
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

೩. ತೃತ್ರೀರ್ಃ ಸರ್ಯಃ  

ಅಥ ಕ್ದಾಚನ ಸುಂದರನಂದನಸ್ಮಿತಮುಖ ೀಂದುದೃಶಾಂ ದಯಿತೌ 

ನೃಣಾಮ್ |  

ಮಹಮತ  ೀ ನಿಜಬಂಧ್ುಮುದ ೀ ಮುದಾ ಪರರ್ರ್ತುಃ ಸವಜನ  ಃ ಸಹ 

ದಂಪತ್ರೀ || ೩.೧ ||  

ಸವಜನತಾಪರ್ಮಾರ್ಮಸಂರ್ಮಪರತ್ರಸಭಾಜಿತಪ ರ್ಯಕ್ಸಂಭ್ರಮೀ |  

ಅವಿದುಷೀ ಜನನಿೀತ್ರ ಸ ಬಾಲಕ್ಃ ಶರಣತ  ೀ ರಣತ  ೀ ನಿರಗಾನನಭಃ || ೩.೨ 

||  

ಕ್ವ ನು ಯಿಯಾಸಸ್ಮ ತಾತ ನ ಸಾಂಪರತಂ ಸವಜನಸಂತಯಜನಂ ತರ್ ಸಾಂಪರತಮ್ 

|  

ಇತ್ರ ವಿಭ್ುಃ ಪಥಿಕ  ರುದಿತ  ೀ ರ್ರಜನ್ ಸ್ಮಿತಮನಾಕ್ುಲಮುತತರಮಾತನ  ೀತ್ 

|| ೩.೩ ||  

ತವರಿತಮೀತಯ ಸ ಕಾನನದ ೀರ್ತಾಸದನಮತರ ನನಾಮ ರಮಾಪತ್ರಮ್ |  

ಅಪಿ ತತಃ ಪರರ್ತ  ೀ ಲಘು ನಾಳಿಕ ೀರ್ುಪಪದಾಂತರಸದಿರ್ತಂ ಚ ತಮ್ || 

೩.೪ ||  

ನಳಿನನಾಭ್ನಿಭಾಲನಸಂಮದಾರ್ಮವಿಕ್ಸವರಭಾಸವರಲ  ೀಚನಃ|  

ಜನಮನ  ೀನರ್ನಾಂಬುಜಭಾಸಕರ  ೀ ರಜತಪಿೀಠಪುರಂ ಪರರ್ಯಾರ್ಸೌ || 

೩.೫ ||  

ಸುಹರ್ಮೀಧ್ರ್ಣಾತ್ರಶಯಾಲವೀ ಹರಿನಮಸೃತರ್ಃ ಸುಕ್ೃತಾ ಇಮಾಃ  
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ಇತ್ರ ಸುರ  ರಪಿ ಭ್ ಸುರಮಂಡಲ  ಃ ಸಮನಮತ್ ಸ ಸವಿಸಿರ್ಮೀಕ್ಷಿತಃ || 

೩.೬ ||  

ನ ಹಿ ಹರಿಂ ಸತತಂ ನ ನಮತಯಸೌ ನ ಚ ನ ಪಶಯತ್ರ ನಾಪಿ ನ ರ್ಂದತ ೀ |  

ಅಪಿ ತಥ ೀತ್ರ ವಿಧಾರ್ ವಿಶ ೀಷತಃ ಸ ನನು ಸಾಧ್ುಜನಾನ್ ಸಮಶ್ಕ್ಷರ್ತ್ || 

೩.೭ ||  

ಅನರ್ಲ  ೀಕ್ಯ ಸುತಂ ಸುತರ್ತಸಲ  ೀ ಮೃರ್ರ್ತ ೀ ಸಿ ಮಹಿೀಸುರಪುಂರ್ರ್ಃ |  

ಮುಹುರಪೃಚಛದಮುಷಯ ರ್ತ್ರಂ ನರಾನ್ ಪಥಿ ಪಥಿ ಪರರ್ತ  ೀನುಪದಂ 

ದುರತಮ್ || ೩.೮ ||  

ಜನಸದಾರ್ತ್ರಸ ಚಿತರ್ತಿಯನಾ ಪರತ್ರಪದಂ ರ್ರಜತಾ ಪರಯಾ ತೃಷಾ |  

ದಿವಜಮಹಾಮಧ್ುಪ ೀನ ಮನ  ೀಹರಂ ಸ್ಮಿತಮಲಾಭ ಸುತಾನನವಾರಿಜಮ್ || 

೩.೯ ||  

ವಿರಹದ ನತಯೀದಗಮನ  ೀನುಿಖಂ ನಯರುಣದಶುರ ಪುರಾ ಸ 

ರ್ಯೀದೃಯಶ  ೀಃ |  

ಅಥ ತಯೀಃ ಪರಮದ  ೀತ್ರಿತಮಪಯದಃ ಪರತ್ರನಿರುದ್ಯ ಗಿರಂ ರ್ುರುರಬರವಿೀತ್ || 

೩.೧೦ ||  

ಅಯಿ ಸುತ ೀದಮುದಾಹರ ತತವತ  ೀ ನನು ಸಮಾರ್ತವಾನಸ್ಮ ಸಾಂಪರತಮ್ |  

ಸವಜನತಾರಹಿತಸಯ ತು ಕ  ೀಽತರ ತ ೀ ಸಹಚರ  ೀಽಭ್ಯಕ್ ದಿೀಘಯತಮೀ ಪಥಿ || 

೩.೧೧ ||  

ಜನಕ್ವಾಚಮಮಾಮರ್ಧಾರರ್ನ್ ಕ್ಳಮುದಾಹರದಂಬುರುಹ ೀಕ್ಷಣಃ |  

ಸವಪದಮಾರ್ರಜತ  ೀ ರ್ರಜತ  ೀಽಪಯತ   ನನು ಸಖಾ ಮಮ ಕಾನನಗ  ೀ 

ವಿಭ್ುಃ || ೩.೧೨ ||  

ತದಿತರಾರ್ತನಾತುತ ರ್ದಾಽರ್ಮಂ ಕ್ೃತರತ್ರಃ ಖಲು ತತರ ಹರಿಃ ಸಖಾ  

ಅಹಮಹಾಪಿ ಮಹ ೀಂದರದಿಗಾಲರ್ಂ ಪರಣತವಾನುತ ಯಾರ್ದಧೀಶವರಮ್ 
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|| ೩.೧೩ ||  

ಅಪಿ ತತ  ೀಽಹಮುಪ ೀತಯ ಸಹಾಮುನಾ ಭ್ರ್ರ್ತ ೀಽತರ ಸತ ೀ ಪರಣತ್ರಂ 

ರ್ಯಧಾಮ್ |  

ಇತ್ರ ನಿರ್ದಯ ವಿಭಾತ್ರ ಶ್ಶುಃ ಸಿ ವಿಸ್ಮಿತಸಭಾಜನಚಿೀಣಯಸಭಾಜನಃ || ೩.೧೪ 

||  

ವಿರಹಿತಸವಜನಂ ಚರಣಪಿರರ್ಂ ವಿವಿಧ್ಭ್ ತಭ್ರ್ಂಕ್ರರ್ತಿಯನಿ |  

ಅಯಿ ಕ್ೃಪಾಲರ್ ಪಾಲರ್ ಬಾಲಕ್ಂ ಲಘುಶುಭ್ಸಯ ಮಮೀತಯನಮದ್ 

ದಿವಜಃ || ೩.೧೫ ||  

ತಮುಪರ್ೃಹಯ ಸುತಂ ಸುತಪೀನಿಧಃ ರ್ೃಹಮಸೌ ರ್ೃಹಿಣೀಸಹಿತ  ೀ ರ್ಯೌ 

|  

ಉದರ್ತ್ರೀತ್ರ ಹಿ ಬಾಲದಿವಾಕ್ರ ೀ ಸ್ಮಿತಮಭ್ ತ್ ಸುಜನಾನನವಾರಿಜಮ್ || 

೩.೧೬ ||  

ರ್ರವಿಮಾನಗಿರಾರ್ಪಿ ಚಂಡಿಕಾ ಶ್ಶುಮಹ  ೀ ಜನನಿೀ ತಮಲಾಳರ್ತ್ |  

ಅಪರಥಾ ಪರಿತುಷಟಮನಾಃ ಕ್ಥಂ ಚಿರಮಹ  ಷ ರ್ಸ ೀದ್ ವಿಸಹಾರ್ಕ್ಃ || 

೩.೧೭ ||  

ಸಕ್ಲಶಬದಮಯಿೀ ಚ ಸರಸವತ್ರೀ ಸತತಮಾನಮತ್ರ ಸವರ್ಮೀರ್ ರ್ಮ್ |  

ದಿವಜರ್ರ  ೀಽಥ ಕ್ದಾಚನ ಮಾತೃಕಾಃ ಕಿಲ ಸುತಂ ಪರಿಚಾರ್ರ್ತ್ರ ಸಿತಮ್ 

|| ೩.೧೮ ||  

ಲಿಪಿಕ್ುಲಂ ನನು ತಾತ ರ್ತ ೀ ದಿನ ೀ ಲಿಖಿತಮೀರ್ ಪುನಲಿಯಖಿತಂ ಕ್ುತಃ |  

ಇತ್ರ ನಿಜಪರತ್ರಭಾರ್ುಣಭಾವಿತಂ ಹರಿಪದಸಯ ರ್ಚಸತಮನಂದರ್ತ್ || ೩.೧೯ 

||  

ಶ್ಶುರಸೌ ಪರತ್ರಭಾಂಬುಧರಿತಯಲಂ ಜನಮನ  ೀರ್ಚನರ್ರಹಪಿೀಡನಾ |  

ನ ಭ್ರ್ತಾದಿತ್ರ ತಂ ವಿಜನಸಿಲ ೀ ಸವತನರ್ಂ ಸಮಶ್ಕ್ಷರ್ದ ೀಷಕ್ಃ || ೩.೨೦ ||  

3

www.yo
us

igm
a.c

om



ಮಹರ್ತಾ ಸವಜನ ೀನ ಸಮೀರಿತಸವಜನನಿೀಸಹಿತ ೀನ ಕ್ದಾಚನ |  

ರುಚಿರವಾಚನಯಾಽಚಿಯತವಾಕಿಛಿಯಾ ಪರತ್ರರ್ಯೀ ಪರಭ್ುಣಾ ಘೃತರ್ಲ್ಯಪಿ || 

೩.೨೧ ||  

ಪರಿಷದಾ ನಿತರಾಂ ಪರಿವಾರಿತಃ ಶ್ರ್ಪದಃ ಕಿಲ ಧೌತಪಟ  ದಭರ್ಃ |  

ಇಹ ಕ್ಥಾಂ ಕ್ಥರ್ನ್ ದದೃಶ ೀ ತತಃ ಪೃಥುಧಯಾ 

ಪೃಥುಕಾಕ್ೃತ್ರನಾಽಮುನಾ || ೩.೨೨ ||  

ಇದಮುವಾಚ ವಿಚಾರವಿಚಕ್ಷಣಃ ಶುಚಿ ರ್ಚಃ ಶನಕ  ಃ ಸ ಜನಾಂತರ ೀ |  

ಅಪರಥಾ ಕ್ಥಿತಂ ಕ್ಥಕ್ ತವಯಾ ನನು ಮತಾನಿಹತಾಮತ್ರ ಸಸ್ಮಿತಮ್ || 

೩.೨೩ ||  

ಅರ್ಣರ್ನನ ಶ್ರ್ಂ ಜನತಾ ತದಾ ಸರ್ಚನ ೀ ರ್ಸುದ ೀರ್ಸುತಾಹವಯೀ |  

ಮುಖರಮಚಚತ್ರ ಕ  ೀ ಮೃರ್ಧ್ ತಯಕ್ಂ ಪರಕ್ೃತ ಹುಂಕ್ೃತ ಸ್ಮಂಹ ಶ್ಶೌ ಸತ್ರ || 

೩.೨೪ ||  

ಅಥ ಕ್ಥಂ ಕ್ಥಯೀತ್ರ ತದಾ ಜನ ೀ ರ್ದಿತರ್ತುಯಚಿತಾಥಯಮುದಾಹರನ್ |  

ಸ ಸಮಲಾಳಯತ ವಿಸಿಯಿೀಭನಯರ  ಃ ಅಪಿ ಸುರ  ವಿಯಜಯಾಂಕ್ುರಪ ಜಕ  ಃ || 

೩.೨೫ ||  

ಸ ಜನನಿೀಸಹಿತ  ೀ ಜನಕ್ಂ ರ್ೃಹ ೀ ಪರರ್ತವಾಂಸತಮುದಂತಮವ ೀದರ್ತ್ |  

ನಿರ್ದ ತಾತ ಶ್ರ್ಃ ಕ್ಥಕ್ಃ ಸ ಕಿಂ ವಿತಥಗಿೀರಥವಾಽಹಮತ್ರೀರರ್ನ್ || ೩.೨೬ 

||  

ನನು ಸುತಾವಿತಥಂ ಕ್ಥಿತಂ ತವಯೀತಯಮುಮುದಿೀರ್ಯ ಸವಿಸಿರ್ಮಸಿರತ್ |  

ಪರಕ್ೃತ್ರತಃ ಕ್ೃತ್ರತಾ ಖಲು ಮೀ ಶ್ಶ  ೀಃ ಮದಧನಾಥದಯೀದರ್ಜ ೀತಯಸೌ || 

೩.೨೭ ||  

ಕ್ಥರ್ತಾಂ ಪರಥಮೀ ಕ್ಥರ್ತಯಲಂ ಸವಜನಕ ೀ ಜನಸಂಘರ್ೃತ ೀ ಕ್ಥಾಮ್ |  

ಸಕ್ಲಲ  ೀಕ್ಮನ  ೀನರ್ನ  ೀತಸರ್ಃ ಚತುರಧೀಃ ಸ ಕ್ದಾಚಿದವಾಚರ್ತ್ || 
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೩.೨೮ ||  

ವಿವಿಧ್ಶಾಖಿಪದಾಥಯನಿವ ೀದನ ೀ ಲಿಕ್ುಚನಾಮನೀ ತದಾಽನುದಿತಾಥಯಕ ೀ |  

ಕಿಮತ್ರ ತಾತ ತದಥಯಮರ್ಣಯರ್ನ್ ಕ್ಥರ್ಸ್ಮೀತ್ರ ಶನ  ರರ್ಮಬರವಿೀತ್ || 

೩.೨೯ ||  

ಅರ್ದತ್ರೀತ್ರ ಪಿತರ್ಯಪಿ ಚ  ೀದಿತ ೀ ಪರತ್ರಬುಭ್ುತುಸಷು ತತರ ಜನ ೀಷವಪಿ  

ಅರ್ಮುದಿೀರ್ಯ ತದಥಯಮವಾಪತವಾನ್ ಪರಿಷದ  ೀ 

ಹಯಸಮಾನಸುಮಾನನಾಮ್ || ೩.೩೦ ||  

ಬಹುವಿಧ  ಶಚರಿತ  ರಿತ್ರ ಚಾರುಭಃ ಸಕ್ಲಲ  ೀಕ್ಕ್ುತ ಹಲಕಾರಿಣಮ್ |  

ದಿವಜರ್ರ ೀಣ ರ್ರ್ಸುಯಚಿತ ೀ ಸ್ಮಿತಂ ತಮುಪನ ೀತುಮನ ೀನ ದಧ ೀ ಮನಃ || 

೩.೩೧ ||  

ಸಮುಚಿತರ್ರಹಯೀರ್ರ್ುಣಾನಿವತಂ ಸಮರ್ಧಾರ್ಯ 

ಮುಹ ತಯಮದ ಷಣಮ್ |  

ಪರಣರ್ಬಂಧ್ುರಬಾಂಧ್ರ್ವಾನಸೌ ದಿವಜಕ್ುಲಾಕ್ುಲಮುತಸರ್ಮಾತನ  ೀತ್ || 

೩.೩೨ ||  

ವಿವಿಧ್ವ ೀದತಯಾ ವಿಜಿಹಿೀಷಯವೀ ರ್ದನರಂರ್ಪದ ೀಸಯ ಚಿರಾರ್ ಯಾಃ |  

ಸುರರ್ರಪರಮದಾ ಅಪಿ ಸಪಿರಯಾ ಅಭನನಂದುರಹ  ೀ ವಿರ್ತ  ೀ ಮಹಮ್ 

|| ೩.೩೩ ||  

ವಿಹಿತಸಾಧ್ನಸಾಧತಸತ್ರಕಿಯೀಜವಲನಮುಜ್ವಲಧೀಜವಯಲರ್ನನರ್ಮ್ |  

ಉಪನಿನಾರ್ ಸುತಂ ಸುಕ್ುಮಾರಕ್ಂ ಕ್ುಶಲಿನಂ ಕ್ುಶಲಿೀಕ್ೃತಶ್ೀಷಯಕ್ಮ್ || 

೩.೩೪ ||  

ಪರಿಚರಾಗಿನರ್ುರ  ಚರಿತರ್ರತಃ ಸುಚರಣಃ ಪಠ ಸಾಧ್ು ಸದಾರ್ಮಾನ್ |  

ಇತ್ರ ರ್ುರ  ೀಸ್ಮಿಜರ್ದುಗರುಶ್ಕ್ಷಣ ೀ ಸುುಟಮಹಾಸ್ಮ ಸುರ  ಃ ಕ್ೃತಸಾಕ್ಷಿಭಃ || 

೩.೩೫ ||  
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ಜಿತಕ್ುಮಾರರ್ುಣಂ ಸುಕ್ುಮಾರಕ್ಂ ನಿಜಕ್ುಮಾರಮವ ೀಕ್ಷಯ ನಿರಂತರಮ್ |  

ಸಮುಚಿತಾಚರಣ ೀ ಚತುರಂ ಸವತಃ ಕ್ಷಿತ್ರಸುರ  ೀ ಮುದಮಾರ್ತ ಶ್ಕ್ಷರ್ನ್ || 

೩.೩೬ ||  

ಸಪಟಖಂಡಮಕಿಂಚನರ್ತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಸವವಿಭ್ವಾನುಚಿತಂ ಚರಣಾದಿಕ್ಮ್ |  

ಭ್ುರ್ನಭ್ತುಯರಹ  ೀ ಸವನಿರ್ ಹನಂ ಸುರಸಭಾಸು ಕ್ುತ ಹಲಮಾತನ  ೀತ್ 

|| ೩.೩೭ ||  

ಅವಿರಳ  ರ್ಯರಳ  ೀಷಿಭರಾಕ್ುಲಿೀ ಕ್ೃತಸಮಸತಜನ  ೀ ವಿಚಚಾರ ರ್ಃ |  

ಕ್ವಚಿದಮುಂ ನಿಜಘಂಸುರಶಾಂತ್ರಮಾನುಪಸಸಪಯ ಸ ಸಪಯ ಮಯೀಽಸುರಃ 

|| ೩.೩೮ ||  

ತವರಿತಮುದಯತವಿಸೃತಮಸತಕ್ಃ ಪರತ್ರದದಂಶ ರ್ದ  ನಮವಿಕ್ಷತಮ್ |  

ಪರಭ್ುಪದಾರುಣಚಾರುತರಾಂರ್ುಲಿೀವಿಹೃತ್ರಪಿಷಟತನುಃ ಪರತತಾಮ ಸಃ || 

೩.೩೯ ||  

ರ್ರುಡತುಂಡಮರ್ ಪರತ್ರಪನನವಾನ್ ದಿವಜಕ್ುಮಾರಪದಂ ಸ ಮಮಾರ ಚ |  

ಸಮುಚಿತಂ ಚರಿತಂ ಮಹತಾಮದಂ ಸುಮನಸ  ೀ ಮನಸ ೀಷಟಮಪ ಜರ್ನ್ 

|| ೩.೪೦ ||  

ಗಿರಿಶರ್ುರ್ಯಮರ ೀಂದರಮುಖ  ಶಚ ರ್ಚಚರಣರ ೀಣುರಧಾರಿ ಸುರ ೀಶವರ  ಃ |  

ಕ್ಷಿತ್ರಸುರಾಂಘರಯಭರ್ಂದನಪ ರ್ಯಕ್ಂ ಸ ವಿದಧ ೀಽಧ್ಯರ್ನಂ ಛಲಮಾನುಷಃ || 

೩.೪೧ ||  

ಕ್ರತಳ ೀ ಖಲು ಕ್ಂದುಕ್ರ್ತ್ ಸದಾ ಸಕ್ಲಯಾ ಕ್ಲಯಾ ಸಹ ವಿದಯಯಾ |  

ಅರಿಧ್ರ ೀಣ ಸಮಂ ಸುುರಿತಂ ರ್ುರ  ೀಃ ಮನಸ್ಮ ತಸಯ ವಿಡಂಬರ್ತ  ೀ 

ಜನಾನ್ || ೩.೪೨ ||  

ಅನಧಕ  ರಧಕ  ಶಚ ರ್ರ್ಸಯಥ  ೀ ಬಹುಭರಧ್ಯರ್ನ  ೀಪರಮಾಂತರ ೀ |  

ಅನಿಕ್ಟ ೀ ರ್ಟುಭಃ ಪಟುಭರ್ುಯರ  ೀಃ ಸ ವಿಜಹಾರ ಸುಖಿೀ ಸಖಿಭಃ ಸಮಮ್ 
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|| ೩.೪೩ ||  

ಪದಮುದಿೀರ್ಯ ಜವ ೀನ ಯಿಯಾಸ್ಮತಂ ದುರತಸಖಿಷಟಭ್ರ್ತ್ ಸ ಪುರಸಸರಃ |  

ಅರ್ಮರ್ತನತಯೀತ್ರ ನ ವಿಸಿಯೀ ನನು ಮನ  ೀಜರ್ಜಿತ್ ಪರ್ನ  ೀಽಸಕೌ 

|| ೩.೪೪ ||  

ಪ್ರ್ನತ ೀಜಸ್ಮ ಹಂತ ನ ಕ ೀರ್ಲಂ ವಿಜಿತವಾನ್ ಸ ತದಾ ಸಕ್ಲಾನ್ ಜನಾನ್ |  

ಪರಭ್ುನಿದ ೀಶಕ್ರ  ೀ ಹನುಮತ್ ತನೌ ನನು ಜಿಗಾರ್ ಸ ವಾಲಿಸುತಾದಿಕಾನ್ 

|| ೩.೪೫ ||  

ಜಲವಿಹಾರಪರಾಜಯಿಭಃ ಸಪೃಧಾ ಸಖಿಭರಿೀರಿತವಾರಿಪರಿಶ್ರತಮ್ |  

ರ್ದನಮಾಕ್ುಲಲ  ಚನಮಾದಧ  ಸ್ಮಿತಮಮುಷಯ ಹಿ ಕ್ಂಚನ ವಿಭ್ರಮಮ್ || 

೩.೪೬ ||  

ಸ ಶನಕ  ಬಯಲಿನ  ೀ ರ್ುರ್ಪದಗತಾನ್ ಪರವಿಹೃತ ೀಷು ಸಖಿೀನ್ 

ನಿರಪಾತರ್ತ್ |  

ಅಶನಕ  ರ್ುಯರ್ಪತ್ ಪರಕ್ೃತಾಹವಾನ್ ಸಹಸ್ಮತ  ೀ 

ದಿವಜಸ ನುರರ್ತನವಾನ್ || ೩.೪೭ ||  

ರ್ರಹಣ ನಿರ್ರಹಣ ೀ ರ್ರಹಣ ೀ ದೃಢ ೀ ರ್ುರುಭ್ರ  ೀದ್ರಣಾದಿವಿಧೌ ಪಟೌ |  

ಇಹ ವಿಭಾರ್ುಪಚಾರಧಯಾ ನೃಣಾಂ ಋತಮರ್ಂ ನನು ಭೀಮ 

ಇತ್ರೀರಿತಮ್ || ೩.೪೮ ||  

ವಿಹರತ್ರೀತ್ರ ಪಠತಯಪಿ ನ ಸುುಟಂ ಸವರ್ೃಹಗಾಮನಿ ಚಾದುರತಮಾರ್ತ್ರ |  

ಪರಿತುತ  ೀಷ ನ ತತರ ಜರ್ದುಗರೌ ಸ ಕಿಲ ಪ ರ್ರ್ನಾನವರ್ಜ  ೀ ದಿವಜಃ || 

೩.೪೯ ||  

ಅಥ ಕ್ದಾಚನ ಸ  ೀಽಧ್ಯರ್ನಾಂತರ ೀ ತಮರ್ದತ್ 

ಕ್ುಪಿತ  ೀಽನಯಮನಸ್ಮವನಮ್ |  

ಪಠಸ್ಮ ನ   ಶಠ ತ ೀ ಸಖಿಭಃ ಸಮಂ ಕಿಮತ್ರ ನಿತಯಮುದಾಸ್ಮತಧೀರಿತ್ರ || ೩.೫೦ 
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||  

ರ್ುಣನಿಕಾ ಚರಣಾದಿಕ್ಗ  ೀಚರಾ ನ ಮಮ ಹೃದದಯಿತ ೀತುಯದಿತ ೀಽಮುನಾ |  

ರ್ದ ವಿಶಾರದವಾದ ರ್ಥ ೀಪಿಸತಂ ತವಮುಪರಿೀತಯರ್ದದ್ರಣೀಸುರಃ || 

೩.೫೧ ||  

ಸಕ್ಲಲಕ್ಷಣಶ್ಕ್ಷಣಮ ಲಭ್ ಃ ಶುರತ್ರಸಮಾಮನನಂ ಸಖಲನ  ೀಜಿಿತಮ್ |  

ನ ಖಲು ಕ ೀರ್ಲಮಸಯ ರ್ುರ  ೀರ್ಯಯಧಾತ್ ಸುಮನಸಾಮಪಿ ತತರ 

ಕ್ುತ ಹಲಮ್ || ೩.೫೨ ||  

ಪಿರರ್ರ್ರ್ಸಯಶ್ರ  ೀರ್ುರುವ ೀದನಾಂ ಅಶಮರ್ತ್ ಸಹಜಾಮಪಿ 

ದುಸಸಹಾಮ್ |  

ಸ ವಿಪಿನ  ವಿಜನ  ಮುಖವಾರ್ುನಾ ಶರರ್ಣ ಗ  ೀಚರಿತ ೀನ ಕ್ದಾಚನ || 

೩.೫೩ ||  

ಅಧರ್ತ  ೀಪನಿಷಚಚ ಸಕ್ೃಚುಛಿತಾ ಪರಕ್ಟಭಾರ್ರ್ತ್ರೀತ್ರ ನ ವಿಸಿರ್ಃ |  

ಅಧರ್ತಾ ನನು ಜಾತವಪಿ ನ ಶುರತಾಃ ಪರತ್ರಭ್ಯಾ ಶುರತರ್ಃ ಶತಶ  ೀಽಮುನಾ 

|| ೩.೫೪ ||  

ಸಾಕ್ಷಾದಥ  ೀಪನಿಷದ  ೀ ವಿಭ್ುರ  ತರ ೀಯಾಯಃ  

ಪಾಠಚಛಲ ೀನ ವಿಜನ ೀಽಥಯರಸಂ ಬುರವಾಣಃ |  

ಅಧಾಯಪಕಾರ್ ವಿತತಾರ ವಿಮೀಕ್ಷಬೀಜಂ  

ಗ  ೀವಿಂದಭ್ಕಿತಮುಚಿತಾಂ ರ್ುರುದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಃ || ೩.೫೫ ||  

ಅಯಿ ಸಾವಮನ್ ದುಷಾಟನ್ ದಮರ್ದಮರ್ ಸಪಷಟಮುಚಿರಾದ್  

ರ್ುಣಾನ್ ರ್ ಢಾನ್ ವಿಷ  ್ೀಃ ಕ್ಥರ್ಕ್ಥರ್ ಸಾವನ್ ಪರಮದರ್ನ್ |  

ತದಾಽಽನಂದಂ ತನವನಿನತ್ರ ಸುಮನಸಾಂ ಸ  ೀಽನುಸರತಾ  

ಮನುಜ್ಞಾಮಾದತತ ತ್ರರಭ್ುರ್ನರ್ುರುಬಾರಯಹಿಣರ್ುರ  ೀಃ || ೩.೫೬ ||  

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ  
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ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ  

ಆನಂದಾಂಕಿತ ೀ ತೃತ್ರೀರ್ಃ ಸರ್ಯಃ || 
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