|| ಶ್ರೀ ||
ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ
|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ ||
೪. ಚತುಥಯಃ ಸರ್ಯಃ
ಅಥ ೈಷ ಸಲ ್ಲೀಕ್ದಯಾಸುಧಾದರಯಯಾ ಸದಾರ್ಮಸ ತೀನನಿರಾಸಕಾಮಯಾ |

om

ರಮಾವರಾವಾಸಭುವಾ ವಿಶಾರದ ್ೀ ವಿಶಾಲಯಾಽಚಿಂತರ್ದಾತಮನ ್ೀ

a.
c

ಧಿಯಾ || ೪.೧ ||

gm

ಅನನಯಸಂಗಾದ್ ರ್ುಣಸಂಗಿತಾ ಹರ ೀಜಯನಸಯ ಮಾನಂ ತು

ou
si

ವಿಶ್ಷಟಚ ೀಷ್ಟಟತಮ್ |

ಅಸಂರ್ಮಸಾಮತ್ ಪರಕ್ಟೀಕ್ರ ್ೀಮಯಹಂ ನಿಜಂ ಭಜನ್

.y

ಪಾರಮಹಂಸಯಮಾಶ್ರಮಮ್ || ೪.೨ ||

w

ಮಮ ಪರಭ ್ೀನಾಯಪರಥಾ ಹಿ ಶ ೀಭತ ೀ ದ್ವಿಷತುು ವಿಷುಣಂ

w

ರ್ದದಂಡಧಾರಣಮ್ |

w

ಹರಿಸಿಸಾ ನನಿಚಿರಾದಸದ್ವಿದ ೀ ಭವ ೀದತ ್ೀ ನಾಸ್ಮಮಚ ದಂಡಧಾರಕ್ಃ || ೪.೩
||
ವಿಚಿಂತರ್ನಿಿತಥಮನಂತಚಿಂತಕ್ಃ ಸಮಸತಸಂನಾಯಸನಿಬಧ್ಧನಿಶ್ಚರ್ಃ |
ಅಸಾವನುಜ್ಾಾಥಯಮಥಾನಮದಧರಿಂ ಸಮಸತಸಂವಾಯಪಿನಮಾತಮದಾರ್ರ್ಮ್
|| ೪.೪ ||

1

ನಿಜ್ ೀ ಜನ ೀ ಕಂ ನಮಸ್ಮೀತ್ರ ಪೃಚಛತ್ರ ಬುರವನ್ ಸಿಸಸುತಪರಣತ್ರಂ ವಯಧಾಮಿತ್ರ |
ರ್ುರ ್ೀ ಕಲಾನ ಿೀಷಣವಾನ್ ಜರ್ದುುರುಃ ತದಾ ಜಗಾಮಾಖಿಲಲ ್ೀಕ್ಶ್ಕ್ಷಕ್ಃ ||
೪.೫ ||
ರ್ತ್ರರ್ಯತಾತಾಮಭುವಿ ಕ್ಶ್ಚನಾಭವದ್ವಿಭ್ಷಣ ್ೀ ಭ್ರಿವಿರಕತಭ್ಷಣಃ |
ನ ನಾಮಮಾತಾರಚುಛಚಿಮಥಯತ ್ೀಽಪಿರ್ಂ

om

ಜನ ್ೀಽಚುಯತಪ ರೀಕ್ಷಮುದಾಹರತ್ ಸುುಟಮ್ || ೪.೬ ||

a.
c

ಪುರ ೈಷ ಕ್ೃಷ್ಾಣಕ್ರಸ್ಮದಧಶ್ುದ್ವಧಮದಿರಾನಿಭುಕಾಾ ಕಲ ಪಾಂಡವಾಲಯೀ |
ವಿಶ ೀಧಿತಾತಾಮ ಮಧ್ುಕ್ೃತರವೃತ್ರತಮಾನಚಚಾರ ಕಾಂಶ್ಚತ್ ಪರಿವತುರಾನ್

ou
si

gm

ಮುದಾ || ೪.೭ ||

ಅಭ್ತ್ ಕ್ುಶಾಸಾಾಭಯಸನಂ ನ ಪಾತಕ್ಂ ಕ್ರಮಾರ್ತಾದ್ ವಿಪರತ್ರಸಾರತ ್ೀ

.y

ರ್ತ ೀಃ |

w

ರ್ಥಾ ಕ್ುಶಾಸಾಾಧ್ಯಸನಂ ಮುರದ್ವಿಷಃ ಪದಾಂಬುಜ್ ೀ ವಾಯಧ್ವರಸಯ

w

w

ರ್ಹಿಯತಮ್ || ೪.೮ ||

ವಿನಿೀತಮಾಂನಾರ್ಶ್ರ ್ೀವಿಶಾರದಂ ಸದ ೈವ ತತತವಂ
ಪರಬುಭುತುುಮಾದರಾತ್ |
ರ್ುರುವಿಯದ್ವತ ್ಿೀಪನತಾಂ ನಿಜ್ಾಂ ಮೃತ್ರಂ ಕ್ದಾಚಿದ್ಚ ೀ ತಮುಪಹಿರ ೀ
ಗಿರಮ್ || ೪.೯ ||
ಅಹಂ ಸಿರ್ಂ ಬರಹಮನ ಕಂಚಿದಸ್ಮತ ಮತ್ ಪರಂ ವಿಜೃಂಭ ೀತ ರ್ದಾ ಸುುಟಂ

2

ಚಿತ್ರಃ |
ಇತ್ರೀಹ ಮಾಯಾಸಮಯೀಪಪಾದ್ವತಂ ನಿರನಿಯಾತ್ ಸುವರತ ಮಾ ಸಮ
ವಿಶ್ಿಸ್ಮೀಃ || ೪.೧೦ ||
ರ್ದ ೀತದಾತ ೈಕ್ಯಮುಪಾಸ್ಮತಚ ್ೀದ್ವತಂ ನ ಮೀ ರ್ುರ ್ೀರಪಯಪರ ್ೀಕ್ಷತಾಂ
ರ್ತಮ್ |
ಪುರಾತನಾನಾಮಪಿ ಸೌಮಯ ಕ್ುತರಚಿತ್ ತತ ್ೀ ಮುಕ್ುಂದಂ ಭಜ ಸಂವಿದ ೀ

a.
c

om

ಮುದಾ || ೪.೧೧ ||

ಇತ್ರೀದಮಾದ್ವಶ್ಯ ವಚ ್ೀ ವಚಸ್ಮಿನಿ ಸಿಕ ೀ ರ್ುರೌ ಲ ್ಕ್ಮಥಾನಯಮಿೀರ್ುಷ್ಟ |

gm

ಅಸ ೀವತಾಽಲ ್ೀಚಯ ಮುಹುರ್ುಯರ ್ೀಗಿಯರಂ ಸ

ou
si

ರ್ಪಯಪಿೀಠಾಲರ್ಮಿಂದ್ವರಾವರಮ್ || ೪.೧೨ ||

.y

ಸುಭಕತನಾ ತ ೀನ ಸ ಭಕ್ತವತುಲ ್ೀ ನಿಷ್ ೀವಿತಸತತರ ಪರಂ ಬುಭುತುುನಾ |

w

ಭವಿಷಯತಃ ಶ್ಷಯವರಾದ್ವಧ ವಿದ್ವಧ ಮಾಮ್ ಇತ್ರ ಪರವಿಷಟಃ ಪುರುಷಂ

w

ತಮಭಯಧಾತ್ || ೪.೧೩ ||

w

ಪರತ್ರೀಕ್ಷಮಾಣಂ ತಮನುರ್ರಹಂ ಮುದಾ ನಿಷ್ ೀವಮಾಣಂ
ಪುನರಂಬುಜ್ ೀಕ್ಷಣಮ್ |
ಸತಾಂ ರ್ುರುಃ ಕಾರಣಮಾನುಷ್ಾಕ್ೃತ್ರಃ ರ್ತ್ರಂ ಪರಶಾಂತಂ ತಮುಪಾಸಸಾದ
ಸಃ || ೪.೧೪ ||
ಸುತಂ ರ್ತ್ರೀಂದಾರನುಚರಂ ವಿರಾಗಿಣಂ ನಿಶ್ಮಯ ಸಂನಾಯಸನಿಷಣಣಮಾನಸಮ್
|

3

ಸುವತುಲೌ ರ್ಪಯತಳಾಲರ್ಸ್ಮಥತಂ ವಿಯೀರ್ತಾಂತೌ ಪಿತರೌ ಸಮಿೀರ್ತುಃ ||
೪.೧೫ ||
ವರಾಶ್ರಮಸ ತೀ ಜರತ ್ೀರನಾಥಯೀನಯ ಜೀವತ ್ೀಃ ಸಾಯದಯಿ
ನಂದನಾವಯೀಃ |
ಸಯಾಚನಂ ವಾಕ್ಯಮುದ್ವೀರ್ಯ ತಾವಿದಂ ಪರಿೀತಯ ಪುತಾರರ್ ನತ್ರಂ

om

ವಿತ ೀನತುಃ || ೪.೧೬ ||

a.
c

ನತ್ರನಯ ಶ್ುಶ್ ರಷುಜನಾರ್ ಶ್ಸಯತ ೀ ನತಂ ಭವದಾಿಯಂ ಸುುಟಮತರ
ಸಂಪರತಮ್ |

gm

ಅಹ ್ೀ ವಿಧಾತಾರ ಸಿರ್ಮೀವ ದಾಪಿತಾ ತದಭಯನುಜ್ ೀತ್ರ ಜಗಾದ ಸ ಪರಭುಃ

ou
si

|| ೪.೧೭ ||

w

ಪಿರಯಾರ್ುತಃ |

.y

ಅನುತತರಜ್ಞಃ ಸ ತಮಥಯರ್ನ್ ಪುನಃ ರ್ತ್ರೀಂದರಮಾನಮಯ ರ್ತಃ

w

ರ್ೃಹ ೀ ವಸನ್ ಕ್ಲಪಸಮಾನ್ ಕ್ಷಣಾನ್ ನರ್ನ್ ಸುತಾನನ ೀಂದ ್ೀರನಿಶ್ಂ

w

ತತ ್ೀಽಸಮರತ್ || ೪.೧೮ ||
ಸ ಚಿಂತರ್ನ್ ಪುತರಮನ ್ೀರಥಂ ಶ್ುಚಾ ಪುನಶ್ಚ ತ್ರೀತ ್ಿೀಯಪರ್ತ ್ೀ
ಮಹಾನದ್ವೀಮ್ |
ರ್ತ್ರೀಶ್ಿರಾನುವರತಮಾತಮನಂದನಂ ತಮೈಕ್ಷತ ಗಾರಮವರ ೀ ಮಠಾಂತರ ೀ ||
೪.೧೯ ||

4

ಸ ಜ್ಾತಕ ್ೀಪಾಕ್ುಲಿತ ್ೀ ಧ್ರಾಸುರ ್ೀ ಮಹಾತಮನಾಮ್
ಲಂಘನಭೀರುರಪಯಲಮ್ |
ಸುತಸಯ ಕೌಪಿೀನಧ್ೃತೌ ಹಿ ಸಾಹಸಪರತ್ರಶ್ರವೀ ಮೀ ದೃಢ ಇತಯಭಾಷತ ||
೪.೨೦ ||
ಕ್ಷಣ ೀನ ಕೌಪಿೀನಧ್ರ ್ೀ ನಿಜಂ ಪಟಂ ವಿದಾರ್ಯ ಹ ೀ ತಾತ ಕ್ುರುಷಿ
ಸಾಹಸಮ್ |

om

ಇತ್ರೀಮಮುಕಾತವ ಪರಭುರಬರವಿೀತ್ ಪುನಃ ಶ್ುಭಾಂತರಾರ್ಂ ನ

a.
c

ಭವಾಂಶ್ಚರ ೀದ್ವತ್ರ || ೪.೨೧ ||

gm

ನ ಪುತರ ಪಿತ ್ರೀರವನಂ ವಿನಾ ಶ್ುಭಂ ವದಂತ್ರ ಸಂತ ್ೀ ನನು ತೌ ಸುತೌ

ou
si

ಮೃತೌ |

ನಿವತಯಮಾನ ೀ ನ ಹಿ ಪಾಲಕ ್ೀಽಸ್ಮತ ನೌ ತಿಯಿೀತ್ರ ವಕಾತರಮಮುಂ

w

.y

ಸುತ ್ೀಽಬರವಿೀತ್ || ೪.೨೨ ||

w

ರ್ದಾ ವಿರಕ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಪರಜ್ಾರ್ತ ೀ ತದ ೈವ ಸಂನಾಯಸವಿಧಿಃ ಶ್ುರತೌ ಶ್ುರತಃ |

w

ನ ಸಂರ್ಹಿೀನ ್ೀಽಪಿ ಪರಿವರಜ್ಾಮಿ ವಾಮ್ ಅಹಂ ತು
ಶ್ುಶ್ ರಷುಮಕ್ಲಪರ್ನಿಿತ್ರ || ೪.೨೩ ||
ಬಹುಶ್ುರತತಾಿದಯದ್ವ ತತ್ ಸಹ ೀ ಬಲಾತ್ ನ ಸಾ ಸವಿತ್ರರೀ ವಿರಹಂ ಸಹ ೀತ ತ ೀ
|
ಇತ್ರ ದ್ವಿಜ್ ೀನಾಭ ಹಿತ ೀಽನಮತ್ ಸ ತಂ ಭವಾನನುಜ್ಾಂ ಪರದದಾತ್ರಿತ್ರ
ಬುರವನ್ || ೪.೨೪ ||

5

ವಿಚಿಂತಯ ವಿದಾಿನ್ ಸ ನಿರುತತರಿೀಕ್ೃತಃ ತಥಾಽಸುತ ಮಾತಾಽನು ವದ ೀದ್
ರ್ದ್ವೀತ್ರ ತಮ್ |
ಉದ್ವೀರ್ಯ ಕ್ೃಚಾಛಾದುಪರ್ಮಯ ಮಂದ್ವರಂ ಪಿರಯಾಸಕಾಶ ೀ
ತಮುದಂತಮಬರವಿೀತ್ || ೪.೨೫ ||
ನಿಶಾಚರಾರ ೀರಿವ ಲಕ್ಷಮಣಃ ಪುರಾ ವೃಕ ್ೀದರಸ ಯೀವ ಸುರ ೀಂದರನಂದನಃ |

a.
c

ವಿಶ್ಿವಿದ ್ೀಽನುಜ್ ್ೀಽಭವತ್ || ೪.೨೬ ||

om

ರ್ದ ್ೀಽಥ ಶೌರ ೀರಿವ ಕ್ಮಯಕ್ೃತ್ ಪಿರರ್ಃ ಸುಭಕತಮಾನ್

ou
si

ಪಾಲಕ್ಮೀತಮೀತಯೀಃ |

gm

ಕ್ದಾಚಿದಾಪಾಯಽಲರ್ಬುದ್ವಧರಾಲರ್ಂ ನಿವ ೀದರ್ನ್

ದೃಢಸಿಸಂನಾಯಸನಿಷ್ ೀಧ್ನಿಶ್ಚಯಾಂ ಧ್ವಾನುಮತ ಯೀದಮುವಾಚ ಮಾತರಮ್

.y

|| ೪.೨೭ ||

w

ವರಾಶ್ರಮಾಪಿತಂ ಮಮ ಸಂವದಸಿ ಮಾಂ ಕ್ದಾಚಿದಪಯಂಬ

w

ರ್ದ್ವೀಚಛಸ್ಮೀಕ್ಷಿತುಮ್ |

w

ರ್ದನಯಥಾ ದ ೀಶ್ಮಿಮಂ ಪರಿತಯಜನ್ ನ ಜ್ಾತು ದೃಷ್ ಟೀವಿಯಷಯೀ
ಭವಾಮಿ ವಃ || ೪.೨೮ ||
ಇತ್ರ ಬುರವಾಣ ೀ ತನಯೀ ಕ್ದಾಚಿದಪಯದಶ್ಯನಂ ತಸಯ ಮೃತ ೀನಿಯದಶ್ಯನಮ್
|
ವಿಚಿಂತಯ ಪಯಾಯಕ್ುಲಿತಾ ಚಿಕೀಷ್ಟಯತಂ ಸುತಸಯ ಕ್ೃಚಾಛಾನಿಯರುಣನಿ ಸಾ
ಶ್ುಭಾ || ೪.೨೯ ||

6

ಅಥ ್ೀಪರ್ಮಯೈಷ ರ್ುರುಂ ಜರ್ದುುರುಃ ಪರಸಾದಯ ತಂ ದ ೀವವರಪರಸಾದ್ವತಃ |
ಸದಾ ಸಮಸಾತಶ್ರಮಭಾಕ್ ಸುರ ೀಶ್ಿರ ್ೀ ವಿಶ ೀಷತಃ ಖಲಿಭಜದಿರಾಶ್ರಮಮ್
|| ೪.೩೦ ||
ಕರಯಾಕ್ಲಾಪಂ ಸಕ್ಲಂ ಸ ಕಾಲವಿದ್ ವಿಧಾನಮಾಗ ೀಯಣ ವಿಧಾರ್
ಕ ೀವಲಮ್ |

om

ಸದಾ ಪರಸನಿಸಯ ಹರ ೀಃ ಪರಸತತಯೀ ಮುಹುಃ ಸಮಸತನಯಸನಂ ಸಮಭಯಧಾತ್ ||

a.
c

೪.೩೧ ||

ou
si

ಪರಣವೀಚಚರ್ಂ ಬುಧಾಃ |

gm

ಅನಂತಮಾತಾರಂತಮುದಾಹರಂತ್ರ ರ್ಂ ತ್ರರಮಾತರಪ್ವಯಂ
ತದಾಽಭವದ್ ಭಾವಿಚತುಮುಯಖಾಕ್ೃತ್ರಃ ಜಪಾಧಿಕಾರಿೀ ರ್ತ್ರರಸಯ ಸ್ಚಿತಃ

w

.y

|| ೪.೩೨ ||

w

ರ್ುಣಾನುರ್ಪೀನಿತ್ರ ಪ್ಣಯಬ ್ೀಧ್ ಇತಯಮುಷಯ ನಾಮ

w

ದ್ವಿಜವೃಂದವಂದ್ವತಃ |

ಉದಾಹರದ್ ಭ್ರಿರ್ಶಾ ಹಿ ಕ ೀವಲಂ ನ ಮಂತರವಣಯಃ ಸ ಚ
ಮಂತರವಣಯಕ್ಃ || ೪.೩೩ ||
ನಿರಂರ್ರಾರ್ಂ ಮುಖರಾರ್ವಜಯತಂ ವಿಭ್ಷಣಂ ವಿಷಟಪಭ್ಷಣಾಯಿತಮ್
|
ಅಮುಂ ಧ್ೃತಾಷ್ಾಢಮವ ೀಕ್ಷಯ ಮೀನಿರ ೀ ಸಿಭಾವಶ ೀಭಾಽನುಪಮೀತ್ರ

7

ಜಂತವಃ || ೪.೩೪ ||
ಭುಜಂರ್ಭ್ತ ೀಶ್ವಿಹಂರ್ಪಾದ್ವಕ ೈಃ ಪರವಂದ್ವತಃ ಸಾವಸರಪರತ್ರೀಕ್ಷಣ ೈಃ |
ನನಾಮ ಸ ್ೀಽರ್ಂ ರ್ುರುಪ್ವಯಕಾನ್ ರ್ತ್ರೀನ್ ಅಹ ್ೀ ಮಹಿೀಯೀ
ಮಹತಾಂ ವಿಡಂಬನಂ || ೪.೩೫ ||
ವರಾಶ್ರಮಾಚಾರವಿಶ ೀಷಶ್ಕ್ಷಣಂ ವಿಧಿತುುರಸಾಯಽಚರಿತಂ ನಿಶಾಮರ್ನ್ |

a.
c

ವಿಸಮರ್ಮಾರ್ತಾಽಂಂತರಮ್ || ೪.೩೬ ||

om

ವಿಶ ೀಷಶ್ಕ್ಾಂ ಸಿರ್ಮಾಪಯ ಧಿೀರಧಿೀಃ ರ್ತ್ರೀಶ್ಿರ ್ೀ

ou
si

ಮಹಾಮತ್ರಮುಯದಾ |

gm

ಸ ರ್ಪಯಪಿೀಠಾಲರ್ವಾಸ್ಮನ ೀ ರ್ದಾ ನನಾಮ ನಾಥಾರ್
ತದಾಽಮುನಾಽಗಾರಹಿ ನರಪರವ ೀಶ್ನಾ ಭುಜ್ ೀ ಭುಜ್ ೀಽನಾಶ್ು

w

.y

ಭುಜಂರ್ಶಾಯಿನಾ || ೪.೩೭ ||

w

ತತುಲಮ್ |

w

ಚಿರಾತ್ ಸುತತಿಂ ಪರಬುಭುತುುನಾ ತಿಯಾ ನಿಷ್ ೀವಣಂ ಮೀ ರ್ದಕಾರಿ
ಇಮಂ ದದಾಮಿೀತಯಭಧಾರ್ ಸ ್ೀಽಮುನಾ ತದಾ ಪರಣೀರ್
ಪರದದ ೀಽಚುಯತಾತಮನ || ೪.೩೮ ||
ಅನುರ್ರಹಂ ತಂ ಪರತ್ರರ್ೃಹಯ ಸಾರ್ರಹಂ ಮುದಾಽಽತಮನಾಽಽಪಾತಂ
ಕ್ೃತಕ್ೃತಯತಾಂ ಸಮರನ್ |
ಅಭ್ದಸಂಗ ್ೀಽಪಿ ಸ ತತುುಸಂರ್ವಾನ್ ಅಸಂರ್ಭ್ಷ್ಾ ನನು
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ಸಾಧ್ುಸಂಗಿತಾ || ೪.೩೯ ||
ಯಿಯಾಸತ್ರ ಸಿಸತಟನಿೀಂ ಮುಹುಮುಯಹುಃ ನಮತಯನುಜ್ಾರ್ಥಯನಿ ಭ್ರಿಚ ೀತಸ್ಮ
|
ತಮಸಮರತ್ ಸಾಿಮಿನಮೀವ ದ್ನಧಿೀಃ ರ್ುರುಭಯವಿಷಯದ್ವಿರಹಾಗಿಿಶ್ಂಕ್ಯಾ ||
೪.೪೦ ||
ಇತಸೃತ್ರೀಯೀ ದ್ವವಸ ೀ ದುಯನಿಮಿಗಾ ತಿದಥಯಮಾಸಾಮಕ್ತಟಾಕ್ಮಾವರಜ್ ೀತ್ |

om

ಅತ ್ೀ ನ ಯಾಯಾ ಇತ್ರ ತಂ ತದಾಽವದತ್ ಪರವಿಶ್ಯ ಕ್ಂಚಿತ್ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ್ೀ

a.
c

ಹರಿಃ || ೪.೪೧ ||

ತದಾಜ್ಞಯೀಪಾರ್ತಜ್ಾಹಿವಿೀಜಲ ೀ ಜನ ್ೀಽತರ ಸಸೌಿ ಸಹ

gm

ಪ್ಣಯಬುದ್ವಧನಾ |

ou
si

ತತಃಪರಂ ದಾಿದಶ್ವತುರಾಂತರ ೀ ಸದಾಽಽವರಜ್ ೀತ್ ಸಾ ತದನುರ್ರಹಾಂಕನಿೀ

.y

|| ೪.೪೨ ||

w

ರ್ತ ೀ ದ್ವನಾನಾಂ ದಶ್ಕ ೀ ಸಮಾಸಕ ೀ ವರಾಶ್ರಮಂ ಪಾರಪಯ ಸಪತರಲಂಬನಮ್ |

w

ಜಗಾರ್ ಜ್ ೈತಾರನ್ ಬಹುತಕ್ಯಕ್ಕ್ಯಶಾನ್ ಸ

w

ವಾಸುದ ೀವಾಹಿರ್ಪಂಡಿತಾದ್ವಕಾನ್ || ೪.೪೩ ||
ರ್ುರ ್ೀಃ ಸಿಶ್ಷಯಂ ಚತುರಂ ಚಿಕೀಷ್ಟಯತಃ ಪರಚ ್ೀದನಾತ್ ಶ ರೀತುಮಿಹ ್ೀಪ
ಚಕ್ರಮೀ |
ಅಥ ೀಷಟಸ್ಮದ್ವಧಶ್ುಲಜ್ಾತ್ರವಾರಿಧಿಃ ನಿರಾದರ ೀಣಾಪಿ ಮಹಾತಮನಾಽಮುನಾ ||
೪.೪೪ ||
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ತದಾದಯಪದಯಸಥಮವದಯಮಂಡಲಂ ರ್ದಾಽವದತ್
ಷ್ ್ೀಡಶ್ಕ್ದಿಯಾತಮಕ್ಮ್ |
ಉಪರ್ಯಪಾಸತಂ ತದ್ವತ್ರ ಬುರವತಯಸೌ ರ್ುರೌ ತಮ್ಚ ೀ ಪರಣರ್ದಯತಾಮಿತ್ರ ||
೪.೪೫ ||
ಭವತರವಕ್ೃತಿಸಮಥಯತಾ ನ ಮೀ ಸಕ ್ೀಪಮಿತಥಂ ವದತ್ರ ವರತ್ರೀಶ್ಿರ ೀ |
ಅಪಿೀಹ ಮಾಯಾಸಮಯೀ ಪಟೌ ನೃಣಾಂ ಬಭ್ವ

a.
c

om

ತದ್ೂಷಣಸಂಶ್ಯಾಂಕ್ುರಃ || ೪.೪೬ ||

ಬುಧ ್ೀಽಭಧಾನಂ ಶ್ರವಣಂ ಬುಧ ೀತರ ್ೀ ಧ್ುರವಂ ವಿದಧಾಯದ್

gm

ವಿಮುಮುಕ್ಷುರಾತಮನಃ |

.y

ಪ್ಣಯಧಿೀಃ || ೪.೪೭ ||

ou
si

ರ್ತ್ರವಿಯಶ ೀಷ್ಾದ್ವತ್ರ ಲ ್ೀಕ್ಚ ್ೀದನಾತ್ ಪರವಕತ ಮಾಯಾಸಮರ್ಂ ಸಮ

w

ಅಖಂಡಿತ ್ೀಪನಯಸನಂ ವಿಸಂಶ್ರ್ಂ ಸಸಂಪರದಾರ್ಂ ಪರವಚ ್ೀ

w

ದೃಢ ್ೀತತರಮ್ |

w

ಸಮಾರ್ಮನ್ ಶ ರೀತುಮಮುಷಯ ಸಾರ್ರಹಾಃ ಜನಾಃ ಶ್ುರತಾಢಾಯಶ್ಚತುರಾ
ಬುಭ್ಷವಃ || ೪.೪೮ ||
ರ್ುರ ್ೀರುಪಾಂತ ೀ ಶ್ರವಣ ೀ ರತ ೈದ್ವಿಯಜ್ ೈಃ ಸ ಪಂಚಷ್ ೈಭಾಯರ್ವತ ೀ
ಕ್ದಾಚನ |
ಬಹುಪರಕಾರ ೀ ಲಿಖಿತ ೀಽಪಿ ವಾಚಿತ ೀ ಪರಕಾರಮೀಕ್ಂ ಪರಭುರಭಯಧಾದ್
ದೃಢಮ್ || ೪.೪೯ ||
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ಪರಪರಕಾರ ೀಷಿಪಿ ಸಂಭವತುು ತ ೀ ವಿನಿಣಯಯೀಽಸ್ಮಮನ್ ಕ್ಥಮಿತುಯದ್ವೀರಿತ ೀ |
ಮುಕ್ುಂದ ಬ ್ೀಧ ೀನ ಮಹಾಹೃದಬರವಿೀತ್ ಪರಕಾರಮೀನಂ ಭರ್ವತೃತಂ
ಸುುಟಮ್ || ೪.೫೦ ||
ನಿರ್ದಯತಾಂ ರ್ದಯಮಿಹ ೈವ ಪಂಚಮೀ ಜರ್ದುುರ ್ೀವ ೀಯತಥ ಕ್ೃತ್ರಸ್ಮಥತ್ರಂ ರ್ದ್ವ |
ಇತ್ರ ಬುರವಾಣ ೀ ರ್ತ್ರಸತತಮೀ ಸಿರ್ಂ ತದುಕ್ತಮಾಗ ೀಯಣ ಜಗಾದ

om

ಭ್ರಿಹೃತ್ || ೪.೫೧ ||

a.
c

ಅಶ ೀಷ ಶ್ಷ್ ಯೈಶ್ಚ ತದಾಜ್ಞಯಾ ತದಾ ಪರಿೀಕ್ಷಣಾಯೈಕ್ಷಿ ಸಮಸತಪುಸತಕ್ಮ್ |

ou
si

ನಿಕಾರ್ಮಭಯಧಾತ್ || ೪.೫೨ ||

gm

ಸ ತತರ ಹಂತ ೈಕ್ತಮೀ ಸ್ಮಥತಂ ತಯಜನ್ ನ ತಾವದಧಾಯರ್

ಅತರ ಜನಮನಿ ನ ರ್ತ್ ಪಠಿತಂ ತ ೀ ಜ್ ೈತರ ಭಾತ್ರ ಕ್ಥಮಿತಯಮುನ ್ೀಕ ತೀ |

w
w

೪.೫೩ ||

.y

ಪ್ವಯಜನಮಸು ಹಿ ವ ೀದ ಪುರ ೀದಂ ಸವಯಮಿತಯಮಿತಬುದ್ವಧರುವಾಚ ||

w

ಇತ್ರ ಬಹುವಿಧ್ವಿಶಾಿಶ್ಚರ್ಯಚಿತತಪರವೃತ ತಃ
ಜರ್ತ್ರ ವಿತತ್ರಮಾರ್ನ್ಿತನಾಽಪಯಸಯ ಕೀತ್ರಯಃ |
ಕ್ಷಪಿತತತತಮಸಾಾ ಭಾಸಾರಿೀವ ಪರಭಾಽಲಂ
ಸುಜನಕ್ುಮುದವೃಂದಾನಂದದಾ ಚಂದ್ವರಕ ೀವ || ೪.೫೪ ||
|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಾವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ
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w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ಆನಂದಾಂಕತ ೀ ಚತುಥಯಃ ಸರ್ಯಃ ||
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