
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

 

೧೧. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಯಃ  

ಪರಚುರಾಂತರಪರವಚನಂ ಫಣಿರಾಡ್ ಉಪಶುಶುರವಾನ್ ಸಸನಕಾದಿಮುನಃ |  

ರ್ರ್ನ ೀಽಲ್ಪದೃಷ್ಟವಪುರತರ ಜನ  ಃ ತವರಿತಂ ನಲೀನರುಚಿರಾಪ ಪದಮ್ || 

೧೧.೧ ||  

 

ಅತ್ರಚಿತರಧಾಮ್ನಿ ನಜಧಾಮ್ನಿ ರತಂ ಸಸಹಸರಮಸತಕ್ಮನಂತಮಮುಮ್ |  

ಮುನಯೀಽಭಿವಾದಯ ವಿನಯಾಭರಣಾಃ ವರಮನವರ್ುಂಜತ 

ತದಾಽಥಯಮ್ನಮಮ್ || ೧೧.೨ ||  

 

ಭರ್ವತತಮಸಯ ವಿಪುಲ್ಪರಮತ ೀಃ ಸಮರ್ಂ ಮನ  ೀಹರತಮಂ ಜರ್ತ್ರ |  

ಮಹಿತಂ ಭವದಿಿರಪಿ ಲ  ೀಕ್ಪತ ೀ ಪಠತಾಂ ಮುಹುಃ ಫಲ್ಮುದ ೀಷ್ಯತ್ರ ಕಿಮ್ 

|| ೧೧.೩ ||  

 

ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಫಲ್ಮಲ್ಂ ವಿದುಷಾಂ ಭವತ್ರ ಪರವೃತ್ರತರತ್ರವಿೀರ್ಯವತ್ರೀ |  

ಇತ್ರ ತತಫಲ್ಂ ಸಫಲ್ಸಂಕ್ಥನ  ೀ ಭರ್ವಾನ್ ಪರಪಂಚರ್ತು ಭ ರಿದರ್ಃ || 

೧೧.೪ ||  

 

ಇತ್ರ ತ  ರುದಿೀರಿತಮುದಾರಮತ್ರಃ ವಚನಂ ನಶಮಯ ಸ ಜಗಾದ ಗಿರಮ್ |  
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ಶೃಣುತಾಽದರ ೀಣ ಮಹನೀರ್ತಮಂ ಮಹನೀರ್ಪಾದಸಮರ್ಸಯ ಫಲ್ಮ್ 

|| ೧೧.೫ ||  

 

ತ್ರರದಿವಾದಿ ಲ್ಭಯಮಪಿ ನಾಸಯ ಫಲ್ಂ ಕ್ಥಿತಂ ಕ್ೃಷ ೀರಿವ ಪಲಾಲ್ಕ್ುಲ್ಮ್ |  

ಸವಫಲ್ಂ ತು ಮುಕಿತಪದಮುಕಿತಪದಂ ಶುಕ್ಶಾರದಾದಿಪರಮಾಥಯವಿದಾಮ್ || 

೧೧.೬ ||  

 

ಪರಮಾರ್ಮಾಥಯವರಶಾಸರಮ್ನದಂ ಭಜತಾಮಮಾನವಕ್ಲಾರಚಿತಮ್ |  

ವರಜತಾಮಹ  ೀ ಪರಮವ  ಷ್ಣವತಾಂ ರತಯೀ ಸವಲ  ೀಕ್ಮಜಿತ  ೀ ದಿಶತ್ರ || 

೧೧.೭ ||  

 

ನನು ತತರ ವಿಶವವಿಭವ  ಕ್ಪದಂ ಪರತ್ರಭಾತ್ರ ಪ ಣಯಪುರುಷ್ಸಯ ಪುರಿೀ |  

ಉಪಲ್ಭಯತ ೀ ರ್ದುಪಮಾನಪದಂ ಪರತ್ರಬಂಬಮೀವ ಮಣಿವಪರರ್ತಮ್ || 

೧೧.೮ ||  

 

ಸಿತಸೌಧ್ಸಂತತ್ರರುಚಾ ಸುಫರಿತಾ ಪರಿತ  ೀಽರುಣಾಶಮರ್ೃಹಪಂಕಿತರುಚಿಃ |  

ಇಹ ಮಚಛರಿೀರವಲ್ಯೀ ಲ್ಸಿತಾಂ ಅನುಯಾತ್ರ ಮ ತ್ರಯಮಸುರಾಸು ಹೃತಃ 

|| ೧೧.೯ ||  

 

ಶಬಳಾ ವಳೀಕ್ಘಟಿತಸಫಟಿಕ್ದುಯತ್ರಭಿಹಯರಿನಮಣಿಮಯೀ ವಳಭಿೀ |  

ಪರತ್ರಸದಮ ಭಾತ್ರ ರ್ಮುನಾ ಮ್ನಳತಾ ಸಿತಸೌರಸ  ಂಧ್ವಪಯೀಭಿರಿವ || 

೧೧.೧೦ ||  
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ರ್ದಿ ನಾಭವಿಷ್ಯದಿಹ ವಿಭರಮತಾನರ್ಮೀ ಜನಸಯ ನಲ್ಯಾವಲಷ್ು |  

ವಿಕ್ಟಾ ವಿಟಂಕ್ಕ್ೃತಪತ್ರರತತ್ರಃ ಕ್ೃತಕ ೀತಯವ  ಕ್ಷ್ಯತ ಕ್ಥಂಚನ ನ  ೀ || ೧೧.೧೧ 

||  

 

ವಿವಿಧ್ಸುತಲ  ೀಪರ್ತಚಿತರಪಟಿೀಸುವಿತಾನಲ್ಂಬಮಣಿದಾಮರ್ಣಃ |  

ಶರಣಾಂತರ ೀಷ್ವಧಿಕ್ಪ ರಣತಃ ಪರಚಕಾಸಿತ ವಿಭರಮ ಇವಾವರ್ಳನ್ || 

೧೧.೧೨ ||  

 

ವಿಮಲಾಕ್ೃತ್ರಃ ಪರಕ್ೃತ್ರರ ೀವ ಮಹಾಮಣಿಹ ೀಮಮರ್ಯಖಿಲ್ವಸುತಮಯೀ |  

ಇಹ ಸಂಭವ ೀತ್ ಸಕ್ಲ್ಕಾಂತ್ರರಸಃ ಕ್ಥಿತ  ೀಽಧಿಕ  ೀಕಿತಭಿರತಃ ಕ್ವಿಭಿಃ || 

೧೧.೧೩ ||  

 

ತದನಾದಿಕಾಲ್ಮ್ನತಮುಕಿತರತ ೀಃಅರ್ಣರ್ಯಶಂಭುಮುಖಸಂಘತತ ೀಃ |  

ನರ್ರ  ಮಯಹಾಪುರಮಸಂಹತ್ರಮತ್ ಲ್ಸತ್ರ ಪರಭ  ೀರರ್ಮಹ  ೀ ಮಹಿಮಾ 

|| ೧೧.೧೪ ||  

 

ಭವನಂ ವಿಭಾತ್ರ ಭುವನ  ಕ್ಪತ ೀಃಭುವನತರಯಾದುಿತರ್ುಣಾತ್ರಶಯೀ |  

ವರಮಂದಿರಪರಕ್ರಮಧ್ಯರ್ತಂ ದಿವಜಮಂಡಲ್ಸಥಶಶ್ಮಂಡಲ್ವತ್ || ೧೧.೧೫ 

||  

 

ಸವರ್ಮ್ನಂದಿರ  ವ ಪತ್ರಮಾನಕ್ರಿೀ ರ್ೃಹಕ್ಮಯ ರ್ತರ ಕ್ುರುತ ೀ ಸುತರಾಮ್ |  

ಅಪಿ ಕಿಂಕ್ರಿೀದಶಶತ್ರೀಮಹಿತಾ ಶ್ರರ್ಮತರ ವಣಯರ್ತ್ರ ವ ೀಶಮನ ಕ್ಃ || 

೧೧.೧೬ ||  
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ಕ್ಮಲಾಪತ್ರಃ ಕ್ಮಲ್ಯಾಽಮಲ್ಯಾ ಕ್ಮನೀರ್ಯಾ ಕ್ಮಲ್ಲ  ೀಚನಯಾ |  

ಅಮೃತಾಹಿರಾಜಮೃದುಭ  ೀರ್ರ್ತಃ ಸವರತ  ೀಽಪಿ ತತರ ರಮತ ೀ ಪರಮಃ || 

೧೧.೧೭ ||  

 

ತರುಣಪರಭಾಕ್ರಸಹಸರರುಚಂ ಕ್ನಕಾಂಬರಂ ಮಣಿಮಯಾಭರಣಮ್ |  

ಹಸಿತಾನನ ೀಂದುಮರವಿಂದದೃಶಂ ತಮರಿೀಂದರಧಾರಿಣಮನುಸಮರತ || 

೧೧.೧೮ ||  

 

ರ್ಣಯೀದ್ ರಮಾಽಸಯ ನ ರ್ುಣಾನಖಿಲಾನ್ ಚತುರಾನನಶಚತುರವಾರ್ಪಿ 

ನ  ೀ |  

ನ ವರ್ಂ ಸಹಸರವದನಾ ಅಪಿ ತಾನ್ ಅಪರ  ೀದಿತಾನತ್ರವದ ೀಮ ಪುನಃ || 

೧೧.೧೯ ||  

 

ವಿಧ್ಯೀ ವಿಹಂರ್ಪತಯೀಽರ್ಣಿತಾ ರಮಣಿೀರ್ುತಾಶಚ 

ಫಣಿಪ ೀಂದರಮುಖಾಃ |  

ಪರಯೀರ್ಭ ರಿಸುಖಭ  ೀರ್ಮ್ನತಾ ಅವಲ  ೀಕ್ಯ ತಂ ದಧ್ತ್ರ ಮೀದರಸಮ್ 

|| ೧೧.೨೦ ||  

 

ಸಚತುಭುಯಜಾ ವನಜಪತರದೃಶ  ೀ ವರವ ೀಷಿಣ  ೀಽತರ ಸಪಿಶಂರ್ಪಟಾಃ |  

ಅರುಣಪರಭಾಶಚ ತರುಣಾಭರರುಚ  ೀ ವಿಚರಂತ್ರ ನಾಥರುಚರ್ಃ ಪುರುಷಾಃ || 

೧೧.೨೧ ||  
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ಭರ್ವತಸಮ್ನೀಪಮುಪಯಾತವತಾಂ ಪರಮದ  ೀ ನ ಕ ೀವಲ್ಮಲ್ಬಧತುಲ್ಃ |  

ಅಪಿ ತಸಯ ಲ  ೀಕ್ಮತ್ರಲ  ೀಕ್ರ್ುಣಂ ಭಜತಾಂ ಸುದುಲ್ಯಭಮಭ ರಿಶುಭ  ಃ 

|| ೧೧.೨೨ ||  

 

ನ ಭವಂತ್ರ ರ್ತರ ಮೃತ್ರಜನಮಜರಾಃ ತ್ರರವಿಧ್ಂ ಭರ್ಂ ಕಿಮುತ ದುಃಖರ್ಣಃ |  

ಅಪರಂ ಚ ಕಿಂಚಿದಶುಭಂ ನ ಭವ ೀತ್ ನ ರ್ುಣಾದಿ ತತರಭವಮ ಲ್ಮಪಿ || 

೧೧.೨೩ ||  

 

ಅನುಭ ರ್ತ ೀ ಸುಖಮನಂತಸಖ  ಃ ಸಕ್ಲ  ರಲ್ಂಮತ್ರಪದಂ ಸತತಮ್ |  

ಅಪಿ ತಾರತಮಯಸಹಿತ  ಃ ಸವರ್ುರುಪರವಣ  ಃ ಪರಸಪರಮುರುಪರಣಯ ಃ || 

೧೧.೨೪ ||  

 

ಅತ್ರಸುಂದರಾಃ ಸುರಭರ್ಃ ಪುರುಷಾಃ ಹರಿಚಂದನ ೀನ ನವಚಂದರರುಚಾ |  

ಚಲ್ಚಾರುಚಾಮರಧ್ರಾನುಚರಾ ವಿಚರಂತ್ರ ನತಯತರುಣಾ ಇಹ ತ ೀ || 

೧೧.೨೫ ||  

 

ಸವಿಲಾಸಲಾಸಯಪರಿತುಷ್ಟದೃಶ  ೀ ಮೃದುಗಿೀತವಾದಯಮುದಿತಶರವಣಾಃ |  

ಅನುರಂಜರ್ಂತ್ರ ನವಕ್ಂಜದೃಶ  ೀ ರಮಣಾ ಅಮ್ನೀ ಸವರಮಣಿೀಸತರುಣಿೀಃ || 

೧೧.೨೬ ||  

 

ಪರಿಣಾರ್ಕಾನುಪವನಾಭಿಮುಖಾನ್ ಅನು ನಸಸರಂತ್ರ ಹರಿಣಿೀನರ್ನಾಃ |  

ವಿಮಲಾದ್ ವಿಮಾನವಲ್ಯಾಚಛನಕ  ಃ ಶಶ್ಮಂಡಲಾದಿವ ರುಚ  ೀ 

ರುಚಿರಾಃ || ೧೧.೨೭ ||  
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ಅರುಣಾಶಮವಣಯತನವಸತನವಃ ಶುಭಹಾರಸನಿಭರುಚ  ೀಽಪಯಪರಾಃ |  

ಹರಿನೀಲ್ನೀಲ್ರುಚಯೀಽತರಪರಾಃ ಪರಕ್ಟಿೀಭವಂತ್ರ ವಿವಿಧಾಭರಣಾಃ || 

೧೧.೨೮ ||  

 

ಸುಚಿರದುಯತ್ರೀದಯಧ್ತ್ರ ಸ ಕ್ಷ್ಮತರಂ ಸವರ್ಮಂಬರಂ ಚ ಖಲ್ು ಬಭರತ್ರ ಯಾಃ |  

ಶುಕ್ನಃಸವನಾ ಧ್ುರವಮ್ನಮಾ ಅಪರಾಃ ಸುಪಯೀಧ್ರಾ ಜಲ್ಧ್ರಾವಲ್ರ್ಃ || 

೧೧.೨೯ ||  

 

ಸಮತ್ರೀತವಿದುರಮಭುವಾಂ ಸುದೃಶಾಂ ಪದಪಲ್ಲವಾರ್ರಯನಖರಕ್ತರುಚಿೀಃ |  

ಪರಭಾರ್ತಃ ಸಫಟಿಕ್ಕ್ುಟಿಟಮಭ ಃ ಪರಕ್ಟಿೀಕ್ರ  ೀತ್ರ ನ ಪುರಾ ಪರಕ್ಟಾಃ || 

೧೧.೩೦ ||  

 

ಹರಿಣಿೀದೃಶಾಂ ನವಸನಾನ ಬೃಹತುಸನತಂಬಬಂಬರುಚಿರ  ೀರುರುಚಾ |  

ಶಬಳದುಯತ್ರೀನ ಮದನಸಯ ಜರ್ಜಜರ್ವ  ಜರ್ಂತಯ ಇತ್ರ ನಶ್ಚನುಮಃ || 

೧೧.೩೧ ||  

 

ಕ್ರಪಲ್ಲವ  ಸತರಳತ  ಲ್ಯಲತ  ಃ ಅಸಕ್ೃತ್ ಕ್ವಣತಕನಕ್ಕ್ಂಕ್ಣಕ  ಃ |  

ನವರ  ೀಮರಾಜಿವಲವಲ್ುುಮೃದುಪರತನ ದರ  ರತ್ರಮನಾಕ್ ತರಳ  ಃ || 

೧೧.೩೨ ||  

 

ಕ್ುಚಕ್ುಂಭಪ ಣಯತರಕಾಂತ್ರಸುಧಾರಸಶ ೀಷ್ಬಂದುವಿಸರಚಛವಿಭಿಃ |  

ವರಹಾರರಾಜಿಭಿರುತಾನುಪದಂ ಪರಿಲ  ೀಠಿತಾಭಿರಶನ  ರುರಸಿ || ೧೧.೩೩ ||  
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ಅಪಿ ಲೀಲ್ಯಾ ಕ್ುವಲ್ಯೀಲ್ಲಸಿತ  ಃ ಅಪರ  ಃ ಕ್ರ  ಃ ಸಹಚರಿೀನಹಿತ  ಃ |  

ವದನ  ಃ ಶುಚಿಸಿಮತಕ್ಟಾಕ್ಷ್ರಸ  ಃ ಚಲ್ಕ್ುಂಡಲ  ೀಲ್ಲಸಿತರ್ಂಡರ್ುಗ  ಃ || 

೧೧.೩೪ ||  

 

ಪರರ್ತಾಸು ತಾಸು ರಣಿತ   ರಶನಾಮಣಿನ ಪುರ  ರಿವ ಪುರಾ ರ್ದಿತಾಃ |  

ಅನುವಿೀಕ್ಷಿತುಂ ತನುವಿಲಾಸಮ್ನಮಂ ತರುಣಾ ಭವಂತಯಥ ನವೃತತಮುಖಾಃ || 

೧೧.೩೫ ||  

 

ಅನುಪಾಲತಾಃ ಸವದಯತ  ದಯಯತಾಃ ಕ್ಥಮಪುಯಪ ೀತಯ ಕ್ುಚಭಾರನತಾಃ |  

ಶನಕ  ಃ ಪುನಸತದವಲ್ಂಬಬಲಾತ್ ಕಿಲ್ ತಾ ವಿಶಂತ್ರ ಪರಮೀಪವನಮ್ || 

೧೧.೩೬ ||  

 

ಹಸಿತಪರಸ ನನಕ್ರ  ೀರುಭರಪರಣಮತುಸವಣಯಮಣಿಸವಯತರ ನ್ |  

ಉಪರ್ ಹರ್ನಿಮೃತಸಿಂಧ್ುಸಖಃ ಪವನ  ೀ ನ ಕ್ಸಯ ಸುಖಮೀಧ್ರ್ತ್ರ || 

೧೧.೩೭ ||  

 

ವರಪಾರಿಭದರಕ್ಸುಕ್ಲ್ಪತರುವರಜಪಾರಿಜಾತಹರಿಚಂದನವತ್ |  

ಸಹಿತಂ ಸಮಾದಿಪದತಾನನಗ  ಃ ಪರಿಭ ಷ್ರ್ಂತ್ರ ತದಹ   ಋತವಃ || 

೧೧.೩೮ ||  

 

ಸಿಮತಮಾಧ್ವಿೀಕ್ುಸುಮರಮಯತರೌ ನವಚಂಪಕಾದಿಕ್ುಸುಮೀಲ್ಲಸಿತೌ |  

ಮಧ್ುಮಾಧ್ವೌ ಮಧ್ುಪಗಿೀಮಯಧ್ುರೌ ಮಧ್ುಜಿತ್ರರಯಾನ್ 
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ಪರಮದಮಾನರ್ತಃ || ೧೧.೩೯ ||  

 

ನವಮಲಲಕಾಸರಜಮಭಿೀಷ್ಟತಮಃ ಶುಚಿಸಂಭವಾಂ ಪರಣಯನೀಶ್ರಸಿ |  

ಕ್ಲ್ರ್ನ್ ಸವರ್ಂ ನ ಕ್ುಶಲ ೀತ್ರ ಕಿಲ್ ಪರತ್ರಘಟಟರ್ತುಯರುಕ್ುಚಾವುರಸಾ || 

೧೧.೪೦ ||  

 

ಮಧ್ುರಸವರಾಸತತಪತತರತತ್ರಪರಕ್ಟಾಂತಪಂಕಿತಧ್ೃತನ ೀತರರುಚಃ |  

ಶ್ಖಿನ  ೀಽನುಯಾಂತ್ರ ಹಿ ಸಹಸರದೃಶಂ ಜಲ್ದತುಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಜನೃತತಮಹ ೀ || 

೧೧.೪೧ ||  

 

ಶರದ  ೀಲ್ಲಸತುಕವಲ್ಯೀಕ್ಷ್ಣಯಾ ವಿಕ್ಚಾರವಿಂದರುಚಿರಾನನಯಾ |  

ಪಿರರ್ಯಾ ಚ ಶ  ೀಭನಶುಕ್ಸವನಯಾ ರಮತ ೀ ಜನ  ೀ ಮುಖರ ಹಂಸಕ್ಯಾ 

|| ೧೧.೪೨ ||  

 

ಅಭಿನಂದರ್ನ್ ಹಿಮಋತುಂ ಸುಸಖಾ ಸಫಟಿಕಾಚಲ್ಚಛಲ್ಹಿಮಾಧಿಕ್ೃತಮ್ |  

ಫಲನೀಕ್ುಲ್ಂ ಕ್ುಸುಮರ್ನ್ ಶ್ಶ್ರ  ೀ ಹಸತ್ರೀವ ಫುಲ್ಲನವಕ್ುಂದರುಚಾ || 

೧೧.೪೩ ||  

 

ಹಿಮಶ್ೀತವಷ್ಯಪರಿತಾಪಪುರಸಸರದ  ೀಷ್ಮ ಲ್ಮ್ನಹ ನತುಯರ್ುಣಃ |  

ಪಿರರ್ಮೀವ ಸಾಧ್ರ್ತ್ರ ನತಯಮಹ  ೀ ಸ ವಿಮುಕಿತಮಾನತ್ರ ವಿಮುಕಿತಮತಾಮ್ 

|| ೧೧.೪೪ ||  

 

ಅಮೃತಸರರ್ುತತಮಫಲ್ಪರಸವಾನ್ ಅಮೃತಾರ್ ತತರ ಜನತಾಽಪಯರ್ತ್ರ |  

8

www.yo
us

igm
a.c

om



ಉಪಭ  ೀಕ್ುತಮಪಯವಿಧಿಬಂಧ್ವಶಾ ಪರಕ್ೃತ್ರಂ ಪರಯಾತ್ರ ಸಕ್ಲ  ೀಽಪಿ ಸದಾ || 

೧೧.೪೫ ||  

 

ಪರಮದಾತ್ರರ ೀಕ್ಮುಪಯಾತವತಾ ಪರಮದಾರ್ಣ ೀನ ಚರತ  ೀಪವನ ೀ |  

ಉಪಗಿೀರ್ತ ೀ ಸಮ ಮಧ್ುರಂ ಮಧ್ುಜಿಚಚರಿತಂ ಸಕಾಂತತತ್ರನಾ ಸತತಮ್ || 

೧೧.೪೬ ||  

 

ಲ್ಲ್ನಾ ಲ್ಲ್ಂತಯಭಿವರಂ ಪರವರಾ ಲ್ಳತಾ ಲ್ುನಂತ್ರ ಕ್ುಸುಮಾನ ಪರಾಃ |  

ಇತರಾಃ ಸರಜ  ೀ ವಿರಚರ್ಂತ್ರ ಪತ್ರೀನ್ ಅನುರಂಜರ್ಂತ್ರ ನ ಹಿ ಕಾಶಚನ 

ನ  ೀ || ೧೧.೪೭ ||  

 

ವನಲೀಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ಯಾ ಮುದಿತಾಃ ತರುಣಾ ಘನಸತನನತಾಸತರುಣಿೀಃ |  

ಸುಲ್ತಾಲ್ಯೀಷ್ು ಪರಿರಭಯ ರತ್ರಂ ವದನಾರವಿಂದಮಧ್ುಪಾ ದಧ್ತ್ರ || 

೧೧.೪೮ ||  

 

ರಸಿಕಾಃ ಸುಧಾಪುಸ ಸರಸಿೀಷ್ು ತತ  ೀ ರುತನ ಪುರಾನುಕ್ೃತಸಾರಸಿಕಾಃ |  

ವಿಹರಂತ್ರ ಸಾಕ್ಮವಗಾಹಯ ಧ್ವ  ಃ ಜಲ್ಮಡುುಕ  ೀತಸವಹಸದವದನಾಃ || 

೧೧.೪೯ ||  

 

ವಿವಿಧಾ ವಿಧಾರ್ ವಿಹೃತ್ರೀಃ ಸಲಲ ೀ ವಿಕ್ಟ ೀಷ್ು ವಿದುರಮತಟ ೀಷ್ು ರ್ತಾಃ |  

ಸುರಭಿಂ ಸುವಣಯಮಥ ವಣಯಕ್ಮಾದದತ ೀ ಸಖಿೀಕ್ರರ್ತಂ ಮಹಿಳಾಃ || 

೧೧.೫೦ ||  

 

9

www.yo
us

igm
a.c

om



ಜಘನಾಂಶುಕ  ರವರ್ವಾಭರಣ  ಃ ಕ್ುಚಕ್ುಂಕ್ುಮ ಶಚ ಕ್ಚಮಾಲ್ಯವರ  ಃ |  

ನರ್ನಾಂಜನ  ರಪಿ ಮ್ನಥ  ೀಬಜದೃಶಾಂ ಘಟಿತ  ರಲ್ಂಕ್ೃತ್ರರಲ್ಂ ಕಿರರ್ತ ೀ || 

೧೧.೫೧ ||  

 

ತನುಮಧ್ಯಮಾ ನಜರ್ೃಹಾಣಿ ರ್ತಾಃ ಸಮಮಾತಮನಾಮಸುಸಮ ರಸಮ ಃ |  

ಅಮೃತಂ ಪಿಬಂತಯಸುಲ್ಭಂ ಭವಿಭಿಃ ಚಷ್ಕ  ಮಯಹಾರಜತರತಿಮಯ ಃ || 

೧೧.೫೨ ||  

 

ಮೃದುಕ್ಮರಶರ್ಯಮನುರಾರ್ವತಾಂ ಮಣಿಮಂಚಮಂಚಿತದೃಶ  ೀಽವಸರ ೀ |  

ಅಪಿ ಚ  ೀದಿತಾ ಅಧಿರುಹಂತ್ರ ಶನ  ಃ ವಿನಯೀ ಹಿ ಭ ಷ್ರ್ತ್ರ 

ಸವಯರಸಮ್ || ೧೧.೫೩ ||  

 

ಅಭಿಕಾಂತಮುನಿಮ್ನತಕಾಂತಕ್ುಚಾ ಕಿಲ್ ಬಧ್ಿತ್ರೀ ಸಕ್ುಸುಮಾಂ ಕ್ಬರಿೀಮ್ |  

ಸುಮುಖಿೀ ಸುಲ್ಕ್ಷ್ಯಭುಜಮ ಲ್ವಲಃ ಪರಿರಭಯತ ೀ ಪರಣಯನಾಽತ್ರರಸಾತ್ || 

೧೧.೫೪ ||  

 

ಪೃಥುವೃತತತುಂರ್ಕ್ಠಿನ  ೀರಸಿಜದವರ್ವಾರಿತಾರ್ತನಜಾಂತರಯೀಃ |  

ಭುಜಯೀರ್ುಯಗ ೀನ ರಮಣ  ೀ ರಮಣಿೀಂ ಪರಿರಭಯ ಕ  ೀಽತರ ರಮಯೀನಿ 

ಸುಖಿೀ || ೧೧.೫೫ ||  

 

ಸಿಮತಫುಲ್ಲಮುಲ್ಲಸಿತಝಿಲಲಲ್ಸನಮಣಿಕ್ುಂಡಲ್ಂ ಮೃದುಕ್ಟಾಕ್ಷ್ಪಟು |  

ನಭೃತ  ೀ ನರಿೀಕ್ಷ್ಯ ಸುಚಿರಂ ಸುತನ  ೀಃ ಪರತ್ರಚುಂಬತ್ರ ಪಿರರ್ತಮೀ 

ವದನಮ್ || ೧೧.೫೬ ||  
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ನತಮುನಿಮರ್ಯ ಮುಖಚಂದರಮಸಂ ಪರಿರಂಭಸಂಭೃತಮುದಾ ಸುದೃಶಃ |  

ಉಪರಮಯತ ೀ ನ ತರುಣ ೀನ ಚಿರಂ ಮಧ್ುರಾಧ್ರಾಮೃತರಸಂ ಪಿಬತಾ || 

೧೧.೫೭ ||  

 

ರಭಸಾವಪಾತ್ರತಪೃಥ ರಸಿಜಃ ಪರಿರಭಯ ತತಷಣವಿಯಾತತರಃ |  

ಮಣಿತಾದಿಸೌರತವಿತಾನಪಟ  ರಮರ್ತಯಮ ನ್ ರ್ುವತ್ರಸಂಘ ಉತ || 

೧೧.೫೮ ||  

 

ಅತ್ರಲೌಕಿಕಾನ್ ರಮರ್ತ  ೀ ರಮಣಾನ್ ರಮರ್ಂತಯಲೌಕಿಕ್ರ್ುಣಾ ಲ್ಲ್ನಾಃ 

|  

ಅನುರ ಪರ ಪಮತ್ರಲ  ೀಕ್ಸುಖಂ ತದಲೌಕಿಕ್ಂ ನಧ್ುವನಂ ಲ್ಸತ್ರ || 

೧೧.೫೯ ||  

 

ನ ರತ್ರಃ ಶರಮಾದಿಖಚಿತಾ ನರ್ಮಾದ್ ವಿರಹವಯಥಾಽಪಿ ನ ವಧ್ ವರಯೀಃ 

|  

ಪರತ್ರಕಾಮ್ನನೀಪರಣರ್ತಃ ಕ್ಲ್ಹ  ೀ ನ ಸಮಸಿತ ದ  ೀಷ್ರಹಿತ ೀ ಹಿ ಪದ ೀ || 

೧೧.೬೦ ||  

 

ಸುಖಸಂವಿದಾತಮಕ್ತಯಾ ವಪುಷಾಂ ಸುರಭಿತವಮೀವ ಬಹಿರಂತರಪಿ |  

ಹರಿಧಾಮ್ನಿ ದಂಪತ್ರರ್ಣಸಯ ತತ  ೀ ನನು ಮಾನಯತ ೀಽಪಿ ಮುನಭಿಃ ಸುರತಮ್ 

|| ೧೧.೬೧ ||  

 

11

www.yo
us

igm
a.c

om



ಶೃಣುತಾಪಯಲ  ೀಕ್ವಿಷ್ರ್ಂ ವಿಷ್ರ್ಂ ಸಕ್ಲ್ಸಯ ಮುಕ್ತನಕ್ರಸಯ ದೃಶಾಮ್ |  

ವಪುರಿಂದಿರಾಪತ್ರರಮಂದರಸಂ ನನು ಸುಂದರಂ ಪರಕ್ಟರ್ತಯನಶಮ್ || 

೧೧.೬೨ ||  

 

ಮಣಿರಾಜಿರಾಜಿತ ಮಹಾಮಕ್ುಟಂ ಶ್ತ್ರಕಾಂತಕ್ುಂತಳಸಹಸರತರ್ಮ್ |  

ಅಳಕಾಧ್ಯಚಂದರವಿಲ್ಸತ್ರತಲ್ಕ್ಂ ಶರವಣ  ೀಲ್ಲಸನಮಕ್ರಕ್ುಂಡಲ್ರ್ುಕ್ || 

೧೧.೬೩ ||  

 

ಪರಿಪ ಣಯಚಂದರಪರಿಹಾಸಿಮುಖಂ ಜಲ್ಜಾರ್ತಾಕ್ಷ್ಮರುಣ  ೀಷ್ಠಪುಟಮ್ 

|  

ಹಸಿತಾವಲ  ೀಕ್ಲ್ಲತ  ರತುಲ  ಃ ಅಭಿನಂದರ್ತ್ ಪರಣತಮಾತಮಜನಮ್ || 

೧೧.೬೪ ||  

 

ನವಕ್ಂಬುಕ್ಂಠಮಹಿಮಾಂಶುಮಹ  ೀ ಮಹಿಮೀಪಲ ೀಂದರವರಹಾರಧ್ರಮ್ 

|  

ರಮಣಿೀರ್ರತಿರ್ಣವಿದಧಲ್ಸದವಲ್ಯಾಂರ್ುಲೀರ್ಕ್ವರಾಂರ್ದವತ್ || 

೧೧.೬೫ ||  

 

ರವಿಚಕ್ರರುಕ್ರಕ್ರಚಕ್ರಕ್ರಂ ವಿಧ್ುಬಂಬಕ್ಂಬು ಮಧ್ುರಾಂಬುರುಹಮ್ |  

ಜವಲ್ನಜವಲ್ದುದಮುದಾರಧ್ನುಃ ಪೃಥುವೃತತಹಸತಮತ್ರತಾಮರತಳಮ್ || 

೧೧.೬೬ ||  

 

ವರಪಿೀವರಾಂಸಮಧಿರಾಜದುರ  ೀಮಣಿಮಂಟಪಾರ್ರಯವಿಲ್ಸತಕಮಲ್ಮ್ |  
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ಸಜರ್ದಿವಿಸಪತಕ್ತನ ದರಕ್ಂ ಶುಭನಾಭಿಕ್ಂಜರ್ತಕಾಳನುತಮ್ || ೧೧.೬೭ ||  

 

ಅತ್ರಕಾಂತಕಾಂಚಿಪದಕಾಂಚಿಮ್ನಲ್ತತಪನೀರ್ಭಂರ್ರುಚಿಪಿಂರ್ಪಟಮ್ |  

ವರಹಸಿತಹಸತಸದೃಶ  ೀರುರ್ುರ್ಂ ಕ್ರಮವೃತತಚಾರುತರಜಂಘಮುತ || 

೧೧.೬೮ ||  

 

ವರನ ಪುರಂ ಪರಮರುಕ್ರಪದಂ ನವವಿದುರಮದುಯತ್ರನಖಾವಲಮತ್ |  

ಅರಿವಾರಿಜಧ್ವಜಕ್ಳಂಕ್ಲ್ಸತಪದಪಾಂಸುಪಾವಿತಜರ್ತ್ರರತರ್ಮ್ || ೧೧.೬೯ ||  

 

ನಖಿಲಾರ್ಮಾವರ್ಮ್ನತ  ರಮ್ನತ  ಃ ಸುಖಸಂವಿದಾದಿಭಿರನಂತರ್ುಣ  ಃ |  

ಪರಪದಾದಿಕಾಂತಸಕ್ಲಾವರ್ವಾಕ್ೃತ್ರಭಿಃ ಸದ  ಕ್ಯವದದ  ೀಷ್ಲ್ವಮ್ || 

೧೧.೭೦ ||  

 

ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ರ್ುಣವಿಶ ೀಷ್ವಷಾದ್ ದಿವಪದಾದಯನಂತಚರಣಾಂತತಯಾ |  

ಅತ್ರಭಾಸಿತಂ ಘನರ್ುಣಾಪಘನ  ಃ ಇತರ  ಷ್ಚ ತತತದುಚಿತ   ರುಚಿತ  ಃ || 

೧೧.೭೧ ||  

 

ನವಭಾನುಭಾಃ ಕ್ನಕ್ಕಾಂತ್ರಪರಂ ವರಹಾರಹಾರಿ ಹರಿನೀಲ್ಹರಿತ್ |  

ಶಬಳಪರಭಾದಿವಿವಿಧ್ದುಯತ್ರಮತ್ ಸುಖಬ  ೀಧ್ಸೌರಭಸುರ ಪರ್ುಣಮ್ || 

೧೧.೭೪ ||  

 

ಆಷ್ಚರ್ಯರತ ಿಶ್ ವಧಿಕ್ಂ ಜರ್ತರಯಪಾಯಷ್ಚರ್ಯಮಾಷ್ಚರ್ಯಮಹ   

ಮುಹುಮುಯಹುಃ |  
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ಸೌಂದರ್ಯಸಾರ  ಕ್ರಸಂ ರಮಾಪತ ೀಃ ರ ಪಂ ತದಾನಂದರ್ತ್ರೀಹ 

ಮೀಕ್ಷಿಣಃ || ೧೧.೭೩ ||  

 

ಇಜಯತ ೀ ರ್ಜ್ಞಶ್ೀಲ  ಃ ಸ ರ್ಜ್ಞಃ ಪಾರಜ್ಞಮಧ ಯೀ ಪರಃ ಪ್ರೀಚಯತ ೀಽನ ಯ ಃ |  

ಗಿೀರ್ತ  ಗ ೀರ್ಕಿೀತ್ರಯಃ ಸುಗಿೀತ  ಃ ವಿಧ್ಯಬದ ಧ ಃ ಸದಾಽಽನಂದಸಾಂದ ರಃ || 

೧೧.೭೪ ||  

 

ವ  ಕ್ುಂಠ ೀ ತ ೀ ಶ್ರೀವಿಶ ೀಷಾ ಜನಾನಾಮತಾಯಶಚರ್ಯಂ ಚಿತತವಾಚಾಮಭ ಮ್ನಃ 

|  

ವ  ಕ್ುಂಠ ೀತ ೀ ಶ್ರೀವಿಶ ೀಷಾಜನಾನಾಮುಕ್ತಶಾಲಘ್ಯೀ ರ್ುಕ್ತಮೀತಾದೃಶತವಮ್ || 

೧೧.೭೫ ||  

 

ರ್ಂರ್ಂ ಸುಖಿೀ ಕಾಮರ್ತ ೀಽಥಯಮತರ ಸಂಕ್ಲ್ಪಮಾತಾರತ್ ಸಕ್ಲ  ೀಽಪಿ ಸ 

ಸಾಯತ್ |  

ಇತ ಯೀವ ವ ೀದಾ ಅಪಿ ವ ೀದರ್ಂತ್ರ ಮುಕಿತಂ ತತಃ ಕ  ೀ ವಿಭವಾತ್ರರ ೀಕ್ಃ || 

೧೧.೭೬ ||  

 

ಮಹಾನಂದತ್ರೀಥಯಸಯ ಯೀ ಭಾಷ್ಯಭಾವಂ ಮನ  ೀವಾಗಿಿರಾವತಯರ್ಂತ ೀ 

ಸವಶಕಾಾ |  

ಸುರಾದಾಯ ನರಾಂತಾ ಮುಕ್ುಂದಪರಸಾದಾದ್ ಇಮಂ ಮೀಕ್ಷ್ಮೀತ ೀ 

ಭಜಂತ ೀ ಸದ ೀತ್ರ || ೧೧.೭೭ ||  

 

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಕವಿಕ್ುಲ್ತ್ರಲ್ಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ 
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ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ  

ಆನಂದಾಂಕಿತ ೀ ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಯಃ || 
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