|| ಶ್ರೀ ||
ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ
|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ ||

ಸಾಧ್ುಭ ಯೀ ಮಧ್ುಮಥನಾಂಘ್ರರಭಕ್ತಿಭಾರ್್ಯಃ

a.
c

ಶ್ರರತ ೀಭ ಯೀ ವಿತತಮತ ೀಮಯಹಾನುಭಾವಮ್ |

om

೧೬. ಷ ೀಡಶಃ ಸರ್ಯಃ

ವ ೀದಾಂತಂ ಸವರ್ಮಿವ ಬಂಧ್ಮೀಕ್ಷಮ ಲಂ

ou
si

gm

ವಾಯಚಷ್ಟ ಸುುಟಮಥ ಕ ೀಽಪಿ ಕ ೀವಿದ ೀಽತರ || ೧೬.೧ ||
ಗ ೀಮತಾಯಸಿಟನಿಕ್ಟ ೀಽಚಛಕ್ತೀತ್ರಯಚಂದ್ರಂ ವಿಶವಜ್ಞಂ

.y

ಕ್ಷಿತ್ರಪತ್ರರಂತಯವಣಯಜನಾಾ |

w

ವಿದ ವೀಷಾಟ ಶುರತ್ರರ್ುಣಸಾಧ್ಕ್ಂ ಶುರತ್ರೀನಾಂ ವಾಚಾಲ ೀ ವಚನಮುವಾಚ

w

w

ವಾಗ್ಮಾವರ್ಯಮ್ || ೧೬.೨ ||
ಉನಾತಿಪರಲಪಿತವನನ ತದ್ಧಿ ಮಾನಂ ರ್ದ್ ವಾಕ್ಯಂ ವಯಭಿಚರತ್ರ ಕ್ವಚಿತ್
ಫಲ ೀಽತರ |
ದ್ೃಷಾಟಂತ ೀ ಭವತ್ರ ತದ್ಪರಮಾಣತಾಯಾಂ ಸವ ೀಯಷಾಂ ಶುರತ್ರವಚಸಾಂ ಚ
ಸವಯಥ ೀತ್ರ || ೧೬.೩ ||
ವ ೀದ ೀಕ್ಿಂ ಫಲಮಲಮಾಪಯತ ೀಽಧಿಕಾರಾದ್

1

ಇತುಯಕ ಿೀಽತನುಮನಸಾಽಭಯಧ್ತಿ ಧ್ ತಯಃ |
ಯೀರ್ಯತ ವೀ ಸತ್ರ ನ ಹಿ ದ್ೃಶಯತ ೀಽಧಿಕಾರೀ ನಾತಃ ಸಾಯತ್ ಸ ಖರವಿಷಾಣವತ್
ಸದ ೀತ್ರ || ೧೬.೪ ||
ಆಕ್ ೀಪಂ ತಮಸಹಮಾನ ಉಚಚಮಾನಃ ಸದ ಯೀಽಸರ ನಿಜಕ್ರಪಲಲವದ್ವಯೀನ
|
ಆದಾರ್ ವಯತನುತ ಬೀಜಮೀಷ್ಧಿೀನಾಂ

ವಾಯಖ್ಾಯತಾ ನಿಶ್ ಸ ಕ್ದಾಚನ ಪರದ್ಧೀಪ ೀ

a.
c

om

ಸ ಕ ಿೀನಾಂಕ್ುರದ್ಲಪುಶಪಬೀಜಸೃಷ್ಟಟಮ್ || ೧೬.೫ ||

gm

ಸಂಶ್ಾಂತ ೀ ಪುನರಪಿ ವಾಚಯಾಂಬಭ ವ |

ou
si

ಶ್ಷಾಯನ್ ಸಾವನ್ ಪುರುಕ್ರುಣಾಂಬುಧಿನಿಯಜಾಂಘರೀಃ

.y

ಅಂರ್ುಷ್ಠಸುುಟನಖರಾಂತರ ೀಚಿಷ ೈವ || ೧೬.೬ ||

w

ಮಹ ೀಕ್ಷಃ |

w

ತ್ರೀಥಾಯಥಯಂ ಪೃಥುತರವಪರಪಾತ್ರವಾರಾಂ ಧಾರಾಣಾಂ ರರ್ಸಹನಕ್ಷಮಾಂ

w

ಆನಿೀತಾಂ ದ್ಶಶತಪುಂಭಿರತಯಶಕಾಾ ಪ ರೀಕ್ ಯೀಚ ೀ ವಿಪುಲಶ್ಲಾಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ
ಮುಕಾಿಮ್ || ೧೬.೭ ||
ಲ ೀಕಾನಾಮುಪಕ್ೃತಯೀ ಕ್ುತಃ ಶ್ಲ ೀರ್ಂ ನಿನ ಯೀ ನ ೀ ಇತ್ರ ಜನತಾ
ಜಗಾದ್ ತತರ |
ನ ೀತಾರ ೀ ರ್ತ್ರವರ ಮಾನವಾ ನ ಹಿೀಮಾಂ ಭಿೀಮಶ್ ಚೀದ್ಧಹ ರ್ತತ ೀ
ನಯೀನನ ವ ೀತ್ರ || ೧೬.೮ ||

2

ನಿನ ಯೀ ತಾಂ ಗ್ಮರಮಿವ ವಾನರೀಕ್ೃತಾತಾಾ ಲೀಲಾವತಕರಕ್ಮಲ ೀನ
ಸ ೀಽಮಲ ೀನ |
ತತಾರಪಿ ನಯಧಿತ ತಯಾಽಸಯ ಸ ಚಯತ ೀಽಲಂ ತತ್ ತುಂಗಾಂ ನನು
ನಿಕ್ಷಾಽಧ್ುನಾಽಪಿ ಕ್ಮಯ || ೧೬.೯ ||
ಸಂಘಾತ ೈರಧಿಕ್ಘನ ೈರಲಂಕ್ೃತಾಧಾವ ಶ್ಷಾಯಣಾಂ

om

ರ್ತಮನಸಾಮುತ ೀತರ ೀಷಾಮ್ |

a.
c

ರ್ತಾರಮಾ ವಸತ್ರ ತ್ರಥಾವಿನ ೀನ ಚಂದ್ರಃ ತತಾರಸರ ಸಕ್ಲಮತ್ರಃ ಸಸಾರ

gm

ಸಂಧ್ುಮ್ || ೧೬.೧೦ ||

ou
si

ಆದಾರಯಣಾಗಃ ಸಪದ್ಧ ನಿಮಜಜನಾತಸರಸಾಯಂಕ್್ ವಸಯ ದ್ಧವಜಋಶಭಸಯ
ವಲಲಭಾಯಾಮ್ |

.y

ತತಾರಽರ್ನ್ ಖರಕ್ತರಣ ೀಪರಾರ್ಹ ೀತ ೀಃ ಗಾರಮಿೀಣಾ ಅಪಿ ಸಕ್ಲಾಃ

w

ಸಬಾಲವೃದಾಿಃ || ೧೬.೧೧ ||

w

ಸವಯಜ್ಞಂ ಸಪರಜನಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ

w

ಫುಲಾಲಕ್ಾಃ ಸಾತವದ್ನಾಃ ಶುಭಾ ನನಂದ್ುಃ |
ದರಮುಯಖಯಂ ದ್ಧ್ತ ಉತಾಪರ ೀ ನಿನಿಂದ್ುಃ
ನಾಽಶಚರ್ಯಂ ದ್ವರ್ಮಪಿ ತತ್ ಸವಭಾವತಂತರಮ್ || ೧೬.೧೨ ||
ಮಾ ಮೈನಂ ಭುವನರ್ುರುಂ ವಿನಿಂದ್ತ ೀತಥಂ
ನಿಭಯತಾಸಯಯಭಯಪತದ್ಧವೀತಿರಂರ್ಹಸಿಃ |
ಸಂಕ್ ೀಭಿೀ ಘನಘನಘ ೀಷ್ಘ ೀರವ ೀಷ್ಃ

3

ಸಂರಂಭಿೀ ಖಲದ್ಮನಾರ್ ಸಂಧ್ುರಾಜಃ || ೧೬.೧೩ ||
ಸಮೋದಾತಿ ತರಳತರ ೀ ದ್ುರತಾಭಿಗಾಮಿೀ ರ್ಂಭಿೀರಸವನನುತ್ರಮಾನ್
ಸುಘೀನಹಾಸಃ |
ವಿೀಚಯಂಗ ೈರಧಿಕ್ತರ ೈರಹಾಧಿವ ೀಲಂ ಮಧಾವರ್ ಪರಣತ್ರಮಿವ ವಯಧಾತ್
ಸಮುದ್ರಃ || ೧೬.೧೪ ||

om

ಗ ೀಲೀಲಾಸವತ್ರಶಯಿನಾವಗಾಧ್ಭಾವಾತ್ ನ ನೀಲಲಂಘ್ರಯ

a.
c

ವಿವಿಧ್ರ್ುಣಪರಕಾಶರತರನ |

ಮಧಾವಬಿೀ ಪರಮಮತ ೀಃ ಪಿರರ್ಂ ಜನಾನಾಂ ಲಾವಣಯಂ ನ ತು

ou
si

gm

ಜಲಧ ೀರರ್ಂ ವಿಶ್ ೀಷ್ಃ || ೧೬.೧೫ ||

ಅಂಭ ೀಧ ೀಸಿವರತತರ ೀಮಿಯಪಾಣಿಮೃಷ ಟೀ ಸವಚ ಛೀಽಸರ ವಿಕ್ಟತಟಾಸನ ೀ

.y

ನಿಷ್ಣಣಃ |

w

ವಾಯಚಖ್ಾಯವತ್ರಚಿರಮೈತರ ೀರ್ಶ್ಾಖ್ಾ ಸ ಕಾಿನಿ

w

w

ಪರಭುರತ್ರಸುಂದ್ರಪರಕಾರಮ್ || ೧೬.೧೬ ||
ಗಾಂಭಿೀಯಾಯತ್ ಸವನಮಧ್ರೀಕ್ರ ೀತ್ರ ಸಂಧ ೀಃ ಶ್ಾರವಯತವಂ ವಹತ್ರ
ತಥಾಽಪಯಹ ೀ ಸವನ ೀಽಸಯ |
ಪ ಣ ೀಯಂದ್ುಪರಭವದ್ನಃ ಕ್ ಏಷ್ ಧ್ನ ಯೀ ಮತ ವೀತಥಂ ಜನಜಲಧಿಸಿಮಾಶು
ಪಯೈಯತ್ || ೧೬.೧೭ ||
ವ ೀದಾನಾಂ ಸಮುಚಿತಭಾವವಾದ್ದ್ಕ್ಷಂ ಯೀ ವ ೀದ್ದ್ಧವಷ್ಮಿಮಮ ಚಿರ ೀ

4

ಮಹ ೀಷಾಯಯಃ |
ಧಿಗ್ಮಿಕ್ ತಾನಿತ್ರ ಜನತಾ ಜಗಾದ್ ತತರ ಸಾವಶಚಯಾಯತ್ ಕ್ತಲ
ಕ್ಲತಾಂಜಲನಯಮಂತ್ರೀ || ೧೬.೧೮ ||
ಸನಾನಮಂ ವಿಪುಲಹೃದ ೀ ವಿಧಾರ್ ಭಕಾಾ ಬಭಾರಣಾಶಚರಣರಜಃ
ಸುರ ೀಂದ್ರಸ ೀವಯಮ್ |
ತತಾಸಾನಾದ್ಧಿಕ್ಶುಚರ ನದಾಧಿರಾಜ ೀ ಸಸುನಸ ಿೀ ದ್ಧವಜನಿಕ್ರಾಃ ಪರಶಸಿಕಾಲ ೀ ||

a.
c

om

೧೬.೧೯ ||

ಕ್ಲ ಲೀಲ ೈಃ ಕ್ರನಿಕ್ರ ೈರವಾನಿವಾಯೈಯಃ ಉಲ ಲೀಲ ೈಜಯನ ನಿಕ್ರಾನ್

gm

ನಿಪಾತರ್ದ್ಧ್ಃ |

ou
si

ಆಕಾರಂತಾಃ ಪರಬಲತರ ೈಶಚ ಲ ೀಠ್ಯಮಾನಾ ಹಾಸಯತವಂ

.y

ಪರರ್ರ್ುರುದ್ನವತ್ರೀಹ ನ ೈಕ ೀ || ೧೬.೨೦ ||

w

ಮಜಜಂತಂ ಪೃಥುಲಹರೀನಿರ್ ಢಮ ತ್ರಯಂ

w

ಸಂಪ ಣಯಪರಮತ್ರಮಸಜಜನ ೀ ಜಹಾಸ |

w

ಯೀ ಲ ೀಕ್ತರರ್ವಿಜಯಿೀ ರ್ುರುಃ ಪರಸದ್ಿಃ ಸ ೀಽರ್ಂ ಹಿೀ ಪತತ್ರ
ಲಘ ಮಿಯಲೀಲಯೀತ್ರ || ೧೬.೨೧ ||
ನಿೀಚಾನಾಮವಚ ವಚಾಂಸಯಜೀರ್ಣನ ನೀ ದ್ಭಾರಣಾಂ
ಕ್ಷುಭಿತಕ್ರಾಣಯದ್ಭರಭ ೀಧ್ಃ |
ಕ ರೀಷ್ ಟನಾಂ ಶವಕ್ಲಕ್ಲಪರದ್ಂ ವಿರಾವಂ ಪಂಚಾಸ ಯೀ ನ ಹಿ
ರ್ಣಯೀದ್ುದಾರವಿೀರ್ಯಃ || ೧೬.೨೨ ||

5

ಜನಾಸಥತಯವಸತ್ರದಾಯಿನಂ ಕ್ಟಾಕ್ಷಂ ಲ ೀಕಾನಾಮಘಟರ್ದ್ಂಬುಧರ
ಬೃಹದ್ಧಿೀಃ |
ಆಕಾರಂತ ೀಽಧಿಕ್ರ್ುರುಣಾ ಸ ತ ೀನ ತಾವತ್ ಮುಂಚನ್
ಸಂಚಲನಮಭ ತಿಟಾಕ್ದ ೀಶಯಃ || ೧೬.೨೩ ||
ಇತಾಯದ ಯೈರಪಿ ಚರತ ೈರನನಯಸಾಧ ಯೈಃ ನ ಸ ಥೀಷಾಠಂ ಬಹುಮತ್ರಮಾಪ

om

ದ್ುಜಯನ ೀಽಸಾನ್ |

a.
c

ವಿದ ವೀಷ್ಂ ವಯಧಿತ ಪುನನಿಯರಸಿಭಾಗ ಯೀ ತಸಾನ್ ದ್ುಮಯನಸ ತದ ೀವ

gm

ಶ್ ೀಭನಂ ಸಾಯತ್ || ೧೬.೨೪ ||

ou
si

ಸಂಪಾರಪಿಂ ಸಹ ಸಹಜ ೀನ ರ್ಂಡವಾಟಂ ಸ ವೀಜಸಸಂಪರಕ್ಟನ
ಆದ್ಧಶದ್ಧವಶಂಕ್ಮ್ |

.y

ಶುಶ ರಷಾಮರ್ಮುಚಿತ ೀ ವಿಧಾತುಮಿೀಷ್ತ್ ಲ ೀಕಾನಾಮಿತ್ರ ವಚಸಾ

w

w

ಪರೀಕ್ಷಕಾಣಾಮ್ || ೧೬.೨೫ ||

w

ಶ್ರೀಕಾಂತ ೀಶವರಸದ್ನ ೀಽನರ್ತ್ ಕ್ತಲ ೈಕ ೀ
ರ್ಸರಂಶನನರವರನಿೀತಕ ೀತುರ್ಷ್ಟಟಮ್ |
ಆಹತಾಯ ರ್ುರುರ್ದ್ಯೈವ ನಾಳಿಕ ೀರಾದ್ ಯೀ ಲ ೀಭ ೀ ತರಳತರಾತ್
ಫಲಾನಿ ಕಾಮಮ್ || ೧೬.೨೬ ||
ಏತಾದ್ೃರ್ಬಲವಿಭವಃ ಸ ತಸಯ ಕ್ಂಠ್ಂ
ತಜ ಜಯೀಷ ಠೀಽಪಯಭಿತ ಉಭರ ಸಮಂ ರ್ೃಹಿೀತಾವ |

6

ನಿಷ ಪೀಷ್ುಟಂ ಪರಮಮವಾಪತುಃ ಪರರ್ತನಂ
ಸಂಘಷಾಯತ್ ಕ್ರಮಪರವಧ್ಯಮಾನತ ೈಕ್ಷ್ಣ್ಯಮ್ || ೧೬.೨೭ ||
ಆಸವನಾನವಲಸತರರ ರ್ುರ ೀನಿಯಯೀಗಾತ್ ಛತಾರರ್ರಯನಿಲಮಹಿತರ ಚ
ತಾವುಭಾಭಾಯಮ್ |
ಮುಕಾಿವಽರ್ಃಕ್ಠಿನತರತವಚಂ ಶ್ರ ೀಧಿಂ ಪಯಾಯರ್ಸುುಟವಚನಾಂ

om

ನಿಪ ೀತತುಃ ಕರ || ೧೬.೨೮ ||

a.
c

ಆಶವಸರಿ ಶುಚಿಹೃದ್ಧಮಾವನ ನಮಾನರ ಉದ್ಿತುಯಂ ಸಮರ್ದ್ದ್ಂರ್ುಲಂ
ಧ್ರಾಸಾಥಮ್ |

ou
si

ಕ್ಂಪನ ೀಽಸಾಯಃ || ೧೬.೨೯ ||

gm

ಸಂರ್ೃಹಯ ಪರಸಭರಸಾದ್ಪಿ ಪರರ್ತರಿ ಸಾಮಥಯಯಂ ರ್ರ್ತುರಮರ ನ

w

ನೃಸಂಹಗ ೀಹಮ್ |

.y

ನಿರ್ಯತನಂ ವಟುಮಧಿರುಹಯ ಮಂದ್ಹಾಸೀ ಸ ಪಾರಯಾದ್ಧಹ ಪರತ ೀ

w

ಐಶವಯೈಯರತ್ರ ಲಘ್ರಮಾದ್ಧಕ ೈರುಪ ೀತ ೀ ಮಧ ವೀಽಭ ತ್

w

ತ್ರರಭುವನಚಿತರರತನರಾಜಃ || ೧೬.೩೦ ||
ಪಂಚಾಶನನರಪನರ ೀಪನಿೀತಮಾತಾರಂ ಯೀ ವಾಕ್ಷಿೀಯಂ
ರ್ೃಹಮಧಿರ ೀಹಿಣಿೀಂ ನಿನಾರ್ |
ಸ ವಾಯಖ್ಾಯಸವರದ್ಮನಾರ್ ಪ ವಯವಾಟ ೀ ನಿದ ೀಯಶ್ಾದ್ ವಯಧಿತ
ರ್ುರ ೀರ್ಯಳ ಪರಪ ೀಷ್ಮ್ || ೧೬.೩೧ ||

7

ಸವನ ನೀಽಸಾನನಪಿ ರ್ತಮಾನ ಆರ್ರಹ ೀಗ ರೀ ಪಾರಚಾಯತ್
ತತರವಚನನಿಸವನ ೀಽತ್ರರ ೀಜ ೀ |
ಉದ್ಿತುಯಂ ವಿಪುಲಹೃದ್ಂರ್ುಲೀಂ ಚ ನಾಲಂ ಸ ೀಽಭ ದ್ಧತಯಜನಿ
ಕ್ುತ ಹಲಂ ಜನಾನಾಮ್ || ೧೬.೩೨ ||
ಪಯೈಯಕ್ಷಿ ಪರಭುರತರ ೈಃ ಶ್ವಾಗ್ಮನಪ ವ ೈಯಃ ನ ೀಪ ೈಕ್ಷಿ ಪರಬಲತರ ೈಸಿಥಾ
ಪರರ್ತ ನೈಃ |

om

ನಾವ ೈಕ್ಷಿ ಕ್ವಚಿದ್ಪಿ ಶಕ್ಾಪ ತ್ರಯರಸಾನ್ ಉತ ರೈಕ್ಷಿ ಸವರ್ಮಪಿ ಭಿೀಮ

a.
c

ಇತಯವಶಯಮ್ || ೧೬.೩೩ ||

gm

ಲ ೀಖಿನಾಯಂ ಮುಹುರಪಿನಹಯ ಕ್ೃಷ್ಯಮಾಣಂ ನಾಪ ಯೀಕ್ಂ ತನುರುಹಮಸಯ

ou
si

ತ ದ್ಪಾಟ |

ನಾಸಾಗ ರೀ ಮೃದ್ುನಿ ಕ್ೃತ ೈಶಚ ಮುಷ್ಟಟಘಾತ ೈಃ ನಾಸ ಯೀಂದ ೀರತ್ರಬಲಭಿಃ

w

.y

ಪರಸನನತಾಽಽಸ || ೧೬.೩೪ ||

w

ಪಂಚಾಸಯಃ ಶವಭಿರವ ಹಿೀ ವಿಹಿೀನಸಾರ ೈಃ ಅಂಭ ೀಧಿನಯರ್ ಸರತಾಂ

w

ಜಲ ೈರವಾಲ ಪೈಃ |

ಹದ ಯೀತ ೈರವ ತರಣಿವಿಯಡಂಬರ್ನ್ ನೄನ್
ಪರತಯರ್ಥಯಸವಸಮನರ ೈವಯಯವಾಹರತ್ ಸಃ || ೧೬.೩೫ ||
ಪಾರಂತ್ರೀಸುರಸದ್ನಂ ವಿಶ್ಾಲಸಂವಿತ್ ಸಂಪಾರಪಿಃ ಖಲು
ಸುಚಿರಾನಿನವ ೀದ್ಯಹಿೀನಮ್ |
ಗಾರಮಾಯರ್ರಯಕ್ಷಿತ್ರಪತ್ರಭಿದ್ಧಯನಾಧ್ಯಮಾತಾರತ್ ತದ್ ್ತ್ರೀವಯಯಧಿತ ಸಭ ತ
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ಬಲಯನಲಾಪಃ || ೧೬.೩೬ ||
ಭಿೀಮತ ವೀ ಸಹ ಸಹಜ ೈಃ ಪರತ್ರಷ್ಟಠತಃ ಪಾರಕ್ ಪಂಚಾತಾಾ ಮುರರಪುರಂಚಿತ ೀ
ರ್ದ್ತರ |
ಪಾಂಚಾಲಾಯ ಬಲಸಲಲಂ ಸಮಂ ದ್ದ್ತಾಯ ಸ ೀಽಸಾಾಷ್ಟೀಯತ್ ತಮಿಮಮಥ
ಪರಪ ಜಯಪ ಜಯಃ || ೧೬.೩೭ ||

om

ಆಯಾಸಯನ್ ಕ್ತಲ ಸರದ್ಂತರಾಖಯದ ೀಶಂ ಗ್ಮರೀಷ ೋ ನಿಜಯಲಮಿಹ

a.
c

ಶುಶುರವಾಂಸಿಟಾಕ್ಮ್ |

ou
si

ಜನಾನಾಮ್ || ೧೬.೩೮ ||

gm

ತತಾಕಲ ೀ ಪರಮಭಿವಷ್ಯರ್ನ್ ಘನರಘಂ ತತ ಪತ ಯೈಯ ವಯಧಿತ ಕ್ುತ ಹಲಂ

ಪರಹತುಯಮೀನಮ್ |

.y

ದ್ುಮಯಂತ ರಃ ಖಲಪಟಲ ೈಃ ಪರಚ ೀದ್ಯಮಾನ ೀ ಗಾರಮೀಶ್ ೀ ವೃಶಳಪತ್ರಃ

w

ಸಂಪಾರಪಿಸತ
ಿ ಉತ ಯಾಂತಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಃ ಪ್ರೀದ್ಯಂತಂ ರವಿಮಿವ ವಿಸಾತ ೀ

w

w

ನನಾಮ |೧೬.೩೯ ||

ಕ್ ೀತಾರರ್ರಯಂ ತ್ರರಭುವನವ ೈದ್ಯನಾಥನಾಥಂ ಪರಸಾಥರ್ ಪರಚುರತರಾಂತರಃ
ಪರಭಾವಿೀ |
ಶ್ರೀಕ್ೃಷಾಣಮೃತಪರಮಾಣಯವಾಭಿಧಾನಾಂ ಚಕ ರೀ ಸದ್ವಚನತತ್ರಂ
ಸವಭಕ್ಿಭ ತ ಯೈ || ೧೬.೪೦ ||
ಸ ಗಾರಮಂ ಪರಮಪಿ ಯಾತ ಉಚಚಭ ತ್ರಂ ವಿದಾವಂಸಃ ಕ್ವ
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ಕ್ುಹರಕ್ ಪದ್ದ್ುಯರಾಭಾಃ |
ಇತ ಯಚ ೀ ಮದ್ಮತ್ರಮಾನಿನ ೀಽಖಿಲಜ್ಞಮ್ ಮನಯಸಯ ಕ್ಷಪಯಿತುಮೀವ
ತಜಜನಸಯ || ೧೬.೪೧ ||
ಸವಯ ಜ ೀಽಪಯರ್ಮಧಿಕ್ಂ ನ ರ್ಜ್ಞಭಂಗ್ಮೀಂ ಸಂವಿತ ಿೀ ರ್ತ್ರರತ್ರ
ಬದ್ಿನಿಶಚಯೀಽಸರ |
ಆಭಾಂತಂ ಪರಷ್ದ್ಧ ಮತಸರಾದ್ಪೃಚಛತ್

a.
c

om

ಕ್ಮಾಯಥಯಶುರತ್ರರ್ಹನಾಥಯಖಂಡಭಾವಮ್ || ೧೬.೪೨ ||

ಛಂದ ಭಯಶುಚಯತರಸಸಂರ್ರಹಪರವಿೀಣಾನ್ ಷ್ಷ ಠೀಽಹಿನ ಪರತ್ರವಿಹಿತಾನ್

gm

ಪರಜಾಧಿಪ ೀನ |

ou
si

ನಾರಾಶಂಸಯಚರಮಚಾರುಮಂತರಭ ೀದಾನ್ ಊಚ ೀಽಸರ ತಮಭಿದ್ಧ್ದ್

.y

ವಿಸಂಶಯಾಂಶಃ || ೧೬.೪೩ ||

w

ವಿಪಕ್ಷಸಂಘಃ |

w

ಪಾಂಡಿತಯಂ ಪರಮಮವ ೀತಯ ತಸಯ ತಾದ್ೃಕ್ ಸಂಘಷ್ಯತ್ ಕ್ಷುಭಿತಮನಾ

w

ನಾಥಯಃ ಸಾಯದ್ರ್ಮಿತ್ರ ವಣಯರ್ನನಥ ತವಂ ತಂ
ಬ ರಹಿೀತುಯರುಮತ್ರನ ೀರತ ೀಽದ್ರವದ್ ದಾರಕ್ || ೧೬.೪೪ ||
ಸ ೀಽಪೃಚಛತ್ ತಮಥ ಮಹಾಹವಯೀಪಸಗಾಯ ರ್ತ ರೀಕಾಿ
ಮನುಚರಣ ೀಪಸೃಜಯರ ಪಾಃ |
ತಸಾಯಥಯಂ ವಚನಚರ್ಸಯ ತಂ ಬುರವಾಣಃ ಸ ಥೈಯಾಯಥಯಂ ಸಪದ್ಧ ಸ
ಲ ೀಖಯಾಂ ಬಭ ವ || ೧೬.೪೫ ||
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ಸಂಪ ಣಯಂ ಶಶ್ನಮಿವೀದ್ಧತಂ ಕ್ೃಶಃ ಷಾವ
ಚಕ್ ೀಭಾಶುಭನಿಕ್ರ ೀ ನಿರೀಕ್ಷಯ ಮಧ್ವಮ್ |
ಪರತಯರ್ಥೀಯ ಸವರ್ಮಿತ್ರ ದ್ ರವೀಽಭಿಧಾವನ್
ಕ್ತಂ ತ ೀನ ಕ್ಷತಮಮೃತಾಕ್ರಸಯ ತಸಯ || ೧೬.೪೬ ||

ಭಕಾಿನಾಂ ವಯಧಿತ ಚತುರ್ುಯಣಂ ದ್ಯಾಲುಃ |

a.
c

ಭುಂಕ ಿೀ ಸಾ ತ್ರರದ್ಶನರ ೀಪಭ ೀರ್ಯಮನನಂ

om

ನಿಸಾಸವನಾಂ ಕ್ತ್ರಪರ್ಭುಕ್ತಿರ್ುಕ್ಿಭಕ್ಿಂ

gm

ಸಂಪಿರೀತ ಯೈ ಸ ಧ್ನವತಾಂ ಬೃಹತರಬ ೀಧ್ಃ || ೧೬.೪೭ ||

ou
si

ವೃಷಾಟಯದ ೀಃ ಸ ನಿರ್ಮನಾದ್ಧ ಚಕ್ರ ಎತತ್
ಚಿತರಂ ಕ್ತಂ ಭುವನನಿಯಾಮಕ ೀ ಸಮಿೀರ ೀ |

.y

ಅಪ ಯೀವಂ ಭುವನರ್ುರ ೀಃ ಕ್ೃತಾನುವಾದ್ಃ

w

w

ಕ್ೃತ ಯೀಷ್ು ಪರವರ ಇತ್ರೀಹ ವಣಯಯಾಮಃ || ೧೬.೪೮ ||

w

ಇತ ಯಚ ೀ ಧ್ರಣಿಸುರ ೀಣ ಕ ೀವಲಂ ನ ೀ
ಮಾಧಿವೀರ್ಂ ವಿವಿಧ್ಕ್ಥಾ ಕ್ಥಾಸು ಮಾನಾಯ |
ಸಾಕ್ಾದ್ಪಯಮರವರ ೈರುದ್ಧೀರ್ಯಮಾಣಾ
ರ್ಂಧ್ವ ೈಯದ್ುಯಯಸದ್ಸ ತನುಾದ ೀ ಜಗ ೀಽಸರ || ೧೬.೪೯ ||
ತಾಂ ಪದ್ಯಪರಣಿರ್ದ್ಧತಾಂ ತು ಮ ಛಯಯಿತಾವ
ತಾನಾನಾಮುಚಿತತಯಾಽಽತಿಪಂಚಮಾದಾಯಃ |
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ಗಾಂಧಾರಂ ದ್ುಯವಿಷ್ರ್ಮುಜಜವಲಂ ಸೃಜಂತ ೀ
ಗಾರಮಂ ತ ೀ ಪರಜರ್ುರಕಾಕ್ತಕ್ಮರಕ್ಂಠಾಃ || ೧೬.೫೦ ||
ಆನಮರಃ ಸುಮುಕ್ುಟಮರಲಭಿಃ ಕ್ರಾಗ ರಃ
ಆತಾಮರಃ ಪರತ್ರಕ್ಲತ ೈಃ ಸಾತ ೈಮುಯಖ್ಾಬ ಜೈಃ |
ಆಶ್ಾರವಿ ಸಥರತರಭಕ್ತಿಭಿಃ ಸುರ ೀಂದ ರಃ

ಕ್ುವಾಯಣ ೈರವಿರಳಸಂವಿದ್ಸಿದಾನಿೀಮ್ |

gm

ವಿಸ ೋರ ೈಮುಯನಿನಿಕ್ರ ೀಪದ ೀವರ್ುಕ ತಃ

a.
c

ಗ್ಮೀವಾಯಣ ೈವಿಯಜರ್ಮಹ ೀತಸವಸಯ ಪ ಜಾಂ

om

ತದ್ಧಗೀತಾ ದ್ಶಧಿಷ್ಣಾರ್ಯವರ್ಯಚಯಾಯ || ೧೬.೫೧ ||

ou
si

ಸುಸ ೋರ ೈರಥ ತಮವ ೀಕ್ಷಿತುಂ ಪರಜಗ ೋ || ೧೬.೫೨ ||

.y

ಆದ್ಶಯಂ ರ್ುಣರ್ಣದ್ಶಯನ ೀ ಮುರಾರ ೀಃ

w

ಸಚಾಛಸರಂ ರಚಿತಮನ ೀನ ವಣಯರ್ಂತಃ |

w

ಪರದ ಯೀತ ೈರುಡುಪದ್ವಿೀಂ ಪರಕಾಶರ್ಂತಃ

w

ಪ ರಕ್ಷಂತ ಪರಚುರಮನ ೀವಿಲಾಸಮೀತ ೀ || ೧೬.೫೩ ||
ನಾಕ್ತೀಂದಾರಸಿಮವನಿಭಾರ್ಮಾವಸಂತಂ
ಸುಶ್ ಲೀಕ ೈರಪಿ ಭುವನಾನಿ ಭ ಷ್ರ್ಂತಮ್ |
ನ ೀಮುಃ ಖ್ಾದ್ುಪನಿಷ್ದ್ಂ ತದ ೈತರ ೀಯಿೀಂ
ವಾಯಖ್ಾಯಂತಂ ವಿವಿಧ್ವಿಷ್ಟಷ್ಟಶ್ಷ್ಯಮಧ ಯೀ || ೧೬.೫೪ ||
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ಶ್ರೀಮಂತಂ ಶಶ್ವದ್ನಂ ಕ್ುಶ್ ೀಶಯಾಕ್ಷಂ
ರ್ಂಭಿೀರಸವರಮತ್ರದ್ಧವಯಲಕ್ಷಣಾಢಯಮ್ |
ಪಶಯಂತಃ ಸವರ್ುರುಮಥಾಚಿಯಚನ್ ಕ್ೃತಾಥಾಯ
ವಾಣಾಯ ತಂ ಹರರತ್ರಪ ಣಯಕಾಮಮೀತ ೀ || ೧೬.೫೫ ||
ಅಹರ ೀ ದ್ುರಾರ್ಮತಮಃ ಸವಗ ೀರ್ಣ ೈಃ
ಅಕ್ರ ೀಮುಯಕ್ುಂದ್ರ್ುಣವೃಂದ್ದ್ಶಯನಮ್ |

om

ಅಜರ್ಶಚತುದ್ಯಶ ಜರ್ಂತ್ರ ಸದ್ುಗಣ ೈಃ

a.
c

ಶರಣಂ ರ್ುರ ೀ ಕ್ರುಣಯಾಽಪಿ ನ ೀ ಭವ ೀಃ || ೧೬.೫೬ ||

gm

ನಮಸ ಿೀ ಪಾರಣ ೀಶ ಪರಣತವಿಭವಾಯಾವನಿಮಗಾ

ou
si

ನಮಃ ಸಾವಮಿನ್ ರಾಮಪಿರರ್ತಮ ಹನ ಮನ್ ರ್ುರುರ್ುಣ |
ನಮಸುಿಭಯಂ ಭಿೀಮ ಪರಬಲತಮ ಕ್ೃಷ ಣೀಷ್ಟ ಭರ್ವನ್

w

.y

ನಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಪರದ್ಧಶ ಸುದ್ೃಶಂ ನ ೀ ಜರ್ ಜರ್ || ೧೬.೫೭ ||

w

ಇತ್ರ ನಿರ್ದ್ಧತವಂತಸಿತರ ವೃಂದಾರಕ ೀಂದಾರ

w

ರ್ುರುವಿಜರ್ಮಹಂ ತಂ ಲಾಳರ್ಂತ ೀ ಮಹಾಂತಮ್ |
ವವೃಷ್ುರಖಿಲದ್ೃಶಯಂ ಪುಷ್ಪವಾರಂ ಸುರ್ಂಧ್ಂ
ಹರದ್ಯಿತವರಷ ಠೀ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ್ತ್ರೀಥ ಯ || ೧೬.೫೮ ||
|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ
ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ
ಆನಂದಾಂಕ್ತತ ೀ ಷ ೀಡಶಃ ಸರ್ಯಃ ||
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|| ಸಮಾಪ್ಿೀರ್ಂ ರ್ರಂಥಃ ಭಾರತ್ರೀರಮಣ ಮುಖಯಪಾರಣಂತರ್ಯತ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ಶ್ರೀ ಕ್ೃಷಾಣಪಯಣಮಸುಿ ||

14

