|| ಶ್ರೀ ||
ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ
ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ
|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ ||
೧೫. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಯಃ

om

ಭೂಯೀಬ ೂೀಧ್ಸತತ ೂೀ ಭೂಯೀ ವ್ಾಾಚಖ್ಯಾ ಭಾಷ್ಾಮದುುತಮ್ |

a.
c

ಗ್ಾರಮೀ ಗ್ಾರಮೀಣಸಾಮಾನ ಾೀ ವಸಂಸತತಾರಮರಾಲಯೀ || ೧೫.೧ ||

gm

ಪರಪಕ್ಷರಥಾರೂಢಂ ಖರತಕ್ಯಮಹಾರ್ುಧ್ಮ್ |

ou
si

ತ್ರರವಿಕ್ರಮಾರ್ಯಂ ಸ ೂೀಽಪಶಾತ್ ಪರತ್ರವಿೀರಮವ್ಾರ್ರತಃ || ೧೫.೨ ||

.y

ತದಾ ತದಾನನಾಂಭ ೂೀಜಾದ್ ವೃತ ೂತೀಪನಾಾಸಭಾರತ್ರೀ |

w

w

ಸ ೀನಾ ಸ ೀನಾರ್ರಹಾ ದಿವ್ಾಾ ಶ್ಬಿರಾದಿವ ನಿರ್ಯಯಯ || ೧೫.೩ ||

w

ನಾತಾತವರಾ ನಾತ್ರರಯಾ ನ ಸಖಲಂತ್ರೀ ನಿರಂತರಾ |
ಅನಾನಾವರ್ವ್ ೀತ ಾೀವ ದವಿೀಯೀಭಃ ಪರತರ್ಕಯತಾ || ೧೫.೪ ||
ಸೂತರಸಾಂದನವೃಂದಾಢ್ಾಾ ದುವ್ಾಯರಶುರತ್ರವ್ಾರಣಾ |
ಸೂಪಪತ್ರತಮಹಾಪತ್ರತವಿಯಚಿತರಸೃತ್ರಸಪ್ತತಕಾ || ೧೫.೫ ||
ವರ್ಧಯತ ೂೀಮಯಹರಿಪ ರೀಷ್ಾಾಸುಪಯೀಧ್ರಸುಸವರಾ |

1

ಸವಿತಾನಪರಕಾಶಾಥಾಯ ಸಾರ್ರಿೀ ಶ್ರೀರಿವ್ಾಪರಾ || ೧೫.೬ ||
ಪದ ೇಶಪದಪದಮಶ್ರತ್ ಕ್ೃತಾಾಂರ್ಂ ಪದಮಜನಮನಃ |
ಲಾಳಿತಾ ಶ್ರಸ ೀಶ ೀನ ರ್ಂಗ್ ೀವ್ಾಶ ೀಷ್ಪಾವನಿೀ || ೧೫.೭ ||
ನಾರಾರ್ಣ ೂೀಽನಂತರ್ುಣ ೂೀ ಬ್ರಹಾಮಖ್ ೂಾೀ ವ್ ೀದವ್ ೀದಿತಃ |

om

ವಿಶವಕ್ತ ೀಯತ್ರ ವಿಶವಜ್ಞಃ ಶುರತಾಾ ರ್ುಕಾಾಽಪಾಸೀಷ್ಧ್ತ್ || ೧೫.೮ ||

a.
c

ಪರಧಾನಮಪರಾರ್ಧೀನಂ ಕಾರಣಂ ಪರಿಣಾಮ ರ್ತ್ |

gm

ಪಯೀವದಿತ್ರ ಚ ೀತ್ ಸಾಧ್ಾವ್ ೈಕ್ಲಾಂ ಸಾಾನಿಿದಷ್ಯನ ೀ || ೧೫.೯ ||

ou
si

ವಿವ್ಾದಾಧಾಾಸತಾ ಸೃಷ್ಟಿಶ ಚೀತನ ೀಚಾಚನುಸಾರಿಣೀ |

.y

ಸೃಷ್ಟಿತಾವತ್ ಪಟಸೃಷ್ಟಿವ್ ೀಯತಾನುಮಾ ಪಕ್ಷಸಾರ್ಧಕಾ || ೧೫.೧೦ ||

w

ರ್ಚ ಚೀತನಾಚ ೀತನಯೀರಂಗ್ಾಂಗಿತಾವದಿ ಮನವತ ೀ |

w

w

ಸೃಷ್ಾಿವಿೀಶಾನಪ ೀಕ್ಷಾಯಾಂ ತನಿ ಶ ೀಭನತಾಂ ವರಜ ೀತ್ || ೧೫.೧೧ ||
ಸವಯವಿನಿಿಮಯತಂ ಸವಯಂ ಕ್ದಾಚಿತಕತವಹ ೀತುತಃ |
ನ ರ್ದ ೀವಂ ನ ೂೀ ತದ ೀವಂ ರ್ಥಾಽತ ೇತ್ರೀಶವರಾನುಮಾ || ೧೫.೧೨ ||
ಬ್ಲಾರ್ ಸವ್ಾಯನುಮಾನಾಂ ವ್ ೀದಾಃ ಸುಾಯೈಯರಪಾಲಿತಾಃ |
ಕಾಮಾದ ೀತಾಃ ಪರವತಯಂತ ೀ ಕಾಮನಾ ಇವ ಭತೃಯಭಃ || ೧೫.೧೩ ||

2

ಕಾರಣಂ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಾದ್ ಬ್ರಹಮ ನ ೂೀ ಚ ೀತನತವತಃ |
ನ ರ್ದಿತಥಂ ನ ೂೀ ತದಿತಥಂ ರ್ಥಾ ಕ್ಷೀರಪುರಸಸರಮ್ || ೧೫.೧೪ ||
ನ ವಿಷ್ವಕ್ೃತ್ ಪಶುಪತ್ರಃ ಶ ರರ್ಮಾಣಾರ್ುಣತವತಃ |
ಚ ೈತರವತ್ ರ್ಕಂ ಪುನವಿಯಘ್ಿಬ್ರಧಾಿದಾಾ ಬಾಲಶಂರ್ಕತಾಃ || ೧೫.೧೫ ||
ನನು ಸಯಖ್ಾಾದಿಮಾನ್ ನ ೀಶ ೀ ದುಃಖ್ಾದಿರಹಿತತವತಃ |

om

ಯೀ ನ ೈವಂ ಸಾಾತ್ ಸ ನ ೈವಂ ಸಾಾದ್ ರ್ಥಾ ಸಂಸೃತ್ರಮಾನಿತ್ರ || ೧೫.೧೬

a.
c

||

gm

ಏವಂ ಚ ೀದ್ ವಿಮತ ೂೀ ಜ್ಞಾನಿೀ ನ ಭಾರಂತ್ರರಹಿತತವತಃ |

ou
si

ಯೀ ನ ೈವಂ ಸಾಾತ್ ಸ ನ ೈವಂ ಸಾಾದ್ ಭವಿೀವ್ ೀತಾನುಮೀರ್ತ ೀ || ೧೫.೧೭

.y

||

w

ಸವಯಜ್ಞಸಾಾಜ್ಞತಾಂ ವ್ ೀದಃ ಶರದ ಧೀಯೀ ವಿರುಣದಿಧ ಚ ೀತ್ |

w

w

ತಸ ಾೈ ವಮಾಂದಮಾನಂದಂ ವದನಾಿಶಾರವಾಸಯ ಕ್ಥಮ್ || ೧೫.೧೮ ||
ದುಃಖಂ ಪರಿಜಿಹಿೀಷ್ಯನ್ ರ್ಃ ಸುಖಂ ನ ೂೀರಿೀಚಿರ್ಕೀಷ್ಯತ್ರ |
ಸ ಹಂತಾಽಪತ್ರತಂ ದುಃಖಮೀಶಸಾ ವಾಸಮರಜಜಳಃ || ೧೫.೧೯ ||
ಯೀ ದುಃಖಸಮವ್ಾಯೀಽರ್ಂ ಚ ೈತ ರೀತ ೀನ ಹಾಭ ೀದವ್ಾನ್ |
ಸಮವ್ಾರ್ಃ ಕ್ಶ್ಚದಿೀಶ ೀ ತದನ ೀಕ್ತವಮನಾಥಾ || ೧೫.೨೦ ||

3

ಔಪಾರ್ಧಕ ೂೀಽಸಾ ಭ ೀದಶ ಚೀತ್ ಸತ ೂಾೀಽಸತಾಃ ಸವದುಚಾತಾಮ್ |
ತದ್ ದವರ್ಂ ಚ ೂೀಕ್ತದ ೂೀಷ್ಂ ಹಿ ಮಾಯಿವನಾಮ ವದ ೀತ್ ಪರಮ್ ||
೧೫.೨೧ ||
ಬ್ೂರರ್ುರಯಪಾರ್ಧಕ್ಂ ಭ ೀದಂ ಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಂ ರ್ದಾತಮನಃ |
ನಿೀತಾಾಽನಯಾ ತನಿಿರಾಸಾತ್ ಸಾಾತ್ ತಸಾಾನಂತಧ್ಮಯತಾ || ೧೫.೨೨ ||

om

ರ್ುಣಾದಿಭ ೀದ ೀ ಸಂಬ್ಂಧ್ಮಪ ೀಕ್ಷಾಾಪಾನವಸಥತ ೀಃ |

a.
c

ವಿಶ ೀಷ್ಮಾತ ರೀಣಾಽನಂತಾಂ ರ್ುಣಾನಾಂ ಶ ೀಭತ ೀ ವಿಭ ೂೀಃ || ೧೫.೨೩ ||

gm

ಮನಾಂತ ೀ ಶ ನಾಮೀವ್ಾನ ಾೀ ತತವಮಾರ್ಮವ್ ೈರಿಣಃ |

ou
si

ಮತಾ ಮಾಧ್ಾಮಕಾಸ ತೀಽಪ್ತ ವಾಕಾತಶಛನಾಿ ಇತ್ರ ದವಯೀ || ೧೫.೨೪ ||

.y

ಶ ನಾಂ ಬ್ರಹಾಮಹವಯೀನಾಽಹುಃ ಸಾವಂಶಚ ವ್ ೀದಾಂತ್ರನ ೂೀಽಭಾಧ್ುಃ |

w

w

ಅತತಾವವ್ ೀದಕ್ಂ ವ್ ೀದಂ ವದಂತಶಚರಮೀ ಖಲಾಃ || ೧೫.೨೫ ||

w

ಪರತತವವಿವತಯತಾವದಪರಸಾಾಖಿಲಸಾ ಚ |
ಅವಿಶ ೀಷ್ತವತಶಾಚಸಾ ನಾಂತರಂತರಮೀತಯೀಃ || ೧೫.೨೬ ||
ಅಖಂಡಖಂಡನನಾಾಯಾನಖಂಡಮಪ್ತ ಖಂಡರ್ನ್ |
ಅಖಂಡರ್ದಖಂಡಜ್ಞ ೂೀ ದವಯಾಂಶಾಚಖಂಡಲದಿವಷ್ಃ || ೧೫.೨೭ ||
ವಿಮತಂ ಕಾರಣಂ ನ ಸಾಾದಸತಾವನಿ ರ್ದಿೀದೃಶಮ್ |

4

ನ ೀದೃಶಂ ತದ್ ರ್ಥಾ ಕ್ುಂಭಕ್ತ ೀಯತಾತಾರನುಮೀರ್ತ ೀ || ೧೫.೨೮ ||
ಅಂಘೂೀ ತಾಪಸ ನ ೂೀ ಶ ನಾಂ ಕಾರಣಂ ಕ್ುಂಭಕ್ತೃಯವತ್ |
ರ್ತಸಂವೃತುಾತ್ರಥತಂ ವಿಶವಂ ತತ್ ಕಾರಣಮತ್ರೀರ್ಯತ ೀ || ೧೫.೨೯ ||
ಏವಂ ಚ ೀತ್ ಕಾರಣಂ ಮಾ ಸಮ ಬ್ರವಿೀಃ ಶ ನಾಂ ಕ್ಥಂಚನ |

a.
c

ವಿವ್ಾದಸಾ ಪದಂ ನ ಸಾಾದರ್ಧಷ್ಾಾನಮಸತತವತಃ |

om

ಆರ್ುಷ್ಮಂಸತದರ್ಧಷ್ಾಾನಂ ವಯಾತ್ರಿತಸಸವ ರ್ುರ ೂೀರ್ೃಯಹ ೀ || ೧೫.೩೦ ||

gm

ವ್ ೈಧ್ಮಾಯಣ ೈಷ್ ದೃಷ್ಾಿಂತಃ ಶುಕಾಾದಿವದಿತ್ರೀರ್ಯತ ೀ || ೧೫.೩೧ ||

ou
si

ಅತತಾತವವ್ ೀದಕ್ಂ ಮಾನಮತ್ರ ಸವವ್ಾಾಹತಂ ರ್ತಃ |

.y

ತದಾವದಿೀ ತ ೀನ ವ್ ೀದಸಾ ಸ ೂೀಽಭಪ ೈತಾಪರಮಾಣತಾಮ್ || ೧೫.೩೨ ||

w

ರ್ಂ ತತಾತವವ್ ೀದಕ್ಂ ವ್ ೀದ ವ್ ೀದಾಂಶಂ ವ್ ೀದದೂಷ್ಕ್ಃ |

w

w

ತತವಸಾಾವಣಯನಿೀರ್ತಾವತ್ ಸ ತತಾವವ್ ೀದಕ್ಃ ಕ್ಥಮ್ || ೧೫.೩೩ ||
ಲಕ್ಷಣಾಭಃ ಪರವತಯಂತ ೀ ವ್ಾಕಾಾನಿ ತ್ರಸೃಭರ್ಯದಿ |
ವಿಷ್ರ್ತವಂ ಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ತಸ ಾೈವ್ಾನಿಷ್ಿಮಾರ್ತಮ್ || ೧೫.೩೪ ||
ರ್ಕಂಚಾಖಂಡ ೀಽತರ ವ್ಾಕಾಾನಿ ರ್ಕಂಚಿದ್ ವಿದಧ್ತ ೀ ನ ಹಿ |
ತಾನಾಭಾಧ್ುರಭಾವಂ ಚ ೀಜಾಜಡಾಾದ ೀಸತನಿ ಶ ೀಭತ ೀ || ೧೫.೩೫ ||

5

ಅಭಾವಭಾವಸಾಾಭಾವ್ಾದ್ ಭಾವರೂಪಸಾ ತಸಾ ತು |
ಭಾವ್ಾಭಾವವಿಶ ೀಷ್ಾಣಾಮಭಾವ್ಾದವಿಶ ೀಷ್ಟಣಃ || ೧೫.೩೬ ||
ಯೀ ವ್ ೀದವ್ ೀದಿತಾಥಾಯನಾಂ ನಿತಾಸಂತಾಾರ್ಸಂಶರವಿೀ |
ವ್ ೀದಬಾಹ ೂಾೀ ವಿಪಶ್ಚದಿುರ ೀಷ್ ನಿಶ್ಚೀರ್ತಾಂ ತತಃ || ೧೫.೩೭ ||
ಜಾಾರ್ಸ ೂೀ ದೂಷ್ಣ ೀನ ೈವ ಧ್ೂತಯಮಮನ ೂಾೀಽಪ್ತ ದೂಷ್ಟತಃ |

a.
c

om

ಪಕ್ಷಯೀರವಿಶ ೀಷ್ತಾವದನಯೀಃ ಸದಿವಪಕ್ಷಯೀಃ || ೧೫.೩೮ ||
ಅಸತಾವದಿತಾಸಯ ಹ ೀತುರಸದ ೂಧೀ ಬ್ರಹಮವ್ಾದಿನಃ |

ou
si

gm

ಮೀತ್ರ ಭಾಣಾವಿಶ ೀಷ್ತಾವದ ೀತಯೀಬ್ರಯಹಮಶ ನಾಯೀಃ || ೧೫.೩೯ ||
ಸ ೂೀಽಂಂಗಿೀಕ್ರ ೂೀತ್ರ ಚ ೀತ್ ಸತತವಂ ಬ್ರಹಮಣಃ ಸಾಾದ್ ವಿಶ ೀಷ್ಟತಾ |

w

.y

ನ ಚ ೀತ್ ಪಾರಪತಂ ಪಾರಿಶ ೀಷ್ಾಾದಸತತವಂ ನ ನಿರಸಾತು || ೧೫.೪೦ ||

w

ವಿಗಿೀತಂ ನ ವಿಚಾರ್ಯಂ ಸಾಾತ್ ನ ಭಾವಾಂ ನ ಫಲಪರದಮ್ |

w

ಶ ನಾಂ ಬ್ರಹಾಮದಾಮದ ವೈತಂ ವಿರ್ಧರ್ಧೀಗ್ ೂೀಚರ ೂೀ ನ ರ್ತ್ || ೧೫.೪೧ ||
ಖಪುಷ್ಿವದಖಂಡತಾವದ್ ವಾತ್ರರಿಕ್ತಂ ನಿದಶಯನಮ್ |
ಪರಮಾಣಾದಿವದಿತ ಾೀವಮೂಹನಿೀರ್ಂ ರ್ಥ ೀಪ್ತಸತಮ್ || ೧೫.೪೨ ||
ಆಮಾಿಯಾನಾಮಮಾನತ ವೀ ಧ್ಮಾಯದ ೀರಪರಮಾಣತಾ |
ಧ್ಮಾಯದಾಭಾವ್ ೀ ನ ೂೀ ಮಾನಂ ಪರತಾಕ್ಷ ೈಕ್ಪರಮಾಣನಃ || ೧೫.೪೩ ||

6

ನ ಪಯರುಷ್ ೀರ್ಂ ವಚನಂ ಪಾರಮಾಣ ಾೀನ ವಿನಿಶ್ಚತಮ್ |
ಪಯರುಷ್ ೀರ್ತವತ ೂೀ ರ್ದವದ್ ವ್ಾಕ್ಾಮುನಮತತಭಾಷ್ಟತಮ್ || ೧೫.೪೪ ||
ವಿಮತಃ ಪುರುಷ್ ೂೀಽಜ್ಞಃ ಸಾಾತ್ ಸಾಾಚಾಚಸಯ ವಿಪರಲಂಭಕ್ಃ |
ಪುಂಸಾತವಚ ೈತರವದಿತಾಸಾತ ಸವಯಜ್ಞ ೀ ಕ ೀವಲಾನುಮಾ || ೧೫.೪೫ ||

om

ದುಃಖ್ಾಕ್ರ ೂೀತ್ರ ರ್ದ್ ದ ೈವಂ ದುಃಶಾಸ ರೀಷ್ೂರ್ರ ಆರ್ರಹಃ |

a.
c

ದುಃಖ್ಾಕ್ರ ೂೀಽತ್ರಘೂೀರಃ ಸಾಾಲ ೂಲೀಕ ೂೀಽತಸತದವತಾಂ ಧ್ುರವಃ || ೧೫.೪೬ ||

gm

ಆಸಾಮಕ ೀಽಪ ೀಕ್ಷತ ೀ ಪಕ್ಷ ೀ ಮೀಕ್ಷಂ ದದಾಾದಧ ೂೀಕ್ಷಜಃ |

ou
si

ರ್ತರ ಸಾವನಂದಿನಃ ಸಂತಃ ಸ ೀವಂತ ೀ ವಿಷ್ಯಾನ್ ಬ್ಹೂನ್ || ೧೫.೪೭ ||

.y

ಸವವ್ಾಾಹತಾಾದಿನ ೂೀಪ ೀಕ್ಷಾಾ ಮುರ್ಕತಯಾಯ ನಿವಿಯಶ ೀಷ್ಟತಾ |

w

w

ಕ್ದ ೀತಾಾದಾನುಯೀಗ್ ೀಽಸಾಾ ವಿಶ ೀಷ್ಃ ಸಾಾನಿನೂತತರ ೀ || ೧೫.೪೮ ||

w

ಅಪ್ತ ಬ್ುದಾಧಾದಿರಹಿತಃ ಪುರುಷ್ಾರ್ೀಯ ನ ಸವಯಥಾ |
ನಿಖಿಲಾನುಭವ್ಾಭಾವ್ಾತ್ ಪುತತಳಿೀಕಾಪುರ ೂೀರ್ವತ್ || ೧೫.೪೯ ||
ಜ್ಞಾನಪರರ್ತಿವ್ಾಂಛಾವ್ಾನಿೀಶ ೀ ನ ಹಾಶುಭಂ ಭಜ ೀತ್ |
ಸವಸಾಮಥ ಾೀಯನ ತ ೀನ ೈವಂ ತಂ ಚ ಕ್ುಯಾಯತ್ ಸ ತಾದೃಶಮ್ || ೧೫.೫೦ ||
ದುಃಖವ್ಾಾಪತಂ ಸುಖಂ ಬ್ದ ಧೀ ದೃಷ್ಾಿವ ಮುಕ ತೀ ನಿರಸಾತಾ |

7

ಸವರೂಪಂ ಚ ನಿರಸ ಾೀತ ಶ ನಾವ್ಾದಿೀ ತದಾ ಭವ್ ೀತ್ || ೧೫.೫೧ ||
ನನು ವಿಪರತ್ರಪನಿಃ ಸಾಾದೂಮಯಮಾನ್ ದ ೀಹವತತವತಃ |
ಚ ೈತ ೂರೀ ರ್ಥ ೀತುಾಪಾರ್ಧಃ ಸಾಾತ್ ತತರ ಚಾಶುದಧದ ೀಹಿತಾ || ೧೫.೫೨ ||
ಅನ ೈಕಾಂತ್ರಕ್ತಾ ಹ ೀತ ೂೀದ ೀಯಹವತಾತವದರ್ಧೀಶ್ತುಃ |

om

ಸ ೂೀಽದ ೀಹಶ ಚೀದನಿಚಾಛದಿಭಯವ್ ೀಚಛಶವಿಷ್ಾಣವತ್ || ೧೫.೫೩ ||

a.
c

ಜ್ಞಾತಾರದಿರೂಪಮಸಾ ಸಾಾದ್ ವ್ ೈಲಕ್ಷಣಾಾರ್ ಚ ೀತ್ ತತಃ |

gm

ತದ ೀವ ದ ೀಹಶಬ ೂದೀಕ್ತಂ ನ ಹಾಸಯ ಪಾರಕ್ೃತಾಕ್ೃತ್ರಃ || ೧೫.೫೪ ||

ou
si

ಏವಂ ಸವರೂಪದ ೀಹತವಂ ಮುಕ್ತಸಾಾಪುಾರರಿೀಕ್ೃತಮ್ |

.y

ನಾನಿಷ್ಿಭ ೂೀರ್ಸ ತೀನ ಸಾಾತ್ ಪಾರಕ್ೃತಕ್ಷ ೀತರಸಂಭವಃ || ೧೫.೫೫ ||

w

ವಿಮತ ೂೀ ನಾವರ್ವವ್ಾನ್ ವಿನಾಶ್ತವಪರಸಂರ್ತಃ |

w

w

ಪಟವಚ ಚೀದವರ್ವ್ಾ ನಿರಸಾಂತ ೀಽತರ ರ್ಕೀದೃಶಾಃ || ೧೫.೫೬ ||
ಸದಧಸಾಧ್ನತಾ ಹ ೀತ ೂೀಸ ತೀ ಭನಾಿಶ ಚೀದಚಿನಮಯಾಃ |
ಆತಮನ ೂೀ ಭ ೀದರಹಿತಾ ಏಷ್ಿವ್ಾಾ ಏವ ವ್ಾದಿಭಃ || ೧೫.೫೭ ||
ಪರಮಾಣಾವದಿದ ೀಶ ೀಷ್ು ವ್ಾಾಪ ಾೈ ವ್ಾಾಮಾದಿಕ ೀಷ್ವಪ್ತ |
ರ್ಥಾಽಽತಮನಃ ಪರದ ೀಶಾಃ ಸುಾಸ ತೀಷ್ಾಂ ನ ೂೀಽವರ್ವ್ಾಸತಥಾ || ೧೫.೫೮ ||

8

ಮುಕ ೂತೀ ರೂಪಾದಿವಿತ್ ಸತಾವಜಜಡಾನಾತ ವೀ ಸತ್ರೀಶವತ್ |
ದೃಷ್ಾಿಂತ ೂೀಽಸಾಧ್ಾವಿಕ್ಲಸತಸಾ ಸವಯಜ್ಞತಾರ್ರಹಾತ್ || ೧೫.೫೯ ||
ಈಶವರ ೂೀ ನ ಸುಖಿೀ ತ ೀನ ರೂಪಾದಾನುಭವನಿಪ್ತ |
ದುಃಖಪರಸಂಗ್ಾದಿತ್ರ ಮಾ ವ್ಾದಿ ತದಾವಾಪ್ತತದೂಷ್ಣಾತ್ || ೧೫.೬೦ ||
ದೃಷ್ಾಿಂತ ೂೀ ರ್ಸಾ ನ ೀಷ್ ೂಿೀರ್ಂ ತಸಾ ಸಾಾದ್ ವಾತ್ರರ ೀಕ್ವ್ಾನ್ |

a.
c

om

ಶ್ಲಾವದಿತಾತಃ ಶುದಧಚಿದ ದೀಹ ೀಂದಿರರ್ಭ ೂೀರ್ಾಸಯ || ೧೫.೬೧ ||
ಸಾವನಂದವಿಷ್ಯೀ ಮೀಕ್ಷ ೀ ವ್ ೀದ ೂೀಕ ತೀ ರ್ುರ್ಕತಸಾರ್ಧತ ೀ |

gm

ದ ವೀಷ್ ೂೀಽರ್ಂ ವ್ಾದಿನಾಂ ಕ್ಸಾಮತ್ ತದಿವರುದ ಧೀಽಥವ್ಾಽಽರ್ರಹಃ || ೧೫.೬೨

ou
si

||

.y

ತತಃ ಸವತಃ ಪರಮಾಣ ೀನ ದ ೀವೀ ವ್ ೀದ ೀನ ವ್ ೀದಿತಃ |

w

w

ವಿಷ್ುುಮೀಯಕ್ಷಸಾ ದಾತ ೀತ್ರ ವಿಶವಂ ಭವತ್ರ ಶ ೀಭನಮ್ || ೧೫.೬೩ ||

w

ಇತಾಾದಿೀನ್ ದಶಯರ್ಂತಾಥಾಯನ್ ವ್ಾಾಖ್ ೂಾೀಪನಾಾಸಸಂರ್ುತಾ |
ತ್ರರವಿಕ್ರಮಾಯೀಯಣ ತದಾ ವಿಶಾವಭಜ್ಞಸಾ ಶುಶುರವ್ || ೧೫.೬೪ ||
ಅಥ ಪಾರರ್ುಂಕ್ತ ವಿವಿಧಾನ್ ಬ ೂೀಧ್ಚಾಪರ್ುಣ ೀರಿತಾನ್ |
ವಿಪಕ್ಷರ್ುಕಾತನ್ ವಿೀಯೀಯಣ ತ್ರೀಕ್ಷ್ಾಂಸತಕ್ಯಶರಾನಸಯ || ೧೫.೬೫ ||
ಚಿಚ ಛೀದಾತುಚಛರ್ಧಷ್ಣಸಾತಂಸತದಾ ತಕ್ಯಸಾರ್ಕ ೈಃ |

9

ಪರರ್ುಕ್ತಮಾತಾರನ್ ಪರಹಸನ್ ಲಿೀಲಯಾಽತ್ರಶಯಾಲುಭಃ || ೧೫.೬೬ ||
ಅಧಾಯಾಯಣೀತರಜನ ೈರನಿವತಾಾಯನಿ ಪೂರುಷ್ ೈಃ |
ವಿಜಿಗಿೀಷ್ುದಿವಯಜಶ ರೀಷ್ ೂಾೀ ವ್ ೀದಾಸಾರಣ ಪರರ್ುಕ್ತವ್ಾನ್ || ೧೫.೬೭ ||
ವ್ಾಕ ಾೈರತ್ರಬ್ಲಿೀಯೀಭಃ ಪರತಾಸ ರೈರಿವ ವ್ ೈದಿಕ ೈಃ |

om

ಅಥಾಯಂತರಂ ಪರಕ್ಟರ್ನ್ ತಾನಾಸಯ ಸನಿಾವತಯರ್ತ್ || ೧೫.೬೮ ||

a.
c

ಸಪಾತಷ್ಾಿನಿ ದಿನಾನ ಾೀವಂ ವ್ಾದಂ ಕ್ೃತಾವ ಸಹಾಮುನಾ |

gm

ನಿರುತತರಂ ಚ ನಿಶ ಚೀದಾಂ ಚಕ ರೀ ಚಕಾರರ್ುಧ್ಪ್ತರರ್ಃ || ೧೫.೬೯ ||

ou
si

ಪರಣಮಾಾಽಚಷ್ಿ ಶ್ಷ್ ೂಿೀಽಸಯ ಕ್ಷಮಾತಾಂ ನಾಥ ಚಾಪಲಮ್ |

.y

ಪದಪದಮರಜ ೂೀದಾಸಾಂ ಧ್ುರವಂ ಮೀ ದಿೀರ್ತಾಮತ್ರ || ೧೫.೭೦ ||

w

ವ್ಾಾಖ್ಾಾಂ ಭಾಷ್ಾಸಾ ಭೂಯೀರ್ಧೀಃ ಶರವಣಂ ಸೂರಿನಂದನಃ |

w

w

ಸಂತಃ ಪ್ತರೀತ್ರಮಸಂತ ೂೀಽನಾಾಂ ಸಮಮಾರ ೀಭರ ೀ ತತಃ || ೧೫.೭೧ ||
ರ್ುವ್ಾಯಜ್ಞಾಗ್ಯರವ್ಾಟ್ಿೀಕಾಂ ಕ್ುವಯನ್ ಭಾಷ್ಾಸಾ ದುಷ್ಕರಾಮ್ |
ಷ್ಡಧ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯೀಯಸಯ ಮಹಾಚಾರ್ಯಮಭಾಷ್ತ || ೧೫.೭೨ ||
ಕ್ವಿೀಂದ ೈನಯ ಸಮಾಪಾಂತ ೀ ಸಂರ್ೃಹಾಾಪ್ತ ರ್ತ ೂೀಽನಿಶಮ್ |
ನಾಾರ್ರತಾಿನಿ ಭಾಷ್ಾಾಬ ಧೀರಸಾ ಗ್ಾಂಭೀರ್ಯಮದುುತಮ್ || ೧೫.೭೩ ||

10

ದಶ ೀಪನಿಷ್ದ ೂೀ ದ ೀವಿೀಃ ದ ೀವ್ಾ ಇವ ಸಮೀಪ್ತಸತಾಃ |
ರ್ುಕಾತಃ ಪರಸಾದರ್ಂತಾಥಾಯ ಏಷ್ು ಭಾಷ್ಾಾಲಯೀಷ್ವಲಮ್ || ೧೫.೭೪ ||
ಗಿೀತಾತಾತಿರ್ಯಭಾಷ್ಾಾಭಾಾಮಾಭಾಾಂ ವಿಶವಂ ಪರಕಾಶಾತ ೀ |
ಗ್ ೂೀರ್ಣ ೈರಪರತ್ರೀಕಾರ ೈರಕ ೀಯಂದುಭಾಾಮವ್ಾರ್ಧಕ್ಮ್ || ೧೫.೭೫ ||
ಇತ್ರಹಾಸಪುರಾಣಾಬ ಧೀಭಯವಚಿಚತಾತದಿರಲ ೂೀಳಿತಾತ್ |

a.
c

om

ಜಾತಾಂ ಭಾರತತಾತಿರ್ಯಸುಧಾಂ ಕ್ಃ ಸನಿ ಸ ೀವತ ೀ || ೧೫.೭೬ ||
ಪುರಾಣಸಾಥನಪಾಂಥಾನಾಮಭಾಷ್ಾತರರ್ವ್ ೀದಿನಾಮ್ |

ou
si

gm

ಭವತಾ ಸುಸಖ್ಾ ಚಕ ರೀ ಶ್ರೀಭಾರ್ವತನಿಣಯರ್ಃ || ೧೫.೭೭ ||
ಕ್ಸತಂತರಸಾರಂ ಸಂಪಾರಪಾ ನ ಸಾಾತ್ ಪಯಾಯಪತವ್ಾಂಛಿತಃ |

w

.y

ಅಮರ ೈರಾಶ್ರತಚಾಛರ್ಂ ಕ್ಲಿದುರಮಮವೀತತಮಮ್ || ೧೫.೭೮ ||

w

ಲ ೂೀಕಾನಾಮವಲ ೂೀಕಾರ್ ಮಾರ್ಯಸಾಾಸಾ ವಾಧಾದ್ ಭವ್ಾನ್ |

w

ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ನ ೀತಾರಭ ೀ ವ್ಾದಸನಾಮನಲಕ್ಷಣ ೀ || ೧೫.೭೯ ||
ಎಕಾರ್ಕೀ ರ್ಕಲ ರ್ಶಚಕ ರೀ ಪದಂ ಮಯಲಿಷ್ು ವಿದಿವಷ್ಾಮ್ |
ತತವನಿಣಯರ್ಪಾಥ ೂೀಯಽರ್ಂ ಕ ೀನ ನಾಮ ನ ಪೂಜಾತ ೀ || ೧೫.೮೦ ||
ವ್ಾದಾದರ್ಃ ಪರಕ್ರಣಸುುಲಿಂಗ್ಾಸತನವೀಽಪಾಲಮ್ |
ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಣವಂತ್ರ ಮಾರುತ ೀನ ತವಯೀರಿತಾಃ || ೧೫.೮೧ ||

11

ಅನಂತ ೂೀಽಥಯಃ ಪರಕ್ಟ್ತಸತವಯಾಽಣಯ ಭಾಷ್ಾಸಂರ್ರಹ ೀ |
ಅಹ ೂೀ ಆತಮಪರಿಜ್ಞಪ ಾೈ ಕ್ೃಷ್ ುೀನ ೀವ್ಾಽನನಾಂತರ ೀ || ೧೫.೮೨ ||
ಭರ್ವಂಶ್ಚತರಕ್ವಿತಾಂ ಲಯರ್ಕರ್ಕೀಂ ದಶಯರ್ನ್ ರ್ಕಲ |
ಗ್ ೂೀಪಾಂ ಭಾರತಸಂಕ್ಷ ೀಪಮಕ್ೃಥಾ ವಿಶವವಿಸಮರ್ಮ್ || ೧೫.೮೩ ||

om

ನಾನಾಸುಭಾಷ್ಟತಸ ೂತೀತರಗ್ಾಥಾದಿಕ್ೃತ್ರಸತೃತ್ರೀಃ |

a.
c

ತವಯಿ ರತಾಿಕ್ರ ೀ ರತಿಶ ರೀಣೀವ್ಾಯ ರ್ಣರ್ಂತ್ರ ಕ ೀ || ೧೫.೮೪ ||

gm

ಏಷ್ು ದಭರಮತ್ರೀನ್ ದಭಾರನ್ ಹಸತುಾಚ ೈಃ ಸತಾಂ ಸಭಾ |

ou
si

ಚಿಂತಾಮಣೀಂಶ್ಚಂತರ್ಂತ್ರೀ ಮತಾನಪಾಮತಾಥಯದಾನ್ || ೧೫.೮೫ ||

.y

ಅಪರ ೂೀಽಪ್ತೀಷ್ಾತ ೀಽಸಾಮಭರ್ರಯಂಥ ೀಷ್ ವೀತ ೀಷ್ು ಸತಸವಪ್ತ |

w

w

ಸತಸವಪ್ತೀಂದಾರದಿಷ್ು ಪುರಾ ತಾರಕಾರಿರಿವ್ಾಮರ ೈಃ || ೧೫.೮೬ ||

w

ರ್ರಂಥ ೀಭಾ ಏಭ ೂಾೀಽಗ್ಾಧ ೀಭ ೂಾೀ ರ್ುಕ್ತಯೀ ನ ೂೀ ದುರುದಧರಾಃ |
ಮನ ೂೀಮಾಂದಾಾತ್ ತತ ೂೀ ರ್ರಂಥಂ ವಾಕ್ತತಕ್ಯತತ್ರಂ ಕ್ುರು || ೧೫.೮೭ ||
ಇತಾರ್ಯತ ೂ ವಾಧಾನಮಧ್ವಃ ಸ ೂೀಽನುವ್ಾಾಖ್ಾಾಂ ಸತಾಂ ಸುಧಾಮ್ |
ದುವ್ಾಯದಿರ್ವ್ಾಯದಿರಪವಿಂ ಮಾಯಿಧಾವಂತರವಿದುಾತ್ರಮ್ || ೧೫.೮೮ ||
ರ್ುರ್ಪದ್ ರಚರ್ನ ಿೀನಾಂ ಕ್ದಾಚಿತ್ ಸ ನಿರಂತರಮ್ |

12

ಚತುರಶಚತುರಃ ಶ್ಷ್ಾಾನ್ ಲಿೀಲಯಾಽಲ ೀಖರ್ತ್ ಖಲು || ೧೫.೮೯ ||
ರ್ುಕಾತಯಾ ರ್ುರ್ಕತಮಾಲಾಯಾಃ ಪ್ರೀಕಾತಯಾಸತತರ ಚಾಽತಮನಾ |
ವಾಕ್ತಂ ಚಕ ರೀ ವಿವರಣಂ ಕ್ವಿೀಂದ ೈರ ೀಷ್ ದುಷ್ಕರಮ್ || ೧೫.೯೦ ||
ಮಧ ವೀಂದ ೂೀನಿಯತಾಸಂಬ್ಂಧಾತ್ ನಿಸತಮಸಾತಪಚ ೀತಸ ೂೀಃ |
ವ್ ೈಕ್ುಂಠಂ ಯಾತಯೀಃ ಪ್ತತ ೂರೀಃ ಗ್ ೀಹ ೀಽಸಾಾವರಜ ೂೀಽವಸತ್ || ೧೫.೯೧

a.
c

om

||

ವಿರ್ಧಭೂರವಿಭರಮಭರಶಾದಧನಗ್ ೂೀಧಾನಾಸಂಪದಾ |

ou
si

gm

ನಿವ್ ೀಯದಿನಾ ವ್ ೀದವಿದಾ ತ ೀನಾಽಪ ೀ ವ್ ೀದವ್ಾದಿರಾಟ್ || ೧೫.೯೨ ||
ಪಾರಿವ್ಾರಜಾಂ ಪಾರಥಯರ್ಂತಂ ಪಾದಾನಮರಮಮಂ ಮುಹುಃ |

w

.y

ಸಮಯಾಪ ೀಕ್ಷಯೀವಿೀಯಕ್ಷ ೂೀ ರ್ಮಯಾಮಾಸ ಧಾಮ ತಮ್ || ೧೫.೯೩ ||

w

ನ ಜಘಾಸ ನ ಸುಷ್ಾವಪ ನ ಜಹಾಸ ಸ ರ್ಧೀರರ್ಧೀಃ |

w

ಸಮಯಾರ್ೀಯ ಸಮರನ್ ಜ ಾೀಷ್ಾಂ ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜ ೂೀ ರ್ಥಾ || ೧೫.೯೪
||
ರಾಜ ಾೀ ಕ್ಥಂಚಿತ್ ಸಂಸಾಥಪಾ ರಾಜಾನಂ ವಿರಹಾದಿಯತಮ್ |
ಅವತಾರಭುವಂ ಪಾರಯಾದ್ ಭರ್ವ್ಾನ್ ಶರದತಾಯೀ || ೧೫.೯೫ ||
ವಿಶುದಧದಿವಕ್ುಲಂ ಶಯರತಂ ಶುಚಿಂ ಕ್ೃತಪ್ತತೃರ್ಕರರ್ಮ್ |
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ವಿರಕ್ತಂ ವಿಷ್ಯಾನ್ ಭುಕಾತವ ವಾಧಾನಮಧ ೂವೀಽನುಜಂ ರ್ತ್ರಮ್ || ೧೫.೯೬ ||
ರಹಸಾತ್ರರಹಸಾಂ ತದ್ ಬ್ರಹಮ ಬ್ರಹಮಸಮೀ ದದಯ |
ಅಮುಷ್ ೈ ಪಂಚತಪಸ ೂೀ ನ ವಿದುರ್ಯತ್ ತಪಸವನಃ || ೧೫.೯೭ ||
ಪ ರೀಮಾಮೃತಪರಸನಾಿಸಾಸಮತಾಂಗ್ಾಪಾಂರ್ಪೂವಯಕ್ಮ್ |

om

ಶ್ರೀವಿಷ್ುುತ್ರೀಥಯನಾಮಾಸ ೈ ಪ್ತರೀತ್ರತ್ರೀಥಯಃ ಪರದತತವ್ಾನ್ || ೧೫.೯೮ ||

a.
c

ಶರವಣ ೀನಾನುವ್ಾದ ೀನ ಮನನ ೀನಾವೃಥಾಽಕ್ರ ೂೀತ್ |

gm

ಕಾಲಂ ವ್ ೀದಾಂತಶಾಸರಸಾ ವ್ ೀದಾಂತರ್ುರುಸ ೂೀದರಃ || ೧೫.೯೯ ||

ou
si

ಸ ದಾಂತ್ರಭರ್ಕತಮಾಧ್ುರ್ಯಪರಿಚಯಾಯದಿಮೀದುರ ೈಃ |

.y

ಮಹಾವಿಟಪ್ತನಂ ಚಕ ರೀ ರ್ುರ ೂೀಃ ಸವಸಥಂ ಕ್ೃಪಾಂಕ್ುರಮ್ || ೧೫.೧೦೦ ||

w

ಅನಂತಮತ್ರಕಾರುಣಾಕ್ಲಿದುರಮವತ ೂೀ ಜನ ೈಃ |

w

||

w

ಅವಣ ೂಾೀಯ ಮಹಿಮಾ ತಸಾ ಲಯಲಾಾತ್ ಸಂವಣಾಯತ ೀ ಮನಾಕ್ || ೧೫.೧೦೧

ಚತುರ ೂೀಽಸಯ ಪರವಚನ ೀ ಮನುಸಂಸದಿಧಮಾನ್ ಮನಃ |
ಸಂಖ್ಾಾ ಮಾಂ ಪೂರಣೀ ಮಾ ಗ್ಾನಮಧ್ವದಾಸಮತ್ರ ವಾಧಾತ್ || ೧೫.೧೦೨ ||
ದಿಶಂ ಪರಯಾತಂ ಶಶ್ನಶಚರಂತಂ ಪರ್ಯಶ ೀಧ್ರ್ತ್ |
ತ್ರೀಥಯಕ್ಂ ವಿಷ್ುುತ್ರೀಥಯಂ ಚ ವಿಷ್ುುತ್ರೀಥಯಷ್ಚ ತ್ರೀಥಯಕ್ಮ್ || ೧೫.೧೦೩ ||
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ಅಕಾಮಾನಾಮನ ೀಕ ೀಷ್ಾಂ ಸದಿಧಭೂಮಂ ತಪಸವನಾಮ್ |
ತ್ರರ ೂೀಹಿತಾತಾಮ ಪಾರಪಾಸಯ ಹರಿಶಚಂದರಮಹಿೀಧ್ರಮ್ || ೧೫.೧೦೪ ||
ದವಂದವದುಃಖ್ಾನಲ ೀ ವಿೀರ ೂೀ ಮಾತಸಯೀಯಣ ವಿಮತಸರಃ |
ತತಾಾಜ ಮತಾವ ತಸಾಾಸಾವಶನಾದಿೀಂಧ್ನಾಯಿತಮ್ || ೧೫.೧೦೫ ||

om

ಭಕ ೈರನುಗಿರಂ ನಿೀತಂ ಪಾರರ್ಯತ ೂೀ ರ್ತ್ರಶ ೀಖರಃ |

a.
c

ಪಂಚರ್ವಾಂ ಪಪಯ ರ್ಕಂಚಿತ್ ಪಂಚಮೀಪಂಚಮೀ ದಿನ ೀ || ೧೫.೧೦೬ ||

gm

ಸ ತಾಜನ್ ಸಾಹಸೀ ತಚಚ ತಪಸ ತೀಪ ೀಽತ್ರತಾಪಸಮ್ |

ou
si

ಬಿಲವಪಣ ೈಯಃ ರ್ಕಿತಯ ಪನ ಿೈಸೃಪ್ತತಮಾನ್ ಸಲಿಲ ೈರಪ್ತ || ೧೫.೧೦೭ ||

.y

ರ್ಥ ೀಷ್ಿಮಧಾಾಸತ ಶ್ಲಾಂ ರ್ಮೀ ಸುನಿರ್ಮೀ ಸ ತಾಮ್ |

w

w

w

ನಾಽಧಾಾಸತ ೀ ಯಾಮೀಕಾಹಂ ದ ೈವಭಗ್ಾಿಸತಪಸವನಃ || ೧೫.೧೦೮ ||

ಪವನಾಂಶಾನುಜ ೂೀ ಜಿತಾವ ಪವನಂ ರ ೀಚಕಾದಿಭಃ |
ವಿಷ್ಯೀಭ ೂಾೀ ಹೃಷ್ಟೀಕಾಶಾವನ್ ಮನ ೂೀರ್ಂತಾರ ಸಮಾಹರತ್ || ೧೫.೧೦೯
||
ಸಮರನ್ ಮುರಾರ ೀರಾಕಾರಂ ದಧಾಾವಧಾಾತಮಕ ೂೀವಿದಃ |
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ಸಮಾರ್ಧಮಾರ್ಧಶಮನಂ ಯೀಗಿಲಭಾಂ ಸ ಲಬ್ಧವ್ಾನ್ || ೧೫.೧೧೦ ||
ಮಯಕ್ುಂದ ೀ ಸುಂದರ ೀ ರೂಪ ೀ ಸಾವನಂದಾದಿರ್ುಣಾಣಯವ್ ೀ |
ಸಾವಶಚರ್ಯರತ ಿೀ ಮಗ್ಾಿತಾಮ ನಾನಾತ್ ರ್ಕಂಚಿದ್ ವಿವ್ ೀದ ಸಃ || ೧೫.೧೧೧ ||
ಕಾಮತಾರಸವಿಹಿೀನಸಾ ತಸಾ ಸುಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷ್ಃ |
ವಿನಾ ಕ ೈವಲಾಸಾಮಾರಜಾಂ ನಾಘೂೀಯ ಯೀರ್ಮಣೀರಭೂತ್ || ೧೫.೧೧೨

a.
c

om

||

ಮಧಾವನುಜ ೀ ಮಧ್ವನಾಥ ೂೀ ರ್ಂ ಪರಸಾದಂ ವಾಧಾತ್ ತದಾ |

ou
si

gm

ಸ ಚಿತಾತವಿಷ್ರ್ತಾವದ್ ವ್ಾ ಗ್ ೂಪಾತಾವದ್ ವ್ಾ ನ ವಣಾಯತ || ೧೫.೧೧೩ ||
ಅಹ ೂೀ ಮಹಾಬ ೂೀಧ್ಸ ೀವ್ಾಮಹಿಮಾಽಸಮನ್ ರ್ುಗ್ ೀ ರ್ತಃ |

w

.y

ಧ್ನ ೂಾೀಽಸಯ ಸದಿಧಮಾಪ ೀಮಾಂ ಸ ೂೀಽಮರ ೈರಿತಾಲಾಳಾತ || ೧೫.೧೧೪ ||

w

ತ್ರೀವರವರತ ೂೀಽತ್ರೀಂದಿರರ್ವಿದ್ ವಿದಾಾಬಿಧಸತಕ್ಯಪಂಡಿತಃ |

w

ಅನಿರುದಧಪದಾಧಾರಃ ಪ ರೀಷ್ಾಃ ಶ್ಷ್ಾಸತಮಾರ್ಯಯ || ೧೫.೧೧೫ ||
ತ ೀನ ಸಂಪಾರರ್ಯತಂ ಯಾತಂ ರೂಪಾಪ್ತೀಠಮಮಂ ಪುನಃ |
ಕ್ೃತಸನಜ್ಞಂ ಕ್ೃಪಯಾ ಸ ವೀಷ್ು ಸಂಪಾರಪತಂ ಮೀನಿರ ೀ ಪರಜಾಃ || ೧೫.೧೧೬ ||
ಕ್ವಿೀಂದರತ್ರಲಕ ೂೀ ವಿದವಚ ಛೀಖರಸಾತಪಸಾರ್ರಣೀಃ |
ಮಧ್ವಕ ೀಳಿೀಶುಕ ೂೀಽಸಾಾಭೂ ಚಿಛಷ್ ೂಾೀ ವ್ಾಾಸಪದಾಶರರ್ಃ || ೧೫.೧೧೭ ||
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ಅಸಯ ದಾಸಾಂ ಧ್ುರವಂ ಯಾತಂ ಮಹಾಂತಂ ಮಹತಾಮಪ್ತ |
ವಾಧಾದನುರ್ರಹಂ ಕ್ುವಯನ್ ಸಾಮಥ ಾೈಯಃ ಕಯತುಕ್ಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧೫.೧೧೮
||
ಆರುರ ೂೀಹ ದುರಾರ ೂೀಹಂ ಸ ಪರ ೈಃ ಪ್ತರೀತ್ರಕ್ೃದಧರ ೀಃ |

om

ಮಹಾಂತಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಚ ಮಹಿೀಧ್ರಂ ಚ ರ್ುಹಪ್ತರರ್ಮ್ || ೧೫.೧೧೯ ||

a.
c

ಆಕ್ೃಷ್ ೂಿೀಽಸಾ ರ್ುಣ ೈವ್ಾಾಯಪ ೈಃ ಯೀ ಗ್ ೂೀದಾಯಾ ಉಪಾರ್ಯಯ |
ಸ ಪದಮನಾಭತ್ರೀಥಾಯಖಾಃ ಶ್ಷ್ ೂಾೀಽನ ೂಾೀಽಭೂತ್ ಸುಚ ೀತಸಃ || ೧೫.೧೨೦

ou
si

gm

||

ಶುರತಾಾ ಮತಾಾ ಸದಾ ಭಕಾಾ ವಿರಕಾಾ ನಿತಾಸ ೀವಯಾ |

.y

ರ್ಸ ೈ ಪರಸನಿಃ ಪಾರಜ ಾೀಕ್ಷಃ ಸದ ೂಾೀ ವಿದಾಾಂ ದದಯ ಶುಭಾಮ್ || ೧೫.೧೨೧

w

w

||

w

ವ್ ೀದಾಂತಾಬಿಧಂ ನ ಯೀ ಜಾತು ಜಹಯ ವಿದವತ್ರತಮಂಗಿಲಃ |
ರ್ುರ್ಕತಪರವ್ಾಹಸಂರಂಭಾತ್ ಪರಶಾಸರನದಿೀಚರಃ || ೧೫.೧೨೨ ||
ವ್ಾಾಖ್ಾಾಪರಣಾದಮಾತ ರೀಣ ವಿೀರಂ ಮನಾಾನ್ ಸವಮಂಡಲ ೀ |
ಮಾಯಾವಿಗ್ಾರಮಸಂಹಾನ್ ಯೀ ವ್ಾದಿಸಂಹ ೂೀ ನಿರಾಕ್ರ ೂೀತ್ ||
೧೫.೧೨೩ ||
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ಮತತದುವ್ಾಯದಿಮಾತಂರ್ತಕ್ಯಮಸತಕ್ದಾರಣ ೀ |
ಪಂಚಾಸ ೂಾೀ ಯೀಽಭವದ್ ವಾಕ್ತಂ ಚತುರಾಸ ೂಾೀಽಪ್ತ ಕ ೀವಲಮ್ ||
೧೫.೧೨೪ ||
ಸನಾಿಾರ್ರತಾಿವಳಿರಪುಾದಪಾದಿ ರ್ತಃ ಪರಾ |
ಟ್ೀಕಾಽಪರಾಽನುವ್ಾಾಖ್ಾಾಯಾ ಅನಘಾಯ ಬ ೂೀಧ್ಸಾರ್ರಾತ್ || ೧೫.೧೨೫ ||

om

ವ್ ೀದಪರವಚನಾಚಾರ್ಯಶ್ಷ್ ೂಾೀಽಸಾವಿತ್ರ ಪೂಜಿತಃ |

a.
c

ಸಭಾಃ ಸಭಾಯಾಂ ಯೀ ವ್ ೀದಂ ವ್ಾಾಚಖ್ಯಾ ವ್ ೀದಸಾರವಿತ್ || ೧೫.೧೨೬ ||

gm

ಅನಯೀಃ ಪರಥಮೀ ಶ್ಷ್ಾಾಶಚರಮ ಚಾಭವನಿಿಹ |

ou
si

ಅನಂತಬ ೂೀಧ್ಸಾಾನ ೀಕ ೀ ರ್ತ್ರೀಂದಾರ ಬ್ಹುದ ೀಶಜಾಃ || ೧೫.೧೨೭ ||

.y

ವಶ್ೀಕ್ೃತಹೃಷ್ಟೀಕಾಶಚ ಜನನಾದುಾಪಮದಿಯನಃ |

w

w

ನರಸಂಹಪದಾಧಾರಾ ಅಭಾಸ ೂತೀಪ ೀಂದರನಾಮಕಾಃ || ೧೫.೧೨೮ ||

w

ಅದಿೀಘಾಯನಾಾಭಧಾನಾ ಯೀ ಶ್ರೀಮದಾರಮಪದಾಶರಯಾಃ |
ಅಪರತಾಕ್ಿರ್ುಣ ೂೀದಿರಕಾತ ಭರ್ಕತವ್ ೈರಾರ್ಾಸಾರ್ರಾಃ || ೧೫.೧೨೯ ||
ಪಾದ ೈಃ ಪುನಂತಃ ಪೃರ್ವಿೀಂ ದಶಯರ್ಂತ ೂೀ ಹರ ೀಃ ಪದಮ್ |
ಧ್ೂತದುಸಸಮರ್ಧಾವಂತಾ ಭಾಸಕರಾ ಇವ ಗ್ಾಂ ರ್ತಾಃ || ೧೫.೧೩೦ ||
ಮೀಕ್ಷಶಾಸಾರಮೃತಾಂಭ ೂೀರ್ಧಸ ೀವಯಾ ನಿತಾನಿವೃಯತಾಃ |

18

ಚರ್ಕರಚಾರುತರಾಚಾಯಸು ಚರ್ಕರಣಷ್ಚರಣಾಚಯಕಾಃ || ೧೫.೧೩೧ ||
ಮಧ್ವಪರಶ್ಷ್ಾಾ ಬ್ಹವಃ ಶ್ಷ್ಾಾ ಏಷ್ಾಂ ಮುಹುಸತಥಾ |
ಅಲಂಚಕ್ುರರಲಂ ಪೃರ್ವೀಂ ಸವ್ ೀಯ ಸದುುಣಭೂಷ್ಣಾಃ || ೧೫.೧೩೨ ||
ಸದಾ ಸಕ್ಲಸಚಾಛಸರವ್ಾಾಖ್ಾಾಸಯಖ್ಾಾಮೃತಾಬಿಧಗ್ಾಃ |

a.
c

ಭೂರಿಭರ್ಕತಭರಾಃ ಕ ೀಚಿದ ೀಷ್ವಲಿಶುರತಸಂಪದಃ |

om

ಸವ್ ೀಯ ದುವ್ಾಯದಿದುವ್ಾಯದಕಾಂಡಖಂಡನಮಂಡನಾಃ || ೧೫.೧೩೩ ||

gm

ಅಪಾಲಿಬ ೂೀಧಾ ಅಪರ ೀ ಬ್ಹುಶುರತಮಹಾರ್ುಣಾಃ || ೧೫.೧೩೪ ||

ou
si

ಬ್ಹವೀ ರ್ೃಹಿಣ ೂೀಽಪಾಸಾಮತ್ ಸಮಗ್ಾರನುರ್ರಹಂ ರ್ರ್ುಃ |

.y

ದಿೀಪಾರ ರ್ತಾರರ್ಿರ್ ಇವ ತರಯೀ ಲಿಕ್ುಚಶ ೀಖರಾಃ || ೧೫.೧೩೫ ||

w

ಮಾಧ್ವಂ ನಿಯೀರ್ಂ ಯೀ ಪಾರಯೀ ನಾತಾಜನ್ ವಿದುಷ್ಾಂ ವರಾಃ |

w

w

ಶ್ಷ್ಾಕ್ಷ ೀತ ರೀಷ್ು ಸದಿವದಾಾಬಿೀಜಾವ್ಾಪ ೈಕ್ದಿೀಕ್ಷತಾಃ || ೧೫.೧೩೬ ||
ಗ್ಾರಮಣ ೂಾೀ ಬಾರಹಮಣಾರ್ರಣಾಃ ಪಾರಪುಃ ಪೂಣ ೀಯಕ್ಷಶ್ಷ್ಾತಾಮ್ |
ಯೀಷ್ಾಂ ಸದುುಪ್ತತಮಾತ ರೀಣ ಭವ್ ೀತ್ ರ್ಕಲ ಪರಂ ಪದಮ್ || ೧೫.೧೩೭ ||
ಶುಶ ರಷ್ಾಪಕ್ಷಪಾತಾದ ಾೈಃ ಕ ೀಭಾಶ್ಚತ್ ಕ ೀವಲಂ ದದಯ |
ರಾಮಪ್ತರಯೀ ರಾಮ ಇವ ಸಾವಂ ರ್ತ್ರಂ ಯೀಗಿದುಲಯಭಾಮ್ || ೧೫.೧೩೮
||
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ಶ್ಷ್ಾಪರಶ್ಷ್ಾಾತ್ರಶಯಾ ಈದೃಶಾ ರ್ದದಯೀದಯಾತ್ |
ಕ ೂೀ ನ ೀಚ ಛೀತ್ ಸುಲಭಂ ಭಕಾಾ ತತಾಿದಸುರಪಾದಪಮ್ || ೧೫.೧೩೯ ||
ಇತಥಂ ಸದಿುಃ ಸದಿುರಚ ೂಾೀಯ ಧ್ರಾಯಾಂ ಚಕ ರೀ ವ್ಾಸಂ ಶ ೀಷ್ಶಯಾೀ
ಶಯಾನ ೀ |
ಗ್ಾರಮೀ ವ್ಾತ ೈಃ ಪಾವಿತ ೀ ಕಾಣವತ್ರೀಥ ೈಯಃ ಭಕ್ತಪ್ತರೀತಾಾ

a.
c

om
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