|| ಶ್ರೀ ||
ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ
|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ ||
೧. ಪರಥಮಃ ಸರ್ಯಃ
ಕಾಂತಾರ್ ಕ್ಲ್ಾಾಣರ್ುಣ ೈಕ್ಧಾಮ್ನೆ ನವದ್ುಾನಾಥಪರತ್ರಮಪರಭಾರ್ |
ನಾರಾರ್ಣಾಯಾಖಿಲಕಾರಣಾರ್ ಶ್ರೀಪ್ಾರಣನಾಥಾರ್ ನಮಸಕರ ೀಮಿ ||

om

೧.೧ ||

a.
c

ಅನಾಕ್ುಲಂ ಗ ಕ್ುಲಮುಲಲಲ್ಾಸ ರ್ತಾಾಲಿತಂ ನಿತಾಮನಾವಿಲ್ಾತಮ |
ತಸ್ ೈ ನಮೀ ನಿೀರದ್ನಿೀಲಭಾಸ್ ಕ್ೃಷ್ಾಾರ್ ಕ್ೃಷ್ಾಾರಮಣಪ್ರರಯಾರ್ || ೧.೨

gm

||

ou
si

ಅಪ್ರ ತ್ರರಲ್ ೀಕಾಾ ಬಹಿರುಲಲಸಂತ್ರೀ ತಮೀ ಹರಂತ್ರೀ ಮುಹುರಾಂತರಂ ಚ |
ದಿಶ್ಾಾದ್ ದ್ೃಶಂ ನ ೀ ವಿಶದಾಂ ಜರ್ಂತ್ರೀ ಮಧ್ವಸಾ

.y

ಕೀತ್ರಯದಿಯನನಾಥದಿೀಪ್ರಿಮ್ || ೧.೩ ||

w

ತಮೀನುದಾಽಽನಂದ್ಮವಾಪ ಲ್ ಕ್ಃ ತತವಪರದಿೀಪ್ಾಕ್ೃತ್ರಗ ೀರ್ಣ ೀನ |

w

ರ್ದಾಸಾಶ್ೀತಾಂಶುಭುವಾ ರ್ುರ ಂಸ್ಾಿನ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಾಯಾಯನ್ ಪರಣಮಾಮಿ

w

ವಯಾಯನ್ || ೧.೪ ||

ಮುಕ್ುಂದ್ಭಕ ಯೈ ರ್ುರುಭಕಿಜಾಯೈ ಸತಾಂ ಪರಸತ ಯೈ ಚ ನಿರಂತರಾಯೈ |
ರ್ರೀರ್ಸೀಂ ವಿಶವರ್ುರ ೀವಿಯಶುದಾಧಂ ವಕ್ಷ್ಾಾಮಿ
ವಾಯೀರವತಾರಲಿೀಲ್ಾಮ್ || ೧.೫ ||
ತಾಂ ಮಂತರವಣ ೈಯರನುವಣಯನಿೀಯಾಂ ಶವ ೀಯಂದ್ರಪ ವ ೈಯರಪ್ರ
ವಕ್ುಿಕಾಮ್ನ |
ಸಂಕ್ಷಿಪುೆವಾಕ ಾೀ ಮಯಿ ಮಂದ್ಬುದಧಧ ಸಂತ ೀ ರ್ುಣಾಢಾಾಃ ಕ್ರುಣಾಂ

1

ಕರಯಾಸುಃ || ೧.೬ ||
ಉಚಾಾವಚಾ ಯೀನ ಸಮಸಿಚ ೀಷ್ಾಟಃ ಕಂ ತತರ ಚಿತರಂ ಚರತಂ ನಿವ ೀದ್ಾಂ |
ಕಂತ ತಿಮಶ್ ್ಲೀಕ್ಶ್ಖಾಮಣೀನಾಂ ಮನ ೀವಿಶುದ ಧಾೈ ಚರತಾನುವಾದ್ಃ ||
೧.೭ ||
ಮಾಲ್ಾಕ್ೃತಸಿಚಾರತಾಖ್ಾರತ ೆೈಃ ಅಸ ಕ್ಷ್ಮದ್ೃಷ್ ಟೀಃ ಸಕ್ುತ ಹಲಸಾ |
ಪ ವಾಯಪರೀಕಾರಮಥಾಪರಂ ವಾ ಕ್ಷ್ಾಮಾಂತು ಮ್ನೀ ಹಂತ
ಮುಹುಮಯಹಾಂತಃ || ೧.೮ ||

om

ಶ್ರೀವಲಲಭಾಜ್ಾಂ ಸಸುರ ೀಂದ್ರಯಾಜ್ಾಂ ಸಂಭಾವಾ ಸಂಭಾವಾತಮಾಂ

a.
c

ತ್ರರಲ್ ೀಕಾಾಮ್ |

ಪ್ಾರಣ ೀಶವರಃ ಪ್ಾರಣರ್ಣಪರಣ ೀತಾ ರ್ುರುಃ ಸತಾಂ ಕ ೀಸರಣ ೀ ರ್ೃಹ ೀಽಭ ತ್

gm

|| ೧.೯ ||

ou
si

ಯೀಯೀ ರ್ುಣಾ ನಾಮ ಜರ್ತರಸದಾಧಃ ರ್ಂ ತ ೀಷು ತ ೀಷು ಸಮ ನಿದ್ಶಯರ್ಂತ್ರ
|

w

೧.೧೦ ||

.y

ಸ್ಾಕ್ಷ್ಾನಮಹಾಭಾರ್ವತಪರಬಹಯಂ ಶ್ರೀಮಂತಮ್ನೀನಂ ಹನುಮಂತಮಾಹುಃ ||

w

ಕ್ಮಾಯಣ ಕ್ುವಯನ್ ಪರಮಾದ್ುುತಾನಿ ಸಭಾಸು ದ ೈವಿೀಷು ಸಭಾಜಿತಾನಿ |

w

ಸುಗ್ರೀವಮಿತರಂ ಸ ಜರ್ತಾವಿತರಂ ರಮಾಪತ್ರಂ ರಾಮತನುಂ ದ್ದ್ಶಯ || ೧.೧೧
||
ಪ್ಾದಾರವಿಂದ್ಪರಣತ ೀ ಹರೀಂದ್ರಃ ತದಾ ಮಹಾಭಕಿಭರಾಭಿನುನೆಃ |
ಅಗಾರಹಿ ಪದ ೋದ್ರಸುಂದ್ರಾಭಾಾಂ ದ ೀಭಾಾಯಂ ಪುರಾಣ ೀನ ಸ
ಪ ರುಷ್ ೀಣ || ೧.೧೨ ||
ಅದಾರ್ಯಸ್ಾಲ್ಾವಲಿದಾರಣ ೀನ ವಾಾಪ್ಾದಿತ ೀಂದ್ರಪರಭವ ೀನ ತ ೀನ |
ಪ್ಾರದ ಾೀತನಿಪ್ರರೀತ್ರಕ್ೃತಾ ನಿಕಾಮಂ ಮಧ್ುದಿವಷ್ಾ ಸಂದಿದಿಶ್ ೀ ಸ ವಿೀರಃ ||

2

೧.೧೩ ||
ಕ್ಣಾಯಂತಮಾನಿೀರ್ ರ್ುಣರ್ರಹಿೀತಾರ ರಾಮ್ನೀಣ ಮುಕ ಿೀ ರಣಕ ೀವಿದ ೀನ |
ಸುುರನೆಸ್ಧ ವ ೈರಭರ್ಂಕ್ರ ೀಽಭ ತ್ ಸತಾಕ್ಷ್ಪ್ಾತ್ರೀ ಪರದ್ರ ೀ ರ್ಥಾಽರ್ರಾಃ
|| ೧.೧೪ ||
ಗ ೀಭಿಃ ಸಮಾನಂದಿತರ ಪಸೀತಃ ಸವವಹಿೆನಿದ್ಯರ್ಧಪಲ್ಾಶ್ರಾಶ್ಃ |
ಅಹ ೀ ಹನ ಮನೆವವಾರದ ೀಽಸ್ಧ ತ್ರೀಣಾಯಂಬುಧಿವಿಯಷುಾಪದ ೀ ನನಾಮ
|| ೧.೧೫ ||

om

ಅಪಕ್ಷ್ಪ್ಾತ್ರೀ ಪುರುಷಸಿಲ್ ೀಕಾಾಂ ಅಭ ೀರ್ಭ ೀಕಾಿ ಪತಗಾಧಿರಾಜಮ್ |

a.
c

ವಿಶವಂಭರಂ ಬಿಭರದ್ಸ್ಧ ಜಿಗಾರ್ ತವರಾಪರಾಕಾರಂತ್ರಷು ಚಿತರಮ್ನೀತತ್ ||
೧.೧೬ ||

gm

ನಿಬದ್ಧಾ ಸ್ ೀತುಂ ರಘುವಂಶಕ ೀತುಭ ರಭಂರ್ಸಂಭಾರಂತಪಯೀಧಿಮಧ ಾೀ |

ou
si

ಮುಷ್ಟಟಪರಹಾರಂ ದ್ಶಕಾರ್ ಸೀತಾಸಂತಜಯನಾಗ ರಾೀತಿರಮ್ನೀಷಕ ೀಽದಾತ್
|| ೧.೧೭ ||

.y

ಜಾಜವಲಾಮಾನ ೀಜ್ವಲರಾಘವಾಗಧೆ ಚಕ ರೀ ಸ ಸುಗ್ರೀವಸುಯಾರ್ಜ ಕ ೀ |

w

ಆಧ್ವರ್ಯವಂ ರ್ುದ್ಧಮಖ ೀ ಪರತ್ರಪರಸ್ಾಾತಾರ ಸುಮಿತಾರತನಯೀನ ಸ್ಾಕ್ಮ್ ||

w

೧.೧೮ ||

w

ರಾಮಾಚಯನ ೀ ಯೀ ನರ್ತಃ ಪರಸ ನಂ ದಾವಭಾಾಂ ಕ್ರಾಭಾಾಮಭವತ್
ಪರರ್ತೆಃ |
ಏಕ ೀನ ದ ೀಷ್ಾಾ ನರ್ತ

ಗ್ರೀಂದ್ರಂ ಸಂಜಿೀವನಾದಾಾಶರರ್ಮಸಾ

ನಾಭ ತ್ || ೧.೧೯ ||
ಸ ದಾರತಾರಂ ಪರಮಂ ಪುಮಾಂಸಂ ಸಮನವಯಾಸೀನೆರದ ೀವಪುತಾರಾ |
ವಹಿೆಪರವ ೀಶ್ಾಧಿರ್ತಾತಮಶುದಾಧಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಕಾಂಚನಮಾಲಯೀವ || ೧.೨೦
||

3

ಶ್ಾಾಮಂ ಸಮತಾಸಾಂ ಪೃಥುದಿೀಘಯಹಸಿಂ ಸರ ೀಜನ ೀತರಂ
ರ್ಜರಾಜಯಾತರಮ್ |
ವಪುಜಯರ್ನಮಂರ್ಲಮ್ನೀಷ ದ್ೃಗಾುಾಂ ಚಿರಾದ್ಯೀಧಾಾಧಿಪತ ೀಃ ಸಷ್ ೀವ ೀ ||
೧.೨೧ ||
ರಾಜಾಾಭಿಷ್ ೀಕ ೀಽವಸತ ೀಽತರ ಸೀತಾ ಪ್ ರೀಷ್ಾಾರ್ ನಸ್ಾಿಂ ಭಜತಾಂ ದಿಶ್ ೀತ್ರ |
ರಾಮಸಾ ವಾಣಾಾ ಮಣ ಮಂಜುಮಾಲ್ಾವಾಾಜ ೀನ ದಿೀರ್ಯಂ ಕ್ರುಣಾಂ
ಬಬಂಧ್ || ೧.೨೨ ||

om

ಹೃದ ೀರುಸ್ಧಹಾದ್ಯಭೃತಾಽಧಿಮಧಲಿ ನಾಸ್ ಿೀನ ಹಸ್ ಿೀನ ದ್ಯಾದ್ರಯ

a.
c

ದ್ೃಷ್ಾಟಾ |

ಸ್ ೀವಾಪರಸನ ೆೀಽಮೃತಕ್ಲಾವಾಚಾ ದಿದ ೀಶ ರಾಮಃ ಸಹಭ ೀರ್ಮಸ್ ೈ ||

gm

೧.೨೩ ||

ou
si

ಪ್ ರೀಷ್ ಾೀ ನ ರಾಮಸಾ ಬಭ ವ ತಸ್ಾಮತ್ ನ ರಾಮರಾಜ ಾೀಽಸುಲಭಂ ಚ
ಕಂಚಿತ್ |

w

೧.೨೪ ||

.y

ತತಾಾದ್ಸ್ ೀವಾರತ್ರರ ೀಷ ನ ೈಚಛತ್ ತಥಾಽಪ್ರ ಭ ೀಗಾನ್ ನನು ಸ್ಾ ವಿರಕಿಃ ||

w

|

w

ನಮೀ ನಮೀ ನಾಥ ನಮೀನಮಸ್ ಿ ನಮೀ ನಮೀ ರಾಮ ನಮೀ ನಮಸ್ ಿ
ಪುನಃಪುನಸ್ ಿೀ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಂ ನಮಾಮಿ ನಾಥ ೀತ್ರ ನಮನ್ ಸ ರ ೀಮ್ನೀ ||
೧.೨೫ ||
ಕಂ ವಣಯಯಾಮಃ ಪರಮಂ ಪರಸ್ಾದ್ಂ ಸೀತಾಪತ ೀಸಿತರ ಹರಪರಬಹ ೀಯ |
ಮುಂಚನ್ ಮಹಿೀಂ ನಿತಾನಿಷ್ ೀವಣಾಥಯಂ ಸ್ಾವತಾಮನಮ್ನೀವ ೈಷ ದ್ದಧ
ರ್ದ್ಸ್ ೈ || ೧.೨೬ ||
ಸ್ಾವನಂದ್ಹ ೀತಧ ಭಜತಾಂ ಜನಾನಾಂ ಮರ್ೆಃ ಸದಾ

4

ರಾಮಕ್ಥಾಸುಧಾಯಾಮ್ |
ಅಸ್ಾವಿದಾನಿೀಂ ಚ ನಿಷ್ ೀವಮಣ ೀ ರಾಮಂ ಪತ್ರಂ ಕಂಪುರುಷ್ ೀ ಕಲ್ಾಽಸ್ ಿೀ ||
೧.೨೭ ||
ತಸ್ ಾೈವ ವಾಯೀರವತಾರಮ್ನೀನಂ ಸಂತ

ದಿವತ್ರೀರ್ಂ ಪರವದ್ಂತ್ರ ಭಿೀಮಮ್

|
ಸಾೃಷ್ ಟೈವ ರ್ಂ ಪ್ರರೀತ್ರಮತಾಽನಿಲ್ ೀನ ನರ ೀಂದ್ರಕಾಂತಾ ಸುಷುವ ೀಽತರ ಕ್ುಂತ್ರೀ
|| ೧.೨೮ ||

om

ಇಂದಾರರ್ುಧ್ಂ ಹಿೀಂದ್ರಕ್ರಾಭಿನುನೆಂ ಚಿಚ ಛೀದ್ ಪಕ್ಷ್ಾನ್ ಕ್ಷಿತ್ರಧಾರಣಾಂ

a.
c

ಪ್ಾರಕ್ |

ಬಿಭ ೀದ್ ಭ ಭೃದ್ವಪುರಂರ್ಸಂಗಾತ್ ಚಿತರಂ ಸ ಪನ ೆೀ ಜನನಿೀಕ್ರಾಗಾರತ್ ||

gm

೧.೨೯ ||

ou
si

ಪುರ ೀ ಕ್ುಮಾರಾನಲಸ್ಾನ್ ವಿಹಾರಾತ್ ನಿರೀಕ್ಷ್ಾ ಸವಾಯನಪ್ರ ಮಂದ್ಲಿೀಲಃ |
ಸ ತಕಃ || ೧.೩೦ ||

.y

ಕ ೈಶ್ ್ೀರಲಿೀಲ್ಾಂ ಹತಸಂಹಸಂರ್ಂ ವೃತಾಿಂ ವನ ೀ ಪ್ಾರಕ್ ಸಮರತ್ರ ಸಮ

w

ಭುಕ್ಿಂ ಚ ಜಿೀಣಯಂ ಪರಪಂಥಿದ್ತಿಂ ವಿಷಂ ವಿಷಣ ಾೀ ವಿಷಭೃದ್ಗಣ ೀಽತಃ |

w

ಪರಮಾಣಕ ೀಟ ೀಃ ಸ ಹಿ ಹ ೀಳಯಾಽಗಾತ್ ನ ೀದ್ಂ ಜರ್ಜಿ್ೀವನದ ೀಽತರ

w

ಚಿತರಮ್ || ೧.೩೧ ||

ದ್ಗಾಧವ ಪುರಂ ಯೀರ್ಬಲ್ಾತ್ ಸ ನಿರ್ಯನ್ ಧ್ಮಾಯನಿವ ಸ್ಾವನ್ ಸಹಜಾನ್
ದ್ಧಾನಃ |
ಅದಾರಭಾವ ೀನ ಜರ್ತುು ಪ ಜ ಾೀ ಯೀಗ್ೀವ ನಾರಾರ್ಣಮಾಸಸ್ಾದ್ ||
೧.೩೨ ||
ಸಮಪಾಯ ಕ್ೃತಾಾನಿ ಕ್ೃತ್ರೀ ಕ್ೃತಾನಿ ವಾಾಸ್ಾರ್ ಭ ಮ್ನೆೀ ಸುಕ್ೃತಾನಿ ಯಾವತ್
|

5

ಕ್ರಷಾಮಾಣಾನಿ ಚ ತಸಾ ಪ ಜಾಂ ಸಂಕ್ಲಾಯಾಮಾಸ ಸ ಶುದ್ಧಬುದಿಧಃ ||
೧.೩೩ ||
ವಿಷ್ ಾೀಃಪದ್ಶ್ರದ್ ಬಕ್ಸನಿೆರಾಸೀ ಕ್ಷಿಪ್ಾಿನಾಪಕ್ಷಿಪರಕ್ರಃ ಸುಪಕ್ಷ್ಃ |
ಸಸ್ ೀದ್ರ ೀಽಥಾಽದಿತ ರಾಜಹಂಸಃ ಸ ರಾಜಹಂಸೀಮಿವ ರಾಜಕ್ನಾಾಮ್ ||
೧.೩೪ ||
ಇಂದಿೀವರಶ್ರೀಜಯಿಸುಂದ್ರಾಭಂ ಸ್ ೋರಾನನ ೀಂದ್ುಂ ದ್ಯಿತಂ
ಮುಕ್ುಂದ್ಮ್ |

om

ಸವಮಾತುಲ್ ೀರ್ಂ ಕ್ಮಲ್ಾರ್ತಾಕ್ಷ್ಂ ಸಮಭಾನಂದ್ತ್ ಸುಚಿರಾರ್ ಭಿೀಮಃ ||

a.
c

೧.೩೫ ||

ಮಹಾರ್ದ್ಂ ಚಂಡರಣಂ ಪೃಥಿವಾಾಂ ಬಾಹಯದ್ರಥಂ ಮಂಕ್ಷ್ು ನಿರಸಾ ವಿೀರಃ |

gm

ರಾಜಾನಮತುಾಜ್ವಲರಾಜಸ ರ್ಂ ಚಕಾರ ಗ ವಿಂದ್ಸುರ ೀಂದ್ರಜಾಭಾಾಮ್

ou
si

|| ೧.೩೬ ||

ದ್ುಃಶ್ಾಸನ ೀನಾಽಕ್ುಲಿತಾನ್ ಪ್ರರಯಾಯಾಃ ಸ ಕ್ಷ್ಾಮನರಾಳಾನಸತಾಂಶಾ

.y

ಕ ೀಶ್ಾನ್ |

w

||

w

ಜಿರ್ಂಸಯಾ ವ ೈರಜನಸಾ ತ್ರೀಕ್ಷ್ಣಃ ಸ ಕ್ೃಷಾಸಪ್ಾಯನಿವ ಸಂಚಿಕಾರ್ || ೧.೩೭

w

ಜಾಜವಲಾಮಾನಸಾ ವನ ೀ ವನ ೀಽಲಂ ದಿಧ್ಕ್ಷ್ತಃ ಪ್ಾಥಿಯವಸ್ಾಥಯಮುರ್ರಮ್ |
ಸತಾಿವನಿ ಪುಂಸ್ಾಂ ಭರ್ದಾನಿ ನಾಶಂ
ವೃಕ ೀದ್ರಾಗ ೆೀರ್ುಯರುತ ೀಜಸ್ಾಽಽಪುಃ || ೧.೩೮ ||
ಭ ೀಗಾಧಿಕಾಭ ೀರ್ವತ ೀಽರುಣಾಕ್ಷ್ಾನ್ ಇತಸಿತಃ ಸಂವಲತ

ಧ್ರ ೀಂದ ರೀ |

ಬಹ ನ್ ದಿವಜಿಹಾವನ್ ಮಣಮತುಾರ ೀಗಾನ್ ಅಸ್ಧ ಕ್ಟ ನ್ ಕ ರೀಧ್ವಶ್ಾನ್
ಜರ್ನ || ೧.೩೯ ||
ಅಥ ೈಷ ವ ೀಷ್ಾಂತರಭಸಮಲಿೀನಃ ಕ್ರಮ್ನೀಣ ವಾರ್ುಪರಭವಃ ಸುತ ೀಜಾಃ |
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ರುದಾಧಖಿಲ್ಾಶಂ ಮುಖ್ರಂ ಪರಚಂಡಂ ಭಸೋಚಕಾರಾಖಿಲಕೀಚಕಧಘಮ್ ||
೧.೪೦ ||
ಸ ಕ್ೃಷಾವತಾಮಯ ವಿಜಯೀನ ರ್ುಕ ಿೀ
ಮುಹುಮಯಹಾಹ ೀತ್ರಧ್ರ ೀಽಪರಧ್ೃಷಾಃ |
ಭಿೀಷಮದಿವಜಾದ ಾೈರತ್ರಭಿೀಷಣಾಭಂ ವಿಪಕ್ಷ್ಕ್ಕ್ಷ್ಂ ಕ್ಷ್ಪರ್ನ್ ವಿರ ೀಜ ೀ || ೧.೪೧
||
ತರಸವನಃ ಪ್ರೀಚಾಲಿತಾನಧಿೀರಾನ್ ನಿದ್ಯರ್ಧಪಕ್ಷ್ಾನತ್ರತ್ರೀಕ್ಷ್ಣಕ ೀಪ್ಾನ್ |

om

ಸ ಧಾತಯರಾಷ್ಾಾನ್ ಬಹುಹ ೀತ್ರಲಿೀಲ್ ೀ ವಿನಾಶಾ ವಿಶ್ಾವನ್ ಪರಯಾ

a.
c

ಶ್ರಯಾಽಭಾತ್ || ೧.೪೨ ||

ಕ್ೃಷ್ಾಾಂಘ್ರರಪಂಕ ೀರುಹಭೃಂರ್ರಾಜಃ ಕ್ೃಷ್ಾಾಮುಖಾಂಭ ೀರುಹಹಂಸರಾಜಃ |

gm

ಪರಜಾಸರ ೀಜಾವಲಿರಶ್ಮರಾಜಃ ಸಸ್ ೀದ್ರ ೀಽರಾಜತ ವಿೀರರಾಜಃ ||

ou
si

೧.೪೩ ||

ಪ್ಧತ ರೀ ಪವಿತಾರಹವರ್ಜಾಮಿಪ್ಧತ ರೀ ಧ್ರಾಂ ನಿಧಾಯಾಸುರಧಿೀಷು ತಾಪಮ್ |

w

ಭಿೀಮಃ || ೧.೪೪ ||

.y

ಕೀತ್ರಯಂ ತ್ರರಲ್ ೀಕಾಾಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಮುಕ್ುಂದ ೀ ಭ ೀಜ ೀ ಪದ್ಂ ಸವಂ ಸಹಜ ೈಃ ಸ

w

ವಿಷ್ ಾೀಃ ಪದಾಂತಂ ಭಜತಾಽನಿಲ್ ೀನ ಘ ೀರಪರರ್ತ ೈರತ್ರ ನಾಶ್ತಾಸ್ ಿ |

w

ರಸ್ ೀಜಿಿತಾಶಾಂಚಲವೃತಿಯೀಽಲಂ ಶ್ ್ೀಭಾಂ ನ ಭ ೀಜುಃ
ಸುರವ ೈರಮ್ನೀರ್ಃ || ೧.೪೫ ||
ಎತತರತ್ರೀಪಂ ಕಲ ಕ್ತುಯಕಾಮಾಃ ನಷ್ಧಟಜಸಃ ಸಂಕ್ಟಮ್ನೀವಮಾಪಾ |
ಮುಕ್ುಂದ್ವ ೈರ್ುಣಾಕ್ಥಾಂ ಸವಯೀಗಾಾಂ ಕಾಲ್ ೀ ಕ್ಲ್ಾವಾಕ್ಲರ್ಂತ
ತ ೀಽಲಮ್ || ೧.೪೬ ||
ಯೀ ಭ ರವ ೈರ

ಮಣಮಾನ್ ಮೃತಃ ಪ್ಾರಗ್ ವಾಗ್ೋ ಬುಭ ಷುಃ

ಪರತ ೀಷ್ಟತ ೀಶಃ |
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ಸ ಸಂಕ್ರಾಖ ಾೀಽಂಂಘ್ರರ ತಳ ೀಷು ಜಜ್ ೀ ಸಾೃಧಾ
ಪರ ೀಽಪ್ಾಾಸುರಹಾಸುರ ೀಂದಾರಃ || ೧.೪೭ ||
ಸ್ಾನಾೆರ್ಾಮವಾಕ್ಿಹೃದಾಖ್ುಭುಗ್ ವಾ ಶ್ಾವ ವಾ
ಪುರ ೀಡಾಶಮಸ್ಾರಕಾಮಃ |
ಮಣಸರಜಂ ವಾ ಪಲವಗ ೀಽವಾವಸ್ ಾೀ ಜಗಾರಹ ವ ೀದಾದಿಕ್ಮ್ನೀಷ ಪ್ಾಪಃ ||
೧.೪೮ ||
ಜನ ೀ ನಮ್ನೀನಾೆಪರಥ ೀತ್ರ ಮತಾಿವ ಶಠಶಾತುಥಾಯಶರಮಮ್ನೀಷ ಭ ೀಜ ೀ |

om

ಪದಾಮಕ್ರಂ ವಾ ಕ್ಲುಷ್ಟೀಚಿಕೀಷುಯಃ ಸುದ್ುದ್ಯಮೀ ದ್ುಷಟರ್ಜ ೀ

a.
c

ವಿಶುದ್ಧಮ್ || ೧.೪೯ ||

ಅವ ೈದಿಕ್ಂ ಮಾಧ್ಾಮಿಕ್ಂ ನಿರಸಿಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಾ ತತಾಕ್ಷ್ಸುಪಕ್ಷ್ಪ್ಾತ್ರೀ |

gm

ತಮ್ನೀವ ಪಕ್ಷ್ಂ ಪರತ್ರಪ್ಾದ್ುಕ ೀಽಸ್ಧ ನಾರ ರುಪನಾಮರ್ಯಮಿಹಾನುರ ಪಮ್ ||

ou
si

೧.೫೦ ||

ಅಸತಾದ ೀಽಸನ್ ಸದ್ಸದಿವವಿಕ್ಿಂ ಮಾಯಾಖ್ಾಯಾ ಸಂವೃತ್ರಮಭಾಧ್ತಿ |

w

೧.೫೧ ||

.y

ಬರಹಾಮಪಾಖ್ಂಡಂ ಬತ ಶ್ನಾಸದ ಧಾೈ ಪರಚಛನೆಬಧದ ಧೀಽರ್ಮತಃ ಪರಸದ್ಧಃ ||

w

ರ್ದ್ ಬರಹಮಸ ತ ರೀತಕರಭಾಸಕರಂ ಚ ಪರಕಾಶರ್ಂತಂ ಸಕ್ಲಂ ಸವಗ ೀಭಿಃ |

w

ಅಚ ಚುರದ್ ವ ೀದ್ಸಮ ಹವಾಹಂ ತತ ೀ ಮಹಾತಸಕರಮ್ನೀನಮಾಹುಃ ||
೧.೫೨ ||
ಸವಸ ತರಜಾತಸಾ ವಿರುದ್ಧಭಾಷ್ಟೀ ತದಾುಷಾಕಾರ ೀಽಹಮಿತ್ರ ಬುರವನ್ ರ್ಃ |
ತಂ ತತಷಣಾದ್ ಯೀ ನ ದಿಧ್ಕ್ಷ್ತ್ರ ಸಮ ಸ ವಾಾಸರ ಪ್ೀ ಭರ್ವಾನ್
ಕ್ಷ್ಮಾಬಿಧಃ || ೧.೫೩ ||
ನಿರ್ಮಸನಮಣದಿೀಪರ್ಣ ೀಽಭವತ್ ತದ್ುರುವಾರ್ಗಣಪಂಕ್ನಿರ್ ಢಭಾಃ |
ಅವಿದ್ುಷ್ಾಮಿತ್ರ ಸಂಕ್ರತಾಕ್ರಃ ಸ ಕಲ ಸಂಕ್ರ ಇತಾಭಿಶುಶರವ ೀ || ೧.೫೪ ||
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ವಿಶವಂ ಮಿಥಾಾ ವಿಭುರರ್ುಣವಾನಾತಮನಾಂ ನಾಸಿ ಭ ೀದ ೀ |
ದ ೈತಾಾ ಇತಾಂ ವಾದ್ಧ್ತ ಗ್ರಾಂ ದಿಕ್ಷ್ು ಭ ರ್ಃ ಪರಸದಿಧಮ್ ||
ಆನಂದಾದ ಾೈರ್ುಯರುರ್ುಣರ್ಣ ೈಃ ಪ ರತ ೀ ವಾಸುದ ೀವೀ |
ಮಂದ್ಂಮಂದ್ಂ ಮನಸ ಚ ಸತಾಂ ಹಂತ ನ ನಂ ತ್ರರ ೀಽಭ ತ್ || ೧.೫೫
||
|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ಆನಂದಾಂಕತ ೀ ಪರಥಮಃ ಸರ್ಯಃ ||
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