुयाः प्रकृन्मतन्मरन्मत पञ्चमीजन्मनकत ुयाः प्रकृन्मतन्मरन्मत पञ्चमी))  
वासदुवेान्मभधानाः। वासदुवेनामावासदुवेान्मभधानाः। वासदुवेनामा,,  सन ् जाताः अवतीण याः। कत यन्मर िाःसन ् जाताः अवतीण याः। कत यन्मर िाः। । 
गोदात्र ेगोदात्र े––  स्वस्य न्मशशतु्वदाशारा ंपराःपानारस्वस्य न्मशशतु्वदाशारा ंपराःपानार,,  गा ंदत्तवत ेगा ंदत्तवत ,े,  पवूा यिरन्मवप्रार पवूा यिरन्मवप्रार 
दातशृधस्य तजृन्तत्व ेशषेषष्ठीत्वने गोदात्रने्मत षष्ठीतत्परुुषाः। तनृ्नन्तत्वने दातशृधस्य तजृन्तत्व ेशषेषष्ठीत्वने गोदात्रने्मत षष्ठीतत्परुुषाः। तनृ्नन्तत्वने 
वा गा ं दातने्मत गम्यान्मदत्वने न्मितीरसमासो वा बोध्याः। एवमतु्तरत्रान्मप । वा गा ं दातने्मत गम्यान्मदत्वने न्मितीरसमासो वा बोध्याः। एवमतु्तरत्रान्मप । 
मोक्दाता। त ंदहंे त्यक्त्वामोक्दाता। त ंदहंे त्यक्त्वा,,  स्वस ुस्वसतुपतु्रत्वने जातार तस्मैतपतु्रत्वने जातार तस्म ,ै,  तत्वज्ञानोपदशेनेतत्वज्ञानोपदशेने,,  

मोक्दातामोक्दाता,,  इत्यथ याः। रजतपन्मतपादसवेकाः इत्यथ याः। रजतपन्मतपादसवेकाः ––  रजतपताेः रूप्यपीिभत ुयाः रजतपताेः रूप्यपीिभत ुयाः 
पदरोाः पदरोाः ((आआ))सवेकाः। रदा मध्यगहेभट्टाः न्मशशभुतू ं आत्मान ं आदार सवेकाः। रदा मध्यगहेभट्टाः न्मशशभुतू ं आत्मान ं आदार 
पाजकक्ते्रात ् रूप्यपरंु आगत्यपाजकक्ते्रात ् रूप्यपरंु आगत्य,,  एन ंउपारत्वने भगवत ेआप यरत ्एन ंउपारत्वने भगवत ेआप यरत ्,,  तदा अर ंतदा अर ं
मनसा तत्पद ंमनसा तत्पद ं ((आआ))सने्मवतवान ् इन्मतसने्मवतवान ् इन्मत  भाव। भतूभत्रा य भाव। भतूभत्रा य ––  भतूाना ंग्रहाणा ंभत्रा य भतूाना ंग्रहाणा ंभत्रा य 
स्वान्ममना महाग्रहणे ब्रह्राक्सने इन्मत रावत।् मान्याः पजू्याः रूप्यपन्मत ंस्वान्ममना महाग्रहणे ब्रह्राक्सने इन्मत रावत।् मान्याः पजू्याः रूप्यपन्मत ं
ससंवे्य वासदुवेनामान ंन्मशशमुादार न्मनशीथ ेपन्मरवारणे सहससंवे्य वासदुवेनामान ंन्मशशमुादार न्मनशीथ ेपन्मरवारणे सह,,  मध्यगहेभट्टस्य मध्यगहेभट्टस्य 
स्वगहंृ प्रन्मत गमनसमर ेकश्चन ग्रहाः माग यमध्य ेसहगन्तारं कञ्चन सम्पीड्य स्वगहंृ प्रन्मत गमनसमर ेकश्चन ग्रहाः माग यमध्य ेसहगन्तारं कञ्चन सम्पीड्य 
अन्य ंअन्य ं आन्मवश्र आन्मवश्र ‘‘भो जनााः अर ं न्मशशाुः समथ याः रद्रन्मक्तााः भवन्ताः मरा भो जनााः अर ं न्मशशाुः समथ याः रद्रन्मक्तााः भवन्ताः मरा 
नहतााःनहतााः’’  इत्यान्मद बहधा न्मशश ु ं स्ततुवान ् इत्यथ याः। कुन्मित्थाैः इत्यान्मद बहधा न्मशश ु ं स्ततुवान ् इत्यथ याः। कुन्मित्थाैः 
न्मनजसहजातन्मप यताःन्मनजसहजातन्मप यताः,,  न्मनचसहजरा भन्मगन्या तन्मप यताः भोन्मजताः। रदा माता न्मनचसहजरा भन्मगन्या तन्मप यताः भोन्मजताः। रदा माता 
कदान्मचत ् पतु्र ंस्तन्यने सन्तप्यय कन्याहस्त ेदत्वा स्वर ंगहृान्तरं ररौ। तदा कदान्मचत ् पतु्र ंस्तन्यने सन्तप्यय कन्याहस्त ेदत्वा स्वर ंगहृान्तरं ररौ। तदा 
अतीव िन्दअतीव िन्दन्त ंबािं दृष्ट्वा कन्या पिं कुन्मित्थ ंबह भोजरामास। तथान्मप न न्त ंबािं दृष्ट्वा कन्या पिं कुन्मित्थ ंबह भोजरामास। तथान्मप न 
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तस्य कश्चन रोगाः अभवत ् इन्मत भावाः। साः म े प्रीरता ं प्रीणात।ु प्रीङ्तस्य कश्चन रोगाः अभवत ् इन्मत भावाः। साः म े प्रीरता ं प्रीणात।ु प्रीङ,्,  

प्रीणन ेप्रीणन े((प्रीतौप्रीतौ))  कत यन्मर िट ्आत्मनपेन्मदकत यन्मर िट ्आत्मनपेन्मद  ॥ ॥ 33  ॥॥  
 

आनन्दं मन्दहासामृतरसकिरा सन्धधानाः प्राजाना 
मास्यने्दोाः शोभमानरैन्मप किवचनबैा यििीिान्मविासाैः। 

गोपिुािम्बनाद्यवैृ यषपन्मतन्मवन्महतापत्प्रणोदी प्रणदु्या- 

दज्ञानाद्यापदं म ेस्वरन्ममह भगवान ् वासदुवेो सदुवेाः॥ 4 ॥ 
 

आनन्दन्ममन्मत। अस्यने्दोाः मखुचन्द्रस्यआनन्दन्ममन्मत। अस्यने्दोाः मखुचन्द्रस्य,,  मन्दहासामतृरसकिरा मन्दहासामतृरसकिरा 
मन्दन्मस्मतास्या मतृरसकिरा। प्रजाना ं साधनूांमन्दन्मस्मतास्या मतृरसकिरा। प्रजाना ं साधनूा ,ं,  आनन्द ं सन्दधान ंआनन्द ं सन्दधान ं
कुवा यणाःकुवा यणाः,,  कुन्मित्थभक्णने स्वस्य अपारशङ्करा उन्मिग्नाना ं न्मपत्रादीना ंकुन्मित्थभक्णने स्वस्य अपारशङ्करा उन्मिग्नाना ं न्मपत्रादीना ं
मखुने्दुदश यनने सन्तोष ं कुवा यणाः इन्मत भावाः। शोभमानाैः मखुने्दुदश यनने सन्तोष ं कुवा यणाः इन्मत भावाः। शोभमानाैः --  शोभारिैुाः शोभारिैुाः 
किवचनाैः अव्यिमधरुाक्रोपतेभाषणाैः गोपिुाकिवचनाैः अव्यिमधरुाक्रोपतेभाषणाैः गोपिुािम्बनाद्याैः गोाः वषृभस्य िम्बनाद्याैः गोाः वषृभस्य 
पिंुपिंु((िाङ्गूिंिाङ्गूिं) ) तदािम्बन ं आद्य ं रषेा ं ताैः बाििीिान्मविासाैः तदािम्बन ं आद्य ं रषेा ं ताैः बाििीिान्मविासाैः 
जानचुजानचुङ्क्रमणगमनान्मदबाििीिाङ्क्रमणगमनान्मदबाििीिान्मवनोदरैन्मपन्मवनोदरैन्मप,,  आनन्द ं सन्दधानाः एकाहाः आनन्द ं सन्दधानाः एकाहाः           
( ( एकन्मस्मन ् अहन्मनएकन्मस्मन ् अहन्मन) ) प्रातरुुत्थार स्वकीरवषृभस्य िाङ्गूिं गनृ्महत्वाप्रातरुुत्थार स्वकीरवषृभस्य िाङ्गूिं गनृ्महत्वा,,  वन ंवन ं
गत्वा तत्र तत्र प्रन्मवचार य सार ं गहृमागतवान्मनन्मत भावाः। गत्वा तत्र तत्र प्रन्मवचार य सार ं गहृमागतवान्मनन्मत भावाः। 
वषृपन्मतन्मवन्महतापत्प्रणोदी वषृपन्मतन्मवन्महतापत्प्रणोदी ––  वषृपन्मतना वषृन्मविेत्रा न्मवन्महता ं कृता ंवषृपन्मतना वषृन्मविेत्रा न्मवन्महता ं कृता ं
अभोजनान्मदरूपांअभोजनान्मदरूपां  आपद ं प्रणदुतीन्मत साः तथोिाः। ताच्थीन्मिको न्मणन्मनाः आपद ं प्रणदुतीन्मत साः तथोिाः। ताच्थीन्मिको न्मणन्मनाः 
कश्चन मध्यगहेार वषृभ ं न्मविीर मौल्यादानारकश्चन मध्यगहेार वषृभ ं न्मविीर मौल्यादानार,,  अन्नभोजन ं प्रन्मतरुरोध । अन्नभोजन ं प्रन्मतरुरोध । 
साः कान्मनन्मचद ्बीजान्मन मौल्यस्थान ेदत्वा मोन्मचतवान ् इन्मत भावाः। भगवान ् साः कान्मनन्मचद ्बीजान्मन मौल्यस्थान ेदत्वा मोन्मचतवान ् इन्मत भावाः। भगवान ् 
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––  पजू्याःपजू्याः,,  स्वरंस्वर,ं,  मखु्यतरा असदुवेाः प्राणदवेाः वासदुवेनामा म ेमखु्यतरा असदुवेाः प्राणदवेाः वासदुवेनामा म ,े,  इहइह,,  

अज्ञानाद्यापदम ् अज्ञानाद्यापदम ् ––  अज्ञानदुाःखान्मदन्मवपदम।् प्रणदु्यात ् अपनदु्यात ्अज्ञानदुाःखान्मदन्मवपदम।् प्रणदु्यात ् अपनदु्यात ्,,  नदुप्ररेण ेनदुप्ररेण े
आशीन्मियङ॥्आशीन्मियङ॥्44॥॥  

 

एकाकी रोजनाभ्यां व्यवन्महतमगमद्यन्मिवषोSमरौको 
रो िाल्यो िोकमात्रा स्वन्मिन्मपपन्मरचर ेतातन्मवस्मरेताकृत।्  

प्राज्ञंमन्यं न्मशवाख्य ंपन्मरषन्मद न्मजतवान ् शान्मखनामथ यमूच  े

दुगं न्मपत्रोपनीताः सरुवरमन्महतो मह्यतां म ेवचोन्मभाः ॥ 5 ॥ 
 

एकाकीन्मत। न्मत्रवष याः वरस्काः राः वासदुवेनामाएकाकीन्मत। न्मत्रवष याः वरस्काः राः वासदुवेनामा,,  एकाकी असहाराः एकाकी असहाराः 
सन ्सन ्,,  रोजनािरने व्यवन्महताःरोजनािरने व्यवन्महताः,,  अमरौकाः अमरौकाः ––  अमरस्य दवेस्य न्मवष्णोाः ओकाः अमरस्य दवेस्य न्मवष्णोाः ओकाः 
आिरंआिर ,ं,  ‘‘न्मधष्म मोको न्मनवसनंन्मधष्म मोको न्मनवसन ’ं’  इत्यमराःइत्यमराः,,  स्ववासभमूाेः पाजकक्ते्रात ्स्ववासभमूाेः पाजकक्ते्रात ्,,  
रोजनिरव्यवन्महत रोजनिरव्यवन्महत दवेािरंदवेािर ,ं,  गहृ े उत्सवासिाभ्या ं मातान्मपतभृ्या ंगहृ े उत्सवासिाभ्या ं मातान्मपतभृ्या ं
अन्मवज्ञाताःअन्मवज्ञाताः,,  एकान्मकत्वनेएकान्मकत्वने,,  गहृात ् न्मनग यत्यगहृात ् न्मनग यत्य,,  स्वान्ममसवेनार इन्मत भावाःस्वान्ममसवेनार इन्मत भावाः,,  

अगमत ् गतवान ्अगमत ् गतवान ्,,  गम ् िृ गतौ लुङ्गम ् िृ गतौ लुङ,्,  कथ ं एकान्मकनाः न्मशशोाः कान्तार ेकथ ं एकान्मकनाः न्मशशोाः कान्तार े
सञ्चाराः इत्यत आह सञ्चाराः इत्यत आह ––  राः इन्मत। राः वासदवेनामा िोकमात्रा दुग यरा राः इन्मत। राः वासदवेनामा िोकमात्रा दुग यरा 
पाजकक्ते्रगतन्मवमानन्मगरौ परशरुाम ेपाजकक्ते्रगतन्मवमानन्मगरौ परशरुामणे प्रन्मतष्ठान्मपतरा दुग यराण प्रन्मतष्ठान्मपतरा दुग यरा,,  िाल्याः रक्ष्याःिाल्याः रक्ष्याः,,  

स्वन्मिन्मपपन्मरचर ेस्वन्मिन्मपपन्मरचर े ––  स्वस्य न्मिपीना ंमात्रकृाक्राणा ंपन्मरचर ेअभ्यासन्मवषर ेस्वस्य न्मिपीना ंमात्रकृाक्राणा ंपन्मरचर ेअभ्यासन्मवषर ,े,  

तातन्मवस्मरेताकृत ् तातन्मवस्मरेताकृत ् ––  तातस्य स्वन्मपताुःतातस्य स्वन्मपताुः,,  न्मवस्मरेता ंआश्चर यवत्ता ंकरोन्मत इन्मत न्मवस्मरेता ंआश्चर यवत्ता ंकरोन्मत इन्मत 
तथोिाःतथोिाः,,  न्मवपवू यस्य स्मरताेः न्मवपवू यस्य स्मरताेः ‘‘नन्ममकन्मपस्म्यजसकमन्महंसदीपोराःनन्ममकन्मपस्म्यजसकमन्महंसदीपोराः’’  ((33--22--116677))  
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इन्मत राःइन्मत राः,,  स्वस्वतातनेतातने,,  स्वस्य न्मिपीाः पन्मरचारन्मरत ुंस्वस्य न्मिपीाः पन्मरचारन्मरत ु,ं,  पवूदे्यरुुन्मल्लन्मखतापवूदे्यरुुन्मल्लन्मखता,,  एव पनुाः एव पनुाः 
परदे्यरुुन्मल्लन्मखतााः वीक्ष्य न्मकमथ याः पन्मरन्मचता एव पनुन्मियखन्मस इन्मत स्वबनु्मद्धं परदे्यरुुन्मल्लन्मखतााः वीक्ष्य न्मकमथ याः पन्मरन्मचता एव पनुन्मियखन्मस इन्मत स्वबनु्मद्धं 
न्मकन्मञ्चत ् प्रकाश्र न्मवस्मर ंप्रान्मपतवान ् इन्मत भावाः।न्मकन्मञ्चत ् प्रकाश्र न्मवस्मर ंप्रान्मपतवान ् इन्मत भावाः।  

 

प्राज्ञमंन्यंप्राज्ञमंन्य ,ं,  आत्मान ंप्राज्ञ ंमन्यतेआत्मान ंप्राज्ञ ंमन्यत ,े,  इन्मत प्राज्ञमंन्याः अहमवे इन्मत प्राज्ञमंन्याः अहमवे प्राज्ञ इन्मत प्राज्ञ इन्मत 
मन्यमानाःमन्यमानाः,,  त ं आत्ममान े खश ् च त ं आत्ममान े खश ् च ((33--22--8833))  ((स्वकमयके मनन े वत यमानात ् स्वकम यके मनन े वत यमानात ् 
मान्यताेःसनु्मप खश ् स्यात ् चान्मडणन्मनाः पन्मडितमात्मान ं मन्यत े इन्मत मान्यताेःसनु्मप खश ् स्यात ् चान्मडणन्मनाः पन्मडितमात्मान ं मन्यत े इन्मत 
पन्मडितमंन्याः पन्मडितमंन्याः ((पन्मडितमानीपन्मडितमानी))  न्मखत्यनव्यरस्य न्मखत्यनव्यरस्य ((66--33--6666))  ((न्मखदन्त े परे न्मखदन्त े परे 
पवू यपदस्य ह्रस्वाः स्यात ् ततो ममु ् शनु्मनन्धरपवू यपदस्य ह्रस्वाः स्यात ् ततो ममु ् शनु्मनन्धर))  इन्मत पवू यस्य इन्मत पवू यस्य ममुागमाः ममुागमाः 
न्मशवाख्यंन्मशवाख्य ,ं,  न्मशवभटं्टन्मशवभटं्ट,,  पन्मरषन्मदपन्मरषन्मद,,  सभारांसभारा,ं,  न्मजतवान ्न्मजतवान ्,,  न्मजग्ध्र ेरदा स्वमाता स्वने न्मजग्ध्र ेरदा स्वमाता स्वने 
सह घतृवल्ल्याख्य ंग्रामंसह घतृवल्ल्याख्य ंग्राम,ं,  जगामजगाम,,  तदा तत्र ग्राम ेतदा तत्र ग्राम ,े,  अनकेपन्मडितमडििमध्य ेअनकेपन्मडितमडििमध्य े
परुाणंपरुाण,ं,  वाचरन ्वाचरन ्,,  न्मशवभट्ट आसीत ् तदा त ंन्मशवभट्ट आसीत ् तदा त ं ((त्वंत्व)ं)  अन्यथाअन्यथा,,  अथंअथं,,  वण यरन्मसवण यरन्मस,,  

इत्यान्मक्प्यइत्यान्मक्प्य,,  वास्तवाथ यमकु्त्वा न्मजतवान ्वास्तवाथ यमकु्त्वा न्मजतवान ्,,  इन्मत भावाः। दुग ं दुाःखने ज्ञातव्य ंइन्मत भावाः। दुग ं दुाःखने ज्ञातव्य ं
कन्मिनन्ममन्मत रावत ् । सदूरोरुपसङ्ख्यान ं इन्मत गमिे याः कन्मिनन्ममन्मत रावत ् । सदूरोरुपसङ्ख्यान ं इन्मत गमिे याः ((सदुूरोरन्मधकरण े वा सदुूरोरन्मधकरण े वा           
((  22001166  सूस ,ू,  22996655))  सखुने गित्यत्र सगुाः दुग याःसखुने गित्यत्र सगुाः दुग याः))  शान्मखना ंशान्मखना ं
वकृ्न्मवशषेवाचकशब्दाना ं दुग ु ं दुाःखने ज्ञातव्य ं कन्मिनन्ममन्मत रावत ्वकृ्न्मवशषेवाचकशब्दाना ं दुग ु ं दुाःखने ज्ञातव्य ं कन्मिनन्ममन्मत रावत ्,,  
न्मिकुचते्यस्य अथ ंवाच्याथ ंऊन्मिकुचते्यस्य अथ ंवाच्याथ ंऊच ेच ,े,  ब्रञू ् व्यिारा ंवान्मतब्रञू ् व्यिारा ंवान्मत,,  न्मिट ्ब्रवूो वन्मचाःन्मिट ्ब्रवूो वन्मचाः  ((22--

44--5533))  इन्मत वन्मचाः आदशे ं तने आत्मनपेद ं साधिंू कदान्मचत ् स्वन्मपत्रा इन्मत वन्मचाः आदशे ं तने आत्मनपेद ं साधिंू कदान्मचत ् स्वन्मपत्रा 
परुाणकथन े वकृ्न्मवशषेवाचकाना ं न्मिकुचान्मदपदाना ं अथ ं अन्मवदुषा तान ् परुाणकथन े वकृ्न्मवशषेवाचकाना ं न्मिकुचान्मदपदाना ं अथ ं अन्मवदुषा तान ् 
शब्दान ् त्यक्त्वा उपन्मरतनपदानामथ ेवडर यमान ेसन्मतशब्दान ् त्यक्त्वा उपन्मरतनपदानामथ ेवडर यमान ेसन्मत,,  तदा स्वर ंतषेा ंपदाना ंतदा स्वर ंतषेा ंपदाना ं
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अथ यमचू ेअथ यमचू े इन्मत भावाः। न्मपत्रा स्वतातने उपनीताः कृतोपनराः सरुवरमन्महताः इन्मत भावाः। न्मपत्रा स्वतातने उपनीताः कृतोपनराः सरुवरमन्महताः 
सरुवराैः दवेोत्तमाैः मन्महताः पनू्मजताः उपनरनोत्सव े दवेााः सिीकााः सन्ताः सरुवराैः दवेोत्तमाैः मन्महताः पनू्मजताः उपनरनोत्सव े दवेााः सिीकााः सन्ताः 
नभस्थिं आगत्य वटंु त ं दृष्ट्वानभस्थिं आगत्य वटंु त ं दृष्ट्वा,,  पनू्मजतवन्ताः इत्यथ याः म े वचोन्मभाः पनू्मजतवन्ताः इत्यथ याः म े वचोन्मभाः 
स्तनु्मतवचनाैः मह्यता ंपजू्यता ंम ेस्तनु्मतन्मवषरो भवते ् इत्यथ याः । मह पजूारा ंस्तनु्मतवचनाैः मह्यता ंपजू्यता ंम ेस्तनु्मतन्मवषरो भवते ् इत्यथ याः । मह पजूारा ं
कम यकम यन्मण िोट॥्न्मण िोट॥्55  ॥॥  

 

पारान्मां रो भजुङं्ग सदन्मरमदमरद्रागपुाध्यारसवेी  
न्मवश्वभे्योSवगेदूरप्लवनजवन्मनरदु्धान्मदवीरा यन्मतशारी। 

रनेास्ता मूढशङ्का श्रनु्मतसनु्मचवचसाSिं गरुोाः शीष यशूिा 
सख्यनुा यरारणज्ञोSथ र उपन्मनषदं व्याख्यतास्म ैसरुाथ्य याः ॥ 6 ॥ 

 

राः सदन्मरंराः सदन्मरं,,  सता ं अन्मरं शत्रभुतू ंसता ं अन्मरं शत्रभुतू ं असरुस्वरूप ं इन्मत रावत ्असरुस्वरूप ं इन्मत रावत ्,,  भजुङं्ग भजुङं्ग 
सप यरूपंसप यरूप ,ं,  द्राक ् सपन्मदद्राक ् सपन्मद,,  ‘‘द्राङ ् मङ्क्ष ु सपन्मद दु्रतंद्राङ ् मङ्क्ष ु सपन्मद दु्रत’ं’  इत्यमराः । अदमरत ् इत्यमराः । अदमरत ् 
दमरामासदमरामास..  दम ु दमन ेदम ु दमन े ((दम ु उपशम ेदम ु उपशम े 11220033  उपशम े इन्मत डरन्तस्य तने उपशम े इन्मत डरन्तस्य तने 
सकम यकोसकम यकोSSर ंन त ुशन्ममवत ् अकम यकाःर ंन त ुशन्ममवत ् अकम यकाः))  िङ ्न्ममत्वात ् उपधा ह्रस्वाः।िङ ्न्ममत्वात ् उपधा ह्रस्वाः।  

 

पाजकक्ते्रसमीपगतन्मवमानन्मगरौ सञ्चरन ्पाजकक्ते्रसमीपगतन्मवमानन्मगरौ सञ्चरन ्,,  सप यसप यमराः असरुाः कदान्मचत ्मराः असरुाः कदान्मचत ्,,  
न्मगन्मरसमीप ेन्मगन्मरसमीप ,े,  स्वगहृाङ्गणपन्मरसर े न्मस्थत ं वटंु आिोक्यस्वगहृाङ्गणपन्मरसर े न्मस्थत ं वटंु आिोक्य,,  न्मगराेः अवरुह्यन्मगराेः अवरुह्य,,  

अन्मततीव्रन्मवषोल्बण ंस्वमस्तकं उद्यम्य उपददशंअन्मततीव्रन्मवषोल्बण ंस्वमस्तकं उद्यम्य उपददशं,,  तदा साः अङ्गषु्ठने तन्मिराः तदा साः अङ्गषु्ठने तन्मिराः 
चणू यरामास इन्मत भावाः।चणू यरामास इन्मत भावाः।  
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उपाध्यारसवेीउपाध्यारसवेी,,  उपाध्याराः स्वस्य वदेाध्यापकाः त ं सवेत े इन्मत साः उपाध्याराः स्वस्य वदेाध्यापकाः त ं सवेत े इन्मत साः 
तथोिाःतथोिाः,,  वदेाध्यरनाथंवदेाध्यरनाथं गरुुसवेीत्यथ याः। गरुुसवेीत्यथ याः।  

 

न्मवश्वभे्याः सवभे्याः वरस्यभे्याःन्मवश्वभे्याः सवभे्याः वरस्यभे्याः,,  अवगेदूरप्लवनजवन्मनरदु्धान्मदवीरा यन्मतअवगेदूरप्लवनजवन्मनरदु्धान्मदवीरा यन्मत--
शारीशारी,,  अवगेने दूरधावनने न्मवनवैअवगेने दूरधावनने न्मवनवै,,  दूरप्लवन ं जवाः वगेाःदूरप्लवन ं जवाः वगेाः,,  न्मनरदु्ध ं िन्द्वरदु्ध ंन्मनरदु्ध ं िन्द्वरदु्ध ं
एतान्यवे अदीन्मन रषेा ं जिन्मवहारगरुुतरएतान्यवे अदीन्मन रषेा ं जिन्मवहारगरुुतरन्मशिोद्धन्मशिोद्धरणादीनांरणादीना,ं,  तषे ु रिीर ंतषे ु रिीर ं
सामथ्यंसामथ्यं,,  तत ्तत ्,,  अन्मतशन्मरत ु ंअन्मतशन्मरत ु ंशीिं अस्य अस्तीन्मत साः तथोिाःशीिं अस्य अस्तीन्मत साः तथोिाः,,  तािीन्मिकाः तािीन्मिकाः 
न्मणन्मनाः।न्मणन्मनाः।  

 

प्रत्यहं अध्यरनावसान े सन्मखन्मभाः सम ं रथषे्ट ं न्मवहृत्यप्रत्यहं अध्यरनावसान े सन्मखन्मभाः सम ं रथषे्ट ं न्मवहृत्य,,  तान ् सवा यन ् तान ् सवा यन ् 
अत्यने्मत इन्मत भावाः। रने वासदुवेनाम्ना वटुना गरुोाः अध्यापकस्य मढूशङ्का अत्यने्मत इन्मत भावाः। रने वासदुवेनाम्ना वटुना गरुोाः अध्यापकस्य मढूशङ्का 
मढूाः इन्मत सन्दहेाःमढूाः इन्मत सन्दहेाः,,  श्रनु्मतशनु्मचवचसाश्रनु्मतशनु्मचवचसा,,  श्रतुाेः अधीतवदेस्य श्रतुाेः अधीतवदेस्य ((अनधीतस्य अनधीतस्य 
वदेस्यचवदेस्यच))  शनु्मचशनु्मचवचसांवचसा,ं,  शोभनवचसांशोभनवचसां,,  अिं सम्यक ्अस्ताअिं सम्यक ्अस्ता,,  न्मनरस्ता।न्मनरस्ता।  

 

कृद्धने अध्यापकेनकृद्धने अध्यापकेन,,  व्याख्यात ंव्याख्यात ं((पान्मितंपान्मित )ं)  न पिन्मस सदा न्मवहरन्मस इत्यिेु न पिन्मस सदा न्मवहरन्मस इत्यिेु 
सन्मतसन्मत,,  तदा अधीत ं सवं तदा अधीत ं सवं ((अनधीत ं चअनधीत ं च))  तत ् परुताः प्रोच्यतत ् परुताः प्रोच्य,,  स्वस्य स्वस्य 
अज्ञान्मनत्वशङ्का ंगरुोाः न्मवद्यमाना ंन्मनरास इन्मत भावाः। सख्याुः  स्ववरस्यस्य अज्ञान्मनत्वशङ्का ंगरुोाः न्मवद्यमाना ंन्मनरास इन्मत भावाः। सख्याुः  स्ववरस्यस्य 
शीष यशिूा न्मशरोवेशीष यशिूा न्मशरोवदेना च अिं अस्त ुइत्यन्वराः।दना च अिं अस्त ुइत्यन्वराः।  

 

अथ साङ्गवदेाध्यरनानन्तरंअथ साङ्गवदेाध्यरनानन्तरं,,  सरुाथ्य याः राः अन्मरसरुाथ्य याः राः अन्मर,,  स्वान्ममन ्स्वान्ममन ्,,  
गरुुकुिवासन्मविम्बनरा अिंगरुुकुिवासन्मविम्बनरा अिं,,  दुज यनन्मवजराथ ं प्रवत यस्वदुज यनन्मवजराथ ं प्रवत यस्व,,  न्मवष्णोाः गणुान ् न्मवष्णोाः गणुान ् 
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प्रकाशर इत्यान्मदरूपणे दवेाैः राच्यमानाः नारारणज्ञाः परतत्त्वज्ञाः अस्म ैप्रकाशर इत्यान्मदरूपणे दवेाैः राच्यमानाः नारारणज्ञाः परतत्त्वज्ञाः अस्म ै
अध्यापकारअध्यापकार,,  उपन्मनषद ं ऐतररेोपन्मनषदंउपन्मनषद ं ऐतररेोपन्मनषदं,,  व्याव्याख्यत व्याचख्यौख्यत व्याचख्यौ,,  चक्ङ ्चक्ङ ्
व्यिारा ं वान्मचव्यिारा ं वान्मच,,  लुङ ् चन्मक्ङाः ख्याञ ् लुङ ् चन्मक्ङाः ख्याञ ् ((22--44--5544))  इन्मत ख्यादशेाः अस्यन्मत इन्मत ख्यादशेाः अस्यन्मत 
वन्मि ख्यान्मतभ्योवन्मि ख्यान्मतभ्योSSङ ्ङ ् ((  33--11--5522))  इन्मत अङादशेाः गरुुदन्मक्णतरा एकान्त ेइन्मत अङादशेाः गरुुदन्मक्णतरा एकान्त े
ऐतरोपन्मनषदाः पािव्याजने आत्मपरतराऐतरोपन्मनषदाः पािव्याजने आत्मपरतरा,,  गरुव े तदथ ं उपन्मदष्टवान ् इन्मत गरुव े तदथ ं उपन्मदष्टवान ् इन्मत 
भावाः।साः वासदुवेनामा मा ंपारात ् रक्त।ु पाभावाः।साः वासदुवेनामा मा ंपारात ् रक्त।ु पा  रक्णेरक्ण,े,  आन्मशन्मष न्मिङ॥्आन्मशन्मष न्मिङ॥्66  ॥॥  

 

सनं्यास ेबद्धबनु्मद्धाः कृतहन्मरनमनाः पाथ यपजू्य ंरन्मत ंप्राक  ्

प्राज्ञं गवुा यज्ञराSिं सगणुहन्मरन्मवदं सत्तपस्तृप्तदवैात।् 

प्राप्त ंसवयज्ञन्मशष्याख्यवरमपुगतो न्मिाः स्वतात ंन्मनषदे्ध ुं 
प्राप्त ंचानतु्तरं रो व्यन्मधत सहजवान ् मातरं चावतान्माम॥् 7 ॥ 

 

राः वासदुवेनामा वटुाःराः वासदुवेनामा वटुाः,,  सनं्यास े तरुीराश्रमेसनं्यास े तरुीराश्रम,े,  बद्धबनु्मद्धाः दृढन्मनश्चराः बद्धबनु्मद्धाः दृढन्मनश्चराः 
कृतहन्मरनमनाः अनजु्ञाथ ं कृत ं हराेः नमन ं रने साःकृतहन्मरनमनाः अनजु्ञाथ ं कृत ं हराेः नमन ं रने साः,,  प्राक ् पवंूप्राक ् पवंू,,  जन्मान्तरेजन्मान्तरे,,  
पाथ यपजू्य ं पाथवाः पाडिवाैः पजू्यम ् । पवू यजन्मन्मन पाडिवािर ेपाथ यपजू्य ं पाथवाः पाडिवाैः पजू्यम ् । पवू यजन्मन्मन पाडिवािर े
द्रौपदीकरान्मप यतभोजनने शदु्धान्ताःकरणन्ममन्मत भावाः।द्रौपदीकरान्मप यतभोजनने शदु्धान्ताःकरणन्ममन्मत भावाः।  

 

प्राज्ञंप्राज्ञ ं सव यशािान्मभज्ञंसव यशािान्मभज्ञ ,ं,  गवुा यज्ञरा स्वगरुोन ुयज्ञरा अिं न्मनाःस्सन्दहंे गवुा यज्ञरा स्वगरुोन ुयज्ञरा अिं न्मनाःस्सन्दहंे 
सगणुहन्मरन्मवदंसगणुहन्मरन्मवद,ं,  सगणु ं गणुोपते ं हन्मरं वते्तीन्मत साः तथा। अर ं भावाः सगणु ं गणुोपते ं हन्मरं वते्तीन्मत साः तथा। अर ं भावाः 
न्मनग ुयणपेासकस्य ममन्मनग ुयणपेासकस्य मम,,  गरुोश्च न न्मकन्मञ्चदपरोक्मासीत ्गरुोश्च न न्मकन्मञ्चदपरोक्मासीत ्,,  अताः त्व ंअताः त्व ं
न्मनग ुयणोपान्मस्त ं अन्मवश्वस्यन्मनग ुयणोपान्मस्त ं अन्मवश्वस्य,,  सगणुंसगणु,ं,  ब्रह्म उपास्य इन्मत गवुा यज्ञरा सगणुम ेब्रह्म उपास्य इन्मत गवुा यज्ञरा सगणुमवे व 
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ब्रह्म इत्यपुास्य ंइन्मत।ब्रह्म इत्यपुास्य ंइन्मत।  
 

सि तत ् तपश्च तथोिं तनेसि तत ् तपश्च तथोिं तने,,  तपृ्त ं च तत ् दवै ं च तस्मात ् तपृ्त ं च तत ् दवै ं च तस्मात ् 
सत्तपस्तपृ्तदवैात ्सत्तपस्तपृ्तदवैात ्,,  प्राचीन समीचीन तपसा सन्तषु्टात ् परमात्मनाः प्राचीन समीचीन तपसा सन्तषु्टात ् परमात्मनाः 
सकाशात ्सकाशात ्,,  सवयज्ञन्मशष्याख्यवरंसवयज्ञन्मशष्याख्यवरं,,  सवयज्ञश्चासौ न्मशष्यश्च सवयज्ञश्चासौ न्मशष्यश्च ((सवयज्ञन्मशष्याःसवयज्ञन्मशष्याः))  स स 
इत्याख्या रस्य त ं वरं प्राप्त ं प्राप्तवन्तइत्याख्या रस्य त ं वरं प्राप्त ं प्राप्तवन्तम।् तत्वबभुतु्साुः  सन ् तपसा म।् तत्वबभुतु्साुः  सन ् तपसा 
रूप्यपीिस्थ ं न्मवभ ु ं सन्तोष्यरूप्यपीिस्थ ं न्मवभ ु ं सन्तोष्य,,  कश्चन तव न्मशष्योकश्चन तव न्मशष्योSSभवन्मदन्मतभवन्मदन्मत,,  तने तत्सनं्मवन्मद्ध तने तत्सनं्मवन्मद्ध 
इन्मत भगवता वरं िधवन्त ंइन्मत भावाः।इन्मत भगवता वरं िधवन्त ंइन्मत भावाः।  

 

रन्मत ंअच्यतुप्रके्नामान ंरन्मत ंअच्यतुप्रके्नामान ,ं,  उपगताः प्राप्ताः सहजवान ् अनजुवान ्उपगताः प्राप्ताः सहजवान ् अनजुवान ्,,  न्मनषदे्ध ुं न्मनषदे्ध ुं 
पतु्रसनं्यास ं प्रन्मतरोद्धु ं न्मिाः न्मिवारंपतु्रसनं्यास ं प्रन्मतरोद्धु ं न्मिाः न्मिवारं,,  न्मत्वचतभु्य याः सचु ् इन्मत सचु ्न्मत्वचतभु्य याः सचु ् इन्मत सचु ्,,  प्राप्त ं अगत ंप्राप्त ं अगत ं
स्वताता ंमध्यगहेभटं्ट अनतु्तरं न्मनरुत्तरंस्वताता ंमध्यगहेभटं्ट अनतु्तरं न्मनरुत्तरं,,  मातरं चमातरं च,,  अनतु्तरांअनतु्तरा(ं(न्मनरुत्तरांन्मनरुत्तरा)ं)  इन्मत इन्मत 
सम्बन्धाः। व्यन्मधत अकान्मष यत।् िुधाञ ् धारणपोषणरोाः लुङ।्सम्बन्धाः। व्यन्मधत अकान्मष यत।् िुधाञ ् धारणपोषणरोाः लुङ।्  

 

अर ं भावाः अर ं भावाः ––  ((मध्यगहेभट्टाःमध्यगहेभट्टाः))  पवंू आगत्य पतु्र ं नत्वा सराचन ंपवंू आगत्य पतु्र ं नत्वा सराचन ं
न्मनरुन्धान ंतात ंदृष्ट्वान्मनरुन्धान ंतात ंदृष्ट्वा  उत्तमने अधमाः नउत्तमने अधमाः न,,  नम्याः नत ंच मह्य ंभवतानम्याः नत ंच मह्य ंभवता,,  अताः अताः 
ज्ञारत ेज्ञारत ,े,  न्मवधात्रा स्वरमवे मम सनं्यासानजु्ञादान्मपतान्मवधात्रा स्वरमवे मम सनं्यासानजु्ञादान्मपता,,  इन्मत वदन ् त ं न्मनरुत्तरं इन्मत वदन ् त ं न्मनरुत्तरं 
कृत्वा प्रने्मषतवान।् पनुाः पतु्रंकृत्वा प्रने्मषतवान।् पनुाः पतु्रं,,  स्मतृ्वा क्नु्मभतमनााः सन ् पनुरागत्यस्मतृ्वा क्नु्मभतमनााः सन ् पनुरागत्य,,  पतु्र पतु्र !!  वदृ्धौ वदृ्धौ 
मातान्मपतरौमातान्मपतरौ,,  मतृानकेपतु्रकौ अनाथौ आवा ं न्महत्वामतृानकेपतु्रकौ अनाथौ आवा ं न्महत्वा,,  तव पन्मरव्रतव पन्मरव्रजन ंन धम याः जन ंन धम याः 
इत्यान्मद वदन्त ं न्मपतरं प्रन्मत रवुरोाः मदनजुाः पािको भन्मवष्यन्मतइत्यान्मद वदन्त ं न्मपतरं प्रन्मत रवुरोाः मदनजुाः पािको भन्मवष्यन्मत,,  न्मकञ्च न्मकञ्च 
ज्ञान्मननाः तव शभुप्रन्मतघाताः नोन्मचताः इत्यान्मद वदन ् न्मनरुत्तरं चकार इन्मत। ज्ञान्मननाः तव शभुप्रन्मतघाताः नोन्मचताः इत्यान्मद वदन ् न्मनरुत्तरं चकार इन्मत। 
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एतादृशाः सहजवान ् भ्रातमृान ् अनन्तरोत्पन्नभ्रातरं दृष्ट्वामातान्मपत्रोाः एतादृशाः सहजवान ् भ्रातमृान ् अनन्तरोत्पन्नभ्रातरं दृष्ट्वामातान्मपत्रोाः 
अनजु्ञांअनजु्ञां((िधवान ्िधवान ्))  राः साः मा ंअवतात ् । अव रक्णेराः साः मा ंअवतात ् । अव रक्ण े आन्मशन्मष िोट ्॥ आन्मशन्मष िोट ्॥ 77  ॥॥  

 

पणू यप्रज्ञाख्य आसीद्यन्मतकुिन्मतिको राः सभुाचार ईश- 

प्रत्तोSस्मा ईश्वराज्ञागतसरुसन्मरन्मत स्नानकृज्जतै्रपत्राः । 

दुष्टद्यन्मिि िोके प्रवचनचतरुाः सत्परुाणने्मतहास 

स्योिौ मधेाप्रदशी न्मदशत ुशभुदृशं मह्यमृज्वग्रणीाः साः ॥ 8 ॥ 
 

राः पणू यप्रज्ञाख्याः पणू यप्रज्ञनामा सन।् रन्मतकुिन्मतिकाः रन्मतकुिश्रषे्ठाः राः पणू यप्रज्ञाख्याः पणू यप्रज्ञनामा सन।् रन्मतकुिन्मतिकाः रन्मतकुिश्रषे्ठाः 
शभुाचाराः आश्रमोन्मचतानकेधम यशीिाः। आसीत ् अभवत।् अस भनु्मव िङ ्शभुाचाराः आश्रमोन्मचतानकेधम यशीिाः। आसीत ् अभवत।् अस भनु्मव िङ ्
। अच्यतुप्रके्ादाश्रम ं स्वीकृत्य पणू यप्रज्ञ इन्मत नाम ततो िेभ े इन्मत भावाः। । अच्यतुप्रके्ादाश्रम ं स्वीकृत्य पणू यप्रज्ञ इन्मत नाम ततो िेभ े इन्मत भावाः। 
अस्म ैअच्यतुप्रके्ार ईशप्रत्ताः ईशने रूप्यपीिभत्रा य न्मवष्ण ुअस्म ैअच्यतुप्रके्ार ईशप्रत्ताः ईशने रूप्यपीिभत्रा य न्मवष्णनुा ना ((प्रत्ताः दत्ताः। प्रत्ताः दत्ताः। 
आश्रमानन्तरं स्वगरुुणा अच्यतुप्रके्णे सह रूप्यपीिं गत्वा तत्रत्यस्वान्ममन ंआश्रमानन्तरं स्वगरुुणा अच्यतुप्रके्णे सह रूप्यपीिं गत्वा तत्रत्यस्वान्ममन ं
प्रणनाम। तदा ईशाः कञ्चन परुुषमान्मवश्रप्रणनाम। तदा ईशाः कञ्चन परुुषमान्मवश्र,,  पणू यप्रज्ञहस्त ं गहृीत्वा पणू यप्रज्ञहस्त ं गहृीत्वा 
अच्यतुप्रके्हस्त े तत्त्वबभुतु्सरा न्मचरणे त्वरातपाः चीणंअच्यतुप्रके्हस्त े तत्त्वबभुतु्सरा न्मचरणे त्वरातपाः चीणं,,  तत्फिं इद ं तभु्य ंतत्फिं इद ं तभु्य ं
ददान्मम इन्मत उक्त्वा दत्तवाददान्मम इन्मत उक्त्वा दत्तवान्मनन्मत भावाः।न्मनन्मत भावाः।  

 

ईश्वराज्ञागतसरुसन्मरन्मतईश्वराज्ञागतसरुसन्मरन्मत,,  ईश्वरस्य रूप्यपीिभत ुयाः न्मवष्णोाः आज्ञराईश्वरस्य रूप्यपीिभत ुयाः न्मवष्णोाः आज्ञरा,,  
आगिन्मत इत्यनशुासनात ् आगतारा ं सरुसन्मरन्मत गङ्गारा ं स्नानकृत ् स्नान ंआगिन्मत इत्यनशुासनात ् आगतारा ं सरुसन्मरन्मत गङ्गारा ं स्नानकृत ् स्नान ं
कुवा यणाः। रदा पणू यभोदाः गङ्गा ंगन्त ु ंउद्यताः सन ् स्वगरुुाः आज्ञा ंअराचतकुवा यणाः। रदा पणू यभोदाः गङ्गा ंगन्त ु ंउद्यताः सन ् स्वगरुुाः आज्ञा ंअराचत,,  

तदा असौ अच्यतुप्रके्ाः तन्मिरोगभीरुाः स्वस्वातदा असौ अच्यतुप्रके्ाः तन्मिरोगभीरुाः स्वस्वान्ममन ं रराच।े स्वामी च न्ममन ं रराच।े स्वामी च 
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कञ्चन परुुष ं आन्मवश्र इताः ततृीर े न्मदवस े गङ्गा त्वदथ ं अस्मत्तटाकं कञ्चन परुुष ं आन्मवश्र इताः ततृीर े न्मदवस े गङ्गा त्वदथ ं अस्मत्तटाकं 
आगन्ममष्यन्मत। अताः त्व ं मा गि इन्मत पणू यबोधमभवदत ् आगन्ममष्यन्मत। अताः त्व ं मा गि इन्मत पणू यबोधमभवदत ् 
तदाज्ञागतगङ्गारा ंतदाज्ञागतगङ्गारा ं((साःसाः))  जनाैः सह सस्नौ इन्मत भावाः।जनाैः सह सस्नौ इन्मत भावाः।  

 

चतै्रपत्राः चतै्र ंजरशीिपत्र ंरस्य स तथोिाः। सनं्यासानन्तरं गत्वा चतै्रपत्राः चतै्र ंजरशीिपत्र ंरस्य स तथोिाः। सनं्यासानन्तरं गत्वा 
चत्वान्मरंशन्मद्धचत्वान्मरंशन्मद्धवसापगम े सन्मत तत्र पत्रािम्बन ं कृत्वा बन्न ् न्मजगार इन्मत वसापगम े सन्मत तत्र पत्रािम्बन ं कृत्वा बन्न ् न्मजगार इन्मत 
भावाः। दुष्टद्यन्मित ् दुष्टद्य ंइष्टन्मसद्धाख्य ंमारावान्मदग्रन्थस्थान्मदपद्य ंन्मिनत्तीन्मत भावाः। दुष्टद्यन्मित ् दुष्टद्य ंइष्टन्मसद्धाख्य ंमारावान्मदग्रन्थस्थान्मदपद्य ंन्मिनत्तीन्मत 
साः रदा पणू यबोध ंवान्मग्ध्मन ं न्मचकीष ुयाः अच्यतुप्रके्ाः तस्म ैइष्टन्मसद्धाख्य ंग्रन्थ ंसाः रदा पणू यबोध ंवान्मग्ध्मन ं न्मचकीष ुयाः अच्यतुप्रके्ाः तस्म ैइष्टन्मसद्धाख्य ंग्रन्थ ं
व्याचख्यौव्याचख्यौ,,  तदा साः तदाद्यश्लोके िान्मत्रतदा साः तदाद्यश्लोके िान्मत्रशदं्दषूणान्यवुाच इन्मत भावाः।शदं्दषूणान्यवुाच इन्मत भावाः।  

 

िोके प्रवचनचतरुाःिोके प्रवचनचतरुाः((न्मवित्समहूेन्मवित्समहूे))  प्रवचनचतरुाः प्रवचन ेप्रवचनचतरुाः प्रवचन े
इष्टन्मसद्ध्याख्यग्रन्धव्याख्यान ेकुशिाः चतरुाःइष्टन्मसद्ध्याख्यग्रन्धव्याख्यान ेकुशिाः चतरुाः,,  अच्यतुप्रके् ेइष्टन्मसद्ध्याख्य ंग्रन्थ ंअच्यतुप्रके् ेइष्टन्मसद्ध्याख्य ंग्रन्थ ं
व्याकुव यन्मत सन्मत तद्दषूकं पणू यबोध ं दृष्ट्या जनााः तहीत्थमवे प्राज्ञत्वात ् व्याकुव यन्मत सन्मत तद्दषूकं पणू यबोध ं दृष्ट्या जनााः तहीत्थमवे प्राज्ञत्वात ् 
व्याकुरुव्याकुरु,,  इत्यवदन ्इत्यवदन।् तदा ससम्प्रदार ं इष्टन्मसद्ध्याख्यग्रन्थ ं। तदा ससम्प्रदार ं इष्टन्मसद्ध्याख्यग्रन्थ ं ((पणू यबोधाःपणू यबोधाः))  

जनससंन्मद व्याख्यातवान ् इन्मत भावाः। सत्परुाणने्मतहासस्यजनससंन्मद व्याख्यातवान ् इन्मत भावाः। सत्परुाणने्मतहासस्य,,  सि तत ् परुाण ंसि तत ् परुाण ं
च भागवतान्मदच भागवतान्मद,,  तने सन्महताः इन्मतहासाः भारतंतने सन्महताः इन्मतहासाः भारत,ं,  तस्योिौ अन्मभधान ेतस्योिौ अन्मभधान ,े,  

मधेाप्रदशी मधेा ं बनु्मद्ध ं प्रदश यरतीन्मत साः। कदान्मचत ् अच्यतुप्रके्समीप ेमधेाप्रदशी मधेा ं बनु्मद्ध ं प्रदश यरतीन्मत साः। कदान्मचत ् अच्यतुप्रके्समीप े
पञ्चष्टाैःपञ्चष्टाैः  न्मिजाैः भागवत े प्रकारान्तरणे वाच्यमान े सन्मतन्मिजाैः भागवत े प्रकारान्तरणे वाच्यमान े सन्मत,,  तदा स्वरमनरे ंतदा स्वरमनरे ं
व्यासकृन्मताः न्मकन्त ुअन्यवै इन्मत प्रकारान्तरणे कन्मथत ेसन्मतव्यासकृन्मताः न्मकन्त ुअन्यवै इन्मत प्रकारान्तरणे कन्मथत ेसन्मत,,  स्वगरुुणा रन्मद स्वगरुुणा रन्मद 
त्व ं व्यासकृन्मत ं वते्थ तदा अत्रवै पञ्चमेत्व ं व्यासकृन्मत ं वते्थ तदा अत्रवै पञ्चमसे्कन्धेस्कन्ध(े(अध्यार ेअध्यार)े ) न्मकन्मञ्चद ् वद इन्मत न्मकन्मञ्चद ् वद इन्मत 
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साक्पे ंउिे सन्मत तमध्यार ंसव यमकु्त्वा स्वबनु्मद्ध प्रकासाक्पे ंउिे सन्मत तमध्यार ंसव यमकु्त्वा स्वबनु्मद्ध प्रकान्मशतवान ् इन्मत भावाः। न्मशतवान ् इन्मत भावाः। 
साः ऋज्वग्रणीाः ऋजवाः ब्रह्मत्वरोग्ध्रा जीवााः तषेामग्रन्मणाः आद्याः साः ऋज्वग्रणीाः ऋजवाः ब्रह्मत्वरोग्ध्रा जीवााः तषेामग्रन्मणाः आद्याः 
मखु्यवारनु्मरन्मत भावाः। मह्य ं शभुदंृश ं समीचीनज्ञान ं न्मदशत ु ददात।ु न्मदश मखु्यवारनु्मरन्मत भावाः। मह्य ं शभुदंृश ं समीचीनज्ञान ं न्मदशत ु ददात।ु न्मदश 
अन्मत सज यन ेअन्मशन्मष िोट ्॥ अन्मत सज यन ेअन्मशन्मष िोट ्॥ 88  ॥॥  

 

साक्ादान्दतीथोSननु्ममन्मतन्मभरुन्मजद्योSनमुातीथ यनामा 
न्मवद्यान्मध ंवान्मदन्मसहंं सपन्मद न्मवजतवान ् दुष्टभाष्यापनोदी। 

अिेद्योन्मिाः प्रमोदं न्मपतरुन्मप कृतवान ् नम यगभं गरुुिो 
भाष्य ंकत ुं ह्यवोचत ् न्मप्ररसखरतर ेसतू्रभावं समाव्यात॥् 9 ॥ 

 

राः साक्ात ् मखु्यतराराः साक्ात ् मखु्यतरा,,  आनन्दतीथ यनामा। आर ंभावाः आनन्दतीथ यनामा। आर ंभावाः ==  अच्यतुप्रके्ाः अच्यतुप्रके्ाः 
वदेान्तन्मवद्यासाम्राज्यपािनार एन ं वान्मरन्मभाः अन्मभन्मषच्य वदेान्तन्मवद्यासाम्राज्यपािनार एन ं वान्मरन्मभाः अन्मभन्मषच्य आनन्दतीथने्मत आनन्दतीथने्मत 
सन्नाम चकार। तन्नाम तस्य अन्वथ यमासीत।् तथा न्मह आनन्दस्य सन्नाम चकार। तन्नाम तस्य अन्वथ यमासीत।् तथा न्मह आनन्दस्य 
परमात्मनाः तीथ ंपात्र ंआश्रराः इन्मत रावत।्परमात्मनाः तीथ ंपात्र ंआश्रराः इन्मत रावत।्  

 

‘‘पडुरक्ते्र ंतथा पात्र ेतीथ ंस्यात ् पट्टन ेपडुरक्ते्र ंतथा पात्र ेतीथ ंस्यात ् पट्टनSेSन्मप चन्मप च’’  इत्यन्मभधानात ्इत्यन्मभधानात ्,,  सम्यक ्सम्यक ्
आनन्दाः सखु ं रस्मात ् साः इन्मत आनन्दाः सखु ं रस्मात ् साः इन्मत ((वावा))  आनन्दतीथ याःआनन्दतीथ याः,,  आनन्दतीथ याः इन्मत आनन्दतीथ याः इन्मत 
तीथ याः शातीथ याः शािध्वरक्ते्रोपारोपाध्यारमन्मन्त्ष ु इत्यन्मभधानात ्िध्वरक्ते्रोपारोपाध्यारमन्मन्त्ष ु इत्यन्मभधानात ्,,  अननु्ममन्मतन्मभाः अननु्ममन्मतन्मभाः 
अनमुानाैःअनमुानाैः,,  उरुन्मजत ्उरुन्मजत ्,,  उरून ् उद्धतान ् जरतने्मत उरन्मजत ्उरून ् उद्धतान ् जरतने्मत उरन्मजत ्,,  अनमुा तीथ यनाम अनमुा तीथ यनाम 
अनमातीथ य इन्मत नामा रस्य साः तथोिाः।अनमातीथ य इन्मत नामा रस्य साः तथोिाः।  
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कदान्मचदच्यतुप्रके्स्य सखा कन्मश्चद्यन्मताः तकयकोन्मवदाैः बहन्मभाः न्मशष्याैः कदान्मचदच्यतुप्रके्स्य सखा कन्मश्चद्यन्मताः तकयकोन्मवदाैः बहन्मभाः न्मशष्याैः 
पन्मरवतृाः अच्यतुप्रके्समीपमापन्मरवतृाः अच्यतुप्रके्समीपमाजगाम। तन्मिष्यााः उद्धतााः  सन्ताः बन्न्मन जगाम। तन्मिष्यााः उद्धतााः  सन्ताः बन्न्मन 
अनमुानान्मन प्ररजु्य पणू यबोध ंजतेाुः ऐिन।् पणू यप्रज्ञश्च तान्मन अनमुानान्मन अनमुानान्मन प्ररजु्य पणू यबोध ंजतेाुः ऐिन।् पणू यप्रज्ञश्च तान्मन अनमुानान्मन 
प्रत्यनमुाननै्मन यरस्य तान ् सवा यन ् न्मजगार। तदा सव े जनााः पणू यबोध ंप्रत्यनमुाननै्मन यरस्य तान ् सवा यन ् न्मजगार। तदा सव े जनााः पणू यबोध ं
अनमुातीथ यमाहन्मरन्मत भावाः।अनमुातीथ यमाहन्मरन्मत भावाः।  

 

न्मकञ्च न्मवद्यान्मध ं न्मवद्यासागराख्य ं वान्मदसहंं वान्मदसहंनान्मकञ्च न्मवद्यान्मध ं न्मवद्यासागराख्य ं वान्मदसहंं वान्मदसहंनामान ं च एतौ मान ं च एतौ 
प्रचडिकोन्मवदावन्मप सपन्मद तत ् क्ण एव न्मजतवान।् अिेद्योन्मिप्रचडिकोन्मवदावन्मप सपन्मद तत ् क्ण एव न्मजतवान।् अिेद्योन्मि--अिेद्या अिेद्या 
केनाप्यदूष्योन्मिाः रस्य साः तथा सन।् दुष्टभाष्यापनोदी केनाप्यदूष्योन्मिाः रस्य साः तथा सन।् दुष्टभाष्यापनोदी ––  दुष्टस्य सङ्करस्य दुष्टस्य सङ्करस्य 
भाष्यंभाष्य,ं,  दुष्ट ं च तत ् भाष्य ं चने्मत वा। तदपनदुतीन्मत तथोिाः। कदान्मचत ् दुष्ट ं च तत ् भाष्य ं चने्मत वा। तदपनदुतीन्मत तथोिाः। कदान्मचत ् 
ससंन्मद सङ्करभाष्य ं व्याकुव यन ् भाष्यस्य सूससंन्मद सङ्करभाष्य ं व्याकुव यन ् भाष्यस्य सतू्राणा ं च परस्परसम्बन्ध ं प्रदश्र य त्राणा ं च परस्परसम्बन्ध ं प्रदश्र य 
बन्न्मन दूषणान्यकु्त्वा स्वर ं प्रकारान्तरणे सतू्राथ ं वण यरामसने्मत भावाः। बन्न्मन दूषणान्यकु्त्वा स्वर ं प्रकारान्तरणे सतू्राथ ं वण यरामसने्मत भावाः। 
न्मपतरुन्मप स्वतातस्य मध्यगहेभट्टस्य कदान्मचत ् द्रष्टमुागतस्यन्मपतरुन्मप स्वतातस्य मध्यगहेभट्टस्य कदान्मचत ् द्रष्टमुागतस्य,,  प्रमोद ंसल्लापाैः प्रमोद ंसल्लापाैः 
सन्तोष ंकृतवान ् इन्मत भावाः।सन्तोष ंकृतवान ् इन्मत भावाः।  

 

नम यगभ ंिीिागभ ंरथा स्यात ् तथानम यगभ ंिीिागभ ंरथा स्यात ् तथा,,((भाष्यंभाष्य)ं)  सतू्रसतू्रभाष्य ंकत ु ं गरुूिाःभाष्य ंकत ु ं गरुूिाः,,  

गरुुणा अच्यतुप्रके्णे उिाः सतू्राथ यन्मविते ् गरुुणा अच्यतुप्रके्णे उिाः सतू्राथ यन्मविते ् ‘‘कुरु भाष्यमिसाकुरु भाष्यमिसा’’  इत्यान्मद इत्यान्मद 
प्रकारणे उिाः।प्रकारणे उिाः।  

 

कदान्मचत ् गरुुणा सम ं िीिान्मववाद े सन्मत परान्मजतने तने साक्पे ंकदान्मचत ् गरुुणा सम ं िीिान्मववाद े सन्मत परान्मजतने तने साक्पे ं
शिश्चते ् सतू्रभाष्य ं कुरु इत्यिुाः सन ्शिश्चते ् सतू्रभाष्य ं कुरु इत्यिुाः सन ्,,  गरुूिवाक्य े आक्पे ं उपके्ष्य गरुूिवाक्य े आक्पे ं उपके्ष्य ‘‘कुरुकुरु’’  
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इन्मतइन्मत  न्मवधानमात्र ंअङ्गीचकार इन्मत भावाः।न्मवधानमात्र ंअङ्गीचकार इन्मत भावाः।  
 

राः न्मप्ररसखरतरेराः न्मप्ररसखरतर,े,  न्मप्ररश्चासौ सखा च न्मप्ररसखाःन्मप्ररश्चासौ सखा च न्मप्ररसखाः,,  स चासौ रन्मतश्च स चासौ रन्मतश्च 
तस्म ै सतू्रभाव ं सतू्राणा ं ब्रह्मसतू्राण ं वदेव्यासान्मभमतभावंतस्म ै सतू्रभाव ं सतू्राणा ं ब्रह्मसतू्राण ं वदेव्यासान्मभमतभाव ,ं,  अन्मभप्रार ं इन्मत अन्मभप्रार ं इन्मत 
रावत ्रावत ्,,  अवोचत ् उिवान ्अवोचत ् उिवान ्,,  वच पन्मरभाषण े लुङ्वच पन्मरभाषण े लुङ,्,  वच उम ् वच उम ् ((77--44--2200))  इन्मत इन्मत 
उमागमाः।उमागमाः।  

 

कदान्मचत ् अच्यपु्रके्कदान्मचत ् अच्यपु्रके्स्य न्मशष्यार स्वज्यषे्ठार स्य न्मशष्यार स्वज्यषे्ठार ‘‘सतू्रभाव ं तत्त्वताः मह्य ंसतू्रभाव ं तत्त्वताः मह्य ं
प्रन्मदशप्रन्मदश’’  इन्मत सौहादने राचमानार रतर ेसतू्रभाव ंवन्मण यतवान ् इन्मत भावाः।इन्मत सौहादने राचमानार रतर ेसतू्रभाव ंवन्मण यतवान ् इन्मत भावाः।  

 

साः पणू यबोधाः मासाः पणू यबोधाः मा,,  मा ंमा ं ‘‘त्वामौ न्मितीरारााःत्वामौ न्मितीरारााः’’  ((88--11--2233))  न्मत न्मत 
अस्मदोमादशेाःअस्मदोमादशेाः,,  अव्यात ्अव्यात ्,,  अवतात ् आन्मशन्मष न्मिङ॥्अवतात ् आन्मशन्मष न्मिङ॥्99  ॥॥  

 

राम्याशां रान ् प्रभोिा बहफिसन्ममताेः क्ीन्मरणीं प्रके्ष्य रान्तीं 
स्यानन्दोरे च दतै्य ंसपन्मद न्मवन्मजतवान ् फाल्गनु ंतीथ यमाप्ताः। 

सते ु ंचात्रापहास्य ंखिमथ कृतवान ् सवयन्मजद्रङ्गनाथ  ं

नत्वा रान ् न्मवश्ववन्द्यो ह्यपुनन्मद न्मवबधुौकस्यवने्मां स धन्याः॥10॥ 
 

राम्याशान्ममन्मत राम्याशान्ममन्मत ((राम्या ंआशांराम्या ंआशा)ं)  रमसम्बन्मन्धनीं न्मदश ंरमसम्बन्मन्धनीं न्मदश ं दन्मक्णन्मदश ंप्रन्मत दन्मक्णन्मदश ंप्रन्मत 
इत्यथ याः। रान ् गिन ्इत्यथ याः। रान ् गिन ्,,  बहफिसन्ममताेः बन्ना ं कदिीफिाना ं सन्ममताेः बहफिसन्ममताेः बन्ना ं कदिीफिाना ं सन्ममताेः 
समहूस्यसमहूस्य,,  ((समीप े इन्मतसमीप े इन्मत))  कमयन्मण षष्ठीकम यन्मण षष्ठी,,  प्रभोिा भक्काःप्रभोिा भक्काः,,  न्मवष्णमुङ्गिक्ते्र ेन्मवष्णमुङ्गिक्ते्र े
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न्मभक्ावसानकािेन्मभक्ावसानकािे,,  न्मभक्ाप्रदात्रा परीक्केण दत्तान्मन न्मिशतान्मधकान्मन न्मभक्ाप्रदात्रा परीक्केण दत्तान्मन न्मिशतान्मधकान्मन 
कदिीफिान्मन भन्मक्तवान ् इन्मत भावाः। रान्तीं शीघ्रंकदिीफिान्मन भन्मक्तवान ् इन्मत भावाः। रान्तीं शीघ्र ं प्रवहन्तीं प्रवहन्तीं,,  क्ीन्मरणीं क्ीन्मरणीं 
परन्मस्वनीं नदीं प्रके्ष्य दृष्ट्वा स्यानन्दोरेपरन्मस्वनीं नदीं प्रके्ष्य दृष्ट्वा स्यानन्दोरे,,  अनन्तशरन ेअनन्तशरन,े,  दतै्य ंदतै्य ं
कुत्यपसु्तरूाख्यकुिे पनुरुत्पन्न ंसङ्करंकुत्यपसु्तरूाख्यकुिे पनुरुत्पन्न ंसङ्करं,,  सपन्मद तत्क्षण ेएव न्मजतवान ्सपन्मद तत्क्षण ेएव न्मजतवान ्,,  फाल्गनु ंफाल्गनु ं
फल्गनुने अज ुयनने कृत ंतीथंफल्गनुने अज ुयनने कृत ंतीथं,,  कन्याकुमारा यख्य ंतीथ ंसते ुचकन्याकुमारा यख्य ंतीथ ंसते ुच,,  आप्ताःआप्ताः,,  प्राप्ताःप्राप्ताः,,  

सते्वान्मदसते्वान्मदकं प्राप्ताःकं प्राप्ताः,,  तत्र तत्र तीथषे ु स्नाताः इन्मत भावाःतत्र तत्र तीथषे ु स्नाताः इन्मत भावाः,,  अत्र सतेौ खिं दुष्ट ंअत्र सतेौ खिं दुष्ट ं
तमवे सङ्करं अपहास्य ं अपहासन्मवषर ं कृतवान।् श्रीमध्व ं वदेान्मदकं तमवे सङ्करं अपहास्य ं अपहासन्मवषर ं कृतवान।् श्रीमध्व ं वदेान्मदकं 
सत्यजगत्कतृ यत्वने सव यजीवोत्तमत्वने सत्यजगत्कतृ यत्वने सव यजीवोत्तमत्वने ((चच))  न्मवष्णपुरतरा व्याकुवा यण ं दृष्ट्वा न्मवष्णपुरतरा व्याकुवा यण ं दृष्ट्वा 
कोपने अस्य दडि ं खडिरान्मम इन्मत ब्रवुन्त ं उपिभ्यकोपने अस्य दडि ं खडिरान्मम इन्मत ब्रवुन्त ं उपिभ्य,,  दडिदडिखडिर खडिर 
इत्यकु्त्वाइत्यकु्त्वा,,  खडिन ेअसमथ ंत ंसव यजनपहास्य ंन्मवधार न्मजतवान ् इन्मत भावाः। खडिन ेअसमथ ंत ंसव यजनपहास्य ंन्मवधार न्मजतवान ् इन्मत भावाः। 
सव यन्मजत ् पनुाः अन्यान ् बन्न ् जरतीन्मत। अथ सतेौ सव यन्मजत ् पनुाः अन्यान ् बन्न ् जरतीन्मत। अथ सतेौ 
चातमुा यस्यसङ्कल्पानन्तरम।् रङ्गनाथ ं श्रीरङ्गक्ते्रान्मधपन्मत ं नत्वाचातमुा यस्यसङ्कल्पानन्तरम।् रङ्गनाथ ं श्रीरङ्गक्ते्रान्मधपन्मत ं नत्वा,,  न्मवश्ववन्द्याःन्मवश्ववन्द्याः    
((  सववाः वन्द्याः स्ततु्याः अन्मभवाद्यश्चसववाः वन्द्याः स्ततु्याः अन्मभवाद्यश्च))  साः त ु रान ्साः त ु रान ्,,  उत्तउत्तरा ंन्मदश ंप्रन्मत गिन ्रा ंन्मदश ंप्रन्मत गिन ्,,  
राः श्रीमध्वाः उपनन्मद नद्यााः परन्मस्वन्यााः समीप े इन्मत भावाः। अव्यर ंराः श्रीमध्वाः उपनन्मद नद्यााः परन्मस्वन्यााः समीप े इन्मत भावाः। अव्यर ं
न्मवभन्मि न्मवभन्मि ––  इत्यान्मदना सामीप्याथ े अव्यरीभावाः। नदी पौण यमास्याइत्यान्मदना सामीप्याथ े अव्यरीभावाः। नदी पौण यमास्या--
ग्रहारणीभ्याः इन्मत समासंान्तस्य न्मवभान्मषतत्वात ् उपनन्मद इन्मत साध।ु ग्रहारणीभ्याः इन्मत समासंान्तस्य न्मवभान्मषतत्वात ् उपनन्मद इन्मत साध।ु 
न्मवबधुौकन्मस न्मवबधुस्य दवेस्य ओकन्मस आिरेन्मवबधुौकन्मस न्मवबधुस्य दवेस्य ओकन्मस आिर ,े,  परन्मस्वनी नदी परन्मस्वनी नदी समीपस्थ ेसमीपस्थ े
कन्मस्मनं्मश्चद्दवेािर े तस्थान्मवन्मत शषेाः। त ं प्राप्यतत्र अवसत ् इन्मत भावाः कन्मस्मनं्मश्चद्दवेािर े तस्थान्मवन्मत शषेाः। त ं प्राप्यतत्र अवसत ् इन्मत भावाः 
((धन्याः। स मध्वाः मा आवत ुधन्याः। स मध्वाः मा आवत ु((रक्त ुरक्त)ु ) अव रक्ण ेिोट ्॥ अव रक्ण ेिोट ्॥ 1100  ॥॥  
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न्मवश्वादीनां शताथ यप्रवचनचतरुो धानसिूाथ यवादी । 

न्मदव्यज्ञानप्रकाशी सकिन्मजदन्मखिज्ञान्मबधाः प्राप्तरूप्याः।  

भीमो वा भीमसन्धाः खिकुिदमन ेगीन्मतकाभाष्यकारी 
गवुयची रानदुीचीं मम मनन्मस ितते्तीथ यशोधी स मध्वाः ॥ 11॥ 

 

न्मवश्वादीनान्ममन्मत। न्मवश्वादीनान्ममन्मत। ‘‘न्मवश्व ं न्मवष्णवु यषट्कारन्मवश्व ं न्मवष्णवु यषट्कार’’  इत्यान्मद सहस्रनामगत इत्यान्मद सहस्रनामगत 
न्मवश्वान्मदपदाना ंइत्यथ याः। शतथ यप्रवचनचतरुाः न्मवश्वान्मदपदाना ंइत्यथ याः। शतथ यप्रवचनचतरुाः ((शतंशत)ं)  शतशङ्ख्याकााः र ेअथा याः शतशङ्ख्याकााः र ेअथा याः 
तषेा ं प्रवचन े व्याख्यान े चतरुाः कुशिाः।  तषेा ं प्रवचन े व्याख्यान े चतरुाः कुशिाः।  इदमाकूतम।् इदमाकूतम।् 
परन्मस्वनीसमीपस्थदवेािरावस्थानसमर े अधीतषिङ्गवदेााः न्मवप्रााः तदथ ंपरन्मस्वनीसमीपस्थदवेािरावस्थानसमर े अधीतषिङ्गवदेााः न्मवप्रााः तदथ ं
न्मजज्ञासवाः सन्ताः पणू यबोध ंआप्य ऋक ्शाखारा ंकस्यन्मचत ् सिूस्य अथ ंन्मजज्ञासवाः सन्ताः पणू यबोध ंआप्य ऋक ्शाखारा ंकस्यन्मचत ् सिूस्य अथ ं
अप्राक्ाुः। तत ् सिंू मध्वो न्मवष्णपुरतरा व्याचख्यौ। तत ् दृष्ट्वा न्मवप्रााः अप्राक्ाुः। तत ् सिंू मध्वो न्मवष्णपुरतरा व्याचख्यौ। तत ् दृष्ट्वा न्मवप्रााः 
अन्यपरता ंमन्यमाना प्रत्यवतन्मस्थर।ेअन्यपरता ंमन्यमाना प्रत्यवतन्मस्थर।े  

 

मध्वश्चमध्वश्च  --  ‘‘त्ररोत्ररोSSथा याः सववेदेषे ुदशाथ याः सव यभारत।े न्मवष्णोना यमसहस्र ंत ुथा याः सववेदेषे ुदशाथ याः सव यभारत।े न्मवष्णोना यमसहस्र ंत ु
न्मनरन्तरशताथ यकम ्न्मनरन्तरशताथ यकम ्’’  इन्मत वचन ं पन्मित्वा अन्यपरत्वमप्यनमुने े ।इन्मत वचन ं पन्मित्वा अन्यपरत्वमप्यनमुने े ।  तदा तदा 
न्मवप्ररैाश्चर यवन्मद्भाः कथ ं सहस्रनाम्ना ं शताथ यत्वम ् न्मवप्ररैाश्चर यवन्मद्भाः कथ ं सहस्रनाम्ना ं शताथ यत्वम ् ??  तन्महि वण यरतन्महि वण यर,,  इत्यिेु इत्यिेु 
भगवान ् भगवान ् ((शताथ यत्वंशताथ यत्व)ं)  वण यरामासने्मत । तत्प्रकारश्च वण यरामासने्मत । तत्प्रकारश्च 
मध्वमध्वन्मवजरटीकान्मदतोन्मवजरटीकान्मदतोSSवगन्तव्याः। दानवगन्तव्याः। दानसिूाथ यवादी अन्नदानप्रशसंाकारी सिूाथ यवादी अन्नदानप्रशसंाकारी 
सिूाथ ंवदतीत साः तथा स्थिान्तर ेकैन्मश्चन्मिप्राैः श्रीमध्व ंपरीक्माणाैः सिूाथ ंवदतीत साः तथा स्थिान्तर ेकैन्मश्चन्मिप्राैः श्रीमध्व ंपरीक्माणाैः ‘‘न वा न वा 
उ दवेााः क्धुन्मविध ं ददुरुतान्मशतमपुगिन्मन्त मतृ्यवाः। उतो रन्मराः पणृतो उ दवेााः क्धुन्मविध ं ददुरुतान्मशतमपुगिन्मन्त मतृ्यवाः। उतो रन्मराः पणृतो 
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िोपदस्यत्यतुापणृन्मन्मढितारं न न्मवन्दतेिोपदस्यत्यतुापणृन्मन्मढितारं न न्मवन्दत’े ’ ((ऋग्ध्वदे अऋग्ध्वदे अष्टक ष्टक 88  अध्यार अध्यार 99  वग य वग य 
2222))  इत्यान्मद सिूाथ ेपषृ्ट ेतदथ ंवन्मण यतवान्मनन्मत भावाः।इत्यान्मद सिूाथ ेपषृ्ट ेतदथ ंवन्मण यतवान्मनन्मत भावाः।  

 

न्मकञ्च दानसिूस्य कन्यकार ैइन्द्रकतृ यक कान्मन्तदानप्रन्मतपादकसिूस्य न्मकञ्च दानसिूस्य कन्यकार ैइन्द्रकतृ यक कान्मन्तदानप्रन्मतपादकसिूस्य 
अथ यवादी अथ यवादी ((इत्यथ याःइत्यथ याः))  पनुाः सभान्तर ेकन्मश्चन्मिप्राैः पनुाः सभान्तर ेकन्मश्चन्मिप्राैः ‘‘कन्या  वारवारती सोममन्मप कन्या  वारवारती सोममन्मप 
स्रतुान्मवदत ् । अस्त ं भरत्यब्रवीन्मदन्द्रास्रतुान्मवदत ् । अस्त ं भरत्यब्रवीन्मदन्द्रार सनुवतै्वा शिार सनवतै्या॥ र सनुवतै्वा शिार सनवतै्या॥ 
((ऋग्ध्वदे अष्टक ऋग्ध्वदे अष्टक 66  आध्यार आध्यार 55  वग य वग य 1144))  इत्यान्मद सिूाथ े पषृ्ट े पणू यबोधाः इत्यान्मद सिूाथ े पषृ्ट े पणू यबोधाः 
कन्यारा दत्त ंसोमरस ंपीत्वा ता ंसरू यसदृशकान्मन्तमतीं चकार इत्याद्यथ यमचू ेकन्यारा दत्त ंसोमरस ंपीत्वा ता ंसरू यसदृशकान्मन्तमतीं चकार इत्याद्यथ यमचू े
इन्मत भावाः। न्मदव्यमिौन्मककं अत्याश्चर यकरन्ममन्मत रावत।् ति तद ्ज्ञान ंच इन्मत भावाः। न्मदव्यमिौन्मककं अत्याश्चर यकरन्ममन्मत रावत।् ति तद ्ज्ञान ंच 
प्रकाशरतीन्मत साः तथाप्रकाशरतीन्मत साः तथा,,  तान्मिन्मिकोतान्मिन्मिको,,  न्मणन्मनाः । अर ं भावाःन्मणन्मनाः । अर ं भावाः,,  स्वनेोिे स्वनेोिे 
दानसिूाथ े न्मवप्रषे ु न्मववदमानषे ु सत्स ुदानसिूाथ े न्मवप्रषे ु न्मववदमानषे ु सत्स ु ‘‘अत्र कन्मश्चद ् न्मवपन्मश्चद ् आरास्यन्मत अत्र कन्मश्चद ् न्मवपन्मश्चद ् आरास्यन्मत 
तताः सवंाद ं कुरुत इत्यकु्त्वास्वर ं न्मनग यताः। साः न्मवपन्मश्चद ् अगत्य तथवै तताः सवंाद ं कुरुत इत्यकु्त्वास्वर ं न्मनग यताः। साः न्मवपन्मश्चद ् अगत्य तथवै 
उिवान।् तदा सव ेमध्वस्य अतीतानागतसवयन्मवषरज्ञान ंअन्मस्तन्मत मने्मनरे उिवान।् तदा सव ेमध्वस्य अतीतानागतसवयन्मवषरज्ञान ंअन्मस्तन्मत मने्मनरे 
इन्मत।इन्मत।  

 

सकिन्मजत ् सकिान ् वदेशािन्मवदाः जरतीन्मत साः तथोिाःसकिन्मजत ् सकिान ् वदेशािन्मवदाः जरतीन्मत साः तथोिाः,,  

अन्मखिज्ञान्मभदाः अन्मखिज्ञोअन्मखिज्ञान्मभदाः अन्मखिज्ञोSSसीन्मत सववरुच्यमानाः प्राप्तरूप्याः रूप्यपीिपरंु सीन्मत सववरुच्यमानाः प्राप्तरूप्याः रूप्यपीिपरंु 
प्राप्ताः प्राप्ताः ((रूप्य ंप्राप्ताःरूप्य ंप्राप्ताः))  प्राप्तरूप्याः प्राप्तवन्न ेचने्मत समासाःप्राप्तरूप्याः प्राप्तवन्न ेचने्मत समासाः,,  तत्र तत्र ((  तत्रतत्र))  सभास ुसभास ु
स्वज्ञान ं प्रकाश्र सवा यन ् न्मवन्मजत्य सववाः न्मवश्वज्ञोस्वज्ञान ं प्रकाश्र सवा यन ् न्मवन्मजत्य सववाः न्मवश्वज्ञोSSसीन्मत स्तरूमानाः सन ् सीन्मत स्तरूमानाः सन ् 
िमणे रूप्यपीिं प्राप्तवान ् इन्मत भावाः। खिकुिदमन ेिमणे रूप्यपीिं प्राप्तवान ् इन्मत भावाः। खिकुिदमन ,े,  खिाना ं दुवा यदीना ंखिाना ं दुवा यदीना ं
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कुिस्य वनृ्दस्यकुिस्य वनृ्दस्य,,  दमन ेपराजर ेभीमो वा भीमसनेाः इवदमन ेपराजर ेभीमो वा भीमसनेाः इव,,  उपमारा ंन्मवकल्प ेउपमारा ंन्मवकल्प े
वा इत्यमराःवा इत्यमराः,,  भीमसन्धाःभीमसन्धाः,,  भीमा भरङ्करी सवा यन ् दुवा यन्मदनाः जषे्यान्मम भीमा भरङ्करी सवा यन ् दुवा यन्मदनाः जषे्यान्मम 
इत्यवेरंूपाइत्यवेरंूपा,,  सन्धा प्रन्मतज्ञारस्य साः तथोिाःसन्धा प्रन्मतज्ञारस्य साः तथोिाः तादृशाः सन ् तादृशाः सन ्,,  
गीन्मतकाभाष्यकारीगीन्मतकाभाष्यकारी,,  गीन्मतकारााः भगवद्गीन्मतकारााःगीन्मतकारााः भगवद्गीन्मतकारााः,,  स्वाथ े काःस्वाथ े काः,,  भाष्य ंभाष्य ं
करोतीन्मत साः तथाकरोतीन्मत साः तथा,,  गवु यची गरंुु अच्यतुप्रके् ंअच यरन्मत पजूरतीन्मत साः तथा। गवु यची गरंुु अच्यतुप्रके् ंअच यरन्मत पजूरतीन्मत साः तथा। 
गीताभाष्य ंकृत्वा अच्यतुप्रके्ार दत्वा त ंसम्पजू्य बदन्मरकाश्रम ंगन्ममष्यान्मम गीताभाष्य ंकृत्वा अच्यतुप्रके्ार दत्वा त ंसम्पजू्य बदन्मरकाश्रम ंगन्ममष्यान्मम 
इत्यवे ंसम्प्राथ्यय अनजु्ञा ंगृइत्यवे ंसम्प्राथ्यय अनजु्ञा ंगहृीतवान ् इन्मत भावाः। उदीचीं उत्तरा ं न्मदश ंप्रन्मत हीतवान ् इन्मत भावाः। उदीचीं उत्तरा ं न्मदश ंप्रन्मत 
रान ् गिन ्रान ् गिन ्,,  तीथ यशोधीतीथ यशोधी,,  तीथा यन्मन शोधरोतीन्मत साः तथा। माग े तत्र तत्र तीथा यन्मन शोधरोतीन्मत साः तथा। माग े तत्र तत्र 
तीथषे ुस्नात्वातीथषे ुस्नात्वा,,  तान्मन पन्मवत्रीकुवा यणाः इन्मत भावाः। साः एवनं्मवधचन्मरतो मध्वाः तान्मन पन्मवत्रीकुवा यणाः इन्मत भावाः। साः एवनं्मवधचन्मरतो मध्वाः 
मम मनन्मस िसते।् िस कान्तौ भारत ् िस श्लषेणे िीिनरोाःमम मनन्मस िसते।् िस कान्तौ भारत ् िस श्लषेणे िीिनरोाः((आन्मशन्मष आन्मशन्मष 
न्मिङ्न्मिङ्))  ॥ ॥ 1111  ॥॥  

 

गङ्गातारी सकुमोपगतबदन्मरकान्तोSत्र नारारणं रो 
नत्वकैान्त ेसमदु्यत्प्रवचनकृदथो सत्तपााः कृष्णननु्नाः। 

आप्तभे्याः कार यिेखी स्वमनगुतन्मनजप्ररेकाः पान्मणमात्रा- 

न्मारुत्याभाः प्रपश्रन ् हन्मरमन्मप न्मगन्मरणा साध यमृद्ध्य ैस म ेस्यात॥्12 ॥ 
 

गङे्गन्मत। राः गङ्गातारीगङे्गन्मत। राः गङ्गातारी,,  गङ्गा ं तरतीन्मत गङ्गा ं तरतीन्मत साः  तथासाः  तथा,,  सकुमा यसकुमा य,,  तत्र तत्र तत्र तत्र 
शोभनचन्मरताः सन ्शोभनचन्मरताः सन ्,,  उपगतबदन्मरकान्ताःउपगतबदन्मरकान्ताः,,  उपगताः प्राप्ताः बदन्मरकारााः अन्ताः उपगताः प्राप्ताः बदन्मरकारााः अन्ताः 
समीप ं रने साः तथासमीप ं रने साः तथा,,  अत्र बदन्मरकाश्रम े नारारणंअत्र बदन्मरकाश्रम े नारारण,ं,  अचा यरा ं सन्मन्नन्महत ंअचा यरा ं सन्मन्नन्महत ं
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नारारण ं नत्वानारारण ं नत्वा,,  एकान्त े समदु्यत ् प्रवचनकृत ्एकान्त े समदु्यत ् प्रवचनकृत ्,,  ((समदु्यत ्समदु्यत ्))  सम्यगतु्थान्मपताः सम्यगतु्थान्मपताः 
प्रवचन ं व्याख्यान ं करोतीन्मत साः तथाप्रवचन ं व्याख्यान ं करोतीन्मत साः तथा,,  रदा गीताभाष्य ंरदा गीताभाष्य ं
बदन्मरकाश्रमस्थन्मवष्णव े उपारनत्वने अप यरत ्बदन्मरकाश्रमस्थन्मवष्णव े उपारनत्वने अप यरत ्,,  तदा न्मवष्णनुा व्याकुरु तदा न्मवष्णनुा व्याकुरु 
इत्यशरीरवचनतराप्यिंु वचन ंश्रतु्वा न्मशष्यभे्यो व्याख्यातवान ् इन्मत। अथो इत्यशरीरवचनतराप्यिंु वचन ंश्रतु्वा न्मशष्यभे्यो व्याख्यातवान ् इन्मत। अथो 
व्याख्यानानन्तरं सत्तपााः सत ् समीचीन ं काष्ठमौनाख्य ं तपाः रस्य साः व्याख्यानानन्तरं सत्तपााः सत ् समीचीन ं काष्ठमौनाख्य ं तपाः रस्य साः 
तादृशाःतादृशाः,,  समीचीनतपोवान ्समीचीनतपोवान ्,,  कृष्णननु्नाः कृष्णनेकृष्णननु्नाः कृष्णने  वदेव्यासने ननु्नाः स्वाश्रम ंवदेव्यासने ननु्नाः स्वाश्रम ं
प्रन्मत आगन्तु ं प्रने्मरताःप्रन्मत आगन्तु ं प्रने्मरताः,,  वदेव्यासाः महाबदन्मरकाश्रमावदेव्यासाः महाबदन्मरकाश्रमादणबुदन्मरकाश्रम ं प्रन्मत दणबुदन्मरकाश्रम ं प्रन्मत 
((आगत्यआगत्य) ) न्मकन्मञ्चज्जनाना ंन्मकन्मञ्चज्जनाना ं ( ( केषानं्मचज्जनाना ंकेषानं्मचज्जनाना ं ) ) अप्रकाशतरा आगत्यअप्रकाशतरा आगत्य,,  

अत्रत्य ंपणू यबोध ंस्वाश्रम ंप्रन्मत आगि इत्यिुवान ् इन्मत भावाः। आप्तभे्याः अत्रत्य ंपणू यबोध ंस्वाश्रम ंप्रन्मत आगि इत्यिुवान ् इन्मत भावाः। आप्तभे्याः 
आप्तन्मशष्यभे्याः कार ंआप्तन्मशष्यभे्याः कार ंमहाबदन्मरकाश्रम ंप्रन्मत गमनरूप न्मिखतीन्मत साः तथा महाबदन्मरकाश्रम ंप्रन्मत गमनरूप न्मिखतीन्मत साः तथा 
((अहंअहं))व्यासाश्रम ं प्रन्मत गन्ममष्यान्ममव्यासाश्रम ं प्रन्मत गन्ममष्यान्मम,,  भवन्ताः अत्रवै न्मतष्ठन्त ु इन्मत न्मशष्यान ् भवन्ताः अत्रवै न्मतष्ठन्त ु इन्मत न्मशष्यान ् 
प्रन्मत इमा ं वाच ं काष्ठमौनभङ्गन्मभरा भमूौ न्मिन्मखतवान ् इन्मत भावाः। प्रन्मत इमा ं वाच ं काष्ठमौनभङ्गन्मभरा भमूौ न्मिन्मखतवान ् इन्मत भावाः। 
पान्मणमात्रात ्पान्मणमात्रात ्,,  पान्मणरवे पान्मणमात्र ंतस्मात ् केवि पान्मणवारनुवै इन्मत रावत ्पान्मणरवे पान्मणमात्र ंतस्मात ् केवि पान्मणवारनुवै इन्मत रावत ्,,  
स्व ं स्वात्मान ंस्व ं स्वात्मान,ं,  अनगुतन्मनजप्ररेकाःअनगुतन्मनजप्ररेकाः,,  सहवै अनगुिन ्सहवै अनगुिन ्,,  राः न्मनजाः स्वीराःराः न्मनजाः स्वीराः,,  

न्मशष्याः तस्य प्ररेकाः गि े इन्मत प्ररेकाः इत्यथ याः। महाबदन्मरकाश्रम ं प्राप्त ु ंन्मशष्याः तस्य प्ररेकाः गि े इन्मत प्ररेकाः इत्यथ याः। महाबदन्मरकाश्रम ं प्राप्त ु ं
शीघ्र ंधावन ् पणू यबोधाः स्वन्मवरहासन्महष्णतुरा आसार ंअनधुावन्त ंसत्यतीथ ंशीघ्र ंधावन ् पणू यबोधाः स्वन्मवरहासन्महष्णतुरा आसार ंअनधुावन्त ंसत्यतीथ ं
दृष्ट्वा पव यतात ् पव यतान्तरं अवप्लतु्य गिन ्दृष्ट्वा पव यतात ् पव यतान्तरं अवप्लतु्य गिन ्,,  स्वपान्मणवारनुा स्वपान्मणवारनुा अणबुदन्मरकाश्रम ंअणबुदन्मरकाश्रम ं
((प्रन्मतप्रन्मत) ) सत्यतीथ ं प्रान्मपतवान ् इन्मत भावाः। मारुत्याभाः मारुताेः हनमुताः सत्यतीथ ं प्रान्मपतवान ् इन्मत भावाः। मारुत्याभाः मारुताेः हनमुताः 
आभा इव आभा रस्य साःआभा इव आभा रस्य साः,,  हनमुान ् इव पव यतात ् पव यतान्तरं उत्प्लतु्य हनमुान ् इव पव यतात ् पव यतान्तरं उत्प्लतु्य 
गिन ् मारुत्याभाः मरुत ् कुमाराः भीमसनेाः इव शत्रभुरङ्कराः सन ् गिन ् मारुत्याभाः मरुत ् कुमाराः भीमसनेाः इव शत्रभुरङ्कराः सन ् 
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इत्यथ याः। न्मगन्मरणा न्महमवत्पवयतने साध ं हन्मरं श्रीकृष्णंइत्यथ याः। न्मगन्मरणा न्महमवत्पवयतने साध ं हन्मरं श्रीकृष्ण ं प्रपश्रन ् ईक्माणाः प्रपश्रन ् ईक्माणाः 
नानारत्नभनू्मषतन्महमािर ं दृष्ट्वा श्रीकृष्ण ंसस्मार इन्मत भावाः। हन्मरं वदेव्यास ंनानारत्नभनू्मषतन्महमािर ं दृष्ट्वा श्रीकृष्ण ंसस्मार इन्मत भावाः। हन्मरं वदेव्यास ं
इन्मत वा। साः पणू यबोधाःइन्मत वा। साः पणू यबोधाः,,  म ेऋद्ध्यसै्यात ् अस्तुम ेऋद्ध्यसै्यात ् अस्त,ु,  अस भनु्मव अस भनु्मव ((न्मवन्मधन्मवन्मध) ) न्मिङ ्॥ न्मिङ ्॥ 
1122  ॥॥  

रोSपश्रत ् स्वाश्रमाग्र्य ंमनु्मनमन्महतगणुो न्मदव्यसािं च न्मचत्रं 
तत्रषीणां समाज ेहन्मरमन्मप मनु्मनताः सत्यवत्यां प्रजातम।् 

कता यरं भारतादभे यरतवरगरंुु ब्रह्मसतू्रस्य चाहो 
न्मनदोष ंन्मनत्यपणूा यगन्मणतगणुमसौ प्रीरतां म ेस चशेाः ॥ 13 ॥ 

 

रोरोSSपश्रन्मदन्मत । राः पणू यबोधाःपश्रन्मदन्मत । राः पणू यबोधाः,,  स्वाश्रमाग्र्य ं शोभमानाश्रमषे ु श्रषे्ठ ंस्वाश्रमाग्र्य ं शोभमानाश्रमषे ु श्रषे्ठ ं
बदन्मरकाश्रम ं अपश्रत।् मनु्मनमन्महतगणुाः मनु्मनन्मभाः बदन्मरकाश्रमस्थाैः बदन्मरकाश्रम ं अपश्रत।् मनु्मनमन्महतगणुाः मनु्मनन्मभाः बदन्मरकाश्रमस्थाैः 
व्याव्यासपन्मरवारभतूाैः मन्महतााः पनू्मजतााः नानाप्रकारणे उत्प्रने्मक्तााः गणुााः सपन्मरवारभतूाैः मन्महतााः पनू्मजतााः नानाप्रकारणे उत्प्रने्मक्तााः गणुााः 
कल्याणधमा याः रस्य साः तथा। आगिन्त ंमध्व ंदृष्ट्वा मनुराः न्मकं ब्रह्मा न्मकं कल्याणधमा याः रस्य साः तथा। आगिन्त ंमध्व ंदृष्ट्वा मनुराः न्मकं ब्रह्मा न्मकं 
वाराुः उत सरू याःवाराुः उत सरू याः,,  इत्यान्मद प्रकारणे उत्प्रने्मक्तवन्ताः इत्यथ याः। न्मचत्र ंनानावण ंइत्यान्मद प्रकारणे उत्प्रने्मक्तवन्ताः इत्यथ याः। न्मचत्र ंनानावण ं
न्मदव्यसािं न्मदव्य ं िोकन्मविक्ण ं सािं तरंु तन्मदव्यसािं न्मदव्य ं िोकन्मविक्ण ं सािं तरंु तन्मस्मन ् आश्रममध्य े कञ्चन न्मस्मन ् आश्रममध्य े कञ्चन 
वदेव्याससमीपस्थ ंबदरीवकृ् ंच अपश्रत ् इत्यन्वराः। तत्र आश्रममध्यस्थ ंवदेव्याससमीपस्थ ंबदरीवकृ् ंच अपश्रत ् इत्यन्वराः। तत्र आश्रममध्यस्थ ं
बदरीवकृ्स्य अधाः प्रदशे ेऋषीणा ंसमाज ेसमहू ेहन्मरं अपश्रत ् इत्यन्वराः। बदरीवकृ्स्य अधाः प्रदशे ेऋषीणा ंसमाज ेसमहू ेहन्मरं अपश्रत ् इत्यन्वराः। 
((साःसाः))  कीदृशाः कीदृशाः ((इत्यताःइत्यताः))  त ंन्मवन्मशनन्मष्टत ंन्मवन्मशनन्मष्ट,,  मनु्मनताःमनु्मनताः,,  इत्यान्मदनाइत्यान्मदना,,  मनु्मनताः पराशरात ् मनु्मनताः पराशरात ् 
सत्यवत्या ं प्रजाताः आन्मवभू यसत्यवत्या ं प्रजाताः आन्मवभू यत ं वदेव्यास ं इन्मत रावत ्त ं वदेव्यास ं इन्मत रावत ्,,  भारतादाेः भारतादाेः 
अष्टादशपरुाणाना ंच ब्रह्मसतू्रस्य च कता यरं प्रणतेारंअष्टादशपरुाणाना ंच ब्रह्मसतू्रस्य च कता यरं प्रणतेारं,,  कतृ यकम यणोाः कृन्मत इन्मत कतृ यकम यणोाः कृन्मत इन्मत 
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षष्ठी। भरतवरगरंुु भरतषे ुवराणा ंश्रषे्ठाना ंपाडिवाना ंगरंुु न्महतोपदशेकता यरं षष्ठी। भरतवरगरंुु भरतषे ुवराणा ंश्रषे्ठाना ंपाडिवाना ंगरंुु न्महतोपदशेकता यरं 
न्मनदोष ं न्मनत्यपणूा यगन्मणतगणु ं न्मनत्यााः प्रत्यकंे पणूा याः अगन्मणतााः गणुााः न्मनदोष ं न्मनत्यपणूा यगन्मणतगणु ं न्मनत्यााः प्रत्यकंे पणूा याः अगन्मणतााः गणुााः 
कल्याणधमा याः रस्यतंकल्याणधमा याः रस्यत ,ं,  एतादृशगणुन्मवन्मशष्टत्वनेएतादृशगणुन्मवन्मशष्टत्वने,,  अपश्रत ्अपश्रत ्,,  तताः तषेा ंतताः तषेा ं
गणुाना ंउन्मिाः। असौ एवनं्मवधगणुन्मवन्मशष्टतरा वदेव्यासस्य द्रष्टा मध्वाः स गणुाना ंउन्मिाः। असौ एवनं्मवधगणुन्मवन्मशष्टतरा वदेव्यासस्य द्रष्टा मध्वाः स 
च ईशाः वदेव्यासश्च म े प्रीरता ंच ईशाः वदेव्यासश्च म े प्रीरता ं ((इन्मतइन्मत))  प्रत्यकंे सम्बन्धाः। तने एकवचन ंप्रत्यकंे सम्बन्धाः। तने एकवचन ं
साध।ु प्रीङ ्प्रीणन ेआन्मशन्मष कत यन्मर िोट ्॥ साध।ु प्रीङ ्प्रीणन ेआन्मशन्मष कत यन्मर िोट ्॥ 1133  ॥॥  

 

सवा यङ्गैाः सवयवन्द्याैः न्मवमिकुविरश्रामिाैः शोभमान ं  

न्मवज्ञानानन्दतजेाः प्रवरगणुमराैः पणू यिावडररूपाैः। 

न्मबम्बोष्ठं पद्मपादं शभुकन्मपशजटं सणैचमायणमीशं 
दृष्ट्वानत्वोपगूढाः सगरुुरवत ुमां सपून्मवष्टो मनुीष्टाः॥ 14 ॥ 

 

पनुाः खथमपश्रन्मदन्मत तत्राह पनुाः खथमपश्रन्मदन्मत तत्राह ––  सवने्मत । सव यवन्द्याैः सववाः सवने्मत । सव यवन्द्याैः सववाः 
िक्ष्म्यान्मधन्मभाः वन्द्याैः स्तरूमानाैःिक्ष्म्यान्मधन्मभाः वन्द्याैः स्तरूमानाैः,,  न्मवमिकुविरश्रामिाैःन्मवमिकुविरश्रामिाैः,,  न्मवमिान्मन न्मवमिान्मन 
न्मवकन्मसतान्मन कुविरान्मन इन्दीवरान्मणन्मवकन्मसतान्मन कुविरान्मन इन्दीवरान्मण,,  तित ् श्रामिाैः नीिाैःतित ् श्रामिाैः नीिाैः,,  न्मवज्ञानानन्दन्मवज्ञानानन्द--
तजेाःप्रवरगणुमराैःतजेाःप्रवरगणुमराैः,,  न्मवज्ञान ं च आनन्दश्च तजेश्च तान्यवे प्रवरान्मण न्मवज्ञान ं च आनन्दश्च तजेश्च तान्यवे प्रवरान्मण 
प्रमखुान्मनप्रमखुान्मन,,  गणुानांगणुानां,,  त ेप्रचरुााःत े प्रचरुााः((प्राचरुंप्राचरुं) ) रषेा ं त े ताैःरषेा ं त े ताैः,,  ‘‘तादात्म्यतादात्म्यथ े न्मवकाराथ ेथ े न्मवकाराथ े
प्राचरुा यथ े मरट ् न्मत्रधाप्राचरुा यथ े मरट ् न्मत्रधा’ ’ इन्मत वचनात।् पणू यिावडररूपाैः पणू यसौन्दरणे इन्मत वचनात।् पणू यिावडररूपाैः पणू यसौन्दरणे 
प्रशस्ताैः प्रशस्ताैः ‘‘प्रशसंारा ंरूपप ्प्रशसंारा ंरूपप ्’’((55--33--6666))  इन्मत रूपप ् प्रत्यराः॥ पणू यिावडरमवे इन्मत रूपप ् प्रत्यराः॥ पणू यिावडरमवे 
रूप ंरषेा ंतनै्मरन्मत वा। सवा यङ्गैाः करचरणान्मद सवा यवरवाैः शोभमान ंराजमान ंरूप ंरषेा ंतनै्मरन्मत वा। सवा यङ्गैाः करचरणान्मद सवा यवरवाैः शोभमान ंराजमान ,ं,  
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न्मबम्बोष्ठ ं न्मबम्बपिफन्मबम्बोष्ठ ं न्मबम्बपिफिवत ् ओष्ठौ रस्य तंिवत ् ओष्ठौ रस्य त,ं,  ओत्वोष्ठरोाः समास े वा इन्मत ओत्वोष्ठरोाः समास े वा इन्मत 
पररूपम।् पद्मपाद ं पद्मवत ् पादौ रस्य तंपररूपम।् पद्मपाद ं पद्मवत ् पादौ रस्य त ,ं,  शभुकन्मपशजटं शभुा कन्मपशा शभुकन्मपशजटं शभुा कन्मपशा 
न्मपङ्गा जटा रस्य तंन्मपङ्गा जटा रस्य त ,ं,  सणैचमा यणंसणैचमा यण ,ं,  एडरााः इद ंऐणंएडरााः इद ंऐण ,ं,  ति तत ् चम य च तने सह ति तत ् चम य च तने सह 
वत यत इन्मतवत यत इन्मत((तंत)ं)  सणैचमा यण ं कृष्णान्मजन ं वसानन्ममत्यथ यसणैचमा यण ं कृष्णान्मजन ं वसानन्ममत्यथ य--
((कृष्णान्मजनवसनन्ममत्यथ याःकृष्णान्मजनवसनन्ममत्यथ याः))। । ‘‘अन्मजअन्मजन ं चम यकृन्मत्ताः िीन ं चम यकृन्मत्ताः िी’’  इत्यन्मभधानात।् ईश ंइत्यन्मभधानात।् ईश ं
परमसमथ ंदृष्ट्वा नत्वा प्रणम्य इत्यथ याः। उपगढूाः प्रणत ंहस्ताभ्यामतु्थाप्य परमसमथ ंदृष्ट्वा नत्वा प्रणम्य इत्यथ याः। उपगढूाः प्रणत ंहस्ताभ्यामतु्थाप्य 
वदेव्यासने आन्मिन्मङ्गताःवदेव्यासने आन्मिन्मङ्गताः,,  सपून्मवष्टाःसपून्मवष्टाः,,  तदनजु्ञरा मनु्मनन्मभाः दत्त े आसन ेतदनजु्ञरा मनु्मनन्मभाः दत्त े आसन े
सम्यगपुन्मवष्टाःसम्यगपुन्मवष्टाः,,  मनुीष्टाः वदेव्यासमखुने न्मवज्ञातस्वस्वरूपाणा ंमनुीना ंइिा मनुीष्टाः वदेव्यासमखुने न्मवज्ञातस्वस्वरूपाणा ंमनुीना ंइिा 
न्मवषराः स गरुुाः पणू यबोधाः नाः अवत ुरक्त।ु आन्मशन्मष िोट ्॥ न्मवषराः स गरुुाः पणू यबोधाः नाः अवत ुरक्त।ु आन्मशन्मष िोट ्॥ 1144  ॥॥  

 

न्मशष्य ंव्यासस्य नारारणमथ च गत ंसवयसते ु ंसमुात्स्य  ं

साश्वास्य ंकूम यकोिौ नहृन्मरमथ मन ु ंवामन ंबदु्धरामौ। 

व्यास ंकाकुत्स्थकृष्णावन्मतन्मचरन्ममतरानन्दन ंकन्मकियरज्ञौ 
न्मसद्धेशं नौन्मम धन्वन्तन्मरवरवन्मनताख्य ंतमने ंस्मरन्तम ् ॥ 15 ॥ 

 

इदानीं एकान्त े व्यासमखुात ् भारतइदानीं एकान्त े व्यासमखुात ् भारत--पञ्चरात्रपञ्चरात्र--वदेवदे--परुाणपरुाण--सतू्रादीना ंसतू्रादीना ं
रथावद्भाव ं न्मवज्ञार तत्रवै स्थिान्तर े तपसा वसन्तन्ममन्मव न्मस्थतंरथावद्भाव ं न्मवज्ञार तत्रवै स्थिान्तर े तपसा वसन्तन्ममन्मव न्मस्थत ,ं,  नारारण ंनारारण ं
प्राप्य त ंनानावतारवत्तरा दध्यौ इत्याह प्राप्य त ंनानावतारवत्तरा दध्यौ इत्याह ––  न्मशष्यन्ममन्मतन्मशष्यन्ममन्मत। व्यासस्य  न्मशष्य ं। व्यासस्य  न्मशष्य ं
व्यासने उपन्मदष्ठ ं अथ व्यासात ् उपदशेिाभानन्तरंव्यासने उपन्मदष्ठ ं अथ व्यासात ् उपदशेिाभानन्तरं,,  नारारण ं धम यपतु्र ं गत ंनारारण ं धम यपतु्र ं गत ं
प्राप्त ंप्राप्त ,ं,  कत यन्मर िाः स्मरन्त ंध्यारन्त ंश्रीमध्व ंस्तौन्मम चते्यन्वराः । न ुस्ततुौ कत यन्मर िाः स्मरन्त ंध्यारन्त ंश्रीमध्व ंस्तौन्मम चते्यन्वराः । न ुस्ततुौ 
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िट ् कथ ं स्मरन्त ं इत्यत आह सवसेते ु ं सव यजगदाश्ररंिट ् कथ ं स्मरन्त ं इत्यत आह सवसेते ु ं सव यजगदाश्रर ,ं,  समुात्स्य ंसमुात्स्य ं
शोभनमत्स्यरूपंशोभनमत्स्यरूप,ं,  साश्मास्यंसाश्मास्य ंअश्वस्य आस्यने मखुने सन्महत ंहरग्रीवावतारं  अश्वस्य आस्यने मखुने सन्महत ंहरग्रीवावतारं 
इन्मत रावत।् कूम यकोिौ कूम यवराहौ नहृन्मरं ननृ्मसहंं अथशब्दाः अवताराणा ंइन्मत रावत।् कूम यकोिौ कूम यवराहौ नहृन्मरं ननृ्मसहंं अथशब्दाः अवताराणा ं
समिुराथ याःसमिुराथ याः,,  मन ु ं मन्ववतारंमन ु ं मन्ववतारं,,  वामन ं बदु्धरामौ बदु्धपरशरुामौवामन ं बदु्धरामौ बदु्धपरशरुामौ,,  व्यास ंव्यास ं
वदेव्यासंवदेव्यास ,ं,  काकुत्स्थकृष्णौ रामकृष्णौ अन्मतचरं बहकािंकाकुत्स्थकृष्णौ रामकृष्णौ अन्मतचरं बहकािं,,  इतरानन्दन ंइतरानन्दन ं
ऐतररे ंऐतररे,ं,  कन्मकियरज्ञौकन्मकियरज्ञौ न्मसद्धशे ंकन्मपिं धन्वन्तन्मरवरवन्मनताख्य ंधन्वन्तन्मरन्मरन्मत  न्मसद्धशे ंकन्मपिं धन्वन्तन्मरवरवन्मनताख्य ंधन्वन्तन्मरन्मरन्मत 
वरवन्मनतने्मत च आख्या रस्य त ंतमने ंस्मरन्त ंइत्यथ याः॥वरवन्मनतने्मत च आख्या रस्य त ंतमने ंस्मरन्त ंइत्यथ याः॥  

 

दत्तात्ररें कुमारं हृन्मद दधदृषभ ंहंसकृष्णौ हन्मरं त  ं

धामं नारारणाख्य ंसदशशतसहस्राद्यनन्तावतारम।् 

तन्ननु्नस्तत्त्वसकू्त्य ैवरमनु्मचतनरैरेव सवे्यत्वमाप्ताः 

कृच्छ्राद्यात्रोन्मखुो म ेस गन्मतरन्मप हन्मरव्या यसनारारणाख्याः ॥ 16 ॥ 
 

दत्तने्मत। रो मध्वाः दत्तात्ररे ं दत्तात्ररेावतारंदत्तने्मत। रो मध्वाः दत्तात्ररे ं दत्तात्ररेावतारं,,  कुमारं कुमारावतारंकुमारं कुमारावतारं,,  

ऋषभ ं ऋषभनामान ंऋषभ ं ऋषभनामान ,ं,  हंसकृष्णौ हंसावतारहंसकृष्णौ हंसावतारकृष्णावतारौकृष्णावतारौ,,  धाम ं धम यपतु्र ं त ंधाम ं धम यपतु्र ं त ं
हन्मरंहन्मरं,,  धम यनारारणाख्यंधम यनारारणाख्य ,ं,  धाम यन्ममत्यभुरत्र सम्बध्यतेधाम यन्ममत्यभुरत्र सम्बध्यत,े,  

सदशशतसहस्राद्यनन्तावतारंसदशशतसहस्राद्यनन्तावतारं,,  दश मत्स्यान्मददश मत्स्यान्मद,,  शत ं नारारणान्मदशत ं नारारणान्मद,,  सहस्र ंसहस्र ं
न्मवश्वान्मदन्मवश्वान्मद,,  आन्मदपदाद्यनन्तावतारंआन्मदपदाद्यनन्तावतारं,,  बहव्रीन्महसमासाःबहव्रीन्महसमासाः,,  दश च शत ंच सहस्र ंच दश च शत ंच सहस्र ंच 
दशशतसहस्रान्मणदशशतसहस्रान्मण,,  तान्मन आदीन्मन रषेा ं त ेतान्मन आदीन्मन रषेा ं त,े,  तादृशाश्च त े अनन्तावताराश्च तादृशाश्च त े अनन्तावताराश्च 
दशशतसहस्राद्यनन्तावतारााःदशशतसहस्राद्यनन्तावतारााः,,  ताैः सन्महताःताैः सन्महताः,,  सदशशतसहस्राद्यनन्तावताराःसदशशतसहस्राद्यनन्तावताराः,,  

तंत ,ं,  बहव्रीन्महसमासाःबहव्रीन्महसमासाः,,  हृन्मद हृन्मन्मन्दर ेदधत ् दधानाःहृन्मद हृन्मन्मन्दर ेदधत ् दधानाः,,  तंत ,ं,  स्मरन ् इन्मत रावत।् स्मरन ् इन्मत रावत।् 
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नाभ्यस्तािताुः इन्मत नमुभावाःनाभ्यस्तािताुः इन्मत नमुभावाः,,  तत्त्वसकू्त्य ै तत्वाना ं परापरवस्ततुत्त्वाना ंतत्त्वसकू्त्य ै तत्वाना ं परापरवस्ततुत्त्वाना ं
सकू्त्य ै सम्यङ ् न्मनरूपणारसकू्त्य ै सम्यङ ् न्मनरूपणार,,  ब्रह्मसतू्रभाष्य ं कत ुयन्ममन्मत भावाःब्रह्मसतू्रभाष्य ं कत ुयन्ममन्मत भावाः,,  तन्ननु्नाः तने तन्ननु्नाः तने 
नारारणने ननु्नाः प्रने्मरताः उन्मचतनररैवे रोनारारणने ननु्नाः प्रने्मरताः उन्मचतनररैवे रोग्ध्रपरुुषरैवेग्ध्रपरुुषरैवे,,  सवे्यत्व ं सवेनीरत्वंसवे्यत्व ं सवेनीरत्व,ं,  

वरं रूप ं सवेनीरत्वरूप ं अनगु्रहं आप्ताः प्राप्ताःवरं रूप ं सवेनीरत्वरूप ं अनगु्रहं आप्ताः प्राप्ताः,,  सतू्रस्य रथावत्तरा भाष्य ंसतू्रस्य रथावत्तरा भाष्य ं
कृत्वा सवभे्याः तत्त्व ंउपदषे्टु ंगि इन्मत नारारणने उिाः मध्वाः कृत्वा सवभे्याः तत्त्व ंउपदषे्टु ंगि इन्मत नारारणने उिाः मध्वाः ‘‘स्वान्ममन ् स्वान्ममन ् 
अधनुा कन्मिकलुषीकृतमनसा ं अरोग्ध्राना ं न्मनन्मन्दतंअधनुा कन्मिकलुषीकृतमनसा ं अरोग्ध्राना ं न्मनन्मन्दत ,ं,  ((तत ्तत)् ) 
उत्तमतत्वोपदशेन ंकत ुंउत्तमतत्वोपदशेन ंकत ुं  मा ंन न्मनरोिंु अहयन्मसमा ंन न्मनरोिंु अहयन्मस’ ’ इन्मत अभाषत तदा रोग्ध्रा इन्मत अभाषत तदा रोग्ध्रा 
एव त्वा ं भजन्त ुएव त्वा ं भजन्त ,ु,  अरोग्ध्रााः त्वन्मिमखुााः भवन्त ु इन्मत वरं दत्तवान ् इन्मत अरोग्ध्रााः त्वन्मिमखुााः भवन्त ु इन्मत वरं दत्तवान ् इन्मत 
भावाः। कृच्छ्रात ् कष्टात ्भावाः। कृच्छ्रात ् कष्टात ्,,  तन्मिरहासन्महष्णतु्वान्मदन्मत भावाःतन्मिरहासन्महष्णतु्वान्मदन्मत भावाः,,  रात्रोन्मखुाः रात्रोन्मखुाः 
रात्रारा ं दन्मक्णन्मदश ं प्रन्मत गमन े उन्मखुाः उद्यिुाःरात्रारा ं दन्मक्णन्मदश ं प्रन्मत गमन े उन्मखुाः उद्यिुाः,,  अभतू ् स गरुुाः अभतू ् स गरुुाः 
पणू यबोपणू यबोधाःधाः,,  व्यासनारारणाख्याः व्यासनारारणनामा हन्मररन्मप म ेगन्मताः प्राप्याः व्यासनारारणाख्याः व्यासनारारणनामा हन्मररन्मप म ेगन्मताः प्राप्याः 
((भवत ुभवत)ु)।।  

 

िब्ध्वानजु्ञां मकुुन्दात ् स्वजनमपुगतोSनकेन्मभक्ाप्रभोिा- 

तलु्य ंभाष्य ंच कुव यन ् स्वगणुसमगणुं सम्प्रराताः पनुर यन।्  

षट्शािाशषेशाखास्वन्मखिन्मवजरवान ् शोभन ंसनू्मरवरं 
न्मशष्य ंिब्ध्वान्मतचतै्रं पनुरन्मप न्मवन्मवधान ् प्राप्तरूप्यो गन्मतमे ॥ 17 ॥ 

 

िब्ध्वने्मत। मकुुन्दात ् व्यासात ् अनजु्ञा ं िब्ध्वा स्वजन ं स्वन्मशष्यवग ंिब्ध्वने्मत। मकुुन्दात ् व्यासात ् अनजु्ञा ं िब्ध्वा स्वजन ं स्वन्मशष्यवग ं
अणबुदन्मरकास्थ ंइन्मत भावाः। उपगताः प्राप्ताः। अनकेन्मभक्ाप्रभोिाअणबुदन्मरकास्थ ंइन्मत भावाः। उपगताः प्राप्ताः। अनकेन्मभक्ाप्रभोिा,,  एका न एका न 
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भवतीत्यनकेाभवतीत्यनकेा,,  सा च सा न्मभक्ा च अनकेन्मभक्ासा च सा न्मभक्ा च अनकेन्मभक्ा,,  रिा अनकैेाः परुुषाैः दत्ता रिा अनकैेाः परुुषाैः दत्ता 
((न्मभक्ान्मभक्ा)),,  अनकैेाः पथृक ्पथृक ्आनीत ंसवं अन्नंअनकैेाः पथृक ्पथृक ्आनीत ंसवं अन्न,ं,  तस्यााः प्रभोिा भक्काःतस्यााः प्रभोिा भक्काः,,  

तलु्य ं अनरुूप ं व्यासहृदरानसुारीन्मत रावत ्तलु्य ं अनरुूप ं व्यासहृदरानसुारीन्मत रावत ्,,  रिारिा,,  अतलु्य ं इन्मत वा अतलु्य ं इन्मत वा 
पदिेदाःपदिेदाः,,  असदृश ं इत्यथ याःअसदृश ं इत्यथ याः,,  स्वगणुसमगणु ं स्वस्य र े गणुााः स्वगणुसमगणु ं स्वस्य र े गणुााः 
हन्मरगणुप्रकाशकत्वपरपक्दूषकत्वकान्ममताथ यप्रदत्वादराः तत्सदृशहन्मरगणुप्रकाशकत्वपरपक्दूषकत्वकान्ममताथ यप्रदत्वादराः तत्सदृशगणुोगणुोप ेपते ंत ं
च भाष्यंच भाष्य,ं,  सतू्रभाष्य ंकुव यन ् कुवा यणाः सम्प्रराताः अणबुदन्मरकाश्रमात ् दन्मक्णा ंसतू्रभाष्य ंकुव यन ् कुवा यणाः सम्प्रराताः अणबुदन्मरकाश्रमात ् दन्मक्णा ं
न्मदश ं प्रन्मस्थताः पनुाः रन ् गिन ्न्मदश ं प्रन्मस्थताः पनुाः रन ् गिन ्,,  इणाः शत्रतंस्थरूप ं षट्शिाशषेशाखास ुइणाः शत्रतंस्थरूप ं षट्शिाशषेशाखास ,ु,  

षट ्शािान्मण भाट्टप्राभाकरषट ्शािान्मण भाट्टप्राभाकरवशैने्मषकनरैान्मरकबौद्धचावा यकशािान्मणवशैने्मषकनरैान्मरकबौद्धचावा यकशािान्मण,,  अशषेााः अशषेााः 
अन्मखिाश्च तााः शाखाश्च तााः अशषेशाखााःअन्मखिाश्च तााः शाखाश्च तााः अशषेशाखााः,,  तास ुतास ,ु,  न्मवषरसप्तन्ममन्मवषरसप्तन्मम,,  

अन्मखिन्मवजरवान ्अन्मखिन्मवजरवान ्,,  अन्मखिाना ंपरुुषाणा ंतन्मिषर ेइन्मत रावत।् न्मवजरवान ्अन्मखिाना ंपरुुषाणा ंतन्मिषर ेइन्मत रावत।् न्मवजरवान ्,,  
अनबुदन्मरकारा ं सतू्रभाष्य ं कृत्वा स्वन्मशष्याैः सह तत्र तत्र सभास ु वान्मदनाः अनबुदन्मरकारा ं सतू्रभाष्य ं कृत्वा स्वन्मशष्याैः सह तत्र तत्र सभास ु वान्मदनाः 
जषे्यन ् िमणे गोदावरीतटं प्राप्यजषे्यन ् िमणे गोदावरीतटं प्राप्य,,  बहन्मभाः न्मविन्मद्भाः अनकेशाखास ुबहन्मभाः न्मविन्मद्भाः अनकेशाखास,ु,  षट ्स ुषट ्स ु
तन्त्षे ुच परीक्ष्यमाणाः सवा यतन्त्षे ुच परीक्ष्यमाणाः सवा यन ् न्मजतवान ् इन्मत भावाः। सनू्मरवर ंसनू्मरष ुन्मविस्त ुन ् न्मजतवान ् इन्मत भावाः। सनू्मरवर ंसनू्मरष ुन्मविस्त ु
वर ं श्रषे्ठंवर ं श्रषे्ठ,ं,  अन्मतचतै्र ं जरशीिं शोभन ं शोभनभट्टाख्यन्मशष्यंअन्मतचतै्र ं जरशीिं शोभन ं शोभनभट्टाख्यन्मशष्य ,ं,  िब्ध्वा प्राप्यिब्ध्वा प्राप्य,,  

पनुाः न्मवन्मवधान ् अन्मप न्मशष्यान ् इन्मत सम्बध्यत े िब्ध्वा इत्यन्वराः। पनुाः न्मवन्मवधान ् अन्मप न्मशष्यान ् इन्मत सम्बध्यत े िब्ध्वा इत्यन्वराः। 
प्राप्तरूप्याः रूप्यपीिपरंु प्राप्ताः प्राप्तपन्न े च न्मितीररा इन्मत समासाःप्राप्तरूप्याः रूप्यपीिपरंु प्राप्ताः प्राप्तपन्न े च न्मितीररा इन्मत समासाः,,  

न्मिगपु्राप्तापन्न इत्यान्मदना परवन्मल्लङ्गतान्मनषधेाःन्मिगपु्राप्तापन्न इत्यान्मदना परवन्मल्लङ्गतान्मनषधेाः,,  साः मध्वाः म े गन्मताः प्राप्याः साः मध्वाः म े गन्मताः प्राप्याः 
स्यान्मदन्मत शषेाः॥ स्यान्मदन्मत शषेाः॥ 1177  ॥॥  
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सख्य ेव्याख्यार भाष्य ंकन्मिमिमपनीराच्यतुज्ञार चािं 

काष्णीमचा यमचाल्यां न्मत्रदशकतरुणिैीिरानीररूप्य।े 

आस्थाप्योदस्य रज्ञप्रन्मतहन्मतन्मनरतान ् कारन्मरत्वाSस्य रज्ञं 
व्यास ंनत्वा पनुश्च प्रन्मतगतरजताः सम्प्रसीदते ् स मध्वाः ॥ 18 ॥ 

 

सख्य े सन्मखभतूार कस्मनै्मचद्यतरेसख्य े सन्मखभतूार कस्मनै्मचद्यतर,े,  अच्यतुज्ञार अच्यपु्रके्ार च अच्यतुज्ञार अच्यपु्रके्ार च 
स्वगरुव े भाष्य ं व्याख्यारस्वगरुव े भाष्य ं व्याख्यार,,  कन्मिमिं कलुन्मषतमनाःकल्मष ं अिं अपनीर कन्मिमिं कलुन्मषतमनाःकल्मष ं अिं अपनीर 
अपास्य  काष्णीं कृष्णसम्बन्मन्धनीं न्मत्रदशकतरुणाैः न्मत्रत्वन्मवन्मशष्टदशसङ्ख्या अपास्य  काष्णीं कृष्णसम्बन्मन्धनीं न्मत्रदशकतरुणाैः न्मत्रत्वन्मवन्मशष्टदशसङ्ख्या       
((  र े एषांर े एषा)ं)  ताैः तरुणाैः रवुन्मभाः न्मत्रशंत्तरुणपरुुषनै्मरत्यथ याःताैः तरुणाैः रवुन्मभाः न्मत्रशंत्तरुणपरुुषनै्मरत्यथ याः,,  अचाल्या ंअचाल्या ं
चािन्मरतमुशक्यांचािन्मरतमुशक्या,ं,  वासदुवेसन्मन्नधानने  अन्मत गरुुतम ं इत्यथ याः। अचां वासदुवेसन्मन्नधानने  अन्मत गरुुतम ं इत्यथ याः। अचां 
प्रन्मतमा ं िीिरा आनीर स्वरमवे रूप्यपीिपरंु प्राप्य रूप्य े रूप्यपीिपरु ेप्रन्मतमा ं िीिरा आनीर स्वरमवे रूप्यपीिपरंु प्राप्य रूप्य े रूप्यपीिपरु े
आस्थाप्य प्रन्मतष्ठाप्यआस्थाप्य प्रन्मतष्ठाप्य,,  रज्ञप्रन्मतहन्मतन्मनरतान ् रज्ञस्य प्रन्मतरज्ञप्रन्मतहन्मतन्मनरतान ् रज्ञस्य प्रन्मतहतौ न्मवधतूौ हतौ न्मवधतूौ 
न्मनरतान ् व्यदुस्य स्वरज्ञ ं स्वगरुुपतु्रस्य रज्ञ ं कारन्मरत्वा केन्मचत ् आत्मनो न्मनरतान ् व्यदुस्य स्वरज्ञ ं स्वगरुुपतु्रस्य रज्ञ ं कारन्मरत्वा केन्मचत ् आत्मनो 
राराजकूत्व ं मन्यमानााः परषेा ं रज्ञ ं न्मवघ्नन्ताः तस्थाुः। तान ् न्मनरस्य राराजकूत्व ं मन्यमानााः परषेा ं रज्ञ ं न्मवघ्नन्ताः तस्थाुः। तान ् न्मनरस्य 
स्वाध्यापकगरुुपतु्र ं राजरामासने्मत भावाः। पनुश्च व्यास ं बदन्मरकाश्रमस्थ ंस्वाध्यापकगरुुपतु्र ं राजरामासने्मत भावाः। पनुश्च व्यास ं बदन्मरकाश्रमस्थ ं
वदेव्यास ं नत्वा प्रन्मतगतरजताः रजतपीिपरंु प्रवदेव्यास ं नत्वा प्रन्मतगतरजताः रजतपीिपरंु प्रन्मत गताः साः तथान्मत गताः साः तथा,,  पनुाः पनुाः 
बदन्मरका ंगत्वा व्यास ंनत्वा पनुाः रूप्यपीिपरंु प्राप्तवान ् इत्यथ याः। साः मध्वाः बदन्मरका ंगत्वा व्यास ंनत्वा पनुाः रूप्यपीिपरंु प्राप्तवान ् इत्यथ याः। साः मध्वाः 
सम्प्रसीदते ् प्रसन्नो भवते।् षट ्िृ न्मवशरणगत्यवसादनषे ुन्मिङ ्॥ सम्प्रसीदते ् प्रसन्नो भवते।् षट ्िृ न्मवशरणगत्यवसादनषे ुन्मिङ ्॥ 1188  ॥॥  
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सागस्त्वादीशदवें परवशखनन ंरो व्यधादप्लवाः स्वाैः 

गङ्गातारी स्वरीत्या वन्मशतरवनराट ्वत्मयन्मन िान्मप चोरान।् 

हन्त ुं रातान ् न्ममथोSहन ् क्यन्मचदन्मप न्मनजन्मशष्यणे चाद्रावरद्राग ् 
रोगनेासीन्मििाभाः िन्मचदन्मप सगणस्त ंमहेक् ंन्मददृक् े॥ 19 ॥ 

 

श्रीमध्वस्य  पनुव्या यसाश्रम ं प्रन्मत गमनागमनरोाः कृतचन्मरतान्याह श्रीमध्वस्य  पनुव्या यसाश्रम ं प्रन्मत गमनागमनरोाः कृतचन्मरतान्याह ––  

सागस्त्वात ् इन्मत। रो मध्वाः ईशदवे ं ईश्वरदवेनामान ं राजान ंसागस्त्वात ् इन्मत। रो मध्वाः ईशदवे ं ईश्वरदवेनामान ं राजान ,ं,  सागस्त्वासागस्त्वात ् त ् 
अगसा अपराधने सह वत यत इन्मत  सागााःअगसा अपराधने सह वत यत इन्मत  सागााः,,  तस्य भावाः तत्वंतस्य भावाः तत्व ,ं,  तस्मात ्तस्मात ्,,  
परवशखनन ंपरवशखनन ं ––  परवश ं स्वावश ं खनन ं रस्य त ं व्यधात ् आकान्मष यत।् परवश ं स्वावश ं खनन ं रस्य त ं व्यधात ् आकान्मष यत।् 
श्रीमध्वाः बदन्मरकाश्रम ंगिन ् माग यमध्य ेिन्मचत ् पान्थान ् बिात ् गहृीत्वा श्रीमध्वाः बदन्मरकाश्रम ंगिन ् माग यमध्य ेिन्मचत ् पान्थान ् बिात ् गहृीत्वा 
तटाकखनन ंकाररन्त ंस्वात्मान ंअन्मप पन्मथ गिन्ताः खननाथ ंआकष यतटाकखनन ंकाररन्त ंस्वात्मान ंअन्मप पन्मथ गिन्ताः खननाथ ंआकष यन्त ंन्त ं
ईश्वरदवेाख्य ं दुष्ट ं राजान ं दृष्ट्वा ईश्वरदवेाख्य ं दुष्ट ं राजान ं दृष्ट्वा ‘‘खननप्रकारं मम प्रकाशरखननप्रकारं मम प्रकाशर’’  इत्यकु्त्वा इत्यकु्त्वा 
तत्प्रकाशार उपिान्त ं त ं स्वरमन्ताःप्ररे य न्मनश्रषेखननमकरोत।् स्वाैः तत्प्रकाशार उपिान्त ं त ं स्वरमन्ताःप्ररे य न्मनश्रषेखननमकरोत।् स्वाैः 
स्वकीराैः न्मशष्याैः सह स्वो ज्ञातावात्मन्मन स्व ंस्वकीराैः न्मशष्याैः सह स्वो ज्ञातावात्मन्मन स्व ं ‘‘न्मत्रष्वात्मीर ेसोवन्मिरा ंनधे ेन्मत्रष्वात्मीर ेसोवन्मिरा ंनधे’े’  

इत्यमराःइत्यमराः,,  अप्लवाः प्लवशब्दने अप्लवाः प्लवशब्दने प्रवाहतरणसाधनमचु्यत।े न न्मवद्यत ेप्लवोनौाः प्रवाहतरणसाधनमचु्यत।े न न्मवद्यत ेप्लवोनौाः 
रस्यासौ अप्लवाःरस्यासौ अप्लवाः,,  सन ्सन ्,,  ‘‘उिुप ं त ु प्लवाः कोिाःउिुप ं त ु प्लवाः कोिाः’’  इत्यमराः। गङ्गातारी गङ्गा ंइत्यमराः। गङ्गातारी गङ्गा ं
तरतीन्मत गङ्गातारी। शत्रशुङ्करा प्लवहीना ं गङ्गा ं स्वकन्मटभागाविन्मम्बन्मभाः तरतीन्मत गङ्गातारी। शत्रशुङ्करा प्लवहीना ं गङ्गा ं स्वकन्मटभागाविन्मम्बन्मभाः 
न्मशष्याैः सह स्वहस्ताभ्या ं तीण यवान ् इन्मत भावाः। स्वरीत्या स्वशधाः न्मशष्याैः सह स्वहस्ताभ्या ं तीण यवान ् इन्मत भावाः। स्वरीत्या स्वशधाः 
समन्मभव्याहृतरवनरासमन्मभव्याहृतरवनराजपरामन्मश य तथा च स्वस्य त्वरकराजस्य रीत्या जपरामन्मश य तथा च स्वस्य त्वरकराजस्य रीत्या 
तदीरभाषरा इत्यथ याः। वन्मशतरवनराट ्तदीरभाषरा इत्यथ याः। वन्मशतरवनराट,्,  वन्मशताः स्ववशीकृताः रवनराट ्वन्मशताः स्ववशीकृताः रवनराट ्
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म्लिेराजाः रने साः तथा न्मरपनुपृवीरशङ्करा राजभटैहयननिेरा राजसमीप ंम्लिेराजाः रने साः तथा न्मरपनुपृवीरशङ्करा राजभटैहयननिेरा राजसमीप ं
नीरमानाः मध्वाः राजान ंदृष्ट्वा दशेकािोन्मचत तदीरभाषरा राज्ञाः स्वन्मस्मन ् नीरमानाः मध्वाः राजान ंदृष्ट्वा दशेकािोन्मचत तदीरभाषरा राज्ञाः स्वन्मस्मन ् 
पजू्यताबनु्मद्धाः उत्पापजू्यताबनु्मद्धाः उत्पाद्य गतवान ् इन्मत भावाः। द्य गतवान ् इन्मत भावाः। ((िान्मपिान्मप))  िन्मचत ् वत्मयन्मन माग ेिन्मचत ् वत्मयन्मन माग े
सन्मशष्य ं स्वात्मान ं हन्त ु ं रातान ् प्राप्तान ् चोरान ् तस्करान ् स्वर ं स्वरमवे सन्मशष्य ं स्वात्मान ं हन्त ु ं रातान ् प्राप्तान ् चोरान ् तस्करान ् स्वर ं स्वरमवे 
न्ममथाः परस्परं अहन ् आघातरत।् हन न्महंसागत्योाः िङ।् श्रीमध्वाः िन्मचत ् न्ममथाः परस्परं अहन ् आघातरत।् हन न्महंसागत्योाः िङ।् श्रीमध्वाः िन्मचत ् 
माग े गिन ् स्वात्मान ं हन्तमुागताशं्चोरान ् दृष्ट्वा स्वीरान ् माग े गिन ् स्वात्मान ं हन्तमुागताशं्चोरान ् दृष्ट्वा स्वीरान ् िन्मचन्मन्नन्मक्प्य िन्मचन्मन्नन्मक्प्य 
स्वकर े पटन्मपडि ं न्मनधार स्वर ं चोरमध्य े गत्वा द्रव्यबनु्मद्ध ं तषेा ं उत्पाद्य स्वकर े पटन्मपडि ं न्मनधार स्वर ं चोरमध्य े गत्वा द्रव्यबनु्मद्ध ं तषेा ं उत्पाद्य 
परस्परं घातरामास इन्मत भावाः। िन्मचदन्मप पनुाः प्रदशेान्तरेपरस्परं घातरामास इन्मत भावाः। िन्मचदन्मप पनुाः प्रदशेान्तरेSSन्मप न्मप 
न्मनजन्मशष्यणे उपने्द्रतीथा यख्यन्मशष्यणे द्राक ् शीघ्र ं चोरानद्रावरत ् न्मनजन्मशष्यणे उपने्द्रतीथा यख्यन्मशष्यणे द्राक ् शीघ्र ं चोरानद्रावरत ् 
पिारनमकाररत।् दु्र गतौ  िङ ् प्रदशेान्तर े सवा यपिारनमकाररत।् दु्र गतौ  िङ ् प्रदशेान्तर े सवा यन ् हन्तमुागतान ् न ् हन्तमुागतान ् 
शतसङ्ख्याकान ् चोरान ् दृष्ट्वा मध्वन्मप्ररन्मशष्याः िन्मचत ् मध्वाज्ञारा तान ् शतसङ्ख्याकान ् चोरान ् दृष्ट्वा मध्वन्मप्ररन्मशष्याः िन्मचत ् मध्वाज्ञारा तान ् 
अन्मभदु्रत्य चोरनाथहस्तात ् खड्गमान्मिद्य तन्मिरन्मश्ित्वा तत्पन्मरवारान ् अन्मभदु्रत्य चोरनाथहस्तात ् खड्गमान्मिद्य तन्मिरन्मश्ित्वा तत्पन्मरवारान ् 
अद्रावरत ् इन्मत भावाः। िन्मचदन्मप पनुाः प्रदशेान्तरेअद्रावरत ् इन्मत भावाः। िन्मचदन्मप पनुाः प्रदशेान्तरेSSन्मप अन्यान ् चोरान ् दृष्ट्वा न्मप अन्यान ् चोरान ् दृष्ट्वा 
इन्मत शषेाः। सगणाः सन्मशष्यसिाः रोइन्मत शषेाः। सगणाः सन्मशष्यसिाः रोगने सामथ्ययन्मवशषेणे न्मशिाभाः गने सामथ्ययन्मवशषेणे न्मशिाभाः 
पाषाणतलु्याः आसीत।् अन्मस्तन्मसचोपाषाणतलु्याः आसीत।् अन्मस्तन्मसचोSSपिेृ इन्मत ईट।् महके् ं महती ईक्ा पिेृ इन्मत ईट।् महके् ं महती ईक्ा 
रस्य त ं पणू यप्रज्ञ ं इत्यथ याः। न्मददृक् े द्रष्टु ं इिान्मम। रस्य त ं पणू यप्रज्ञ ं इत्यथ याः। न्मददृक् े द्रष्टु ं इिान्मम। ‘‘ज्ञाश्रसु्मदृशासंनाःज्ञाश्रसु्मदृशासंनाः’’  इन्मत इन्मत 
आत्मन ेपदम ् ॥ आत्मन ेपदम ् ॥ 2200  ॥॥  
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दतै्यव्याघ्रोपघाती नरसखकरतो िधगौरोपिाचॊ  
व्यासाज्ञाहृत ् सतुाता य िघ ुसरुसन्मरतो वान्मर ससं्तम्भरोगात।्न्मभत्वा 

भून्ममं द्यनुद्या मिमपुगतरा वन्मन्दतो मून्मत यमत्या 
रूनोSनकेान ् न्मवन्मजग्ध्र ेरगुपदुपगतान ् रस्सिीिं तमीि॥े 20॥ 

 

दतै्यने्मत। राः मध्वाः दतै्यव्याघ्रोपघाती दतै्यव्याघ्र ंदतै्यश्रषे्ठ ंउपहन्तीन्मत दतै्यने्मत। राः मध्वाः दतै्यव्याघ्रोपघाती दतै्यव्याघ्र ंदतै्यश्रषे्ठ ंउपहन्तीन्मत 
तथातथा,,  न्महमाचिसमीप ेन्महमाचिसमीप े सािग्रामपने्मटका ंगहृीत्वा परुतो गिन्त ंसत्यतीथ ंसािग्रामपने्मटका ंगहृीत्वा परुतो गिन्त ंसत्यतीथ ं
हन्त ु आगत ं व्याघ्राकारं कञ्चन दतै्यवरं स्वपान्मणना मध्वो हतवान्मनन्मत हन्त ु आगत ं व्याघ्राकारं कञ्चन दतै्यवरं स्वपान्मणना मध्वो हतवान्मनन्मत 
भावाः॥भावाः॥  

 

नरसखकरताः नरस्य सखा नरसखकरताः नरस्य सखा ((नरसखाःनरसखाः))  नरनारारणाः इत्यथ याःनरनारारणाः इत्यथ याः,,  तस्य तस्य 
करात ् िब्दगौरोपिाच याः िधााः प्राप्तााः गौरााःकरात ् िब्दगौरोपिाच याः िधााः प्राप्तााः गौरााः((गौर याःगौर याः))  शकु्ााः उपिाचा याः शकु्ााः उपिाचा याः 
पाषाणप्रन्मतमााः रने साः तथापाषाणप्रन्मतमााः रने साः तथा,,  ‘‘पजूाप्रन्मतमरोरुपिाःपजूाप्रन्मतमरोरुपिाः’’  इत्यमराः। इत्यमराः। 
बदन्मरकाश्रमवासी नारारणाः मध्वार अनकेााः न्मशिामरीाः अत्यन्त ंशभु्रााः बदन्मरकाश्रमवासी नारारणाः मध्वार अनकेााः न्मशिामरीाः अत्यन्त ंशभु्रााः 
प्रन्मतमााः दत्तवान।् अष्टौ न्मशिामषु्टीाः दत्तवान ् इन्मत िोकप्रवादाः।प्रन्मतमााः दत्तवान।् अष्टौ न्मशिामषु्टीाः दत्तवान ् इन्मत िोकप्रवादाः।  

 

व्यासाज्ञाहृत ् व्यासस्य आज्ञा ंमहाभारततात्पर यन्मनण यर ं कुरु इत्यनजु्ञा ंव्यासाज्ञाहृत ् व्यासस्य आज्ञा ंमहाभारततात्पर यन्मनण यर ं कुरु इत्यनजु्ञा ं
हरन्मतहरन्मत  न्मबभन्मत य इन्मत साः तथा। व्यासाज्ञामादार गितो मध्वस्य चन्मरतान्मन न्मबभन्मत य इन्मत साः तथा। व्यासाज्ञामादार गितो मध्वस्य चन्मरतान्मन 
आह आह ––  सरुसन्मरताः इत्यान्मदना। सरुसन्मरताः दवेाना ंसन्मरताः नद्यााःसरुसन्मरताः इत्यान्मदना। सरुसन्मरताः दवेाना ंसन्मरताः नद्यााः,,  कमयन्मण कम यन्मण 
षन्मष्ठषन्मष्ठ,,  वान्मरससं्तम्भरोगात ् वान्मरणाः जिस्य ससं्तम्भनरूपोपारात ्वान्मरससं्तम्भरोगात ् वान्मरणाः जिस्य ससं्तम्भनरूपोपारात ्,,  ‘‘रोगाः रोगाः 
सन्नहनोपार ेसन्नहनोपार’े’त्यन्मभधानात।् िघ ुरथा तथा सतुता यत्यन्मभधानात।् िघ ुरथा तथा सतुता य,,  अनारासने तीण यवान ् । अनारासने तीण यवान ् । 
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शत्रशुङ्करा अप्लवोपतेा ंगङ्गा ंजिससं्तम्भन ंकृत्वा तीण यवान्मनन्मत भावाः।शत्रशुङ्करा अप्लवोपतेा ंगङ्गा ंजिससं्तम्भन ंकृत्वा तीण यवान्मनन्मत भावाः।  
 

भनू्मम ं न्मभत्वाभनू्मम ं न्मभत्वा,,  न्मवदार यन्मवदार य,,  मिं उपगतरा मनू्मत यमत्या न्मवग्रहवत्या द्यनुद्या मिं उपगतरा मनू्मत यमत्या न्मवग्रहवत्या द्यनुद्या 
गङ्गरा वन्मन्दताः नताः श्रीमध्याः हन्मस्तनपरुगतमिे सङ्कल्पाथ ं रदा तस्थौ गङ्गरा वन्मन्दताः नताः श्रीमध्याः हन्मस्तनपरुगतमिे सङ्कल्पाथ ं रदा तस्थौ 
तदा गङ्गा त ंसने्मवत ु ंभनू्मम ं न्मभत्वा िावडराद्यपुतेन्मवग्रतदा गङ्गा त ंसने्मवत ु ंभनू्मम ं न्मभत्वा िावडराद्यपुतेन्मवग्रहं धतृ्वाहं धतृ्वा,,  सवषेा ंपरुताः सवषेा ंपरुताः 
आगत्य मध्व ं नतवतीत्यथ याः। रगुपदुपगतान ् तरुणान ् अनकेान ् आगत्य मध्व ं नतवतीत्यथ याः। रगुपदुपगतान ् तरुणान ् अनकेान ् 
अनकेसङ्ख्योपतेान ् न्मवन्मजग्ध्र े न्मजतवान ्अनकेसङ्ख्योपतेान ् न्मवन्मजग्ध्र े न्मजतवान ्,,  ‘‘न्मवराभ्या ंजाेःन्मवराभ्या ंजाेः’’  इत्यात्मनपेदम।् सन ् इत्यात्मनपेदम।् सन ् 
न्मिटोज्याेः इन्मत कुत्वम।् बिगन्मव यतान ् स्वन्मशष्यान ् दृष्ट्वा कदान्मचत ् ताैः न्मिटोज्याेः इन्मत कुत्वम।् बिगन्मव यतान ् स्वन्मशष्यान ् दृष्ट्वा कदान्मचत ् ताैः 
पञ्चदशन्मभाः रवुन्मभाः रगुपदवे न्मनर ुयपञ्चदशन्मभाः रवुन्मभाः रगुपदवे न्मनर ुयध्य न्मजतवान ् इन्मत भावाः। त ंमध्व ंईि ेध्य न्मजतवान ् इन्मत भावाः। त ंमध्व ंईि े
((स्तौन्ममस्तौन्मम))  ईिस्ततुौ िट ्॥ ईिस्ततुौ िट ्॥ 2200  ॥॥  

 

स्वगायह्वोन्मिप्रखडिी सकिसमन्मरन्मजद ्व्याख्यराSSभात ् परुाजौ 
न्मशष्याणामारधुान्मन प्रकटरन्मत परुा पनू्मजताः शून्मिनाSिम।् 

प्रत्यक्णेिन्मचद्यो दशशतगरुुरम्भापरोभकु ्क्णात ् सद -्  

गानाैः पषु्पान्मदकारीत्यन्मभन्महतचन्मरतो राः शभुसै्त ंप्रपद्य े॥ 21 ॥ 
 

स्वगने्मत। स्वगा यह्योन्मिप्रखडिीस्वगने्मत। स्वगा यह्योन्मिप्रखडिी,,  स्वगयस्य आह्वानाम। स्वग यस्य आह्वानाम। ‘‘आख्याह्व ेआख्याह्व े
अन्मभधान ंच इत्यमराःअन्मभधान ंच इत्यमराः’’  तिान्नाम रस्य अमरावत्याख्यस्य कस्यन्मचत ् रताेः तिान्नाम रस्य अमरावत्याख्यस्य कस्यन्मचत ् रताेः 
उिेाः ज्ञानकम यणोाः मोक्साधनता ं प्रसाधर इत्यवे ं रूपवचनस्यउिेाः ज्ञानकम यणोाः मोक्साधनता ं प्रसाधर इत्यवे ं रूपवचनस्य,,  प्रखडिी प्रखडिी 
िदेकाः। ज्ञानकम यन्मण च िदेकाः। ज्ञानकम यन्मण च मोक्हतेतु्व े मध्वने सरनु्मिकं सान्मधत े सन्मत मोक्हतेतु्व े मध्वने सरनु्मिकं सान्मधत े सन्मत 
रकु्त्यनन्मभज्ञने तने रन्मतना ज्ञानपदाथ े पषृ्ट े सन्मत त्व ं ज्ञानी अन्मसरकु्त्यनन्मभज्ञने तने रन्मतना ज्ञानपदाथ े पषृ्ट े सन्मत त्व ं ज्ञानी अन्मस((नन))वने्मत वने्मत 
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न्मवकल्प्य दूषणान्मभधानने खन्मडितवान ् इन्मत भावाः। सकिसमन्मरन्मजत ् तत्र न्मवकल्प्य दूषणान्मभधानने खन्मडितवान ् इन्मत भावाः। सकिसमन्मरन्मजत ् तत्र 
तत्र सभास ु सकिान ् समन्मरनाः न्मसद्धान्मन्तनाः वान्मदनाः इन्मत  रावत ्तत्र सभास ु सकिान ् समन्मरनाः न्मसद्धान्मन्तनाः वान्मदनाः इन्मत  रावत ्,,  
जरतीन्मत साः तथाजरतीन्मत साः तथा,,  व्याख्याराव्याख्यारा  वदेव्याख्यानने अभात ् अराजतवदेव्याख्यानने अभात ् अराजत,,  भा दीप्तौ भा दीप्तौ 
िङ।् परुा भीमावतार े अजौ रदु्ध े आरधुान्मन स्वकीरगदाद्यारधुान्मनिङ।् परुा भीमावतार े अजौ रदु्ध े आरधुान्मन स्वकीरगदाद्यारधुान्मन,,  

न्मशष्याणा ं एकस्य प्रकटरन्मत दन्मश यतवान।् रावत ् परुान्मनपान्मतरोियन्मिन्मत न्मशष्याणा ं एकस्य प्रकटरन्मत दन्मश यतवान।् रावत ् परुान्मनपान्मतरोियन्मिन्मत 
िट।्िट।्  

 

कुरुक्ते्र ं गत्वा तत्रत्यान्मन स्वकीरभीमावतारारधुान्मन न्मशष्याणा ंकुरुक्ते्र ं गत्वा तत्रत्यान्मन स्वकीरभीमावतारारधुान्मन न्मशष्याणा ं
दश यरामास इन्मत भावाः।दश यरामास इन्मत भावाः।  

 

प्रत्यप्रत्यक्णे जनदृन्मष्टगोचरणे शनू्मिना अिं साध ुक्णे जनदृन्मष्टगोचरणे शनू्मिना अिं साध ु
षड्रसोपतेभक्ष्यभोज्यान्मदना पनू्मजताः। रुद्रो न्मवप्रवषेो भतू्वा कुरुक्ते्रगतार षड्रसोपतेभक्ष्यभोज्यान्मदना पनू्मजताः। रुद्रो न्मवप्रवषेो भतू्वा कुरुक्ते्रगतार 
मध्वार क्ण ंदत्वा सम्यग ् न्मभक्ा ंदत्तवान ् इन्मत भावाः।मध्वार क्ण ंदत्वा सम्यग ् न्मभक्ा ंदत्तवान ् इन्मत भावाः।  

 

न्मिन्मचत ् स्थिान्तर े दशशतगरुुरम्भापरोभकु ् गवु्य यश्च तााः रम्भाश्च न्मिन्मचत ् स्थिान्तर े दशशतगरुुरम्भापरोभकु ् गवु्य यश्च तााः रम्भाश्च 
दशशतान्मन सहस्रान्मण च तान्मनदशशतान्मन सहस्रान्मण च तान्मन,,  तााः गरुुरम्भाश्च अनकेसहस्रपथृ ुतााः गरुुरम्भाश्च अनकेसहस्रपथृ-ु-
कदिीफिानीत्यथ याः। फिे लुक ्। पराःकदिीफिानीत्यथ याः। फिे लुक ्। पराः,,  न्मत्रशंत ् पणू यकुम्भक्ीरं भङेु्क्त इन्मत साः न्मत्रशंत ् पणू यकुम्भक्ीरं भङेु्क्त इन्मत साः 
तथा।तथा।  

 

कन्मस्मनं्मश्चत ् प्रदशेान्तर े केनन्मचत ् प्रभणुा परीक्केण च दत्तान्मन कन्मस्मनं्मश्चत ् प्रदशेान्तर े केनन्मचत ् प्रभणुा परीक्केण च दत्तान्मन 
चतसु्सहस्रगरुुकदिीफिान्मन न्मत्रशंत ् कुम्भपणू यक्ीरं च बभुजु े इन्मत भावाः। चतसु्सहस्रगरुुकदिीफिान्मन न्मत्रशंत ् कुम्भपणू यक्ीरं च बभुजु े इन्मत भावाः। 
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क्णात ् सद्गाक्णात ् सद्गानाैः समीचीनगानाैः पषु्पान्मधकारी पषु्पफिान्मधकारी।नाैः समीचीनगानाैः पषु्पान्मधकारी पषु्पफिान्मधकारी।  
 

िन्मचत ् शषु्कपगूतरंु दृष्ट्वा जनसिणे प्रान्मथ यताः सन ् श्राव्यगान ं कृत्वा िन्मचत ् शषु्कपगूतरंु दृष्ट्वा जनसिणे प्रान्मथ यताः सन ् श्राव्यगान ं कृत्वा 
पषु्पफिान्मदमन्त ं क्णने अकरोत ् इन्मत भावाः। इन्मत एव ं प्रकारणे शभुाैः पषु्पफिान्मदमन्त ं क्णने अकरोत ् इन्मत भावाः। इन्मत एव ं प्रकारणे शभुाैः 
सज्जनाैः अन्मभन्महतचन्मरताः आसीन्मदन्मत शषेाःसज्जनाैः अन्मभन्महतचन्मरताः आसीन्मदन्मत शषेाः,,  त ं मध्व ं प्रपद्य े प्राप्नोन्मम। त ं मध्व ं प्रपद्य े प्राप्नोन्मम। 
पदगतौ िट ्पदगतौ िट ् ॥ ॥ 2211  ॥॥  

 

व्याख्यां शृत्वा मनु्मनभ्योSभ्यन्मधत समरतो रस्य िभ्य ंफणीन्द्रो 
वकुैडिं हेमनानामन्मणमरसदन ंश्रीशधामास्तदोषम।् 

सारज्याप्ताख्यसख्यनै्मव यन्मवधन्मवषन्मरन्मभाः सनु्दरीभोगभान्मभाः 

ब्रह्माद्यनैा यथदृन्मभाः न्मविन्मसतमतिंु सोSनगुृह्णात ुनोSिम॥् 22 ॥ 
 

व्याख्या ं इन्मत। फणीन्द्राः शषेाः व्याख्या ंव्याख्या ं इन्मत। फणीन्द्राः शषेाः व्याख्या ं ((माध्वीं इन्मत शषेाःमाध्वीं इन्मत शषेाः))  श्रतु्वा श्रतु्वा 
रस्य श्रीमध्वस्य समरताः िभ्य ं वकुैडिमनु्मनभ्याः अभ्यन्मधत उिवान।् रस्य श्रीमध्वस्य समरताः िभ्य ं वकुैडिमनु्मनभ्याः अभ्यन्मधत उिवान।् 
िुधाञ ् धारणपोषणरोाः लुङ।् शषेाः स्विोकात ् आगत्य अन्तन्मरक् ेन्मस्थत्वा िुधाञ ् धारणपोषणरोाः लुङ।् शषेाः स्विोकात ् आगत्य अन्तन्मरक् ेन्मस्थत्वा 
मध्वव्याख्या ं श्रतु्वा स्विोकं प्राप्य मध्वशाि ंमध्वव्याख्या ं श्रतु्वा स्विोकं प्राप्य मध्वशाि ं अध्यतेाुः न्मकं फिं इन्मत अध्यतेाुः न्मकं फिं इन्मत 
पषृ्टवद्भ्याः सनकान्मदभ्याः वकुैडिाख्य ं फिं अवोचत ् इन्मत भावाः। वकुैडिं पषृ्टवद्भ्याः सनकान्मदभ्याः वकुैडिाख्य ं फिं अवोचत ् इन्मत भावाः। वकुैडिं 
न्मवन्मशनन्मष्ट हमेनानामन्मणमरसदन ं इन्मत हमेनानामन्मणमरान्मन सदनान्मन न्मवन्मशनन्मष्ट हमेनानामन्मणमरसदन ं इन्मत हमेनानामन्मणमरान्मन सदनान्मन 
रन्मस्मन ् साः तम।् श्रीशधाम श्रीशस्य न्मवष्णोाः धामरन्मस्मन ् साः तम।् श्रीशधाम श्रीशस्य न्मवष्णोाः धाम,,  आवासभतू ं धामआवासभतू ं धाम,,  

अस्तदोष ंअस्तदोष ं ––  अस्तााः दोषााः जरामरणादराः रन्मस्मन ्अस्तााः दोषााः जरामरणादराः रन्मस्मन ्,,  तम।् तम।् 
सार ुसारजु्याद्याप्तसौख्याैः ज्याद्याप्तसौख्याैः ––  सारजु्य ंआद्य ंरषेा ंसारूप्यादीना ंताैः आप्त ंसौख्य ंसारजु्य ंआद्य ंरषेा ंसारूप्यादीना ंताैः आप्त ंसौख्य ं



  

   
 Page 39 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मन्मन॥े       ॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ http://sriharidasavani.wordpress.com/ 2013 

Page 39 

रषेा ंत ेसारजु्याद्याप्तसौख्यााः । ताैः न्मवन्मवधन्मवषन्मरन्मभाः रषेा ंत ेसारजु्याद्याप्तसौख्यााः । ताैः न्मवन्मवधन्मवषन्मरन्मभाः ––  न्मवन्मवधााः न्मवषरााः न्मवन्मवधााः न्मवषरााः 
भोगभान्मभाः सनु्दरीन्मभाः िीन्मभाः भोग ंभजन्मन्त इन्मत ताैःभोगभान्मभाः सनु्दरीन्मभाः िीन्मभाः भोग ंभजन्मन्त इन्मत ताैः,,  नाथदृन्मभाः नाथदृन्मभाः ––  नाथ ंनाथ ं
न्मवष्ण ु ं पश्रन्मन्त इन्मत ताैःन्मवष्ण ु ं पश्रन्मन्त इन्मत ताैः,,  ब्रह्माद्याैःब्रह्माद्याैः,,  मिैुाःमिैुाः इन्मत शषेाः। न्मविन्मसत ं शोन्मभत ं इन्मत शषेाः। न्मविन्मसत ं शोन्मभत ं
अतिंु असदृश ं इन्मत वकुैडिंअतिंु असदृश ं इन्मत वकुैडिं,,  रस्य व्याख्या ं श्रतु्वा फणीन्द्राः मनु्मनभ्याः रस्य व्याख्या ं श्रतु्वा फणीन्द्राः मनु्मनभ्याः 
अभ्यन्मधत अभ्यन्मधत ((साःसाः))  श्रीमध्वाः नाः अस्मान ् अिं अनगुहृ्णात।ु ग्रह उपादान ेिोट ्श्रीमध्वाः नाः अस्मान ् अिं अनगुहृ्णात।ु ग्रह उपादान ेिोट ्
िकार ॥ िकार ॥ 2222  ॥॥    

 

नानादुनीन्मतवादनै्मव यन्महतमरुुमदं मान्मरभूतासरुेन्द्रै - 

रोSरं वदेान्मन्तन्मसहंो व्यजरत कुरवं पडुिरीकं च (प्र)काडिम।् 

न्मवश्वाश्चरयप्रकारप्रवचनमकरोिन्दसां रत ् स्वृधान्य- 

स्तत ् कुव यन ् हास्य आसीद ्न्मिजवरन्मनकरे स्याम तद्दासदासााः ॥ 23 

॥ 
 

नानने्मत। रोनानने्मत। रोSSर ं वदेान्मन्तसहंाः वदेान्मन्तना ं श्रषे्ठाः श्रीमध्वाःर ं वदेान्मन्तसहंाः वदेान्मन्तना ं श्रषे्ठाः श्रीमध्वाः,,  

नानादुन्मन यन्मतवादाैः नानाप्रकारााः दुज यरवानानादुन्मन यन्मतवादाैः नानाप्रकारााः दुज यरवादााः रषेा ं ताैः मान्मरभतूासरुने्द्राैः दााः रषेा ं ताैः मान्मरभतूासरुने्द्राैः 
मारावाध्याख्यासरुश्रषे्ठाैःमारावाध्याख्यासरुश्रषे्ठाैः,,  व्रीह्यान्मदत्वात ् मारीन्मत साध ुव्रीह्यान्मदत्वात ् मारीन्मत साध,ु,  न्मवन्महत ं कृत ंन्मवन्महत ं कृत ं
प्रने्मषतन्ममन्मत रावत ्प्रने्मषतन्ममन्मत रावत ्,,  उरुमद ं उतृ्कष्टगवोपते ंउरुमद ं उतृ्कष्टगवोपते ,ं,  कुरव ं कुन्मत्सतभाषण ं प्रकाडि ंकुरव ं कुन्मत्सतभाषण ं प्रकाडि ं
((प्रकृष्टप्रकृष्ट)),,  बाणसदृश ंबाणसदृश ं ((च काडिंच काडिं))  ‘‘काडिोिी दडिबाणाव यकाडिोिी दडिबाणाव य’’  ((सगा यवसरवान्मरष ुसगा यवसरवान्मरष)ु)  

इत्यइत्यमराः। पडुिरीकाख्य ंपडुिरीकाख्यवान्मदन ंव्यजरत न्मजतवान।् न्मज जर ेमराः। पडुिरीकाख्य ंपडुिरीकाख्यवान्मदन ंव्यजरत न्मजतवान।् न्मज जर े
((अन्मभभवेअन्मभभव)े)  ‘‘न्मवपराभ्या ं जाेःन्मवपराभ्या ं जाेः’’  इत्यात्मनपेदम ्इत्यात्मनपेदम ्,,  श्रीमध्वपरािम ं असहमानााः श्रीमध्वपरािम ं असहमानााः 
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मारावान्मदनाः एकत्र न्ममन्मित्वा दुम यन्त्ाैः आिोच्य पडुिरीकाख्य ंमारावान्मदनाः एकत्र न्ममन्मित्वा दुम यन्त्ाैः आिोच्य पडुिरीकाख्य ं
प्रचडिपन्मडित ं श्रीमध्व ं जते ु ं प्रने्मषतवन्ताः। श्रीमध्वश्च तमागत ं न्मसहंो प्रचडिपन्मडित ं श्रीमध्व ं जते ु ं प्रने्मषतवन्ताः। श्रीमध्वश्च तमागत ं न्मसहंो 
जम्बकुन्ममव क्णने आन्मक्प्तवान ् इन्मत भावाः। रश्च न्मवश्वाश्चर यप्रकारप्रवचन ंजम्बकुन्ममव क्णने आन्मक्प्तवान ् इन्मत भावाः। रश्च न्मवश्वाश्चर यप्रकारप्रवचन ं
न्मवश्वषेा ं आश्चर याः प्रकाराः रस्य तत ् तादृश प्रवचन ं अकरोत ्न्मवश्वषेा ं आश्चर याः प्रकाराः रस्य तत ् तादृश प्रवचन ं अकरोत ् 
कृतवान।्िङ।् अन्याः शादू यिाख्याः कन्मश्चत ् मारी रत ् स्पधृा रस्य कृतवान।्िङ।् अन्याः शादू यिाख्याः कन्मश्चत ् मारी रत ् स्पधृा रस्य 
मध्वस्य स्पध यरा िन्दसा ं वदेाना ं तत ् व्याख्यान ं कुव यन ् न्मिजवरन्मनकर ेमध्वस्य स्पध यरा िन्दसा ं वदेाना ं तत ् व्याख्यान ं कुव यन ् न्मिजवरन्मनकर े
हास्याः  हासन्मवषराः आसीत।् श्रीमध्वकृतवदेव्याख्यानचातरु ं श्रतुवन्ताः हास्याः  हासन्मवषराः आसीत।् श्रीमध्वकृतवदेव्याख्यानचातरु ं श्रतुवन्ताः 
पन्मडितााः शादू यिाख्यमारावान्मदन ं च प्राप्य वदेाथ ं पप्रच्छाःपन्मडितााः शादू यिाख्यमारावान्मदन ं च प्राप्य वदेाथ ं पप्रच्छाः। तदा स । तदा स 
मध्वसाम्य ंप्राप्त ु ंवदेव्याख्यानमपुिम्य अन्मग्ननारन्मरमश्नवन्मदन्मत मन्त् ेअग्नीन्मत मध्वसाम्य ंप्राप्त ु ंवदेव्याख्यानमपुिम्य अन्मग्ननारन्मरमश्नवन्मदन्मत मन्त् ेअग्नीन्मत 
पदिेद ं कृत्वा नारन्ममन्मत पदिेद ं शघै्रात ् कृतवान।् तमवेनं्मवध ं वीक्ष्य पदिेद ं कृत्वा नारन्ममन्मत पदिेद ं शघै्रात ् कृतवान।् तमवेनं्मवध ं वीक्ष्य 
न्मवप्रााः सभारा ं जहसाुः इन्मत भावाः । तद्दासदासााः तस्य श्रीमध्वस्य न्मवप्रााः सभारा ं जहसाुः इन्मत भावाः । तद्दासदासााः तस्य श्रीमध्वस्य 
दासदासााः स्याम भवमे। अस भनु्मव न्मिङ ्॥ दासदासााः स्याम भवमे। अस भनु्मव न्मिङ ्॥ 2233  ॥॥  

 

पद्माख्य ंन्मसन्धरुाज ंन्मप्ररजनपरमागसृ्कत ंप्राप्य भीत-े  

रन्यान ् कुवा यणमग्र ेसपन्मद न्मनजगृहे गोगणमै यध्वपाथ याः । 

रो रिासोन्मिबाणनै्मव यदन्मितहृदरा दुदु्रवमुा यन्मरदतै्या- 

स्सवयज्ञाह्वो हन्मररो जगन्मत न्मवजरत ेस प्रदद्याज्जरं नाः ॥ 24 ॥ 
 

पद्माख्यन्ममन्मत। राः मध्वपाथ याःपद्माख्यन्ममन्मत। राः मध्वपाथ याः,,  मध्वाख्याज ुयनाः न्मप्ररजनपरमागसृ्कतंमध्वाख्याज ुयनाः न्मप्ररजनपरमागसृ्कत ,ं,  

न्मप्ररजनस्य शङ्करभट्टस्य परमागाः  द्रोहाः त ंकरोतीन्मत तंन्मप्ररजनस्य शङ्करभट्टस्य परमागाः  द्रोहाः त ंकरोतीन्मत त,ं,  भीताेः मध्वभरात ् भीताेः मध्वभरात ् 
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अन्यान ् वान्मदनाः अग्र ेस्वपरुताः कुवा यण ंन्मनन्मक्पन्त ंपद्माख्य ंपद्मतीथ यनामान ंअन्यान ् वान्मदनाः अग्र ेस्वपरुताः कुवा यण ंन्मनन्मक्पन्त ंपद्माख्य ंपद्मतीथ यनामान ं
न्मसन्धरुाज ं न्मसन्धदुशेान्मधपन्मत ं सनै्धवंन्मसन्धरुाज ं न्मसन्धदुशेान्मधपन्मत ं सनै्धव,ं,  राजाहस्सन्मखभ्यष्टन्मजन्मत राजाहस्सन्मखभ्यष्टन्मजन्मत 
न्मसन्धरुाजन्ममन्मतन्मसन्धरुाजन्ममन्मत  साध।ु प्राप्यसाध।ु प्राप्य,,  गोगणाैः गवा ं वचनाना ं रनु्मिरूपाणा ं गणाैः गोगणाैः गवा ं वचनाना ं रनु्मिरूपाणा ं गणाैः 
समहूाैःसमहूाैः,,  सपन्मद तत ् क्ण एव न्मनजगहृ े न्मनगहृीतवान ्सपन्मद तत ् क्ण एव न्मनजगहृ े न्मनगहृीतवान ्,,  ग्रह  उपादान े न्मिट।् ग्रह  उपादान े न्मिट।् 
अर ंभावाः। मध्वकृतभाष्यान्मद कोशकवन्मिका ंसङ्करभट्टाख्य मध्वन्मशष्यगहृ ेअर ंभावाः। मध्वकृतभाष्यान्मद कोशकवन्मिका ंसङ्करभट्टाख्य मध्वन्मशष्यगहृ े
न्मस्थता ंश्रतु्वा पद्मतीथा यख्य मारावादी न्मनशीथ ेतद्गहंृ प्राप्य त ंबिात ्न्मस्थता ंश्रतु्वा पद्मतीथा यख्य मारावादी न्मनशीथ ेतद्गहंृ प्राप्य त ंबिात ् कृत्य कृत्य 
कवन्मिकामपहृत्य स्वग्राम ंप्राप्तवान।् श्रीमध्वस्त ुप्रातस्तच्छ्रतु्वा स्वन्मशष्याैः कवन्मिकामपहृत्य स्वग्राम ंप्राप्तवान।् श्रीमध्वस्त ुप्रातस्तच्छ्रतु्वा स्वन्मशष्याैः 
सन्महताः सन ् भीत्यासन्महताः सन ् भीत्याSSन्यान ् परुसृ्कत्य पषृ्ठताः न्मस्थत ं पद्मतीथ ं प्राप्य क्णने न्यान ् परुसृ्कत्य पषृ्ठताः न्मस्थत ं पद्मतीथ ं प्राप्य क्णने 
रनु्मिन्मभन्मज यतवान।् वनवास े द्रौपदीमपहृत्य गिन्त ं सनै्धव ं अज ुयनो रनु्मिन्मभन्मज यतवान।् वनवास े द्रौपदीमपहृत्य गिन्त ं सनै्धव ं अज ुयनो 
बाणरै यथा तथने्मत। न्मशष्ट ं त ुबाणरै यथा तथने्मत। न्मशष्ट ं त ु रहस्य ं भावप्रकान्मशकातोरहस्य ं भावप्रकान्मशकातोSSवगन्तव्य ंवगन्तव्य ं
रद्धासोन्मिबाणाैः रस्य श्रीमध्वस्य दासाना ं न्मशष्याणा ं उक्त्याख्यबाणाैः रद्धासोन्मिबाणाैः रस्य श्रीमध्वस्य दासाना ं न्मशष्याणा ं उक्त्याख्यबाणाैः 
बाणतलु्याैः वचननै्मरत्यथ याः। न्मवदन्मितहृदरााः न्मवन्मभन्नमनस्कााः सन्तो बाणतलु्याैः वचननै्मरत्यथ याः। न्मवदन्मितहृदरााः न्मवन्मभन्नमनस्कााः सन्तो 
मान्मरदतै्यााः दुदु्रवाुः पिान्मरतवन्ताः। दु्रगतौ न्मिट ् राः सव यज्ञाह्वाः मान्मरदतै्यााः दुदु्रवाुः पिान्मरतवन्ताः। दु्रगतौ न्मिट ् राः सव यज्ञाह्वाः 
पणू यप्रज्ञनामा हन्मराः नरन्मसहंाः जगपणू यप्रज्ञनामा हन्मराः नरन्मसहंाः जगन्मत न्मवजरत ेउतृ्कष्टो वत यत ेन्मत न्मवजरत ेउतृ्कष्टो वत यत,े,  साः श्रीमध्वाः साः श्रीमध्वाः 
नाः अस्मभ्य ंजर ंप्रदद्यात ् प्ररिेत।्िुधाञ ् धारणपोषणरोाः न्मिङ॥्नाः अस्मभ्य ंजर ंप्रदद्यात ् प्ररिेत।्िुधाञ ् धारणपोषणरोाः न्मिङ॥्2244  ॥॥  

  



  

   
 Page 42 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मन्मन॥े       ॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ http://sriharidasavani.wordpress.com/ 2013 

Page 42 

 

श्रीकान्तान्मिप्रसङ्गादन्मधकशभुतमो रान्यथा गाङ्ग ओघो 
राज्ञा सवंन्मन्दतान्मिस्सकिगणुगणोपतेपादान्मदकान्ताः। 

सवेषां दश यनीरो न्मिकुचकुिभवो वदेशािानसुारी। 

प्रापारनु्मग्ध्विमारो रमन्मखिगरुुमानन्दतीथा यर यमीि े॥ 25 ॥ 
 

श्रीकान्तने्मत। राः श्रीकान्तान्मिप्रसङ्गात ्श्रीकान्तने्मत। राः श्रीकान्तान्मिप्रसङ्गात ्,,  आिापात ् अन्मधकशभुतमाः आिापात ् अन्मधकशभुतमाः 
अत्यन्त मङ्गिाःअत्यन्त मङ्गिाः,,  राःराः,,  मध्वाःमध्वाः,,  ((श्रीकान्तान्मिप्रसङ्गात ्श्रीकान्तान्मिप्रसङ्गात ्,,  अन्मधकशभुतमाः इतीदंअन्मधकशभुतमाः इतीद)ं)  

ओघस्यान्मप न्मवशषेण ंगाङ्गाः गङ्गासम्बन्धी ओघाः प्रवाहाः ओघस्यान्मप न्मवशषेण ंगाङ्गाः गङ्गासम्बन्धी ओघाः प्रवाहाः रथा प्रतीचीं प्रन्मत रथा प्रतीचीं प्रन्मत 
गिन ् राज्ञा जरन्मसहंाख्यराजने सवंन्मन्दतान्मिाः नमसृ्कतपादाः गिन ् राज्ञा जरन्मसहंाख्यराजने सवंन्मन्दतान्मिाः नमसृ्कतपादाः 
सकिगणुगणोपतेसकिगणुगणोपतेपादान्मदकान्ताःपादान्मदकान्ताः,,  सकिगणुाना ं िान्मत्रशंल्लक्णान्मदकाना ंसकिगणुाना ं िान्मत्रशंल्लक्णान्मदकाना ं
गणुान ं गणाैः सिाैः उपतेााः पाद एव आन्मदाः रषेा ं त े पादादराःगणुान ं गणाैः सिाैः उपतेााः पाद एव आन्मदाः रषेा ं त े पादादराः,,  कं न्मशराः कं न्मशराः 
अन्ताः रषेा ं त े कान्तााः पादादरश्च कान्ताश्च पादान्मदकाअन्ताः रषेा ं त े कान्तााः पादादरश्च कान्ताश्च पादान्मदकान्तााः न्तााः 
सकिगणुगणोपतेााः पादान्मदकान्तााः रस्य साः। सवा यवरवसनु्दराः इन्मत सकिगणुगणोपतेााः पादान्मदकान्तााः रस्य साः। सवा यवरवसनु्दराः इन्मत 
भावाः। मारुत े वधेन्मस ब्रध्न े प ुनं्मस काः कं न्मशरोम्बनुोाः इत्यमराः अत एव भावाः। मारुत े वधेन्मस ब्रध्न े प ुनं्मस काः कं न्मशरोम्बनुोाः इत्यमराः अत एव 
सवषेा।ं दश यनीराः  सन ् न्मवष्णमुङ्गिाख्यदवेािर े आस्त े इन्मत शषेाः। र ंसवषेा।ं दश यनीराः  सन ् न्मवष्णमुङ्गिाख्यदवेािर े आस्त े इन्मत शषेाः। र ं
अन्मखिगरंुु अन्मखिाना ं सता ं उपदषे्टारं मध्वम।् वदेशािानसुारीअन्मखिगरंुु अन्मखिाना ं सता ं उपदषे्टारं मध्वम।् वदेशािानसुारी  
वदेशािान्मण अनसुरतीन्मत साः तथावदेशािान्मण अनसुरतीन्मत साः तथा,,  न्मिकुचकुिभवाःन्मिकुचकुिभवाः,,  न्मिकुचाख्यकुिे न्मिकुचाख्यकुिे 
उत्पन्नाःउत्पन्नाः,,  अरगु ् न्मविमार याः न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार याःअरगु ् न्मविमार याः न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार याः,,  प्रापप्राप,,  तत्त्वबभुतु्सरा तत्त्वबभुतु्सरा 
इन्मत शषेाः। श्रीमध्वाः रदा भाष्यान्मदपसु्तकापहान्मरण ंपद्मतीथ ंन्मवन्मजत्य तत ् इन्मत शषेाः। श्रीमध्वाः रदा भाष्यान्मदपसु्तकापहान्मरण ंपद्मतीथ ंन्मवन्मजत्य तत ् 
पसु्तकजात ं पद्मातीथा यन्मददडिनानन्तरं ग्रन्महष्टान्मम इपसु्तकजात ं पद्मातीथा यन्मददडिनानन्तरं ग्रन्महष्टान्मम इन्मत बदु्ध्यान्मत बदु्ध्या,,  मध्यस्थषे ुमध्यस्थषे ु
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स्थान्मपतवान।् तदतेत ् सवं श्रतुवता कदान्मचत ् वषै्णवोत्तमने स्थान्मपतवान।् तदतेत ् सवं श्रतुवता कदान्मचत ् वषै्णवोत्तमने 
जरन्मसहंाख्यराजने रदा सह्य ं प्राप्ताः आचार याः ग्रन्धप्रत्यप यणार स्वराज्य ंजरन्मसहंाख्यराजने रदा सह्य ं प्राप्ताः आचार याः ग्रन्धप्रत्यप यणार स्वराज्य ं
आनाय्य पनू्मजताः तदा न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार याः मध्वकीन्मत ं श्रतु्वा आनाय्य पनू्मजताः तदा न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार याः मध्वकीन्मत ं श्रतु्वा 
तत्त्वन्मजज्ञासरा त ंप्राप इन्मत श्लोकान्मभप्रातत्त्वन्मजज्ञासरा त ंप्राप इन्मत श्लोकान्मभप्राराः। त ंआनन्दतीथा यर ंईि े। ईि राः। त ंआनन्दतीथा यर ंईि े। ईि 
स्ततुौ िट॥् स्ततुौ िट॥् 2255  ॥॥  

 

िधग्रन्थाः स्ततुोSिं न्मिकुचकन्मववरेणहे न्मनन्य ेन्मदनान्मन  

श्रीभत ुयाः प्रीन्मतवृद्ध्य ैन्मवन्मवधशभुकृतीाः केविं रस्त ुकुव यन।् 

न्मनिेपो दग्ध्धकमा य मन्मतकृन्मतकरणिैोकन्मशक्ां च कत ुं 
दवेवै्य यष्टामृताच याः प्रवचनन्मनरतो म ेप्रविृत्वदाः स्यात ् ॥ 26 ॥ 

 

राः मध्वाः िधग्रन्ताः राः मध्वाः िधग्रन्ताः ––  िब्दाः ग्रन्थाः भाष्यान्मदकोशो रने साःिब्दाः ग्रन्थाः भाष्यान्मदकोशो रने साः,,  

न्मिकुचकन्मववरणेन्मिकुचकुिोत्पन्नक न्मवप्रश्रषे्ठने न्मत्रन्मविमपन्मडिताचारणे न्मिकुचकन्मववरणेन्मिकुचकुिोत्पन्नक न्मवप्रश्रषे्ठने न्मत्रन्मविमपन्मडिताचारणे 
स्ततुाः प्रशनं्मसताः।स्ततुाः प्रशनं्मसताः।  

 

अर ंभावाः अर ंभावाः ––  पद्मतीथा यपहृत ंतताः आन्मिद्यपद्मतीपद्मतीथा यपहृत ंतताः आन्मिद्यपद्मतीथा यन्मददडिाना ंन्मवना था यन्मददडिाना ंन्मवना 
न स्वीकार ं इन्मत भावने मध्यस्थ े स्थान्मपत ं भाष्यान्मदकोशजात ं पद्मादीन ् न स्वीकार ं इन्मत भावने मध्यस्थ े स्थान्मपत ं भाष्यान्मदकोशजात ं पद्मादीन ् 
दडिरता जरन्मसहंाख्यनपृणे सम्प्रान्मथ यताः सन ् श्रीमध्वाः तत ् कोशजात ंदडिरता जरन्मसहंाख्यनपृणे सम्प्रान्मथ यताः सन ् श्रीमध्वाः तत ् कोशजात ं
आदार शङ्कर भट्टहस्त ेपवू यवदवे दत्तवान ्आदार शङ्कर भट्टहस्त ेपवू यवदवे दत्तवान ्,,  तदा न्मत्रन्मविमाचार याः स्वानजुस्य तदा न्मत्रन्मविमाचार याः स्वानजुस्य 
शङ्करभट्टस्य दुष्टापहृतग्रन्थजाशङ्करभट्टस्य दुष्टापहृतग्रन्थजातप्रान्मप्त ं दृष्ट्वा पन्मरतषु्टाः श्रीमध्व ं अस्तौषीत ् तप्रान्मप्त ं दृष्ट्वा पन्मरतषु्टाः श्रीमध्व ं अस्तौषीत ् 
इन्मत। इह न्मवष्णमुङ्गिाख्यदवेािर े न्मनिेपाः आगान्ममपापािेपरन्महताःइन्मत। इह न्मवष्णमुङ्गिाख्यदवेािर े न्मनिेपाः आगान्ममपापािेपरन्महताः,,  
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दग्ध्धकमा य दग्ध्धान्मन भस्मसात ् कृतान्मन कमा यन्मण सन्मञ्चतकमा यन्मण रस्य साः दग्ध्धकमा य दग्ध्धान्मन भस्मसात ् कृतान्मन कमा यन्मण सन्मञ्चतकमा यन्मण रस्य साः 
तथातथा,,  श्रीभत ुयाः न्मवष्णोाः प्रीन्मतवदृ्द्य ै सन्तोषान्मभवदृ्ध्यथ ं मन्मतकृन्मतकरणाैः मत्या श्रीभत ुयाः न्मवष्णोाः प्रीन्मतवदृ्द्य ै सन्तोषान्मभवदृ्ध्यथ ं मन्मतकृन्मतकरणाैः मत्या 
मनन ेमनननेन,,  कृन्मतन्मभाः अद्भतुव्यापाराैः करण ै धमा यचरणशै्च िोकन्मशक्ा ं च कत ु ंकृन्मतन्मभाः अद्भतुव्यापाराैः करण ै धमा यचरणशै्च िोकन्मशक्ा ं च कत ु ं
राः शभुकृतीाः नानशुभुधमा यन ् कुव यन ् न्मदनान्मन न्मनन्य ेनीतवान।् णीञ ् प्रापण ेराः शभुकृतीाः नानशुभुधमा यन ् कुव यन ् न्मदनान्मन न्मनन्य ेनीतवान।् णीञ ् प्रापण े
न्मिट।् तान ् व्यापारनाह न्मिट।् तान ् व्यापारनाह ––  दवेनै्मरन्मत दवैाैः इन्द्रान्मदन्मभाः वषृ्टामतृाच याः वषृ्टान्मन दवेनै्मरन्मत दवैाैः इन्द्रान्मदन्मभाः वषृ्टामतृाच याः वषृ्टान्मन 
अन्मभवषृ्टान्मन अमतृान्मन रस्यााः सा वषृ्टामतृाअन्मभवषृ्टान्मन अमतृान्मन रस्यााः सा वषृ्टामतृा,,  वषृ्टामतृावषृ्टामतृा,,  अचा य न्मवष्णपु्रन्मतमा अचा य न्मवष्णपु्रन्मतमा 
रस्य साःरस्य साः,,  रथा श्रीमध्वाः दवेपजूा ं करोन्मत तदा दवेााः रथा श्रीमध्वाः दवेपजूा ं करोन्मत तदा दवेााः 
मध्वपजू्यशािग्रामन्मशिास ु अमतृ ं वष यन्मन्त तदमतृ ं न्मनमा यल्यमध्वपजू्यशािग्रामन्मशिास ु अमतृ ं वष यन्मन्त तदमतृ ं न्मनमा यल्यन्मवसज यनकािे न्मवसज यनकािे 
तन्मन्नमा यल्याद ् घतृवत ् स्रवत ् सववाः दृष्टन्ममत्यथ याःतन्मन्नमा यल्याद ् घतृवत ् स्रवत ् सववाः दृष्टन्ममत्यथ याः,,  स मध्वाः म े प्रविृत्वदाः स मध्वाः म े प्रविृत्वदाः 
व्याख्याततृ्वदाता स्यात ् भवते ्व्याख्याततृ्वदाता स्यात ् भवते ् न्मिङ ्॥ न्मिङ ्॥ 2266  ॥॥  

 

स्नातो दवेान्मभषिेा सदन्मरदरधरस्तन्त्शािानसुारी। 

सम्यक ्सम्पूज्य न्मवष्ण ु ंवरतिुन्मसकरा दश यनीरोSथ भकु्त्वा। 

नानािोकान्मभनन्दी गरुुरथ न्मविसद्व्याख्यरा सान्ध्यकृत्य  ं

कृत्वा गोन्मवन्दिीिाकथक उरकथां वषै्णवीं वाचरने्नाः ॥ 27 ॥ 
 

स्नात इन्मत। स्नाताः माध्यान्मिस्नात इन्मत। स्नाताः माध्यान्मिकस्नानकारीकस्नानकारी,,  दवेान्मभषिेा दवेस्य दवेान्मभषिेा दवेस्य 
न्मवष्ण्वन्मधष्ठानसािग्रामस्य अन्मभषिेा अन्मभषकंे कुवा यणाःन्मवष्ण्वन्मधष्ठानसािग्रामस्य अन्मभषिेा अन्मभषकंे कुवा यणाः,,  वदेान्तव्याख्यान ंवदेान्तव्याख्यान ं
अवसाय्य माध्यान्मिकस्नानतीथा यर तटाकतीर े दवेस्यान्मभषकंे कृतवान ् इन्मत अवसाय्य माध्यान्मिकस्नानतीथा यर तटाकतीर े दवेस्यान्मभषकंे कृतवान ् इन्मत 
भावाः। सदन्मरदरधराः अन्मरश्च दरश्च अन्मरदरौभावाः। सदन्मरदरधराः अन्मरश्च दरश्च अन्मरदरौ,,  सन्तौ न्मनदुयष्टौ सन्तौ न्मनदुयष्टौ ((अन्मरदरौअन्मरदरौ))  

शङ्खचिे धरतीन्मत साःशङ्खचिे धरतीन्मत साः  तथा। िादशोध्वयपडुड्रान्मण शङ्खचिान्मद पञ्चमदु्राश्च तथा। िादशोध्वयपडुड्रान्मण शङ्खचिान्मद पञ्चमदु्राश्च 
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धतृवान ् इन्मत भावाः। तन्त्शािानसुारी तन्त् ं पञ्चरात्र ं अनसुरतीन्मत साः धतृवान ् इन्मत भावाः। तन्त्शािानसुारी तन्त् ं पञ्चरात्र ं अनसुरतीन्मत साः 
तथा। तन्त्सारशािात्मक पञ्चरात्रानसुारणे न्मवष्णपुजूकाः न्मवष्ण ु ंतथा। तन्त्सारशािात्मक पञ्चरात्रानसुारणे न्मवष्णपुजूकाः न्मवष्ण ु ं
वरतिुन्मसकरा उत्तम श्रीतिुन्मसगन्धसमहूने सम्यक ् सम्पजू्यवरतिुन्मसकरा उत्तम श्रीतिुन्मसगन्धसमहूने सम्यक ् सम्पजू्य,,  

हन्मरन्मनमा यल्यहन्मरन्मनमा यल्यकणयधतृोत्तमतिुसीगिुेन दश यनीराःकण यधतृोत्तमतिुसीगिुेन दश यनीराः,,  रम्य इन्मत वारम्य इन्मत वा,,  अथ अथ 
दवेपजूानन्तरं भकु्त्वा नवैदे्यशषेन्मभक्ा ं कृत्वा न्मविसद ् व्याख्यारा दवेपजूानन्तरं भकु्त्वा नवैदे्यशषेन्मभक्ा ं कृत्वा न्मविसद ् व्याख्यारा 
भासमानव्याख्यानने नानािोकान्मभनन्दी नानाजनसन्तोषकारी गरुुाः अथ भासमानव्याख्यानने नानािोकान्मभनन्दी नानाजनसन्तोषकारी गरुुाः अथ 
सारङ्कािे सान्ध्य ं कृत्य ं सन्ध्यासम्बन्मन्ध कम यसारङ्कािे सान्ध्य ं कृत्य ं सन्ध्यासम्बन्मन्ध कम य,,  कृत्वाकृत्वा,,  उत अनन्तरं उत अनन्तरं 
गोन्मवन्दिीिागोन्मवन्दिीिाकथकाः गोन्मवन्दस्य िीिााः चन्मरतान्मन तषेा ं कथकाःकथकाः गोन्मवन्दस्य िीिााः चन्मरतान्मन तषेा ं कथकाः,,  न्मनन्मश न्मनन्मश 
बहकािं भागवतव्याख्याता इत्यथ याः। नाः अस्मान ् साः मध्वाः वषै्णवीं बहकािं भागवतव्याख्याता इत्यथ याः। नाः अस्मान ् साः मध्वाः वषै्णवीं 
न्मवष्णपु्रन्मतपान्मदका ंकथा ंवाचरते।् वच पन्मरभाषण ेन्मिङ ्॥ न्मवष्णपु्रन्मतपान्मदका ंकथा ंवाचरते।् वच पन्मरभाषण ेन्मिङ ्॥ 2277  ॥॥  

 

मान्योपन्यासधन्यो हन्मररन्ममतगणुो ब्रह्मवदेकैवदे्याः 

कता य न्मवश्वस्य मोक् ंशभुसखुन्मवषरं रान्मत भिेभ्य इत्थम।् 

सत्तकव ाः साधन्मरत्वा श्रनु्मतशतसन्महताैः सनू्मरसनू ु ंन्मवन्मजत्य 

व्याख्याता तस्य पणू यप्रमन्मतरननु्मदन ंव्याख्यराSप्याररने्माम॥्28॥ 
 

मान्यने्मत। मान्योपन्यासधन्याः मान्यने्मत। मान्योपन्यासधन्याः ––  मान्याः पजू्याः स चासावपुन्यासाः मान्याः पजू्याः स चासावपुन्यासाः 
तने धन्याःतने धन्याः,,  न्मनरपके्गणुाः न्मनरपके्गणुाः --  ‘‘न्मनरपके्गणुो रस्त ुधन्य इत्यचु्यत ेन्मनरपके्गणुो रस्त ुधन्य इत्यचु्यत े बधुाैःबधुाैः’’  इन्मत इन्मत 
वचनात ् स्वस्य प्रन्मतवान्मदतरा अग्र े न्मस्थत ं न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार ं दृष्ट्वा वचनात ् स्वस्य प्रन्मतवान्मदतरा अग्र े न्मस्थत ं न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार ं दृष्ट्वा 
तन्मिजरार उपन्यासमकरोन्मदन्मत भावाः। उपन्यासप्रन्मतपाद्यमाह तन्मिजरार उपन्यासमकरोन्मदन्मत भावाः। उपन्यासप्रन्मतपाद्यमाह ––  
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हन्मरन्मरत्यान्मदना। इत्थन्ममत्यन्तने हन्मराः अन्ममतगणुाः अपन्मरन्ममतकल्याणधम याः हन्मरन्मरत्यान्मदना। इत्थन्ममत्यन्तने हन्मराः अन्ममतगणुाः अपन्मरन्ममतकल्याणधम याः 
अपन्मरन्ममत अपन्मरन्ममत ((कल्याणधमा यकल्याणधमा य))  ब्रह्म ब्रह्मशब्दवाच्याःब्रह्म ब्रह्मशब्दवाच्याः,,  वदेकैवेवदेकैवदे्याः द्याः                                     
((  सदागमकैन्मवज्ञरेाःसदागमकैन्मवज्ञरेाः))  न्मवश्वस्य न्मवश्वस्य ((प्रपञ्चस्यप्रपञ्चस्य))  कता य कता य ((स्रष्टास्रष्टा))  भिेभ्याः भिेभ्याः 
((स्वोपासकेभ्याःस्वोपासकेभ्याः)),,  सम्प्रदान े चतथुीसम्प्रदान े चतथुी,,  शभुसखुन्मवषर ंशभुसखुन्मवषर ं ––  शभु ं सखु ं शभुााः शभु ं सखु ं शभुााः               
((  सखुााःसखुााः))  न्मवषरााः भोग्ध्रााः रन्मस्मन ् तंन्मवषरााः भोग्ध्रााः रन्मस्मन ् त,ं,  मोक् ं अपवग ं रान्मत ददान्मत रादान ेमोक् ं अपवग ं रान्मत ददान्मत रादान े
इत्थ ं एवपं्रकारणे श्रनु्मतइत्थ ं एवपं्रकारणे श्रनु्मतशतसन्महताैः असङ्ख्यवदेप्रमाणकैाः सत्तकव ाः शतसन्महताैः असङ्ख्यवदेप्रमाणकैाः सत्तकव ाः 
समीचीनानमुानाैः साधन्मरत्वासमीचीनानमुानाैः साधन्मरत्वा,,  सनू्मरसनू ु ं सबु्रह्मडराख्यन्मवदुषाः पतु्र ंसनू्मरसनू ु ं सबु्रह्मडराख्यन्मवदुषाः पतु्र ं
न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार ं न्मवन्मजत्यन्मत्रन्मविमपन्मडिताचार ं न्मवन्मजत्य,,  पञ्चदशस ु न्मदवसषे ु तने सह प्रसङं्ग कृत्वा पञ्चदशस ु न्मदवसषे ु तने सह प्रसङं्ग कृत्वा 
स्वन्मशष्यता ंप्रान्मपतवान्मनन्मत भावाः। तस्य न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार यस्य अननु्मदन ंस्वन्मशष्यता ंप्रान्मपतवान्मनन्मत भावाः। तस्य न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार यस्य अननु्मदन ं
व्याख्याव्याख्याता प्रवचनकता य पणू यप्रमन्मताः श्रीमदानन्दतीथ यता प्रवचनकता य पणू यप्रमन्मताः श्रीमदानन्दतीथ यभगवत्पादाचार याः भगवत्पादाचार याः 
व्याख्यरा प्रवचनने मा ंआप्याररते ् वध यरते ् आनन्दरते।् आप्यारी वदृ्धौ व्याख्यरा प्रवचनने मा ंआप्याररते ् वध यरते ् आनन्दरते।् आप्यारी वदृ्धौ 
न्मिङ ्॥ न्मिङ ्॥ 2288  ॥॥  

 

साम्निनै्मविमारा यद ्व्यरचरदनभुाष्य ंशतग्रन्थकता य 
सोदरं स्वं न्मवरिं रन्मतमकृत महासद्गणुं न्मवष्णतुीथ यम ् । 

वादीनं्द्र पद्मनाभ ंन्मप्ररमथ च परान ् सद्गणुान ् श्लाघ्यन्मशष्यान ् 
रोSनकेान ् सद्गहृस्थानन्मप स न्मवजरत ेकडवतीथा यन्मन्तकस्थाः ॥ 29 ॥ 

 

रो मध्वाः त्रनै्मविमारा यत ् न्मत्रन्मविमार यसम्भन्मन्धनाः साम्नाः रो मध्वाः त्रनै्मविमारा यत ् न्मत्रन्मविमार यसम्भन्मन्धनाः साम्नाः 
चतरुुपारषे्वाद्योपारात ् चतरुुपारषे्वाद्योपारात ् ((  सान्त्वात ्सान्त्वात ्))  भवतृ्कतग्रन्थानामगाधत्वात ् भवतृ्कतग्रन्थानामगाधत्वात ् 
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मन्दमन्मतन्मभाः न्याराना ं दुधा यर यत्वात ् मन्दमन्मतन्मभाः न्याराना ं दुधा यर यत्वात ् ((दुरुद्धार यत्वात ्दुरुद्धार यत्वात ्))  ((दुरुद्धरत्वात ्दुरुद्धरत्वात ्))  

व्यिरकु्त्यपुते ं ग्रन्थान्तरं कुन्मव यन्मत प्राथ यनारूपात ् साम्नाः इत्यथ याः अणभुाष्य ंव्यिरकु्त्यपुते ं ग्रन्थान्तरं कुन्मव यन्मत प्राथ यनारूपात ् साम्नाः इत्यथ याः अणभुाष्य ं
अनवु्याख्यान ं व्यरचरत ्अनवु्याख्यान ं व्यरचरत ्,,  न्मवरन्मचतवान।् रचन्मवरन्मचतवान।् रच((न्मवस्तारेन्मवस्तारे))प्रन्मतरत्न े िङ।् प्रन्मतरत्न े िङ।् 
शतग्रन्थकता य शतशब्दाः बहत्वमाह । शतग्रन्थकता य शतशब्दाः बहत्वमाह । तथाच अनके प्रकरणतथाच अनके प्रकरण,,  

दशोपन्मनषद्भाष्यदशोपन्मनषद्भाष्य,,  सतू्रभाष्यसतू्रभाष्य,,  अणभुाष्यअणभुाष्य,,  न्यारन्मववरणन्यारन्मववरण,,  गीताभाष्यगीताभाष्य,,  

भारततात्पर यन्मनण यरभारततात्पर यन्मनण यर,,  तन्त्सारतन्त्सार,,  िादशस्तोत्रिादशस्तोत्र,,  रमकभारतान्मद रमकभारतान्मद 
बहग्रन्थन्मनमा यतते्यथ याः। उिानकेग्रन्थकतृ यत्वबहग्रन्थन्मनमा यतते्यथ याः। उिानकेग्रन्थकतृ यत्वप्रशसंापवू यकं ग्रन्थान्तररचनार प्रशसंापवू यकं ग्रन्थान्तररचनार 
प्रान्मथ यताः मध्वाः अनवु्याख्यानप्रान्मथ यताः मध्वाः अनवु्याख्यानमकरोन्मदन्मत मकरोन्मदन्मत भावाः। स्व ंस्वकीर ंसोदर ंसमान ेभावाः। स्व ंस्वकीर ंसोदर ंसमान े
उदर ेशते ेइन्मत सोदर याःउदर ेशते ेइन्मत सोदर याः,,  त ंस्वानजुन्ममत्यथ याःत ंस्वानजुन्ममत्यथ याः,,  समानोदर ेशन्मरतओचोदात्राः समानोदर ेशन्मरतओचोदात्राः 
((44--44--110088))  इत्यस्य अनन्तरणे सोदराद्याः इत्यस्य अनन्तरणे सोदराद्याः ((44--44--110099))  इन्मत सतू्रणे प्रत्यराःइन्मत सतू्रणे प्रत्यराः,,  

समानस्य समानस्य ((न्मवभाषोदर ेन्मवभाषोदर े 66--33--8888))  इन्मत सतू्रणे साःइन्मत सतू्रणे साः,,  न्मवरिं वरैाग्ध्रसम्पन्न ंन्मवरिं वरैाग्ध्रसम्पन्न ं
महासद्गणु ं महान्ताः समहासद्गणु ं महान्ताः सन्ताः न्मनदुयष्टााः गणुााः ज्ञानभक्त्यादराः रस्य तंन्ताः न्मनदुयष्टााः गणुााः ज्ञानभक्त्यादराः रस्य त ,ं,  

न्मवष्णतुीथ ं न्मवष्णतुीथ यनामकं रन्मत ं रत्याश्रमोपते ं अकृत अकरोत ् तरा न्मवष्णतुीथ ं न्मवष्णतुीथ यनामकं रन्मत ं रत्याश्रमोपते ं अकृत अकरोत ् तरा 
वादीनं्द्र वान्मदश्रषे्ठ ंन्मप्रर ंअत्यन्तप्रीन्मतन्मवषर ंपद्मनाभ ंपद्मनाभतीथा यख्य ंवादीनं्द्र वान्मदश्रषे्ठ ंन्मप्रर ंअत्यन्तप्रीन्मतन्मवषर ंपद्मनाभ ंपद्मनाभतीथा यख्य ं((रन्मत ंरन्मत ं
रत्याश्रमोपते ं अकृत अकरोत ्रत्याश्रमोपते ं अकृत अकरोत ्))  अथ समनन्तरं सद्गणुान ् अथ समनन्तरं सद्गणुान ् 
ज्ञानभक्त्याज्ञानभक्त्यान्मदसाधगुणुान ् परान ् चरमान ् पद्मनाभतीथा यपके्रा पश्चात्तनान ् न्मदसाधगुणुान ् परान ् चरमान ् पद्मनाभतीथा यपके्रा पश्चात्तनान ्         
((  इन्मत रावत ्इन्मत रावत ्))  श्लाघ्यन्मशष्यान ् च प्रशसंनीरान ् अन्तवेान्मसनाः अन्मप श्लाघ्यन्मशष्यान ् च प्रशसंनीरान ् अन्तवेान्मसनाः अन्मप ((रतीन ् रतीन ् 
अकृतअकृत))  अनकेान ् बन्न ् सद्गहृस्थान ् अन्मप गहृस्थाश्रमोपतेानन्मप न्मशष्यान ् अनकेान ् बन्न ् सद्गहृस्थान ् अन्मप गहृस्थाश्रमोपतेानन्मप न्मशष्यान ् 
अकृत इत्यन्वराः। िुकृञ ् करण े लुक् े आत्मन े पदम।् साः मध्वाःअकृत इत्यन्वराः। िुकृञ ् करण े लुक् े आत्मन े पदम।् साः मध्वाः  
कडवतीथा यन्मन्तकस्थाः सन ् कडवतीथ यसमीप े न्मस्थताः सन ् न्मवजरत े उतृ्कष्टो कडवतीथा यन्मन्तकस्थाः सन ् कडवतीथ यसमीप े न्मस्थताः सन ् न्मवजरत े उतृ्कष्टो 
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वत यत।े न्मज जर ेजराः उत्कष याःवत यत।े न्मज जर ेजराः उत्कष याः,,  िट ्आत्मनपेदम ् ॥ िट ्आत्मनपेदम ् ॥ 2299  ॥॥  
 

ससं्तव्यो वदेमान ंसमन्मवतमुतनोदोषधीर याः क्णान्त  े

दीप्ताङ्गषु्ठाः न्मशिानीाः श्रनु्मतन्मववरणकृद ्वन्मध यतस्तन्मम्भतान्मधाः । 

अङ्गलु्या गडिवाटावतिुबिचणौ चािन ेरस्य नािं  

प्राग ् वाटो वावटूढो मम मनन्मस िसदेप्यिाव्यकैिोमा॥ 30 ॥ 
 

ससं्तव्य इन्मत । राः श्रीमध्वाः वदेमान ंससं्तव्य इन्मत । राः श्रीमध्वाः वदेमान ,ं,  भावप्रधानो न्मनदशेाःभावप्रधानो न्मनदशेाः,,  

वदेप्रामाडरन्ममत्यथ याः। वदेाख्य ं प्रमाणन्ममन्मत वावदेप्रामाडरन्ममत्यथ याः। वदेाख्य ं प्रमाणन्ममन्मत वा,,  समन्मवत ु ं रन्मक्त ुंसमन्मवत ु ं रन्मक्त ु,ं,  क्णान्त ेक्णान्त े
अल्पकािेअल्पकािे,,  ओषन्मधाः ओषन्मधन्मवशषेान ्ओषन्मधाः ओषन्मधन्मवशषेान ्,,  अतनोत ् अकरोत ्अतनोत ् अकरोत ्,,  तन ुतन ु न्मवस्तार ेन्मवस्तार े
िङ।् अर ं भावाः। वदे े श्ररूत ेिङ।् अर ं भावाः। वदे े श्ररूत,े,  न्मकन्मञ्चद ् बीज ं हस्त े न्मनधार न्मकन्मञ्चद ् बीज ं हस्त े न्मनधार ‘‘रा ओषधीाः रा ओषधीाः 
पवू यजातादवेभे्यन्मिरगु ं परुापवू यजातादवेभे्यन्मिरगु ं परुा’’  इत्यान्मद सिंू जन्मपत्वा भमूौ उप्त ं चते ् सद्याः इत्यान्मद सिंू जन्मपत्वा भमूौ उप्त ं चते ् सद्याः 
अङ्कुरपषु्पफिाद्यतु्पन्मत्ताः भवतीन्मत। इदानीन्तनने तथा कृत ेअङ्कुरपषु्पफिाद्यतु्पन्मत्ताः भवतीन्मत। इदानीन्तनने तथा कृतSेSन्मप तन्न दृश्रत ेन्मप तन्न दृश्रत े
इतीद ं वाक्यममानम।् तथा च तित ् इतीद ं वाक्यममानम।् तथा च तित ् सव यवदेवाक्यममानन्ममन्मत सव यवदेवाक्यममानन्ममन्मत 
केनन्मचद्दषु्टप्रभनुा उन्मदत े तदाक्पेमसन्महष्णाुः श्रीमध्वाः अन्मधकारन्मवशषेवताः केनन्मचद्दषु्टप्रभनुा उन्मदत े तदाक्पेमसन्महष्णाुः श्रीमध्वाः अन्मधकारन्मवशषेवताः 
फन्मिष्यन्मत इत्यकु्त्वा तद ् बीज ं स्वर ं आदार तत ् सिंू जन्मपत्वा क्णने फन्मिष्यन्मत इत्यकु्त्वा तद ् बीज ं स्वर ं आदार तत ् सिंू जन्मपत्वा क्णने 
अङ्कुरपषु्पादीन्मन कृतवान्मनन्मत। दीप्ताङ्गषु्ठाः अङ्कुरपषु्पादीन्मन कृतवान्मनन्मत। दीप्ताङ्गषु्ठाः ––  दीप्ताः प्रकाशमानाः अङ्गषु्ठाः दीप्ताः प्रकाशमानाः अङ्गषु्ठाः 
अङ्गषु्ठस्य नखाः रस्य साःअङ्गषु्ठस्य नखाः रस्य साः,,  ततथाथा,,  कदान्मचद्रात्रौ व्याख्यानसमर ेदीप ेप्रशान्त ेकदान्मचद्रात्रौ व्याख्यानसमर ेदीप ेप्रशान्त े
सन्मत स्वाङ्गषु्ठनखरोन्मचषा न्मशष्यान ् वाचरामास इन्मत भावाः। न्मशिानीाः सन्मत स्वाङ्गषु्ठनखरोन्मचषा न्मशष्यान ् वाचरामास इन्मत भावाः। न्मशिानीाः 
न्मशिा ंपाषाण ंनरन्मत प्रापरतीन्मत साः तथा। िन्मचत ् तङु्गभद्रातीर ेस्वापनाथ ंन्मशिा ंपाषाण ंनरन्मत प्रापरतीन्मत साः तथा। िन्मचत ् तङु्गभद्रातीर ेस्वापनाथ ं
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सहस्रसङ्ख्याैः परुुषरैानीत ु ंअशक्त्या मध्य ेत्यिा ंसहस्रसङ्ख्याैः परुुषरैानीत ु ंअशक्त्या मध्य ेत्यिा ं ((न्मशिांन्मशिा)ं)  दृष्ट्वा श्रीमध्वाःदृष्ट्वा श्रीमध्वाः  ता ंता ं
अनारासने तङु्गभद्रातीरं प्रान्मपतवान ् इन्मत भवाः। श्रनु्मतन्मववरणकृत ् अनारासने तङु्गभद्रातीरं प्रान्मपतवान ् इन्मत भवाः। श्रनु्मतन्मववरणकृत ् ––  श्रतुाेः श्रतुाेः 
ऋक ् शाखागतसिून्मवशषेस्य न्मववरण ं व्याख्यान ं करोतीन्मत साः तथा। ऋक ् शाखागतसिून्मवशषेस्य न्मववरण ं व्याख्यान ं करोतीन्मत साः तथा। 
वन्मध यतस्तन्मम्भतान्मधाः वन्मध यतस्तन्मम्भतान्मधाः ––  वन्मध यताः अन्मभवदृ्धाःवन्मध यताः अन्मभवदृ्धाः,,  स्तन्मम्भताः न्मनश्चिीकृताः अन्मधाः स्तन्मम्भताः न्मनश्चिीकृताः अन्मधाः 
समदु्रो रने साःसमदु्रो रने साः,,  पवू यकािकेैत्यान्मदना समासाः। व्याख्यापवू यकािकेैत्यान्मदना समासाः। व्याख्यानकािे नकािे 
तरङ्गैरुद्घोषरन्त ं अन्मध ं अपाङे्गन दृष्ट्वा तटाकजिवत ् न्मनश्चिमकरोन्मदन्मत तरङ्गैरुद्घोषरन्त ं अन्मध ं अपाङे्गन दृष्ट्वा तटाकजिवत ् न्मनश्चिमकरोन्मदन्मत 
भावाः। अतिुबिचणौ अतिुबिेन अस्य सामथ्यने न्मवत्तौ प्रन्मसद्धौ भावाः। अतिुबिचणौ अतिुबिेन अस्य सामथ्यने न्मवत्तौ प्रन्मसद्धौ 
अतिुबिचणौअतिुबिचणौ,,  तने न्मवत्तश्चञु्चपु ् चणपौ इन्मत चणप ् प्रत्यराः। गडिवाटौ तने न्मवत्तश्चञु्चपु ् चणपौ इन्मत चणप ् प्रत्यराः। गडिवाटौ 
गडिवाटाख्यन्मवप्रौ रस्य श्रीमध्वस्य अङ्गलु्यााः अङ्गनु्मिमात्रगडिवाटाख्यन्मवप्रौ रस्य श्रीमध्वस्य अङ्गलु्यााः अङ्गनु्मिमात्रस्य चािन ेस्य चािन े
नािं न समथौनािं न समथौ,,  धरारा ंअङ्गनु्मिं न्मनन्मक्प्य इर ंउन्मिरता ंइन्मत मध्वने उिेधरारा ंअङ्गनु्मिं न्मनन्मक्प्य इर ंउन्मिरता ंइन्मत मध्वने उिे,,  ता ंता ं
उद्धत ु ं कम्पन ेउद्धत ु ं कम्पनSेSन्मपन्मप((वावा))  न समथा यन्मवन्मत न समथा यन्मवन्मत ((बभतूान्ममन्मतबभतूान्ममन्मत))भावाः। प्राग्ध्वाटो वा भावाः। प्राग्ध्वाटो वा 
प्राग्ध्वाटाख्यश्च अङ्गिुीचािनार नािन्ममत्यथ याः। वटूढाः वटुना केनन्मचद ्प्राग्ध्वाटाख्यश्च अङ्गिुीचािनार नािन्ममत्यथ याः। वटूढाः वटुना केनन्मचद ्
बािकेन उढाः धतृाः अन्मतिाघववान ् इन्मत भाबािकेन उढाः धतृाः अन्मतिाघववान ् इन्मत भावाः। अिाप्यकैिोमा अिाव्य ंवाः। अिाप्यकैिोमा अिाव्य ं
अरसाप्यिेद्य ं एकं िोम केशाः रस्य साः तथाअरसाप्यिेद्य ं एकं िोम केशाः रस्य साः तथा,,  एवनं्मवधचन्मरताःएवनं्मवधचन्मरताः,,  स्तव्याः स्तव्याः 
महता ंस्तनु्मतरोग्ध्राः श्रीमध्वाः मम मनन्मस िसते ् भवत ुिस कान्तौ महता ंस्तनु्मतरोग्ध्राः श्रीमध्वाः मम मनन्मस िसते ् भवत ुिस कान्तौ ((न्मवन्मधन्मवन्मध))  

न्मिङ ् उपराग े समदु्रे स्नात्वा गमनसमर े तत्र स्वस्य िन्मघमाद्यशै्वर ंन्मिङ ् उपराग े समदु्रे स्नात्वा गमनसमर े तत्र स्वस्य िन्मघमाद्यशै्वर ं
अत्यन्मधकशारीरबिं च प्रकान्मशतवान ् इन्मत उत्तअत्यन्मधकशारीरबिं च प्रकान्मशतवान ् इन्मत उत्तराध यतात्परा यथ याः॥ राध यतात्परा यथ याः॥ 3300  ॥॥  
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पारन्तीशान्मभनन्दी सपन्मद च सन्मरतामन्तरेSवष यरद्यो 
ग्रीष्म ेन्ममत्रीचकाराप्यन्महतमथ गतो वदै्यनाथ ंस्वभूत्याैः। 

िन्दाः खडिाथ यवादी न्मजतकुमन्मतकुिो दुज यनषे्या यभ्यपुके्ी  
िघ्वन्न ंबृंहरदेत्त्यन्मतबहधन्मननामल्पकल्पने तषु्यते ् ॥ 31 ॥ 

 

  पारन्तीन्मत  पारन्तीन्मत  राः श्रीमध्वाः सपन्मद पारन्तीशान्मभनन्दी पारन्त्याख्यराः श्रीमध्वाः सपन्मद पारन्तीशान्मभनन्दी पारन्त्याख्य--
दवेािरान्मधपन्मत ं हन्मरं अन्मभनन्दरतीन्मत साः तथादवेािरान्मधपन्मत ं हन्मरं अन्मभनन्दरतीन्मत साः तथा,,  न्मचरकािं नवैदे्यहीन ंन्मचरकािं नवैदे्यहीन ं
पारन्तीश्वरं दृष्ट्वा शीघ्र ंसव यसम्पत ् समनृ्मद्ध ंतद्दवेािर ेपारन्तीश्वरं दृष्ट्वा शीघ्र ंसव यसम्पत ् समनृ्मद्ध ंतद्दवेािरSेSकरोन्मदन्मत भावाः। राः करोन्मदन्मत भावाः। राः 
सन्मरतामन्तर े दशेन्मवशषे ेग्रीष्म े ग्रीष्मकािे अवष यरत ् वनृ्मष्टमजनरत ् । वषृ सन्मरतामन्तर े दशेन्मवशषे ेग्रीष्म े ग्रीष्मकािे अवष यरत ् वनृ्मष्टमजनरत ् । वषृ 
सचेन ेिङ्सचेन ेिङ्,,  न्मनज यिं दशे न्मवशषे ेत ंतटाकं क्णने वषृ्ट्या जिेन परूरामासने्मत न्मनज यिं दशे न्मवशषे ेत ंतटाकं क्णने वषृ्ट्या जिेन परूरामासने्मत 
भावाः। राः अन्महत ं शत्रमुन्मप न्ममत्रीचकार। मध्वमहात्म्यासन्महष्णनु्मभाः दुष्टाैः भावाः। राः अन्महत ं शत्रमुन्मप न्ममत्रीचकार। मध्वमहात्म्यासन्महष्णनु्मभाः दुष्टाैः 
मन्त्ाैः प्रने्मरतंमन्त्ाैः प्रने्मरत,ं,  मध्व ं हन्त ु ं स्वभट्टाैः सहागिन्त ं आरधुपान्मण ं शदू्रप्रभ ु ं दृष्ट्वा मध्व ं हन्त ु ं स्वभट्टाैः सहागिन्त ं आरधुपान्मण ं शदू्रप्रभ ु ं दृष्ट्वा 
श्रीमध्वाः स्वन्मस्मन ् पजू्यताबनु्मद्धंश्रीमध्वाः स्वन्मस्मन ् पजू्यताबनु्मद्धं तस्य उत्पाद्य वशीकृतवान ् इन्मत भावाः।  तस्य उत्पाद्य वशीकृतवान ् इन्मत भावाः। 
अथ अनन्तरं वदै्यनाथ ं धन्वन्तरयन्मधन्मष्ठतक्ते्र न्मवशषे ं स्वभतू्य ै स्वाना ंअथ अनन्तरं वदै्यनाथ ं धन्वन्तरयन्मधन्मष्ठतक्ते्र न्मवशषे ं स्वभतू्य ै स्वाना ं
स्वकीराना ं भिाना ं भतू्य ै सम्पद े गताः प्राप्ताःस्वकीराना ं भिाना ं भतू्य ै सम्पद े गताः प्राप्ताः,,  कत यन्मर िाःकत यन्मर िाः,,  तत्र गत्वा तत्र गत्वा 
कृष्णामतृमहाण यव ं स्वभिसम्पद े कृतवान्मनन्मत भावाः। िन्दाःखडिाथ यवादी कृष्णामतृमहाण यव ं स्वभिसम्पद े कृतवान्मनन्मत भावाः। िन्दाःखडिाथ यवादी 
िन्दसा ंिन्दसा ंराः खडिाथ यवादीराः खडिाथ यवादी,,  िन्दसा ंव ैषष्ठने इत्यान्मद तस्याथ ंवदतीन्मत साः िन्दसा ंव ैषष्ठने इत्यान्मद तस्याथ ंवदतीन्मत साः 
तथातथा,,  न्मजतकुमन्मतकुिाः न्मजतदुवा यन्मदसिाः कैन्मश्चत ् न्मविन्मद्भाः न्मजतकुमन्मतकुिाः न्मजतदुवा यन्मदसिाः कैन्मश्चत ् न्मविन्मद्भाः ((अरंअर)ं)  रन्मतत्वात ् रन्मतत्वात ् 
कम यकाडि ंन जानान्मत अतोकम यकाडि ंन जानान्मत अतोSSत्र अस्य पराजराः स्यात ्त्र अस्य पराजराः स्यात ्,,  इन्मत दुब ुयद्ध्या िन्दाः इन्मत दुब ुयद्ध्या िन्दाः 
खडिाथ े पषृ्ट े तदा श्रीमध्वाः तत ् खडिाथ ं सम्यग ुखडिाथ े पषृ्ट े तदा श्रीमध्वाः तत ् खडिाथ ं सम्यगकु्त्वा तान ् न्मवन्मजत्य क्त्वा तान ् न्मवन्मजत्य 
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न्मशष्यन्महताथ ंकम यन्मनण यराख्य ंप्रकरण ंिेखरामास इन्मत। दुज यनषे्या यभ्यपुके् ेन्मशष्यन्महताथ ंकम यन्मनण यराख्य ंप्रकरण ंिेखरामास इन्मत। दुज यनषे्या यभ्यपुके् े––  

दुज यनाना ंईष्यां असरूा ंअभ्यपुके्त ेइन्मत साः तथादुज यनाना ंईष्यां असरूा ंअभ्यपुके्त ेइन्मत साः तथा,,  दुज यनरैसरूरा उच्यमान ंदुज यनरैसरूरा उच्यमान ं
दुभा यषण ंउदास्त ेइन्मत भावाः। िघ ु स्वल्प ंअन्न ंबृहंरते ्दुभा यषण ंउदास्त ेइन्मत भावाः। िघ ु स्वल्प ंअन्न ंबृहंरते ्,,  बनृ्मह वदृ्धौ न्मिङ।् बनृ्मह वदृ्धौ न्मिङ।् 
दन्मरद्रदै यदन्मरद्रदै यत्तमल्पमन्न ं चतगु ुयणतरा वध यन्मरत्वा भ ु् े इन्मत भावाः। धन्मनना ंत्तमल्पमन्न ं चतगु ुयणतरा वध यन्मरत्वा भ ु् े इन्मत भावाः। धन्मनना ं
धनवता ं गहेषे ु बहन्मत्रशंत्परुुषभोग्ध्रमन्न ं अल्पकल्पनेधनवता ं गहेषे ु बहन्मत्रशंत्परुुषभोग्ध्रमन्न ं अल्पकल्पने,,  अल्पत्वने इन्मत अल्पत्वने इन्मत 
रावत ्रावत ्,,  ‘‘ईषदसमाप्तौ कल्पप ्ईषदसमाप्तौ कल्पप ्’’  इन्मत कल्पप ् प्रत्यराः। अन्मत्त भङेु्क्त न्मत्रशंन्नराैः इन्मत कल्पप ् प्रत्यराः। अन्मत्त भङेु्क्त न्मत्रशंन्नराैः 
भोिव्यमन्न ंएकभङेु्क्त इन्मत भावाः। अद भक्ण ेिट ्। भोिव्यमन्न ंएकभङेु्क्त इन्मत भावाः। अद भक्ण ेिट ्। साः श्रीमध्वाः तषु्यते ् साः श्रीमध्वाः तषु्यते ् ––  

तषु्टो भवते ् । अल्पकल्पने इत्यस्य अत्र वा अन्वराः न्मिन्मत्रकल्पमात्रणे तषु्टो तषु्टो भवते ् । अल्पकल्पने इत्यस्य अत्र वा अन्वराः न्मिन्मत्रकल्पमात्रणे तषु्टो 
भविेेन्मत तषु तषु्टौ न्मिङ ्॥ भविेेन्मत तषु तषु्टौ न्मिङ ्॥ 3311  ॥॥  

 

वृष्ट्यादीनां न्मनरन्तते्यन्मभन्महतचन्मरताः सवयगीवा यणरत्न  ै

ग यन्धववगीरमानो द्यसुदन्मस सकिाैः कौतकुाद्गम्यमानाः। 

दृष्ट्वा ससं्तूरमानाः सरुतरुकुसमुरैार य आकीर यमाणो 
मध्वो ददेीप्यतSेसौ जगन्मत न्मवजरत ेसत्सभामङ्गिार ॥ 32 ॥ 

 

सवयगीवा यणरत्नाैः सव यदवेश्रषे्ठ्ाैःसव यगीवा यणरत्नाैः सव यदवेश्रषे्ठ्ाैः,,  वषृ्ट्यादीना ं न्मनरन्ता वषृ्ट्यादीना ं न्मनरन्ता ––  न्मनरामकाः न्मनरामकाः 
इत्यन्मभन्महतचन्मरताः इत्यन्मभन्महतचन्मरताः ––  स्ततुचन्मरत्राःस्ततुचन्मरत्राः,,  द्यसुदन्मस स्वग यसभारा ं गन्धववाः द्यसुदन्मस स्वग यसभारा ं गन्धववाः 
गीरमानाः सकिाैः मनु्मनन्मनकरान्मभाः कौतकुात ् गीरमानाः सकिाैः मनु्मनन्मनकरान्मभाः कौतकुात ् न्मवजरमहोत्सविौल्यात ् न्मवजरमहोत्सविौल्यात ् 
गम्यमानाः प्राप्यमाणाःगम्यमानाः प्राप्यमाणाः,,  दृष्ट्वाप्रके्ष्य मध्वदशयनानन्तरं ससं्तरूमानाःदृष्ट्वाप्रके्ष्य मध्वदशयनानन्तरं ससं्तरूमानाः,,  

सरुतरुकुसमुाैः सरुतरोाः पान्मरजातस्य कुसमुाैः पषु्पाैः सरुतरुकुसमुाैः सरुतरोाः पान्मरजातस्य कुसमुाैः पषु्पाैः ‘‘प्रसनू ं कुसमु ं समुंप्रसनू ं कुसमु ं समु’ं’  
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इत्यमराः। आकीर यमाणाः अन्मभन्मषच्यमानाःइत्यमराः। आकीर यमाणाः अन्मभन्मषच्यमानाः,,  आरयाः श्रषे्ठाःआर याः श्रषे्ठाः,,  असौ मध्वाःअसौ मध्वाः,,    

ददेीप्यत ेददेीप्यत े ––  पनुाः पनुाः दीप्यत।े दीपनुाः पनुाः दीप्यत।े दीन्मप दीप्तौ न्मिरासमन्मभहार े रङ।् न्मप दीप्तौ न्मिरासमन्मभहार े रङ।् 
सत्सभामङ्गिार सत्सभामङ्गिार ––  सता ं सभारााः मङ्गिार । जगन्मत िोकेसता ं सभारााः मङ्गिार । जगन्मत िोके,,  न्मवजरत ेन्मवजरत े ––  

उतृ्कष्टो वत यत े॥ न्मज जर ेजर उत्कष याः । िट ्॥ उतृ्कष्टो वत यत े॥ न्मज जर ेजर उत्कष याः । िट ्॥ 3322  ॥॥  
 

दशप्रमन्मतन्मविमं बहन्मवधात्मना हेमवत ् 
समुध्वन्मवजरान्मभध ंव्यन्मधत भावदीपाह्वरम।् 

प्रमरेनवमान्मिकां पनुन्मरमां च दक्ां च तां  

सतां श्रवणभूषणं व्यतनतुषै नारारणाः ॥ 33 ॥ 
 

इन्मत श्रीमदणमुध्वन्मवजराः समाप्ताः  
 

दशप्रमतीन्मत। बहन्मवधात्मना बहप्रकारमनसादशप्रमतीन्मत। बहन्मवधात्मना बहप्रकारमनसा,,  भावदीपाह्वर ं भावाना ंभावदीपाह्वर ं भावाना ं
प्रमरेाना ं दीपाह्वर ं दीपाख्य ं भावप्रकान्मशकान्ममन्मत रावत।् प्रमरेाना ं दीपाह्वर ं दीपाख्य ं भावप्रकान्मशकान्ममन्मत रावत।् 
समुध्वन्मवजरान्मभध ं शोभनमध्वन्मवजराख्यंसमुध्वन्मवजरान्मभध ं शोभनमध्वन्मवजराख्य ,ं,  दशप्रमन्मतन्मविम ंदशप्रमन्मतन्मविम ं
पणू यबोधचन्मरतोपते ंपणू यबोधचन्मरतोपते ं हमेवत ् सवुण यन्ममव व्यन्मधत कृतवान।् हमेवत ् सवुण यन्ममव व्यन्मधत कृतवान।् 
आचार यचन्मरतोपतेग्रन्थिरमकरोन्मदन्मत भावाः। पनुस्ता ं मध्वचन्मरतोआचार यचन्मरतोपतेग्रन्थिरमकरोन्मदन्मत भावाः। पनुस्ता ं मध्वचन्मरतोपतेापतेा--
न्मममा ं िान्मत्रशंत ् श्लोकान्मत्मका ं दक्ा ं समथां सवा यभीष्टदोग्ध्द्रीं न्मममा ं िान्मत्रशंत ् श्लोकान्मत्मका ं दक्ा ं समथां सवा यभीष्टदोग्ध्द्रीं 
प्रमरेनवमान्मिका ं प्रमरेनवमान्मिकानाम्नीं सता ं श्रवणभषूण ं सज्जनाना ंप्रमरेनवमान्मिका ं प्रमरेनवमान्मिकानाम्नीं सता ं श्रवणभषूण ं सज्जनाना ं
कण यभषूान्मरता ं एषाः नारारणपन्मडिकण यभषूान्मरता ं एषाः नारारणपन्मडिताचार याः व्यतनतु कृतवान ् । तन ुताचार याः व्यतनतु कृतवान ् । तन ु
न्मवस्तार ेिङ ्॥ न्मवस्तार ेिङ ्॥ 3333  ॥॥  
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रद ्भ्रूजृम्भणे न्मवश्वस्य न्मस्थत्यतु्पत्त्यान्मदकं भवते।् 

तस्य श्रीपद्मनाभस्य पादपद्मं समाश्रर े॥ 
 

इन्मत श्रीमत्कन्मवकलुन्मतिक न्मत्रन्मविमपन्मडिताचार यसतु नारारणपन्मडिताचार यन्मवरन्मचत 
प्रमरेनवमान्मिकारााः महाभाष्यवङे्सटभट्टकृत गढूभावप्रकाशाख्या व्याख्या समाप्ता ॥ 

 

॥ ओ ंश्री राघवने्द्रार नमाः ॥ 
॥ मखु्यप्राण वश ेसवं स न्मवष्णोवयशगाः सदा ॥ 

॥ प्रीणरामो वासदुवे ंदवेतामडििा खडिमडिानम ् ॥ 


