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॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ ॥ 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to 
publish this Magnanimous Work of Sri Sripadarajaru . 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 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 

 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಜ್ಞಾನ್ 
ಯಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ – ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 
ಗರಂಥ ಋಣ:   
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ನ್ೃಸ್ತಂಹಮಖಿಲಾಜ್ಞಾನ್ರ್ತಮಿರಾಶ್ಶ್ರಾದ್ತಯರ್ತಮ್। 
ಸಮರಣಮಯ ಪರವಕ್ಷಾಮಿ ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮಞ್ಜಸಾ ॥ 

ಪರವಕ್ಷಾಾಮಿ ಕಥಾಲಕ್ಷಣಮಿತತಯಕುಂ ತತರರ್ತಜ್ಞಾತಂ ನಿರ ಪಯಿತತಮಾಹ - ವಾದ್ ೀ ಜಲ್ ಪೀ 

ವಿತಣ್ಡೀರ್ತ ॥ 

ವಾದಾದಿೀನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ನಿರ ಪಯರ್ತ - ತತವನಿಣಯಯಮ್ ಇತಾಯದಿನಾ ॥ 
ಕ್್ೀವಲಂ ತತವನಿಣಯಯಂ ತತ ಗತರತಶ್ಷ್ಯಯೀರನ್ಯೀಷಾಂ ವಾ ಸತಾಂ 

ಪರಸಪರಪಕ್ಷಪರರ್ತಪಕ್ಷಪರಿಗರಹ್ೀಣ ಸಮಿಮತಾ ಮನ್ ೀಹರಾ ಕಥಾಽಸ್ ೀ ವಾದ್ ಇತತಯಚ್ಯತ್ೀ। 
ತರ್ತಿದಾಾನ್ುಂ ಉತಾಿದ್ಯಿತತಂ ಯತಾರಸನ್ುಾಃ ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಂ ಕತಯತಯಸುತಾರಸತತಿ 

ತತವಸಾಯಕಥನಿೀಯತಾವತ್ ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಮಕೃತಾವ ಸನ್ ುೀ ತತಪಕ್ಷದ್ ಷ್ಣಮೀವ ಕತಯತಯಾಃ, ಸ್ೀಯಂ 

ಸವಪಕ್ಷಸಾಾಪನ್ರಹಿತಾ ಪರಪಕ್ಷದ್ ಷ್ಣರ ಪಾ ಕಥಾ ವಿತಣ್ಡೀತಯಥಯಾಃ। ವಾದ್ೀ ತತ ಪರರ್ತವಾದಿನಾ ಸಹ್ೈವ 
ತತವಂ ನಿಣ್ೀಯತವಯಮಿರ್ತ ನಿಯಮೀ ನಾಸ್ತು। ಪರರ್ತವಾದ್ಯಸಾಮಥ್ೈಯ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈಾಃ ಸಹಾಪ ತತವಸಯ 

ನಿಣ್ೀಯತತಂ ಶಕಯತಾವದಿತಾಯಹ - ಸವಯಂ ವ್ೀರ್ತ ॥ 

ಪಾರಶ್ನಕಲಕ್ಷಣಮಾಹ - ರಾಗದ್ವೀಷ್ವಿಹಿೀನಾ ಇತಾಯದಿನಾ ॥  

ವಿಷ್ಮಸಖ್ಾಯಕ್ಾ ವಿಷ್ಮಾ ಉಚ್ಯನ್ುೀ। ಸದ್ತುಣಾನಾಂ ಸಮಿೀಚೀನ್ಗತಣವತಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ 

ಚ್ೀತನಾನಾಂ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುರ್ೀವ ಸವಲಕ್ಷಣಮವಯಭಿಚ್ರಿತಲಕ್ಷಣಮ್। ವಿಷ್ತಣಭಕಯಭಾವ್ೀ ಸಜಜನಾ ಏವ ನ್ 
ಸಮಭವನಿು। ಅತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುಪರಾ ಏವ ಪಾರಶ್ನಕ್ಾ ಭಾವಾಯ ಇತಯಥಯಾಃ। 

ಚನ್ುಯೀತುತವನಿಣಯಯಮ್ ಇತತಯಕುಮ್। ತಚಿನಾುಪರಕ್ಾರಮಾಹ -ಪೃಷ್ಟೀನ್ೀತಾಯದಿನಾ॥  

ಪರರ್ತವಾದಿನಾ ಪೃಷ್ಟೀನ್ ವಾದಿನ್ೀತಯಥಯಾಃ। ‘ನ್ೈಷಾ ತಕ್್ೀಯಣ ಮರ್ತರಾಪನ್ೀರಾ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ 

ಪರತತವಸ್ತದ್ಾಾಥಯಮಾದಾವಾಗಮ ಏವ ಪರಯೀಕುವಯಾಃ।  
ಆಗಮಾನ್ತಗೃಹಿೀತಾನ್ತಮಾನ್ಸಯ ಪರಬಲತ್ವೀನ್ ಪರತಯನ್ತಮಾನಾಸಮಭವಾತ್। 

ಆಗಮಾನ್ನ್ುರಮನ್ತಮಾನ್ಂ ಪರಯೀಕತುಂ ಶಕಯತ್ೀ।  
ಪರಯತಕುಸಾಯನಾಯಥಯ ಏವ ಪರರ್ತವಾದಿನಾ ವಕುವಯಾಃ। ನ್ ಪರತಯನ್ತಮಾನ್ಂ ದ್ತಬಯಲತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।  
ಆಗಮಶಬ್ಾದಥಯಮಾಹ - ಋಗಯಜತರಿತಾಯದಿನಾ ॥  
ವಾದಿಪರಯತಕ್ಾುಗಮಸಯ ಯೀಽನಾಯಥಯಾಃ ಉಕುಾಃ ತಸ್ತಮನಾನಗಮೀಽನ್ ಯೀ ವಕುವಯಾಃ ಪರರ್ತವಾದಿನಾ। 

ಪರರ್ತವಾದ್ತಯಕ್ಾುಗಮಸಾಯನಾಯಥಯತಾಂ ವಾದಿನಾ ಸವಪಕ್ಷಸ್ತದ್ಾಾಥಯಂ ಸಾಧ್ಯಿತಾವ ಸಾವಗಮಸಾಯನಾಯಥಯತಾ 

ನಿಶಿಯೀನ್ ನಿರಾಕ್ಾಯೀಯಪಪರ್ತುಬಲಾತ್। 
ಏವಮತಪಕರಮೀಪಸಂಹಾರಾದಿಭಿಾಃ ಸಾವಗಮಂ ನಿರ್ೀಯಯ ತಥ್ೈವ ಪರಪರಯತಕ್ಾುಗಮೀಽಪ 

ಯದಾ ನಿರ್ೀಯಯತ್ೀ ಸವಪಕ್ಷಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತದಾ ನಿಶ್ಶೀಷ್ನಿಣಯಯೀ ಭವರ್ತೀತಾಯಹ - ಸವಪಕ್ಷ 

ಇತಾಯದಿನಾ ॥ 
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ಏವಮಾಗಮೈಕವ್ೀದ್ಯತವಚನಾುಂ ನಿವಯತಯಯ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಸ್ತದಾಾಥಯನಿಣಯಯಚನಾುಂ 

ನಿವಯತಯಯರ್ತ - ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಾೀಷ್ತ ಇರ್ತ ॥ 

ಘಟಾದಿಸದಾಭವಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯೀತ್। 
ಸತಖದ್ತಾಃಖ್ಾದಿಸದಾಭವಮನ್ತಭವ್ೀನ್ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯೀತ್। 
ತದಾದರ್ಢಾಯಯರಾನ್ನ್ುರಮನ್ತಮಾನಾದಿಕಮಪ ಪರಯತಞ್ಜಜತ್ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಂ ಪರರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।  

ತತವವಿಷ್ಯೀ ಯದಾಗಮವಾಕಯಂ ವಾದಿೀ ವಾ ಪರರ್ತವಾದಿೀ ವಾ ವದ್ೀತ್ ತತಿತಾಂ 

ತತಷ್ಟಟಕರಮೀವ ತಾವುಭ್ ೀ ವ್ೀದ್ೀತಾಮಿತಾಯಹ - ಪರತತಷ್ಟಟಕರಮ್ ಇರ್ತ ॥ 
ಏವಂವಿಧ್ವಾದ್ಕಥಾರಾಂ ಏಕ ಏವ ವಾದಿೀ ಏಕ ಏವ ಪರರ್ತವಾದಿೀತಯಪ ನಿಯಮೀ 

ನಾಸ್ತು। ಬಹವೀ ವಾದಿನ್ ೀ ಬಹವಾಃ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ ೀ ಬಹತತರಾಶಿ ಪಾರಶ್ನಕ್ಾಾಃ 

ಸಭಾಯದ್ಯಶ್ಿರಕ್ಾಲಂ ವಾ ತತವನಿಣಯಯಪಯಯನ್ುಂ ಪರಯತ್ೀರನ್। 
ತತವನಿಣಯರಾವಸಾನ್ತಾವದಾವದ್ಸಯ। ಜಲಪಸತು 
ವಾದಿಪರರ್ತವಾದಿಪಕ್ಷಿಣ್ ೀರನ್ಯತರಪರಾಜ(ರಾನ್ು)ಮಾಹ - ಏವಂ ನಿಣಯಯಪಯಯನ್ುಮಿರ್ತ।  

ತತವನಿಣಯರಾನ್ತಪಯತಕ್ಾುಗರಹಣ್ೀನ್ ವಾದ್ೀ ಸಾಕ್ಷಾತರರ್ತಪಕ್ಷಪರಾಜಯಾಃ ನ್ ತತ 

ನ್ ಯನ್ ೀಕಯಧಿಕ್್ ೀಕ್ಾಯದಿದ್ ಷ್ಣ್ೀನ್। ತತರ ಸಭ್ಯೈಾಃ ಪರರ್ತಪಕ್ಷಿೀ ಪರಾಜಿತ ಇತತಯಕ್್ುೀ ಯದ್ಯಸ್ ೀ 

ಸಂವಾದ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ತಹಿಯ ಶಾಿಘ ಯೀ ಭವ್ೀತ್।  ಜಯಿನ್ಸುತವನಿಣ್ೀಯತೃತಾವದ್ತುರತತವಂ 

ಭವ್ೀತ್। ತತವನಿಣಯರಾನ್ತಪಯತಕ್ಾುಗರಹಾಪರಿತಾಯಗ್ೀ ನಿನ್ ದಾೀ ವಾ ದ್ಣಡಾಾಃ ಪರರ್ತಪಕ್ಷಿೀ 

ಭವ್ೀತ್। ಜಲಪವಿತಣಡಯೀಸತು ವಿರ್ ೀಧಾಸಙ್ುರ್ತನ್ ಯನ್ ೀಕ್ಾಯದಿದ್ ಷ್ಣ್ೈಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತಪರಾಜಿತಾಃ 

ಪರರ್ತಪಕ್ಷಿೀ ಭವರ್ತ। ಯದ್ಯಸಾವತರ ಸಂವಾದ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ತಹಿಯ ಪರಾಜಿತ ಏವ ಭವ್ೀನ್ನ ದ್ಣಡಾಾಃ 

ಸಂವಾದ್ಕರಣ್ೀ ನಿನ್ ದಾೀ ವಾ ಯಥಾಯೀಗಯಂ ದ್ಣ್ ಡಾೀ ವಾ ಭವ್ೀತ್। ತದ್ೀತದಾಹ - 
ತತವನಿಣಯಯವ್ೈಲ್ ೀಮಯೀತಾಯದಿನಾ ॥ 

ವಾದ್ತಯಕುಸಯ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಂ ಪರರ್ತ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈರನ್ತವಾದ್ಾಃ ಕತಯವಯಾಃ ಇರ್ತ ವಾದ್ಜಲಪಯೀಾಃ 

ನಿಯಮೀ ನಾಸ್ತು। ಅನ್ನ್ತವಾದ್ೀಽಪ ದ್ ಷ್ಣಾಭಾವಾತ್। ಅನ್ತವಾದಾಭಾವ್ೀಽಪ 
ವಾದಿಪರರ್ತವಾದಿಭಾಯಮೀವ ಜಲಪಕಥಾರಾಾಃ ಕತತಯಂ ಶಕಯತಾವದಿತಾಯಹ - ಅನ್ತವಾದ್ೀರ್ತ ॥ 

ವಿರ್ ೀಧಾಸಙ್ುರ್ತನ್ ಯನ್ ೀಕ್ಾಯದಿದ್ ಷ್ಣಮಿವ ವಿದಾಯಹಿೀನ್ತವಲ್ಲಙ್ುಮಪ 

ವಾದಿಪರರ್ತವಾದಿಜಯನಿಮಿತುಂ ಭವರ್ತ। ಜಲಪವಿತಣಾಡಪರವೃರ್ತುಚ್ಛೀದ್ಾಃ। ನ್ ಹಿ 
ಹಿೀನ್ವಿದ್ಯಸಾಯಧಿಕವಿದ್ಯೀನ್ ಜಲ್ ಪೀ ವಿತಣಾಡ ವಾ ಯತಜಯತ್ೀ। ಸಮಾನ್ವಿದ್ಯಯೀರ್ೀವ 

ತದ್ಹಯತಾವದಿತಾಯಹ - ವಿದಾಯಹಿನ್ತವಲ್ಲಙ ು್ೀಽಪೀರ್ತ ॥ 
ಯತಪರಾಜಯನಿಮಿತುನಿಗರಹಸಾಾನ್ಂ 

ತದಿವರ್ ೀಧಾಸಙ್ುರ್ತನ್ ಯನಾಧಿಕಸಂವಾದಾನ್ತಕ್ಾಯಖಯಷ್ಟ್ೆಮೀವ। 
ಸಾಧ್ಯವಿಶ್ಷ್ಟತಾವದಿನಿಗರಹಸಾಾನಾನಾಂ ವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ತ ಅನ್ುಭಾಯವಾದ್ನ್ನ್ುಭ ಯತ-

ನಿಗರಹಸಾಾನಾಭಾವಾದಿತಾಯಹ - ತದ್ಭಾವಾದಿರ್ತ ॥ 
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Page 6 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

ಯದಿವದಾಯಹಿೀನ್ತವಂ ತದಾವದಿಪರರ್ತವಾದಿವಿದಾಯಪರಿೀಕ್ಷಾಕ್ಾಲ್ೀ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈರ್ೀವ ಮನ್ುವಯಮ್। ನ್ 
ತತ ವಾದಿನಾ ಪರರ್ತವಾದಿನಾ ವಾ ಉದಾಭವಯಮ್। ಅತ್ ೀ ನ್ ತನಿನಗೃಹಸಾಾನಾನ್ನ್ುರ್ೀಮಿತಾಯಶವಾನಾಹ - 

ನಿದಾಯಪರಿೀಕ್ಷಾಪೂವ್ೈಯವ ವೃರ್ತುಜಯಲಪವಿತಣಡಯೀಾಃ ಇರ್ತ ॥ 
ಯದ್ಯಪಯತರ ಜಲಪವಿತಣಡಯೀಾಃ ನ್ ಯನ್ ೀಕ್ಾಯಧಿಕ್್ ೀಕ್ಾಯದಿದ್ ಷ್ಣಂ ಪರಾಜರಾನಿಮಿತುಮತಕುಂ 

ತದ್ ೀಉತಿಗಿಯಕಂ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಕವಚದ್ಪವಾದ್ ೀಽಸ್ತುೀತಾಯಹ - ಸಖಲ್ಲತತಾವದಿಮಾತ್ರೀಣ ನ್ ತತಾರಪ 

ಪರಾಜಯ ಇರ್ತ ॥ 

ನ್ ಯನ್ ೀಕಯನ್ುರಮೀವಾಧಿಕ್್ ೀಕ್್ ುೀ ನ್ ನ್ ಯನ್ ೀಕ್ಾಯದಿನಾ ಪರಾಜಯೀ ಭವರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।  
ಏವಂ ಜಲಪವಿತಣಾಡಲಕ್ಷಣಂ ಶ್ ೀಧಿತಮಿತತಯಪಸಂಹರರ್ತ - ವಾದ್ಜಲಪವಿತಣಾಡನಾಮಿರ್ತ ॥ 
ವಾದ್ಜಲಪವಿತಣಾಡಭಿಾಃ ಭಗವತರರ್ತಪಕ್ಷನಿರಾಸಾದ್ಭಗವತಪಕ್ಷಸಾಾಪನಾತ್ ಕಥಾಲಕ್ಷನ್ಕಥನ್ೀನ್ 

ಭಗವರ್ತರೀರ್ತಭಯವರ್ತೀತಾಯಹ - ಆನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಮತನಿನ್ೀರ್ತ ॥ 

॥ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ದರ್ತೀತಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚತಕಥಾಲಕ್ಷಣಸಯ ಟೀಕ್ಾ 

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭರ್ತೀಥಯಭಟಾಟರಕವಿರಚತಾ ಸಮಾಪಾು ॥ 
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