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|| ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ೂೀಪೀನಾಥ್ೂೀ ವಿಜಯತ್ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this Magnani-
mous Work of Bhagavan Sri Vedavyasa. It is a humble effort to make avail-
able this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path of 
propagating Tatwavada. 

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any inadvertant 
typographical mistakes that could have crept in, despite great care. We 
would be pleased to incorporate such corrections in the next versions. Users 
can contact us, for editable version, to facilitate any value additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR VIDHYAPEETA 
CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 565. PH NO. 26615951, 9901971176, 

8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 

 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮೂರ್ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶ್ಮಾಡಿದ್, 
ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ 
ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ 
ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಸವಾಮೂಲ ಯಜ್ಞ" 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯೂ 
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ೂೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶ್ರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. 
ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರನ್ಥ ಋಣ:  ಶ್ೀ ಬನ್ನಂಜ್ ಗ್ೂೀವಿಂದಾಚಾಯಾರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ “ಭಗವಂತನ್ ನ್ಲತನಡಿ - 
ಭಗವದಿುೀತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಡಿನ್ತಡಿ”  

 

mailto:srkarc@gmail.com
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ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು :  

ಅಂತಜಾಾಲದ್ಲಿ್ಲ ಗಿೀತ್ಯ ನಿಜಾರ್ಾವನ್ತನ ಹತಡತಕತತಾು ಸ್ೂೀತ್. ಅಪಾರ್ಾ ಮತತು 
ವಿಪರಿೀತವಾದ್ ಗಿೀತಾರ್ಾದ್ ಸತರಿಮಳ್ಯಂದ್, ಅಪವಿತರನಾದ್. ಕಂಗ್ಟ್ತಟ ತಳಮಳಿಸ್ತತತ 
ಹೃದ್ಯ. ಅದ್ೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಚಾಯಾ ಬನ್ನಂಜ್ಯವರ “ಭಗವಂತನ್ ನ್ಲತನಡಿ – 
ಭಗವದಿುೀತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಡಿನ್ತಡಿ” ಎಂಬ ಶ್ೀಷ್ಾಕ್್ ಹ್ೂತು ಕೃರ್ತಯತ ಬಿದಿದತತ ಕಣಿಣಗ್. ಓದ್ತತು 
ಹ್ೂೀದ್. ತಾನ್ೀ ತಾನಾಗಿ ಮನ್ಸತು ಲ್ಲೀನ್ವಾಗಿ ಚರಿಸ್ತತತ ಪದ್ ಪಂಕ್ತುಗಳಲಿ್ಲ. ಊಟ್-ನಿದ್ರಗಳ 
ಹಾವಳಿ ಎಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀಯತ್ೂೀ ನಾನ್ರಿಯೆ. ಪರಫುಲಿವಾದ್ ಮನ್ಸತು ನಿರಾರ್ಾಸವಾಗಿ ಮಂದಿತತ 
ಪಂಕ್ತುಗಳ ಗಂಗ್ಯಲಿ್ಲ. ಪುನಿೀತನಾದ್ನ್ಂಬ ಭಾವನ್ಯಲಿ್ಲ ಮನ್ಸತುಮೈ ಮರ್ಯತತ. 
ಅತಯಮೀಘವಾದ್, ಸರಳ-ಸತಂದ್ರ ಮತತು ನ್ೈಜಾರ್ಾದ್ ಸವಿಯ ರಸದ್ೂಟ್ದಿಂದ್ 
ಪುಳುಕ್ತತವಾಯತತ ಮನ್ಸತು. ಇಂತಹ ಕೃರ್ತಯನ್ತನ, ಸಾಧ್ಕರ ಉದಾದರಕ್್ೆಂದ್ೀ ರಚಿಸ್ತರತವ 
ಆಚಾಯಾರಿಗ್ ಶ್ರಣಾಯತತ ರ್ತರಕರಣಗಳು.  
ಇಂತಹ ಅನ್ತಭವವನ್ತನ, ಅಂತಜಾಾಲದ್ ಹತಚಿಾರತವ ನ್ನ್ನಂತಹ ಯತವಪೀಳಿಗ್ಯೂ 
ಪಡ್ಯಬ್ೀಕ್್ಂಬ ಹಂಬಲ ಮನ್ಸ್ತುನ್ಲಿ್ಲ ಚಿಗತರ್ೂಡ್ಯತತ. ಇಂತಹ ಜನ್ತ್ಗ್, ಆಚಾಯಾರ ಈ 
ಅರ್ಾಪೂಣಾವಾದ್, ಮನ್ಮತಟ್ತಟವ ಈ ಕೃರ್ತಯನ್ತನ, ತಲತಪಸಲತ ಅವರ ಅನ್ತಮರ್ತಯನ್ತನ 
ಕ್್ೂೀರಲತ ಸಜಾಾಗತ, ಎಂದಿತತ ಮನ್ಸತು. ಧ್ೈಯಾ ಮಾಡಿ ಭ್ೀಟಿರ್ಾದ್ ಆಚಾಯಾರನ್ತನ. 
ಎಷ್ತಟ ಜನ್ಮಗಳ ಸತಕೃತವೀ, ನಾನ್ರಿಯೆ. ತತಂಬತ ಹೃದ್ಯದಿಂದ್ ಒಪಿ ಅನ್ತಮರ್ತಸ್ತದ್ 
ಆಚಾಯಾರ ಕರತಣ್ಗ್ ಬ್ರಗಾದ್. ಸಂತಸದಿ, ಮೈಮರ್ತತ ಮಾತನಾಡದಾಯತತ ಮನ್ಸತು. 
ಕೃತಜ್ಞತ್ಯ ಅಪಾಣ್ಗಾಗಿ ಏನ್ತ ಕ್್ೂಡಬ್ೀಕ್್ಂದ್ರಿಯದ್ ಕಂಗಾಲಾದ್. ಬ್ಲ್ಗ್ ಮಗಿಲಾದ್ ಈ 
ಅನ್ತಮರ್ತಗ್, ನ್ಮೀ ನ್ಮಃ ಎಂಬತದ್ೀ ಗರಿಷ್ಟವಾದ್ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಎಂದ್ತತುರಿಸ್ತತತ ಮನ್ಸತು. 
ಯತವ ಪೀಳಿಗ್ಯನ್ೂನ ಸೂರ್ಗ್ೂಳಿಸತವ, ಆಚಾಯಾರ ಶ್ೈಲ್ಲಗ್ ಮತ್ೂುಮಮ ಸಾಷಾಟಂಗ 
ಪರಣಾಮಗಳು. 
ತತಂಬತ ಹೃದ್ಯದಿಂದ್ ಮನ್ವು ಶ್ರಣಾಯತತ ಹಿೀಗ್ ಹ್ೀಳುತಾು: 

|| ಆಚಾರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜ್ ಗ್ೂೀವಿಂದಾಚಾರ್ಾಾ ಸಂತತ ಮೀ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ || 
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ಆಚಾಯಾರ  “ ಭಗವಂತನ್ ನ್ಲತನಡಿ – ಭಗವದಿುೀತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಡಿನ್ತಡಿ ”ಯ ಬಗ ು್ 

ಕೃಷಾಣ! ಕೃಷ್ಣ ! ಆಹಾ!  ನಿನ್ನದ್ೀ ಆದ್ ವಾಯಸರೂಪದಿಂದ್, ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀಪಕ್ಾರ ಒಂದ್ಲಿದ್ೀ, 
ಇನಾನವ ಹವಾಯಸವ್ೀ ಇಲಿದ್ ಪರಮಕರತಣಾಸ್ತಂಧ್ತವಿನ್ ಅಂತರಂಗವನ್ತನ ನಿರೂಪಸ್ತರತವಿ! 
ಎಂತಹ ಸತಂದ್ರ ಪರಮಾನ್ಂದ್ಕರ ಜಗಜ್ೂಾಯೀರ್ತ ನಿೀನ್ತ. ಜೀವರ ಜೀವನ್ದ್ ಸಾಧ್ನ್-
ಗತರಿಗಳನ್ತನ ಸರಳವಾದ್ರೂ ಗೂಢವಾದ್,  ಸತಂದ್ರ ಪರರ್ತಮಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ್  ಲಲ್ಲತವಾಗಿ, 
ಮನ್ ತಟಿಟ ಮತಟ್ತಟವ ಶ್ೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪರಿರ್ಾಗಿ ಚಿರ್ತರಸ್ತರತವಿ.  
 
‘ಸಂಸ್ತದ್ಧಸಪುಕ್್ೂೀಟಿಮಹಾಮಂತಾರಣಾಂ’ ಎಂಬ ಯತಕು ಭಿರತದಾಂಕ್ತತರಾದ್, ‘ಅನಾರ್ಂ 
ದಿೀನ್ಂ ದ್ೂನ್ಂ ಉದ್ಧರಯರ್ತ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ಕತೃಾಣಾಂ’ ಎಂದ್ತ ಹಗಲ್ಲರತಳು ಪಾರರ್ಥಾಸತವ,  
ಕರತಣ್ಯ ಕಡಲಾದ್, ‘ಒಂದ್ತ ಬಾರಿ ಸಮರಣ್ ಸಾಲದ್ೀ’ ಎಂಬ ಸರ್ತೆೀರ್ತಾಗ್ ಪಾತರರಾದ್, 
ಆಚಾಯಾ ಮಧ್ವರ ಅನ್ತಭವಾನ್ಂದ್ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ, ಹ್ೀಗ್ ಬಿಂಬಿಸ್ತದ್ಯೀ, ಹಾಗ್ಯೆೀ 
ಮನ್ೂೀಜ್ಞವಾದ್, ಜಗದ್ತುರತವಾದ್ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ್ ನ್ತಡಿಮತರ್ತುನ್ ಪರರ್ತಮಗಳಂರ್ತರತವ, 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಯ ಅಂತರಂಗವನ್ತನ, ಇವರಿೀವಾರ ಕರತಣಾಸರಣಿಯಂದ್, ಅನ್ತಭವಿಸ್ತ, 
ಸಾಧ್ಕರ ಅವಲ್ೂೀಕನ್ಗ್ಂದ್ೀ, ಯತಕುವಾಗಿ, ಪಾಮರನ್ ಮನ್ಸುನ್ೂನ ಅರಳಿಸ್ತ 
ಸೂರ್ಗ್ೂಳುುವ, ಅನ್ತಭವವನ್ತನ ಪದ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅರಳಿಸಲತ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿವ್ಂಬ ಮಾತನ್ತನ 
ಹತಸ್ತರ್ಾಗಿಸ್ತರತವ, ಸರಳ ಕನ್ನಡಪದ್ ಪಂಕ್ತುಗಳಿಂದ್, ಚಿರ್ತರಸ್ತರತವ, ‘ಭೂಷ್ಣಕ್್ ಭೂಷ್ಣ ಇದ್ತ 
ಭೂಷ್ಣ’ ಎಂಬಂರ್ತರತವ, ಆಚಾಯಾ ಬನ್ನಂಜ್ಯವರ, ನ್ಮಮಲಿರ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ೀ 
ನ್ತಡಿದ್ಂರ್ತರತವ, ‘ನ್ಲತನಡಿ-ಪಡಿನ್ತಡಿಗಳಿಗ್’ ಪೂಣಾ ಕೃತಜ್ಞತ್ಯನ್ತನ ಸಲಿ್ಲಸಲತ, ರ್ಾವ 
ರಿೀರ್ತಯಂದಾಗಲ್ಲೀ, ರ್ಾವುದ್ರಿಂದ್ಗಲ್ಲೀ, ಸಾಧ್ಯವ್ೀ ಇಲಿ. ಇಲಿವ್ೀ ಇಲಿ! ಮಹಾಯೀಗಿ-
ವಯಾರನ್ತನ ರ್ಾವುದ್ರಿಂದ್ ಪೂಜಸ್ತ ಆನ್ಂದಿಸ್ೂೀಣ? ಕ್ತಚಿಾಲಿದ್ೀ ,  ಹಮಮಲಿದ್ೀ , 
ವಿನ್ಯದಿಂದ್ ಈ ಪದ್-ಪಂಕ್ತುಗಳ್ಂಬ ಸ್ತಂಧ್ತವಿನ್ಲಿ್ಲ ಮತಳುಗಿ , ಮತಳುಗಿ ಮತ ು್ೀ ಆನ್ಂದ್ದಿಂದ್ 
ಮೀಯೀಣ. ಮಂದ್ತ-ಮಂದ್ತ ಸತಖಿಸ್ೂೀಣ. ಇದ್ೀ ಮಹಾಮೀಧಾವಿಗಳಾದ್ 
ಅಚಾಯಾವಯಾರಿಗ್ ನಾವು ಸಲಿ್ಲಸತವ ಅಲಿ ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು. ಅವರ ಪಾದ್ಪಾಂಸವ್ಂಬ 
ಪರಸಾದ್ವು ನ್ಮಮನ್ತನ ಪುನಿೀತರನಾನಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. 
 ಈ ಕೃರ್ತಯರಲತ! ಸೂಯಾನ್ಡಿಯಲಿ್ಲ ಬ್ಳಕ್ತಲಿವ್ಂಬ, ಮಾಗಾವರಿಯದ್, ಮೂಢರ 
ದೌಭಾಾಗಯವು ನ್ಮಮದಾಗದಿರಲ್ಲ. ಅವಗಾಹಿಸ್ತ ಕೃತಾರ್ಾರಾಗದ್ವರನ್ತನ ಆ ಮಧ್ವಪರ್ತ 
ಸ್ತರಿಕೃಷ್ಣನ್ೀ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ. 

|| ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದ್ೀ ಜಗದ್ತುರತಂ|| ||ಆಚಾರ್ಾಾ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಾ ಸಂತತ ಮೀ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ||  



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 5 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತಾ 

ಅಧಾಯಯ - ಒಂದ್ತ 

ಧ್ೃತರಾಷ್ರ ಉವಾಚ 

ಧ್ಮಾಕ್್ೀತ್ರೀ ಕತರತಕ್್ೀತ್ರೀ ಸಮವ್ೀತಾ ಯತಯತತುವಃ | 
ಮಾಮಕ್ಾಃ ಪಾಣಡವಾಶ್ೈವ ಕ್ತಮಕತವಾತ ಸಞ್ಾಯ ||01|| 

ಧ್ೃತರಾಷ್ರ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಧ್ಮಾದ್ ತಾಣವಾದ್ ಕತರತಕ್್ೀತರದ್ಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀರಬಯಸ್ತ ನ್ರ್ದ್ 
ನ್ನ್ನವರತ ಮತತು ಪಾಂಡವರತ ಏನ್ತ ಮಾಡಿದ್ರತ ಸಂಜಯ? 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ದ್ೃಷಾಟಾತತ ಪಾಣಡವಾನಿೀಕಂ ವೂಯಢಂ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ಸುದಾ | 
ಆಚಾಯಾಮತಪಸಙ್ುಮಯ ರಾಜಾ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್ ||02|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಆಗ, ದ್ೂರ್ರ್ಾದ್ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್, ಸಜತಾಗ್ೂಂಡ ಪಾಂಡವರ 
ಪಡ್ಯನ್ತನ ಕಂಡತ, ಆಚಾಯಾನ್ತು ನ್ಡ್ದ್ತ, ಮಾತಾಡಿದ್ನ್ತ: 

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಣತಡಪುತಾರಣಾಮಾಚಾಯಾ ಮಹರ್ತೀಂ ಚಮೂಮ್ | 
ವೂಯಢಾಂ ದ್ತರಪದ್ಪುತ್ರೀಣ ತವ ಶ್ಷ್ಯೀಣ ಧೀಮತಾ ||03|| 

‘ನ್ೂೀಡತ ಅಚಾಯಾ, ಪಾಂಡತಪುತರರ ಈ ದ್ೂಡಡ ದ್ಂಡನ್ತನ; ನಿನ್ನ ಜಾಣ ಶ್ಷ್ಯ 
ದ್ತರಪದ್ಪುತರನಿಂದ್ ಸಜತಾಗ್ೂಂಡದ್ದನ್ತನ. 

ಅತರ ಶ್ೂರಾ ಮಹ್ೀಷಾವಸಾ ಭಿೀಮಾಜತಾನ್ ಸಮಾಯತಧ | 
ಯತಯತಧಾನ್ೂೀ ವಿರಾಟ್ಶ್ಾ ದ್ೃಪದ್ಶ್ಾ ಮಹಾರರ್ಃ ||04|| 

 

ಧ್ೃಷ್ಟಕ್್ೀತತಶ್ಾೀಕ್ತತಾನ್ಃ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಶ್ಾ ವಿೀಯಾವಾನ್ | 
ಪುರತಜತತೆನಿುಭ್ೂೀಜಶ್ಾ ಶ್ೈಭಯಶ್ಾ ನ್ರಪುಙ್ುವಃ ||05|| 

 

ಯತಧಾಮನ್ತಯಶ್ಾ ವಿಕ್ಾರನ್ು ಉತುಮೌಜಾಶ್ಾ ವಿೀಯಾವಾನ್ | 
ಸೌಭದ್ೂರೀ ದೌರಪದ್ೀರ್ಾಶ್ಾ ಸವಾ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ||06|| 
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‘ಇಲಿ್ಲ, ಎಲಿರೂ ವಿೀರರತ. ಹಿರಿಯ ಬಿಲಾುರರತ. ಕ್ಾದ್ತವಲಿ್ಲ ಭಿೀಮಾಜತಾನ್ರಿಗ್ 
ಸಾಟಿರ್ಾದ್ವರತ: ಸಾತಯಕ್ತ, ವಿರಾಟ್ ಮತತು ದ್ತರಪದ್ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ತ್ೀರಾಳು; ದ್ೃಷ್ಾಕ್್ೀತತ, 
ಚ್ೀಕ್ತತಾನ್, ಕ್ಾಶ್ರಾಜ ಕೂಡ ಕಡತಗಲ್ಲ;  ಪುರತಜತ್, ಕತಂರ್ತಭ್ೂೀಜ ಮತತು ಶ್ೈಬಯ ಕೂಡ 
ಗಂಡತಗಲ್ಲ; ಯತಧಾಮನ್ತಯವೂ ಕ್್ಚ್ಾದ್ಯವನ್ತ. ಉತುಮೌಜ ಕೂಡ ಕಡತಗಲ್ಲ; ಸತಭದ್ರಯ 
ಮಗ ಮತತು ದೌರಪದಿಯ ಮಕೆಳು; ಎಲಿರೂ ಹಿರಿಯ ತ್ೀರಾಳುಗಳ .್ 

ಅಸಾಮಕಂ ತತ ವಿಶ್ಷಾಟ ಯೆೀ ತಾನ್ ನಿಬ್ೂೀಧ್ ದ್ವಜ್ೂೀತುಮ | 
ನಾಯಕ್ಾ ಮಮ ಸ್ೈನ್ಯಸಯ ಸಙ್ಜ್ಾಾರ್ಾಂ ತಾನ್ ಬರವಿೀಮ ತ್ೀ ||07|| 

‘ನ್ಮಮ ಕಡ್ಯ ಹ್ಚಾಾಳುಗಳು, ನ್ನ್ನ ಪಡ್ಯ ಮತಂದಾಳುಗಳು ರ್ಾರಿದಾದರ್, ಅವರ ಬಗ್ಗೂ 
ಕ್್ೀಳು. ಓ ಹ್ಬಾಾವಾನ್, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಗ್ಂದ್ತ ಅವರನ್ತನ ಹ್ಸರಿಸತರ್ತುದ ದ್ೀನ್ . 

ಭವಾನ್ ಭಿೀಷ್ಮಶ್ಾ ಕಣಾಶ್ಾ ಕೃಪಶ್ಾ ಸಮರ್ತಞ್ಾಯಃ | 
ಅಶ್ವತಾಥಮಾ ವಿಕಣಾಶ್ಾ ಸೌಮದ್ರ್ತುಸುಥ್ೈವ ಚ ||08|| 

‘ಪೂಜಯನಾದ್ ನಿೀನ್ತ, ಭಿೀಷ್ಮ ಮತತು ಕಣಾ, ಕೃಪ ಕೂಡ ಗ್ಲತಗಾರ; ಹಾಗ್ಯೆ ಅಶ್ವತಾಥಮ 
ಮತತು ವಿಕಣಾ; ಸ್ೂೀಮದ್ತುನ್ ಮಗ ಭೂರಿಶ್ರವ ಕೂಡ. 

ಅನ್ಯೀ ಚ ಬಹವಃ ಶ್ೂರಾ ಮದ್ಥ್ೀಾ ತಯಕುಜೀವಿತಾಃ | 
ನಾನಾಶ್ಸರಪರಹರಣಾಃ ಸವ್ೀಾ ಯತದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ||09|| 

‘ಇನ್ೂನ ಬಹಳ ವಿೀರರಿದಾದರ್; ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಬದ್ತಕತ ತ್ರಲತ ಬಂದ್ವರತ; ಬಗ್ಬಗ್ಯ 
ಆಯತಧ್ಗಳಿಂದ್ ಹ್ೂೀರಬಲಿವರತ; ಎಲಿರೂ ಕ್ಾಳಗದ್ಲಿ್ಲ ಪಳಗಿದ್ವರತ. 

ಆಪರ್ಾಾಪುಂ ತದ್ಸಾಮಕಂ ಬಲಂ ಭಿೀಷಾಮಭಿರಕ್ಷಿತಮ್| 
ಪರ್ಾಾಪುಂ ರ್ತವದ್ಮೀತ್ೀಷಾಂ ಬಲಂ ಭಿೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ ||10|| 

‘ಭಿೀಷ್ಮನ್ ಕಣಾುಪನ್ ನ್ಮಮ ಆ ಸ್ೀನ್ಯ ಸಜತಾ, ಸಾಲದ್ತ. ಭಿೀಮನ್ ಕಣಾುಪನ್ ಇವರ ಈ 
ಸ್ೀನ್ಯೀ, ಸಾಕಷ್ತಟ ಸಜತಾಗ್ೂಂಡಿದ್. 

ಅಯನ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ತಥತಾಃ| 
ಭಿೀಷ್ಮಮೀವಾಭಿರಕ್ಷನ್ತು ಭವನ್ುಃ  ಸವಾ ಏವ ಹಿ||11|| 

‘ಆಯಕಟಿಟನ್ ಎಲ್ಿಡ್ಗಳಲತಿ, ತಕೆಂತ್ ಹಂಚಿಕ್್ೂಂಡತ, ಕ್ಾವಲತ ನಿಂತತ, ನಿೀವ್ಲಿರೂ 
ಭಿೀಷ್ಮನ್ನ್ನೀ ಕ್ಾಯತರ್ತುರಬ್ೀಕತ.’ 
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ತಸಯ ಸಞ್ಾನ್ಯನ್ ಹಷ್ಾಂ ಕತರತವೃದ್ಧಃ ಪತಾಮಹಃ| 
ಸ್ತಂಹನಾದ್ಂ ವಿನ್ದ್ೂಯೀಚ್ೈಃ ಶ್ಙ್ಖಂ ದ್ಧೌಮ ಪರತಾಪವಾನ್ ||12|| 

ಅವನಿಗ್ ಸಂತಸಬರಿಸಲ್ಂದ್ತ, ಎದ್ಗಾರ ಕತರತಗಳ ಹಿರಿಯಜಾನಾದ್ ಭಿೀಷ್ಮ, ಗಟಿಟರ್ಾಗಿ 
ಸ್ತಂಹನಾದ್ಗ್ೈದ್ತ ಶ್ಂಖವನ್ೂನದಿದ್ನ್ತ. 

ತತಃ ಶ್ಙ್ಜ್ಖಶ್ಾ ಭ್ೀಯಾಶ್ಾ ಪಣವಾನ್ಕಗ್ೂೀಮತಖಾಃ | 
ಸಹಸ್ೈವಾಭಯಹನ್ಯನ್ು ಸ ಶ್ಬಧಸತುಮತಲ್ೂೀSಭವತ್ ||13|| 

ಆ ಬಳಿಕ ಶ್ಂಖಗಳು, ನ್ಗಾರಿಗಳು, ತಮಟ್-ಡ್ೂೀಲತ-ಗ್ೂೀಮತಖಗಳು ಒಮಮಲ್ 
ಬಾರಿಸಲಿಟ್ಟವು. ಆ ಸದ್ತದ ಕ್ತವಿಗಡಚಿಕತೆವ ಗದ್ದಲವಾಯತತ. 

ತತಃ ಶ್ವೀತ್ೈಹಾಯೆೈಯತಾಕ್್ುೀ ಮಹರ್ತ ಸಯನ್ದನ್ೀ ಸ್ತಥತೌ| 
ಮಾಧ್ವಃ ಪಾಣಡವಶ್ೈವ ದಿವೌಯ ಶ್ಙ್ಖಖ ಪರದ್ಧ್ಮತತಃ ||14|| 

ಆ ಬಳಿಕ, ಬಿಳಿಯ ಕತದ್ತರ್ಗಳಿಂದ್ ಸಜತಾಗ್ೂಂಡ ಹಿರಿಯ ತ್ೀರಿನ್ಲಿ್ಲ ಕತಳಿತ, ಕೃಷ್ಣ ಮತತು 
ಅಜತಾನ್, ವ್ಗುಳದ್ ಶ್ಂಖಗಳನ್ತನ ಊದಿದ್ರತ. 

ಪಾಞ್ಾಜನ್ಯಂ ಹೃಕೀಕ್್ೀಷ್ೂೀ ದ್ೀವದ್ತುಂ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯಃ | 
ಪೌಣ್ರಂ ದ್ಧೌಮ ಮಹಾಶ್ಙ್ಖಂ ಭಿೀಮಕಮಾಾ ವೃಕ್್ೂೀದ್ರಃ ||15|| 

 

ಅನ್ನ್ುವಿಜಯಂ ರಾಜಾ ಕತನಿುೀಪುತ್ೂರೀ ಯತಧಕಠರಃ | 
ನ್ಕತಲಃ ಸಹದ್ೀವಶ್ಾ ಸತಘೂೀಷ್ಮಣಿಪುಷ್ಿಕ್ೌ ||16||  

ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ತನ; ಅಜತಾನ್ ದ್ೀವದ್ತುವನ್ತನ; ಎದ್ಗ್ಡಿಸತವ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ಪೌಂಡರವ್ಂಬ 
ಭಾರಿೀ ಶ್ಂಖವನ್ತನ ಊದಿದ್. ಕತಂರ್ತಯ ಹಿರಿಮಗ,ದ್ೂರ್ ಯತಧಕಠರ ಅನ್ಂತವಿಜಯವನ್ತನ; 
ನ್ಕತಲ ಮತತು ಸಹದ್ೀವ ಸತಘೂೀಷ್ ಮತತು ಮಣಿಪುಷ್ಿಗಳನ್ತನ. 

ಕ್ಾಶ್ಯಶ್ಾ ಪರಮೀಷಾವಸಃ ಶ್ಖಣಿಡೀ ಚ ಮಹಾರರ್ಃ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮನೀ ವಿರಾಟ್ಶ್ಾ ಸಾತಯಕ್ತಶಾಾಪರಾಜತಃ ||17|| 

 

ದ್ತರಪದ್ೂೀ ದೌರಪದ್ೀರ್ಾಶ್ಾ ಸವಾಶ್ಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಪತ್ೀ | 
ಸೌಭದ್ರಶ್ಾ ಮಹಾಭಾಹತಃ ಶ್ಙ್ಜ್ಖನ್ ದ್ಧ್ತಮಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ||18|| 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 8 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಹಿರಿಯ ಬಿಲ್ೂಿೀಜ ಕ್ಾಶ್ರಾಜ, ಹಿರಿಯ ತ್ೀರಾಳು ಶ್ಖಂಡಿ, ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮನ, ವಿರಾಟ್ ಮತತು 
ಸ್ೂೀಲರಿಯದ್ ಸಾತಯಕ್ತ, ದ್ತರಪದ್, ದೌರಪದಿಯ ಮಕೆಳು, ತತಂಬತತ್ೂೀಳಿನ್ ಅಭಿಮನ್ತಯ, ಹಿೀಗ್ 
ಎಲಿರೂ, ಓ ನ್ಲದ್ೂಡ್ಯನ್, ಒಬ್ೂಬಾರಾಗಿ ಶ್ಂಖಗಳನ್ತನ ಊದಿದ್ರತ. 

ಸ ಘೂೀಷ್ೂೀ ಧಾತಾರಾಷಾರಣಾಂ ಹೃದ್ರ್ಾನಿ ವಯದಾರಯತ್ | 
ನ್ಭಶ್ಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಚ್ೈವ ತತಮತಲ್ೂೀ ವಯನ್ತನಾದ್ಯನ್ ||19|| 

ಆ ಸದ್ತದ ನ್ಲ-ಮತಗಿಲತ ತಬಿಾ, ಪಡಿನ್ತಡಿದ್ತ ಅಬಾರಿಸ್ತ, ಧ್ೃತರಾಷ್ರನ್ಂದ್ತ ಹ್ಸರಾದ್ ನಿನ್ನ 
ಮಕೆಳ ಎದ್ಗಳನ್ತನ ಗಬಾರಿಸ್ತತತ. 

ಅರ್ ವಯವಸ್ತಥತಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧಾತಾರಾಷಾರನ್ ಕಪಧ್ವಜಃ | 
ಪರವೃತ್ುೀ ಶ್ಸರಸಮಾಿತ್ೀ ಧ್ನ್ತರತದ್ಯಮಯ ಪಾಣಡವಃ ||20|| 

 

ಹೃಕೀಕ್್ೀಷ್ಂ ತದಾ ವಾಕಯಮದ್ಮಾಹ ಮಹಿೀಪತ್ೀ | 
ಆ ಮೀಲ್ ಹನ್ತಮನ್ ಬಾವುಟ್ದ್ ಅಜತಾನ್ ಧಾತಾರಾಷ್ರರತ ಸಜಾಾದ್ದ್ದನ್ತನ ಕಂಡತ, 
ಹ್ೂೀರಾಟ್ದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಲತ ತಾನ್ೂ ಬಿಲಿನ್ತನ ಅಣಿಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಓ ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ಆಗ, ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ತನ 
ಕತರಿತತ ಈ ಮಾತನಾಡಿದ್ನ್ತ. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಾಧ್ಯೀ ರರ್ಂ ಸಾಥಪಯಮೀSಚತಯತ ||21|| 
ಅಜತಾನ್ನ್ತ ನ್ತಡಿದ್ನ್ತ : ‘ಅಳಿವಿರದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ೀ, ಎರಡತ ಪಡ್ಗಳ ನ್ಡತವ್ ನ್ನ್ನ ತ್ೀರನ್ತನ 
ನಿಲಿ್ಲಸತ. 

ರ್ಾವದ್ೀತಾನ್ ನಿರಿೀಕ್್ೀSಹಂ ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮಾನ್ವಸ್ತಥತಾನ್ | 
ಕ್್ೈಮಾರ್ಾ ಸಹ ಯೀದ್ಧವಯಮಸ್ತಮನ್ ರಣಸಮತದ್ಯಮೀ ||22|| 

‘ಕ್ಾದ್ಬಯಸ್ತ ನ್ರ್ದ್ ಇವರತು ನಾನ್ೂಮಮ ಕಣತಣ ಹಾಯಸತತ ು್ೀನ್: ಈ ಕದ್ನ್ದ್ ಕ್ಾಯಕದ್ಲಿ್ಲ 
ರ್ಾರತ ನ್ನ್ನ ಜ್ೂತ್ ಕ್ಾದ್ಹ್ೂರಟ್ವರತ ? ರ್ಾರ ಜ್ೂತ್ ನಾನ್ತ ಕ್ಾದ್ಬ್ೀಕತ ? 

ಯೀತುಯಮಾನಾನ್ವ್ೀಕ್್ೀSಹಂ ಯ ಏತSತರ ಸಮಾಗತಾಃ | 
ಧಾತಾರಾಷ್ರಸಯ ದ್ತಬತಾದ್ಧೀಯತಾದ್ಧೀ ಪರಯಚಿಕ್ತೀಷ್ಾವಃ ||23|| 
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‘ನಾನ್ೂಮಮ ನ್ೂೀಡತತ ು್ೀನ್ ಕ್ಾದ್ ಹ್ೂರಟ್ವರನ್ತನ, ಇಲಿ್ಲ ನ್ರ್ದ್ ಈ ಇವರನ್ತನ; 
ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿರ್ಾದ್ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ನಿಗ್ ಹ್ೂೀರಾಟ್ದ್ಲಿ್ಲ ಹ್ಗಲತ ಕ್್ೂಡಬಯಸ್ತದ್ವರನ್ತನ.’ 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ಏವಮತಕ್್ೂುೀ ಹೃಕೀಕ್್ೀಶ್ೂೀ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ್ೀನ್ ಭಾರತ| 
ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಾಧ್ಯೀ ಸಾಥಪಯತಾವ ರಥ್ೂೀತುಮಮ್ ||24||  

 

ಭಿೀಷ್ಮದ್ೂರೀಣಪರಮತಖತಃ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ಮಹಿೀಕ್ಷಿತಾಮ್ | 
ಉವಾಚ ಪಾರ್ಾ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಸಮವ್ೀತಾನ್ ಕತರೂನಿರ್ತ ||25|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಓ ಭರತವಂಶ್ದ್ ಅರಸನ್, ಪೊದ್ರತಕೂದ್ಲ್ಲನ್ ಅಜತಾನ್, ಹಿೀಗ್ 
ಹ್ೀಳಿದಾಗ, ಇಂದಿರಯಗಳ ಒಡ್ಯನಾದ್ ಕೃಷ್ಣ, ಎರಡತ ಪಡ್ಗಳ ನ್ಡತವ್, ಹಿರಿಯ ತ್ೀರನ್ತನ 
ನಿಲಿ್ಲಸ್ತದ್; ಭಿೀಷ್ಮ-ದ್ೂರೀಣರತ, ಎಲಿ ಅರಸರತ ಕಣಿಣಗ್ ನ್ೀರ ಬಿೀಳುವಂತ್. ನಿಲಿ್ಲಸ್ತ ನ್ತಡಿದ್;  
‘ಕತಂರ್ತಯ ಮಗನ್, ನ್ೂೀಡತ, ಈ ನ್ರ್ದ್ ಕತರತಗಳನ್ತನ’, ಎಂದ್ತ. 

 

ತತಾರಪಶ್ಯತ್ ಸ್ತಥತಾನ್ ಪಾರ್ಾಃ ಪತೃ-ನ್ರ್  ಪತಾಮಹಾನ್ | 
ಆಚಾರ್ಾಾನಾಮತತಲಾನ್ ಭಾರತೃ-ನ್ ಪುತಾರನ್ ಪೌತಾರನ್ ಸಖಿೀಂಸುಥಾ ||26|| 

 

ಶ್ವಶ್ತರಾನ್ ಸತಹೃದ್ಶ್ೈವ ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀರಪ | 
 

ಅಲಿ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡ್ಯ ಪಡ್ಗಳಲಿ್ಲ ನ್ರ್ದ್ವರನ್ತನ ಅಜತಾನ್ನ್ತ ಕಂಡನ್ತ:  
ತಂದ್ಯಂರ್ತರತವವರನ್ತನ, ಅಜಾಂದಿರನ್ತನ, ಗತರತಗಳನ್ತನ, ಸ್ೂೀದ್ರಮಾವಂದಿರನ್ತನ ಅಣಣ-
ತಮಮಂದಿರನ್ತನ, ಮಕೆಳನ್ತನ, ಮಮಮಕೆಳನ್ತನ, ಸಂಗಾರ್ತಗಳನ್ತನ, ಮಾವಂದಿರನ್ತನ ಮತತು 
ಗ್ಳ್ಯರನ್ತನ. 

ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷಯ ಸ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಸವಾಾನ್ ಬನ್ೂಧನ್ವಸ್ತಥತಾನ್ ||27|| 
ಕೃಪರ್ಾ ಪರರ್ಾSSವಿಷ್ೂಟೀ ವಿಕೀದ್ನಿನದ್ಮಬರವಿೀತ್ | 

ಆ ಎಲಿ ಬಂಧ್ತಗಳು ಒಂದ್ತಗೂಡಿರತವುದ್ನ್ತನ ಕಂಡತ, ಕಡತ ಕರತಣ್ಗ್ೂಳಗಾದ್ ಆ ಅಜತಾನ್ 
ದ್ತಗತಡದಿಂದ್ ಹಿೀಗ್ಂದ್ನ್ತ. 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 10 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ದ್ೃಷ್ಟಾೀಮಂ ಸವಜನ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ಯತಯತತತುಂ ಸಮತಪಸ್ತಥತಮ್ ||28|| 
 

ಸ್ತೀದ್ನಿು ಮಮ ಗಾತಾರಣಿ ಮತಖಂ ಚ ಪರಿಶ್ತಷ್ಯರ್ತ | 
ವ್ೀಪರ್ತಶ್ಾ ಶ್ರಿೀರ್ೀ ಮೀ ರ್ೂೀಮಹಷ್ಾಶ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ ||29|| 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕೃಷ್ಣ, ಹ್ೂೀರಬಯಸ್ತ ನ್ರ್ದ್ ಈ ನ್ಮಮ ಮಂದಿಯನ್ತನ ಕಂಡತ, ನ್ನ್ನ 
ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಂಗ್ಡತರ್ತುವ್. ಬಾಯ ಬತತುರ್ತುದ್. ನ್ನ್ನ ಮೈಯೆಲಿ ನ್ವಿರ್ದ್ತದ ನ್ಡತಗತರ್ತುದ್. 

ಗಾಣಿಡೀವಂ ಸರಂಸತ್ೀ ಹಸಾುತ್ ತವಕ್ ಚ್ೈವ ಪರಿದ್ಹಯತ್ೀ | 
ನ್ ಚ ಶ್ಕ್್ೂನೀಮಯವಸಾಥತತಂ ಭರಮರ್ತೀವ ಚ ಮೀ ಮನ್ಃ ||30|| 

ಗಾಂಡಿೀವ ಕ್್ೈಯಂದ್ ಜಾರತರ್ತುದ್. ತ್ೂಗಲತ ಉರಿದ್ದಿದದ್. ನಿಂತಲಿ್ಲ ನಿಲಿದ್ಂತಾಗಿದ್. 
ಚಡಪಡಿಸತರ್ತುರತವಂರ್ತದ್ ನ್ನ್ನ ಬಗ್. 

ನಿಮತಾುನಿ ಚ ಪಶಾಯಮ ವಿಪರಿೀತಾನಿ ಕ್್ೀಶ್ವ | 
ನ್ ಚ ಶ್ರೀಯೀSನ್ತಪಶಾಯಮ ಹತಾವ ಸವಜನ್ಮಾಹವ್ೀ ||31|| 

ಕ್್ೀಶ್ವ, ಕ್್ಟ್ಟ ಶ್ಕತನ್ಗಳನ್ನೀ ಕ್ಾಣತರ್ತುದ ದ್ೀನ್. ಕದ್ನ್ದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಮಮ ಮಂದಿಯನ್ನೀ ಕ್್ೂಂದ್ತ, ಏನ್ತ 
ಒಳಿತ್ೂೀ ರ್ತಳಿಯದ್ತ? 

ನ್ ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷೀ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಚ ರಾಜಯಂ ಸತಖಾನಿ ಚ | 
ಕ್ತಂ ನ್ೂೀ ರಾಜ್ಯೀನ್ ಗ್ೂೀವಿನ್ದ ಕ್ತಂ ಭ್ೂೀಗ್ೈಜೀಾವಿತ್ೀನ್ ವಾ ||32|| 

ಕೃಷ್ಣ,  ನಾನ್ತ ಗ್ಲತವನ್ತನ ಬಯಸತವುದಿಲಿ; ಇಲಿ ಅರಸ್ೂರ್ತುಗ್ಯನ್ತನ; ಸತಖಗಳನ್ತನ ಕೂಡ. 
ಗ್ೂೀವಿಂದ್, ನ್ಮಗ್ ದ್ೂರ್ತನ್ದಿಂದ್ೀನ್ತ? ಐಷಾರಾಮಗಳಿಂದ್ೀನ್ತ? ಬದ್ತಕ್ತರ್ಾದ್ರೂ 
ಏನ್ತ? 

ಯೆೀಷಾಮಥ್ೀಾ ಕ್ಾಙ್ಕಷಷತಂ ನ್ೂೀ ರಾಜಯಂ ಭ್ೂೀಗಾಃ ಸತಖಾನಿ ಚ | 
ತ ಇಮೀSವಸ್ತಥತಾ ಯತದ್ಧೀ ಪಾರಣಾಂಸಯಕ್ಾುಾಧ್ನಾನಿ ಚ ||33|| 

ರ್ಾರಿಗಾಗಿ ಅರಸ್ೂರ್ತುಗ್, ಭ್ೂೀಗಗಳು ಮತತು  ಸತಖಗಳು ನ್ಮಗ್ ಬ್ೀಕ್್ೂ? ಅಂರ್ ಇವರತ, 
ಹರಣದ್ ಮತತು ಹಣದ್ ಹಂಗತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಕ್ಾಳಗದ್ ಕಣದ್ಲಿ್ಲ ನಿಂರ್ತದಾದರ್: 
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ಅಚಾರ್ಾಾಃ ಪತರಃ  ಪುತಾರಸುಥ್ೈವ ಚ ಪತಾಮಹಾಃ | 
ಮಾತತಲಾಃ ಶ್ವಶ್ತರಾಃ ಪೌತಾರಃ ಸಾಯಲಾಃ ಸಮಾಧನ್ಸುಥಾ ||34|| 

ಗತರತಗಳು, ತಂದ್ಯಂರ್ತರತವವರತ, ಮಕೆಳು, ಅಂತ್ಯೆೀ ಅಜಾಂದಿರತ, ಸ್ೂೀದ್ರ 
ಮಾವಂದಿರತ, ಮಾವಂದಿರತ, ಮಮಮಕೆಳು, ಮೈದ್ತನ್ಂದಿರತ ಮತತು ನ್ಂಟ್ರಿಷ್ಟರತ. 

ಏತಾನ್ ನ್ ಹನ್ತುಮಚಾಾಮ ಘನತ್ೂೀSಪ ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್ | 
ಅಪ ತ್ೈಲ್ೂೀಕಯರಾಜಯಸಯ ಹ್ೀತ್ೂೀಃ ಕ್ತಂ ನ್ತ ಮಹಿೀಕೃತ್ೀ ||35|| 

ಓ ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಕ್್ೂಲಿಬಂದ್ರೂ, ನಾನಿವರನ್ತನ ಕ್್ೂಲಿಬಯಸ್. ಮೂರತ 
ಲ್ೂೀಕಗಳ ದ್ೂರ್ತನ್ಕ್ಾೆಗಿ ಕೂಡ; ಭೂಮಯ ಮಾತ್ೀನ್ತ ? 

ನಿಹತಯ ಧಾತಾರಾಷಾರನ್ ನ್ಃ ಕ್ಾ ಪರೀರ್ತಃ ಸಾಯಜಾನಾದ್ಾನ್ | 
ಪಾಪಮೀವಾSಶ್ರಯೆೀದ್ಸಾಮನ್  ಹತ್ವೈತಾನಾತತಾಯನ್ಃ ||36|| 

ಜನಾದ್ಾನ್, ಧಾತಾರಾಷ್ರರನ್ತನ ಕ್್ೂಂದ್ತ ನ್ಮಗಾದ್ರೂ ಏನ್ತ ಸತಖವುಂಟ್ತ? ಈ 
ಕತಲಗ್ೀಡಿಗಳನ್ತನ ಕ್್ೂಂದ್ರ್, ನ್ಮಗ್ ಪಾಪವ್ೀ ತಟಿಟೀತತ. 

ತಸಾಮನಾನಹಾಾ ವಯಂ ಹನ್ತುಂ ಧಾತಾರಾಷಾರನ್ ಸವಬಾನ್ಧವಾನ್ | 
ಸವಜನ್ಂ ಹಿ ಕರ್ಂ ಹತಾವ ಸತಖಿನ್ಃ ಸಾಯಮ ಮಾಧ್ವ ||37|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್, ನ್ಮಮ ಅನ್ತಬಂಧಗಳಾದ್ ಧಾತಾರಾಷ್ರರನ್ತನ ನಾವು ಕ್್ೂಲತಿವುದ್ತ ತರವಲಿ. 
ಮಾಧ್ವ, ನ್ಮಮ ಮಂದಿಯನ್ನೀ ಕ್್ೂಂದ್ತ ನಾವು ಹ್ೀಗ್ ಸತಖಿಗಳಾದ್ೀವು? 

ಯದ್ಯಪ್ಯೀತ್ೀ ನ್ ಪಶ್ಯನಿು ಲ್ೂೀಭ್ೂೀಪಹತಚ್ೀತಸಃ | 
ಕತಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದ್ೂೀಷ್ಂ ಮತರ ದ್ೂರೀಹ್ೀ ಚ ಪಾತಕಮ್ ||38|| 

 

ಕರ್ಂ ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯಮಸಾಮಭಿಃ ಪಾಪಾದ್ಸಾಮನಿನವರ್ತಾತತಮ್ | 
ಕತಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದ್ೂೀಷ್ಂ ಪರಪಶ್ಯದಿಾಜಾನಾದ್ಾನ್ ||39|| 

ದ್ತರಾಸ್ಯಂದ್ ಅರಿವುಗ್ಟ್ಟ ಇವರತ, ಕ್ಾಣತರ್ತುಲಿ, ಕತಲದ್ ಅಳಿವಿನಿಂದಾಗತವ ಕ್್ೀಡನ್ತನ ಮತತು, 
ನ್ೀಹಕ್್ೆ ಮೀಸ ಬಗ್ದ್ ತಪಿನ್ತನ. ಆದ್ರ್, ಓ ಜನಾದ್ಾನ್, ಕತಲದ್ ಅಳಿವಿನಿಂದಾಗತವ ಕ್್ೀಡನ್ತನ 
ಮತಂಗಾಣಬಲಿ ನಾವು, ಇಂರ್ ತಪಿನಿಂದ್ ದ್ೂರವಿರಬ್ೀಕತ ಎಂದ್ರಿಯದಿದ್ದರ್, ಹ್ೀಗ್ ? 
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ಕತಲಕ್ಷಯೆೀ ಪರಣಶ್ಯನಿು ಕತಲಧ್ಮಾಾಃ ಸನಾತನಾಃ | 
ಧ್ಮೀಾ ನ್ಷ್ಟೀ ಕತಲಂ ಕೃತುನಮಧ್ಮೀಾSಭಿಭವತತಯತ ||40|| 

ಕತಲ ಕತಸ್ತದಾಗ, ಅಳಿವಿರದ್ ಕತಲ ಧ್ಮಾಗಳು ಕಣಮರ್ರ್ಾಗತತುವ್. ಧ್ಮಾ ಮರ್ರ್ಾದ್ರ್,  
ಇಡಿಯ ಕತಲವನ್ತನ, ಅಧ್ಮಾ ಆಕರಮಸ್ತಬಿಡತತುದ್. 

ಅಧ್ಮಾಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರದ್ತಷ್ಯನಿು ಕತಲಸ್ತರಯಃ | 
ಸ್ತರೀಷ್ತ ದ್ತಷಾಟಸತ ವಾಷ್ಣೀಾಯ ಜಾಯತ್ೀ ವಣಾಸಙ್ೆರಃ ||41|| 

ವೃಕಣವಂಶ್ದ್ಕತಡಿಯೆೀ, ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಅಧ್ಮಾದ್ ಆಕರಮಣದಿಂದ್, ಮನ್ವಾಳಿನ್ ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳು 
ದಾರಿಗ್ಡತತಾುರ್. ಹ್ಣಮಕೆಳು ದಾರಿಗ್ಟ್ಟರ್, ಸಮಾಜ ಬಣಣಗ್ಡತತುದ್. 

ಸಙ್ೆರ್ೂೀ ನ್ರಕ್ಾಯೆೈವ ಕಲಘ್ನನನಾಂ ಕತಲಸಯ ಚ | 
ಪತನಿು ಪತರ್ೂೀ ಹ್ಯೀಷಾಂ ಲತಪುಪಣ್ೂಡೀದ್ಕಕ್ತರರ್ಾಃ ||42|| 

ಬಣಣಗ್ೀಡತ, ಕತಲಗ್ೀಡಿಗಳನ್ೂನ- ಕತಲವನ್ೂನ, ನ್ರಕಕ್್ೆ ತಳುುತುದ್. ಇಂರ್ವರ ಪೂವಾಜರತ 
ಪಂಡ-ತಪಾಣಗಳಿಲಿದ್ ನ್ರಳುತಾುರ್. 

ದ್ೂೀಷ್ೈರ್ೀತ್ೈಃ ಕತಲಘ್ನನನಾಂ ವಣಾಸಙ್ೆರಕ್ಾರಕ್್ೈಃ | 
ಉತಾುದ್ಯನ್ುೀ ಜಾರ್ತಧ್ಮಾಾಃ ಕತಲಧ್ಮಾಾಶ್ಾ ಶಾಶ್ವತಾಃ ||43|| 

ಸಮಾಜದ್ ಬಣಣಗ್ೀಡಿಗ್ ಕ್ಾರಣರಾದ್ ಕತಲಗ್ೀಡಿಗಳ, ಇಂರ್ ತಪುಿಗಳಿಂದ್, ಸಹಜ ಧ್ಮಾಗಳು 
ಮತತು ಅಳಿವಿರದ್ ಕತಲಧ್ಮಾಗಳು, ನ್ಲಗ್ಡತತುದ್. 

ಉತುನ್ನಕತಲಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಜನಾದ್ಾನ್ | 
ನ್ರಕ್್ೀ ನಿಯತಂ ವಾಸ್ೂೀ ಭವರ್ತೀತಯನ್ತಶ್ತಶ್ತರಮ ||44|| 

ಜನಾದ್ಾನ್, ಕತಲಧ್ಮಾದ್ ನ್ಲ್ತಪಿದ್ ಜನ್ರಿಗ್, ನ್ರಕವ್ೀ ಮತಗಿಯದ್ ನ್ಲ್, ಎಂದ್ತ 
ಕ್್ೀಳಿಬಲ್ಿವು. 

ಅಹ್ೂೀ ಬತ ಮಹಾತಾಿಪಂ ಕತತಾಂ ವಯವಸ್ತತಾ ವಯಮ್ | 
ಯದಾರಜಯಸತಖಲ್ೂೀಭ್ೀನ್ ಹನ್ತುಂ ಸವಜನ್ಮತದ್ಯತಾಃ ||45|| 

ಅಯಯೀ! ಎಂರ್ ಹಿರಿಯ ತಪಿನ್ತನ ಮಾಡತ್ೂಡಗಿದ ದ್ವು ನಾವು! ದ್ೂರ್ತನ್ದ್ ಸತಖದ್ 
ದ್ತರಾಸ್ಯಂದ್, ನ್ಮಮ ಮಂದಿಯನ್ನೀ, ಕ್್ೂಲಿಹ್ೂರಟಿದ ದ್ವಲಿ ! 
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ಯದಿ ಮಾಮಪರರ್ತೀಕ್ಾರಮಶ್ಸರಂ ಶ್ಸರಪಾಣಯಃ | 
ಧಾತಾರಾಷಾಾರ ರಣ್ೀ ಹನ್ತಯಸುನ್ೇ ಕ್್ೀಮತರಂ ಭವ್ೀತ್ ||46|| 

ಒಂದ್ೂಮಮ, ಎದ್ತರತ ನಿಂತತ ಹ್ೂೀರಾಡದ್, ಆಯತಧ್ ಹಿಡಿಯದ್, ನ್ನ್ನನ್ತನ, ಧಾತಾರಾಷ್ರರತ 
ಆಯತಧ್ ಕ್್ೈಗ್ರ್ತುಕ್್ೂಂಡತ, ಕದ್ನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಕ್್ೂಲತಿವರ್ಂದಾದ್ರ್, ಅದ್ತ ನ್ನ್ನ ಪಾಲ್ಲನ್ ಹಿರಿಯ 
ಭಾಗಯವ್ೀ ಆದಿೀತತ. 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ಏವಮತಕ್ಾುಾSಜತಾನ್ಃ ಸಙ್ಕ್ಖಯೀ ರಥ್ೂೀಪಸಥ ಉಪಾವಿಶ್ತ್ | 
ವಿಸೃಜಯ ಸಶ್ರಂ ಚಾಪಂ ಶ್ೂೀಕಸಮವಗನಮಾನ್ಸಃ ||47|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕ್ಾಳಗದ್ ಕಣದ್ಲಿ್ಲ, ಅಜತಾನ್ ಹಿೀಗ್ಂದ್ತ, ತ್ೀರ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಕತಳಿತತ ಬಿಟ್ಟ.  
ಬಿಲತಿ-ಬಾಣಗಳನ್ತನ ಬಿಸತಟ್ತ, ಅಳಲ್ಲನಿಂದ್ ತಳಮಳಿಸತತು. 

 

 ||ಇರ್ತ ಪರರ್ಮೀSಧಾಯಯಃ ||  

 

ಅರ್ ದಿವರ್ತೀಯೀSಧಾಯಯಃ 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ತಂ ತಥಾ ಕೃಪರ್ಾSSವಿಷ್ಟಮಶ್ತರಪೂಣಾಾಕತಲ್ೀಕ್ಷಣಮ್| 
ವಿಕೀದ್ನ್ುಮದ್ಂ ವಾಕಯಮತವಾಚ ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್ಃ ||01|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: 
ಹಾಗ್, ಕ್ಾರತಣಯಕ್್ೂೆಳಗಾಗಿ, ಕಂಬನಿ ತತಂಬಿ ಕಣತಣ ಮಸತಕ್ಾಗಿ ಉಮಮಳಿಸತರ್ತುರತವ ಅವನ್ನ್ತನ 
ಕಂಡತ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತತ ನ್ತಡಿದ್. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕತತಸಾುಾ ಕಶ್ಮಲಮದ್ಂ ವಿಷ್ಮೀ ಸಮತಪಸ್ತಥತಮ್ | 
ಅನಾಯಾಜತಷ್ಟಮಸವಗಯಾಮಕ್ತೀರ್ತಾಕಾರಮಜತಾನ್|| 02|| 
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ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಅಜತಾನ್, ಇಂರ್ ಸಂಕಟ್ದ್ಲಿ್ಲ ಬಲಿವರತ ಮಚಾದ್, ಅಲಿ್ಲ ಸವಗಾಕ್್ೆ ಸಲಿದ್, 
ಇಲಿ್ಲ ಹ್ಸರತಗ್ಡಿಸತವ, ಈ ಕ್್ೂಳ  ್ನಿನ್ನನ್ನೀಕ್್ ಕವಿಯತತ? 

ಕ್್ಿೈಭಯಂ ಮಾ ಸಮಗಮಃ ಪಾರ್ಾ ನ್ೈತತವಯತಯಪಪದ್ಯತ್ೀ | 
ಕ್ಷತದ್ರಂ ಹೃದ್ಯದೌಬಾಲಯಂ ತಯಕ್್ೂುೀರ್ತುಷ್ಠ ಪರನ್ುಪ ||03|| 

ಪಾರ್ಾ, ಹ್ೀಡಿರ್ಾಗಬ್ೀಡ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ತ ತರವಲಿ. ಅರಿಗಳ ಎದ್ಗ್ಡಿಸತವ ವಿೀರನ್, 
ಕ್ತೀಳರಿಮಯ ಎದ್ಗ್ೀಡಿತನ್ವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ತ ಎದ್ತದ ನಿಲತಿ. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಕರ್ಂ ಭಿೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಙ್ಕ್ಖಯೀ ದ್ೂರೀಣಂ ಚ ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್ | 
ಇಷ್ತಭಿಃ ಪರರ್ತಯೀತಾುಯಮ ಪೂಜಾಹಾಾವರಿಸೂದ್ನ್ ||04|| 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ:  ಅರಿಗಳನ್ತನ ತರಿದ್ ಓ ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್, ಭಿೀಷ್ಮನ್ನ್ತನ, ದ್ೂರೀಣನ್ನ್ತನ, 
ಪೂಜಸಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಮಂದಿಯನ್ತನ ನಾನ್ಂತತ ರಣದ್ಲಿ್ಲ ಕಣ್ಗಳಿಂದ್ ಹ್ೂಡ್ದ್ತ ಹ್ೂೀರಾಡಲ್ಲ? 

ಗತರೂನ್ಹತಾವ ಹಿ ಮಹಾನ್ತಭಾವಾನ್ 
 ಶ್ರೀಯೀ ಭ್ೂೀಕತುಂ ಭ್ೈಕ್ಷಯಮಪೀಹ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ | 

 

ಹತಾವSರ್ಾಕ್ಾಮಾಂಸತು ಗರೂನಿಹ್ೈವ  
ಭತಙ್ಕಷಾೀಯ ಭ್ೂೀಗಾನ್ ರತಧರಪರದಿಗಾಧನ್ ||05|| 

ಹಿರಿಮ ಹ್ೂತು ಹಿರಿಯರನ್ತನ, ಕ್್ೂಲತಿವ ಬದ್ಲತ, ಇಲ್ಿೀ, ಈ ನ್ಲದ್ಲ್ಿ, ರ್ತರಿದ್ತಣತಣವುದ್ತ ಮೀಲತ. 
ಸ್ತರಿಯ ಬ್ನ್ತನಹರ್ತುದ್ ಹಿರಿಯರನ್ತನ ಕ್್ೂಂದ್ತ, ಇಲ್ಿೀ, ಅವರ ನ್ತುರಿನಿಂದ್ ನ್ನ್ದ್ 
ಐಸ್ತರಿಯನ್ತನಣಣಬ್ೀಕತ! 

ನ್ ಚ್ೈತದಿವದ್ಮಃ ಕತರನ್ೂನೀ ಗರಿೀಯೀ  
ಯದಾವ ಜಯೆೀಮ ಯದಿ ವಾ ನ್ೂೀ ಜಯೆೀಯತಃ | 

 

ರ್ಾನ್ೀವ ಹತಾವ ನ್ ಜಜೀವಿಷಾಮ  
ಸ್ುೀSವಸ್ತಥತಾಃ ಪರಮತಖ್ೀ ಧಾತಾರಾಷಾರಃ ||06|| 
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ಇದ್ೀ ರ್ತಳಿಯತರ್ತುಲಿ: ರ್ಾವುದ್ತ ನ್ಮಗ್ ಹ್ಚತಾ ಒಳಿತತ – ನಾವು ಗ್ಲತಿವುದ್ೀ? ಅರ್ವ ಅವರತ 
ನ್ಮಮನ್ತನ ಗ್ಲತಿವುದ್ ? ರ್ಾರನ್ತನ ಕ್್ೂಂದ್ತ ನಾವು ಬದ್ತಕಬಯಸತವುದಿಲಿವೀ, ಅ ಕ್ೌರವರತ 
ನ್ಮಮದ್ತರತ ನಿಂರ್ತದಾದರ್. 

ಕ್ಾಪಾಣಯದ್ೂೀಷ್ೂೀಪಹತಸವಭಾವಃ  
ಪೃಚಾಾಮ ತಾವಂ ಧ್ಮಾಸಮೂಮಡಚ್ೀತಾಃ | 

 

ಯಚ ಾ್ರೀಯಃ ಸಾನಿನಶ್ಾತಂ ಬೂರಹಿ ತನ್ೇ  
ಶ್ಷ್ಯಸ್ುೀSಹಂ ಶಾಧ ಮಾಂ ತಾವಂ ಪರಪನ್ನಮ್ ||07|| 

ದೌಬಾಲಯದ್ ದ್ೂೀಷ್ದಿಂದ್ ನ್ನ್ನ ಸಹಜ ಬಿೀರಕ್್ೆ ಮಂಕತ ಕವಿದಿದ್. ಧ್ಮಾದ್ ಬಗ್ಗ್ 
ಬಗ್ಗಾಣದ್ವನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ತನ ಕ್್ೀಳುರ್ತುದ ದ್ೀನ್. ಹ್ೀಳು ನ್ನ್ಗಿದ್ನ್ತನ: ರ್ಾವುದ್ತ ನಿಖರವಾದ್ 
ಒಳರ್ತನ್ದಾರಿ ? ನಾನ್ತ ನಿನ್ನ ಶ್ಷ್ಯ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಶ್ರಣತ ಬಂದ್ ನ್ನ್ಗ್, ದಾರಿ ತ್ೂೀರತ. 

ನ್ ಹಿ ಪರಪಶಾಯಮ ಮಮಾಪನ್ತದಾಯದ್  
ಯಚ್ೂಾೀಕಮತಚ್ೂಾೀಷ್ಣಮನಿದರರ್ಾಣಾಮ್ | 

ಅವಾಪಯ ಭೂಮಾವಸಪತನಮೃದ್ಧಂ  
ರಾಜಯಂ ಸತರಾಣಾಮಪ ಚಾSಧಪತಯಮ್ ||08|| 

ಹಗ್ಗಳ ೀ್ ಇಲಿದ್, ಹತಲತಸಾದ್ ಇಡಿಯ ನ್ಲದ್ ಒಡ್ತನ್ ಪಡ್ದ್ರೂ, ಸಗಿುಗರ 
ಸಾಮಾರಟ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸತಯಸಾರವನ್ನಲಿ ಹಿೀರಿ ಬರ್ತುಸ್ತಬಿಡಬಲಿ, ನ್ನ್ನ ಈ ದ್ತಗತಡವನ್ತನ 
ದ್ೂರಿೀಕರಿಸಬಲಿ, ದಾರಿಯನ್ತನ ಕ್ಾಣದ್ವನಾಗಿದ ದ್ೀನ್.  

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ  

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಹೃಕೀಕ್್ೀಶ್ಂ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ್ಃ ಪರನ್ುಪ | 
ನ್ ಯೀತುಯ ಇರ್ತ ಗ್ೂೀವಿನ್ದಮತಕ್ಾುಾತೂಕಣೀಂ ಬಭೂವ ಹ ||09|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಅರಿಗಳನ್ತನ ತರಿದ್, ನಿದ ದ್ಯನ್ತನ ಗ್ದ್ದ ಅಜತಾನ್, ಇಂದಿರಯಗಳ 
ಒಡ್ಯನಾದ್ ಗ್ೂೀವಿಂದ್ನ್ ಬಳಿ, ಹಿೀಗ್ಂದ್ತ, ಮತ ು್, ‘ನಾ ಕ್ಾದ್ಲಾರ್’  ಎಂದ್ತ 
ಸತಮಮನಾದ್ನ್ತ! 
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ತಮತವಾಚ ಹೃಕೀಕ್್ೀಶ್ಃ ಪರಹಸನಿನವ ಭಾರತ | 
ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಾಧ್ಯೀ ವಿಕೀದ್ನ್ುಮದ್ಂ ವಚಃ ||10|| 

ಓ ಭರತವಂಶ್ದ್ ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ಎರಡೂ ಪಡ್ಗಳ ನ್ಡತವ್, ತಳಮಳಗ್ೂಂಡಿರತವ ಅವನ್ನ್ತನ 
ಕತರಿತತ ಕೃಷ್ಣ ಮಲನ್ಗತತು ಈ ಮಾತತ ನ್ತಡಿದ್. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ  

ಅಶ್ೂೀಚಾಯನ್ನ್ವ ಶ್ೂೀಚಸುಾಂ ಪರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಾ ಭಾಷ್ಸ್ೀ | 
ಗತಾಸೂನ್ಗತಾಸೂಂಶ್ಾ ನಾನ್ತಶ್ೂೀಚನಿು ಪಣಿಡತಾಃ ||11|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಅಳಬಾರದ್ವರಿಗಾಗಿ ನಿೀನ್ತ ಅಳುರ್ತುರತವ್. ರ್ತಳಿದ್ವರತ ಆಡದ್ಂರ್ 
ಮಾತತಗಳನ್ತನ, ತ್ೂೀಚಿದ್ಂತ್ ಆಡತರ್ತುರತವ್. ಅಳಿದ್ವರ ಬಗ್ಗಾಗಲ್ಲ, ಅಳಿಯದ್ವರ 
ಬಗ್ಗಾಗಲ್ಲ, ರ್ತಳಿದ್ವರತ ಅಳುವುದಿಲಿ. 

ನ್ ತ್ವೀವಾಹಂ ಜಾತತ ನಾSಸಂ ನ್ ತವಂ ನ್ೀಮೀ ಜನಾಧಪಾಃ | 
ನ್ಚ್ೈವ ನ್ ಭವಿಷಾಯಮಃ ಸವ್ೀಾ ವಯಮತಃ ಪರಮ್ ||12|| 

ನಾನ್ತ ಹಿಂದ್ ಎಂದ್ೂ ಇರದಿದ್ದವನ್ಲಿ. ಅಲಿ ನಿೀನ್ೂ. ಅಲಿ ಈ ಅರಸರೂ. ಇನ್ತನ ಮತಂದ್ೂ 
ನಾವ್ಂದ್ೂ ಇಲಿವಾಗತವುದಿಲಿ. 

ದ್ೀಹಿನ್ೂೀSಸ್ತಮನ್ಯಥಾ ದ್ೀಹ್ೀ ಕ್ೌಮಾರಂ ರ್ೌವನ್ಂ ಜರಾ | 
ತಥಾ ದ್ೀಹಾನ್ುರ ಪಾರಪುಧೀಾರಸುತರ ನ್ ಮತಹಯರ್ತ ||13|| 

ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲರತವ ಜೀವಕ್್ೆ ಈ ದ್ೀಹದ್ಲ್ಿೀ ಎಳ್ತನ್, ಹರ್ಯ, ಮತಪುಿ ಹ್ೀಗ್ೂೀ ಹಾಗ್ೀ, ದ್ೀಹದ್ 
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೂಡ. ಇಂರ್ಲಿ್ಲ ಧೀರನಾದ್ವನ್ತ ಕಂಗ್ಡತವುದಿಲಿ. 

ಮಾತಾರಸಿಶಾಾಸತು ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಶ್ೀತ್ೂೀಷ್ಣ ಸತಖದ್ತಃಖದಾಃ | 
ಆಗಮಾಪಾಯನ್ೂೀ Sನಿತಾಯಸಾುಂಸ್ತುರ್ತಕ್ಷಸವ ಭಾರತ ||14|| 

ಕ್ೌನ ು್ೀಯ, ವಿಷ್ಯ ಸಂಪಕಾಗಳ ೀ್, ತಂಪು-ಬಿಸ್ತಗಳು, ಸತಖ-ದ್ತಃಖಗಳು, ಅನ್ತಭವ 
ನಿೀಡತವಂರ್ವು. ಇವು ಬಂದ್ತ ಹ್ೂೀಗತವಂರ್ವು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರತವಂರ್ದ್ದಲಿ. ಓ ಭಾರತ, 
ಅವುಗಳನ್ತನ ಸಹಿಸ್ತಕ್್ೂೀ. 

ಯಂ ಹಿ ನ್ ವಯರ್ಯನ್ಯೀತ್ೀ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಾಭ | 
ಸಮದ್ತಃಖಸತಖಂ ಧೀರಂ ಸ್ೂೀSಮೃತತಾವಯ ಕಲಿತ್ೀ ||15|| 
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ಓ ಗಂಡತಗಲ್ಲಯೆೀ, ರ್ಾವ ಶ್ರಿೀರಿಯನ್ತನ [ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ತನ] ಇವು ಕ್ಾಡಲಾರವೀ, ಅವನ್ತ 
ಸತಖದ್ತಃಖಗಳನ್ತನ, ಸಮದ್ೃಕಟಯಂದ್ ಕ್ಾಣಬಲಿ ಧೀರ. ಅಂರ್ವನ್ತ ಸಾವಿರದ್ ತಾಣ ಸ್ೀರಲತ 
ತಕೆವನಾಗತತಾುನ್. 

ನಾಸತ್ೂೀ ವಿದ್ಯತ್ೀSಭಾವೀ ನಾಭಾವೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಸತಃ | 
ಉಭಯೀರಪ ದ್ೃಷ್ೂಟೀSನ್ುಸುಾನ್ಯೀಸುತುಾದ್ಶ್ಾಭಿಃ ||16|| 

ಪರಕೃರ್ತಗೂ ಅಳಿವಿಲಿ; ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಳಿವಿಲಿ. [ಕ್್ಡಕತ ಮಾಡಿ ಒಳಿತಾಗದ್ತ; ಒಳಿರ್ತನಿಂದ್ 
ಕ್್ಡಕ್ಾಗದ್ತ] ಈ ಎರಡರ ರ್ತೀಮಾಾನ್ವನ್ೂನ ಬಲಿವರತ, ನಿಜವ ಕಂಡವರತ. 

ಅವಿನಾಶ್ ತತ ತದಿವದಿಧ ಯೆೀನ್ ಸವಾಮದ್ಂ ತತಮ್ | 
ವಿನಾಶ್ಮವಯಯಸಾಯಸಯ ನ್ ಕಶ್ಾತೆತತಾಮಹಾರ್ತ ||17|| 

ರ್ಾವುದ್ತ ಎಲಿವನ್ೂನ ವಾಯಪಸ್ತದ್ಯೀ, ಅದ್ತ ಅಳಿವಿಲಿದ್ತದ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ಬದ್ಲಾಗದ್ ಅವನ್ 
ಅಳವು, ರ್ಾರ ಅಳವಿಗೂ ಎಟ್ಕತವುದಿಲಿ. 

ಅನ್ುವನ್ು ಇಮೀ ದ್ೀಹಾ ನಿತಯಸ್ೂಯೀಕ್ಾುಃ ಶ್ರಿೀರಿಣಃ | 
ಅನಾಶ್ನ್ೂೀSಪರಮೀಯಸಯ ತಸಾಮದ್ತಯಧ್ಯಸವ ಭಾರತ ||18|| 

ಅಳಿಯದ್ ಜೀವಕ್್ೆ, ಅಳಿವ ಈ ದ್ೀಹಗಳು ನ್ಂಟ್ತ. ಏತರಿಂದ್ಲೂ ಅವನಿಗ್ ಅಳಿವಿಲಿ. ಅವನ್ತ 
ಎಲ್ಿಡ್ ತತಂಬಿದ್ ಭಗವಂತನ್ ಪಡಿಯಚತಾ. ಓ ಭಾರತ, ಆದ್ದರಿಂದ್, [ಅಳಿವಿರದ್, ಅಳವಿಗ್ಟ್ಕದ್ 
ಭಗವಂತನ್ ಪೂಜ್ಯೆಂದ್ತ] ಹ್ೂೀರಾಡತ. 

ಯ ಏನ್ಂ ವ್ೀರ್ತು ಹನಾುರಂ ಯಶ್ೈನ್ಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ಹತಮ್ | 
ಉಭೌ ತೌ ನ್ ವಿಜಾನಿೀತ್ೂೀ ನಾಯಂ ಹನಿು ನ್ ಹನ್ಯತ್ೀ ||19|| 

ರ್ಾರತ, ಇವನ್ನ್ತನ ‘ಕ್್ೂಲತಿವವನ್ತ’ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದಿದಾದನ್ ಮತತು ರ್ಾರತ ಇವನ್ನ್ತನ 
‘ಸತುವನ್ತ’ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದಿದಾದನ್, ಆ ಇಬಾರೂ ರ್ತಳಿದ್ವರಲಿ. ಇವನ್ತ ಕ್್ೂಲತಿವುದಿಲಿ; 
ಸಾಯತವುದಿಲಿ. 

ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಮರಯತ್ೀ ವಾ ಕದಾಚಿತ್  
ನಾSಯಂ ಭೂತಾವ ಭವಿತಾ ವಾ ನ್ ಭೂಯಃ | 

 

ಅಜ್ೂೀ ನಿತಯಃ ಶಾಶ್ವತ್ೂೀSಯಂ ಪುರಾಣ್ೂೀ 
ನ್ ಹನ್ಯತ್ೀ ಹನ್ಯಮಾನ್ೀ ಶ್ರಿೀರ್ೀ ||20|| 
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ಈ ಜೀವ ಎಂದ್ೂ ಹತಟ್ತಟವುದಿಲಿ; ಸಾಯತವುದ್ೂ ಇಲಿ. ಭಗವಂತನ್ ಅರಿವಿನ್ಂತ್ ಹತದ್ತಗಿದ್ತದ 
ಮತಾುಗತವವನ್ೂ ಅಲಿ. ಇವನ್ತ ಹತಟಿಟರದ್, ಸಾವಿರದ್, ಮಾಪಾಡದ್, ಭಗವಂತನ್ 
ಪಡಿಯಚತಾ.      [ಈ ಪರಮಪುರತಷ್ ಎಂದ್ೂ ಹತಟ್ತಟವುದಿಲಿ; ಸಾಯತವುದ್ೂ ಇಲಿ; ಸವರೂಪ-
ದಿಂದಿದ್ತದ ದ್ೀಹದಿಂದ್ ಹತಟ್ತಟತಾುನ್ ಎನ್ತನವುದ್ೂ ಸಲಿ. ಈ ಜೀವ ಕೂಡ ಹತಟ್ಟದ್, ಸಾಯದ್, 
ಬದ್ಲಾಗದ್ ತತವ]. ದ್ೀಹದಿಂದ್ ದ್ೀಹಕ್್ೆ ಅಲ್ವ ಈ ಜೀವ, ದ್ೀಹವಳಿದ್ರೂ, ತಾನ್ಳಿವುದಿಲಿ. 

ವ್ೀದಾವಿನಾಶ್ನ್ಂ ನಿತಯಂ ಯ ಏನ್ಮಜಮವಯಯಮ್ | 
ಕರ್ಂ ಸ ಪುರತಷ್ಃ ಪಾರ್ಾ ಕಂ ಘ್ನತಯರ್ತ ಹನಿು ಕಮ್ ||21|| 

ಹತಟ್ತಟ-ಸಾವುಗಳಿರದ್, ಮಾಪಾಡದ್, ಏತರಿಂದ್ಲೂ ಅಳಿಯದ್ ಈ ಜೀವನ್ನ್ತನ 
[ಶ್ರಿೀರದಿಂದ್ಲೂ ಅಳಿವಿರದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ] ಬಲಿ ಜೀವಿ, ಓ ಪಾರ್ಾ, ರ್ಾರನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ 
ಕ್್ೂಲಿ್ಲಸತವುದ್ತ ? ರ್ಾರನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ ಕ್್ೂಲತಿವುದ್ತ ? 

ವಾಸಾಂಸ್ತ ಜೀಣಾಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ 
ನ್ವಾನಿ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ರ್ೂೀSಪರಾಣಿ | 

 

ತಥಾ ಶ್ರಿೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀಣಾಾ 
ನ್ಯನಾಯನಿ ಸಂರ್ಾರ್ತ ನ್ವಾನಿ ದ್ೀಹಿೀ ||22|| 

ಮನ್ತಷ್ಯ ಹಳ್ಯ ಬಟ್ಟಬರ್ಗಳನ್ತನ ಬಿಸತಟ್ತ, ಬ್ೀರ್ ಹ್ೂಸತಾದ್ತವನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ ಉಡತತಾುನ್ೂೀ, 
ಹಾಗ್ಯೆೀ, ಜೀವ ಹಳ್ಯ ದ್ೀಹಗಳನ್ತನ ಬಿಟ್ತಟ, ಬ್ೀರ್ ಹ್ೂಸ ದ್ೀಹಗಳನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ನ್ೈನ್ಂ ಛಿನ್ದನಿು ಶ್ಸಾರಣಿ ನ್ೈನ್ಂ ದ್ಹರ್ತ ಪಾವಕಃ | 
ನ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಕ್್ಿೀದ್ಯನಾಯಪೊೀ ನ್ ಶ್ೂೀಷ್ಯರ್ತ ಮಾರತತಃ ||23|| 

ಈ ಜೀವನ್ನ್ತನ [ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ] ಆಯತಧ್ಗಳು ತತಂಡರಿಸವು. ಇವನ್ನ್ತನ ಬ್ಂಕ್ತಯತ ಸತಡದ್ತ. 
ಇವನ್ನ್ತನ ನಿೀರತ ನ್ನ್ಸದ್ತ; ಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸದ್ತ. 

ಅಚ ಾ್ೀದ್ೂಯೀSಯಮದಾಹ್ೂಯೀSಯಮಕ್್ಿೀದ್ೂಯೀSಶ್ೂೀಷ್ಯ ಏವ ಚ | 
ನಿತಯಃ ಸವಾಗತಃ ಸಾಥಣತರಚಲ್ೂೀSಯಂ ಸನಾತನ್ಃ ||24|| 

ಈ ಜೀವನ್ನ್ತನ ಕಡಿಯಲಾಗದ್ತ. ಇವನ್ನ್ತನ ಸತಡಲಾಗದ್ತ. ನ್ನ್ಸಲಾಗದ್ತ; ಒಣಗಿಸಲೂ 
ಆಗದ್ತ. ಎಂದ್ಂದ್ೂ ಎಲ್ಿಡ್ ಹಬಿಾರತವ, ಏತರಿಂದ್ಲೂ ಮಾಪಾಡದ್, ಅವಿಚಲನಾದ್, 
ಪುರಾಣಪುರತಷ್ನ್ ಪಡಿಯಚತಾ ಇವನ್ತ. [ಎಲ್ಿಡ್ ಹಬಿಾರತವ ಭಗವಂತನ್ನ್ನ ಎಂದ್ಂದ್ೂ 
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ಹ್ೂಂದಿರತವ ಅಣತರೂಪ. ಇವನ್ತ ಏತರಿಂದ್ಲೂ ಮಾಪಾಡದ್ ನಿಯರ್ತಗ್ ಬದ್ಧ; ವ್ೀದ್ದ್ ವಿಧ-
ನಿಷ್ೀದ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ.] 

ಅವಯಕ್್ೂುೀSಯಂಮಚಿನ್ೂಯೀSಯಮವಿಕ್ಾಯೀಾSಯಮತಚಯತ್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ೀವಂ ವಿದಿತ್ವೈನ್ಂ ನಾನ್ತಶ್ೂೀಚಿತತಮಹಾಸ್ತ ||25|| 

ಭಗವಂತ ಕಣಿಣಗ್ ಕ್ಾಣಿಸದ್ವನ್ತ; ಇವನ್ತ ಚಿಂತನ್ಗ್ ನಿಲತಕದ್ವನ್ತ; ಇವನ್ತ 
ಬದ್ಲಾಗದ್ವನ್ತ ಎಂದ್ತ ವ್ೀದ್ ಸಾರತತುದ್. ಅದ್ದರಿಂದ್ ಅವನ್ [ಮತತು ಜೀವನ್] ಪರಿಯನ್ತನ 
ಹಿೀಗ್ ಅರಿತ ಮೀಲ್ ಕ್್ೂರಗತವುದ್ತ ತರವಲಿ.  

ಆರ್ ಚ್ೈನ್ಂ ನಿತಯಜಾತಂ ನಿತಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸ್ೀ ಮೃತಮ್ | 
ತಥಾSಪ ತವಂ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ನ್ೈವಂ ಶ್ೂೀಚಿತತಮಹಾಸ್ತ ||26|| 

ಆದ್ರೂ ಈ ಜೀವ ದ್ೀಹದ್ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಹತಟ್ತಟವನ್ತ ಮತತು ಸಾಯತವವನ್ತ ಎಂದ್ತ 
ಭಾವಿಸತವ್ರ್ಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ನಿೀನ್ತ ಇವನಿಗಾಗಿ ಕ್್ೂರಗತವುದ್ತ ತರವಲಿ. 

ಜಾತಸಯ ಹಿ ಧ್ತರವೀ ಮೃತತಯಧ್ತರಾವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸಯ ಚ | 
ತಸಾಮದ್ಪರಿಹಾಯೆೀಾSಥ್ೀಾ ನ್ ತವಂ ಶ್ೂೀಚಿತತಮಹಾಸ್ತ ||27|| 

ಹತಟಿಟದ್ವನಿಗ್ ಸಾವು ಖಚಿತ; ಸತುವನಿಗ್ ಮರತಹತಟ್ತಟ ಖಚಿತ. ಎಂದ್ ಮೀಲ್, 
ಅನಿವಾಯಾವಾದ್ ಸಂಗರ್ತಗಾಗಿ ನಿೀನ್ತ ಅಳುವುದ್ತ ತರವಲಿ. 

ಅವಯಕ್ಾುದಿೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವಯಕುಮಧಾಯನಿ ಭಾರತ | 
ಅವಯಕುನಿಧ್ನಾನ್ಯೀವ ತತರ ಕ್ಾ ಪರಿದ್ೀವನಾ ||28|| 

ಭರತವಂಶ್ದ್ ಕತಡಿಯೆ, ಜೀವಿಗಳ ಬದ್ತಕ್ತನ್ ಬತಡದ್ ಬ್ೀರತ ಕ್ಾಣಿಸದ್ತ. ನ್ಡತ ಮಾತರ 
ಕ್ಾಣಿಸತತುದ್. ತತದಿಯೂ ಕ್ಾಣಿಸದ್ತ. ಹಿೀಗಿರಲತ ಏನ್ಂರ್ ಗ್ೂೀಳು? 

ಆಶ್ಾಯಾವತಿಶ್ಯರ್ತ ಕಶ್ಾದ್ೀನ್ಮ್ ಆಶ್ಾಯಾವದ್ವದ್ರ್ತ ತಥ್ೈವ ಚಾನ್ಯಃ | 
ಆಶ್ಾಯಾವಚ್ೈನ್ಮನ್ಯಃ  ಶ್ೃಣ್ೂೀರ್ತ ಶ್ತರತಾವಪ್ಯೀನ್ಂ ವ್ೀದ್ ನ್ ಚ್ೈವ ಕಶ್ಾತ್ ||29|| 

ರ್ಾರಾದ್ರೂ ಈ ಜೀವತತವವನ್ತನ ಕಂಡತಕ್್ೂಂಡರ್ ಅದ್ೂಂದ್ತ ಅಚಾರಿಯಂತ್.  ಇನ್ೂನಬಾ 
ಅದ್ತ ತ್ೂೀರಿಸ್ತದ್ರ್ ಅದ್ೂಂದ್ತ ಆಶ್ಾಯಾ. ಮಗದ್ೂಬಾ ಅದ್ನ್ತನ ಕ್್ೀಳಿ ರ್ತಳಿದ್ರ್, ಅದ್ೂ ಒಂದ್ತ 
ಅಚಾರಿ. [ ರ್ಾರ್ೂೀ ಒಬಾ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಅಚಾರಿಗ್ೂಂಡತ ನ್ೂೀಡತತಾುನ್. ರ್ಾರ್ೂೀ ಒಬಾ 
ಅಚಾರಿಗ್ೂಂಡತ ಆಡತತಾುನ್. ರ್ಾರ್ೂೀ ಒಬಾ ಅವನ್ನ್ತನ ಅಚಾರಿಗ್ೂಂಡತ ಕ್್ೀಳುತಾುನ್ ] ಎಷ್ತಟ 
ಕ್್ೀಳಿದ್ರೂ, ಅವನ್ನ್ತನ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅರಿತವನ್ತ ರ್ಾರೂ ಇಲಿ. 
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ದ್ೀಹಿೀ ನಿತಯಮವಧ್ೂಯೀSಯಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಸವಾಸಯ ಭಾರತ | 
ತಸಾಮತುವಾಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ್ ತವಂ ಶ್ೂೀಚಿತತಮಹಾಸ್ತ ||30|| 

ಓ ಭಾರತ ಎಲಿರ ದ್ೀಹದ್ಲೂಿ ಇರತವ ಈ ಜೀವನ್ನ್ತನ ಎಂದ್ೂ ಕ್್ೂಲಿಲಾಗದ್ತ. [ ಈ 
ಜೀವನ್ನ್ತನ ಕ್್ೂಲತಿವುದ್ತ ಎಂದ್ೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಏಕ್್ಂದ್ರ್ ಎಲಿರ ದ್ೀಹದ್ಲೂಿ ಭಗವಂತ 
ಜೀವಕ್್ೆ ಕ್ಾವಲ್ಲದಾದನ್ ] ಆದ್ದರಿಂದ್ ಎಲಿ ಜೀವಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೀನ್ತ ಅಳುವುದ್ತ ತರವಲಿ. 

ಸವಧ್ಮಾಮಪ ಚಾವ್ೀಕ್ಷಯ ನ್ ವಿಕಮಿತತಮಹಾಸ್ತ | 
ಧ್ಮಾಯಾದಿಧಯತದಾಧಚ ಾ್ರೀಯೀSನ್ಯತ್ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ ||31|| 

ನಿನ್ನ ಧ್ಮಾವನ್ತನ ಕಂಡಾದ್ರೂ ನಿೀನ್ತ ಎದ್ಗ್ಡಬಾರದ್ತ. ಕ್ಷರ್ತರಯನಾದ್ವನಿಗ್ ನಾಯಯದಿಂದ್ 
ಒದ್ಗಿ ಬಂದ್ ಕ್ಾಳಗಕ್ತೆಂತ ಮಗಿಲಾದ್ ಏಳಿಗ್ಯಲಿ. 

ಯದ್ೃಚಾರ್ಾ ಚ್ೂೀಪಪನ್ನಂ ಸವಗಾದಾವರಾಮಪಾವೃತಂ 
ಸತಖಿನ್ಃ ಕ್ಷತರರ್ಾಃ ಪಾರ್ಾ ಲಭನ್ುೀ ಯತದ್ಧಮೀದ್ೃಶ್ಮ್ ||32|| 

ಇಂರ್ ಕ್ಾಳಗವ್ಂದ್ರ್ ದ್ೈವ್ೀಚ ಾ್ಯಂದ್ ಕೂಡಿಬಂದ್, ತ್ರ್ದಿಟ್ಟ ಸವಗಾದ್ ಬಾಗಿಲತ. ಪಾರ್ಾ, 
ಭಾಗಯವಂತರಾದ್ ಕ್ಷರ್ತರಯರತ ಮಾತರವ್ೀ ಇಂರ್ ಅವಕ್ಾಶ್ ಪಡ್ಯತತಾುರ್. 

ಅರ್ ಚ್ೀತುಾಮಮಂ ಧ್ಮಯಾಂ ಸಙ್ಜ್ುರಮಂ ನ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ತ | 
ತತಃ ಸವಧ್ಮಾಂ ಕ್ತೀರ್ತಾಂ ಚ ಹಿತಾವ ಪಾಪಮವಾಪುಯಸ್ತ ||33|| 

ಒಂದ್ೂಮಮ, ನಾಯಯದಿಂದ್ ಒದ್ಗಿ ಬಂದ್ ಈ ಕ್ಾಳಗವನ್ತನ ನಿೀನ್ತ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುದಿದ್ುರ್, ಆಗ, ನಿನ್ನ 
ಧ್ಮಾವನ್ೂನ, ಹ್ಸರನ್ೂನ, ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡತ ಪಾಪವನ್ತನ ಗಳಿಸತವ್. 

ಅಕ್ತೀರ್ತಾಂ ಚಾಪ ಭೂತಾನಿ ಕರ್ಯಷ್ಯನಿು ತ್ೀSವಯರ್ಾಮ್ | 
ಸಮಾಭವಿತಸಯ ಚಾಕ್ತೀರ್ತಾಮಾರಣಾದ್ರ್ತರಿಚಯತ್ೀ ||34|| 

ಜನ್ರತ ನಿನ್ನ ಕ್್ೂನ್ಯರದ್ ಕಳಂಕದ್ ಕಥ್ಯನ್ತನ ಆಡಿಕ್್ೂಳುುತಾುರ್. ಮರ್ಾಾದ್ಯ 
ಮನ್ತಷ್ಯನಿಗ್, ಕ್್ಟ್ಟ ಹ್ಸರತ, ಸಾವಿಗಿಂತ ದಾರತಣ. 

ಭರ್ಾದ್ರಣಾದ್ತಪರತಂ ಮಂಸಯನ್ುೀ ತಾವಂ ಮಹಾರಥಾಃ| 
ಯೆೀಷಾಂ ಚ ತವಂ ಬಹತಮತ್ೂೀ ಭೂತಾವ ರ್ಾಸಯಸ್ತ ಲಾಘವಮ್ ||35|| 

ರ್ಾರಿಗ್ ನಿೀನ್ತ ಘನ್ತ್ಯ ವಯಕ್ತುರ್ಾಗಿದ ದ್ಯೀ, ಅಂರ್ ಹಿರಿಯ ತ್ೀರಾಳುಗಳ್ದ್ತರತ, 
ಹಗತರಾಗತವ್. ಅವರತ, ನಿನ್ನನ್ತನ, ಹ್ದ್ರಿ, ಹ್ೂೀರಲತ ಹಿಂಜರಿದ್ ಹ್ೀಡಿೀ, ಎಂದ್ತ ಜರಿಯತತಾುರ್. 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 21 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅವಾಚಯವಾದಾಂಶ್ಾ ಬಹೂನ್ವದಿಷ್ಯನಿು ತವಾಹಿತಾಃ | 
ನಿನ್ದನ್ುಸುವ ಸಾಮರ್ಯಾಂ ತತ್ೂೀ ದ್ತಃಖತರಂ ನ್ತ ಕ್ತಮ್ ||36|| 

ನಿನ್ಗಾಗದ್ವರತ ನಿನ್ನ ಕ್್ಚಾನ್ತನ ಹಿೀಗ್ಳ್ಯತತಾು ಬಾಯ ತತಂಬ ಆಡಬಾರದ್ ಮಾತತಗಳನ್ತನ 
ಆಡತತಾುರ್. ಅದ್ಕೂೆ ಮಗಿಲಾದ್ ಸಂಕಟ್ ಏನ್ತಂಟ್ತ? 

ಹತ್ೂೀ ವಾ ಪಾರಪಯಸ್ತ ಸವಗಾಂ ಜತಾವ ವ ಭ್ೂೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ಮಹಿೀಮ್ | 
ತಸಾಮದ್ತರ್ತುಷ್ಠ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಯತದಾಧಯ ಕೃತನಿಶ್ಾಯಃ ||37|| 

ಸತುರ್ ಸವಗಾ ಸ್ೀರತವ್. ಗ್ದ್ದರ್ ನ್ಲವನಾನಳುವ್. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಹ್ೂೀರಾಡತವ 
ರ್ತೀಮಾಾನ್ ತಳ್ದ್ತ, ಎದ್ತದ ನಿಲತಿ. 

ಸತಖದ್ತಃಖ್ೀ ಸಮೀ ಕೃತಾವ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜರ್ಾಜರ್ೌ | 
ತತ್ೂೀ ಯತದಾಧಯ ಯತಜಯಸವ ನ್ೈವಂ ಪಾಪಮವಾಪುಯಸ್ತ ||38|| 

ಸತಖ-ದ್ತಃಖಗಳನ್ತನ, ಗಳಿಕ್್-ಇಳಿಕ್್ಗಳನ್ತನ, ಗ್ಲತ-ಸ್ೂೀಲತಗಳನ್ತನ, ಒಂದ್ೀ ನಿಟಿಟನಿಂದ್  ಕಂಡತ, 
ಮತ ು್ ಹ್ೂೀರಾಡತ್ೂಡಗತ. ಆಗ ನಿನ್ಗ್ ಪಾಪ ತಟ್ಟದ್ತ. 

ಏಷಾ ತ್ೀSಭಿಹತಾ ಸಾಙ್ಕ್ಖಯೀ ಬತದಿಧಯೀಾಗ್ೀ ರ್ತವಮಾಂ ಶ್ೃಣತ | 
ಬತದಾಧಯ ಯತಕ್್ೂುೀ ಯರ್ಾ ಪಾರ್ಾ ಕಮಾಬನ್ದಂ ಪರಹಾಸಯಸ್ತ ||39|| 

ಈ ಆತಮವಿಜ್ಞಾನ್ದ್ ರ್ತಳಿನ್ತಡಿಯನ್ತನ, ನಿನ್ಗ್ ರ್ತಳಿಸ್ತದಾದಯತತ. ಅದ್ನ್ತನ ಗಳಿಸತವ ಬಗ್ಯನ್ತನ 
ಇದಿೀಗ ಕ್್ೀಳು. ಪಾರ್ಾ, ಈ ರ್ತಳಿನ್ತಡಿಯಂದ್ ನಿೀನ್ತ ರ್ತಳಿರ್ಾದಾಗ ಕಮಾದ್ ಕಟ್ಟನ್ತನ 
ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಳುುವ್. 

ನ್ೀಹಾಭಿಕರಮನಾಶ್ೂೀSಸ್ತು  ಪರತಯವಾಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 
ಸವಲಿಮಪಯಸಯ ಧ್ಮಾಸಯ ತಾರಯತ್ೀ ಮಹತ್ೂೀ ಭರ್ಾತ್ ||40|| 

ಇಲಿ್ಲ ತ್ೂದ್ಲತ ಹ್ಜ ಾ್ ಕೂಡ, ಹಾಳಾಗದ್ತ. ಇಲಿ್ಲ ತ್ೂಡರತಗಳಿಲಿ. ಈ ಧ್ಮಾದ್ ತತಣತಕೂ ಕೂಡ, 
ದ್ೂಡಡ ಬ್ದ್ರಿನಿಂದ್ ಪಾರತಮಾಡಬಲಿದ್ತ. 

ವಯವಸಾರ್ಾರ್ತಮಕ್ಾ ಬತದಿಧರ್ೀಕ್್ೀಹ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ | 
ಬಹತಶಾಖಾಹಯನ್ನಾುಶ್ಾ ಬತದ್ಧಯೀSವಯವಸಾಯನಾಮ್ ||41|| 

ಕತರತಕತಮಾರ, ಈ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಮನ್ನ್ದಿಂದ್ ಹದ್ಗ್ೂಂಡ ಮಾತತ, ಒಂದ್ೀ ತರ. 
ಹದ್ವಿರದ್ವರ ತತದಿಯರದ್ ಹರಟ್ಗಳಿಗ್ ಹತತು ಹಲವು ಟಿಸ್ತಲತಗಳು. 
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ರ್ಾಮಮಾಂ ಪುಕಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪರವದ್ನ್ಯವಿಪಶ್ಾತಃ | 
ವ್ೀದಾವಾದ್ರತಾಃ ಪಾರ್ಾ ನಾನ್ಯದ್ಸ್ತುೀರ್ತ ವಾದಿನ್ಃ ||42|| 

 

ಕ್ಾಮಾತಾಮನ್ಃ ಸವಗಾಪರಾ ಜನ್ಮಕಮಾಫಲಪರದಾಮ್ | 
ಕ್ತರರ್ಾವಿಶ್ೀಷ್ಬಹತಲಾಂ ಭ್ೂೀಗ್ೈಶ್ವಯಾಗರ್ತಂ ಪರರ್ತ ||43|| 

 

ಭ್ೂೀಗ್ೈಶ್ವಯಾಪರಸಕ್ಾುನಾಂ ತರ್ಾSಪಹೃತಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ವಯವಸಾರ್ಾರ್ತಮಕ್ಾ ಬತದಿಧಃ  ಸಮಾಧೌ ನ್ ವಿಧೀಯತ್ೀ ||44|| 

ಓ ಪಾರ್ಾ, ಅರ್ಬರ್ ರ್ತಳಿದ್ವರತ ಹ್ೀಳುತಾುರ್; ‘ಈ ವ್ೀದ್ವಾಣಿ, ಸವಗಾವ್ಂಬ ಹೂ ಬಿಡತವ 
ಬಳಿು. ಹತಟ್ತಟ, ಕಮಾದ್ ಕಟ್ತಟಗಳ ಸಂಸಾರವ್ಂಬ ಹಣತಣ. ಐಷಾರಾಮದ್ ಐಸ್ತರಿಯ ಬದ್ತಕ್ತಗಾಗಿ 
ಅದ್ರ ತತಂಬ ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಕಮಾಕಲಾಪಗಳು.’ ಅವರತ ವ್ೀದ್ದ್ ಹ್ೂರನ್ೂೀಟ್ದ್ ಅರ್ಾದ್ಲ್ಿೀ 
ನಿಂತತಬಿಡತವರತ. [ವ್ೀದ್ದ್ಲಿ್ಲ ವಿವಾದ್ ಬ್ಳ್ಸತವವರತ ಅರ್ವಾ ಅದ್ರ ಅರ್ಾವನ್ನರಿಯದ್ 
ಬರಿದ್ ಉರತ ಹ್ೂಡ್ಯತವವರತ.] ಅದ್ರಾಚ್, ಏನ್ೂ ಇಲಿ ಎನ್ತನವವರತ. ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ಆಸ್ 
ತತಂಬಿ ಸವಗಾದ್ ಕನ್ಸತ ಕ್ಾಣತವವರತ. ಐಷಾರಾಮದ್ ಐಸ್ತರಿಯಲಿ್ಲ ಮತಳುಗಿ, ವ್ೀದ್ ಓದಿಯೂ 
ತಲ್ ಕ್್ಡಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡ, ಇಂರ್ವರಿಗ್ ಹದ್ಗ್ೂಂಡ, ರ್ತಳಿನ್ತಡಿ ಕೂಡ, ಮನ್ಸ್ತುನ್ ಸಮಸ್ತಥರ್ತಗ್, 
ನ್ರವಾಗದ್ತ. 

ತ್ೈಗತಣಯವಿಷ್ರ್ಾ ವ್ೀದಾ ನಿಸ್ರೈಗತಣ್ೂಯೀ ಭವಾಜತಾನ್ | 
ನಿದ್ವಾನ್ೂದಾೀ ನಿತಯಸತುಾಸ್ೂುೀ ನಿಯೀಾಗಕ್್ೀಮ ಆತಮವಾನ್ ||45|| 

ವ್ೀದ್ಗಳು, ಹ್ೂರನ್ೂೀಟ್ಕ್್ೆ, ರ್ತರಗತಣಗಳ ನ್ಂಟ್ನ್ತನ ನಿರೂಪಸತತುವ್. [ಒಳಗಿಳಿದ್ರ್, 
ರ್ತರಗತಣಗಳ ನ್ಂಟಿನ್ ನ್ಂಜನ್ತನ ನಿವಾರಿಸತತುವ್.] ಓ ಅಜತಾನ್, ನಿೀನ್ತ ರ್ತರಗತಣಗಳ ನ್ಂಟಿನ್ತನ 
ನಿೀಗಿ ನಿಲತಿ. ದ್ವಂದ್ವಗಳ ತಾಕಲಾಟ್ ತ್ೂಡ್ದ್ತ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ಯನಿನಡತ. 
ಯೀಗಕ್್ೀಮದ್ ಹ್ೂಣ್ಯನ್ತನ ಅವನಿಗ್ೂಪಿಸ್ತ ಅವನ್ೀ ಸಾವಮಯೆಂದ್ತ, ನ್ಂಬಿ ನ್ಡ್. 

ರ್ಾವಾನ್ರ್ಾ ಉದ್ಪಾನ್ೀ  ಸವಾತಃ ಸಂಪುತಿ್ೂೀದ್ಕ್್ೀ | 
ತಾವಾನ್ುವ್ೀಾಷ್ತ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಸಯ ವಿಜಾನ್ತಃ ||46|| 

ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಏನ್ಲಿ ಬಳಕ್್ಯೀ, ಅದ್ತ ಎಲ್ಿಡ್ ಉಕ್ತೆ ಹರಿಯತವ ನಿೀರ ನ್ಲ್ಯಲಿ್ಲ 
ಒಳಗ್ೂಂಡಿದ್. ಎಲಿ ವ್ೀದ್ಗಳಲಿ್ಲ,  ಏನ್ತ ಫಲವೀ ಅದ್ತ ಬರಹಮವನ್ತನ ಬಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ 
ಫಲದ್ಲಿ್ಲ ಒಳಗ್ೂಂಡಿದ್.  [ಪರಕೃರ್ತಯ ನಿೀರಂತ್, ಎಲ್ಿಡ್ ಉಕ್ತೆ ಹರಿಯತವ, ಪರಳಯದ್ಲಿ್ಲ ಕೂಡ 
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ತತಂಬಿದ್ ಕ್್ೂಡವಾಗಿ, ಇನ್ೂನಬಾರ ಕ್ಾಪಗ್ೂಳಪಡದ್, ಕ್ಾಲಾದಿಗಳನ್ತನ ನಿಯಮಸತವ 
ಭಗವಂತನಿಂದ್, ಎನಿತತ ಲಭಯವೀ, ಅದ್ತ, ಎಲಿ ವ್ೀದ್ಗಳನ್ತನ ಬಲಿ ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನಿಗ್ ಮಾತರ 
ಸತಲಭ.] 

ಕಮಾಣ್ಯೀವಾಧಕ್ಾರಸ್ುೀ ಮಾ ಫಲ್ೀಷ್ತ ಕದಾಚನ್ | 
ಮಾ ಕಮಾಫಲಹ್ೀತತಭೂಾಮಾಾ ತ್ೀ ಸಙ್ಕ್ೂುೀSಸುಾಕಮಾಣಿ ||47|| 

ಕಮಾದ್ಲಿ್ಲ ಮಾತರ ನಿನ್ಗ್ ಹಕತೆ. ಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಂದ್ೂ ಇಲಿ. ಫಲವನ್ನೀ ನ್ಂಬಿ ಕಮಾ 
ಮಾಡಬ್ೀಡ. [ ಕಮಾಕ್್ೆ ಫಲ ನಿೀಡತವ ಶ್ಕ್ತು ತಾನ್ಂದ್ತ ಭರಮಸಬ್ೀಡ.] ಅಂತ್ಯೆೀ ನಿಕೆರಯತ್ 
ನಿನ್ಗಂಟ್ದಿರಲ್ಲ. 

ಯೀಗಸಥಃ ಕತರತ ಕಮಾಾಣಿ ಸಙ್ುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ | 
ಸ್ತದ್ಧಯ ಸ್ತದ್ೂಧಯೀಃ ಸಮೀ ಭೂತಾವ ಸಮತವಂ ಯೀಗ ಉಚಯತ್ೀ ||48|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ‘ಯೀಗ’ದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಮಾಡತ, ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ತ, 
ಕ್್ಲಸ ಕ್್ೈಗೂಡಿದ್ರೂ, ಕ್್ಟ್ಟರೂ, ಸಮಭಾವದಿಂದಿದ್ತದ. ಇಂರ್ ಸಮಭಾವಕ್್ೆ ‘ಯೀಗ’ವ್ಂದ್ತ 
ಹ್ಸರತ. 

ದ್ೂರ್ೀಣ ಹಯವರಂ ಕಮಾ ಬತದಿಧಯೀಗಾದ್ಧನ್ಞ್ಾಯ | 
ಬತದೌಧ ಶ್ರಣಮನಿವಚಾ ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹ್ೀತವಃ ||49|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ಅರಿವಿನ್ ದಾರಿಗಿಂತ ಕಮಾದ್ ದಾರಿ ತತಂಬ ಕ್ತೀಳು. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅರಿವಿನ್ 
ನ್ಲ್ಯಲಿ್ಲ ನಿಲತಿ. [ಅರಿವು ಬಂದ್ ಮೀಲೂ ಹರಿಗ್ ಶ್ರಣಾಗತ.] ಫಲವನ್ನೀ ನ್ಂಬಿ ನಿಂತವರತ 
ಮರತಕಪಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ವರತ. 

ಬತದಿಧಯತಕ್್ೂುೀ ಜಹಾರ್ತೀಹ ಉಭ್ೀ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ೂಯೀಗಾಯ ಯತಜಯಸಯ ಯೀಗಃ ಕಮಾಸತ ಕ್ೌಶ್ಲಮ್ ||50|| 

ಭಗವಂತನ್ನ್ನರಿತವನ್ತ, ಬ್ೀಡಾದ್ ಪುಣಯಪಾಪಗಳ್ರಡನ್ೂನ ಇಲ್ಿೀ ತ್ೂರ್ಯತತಾುನ್. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಅರಿವಿನ್ ‘ಯೀಗ’ಕ್್ೆ ತ್ೂಡಗತ. ‘ಯೀಗ’ವಂದ್ರ್ ಇದ್: ರ್ತಳಿದ್ತ ಮಾಡತವ 
ಜಾಣತನ್. 

ಕಮಾಜಂ ಬದಿಧಯತಕ್ಾು ಹಿ ಫಲಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಮನಿೀಕಣಃ | 
ಜನ್ಮಬನ್ಧವಿನಿಮತಾಕ್ಾುಃ ಪದ್ಂ ಗಚಾನ್ಯನಾಮಯಮ್ ||51|| 
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ಬಲಿವರತ ಭಗವಂತನ್ ಅರಿವು ಪಡ್ದ್ತ, ಕಮಾಫಲದ್ ಹ್ೂಣ್ಯನ್ತನ ಅವನಿಗ್ೂಪಿಸ್ತ, ಹತಟ್ತಟ-
ಸಾವಿನ್ ಕಟ್ತಟ ಕಳಚಿಕ್್ೂಂಡತ, ನಿರಾಪದ್ವಾದ್ ಪದ್ವನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುರ್. 

ಯದಾ ತ್ೀ ಮೀಹಕಲ್ಲಲಂ ಬತದಿಧವಯಾರ್ತತರಿಷ್ಯರ್ತ | 
ತದಾ ಗನಾುಸ್ತ ನಿವ್ೀಾದ್ಂ ಶ್ೂರೀತವಯಸಯ ಶ್ತರತಸಯ ಚ ||52|| 

ಎಂದ್ತ ನಿನ್ನ ಬತದಿಧ ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ ಕ್್ೂಳ್ಯನ್ತನ ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಳುುವುದ್ೂೀ, ಅಂದ್ತ ಮತಂದ್ ಕ್್ೀಳುವ, 
ಹಿಂದ್ ಕ್್ೀಳಿದ್, ಉಪದ್ೀಶ್ದ್ ಪೂರ್ತಾ ಫಲವನ್ತನ ಪಡ್ಯತವ್. 

ಶ್ೃರ್ತವಿಪರರ್ತಪನಾನ ತ್ೀ ಯದಾ ಸಾಥಸಯರ್ತ ನಿಶ್ಾಲಾ | 
ಸಮಾಧಾವಚಲಾ ಬತದಿಧಸುದಾ ಯೀಗಮವಾಪುಯಸ್ತ ||53|| 

‘ಮದ್ಲತ ಶ್ತರರ್ತಗಳನ್ತನ ಹ್ೂಂದಿಕ್್ೂಳುದಿದ್ದ, [ಮತ ು್ ಶ್ತರರ್ತಗಳಿಂದ್ ಶ್ತರರ್ತಗೂಡಿದ್,] ನಿನ್ನ ಬತದಿಧ, 
ಎಂದ್ತ ನಿಜದ್ ಅರಿವಿನಿಂದ್ ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡತ, ಸಮಾಧಯಲಿ್ಲ, ನ್ಲತಗದ್ ನಿಲತಿವುದ್ೂ, ಅಂದ್ತ 
ಗತರಿ ತಲತಪುವಿ.’ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಸ್ತಥತಪರಜ್ಞಯಸಯ ಕ್ಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಸುಸಯ ಕ್್ೀಶ್ವ | 
ಸ್ತಥತಧೀಃ ಕ್ತಂ ಪರಭಾಷ್ೀತ ಕ್ತಮಾಸ್ತೀತ ವರಜ್ೀತ ಕ್ತಮ್ ||54|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಓ ಬರಹಮರತದ್ರರ ನಿರ್ಾಮಕನ್, ಸಮಾಧಯನ್ನೀರಬಲಿ [ರ್ತಳಿವಿನ್ 
ತಪುಿಗಳನ್ತನ ರ್ತದಿದಕ್್ೂಂಡ] ಅರಿವು ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡವನ್ನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ ಗತರತರ್ತಸತವುದ್ತ? ಅಂರ್ 
‘ಸ್ತಥತಪರಜ್ಞ’ ಏನ್ಂದ್ತ ನ್ತಡಿಯತತಾುನ್ ? ಏನ್ಂದ್ತ ಕೂಡತತಾುನ್? ಏನ್ಂದ್ತ ನ್ಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ  

ಪರಜಹಾರ್ತ ಯದಾ ಕ್ಾಮಾನ್ುವಾಾನಾಿರ್ಾ ಮನ್ೂೀಗತಾನ್ | 
ಆತಮನ್ಯೀವಾSತಮನಾ ತತಷ್ಟಃ ಸ್ತಥತಪರಜ್ಞಯಸುದ್ೂೀಚಯತ್ೀ ||55|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪಾರ್ಾ, ಮನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಮನ್ಮಾಡಿದ್, ಎಲಿ ಬಯಕ್್ಗಳನ್ತನ ತ್ೂರ್ದಾಗ, 
ಪರಮಾತಮನ್ಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ನಿಂತತ, ಪರಮಾತಮನ್ ಪರಸಾದ್ದಿಂದ್, ತಣಿದ್ತ ನ್ಲ್ಲದಾಗ, ‘ಸ್ತಥತಪರಜ್ಞ’ 
ಎನಿಸತತಾುನ್. 
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ದ್ತಃಖ್ೀಷ್ವನ್ತದಿವಗನಮನಾಃ ಸತಖ್ೀಷ್ತ ವಿಗತಸಿೃಹಃ | 
ವಿೀತರಾಗಭಯಕ್್ೂರೀಧ್ಃ ಸ್ತಥತಧೀಮತಾನಿರತಚಯತ್ೀ ||56|| 

ಸಂಕಟ್ ಬಂದಾಗ, ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ತಳಮಳವಿಲಿ. ಸತಖದ್ ಸಂಗರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಬಲವಿಲಿ. ಏತರಲೂಿ 
ಮೀಕ್್ಯಲಿ; ಅಂಜಕ್್ಯಲಿ; ರ್ೀಗಿಲಿ. ಇಂರ್ ಚಿಂತನ್ಶ್ೀಲ ‘ಸ್ತಥತಪರಜ್ಞ’ ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ಯಃ ಸವಾತಾರನ್ಭಿಸ್ನೀಹಸುತುತಾಾಪಯ ಶ್ತಭಾಶ್ತಭಮ್ | 
ನಾಭಿನ್ನ್ದರ್ತ ನ್ ದ್ವೀಕಟ ತಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರರ್ತಕಟತಾ ||57|| 

ಆರ್ಾ ಒಳಿತತ-ಕ್್ಡಕತಗಳು ಬಂದ್ೂದ್ಗಿದಾಗ, ಎಲೂಿ, ಅರ್ತರ್ಾಗಿ ಅಂಟಿಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. 
ಒಳಿರ್ತನ್ ಬಗ್ಗ್ ಮಚೂಾ ಇಲಿ. ಕ್್ಡಕ್ತನ್ ಬಗ್ಗ್ ರ್ೂಚೂಾ ಇಲಿ. ಇಂರ್ವನ್ ಅರಿವು 
ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡಿರತತುದ್. 

ಯದಾ ಸಂಹರತ್ೀ ಚಾಯಂ ಕೂಮಾಾಙ್ಜ್ುನಿೀವ ಸವಾಶ್ಃ | 
ಇಂದಿರರ್ಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಭಯಸುಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರರ್ತಕಠತಾ ||58|| 

ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಎಲ್ಿಡ್ ಇಂದಿರಯವಿಷ್ಯಗಳಿಂದ್, ಆಮ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ೂ 
ಹಾಗ್,  ಒಳಗ್ ಸ್ಳ್ದ್ತಕ್್ೂಳುಬಲಿವನ್ ಪರಜ್ಞ್ ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡಿರತತುದ್. 

ವಿಷ್ರ್ಾ ವಿನಿವತಾನ್ುೀ ನಿರಾಹಾರಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಃ | 
ರಸವಜಾಂ ರಸ್ೂೀSಪಯಸಯ ಪರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿವತಾತ್ೀ ||59|| 

ಆಹಾರ ತ್ೂರ್ದ್ ಜೀವಿಗ್, ವಿಷ್ಯಭ್ೂೀಗದ್ ಕಸತವಷ್ಟೀ ಕತಂದ್ತತುದ್. ನಾಲ್ಲಗ್ಯ ಕಸತವನ್ೂನ, 
ಭ್ೂೀಗದ್ ಬಯಕ್್ಯನ್ೂನ ಬಿಟ್ತಟ. ಅಂರ್ ಕಸತವು-ಬಯಕ್್ ಕೂಡ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಕಂಡಾಗ 
ಇಲಿವಾಗತತುದ್. 

ಯತತ್ೂೀ ಹಯಪ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ವಿಪಶ್ಾತಃ | 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಪರಮಾರ್ಥೀನಿ ಹರನಿುೀ ಪರಸಭಂ ಮನ್ಃ ||60|| 

ಸಾಧ್ಕ ಸಾಕಷ್ತಟ ರ್ತಳಿದ್ತಕ್್ೂಂಡರೂ, ಸಾಕಷ್ತಟ ಪರಯರ್ತನಸ್ತದ್ರೂ, ಇಂದಿರಯಗಳು 
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನ್ಸುನ್ತನ ಕಲಕ್ತ ಸ್ಳ್ದ್ತಬಿಡತತುವ್. 

ತಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಸಂಯಮಯ ಯತಕು ಆಸ್ತೀತ ಮತಿರಃ | 
ವಶ್ೀ ಹಿ ಯಸ್ಯೀನಿದರರ್ಾಣಿ ತಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರರ್ತಕಠತಾ ||61|| 
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ಅವುಗಳನ್ನಲಾಿ ತಡ್ಹಿಡಿದ್ತ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಪರತತವವ್ಂದ್ತ ನ್ಂಬಿ, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಮನ್ವಿಟ್ತಟ, 
ಕೂಡಬ್ೀಕತ. ಹಿೀಗ್ ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನ್ ಅರಿವು ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡಿರತತುದ್. 

ಧಾಯಯತ್ೂೀ ವಿಷ್ರ್ಾನ್ತಿಂಸಃ ಸಙ್ುಸ್ುೀಷ್ೂಪಜಾಯತ್ೀ | 
ಸಙ್ಜ್ುತುಞ್ಜಾಯತ್ೀ ಕ್ಾಮಃ ಕ್ಾಮತ್ೂೆರೀಧ್ೂೀSಭಿಜಾಯತ್ೀ ||62|| 

 

ಕ್್ೂರೀಧಾದ್ಭವರ್ತ ಸಂಮೀಹಃ ಸಂಹ್ೂೀಹಾತುಮೃರ್ತವಿಭರಮಃ | 
ಸೃರ್ತಭರಂಶಾದ್ ಬತದಿಧನಾಶ್ೂೀ ಬದಿಧನಾಶಾದ್ ವಿನ್ಶ್ಯರ್ತ ||63|| 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೀ ನ್ನ್ಯತರ್ತುರತವ ಮನ್ತಷ್ಯನಿಗ್ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನ್ಂಟ್ತ ಬ್ಳ್ಯತತುದ್. ನ್ಂಟಿನಿಂದ್ 
ಆಸ್ ಕತದ್ತರತತುದ್. ಆಸ್ಗ್ ಅಡಿಡರ್ಾದಾಗ ರ್ೂಚತಾ ಮೂಡತತುದ್. ರ್ೂಚಿಾನಿಂದ್ 
ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ತನ ಮಾಡತವ ಬಯಕ್್ [ತಪುಿ ಗರಹಿಕ್್]. ಅಂರ್ ಬಯಕ್್ಯಂದ್ ವಿಧ-ನಿಷ್ೀಧ್ಗಳ 
ಮರ್ವು. ಮರ್ವಿನಿಂದ್ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್. ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್ದಿಂದ್ ಸವಾನಾಶ್. 

ರಾಗದ್ವೀಷ್ವಿಯತಕ್್ೈಸತು ವಿಷ್ರ್ಾನಿನಿದರಯೆೈಶ್ಾರನ್ | 
ಆತಮವಶ್ಯೈವಿಾಧ್ೀರ್ಾತಾಮ ಪರಸಾದ್ಮಧಗಚಾರ್ತ ||64|| 

ಒಲವು-ಹಗ್ತನ್ಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾಗಿ, ತನ್ನ ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲರತವ, ಇಂದಿರಯಗಳಿಂದ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತನ 
ಅನ್ತಭವಿಸತವಾಗಲೂ, ಅಂಕ್್ ತಪಿದ್ವನ್ ಮನ್ಸತು ರ್ತಳಿಗ್ೂಳುುತುದ್. 

ಪರಸಾದ್ೀ ಸವಾದ್ತಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ೂಯೀಪಜಾಯತ್ೀ | 
ಪರಸನ್ನ ಚ್ೀತಸ್ೂೀ ಹಾಯಶ್ತ ಬದಿಧಃ ಪಯಾವರ್ತಷ್ಠರ್ತ ||65|| 

ಮನ್ಸತು ರ್ತಳಿಗ್ೂಂಡಾಗ ಸಾಧ್ಕನ್ ಎಲಿ ದ್ತಗತಡಗಳೂ ಇಲಿವಾಗತತುವ್. ಏಕ್್ಂದ್ರ್ ಬಗ್ 
ರ್ತಳಿದ್ತಕ್್ೂಂಡವನ್ ಬತದಿಧ, ಬ್ೀಗನ್ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಳುುತುದ್. 

ನಾಸ್ತು ಬದಿಧರಯತಕುಸಯ ನ್ ಚಾಯತಕುಸಯ ಭಾವನಾ | 
ನ್ ಚಾಭಾವಯತತಃ ಶಾನಿುರಶಾನ್ುಸಯ ಕತತಃ ಸತಖಮ್ ||66|| 

ಮನ್ಸತು ಮಣಿಸದ್ವನಿಗ್ ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ ರ್ತಳಿವಿಲಿ. ಮನ್ಸತು ಮಣಿಸದ್ವನಿಗ್ ಧಾಯನ್ವೂ ಇಲಿ. 
ಧಾಯನ್ವಿರದಿದ್ದವನಿಗ್ ಮತಕ್ತುಯಲಿ. [ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ ನ್ಲ್ಸದ್ತ.] ಮತಕುನಾಗದ್ವನಿಗ್ 
[ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ ನ್ಡದ್ವನಿಗ್] ಎಲಿ್ಲಯ ಸತಖ ? 

ಇನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನ್ೂೀSನ್ತವಿಧೀಯತ್ೀ | 
ತದ್ಸಯ ಹರರ್ತ ಪರಜ್ಞಾಂ ವಾಯತನಾಾವಾಮವಾಮಭಸ್ತ ||67|| 
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ವಿಷ್ಯಗಳತು ಹರಿದಿರತವ ಇಂದಿರಯಗಳ ಬ್ನ್ತನ ಹತತುವಂತ್ ಮನ್ಸತು 
ರೂಪಗ್ೂಂಡಿದ್ಯಲಿವ್? ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅದ್ತ ಸಾಧ್ಕನ್ ಅರಿವನ್ತನ ದಾರಿಗ್ಡ್ಸ್ತಬಿಡತತುದ್ 
ಕಡಲಲಿ್ಲ ಹಡಗನ್ತನ ಬಿರತಗಾಳಿ ಹ್ೀಗ್ೂೀ, ಹಾಗ್. 

ತಸಾಮದ್ಯಸಯ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ನಿಗೃಹಿೀತಾನಿ ಸವಾಶ್ಃ | 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಭಯಸುಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರರ್ತಕಠತಾ ||68|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್, ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ರ್ಾರ ಇಂದಿರಯಗಳು ಎಲಿ ಬಗ್ಯಂದ್ಲೂ, 
ಇಂದಿರಯವಿಷ್ಯಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾಗಿ ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲರತವುವೀ, ಅವನ್ ಅರಿವು ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡಿರತತುದ್. 

ರ್ಾ ನಿಶಾ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ತಸಾಯಂ ಜಾಗರ್ತಾ ಸಂಯಮೀ| 
ಯಸಾಯಂ ಜಾಗರರ್ತ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತ್ೂೀ ಮತನ್ೀಃ ||69|| 

ರ್ಾವುದ್ತ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗ್ ಕತುಲ ಕಗುಂಟ್ೂೀ, ಅಂರ್ಲಿ್ಲ ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಗ್ಲ್ಲದ್ ಯೀಗಿ 
ಎಚಾರವಿರತತಾುನ್. ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಎಚಾರವಿರತವರ್ೂೀ, ಅದ್ತ ಬಲಿ ಚಿಂತಕನಿಗ್ 
ನ್ಟಿಟರತಳು. 

ಅಪೂಯಾಮಾಣಮಚಲಪರರ್ತಷ್ಠಂ ಸಮತದ್ರಮಾಪಃ ಪರವಿಶ್ನಿು ಯದ್ವತ್ | 
ತದ್ವತಾೆಮಾ ಯಂ ಪರವಿಶ್ನಿು ಸವ್ೀಾ ಸ ಶಾನಿುಮಾಪೊನೀರ್ತ ನ್ ಕ್ಾಮಕ್ಾಮ || 70|| 
ತತಂಬಿದ್ರೂ ತತಳುಕದ್, ನಿಂತ ಕಡಲನ್ತನ, ಎಲಿ ನಿೀರತಗಳೂ ಬಂದ್ತ ಸ್ೀರತವಂತ್, ರ್ಾರನ್ತನ 
ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳೂ, ತತಂಬಿಯೂ ತತಳುಕದ್ಂತ್, ಬಂದ್ತ ಸ್ೀರತವುವೀ, ಅವನ್ತ ಮತಕ್ತು 
ಪಡ್ಯತತಾುನ್. ಕ್್ಟ್ಟ ಬಯಕ್್ಗಳ ಬ್ನ್ತನ ಹರ್ತುದ್ವನ್ಲಿ. 

ವಿಹಾಯ ಕ್ಾಮಾನ್ಯಃ ಸವಾಾನ್ತಿಮಾಂಶ್ಾರರ್ತ ನಿಃಸಿೃಹಃ | 
ನಿಮಾಮೀ ನಿರಹಙ್ಜ್ೆರಃ ಸ ಶಾನಿುಮಧಗಚಾರ್ತ ||71|| 

ರ್ಾರತ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತನ, ಮನ್ಸ್ೂೀಲದ್, ಕ್್ಟ್ಟ ಆಸ್ಗ್ ಬಲ್ಲರ್ಾಗದ್, ನಾನ್ತ ನ್ನ್ನದ್ತ 
ಎಂಬ ಹಮತಮ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಅನ್ತಭವಿಸತತಾುನ್ೂೀ, ಅವನ್ತ ಮತಕ್ತುಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಏಷಾ ಬಾರಹಿೇ ಸ್ತಥರ್ತಃ ಪಾರ್ಾ ನ್ೈನಾಂ ಪಾರಪಯ ವಿಮತಹಯರ್ತ | 
ಸ್ತಧತಾವSಸಾಯಮನ್ುಕ್ಾಲ್ೀSಪ ಬರಹಮನಿವಾಾಣಮೃಚಾರ್ತ ||72|| 

ಪಾರ್ಾ, ಇದ್ತ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಿಯ ಗತರತತತ. ಇದ್ನ್ತನ ಪಡ್ದ್ತ, ಮತ ು್ ಮೈಮರ್ಯತವುದಿಲಿ. 
ಕ್್ೂನ್ಯ ಕ್ಾಲದ್ಲೂಿ, ಈ ನ್ಲ್ಯಲಿ್ಲ ನಿಂತವನ್ತ, ಕ್ಾಯದಿಂದ್ಲೂ ಸಾಯದ್ ಪರತತವವನ್ತನ 
ಸ್ೀರತತಾುನ್. 
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ಎರಡನ್ೀ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಆರ್ ತೃರ್ತೀಯೀSಧಾಯಯಃ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಜಾಯಯಸ್ತೀ ಚ್ೀತೆಮಾಣಸ್ುೀ ಮತಾ ಬತದಿಧಜಾನಾದ್ಾನ್ | 
ತರ್ತೆಂ ಕಮಾಾಣಿ ಘೂೀರ್ೀ ಮಾಂ ನಿಯೀಜಯಸ್ತ ಕ್್ೀಶ್ವ ||01|| 

 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಓ ಜನಾದ್ಾನ್, ಕ್ಾಯಕಕ್ತೆಂತ ಅರಿವ್ೀ ಹಿರಿದ್ತ ಎಂದ್ತ ನಿನ್ನ 
ಆಶ್ಯವಾದ್ರ್ ಮತ ು್ೀಕ್್ ನ್ನ್ನನ್ತನ, ಈ ಕ್್ೂಲತಿವ ಕ್ಾಯಕದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿಸತರ್ತುರತವ್. ಓ ಕ್್ೀಶ್ವ ? 

 

ವಾಯಮಶ್ರೀಣ್ೀವ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಬದಿಧಂ ಮೀಹಯಸ್ತೀವ ಮೀ | 
ತದ್ೀಕಂ ವದ್ ನಿಶ್ಾತಯ ಯೆೀನ್ ಶ್ರೀಯೀಹಮಾಪುನರ್ಾಮ್ ||02|| 

ಇಬಾಗ್ಯ ಮಾರ್ತನಿಂದ್ ನ್ನ್ನ ನಿಧಾಾರಶ್ಕ್ತುಯನ್ತನ ಗ್ೂಂದ್ಲಕ್ತೆೀಡತಮಾಡತವಂರ್ತದ್. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಒಂದ್ನ್ತನ ನಿಧ್ಾರಿಸ್ತ ಹ್ೀಳು: ರ್ಾವುದ್ರಿಂದ್ ನಾನ್ತ ಒಳಿತನ್ತನ ಪಡ್ದ್ೀನ್ತ ? 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಲ್ೂೀಕ್್ೀSಸ್ತಮನಿದಾವಿಧಾ ನಿಷಾಠ ಪುರಾ ಪೊರೀಕ್ಾು ಮರ್ಾನ್ಘ | 
ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾಙ್ಜ್ಖಯನಾಂ ಕಮಾಯೀಗ್ೀನ್ ಯೀಗಿನಾಮ್ ||03|| 

ಭಗವಂತ ನ್ತಡಿದ್ನ್ತ : ಓ ಪಾಪದ್ೂರನ್, ಈ ಲ್ೂೀಕದ್ಲಿ್ಲ, ಎರಡತ ಬಗ್ಯ ಇರವನ್ತನ 
[ಮತಕ್ತುಯನ್ತನ] ನಾನ್ತ ಹಿಂದ್ ಹ್ೀಳಿರತವ್. ಜ್ಞಾನ್ ಮಾಗಾಗಳಿಗ್, ಜ್ಞಾನ್ಪರದ್ವಾದ್ 
ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್; ಕಮಾಮಾಗಿಾಗಳಿಗ್ ಕಮಾಪರಧಾನ್ವಾದ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳಿಂದ್. 

ನ್ ಕಮಾಣಾಮನಾರಮಾಭನ್ನೈಷ್ೆಮಯಾಂ ಪುರತಷ್ೂೀSಶ್ತನತ್ೀ | 
ನ್ ಚ ಸಂನ್ಯಸನಾದ್ೀವ ಸ್ತದಿಧಂ ಸಮಧಗಚಾರ್ತ ||04|| 

ಕಮಾಗಳಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗದ್ ಇರತವುದ್ರಿಂದ್, ಸಾಧ್ಕ ಕಮಾಗಳಿಂದ್ ಬಿಡತಗಡ್ ಹ್ೂಂದ್ತವುದಿಲಿ. 
ಕಮಾಫಲವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ ಮಾತರಕ್್ೆ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ಯತವುದಿಲಿ. 
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ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಾತಷಣಮಪ ಜಾತತ ರ್ತಷ್ಠತಯಕಮಾಕೃತ್ | 
ಕ್ಾಯಾತ್ೀ ಹಯವಶ್ಃ ಕಮಾ ಸವಾಃ ಪರಕೃರ್ತಜ್ೈಗತಾಣ್ೈಃ ||05|| 

ರ್ಾವನ್ೂ, ಎಂದ್ೂ, ಒಂದ್ತ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ, ಏನ್ೂ ಮಾಡದ್ ತ್ಪಿಗಿರಲತ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. 
ಪರರ್ತಯಬಾನ್ೂ ಪರಕೃರ್ತಯ ಗತಣಗಳಿಂದ್ ಅರಿವಿಲಿದ್ಯೆೀ [ಭಗವಂತನ್ ಅಧೀನ್ನಾಗಿ] ಕಮಾ 
ಮಾಡತರ್ತುರತತಾುನ್. 

ಕಮೀಾನಿದರರ್ಾಣಿ ಸಂಯಮಯ ಯ ಅಸ್ುೀ ಮನ್ಸಾ ಸಮರನ್ | 
ಇನಿದರರ್ಾಥಾಾನಿವಮೂಢಾತಾಮ ಮಥಾಯಚಾರಃ ಸ  ಉಚಯತ್ೀ ||06|| 

ಕಮೀಾನಿದರಯಗಳನ್ತನ ಅದ್ತಮಟ್ತಟ ಮನ್ಸ್ತುನಿಂದ್ಲ್ೀ ಇಂದಿರಯವಿಷ್ಯಗಳ ಕನ್ಸತ ಕ್ಾಣತವ 
ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿ, ಡಂಭಾಚಾರಿ ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ಯಸ್ತುಾನಿದರರ್ಾಣಿ ಮನ್ಸಾ ನಿಯಮಾಯSರಭತ್ೀSಜತಾನ್ | 
ಕಮೀಾನಿದರಯೆೈಃ  ಕಮಾಯೀಗಮಸಕುಃ ಸ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ||07|| 

ಓ ಅಜತಾನ್, ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಮನ್ೂೀಬಲದಿಂದ್ ಗ್ದ್ತದ, ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, 
ಇಂದಿರಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ನ್ಯಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗತವವನ್ತ ಮಗಿಲಾದ್ವನ್ತ. 

ನಿಯತಂ ಕತರತ ಕಮಾ ತವಂ ಕಮಾ ಜಾಯಯೀ ಹಯಕಮಾಣಃ | 
ಶ್ರಿೀರರ್ಾತಾರSಪ ಚ ತ್ೀ ನ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀದ್ಕಮಾಣಃ ||08|| 

ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಲನ್ ಕಮಾ ನಿೀನ್ತ ಮಾಡತ. ನಿಕೆರಯತ್ಗಿಂತ ಕಮಾ ಮೀಲಲಿವ್ೀ ? 
ನಿಕೆರಯನಾದ್ರ್, ನಿನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಡಿಯ ಪಯಣವೂ ಸಾಗದ್ತ. 

ಯಜ್ಞಾಥಾಾತೆಮಾಣ್ೂೀSನ್ಯತರ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀSಯಂ  ಕಮಾಬನ್ಧನ್ಃ| 
ತದ್ರ್ಾಂ ಕಮಾ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಮತಕುಸಙ್ುಃ ಸಮಾಚರ ||09|| 

ಭಗವಂತನ್ ಪೂಜಾರೂಪವಾದ್ ಇಂರ್ ಕಮಾಕ್ತೆಂತ ಬ್ೀರ್ರ್ಾದ್ ನ್ಡ್ಯಲಿ್ಲ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಕ 
ಕಮಾದ್ ಕಟಿಟಗ್ ಸ್ತಲತಕತತಾುನ್. ಓ ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಭಗವಂತನ್ 
ಪೂಜ್ಯೆಂದ್ತ ಕಮಾ ಮಾಡತ. 

ಸಹಯಜ್ಞಾಃ ಪರಜಾಃ ಸೃಷಾಟಾ ಪುರ್ೂೀವಾಚ ಪರಜಾಪರ್ತಃ | 
ಅನ್ೀನ್ ಪರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಮೀಷ್ ವೀSಸ್ತುಾಷ್ಟಕ್ಾಮಧ್ತಕ್ ||10|| 
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ಹಿಂದ್, ಪರಜಾಪರ್ತ ಭಗವಂತನ್ ಪೂಜಾರೂಪವಾದ್ ಕಮಾದ್ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಮಾನ್ವರನ್ತನ 
ಹತಟಿಟಸ್ತ, ಹಿೀಗ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಇದ್ರಿಂದ್ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ಹ್ೂಂದಿ, ಇದ್ತ, ನಿಮಮ ಬಯಕ್್ಯನ್ತನ 
ಈಡ್ೀರಿಸಲ್ಲ. 

ದ್ೀವಾನಾಭವಯತಾನ್ೀನ್ ತ್ೀ ದ್ೀವಾ ಭಾವಯನ್ತು ವಃ | 
ಪರಸಿರಂ ಭಾವಯನ್ುಃ ಶ್ರೀಯಃ ಪರಮವಾಪುಯತ ||11|| 

ಇದ್ರಿಂದ್, ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗ್ ನ್ರವಾಗಿ. ಆ ದ್ೀವತ್ಗಳು, ನಿಮಗ್ ನ್ರವಾಗಲ್ಲ. ಒಬಾರಿಗ್ೂಬಾರತ 
ನ್ರವಾಗತತು, ಹಿರಿಯ ಹಿತವನ್ತನ ಪಡಯರಿ. 

ಇಷಾಟನ್ೂಭೀಗಾನಿಿ ವೀ ದ್ೀವಾ ದಾಸಯಂತ್ೀ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ | 
ತ್ೈದ್ಾತಾುನ್ಪರದಾಯೆೈಭ್ೂಯೀ ಯೀ ಭತಙ್ಕ್ೆತೀ ಸ ು್ೀನ್ ಏವ ಸಃ ||12|| 

ಇಂರ್ ಯಜ್ಞದಿಂದ್ ಬಲಗ್ೂಂಡ ದ್ೀವತ್ಗಳು, ನಿೀವು ಬಯಸ್ತದ್ ಬಯಕ್್ಗಳನ್ತನ 
ಈಡ್ೀರಿಸತತಾುರ್. ಅವರತ ನಿೀಡಿದ್ದನ್ತನ, ಅವರಿಗ್ ನಿೀಡದ್ೀ, ತಾನ್ೀ ರ್ತನ್ತನವವನ್ತ, ಕಳುನ್ೀ ಸರಿ. 

ಯಜ್ಞಶ್ಷಾಟಶ್ನ್ಃ ಸನ್ೂುೀ ಮತಚಯನ್ುೀ ಸವಾಕ್ತಲ್ಲಭಷ್ೈಃ | 
ಭತಂಜತ್ೀ ತ್ೀ ತವಘಂ ಪಾಪಾ ಯೆೀ ಪಚನಾಯತಮಕ್ಾರಣಾತ್ ||13|| 

ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗ್ ಸಲಿ್ಲಸ್ತ, ಉಳಿದ್ತದ್ನ್ತನ ಉಣತಣವ ಸಜಾನ್ರತ, ಎಲಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾಗತತಾುರ್. 
ತಮಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಬ್ೀಯಸತವವರತ, ತಮಮ ಪಾಪವನ್ನೀ, ತಾವು ರ್ತನ್ತನತಾುರ್. 

ಅನಾನದ್ಭವನಿು ಭೂತಾನಿ ಪಜಾನಾಯದ್ನ್ನಸಮಭವಃ | 
ಯಜ್ಞಾದ್ಭವರ್ತ ಪಜಾನ್ೂಯೀ ಯಜ್ಞಃ ಕಮಾಸಮತದ್ಭವಃ ||14|| 

 

ಕಮಾ ಬರಹ್ೂೇದ್ಭವಂ ವಿದಿಧ ಬರಹಾಮಕ್ಷರಸಮತದ್ಭವಮ್ | 
ತಸಾಮತುವಾಗತಂ ಬರಹಮ ನಿತಯಂ ಯಜ್ಞ್ೀ ಪರರ್ತಕಠತಮ್ ||15|| 

ಜೀವಿಗಳ ಹತಟ್ತಟ, ಆಹಾರದಿಂದ್. ಆಹಾರದ್ ಬ್ಳ ,್ ಸೂಯಾನಿಂದ್ [ಮೀಡದಿಂದ್]. 
ಸೌರಶ್ಕ್ತುಯ ವೃದಿಧ [ಮೀಡದ್ ಹತಟ್ತಟ] ಯಜ್ಞದಿಂದ್. ಯಜ್ಞದ್ ನಿವಾಹಣ್, ಕಮಾದಿಂದ್. ಕಮಾದ್ 
ನಿಷ್ಿರ್ತು, ಭಗವಂತನಿಂದ್. ಭಗವಂತನ್ ಅಭಿವಯಕ್ತು, ವ್ೀದಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ್. ಆದ್ದರಿಂದ್, 
ಎಲ್ಿಡಿಯರತವ ಭಗವಂತ, ಸದಾ ಯಜ್ಞದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತದಾದನ್. 

ಏವಂ ಪರವರ್ತಾತಂ ಚಕರಂ ನಾನ್ತವತಾಯರ್ತೀಹ ಯಃ | 
ಅಘ್ನಯತರಿನಿದರರ್ಾರಾಮೀ ಮೀಘಂ ಪಾರ್ಾ ಸ ಜೀವರ್ತ ||16|| 
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ಹಿೀಗ್, ಸತತತುರ್ತುರತವ ಜಗದ್ ಗಾಲ್ಲಯನ್ತನ ಮತಂದ್ತವರಿಸದ್ವನ್ತ, ಪಾಪದ್ ಬದ್ತಕತ 
ಬದ್ತಕತತಾು, ಇಂದಿರಯಸತಖದ್ಲ್ಿೀ, ಮೈಮರ್ತವನ್ತ. ಓ ಪಾರ್ಾ, ಅಂರ್ವನ್ ಬದ್ತಕತ ವಯರ್ಾ. 

ಯಸಾುಾತಮರರ್ತರ್ೀವ ಸಾಯದಾತಮತೃಪುಶ್ಾ ಮಾನ್ವಃ | 
ಆತಮನ್ಯೀವ ಚ ಸನ್ತುಷ್ಟಸುಸಯ ಕ್ಾಯಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ ||17|| 

ಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ಕಂಡತ [ಪರಮಾತಮನ್ ಕರತಣ್ಯಂದ್] ಸತಖವುಂಡವನ್ತ, ಪರಮಾತಮನ್ 
ಕ್ಾಣ್ೆಯಂದ್ [ಕರತಣ್ಯಂದ್] ಕೃತಕೃತಯನಾದ್ವನ್ತ, ಬ್ೀರಾವುದ್ೂ ಬ್ೀಡವ್ನಿಸ್ತ, 
ಪರಮಾತಮನ್ಲ್ಿೀ ಆನ್ಂದ್ವಾಗಿರತವ ಸಮಾಧಮಗನನ್ತ [ತೃಪುನಾಗಿರತವ ಮತಕುನ್ತ] 
ಮಾತರವ್ೀ , ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ ದ್ೀನ್ೂ ಇರತವುದಿಲಿ. 

ನ್ೈವ ತಸಯ ಕೃತ್ೀನಾಥ್ೂೀಾ ನಾಕೃತ್ೀನ್ೀಹ ಕಶ್ಾನ್ | 
ನ್ಚಾಸಯ ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ತ ಕಶ್ಾದ್ರ್ಾವಯಪಾಶ್ರಯಃ ||18|| 

ಅಂರ್ವನ್ತ ಏನ್ನಾನದ್ರೂ ಮಾಡತವುದ್ರಿಂದ್ ಹ್ಚಿಾನ್ ಸಾಧ್ಕವಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡದ್ 
ಇರತವುದ್ರಿಂದ್ ರ್ಾವುದ್ೀ ಬಾಧ್ಕವಾಗಲ್ಲ ಇಲಿ. ಸಮಸು ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗ್ ರ್ಾವುದ್ೀ, 
ಫಲದ್ ಹಂಗಿಲಿ. 

ತಸಾಮದ್ಸಕುಃ ಸತತಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಕಮಾ ಸಮಾಚರ | 
ಆಸಕ್್ೂುೀ ಹಾಯಚರನ್ೆಮಾ ಪರಮಾಪೊನೀರ್ತ ಪೂರತಷ್ಃ ||19|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಸದಾ ಕತಾವಯ ಕಮಾವನ್ತನ ಮಾಡತರ್ತುರತ. ನ್ಂಟ್ತ 
ತ್ೂರ್ದ್ತ ಕತಾವಯದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗತವುದ್ರಿಂದ್ಲ್ೀ, ಸಾಧ್ಕ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಸ್ೀರತವುದ್ತ ಸಾಧ್ಯ. 

ಕಮಾಣ್ೈವ ಹಿ ಸಂಸ್ತದಿಧಮಾಸ್ತಥತಾ ಜನ್ಕ್ಾದ್ಯಃ | 
ಲ್ೂೀಕಸಙ್ುರಹಮೀವಾಪ ಸಮಿಶ್ಯನ್ೆತತಾಮಹಾಸ್ತ ||20|| 

ಕಮಾದಿಂದ್ಲ್ೀ ಸಾಧಸ್ತ, ಜನ್ಕ ಮದ್ಲಾದ್ವರತ, ಗತರಿ ಮತಟಿಟದ್ರತ. ಜನ್ತ್ಯನ್ತನ ರ್ತದ್ತದವ 
ಹ್ೂಣ್ಯನ್ನರಿತಾದ್ರೂ, ನಿೀನ್ತ ಕಮಾ ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾಗಿದ್. 

ಯದ್ಯದಾಚರರ್ತ ಶ್ರೀಷ್ಠಸುತುದ್ೀವ್ೀತರ್ೂೀ ಜನ್ಃ | 
ಸ ಯತಾಮಾಣಂ ಕತರತತ್ೀ ಲ್ೂೀಕಸುದ್ನ್ತವತಾತ್ೀ ||21|| 

ಮತಂದಾಳು ಏನ್ೀನ್ತ ಮಾಡತತಾುನ್ೂೀ, ಉಳಿದ್ ಮಂದಿ ಅದ್ೀ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯತತಾುರ್. ಅವನ್ತ 
ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಿಸತತಾುನ್ೂೀ, ಜನ್ತ್ ಅದ್ರ ಬ್ನ್ತನ ಹತತುತುದ್. 
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ನ್ ಮೀ ಪಾಥಾಾಸ್ತು ಕತಾವಯಂ ರ್ತರಷ್ತ ಲ್ೂೀಲ್ೀಷ್ತ ಕ್ತಞ್ಾನ್ | 
ನಾನ್ವಾಪುಮವಾಪುವಯಂ ವತಾ ಏವಚ ಕಮಾಣಿ ||22|| 

ಪಾರ್ಾ, ಮೂರತ ಲ್ೂೀಕಗಳಲೂಿ, ನಾನ್ತ ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ತದ್ತ ಏನ್ೂ ಇಲಿ. ಪಡ್ಯದ್ೀ ಇದ್ತದ, 
ಪಡ್ಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ದ್ೂದ ಇಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕಮಾದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿದ ದ್ೀನ್. 

ಯದಿ ಹಯಹಂ ನ್ ವತ್ೀಾಯಂ ಜಾತತ ಕಮಾಣಯತಂದಿರತಃ | 
ಮಮ ವತಾಮಾನ್ತವತಾಂತ್ೀ ಮನ್ತಷಾಯಃ ಪಾರ್ಾ ಸವಾಶ್ಃ ||23|| 

ನಾನ್ತ ಎಂದಾದ್ರೂ ಎಚಾರದಿಂದ್ ಕಮಾದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗದ್ ಹ್ೂೀದ್ರ್, ಓ ಪಾರ್ಾ, ಮನ್ತಷ್ಯರತ 
ಎಲಿ ಬಗ್ಯಂದ್ಲೂ, ನ್ನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ತ ಬಿಡತತಾುರ್. 

ಉರ್ತುದ್ೀಯತರಿಮೀ ಲ್ೂೀಕ್ಾ ನ್ ಕತರ್ಾಾಂ  ಕಮಾ ಚ್ೀದ್ಹಮ್ | 
ಸಙ್ೆರಸಯ ಚ ಕತಾಾ ಸಾಯಮತಪಹನಾಯಮಮಾಃ ಪರಜಾ||24|| 

ನಾನ್ತ ಕಮಾ ಮಾಡದ್ೀ ಇದ್ದರ್, ಈ ಜನ್ರ್ಲಾಿ ದಾರಿತಪಿ ಹಾಳಾಗತತಾುರ್. ಧ್ಮಾದ್ 
ಕಲಬ್ರಕ್್ಗ್ ಕ್ಾರಣನಾಗಿ, ಈ ಎಲಿ ಜನ್ತ್ಯನ್ತನ ನಾನ್ೀ, ಕ್್ೈರ್ಾರ್ ಕ್್ಡವಿದ್ಂತಾದಿೀತತ. 

ಸಕ್ಾುಃ ಕಮಾಣಯವಿದಾವಂಸ್ೂೀ ಯಥಾ ಕತವಾನಿು ಭಾರತ | 
ಕತರ್ಾಾದಿವದಾವಂಸುಥಾSಸಕುಶ್ಾಕ್ತೀಷ್ತಾಲ್ೂೀಕಸಙ್ುರಹಮ್ ||25|| 

ಓ ಭಾರತ, ಹ್ೀಗ್,ರ್ತಳಿಯದ್ ಮಂದಿ ಫಲದ್ ನ್ಂಟಿಗಾಗಿ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಮಾಡತತಾುರ್ಯೀ, 
ಹಾಗ್ಯೆೀ, ರ್ತಳಿದ್ವನ್ೂ ಕಮಾಮಾಡತರ್ತುರಬ್ೀಕತ – ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಸಮಾಜವನ್ತನ 
ರ್ತದ್ತದವುದ್ಕ್ಾೆಗಿ. 

ನ್ ಬತದಿಧಭ್ೀದ್ಂ ಜನ್ಯೆೀದ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಕಮಾಸಙ್ಕಷುನಾಮ್ | 
ಜ್ೂೀಷ್ಯೆೀತುವಾಕಮಾಾಣಿ ವಿದಾವನ್ತಯಕುಃ ಸಮಾಚರನ್ ||26|| 

ರ್ತಳುವಳಿಕ್್ಯಲಿದ್ ಫಲದ್ ನ್ಂಟಿಗಾಗಿಯೆೀ ಕಮಾ ಮಾಡತವ ಮಂದಿಯ ನ್ಂಬಿಕ್್ಯನ್ತನ 
ನ್ಲತಗಿಸಬಾರದ್ತ. ಉಪಾಯ ಬಲಿ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ತಾನ್ತ ಎಲಿ ಕಮಾಗಳನ್ೂನ ಮಾಡತತಾು, 
ಅವರನ್ತನ ಓಲ್ೈಸಬ್ೀಕತ. 

ಪರಕೃತ್ೀಃ ಕ್ತರಯಮಾಣಾನಿ ಗತಣ್ೈಃ ಕಮಾಾಣಿ ಸವಾಶ್ಃ | 
ಅಹಙ್ಜ್ೆರವಿಮೂಢಾತಾಮ ಕತಾಾSಹಮರ್ತ ಮನ್ಯತ್ೀ ||27|| 
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ಪರಕೃರ್ತಯ ಅಂಗಗಳಾದ್ ಇಂದಿರರ್ಾದಿಗಳಿಂದ್ [ಭಗವದ್ಧೀನ್ವಾದ್, ಜೀವನ್ 
ಸವಭಾವಸಹಜವಾದ್ ಗತಣಗಳಿಂದ್] ಎಲಿ ಬಗ್ಯ ಕಮಾಗಳೂ ನ್ಡ್ಯತರ್ತುರತತುವ್. 
ಹಮಮನಿಂದ್ ಮೈಮರ್ತವನ್ತ ‘ನಾನ್ೀ ಮಾಡಿದ್’ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿಯತತಾುನ್. 

ತತುಾವಿತತು ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಗತಣಕಮಾವಿಭಾಗಯೀಃ | 
ಗತಣಾ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ವತಾನ್ು ಇರ್ತ ಮತಾವ ನ್ ಸಜಾತ್ೀ ||28|| 

ಇಂದಿರರ್ಾದಿಗಳ [ಜೀವಸವಭಾವದ್ ಗತಣಗಳ] ಮತತು ಕ್ತರಯೆಗಳ ಪರಭ್ೀದ್ಗಳ 
ನಿಜವನ್ನರಿತವನ್ತ, ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ಇಂದಿರಯಗಳು ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಚರಿಸತತುವ್, ಎಂದ್ರಿತತ, 
ಅವುಗಳನ್ತನ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. 

ಪರಕೃತ್ೀಗತಾಣಸಂಮೂಢಾ ಸಜಾನ್ುೀ ಗತಣಕಮಾಸತ | 
ತಾನ್ಕೃತುನವಿದ್ೂೀ ಮನಾದನ್ೃತುನವಿನ್ನ ವಿಚಾಲಯೆೀತ್ ||29|| 

ಪರಕೃರ್ತಯ ಅಂಗಗಳಾದ್  ಇಂದಿರರ್ಾದಿಗಳಲ್ಿೀ ಮೈಮರ್ತವರತ, ಇಂದಿರರ್ಾದಿಗಳ 
ಕ್ತರಯೆಗಳಲ್ಿೀ ಅಂಟಿಕ್್ೂಳುುತಾುರ್. ಪೂರ್ತಾ ನಿಜವನ್ನರಿಯದ್ ಅಂರ್ ಮಂದಿಯನ್ತನ, ಪೂರ್ತಾ 
ಅರಿತವರತ, ಗ್ೂಂದ್ಲಗ್ಡಿಸಬಾರದ್ತ. 

ಮಯ ಸವಾಾಣಿ ಕಮಾಾಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ | 
ನಿರಾಶ್ೀನಿಾಮಾಮೀ ಭೂತಾವ ಯತಧ್ಯಸವ ವಿಗತಜವರಃ ||30|| 

ಎಲಿ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಅಪಾಸ್ತ, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಮನ್ವಿಟ್ತಟ, ಹಂಬಲ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಮಮಕ್ಾರ 
ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಚಳಿಬಿಟ್ತಟ ಹ್ೂೀರಾಡತ. 

ಯೆೀ ಮೀ ಮತಮದ್ಂ ನಿತಯಮನ್ತರ್ತಷ್ಠನಿು ಮಾನ್ವಾಃ | 
ಶ್ರದಾಧವನ್ೂುೀSನ್ಸೂಯನ್ೂುೀ ಮತಚಯನ್ುೀ ತ್ೀSಪ ಕಮಾಭಿಃ ||31|| 

ರ್ಾವ ಮನ್ತಷ್ಯರತ ಕ್ತಚತಾ ಪಡದ್, ನ್ನ್ನ ಈ ಸ್ತದಾಧಂತವನ್ತನ ನ್ಂಬಿ ನ್ಡ್ಯತವರ್ೂೀ, ಅವರೂ 
ಕಮಾಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾಗತತಾುರ್. 

ಯೆೀ ತ್ವೀತದ್ಭಯಸೂಯನ್ೂುೀ ನಾನ್ತರ್ತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಮತಮ್ | 
ಸವಾಜ್ಞಾನ್ವಿಮೂಢಾಂಸಾುನಿವದಿಧ ನ್ಷಾಟ ನ್ಚ್ೀತಸಃ ||32|| 

ರ್ಾರತ ಕ್ತಚಿಾನಿಂದ್, ನ್ನ್ನ ಈ ಸ್ತದಾಧಂತವನ್ತನ ಆಚರಣ್ಗ್ ತರತವುದಿಲಿ, ಅವರತ ಎಲಿ ರ್ತಳಿವಿಗೂ 
ಎರವಾದ್ವರತ; ವಿನಾಶ್ದ್ತು ಸರಿವ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು, ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 
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ಸದ್ೃಷ್ಂ ಚ್ೀಷ್ಟತ್ೀ ಸಾವಸಾಯಃ ಪರಕೃತ್ೀಜ್ಞಾಾನ್ವಾನ್ಪ | 
ಪರಕೃರ್ತಂ ರ್ಾನಿು ಭೂತಾನಿ ನಿಗರಹಃ ಕ್ತಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ ||33|| 

ಎಷ್ತಟ ರ್ತಳಿದ್ವನಾದ್ರೂ, ತನ್ನ ಸಂಸಾೆರಕ್್ೆ [ಸವಭಾವಕ್್ೆ] ತಕೆಂತ್ಯೆೀ ನ್ಡ್ದ್ತಕ್್ೂಳುುತಾುನ್. 
ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳೂ ಸಂಸಾೆರದ್ [ಸವಭಾವದ್] ಕ್್ೈಗ್ೂಂಬ್ಗಳು. ಅದ್ತಮಟ್ಟರ್ೀನ್ತ ಬಂತತ ? 

ಇನಿದರಯಸ್ಯೀನಿದರಯಸಾಯಥ್ೀಾ ರಾಗದ್ವೀಷೌ ವಯವಸ್ತಥತೌ | 
ತಯೀನ್ಾ ವಶ್ಮಾಗಚ್ಾೀತೌು ಹಯಸೌಯ ಪರಿಪನಿಥನೌ  || 34|| 

ಒಂದ್ೂಂದ್ತ ಇಂದಿರಯದ್ ವಿಷ್ಯದ್ಲೂಿ ಒಲವು-ಹಗ್ತನ್ಗಳು ತತಂಬಿವ್. ಅವುಗಳಿಗ್, 
ಬಲ್ಲರ್ಾಗಬಾರದ್ತ. ಅವ್ೀ ಸಾಧ್ಕನ್ ಹಗ್ಗಳು. 

ಶ್ರೀರ್ಾನ್ುಾಧ್ಮೀಾ ವಿಗತಣಃ ಪರಧ್ಮಾಾತುಾನ್ತಕಠತಾತ್ | 
ಸವಧ್ಮೀಾ ನಿಧ್ನ್ಂ ಶ್ರೀಯಃ ಪರಧ್ಮೀಾ ಭರ್ಾವಹಃ ||35|| 

ತನ್ನ ಸವಭಾವಕ್್ೆ ಪರಕ್ತೀಯವಾದ್ ಧ್ಮಾವನ್ತನ ಚ್ನಾನಗಿ ಅಚರಿಸತವುದ್ಕ್ತೆಂತಲೂ, 
ಅರ್ಬರ್ರ್ಾಗಿರ್ಾದ್ರೂ, ಸಹಜ ಧ್ಮಾವನ್ತನ ಆಚರಿಸತವುದ್ತ ಮಗಿಲತ. ಸವಭಾವಸಹಜ-
ಧ್ಮಾದ್ಲಿ್ಲ ಸಾವಾದ್ರೂ ಮೀಲತ. ಪರಕ್ತೀಯ ಧ್ಮಾ ಅದ್ಕ್ತೆಂತ ಭಯಂಕರ. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಅರ್ ಕ್್ೀನ್ ಪರಯತಕ್್ೂುೀSಯಮ್ ಪಾಪಂ ಚರರ್ತ ಪೂರತಷ್ಃ | 
ಅನಿನಚಾನ್ನಪ ವಾಷ್ಣೀಾಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೀಜತಃ ||36|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಓ ವೃಕಣವಂಶ್ದ್ ಕತಡಿಯೆ, ಮನ್ತಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡತತಾುನ್. ತನ್ಗ್ 
ಇಷ್ಟವಿರದಿದ್ದರೂ, ರ್ಾರ್ೂೀ ಬಲವಂತದಿಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತದ್ಂತ್! ಇದ್ತ ರ್ಾರ ಪ್ರೀರಣ್ ? 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕ್ಾಮ ಏಷ್ ಕ್್ೂರೀಧ್ ಏಷ್ ರಜ್ೂೀಗತಣಸಮತದ್ಭವಃ | 
ಮಹಾಶ್ನ್ೂೀ ಮಹಾಪಾಪಾಮ ವಿದ್ಯೀನ್ಮಹವ್ೈರಿಣಮ್ ||37|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ : ಪಾಪವನ್ತನ ಪ್ರೀರಿಸತವ ಶ್ಕ್ತು ಕ್ಾಮ. [ಕ್ಾಮದ್ ಅಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ 
ಕ್ಾಲನ್ೀಮ.] ಇದ್ರದ್ೀ ರೂಪಾಂತರ, ಸ್ತಟ್ತಟ. ರಜ್ೂೀಗತಣದಿಂದ್ ಇದ್ರ ಹತಟ್ತಟ. ಇದ್ತ 
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ರ್ತಂದ್ಷ್ೂಟ ತಣಿಯದ್ ಹ್ೂಟ್ಟಬಾಕ. ಮಹಾಪಾತಕಗಳ ತವರತ. ಇದ್ನ್ತನ ಈ ಸಾಧ್ನಾಪರ್ದ್ಲಿ್ಲ 
ಹಗ್ಯೆಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಧ್ೂಮೀನಾವಿರSಯತ್ೀ ವಹಿನಯಾಥಾSSದ್ಶ್ೂೀಾ ಮಲ್ೀನ್ ಚ | 
ಯಥ್ೂೀಲ್ಾೀನಾSವೃತ್ೂೀ ಗಭಾಸುಥಾ ತ್ೀನ್ೀದ್ಮಾವೃತಮ್ ||38|| 

ಹ್ೂಗ್ಯಂದ್ ಬ್ಂಕ್ತ ಕವಿದ್ಂತ್ [ಭಗವಂತ], ಕ್್ೂಳ್ಯಂದ್ ಕನ್ನಡಿ ಕವಿದ್ಂತ್ [ಮನ್ಸತು], 
ಗಭಾಕ್್ೂೀಶ್ದಿಂದ್ ಭೂರಣ ಕವಿದ್ಂತ್ [ಜೀವ], ಕ್ಾಮದಿಂದ್ ಈ ಎಲಿ ಕವಿದ್ತಕ್್ೂಂಡಿದ್. [ಹ್ೂಗ್ 
ಬ್ಂಕ್ತಯನ್ತನ ಕವಿದ್ಂತ್, ಕ್ಾಮ ಸಜಾನ್ರನ್ತನ ಕವಿಯತತುದ್. ಕ್್ೂಳ  ್ಕನ್ನಡಿಯನ್ತನ ಕ್್ಡ್ಸ್ತದ್ಂತ್ 
ಮಧ್ಯಮರನ್ತನ. ಗಭಾಕ್್ೂೀಶ್ ಭೂರಣವನ್ತನ ಮತಚಿಾದ್ಂತ್ ದ್ತಜಾನ್ರನ್ತನ.] 

ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನ್ಮೀತ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀ ನಿತಯವ್ೈರಿಣಾ | 
ಕ್ಾಮರೂಪ್ೀಣ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ದ್ತಷ್ೂಿರ್ೀಣಾನ್ಲ್ೀನ್ ಚ ||39|| 

ಓ ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಬ್ಂಕ್ತಯಂತ್ ಕಬಳಿಸ್ತದ್ಷ್ೂಟ ತೃಪುಯಲಿದ್, ಕ್್ೂನ್ಯಲಿದ್ ಈ ಕ್ಾಮವ್ಂಬತದ್ತ 
ಸಾಧ್ಕನ್ ಚಿರಶ್ತತರ. ಇದ್ತ, ಬಲಿವರ ರ್ತಳಿವನ್ೂನ ಕವಿದ್ತ, ಮಂಕ್ಾಗಿಸತತುದ್. 

ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಮನ್ೂೀ ಬತದಿಧರಸಾಯಧಷಾಠನ್ಮತಚಯತ್ೀ | 
ಏತ್ೈವಿಾಮೀಹಯತ್ಯೀಷ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಾವೃತಯ ದ್ೀಹಿನ್ಮ್ ||40|| 

ಇಂದಿರಯಗಳು, ಮನ್ಸತು, ಬತದಿಧ ಈ ಕ್ಾಮದ್ ನ್ಲ್ದಾಣಗಳು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದ್ತ 
ರ್ತಳಿವನ್ತನ ಕವಿದ್ತ ಸಾಧ್ಕನ್ನ್ತನ ಕಂಗ್ಡಿಸತತುದ್. 

ತಸಾಮತವಮನಿದರರ್ಾಣಾಯದೌ ನಿಯಮಯ ಭರತಷ್ಾಭ | 
ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಪರಜಹಿ ಹ್ಯೀನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ನಾಶ್ನ್ಮ್ ||41|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್, ಓ ಭರತವಂಶ್ದ್ ವಿೀರ, ಮದ್ಲತ ನಿೀನ್ತ ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಹದಿದನ್ಲಿ್ಲರಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡತ,  
ಅರಿವನ್ೂನ, ಆಳವಾದ್ ಚಿಂತನಾಶ್ಕ್ತುಯನ್ೂನ ಹಾಳು ಗ್ಡವಬಲಿ, ಈ ಪಾಪಯನ್ತನ 
ಒದ್ೂದೀಡಿಸತ. 

ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಪರಾಣಾಯಹತರಿನಿದರಯೆೀಭಯಃ ಪರಂ ಮನ್ಃ | 
ಮನ್ಸಸತು ಪರಾ ಬದಿಧಯೀಾ ಬತದ್ಧೀ ಪರತಸತು ಸಃ ||42|| 

ಇಂದಿರಯಗಳು [ಶ್ರಿೀರಕ್ತೆಂತ] ಹಿರಿದಾದ್ ತಾಣಗಳು. [ಇಂದಿರರ್ಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ್ 
ಇಂದಾರದಿಗಳು ಹಿರಿಯ ದ್ೀವತ್ಗಳು.] ಇಂದಿರಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನ್ಸತು ಹಿರಿಯ ತಾಣ. 
[ಇಂದಿರರ್ಾಭಿಮಾನಿದ್ೀವತ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮನ್ೂೀಭಿಮಾನಿ ರತದ್ರ ಹಿರಿಯ ದ್ೀವತ್.] 
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ಮನ್ಸ್ತುಗಿಂತ ಬತದಿಧ ಹಿರಿಯ ತಾಣ. [ಮನ್ೂೀಭಿಮಾನಿಗಿಂತ ಬತದಿಧಮಾನಿನಿ ಸರಸವರ್ತ ಹಿರಿಯ 
ದ್ೀವತ್.] ಬತದಿಧಗಿಂತಲೂ ಆಚ್ಗಿರತವಂರ್ದ್ತದ ಆ ಪರತತುಾ. [ಬತದಿಧಮಾನಿನಿಗಿಂತಲೂ 
ಬತದಿಧಗ್ೂೀಚರನಾದ್ ಭಗವಂತ ಹಿರಿಯ ತತುಾ.] 

ಏವಂ ಬತದ್ಧೀಃ ಪರಂ ಬತದಾಧಾಸಂಸುಭಾಯSತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ | 
ಜಹಿ ಶ್ತತರಂ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಕ್ಾಮರೂಪಂ ದ್ತರಾಸದ್ಮ್ ||43|| 

ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ಹಿೀಗ್ ಬತದಿಧಗೂ ನಿಲತಕದ್ ಆ ಪರತತುಾವನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ತ, ವಿವ್ೀಕದಿಂದ್ 
ಬಗ್ಯನ್ತನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದ್ತ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗ್ ಬಗುದ್ ಕ್ಾಮವ್ಂಬ ಹಗ್ಯನ್ತನ ಒದ್ೂದೀಡಿಸತ. 

 

ಮೂರನ್ೀ ಅಧಾಯಯವು ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಚತತಥ್ೂೀಾSಧಾಯಯಃ 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಇಮಂ ವಿವಸವತ್ೀ ಯೀಗಂ ಪೊರೀಕುವಾನ್ಹಮವಯಯಮ್ | 
ವಿವಸಾವನ್ಮನ್ವ್ೀ ಪಾರಹ  ಮನ್ತರಿಕ್ಾಾಕವ್ೀSಬರವಿೀತ್ ||01|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ : ಅಳಿವಿರದ್ ಈ ಸಾಧ್ನ್ಮಾಗಾವನ್ತನ ನಾನ್ತ ಸೂಯಾನಿಗ್ ಹ್ೀಳಿದ ದ್. 
ಸೂಯಾ ಮನ್ತವಿಗ್ ಹ್ೀಳಿದ್ದ. ಮನ್ತ ಇಕ್ಾಾಕತವಿಗ್ ಹ್ೀಳಿದ್ದ. 

ಏವಂ ಪರಮಿರಾಪಾರಪುಮಮಂ ರಾಜಷ್ಾಯೀSವಿದ್ತಃ | 
ಸ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಹ ಮಹತಾ ಯೀಗ್ೂೀ ನ್ಷ್ಟಃ ಪರನ್ುಪ ||02|| 

ಹಿೀಗ್, ಒಬಾರಿಂದ್ೂಬಾರಿಗ್ ಹರಿದ್ತ ಬಂದಿರತವ ಇದ್ನ್ತನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ ಅರಸರತ ಅರಿರ್ತದ್ದರತ. 
ಓ, ಅರಿಗಳನ್ತನ ತರಿದ್ವನ್, ತತಂಬ ಕ್ಾಲದ್ ಬಳಿಕ, ಆ ಅರಿವಿನ್ ದಾರಿ ಈ ನ್ಲದ್ಲಿ್ಲ 
ಕಣಮರ್ರ್ಾಯತತ. 

ಸ ಏವಾಯಂ ಮರ್ಾ ತ್ೀSದ್ಯ ಯೀಗಃ ಪೊರೀಕುಃ  ಪುರಾತನ್ಃ| 
ಭಕ್್ೂುೀSಸ್ತ ಮೀ ಸಖಾ ಚ್ೀರ್ತ ರಹಸಯಂ ಹ್ಯೀತದ್ತತುಮಮ್ ||03|| 

ಅದ್ೀ ಹಳ್ಯ ಅರಿವಿನ್ ದಾರಿಯನ್ತನ ನಾನಿೀಗ ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೀಳಿದ್ – ನಿೀನ್ತ ನ್ನ್ನ ಭಕು ಮತತು 
ಗ್ಳ್ಯ ಎನ್ತನವುದ್ಕ್ಾೆಗಿ. ಇದ್ತ ತತಂಬ ಬಚಿಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಹಿರಿಯ ಸಂಗರ್ತ. 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 37 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಅಪರಂ ಭವತ್ೂೀ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸವತಃ | 
ಕರ್ಮೀತದಿವಜಾನಿೀರ್ಾಂ  ತವಮಾದೌ ಪೊರೀಕುವಾನಿರ್ತ ||04|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ನಿೀನ್ತ ಹತಟಿಟದ್ತದ ಇರ್ತುೀಚ್ಗ್. ಸೂಯಾ ಮದ್ಲತ ಹತಟಿಟದ್ವನ್ತ. ನಿೀನ್ೀ 
ಮದ್ಲತ ಹ್ೀಳಿದ್ವನ್ತ ಎಂದ್ರ್, ಇದ್ನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ ಅಥ್ೈಾಸಲ್ಲ? 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಬಹೂನಿ ಮೀ ವಯರ್ತೀತಾನಿ ಜನಾಮನಿ ತವ ಚಾಜತಾನ್ | 
ತಾನ್ಯಹಂ ವ್ೀದ್ ಸವಾಾಣಿ ನ್ ತವಂ ವ್ೀತಥ ಪರನ್ುಪ ||05|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಓ ಅಜತಾನ್, ನ್ನ್ಗ್ ಹಲವಾರತ ಹತಟ್ತಟಗಳು ಆಗಿ ಹ್ೂೀದ್ವು. ನಿನ್ಗ್ 
ಕೂಡ. ಓ ಅರಿಗಳನ್ತನ ತರಿದ್ವನ್. ಅವನ್ನಲಿ ನಾನ್ತ ಬಲ್ಿ. ಆದ್ರ್ ನಿನ್ಗ್ ಗ್ೂರ್ತುಲಿ. 

ಅಜ್ೂೀSಪ ಸನ್ನವಯರ್ಾತಮ ಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರ್ೂೀSಪ ಸನ್ | 
ಪರಕೃರ್ತಂ ಸಾವಮಧಷಾಠಯ ಸಂಭವಾಮಾಯತಮಮಾರ್ಾಯ ||06|| 

ನ್ನ್ಗ್ ಹತಟ್ಟಂಬತದಿಲಿ. ನ್ನ್ನ ದ್ೀಹಕ್್ೆ ಕೂಡಾ ಸಾವಿಲಿ. ನಾನ್ತ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಒಡ್ಯರಿಗೂ 
ಒಡ್ಯ. ಆದ್ರೂ, ನ್ನ್ನಂಕ್್ಯಲಿ್ಲರತವ ಪರಕೃರ್ತಮಯವಾದ್ ಶ್ರಿೀರವನ್ತನ ಹ್ೂಕತೆ, 
ಜ್ಞಾನ್ಸವರೂಪದಿಂದ್ಲ್ [ನ್ನ್ನ ಸಹಜ ಸವಭಾವವನಾನಧ್ರಿಸ್ತ ನ್ನಿನಚ ಾ್ಯಂದ್ಲ್ೀ] ಮೂಡಿಬರತವ್. 

ಯದಾಯದಾ ಹಿ ಧ್ಮಾಸಯ ಗಾಿನಿಭಾವರ್ತ ಭಾರತ| 
ಅಭತಯತಾಥನ್ಮಧ್ಮಾಸಯ ತದಾSತಾಮನ್ಂ ಸೃಜಾಮಯಹಮ್ ||07|| 

ಓ ಭಾರತ, ಧ್ಮಾ ಕಳ್ಗತಂದಿದಾಗ್ಲಿ, ಅಧ್ಮಾ ತಲ್ಯೆರ್ತುದಾಗ್ಲಿ, ನಾನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತ 
ಹತಟಿಟಸ್ತಕ್್ೂಳುುತ ು್ೀನ್. 

ಪರಿತಾರಣಾಯ ಸಾಧ್ೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದ್ತಷ್ೃತಾಂ | 
ಧ್ಮಾಸಂಸಾಥಪನಾಥಾಾಯ ಸಂಭವಾಮ ಯತಗ್ೀಯತಗ್ೀ ||08|| 

ಸಜಾನ್ರನ್ತನ ಉಳಿಸಲ್ಂದ್ತ, ಕ್್ೀಡಿಗರನ್ತನ ಅಳಿಸಲ್ಂದ್ತ, ಧ್ಮಾವನ್ತನ ನ್ಲ್ಗ್ೂಳಿಸಲ್ಂದ್ತ, 
ಯತಗಯತಗದ್ಲೂಿ ಮೂಡಿಬರತತ ು್ೀನ್. 
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ಜನ್ಮ ಕಮಾ ಚ ಮೀ ದಿವಯಮೀವಂ ಯೀ ವ್ೀರ್ತು ತತುಾತಃ | 
ತಯಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ನ್ೈರ್ತ ಮಾಮೀರ್ತ ಸ್ೂೀSಜತಾನ್ ||09|| 

ಹಿೀಗ್ ಅಲೌಕ್ತಕವಾದ್ ನ್ನ್ನ ಹತಟಿಟನ್, ಕಜಾದ್,  ನಿಜವನ್ನರಿತವನ್ತ,  ದ್ೀಹವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ತ 
ಮರಳಿ ಹತಟ್ತಟವುದಿಲಿ. ಅಜತಾನ್, ಅವನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ವಿೀತರಾಗಭಯಕ್್ೂರೀಧಾ ಮನ್ಮರ್ಾ ಮಾಮತಪಾಶ್ರತಾಃ| 
ಬಹವೀ ಜ್ಞಾನ್ತಪಸಾ ಪೂತಾ ಮದಾಭವಮಾಗತಾಃ ||10|| 

ಒಲವು-ಅಂಜಕ್್-ಸ್ತಟ್ತಟ ತ್ೂರ್ದ್ವರತ, ಎಲ್ಿಲೂಿ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಕ್ಾಣತವರತ, [ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ 
ಅರಿತವರತ,] ನ್ನ್ಗ್ ಶ್ರಣತ ಬಂದ್ವರತ ಬಹಳ ಮಂದಿ, ರ್ತಳಿವಿನ್ ತಪಸ್ತುನಿಂದ್ ರ್ತಳಿಗ್ೂಂಡತ, 
ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀರಿದಾದರ್. 

ಯೆೀ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ತಾಂಸುಥ್ೈವ ಭಜಾಮಯಹಮ್ | 
ಮಮ ವತಾಮಾನ್ತವತಾನ್ುೀ ಮನ್ತಷಾಯಃ ಪಾರ್ಾ ಸವಾಶ್ಃ ||11|| 

ರ್ಾರತ ಹ್ೀಗ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತತಾುರ್ೂೀ, ಹಾಗ್ಯೆೀ ನಾನ್ತ ಅವರನ್ತನಅನ್ತಗರಹಿಸತತ ು್ೀನ್. ಓ 
ಪಾರ್ಾ, ಮನ್ತಷ್ಯರತ ರ್ಾವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಗಿದ್ರೂ,  ಕಡ್ಗ್ ನ್ನ್ನಡ್ಗ್ಯೆ ಬರತತಾುರ್. 

ಕ್ಾಙ್ಷನ್ುಃ ಕಮಾಣಾಂ ಸ್ತದಿಧಂ ಯಜನ್ು ಇಹ ದ್ೀವತಾಃ | 
ಕ್ಷಿಪರಂ ಹಿ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ಸ್ತದಿಧಭಾವರ್ತ ಕಮಾಜಾ ||12|| 

ಕಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲವನ್ತನ ಬಯಸತವವರತ, ಇಲಿ್ಲ ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ತನ ಪೂಜಸತತಾುರ್. ಈ 
ಭೂಮಯಲಿ್ಲ ಕಮಾದಿಂದ್ ಫಲಸ್ತದಿಧ, ಒಡನ್ ಕ್್ೈಗೂಡತತುದ್ಯಲಿವ್ ? 

ಚಾತತವಾಣಯಂ ಮರ್ಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗತಣಕಮಾವಿಭಾಗಶ್ಃ | 
ತಸಯ ಕತಾಾರಮಪ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಯಕತಾಾರಮವಯಯಮ್ ||13|| 

ರ್ತರಗತಣಗ ಮತತು ಕಮಾಗಳ ವಿಂಗಡಣ್ಯಂದ್ ನಾನ್ತ ನಾಲತೆ ವಣಾಗಳ ಗತಂಪನ್ತನ 
ನಿಮಾಸ್ತದ್. ಏತರಿಂದ್ಲೂ, ಬದ್ಲಾವಣ್ಗ್ೂಳುದ್ ನಾನ್ತ ಅದ್ನ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ನಿಜವಾಗಿ 
ಏನ್ನ್ೂನ ಮಾಡತವುದಿಲಿ ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ರ್ತಳಿ. [ಬದ್ಲಾವಣ್ಗ್ೂಳುದ್ ನಾನ್ತ ಅದ್ನ್ತನ 
ನಿಮಾಸ್ತದ್ವನ್ತ ಮತತು ನ್ನ್ನನ್ತನ ರ್ಾರೂ ನಿಮಾಸ್ತಲಿ, ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ.] 

ನ್ ಮಾಂ ಕಮಾಾಣಿ ಲ್ಲಮಿನಿು  ನ್ ಮೀ ಕಮಾಫಲ್ೀ ಸಿೃಹಾ | 
ಇರ್ತ ಮಾಂ ಯೀSಭಿಜಾನಾರ್ತ ಕಮಾಭಿನ್ಾ ಸ ಬಧ್ಯತ್ೀ ||14|| 
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ಕಮಾಗಳು ನ್ನ್ನನ್ತನ ಅಂಟ್ತವುದಿಲಿ. ನ್ನ್ಗ್ ಕಮಾಫಲದ್ ಬಯಕ್್ಯಲಿ. ಹಿೀಗ್ಂದ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ 
ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಕಮಾದ್ ಸ್ರ್ಯಲಿ್ಲ ಸ್ತಕ್ತೆಬಿೀಳನ್ತ. 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಪೂವ್ೈಾರಪ ಮತಮತಕ್ಷತಭಿಃ | 
ಕತರತ ಕಮೈಾವ ತಸಾಮತುಾಂ ಪೂವ್ೈಾಃ ಪೂವಾತರಂ ಕೃತಮ್ ||15|| 

ಬಿಡತಗಡ್ ಬಯಸ್ತದ್ ಹಿಂದಿನ್ವರತ ಕೂಡ, ಹಿೀಗ್ ರ್ತಳಿದ್ತ ಕಮಾ ಮಾಡಿದ್ರತ. ಆದ್ದರಿಂದ್, 
ಹಿಂದಿನಿಂದ್ಲೂ ಇದ್ತದ, ಹಿರಿಯರತ ಮಾಡಿಕ್್ೂಂಡತ ಬಂದ್ ಕಮಾವನ್ನೀ, ನಿೀನ್ೂ ಮಾಡತ. 

ಕ್ತಂ ಕಮಾ ಕ್ತಮಕಮೀಾರ್ತ ಕವಯೀSಪಯತರ ಮೀಹಿತಾಃ | 
ತತ್ುೀ ಕಮಾ ಪರವಕ್ಾಯಮ  ಯಜ್ಞಾಯತಾವ  ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀSಶ್ತಭಾತ್ ||16|| 

ರ್ಾವುದ್ತ ಕಮಾ, ರ್ಾವುದ್ತ ಅಕಮಾ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಬಲಿವರೂ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗ್ೂಳುುತಾುರ್. ಅಂರ್ 
ಕಮಾವನ್ತನ ನಿನ್ಗ್ ರ್ತಳಿಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್. ಅದ್ನ್ತನ ಅರಿತತ ನಿೀನ್ತ ಕ್್ೀಡಿನಿಂದ್ ಪಾರಾಗತವ್. 

ಕಮಾಣ್ೂೀ ಹಯಪ ಬ್ೂೀದ್ಧವಯಂ ಬ್ೂೀದ್ಧವಯಂ ಚ ವಿಕಮಾಣಃ | 
ಅಕಮಾಣಶ್ಾ ಬ್ೂೀದ್ಧವಯಂ ಗಹನಾ ಕಮಾಣ್ೂೀ ಗರ್ತ|| 17|| 

ಕಮಾದ್ ಬಗ್ಗೂ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ. ವಿರತದ್ಧಕಮಾದ್ ಬಗ್ಗೂ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ. ಕಮಾತಾಯಗದ್ 
ಬಗ್ಗೂ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ.[ಕಮಾವನ್ೂನ ನ್ಮಮಂದ್ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ;ವಿಕಮಾವನ್ೂನ ನ್ಮಮಂದ್ 
ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ; ಅಕಮಾವನ್ತನ ನ್ಮಮಂದ್ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ] ಕಮಾದ್ ನ್ಡ್ ನಿಗೂಢವಾದ್ದ್ತದ. 

ಕಮಾಣಯಕಮಾ ಯಃ ಪಶ್ಯೀದ್ಕಮಾಣಿ ಚ ಕಮಾ ಯಃ | 
ಸ ಬತದಿಧಮಾನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಸ ಯತಕುಃ  ಕೃತುನಕಮಾಕೃತ್ ||18|| 

ವಿಶ್ವದ್ ಕ್ತರಯೆ ನ್ಡ್ಯತರ್ತುರತವಾಗಲೂ ತನಿನಂದ್ ಏನ್ೂ ನ್ಡ್ಯತರ್ತುಲಿ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ, 
ತಾನ್ತ ಏನ್ತ ಮಾಡದಿದಾದಗಲೂ ವಿಶ್ವದ್ ಕ್ತರಯೆ ನ್ಡ್ಯತರ್ತುದ್ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ, 
[ಕಮಾಬದ್ಧನಾದ್ ಜೀವನ್ಲಿ್ಲ ಕಮಾ ಇಲಿ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ, ಕಮಾಾರ್ತೀತನಾದ್ 
ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಕ್ಾಣತವವನ್ತ] ಮನ್ತಷ್ಯರಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. ಅವನ್ೀ, 
ಸಾಧ್ನ್ಯ ದಾರಿ ಬಲಿವನ್ತ; ಎಲಿ ಕಮಾಗಳ ಫಲವನ್ತನ ಪಡ್ವವನ್ತ. 

ಯಸಯ ಸವ್ೀಾ ಸಮಾರಮಾಭಃ  ಕ್ಾಮಸಙ್ೆಲಿವಜಾತಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿನ ದ್ಗಧ ಕಮಾಾಣಂ ತಮಾಹತಃ ಪಣಿಡತಂ ಬತಧಾಃ ||19| 
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ಮಾಡತವ ಬಯಕ್್, ಪಡ್ಯತವ ಬಯಕ್್ಗಳನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಎಲಿ ಕಮಾಗಳಲತಿ 
ತ್ೂಡಗತವವನ್ತ, ಅರಿವಿನ್ ಬ್ಂಕ್ತಯಂದ್ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಸತಟ್ಟವನ್ತ. ಬಲಿವರತ ಅಂರ್ವನ್ನ್ತನ 
‘ಪಂಡಿತ’ ಎನ್ತನತಾುರ್. 

ತಯಕ್ಾುಾ ಕಮಾಾಫಲಾಸಙ್ುಂ ನಿತಯತೃಪೊುೀ ನಿರಾಶ್ರಯಃ | 
ಕಮಾಣಯಭಿಪರವೃತ್ೂುೀSಪ ನ್ೈವ ಕ್ತಞ್ಷಾತೆರ್ೂೀರ್ತ ಸಃ ||20|| 

ಕಮಾಫಲದ್ಲಿ್ಲ ನ್ೀಹವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ತಾನ್ತ ಎಂದ್ೂ, ಏತರ ಬಯಕ್್ಯೂ ಇಲಿದ್, 
ರ್ಾರಿಗೂ ತಲ್ಬಾಗದ್, ಭಗವಂತನ್ ಪಡಿಯಚತಾ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ [ ಭಗವಂತನ್ 
ಆಸರ್ಯಲಿ್ಲದ್ತದ ಸದಾ ನ್ಮಮದಿಯಂದಿರತವವನ್ತ ] ಕಮಾದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿದ್ರೂ ದ್ೂೀಷ್ 
ತಟ್ತಟವುದಿಲಿ. [ವಾಸುವವಾಗಿ ಏನ್ನ್ೂನ ಮಾಡತವುದಿಲಿ] 

ನಿರಾಶ್ೀಯಾತಚಿತಾುತಮತಯಕುಸವಾಪರಿಗರಹಃ | 
ಶಾರಿೀರಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಕಮಾ ಕತವಾನಾನSಪೊನೀರ್ತ ಕ್ತಲ್ಲಾಷ್ಮ್ ||21|| 

ಮನ್ಸತು-ಚಿತುಗಳನ್ತನ ಹದಿದನ್ಲಿ್ಲರಿಸ್ತದಾಗ ಹಂಬಲ ದ್ೂರವಾಗತವುದ್ತ. ನಾನ್ತ-ನ್ನ್ನದ್ತ ಎಂಬ 
ಭಾವ ಮರ್ರ್ಾಗತವುದ್ತ. ದ್ೀಹ ಪೊೀಷ್ಣ್ಗಷ್ಟೀ ಕಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ದ್ೂೀಷ್ ತಟ್ತಟವದಿಲಿ. 

ಯದ್ೃಚಾಾಲಾಭಸನ್ತುಷ್ೂಟೀ ದ್ವನಾದಾರ್ತೀತ್ೂೀ ವಿಮತುರಃ | 
ಸಮಃ ಸ್ತದಾಧವಸ್ತದೌಧ ಚ ಕೃತಾವಪ ನ್ ನಿಬದ್ಧಯತ್ೀ ||22|| 

ತಾನಾಗಿಯೆ ಸ್ತಕ್ತೆದ್ದರಲಿ್ಲ ಸಂತಸ ಪಡತವವನ್ತ, ಬದ್ತಕ್ತನ್ ಇಬಾಂದಿತನ್ವನ್ತನ ಮೀರಿ 
ನಿಂತವನ್ತ, ಹ್ರವರ ಏಳಿಗ್ಗ್ ಕ್ತಚತಾ ಪಡದ್ವನ್ತ, ಗಳಿಕ್್ಯನ್ೂನ, ಕಳಿಕ್್ಯನ್ೂನ ಒಂದ್ೀ 
ಬಗ್ಯಂದ್ ಕ್ಾಣವವನ್ತ, ಕಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಅದ್ರ ಸ್ರ್ಗ್ ಸ್ತಕತೆವುದಿಲಿ. 

ಗತಸಙ್ುಸಯ ಮತಕುಸಯ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ತಥತಚ್ೀತಸಃ | 
ಯಜ್ಞಾರ್ಾSಚರತಃ ಕಮಾ ಸಮಗರಂ ಪರವಿಲ್ಲೀಯತ್ೀ ||23|| 

ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನ್ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಭಗವಂತನ್ ಅರಿವಿನ್ಲ್ಿ ಬಗ್ನ್ಟ್ತಟ, 
ಪೂಜ್ಯೆಂದ್ತ ಮಾಡತವವನ್ ಎಲಿ ಕಮಾಗಳೂ ಲಯಗ್ೂಳುುತುದ್. 

ಬರಹಾಮಪಾಣಂ ಬರಹಮ ಹವಿಬರಾಹಾಮಗೌನ ಬರಹಮಣಾ ಹತತಮ್ | 
ಬರಹ್ೈವ ತ್ೀನ್ ಗನ್ುವಯಂ ಬರಹಮಕಮಾಸಮಾಧನಾ  ||24|| 

ಅಪಾಣವೂ ಭಗವಂತ [ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಅಪಾಣ್]. ಅಪಾಸತವ ಹವಿಸೂು ಭಗವಂತ 
[ಭಗವಂತನಾದ್ ಹವಿಸತು]. ಬ್ಂಕ್ತಯ ರೂಪದ್ಲಿ್ಲರತವ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ [ಭಗವದ್ದಿೀನ್ವಾದ್ 
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ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ] ಭಗವಂತನಿಂದ್ಲ್ ಹ್ೂೀಮಗ್ೂಂಡಿತತ. ಬಗ್ಯ ಏಕ್ಾಗರತ್ಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕಮಾದ್ 
ವಯಗರತ್ಯೂ ಭಗವಂತನ್ [ಭಗವದ್ದಿೀನ್ವಾದ್ದ್ತ]. 

ದ್ೈವಮೀವಾಪರ್ೀ ಯಜ್ಞಂ ಯೀಗಿನ್ಃ  ಪಯತಾಪಾಸತ್ೀ | 
ಬರಹಮಗಾನವಪರ್ೀ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞ್ೀನ್ೈವೀಪಜತಹವರ್ತ ||25|| 

ಕ್್ಲವು ಸಾಧ್ಕರತ ಭಗವದ್ತಪಾಸನ್ಯೆಂಬ ಮಾನ್ಸಯಜ್ಞವನ್ತನ ಆಚರಿಸತತಾುರ್. 
[ಭಗವಂತನ್ನ್ನ ಯಜ್ಞರೂಪನ್ಂದ್ತ ಪೂಜಸತತಾುರ್.] ಕ್್ಲವರತ ಬ್ಂಕ್ತಯ ರೂಪದ್ 
ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀಮಸತವ ಮೂಲಕ ಬಾಹಯಯಜ್ಞದಿಂದ್ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ 
ಪೂಜಸತತಾುರ್ [ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನಿಂದ್ಲ್ೀ ಬಾಹಯ ಯಜ್ಞವನ್ತನ ಆಚರಿಸತತಾುರ್.] 

ಶ್ೂರೀತಾರದಿೀನಿೀನಿದರರ್ಾಣಯನ್ಯೀ ಸಂಯಮಾಗಿನಷ್ತ ಜತಹವರ್ತ | 
ಶ್ಬಾದದಿೀನಿವಷ್ರ್ಾನ್ನ್ಯ ಇನಿದರರ್ಾಗಿನಷ್ತ ಜತಹವರ್ತ ||26|| 

ಕ್್ಲವರತ ಕ್ತವಿ ಮದ್ಲಾದ್ ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಅಂಕ್್ಯ ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀಮಸತತಾುರ್. 
ಕ್್ಲವರತ ಶ್ಬದ ಮದ್ಲಾದ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತನ ಇಂದಿರಯಗಳ ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀಮಸತತಾುರ್. 

ಸವಾಾಣಿೀನಿದರಯಕಮಾಾಣಿ ಪಾರಣಕಮಾಾಣಿ ಚಾಪರ್ೀ | 
ಆತಮಸಂಯಮಯೀಗಾಗೌನ ಜತಹವರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪತ್ೀ ||27|| 

ಕ್್ಲವರತ ಎಲಿ ಇಂದಿರಯಗಳ ಕ್ತರಯೆಯನ್ೂನ, ಪಾರಣವಾಯತವಿನ್ ಕ್ತರಯೆಗಳನ್ೂನ, ರ್ತಳಿವಿನಿಂದ್ 
ರ್ತಳಿದ್ತಕ್್ೂಂಡತ, ಆತಮನಿಗರಹದ್ ಸಾಧ್ನ್ಯೆಂಬ ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀಮಸತತಾುರ್. 

ದ್ರವಯಯಜ್ಞಾಸುಪೊೀಯಜ್ಞಾ ಯೀಗಯಜ್ಞಾಸುಥಾSಪರ್ೀ | 
ಸಾವದಾಯಯಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞಾಶ್ಾ ಯತಯಃ ಸಂಶ್ತವರತಾಃ ||28|| 

ಕ್್ಲವರತ ಸ್ೂತತುಗಳನ್ತನ ಹ್ೂೀಮಸತವವರತ. ಕ್್ಲವರತ ತಪಸುನ್ನೀ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ 
ಹ್ೂೀಮಸತವವರತ, ಕಮಾ ಸಾಧ್ನ್ಯೆೀ ಕ್್ಲವರ ಯಜ್ಞ, ಚತರತಕತನಿಷ ಠ್ಯ ಪರಯತನಶ್ೀಲರಾದ್ 
ಕ್್ಲವರಿಗ್ ವ್ೀದಾಧ್ಯಯನ್, ಭಗವಂತನ್ ಅರಿವ್ೀ ಯಜ್ಞ. 

ಅಪಾನ್ೀ ಜತಹವರ್ತ ಪಾರಣಂ ಪಾರಣ್ೀSಪಾನ್ಂ ತಥಾಪರ್ೀ | 
ಪಾರಣಾಪಾನ್ಗರ್ತೀರತದಾಧಾ ಪಾರಣಾರ್ಾಮಪರಾಯಣಾಃ ||29|| 

ಮತ ು್ ಕ್್ಲವರತ ಪಾರಣಾರ್ಾಮದ್ ಸಾಧ್ಕರತ. ಪಾರಣಾಪಾನ್ಗಳ ನ್ಡ್ಯನ್ತನ ತಡ್ಹಿಡಿದ್ತ, 
ಅಪಾನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಪಾರಣವನ್ತನ ಹ್ೂೀಮಸತತಾುರ್. ಪಾರಣದ್ಲಿ್ಲ ಅಪಾನ್ವನ್ತನ 
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ಅಪರ್ೀ ನಿಯತಾಹಾರಾಃ  ಪಾರಣಾನಾಾಣ್ೀಷ್ತ ಜತಹವರ್ತ | 
ಸವ್ೀಾSಪ್ಯೀತ್ೀ ಯಜ್ಞವಿದ್ೂೀ ಯಜ್ಞಕ್ಷಪತಕಲಮಷಾಃ ||30|| 

ಕ್್ಲವರತ ಆಹಾರವನ್ತನ ಮತಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಇಂದಿರಯ ವೃರ್ತುಗಳನ್ತನ ಇಂದಿರಯಗಳಲಿ್ಲ 
ಹ್ೂೀಮಸತತಾುರ್. [ಕ್ತರಿಯರಾದ್ ಇಂದಿರಯದ್ೀವತ್ಗಳು, ಹಿರಿಯರಾದ್ ಇಂದಿರಯ-
ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗ್ ಅಧೀನ್ರ್ಂದ್ತ ಚಿಂತನ್ ಮಾಡತತಾುರ್.]ಈ ಎಲಿರೂ ಯಜ್ಞದ್ ಬಗ್ಯನ್ತನ 
ಬಲಿವರತ, ಯಜ್ಞದಿಂದ್ ಕ್್ೂಳ್ಯನ್ತನ ತ್ೂಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡವರತ.  

ಯಜ್ಞಶ್ಷಾಟಮೃತಭತಜ್ೂೀ ರ್ಾನಿು ಬರಹಮ ಸನಾತನ್ಮ್ | 
ನಾಯಂ  ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀSಸಯಯಜ್ಞಸಯ ಕತತ್ೂೀSನ್ಯಃ ಕತರತಸತುಮ ||31|| 

ಯಜ್ಞದ್ಲಿ್ಲ ಅಪಾಸ್ತ ಉಳಿದ್ ‘ಅಮೃತ’ ವನ್ತನಣತಣವವರತ ಶಾಶ್ವತನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ 
ಪಡ್ಯತತಾುರ್. ಓ ಕತರತಶ್ರೀಷ್ಠ ಯಜ್ಞವಿರದ್ವನಿಗ್ ಈ ಲ್ೂೀಕವ್ೀ ಇಲಿ. ಆ ಲ್ೂೀಕದ್ 
ಮಾತ್ೀನ್ತ? 

ಏವಂ ಬಹತವಿಧಾ ಯಜ್ಞಾ ವಿತತಾ ಬರಹಮಣ್ೂೀ ಮತಖ್ೀ | 
ಕಮಾಜಾನಿವದಿಧ ತಾನ್ುವಾಾನ್ೀವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ||32|| 

ಹಿೀಗ್ ಹಲವು ಬಗ್ಯ ಯಜ್ಞಗಳು ಭಗವಂತನ್ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಹರವಿಕ್್ೂಂಡಿವ್. ಅವ್ಲಿ 
ಕಮಾದಿಂದ್ಲ್ ಆಗತವಂರ್ವು, ಎನ್ತನವುದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿ. ಹಿೀಗ್ ರ್ತಳಿದ್ರ್ ಬಿಡತಗಡ್ ಹ್ೂಂದ್ತವ್. 

ಶ್ರೀರ್ಾನ್ದರವಯಮರ್ಾದ್ಯಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞಃ ಪರನ್ುಪ | 
ಸವಾಂ ಕಮಾಾSಖಿಲಂ ಪಾರ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರಿಸಮಾಪಯತ್ೀ ||33|| 

ಓ ಅರಿಗಳನ್ತನ ಸತಟಿಟರತವವನ್, ಸ್ೂತತುಗಳನ್ತನ ಹ್ೂೀಮಸತವ, ಬಾಹಯ ಯಜ್ಞಕ್ತೆಂತ ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞ 
ಮಗಿಲತ. ಓ ಪಾರ್ಾ, ಸಾಂಗವಾದ್ [ರ್ತಳಿವಿನ್ದ್ತರತ ರ್ತೀರ ಸಣಣದಾದ್] ಎಲಿ ಕಮಾವೂ 
ರ್ತಳಿವಿನ್ಲಿ್ಲ ಪೂರ್ತಾಗ್ೂಳುುತುದ್. 

ತದಿವದಿಧಪರಣಿಪಾತ್ೀನ್  ಪರಿಪರಶ್ನೀನ್ ಸ್ೀವರ್ಾ | 
ಉಪದ್ೀಕ್ಷಯನಿು ತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಸುತವದ್ಶ್ಾನ್ಃ ||34|| 

 

ಯಜಾಾಾತಾವ ನ್ ಪುನ್ಮೀಾಹಮೀವಂ ರ್ಾಸಯಸ್ತ ಪಾಣಡವ | 
ಯೆೀನ್ ಭೂತಾನ್ಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ದ್ರಕ್ಷಯಸಾಯSತಮನ್ಯಥ್ೂೀ ಮಯ ||35|| 
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ಪಾಂಡವ, ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದಾಗ ನಿೀನ್ತ ಮತ ು್ ಹಿೀಗ್ ಮೀಹಗ್ೂಳುುವುದಿಲಿವೀ, 
ರ್ಾವುದ್ರಿಂದ್ ಮೀಹವಳಿದ್ದ್ದರಿಂದ್ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಾಾಮರ್ಾದ್ [ಎಲ್ಿಲೂಿ 
ಇರತವ] ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಕ್ಾಣಬಲ್ಿಯೀ, ಅಂರ್ ರ್ತಳಿವನ್ತನ ನಿಜ ಕಂಡ ರ್ತಳಿದ್ವರತ, ನಿನ್ಗ್ 
ರ್ತಳಿಹ್ೀಳುತಾುರ್. ಕ್ಾಲ್ಲಗ್ರಗಿ, ಪರಿಪರಿಯಂದ್ ಕ್್ೀಳಿ,ಸ್ೀವಗ್ೈದ್ತ, ಅದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ತಕ್್ೂೀ. 

ಅಪ ಚ್ೀದ್ಸ್ತ ಪಾಪ್ೀಭಯಃ  ಸವ್ೀಾಭಯಃ ಪಾಪಕೃತುಮಃ | 
ಸವಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಪವಿ್ೀನ್ೈವ ವೃಜನ್ಂ ಸನ್ುರಿಷ್ಯಸ್ತ ||36|| 

ನಿೀನ್ತ ಎಲಿ ಪಾಪಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯ ಪಾಪರ್ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ಎಲು ಪಾತಕವನ್ೂನ, 
ರ್ತಳಿವಿನ್ ದ್ೂೀಣಿಯಂದ್ ದಾಟ್ಬಲ್ಿ. 

ಯಥ್ೈದಾಂಸ್ತ ಸಮದ್ೂಧೀSಗಿನಭಾಸಮಸಾತತೆರತತ್ೀಜತಾನ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿನಃ  ಸವಾಕಮಾಾಣಿ ಭಸಮಸಾತತೆರತತ್ೀ ತಥಾ ||37|| 

ಅಜತಾನ್, ಉರಿಯತವ ಬ್ಂಕ್ತ ಉರತವಲನ್ತನ ಸತಟ್ತಟಬಿಡತವ ಹಾಗ್, ಅರಿವಿನ್ ಬ್ಂಕ್ತ, ಎಲಿ 
ಕಮಾಗಳನ್ೂನ ಸತಟ್ತಟಭಸಮ ಮಾಡಿಬಿಡತತುದ್. 

ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶ್ಂ ಪವಿತರಮಹ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 
ತತ್ ಸವಯಂ ಯೀಗಸಂಸ್ತದಿಧಃ ಕ್ಾಲ್ೀನಾತಮನಿ ವಿನ್ದರ್ತ ||38|| 

ರ್ತಳಿವಿಗ್ ಸಾಟಿರ್ಾದ್ ಪಾವನ್ ವಸತು ಇಲಿ್ಲ ಇನ್ೂನಂದಿಲಿ. ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಪಳಗಿದ್ವನ್ತ ತಕೆ 
ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ, ಅದ್ನ್ತನ ತಾನ್ೀ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಶ್ರದಾಧವಾನ್ ಲಭತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಿರಃ ಸಂಯತ್ೀನಿದರಯಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಲಬಾಧಾ ಪರಾಂ ಶಾನಿುಮಚಿರ್ೀಣಾಧಗಚಾರ್ತ ||39|| 

ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಹದಿದನ್ಲಿ್ಲಟ್ತಟ, ಶ್ರದ ಧ್ಯಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪರದ್ೈವವ್ಂದ್ತ ನ್ಂಬಿದ್ವನ್ತ, 
ರ್ತಳಿವನ್ತನ ಗಳಿಸ್ತ, ತಳುವದ್ೀ, ಸಂತಸದ್ ಸ್ಲ್ರ್ಾದ್ ಮತಕ್ತುಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಅಜ್ಞಶಾಾಶ್ರದ್ಧಧಾನ್ಶ್ಾ ಸಂಶ್ರ್ಾತಾಮ ವಿನ್ಶ್ಯರ್ತ | 
ನಾಯಂ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀSಸ್ತು ನ್ ಪರ್ೂೀ ನ್ ಸತಖಂ ಸಂಶ್ರ್ಾತಮನ್ಃ ||40|| 

ಅರಿವಿರದ್, ನ್ಂಬಿಕ್್ ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡ, ಇಬಾಂದಿ, ವಿನಾಶ್ದ್ತು ಸಾಗತತಾುನ್. ಇಬಾಂದಿಗ್ 
ಇಹವಿಲಿ; ಪರವಿಲಿ; ನ್ಮಮದಿಯೂ ಇಲಿ. 
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ಯೀಗಸಂನ್ಯಸುಕಮಾಾಣಂ ಜ್ಞಾನ್ಸಂಛಿನ್ನಸಂಶ್ಯಮ್ | 
ಆತಮವನ್ುಂ ನ್ ಕಮಾಾಣಿ ನಿಬಧ್ನನಿು ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ ||41|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಕಮಾಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್, ಅರಿವಿನಿಂದ್ ಶ್ಂಕ್್ಗಳನ್ತನ 
ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡ, ಭಗವದ್ಭಕುನ್ನ್ತನ ಕಮಾಗಳು ಕಟಿಟ ಹಾಕತವುದಿಲಿ. 

ತಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಂಭೂತಮ್ ಹೃತಥಂ ಜ್ಞಾನಾಸ್ತನಾSSತಮನ್ಃ | 
ಛಿತ್ವೈನ್ಂ ಸಂಶ್ಯಂ ಯೀಗಮಾರ್ತಷ್ೂಠೀರ್ತುಷ್ಠ ಭಾರತ ||42|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್, ಓ ಭಾರತ, ಅಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ್ ಹತಟಿಟ, ಬಗ್ಯಳಹ್ೂಕತೆನಿಂತ ನಿನ್ನ ಈ 
ಸಂದ್ೀಹವನ್ತನ ರ್ತಳುವಿನ್ ಕರ್ತುಯಂದ್ ಕತುರಿಸ್ತ, ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ನ್ಡ್. ಎದ್ತದ ನಿಲತಿ. 

 

ನಾಲೆನ್ಯ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಪಞ್ಾಮೀSಧಾಯಯಃ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಸಂನಾಯಸಂ ಕಮಾಾಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನ್ಯೀಾಗಂ ಚ ಶ್ಂಸಸ್ತ | 
ಯಚ್ಾರೀಯ ಏತಯೀರ್ೀಕಂ ತನ್ೇ ಬೂರಹಿ ಸತನಿಶ್ಾತಮ್ ||01|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕೃಷ್ಣ, ಒಮಮ  ಕಮಾಸಂನಾಯಸವನ್ತನ ಹ್ೂಗಳುರ್ತು; ಮತ್ೂಮಮ 
ಕಮಾಯೀಗವನ್ತನ. ಇವ್ರ್ಡರಲಿ್ಲ ರ್ಾವುದ್ೂಂದ್ತ ಮಗಿಲತ. ಅದ್ನ್ತನ ನ್ನ್ಗ್ ಖಚಿತವಾಗಿ 
ಹ್ೀಳು. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಸಂನಾಯಸಃ ಕಮಾಯೀಗಶ್ಾ ನಿಃಶ್ರೀಯಸಕರಾವುಭೌ | 
ತಯೀಸತು ಕಮಾಸಂನಾಯಸಾತೆಮಾಯೀಗ್ೂೀ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ||02|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕಮಾಸಂನಾಯಸ ಮತತು ಕಮಾಯೀಗ, ಎರಡೂ ಒಳರ್ತನ್ ದಾರಿಗಳ .್ 
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ, ಕಮಾಸಂನಾಯಸಕ್ತೆಂತ, ಕಮಾಯೀಗ ಮಗಿಲತ. 
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ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸ ನಿತಯಸಂನಾಯಸ್ತ ಯೀ ನ್ ದ್ವೀಕಟ ನ್ ಕ್ಾಂಕ್ಷರ್ತ | 
ನಿದ್ವಾನ್ೂದಾೀ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಸತಖಂ ಬನಾದತಾಮತಚಯತ್ೀ ||03|| 

ಅವನ್ ನಿಜವಾದ್ ಸಂನಾಯಸ್ತಯೆಂದ್ರಿಯಬ್ೀಕತ: ದ್ವೀಕಸದ್ವನ್ತ ಮತತು ಬಯಸದ್ವನ್ತ. 
ಮಹಾವಿೀರ, ಇಂರ್ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನ್ತ, ಹಾರ್ಾಗಿ ಕಮಾದ್ ಸ್ರ್ಯಂದ್ 
ಪಾರಾಗತತಾುನ್. 

ಸಾಙ್ಖಯಯೀಗೌ ಪೃರ್ಗಾಾಲಾಃ ಪರವದ್ನಿು ನ್ ಪಣಿಡತಾಃ | 
ಏಕಮಪಾಯಸ್ತಥತಃ ಸಮಯಗತಭಯೀವಿಾನ್ದತ್ೀ ಫಲಮ್ ||04|| 

ಜ್ಞಾನ್ ಮತತು ಕಮಾದ್ ದಾರಿ ಬ್ೀರ್ಬ್ೀರ್ [ ಒಂದ್ತ ಸಂನಾಯಸ್ತಗಳಿಗ್, ಇನ್ೂನಂದ್ತ 
ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗ್] ಎಂದ್ತ ನ್ತಡಿವವರತ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು; ರ್ತಳಿದ್ವರಲಿ. ರ್ಾವುದ್ೀ ಒಂದ್ತ 
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸರಿರ್ಾಗಿ ನ್ಡ್ದ್ವನ್ತ, ಎರಡರ ಫಲವನ್ೂನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್.  

ಯತಾುಙ್ಕ್ಖಯೀ ಪಾರಪಯತ್ೀ ಸಾಥನ್ಂ ತದ್ೂಯೀಗ್ೈರಪ ಗಮಯತ್ೀ | 
ಏಕಂ ಸಾಙ್ಖಯಂ ಚ ಯೀಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯರ್ತ ಸ ಪಶ್ಯರ್ತ ||05|| 

ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿಗಳು ಪಡ್ಯತವ ತಾಣದ್ಡ್ ಕಮಾಯೀಗಿಗಳೂ ನ್ಡ್ಯತತಾುರ್. ಜ್ಞಾನ್ ಮತತು 
ಕಮಾದ್ ದಾರಿಗಳ ಗತರಿ ಒಂದ್ೀ, ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ೀ, ನಿಜವಾಗಿ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. 

ಸಂಸಾಯಸಸತು ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ದ್ತಃಖಮಾಪುುಮಯೀಗತಃ | 
ಯೀಗಯತಕ್್ೂುೀ ಮತನಿಬರಾಹಮ ನ್ಚಿರ್ೀಣಾಧಗಚಾರ್ತ ||06|| 

ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ಕಮಾಯೀಗವಿರದ್ ಬರಿಯ ಸಂನಾಯಸ [ದ್ವಂದ್ವತಾಯಗ] ಬನ್ನವನ್ನೀ 
ತಂದಿೀತತ. [ಭಗವಂತನ್ ಪೂಜ್ಯೆಂದ್ತ ಕಮಾ ಮಾಡತವ ಬದ್ಲತ, ಕಮಾವನ್ನೀ 
ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ತ ನ್ರಕದ್ ದಾರಿ] ಕಮಾ ಮಾಡತತು, ದ್ವಂದ್ವವನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನ್ತ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ 
ಪಡ್ಯಲತ ತಡವಾಗದ್ತ. 

ಯೀಗಯತಕ್್ೂುೀ ವಿಶ್ತದಾಧತಮ ವಿಜತಾತಾಮ ಜತ್ೀನಿದರಯಃ | 
ಸವಾಭೂತಾತಮ ಭೂತಾತಾಮ ಕತವಾನ್ನಪ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ||07|| 

ಕಮಾಯೀಗದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿದ್ವನ್ತ, ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ ಬಗ್ಯವನ್ತ, ಬಗ್ಯ ಗ್ದ್ದವನ್ತ, 
ಇಂದಿರಯಗಳ ಗ್ದ್ದವನ್ತ. ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ತನ ಪೊರ್ವ ಭಗವಂತನ್ೀ, ತನ್ನ ದ್ೂರ್ಯೆಂದ್ತ 
ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. [ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿ ಬಗ್ ನ್ಟ್ಟವನ್ತ.] ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. 
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ನ್ೈವ ಕ್ತಞ್ಷಾತೆರ್ೂೀಮೀರ್ತ ಯತಕ್್ೂುೀ ಮನ್ಯೀತ ತತುಾವಿತ್ | 
ಪಶ್ಯನ್ ಶ್ೃಣವನ್ ಸಿೃಶ್ನ್ ಜಘರನ್ನಶ್ನನ್ುಚಾನ್ುಾಪನ್ ಶ್ವಸನ್ ||08|| 

 

ಪರಲಪನಿವಸೃಜನ್ ಗೃಹಣನ್ತನನಿಮಷ್ನಿನಮಷ್ನ್ನಪ | 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಷ್ತ ವತಾನ್ು ಇರ್ತ ಧಾರಯನ್ ||09|| 

ನಿಜವರಿತ ಸಾಧ್ಕ ‘ತಾನಾಗಿ ಏನ್ೂ ಮಾಡತರ್ತುಲಿ’ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ - ಕ್ಾಣತವಾಗ, 
ಕ್್ೀಳುವಾಗ, ಮತಟ್ತಟವಾಗ, ಮೂಸತವಾಗ, ರ್ತನ್ತನವಾಗ, ರ್ತರತಗತವಾಗ, ಮಲಗತವಾಗ, 
ಉಸ್ತರತವಾಗ, ಉಸತರತವಾಗ, ಕಳ್ಯತವಾಗ, ಕ್್ೂಳುುವಾಗ, ಎವ್ ಮತಚತಾವಾಗ, ಬಿಚತಾವಾಗ 
ಕೂಡ ಇಂದಿರಯಗಳು ತಮಮ ಕ್್ಲಸದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿವ್ ಎಂದ್ತ ಭಾವಿಸತತು. 

ಬರಹಮಣಾಯಧಾಯ ಕಮಾಾಣಿ ಸಙ್ುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಕರ್ೂೀರ್ತ ಯಃ | 
ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ನ್ ಸ ಪಾಪ್ೀನ್ ಪದ್ಮಪತರಮವಾಂಭಸಾ ||10|| 

ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಒಪಿಸ್ತ, ನ್ಂಟ್ತ ನಿೀಗಿ, ಮಾಡತವವನ್ತ ಪಾಪದಿಂದ್ 
ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ  ತಾವರ್ಎಲ್ ನಿೀರಿನಿಂದ್ ಹ್ೀಗ್ೂೀ ಹಾಗ್ೀ. 

ಕ್ಾಯೆೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಬತದಾಧಯ ಕ್್ೀವಲ್ೈರಿನಿದರಯೆೈರಪ | 
ಯೀಗಿನ್ಃ ಕಮಾ ಕತವಾನಿು ಸಙ್ುಂ ತಯಕ್ಾುಾSSತಮಶ್ತದ್ಧಯೆೀ ||11|| 

ಯೀಗಿಗಳು, ಮೈಯಂದ್, ಮನ್ದಿಂದ್, ಬತದಿಧಯಂದ್ ಮತತು ಬರಿಯ ಇಂದಿರಯಗಳಿಂದ್ ಕಮಾ 
ಮಾಡತತಾುರ್, ನ್ಂಟ್ತ ನಿೀಗಿ, ಮತತು ಬಗ್ಯ ಶ್ತದಿಧಗಾಗಿ. 

ಯತಕುಃ ಕಮಾಫಲಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಶಾನಿುಮಾಪೊನೀರ್ತ ನ್ೈಕಠಕ್ತೀಮ್ | 
ಅಯತಕುಃ ಕ್ಾಮಕ್ಾರ್ೀಣ ಫಲ್ೀ ಸಕ್್ೂುೀ ನಿಬದ್ಧಯತ್ೀ ||12|| 

ಯೀಗ ಬಲಿವನ್ತ, ಕಮಾಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ನಿಚಾಳವಾದ್ ನ್ಮಮದಿಯನ್ತನ 
ಪಡ್ಯತತಾುನ್. ಯೀಗಿಯಲಿದ್ವನ್ತ, ಫಲದ್ಲಿ್ಲ ಕಣಿಣರಿಸ್ತ, ಆಸ್ಪಟ್ತಟ ಮಾಡತತಾು, ಅದ್ರ 
ಬಂದಿರ್ಾಗತತಾುನ್. 

ಸವಾಕಮಾಾಣಿ ಮನ್ಸಾ ಸಂನ್ಯಸಾಯSಸ್ುೀ ಸತಖಂ ವಶ್ೀ | 
ನ್ವದಾವರ್ೀ ಪುರ್ೀ ದ್ೀಹಿ ನ್ೈವ ಕತವಾನ್ನಕ್ಾರಯನ್ ||13|| 
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ಮಾನ್ಸ್ತಕವಾಗಿ ಎಲಿ ಕಮಾಗಳ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನ್ತ 
ಹಾರ್ಾಗಿರತತಾುನ್ – ಒಂಬತತು ಬಾಗಿಲ ಈ ಪಟ್ಟಣದ್ಲಿ್ಲ; ಏನ್ನ್ೂನ ಮಾಡದ್ೀ, ಏನ್ನ್ೂನ 
ಮಾಡಿಸದ್. 

ನ್ ಕತೃಾತವಂ ನ್ ಕಮಾಾಣಿ ಲ್ೂೀಕಸಯ ಸೃಜರ್ತ ಪರಭತಃ | 
ನ್ ಕಮಾಫಲಸಂಯೀಗಂ ಸವಭಾವಸತು ಪರವತಾತ್ೀ ||14|| 

ಜೀವ ಜಡದ್ಂತಲಿ; ಕ್ತರಯೆ ಮಾಡಬಲಿ. ಆದ್ರೂ ಅವನ್ತ ಹ್ೂಣ್ಗಾರಲಿ. ಲ್ೂೀಕದ್ ರ್ಾವ 
ಕ್ತರಯೆಗೂ, ಪುಣಯ-ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಅದ್ರಿಂದ್ೂದ್ಗತವ ಫಲಕೂೆ. [ ಕ್ತರಯೆಯ, ಪುಣಯಪಾಪಗಳ, 
ಮತತು ಕಮಾಫಲ ಪಡ್ಯತವ ಒಡ್ತನ್ವನ್ತನ ಜೀವಲ್ೂೀಕಕ್್ೆ ಭಗವಂತ ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ. ] ಜೀವದ್ 
ಸವಭಾವ ತನ್ನ ಕ್್ಲಸ ಮಾಡತರ್ತುರತತುದ್.[ಭಗವಂತ ಈ ಎಲಿವನ್ೂನ ಮಾಡತರ್ತುರತತಾುನ್.] 

ನಾSದ್ತ್ುೀ ಕಸಯಚಿತಾಿಪಂ ನ್ ಚ್ೈವ ಸತಕೃತಂ ವಿಭತಃ | 
ಅಜ್ಞಾನ್ೀನಾSವೃತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಮತಹಯನಿು ಜನ್ುವಃ ||15|| 

ಜಡಕ್ತೆಂತ ಮಗಿಲ್ನಿಸ್ತದ್ ಜೀವ ರ್ಾರ ಪಾಪವನ್ೂನ ತ್ೂಡ್ಯಲಾರ; ಪುಣಯವನ್ೂನ ಕೂಡ.       
[ ರ್ಾವ ಜೀವಿಯ ಪಾಪ-ಪುಣಯಗಳ ನ್ಂಟ್ೂ ಭಗವಂತನಿಗಿಲಿ. ] ಅರಿವಿಗ್ ಅವಿದ್ಯಯ 
ಮತಸತಕ್ತದ್. ಆದ್ಧರಿಂದ್ ಜನ್ರತ ಮೈಮರ್ಯತತಾುರ್. 

ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ತತ ತದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೆೀಷಾಂ ನಾಶ್ತಮಾತಮನ್ಃ | 
ತ್ೀಷಾಮಾದಿತಯವಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕ್ಾಶ್ಯರ್ತ ತತಿರಮ್ ||16|| 

ಭಗವಂತನ್ ಅರಿವಿನಿಂದ್ ಅವಿದ್ಯಯನ್ತನ ಅಳಿಸತಕ್್ೂಂಡವರ ಆ ಅರಿವು ಸೂಯಾನ್ಂತ್ 
ಪರತತುಾವನ್ತನ ಬ್ಳಗಿಸತತುದ್. 

ತದ್ತಾದ್ಧಯಸುದಾತಾಮನ್ಸುನಿನಷಾಠಸುತಿರಾಯಣಾಃ | 
ಗಚಾನ್ಯಪುನ್ರಾವೃರ್ತುಂ ಜ್ಞಾನ್ನಿಧ್ೂಾತಕಲಮಷಾಃ ||17|| 

ಅವನ್ಲ್ಿೀ ಬಗ್ ನ್ಟ್ಟವರತ, ಅವನ್ೀ ಸಾವಮ ಎಂದ್ತ ನ್ಂಬಿದ್ವರತ, ಅವನ್ಲ್ಿೀ  
ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡವರತ, ಅವನಿಗ್ೀ ಶ್ರಣಾದ್ವರತ, ಅವನ್ನ್ತನ ಕಂಡತ, ಬಾಳ ಕ್್ೂಳ್ಯನ್ತನ 
ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡವರತ, ಮತ ು್ ಮರಳಿಬಾರದ್ ತಾಣಕ್್ೆ ತ್ರಳುತಾುರ್. 

ವಿದಾಯವಿನ್ಯಸಮಿನ್ನೀ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಗವಿ ಹಸ್ತುನಿ | 
ಶ್ತನಿ ಚ್ೈವ ಶ್ವಪಾಕ್್ೀ ಚ ಪಣಿಡತಾಃ ಸಮದ್ಶ್ಾನ್ಃ ||18|| 
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ಪಾಂಡಿತಯ-ಸೌಜನ್ಯಗಳ ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಿ, ಆಕಳು, ಆನ್, ನಾಯ, ಹ್ೂಲ್ಗ್ೀಡಿರ್ಾದ್  
ಹಿೀನ್ಮಾನ್ವನ್ಲಿ್ಲ ಕೂಡ, ಏಕರೂಪನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಕ್ಾಣಬಲಿನ್ತ. 

ಇಹ್ೈವ ತ್ೈಜಾತಃ ಸಗ್ೂೀಾ ಯೆೀಷಾಂ ಸಾಮಯೀ ಸ್ತಥತಂ ಮನ್ಃ | 
ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬರಹಮ ತಸಾಮದ್ಾರಹಮಣಿ ತ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ ||19|| 

ಭಗವಂತನ್ ಏಕರೂಪತ್ಯಲಿ್ಲ ಬಗ್ ನ್ಟ್ಟವರತ, ಇಲಿ್ಲದ ದ್ೀ ಈ ಬಾಳನ್ತನ ಗ್ದ್ದವರತ. ಭಗವಂತ 
ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ದ್ೂೀಷ್ದ್ ನ್ಂಟಿರದ್ ಏಕರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಹಿೀಗ್ ರ್ತಳಿದ್ವರತ, ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ 
ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡವರತ. 

ನ್ ಪರಹೃಷ್ಯೀರ್ತಾಯಂ ಪಾರಪಯ ನ್ೂೀದಿವಜ್ೀತಾಾಪಯ ಚಾಪರಯಮ್ | 
ಸ್ತಥರಬತದಿಧರಸಂಮೂಢ್ೂೀ ಬರಹಮವಿದ್ ಬರಹಮಣಿ ಸ್ತಥತಃ ||20|| 

ಸತಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗುಬಾರದ್ತ; ದ್ತಃಖ ಬಂದಾಗ ಕತಗುಬಾರದ್ತ. ಇಂರ್ವನ್ತ 
ಬಗ್ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡವನ್ತ. ಎಚಾರ ತಪಿದ್ವನ್ತ. ಭಗವಂತನ್ನ್ನರಿತವನ್ತ. ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿೀ 
ನ್ಲ್ನಿಂತವನ್ತ. 

ಬಾಹಯಸಿಶ್ೀಾಷ್ವಸಕ್ಾುತಾಮ ವಿನ್ದತಾಯತಮನಿ ಯತತುಖಮ್ | 
ಸ ಬರಹಮಯೀಗಯತಕ್ಾುತಾಮ ಸತಖಮಕ್ಷಯಮಶ್ತನತ್ೀ ||21|| 

ಹ್ೂರಗಣ ಭ್ೂೀಗಗಳಲಿ್ಲ ನ್ಂಟ್ತ ಇರದ್ವನ್ತ, ಬಗ್ಯಳಗ್ [ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ನ್ನ್ದಾಗ್ೂಮಮ] 
ಎಂರ್ ಸತಖ ಪಡ್ಯತತಾುನ್ೂೀ, ಅದ್ೀ ಸತಖವನ್ತನ ಸದಾ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ನ್ಟ್ಟ ಸಾಧ್ಕ 
ನಿರಂತರ ಸವಿಯತತಾುನ್. 

ಯೆೀ ಹಿ ಸಂಸಿಶ್ಾಜಾ ಭ್ೂೀಗಾ ದ್ತಃಖಯೀನ್ಯ ಏವ ತ್ೀ | 
ಆದ್ಯನ್ುವನ್ುಃ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ನ್ ತ್ೀಷ್ತ ರಮತ್ೀ ಬತಧ್ಃ ||22|| 

ವಿಷ್ಯದ್ ನ್ಂಟಿನಿಂದ್ ಬರತವ ಸತಖಗಳು ಬನ್ನದ್ ತವರತ. ಬಂತತ ಎನ್ತನವಷ್ಟರಲ್ಿೀ 
ಬರಿದಾಗತವಂರ್ವು. ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಬಲಿವರತ ಅವನ್ತನ ಮಚತಾವುದಿಲಿ. 

ಶ್ಕ್್ೂನೀರ್ತೀ ಹ್ೈವ ಯಃ ಸ್ೂೀಢತಂ ಪಾರಕ್ಯರಿೀರವಿಮೀಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಕ್ಾಮಕ್್ೂರೀದ್ೂೀದ್ಭವಂ ವ್ೀಗಂ ಸ ಯತಕುಃ ಸ ಸತಖಿೀ ನ್ರಃ ||23|| 

ಒಲತಮ-ಸ್ತಡತಕತಗಳ ಸ್ಳ್ತವನ್ತನ ಇಲ್ಿ, ಈ ನ್ರದ್ೀಹ ಕಳಚತವ ಮತನ್ನವ್ೀ, ರ್ಾರತ 
ತಾಳಬಲಿ, ಅಂರ್ ಮಾನ್ವನ್ ನಿಜವಾದ್ ಯೀಗಿ; ನಿಜವಾದ್ ಸತಖಿ. 
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ಯೀSನ್ುಃಸತಖ್ೂೀSನ್ುರಾರಾಮಸುಥಾನ್ುಜ್ೂಯೀಾರ್ತರ್ೀವ ಯಃ | 
ಸ ಯೀಗಿೀ ಬರಹಮನಿಬಾಾಣಂ   ಬರಹಮಭೂತ್ೂೀSಧಗಚಾರ್ತ ||24|| 

ಬಯಕ್್ಯಳಿದ್ತ, ಒಳಬಗ್ಯ ಸತಖ ಕಂಡವನ್ತ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಕಂಡತ, ಒಳಗ್ೂಳಗ್ 
ಖತಕಗ್ೂಂಡವನ್ತ. ಭಗವಂತನ್ ಬ್ಳಕನ್ನೀ ಒಳಗ್ಲಿ ತತಂಬಿಕ್್ೂಂಡವನ್ತ. ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿೀ 
ನ್ಲ್ನಿಂತ ಇಂರ್ ಸಾಧ್ಕ, ಅಳಿವಿರದ್ ಮೈ ತಳ್ದ್, ಭಗವಂತನ್ನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಲಭನ್ುೀ ಬರಹಮನಿವಾಾಣಮೃಷ್ಯಃ ಕ್ಷಿೀಣಕಲಮಷಾಃ | 
ಛಿನ್ನದ್ವೈಧಾಯತಾತಾಮನ್ಃ ಸವಾಭೂತಹಿತ್ೀ ರತಾಃ ||25|| 

ಕ್್ೂಳ್ಗಳನ್ನಲಿ ಕಳ್ದ್ತ, ಇಬಾಂದಿತನ್ವಳಿದ್ತ, ರ್ತಳಿವಿನ್ ಕ್್ೂಳವಾದ್ವರತ [ಬಗ್ಯನ್ತನ 
ಹದ್ಗ್ೂಳಿಸ್ತದ್ವರತ], ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನೀ ಬಯಸತವ ಬಲಿವರತ, ನಿತಯ 
ಸವರೂಪನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ನೀ ಪಡ್ಯತತಾುರ್. 

ಕ್ಾಮಕ್್ೂರೀಧ್ವಿಯತಕ್ಾುನಾಂ ಯರ್ತೀನಾಂ ಯತಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ಅಭಿತ್ೂೀ ಬರಹಮನಿವಾಾಣಂ ವತಾತ್ೀ ವಿದಿತಾತಮನಾಮ್ ||26|| 

ಪರಯತನಶ್ೀಲರಾಗಿ ಒಲತಮ-ಸ್ತಡತಕತಗಳನ್ತನ ಒದ್ದವರಿಗ್, ಬಗ್ಯನ್ತನ ಗ್ದ್ದವರಿಗ್, 
ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಬಲಿವರಿಗ್, ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ನಿತಯಸವರೂಪನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ೀ ತತಂಬಿರತತಾುನ್. 

ಸಿಶಾಾನ್ ಕೃತಾವ ಬಹಿಬಾಾಹಾಯಂಶ್ಾಕ್ಷತಶ್ೈವಾನ್ುರ್ೀ ಭತರವೀಃ | 
ಪಾರಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತಾವ ನಾಸಾಭಯನ್ುರಚಾರಿಣೌ ||27|| 

 

ಯತ್ೀನಿದರಯಮನ್ೂೀವೃರ್ತುಮತಾನಿಮೀಾಕ್ಷಪರಾಯಣಾಃ | 
ವಿಗತ್ೀಚಾಾಭಯಕ್್ೂರೀಧ್ೂೀ ಯಃ ಸದಾ ಮತಕುಃ ಏವ ಸಃ ||28|| 

ಹ್ೂರಗಣ ವಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ತನ ಹ್ೂರಗಟಿಟ, ನ್ೂೀಟ್ವನ್ತನ ಹತಬತಾಗಳ ನ್ಡತವಿರಿಸ್ತ, 
ಹ್ೂರಳ್ಯಳಗ್ ಚರಿಸತವ ಪಾರಣಾಪಾನ್ಗಳನ್ತನ ಕತಂಭಕದ್ಲಿ್ಲ ಸಮಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಇಂದಿರಯಗಳ 
ಮತತು ಮನ್ಗಳ ಚ್ಲಾಿಟ್ವನ್ತನ ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲಟ್ಟವನ್ತ, ಬಿಡತಗಡ್ಗಾಗಿ ಕ್ಾತರಿಸತವವನ್ತ, 
ಬಯಕ್್-ಅಂಜಕ್್-ಸ್ತಡತಕತಗಳನ್ತನ ತ್ೂಡ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡವನ್ತ ಇಂರ್ ಸಾಧ್ಕನ್ತ ಸದಾ ಮತಕುನ್ೀ 
ಸರಿ. 

ಭ್ೂೀಕ್ಾುರಂ ಯಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸವಾಲ್ೂೀಕಮಹ್ೀಶ್ವರಮ್ | 
ಸತಹೃದ್ಂ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮಾಂ ಶಾನಿುಮೃಚಾರ್ತ ||29|| 
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ಹ್ೂೀಮಗಳನ್ತನ-ವರತಗಳನ್ತನ ಉಣತಣವವನ್ಂದ್ತ, ಎಲಿ ಲ್ೂೀಕಗಳ ಒಡ್ಯರಿಗೂ 
ಹಿರಿಯಡ್ಯನ್ಂದ್ತ, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ನ್ೀಹಿಗನ್ಂದ್ತ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ, ಸತಖದ್ 
ಸ್ಲ್ರ್ಾದ್ ಮತಕ್ತುಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

 

ಐದ್ನ್ೀ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಷ್ಷ್ೂಠೀSಧಾಯಯಃ 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಅನಾಶ್ರತಃ ಕಮಾಫಲಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಕಮಾ ಕರ್ೂೀರ್ತ ಯಃ | 
ಸ ಸಂನಾಯಸ್ತ ಚ ಯೀಗಿೀ ಚ ನ್ ನಿರಗಿನನ್ಾಚಾಕ್ತರಯಃ ||01|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ:  ಕಮಾದ್ ಫಲವನ್ತನ ನ್ಮಮದ್, ಕತಾವಯವನ್ತನ ಮಾಡತರ್ತುರತವವನ್ೀ, 
ನಿಜವಾದ್ ಸಂನಾಯಸ್ತ ಮತತು ನಿಜವಾದ್ ಯೀಗಿ. ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀಮಸತವವನ್ಲಿ. 
ಕಮಾವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ವನ್ೂ ಅಲಿ. 

ಯಂ ಸಂನಾಯಸಮರ್ತ ಪಾರಹತಯೀಾಗಂ ತಂ ವಿದಿಧ ಪಾಣಡವ | 
ನ್ಹಯಸಂನ್ಯಸುಸಙ್ೆಲ್ೂಿೀ ಯೀಗಿೀ ಭವರ್ತ ಕಶ್ಾನ್ ||02|| 

ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ಸಂನಾಯಸವ್ನ್ತನವರ್ೂೀ, ಅದ್ನ್ನೀ ಯೀಗವ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿ ಪಾಂಡವ. ಬಯಕ್್ಗಳ 
‘ಸಂನಾಯಸ’ ಮಾಡದ್ ರ್ಾವನ್ೂ, ಮಮಾವರಿತ ಕಮಾಯೀಗಿರ್ಾಗಲಾರ. 

ಆರತರತಕ್್ೂೀಮತಾನ್ೀಯೀಾಗಂ ಕಮಾ ಕ್ಾರಣಮತಚಯತ್ೀ | 
ಯೀಗಾರೂಢಸಯ ತಸ್ಯೈವ ಶ್ಮಃ ಕ್ಾರಣಮತಚಯತ್ೀ ||03|| 

ಸಾಧ್ನ್ಯ ಮಟ್ಟಲ್ೀರತವವನಿಗ್, ಗತರಿ ಮತಟ್ಟಲತ ಕಮಾಯೀಗ [ಹಲವು ಬಗ್ಯ ಜನ್ಸ್ೀವ್] 
ಕ್ಾರಣವ್ನಿಸತತುದ್. ಅವನ್ೀ ಗತರಿ ಸ್ೀರಿದಾಗ, ಭಗವತುಮಾಧ [ಜನ್ಸ್ೀವ್ಯಂದ್ ವಿರಾಮ 
ಮತತು ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಧಾಯನ್ನಿಷ ಠ್] ಸತಖದ್ ಹ್ಚಾಳಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣವ್ನಿಸತತುದ್. 

ಯದಾ ಹಿ ನ್ೀನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಷ್ತ ನ್ ಕಮಾಸವನ್ತಷ್ಜಯತ್ೀ | 
ಸವಾಸಙ್ೆಲಿ ಸಂನಾಯಸ್ತೀ ಯೀಗಾರೂಢಸುದ್ೂೀಚಯತ್ೀ ||04|| 

ಎಲಿ ಕಮಾದ್ ಹ್ೂಣ್ಯನ್ೂನ ಭಗವಂತನಿಗಪಾಸ್ತ, ಇಂದಿರಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತತು 
ಕಮಾಗಳಲಿ್ಲ ಬಗ್ಯ ನ್ಂಟ್ತ ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡಾಗ, ಸಾಧ್ನ್ಯ ಗತರಿ ಸ್ೀರಿದ್ವನ್ನಿನಸತತಾುನ್. 
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ಉದ್ಧರ್ೀದಾತಮನಾSSತಾಮನ್ಂ ನಾSತಾಮನ್ಮವಸಾದ್ಯೆೀತ್ | 
ಅತ್ೈವ ಹಾಯತಮನ್ೂೀ ಬನ್ತಧರಾತ್ೈವ ರಿಪುರಾತಮನ್ಃ ||05|| 

ಬಗ್ಯ ಬಲದಿಂದ್ [ಭಗವಂತನ್ ಹಸಾದ್ದಿಂದ್] ಜೀವವನ್ತನ ಮೀಲ್ತುಬ್ೀಕತ; ಜೀವವನ್ತನ 
ಜಂಜಡಗ್ೂಳಿಸಬಾರದ್ತ. ಬಗ್ಯೆೀ [ಭಗವಂತನ್] ಜೀವದ್ ಗ್ಳ್ಯ; ಬಗ್ಯೆೀ [ಭಗವಂತನ್ೀ] 
ಜೀವದ್ ಹಗ್ಯತ. 

ಬನ್ತಧರಾತಾಮSSತಮನ್ಸುಸಯ ಯೆೀನಾSತ್ೈವಾSತಮನಾ ಜತಃ | 
ಅನಾತಮನ್ಸತು ಶ್ತೃತ್ವೀ ವತ್ೀಾತಾSತ್ೈವ ಶ್ತತರವತ್ ||06|| 

ರ್ಾವ ಜೀವ ವಿವ್ೀಕದಿಂದ್ ಬಗ್ಯನ್ತನ [ಭಕ್ತುಯಂದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ] ಗ್ದ್ಯಬಲಿದ್ೂೀ 
[ರ್ಾವ ಜೀವದಿಂದ್ ಬಗ್ ಹದ್ಗ್ೂಂಡಿದ್ಯೀ] ಅಂರ್ ಜೀವಕ್್ೆ ಬಗ್ [ಭಗವಂತ] ಗ್ಳ್ಯ. 
ಬಗ್ಯನ್ತನ [ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ] ಗ್ದ್ಯಲಾರದ್ವನಿಗ್ ಬಗ್ಯೆೀ [ಭಗವಂತನ್ೀ] 
ಹಗ್ರ್ಾಳಿನ್ಂತ್ ಎದ್ತರಾಳಿ. 

ಜತಾತಾಮನ್ಃ ಪರಶಾನ್ುಸಯ ಪರಮಾತಾಮ ಸಮಾಹಿತಃ | 
ಶ್ೀತ್ೂೀಷ್ಣಸತಖದ್ತಃಖ್ೀಷ್ತ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನ್ಯೀಃ ||07|| 

 

ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ತೃಪಾುತಾಮ ಕೂಟ್ಸ್ೂಥೀ ವಿಜತ್ೀನಿದರಯಃ | 
ಯತಕು ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಯೀಗಿೀ ಸಮಲ್ೂೀಷಾಟಶ್ಮಕ್ಾಞ್ಾನ್ಃ ||08|| 

ಬಗ್ಯನ್ತನ [ಭಕ್ತುಯಂದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ] ಗ್ಲ್ಲದ್ವನ್, ವಿಷ್ಯಗಳತು ಸತಳಿಯದ್ 
ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಲದ್ವನ್ ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ, ಭಗವಂತ ನ್ಲ್ಗ್ೂಳುುತಾುನ್. ಅಂರ್ವನ್ತ ತಂಪು-ಬಿಸ್ತ-
ದ್ತಃಖ ಮತತು ಸಮಾಮನ್-ರ್ತರಸಾೆರ ಇಂರ್ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲಿ್ಲ ನಿವಿಾಕ್ಾರನಾಗಿ ನಿಲಿಬಲಿವನ್ತ; 
ಭಗವಂತನ್ ಅರಿವು ಕ್ಾಣ್ೆಗಳಿಂದ್ ಬಗ್ದ್ತಂಬಿದ್ವನ್ತ; ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲಟ್ಟವನ್ತ. 
ಅವನಿಗ್ ಮಣತಣ, ಕಲತಿ, ಚಿನ್ನ ಎಲಿ ಒಂದ್ೀ. ಇಂರ್ ಯೀಗಸಾಧ್ಕನ್ತ ಗತರಿ ಸ್ೀರಿದ್ವನ್ತ 
ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ಸತಹೃನಿಮತಾರಯತಾದಾಸ್ತೀನ್ಮಧ್ಯಸಥದ್ವೀಷ್ಯಬನ್ತಧಷ್ತ | 
ಸಾಧ್ತಷ್ವಪ ಚ ಪಾಪ್ೀಷ್ತ ಸಮಬತದಿಧವಿಾಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ||09|| 

ಹ್ಳ್ಯಲಿದ್ ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುುವವರತ, ಕಷ್ಟಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ಎಚಾರಿಸತವವರತ, ಕ್ಾಟ್ ಕ್್ೂಡತವವರತ, 
ಒಳಿತತ-ಕ್್ಡಕತ ರ್ಾವುದ್ಕೂೆ ಇಲಿದ್ವರತ, ಎರಡಕೂೆ ನಿಲತಿವವರತ, ಬ್ೀಡವಾದ್ದನ್ತನ 
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ಬಗ್ವವರತ, ನ್ಂಟ್ರತ, ಒಳ ು್ಯವರತ ಮತತು ಕ್್ಟ್ಟವರತ,  ಎಲಿರೂ ಮೂಲತಃ ಜ್ಞಾನ್ಸವರೂಪರತ 
ಎಂದ್ತ ಸಮಭಾವದಿಂದ್ ಕ್ಾಣತವವನ್ತ [ಎಲಿರನ್ೂನ ಅವರವರ ಇರವಿಗ್ ತಕೆಂತ್ 
ಗೌರವಿಸತವವನ್ತ] ಮಗಿಲಾದ್ವನ್ತ. 

ಯೀಗಿೀ ಯತಞ್ಷಾೀತ ಸತತಮಾತಾಮನ್ಂ ರಹಸ್ತ ಸ್ತಥತಃ | 
ಏಕ್ಾಕ್ತೀ ಯತಚಿತಾುತಾಮ ನಿರಾಶ್ೀರಪರಿಗರಹಃ ||10|| 

ಯೀಗಸಾಧ್ಕನ್ತ ಒಬಾನ್ೀ ಏಕ್ಾಂತದ್ಲಿ್ಲ ಕತಳಿತತ, ಮೈಮನ್ಗಳನ್ತನ ಹದ್ಗ್ೂಳಿಸ್ತ, 
ಆಸ್ಪಡದ್, ಏತಕೂೆ ಕ್್ೈಯಡಡದ್ೀ, ಬಗ್ಯನ್ತನ ಸದಾ ಸಮಾಧಗ್ ಅಣಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೀಕತ. 

ಶ್ತಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ ಪರರ್ತಷಾಠಪಯ ಸ್ತಥರಮಾಸನ್ಮಾತಮನ್ಃ | 
ನಾತತಯಚಿಾರತಂ ನಾರ್ತನಿೀಚಂ ಚ್ೀಲಾಜನ್ಕತಶ್ೂೀತುರಮ್ ||11|| 

 

ತತ್ೈಕ್ಾಗರಂ ಮನ್ಃ ಕೃತಾವ ಯತಚಿತ್ುೀನಿದರಯಕ್ತರಯಃ | 
ಉಪವಿಶಾಯSಸನ್ೀ ಯತಞ್ಜಾಯದ್ೂಯೀಗಮಾತಮವಿಶ್ತದ್ಧಯೆೀ ||12|| 

ನಿಮಾಲವಾದ್ ತಾಣದ್ಲಿ್ಲ, ಹತಲತಿ ಚಾಪ್-ಜಂಕ್್ಯ ತ್ೂಗಲತ ಮೀಲ್ ಬಟ್ಟ ಹಾಸ್ತ, ತತಂಬ 
ಎತುರವೂ ಅಲಿದ್, ರ್ತೀರ ತಗೂು ಅಲಿದ್, ನ್ಲತಗದ್ ಆಸನ್ವನ್ತನ ತನ್ಗಾಗಿ ಅಣಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೀಕತ. 
ಅದ್ರಲಿ್ಲ ಕತಳಿತತ, ಬಗ್ಯನ್ತನ ನ್ಟ್ಟ ಗತರಿಯಲಿ್ಲರಿಸ್ತ, ಇಂದಿರಯಗಳ ಮತತು ಒಳಬಗ್ಯ 
ಚ್ಲಾಿಟ್ವನ್ತನ ನಿಲಿ್ಲಸ್ತ, ಆತಮಶ್ತದಿಧಗಾಗಿ ಸಮಾಧಯನ್ತನ ಸಾಧಸಬ್ೀಕತ. 

ಸಮಂ ಕ್ಾಯಶ್ರ್ೂೀಗಿರೀವಂ ಧಾರಯನ್ನಚಲಂ ಸ್ತಥರಃ | 
ಸಂಪ್ರೀಕ್ಷಯ ನಾಸ್ತಕ್ಾಗರಂ ಸವಂ ದಿಶ್ಶಾಾನ್ವಲ್ೂೀಕಯನ್ ||13|| 

 

ಪರಶಾನಾುತಾಮ ವಿಗತಭಿೀಬರಾಹಮಚಾರಿವರತ್ೀ ಸ್ತಥತಃ | 
ಮನ್ಃ ಸಂಯಮಯ ಮಚಿಾತ್ೂುೀ ಯತಕು  ಆಸ್ತೀತ ಮತಿರಃ ||14|| 

ಬ್ನ್ತನ-ತಲ್-ಕತತುಗಳನ್ತನ ನ್ಟ್ಟಗ್ ನಿಲಿ್ಲಸ್ತ, ನ್ಲತಗದ್ೀ ಗಟಿಟರ್ಾಗಿ ಕತಳಿತತ, ಅರ್ತುತು ನ್ೂೀಡದ್, 
ತನ್ನ ಮೂಗಿನ್ ತತದಿಯಲಿ್ಲ ನ್ೂೀಟ್ವಿಟ್ತಟ, ಬಗ್ಯನ್ತನ ವಿಷ್ಯಗಳತು ಹರಿಯಗ್ೂಡದ್ 
ಹದ್ಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಅಂಜದ್, ಬರಹಮಚಯಾದ್ಲಿ್ಲದ್ತದ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಪರದ್ೈವವ್ಂದ್ತ ನ್ಂಬಿ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ 
ನ್ನ್ಯತತು, ಸಮಾದಿಯನ್ತನ ಸಾಧಸಬ್ೀಕತ. 
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ಯತಞ್ಾನ್ನೀವಂ ಸದಾSSತಾಮನ್ಂ ಯೀಗಿೀ ನಿಯತಮಾನ್ಸಃ | 
ಶಾನಿುೀಂ ನಿವಾಾಣಪರಮಾಂ ಮತುಂಸಾಥಮಧಗಚಾರ್ತ ||15|| 

ಹಿೀಗ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಸದಾ ಧಾಯನಿಸತತು, ಬಗ್ಯನ್ತನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ ಸಾಧ್ಕನ್ತ, ದ್ೀಹ ತ್ೂರ್ದ್ 
ಮೀಲ್, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಸತವಂರ್ ಸತಖವನ್ತನ ಅನ್ತಭವಿಸತತಾುನ್. 

ನಾತಯಶ್ನತಸತು ಯೀಗ್ೂೀSಸ್ತು ನ್ಚಾತಯನ್ುಮನ್ಶ್ನತಃ | 
ನ್ಚಾರ್ತಸವಪನಶ್ೀಲಸಯ ಜಾಗರತ್ೂೀ ನ್ೈವ ಚಾಜತಾನ್ ||16|| 

ಅಜತಾನ್, ಹ್ೂಟ್ಟಬಾಕನಿಗ್ ಧಾಯನ್ಯೀಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ರ್ತೀರ ರ್ತನ್ನದ್ವನಿಗೂ ಇಲಿ. ತತಂಬ 
ತೂಕಡಿಸತವನಿಗೂ ಇಲಿ. ನಿದ ದ್ಗ್ೀಡಿಗೂ ಇಲಿ. 

ಯತಕ್ಾುಹಾರವಿಹಾರಸಯ ಯತಕುಚ್ೀಷ್ಟಸಯ ಕಮಾಸತ | 
ಯತಕುಸವಪಾನವಬ್ೂೀಧ್ಸಯ ಯೀಗ್ೂೀ ಭವರ್ತ ದ್ತಃಖಹಾ ||17|| 

ತಕೆ ರ್ತನಿಸತ-ರ್ತರತಗಾಟ್, ತಕೆಷ್ಟೀ ಕ್ಾಯಕ, ತಕೆಂತ್ ನಿದ ದ್-ಎಚಾರ, ಸಾಧಸ್ತದ್ವನಿಗ್ 
ಧಾಯನ್ಯೀಗದಿಂದ್ ದ್ತಗತಡ ದ್ೂರ. 

 ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತುಮಾತಮನ್ಯೀವಾವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ | 
ನಿಃಸಿೃಹಃ ಸವಾಕ್ಾಮೀಭ್ೂಯೀ ಯತಕು ಇತತಯಚಯತ್ೀ ತದಾ ||18|| 

ಚ್ನಾನಗಿ ಹದ್ಗ್ೂಂಡ ಒಳಬಗ್, ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡಾಗ, ಎಲಿ ಕ್ಾಮಗಳ ಆಸ್ 
ಅಳಿದಾಗ, ‘ಧಾಯನ್ಯೀಗಿ’ ಎನಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುತಾುನ್. 

ಯಥಾ ದಿೀಪೊೀ ನಿವಾತಸ್ೂಥೀ ನ್ೀಙ್ುತ್ೀ ಸ್ೂೀಪಮಾ ಮತಾ | 
ಯೀಗಿನ್ೂೀ ಯತಚಿತುಸಯ ಯತಞ್ಾತ್ೂೀ ಯೀಗಮಾತಮನ್ಃ ||19|| 

ಗಾಳಿಯಲಿದ್ ತಾಣದ್ಲಿ್ಲರತವ ಸ್ೂಡರತ, ಹ್ೀಗ್ ಹಂದ್ತವಿದಿಲಿವೀ, ಹಾಗ್ ಇದ್ತ: 
ಒಳಬಗ್ಯನ್ತನ ಹದ್ಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ನ್ನ್ಯತವ ಧಾಯನ್ಯೀಗಿಗ್ ಇದ್ತ 
ಉಪಮಾನ್. 

ಯತ್ೂರೀಪರಮತ್ೀ ಚಿತುಂ ನಿರತದ್ಧಂ ಯೀಗಸ್ೀವರ್ಾ | 
ಯತರ ಚ್ೈವಾSತಮನಾSSತಾಮನ್ಂ ಪಶ್ಯನಾನತಮನಿ ತತಕಯರ್ತ ||20|| 
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ಸತಖಮತಯನಿುಕಂ ಯತುದ್ತಾದಿಧಗಾರಹಯಮರ್ತೀನಿದರಯಮ್ | 
ವ್ೀರ್ತು ಯತರ ನ್ ಚ್ೈವಾಯಂ ಸ್ತಥತಶ್ಾಲರ್ತ ತತುಾತಃ ||21|| 

 

ಯಂ ಲಬಾಧಾ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ನಾಧಕಂ ತತಃ | 
ಯಸ್ತಮನ್ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ನ್ ದ್ತಃಖ್ೀನ್ ಗತರತಣಾSಪ ವಿಚಾಲಯತ್ೀ ||22|| 

 

ತಂ ವಿದಾಯದ್ ದ್ತಃಖಸಂಯೀಗವಿಯೀಗಂ ಯೀಗಸಙ್ಕಷಿತಮ್ | 
ಸ ನಿಶ್ಾಯೆೀನ್ ಯೀಕುವಯೀ ಯೀಗ್ೂೀ ನಿವಿಾಣಣಚ್ೀತಸಾ ||23|| 

ಧಾಯನ್ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಬಿಗಿಗ್ೂಂಡ ಒಳಬಗ್, ಈ ಸ್ತಥರ್ತಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂರಗಣ ವಿಷ್ಯಗಳತು 
ಹರಿಯದ್ತ. ಇಲಿ್ಲ ತನ್ೂನಳಗ್ಯೆೀ ಬಗ್ಯಂದ್ [ಭಗವಂತನ್ ಹಸಾದ್ದಿಂದ್] ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ 
ಕ್ಾಣತತು ಸಂತಸಗ್ೂಳುುತಾುನ್. ಇಲಿ್ಲ ಇಂದಿರಯಗಳಿಂದ್ ದ್ೂರಕದ್, ಒಳಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ಅರಳುವ 
ಅರ್ತಶ್ಯವಾದ್ ಆನ್ಂದ್ವನ್ತನ ಅನ್ತಭವಿಸತತಾುನ್. ಈ ಸ್ತಥರ್ತಯಲಿ್ಲ ನಿಂತವನ್ತ ಎಂದ್ೂ 
ಭಗವಂತನಿಂದ್ ಕದ್ಲತವುದಿಲಿ. ಇದ್ನ್ತನ ಪಡ್ದ್ಮೀಲ್, ಇನಾನವ ಗಳಿಕ್್ಯೂ ಇದ್ಕ್ತೆಂತ 
ಮಗಿಲ್ನಿಸತವುದಿಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತವನ್ತ, ಎಂರ್  ಹಿರಿಯ ದ್ತಗತಡದಿಂದ್ಲೂ, ಕಂಗ್ಡತವುದಿಲಿ. 
ಇದ್ೀ ಎಲಿ ದ್ತಗತಡಗಳಿಂದ್ ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂಳಿಸತವ ಯೀಗವ್ಂದ್ರಿಯಬ್ೀಕತ. ವಿಷ್ಯಗಳಿಂದ್ 
ಬ್ೀಸ್ತತು ಬ್ನ್ತನ ರ್ತರತಗಿಸ್ತದ್ವನ್ತ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೀಗದ್ಲಿ್ಲ ಪಳಗಬ್ೀಕತ. 

ಸಙ್ೆಲಿಪರಭವಾನಾೆಮಾಂಸಯಕ್ಾುಾ ಸವಾಾನ್ಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಮನ್ಸ್ೈವ್ೀನಿದರಯಗಾರಮಂ ವಿನಿಯಮಯ ಸಮನ್ುತಃ ||24|| 

 

ಶ್ನ್ೈಃಶ್ನ್ೈರತಪರಮೀದ್ತಾದಾಧಯ ಧ್ೃರ್ತಗೃಹಿೀತರ್ಾ | 
ಆತಮಸಂಸಥಂ ಮನ್ಃ ಕೃತಾವ ನ್ ಕ್ತಞ್ಷಾದ್ಪ ಚಿನ್ುಯೆೀತ್ ||25|| 

ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ಮೂಡಿಬರತವ ಎಲಿ ಬಯಕ್್ಗಳನ್ೂನ ಪೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ ತ್ೂರ್ದ್ತಬಿಡಬ್ೀಕತ; 
ಇಂದಿರಯಗಳ ಗಡಣವನ್ತನ ಎಲ್ಿಡ್ಯಂದ್ಲೂ ಮನ್ೂೀಬಲದಿಂದ್ಲ್ೀ ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲಡಬ್ೀಕತ; 
ಅಳುಕದ್ ವಿವ್ೀಕಪರಜ್ಞ್ಯಂದ್ ಮಲಮಲನ್ ಬಗ್ಯನ್ತನ ವಿಷ್ಯಗಳಿಂದ್ ಹ್ೂರಳಿಸಬ್ೀಕತ; 
ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲರಿಸಬ್ೀಕತ. ಇರಿಸ್ತ ಮತ ು್ೀನ್ನ್ೂನ ಚಿಂರ್ತಸಬಾರದ್ತ. 

ಯತ್ೂೀಯತ್ೂೀ ನಿಶ್ಾರರ್ತ ಮನ್ಶ್ಾಞ್ಾಲಮಸ್ತಥರಮ್ | 
ತತಸುತ್ೂೀ ನಿಯಮಯೈತದಾತಮನ್ಯೀವ ವಶ್ಂ ನ್ಯೆೀತ್ ||26|| 
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ಗಟಿಟಗ್ೂಳುದ್ೀ, ಎತ ು್ತು ಸರಿಯತವ ಬಗ್ ರ್ಾವ್ಡ್ಯೆಲಿ ಹರಿಯತ್ೂೀ, ಆರ್ಾ ಕಡ್ಯಂದ್ 
ಮತ ು್ ಹ್ೂರಳಿಸ್ತ, ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿೀ, ನಿಲತಿವಂತ್ ಹಿಡಿತಕ್್ೆ ತರಬ್ೀಕತ. 

ಪರಶಾನ್ುಮನ್ಸಂ ಹ್ಯೀನ್ಂ ಯೀಗಿನ್ಂ ಸತಖಮತತುಮಮ್ | 
ಉಪ್ೈರ್ತ ಶಾನ್ುರಜಸಂ ಬರಹಮಭೂತಮಕಲಮಷ್ಮ್ ||27|| 

ವಿಷ್ಯಗಳತು ಹರಿಯದ್ೀ, ಹಾರ್ಾದ್ ಬಗ್ಯನ್ತನ, ರಜ್ೂೀಗತಣದ್ ಬಿಸ್ತಯಳಿದ್ತ, 
ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ವನ್ನ್ತನ, ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ನಿಂತ, ಇಂರ್ ಯೀಗಿಯನ್ತನ ಕತರಿತತ, ಸತಖದ್ ಸತಗಿು 
ನ್ತಗಿು ಬರತತುದ್. 

ಏವಂ ಯತಞ್ಾನ್ ಸದಾSSತಾಮನ್ಂ ಯೀಗಿೀ  ವಿಗತಕಲಮಷ್ಃ | 
ಸತಖ್ೀನ್ಬರಹಮಸಂಸಿಶ್ಾಮತಯನ್ುಂ ಸತಖಮಶ್ತನತ್ೀ ||28|| 

ಹಿೀಗ್ ಕ್್ೂಳ್ಯಳಿದ್ತ ಸದಾ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಧಾಯನಿಸತವ ಸಾಧ್ಕನ್ತ ಹಾರ್ಾಗಿ, 
ಭಗವದ್ನ್ತಭವದ್ ಪರಮಸತಖವನ್ತನ ಉಣತಣತಾುನ್. 

ಸವಾಭೂತಸಥಮಾತಾಮನ್ಂ ಸವಾಭೂತಾನಿ ಚಾSತಮನಿ | 
ಈಕ್ಷತ್ೀ ಯೀಗಯತಕ್ಾುತಾಮ ಸವಾತರ ಸಮದ್ಶ್ಾನ್ಃ ||29|| 

ಧಾಯನ್ಯೀಗಕ್್ೆ, ಬಗ್ ಸಜತಾಗ್ೂಂಡ ಸಾಧ್ಕ, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲೂಿ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ 
ಕ್ಾಣತತಾುನ್ ಮತತು ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ೂನ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ. ಎಲ್ಿಡ್ಯರತವ ಭಗವಂತನ್ೂ 
ಏಕರೂಪನ್ಂದ್ೀ ಕ್ಾಣತತಾುನ್. 

ಯೀ ಮಾಂ ಪಶ್ಯರ್ತ ಸವಾತರ ಸವಾಂ ಚ ಮಯ ಪಶ್ಯರ್ತ | 
ತಸಾಯಹಂ ನ್ ಪರಣಶಾಯಮ ಸ ಚ ಮೀ ನ್ ಪರಣಶ್ಯರ್ತ ||30|| 

ರ್ಾರತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಎಲ್ಿಡ್ ಕ್ಾಣತತಾುನ್ೂೀ, ಮತತು ಎಲಿವನ್ತನ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಕ್ಾಣತತಾುನ್ೂೀ, ಅವನಿಗ್ 
ನಾನ್ತ ಎರವಾಗಲಾರ್; ಅವನ್ೂ ನ್ನ್ಗ್ ಎರವಾಗಲಾರ. 

ಸವಾಭೂತಸ್ತಥತಂ ಯೀ ಮಾಂ ಭಜತ್ಯೀಕತವಮಾಸ್ತಥತಃ | 
ಸವಾಥಾ ವತಾಮಾನ್ೂೀSಪ ಸ ಯೀಗಿೀ ಮಯ ವತಾತ್ೀ ||31|| 

ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲರತವ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಏಕರಿೀರ್ತಯಂದ್ ರ್ತಳಿದ್ತ ಪೂಜಸತವವನ್ತ, ರ್ಾವ 
ಸ್ತಥರ್ತಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ, ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಇರತತಾುನ್. 
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ಆತೌಮಪಮಯೀನ್ ಸವಾತರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯರ್ತ ಯೀSಜತಾನ್ | 
ಸತಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ದ್ತಃಖಂ ಸ ಯೀಗಿೀ ಪರಮೀ ಮತಃ ||32|| 

ಸತಖವಿರಲ್ಲ, ದ್ತಃಖವಿರಲ್ಲ, ಎಲಿರ ಬ್ೀಕತ-ಬ್ೀಡಗಳನ್ತನ ತನ್ನ ಹಾಗ್ಯೆೀ ಸಮಾನ್ತ್ಯಂದ್ 
ಕ್ಾಣತವವನ್ತ, ಓ ಅಜತಾನ್, ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಸಾಧ್ಕ ಎನ್ತನವುದ್ತ ರ್ತೀಮಾಾನ್. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಯೀSಯಂ ಯೀಗಸುಾರ್ಾ ಪೊರೀಕುಃ ಸಾಮಯೀನ್ ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್ | 
ಏತಸಾಯಹಂ ನ್ ಪಶಾಯಮ ಚಞ್ಾಲತಾವಸ್ತಥರ್ತಂ ಸ್ತಥರಾಮ್ ||33|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್, ನಿೀನ್ತ ಸಮದ್ೃಕಟಯ ಧಾಯನ್ಯೀಗವನ್ತನ ಹ್ೀಳಿದ್. 
ನ್ನ್ಗನಿನಸತತುದ್: ಮನ್ಸತು ಚಪಲವಾದ್ದರಿಂದ್, ಇದ್ರಲಿ್ಲ ಗಟಿಟರ್ಾಗಿ ನಿಲತಿವುದ್ತ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. 

ಚಞ್ಾಲಮ್ ಹಿ ಮನ್ಃ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಬಲವದ್ ದ್ೃಢಮ್ | 
ತಸಾಯಹಂ ನಿಗರಹಂ ಮನ್ಯೀ ವಾಯೀರಿವ ಸತದ್ತಷ್ೆರಮ್ ||34|| 

ಕೃಷ್ಣ, ಬಗ್ ಚಪಲವಲಿವ್ೀ ? ನ್ಮಮನ್ತನ ಕಂಗ್ಡಿಸತವಷ್ತಟ ಗಟಿಟ, ಬಲಶಾಲ್ಲ. ಅದ್ನ್ತನ 
ಬಿಗಿಹಿಡಿಯತವುದ್ಂದ್ರ್, ಗಾಳಿಯನ್ತನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದ್ಂತ್, ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ಭಾವನ್. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಅಸಂಶ್ಯಂ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಮನ್ೂೀ ದ್ತನಿಾಗರಹಂ ಚಲಮ್ | 
ಅಭಾಯಸ್ೀನ್ ತತ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀಣ ಚ ಗೃಹಯತ್ೀ ||35|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಮಹಾವಿೀರ, ಖಂಡಿತ ಹೌದ್ತ; ಬಗ್ ಚಪಲವಾದ್ದ್ತದ; ಹಿಡಿತಕ್್ೆ ಸ್ತಕೆದ್ತದ. 
ಆದ್ರ್ ಕ್ೌನ ು್ೀಯ, ಮರಳಿ, ಮರಳಿ ಯರ್ತನಸತವುದ್ರಿಂದ್ ಮತತು ವ್ೈರಾಗಯದಿಂದ್ ಅದ್ನ್ತನ 
ಬಿಗಿಹಿಡಿಯಬಹತದ್ತ. 

ಅಸಂಯತಾತಮನಾ ಯೀಗ್ೂೀ ದ್ತಷಾರಪ ಇರ್ತ ಮೀ ಮರ್ತಃ | 
ವಶಾಯತಮನಾ ತತ ಸತತಂ ಶ್ಕ್್ೂಯೀSವಾಪುುಮಶ್ೀಷ್ತಃ ||36|| 

ಬಗ್ ಬಿಗಿಗ್ೂಳಿಸದ್ವನಿಗ್ ಸಮಾಧ ಸ್ತಗತವಂರ್ದ್ದಲಿ ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ರ್ತೀಮಾಾನ್. ಬಗ್ಯನ್ತನ 
ಸದಾ ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲಟ್ಟವನ್ತ ಸಮಗರವಾಗಿ ಸಮಾಧಯನ್ತನ ಸಾಧಸಬಲಿ. 
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ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಅಯರ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯೀಪ್ೀತ್ೂೀ ಯೀಗಾಚಾಲ್ಲತಮಾನ್ಸಃ | 
ಅಪಾರಪಯ ಯೀಗ ಸಂಸ್ತದಿಧಂ ಕ್ಾಂ ಗರ್ತಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚಾರ್ತ ||37|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರದ್ಧಯದ್. ಪರಯರ್ತನಸತವುದಾಗಲ್ಲಲಿ. ಧಾಯನ್ಯೀಗದಿಂದ್ ಬಗ್ 
ಕದ್ಲ್ಲದ್. ಯೀಗಸ್ತದಿಧಯನ್ತನ ಪಡ್ಯಲಾಗದ್ ಇಂರ್ವನ್ ಪಾಡ್ೀನ್ತ? 

ಕಚಿಾನ್ೂನೀಭಯವಿಭರಷ್ಟಶ್ಾನಾನಭರಮವ ನ್ಶ್ಯರ್ತ | 
ಅಪರರ್ತಷ್ೂಠೀ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ವಿಮೂಢ್ೂೀ ಬರಹಮಣಃ ಪರ್ಥ ||38|| 

ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ನ್ಲ್ಗಾಣದ್, ಭಗವಂತನ್ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಗತರಿತಪಿದ್, ಅವನ್ತ ಇಲೂಿ ಇಲಿದ್, 
ಅಲೂಿ ಸಲಿದ್, ತತಂಡತ ಮೀಡದ್ಂತ್ ಮರ್ರ್ಾಗತವನ್ೀ ? 

ಏತನ್ೇ ಸಂಶ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಚ ಾ್ೀತತುಮಹಾಸಯಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ತವದ್ನ್ಯಃ ಸಂಶ್ಯಸಾಯಸಯ ಚ ಾ್ೀತಾು ನ್ಹತಯಪಪದ್ಯತ್ೀ ||39|| 

ಕೃಷ್ಣ, ನ್ನ್ನ ಈ ಗ್ೂಂದ್ಲವನ್ತನ ಪೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ ನಿೀನ್ೀ ಪರಿಹರಿಸಬ್ೀಕತ. ನಿೀನ್ಲಿದ್ೀ, 
ಇನಾನರೂ ಇಂರ್ ಸಂಶ್ಯವನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸಲಾರರತ. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಪಾರ್ಾ ನ್ೈವ್ೀಹ ನಾಮತತರ ವಿನಾಶ್ಸುಸಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 
ನ್ಹಿ ಕಲಾಯಣಕೃತೆಶ್ಾದ್ತದಗಾರ್ತಂ ತಾತ ಗಚಾರ್ತ ||40|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪಾರ್ಾ, ಅವನ್ ಸಾಧ್ನ್ ವಯರ್ಾವಲಿ. ಇಹದ್ಲಿ್ಲ ಮತತು ಪರದ್ಲಿ್ಲ. ಅಪಾಿ, 
ಒಳಿತತ ಮಾಡತವವನ್ತ ಎಂದ್ೂ ಕ್್ೀಡನ್ತನ ಪಡ್ಯತವುದಿಲಿ. 

ಪಾರಪಯ ಪುಣಯಕೃತಾಂ ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ತಕತಾವ ಶಾಶ್ವರ್ತೀಃ ಸಮಾಃ | 
ಶ್ತಚಿೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗ್ೀಹ್ೀ ಯೀಗಭರಷ್ೂಟೀSಭಿಜಾಯತ್ೀ ||41|| 

ಇಂರ್ ಯೀಗಬರಷ್ಠನ್ತ ಪುಣಯವಂತರ ಲ್ೂೀಕಗಳನ್ತನ ಪಡ್ದ್ತ, ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ಾಲ ನ್ಲಸ್ತ, 
ಆನ್ಂತರ ನಿಮಾಲರೂ, ಸ್ತರಿವಂತರೂ ಆದ್ವರ ಮನ್ಯಲಿ್ಲ ಹತಟ್ತಟತಾುನ್. 

ಅರ್ವಾ ಯೀಗಿನಾಮೀವ ಕತಲ್ೀ ಭವರ್ತ ಧೀಮತಾಮ್ | 
ಏತದಿಧ ದ್ತಲಾಭತರಂ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ಜನ್ಮ ಯದಿೀದ್ೃಶ್ಮ್ ||42|| 
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ಅರ್ವಾ ಬಲಿವರಾದ್ ಯೀಗಿಗಳ ಮನ್ತನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಹತಟ್ತಟತಾುನ್. ಲ್ೂೀಕದ್ಲಿ್ಲ ಈ ಬಗ್ಯ ಹತಟ್ತಟ 
ತತಂಬ ದ್ತಲಾಭವಾದ್ದ್ತದ. 

ತತರ ತಂ ಬತದಿಧಸಂಯೀಗಂ ಲಭತ್ೀ ಪೌವಾದ್ೈಹಿಕಮ್ | 
ಯತತ್ೀ ಚ ತತ್ೂೀ ಭೂಯಃ ಸಂಸ್ತದೌಧ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ ||43|| 

ಆ ಜನ್ಮದ್ಲತಿ, ಹಿಂದಿನ್ ಜನ್ಮದ್ ವಿವ್ೀಕದ್ ನ್ಂಟ್ನ್ತನ ಮರಳಿ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. ಕತರತಕತಮಾರ, 
ಮತ ು್ ಮರಳಿ ಸ್ತದಿಧಗಾಗಿ ಪರಯರ್ತನಸತತಾುನ್. 

ಪೂವಾಾಭಾಯಸ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ೈವ ಹಿರೀಯತ್ೀ ಹಯವಶ್ೂೀSಪ ಸಃ| 
ಜಜ್ಞಾಸತರಪ ಯೀಗಸಯ ಶ್ಬಧಬರಹಾಮರ್ತವತಾತ್ೀ ||44|| 

ಹಿಂದಿನ್ ಅಭಾಯಸಬಲದಿಂದ್, ಅವನಿಗರಿವಿಲಿದ್ಯೆೀ, ಅವನ್ ಬಗ್ ಅತು ಹರಿಯತತುದ್. 
ಧಾಯನ್ಯೀಗವನ್ತನ ರ್ತಳಿಯಬಯಸ್ತದ್ವನ್ತ ಕೂಡ, ಶ್ಬದಬರಹಮದಾಚ್ಗಿರತವ ಪರಬರಹಮನ್ನ್ತನ 
ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಪರಯತಾನದ್ಯತಮಾನ್ಸತು ಯೀಗಿೀ ಸಂಶ್ತದ್ಧಕ್ತಲ್ಲಭಷ್ಃ | 
ಅನ್ೀಕಜನ್ಮಸಂಸ್ತದ್ಧಸುತ್ೂೀ ರ್ಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||45|| 

ಧಾಯನ್ಯೀಗಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗತವ ಸಾಧ್ಕ ಪರಯತನದ್ ಫಲವಾಗಿ ಬಗ್ಯ ಕ್ತಲತಬತ ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡತ, 
ಅನ್ೀಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ದ್ತ, ಹಿರಿಯ ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ 
ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ತಪಸ್ತವಭ್ೂಯೀSಧಕ್್ೂೀ ಯೀಗಿೀ ಜ್ಞಾನಿಭ್ೂಯೀSಪ ಮತ್ೂೀSಧಕಃ| 
ಕಮಾಭಯಶಾಾಧಕ್್ೂೀ ಯೀಗಿೀ ತಸಾಮದ್ೂಯೀಗಿೀ ಭವಾಜತಾನ್ ||46|| 

ಧಾಯನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಸಾಧ್ಕ, ಉಪವಾಸ ಮದ್ಲಾದ್ ವರತಸಾಧ್ಕರಿಗಿಂತ ಮಗಿಲತ; ಬರಿಯ 
ಧಾಯನ್ಯೀಗದ್ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಬಲಿವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಗಿಲತ, ಎನ್ತನವುದ್ತ ರ್ತೀಮಾಾನ್. 
ಕಮಾಯೀಗಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಗಿಲತ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಓ ಅಜತಾನ್, ನಿೀನ್ತ ಧಾಯನ್ಯೀಗಿರ್ಾಗತ. 

ಯೀಗಿೀನಾಮಪ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಮದ್ುತ್ೀನಾನ್ುರಾತಮನಾ | 
ಶ್ರದಾಧವಾನ್ಭಜತ್ೀ ಯೀ ಮಾಂ ಸ ಮೀ ಯತಕುತಮೀ ಮತಃ ||47|| 

ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳಬಗ್ಯನಿನರಿಸ್ತ ಶ್ರದ ಧ್ಯಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತವವನ್ತ ಇತರ ಎಲಿ 
ಧಾಯನ್ಯೀಗಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯ ಯೀಗಿ ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ರ್ತೀಮಾಾನ್. 
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ಆರನ್ಯ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅಧಾಯಯ: ಏಳು 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಮರ್ಾಯಸಕುಮನಾಃ ಪಾರ್ಾ ಯೀಗಂ ಯತಞ್ಾನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ | 
ಅಸಂಶ್ಯಂ ಸಮಗರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸಯಸ್ತ ತಚಾೃಣತ ||01|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪಾರ್ಾ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಬಗ್ತತಂಬಿ ಪರೀರ್ತಸತತಾು, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಮರ್ ಹ್ೂಕತೆ, 
ಯೀಗಸಾಧ್ನ್ಯಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗತತಾು, ಖಚಿತವಾಗಿ, ಅರಿವಿನ್ ತ್ಕ್್ೆ ತತಂಬ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ 
ಅರಿಯಬಲ್ಿೀ, ಅದ್ನ್ತನ ಕ್್ೀಳು. 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್ೀSಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನ್ಮದ್ಂ ವಕ್ಾಯಮಯಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಯಜ್ಞಾತಾವ ನ್ೀಹ ಭೂಯೀನ್ಯಜ್ಞಾತವಯಮವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ||02|| 

ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ, ಅದ್ರ ಬಿತುರದ್ ಜ್ೂತ್ಗ್, ನಿನ್ಗ್ ನಾನ್ತ, ಪೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ 
ಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್. ಇದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ರ್ ಮತ ು್ ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ ಬ್ೀರ್ ರ್ತಳಿಯತವಂರ್ದ ದ್ೀನ್ತ 
ಉಳಿದಿರತವುದಿಲಿ. 

ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ಕಶ್ಾದ್ಯತರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಯೆೀ | 
ಯತತಾಮಪ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ಕಶ್ಾನಾಮಂ ವ್ೀರ್ತು ತತುಾತಃ ||03|| 

ಸಾವಿರಾರತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ರ್ಾರ್ೂೀ ಒಬಾ ಸ್ತದಿಧಗಾಗಿ ಪರಯರ್ತನಸತತಾುನ್. ಪರಯರ್ತನಸ್ತದ್ವರಲಿ್ಲ, 
ಪರಯರ್ತನಸ್ತ ಗತರಿಮತಟಿಟದ್ವ ಯೀರ್ೂೀ ಒಬಾ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅರಿತತಕ್್ೂಳುುತಾುನ್. 

ಭೂಮರಾಪೊೀSನ್ಲ್ೂೀ ವಾಯತಃ ಖಂ ಮನ್ೂೀ ಬತದಿಧರ್ೀವ ಚ 
ಅಹಙ್ಜ್ೆರ ಇರ್ತೀಯಂ ಮೀ ಭಿನಾನ ಪರಕೃರ್ತರಷ್ಟಧಾ ||04|| 

ಮಣತಣ, ನಿೀರತ, ಬ್ಂಕ್ತ, ಗಾಳಿ, ಆಗಸ, ಮನ್ಸತು, ಬತದಿಧ [ಸತಪುಪರಜ್ಞ್ಯಂದ್ ಕೂಡಿದ್] ಅಹಂಕ್ಾರ, 
ಹಿೀಗ್ ನ್ನ್ನ ಅಧೀನ್ವಾದ್ ಈ ಜಡಪರಕೃರ್ತ ಎಂಟ್ತ ಬಗ್ರ್ಾಗಿದ್. 

ಅಪರ್ೀಯಮತಸುಾನಾಯಂ ಪರಕೃರ್ತಂ ವಿದಿಧ ಮೀ ಪರಾಮ್ | 
ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಯಯೆೀದ್ಂ ಧಾಯಾತ್ೀ ಜಗತ್ ||05|| 
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ಎರಡತ ಪರಕೃರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ತ ಕ್ತೀಳಾದ್ದ್ತದ. ನ್ನ್ನ ಅಧೀನ್ವಾದ್ ಇನ್ೂನಂದ್ತ ಪರಕೃರ್ತ ಇದ್ಕ್ತೆಂತ 
ಮಗಿಲಾದ್ದ್ತದ. ಅದ್ೀ ಚ್ೀತನ್ ಪರಕೃರ್ತ; ಶ್ರೀತತವ. ಎಲಿ ಜೀವರಿಗ್ ಆಸರ್ರ್ಾಗಿ, ಎಂದ್ಂದ್ೂ 
ಇರತವಂರ್ದ್ತದ. ಮಹಾವಿೀರ, ಅದ್ತ ಈ ಜಗವನ್ತನ ಹ್ೂತತುಕ್್ೂಂಡಿದ್. 

ಏತದ್ೂಯೀನಿೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸವಾಾಣಿೀತತಯಪಧಾರಯ| 
ಅಹಂ ಕೃತನಸಯಜಗತಃ ಪರಭವಃ ಪರಳಯಸುಥಾ ||06|| 

ಈ ಎರಡತ ಪರಕೃರ್ತಗಳಿಂದ್ಲ್ೀ, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳು ರೂಪಗ್ೂಂಡಿವ್ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ನಾನ್ೀ ಎಲಿ 
ಜಗದ್ ಹತಟ್ತಟ-ಸಾವುಗಳಿಗ್ ಕ್ಾರಣನಾಗಿದ ದ್ೀನ್. 

ಮತುಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯರ್ತೆಙ್ಕಷಾದ್ಸ್ತು ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ | 
ಮಯ ಸವಾಮದ್ಂ ಪೊರೀತಂ ಸೂತ್ರೀ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ ||07|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ನಾನ್ಲಿದ್ ಇನ್ೂನಂದ್ತ ಪರತರ ವಸತು ಇಲಿ. ಈ ಎಲಿವೂ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ 
ಹ್ಣ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡಿದ್. – ದಾರದ್ಲಿ್ಲ ಮಣಿಗಳ ರಾಶ್ ಹ್ೀಗ್ೂ ಹಾಗ್. 

ರಸ್ೂೀSಹಮಪುು ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಪರಭಾಸ್ತಮ ಶ್ಶ್ಸೂಯಾಯೀಃ | 
ಪರಣವ ಸವಾವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಶ್ಬಧಃ ಖ್ೀ ಪೌರತಷ್ಂ ನ್ೃಷ್ತ ||08|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲ ರಸವಿರತವುದ್ತ ನ್ನಿನಂದ್. [ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ರಸದ್ 
ಸವಿಯನ್ತನಣಿಣಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ರಸ’ ನಾಮಕ.] ಚಂದ್ರ-ಸೂಯಾರಲಿ್ಲ ಬ್ಳಕ್ತರತವುದ್ತ ನ್ನಿನಂದ್. 
[ಚಂದ್ರ-ಸೂಯಾರಲಿ್ಲದ್ತದ ಬ್ಳಗಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಪರಭಾ’ ನಾಮಕ.] ಎಲಿ ವ್ೀದ್ಗಳ ಓಂಕ್ಾರ 
ಸಾರವಾದ್ದ್ತದ ನ್ನಿನಂದ್.[ಎಲಿ ವ್ೀದ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ತದ ನಾನ್ೀ ಸತುರ್ತಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಪರಣವ’ನಾಮಕ] 
ಆಗಸದ್ಲಿ್ಲ ಸದ್ತದ ಮೂಡತವುದ್ತ ನ್ನಿನಂದ್. [ಆಗಸದ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಸದ್ತದ ಹ್ೂರಡಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಶ್ಬದ’ 
ನಾಮಕ.] ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಬಿೀರ ನ್ನಿನಂದ್. [ಗಂಡಸರಲಿ್ಲದ್ತದ ಬಿೀರವನಿನತತದ್ರಿಂದ್ 
‘ಪುರತಷ್’ನಾಮಕ.] 

ಪುಣ್ೂಯೀ ಗನ್ಧಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಚ ತ್ೀಜಶಾಾಸ್ತಮ ವಿಭಾವಸೌ | 
ಜೀವನ್ಂ ಸವಾ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ತಪಶಾಾಸ್ತಮ ತಪಸ್ತವಷ್ತ ||09|| 

ಮಣಿಣನ್ಲಿ್ಲ ನ್ರತಗಂಪು ನ್ನಿನಂದ್. [ಪವಿತರನಾಗಿ ಮಣಿಣನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಗಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ 
‘ಪುಣಯ’ ಮತತು ‘ಗಂಧ್’ ನಾಮಕ.] ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಸತಡತವ ಶ್ಕ್ತುಯೂ ನ್ನಿನಂದ್. [ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲದ್ತದ 
ಸತಡತವವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ತ್ೀಜಸ್’ ನಾಮಕ.] ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಬದ್ತಕತ ನ್ನಿನಂದ್. [ಎಲಿ 
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ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ತದ ಬದ್ತಕ್ತಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಜೀವನ್’ ನಾಮಕ.] ತಾಪಸರಲಿ್ಲ ತಪಃಶ್ಕ್ತು ನ್ನಿನಂದ್. 
[ತಾಪಸರಲಿ್ಲದ್ತದ ತಪದ್ ಶ್ಕ್ತು ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ತಪಸ್’ ನಾಮಕ.] 

ಬಿೀಜಂ ಮಾಂ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ವಿದಿಧ ಪಾರ್ಾ ಸನಾತನ್ಮ್ | 
ಬತದಿಧಬತಾದಿಧಮಾತಾಮಸ್ತಮ ತ್ೀಜಸ್ುೀಜಸ್ತವನಾಮಹಮ್ ||10|| 

ಓ ಪಾರ್ಾ, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಅಳಿವಿರದ್ ಬಿೀಜ [ಸವಭಾವದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ್ ಕ್ಾರಣನಾಗಿ ‘ಜೀಜ’ 
ನಾಮಕ] ನಾನ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ರ್ತಳಿದ್ವರ ರ್ತಳಿವು ನ್ನಿನಂದ್. [ರ್ತಳಿದ್ವರ್ೂಳಗಿದ್ತದ ರ್ತಳಿವು 
ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಬತದಿಧ’ ನಾಮಕ.] ಪರಾಕರಮಗಳ ಸ್ೂೀಲರಿಯದ್ ಶ್ಕ್ತು ನ್ನಿನಂದ್. 
[ಪರಾಕರಮಗಳೂ್ಳಗಿದ್ತದ ಸ್ೂೀಲರಿಯದ್ ಶ್ಕ್ತು ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂತ ‘ತ್ೀಜಸ್’ ನಾಮಕ.] 

ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಮಸ್ತಮ  ಕ್ಾಮರಾಗವಿವಜಾತಮ್ | 
ಧ್ಮಾಾವಿರತದ್ೂಧೀ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಮೀSಸ್ತಮ ಭರತಷ್ಾಭ ||11|| 

ಬಲವಂತರ ಬಯಕ್್-ಒಲವುಗಳಿಲಿದ್ ಬಲ ನ್ನಿನಂದ್. [ಬಲವಂತರ್ೂಳಗಿದ್ತದ ಬಲ 
ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ ಮತತು ಕ್ಾಮನ್ಯಲಿದ್, ಆಸಾಥನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಬಳಸದ್ ಬಲರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ 
‘ಕ್ಾಮರಾಗವಿವಜಾತ’ ಮತತು ‘ಬಲ’ನಾಮಕ.] ಭರತಶ್ರೀಷ್ಠ, ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಧ್ಮಾಕ್್ೆ 
ಅನ್ತಗತಣವಾದ್ ಬಯಕ್್ ನ್ನಿನಂದ್. [ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ತದ ಧ್ಮಾವೃದಿಧಗ್ ನ್ರವಾಗಿ ಎಲಿರಿಂದ್ಲೂ 
ಕ್ಾಮತನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಧ್ಮಾಾವಿರತದ್ಧ’ ಮತತು ‘ಕ್ಾಮ’ ನಾಮಕ.] 

ಯೆೀ ಚ್ೈವ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾ ಭಾವಾ ರಾಜಸಾಸಾುಮಸಾಶ್ಾ ಯೆೀ | 
ಮತು ಏವ್ೀರ್ತ ತಾನಿವದಿಧ ನ್ ತವಹಂ ತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀ ಮಯ ||12|| 

ರ್ಾವ ವಸತುಗಳು ಸತುಾಗತಣದ್ ಪರಭಾವಕ್್ೆ ಒಳಗಾದ್ವು ಮತತು ರ್ಾವುವು ರಜ್ೂೀಗತಣ 
ಮತತು ತಮೀಗತಣದ್ ಪರಭಾವಕ್್ೆ, ಅವ್ಲಿ ನ್ನಿನಂದಾಗಿಯೆೀ ಆಗಿವ್, ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ನಾನ್ತ 
ಅವುಗಳ ಹಂಗಿನ್ಲಿ್ಲಲಿ. ಅವು ನ್ನ್ನ ಹಂಗಿನ್ಲಿ್ಲದ್. 

ರ್ತರಭಿಗತಾಣಮಯೆೈಭಾಾವ್ೈರ್ೀಭಿಃ ಸವಾಮದ್ಂ ಜಗತ್ | 
ಮೀಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾರ್ತ ಮಾಮೀಭಯಃ ಪರಮವಯಯಮ್ ||13|| 

ರ್ತರಗತಣಾತಮಕಗಳಾದ್ ಈ ಸ್ೂತತುಗಳಿಂದ್ ಮೀಹಗ್ೂಂಡ ಈ ಎಲಿ ಜೀವಜಾತ, 
ಇವುಗಳಿಂದಾಚ್ಗಿರತವ, ಅಳಿವಿರದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. 

ದ್ೈವಿೀ ಹ್ಯೀಷಾ ಗತಣಮಯ ಮಮ ಮಾರ್ಾ ದ್ತರತಯರ್ಾ | 
ಮಾಮೀವ ಯೆೀ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ಮಾರ್ಾಮೀತಾಂ ತರನಿು ತ್ೀ ||14|| 
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ಗತಣಮಯವಾದ್ ನ್ನ್ನ ಮಾಯೆ ತತಂಬ ಶ್ಕ್ತುಶಾಲ್ಲ. ಅದ್ನ್ತನ ದಾಟ್ತವುದ್ತ ಸತಲಭವಲಿ. ರ್ಾರತ 
ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಮರ್ ಹ್ೂೀಗತತಾುರ್ೂೀ, ಅವರತ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ತನ ದಾಟ್ತತಾುರ್. 

ನ್ ಮಾಂ ದ್ತಷ್ೃರ್ತನ್ೂೀ ಮೂಢಾಃ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ | 
ಮಾಯರ್ಾಪಹೃತಜ್ಞಾನ್ ಆಸತರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರತಾಃ ||15|| 

ಕ್್ಡತನ್ಡ್ಯ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿ ಹತಲತಮಾನ್ವರತ, ಮೈಯ ಸತಖದ್ಲ್ಿೀ ಮೈಮರ್ತತ, ಮಾಯೆಯಂದ್ 
ರ್ತಳಿವು ಮಂಕ್ಾದ್ವರತ, ನ್ನ್ಗ್ ಶ್ರಣಾಗತವುದಿಲಿ. 

ಚತತವಿಾಧಾ ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ಜನಾಃ ಸಕೃರ್ತನ್ೂೀSಜತಾನ್ | 
ಆತ್ೂೀಾ ಜಜ್ಞಾಸತರಥಾಾರ್ಥಾ ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ ಭರತಷ್ಾಭ ||16|| 

ಓ ಭರತವಂಶ್ದ್ ವಿೀರ ಅಜತಾನ್, ಪುಣಯವಂತರಾದ್ ನಾಲತೆ ಬಗ್ಯ ಜನ್ರತ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ 
ಭಕ್ತುಯಡತತಾುರ್: ಸಂಕಟ್ದ್ಲಿ್ಲರತವವನ್ತ, ಸ್ತರಿಯನ್ತನ ಬಯಸತವವನ್ತ, ರ್ತಳಿಯ–
ಬಯಸತವವನ್ತ ಮತತು ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. 

ತ್ೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿೀ ನಿತಯಯತಕು ಏಕಭಕ್ತುವಿಾಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 
ಪರಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀSತಯರ್ಾಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪರಯಃ ||17|| 

ಅವರಲಿ್ಲ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಮಗಿಲಾದ್ವನ್ತ; ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಭಕ್ತುಯಟ್ತಟ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸದಾ ನ್ನ್ಯತವವನ್ತ. 
ರ್ತಳಿದ್ವನಿಗ್ ನಾನ್ಂದ್ರ್ ತತಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವನ್ಂದ್ರ್ ನ್ನ್ಗೂ ತತಂಬ ಇಷ್ಟ. 

ಉದಾರಾಃ ಸವಾ ಏವ್ೈತ್ೀ ಜ್ಞಾನಿೀ ತಾವತ್ೈವ ಮೀ ಮತಮ್ | 
ಆಸ್ತಥತಃ ಸ ಹಿ ಯತಕ್ಾುತಾಮ ಮಾಮೀವನ್ತತುಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||18|| 

ಇವರ್ಲಿರೂ ದ್ೂಡಡವರ್ೀ. ರ್ತಳಿದ್ವನ್ಂತೂ ರ್ತೀರ ನ್ನ್ನವನ್ತ ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ರ್ತೀಮಾಾನ್. 
ಏಕ್್ಂದ್ರ್ ಅವನ್ತ, ಹಿರಿಯ ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಬಗ್ ಇಟ್ತಟ, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡವನ್ತ. 

ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮನ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾನಾಮಂ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ | 
ವಾಸತದ್ೀವಃ ಸವಾಮರ್ತ ಸತ ಮಹಾತಾಮ ಸತದ್ತಲಾಭಃ ||19|| 

ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧ್ನ್ಯ ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ್ಲ, ಅರಿವು ಪಡ್ದ್ತ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 
‘ವಾಸತದ್ೀವನ್ೀ ಎಲ್ಿಡ್ ತತಂಬಿದ್ ಪೂಣಾತತವ’ ಎಂದ್ರಿತ ಅಂರ್ ಹಿರಿಯ ವಯಕ್ತು, ತತಂಬ 
ವಿರಳ. 
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ಕ್ಾಮೈಸ್ೈಸ್ೈಹೃಾತಜ್ಞಾನಾಃ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀSನ್ಯದ್ೀವತಾಃ | 
ತಂ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸಾಥಯ ಪರಕೃತಾಯ ನಿಯತಾಃ ಸವರ್ಾ ||20|| 

ರ್ಾವರ್ಾವುದ್ೂೀ ಬಯಕ್್ಗಳಿಂದ್, ಅರಿವು ಅಳಿದ್ವರತ, ತಮಮ ಸವಭಾವ-ಸಂಸಾೆರಗಳಿಗ್ 
ತಕೆಂತ್, ಆರ್ಾ ಕಟ್ಟಲ್ಗಳಿಗ್ ಕಟ್ತಟಬಿದ್ತದ, ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗ್ ಮರ್ ಹ್ೂಗತತಾುರ್. 

ಯೀ ಯೀ ರ್ಾಂ ರ್ಾಂ ತನ್ತಂ ಭಕುಃ ಶ್ರದ್ಧರ್ಾSಚಿಾತತಮಚಾರ್ತ | 
ತಸಯ ತಸಾಯಚಲಾಂ ಶ್ರದಾಧಂ ತಾಮೀವ ವಿದ್ಧಾಮಯಹಮ್ ||21|| 

ರ್ಾರತ, ರ್ಾವ ದ್ೀವತಾರೂಪವನ್ತನ ಭಕ್ತುಯಟ್ತಟ ಶ್ರದ ಧ್ಯಂದ್ ಪೂಜಸ ಬಯಸತತಾುನ್ೂ, 
ಅವನಿಗ್ ಅಂರ್ದ್ೀ ಶ್ರದ ಧ್ಯನ್ತನ, ನಾನ್ತ ಗಟಿಟಗ್ೂಳಿಸತತ ು್ೀನ್. 

ಸ ತರ್ಾ ಶ್ರದ್ಧರ್ಾ ಯತಕುಸುಸಾಯರಾಧ್ನ್ಮೀಹತ್ೀ | 
ಲಭತ್ೀ ಚ ತತಃ ಕ್ಾಮಾನ್ಮಯೆೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಹಿ ತಾನ್ ||22|| 

ಅವನ್ತ, ಆ ಶ್ರದ ಧ್ಯನ್ನೀ ಆತತಕ್್ೂಂಡತ, ಆರ್ಾ ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ತನ ಪೂಜಸತ್ೂಡಗತತಾುನ್. 
ಅದ್ರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನ್ೀ ಈಡ್ೀರಿಸ್ತದ್ ಆರ್ಾ ಬಯಕ್್ಗಳನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಅನ್ುವತತು ಫಲಂ ತ್ೀಷಾಂ ತದ್ಭವತಯಲಿಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ದ್ೀವಾನ್ದೀವಯಜ್ೂೀ ರ್ಾನಿು ಮದ್ಭಕ್ಾು ರ್ಾನಿು ಮಾಮಪ ||23|| 

ಅಲಿಮರ್ತಗಳಾದ್ ಅಂರ್ವರ ಆ ಫಲಕ್್ೆ ಅಳಿವುಂಟ್ತ. ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ತನ ಪೂಜಸತವವರತ 
ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುರ್. ನ್ನ್ನ ಭಕುರತ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುರ್. 

ಅವಯಕುಂ ವಯಕ್ತುಮಾಪನ್ನಂ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಮಾಮಬತದ್ಧಯಃ | 
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನ್ನ್ೂುೀ ಮಾಮವಯಯಮನ್ತತುಮಮ್ ||24|| 

ಅಳಿವಿರದ್, ಮಗಿಲ್ಲರದ್ ನ್ನ್ನ ಮಹಿಮಯ ಹಿರಿಮಯನ್ನರಿಯದ್ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು, ದ್ೀಹದಿಂದ್ 
ಹತಟಿಟಬರದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ, ಹತಟಿಟಬಂದ್ಯೆಂದ್ತ [ಭಗವಂತನ್ ಜೀವಭಾವ ಪಡ್ದ್ನ್ಂದ್ತ] 
ರ್ತಳಿದ್ತಬಿಡತತಾುರ್. 

ನಾಹಂ ಪರಕ್ಾಶ್ಃ ಸವಾಸಯ ಯೀಗಮಾರ್ಾಸಮಾವೃತಃ | 
ಮೂಢ್ೂೀSಯಂ ನಾಭಿಜಾನಾರ್ತ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀ ಮಾಮಜಮವಯಯಮ್ ||25|| 

ನ್ನ್ನ ಸಾಮರ್ಯಾ ಮತತು ಪರಕೃರ್ತಯ ಮಾಯೆಯಂದ್ ಮತಚಿಾಕ್್ೂಂಡಿರತವ ನಾನ್ತ, ಎಲಿರಿಗೂ 
ಬಯಲಾಗಲಾರ್. ಹತಟಿಟರದ್-ಸಾವಿರದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಈ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿ-ಮಂದಿ ರ್ತಳಿಯಲಾರರತ. 
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ವ್ೀದಾಹಂ ಸಮರ್ತೀತಾನಿ ವತಾಮಾನಾನಿ ಚಾಜತಾನ್ | 
ಭವಿಷಾಯಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತತ ವ್ೀದ್ ನ್ ಕಶ್ಾನ್ ||26|| 

ಅಜತಾನ್, ನಾನ್ತ ರ್ತಳಿದಿದ ದ್ೀನ್ ಹಿಂದಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳನ್ತನ, ಈಗಿರತವವರನ್ತನ, ಮತಂದ್ 
ಬರತವವರನ್ತನ ಕೂಡ. ನ್ನ್ನನ್ತನ ಮಾತರ ರ್ಾರೂ ರ್ತಳಿದಿಲಿ. 

ಇಚಾಾದ್ವೀಷ್ಸಮತತ್ಥೀನ್ ದ್ವನ್ದಾಮೀಹ್ೀನ್ ಭಾರತ | 
ಸವಾ ಭೂತಾನಿ ಸಮೇಹಂ ಸಗ್ೀಾ ರ್ಾನಿು ಪರನ್ುಪ ||27|| 

ಓ ಅರಿಗಳನ್ತನ ತರಿದ್ವನ್, ಭರತವಂಶ್ದ್ ಕತಡಿಯೆೀ, ಒಲವು ಹಗ್ತನ್ಗಳಿಂದ್ ಹತಟಿಟದ್ ಸತಖ-
ದ್ತಃಖ ಮತಂತಾದ್ ದ್ವಂದ್ವಗಳ [ಜೀವ್ೀಶ್ವರರತ ಮತಂತಾದ್ ದ್ವಂದ್ವಗಳ] ತಪುಿ ಗರಹಿಕ್್ಯಂದ್ 
ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳೂ ಹತಟಿಟನಿಂದ್ಲ್ೀ ಸತಳಿುನ್ ಕ್್ಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿವ್. 

ಯೆೀಷಾಂ ತವನ್ುಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣಯಕಮಾಣಾಮ್ | 
ತ್ೀ ದ್ವನ್ದಾಮೀಹನಿಮತಾಕ್ಾು ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ದ್ೃಢವರತಾಃ ||28|| 

ಪುಣಯವಂತರಾದ್ ರ್ಾವ ಜನ್ರ ಪಾಪ ಕ್್ೂನ್ಗ್ೂಂಡಿದ್, ಅವರತ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ತಪಿರಿವಿನಿಂದ್ 
ಕಳಚಿಕ್್ೂಂಡತ, ನಿಷ ಠ್ಯ ನ್ೀಮದಿಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತತಾುರ್. 

ಜರಾಮರಣಮೀಕ್ಾಯ ಮಾಮಾಶ್ರತಯ ಯತನಿು ಯೆೀ | 
ತ್ೀ ಬರಹಮ ತದಿವದ್ತಃ ಕೃತುನಮಧಾಯತಮಂ ಕಮಾ ಚಾಖಿಲಮ್ ||29|| 

ಮತಪುಿ-ಸಾವುಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾಗಲ್ಂದ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಮರ್ಹ್ೂಕತೆ ಸಾಧ್ನ್ಗಳ್ಸತಗತವರತ ಆ 
‘ಬರಹಮತತವ’ ವನ್ತನ ರ್ತಳಿಯಬಲಿರತ; ಸಮಗರವಾದ್ ‘ಅಧಾಯತಮ’ವನ್ತನ ಮತತು ಎಲಿ 
‘ಕಮಾ’ವನ್ತನ ಕೂಡ. 

ಸಾದಿಭೂತಾಧದ್ೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಯಜ್ಞಂ ಚ ಯೆೀ ವಿದ್ತಃ | 
ಪರರ್ಾಣಕ್ಾಲ್ೀSಪ ಚ ಮಾಂ ತ್ೀ ವಿದ್ತಯತಾಕುಚ್ೀತಸಃ ||30|| 

ರ್ಾರತ ‘ಅಧಭೂತ’ - ‘ಅಧದ್ೈವ’ ಮತತು ‘ಅಧಯಜ್ಞ’ದ್  ಜ್ೂತ್ಗ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ರ್ತಳಿಯತತಾುರ್; 
ರ್ತಳಿದ್ತ ಕ್್ೂನ್ಯ ಕ್ಷಣದ್ಲೂಿ ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ನ್ಯತತಾುರ್, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಬಗ್ಯಟ್ಟ ಅಂರ್ವರ್ೀ, 
ನ್ನ್ನನ್ತನ ಬಲಿವರತ. 

ಏಳನ್ಯ ಅಧಾಯಯವು ಮತಗಿಯತತ 
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ಅರ್ ಅಷ್ಟಮೀSಧಾಯಯಃ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಕ್ತಂ ತದ್ಾರಹಮ ಕ್ತಮಧಾಯತಮಂ ಕ್ತಂ ಕಮಾ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ | 
ಆಧಭೂತಂ ಚ ಕ್ತಂ ಪೊರೀಕುಮಧದ್ೈವಂ ಕ್ತಮತಚಯತ್ೀ ||01|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ, ರ್ಾವುದ್ತ ಆ ‘ಬರಹಮ’ ? ಏನ್ತ ‘ಅಧಾಯತಮ’ವ್ಂದ್ರ್ ? 
ಏನ್ತ ‘ಕಮಾ’ವ್ಂದ್ರ್? ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ‘ಅಧಭೂತ’ವ್ನ್ತನತಾುರ್? ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ 
‘ಅಧದ್ೈವ’ವ್ನ್ತನತಾುರ್. 

ಆಧಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಂ ಕ್್ೂೀSತರ ದ್ೀಹ್ೀSಸ್ತಮನ್ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್ | 
ಪರರ್ಾಣಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಕರ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀSಸ್ತ ನಿಯತಾತಮಭಿಃ ||02|| 

ಮಧ್ತಸೂದ್ನ್, ಇಲಿ್ಲ ಈ ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲ ‘ಅಧಯಜ್ಞ’ ರ್ಾರತ? ಮತತು ಹ್ೀಗ್? ಬಗ್ 
ಹಿಡಿತದ್ಲಿ್ಲಟ್ಟವರತ ಕ್್ೂನ್ಯ ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನ್ತನ ಹ್ೀಗ್ ನ್ನ್ಯಬ್ೀಕತ? 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 
ಅಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ಸವಭಾವೀSಧಾಯತಮಮತಚಯತ್ೀ | 

ಭೂತಭಾವೀದ್ಭವಕರ್ೂೀ ವಿಸಗಾಃ ಕಮಾಜ್ಞಿತಃ ||03|| 
ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪರಮಾಕ್ಷರ ಎನಿನಸ್ತದ್ ಪರತತವವ್ ‘ಬರಹಮ’ ಜೀವಸವರೂಪ ಮತತು 
ಜೀವಕ್್ೆ ಸಂಬಂಧಸ್ತದ್ ಸಮಕಟ ಪಂಡಾಂಡವನ್ತನ [ಭಗವಂತನ್ ಬಗ್ಯ ನಿಲತವನ್ತನ] 
‘ಅಧಾಯತಮ’ ಎನ್ತನತಾುರ್. ಜೀವ-ಜಡಗಳ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ್ ಕ್ಾರಣವಾದ್ ಭಗವಂತನ್ ಬಗ್ಬಗ್ಯ 
ಸೃಕಟ ಕ್ತರಯೆಗ್  ‘ಕಮಾ’ ಎಂದ್ತ ಹ್ಸರತ. 

ಅಧಭೂತಂ ಕ್ಷರ್ೂೀ ಭಾವಃ ಪುರತಷ್ಶಾಾಧದ್ೈವತಮ್ | 
ಅಧಯಜ್ಞ್ೂೀSಹಮೀವಾತರ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹಭೃತಾಂ ವರ ||04|| 

ಹತಟಿಟ ಸಾಯತವ ಸಮಕಟ ಬರಹಾಮಂಡ [ದ್ೀಹ್ೀಂದಿರರ್ಾದಿಗಳಿಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಜೀವರಾಶ್]  
‘ಅಧಭೂತ’, ಶ್ರಿೀರದ್ೂಳಗಿದ್ತದ ನಿಯಮಸತವ ಶ್ೀಷ್ತತವ ಮತತು ಪಾರಣತತವ [ಜಗರ್ತುನ್ 
ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕಶ್ಕ್ತುರ್ಾಗಿ ‘ಪುರತಷ್’ ಎನಿಸ್ತದ್ ಶ್ರೀತತುಾ]  ‘ಅಧದ್ೈವ’. ಹಿರಿಯ ಜೀವವ್ೀ, ಈ 
ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲ ನಾನ್ೀ ‘ಅಧಯಜ್ಞ’. 
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ಅನ್ುಕ್ಾಲ್ೀSಪ ಚ ಮಾಮೀವ ಸಮರನ್ತಮಕ್ಾುಾ ಕಳ ೀ್ಬರಮ್ | 
ಯಃ ಪರರ್ಾರ್ತ ಸ ಮದಾಭವಂ ರ್ಾರ್ತ ನಾಸಯತರ ಸಂಶ್ಯಃ ||05|| 

ಕ್್ೂನ್ಯ ಕ್ಾಲದ್ಲೂಿ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ನ್ನ್ಯತತಾು ದ್ೀಹವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ತ ತ್ರಳುವವನ್ತ, 
ನ್ನ್ನಂತ್ಯೆೀ, ದ್ಃಖವಿರದ್ ಸತಖದ್ ನಿಜಸ್ತಥರ್ತಯನ್ತನ [ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಇರವನ್ತನ] ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಯಂ ಯಂ ವಾSಪ ಸಮರನಾಭವಂ ತಯಜತಯನ್ುೀ ಕಳ ೀ್ಬರಮ್ | 
ತಂ ತಮೀವ್ೈರ್ತ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಸದಾ ತದಾಭವಭಾವಿತಃ ||06|| 

ಕ್ೌನ ು್ೀಯ, ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ್ಲ ರ್ಾವರ್ಾವ ವಿಷ್ಯವನ್ತನ ನ್ನ್ಯತತಾು ದ್ೀಹವನ್ತನ 
ತ್ೂರ್ಯತತಾುನ್ೂೀ, ಅದ್ರಲ್ಿೀ ಅನ್ತಗಾಲ ಬ್ೀರೂರಿದ್ ಸಂಸಾೆರದಿಂದ್ ಅದ್ದ್ನ್ನೀ 
ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ತಸಾಮತುವ್ೀಾಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮಾಮನ್ತಸಮರ ಯತಧ್ಯ ಚ | 
ಮಯಯಪಾತಮನ್ೂೀಬತದಿಧಮಾಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸಯಸಂಶ್ಯಮ್ ||07|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ಎಲಿ ಕ್ಾಲಗಳಲೂಿ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ನ್ನ್. ನ್ನ್ಯತತಾು ಹ್ೂೀರಾಡತ. ನಿನ್ನಲಿ ಬಯಕ್್-
ನಿದಾಾರಗಳೂ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಕತರಿತಾದಾಗ, ನಿಶ್ಾಯವಾಗಿ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತವ್. 

ಅಭಾಯಸಯೀಗಯತಕ್್ುೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ Sನ್ನ್ಯಗಾಮನಾ | 
ಪರಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ದಿವಯಂ ರ್ಾರ್ತ ಪಾಥಾಾನ್ತಚಿನ್ುಯನ್ ||08|| 

ಪಾರ್ಾ, ಸೃಕಟಯಂದ್ತ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಾದ್ ಪರಮಪುರತಷ್ನ್ನ್ತನ ಅಭಾಯಸದ್ ಉಪಾಯದಿಂದ್ 
ಹದ್ಗ್ೂಂಡತ, ಬ್ೀರಾವುದ್ೂ ಬ್ೀಡಾದ್, ಒಳಬಗ್ಯಂದ್, ಭಕ್ತುಯಟ್ತಟ, ನ್ನ್ದಾಗ ಅವನ್ನ್ನೀ 
ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಕವಿಂ ಪುರಾಣಾಮನ್ತಶಾಸ್ತತಾರಮಣ್ೂೀರಣಿೀರ್ಾಂಸಮನ್ತಸಮರ್ೀದ್ಯಃ | 
ಸವಾಸಯ ಧಾತಾರಮಚಿನ್ಯರೂಪಮಾದಿತಯವಣಾಂ ತಮಸಃ ಪರಸಾುತ್ ||09|| 

ಎಲಿವನ್ೂನ ಬಲಿವನ್ತ. ಎಲಿಕ್ತೆಂತ ಮದ್ಲ್ಲದ್ದವನ್ತ. ಎಲಿರ ಒಡ್ಯ. ಅಣತವಿಗಿಂತ ಅಣತ. 
ಎಲಿವನ್ೂನ ಹ್ೂರ್ತು ಸಲಹತವವನ್ತ. ಬಗ್ಗ್ ನಿಲತಕದ್ ನಿಟಿಟನ್ವನ್ತ. ಸೂಯಾನ್ಂತ್ 
ಬ್ಳಗತವವನ್ತ. ಪರಕೃರ್ತಯ ಕತುಲ್ಲನಾಚ್ಗಿರತವವನ್ತ. [ಸಾವಿರದ್ವನ್ತ] ಹಿೀಗ್ಂದ್ತ ಅವನ್ನ್ತನ 
ಸಮರಿಸತವವನ್ತ [ಅವನ್ನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುನ್]. 
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ಪರರ್ಾಣಕ್ಾಲ್ೀ ಮನ್ಸಾSಚಲ್ೀನ್  
ಭಕ್ಾಯ ಯತಕ್್ೂುೀ ಯೀಗಬಲ್ೀನ್ ಚ್ೈವ | 

ಭತರವೀಮಾಧ್ಯೀ ಪಾರಣಮಾವ್ೀಶ್ಯ ಸಮಯಕ್  
ಸ ತಂ ಪರಂ ಪುರತಷ್ಮತಪ್ೈರ್ತ ದಿವಯಮ್ || 

ಕ್್ೂನ್ಯ ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಭಕ್ತುಯಟ್ತಟ, ಬಿಗಿರ್ಾದ್ ಬಗ್ಯಂದ್ ಹತಬತಾಗಳ ನ್ಡತವ್, 
ಪಾರಣಾವಾಯತವನ್ತನ ಕದ್ಲದ್ಂತ್ ಇರಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಪಾರಣಾರ್ಾಮದ್ ಯೀಗದ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ 
ಲ್ಲೀಲಾಲ್ೂೀಲನಾದ್ ಆ ಪರಮಪುರತಷ್ನ್ನ್ತನ ಪಡ್ಯಬಹತದ್ತ. 

ಯತದ್ಕ್ಷರಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೂೀ ವದ್ನಿು ವಿಶ್ನಿು ಯದ್ಯತಯೀ ವಿೀತರಾಗಾಃ | 
ಯದಿಚಾನ್ೂುೀ ಬರಹಮಚಯಾಂ ಚರನಿು ತತ್ುೀ ಪದ್ಂ ಸಙ್ುರಹ್ೀಣ ಪರವಕ್್ಯೀ ||11|| 

ವ್ೀದ್ ಬಲಿವರತ ಅಳಿವಿರದ್ ಅದ್ನ್ತನ ‘ಅಕ್ಷರ’ ಎನ್ತನತಾುರ್. ಭ್ೂೀಗದ್ ಒಲವು ತ್ೂರ್ದ್, 
ಸಾಧ್ಕರತ ಅದ್ನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುರ್. ಅದ್ನ್ತನ ಸ್ೀರಬಯಸ್ತಯೆೀ, ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯ ತತವವನ್ತನ 
ಚಿಂರ್ತಸತತಾುರ್. ಅಂರ್ ಮತಕ್ತುಪರದ್ವಾದ್ ಪರತತವವನ್ತನ ನಿನ್ಗ್ ಅಡಕವಾಗಿ ಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್. 

ಸವಾದಾವರಾಣಿ ಸಂಯಮಯ ಮನ್ೂೀ ಹೃದಿ ನಿರತದ್ಯ ಚ | 
ಮೂಧಾನಯಾSಧಾರ್ಾತಮನ್ಃ ಪಾರಣಮಾಸ್ತಥತ್ೂೀ ಯೀಗಧಾರಣಮ್ ||12|| 

 

ಓಮತ್ಯೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ವಾಯಹರನಾಮಮನ್ತಸಮರನ್ | 
ಯಃ ಪರರ್ಾರ್ತ ತಯಜನ್ದೀಹಂ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||13|| 

ಎಲಿ ನಾಡಿೀದಾವರಗಳನ್ತನ ತಡ್ಹಿಡಿದ್ತ, ಬಗ್ಯನ್ತನ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ತ, ತನ್ನ 
ಪಾರಣವಾಯತವನ್ತನ ನ್ರ್ತುಯಲಿ್ಲರಿಸ್ತ, ಯೀಗಸಾಧ್ನ್ಯಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡವನ್ತ, ‘ಓಮ್’ ಎಂಬ 
ಒಂದ್ಕ್ಷರದಿಂದ್ ವಾಚಯವಾದ್ ಪರತತವವನ್ತನ ಕ್್ೂಂಡಾಡತತು, ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ನ್ಯತತು, ದ್ೀಹ 
ತ್ೂರ್ದ್ತ ಮೀಲ್ೀರಿದ್ವನ್ತ, ಮರಳಿ ಬಾರದ್ ತಾಣವನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಅನ್ನ್ಯಚ್ೀತಾಃ ಸತತಂ ಯೀ ಮಾಂ ಸಮರರ್ತ ನಿತಯಶ್ಃ | 
ತಸಾಯಹಂ ಸತಲಭಃ ಪಾರ್ಾ ನಿತಯಯತಕುಸಯ ಯೀಗಿನ್ಃ ||14|| 

ಪಾರ್ಾ, ಬ್ೀರ್ೀನ್ನ್ೂನ ನ್ನ್ಯದ್, ಅನ್ತದಿನ್ವೂ ನಿರಂತರ ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ನ್ಯತವವನಿಗ್, ಅಂರ್ 
ನಿರಂತರ ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ದ್ವನಿಗ್, ನಾನ್ತ ಕ್್ೈಸ್ರ್. 
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ಮಾಮತಪ್ೀತಯ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ದ್ತಃಖಾಲಯಮಶಾಶ್ವತಮ್ | 
ನಾSಪುನವನಿು ಮಹಾತಾಮನ್ಃ ಸಂಸ್ತದಿಧಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾಃ ||15|| 

ಹಿರಿಯ ಸ್ತದಿಧಯನ್ತನ ಪಡ್ದ್ ಇಂರ್ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳು, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪಡ್ದ್ ಮೀಲ್, ದ್ತಗತಡಗಳ 
ನ್ಲ್ರ್ಾದ್, ನಾಲತೆ ದಿನ್ದ್ ಈ ಸಂಸಾರದ್ಲಿ್ಲ ಮರಳಿ ಹತಟಿಟ ಬರತವುದಿಲಿ. 

ಆ ಬರಹಮಭತವನಾಲ್ೂಿೀಕ್ಾಃ ಪುನ್ರಾವರ್ತಾನ್ೂೀSಜತಾನ್ | 
ಮಾಮತಪ್ೀತಯ ತತ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ||16|| 

ಅಜತಾನ್, ಬರಹಮಲ್ೂೀಕದ್ ತನ್ಕ, ಎಲಿ ಲ್ೂೀಕಗಳಿಂದ್ಲೂ ಮರಳಿ ಬರಲ್ೀಬ್ೀಕತ. ಕ್ೌನ ು್ೀಯ, 
ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪಡ್ದಾಗ ಮಾತರ ಮರತಹತಟ್ತಟ ಇಲಿ. 

ಸಹಸರಯತಗಪಯಾನ್ುಮಹಯಾದ್ಾರಹಮಣ್ೂೀ ವಿದ್ತಃ | 
ರಾರ್ತರಂ ಯತಗಸಹಸಾರನಾುಂ ತ್ೀSಹ್ೂೀರಾತರವಿದ್ೂೀ ಜನಾಃ ||17|| 

ಸಾವಿರಾರತ ಯತಗಗಳ ತನ್ಕ ಭಗವಂತನ್ ಹಗಲತ ಮತತು ಸಾವಿರಾರತ ಯತಗಗಳ ತನ್ಕ 
ಇರತಳು ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವರ್ೀ ಹಗಲತ ಇರತಳನ್ತನ ಬಲಿ ಜನ್ರತ.  

ಅವಯಕ್ಾುದ್ವಯಕುಯಃ ಸವಾಾಃ ಪರಭವನ್ಯಹರಾಗಮೀ | 
ರಾತಾರಯಗಮೀ ಪರಲ್ಲೀಯನ್ುೀ ತತ್ೈವಾವಯಕುಸಜ್ಞಕ್್ೀ ||18|| 

ಕ್ಾಣದ್ ಭಗವಂತನಿಂದ್, ಕ್ಾಣತವ ಈಯೆಲಿ, ಹಗಲಾದಾಗ ರೂಪುಗ್ೂಳುುತುವ್, ಇರತಳಾದಾಗ 
ಅದ್ೀ, ಕ್ಾಣದ್ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ, ಕಣಮರ್ರ್ಾಗತತುವ್. 

ಭೂತಗಾರಮಃ ಸ ಏವಾಯಂ ಭೂತಾವಭೂತಾವ ಪರಲ್ಲೀಯತ್ೀ | 
ರಾತಾರಯಗಮೀSವಶ್ಃ ಪಾರ್ಾ ಪರಭವತಯಹರಾಗಮೀ ||19|| 

ಪಾರ್ಾ, ಅದ್ೀ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗತಂಪು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಹತಟಿಟ, ಇರತಳಾದಾಗ, ಭಗವಂತನ್ 
ವಶ್ದ್ಲಿ್ಲ ಲಯಗ್ೂಳುುತುದ್; ಹಗಲಾದಾಗ  ಹತಟ್ತಟತುದ್. 

ಪರಸುಸಾಮತತು ಭಾವೀSನ್ೂಯೀSವಯಕ್್ೂುೀSವಯಕ್ಾುತುನಾತನ್ಃ | 
ಯಃ ಸ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ನ್ಶ್ಯತತು ನ್ ವಿನ್ಶ್ಯರ್ತ ||20|| 

ಈ ಕ್ಾಣತವ ವಿಶ್ವಕ್ತೆಂತ ಬ್ೀರ್ರ್ಾಗಿ, ಮಗಿಲಾಗಿ, ಎಂದ್ಂದ್ತ ಇರತವ ತತವವ್ೀ ಅವಯಕು. ಎಲಿ 
ಭೂತಗಳು ಇಲಿವಾದಾಗಲೂ ಅದ್ತ ಇರತತುದ್. 
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ಆವಯಕ್್ೂುೀSಕ್ಷರ ಇತತಯಕುತುಮಾಹತಃ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ | 
ಯಂ ಪಾರಪಯ ನ್ ನಿವತಾನ್ುೀ ತದಾಧಮ ಪರಮಂ ಮಮ ||21|| 

ಈ ಅವಯಕು ತತವವನ್ನೀ ‘ಅಕ್ಷರ’ನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನತಾುರ್. ಅವನ್ೀ ಕ್್ೂನ್ರ್ಾಸರ್ 
ಎನ್ತನತಾುರ್. ಅವನ್ನ್ತನ ಪಡ್ದ್ವರತ ಮತ ು್ ಮರಳಿ ಬರತವುದಿಲಿ. ಅದ್ತ ನ್ನ್ನ ಹಿರಿದಾದ್ 
ಸವರೂಪ. 

ಪುರತಷ್ಃ ಸ ಪರಃ ಪಾರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ಲಭಯಸುಾನ್ನ್ಯರ್ಾ | 
ಯಸಾಯನ್ುಃಸಾಥನಿ ಭೂತಾನಿ ಯೆೀನ್ ಸವಾಮದ್ಂ ತತಮ್ ||22|| 

ಪಾರ್ಾ, ಆ ಪರಮಪುರತಷ್, ಅವನಿಗ್ೀ ಮೀಸಲಾದ್ ಭಕ್ತುಗ್ ಮಾತರವ್ೀ ಎಟ್ತಕತವವನ್ತ. ಅವನ್ 
ಒಳಗ್ ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್. ಅವನ್ತ ಈ ಎಲಿವನ್ತನ ತಬಿಾ ನಿಂರ್ತದಾದನ್. 

ಯತರ ಕ್ಾಲ್ೀ ತವನಾವೃರ್ತುಮಾವೃರ್ತುಂ ಚ್ೈವ ಯೀಗಿನ್ಃ | 
ಪರರ್ಾತಾ ರ್ಾನಿು ತಂ ಕ್ಾಲಂ ವಕ್ಾಯಮ ಭರತಷ್ಾಭ ||23|| 

ಭರತಶ್ರೀಷ್ಠ, ರ್ಾವ ಕ್ಾಲದ್ೀವತ್ಗಳ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀದ್ ಸಾಧ್ಕರತ ಮರಳುವುದಿಲಿ ಮತತು 
ರ್ಾವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಮರಳುತಾುರ್ ಅಂರ್ ಕ್ಾಲ ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ತನ ಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್. 

ಅಗಿನಜ್ೂಯೀಾರ್ತರಹಃ ಶ್ತಕಿಃ ಷ್ಣಾಮಸಾ ಉತುರಾಯಣಮ್ | 
ತತರ ಪರರ್ಾತಾ ನಾSರ್ಾನಿು ಬರಹಮ ಬರಹಮವಿದ್ೂೀ ಜನಾಃ ||24|| 

ಅಗಿನ ಮತತು ಜ್ೂಯೀರ್ತ [ಎಂಬಿಬಾರತ ವಹಿನಯ ಮಕೆಳು]. [ಮಧಾಯಹನದ್ ದ್ೀವತ್ಯ ಜ್ೂತ್] 
ಹಗಲ್ಲನ್ ದ್ೀವತ್, [ಹತಣಿಣಮಯ ದ್ೀವತ್ಯ ಜ್ೂತ್] ಶ್ತಕಿಪಕ್ಷದ್ ದ್ೀವತ್, ಉತುರಾಯಣದ್ 
ಆರತ ರ್ತಂಗಳ ದ್ೀವತ್ಗಳು, [ಸಂಕ್ಾರಂರ್ತಯ ದ್ೀವತ್ಯ ಜ್ೂತ್] ಉತುರಾಯಣದ್ ದ್ೀವತ್ – 
ಈ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂೀದ್ವರತ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಬಲಿವರತ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುರ್; ಮತ ು್ 
ಮರಳುವುದಿಲಿ. 

ಧ್ೂಮೀ ರಾರ್ತರಸುಥಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಷ್ಣಾಮಸಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ಮ್ | 
ತತರ ಚಾನ್ದರಮಸಂ ಜ್ೂಯೀರ್ತಯೀಾಗಿೀ ಪಾರಪಯ ನಿವತಾತ್ೀ ||25|| 

ಹ್ೂಗ್ಯ ದ್ೀವತ್, ಇರತಳ ದ್ೀವತ್, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ್ ದ್ೀವತ್, ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ದ್ ಆರತ ರ್ತಂಗಳ 
ದ್ೀವತ್ಗಳು ಮತತು ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ದ್ ದ್ೀವತ್ – ಈ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಗಿದ್ ಸಾಧ್ಕ, ಚಂದ್ರನ್ 
ಬ್ಳಕ್ತನ್ ಲ್ೂೀಕವನ್ತನ ಸ್ೀರಿ, ಮರಳಿ ಬರತತಾುನ್. 
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ಶ್ತಕಿ ಕೃಷ್ಣೀ ಗರ್ತೀ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಜಗತಃ ಶಾಶ್ವತ್ೀ ಮತ್ೀ | 
ಏಕರ್ಾ ರ್ಾತಯನಾವೃರ್ತುಮನ್ಯರ್ಾSSವತಾತ್ೀ ಪುನ್ಃ ||26|| 

ಇವು ಜಗದ್ ಬಿಳಿ ಮತತು ಕಪುಿದಾರಿಗಳು. ಅನ್ತಗಾಲ ಇರತವಂರ್ವು, ಎಂದ್ತ ಶಾಸರದ್ 
ರ್ತೀಮಾಾನ್. ಒಂದ್ರಿಂದ್ ಮರಳಿ ಬರತವುದಿಲಿ. ಇನ್ೂನಂದ್ರಿಂದ್ ಮತ ು್ ಮರಳುತಾುನ್. 

ನ್ೈತ್ೀ ಸೃರ್ತೀ ಪಾರ್ಾ ಜಾನ್ನ್ೂಯೀಗಿೀ ಮತಹಯರ್ತ ಕಶ್ಾನ್ | 
ತಸಾಮತುವ್ೀಾಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಯೀಗ್ೂೀಯತಕ್್ೂುೀ ಭವಾಜತಾನ್ ||27|| 

ಪಾರ್ಾ, ಈ ದಾರಿಗಳನ್ನರಿತ ರ್ಾವ ಸಾಧ್ಕನ್ೂ  ದಾರಿ ತಪುಿವುದಿಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಓ 
ಅಜತಾನ್, ಎಲಿ ಕ್ಾಲಗಳಲತಿ, ಉಪಾಯವನ್ನರಿತತ ನ್ಡ್. 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಯಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ತಪಸತು ಚ್ೈವ  
ದಾನ್ೀಷ್ತ ಯತತಿಣಯಫಲಂ ಪರದಿಷ್ಟಮ್ | 

ಅತ್ಯೀರ್ತ ತತುವಾಮದ್ಂ ವಿದಿತಾವ  
ಯೀಗಿೀ ಪರಂ ಸಾಥನ್ಮತಪ್ೈರ್ತ ಚಾದ್ಯಮ್ ||28|| 

ವ್ೀದ್ಗಳನ್ತನ ಓದಿದ್ರ್, ಯಜ್ಞಗಳನ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರ್, ತಪಗಳನ್ತನ ಆಚರಿಸ್ತದ್ರ್, ದಾನ್ಗಳನ್ತನ 
ನಿೀಡಿದ್ರ್, ಏನ್ತ ಪುಣಯಫಲ ಹ್ೀಳಲಾಗಿದ್. ಅದ್ನ್ನಲಿ ಮೀರಿ ನಿಲತಿತಾುನ್, ಇದ್ನ್ತನ ಬಲಿ ಸಾಧ್ಕ; 
ಎಲಿಕೂೆ ಮದ್ಲತ ಹಿರಿಯ ತಾಣವನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಎಂಟ್ನ್ಯ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ನ್ವಮೀSಧಾಯಯಃ 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಇದ್ಂ ತತ ತ್ೀ ಗತಹಯತಮಂ ಪರವಕ್ಾಯಮಯನ್ಸೂಯವ್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತಾವ ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀSಶ್ತಭಾತ್ ||01|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ:  ಇದ್ಂತತ ತತಂಬ ಬಚಿಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ದ್ತದ. ಕ್ತಚತಾಪಡದ್ ಮಚತಾವವನ್ಂದ್ತ, 
ನಿನಿಗ್ ಹ್ೀಳುರ್ತುದ ದ್ೀನ್. ರ್ತಳಿವು ಮತತು ರ್ತಳಿವಿನ್ ಬಿತುರ. ಇದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ತ ಕತರ್ತುನಿಂದ್ 
ಪಾರಾಗತವ್. 
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ರಾಜವಿದಾಯ ರಾಜಗತಹಯಂ ಪವಿತರಮದ್ಮತತುಮಮ್ | 
ಪರತಯಕ್ಾಯವಗಮಂ ಧ್ಮಯಾಂ ಸತಸತಖಂ ಕತತಾಮವಯಯಮ್ ||02|| 

ಇದ್ತ ಅರಿವುಗಳ ಅರಸ. ಗತಟ್ತಟಗಳ ಗತಟ್ತಟ. ಮಗಿಲಾದ್ ಅಪಿಟ್. ಕಣಣಲಿ್ಲ ಕೂತವನ್ ಕ್ಾಣಿಸತವ 
ದಾರಿ. ಎಲಿ ಹ್ೂತುವನ್ನ್ತನ ಕತರಿತದ್ತದ. ಆಚರಿಸಲತ ಆರಾಮ. ಅಳಿವಿಲಿದ್ತದ. 

ಅಶ್ರದ್ಧಧಾನಾಃ ಪುರತಷಾ ಧ್ಮಾಸಾಯಸಯ ಪರನ್ುಪ | 
ಅಪಾರಪಯ ಮಾಂ ನಿವತಾನ್ುೀ ಮೃತತಯಸಂಸಾರವತಮಾನಿ ||03|| 

ಅರಿಗಳ ಉರಿಯೆ, ಈ ನ್ಡ್ಯ ಬಗ್ಗ್ ನ್ಂಬಿಕ್್ಯಡದ್ ಮಂದಿ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪಡ್ಯದ್ೀ ಸಾವಿನ್ 
ಸತಳಿರ್ಾದ್, ಬಾಳ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ, ಜಾರಿಬಿೀಳುತಾುರ್. 

ಮರ್ಾ ತತಮದ್ಂ ಸವಾಂ ಜಗದ್ವಯಕುಮೂರ್ತಾನಾ | 
ಮತಾಥನಿ ಸವಾಭೂತಾನಿ ನ್ ಚಾಹಂ ತ್ೀಷ್ವವಸ್ತಥತಃ ||04|| 

ಈ ಎಲಿ ಜಗತತು ಮೈದ್ೂೀರದ್ ನ್ನಿನಂದ್ ತತಂಬಿದ್. ಇಲಿ್ಲ ಇರತವವ್ಲಿ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತವ್. ನಾನ್ತ 
ಅವುಗಳ ನ್ರವಿನ್ಲಿ್ಲಲಿ. 

ನ್ ಚ ಮತಾಥನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೀ ಯೀಗಮೈಶ್ವರಮ್ | 
ಭೂತಭೃನ್ನ ಚ ಭೂತಸ್ೂಥೀ ಮಮಾSತಾಮ ಭೂತಭಾವನ್ಃ ||05|| 

ನ್ನ್ಲಿ್ಲ ಎಲಿ ಉಂಟ್ತ. ನ್ನ್ಗಿಲಿ ರ್ಾವುದ್ರ ಅಂಟ್ತ. ನ್ೂೀಡತ ಮಗಿಲಾದ್ ನ್ನ್ನ ಮಹಿಮಯನ್ತನ. 
ನ್ನ್ನ ರೂಪ ಇವುಗಳಿಗ್ ರೂಪು ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಹ್ೂತತು ಸಲಹಿದ್. ಆದ್ರೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲಲಿ 

ಯಥಾSSಕ್ಾಶ್ಸ್ತಥತ್ೂೀ ನಿತಯಂ ವಾಯತಃ ಸವಾತರಗ್ೂೀ ಮಹಾನ್ | 
ತಥಾ ಸವಾಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತಾಥನಿೀತತಯಪಧಾರಯ ||06|| 

ಎಲ್ಿಡ್ ಹಿಗಿು ತತಂಬಿರತವ ಗಾಳಿ, ಎಂದ್ಂದ್ತ ಆಗಸದ್ಲಿ್ಲರತವಂತ್, ಜಗದ್ ಎಲಿ ಇರತವಿಕ್್ಗಳೂ 
ನ್ನ್ನಲಿ್ಲವ್ ಎಂದ್ತ ಮನ್ಗಾಣತ. 

ಸವಾಭೂತಾನಿ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಪರಕೃರ್ತಂ ರ್ಾನಿು ಮಾಮಕ್ಾಮ್ | 
ಕಲಿಕ್ಷಯೆೀ ಪುನ್ಸಾಥನಿ ಕಲಾಿದೌ ವಿಸೃಜಾಮಯಹಮ್ ||07|| 

ಕ್ೌನ ು್ೀಯ, ಸೃಕಟಯ ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ್ಲ ಎಲಿ ವಸತುಗಳೂ, ನ್ನ್ನದ್ೀ ಆದ್ ಮೂಲ ಪರಕೃರ್ತಯನ್ತನ 
ಸ್ೀರತತುವ್. ಸೃಕಟಯ ಮದ್ಲಲಿ್ಲ, ಮರಳಿ ಅವನ್ತನ, ನಾನ್ತ ನಿಮಾಸತತ ು್ೀನ್. 
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ಪರಕೃರ್ತಂ ಸಾವಮವಷ್ಟಭಯ ವಿಸೃಜಾಮ ಪುನ್ಃಪುನ್ಃ | 
ಭೂತಗಾರಮಮಮಂ ಕೃತುನಮವಶ್ಂ ಪರಕೃತ್ೀವಾಶಾತ್ ||08|| 

ಪರಕೃರ್ತಯ ನಿಯರ್ತಗ್ೂಳಪಟ್ತಟ ಪರತಂತರವಾದ್ [ನ್ನ್ನಂಕ್್ಯಲಿ್ಲರತವ] ಈ ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವವನ್ತನ 
ನ್ನ್ನದ್ೀ ಆದ್ ಪರಕೃರ್ತಯನ್ತನ ಬಳಿಸ್ತ ಮತ ು್ ಮತ ು್ ಸೃಕಟಸತತ ು್ೀನ್. 

ನ್ಚ ಮಾಂ ತಾನಿ ಕಮಾಾಣಿ ನಿಬದ್ನನಿು ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ | 
ಉದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸ್ತೀನ್ಮಸಕುಂ ತ್ೀಷ್ತ ಕಮಾಸತ || 09|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ನಾನ್ತ ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡದ್ವನ್ಂತ್ ಇದ್ತದಬಿಡತತ ು್ೀನ್. ಆ ಕಮಾಗಳಲಿ್ಲ ನ್ನ್ಗ್ 
ನ್ಂಟಿಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಆ ಕಮಾಗಳು ಕಟಿಟ ಹಾಕಲಾರವು. 

ಮರ್ಾSಧ್ಯಕ್್ೀಣ ಪರಕೃರ್ತಃ ಸೂಯತ್ೀ ಸಚರಾಚರಮ್ | 
ಹ್ೀತತನಾSನ್ೀನ್ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಜಗದಿವಪರಿವತಾತ್ೀ ||10|| 

ಸಾಕ್ಷಿರ್ಾಗಿ ನಿಂತ ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ಜೀವ-ಜಡಗಳನ್ತನ ಬ್ಸ್ದ್ತ ಪರಕೃರ್ತ ಹಡ್ಯತತುದ್. 
ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಈ ಕ್ಾರಣದಿಂದ್ಲ್ೀ ಜಗತತು ಬದ್ಲತತು ಸತತತುರ್ತುದ್. 

ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನ್ತಕೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ | 
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನ್ನ್ೂುೀ ಮಮ ಭೂತಮಹ್ೀಶ್ವರಮ್ ||11|| 

ಮನ್ತಷ್ಯರಂತ್ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡತ ಮೈದಾಳಿದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ, ಮನ್ತಷ್ಯನ್ಂದ್ ಬಗ್ದ್ತ 
ಕಡಗಣಿಸತತಾುರ್ – ಎಂದ್ಂದ್ತ ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ಇರತವ, ಹಿರಿದ್ಕೂೆ ಹಿರಿದಾದ್, ನ್ನ್ನ 
ಹಿರಿಮಗಳನ್ನರಿಯದ್ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು. 

 ಮೀಘ್ನಶಾ ಮೀಘಕಮಾಾಣ್ೂೀ ಮೀಘಜ್ಞಾನಾ ವಿಚ್ೀತಸಃ | 
ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃರ್ತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತಾಃ ||12|| 

ಅವರ ಆಸ್ ಈಡ್ೀರದ್ತ. ಕಮಾಗಳು ಫಲ್ಲಸವು. ರ್ತಳಿವು ರ್ತಳಿರ್ಾಗದ್ತ. ಅವರತ 
ಬಗ್ಗ್ೀಡಿಗಳು; ಮರಳುಗ್ೂಳಿಸತವ, ರಕೆಸರ-ಅಸತರರ ತಾಮಸಸವಭಾವಕ್್ೆ ಒಳಗಾದ್ವರತ. 

ಮಹಾತಾಮನ್ಸತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಾ ದ್ೈವಿೀಂ ಪರಕೃರ್ತಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಭಜನ್ಯನ್ನ್ಯಮನ್ಸ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಾವ ಭೂತಾದಿಮವಯಯಮ್ ||13|| 

ಓ ಪಾರ್ಾ, ಸಾರ್ತವಕ ಸವಭಾವದ್ ಹಿರಿಯ ಮಂದಿ, ಅಳಿವ ವಿಶ್ವಕ್್ೆಲಿ, ಅಳಿವಿರದ್ ನಾನ್ ಕ್ಾರಣ 
ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ತ, ಒಂದ್ೀ ಬಗ್ಯಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪೂಜಸತತಾುರ್. 
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ಸತತಂ ಕ್ತೀತಾಯನ್ೂುೀ ಮಾಂ ಯತನ್ುಶ್ಾ ದ್ೃಢವರತಾಃ | 
ನ್ಮಸಯನ್ುಶ್ಾ ಮಾಂ ಭಕ್ಾಯ ನಿತಯಯತಕ್ಾು ಉಪಾಸತ್ೀ ||14|| 

ಅನ್ತದಿನ್ವು ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಬಗ್ಯಟ್ತಟ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀವಿಸತತಾುರ್. ನಿರಂತರ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಕ್್ೂಂಡಾಡತತು 
ನ್ೀಮಗಳನ್ತನ ನ್ಮಮಕ್್ೂಂಡತ ಹ್ಣಗತತಾು, ನ್ನ್ಗಾಗಿ ತಲ್ಬಾಗತತಾು. 

 ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಚಾಪಯನ್ಯೀ ಯಜನ್ೂುೀ ಮಾಮತಪಾಸತ್ೀ | 
ಏಕತ್ವೀನ್ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ಬಹತಧಾ ವಿಶ್ವತ್ೂೀಮತಖಮ್ ||15|| 

ಕ್್ಲವರತ ಅರಿವಿನ್ ಮಾನ್ಸಯಜ್ಞದಿಂದ್ ಎಲ್ಿಡ್ ತತಂಬಿರತವ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪೂಜಸತತಾು 
ಸ್ೀವಿಸತತಾುರ್. ಎಲ್ಿಡ್ಯರತವ ಭಗವಂತನ್ೂಬಾನ್ೀ ಎಂದ್ತ [ಏಕಮೂರ್ತಾಯೆಂದ್ತ], 
ಎಲಿಕ್ತೆಂತ ಬ್ೀರ್ಯೆಂದ್ತ, [ಚತತಮೂಾರ್ತಾಯೆಂದ್ತ], ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಬಣಣದ್ವನ್ಂದ್ತ [ಅನ್ೀಕ 
ಮೂರ್ತಾಯೆಂದ್ತ], ಹಿೀಗ್ ಹಲವಾರತ ಬಗ್ಯಂದ್. 

ಅಹಂ ಕರತತರಹಂ ಯಜ್ಞಃ ಸವಧಾSಹಮಹಮೌಷ್ಧ್ಮ್ | 
ಮನ್ೂರೀSಹಮಹಮೀವಾSಜಯಮಹಮಗಿನರಹಂ ಹತತಮ್ ||16|| 

ನ್ನಿನಂದ್ ರ್ಾಗ. [ ನ್ನ್ನ ಕ್ತರಯೆ ನ್ನ್ನ ಸವರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ್ ನಾನ್ತ ‘ಕರತತ’.] ನ್ನಿನಂದ್ 
ಹವನ್ಕ್ತರಯೆ.[ ಎಲಿ ಬಲಿವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಯಜ್ಞ’.] ಪತೃಗಳ ಅನ್ನ ನ್ನಿನಂದ್.[ನ್ನ್ಗ್ ನಾನ್ೀ 
ಆಸರ್ರ್ಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಸವಧಾ’.] ನ್ನಿಂದ್ ಮನ್ತಷ್ಯರ ಆಹಾರ.[ಬ್ಂದ್ವರಿಗ್ ಆಸರ್ರ್ಾದ್ದರಿಂದ್ 
‘ಔಷ್ದ್’.] ಮಂತರ ನ್ನಿನಂದ್.[ರ್ತಳಿವಿತತು ಸಲಹತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಮಂತರ’.] ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ತತಪಿ. 
[ಎಲಿಕ್ತೆಂತ ಹಿರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಆಜಯ’.] ನ್ನಿನಂದ್ ಬ್ಂಕ್ತ.[ ತಾನ್ೀ ಚಲ್ಲಸದ್ ವಿಶ್ವಕ್್ೆ ಚಲನ್ 
ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಅಗಿನ’.] ನ್ನಿನಂದ್ ಹ್ೂೀಮದ್ ಹವಿ.[ ಭಕುರತ ಕರ್ವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಹತತ’.] 

ಪತಾSಹಮಸಯ ಜಗತ್ೂೀ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪತಾಮಹಃ | 
ವ್ೀದ್ಯಂ ಪವಿತರಮೀಙ್ಜ್ೆರ ಋಕ್ಾುಮ ಯಜತರ್ೀವ ಚ ||17|| 

ನಾನ್ತ ಈ ಜಗದ್ ತಂದ್, ತಾಯ, ಪೊೀಷ್ಕ ಮತತು ಅಜಾ-ಮತತುಜಾ. [ ಸಲಹತವುದ್ರಿಂದ್ ಪತೃ. 
ಅರಿಯತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಮಾತೃ’, ಬ್ಳ್ಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಧಾತೃ’,  ತಂದ್ಗಿಂತಲೂ 
ಹಿರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಪತಾಮಹ’.] ಜಗವ್ಲಿ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ವನ್ತ, ಜಗಕ್್ ಪಾವನ್ನಾದ್ವನ್ತ. 
ಓಂಕ್ಾರದಿಂದ್, ಋಗ್ವೀದ್-ಸಾಮವ್ೀದ್-ಯತಜತವ್ೀಾದ್ಗಳಿಂದ್ ವಾಚಯನಾದ್ವನ್ತ. [‘ಓಂ’ 

ಎಂದ್ತ ಕರ್ಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಓಂಕ್ಾರ’. ಪೂಜನಿೀಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಋಕ್’, 
ಸಮಾನ್ನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಸಾಮ’. ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ್ ಆರಾಧ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಯಜತಸ್’.] 
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ಗರ್ತಭಾತಾಾ ಪರಭತಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ನಿವಾಸಃ ಶ್ರಣಂ ಸತಹೃತ್| 
ಪರಭವಃ ಪರಳಯಃ ಸಾಥನ್ಂ ನಿಧಾನ್ಂ ಬಿೀಜಮವಯಯಮ್||18|| 

ಮತಕ್ತುಗಾಗಿ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ವನ್ತ. ಎಲಿ ಹ್ೂಣ್ಯನ್ತನ ಹ್ೂತುವನ್ತ. ಎಲಿರ ಒಡ್ಯ, 
ಎಲಿವನ್ೂನ ನ್ೀರ ಕ್ಾಣಬಲಿವನ್ತ, ಎಲಿರ ನ್ಲ್, ಮತಕುರಿಗ್ ಆಸರ್, ಅನಿಮತು ಬಂಧ್ತ, ಸೃಕಟ 
ಸ್ತಥರ್ತ ಪರಳಯಗಳಿಗ್ ಕ್ಾರಣ. ಪರಳಯದ್ಲಿ್ಲ ಜಗವನ್ತನ ಬಸ್ತರಲಿ್ಲ ಹ್ೂತುವನ್ತ. ಮತ ು್ ಜಗದ್ 
ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ್ ಕ್ಾರಣನಾದ್ವನ್ತ, ಅಳಿವಿರದ್ವನ್ತ.   

ತಪಾಮಯಹಮಹಂ ವಷ್ಾಂ ನಿಗೃಹಾಣಮತಯತ್ ಸುೃಜಾಮ ಚ | 
ಅಮೃತಂ ಚ್ೈವ ಮೃತತಯಶ್ಾ ಸದ್ಸಚಾಾಹಮಜತಾನ್ ||19|| 

ನಾನ್ತ ಸತಡತತ ು್ೀನ್. ನಾನ್ತ ಮಳ್ಬರದ್ಂತ್ ತಡ್ಯತತ ು್ೀನ್; ಮಳ  ್ ಗರಿಸತತ ು್ೀನ್. ಸಾವು 
ಬರದ್ಂತ್ ಮಾಡತತ ು್ೀನ್; ಸಾಯಸತತ ು್ೀನ್. ಓ ಅಜತಾನ್, ಕ್ಾಣತವ ಕ್ಾಯಾ, ಕ್ಾಣದ್ ಕ್ಾರಣ 
ಎಲಿವೂ ನ್ನಿನಂದ್. [ಸದ್ತುಣಗಳ ಸ್ಲ್ರ್ಾದ್ದರಿಂದ್ ನಾನ್ತ ‘ಸತ್’. ನ್ನ್ನಂರ್ವ  ಇನ್ೂನಬಾ 
ಇರದ್ದರಿಂದ್ ನಾನ್ತ ‘ಅಸತ್’.] 

ತ್ೈವಿದಾಯ ಮಾಂ ಸ್ೂೀಮಪಾಃ ಪೂತಪಾಪಾಃ 
ಯಜ್ಞ್ೈರಿಷಾಟಾ ಸವಗಾರ್ತಂ ಪಾರರ್ಾಯನ್ುೀ | 
ತ್ೀ ಪುಣಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸತರ್ೀನ್ದರಲ್ೂೀಕ- 
ಮಶ್ನನಿು ದಿವಾಯನಿದವಿ ದ್ೀವಭ್ೂೀಗಾನ್ ||20|| 

ತ್ೈವಿದ್ಯರತ, ಮೂರತ ವ್ೀದ್ಗಳ ಮರ್ಹ್ೂಕೆ ಹಂಬಲ್ಲಗರತ, ಹ್ೂೀಮಸತತಾು ನ್ನ್ನನ್ತನ 
ಆರಾಧಸ್ತ, ಸ್ೂೀಮರಸ ಕತಡಿದ್ತ, ಪಾಪ ತ್ೂಡ್ದ್ತ, ಸಗುದ್ ದಾರಿಯನ್ತನ ಬ್ೀಡತತಾುರ್. ಅವರತ 
ಪುಣಯದ್ ಫಲವಾಗಿ ದ್ೀವ್ೀಂದ್ರನ್ ನಾಡತ ಸ್ೀರಿ, ಆ ಸಗುದ್ಲಿ್ಲ ವ್ಗುಳದ್ದ್ೀವಭ್ೂೀಗಗಳನ್ತನ 
ಉಣತಣತಾುರ್. 

ತ್ೀ ತಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಸವಗಾಲ್ೂೀಕಂ ವಿಶಾಲಂ ಕ್ಷಿೀಣ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಮತಯಾಲ್ೂೀಕಂ ವಿಶ್ನಿು | 
ಏವಂ ತರಯೀಧ್ಮಾಮನ್ತಪರಪನಾನಃ ಗತಾಗತಂ ಕ್ಾಮಕ್ಾಮಾ ಲಭನ್ುೀ ||21|| 

ಅವರತ ಹಿರಿದಾದ್ ಆ ಸಗಿುಗರ ನಾಡನ್ತನ ಕಂಡತಂಡತ, ಪುಣಯ ಮತಗಿದಾಗ, ಭೂಮಗ್ 
ಮರಳುತಾುರ್. ಹಿೀಗ್ ವ್ೈದಿಕ ಕಮಾಗಳ ಮರ್ ಹ್ೂಕತೆ, ಬಯಕ್್ಗಳ ಬ್ನ್ತನಹರ್ತು ಅರ್ತುಂದಿತು 
ಅಲ್ದಾಡತರ್ತುರತತಾುರ್. 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 75 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅನ್ನಾಯಶ್ಾನ್ುಯನ್ೂುೀ ಮಾಂ ಯೆೀ ಜನಾಃ ಪಯತಾಪಾಸತ್ೀ | 
ತ್ೀಷಾಂ ನಿತಾಯಭಿಯತಕ್ಾುನಾಂ ಯೀಗಕ್್ೀಮಂ ವಹಾಮಯಹಮ್ ||22|| 

ಬ್ೀರ್ಲಿ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ನ್ನ್ಯತತಾು, ಪರಿಪರಿಯಂದ್ ಪೂಜಸತವ ಜನ್ರತ, ಎಲ್ಿಲೂಿ ನ್ನ್ನ 
ಸ್ೀವ್ಗ್ ಮತಡಿಪಾದ್ವರತ. ಅವರ ‘ಯೀಗಕ್್ೀಮ’ದ್ ಹ್ೂಣ್ ನ್ನ್ನದ್ತ. 

ಯೆೀSಪಯನ್ಯದ್ೀವತಾ ಭಕ್ಾಯ ಯಜನ್ುೀ ಶ್ರದ್ಧರ್ಾನಿವತಾಃ | 
ತ್ೀSಪ ಮಾಮೀವ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಯಜನ್ಯವಿಧಪೂವಾಕಮ್ ||23|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ರ್ಾರತ ಬ್ೀರ್ ದ್ೀವತ್ಗಳ ಭಕುರಾಗಿ ಶ್ರದ ಧ್ಯಂದ್ ಅವರನ್ತನ ಆರಾಧಸತತಾುರ್, 
ಅಂರ್ವರತ ಕೂಡ ತಪುಿದಾರಿಯಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಆರಾಧಸತತಾುರ್. 

 ಅಹಂ ಹಿ ಸವಾ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭ್ೂಕ್ಾು ಚ ಪರಭತರ್ೀವ ಚ | 
ನ್ ತತ ಮಾಮಭಿಜಾನ್ನಿು ತತ್ುಾೀನಾತಶ್ಾಯವನಿು  ತ್ೀ ||24|| 

ನಾನ್ೀ ಅಲಿವ್ೀ, ಎಲಿ ಪೂಜ್ಗಳನ್ತನ ಕ್್ೂಳುುವವನ್ತ ಮತತು ನ್ಡ್ಸತವವನ್ತ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರತ 
ನ್ನ್ನನ್ತನ ಚ್ನಾನಗಿ ರ್ತಳಿದಿಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅವರತ ಜಾರಿ ಬಿೀಳುತಾುರ್. 

ರ್ಾನಿು ದ್ೀವವರತಾ ದ್ೀವಾನಿಿತೃ-ನಾಯನಿು ಪತೃವರತಾಃ | 
ಭೂತ್ೀಜಾಯ ರ್ಾನಿು ಭೂತಾನಿ ರ್ಾನಿು ಮದಾಯಜನ್ೂೀSಪ ಮಾಮ್ ||25|| 

ದ್ೀವತ್ಗಳ ನ್ೀಮ ಹಿಡಿದ್ವರತ, ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುರ್. ಪತೃಗಳ ನ್ೀಮ ಹಿಡಿದ್ವರತ, 
ಪತೃಗಳನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುರ್. ದ್ವವಗಳನ್ತನ ಪೂಜಸತವವರತ ದ್ವವಗಳನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುರ್. ನ್ನ್ನನ್ತನ 
ಪೂಜಸತವರತ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುರ್. 

ಪತರಂ ಪುಷ್ಿಂ ಫಲಂ ತ್ೂೀಯಂ ಯೀ ಮೀ ಭಕ್ಾಯ ಪರಯಚಾರ್ತ | 
ತದ್ಹಂ ಭಕಯಪಹೃತಮಶಾನಮ ಪರಯತಾತಮನ್ಃ ||26|| 

ರ್ಾರತ ಎಲ್ಯನ್ೂನೀ, ಹೂವನ್ೂನೀ, ಹಣಣನ್ೂನೀ, ನಿೀರನ್ೂನೀ, ಭಕ್ತುಯಂದ್ ನ್ನ್ಗ್ ನಿೀಡತತಾುನ್, 
ನ್ನ್ಲ್ಿೀ ಬಗ್ಯಟ್ಟ ಅವನ್ ಭಕ್ತುಯ, ಆ ಕ್್ೂಡತಗ್ಯನ್ತನ ನಾನ್ತ, ನ್ಲ್ಮಯಂದ್ ಕ್್ೂಳುುತ ು್ೀನ್. 

ಯತೆರ್ೂೀಕ ಯದ್ಶಾನಸ್ತ ಯಜತಾಹ್ೂೀಕ ದ್ದಾಸ್ತ ಯತ್ | 
ಯತುಪಸಯಸ್ತ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ತತತೆರತಷ್ವ ಮದ್ಪಾಣಮ್ ||27|| 

ಕ್ೌನ ು್ೀಯ, ಏನ್ತ ಮಾಡತವಿ, ಏನ್ತ ರ್ತನ್ತನವಿ, ಏನ್ತ ಹ್ೂೀಮಸತವಿ, ಏನ್ತ ನಿೀಡತವಿ, ಏನ್ತ 
ತಪಗ್ೈವಿ,ಅದ್ನ್ತನ ನ್ನ್ಗ್ ಒಪಿಸತ. 
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ಶ್ತಭಾಶ್ತಭಫಲ್ೈರ್ೀವಂ ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ಕಮಾಬನ್ಧನ್ೈಃ | 
ಸಂನಾಯಸಯೀಗಯತಕ್ಾುತಾಮ ವಿಮತಕ್್ೂುೀ ಮಾಮತಪ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ||28|| 

ಹಿೀಗ್ ಬದ್ತಕ್ತದಾಗ, ಒಳಿತತ-ಕ್್ಡಕತಗಳ ಕಡ್ಗ್ಳ್ವ ಕಮಾದ್ ಸ್ರ್ಯಂದ್ ಪಾರಾಗತವ್. ಫಲದ್ 
ಹಂಗತ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಕತಾವಯದ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ ತ್ೂಡಗಿಸತತಾು, ಸ್ರ್ ಕಳಚಿಕ್್ೂಂಡತ, ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ೀರತವ್. 

 ಸಮೀSಹಂ ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ತ ನ್ ಮೀ ದ್ವೀಷ್ೂಯೀSಸ್ತು ನ್ ಪರಯಃ | 
ಯೆೀ ಭಜನಿು ತತ ಮಾಂ ಭಕ್ಾಯ ಮಯ ತ್ೀ ತ್ೀಷ್ತ ಚಾಪಯಹಮ್ ||29|| 

ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳೂ ನ್ನ್ಗ್ ಒಂದ್. ನ್ನ್ಗ್ ಹಗ್ಯೆೀನ್ೂ ಇಲಿ. ಗ್ಳ್ಯನ್ೂ ಇಲಿ. ಆದ್ರ್, ರ್ಾರತ 
ನ್ನ್ನನ್ತನ ಭಕ್ತುಯಂದ್ ಒಲ್ಲಸತತಾುರ್, ಅವರತ ನ್ನ್ನ ವಶ್, ನಾನ್ತ ಅವರ ವಶ್. 

ಅಪ ಚ್ೀತತುದ್ತರಾಚಾರ್ೂೀ ಭಜತ್ೀ ಮಾಮನ್ನ್ಯಭಾಕ್ | 
ಸಾಧ್ತರ್ೀವ ಸ ಮನ್ುವಯಃ ಸಮಯಗವಯವಸ್ತತ್ೂೀ ಹಿ ಸಃ ||30|| 

ಬ್ೀರ್ಡ್ಗ್ ಬಗ್ಗ್ೂಡದ್, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಭಕ್ತುಯಡತವವನ್ತ, ಎಂರ್ ನ್ಡತ್ಗ್ೀಡಿರ್ಾದ್ರೂ, 
ಮೂಲತಃ ಒಳ ು್ಯವನ್ಂದ್ೀ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ. ಏಕ್್ಂದ್ರ್ ಅವನ್ತ ಖಚಿತವಾಗಿ 
ನಿಜವನ್ರಿತವನ್ತ. 

 ಕ್ಷಿಪರಂ ಭವರ್ತ ಧ್ಮಾಾತಾಮ ಶ್ಶ್ವಚಾಾನಿುಂ ನಿಗಚಾರ್ತ | 
ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಪರರ್ತಜಾನಿೀಹಿ ನ್ ಮೀ ಭಕುಃ ಪರಣಶ್ಯರ್ತ ||31|| 

ಅವನ್ತ  ಒಡನ್ಯೆೀ ಸರಿದಾರಿ ಹಿಡಿಯತತಾುನ್.ಅಳಿವಿರದ್ ಸತಖದ್ ಸ್ಲ್ಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 
ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಇದ್ನ್ತನ ಅಣ್ಯಟಾಟಡತತ ು್ೀನ್ : ‘ನ್ನ್ನ ಭಕುನ್ಂದ್ೂ ಕ್್ಡತವುದಿಲಿ’. 

ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಾ ವಯಪಾಶ್ರತಯ ಯೀSಪ ಸತಯಃ ಪಾಪಯೀನ್ಯಃ | 
ಸ್ತರಯೀ ವ್ೈಶಾಯಸುಥಾ ಶ್ೂದಾರಸ್ುೀSಪ ರ್ಾನಿು ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||32|| 

ಪಾರ್ಾ, ನ್ನ್ಗ್ ಶ್ರಣತಬಂದ್ವರತ, ರ್ಾವುದ್ೂೀ ಪಾಪದಿಂದ್, ಹ್ಣಾಣಗಿ, ವ್ೈಶ್ಯರಾಗಿ, 
ಶ್ೂದ್ರರಾಗಿ, ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ವಂಚಿತರಾದ್ರೂ, ಹಿರಿಯ ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಪಡ್ಯತತಾುರ್. 

ಕ್ತಂ ಪುನ್ಬಾರಾಹಮಣಾಃ ಪುಣಾಯ ಭಕ್ಾಯ ರಾಜಷ್ಾಯಸುಥಾ | 
ಅನಿತಯಮಸತಖಂ ಲ್ೂೀಕಮಮಂ ಪಾರಪಯ ಭಜಸವ ಮಾಮ್ ||33|| 
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ಪುಣಯದ್ ಫಲದಿಂದ್ ಬಾರಹಮಣರಾಗಿ, ಋಕಗಳಂರ್ ಅರಸರಾಗಿ ಹತಟಿಟ ಬಂದ್ತ, ಭಕ್ತು 
ಮಾಡತವವರ ಬಗ್ಗ್ ಹ್ೀಳುವುದ್ೀನ್ತ? ಆದ್ದರಿಂದ್ ಸ್ತಥರವಲಿದ್, ಸತಖವಿಲಿದ್ ನ್ರಜನ್ಮ 
ಬಂದಾಗ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಆರಾಧಸತ. 

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್್ೂುೀ ಮದಾಯಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ಯತಕ್್ುಾೈವಮಾತಾಮನ್ಂ ಮತಿರಾಯಣಃ ||34|| 

ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಬಗ್ಯಡತ. ನ್ನ್ನನ್ತನ ಅರ್ತಶ್ಯವಾಗಿ ಪರೀರ್ತಸತ. ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಆರಾಧಸತ. ನ್ನ್ಗ್ೀ 
ತಲ್ಬಾಗತ. ಬಗ್ಯನ್ತನ ಹಿೀಗ್ ಅಣಿಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ನ್ನ್ಗ್ ಮರ್ಹ್ೂಕ್ಾೆಗ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತವ್. 

 

ಒಂಬತುನ್ೀ ಅಧಾಯಯವು ಮತಗಿಯತತ 

 

ಆರ್ ದ್ಶ್ಮೀSಧಾಯಯಃ 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಶ್ೃಣತ ಮೀ ಪರಮಂ ವಚಃ | 
ಯತ್ುೀSಹಂ  ಪರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಾಯಮ ಹಿತಕ್ಾಮಯರ್ಾ ||01|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ:  ಓ ಮಹಾವಿೀರ, ಇನ್ೂನ ಕ್್ೀಳು ನ್ನ್ನ ಹಿರಿನ್ತಡಿಯನ್ತನ. ಏಕ್್ಂದ್ರ್ ಕ್್ೀಳಿ 
ಖತಕಪಡತರ್ತುರತವ ನಿನ್ಗ್ ಒಳಿತನ್ತನ ಬಯಸ್ತಯೆೀ ನಾನ್ತ ಹ್ೀಳುರ್ತುದ ದ್ೀನ್. 

ನ್ ಮೀ ವಿದ್ತಃ ಸತರಗಣಾಃ ಪರಭವಂ ನ್ ಮಹಷ್ಾಯಃ | 
ಅಹಮಾದಿಹಿಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಹಕೀಾಣಾಂ ಚ ಸವಾಶ್ಃ ||02|| 

ನ್ನ್ನ ಆಳವನ್ತನ [ನಾನ್ತ ಜಗವನ್ತನ ನಿಮಾಸತವ ಬಗ್ಯನ್ತನ], ದ್ೀವತ್ಗಳ ಗಡಣಗಳೂ 
ಅರಿರ್ತಲಿ; ಹಿರಿಯ ಋಕಗಳೂ ಕೂಡ. [ನ್ನ್ಗೂ ಒಂದ್ತ ಹತಟ್ತಟ ಇದ್ಯೆಂದ್ತ ದ್ೀವತ್ಗಳ 
ಗಡಣಗಳಾಗಲ್ಲ, ಮಹಕಾಗಳಾಗಲ್ಲೀ ರ್ತಳಿದ್ವರಲಿ.] ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗ್, ಹಿರಿಯ ಋಕಗಳಿಗ್, 
ಎಲಿರಿಗೂ ಮೂಲ ನಾನ್ೀ ಅಲಿವ್ೀ ? 

ಯೀ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವ್ೀರ್ತು ಲ್ೂೀಕಮಹ್ೀಶ್ವರಮ್ | 
ಅಸಂಮೂಢಃ ಸ ಮತ್ಯೀಾಷ್ತ ಸವಾಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ ||03|| 
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ನಾನ್ತ ಹತಟಿಟರದ್ವನ್ತ, ಎಲಿವನ್ತನ ನ್ಡ್ಸತತು ಎಲಿದ್ರ ಮದ್ಲ್ಲದ್ದವನ್ತ [ಪಾರಣತತವಕೂೆ 
ಮೂಲ ಕ್ಾರಣ]. ಎಲಿ ಲ್ೂೀಕಗಳ ಒಡ್ಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯಡ್ಯ. ಮನ್ತಜರಲಿ್ಲ ಹಿೀಗ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ 
ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಮೀಹವಳಿದ್ವನ್ತ. ಅವನ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾಗತತಾುನ್. 

ಬತದಿಧಜ್ಞಾಾನ್ಮಸಂಮೀಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತಯಂ ದ್ಮಃ ಶ್ಮಃ | 
ಸತಖಂ ದ್ತಃಖಂ ಭವೀSಭಾವೀ ಭಯಂ ಚಾಭಯಮೀವ ಚ ||04|| 

ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತತಕಟಸುಪೊೀ ದಾನ್ಂ ಯಶ್ೂೀSಯಶ್ಃ | 
ಭವನಿು ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತು ಏವ ಪೃರ್ಗಿವಧಾಃ ||05|| 

ವಿವ್ೀಕ [ಅಂತಃಕರಣ], ಅರಿವು, ಕ್್ಟ್ಟದ್ದನ್ತನ ಮಾಡಬಯಸದಿರತವುದ್ತ, ತಪಿಗನ್ ಮೀಲೂ 
ರ್ೀಗದಿರತವುದ್ತ, ದಿಟ್ದ್ ನ್ಡ್, ಇಂದಿರಯಗಳ ಹಿಡಿತ, ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನಿಷ ಠ್, ಸತಖ, ದ್ತಃಖ, 
ಹತಟ್ತಟ, ಸಾವು, ಪುಕತೆ, ಕ್್ಚತಾ, ಅಹಿಂಸ್, ಸಮದ್ೃಕಟ, ತೃಪು, ತಪಸತು, ದಾನ್, ಹ್ಸರತ, ಕ್್ಟ್ಟ 
ಹ್ಸರತ – ಬಗ್ಬಗ್ಯ, ಈ ಎಲಿ ಬಗ್ಗಳೂ, ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ಉಂಟಾಗತತುವ್. 

ಮಹಷ್ಾಯಃ ಸಪು ಪೂವ್ೀಾ ಚತಾವರ್ೂೀ ಮನ್ವಸುಥಾ | 
ಮದಾಭವಾ ಮಾನ್ಸಾ ಜಾತಾ ಯೆೀಷಾಂ ಲ್ೂೀಕ ಇಮಾಃ ಪರಜಾಃ ||06|| 

ಮದ್ಲ ಮನ್ವಂತರದ್ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಹಕಾಗಳು [ಮರಿೀಚಿ, ಅರ್ತರ, ಅಂಗಿರಸ, ಪುಲಸಯ, 
ಪುಲಹ, ಕರತತ ಮತತು ವಸ್ತಷ್ಠ] ಮದ್ಲ ನಾಲವ ಮನ್ತಗಳು [ ಸಾವಯಂಭತವ, ಸಾವರ್ೂೀಚಿಷ್, 
ಉತುಮ ಮತತು ರ್ೈವತ], ಚತತಮತಾಖನ್ ಮಾನ್ಸಪುತರರಾದ್ ಇವರತ ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ಆದ್ವರತ. 
[ನಾಲತೆ ವಣಾಗಳ ನಿರ್ಾಮಕರಾಗಿ ನಾಲತೆ ಪಂಗಡದ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೀರಿದ್, ವಿಶ್ೀಷ್ ಅರಿವಿನ್ ಕ್ಾರಣ 
‘ಮನ್ತ’ ಗಳ್ನಿಸ್ತದ್, ಎಲಿ ದ್ೀವತ್ಗಳೂ ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ಆದ್ವರತ; ನ್ನ್ನ ಇಚ ಾ್ಯಂದ್ಲ್ೀ ಹತಟಿಟ 
ಬಂದ್ವರತ] ವಿಶ್ವದ್ ಈ ಜನ್ರ್ಲಿ ಅವರದ್ೀ ಸಂತರ್ತ. 

ಏತಾಂ ವಿಭೂರ್ತಂ ಯೀಗಂ ಚ ಮಮ ಯೀ ವ್ೀರ್ತು ತತುಾತಃ | 
ಸ್ೂೀSವಿಕಮಿೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಯತಜಯತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶ್ಯಃ ||07|| 

ನ್ನ್ನ ಈ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ [ಸನಿನಧಾನ್ದಿಂದ್ ಹಿರಿಮಯನಿನೀಯತವ ನ್ನ್ನ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಯನ್ತನ] 
ಮತತು ಆಳವನ್ತನ ಸರಿರ್ಾಗಿ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಹರಿಗಡಿಯದ್ ಧಾಯನ್ಯೀಗದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಳುುತಾುನ್. 
ಇದ್ರಲಿ್ಲ ಸಂದ್ೀಹವಿಲಿ. 

ಅಹಂ ಸವಾಸಯ ಪರಭವೀ ಮತುಃ ಸವಾಂ ಪರವತಾತ್ೀ | 
ಇರ್ತ ಮತಾವ ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ಬತಧಾ ಭಾವಸಮನಿವತಾಃ ||08|| 
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ರ್ತಳಿದ್ವರತ ‘ನಾನ್ತ ಎಲಿದ್ರ ಮೂಲಕ್ಾರಣ, ನ್ನಿನಂದ್ಲ್ೀ ಎಲಿವೂ ನ್ಡ್ಯತರ್ತುದ್’ ಎಂದ್ರಿತತ 
ಭಕ್ತುಯಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತತಾುರ್. 

ಮಚಿಾತಾು ಮದ್ುತಪಾರಣಾ ಭ್ೂೀದ್ಯನ್ುಃ ಪರಸಿರಮ್ | 
ಕರ್ಯನ್ುಶ್ಾ ಮಾಂ ನಿತಯಂ ತತಷ್ಯನಿು ಚ ರಮನಿು ಚ ||09|| 

ಅನ್ತಗಾಲ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಬಗ್ಯಟ್ಟವರತ, ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಬದ್ತಕತವವರತ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಒಬಾರಿಗ್ೂಬಾರತ 
ರ್ತಳಿಹ್ೀಳುತಾು, ಹ್ೀಳುತಾು, ರ್ತಳಿಯತತಾು,ತಣಿಯತತಾುರ್. ಸಂತಸಪಡತತಾುರ್. 

ತ್ೀಷಾಂ ಸತತಯತಕ್ಾುನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪರೀರ್ತಪೂವಾಕಮ್ | 
ದ್ದಾಮ ಬದಿಧಯೀಗಂ ತಂ ಯೆೀನ್ ಮಾಮತಪರ್ಾನಿು ತ್ೀ ||10|| 

ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಅನ್ತಗಾಲ ಬಗ್ಯಟ್ತಟ ಪರೀರ್ತಯಂದ್ ಸ್ೀವಿಸತವವರಿಗ್, ಆ ರ್ತಳಿವಿನ್ ದಾರಿಯನ್ತನ 
ಕರತಣಿಸತತ ು್ೀನ್. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅವರತ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುರ್. 

ತ್ೀಷಾಮೀವಾನ್ತಕಮಾಿರ್ಾಮಹಮಜ್ಞಾನ್ಜಂ ತಮಃ | 
ನಾಶ್ರ್ಾಮಾಯತಮಭಾವಸ್ೂಥೀ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪ್ೀನ್ ಭಾಸವತಾ ||11|| 

ನಾನ್ತ ಅವರ ಮೀಲಣ ಕನಿಕರದಿಂದ್ಲ್ೀ, ಅವರ ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ನಿಂತತ, ಅಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ್ ಕವಿದ್ 
ಕತುಲನ್ತನ ಬ್ಳಗತವ ಅರಿವಿನ್ ಪಂಜನಿಂದ್, ಕಳ್ಯತತ ು್ೀನ್. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಪರಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ | 
ಪುರತಷ್ಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವಯಮಾದಿದ್ೀವಮಜಂ ವಿಭತಮ್ ||12|| 

 

ಅಹಸಾುಾಮೃಷ್ಯಃ ಸವ್ೀಾ ದ್ೀವಕಾನಾಾರದ್ಸುಥಾ | 
ಅಸ್ತತ್ೂೀ ದ್ೀವಲ್ೂೀ ವಾಯಸಃ ಸವಯಂ ಚ್ೈವ ಬರವಿೀಕ ಮೀ ||13|| 

ಅಜತಾನ್ನ್ತ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪೂಜಯನಾದ್ ನಿೀನ್ತ ಹಿರಿದ್ಕ್ತೆಂತ ಹಿರಿಯ ತತವ. ಹಿರಿಯ ಆಸರ್. 
ಪಾವನ್ಗಳಿಗೂ ಪಾವನ್. ನಿನ್ನನ್ತನ ಗತಣಪೂಣಾನಾದ್, ಪರಮ ‘ಪುರತಷ್’ ನ್ಂದ್ತ, 
ಬದ್ಲಾಗದ್ವನ್ಂದ್ತ, ಲ್ಲೀಲಾಮಯನ್ಂದ್ತ, ಎಲಿ ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗೂ ಮದ್ಲ್ಲಗನ್ಂದ್ತ, 
ಹತಟ್ಟದ್ವನ್ಂದ್ತ, ಬಗ್ಬಗ್ಯ ರೂಪಗಳಿಂದ್ ಎಲ್ಿಡ್ ತತಂಬಿರತನ್ಂದ್ತ, ಬಲಿವರತ 
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ಹ್ೂಗಳುತಾುರ್. ದ್ೀವಕಾ ನಾರದ್ ಕೂಡ. ಅಸ್ತತ-ದ್ೀವಲರೂ ಕೂಡ. ವಾಯಸಮತನಿಯೂ 
ಹ್ೀಳಿದ್ತದಂಟ್ತ. ಸವತಃ ನಿೀ ನ್ನ್ಗ್ ಹ್ೀಳುರ್ತುದಿದೀರ್ಾ. 

ಸವಾಮೀತದ್ೃತಂ ಮನ್ಯೀ ಯನಾಮಂ ವದ್ಸ್ತ ಕ್್ೀಶ್ವ | 
ನ್ ಹಿ ತ್ೀ ಭಗವನ್ವಯಕ್ತುಂ ವಿದ್ತದ್ೀಾವಾ ನ್ ದಾನ್ವಾಃ ||14|| 

ಓ ಕ್್ೀಶ್ವ, ನಿೀನ್ತ ನ್ನ್ಗ್ೀನ್ತ ಹ್ೀಳಿದ್, ಅದ್ಲಿ ನಿಜವ್ಂದ್ತ ಬಲ್ಿ. ಓ ಭಗವನ್, ನಿೀನ್ತ, 
ಮೂಡಿಬರತವ ಬಗ್ಯನ್ತನ, ದ್ೀವತ್ಗಳಾಗಲ್ಲೀ, ದಾನ್ವರಾಗಲ್ಲೀ ಅರಿರ್ತಲಿ. 

ಸವಯಮೀವಾತಮನಾSSತಾಮನ್ಂ ವ್ೀತಥ ತವಂ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ | 
ಭೂತಭಾವನ್ ಭೂತ್ೀಶ್ ದ್ೀವದ್ೀವ ಜಗತಿತ್ೀ ||15|| 

ವಕತುಮಹಾಸಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ದಿವಾಯ ಹಾಯತಾಮವಿಭೂತಯಃ | 
ರ್ಾಭಿವಿಾಭೂರ್ತಭಿಲ್ೂೀಾಕ್ಾನಿಮಾಂಸುಾಂ ವಾಯಪಯ ರ್ತಷ್ಠಸ್ತ ||16|| 

ಓ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ, ನಿೀನ್ೀ ಸವತಃ ನಿನ್ನಳವಿನಿಂದ್ ನಿನ್ನನ್ತನ ಅರಿರ್ತರತವ್. ಓ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ 
ಸರಷಾಟರನ್ೀ, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗೂ ಹಿರಿಯ ದ್ೈವತವ್ೀ, 
ಜಗದ್ೂಡ್ಯನ್ೀ, ರ್ಾವ ರೂಪಗಳಿಂದ್ ನಿೀನ್ತ ಈ ಲ್ೂೀಕಗಳನ್ನಲಿ ತತಂಬಿ 
ನಿಂರ್ತರತವ್ಯೀ, ಅಂರ್ ಅಲೌಕ್ತಕವಾದ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಬಗ್ಯ ರೂಪಗಳ ಹಿರಿಮಗಳನ್ತನ ಬಿಡದ್ 
ರ್ತಳಿಹ್ೀಳಬ್ೀಕತ ನಿೀನ್ೀ. 

ಕರ್ಂ ವಿದಾಯಮಹಂ ಯೀಗಿಂಸಾುಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿನ್ುಯನ್ | 
ಕ್್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತ ಚ ಭಾವ್ೀಷ್ತ ಚಿನ್ೂಯೀSಸ್ತ ಭಗವನ್ಮರ್ಾ ||17|| 

ಸವಾಸಮರ್ಾನ್ೀ, ನಿನ್ನನ್ತನ ಅನ್ತಗಾಲ ಪರಿಪರಿ ನ್ನ್ಯತತಾು ನಾನ್ತ ಹ್ೀಗ್ ರ್ತಳಿದ್ೀನ್ತ? ಓ 
ಭಗವನ್, ರ್ಾವರ್ಾವ ವಸತುಗಳಲಿ್ಲ ಹ್ೀಗಿರತವ್ಯೆಂದ್ತ ನಾನ್ತ ನ್ನ್ಯಬ್ೀಕತ? 

ವಿಸುರ್ೀಣಾSತಮನ್ೂೀ ಯೀಗಂ ವಿಭೂರ್ತಂ ಚ ಜನಾದ್ಾನ್ | 
ಭೂಯಃ ಕರ್ಯ ತೃಪುಹಿಾ ಶ್ೃಣವತ್ೂೀ ನಾಸ್ತು ಮೀSಮೃತಮ್ ||18|| 

ಓ ಜನಾದ್ಾನ್, ನಿನ್ನ ಆಳವನ್ತನ, ಬಗ್ಬಗ್ಯ ರೂಪಗಳ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ, ಇನ್ನಷ್ತಟ ಬಿತುರಿಸ್ತ 
ಹ್ೀಳು. ನ್ನ್ಗ್ ಈ ಸತಧ್ಯನ್ತನ ಎಷ್ತಟ ಸವಿದ್ರೂ ತಣಿವಿಲಿ. 
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ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಹನ್ು ತ್ೀ ಕರ್ಯಷಾಯಮ ದಿವಾಯ ಹಾಯತಮ ವಿಭೂತಯಃ | 
ಪಾರಧಾನ್ಯತಃ ಕತರತಶ್ರೀಷ್ಠ ನಾಸಯನ್ೂುೀ ವಿಸುರಸಯ ಮೀ ||19|| 

ಕತರತಗಳ ಮತಂದಾಳ ೀ್, ಭಲ್ೀ! ನ್ನ್ನ ಅಲೌಕ್ತಕವಾದ್ ವಿಭೂರ್ತರೂಪಗಳಲಿ್ಲ ಕ್್ಲವನ್ತನ ಆಯತದ 
ಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್. ನ್ನ್ನ ಬಿತುರಕ್್ೆ ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ. 

ಅಹಮಾತಾಮ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ್ ಸವಾಭೂತಾಶ್ಯಸ್ತಥತಃ | 
ಅಹಮಾದಿಶ್ಾ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಭೂತಾನಾಮನ್ು ಏವ ಚ ||20|| 

ಓ ಅವಿದ್ಯಯ ನಿದ ದ್ಯನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನ್, ಎಲಿ ಗತಣಗಳ ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ ನಾನ್, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ 
ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತರತವ ಅಂತರ್ಾಾಮ. ನಾನ್ೀ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಬತಡ, ನ್ಡತ ಮತತು ಕ್್ೂನ್. 

ಆದಿತಾಯನಾಮಹಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ೂಯೀಾರ್ತಷಾಂ ರವಿರಂಶ್ತಮಾನ್ | 
ಮರಿೀಚಿಮಾರತತಾಮಸ್ತಮ ನ್ಕ್ಷತಾರಣಾಮಹಂ ಶ್ಶ್ೀ ||21|| 

[ಹನ್ನರಡತ ಮಂದಿ] ಅದಿರ್ತಯ ಮಕೆಳಲಿ್ಲ [ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ಹಬಿಾರತವುದ್ರಿಂದ್, ಎಲಿದ್ರ್ೂಳಗೂ 
ತಂಬಿರತವುದ್ರಿಂದ್] ವಿಷ್ತಣನಾಮಕ [ವಾಮನ್] ನಾನ್ತ. ಬ್ಳಗಿಸತವ ಶ್ಕ್ತುಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ತರಣಗಳಿಂದ್ 
ಬ್ಳಗತವ ಹಿರಿಯ ಬ್ಳಕತ ರವಿ ನಾನ್ತ. [ರವ=ನಾದ್ಗಳಿಂದ್, ಇ=ಜ್ಞ್ೀಯನಾಗಿ ‘ರವಿ’ ಎಂಬ 
ಹ್ಸರಿನಿಂದ್ ರವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಮರತತತುಗಳ ಸಂತರ್ತಯಲಿ್ಲ ಮರಿೀಚಿ ನಾನ್ತ.[ಮ=ನಿೀರತ 
ತತಂಬಿದ್ ಮೀಡಗಳನ್ತನ, ಚಿ=ಪರಚ್ೂೀದಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಮರಿೀಚಿ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಪರವಹವಾಯತತನ್ಯ ಮರಿೀಚಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ನ್ಕ್ಷತರಗಳೂ್ಡ್ಯ ಚಂದ್ರ,[ಶ್=ಎಲಿ 
ಸತಖಗಳಿಗಿಂತ, ಶ್=ಅಧಕ ಸತಖರೂಪನಾಗಿ ‘ಶ್ಶ್’ ಎನಿಸ್ತ ಚಂದ್ರನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ, ಅವನಿಗ್ ನ್ಕ್ಷತರಗಳ 
ಒಡ್ತನ್ವಿತುವನ್ತ] ನಾನ್ತ 

ವ್ೀದಾನಾಂ ಸಾಮವ್ೀದ್ೂೀSಸ್ತಮ ದ್ೀವಾನಾಮಸ್ತಮ ವಾಸವಃ | 
ಇನಿದರರ್ಾಣಾಂ  ಮನ್ಶಾಾಸ್ತಮ ಭೂತಾನಾಮಸ್ತಮ ಚ್ೀತನಾ ||22|| 

ವ್ೀದ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಮವ್ೀದ್ ನಾನ್ತ. [ಸಾಮ=ಎಲ್ಿಡ್ಯತ ಸಮವಾಗಿದ್ತದ, 
ವ್ೀದ್=ಜ್ಞಾನ್ರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಸಾಮವ್ೀದ್’ ಎನಿಸ್ತ ಸಾಮವ್ೀದ್ದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್] ದ್ೀವತ್ಗಳಲಿ್ಲ 
ಇಂದ್ರ ನಾನ್ತ.[ ವಾಸ=ಎಲಿ ನ್ಲ್ಗಳಲೂಿ, ವ= ಇರತವವನಾಗಿ ‘ವಾಸವ’ ಎನಿಸ್ತ 
ದ್ೀವ್ೀಂದ್ರನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಇಂದಿರಯಗಳಲಿ್ಲ ಮನ್ಸತು ನಾನ್ತ. [ಅರಿವು ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ 
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‘ಮನ್ಸ್’ ಎನಿಸ್ತ ಮನ್ಸ್ತುನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಜೀವಿಗಳ ಚ್ೈತನ್ಯ ನಾನ್ತ. [ಚ್ೀತಸ್ = ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ 
ನ್ನ್ಪನ್ ಗಂಟ್ನ್ತನ, ನಾ=ಬಿಡಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಚ್ೀತನಾ’ ಎನಿಸ್ತ ಚ್ೀತನಾಶ್ಕ್ತುಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ರತದಾರಣಾಂ ಶ್ಙ್ೆರಶಾಾಸ್ತಮ ವಿತ್ುೀಶ್ೂೀ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸಾಮ್ | 
ವಸೂನಾಂ ಪಾವಕಶಾಾಸ್ತಮ ಮೀರತಃ ಶ್ಖರಿಣಾಮಹಮ್ ||23|| 

[ಹನ್ೂನಂದ್ತ ಮಂದಿ] ರತದ್ರರಲಿ್ಲ ಪರಧಾನ್ ರತದ್ರ ನಾನ್ತ. [ಶ್ಂ=ಸತಖವನ್ತನ, 
ಕರ=ಕರತಣಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಶ್ಂಕರ’ ಎನಿಸ್ತ ಶ್ಂಕರನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಯಕ್ಷ-ರಾಕ್ಷಸರ ಪಡ್ಯ 
ಒಡ್ಯ ಕತಬ್ೀರ [ವಿತು= ಸ್ತರಿಗ್, ಈಶ್= ಒಡ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ವಿತ ು್ೀಶ್’ ಎನಿಸ್ತ ಕತಬ್ೀರನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ 
ಅವನಿಗ್ ಯಕ್ಷ-ರಾಕ್ಷಸರ ಒಡ್ತನ್ವಿತುವನ್ತ] ನಾನ್ತ.[ಎಂಟ್ತ ಮಂದಿ] ವಸತಗಳಲಿ್ಲ ಅಗಿನದ್ೀವ 
ನಾನ್ತ. [ಪಾವನ್ಗ್ೂಳಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಪಾವಕ’ ಎನಿಸ್ತ ಅಗಿನಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಚ್ಲತಕ್್ೂೀಡಿನ್ 
ಬ್ಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮೀರತ ನಾನ್ತ. [ಈರತ = ಬ್ೀರ್ೂಬಾ ಪ್ರೀರಕ, ಮಾ=ಇರದ್ದರಿಂದ್ ‘ಮೀರತ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಗಿರಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ಪುರ್ೂೀಧ್ಸಾಂ ಚ ಮತಖಯಂ ಮಾಂ ವಿದಿಧ ಪಾರ್ಾ ಬೃಹಸಿರ್ತಮ್ | 
ಸ್ೀನಾನಿೀನಾಮಹಂ ಸೆನ್ದಃ ಸರಸಾಮಸ್ತಮ ಸಾಗರಃ ||24|| 

ಓ ಪಾರ್ಾ, ಪುರ್ೂೀಹಿತರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯನಾದ್ ಬೃಹಸಿರ್ತ ನಾನ್ತ. [ಬೃಹತ್ = ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಪರ್ತ 
= ಒಡ್ಯನಾಗಿ ‘ಬೃಹಸಿರ್ತ’ ಎನಿಸ್ತ ಬೃಹಸಿರ್ತಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ದ್ಳವಾಯಗಳಲಿ್ಲ ಸೆಂದ್ ನಾನ್ತ. 
[ಆರಿಗಳ ಬಿೀರವನ್ತನ ಹಿೀರಿ ‘ಸೆಂದ್’ ಎನಿಸ್ತ ನಾನ್ತ ಸ್ೀನಾಪರ್ತ ಸೆಂದ್ನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
ನಿೀರಾಸರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕಡಲತ ನಾನ್ತ. [ಸಾ=ಸಾರವನ್ತನ, ಗರ=ಉಣತಣವುದ್ರಿಂದ್, ‘ಸಾಗರ’ಎನಿಸ್ತ 
ಕಡಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ಮಹಕೀಾಣಾಂ ಭೃಗತರಹಂ ಗಿರಾಮಸ್ಯೈಕಮಕ್ಷರಮ್ | 
ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞ್ೂೀSಸ್ತಮ ಸಾಥವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯಃ ||25|| 

ಮಹಕಾಗಳಲಿ್ಲ ಭೃಗತ ನಾನ್ತ. [ಕ್್ಟ್ಟವರನ್ತನ ಸಟ್ತಟರಿದ್ತ, ‘ಭೃಗತ’ ಎನಿಸ್ತ, 
ಭೃಗತಮತನಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ವಾಙ್ಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಓಂಕ್ಾರವ್ಂಬ ಒಂದ್ಕ್ಷರ ನಾನ್ತ. [ಎಲಿಕ್ತೆಂತ 
ಮಗಿಲಾಗಿ ‘ಏಕ’ ಎನಿನಸ್ತ, ಅಳಿವಿರದ್ದರಿಂದ್ ‘ಅಕ್ಷರ’ ಎನಿಸ್ತ  ಓಂಕ್ಾರವಾಚಯನಾಗಿದ ದ್ೀನ್.] 
ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಜಪಯಜ್ಞ ನಾನ್ತ.[ಜ=ಹತಟಿಟದ್ದನ್ನಲಿ, ಪ= ಪಾಲ್ಲಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಜಪ’ ಎನಿಸ್ತ, 
ಎಲಿರ ಎಲಿ ಪೂಜ್ಗಳನ್ತನ ಕ್್ೂಳುುವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಯಜ್ಞ’ ಎನಿಸ್ತ ಜಪಯಜ್ಞದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಘನ್ವಾದ್ 
ಬ್ಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ನಾನ್ತ. [ಹಿರೀ= ಲಕ್ಷಿಮಯ ಹಿರೀನಾಮಕ ರೂಪಕ್್ೆ ಮತತು ಮ= 
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ಶ್ರೀನಾಮಕ ರೂಪಕ್್ೆ, ಆಲಯ= ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಹಿಮಾಲಯ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಹಿಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ಅಶ್ವತಥಃ ಸವಾವೃಕ್ಾಣಾಂ ದ್ೀವಕೀಾಣಾಂ ಚ ನಾರದ್ಃ | 
ಗನ್ಧವಾಾಣಾಂ ಚಿತರರರ್ಃ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ಕಪಲ್ೂೀ ಮತನಿಃ ||26|| 

ಎಲಿ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅರಳಿಮರ ನಾನ್ತ. [ಅಶ್ವ=ಕತದ್ತರ್ಯ ರೂಪದ್ಲಿ್ಲದ್ತದ, ಸಥ=ಇದ್ತದದ್ರಿಂದ್, 
‘ಅಶ್ವತಥ’ ಎನಿಸ್ತ ಅರಳಿಮರದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ದ್ೀವಲ್ೂೀಕದ್ ಋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಾರದ್ ನಾನ್ತ. 
[ನಾರ=ನ್ರರ ಬಯಕ್್ಯೆಲಿವನ್ೂನ, ದ್= ಕ್್ೂಡತವವನಾಗಿ ‘ನಾರದ್’ ಎನಿಸ್ತ 
ನಾರದ್ನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಗಂಧ್ವಾರ ದ್ೂರ್ ಚಿತರರರ್ ನಾನ್ತ. [ಚಿತರ= ಅಚಾರಿಯ, ರರ್ =ತ್ೀರಿನ್ಲಿ್ಲ 
ಚರಿಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಚಿತರರರ್’ ಎನಿಸ್ತ ಗಂಧ್ವಾರಾಜ ಚಿತರರರ್ನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಯೀಗಸ್ತದ್ಧರಲಿ್ಲ 
[ಕ=ಸತಖರೂಪನಾಗಿ, ಪ= ಪಾಲ್ಲಸತವುದ್ರಿಂದ್, ಮತತು ಲ=ಲಯಗ್ೂಳಿಸತವುದ್ರಿಂದ್] ಕಪಲ 
ಮತನಿ ನಾನ್ತ. 

ಉಚ ಾ್ೈಶ್ರವಸಮಶಾವನಾಂ ವಿದಿಧ ಮಾಮಮೃತ್ೂೀದ್ಭವಮ್ | 
ಐರಾವತಂ ಗಜ್ೀನಾದರಣಾಂ ನ್ರಾಣಾಂ ಚ ನ್ರಾಧಪಮ್ ||27|| 

ಕತದ್ತರ್ಗಳಲಿ್ಲ,ಕಡಲಲಿ್ಲ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ ಉಚ್ೈಃಶ್ರವಸುನ್ತನ, ಹಿರಿರ್ಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಐರಾವತವನ್ತನ, 
ಮನ್ತಜರಲಿ್ಲ ಒಡ್ಯನಾದ್ ಅರಸನ್ನ್ತನ [ಉನ್ನತ ಕ್ತೀರ್ತಾ ಪಡ್ದ್ತ ‘ಉಚಾಃಶ್ರವಸ್’ ಎನಿಸ್ತ 
ಉಚ್ೈಃಶ್ರವದ್ಲಿ್ಲರತವ್ನ್ತ. ಐರಾ=ಲಕ್ಷಿಮಗ್, ಅವನ್= ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ‘ಐರಾವತ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಐರಾವತದ್ಲಿ್ಲರತವ್ನ್ತ. ನ್ರರಿಗ್ಲಿ ಒಡ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ನ್ರಾಧಪ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಅರಸನ್ಲಿ್ಲರತವ್ನ್ತ] ನಾನ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಆಯತಧಾನಾಮಹಂ ವಜರಂ ಧ್ೀನ್ೂನಾಮಸ್ತಮ ಕ್ಾಮಧ್ತಕ್ | 
ಪರಜನ್ಶಾಾಸ್ತಮ ಕನ್ದಪಾಃ ಸಪಾಾಣಾಮಸ್ತಮ ವಾಸತಕ್ತಃ ||28|| 

ಆಯತಧ್ಗಳಲಿ್ಲ ವಜಾರಯತಧ್ ನಾನ್ತ. [ಅರಿವಜಾತನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ವಜರ’ ಎನಿಸ್ತ 
ವಜಾರಯತಧ್ದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಹಸತಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಾಮಧ್ೀನ್ತ ನಾನ್ತ. [ಕ್ಾಮ=ಬಯಸ್ತದ್ದನ್ತನ, ಧ್ತಕ್= 
ಕರ್ಯತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಕ್ಾಮಧ್ತಕ್’ ಎನಿಸ್ತ ಕ್ಾಮಧ್ೀನ್ತವಿನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಸಂತಾನ್ವನಿನೀಯತವ 
ಕ್ಾಮದ್ೀವ [ಕಂ =ಸತಖದ್, ದ್ರ= ಹಲವು ಬಗ್ಗಳನ್ತನ, ಪ = ಉಣಿಣಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಕಂದ್ಪಾ’ 
ಎನಿಸ್ತ ಕ್ಾಮದ್ೀವನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಅವನಿಗ್ ಹತಟಿಟನ್ ಸ್ಳ್ತದ್ ಶ್ಕ್ತುಯತುವನ್ತ] ನಾನ್ತ. ಹಾವುಗಳಲಿ್ಲ 
ವಾಸತಕ್ತ ನಾನ್ತ. [ವಾಸತ=ಎಲ್ಿಡ್ ವಾಸಮಾಡಿ, ಕ್ತ=ಸತಖವನಿನೀಯತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ವಾಸತಕ್ತ’ 
ಎನಿಸ್ತ ವಾಸತಕ್ತಯಲ್ಲಿದ ದ್ೀನ್.] 
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ಅನ್ನ್ುಶಾಾಸ್ತಮ ನಾಗಾನಾಂ ವರತಣ್ೂೀ ರ್ಾದ್ಸಾಮಹಮ್ | 
ಪತೃ-ಣಾಮಯಾಮಾ ಚಾಸ್ತಮ ಯಮಃ ಸಂಯತಮಾಮಹಮ್|| 29|| 

ನಾಗರಹಾವುಗಳಲಿ್ಲ ಶ್ೀಷ್ ನಾನ್ತ. [ಅಳಿವಿರದ್ದರಿಂದ್ ‘ಅನ್ಂತ’ ಎನಿಸ್ತ ಶ್ೀಷ್ನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
ಜಲಚರಗಳ ಒಡಯ ವರತಣ [ವರ=ಹಿರಿದಾದ್, ಣ= ಆನ್ಂದ್ಸವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ವರತಣ’ 
ಎನಿಸ್ತ ವರತಣನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಅವನಿಗ್ ಜಲಚರಗಳ ಒಡ್ತನ್ವನಿನತುವನ್ತ] ನಾನ್ತ. 
ಪತೃದ್ೀವತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಯಾಮ ನಾನ್ತ. [ಅಯಾ= ಅರಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ವನ್ತ ಮತತು ಮಾ= 
ಅರಿತವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಅಯಾಮನ್’ ಎನಿಸ್ತ, ಪತೃಪರ್ತರ್ಾದ್ ಅಯಾಮನ್ಂಬ 
ಆದಿತಯನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ದ್ಂಡಿಸತವರಲಿ್ಲ ಯಮ [ ನಿಯಮಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಯಮ’ ಎನಿಸ್ತ, 
ಯಮನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಅವನಿಗ್ ಪಾಪಗಳನ್ತನ ದ್ಂಡಿಸತವ ಹ್ೂಣ್ಯತುವನ್ತ] ನಾನ್ತ. 

ಪರಹಾಿದ್ಶಾಾಸ್ತಮ ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಕ್ಾಲಃ ಕಲಯತಾಮಹಮ್ | 
ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಮೃಗ್ೀನ್ೂದರೀSಹಂ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಶ್ಾ ಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ ||30|| 

ದಿರ್ತಯ ವಂಶ್ದ್ಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯನಾದ್ ಪರಹಾಿದ್ ನಾನ್ತ [ಹಿರಿಯ ಆನ್ಂದ್ದಿಂದ್ ‘ಪರಹಾಿದ್’ ಎನಿಸ್ತ 
ಪರಹಾಿದ್ನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಲ್ಕ್ತೆಗರಲಿ್ಲ ಕ್ಾಲ ನಾನ್ತ. [ಕ್್ೂಲತಿವವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಕ್ಾಲ’ ಎನಿಸ್ತ, 
ಕ್ಾಲದ್ೀವತ್ಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಮೃಗಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ತಂಹ ನಾನ್ತ. [ಮೃಗ= ಭಗವಂತನ್ನ್ನರಸತವ 
ಭಕುರಿಗ್, ಇಂದ್ರ= ಒಡ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಮೃಗ್ೀಂದ್ರ’  ಎನಿಸ್ತ ಸ್ತಂಹದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಹಕ್ತೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಗರತಡ ನಾನ್ತ. [ವಿನ್ತ= ಬಗಿುದ್ವರಿಗ್ ಆಸರ್ರ್ಾಗಿ ‘ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ’ ಎನಿಸ್ತ ಗರತಡನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ಪವನ್ಃ ಪವತಾಮಸ್ತಮ ರಾಮಃ ಶ್ಸರಭೃತಾಮಹಮ್ | 
ಝಷಾಣಾಂ ಮಕರಶಾಾಸ್ತಮ ಸ್ೂರೀತಸಾಮಸ್ತಮ ಜಾಹನವಿೀ ||31|| 

ಚಲ್ಲಸತವ ವಸತುಗಳಲಿ್ಲ ಮಗಿಲಾದ್ ಗಾಳಿ ನಾನ್ತ. [ಪ=ಜಗತುನ್ತನ ಪಾಲ್ಲಸತವ 
ದ್ೀವತ್ಗಳಿಂದ್ಲೂ, ವನ್ =ಸ್ೀವಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಪವನ್’ ಎನಿಸ್ತ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
ಆಯತಧ್ದಿಂದ್ ಹ್ೂೀರಬಲಿ ವಿೀರರಲಿ್ಲ ನಾನ್ತ [ರ=ಆನ್ಂದ್ರೂಪನಾಗಿ, ಅಮ= 
ಅಪರಿಮತವಾದ್ದರಿಂದ್ ಮತತು ಲ್ೂೀಕವನ್ತನ ರಮಸತವುದ್ರಿಂದ್] ರಾಮನ್ಂದ್ತ 
[ಪರಶ್ತರಾಮನ್ಂದ್ತ] ಹ್ಸರಾಗಿದ ದ್ೀನ್. ಮೀನ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನ್ಗಳುಮೀನ್ತ ನಾನ್ತ. [ 
ಮ=ರ್ತಳಿವನ್ತನ, ಕರ=ಕ್್ೂಡತವವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಮಕರ’ ಎನಿಸ್ತ ನ್ಗಳ್ಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಹ್ೂಳ್ಗಳಲಿ್ಲ 
ಗಂಗ್ ನಾನ್ತ. [ಜಹತ್ = ಕ್ಾಮನ್ಗಳನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ವನಿಗ್ , ಅವಿ= ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ‘ಜಾಹನವಿ’ 
ಎನಿಸ್ತ ಗಂಗ್ಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
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ಸಗಾಾಣಾಮಾದಿರನ್ುಶ್ಾ ಮಧ್ಯಂ ಚ್ೈವಾಹಮಜತಾನ್ | 
ಅಧಾಯತಮವಿದಾಯ ವಿದಾಯನಾಂ ವಾದ್ಃ ಪರವದ್ತಾಮಹಮ್ ||32|| 

ಓ ಅಜತಾನ್, ಜೀವಿಗಳ ಹತಟಿಟಗ್, ಸಾವಿಗ್, ಇರವಿಗ್ ಕ್ಾರಣ ನಾನ್ತ. ಅರಿವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಾಯತಮದ್ 
ಅರಿವು ನಾನ್ತ. [ಜೀವರಿಗ್ ಒಡ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಅಧಾಯತಮ’ ಎನಿಸ್ತ ಜ್ಞಾನ್ರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ 
‘ವಿದಾಯ’ ಎನಿಸ್ತ ಅಧಾಯತಮವಿದ್ಯಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಚಚಿಾಸತವವರ ಚಚ್ಾಯಲಿ್ಲ [ತತವದ್ ರ್ತಳಿವಿಗಾಗಿ 
ನ್ಡ್ಸತವ] ವಾದ್ ನಾನ್ತ. [ಎಲಿ ನಾಮಗಳಿಂದ್ ವಾಚಯನಾಗಿ ‘ವಾದ್’ ಎನಿಸ್ತ ವಾದ್ದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕ್ಾರ್ೂೀSಸ್ತಮ ದ್ವನ್ದಾಃ ಸಾಮಸ್ತಕಸಯ ಚ | 
ಅಹಮೀವಾಕ್ಷಯಃ ಕ್ಾಲ್ೂೀ ಧಾತಾSಹಂ ವಿಶ್ವತ್ೂೀಮತಖಃ ||33|| 

ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಮದ್ಲ ಅಕ್ಷರ ನಾನ್ತ. [ ‘ಅ’ ಎಂದ್ತ ಕರ್ಸ್ತಕ್್ೂಂಡತ, ‘ಅಕ್ಾರ’ ಎನಿಸ್ತ ಆ 
ಅಕ್ಷರದಿಂದ್ ವಾಚಯನಾಗಿದ ದ್ೀನ್.] ಸಮಾಸಗಳ ಗತಂಪನ್ಲಿ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ನಾನ್ತ. [ಎರಡತ 
ರೂಪಗಳಿಂದ್ ಒಳಗೂ ಹ್ೂರಗೂ ಇರತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ದ್ವಂದ್ವ’ ಎನಿಸ್ತ ದ್ವಂದ್ವ 
ಸಮಾಸದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. ] ಅಳಿವಿರದ್ ನಾನ್ [ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲದ್ತದ] ಕಬಳಿಸತವವನ್ತ. ಎಲ್ಿಡ್ ತತಂಬಿದ್ತದ 
ಎಲಿವನ್ೂನ ಸಲಹತವವನ್ೂ ನಾನ್ೀ. 

 ಮೃತತಯಃ ಸವಾಹರಶಾಾಹಮತದ್ಭವಶ್ಾ ಭವಿಷ್ಯತಾಮ್ | 
ಕ್ತೀರ್ತಾಃ ಶ್ರೀವಾಾಕಾ ನಾರಿೀಣಾಂ ಸೃರ್ತಮೀಾಧಾ ಧ್ೃರ್ತಃ ಕ್ಷಮಾ ||34|| 

ಎಲಿವನ್ೂನ ಕಬಳಿಸತವ ಮೃತತಯದ್ೀವತ್ [ಸಾಯಸತವವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಮೃತತಯ’ ನಾಮಕನಾಗಿ, 
ಯಮನ್ ಪರಿವಾರದ್ೀವತ್ರ್ಾದ್ ಮೃತತಯವಿನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಅವನಿಗ್ ಎಲಿವನ್ೂನ ಕಬಳಿಸತವ 
ಶ್ಕ್ತುಯತುವನ್ತ] ನಾನ್ೀ. ಮತಂದ್ ಆಗತವವರನ್ತನ ಹತಟಿಟಸತವವನ್ೂ ನಾನ್ತ. ಹ್ಂಗಸರಲಿ್ಲ 
ಕ್ತೀರ್ತಾಯ ದ್ೀವತ್ ನಾನ್ತ; ಶ್ರೀದ್ೀವಿ ನಾನ್ತ; ವಾಗ ದ್ೀವಿ ನಾನ್ತ, ಸಮರಣಶ್ಕ್ತುಯ ದ್ೀವತ್ 
ನಾನ್ತ; ಧಾರಣಶ್ಕ್ತುಯ ದ್ೀವತ್ ನಾನ್ತ; ಸಹನ್ಯ ದ್ೀವತ್ ನಾನ್ತ; ಕ್ಷಮಾದ್ೀವಿ ನಾನ್ತ. 
[ಕ್ತೀತಾನಿೀಯನಾಗಿ ‘ಕ್ತೀರ್ತಾ’ ಎನಿಸ್ತ ಕ್ತೀರ್ತಾದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್; ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ‘ಶ್ರೀ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಶ್ರೀದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್; ವಕ್ಾುರವಾಗಿ ‘ವಾಕ್’ ಎನಿಸ್ತ ವಾಗ ದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್; ಸಮರಣಿೀಯನಾಗಿ 
‘ಸೃರ್ತ’ ಎನಿಸ್ತ ಸೃರ್ತದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್; ಅರಿವಿನ್ ಮೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ ‘ಮೀಧಾ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಮೀಧಾದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. ಧ್ೈಯಾಮೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ ‘ಧ್ೃರ್ತ’ ಎನಿಸ್ತ ಧ್ೃರ್ತದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. 
ತಪುಿಗಳನ್ತನ ಮನಿನಸತವವನಾಗಿ ‘ಕ್ಷಮಾ’ ಎನಿಸ್ತ ಕ್ಷಮಾದ್ೀವಿಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
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ಬೃಹತಾುಮಾ ತಥಾ ಸಾಮಾನಂ ಗಯರ್ತರೀ ಛನ್ದಸಾಮಹಮ್ | 
ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ೂೀಾSಹಮೃತೂನಾಂ ಕತಸತಮಾಕರಃ ||35|| 

ಸಾಮದ್ ಗಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಬೃಹತಾುಮವ್ಂಬ ಗಾನ್ ನಾನ್ತ. [ಬೃಹತ್=ಹಿರಿದಾದ್, ಸ =ಸಾರವಸತು 
ಮತತು, ಅಮ=ಅರಿವಿಗ್ಟ್ತಕದ್ವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಬೃಹತಾುಮ’ ಎನಿಸ್ತ ಬೃಹತಾುಮವ್ಂಬ 
ಗಾನ್ದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಛಂದ್ಸತುಗಳಲಿ್ಲ ಗಾಯರ್ತರ ನಾನ್ತ. [ಗಾಯ=ಗಾಯಕರನ್ತನ, 
ರ್ತರೀ=ಸಲಹತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಗಾಯರ್ತರ’ ಎನಿಸ್ತ ಗಾಯರ್ತರೀ ಛಂದ್ಸ್ತುನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.]  ರ್ತಂಗಳಲಿ್ಲ 
ಮಾಗಾಶ್ರ ನಾನ್ತ. [ದಾರಿಯ ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ್ಲರತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ಾ’ ಎನಿಸ್ತ 
ಮಾಗಾಶ್ರಮಾಸದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಋತತಗಳಲಿ್ಲ ವಸಂತ ನಾನ್ತ. [ಕತ=ಕ್್ಟ್ಟ, ಸತ=ಒಳ ು್ಯ, 
ಮಾ=ಅರಿವನ್ತನ ಕರ=ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಕತಸತಮಾಕರ’ ಎನಿಸ್ತ ವಸಂತಋತತವಿನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. 

ದ್ೂಯತಂ ಛಲಯತಾಮಸ್ತಮ ತ್ೀಜಸ್ುೀಜಸ್ತವನಾಮಹಮ್ | 
ಜಯೀSಸ್ತಮ ವಯಯಸಾಯೀSಸ್ತಮ ಸತುಾಂ ಸತುಾವತಾಮಹಮ್ ||36|| 

ಮೀಸಗಾರರ ಜೂಜತ ನಾನ್ತ. [ಕ್ತರೀಡಾರೂಪನಾಗಿ ‘ದ್ೂಯತ’ ಎನಿಸ್ತ ಜೂಜನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
ವಿೀರರಾದ್ವರ ಬಿೀರ ನಾನ್ತ. [ಪರಕ್ಾಶ್ರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ತ್ೀಜಸ್’ ಎನಿಸ್ತ ಬಿೀರದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. 
ಗ್ಲತವು ನಾನ್ತ. [ಎಲಿವನ್ೂನ ಗ್ದ್ದವನಾಗಿ ‘ಜಯ’ ಎನಿಸ್ತ ಗ್ಲತವಿನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. ದ್ತಡಿಮ ನಾನ್ತ. 
[ನಿಶ್ಾಯಜ್ಞಾನ್ರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ವಯವಸಾಯ’ ಎನಿಸ್ತ ದ್ತಡಿಮಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್. ] ಹಿರಿಯ 
ವಯಕ್ತುಗಳ ಘನ್ತ್ ನಾನ್ತ. [ಸದ್ತುಣಗಳ ಗಣಿರ್ಾಗಿ ‘ಸತವ’ ಎನಿಸ್ತ ದ್ೂಡಡವರ 
ಘನ್ತ್ಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ವೃಕಣೀನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವೀSಸ್ತಮ ಪಾಣ್ವಾನಾಂ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯಃ | 
ಮತನಿೀನಾಮಪಯಹಂ ವಾಯಸಃ ಕವಿೀನಾಮತಶ್ನಾ ಕವಿಃ ||37|| 

ವೃಕಣವಂಶ್ದ್ ರಾಜರಲಿ್ಲ [ವಾಸತ=ಎಲಿವನ್ೂನ ಆವರಿಸ್ತ, ಎಲಿದ್ೂರ್ೂಳಗೂ ನ್ಲ್ಸ್ತರತವ, 
ದ್ೀವ=ದಿವಯರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್] ವಾಸತದ್ೀವನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತದ ದ್ೀನ್. ಪಾಂಡವರಲಿ್ಲ ಅಜತಾನ್ 
ನಾನ್ತ. [ಸ್ತರಿಯನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನಾಗಿ  ‘ಧ್ನ್ಂಜಯ’ ಎನಿಸ್ತ ಅಜತಾನ್ನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಮತನಿಗಳಲಿ್ಲ 
[ವಿ=ಎಲಿಕ್ತೆಂತ ವಿಶ್ಷ್ಟನಾಗಿ, ಆ=ಎಲ್ಿಡ್ಯತ, ಸಃ=ಅವನ್ ತತಂಬಿರತವುದ್ರಿಂದ್] ವಾಯಸ ನಾನ್ತ. 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದಾವಂಸನಾದ್ ಶ್ತಕರ ನಾನ್ತ. [ಇಚಾಾರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಉಶ್ನ್ಸ್’ 
ಎನಿಸ್ತ ದ್ೈತಯಗತರತ ಶ್ತಕರನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 
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 ದ್ಣ್ೂಡೀ ದ್ಮಯತಾಮಸ್ತಮ ನಿೀರ್ತರಸ್ತಮ ಜಗಿೀಷ್ತಾಮ್ | 
ಮೌನ್ಂ ಚ್ೈವಾಸ್ತಮ ಗತಹಾಯನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ವತಾಮಹಮ್  ||38|| 

ಬಗತುಬಡಿವವರ ದ್ಂಡನಿೀರ್ತ ನಾನ್ತ. [ದ್ಂಡಿಸತವವನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ದ್ಂಡ’ ಎನಿಸ್ತ 
ದ್ಂಡನಿೀರ್ತಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಗ್ಲಿಬಯಸತವವರ ನ್ಯಗಾರಿಕ್್ ನಾನ್ತ. [ಗ್ಲತವಿನ್ತು 
ಕರ್ದ್ೂಯತಯವುದ್ರಿಂದ್ ‘ನಿೀರ್ತ’ ಎನಿಸ್ತ ನ್ಯಗಾರಿಕ್್ಯಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಗತಟ್ತಟಗಳಲಿ್ಲ ಮೌನ್ 
ನಾನ್ತ. [ಮತನಿಗಳಿಂದ್ ಸತುತನಾಗಿ ‘ಮೌನ್’ ಎನಿಸ್ತ ಮೌನ್ದ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] ಬಲಿವರ ರ್ತಳಿವು 
ನಾನ್ತ. [ಅರಿವಿನ್ ಮೂರ್ತಾರ್ಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಜ್ಞಾನ್’ ಎನಿಸ್ತ ರ್ತಳಿವಿನ್ಲಿ್ಲದ ದ್ೀನ್.] 

ಯಚಾಾಪ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ಬಿೀಜಂ ತದ್ಹಮಜತಾನ್ | 
ನ್ ತದ್ಸ್ತು ವಿನಾ ಯತಾುಯನ್ಮರ್ಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಮ್ ||39|| 

ಅಜತಾನ್, ಸಮಸು ಜೀವಿಗಳಿಗ್ ಏನ್ಲಿ ಕ್ಾರಣವಿದ್ಯೀ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಾನ್ ಇದ್ತದ, ಆ ಶ್ಕ್ತು 
ನಿೀಡಿದ ದ್ೀನ್. ನ್ನ್ನನ್ತನ ಹ್ೂರತತ ಪಡಿಸ್ತ ಈ ಚರಾಚರದ್ಲಿ್ಲ ರ್ಾವುದ್ೂ ತಾನ್ ತಾನಾಗಿ ಇಲಿ. 

ನಾನ್ೂುೀSಸ್ತು ಮಮ ದಿವಾಯನಾಂ ವಿಭೂರ್ತೀನಾಂ ಪರನ್ುಪ | 
ಏಷ್ ತೂದ್ದೀಶ್ತಃ ಪೊರೀಕ್್ೂುೀ ವಿಭೂತ್ೀವಿಾಸುರ್ೂೀ ಮರ್ಾ ||40|| 

ಓ ಅರಿಗಳ ಉರಿಯೆೀ, ನ್ನ್ನ ದಿವಯರೂಪಗಳ ಹಿರಿಮಗಳಿಗ್ ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ. ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಮಯ 
ಬಿತುರದ್ ಕ್್ಲವನ್ನಷ್ಟೀ ಇಲಿ್ಲ ಹ್ಸರಿಸ್ತ ಹ್ೀಳಿದ್. 

ಯದ್ಯದಿವಭೂರ್ತಮತುತುಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ೂಜಾತಮೀವ ವಾ | 
ತತುದ್ೀವಾವಗಚಾ ತವಂ ಮಮ ತ್ೀಜ್ೂೀಂಶ್ ಸಮಭವಮ್ ||41|| 

ಗತಂಪನ್ಲಿ್ಲ ಮಗಿಲಾದ್ದ್ತದ, ಸ್ತರಿಯಲಿ್ಲ ಹಿರಿದಾದ್ದ್ತದ. ಎತುರದ್ಲಿ್ಲ ಮರ್ದ್ದ್ತದ ರ್ಾವುದ್ಲಿ ಇದ್, 
ಅದ್ಲಿವೂ ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಮಯ ಬ್ಳಕ್ತನ್ ಕ್ತಡಿಯಂದ್ ಮೂಡಿಬಂದ್ದ್ತದ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಅರ್ವಾ ಬಹತನ್ೈತ್ೀನ್ ಕ್ತಂ ಜ್ಞಾತ್ೀನ್ ತವಾನ್ಘ | 
ವಿಷ್ಟಭಾಯಹಮದ್ಂ ಕೃತುನಮೀಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ಜಗತ್ ||42|| 

ಅರ್ವಾ, ಓ ಪಾಪದ್ೂರನ್ೀ, ಇಷ್ಟಲಿ ತತಂಬ ರ್ತಳಿದ್ತ ಏನ್ತ ಬಂತತ ? ಸಾರವಿದ್ತ: ನಾನ್ತ, ನ್ನ್ನ 
ಅಳವಿನ್ ಒಂದ್ತ ಅಂಶ್ದಿಂದ್ ಈ ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವವನ್ತನ ತಬಿಾ ತಡ್ಹಿಡಿದ್ತ ನ್ಡ್ಸತರ್ತುದ ದ್ೀನ್. 

ಹತುನ್ಯ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 88 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅರ್ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ  

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಮದ್ನ್ತಗರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗತಹಯಮಧಾಯತಮಸಂಜ್ಞಿತಮ್ | 
ಯತುಾಯೀಕುಂ ವಚಸ್ುೀನ್ ಮೀಹ್ೂೀSಯಂ ವಿಗತ್ೂೀ ಮಮ ||01|| 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ನ್ನ್ನ ಮೀಲ್ ದ್ಯದ್ೂೀರಲ್ಂದ್ತ, ಅಧಾಯತಮವ್ಂಬ ಹಿರಿಯ ಗತಟ್ಟನ್ತನ 
ನಿೀನ್ತ ನ್ತಡಿದ್. ಆ ನ್ತಡಿಯಂದ್ ನ್ನಿನೀ ಮಂಕತ ಕಳ್ಯತತ. 

ಭವಾಪಯರ್ೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ತರತೌ ವಿಸುರಶ್ೂೀ ಮರ್ಾ | 
ತವತುಃ ಕಮಲಪತಾರಕ್ಷ ಮಾಹಾತಯಮಪ ಚಾವಯಯಮ್ ||02|| 

ಜೀವಿಗಳ ಹತಟ್ತಟ ಸಾವುಗಳ ಬಿತುರವನ್ತನ ನಾನ್ತ ನಿನಿನಂದ್ ಕ್್ೀಳಿದ್. ಓ ತಾವರ್ಯೆಸಳಂರ್ 
ಕಣುಳವನ್ೀ, ನಿನ್ನ ಅಳಿವಿರದ್ ಮಹಿಮಯನ್ತನ ಕೂಡ. 

ಏವಮೀತದ್ಯಥಾತಥ ತವಮಾತಾಮನ್ಂ ಪರಮೀಶ್ವರ | 
ದ್ರಷ್ತಟಮಚಾಾಮ ತ್ೀ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ ||03|| 

ಪರಮೀಶ್ವರ, ನಿೀನ್ತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗ್ ಎನ್ಂದ್ಯೀ, ಅದ್ಲಿ ನಿಜ. ಓ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ, 
ಜಗವನಾನಳುವ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ತನ ಕ್ಾಣತವ ತವಕ ನ್ನ್ಗ್. 

ಮನ್ಯಸ್ೀ ಯದಿ ತಚಾಕಯಂ ಮರ್ಾ ದ್ರಷ್ತಟಮರ್ತ ಪರಭ್ೂೀ | 
ಯೀಗ್ೀಶ್ವರ ತತ್ೂೀ ಮೀ ತವಂ ದ್ಶ್ಾರ್ಾತಾಮನ್ಮವಯಯಮ್ ||04|| 

ಜಗದ್ೂಡ್ಯನ್, ಯಗಿಗಳೂ್ಡ್ಯನ್, ಅದ್ತ ನ್ನಿನಂದ್ ಕ್ಾಣಲತ ಸಾಧ್ಯವ್ಂದ್ತ ನಿೀನ್ತ 
ಭಾವಿಸತವುದಾದ್ರ್, ನಿನ್ನ ಅಳಿವಿರದ್ ರೂಪಗಳನ್ತನ ನ್ನ್ಗ್ ತ್ೂೀರಿಸತ. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ  
ಪಶ್ಯ ಮೀ ಪಾರ್ಾ ರೂಪಾಣಿ ಶ್ತಶ್ೂೀSರ್ ಸಹಸರಶ್ಃ | 
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವಾಯನಿ ನಾನಾವಣಾಾಕೃರ್ತೀನಿ ಚ ||05|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ನ್ೂೀಡತ ಪಾರ್ಾ, ನ್ನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ತನ – ನ್ೂರಾರತ, ಸಾವಿರಾರತ 
ಬಗ್ಬಗ್ಯವು; ಹ್ೂಳ್ಯತವಂರ್ವು; ಹಲವು ಬಣಣ-ಆಕ್ಾರದ್ವು. 
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ಪಶಾಯSದಿತಾಯನ್ವಸೂನ್ತರದಾರನ್ಶ್ವನೌ ಮರತತಸುಥಾ | 
ಬಹೂನ್ಯದ್ೃಷ್ಟಪೂವಾಾಣಿ ಪಶಾಯSಶ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಭಾರತ ||06|| 

ನ್ೂೀಡತ ಆದಿತಯರನ್ತನ, ವಸತಗಳನ್ತನ, ರತದ್ರರನ್ತನ, ಅಶ್ವನಿಗಳನ್ತನ ಮತತು ಮರತತತುಗಳನ್ತನ. ಓ 
ಭಾರತ, ನ್ೂೀಡತ ಹಿಂದ್ಂದ್ೂ ಕಂಡಿರದ್ ಹಲವು ಅಚಾರಿಗಳನ್ತನ. 

ಇಹ್ೈಕಸಥಂ ಜಗತೃತುನಂ ಪಶಾಯದ್ಯ ಸಚರಾಚರಮ್ | 
ಮಮ ದ್ೀಹ್ೀ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ್ ಯಚಾಾನ್ಯದ್ ದ್ರಷ್ತಟಮಚಾಸ್ತ ||07|| 

ಇಲಿ್ಲ ನ್ೂೀಡಿೀಗ, ನ್ನ್ನ ಮೈಯಲಿ್ಲ ಚರಾಚರಗಳಿಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಇಡಿಯ ಜಗತತು 
ಒಂದ್ತಗೂಡಿದ್ದನ್ತನ. ನಿದ ದ್ಯನ್ತನ ಗ್ದ್ದವನ್ೀ, ಇನ್ನೀನ್ತ ನ್ೂೀಡಬಯಸತವ್ಯೀ, ಅದ್ನ್ನಲಿ 
ನ್ೂೀಡತ. 

 ನ್ ತತ ಮಾಂ ಶ್ಕಯಸ್ೀ ದ್ರಷ್ತಟಮನ್ೀನ್ೈವ ಸವ ಚಕ್ಷತಷಾ | 
ದಿವಯಂ ದ್ದಾಮ ತ್ೀ ಚಕ್ಷತಃ ಪಶ್ಯ ಮೀ ಯೀಗಮೈಶ್ವರಮ್ ||08|| 

ಆದ್ರ್, ನಿನ್ನ ಈ ಹ್ೂರಗಣಿಣನಿಂದ್ಲ್ೀ ನ್ೂೀಡಲಾರ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ. ನಿೀಡತತ ು್ೀನ್ ನಿನ್ಗ್ ದಿವಯದ್ 
ಒಳಗಣತಣ. ನ್ೂೀಡತ ಜಗವನಾನಳುವ ನ್ನ್ನಳವನ್ತನ. 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ  

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ತತ್ೂೀ ರಾಜನ್ಮಹಾಯೀಗ್ೀಶ್ವರ್ೂೀ ಹರಿಃ | 
ದ್ಶ್ಾರ್ಾಮಾಸ ಪಾಥಾಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಮ್ ||09|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಅರಸನ್ೀ, ಹಿರಿಯ ಶ್ಕ್ತುಗಳ ಒಡ್ಯನಾದ್ ಹರಿ ಹಿೀಗ್ ನ್ತಡಿದ್ತ, 
ಅಜತಾನ್ನಿಗ್ ತ್ೂೀರಿಸ್ತದ್ನ್ತ, ಜಗವನಾನಳುವ ಹಿರಿಯ ರೂಪವನ್ತನ. 

ಅನ್ೀಕವಕರನ್ಯನ್ಮನ್ೀಕ್ಾದ್ತಭತದ್ಶ್ಾನ್ಮ್ | 
ಅನ್ೀಕದಿವಾಯಭರಣಂ ದಿವಾಯನ್ೀಕ್್ೂೀದ್ಯತಾಯತಧ್ಮ್ ||10|| 

ದಿವಯಮಾಲಾಯಂಭರಧ್ರಂ ದಿವಯಗನಾಧನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್ | 
ಸವಾಾಶ್ಾಯಾಮಯಂ ದ್ೀವಮನ್ನ್ುಂ ವಿಶ್ವತ್ೂೀಮತಖಮ್ ||11|| 

ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ ಬಾಯ ಕಣತಣಗಳ ರೂಪ. ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ ಅಚಾರಿಯ ನ್ೂೀಟ್ಗಳ ರೂಪ, 
ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ ಚ್ಲತವಾಭರಣಗಳ ರೂಪ. ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ ಹ್ೂಳ್ಯತವ ಆಯತಧ್ಗಳ ಮೀಲ್ರ್ತು 
ಹಿಡಿದ್ ರೂಪ. ಹ್ೂಳ್ವ ಹೂದ್ಂಡ್ಗಳನಿನಟ್ಟ ಉಡತಗ್ಗಳ ತ್ೂಟ್ಟ ರೂಪ. ಹ್ೂಳ್ವ, ಗಂಧ್ 
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ಬಳಿದ್ ರೂಪ, ಎಲಿ ಅಚಾರಿಗಳ ಸ್ಲ್. ಜಗದ್ ಹತಟ್ತಟ ಸಾವುಗಳು, ಅದ್ರ್ೂಂದ್ತ ಲ್ಲೀಲ್. 
ಎಲ್ಿಡ್ಯತ ತತಂಬಿ ತತದಿಯರದ್ ರೂಪ. 

ದಿವಿ ಸೂಯಾಸಹಸರಸಯ ಭವ್ೀದ್ತಯಗಪದ್ತರ್ತಥತಾ | 
ಯದಿ ಭಾಃ ಸದ್ೃಶ್ೀ ಸಾ ಸಾಯದಾಭಸಸುಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಃ ||12|| 

ಸಾವಿರಾರತ ಸೂಯಾರತ, ಒಮಮಲ್ ಮತಗಿಲಲಿ್ಲ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ರ್, ಅಂರ್ ಬ್ಳಕತ ಆ ಮಹಾತಮನ್ 
ಬ್ಳಕ್ತಗ್ ಸರಿಗಟಿಟೀತ್ೀನ್ೂೀ! 

ತತ್ೈಕಸಥಂ ಜಗತೃತುನಂ ಪರವಿಭಕುಮನ್ೀಕಧಾ | 
ಅಪಶ್ಯದ್ದೀವದ್ೀವಸಯ ಶ್ರಿೀರ್ೀ ಪಾಣಡವಸುದಾ ||13|| 

ಅಜತಾನ್ ಕಂಡನಾಗ, ಬಗ್ಬಗ್ಯಂದ್ ವಿಂಗಡಗ್ೂಂಡ ಇಡಿಯ ಪೊಡವಿ ಅಲಿ್ಲ. ದ್ೀವದ್ೀವನ್ 
ಮೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದ್ತಗೂಡಿದ್ದನ್ತನ. 

ತತಃ ಸ ವಿಸಮರ್ಾವಿಷ್ೂಟೀ ಹೃಷ್ಟರ್ೂೀಮಾ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯಃ | 
ಪರಣಮಯ ಶ್ರಸಾ ದ್ೀವಂ ಕೃತಾಞ್ಾಲ್ಲರಭಾಷ್ತ |14|| 

ಬಳಿಕ, ಬ್ರಗಲಿ್ಲ ಮತಳುಗಿ, ಮೈನ್ವಿರ್ದ್ದ ಅಜತಾನ್, ಭಗವಂತನಿಗ್ ತಲ್ಬಾಗಿ ಕ್್ೈಜ್ೂೀಡಿಸ್ತ 
ನ್ತಡಿದ್. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 
ಪಶಾಯಮ ದ್ೀವಾಂಸುವ ದ್ೀವ ದ್ೀಹ್ೀ  
ಸವಾಾಂಸುಥಾ ಭೂತವಿಶ್ೀಷ್ಸಙ್ಜ್ಾನ್ | 

ಬಹಾಮಣಮೀಶ್ಂ ಕಮಲಾಸನ್ಸಥಂ 
ಋಕೀಂಶ್ಾ ಸವಾಾನ್ತರಗಾಂಶ್ಾ ದಿವಾಯನ್ ||15|| 

ಅಜತಾನ್ ನ್ತಡಿದ್ನ್ತ: ಓ ದ್ೀವ, ನಿನ್ನ ಮೈಯಲಿ್ಲ ಕ್ಾಣತರ್ತುದ ದ್ೀನ್ ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ನಲಿ. ಅಂತ್ಯೆೀ 
ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಗಡಣಗಳನ್ತನ. ಬರಹಮನ್ನ್ತನ, ಅವನ್ ತ್ೂಡ್ಯಲಿ್ಲ ಕತಳಿತ ಶ್ವನ್ನ್ತನ. 
ಎಲಿ ಋಕಗಳನ್ತನ ಮತತು ದಿವಯ ಶ್ಕ್ತುಯ ಹಾವುಗಳನ್ತನ. 

ಅನ್ೀಕ ಬಾಹೂದ್ರವಕರನ್ೀತರಂ ಪಶಾಯಮ ತಾವಂ ಸವಾತ್ೂೀSನ್ನ್ುರೂಪಮ್ | 
ನಾನ್ುಂ ನ್ ಮಧ್ಯಂ ನ್ ಪುನ್ಸಥವಾSದಿಂ ಪಶಾಯಮ ವಿಶ್ವೀಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ||16|| 
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ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ ತ್ೂೀಳುಗಳು, ಒಡಲತ, ಬಾಯ, ಕಣತಣಗಳು. ಎಲ್ಿಡ್ಯತ ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ 
ರೂಪಗಳ ನಿನ್ನನ್ತನ ಕ್ಾಣತರ್ತುದ ದ್ೀನ್. ಓ ಪೊಡವಿಗ್ೂಡ್ಯನ್, ಓ ವಿಶ್ವರೂಪನ್, ನಿನ್ನ ತತದಿ 
ಕ್ಾಣತರ್ತುಲಿ; ಇಲಿ ನ್ಡತ; ಇಲಿ ಬತಡ ಕೂಡ. 

ಕ್ತರಿೀಟಿನ್ಂ ಗದಿನ್ಂ ಚಕ್ತರಣಂ ಚ  
ತ್ೀಜ್ೂೀರಾಶ್ಂ ಸವಾತ್ೂೀ ದಿೀಪುಮನ್ುಮ್ | 

ಪಶಾಯಮ ತಾವಂ ದ್ತನಿಾರಿೀಕ್ಷಯಂ ಸಮನಾುತ್ 
ದಿೀಪಾುನ್ಲಾಕಾದ್ತಯರ್ತಮಪರಮೀಯಮ್ ||17|| 

ತಲ್ಯಲಿ್ಲ ಮತಕತಟ್, ಕ್್ೈಯಲಿ್ಲ ಗದ್ ಮತತು ಗಾಲ್ಲ. ಬ್ಳಕ್ತನ್ ಮತದ ದ್ರ್ಾಗಿ, ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ 
ಕ್್ೂೀರಯಸತವ ರೂಪ. ಸತಡತವ ಬ್ಂಕ್ತಯಂತ್, ಸೂಯಾನ್ಂತ್ ತ್ೂಳಗತವ, ಅಳ್ಯಲಾಗದ್ 
ರೂಪ. ಕಣತೆಕತೆವ ನಿನ್ನ ಆ ರೂಪವನ್ತನ ಸತತುಲೂ ಕ್ಾಣತರ್ತುದ ದ್ೀನ್. 

ತವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವ್ೀದಿತವಯಂ  
ತವಮಸಯವಿಶ್ವಸಯ ಪರಂ ನಿಧಾನ್ಮ್ | 

ತವಮವಯಯಃ ಶಾಶ್ವತಧ್ಮಾಗ್ೂೀಪಾು 
ಸನಾತನ್ಸುಾಂ ಪುರತಷ್ೂೀ ಮತ್ೂೀ ಮೀ ||18|| 

ನಿೀನ್ತ ಅಳಿವಿರದ್ವನ್ತ. ಅರಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಹಿರಿಯ ತತವ. ನಿೀನ್ತ ಈ ಜಗಕ್್ಲಿ ಹಿರಿರ್ಾಸರ್. 
ನಿೀನ್ತ ಬದ್ಲಾಗದ್ವನ್ತ. ಸನಾತನ್ಧ್ಮಾವನ್ತನ ಸಲಹತವವನ್ತ. ನಿೀನ್ತ ಪುರಾಣ 
ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ ಎಂದ್ತ ಗ್ೂತತು ನ್ನ್ಗ್. 

ಅನಾದಿಮಧಾಯನ್ುಮನ್ನ್ುವಿೀಯಾಮ್ 
ಅನ್ನ್ುಬಾಹತಂ ಶ್ಶ್ಸೂಯಾನ್ೀತರಮ್ | 
ಪಶಾಯಮ ತಾವಂ ದಿೀಪುಹತತಾಶ್ವಕರಂ  
ಸವತ್ೀಜಸಾ ವಿಶ್ವಮದ್ಂ ತಪನ್ುಮ್ ||19|| 

ಗತಣಗಳಿಗ್ ಬತಡವಿಲಿ; ನ್ಡತವಿಲಿ; ತತದಿಯಲಿ. ಅಳವನ್ತನ ಅಳ್ದ್ವರಿಲಿ. ಎಣಿಕ್್ಯರದ್ 
ತ್ೂೀಳುಗಳು. ಸೂಯಾ ಚಂದ್ರರನ್ತನ ಹತಟಿಟಸ್ತದ್ ಕಣತಣಗಳು. ಉರಿವ ಬ್ಂಕ್ತಯನ್ತನಗತಳುವ 
ಬಾಯ. ಕ್ಾಣತರ್ತುದ ದ್ೀನ್ ತನ್ನ ರ್ಟ್ತಟರಿಯಂದ್ ಈ ಜಗವ ಸತಟಿಟರತವ ನಿನ್ನನ್ತನ. 
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ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಯೀರಿದ್ಮನ್ುರಂ ಹಿ  
ವಾಯಪುಂ ತವಯೆೈಕ್್ೀನ್ ದಿಶ್ಶ್ಾ ಸವಾಾಃ | 

ದ್ೃಷಾಟಾSದ್ತಭತಂ ರೂಪಮತಗರಂ ತವ್ೀದ್ಂ  
ಲ್ೂೀಕತರಯಂ ಪರವಯರ್ಥತಂ ಮಹಾತಮನ್ ||20|| 

ನ್ಲಮತಗಿಲ ನ್ಡತವ್ಲಿ ಒಂದ್ೀ ರೂಪದಿಂದ್ ತತಂಬಿರತವ್. ನಿನ್ನವ್ೀ ರೂಪಗಳು  ಎಲಿ 
ದಿಕತೆಗಳಲೂಿ. ಓ ಮಹಾತಮನ್ೀ, ಅಚಾರಿಯೆೀ, ಎದ್ಗ್ಡಿಸತವ ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪವನ್ತನ ಕಂಡತ 
ಕಂಗ್ಟಿಟದ್ ಮೂರತ ಲ್ೂೀಕ. 

ಅಮೀ ಹಿ ತಾವಂ ಸತರಸಙ್ಜ್ಾ ವಿಶ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿದಿಭೀತಾಃ ಪಾರಞ್ಾಲಯೀ ಗೃಣನಿು | 
ಸವಸ್ತುೀತತಯಕ್ಾುಾ ಮಹಕಾಸ್ತದ್ಧಸಂಘ್ನಃ ಸತುವನಿು ತಾವ ಸತುರ್ತಭಿಃ ಪುಶ್ೆಳಾಭಿಃ ||21|| 

ನಿನ್ೂನಳಹ್ೂೀಗತರ್ತುದಾದರ್ ಈ ದ್ೀವತ್ಗಳು ಗತಂಪುಗೂಡಿ. ಬ್ಚಿಾ ಕ್್ೈಮತಗಿದ್ತ ಬ್ೀಡತರ್ತುದಾದರ್ 
ಮತ ು್ ಕ್್ಲವರತ. ‘ಒಳಿತಾಗಲ್ಲ’ ಎಂದ್ತ ಹಾರ್ೈಸತತು ಹತತು ಹಲವು ಹಾಡತಗಬಾಗಳಿಂದ್ ನಿನ್ನನ್ತನ 
ಹ್ೂಗಳುರ್ತುದಾದರ್ ಹಿರಿಯ ಋಕಗಳು, ಗತಂಪುಗತಂಪಾಗಿ. 

ರತದಾರದಿತಾಯ ವಸವೀ ಯೆೀ ಚ ಸಾಧಾಯ ವಿಶ್ವೀSಶ್ವನೌ ಮರತತಶ್ೂಾೀಷ್ಮಪಾಶ್ಾ| 
ಗನ್ಧವಾಯಕ್ಾಸತರಸ್ತದ್ಧಸಙ್ಜ್ಾಃ ವಿೀಕ್ಷನ್ುೀ ತಾವಂ ವಿಸ್ತಮತಾಶ್ೈವ ಸವ್ೀಾ ||22|| 

ರತದ್ರರತ, ಆದಿತಯರತ, ವಸತಗಳು, ಸಾಧ್ಯರತ, ವಿಶ್ವೀದ್ೀವತ್ಗಳು, ಅಶ್ವನಿಗಳು, ಮರತತತುಗಳು, 
ಪತೃಗಳು, ಗಂಧ್ವಾರತ, ಯಕ್ಷರತ, ಅಸತರರತ, ಸ್ತದ್ಧರತ ಇವರ್ಲಿ ಗತಂಪುಗೂಡಿ ನಿಬ್ಾರಗಾಗಿ 
ನ್ೂೀಡತರ್ತುದಾದರ್ ನಿನ್ನನ್ತನ. 

ರೂಪಂ ಮಹತ್ುೀ ಬಹತವಕರನ್ೀತರಂ  
ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಬಹತಬಾಹೂರತಪಾದ್ಮ್ | 

ಬಹೂದ್ರಂ ಬಹತದ್ಂಷಾರಕರಾಳಂ  
ದ್ೃಷಾಟಾ ಲ್ೂೀಕ್ಾಃ ಪರವಯರ್ಥತಾಸುಥಾSಹಮ್ ||23|| 

ಓ ತತಂಬತತ್ೂೀಳಿನ್ ಚ್ಲತವನ್, ಹಬಿಾ ನಿಂತ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್್ೆ ಹಲವು ಬಾಯ ಕಣತಣಗಳು. ಹಲವು 
ತ್ೂೀಳು ತ್ೂಡ್ ಕ್ಾಲತಗಳು. ಹಲವು ಹ್ೂಟ್ಟಗಳು. ಹಲವು ದಾಡ್ಗಳಿಂದ್ ಅಬಾರಗ್ೂಂಡ ಈ 
ರೂಪವನ್ತನ ಕಂಡತ, ಬ್ಚಿಾಬಿದಿದದಾದರ್ ಲ್ೂೀಕದ್ ಮಂದಿ; ನಾನ್ತ ಕೂಡ. 
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ನ್ಭಃಸಿೃಶ್ಂ ದಿೀಪುಮನ್ೀಕವಣಾಂ  
ವಾಯತಾುನ್ನ್ಂ ದಿೀಪುವಿಶಾಲನ್ೀತರಮ್ | 

ದ್ೃಷಾಟಾಹಿ ತಾವಂ ಪರವಯರ್ಥತಾನ್ುರಾತಾಮ  
ಧ್ೃರ್ತಂ ನ್ ವಿನಾದಮ ಶ್ಮಂ ಚ ವಿಷ್ೂಣೀ ||24|| 

ಮತಗಿಲ ಮತರ್ತುಟ್ಟ, ಹ್ೂಳ್ವ ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಬಣಣಗಳು. ತ್ರ್ದ್ ಬಾಯಗಳು. ಹ್ೂಳ್ವಗಲ 
ಕಣತಣಗಳು. ಇಂರ್ ನಿನ್ನನ್ತನ ಕಂಡತ, ಬಗ್ ಬ್ಚಿಾಬಿದಿದದ್. ಓ ಒಳಗೂ ಹ್ೂರಗೂ ತತಂಬಿ 
ನಿಂತವನ್ೀ, ನಾನ್ತ ಸ್ೈರಿಸಲಾರ್. ನಾನ್ತ ನ್ಮಮದಿಗಾಣ್. 

ದ್ಂಷಾರಕರಾಳಾನಿ ಚ ತ್ೀ ಮತಖಾನಿ ದ್ೃಷ್ಟೈವ ಕ್ಾಲಾನ್ಳಸನಿನಭಾನಿ | 
ದಿಶ್ೂೀ ನ್ ಜಾನ್ೀ ನ್ ಲಭ್ೀ ಚ ಶ್ಮಾ ಪರಸ್ತೀದ್ ದ್ೀವ್ೀಶ್ ಜಗನಿನವಾಸ ||25|| 

ಪರಳಯಕ್ಾಲದ್ ಬ್ಂಕ್ತಯಂತ್ ಕ್್ೂೀರ್ದಾಡ್ಗಳ ಅಬಾರದ್ ನಿನ್ನ ಮೀರ್ಗಳನ್ತನ ಕಂಡದ ದ್ೀ, 
ದಿಕತೆ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ನ್ಮಮದಿ ಇಲಿವಾಗಿದ್, ಓ ಸಗಿುಗರ್ೂಡ್ಯನ್ೀ, ಜಗದ್ ಆಸರ್ಯೆೀ, 
ದ್ಯೆದ್ೂೀರತ. 

ಅಮೀ ಚ ತಾವಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ರಸಯ ಪುತಾರಃ  
ಸವ್ೀಾ ಸಹ್ೈವಾವನಿಪಾಲಸಙ್ಕ್ಾೈಃ | 

ಭಿೀಷ್ೂೇ ದ್ೂರೀಣಃ ಸೂತಪುತರಸುಥಾSಸೌ  
ಸಹಾಸಮದಿೀಯೆೈರಪ ಯೀಧ್ಮತಖ್ಯೈಃ ||26|| 

 

ವಕ್ಾರಣಿ ತ್ೀ ತವರಮಾಣಾ ವಿಶ್ನಿು ದ್ಂಷಾರಕರಾಳಾನಿ ಭರ್ಾನ್ಕ್ಾನಿ | 
ಕ್್ೀಚಿದಿವಲಗಾನ ದ್ಶ್ನಾನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಸನ್ದೃಶ್ಯನ ು್ೀ ಚೂಣಿಾತ್ೈರತತುಮಾಙ್ಕ ು್ೈಃ ||27|| 

ಕ್್ೂೀರ್ದಾಡಿಗಳಿಂದ್ ಕ್್ೂಬಿಾ ಕಂಗ್ಡಿಸತವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಳಗ್ ಗಡಬಡಿಸ್ತ ಹ್ೂೀಗತರ್ತುದಾದರ್ ಈ 
ಇವರ್ಲಿ. ದ್ೃತರಾಷ್ರನ್ ಎಲಿ ಮಕೆಳು, ಅರಸರ ಪಡ್ಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಭಿೀಷ್ಮ, ದ್ೂರೀಣ 
ಮತ್ೂೀತತ ಈ ಕಣಾ, ಜ್ೂತ್ಗ್ ನ್ಮಮ ಕ್ಾದಾಳುಗಳು ಮತಖಂಡರತ ಕೂಡ. ಕ್ಾಣತರ್ತುದ ದ್ೀನ್ 
ಕಟ್ವಾಯಯೆಡ್ಯಲಿ್ಲ ಸ್ತಕತೆ ನ್ತಗತುನ್ತರಿರ್ಾದ್ ಕ್್ಲವರನ್ತನ, ನ್ಜತಾಗತಜಾಾದ್ ಅವರ 
ತಲ್ಬತರತಡ್ಗಳನ್ತನ. 

ಯಥಾ ನ್ದಿೀನಾಂ ಬಹವೀSಮತಾವ್ೀಗಾಃ ಸಮತದ್ರಮೀವಾಭಿಮತಖಾ ದ್ರವನಿು | 
ತಥಾ ತವಾಮೀ ನ್ರಲ್ೂೀಕವಿೀರಾ ವಿಶ್ನಿು ವಕ್ಾರಣಯಭಿವಿಜವಲನಿು ||28|| 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 94 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನ್ರಲ್ೂೀಕದ್ ಈ ವಿೀರರ್ಲಿ ಕ್್ೂೀರಯಸತವ ನಿನ್ನ ಮೀರ್ಗಳೂ್ಳಗ್ ಸ್ೀರತರ್ತುದಾದರ್. ನ್ದಿಗಳು 
ಹತತು ಹಲವು ನಿರ ಸ್ಳ್ಗಳು, ಕಡಲ ಕಡ್ಗ್ಯೆೀ ಹರಿಯತವಂತ್. 

ಯಥಾ ಪರದಿೀಪುಂ ಜವಲನ್ಂ ಪತಙ್ಜ್ುಃ ವಿಶ್ನಿು ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧವ್ೀಗಾಃ | 
ತಥ್ೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶ್ನಿು ಲ್ೂೀಕ್ಾಃ ತವಾಪ ವಕ್ಾರಣಿ ಸಮೃದ್ಧವ್ೀಗಾಃ ||29|| 

ಲ್ೂೀಕದ್ ಮಂದಿಯೆಲಿ ಗಡಬಡಿಸ್ತ ಓಡತತು ಬಂದ್ತ, ಸಾಯಲ್ಂದ್ೀ ನಿನ್ನ ಬಾಯುಳಲಿ್ಲ 
ಬಿೀಳುರ್ತುವ್ –ಚಟ್ಕೆನ್ ಹಾರಿ ಬಂದ್ ಹಾತ್ಗಳು, ಉರಿಯತವ ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಾಯಲ್ಂದ್ೀ 
ಬಿೀಳುವಂತ್! 

ಲ್ೀಲ್ಲಹಯಸ್ೀ ಗರಸಮಾನ್ಃ ಸಮನಾುತ್  
ಲ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ುಮಗಾರನ್ವದ್ನ್ೈಜವಾಲದಿಭಃ | 
ತ್ೀಜ್ೂೀಭಿರಾಪೂಯಾ ಜಗತುಮಗರಂ  

ಭಾಸಸುವೀಗಾರಃ ಪರತಪನಿು ವಿಷ್ೂಣೀಃ ||30|| 
ಓ ಎಲ್ಿಲೂಿ ತತಂಬಿರತವವನ್ೀ, ಬ್ಂಕ್ತ ಕ್ಾರತವ ಬಾಯಗಳಿಂದ್ ಎಲಿ ಲ್ೂೀಕಗಳನ್ತನ 
ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ನ್ತಂಗಿ ನ್ೂಣ್ಯತರ್ತುರತವ್, ಕ್್ೂೀರಯಸತವ ನಿನ್ನ ಮೈಯಹ್ೂಳಹತಗಳು,ಇಡಿಯ 
ವಿಶ್ವವನ್ತನ ಝಳಗಳಿಂದ್ ತತಂಬಿ ಸತಡತರ್ತುವ್. 

ಅಖಾಯಹಿ ಮೀ ಕ್್ೂೀ ಭವಾನ್ತಗರರೂಪೊೀ ನ್ಮೀSಸತು ತ್ೀ ದ್ೀವವರ ಪರಸ್ತೀದ್ | 
ವಿಜ್ಞಾತತಮಚಾಾಮ ಭವನ್ುಮಾದ್ಯಂ ನ್ ಹಿ ಪರಜಾನಾಮ ತವ ಪರವೃರ್ತುಮ್ ||31|| 

ಹ್ೀಳು ನ್ನ್ಗ್: ಅಂಜಸತವ ರೂಪ ತಳ್ದ್ತ ಬಂದ್ ನಿನ್ನ ಬಿತುರವ್ೀನ್ತ? ಓ ಹಿರಿಯ ದ್ೈವತವ್, 
ನಿನ್ಗ್ ತಲ್ಬಾಗತರ್ತುದ ದ್ೀನ್. ದ್ಯೆದ್ೂೀರತ. ಎಲಿಕೂೆ ಮದ್ಲ್ಲರತವ ನಿನ್ನನ್ತನ 
ರ್ತಳಿಯಬಯಸತತ ು್ೀನ್. ನಿನ್ನಸಕವ್ೀನ್ಂದ್, ರ್ತಳಿಯತರ್ತುಲಿ. 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕ್ಾಲ್ೂೀSಸ್ತಮ ಲ್ೂೀಕಕ್ಷಯಕೃತಾವೃದ್ೂಧೀ 
ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ ಸಮಾಹತತಾಮಹ ಪರವೃತುಃ | 
ಋತ್ೀSಪ ತಾವಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಸವ್ೀಾ  

ಯೆೀSವಸ್ತಥತಾಃ ಪರತಯನಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ಯೀಧಾಃ ||32|| 
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ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಲ್ೂೀಕಗಳನ್ತನ ಕಬಳಿಸಲತ ಬ್ಳ್ದ್ತ ನಿಂರ್ತರತವ ಕ್ಾಲಪುರತಷ್ ನಾನ್ತ. 
ಈಗಿಲಿ್ಲ, ಲ್ೂೀಕಗಳನ್ತನ ಮತಗಿಸಬಿಡಲ್ಂದ್ತ ಹ್ೂರಟ್ವನ್ತ. ನಿೀನಿರದಿದ್ದರೂ [ನಿನ್ನನ್ತನ, ನಿನ್ನ 
ಸ್ೂೀದ್ರರನ್ತನ ಮತ ು್ ಕ್್ಲವರನ್ತನ ಬಿಟ್ತಟ] ಎರಡೂ ಕಡ್ಯ ಪಡ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತ ರ್ಾವ 
ಕ್ಾದಾಳುಗಳೂ ಉಳಿಯತವುದಿಲಿ. 

ತಸಾಮತವಮತರ್ತುಷ್ಠ ಯಶ್ೂೀ ಲಭಸವ  
ಜತಾವ ಶ್ತೂರನ್ ಭತಙ್ಷಾ ರಾಜಯಂ ಸಮೃದ್ಧಮ್ | 

ಮಯೆೈವ್ೈತ್ೀ ನಿಹತಾಃ ಪೂವಾಮೀವ  
ನಿಮತುಮಾತರಂ ಭವ ಸವಯಸಾಚಿನ್ ||33|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಿನ್ದ್ತದ ನಿಲತಿ. ಗ್ದ್ತದ ಹಗ್ಗಳನ್ತನ ಹ್ಸರತಗಳಿಸತ. ಅರಸ್ೂರ್ತುಗ್ಯ ತತಂಬತ 
ಸ್ತರಿಯನ್ತನ ಉಣತಣ. ನಾನ್ ಇವರನ್ತನ ಈ ಮದ್ಲ್ ಕ್್ೂಂದಾಗಿದ್. ಓ ಎಡದಿಂದ್ಲೂ ಎಚಾಬಲಿ 
ಜಾಣನ್ೀ, ನಿೀನ್ತ ಬರಿಯ ನ್ಪ ಮಾತರವಾಗತ. 

ದ್ೂರೀಣಂ ಚ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಚ ಜಯದ್ರರ್ಂ ಚ  
ಕಣಾಂ ತಥಾSನಾಯನ್ಪ ಯೀಧ್ವಿೀರಾನ್ | 
ಮರ್ಾ ಹತಾಂಸುಾಂ ಜಹಿ ಮಾ ವಯರ್ಥಷಾಠ  
ಯತಧ್ಯಸವ ಜ್ೀತಾಸ್ತ ರಣ್ೀ ಸಪತಾನನ್ ||34|| 

ನಾನ್ ಕ್್ೂಂದ್ ಇವರನ್ತನ ನಿೀನ್ತ ಮತಗಿಸ್ತಬಿಡತ: ದ್ೂರೀಣನ್ನ್ತನ, ಭಿೀಷ್ಮನ್ನ್ತನ, ಜಯದ್ರರ್ನ್ನ್ತನ 
ಮತತು ಕಣಾನ್ನ್ತನ; ಹಾಗ್ಯೆೀ ಬ್ೀರ್ ವಿೀರ ಹ್ೂೀರಾಳುಗಳನ್ತನ ಕೂಡ. ಕಂಗ್ಡಬ್ೀಡ. 
ಹ್ೂೀರಾಡತ. ಕ್ಾಳಗದ್ಲಿ್ಲ ಹಗ್ಗಳನ್ತನ ಗ್ಲಿಲ್ಲರತವ್. 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ಏತಚಾೃತಾವ ವಚನ್ಂ ಕ್್ೀಶ್ವಸಯ ಕೃತಾಞ್ಾಲ್ಲವ್ೀಾಪಮಾನ್ಃ ಕ್ತರಿೀಟಿೀ | 
ನ್ಮಸೃತಾವ ಭೂಯ ಏವಾSಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಗದ್ುದ್ಂ ಭಿೀತಭಿೀತಃ ಪರಣಮಯ ||35|| 

ಸಂಜಯನ್ತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಮಾತತಗಳನಾನಲ್ಲಸ್ತದ್ ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೈಮತಗಿದ್ತ ನ್ಡತಗತತು 
ಪೊಡಮಟ್ತಟ ಗದ್ಗದಿಸತತು, ಅಳುಕತತು, ಅಳುಕತತು, ಮತ್ೂುಮಮ ಮಣಿದ್ತ ಮತ ು್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಳಿ 
ನ್ತಡಿದ್ನ್ತ. 
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ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಸಾಥನ್ೀ ಹೃಕೀಕ್್ೀಶ್ ತವ ಪರಕ್ತೀತಾಯಾ ಜಗತಾಹೃಷ್ಯತಯನ್ತರಜಯತ್ೀ ಚ | 
ರಕ್ಾಂಸ್ತ ಭಿೀತಾನಿ ದಿಶ್ೂೀ ದ್ರವನಿು ಸವ್ೀಾ ನ್ಮಸಯನಿು ಚ ಸ್ತದ್ಧಸಙ್ಜ್ಾಃ ||36|| 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಇಂದಿರಯಗಳ ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ಎಲಿ ಸರಿಯೆೀ: ಜಗತತು ನಿನ್ನ 
ಕ್್ೂಂಡಾಟ್ದಿಂದ್ ಹಿಗತುರ್ತುದ್; ಒಲ್ಲಯತರ್ತುದ್. ರಕೆಸರತ ಹ್ದ್ರಿ ದಿಕ್್ೆಟ್ತಟ ಓಡತರ್ತುದಾದರ್. ಸ್ತದ್ಧರ್ಲಿ 
ಗತಂಪುಗೂಡಿ ಪೊಡಮಡತರ್ತುದಾದರ್. 

ಕಸಾಮಚಾ ತ್ೀ ನ್ ನ್ಮೀರನ್ಮಹಾತಮನ್ ಗರಿೀಯಸ್ೀ ಬರಹಮಣ್ೂೀSಪಾಯದಿಕತ್ರೀಾ | 
ಅನ್ನ್ು ದ್ೀವ್ೀಶ್ ಜಗನಿನವಾಸ ತವಮಕ್ಷರಂ ಸದ್ಸತುತಿರಂ ಯತ್ ||37|| 

ಓ ಮಹಾತಮನ್ೀ, ಅವರ್ೀಕ್್ ಪೊಡಮಡದ್ ಇದಾದರತ ನಿನ್ಗ್; ಬರಹಮನಿಗೂ ಹಿರಿಯನಿಗ್; 
ಮಟ್ಟಮದ್ಲ ತಂದ್ಗ್. ಓ ಕ್್ೂನ್ಯರದ್ವನ್ೀ, ಸಗಿುಗರ್ೂಡ್ಯನ್ೀ, ಜಗದ್ ಆಸರ್ಯೆೀ, 
ನಿೀನ್ತ ಅಳಿವಿರದ್ವನ್ತ. ಕ್ಾಣತವ, ಕ್ಾಣದ್ ವಿಶ್ವದ್ೂಳಗಿದ್ೂದ ಅದ್ರಿಂದಾಚ್ಗೂ ಇರತವವನ್ತ. 

ತವಮಾದಿದ್ೀವಃ ಪುರತಷ್ಃ ಪುರಾಣಸುಾಮಸಯ ವಿಶ್ವಸಯ ಪರಂ ನಿಧಾನ್ಮ್ | 
ವ್ೀತಾುSಸ್ತ ವ್ೀದ್ಯಂ ಚ ಪರಂ ಚ ಧಾಮ ತವರ್ಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮನ್ನ್ುರೂಪ ||38|| 

ನಿೀನ್ತ ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗೂ ಮದ್ಲ್ಲಗ. ಪುರಾಣಪುರತಷ್. ನಿೀನ್ತ ಈ ಜಗದ್ ಹಿರಿರ್ಾಸರ್. 
ಎಲಿವನ್ೂನ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. ಎಲಿರೂ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ವನ್ತ. ಹಿರಿಯ ಬ್ಳಕತ. ಓ 
ಅನ್ಂತರೂಪನ್ೀ, ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವ ನಿನಿನಂದ್ ತತಂಬಿದ್. 

ವಾಯತಯಾಮೀSಗಿನವಾರತಣಃ ಶ್ಶಾಙ್ೆಃ  
ಪರಜಾಪರ್ತಸುಾಂ ಪರಪತಾಮಹಶ್ಾ | 

ನ್ಮೀನ್ಮಸ್ುೀSಸತು ಸಹಸರಕೃತವಃ  
ಪುನ್ಶ್ಾ ಭೂಯೀSಪ ನ್ಮೀ ನ್ಮಸ್ುೀ ||39|| 

ವಾಯತ, ಯಮ, ಅಗಿನ, ವರತಣ, ಚಂದ್ರ, ಪರಜಾಪರ್ತ ಎಲಿ ನಿೀನ್ೀ [ ವ=ಬಲರೂಪ, 
ಆಯತ=ಜ್ಞಾನ್ರೂಪ. ಅದ್ರಿಂದ್  ’ವಾಯತ’. ಎಲಿವನ್ತನ ನಿಯಮಸತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಯಮ’. ಅಗ= 
ಚಲನ್ ಇಲಿದ್ ವಿಶ್ವಕ್್ೆ, ನಿ=ಚಲನ್ ನಿೀಡತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ಅಗಿನ’. ಭಕುರನ್ತನ ವರಣ 
ಮಾಡತವುದ್ರಿಂದ್ ‘ವರತಣ’. ಶ್ಶ್=ಮಗಿಲಾದ್ ಸತಖದಿಂದ್, ಅಂಕ=ಅಂಕ್ತತನಾದ್ದರಿಂದ್ 
‘ಶ್ಶಾಂಕ’. ಪರಜಾ=ಪರಜ್ಗಳ, ಪರ್ತ =ಪಾಲಕನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಪರಜಾಪರ್ತ’.] ನಿೀನ್ೀ ಜಗದ್ 
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ಮತತುಜಾ. ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ನಿನ್ಗ್ ನ್ಮೀನ್ಮೀ ಎಂದ್ತ ಮಣಿವ್. ಮತ್ೂುಮಮ ನಿನ್ಗ್ ವಂದ್ನ್; 
ವಂದ್ನ್. 

ನ್ಮಃ ಪುರಸಾುದ್ರ್ ಪೃಷ್ಠತಸ್ುೀ  
ನ್ಮೀSಸತು ತ್ೀ ಸವಾತ ಏವ ಸವಾ | 
ಅನ್ನ್ುವಿೀರ್ಾಾಮತವಿಕರಮಸುಾಂ  

ಸವಾಂ ಸಮಾಪೊನೀಕ ತತ್ೂೀSಸ್ತ ಸವಾಃ ||40|| 
ಮತಂಗಡ್ ನಿನ್ಗ್ ವಂದ್ನ್. ಮತ ು್ ಬ್ಂಗಡ್ ನಿನ್ಗ್ ವಂದ್ನ್. ಓ ಎಲ್ಿಡ್ ಇರತವವನ್, ಎಲಿ ಕಡ್ 
ನಿನ್ಗ್ ವಂದ್ನ್. ನಿೀನ್ತ ಎಲ್ಿಯರದ್ ಬಿೀರದ್ವನ್ತ. ಅಳತ್ಯರದ್ ಅಳವಿನ್ವನ್ತ. ಎಲ್ಿಡಯತ 
ತತಂಬಿರತವ್. ಅದ್ಕ್್ೆಂದ್ೀ ನಿೀನ್ೀ ಎಲಿ. 

ಸಖ್ೀರ್ತ ಮತಾವ ಪರಸಭಂ ಯದ್ತಕುಂ  
ಹ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ೀ ರ್ಾದ್ವ ಹ್ೀ ಸಖ್ೀರ್ತ | 
ಅಜಾನ್ತಾ ಮಹಿಮಾನ್ಂ ತವ್ೀದ್ಂ  

ಮರ್ಾ ಪರಮಾದಾತಾಣಯೆೀನ್ ವಾSಪ ||41|| 
 

ಯಚಾಾವಹಾಸಾರ್ಾಮಸತೃತ್ೂೀSಸ್ತ  
ವಿಹಾರಶ್ರ್ಾಯಸನ್ಭ್ೂೀಜನ್ೀಷ್ತ | 

ಏಕ್್ೂೀSರ್ವಾSಪಯಚತಯತ ತತುಮಕ್ಷಂ 
ತತಾಷಮಯೆೀ ತಾವಮಹಮಪರಮೀಯಮ್ ||42|| 

ನಿನ್ನ ಈ ಹಿರಿಮಯನ್ನರಿಯದ್, ಗ್ಳ್ಯನ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ತ, ದ್ತಡತಕ್ತ, ನ್ತಡಿದ್ದ್ತದಂಟ್ತ, ನ್ನ್ನ 
ಎಡವಿನಿಂದ್ ಅರ್ವಾ ಸಲತಗ್ಯಂದ್: ಏ ಕೃಷ್ಣ, ಏ ರ್ಾದ್ವ, ಏ ಗ್ಳ್ಯ ಎಂದ್ತ. ಎಲಿ 
ಮಾಡಿಸತವ ನಿನ್ನನ್ತನ, ಅಣಕಕ್ಾೆಗಿ, ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತದ್ತದಂಟ್ತ: ರ್ತರತಗತವಾಗ, ಮಲಗಿದಾಗ, 
ಕೂತಾಗ, ಉಣತಣವಾಗ. ಅದ್ರಿಂದ್, ಓ ಕತಗುದ್ ಎತುರವ್ೀ, ರ್ತಳಿವಿಗ್ಟ್ತಕದ್, ಸಾಟಿಯರದ್, 
ನಿನ್ನದ್ತರತ ಬ್ೀಡಿಕ್್ೂಳುುರ್ತುದ ದ್ೀನ್, ಅದ್ನ್ನಲಿ ಮರ್ತತ ಮನಿನಸತವಂತ್. 

ಪತಾSಸ್ತ ಲ್ೂೀಕಸಯ ಚರಾಚರಸಯ  
ತವಮಸಯ ಪೂಜಯಶ್ಾ ಗತರತಗಾರಿೀರ್ಾನ್ | 
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ನ್ ತವತುಮೀSಸಯಭಯಧಕಃ ಕತತ್ೂೀSನ್ೂಯೀ  
ಲ್ೂೀಕತರಯೆೀSಪಯಪರರ್ತಮಪರಭಾವಃ ||43|| 

ಈ ಚರಾಚರದ್ ಜಗದ್ ತಂದ್ ನಿೀನ್ತ. ಆರಾಧ್ನ್ಯ ಕ್್ೀಂದ್ರ. ಗತರತವಿಗೂ ಹಿರಿಯ ಗತರತ. 
ಜ್ೂೀಡಿಯರದ್ ಹಿರಿಮಯೆೀ, ಮೂರತ ಲ್ೂೀಕದ್ಲತಿ ನಿನ್ಗ್ ಸಾಟಿಯಲಿ. ಮತ ು್ಲಿ್ಲ ಬ್ೀರ್ 
ಮಗಿಲತ? 

ತಸಾಮತಾಣಮಯ ಪರಣಿಧಾಯ ಕ್ಾಯಂ  
ಪರಸಾದ್ಯೆೀ ತಾವಮಹಮೀಶ್ಮೀಡಯಮ್ | 

ಪತ್ೀವ ಪುತರಸಯ ಸಖ್ೀವ ಸಖತಯಃ  
ಪರಯಃ ಪರರ್ಾರ್ಾಹಾಸ್ತ ದ್ೀವ ಸ್ೂೀಢತಮ್ ||44|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್, ಎಲಿರೂ ಹ್ೂಗಳುವ, ಎಲಿರ ದ್ೂರ್ರ್ಾದ್ ನಿನ್ನದ್ತರತ ಮೈಚ್ಲಿ್ಲ, ಕ್ಾಲ್ಲಗ್ರಗಿ 
ಓಲ್ೈಸತತ ು್ೀನ್: ಓ ದ್ೀವ, ನ್ನ್ನ ಮಚಿಾನ್ ನಿೀನ್ತ, ನಿನ್ನ ಮಚಿಾನ್ ನ್ನ್ಗಾಗಿ, ನ್ನ್ನ ತಪುಿಗಳನ್ತನ 
ಮನಿನಸಬ್ೀಕತ – ತಂದ್ ಮಗನ್ ತಪುಿಗಳನ್ತನ, ಗ್ಳ್ಯ ಗ್ಳ್ಯನ್ ತಪುಿಗಳನ್ತನ 
ಮನಿನಸತವಂತ್. 

ಅದ್ೃಷ್ಟಪೂವಾಂ ಹೃಕತ್ೂೀSಸ್ತಮ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಯೆೀನ್ ಚ ಪರವಯರ್ಥತಂ ಮನ್ೂೀ ಮೀ | 
ತದ್ೀವ ಮ ದ್ಶ್ಾಯ ದ್ೀವರೂಪಂ ಪರಸ್ತೀದ್ ದ್ೀವ್ೀಶ್ ಜಗನಿನವಾಸ ||45|| 

ಹಿಂದ್ಂದ್ತ ಕಂಡರಿಯದ್ ರೂಪವನ್ತನ ಕಂಡತ ಸಡಗರಪಟಿಟದ ದ್ೀನ್; ಕಂಡತ ಗಾಬರಿಗ್ೂಂಡತ 
ಬಗ್ಗ್ಟಿಟದ ದ್ೀನ್ ಕೂಡ. ಓ ಸಗಿುಗರ ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ಓ ಜಗದ್ ಆಸರ್ಯೆೀ, ದ್ಯೆದ್ೂೀರತ. ಓ ದ್ೀವ, 
ನ್ನ್ಗ್ ಅದ್ೀ ರೂಪವನ್ತನ ತ್ೂೀರಿಸತ. 

ಕರಿೀಟಿನ್ಂ ಗದಿನ್ಂ ಚಕರಹಸುಮಚಾಾಮ ತಾವಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಹಂ ತಥ್ೈವ | 
ತ್ೀನ್ೈವ ರೂಪ್ೀಣ ಚತತಭತಾಜ್ೀನ್ ಸಹಸರಬಾಹ್ೂೀ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂತ್ೀಾ ||46|| 

ಮತಕತಟ್ವಿಟ್ಟ, ಕ್್ೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗದ್-ಗಾಲ್ಲ ತ್ೂಟ್ಟ ನಿನ್ನನ್ತನ ಆ ರೂಪದ್ಲ್ಿೀ ಕ್ಾಣಬಯಸತತ ು್ೀನ್. 
ಸಾವಿರ ತ್ೂೀಳಿನ್ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ೀ, ಮತ್ೂುಮಮ ನಾಲತೆ ತ್ೂೀಳಿನ್ ಅದ್ೀ ರೂಪದಿಂದ್ 
ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್್ೂೀ. 
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ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ  

ಮರ್ಾ ಪರಸನ್ನೀನ್ ತವಾಜತಾನ್ೀದ್ಂ  
ರೂಪಂ ಪರಂ ದ್ಶ್ಾತಮಾತಮಯೀಗಾತ್ | 
ತ್ೀಜ್ೂೀಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನ್ನ್ುಮಾದ್ಯಂ  

ಯನ್ೇ ತವದ್ನ್ಯೀನ್ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಾಮ್ ||47|| 
ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಅಜತಾನ್, ನಾನ್ ಮಚಿಾ, ಆತಮಶ್ಕ್ತುಯಂದ್ ನಿನ್ಗ್ ತ್ೂೀರಿಸ್ತದ್, ಈ 
ಹಿರಿಯ ರೂಪವನ್ತನ. ಇದ್ತ ಬ್ಳಕ್ತನ್ ಮತು. ಗತಣಗಳಗತಂಪು. ಇದ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೂನ್ಯಲಿ. ಇದ್ತ 
ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಮದ್ಲತ. ನ್ನಿನೀ ರೂಪವನ್ತನ ನಿೀನ್ಲಿದ್ೀ ಇನಾನರೂ ಈ ಮದ್ಲತ ಹಿೀಗ್ 
ಕಂಡದಿಿಲಿ. 

ನ್ ವ್ೀದ್ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನ್ೈನ್ಾ ದಾನ್ೈನ್ಾ ಚ ಕ್ತರರ್ಾಭಿನ್ಾ ತಪೊೀಭಿರತಗ್ೈಃ | 
ಏವಂರೂಪಃ ಶ್ಕಯ ಅಹಂ ನ್ೃಲ್ೂೀಕ್್ೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ತವದ್ನ್ಯೀನ್ ಕತರತಪರವಿೀರ ||48|| 

ಕರತವಂಶ್ದ್ ಕಡತಗಲ್ಲಯೆೀ, ಭೂಲ್ೂೀಕದ್ಲಿ್ಲ ನಿೀನ್ಲಿದ್ೀ ಇನಾನರೂ ಇಂರ್ ಬಗ್ಯ ನ್ನ್ನನ್ತನ  
ಕ್ಾಣವುದ್ತ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ ವ್ೀದ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕಮಾ ಕ್ಾಂಡವನ್ನರಸತವ ಕಲ್ಲಕ್್ಗಳಿಂದ್. 
ಇಲಿ ಕ್್ೂಡತಗ್ಗಳಿಂದ್. ಇಲಿ ನ್ೀಮ ನ್ೂೀಂಪಗಳಿಂದ್. ಇಲಿ ಕಟ್ತಟನಿಟಿಟನ್ ತಪಗಳಿಂದ್. 

ಮಾ ತ್ೀ ವಯಥಾ ಮಾ ಚ ವಿಮೂಢಭಾವೀ  
ದ್ೃಷಾಟಾರೂಪಂ ಘೂೀರಮೀದ್ೃಙ್ಮಮೀದ್ಮ್ | 

ವಯಪ್ೀತಭಿೀಃ ಪರೀತಮನಾಃ ಪುನ್ಸುಾಂ  
ತದ್ೀವ ಮೀ ರೂಪಮದ್ಂ ಪರಪಶ್ಯ ||49|| 

ನ್ಡತಗಿಸತವ ನ್ನ್ನ  ಇಂರ್ ರೂಪವನ್ತನ ಕಂಡತ ಕಳವಳಿಸಬ್ೀಡ; ಕಂಗ್ಡಬ್ೀಡ. ಮತ ು್ ನಿೀನ್ತ 
ನ್ನ್ನ ಆ ಮದ್ಲ ರೂಪವನ್ನೀ ನ್ೂೀಡತ – ಅಂಜಕ್್ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಬಗ್ಯಳಕೆರ್ ತತಂಬಿ. 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ಇತಯಜತಾನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಸುಥ್ೂೀಕ್ಾುಾ  
ಸವಕಂ ರೂಪಂ ದ್ಶ್ಾರ್ಾಮಾಸ ಭೂಯಃ | 
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ಆಶಾವಸರ್ಾಮಾಸ ಚ ಭಿೀತಮೀನ್ಂ  
ಭೂತಾವ ಪುನ್ಃ ಸೌಮಯವಪುಮಾಹಾತಾಮ ||50|| 

ಸಂಜಯನ್ತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ವಾಸತದ್ೀವ ಹಿೀಗ್ ನ್ತಡಿದ್ತ, ಮರಳಿ ಅಜತಾನ್ನಿಗ್ ,ತನ್ನ 
ಕೃಷ್ಣರೂಪವನ್ನೀ ತ್ೂೀರಿಸ್ತದ್. ಮಹಾತಮನಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿೀಗ್ ಮರಳಿ ಸೌಮಯರೂಪ ತಾಳಿ, 
ಅಂಜದ್ದ ಅವನ್ನ್ತನ ಸಂತ್ೈಸ್ತದ್. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ದ್ೃಷ್ಟಾೀದ್ಂ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮಯಂ ಜನಾಧ್ಾನ್ | 
ಇದಾನಿೀಮಸ್ತಮ ಸಂವೃತುಃ ಸಚ್ೀತಾಃ ಪರಕೃರ್ತಂ ಗತಃ ||51|| 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಜನಾದ್ಾನ್, ಮನ್ತಷಾಯಕ್ಾರದ್ ನಿನ್ನ ಈ ಸೌಮಯರೂಪವನ್ತನ ಕಂಡತ 
ಜೀವ ಬಂತತ. ಈಗ ಚ್ೀತರಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡತ ಸಹಜ ಸ್ತಥರ್ತಗ್ ಮರಳುರ್ತುದ ದ್ೀನ್. 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 
ಸತದ್ತದ್ಾಶ್ಾಮದ್ಂ ರೂಪಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ಯನ್ಮಮ | 
ದ್ೀವಾ ಅಪಯಸಯ ರೂಪಸಯ ನಿತಯಂ ದ್ಶ್ಾನ್ಕ್ಾಙ್ಕಷಷಣಃ ||52|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ನಿೀನ್ತ ಕಂಡ ನ್ನ್ನ ಈ ರೂಪ ಸತಲಭವಾಗಿ ಕ್ಾಣ ಬರತವಂರ್ದ್ದಲಿ. 
ದ್ೀವತ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ರೂಪವನ್ತನ ಕ್ಾಣಲ್ಂದ್ತ ಅನ್ತಗಾಲ ಕ್ಾಯತರ್ತುರತತಾುರ್. 

ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ೈನ್ಾ ತಪಸಾ ನ್ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಚ್ೀಜಯರ್ಾ | 
ಶ್ಕಯ ಏವಂವಿಧ್ೂೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ಮಾಂ ಯಥಾ ||53|| 

ನಿೀನ್ತ ಕಂಡಹಾಗ್, ಈ ಬಗ್ಯ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಕ್ಾಣಲತ, ಬರಿದ್ ವ್ೀದ್ಗಳನ್ೂನೀದ್ತವುದ್ರಿಂದ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಇಲಿ ತಪಸ್ತುನಿಂದ್. ಇಲಿ ದಾನ್ದಿಂದ್. ಇಲಿ ಯಜ್ಞದಿಂದ್ಲೂ. 

ಭಕ್ಾಯ ತವನ್ನ್ಯರ್ಾ ಶ್ಕಯ ಅಹಮೀವಂವಿಧ್ೂೀSಜತಾನ್ | 
ಜ್ಞಾತತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ ತತ್ುಾೀನ್ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಚ ಪರನ್ುಪ ||54|| 

ಅರಿಗಳನ್ತನ ಸತಟ್ತಟರಿವ ಅಜತಾನ್, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಈ ಪರಿ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅರಿಯಲತ, ಅರಿತತ ಕ್ಾಣಲತ, 
ಕಂಡತ ಸ್ೀರಲತ, ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡ ಭಕ್ತುಯಂದ್ ಮಾತರವ್ೀ ಸಾಧ್ಯ. 
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ಮತೆಮಾಕೃನ್ಮತಿರಮೀ ಮದ್ಭಕುಃ ಸಙ್ುವಜಾತಃ | 
ನಿವ್ೈಾರಃ ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ತ ಯಃ ಸ ಮಾಮೀರ್ತ ಪಾಣಡವ ||55|| 

ಓ ಪಾಂಡವ, ಎಲಿವನ್ೂನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡತವವನ್ತ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಪರದ್ೈವವ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ, 
ವಿಷ್ಯದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ತ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಭಕ್ತುಯಟ್ಟವನ್ತ, ರ್ಾವ ಜೀವಿಗಳಲೂಿ ಹಗ್ಗ್ೂಳುದ್ವನ್ತ 
ಇಂರ್ವನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಹನ್ೂನಂದ್ನ್ೀ ಅಧಾಯಯವು ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ದಾವದ್ಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಏವಂ ಸತತಯತಕ್ಾುಯೆೀ ಭಕ್ಾುಸಾುಾಂ ಪಯತಾಪಾಸತ್ೀ | 
ಯೆೀ ಚಾಪಯಕ್ಷರಮವಯಕುಂ ತ್ೀಷಾಂ ಕ್್ೀ ಯೀಗವಿತುಮಾಃ ||01|| 

ಆಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಹಿೀಗ್ ನಿರಂತರ ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ನಿನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತವ ಭಕುರತ ಮತತು 
ಅಳಿವಿರದ್ ಅವಯಕುತತವ [ಶ್ರೀತತವದ್]ದ್ ಉಪಾಸಕರತ –ಇವರಲಿ್ಲ ರ್ಾರತ ಹ್ಚಿಾನ್ವರತ? 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 
ಮರ್ಾಯವ್ೀಶ್ಯ ಮನ್ೂೀ ಯೆೀ ಮಾಂ ನಿತಯಯತಕ್ಾು ಉಪಾಸತ್ೀ | 

ಶ್ರದ್ಧರ್ಾ ಪರಯೀಪ್ೀತಾಸ್ುೀಮೀ ಯತಕುತಮಾ ಮತಾಃ ||02|| 
ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಬಗ್ಯಟ್ಟವರತ, ತತಂಬತ ನ್ಂಬಿಕ್್ಯಂದ್ ಕೂಡಿ ನ್ನ್ನನ್ನೀ 
ಸ್ೀವಿಸತವ ನಿರಂತರ ಸಾಧ್ಕರತ, ಹ್ಚಿಾನ್ವರತ ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ಆಶ್ಯ. 

ಯೆೀ ತವಕ್ಷರಮನಿದ್ೀಾಶ್ಯಮವಯಕುಂ ಪಯತಾಪಾಸತ್ೀ | 
ಸವಾತರಗಮಚಿನ್ಯಂ ಚ ಕೂಟ್ಸಥಮಚಲಂ ಧ್ತರವಮ್ ||03|| 

 

ಸನಿನಯೆೀಮಯೀನಿದರಯಗಾರಮಂ ಸವಾತರ ಸಮಬತದ್ಧಯಃ | 
ತ್ೀ ಪಾರಪುನವನಿು ಮಾಮೀವ ಸವಾಭೂತಹಿತ್ೀ ರತಾಃ ||04|| 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 102 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅವಯಕುವೂ ಅಳಿವಿರದ್ ತತವ. ಮಾರ್ತಗ್ ನಿಲತಕದ್, ಚಿಂತನ್ಗ್ ಎಟ್ತಕದ್ ತತವ. ಆಗಸದ್ಲಿ್ಲ 
ನ್ಲ್ಸ್ತ ಎಲ್ಿಡ್ಯತ ತಂಬಿರತವಂರ್ದ್ತದ. ನ್ಲ್ಗ್ಡದ್ ನಿವಿಾಕ್ಾರವಾದ್ ತತವ. ಇಂದಿರಯಗಳ 
ಗಡಣವನ್ತನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದ್ತ, ಎಲ್ಿಡ್ಯತ ಸಮದ್ೃಕಟಯಂದ್, ಎಲಿ  ಪಾರಣಿಗಳಿಗ್ ಒಳಿತನ್ತನ 
ಬಯಸತತು ಇಂರ್ ಅವಯಕುತತವವನ್ತನ ಸ್ೀವಿಸತವವರೂ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುರ್. 

ಕ್್ಿೀಶ್ೂೀSಧಕತರಸ್ುೀಷಾಮವಯಕ್ಾುಸಕುಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ಅವಯಕ್ಾು ಹಿ ಗರ್ತದ್ತಾಃಖಂ ದ್ೀಹವದಿಭರವಾಪಯತ್ೀ ||05|| 

ಅವಯಕು ತತವದ್ ಉಪಾಸನ್ಯನ್ನ ಮಚತಾವವರಿಗ್ ದ್ಣಿವು ಹ್ಚತಾ. ಅವಯಕುದ್ ಮೂಲಕ 
ಬಿಡತಗಡ್ಯ ದಾರಿ ಸಾಧ್ಕರಿಗ್ ಕಷ್ಟದ್ ಬಳಸತದಾರಿ. 

 ಯೆೀ ತತ ಸವಾಾಣಿ ಕಮಾಾಣಿ ಮಯ ಸಂನ್ಯಸಯ ಮತಿರಾಃ | 
ಅನ್ನ್ಯೀನ್ೈವ ಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾಂ ಧಾಯಯನ್ು ಉಪಾಸತ್ೀ ||06|| 

 

ತ್ೀಷಾಮಹಂ ಸಮತದ್ಧತಾಾ ಮೃತತಯಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ | 
ಭವಾಮ ನ್ಚಿರಾತಾಿರ್ಾ ಮರ್ಾಯವ್ೀಶ್ತಚ್ೀತಸಾಮ್ ||07|| 

ಕ್್ಲವರಿರತತಾುರ್: ಅವರತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನಲಿ ನ್ನ್ಗ್ ಅಪಾಸತತಾುರ್. ಅವರತ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ 
ಬಗ್ಯಟ್ಟವರತ. ಅವರ ಸಾಧ್ನ್ಯ ಗತರಿ ನಾನ್ಲಿದ್ ಬ್ೀರಿಲಿ. ನ್ನ್ನನ್ನೀ ನ್ನ್ಯತತು 
ಸ್ೀವಿಸತತಾುರ್. ಓ ಪಾರ್ಾ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ನ್ಚಿಾದ್ ಅಂರ್ವರನ್ತನ ನಾನ್ತ ತಳುವದ್ೀ, ಸಾವಿನ್ 
ಬಾಳಿನ್ ಕಡಲ್ಲನಿಂದ್ ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂಳಿಸತತ ು್ೀನ್. 

ಮಯೆಯೀವ ಮನ್ ಆಧ್ತುಾ ಮಯ ಬತದಿಧಂ ನಿವ್ೀಶ್ಯ | 
ನಿವಸ್ತಷ್ಯಸ್ತ ಮಯೆಯೀವ ಅತ ಊಧ್ವಾಂ ನ್ ಸಂಶ್ಯಃ ||08|| 

ನ್ನ್ನಲ್ಿ ಬಗ್ಯಡತ. ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ರ್ತಳಿವನ್ತನ ನಿಲಿ್ಲಸತ. ಅದ್ರ ಫಲವಾಗಿ ಮತಂದ್ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಸತವ್. 
ಇದ್ಕ್್ೆ ಸಂಶ್ಯವಿಲಿ. 

ಅರ್ ಚಿತುಂ ಸಮಾಧಾತತಂ ನ್ ಶ್ಕ್್ೂನೀಕ ಮಯ ಸ್ತಥರಮ್ | 
ಅಭಾಯಸಯೀಗ್ೀನ್  ತತ್ೂೀ ಮಾಮಚಾಾSಪುುಂ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ ||09|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ಒಂದ್ೂಮಮ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳಬಗ್ಯನ್ತನ ಗಟಿಟಗ್ೂಳಿಸಲತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆಗ 
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಅಭಾಯಸದ್, ಬಳಕ್್ಯಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪಡ್ಯಲ್ಳಸತ. 
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ಅಭಾಯಸ್ೀSಪಯಸಮಥ್ೂೀಾSಸ್ತ  ಮತೆಮಾಪರಮೀ ಭವ | 
ಮದ್ರ್ಾಮಪ ಕಮಾಾಣಿ ಕತವಾನಿುದಿಧಮವಾಪುಯಸ್ತ ||10|| 

ಧಾಯನ್ದ್ ಅಭಾಯಸವು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ರ್, ನ್ನ್ನ ಆರಾಧ್ನಾರೂಪವಾದ್ ಕಮಾಗಳಲ್ಿೀ ತ್ೂಡಗತ. 
ನ್ನ್ನ ಪೂಜ್ಗಾಗಿಯೆಂದ್ೀ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಮಾಡಿಯೂ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ಯಬಲ್ಿ. 

ಅಥ್ೈತದ್ಪಯಶ್ಕ್್ೂುೀSಸ್ತ ಕತತಾಂ ಮದ್ೂಯೀಗಮಾಶ್ರತಃ | 
ಸವಾಕಮಾಫಲತಾಯಗಂ ತತಃ ಕತರತ ಯತಾತಮವಾನ್ ||11|| 

ಇದ್ನ್ೂನ ಮಾಡತವುದಾಗದಿದ್ದರ್, ಎಲಿ ಬಗ್ಯ ಕಮಾಗಳನ್ೂನ ನ್ನ್ಗ್ ಅಪಾಸತವ ಸಾಧ್ನ್ 
ಮಾಡತ. ಆನ್ಂತರ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಬಿಗಿಗ್ೂಳಿಸ್ತ, ಎಲಿ ಕಮಾಗಳ ಫಲದಾಸ್ಯ ನ್ಂಟ್ನ್ತನ 
ತ್ೂರ್ದ್ತಬಿಡತ. 

ಶ್ರೀಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಮಭಾಯಸಾಜ್ಞಾನಾಧಾಧಯನ್ಂ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 
ಧಾಯನಾತೆಮಾಫಲತಾಯಗಾಸಾಯಗಾಚಾಾನಿುರನ್ನ್ುರಮ್ ||12|| 

ಅರಿವಿಲಿದ್ ಅಭಾಯಸಕ್ತೆಂತ, ಅರಿವು ಮಗಿಲತ. ಬರಿದ್ ಅರಿವಿಗಿಂತ ಅರಿತತ ಧಾಯನಿಸತವುದ್ತ 
ಮಗಿಲತ. ಬರಿದ್ ಧಾಯನ್ಕ್ತೆಂತ ಕಮಾಫಲದ್ ನ್ಂಟಿರದ್ ಧಾಯನ್ ಮಗಿಲತ. ಅಂರ್  ಧಾಯನ್ದ್ 
ಮತಂದಿನ್ ಮಜಲ್ೀ ಮತಕ್ತು. 

ಅದ್ವೀಷಾಟ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ಮೈತರಃ ಕರತಣ ಏವ ಚ | 
ನಿಮಾಮೀ ನಿರಹಙ್ಜ್ೆರಃ ಸಮದ್ತಃಖಸತಖಃ ಕ್ಷಮೀ ||13|| 

 

ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಸತತಂ ಯೀಗಿೀ ಯತಾತಾಮ ದ್ೃಢನಿಶ್ಾಯಃ | 
ಮಯಯಪಾತಮನ್ೂೀಬತದಿಧಯೀಾ ಮದ್ಭಕುಃ ಸ ಮೀ ಪರಯಃ ||14|| 

ರ್ಾವ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಗ್ಯರದ್ವನ್ತ, ಎಲಿರ ನ್ೀಹಿಗನ್ತ, ದ್ತಃಖವನ್ತನ ಕಂಡತ 
ಕರಗತವವನ್ತ, ನಾನ್ತ-ನ್ನ್ನದ್ತ ಎಂಬ ಹಮಮರದ್ವನ್ತ. ಸತಖದ್ಲಿ್ಲ ಹಿಗುದ್ವನ್ತ. ದ್ತಃಖದ್ಲಿ್ಲ 
ಕತಗುದ್ವನ್ತ. ತಾಳ ಮ್ ತಪಿದ್ವನ್ತ, ರ್ಾವಾಗಲೂ ತೃಪುಯಂದಿರತವವನ್ತ. 
ಧಾಯನ್ಸಾಧ್ನ್ಯಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿದ್ವನ್ತ. ಬಗ್ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ವನ್ತ, ತತವದ್ ನಿಧಾಾರದಿಂದ್ 
ಬಗ್ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡವನ್ತ, ಬಗ್-ರ್ತಳಿವುಗಳನ್ತನ ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಅಪಾಸ್ತದ್ವನ್ತ ಇಂರ್ ಭಕು ನ್ನ್ಗ್ 
ಅಚತಾಮಚತಾ. 
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ಯಸಾಮನ್ೂನೀದಿವಜತ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀನ್ೂನೀದಿವಜತ್ೀ ಚ ಯಃ | 
ಹಷಾಾಮಷ್ಾಭಯೀದ್ವೀಗ್ೈಮತಾಕ್್ೂುೀ ಯಃ ಸ ಚ ಮೀ ಪರಯಃ ||15|| 

ರ್ಾರಿಂದ್ಲೂ ನ್ೂೀಯದ್ವನ್ತ, ರ್ಾರನ್ೂನ ನ್ೂೀಯಸದ್ವನ್ತ, ಹಮಮನಿಂದ್ 
ಕ್್ೀಡತಗಳ್ಸದ್ವನ್ತ, ರ್ೀಗದ್ವನ್ತ, ಅಂಜದ್ವನ್ತ, ತಲಿಣಗ್ೂಳುದ್ವನ್ತ ಅವನ್ತ ನ್ನ್ಗ್ 
ಅಚತಾಮಚತಾ. 

ಅನ್ಪ್ೀಕ್ಷಃ ಶ್ತಚಿದ್ಾಕ್ಷ ಉದ್ಸ್ತೀನ್ೂೀ ಗತವಯರ್ಃ | 
ಸವಾಾರಂಭಪರಿತಾಯಗಿೀ ಯೀ ಮದ್ಭಕುಃ ಸ ಮೀ ಪರಯಃ ||16|| 

ಏನ್ನ್ೂನ ಬಯಸದ್ವನ್ತ, ಚ್ೂಕೆವಾಗಿ ಚತರತಕ್ಾಗಿರತವವನ್ತ, ರ್ಾವುದ್ನ್ೂನ 
ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುದ್ವನ್ತ, ಕಂಗ್ಡದ್ವನ್ತ, ಭಗವಂತನ್ ಆರಾಧ್ನ್ಯಲಿದ್ ರ್ಾವ 
ಕ್ಾಯಾತ್ೂಡವಿಕ್್ಯಲೂಿ ತ್ೂಡಗದ್ವನ್ತ. [ಎಲಿವನ್ೂನ ಭಗವಂತನಿಗ್ ಅಪಾಸ್ತ ನಾನ್ತ-
ನ್ನ್ನದ್ತ ಎಂಬ ಹಮತಮ ತ್ೂರ್ದ್ವನ್ತ. ಫಲದ್ ಹಂಗೂ ತ್ೂರ್ದ್ವನ್ತ], ಇಂರ್ ಭಕು ನ್ನ್ಗ್ 
ಅಚತಾಮಚತಾ. 

ಯೀ ನ್ ಹೃಷ್ಯರ್ತ ನ್ ದ್ವೀಕಟ ನ್ ಶ್ೂೀಚರ್ತ ನ್ ಕ್ಾಙ್ಷರ್ತ | 
ಶ್ತಭಾಶ್ತಭಪರಿತಾಯಗಿೀ ಭಕ್ತುಮಾನ್ಯಃ ಸ ಮೀ ಪರಯಃ ||17|| 

ಬಿೀಗತವುದಿಲಿ ; ಹ್ೀಸತವುದಿಲಿ; ಕ್್ೂರಗತವುದಿಲಿ ; ಬಯಸತವುದಿಲಿ, ಒಳಿತತ-ಕ್್ಡಕತಗಳ ಕತರಿತತ 
ಕ್ಾಳಜಯಲಿ. ಇಂರ್ ಭಕುನ್ತ ನ್ನ್ಗ್ ಅಚಿಾಮಚತಾ. 

ಸಮಃ ಶ್ತೌರ ಚ ಮತ್ರೀ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನ್ಯೀಃ | 
ಶ್ೀತ್ೂೀಷ್ಣಸತಖದ್ತಃಖ್ೀಷ್ತ ಸಮಃ ಸಙ್ುವಿವಜಾತಃ ||18|| 

 

ತತಲಯನಿನಾದಸತುರ್ತಮೌಾನಿೀ ಸನ್ತುಷ್ೂಟೀ ಯೆೀನ್ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ | 
ಅನಿಕ್್ೀತಃ ಸ್ತಥರಮರ್ತಭಾಕ್ತುಮಾನ್ೇ ಪರಯೀ ನ್ರಃ ||19|| 

ಹಗ್ಯ-ಗ್ಳ್ಯರಲಿ್ಲ ಭ್ೀದ್ ಬಗ್ಯದ್ವನ್ತ; ಗೌರವ-ಅಗೌರವಗಳನ್ತನ, ಶ್ೀತ-ಉಷ್ಣಗಳನ್ತನ, 
ಸತಖ-ದ್ತಃಖಗಳನ್ತನ ಸಮನಾಗಿ ಕ್ಾಣತವವನ್ತ; ರ್ಾವುದ್ಕತೆ ಅಂಟಿಕ್್ೂಳುದ್ವನ್ತ; 
ಹ್ೂಗಳಿಕ್್ಯನ್ತನ ತ್ಗಳಿಕ್್ಯೆಂತ್ ಕ್ಾಣತವವನ್ತ; ಚಿಂತನ್ಶ್ೀಲನ್ತ; ಏನ್ತ ಇದ್ಯೀ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ 
ತೃಪುನಾದ್ವನ್ತ; ಒಂದ್ಡ್ ನ್ಲ್ನಿಲಿದ್ವನ್ತ;  [ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ನಿಂತವನ್ತ;] ಭಗವಂತನ್ 
ಅರಿವು ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡವನ್ತ ಭಕುನಾದ್ ಇಂರ್ ಮನ್ತಜ ನ್ನ್ಗ್ ಅಚತಾಮಚತಾ. 
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ಯೆೀ ತತ ಧ್ಮಾಯಾಮೃತಮದ್ಂ ಯಥ್ೂೀಕುಂ ಪಯತಾಪಾಸತ್ೀ | 
ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಮತಿರಮಾ ಭಕ್ಾುಸ್ುೀSರ್ತೀವ ಮೀ ಪರರ್ಾಃ ||20|| 

ಧ್ಮಾಮೀಕ್ಷಗಳಿಗ್ ಸಾಧ್ನ್ವಾದ್ ಈ ಭಕ್ತುಯೀಗವನ್ತನ ಇಲಿ್ಲ ಹ್ೀಳಿದ್ ತರ ಆಚರಿಸತವವರತ, 
ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ ನ್ಂಬಿ ನ್ಡ್ದ್ತ, ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಭಕ್ತುಯಟ್ಟವರತ ಅಂರ್ವರತ, ನ್ನ್ಗ್ ತತಂಬ 
ಅಚತಾಮಚತಾ. 

ಹನ್ನರಡನ್ಯ ಅಧಾಯಯವು ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ತರಯೀದ್ಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಪರಕೃರ್ತಂ ಪರತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ಕ್್ೀತರಂ ಕ್್ೀತರಜ್ಞಮೀವ ಚ| 
ಏತದ್ ವ್ೀದಿತತಮಚಾಾಮ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಚ ಕ್್ೀಶ್ವ|| *|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕ್್ೀಶ್ವ, ನಾನಿದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿಯಬಯಸತತ ು್ೀನ್: ಪರಕೃರ್ತಯನ್ೂನ, 
ಪುರತಷ್ನ್ನ್ತನ, ಕ್್ೀತರವನ್ತನ, ಕ್್ೀತರಜ್ಞನ್ನ್ತನ, ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಮತೂು ಜ್ಞ್ೀಯವನ್ತನ. 

[ಬಹಳ ಮಂದಿಯ ಅಭಿಪಾರಯದ್ಂತ್ ಇದ್ತ ಪರಕ್ಷಿಪುಶ್ೂಿೀಕ; ಗಿೀತ್ಯ 700 ಪದ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ತ 
ಸ್ೀರಿಲಿ] 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಇದ್ಂ ಶ್ರಿೀರಂ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಕ್್ೀತರಮತಯಭಿಧೀಯತ್ೀ | 
ಏತದ್ೂಯೀವ್ೀರ್ತು ತಂ ಪಾರಹತಃ ಕ್್ೀತರಜ್ಞ ಇರ್ತ ತದಿವದ್ಃ ||01|| 

ಭಗವಂತನ್ತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ:  ಭಗವಂತನ್ ಶ್ರಿೀರದ್ಂರ್ತರತವ, ಈ ಚರಾಚರ ವಿಶ್ವ ‘ಕ್್ೀತರ’ 
ಎನಿಸ್ತದ್. ಇದ್ನ್ತನ ಅರಿತವನ್ನ್ತನ ಬಲಿವರತ ‘ಕ್್ೀತರಜ್ಞ’ ಎನ್ತನತಾುರ್. 

ಕ್್ೀತರಜ್ಞಂ ಚಾಪ ಮಾಂ ವಿದಿಧ ಸವಾ ಕ್್ೀತ್ರೀಷ್ತ ಭಾರತ | 
ಕ್್ೀತರಕ್್ೀತರಜ್ಞಯೀಜ್ಞಾಾನ್ಂ ಯತುಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಂ ಮಮ ||02|| 

ಓ ಭಾರತ, ಎಲಿ ಕ್್ೀತರಗಳಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತರತವ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ‘ಕ್್ೀತರಜ್ಞ’ನ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ಕ್್ೀತರ ಮತತು 
ಕ್್ೀತರಜ್ಞರ ಅರಿವ್ೀ ನಿಜವಾದ್ ‘ಜ್ಞಾನ್’, ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ಆಶ್ಯ. 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 106 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತತ್ಷೀತರಂ ಯಚಾ ರ್ಾದ್ೃಕಾ ಯದಿವಕ್ಾರಿ ಯತಶ್ಾಯತ್ | 
ಸ ಚ ಯೀ ಯತಾಭಾವಶ್ಾ ತತುಮಾಸ್ೀನ್ ಮೀ ಶ್ೃಣತ ||03|| 

ಆ ಕ್್ೀತರವ್ಂದ್ರ್ೀನ್ತ?  ಅದ್ತ ಎಂರ್ದ್ತದ ? ಅದ್ರ ವಿಕ್ಾರಗಳ ೀ್ನ್ತ ? ಅದ್ರ ಪ್ರೀರಕಶ್ಕ್ತು 
ರ್ಾರತ? ಅವನ್ತ ಎಂರ್ವನ್ತ? ಅವನ್ ಹಿರಿಮಗಳ ೀ್ನ್ತ? ಅದ್ನ್ತನ ಅಡಕವಾಗಿ ನ್ನಿನಂದ್ 
ಕ್್ೀಳಿದ್. 

ಋಕಭಿಬಾಹತದಾ ಗಿೀತಂ ಛನ್ೂದೀಭಿವಿಾವಿಧ್ೈಃ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಬರಹಮಸೂತರಪದ್ೈಶ್ೈವ ಹ್ೀತತಮದಿಭವಿಾನಿಶ್ಾತ್ೈಃ ||04|| 

ಬಗ್ಬಗ್ಯಯ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ ಮಂತರಗಳಿಂದ್ ಋಕಗಳು ಅದ್ನ್ತನ ಬಗ್ಬಗ್ಯಂದ್ ಹಾಡಿದಾದರ್. 
ಯತಕ್ತುಯಂದ್ ನಿಣಾಯಸತವ ವ್ೀದಾಂತ ಸೂತರದ್ ನ್ತಡಿಗಳೂ ಕೂಡ. 

ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಙ್ಜ್ೆರ್ೂೀ ಬತದಿಧರವಯಕುಮೀವ ಚ | 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ದ್ಶ್ೈಕಂ ಚ ಪಞ್ಾ ಚ್ೀನಿದರಯಗ್ೂೀಚರಾಃ ||05|| 

 

ಇಚಾಾ ದ್ವೀಷ್ಃ ಸತಖಂ ದ್ತಃಖಂ ಸಂಘ್ನತಶ್ಾೀತನಾ ಧ್ೃರ್ತಃ | 
ಏತತ್ಷೀತರಂ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ಸವಿಕ್ಾರಮತದಾಹೃತಂ ||06|| 

ಮಣತಣ [ಪೃರ್ಥವಿ] ನಿೀರತ[ವರತಣ], ಬ್ಂಕ್ತ[ಅಗಿನ], ಗಾಳಿ[ವಾಯತ ಪುತರ ಮರಿೀಚಿ], 
ಬಾನ್ತ[ವಿನಾಯಕ]- ಎಂಬ ಐದ್ತ ಮಹಾಭೂತಗಳು. [ಮಹತತವದಿಂದ್ ಕೂಡಿದ್] 
ಅಹಂಕ್ಾರತತವ[ಬರಹಮ ಮತತು ಶ್ವ], ಬತದಿಧತತವ[ಪಾವಾರ್ತ], ಮೂಲಪರಕೃರ್ತ[ ಶ್ರೀ], ಕ್ತವಿ[ಚಂದ್ರ], 
ತ್ೂಗಲತ [ವಾಯತ ಪುತರ ಮರತತ್], ಕಣತಣ[ಸೂಯಾ], ನಾಲ್ಲಗ್ [ವರತಣ], 
ಮೂಗತ[ಅಶ್ವನಿಗಳು], ಬಾಯ [ಅಗಿನ], ಕ್್ೈಗಳು [ವಾಯತ ಪುತರರಿಬಾರತ], ಕ್ಾಲತಗಳು [ಇಂದ್ರ 
ಪುತರರಾದ್ ಯಜ್ಞ ಮತತು ಶ್ಂಭತ], ಪಾಯತ[ ಯಮ], ಉಪಸಥ[ ಶ್ವ] ಹಿೀಗ್ ಇಂದಿರಯಗಳು 
ಹತತು. ಹನ್ೂನಂದ್ನ್ಯದ್ತ ಮನ್ಸುತವ [ಇಂದ್ರ, ಕ್ಾಮ ಮತತು ಅನಿರತದ್ಧ] ಮತತು ಐದ್ತ 
ಜ್ಞಾನ್ೀಂದಿರಯವಿಷ್ಯಗಳು: ಶ್ಬದ, ಸಿಶ್ಾ, ರೂಪ, ರಸ, ಮತತು ಗಂಧ್ [ರತದ್ರ ಪುತರರಾದ್ 
ಪಾರಣ, ಅಪಾನ್, ವಾಯನ್, ಉದಾನ್ ಮತತು ಸಮಾನ್] ಇವು 24 ಅಡಕವಾದ್ ಕ್್ೀತರಗಳು. ಭಯಕ್್ 
[ಶ್ರೀ ಮತತು ಭಾರರ್ತ], ಹಗ್ [ದಾವಪರ], ಸತಖ [ಮತಖಯಪಾರಣ], ದ್ತಖ [ಕಲ್ಲ], ಸಮಕಟ ಶ್ರಿೀರ 
[ಶ್ರಿೀರದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವ], ನ್ನ್ಪನ್ ಹರಹತ [ಶ್ರೀ], ಧ್ೈಯಾ [ಸರಸವರ್ತ ಮತತು 
ಭಾರರ್ತ] ಇವು ವಿಶ್ೀಷ್ ಕ್ತರಯೆಗಳಾದ್ ವಿಕ್ಾರಗಳು. ಹಿೀಗ್ ವಿಕ್ಾರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಕ್್ೀತರವನ್ತನ 
ಅಡಕವಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದಾದಯತತ. 
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ಅಮಾನಿತವ ಮಡಂಬಿತವಮಹಿಂಸಾ ಕ್ಾನಿುರಾಜಾವಮ್ | 
ಆಚಾಯೀಾಪಾಸನ್ಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಧೈಯಾಮಾತಮವಿನಿಗರಹಃ ||07|| 

 

ಇನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಷ್ತ ವ್ೈರಾಗಯಮನ್ಹಙ್ಜ್ೆರ ಏವ ಚ | 
ಜನ್ಮಮೃತತಯಜರಾವಾಯಧದ್ತಃಖದ್ೂೀಷಾನ್ತದ್ಶ್ಾನ್ಮ್ ||08|| 

 

ಅಸಕ್ತುರನ್ಭಿಷ್ವಙ್ುಃ ಪುತರದಾರಗೃಹಾದಿಷ್ತ | 
ನಿತಯಂ ಚ ಸಮಚಿತುತವಮಷಾಟನಿಷ್ೂಟೀಪಪರ್ತುಷ್ತ ||09|| 

 

ಮಯ ಚಾನ್ನ್ಯಯೀಗ್ೀನ್ ಭಕ್ತುರವಯಭಿಚಾರಿಣಿೀ | 
ವಿವಿಕುದ್ೀಶ್ಸ್ೀವಿತವಮರರ್ತಜಾನ್ಸಂಸದಿೀ ||10|| 

 

ಅಧಾಯತಮಜ್ಞಾನ್ನಿತಯತವಂ ತತವಜ್ಞಾನಾರ್ಾದ್ಶ್ಾನ್ಮ್ | 
ಏತಜಾಾಾನ್ಮರ್ತ ಪೊರೀಕುಮಜ್ಞಾನ್ಂ ಯದ್ತ್ೂೀSನ್ಯಥಾ ||11|| 

ಬಿಂಕ ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ತ, ಹಿರಿತನ್ದ್ ಸ್ೂೀಗತ ಹಾಕದಿರತವುದ್ತ, ನ್ೂೀಯಸದಿರತವುದ್ತ, ಸ್ೈರಣ್, 
ನ್ೀರ ನ್ಡ್ನ್ತಡಿ, ಗತರತಸ್ೀವ್, ಮೈಮನ್ಗಳ ಮಡಿ, ಕದ್ಲದ್ ರ್ತೀಪುಾ, ಬಗ್ಯ ಬಿಗಿತ, 
ಇಂದಿರಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೈಮರ್ಯದಿರತವುದ್ತ, ಸ್ೂಕತೆ ಇರದಿರಿವುದ್ತ,  ಹತಟ್ತಟ-ಸಾವು-
ಮತಪುಿ ಬ್ೀನ್ಗಳಿಂದ್ ದ್ತಗತಡ ತತಂಬಿದ್ ಬಾಳಿನ್ ದ್ೂೀಷ್ಗಳ ಎಚಾರ, 
ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುದಿರತವುದ್ತ, ಮಕೆಳು-ಮಡದಿ-ಮನ್ ಮತಂತಾದ್ತವನ್ತನ ಅರ್ತರ್ಾಗಿ 
ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುದಿರತವುದ್ತ, ಇಷ್ಟ-ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ೂದ್ಗಿದಾಗ ಎಂದ್ಂದ್ೂ 
ಬಗ್ಗ್ಡದಿರತವುದ್ತ,ಬ್ೀರ್ಡ್ ಕದ್ಲದ್ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಅಚಲವಾದ್ ಭಕ್ತು, ಏಕ್ಾಂತವಾಸ, 
ಜನ್ಜಂಗತಳಿಯಲಿ್ಲ ಬ್ರ್ಯದಿರತವುದ್ತ, ಅಧಾಯತಮದ್ ಅರಿವಿನ್ಲ್ಿೀ ನಿರಂತರಸ್ತಥರ್ತ, 
ಅಪರ್ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾೆಗಿ ಶಾಸರದ್ ಅಧ್ಯಯನ್ [ತತವಜ್ಞಾನ್ಕ್್ೆ ಗ್ೂೀಚರನಾದ್ ಭಗವಂತನ್. 
ಸಾಕ್ಾತಾೆರ] ಇವ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ ಮತತು ಜ್ಞಾನ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು. ಅದ್ಕ್ತೆಂತ ಬ್ೀರ್ರ್ಾದ್ದ್ತದ ಅಜ್ಞಾನ್ 
ಮತತು ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ ದಾರಿ. 

ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಯತುತಾವಕ್ಾಯಮ ಯಜ್ಞಾತಾವSಮೃತಮಶ್ತನತ್ೀ | 
ಅನಾದಿಮತಿರಂ ಬರಹಮ ನ್ ಸತುನಾನಸದ್ತಚಯತ್ೀ ||12|| 
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ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ತ ಸಾವನ್ತನ ಗ್ಲತಿವನ್ೂೀ ಅಂರ್ ‘ಜ್ಞ್ೀಯ’ ವನ್ತನ ಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್: ಹತಟಿಟರದ್, 
[ದ್ೀಹದಿಂದ್ಲೂ ಹತಟ್ಟದ್] ಪರಬರಹಮವ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯ. ಅದ್ತ ಕಣಿಣಗ್ ಕ್ಾಣತವ ಮಣತಣ-ನಿೀರತ-
ಬ್ಂಕ್ತಗಿಂತಲೂ ಬ್ೀರ್; ಕ್ಾಣದ್ ಗಾಳಿ-ಆಗಸಗಿಂತಲೂ ಬ್ೀರ್, ಎನಿನಸ್ತದ್. 

ಸವಾತಃಪಾಣಿಪಾದ್ಂ ತತುವಾತ್ೂೀSಕ್ಷಿಶ್ರ್ೂೀಮತಖಮ್ | 
ಸವಾತಃಶ್ೃರ್ತಮಲ್ೂಿೀಕ್್ೀ ಸವಾಮಾವೃತಯ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ||13|| 

ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ಅದ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೈಕ್ಾಲತಗಳು; ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ಕಣತಣ-ತಲ್-ಬಾಯಗಳು; ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ಅದ್ಕ್್ೆ 
ಕ್ತವಿ; ಲ್ೂೀಕದ್ೂಳಗ್ಲಿವನ್ೂನ ಆವರಿಸ್ತ ನಿಂರ್ತದ್. 

ಸವ್ೀಾನಿದರಯಗತಣಾಭಾಸಂ ಸವ್ೀಾನಿದರಯವಿವಜಾತಮ್ | 
ಅಸಕುಂ ಸವಾಭೃಚ್ೈವ ನಿಗತಾಣಂ ಗತಣಭ್ೂೀಕೃ ಚ ||14|| 

ಎಲಿ ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ, ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತನ ಬ್ಳಗಿಸತರ್ತುರತವದ್ತ; ಅದ್ಕ್್ೆ ಭೌರ್ತಕವಾದ್ 
ರ್ಾವ ಇಂದಿರಯಗಳೂ ಇಲಿ. ರ್ಾವುದ್ಕೂೆ ಅಂಜದ್, ಎಲಿವನ್ೂನ ಹ್ೂರ್ತುದ್. ರ್ತರಗತಣಗಳ 
ನ್ಂಟಿಲಿ. ಎಲಿ ಸದ್ತುಣಗಳ ನ್ಲ್. 

ಬಹಿರನ್ುಶ್ಾಭೂತಾನಾಮಚರಂ ಚರಮೀವ ಚ | 
ಸೂಕ್ಷಮತಾವತುದ್ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ದ್ೂರಸಥಂ ಚಾನಿುಕ್್ೀ ಚ ತತ್ ||15|| 

ಅದ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಹ್ೂರಗಿದ್; ಒಳಗೂ ಇದ್. ಅದ್ತ ಇದ್ದಲ್ಿ ಇದ್. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಿಡ್ ಚಲ್ಲಸತರ್ತುದ್. 
ಅದ್ತ ಅಣತವಿಗಿಂತ ಅಣತ; ಅದ್ಕ್್ೆಂದ್ೀ ರ್ತಳಿವಿಗ್ಟ್ಕದ್ತದ. ಅದ್ತ ದ್ೂರದ್ಲಿ್ಲದ್. ಹರ್ತುರದ್ಲೂಿ 
ಇದ್. 

ಅವಿಭಕುಂ ಚ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ವಿಭಕುಮವ ಚ ಸ್ತಥತಮ್ | 
ಭೂತಭತೃಾ ಚ ತಜ್ಞ್ೀಯಂ ಗರಸ್ತಷ್ತಣ ಪರಭವಿಷ್ತಣ ಚ ||16|| 

ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲೂಿ ಏಕ ರೂಪವಾಗಿದ್. ಆದ್ರೂ ಬ್ೀರ್ಯೀ ಎನ್ತನವಂತ್ ಬಹತರೂಪದಿಂದಿದ್. 
ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ತನ ಪಾಲ್ಲಸತವಂರ್ದ್ತದ, ಕಬಳಿಸತವಂರ್ದ್ತದ ಮತತು ಹತಟಿಟಸತವಂರ್ದ್ತದ ಅದ್ೀ 
ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ. 

ಜ್ೂಯೀರ್ತಷಾಮಪ ತಜ್ೂಾಯೀರ್ತಸುಮಸಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಗಮಯಂ ಹೃದಿ ಸವಾಸಯ ವಿಕಠತಮ್ ||17|| 
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ಅದ್ತ ಬ್ಳಕ್ತಗ್ಲಿ ಹಿರಿ ಬ್ಳಕತ. ಕತುಲ್ಯ ಆಚ್ಗಿರತವಂರ್ದ್ತದ. ಅದ್ತ ರ್ತಳಿವಿನ್ ರೂಪ. ತನ್ನನ್ತನ 
ತಾನ್ ರ್ತಳಿವಂರ್ದ್ತದ. ರ್ತಳಿವಿನಿಂದ್ ಪಡ್ಯಬಹತದ್ಂರ್ದ್ತದ. ಎಲಿರ ಹೃದ್ಯದ್ಲತಿ 
ನ್ಲ್ಸ್ತರತವಂರ್ದ್ತದ. 

ಇರ್ತ ಕ್್ೀತರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಚ್ೂೀಕುಂ ಸಮಾಸತಃ | 
ಮದ್ಭಕು ಏತದಿವಜ್ಞಾಯ ಮದಾಭವಾಯೀಪಪದ್ಯತ್ೀ ||18|| 

ಹಿೀಗ್ ‘ಕ್್ೀತರ’-‘ಜ್ಞಾನ್’ ಮತತು ‘ಜ್ಞ್ೀಯ’ಗಳನ್ತನ ಅಡಕವಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದ್ಂತಾಯತತ. ನ್ನ್ನ 
ಭಕುನಾದ್ವನ್ತ ಇದ್ನ್ನರಿತತ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಸತತಾುನ್. 

ಪರಕೃರ್ತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ವಿದ್ಧಯನಾದಿೀ ಉಭಾವಪ | 
ವಿಕ್ಾರಾಂಶ್ಾ ಗತಣಾಂಶ್ೈವ ವಿದಿಧ ಪರಕೃರ್ತಸಂಭವಾನ್ ||19|| 

ಪರಕೃರ್ತ [ಜಡಪರಕೃರ್ತ ಮತತು ಚ್ೀತನ್ಪರಕೃರ್ತ] ಮತತು ಪುರತಷ್ [ಜೀವ ಮತತು ಈಶ್ವರ] ಇಬಾರೂ 
ಹತಟಿಟರದ್ವರತ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ಸೂಥಲರೂಪಗಳು ಮತತು ಗತಣತರಯಗಳು, ಪರಕೃರ್ತಯ 
ಕ್ಾಯಾಗಳು ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಕ್ಾಯಾಕರಣಕತೃಾತ್ವೀ ಹ್ೀತತಃ ಪರಕೃರ್ತರತಚಯತ್ೀ | 
ಪುರತಷ್ಃ ಸತಖದ್ತಃಖಾನಾಂ ಭ್ೂೀಕೃತ್ವೀ ಹ್ೀತತರತಚಯತ್ೀ ||20|| 

ದ್ೀಹ ಮತತು ಇಂದಿರಯಗಳ ನಿಮಾಾಣದ್ಲಿ್ಲ ಜಡಪರಕೃರ್ತ [ಚ್ೀತನ್ಪರಕೃರ್ತರ್ಾದ್ ಶ್ರೀತತವ] 
ಕ್ಾರಣವ್ನಿಸ್ತದ್. ಸತಖ-ದ್ತಃಖಗಳ ಅನ್ತಭವದ್ಲಿ್ಲ ಜೀವ [ಪರಮಾತಮ] 
ಕ್ಾರಣಭೂತನಾಗಿದಾದನ್. 

ಪುರತಷ್ಃ ಪರಕೃರ್ತಸ್ೂಥೀ ಹಿ ಭತಙ್ಕ್ೆತೀ ಪರಕೃರ್ತಜಾನ್ತುಣಾನ್ | 
ಕ್ಾರಣಂ ಗತಣಸಙ್ಕ್ೂುೀSಸಯ ಸದ್ಸದ್ೂಯೀನಿಜನ್ಮಸತ ||21|| 

ಪರಕೃರ್ತಯ ಕಟಿಟಗ್ೂಳಗಾದ್ ಜೀವ ಪರಕೃರ್ತಕ್ಾಯಾಗಳಾದ್ ಸತಖ-ದ್ತಃಖಾದಿಗಳನ್ತನ 
ಅನ್ತಭವಿಸತತಾುನ್. ಒಳ ು್ಯ ಮತತು ಕ್್ಟ್ಟ ಬಸ್ತರಿನ್ಲಿ್ಲ ಹತಟಿಟಬರಲತ ಜೀವನಿಗ್ ರ್ತರಗತಣಗಳ 
ನ್ಂಟ್ೀ ಕ್ಾರಣ. 

ಉಪದ್ರಷಾಟSನ್ತಮನಾು ಚ ಭತಾಾ ಭ್ೂೀಕ್ಾು ಮಹ್ೀಶ್ವರಃ | 
ಪರಮಾತ್ೇರ್ತ ಚಾಪುಯಕ್್ೂುೀ ದ್ೀಹ್ೀSಸ್ತಮನ್ತಿರತಷ್ಃ ಪರಃ || 22|| 
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ಎಲಿದ್ರ ಮೀಲ್ಲದ್ತದ ಎಲಿವನ್ತನ ನ್ೂೀಡತವವನ್ತ, ತನಿನಷ್ಟದ್ಂತ್ ಎಲಿವನ್ತನ ನ್ಡ್ಸತವವನ್ತ. 
ಎಲಿವನ್ತನ ಹ್ೂತುವನ್ತ, ಸಾರವನ್ತನಣತಣವವನ್ತ, ಸವಾಶ್ಕುನಾದ್ ಪರಮಾತಮ. ಅವನ್ ಈ 
ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲ ಜೀವನ್ ಜ್ೂತ್ಗಿರತವ ಪುರತಷ್. 

ಯ ಏವಂ ವ್ೀರ್ತು ಪುರತಷ್ಂ ಪರಕೃರ್ತಂ ಚ ಗತಣ್ೈ ಸಹ | 
ಸವಾಥಾ ವತಾಮಾನ್ೂೀSಪ ನ್ ಸ ಭೂಯೀSಭಿಜಾಯತ್ೀ ||23|| 

ಹಿೀಗ್ ಪರಕೃರ್ತ-ಪುರತಷ್ರನ್ತನ ಗತಣಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಅರಿತವನ್ತ ಹ್ೀಗ್ ಬದ್ತಕ್ತದ್ರೂ ಮತ ು್ ಮರಳಿ 
ಹತಟ್ತಟವುದಿಲಿ. 

ಧಾಯನ್ೀನಾSತಮನಿ ಪಶ್ಯನಿು ಕ್್ೀಚಿದಾತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ | 
ಅನ್ಯೀ ಸಾಙ್ಕ್ಖಯೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಕಮಾಯೀಗ್ೀನ್ ಚಾಪರ್ೀ ||24|| 

ಕ್್ಲವರತ ಧಾಯನ್ದ್ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬಗ್ಗಣಿಣನಿಂದ್ ಕ್ಾಣತತಾುರ್. ಕ್್ಲವರತ 
ಶಾಸರದ್ ಅರಿವಿನ್ ಮೂಲಕ. ಕ್್ಲವರತ ಕಮಾಯೀಗದ್ ಮೂಲಕ.  

ಅನ್ಯೀ ತ್ವೀವಮಜಾನ್ನ್ುಃ ಶ್ತರತಾವSನ್ೀಭಯ ಉಪಾಸತ್ೀ | 
ತ್ೀSಪ ಚಾರ್ತತರನ್ಯೀವ ಮೃತತಯಂ ಶ್ತರರ್ತಪರಾಯಣಾಃ ||25|| 

ಹಿೀಗ್ ಭಗವಂತನ್ನ್ನರಿಯಲಾರದ್ ಇನ್ತನ ಕ್್ಲವರತ, ಬಲಿವರಿಂದ್ ಕ್್ೀಳಿ ಉಪಾಸನ್ 
ಮಾಡತತಾುರ್. ಶ್ರವಣವನ್ನ ನ್ಂಬಿ ನ್ಡ್ವ ಅವರೂ, ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಬ್ಳ್ದ್ತ ಸಾವನ್ತನ 
ಗ್ಲತಿತಾುರ್. 

ರ್ಾವತುಞ್ಜಾಯತ್ೀ ಕ್ತಞ್ಷಾತುತುಾಂ ಸಾಥವರಜಙ್ುಮಂ | 
ಕ್್ೀತರಕ್್ೀತರಜ್ಞಸಂಯೀಗಾತುತದಿವದಿಧ ಭರತಷ್ಾಭ ||26|| 

ಭರತಶ್ರೀಷ್ಠ, ಸ್ತಥರ-ಚರ ಜೀವಿಯಲಿ್ಲ ರ್ಾವುದ್ೀ ಹತಟಿಟದ್ರೂ, ಅದ್ತ ಕ್್ೀತರ [ಶ್ರೀ ತತವ] ಮತತು 
ಕ್್ೀತರಜ್ಞನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ ಸಹಯೀಗದಿಂದ್ಲ್ೀ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಸಮಂ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ರ್ತಷ್ಠನ್ುಂ ಪರಮೀಶ್ವರಮ್ | 
ವಿನ್ಶ್ಯತುಾವಿನ್ಶ್ಯನ್ುಂ ಯಃ ಪಶ್ಯರ್ತ ಸ ಪಶ್ಯರ್ತ ||27|| 

ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲೂಿ ಏಕರೂಪದಿಂದಿರತವವನ್ತ ಸವಾಶ್ಕುನಾದ್ ಭಗವಂತ; ಅವು ಅಳಿದಾಗಲೂ 
ಅಳಿಯದ್ೀ ಉಳಿದ್ವನ್ತ. ಅವನ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ ನಿಜವಾಗಿ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. 
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ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸವಾತರ ಸಮವಸ್ತಥತಮೀಶ್ವರಮ್ | 
ನ್ ಹಿ ನ್ಸಾಯತಮನಾSSತಾಮನ್ಂ ತತ್ೂೀ ರ್ಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||28|| 

ಸವಾಶ್ಕುನಾದ್ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಿಡ್ಯೂ ಏರತಪ್ೀರಿಲಿದ್ೀ ಏಕರೂಪನಾಗಿದಾದನ್ ಎಂದ್ತ 
ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ತನ್ನ ಮೀಲ್ಮಗ್ ತಾನ್ೀ ಅಡಿಡಯನ್ೂನಡಿಡಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. ಮತಂದ್ ಪರಮಪದ್ವನ್ತನ 
ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಪರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕಮಾಾಣಿ ಕ್ತರಯಮಾಣಾನಿ ಸವಾಶ್ಃ | 
ಯಃ ಪಶ್ಯರ್ತ ತಥಾSSತಾಮನ್ಮಕತಾಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯರ್ತ ||29|| 

ಪರಕೃರ್ತಯಂದ್ಲ್ೀ ಎಲಿ ಕ್ಾಯಾಗಳೂ ನ್ಡ್ಯತರ್ತುವ್ [ಜೀವನ್ ಕಮಾಕೆನ್ತಗತಣವಾಗಿ 
ಭಗವಂತನ್ ತ್ೂಡಗಿ ಎಲಿ ಕ್ಾಯಾಗಳಲೂಿ ಮತನ್ನಡ್ಸತತಾುನ್] ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಮತತು 
ಏನ್ತ ಮಾಡತವುದ್ಕೂೆ ತಾನ್ತ ಸವತಂತರನ್ಲಿ [ಭಗವಂತನಿಗ್ ಇನ್ೂನಬಾ ಕ್ಾರಣಪುರತಷ್ನಿಲಿ] 
ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ನಿಜವಾಗಿ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. 

ಯದಾ ಭೂತಪೃರ್ಗಾಭವಮೀಕಸಥಮನ್ತಪಶ್ಯರ್ತ | 
ತತ ಏವ ಚ ವಿಸಾುರಂ ಬರಹಮ ಸಮಿದ್ಯತ್ೀ ತದಾ || 30|| 

ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಜೀವರಾಶ್ ಒಬಾ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ ಎಂದ್ತ, ಅವನಿಂದ್ಲ್ೀ ಈ ಬಗ್ಬಗ್ಯ 
ಬಿತುರ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನ್ನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಅನಾದಿತಾವನಿನಗತಾಣತಾವತಿರಮಾತಾಮSಯಮವಯಯಃ| 
ಶ್ರಿೀರಸ್ೂಥೀSಪ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ನ್ ಕರ್ೂೀರ್ತ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ||31|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಪರಮಾತಮ ಎಂದ್ೂ ಹತಟ್ಟದ್ವನ್ತ; ಗತಣಗಳು  ಅಂಟ್ದ್ವನ್ತ; ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ಅವನಿಗ್ ಅಳಿವು ಇಲಿ. ಅವನ್ತ ದ್ೀಹದ್ೂಳಗಿದ್ೂದ ಏನ್ನ್ೂನ ಮಾಡತವುದಿಲಿ; ಏನ್ನ್ೂನ 
ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. [ಅಳಿವಿರದ್ ಈ ಪರಮಾತಮ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವನ್ಲಿ; ಜಡದ್ ಮಾತ್ೀನ್ತ! 
ಅವನ್ತ ಎಲಿವನ್ೂನ ಮಾಡತತಾುನ್; ಏನ್ನ್ೂನ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ.] 

ಯಥಾ ಸವಾಗತಂ ಸೌಕ್ಾಮಯದಾಕ್ಾಶ್ಂ ನ್ೂೀಪಲ್ಲಪಯತ್ೀ | 
ಸವಾತಾರವಸ್ತಥತ್ೂೀ ದ್ೀಹ್ೀ ತಥಾSSತಾಮ ನ್ೂೀಪಲ್ಲಪಯತ್ೀ ||32|| 

ಆಕ್ಾಶ್ ಎಲ್ಿಡ್ ತತಂಬಿದ್ದರೂ, ಏತಕೂೆ ತಡ್ರ್ಾಗದ್ಷ್ತಟ ನ್ವುರಾದ್ದರಿಂದ್ ಏತರಿಂದ್ಲೂ 
ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ ಹ್ೀಗ್ೂೀ ಹಾಗ್, ಪರಮಾತಮಕೂಡ ಎಲಿ ದ್ೀಹಗಳಲಿ್ಲ ತತಂಬಿದ್ದರೂ 
ಅಂಟಿಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. 
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ಯಥಾ ಪರಕ್ಾಶ್ಯತ್ಯೀಕಃ ಕೃತುನಂ ಲ್ೂೀಕಮಮಂ ರವಿಃ | 
ಕ್್ೀತರಂ ಕ್್ೀರ್ತರೀ ತಥಾ ಕೃತುನಂ ಪರಕ್ಾಶ್ಯರ್ತ ಭಾರತ ||33|| 

ಭಾರತ, ಒಬಾ ಸೂಯಾ ಇಡಿಯ ಈ ಭೂಮಯನ್ತನ ಬ್ಳಗತವಂತ್ ‘ಕ್ಷತರಜ್ಞ’ನಾದ್ 
ಭಗವಂತನ್ೂಬಾನ್ೀ, ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವವ್ಂಬ ‘ಕ್್ೀತರ’ವನ್ತನ ಬ್ಳಗತತಾುನ್. 

ಕ್್ೀತರಕ್್ೀತರಜ್ಞಯೀರ್ೀವಮನ್ುರಂ ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷಾ | 
ಭೂತಪರಕೃರ್ತಮೀಕ್ಷಂ ಚ ಯೆೀ ವಿಧ್ತರ್ಾಾನಿು ತ್ೀ ಪರಮ್ ||34|| 

ಕ್್ೀತರ-ಕ್್ೀತರಜ್ಞರ್ೂಳಗಣ ಈ ಅಂತರವನ್ತನ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ್ ಮತತು ಪರಕೃರ್ತಯಂದ್ 
[ಜೀವರಿಗ್ ಚ್ೀತನ್ ಪರಕೃರ್ತಯಂದ್] ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ ಕ್ಾರಣವಾದ್ ರ್ತಳಿವಿನ್ ದಾರಿಯನ್ತನ, 
ತತಳಿದ್ವರತ ಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುರ್. 

 ಹದಿಮೂರನ್ಯ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಚತತದ್ಾಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪರವಕ್ಾಯಮ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್ || 
ಯಜ್ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತನ್ಯಃ ಸವ್ೀಾ ಪರಾಂ ಸ್ತದಿಧಮತ್ೂೀ ಗತಾಃ ||01|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಸಂಗರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹಿರಿದಾದ್ ರ್ತಳಿವನ್ತನ ಇನ್ನಷ್ತಟ 
ಹ್ೀಳುತ ು್ೀನ್; ಎಲಿ ಮತನಿಗಳು ಇದ್ನ್ನರಿತತ ಇಲಿ್ಲಂದ್ ಪರಮಪದ್ವನ್ನೈದಿದ್ರತ. 

ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಾಮಾಗತಾಃ | 
ಸಗ್ೀಾSಪ ನ್ೂೀಪಜಾಯನ್ುೀ ಪರಳಯೆೀ ನ್ ವಯರ್ನಿು ಚ ||02|| 

ಈ ರ್ತಳಿವುಗಳಿಸ್ತ, ದ್ತಗತಡ ದ್ೂರರಾಗಿ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಹ್ೂೀಲತವವರತ ಸೃಕಟಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ 
ಹತಟ್ತಟವುದಿಲಿ; ಪರಳಯಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ನ್ೂೀಯತವುದಿಲಿ. 

ಮಮ ಯೀನಿಮಾಹದ್ಾರಹಮ ತಸ್ತಮನ್ುಭಾಂ ದ್ಧಾಮಯಹಮ್ | 
ಸಮಭವಃ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ತತ್ೂೀ ಭವರ್ತ ಭಾರತ ||03|| 
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ಚ್ೀತನ್ ಪರಕೃರ್ತ ನ್ನ್ನ ಅಧಾಾಂಗಿ. ಅವಳಲಿ್ಲ ಸೃಕಟಯ ಬಿೀಜವನ್ತನ ಬಿತತುತ ು್ೀನ್. ಭಾರತ, ಎಲಿ 
ಜೀವಿಗಳ ಹತಟ್ತಟ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನ್ಡ್ಯತತುದ್. 

ಸವಾಯೀನಿಷ್ತ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಮೂತಾಯಃ ಸಮಭವನಿು ರ್ಾಃ | 
ತಾಸಾಂ ಬರಹಮ ಮಹದ್ೂಯೀನಿರಹಂ ಬಿೀಜಪರದ್ಃ ಪತಾ ||04|| 

ಕತಂರ್ತೀಪುತರ, ರ್ಾವ್ಲಿ ಬಸ್ತರತಗಳಲಿ್ಲ ಏನ್ಲಿ ರೂಪಗಳು ರೂಪುಗ್ೂಳುುತುವ್, ಅವುಗಳಿಗ್ಲಿ 
ಚ್ೀತನ್ಪರಕೃರ್ತಯೆೀ ತಾಯ ; ನಾನ್ೀ ಬಿೀಜ ಬಿತತುವ ತಂದ್. 

ಸತುಾಂ ರಜಸುಮ ಇರ್ತ ಗತಣಾಃ ಪರಕೃರ್ತಸಮಭವಾಃ | 
ನಿಬಧ್ನನಿು ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹಿನ್ಮವಯಯಮ್ ||05|| 

ತತಂಬತತ್ೂೀಳಿನ್ ವಿೀರನ್ೀ, ಸತವ-ರಜಸತು-ತಮಸತು ಎಂಬಿವು ಜಡಪರಕೃರ್ತಯಂದ್ 
ಮೂಡಿಬಂದ್ ಗತಣಗಳು. [ಸತಾವಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ ಶ್ರೀತತವ, ರಜ್ೂೀಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ ಭೂತತವ 
ಮತತು ತಮೀಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ ದ್ತಗಾಾತತವ, ಇವು ಚ್ೀತನ್ಪರಕೃರ್ತಯಂದ್ಲ್ ಮೂಡಿಬಂದ್ 
ರೂಪಗಳು.] ಅಳಿವಿರದ್ ಜೀವವನ್ತನ ಇವು ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲ ಕಟಿಟಹಾಕತತುವ್. 

ತತರ ಸತುಾಂ ನಿಮಾಲತಾವತಾಕ್ಾಶ್ಕಮನಾಮಯಮ್ | 
ಸತಖಸಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಬಧಾನರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಸಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚಾನ್ಘ ||06|| 

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸತವಗತಣ[ಸತವಗತಣದ್ ಅಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ ಶ್ರೀತತವ] ಪರಿಶ್ತದ್ಧವಾದ್ದ್ತದ. ಅದ್ತ 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಬ್ಳಕತ ನಿೀಡತವಂರ್ದ್ತದ; ಬ್ೀನ್ಗಳನ್ತನ ನಿೀಗತವಂರ್ದ್ತದ. ಪರಿಶ್ತದ್ಧನ್ೀ, ಅದ್ತ ಸತಖದ್ 
ನ್ಂಟಿನಿಂದ್ ಮತತು ರ್ತಳಿವಿನ್ ನ್ಂಟಿನಿಂದ್ ಕಟಿಟಹಾಕತತುದ್. 

ರಜ್ೂೀ ರಾಗಾತಮಕಂ ವಿದಿಧ ತೃಷಾಣಸಙ್ುಸಮತದ್ಭವಮ್ | 
ತನಿನಬಧಾನರ್ತ ಕ್ೌನ ು್ೀಯ ಕಮಾಸಙ್ಕ ು್ೀನ್ ದ್ೀಹಿನ್ಮ್ ||07|| 

ರಜ್ೂೀಗತಣ [ರಜ್ೂೀಗತಣದ್ ಅಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ ಭೂತತವ] ರಂಜಸತವಂರ್ದ್ತದ. ಆಸ್-
ಆಸಕ್ತುಗಳನ್ತನ ಹತಟಿಟಸತವಂರ್ದ್ತದ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ಕತಂರ್ತೀಪುತರ, ಅದ್ತ ಜೀವನ್ನ್ತನ ಕಮಾದ್ 
ನ್ಂಟಿನಿಂದ್ ಕಟಿಟಹಾಕತತುದ್. 

ತಮಸುಾಜ್ಞಾನ್ಜಂ ವಿದಿಧ ಮೀಹನ್ಂ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಪರಮಾದಾಲಸಯನಿದಾರಭಿಸುನಿನಬಧಾನರ್ತ ಭಾರತ ||08|| 
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ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗ್ ಅಜ್ಞಾನ್ ನಿೀಡತವಂರ್ದ್ತದ, ಭರಮಗ್ೂಳಿಸತವಂರ್ದ್ತದ, ತಮೀಗತಣ 
[ತಮೀಗತಣದ್ ಅಭಿಮಾನಿರ್ಾದ್ ದ್ತಗಾಾತತವ] ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. ಭಾರತ, ಅದ್ತ ಮೈಮರ್ವು, 
ಸ್ೂೀಮಾರಿತನ್ ಮತತು ನಿದ ದ್ಗಳಿಂದ್ ಕಟಿಟಹಾಕತತುದ್. 

ಸತುಾಂ ಸತಖ್ೀ ಸಞ್ಾಯರ್ತ ರಜಃ ಕಮಾಣಿ ಭಾರತ | 
ಜ್ಞಾನ್ಮಾವೃತಯ ತತ ತಮಃ ಪರಮಾದ್ೀ ಸಞ್ಾಯತತಯತ ||09|| 

ಸತವಗತಣ[ಶ್ರೀತತವ] ಸತಖದ್ ನ್ಂಟಿನ್ಲಿ್ಲರಿಸತತುದ್. ಭಾರತ, ರಜ್ೂೀಗತಣ [ಭೂತತವ] ಕಮಾದ್ 
ನ್ಂಟಿನ್ಲಿ್ಲರಿಸತತುದ್. ತಮೀಗತಣ [ದ್ತಗಾಾತತವ] ಅರಿವನ್ತನ ಮತಚಿಾ, ಮೈಮರ್ಸ್ತಬಿಡತತುದ್. 

ರಜಸುಮಶಾಾಭಿಭೂಯ ಸತುಾಂ ಭವರ್ತ ಭಾರತ | 
ರಜಃ ಸತುಾಂ ತಮಶ್ೈವ ತಮಃ ಸತುಾಂ ರಜಸುಥಾ ||10|| 

ಭಾರತ, ರಜಸತು-ತಮಸತುಗಳನ್ತನ ತಳಿು, ಸತವಗತಣ ಬಲಗ್ೂಳುುತುದ್; ಸತವ-ತಮಸತುಗಳನ್ತನ 
ತಳಿು, ರಜ್ೂೀಗತಣ; ಹಾಗ್ಯೆೀ ಸತವ-ರಜಸತುಗಳನ್ತನ ತಳಿು, ತಮೀಗತಣ. 

ಸವಾದಾವರ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀSಸ್ತಮನ್ಾಕ್ಾಶ್ ಉಪಜಾಯತ್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದಾಯದಿವವೃದ್ಧಂ ಸತುಾಮತತಯತ  ||11|| 

ಈ ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲ, ಎಲಾಿ ಇಂದಿರಯಗಳು, ರ್ತಳಿವು ಬ್ಳಕ್ಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ, ಸತುಾಗತಣ  
ಬಲಗ್ೂಂಡಿದ್ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕತ. 

ಲ್ೂೀಭಃ ಪರವೃರ್ತುರಾರಮಭಃ ಕಮಾಣಾಮಶ್ಮಃ ಸಿೃಹಾ | 
ರಜಸ್ಯೀತಾನಿ  ಜಾಯನ್ುೀ ವಿವೃದ್ಧೀ ಭರತಷ್ಾಭ ||12|| 

ಭರತವಂಶ್ದ್ ಮತಂದಾಳ ,್ ರಜ್ೂೀಗತಣ ಬಲಗ್ೂಂಡಾಗ ಕಂಡತ ಬರತವ ಅಂಶ್ಗಳು ಇವು: 
ಜಪುಣತನ್, ಹತಚತಾಹತರತಪು, ಕ್ಾಯಕಗಳಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗತವುದ್ತ, ನ್ಮಮದಿಗ್ೀಡತ ಮತತು ರ್ತೀರದ್ 
ಬಯಕ್್. 

ಅಪರಕ್ಾಶ್ೂೀSಪರವೃರ್ತುಶ್ಾ ಪರಮಾದ್ೂೀ ಮೀಹ ಏವ ಚ | 
ತಮಸ್ಯೀತಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀ ವಿವೃದ್ಧೀ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ ||13|| 

ಕತರತವಂಶ್ದ್ ಕತಡಿಯೆ, ತಮಸತು ಬಲಗ್ೂಂಡಾಗ ಕಂಡತಬರತವ ಅಂಶ್ಗಳು ಇವು: ಕ್ಾವಳ, 
ಹತರತಪುಗ್ೀಡತ, ಎಚಾರಗ್ೀಡತ, ಮತತು ತಪಿರಿವು. 
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ಯದಾ ಸತ್ುಾೀ ಪರವೃದ್ಧೀ ತತ ಪರಳಯಂ ರ್ಾರ್ತ ದ್ೀಹಭೃತ್ | 
ತದ್ೂೀತುಮವಿದಾಂ ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ಮಲಾನ್ಾರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ ||14|| 

ಸತುಾಗತಣ ಬಲಗ್ೂಂಡಾಗ, ಜೀವಿ ಸಾವನ್ನಪಿದ್ರ್, ಹಿರಿದಾದ್ ತತುಾವನ್ತನ ಬಲಿವರ ಕತಲದ್ಲಿ್ಲ, 
ದ್ೂೀಷ್ವಿರದ್ ದ್ೀಹಗಳನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ರಜಸ್ತ ಪರಳಯಂ ಗತಾವ ಕಮಾಸಙ್ಕಷುಷ್ತ ಜಾಯತ್ೀ| 
ತಥಾ ಪರಲ್ಲೀನ್ಸುಮಸ್ತ ಮೂಢಯೀನಿಷ್ತ ಜಾಯತ್ೀ ||15|| 

ರಜ್ೂೀಗತಣದ್ಲಿ್ಲ ಸಾವನ್ನಪಿದ್ರ್, ಕಮಾಕ್್ೆ ಅಂಟಿಕ್್ೂಂಡವರಲಿ್ಲ ಹತಟ್ತಟತಾುನ್. 
ತಮೀಗತಣದ್ಲಿ್ಲ ಸತುವನ್ತ, ರ್ತಳಿವಿರದ್, ಹಿೀನ್ಯೀನಿಗಳಲಿ್ಲ ಹತಟ್ತಟತಾುನ್. 

ಕಮಾಣಃ ಸತಕೃತಸಾಯSಹತಃ ಸಾರ್ತುಾಕಂ ನಿಮಾಲಮ್ ಪಲಮ್ | 
ರಜಸಸತು ಫಲಂ ದ್ತಃಖಮಜ್ಞಾನ್ಂ ತಮಸಃ ಫಲಮ್ ||16|| 

ಒಳ ು್ಯ ಕಜಾದಿಂದ್, ದ್ತಗತಡವಿರದ್ ಸಾರ್ತವಕ ಫಲ ಎನ್ತನತಾುರ್ ರ್ತಳಿದ್ವರತ. ರಾಜಸವಾದ್ 
ಕಜಾದಿಂದ್, ದ್ತಃಖ ಬ್ರ್ತ ಸತಖ. ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್ವ್ೀ ತಮೀಗತಣದ್ ಕಜಾದ್ ಫಲ. 

ಸತಾುಾತುಞ್ಜಾಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರಜಸ್ೂೀ ಲ್ೂೀಭ ಏವ ಚ | 
ಪರಮಾದ್ಮೀಹೌ ತಮಸ್ೂೀ ಭವತ್ೂೀSಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಚ ||17|| 

ಸತವದಿಂದ್ ರ್ತಳಿವು ರ್ತಳಿರ್ಾಗತತುದ್. ರಜಸ್ತುನಿಂದ್ ಜಪುಣತನ್ ಬ್ಳ್ಯತತುದ್. ತಮಸ್ತುನಿಂದ್ 
ಮೈಮರ್ವು, ಭಾರಂರ್ತ ಮತತು ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್ ಉಂಟಾಗತತುದ್. 

ಊಧ್ವಾಂ ಗಚಾನಿು ಸತುಾಸಾಥ ಮಧ್ಯೀ ರ್ತಷ್ಠನಿು ರಾಜಸಾಃ | 
ಜಘನ್ಯಗತಣವೃರ್ತುಸಾಥ ಅಧ್ೂೀ ಗಚಾನಿು ತಾಮಸಾಃ ||18|| 

ಸತವದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡವರತ ಎತುರಕ್್ೆೀರತತಾುರ್. ರಾಜಸರತ ನ್ಡತವಿನ್ಲಿ್ಲ ನಿಲತಿತಾುರ್. ಕ್್ೂನ್ಯ 
ಗತಣದ್ ಪರಭಾವಕ್್ೂೆಳಗಾದ್ ತಾಮಸರತ ಕ್್ಳಕ್್ೆ ಕತಸ್ತಯತತಾುರ್. 

ನಾSನ್ಯಂ ಗತಣ್ೀಭಯಃ ಕತಾಾರಂ ಯದಾ ದ್ರಷಾಟSನ್ತಪಶ್ಯರ್ತ | 
ಗತಣ್ೀಭಯಶ್ಾ ಪರಂ ವ್ೀರ್ತು ಮದಾಭವಂ ಸ್ೂೀSಧ ಗಚಾರ್ತ ||19|| 

ಈ ಎಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ್ ರ್ತರಗತಣಗಳಲಿದ್ೀ ಬ್ೀರ್ ಕ್ಾರಣವಿಲಿ ಎಂದ್ತ ಕಂಡತಕ್್ೂಂಡವನ್ತ 
[ರ್ತರಗತಣಗಳಿಂದ್ ಭಿನ್ನನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ ಎಲಿದ್ರ ಮೂಲಕ್ಾರಣ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ] ಮತತು 
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ಗತಣಗಳಿಂದ್ ಅರ್ತೀತನ್ಂದ್ತ, ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ [ನಿಜವಾದ್ ಮನ್ತಷ್ಯ. ಅವನ್ತ] 
ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ನ್ಲ್ಸತತಾುನ್. 

ಗತಣಾನ್ೀತಾನ್ರ್ತೀತಯ ರ್ತರೀನ್ದೀಹಿೀ ದ್ೀಹಸಮತದ್ಭವಾನ್ | 
ಜನ್ಮಮೃತತಯಜರಾದ್ತಃಖ್ೈವಿಾಮತಕ್್ೂುೀSಮೃತಮಶ್ತನತ್ೀ ||20|| 

ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲ ಮೂಡಿಬರತವ ಈ ಮೂರತ ಗತಣಗಳನ್ತನ ದಾಟಿದಾಗ, ಜೀವ, ಹತಟ್ತಟ ಸಾವು, 
ಮತಪಿನ್ ದ್ತಃಖದಿಂದ್ಲತ ಪಾರಾಗಿ, ಅಮರನಾಗತತಾುನ್. 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಕ್್ೈಲ್ಲಾಙ್ಕ ು್ೈಸ್ತರೀನ್ ಗತಣಾನ್ೀತಾನ್ರ್ತೀತ್ೂೀ ಭವರ್ತ ಪರಭ್ೂೀ | 
ಕ್ತಮಾಚಾರಃ ಕರ್ಂ ಚ್ೈತಾಂಸ್ತರೀನ್ ಗತಣಾನ್ರ್ತವತಾತ್ೀ ||21|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಒಡ್ಯನ್ೀ, ರ್ಾವ ಕತರತಹತಗಳಿಂದ್ ಈ ಮೂರತ ಗತಣಗಳನ್ತನ 
ದಾಟಿದ್ವನ್ನಿಸತತಾುನ್ ? ಅವನ್ ನ್ಡ್ವಳಿಕ್್ ಎಂರ್ದ್ತದ ? ಹ್ೀಗ್ ಈ ಮೂರತ ಗತಣಗಳನ್ತನ 
ದಾಟ್ತತಾುನ್ ? 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಪರಕ್ಾಶ್ಂ ಚ ಪರವೃರ್ತುಂ ಚ  ಮೀಹಮೀವ ಚ ಪಾಣಡವ | 
ನ್ ದ್ವೀಕಟ  ಸಮಾವೃತಾುನಿ ನ್ ನಿವೃತಾುನಿ ಕ್ಾಙ್ಷರ್ತ ||22|| 

 

ಉದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸ್ತೀನ್ೂೀ ಗತಣ್ೈಯೀಾ ನ್ ವಿಚಾಲಯತ್ೀ | 
ಗತಣಾ ವತಾನ್ು ಇತ್ಯೀವ ಯೀSವರ್ತಷ್ಠರ್ತ ನ್ೀಙ್ುತ್ೀ ||23|| 

 

ಸಮದ್ತಃಖಸತಖ ಸವಸಥಃ ಸಮಲ್ೂೀಷಾಟಶ್ಮಕ್ಾಞ್ಾನ್ಃ | 
ತತಲಯಪರರ್ಾಪರಯೀ ಧೀರಸತುಲಯನಿನಾದತಮಸಂಸತುರ್ತಃ ||24|| 

 

ಮಾನಾಪಮಾನ್ಯೀಸತುಲಯಸತುಲ್ೂಯೀ ಮತಾರರಿಪಕ್ಷಯೀಃ| 
ಸವಾಾರಮಭಪರಿತಾಯಗಿೀ ಗತಣಾರ್ತೀತಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ ||25|| 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2012 

Page 117 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಪಾಂಡವ, ಲೌಕ್ತಕದ್ ರ್ತಳಿವಿನ್ ಬ್ಳಕ್ಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಾಯಕದ್ 
ಹತರತಪನಾನಗಲ್ಲ, ಭಾರಂರ್ತಯನ್ನೀ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಾದಗ ದ್ವೀಕಸತವುದಿಲಿ; ಇರದಾಗ 
ಬಯಸತವುದಿಲಿ. ಉದಾಸ್ತೀನ್ನ್ಂತ್ ಇದ್ತದಬಿಡತತಾುನ್. ಗತಣಗಳ ಸ್ಳ್ತಕ್್ೆ ಕದ್ಲತವುದಿಲಿ. 
ಗತಣಗಳು ಇರತವಂರ್ವ್ೀ ಎಂದ್ತ ತ್ಪಿಗ್ ಇದ್ತದಬಿಡತತಾುನ್. ಅವುಗಳ ತಾಳಕ್್ೆ 
ಕತಣಿಯತವುದಿಲಿ. ವಿಷ್ಯಸತಖವನ್ತನ ದ್ತಃಖದ್ಂತ್ ಕ್ಾಣತತಾುನ್. ತನ್ನಲ್ಿೀ ತಾನ್ತ ಇದ್ತದ 
ಬಿಡತತಾುನ್. ಮಣತಣ, ಕಲತಿ, ಚಿನ್ನ ಅವನಿಗ್ ಒಂದ್ೀ ತರ. ಸಾಧ್ನ್ಯಂದ್ ಬಗ್ಗಟಿಟಗ್ೂಂಡ 
ಅವನಿಗ್, ಪರಯವೂ ಒಂದ್ೀ; ಅಪರಯವೂ ಒಂದ್ೀ. ತ್ಗಳಿಕ್್ಯೂ ಒಂದ್ೀ; ಹ್ೂಗಳಿಕ್್ಯೂ 
ಒಂದ್ೀ. ಸಮಾಮನ್ವೂ ಒಂದ್ೀ; ಅಪಮಾನ್ವೂ ಒಂದ್ೀ. ಗ್ಳ ್ಯರ ಬಳಗವೂ ಒಂದ್ೀ; 
ಹಗ್ಯರ ಬಳಗವೂ ಒಂದ್ೀ. ಅವನ್ತ ಇಂರ್ ರ್ಾವ ಲೌಕ್ತಕದ್ಲೂಿ ತ್ೂಡಗಿಕ್್ೂಳುುವುದಿಲಿ. 
ಅಂರ್ವನ್ತ ‘ಗತಣಾರ್ತೀತ’ ಎನಿನಸತತಾುನ್. 

ಮಾಂ ಚ ಯೀSವಯಭಿಚಾರ್ೀಣ ಭಕ್ತುಯೀಗ್ೀನ್ ಸ್ೀವತ್ೀ | 
ಸ ಗತಣಾನ್ುಮರ್ತೀತ್ಯೈತಾನ್ಾರಹಮಭೂರ್ಾಯ ಕಲಿತ್ೀ ||26|| 

ನ್ನ್ನನ್ತನ ಎಡಬಿಡದ್, ಭಕ್ತುಯಂದ್ ಆರಾಧಸತವವನ್ತ, ಈ ಗತಣಗಳ ಕಟ್ಟನ್ತನ ಹರಿದ್ತ, ಚ್ೀತನ್ 
ಪರಕೃರ್ತಯಂತ್ ಭಗವಂತನ್ ಪರೀರ್ತಗ್ ಪಾತರನಾಗತತಾುನ್. [ಚ್ೀತನ್ ಪರಕೃರ್ತಯನ್ತನ 
ಸ್ೀರತತಾುನ್] 

 ಬರಹಮಣ್ೂೀ ಹಿ ಪರರ್ತಷಾಠSಹಮಮೃತಸಾಯವಯಯಸಯ ಚ | 
ಶಾಶ್ವತಸಯ ಚ ಧ್ಮಾಸಯ ಸತಖಸ್ಯೈಕ್ಾನಿುಕಸಯ ಚ ||27|| 

ಅಳಿವಿರದ್, ಬದ್ಲಾಗದ್, ಚಿತ್ ಪರಕೃರ್ತಗೂ ನಾನ್ೀ ಆಸರ್ೀ-ನ್ಲ್. ಸನಾತನ್ ಧ್ಮಾಕ್್ೆ ಮತತು 
ಕ್್ೀವಲ ಸತಖಮಯವಾದ್ ಮೀಕ್ಷಕ್್ೆ ಕೂಡ. 

ಹದಿನಾಲೆನ್ೀ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಊಧ್ವಾಮೂಲಮಧ್ಃಶಾಖಮಶ್ವತಥಂ ಪಾರಹತರವಯಯಮ್ | 
ಛನಾದಂಸ್ತ ಯಸಯ ಪಣಾಾನಿ ಯಸುಂ ವ್ೀದ್ ಸ ವ್ೀದ್ವಿತ್ ||01|| 
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ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಮೀಲ್ಲರತವ ಭಗವಂತ ಮತತು ಪರಕೃರ್ತ ವಿಶ್ವದ್ ಬತಡಕಟ್ತಟ. ಕ್್ಳಗಿನ್ 
ಜೀವ-ಜಡಗಳು ಇದ್ರ ಟ್ೂಂಗ್-ಟಿಸ್ತಲತ. ಇದ್ತ ಎಂದ್ಂದ್ೂ ಇರತವ, [ ಅ+ಶ್ವ+ಸಥ = ಇಂದ್ತ 
ಇದ್ದಂತ್ ನಾಳ  ್ಇರದ್], [ಅಶ್ವ + ಸಥ = ಕತದ್ತರ್ಯಂತ್ ನಿರಂತರ ಚಲನ್ಶ್ೀಲವಾದ್] ಅರಳಿಯ 
ಮರ, ವ್ೀದ್ಗಳು ಇದ್ರ ಎಲ್ಗಳು. ಇದ್ನ್ತನ ಬಲಿವರತ ವ್ೀದ್ಗಳನ್ತನ ರ್ತಳಿದ್ವರತ. 

ಅಧ್ಶ್ೂಾೀಧ್ವಾಂ ಚ ಪರಸೃತಾಸುಸಯ ಶಾಖಾ ಗತಣಪರವೃದಾಧ ವಿಷ್ಯಪರವಾಳಾಃ | 
ಅಧ್ಶ್ಾ ಮೂಲಾನ್ಯನ್ತಸನ್ುತಾನಿ ಕಮಾಾನ್ತಬನಿಧೀನಿ ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ೂೀಕ್್ೀ ||02|| 

ರ್ತರಗತಣಗಳಿಂದ್ ಕ್್ೂಬಿಾದ್ ಇದ್ರ ಟ್ೂಂಗ್ಗಳು, ಕ್್ಳಗೂ ಮೀಲೂ ಹಬಿಾ, ಹರಡಿವ್. ಇಂದಿರಯ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ೀ್ ಇವುಗಳ ತಳಿರತಗಳು. ಇದ್ರ ಬತಡ ಕಟ್ತಟಗಳೂ ಜೀವಿಗಳ ಕಮಾಕ್್ೆ ತಕೆಂತ್, 
ಕ್್ಳಗ್ ಕೂಡ, ಭೂಮಯಲಿ್ಲ ಹರವಿಕ್್ೂಂಡಿವ್. 

ನ್ ರೂಪಮಸ್ಯೀಹ ತಥ್ೂೀಪಲಭಯತ್ೀ ನಾನ್ೂುೀ ನ್ ಚಾSದಿನ್ಾ ಚ ಸಮಾರ್ತಷಾಠ | 
ಅಶ್ವತಥಮೀನ್ಂ ಸತವಿರೂಢಮೂಲಮಸಙ್ುಶ್ಸ್ರೀಣ ದ್ೃಢ್ೀನ್ ಛಿತಾುಾ ||03|| 

 

ತತಃ ಪರಂ ತತಿರಿಮಾಗಿಾತವಯಂ  
ಯಸ್ತಮನ್ುತಾ ನ್ ನಿವತಾನಿು ಭೂಯಃ  

ತಮೀವ ಚಾSದ್ಯಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರಪದ್ಯೀ  
ಯತಃ ಪರವೃರ್ತುಃ ಪರಸೃತಾ ಪುರಾಣಿೀ || 04|| 

ಇದ್ರ ಇರವು ಇದ್ದಹಾಗ್ ಕ್ಾಣಿಸತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರ ಕ್್ೂನ್ ಕ್ಾಣದ್ತ; ಬತಡ ಕ್ಾಣದ್ತ; ನ್ಲ್ ಕೂಡ. 
ಬಲವಾಗಿ ಬ್ೀರೂರಿದ್ ಈ ಅರಳಿಯನ್ತನ ಅನಾಸಕ್ತುಯೆಂಬ ಹರಿತವಾದ್ ಕರ್ತುಯಂದ್ ತರಿದ್ತ. 
ಅನ್ಂತರ ಆ ಪರತತವನ್ತನ ಅರಸಬ್ೀಕತ. ಅವನ್ನ್ತನ ಸ್ೀರಿದ್ವರತ ಮತ ು್ ಮರಳುವುದಿಲಿ. 
ಅವನಿಂದ್ಲ್ೀ ಈ ಪುರಾತನ್ವಾದ್ ಪಯಣ ಪಾರರಂಭವಾಯತತ. ಎಲಿದ್ರ ಮದ್ಲ್ಲರತವ 
ಪರಮಪುರತಷ್ನಿಗ್ೀ ಶ್ರಣಾಗಬ್ೀಕತ. 

ನಿಮಾಾನ್ಮೀಹಾ ಜತಸಙ್ುದ್ೂೀಷಾ  
ಅಧಾಯತಮನಿತಾಯ ವಿನಿವೃತುಕ್ಾಮಾಃ | 
ದ್ವನ್ದಾೈವಿಾಮತಕ್ಾುಃ ಸತಖದ್ತಃಖಸಜ್ಞ್ೈ 

ಗಾಚಾನ್ಯಮೂಢಾಃ ಪದ್ಮವಯಯಮ್ ತತ್ ||05|| 
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ಬಿಂಕವಿರದ್ವರತ, ಮೀಹವಳಿದ್ವರತ, ನ್ಂಟಿನ್ ಕ್್ಡಕತ ಗ್ದ್ದವರತ, ಅಧಾಯತಮದ್ಲಿ್ಲ 
ಪಳಗಿದ್ವರತ, ಬಯಕ್್ಗಳನ್ತನ ಬಿಟ್ಟವರತ, ಸತಖ-ದ್ತಃಖಗಳ್ಂಬ ಇಕೆಟಿಟನ್ ಇರತಕನ್ತನ ಮೀರಿ 
ನಿಂತವರತ – ಇಂರ್ ಜಾಣರತ ಆ ಅಳಿವಿರದ್ ತಾಣವನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುರ್. 

ನ್ ತದಾಭಸಯತ್ೀ ಸೂಯೀಾ ನ್ ಶ್ಶಾಙ್ಕ್ೂೆೀ ನ್ ಪಾವಕಃ | 
ಯದ್ುತಾವ  ನ್ ನಿವತಾನ್ುೀ ತದಾಧಮ ಪರಮಂ ಮಮ ||06|| 

ಅದ್ನ್ತನ ಸೂಯಾ ಬ್ಳಗಿಸಲಾರ; ಚಂದ್ರ ಬ್ಳಗಿಸಲಾರ; ಬ್ಂಕ್ತ ಕೂಡ. ಅದ್ರತು ತ್ರಳಿದ್ವರತ 
ಮತ ು್ ಮರಳುವುದಿಲಿ. ಅದ್ತ ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಯ ರೂಪ. 

ಮಮೈವಾಂಶ್ೂೀ ಜೀವಲ್ೂೀಕ್್ೀ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನ್ಃ | 
ಮನ್ಃಷ್ಷಾಠನಿೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಪರಕೃರ್ತಸಾಥನಿ ಕಷ್ಾರ್ತ ||07|| 

 

ಶ್ರಿೀರಂ ಯದ್ವಾಪೊನೀರ್ತ ಯಚಾಾಪುಯತಾೆರಮರ್ತೀಶ್ವರಃ | 
ಗೃಹಿೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂರ್ಾರ್ತ ವಾಯತಗಾನಾಧನಿವಾSಶ್ರ್ಾತ್ |08|| 

ಈ ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅಳಿವಿರದ್ ಜೀವನ್ೂ ನ್ನ್ನದ್ೀ ಒಂದ್ತ ತತಣತಕ್ತನ್ಂತ್; [ನ್ನ್ನ ಭಿನಾನಂಶ್; 
ನ್ನ್ನ ಪರರ್ತಬಿಂಬ]. ಅವನ್ತ ಶ್ರಿೀರದ್ಲಿ್ಲರತವ ಐದ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಆರನ್ಯ ಮನ್ಸ್ತುನ್ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ವಿಷ್ಯಗಳತು ಹರಿಯಗ್ೂಡತತಾುನ್. ವಾಸುವವಾಗಿ ಜೀವ ಈ ಶ್ರಿೀರವನ್ತನ ಹ್ೂಕ್ಾೆಗ 
ಮತತು ಬಿಟ್ತಟ ಹ್ೂರಟಾಗ ಸವಾಶ್ಕುನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ ಈ ಇಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ನಿಯಂರ್ತರಸತತಾು 
ಜ್ೂತ್ಗ್ೀ ಬರತತಾುನ್; ಗಾಳಿ ಹೂವಿಂದ್ ಕಂಪನ್ತನ ಹ್ೂತತು ಬಂದ್ಂತ್. [ಭಗವಂತ ಈ ಜೀವದ್ 
ಶ್ರಿೀರವನ್ತನ ಹ್ೂಕ್ಾೆಗ ಮತತು ಹ್ೂರಬಂದಾಗ ಐದ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಂದಿರಯಗಳನ್ತನ ಆರನ್ಯ 
ಮನ್ಸ್ತುನ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ತನ್ನಂಕ್್ಯಲಿ್ಲರಿಸ್ತಕ್್ೂಳುುತಾುನ್. ಜೀವನಿಗ್ ವಿಷ್ರ್ಾನ್ತಭವ ನಿೀಡತವಾಗ 
ಇವುಗಳನ್ತನ ಜ್ೂತ್ಗ್ೂಯತಯತಾುನ್ – ಗಾಳಿ ಹೂವಿಂದ್ ಕಂಪನ್ತನ ಜ್ೂತ್ಗ್ೂಯತಯವಂತ್.] 

ಶ್ೂರೀತರಂ ಚಕ್ಷತಃ ಸಿಶ್ಾನ್ಂ ಚ ರಸನ್ಂ ಘ್ನರಣಮೀವ ಚ | 
ಅಧಷಾಠಯ ಮನ್ಶಾಾಯಂ ವಿಷ್ರ್ಾನ್ತಪಸ್ೀವತ್ೀ ||09|| 

ಕ್ತವಿ, ಕಣತಣ, ತ್ೂಗಲತ, ಮೂಗತ ಮತತು ಮನ್ಸ್ತುನ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ನಿಂತತ ಇವನ್ತ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತನ 
ಸವಿಯತತಾುನ್. 

ಉತಾೆರಮನ್ುಂ ಸ್ತಥತಂ ವಾSಪ ಭತಞ್ಜಾನ್ಂ ವಾ ಗತಣಾನಿವತಮ್ | 
ವಿಮೂಢಾ ನಾನ್ತಪಶ್ಯನಿು ಪಶ್ಯನಿು  ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಃ ||10|| 
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ದ್ೀಹ ತ್ೂರ್ದ್ತ ತ್ರಳುವ, ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲರತವ, ಅರ್ವಾ ಒಳರ್ತನ್ ಸಾರವನ್ತನ ಸವಿಯತವ 
ಇವನ್ನ್ತನ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು ರ್ತಳಿಯಲಾರರತ. ರ್ತಳಿಗಣತಣ ತ್ರ್ದ್ವರತ ರ್ತಳಿಯಬಲಿರತ. 

ಯತನ್ೂುೀ ಯೀಗಿನ್ಶ್ೈನ್ಂ ಪಶ್ಯನಾಯತಮನ್ಯವಸ್ತಥತಮ್ | 
ಯತನ್ೂುೀSಪಯಕೃತಾತಾಮನ್ೂೀ ನ್ೈನ್ಂ ಪಶ್ಯನ್ಯಚ್ೀತಸಃ ||11|| 

ಪರಯತನಶ್ೀಲರಾದ್ ಸಾಧ್ಕರತ ತನ್ೂನಳಗಿರತವ ಇವನ್ನ್ತನ ಕ್ಾಣತತಾುರ್. ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ 
ರ್ತಳಿವಿರದ್ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು ಪರಯರ್ತನಸ್ತಯೂ ಇವನ್ನ್ತನ ಕ್ಾಣಲಾರರತ. 

ಯದಾದಿತಯಗತಂ ತ್ೀಜ್ೂೀ ಜಗದಾಭಸಯತ್ೀSಖಿಲಮ್ | 
ಯಚಾನ್ದರಮಸ್ತ ಯಚಾಾಗೌನ ತತ್ುೀಜ್ೂೀ ವಿದಿಧ ಮಾಮಕಮ್ ||12|| 

ಸೂಯಾನ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ವಿಶ್ವವನ್ನಲಾಿ ಬ್ಳಗತವ ಬ್ಳಕತ, ಚಂದ್ರನ್ಲಿ್ಲ, ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಕೂಡ, ಅದ್ತ 
ನ್ನ್ನದ್ೀ ಬ್ಳಕ್್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

 ಗಾಮವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರರ್ಾಮಯಹಮೀಜಸಾ | 
ಪುಷಾಣಮ ಚೌಷ್ಧೀಃ ಸವಾಾಃ ಸ್ೂೀಮೀ ಭೂತಾವ ರಸಾತಮಕಃ ||13|| 

ಭೂಮಯಳಹ್ೂಕತೆ, ಜೀವಿಗಳನ್ತನ ನಾನ್, ನ್ನ್ನಳವಿನಿಂದ್ ಹ್ೂರ್ತುದ ದ್ೀನ್. ಅಮೃತ 
ರಸಮಯನಾದ್ ಚಂದ್ರನಾಗಿ [ಸೌಮಯರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ್ ‘ಸ್ೂೀಮ’ ನಾಮಕನಾಗಿ 
ಚಂದ್ರನ್ೂಳಗಿದ್ತದ] ಎಲಿ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ಬ್ಳ್ಸತತ ು್ೀನ್. 

ಅಹಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ೂೀ ಭೂತಾವ ಪಾರಣಿನಾಂ ದ್ೀಹಮಾಶ್ರತಃ | 
ಪಾರಣಾಪಾನ್ಸಮಾಯತಕುಃ ಪಚಾಮಯನ್ನಂ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್ ||14|| 

ನಾನ್ತ ‘ವ್ೈಶಾವನ್ರ’ ನಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ದ್ೀಹದ್ೂಳಗಿದ್ತದ ಪಾರಣ-ಅಪಾನ್ರಿಂದ್ೂಡಗೂಡಿ 
[ರ್ತನ್ತನವ, ಚಿೀಪುವ, ನ್ಕತೆವ, ಕತಡಿಯತವ] ನಾಲತೆ ಬಗ್ಯ ಆಹಾರವನ್ತನ ಕರಗಿಸತತ ು್ೀನ್. 

ಸವಾಸಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನಿನವಿಷ್ೂಟೀ  
ಮತುಃ ಸೃರ್ತಜ್ಞಾನ್ಮಪೊೀಹನ್ಂ ಚ | 
ವ್ೀದ್ೈಶ್ಾ ಸವ್ೈಾರಹಮೀವ ವ್ೀದ್ೂಯೀ  

ವ್ೀದಾನ್ುಕೃದ್ವೀದ್ವಿದ್ೀವ ಚಾಹಮ್ ||15|| 
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ಎಲಿರ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ್ಲ ನಾನ್ತ ನ್ಲ್ಸ್ತರತವ್. ನ್ನ್ಪು, ಅರಿವು, ಮರ್ವು ಎಲಿ ನ್ನ್ನ ಕ್್ೂಡತಗ್. ಎಲಿ 
ವ್ೀದ್ಗಳಿಂದ್ ಅರಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ವನ್ತ ನಾನ್ೀ. ವ್ೀದಾಂತಸೂತರಗಳನ್ೂರ್ದ್ವನ್ತ, ವ್ೀದ್ಗಳ 
ಮಮಾವನ್ನರಿತವನ್ತ ನಾನ್ೀ. 

ದಾವವಿಮೌ ಪುರತಷೌ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ಕ್ಷರಶಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ | 
ಕ್ಷರಃ ಸವಾಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟ್ಸ್ೂಥೀSಕ್ಷರ ಉಚಯತ್ೀ ||16|| 

ಲ್ೂೀಕದ್ಲಿ್ಲ ಈ ಎರಡತ ಬಗ್ಯ ಪುರತಷ್ರತ: ಕ್ಷರಪುರತಷ್ ಮತತು ಅಕ್ಷರಪುರತಷ್. ಬರಹಾಮದಿ 
ಸಮಸು ಜೀವರೂ ಕ್ಷರಪುರತಷ್ರತ. ಈ ಚರಾಚರದ್ ಕೂಟ್ವನ್ತನ ಕೂಡಿಸ್ತಟ್ಟ ಚಿತಾಕೃರ್ತಯೆೀ 
ಅಕ್ಷರಪುರತಷ್ಳ್ನಿಸ್ತದಾದಳ .್ 

ಉತುಮಃ ಪುರತಷ್ಸುಾನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ೇತತಯದಾಹೃತಃ | 
ಯೀ ಲ್ೂೀಕತರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭತಯಾವಯಯ ಈಶ್ವರಃ ||17|| 

ಈ ಎರಡಕೂೆ ಮಗಿಲಾದ್ವನ್ತ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ. ಅವನ್ನ್ನೀ ಪರಮಾತಮ ಎನ್ತನತಾುರ್. 
ಅಳಿವಿರದ್ ಆ ಪರಮೀಶ್ವರನ್ೀ, ಮೂರತ ಲ್ೂೀಕದ್ೂಳಗಿದ್ತದ ಸಲಹತತಾುನ್. 

ಯಸಾಮತಷರಮರ್ತೀತ್ೂೀSಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ೂೀತುಮಃ | 
ಅತ್ೂೀSಸ್ತಮ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಪರರ್ಥತಃ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಃ ||18|| 

ನಾನ್ತ ಕ್ಷರವನ್ತನ ಮೀರಿನಿಂತವನ್ತ. ಅಕ್ಷರಕ್ತೆಂತಲೂ ಹಿರಿಯನ್ತ. ಅದ್ಕ್್ೆಂದ್ೀ ಲ್ೂೀಕದ್ಲತಿ, 
ವ್ೀದ್ದ್ಲತಿ ‘ಪುರತಷ್ೂೀತುಮ’ ಎಂದ್ೀ ಹ್ಸರಾಗಿದ ದ್ೀನ್. 

ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಂಮೂಮಢ್ೂೀ ಜಾನಾರ್ತ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಮ್ | 
ಸ ಸವಾವಿದ್ಭಜರ್ತ ಮಾಂ ಸವಾಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ ||19|| 

ಭಾರಂರ್ತಯಳಿದ್ತ, ಹಿೀಗ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮನ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ, ಎಲಿವನ್ೂನ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ. 
ಓ ಭರತವಂಶ್ದ್ ತಳಿಯೆೀ, ಎಲಿ ಬಗ್ಯಂದ್ಲೂ ಅವನ್ತ ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಆರಾಧಸತತಾುನ್. 

ಇರ್ತ ಗತಹಯತಮಂ ಶಾಸರಮದ್ಮತಕುಂ ಮರ್ಾSನ್ಘ | 
ಏತದ್ತಾದಾಧಾ ಬತದಿಧಮಾನಾುಯತೃತಕೃತಯಶ್ಾ ಭಾರತ ||20|| 

ಪಾಪದ್ೂರನ್ೀ, ತತಂಬ ಮತಚಿಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಮಾತನ್ತನ ನಾನ್ತ ನಿನ್ನದ್ತರತ ಬಿಚಿಾಟಿಟದ ದ್ೀನ್. 
ಇದ್ನ್ನರಿತವನ್ತ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ  ಬಲಿವನಾಗತತಾುನ್. ಅವನ್ತ ಮತ ು್ ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ ದ್ೀನ್ೂ 
ಉಳಿದಿರತವುದಿಲಿ. 
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ಹದಿನ್ೈದ್ನ್ೀ ಅಧಾಯಯವು ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಷ್ೂೀಡಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ  

ಅಭಯಂ ಸತುಾ ಸಂಶ್ತದಿಧಜ್ಞಾಾನ್ಯೀಗವಯವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ದಾನ್ಂ ದ್ಮಶ್ಾ ಯಜ್ಞಶ್ಾ ಸಾವಧಾಯಯಸುಪ ಆಜಾವಮ್ ||01|| 

 

ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಕ್್ೂರೀಧ್ಸಾಯಗಃ  ಶಾನಿುರಪ್ೈಶ್ತನ್ಮ್ | 
ದ್ರ್ಾ ಭೂತ್ೀಷ್ವಲ್ೂೀಲತಪುಂ ಮಾದ್ಾವಂ ಹಿರೀರಚಾಪಲಮ್ ||02|| 

 

ತ್ೀಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧ್ೃರ್ತ ಶೌಚಮದ್ೂರೀಹ್ೂೀ ನಾರ್ತಮಾನಿತಾ | 
ಭವನಿು ಸಮಿದ್ಂ ದ್ೈವಿೀಮಭಿಜಾತಸಯ ಭಾರತ ||03|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಭರತವಂಶ್ದ್ ಕತಡಿಯೆೀ, ದ್ೈವಿೀಸಂಪತತು [ಒಳುಯ ನ್ಡತ್] ಹ್ೂತತು 
ಹತಟಿಟದ್ವನ್ಲಿ್ಲ ಈ ಗತಣಗಳು ಇರತತುವ್. ಅಂಜದಿರತವುದ್ತ ಮತತು ಅಂಜಸದಿರತವುದ್ತ, 
ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ ಮನ್ಸತು ಅರಿವಿನ್ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಳುುವುದ್ತ, ಕ್್ೂಡತಗ್ೈತನ್, ಇಂದಿರಯಗಳ 
ಮೀಲ್ ಹಿಡಿತ, ದ್ೀವತ್ಗಳ ಆರಾಧ್ನ್, ವ್ೀದ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್, ನ್ೂೀಂಪಯ ನಿಷ ಠ್, ನ್ೀರತನ್, 
ನ್ೂೀಯಸದಿರತವುದ್ತ, ನಿಜ ನ್ತಡಿವುದ್ತ, ಸ್ತಡತಕದಿರತವುದ್ತ, ಧಾರಾಳತನ್, ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ 
ಬಗ್ ನ್ಟಿಟರತವುದ್ತ, ಚಾಡಿ ಹ್ೀಳದಿರತವುದ್ತ, ಪಾರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಕರ, ಅತಾಯಸ್ ಇರದಿರತವುದ್ತ, 
ನ್ಮರತ್, ನಾಚಿಕ್್, ಗಟಿಟತನ್, ಕತಗುದಿರತವುದ್ತ, ತಪಿನ್ೂನ ಮನಿನಸತವ ತಾಳ ಮ್, ಕ್್ಚತಾ, 
ಒಳಹ್ೂರಗಣ ಮಡಿ, ಎರಡ್ಣಿಸದಿರತವುದ್ತ ಮತತು ಬಿೀಗದಿರತವುದ್ತ. 

ಡಮಾೀ ದ್ಪೊೀಾSಭಿಮಾನ್ಶ್ಾ ಕ್್ೂರೀಧ್ಃ ಪಾರತಷ್ಯಮೀವ ಚ | 
ಆಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಾಭಿಜಾತಸಯ ಪಾರ್ಾ ಸಮಿದ್ಮಾಸತರಿೀಮ್ ||04|| 

ಪಾರ್ಾ, ಆಸತರಿೀ ಸಂಪತತು [ಕ್್ಟ್ಟ ನ್ಡತ್] ಹ್ೂತತು ಬಂದ್ವನ್ ಗತಣಗಳು ಇವು : ಬೂಟಾಟಿಕ್್, 
ಸ್ೂಕತೆ, ಬಿಂಕ, ಸ್ತಡತಕತ, ಒರಟ್ತತನ್ ಮತತು ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್. 

ದ್ೈವಿೀ ಸಮಿದಿವಮೀಕ್ಾಯ ನಿಬನಾಧರ್ಾSಸತರಿೀ ಮತಾ | 
ಮಾ ಶ್ತಚಃ ಸಮಿದ್ಮ್ ದ್ೈವಿೀಮಭಿಜಾತ್ೂೀSಸ್ತ ಪಾಣವ್ ||05|| 
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ಒಳ ು್ಯ ನ್ಡತ್ ಬಿಡತಗಡ್ಯ ದಾರಿ. ಕ್್ಡತನ್ಡ್ ತಮಸ್ತುನ್ ಸ್ರ್ಯ ದಾರಿ. ಪಾಂಡವ, 
ಕ್್ೂರಗಬ್ೀಡ. ನಿೀನ್ತ ಒಳಿರ್ತನ್ ದಾರಿಯನ್ತನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡವನ್ತ. 

ದೌವ ಭೂತಸಗೌಾ ಲ್ೂೀಕ್್ೀSಸ್ತಮನ್ದೈವ ಆಸತರ ಏವ ಚ | 
ದ್ೈವೀ ವಿಸುರಶ್ಃ ಪೊರೀಕ್ಾು ಆಸತರಂ ಪಾರ್ಾ ಮೀ ಶ್ೃಣತ ||06|| 

ಈ ವಿಶ್ವದ್ಲಿ್ಲ ಎರಡತ ಬಗ್ಯ ಜೀವಸೃಕಟಗಳಿವ್: ದ್ೈವ [ಒಳನಡ್ಯದ್ತ] ಮತತು ಆಸತರ 
[ಕ್್ಡತನ್ಡ್ಯದ್ತ]. ಒಳನಡತ್ಯ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಬಿತುರಿಸ್ತ ಹ್ೀಳಿದಾದಯತತ. ಪಾರ್ಾ ಕ್್ಡತನ್ಡ್ಯ 
ಬಿತುರವನ್ತನ ನ್ನಿನಂದ್ ಕ್್ೀಳು. 

ಪರವೃರ್ತುಂ ಚ ನಿವೃರ್ತುಂ ಚ ಜನಾ ನ್ ವಿದ್ತರಾಸತರಾಃ | 
ನ್ ಶೌಚಂ ನಾಪಚಾSಚಾರ್ೂೀ ನ್ ಸತಯಂ ತ್ೀಷ್ತ ವಿದ್ಯತ್ೀ ||07|| 

ಕ್್ಡತನ್ಡ್ಯ ಮಂದಿ ರ್ಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬ್ೀಕತ, ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ಬಿಡಬ್ೀಕತ 
ಎಂಬತದ್ನ್ನರಿಯರತ. ಮಡಿಯಲಿ; ಒಳ ು್ಯ ನ್ಡ್ಯಲಿ ಅವರಲಿ್ಲ ದಿಟ್ದ್ ನ್ತಡಿಯಲಿ. 

ಅಸತಯಮಪರರ್ತಷ್ಠಂ ತ್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶ್ವರಮ್ | 
ಅಪರಸಿರಸಮೂಭತಂ ಕ್ತಮನ್ಯತಾೆಮಹ್ೈತತಕಮ್ ||08|| 

ಅವರತ, ಈ ವಿಶ್ವ ಸತಯಸವರೂಪನಾದ್ ಭಗವಂತನ್ ಕ್್ೂಡತಗ್ಯಲಿ [ಇದ್ೂಂದ್ತ ಸತಳಿುನ್ ಕಂತ್] 
ಎನ್ತನತಾುರ್. ಇದ್ತ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡದ್ದಲಿ [ಇದ್ಕ್್ೆ ಇರವ್ೀ ಇಲಿ] ಎನ್ತನತಾುರ್. 
ಇದ್ನ್ತನ ನಿಯಮಸತವ ಸವಾಶ್ಕುನ್ೂಬಾನಿಲಿ ಎನ್ತನತಾುರ್. ಒಂದ್ರಿಂದ್ ಒಂದ್ತ ಕರಮವಾಗಿ 
ಹತಟಿಟತತ, ಎನ್ತನವುದ್ನ್ೂನ ಒಪುಿವುದಿಲಿ. ಮತ ು್ೀನ್ತ? ಅವರ ದ್ೃಕಟಯಲಿ್ಲ ಇದ್ೂಂದ್ತ ಬ್ೀರ್ಯ 
ತರ. ಇದ್ೂಂದ್ತ ಕ್ಾಮದ್ ಕೂಸತ ಮಾರ್ಾ ಸೃಕಟ. 

ಏತಾಂ  ದ್ೃಕಟಮವಷ್ಟಭಯ ನ್ಷಾಟತಾಮನ್ೂೀSಲಿಬತದ್ಧಯಃ | 
ಪರಭವನ್ತಯಗರಕಮಾಾಣಃ ಕ್ಷರ್ಾಯ ಜಗತ್ೂೀSಹಿತಾಃ ||09|| 

ಇಂರ್ ನಿಲತವನ್ತನ ನ್ಚಿಾಕ್್ೂಂಡತ, ವಿವ್ೀಕ ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡ ಅರಿವುಗ್ೀಡಿಗಳು, ಜನಾಂಗದ್ 
ಕ್್ೀಡಿಗಳು. ಒರಟ್ತ ನ್ಡ್ಯ ಇಂರ್ವರತ, ಜಗದ್ ನಾಶ್ಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣರಾಗತತಾುರ್. 

ಕ್ಾಮಮಾಶ್ರತಯ ದ್ಷ್ೂಿರಂ ಢಮಭಮಾನ್ಮದಾನಿವತಾಃ| 
ಮೀಹಾದ್ುೃಹಿೀತಾವಸದಾುರಹಾನ್ಾವತಾನ್ುೀSಶ್ತಚಿವರತಾಃ||10|| 

ತಣಿಯದ್ ಬಯಕ್್ಯ ಬ್ನ್ತನಹರ್ತು, ಬೂಟಾಟಿಕ್್, ಬಿಂಕ ಮತತು ಸ್ೂಕ್ತೆಗ್ ತತತಾುದ್ವರತ. ಕ್್ೂಳಕತ 
ನ್ಡ್ಯ ಈ ಮಂದಿ, ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್ದಿಂದ್ ತಪುಿ ಗರಹಿಕ್್ಗಳನ್ತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂಂಡತ ಬಾಳುತಾುರ್. 
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ಚಿನಾುಮಪರಿಮೀರ್ಾಂ ಚ ಪರಳರ್ಾನ್ುಮತಪಾಶ್ರತಾಃ | 
ಕ್ಾಮೀಪಭ್ೂೀಗಪರಮಾ ಏತಾವದಿರ್ತ ನಿಶ್ಾತಾಃ ||11|| 

ಸಾವಿನ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ಯೆೀ ಅಳಿಯತವ, ಅಳ್ಯಲಾಗದ್ ಚಿಂತ್ಗ್ೂಳಗಾಗತತಾುರ್. ಕ್ಾಮದ್ 
ರ್ತೀಟ್ಯೆೀ, ಜೀವನ್ದ್ ಸವಾಸವರಾದ್ವರತ. ಜೀವನ್ವ್ಂದ್ರ್ ಇಷ್ಟೀ ಎಂದ್ತ ನ್ಂಬಿದ್ವರತ. 

ಆಶಾಪಾಶ್ಶ್ತ್ೈಬಾದಾಧಃ ಕ್ಾಮಕ್್ೂರೀಧ್ಪರಾಯಣಾಃ | 
ಈಹನ್ುೀ ಕ್ಾಮಭ್ೂೀಗಾರ್ಾಮನಾಯಯೆೀನಾರ್ಾಸಞ್ಾರ್ಾನ್ ||12|| 

ನ್ೂರಾರತ ಆಸ್ಗಳ ಬಲ್ಯಲಿ್ಲ ಸ್ತಕ್ತೆಬಿದ್ದವರತ. ಹತಚತಾಹಂಬಲ-ಸ್ತಡತಕತಗಳಿಗ್ ತಮಮನ್ತನ 
ಮಾರಿಕ್್ೂಂಡವರತ. ರ್ತೀಟ್ ರ್ತೀರಿಸಲ್ಂದ್ೀ, ತಪುಿ ದಾರಿಯಂದ್ ರಾಶ್ರಾಶ್ ಹ್ೂನ್ತನ 
ಬಾಚಬಯಸತವವರತ. 

ಇದ್ಮದ್ಯ ಮರ್ಾ ಲಬಧಮಮಂ ಪಾರಪ್ಯೀ ಮನ್ೂೀರರ್ಮ್ | 
ಇದ್ಮಸ್ತುೀದ್ಮಪ ಮೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಪುನ್ಧ್ಾನ್ಮ್ ||13|| 

 

ಅಸೌ ಮರ್ಾ ಹತಃ ಶ್ತತರಹಾನಿಷ್ಯೀ ಚಾಪರಾನ್ಪ | 
ಈಶ್ವರ್ೂೀSಹಮಹಂ ಭ್ೂೀಗಿೀ ಸ್ತದ್ೂಧೀSಹಂ ಬಲವಾನ್ತುಖಿೀ  ||14|| 

 

ಆಢ್ೂಯೀSಭಿಜನ್ವಾನ್ಸ್ತಮ ಕ್್ೂೀSನ್ೂಯೀSಸ್ತು ಸದ್ೃಶ್ೂೀ ಮರ್ಾ | 
ಯಕ್್ಯೀ ದಾಸಾಯಮ ಮೀದಿಷ್ಯ ಇತಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮೀಹಿತಾಃ ||15|| 

ಅವರತ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್ದಿಂದ್ ಹಿೀಗ್ ಬಡಬಡಿಸತತಾುರ್: ಇದ್ನಿನೀಗ ನಾನ್ತ ಪಡ್ದ್. ಈ 
ಬಯಕ್್ಯನ್ತನ ಮತಂದ್ ಈಡ್ೀರಿಸತತ ು್ೀನ್. ಇದ್ಂತತ ಇದ್. ಮತ ು್ ಈ ಹ್ೂನ್ೂನ ನ್ನ್ನದಾಗಲ್ಲದ್. 
ಈ ಹಗ್ಯನ್ತನ ಕ್್ೂಂದ್. ಉಳಿದ್ವರನ್ೂನ ಮತಗಿಸಲ್ಲದ ದ್ೀನ್. ನಾನ್ತ ಸವಾಶ್ಕು. ನಾನ್ೀ 
ಭ್ೂೀಗಿಸತವ್ನ್ತ. ನಾನ್ೀ ಬಯಸ್ತದ್ದನ್ನಲಾಿ ಪಡ್ಯತವ್ನ್ತ. ಶ್ಕ್ತುಶಾಲ್ಲ ಮತತು ಸತಖಿ. 
ಸ್ತರಿವಂತನಿದ ದ್ೀನ್. ಕತಲವಂತನಿದ ದ್ೀನ್. ರ್ಾರಿದಾದರ್ ನ್ನ್ನ ಸಾಟಿ? ನಾನ್ತ ರ್ಾಗ 
ಮಾಡಿಸತತ ು್ೀನ್. ದಾನ್ ನಿೀಡತತ ು್ೀನ್. ಖತಕಪಡತತ ು್ೀನ್. 

ಅನ್ೀಕಚಿತುವಿಭಾರನಾು ಮೀಹಜಾಲಸಮಾವೃತಾಃ | 
ಪರಸಕ್ಾುಃ ಕ್ಾಮಭ್ೂೀಗ್ೀಷ್ತ ಪತನಿು ನ್ರಕ್್ೀSಶ್ತಚೌ ||16|| 
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ಹಲವು ಬಗ್ಯ ಯೀಚನ್ಗಳಿಂದ್ ಗ್ೂಂದ್ಲಗ್ೂಂಡವರತ; ಮೀಹದ್ ಬಲ್ಯಲಿ್ಲ 
ಸ್ತಕ್ತೆಕ್್ೂಂಡವರತ; ಕ್ಾಮದ್ ರ್ತೀಟ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮೈಮರ್ತವರತ. ಅವರತ ಕ್್ೂಳಕತ ನ್ರಕದ್ಲಿ್ಲ ಬಿದ್ತದ 
ನ್ರಳುತಾುರ್. 

ಆತಮಸಮಾಭವಿತಾಃ ಸುಬಾಧ ಧ್ನ್ಮಾನ್ಮದಾನಿವತಾಃ | 
ಯಜನ್ುೀ ನಾಮಯಜ್ಞ್ೈಸ್ುೀ ಢಮಭೀನಾವಿಧಪೂವಾಕಮ್ ||17|| 

ತಮಮ ಬಗ್ಗ್ಯೆೀ ಕ್್ೂಚಿಾಕ್್ೂಳುುವವರತ. ಸ್ತರಿ ಸಮಾಮನ್ದ್ ಸ್ೂಕ್ತೆನಿಂದ್ ಬಿೀಗಿದ್ವರತ. 
ಅಂರ್ವರೂ ಯಜ್ಞಗಳನಾನಚರಿಸತತಾುರ್: ಬೂಟಾಟಿಕ್್ಯಂದ್. ಶಾಸರದ್ ಕಟ್ಟಳ್ಯ ಕಟ್ತಟ 
ಮತರಿದ್ತ. 

ಅಹಙ್ಜ್ೆರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಾಂ ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ೂರೀಧ್ಂ ಚ ಸಂಶ್ರತಾಃ | 
ಮಾಮಾತಮಪರದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರದಿವಷ್ನ್ೂುೀSಭಯಸೂಯಕ್ಾಃ ||18|| 

ಹಮತಮ, ಬಲಾತಾೆರ, ಸ್ೂಕತೆ, ಬಯಕ್್, ಸ್ತಡತಕತಗಳ ನ್ಲ್ರ್ಾದ್ವರತ. ತನ್ನ ಮತತು ಪರರ 
ದ್ೀಹದ್ೂಳಗಿರತವ ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ಂಬದ್ ನಿರಾಕರಿಸತವವರತ. ಇನ್ೂನಬಾರ ಏಳಿಗ್ಗ್ 
ಕ್ತಚತಾಪಡತವವರತ. 

ತಾನ್ಹಂ ದಿವಷ್ತಃ ಕೂರರಾನ್ುಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ | 
ಕ್ಷಿಪಾಮಯಜಸರಮಶ್ತಭಾನಾಸತರಿೀಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ ||19|| 

ಪರತತವವನ್ತನ ದ್ವೀಕಸತವ, ಕನಿಕರವಿಲಿದ್, ಕ್್ೂಳಕ್ಾದ್ ಅಂರ್ ನಿೀಚ ಮನ್ತಜರನ್ತನ ನಾನ್ತ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಳ ಬವಣ್ಗಳಲಿ್ಲ, ಕ್್ಡತನ್ಡ್ಯ ಬಸ್ತರತಗಳಲಿ್ಲ, ಕ್್ಡತವುತ ು್ೀನ್. 

ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ | 
ಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ತತ್ೂೀ ರ್ಾನ್ಯಧ್ಮಾಮ್ ಗರ್ತಮ್ ||20|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಕ್್ಡತನ್ಡ್ಯ ಬಸ್ತರಿನ್ಲಿ್ಲ ಮರಳಿಮರಳಿ ಹತಟಿಟ ಬಂದ್ ಆ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು ಕ್್ೂನ್ಗೂ 
ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀರದ್ಯೆೀ, ಅಲಿ್ಲಂದ್ ಮತ ು್ ಅಧ್ೂೀಗರ್ತಯನ್ನೀ ಪಡ್ಯತತಾುರ್. 

ರ್ತರವಿಧ್ಂ ನ್ರಕಸ್ಯೀದ್ಂ ದಾವರಂ ನಾಶ್ನ್ಮಾತಮನ್ಃ | 
ಕ್ಾಮ ಕ್್ೂರೀಧ್ಸುಥಾ ಲ್ೂೀಭಸುಸಾಮದ್ೀತತ್ ತರಯಂ ತಯಜ್ೀತ್ ||21|| 

ಇದ್ತ ಮೂರತ ಆತಮನಾಶ್ದ್ ದಾರಿ; ನ್ರಕದ್ ಬಾಗಿಲತ: ಕ್ಾಮ, ಕ್್ೂರೀಧ್ ಮತತು ಲ್ೂೀಭ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಈ ಮೂರನ್ತನ ದ್ೂರವಿಡಬ್ೀಕತ. 
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ಏತ್ೈವಿಾಮತಕುಃ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ತಮೀದಾವರ್ೈಸ್ತರಭಿನ್ಾರಃ | 
ಆಚರತಾಯತಮನ್ಃ ಶ್ರೀಯಸುತ್ೂೀ ರ್ಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||22|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ನ್ರಕದ್ ಈ ಮೂರತ ಬಾಗಿಲತಗಳಿಂದ್ ಪಾರಾದ್ ನ್ರನ್ತ, ತನ್ಗ್ ಒಳಿತಾದ್ದನ್ತನ 
ಮಾಡಬಲಿವನಾಗತತಾುನ್. ಆದ್ರಿಂದ್ ಉತುಮಗರ್ತಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಯಃ ಶಾಸರವಿಧಮತತುೃಜಯ ವತಾತ್ೀ ಕ್ಾಮಕ್ಾರತಃ | 
ನ್ ಸ ಸ್ತದಿಧಮವಾಪೊನೀರ್ತ ನ್ ಸತಖಂ ನ್ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ ||23|| 

ಶಾಸರದ್ ಕಟ್ಟಳ್ಯನ್ತನ ಮೀರಿ, ಇಷ್ಟಬಂದ್ಂತ್ ನ್ಡ್ವವನ್ತ, ಸ್ತದಿಧಯನ್ತನ ಪಡ್ಯಲಾರ. 
ಅವನಿಗ್ ಸತಖವಿಲಿ; ಪರಮಗರ್ತಯೂ ಇಲಿ. 

ತಸಾಮಚಾಾಸರಂ ಪರಮಾಣಂ ತ್ೀ ಕ್ಾರ್ಾಾಕ್ಾಯಾವಯವಸ್ತಥತೌ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಶಾಸರವಿಧಾನ್ೂೀಕುಂ ಕಮಾ ಕತತಾಮಹಾಹಾಸ್ತ ||24|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ಬ್ೀಕತ-ಬ್ೀಡಗಳ ರ್ತೀಮಾಾನ್ಕ್್ೆ ನಿನ್ಗ್ ಶಾಸರವ್ೀ ಪರಮಾಣ. ಶಾಸರದ್ 
ಕಟ್ಟಳ್ಯನ್ನರಿತತ, ಇಲಿ್ಲ ಕಮಾ ಮಾಡಲ್ಳಸತ. 

ಹದಿನಾರನ್ೀ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

ಅರ್ ಸಪುದ್ಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ  

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಯೆೀ ಶಾಸರವಿಧಮತತುೃಜಯ ಯಜನ್ುೀ ಶ್ರದ್ಧರ್ಾನಿವತಾಃ | 
ತ್ೀಷಾಂ ನಿಷಾಠ ತತ ಕ್ಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತುಾಮಾಹ್ೂೀ ರಜಸುಮಃ ||01|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕ್್ಲವರತ ಶಾಸರದ್ ಕಟ್ಟಳ  ್ ಅರಿಯದ್ ಬಿಟ್ಟರೂ, ನ್ಂಬಿಕ್್ಯಂದ್ 
ನ್ಡ್ದ್ತಕ್್ೂಳುುತಾುರ್. ಅಂರ್ವರ ನ್ಲ್ ಎಂರ್ದ್ತದ ? ಸತವವ್ೀ, ರಜಸ್ುೀ ಅರ್ವಾ ತಮಸ್ುೀ ? 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ರ್ತರವಿಧಾ ಭವರ್ತ ಶ್ರದಾಧ ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸಾ ಸವಭಾವಜಾ | 
ಸಾರ್ತುಾಕ್ತೀ ರಾಜಸ್ತೀ ಚ್ೈವ ತಾಮಸ್ತೀ ಚ್ೀರ್ತ ತಾಂ ಶ್ೃಣತ ||02|| 

ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಜೀವಿಗಳ ಹತಟ್ತಟಗತಣದಿಂದ್ಲ್ೀ, ಹತಟಿಟಬರತವ ಆ ನ್ಂಬಿಕ್್, ಮೂರತ 
ತ್ರನಾಗಿದ್: ಸಾರ್ತವಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಯನಾನಲ್ಲಸತ. 
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ಸತಾವನ್ತರೂಪಾ ಸವಾಸಯ ಶ್ರದಾಧ ಭವರ್ತ ಭಾರತ | 
ಶ್ರದಾಧಮಯೀSಯಂ ಪುರತಷ್ೂೀ ಯೀ ಯಚಾರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಃ ||03|| 

ಭಾರತ, ಸವಭಾವಕ್್ೆ ತಕೆಂತ್ ಎಲಿರ ನ್ಂಬಿಕ್್ಯೂ ಇರತತುದ್. ಈ ಜೀವ, ನ್ಂಬಿಕ್್ಯ 
ಸವರೂಪವ್ೀ. ಅವನ್ ನ್ಂಬಿಕ್್ ಎಂರ್ದ್ೂದೀ, ಅವನ್ತ ಅಂರ್ವನ್ತ. 

ಯಜನ್ುೀ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾ ದ್ೀವಾನ್ಯಕ್ಷರಕ್ಾಂಸ್ತ  ರಾಜಸಾಃ | 
ಪ್ರೀತಾನ್ೂಭತಗಣಾಂಶಾಾನ್ಯೀ ಯಜನ್ುೀ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ ||04|| 

ಸಾರ್ತವಕರ ಪೂಜ್, ದ್ೀವತ್ಗಳಿಗ್ ಸಲತಿತುದ್. ರಾಜಸರದ್ತ ಯಕ್ಷ-ರಾಕ್ಷಸರಿಗ್. ತಾಮಸರ 
ಪೂಜ್ಯತ ಪ್ರೀತಗಳಿಗ್, ಭೂತಗಣಗಳಿಗ್ ಸಲತಿತುದ್. 

ಅಶಾಸರವಿಹಿತಂ ಘೂೀರಂ ತಪಯನ್ುೀ ಯೆೀ ತಪೊೀ ಜನಾಃ| 
ಢಮಾಭಹಙ್ಜ್ೆರಸಂಯತಕ್ಾುಃ ಕ್ಾಮರಾಗಬಲಾನಿವತಾಃ ||05|| 

 

ಕಷ್ಾಯನ್ುಃ ಶ್ರಿೀರಸಥಂ ಭೂತಗಾರಮಮಚ್ೀತಸಃ | 
ಮಾಂ ಚ್ೈವಾನ್ುಃ ಶ್ರಿೀರಸಥಂ ತಾನಿವದಾಧಯಸತರನಿಶ್ಾರ್ಾನ್ ||06|| 

ಕ್್ಲವು ಜನ್ರತ ಶಾಸರದ್ ಕಟ್ಟಳ  ್ ಮೀರಿ, ಕ್್ಟ್ಟ ತಪಸುನಾನಚರಿಸತತಾುರ್; ಬೂಟಾಟಿಕ್್ಯಂದ್ 
ಮತತು ಹಮಮನಿಂದ್. ಆಸ್-ಆಸಕ್ತುಗಳ ೀ್ ಅವರ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂಬಲ. ಇಂರ್ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗಳು ತಮಮ 
ದ್ೀಹದ್ಲಿ್ಲರತವ ಭೂತಸಮೂಹವನ್ತನ [ದ್ೀಹವನ್ತನ ನಿಯಮಸತವ ದ್ೀವತಾಗಣವನ್ತನ] 
ಕಡ್ಗಣಿಸತತಾುರ್. ದ್ೀಹದ್ೂಳಗಿರತವ ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ ಅಲಿಗ್ಳ್ಯತತಾುರ್. ಅಂರ್ವರತ 
ತಾಮಸಸವಭಾವದ್ವರತ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಆಹಾರಸುಾಪ ಸವಾಸಯ ರ್ತರವಿಧ್ೂೀ ಭವರ್ತ ಪರಯಃ | 
ಯಜ್ಞಸುಪಸುಥಾ ದಾನ್ಂ ತ್ೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ಮಮಂ ಶ್ೃಣತ ||07|| 

ಎಲಿರೂ ಉಣತಣವ ಆಹಾರವೂ ಮೂರತ ತ್ರನಾಗಿ ಮಚಿಾಗ್ರ್ಾಗತತುದ್. ಅದ್ರಂತ್, ಯಜ್ಞ, 
ತಪಸು, ದಾನ್ ಕೂಡ. ಅವುಗಳ ಈ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಆಲ್ಲಸತ. 

ಆಯತಃಸುತುಾಬಲಾರ್ೂೀಗಯಸತಖಪರೀರ್ತವಿವಧ್ಾನಾಃ | 
ರಸಾಯಃ ಸ್ತನಗಾಧಃ ಸ್ತಥರಾ ಹೃದಾಯ ಆಹಾರಾಃ ಸಾರ್ತುಾಕಪರರ್ಾಃ ||08|| 

ಇವು ಸಾರ್ತವಕರಿಗ್ ಮಚಿಾಗ್ರ್ಾದ್ ರ್ತನಿಸತಗಳು: ಬದ್ತಕತ, ಒಳ ು್ಯತನ್, ತಾರಣ, 
ಆರ್ೂೀಗಯಗಳನ್ತನ ಹ್ಚಿಾಸತವಂರ್ವು; ಬಹಳಕ್ಾಲ ಮಚತಾಗ್ರ್ಾಗತವಂರ್ವು; ರ್ತಂದಾಗ 
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ಖತಕರ್ಾಗತವಂರ್ವು; ರತಚಿರ್ಾದ್ಂರ್ವು; ಕಸತವಿರತವಂರ್ವು, ದಿೀಘಾಕ್ಾಲ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರತವಂರ್ವು; ಮತ ು್ ಮತ ು್ ಮನ್ ಸ್ಳ್ಯತವಂರ್ವು. 

ಕಟ್ವಮಲಿವಣಾತತಯಷ್ಣರ್ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಕ್ಷವಿದಾಹಿನ್ಃ | 
ಆಹಾರಾ ರಾಜಸಸ್ಯೀಷಾಟ ದ್ತಃಖಶ್ೂೀಕ್ಾಮಯಪರದಾಃ ||09|| 

ಇವು ರಾಜಸರಿಗ್ ಮಚಿಾಗ್ರ್ಾದ್ ರ್ತನಿಸತಗಳು: ಅರ್ತರ್ಾದ್ ಖಾರ, ಹತಳಿ, ಉಪುಿ, ತತಂಬ ಬಿಸ್ತ, 
ಬಿರತಸತ, ನಿೀರಸ ಮತತು ಉರಿಬರಿಸತವಂರ್ವು; ದ್ತಃಖ-ದ್ತಮಾಮನ್ ಮತತು ಕ್ಾಯಲ್ 
ಬರಿಸತವಂರ್ವು. 

ರ್ಾತರ್ಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂರ್ತ ಪಯತಾಕತಂ ಚ ಯತ್ | 
ಉಚಿಾಷ್ಟಮಪ ಚಾಮೀಧ್ಯಂ ಭ್ೂೀಜನ್ಂ ತಾಮಸಪರಯಮ್ ||10|| 

ಇದ್ತ ತಾಮಸರಿಗ್ ಮಚಿಾನ್ ರ್ತನಿಸತ: ಅಟ್ತಟ ಜಾವ ಕಳ್ದ್ದ್ತದ,ರತಚಿಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂಂಡದ್ತದ, 
ಹಳಸ್ತದ್ತದ, ತಂಗತಳಾದ್ದ್ತದ, ಎಂಜಲತ ಮತತು ಕ್್ೂಳಕ್ಾದ್ದ್ತದ. 

ಅಫಲಾಕ್ಾಙ್ಕಷಷಭಿಯಾಜ್ಞ್ೂೀ ವಿಧದ್ೃಷ್ೂಟೀ ಯ ಇಜಯತ್ೀ | 
ಯಷ್ಟವಯಮೀವ್ೀರ್ತ ಮನ್ಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾರ್ತುಾಕಃ ||11|| 

ಶಾಸರದ್ ಕಟ್ಟಳ ಗ್್ ಸರಿರ್ಾಗಿ, ಫಲದ್ ನ್ಂಟಿಲಿದ್ೀ, ಕತಾವಯ ಎನ್ತನವ ಭಾವನ್ಯಂದ್ ಮನ್ 
ಮಚಿಾ ಮಾಡತವ ಯಜ್ಞ ಸಾರ್ತವಕ ಯಜ್ಞ. 

ಅಭಿಸನಾದಯ ತತ ಫಲಂ ಢಮಾಭರ್ಾಮಪ ಚ್ೈವ ಯತ್ | 
ಇಜಯತ್ೀ ಭರತಶ್ರೀಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದಿಧ ರಾಜಸಮ್ ||12|| 

ಭರತವಂಶ್ದ್ ಮತಂದಾಳ ೀ್, ಫಲದ್ ಬಯಕ್್ಯಂದ್ ಅರ್ವಾ ಬೂಟಾಟಿಕ್್ಗಾಗಿ ಮಾಡತವ 
ಯಜ್ಞ, ರಾಜಸವ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ವಿಧಹಿೀನ್ಮಸೃಷಾಟನ್ನಂ ಮನ್ರಹಿೀನ್ಮದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ | 
ಶ್ರದಾಧವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷಯತ್ೀ ||13|| 

ಶಾಸರಕ್್ೆ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿಲಿ; ಅನ್ನದಾನ್ವಿಲಿ; ಮಂತರವಿಲಿ; ದ್ಕ್ಷಿಣ್ಯಲಿ, ಮಾಡತವ ಕ್ತರಯೆಯಲಿ್ಲ 
ನ್ಂಬಿಕ್್ಯೂ ಇಲಿ. ಇಂರ್ ಯಜ್ಞ ತಾಮಸ ಎನ್ತನತಾುರ್. 

ದ್ೀವದಿವಜಗತರತಪಾರಜ್ಞಪೂಜನ್ಂ ಶೌಚಮಾಜಾವಮ್ | 
ಬರಹಮಚಯಾಮಹಿಂಸಾ ಚ  ಶಾರಿೀರಂ ತಪ ಉಚಯತ್ೀ ||14|| 
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ದ್ೀವತ್ಗಳನ್ೂನ,  ಅರಿವಿನಿಂದ್ ಮರತಹತಟ್ತಟಪಡ್ದ್ವರನ್ತನ, ಗತರತಗಳನ್ತನ ಮತತು ತತಂಬ 
ರ್ತಳಿದ್ವರನ್ತನ ಗೌರವಿಸತವುದ್ತ, ನ್ೈಮಾಲಯ, ನ್ೀರ ನ್ಡ್, ಬರಹಮಚಯಾ ಮತತು ಇನ್ೂನಬಾರಿಗ್ 
ಕ್ಾಟ್ ನಿೀಡದಿರತವುದ್ತ, ಶ್ರಿೀರದ್ ತಪಸತು ಎನಿಸತತುದ್. 

ಅನ್ತದ್ವೀಗಕರಂ ವಾಕಯಂ ಸತಯಂ ಪರಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ | 
ಸಾವಧಾಯರ್ಾಭಯಸನ್ಂ ಚ್ೈವ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚಯತ್ೀ ||15|| 

ಕ್್ರಳಿಸದ್, ದಿಟ್ವಾದ್, ಕ್್ೀಳುವುದ್ಕ್್ೆ ಮಚಾಾದ್ ಮತತು ಬಾಳಿಗ್ ಒಳಿತಾದ್ ಮಾತತ ಮತತು 
ಶಾಸರಗಳ ಓದ್ತ, ಮಾರ್ತನ್ ತಪಸತು ಎನಿಸತತುದ್. 

ಮನ್ಃಪರಸಾದ್ಃ ಸೌಮಯತವಂ ಮೌನ್ಮಾತಮವಿನಿಗರಹಃ | 
ಭಾವಸಂಶ್ತದಿಧರಿತ್ಯೀತತುಪೊೀ ಮಾನ್ಸಮತಚಯತ್ೀ ||16|| 

ಬಗ್ಯ ರ್ತಳಿ, ಮದ್ತತನ್, ಮನ್ನ್, ತನ್ನ ಮೀಲ್ ಹಿಡಿತ ಮತತು ಒಳುಯದ್ನ್ನೀ ಬಗ್ಯತವದ್ತ – 
ಇದ್ತ ಮನ್ದ್ ತಪಸತು ಎನಿಸತತುದ್. 

ಶ್ರದ್ಧರ್ಾ ಪರರ್ಾ ತಪುಂ ತಪಸುರ್ತರವಿಧ್ಂ ನ್ರ್ೈಃ | 
ಅಫಲಾಕ್ಾಙ್ಕಷಷಭಿಯತಾಕ್್ೈಃ ಸಾರ್ತುಾಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತ್ೀ ||17|| 

ಈ ಮೂರತ ಬಗ್ಯ ತಪಸುನ್ತನ ತತಂಬತನ್ಂಬಿಕ್್ಯಂದ್, ಫಲದ್ ಬಯಕ್್ಯಲಿದ್, 
ಭಗವದ್ಪಾಣಬತದಿಧಯಂದ್ ಆಚರಿಸ್ತದಾಗ ಅದ್ನ್ತನ ಸಾರ್ತವಕ ತಪಸತು ಎನ್ತನತಾುರ್. 

ಸತಾೆರಮಾನ್ಪೂಜಾರ್ಾಂ ತಪೊೀ ಡಮಭೀನ್ ಚ್ೈವ ಯತ್ | 
ಕ್ತರಯತ್ೀ ತದಿಹ ಪೊರೀಕುಂ ರಾಜಸಂ ಚಲಮಧ್ತರವಮ್ ||18|| 

ಮನ್ನಣ್, ಹ್ೂಗಳಿಕ್್ ಮತತು ಗೌರವಗಳಿಗಾಗಿ ಬೂಟಾಟಿಕ್್ಯಂದ್ ಆಚರಿಸತವ, ನ್ಲ್ಯಲಿದ್, 
ಬಾಳಿಕ್್ಯಲಿದ್ ತಪಸತು ರಾಜಸ ಎನಿನಸತತುದ್. 

ಮೂಢಗಾರಹ್ೀಣಾSತಮನ್ೂೀ ಯರ್ತಿೀಡರ್ಾ ಕ್ತರಯತ್ೀ ತಪಃ | 
ಪರಸ್ೂಯೀತಾುದ್ನಾರ್ಾಂ ವಾ ತತಾುಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||19|| 

ದ್ತರಾಗರಹದಿಂದ್, ತನ್ನ ದ್ೀಹವನ್ನೀ ದ್ಂಡಿಸತವ ಮೂಲಕ, ಅರ್ವಾ ಆಗದ್ವರನ್ತನ 
ಮತಗಿಸತವುದ್ಕ್ಾೆಗಿ ಮಾಡತವ ತಪಸತು, ತಾಮಸ ಎನಿನಸತತುದ್. 

ದಾತವಯಮರ್ತ ಯದಾದನ್ಂ ದಿೀಯತ್ೀSನ್ತಪಕ್ಾರಿಣ್ೀ| 
ದ್ೀಶ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಪಾತ್ರೀ ಚ ತದಾದನ್ಂ ಸಾರ್ತುಾಕಂ ಸೃತಮ್ ||20|| 
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ಪರತತಯಪಕ್ಾರಕ್ಾೆಗಿ ಅಲಿದ್ ಕತಾವಯದ್ೃಕಟಯಂದ್ ಕ್್ೂಡತವ ದಾನ್, ತಕೆ ದ್ೀಶ್-ಕ್ಾಲಗಳಲಿ್ಲ, 
ತಕೆ ವಯಕ್ತುಗ್ ಕ್್ೂಡತವ ದಾನ್, ಸಾರ್ತವಕ ಎನಿನಸತತುದ್. 

ಯತತು ಪರತತಯಪಕ್ಾರಾರ್ಾಂ ಫಲಮತದಿದಶ್ಯ ವಾ ಪುನ್ಃ | 
ದಿೀಯತ್ೀ ಚ ಪರಿಕ್ತಷಿ್ಟಂ ತದಾದನ್ಂ ರಾಜಮತದಾಹೃತಮ್  ||21|| 

ಪರತತಯಪಕ್ಾರಕ್ಾೆಗಿ ಅರ್ವಾ, ಫಲದ್ ಆಸ್ಯಂದ್, ಕ್್ೂಡಬ್ೀಕಲಾಿ ಎಂದ್ತ ಕ್್ೂಡತವ ದಾನ್ 
ರಾಜಸ ಎನಿನಸತತುದ್. 

ಅದ್ೀಶ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಯದಾದನ್ಮಪಾತ್ರೀಭಯಶ್ಾ ದಿೀಯತ್ೀ | 
ಅಸತೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತಾುಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||22|| 

ತಕತೆದ್ಲಿದ್ ದ್ೀಶ್-ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ, ತಕೆದ್ವರಿಗ್, ಆದ್ರಿಸದ್ೀ, ಹಿೀಗ್ಳ್ದ್ತ ನಿೀಡತವ ದಾನ್, 
ತಾಮಸ ಎನಿನಸತತುದ್. 

ಓಂ ತತುದಿರ್ತ ನಿದ್ೀಾಶ್ೂೀ ಬರಹಮಣಸ್ತರವಿಧ್ಃ ಸೃತಃ | 
ಬಾರಹಮಣಸ್ುೀನ್ ವ್ೀದಾಶ್ಾ ಯಜ್ಞಾಶ್ಾ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ ||23|| 

ಓಂ [ಪರಪಂಚವನ್ತನ ಹ್ೂತುವನ್ತ ಮತತು ಪರಪಂಚದ್ಲಿ್ಲ ತತಂಬಿರತವವನ್ತ], ತತ್[ವ್ೀದ್ಗಳ 
ಮೂಲಕ, ಪರ್ೂೀಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತರ ರ್ತಳಿಯಲತ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ವನ್ತ], ಸತ್ [ಎಲಿ 
ಶ್ತಭಗತಣಗಳಿಂದ್ ಪೂಣಾನಾದ್ವನ್ತ] – ಇವು ಭಗವಂತನ್ ಮೂರತ ಹ್ಸರತಗಳು. ಆ 
ಭಗವಂತನ್ ವ್ೀದ್ಜ್ಞರನ್ೂನ, ವ್ೀದ್ಗಳನ್ೂನ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ೂನ, ಅಣಿಗ್ೂಳಿಸ್ತದ್ನ್ತ. 

ತಸಾಮದ್ೂೀಮತತಯದಾಹೃತಯ ಯಜ್ಞದಾನ್ತಪಃಕ್ತರರ್ಾಃ | 
ಪರವತಾನ್ುೀ ವಿಧಾನ್ೂೀಕ್ಾುಃ ಸತತಂ ಬರಹಮವಾದಿನಾಮ್ ||24|| 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ಶಾಸರದ್ ಕಟ್ಟಳ ಗ್್ ಅನ್ತಗತಣವಾದ್, ಬರಹಮಚಿಂತಕರ ಯಜ್ಞ, ದಾನ್ ಮತತು ತಪದ್ 
ಕ್ತರಯೆಗಳು ರ್ಾವಾಗಲೂ ‘ಓಂ’ ಎಂದ್ತ ಭಗವಂತನ್ ನಾಮಸಮರಣ್ಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ಯೆ 
ತ್ೂಡಗತತುವ್. 

ತದಿತಯನ್ಭಿಸನಾಧಯ ಫಲಂ ಯಜ್ಞ ತಪಃಕ್ತರರ್ಾಃ | 
ದಾನ್ಕ್ತರರ್ಾಶ್ಾ ವಿವಿಧಾಃ ಕ್ತರಯನ್ುೀ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಙ್ಕಷಷಭಿಃ ||25|| 

ಮೀಕ್ಷ ಬಯಸತವ ಸಜಾನ್ರತ, ಫಲವನ್ತನ ಬಯಸದ್ೀ, ‘ತತ್’ ಎನಿಸ್ತದ್ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ 
ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಯಜ್ಞ, ದಾನ್ ಮತತು ತಪದ್ ಕ್ತರಯೆಗಳನ್ತನ ಆಚರಿಸತತಾುರ್. 
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ಸದಾಭವ್ೀ ಸಾಧ್ತಭಾವ್ೀ ಚ ಸದಿತ್ಯೀತತಾಯತಜಯತ್ೀ | 
ಪರಶ್ಸ್ುೀ ಕಮಾಣಿ ತಥಾ ಸಚಾಬಧಃ ಪಾರ್ಾ ಯತಜಯತ್ೀ ||26|| 

ಪಾರ್ಾ, ‘ಹತಟ್ತಟ’ ಮತತು ‘ಒಳ ು್ಯತನ್’ ಎಂಬ ಅರ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  ‘ಸತ್’ ಎಂಬ ಶ್ಬದ 
ಬಳಕ್್ರ್ಾಗತತುದ್. ‘ಒಳುಯ ಕ್್ಲಸ’ ಎಂಬ ಅರ್ಾದ್ಲತಿ ‘ಸತ್’ ಶ್ಬದ ಸಲತಿತುದ್. 

ಯಜ್ಞ್ೀ ತಪಸ್ತ ದಾನ್ೀ ಚ ಸ್ತಥರ್ತಃ ಸದಿರ್ತ ಚ್ೂೀಚಯತ್ೀ | 
ಕಮಾ ಚ್ೈವ ತದ್ರ್ಥೀಾಯಂ ಸದಿತ್ಯೀವಾಭಿಧೀಯತ್ೀ ||27|| 

ಯಜ್ಞ-ದಾನ್-ತಪಸತುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಷ ಠ್ಯನ್ೂನ ‘ಸತ್’ ಎನ್ತನತಾುರ್. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸತವ 
ಕಮಾವನ್ೂನ ‘ಸತ್’ ಎಂದ್ೀ ಕರ್ಯತತಾುರ್. 

ಅಶ್ರದ್ಧರ್ಾ ಹತತಂ ದ್ತುಂ ತಪಸುಪುಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ | 
ಅಸದಿತತಯಚಯತ್ೀ ಪಾರ್ಾ ನ್ ಚ ತತ್ಾೀತಯ ನ್ೂೀ ಇಹ ||28|| 

ನ್ಂಬದ್ೀ ಮಾಡಿದ್ ಹ್ೂೀಮ, ದಾನ್, ತಪಸತು ಮತತು ರ್ಾವುದ್ೀ ಕ್ತರಯೆ ‘ಅಸತ್’ ಎನಿಸತತುದ್. 
ಅದ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೂ ಸಲಿದ್ತ; ಇಲಿ್ಲಗೂ ಸಲಿದ್ತ. 

ಹದಿನ್ೀಳನ್ೀ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ 

 

ಅರ್ ಅಷಾಟದ್ಶ್ೂೀSಧಾಯಯಃ 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ಸಂನಾಯಸಸಯ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ತತುಾಮಚಾಾಮ ವ್ೀದಿತತಮ್ | 
ತಾಯಗಸಯ ಚ ಹೃಕೀಕ್್ೀಶ್ ಪೃರ್ಕ್್ೆೀಶ್ನಿಷ್ೂದ್ನ್ ||01|| 

ಅಜತಾನ್ ಕ್್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ತತಂಬತತ್ೂೀಳಿನ್ ಹೃಕೀಕ್್ೀಶ್ನ್ೀ, ಕ್್ೀಶ್ಯನ್ತನ ಕ್್ೂಂದ್ವನ್ೀ, 
ಸಂನಾಯಸದ್ ಮತತು ತಾಯಗದ್ ಅಂತರವ್ೀನ್ತ? ಇದ್ರ ನಿಜವನ್ತನ ರ್ತಳಿಯಬ್ೀಕ್್ಂದಾಸ್ ನ್ನ್ಗ್. 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕ್ಾಮಾಯನಾಂ ಕಮಾಣಾಂ ನಾಯಸಂ ಸಂನಾಯಸಂ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಃ | 
ಸವಾಕಮಾಫಲತಾಯಗಂ ಪಾರಹತಸಾಯಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ ||02|| 
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ಭಗವಂತ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಕ್ಾಮಯಕಮಾಗಳನ್ತನ ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ನ್ತನ ಬಲಿವರತ ‘ಸಂನಾಯಸ’ 
ಎನ್ತನತಾುರ್. ಎಲಿ ಕಮಾಗಳ ಫಲವನ್ನಷ್ಟೀ ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ನ್ತನ  ರ್ತಳಿದ್ವರತ ‘ತಾಯಗ’ 
ಎನ್ತನತಾುರ್. 

ತಾಯಜಯಂ ದ್ೂೀಷ್ವದಿೀತ್ಯೀಕ್್ೀ ಕಮಾ ಪಾರಹತಮಾನಿೀಕಣಃ | 
ಯಜ್ಞದಾನ್ತಪಃಕಮಾ ನ್ ತಾಯಜಯಮರ್ತ ಚಾಪರ್ೀ ||03|| 

ದ್ೂೀಷ್ವುಳು ಕಮಾವನ್ತನ ತ್ೂರ್ಯಬ್ೀಕತ ಎಂದ್ತ ಕ್್ಲವು ವಿದಾವಂಸರತ ಹ್ೀಳುತಾುರ್. ಯಜ್ಞ-
ದಾನ್-ತಪಗಳ್ಂಬ ಕಮಾವನ್ತನ ಬಿಡಬಾರದ್ತ ಎನ್ತನತಾುರ್ ಮತತು ಕ್್ಲವರತ. 

ನಿಶ್ಾಯಂ ಶ್ೃಣತ ಮೀ ತತರ ತಾಯಗ್ೀ ಭರತಸತುಮ | 
ತಾಯಗ್ೂೀ ಹಿ ಪುರತಷ್ವಾಯಘರ ರ್ತರವಿಧ್ಃ ಸಮಾಕ್ತೀರ್ತಾತಃ ||04|| 

ಭರತವಂಶ್ದ್ ಮತಂದಾಳ ೀ್, ಅದ್ರಲಿ್ಲ ತಾಯಗದ್ ಬಗ ು್ ನ್ನ್ನ ನಿದಾಾರ ಕ್್ೀಳು. ಗಂಡತಗಲ್ಲಯೆೀ, 
ಮೂರತ ಬಗ್ಯ ತಾಯಗ ಉಕುವಾಗಿದ್. 

ಯಜ್ಞದಾನ್ತಪಃಕಮಾ ನ್ ತಾಯಜಯಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ತತ್ | 
ಯಜ್ಞ್ೂೀ ದಾನ್ಂ ತಪಶ್ೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನಿೀಕಣಾಮ್ ||05|| 

ಯಜ್ಞ-ದಾನ್-ತಪಗಳ್ಂಬ ಕಮಾವನ್ತನ ಬಿಡಲಾಗದ್ತ. ಅದ್ನ್ತನ ಮಾಡಲ್ೀಬ್ೀಕತ. ಯಜ್ಞ, ದಾನ್ 
ಮತತು ತಪಸತು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ೂನ ಪಾವನ್ಗ್ೂಳಿಸತತುದ್. 

ಏತಾನ್ಯಪ ತತ ಕಮಾಾಣಿ ಸಙ್ುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಾನಿ ಚ | 
ಕತಾವಾಯನಿೀರ್ತ ಮೀ ಪಾರ್ಾ ನಿಶ್ಾತಂ ಮತಮತತುಮಮ್ ||06|| 

ಆದ್ರ್, ಪಾರ್ಾ, ಈ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಮಮತ್ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಫಲದ್ ಹಂಬಲ ತ್ೂರ್ದ್ತ, 
ಮಾಡಬ್ೀಕತ ಎನ್ತನವುದ್ತ ನ್ನ್ನ ಖಚಿತವಾದ್ ಮತತು ಹಿರಿದಾದ್ ಆಶ್ಯ. 

ನಿಯತಸಯ ತತ ಸಂನಾಯಸಃ ಕಮಾಣ್ೂೀ ನ್ೂೀಪಪದ್ಯತ್ೀ | 
ಮೀಹಾತುಸಯ ಪರಿತಾಯಗಸಾುಮಸಃ ಪರಿಕ್ತೀರ್ತಾತಃ||07|| 

ವಿಹಿತವಾದ್ ಕಮಾವನ್ತನ ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ತ ತರವಲಿ. ಅರಿವುಗ್ಟ್ತಟ ಅದ್ನ್ತನ ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ತ 
ತಾಮಸ ತಾಯಗ ಎನಿಸತತುದ್. 

ದ್ತಃಖಮತ್ಯೀವ ಯತೆಮಾ ಕ್ಾಯಕ್್ಿೀಶ್ಭರ್ಾತಯಜ್ೀತ್ | 
ಸ ಕೃತಾವ ರಾಜಸಂ ತಾಯಗಂ ನ್ೈವ ತಾಯಗ ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್ ||08|| 
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ಮಾಡತವುದ್ಕ್್ೆ ಮೈಬಗುದ್, ಬಗ್ಯಳಗ್ ಕಷ್ಟವಾಗತತುದ್ ಎಂದ್ತ ಮಾಡದ್ೀ ಇರತವುದ್ತ 
ರಾಜಸ ತಾಯಗ. ಇಂರ್ ತಾಯಗ ಮಾಡಿಯೂ, ತಾಯಗದ್ ಫಲ ದ್ೂರ್ಯದ್ತ. 

ಕ್ಾಯಾಮತ್ಯೀವ ಯತೆಮಾ ನಿಯತಂ ಕ್ತರಯತ್ೀSಜತಾನ್ | 
ಸಙ್ುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ಸ ತಾಯಗಃ ಸಾರ್ತುಾಕ್್ೂೀ ಮತಃ ||09|| 

ಅಜತಾನ್, ಕತಾವಯದ್ೃಕಟಯಂದ್, ವಿಹಿತ ಕಮಾವನ್ತನ ಮಾಡತತುಲ್ೀ, ಮಮತ್ಯನ್ತನ, ಫಲದ್ 
ಹಂಬಲವನ್ತನ ತ್ೂರ್ಯತವುದ್ತ, ಸಾರ್ತವಕ ತಾಯಗ ಎನಿಸತತುದ್. 

ನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಯ ಕತಶ್ಲಂ ಕಮಾ ಕತಶ್ಲ್ೀ ನಾನ್ತಷ್ಜಾತ್ೀ | 
ತಾಯಗಿೀ ಸತುಾಸಮಾವಿಷ್ೂಟೀ ಮೀಧಾವಿೀ ಛಿನ್ನಸಂಶ್ಯಃ ||10|| 

ಮತದ್ ನಿೀಡದ್ ಕಮಾದ್ ಬಗ ು್ ಹಗ್ಯೂ ಇಲಿ. ಮತದ್ ನಿೀಡತವ ಕಮಾದ್ ಬಗ ು್ ಅರ್ತರ್ಾದ್ 
ನ್ಂಟ್ೂ ಇಲಿ. ಇಂರ್ವನ್ತ ಸಾರ್ತವಕತಾಯಗಿ. ಅವನ್ತ ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಮತತು ಸಂದ್ೀಹವಳಿದ್ವನ್ತ. 

ನ್ ಹಿ ದ್ೀಹಭೃತಾ ಶ್ಕಯಂ ತಯಕತುಂ ಕಮಾಾಣಯಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಯಸತು ಕಮಾಫಲತಾಯಗಿೀ ಸ ತಾಯಗಿೀತಯಭಿದಿೀಯತ್ೀ ||11|| 

ಶ್ರಿೀರದ್ಲಿ್ಲರತವಷ್ತಟ ಕ್ಾಲ, ಕಮಾಗಳನ್ತನ ಪೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ ಬಿಡತವುದ್ತ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಕಮಾದ್ 
ಫಲವನ್ತನ ತ್ೂರ್ದ್ವನ್ೀ ಕಮಾ ತಾಯಗಿೀ ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ಅನಿಷ್ಟಮಷ್ಟಂ ಮಶ್ರಂ ಚ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ಕಮಾಣಃ ಫಲಮ್ | 
ಭವತಯತಾಯಗಿನಾಂ ಪ್ರೀತಯ ನ್ ತತ ಸಂನಾಯಸ್ತನಾಂ  ಕವಚಿತ್ ||12|| 

ಕಮಾದ್ ಫಲ ಮೂರತ ತ್ರ: ಬ್ೀಕ್ಾದ್ತದ, ಬ್ೀಡವಾದ್ತದ ಮತತು ಎರಡರ ಬ್ರಕ್್.  ಫಲತಾಯಗ 
ಮಾಡದ್ವರಿಗ್ ಇದ್ತ ಸತುಮೀಲ್ ಸಲತಿತುದ್. ಫಲದ್ ನ್ಂಟ್ತ ತ್ೂರ್ದ್ವರಿಗ್ ಇದ್ತ ಎಂದ್ೂ 
ಸ್ೂೀಕತವುದಿಲಿ. 

ಪಞ್್ೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ಕ್ಾರಣಾನಿ ನಿಬ್ೂೀಧ್ ಮೀ | 
ಸಾಙ್ಕ್ಖಯೀ ಕೃತಾನ ು್ೀ ಪೊರೀಕ್ಾುನಿ ಸ್ತದ್ಧಯೆೀ ಸವಾಕಮಾಣಾಮ್ ||13|| 

ಎಲಿ ಕ್ಾಯಾಗಳು ,ಕ್್ೈಗೂಡಲತ, ಇವು ಐದ್ತ ಕ್ಾರಣಗಳು. ತತಂಬತತ್ೂೀಳಿನ್ ವಿೀರನ್ೀ, 
ವ್ೈಧಕ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಸ್ತದಾಧಂತದ್ಲಿ್ಲ, ಹ್ೀಳಲಾದ್ ಅವುಗಳನ್ತನ ನ್ನಿನಂದ್ ರ್ತಳಿದ್ತಕ್್ೂೀ. 

ಅಧಷಾಟನ್ಂ ತಥಾ ಕತಾಾ ಕರಣಂ ಚ ಪೃರ್ಗಿವಧ್ಮ್ | 
ವಿವಿಧಾಶ್ಾ ಪೃರ್ಕ್್ಾೀಷಾಟ ದ್ೈವಂ ಚ್ೈವಾತರ ಪಂಚಮಮ್ ||14|| 
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ಕ್ತರಯೆ ನ್ಡ್ಯತವ ತಾಣ, ಮಾಡತವ ಭಗವಂತ [ಜೀವ], ಬ್ೀರ್ಬ್ೀರ್ ಉಪಕರಣಗಳು, 
ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಬ್ೀರ್ಬ್ೀರ್ೀ ಪೂರಕಕ್ತರಯೆಗಳು ಮತತು ಐದ್ನ್ಯದಾದ್ ಅದ್ೃಷ್ಟ [ಭಗವಂತ] 

ಶ್ರಿೀರವಾಙ್ಮನ್ೂೀಭಿಯಾತೆಮಾ ಪಾರರಭತ್ೀ ನ್ರಃ | 
ನಾಯಯಂ ವಾ ವಿಪರಿೀತಂ ವಾ ಪಂಚ್ೈತ್ೀ ತಸಯ ಹ್ೀತವಃ ||15|| 

ಮೈ-ಮಾತತ-ಮನ್ಗಳಿಂದ್ ಮನ್ತಷ್ಯ ರ್ಾವ ಕ್್ಲಸ ಕ್್ೈಗ್ೂಂಡರೂ-ಅದ್ತ ಒಪಿರಲ್ಲ, ತಪಿರಲ್ಲ- 
ಇವು ಐದ್ತ ಅದ್ಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣಗಳು. 

ತತ್ೈವಂ ಸರ್ತ ಕತಾಾರಮಾತಾಮನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ತತ ಯಃ | 
ಪಶ್ಯತಯಕೃತಬತದಿಧತಾವನ್ನಸ ಪಶ್ಯರ್ತ ದ್ತಮಾರ್ತಃ ||16|| 

ಅದ್ತ, ಹಿೀಗಿರತತಾು, ಏನ್ೂ ಮಾಡದ್ ತನ್ನನ್ತನ ಮಾಡತವವನ್ತ ಎಂದ್ತ [ತಾನ್ೂಬಾನ್ೀ ಎಲಿ 
ಮಾಡಿದ್ವನ್ತ ಎಂದ್ತ] ರ್ತಳಿದ್ವನ್ತ ಬತದಿಧಗ್ೀಡಿಯದಾದನ್. ಆ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಗ್ ಏನ್ೂ ರ್ತಳಿದಿಲಿ. 

ಯಸಯ ನಾಹಙ್ೃತ್ೂೀ ಭಾವೀ ಬದಿಧಯಾಸಯ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ | 
ಹತಾವಪ ಸ ಇಮಾಂಲ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ನ ಹನಿು ನ್ ನಿಬಧ್ಯತ್ೀ ||17|| 

ನಾನ್ತ ಮಾಡಿದ್ ಎಂಬ ಹಮಮರದ್ವನ್ತ, ಬಗ್ಯಲಿ್ಲ ಫಲದ್ ನ್ಂಟಿರದ್ವನ್ತ, ಈ 
ಮಂದಿಯನ್ನಲಿ ಕ್್ೂಂದ್ರೂ, ರ್ಾರನ್ೂನ ಕ್್ೂಲತಿವುದಿಲಿ. ಕಮಾದ್ ಸ್ರ್ ಅವನ್ನ್ತನ ಸ್ೂೀಕದ್ತ. 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತಾ ರ್ತರವಿಧಾ ಕಮಾಚ್ೂೀದ್ನಾ | 
ಕರಣಂ ಕಮಾ ಕತ್ೀಾರ್ತ ರ್ತರವಿಧ್ ಕಮಾಸಙ್ುರಹಃ ||18|| 

ಕಮಾವಿಧಯ ಉದ ದ್ೀಶ್ ಮೂರತ: ಮಾಡಬ್ೀಕ್್ಂಬ ಅರಿವು, ಅದ್ಕ್ಾೆಗಿ ಅರಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಕಮಾ 
– ಕಮಾಫಲ  ಮತತು ಅರಿತತ ಮಾಡತವವನ್ತ. [ಕಮಾಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣವಾದ್ ಭಗವಂತನ್ ಪ್ರೀರಣ್ 
ಅವನ್ ಸವರೂಪವ್ೀ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಮತಮತಮಖವಾದ್ ಅದ್ತ ಅರಿವಿನ್ ರೂಪ, ಎಲಿರೂ 
ಅರಿಯಬ್ೀಕ್ಾದ್ಂರ್ದ್ತದ ಮತತು ಎಲಿವನ್ೂನ ಬಲಿದ್ತದ] ಕಮಾದ್ ಕ್ಾರಣವೂ ಅಡಕವಾಗಿ ಮೂರತ 
ತ್ರ:  ಉಪಕರಣ, ಮಾಡತವಿಕ್್ ಮತತು ಮಾಡತವವನ್ತ. 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಾ ಚ ಕತಾಾ ಚ ರ್ತರದ್ೈವ ಗತಣಭ್ೀದ್ತಃ | 
ಪೊರೀಚಯತ್ೀ ಗತಣಸಙ್ಜ್ಖಯನ್ೀ ಯಥಾವಚಾೃಣತ ತಾನ್ಯಪ ||19|| 

ಅರಿವು, ಕ್ಾಯಕ ಮತತು ಮಾಡತವಾತ ಕೂಡ, ಗತಣಗಳ ಭ್ೀದ್ದಿಂದ್ ಮೂರತ ತ್ರ ಎಂದ್ತ 
ಗತಣಗಳ ಎಣಿಕ್್ಯ ಪರಕರಣದ್ಲಿ್ಲ [ವ್ೈದಿಕ ಸಾಂಖಯ ಶಾಸರದ್ಲಿ್ಲ] ಹ್ೀಳಲಾಗಿದ್. ಅವುಗಳನ್ತನ 
ಹಾಗ್ಯೆೀ ಆಲ್ಲಸತ. 
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ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ತ ಯೆೀನ್ೈಕಂ ಭಾವಮವಯಯಮೀಕ್ಷತ್ೀ | 
ಅವಿಭಕುಂ ವಿಭಕ್್ುೀಷ್ತ ತಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿದಿಧ ಸಾರ್ತುಾಕಮ್ ||20|| 

ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಬದ್ಲಾಗದ್ ಒಂದ್ತ ಪರತತವವನ್ತನ, ಬಗ್ಬಗ್ಯ ವಸತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ್ೀ 
ಬಗ್ಯ ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಕ್ಾಣತವ ರ್ತಳಿವು, ಸಾರ್ತವಕ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ತತ ಯಜಾಾಾನ್ಂ ನಾನಾಭಾವಾನ್ಿೃರ್ಗಿವಧಾನ್ | 
ವ್ೀರ್ತು ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ತಜಾಾಾನ್ಂ ವಿದಿಧ ರಾಜಸಮ್ ||21|| 

ಭಗವಂತನ್ ಶ್ಕ್ತುಯಲಿ್ಲ ಅಂತರವನ್ತನ ಕ್ಾಣತವುದ್ತ, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಗ್ಬಗ್ಯ 
ದ್ೈವಿೀಶ್ಕ್ತುಗಳು ಬ್ೀರ್ಬ್ೀರ್ರ್ಾಗಿ ಕ್್ಲಸಮಾಡತರ್ತುವ್ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿವುದ್ತ [ಎಲಿ 
ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲರತವ ಭ್ೀದ್ವನ್ತನ ಮಾತರ ಗತರತರ್ತಸತವ, ಒಂದ್ರಂತ್ ಒಂದಿಲಿ ಎಂದ್ರಿಯತವ, 
ಆದ್ರ್, ಭಗವತಾಜ್ಞ್ಯರದ್ ಕ್್ೀವಲ ಭೌರ್ತಕದ್ ನಿಜದ್ರಿವು] ರಾಜಸ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿ. 

ಯತತು ಕೃತುನವದ್ೀಕಸ್ತಮನಾೆಯೆೀಾ ಸಕುಮಹ್ೈತತಕಮ್ | 
ಅತತಾುಾರ್ಾವದ್ಲಿಂ ಚ ತತಾುಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||22|| 

ರ್ಾವುದ್ೂೀ ಒಂದ್ತ ಕ್ಷತದ್ರವಾದ್ ಕಜಾಕ್್ೆ ಅಂಟಿಕ್್ೂಂಡತ, ಅದ್ೀ ಸವಾಸವವ್ಂದ್ತ [ಬದ್ಲಾಗತವ 
ಜೀವವನ್ನೀ ಬದ್ಲಾಗದ್ ಭಗವಂತನ್ಂದ್ತ, ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವ ಒಬಾ ಜೀವನ್ ಕಲಿನಾವಿಲಾಸ 
ಎಂದ್ತ] ನ್ಂಬತವ, ಕ್ಾರಣವಿರದ್, ನಿಜವನ್ತನಗರಹಿಸ್ತದ್ [ವಿಶ್ವ ನಿಜವಲಿ ಎಂದ್ತ ಗರಹಿಸತವ] 
ಕ್ಷತಲಿಕವಾದ್ ರ್ತಳಿವು ತಾಮಸ ಎನಿಸತತುದ್. 

ನಿಯತಂ ಸಙ್ುರಹಿತಮರಾಗದ್ವೀಷ್ತಃ ಕೃತಮ್ | 
ಅಫಲಪ್ರೀಪುುನಾ ಕಮಾ ಯತುತಾುರ್ತವಕಮತಚಯತ್ೀ ||23|| 

ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುದ್ೀ, ಮಚತಾ-ಕ್ತಚತಾಗಳಿಗ್ೂಳಗಾಗದ್, ಫಲದ್ ಹಂಬಲವಿರದ್ೀ ಮಾಡಿದ್ ವಿಹಿತವಾದ್ 
ಕಮಾ ಸಾರ್ತವಕ ಎನಿಸತತುದ್. 

ಯತತು ಕ್ಾಮೀಪುುನಾ ಕಮಾ ಸಾಹಙ್ಜ್ೆರ್ೀಣ ವಾ ಪುನ್ಃ | 
ಕ್ತರಯತ್ೀ ಬಹತಲಾರ್ಾಸಂ ತದಾರಜಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||24|| 

ಫಲದ್ ಬಯಕ್್ಯಂದ್ ಅರ್ವಾ ಹಮಮನಿಂದ್ ದ್ೀಹವನ್ತನ ಬಳಲ್ಲಸ್ತ, ದ್ಂಡಿಸ್ತ ಮಾಡತವ ಕಮಾ 
ರಾಜಸ ಎನಿಸತತುದ್. 
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ಅನ್ತಬನ್ಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಾಮನ್ವ್ೀಕ್ಷಯ ಚ ಪೌರತಷ್ಮ್ | 
ಮೀಹಾದಾರಭಯತ್ೀ ಕಮಾ ಯತುತಾುಮಸಮತಚಯತ್ೀ ||25|| 

ಪರಿಣಾಮ, ಪೊೀಲತ, ತ್ೂಂದ್ರ್ಗಳನ್ತನ ಗಮನಿಸದ್ ತನ್ನಳವನ್ತನ ಮೀರಿ, ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿತನ್ದಿಂದ್, 
ತ್ೂಡಗತವ ಕಮಾ ತಾಮಸ ಎನಿಸತತುದ್. 

ಮತಕುಸಙ್ಕ್ೂುೀSನ್ಹಂವಾದಿೀ ಧ್ೃತತಯತಾುಹಸಮನಿವತಃ | 
ಸ್ತದ್ಧಯಸ್ತದ್ೂಧಯೀನಿಾವಿಾಕ್ಾರಃ ಕತಾಾ ಸಾರ್ತುಾಕ ಉಚಯತ್ೀ ||26|| 

ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುದ್ವನ್ತ, ನಾನ್ತ ಮಾಡಿದ್ ಎಂದ್ತ ಕ್್ೂಚಿಾಕ್್ೂಳುದ್ವನ್ತ, ಹತರತಪಳಿಯದ್ ಗಟಿಟಗ, 
ಗಳಿಕ್್-ಅಳಿಕ್್ಗಳಿಂದ್ ವಿಚಲ್ಲತನಾಗದ್ವನ್ತ, ಸಾರ್ತವಕ ಕತಾಾರ ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ರಾಗಿೀ ಕಮಾಫಲಪ್ರೀಪುುಲತಾಬ್ೂಧೀ ಹಿಂಸಾತಮಕ್್ೂೀSಶ್ತಚಿಃ | 
ಹಷ್ಾಶ್ೂೀಕ್ಾನಿವತಃ ಕತಾಾ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕ್ತೀರ್ತಾತಃ ||27|| 

ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುುವವ, ಫಲದ್ ಹಂಬಲ ಹ್ೂತುವ, ಜಪುಣ, ತ್ೂಂದ್ರ್ ಕ್್ೂಡತವವ, ಮಡಿಯರದ್ವ, 
ಫಲ ದ್ೂರ್ತಾಗ ಹಿಗತುವವ, ಇರದಾಗ ಕತಗತುವವ ಇಂರ್ ಕತಾಾರ ರಾಜಸ ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ಅಯತಕುಃ ಪಾರಕೃತಃ ಸುಬಧಃ ಶ್ಠ್ೂೀ ನ್ೈಷ್ೃರ್ತಕ್್ೂೀSಲಸಃ | 
ವಿಷಾದಿೀ ದಿೀಘಾಸೂರ್ತರೀ ಚ ಕತಾಾ ತಾಮಸ ಉಚಯತ್ೀ ||28|| 

ನ್ಡ್ಗ್ೀಡಿ, ಅಸಂಸೃತ [ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಭಕ್ತುಯರದ್ವ] ಹಿರಿಮಗ್ ತಲ್ ಬಾಗದ್ವ, ಉದ್ಧಟ್, 
ಮೀಸಗಾರ, ಸ್ೂೀಮಾರಿ, ಹತರತಪರದ್ವ, ಇನ್ೂನಬಾರ ತಪಿನ್ನೀ ಅನ್ತಗಾಲ ಟಿೀಕ್ತಸತವವ 
[ಮತ ು್ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಸರಿ ಎಂದ್ತ ಕ್್ಲಸವನ್ತನ ಸತಮಮನ್ ಮತಂದ್ೂಡತವವ] – ಇಂರ್ ಕತಾಾರ 
ತಾಮಸ ಎನಿಸತತಾುನ್. 

ಬತದ್ಧೀಭ್ೀಾದ್ಂ ಧ್ೃತ್ೀಶ್ೈವ ಗತಣತಸ್ತರವಿದ್ಂ ಶ್ೃಣತ | 
ಪೊರೀಚಯಮಾನ್ಮಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ ||29|| 

ಧ್ನ್ಂಜಯ, ಬತದಿಧ ಮತತು ಧ್ೈಯಾ ಕೂಡ, ಗತಣದಿಂದ್ ಮೂರತ ಬಗ್, ಪೂರ್ತಾರ್ಾಗಿ ಅದ್ರ 
ಪರತ್ಯೀಕ ವಿವರಣ್ಯನಾನಲ್ಲಸತ. 

ಪರವೃರ್ತುಂ ಚ ನಿವೃರ್ತುಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಾಾಕ್ಾಯೆೀಾ ಭರ್ಾಭಯೆೀ | 
ಬನ್ಧಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಚ ರ್ಾ ವ್ೀರ್ತು ಬತದಿಧಃ ಸಾ ಪಾರ್ಾ ಸಾರ್ತವಕ್ತೀ ||30|| 
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ಪಾರ್ಾ, ಇಹದ್ ಧ್ಮಾ-ಪರದ್ ಧ್ಮಾ, ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ತದ – ಮಾಡಬಾರದ್ತದ, ಅಂಜಬ್ೀಕ್ಾದ್ತದ-
ಅಂಜಬಾರದ್ತದ, ಬಂಧ್ನ್ದ್ ದಾರಿ-ಬಿಡತಗಡ್ಯ ದಾರಿ, ಇವನ್ನಲಿ ಅರಿಯಬಲಿ ಬತದಿಧಯೆೀ 
ಸಾರ್ತವಕ ಬತದಿದ. 

ಯರ್ಾ ಧ್ಮಾಮಧ್ಮಾಂ ಚ ಕ್ಾಯಾಂ ಚಾಕ್ಾಯಾಮೀವ ಚ | 
ಅಯಥಾವತಾಜಾನಾರ್ತ ಬತದಿಧಃ ಸಾ ಪಾರ್ಾ ರಾಜಸ್ತೀ ||31|| 

ಪಾರ್ಾ, ರ್ಾವುದ್ತ ಧ್ಮಾ, ರ್ಾವುದ್ತ ಅಧ್ಮಾ, ರ್ಾವುದ್ತ ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ತದ, ರ್ಾವುದ್ತ 
ಮಾಡಬಾರದ್ತದ, ಎನ್ತನವುದ್ನ್ತನ ಸರಿರ್ಾಗಿ ನಿದ್ಾರಿಸಲಾಗದ್ ಬತದಿಧ, ರಾಜಸ ಬತದಿಧ. 

ಅಧ್ಮಾಂ ಧ್ಮಾಮರ್ತ ರ್ಾ ಮನ್ಯತ್ೀ ತಮಸಾSSವೃತಾ | 
ಸವಾಾಥಾಾನಿವಪರಿೀತಾಂಶ್ಾ ಬತದಿಧಃ ಸಾ ಪಾರ್ಾ ತಾಮಸ್ತೀ ||32|| 

ಪಾರ್ಾ, ಅಧ್ಮಾವನ್ನೀ ಧ್ಮಾವ್ಂದ್ತ ಗರಹಿಸತವ, ಹಿೀಗ್ ಎಲಿ ಸಂಗರ್ತಯನ್ೂನ 
ವಿಪರಿೀತವಾಗಿಯೆೀ ಗರಹಿಸತವ, ಕತುಲತ ಕವಿದ್ ಬತದಿಧ ತಾಮಸಬತದಿಧ. 

ಧ್ೃತಾವ ಯರ್ಾ ಧಾರಯತ್ೀ ಮನ್ಃಪಾರಣ್ೀನಿದರಯಕ್ತರರ್ಾಃ | 
ಯೀಗ್ೀನಾವಯಭಿಚಾರಿಣಾಯ ಧ್ೃರ್ತಃ ಸಾ ಪಾರ್ಾ ಸಾರ್ತುಾಕ್ತೀ ||33|| 

ಪಾರ್ಾ, ಭಕ್ತುಯೀಗದಿಂದ್ ಬಗ್ಗ್ೂಂಡ ರ್ಾವ ಗಟಿಟತನ್ ಮನ್ಸತು, ಪಾರಣ ಮತತು 
ಇಂದಿರಯಗಳ ವಾಯಪಾರಗಳನ್ತನ ದಾರಿಗ್ಡದ್ಂತ್ ಧ್ರಿಸಬಲತಿದ್ೂೀ, ಅದ್ತ ಸಾರ್ತವಕ ಧ್ೈಯಾ. 

ಯರ್ಾ ತತ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾಥಾಾನ್ದೃತಾಯ ಧಾರಯತ್ೀಜತಾನ್ | 
ಪರಸಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಫಲಾಕ್ಾಙ್ಕಷಷೀ ಧ್ೃರ್ತಃ ಸಾ ಪಾರ್ಾ ರಾಜಸ್ತೀ ||34|| 

ಪಾರ್ಾ, ಧ್ಮಾ-ಕ್ಾಮ-ಅರ್ಾಗಳನ್ತನ ಓಲ್ೈಸತವ, ಅರ್ತರ್ಾಗಿ ಹಚಿಾಕ್್ೂಂಡತ, ಫಲದ್ ಆಸ್ 
ಹ್ೂತು ಗಟಿಟತನ್, ರಾಜಸ ಧ್ೈಯಾ. 

ಯರ್ಾ ಸವಪನಂ ಭಯಂ ಶ್ೂೀಕಂ ವಿಷಾದ್ಂ ಮದ್ಮೀವ ಚ | 
ನ್ ವಿಮತಞ್ಾನಿು ದ್ತಮೀಾಧಾ ಧ್ೃರ್ತಃ ಸ ಪಾರ್ಾ ತಾಮಸ್ತೀ ||35|| 

ಪಾರ್ಾ, ನಿದ ದ್, ಅಂಜಕ್್, ದ್ತಗತಡ, ನಿರತತಾುಹ, ಸ್ೂಕತೆಗಳನ್ತನ ಬಿಟಿಟರಲಾಗದ್ ರ್ತಳಿಗ್ೀಡಿಯ 
ಗಟಿಟತನ್ವ್ೀ ತಾಮಸ ಧ್ೈಯಾ. 

ಸತಖಂ ರ್ತವದಾನಿೀಂ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ಶ್ೃಣತ ಮೀ ಭರತಷ್ಾಭ | 
ಅಭಾಯಸಾದ್ರಮತ್ೀ ಯತರ ದ್ತಃಖಾನ್ುಂ ಚ ನಿಗಚಾರ್ತ ||36|| 
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ಯತುದ್ಗ್ರೀ ವಿಷ್ಮವ ಪರಿಣಾಮೀSಮೃತ್ೂೀಪಮಮ್ | 
ತತತುಖಂ ಸಾರ್ತುಾಕಂ ಪೊರೀಕುಮಾತಮಬತದಿಧಪರಸಾದ್ಜಮ್ ||37|| 

ಭರತವಂಶ್ದ್ ವಿೀರನ್ೀ, ಈಗ ಮೂರತ ತ್ರನಾದ್ ಸತಖವನ್ತನ ನ್ನಿನಂದ್ ಆಲ್ಲಸತ: ಬಳಕ್್ಯಂದ್ 
ಖತಶ್ಕ್್ೂಡತವಂರ್ದ್ತದ, ದ್ತಃಖವನ್ತನ ನಿೀಗಿಸತವಂರ್ದ್ತದ, ಮದ್ಲತ ವಿಷ್ದ್ಂತ್ ಅಪರಯವಾಗಿ 
ಕ್್ೂನ್ಗ್ ಅಮೃತದ್ಂತ್ ಹಿತ ನಿೀಡತವಂರ್ದ್ತದ ಇಂರ್ ಸತಖ ಸಾರ್ತವಕ. ತನ್ನ ಬಗ್ ರ್ತಳಿರ್ಾದಾಗ, 
ಭಗವಂತನ್ ಕರತಣ್ಯಂದ್ ಬರತವಂರ್ದ್ತದ. 

ವಿಷ್ಯೆೀನಿದರಯಸಂಯೀಗಾದ್ಯತುದ್ಗ್ರೀSಮೃತ್ೂೀಪಮಮ್ | 
ಪರಿಣಾಮೀ ವಿಷ್ಮವ ತತತುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸೃತಮ್ ||38|| 

ವಿಷ್ಯ ಮತತು ಇಂದಿರಯಗಳ ನ್ಂಟಿನಿಂದ್ ಉಂಟಾಗತವಂರ್ದ್ತದ, ಮದ್ಲತ ಅಮೃತದ್ಂತ್ 
ರ್ೂೀಚಕ, ಕಡ್ಗ್ ವಿಷ್ದ್ಂತ್ ಅಪಾಯಕ್ಾರಿ – ಅಂರ್ ಸತಖ ರಾಜಸ ಎನಿಸತತುದ್. 

 ಯದ್ಗ್ರೀ ಚಾನ್ತಬನ್ಧೀ ಚ ಸತಖಂ ಮೀಹನ್ಮಾತಮನ್ಃ | 
ನಿದಾರಲಸಯಪರಮಾದ್ೂೀತಥಂ ತತಾುಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||39|| 

ಮದ್ಲೂ ಕ್್ೂನ್ಗೂ, ಮತತು ಬರಿಸ್ತ, ಮೈಮರ್ಸತವಂರ್ ಸತಖ, ನಿದ ದ್-ಮೈಗಳುತನ್-
ಎಚಾರಗ್ೀಡಿತನ್ಗಳಿಂದ್ ಸ್ತಗತವಂರ್ ಸತಖ, ತಾಮಸ ಎನಿಸತತುದ್. 

ನ್ ತದ್ಸ್ತು ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ವಾ ದಿವಿ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಾ ಪುನ್ಃ | 
ಸತುಾಂ ಪರಕೃರ್ತಜ್ೈಮತಾಕುಂ ಯದ್ೀಭಿಃ ಸಾಯರ್ತರಭಿಗತಾಣ್ೈಃ ||40|| 

ಭೂಮಯಲಾಿಗಲ್ಲ, ಸವಗಾದ್ಲಿ್ಲನ್ ದ್ೀವತ್ಗಳಲಾಿಗಲ್ಲ, ಪರಕೃರ್ತಯಂದ್ತಂಟಾದ್ ಈ ಮೂರತ 
ಗತಣಗಳಿಂದ್, ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂಂಡ, ಜೀವಜಾತವ್ಂಬತದಿಲಿ. 

ಬಾರಹಮಣಕ್ಷರ್ತರಯವಿಶಾಂ ಶ್ೂದಾರಣಾಂ ಚ ಪರನ್ುಪ | 
ಕಮಾಾಣಿ ಪರವಿಭಕ್ಾುನಿ ಸವಭಾವಪರಭವ್ೈಗತಾಣ್ೈಃ || 41|| 

ಓ ಅರಿಗಳ ಉರಿಯೆೀ, ಸವಭಾವದಿಂದ್ತಂಟಾದ್ ಗತಣಗಳಿಗ್ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ಬಾರಹಮಣ,  
ಕ್ಷರ್ತರಯ, ವ್ೈಶ್ಯ ಮತತು ಶ್ೂದ್ರರ ಕಮಾಗಳೂ ಬ್ೀರ್ಬ್ೀರ್ರ್ಾಗಿವ್. 

ಶ್ಮೀ ದ್ಮಸುಪಃ ಶೌಚಂ ಕ್ಾನಿುರಾಜಾವಮೀವ ಚ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾಸ್ತುಕಯಂ ಬರಹಮಕಮಾ ಸವಭಾವಜಮ್ ||42|| 
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ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ನಿಷ ಠ್, ಇಂದಿರಯಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿತ, ಉಪವಾಸಾದಿ ನ್ೀಮಗಳು, ನ್ೈಮಾಲಯ, 
ಅಪಕ್ಾರಿಯನ್ೂನ ಮನಿನಸತವ ಸ್ೈರಣ್, ನ್ೀರ ನ್ಡ್-ನ್ತಡಿ, ರ್ತಳಿವು, ಆಳವಾದ್ ಸಂಶ್ೂೀದ್ನ್ 
ದ್ೃಕಟ ಮತತು ಆಸ್ತುಕತ್ ಇವು ಬಾರಹಮಣ ಸವಭಾವದ್ ಸಹಜ ಕಮಾಗಳು. 

ಶೌಯಾಂ ತ್ೀಜ್ೂೀ ಧ್ೃರ್ತದಾಾಕ್ಷಯಂ ಯತದ್ಧೀ ಚಾಪಯಪಲಾಯನ್ಮ್ | 
ದಾನ್ಮೀಶ್ವರಭಾವಶ್ಾ ಕ್ಾತರಂ ಕಮಾ ಸವಭಾವಜಮ್ ||43|| 

ಕ್್ಚತಾ, ಕಸತವು, ಗಟಿಟತನ್, ಕ್ೌಶ್ಲ, ಕ್ಾಳಗದ್ಲಿ್ಲ ಬ್ನ್ತನ ತ್ೂೀರಿಸದಿರತವುದ್ತ, ಕ್್ೂಡತಗ್ೈತನ್ 
ಮತತು ಒಡ್ತನ್, ಇವು ಕ್ಷರ್ತರಯಸವಭಾವದ್ ಸಹಜ ಕಮಾಗಳು. 

ಕೃಕಗ್ೂೀರಕ್ಷವಾಣಿಜಯಂ ವ್ೈಶ್ಯಕಮಾ ಸವಭಾವಜಮ್ | 
ಪರಿಚರ್ಾಾತಮಕಂ ಕಮಾ ಶ್ೂದ್ರಸಾಯಪ ಸವಭಾವಜಮ್ ||44|| 

ಬ್ೀಸಾಯ, ಆಕಳು ಸಾಕ್ಾಣ್ ಮತತು ವಾಯಪಾರ ವ್ೈಶ್ಯರ ಸವಭಾವಸಹಜವಾದ್ ಕಮಾ 
ಸ್ೀವಾರೂಪವಾದ್ ಕ್ಾಯಕ, ಶ್ೂದ್ರಸವಭಾವಕ್್ೆ ಸಹಜವಾದ್ದ್ತದ. 

ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಕಮಾಣಯಭಿರತಃ ಸಂಸ್ತದಿಧಂ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ | 
ಸವ ಕಮಾನಿರತಃ ಸ್ತದಿಧಂ ಯಥಾ ವಿನ್ದರ್ತ ತಚಾೃಣತ ||45|| 

ತನ್ನತನ್ನ ಸಹಜಕಮಾದ್ಲಿ್ಲ ನಿರತನಾದ್ ಮನ್ತಷ್ಯ ಸ್ತದಿಧಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. ತನ್ನದಾದ್ 
ಕಮಾದ್ಲಿ್ಲ ತ್ೂಡಗಿದ್ವನ್ತ, ಹ್ೀಗ್ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ಯತತಾುನ್ ಆ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಕ್್ೀಳು. 

ಯತಃ ಪರವೃರ್ತುಭೂಾತಾನಾಂ ಯೆೀನ್ ಸವಾಮದ್ಂ ತತಮ್ | 
ಸವಕಮಾಣಾ ತಮಭಯಚಯಾ ಸ್ತದಿಧಂ ವಿನ್ದರ್ತ ಮಾನ್ವಃ ||46|| 

ರ್ಾರಿಂದ್ ಜೀವಿಗಳ ಚಟ್ತವಟಿಕ್್ಯೀ, ರ್ಾರತ ಈ ಎಲಿವನ್ತನ ತತಂಬಿನಿಂರ್ತರತವನ್ೂೀ, ಅಂರ್ 
ಭಗವಂತನ್ನ್ತನ ಮನ್ತಷ್ಯ ಸವಭಾವಸಹಜವಾದ್ ಕಮಾದಿಂದ್ ಆರಾಧಸ್ತ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಶ್ರೀರ್ಾನ್ ಸವಧ್ಮೀಾ ವಿಗತಣಃ ಪರಧ್ಮಾಾತುಾನ್ತಕಠತಾತ್ | 
ಸವಭಾವನಿಯತಂ ಕಮಾ ಕತವಾನಾನSಪೊನೀರ್ತ ಕ್ತಲ್ಲಾಷ್ಮ್ ||47|| 

ಚ್ನಾನಗಿ ಆಚರಿಸ್ತದ್ ಪರಧ್ಮಾಕ್ತೆಂತ, ಆಚರಣ್ಯಲಿ್ಲ ಕ್್ೂರತ್ಯದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಸಹಜಧ್ಮಾ 
ಮಗಿಲತ. ತನ್ನ ಸವಭಾವಕ್್ೆ ತಕತೆದಾದ್ ಕಮಾ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಪಾಪ ತಟ್ತಟವುದಿಲಿ. 

ಸಹಜಂ ಕಮಾ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ಸದ್ೂೀಷ್ಮಪ ನ್ ತಯಜ್ೀತ್ | 
ಸವಾಾರಮಾಭ ಹಿ ದ್ೂೀಷ್ೀಣ ಧ್ೂಮೀನಾಗಿನರಿವಾSವೃತಾಃ ||48|| 
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ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಸಹಜವಾದ್ ಕಮಾವನ್ತನ ದ್ೂೀಷ್ವಿದ್ದರೂ ಬಿಡಬಾರದ್ತ. ಎಲಿ ಕಮಾಗಳಲತಿ 
ದ್ೂೀಷ್ವಿದ ದ್ೀ ಇದ್. ಬ್ಂಕ್ತಯಲಿ್ಲ ಹ್ೂಗ್ ಇರತವಂತ್. 

ಅಸಕುಬತದಿಧಃ ಸವಾತರ ಜತಾತಾಮ ವಿಗತಸಿೃಹಃ | 
ನ್ೈಷ್ೆಮಯಾಸ್ತದಿಧಂ ಪರಮಾಂ ಸಂನಾಯಸ್ೀನಾಧಗಚಾರ್ತ ||49|| 

ಎಲೂಿ ಬತದಿಧಯನ್ತನ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್್ೂಳುದ್, ಬಗ್ಯನ್ತನ ಗ್ದ್ತದ, ಬಯಕ್್ ತ್ೂರ್ದ್ವನ್ತ, ಇಂರ್ 
‘ಸಂನಾಯಸ’ದಿಂದ್, ಮೀಕ್ಷಪರದ್ವಾದ್ ಹಿರಿಯ ಯೀಗ ಸ್ತದಿಧಯನ್ತನ [ಅನಿಷ್ಟ ಕಮಾಗಳ 
ನಾಶ್ವ್ಂಬ ಸ್ತದಿಧಯನ್ತನ]ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಸ್ತದಿಧಂ ಪಾರಪೊುೀ ಯಥಾ ಬರಹಮ ತಥಾSSಪೊನೀರ್ತ ನಿಬ್ೂೀಧ್ ಮೀ | 
ಸಮಾಸ್ೀನ್ೈವ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ನಿಷಾಠ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರ್ಾ ಪರಾ ||50|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ರ್ಾವ ಬಗ್ಯ ಸ್ತದಿಧ ಪಡ್ದ್ವನ್ತ ಬರಹಮತತವವನ್ತನ [ಶ್ರೀತತವವನ್ತನ] ಸ್ೀರತತಾುನ್, 
ಆ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಕ್್ೀಳು. ಈ ಸ್ತದಿಧ ರ್ತಳಿವಿನ್ ಕ್್ೂನ್ಯ ಮಜಲತ. 

ಬತದಾಧಯ ವಿಶ್ತದ್ಧರ್ಾ ಯತಕ್್ೂುೀ ಧ್ೃತಾಯSSತಾಮನ್ಂ ನಿಯಮಯ ಚ | 
ಶ್ಬಾದದಿೀನಿವಷ್ರ್ಾಂಸಯಕ್ಾುಾ ರಾಗದ್ವೀಷೌ ವುಯದ್ಸಯ ಚ ||51|| 

 

ವಿವಿಕುಸ್ೀವಿೀ ಲಘ್ನವಶ್ೀ ಯತವಾಕ್ಾೆಯಮಾನ್ಸಃ | 
ಧಾಯನ್ಯೀಗಪರ್ೂೀ ನಿತಯಂ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಸಮತಪಾಶ್ರತಃ ||52|| 

 

 ಅಹಙ್ಜ್ೆರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಾಂ ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ೂರೀಧ್ಂ ಪರಿಗರಹಮ್ | 
ವಿಮತಚಯ ನಿಮಾಮಃ ಶಾನ್ೂುೀ ಬರಹಮಭೂರ್ಾಯ ಕಲಿತ್ೀ ||53|| 

ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ ಬತದಿಧಯರಬ್ೀಕತ. ದಿಟ್ಟತನ್ದಿಂದ್ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯಬ್ೀಕತ. ಶ್ಬದ ಮತಂತಾದ್ 
ವಿಷ್ಯಲಾಲಸ್ಯನ್ತನ ತ್ೂರ್ಯಬ್ೀಕತ. ಪರೀರ್ತ-ಹಗ್ತನ್ಗಳನ್ತನ ದ್ೂರವಿರಿಸಬ್ೀಕತ. 
ಏಕ್ಾಂತದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಸಬ್ೀಕತ. ಮತವಾಗಿ ಉಣಣಬ್ೀಕತ. ಮಾತತ-ಮೈ-ಮನ್ಗಳಲಿ್ಲ 
ಹಿಡಿತವಿರಬ್ೀಕತ. ಧಾಯನ್ಯೀಗದ್ಲಿ್ಲದ್ತದ ಅನ್ತದಿನ್ವೂ  ವ್ೈರಾಗಯ ತಳ್ಯಬ್ೀಕತ. ನಾನ್ಂಬ 
ಹಮತಮ, ಬಲಾತಾೆರ, ಸ್ೂಕತೆ, ಕ್ಾಮ, ಕ್್ೂೀಪ ಮತತು ಕ್್ೈಯಡತಡವ ಬತದಿಧ ಇವುಗಳನ್ತನ 
ತ್ೂರ್ದ್ತ, ಮಮತ್ಯಳಿದ್ತ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ಯಡಬ್ೀಕತ. ಆಗ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ ಬಗ್ 
ನ್ಲ್ಗ್ೂಳುುತುದ್. [ಅಂರ್ವನ್ತ ಶ್ರೀತತವವನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್.] 
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ಬರಹಮಭೂತಃ ಪರಸನಾನತಾಮ ನ್ ಶ್ೂೀಚರ್ತ ನ್ ಕ್ಾಙ್ಷರ್ತ | 
ಸಮಃ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಭೂತ್ೀಷ್ತ ಮದ್ಭಕ್ತುಂ ಲಭತ್ೀ ಪರಾಮ್ ||54|| 

ಭಗವಂತನ್ಲ್ಿೀ ಬಗ್ ನ್ಟ್ಟವನ್ತ [ಶ್ರೀತತವದ್ಲಿ್ಲ ನ್ಲ್ಗ್ೂಂಡವನ್ತ] ಬಗ್ ರ್ತಳಿಗ್ೂಂಡತ, 
ರ್ಾವುದ್ಕೂೆ ದ್ತಃಖಿಸತವುದಿಲಿ; ರ್ಾವುದ್ನ್ೂನ ಬಯಸತವುದಿಲಿ. ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳಲೂಿ 
ಸಮಭಾವ ಹ್ೂಂದಿ, ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಪರಾಭಕ್ತುಯನ್ತನ ಪಡ್ಯತತಾುನ್. 

ಭಕ್ಾಯ ಮಾಮಭಿಜಾನಾರ್ತ ರ್ಾವಾನ್ಯಶಾಾಸ್ತಮ ತತುಾತಃ | 
ತತ್ೂೀ ಮಾಂ ತತುಾತ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಶ್ತ್ೀ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್ ||55|| 

ಭಕ್ತುಯಂದ್, ನಾನ್ತ ಏನ್ತ, ಎಂತತ, ಎನ್ತನವುದ್ನ್ತನ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅರಿಯಬಲಿವನಾಗತತಾುನ್. 
ಅಂರ್ ಪರಾಭಕ್ತುಯಂದ್, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅರಿತ ನ್ಂತರ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಸವಾಕಮಾಾಣಯಪ  ಸದಾ ಕತವಾಾಣ್ೂೀ ಮದ್ವಯಪಾಶ್ರಯಃ | 
ಮತಾಸಾದಾದ್ವಾಪೊನೀರ್ತ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದ್ಮವಯಯಮ್ ||56|| 

ನಾನ್ೀ ಸವಾಸವ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ತ, ಎಲಿ ಕಮಾಗಳನ್ೂನ, ನಿರಂತರ ಮಾಡತರ್ತುರತವವನ್ತ,ನ್ನ್ನ 
ಹಸಾದ್ದಿಂದ್, ಅಳಿವಿರದ್ ಬದ್ಲಾಗದ್ ತಾಣವನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್. 

ಚ್ೀತಸಾ ಸವಾಕಮಾಾಣಿ ಮಯ ಸಂನ್ಯಸಯ ಮತಿರಃ | 
ಬತದಿಧಯೀಗಮತಪಾಶ್ರತಯ ಮಚಿಾತುಃ ಸತತಂ ಭವ ||57|| 

ಒಳಬಗ್ಯಂದ್ ಎಲಿ ಕಮಾಗಳನ್ತನ ನ್ನ್ಗ್ೂಪಿಸ್ತ, ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಪರತತವವ್ಂದ್ತ ರ್ತಳಿದ್ತ, 
ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗದ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ತ, ನಿರಂತರ ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಒಳಬಗ್ಯಡತ. 

ಮಚಿಾತುಃ ಸವಾದ್ತಗಾಾಣಿ ಮತಾಸಾದಾತುರಿಷ್ಯಸ್ತ | 
ಅರ್ ಚ್ೀತವಮಹಙ್ಜ್ೆರನ್ನ ಶ್ೂರೀಷ್ಯಸ್ತ ವಿನ್ಙ್ಷಸ್ತ ||58|| 

ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳಬಗ್ಯಟಾಟಗ, ನ್ನ್ನ ಹಸಾದ್ದಿಂದ್ ಎಲಿ ಕ್್ೂೀಟ್ಲ್ಗಳನ್ತನ ದಾಟ್ತವ್. ಒಂದ್ೂಮಮ 
ಹ್ಮಮಯಂದ್ ಕ್ತವಿಗ್ೂಡದಿದ್ದರ್ ಕ್್ಟ್ತಟಹ್ೂೀಗತವ್. 

ಯದ್ಹಙ್ಜ್ೆರಮಾಶ್ರತಯ ನ್ ಯೀತುಯ ಇರ್ತ ಮನ್ಯಸ್ೀ | 
ಮಥ್ಯೈಷ್ ವಯವಸಾಯಸ್ುೀ ಪರಕೃರ್ತಸಾುಾಂ ನಿಯೀಕ್ಷಯರ್ತ ||59|| 

ಅಹಂಕ್ಾರದಿಂದ್ ಬಿೀಗಿ, ‘ನಾನ್ತ ಹ್ೂೀರತವುದಿಲಿ’ ಎಂದ್ತ ರ್ತಳಿದಿರತವ್ರ್ಾದ್ರ್, ನಿನ್ನ ಈ 
ನಿಧಾಾರ ಹತಸ್ತರ್ಾದ್ದ್ತದ. ನಿನ್ನ ಸವಭಾವ [ಭಗವಂತನ್ ಇಚ್ಾ] ನಿನ್ನನ್ತನ ಹ್ೂೀರಾಡಿಸತತುದ್. 
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 ಸವಭಾವಜ್ೀನ್ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ನಿಬದ್ಧಃ ಸ್ವೀನ್ ಕಮಾಣಾ | 
ಕತತಾಂ ನ್ೀಚಾಸ್ತ ಯನ್ೂೇಹಾತೆರಿಷ್ಯಸಯವಶ್ೂೀSಪ ತತ್ ||60|| 

ಕ್ೌಂತ್ೀಯ, ಸವಭಾವಸಹಜವಾದ್ ನಿನ್ನ ಕಮಾದಿಂದ್, ನಿೀನ್ತ ಸತತತುವರಿದಿರತವ್. 
ಅಜ್ಞಾನ್ದಿಂದಾಗಿ, ರ್ಾವುದ್ನ್ತನ ಮಾಡಬಾರದ್ತ ಎಂದ್ಣಿಸ್ತರತವ್ಯೀ, ಅದ್ನ್ತನ, ನಿೀನ್ತ 
ನಿನ್ಗರಿವಿಲಿದ್ಯೆೀ [ಭಗವದಿಚ್ಾಗ್ ವಶ್ನಾಗಿ ] ಮಾಡತವ್. 

ಈಶ್ವರಃ ಸವಾಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೀಶ್ೀSಜತಾನ್ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ | 
ಭಾರಮಯನ್ುವಾಭೂತಾನಿ ಯನಾರರೂಢಾನಿ ಮಾಯರ್ಾ ||61|| 

ಅಜತಾನ್, ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಎದ್ಯ ತಾಣದ್ಲಿ್ಲ, ಸವಾಶ್ಕುನಾದ್ ಭಗವಂತ ನ್ಲ್ಸ್ತದಾದನ್. 
ಸತತತುವ ಜಗದ್ ಯಂತರದ್ಲಿ್ಲ ಕೂತ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ೂನ ಪರಕೃರ್ತಯ ಮಾಯೆಯಂದ್ [ತನ್ನ 
ಇಚಾಯಂದ್] ರ್ತರತಗಾಡಿಸತತು. 

ತಮೀವ ಶ್ರಣಂ ಗಚಾ ಸವಾಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ | 
ತತಾಸಾದಾತಿರಾಂ ಶಾನಿುಂ ಸಾಥನ್ಂ ಪಾರಪುಯಸ್ತ ಶಾಶ್ವತಮ್ ||62|| 

ಭಾರತ, ಎಲಿ ಬಗ್ಯಂದ್ಲೂ ಶ್ರಣಾಗತ. ಅವನ್ ಕರತಣ್ಯಂದ್ ಹಿರಿದಾದ್ ಸತಖವನ್ತನ, 
ಅಳಿವಿರದ್ ತಾಣವನ್ತನ ಪಡ್ಯತವ್. 

ಇರ್ತ ತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಖಾಯತಂ ಗತಹಾಯದ್ತುಹಯತರಂ ಮರ್ಾ | 
ವಿಮೃಶ್ಯೈತದ್ಶ್ೀಷ್ೀಣ ಯಥ್ೀಚಾಸ್ತ ತಥಾ ಕತರತ ||63|| 

ತತಂಬ ಜತನ್ದಿಂದ್ ಬಚಿಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಈ ರ್ತಳಿವನ್ತನ ನಾನ್ತ ನಿನ್ನದ್ತರತ ಬಿಚಿಾಟ್ಟ. ಇದ್ನ್ನಲಿ 
ಪರಾಂಬರಿಸ್ತ ಮತ ು್ ನಿನ್ಗ್ ತ್ೂೀಚಿದ್ಂತ್ ಮಾಡತ. 

ಸವಾಗತಹಯತಮಂ ಭೂಯಃ ಶ್ೃಣತಮೀ ಪರಮಂ ವಚಃ | 
ಇಷ್ೂಟೀSಸ್ತ ಮೀ ಧ್ೃಢಮರ್ತ ತತ್ೂೀ ವಕ್ಾಯಮ ತ್ೀ ಹಿತಮ್ ||64|| 

ಎಲಿಕ್ತೆಂತ ಹ್ಚತಾ ಬಚಿಾಡಬ್ೀಕ್ಾದ್, ನ್ನಿನೀ ಹಿರಿಯ ಮಾತನ್ತನ, ಇನ್ೂನಮಮ ಆಲ್ಲಸತ. ನಿೀನ್ತ 
ನ್ನ್ಗ್ ತತಂಬ ಮಚಿಾನ್ವನ್ಂದ್ತ, ಅದ್ಕ್ಾೆಗಿ ನಿನ್ಗ್ ಹಿತವಾದ್ ಹ್ೀಳುರ್ತುದ ದ್ೀನ್. 

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್್ೂುೀ ಮದಾಯಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ಸತಯಂ ತ್ೀ ಪರರ್ತಜಾನ್ೀ ಪರಯೀSಸ್ತ ಮೀ ||65|| 
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ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಬಗ್ಯಡತ. ನ್ನ್ನಲ್ಿೀ ಭಕ್ತುಯಡತ. ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಪೂಜಸತ. ನ್ನ್ಗ್ ಪೊಡಮಡತ. ಆಗ 
ನ್ನ್ನನ್ನೀ ಸ್ೀರತವ್. ನಿೀನ್ತ ನ್ನ್ಗ್ ಮಚಿಾನ್ವ. ನಿನಾನಣ್ಗೂ ಇದ್ತ ನಿಜ. 

ಸವಾಧ್ಮಾಾನ್ ಪರಿತಯಜಯ ಮಾಮೀಕಂ ಶ್ರಣಂ ವರಜ | 
ಅಹಂ ತಾವ ಸವಾಪಾಪ್ೀಭ್ೂಯೀ ಮೀಕ್ಷಯಷಾಯಮ ಮಾ ಶ್ತಚಃ ||66|| 

ಎಲಿ ಬಿನ್ತಗತ ಧ್ಮಾಗಳನ್ೂನ ಫಲದ್ ಹಂಬಲಗಳನ್ೂನ ತ್ೂರ್ದ್ತ, ನ್ನ್ಗ್ೂಬಾನಿಗ್ೀ ಶ್ರಣಾಗತ. 
ನಾನ್ತ, ನಿನ್ನನ್ತನ ಎಲಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ್ಲೂ ಪಾರತಗಾಣಿಸತತ ು್ೀನ್. ಕ್್ೂರಗದಿರತ. 

ಇದ್ಂ ತ್ೀ ನಾತಪಸಾೆಯ ನಾಭಕ್ಾುಯ ಕದಾಚನ್ | 
ನ್ ಚಾಶ್ತಶ್ೂರಷ್ವ್ೀ ವಾಚಯಂ ನ್ ಚ ಮಾಂ ಯೀSಭಯಸೂಯರ್ತ ||67|| 

ಇದ್ನ್ತನ ನ್ೀಮದ್ ನಿಷ ಠ್ ಇರದ್ವರಿಗ್ ಹ್ೀಳಬ್ೀಡ. ಭಕ್ತು ಇರದ್ವನಿಗ್ ಎಂದ್ೂ ಹ್ೀಳಬ್ೀಡ. 
ಕ್್ೀಳುವಾಸ್ ಇರದ್ವನಿಗೂ ಹ್ೀಳಬ್ೀಡ. ನ್ನ್ನ ಬಗ್ಗ್ ಕ್ತಚತಾಪಡತವವನಿಗಂತೂ ಹ್ೀಳಲ್ೀಬ್ೀಡ. 

ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹಯಂ ಮದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವಭಿಧಾಸಯರ್ತ | 
ಭಕ್ತುಂ ಮಯ ಪರಾಂ ಕೃತಾವ ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯತಯಸಂಶ್ಯಃ ||68|| 

ತತಂಬ ಗ್ೂೀಪಯವಾದ್ ಇದ್ನ್ತನ ನ್ನ್ನ ಭಕುರಲಿ್ಲ ಅರತಹತವವನ್ತ, ನ್ನ್ನಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತುಯನ್ತನ 
ಮಾಡಿ, ನ್ನ್ನನ್ತನ ಸ್ೀರತತಾುನ್; ಸಂಶ್ಯವಿಲಿ. 

ನ್ ಚ ತಸಾಮನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಕಶ್ಾನ್ೇ ಪರಯಕೃತುಮಃ | 
ಭವಿತಾ ನ್ ಚ ಮೀ ತಸಾಮದ್ನ್ಯಃ ಪರಯತರ್ೂೀ ಭತವಿ ||69|| 

ಮನ್ತಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿಂತ ಹ್ಚತಾ ಮಚಿಾನ್ವನ್ತ ನ್ನ್ಗ್, ಇನ್ೂನಬಾನಿಲಿ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹ್ಚತಾ 
ಮಚಿಾನ್ ಇನ್ೂನಬಾ, ಭೂಮಯಲಿ್ಲ ಮತಂದ್ ಹತಟ್ಟಲಾರ 

ಅಧ್ಯೀಷ್ಯತ್ೀ ಚ ಯ ಇಮಂ ಧ್ಮಯಾಂ ಸಂವಾದ್ಮಾವಯೀಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ತ್ೀನಾಹಮಷ್ಟಃ ಸಾಯಮರ್ತ ಮೀ ಮರ್ತಃ ||70|| 

ಜೀವನ್ಧ್ಮಾವನ್ನರತಹತವ, ನ್ಮಮ ಈ ಮಾತತಕತ್ಯನ್ತನ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಕೂಡ, 
ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞದಿಂದ್ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಪೂಜಸ್ತದ್ಂತಾಯತತ, ಎಂದ್ತ ನ್ನ್ನ ಆಶ್ಯ 

ಶ್ರದಾಧವಾನ್ನ್ಸೂಯಶ್ಾ ಶ್ೃಣತರ್ಾದ್ಪ ಯೀ ನ್ರಃ | 
ಸ್ೂೀSಪ ಮತಕುಃ ಶ್ತಭಾನ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ಪಾರಪುನರ್ಾತತಿಣಯಕಮಾಣಾಮ್ ||71|| 
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ನ್ಂಬಿಕ್್ ಇರತವ, ಕ್ತಚತಾ ಇರದ್ ಮನ್ತಷ್ಯ, ಕ್್ೀಳಿದ್ರೂ ಸಾಕತ, ಅಂರ್ವನ್ೂ ಪಾಪದಿಂದ್ 
ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂಂಡತ, ಪುಣಯಜೀವಿಗಳ ಮಂಗಳಮಯ ಲ್ೂಕಗಳನ್ತನ ಪಡ್ದಾನ್ತ. 

ಕಚಿಾದ್ೀತಚತಾರತಂ ಪಾರ್ಾ ತವಯೆೈಕ್ಾಗ್ರೀಣ  ಚ್ೀತಸಾ | 
ಕಚಿಾದ್ಜಾಾಾನ್ಸಮೇಹಃ ಪರನ್ಷ್ಟಸ್ುೀ ಧ್ನ್ಞ್ಾಯ ||72|| 

ಪಾರ್ಾ, ಇದ್ನ್ತನ ಒಮಮನ್ದಿಂದ್ ಕ್ತವಿಗ್ೂಟ್ತಟ ಕ್್ೀಳಿದ್ಯೆೀನ್ತ? ಧ್ನ್ಂಜಯ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ 
ಗ್ೂಂದ್ಲ ಕಳ್ಯತ್ೀನ್ತ ? 

ಅಜತಾನ್ ಉವಾಚ 

ನ್ಷ್ೂಟೀ ಮೀಹಃ ಸೃರ್ತಲಾಭಾದ ತವತಾಸಾದಾನ್ಮರ್ಾಚತಯತ | 
ಸ್ತಥತ್ೂೀSಸ್ತಮ ಗತಸನ್ದೀಹಃ ಕರಿಷ್ಯೀ ವಚನ್ಂ ತವ ||73|| 

ಅಜತಾನ್ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಅಚತಯತ, ಗ್ೂಂದ್ಲ ಕಳ್ಯತತ. ನಿನ್ನ ಹಸಾದ್ದಿಂದ್ ನ್ನ್ನ ನ್ನ್ಪು 
ಮರತಕಳಿಸ್ತತತ. ಸಂದ್ೀಹವಳಿದ್ತ ಗಟಿಟರ್ಾಗಿ ನಿಂರ್ತದ ದ್ೀನ್. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ತನ್ಂತ್ ನ್ಡ್ಯತತ ು್ೀನ್. 

ಸಞ್ಾಯ ಉವಾಚ 

ಇತಯಹಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಪಾರ್ಾಸಯ ಚ ಮಹಾತಮನ್ಃ | 
ಸಂವಾದ್ಮಮಮಶೌರಷ್ಮದ್ತಭತಂ ರ್ೂೀಮಹಷ್ಾಣಮ್ ||74|| 

ಸಂಜಯ ಹ್ೀಳಿದ್ನ್ತ: ಹಿೀಗ್ ಮಹಾತಮರಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತತು ಅಜತಾನ್ರ ಅಚಾರಿಯ, 
ನ್ವಿರ್ೀಳಿಸತವ ಈ ಮಾತತಕತ್ಯನ್ತನ ನಾನ್ತ ಕ್್ೀಳಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡ್. 

ವಾಯಸಪರಸಾದಾಚತಾರತವಾನ್ೀತದ್ತುಹಯಮಹಂ ಪರಮ್ | 
ಯೀಗಂ ಯೀಗ್ೀಶ್ವರಾತೃಷಾಣತಾುಕ್ಾತೆರ್ಯರ್ಃ ಸವಯಮ್ ||75|| 

ವಾಯಸರ ಕರತಣ್ಯಂದ್, ನಾನ್ೂ, ಯೀಗದ್ ದಾರಿಯನ್ತನ, ಈ ಹಿರಿಯ ಗತಟ್ಟನ್ತನ ಎಲಿ 
ಯೀಗಮಾಗಾಗಳ ಒಡ್ಯನಾದ್, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಯಂದ್ಲ್ೀ, ನ್ೀರವಾಗಿ ಕ್್ೀಳಿಸ್ತಕ್್ೂಂಡ್. 

ರಾಜನ್ುಂಸೃತಯ ಸಂಸೃತಯ  ಸಂವಾದ್ಮಮಮದ್ತಭತಮ್ | 
ಕ್್ೀಶ್ವಾಜತಾನ್ಯೀಃ ಪುಣಯಂ ಹೃಷಾಯಮ ಚ ಮತಹತಮತಾಹತಃ ||76|| 

ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ಕೃಷಾಣಜತಾನ್ರ, ಅಚಾರಿಯ, ಈ ಮಚಿಾನ್ ಮಾತತಕತ್ಯನ್ತನ ನ್ನ್ಯತತು, 
ನ್ನ್ಯತತು ಮತ ು್ ಮತ ು್ ನ್ವಿರತಗ್ೂಳುುರ್ತದ ದ್ೀನ್. 
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ತಚಾ ಸಂಸೃತಯ ಸಂಸೃತಯ ರೂಪಮತಯದ್ತಭತಂ ಹರ್ೀಃ | 
ವಿಸಮಯೀ ಮೀ ಮಹಾನಾರಜನ್ ಹೃಷಾಯಮ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ||77|| 

ದ್ೂರ್ಯೆೀ, ಹರಿಯ ಆ ಅಚಾರಿಯ ರೂಪವನ್ತನ ನ್ನ್ಯತತಾು, ನ್ನ್ಯತತಾು, ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ರಗ್ೂೀ, 
ಬ್ರಗತ. ಮೈಯೆಲಿ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ನ್ವಿರತ. 

ಯತರ ಯೀಗ್ೀಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ೂಣೀ ಯತರ ಪಾಥ್ೂೀಾ ಧ್ನ್ತಧ್ಾರಃ | 
ತತರ ಶ್ರೀವಿಾಜಯೀ ಭೂರ್ತಧ್ತರಾವಾ ನಿೀರ್ತಮಾರ್ತಮಾಮ ||78|| 

ಯೀಗಮಾಗಾಗಳೂ್ಡ್ಯನಾದ್ ಕೃಷ್ಣನಿರತವ್ಡ್, ಬಿಲಾುರನಾದ್ ಅಜತಾನ್ನಿರತವ್ಡ್, ಸ್ತರಿ, 
ಗ್ಲತವು, ಉನ್ನರ್ತಕ್್ ಮತತು ಸ್ತಥರವಾದ್ ನಿೀರ್ತ ನ್ಲ್ಸ್ತರತತುದ್ ಎಂದ್ತ ನಿದಾಾರ. 

 

ಹದಿನ್ಂಟ್ನ್ೀ ಅಧಾಯಯ ಮತಗಿಯತತ. 
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ಶ್ರೀಮದಾನ್ಂದ್ರ್ತೀರ್ಾರತ ಕಂಡಂತ್ ಗಿೀತ್ಯ ಸಂದ್ೀಶ್, ಆಚಾಯಾ 
ಬನ್ನಂಜ್ಯವರ ನ್ತಡಿಮತತತುಗಳಲ್ಲ:ಿ 

ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಲನ್ ಕಮಾ ಮಾಡತ, ಬಂದ್ದ್ತಣತಣ, ಹರಿಯ ಚರಣಗಳರಿವು ತಪಿದಿರಲ್ಲ, ಹರಿಯೆ 
ಪರದ್ೈವತವು, ಹರಿಯೆ ಗತರತ, ಆಸರ್ಯತ, ಹರಿಯಬಾನ್ೀ ಜಗದ್ ತಾಯ ತಂದ್. 

 

ಹಿರಿಯರಿಗತ ಹಿರಿಯನ್ಹ, ಹರಿಯೆ ಪುರೂಷ್ೂೀತುಮನ್ತ, ಅವನ್ಲಿದ್ನ್ಯರಿೀ ಜಗದಿ ಹತರತಡತ, 
ಸಾಕತ ಮಾಡಿೀ ಜಗದ್ ಕ್ಾಕತವಾತ್ಾಯ ಚಿಂತ್, ನ್ಲ್ಗ್ೂಳಿಸತ ಬಗ್ಯನ್ತನ ಹರಿಚರಣಗಳಲ್ಲ. 

 

ಹರಿಚರಣಗಳ ನ್ನ್ಯೆ ಸನಾನಹ ಮಾಡದಿರತ, ಪಾಪರಾಶ್ಗಳ್ಲಿ ನಾಶ್ವಹವು, 
ನ್ನ್ಯತವಾತನಿಗಂತತ ಕ್್ೈವಲಯ ಖಚಿತವಿದ್, ಮತ ು್ೀಕ್್ ಸಂದ್ೀಹ, ತ್ೂಡಗಬಹತದ್ಲಿ. 

 

ಎರಡತ ತ್ೂೀಳುಳನ್ರ್ತು ಆಣ್ಯಟಾಟಡತವ್ನ್ತ  ಆಲ್ಲಸ್ತರಿ ನ್ನ್ನ ಈ ನಿಜದ್ ನ್ಲತನಡಿಯ 
“ಹರಿಯನ್ತತುಮನಿಲಿ, ಹರಿಗ್ ಸಮನ್ೂ ಇಲಿ, ಎಲಿ ಚ್ೀತನ್ ಗಣಕತ ಅವನ್ತ ಹಿರಿಯ”. 

 

ಹರಿಯೆ ಎಲಿರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯನ್ಲಿದ್ ಇರಲತ, ಈ ಜಗವು ಅವನ್ ವಶ್ವ್ಂತತ  
ಬಂತತ ? ಈ ಎಲಿ ಅವನ್ ವಶ್ ಅಲಿವ್ಂದ್ರ್ ಮತ ು್ ಸತಖದ್ ಸತಪಿರ್ತಗ್ಯಳ ೀ್ಕ್್ ಇಲಿ ?  

 

ಕಮಾ, ಅಜ್ಞಾನ್, ಗತಣ, ಕ್ಾಮ, ಕ್ಾಲ ಇವ್ಲಿ ಜಡವಸತುಗಳು ಜಗದ್ ಒಡ್ಯರಲಿ. ಜಡಗಳಿಗತ 
ಜೀವರಿಗತ ಎಲಿರಿಗತ ಈ ಹರಿಯೆ ಒಡ್ಯನಾಗಿಹನ್ಂದ್ತ ಸಾರತರ್ತದ್ ವ್ೀದ್. 

 

ಭ್ೀದ್ ತ್ೂೀರಿಕ್್ಗಷ್ಟ ನಿಜವಲಿ ಎನ್ತನವುದ್ತ, ಲ್ೂೀಕಗತರತ ಬಾದ್ರಾಯಣನ್ ಮತವಲಿ.  
ಜೀವಿಗಳು ಹಲವುಂಟ್ತ, ಹರಿಯೆ ಪರಮೀಶ್ವರನ್ತ ಚ್ೂೀದ್ಯವಂದ್ಕ್್ ಹರಿಯೆ ನ್ತಡಿದ್ನ್ಲಿ. 

 

ಚತತರಾಸಯ ಮದ್ಲಾದ್ ಮತಕುಜೀವರತ ಕೂಡ ಹರಿಯ ಪಾದ್ವ ಸ್ೀರಿ ಮದ್ಲ್ಲನ್ಂತ್, ತರ-
ತಮದ್ ತ್ರದ್ಲ್ಿ ತಮಮ ಗರ್ತಯೆೈದಿದ್ರತ ಎಂದ್ತಸತರತರ್ತದ್ಯಲಿ ವ್ೀದ್ವಾಣಿ. 

 

ಎಲ್ಿಡ್ಯತ ತತಂಬಿರತವ ಪರಮಪುರಷ್ನ್ ನ್ನ್ಕ್್ ಕ್್ೂಳಕತ ತತಂಬಿದ್ ಮನ್ಕ್್ ಸ್ತಗತವಂರ್ದ್ಲಿ. 
ಆದಿಯರದ್ ಹರಿಯ ಬಾಲಸೂಯಾನ್ ಪರಿಯ ಪರಮಪದ್ ಪರಿಶ್ತದ್ಧ ಸತಖದ್ ಸತಗಿು. 
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Page 148 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪಳನ್ತಡಿಯ ಸಾಣ್ಯಲ್ಲ ರ್ತೀಡಿ, ರ್ತಳಿರ್ಾದ್ ಬಗ್ಕತಡತಗ್ೂೀಲ್ಲನಿಂದ್ೂಡನ್, ಬಲ್ಲತ 
ವ್ೈರಿಯನ್ತ ತರಿದ್ತ, ಹರಿಯೆಂದ್ನ್ತವ ಬಗ್ಯ ಕತುಲ ಕಳ್ವ, ಅಂತ ಪಾರವ್ ಇರದ್ 
ಸಾವಮಗ್ರಗಿ. 

 

ಸಕತಲನ್ತತನಾದ್ವನ್ ಜಗವನಾಳುವ ಬರಹಮರತದ್ರೀಂದ್ರರ್ಂಬ ತರತರತ ಸತರನ್ರರನ್ತನ 
ಸೃಜಸತವನ್ತ ಸಲಹತವನ್ತ ಕ್್ೂನ್ಗ್ ಸಂಹರಿಸತವನ್ತ ಭಕ್ತುಯಂದ್ರಗಿದ್ವಗಿೀವ ನಿಜಪದ್ವನ್ತನ. 

 

ಎಣ್ಯರದ್ ತತಂಬಿರತವ ದಿವಯಗಣಗಳ ಗಡಣ ಮೈವ್ತತು ನಿಂತ, ಈ ರಮಯರಸನಿಂದ್ 
ಉತುಮನ್ ಮಾರ್ತರಲ್ಲ, ಸಮನಾದ್ವನ್ತ ಕೂಡ ಈ ತನ್ಕ ಬರಲ್ಲಲಿ; ಇನ್ತನ ಬರಲ್ೂಲಿ. 

 

ತತಂಬತ  ಸಂತಸ-ರ್ತಳಿವ್ ಮೈವ್ತು ಪರಶ್ಕ್ತು, ಸಕಲನ್ತತನಾದ್ವನ್ತ ಪರಮಪುರತಷ್, 
ಹತಟ್ತಟಸಾವುಗಳಿರದ್ ಗತಣಭರಿತ, ದ್ತಗತಡಗಳ ಕಳ್ವ, ಕಮಲಾಪರ್ತಯತ ನ್ಮಮ ಕ್ಾಪಡಲ್ಲ. 

 

ನಿದಿರಸಲತ ಹ್ೂರ್ತುರದ್ ಸ್ೂಗದ್ ರ್ತಳಿವಿನ್ ಸಲ್ಯ, ಸತಖರೂಪ ಎನ್ತನರ್ತವ್ ಅದ್ಕ್್ ವ್ೀದ್ಗಳು, 
ಈ ಜಗದ್ ಕತಾಾರ, ಅವನಿಚ್ಾ, ಅದ್ಕ್್ಂದ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಯನ್ನ್ತನರ್ತವ್ ಸ್ೂಗದ್ೂಡ್ಯನ್ನ್ತನ. 

 

ಅಚಾರಿಯಳಚಾರಿಯ, ಪರಿಪರಿಯ ಈ ಜಗದ್ ರೂವಾರಿ, ಗತಣಭರಿತ, ಪರಮ, ಪರಶ್ಕ್ತು. ಈ 
ಹರಿಯ ಪರಮಪದ್ ತತಂಬತಸಂತಸದ್ ಸ್ಲ್. ಅವನ್ ನ್ನ್ವವನಿಗದ್ತ ಅಳಿವಿರದ್ ಮತನ್ನಲ್. 

|| ಮಖಯಪಾರಣ ವಶ್ೀ ಸವಾಂ ಸ ವಿಷ್ೂಣೀವಾಶ್ಗಃ ಸದಾ || 
||ಪರೀಣರ್ಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾ ಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 

|| ಅಸಮದ್ತುವಾನ್ುಗಾತ ಮನ್ತನಾಮಕ ಭಾರರ್ತೀರಮಣಮತಖಯಪಾರಣಾನ್ುಗಾತ ರತಕ್ತಮಣಿೀ 
ಸತಯಭಾಮಾ ಜಾಮಾವರ್ತೀವಲಿಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಯ ನ್ಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ || 
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