
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

೮. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಯಃ  

ಪರತ್ರಭಾಪರಭಾಪರಮುಖಸದ್ುುಣ ೈರ್ನಯಜ ೈಃ ಅತ್ರವಿಸಮರ್ಂ ರ್ನರ್ಮಿನಾಂ 

ಮನ  ೀ ನರ್ನ್ |  

ಪುರುಧೀಃ ಕ್ದಾಚಿದ್ಥ ವ ೀದ್ನಾರ್ಕ್ಂ ವಿಜನ ೀ ಶನ ೈರುಪಸಸಾದ್ ತಂ ವನ ೀ 

|| ೮.೧ ||  

 

ಸುವಿಶ ೀಷ್ಶ ೀಷ್ವದ್ಶ ೀಷ್ವರ್ಣಯತಪರತ್ರಬ  ೀದ್ುುರಸಯ ನನು ಶ್ಷ್ಯತ  ೀಚಿತಾ |  

ರ್ುರುಮಾನಸಸಯ ರ್ುರುತಾಽಪಿ ಸತಪತ ೀಃ ಇತ್ರ ಸ  ೀಪಸತ್ರಿರಮರ ೈರಮಾನಯತ || 

೮.೨ ||  

 

ಪುರ ಏವ ಪ ರಿತಮಪ ರರ್ತ್ ಪುನಃ ನನು ಕ್ೃಷ್ಣ ಏಷ್ 

ಪರಮಾಥಯಸಂಖಯಯಾ |  

ಭರ್ವನಮನಃ ಪುರಮಿವಾಽರ್ತಂ ಪುರಾ ರ್ನಜಧಾಮ ತಾಂ ಚ ಜರ್ೃಹ ೀ 

ತದ್ದ್ುುತಮ್ || ೮.೩ ||  

 

ಇತ್ರಹಾಸಸುಂದ್ರಪುರಾಣಸ ತರಸತ್ರಿರ್ಪಂಚರಾತರರ್ನಜಭಾವಸಂರ್ುತಮ್ |  

ಅಶೃಣ  ೀದ್ನಂತಹೃದ್ನಂತತ  ೀಽಚಿರಾತ್ 

ಪರಮಾಥಯಮಪಯರ್ರ್ಣತಾರ್ಮಾವಲ ೀಃ || ೮.೪ ||  
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ಋಜುಪುಂರ್ವಸಯ ಪರಿಜಾನತಃ ಸವರ್ಂ ಸಕ್ಲಂ ತದ್ಪಯಲಮನಂತಜನಮಸು |  

ಸವಕ್ೃತ  ೀವಯನುರ್ರಹಬಲಾದ್ಮುಷ್ಯ ತಾಂ ವಿಶ್ಶ ೀಷ್ ಶ ೀಷ್ಶರ್ನಃ 

ಪುನಧಯರ್ಮ್ || ೮.೫ ||  

 

ಅಥ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಸಹಾರ್ಸಂಪದಾ ಪರರ್ಯೌ 

ಪರಣಂತುಮಮಿತಾಂತರ  ೀ ರ್ುತಃ |  

ಅಪಿ ನಾದಿರಾರ್ಣಪದ  ೀದಿತಂ ಹರ ೀಃ ವಪುರಂತರಂ 

ಲಸಿತಮಾಶರಮಾಂತರ ೀ || ೮.೬ ||  

 

ತಮಪಶಯದಾಶರಮವರ ೀ ಪರಭ ತಧೀಃ ಜವಲನಂ ಜವಲಂತಮಿವ 

ಧ್ ಮವರ್ಜಯತಮ್ |  

ವರವಲಕಲಾಕ್ಲಿತಮೌಂರ್ಜಮೀಖಲಂ 

ವಿಲಸಜಜಟಾವಲರ್ಮಾದಿಪ ರುಷ್ಮ್ || ೮.೭ ||  

 

ಅತ್ರದ್ುಜಯಯೀಂದಿರರ್ಜಯಾದಿರ ಪಿಣಾ ತಪಸಾ ವಸಂತಮಿವ ಸಂತತಂ 

ವನ ೀ |  

ರ್ನಜರ ಪಭ ತರ್ನರಪ ೀಕ್ಷರ್ನಮಯಲಪರಚುರಾತಮಸೌಖಯರತಮಪಯನಾರತಮ್ || 

೮.೮ ||  

 

ನರ್ನದ್ವಯೀನ ನಲಿನಪರಭಾಮುಷಾ ಪರಿಫುಲಲತಾವಿಲಸಿತ ೀನ ವಿಸಮಯಾತ್ |  

ತಮವ ೀಕ್ಷಯ ಧ್ಮಯಜಮಧ್ಮಯದ್ುಲಯಭಂಮನಸ ೀತ್ರ 

ಭ ರಿತರಮಾನಸ  ೀಽಸಮರತ್ || ೮.೯ ||  
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ಜರ್ತಾಂ ಚತುದ್ಯಶತರ್ಂ ಚತುಮುಯಖ ಪರಮುಖ ೈರ್ುಯತಂ 

ಪರಳರ್ಮಾರ್ನನಾರ್ ರ್ಃ |  

ಸಮಮುಲಲಸನ್ ಕ್ಮಲಯೈವ ಕ ೀವಲಂ ಪರಮಃ ಸ ಏಷ್ ಹಿ 

ಪುರಾಣಪ ರುಷ್ಃ || ೮.೧೦ ||  

 

ತ್ರರರ್ುಣಾಕ್ೃತ್ರಪರಕ್ೃತ್ರತ  ೀ ರ್ುರುಂ ತತಃ 

ತ್ರರವಿಧಾಮಹಂಕ್ೃತ್ರಮಮತಯಯಖಾನಯತಃ |  

ಅಪಿ ಭ ತಪಂಚಕ್ಮಿತ  ೀಽಂಂಡಮಂಡಲಂ ಭರ್ವಾನಸಾವಿಹ ಜರ್ಂತ್ರ 

ಚಾಸೃಜತ್ || ೮.೧೧ ||  

 

ವಿಧವಾರ್ುವಿೀಂದ್ರಶ್ವಕೌಶ್ಕ ೀಶಕಾನ್ 

ಅಮರಾಮರಾನುರ್ನರಾಸುರಾದಿಕಾನ್ |  

ಸೃಜತ್ರ ಪರಪಾಲರ್ತ್ರ ಹಂತ್ರ ಸಂತತಂ ಸವರ್ತ್ರಂ ಪರಯಾಪರ್ತ್ರ ಚ ೈಷ್ 

ಲಿೀಲಯಾ || ೮.೧೨ ||  

 

ಅರ್ಣರ್ಯಸದ್ುುಣರ್ಣ  ೀ ವಿದ್ ಷ್ಣಃ ಸವವಶಾಖಿಲ  ೀಽಪಯನುಪಚಾರತಃ 

ಸವರ್ಮ್ |  

ಸೃತ್ರಕೀತಯನಪರಣತ್ರಭಿವಿಯಮುಕ್ಿಯೀ ಸವಜನಸಯ 

ಯಾತಯರ್ಮನ ೀಕ್ರ ಪತಾಮ್ || ೮.೧೩ ||  

 

ಚತುರಾನನಾರ್ ಚತುರಃ ಪುರಾಽಽರ್ಮಾನ್ ಪರದ್ದಾವಸಾವರ್ನಮಿಷ ೀಶವರಃ 

ಫ್ರಭುಃ |  

ವಿರ್ನಹತಯ ಹಿ ಶುರತ್ರಮುಷ್ಂ ಪುರಾತನಂ ವಪುಷ  ೀದ್ುತಂ ಹರ್ಮುಖ ೀನ 
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ಸದಿರಪುಮ್ || ೮.೧೪ ||  

 

ಅಮರ ೀಂದ್ರವ ೈರಿಭುಜದ್ಂಡಮಂಡಲಪರತ್ರಕ್ಷ್ಯಪುಷ್ಕರಪತದ್ುರ  ೀದ್ುೃತ್ರಃ |  

ವಿದ್ಧ ೀ 

ವರಾಹವಪುಷಾಽಮುನ  ೀಮಿಯಮತಸೃತ್ರಸಿಂಧ್ುಕ್ಚಛಪತಯಾಽಽಪಿರಕ್ಷಿಣಾ || 

೮.೧೫ ||  

 

ನರಸಿಂಹ ಎಷ್ ವಿದ್ದಾರ ದಾರುಣಂ ಪರತ್ರಘ ೀದ್ಯೀನಖರಚಕ್ರತ ೀಜಸಾ |  

ಸವರಿಪುಂ ಕ್ಷಣ ೀನ ಸರಸಃ ಸುುರತಿನುಂ ಪೃಥುಸತವಮಿಷ್ಟಜನಭಿೀತ್ರಭಂಜನಃ || 

೮.೧೬ ||  

 

ಅಪಿ ವಾಮನ  ೀ ಲಳಿತಬಾಲಯವಾನರ್ಂ ಪರತ್ರಭಾಬಲ ೀನ ಕ್ೃತದ ೈತಯಕೌತುಕ್ಃ 

|  

ಉಪಧ ೀರಧ್ಃ ಕ್ೃತಬಲಿೀಂದ್ರಶಾತರವಃ ಸವಜನಾರ್ ಕ ೀವಲಮದಾತ್ ಪರಂ 

ಪದ್ಮ್ || ೮.೧೭ ||  

 

ಕ್ಥರ್ಂತಯಮುಂ ಪರಶುಭಾಸಮಾನಗ  ೀಹತಮತಯಯದ ೀವತಮಸಂ 

ಮುಹುಮುಯಹುಃ |  

ಜರ್ತಾಂ ಹಿತಂ ಹರಿಮಿವಾಪರಂ ಹರಿಂ 

ರ್ುರುಶಕಿತಾಪಸವರಾನವಯೀದ್ುವಮ್ || ೮.೧೮ ||  

 

ಕ್ರುಣಾಕ್ರಃ ಸವಸುದ ೀವಮೀದ್ದ  ೀ ಭರ್ವಾನ್ 

ಪುರಾಽಹಿಮಕ್ರಾನವಯೀಽಭವತ್ |  
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ರ್ಜತವಾನ್ ದಿಶ  ೀ ದ್ಶರಥ  ೀಽರ್ರಯಸಂಪದ  ೀ ಜನಕ  ೀ ಬಭ ವ ಭುವಿ 

ರ್ಸಯ ವ ೈರಿಹಾ || ೮.೧೯ ||  

 

ಭುಜಗ ೀಶವರ  ೀಽಪಿ ಭುವನ ೀಶವರಪಿರರ್ಃ ಸಮಜನಯಥಾರಿದ್ರಜನಮ 

ಭುವಯಭ ತ್ |  

ತಮಮುಷ್ಯ ಕಾಂತ್ರವಿರ್ಜತ ೀಂದ್ುಮರ್ರಜಂ ರಮರ್ಣೀರ್ಮಾಹುರಿಹ 

ರಾಮನಾಮಕ್ಮ್ || ೮.೨೦ ||  

 

ಜನಕ ೀನ ಸ  ೀಽಥ ವಿರಹಾಸಹಿಷ್ುಣನಾ ಮುಹುರಿೀಕ್ಷಿತ  ೀ ವನಮರ್ನೀರ್ತ 

ಪರಭುಃ |  

ಚಕತ ೀನ ದ್ುಷ್ಟಜನತಸಿಪಸಿವನಾ ತತ ಆಸುರಿೀಂ ರ್ನಶ್ಚರಿೀಂ ಜಘಾನ ಸಃ || 

೮.೨೧ ||  

 

ಮುರ್ನಸಪಿತಂತುಕ್ೃತವ ೈರಬಂಧ್ನಂ ಕ್ಟುಕ ೀಶಯರಿಷ್ಟಪದ್ಮುಖಯದ್ುಜಯನಮ್ |  

ಕ್ಷಪರ್ಂತಮುದ್ಯತಸುಬಾಹುಮಾಹವ ೀ ತಮಥಾಭಯನಂದ್ದ್ಮರಾದಿಸದ್ುಣಃ 

|| ೮.೨೨ ||  

 

ಸವನ ೀ ವಿಕ್ಸವರರ್ುಣಸವರದಿವಜ ೀ ಸುುರಿತ ೀ ಚರನ್ ಸಕ್ಲಗ  ೀಕ್ುಲಪಿರರ್ಃ |  

ಇತಕಾಮತಾಪಸರಸಾದ್ರಯಧೀಗಿರಃ ಪರತ್ರಲಾಳರ್ನನರಮತ ೈಷ್ ಸುಂದ್ರಿೀಃ || 

೮.೨೩ ||  

 

ಸಹಜಾರ್ನವತಃ ಸಕ್ಲಮಿತರಸಂರ್ುತ  ೀ ಮಧ್ುರಾಂ ಪುರಿೀಂ ಜನಕ್ವಲಲಭಾಂ 

ರ್ತಃ |  
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ಪರವಿಶರ್ನನಮಾಂ ಸ ಜರ್ದ ೀಕ್ಸುಂದ್ರ  ೀ 

ನರನಾರ್ುಯದಾರನರ್ನ  ೀತಸವೀಽಭವತ್ || ೮.೨೪ ||  

 

ಅಥ ಖಂಡಿತ ೀಶವರಧ್ನುಃ ಸ ಲಿೀಲಯಾ ಕ್ಷಪಿತ  ೀರ್ರಸ ೀನನೃಪಪುತರಪೌರುಷ್ಃ |  

ಸಮುಪಾಸಯ ವಿಪರರ್ುರುಮಬಜಭ ರ್ುರುಃ 

ಸವಜನಾನಮೀದ್ರ್ದ್ಮೀರ್ತ ೀಜಸಾ || ೮.೨೫ ||  

 

ಕ್ಮಲಾಮರ್ಂ ಕ್ಮಲಪತರಲ  ೀಚನಾಂ ಭುವಮಾರ್ತಾಂ ನೃಪಸುತಾಂ 

ರ್ೃಹಿೀತವಾನ್ |  

ರ್ನಜಲಿೀಲಯಾ ವಿರ್ಜತರಾಜಶಾತರವೀ ಮುದ್ಮಾಪದಾಪಯ 

ಪುರಮಬ್ಧುದ್ುರ್ಯಮಮ್ || ೮.೨೬ ||  

 

ಸ ಜಗಾಮ ಮಾತೃಜನತುಷ್ಟಯೀ ಕಲ ತವರಿತ  ೀಽವನಂ ವಿದ್ಧ್ದಿೀಪಿಸತಂ 

ಸತಾಮ್ |  

ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾಽಪಿ ಶುಭಯಾ ಮಹಾಜರ್ಧ್ವಜಲಕ್ಷಮಣಾರ್ರಯಸುಹೃದಾ 

ವಿನಾ[ಽ]ಮುದಾ || ೮.೨೭ ||  

 

ಸಮತ್ರೀತಪವಯತಪುರ  ೀರ್ದ್ುರ್ಯಮಃ ಖರದ್ ಷ್ಣಾದಿಸುಜನದಿವಷ  ೀ 

ಬಹ ನ್ |  

ಸ ರ್ನಹತಯ ವಿಶವಭರ್ದ್ಂ ಸುದ್ುಸಸಹಂ ನರಕ್ಂ ಮಹಾತಮ ಉತಾನರ್ತ್ 

ಕ್ರಮಾತ್ || ೮.೨೮ ||  

 

ರುಚಿರಾಶರಮಾರ್ಜರಚಿತಾರ್ರಯತ ೀಜಸಾ ಪಿರರ್ಯಾ ಪಿರಯೀ ಭುವನಮಾನಯಯಾ 
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ಸಮಮ್ |  

ಭೃಶಮಾಕ್ುಲಿೀ ಕ್ೃತಮದ್ಪರಮಾದ್ವತುಸರಪಾರಿಜಾತಹೃದ್ವಾಪ ಧಾಮ ಸಃ 

|| ೮.೨೯ ||  

 

ಹರಿತಾಮಧೀಶನರದ ೀವಮಂಡಲಂ ದ್ಶಕ್ಂ ವಿರ್ಜತಯ ಪರಭಿೀಷ್ಣಂ ಮುಹುಃ |  

ಸುುರಿತಾಮಿಹ ಪಿರರ್ತಮಾಂ ರ್ನಜಶ್ರರ್ಂ ಭರ್ವಾನುಪ ೈಕ್ಷತ 

ಹರಂತಮಪಿರರ್ಮ್ || ೮.೩೦ ||  

 

ಅಭಿನಂದಿತಃ ಪವನನಂದ್ನಾದಿಭಿಃ ಸ ಕ್ದಾಚಿದಿಂದ್ರಸುತವಧ್ಯಕ  ೀ ರ್ವಾ |  

ರ್ನಜರಾಜಯಮಾತಮದ್ಯಿತಾರ್ ದ್ತಿವಾನ್ ಹರಿಸ ನವ ೀ 

ಹತವಿಪಕ್ಷಮುತಿಮಮ್ || ೮.೩೧ ||  

 

ಮುದ್ಮಾಪಯ ತತರ ದ್ಯಿತ  ೀರುವಾತಯಿಯಾ ಮಧ್ುಹಾ 

ಮರುತುಸತಮುಖಪರವೃತಿಯಾ |  

ಹರಿತ್ರರ್ಮಚಕ್ರಲಸಿತ  ೀಽಬ್ಧುಮಧ್ಯರ್ಂ ಪರರ್ಯೌ ಸ ಪುಣಯಜನಸ ೀವಿತಂ 

ಪುರಮ್ || ೮.೩೨ ||  

 

ಪೃಥುಕ್ುಂಭಕ್ಣಯರ್ಜರಾಜಮುದ್ುತಂ ಸಸಹ  ೀಽದ್ರಂ 

ಸವಿಬುಧ ೀಂದ್ರಶಾತರವಮ್ |  

ಧ್ರರ್ಣೀಭರಂ ಪೃಥುಲಚಕ್ರಮಕ್ಷಿಣ  ೀತ್ ರ್ನಶ್ತ ೀಷ್ುಚಕ್ರಕ್ೃತವಿಕ್ರಮಃ ಪರಭುಃ || 

೮.೩೩ ||  

 

ಅಥ ಭಾರ್ಯಯಾ ಹುತವಹಂ ಪರವಿಷ್ಟಯಾ ಸಹಿತಃ 
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ಸಹ  ೀದ್ರಪುರಸಸರ ೈರಪಿ |  

ಅರ್ಮಾಪಯ ಧಾಮ ಚಿರಮಿಶಟದ್ಃ ಸತಾಂ 

ರ್ನಜಮ ಲರ ಪಪರಮೈಕ್ಯಮೀಯಿವಾನ್ || ೮.೩೪ ||  

 

ಮಹಿದಾಸಪ ಜಯಚರಣ  ೀ ದಿವಜಾದ್ಭ ದ್ ವಿದಿತಾತ್ ಸ 

ವಿಷ್ುಣರ್ಶಸ  ೀಽಮಲಾತಮನಃ |  

ಇಹ ಯೀ ದ್ಧ ೀ ಜರ್ತ್ರ ಪಾಪಶಾಂತಯೀ 

ಬಹುಧಾಮಹ ೀತ್ರಮತ್ರದಿೀಪಿಗ  ೀಸಿಿತ್ರಮ್ || ೮.೩೫ ||  

 

ಸುತಪೀರುಚ ೀರರ್ಮಪಾಪಕ್ದ್ಯಮಾತ್ ನನು ಮಾನವಿೀ 

ತನರ್ತಾಮುಪ ೀಯಿವಾನ್ |  

ಸಮಯೀನ ಭ ರಿರ್ನಜಭಕಿಪ ರಿತಾನ್ ಸಮರ್ಜೀಜನತ್ ಸುಮನಸಃ ಸ 

ದ ೀವರಾಟ್ || ೮.೩೬ ||  

 

ಸುಬೃಹತಪಯೀಧ್ರಮಿಥಃ ಪರಸಂಹತ್ರಪರಕ್ಟೀಭವತಪರಮಯೌವನಾಕ್ೃತ್ರಃ |  

ಅಸುರಾಹಿತಾಂ ವರವಿಲಾಸಿರ್ನೀ ತನುಃ ಪರದ್ದಾವಮುಷ್ಯ ಸುರರಾಶಯೀ 

ಸುಧಾಮ್ || ೮.೩೭ ||  

 

ಸುಜನಾರ್ ದ್ತಿಪದ್ ಆತಮಶುದಿುದ್ಃ ಸುಕ್ುಮಾರರ ಪಯಭವದ ೀಷ್ ಶಾಶವತಃ |  

ಅನಸ ರ್ಯಾ ಶುಚಿಮರ್ನೀಷ್ಯಾ ಧ್ೃತಃ ಪರಮಾದ್ರ ೀಣ 

ಮುರ್ನಪುಂರ್ವೀಢಯಾ || ೮.೩೮ ||  

 

ದ್ಯಿತಃ ಸತಾಮೃಷ್ಭ ಏಷ್ ಭ ಧ್ರ   ವಪುರುದ್ವಹನ್ ಪರಮಹಂಸ 
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ಲಕ್ಷಣಮ್ |  

ವಯಹರದ್ವಲಕ್ಷತಮಪಕ್ಷಶ  ೀಭನಂ ಪರತತವಲಿಪುಸಸನಕಾದಿವಂದಿತಃ || ೮.೩೯ 

||  

 

ಉದ್ಪಾದಿ ಧ್ಮಯತನಯೀ ಹಯರ್ಂ ಹರಿಃ ನರದ ೀವಸ  ೀದ್ರ 

ಉದಾರವಿಕ್ರಮಃ |  

ಅಪಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಇತಯಭಿಹಿತ  ೀ ಮುದ ೀ ಸತಾಂ ಸವರ್ಮೀವ ರ್ಸಯ ಸಹಜ  ೀ 

ವಯಜಾರ್ತ || ೮.೪೦ ||  

 

ಪರಮಾತಮನ ೀ ಸತತಮೀಕ್ರ ಪಿಣ ೀ ದ್ಶರ ಪಿಣ ೀ ಶತಸಹಸರರ ಪಿಣ ೀ |  

ಅವಿಕಾರಿಣ ೀ ಸುುಟಮನಂತರ ಪಿಣ ೀ ಸುಖಚಿತಸಮಸಿತನವ ೀ ನಮೀನಮಃ || 

೮.೪೧ ||  

 

ಇತ್ರ ಚಿಂತರ್ನನವಿರಳಾಂತರ  ೀ ಹರಿಂ ಪರಣನಾಮ 

ಸಪರಣರ್ಮಾದ್ೃತ  ೀಽಮುನಾ |  

ಅರ್ಜತೌ ಪರಸಪರಸಭಾರ್ಜತೌ ಸ ತೌ ರ್ನಕ್ಷಾ ರ್ನಷೀದ್ತ್ರ ಪುರ  ೀಪವ ೀಶ್ನೌ || 

೮.೪೨ ||  

 

ವಿವಿಧಾ ವಿಧಾರ್ ಕಲ ತತರ ಸಂಕ್ಥಾಃ ವದ್ನಂ ಮುರ್ನೀಂದ್ರತನರ್ಸಯ 

ಸುಂದ್ರಮ್ |  

ಅವಲ  ೀಕ್ಯ ಲ  ೀಕ್ಪತ್ರರಾನತಂ ಮಹಾಸುಖತ್ರೀಥಯಮಾಹ ರಹಸಿ ಸಮ 

ಗಾಮಿಮಾಮ್ || ೮.೪೩ ||  
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ಶೃಣು ದ ೀವಕಾರ್ಯಮವಧಾರ್ಯ ಧ ೈರ್ಯವದ್ 

ರ್ುದ್ುದಿೀರ್ಯಮಾಣಮಿದ್ಮಾರ್ಯಸಮಮತಮ್ |  

ಭವಿತಾಽನಯದ್ುಷ್ಕರತರಂ ವಿಧಾರ್ ತತರಿುಣಂ ತವಾವತರಣಂ 

ಮಹಾಫ್ಲಮ್ || ೮.೪೪ ||  

 

ಅಪಿಧಾರ್ ಸ ತರಹೃದ್ರ್ಂ ಸತಾಂ ಪಿರರ್ಂ ಪರವಿಧಾರ್ ಭಾಷ್ಯಮಧ್ುನಾ 

ರ್ನಜ ೀಚಛಯಾ |  

ಅಪರ ೈಃ ಶುರತ್ರಸೃತ್ರರ್ನಜಾಥಯದ್ ಷ್ಕ ೈಃ ಸುತರಾಂ ತ್ರರ  ೀಭವತ್ರ 

ಸಂವಿದಾಹತಾ || ೮.೪೫ ||  

 

ಅಪನ ೀತುಮೀನಮನರ್ಂ ಕ್ೃತಂ ಖಲ ೈಃ ಪರತ್ರನ ೀತುಮಾತಮಜನತಾಂ 

ಶುಭಾಂ ರ್ತ್ರಮ್ |  

ಕ್ುರು ಸ ತರಭಾಷ್ಯಮವಿಲಂಬ್ಧತಂ ವರಜ ೀಃ ಸುಮತ ೀನ ಯೀಜರ್ ಕ್ವ ೀ 

ಶುರತ್ರಸೃತ್ರೀಃ || ೮.೪೬ ||  

 

ಅಮಿತಾಂ ಮಿತಾಮಪಿ ಗಿರಂ ಜರ್ದ್ುುರ  ೀಃ ಇತ್ರ ತಾಂ ರ್ನಶಮಯ 

ವಿರಳ ೀತರಾಂತರಃ |  

ವದ್ತಾಂ ವರಸಿಮವದ್ತ್ ತದಾ ತಯಃ ವಿರಹಾಕ್ಷಮಃ ಖಲು 

ಚರಾಚರ ೀಶಯೀಃ || ೮.೪೭ ||  

 

ಭವತ  ೀರಿತಃ ಸತತಸ ೀವನಾಮೃತ ೀ ಮಮ ಮಂಕ್ುಿಮಸು ಿಭರ್ವನನನುರ್ರಹಃ |  

ನ ಲಭ ೀರ್ ವಲಲಭತಮೀದ್ೃಶಂ ಸುಖಂ ಜರ್ತಾಂ ತರಯೀಽಪಿ 

ಜರ್ದ ೀಕ್ಮಂರ್ಲಮ್ || ೮.೪೮ ||  
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ಕ್ಲಿಕಾಲಕಾಲಿತರ್ುಣ ೀ ಧ್ರಾತಳ ೀ ಸುಜನ  ೀ ನ ನ ನಮಧ್ುನಾಽಸಿಿ 

ಯೀರ್ಯಧೀಃ |  

ಪರತತಿವವಣಯನಮಯೀರ್ಯತಾವತ ೀ ನನು ಹವಯದಾನಮಿವ ರ್ನಂದ್ಯತ ೀ ಶುನ ೀ 

|| ೮.೪೯ ||  

 

ಇತ್ರ ತಂ ಬುರವಾಣಮರ್ಮಬರವಿೀದ್ ವಿಭುಃ ಭುವಿ ಸಂತ್ರ ಸೌಮಯ ಪುರುಷಾ 

ರ್ುಣ  ೀಚಿತಾಃ |  

ವಿಮಲಾನ್ ಮರ್ಣೀರ್ನವ ರ್ುಣ  ೀರ್ಜಿತಾರ್ನಮಾನ್ ದ್ರ್ಯಾ ವಿಶ  ೀಧ್ರ್ 

ವಿಶುದ್ುಗ  ೀರ್ಣ ೈಃ || ೮.೫೦ ||  

 

ತವ ಕೀತ್ರಯರಾತ್ರಯಮತ್ರಮಾತರಮಾನಯೀದ್ಶುಭಾನ್ ಪರಭಾಕ್ರವಿಭ ೀವ 

ಕೌಶ್ಕಾನ್ |  

ಕ್ಮಲಾಕ್ರಾರ್ನವ ಶುಭಾನ್ ಪರಬ  ೀಧ್ಯೀತ್ ಪರಮಾಜ್ಞಯಾ ಮಮ 

ವಿಶ ೀಷ್ತ  ೀಽರ್ನಶಮ್ || ೮.೫೧ ||  

 

ಇತ್ರ ಸಾ ಮಹಿೀಧ್ರಮುಖಾದ್ ವಿರ್ನಃಸೃತಾ ಜರ್ತಾಂ ಸುಖಾರ್ ವಿಶದಾ 

ಸರಸವತ್ರೀ |  

ದಿವಜರಾಜಗ  ೀವಿಷ್ರ್ತಾತ್ರಪ ರಿತಂ ಪರವಿವ ೀಶ 

ಮಧ್ವಪೃಥುಬುದಿುವಾರಿಧಮ್ || ೮.೫೨ ||  

 

ಮತಮಿತಯವ ೀತಯ ಮಹಿತಂ ಮಹತ  ೀಃ ಅಭಿಧಾರ್ ಬಾಢಮಿತ್ರ ಧೀರಮತ್ರಃ |  

ಅನಯೀರ್ನಯಯೀರ್ಮಧರ  ೀಪಿತವಾನ್ ಸವಶ್ರಸಯನನಯಸುವಹಂ ಪರಣಮನ್ 
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|| ೮.೫೩ ||  

 

ಆಮಾನಯಾಸರರ್ ಇವ ತತಿವಬ  ೀಧ್ಕಾಸ ಿೀ ಪಾಪಘಾನಸರರ್ ಇವ ಪಾವಕಾಃ 

ಪರಜಾನಾಮ್ |  

ಲ  ೀಕಾ ವಾ ಸಕ್ಲಭೃತಸರಯೀಽತರ ರ ೀಜುಃ ಸಾನಂದಾ 

ಮುರ್ನಸುತಧ್ಮಯಸ ನುಮಧಾವಃ || ೮.೫೪ ||  

 

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ  

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ  

ಆನಂದಾಂಕತ ೀ ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಯಃ || 
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