
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

೧೩. ತರಯೀದಷಃ ಸರ್ಯಃ  

ಪೃಥುದರ್ಯನಮುತ್ರಿತಂ ಕ್ೃತಾಥಯಂ ಪೃಥಿವಿೀಭೃತರಣತ್ರಂ ರ್ೃಹೀತವಂತಮ್ 

|  

ನಿಜಶ್ಷಯಮುದ ೀಽಥ ಸಹ್ಯಮಾಪತಂ ಪುರುಷಃ ಕ್ಶ್ಿದುಪಾರ್ಯೌ ಕ್ದಾಚಿತ್ || 

೧೩.೧ ||  

 

ಭರ್ವಾನಿಹ್ ನಃ ಸವಕಿಂಂಕ್ರಾಾಂಾಂ ಅಚಿರ ೀಾಂಾಽವರಜತಾದನುರ್ರಹಾರ್ |  

ಇತ್ರ ಕಾರ್ಯಚಿಕಿಂೀಷಯಯಾಽಽಥಯರ್ತ್ ತಾವಂ ನೃಪ ಇತಯಭಯಧಿತ ೈಷ ತಂ 

ಪರಣಮಯ || ೧೩.೨ ||  

 

ಅಥ ಮಾಘವತ್ರೀಮಪಾಸಯ ಕಾಷಾಠಂ ವರಜತಾ ಪ ೈಧಿತತ ೀಜಸಾ ಪರತ್ರೀಚಿೀಮ್ |  

ಪರಿಶ  ೀಧ್ರ್ತಾ ಸವಪಾದಸಂಗಾತ್ ಪೃಥಿವಿೀಂ ಪಾರಜ್ಞದಿವಾಕ್ರ ೀಣ ರ ೀಜ ೀ || 

೧೩.೩ ||  

 

ಅರ್ುಭಾನಪಹಾರ್ ಮಾಯಿಜುಷಾಾನ್ ಅಧ್ಮಾದಿರೀನಿವ ಗ  ೀತರನಿಮನಗೌಘೈಃ 

|  

ಸುಜನ ೈಸತರಸಾಽಭಿರ್ಮಯಮಾನಃ ಪರಮಸ ನೀಹ್ತಯಾ ಕ್ರಮಪರಸನ ನೈಃ || ೧೩.೪ 

||  
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ಸುಮನಃಫಲಶ  ೀಭಿನ  ೀಽತರ ಪುಂಸ  ೀ ನಮರ್ನ್ 

ಗ  ೀಭಿರನ  ೀಕ್ಹಾನಿವೀಚಾಿನ್ |  

ಅಪಿ ಭಂರ್ಮುಪಾನರ್ನನನಮಾರನ್ ದೃಢಭಾವಾದಪರಾನವಾರ್ಯವಿೀರ್ಯಃ 

|| ೧೩.೫ ||  

 

ರ್ಮನ  ೀತಸವವಿಸ್ಮಿತ ೈನಿಯಷ ೀವಯೀ ವಿವಿಧ ೈಜಯನಪದ ೈಜಯನ ೈರಜಸರಮ್ |  

ಪರಿಸೃತವರಕಿಂೀತ್ರಯರಾತ್ರಯಮುಕ ಯೈ ಪುರುಷ ೈದ ಯರಭುವರ್ಿ ರ್ಮಯಮಾನಃ || 

೧೩.೬ ||  

 

ಅಮರ ೈರಮರಾನುಗ ೈಮುಯನಿೀಂದ ೈಃ ಅಪರ ೀಕ್ಷಾವಿಷಯೈರ್ಿ ಸ ೀವಯಮಾನಃ |  

ಹ್ರಿಪಾದಸರ  ೀಜಸಂರ್ಸಾರ  ೀ ಭುವನ ೀ ಪಾವನಪಾವನ  ೀ ನಿಕಾಮಮ್ || 

೧೩.೭ ||  

 

ಅರ್ಮಪರತ್ರವಾರಣಃ ಪರಯಾಾಂ ೀ ಪರಮಾನಂದಸುತ್ರೀಥಯಸ ರಿರಾಜಃ |  

ವಿಬಭಾವತ್ರವ ೀಲಮಚ್ಿರ ಪಃ ಸುರಸ್ಮಂಧ  ೀರಿವ ಸಂತತಪರವಾಹ್ ಃಃ || 

೧೩.೮ ||  

 

ಸಮಯೀನ ರ್ತ  ೀಽಮಹೀರ್ಸಾಽಸೌ ವಿಷರ್ಂ 

ಸತಂಭಪದ  ೀಪಸಜಯನಾಖ್ಯಮ್ |  

ಮದನಾಧಿಪತ ೀಃ ಸುಧಾಮ ಧಾಮ ಪರವಿವ ೀಶಾಖಿಲಲ  ೀಕ್ವಂದನಿೀರ್ಮ್ || 

೧೩.೯ ||  

 

ಕ್ಷಣದಾಮಿಹ್ ತಾವದ ಷಿವಾಂಸಂ 
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ವಿಹತಾಹ್ಮುಯಖ್ಯೀರ್ಯಯೀರ್ಮೀನಮ್ |  

ರ್ಮನ  ೀದಯಮಲಕ್ಷಾಂ ೈರಜಾನನ್ ರ್ಮನಾಯೀದಯತಮಾರ್ು ಶ್ಷಯಸಂಘಃ || 

೧೩.೧೦ ||  

 

ಪುರತ  ೀ ವಿಸೃತಾಃ ಸಮಾಧಿರ್ುದ ್ಯೈ ರ್ತರ್ಸತತರ ಪಟೀಃ ಕ್ಷಾರ್ವ ೀಷಾಃ |  

ಸಹ್ಸ  ೀದಹ್ರನ್ ಸವಯೀರ್ಯಮುದಾರರ್ುತದಂಡಾದಿಕ್ಧಾರಾಂ  ೀದಯಮೀನ || 

೧೩.೧೧ ||  

 

ಅವಧಾರ್ಯ ವಿಶ ೀಷಕಾರಿರ್ಂಖ್ಪರಕ್ಟಾಂಕಾನ್ ಸುಧಿಯಾ 

ರ್ತಾದರಯಭಾವಾನ್ |  

ಲಸ್ಮತಾ ತುಳಸ್ಮೀಸರರ್ಸಯ ಕ್ಂಠ ೀ ಹ್ರಿನಿಮಾಯಲಯತಯೀಚಿತಾ ನಯಧಾಯಿ || 

೧೩.೧೨ ||  

 

ರ್ತಧಿೀರ್ುಯರುಚ್ಕಿಂರಮ ತ್ರಯಪ ಣಯಂ ರ್ತನಿಶಾವಸವಚಾ ವಿಶ  ೀಧ್ಯ ಪಾಣೀ 

|  

ರ್ುಣಕ್ುಂಡಲಮಂಡಿತಂ ವಿಮಾನಂ ರ್ುಣಬಂಧ್ಂ ಕ್ವಚಾವೃತಂ ಬಭಾರ || 

೧೩.೧೩ ||  

 

ಸಕ್ಮಂಡಲುಮಂಡಲಾವಲಂಬಂ ಸವರ್ಮೀವಾಲಘುಪುಸತಕಾದಿಭಾರಮ್ |  

ರ್ುವಶ್ಷಯರ್ಾಂ  ೀ ದಧ ೀ ನರ್ತಾನತ್ ಹ ದಾಕ್ಷಯಸಯ ರ್ುಾಂ  ೀಽಪರ  ೀಽಸ್ಮತ || 

೧೩.೧೪ ||  

 

ಅತ್ರಸಂಭರಮತಃ ಪರಿಭರಮಂತಂ ಭರದಾಮಾನವಲ  ೀಕಿಂನಂ ಚಿರಾರ್ |  
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ಅನುಯೀರ್ಪರಂ ಮುಹ್ುಃ ಪರಮತತಂ ಜಹ್ಸುನ ಯತನಶ್ಷಯಮತರ ಕ ೀಚಿತ್ || 

೧೩.೧೫ ||  

 

ಅಥ ತತಷಣಘಟಾತ  ೀರುಘಂಟಾಘನನಾದವಯಪದ ೀರ್ತಃ ಪರ ೀಣ |  

ಅಮಿತಪರಮತ್ರಃ ಪರಚ  ೀದಿತ  ೀಽಸೌ ಇತ್ರ ನಿರ್ಯತುಸ ನಿಜ ೀಷು ನಿಜಯಗಾಮ || 

೧೩.೧೬ ||  

 

ಧ್ೃತಮಾತಪವಾರಣಂ ವರ ೀಣಯಂ ವರತ್ರರಾಜಂ 

ತಮುಪರ್ುಯಪರ್ುಯದಾರಮ್ |  

ಉದರ್ನಿಿಹರ  ೀಪರಿಷಠಪ ಣಯದಿವಜರಾಜಶ್ರರ್ಮಾರ್ಯಾವಭ ತಾಮ್ 

|| ೧೩.೧೭ ||  

 

ಭುವನತರರ್ಧಾರಿಣಂ ಮುಕ್ುಂದಂ ದಧ್ದಂತಃ ಸ ದಧ ೀ ರ್ುರುಃ ಸವರ್ಂ ಚ್ |  

ಅಪಿ ಕ ೀನಚಿದಿತಯದ  ೀ ನ ಚಿತರಂ ನನು ಸ ಪಾರಣಪತ್ರಬಯಭಾರ ತಂ ಚ್ || 

೧೩.೧೮ ||  

 

ರ್ತಯೀ ರ್ೃಹಾಂ  ೀಽಥ ವಣಯಮುಖಾಯಃ 

ರ್ುರತ್ರಗಾಸಯಕ್ತನಿಷಿದ್ಕಾಮಯಭಾವಾಃ |  

ಇಹ್ ಮ ತ್ರಯಧ್ರಾ ಇವ ಸವಧ್ಮಾಯಃ ರ್ತಸಂಖಾಯಃ ರ್ತಸಂಖ್ಯಮನವರ್ಚ್ಿನ್ 

|| ೧೩.೧೯ ||  

 

ಪರಿವಾರಜನಾ ನ ಮಾರ್ಯದುಃಖ್ಂ ಪರರ್ರ್ುಃ ಪ ರುಷರತನಮಿೀಕ್ಷಮಾಾಂಾಃ |  

ಇತ್ರ ನಾದುುತಮಸಯ ಹ ಪರಯಾಂತ್ರ ಸೃತ್ರಮಾತಾರದ್ ಭವಿನ  ೀ 
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ಭವಾಪವರ್ಯಮ್ || ೧೩.೨೦ ||  

 

ಮದನ ೀರ್ವರವಲಲಭಪರದ ೀಶ ೀ ಪರಭುಮಾಯಾಂತಮಥಾಭಯಪದಯತ ದಾರಕ್ |  

ಜರ್ಸ್ಮಂಹ್ ಇಮಂ ನೃಸ್ಮಂಹ್ವರ್ಯಃ ರ್ುಭಧಿೀಃ ಸತಂಭವಿಶ್ಷಾಸ್ಮಂಹ್ನಾಮಾ || 

೧೩.೨೧ ||  

 

ಅವತ್ರೀರ್ಯ ಪುರ ೈವ ವಾಹ್ನಾತ್ ಸಾವದ್ ಅಪಿ ಮಾಗಾಯದಪಸಾರ್ಯ 

ಸ ೈನಿಕಾನ್ ಸಃ |  

ಸಹ್ ಕ ೈರ್ಿನ ಭ ಸುರ ೈರವಾಪತಃ ತ್ರರಜರ್ತ ೂಜಯಪದಾಂತ್ರಕ ೀ ನನಾಮ || 

೧೩.೨೨ ||  

 

ಪೃಥಿವಿೀಪತ್ರನಾಽನುರ್ಮಯಮಾನ  ೀ ವಿನಯಾದ್ ಭಕಿಂತರಸಾದರಯಮಾನಸ ೀನ |  

ಅಚಿರ ೀಣ ಸ ವಿಷುುಮಂರ್ಲಸಯ ಪರರ್ಯಾವಾರ್ತನ  ೀತತಮಸಯ ಪಾರ್ವಯಮ್ || 

೧೩.೨೩ ||  

 

ನರದ ೀವದಿದೃಕ್ಷಯಾ ಸಮೀತಾ ಉಭರ್ಗಾರಮಜನಾ ಜನಾಃ ಪರ ೀ ಚ್ |  

ಉಪಯಾಂತಮನಂತಮಾನಸಂ ತಂ ಮುಹ್ುರ ೈಕ್ಷಂತ ಕ್ುತ ಹ್ಲಾಬ್ಧ್ಮಗಾನಃ 

|| ೧೩.೨೪ ||  

 

ಪುರತ  ೀ ಮಧ್ುರಸವನ ೈವಯದದಿುಃ ಸವಕ್ೃತಾಃ ಕ್ಣಯಸುಖಾ ಮುಕ್ುಂದಗಾಥಾಃ 

|  

ಧ್ೃತಪಂಕ್ಜಬ್ಧೀಜಚ್ಕ್ರಚಿಹ ನೈಃ ಕ್ೃತ ನೃತ ೈರ್ಿತುರ ೈನಿಯಷ ೀವಯಮಾಣಮ್ || 

೧೩.೨೫ ||  
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ಕ್ಲಿತಾಂಜಲಿನಾ ಸುುಟಾನುಯಾತಂ ಜನಸಂಬಾಧ್ಸಹ ೀನ ಭ ಮಿಭತಾರಯ |  

ಕ್ರುಾಂಾವಿಷರ್ಂ ಚಿಕಿಂೀಷುಯಾಂಾ ಸವಂ ವರಜತಾ ಕಿಂಂಕ್ರತಾಮಕ ೈತವ ೀನ || 

೧೩.೨೬ ||  

 

ಇದಮಿತಿಮಿತ್ರೀಕ್ಷಾಂ ೈನಯರಾಾಂಾಂ ಅಪರಿಚ ಿೀದಯಮಹಷಠಧಾಮರ ಪಮ್ |  

ಅಧಿಕ್ಂ ಧ್ರಣೀಮಲಂ ಚಿಕಿಂೀಷುಯಂ ಸುುಟಮುದಯಂತಮಿವ ದುಯನಾಥಮನಯಮ್ 

|| ೧೩.೨೭ ||  

 

ಅರ್ನ ೈಃ ರ್ನಕ ೈರಿವಾಽವರಜಂತಂ ರ್ುವಸ್ಮಂಹ್ಪರವರಪರರ್ಲುಯಾನಮ್ |  

ಅತ್ರಪಾಟಲಪಾದಪಲಲವಾಭಾಯಂ ಅವನಿೀಂ ಪಾವನತಾಮಲಂ ನರ್ಂತಮ್ || 

೧೩.೨೮ ||  

 

ನಖ್ನಿರ್ಜಯತಪದಿರಾರ್ರಾರ್ಂ ವರಕ್ ಮಯಪರಪದಂ ನಿರ್ ಢರ್ುಲುಮ್ |  

ಸುರವರ್ಯಕ್ರಾರ್ರಸ ೀವಯಜಂಘಂ ದಿವರದ  ೀದಾರಕ್ರ  ೀಪಮೀರುರ್ುರ್ಿಮ್ 

|| ೧೩.೨೯ ||  

 

ರ್ುಭರ್ುದ್ನಿತಂಬಬ್ಧಂಬರಾಜನನವಕೌಶ ೀರ್ವಿಶ ೀಷಬಾಹ್ಯವಸರಮ್ |  

ತನುಕ್ುಕ್ಷಿರ್ಳಾಳಿಕ ೀಷು ರ ೀಖಾತ್ರರತಯೀನ ಪರಕ್ಟ ೀನ ಶ  ೀಭಮಾನಮ್ || 

೧೩.೩೦ ||  

 

ಮೃದುಸ ಕ್ಷಮಘನಾರುಾಂಾವಿಕಾಚ್ಛಪರಕ್ಟಪಾರವರಾಂ ೀನ ಭಾಸಮಾನಮ್ |  

ಅತ್ರನ ತನತ್ರರ್ಿಭಾನುಭಾಸಾಂ ನಿಕ್ರ ೀಾಂ ೀವ ಸುವಣಯಸಾನುಮಂತಮ್ || 
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೧೩.೩೧ ||  

 

ಪೃಥುವಕ್ಷಸಮುನನತಾಂಸಭಿತ್ರತಂ ರ್ುರುವೃತಾತರ್ತಹ್ೃದಯಬಾಹ್ುದಂಡಮ್ |  

ಪರಮಾರುಣಪಾಣಪಲಲವಾಂತಃ ಸುುರಿತ  ೀಧ್ವಯಧ್ವಜಲಾಂಛನಾದಿಮಂತಮ್ 

|| ೧೩.೩೨ ||  

 

ಪರಿಪ ಣಯರ್ಶಾಂಕ್ಬ್ಧಂಬರ್ಂಕಾವಿಷರ್ಂ ಪಾರಕ್ ಸಹ್ಸಾಽವಲ  ೀಕ್ನ ೀನ |  

ಅಕ್ಳಂಕ್ತಯಾ ಪರಂ ವಿವಿಕ್ತಂ ವದನಂ ಬ್ಧಭರತಮಚ್ಛವಿಭರಮಾಬ್ಧ್ಮ್ || 

೧೩.೩೩ ||  

 

ಅತ್ರಸುಂದರಮಂದಹಾಸರಾಜನನವಕ್ುಂದಾಭರದಂ ರ್ುಭಾರುಾಂ  ೀಷಠಮ್ |  

ಕ್ಮಳಾರ್ತಲ  ೀಚ್ನಾವಲ  ೀಕ ೈಃ ಅಪಿ ಲ  ೀಕಾನ್ ಸಕ್ಲಾನ್ 

ಪರಹ್ಷಯರ್ಂತಮ್ || ೧೩.೩೪ ||  

 

ಅತ್ರಭಾಸುರಕ್ಣಯಭಾಸ್ಮತಶ್ರೀತುಳಸ್ಮೀರ್ುಚ್ಛಮತುಚ್ಛಕಾಂತ್ರರ್ಂಡಮ್ |  

ಭುವನತರರ್ಭ ತಯಭ ತ್ರದಾನ ೀ ಚ್ತುರಭ ರವರವಿಭರಮಂ ಸುಮೌಲಿಮ್ || 

೧೩.೩೫ ||  

 

ಸಕ್ಲಾವರ್ವಾನ್ ಸುುಟಂ ಮಿಮಾನಾಃ ಪರತ್ರಮಾಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಾಂಾರ್ ಲಕ್ಷಯಮ್ |  

ಚ್ತುರಾ ವಿದಧ್ುರ್ಯದಿೀರ್ಗಾತರಂ ಸ ಸುಲಕ್ಷ ಮೀತಯಧ್ುನಾ ನಿರ್ದಯತ ೀ ನ  ೀ || 

೧೩.೩೬ ||  

 

ಅತ್ರಲ  ೀಲದೃಶಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಿತುಂ ಸವಂ ಜನಸಂಬಾಧ್ಭಯೀನ 
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ದ ರಭಾಜಾಮ್ |  

ಸಮದರ್ಯರ್ದ ಧ್ವಯಮೀರಸ  ೀಽಸೌ 

ದರ್ಯೈವೀರುಜನೌಘಮಧ್ಯಗ  ೀಽಪಿ || ೧೩.೩೭ ||  

 

ಸವಿಕಾಸದೃಶಾಂ ಕ್ೃತಾಂಜಲಿೀನಾಂ ಜನತಾನಾಂ ಪರಮಾದರಾನನತಾನಾಮ್ 

|  

ವಲಯೀನ ವೃತಃ ಪಿರರ್ಂ ಮುರಾರ ೀಃ ಪರವಿವ ೀಶಾಽರ್ತನಂ 

ಪರಬಹ್ಯಬ  ೀಧ್ಃ || ೧೩.೩೮ ||  

 

ವಿವಿಧ್ಪರಭುಮಧ್ಯಸನಿನಷಾಂ  ುೀ ನರದ ೀವ ೀನ ಸಮಂ ಸ ರ್ ಢದ ೀವಃ |  

ವಿಬಭಾವುಡುರಾಡಿವೀಡುಮಧ ಯೀ ಸಹ್ ಮಹಾಯಸತನಯೀನ ಪ ಣಯಬ್ಧಂಬಃ || 

೧೩.೩೯ ||  

 

ಅವದತ್ ಸ ಕ್ಥಾಂ ರಥಾಂರ್ಪಾಾಂ ೀಃ ಭರ್ವಾನ್ ಭಾರ್ವತ ೀ ಭವಾಪ 

ಹ್ಂತ್ರರೀಮ್ |  

ಅನುಕ್ ಲರ್ುಣಸವರಾದಿಭಾಜಾ ನಿಜಶ್ಷಯಪರವರ ೀಣ ವಾಚ್ಯಮಾನ ೀ || ೧೩.೪೦ 

||  

 

ಕ್ಥನಂ ತದುದಾರಧ ೈರ್ಯಸಾರಂ ಮಧ್ುರಂ ಪುಷಕಲಭಾವವತ್ ಪರಸನನಮ್|  

ವಿದುಷ  ೀಽವಿದುಷ  ೀಽಪಿ ರ್ೃಣವತ  ೀಽಲಂ ವಯಧಿತಾಽನಂದರಸಾಂಬುಧೌ 

ನಿಮಗಾನನ್ || ೧೩.೪೧ ||  

 

ರ್ಮನಾಸನಸಂಕ್ಥಾದಿಲಿೀಲಾಃ ಸೃತ್ರಮಾತ ರೀಣ ಭವಾಪವರ್ಯದಾತ್ರರೀಃ |  
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ಕ್ಥಮಪಯಮರಾಃ ಪರಪಂಚ್ಯೀರ್ುಃ ನನು ಮಧ್ವಸಯ ನ 

ಮಾದೃಶ  ೀಽಲೂಬ  ೀಧಾಃ || ೧೩.೪೨ ||  

 

ಸುತಪಃಕ್ವಿತಾದಿಸದುುಾಂಾನಾಂ ಲಿಕ್ುಚಾನಾಂ 

ಕ್ುಲಜ  ೀಽಃಂಗಿರ  ೀನವಯಾನಾಮ್ |  

ಅಭವದ್ ರ್ುಹ್ನಾಮಕ  ೀ ವಿಪಶ್ಿತ್ ಕ್ವಿವಯೀಯಽಖಿಲವಾದಿವಂದನಿೀರ್ಃ 

|| ೧೩.೪೩ ||  

 

ದಯಿತಾಽಸಯ ಸತ್ರೀ ರ್ುಾಂಾನುರ ಪಾ ವಿಧಿವಿೀಯೀಯಣ 

ಮುಹ್ುಮೃಯತಪರಜಾಽಪಿ |  

ಅಭಜದುುವನಪರಭ  ಹ್ರಿೀಶೌ ಸುತಕಾಮಾ ವಸುದ ೀವಸ ನುಭಕಾತ || 

೧೩.೪೪ ||  

 

ಪರಮೀರ್ವರಯೀಃ ಪರಸಾದಯೀಗಾತ್ ಸುತರತನಂ ತದಸ ತ ಸ ರಿಪತ್ರನೀ |  

ಪರಿಷತೂದಪಟಾನ ೀಷು ನಾಘ ೀಯ ವಿವಿದ ೀ ರ್ಸಯ ಸಮಃ ಪರಿೀಕ್ಷಕಾಗ ರಯೈಃ || 

೧೩.೪೫ ||  

 

ವದನ ೀಂದುಮವ ೀಕ್ಷಯ ನಂದನಸಯ ಸವಕ್ುಲ  ೀತಾತರಣದಕ್ಷಲಕ್ಷಣಸಯ |  

ಕ್ೃತಕ್ೃತಯತಯಾ ಕಿಂರಯಾಃ ಪರಕ್ುವಯನ್ ಕ್ವಿರಾಖಾಯದುಚಿತಾಂ 

ತ್ರರವಿಕ್ರಮಾಖಾಯಮ್ || ೧೩.೪೬ ||  

 

ಕ್ಳಭಾಷಣ ಏವ ಸ ರಿಪೀತಃ ಕ್ವಿರಾಸ್ಮೀದನವದಯಪದಯವಾದಿೀ |  

ಅವಭಾತ್ರ ನನು ಪರಭಾಪರಭಾವಿೀ ಭರ್ವಾನ್ ಬಾಲತರ  ೀಽಪಿ ತ್ರರ್ಿಭಾನುಃ || 
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೧೩.೪೭ ||  

 

ಸಕ್ಲಾಂರ್ರ್ುತಾವಭಾತಶಾಖ್ಃ ಸಮಯೀ ಪಾರಪತ ಉದಾರಪಕ್ಷಿಸ ೀವಯಃ |  

ಸ ಸಸಜಯ ಸದಧ್ವಗ  ೀಪಕ್ೃತ ಯೈ ಲಿಕ್ುಚ್ಃ ಕಾವಯಫಲಂ ರಸಾಭಿರಾಮಮ್ || 

೧೩.೪೮ ||  

 

ಪರತ್ರಪಾದಿತಮಾತಿನಾ ರ್ಥಾಥಯಂ ಪೃಥುಮಾಯಾಸಮರ್ಸಯ 

ದುಘಯಟತವಮ್ |  

ಸವರ್ುರೌ ಪರಿಹ್ತುಯಮಕ್ಷಮೀಽಪಿ ರ್ುರತವಾಂಸತಂ ಸ 

ವರ್ಸಯಬ  ೀಧಿತ  ೀಽಲಮ್ || ೧೩.೪೯ ||  

 

ಭರ್ವತುಯದಿತ ೀ ಸಗ  ೀವಿಲಾಸ ೀ ವಟುಭಾವಂ ತಯಜತ್ರ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಾಖ ಯೀ |  

ಅಪಿ ಭಾನುಪುರಸಸರಾಃ ಸಮಸಾತಃ ಪರರ್ರ್ುಃ ಕಿಂೀಟಮಣಪರಭತವಮಾಷು || 

೧೩.೫೦ ||  

 

ಅತ್ರದಕ್ಷಮತ್ರಂ ಸಪಾದಲಕ್ಷ ೀ ಸಮಯೀ ಮಾಯಿಜನಸಯ ರ್ುಕಿಂತರ್ ರಮ್ |  

ಮಹತಂ ಹ ಮಹೀತಳ ೀ ಮಹಮಾನ ಜನಕ  ೀ ನಂದನಮಬರವಿೀದುಪಾಂರ್ು || 

೧೩.೫೧ ||  

 

ರ್ೃಣು ವಾಚ್ಮಿಮಾಂ ವಿಚಾರಿತಾಥಾಯಂ ನ ಕ್ಲೌ ನಿರ್ುಯಣಭಾವನಾ 

ಸುಖಾರ್ |  

ಇತ್ರ ಗೌಣವಿಮುಕ್ತಯೀ ರ್ುಾಂಾಢಯಂ ಭಜ ದ ೀವಂ ವಸುದ ೀವಸ ನುಮೀವ || 

೧೩.೫೨ ||  
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ಇತ್ರ ತಾತವಚ  ೀ ನಿರ್ಮಯ ಕಿಂಂಚಿತ್ ತರಳಾತಾಿಽಪಿ ವಿಚಾರ್ಯ 

ಶಾಸರಸಾರಮ್|  

ಪರಮೀವ ಸ ಪಾರಮಾರುರುಕ್ಷುಃ ವಿರ್ುಾಂ  ೀಽಪಾಸ್ಮತಮುಪಾರ್ೃಾಂ  ೀತ್ 

ಪರ ೀಭಯಃ || ೧೩.೫೩ ||  

 

ನಿಜಧ್ಮಯರತ  ೀ ರ್ೃಹಪರಬಹ್ಯಃ ಕ್ಲಿಕಾಲಾಕ್ುಲಿತಾಂತರ  ೀಽಪಿ ಹ್ಂತ |  

ನಿತರಾಂ ನಿಷಿತಾತಿನಾ ನಿಸಗಾಯತ್ ಸುುಟಮಾಲ  ೀಚ್ರ್ದಿತಯಸೌ ಕ್ದಾಚಿತ್ 

|| ೧೩.೫೪ ||  

 

ರಚಿತಂ ನನು ಸ ತರಮತರ ಮಾನಂ ವಿದುಷಾ ಸತಯವತ್ರೀಸುತ ೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ |  

ಅಪರಸೂರಸಂರ್ತಾನಿ ಭಾಷಾಯಣಯಪಿ ಸವಾಯಣ ನ ಮಾನತಾಂ ವರಜ ೀರ್ುಃ || 

೧೩.೫೫ ||  

 

ರ್ದಿ ತ ೀಷು ನಿರಾರ್ರಹಾಂತರಾಃ ಸಿಃ ಸುಘಟಂ ನ  ೀಪಲಭಾಮಹ ೀ ಹ 

ಕಿಂಂಚಿತ್ |  

ನ ತಥಾಽಪಿ ಪರಂಪರ  ೀಪಯಾತಂ ನ ಪಠಾಮಃ ಪರಣಯೀನ 

ಶಾಂಕ್ರಿೀರ್ಮ್ || ೧೩.೫೬ ||  

 

ಘಟನ  ೀಪನಿಷತುಸ ನಾಲೂಬುದ ್ೀಃ ಸುಘಟ ೀತಯಭುಯಪರ್ಮಯ ಚಿಂತಯಾಮಃ |  

ನ ವಿಮುಕಿಂತಮುಪ ೈತ್ರ ಕ  ೀಽಪಿ ಮುಕಾತಾ ಸಮಯೀಕಾತಮಿಹ್ 

ಯಾಮಿಮಾಮುಪಾಸ್ಮತಮ್ || ೧೩.೫೭ ||  
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ವಿತತಃ ಸುಖ್ಸಚಿಿದದವಯಾತಾಿ ಸಮುಪಾಸ  ಯ ವಿಹತ  ೀ ಹ ತತತಾವಿದಿುಃ |  

ಸ ಚ್ ನಾವರ್ವಿೀ ನಿರ ಪಯತ ೀ ಚ ೀದ್ ದುಯತ್ರಮಾತರಂ ಚ್ ನ ಹೀತಯದ  ೀ 

ರಹ್ಸಯಮ್ || ೧೩.೫೮ ||  

 

ರ್ದಿ ಚ ೀದೃರ್ುಪಾಸಯತ ೀಽಸಯ ರ ಪಂ ತ್ರಮಿರತ ವೀನ ವಿಭಾತ್ರ ಪಾರಿಶ ೀಷಾಯತ್ |  

ಫಲಮಪಯಥ ಮುಕಿಂತರಿೀದೃಶ್ೀ ಸಾಯದ್ ಇತ್ರ ನ  ೀ ನ ೈವ ಧಿನ  ೀತುಯಪಾಸ್ಮತರ ೀಷಾ 

|| ೧೩.೫೯ ||  

 

ಅಥ ವ ೀದಪುರಾಣಭಾರತಾನಿ ಸವರ್ಮಾಲ  ೀಚ್ಯ ರ್ಥಾವಬ  ೀಧ್ಮತರ |  

ರ್ುಣವಂತಮುಪಾಸಿಹ ೀ ಮುಕ್ುಂದಂ ಸೃತ್ರಧ್ಮಾಯನ್ ಸುುಟಮಾಚ್ರಂತ 

ಏವ |೧೩.೬೦ ||  

 

ಅವಧಾರ್ಯ ರ್ದ ೀತ್ರಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಃ ಸ ವಿವ ೀಕಾದುಪಚ್ಕ್ರಮೀ 

ವಿಧಾತುಮ್|  

ಪರಿಪ ಣಯಮತ ೀಜಯರ್ತುಸ ಕಿಂೀತ್ರಯಂ ಪರಿಪ ಾಂಾಯಮರ್ೃಾಂ  ೀತ್ ತದಾ 

ವಿರ್ುದಾ್ಮ್ || ೧೩.೬೧ ||  

 

ವಿಹನಸ್ಮತ ಹ ನ  ೀ ಜನ  ೀಽತ್ರವಾಗಿೀ ಸಮರ್ಂ ಕ  ೀಽಪಿ 

ಪರಂಪರ  ೀಪಯಾತಮ್ |  

ಕ್ಷಿಪ ತಂ ತವಮುದಾರರ್ುಕಿಂತರ್ ರ  ೀ ನ ಪರ ೀ ತತರ ಸಮಥಯತಾಂ ವರಜ ೀರ್ುಃ 

|| ೧೩.೬೨ ||  

 

ತವ ವ ೀದನದಿೀವಿಯಗಾಹ್ಯ ಭ ರ್ಃ ಸಮಯಾಂಭ  ೀಧಿಷು ಕ್ುವಯತ  ೀ 
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ವಿಹಾರಮ್ |  

ನವಕಾವಯರಸಪಿರರ್ಸಯ ವಾದಿದಿವರದ ೀಂದರ ಪರತ್ರವಾರಾಂ  ೀ ನ ಜಜ್ ೀ || 

೧೩.೬೩ ||  

 

ಉಪಯಾಹ ರ್ರ್ಃ ರ್ಶಾಂಕ್ಗೌರಂ ನಿಜರ್ ಥಸಯ ಭರ್ಂ ನಿರಾಕ್ುರು ತವಮ್ 

|  

ಅಧ್ುನಾ ವಿಧಿನ  ೀಪಪಾದಿತಂ ತಂ ಪರತ್ರವಾದಿಪರತ್ರವಾರಣಂ ನಿವಾರ್ಯ || 

೧೩.೬೪ ||  

 

ಇತ್ರ ಮಾಯಿಜನ ೀನ ತತರತತರ ಸವಜನತ ವೀನ ಸ ತಾವದಥಯಯಮಾನಃ |  

ಅನುಕ್ ಲವಚಾ ಮಹಷಠಮಾನ  ೀ ಮನಸಾ ಸಂರ್ರ್ಮಾಪ ಸಂರ್ರ್ಚಿಛತ್ || 

೧೩.೬೫ ||  

 

ಶ್ತಮಧ್ವವಚ್ಃ ಸೃಣಪರಯೀಕ್ತೄನ್ ಪುರುಷಾನ ೀಷ ವಿಷಾದರ್ನ್ ಕ್ವಿೀಭಃ |  

ವಿವಿಧ  ೀತತರಧ್ ಳಿಪಾತನ ೀನ ಪರತ್ರಘೀನಾಧಿಕ್ಮಂಧ್ಯಾಂಚ್ಕಾರ || 

೧೩.೬೬ ||  

 

ಕ್ಷಣದಾಸು ವಿಚ್ಕ್ಷಣಃ ಸ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪರಚ್ುರಪರಜ್ಞಮನ  ೀಜ್ಞಶಾಸರಸಾರಮ್ |  

ಅಪರಾವಿದಿತಃ ಪರಸಾದರ್ಭಯಂ ವಿದಧ ೀ ವಿಸಿರ್ಮಾಂತರಂ ಮಹಾಂತಮ್ 

|| ೧೩.೬೭ ||  

 

ವಿದಿತವಾನ್ ವಯವಹ್ೃತಯ ಸುದರ್ಯನಂ ಬಹ್ಳಬ  ೀಧ್ಮವ ೀಕ್ಷಯ ಸ ನಿರ್ಿಯಾತ್ 

|  
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ಅಪಿ ನ ತಸಯ ಮತಂ ಸಹ್ಸಾಽಽದದ ೀ ನನು ವಿಮೃರ್ಯ ಕ್ೃತ್ರೀ 

ಕ್ುರುತ ೀಽಖಿಲಮ್ || ೧೩.೬೮ ||  

 

ತಂ ವಿರ್ುುಮಂರ್ಲರ್ತಂ ಬಹ್ಳಪರಬ  ೀಧ್ಂ ಪಾರಪಾಯಭಯವಂದತ 

ತದಾಽರ್ುರ್ವಿಕ್ರಮಾರ್ಯಃ|  

ಆನಂದದಂ ಸ ಚ್ತುರಾನನಹಾಸಲಕ್ಷಾಮಯ ತತತಾಂ ಪರವ ೀತುತಮಮರ ೀಂದರ 

ಇವಾಬಜಯೀನಿಮ್ || ೧೩.೬೯ ||  

 

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ 

ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ  

ಆನಂದಾಂಕಿಂತ ೀ ತರಯೀದರ್ಃ ಸರ್ಯಃ || 
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