|| ಶ್ರೀ ||
ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ
|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ ||
೧೦. ದಶಮಃ ಸರ್ಯಃ
ಸಪದಿ ಸಮಸುುರುತ ಭೃಶಂ ಮಾಧ್ವರ್ುಣಸಾಧ್ಕ ೀಽಥ ಮಧ್ವರವಿಃ |

a.
c

om

ಭೃರ್ುಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ಸಾಾನಂ ತಾಪಕ್ರಃ ಪಾಪಪಾಂಥಾನಾಮ್ || ೧೦.೧ ||
ದಶಮತ್ರಶ್ಶಯಃ ಕ್ಶ್ಿತುುಭಜನತಾಯೈ ಕ್ುತ ಹಲನತಾಯೈ |

ou
si

gm

ವಿವಿಧ್ಸುವೃತತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಾವಯಮಿವೀಚ ೀ ಸನಾರ್ಕ್ಸತವಕ್ಮ್ || ೧೦.೨ ||
ಭುವನಾದುುತಮಧ್ವಚ ೀಶ್ಿತಂ ನ ವದ ೀಮಾಪಿ ಸುರಾರ್ುಶಾ ವರ್ಮ್ |

w

.y

ಸಕ್ಲಂ ಖಲು ಕಂತು ಕಂಚಿದಪಯಥ ಶುಶರರಶುಜನಾರ್ ವಣಯಯತ || ೧೦.೩ ||

w

ಕ್ವಚಿದಿೀಶವರದ ೀವಮೀಶ ಭ ಪಂ ಖನನಂ ಪಾಂಥಜನಂವಿಧಾಪರ್ಂತಮ್ |

w

ಸವಮಪಿ ಪರತ್ರಚ ೀದರ್ಂತಮ ಚ ೀ ಕರರ್ಯಾ ನ ೀಽಕ್ುಶಲಾನ್
ಪರಬ ೀಧ್ಯೀತ್ರ || ೧೦.೪ ||
ಪರಕಾರಂ ಪರಕ್ಟೀಕ್ತುಯಮ್ ಆರಭಯ ವಿರರಾಮ ನ ೀ |
ಮಹೀಯೀಮತ್ರಮಾಹಾತಾಾದ್ ವ ೈವಶ ಯೀನ ಖನನ್ ಖಲಃ || ೧೦.೫ ||
ನಾನ ೀನ ೀನಾನ ೀನಾನ ೀನ ೀನ ನ ೀನ ನನು ನುನಾನಃ |

1

ನಾನಾನಾ ನ ೀ ನ ನಂ ನಾನ ೀನಾನ ನನಾಽನುನನಃ || ೧೦.೬ ||
ರ್ಮಶ ೀಷಭವಪರಭವಃ ಸಮರತಾಮಸುಖಾಬ್ಧಿರಪ ೈತ್ರ ನ ಚಿತರಮಿದಮ್ |
ಮರುತ್ರೀದೃಶ್ ಭಾಂತ್ರ ಹ ರ್ತ್ತವನ ೀ ರ್ಮಶ ೀಷಭವಪರಭವಃ ಸಮರತಾಃ ||
೧೦.೭ ||
ಸಂಚರನನಂಚನೀರ್ಃ ಕ್ದಾಚಿದ್ ವಿಭುಃ ವಿಷುುಪದಾಯಸತಟಂ ವ ೈಷುವಾಗ ರೀಸರಃ

om

|

a.
c

ಪಾರಪದಾಪ ೈನಯಜ ೈರ ೀಷ ಶ್ಷ ಯೈವೃಯತಃ ತಯಕ್ತವಿಶವಪಲವಂ ಶಾತರವಾತಂಕ್ತಃ ||

gm

೧೦.೮ ||

ou
si

ಇಮಾನ್ ಸವಸವಪ ವಾಯಶರಯಾನಾತಮವಾಕಾಯತ್ ಸಲೀಲಂ ದಯಾಲುಃ ಸ
ಮ ಲಾಶರಯಾತಾಮ |

.y

ನಷ ೀದಿೄನನಾದೃತಯ ಚಾನನಯಲಂಘ್ಯಂ ತದಾಽತಾಯರ್ರ್ತ್ ತಾಂ ನದಿೀಂ

w

w

ಸಂಸೃತ್ರಂ ವಾ || ೧೦.೯ ||

w

ವಾರರ್ತವಾರರ್ತ ವ ೈರಿಸುಹೃದ ೀಽಮ ನ್ ಮಾರರ್ತಮಾರರ್ತ
ಪಾರರ್ಮನಾತ್ ಪಾರಕ್ |
ಆಪತತ ಆಲಪತ ಇತಯವದದುಚ ಚಃ ಸ ತವರಕ್ರಾಜಪುರುಷಾನುಚಿತವಾಚಾ ||
೧೦.೧೦ ||
ನ ಜಡಾ ಜಲ ೀ ಪತತ ಸಾಹಸಾದಹ ೀ ನ ಭರ್ಂ ಹ ವೀ
ಬಹುತಯಾಽಬಹ ೀಜಯನಾತ್ |

2

ಭವತಾಂ ಪತ್ರಂ ಕ್ಷಿತ್ರಪತ್ರಂ ದಿದೃಕ್ಷವಃ ಪರತ್ರಯಾಮ ಕ ೀನ ಕ್ಲಹಂ ಚಿಕೀಷಯಥ
|| ೧೦.೧೧ ||
ವಚಸ ೀತಯನ ೀನ ಸ ಪರಾನ್ ನಯರುಣದ್ ಭುಜಗಾನ್ ನರ ೀದರ ಇವ
ಮಂತರಬಲಾತ್ |
ಉದತಾರರ್ತ್ ಪರಿಜನಂ ಮೃತ್ರಭೀಸರಿತಶಿ ದ ೀವಸರಿತಶಿ ಸಮಮ್ ||

om

೧೦.೧೨ ||

a.
c

ನವಿಯಕಾರಚರಿತ ೀಽಪಿ ಪರಿೀತಃ ಕ್ ರರಕಂಕ್ರಸಹಸರತಯೀನ |

gm

ಸ ವರಜನುನದಲಸಜಜರ್ದಿೀಶಃ ಸಂಹರಾಡಿವ ಸೃಗಾಲಸಮ ಹ ೀ || ೧೦.೧೩ ||

ou
si

ಅಪರಕ್ಂಪಯವಪುಷಂ ಸುರಾಸುರ ೈಃ ಸಂಹಸಂಹನನಮೀನಮುನನತಮ್ |
ಪಾರಪತಮಾತಮನರ್ರಾಂತ್ರಕ್ಂ ನೃಪಃ ಪ ರೀಕ್ಷಯ ಸೌಧ್ಶ್ಖರ ೀ ಸಾತ ೀಽಬರವಿೀತ್ ||

w

.y

೧೦.೧೪ ||

w

ರಿಪುನೃಪಪರಣಿಧಿಪರತ್ರಶಂಕ್ಯಾ ಪಥಿಕ್ಪಾಟನಕ್ಮಯಣಿ ದಿೀಕ್ಷಿತ ೈಃ |

w

ಸುಮುಖ ಮೀ ಪುರುಷ ೈಃ ಪರುಷ ೈಃ ಕ್ಥಂ ರ್ಮಭಟ ೈರಿವ ನಾಸ ವಿಹಂಸತಃ
|| ೧೦.೧೫ ||
ಅಪಲವದ ೀವನದಿೀತರಣಂ ತ ೀ ಹಂತ ಕ್ಥಂ ಚ ಚಿಕೀಷಯಸ ಕಂ ತವಮ್ |
ತಂ ನರ್ದಂತಮಿತ್ರಪರಭೃತ್ರೀಹ ಸಾಮಽಹ ಮಹಾಪುರುಷ ೀತತಮದಾಸಃ ||
೧೦.೧೬ ||
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ಯೀಽಸೌ ದ ೀವೀ ವಿಶವದಿೀಪಃ ಪರದಿೀಪತಃ ಕ್ುಮಯಃ ಸವಯಂ
ತತಪರಾನುರ್ರಹ ೀಣ |
ಯಾಮಸಾತವತ್ ತ ಣಯಮಾಶಾಮುದಿೀಚಿೀಮ್ ಇತಾಯದಯಂ ತದಾುಷಯಾ
ಚಿತರವಾಕ್ಯಮ್ || ೧೦.೧೭ ||
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಧ್ೃತ್ರಮುರುವಿೀರ್ಯಮಾರ್ಯಭಾವಂ ತ ೀಜ ೀಽರ್ರಯಂ
ಗಿರಮಪಿ ದ ೀಶಕಾಲರ್ುಕಾತಮ್ |

om

ರಾಜಾಽಸಯ ಸುುಟಮುಪಲಭಯ ವಿಸಮತ ೀಽಸ ೈ ರಾಜಾಯಧ್ಯಂ ಸಪದಿ

a.
c

ಸಮಪಯಯಾಂಬಭ ವ || ೧೦.೧೮ ||

gm

ದಂಡಾಹಯಬುದಿಿವಿಷಯೀ ನೃಪಪ ರುಷಾಣಾಂ

ou
si

ರಾಜಾಯಹಯಬುದಿಿವಿಷಯೀಽಭವದಿತಾಮೀಷಃ |

ನೀತ್ರಂ ಪರಕಾಶಯಿತುಮೀವ ವಿಪತು್ ಕಾಯಾಯಂ ರ್ಂತುಂ

w

.y

ಪರಭುಃ ಪರಸಭತ ೀಽಪಿ ತಥಾ ವಯಧಾತ್ ಸಃ || |೧೦.೧೯ ||

w

ಕ್ದಾಚಿಚ ಿೀರಾಣಾಂ ನಕ್ರಮವಲ ೀಕಾಯಭಪತತಾಂ

w

ಅವಸಾಾಪಯ ಸವೀಯಾನ್ ಕ್ರರ್ಪಟಪಿಂಡಾಥಯಮತ್ರಕ್ೃತ್ |
ಚರನ ನೀತ ೀಷ ವೀತಾನಥ ಮಿಥ ಇಹಾಘ್ತರ್ದಹ ೀ
ವಿಭುಃ ಸಮ್ಮೋಹಯ ಪಾರಗ್ ವಿಜರ್ ಇವ ಸಂಶಪತಕ್ರ್ಣಾನ್ || ೧೦.೨೦ ||
ಅನಯತರ ಚ ಚ ೀರಾನ್ ಧ್ನಯಪರವರ ೀಽಸೌ ಶರರಾನ್ ಶತಸಂಖಾಯನ್
ಪಾರಪಾತನ್ ಸವಜಿಘ್ಂಸ ನ್ |
ಏಕ ೀನ ತು ಶ್ಷ ಯೀಣಾಽಕ್ೃಷಿಕ್ುಠಾರಾನ್ ನಸಾತಡಿತರ್ ಥಾಯನದಾರವರ್ತ
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ದಾರಕ್ || ೧೦.೨೧ ||
ಕ್ವಚಿಚಿಿಲಾ ಚಿಟಾಭರಮಾದಮುಂ ಸಸಂಘಮತಯಜನ್ |
ಅವ ೀಕ್ಷಯ ದಸಯವಃ ಪುನಃ ಕ್ುತ ಹಲಾತ್ ತಮಾನಮನ್ || ೧೦.೨೨ ||
ಸತ ಯೀಚ ಿೀದ ೀ ಸ ೀಚಾಿಪಾತಂ ವಾಯಘ್ರಕಾರಂ ದ ೈತಯವಾಯಘರಮ್ |
ಪಾರಳ ೀಯಾದ ರೀಃ ಪಾರಂತ ೀ ಪಾರಜ್ಞಃ ಪಾಣ ೀಲೀಯಲಾಲ ೀಶ ೀನಾಽಉರ್್ಯತ್ ||

a.
c

om

೧೦.೨೩ ||

ಪಾರಪ ಸ ನಾರಾರ್ಣತಃ ಶುದಿಶ್ಲಾತಮಪರತ್ರಮಾಃ |

ou
si

gm

ಯಾಸು ಸ ಪದಾಮಸಹತ ೀ ದ ೀಷಯಹತಃ ಸನನಹತಃ || ೧೦.೨೪ ||
ಪಾರಾಶರ್ಯಃ ಪರತತವಪರಸದ ಿಯೈ ತಾತಪಯಾಯಥಯಂ ಪರಮಂ ಭಾರತಸಯ |

w
w

೧೦.೨೫ ||

.y

ವಯಕ್ತಂ ವಕ್ುತಂ ನರ್ುನಕತ ಸಮ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಏನಂ ಧ್ನಯಂ ಭುವನ ೀ ಮನಯಮಾನಃ ||

w

ತ್ರೀಥ ೀಯಷು ತ್ರೀಥ ೀಯಷು ಚ ಸೌಖಯತ್ರೀಥಯಃ ಕ್ಷ ೀತ ರೀಷು ಚ ಕ್ಷ ೀತರವಿದಾಂ ವರಿಷಠಃ
|
ಗ ೀವಿಂದಮಾವಂದಯ ಸಹಾನುಗ ೀಽಗಾದ್ ರ್ಂಗಾಂ
ಪುನಸುತಂರ್ತರಂರ್ಮಾಲಾಮ್ || ೧೦.೨೬ ||
ಪಲವ ೈರಪ ೀತಾಮವಲ ೀಕ್ಯ ಸಂಧ್ುಂ ಸರ ೀಜಬಂಧ್ುಂ ಚ
ತದಾಽಽಪತಸಂಧ್ುಮ್
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ತಟ ೀ ನಷಣಾುನಧಿಕ್ಂ ವಿಷಣಾುನ್ ನರಿೀಕ್ಷಯ ಶ್ಷಾಯನತರತ್ ಸ ಏತಾಮ್ ||
೧೦.೨೭ ||
ನ ವಾನರ ೀಂದರಸಯ ವಿಲಂಘಿತಾಬ ಿೀಃ ನ ವಾ ನರ ೀಂದರಸಯ ವಿಹತುಯರಸಾಯಮ್ |
ಇಮೀಽಸಮರಂಸತದವಪುಷ ೀಽನಯಥಾಽಸಯ ಶಕ್ತಸಯ ಶಂಕ ಯೀತ ವಿಪತ್ ಕ್ಥಂ ತ ೈಃ ||
೧೦.೨೮ ||

om

ಜರ್ತರದಿೀಪಾಯಿತಗ ೀರ್ಣಾಢ ಯೀ ದಿವಾಕ್ರ ೀ ಮಧ್ವದಿವಾಕ್ರ ೀ ಚ |

a.
c

ಅವಯಕ್ತರ ಪ ೀ ಶ್ರರ್ಮತಯಜನ್ ದಾರಕ್ ಸಹಾಂಬುಜ ೈಸತನನರ್ನಾಂಬುಜಾನ ||

gm

೧೦.೨೯ ||

ou
si

ಪದಂ ಪಶ ರೀವಾಯ ವಿನತಾತನ ಜಃ ತ್ರೀತಾವಯ ನದಿೀಂ ತಾವದದಿೀನಸತತವಃ |
ಅನಾದರಯವಾಸಾಃ ಸ ಕ್ುತ ಹಲಾದ ್ಯಃ

w

.y

ನೃದ ೀವಭ ದ ೀವಮುಖಯವಯವಂದ ೀ || ೧೦.೩೦ ||

w

ಭೀತ ೈರರಾತ ೀರತ್ರಮಾತರಮತರ ನತಾರಕ ೈರಪಯಥ ತಾರಕ ೈಃ ಸಃ |

w

ಸವತ ೀಜಸಾ ವಿಸಮತಭ ಪನುನ ನೈಃ ಪಲವ ೀನ ಶ್ಷಾಯನ್ ನರತಾರರ್ತ್ ತಾಮ್ ||
೧೦.೩೧ ||
ವಿಶಂಕ್ಟಂ ಸವಸತಟನೀತಟಂ ತ ೀ ದಿೀಪಪರದಿೀಪತಂ ಜನತಾಭಪ ಣಯಮ್ |
ಸಂಚ ೀದರ್ತಪಂಡಿತಮಂಡಲಾಢ್ಯಂ ನಾಥಾವಲ ೀಕ ೀತ್
ಕ್ಹೃದ ೀಽಭಯಪಶಯನ್ || ೧೦.೩೨ ||
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ಆಮಾನರ್ಮಾಮಾನರ್ವಿದಾಂ ವಿದರ್ಿಂ ಸಭಾವಭ ೀದಂ ಪರವದಂತಮತರ |
ದ ೈವಾಯಂ ಸಭಾಯಾಮಿವ ಪದಮಯೀನಂ ಪ ್ಕ್ಷಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸುಖತ್ರೀಥಯಮೀತ ೀ || ೧೦.೩೩ ||
ಪಾರಪತಸತತ ೀ ಹಸತನರಾಜಧಾನೀಂ ಮಾಸಾನುವಾಸ ೀಹ ಸ ವಾಸಯೀಗಾಯನ್ |
ಮಠಾಂತರ ೀಽನಂತರ್ುಣಾಂತರಃ ಸನ್ ಏಕಾಂತದ ೀಶ ೀ ಸರಿತ ೀಽಸಮಿೀಪ ೀ ||

om

೧೦.೩೪ ||

a.
c

ಭತಾತವ ಭುವಂ ದ ೀವನದಿೀ ಜಗಾಮ ಶಾಖಾವಿಶ ೀಷ ೀಣ ನಷ ೀವಿತುಂ ತಮ್ |
ವಾಣಿೀ ಚ ರ್ತ ರೀಷಯತಯಾ ಕ್ೃತಾಥಾಯ ಶ್ವಾದಿವಂದಾಯ ನ ತದತರ ಚಿತರಮ್

ou
si

gm

|| ೧೦.೩೫ ||

ರ್ುರುಪರಬಹಯಸಯ ಪದಾರವಿಂದಂ ವಿದ ರತಃ ಸಾ ಪರಣನಾಮ ಮ ತಾಯ |

w
w

೧೦.೩೬ ||

.y

ಔದಾರ್ಯಸೌಂದರ್ಯತನುಂ ತನುಂ ತಾಂ ಆಲಕ್ಷಯ ಶ್ಷ ಯೈರತ್ರವಿಸಮತಂ ತ ೈಃ ||

w

ತ ೀನ ೀಪಯಾತ ೀನ ಕ್ದಾಚನಾಥ ವಾರಾಣಸೀಂ ಪಾಪನವಾರಣ ೀನ |
ಅವಾದಿ ವಾಣಿೀ ಬಲನಃ ಸವಶ್ಷಾಯನ್ ವಿಲ ೀಕ್ಯ ಲೀಲಾವಸರ ೀಽವಲಪಾತನ್ ||
೧೦.೩೭ ||
ನರ್ುದಿಸದ ಿಯೈ ರ್ುರ್ಪದಿಿ ವಿೀರಮ್ ಮನಾಯ ಭವಂತ ೀಽಭಪತಂತು ಮಾಂ
ದಾರಕ್ |
ಸಮಸತಶಕತಂ ನ ರ್ುನಕತ ರ್ಃ ಸಾವಂ ಅತಾರಸಮದಾಜ್ಾಂ ಸ ನರಾಕ್ರ ೀತ್ರ ||
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೧೦.೩೮ ||
ಇತ್ರೀರರ್ನ್ ಪಂಚದಶ ೈಷ ರ್ ನಃ ಪಾರಪಾತನ್ ಪರರ್ುದಾಿನ್
ರ್ುರ್ಪನನಪಾತಯ |
ಉತ್ರಾೀರ್ತಾಂ ರ್ಸಯ ಸಮಥಯತಾ ಸಾಯದ್ ಇತ್ರ ಬುರವಾಣಃ ಶನಕ ೈಜಯಹಾಸ
|| ೧೦.೩೯ ||

om

ಸೌಮೀರವಂ ಗೌರವಮಾವಹಂತ್ರ ತವಾಂರ್ಮಂಗಾಂರ್ುಲರ್ಶಿ ನ ೀಽಂಂಗ ೀ

a.
c

|

ಪುರಾ ವಿನಶಾಯಮ ಇತ ೀ ದಯಾಲ ೀ ಸಾವಮಿನ್ ವಿಮುಂಚ ೀತಯವದಂಸತದಾ

ou
si

gm

ತ ೀ || ೧೦.೪೦ ||

ತ ೀನಾಥ ಮುಕ ೈರತ್ರವಿಸಮರ್ಸ ೈಃ ಅವಾಪಯನಾಲ ೀಚಯ ಹ ತತ್ವರ ಪಮ್ |

w
w

|| ೧೦.೪೧ ||

.y

ರ್ದ ುೂವಿಜೃಂಭ ೀಣ ಸಶಂಭುಶಕ್ರಂ ಜರ್ತ್ ಸಮಸತಂ ನರ್ತಂ ನಕಾಮಮ್

w

ಸದಾಕ್ಷಯಮಾಕ್ಷಿಪತಸಮಸತಪಕ್ಷಕ ೀ ರ್ತ್ರಃ ಪರಭುಂ ಕ ೀಽಪಯಮರಾವತ್ರೀಪದಃ |
ಜಿಗಿೀಷಯಾ ಜ್ಾನಸಹಾರ್ಕ್ಮಯಣಃ ಪರಸಾಧ್ಯತಾಂ ಸಾಧ್ನತ ೀತುಯದಾಹರತ್
|| ೧೦.೪೨ ||
ಸಂಸಾಧಿತಾಥ ೀಯ ಭರ್ವತಯರ್ುಕತವಿತ್
ಪಪರಚಿ ಸ ಜ್ಾನಪದಾಥಯಮುರ್ರಧಿೀಃ |
ಜ್ಾತಃ ಸ ತ ೀ ಜ್ಾನಯಸ ಚ ೀನನ ಚ ೀನನ ಸ
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ಪರಶ ರನೀ ಘಟ ೀತ ೀತ್ರ ನರಾಕ್ೃತ ೈಷ ತಮ್ || ೧೦.೪೩ ||
ವಿತತತಮತಮ್ಮೀಽಂಂತಂ ಸಾಧ್ರ್ಂತಾಯ ನತಾಂತಂ
ಸದಸಸದಸ ರ ೀಜ ೀ ವಾಯಖಯಯಾ ವಾಯಸಶ್ಷಯಃ |
ಸಕ್ಲಸಮಯಿಹಸಾತಂಭ ೀಜಬಂಧಾಭನಂದಿೀ
ಶರದಿಶರದಿ ಚಂದರಶಿಂದಿರಕಾಸಂಪದ ೀವ || ೧೦.೪೪ ||

om

ಜನನಂ ಸಮಯೀಸಮಯೀ ಜರ್ತಃ ಪರಥಿತ ೀ ಸಮಯೀ ಸಮಯೀದಮಿತ ೀ |

a.
c

ಸನರಾಸಮಯೀಽಸಮಯೀ ಸಾತ್ರರ್ುಕ್ ಸವವಭಾಸಮಯೀಽಸಮಯೀಷಿಧಿಯಾ

gm

|| ೧೦.೪೫ ||

ou
si

ವತಯಸಾವಧ್ಯಧಿ ಸವಯಂ ದಿೀವ ಯೀದಂ ಸ ೀಽನಶಂ ಸವತಂತ ರೀ ವಿಷುುಃ
ಉಜಾಜಸರ್ ದುಷಾಿನಾಂ ಸಂಸುುರು ಸಾಧ್ ನ್

w

.y

ರ್ುಣಾಭಪ ಣ ೀಯಽಪಯರ್ುಣಃ || ೧೦.೪೬ ||

w

ಅಸಮ್ಮೀತತಮ್ಮೀ ಮತ ೀಽಸೌ ಶ್ರರ್ಃಪತ್ರವಿಯಶವತ ೀ ವಿಭನಾನತಾಮ |

w

ಪರಮಾನ್ ಪರಕಾಮಮಥಾಯನ್ ಪರಕಾಶಯಾಮಾಸ ಸ ೀತಾಯದಿೀನ್ || ೧೦.೪೭
||
ಸಮಾನಯಾ ಯಾಽನಮಾಽಽಸ ಮಾರ್ಯಾ ತತಯಾಽರ್ಮಾ |
ನಯಾಸನಾ ನಾಽಸ ಯಾ ನ ಯಾತನಾಽಲಲನಾಽತಯಾ || ೧೦.೪೮ ||
ಪಾರಜ್ ನೀ ರಾಜ್ಾನಂ ತ್ರರದಿವಪದವಿೀಂ ಕೌರವಂ ಕ್ಷ ೀತರಮಾಪತಃ
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ಸಸಾಮರಾಥ ಸವವಿಹೃತ್ರಪತದಿಸತರ್ುದ ಿೀತ್ವಾನಾಮ್ |
ಸತಾಯತಾಮದ ಯೈರಿಹ ಪರಿವೃತ ೀ ಭಾವಿಮಾರಿೀಚದೃಗಿುಃ ವಿಸ ೋರ ೈಃ
ಸ ವೈನಯಜನೃಪತನ ಹ ೀತ್ರದೃಷಾಿಯಽತ್ರತುಷ ಿೈಃ || ೧೦.೪೯ ||
ವಿಪಾರತ ೋಶಃ ಕ್ಷಣಾಥಯಂ ಕ್ೃತನತ್ರರಶ್ತ್ರಶ್ರೀಹೃಯಷೀಕ ೀಶದ ೀಶ ೀ ಸಪಷಿಂ
ದೃಷ ಿೀಽಪಯದೃಷಿಃ ಸಪದಿ ವಿಹತವಾನ್ ವಿಸಮರ್ಂ ದ ೀಹಭಾಜಾಮ್ |
ಸವಪ ನೀ ಸವಪ ರೀರಿತಾನಯಸಾಲರ್ನಜನರ ೀಪಾಹೃತ ೈಭಯಕ್ಷಯಭ ೀಜ ಯೈಃ

om

ಪಾರಜ ಯೈಃ ಪಾರಭ ೀಜರ್ತ್ ಸವಂ ರ್ುರುಮಖಿಲರ್ುರುಂ ವ ೀದರ್ನ್

a.
c

ವ ೀದಬಂಧ್ುಮ್ || ೧೦.೫೦ ||

ou
si

ಪರಶುರಾಮಮಾದರಾತ್ |

gm

ಅವಾಪತವಾನ್ ಪುನರಿಷುಪಾತಮಸಮರದ್ ರಮಾಪತ್ರಂ ಸ
ಸ ರಾಜಕ ೀಳ್ಯಯರುಕ್ದಳೀಸಹಸರಕ್ಂ ತದಾಽಽದದತಯವಸತ್ರದತತಮುತತಮಮ್ ||

w

.y

೧೦.೫೧ ||

w

ಸ ಶಂಕ್ರಪದದಿವಜ ೀಪಹೃತಮಾಪಯ ಗ ವಾಖಯಗಾಂ

w

ರ್ರಿಷಠಕ್ದಳೀಲಸದದಶಶತ್ರೀಚತುಷುಂ ಚರನ್ |
ಪರ್ಃ ಕ್ಲಶಪಂಚಕ್ತ್ರರಕ್ರ್ುಗಾಭಪ ಣಯಂ ಪಪೌ
ಅದೃಷಿರ್ತ್ರರಪಯಭ ನನೃಪನೃಮಂಡಲ ೈರುದಯತ ೈಃ || ೧೦.೫೨ ||
ಅರ್ಮೀವ ಗ ೀವಿಷರ್ತ ೀಽಪಿ ಸದಸ ಜನತಾಥಿಯತ ೀ ಜವಾತ್ |
ಪುಷಪಮುತ ಫಲಮಹ ೀ ವಿದಧ ೀ ಜನಸುಪಿತದಾನುಪಮಗಾನಸಂಪದಾ ||
೧೦.೫೩ ||

10

ಧ್ನ ಯೀಽಮಹಯತ ನಾಕನಾಮಹತಹೃದಾಾಣಸ್ಮ್ಮೀಽಜಸಯಯೀ ಮಧ ವೀ
ಧ್ವಸತದುರಾರ್ಮ್ಮೀಽರ್ರಯಹಮರ್ುಶ್ರೀಃ ಕಾಮಮಾಯಾಮಿಹೃತ್ |
ವಿಷುುಂ ವಿಶವಜರ್ಪರದಂ ಸ ಹ ನಮನ್ ಸ ೀವಯಂ ಸುಸೌಖಯಂ ಮುದಾ
ದಾಕ್ಷಾಯಚಿಿೂೀಧ್ರಮಾಮಯಾದಿವಿರಹೀ ಯೀಗಿೀ ಸುಹೃತ್ ಸವಯದಾ ||
೧೦.೫೪ ||

om

ಇತ್ರ ಭುವನವಿಭ ಷಣಸಯ ಭ ಯಾಂ ಸಯವಿರ್ಣಿತಾನ ಕ್ೃತಾಂತರಾಣಿ ಹಂತ |

a.
c

ಶರವಣಮನನಕೀತಯನ ೈರಭೀಷಿಂ ಪರತ್ರದದತ್ರೀತಯಮರಾಃ ಪರಕೀತಯರ್ಂತ್ರ ||

gm

೧೦.೫೫ ||

ou
si

ಇತ್ರ ವಿವಿಧ್ಗ ೀಧಾರಾವಾರ ೈವಿಯಶಾರದವಾರಿದ ೀ
ಹರಿಪದರತ ೀ ವಿದಾಯವಿದುಯತರದಿೀಪಿತದಿಙ್ುಮಖಃ |

.y

ಭವಭರ್ಮಹಾಘಮ್ಮೀಯತತಪತಂ ಸದಂಘಿರಪಮಂಡಲಂ

w

w

ಸಫಲಸುಮನಃ ಸಾಂದಾರನಂದಂ ವಯಧಾದವಿಪಲಲವಮ್ || ೧೦.೫೬ ||

w

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತುವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ
ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ
ಆನಂದಾಂಕತ ೀ ದಶಮಃ ಸರ್ಯಃ ||
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