
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

೧೨. ದ್ಾಾದಶಃ ಸರ್ಯಃ  

 

ಅತಾರನಂತಸಾಾಂತವ ೀದ್ಾಂತ್ರಸಂಹ ೀ ಮುಖ್ಯವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಾನ ೀ ಜ ಂಭಮಾಣ ೀ 

|  

ಸದ್ ್ಯೀ ಮಾದಯದ್ಾಾದಿದಂತ್ರೀಂದರಭೀಮೀ ಭ ೀಜ ೀ ಕ ್ೀಭ ್ೀ 

ಮಾಯಿಗ ್ೀಮಾರ್ುರ್್ಥ  ಃ || ೧೨.೧ ||  

 

ಸಂಭ್ಯಾಮೀ ಚ ್ೀಳಜದಿಾೀಪಿಪುರೀಯಃ ಪಾರ್ ಾೀಯ ಪಾಪಾ 

ಮಂತರಯಾಮಾಸುರುಗಾರಃ |  

ಸಾಸ್ಯಾ ಭ್ಭ್ಷಣ ೀ ವಾರ್ುದ್ ೀವ ೀ ಮ್ಢಾ ರ್ದಾದ್ 

ಧಾತಯರಾಷ್ಟಾರಂತ್ರಕ ೀ ಪಾರಕ್ || ೧೨.೨ ||  

 

ಸನಾಾತಸರ್ಯಂ ಬದುುಮ್ಚ ೀಽಶುಭಾನಾಂ ವಾಚಾಽಲ ್ೀಲಂ ಕ ್ೀಪಿ ಗಾಂ 

ಧಾರಕ್ಸಯ |  

ಮಧ ಯೀ ತ ೀಷ್ಟಾಂ ನಿೀಚನಿೀತಾಯ ಸಮಾನ ್ೀ ವಾಚಾಲ ್ೀಽಲಂ ಕ ್ೀಽಪಿ 

ಗಾಂಧಾರಕ್ಸಯ || ೧೨.೩ ||  

 

ಎಕ್ಂ ತತಾಂ ವಷ್ಟಿ ಮಾಯಾಮಯಿೀರ್ಂ ವಾಕ ಯ ಃ ಪಾರಚ ಯ ರಪಯವಾಚಯಂ 

ವಿಧ್ತ ತೀ |  
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ಪ್ವಾಯಽಪ್ವಾಯ ಹಂತ ದ್ೌರ್ಯಟ್ಯಭ್ಷ್ಟಾ ಚಿತರಂಚಿತರಂ 

ದಶಯನಾಚಾರ್ಯನಿೀತ್ರಃ || ೧೨.೪ ||  

 

ಮತಾಯಯಮತಾಯಯಮತಯಯವಿದಿಾಟ್ುುರ ್ೀರ್ಂ ವಿಶಾಂ ದ ಶಯಂ 

ವಿಪರಚಂಡಾಲಪ್ವಯಮ್ |  

ಭ ೀದ್ಾಪ ೀತಂ ಭ ೀದಿಮಾನ  ಃ ಸಮಾನ  ಃ ಸಾಧೀರ್ಃ ಕ್ಃ ಸಾಧ್ಯೀತ್ 

ತಾಮಲಬ್ಧಾುಾ || ೧೨.೫ ||  

 

ಸತಯಂ ಸತಯಂ ವಾಯವಹಾರ್ಯಂ ವಿಧ್ತ ತೀ ಸವಯಂ ಮೀಹ ೀ 

ಸವಯನಿವಾಯಹಿಣೀ ಸಾ |  

ಜ್ಞಾನ ೀ ಜಾತ ೀ ದರ್ುವಸರಪರತ್ರೀತಂ ಪಕ ಾೀ ತಸಾಂಸತಪತಲ ್ೀಹಾತತವಾವಯತ್ || 

೧೨.೬ ||  

 

ಜ್ಞಾನಿರ್ ರೀಷಠರ್ ರೀಷಠ ವಿಜ್ಞಾನಿವಗ ೀಯ ನ  ರ್ುಯಣಯಸ ಥೀ ಸಾಂಪರತಂ ನಾಥಭ್ತಾಃ |  

ಆಕ್ರಂದಂ ಮೀ ಹಂತ ಶ ಣಾಂತು ಸ ್ೀಽರ್ಂ ಹಾಹಾ ಮಾಯಾವಾದ 

ಉತಾಸದಮೀತ್ರ || ೧೨.೭ ||  

 

ಭರಷ್ಟಾಿ ಭಾಟ್ಾಿ ನ ಪರಭಾಕ್ ತರಭಾಽಭ್ತ್ ತರಸಾತ ಮಾಹಾಯಾನಿಕಾದ್ಾಯಶಚ 

ರ್ತರ |  

ದುರ್ಯಂ ಮಾಯಾವಾದಸತರಂ ದಿಧ್ಕ್ುಃ ನ ್ೀಪ ೀಕಾಾ ನಸತತತಾವಾದ್ಾಗ್ನಿಜಿಹಾಾ 

|| ೧೨.೮ ||  

 

ರ್ಂ ರ್ಂ ಪಾರಪದ್ ಭ್ರಿಚಿತತಃ ಪರದ್ ೀಶಂ ತಸಾಾತತಸಾಾದ್ಾರ್ತ ೀರಂತರಾರ್ಃ 
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|  

ಪರತಯಜ್ಞಾಯಿ ವಯಕ್ತಮಾಯೀಯಣ ಸ ್ೀಽಪಿ ಪಾರಪ್ಿೀತ್ ಪಾಶಾಯಂ ಹಿ ವರ್ಂ 

ಭಾರ್ಯಹಿೀನಾಃ || ೧೨.೯ ||  

 

ಪರಶಿಃ ಪ ಷಿಃ ಖ್ಂಡ್ಯತ ೀ ತ ೀನ ನ್ನಂ ರ್ುಕಾತಂ ರ್ುಕ್ತಂ ವಕ್ತ 

ಚಾಸಾವಖ್ಂಡಾಯಮ್ |  

ವಾದಿವಾರತಂ ಲಜಜಯೀನ ್ಿೀ ವಿರ್ ೀಷ್ಟಾದ್ ಆಕ ೀಪ ತೀತ್ರ ಶರರರ್ತ ೀ ಕ್ಂ ನು 

ಕ್ುಮಯಃ || ೧೨.೧೦ ||  

 

ಪಾರಚಯಂ ರ್ಾಸರಂ ರ್ತ್ ಸಪಾದಂ ತು ಲಕ್ಂ ವಾಕ ಯೀನ  ಕ ೀನಾಕ್ಷಿಪದುಷಯ 

ತ್ರೀಥಯಃ |  

ಇತಥಂ ಪಾಂಥ  ವಯಣೀಯತಂ ಶ ಣಾತಃ ಪಾರಗ್ ರ್ುಷ್ಟಾಾನ್ ಪಾರಪದ್ 

ದ್ರ್ಮಾನಂ ಮನ ್ೀ ಮೀ || ೧೨.೧೧ ||  

 

ವ ೀದವಾಯಸ ್ೀ ನ ಾೀಷ ವ ೀದ್ ್ೀ ನು ಮ್ತ ್ೀಯ ದಿವಾಯ ಮ್ತ್ರಯರ್ಯಸಯ ಸಾ 

ಸುಸಾತಸಯ |  

ತದ್ರಶಿೄಣಾಂ ಚ ೀತ್ರ ವಾಣೀ ಕ್ ಪಾಣೀ ನ್ನಂ ಮಾಯಾಪಕ್ಮ್ಲಂ 

ಛಿನತ್ರತ || ೧೨.೧೨ ||  

 

ಅಕ್ಿಷಿಂ ತತ್ಸತರಭಾಷಯಂ ಬಲೀರೀ ಮಾನ ್ೀಪ ೀತಂ ಕಾ ಕ್ತ್ರನಯಸತಥಾ 

ಚ ೀತ್ |  

ಆಸಾಾಕಾಃ ಕ ೀಽಪ ಯೀವಮುಕಾತಾ ವಿಲಜಾಜಃ ಲಜಾಜಸಂಧೌ 

ದುಸಸಹ ೀಽಮಜಜರ್ನಿಃ || ೧೨.೧೩ ||  
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ತಸಯ ವಾಯಪ ತಃ ಶ್ಷಯಜಾಲ  ಸುತ ಗೌಣ  ಃ ಸಂಸತ್ರಸಂಧೌ ಶಂಖ್ಚಕಾರದಿಭ ದಿಭಃ |  

ಮಾ ರ್ ಹ ಯೀರನ್ ವಿಶಾಸತಾತಾಂತರಾಣ ಕ ೀಮಾಪ ಯ  ನಸತತರ ನಿೀತ್ರಂ ವಿಧ್ತತ || 

೧೨.೧೪ ||  

 

ಗೌಣ  ಸತಕ  ಯಗೌಯಣವಾಕಾಯಭರ್ುಪ ತಃ ಗೌಣೀಂ ಬುದಿುಂ ವಧ್ಯರ್ಂತ ೀ 

ನ ಣಾಂ ತ ೀ |  

ಹಂಸಾನಾಂ ನ ್ೀ ವಾಗ್ನಾಘಾತಪರವಿೀಣಾಃ ಸಂಧ್ುಂ 

ಭ್ರೀವಾರಿವಷ್ಟ  ಯರಿವಾಬ್ಧಾ್ಃ || ೧೨.೧೫ ||  

 

ಬ್ಧಾಹುಲ ಯೀನ ಹ ಯೀತದುಕಾತಾ ಖ್ಲು ದ್ಾರಗ್ ಏತ ೀ ವಿಶಾಂ ಪಾರಪುಿವಂತ್ರ 

ಪರಕಾಮಮ್ |  

ಅಸಾನಿಸಾದ್ಶಯನಾಪಾರ್ಕಾಲ ೀ ರ್ದಾಲ ್ಿೀಕಾಪಾರ್ಕಾಲ ೀ ಲಯಾಪಃ || 

೧೨.೧೬ ||  

 

ಆಕ್ಣ ಯೀಯತಥಂ ತಸಯ ವಾಣೀಮಥಾನ ್ಯೀ ಮಾನಿೀ ತ ೀಷ್ಟಾಂ ಮಾನಿನಾಂ 

ಚಿತತವ ೀತಾತ |  

ಸಾಾನಾಂ ಚ ೀತ ್ೀ ನಂದರ್ನ್ ಮಂದಚ ೀತಾಃ 

ಧ್ ಷ್ಟಾಿಮುಚ ೈವಾಯಚಮಾಚಷಿ ಕ್ಷಿಃ || ೧೨.೧೭ ||  

 

ತ ೀಜಃ ಶಂಕಾಮಾತರತ ್ೀ ರ್ದ್ ವಿಲೀನಂ ಧಗ್ ಭೀರ್ಣಾಂ ಮಾನಸಂ 

ಮಾನಹಿೀನಮ್ |  

ಏಕಾಂತ ೀನ ಪಾರಪತತ ೀಜ ್ೀವಿಲೀನಂ ಸ ಥೀರೀ ರ್ಸಾಾದ್ ಭಾತ್ರ 
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ಹ  ರ್ಂರ್ವಿೀನಮ್ || ೧೨.೧೮ ||  

 

ಯೀಷ್ಟಾಂ ವಿದ್ಾಯಂ ರ್ಾಂಕ್ರಿೀ ಶಂಕ್ರಿೀ ನ ್ೀ ದ್ ೀವಾದಿೀನಾಂ ಬ್ಧಾಧ್ಯತಾಂ 

ಸಾಧ್ರ್ಂತ್ರೀ |  

ರ್ೌಕ್ರೀವಾಲಂ ಲಜಜಯೀದ್ ದ್ ೀವಪ್ಜಯಂ ತ ೀಷ್ಟಾಮೀಷ್ಟಾಂ ಸನಿಿಧೌ ಕ ್ೀ 

ವಿಷ್ಟಾದಃ || ೧೨.೧೯ ||  

 

ರ್ದಯದ್ ಾ ತಂ ಕ್ಕ್ಯರ್  ಗೌಯಣತಕ  ಯಃ ರುದುಂ ಸಾಧ್ಯಂ ನ  ವ ಭಾತಯಸುತ 

ತಾವತ್ |  

ಷಟ್ಕಮಯಜ್ಞ  ದಿಯವಯಮಂತೌರಷಧಾಢ ಯ ಃ ಏತ  ರ್ುಯಪಾತನ್ ನ ್ೀ ವಿಜ ೀತಾ ಹಿ 

ಕ್ಶ್ಚತ್ || ೧೨.೨೦ ||  

 

ರ್ದಯಪ ಯೀವಂ ನ ಹುಯಪ ೀಕ ್ಯೀ ವಿಪಕ್ಃ ಕ್ಂತು ಪಾರಪ್ತೀ 

ನಾಧ್ುನಾಽಽಕ್ರಂದಕಾಲಃ |  

ಅಪಯದಾಂದಾಸಾಾತಾಬ್ಧ ್ೀಧ್ಪರತ್ರೀತ  ಃ ಆಚಾಯ ಯರ್ಯಚಛಂಕ್ಯತ ೀ 

ಶಂಕ್ರಾದ್ ಯ ಃ || ೧೨.೨೧ ||  

 

ಪಾರಂಪಯೀಯಣಾಽರ್ತಂ ತತತಾರ್ಾಸರಂ ಹಂತ ್ೀತಸನಿಂ 

ನ್ತನ ೀನ ೀತುಯದಿೀರ್ಯ |  

ತ ೀಷ್ಟಾಂ ದ್ ್ೀಷ್ಟಾ ವಣಯನಿೀಯಾ ವಿದಗ ು ಃ ಸಂತ ್ೀಽಸಂತ ್ೀ ವಾಽಪಿ 

ಮಧ್ಯಸಥಲ ್ೀಕ ೀ || ೧೨.೨೨ ||  

 

ಸಾಾಭಪಾರರೀ ಬರಹಾವತ್ ಸಾಯದವಾಚ ್ಯೀ ಮಾಯಾಶಕಾಯ 
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ಸವಯನಿವಾಯಹಸದಿುಃ |  

ಇತಥಂ ನಿೀತಾಯ ರ್ಾಸರನಿೀತ ಯೀವ ಬ್ಧಾಧ್ಯಃ ಸರ್ೀಯ ಲ ್ೀಕ್ಃ ಸಾಾತಾನ ್ೀ ರ್ಃ 

ಪರಃ ಸಾಯತ್ || ೧೨.೨೩ ||  

 

ಗಾರಮೀಗಾರಮೀ ವಾರ್ಯತಾಂ ಮಾನನ  ಷ್ಟಾಂ ಪ್ವಯಂಪ್ವಯಂ 

ಸಾಮಪ್ವ  ಯರುಪಾಯ ಃ |  

ಸಂಪಾರಪಾತನಾಂ ಮಾನಭಂಗಾರ್ ಕಾರ್ಯಂ 

ರ್ರಂಥಾಕ್ಷ್ಟಾಯದುಯದಯತ  ರಸಾದಿೀಯ ಃ || ೧೨.೨೪ ||  

 

ಇತಾಯದ್ ಯೀತ ೀ ಕಾರ್ಯಮಾಲ ್ೀಚಯ ಕಾಲ ೀ  

ಚಕ್ುರವಯಕಾರಶಚಕ್ರಭಕ್ತಪರತ್ರೀಪಮ್ |  

ರೀಗಾಯ ಮಂಕ್ುತಂ ತ ೀಽನಯಥಾ ಸುಯಃ ಕ್ಥಂ ವಾ  

ದುಃಖ್ ್ೀಗಾರಂಭಸಯಂಧ್ತಾಮಸರಸಂಧೌ || ೧೨.೨೫ ||  

 

ವರತಾಯಕಾರಂವಾಸುದ್ ೀವದಿಾಷಂ ತ ೀ ಪಾರಜ್ಞಂ ಮನಯಂ ಪುಂಡ್ರಿೀಕಾಭಧಾನಮ್ 

|  

ವಾದವಾಯಜಾಕ ೀಪಕಾಮಾಃ ಕ್ುಮಂತಾರತ್ ಚಕ್ುರರ್ಯತತಂ 

ರ್ಪಯಪಿೀಠಾಲಯೀಽಮೀ || ೧೨.೨೬ ||  

 

ರ್ದಾತ್ ಸಂಹಂ ಗಾರಮಸಂಹ ್ೀಽಶುಚಿೀಚ ್ಛೀ ಹಂಸಂ ಕಾಕ ್ೀ 

ರ್ದಾದ್ ೀವ  ಕ್ದ ಷ್ಟಿಃ |  

ರ್ದಾನಾಾಯಿೀ ಭ್ರಿಮಾರ್ಸತರಕ್ುಂ ತದಾದ್ ವಿದಾದಾರ್ಯಮಾಹಾಾಸತ 

ಮ್ಢಃ || ೧೨.೨೭ ||  
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ಅಪಯಲ ್ುೀಽಸೌ ನ ಹುಯಪ ೀಕಾಂಬಭ್ವ ೀ ಲ ್ೀಲಾತ ೇವಾದಕ್ಪಕ್ಃ ಪತಂರ್ಃ |  

ಮಧ ಾೀನಾಹ ್ೀ ದುಸತರ ೀಣ ಸಾಭಾವಾತ್ ತ ೀಜ ್ೀರಾಜಿೀರಾಜಿತ ೀನಾಗ್ನಿನ ೀವ 

|| ೧೨.೨೮ ||  

 

ಮಾನ  ಮಾಯನ ಯ ಭಾಯಸಮಾನ ್ೀಽಸಮಾನ  ಃ ಆಕ್ಷಿಪ ಯ ನಂ ಸಾಂ ಮತಂ 

ಸಾಧ್ಯಿತಾಾ |  

ಪಿರೀತ ಯ  ವಿಷ್ಟ ್ಣೀರುತತಮಪಿರೀತ್ರತ್ರೀಥ ್ಯ ವ ೀದವಾಯಖ್ಾಯಂ ವ ೀದವ ೀದಿೀ ಚಕಾರ 

|| ೧೨.೨೯ ||  

 

ಆಮಾಿರ್ಂ ಯೀ ಪ ೀಠುರಾಮಾಿರ್ಪ್ವಯಂ ಪಾರಪಾತ ವಿಪಾರಸತತರ 

ಕೌತ್ಹಲ ೀನ |  

ಪಯಾಯಸೀನಾಸಾತವದ್ಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ ಪ ರೀಕ್ಾಂ 

ಪ ರೀಕಾಂಚಕ್ರರ ೀಽನ ೀಕ್ಸಂಖ್ಾಯಃ |೧೨.೩೦ ||  

 

ಉಕಾತಂಗ ೀಭಯಃ ಕಾದಿಕಾನ್ ವಯಂಜರ್ಂತಂ ತತತನಾಾತಾರವಯಂಜನಾದ್ೌ 

ಪರವಿೀಣಮ್ |  

ತ್ರಸ ್ರೀಽವಸಾಥಸತದುುಣ  ಭಾಯವರ್ಂತಂ ದ್ ೀವಾ ದ ಷ್ಟಾಿಾ ಹಯಸಾರನ್ 

ದ್ ೀವದ್ ೀವಮ್ || ೧೨.೩೧ ||  

 

ಆದ್ೌ ಹರಸಾತ ಾೀನ ವತಾಸನುಸ ತಾಯಂ ಮಾತಾರಪಾದ್ೌ ವತಯರ್ನ್ 

ದ ಶಯಮಾನಃ |  

ಕ್ುವಯನಿನಾಯರ್ಾಚರ್ರಾರ್ಪಾ ವಿವ ತ್ರತೀಃ ಗ ್ವಿಂದಶ್ರೀರಾಸ ಗ ್ೀವಿಂದಭಕ್ತಃ || 
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೧೨.೩೨ ||  

 

ಮಾಂರ್ಲಾಯಂರ್ವಯಕ್ತಭಾವಾ ತ್ರರಲ ್ೀಕ್ೀಂ ರಂಗಾರ್ಢಾ ವಿಸಾರ್ಂ 

ಪಾರಪರ್ಂತ್ರೀ |  

ಕ್ ಷ್ಟ ಣೀವಾನಾಯ ಮಾನಯವಿನಾಯಸಪಾದ್ಾ ರ ೀಜ ೀ ಮಾಧವೀ ಸುಸಾರಾ ವ ೀದವಾಣೀ 

|| ೧೨.೩೩ ||  

 

ಗಾಂಭೀಯಾಯದ್ ಯ ರ್ುಯಕ್ತಮೌದ್ಾರ್ಯಕಾಯ ಯಃ  

ನಾನಾನಾದರ್ಾರಿ್ಯಮುಚಾಚರಣಂ ತತ್ |  

ಶ್ೀಕಾಶ್ಕಾಲಕ್ಣಾನಾಂ ಹಿ ಲಕ್ಾಂ  

ಮಾನಯಂ ಮನ ಯೀ ಧ್ನಯಬುದ್ ುೀರತುಲಯಮ್ || ೧೨.೩೪ ||  

 

ಕಾಲುೀಃ ಕ್ಿ ಪಿತೀವಯಯಂಜರ್ನ್ ಛಾಂದಸೀಶಚ ವಯಕ್ತಂ ರ್ಾಬ್ಂ ರ್ಾಸರಮುದ್ಾಭವಯ 

ಭ್ರ್ಃ |  

ಸ ವಾಯಚಖ್ಾಯವುಕ್ತನ  ರುಕ್ತಮಾಗ ್ೀಯ ಜಾಯಯಾನ್ ಜ ್ಯೀತ್ರವ ೀಯದಿನಾಂ 

ವ ೀದಮತಥಮ್ || ೧೨.೩೫ ||  

 

ರ್ೌರತ ೀ ವಾಯಖ್ ್ಯೀಚಾಚರಣ ೀ ಚಾರುಣೀ ತ ೀ ಮಾದ ಗ ್ೀಹಿೀ ವಣಯಯೀದಸಯ 

ಕ ್ೀ ನು |  

ವಾಗ್ನೀರ್ಾನ  ವಾಯಗ್ನಾಹಂಗ ೀಂದರಜಿೀವ  ಃ ಭ್ಯಾಯಶಚಯ ಯವಯಣಯತ ೀ ಯೀ 

ಪರಣಮಯ || ೧೨.೩೬ ||  

 

ಛಂದಸಾಸಥಯಂ ಸಾಥಯಮತಾರಮುನ ೀತಥಂ ಪ್ರೀಕ್ತಂ ಶುರತಾಾ ಬ್ಧಾರಹಾಣಾ 
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ಬರಹಾಣ ೀವ |  

ಸವ ೀಯ ಸೌಮಾಯ ಜಿಷುಣಜಿಜ್ಞಾಸಯಾಽಮೀ ಪಾರಪಯ 

ಪ್ರೀಚುಶ್ಚತರಕಾಯಾಭಧಾನಮ್ || ೧೨.೩೭ ||  

 

ಪಾರಜಯಪರಜ್ಞಃ ಪಾರಜಯಯಾ ಪರಜ್ಞಯಾಽಸೌ 

ಹಂತಾರ್ೀಚನಾಂತರವಣಾಯಭಧ ೀರ್ಮ್ |  

ತತರತಯರ್ೀಯ ಪಾರಥಯಯತ ೀ ವಕ್ುತಮೀತತ್ ಪಾರಜ್ಞಾಸಾಾಭಃ 

ರ್ ರರೀತುಕಾಮ ಭಯವಾಂಶಚ || ೧೨.೩೮ ||  

 

ಇತುಯಕ್ತಸ ತರ ೀಷ ವಿಸಾತರಿಬುದ್ ುೀಃ ಪಾರಪುತಂ ಸಾಮಯಂ ಸಂಪರವ ತ ತ್ೀ ದುರಾತಾಾ 

|  

ಹಾಸ ್ಯೀಽತಾರಭ್ದ್ ವಾಸುದ್ ೀವಪರಭಾರ್ೀಯ ರ್ದಾತ್ ಪ್ವಯಂ 

ಪೌಂಡ್ರಕ ್ೀ ವಾಸುದ್ ೀವಃ || ೧೨.೩೯ ||  

 

ಆಙಾದ್ ೀರ್ಾದುತತರಂ ರಾದಿಶಬ್ಂ ಶುರತಾಾ ನಾರ ೀತುಯಕ್ತವಂತಂ ಪದಂ ತಮ್ |  

ವಾಯಖ್ಾಯಲೌಲಾಯದ್  ತರ ೀಯಾದಿಸ್ಕ ತೀ ಪ ರ್ವೀದ್ ೀವಾ ನಿಂದನಿೀರ್ಂ 

ನಿನಿಂದುಃ || ೧೨.೪೦ ||  

 

ರ್ಾದ್ಯಲಾಖ್ಾಯಂ ಪಾರಪಯ ಸಂಭಾವಿತಃ ಪಾರಗ್ ಲ ್ೀಕ ೀ ಧ್್ತ ್ೀಯ 

ಮಾಯಿಗ ್ೀಮಾರ್ುರ ೀಷಃ |  

ವಾದಿದಿಾೀಪಿಧ್ವಂಸನಂ ಮಧ್ವಸಂಹಂ ಪಾರಪ್ತೀ ಹಿೀತಥಂ ಶಬ್ರ್ ೀಷ್ಟ ್ೀ ಬಭ್ವ 

|| ೧೨.೪೧ ||  
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ಕ್ ಷ್ಟಾಣಭೀಷ್ಟಾಿ ರ್ಾಸರವಿಸುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಯಾ ಸಾೀಯಾ ಶ್ರೀಃ ಪಾಲತಾ ಸದಿ್ಾಜ ೀನ 

|  

ಪದ್ಾಾಖ್ಾಯಸತ ಸ ಂಧ್ವ ೀನಾಽಹ ತಾಂ ತಾಂ 

ಶುರ್ಾರವಾಗಾರಾನಂದತ್ರೀಥಾಯಖ್ಯಪಾಥಯಃ || ೧೨.೪೨ ||  

 

ತ್ಣಯಂ ತ್ರೀಣಾಯದಭರಮಾಗ ್ೀಯಽಥ ಸಾರ್ಯಃ ಸಂಪಾರಪ್ತೀಽಸೌ 

ಗ ್ೀರ್ಣ  ಭೀಯಷಯಿತಾಾ |  

ಸಂರ್ಮಾಯಂತರ್ಯಂತ ಕಾಮೀನ ಹಾಸಯಂ ಸಂಪಾರಪತಶ್ರೀನಿಯಜಿಯತಂ ತಂ 

ಜಹಾಸ || ೧೨.೪೩ ||  

 

ದುಷ್ಟಾಿತಾಾಽಸೌ ಭದರಮೀಕಾಕ್ನಂ ರ್ಃ ಕ ೀಪುತಂ ಹ ೀತುಃ ಸೌಖ್ಯದ್ಾಖ್ಯಂ 

ಬಭ್ವ |  

ಹರ್ಯಂರ್ ರೀಽರ್ಂ ತಂ ನ ಚಕಾಮ ಭ್ರ್ಃ ತ ್ೀಕ ೀ ಸನ ಿೀ ಸ್ಕ್ರಂ 

ಕ ೀಸರಿೀವ || ೧೨.೪೪ ||  

 

ತಸಯ ತಾರಸಾತ್ ಪ ಷಠತಸತಷಠತ ್ೀಽಭ್ತ್ ಕ ೀಮಾಪ ೀಕ್ಷಿೀ ರೀ ಜನಃ ಪಾರಗ್ 

ಜಿತ ್ೀಽಪಿ |  

ಮಧ ಯೀಽನ ಯೀಷ್ಟಾಂ ಗ ್ೀತತ್ರೀಸತತರರ್ುಕಾತಃ ಸ ್ೀಽದಯಜಿಜಷುಣಃ 

ಪಂಚಷ್ಟ  ಗ ್ೀಯವಿರ್ ೀಷ್ಟ  ಃ || ೧೨.೪೫ ||  

 

ವಿಷ್ಟ ್ಣೀಭ್ಯರ್ಃ ರ್ ರೀಭರ್ದಿಭಃ ಪದ್ಾಂತಂ 

ಪಾರಂಪಯೀಯಣ ೀರ್ಯಮಾಣ  ರವಾಯ ಯಃ |  

ಗ ್ೀವಾರತ  ಸತಂ ದ್ಾರಯಿತಾಾ ನಯರ್ ಹಾಣತ್ ಕ್ಂಜಾಖ್ಾಯನಂ ಸಂಧ್ುಪಂ 
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ಮಧ್ವಪಾಥಯಃ || ೧೨.೪೬ ||  

 

ಆಸಾತಮಾಸಾತಮೀಷ ರ್ೀ ವಿಶಾಮೀಷ್ಟ ್ೀ ರ ೀರ ೀ ಮಾಯಾವಾದಿಚ ್ೀರಾ 

ದರವ ೀತ |  

ದರಷ್ಟಾಿದರಷ್ಟಾಿ ನಿರ್ರಹಿೀತಾ ಧ್ುರವಂ ವಃ ಪಾರಪತಃ ಕಾಲ ್ೀ ದ್ಾರಗ್ ರ್ುಹಾಂತಂ 

ಪರವ ೀಷುಿಮ್ || ೧೨.೪೭ ||  

 

ತ ೀಜ ್ೀ ವಿದಾಚಚಕ್ರಚಂದರಸಯ ಲೀನಂ ವಿಧ್ವಸಾತಽಲಂ ವಾದಿನಕ್ತರಲಕ್ಷಿ್ೀಃ |  

ವಿಶಾವಾಯಪತಂ ರ್ತ್ ತು ತದಿ್ೀಪಿತಮ್ಲಂ ರ್ುಷಾತ ರೀಷಠಂ ತನಿಿರಸತಂ ತಮಶಚ 

|| ೧೨.೪೮ ||  

 

ಪ್ವಾಯರ್ಾಮಾಪ್ರ್ಯ ವಿಶಾಪರಕಾಶ್ೀ ಗ ್ೀಸಂದ್ ್ೀಹ  ಃ 

ಸಪತವಿದ್ಾಯಖ್ಯವಾಹಃ |  

ರ್ುಷ್ಟಾಾಭಃ ಕ್ಂ ನ  ಕ್ಷಿ ದ್ ೀದಿೀಪಯತ ೀಽಸೌ ದ್ ೀವಃ ಸಾಕಾತ್ 

ಸವಯವಿತಸವಯದಿೀಪಃ || ೧೨.೪೯ ||  

 

ಸವಾಯಧಾರಂ ಬರಹಾಸಂಜ್ಞಂ ವಿಹಾರೀ ರಮಾಯಕಾರಂ 

ರ್ಾರದ್ ೀಂದಿೀವರಾಭಮ್ |  

ಸನಿಿಣೀಯತಂ ರ್ುಣಯಲಂ ಶಬ್ಭ ೀದ್  ಃ ಮಧಾಾದಿತಯಂ ಸಂಶ್ರತಂ ಕ ್ೀಽಪಿಧ್ತ ತೀ 

|| ೧೨.೫೦ ||  

 

ವಿಧಾವತವಿಧಾವತ ತಾರಿತಮತ್ರರವಾದ್ಾಸುರಾ-  

ಅದಭರಧಷಣಾಭಧ ್ೀ ನರಹರಿಹಿಯ ಜಾಜಾಲಯತ ೀ |  
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ಸ ರ್ುಕ್ತನಖ್ರ  ಃ ಖ್ರ  ಮುಯಖ್ರಮ್ಖ್ಯದುಃಖ್ಾಂಕ್ುರ  ಃ ವಿದ್ಾರರ್ತ್ರ 

ದ್ಾರುಣಪರವಚನಪರಣಾದ್ ್ೀಽಪಿರಯಾನ್ || ೧೨.೫೧ ||  

 

ಧ್ತ ತೀ ರ್ಪಾಣಯನಂತಾನಯಪಿ ಭುವನಪತ ೀ ರೀಯ ಹ ದ್ಾಽಪ ಯೀಕ್ ಪಕ ್ೀ 

ದಕ್ಃ ಸದ್ ್ಭಾೀಽಖಿಲ ೀಭ ್ಯೀಽಪಯಮ ತಮಹ ದದ್ೌ ಕ ೀವಲಂ ರೀ ನ 

ಮಾತ ರೀ |  

ಪಕ್ಷಿರ್ ರೀಷ್ಟ ್ಠೀಽಪರಃ ಸನಿಮತಮತ್ರಪದ್ ್ೀಽಸಂಪದ್ ೀ ಸಾಯದರ್ಂ ರ್ೀ ಮಾ  

 

 

ದಪಯಂ ಮಾಯಿಸಪಾಯ ಭಜತಭಜತ ತಾಸಾತ ರ್ುಹಾ ದ್ಾರಗ್ ದಿಾಜಿಹಾಾಃ || 

೧೨.೫೨ ||  

 

ವ ೀದವಾರತಸುದಶಯನಃ ಪರಿಲಸತತಕಾಯಖ್ಯಶಂಖ್ಧ್ವನಿಃ  

ವಿಭಾರಜಿಷುಣಪುರಾಣ ಸಂಹತ್ರರ್ದಃ ರ್ ರಿೀಕೌರ್ರ್ಾಙಾುಯನಿಾತಃ |  

ಸತ್ಸತ ರೀಷ್ಟಾತ್ರಹಾಸನಂದಕ್ಚಣ ್ೀ ಮಧಾಾಖ್ಯನಾರಾರ್ಣಃ  

ಪಾರಪ್ತೀ ರ್ೀ ನಿಜಿರ್ೃಕ್ಯಾ ದರವತ ಹ ೀ ಮಾಯಾವಿದ್ ೀವದಿಾಷಃ || ೧೨.೫೩ 

||  

 

ಇತ್ರ ನಿರ್ದತ್ರ ಮಾಯಾವಾದಿವಿದ್ ಾೀಷ ವ ೀಷ್ಟ ೀ  

ಶುಭಜನನಿಕ್ರ ೀ ಸಾಾರಾಮತ ್ೀಽಸಾಾತ್ ಪರಯಾತಃ|  

ನಯವಸದಮರಧಷ್ಟ ಣಾೀ ಪಾರರ್ರವಾಟ್ಾಭಧಾನ ೀ  

ರ್ುರುಮತ್ರರಭನಂದನ್ ದ್ ೀವಮಾನಂದಮ್ತ್ರಯಮ್ || ೧೨.೫೪ ||  
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|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ 

ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ  

ಆನಂದ್ಾಂಕ್ತ ೀ ದ್ಾಾದಶಃ ಸರ್ಯಃ || 
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