
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

 

೧೪. ಚತುರ್ಯಶಃ ಸರ್ಯಃ  

 

ಪರಿವೃಢಘನಸಂಘೀ ರಾಜಸಂಹ  ೀಜಯಶಕ್ತ್ಾಾ  

ತಯಜತ್ರ ಮಲಿನಭಾವಂ ನೀರಸತಾಾನಿಕ್ತ್ಾಮಮ್ |  

ಸುುಟಮುರ್ರ್ತ್ರ ತ ೀಜಸುಾುಜ್ವಲ ೀ ಮಧ್ವಭಾನೌ  

ಸುಜನಜಲಜಕ್ತ್ಾಂತ ಯೈ ವಿಶಾಮಾಸೀನಮನ  ೀಜ್ಞಮ್ || ೧೪.೧ ||  

 

ಕ್ೃತಮಪಕ್ೃತಮಾರೈಯಃ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ಕ್ಾಂತ್ರಭ ಷ ೈಃ  

ಇತ್ರ ಮೃರ್ು ವರ್ತಾಂ ಚ ಪ್ಾರಥಯನಾಭಃ ಪರಭ ಣಾಮ್ |  

ಅಪಹೃತಮಪರ ೀಷಾಂ ಮಂತರತ  ೀ ರ್ರಂಥಜಾತಂ  

ರ್ಶಹೃರ್ರ್ನಯೀಗಾರ್ರ್ರಹೀಚಛಂಕ್ರಾರ್ಯಃ || ೧೪.೨ ||  

 

ಪರಿವೃತಮವನಮ್ರೈಗಾರಯಮಣೀಗಾರಮಯಪ ರ ೈಯಃ  

ಅವನತಮುರುಚ ೀತಃಪ್ಾರ್ಪ್ಾರ್ ಾೀಯ ನೃಸಂಹಮ್ |  

ಸಹಜವಿಜರ್ತ  ೀಽರ್ುಗ್ವಾಕ್ರಮಾರ್ಯಃ ಪರಸನಿಃ  

ಕ್ವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ತ್  ೀಽಸಾರಾಶ್ಷಾಽತ  ೀಷರ್ತತಮ್ || ೧೪.೩ ||  

 

ಉಪಚರತ್ರ ನತಾಂತಂ ಹಂತ ಪ್ೌರಂರ್ರಿೀ ಧ್ ಃ  
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ರ್ುಯಸರ್ಸ ಭಜತ  ೀ ರ್ಂ ರ್ುಲಯಭಾ ರ್ಭರಭಾಗ ಯೈಃ |  

ದಿಶತು ಸ ಪರಮಾಗಾರುನಂರ್ತ್ರೀರಾಯಂಘ್ರರರ ೀಣುಃ  

ಧ್ರಣಧ್ರ ಸುಖಂ ತ ೀ ಸಂತತಂ ಸಾಾಂತರ ೀತ್ರ || ೧೪.೪ ||  

 

ಅನತ್ರಪರಿಚಿತಸಾಯಪಯಸಯ ಸ  ೀಽರ್ಂ ಕ್ವಿೀಂದ  ರೀ  

ರ್ುಣರಸಮತ್ರರ್ ಢಂ ಜ್ಞಾತರಾನತಯಚಿತರಮ್ |  

ಮಧ್ು ಮಧ್ುಕ್ರರಾಜ  ೀ ನಷಪತನ್ ಪ್ೌಷಪಮಾಪುತಂ  

ನನು ಪರಿಚರ್ಹೀನಃ ಕ್ತ್ಾನನ ೀಽಪಿ ಪರಭುಃ ಸಾಯತ್ || ೧೪.೫ ||  

 

ಅಖಿಲಖಲಕ್ುಲಾನಾಂ ವಧ್ಯರ್ನ್ ದ ಾೀಷದ  ೀಷಂ  

ವಿರ್ಧ್ರ್ಪಿ ನರಾಣಾಂ ಕ್ತ್ೌತುಕ್ಂ ಮಧ್ಯಮಾನಾಮ್ |  

ಸಾರ್ತ್ರಸಮುಚಿತಾನಾಂ ಭ ತ್ರದಾಯೀ ಶುಭಾನಾಂ  

ಬಹಳಹೃದಿಹ ನನ ಯೀ ಶವಯರಿೀಃ ಕ್ತ್ಾಶ್ಿದ ೀವಮ್ || ೧೪.೬ ||  

 

ಉರ್ರ್ತ್ರ ವಿನತಾಯಾ ನಂರ್ನ ೀ ರ್ಾಾಘಯಕ್ತ್ಾಲ ೀ  

ಸ ಕ್ೃತಸಕ್ಲಕ್ೃತಯಃ ಕ್ೃತಯರ ೀದಿಪರರ ೀಕ್ಃ |  

ಅರುಣರ್ವನಕ್ತ್ಾಂತಬರಯಹಮ ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ  

ರ್ುರುರ್ುಣಮಭರ್ಧ್ೌಯ ಯೀರ್ಯಯೀಗಾಸನಸಥಃ || ೧೪.೭ ||  

 

ಅತ್ರಧ್ವಳಿತರ್ಂತಾ ರ್ಂತಕ್ತ್ಾಷ ್ೈಃ ಪರಶಸ ತಃ  

ಅಪಿ ರ್ುರ್ಪರ್ನ ೀಕ್ತ್ ೀ ಸಸುಿರತರ ವರತ್ರೀಂದಾರಃ |  

ರ್ುರುಭರಭಹತ ೀಷಾಾಚಾರಭ ೀದ ೀಷು ನಷಾ್ಂ  

ಸುುಟಮವರ್ಮರ್ಂತಃ ಸೌಷ್ರಾತ್ ಕ್ಮಯಣಾಂ ಚ || ೧೪.೮ ||  
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ಚರಮಸಮರ್ಸುಪ್ಾತಃ ಪ ವಯಮುತಾಥರ್ ಶ್ಷಾಯಃ  

ರ್ುರುಜನಪರಿಚಯಾಯಂ ಚಕ್ರರರ ೀ ರ್ುಷಕರಾಂ ಚ |  

ಸಬಹುಮತ್ರ ತದಾರ್ಯಪ್ಾಯಽಧ್ಯರಾತಾರತ್ ಪರಸನಾಿಃ  

ಸುರ್ತ್ರರಪರರ ೈಷಾಂ ಸಾಯತ್ ಕ್ಥಂಕ್ತ್ಾರಮಿಷಾಾ || ೧೪.೯ ||  

 

ಶರವಣಮನನಹ ೀತ  ೀಃ ಪ್ಾರಕ್ ಚಿರಾಯಾಸತನರ್ರಃ  

ಸಪದಿ ವಿವಶರ್ಂತಾಯ ನರ್ರಯಾ ರ್ರಸತಚ ೀತಾಃ |  

ಸಾರ್ಮಪಿ ನರ್ತ್ರ ದಾರರ್ಂರ್ವಸಾಾದಿ ಪ ಜ ಯೀ  

ಝಟಿತ್ರ ವಿರ್ತನರ್ರಃ ಕ್ತ್  ೀಽಪಿ ಶ್ಷ  ಯೀಽನಾರ್ ೀತ || ೧೪.೧೦ ||  

 

ವಿಹತಮವಿಹತಂ ಪ್ಾರಗ ೀವ ಕ್ಸಾಮದ್ ವಿನದ ೈಃ  

ಇತ್ರ ರ್ುರುಪರಿರಾದಾಶಂಕ್ಯಾ ನಮರಗಾತಾರಃ |  

ಚಿರಮನವತರಂತಃ ರ್ಾರವಕ್ತ್ಾ ಮುಕ್ತಮಾಗಾಯಃ  

ರ್ುರುಷು ಜಲಸಕ್ತ್ಾಶಸ ಥೀಷು ತ ಷ್ಣೀಮತ್ರಷ್ನ್ || ೧೪.೧೧ ||  

 

ವಿಪುಲಹೃರ್ರ್ಪ್ಾರ್ ಾೀಯ ದಿೀಪದಿೀಪಿತಪರದಿೀಪ್ ತೀ  

ರ್ರವರಪರಿಪ ಣ ೈಯರಾಯಭಯರರ್ಘ್ಯಯದಿ ರ್ತಾಾ |  

ರ್ತ್ರರತ್ರರ್ತಚ ೀತಾಶಿಕ್ರರಣ  ೀಽಚಾಯನಕ್ತ್ಾಯಾತ್  

ಕ್ುಸುಮಸಮಿತ್ರಮಗಾರುಮಾರ್ರಾರ್ುಜ್ಹಾರ || ೧೪.೧೨ ||  

 

ಅಮೃತಮಪಿ ನರಿೀಕ್ಾುಽಸಾರವಿ ನಮಾಯಲಯಸ ನ ೀ  

ಘೃತಮಿರ್ಮಿತ್ರ ಸದ  ಯೀ ಭಾರಂತ್ರಮಂತ  ೀಽಪಿ ಶ್ಷಾಯಃ |  

ಶರರ್ಧ್ುರಧಿಕ್ರಾಕ್ತ್ ಯೈವಿಯಭರಮಾಸತಚಿ ಪರ್ಾಿದ್  
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ಅನುದಿನಮಮೃತಾನ ಿೈಸತಸಯ ಸ ೀವಯಸಯ ಶಕ್ತ್ಾಾ || ೧೪.೧೩ ||  

 

ಅರ್ಮರ್ುಚಿತಮಂತ ೈಸ ತರ್ಯಾನಾಂ ತರಯಾಣಾಂ  

ಕ್ೃತ್ರಭರನುಮತಾತಾಮ ತತರ ಪಂಚಾಂರ್ವಿದಿಭಃ |  

ಉರ್ರ್ಮಹಮರ  ೀಚಿಶಿಕ್ರವತ್ರೀಯ ತ್ರರಶಕ್ರತಃ  

ರ್ಧ್ರ್ತ್ರಬೃಹರ್ಂತಃ ಷಡ್ುುಣಂ ಸಾಾತಮತ ಜಃ || ೧೪.೧೪ ||  

 

ತ್ರಮಿರನಕ್ರಕ್ುಂಭರಾರತಮತಯಂತತ್ರೀವರಂ  

ಸಥರತರಮಖಿಲಾನಾಂ ಪ್ಾರಣನಾಂ ರುರ್ಧಮಾರ್ಯಮ್ |  

ಭುವನಭವನಪ ಣಯಂ ಭಾನುಮಾನಂಜನಾಭಂ  

ಹರಿರಿವ ನಖರ ೈಃ ಪ್ಾರಗ್ ರಶ್ಮಜಾಲ ೈನಯರಾಸ || ೧೪.೧೫ ||  

 

ಮಧ್ುರಪತರ್ರಾರಾಃ ರ್ಾಂತನ ೈರ್ಾಂಬುಬಾಷಾಪಃ  

ಸಪದಿ ವಿಪುಲರಾರ್ಃ ಸಾಾಭಸಾರಾತ್ ಪರಸನಾಿಃ |  

ಅರುಣತರಣರತಯಚಾಛಂಬರಾ ದಿಕ್ುಪರಂಧಿರೀಃ  

ಸಮತಸರಸಜವಕ್ತ್ಾಾಃ ಸ ಾೈಃ ಕ್ರ ೈರಾಲಿಲಿಂಗ ೀ || ೧೪.೧೬ ||  

 

ಪರಣತ್ರರಭಸಧ್ ಳಿೀಬರ್ಧರ್  ೀಭಾವಿರ್ ೀಷಾ  

ರ್ಧ್ುರುಪಕ್ೃತ್ರಮತಾತಂ ಸಾಧ್ುಜಾಲಾಂತರಾಪ್ಾತಃ |  

ಸಮರ್ಮುಪನತಂ ಸಂರ ೀರ್ರ್ಂತ  ೀ ವರ್ಸಾಯ  

ಇವ ರ್ಶಶತಕ್ತ್ ೀತ  ೀಃ ಕ್ತ್ ೀತವಃ ರ್ಾರವಕ್ತ್ಾಣಾಮ್ || ೧೪.೧೭ ||  

 

ನಹತಮುಚಿತಮುಚಿಂ ಯೀರ್ಪಿೀಠಂ ಪರವಕ್ುತಃ  
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ಪರಿಷದಿ ಪರಿತ  ೀಽಮಿೀ ಸತಾರಾಃ ಸತತವಭಾಜಃ ||  

ರ್ುರತಮವಸತಕ್ೃತ ಯೈಧ್ಯನಯಸಂನಾಯಸವಗ ೈಯಃ  

ಶರವಣಪರಮಕ್ೃತಾಯಯೀಪತಸುಥಃ ಸಮ್ರೀತಾಃ || ೧೪.೧೮ ||  

 

ಬಭುರಮಲರ್ುಣಾನಾಂ ರ್  ೀಭನಾಚಾಛರ್ನಾನಾಂ  

ಮುರರಿಪುನಲಯಾನಾಂ ಹಂತ ರ ೈದಾಂತ್ರಕ್ರೀನಾಮ್ |  

ಸಪದಿ ಸುವಿವೃತಾನಾಮಂತರರಾಯ ಧಿಯಾಂ ರಾ  

ವಿವಿಧ್ಕ್ವಳಿಕ್ತ್ಾನಾಂ ಸಂಚಯಾಃ ಪತ್ರರಕ್ತ್ಾಣಾಮ್ || ೧೪.೧೯ ||  

 

ಅನತ್ರವಿರಳಭಾರಾ ಅಪಯನನ  ಯೀನಯಸಂಗಾಃ  

ಋಜುತರತತನಾನಾಪಂಕ್ರತಸಾಮಾಯಪತರ್  ೀಭಾಃ |  

ದಿಾರರ್ತುರರ್ದ ೀರ್ಾಯ ರ್ ರತ  ೀ ವರ್ಜಯತಾಂತಾಃ  

ಕ್ುಶಲಲಿಖಿತರ ಪ್ಾ ರ ೀರ್ಜರ ೀ ತ ೀಷು ವಣಾಯಃ || ೧೪.೨೦ ||  

 

ಸಪದಿ ರ್ರ್ೃಶುರ ೀಕ್ತ್ ೀ ರಾಚನೀಯಾದಿಭಾರ್ಂ  

ಪರಿಚರ್ಪಟುತಾಭಾಯಂ ತಾವದ ೀಕ್ತ್ ೀ ಚಿರ ೀಣ |  

ಹರಿರ್ುರುನಮನಂ ದಾರಗ್ ರ್ತಿತ  ೀಽಮಿೀ ವಿಧ್ಾರ್  

ಪರರ್ರ್ುರಪರಸಾಮಯಂ ಸರ್ಧರೀ ಸಾಯದಿಧ ರ್ತಿಃ || ೧೪.೨೧ ||  

 

ರ್ತವಚಸ ಜನ ೀಽಸಮನಾಿನತ ೀ ಸನಿರಸಯನ್  

ಸಚರ್ರ್ವನಕ್ತ್ಾಂ ತಾಂ ಸಾಂಧ್ಯರ್ಜೀಮ ತರಕ್ತ್ಾತಮ್ |  

ರವಿರಿವ ರವಿಪ ಜಾಯಂಘ್ರರಃ ಸಮಾಜಾಂತರಿಕ್ ೀ  

ವಯಲಸರ್ತ್ರ ಶಯಾಲುಃ ಸನ್ ಸಹಸರಪರಕ್ತ್ಾಶಃ || ೧೪.೨೨ ||  
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ತ್ರರಭುವನವರತ ೀಜ  ೀವಯಕ್ತರ ೀದಾಥಯಶುಕ್ಾ  

ತ್ರರತರ್ರಸತಯಾ ರೀ ವಣಯತಾ ವಣಯವಯಾಯಃ |  

ಪೃಥುಮತ್ರರಥ ತ ೀಷಾಮ್ರೈಕ್ಯಮಾಪ್ಾರ್ಯ ಸಮಯಕ್  

ಪರವಚನಪರಿಶುದ ಧುೈ ಸಮ ಪರಣೌತ್ರ ಪರವಿೀಣಃ || ೧೪.೨೩ ||  

 

ಸಾರಮಚರಮಕ್ತ್ಾಲ ೀ ಮಂರ್ರಮ್ರೀರಾತಯಜದಿಭಃ  

ಸುುಟಮುಪನಷರ್ಂತ ೀ ರಾಚಕ್ತ್ ೈರಾಯಚಯಮಾನ ೀ |  

ಪರವಚನಮತ್ರಚಿತರಂ ಪ್ಾರಣಭಾಜಾಂ ಶುರತ್ರೀನಾಂ  

ಅಮೃತಮಮೃತಭಾವಸ ಯೈಷ ಹ ೀತುಂ ಚಕ್ತ್ಾರ || ೧೪.೨೪ ||  

 

ಧ್ನಮಿವ ಸಧ್ನಾರೀಭ  ಯೀಽಕ್ಯಸ ನುಃ ಪರಸನಿಃ  

ಶರಶತಮಿವ ಪ್ಾಥಯಃ ಸಂರ್ುಗಾರ್ಥಯಭಯ ಉರ್ರಃ |  

ಅರತ್ರವಿರಹತಃ ಸ  ೀಽನಾರತಂ ನಾಽದಿಶನ  ಿೀ  

ಪರತ್ರವಚನಮದಿೀನಂ ಚ  ೀರ್ಕ್ತ್ ೀಭ  ಯೀಽಖಿಲ ೀಭಯಃ || ೧೪.೨೫ ||  

 

ಅಥ ರ್ಶಶತರ್  ೀಚಿಷಾಯಪರಯಾತ್ರ ಪರತ್ರೀಚಾಯಂ  

ಪರವಚನಮವಸಾರ್ ಸಾಿತುಮಾಯಾತ್ ತಟಾಕ್ಮ್ |  

ಪೃಥುಮತ್ರರಿಹ ತಾವಚ ಛರೀಷ್ಸಂಸರ್ಯಲ  ೀಲ ೈಃ  

ಸಮರ್ಮಿ ಸಪದಿ ಸಾನಯಮಿಗಾದ ಯೈಶಿ ತ್ರೀರ ೈಯಃ || ೧೪.೨೬ ||  

 

ಘನರಸನಕ್ರ  ೀಽಸಾವಂತರತಯಂತಶುದ  ಧೀ  

ಮುನರ್ಣ ಇವ ಭ ರ್ಃ ಸ ಿೀಹರಾನ್ ಪ್ಾರಗ್ ರ್ಧ್ಾನಃ |  
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ಪರತ್ರಕ್ೃತ್ರಮಖಿಲಜ್ಞಸಾಯಽಪರ  ೀಕ್ ುೀಣ ತಾವತ್  

ಸುುಟಮಲಭತ ರ ಪಂ ಮಜ್ನ ೀ ಸಜ್ನ ೀಷಾಮ್ || ೧೪.೨೭ ||  

 

ಅಪರಿಮಿತಮನೀಷಸ  ಯೀಲಾಸಚಛಂಖಬಾಹ  ೀಃ  

ರಥಚರಣಶ್ಲಾನಾಂ ತನಾತ  ೀಽತಾರಭಷ ೀಕ್ಮ್ |  

ಪರತ್ರತನವ ಉದಾರಾಸಾತಸಾಲಂ ಸನಿಧ್ಾತುಃ  

ತನವ ಇವ ವಿರ ೀಜುಃ ಪ್ಾಂಚಜನಯಪಿರರ್ಸಯ || ೧೪.೨೮ ||  

 

ಅಭರ್ಧ್ತ್ರ ಮುನೀಂದಾರ ದಾಾರ್ರ್ಾಬ  ದೀಪರಾಸ  

ಪರತ್ರಮಫಲಮಲಂರ್ತ ಸೀವನಂ ಭಕ್ರತರ್ುಕ್ತಮ್ |  

ಅಧಿಕ್ಮಮರನದಾಯದಾಯಪಾರಾರ್ಧನಯಮಾನಾಯದ್  

ಅಪಿಬರ್ಲವಬ  ೀಧ್  ೀ ವಿಷುಣಪ್ಾದ  ೀರ್ಕ್ಂ ತತ್ || ೧೪.೨೯ ||  

 

ತರಣಭರಿವ ಗೌರ ೈರ ಧ್ವಯಪುಂಡ್ ೈದಿಾಯಷಡಿಭಃ  

ಸರ್ರಪರಮಚಕ್ತ್  ರೀದಿೀಣಯತ ೀಜಾ ಹರಿೀಷಾಃ |  

ಮುರರಿಪುವಿಮುಖಾನಾಂ ರ್ುಸಸಹ  ೀ ದ ೀಹಭಾಜಾಂ  

ಲರ್ಸಮರ್ ಇರಾನ  ಯೀ ಮಾನಯಧಿೀರಾಬಭಾಸ ೀ || ೧೪.೩೦ ||  

 

ಸಮಧಿಕ್ಧಿಷಣಸಯ ಪ್ ರೀಕ್ಷಮಾಣ  ೀ ಜನೌಘಃ  

ಪರಕ್ೃತ್ರಮಧ್ುರಮಾಸಯರಾಯಜಪ ಣ ೀಯಂರ್ುಬಂಬಮ್ |  

ಅಮುಚರ್ಪಸರ ೀತ್ರ ರ್ಾರವಕ್ತ್  ೀಕ್ತ್ ತೀಃ ಪುರಾಽಸಮನ್  

ಪರಚಲತ್ರ ಪರ್ವಿೀಂ ತಾಂ ಪ್ಾರಂಜಲಿಸ ತಣಯಮಾರಾತ್ || ೧೪.೩೧ ||  
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ರ್ುರುಚರಣಸರ  ೀಜರ್ಾಂರ್ಾನಣ ೀಯಜನಾಂಭ  ೀ  

ರ್ಧ್ತ್ರ ಜನನಕ್ತ್ಾರೀ ಸವಯಮುವಿೀಯರ್ತಂ ಚ |  

ಅವನರನಭನಂದಿನಯಪಯರ್ಶಿಕ್ಷಮ್ರೀಽಸೌ  

ಕ್ಥಮಪಿ ಕ್ಥಮ್ರೀವ ಸಾಯತ್ ಕ್ಷಮಾಖಾಯಽನಯರಾಽಸಾಯಃ || ೧೪.೩೨ ||  

 

ಅವಿದಿತರಸಭ ೀರ್ಂ ಶ್ೀತಳಂ ಲಘವರ್ಂಧ್ಂ  

ವಿಮಲಮಮಲಪ್ಾಣಃ ಪ್ಾಣಜ ೈರಪರವಿಷಾಮ್ |  

ವರ್ನಪವನಭೀತಾಯ ಪ್ಾಶಾಯತ  ೀ ಬಭರರ್ರ್ರುಂ  

ಕ್ಮಥ ಕ್ರಕ್ಪ ಣಯಂ ಸಂರ್ಮಿೀಹಾನನಾರ್ || ೧೪.೩೩ ||  

 

ವಿಹಸತಬಸಭಂರ್ಶ್ರೀಪರಕ್ಷಯಂ ಸತ್ರಮಾಿ  

ಜಲಜಮಮೃತಪ ರ ೈಃ ಪ ರಯಾಮಾಸ ರಮಯಮ್ |  

ಸಮರ್ರ್ುಣವಿರ್ ೀಷಾಲ  ೀಚಕ್ತ್ ೈಲಾಯಳನೀರ್ಃ  

ಸಸುರಭಸುಮನ  ಭಃ ಸ ಸುುಟಂ ಗೌರಪಕ್್ ಅಃ || ೧೪.೩೪ ||  

 

ವಿಮಲಮಲರ್ಜಾಂಭ  ೀಬಂರ್ುಭಶಿಚಿಯತಾಚ  ೀಯ  

ನವಲಲಿತತುಳಸಾಯ ಪುಷಪರಾಜಾಯಽಽಚಿಯಚತ್ ಸಃ  

ಸಥಲಜಜಲಜವಲಿಾೀವೃಕ್ಷವಿೀರುತಸಮಸತ  

ಪರಸವವಿಜರ್ಲಕ್ಾಯು ಮ ತಯರೀರ ೀಂದಿರ ೀಶಮ್ || ೧೪.೩೫ ||  

 

ಸ ರ್ರ್ರ್ಧಿಕ್ಬ  ೀಧ್ಃ ಷ  ೀಡ್ರ್ಾತ  ರೀಪಚಾರಾನ್  

ವಯರಹರ್ರ್ರ್ುಣಾನ್ ದಾಾತ್ರರಂಶದಾರ್ಃ ಪುರ  ೀಗಾನ್ |  

ಅರ್ಣತರ್ುಣಮುಚ ೈಸ  ತೀಷರ್ನ್ ರ್ಾರ್ಙುಯಪ್ಾಣಂ  
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ಷಡ್ಪಿ ಪರಮಭಕ್ತ್ಾಾಽನ ಪಚಾರಾನ್ ದಿದ ೀಶ || ೧೪.೩೬ ||  

 

ತಮರುಣಮಣವಣಯಂ ದಿವಯದ ೀಹಾಖಯಗ ೀಹ ೀ  

ಸಿಪಿತಮತ್ರಪೃಥುಶರದಾಧನದಿೀಚಿತತರಾಭಯಃ |  

ನನು ಸ ರ್ಜತ್ರ ನತಯಂ ಹೃತಸರ  ೀಜಾಸನಸಥಂ  

ನ ತು ಸಕ್ೃದಿತ್ರ ಪುಷ ಪೈರಷಾಭಭಾಯವಪುಷ ಪೈಃ || ೧೪.೩೭ ||  

 

ಕ್ೃತಪರಮಸಪರ್ಯಃ ಸಾಂರ್ರಸಚಿಂರ್ನಾಂಭಃ  

ಪರಿಮಳಿತಭುಜ  ೀರ  ೀಮಂಡ್ಲಾಂಸ  ೀ ಮನೀಷ್ೀ |  

ಸಮತರುಚಿರಮುಖ ೀಂರ್ುಃ ಸಿರ್ಧಕ್ತ್ೌರ್ ೀರ್ರಾಸಾಃ  

ಸ ಮುನಸುರನರಾಣಾಂ ಚಕ್ಷುಷಾಮುತಸವೀಽಭ ತ್ || ೧೪.೩೮ ||  

 

ಪರಮಥ ಪರಮಾನಿಂ ಪ್ಾರಪತಮ್ರೀರಾಪರಯಾಸಂ  

ಪರಭುರಿಹ ಬುಭುಜ ೀಽಸೌ ರ ೀರ್ರಾರ್ಪರವಿೀಣಃ |  

ಅರ್ಜತಪರಮಭಕ್ತಃ ಸಂತತಂ ಮನಯಮಾನಃ  

ಸಕ್ಲಜರ್ರ್ಧಿೀಶಃ ಪಿರೀರ್ತಾಂ ರ್ೌರಿರಿತಥಮ್ || ೧೪.೩೯ ||  

 

ಸಹಚರಪರಿಕ್ಾಪ್ ತೀ ಸ ಕ್ಷಯವಸಾಾಸೃತ ೀಽಸೌ  

ಅವಿತನುರುಹರ ಪ್ೌಶ್ೀರವರೀಯ ನಷಣಣಃ |  

ಅರಮರ್ದಿಹ ನಾನಾಹೃರ್ಯವಿದಾಯವಿಲಾಸ ೈಃ  

ಕ್ವಿಜನಪರಿರಾರಂ ಮಂಡ್ರ್ನ್ ಮಂಡ್ಪ್ಾರ್ರುಮ್ || ೧೪.೪೦ ||  

 

ಅವಸರಮಧಿರ್ಮಯ ಭ ರವಿಜೃಂಭಾರ್ಭೀಷ  ಾೀ  
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ಮುಖಸತತರ್ಲಕ್ಷ್ಯೀಭ ತಪ್ಾಣಪರರಾಳಃ |  

ಸಮತನರ್ನವಿಕ್ತ್ಾಸ ೈಸತಸಯ ವಿಜ್ಞಾತಭಾವಃ  

ಶರವಸ ಕ್ರಮಪಿ ಕ್ತ್ಾರ್ಯಂ ಮಂತರಯಾಮಾಸ ಮಂಕ್ಷು || ೧೪.೪೧ ||  

 

ಪರಣತ್ರಪರಮಕ್ೃತಾಯಃ ಸನಮತ ೀರೀಯ ಜನೌರ್ಘ್ಃ  

ವಿಬಭುರನತ್ರರ್ ರ ೀ ಸಂಹತಾಸಾತನತ್ರೀತಯ |  

ಅಹಮಹಮಿಕ್ಯಾಽಽಶು ಪ್ಾರಪಯ ಪ್ಾಶಾಯಂ ಪರಣ ೀಮುಃ  

ಬಹವ ಇಹ ರ್ೃಹಸಾಥಃ ಪ ವಯಸ ೀರಾಂ ವಿಧ್ಾತುಮ್ || ೧೪.೪೨ ||  

 

ವಿವಿಧ್ಜನಪರ್ಸಾಥಃ ಪ್ಾರಕ್ ಶುರತ ೀಭ  ಯೀ ರ್ುಣ ೀಭಯಃ  

ಶತರ್ುಣರ್ುಣಮ್ರೀನಂ ವಿಸಮತಾ ವಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ |  

ಮುಕ್ುಳಿತಕ್ರಪದಾಮ ಆಸಯತಾಮಿತಯರಾಪ್ಾತಃ  

ಪರಚುರತರಹೃದಾ ಸಂಭಾವಯಾಂಚಕ್ರರರ ೀಽನ ಯೀ || ೧೪.೪೩ ||  

 

ಅಲಮಲಮನುರಾದ ೀನಾನುರಾಚ ಯೀತ ಪರ್ಾಿತ್  

ನನು ರ್ುರವ ಇದಾನೀಮುರ್ಯತಾ ಹ ಪರವಕ್ುತಮ್ |  

ನ ಮನನಮಧ್ುನಾ ದಾರಗಾವರಜ ೀತಾಯಹಾರ್ತ್ ತಾನ್  

ಶುರತಪರಿಚರ್ಸಕ್ತ್ಾತನ್ ರ್ಾರವಕ್ತ್ಾನ್ ರ್ಾರವಕ್ತ್ಾರ್ರುಃ || ೧೪.೪೪ ||  

 

ಅಧಿಕ್ಧಿಷಣಮ್ರೀನಂ ರಾಯಖಯಯಾ ರ್  ೀಭಮಾನಂ  

ಹರಿಮಿವ ಕ್ವಿವರ್ಯಂ ಸತಯವತಾಯಸತನ ಜಮ್ |  

ಸತತಮನಮಿಷಂ ಸಂರ್ೃಶಯ ಸಾನಂರ್ಚಿತಾತಃ  

ಸಮರ್ಮಪಿ ರ್ತಂ ಸಂವಿರ್ರತ ೀ ನ ಸಮ ಲ  ೀಕ್ತ್ಾಃ || ೧೪.೪೫ ||  

10

www.yo
us

igm
a.c

om



 

ಉರ್ರ್ಮಿತ ಇರಾಸತಂ ರ್ಂಶಿ ಭಾನುಬಯಭಾಸ   

ಸುುಟಮಕ್ಲುಶರ ಪೀ ರ್ಶಯನೀಯೀಽನುರಾಗ್ವೀ |  

ಶುಚಿ ಹರಿಪರ್ಮಾಪತಸಂಪದ  ೀರಾಶ್ರತಾನಾಂ  

ನ ಹ ಭವತ್ರ ವಿರ್ ೀಷಃ ಸಾಪರಕ್ತ್ಾರ್  ೀನಿತಾನಾಮ್ || ೧೪.೪೬ ||  

 

ಮರತಕ್ಮಣವಣ ೀಯ ಭ ತಧ್ಾತ್ರರೀ ಪುರಂಧ್ಾರುಃ  

ಲಸತ್ರ ಜಲಧಿರಾಸಸಯಧ್ಯಲಿೀನಃ ಕ್ಷಣಾಧ್ಯಮ್ |  

ಅರುಣತರಣಬಂಬಚಛರ್ಮನಾ ಪರ್ಮರಾರ್ಃ  

ಕ್ಪಿಶಕ್ರಕ್ಲಾಪೀಲಾಾಸಯಭ ತ್ ಪ್ ರೀಕ್ಷಣೀರ್ಃ || ೧೪.೪೭ ||  

 

ಅವನವನವನಧ್ುರಗಾಾರ್ುಖಾಹಮಮಹತುಸ  

ಪರಕ್ೃತ್ರರ್ುಣಸಮ್ರೀತಾರಾಯಕ್ೃತಾಕ್ತ್ಾಶ ಏಕ್ಮ್ |  

ತತಮತನುಮನಾಃ ಸ  ೀಽಚಿಂತರ್ತ್ ಸತಸಮಾಧ್ೌ  

ಅಸುರಸುರನರ ೀಭಯಃ ಸರ್ುುಣಂ ನಾಥಮನಯಮ್ || ೧೪.೪೮ ||  

 

ವಯರ್ಧ್ತ ಪರಿರ್ೃಷಾಜ  ಯೀತ್ರಷಃ ಸಾಧ್ು ಸಾಂಧ್ಯಂ  

ನರ್ಮಮವನದ ೀರಾ ಜ  ಯೀತ್ರಷ  ೀಽಪ್ಾಯವಲ  ೀಕ್ತ್ಾತ್ |  

ವಿಹತಮನುಸರಂತ  ೀ ಧ್ಮಯರ್ಾಸಾಪರವಿೀಣಾಃ  

ಸವಿತರಿ ಸವಿತಾರಂ ಚಿಂತರ್ಂತಸಾಲ  ೀಕ್ತ್ಾಯಃ || ೧೪.೪೯ ||  

 

ವಿವಿರ್ುರತ್ರತರಾಂ ರೀ ದ ೀವತಾಃ ಷ  ೀಡ್ರ್  ೀಕ್ತ್ಾತ  

ಹರಹರಿಹರ್ಪ ರಾಯಂತಾಯಃ ಕ್ಲಾಭ ೀರ್ತ  ೀಽಸಯ |  
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ಸುಹುತಮತ್ರಸೃಜಂತ  ೀಽಗಾಿುಹತಾಸ ತೀಽಗ್ವಿಹ  ೀತರಂ  

ವಯಧ್ುರುಚಿತಮಪ ವಯಂ ರೀನ ಗಾರ್ತರಲ  ೀಕ್ಃ || ೧೪.೫೦ ||  

 

ವಿಧ್ುರರ್ಮಕ್ಳಂಕ್ಃ ಸಾಯದ್ ರ್ದಿ ಸಾಯರ್ವಶಯಂ  

ನನು ನಜಸಹಜಾಯಾಃ ಸುಂರ್ರಾಸ ಯೀಂರ್ುಕ್ಲಪಃ |  

ಇತ್ರ ಸುರಲಲನಾಭಲಾಯಳಿತಃ ಖ ೀಚರಿೀಭಃ  

ಸಮಧಿಕ್ಮಧ್ುರಿಮಾಣ ಪ ಣಿಯಂರ್ರಸತದ  ೀದ ೈತ್ || ೧೪.೫೧ ||  

 

ಇನವಿರಹಮಸಹಯಂ ಪ್ಾರಪಯ ಪದ ಮಃ ಸಚಕ್ತ್ ೈಃ  

ಚಿರಮಿಹ ಪರಿತಪತಂ ಪ ವಯತಪ್ ತಃ ಸುತುಷಾಮ್ |  

ಮೃರ್ುಕ್ುಮುರ್ಚಕ್ತ್  ೀರ ೈಃ ಪ್ಾರ್ಸಂಗ ೀನ ರಾಜ್ಞಃ  

ಕ್ಮಪಿ ಸಕ್ಲಹೃರ್ಯಂ ಕ್ಲಪರೀನ ಿೈವ ದ ೈವಮ್ || ೧೪.೫೨ ||  

 

ರ್ಲಿತ ೀಂರ್ರನೀಲಮಣನೀಲವಿಭರಮಂ  

ನವಕ್ುಂರ್ಕ್ುರ್ಮಳಸತದಿಾಜಾವಲಿ |  

ಸಮತಯಾ ನಗ  ೀತತಮಶ್ರಸುಸಜಾತಯಾ  

ವನಮಾಲಯಾ ಸುರಭತಾಶಯಾಽನಾತಮ್ || ೧೪.೫೩ ||  

 

ಮೃರ್ುಗಾಮಿವಿಮಾನಸಂಪದ  ೀ  

ರಮರ್ತ್ ಸುಸಮತಗ  ೀಪಸುಂರ್ರಿೀಃ |  

ಪರಿತಾಪವಿಹೀನಮುಜ್ವಲಂ  

ಸುತತಂ ಸ ಕ್ಷಯತರಾಂಬರಂ ವರಮ್ || ೧೪.೫೪ ||  
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ಗ  ೀಭಸತಮಾಂಸಯಪನರ್ನ್ ರ್ತ್ರರ್ಂ ಪರಜಾನಾಂ  

ಅರಾಯಂತರಂ ಸ ಭರ್ರಾನ್ ಪರಕ್ಟಿೀಚಕ್ತ್ಾರ |  

ಆನಂರ್ಚಿರ್ುುಣರ್ಣಂ ಪರಿಪ ಣಯಸಂವಿತ್  

ಚಂರ್ರಸುತ ಶಬದರ್ುಣಮಿತಯರ್ಮ್ರೀವ ಭ ೀರ್ಃ || ೧೪.೫೫ ||  

 

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ 

ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜರೀ  

ಆನಂದಾಂಕ್ರತ ೀ ಚತುರ್ಯಶಃ ಸರ್ಯಃ || 
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