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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Acharya Madhwa. It is a humble effort to make 
available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path 
of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

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, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲ್ಲ ಿ
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ 
ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ 
ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ 
ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಸವಯಮ ಲ ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ – ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲ್ಲಿರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 
ಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು.    
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||ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃ || (ಭಗವದಿುೀತ್ಾಸಮೀತಾಃ) 

ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃ 
ಸಮಸುಗತಣಸಮ ಾಣಯಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವರ್ಜಯತಮ್ | 

ನಾರಾರ್ಣಂ ನ್ಮಸೃತಯ ಗಿೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಉಪೀದಾಾತಾಃ  
ಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಭಾರತಂ ಸಾರಸುತರ ನಾಮಸಹಸರಕಮ್ | 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಕೃಷ್ಣಗಿೀತ್ಾ ಚ್ ತಜ್ಜಾಞಾನಾನ್ತಮಚ್ಯತ್್ೀsಞ್ಞಸಾ || 
 

ನ್ ಭಾರತಸಮಂ ಶಾಸರಂ ಕತತ ಏವಾನ್ಯೀಾಃ ಸಮಮ್ | 
ಭಾರತಂ ಸವಯವ್ೀದಾಶಾ ತತಲಾಮಾರ್ ೀಪತ್ಾಾಃ ಪುರಾ | 
ದ್ೀವ್ೈಬರಹಾಮದಿಭಾಃ ಸವ್ೈಯಋಯಷಿಭಶಾ ಸಮನಿವತ್್ೈಾಃ || 

 

ವಾಯಸಸ್ಯೈವಾಜ್ಞರಾ ತತರ ತವತಯರಿಚ್ಯತ ಭಾರತಮ್ | 
ಮಹತ್ಾುಾತ್ಾಭರವತ್ಾುಾಚ್ಾ ಮಹಾಭಾರತಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ನಿರತಕುಮಸಯ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸವಯಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

 

ಸವರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವ್ೈಬರಯಹಮರತದ್ರೀನ್ದರ ಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ | 
ಅರ್ಥಯತ್್ ೀ ವಾಯಸತ್ಾಂ ಪಾರಪಯ ಕ್್ೀವಲಂ ತತುಾನಿಣಯರ್ಮ್ || 
ಚ್ಕ್ಾರ ಪಞ್ಾಮಮ್ ವ್ೀದ್ಂ ಮಹಾಭಾರತಸಂಜ್ಞಿತಮ್ || ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ || 

ತತರ ಸಾಕ್ಷಾದಿನಾದರವತ್ಾರಮತತುಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರರ್ತಮಮಜತಯನ್ಂ 
ಕ್ಷತರರಾಣಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀsಪ ಪರಧ್ಮಯಂ ನಾರಾರ್ಣದಿವಟ್ ತದ್ನ್ತಬನಿಿನಿಗರಹಂ 
ಬನ್ತಿಸ್ನೀಹಾದ್ಧ್ಮಯತ್್ವೀನಾಶಙ್ಕೆಯ ತತ್್ ೀ ನಿವೃತುಪಾರರ್ಂ ಸವವಿಹಿತವೃತ್ಾಾ ಭಕ್ಾಾ 
ಭಗವದಾರಧ್ನ್ಮೀವ ಪರಮೀ ಧ್ಮಯಸುದಿವರತದ್ಿಾಃ ಸವೀಯsಪಯಧ್ಮೀಯ 
ಭಗವದ್ಧಿೀನ್ತ್ಾವತ್ ಸವ್ೀಯಸ್ಯೀತ ಬ್ ೀಧ್ರ್ತ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾರ್ಣಾಃ | 

ಸವಯಂ ಚ್ೈತದ್ತ್್ೈವಾವಗಮಯತ್್ೀ- 
ಅರ್ ಚ್ೀತ್ ತವಮಿಮಂ ಧ್ಮಯಯಂ ಸಙ್ಗ್ುರಮಂ ನ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ತ | ತತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಂ ಕೀತಯಂ ಚ್ 

ಹಿತ್ಾವ ಪಾಪಮವಾಪ್ಯಸ್ತ || ಇತ್ಾಯದಿನಾ ರ್ತದ್ಿಸಯ ಸವಧ್ಮಯತವಮ್ | 
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ರ್ತಾಃ ಪರವೃತುಭ ಯತ್ಾನಾಂ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್ | 
ಸವಕಮಯಣಾ ತಮಭಯಚ್ಯ ಸ್ತದಿಿಂ ವಿನ್ದತ ಮಾನ್ವಾಃ || 

 

ಶ್ರೀರಾನ್ ಸವಧ್ಮೀಯ ವಿಗತಣಾಃ ಪರಧ್ಮಾಯತ್ ಸವನ್ತಷಿಠತ್ಾತ್ | 
ಸವಧ್ಮೀಯ ನಿಧ್ನ್ಂ ಶ್ರೀರ್ಾಃ ಪರಧ್ಮೀಯ ಭರಾವಹಾಃ || 

 

ಸವಯಗತಹಯತಮಂ ಭ ರ್ಾಃ ಶೃಣತ ಮೀ ಪರಮಂ ವಚ್ಾಃ | 
ಇಷ್ ಟೀsಸ್ತ ಮೀ ದ್ೃಢಮಿತ ತತ್್ ೀ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತ್್ೀ ಹಿತಮ್ || 

 

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್್ ುೀ ಮದಾಯರ್ಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ಸತಯಂ ತ್್ೀ ಪರತಜ್ಜಾನ್ೀ ಪರಯೀsಸ್ತ ಮೀ || 

 

ಸವಯಧ್ಮಾಯನ್ ಪರಿತಯಜಯ ಮಾಮೀಕಂ ಶರಣಂ ವರಜ | 
ಅಹಂ ತ್ಾವ ಸವಯಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮೀಕ್ಷಯಿಷಾಯಮಿ ಮಾ ಶತಚ್ಾಃ || 

-ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಸವಧ್ಮೀಯಣ್ೈವ ಭಗವದಾರಧ್ನ್ಸ್ಯೈವ ಕತಯವಯತವಂ ತದ್ನ್ಯಸಯ 
ತ್ಾಯಜಯತವಂ ಚ್ | 

ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ೈನ್ಯ ತಪಸಾ ನ್ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಚ್ೀಜಯರಾ | 
ಶಕಯ ಏವಂವಿಧ್ ೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ಮಾಂ ರ್ಥಾ || 

 

ಭಕ್ಾಾ ತವನ್ನ್ಯರಾ ಶಕಯ ಅಹಮೀವಂವಿಧ್ ೀsಜಯನ್ | 
ಜ್ಞಾತತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ್ ತತ್್ುಾೀನ್ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಚ್ ಪರನ್ುಪ | 

-ಇತ್ಾಯದಿನಾ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ುೀರ್ೀವ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ೀತುಮತವಂ 
ಪರ್ ೀಕ್ಷಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಯೀ ಜ್ಞಾಯನಿನ್ ೀsಪ ಮೀಕ್ಷಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಂ ಚ್ | 

ಮತೆಮಯಕೃನ್ಮತಾರಮೀ ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸಙ್ಕುವರ್ಜಯತಾಃ | 
ನಿವ್ೈಯರಾಃ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಾಃ ಸ ಮಾಮೀತ ಪಾಣಡವ || 

ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಭಕುಸಾಯಪ ತತೆಮಯ ವಿಕಮಯತ್ಾಯಗಶಾ | 
‘ಕತರತ ಕಮೈಯವ ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಪೂವ್ೈಯಾಃ ಪೂವಯತರಂ ಕೃತಮ್’ | 

- ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀsಪ ಭಗವತೆಮಯ| 
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ಸತದ್ತದ್ಯಶಯಮಿದ್ಂ ರ ಪಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ರ್ನ್ಮಮ | 
ದ್ೀವಾ ಅಪಯಸಯ ರ ಪಸಯ ನಿತಯಂ ದ್ಶಯನ್ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಣಾಃ || 

 

ಇಷ್ ಟೀsಸ್ತ ಮೀ ದ್ೃಢಮಿತ ತತ್್ ೀ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತ್್ೀ ಹಿತಮ್ | 
ದ್ೈವಿೀಸಮಾದಿವಮೀಕ್ಷಾರ್ ನಿಬನಾಿರಾಸತರಿೀ ಮತ್ಾ || 

 

ಮಾ ಶತಚ್ಾಃ ಸಮಾದ್ಮ್ ದ್ೈವಿೀಮಭಜ್ಜಾತ್್ ೀsಸ್ತ ಪಾಣಡವ | 
ಮಹಾತಮನ್ಸತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಯ ದ್ೈವಿೀಂ ಪರಕೃತಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃ || 

 

ಭಜನ್ಾನ್ನ್ಯಮನ್ಸ್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಭ ತ್ಾದಿಮವಯರ್ಮ್ | 
 

ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಪಾಥಾಯರ್ ಪರಮಂ ರ ಪಮೈಶವರಮ್ | 

ಇತ್ಾಯದಿನಾsಜತಯನ್ಸ್ ಯೀತುಮಾಧಿಕ್ಾರಿತವಮಪರ್ ೀಕ್ಷಯಜ್ಞಾನಿತವಂ ಚ್ | 

ನ್ ಮೀ ವಿದ್ತಾಃ ಸತರಗಣಾಾಃ ಪರಭವಂ ನ್ ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ | 
ಅಹಮಾದಿಹಿಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಹಷಿೀಯಣಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ಯೀ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ್ ವ್ೀತು ಲ್ ೀಕಮಹ್ೀಶವರಮ್ | 
ಅಸಮ ಮಢಾಃ ಸ ಮತ್್ಯೀಯಷ್ತ ಸವಯಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

 

ಬತದಿಿಜ್ಞಾಯನ್ಮಸಮೋಹಾಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತಯಂ ದ್ಮಾಃ ಶಮಾಃ | 

‘ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ ಸಪು ಪೂವ್ೀಯ’ ‘ಏತ್ಾಂ ವಿಭ ತಂ ಯೀಗಂ ಚ್’ 

ಅಹಂ ಸವಯಸಯ ಪರಭವೀ ಮತುಾಃ ಸವಯಂ ಪರವತಯತ್್ೀ | 
ಇತ ಮತ್ಾವ ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ಬತಧಾಾಃ ಭಾವಸಮನಿವತ್ಾಾಃ || 

 

ತ್್ೀಷಾಮೀವಾನ್ತಕಮಾಾರ್ಯಮಹಮಜ್ಞಾನ್ಜಂ ತಮಾಃ | 

ನಾಶರಾಮಿ’.............|| 

‘ತ್್ೀಷಾಮಹಂ ಸಮತದ್ಿತ್ಾಯ ಮೃತತಯಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್’ 

ಭ್ ೀಕ್ಾುರಂ ರ್ಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕಮಹ್ೀಶವರಮ್ | 
ಸತಹೃದ್ಂ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮಾಂ ಶಾನಿುಮೃಚ್ಛತ || 
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ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್್ೀsಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿದ್ಂ ವಕ್ಷಾಯಮಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ ನ್ೀಹ ಭ ಯೀsನ್ಯಜ್ಜಾಞಾತವಯಮಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 

 

ಅಹಂ ಕೃತ್ನಸಯ ಜಗತಾಃ ಪರಭವಾಃ ಪರಲರ್ಸುಥಾ | 
ಮತುಾಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಞ್ಷಾದ್ಸ್ತು ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ || 

ಮಯಿ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಪರೀತಂ ಸ ತ್್ರೀ ಮಣಿಗಣಾಯಿವ | 
ಇದ್ಂ ತತ ತ್್ೀ ಗತಹಯತಮಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮನ್ತಸ ರ್ವ್ೀ || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಹಿತಂ ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀsಶತಭಾತ್ | 
ರಾಜವಿದಾಯ ರಾಜಗತಹಯಂ...................|| 

 

ಮರಾ ತತಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಜಗದ್ವಯಕುಮ ತಯನಾ | 
ಮತ್ಾಾನಿ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ನ್ ಚಾಹಂ ತ್್ೀಷ್ವವಸಿ್ತತಾಃ || 

 

ಭ ತಭೃನ್ನ ಚ್ ಭ ತಸಿಾಃ....................|| 
 

ನ್ ತವತ್ಮೀsಸಾಭಯಧಿಕಾಃ ಕತತ್್ ೀsನ್ಯಾಃ | 
 

ಪರಂ ಭ ರ್ಾಃ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್ | 
 

ಮಮ ಯೀನಿಮಯಹದ್್ರಹಮ ತಸ್ತಮನ್ ಗಭಯಂ ದ್ಧಾಮಯಹಮ್ | 
 

ಸಮಭವಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ತತ್್ ೀ ಭವತ ಭಾರತ || 
 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹಿ ಪರತಷಾಠsಹಮಮೃತಸಾಯವಯರ್ಸಯ ಚ್ | 
 

ಶಾಶವತಸಯ ಚ್ ಧ್ಮಯಸಯ ಸತಖಸ್ಯೈಕ್ಾನಿುಕಸಯ ಚ್ || 
 

ದಾವವಿಮೌ ಪುರತಷೌ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಷರಶಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ್ | 
 

ಕ್ಷರಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಕ ಟಸ್ ಿೀsಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 
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ಉತುಮಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಾನ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್್ೋತತಯದಾಹೃತಾಃ | 
ಯೀ ಲ್ ೀಕತರರ್ಮಾವಿಶಯ ಬಿಭತಯಯವಯರ್ ಈಶವರಾಃ || 

 

ರ್ಸಾಮತ್ ಕ್ಷರಮತೀತ್್ ೀsಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಅತ್್ ೀsಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ್ ಪರರ್ಥತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 

 

ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಮ ಮಢ್ ೀ ಜ್ಜಾನಾತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
 

ಸ ಸವಯವಿದ್ಭಜತ ಮಾಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ || 
 

ಇತ ಗತಹಯತಮಂ ಶಾಸರಮಿದ್ಮತಕುಂ ಮರಾsನ್ಘ | 
ಏತದ್ತ್ಧಾವ ಬತದಿಿಮಾನ್ ಸಾಯತ್ ಕೃತಕೃತಯಶಾ ಭಾರತ || 

 

ನ್ ಮೀ ಪಾಥಾಯಸ್ತು ಕತಯವಯಂ ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಕಞ್ಾನ್ | 
ನಾನ್ವಾಪುಮವಾಪುವಯಮ್..................................|| 

 

ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಸವಯಸಾಮದ್ಭಗವತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ, ಸವಯಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಮ್, ತಸಾಯನ್ನಾಯ-
ಧಿೀನ್ತವಮ್, ಸವೀಯತುಮತವಮ್, ಸವಯಗತಣಪೂಣಯತವಮ್, ಸವಯಶಾಸಾರಣಾಂ 
ತತಾರತವಮ್, ತಥಾ ತಜ್ಜಾಞಾನಾದ್ೀವ ಮೀಕ್ಷಯ ಇತ್ಾಯದಿ| 

‘ಅಧಾ ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ವಿದ್ತಷಾ ಚಿದ್ಧ್ಯಯಾಃ ಸ್ ುೀಮೀ ರ್ಜ್ಞಶಾ ರಾಧ್ ಯೀ ಹವಿಷ್ಮತ್ಾ’| 

ಪಶಯನ್ನಪೀಮಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಕತರಾಯತ್ ಕಮಾಯವಿಚಾರರ್ನ್ | 
ರ್ದಾತಮನ್ಾಃ ಸತನಿರ್ತಮಾನ್ನ್ ದೀತೆಷ್ಯಮಾಪುನರಾತ್ || 

 

ಭಕ್ಾಾ ಪರಸನ್ನಾಃ ಪರಮೀ ಧ್ದಾಯಜ್ಜಾಞಾನ್ಮನಾಕತಲಮ್ | 
ಭಕುಂ ಚ್ ಭ ರ್ಸ್ತೀಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ಪರಸನ್ ನೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ವರಜ್ಜ್ೀತ್ || 

 

ತತ್್ ೀsಪ ಭ ರ್ಸ್ತೀಂ ಭಕುಂ ದ್ದಾಯತ್ ತ್ಾಭಾಯಂ ವಿಮೀಚ್ಯೀತ್ | 
 

ಮತಕ್್ ುೀsಪ ತದ್ವಶ್ ೀ ನಿತಯಂ ಭ ಯೀ ಭಕು ಸಮನಿವತಾಃ | 
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ಸಾಧಾಯssನ್ನ್ದಸವರ ಪ್ೈವ ಭಕುನ್ೈಯವಾತರ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಬರಹಮರತದ್ರರಮಾದಿಭ್ ಯೀsಪುಯತುಮತವಂ ಸವತನ್ರತ್ಾಮ್ || 

 

ಸವಯಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಂ ಸವಯಸದ್ತುಣಪೂಣಯತ್ಾಮ್ | 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಂ ಚ್ ವಿಜ್ಞಾರ್ ವಿಷ್ ಣೀಸುತ್ಾರಖಿಲಾಧಿಕಾಃ || 

 

ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಕುರಿತ ಪರೀಕುಾಃ ಸವೀಯಪಾಯೀತುಮೀತುಮಾಃ | 
ತ್್ೀನ್ೈವ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಾನ್ಯೀನ್ ದ್ೃಷಾಟಯದಿಸುಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ || 

 

ಅಧ್ಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ಮತ್ಾಯಯ ಮತಕ್ಾುವೃಷಾಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸಮಾಾಃ | 
ಅಧಿಕ್ಾರ್ತಯತುಮಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಪಾರಣಸುತ್್ ರೀತುಮೀತುಮಾಃ || 

 

ನ್ೈವ ದ್ೀವಪದ್ಂ ಪಾರಪಾು ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ | 
ತರ್ ೀಹಿತಂ ತಥಾsಪ್ಯೀತ್್ೀ ಶೃಣವನಿು ಕರೀಡರಾsರ್ವಾ || 

 

ಬಹತವಾರತದ್ಭಾಯಸಾತ್ ತರ್ ೀಭಾವೀsಪ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
 

ರ್ಥಾ ವಾಯಸನ್ತಶ್ಷಾಟನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಕ್ಷತರಜನ್ಮನಾಮ್ | 
ಪಾರ್ಯನಾಮತರ್ ೀಧಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಸ್ತಿರತ್ಾಂ ಗತಮ್ || 

 

ಅಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಮಿೀಳುುಷ್ ೀ ವರಾ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಷ್ಸಯ ಪರಭೃಥ್ೀ ಹವಿಭಯಾಃ | 
ವಿದ್ೀ ಹಿ ರತದ್ ರೀ ರತದಿರರ್ಂ ಮಹಿತವಂ ರಾಸ್ತಷ್ಟಂ ವತಯರಶ್ವನಾವಿರಾವತ್ || 

‘ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ್ ಶಙ್ಕೆರಾಃ’| 
‘ಸ ಮತನಿಭ ಯತ್ಾವ ಸಮಚಿನ್ುರ್ತ್ ತತ ಏತ್್ೀ ವಯಜ್ಜಾರ್ನ್ು  
ವಿಶ್ ವೀ ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯsಗಿನರ್ಯಮೀ ವರತಣರತದ್ರೀನಾದರಾಃ’ ಇತ | 

‘ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ೀಶಾನ್ಾಃ’ | 
‘ವಾಸತದ್ೀವೀ ವಾ ಇದ್ಮಗರ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ್ ಶಙ್ಕೆರಾಃ’| 

‘ರ್ಂ ರ್ಂ ಕ್ಾಮರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಸುಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ್ ಶಙ್ಕೆರಮ್ | 

ಶಕರಂ ಸ ರ್ಯಂ ರ್ಮಂ ಸೆನ್ದಂ ಕತರಾಯತ್ ಕತ್ಾಯsಸಯ ನ್ ಕವಚಿತ್’ || 
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ಸವೀಯತೆಷ್ೀಯ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತ್ಾತಾರ್ಯಂ ನ್ೈವ ಚಾನ್ಯತರ ಸತಯಮ್| 
ಅವಾನ್ುರಂ ತತಾರತವಂ ತದ್ನ್ಯತ್ ಸವಾಯಗಮಾನಾಂ ಪುರತಷಾರ್ಯಸುತ್್ ೀsತಾಃ | - 
ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುೀಶತರತಾಃ | 

‘ಪರ್ ೀ ಮಾತರರಾ ತನಾವ ವೃಧಾನ್ ನ್ ತ್್ೀ ಮಹಿತವಮನ್ವಶತನವನಿು’ | 
ಅನ್ನ್ುಗತಣಮಾಹಾತ್್ ಯೀ ನಿದ್ ೀಯಷ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ | 
ನ್ ಸಮೀ ವಾsಧಿಕ್್ ೀ ವಾsಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ತಸಯ ಕಶಾನ್ || 

‘ನಾಸ್ತೀನ್ನ ಚ್ ಭವಿಷ್ ಯೀ ವಾ ಪರತಾಃ ಸವತ ಏವ ಚ್’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಶಾ | 
‘ರ್ಸಾುಾತಮರತರ್ೀವ ಸಾಯತ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ತತ ಮತಕುವಿಷ್ರ್ಮ್ | 

‘ರ್ಸ್ುಾೀವಾತಮರತ್್ ೀ ಮತಕುಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ತಸ್ಯೈವ ನಾಸ್ತು ಹಿ | 

ತಸಾಮತ್ ಕತವಿೀಯತ ಕಮಾಯಣಿೀತ್ಾಯಹ ಕೃಷ್ ಣೀsಜತಯನ್ಂ ಸಮರ್ನ್ |ಇತ ಚ್ ಸಾೆನ್ದೀ| 

‘ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾಙ್ಗ್ಯಯನಾಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ತತ ಬಾಹಯಕಮಯಸಙ್ಕ್  ೆೀಚಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ | 

ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಾತ್ ಕ್ಷಣಮಪ ಜ್ಜಾತತ ತಷ್ಠತಯಕಮಯಕೃತ್ | 

ಶರಿೀರರಾತ್ಾರsಪ ಚ್ ತ್್ೀ ನ್ ಪರಸ್ತಧ್ಯೀದ್ಕಮಯಣಾಃ || 
ಏತ್ಾನ್ಯಪ ತತ ಕಮಾಯಣಿ ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಾನಿ ಚ್ | 

ಕತಯವಾಯನಿೀತ ಮೀ ಪಾರ್ಯ ನಿಶ್ಾತಂ ಮತಮತತುಮಮ್’| 

‘ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ್ ಕಮಾಯಣಿ ಸದ್ ೀದಿತ್ಾನಿ ಕತರಾಯದ್ಕ್ಾಮಾಃ ಸತತಂ ಭವ್ೀತ | ’ 

‘ನ್ ಸವಯಕಮಾಯಣಾಂ ತ್ಾಯಗಾಃ ಕಸಯಚಿದ್ಭವತ ಕವಚಿತ್ | 

ತ್ಾಯಗಿನ್ ೀ ರ್ತಯೀsಪ ಸತಯಾಃ ಸಙ್ಕ್  ೆೀಚಾದಾ್ಹಯಕಮಯಣಾಮ್ ||’ ಇತ್ಾಯದಿ | 

‘ಉಪದ್ೀಕ್ಷಯನಿು ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಸುತುಾದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ’ 
-ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ ೀತಾನ್ನಜ್ಞಾನ್ತರ್ ೀಭಾವನಿವೃತಾರ್ಯಮ್ || 

|| ಇತತಯಪೀದಾಾತಾಃ || 

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ 
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ಪರರ್ಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ 
ಧ್ೃತರಾಷ್ರ ಉವಾಚ್ 

ಧ್ಮಯ ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀ ಸಮವ್ೀತ್ಾ ರ್ತರ್ತತ್ವಾಃ | 
ಮಾಮಕ್ಾಾಃ ಪಾಣಡವಾಶ್ೈವ ಕಮಕತವಯತ ಸಞ್ಞರ್ || 01 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ದ್ೃಷಾಟಾ ತತ ಪಾಣಡವಾನಿೀಕಂ ವೂಯಢಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸುದಾ | 
ಆಚಾರ್ಯಮತಪಸಙ್ಕುಮಯ ರಾಜ್ಜಾ ವಚ್ನ್ಮಬರವಿೀತ್ || 02 || 

 

ಪಶ್ಯೈತ್ಾಂ ಪಾಣತಡಪುತ್ಾರಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚ್ಮ ಮ್ | 
ವೂಯಢಾಂ ದ್ತರಪದ್ಪುತ್್ರೀಣ ತವ ಶ್ಷ್ಯೀಣ ಧಿೀಮತ್ಾ || 03 || 

 

ಅತರ ಶ ರಾ ಮಹ್ೀಷಾವಸಾ ಭೀಮಾಜತಯನ್ ಸಮಾರ್ತಧಿ | 
ರ್ತರ್ತಧಾನ್ ೀ ವಿರಾಟಶಞ ದ್ೃಪದ್ಶಾ ಮಹಾರರ್ಾಃ || 04 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟಕ್್ೀತತಶ್ಾೀಕತ್ಾನ್ಾಃ ಕ್ಾಶ್ೀರಾಜಶಾ ವಿೀರ್ಯವಾನ್ | 
ಪುರತರ್ಜತತೆನಿುಭ್ ೀಜಶಾ ಶ್ೈಭಯಶಾ ನ್ರಪುಙ್ಕುವಾಃ || 05 || 

 

ರ್ತಧಾಮನ್ತಯಶಾ ವಿಕರನಾು ಉತುಮೌಜ್ಜಾಶಾ ವಿೀರ್ಯವಾನ್ | 
ಸೌಭದ್ ರೀ ದೌರಪದ್ೀರಾಶಾ ಸವಯ ಏವ ಮಹಾರಥಾಾಃ || 06 || 

 

ಅಸಾಮಕಂ ತತ ವಿಶ್ಷಾಟ ಯೀ ತ್ಾನ್ ನಿಬ್ ೀಧ್ ದಿವಜ್ಜ್ ೀತುಮ | 
ನಾರ್ಕ್ಾ ಮಮ ಸ್ೈನ್ಯಸಯ ಸಙ್ಗ್ಾರ್ಯಂ ತ್ಾನ್ ಬರವಿೀಮಿ ತ್್ೀ || 07 || 

 

ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶಾ ಕಣಯಶಾ ಕೃಪಶಾ ಸಮಿತಞ್ಞರ್ಾಃ | 
ಅಶವತ್ಾಿಮಾ ವಿಕಣಯಶಾ ಸೌಮದ್ತುಸುಥ್ೈವ ಚ್ || 08 || 

 

ಅನ್ಯೀ ಚ್ ಬಹವಾಃ ಶ ರಾ ಮದ್ಥ್ೀಯ ತಯಕು ರ್ಜೀವಿತ್ಾಾಃ | 
ನಾನಾಶಸರಪರಹರಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ರ್ತದ್ಿವಿಶಾರದಾಾಃ || 09 || 
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ಆಪರಾಯಪುಂ ತದ್ಸಾಮಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷಾಮಭರಕ್ಷಿತಮ್ | 
ಪರಾಯಪುಂ ತವದ್ಮೀತ್್ೀಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭರಕ್ಷಿತಮ್ || 10 || 

 

ಅರ್ನ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ರ್ಥಾಭಾಗಮವಸ್ತತಿ್ಾಾಃ | 
ಭೀಷ್ಮಮೀವಾಭರಕ್ಷನ್ತು ಭವನ್ುಾಃ  ಸವಯ ಏವ ಹಿ || 11 || 

 

ತಸಯ ಸಞ್ಞನ್ರ್ನ್ ಹಷ್ಯಂ ಕತರತವೃದಿ್ಾಃ ಪತ್ಾಮಹಾಃ | 
ಸ್ತಂಹನಾದ್ಂ ವಿನ್ದ್ ಯೀಚ್ೈಾಃ ಶಙ್ಕಯಂ ದ್ದೌಮ ಪರತ್ಾಪವಾನ್ || 12 || 

 

ತತಾಃ ಶಙ್ಗ್ಯಶಾ ಭ್ೀರ್ಯಶಾ ಪಣವಾನ್ಕಗ್ ೀಮತಖಾಾಃ | 
ಸಹಸ್ೈವಾಭಯಹನ್ಯನ್ು ಸ ಶಬಿಸತುಮತಲ್ ೀsಭವತ್ || 13 || 

 

ತತಾಃ ಶ್ವೀತ್್ೈಹಯಯೈರ್ತಯಕ್್ುೀ ಮಹತ ಸಯನ್ದನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೌ | 
ಮಾಧ್ವಾಃ ಪಾಣಡವಶ್ೈವ ದಿವೌಯ ಶಙ್ಖಯ ಪರದ್ಧ್ಮತತಾಃ || 14 || 

 

ಪಾಞ್ಾಜನ್ಯಂ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಷ್ ೀ ದ್ೀವದ್ತುಂ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ಾಃ | 
ಪೌಣಡರಂ ದ್ಧೌಮ ಮಹಾಶಙ್ಕಯಂ ಭೀಮಕಮಾಯ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 15 || 

 

ಅನ್ನ್ುವಿಜರ್ಂ ರಾಜ್ಜಾ ಕತನಿುೀ ಪುತ್್ ರೀ ರ್ತಧಿಷಿಠರಾಃ | 
ನ್ಕತಲಾಃ ಸಹದ್ೀವಶಾ ಸತಘ ೀಷ್ಮಣಿಪುಷ್ಾಕ್ೌ || 16 ||  

 

ಕ್ಾಶಯಶಾ ಪರಮೀಷಾವಸಾಃ ಶ್ಖಣಿಡೀ ಚ್ ಮಹಾರರ್ಾಃ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮನೀ ವಿರಾಟಶಾ ಸಾತಯಕಶಾಾಪರಾರ್ಜತಾಃ || 17 || 

 

ದ್ೃಪದ್ ೀ ದೌರಪದ್ೀರಾಶಾ ಸವಯಶಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಪತ್್ೀ | 
ಸೌಭದ್ರಶಾ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಶಙ್ಗ್ಯನ್ ದ್ಧ್ತಮಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 18 || 

 

ಸ ಘ ೀಷ್ ೀ ಧಾತಯರಾಷಾರಣಾಂ ಹೃದ್ರಾನಿ ವಯದಾರರ್ತ್ | 
ನ್ಭಶಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಚ್ೈವ ತತಮತಲ್ ೀ ವಯನ್ತನಾದ್ರ್ನ್ || 19 || 
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ಅರ್ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧಾತಯರಾಷಾರನ್ ಕಪಧ್ವಜಾಃ | 
ಪರವೃತ್್ುೀ ಶಸರ ಸಮಾಾತ್್ೀ ಧ್ನ್ತರತದ್ಯಮಯ ಪಾಣಡವಾಃ || 20 || 

 

ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಂ ತದಾ ವಾಕಯಮಿದ್ಮಾಹ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ | 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಯಧ್ಯೀ ರರ್ಂ ಸಾಿಪರ್ಮೀsಚ್ತಯತ || 21 || 
 

ರಾವದ್ೀತ್ಾನ್ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ೀsಹಂ ಯೀದ್ತಿಕ್ಾಮಾನ್ವಸಿ್ತತ್ಾನ್ | 
ಕ್್ೈಮಯರಾ ಸಹ ಯೀದಿ್ವಯಮಸ್ತಮನ್ ರಣಸಮತದ್ಯಮೀ || 22 || 

 

ಯೀತ್ಯಮಾನಾನ್ವ್ೀಕ್ಷ್ೀsಹಂ ರ್ ಏತ್್ೀsತರ ಸಮಾಗತ್ಾಾಃ | 
ಧಾತಯರಾಷ್ರಸಯ ದ್ತಬತಯದ್ಿೀರ್ತಯದ್ಿೀ ಪರರ್ಚಿಕೀಷ್ಯವಾಃ || 23 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶ್ ೀ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ್ೀನ್ ಭಾರತ| 
ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಯಧ್ಯೀ ಸಾಿಪಯಿತ್ಾವ ರಥ್ ೀತುಮಮ್ || 24 || 

 

ಭೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಪರಮತಖತಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ್ ಮಹಿೀಕ್ಷಿತ್ಾಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ಪಾರ್ಯ ಪಶ್ಯೈತ್ಾನ್ ಸಮವ್ೀತ್ಾನ್ ಕತರ ನಿತ || 25 || 

 

ತತ್ಾರಪಶಯತ್ ಸ್ತಿತ್ಾನ್ ಪಾರ್ಯ ಪತೄನ್ರ್  ಪತ್ಾಮಹಾನ್ | 
ಆಚಾರಾಯನ್ ಮಾತತಲಾನ್ ಭಾರತೄನ್   
ಪುತ್ಾರನ್ ಪೌತ್ಾರನ್ ಸಖಿೀಂಸುಥಾ || 26 || 

 

ಶವಶತರಾನ್ ಸತಹೃದ್ಶ್ೈವ ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀರಪ | 
ತ್ಾನ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ಾಃ ಸವಾಯನ್ ಬನ್ ಿನ್ವಸಿ್ತತ್ಾನ್ || 27 || 

 

ಕೃಪರಾ ಪರರಾssಷ್ ಟೀ ವಿಷಿೀದ್ನಿನದ್ಮಬರವಿೀತ್ | 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ದ್ೃಷ್ಟಾೀಮಂ ಸವಜನ್ಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರ್ತರ್ತತತ್ಂ ಸಮತಪಸಿ್ತತಮ್ || 28 || 
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ಸ್ತೀದ್ನಿು ಮಮ ಗಾತ್ಾರಣಿ ಮತಖಂ ಚ್ ಪರಿಶತಷ್ಯತ | 
ವ್ೀಪರ್ತಶಾ ಶರಿೀರ್ೀ ಮೀ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಶಾ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ|| 29 || 

 

ಗಾಣಿಡೀವಂ ಸರಂಸತ್್ೀ ಹಸಾುತ್ ತವಕ್ ಚ್ೈವ ಪರಿದ್ಹಯತ್್ೀ | 
ನ್ ಚ್ ಶಕ್್ ನೀಮಯವಸಾಿತತಂ ಭರಮತೀವ ಚ್ ಮೀ ಮನ್ಾಃ || 30 || 

 

ನಿಮಿತ್ಾುನಿ ಚ್ ಪಶಾಯಮಿ ವಿಪರಿೀತ್ಾನಿ ಕ್್ೀಶವ | 
ನ್ ಚ್ ಶ್ರೀಯೀsನ್ತಪಶಾಯಮಿ ಹತ್ಾವ ಸವಜನ್ಮಾಹವ್ೀ || 31 || 

 

ನ್ ಕ್ಾಙ್ಕ್ ಿ ೀ ವಿಜರ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಚ್ ರಾಜಯಂ ಸತಖಾನಿ ಚ್ | 
ಕಂ ನ್ ೀ ರಾಜ್ಜ್ಯೀನ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಕಂ ಭ್ ೀಗ್ೈರ್ಜೀಯವಿತ್್ೀನ್ ವಾ || 32 || 

 

ಯೀಷಾಮಥ್ೀಯ ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ತಂ ನ್ ೀ ರಾಜಯಂ ಭ್ ೀಗಾಾಃ ಸತಖಾನಿ ಚ್ | 
ತ ಇಮೀsವಸಿ್ತತ್ಾ ರ್ತದ್ಿೀ ಪಾರಣಾಂಸಾಕ್ಾುಾ ಧ್ನಾನಿ ಚ್ || 33 || 

 

ಅಚಾರಾಯಾಃ ಪತರಾಃ  ಪುತ್ಾರಸುಥ್ೈವ ಚ್ ಪತ್ಾಮಹಾಾಃ | 
ಮಾತತಲಾಾಃ ಶವಶತರಾಾಃ ಪೌತ್ಾರಾಃ ಶಾಯಲಾಾಃ ಸಮ್ಧಿನ್ಸುಥಾ || 34 || 

 

ಏತ್ಾನ್ ನ್ ಹನ್ತುಮಿಚಾಛಮಿ ಘನತ್್ ೀsಪ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ | 
ಅಪ ತ್್ೈಲ್ ೀಕಯರಾಜಯಸಯ ಹ್ೀತ್್ ೀ ಕಂ ನ್ತ ಮಹಿೀಕೃತ್್ೀ || 35 || 

 

ನಿಹತಯ ಧಾತಯರಾಷಾರನ್ ನ್ಾಃ ಕ್ಾ ಪರೀತಾಃ ಸಾಯಜಞನಾದ್ಯನ್ | 
ಪಾಪಮೀವಾಶರಯೀದ್ಸಾಮನ್  ಹತ್್ವೈತ್ಾನಾತತ್ಾಯಿನ್ಾಃ || 36 || 

 

ತಸಾಮನಾನಹಾಯ ವರ್ಂ ಹನ್ತುಂ ಧಾತಯರಾಷಾರನ್ ಸವಬಾನ್ಿವಾನ್  | 
ಸವಜನ್ಂ ಹಿ ಕರ್ಂ ಹತ್ಾವ ಸತಖಿನ್ಾಃ ಸಾಯಮ ಮಾಧ್ವ || 37 || 

 

ರ್ದ್ಯಪ್ಯೀತ್್ೀ ನ್ ಪಶಯನಿು ಲ್ ೀಭ್ ೀಪಹತಚ್ೀತಸಾಃ | 
ಕತಲಕ್ಷರ್ಕೃತಂ ದ್ ೀಷ್ಂ ಮಿತರ ದ್ ರೀಹ್ೀ ಚ್ ಪಾತಕಮ್ || 38 || 
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ಕರ್ಂ ನ್ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಸಾಮಭಾಃ ಪಾಪಾದ್ಸಾಮನಿನವತಯತತಮ್ | 
ಕತಲಕ್ಷರ್ಕೃತಂ ದ್ ೀಷ್ಂ ಪರಪಶಯದಿಭಜಞನಾದ್ಯನ್ || 39 || 

 

ಕತಲಕ್ಷಯೀ ಪರಣಶಯನಿು ಕತಲಧ್ಮಾಯಾಃ ಸನಾತನಾಾಃ | 
ಧ್ಮೀಯ ನ್ಷ್ಟೀ ಕತಲಂ ಕೃತ್ನಮಧ್ಮೀಯsಭಭವತತಯತ || 40 || 

 

ಅಧ್ಮಾಯಭಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರದ್ತಷ್ಯನಿು ಕತಲಸ್ತರರ್ಾಃ | 
ಸ್ತರೀಷ್ತ ದ್ತಷಾಟಸತ ವಾಷ್ಣೀಯರ್ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ ವಣಯಸಙ್ಕೆರಾಃ || 41 || 

 

ಸಙ್ಕೆರ್ ೀ ನ್ರಕ್ಾಯೈವ ಕತಲಘ್ನನನಾಂ ಕತಲಸಯ ಚ್ | 
ಪತನಿು ಪತರ್ ೀ ಹ್ಯೀಷಾಂ ಲತಪು ಪಣ್ ಡೀದ್ಕಕರರಾಾಃ || 42 || 

 

ದ್ ೀಷ್ೀರ್ೀತ್್ೈಾಃ ಕತಲಘ್ನನನಾಂ ವಣಯಸಙ್ಕೆರಕ್ಾರಕ್್ೈಾಃ | 
ಉತ್ಾ್ದ್ಯನ್ುೀ ಜ್ಜಾತಧ್ಮಾಯಾಃ ಕತಲಧ್ಮಾಯಶಾ ಶಾಶವತ್ಾಾಃ || 43 || 

 

ಉತ್ನ್ನಕತಲಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ | 
ನ್ರಕ್್ೀ ನಿರ್ತಂ ವಾಸ್ ೀ ಭವತೀತಯನ್ತಶತಶತರಮ || 44 || 

 

ಅಹ್ ೀ ಬತ ಮಹಾತ್ಾಾಪಂ ಕತತಯಂ ವಯವಸ್ತತ್ಾ ವರ್ಮ್ | 
ರ್ದಾರಜಯಸತಖಲ್ ೀಭ್ೀನ್ ಹನ್ತುಂ ಸವಜನ್ಮತದ್ಯತ್ಾಾಃ || 45 || 

 

ರ್ದಿ ಮಾಮಪರತೀಕ್ಾರಮಶಸರಂ ಶಸರಪಾಣರ್ಾಃ | 
ಧಾತಯರಾಷಾರ ರಣ್ೀ ಹನ್ತಯಸುನ್ೋ ಕ್ಷ್ೀಮತರಂ ಭವ್ೀತ್ || 46 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ಏವಮತಕ್ಾುಾsಜತಯನ್ಾಃ ಸಙ್ಕ್ ಯಯೀ ರಥ್ ೀಪಸಿ ಉಪಾವಿಶತ್ | 
ವಿಸೃಜಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶ್ ೀಕಸಮಿವಗನಮಾನ್ಸಾಃ || 47 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಪರರ್ಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 15 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

ಅರ್ ದಿವತೀಯೀsಧಾಯರ್ಾಃ 
ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ತಂ ತಥಾ ಕೃಪರಾssವಿಷ್ಟಮಶತರಪೂಣಾಯಕತಲ್ೀಕ್ಷಣಮ್ | 
ವಿಷಿೀದ್ನ್ುಮಿದ್ಂ ವಾಕಯಮತವಾಚ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ || 01 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಕತತಸಾುಾ ಕಶಮಲಮಿದ್ಂ ವಿಷ್ಮೀ ಸಮತಪಸಿ್ತತಮ್ | 
ಅನಾರ್ಯಜತಷ್ಟಮಸವಗಯಯಮಕೀತಯಕಯರಮಜತಯನ್ || 02 || 

 

ಕ್್ಿೈಬಯಂ ಮಾ ಸಮ ಗಮಾಃ ಪಾರ್ಯ ನ್ೈತತ್ ತವರ್ತಯಪಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ಕ್ಷತದ್ರ ಹೃದ್ರ್ದೌಬಯಲಯಂ ತಯಕ್್ ುೀತುಷ್ಠ ಪರನ್ುಪ || 03 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಕರ್ಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಙ್ಕ್ ಯಯೀ ದ್ ರೀಣಂ ಚ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ | 
ಇಷ್ತಭಾಃ ಪರತ ಯೀತ್ಾ್ಯಮಿ ಪೂಜ್ಜಾಹಾಯವರಿಸ ದ್ನ್ || 04 || 

 

ಗತರ ನ್ಹತ್ಾವ ಹಿ ಮಹಾನ್ತಭಾವಾನ್ ಶ್ರೀಯೀ ಭ್ ೀಕತುಂ ಭ್ೈಕ್ಷಯಮಪೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ| 
ಹತ್ಾವsರ್ಯಕ್ಾಮಾಂಸತು ಗತರ ನಿಹ್ೈವ  
ಭತಙ್ಕ್ಷಞೀರ್ ಭ್ ೀಗಾನ್ ರತಧಿರಪರದಿಗಾನಿ್ || 05 || 

 

ನ್ ಚ್ೈತದಿವದ್ಮಾಃ ಕತರನ್ ನೀ ಗರಿೀಯೀ  
ರ್ದಾವ ಜಯೀಮ ರ್ದಿ ವಾ ನ್ ೀ ಜಯೀರ್ತಾಃ | 
ರಾನ್ೀವ ಹತ್ಾವ ನ್ ರ್ಜರ್ಜೀವಿಷಾಮ  
ಸ್ುೀsವಸ್ತಿತ್ಾಾಃ ಪರಮತಖ್ೀ ಧಾತಯರಾಷಾರಾಃ || 06 || 

 

ಕ್ಾಪಯಣಯದ್ ೀಷ್ ೀಪಹತಸವಭಾವಾಃ ಪೃಚಾಛಮಿ ತ್ಾವಂ ಧ್ಮಯಸಮ ಮಡಚ್ೀತ್ಾಾಃ | 
ರ್ಚ್ಛರೀರ್ಾಃ ಸಾನಿನಶ್ಾತಂ ಬ ರಹಿ ತನ್ೋ  
ಶ್ಷ್ಯಸ್ುೀsಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ಾವಂ ಪರಪನ್ನಮ್ || 07 || 
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ನ್ ಹಿ ಪರಪಶಾಯಮಿ ಮಮಾಪನ್ತದಾಯದ್ ರ್ಚ್ ಛೀಕಮತಚ್ ಛೀಷ್ಣಮಿನಿದರರಾಣಾಮ್ | 
ಅವಾಪಯ ಭ ಮಾವಸಪತನಮೃದಿ್ಂ ರಾಜಯಂ ಸತರಾಣಾಮಪ ಚಾಧಿಪತಯಮ್ || 08|| 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್  

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಂ ಗತಡಾಕ್್ೀಶಾಃ ಪರನ್ುಪ | 
ನ್ ಯೀತ್ಯ ಇತ ಗ್ ೀವಿನ್ದಮತಕ್ಾುಾ ತ ಷಿಣೀಂ ಬಭ ವ ಹ || 09 || 

 

ತಮತವಾಚ್ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಾಃ ಪರಹಸನಿನವ ಭಾರತ | 
ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಯಧ್ಯೀ ವಿಷಿೀದ್ನ್ುಮಿದ್ಂ ವಚ್ಾಃ || 10  

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್  

ಅಶ್ ೀಚಾಯನ್ನ್ವ ಶ್ ೀಚ್ಸುಾಂ ಪರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶಾ ಭಾಷ್ಸ್ೀ | 
ಗತ್ಾಸ ನ್ಗತ್ಾಸ ಂಶಾ ನಾನ್ತಶ್ ೀಚ್ನಿು ಪಣಿಡತ್ಾಾಃ || 11 || 

ಪರಕಷ್ೀಯಣ ಜ್ಜಾನ್ನಿುೀತ ಪರಜ್ಞಾಾಃ ತದ್ವಾದ್ಾಃ – ಪರಜ್ಞಾವಾದ್ಾಃ | ಪಾರಜ್ಞಮತವಿರತದ್ವಿಾದ್ಂ 
ವದ್ಸ್ತ | ಕರ್ಮ್  ? ಗತ್ಾಸ ನ್ || 11 || 

ನ್ ತ್್ವೀವಾಹಂ ಜ್ಜಾತತ ನಾಸಂ ನ್ ತವಂ ನ್ೀಮೀ ಜನಾಧಿಪಾಾಃ | 
ನ್ ಚ್ೈವ ನ್ ಭವಿಷಾಯಮಾಃ ಸವ್ೀಯ ವರ್ಮತಾಃ ಪರಮ್ || 12 || 

ಬನ್ತಿಸ್ನೀಹಾದಿಿ ತವರಾ ಸವಧ್ಮಯನಿವೃತುಾಃ ಕರರ್ತ್್ೀ | ತತರ ದ್ೀಹನಾಶಭರಾತ್ ಕಂ 
ವಾ ಚ್ೀತನ್ನಾಶಭರಾತ್ ? ದ್ೀಹಸಯ ಸವಯಥಾ ವಿನಾಶ್ತ್ಾವನ್ನ ತತರ ಭಯೀ 
ಪರಯೀಜನ್ಮ್| ನ್ ಚ್ ಚ್ೀತನ್ನಾಶಭರಾತ್ | ತಸಾಯವಿನಾಶ್ತ್ಾವದ್ೀವ | ನ್ 
ತ್ಾವತ್ ಪರಮ ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಮಮ ನಾಶ್ ೀsಸ್ತು | ಏವಮೀವ ತವಾನ್ಯೀಷಾಂ ಚ್  

‘ನಿತ್್ ಯೀ ನಿತ್ಾಯನಾಂ ಚ್ೀತನ್ಶ್ಾೀತನಾನಾಮ್ 

ಏಕ್್ ೀ ಬಹ ನಾಂ ಯೀ ವಿದ್ಧಾತ ಕ್ಾಮಾನ್’|| ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀಾಃ | 
‘ಸವದ್ೀಹಯೀಗವಿಗಮೌ ನಾಮ ಜನ್ಮಮೃತೀ ಪುರಾ | 

ಇಷ್ಯೀತ್್ೀ ಹ್ಯೀವ ರ್ಜೀವಸಯ ಮತಕ್್ುೀನ್ಯ ತತ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ || ಇತ ಸಾೆನ್ದೀ | 

ಈಶವರಸಾಯಪ ರ್ತದ್ಿಗತತ್ಾವನ್ ೋಹಾತ್ ತಸಾಯಪುಯಭರ್ವಿಧಾನಿತಯತವಶಙ್ಗ್ೆಪಾರಪೌು 
ತದ್ಪ ನಿವಾರ್ಯತ್್ೀ – ನ್ ತ್್ವೀವಾಹಮಿತ | ರ್ದ್ಯಷ್ಯೀಷಾ ಶಙ್ಗ್ೆsಜತಯನ್ಸಯ ನಾಸ್ತು 
ತಥಾsಪ ಪಾರಪುಲ್ ೀಕ್್ ೀಪಕ್ಾರಾರ್ಯಂ ಭಗವತ್ಾ ನಿವಾರ್ಯತ್್ೀ | ಏಕ್ಾನ್ುೀ 
ಕರ್ರ್ನ್ನಪ ವಾಯಸರ ಪ್ೀಣ ತದ್ೀವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರಕ್ಾಶಯಿಷ್ಯತ ಹಿ || 12 || 
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ದ್ೀಹಿನ್ ೀsಸ್ತಮನ್ ರ್ಥಾ ದ್ೀಹ್ೀ ಕ್ೌಮಾರಂ ರೌವನ್ಂ ಜರಾ | 
ತಥಾ ದ್ೀಹಾನ್ುರಪಾರಪುಧಿೀಯರಸುತರ ನ್ ಮತಹಯತ ||13|| 

ಮಮ ಸವಕೀರ್ದ್ೀಹಾನ್ುರಪಾರಪುರಪ ನಾಸ್ತುೀತ ದ್ಶಯಯಿತತಂ ದ್ೀಹಿನ್ ಇತ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್| ಭವದಾದಿೀನಾಂ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತೀತಯಪ ಶ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ | 
ದ್ೀಹಸ್ಯೀದಾನಿೀಮಪಯನ್ಯಥಾತವದ್ಶಯನಾತ್ || 13 || 

ಮಾತ್ಾರಸಾಶಾಯಸತು ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಶ್ೀತ್್ ೀಷ್ಣ ಸತಖದ್ತಾಃಖದಾಾಃ | 
ಆಗಮಾಪಾಯಿನ್ ೀsನಿತ್ಾಯಸಾುಂತತಕ್ಷಸವ ಭಾರತ ||14|| 

ತದ್ದ್ಶಯನಾದಿನಿಮಿತುಂ ಸ್ ೀಢವಯಮಿತ್ಾಯಹ – ಮಾತರಸಾಶಾಯ ಇತ | ವಿಷ್ರ್  
ಸಮ್ನಾಿಾಃ || 14 || 

ರ್ಂ ಹಿ ನ್ ವಯತರ್ನ್ಾೀತ್್ೀ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ | 
ಸಮದ್ತಾಃಖಸತಖಂ ಧಿೀರಂ ಸ್ ೀsಮೃತತ್ಾವರ್ ಕಲಾತ್್ೀ || 15 || 

ಫಲಮಾಹ – ರ್ಂ ಹಿೀತ | ನ್ ಕ್್ೀವಲಮವಯಥಾಮಾತ್್ರೀಣಾಮೃತತವಂ ಕನ್ತು –  
ಪುರತಷ್ಮ್ | 

‘ಪುರತ ಬರಹಮ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಯತ್ ತಜ್ಜಾಞಾನಾತ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ’ | ಇತ ಪರವೃತ್್ುೀಾಃ | ಪುರತ 
ಸರಣಾತ್ ಪುರತಷ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ || 15 || 

ನಾಸತ್್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಭಾವೀ ನಾಭಾವೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಸತಾಃ | 
ಉಭಯೀರಪ ದ್ೃಷ್ ಟೀsನ್ುಸುಾನ್ಯೀಸುತುಾದ್ಶ್ಯಭಾಃ || 16 || 

ನ್ ಚ್ ರ್ತದಾಿತ್ ಪರಲ್ ೀಕದ್ತಾಃಖಮಿತ ಶ್ ೀಕಾಃ | ಅಸತೆಮಯಣಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದಾಭವೀ 
ನಾಸ್ತು ಸತೆಮಯಣಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ಭಾವೀ ನಾಸ್ತುೀತ ನಿರ್ತತ್ಾವತ್ | 

 ‘ಸದಾಭವವಚ್ನ್ಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಸವ್ೀಯ ತ್್ೀ ಸತಖವಾಚ್ಕ್ಾಾಃ | 
ಅಭಾವವಾಚಿನ್ಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಸವ್ೀಯ ತ್್ೀ ದ್ತಾಃಖವಾಚ್ಕ್ಾಾಃ ||’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಸದಾಭವ್ೀ ಸಾಧ್ತಭಾವ್ೀ ಚ್ ಸದಿತ್್ಯೀತತ್ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ | 

ಪರಶಸ್ುೀ ಕಮಯಣಿ ತಥಾ ಸಚ್ಛಬದಾಃ ಪಾರ್ಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ||’ ಇತ ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವತ್ | 

‘ಅಸನ್ನೀವ ಸ ಭವತ ಅಸದ್್ರಹ್ೋತ ವ್ೀದ್ ಚ್ೀತ್’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ | 
ಅನ್ುಾಃ – ನಿಣಯರ್ಾಃ | 

ನ್ ಚಾವಿದಾಯಮಾನ್ವಿದ್ಯಮಾನ್ಯೀರತತಾತುನಾಶನಿಷ್ೀಧ್ಕ್್ ೀsರ್ಂ ಶ್ ಿೀಕಾಃ | 
ಪರತಯಕ್ಷವಿರ್ ೀಧಾತ್ | ಸನಿನತ ವಯವಹಿರರ್ಮಾಣಮೀವ ಪದಾರ್ಯಸವರ ಪಮತತಾತ್್ುೀಾಃ 
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ಪಾರಙ್ಗ್ನಶ್ ೀತುರಂ ಚ್ ನಾಸ್ತುೀತ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಯವಹರತ | ನ್ ಚ್ ವಿಪರ್ಯಯೀ 
ಕಂಞ್ಷಾನಾಮನ್ಮ್ | ಇದ್ಂ ತತ ವಾಕಯಮನ್ಯಥಾಸ್ತದಿ್ಮ್ | 

‘ಆದ್ಯನ್ುಯೀಾಃ ಸವಯಕ್ಾರ್ಯಮಸದ್ೀವ್ೀತ ನಿಶ್ಾತಮ್ | 

ರ್ದ್ಯಸನ್ನ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsತರ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕ್್ ೀsತರ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ || 

ವಯಕ್ಾುವಪ ಸಮಂ ಹ್ಯೀತದ್ನ್ವಸಾsಿನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ಏವಂ ನಾಶ್ೀsಪ ಬ್ ೀದ್ಿವಯಮತ್್ ೀ ಸನ್ನೀವ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ || 

ತಥಾsಪಯಭ್ೀದಾನ್ತಭವಾತ್ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀಾಃ ಸದಾ | 

ಭ್ೀದ್ಸಯ ಚಾವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ದ್ೀಹ್ ೀsಗಾತ್ ಕ್ಷಿತತ್ಾಮಿತ || 

ವಯವಹಾರ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ಯಸಾಮದ್್ಲ್ಯೀವಾನ್ತಭವಾಃ ಸದಾ ||’ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ | 

ನ್ ಚ್ ಸದ್ಸದಿವಲಕ್ಷಣಂ ಕಞ್ಷಾದ್ಸ್ತುೀತಯತರ ಕಞ್ಷಾನಾಮಮ್ | ನ್ ಚಾಸತಾಃ  ಖಾಯತಯಯೀಗತ್ 
ಸತ್್ ೀ ಬಾಧಾಯೀಗಾದ್ತಭರ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಬಾರನಿುವಿಷ್ರ್ಮ್ | ಅಸತಾಃ 
ಖಾಯತಯಯೀಗಾದಿತ ವದ್ತ್್ ೀsಸತಾಃ ಖಾಯತರಭ ನ್ನ ವಾ | ರ್ದಿ ನಾಭ ನ್ನ 
ತತ್ಾಯಯತನಿರಾಕರಣಮ್|  ರ್ದ್ಯಭ ತ್  ತಥಾsಪ | ನ್ ಚಾಸತ್್ ೀsಸತ್್ವೀನ್ ಭಾರನೌು 
ಸತ್್ವೀನ್ ಚ್ ಖಾಯತನಾಯಸ್ತುೀತಯತರ ಕಞ್ಷಾನಾಮಮ್ | ಅಸದ್ವಯವಹಾರಲ್ ೀಪಪರಸಙ್ಗ್ುಚ್ಾ|  
ರ್ದ್ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ರ ಪಂ ತಸಯ ಸತ್್ುಾೀನ್ ಪರತೀತ್್ೀರ್ೀವ ಭಾರನಿುತ್ಾವಚ್ಾ| 
ಅನಿವಯಚ್ನಿೀರ್ತವಪಕ್ಷ್ೀsಪ ಸದಿದ್ಂ ರಜತಮಿತಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಸತುಾಪರತೀತಂ ವಿನಾ 
ನ್ ಹಿ ಭಾರನಿುತವಮ್ | ಭಾರನಿುಸತ್ಾುಾಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರ್ೀsಪಯಭಾರನ್ುಂ ಸದಿದ್ಂ 
ರಜತಮಿತಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಸತವಪರತೀತ್ೌ ಹಿ ಪರವತಯತ್್ೀ | ತಸಾಮದ್ತಭರ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ನ್ 
ಕಞ್ಷಾತ್ | 

‘ವಿಶವಂ ಸತಯಮ್’ | ‘ರ್ಚಿಾಕ್್ೀತ ಸತಯಮಿತ್’| 

‘ಕವಿಮಯನಿೀಷಿೀ ಪರಿಭ ಾಃ ಸವರ್ಮ ಭರಾಯಥಾತರ್ಯತ್್ ೀsಥಾಯನ್  

ವಯದ್ಧಾಚಾಛಶವತೀಭಯಾಃ ಸಮಾಭಯಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀಶಾ || 16 || 

ಅವಿನಾಶ್ ತತ ತದಿವದಿಿ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್ | 
ವಿನಾಶಮವಯರ್ಸಾಯಸಯ ನ್ ಕಶ್ಾತ್ ಕತತಯಮಹಯತ ||17 || 

ರ್ದ್ಯಪ ನಿತಯತವಂ ರ್ಜೀವಸಾಯಪಯಸ್ತು | ತಥಾsಪ ಸವಯಪರಕ್ಾರ್ೀಣಾವಿನಾಶ್ತವಂ 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ್ೀತ ತತಶಬದಾಃ | 
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ಅನಿತಯತವಂ ದ್ೀಹಹಾನಿದ್ತಯಖಪಾರಪುರಪೂಣಯತ್ಾ | 

ನಾಶಶಾತತವಿಯಧ್ಾಃ ಪರೀಕುಸುದ್ಭಾವೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ | 

ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನಾಶಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿತಭವನಿು ಹಿ || ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ | 

ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಗತಣತಶಾ ತರಧಾ ತತಾಃ | 
ಸಾ ಸಮಸಾು ಹರ್ೀರ್ೀವ ನ್ಹಯನ್ಯೀ ಪೂಣಯಸದ್ತುಣಾಾಃ || ಇತ ಪರಮಶತರತಾಃ || 17 || 

ಅನ್ುವನ್ು ಇಮೀ ದ್ೀಹಾ ನಿತಯಸ್ ಯೀಕ್ಾುಾಃ ಶರಿೀರಿಣಾಃ | 
ಅನಾಶ್ನ್ ೀsಪರಮೀರ್ಸಯ ತಸಾಮದ್ತಯಧ್ಯಸವ ಭಾರತ ||18 || 

ಶರಿೀರಿಣಾಂ ತತ ದ್ೀಹಹಾನಾಯದಿನಾಶ್ ೀ ವಿದ್ಯತ ಏವ | ‘ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್’ 
ಇತ ತಸ್ಯೈವ ಲಕ್ಷಣಕರ್ನಾತ್ | ನ್ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ದ್ೀಶತ್್ ೀ ಗತಣತಶಾಪೂಣಯತ್ಾ | 
ಅನಿಚ್ಛರಾ ದ್ೀಹಹಾನಾಯದ್ೀರ್ೀವ ದ್ತಾಃಖಾವಾಪುಾಃ ಸ್ತದಾಿ | ತಸಾಮದ್ನಾಶ್ನ್ ೀs-

ಪರಮೀರ್ಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೂಜ್ಜಾರ್ಯಂ ರ್ತಧ್ಯಸವ | 
ತತರಸಾದಾಧಿೀನ್ತ್ಾವದ್ತದಾಃಖನಿವೃತ್್ುೀಾಃ ಸತಖಸಯ ಚ್| 

‘ಯೀ ತತ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸಯ ಮತಾರಾಾಃ | 
ತ್್ೀಷಾಮಹಂ ಸಮತದ್ಿತ್ಾಯ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | 

ರ್ಜೀವಪಕ್ಷ್ೀ ‘ನಿತಯಸ್ ಯೀಕ್ಾು’ ಇತತಯಕುತ್ಾವದ್ನಾಶ್ನ್ ಇತ ಪುನ್ರತಕುಾಃ | ‘‘ಅವಿನಾಶ್, 
ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್’ ಇತತಯಕುಸ್ಯೈವಾನಾಶ್ನ್ ೀsಪರಮೀರ್ಸ್ಯೀತ 
ಪರತಯಭಜ್ಞಾನಾಚ್ಾ | 

‘ಇಮೀ ದ್ೀಹಾಾಃ’ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಿನತಯಶ್ಾದಾನ್ನಾದತಮಕಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ 
ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ವಿದ್ಯತ ಇತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | 

‘ನ್ ವತಯತ್್ೀ ರ್ತರ ರಜಸುಮಸುಯೀಾಃ ಸತವಂ ಚ್ ಮಿಶರಂ ನ್ ಚ್ ಕ್ಾಲವಿಕರಮಾಃ | 
ನ್ ರ್ತರ ಮಾರಾ ಕಮತತ್ಾಪರ್ೀ ಹರ್ೀರನ್ತವರತ್ಾ ರ್ತರ ಸತರಾಸತರಾಚಿಯತ್ಾಾಃ || 
ಶಾಯಮಾವದಾತ್ಾಾಃ  ಶತಪತರಲ್ ೀಚ್ನಾಾಃ ಪಶಙ್ಕುವಸಾರಾಃ ಸತರತಚ್ಾಃ ಸತಪ್ೀಶಸಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಚ್ತತಬಾಯಹವ ಉನಿಮಷ್ನ್ಮಣಿಪರವ್ೀಕನಿಷಾೆಭರಣಾಾಃ ಸತವಚ್ಯಸಾಃ || 
ಪರವಾಲವ್ೈಡ ರ್ಯಮೃಣಾಲವಚ್ಯಸಾಂ ಪರಿಸತುರತತೆಣಡಲಮೌಲ್ಲಮಾಲ್ಲನಾಮ್ | 

ಭಾರರ್ಜಷ್ತಣಭರ್ಯಾಃ ಪರಿತ್್ ೀ ವಿರಾಜತ್್ೀ ಲಸದಿವಮಾನಾವಲ್ಲಭಮಯಹಾತಮನಾಮ್ || 

ವಿದ್ ಯೀತಮಾನ್ಪರಮದ್ ೀತುಮಾಭಾಃ ಸವಿದ್ತಯದ್ಭಾರವಲ್ಲಭರ್ಯಥಾ ನ್ಭಾಃ’  
ಇತ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ೀ | 
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ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರ್ೀಣ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾು ರ್ಥಾ ಹರಿಾಃ| 
ಭತಞ್ಞತ್್ೀ ಕ್ಾಮತ್್ ೀ ಭ್ ೀಗಾಂಸುದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀವ ಚ್ | ಇತ ಪರಮಶತರತಾಃ | 
ನ್ ಚ್ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರ್ೈಕಯಂ ಮತಕ್ಾುವಪ- 

‘ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಯಮಾಗತ್ಾಾಃ| 
ಸಗ್ೀಯsಪ ನ್ ೀಪಜ್ಜಾರ್ನ್ುೀ ಪರಲ-*-ಯೀ ನ್ ವಯರ್ನಿು ಚ್’| 

‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂ ಪರಮೀ ವಯೀಮನ್ | 

ಸ್ ೀsಶತನತ್್ೀ ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಹ ಬರಹಮಣಾ ವಿಪಶ್ಾತ್ಾ’| 

‘ಏತಮಾನ್ನ್ದಮರ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಮತಪಸಙ್ಕೆರಮಯ| 
ಇಮಾನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಕ್ಾಮಾನಿನೀ ಕ್ಾಮರ ಪಯನ್ತಸಞ್ಾರನ್ | 

ಏತತ್ ಸಾಮಗಾರ್ನಾನಸ್ುೀ’| 

‘ಸವ್ೀಯ ನ್ನ್ದನಿು ರ್ಶಸಾ(s)ಗತ್್ೀನ್ ಸಭಾಸಾಹ್ೀನ್ ಸಖಾಯ ಸಖಾರ್ಾಃ | 
ಕಲ್ಲ್ಷ್ಸಾೃತಾತತಷ್ಣಿಹ್ಯೀಯಷಾಮರಂ ಹಿತ್್ ೀ ಭವತ ವಾರ್ಜನಾರ್’ | 

‘ಋಚಾಂ ತವಾಃ ಪೀಷ್ಮಾಸ್ುೀ ಪುಪುಷಾವನ್ ಗಾರ್ತರಂ ತ್್ ವೀ ಗಾರ್ತ ಶಕವರಿೀಷ್ತ | 
ಬರಹಾಮ ತ್್ ವೀ ವದ್ತ ಜ್ಜಾತವಿದಾಯಂ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಮಾತ್ಾರಂ ವಿಮಿಮಿೀತ ಉ ತವಾಃ’| 

‘ಪರಞ್  ಞಯೀತರತಪಸಮಾದ್ಯ ಸ್ವೀನ್ ರ ಪ್ೀಣಾಭನಿಷ್ಾದ್ಯತ್್ೀ’ 

‘ಸ ತತರ ಪಯೀಯತ ಜಕ್ಷನ್ ಕರೀಡನ್ ರಮಮಾಣಾಃ’ | 
‘ತದಾ ವಿದಾವನ್ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀ ವಿಧ್ ರ್ ನಿರಞ್ಞನ್ಾಃ ಪರಮಂ ಸಾಮಯಮತಪ್ೈತ’ | 

‘ಮತಕ್ಾುಾಃ  ಪಾರಪಯ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ತದ್ದೀಹಂ ಸಂಶ್ರತ್ಾ ಅಪ | 

ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ತಷ್ಠನಿು ಗತಣ್ೈರಾನ್ನ್ದಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ | 
ಭ ಪಾ ಮನ್ತಷ್ಯಗನ್ಿವಾಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಪತರಾಃ ಏವ ಚ್ | 

ಆಜ್ಜಾನ್ೀರಾಾಃ ಕಮಯದ್ೀವಾಸುತುಾದ್ೀವಾಾಃ ಪುರನ್ದರಾಃ | 
ಶ್ವೀ ವಿರಿಞ್ಾ ಇತ್್ಯೀತ್್ೀ ಕರಮಾಚ್ಛತಗತಣ್ ೀತುರಾಾಃ | 
ಮತಕ್ಾುವಪ ತದ್ನ್ಯೀ ಯೀ ಭ ಪಾಚ್ಛತಗತಣಾವರಾಾಃ 
ನ್ ಸಮೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಕಶ್ಾನ್ತಮಕ್ಾುವಪ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 

ತತಾಃ ಸಹಸರಗತಣಿತ್ಾ ಶ್ರೀಸುತಾಃ ಪರಮೀ ಹರಿಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುಗತಣಿತತ್್ವೀನ್ ತತ್ಮಾಃ ಪರಮೀsಪ ನ್’| 

‘ಅಕ್ಷಣವನ್ುಾಃ ಕಣಯವನ್ುಾಃ ಸಖಾಯೀ ಮನ್ ೀಜವ್ೀಷ್ವಸಮಾ ಬಭ ವುಾಃ | 
ಕ್ಾಮಸಯ ರ್ತ್ಾರಪಾುಾಃ ಕ್ಾಮಾಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧಿ’ | 
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ಇತ್ಾಯದಿ ಮೀಕ್ಷಾನ್ನ್ುರಮಪ ಭ್ೀದ್ವಚ್ನ್ೀಭಯಾಃ | 
ನ್ ಚ್ ‘ರ್ತರ ತವಸಯ ಸವಯಮಾತ್್ೈವಾಭ ತ್ ತತ್್ೆೀನ್  ಕಂ ಪಶ್ಯೀತ್’ | 

‘ರ್ದ್ವೈ ತನ್ನ ಪಶಯತ ಪಶಯನ್ ವ್ೈ ತನ್ನ ಪಶಯತ’ | 

‘ನ್ ಹಿ ದ್ರಷ್ತಟದ್ೃಯಷ್ಟೀವಿಯಪರಿಲ್ ೀಪೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ’ | 

‘ಅವಿನಾಶ್ತ್ಾವನ್ನ ತತ ತದಿದಾತೀರ್ಮಸ್ತು | 
ತತ್್ ೀsನ್ಯದಿವಭಕುಂ ರ್ತ್ ಪಶ್ಯೀತ್’ | 

‘ಪರಮಂ ಬರಹಮ ವ್ೀದ್ ಬರಹ್ೈವ ಭವತ’ | 

‘ತತುಾಮಸ್ತ’ ‘ಅಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ’ – ಇತ್ಾಯದಿ ವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | 
‘ಸಂಜ್ಞಾನಾಶ್ ೀ ರ್ದಿ ಭವ್ೀತ್ ಕಮತಕ್ಾಾ ನ್ಾಃ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ | 

ಮೀಹಂ ಮಾ ಪಾರಪರಾಮಾಸ ಭವಾನ್ತ್್ರೀತ ಚ್ ೀದಿತಾಃ | 
ರಾಜ್ಞವಲೆಯಾಃ ಪರರಾಮಾಹ ನಾಹಂ ಮೀಹಂ ಬರವಿೀಮಿ  ತ್್ೀ | 

ಭ ತಜಜ್ಞಾನ್ಲ್ ೀಪಾಃ ಸಾಯನಿನಜಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಲತಪಯತ್್ೀ | 

ನ್ ಚ್ ಜ್ಞ್ೀರ್ವಿನಾಶಾಃ ಸಾಯದಾತಮನಾಶಾಃ ಕತತಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಸವಭಾವತಾಃ ಪರಾದಿವಷ್ ಣೀವಿಯಶವಂ ಭನ್ನಮಪ ಸತುಟಮ್ | 

ಅಸಾವತನಾರಯದಿಭನ್ನಮಿವ ಸ್ತಿತಮೀವ ರ್ದ್ೀದ್ೃಶಮ್ | 

ತದಾ ಘ್ನರಣಾದಿಭ್ ೀಗಾಃ ಸಾಯತ್ ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ಶಕುತಾಃ | 
ತದಾssತಮನ್ತಭವೀsಪ ಸಾಯದಿೀಶವರಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಚ್ | 

ರ್ದಾsನ್ಯಂ ನ್ ವಿಜ್ಜಾನಾತ ನಾತ್ಾಮನಾಂ ನ್ೀಶವರಂ ತಥಾ| 

ಪುರತಷಾರ್ಯತ್ಾ ಕತತಸತುಸಾಯತ್ ತದ್ಭಾವಾರ್ ಕ್್ ೀ ರ್ತ್್ೀತ್ | 

ತಸಾಮತ್ ಸವಭಾವಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಭನಾನ ವಿಷ್ತಣಸಮಿೀಪಗಾಾಃ | 
ಭತಞ್ಞತ್್ೀ ಸವಯಭ್ ೀಗಾಂಶಾ ಮತಕುರ್ೀಷಾ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ | 

ರ್ನ್ನ ಪಶ್ಯೀತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣದಿವಯತೀರ್ತ್್ವೀನ್ ಸ ಸವತಾಃ | 
ತದಿದಾತೀರ್ಂ ನ್ ಭವತ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾತಮಕಂ ವಪುಾಃ| 
ಪರಧಾನ್ಪುರತಷಾದ್ನ್ಯದ್ಯತ್ ತಸಾಮದಿಭನ್ನಮಿೀಶವರಾಃ | 
ವಿಭಕುತ್್ವೀನ್ ನಿರ್ತಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಪಶಯತ ಸವಯದಾ | 

ಪಶಯನ್ನೀವ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ಭ್ೀದ್ಂ ನ್ ಪಶಯತ| 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಸಾಯಸಯ ನಾಭ್ೀದ್ ೀsಸ್ತು ತತ್್ ೀsಮತನಾ| 

ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ವಿಲ್ ೀಪೀsಸ್ತು ಸವಯಜ್ಞಸಯ ಪರ್ೀಶ್ತತಾಃ| 
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ಬರಹಾಮಣಿ ರ್ಜೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ ಪರಬರಹಾಮಣಿ ಮತಕುಗಾಾಃ| 
ಪರಕೃತಾಃ ಪರಮಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ಮಹದ್ಚ್ತಯತಾಃ | 
ನ್ೈವ ಮತಕ್ಾು ನ್ ಪರಕೃತಾಃ ಕ್ಾವಪ ತದಿವಷ್ತಣವ್ೈಭವಮ್ | 

ಪಾರಪುನವನ್ಾಪ ತಜ್ಜಾಞಾನಾನಿನಜಂ ಬರಹಮತವಮಾಪಯತ್್ೀ | 

ರ್ದ್ಯಸಯ ಪರಮೀಶ್ತವಂ ತದಾ ಸಾಯದ್ತದಾಃಖಿತ್ಾ ಕತತಾಃ | 
ದ್ತಾಃಖಿೀ ಚ್ೀತ್ ಕತತ ಈಶತವಮನಿೀಶ್ ೀ ಹ್ಯೀವ ದ್ತಾಃಖಭಾಕ್ | 

ಕತತಾಃ ಸವಯವಿದ್ ೀsಜ್ಞತವಂ ಕವ ಭರಮೀsಪಯಜ್ಞತ್ಾಂ ವಿನಾ | 

ತಸಾಮನ್ನೈವ್ೀಶವರ್ ೀ ರ್ಜೀವಸುತರಸಾದಾತ್ ತತ ಮತಚ್ಯತ್್ೀ| 

ಅಹ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಹಂನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರವಯರ್ಾಃ | 
ಬರಹಾಮಸೌ ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವದ್ಸಯಸಾವಸನಾನಿಮತ್್ೀಾಃ | 
ಆಸನಾದ್ಸ್ತನಾಮಾsಸೌ ತ್್ೀಜಸಾುಾತ್ ತವಮಿತೀರಿತಾಃ | 
ಸವ್ೈಯಾಃ ಕರರಾಪದ್ೈಶ್ೈವಂ ಸವ್ೈಯದ್ರವಯಪದ್ೈರಪ | 

ಸವಯಗತಣಪದ್ೈಶ್ೈವ ವಾಚ್ಯ ಏಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ | 

ರ್ತಷ್ಮತಾದ್ೈಾಃ ಪಾರತಯೀಗಾಯತ್ ತದ್ತಯತ್್ೈಶಾ ಕರರಾಪದ್ೈಾಃ | 
ಅಸಮತಾದ್ೈರಾನ್ುರತ್ಾವತ್ ಕರರಾಥ್ೈಯಶಾ ತದ್ನ್ವಯೈಾಃ | 
ಪರ್ ೀಕ್ಷತ್ಾವತ್ ತತಾದ್ೈಶಾ ಮತಖಯವಾಚ್ಯಾಃ ಸ ಏವ ತತ | 
ಸವಾಯನ್ ವ್ೀದಾನ್ಧಿೀತ್್ಯೈವ ಪರಜ್ಞಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ | 

ಶ್ವೀತಕ್್ೀತತರಹಙ್ಗ್ೆರಾತ್ ಪಾರರ್ಶ್ ೀ ನಾಸ್ತಮ ಮಾನ್ತಷ್ಾಃ | 
ದ್ೀವೀ ವಾ ಕ್್ೀಶವಾಂಶ್ ೀ ವಾ ನ್ೈಷಾ ಪರಜ್ಞಾsನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ಏವಂ ಮಹತುಾಬತದ್ಿೈವಾಯ ದ್ಪಯಪೂಣ್ ೀಯsಭಯಗಾತ್ ಪತತಾಃ | 
ಸಕ್ಾಶಮಕೃತ್ಾಚಾರಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾಸುಬದಮಜ್ಞವತ್ | 

ಪತ್್ ೀವಾಚ್ ಕತತಾಃ ಪುತರ ಸುಬಿತ್ಾ ತ್ಾವಮತಪಾಗತ್ಾ | 

ಪಾರಯೀ ನಾರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ನ್ೈವ ತವಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ | 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಜ್ಞಾತ್್ೀ ತವವಿಜ್ಞಾತಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಂ ಫಲಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ಪಾರಧಾನಾಯತ್ ಸದ್ೃಶತ್ಾವಚ್ಾ ತದ್ಧಿೀನ್ಮಿತ ಸತುಟಮ್ | 

ತತ್ೃಷ್ಟಂ ಚ್ೀತ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಫಲವದಿಿ  ಭವ್ೀಜಞಗತ್ | 

ಸಾವತನ್ರೀಣಾಸಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಮನ್ರ್ಯಕೃತ್ | 

ರ್ಥಾ ಜ್ಜ್ೈವ್ೈಕಮೃತಾಣಡಜ್ಞಾನಾದ್ೀಾಃ ಸದ್ೃಶತವತಾಃ | 
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ಮೃಣಮರ್ಂ ತದ್ಕ್ಾರ್ಯಂ ಚ್ ಜ್ಞಾತಂ ಮೃದಿತ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್ | 

ರ್ಥ್ೈವ ಮೃತುಕ್್ೀತ್ಾಯದಿ ನಿತಯನಾಮಪರವ್ೀದ್ನಾತ್ | 

ವಾಚಾsರಬಿಮನಿತಯಂ ತತ ಜ್ಞಾತಂ ತನ್ ಮಲಮಿತಯಪ | 

ಏವಂ ಕ್ಾರಣಭ ತ್್ ೀsಸೌ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಪರಧಾನ್ಶಾ ಸವತನ್ರಶಾ ತನ್ ಮಲಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ | 

ತದಾಧಾರಂ ವಿಮತಕ್ ುೌ ಚ್ ತದ್ಧಿೀನ್ಂ ಸದಾ ಸ್ತಿತಮ್ | 

ಸ ಸ ಕ್ಷ್ ೋ ವಾಯಪಕಾಃ ಪೂಣಯಸುದಿೀರ್ಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ | 

ತಸಾಮತ್ ತದಿೀರ್ಸುಾಮಸ್ತ ನ್ೈವ ಸ್ ೀsಪ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 

ರ್ಥಾ ಪಕ್ಷಿೀ ಚ್ ಸ ತರಂ ಚ್ ನಾನಾವೃಕ್ಷರಸಾ ಅಪ | 

ರ್ಥಾ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಮತದ್ರಶಾ ರ್ಥಾ ವೃಕ್ಷಪರಾವಪ| 

ರ್ಥಾ ಧಾನಾಾಃ ಪರಶ್ೈವ ರ್ಥ್ೈವ ಲವಣ್ ೀದ್ಕ್್ೀ | 
ರ್ಥಾ ಪುರತಷ್ದ್ೀಶೌ ಚ್ ರ್ಥಾsಜ್ಞಜ್ಞಾನ್ದಾವಪ | 

ರ್ಥಾ ಸ್ುೀನಾಪಹಾರೌಯ ಚ್ ತಥಾ ತವಂ ಚ್ ಪರಸುಥಾ | 

ಭನೌನ ಸವಭಾವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ನಾನಾಯೀರ್ೀಕತ್ಾ ಕವಚಿತ್ | 

ಏವಂ ಭ್ೀದ್ ೀsಖಿಲಸಾಯಪ ಸವತನಾರತ್ ಪರಮೀಶವರಾತ್ | 

ಪರತನ್ರಂ ಸವತನ್ರೀಣ ಕರ್ಮೈಕಯಮವಾಪುನರಾತ್ | 

ಸ ರ್ಜೀವನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ಪಾರಣಧಾರಣಹ್ೀತತತಾಃ | 
ಉಪಚಾರ್ೀಣ ರ್ಜೀವಾಖಾಯ ಸಂಸಾರಿಣಿ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ | 

ತದ್ಧಿೀನ್ಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ನಾನಾಯಧಿೀನ್ಾಃ ಸ ಈಶವರಾಃ | 
ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಭದಾ ಚ್ೈವ ಜಡ್ೀಶವರಭದಾ ತಥಾ | 

ರ್ಜೀವಭ್ೀದ್ ೀ ಮಿರ್ಸ್ೈವ ಜಡರ್ಜೀವಭದಾ ತಥಾ | 

ಜಡಭ್ೀದ್ ೀ ಮಿರ್ಶ್ಾೀತ ಪರಪಞ್  ಾೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಾಕಾಃ | 
ಸ ನಿತಯ ಏವ ನ್ ೀತ್ಾಾದ್ಯ ಉತ್ಾಾದ್ಯಶ್ಾೀನ್ನಶ್ೀದ್ಪ | 

ತಸಾಮದ್ನಾದಿಮಾನ್ೀವ ಪರಕೃಷ್ ಟೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಾಕಾಃ || 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಜ್ಞಾಮಿತಂ ರ್ಸಾಮದ್ವೈತಂ ನ್ ಭಾರನಿುಕಲ್ಲಾತಮ್ | 

ಅದ್ವೈತಾಃ ಪರಮಾಥ್ ೀಯsಸೌ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ | 
ಪರಮತವಂ ಸವತನ್ರತವಂ ಸವಯಶಕುತವಮೀವ ಚ್ | 

ಸವಯಜ್ಞತವಂ ಪರಾನ್ನ್ದಾಃ ಸವಯಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತ್ಾ | 
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ಇತ್ಾಯದ್ಯೀ ಗತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀನ್ೈಯವಾನ್ಯಸಯ  ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 

ಅಭಾವಾಃ ಪರಮದ್ವೈತ್್ೀ ಸನ್ಾೀವ ಹಯಪರಾಣಿ ತತ | 
ವಿಕಲ್ ಾೀ ವಿನಿವತ್್ೀಯತ ಕಲ್ಲಾತ್್ ೀ ರ್ದಿ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ | 

ಅದ್ವೈತಂ ಜ್ಞಾನಿೀನಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ ನ್ ತಸಾಮದಿವದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ | 

ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಭ್ ಯೀsಥಾಯನ್ುರಸ್ಯೈವಾವಗತತ್ಾವತ್ | 
ಏಕಪಣಡನಾಮಧ್ೀಯೀತಶಬಾದನಾಂ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಂ ಚಾನ್ಯಥಾ | ನ್ ಚ್ೈಕವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ 
ಸವಯವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತತವಕ್ಷ್ಯೀ | ನ್ ಹಿ ಶತಕುಜ್ಞ್ ೀ ರಜತಜ್ಞ ಇತ ವಯವಹಾರಾಃ | 
ನ್ವಕೃತ್್ ವೀsಪ ಭ್ೀದ್ ಏವ ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಕ್್ುೀಶಾ | ತಸಾಮದ್ತತವಮಸ್ತೀತ್್ಯೀವೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಐತದಾತ್ಾಯಮಿತ್್ಯೀತದಾತಮಸಮ್ನಿ ಿ| ತ್ಾ್ಾಮಿಕಮ್ | 

ತವಮಪ ತದ್ೈದಾತಯಮೀವಾಸ್ತ ನ್ ಸ್ ೀsಸ್ತೀತ ವಾ | ತದಿತ ಲ್ಲಙ್ಕುಸಾಮಯಂ ಚಾತರ | 
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮೀವ್ೀಶವರಂ ಸೃಷಾಟಯಧಿಕಂ ಚಾಪಾರಪುಮೀವಾತಮನ್ ೀ ಭನ್ನತ್್ವೀನ್ 
ಪಾರಪಯಿತ್ಾವ ತನಿನಷ್ೀಧ್ೀ ಕರ್ಂ ಶತರತ್್ೀರತನ್ಮತುವಾಕಯತವಂ ನ್ ಸಾಯತ್? 
ಅನ್ತವಾದ್ ೀsಪ ‘ರ್ದಿದ್ಂ ವದ್ನಿು ತನ್ನ ರ್ತಜಯತ’ ಇತ್ಾಯದಿವಾಕಯಂ ಪರಿಹಾರ್ೀ 
ವಿಶ್ೀಷ್ರ್ತಕುಂ ಚ್ ವಿನಾ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ | ಅತಪರಸಙ್ಕುಶಾಾನ್ಯಥಾ | ಅಭ್ೀದಾನ್ತವಾದ್ೀನ್ 
ಭ್ೀದ್ ೀಪದ್ೀಶಾಃ ಕಮಿತ ನ್ ಸಾಯತ್ ? ಸವಯಶಾಖಾನ್ುೀ ಭ್ೀದ್ ೀಕ್್ುೀಶ್ೈತದ್ೀವ 
ರ್ತಕುಮ್ | 

‘ನಾಸಂವತ್ರವಾಸ್ತನ್ೀ ಪರಬ ರರಾತ್ ನಾಪರವಕರ ಇತ್ಾಯಚಾರಾಯ ಆಚಾರಾಯಾಃ’ 
‘ಅಹಂ ವಿಶವಂ ಭತವನ್ಮಭಯಭವಾಮ್’ | 

‘ಅನ್ನ್ುೀ ಸವಗ್ೀಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜ್ಜ್ಯೀಯೀ ಪರತತಷ್ಠತ ಪರತತಷ್ಠತ ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ’ | 
‘ನ್ಮೀ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಮಹತ್್ೀ ಕರ್ ೀಮಿ’ ‘ಪಶಯನಾಾತಮನ್ಯವಸಿ್ತತಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ | 

ನ್ ಚ್ೀಶವರಸುದ್ಭೀದ್ ೀ ವಾ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಸ್ತದಿ್ಾಃ | ತತಾಕ್ಷ್ೀ ತ್್ವೈಕ್ಾಯದ್ೀರಪ ಮಿಥಾಯತ್ಾವತ್ 
ಸವರ ಪಸಯ ಚ್ ಸ್ತದಿ್ತ್ಾವದ್ವಯಥ್ೈಯವ ಶತರತಾಃ | ಲಕ್ಷಿತಸವರ ಪಸಾಯಪ ನ್ 
ಸವರ ಪಾದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ | ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ತ್್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ | ಮಿಥಾಯವಿಶ್ೀಷ್ ೀಕ್ ುೌ ಚಾಪಾರಮಾಣಯಂ 
ಶತರತ್್ೀಾಃ | ಮಿಥಾಯತವಂ ಚ್ ಮಿಥ್ಯೈವ ತ್್ೀಷಾಮ್ | ಅತಾಃ ಸತಯತವಂ ಸತಯಂ ಸಾಯತ್ | 
ಉಪಾಧಿಕೃತ್್ಭೀದ್ೀsಪುಯಪಾಧ್ೀಮಿಯಥಾಯತ್್ವೀ ತವಪಾರಪುಮೀವೀಪಾಧಿಭ್ೀದ್ಂ 
ಪಾರಪಯಿತ್ಾವ ಪುನ್ನಿಯಷಿಧ್ಯತ ಇತ ಸ ಏವ ದ್ ೀಷ್ಾಃ | ಸತ್್ ಯೀಪಾಧಿಪಕ್ಷ್ೀsಪ 
ಹಸುಪಾದಾದ್ತಯಪಾಧಿಭ್ೀದ್ೀsಪ ಭ್ ೀಕತುರ್ೀಕತವದ್ೃಷ್ಟೀರ್ೀಕ್್ೀನ್ೈವ್ೀಶವರ್ೀಣ 
ಸವೀಯಪಾಧಿಗತಂ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಭತಜ್ಜ್ಯೀತ್್ೀತ್್ಯೀವಮಾದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸಮಾ 
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ಏವ | ಅಚ್ೀತನಾನಾಮನ್ತಭವಾಭಾವಾನ್ನ ತತ್ಾ್ಮಯಮ್ | ಅತ್್ ೀ 
ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಯೀಭ್ೀಯದ್ ಏವ್ೀತ ಸ್ತದ್ಿಮ್  
|| 18 || 

ರ್ ಏನ್ಂ ವ್ೀತು ಹನಾುರಂ ರ್ಶ್ೈನ್ಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಹತಮ್ | 
ಉಭೌ ತ್ೌ ನ್ ವಿಜ್ಜಾನಿೀತ್್ ೀ ನಾರ್ಂ ಹನಿು ನ್ ಹನ್ಯತ್್ೀ || 19 || 

ರ್ ಏನ್ಂ – ರ್ಜೀವಂ, ವ್ೀತು ಹನಾುರಂ ಸಾವತನ್ರೀಣ | ಅನ್ಯಥಾ ‘ಮರಾ ಹತ್ಾಂಸುಾಂ 
ಜಹಿ’ ಇತ್ಾಯದಿವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | ಚ್ೀತನ್ಂ ಪರತ ‘ರ್ ಏನ್ಮ್ ‘ ಇತ ಪರಮಾತಮನ್ ೀsಪ 
ಸಮಮ್ || 19 || 

ನ್ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ವಾ ಕದಾಚಿನಾನ(s)ರ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಭವಿತ್ಾ ವಾ ನ್ ಭ ರ್ಾಃ | 
ಅಜ್ಜ್ ೀ ನಿತಯಾಃ ಶಾಶವತ್್ ೀsರ್ಂ ಪುರಾಣ್ ೀ ನ್ ಹನ್ಯತ್್ೀ ಹನ್ಯಮಾನ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀ 
||20|| 

ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಯೀನಿಯತಯತ್್ವೀ  ಮನ್ರವಣ್ ೀಯsಪಯಸ್ತುೀತ್ಾಯಹ – ನ್ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಿರರ್ತ 
ಇತ | ಅರ್ಂ ನಾ ಪರಮಪುರತಷ್ ೀ  ಭ ತ್ಾವವಿದ್ಯಮಾನ್ ಏವ 
ದ್ೀಹಸಮ್ನ್ಿರ ಪ್ೀಣಾಪ ಭವಿತ್ಾ ನ್ | ಮರಣಂ ತತ ದ್ೀಹವಿಯೀಗ ಇತ 
ಪರಸ್ತದಿ್ಮೀವ | ನ್ ಹಿ ಫಟಾದಿೀನಾಂ ಮರಣವಯವಹಾರಾಃ | ಸವರ ಪನಾಶಾಃ 
ಕ್್ೈಮತತ್್ಯೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಿಾಃ | ಅರ್ಂ ರ್ಜೀವೀsಪಯಜ್ಜ್ ೀ ನಿತಯಶಾ | ಅನ್ಯಥಾ ಪುನ್ರತಕ್್ುೀಾಃ | 
ಶಾಶವತಶಾ | ನ್ ಕದಾಚಿದ್ಸಾವತನಾರಯಧಿಕಂ ರ್ಜೀವಸವರ ಪಂ ಜಹಾತ | 

 ‘ಅಲಾಶಕುರಸಾವಯಜ್ಞಂ ಪಾರತನ್ರಯಮಪೂಣಯತ್ಾ | 

ಉಪರ್ಜೀವಕತವಂ  ರ್ಜೀವತವಮಿೀಶತವಂ ತದಿವಪರ್ಯರ್ಾಃ | 
ಸಾವಭಾವಿಕಂ  ತಯೀರ್ೀತನಾನನ್ಯಥಾ  ಸಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 

ವದ್ನಿು ಶಾಶವತ್ಾವ್ೀತ್ಾವತ ಏವ ಮಹಾಜನಾಾಃ’ ಇತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ | 
ಪುರಾಣಯಣತ ಗಚ್ಛತೀತ – ಪುರಾಣಾಃ || 20 || 

ವ್ೀದಾವಿನಾಶ್ನ್ಂ ನಿತಯಂ ರ್ ಏನ್ಮಜಮವಯರ್ಮ್ | 
ಕರ್ಂ ಸ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪಾರ್ಯ ಕಂ ಘ್ನತರ್ತ ಹನಿು ಕಮ್ || 21 || 

ಅವಿನಾಶ್ನ್ಂ – ಶರಿೀರಾಪಾರಾದಿವರ್ಜಯತಮ್ | ನಿತಯಂ - ಸವರ ಪತಾಃ | ಏನ್ಂ-
ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
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‘ಕತೃಯತವಮ್ ತತ ಸವತನ್ರ ತವಮ್ ತದ್ೀಕಸಯ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀತ್ | 

ತಚಾಾವಯರ್ಂ ತಸಯ ಜ್ಜಾನ್ನ್ ಕರ್ಂ ಕಥಾಯ ಸವರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ || ಇತ ಪರಮಶತರತಾಃ | 

ಅನ್ಯಥಾ – ಅವಿನಾಶ್ನ್ಂ ನಿತಯಮಿತ ಪುನ್ರತಕುಾಃ || 21 || 

ವಾಸಾಂಸ್ತ ರ್ಜೀಣಾಯನಿ ರ್ಥಾ ವಿಹಾರ್ ನ್ವಾನಿ ಗೃಹಾಣತ ನ್ರ್ ೀsಪರಾಣಿ | 
ತಥಾ ಶರಿೀರಾಣಿ ವಿಹಾರ್ ರ್ಜೀಣಾಯನ್ಯನಾಯನಿ ಸಂರಾತ ನ್ವಾನಿ ದ್ೀಹಿೀ || 22 || 

ರ್ಜೀವಸಾಯಪ ಶರಿೀರಸಂಯೀಗವಿಯೀಗಾವ್ೀವ ಜನಿಮೃತೀ ರ್ತಸುತ್್ ೀ ನ್ 
ದ್ತಾಃಖಕ್ಾರಣಮಿತ್ಾಯಹ – ವಾಸಾಂಸ್ತೀತ || 22 || 

ನ್ೈನ್ಂ ಛಿನ್ದನಿು ಶಸಾರಣಿ ನ್ೈನ್ಂ ದ್ಹತ ಪಾವಕಾಃ | 
ನ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಕ್್ಿೀದ್ರ್ನಾಾಪೀ ನ್ ಶ್ ೀಷ್ರ್ತ ಮಾರತತಾಃ || 23 || 

ಕ್ಾರಣತ್್ ೀsಪ ನ್ೀಶವರಸಾಯನ್ಯಥಾತವಮಿತ್ಾಯಹ-ನ್ೈನ್ಂ ಛಿನ್ದನಿುೀತ || 23 || 

ಅಚ್ಛೀದ್ ಯೀsರ್ಮದಾಹ್ ಯೀsರ್ಮಕ್್ಿೀದ್ ಯೀsಶ್ ೀಷ್ಯ ಏವ ಚ್ | 
ನಿತಯಾಃ ಸವಯಗತಸಾಿಣತರಚ್ಲ್ ೀsರ್ಂ ಸನಾತನ್ಾಃ || 24 || 

ಅಚ್ಛೀದ್ಯತ್ಾವದಿಕಂ ರ್ಜೀವಸಾಯಪ ತತ್ಮಮಿತ್ಾಯಹ - ಅಚ್ಛೀದ್ ಯೀsರ್ಮಿತ | ನಿತಯಂ 
ಸವಯಗತ್್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಅಣತಶಾಾರ್ಮಿತ ಸವಯಗತಸಾಿಣತಾಃ | ಸವಯಗತ್್ ೀ 
ವಿಷ್ತಣಸುಧಿೀನ್ತ್ಾವದಿಕಂ ತತಾತವಮ್ | ಹ್ೀತತತ್್ ೀsಪ ತತಾತ್ಾವನ್ನ ಚ್ಲತೀತಯಚ್ಲಾಃ | 
ನಾದ್ೀನ್ ಶಬ್ದೀನ್ ಸಹ ವತಯತ ಇತ ಸನಾದ್ನ್ ಏವ ಸನಾತನ್ಾಃ | 

‘ನಿತಯಂ ಸವಯಗತ್್ೀ ವಿಷಾಣವಣತರ್ಜೀಯವೀ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ | 
ನ್ ಚಾಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಂ ಹ್ೀತತತ್್ ೀsಪ ವಿಚಾಲಯತ್್ೀ | 

ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧಿಪಾತರತ್ಾವತ್ ಸನಾತನ್ ಇತ ಸೃತಾಃ’ ಇತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ |  

ಅಚ್ಛೀದ್ ಯೀsರ್ಮಿತ್ಾಯದಿಪುನ್ರತಕುಶಾಾನ್ಯಥಾ | ರ್ಸ್ತಮನ್ನರ್ಂ ಸಿ್ತತಾಃ 
ಸ್ ೀsವಯಕ್ಾುಚಿನಾಾದಿರ ಪಾಃ | ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಸವಯದ್ತಖನಾಶಂ 
ಕರ್ ೀತೀತ ನಾನ್ತಶ್ ೀಚಿತತಮಹಯಸ್ತ | ‘ತ್್ೀಷಾಮಹಂ ಸಮತದ್ಿತ್ಾಯ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | 

‘ನ್ ತ್್ವೀವಾಹಂ ಜ್ಜಾತತ ನಾಸಂ ನ್ ತವಮ್’ ಇತತಯಭಯೀರಪ ಪರಸತುತತ್ಾವತ್ | 

ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ಶರಿೀರಿಣಾಃ ದ್ೀಹಿೀತವಿಶ್ೀಷಿತತ್ಾವಚ್ಾ ರ್ಜೀವಸಯ ತತರ ತತರ | 
‘ಅವಿನಾಶ್ ತತ |’ ‘ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್ |’ 

‘ಅನಾಶ್ನ್ ೀsಪರಮೀರ್ಸಯ | ‘ನ್ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ’ 

‘ಭ ತ್ಾವ ಭವಿತ್ಾ ನ್ |’ ‘ಅವಿನಾಶ್ನ್ಮ್ | ‘ ‘ಅವಯರ್ಮ್’ | 
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‘ಅವಯಕ್್ ುೀsರ್ಮಚಿನ್ ಾೀsರ್ಮವಿಕ್ಾಯೀಯsರ್ಮ್ ‘ –ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಮಾತಮನ್ಶಾ | 

ನ್ ಹಿ ರ್ಜೀವ್ೀನ್ ತತಂ ಸವಯಮ್ | ನ್ ಚ್ ಮತಖಯತ್್ ೀsಪರಮೀಯೀsಸೌ | ನ್ ಚ್ ನ್ 
ಮಿರರ್ತ್್ೀ| ನ್ ಚಾವಿನಾಶ್ನ್ಂ ನಿತಯಮಿತ ನಿತಯತ್ಾವತರಿಕುಮವಿನಾಶ್ತವಂ ತಸಯ | ನ್ 
ಚಾವಯಕುತವಮವಿಕ್ಾರ್ಯತವಂ ಚ್ ಮತಖಯಮ್ | ನ್ ಚ್ ಭ ತ್ಾವ ಭವಿತ್ಾ ವಾ ನ್ೀತ 
ದ್ೀಹಸಾಯಪಯನ್ತತಾತುಾಃ| ಪರಮಾತಮನ್ಸತು ದ್ೀಹವಿಯೀಗಾದಿಕಮಪ 
ನಾಸ್ತುೀತಯವಿನಾಶ್ತವತ್ಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | ರ್ಸಾಮದ್ೀವಂಭ ತಸುಸಾಮತ್ ಸ ಏವ 
ಸವತನ್ರಾಃ | ತದ್ಧಿೀನ್ಮನ್ಯತ್ ಸವಯಮ್ | ಅತಾಃ ಸ ಏವ ಸವಯಪುರತಷಾರ್ಯದ್ಾಃ| 
ಅತಸುತ ಾಜ್ಜಾ ಸತೆಮೈಯವ | ಅತಸುದ್ರ್ಯಂ ರ್ತಧ್ಯಸವ | ಅನ್ಯೀಷಾಂ ತವನ್ುವನ್ು ಏವ 
ದ್ೀಹಾಾಃ| ಪಾರಕೃತತದ್ೀಹಿನ್ಶಾ | ಅತ್್ ೀsಸವತನ್ರತ್ಾವನ್ನ ಹನ್ತುಂ ತ್್ೀಷಾಂ 
ಸಾಮರ್ಯಯಮ್ | ನಿತಯತ್ಾವನ್ನ ಹನ್ಯತ್್ೀ ಚ್ | ತಸಾಮದ್ನಿಾು ಹತ ಇತ ಮನ್ಯಮಾನೌ ನ್ 
ವಿಜ್ಜಾನಿೀತಾಃ| ರ್ಸಾಮದ್ರ್ಮೀವ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಶರಿೀರವಿಯೀಗರ ಪ್ೀಣಾಪ ನ್ 
ಮಿರರ್ತ್್ೀ ತತ್ಂಯೀಗರ ಪ್ೀಣಾಪ ನ್ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ಜೀವವತ್ ಕದಾಪ | ಅತಾಃ ಸ 
ಏವ ಸವತನ್ರಯತ್ಾವತ್ ಸವಯಸಯ ಹನಾು| ರ್ಜೀವಸತು ತ್್ೀನ್ ಶರಿೀರ್ೀ ಹನ್ಯಮಾನ್ೀ ಸವರ್ಂ 
ನ್ ಹನ್ಯತ ಇತ್್ಯೀತ್ಾವತ್| ಅತ ಏವಮವಿನಾಶ್ತ್ಾವದ್ೀಾಃ ಸಾವತನಾರಯತ್ 
ಸವಯಕತ್ಾಯರಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ಕರ್ಂ ಘ್ನತರ್ತ ಹನಿು ವಾ? 
ವಾಸಸ್ ೀ ಜರಾವತ್ ಸವಶರಿೀರಜರಾದಾವಸಾವತನ್ರಯದ್ಶಯನಾತ್ 
ಸವಯತ್ಾರಸಾವತನ್ರಯಂ ಜ್ಞಾತವಯಂ ರ್ಜೀವಸಯ| ಈಶವರಸಯ ತತ ದ್ೀಹಸಾಯಪ 
ಚ್ಛೀದಾದ್ೀರಭಾವಾತ್ ಸಾವತನ್ರಯಮ್ | ನ್ೈನ್ಂ ಛಿನ್ದನಿುೀತ ಚ್ಛೀದ್ನಾದ್ಯಭಾವಾಃ 
ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ದ್ಶಯಯಿತತಂ ಶಕಯತ್್ೀ ಸವದ್ೀಹಸ್ಯೀತ ವತಯಮಾನಾಪದ್ೀಶಾಃ | 
ಛ್ೀದಾನಾದಿಕಂ ತವೀಶವರ್ ೀ ಮೀಹಾರ್ ಮೃಷ್ೈವ ದ್ಶಯರ್ತ ||24|| 

ಅವಯಕ್್ ುೀsರ್ಂಮಚಿನ್ ಾೀsರ್ಮವಿಕ್ಾಯೀಯsರ್ಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ೀವಂ ವಿದಿತ್್ವೈನ್ಂ  ನಾನ್ತಶ್ ೀಚಿತತಮಹಯಸ್ತ || 25 || 

ಸವಯಗತಶ್ಾೀತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಕಮಿತ ತರ್ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಇತಯತ್್ ೀ ವಕು – 
ಅವಯಕ್್ ುೀsರ್ಮಿತ | ಕರ್ಮೀತದ್ತಯಜಯತ್್ೀ ? ಅಚಿನ್ಾಶಕುತ್ಾವತ್ | ನ್ ಚ್ ಸಾ ಶಕುಾಃ 
ಕದಾಚಿದ್ನ್ಯಥಾ ಭವತ | ಅವಿಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವತ್ | ರಾನಿ ರಾನ್ಯಸಯ ರ ಪಾಣಿ ತ್ಾನಿ 
ಸವಾಯಣಯಪ್ಯೀವಂ ಭ ತ್ಾನಿೀತ ದ್ಶಯಯಿತತಮೀನ್ಮರ್ಮಿತ್ಾಯದಿಪೃರ್ಗವಚ್ನ್ಮ್ | 
ರ್ಜೀವ್ೀ ತತ ಸವಯರ್ಜೀವ್ೀಷ್ವನ್ತಗಮಾರ್ಯಮ್ | ಸವಯಂ ಚ್ೈತತ್ ಶತರತಸ್ತದಿ್ಮ್ | 
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‘ಸದ್ದೀಹಾಃ ಸತಖಗನ್ಿಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಭಾಾಃ ಸತಾರಾಕರಮಾಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ಾಃ ಸತಖಸತಖಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಮೀsಕ್ಷರಾಃ |’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುಶತರತಾಃ | 
‘ಅದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ೀಹವಾಂಶ್ೈಕಾಃ ಪರೀಚ್ಯತ್್ೀ ಪರಮೀಶವರಾಃ | 
ಅಪಾರಕೃತಶರಿೀರತ್ಾವದ್ದ್ೀಹ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 

ಶ್ರಶಾರಣಬಾಹಾವದಿವಿಗರಹ್ ೀsರ್ಂ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ | 
ಸವಸಾಮನಾನನ್ ಯೀ ವಿಗರಹ್ ೀsಸಯ ತತಶಾಾದ್ೀಹ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 

ಸವರ್ಂ ಸವರ ಪವಾನ್ ರ್ಸಾಮದ್ದೀಹವಾಂಶ್ ಾೀಚ್ಯತ್್ೀ ತತಾಃ | 
ಶ್ರಶಾರಣಬಾಹಾವದಿಾಃ ಸತಖಜ್ಞಾನಾದಿರ ಪಕಾಃ | 
ಸ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಚಾನ್ ಯೀsಸ್ತು ರ್ಸಾಮತ್ ಸ್ ೀsಚಿನ್ಾಶಕುಮಾನ್ | 

ದ್ೀಹಯೀಗವಿಯೀಗಾದಿಸುತ್್ ೀ ನಾಸಯ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 

ಗತಣರ ಪೀsಪ ಭಗವಾನ್ ಗತಣಭತಕ್ ಚ್ ಸದಾ ಸೃತಾಃ | 
ಅಹಮಿತ್ಾಯತಮಭ್ ೀಗ್ ೀ ರ್ತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮನ್ತಭ ರ್ತ್್ೀ | 

ಅಭನ್ನೀsಪ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsರ್ಂ ಸದಾsನ್ತಭವಗ್ ೀಚ್ರಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಪ ಹಿ ನಾನ್ ಯೀsತಾಃ ಸ ಚ್ ಸವಸಾಯಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 

ನಾನ್ವಸಾಿ ತತಾಃ ಕ್ಾವಪ ಪರಮೈಶವರ್ಯತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ರ್ತಕ್ಾುರ್ತಕುತವಮಪ ಹಿ ರ್ದ್ಧಿೀನ್ಂ ಸದ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ | 

ಪರಮಾಣಾವಗತ್್ೀ ತತರ ಕತತ ಏವ ಹಯರ್ತಕುತ್ಾ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಮಶತರತಾಃ | 
‘ಗತಣಾಾಃ ಶತರತ್ಾಾಃ ಸತವಿರತದಾಿಶಾ ದ್ೀವ್ೀ ಸನ್ಾಶತರತ್ಾ ಅಪ ನ್ೈವಾತರ ಶಙ್ಗ್ೆ | 
ಚಿನಾಾ ಅಚಿನಾಾಶಾ ತಥ್ೈವ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಶತರತ್ಾಶಾ ನಾಜ್ಞ್ೈಹಿಯ ತಥಾ ಪರತೀತ್ಾಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ ಋಗ್ವೀದ್ೀ ಸೌಪಣಯಶಾಖಾರಾಮ್ | 

‘ಏಕಮೀವಾದಿವತೀರ್ಮ್’ ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತು ಕಞ್ಾನ್’ | 

‘ಮೃತ್್ ಯೀಾಃ ಸ ಮೃತತಯಮಾಪನೀತ ರ್ ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯತ’ | 

‘ರ್ಥ್ ೀದ್ಕಂ ದ್ತಗ್ೀಯ ವೃಷ್ಟಂ ಪವಯತ್್ೀಷ್ತ ವಿಧಾವತ | 

ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯಂಸಾುನ್ೀವಾನ್ತವಿಧಾವತ’  

‘ಮತ್ಯಕ ಮಾಯದಿರ ಪಾಣಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಕಮಯಣಾಮಪ | 

ತಥ್ೈವಾವರ್ವಾನಾಂ ಚ್ ಭ್ೀದ್ಂ ಪಶಯತ ರ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ | 

ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಚ್ ರ್ಾಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸ ರಾತ ತಮ ಏವ ತತ | 
ಪಶ್ಯೀದ್ಭ್ೀದ್ಮೀವ್ೈಷಾಂ ಬತಭ ಷ್ತ ಪುರತಷ್ಸುತ | 
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ಅಭ್ೀದ್ೀsಪ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಸ್ತು ವಯವಹಾರಸುತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ವಿಶ್ೀಷಿಣಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ತಥಾ ಭ್ೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಸತು ಸ ಏವಾರ್ಂ ನಾನ್ವಸಾಿ ತತಾಃ ಕವಚಿತ್ | 

ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಮ ಲರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ | 
ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಸ್ತು ಸಾಮಥ್ಯೀಯ ಗತಣ್ೀಷ್ವಪ ಕದಾಚ್ನ್ | 

ಮತ್ಯಕ ಮಯವರಾಹಾಶಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹವಟತಭಾಗಯವಾಾಃ | 
ರಾಘವಾಃ ಕೃಷ್ಣಬತದೌ ಿಚ್ ಕಲ್ಲೆವಾಯಸ್ೈತರ್ೀರ್ಕ್ಾಾಃ | 
ದ್ತ್್ ುೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರ್ಯಜ್ಞಾಃ ಕಪಲ್ ೀ ಹಂಸತ್ಾಪಸೌ | 

ಶ್ಂಶತಮಾರ್ ೀ ಹರಾಸಯಶಾ ಹರಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಶಾ ಧ್ಮಯಜಾಃ | 
ನಾರಾರ್ಣಸುಥ್ೀತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ ಸವರ್ಮ್ | 

ಬರಹಮರತದೌರ ಶ್ೀಷ್ವಿಪೌ ಶಕ್ಾರದಾಯ ನಾರದ್ಸುಥಾ | 

ಸನ್ತತೆಮಾರಾಃ ಕ್ಾಮಭವೀsಪಯನಿರತದ್ ಿೀ ವಿನಾರ್ಕಾಃ | 
ಸತದ್ಶಯನಾದಾಯರ್ತಧಾನಿ ಪೃಥಾವದಾಯಶಾಕರವತಯನ್ಾಃ | 
ಇತ್ಾಯದಾಯ ವಿಷ್ತಣನಾssವಿಷಾಟ ಭನಾನಾಃ ಸಂಸಾರಿಣ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ| 

ತ್್ೀಷ್ವೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣಾದ್ಯೀಷ್ತ ತರಷ್ವೀವಂ ಚ್ ಬಲಾದಿಷ್ತ| 
ನ್ರಾಜತಯನಾದಿಷ್ತ ತಥಾ ಪುನ್ರಾವ್ೀಶ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 

ಸವಲಾಸತು ಪುನ್ರಾವ್ೀಶ್ ೀ ಧ್ಮಯಪುತ್ಾರದಿಷ್ತ ಪರಭ್ ೀಾಃ | 
ಏತಜ್ಜಾಞನಾತ ರ್ಸುಸ್ತಮನ್ ಪರೀತರಭಯಧಿಕ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ | 

ಸಙ್ಕೆರಜ್ಞಾನಿನ್ಸುತರ ಪಾತಸುಮಸ್ತ ಚ್ ಧ್ತರವಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ || 25 || 

ಆರ್ ಚ್ೈನ್ಂ ನಿತಯಜ್ಜಾತಂ ನಿತಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸ್ೀ ಮೃತಮ್ | 
ತಥಾಪ ತವಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ನ್ೈವಂ ಶ್ ೀಚಿತತಮಹಯಸ್ತ || 26 || 

ತಷ್ಠತತ ತ್ಾವಾದ್ರ್ಂ ವಿಸಾುರಾಃ | ರಾವನ್ ೋಕ್ಷಂ ರ್ಜೀವಸಯ ಜನ್ಮಮರಣ್ೀ ಸವರ್ಮೀವ 
ಮನ್ಯಸ್ೀ ನ್ ತತ ನಿರ್ಮೀನ್ | ತಥಾಪ ತ್ಾವನಾಮತ್್ರೀಣಾಪ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಶ್ ೀಚಿತತಂ 
ನಾಹಯಸ್ತ 

ನಿತಯಂ ಸನಾತನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ನಿತಯಂ ನಿರ್ತಮೀವ ಚ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಅತರ ತತ ನಿರ್ತಮ್ | ‘ಜ್ಜಾತಸಯ ಹಿ ಧ್ತರವಾಃ’ ಇತ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ || 26 || 

ಜ್ಜಾತಸಯ ಹಿ ಧ್ತರವೀ ಮೃತತಯದ್ತರಯವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸಯ ಚ್ | 
ತಸಾಮದ್ಪರಿಹಾಯೀಯsಥ್ೀಯ ನ್ ತವಂ ಶ್ ೀಚಿತತಮಹಯಸ್ತ || 27 || 
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ತಸಾಮನಾನತ್ಾರಶಾರ್ಯಬತದಿಿಾಃ ಕತಯವಾಯ || 27 – 28 || 

ಅವಯಕ್ಾುದಿೀನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ವಯಕುಮಧಾಯನಿ ಭಾರತ | 
ಅವಯಕುನಿಧ್ನಾನ್ಯೀವ ತತರ ಕ್ಾ ಪರಿದ್ೀವನಾ || 28 || 

 

ಆಶಾರ್ಯವತ್ ಪಶಯತ ಕಶ್ಾದ್ೀನ್ಮಾಶಾರ್ಯವದ್ವದ್ತ ತಥ್ೈವ ಚಾನ್ಯಾಃ | 
ಆಶಾರ್ಯವಚ್ೈನ್ಮನ್ಯಾಃ  ಶೃಣ್ ೀತ ಶತರತ್ಾವಪ್ಯೀನ್ಂ ವ್ೀದ್ ನ್ ಚ್ೈವ ಕಶ್ಾತ್ || 29 || 

ಕಂ ತಹಾಯಯಶಾಯೀಯ ಭಗವಾನ್ೀವ್ೀತ್ಾಯಹ- ಆಶಾರ್ಯವದಿತ | ಆಶಾರ್ಯಮೀವ 
ಸನ್ುಮೀನ್ಮಾಶಾರ್ಯವತ್ ಪಶಯತ ನ್ ಪುನ್ರನಾಶಾರ್ಯಮ್ | 

‘ಗಗನ್ಂ ಗಗನಾಕ್ಾರಂ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರ್ ೀಪಮಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ | 

‘ಆಶಾಯೀಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಸಾಮನ್ನೈತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ಕವಚಿತ್ | 

ತಸಾಮತ್ ತದ್ ುೀಚ್ರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ ುೀಚ್ರವದ್ೀವ ತತ’ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ | 

ಅನಾಶಾರ್ಯವದ್ಪಯಸತರಾದ್ರ್ಾಃ ಪಶಯನಿುೀತ ಕಶ್ಾದಿತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ || 29 || 

ದ್ೀಹಿೀ ನಿತಯಮವಧ್ ಯೀsರ್ಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಸವಯಸಯ ಭಾರತ | 
ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ನ್ ತವಂ ಶ್ ೀಚಿತತಮಹಯಸ್ತ || 30 || 

ದ್ೀಹಿೀ ಕತತ್್ ೀsವಧ್ಯಾಃ? ರ್ಸಾಮದ್ರ್ಮಿಶವರಾಃ ಸವಯಸಯ ರ್ಜೀವಸಯ ಸ ಕ್ಷ್ಮೀ ಸ ಿಲ್ೀ ಚ್ 
ದ್ೀಹ್ೀ ರಕ್ಷಕತ್್ವೀನಾವಸಿ್ತತಾಃ  ಅತ ಏವಾವಧ್ಯಾಃ | ನ್ ಸವಸಾಮರ್ಯಯಾಃ ಕಸಾಯಪ | 

 ದ್ರವಯಂ ಕಮಯ ಚ್ ಕ್ಾಲಶಾ ಸವಭಾವೀ ರ್ಜೀವ ಏವ ಚ್ | 

ರ್ದ್ನ್ತಗರಹತಾಃ ಸನಿು ನ್ ಸನಿು ರ್ದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾ’ ಇತ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ೀ | 

‘ತತರ ತತರಸ್ತಿತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯತಯಂ ರಕ್ಷತ ನಿತಯದಾ | 

ಅನಿತಯದ್ೈವಾನಿತಯಂ ಚ್ ನಿತ್ಾಯನಿತ್್ಯೀ ತತಸುತಾಃ | 
ಭಾವಾಭಾವನಿರ್ನಾು ಹಿ ತದ್ೀಕಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’ ಇತ ಪಾದ್ೋ || 30 || 

ಸವಧ್ಮಯಮಪ ಚಾವ್ೀಕ್ಷಯ ನ್ ವಿಕಮಿಾತತಮಹಯಸ್ತ | 
ಧ್ಮಾಯದಿಿ ರ್ತದಾಿಚ್ಛರೀಯೀsನ್ಯತ್ ಕ್ಷತರರ್ಸಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ  || 31 || 

 

ರ್ದ್ೃಚ್ಛರಾ ಚ್ ೀಪಪನ್ನಂ ಸವಗಯದಾವರಾಮಪಾವೃತಂ 
ಸತಖಿನ್ಾಃ ಕ್ಷತರರಾಾಃ ಪಾರ್ಯ ಲಭನ್ುೀ ರ್ತದ್ಿಮಿೀದ್ೃಶಮ್ || 32 || 
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ಅರ್ ಚ್ೀತ್ ತವಮಿಮಂ ಧ್ಮಯಯಂ ಸಙ್ಗ್ುರಮಂ ನ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ತ | 
ತತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಂ ಕೀತಯಂ ಚ್ ಹಿತ್ಾವ ಪಾಪಮವಾಪ್ಯಸ್ತ || 33 || 

 

ಅಕೀತಯಂ ಚಾಪ ಭ ತ್ಾನಿ ಕರ್ಯಿಷ್ಯನಿು ತ್್ೀsವಯರಾಮ್ | 
ಸಮಾಭವಿತಸಯ ಚಾಕೀತಯಮಯರಣಾದ್ತರಿಚ್ಯತ್್ೀ || 34 || 

 

ಭರಾದ್ರಣಾದ್ತಪರತಂ ಮಂಸಯನ್ುೀ ತ್ಾವಂ ಮಹಾರಥಾಾಃ | 
ಯೀಷಾಂ ಚ್ ತವಂ ಬಹತಮತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ರಾಸಯಸ್ತ ಲಾಘವಮ್ || 35 || 

 

ಅವಾಚ್ಯವಾದ್ಂಶಾ ಬಹ ನ್ ವದಿಷ್ಯನಿು ತವಾಹಿತ್ಾಾಃ | 
ನಿನ್ದನ್ುಸುವ ಸಾಮರ್ಯಯಂ ತತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖತರಂ ನ್ತ ಕಮ್ || 36 || 

 

ಹತ್್ ೀ ವಾ ಪಾರಪಯಸ್ತ ಸವಗಯಂ ರ್ಜತ್ಾವ ವ ಭ್ ೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ಮಹಿೀಮ್ | 
ತಸಾಮದ್ತತುಷ್ಠ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ರ್ತದಾಿರ್ ಕೃತ ನಿಶಾರ್ಾಃ || 37 || 

ರ್ಜತ್ಾವ ಸವಗ್ ೀಯ ಮಹಿೀ ಚ್ 

‘ಯೀ ರ್ತದ್ಿಯನ್ುೀ ಪರಧ್ನ್ೀಷ್ತ ಶ ರಾಸ್ ೀ ಯೀ’ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ|| 37 || 

ಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀ ಸಮೀ ಕೃತ್ಾವ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜರಾಜರೌ | 
ತತ್್ ೀ ರ್ತದಾಿರ್ ರ್ತಜಯಸವ ನ್ೈವಂ ಪಾಪಮವಾಪ್ಯಸ್ತ ||38|| 

 

ಏಷಾ ತ್್ೀsಭಹಿತ್ಾ ಸಾಙ್ಕ್ ಯಯೀ ಬತದಿಿಯೀಯಗ್ೀ ತವಮಾಂ ಶೃಣತ | 
ಬತದಾಿಯ ರ್ತಕ್್ ುೀ ರ್ರಾ ಪಾರ್ಯ ಕಮಯಬನ್ಿಂ ಪರಹಾಸಯಸ್ತ || 39 || 

ಸಮಯಕ್ ಖಾಯತಜ್ಞಾಯನ್ಂ – ಸಾಙ್ಕಯಯಮ್ | ರ್ತಜಯತ್್ೀsನ್ೀನ್ೀತ ಯೀಗಸುದ್ತಪಾರ್ಾಃ | 

‘ಸಮಯಕುತ್ ತವದ್ೃಶ್ಾಃ ಸಾಙ್ಕಯಯಂ ಯೀಗಸುತ್ಾ್ಧ್ನ್ಂ ಸೃತಂ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

‘ಬರಹಮತಕಯಸುಕಯಶಾಸರಂ ವಿಷ್ತಣನಾ ರ್ತ್ ಸಮಿೀರಿತಮ್ | 

ಅಕ್ಷಪಾದ್ಕಣಾದೌ ಚ್ ಸಾಙ್ಕಯಯಯೀಗೌ ಚ್ ಹ್ೈತತಕ್ಾಾಃ || 
ಬೌದಿ್ಪಾಶತಪತ್ಾದಾಯಸತು ಪಾಷ್ಣಾಡ ಇತ ಕೀತಯತ್ಾಾಃ | 

ಮಿೀಮಾಂಸಾ ತರವಿಧಾ ಪರೀಕ್ಾು ಬಾರಹಿೋ ದ್ೈವಿೀ ಚ್ ಕ್ಾಮಿಯಕೀ || 
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ಬರಹಮತಕಯಂ ಚ್ ಮಿೀಮಾಂಸಂ ಸ್ೀವ್ೀತ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಿಯೀ | 

ವ್ೈದಿಕಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರ ಪಾಯನಾನನ್ಯತ್ ಸ್ೀವ್ೀತ ಪಣಿಡತಾಃ’ || 

ಇತಯನ್ಯಸಾಙ್ಕಯಯಯೀಗಯೀನಿಯಷಿದ್ಿತ್ಾವನಾನರದಿೀಯೀ | ಸಾಙ್ಕಯಯಸಯ 
ನಿರಿೀಶವರತ್ಾವದ್ತಕುತ್ಾವಚ್ಾೀಶವರಸಯ | ಸಾಙ್ಕ್ ಯಯೈಯೀಯಗ್ೈಶಾ ವಿಹಿತಹಿಂಸಾರಾ 
ಅಪಯನ್ರ್ಯಹ್ೀತತತ್ಾವಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರಾತ್ | ಅತರ ತತ ರ್ತದ್ಿವಿಧಾನಾಚ್ಾ | 
ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯತ್್ವೀನ್ೈವ ಕಮಯಬನ್ಿಂ ಪರಹಾಸಯಸ್ತೀತ | ಪರಮಸಾಙ್ಕಯಯಯೀಗ ನ್ 
ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ || 29 || 

ನ್ೀಹಾಭಕರಮನಾಶ್ ೀsಸ್ತು  ಪರತಯವಾಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ಸವಲಾಮಪಯಸಯ ಧ್ಮಯಸಯ ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ ಮಹತ್್ ೀ ಭರಾತ್ || 40 || 

 

ವಯವಸಾರಾತಮಕ್ಾ ಬತದಿಿರ್ೀಕ್್ೀಹ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ | 
ಬಹತಶಾಖಾ ಹಯನ್ನಾುಶಾ ಬತದ್ಿಯೀsವಯವಸಾಯಿನಾಮ್ || 41 || 

 

ರಾಮಿಮಾಂ ಪುಷಿಾತ್ಾಂ ವಾಚ್ಂ ಪರವದ್ಯನ್ುವಿಪಶ್ಾತಾಃ | 
ವ್ೀದಾವಾದ್ರತ್ಾಾಃ ಪಾರ್ಯ ನಾನ್ಯದ್ಸ್ತುೀತ ವಾದಿನ್ಾಃ || 42 || 

 

ಕ್ಾಮಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಸವಗಯಪರಾ ಜನ್ಮಕಮಯಫಲಪರದಾಮ್ | 
ಕರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಬಹತಲಾಂ ಭ್ ೀಗ್ೈಶವರ್ಯಗತಂ ಪರತ || 43 || 

 

ಭ್ ೀಗ್ೈಶವರ್ಯಪರಸಕ್ಾುನಾಂ ತರಾಪಹೃತಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ವಯವಸಾರಾತಮಕ್ಾ ಬತದಿಿಾಃ  ಸಮಾಧೌ ನ್ ವಿಧಿೀರ್ತ್್ೀ || 44 || 

‘ಪಾರರಮಭಮಾತರಮಿಚಾಛ ವಾ ವಿಷ್ತಣಧ್ಮೀಯ ನ್ ನಿಷ್ುಲಾ | 

ನ್ ಚಾನ್ಯಧ್ಮಾಯಕರಣಾದ್ ದೀಷ್ವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಧ್ಮಯಕೃತ್’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ | 

‘ಸ್ ವೀಚಿತ್್ೀನ್ೈವ ಧ್ಮೀಯಣ ವಿಷ್ತಣಪೂಜ್ಜಾಮೃತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ | 

ನಾಪರವೃತುಾಃ ಪರವೃತುವಾಯ ರ್ತರ ಧ್ಮಯಾಃ ಸ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ | 
ಏನ್ಂ ಧ್ಮಯಂ ಚ್ ದ್ೀವಾದಾಯ ವತಯನ್ುೀ ಸಾತುಾಕ್ಾ ಜನಾಾಃ | 

ಏಷ್ ಕ್ಾತಯರ್ತಗ್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಪಾಞ್ಾರಾತರಶಾ ವ್ೈದಿಕಾಃ | 
ತತರೀತಯರ್ಯಂ ವಿನಾsನ್ಯಸ್ೈನ್ ೀದ್ಬಿನ್ತದಂ ನ್ ತಣತಡಲಮ್ | 
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ದ್ದಾಯನಿನರಾಶ್ೀಶಾ ಸದಾ ಭವ್ೀದ್ಭಕುಸಾ ಕ್್ೀಶವ್ೀ | 

ನ್ ತತ್ಮೀsಧಿಕ್್ೀ ವಾsಪ ಕತರಾಯಚ್ಛಙ್ಗ್ೆಮಪ ಕವಚಿತ್ | 

ಜ್ಜಾನಿೀರಾತ್ ತದ್ಧಿೀನ್ಂ ಚ್ ಸವಯಂ ತತುತ್ ತವವಿತ್ ಸದಾ | 

ರ್ಥಾಕರಮಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ತ್ಾರತಮಯವಿದ್ೀವ ಚ್ | 

ಏಷ್ ಭಾಗವತ್್ ೀ ಮತಖಯಸ್ರೀತ್ಾದಿಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಏಷ್ ಧ್ಮೀಯsತಫಲದ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪುನ್ಾಃ ಕಲೌ | 

ಏವಂ ಭಾಗವತ್್ ೀ ರ್ಸತು ಸ ಏವ ಹಿ ವಿಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 

ತ್್ೈವಿದ್ಯಸುಾಪರ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ನಾನಾದ್ೈವತಪೂಜನ್ಮ್ | 

ತತ್ಾರಹಿ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞಾಯತವಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀsಭಯಧಿಕ್್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ | 
ಸಮಪಯರ್ತ ರ್ಜ್ಞಾದ್ಯಮನ್ುತಸ್ುಾೀವ ವಿಷ್ಣವ್ೀ | 

ತ್್ೈವಿದ್ಯಧ್ಮಾಯ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸವಗಯಂ ಭತಕ್ಾುಾ ನಿವತಯತ್್ೀ | 

ಪುನ್ಾಃ ಕತರಾಯತ್ ಪುನ್ಾಃ ಸವಗಯಂ ರಾತ ರಾವದ್ರಿ್ೀವಯಶ್ೀ | 

ಸವಾಯನ್ ದ್ೀವಾನ್ ಪರವಿಜ್ಞಾರ್ ತತೆಮೈಯವ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ಸಮಯಕುತ್ಾವಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯಕಮಯಕೃತ್್ೀರಪ | 

ಸವಗಾಯದಿಪಾರರ್ಯನಾಚ್ೈವ ರಾಗಾದ್ೀಶಾಾಪರಿಕ್ಷರಾತ್ | 

ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀರಸಮರಣಾತ್ ತ್್ೈವಿದ್ ಯೀ ನಾಪುನರಾತ್ ಪರಮ್ | 

ಕರಮೀಣ ಮತಚ್ಯತ್್ೀ ವಿಷೌಣ ಕಮಾಯಣಯನ್ುೀ ಸಮಪಯರ್ನ್ | 

ರ್ದಿ ಸವಾಯಣಿ ನಿರ್ಮಾಜಞನ್ಮಭಬಯಹತಭಾಃ ಶತಭ್ೈಾಃ |  
ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ನ್ ಯೀ ವ್ೀತು ಕತವಾಯಣ್ ೀsಪ ತರಯಿೀಕರರಾಾಃ| 

ನಾಸೌ ತ್್ೈವಿದ್ಯ ಇತತಯಕ್್ ುೀ ವ್ೀದ್ವಾದಿೀ ಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 

ವಾದ್ ೀ ವಿವಾದ್ಾಃ ಸಮರೀಕ್್ ುೀ ವಾದ್ ೀ ವಚ್ನ್ಮೀವ ಚ್ | 

ವ್ೀದ್ ೀಕ್್ುೀ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತ್್ಯೀ ವಿವಾದಾತ್ ಪಠ್ನಾದ್ಪ | 

ಅರ್ವಾ ನಿರರ್ಯಕ್ಾತ್ ಪಾಠಾದ್ವೀದ್ವಾದಿೀ ಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 

ವ್ೀದಾವಾದ್ರತ್್ ೀ ನ್ ಸಾಯನ್ನ ಪಾಷ್ಣಿಡೀ ನ್ ಹ್ೈತತಕೀ | 

ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ರಾತ ತಮೀ ಘ ೀರಮನ್ಿಂ ರ್ಸಾಮನ್ನ ಚ್ ೀತಿತಾಃ | 
ಅನಾರಮಭಮನ್ನ್ುಂ ಚ್ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಂ ಸತಖ್ ೀರ್ಜಿತಮ್ | 
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ವವರಂ ರ್ದ್ವೀದ್ಗದಿತಂ ರ್ತರ ರಾನ್ಾಸತರಾದ್ರ್ಾಃ| 
ಬತದಿಿನಿಯಣಿೀಯತತತ್ಾವನಾಮೀಕ್ಾ ವಿಷ್ತಣಪರಾರ್ಣಾ | 

ಬಹತಶಾಖಾ ಹಯನ್ನಾುಶಾ ಬತದ್ಿಯೀsವಯವಸಾಯಿನಾಮ್’  

ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ||40-44|| 

ಅವಯವಸಾರ್ಬತದಿಿಾಃ ಕ್್ೀಷಾಮ್? ರಾಂ ವಾಚ್ಮವಿಪಶ್ಾತಾಃ ಪರವದ್ನಿು | 
ತರಾsಪಹೃತಚ್ೀತಸಾಮ್ | ಬತದಿಿವಯಯವಸಾರಾತಮಕತ್್ವೀನ್ ಸಮಾಧಾನ್ೀ ನ್ 
ವತಯತ್್ೀ | 

‘ರ್ಥಾವಸತು ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್ಾ್ಮಾಯತ್ ಸಮಮಿೀರಿತಮ್ | 

ವಿಷ್ಮಂ ತವನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಾಧಾನ್ಂ ಸಮಸಿ್ತತಾಃ |  
ನ್ ತದ್ಭವತಯಸದಾವಕ್್ಯೈವಿಯಷ್ಮಿೀಕೃತಚ್ೀತಸಾಮ್ | 

ಸವಗಾಯದಿಪುಷ್ಾವಾದ್ಯೀವ ವಚ್ನ್ಂ ರ್ದ್ಚ್ೀತಸಾಮ್ | 

ನ್ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಫಲಂ ಮೀಕ್ಷಂ ವಿಷ್ತಣಸಾಮಿೀಪಯರ ಪಕಮ್ | 

ಫಲದ್ಂ ಚ್ ನ್ ಮನ್ಯನ್ುೀ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಗತಾಃ ಪತಮ್ | 

ಭ್ ೀಗ್ೈಶವರಾಯನ್ತಗತಯರ್ಯಂ ಕರರಾಬಾಹತಲಯಸನ್ುತ್ಾಮ್ | 

ಬಹತಸಂಸಾರಫಲದಾಮನ್ುೀ ತಮಸ್ತ ಪಾತನಿೀಮ್ | 

ರಾಂ ವದ್ನಿು ದ್ತರಾತ್ಾಮನ್ ೀ ವ್ೀದ್ವಾಕಯವಿವಾದಿನ್ಾಃ | 
ತರಾ ಸಮೋಹಿತಧಿರಾಂ ಕರ್ಂ ತತುಾಜ್ಞತ್ಾ ಭವ್ೀತ್’ ಇತ ಚ್ 

‘ಇಷಾಟಪೂತಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ ವರಿಷ್ಠಂ ನಾನ್ಯಚ್ಛರೀಯೀ ವ್ೀದ್ರ್ನ್ುೀ ಪರಮ ಢಾಾಃ | 
ನಾಕಸಯ ಪೃಷ್ಠೀ ಸತಕೃತ್್ೀ ತ್್ೀsನ್ತಭ ತ್ಾವ ಇಮಂ ಲ್ ೀಕಂ ಹಿೀನ್ತರಂ ವಾ ವಿಶನಿು’ 
ಇತ ಚಾರ್ವಯಣಿೀರ್ಶತರತಾಃ | 

‘ವ್ೀದಾವಾದ್ರತ್್ ೀ ನ್ ಸಾಯನ್ನ ಪಾಷ್ಣಿಡೀ ನ್ ಹ್ೈತತಕೀ’ ಇತ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ೀ | 

‘ಯೀ ನ್ ಜ್ಜಾನ್ನಿು ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ರ್ಥಾತಥ್ಯೀನ್ ಸಂಶರಾತ್ | 

ರ್ಜಜ್ಞಾಸವಶಾ ನಿತರಾಂ ಶರದಾಿವನ್ುಾಃ ಸತಸಾಧ್ವಾಃ | 
ನಿಣಿೀಯತೃಣಾಮಭಾವ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀ ರಾಜ್ಞಿಕ್ಾಾಃ ಸವಗಯಭ್ ೀಗಕ್ಷಯೀ ರಾನಿು ಮನ್ತಷ್ಯತ್ಾಮ್ | 

ಯೈನಿಯಶ್ಾತಂ ಪರತವಂ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಯೀ ನ್ ರಾತನಾಮ್ | 

ಬರಹಮಹತ್ಾಯದಿಭರಪ ರಾನಾಾಧಿಕ್್ಯೀ ಚಿರಂ ನ್ ತತ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ಏವ ತ್್ೀಷಾಂ ತತ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ | 
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ಯೀ ತತ ಭಾಗವತ್ಾಚಾಯೈಯಾಃ ಸಮಯಗಯಜ್ಞಾದಿ ಕತವಯತ್್ೀ | 

ಬಹಿಮತಯಖಾ ಭಗವತ್್ ೀ ನಿವೃತ್ಾುಶಾ ವಿಕಮಯಣಾಃ | 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾತಪಯತ್ಾನಾಂ ತತ ಹಾಯಚಾರಾಯಣಾಂ ತತ ತ್್ೀಜಸಾ | 

ರಾನಿು ಸವಗಯಂ ತತಾಃ ಕ್ಷಿಪರಂ ತಮೀsನ್ಿಂ ಪಾರಪುನವನಿು ಚ್ | 

ತದ್ನ್ಯೀ ನ್ೈವ ಚ್ ಸವಗಯಂ ರಾನಿು ವಿಷ್ತಣಬಹಿಮತಯಖಾಾಃ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ||42-44|| 

ತ್್ೈಗತಣಯ ವಿಷ್ರಾ ವ್ೀದಾ ನಿಸ್ರೈಗತಣ್ ಯೀ ಭವಾಜತಯನ್ | 
ನಿದ್ವಯನ್ ದಾೀ ನಿತಯಸತುಾಸ್ ುೀ ನಿಯೀಯಗಕ್ಷ್ೀಮ ಆತಮವಾನ್ || 45 || 

ತ್್ೈಗತಣಾಯಖಯಂ ವಿಷ್ಂ ರಾಪರಾನಿು ಅಪಗಮರ್ನಿುೀತ – ತ್್ೈಗತಣಯವಿಷ್ರಾಾಃ | 

‘ಆಶ್ರತಯ ವ್ೀದಾಂಸತು ಪುಮಾಂಸ್ರೈಗತಣಯವಿಷ್ಹಾರಿಣಾಃ | 
ನಿಸ್ರೈಗತಣ್ ಯೀ ಭವ್ೀನಿನತಯಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಸತವಂ ಸಾಧ್ತಗತಣಾದಿವಷ್ತಣರಾತ್ಾಮ ಸನ್ುತಹ್ೀತತತಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ಸನ್ುತ ವಿಷ್ತಣಸಮರಣಂ – ನಿತಯಸತುಾಸಿತವಮ್ | ಪರಮಾತ್ಾಮ ಮಮ 
ಸಾವಮಿೀತಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮವತುಾಮ್ | ತ್್ೀನ್ೈಕಯಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿವಾರರ್ತ | 
ವಿರತದ್ಿಯೀಗಕ್ಷ್ೀಮೀಚಾಛವರ್ಜಯತಾಃ | ಅನ್ಯಥ್ ೀತ್ಾಿನಾದ್ೀರಪಯಯೀಗಾತ್ || 45 || 

ರಾವಾನ್ರ್ಯ ಉದ್ಪಾನ್ೀ  ಸವಯತಾಃ ಸಂಪುಿತ್್ ೀದ್ಕ್್ೀ | 
ತ್ಾವಾನ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಸಯ ವಿಜ್ಜಾನ್ತಾಃ || 46 || 

‘ಉದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಪಾತೃರಾಹಿತಯದ್ನ್ತ್ಾವಚಾಾಖಿಲಸಯ ಚ್ | 

ಪರಲಯೀsಪುಯದ್ಪಾನ್ ೀsಸೌ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ | 
ಪರಕೃತಹತಯಯದ್ರ ಪ್ೀಣ ಸವಯಮಾವೃತಯ ತಷ್ಠತ | 

ಪರಲಯೀsತ್್ ೀ ಲರ್ಂ ಪಾರಹತಾಃ ಸವಯತಾಃ ಸಮತಾುತ್್ ೀದ್ಕಮ್’ ಇತ ಚ್ | 

‘ರಾವತ್ ಪರಯೀಜನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಸಾಧ್ಕಸಯ ಚ್ | 

ಧ್ಮಯಮೀಕ್ಷಾದಿಕಂ ತ್ಾವತ್ ಸವಯವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ವ್ೀದಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ರ್ಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಪರಕೀತಯತಮ್ | 

ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಸನ್ನಶಾ ಹರಿರ್ಯತ್್ ೀsಖಿಲಫಲಪರದ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ಸವಯತಾಃ ಸಮತಾುತ್್ ೀದ್ಕ್್ೀsಪುಯದಿರಕುಾಃ ಪಾಲಕವರ್ಜಯತಾಃ | ಕ್ಾಲಾದ್ಯನ್ಶಾ ಯೀ 
ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮದಾಯವತ್ ಫಲಂ ತ್ಾವತ್ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಸ್ಯೈವ 
ಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ | ಸವ್ೀಯ ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯೀ ಪರಲರ್ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ ೀದಿರಕ್ಾುಾಃ | ಯೀ 
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ಚ್ ೀದಿರಕ್ಾು ಮತಕ್ಾು ರಮಾ ಚ್ ತ್್ೀsಪ ನ್ ಪಾಲಕವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ, ವಿಷ್ತಣಪಾಲಯತ್ಾವತ್ | ನ್ ಚ್ 
ಮತಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾಲಾದಿಚ್ೀಷ್ಟಕ್ಾಾಃ | ನ್ಚ್ ೀದಿರಕುತವಂ ತ್್ೀಷಾಂ ತದ್ವತ್ | ಅತ ಉದ್ಪಾನ್ ೀ 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ | ಪರಲಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀsಪ | 

‘ಆನಿೀದ್ವಾತಂ ಸವಧ್ರಾ ತದ್ೀಕಂ ತಸಾಮದಾಿನ್ಯನ್ನ ಪರಾಃ ಕಞ್ಾನಾಸ | 

ತಮ ಆಸ್ತೀತ್ ತಮಸಾ ಗ ಳುಮಗ್ರೀ ಪರಕ್್ೀತಂ ಸಲ್ಲಲಂ ಸವಯಮಾ ಇದ್ಮ್’ | 

‘ಆಪೀ ವಾ ಇದ್ಮಗ್ರೀ ಸಲ್ಲಲ ಆಸ್ತೀತ್’, ‘ಸಲ್ಲಲ ಏಕ್್ ೀ ದ್ರಷಾಟsದ್ವೈತ್್ ೀ ಭವತ’ 

ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಭಯಶಾ || 46 || 

ಕಮಯಣ್ಯೀವಾಧಿಕ್ಾರಸ್ುೀ ಮಾ ಫಲ್ೀಷ್ತ ಕದಾಚ್ನ್ | 
ಮಾ ಕಮಯಫಲಹ್ೀತತಭ ಯಮಾಯ ತ್್ೀ ಸಙ್ಕ್  ುೀsಸುಾಕಮಯಣಿ || 47 || 

ಕಮಾಯಧಿಕ್ಾರಿಣ ಏವ ತವದಾದ್ಯೀ ರ್ಜೀವಾಾಃ | ಫಲಂ ತತ ಮದಾರ್ತುಮಿತ ಭಾವಾಃ | 
ಮಾ ಕಮಯಫಲಹ್ೀತತಭ ಯಾಃ ನ್ೀಶವರ್ ೀsಹಮಿತ ಭಾವಂ ಕತರತ |‘ಏಷ್ ಉ ಏವ 
ಶತಭಾಶತಭ್ೈಾಃ ಕಮಯಫಲ್ೈರ್ೀನ್ಂ ಸಂಯೀಜರ್ತ ನ್ ಸವರ್ಂ ಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ ಭವತ 
ರ್ದ್ೀನ್ಂ ಕಮಯಫಲ್ೈಾಃ ಸಂಯೀಜರ್ತ ನ್ ಸವರ್ಂ ಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ ಭವತ 
ತಸಾಮದ್ನ್ಯ ಏವಾಸೌ ಭಗವಾನ್ವೀದಿತವಯಾಃ’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುಶತರತಾಃ || 47 || 

ಯೀಗಸಿಾಃ ಕತರತ ಕಮಾಯಣಿ ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ | 
ಸ್ತದಿ್ಯಾಃ ಸ್ತದ್ ಯಿೀಾಃ ಸಮೀ ಭ ತ್ಾವ ಸಮತವಂ ಯೀಗ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 48 || 

ಸಙ್ಕುಂ  ಫಲಸ್ನೀಹಮ್ || 48 || 

ದ್ ರ್ೀಣ ಹಯವರಂ ಕಮಯ ಬತದಿಿಯೀಗಾದ್ಿನ್ಞ್ಞರ್ | 
ಬತದೌಿ ಶರಣಮನಿವಚ್ಛ ಕೃಪಣಾಾಃ ಫಲಹ್ೀತವಾಃ || 49 || 

ಬತದೌಿ ಜ್ಜಾತ್ಾರಾಮಪ ವಿಷ್ತಣಮೀವ ಶರಣಮನಿವಚ್ಾ - 

‘ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ್ೈವ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಶರಣಂ ಹರಿಾಃ | 
ತಂ ಯೀ ಸ್ವೈಕ್್ಯೀನ್ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಸವಯಭನ್ನಂ ಗತಣ್ ೀಚ್ಛರರಾತ್ | 

ಕೃಪಣಾಸ್ುೀ ತಮಸಯನ್ಿೀ ನಿಪತನಿು ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ | 
ನ್ ತ್್ೀಷಾಮತತಿತಾಃ ಕ್ಾವಪ ನಿತ್ಾಯತಶರ್ದ್ತಾಃಖಿನಾಮ್ | 

ಗತಣಭ್ೀದ್ವಿದಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದ್ವಿದಾಮಪ | 

ದ್ೀಹಕಮಾಯದಿಷ್ತ ತಥಾ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾದಿಕ್್ೀsಪ ವಾ | 
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ಸ್ ವೀದಿರಕ್ಾುನಾಂ ತದಿೀರಾನಾಂ ನಿನಾದಂ ಕತವಯನಿು ಯೀsಪ ಚ್ | 

ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಚ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಗತರ್ೀಷಾ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || 49 || 

ಬತದಿಿರ್ತಕ್್ ುೀ ಜಹಾತೀಹ ಉಭ್ೀ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ ಯೀಗಾರ್ ರ್ತಜಯಸಯ ಯೀಗಾಃ ಕಮಯಸತ ಕ್ೌಶಲಮ್ || 50 || 

ರ್ಥಾವದಿವಷ್ತಣಾಃ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಕಮಯಕರಣಮಿತ್್ಯೀತತ್ ಕಮಯಕ್ೌಶಲಮೀವ 
ಯೀಗಾಃ| ಭಗವಜ್ಜಾಞಾನ್ಮೀವ ಬತದಿಿಾಃ || 50 || 

ಕಮಯಜಂ ಬತದಿಿರ್ತಕ್ಾು ಹಿ ಫಲಂ  ತಯಕ್ಾುಾ ಮನಿೀಷಿಣಾಃ | 
ಜನ್ಮಬನಿ್ವಿನಿಮತಯಕ್ಾುಾಃ ಪದ್ಂ ಗಚ್ಛನ್ಾನಾಮರ್ಮ್ || 51 || 

 

ರ್ದಾ ತ್್ೀ ಮೀಹಕಲ್ಲಲಂ ಬತದಿಿವಯಯತತರಿಷ್ಯತ | 
ತದಾ ಗನಾುಸ್ತ ನಿವ್ೀಯದ್ಂ ಶ್ ರೀತವಯಸಯ ಶತರತಸಯ ಚ್ || 52 || 

 

ಶೃತವಿಪರತಪನಾನ ತ್್ೀ ರ್ದಾ ಸಾಿಸಯತ ನಿಶಾಲಾ | 
ಸಮಾಧಾವಚ್ಲಾ ಬತದಿಿಸುದಾ ಯೀಗಮವಾಪ್ಯಸ್ತ || 53 || 

ನಿವ್ೀಯದ್ಂ – ನಿತರಾಂ ಲಾಭಮ್| 

‘ಬತದಿಿಮೀಹ್ ೀ ರ್ದಾ ನ್ ಸಾಯದ್ನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಲಕ್ಷಣಾಃ | 
ಶ್ ರೀತವಯಶತರತಸಾಫಲಯಂ ತದಾ ಪಾರಪನೀತ ಮಾನ್ವಾಃ || 

ಶತರತಮಾಗಯಂ ಪರಪನಾನ ತತ ತದ್ರ್ಯಜ್ಞಾನ್ನಿಶಾಲಾ | 

ಸಮಾಧಾನ್ೀನ್ ತತ ಪುನ್ರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಾಯಚ್ಾ ನಿಶಾಲಾ || 

ವಿಷೌಣ ಪಾರಪ್ಯತ ತದ್ ಯೀಗಂ ಮತಕ್್ ುೀ ಭ ತ್ಾವ ತದ್ಶತನತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ | 

ಶತರತ್ೌ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರತಪನಾನ || 52, 53 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಸಿ್ತತಪರಜ್ಞಯಸಯ ಕ್ಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸುಸಯ ಕ್್ೀಶವ | 
ಸ್ತಿತಧಿೀಾಃ ಕಂ ಪರಭಾಷ್ೀತ ಕಮಾಸ್ತೀತ ವರಜ್ಜ್ೀತ ಕಮ್ || 54 || 

ಕ್ಾ ಭಾಷಾ? ಕರ್ಂ ಭಾಷ್ಯತ್್ೀ? ಕ್್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ? ಸಮಾಧಿಸಿಸಯ ವಿಷ್ಮಬತದಿಿವರ್ಜಯತಸಯ  
|| 54 || 
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ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್  

ಪರಜಹಾತ ರ್ದಾ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಪಾರ್ಯ ಮನ್ ೀಗತ್ಾನ್ | 
ಆತಮನ್ಯೀವಾತಮನಾ ತತಷ್ಟಾಃ ಸ್ತಿತಪರಜ್ಞಯಸುದ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ || 55 || 

‘ಸವಯಕ್ಾಮನಿವೃತುಸತು ಜ್ಜಾನ್ತ್್ ೀ ನ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 

ಅನಿಷಿದಿ್ಕ್ಾಮಿತ್್ೈವಾತ್್ ೀ ಹಯಕ್ಾಮಿತವಮಿತೀರ್ಯತ್್ೀ | 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ ೀsಪ ಸಾಯದ್ಯದಾ ನಾಸಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷಧ್ೃಕ್ | 

ಕವಚಿದಿವರತದ್ಿಕ್ಾಮೀsಪ ರ್ಥಾsರ್ತಧ್ಯದ್ರಿ್ ೀ ಹರಿಮ್ | 

ಅತ್್ ೀsನ್ಭಭವೀ ರಾವದ್ದೃಶಸಾುವನಿನಗದ್ಯತ್್ೀ | 

ಸ್ತಿತಪರಜ್ಞಸುಥಾsಪಯಸಯ ಕದಾಚಿತೆಯಪ ರಾ ದ್ೃಶ್ಾಃ | 
ನಿರ್ಮೀನ್ೈವ ಮೀಕ್ಷಾರ್ ಭವ್ೀದ್ ಯೀಗಾಯ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ| 

ಅಯೀಗಾಯ ಭಕುಜ್ಜಾತ್ಾ ಚ್ೀತ್ ಕರಮಾನ್ತಮಕ್್ೈಭಯವ್ೀತ್ ತಥಾ’ ಇತ ಚ್ | 

ಆತಮನಿ – ವಿಷೌಣ, ಆತಮನಾ – ವಿಷ್ತಣನಾ| ತತರಸಾದಾದ್ೀವ ತತಷ್ಟಾಃ || 55 || 

ದ್ತಾಃಖ್ೀಷ್ವನ್ತದಿವಗನಮನಾ ಸತಖ್ೀಷ್ತ ವಿಗತಸಾೃಹಾಃ | 
ವಿೀತರಾಗಭರ್ಕ್್ ರೀಧ್ಾಃ ಸ್ತಿತಧಿೀಮತಯನಿರತಚ್ಯತ್್ೀ || 56 || 

 

ರ್ಾಃ ಸವಯತ್ಾರನ್ಭಸ್ನೀಹಸುತುತ್ ಪಾರಪಯ ಶತಭಾಶತಭಮ್ | 
ನಾಭನ್ನ್ದತ ನ್ ದ್ವೀಷಿಟ ತಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಷಿಠತ್ಾ || 57 || 

 

ರ್ದಾ ಸಂಹರತ್್ೀ ಚಾರ್ಂ ಕ ಮೀಯಙ್ಗ್ುನಿೀವ ಸವಯಶಾಃ | 
ಇಂದಿರರಾಣಿೀನಿದರರಾಥ್ೀಯಭಯಸುಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಷಿಠತ್ಾ || 58 || 

 

ವಿಷ್ರಾ ವಿನಿವತಯನ್ುೀ ನಿರಾಹಾರಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ | 
ರಸವಜಯಂ ರಸ್ ೀsಪಯಸಯ ಪರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿವತಯತ್್ೀ || 59 || 

 

ರ್ತತ್್ ೀ ಹಯಪ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ವಿಪಶ್ಾತಾಃ | 
ಇನಿದರರಾಣಿ ಪರಮಾರ್ಥೀನಿ ಹರನಿು ಪರಸಭಂ ಮನ್ಾಃ || 60 || 

 

ತ್ಾನಿಸವಾಯಣಿ ಸಂರ್ಮಯ ರ್ತಕು ಆಸ್ತೀತ ಮತಾರಾಃ | 
ವಶ್ೀ ಹಿ ರ್ಸ್ಯೀನಿದರರಾಣಿ ತಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಷಿಠತ್ಾ || 61 || 
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ಧಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ರಾನ್ ಪುಂಸಾಃ ಸಙ್ಕುಸ್ುೀಷ್ ಪಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಸಙ್ಗ್ುತ್ ಸಞ್ಜಞರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾಮಾತ್ ಕ್್ ರೀಧ್ ೀsಭಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ || 62 || 

 

ಕ್್ ರೀಧಾದ್ಭವತ ಸಮೋಹಾಃ ಸಂಹ್ ೀಹಾತ್ ಸೃತವಿಭರಮಾಃ | 
ಸೃತಭರಂಶಾದ್ತ್ದಿಿನಾಶ್ ೀ ಬತದಿಿನಾಶಾತ್ ಪರಣಶಯತ || 63 || 

ಸಂಮೀಹಾನಿಮಥಾಯಜ್ಞಾನಾತ್ | ಜ್ಞಾತಮಪಯನ್ಯಥಾ ಸಮರ್ಯತ್್ೀ | ವಾಕ್ಾಯಥಾಯ-
ನಾಮನ್ಯಥಾಸಮರಣಾನಿನಣಿೀಯತಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಪ ನ್ಶಯತ || 63 || 

ರಾಗದ್ವೀಷ್ವಿರ್ತಕ್್ೈಸತು ವಿಷ್ರಾನಿನಿದರಯೈಶಾರನ್ | 
ಆತಮವಶ್ಯೈವಿಯಧ್ೀರಾತ್ಾಮ ಪರಸಾದ್ಮಧಿಗಚ್ಛತ || 64 || 

 

ಪರಸಾದ್ೀ ಸವಯದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ ಯೀಪಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಪರಸನ್ನಚ್ೀತಸ್ ೀ ಹಾಯಶತ ಬತದಿಿಾಃ ಪರ್ಯವತಷ್ಠತೀ|| 65 || 

 

ನಾಸ್ತು ಬತದಿಿರರ್ತಕುಸಯ ನ್ ಚಾರ್ತಕುಸಯ ಭಾವನಾ | 
ನ್ ಚಾಭಾವರ್ತಾಃ ಶಾನಿುರಶಾನ್ುಸಯ ಕತತಾಃ ಸತಖಮ್ ||66|| 

 

ಇನಿದರರಾಣಾಂ ಹಿ ಚ್ರತ್ಾಂ ರ್ನ್ಮನ್ ೀsನ್ತsವಿಧಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ತದ್ಸಯ ಹರತ ಪರಜ್ಞಾಂ ವಾರ್ತನಾಯವಮಿವಾಮಭಸ್ತ ||67|| 

 

ತಸಾಮದ್ಯಸಯ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ನಿಗೃಹಿೀತ್ಾನಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಇನಿದರರಾಣಿೀನಿದರರಾಥ್ೀಯಭಯಸುಸಯ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಷಿಠತ್ಾ || 68 || 

 

ರಾ ನಿಶಾ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ತಸಾಯಂ ಜ್ಜಾಗತಯ ಸಂರ್ಮಿೀ | 
ರ್ಸಾಯಂ ಜ್ಜಾಗರತ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶಯತ್್ ೀ ಮತನ್ೀಾಃ || 69 || 

‘ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀsನ್ಯೀ ರ್ದಾ ಬರಹಮ ಪಶಯನ್ಾನ್ಯನ್ನ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | 

ನಿಶಾರಾಮಿವ ಸತವಯಕುಂ ರ್ಥಾsನ್ಯೈಬರಯಹಮ ನ್ೀರ್ತ್್ೀ | 
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ಆಶಾರ್ಯವಸತುದ್ೃಗಯದ್ವಯಕುಮನ್ಯನ್ನ ಪಶಯತ | 

ಐಕ್ಾಗಾರಯದಾವ ಸತಖ್ ೀದ್ರೀಕದ್ದೀವಾಾಃ ಸ ರ್ಯವದ್ೀವ ಚ್ | 

ಪಾರರ್ಶಾಃ ಸವಯವ್ೀತ್ಾುರಸುತ್ಾರಪ ಹತಯತುರ್ ೀತುರಮ್’ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || 69 || 

ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಚ್ಲಪರತಷ್ಠಂ ಸಮತದ್ರಮಾಪಾಃ ಪರವಿಶನಿು ರ್ದ್ವತ್ | 
ತದ್ವತ್ ಕ್ಾಮಾ ರ್ಂ ಪರವಿಶನಿು ಸವ್ೀಯ ಸ ಶಾನಿುಮಾಪನೀತ ನ್ ಕ್ಾಮಕ್ಾಮಿೀ || 70 
|| 

‘ಭತಞ್ಜಞನ್ ೀsಪ ಹಿ ರ್ಾಃ ಕ್ಾಮಾನ್ ಮರಾಯದಾಂ ನ್ ತರ್ೀತೆಾಚಿತ್ |  

ಸಮತದ್ರವದಿ್ಮಯಮಯಿೀಂ ನಾಸೌ ಕ್ಾಮಿೀ ಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 

ಕ್್ೀತ ಕತತ್ತವಾಚಿೀ ಸಾಯತ್ ಕತತ್ತಂ ಮಾನ್ಮೀವ ತತ | 
ಕ್ಾಮೀ ಮೀಕ್ಷವಿರ್ ೀಧಿೀ ಸಾಯನ್ನ ಸವ್ೀಯಚಾಛವಿರ್ ೀಧಿನಿೀ’ ಇತ ಚ್ | 

ನ್ ಚ್ ಸವೀಯಚಾಛಭಾವ್ೀ ರ್ಜೀವನ್ಂ ಭವತ | 

‘ಶಾನಿುಮೀಯಕ್ಷ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹಯತರ ವಿಷ್ತಣನಿಷಾಠ ಭವ್ೀದ್ತಿರವಾ’ ಇತ ಚ್ || 70 || 

ವಿಹಾರ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ರ್ಾಃ ಸವಾಯನ್ ಪುಮಾಂಶಾರತ ನಿಾಃಸಾೃಹಾಃ | 
ನಿಮಯಮೀ ನಿರಹಙ್ಗ್ೆರಾಃ ಸ ಶಾನಿುಮಧಿಗಚ್ಛತ || 71 || 

ನಿಷಿದ್ಿಸುೃಹಾಭಾವಮಾತ್್ರೀಣ ಸವಯವಿಷ್ರಾನ್ ವಿಹಾರ್ | 

‘ಅಸವರ ಪ್ೀ ಸವರ ಪತವಮತರ್ೀವ ಹಯಹಙ್ಕೃತಾಃ | 
ತ್ಾಯಜಯ ಸವಯತರ ಮಮತ್ಾ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಸವಯಂ ಹರ್ೀವಯಶ್ೀ’ ಇತ ಚ್ || 71 || 

ಏಷಾ ಬಾರಹಿೋ ಸ್ತಿತಾಃ ಪಾರ್ಯ ನ್ೈನಾಂ ಪಾರಪಯ ವಿಮತಹಯತ | 
ಸ್ತಿತವಸಾಯಮನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಪ ಬರಹಮನಿವಾಯಣಮೃಚ್ಛತ || 72 || 

|| ಇತ ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ದಿವತೀಯೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

ಬಾರಹಿೋ – ಬರಹಮವಿಷ್ರಾ | ಜ್ಞಾನಿನಾಪಯನ್ುಕ್ಾಲ್ೀsನ್ಯಮನ್ಸಾಂ ಪಾರರಬಿಕಮಯ-
ಭಾವಾಜಞನಾಮನ್ುರಮ್ | ಪಾರರಬಿಕಮಯನಾಶಕ್ಾಲ್ೀ ನಿರ್ಮೀನ್ ಭಗವತ್ಮೃತಭಯವತ 
| ತತ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷಶಾ | 

‘ರ್ಂ ರ್ಂ ವಾsಪಸಮರನ್ ಭಾವಮ್’ ಇತ ಹಿ ವಕ್ಷಯತ || ಬಾಣಂ ಶರಿೀರಮ್ | 

‘ಅಭಾವಾಜಞಡದ್ೀಹಸಯ ವಿಷ್ತಣನಿಯಬಾಯಣ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 

ಭನ್ನದ್ೀಹಾಭಾವತ್್ ೀ ವಾ ಸ ಸಹಸರಶ್ರಾ ಅಪ’ ಇತ ಚ್ || 72 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯ ಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾ ತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ದಿವತೀಯೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ತೃತೀಯೀsಧಾಯರ್ಾಃ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೀಗಶ್ ಾೀಕ್ ುೌ | ತತರ ಕಮಯಯೀಗಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಪರಪಞ್ಾರ್ತಯ-

ನ್ೀನಾಧಾಯಯೀನ್ | 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಜ್ಜಾಯರ್ಸ್ತೀ ಚ್ೀತ್ ಕಮಯಣಸ್ುೀ ಮತ್ಾ ಬತದಿಿಜಯನಾದ್ಯನ್ | 
ತತ್ ಕಂ ಕಮಾಯಣಿ ಘ ೀರ್ೀ ಮಾಂ ನಿಯೀಜರ್ಸ್ತ ಕ್್ೀಶವ || 01|| 

 

ವಾಯಮಿಶ್ರೀಣ್ೀವ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಬತದಿಿಂ ಮೀಹರ್ಸ್ತೀವ ಮೀ  | 
ತದ್ೀಕಂ ವದ್ ನಿಶ್ಾತಯ ಯೀನ್ ಶ್ರೀಯೀಹಮಾಪುನರಾಮ್ || 02 || 

‘ದ್ ರ್ೀಣ ಹಯವರಂ ಕಮಯ’ ಇತ ಪರಶನಬಿೀಜಮ್ || 02 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಲ್ ೀಕ್್ೀಸ್ತಮನ್ ದಿವವಿಧಾ ನಿಷಾಠ ಪುರಾ ಪರೀಕ್ಾು ಮರಾನ್ಘ | 
ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾಙ್ಗ್ಯಯನಾಂ ಕಮಯಯೀಗ್ೀನ್ ಯೀಗಿನಾಂ ||03|| 

ಜ್ಞಾನ್ಪರಚ್ತರ್ ೀ ಯೀಗ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಾಃ | ಕಮಯಪರಚ್ತರ್ ೀsನ್ಯಾಃ| 

‘ಸಾಙ್ಕಯಯಜ್ಞಾನ್ಪರಧಾನ್ತ್ಾವದ್ದೀವಾಶಾ ರ್ತರ್ಸುಥಾ | 

ಮತಖಯಸಾಙ್ಗ್ಯಯಸುತರ ದ್ೀವಾ ಜ್ಞಾನ್ಮೀಷಾಂ ಮಹದ್ಯತಾಃ | 
ಬಹತಕಮಯಕೃತ್್ ೀsಪ್ಯೀತ್್ೀ ತತ್್ ೀsಪ ಬಹತವ್ೀದ್ನಾತ್ | 

ಮತಖಯಸಾಙ್ಗ್ಯಯ ಇತ ಜ್ಞ್ೀರಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀsಪಯತಬಾಹತಲಾಯತ್ ಕಮಯಣಾಃ ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ | 

ನ್ ೀಭರ್ಂ ತದಿವನಾ ಕಶ್ಾತ್ ಪುಮಾನ್ ಹಿ ಪುರತಷಾರ್ಯಭಾಕ್ | 

ನ್ಹಿ ಕಶ್ಾತ್ ಕ್ಷಣಮಪ ಜ್ಜಾತ ತಷ್ಠತಯಕಮಯಕೃತ್ | 

ನ್ ಚ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾ ಕಮಯ ಪುರತಷಾರ್ಯಕರಂ ಭವ್ೀತ್’ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ | 

ನಿಷಾಠ – ಪರ್ಯವಸತಮತಯಕುಾಃ | 

‘ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಮೀಕ್ಷನಿರ್ಮಸುಥಾsಪ ಶತಭಕಮಯಣಾ | 

ಆನ್ನ್ದವೃದಿಿರನ್ಯೀನ್ ಹಾರಸ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಕಮಯಣಾ’ ಇತ ಪರಮಶತರತ್್ೀಾಃ, 

‘ನ್ ಕಮಯಣಾ ನ್ ಪರಜರಾ ಧ್ನ್ೀನ್’ ಇತ್ಾಯದಿವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ನ್ | ಅನ್ಯಥಾ- 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 43 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

‘ನ್ ಕಮಯಣಾಮನಾರಮಾಭತ್’ ಇತ್ಾಯದ್ತಯಭರ್ಸಮವಾಕಯಶ್ೀಷ್ವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ | 
ಸಮತವಂ ಚ್ ‘ನ್ಹಿ ಕಶ್ಾತ್’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | 

‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಿಾಃ’ ಇತಯಪ ಜ್ಞಾನ್ಮೃತ್್ೀ ನ್ ಮೀಕ್ಷಯ ಇತ್್ಯೀವಾಹ || 03 || 

ನ್ ಕಮಯಣಾಮನಾರಮಾಭನ್ನೈಷ್ೆಮಯಯಂ ಪುರತಷ್ ೀsಶತನತ್್ೀ | 
ನ್ ಚ್ ಸಂನ್ಯಸನಾದ್ೀವ ಸ್ತದಿಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತ || 04 || 

 

ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಾತಿಣಮಪ ಜ್ಜಾತತ ತಷ್ಠತಯಕಮಯಕೃತ್ | 
ಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ ಹಯವಶಾಃ ಕಮಯ ಸವಯಾಃ ಪರಕೃತಜ್ಜ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ || 05 || 

‘ಕತೃಯತವಂ ದಿವವಿಧ್ಂ ಪರೀಕುಂ ವಿಕ್ಾರಶಾ ಸವತನ್ರತ್ಾ | 

ವಿಕ್ಾರಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀರ್ೀವ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಸವತನ್ರತ್ಾ’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುಶತರತ್್ೀಾಃ | 
‘ಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ ಹಯವಶಾಃ’ ಇತಯತ್ಾರವಶ್ ೀ ವಿಷ್ತಣವಶಾಃ | 

‘ಅಾಃ ಇತ ಬರಹಮ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀಾಃ|| 05 || 

ಕಮೀಯನಿದರರಾಣಿ ಸಂರ್ಮಯ ರ್ ಅಸ್ುೀ ಮನ್ಸಾ ಸಮರನ್ | 
ಇನಿದರರಾಥಾಯನ್ ವಿಮ ಢಾತ್ಾಮ ಮಿಥಾಯಚಾರಾಃ ಸ  ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 06 || 

 

ರ್ಸ್ತುಾನಿದರರಾಣಿ ಮನ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಯರಭತ್್ೀsಜತಯನ್ | 
ಕಮೀಯನಿದರಯೈಾಃ  ಕಮಯಯೀಗಮಸಕುಾಃ ಸ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 07 || 

 

ನಿರ್ತಂ ಕತರತ ಕಮಯ ತವಂ ಕಮಯ ಜ್ಜಾಯಯೀ ಹಯಕಮಯಣಾಃ | 
ಶರಿೀರರಾತ್ಾರಪ ಚ್ ತ್್ೀ ನ್ ಪರಸ್ತದ್ಿಯೀದ್ಕಮಯಣಾಃ || 08 || 

 

ರ್ಜ್ಞಾಥಾಯತ್ ಕಮಯಣ್ ೀsನ್ಯತರ ಲ್ ೀಕ್್ ೀsರ್ಂ  ಕಮಯಬನ್ಿನ್ಾಃ | 
ತದ್ರ್ಯಂ ಕಮಯ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಮತಕು ಸಙ್ಕುಾಃ ಸಮಾಚ್ರ || 09 || 

‘ಕಮಯಣಾ ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಜನ್ತುರಿತ್ಾಯದಿಕಮಪಯವ್ೈಷ್ಣವಕಮಯವಿಷ್ರ್ಮಿತ್ಾಯಹ- 
ರ್ಜ್ಞಾಥಾಯದಿತ | 

‘ಜ್ಞ್ ೀ ನಾಮ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಸುಾಂ ರಾತತಯದ್ದೀಶ ಏಷ್ ರ್ಾಃ | 
ಸ ರ್ಜ್ಞ ಇತ ಸಮರೀಕ್್ ುೀ ವಿಹಿತ್್ೀ ಕಮಯಣಿ ಸ್ತಿತಾಃ’ ಇತ ಬಕಯಶತರತಾಃ || 09 || 
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ಸಹರ್ಜ್ಞಾಾಃ ಪರಜ್ಜಾಾಃ ಸೃಷಾಟಾ ಪುರ್ ೀವಾಚ್ ಪರಜ್ಜಾಪತಾಃ | 
ಅನ್ೀನ್ ಪರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಮೀಷ್ ವೀsಸ್ತುಾಷ್ಟಕ್ಾಮಧ್ತಕ್ || 10 || 

 

ದ್ೀವಾನ್ ಭಾವರ್ತ್ಾನ್ೀನ್ ತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ಭಾವರ್ನ್ತು ವಾಃ | 
ಪರಸಾರಂ ಭಾವರ್ನ್ುಾಃ ಶ್ರೀರ್ಾಃ ಪರಮವಾಪ್ಯತ || 11 || 

 

ಇಷಾಟನ್ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಹಿ ವೀ ದ್ೀವಾ ದಾಸಯಂತ್್ೀ ರ್ಜ್ಞಭಾವಿತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೈದ್ಯತ್ಾುನ್ಪರದಾಯೈಭ್ ಯೀ ಯೀ ಭತಙ್ಕ್ ೆ ತೀ ಸ್ುೀನ್ ಏವ ಸಾಃ || 12 || 

 

ರ್ಜ್ಞಶ್ಷಾಟಶ್ನ್ಾಃ ಸನ್ ುೀ ಮತಚ್ಯನ್ುೀ ಸವಯಕಲ್ಲ್ಷ್ೈಾಃ | 
ಭತಞ್ಞತ್್ೀ ತ್್ೀ ತವಘಂ ಪಾಪಾ ಯೀ ಪಚ್ನಾಾತಮಕ್ಾರಣಾತ್ || 13 || 

 

ಅನಾನದ್ಭವನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ಪಜಯನಾಯದ್ನ್ನಸಮಭವಾಃ | 
ರ್ಜ್ಞಾದ್ಭವತ ಪಜಯನ್ ಯೀ ರ್ಜ್ಞಾಃ ಕಮಯ ಸಮತದ್ಭವಾಃ|| 14 || 

 

ಕಮಯ ಬರಹ್ ೋದ್ಭವಂ ವಿದಿಿ ಬರಹಾಮಕ್ಷರಸಮತದ್ಭವಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ವಯಗತಂ ಬರಹಮ ನಿತಯಂ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ಪರತಷಿಠತಮ್ || 15 || 

 

ಏವಂ ಪರವತಯತಂ ಚ್ಕರಂ ನಾನ್ತವತಯರ್ತೀಹ ರ್ಾಃ | 
ಅಘ್ನರ್ತರಿನಿದರರಾರಾಮೀ ಮೀಘಂ ಪಾರ್ಯ ಸ ರ್ಜೀವತ ||16 || 

‘ಜನ್ನಾತ್ ಪರಸಸಾಯದ್ೀಾಃ ಪಜಯನ್ ಯೀ ಮೀಘಸನ್ುತಾಃ | 
ಸ ರ್ಜ್ಞಾತ್ ಕಮಯಣಾಃ ಸ್ ೀsಪ ಸಮಸುಂ ಕಮಯ ಕ್್ೀಶವಾತ್ | 

ಸ ನಿತ್್ ಯೀsಪಯಕ್ಷರತತರ ಪಾದಾವಕ್ಾಯದಿಿ ಗಮಯತ್್ೀ | 

ವಾಕಯಮತಚಾಾರ್ಯತ್್ೀ ಭ ತ್್ೈಸಾುನ್ಯನಾನತ್ ತಚ್ಾ ಮೀಘತಾಃ | 
ತಸಾಮತ್ ಸವಯಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯತಯಂ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ಪರತಷಿಠತಾಃ | 
ಏವಂ ಪರವತಯತಂ ಚ್ಕರಂ ನಾನ್ತವತಯರ್ತೀಹ ರ್ಾಃ | 
ಸ ಪಾಪೀ ವಿಶವಹನ್ೃತ್ಾವನ್ನರಕ್್ೀ ಮಜಞತ ಧ್ತರವಮ್ | 

ವಾಚಿಕ್್ ೀ ಮಾನ್ಸ್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ನಾಯಸ್ತನಾಂ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
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ವನ್ಸಿಸಾಯಕರತತರ್ಯಜ್ಞಾಃಕರತ್ಾವದಿಗೃಹಿಣ್ ೀsಖಿಲಾಃ | 
ಶತಶ ರಷಾದಾಯತಮಕ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ವಿಹಿತ್್ ೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಃ | 
ವಿದಾಯsಭರಾದಿದಾನ್ಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಸಮಮತಮ್ | 

ಗೃಹಿಣ್ ೀ ವಿತುದಾನ್ಂ ತತ ವನ್ಸಿಸಾಯನ್ನಪೂವಯಕಮ್ | 

ಸವ್ೈಯಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ತಪೀ ಘ ೀರಮಿತ ಸವ್ೀಯತರಕಮಿಯಣಾಃ’ ಇತನಾರದಿೀಯೀ | 

ಬರಹಾಮಕ್ಷರಶಬಾದರ್ಯಯೀವಯಯತ್ಾಯಸ್ೀ ‘ತಸಾಮತ್ ಸವಯಗತಂ ಬರಹಮ’ ಇತ 
ಪರತಯಭಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಶಾಕರಕ್ಾsಪರವ್ೀಶಶಾ || 14-16 || 

ರ್ಸಾುಾತಮರತರ್ೀವ ಸಾಯದಾತಮತೃಪುಶಾ ಮಾನ್ವಾಃ | 
ಆತಮನ್ಯೀವ ಚ್ ಸನ್ತುಷ್ಟಸುಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||17 || 

ತೃಪುಸನ್ ುೀಷ್ಶಬದಯೀಾಃ ಪರಾಯರ್ತ್್ವೀsಪ ಪರಮಾತಮನಾ ತೃಪುಾಃ ಪರಮಾತಮನಿ 
ತೃಪು ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 

‘ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದಾದ್ರತಮಾಂಸತರಪುೀ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃ | 
ವಿಷಾಣವ್ೀವಾತತೃಪುಶಾ ಮತಕ್್ ುೀsಸೌ ವಿಧ್ಯಗ್ ೀಚ್ರಾಃ’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ | 

‘ರತರಾನ್ನ್ದ ಉದಿದಷ್ಟಸೃಪುಸತು ಕೃತಕೃತಯತ್ಾ | 

ಪರೀತಸತು ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಸ್ನೀಹಾಃ ಕಮಯಜ್ಜ್ ೀ ನಿಜ ಏವ ಚ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

‘ಸಂತ್್ ೀಷ್ಸೃಪುರಾಪೂತಯಾಃ ಪರೀತಾಃ ಪರಾಯರ್ವಾಚ್ಕ್ಾಾಃ’ ಇತಯಭಧಾನ್ಮ್|| 17 || 

ನ್ೈವ ತಸಯ ಕೃತ್್ೀನಾಥ್ ೀಯ ನಾಕೃತ್್ೀನ್ೀಹ ಕಶಾನ್ | 
ನ್ ಚಾಸಯ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಕಶ್ಾದ್ರ್ಯವಯಪಾಶರರ್ಾಃ || 18 || 

 

ತಸಾಮದಾಸಕುಾಃ ಸತತಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕಮಯ ಸಮಾಚ್ರ | 
ಆಸಕ್್ ುೀ ಹಾಯಚ್ರನ್ ಕಮಯ ಪರಮಾಪನೀತ ಪೂರತಷ್ಾಃ || 19 || 

ರ್ಸಾಮದ್ಮತಕುಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಮಸ್ಾೀವ ತಸಾಮದ್ಸಕುಾಃ | ಆಸಕು ಆಚ್ರನ್ನೀವ ರ್ಸಾಮತ್ 
ಪರಮಾಪನೀತ | ಮತಕುಸ್ಯೈವ ಕ್ಾರ್ಯಂ ನಾಸ್ತುೀತ್್ಯೀವಕ್ಾರಾಥ್ ೀಯsಪ ರ್ಸ್ತುಾತ 
ತತಶಬ್ದೀನಾವಗತಾಃ | ‘ತಸಾಮತ್ ಕಮಯ ಸಮಾಚ್ರ್ೀತ್’ ಇತತಯಪಸಂಹಾರ-
ವಿರ್ ೀಧ್ಶಾಾನ್ಯಥಾ | 
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‘ಬರಹಮನಿಷಾಠ ಬರಹಮರತ್ಾ ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಸತತಪಯತ್ಾಾಃ | 
ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ್ ಮತಕ್ಾುನಾಮನ್ುರಂ ಕಞ್ಷಾದ್ೀವ ಹಿ’ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯವಚ್ನಾಚ್ಾ 
ನಾಜತಯನ್ಸಾಯಮತಖಾಯಧಿಕ್ಾರಿತ್ಾ | 

ಆತಮರತರ್ೀವ ಸಾಯದಿತ್್ಯೀವಶಬ್ದೀನ್ ಮತಕ್ಾುನಾಮೀಭ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ದ್ಶ್ಯತಾಃ | 
ಏಷಾಂ ಕದಾಚಿದ್ತದಾಃಖಾಭಾಸಸಾಯಪ ಭಾವಾತ್ || 18-19 || 

ಕಮಯಣ್ೈವ ಹಿ ಸಂಸ್ತದಿಿಮಾಸಿ್ತತ್ಾ ಜನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ | 
ಲ್ ೀಕಸಙ್ಕುರಹಮೀವಾಪ ಸಮಾಶಯನ್ ಕತತಯಮಹಯಸ್ತ || 20 || 

‘ಸಹ್ೈವ ಕಮಯಣಾ ಸ್ತದಿಿಮಾಸಿ್ತತ್ಾ  ಜನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ನಿಷಾಠ ಅಪ ತತಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವಣಾಯಶರಮೀಚಿತಮ್’ ಇತ ಚ್ 

‘ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಂ ಕಮಯ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಲ್ ೀಕಸಙ್ಕುರಹಾತ್ | 

ಅದ್ಿೈವ ತತಷಿಟದ್ಂ ಮಹಯಂ ಸಾ ಮತಕ್ಾುನ್ನ್ದಪೂತಯದಾ || 

‘ಮಮೈವ ಕ್್ೀವಲಂ ನಾಸ್ತು ಕ್್ೀನಾಪಯರ್ಯಸುಥಾsಪಯಹಮ್ | 

ಕಮಯಕೃಲ್ ಿೀಕರಕ್ಷಾಯೈ ತಸಾಮತ್  ಕತವಿೀಯತ ಮತಾರಾಃ’  
ಇತ ಕೃಷ್ಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || 20 || 

ರ್ದ್ಯದಾಚ್ರತ ಶ್ರೀಷ್ಠಸುತ್ ತದ್ೀವ್ೀತರ್ ೀ ಜನ್ಾಃ | 
ಸ ರ್ತರಮಾಣಂ ಕತರತತ್್ೀ ಲ್ ೀಕಸುದ್ನ್ತವತಯತ್್ೀ || 21 || 

 

ನ್ ಮೀ ಪಾರ್ಯಸ್ತು ಕತಯವಯಂ ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಕಞ್ಾನ್ | 
ನಾನ್ವಾಪುಮವಾಪುವಯಂ ವತಯ ಏವ ಚ್ ಕಮಯಣಿ || 22 || 

‘ರಕ್ಷರಾ ವಾsರ್ ಸೃಷಾಟಯ ವಾ ಸಂಹೃತ್ಾಯದ್ೀನ್ಯ ತತ ಕವಚಿತ್ | 

ಅಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ ಣೀಸುಥಾsಪ್ಯೀಷಾ ಸವಭಾವಾತ್ ಸವಯಕಮಯಕೃತ್ | 

ಮತ್್ ುೀ ನ್ೃತ್ಾುದಿಕಂ ರ್ದ್ವತ್ ಕತರಾಯತ್ ಸತಖವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವತ್ ಕತರಾಯದಿವಷ್ತಣಸುಥ್ೈವ ತತ’ ಇತ ಬಕಯಶತರತಾಃ || 22  

ರ್ದಿ ಹಯಹಂ ನ್ ವತ್್ೀಯರ್ಂ ಜ್ಜಾತತ ಕಮಯಣಯತನಿದರತಾಃ | 
ಮಮ ವತ್ಾಮಯನ್ತವತಯನ್ುೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಪಾರ್ಯ ಸವಯಶಾಃ || 23 || 

 

ಉತ್ದ್ೀರ್ತರಿಮೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ನ್ ಕತರಾಯಂ  ಕಮಯ ಚ್ೀದ್ಹಮ್ | 
ಸಙ್ಕೆರಸಯ ಚ್ ಕತ್ಾಯ ಸಾಯಮತಪಹನಾಯಮಿಮಾಾಃ ಪರಜ್ಜಾಾಃ || 24 || 
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ಸಕ್ಾುಾಃ ಕಮಯಣಯವಿದಾವಂಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ಕತವಯನಿು ಭಾರತ | 
ಕತರಾಯದಿವದಾವಂಸುಥಾsಸಕುಶ್ಾಕೀಷ್ತಯಲ್ ೀಕಸಙ್ಕುರಹಮ್ || 25 || 

 

ನ್ ಬತದಿಿಭ್ೀದ್ಂ ಜನ್ಯೀದ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಕಮಯಸಙ್ಕ್ಷುನಾಮ್ | 
ಜ್ಜ್ ೀಷ್ಯೀತ್ ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ವಿದಾವನ್ ರ್ತಕುಾಃ ಸಮಾಚ್ರನ್ || 26 || 

 

ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕರರ್ಮಾಣಾನಿ ಗತಣ್ೈಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಅಹಙ್ಗ್ೆರವಿಮ ಢಾತ್ಾಮ ಕತ್ಾಯsಹಮಿತ ಮನ್ಯತ್್ೀ || 27 || 

 

ತತುಾವಿತ್ ತತ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಗತಣಕಮಯವಿಭಾಗಯೀಾಃ | 
ಗತಣಾ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ವತಯನ್ು ಇತ ಮತ್ಾವ ನ್ ಸಜಞತ್್ೀ || 28 || 

 

ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಸಂಮ ಢಾಾಃ ಸಜಞನ್ುೀ ಗತಣಕಮಯಸತ | 
ತ್ಾನ್ಕೃತ್ನವಿದ್ ೀ ಮನಾದನ್ೃತ್ನವಿನ್ನ ವಿಚಾಲಯೀತ್ || 29 || 

 

ಮಯಿ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ | 
ನಿರಾಶ್ೀನಿಯಮಯಮೀ ಭ ತ್ಾವ ರ್ತಧ್ಯಸಯ ವಿಗತಜವರಾಃ || 30 || 

 

ಯೀ ಮೀ ಮತಮಿದ್ಂ ನಿತಯಮನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ | 
ಶರದಾಿವನ್ ುೀsನ್ಸ ರ್ನ್ ುೀ ಮತಚ್ಯನ್ುೀ ತ್್ೀsಪ ಕಮಯಭಾಃ||31|| 

 

ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ಭಯಸ ರ್ನ್ ುೀ ನಾನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಮತಮ್ | 
ಸವಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮ ಢಾಂಸಾುನ್ ವಿದಿಿ ನ್ಷಾಟ ನ್ಚ್ೀತಸಾಃ || 32 || 

 

ಸದ್ೃಶಂ ಚ್ೀಷ್ಟತ್್ೀ ಸಾವಸಾಯಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಜ್ಞಾಯನ್ವಾನ್ಪ | 
ಪರಕೃತಂ ರಾನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ನಿಗರಹಾಃ ಕಂ ಕರಿಷ್ಯತ|| 33 || 

‘ನಾಹಂ ಕತ್ಾಯ ಹರಿಾಃ ಕತ್ಾಯ ತತ ಾಜ್ಜಾ ಕಮಯ ಚಾಖಿಲಮ್ | 

ತಥಾsಪ ಮತೃತ್ಾ ಪೂಜ್ಜಾ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ನಾನ್ಯಥಾ | 
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ತದ್ಭಕುಸುತುಲಂ ಮಹಯಂ ತತರಸಾದ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಕಮಯನಾಯಸ್ ೀ ಹರಾವ್ೀವಂ ವಿಷ್ ಣೀಸೃಪುಕರಾಃ ಸದಾ | 

ರ್ಸಾಮತ್ ಸವತನ್ರ ಕತೃಯತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ನ್ ಚಾನ್ಯಗಮ್ | 

ತದ್ಧಿೀನ್ಂ ಸವತನ್ರತವಂ ಸಾವವರಾಪ್ಯೀಕ್ಷಯೈವ ತತ | 
ರ್ಜೀವಸಯ ವಿಕೃತನಾಯಮ ಕತೃಯತವಂ ಜಡಸಂಶರರ್ಮ್ | 

ಪುಮಾನ್ ದ್ ೀಗಾಿ ಚ್ ಗೌದ್ ೀಯಗಿಿರೀಸುನ್ ೀ ದ್ ೀಗ್ೀಿತವತ್ ಕರಮಾತ್’ – ಇತ 

ಬರಹಮತಕಯವಚ್ನಾದಿೀಶವರರ್ಜೀವಪರಕೃತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ಕತೃಯತವಮಕತೃಯತವಂ ಚ್ 

ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಜ್ಞಾತವಯಂ ಸವಯತರ | 
‘ಕವಚಿತ್ ಸವಭಾವಾಃ ಪರಕೃತಾಃ ಕವಚಿಚ್ಾತರಗತಣಾತಮಕ್ಾ | 

ಕವಚಿತ್ ಪರಕೃಷ್ಟಕತೃಯತ್ಾವದ್ಭಗವಾನ್ ಪರಕೃತಹಯರಿಾಃ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

‘ಸವಭಾವತಸ್ತರವಿಧಾ ರ್ಜೀವಾ ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧ್ಯಮಾಾಃ | 
ಉತುಮಾಸುತರ ದ್ೀವಾದಾಯ ಮತಯಯಮಧಾಯಸತು ಮಧ್ಯಮಾಾಃ | 
ಅಧ್ಮಾ ಅಸತರಾದಾಯಶಾ ನ್ೈಷಾಮಸಾನ್ಯಥಾಭವಾಃ | 
ಶರಿೀರಮಾತ್ಾರನ್ಯಥಾತ್್ವೀ ಸವಜ್ಜಾತಂ ಪುನ್ರ್ೀಷ್ಯತ | 

ಉತುಮಾ ಮತಕುಯೀಗಾಯಸತು ಸೃತಯೀಗಾಯಸತು ಮಧ್ಯಮಾಾಃ | 
ಅಪರ್ೀsನ್ಿನ್ುಮೀಯೀಗಾಯಾಃ ಪಾರಪು ಸಾಧ್ನ್ಪೂತಯತಾಃ | 
ಪೂತ್ಾಯಯಭಾವ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮನಾದಿಾಃ ಸಂಸೃತಾಃ ಸೃತ್ಾ | 

ನ್ೈವ ಪೂತಯಶಾ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನಿತಯಕ್ಾಲಹರಿೀಚ್ಛರಾ | 

ಅತ್್ ೀsನ್ತವತಯತ್್ೀ ನಿತಯಂ ಸಂಸಾರ್ ೀsರ್ಮನಾದಿಮಾನ್ | 

ಅತ್್ ೀsಧ್ಮಾನಾಂ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾದ್ಯೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾ ಗತಣಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಮಧ್ಯಮತ್್ಯೀಯಷ್ತ ಮಿಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ತತುಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಭಕುರಿತ್ಾಯದಾಯ ದ್ೀವತ್ಾದಿಷ್ತ | 
ಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ ಹಯವಶಾಃ ಕಮಯ ಸವ್ೈಯಸ್ೈಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ | 
ಸಾವಭಾವಿಕಗತಣಾನ್ೀತ್ಾನ್ ಹ್ೀತತಂ ಕೃತ್್ವೈವ ವಿಷ್ತಣನಾ | 

ಕಮಯಸತ ಕರರ್ಮಾಣ್ೀಷ್ತ  ಕತ್ಾಯsಹಮಿತ ಮ ಢಧಿೀಾಃ | 
ಮನ್ಯತ್್ೀ ತತುಾವಿದಿವಷ್ ಣೀಗತಯಣಾ ಇಚಾಛದ್ರ್ಸತು ಯೀ | 

ಸಾವಭಾವಿಕ್್ೀಷ್ತ ರ್ಜೀವಸಯ ಕ್ಾಮಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸದ್ೈವ ತತ | 
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ಪ್ರೀರಕತ್್ವೀನ್ ವತಯನ್ುೀ ಸಾವತನ್ರಯಮ್ ಮಮ ನ್ ಕವಚಿತ್ | 

ಇತ ಮತ್ಾವ ನ್ ಸಕುಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರೀತ್್ ೀsಸಯ ಭವತ ಪರಭತಾಃ | 
ಸವಭಾವಗತಣಸಮ ಮಢಾ ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣವತುರಮ್ | 

ಸಾವತನ್ರೀಣ್ೈವ ಕತ್ಾಯರಂ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರತಜ್ಜಾನ್ತ್್ೀ | 

ತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ ಕಮಯ ತಚ್ೈವ ವಿಷ್ಣಾಧಿೀನ್ಂ ನ್ ತ್್ೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ತ್್ೀಷ್ವಯೀಗ್ಯೀಷ್ತ ತತವಜ್ಞಸುತವಂ  ನಾತ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ | 

ವದ್ೀದಿವವಾದ್ರ ಪ್ೀಣ ನ್ ೀಪದ್ೀಶಾತಮನಾ ಕವಚಿತ್ | 

ಸಭಾರ ಪ್ೀಣ ವಾ ಬ ರರಾತ್ ಪೃಷ್ಠೀsವಯಕುಕೃದ್ೀವ ವಾ | 

ಬತದಾಿಾsಪಯಸೌ ರ್ತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಸವಭಾವಾನ್ತಗಚ್ೀಷಿಟತಾಃ | 
ಸವಭಾವಂ ರಾನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ನಿಗರಹಾಃ ಕಂ ಕರಿಷ್ಯತ’  

ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || 27-33 || 

ಇನಿದರರ್ಸ್ಯೀನಿದರರ್ಸಾಯಥ್ೀಯ ರಾಗದ್ವೀಷೌ ವಯವಸಿ್ತತ್ೌ | 
ತಯೀನ್ಯ ವಶಮಾಗಚ್ಛೀತ್ ತ್ೌ ಹಯಸಯ ಪರಿಪನಿಿನೌ  || 34 || 

 

ಶ್ರೀರಾನ್ ಸವಧ್ಮೀಯ ವಿಗತಣಾಃ ಪರಧ್ಮಾಯತ್ ಸವನ್ತಷಿಠತ್ಾತ್ | 
ಸವಧ್ಮೀಯ ನಿಧ್ನ್ಂ ಶ್ರೀರ್ಾಃ ಪರಧ್ಮೀಯ ಭರಾವಹಾಃ || 35 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಅರ್ ಕ್್ೀನ್ ಪರರ್ತಕ್್ ುೀsರ್ಮ್ ಪಾಪಂ ಚ್ರತ ಪೂರತಷ್ಾಃ | 
ಅನಿನಚ್ಛನ್ನಪ ವಾಷ್ಣೀಯರ್ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೀರ್ಜತಾಃ || 36 || 

ಪರಮೀಶವರಾದ್ದೀವ್ೀಭಯಶಾಾವಾಯಕುನ್ಪ್ರೀರಕಂ ಪೃಚ್ಛತ | ಅರ್ ಕ್್ೀನ್ೀತ || 36 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಕ್ಾಮ ಏಷ್ ಕ್್ ರೀಧ್ ಏಷ್ ರಜ್ಜ್ ೀಗತಣಸಮತದ್ಭವಾಃ | 
ಮಹಾಶನ್ ೀ ಮಹಾಪಾಪಾಮ ವಿದ್ಯಿೀನ್ಮಿಹ ವ್ೈರಿಣಮ್ || 37 || 

 

ಧ್ ಮೀನಾವಿರರ್ತ್್ೀ ವಹಿನರ್ಯಥಾದ್ಶ್ ೀಯ ಮಲ್ೀನ್ ಚ್ | 
ರ್ಥ್ ೀಲ್್ೀನಾವೃತ್್ ೀ ಗಭಯಸುಥಾ ತ್್ೀನ್ೀದ್ಮಾವೃತಮ್ || 38 || 
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ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನ್ಮೀತ್್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನಿತಯವ್ೈರಿಣಾ | 
ಕ್ಾಮರ ಪ್ೀಣ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ದ್ತಷ್ ಾರ್ೀಣಾನ್ಲ್ೀನ್ ಚ್ || 39 || 

‘ಅಖಿಲಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಬರಯಹಾಮದಾಯಸುದ್ವಾನ್ುರಾಾಃ | 
ಅಸತರಾ ಅಶತಭ್ೀಶ್ವೀವ ಕ್ಾಮಾದ್ೀರಭಮಾನಿನ್ಾಃ || 
ತತರ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಾಃ ಸವಯಂ ಧ್ ಮಮಲ್ ೀಲ್ವತ್ | 

ಶತಭಮಧಾಯಧ್ಮಜನ್ಂ ಕರಮಾದಾವೃತಯ ತಷ್ಠತ || 

ಮಹಾಶನ್ಸಯ ತಸ್ಯೀದ್ಂ ನಾಲಂ ತ್್ೀನಾನ್ಲ್ ೀsಗಿನವತ್ | 

ಭತಞ್ಜಞನ್  ಇನಿದರರಾವಿಷ್ ಟೀ ಜ್ಞಾನಾಸ್ರೀಣ್ೈವ ಹನ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ | 
 

ಜ್ಞಾನಾವರಣರೂಪ ೀಣ ೀದ್ಮಾವೃಣ ೂೀತೀತಾಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮಿತ ಪುನರಾಹ | ನ 
ಕ ೀವಲಂ ದ್ುಷ್ೂೂರ ೂೀ ನಾಲಮಿತ ಮನಾತ ೀ ಚ ೀತಾನಲಃ | 

 

ಅಗ್ನೀರಪಯನ್ಲಾಃ ಕ್ಾಮೀ ರ್ನಾನಲಮಿತ ಮನ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ || 37-39 || 

ಇನಿದರರಾಣಿ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಿರಸಾಯಧಿಷಾಠನ್ಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಏತ್್ೈವಿಯಮೀಹರ್ತ್್ಯೀಷ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಾವೃತಯ ದ್ೀಹಿನ್ಮ್ || 40 || 

 

ತಸಾಮತ್ ತವಮಿನಿದರರಾಣಾಯದೌ ನಿರ್ಮಯ ಭರತಷ್ಯಭ | 
ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಪರಜಹಿ ಹ್ಯೀನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ನಾಶನ್ಮ್ || 41 || 

 

ಇನಿದರರಾಣಿ ಪರಾಣಾಯಹತರಿನಿದರಯೀಭಯಾಃ ಪರಂ ಮನ್ಾಃ | 
ಮನ್ಸಸತು ಪರಾ ಬತದಿಿಯೀಯ ಬತದ್ಿೀ ಪರತಸತು ಸಾಃ || 42 || 

 

ಏವಂ ಬತದ್ಿೀ ಪರಂ ಬತದಾಾಿಸಂಸುಭಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಾ | 
ಜಹಿ ಶತತರಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ದ್ತರಾಸದ್ಮ್ || 43 || 

 

|| ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ  ತೃತೀಯೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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‘ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ಪರವರಾ ದ್ೀವಾ ಇನಾದರದಾಯ ಇನಿದರರಾತಮಕ್ಾಾಃ| 
ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಮನ್ ೀsಭಮಾನಿೀ ತತ ರತದ್ರಸುಸಾಮತ್ ಸರಸವತೀ | 
ಬತದಾಿಯತಮಕ್ಾ ತತ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಮಹಾನಾತ್ಾಮ ಪರಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಅವಯಕುರ ಪಾ ಲಕ್ಷಿಮೀಶಾ ವರಾsತ್್ ೀsತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ | 
ನ್ ತತ್ಮೀsಧಿಕ್್ ೀ ವ್ೀತ ಹಾಯನ್ತಪೂವಿೀಯ ಪರಕೀತಯತ್ಾ | 
ರ್ಥಾಕರಮಪರಬ್ ೀಧ್ೀನ್ ನಾಶಾಯಾಃ ಕ್ಾಮಾದಿಶತರವಾಃ | 
ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಚ್ ಪರಂ ಸಾಿನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರತತಲಮಞ್ಞಸಾ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ನ್ ಚ್ೀನಿದರಯೀಭಯಾಃ ಪರಾ ಹಯಥಾಯಾಃ’ ‘ರತದ್ ರೀsಹಙ್ಕೃತರ ಪಕಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ| 

‘ಸವಾಯಭಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ ಹತಯತುರ್ ೀತುರಮ್ | 
ಆಧಿಕಯಂ ವಕತುಮೀತ್್ೀಷಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಸಾಿನ್ಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ಆಧಿಕಯಕರಮ ಏವಾತರ ಶಾಸರತ್ಾತಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಸಾಿನ್ೀಷ್ತ ತವವರ್ೀಷಾಂ ಚ್ ಪರ್ೀ ಸನಿು ನ್ ಚ್ೀತರ್ೀ | 

ತಥಾsಪ ಪತತರಥ್ ೀಯ ರ್ಾಃ ಪುತರಸಾಯಪುಯಪಚ್ರ್ಯತ್್ೀ | 
ಅವಯಕ್ಾುದಿಪದಾಥಾಯನಾಂ ಸವ್ೀಯ ತದ್ಭಮಾನಿನ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ರ್ತರ ಹ ಕವ ಚ್ ಪುತರಸಯ ತತಾತತರ್ಯತರ ವಾ ಪತತ- 
ಸುದಾವ ಪುತರಸ್ಯೀತ್್ಯೀತದ್ತಕುಂ ಭವತ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀಶಾ| 
‘ಬಹತವಾಚಿನಾಂ ಶಬಾದನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕುಪರಕರಣಾದಿಭಾಃ| 
ಪರವೃತುಹ್ೀತ್್ ೀಶಾಾಧಿಕ್ಾಯನಿನಣಯಯೀsಥ್ೀಯಷ್ತ ಗಮಯತ್್ೀ’|| ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 

‘ಲ್ಲಙ್ಗ್ುದಿಸಾಮಯಂ ರ್ತರ ಸಾಯತ್ ಪರಯೀಗಾಧಿಕಯಮೀವ ತತ | 
ನಿಣಾಯರ್ಕಂ ಭವ್ೀತ್  ತತರ ತ್್ೀನ್ ಸಾಯತ್ ಸತಬಹತಶತರತಾಃ ‘ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ||42|| 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವದಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯ ನಿಣಯಯೀ ತೃತೀಯೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಚ್ತತಥ್ ೀಯsಧಾಯರ್ಾಃ 
 

ಉಕುಯೀಜ್ಞಾಯನ್ಕಮಯಣ್ ೀರತಭಯೀವಿಯಶ್ೀಷ್ವಿಸುರಾತಮಕ್್ ೀsರ್ಮಧಾಯರ್ಾಃ| 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಇಮಂ ವಿವಸವತ್್ೀ ಯೀಗಂ ಪರೀಕುವಾನ್ಹಮವಯರ್ಮ್ | 
ವಿವಸಾವನ್ ಮನ್ವ್ೀ ಪಾರಹ  ಮನ್ತರಿಕ್ಷಾಾಕವ್ೀsಬರವಿೀತ್ ||01|| 

 

ಏವಂ ಪರಮಾರಾಪಾರಪುಮಿಮಂ ರಾಜಷ್ಯಯೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಸ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಹ ಮಹತ್ಾ ಯೀಗ್ ೀ ನ್ಷ್ಟಾಃ ಪರನ್ುಪ ||02|| 

‘ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರಸ ರಾಯಣಾಂ ರ್ದ್ದತುಂ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪುರಾ | 
ಪಞ್ಾರಾತ್ಾರತಮಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾಯಸ್ ೀsದಾತ್ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ತತ್ | 
ತ್್ೀಷಾಮೀವಾವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಸ್ೀನಾಮಧ್ಯೀsಜತಯನಾರ್ ಚ್ | 
ಪಾರದಾದಿುೀತ್್ೀತನಿದಿಯಷ್ಟಂ ಸಙ್ಕ್ ಿ ೀಪ್ೀಣಾರ್ತರ್ತತ್ವ್ೀ | 
ರ್ಥಾ ಕತವಯನಿು ಕಮಾಯಣಿ ರ್ಥಾ ಜ್ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಕ್ಾತಯರ್ತಗಾಶ್ೈವ ನ್ೃಪಾಶಾ ಮನ್ತಪೂವಯಕ್ಾಾಃ | 
ಜ್ಞಾತವಯಂ ಚ್ೈವ ಕತಯವಯಂ ರ್ಥಾ ಸವ್ೈಯಮತಯಮತಕ್ಷತಭಾಃ | 
ತ್್ರೀತ್ಾದಿತರಷ್ತ ಜ್ಜಾತ್್ೈಶಾ ಗಿೀತ್ಾರಾಂ ತದ್ತದಾಹೃತಮ್ | 
ಪಾಣಡವಾದಾಯಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮಕ್ಾನಾುಾಃ ಕರಿಷ್ಯನಿು ಚ್ ಜ್ಜಾನ್ತ್್ೀ | 
ತಥ್ೈವ ತ್್ೀನ್ ಗಿೀತ್ಾರಾ ನಾಸ್ತು ಶಾಸರಂ ಸಮಂ ಕವಚಿತ್ | 
ವ್ೀದಾರ್ಯಪೂವಯಕಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ರ್ತ್್ ೀsಖಿಲಮ್| 

ತತ್ಙ್ಕ್ ಿ ೀಪಶಾ ಗಿೀತ್್ೀರ್ಂ ತಸಾಮನಾಯಸಾಯಾಃ  ಸಮಂ ಕವಚಿತ್’  

ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ|| 01 || 

ಸ ಏವಾರ್ಂ ಮರಾ ತ್್ೀsದ್ಯ ಯೀಗಾಃ ಪರೀಕುಾಃ  ಪುರಾತನ್ಾಃ | 
ಭಕ್್ ುೀsಸ್ತ ಮೀ ಸಖಾ ಚ್ೀತ ರಹಸಯಂ ಹ್ಯೀತದ್ತತುಮಮ್ || 03 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಅಪರಂ ಭವತ್್ ೀ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸವತಾಃ | 
ಕರ್ಮೀತದಿವಜ್ಜಾನಿೀರಾಂ  ತವಮಾದೌ ಪರೀಕುವಾನಿತ || 04 || 
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‘ಜ್ಜಾನ್ನ್ ುೀsಪ ವಿಶ್ೀಷಾರ್ಯಜ್ಞಾನಾರ್ ಸಾಿಪನಾರ್ ವಾ | 
ಪೃಚ್ಛನಿು ಸಾಧ್ವೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತ್್ೀನ್ ಪೃಚ್ಛಸ್ತ ಪಾರ್ಥಯವ’ –

ಇತ್ಾಯಗ್ನೀರ್ವಚ್ನಾನಾನಜತಯನ್ ೀ ಭಗವನ್ುಂ ನ್ ಜ್ಜಾನಾತ || 04 || 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಬಹ ನಿ ಮೀ ವಯತೀತ್ಾನಿ ಜನಾಮನಿ ತವ ಚಾಜತಯನ್ | 
ತ್ಾನ್ಯಹಂ ವ್ೀದ್ ಸವಾಯಣಿ ನ್ ತವಂ ವ್ೀತಿ ಪರನ್ುಪ || 05 || 

 

ಅಜ್ಜ್ ೀsಪ ಸನ್ನವಯರಾತಮ ಭ ತ್ಾನಾಮಿೀಶವರ್ ೀsಪ ಸನ್ | 
ಪರಕೃತಂ ಸಾವಮಧಿಷಾಠರ್ ಸಮಭವಾಮಾಯತಮಮಾರ್ರಾ || 06 || 

ಆತಮಮಾರ್ರಾ –ಆತ್್ೋಚ್ಛರಾ | ಪರಕೃತಂ ಸಾವಮಧಿಷಾಠರ್ ಸವಭಾವಮ್ | 
‘ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ ಸವಭಾವೀsರ್ಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಶಾ | ಅತ ಏವ ಸವಶಬ್ದೀನ್ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ ‘ಪರಕೃತಂ ಸಾವಮವಷ್ಟಭಯಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ | ‘ಮರಾsಧ್ಯಕ್ಷ್ೀಣ ಪರಕೃತಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ ತತ ನ್ ಸವಶಬದಾಃ | ‘ಪರಕೃತಂ ವಿದಿಿ ಮೀ ಪರಾಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ 
ಸಮ್ನಿಿತ್್ವೀನ್ ಪರತೀತ್್ೀರನಾಯ | ಅತರ ತತ ಸವಶಬದಾಃ ಸವರ ಪವಾಚಿೀ | ಸವಭಾವ 
ಇತಯತ್ಾರಪ ಸಾವಖ್ ಯೀ ಭಾವಾಃ ಸವಭಾವಾಃ | ಭಾವಶಬದಸತು ಸಮ್ನಾಿಯಶಙ್ಗ್ೆನಿವೃತುಯೀ| 
ಸವಸವಭಾವ ಇತ ತತ ಸವಸವರ ಪಮಿತವದ್ತಪಚಾರತ್ಾವಶಙ್ಗ್ೆಂ ನಿವತಯರ್ತ | 

‘ಸರಷ್ಟೃತ್ಾವದಿಸವಭಾವತ್ಾವತ್ ಸ್ವೀಚ್ಛರಾ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ | 
ಸೃಷಾಟಯದಿಕಂ ಕರ್ ೀತಯದಾಿ ಸವರ್ಂ ಚ್ ಬಹತಧಾ ಭವ್ೀತ್’  

ಇತ ನಾರಾರ್ಣಶತರತಾಃ|| 06|| 

ರ್ದಾ ರ್ದಾ ಹಿ ಧ್ಮಯಸಯ ಗಾಿನಿಭಯವತ ಭಾರತ | 
ಅಭತಯತ್ಾಿನ್ಮಧ್ಮಯಸಯ ತದಾssತ್ಾಮನ್ಂ ಸೃಜ್ಜಾಮಯಹಮ್ || 07 || 

 

ಪರಿತ್ಾರಣಾರ್ ಸಾಧ್ ನಾಂ ವಿನಾಶಾರ್ ಚ್ ದ್ತಷ್ೃತ್ಾಂ | 
ಧ್ಮಯಸಂಸಾಿಪನಾಥಾಯರ್ ಸಮಭವಾಮಿ ರ್ತಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ || 08 || 

 

ಜನ್ಮ ಕಮಯ ಚ್ ಮೀ ದಿವಯಮೀವಂ ಯೀ ವ್ೀತು ತತುಾತಾಃ | 
ತಯಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಂ ಪುನ್ಜಯನ್ಮ ನ್ೈತ ಮಾಮೀತ ಸ್ ೀsಜತಯನ್ || 09 || 
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‘ಯೀಷಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಮತಕುರತಕ್ಾು ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಚ್ೀತಹಾಸ್ೀಷ್ತ ಸಾ ತತ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಮತಚ್ಾರಾತ್ | 
ಏವಮೀವ ಶಮಾದಿೀನಾಂ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್’ 

-ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತಯವಚ್ನಾಜಞನ್ಮ ಕಮಯ ಚ್ೀತ್ಾಯದಿಷ್ತ ನ್ ತ್ಾವನಾಮತ್್ರೀಣ ಮೀಕ್ಷಾಃ 
||09|| 

ವಿೀತರಾಗಭರ್ಕ್್ ರೀಧಾ ಮನ್ಮರಾ ಮಾಮತಪಾಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ಬಹವೀ ಜ್ಞಾನ್ತಪಸಾ ಪೂತ್ಾ ಮದಾಭವಮಾಗತ್ಾಾಃ || 10 || 

‘ಮರ್ಂ ಪರಧಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪಾರಧಾನ್ಯಂ ಯೈಹಯರ್ೀಮಯತಮ್ | 
ಭಗವನ್ಮರಾಸ್ುೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾಸ್ುೀ ಮತಚ್ಯನ್ುೀ ನ್ ಚಾಪರ್ೀ’ ಇತ ಚ್ | 
ಮಯಿ ಭಾವೀ ಮದಾಭವಾಃ || 10 || 

ಯೀ ರ್ಥಾ ಮಾಂ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ತ್ಾಂಸುಥ್ೈವ ಭಜ್ಜಾಮಯಹಮ್ | 
ಮಮ ವತ್ಾಮಯನ್ತವತಯನ್ುೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಪಾರ್ಯ ಸವಯಶಾಃ ||11|| 

ತಥ್ೈವ ಭಜ್ಜಾಮಿ| ತದ್ನ್ತಸಾರಫಲದಾನ್ರ ಪ್ೀಣ | ಅನ್ಯದ್ೀವತ್ಾರಾರ್ಜನಾಮಪ 
ಮತ್ಮಪಯಣ್ೀನ್ ವ್ೈಷ್ಣವಮಾಗಾಯನ್ತವತಯನ್ೀನ್ೈವ ಸಮಯಕ್ ಫಲಂ ಭವತ | 

‘ಅನ್ಯದ್ೈವತಪೂಜ್ಜಾsಪ ರ್ಸ್ತಮನ್ನನ್ುೀ ಸಮಪಯತ್ಾ | 
ಸವಗಾಯದಿಫಲಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಯನಾನನ್ಯಥಾ ತಂ ಭಜ್ಜ್ೀದ್ಿರಿಮ್’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || 11 || 

ಕ್ಾಙ್ಕಿನ್ುಾಃ ಕಮಯಣಾಂ ಸ್ತದಿಂಿ ರ್ಜನ್ು ಇಹ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಕ್ಷಿಪರಂ ಹಿ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ್ತದಿಿಭಯವತ ಕಮಾಯಜ್ಜಾ || 12 || 

 

ಚಾತತವಯಣಯಯಂ ಮರಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗತಣಕಮಯವಿಭಾಗಶಾಃ | 
ತಸಯ ಕತ್ಾಯರಮಪ ಮಾಂ ವಿದ್ಿಯಕತ್ಾಯರಮವಯರ್ಮ್ ||13|| 

‘ಸತವಸತ್ಾವಧಿಕರಜ್ಜ್ ೀರಜ್ಜ್ ೀಭಸುಮಸಾ ತಥಾ | 
ವಣಾಯ ವಿಭಕ್ಾುಶಾತ್ಾವರಾಃ ಸಾತವಕ್ಾ ಏವ ವ್ೈಷ್ಣವಾಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ಕಮಯವಿಭಾಗಂ ‘ಶಮೀ ದ್ಮ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ವಕ್ಷಯತ | 

ವ್ೈಷ್ಣವಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾ ಏವ ತ್ಾಮಸಾ ಏವ ಚಾಪರ್ೀ | 
ದೌಲಯಭಯಸತಲಭತ್್ವೀನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ವಣಾಯದಿಭನ್ನತ್ಾ’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಸಾವಭಾವಿಕ್್ ೀ ಬಾರಹಮಣಾದಿಾಃ ಶಮಾದ್ಯೈರ್ೀವ ಭದ್ಯತ್್ೀ | 
ಯೀನಿಭ್ೀದ್ಕೃತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಔಪಾಧಿಕಸುಾರ್ಮ್  
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ವಿಷ್ತಣಭಕುಶಾಾನ್ತಗತ್ಾ ಸವಯವಣ್ೀಯಷ್ತ ವಿಶಾತಮ್ | 
ಆರಭಯ ಹಿೀರ್ತ್್ೀsಥಾಪ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಾವಭಾವಿಕಸುತಾಃ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ | 

‘ಕತ್ಾಯsಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರಕತ್್ೀಯತ ಚ್ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಯ ಕತ್ಾಯ ರ್ತ್್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಸವತನ್ರತ್ಾವತ್ ಪರಾತಮನ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ಅಪ ಶಬ್ ದೀ ಗತಣಸಮತಚ್ಾರಾರ್ಯಾಃ | 
ಕತ್ಾಯ ಮೀ ನಾಸ್ತುೀತಯಪ ವಿದಿಿೀತ || 13 || 

ನ್ ಮಾಂ ಕಮಾಯಣಿ ಲ್ಲಮಾನಿು ನ್ ಮೀ ಕಮಯಫಲ್ೀ ಸಾೃಹಾ | 
ಇತ ಮಾಂ ಯೀsಭಜ್ಜಾನಾತ ಕಮಯಭನ್ಯ ಸ ಬಧ್ಯತ್್ೀ || 14 || 

ರ್ಜೀವಭ್ೀದ್ನಿವೃತಯರ್ಯಂ ಮಾಮಿತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ || 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕೃತಂ ಕಮಯ ಪೂವ್ೈಯರಪ ಮತಮತಕ್ಷತಭಾಃ | 
ಕತರತ ಕಮೈಯವ ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಪೂವ್ೈಯಾಃ ಪೂವಯತರಂ ಕೃತಮ್ || 15 || 

 

ಕಂ ಕಮಯ ಕಮಕಮೀಯತ ಕವಯೀsಪಯತರ ಮೀಹಿತ್ಾಾಃ | 
ತತ್ ತ್್ೀ ಕಮಯ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ  ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ  ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀsಶತಭಾತ್ || 16 || 

 

ಕಮಯಣ್ ೀ ಹಯಪ ಬ್ ೀದ್ಿವಯಂ ಬ್ ೀದ್ಿವಯಂ ಚ್ ವಿಕಮಯಣಾಃ | 
ಅಕಮಯಣಶಾ ಬ್ ೀದ್ಿವಯಂ ಗಹನಾ ಕಮಯಣ್ ೀ ಗತಾಃ || 17|| 

ಕಮಾಯಪ ನ್ ೀ ಮತು ಇತ ಬ್ ೀದ್ಿವಯಮಿತ್ಾಯದಿ || 17 || 

ಕಮಯಣಯಕಮಯ ರ್ಾಃ ಪಶ್ಯೀದ್ಕಮಯಣಿ ಚ್ ಕಮಯ ರ್ಾಃ | 
ಸ ಬತದಿಿಮಾನ್ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಸ ರ್ತಕುಾಃ  ಕೃತ್ನಕಮಯಕೃತ್ || 18 || 

ಕಮಯಣಿ ರ್ಜೀವ್ೀ ಅಸಾವತನಾರಯದ್ಕಮಯ| ಕಮಯವಿಧಿಫಲಯೀರಭಾವಾತ್ | ಅಕಮಯಣಿ 
ವಿಷೌಣ| ಸಾವತನಾರಯತ್  ಸವಯಕತೃಯತವಮ್| 

‘ಕರ್ ೀsಸ್ತಮನ್ ಮಿೀರ್ತ ಇತ ಕಮಯ ರ್ಜೀವ ಉದಾಹೃತಾಃ | 
ವಿಧಿಶಬ್ದೀನಾಮಿತತ್ಾವದ್ಕಮಯ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || 

ಕರ ಇತ ಸಕ್ಾರಾನ್ ುೀsದ್ೃಷ್ಟವಾಚಿೀ| ಕರರ್ವಾಚಿೀ ವಾ | ತದ್ಧಿೀನ್ತ್ಾವತ್ | ಪರಸ್ತದಿ್ಶಾ 
ರ್ಜೀವ್ೀ ಕಮಯಶಬದಾಃ ಪಞ್ಾರಾತ್್ರೀ| ಕೃತ್ನಫಲತ್ಾವತ್ ಕೃತ್ನಕಮಯಕೃತ್ || 18 || 
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ರ್ಸಯ ಸವ್ೀಯ ಸಮಾರಮಾಭಾಃ  ಕ್ಾಮಸಙ್ಕೆಲಾವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿನದ್ಗಿಕಮಾಯಣಂ ತಮಾಹತಾಃ ಪಣಿಡತಂ ಬತಧಾಾಃ || 19 || 

 

ತಯಕ್ಾುಾ ಕಮಾಯಫಲಾಸಙ್ಕುಂ  ನಿತಯತೃಪುೀ(s) ನಿರಾಶರರ್ಾಃ | 
ಕಮಯಣಯಭಪರವೃತ್್ ುೀsಪ ನ್ೈವ ಕಙ್ಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ ೀತ ಸಾಃ || 20 || 

ಅನಿರಾಶರಯೀ ಭಗವದಾಶರರ್ತ್ಾವತ್ || 20 || 

ನಿರಾಶ್ೀರ್ಯತಚಿತ್ಾುತಮ ತಯಕುಸವಯಪರಿಗರಹಾಃ | 
ಶಾರಿೀರಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಕಮಯ ಕತವಯನ್ ನಾಪನೀತ ಕಲ್ಲ್ಷ್ಮ್ || 21 || 

 

ರ್ದ್ೃಚಾಛಲಾಭಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ದ್ವನಾದಾತೀತ್್ ೀ ವಿಮತ್ರಾಃ | 
ಸಮಾಃ ಸ್ತದಾಿವಸ್ತದೌಿ ಚ್ ಕೃತ್ಾವsಪ ನ್ ನಿಬದ್ಿಯತ್್ೀ || 22 || 

 

ಗತಸಙ್ಕುಸಯ ಮತಕುಸಯ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ತಿತಚ್ೀತಸಾಃ | 
ರ್ಜ್ಞಾರಾಚ್ರತಾಃ ಕಮಯ ಸಮಗರಂ ಪರವಿಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ || 23 || 

ಮತಕುಸಯ ಸಾವತನಾರಯಭಮಾನಾತ್ || 23 || 

ಬರಹಾಮಪಯಣಂ ಬರಹಮ ಹವಿಬರಯಹಮಗೌನ ಬರಹಮಣಾ ಹತತಮ್ | 
ಬರಹ್ೈವ ತ್್ೀನ್ ಗನ್ುವಯಂ ಬರಹಮಕಮಯಸಮಾಧಿನಾ  ||24|| 

ಕರ್ಮಭಮಾನ್ತ್ಾಯಗಾಃ? – ಬರಹಾಮಪಯಣಮಿತ್ಾಯದಿ | ಬರಹಮಣಯಪಯಣಂ – ಬರಹಾಮಪಯಣಂ | 
ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹವಿಾಃ| ಬರಹಮಣ್ ೀsಗೌನ | ಬರಹಮಣಾಃ ಕಮಯ ಸಮಾಧಿನಾ ಸಹ | 
ಸಮಾಧಿರಪ ತದ್ಧಿೀನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ| 

‘ಏಕ್್ ೀ ಸವತನ್ ರೀ ಭಗವಾಂಸುದಿೀರ್ಂ ತವನ್ಯದ್ತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ||24|| 

ದ್ೈವಮೀವಾಪರ್ೀ ರ್ಜ್ಞಂ ಯೀಗಿನ್ಾಃ  ಪರ್ತಯಪಾಸತ್್ೀ | 
ಬರಹಮಗಾನವಪರ್ೀ ರ್ಜ್ಞಂ ರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ೈವೀಪಜತಹವತ || 25 || 

ದ್ೈವಂ ವಿಷ್ತಣಮೀವ ರ್ಜ್ಞ ಇತತಯಪಾಸತ್್ೀ| ಸವಭ್ ೀಗಯತ್ಾವತ್ ಸವರ್ಮೀವ ರ್ಜ್ಞಾಃ | 
ಬರಹಾಮಖಾಯಗೌನ ಕರರಾರ್ಜ್ಞಂ ತ್್ೀನ್ೈವ ರ್ಜ್ಞಾಖ್ಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ಸಮಪಯರ್ನಿು||25|| 

ಶ್ ರೀತ್ಾರದಿೀನಿೀನಿದರರಾಣಯನ್ಯೀ ಸಂರ್ಮಾಗಿನಷ್ತ ಜತಹವತ | 
ಶಬಾದದಿೀನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ನ್ಯ ಇನಿದರರಾಗಿನಷ್ತ ಜತಹವತ || 26 || 
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ತತ ಾಜ್ಜಾತ್್ವೀನ್ ಶ್ ರೀತ್ಾರದಿಸಂರ್ಮಂ ಕತವಯನಿು | ತತ ಾಜ್ಜಾತ್್ವೀನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ 
ಭತಞ್ಞತ್್ೀ||26|| 

ಸವಾಯಣಿೀನಿದರರ್ಕಮಾಯಣಿ ಪಾರಣಕಮಾಯಣಿ ಚಾಪರ್ೀ | 
ಆತಮಸಂರ್ಮಯೀಗಾಗೌನ ಜತಹವತ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪತ್್ೀ || 27 || 

ತತ ಾಜ್ಜಾತ್್ವೀನ್ೀನಿದರರಾದಿಸಂರ್ಮಂ ಕತವಯನಿು | ರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ೈವ್ೀತ 
ಸವಯತ್ಾರಪಯನಿವೀರ್ತ್್ೀ | 

‘ತ್್ೀನ್ೈವ ತಂ ಪೂಜಯೀದಾವ ವಿಹಿತ್್ೈವಾಯsನ್ಯಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ | 
ಸ ಏವ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಯಜ್ಞಾಃ ಸಾಯನಾಮನ್ಸ್ ೀ ವಾ ಸಬಾಹಯಕಾಃ’  

ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ||27|| 

ದ್ರವಯರ್ಜ್ಞಾಸುಪೀರ್ಜ್ಞಾ ಯೀಗರ್ಜ್ಞಾಸುಥಾsಪರ್ೀ | 
ಸಾವಧಾಯರ್ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞಾಶಾ ರ್ತರ್ಾಃ ಸಂಶ್ತವರತ್ಾಾಃ || 28 || 

 

ಅಪಾನ್ೀ ಜತಹವತ ಪಾರಣಂ ಪಾರಣ್ೀsಪಾನ್ಂ ತಥಾsಪರ್ೀ | 
ಪಾರಣಾಪಾನ್ಗತೀರತದಾಿಾ ಪಾರಣಾರಾಮಪರಾರ್ಣಾಾಃ || 29 || 

 

ಅಪರ್ೀ ನಿರ್ತ್ಾಹಾರಾಾಃ  ಪಾರಣಾನ್ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಜತಹವತ | 
ಸವ್ೀಯsಪ್ಯೀತ್್ೀ ರ್ಜ್ಞವಿದ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಕ್ಷಪತಕಲಮಷಾಾಃ ||30|| 

 

ರ್ಜ್ಞಶ್ಷಾಟಮೃತಭತಜ್ಜ್ ೀ ರಾನಿು ಬರಹಮ ಸನಾತನ್ಮ್ | 
ನಾರ್ಂ  ಲ್ ೀಕ್್ ೀsಸಾರ್ಜ್ಞಸಯ ಕತತ್್ ೀsನ್ಯಾಃ ಕತರತಸತುಮ || 31 || 

 

ಏವಂ ಬಹತವಿಧಾ ರ್ಜ್ಞಾ ವಿತತ್ಾ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖ್ೀ | 
ಕಮಯಜ್ಜಾನ್ ವಿದಿಿತ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ೀವಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀ || 32 || 

ಶ್ ರೀತ್ಾರದಿೀನಿೀತ್ಾಯದಿಷಿವಜ್ಜಾಯನ್ತಕ್್ುೀರಿಜ್ಜ್ ಯೀsನ್ಯಾಃ ಇತ ಶಙ್ಗ್ೆಂ ನಿವಾರರ್ತ – 
ವಿತತ್ಾ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖ ಇತ | 

‘ಸವಯರ್ಜ್ಞ್ೈಾಃ ಪರಬರಹಮ ರಾಜಯಂ ವಿಷಾಣಾಖಯಮವಯರ್ಮ್’ ಇತ ಚ್ || 32 || 

ಶ್ರೀರಾನ್ ದ್ರವಯಮರಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞಾಃ ಪರನ್ುಪ | 
ಸವಯಂ ಕಮಾಯಖಿಲಂ  ಪಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರಿಸಮಾಪಯತ್್ೀ || 33 || 
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ಸವಯ ಕಮಾಯಖಿಲಮಾಸಮನಾುದ್ಲಾಂ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರಿಸಮಾಪಯತ್್ೀ | ಜ್ಞಾನ್ೀ ಜ್ಜಾತ್್ೀ 
ಪೂರ್ಯತ್್ೀ  | 

‘ಸಮಾಪುವಿದಾಯನ್ ಧ್ನ್ತಷಿ ಶ್ರೀಷಾಠನ್ ರಾನ್ ಸಪು ಮನ್ಯಸ್ೀ’ 

ಇತಮತ್ ಸಮಾಪುಶಬ್ ದೀsತರ ಪೂತಯವಾಚಿೀ | ಜ್ಞಾನಾಸ್ತನಾssತಮನ್ಾಃ | 

‘ಛಿತ್್ುಾೈನ್ಂ ಸಂಶರ್ಂ ಯೀಗಮಾತುಷ್ ಠೀತುಷ್ಠ’ ಇತ ಪುನ್ಯೀಯಗಕರ್ನಾತ್ || 33 || 

ತದಿವದಿಿ ಪರಣಿಪಾತ್್ೀನ್  ಪರಿಪರಶ್ನೀನ್ ಸ್ೀವರಾ| 
ಉಪದ್ೀಕ್ಷಯನಿು ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಸುತವದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ || 34 || 

‘ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್್ೀsಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನ್ಮ್’ ಇತ ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವತ್ 
ಸವರ್ಮೀವೀಪದ್ೀಕ್ಷಯತ||34|| 

ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ ನ್ ಪುನ್ಮೀಯಹಮೀವಂ ರಾಸಯಸ್ತ ಪಾಣಡವ | 
ಯೀನ್ ಭ ತ್ಾನ್ಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ದ್ರಕ್ಷಯಸಾಯತಮನ್ಯಥ್ ೀ ಮಯಿ || 35 || 

‘ಆತಮನಿ ವಾಯಪ್ುೀ ಮಯಿ| ಅಥ್ ೀ ತಸಾಮದಾವಯಪುತ್ಾವದ್ೀವ || 35 || 

ಅಪ ಚ್ೀದ್ಸ್ತ ಪಾಪ್ೀಭಯಾಃ  ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ಪಾಪಕೃತುಮಾಃ | 
ಸವಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಪಿವ್ೀನ್ೈವ ವೃರ್ಜನ್ಂ ಸನ್ುರಿಷ್ಯಸ್ತ || 36 || 

 

ರ್ಥ್ೈಧಾಂಸ್ತ ಸಮಿದ್ ಿೀsಗಿನಭಯಸಮಸಾತ್ ಕತರತತ್್ೀsಜತಯನ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿನಾಃ  ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ಭಸಮಸಾತ್ ಕತರತತ್್ೀ ತಥಾ || 37 || 

 

ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಂ ಪವಿತರಮಿಹ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ತತ್ ಸವರ್ಂ ಯೀಗಸಂಸ್ತದಿ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀನಾತಮನಿ ವಿನ್ದತ || 38 || 

 

ಶರದಾಿವಾꣳಲಭತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಾರಾಃ ಸಂರ್ತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಲಬಾಿಾ ಪರಾಂ ಶಾನಿುಮಚಿರ್ೀಣಾಧಿಗಚ್ಛತ || 39 || 

 

ಅಜ್ಞಶಾಾಶರದ್ಿಧಾನ್ಶಾ ಸಂಶರಾತ್ಾಮ ವಿನ್ಶಯತ | 
ನಾರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ ೀsಸ್ತು ನ್ ಪರ್ ೀ ನ್ ಸತಖಂ ಸಂಶರಾತಮನ್ಾಃ || 40 || 
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ಯೀಗಸಂನ್ಯಸುಕಮಾಯಣಂ ಜ್ಞಾನ್ಸಞ್ಷಛನ್ನಸಂಶರ್ಮ್ | 
ಆತಮವನ್ುಂ ನ್ ಕಮಾಯಣಿ ನಿಬಧ್ನನಿು ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ || 41 || 

ಆತಮವನ್ುಮ್ – ಪರಮಾತಮಭಕುಮ್||41|| 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಚ್ತತಥ್ ೀಯsಧಾಯರ್ಾಃ || 

ತಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಂಭ ತಮ್ ಹೃತಾಂ ಜ್ಞಾನಾಸ್ತನಾತಮನ್ಾಃ | 
ಛಿತ್್ವೈನ್ಂ ಸಂಶರ್ಂ ಯೀಗಮಾತಷ್ ಠೀತುಷ್ಠ ಭಾರತ  || 42 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಚ್ತತಥ್ ೀಯsಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 60 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

ಅರ್ ಪಞ್ಾಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಯೀಗಸಂನಾಯಸಯೀಲಯಕ್ಷಣಂ ಸಾಷ್ಟರ್ತ್್ಯೀನ್ೀನಾಧಾಯಯೀನ್ - 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಸನಾನಯಸಂ ಕಮಾಯಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನ್ಯೀಯಗಂ ಚ್ ಶಂಸಸ್ತ | 
ರ್ಚ್ಛರೀರ್ ಏತಯೀರ್ೀಕಂ ತನ್ೋ ಬ ರಹಿ ಸತನಿಶ್ಾತಮ್ || 01 || 

ಯೀಗಸಂನ್ಯಸುಕಮಾಯಣಮಿತ್ಾಯದೌ ನಾಯಸಶಬದಾಃ  ಸವಯಕಮಯತ್ಾಯಗವಿಷ್ರ್ 
ಇತ್ಾಯಶಙ್ಕೆಯ ಯೀಗಸಂನಾಯಸಯೀಭಯನ್ನಪುನಿನಷ್ಠತ್ಾವಭಪಾರಯೀಣ ಪೃಚ್ಛತ – 
ಸಂನಾಯಸಮಿತ || 01 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಸನಾನಯಸಾಃ ಕಮಾಯಯೀಗಶಾ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಕರಾವುಭೌ | 
ತಯೀಸತು ಕಮಯಸನಾನಯಸಾತ್ ಕಮಯಯೀಗ್ ೀ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 02 || 

ಏಕಪುಂಯೀಗಾಯವ್ೀತ್ೌ ತಯೀಮಯಧ್ಯೀ ಯೀಗ ಏವ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಇತ 
ಪರಿಹಾರಾಭಪಾರರ್ಾಃ| ಉಭೌ ಸಮತಚಿಾತ್ೌ | 

‘ಸಂನಾಯಸಸತು ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮಾಪುುಮಯೀಗತಾಃ’ ಇತ 
ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವತ್||02|| 

ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸ ನಿತಯಸನಾನಯಸ್ತ ಯೀ ನ್ ದ್ವೀಷಿಟ ನ್ ಕ್ಾಙ್ಕಿತ | 
ನಿದ್ವಯನ್ ದಾೀ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಸತಖಂ ಬನಾಿತ್ ಪರಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 03 || 

ದ್ವೀಷಾದಿವಜಯನ್ಮೀವ ಸನಾನಯಸಶಬಾದಥ್ ೀಯ ನ್ ರ್ತ್ಾಯಶರಮೀsತ್ಾರಭಪ್ರೀತ 
ಇತ್ಾಯಹ- ಜ್ಞ್ೀರ್ ಇತ | ನ್ ಚ್ ‘ಕ್ಾಮಾಯನಾಂ ಕಮಯಣಾಂ ನಾಯಸಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ 
ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ತ್್ೀನಾsಪ ಸಹಿತಸಯ ನಾಯಸತ್ಾವತ್ | ನ್ ಚ್ ತ್ಾಯಗಸಯ 
ಪೃರ್ಗವಚ್ನಾದಿವರ್ ೀಧ್ಾಃ | ಕತರತಪಾಣಡವವನಾನಯಸಾವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ತ್ಾವತ್ 
ತ್ಾಯಗಸಯ||03|| 

ಸಾಙ್ಕಯಯಯೀಗೌ ಪೃರ್ಗಾ್ಲಾಾಃ ಪರವದ್ನಿು ನ್ ಪಣಿಡತ್ಾಾಃ | 
ಏಕಮಪಾಯಸಿ್ತತಾಃ ಸಮಯಗತಭಯೀವಿಯನ್ದತ್್ೀ ಫಲಮ್ || 04 || 

ಬಾಲಾಸತು ನಾಯಸಶಬ್ದೀನ್ ರ್ತ್ಾಯಶರಮಮೀವ ಸ್ತವೀಕೃತಯ ತತ್ಾಾನಾಮೀವ 
ಸಾಙ್ಕಯಯಶಬ್ ದೀದಿತಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಾರ್ ೀ ಗೃಹಸಾಿನಾಮೀವ 
ಯೀಗಶಬ್ ದೀದಿತಕಮಾಯಧಿಕ್ಾರ ಇತ ಮನ್ಯನ್ುೀ | ತನ್ನ ಪಣಿಡತ್ಾ ಮನ್ಯನ್ುೀ | ಕತತಾಃ ? 
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ರ್ಸಾಮಜ್ಜಾಞಾನ್ಮಾಗಯಂ ಕಮಯಮಾಗಯಂ ಚ್ ಸಮಯಗಾಸ್ತಿತ ಉಭಯೀರಪ ಫಲಂ 
ಪಾರಪನೀತ || 04 || 

ರ್ತ್ ಸಾಙ್ಕ್ ಯಯೈಾಃ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಸಾಿನ್ಂ ತದ್ ಯೀಗ್ೈರಪ ಗಮಯತ್್ೀ | 
ಏಕಂ ಸಾಙ್ಕಯಯಂ ಚ್ ಯೀಗಂ ಚ್ ರ್ಾಃ ಪಶಯತ ಸ ಪಶಯತ || 05 || 

ತಸಾಮಜ್ಜಾಞಾನಿನಾಂ ಕಮಾಯಪಯನ್ತಷ್ಠೀರ್ಮ್| ಕಮಿಯಣಾಮಪ ಗೃಹಸಾನಿಾಂ 
ಜ್ಞಾತವಯೀ ಭಗವಾನ್ | ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾ ಕಮಯಣಾಃ ಸಮಯಗನ್ತಷಾಠನ್ಂ ಭವತ | 

‘ನಿಷಾೆಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಂ ಚ್ ನಿವೃತುಮಿಹ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ನಿವೃತುಂ ಸ್ೀವಮಾನ್ಸತು ಬರಹಾಮಭ್ಯೀತ ಸನಾತನ್ಮ್ | 
ಬತದಾಿಯsವಿಹಿಂಸನ್ ಪುಷ್ಾೈವಾಯ ಪರಣವ್ೀನ್ ಸಮಚ್ಯಯೀತ್ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾತಮಕಂ ಬರಹಮ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವಾ ರ್ತಾಃ | 
ಮತಕುರಸ್ತುೀತ ನಿರ್ಮೀ ಬರಹಮದ್ೃಗಯಸಯ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಾಯಪಾಯನ್ನ್ದವೃದಿಿಾಃ ಸಾಯದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಕಮಯ ಕತವಯತಾಃ| 
ಕಮಯ ಬರಹಮದ್ೃಶಾ ಹಿೀನ್ಂ ನ್ ಮತಖಯಮಿತ ಕೀತಯತಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಕಮೀಯತ ತತ್ ಪಾರಹತರ್ಯತೃತಂ ಬರಹಮದ್ಶ್ಯನಾ | 
ಏತಸ್ತಮನಾನಯಸ್ತನಾಂ ಲ್ ೀಕಂ ಸಂರಾನಿು ಗೃಹಿಣ್ ೀsಪ ಹಿ | 
ಜ್ಞಾನ್ಮಾಗಯಾಃ ಕಮಯಮಾಗಯಾಃ ಇತ ಭ್ೀದ್ಸುತ್್ ೀ ನ್ ಹಿ | 
ತಸಾಮದಾಶರಮಭ್ೀದ್ ೀsರ್ಂ ಕಮಯಸಙ್ಕ್  ೆೀಚ್ಸಮಭವಾಃ’ 

 – ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್್ೀಾಃ || 05 || 

ಸಂನಾಯಸಸತು ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮಾಪುುಮಯೀಗತಾಃ | 
ಯೀಗರ್ತಕ್್ ುೀ ಮತನಿಬರಯಹಮ ನ್ ಚಿರ್ೀಣಾಧಿಗಚ್ಛತ || 06 || 

‘ಮೀಕ್ಷ್ ೀಪಾಯೀ ಯೀಗ ಇತ ತದ್ ರಪೀ ನಾಯಸ ಏವ ತತ | 
ವಿಷ್ಣಾಪಯತತರಾ ಭದ್ ರೀ ನಾನ್ ಯೀ ನಾಯಸಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ | 

ವಿಷ್ಣಾಪಯತ್ಾವದಿಯೀಗರ ಪತವಂ ವಿನಾ ಕ್್ೀವಲಕಮಯತ್ಾಯಗ್ ೀ ನ್ರಕಫಲ ಏವ| 

‘ರ್ಂ ಸಂನಾಯಸಮಿತ ಪಾರಹತಯೀಯಗಂ ತಂ ವಿದಿ ಿಪಾಣಡವ’ – ಇತ 

ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವತ್| ಯೀಗವಿಶ್ೀಷ್ತ್ಾವನಾನಯಸಸಯ ಪೃರ್ಗತಕುಾಃ || 06 || 

ಯೀಗರ್ತಕ್್ ುೀ ವಿಶತದಾತಿಮ ವಿರ್ಜತ್ಾತ್ಾಮ ರ್ಜತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ | 
ಸವಯಭ ತ್ಾತಮ ಭ ತ್ಾತಮ ಕತವಯನ್ನಪ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ || 07 || 
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ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಭ ತ್ಾತ್್ೋತ ಮತಖಯಯೀಗಾಃ | 

‘ಆದಾನಾತ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ವಿಷ್ತಣರಾತ್ಾಮ ಪರಕೀತಯತಾಃ | 
ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಭ ತ್ಾತಮ ತತರ ಭ ತಮನಾಾಃ ಪುಮಾನ್’ ಇತ ಚ್ ||07|| 

ನ್ೈವ ಕಞ್ಷಾತ್ ಕರ್ ೀಮಿೀತ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಮನ್ಯೀತ ತತುಾವಿತ್ | 
ಪಶಯನ್ ಶೃಣವನ್ ಸಾೃಶನ್ ರ್ಜಘರನ್ನಶನನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಸವಪನ್ ಶವಸನ್ || 08 || 

 

ಪರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್ ಗೃಹಣನ್ತನನಿಮಷ್ನ್ ನಿಮಿಷ್ನ್ನಪ | 
ಇನಿದರರಾಣಿೀನಿದರರಾಥ್ೀಯಷ್ತ ವತಯನ್ು ಇತ ಧಾರರ್ನ್ || 09 || 

ರ್ಥಾ ನಾಯಸಸಯ ಯೀಗರ ಪತವಂ ತಥಾssಹ – ನ್ೈವ ಕಞ್ಷಾದಿತ್ಾಯದಿನಾ | 

‘ವಿಷ್ತಣನಾsಥ್ೀಯಷಿವೀರಿತ್ಾನಿ ಮನ್ಆದಿೀನಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ವತಯನ್ುೀsನ್ ಯೀ ನ್ ಸವತನ್ರ ಇತ ಜ್ಜಾನ್ನ್ ಹಿ ತತವವಿತ್’ ಇತ ಚ್ || 08, 09 || 

ಬರಹಮಣಾಯಧಾರ್ ಕಮಾಯಣಿ ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಕರ್ ೀತ ರ್ಾಃ | 
ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ನ್ ಸ ಪಾಪ್ೀನ್ ಪದ್ಮಪತರಮಿವಾಂಭಸಾ ||10 || 

ತತ ಾಜ್ಜಾತಮಕ್ಾನಿ ತತೃತ್ಾನಿ ಮಮ ಶತಭಾರ್ಯಮಿತ ಬರಹಮಣಾಯಧಾನ್ಮ್| 
ಸಾವತನಾರಯಭಾವಾಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ರ್ಜೀವಸಾಯಕತೃಯತವಮ್| 

 ‘ಸವವನ್ದನ್ಂ ರ್ಥಾ ಪತ್ಾರ ಕ್ಾರಿತಂ ಶ್ಶತಕತೃಯಕಮ್ | 
ಏವಂ ಪೂಜ್ಜಾ ವಿಷ್ಣಾಧಿೀನಾ ಭವ್ೀರ್ಜಞೀವಕೃತ್್ೀತಯಪ’ ಇತ ಪರವೃತ್್ುೀ || 

ಕ್ಾಯೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಬತದಾಯಿ ಕ್್ೀವಲ್ೈರಿನಿದರಯೈರಪ | 
ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಕಮಯ ಕತವಯನಿು ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾssತಮಶತದ್ಿಯೀ || 11 || 

 

ರ್ತಕುಾಃ ಕಮಯಫಲಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಶಾನಿುಮಾಪನೀತ ನ್ೈಷಿಠಕೀಮ್ | 
ಅರ್ತಕುಾಃ ಕ್ಾಮಕ್ಾರ್ೀಣ ಫಲ್ೀ ಸಕ್್ ುೀ ನಿಬಧ್ಯತ್್ೀ || 12 || 

 

ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ಮನ್ಸಾ ಸಂನಾಯಸಾಯಸ್ುೀ ಸತಖಂ ವಶ್ೀ | 
ನ್ವದಾವರ್ೀ ಪುರ್ೀ ದ್ೀಹಿ ನ್ೈವ ಕತವಯನ್ ನ್ ಕ್ಾರರ್ನ್ ||13|| 

ಅತ್್ ೀ ಮನ್ಸ್ಯೈವ ಕಮಯನಾಯಸ್ ೀsಸಾವತನಾರಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ || 13 || 
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ನ್ ಕತೃಯತವಂ ನ್ ಕಮಾಯಣಿ ಲ್ ೀಕಸಯ ಸೃಜತ ಪರಭತಾಃ | 
ನ್ ಕಮಯಫಲಸಂಯೀಗಂ ಸವಭಾವಸತು ಪರವತಯತ್್ೀ || 14 || 

ರ್ಥಾ ಪತೃದ್ತುಂ ಪಾಲಕತವಂ ರಾಜಪುತ್ಾರಣಾಮ್, ಏವಂ ಪರಮಾತ್ಾಮದ್ತುಂ 
ಕರರಾಸಾವತನ್ರಯಲಕ್ಷಣಂ ಕತೃಯತವಂ | ಕರರಾನಿಷ್ಾನ್ನಧ್ಮಾಯದಿರ ಪಕಮಯಣಿ 
ಸಾವತನ್ರಯಮ್ ಚ್ ರ್ಜೀವಾನಾಮಪಯಸ್ತುೀತ್ಾಯಶಙ್ಗ್ೆಂ ಪರಿಹರತ | ನ್ 
ಕತೃಯತವಮಿತ್ಾಯದಿನಾ | ಕರರಾರಾಮದ್ೃಷ್ ಟೀತ್ಾಾದ್ನ್ೀ ಫಲ್ೀ ಚ್ ಸಾವತನ್ರಯಮ್ 
ಲ್ ೀಕಸಯ ನ್  ಸೃಜತೀಶವರ ಇತಯರ್ಯಾಃ | ಅನ್ಯಥಾ ಲ್ ೀಕಸ್ಯೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ 
ವಯರ್ಯಮ್ | ಜನ್ಪದ್ೀ ನಿವಸತ್ಾಂ ತದಿವತುಭ್ ೀರ್ಜನಾಮಪಾಯದಿಪತ್ಾಯದಾನಾನ್ನ 
ದ್ತ್ಾು ಜನ್ಪದಾ ರಾಜ್ಞಾ ಸವಪುತ್ಾರಣಾಮಿತವತ್ ಕಮಯಫಲಾದಿಸಂಯೀಗಿನಾಮಪ 
ತತ್ಾ್ಾತನಾರಯದಾನಾನ್ನ ಸೃಜತೀತ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ಸವರ್ಮೀವ ಭವತ ಭಾವರ್ತ 
ಚ್ೀತ ಸವಭಾವೀ ಭಗವಾನ್ | ಸವಭಾವತ್ಾವತ್ ಸವರ್ಮೀವ ಕತೃಯತ್ಾವದಿಷ್ತ 
ಪರವತಯತ್್ೀ | 

 ‘ಸಾವತನಾರಯದ್ಭಗವಾನ್  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಭಾವ ಇತ ಕೀತಯತಾಃ | 
ತತ್ಾ್ಾತನ್ರಯಂ ಕದಾsಪ್ಯೀಷ್ ನಾನ್ಯಸಯ ಸೃಜತ ಕವಚಿತ್ | 
ಸಾವತನಾರಯದ್ೀವ ಪಾಪಾದಿಸಮ್ನ್ಿಾಃ ಕತವಯತ್್ ೀsಪ ನ್ | 

ಅಜ್ಞಾನಾವೃತಬತದಿಿತ್ಾವದಿೀದ್ೃಶಂ ತಂ ನ್ ಜ್ಜಾನ್ತ್್ೀ’  

ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ| 

‘ಅಹಂ ಸವಯಸಯ ಪರಭವಾಃ | ‘ತಪಾಮಯಹಮಹಂ ವಷ್ಯಂ ನಿಗೃಹಾಣಮಿ’ | 

‘ಪರಾsಸಯ ಶಕುವಿಯವಿಧ್ೈವ ಶ ರರ್ತ್್ೀ ಸಾವಭಾವಿಕೀ  ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕರರಾ ಚ್’ 

‘ನ್ ಋತ್್ೀ ತವತೆರರ್ತ್್ೀ ಕಞ್ಾನಾರ್ೀ’ | ‘ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ ಸವಭಾವೀsರ್ಮ್ | 
‘ಲ್ ೀಕವತ್ ತತ ಲ್ಲೀಲಾಕ್್ೈವಲಯಮ್’ – ಇತ್ಾಯದ್ೀನಾಯಸಾಯಸಾವಭಾವಿಕಂ 

ಕತೃಯತವಮಕತೃಯತವಮ್ ವಾ | ವಿಪರಿೀತಪರಮಾಣಾಬಾವಾಚ್ಾ | 

ಅನಿವಾಯಚ್ಯನಿರಾಸಾದ್ೀವ ಚ್ ನಿರಸ್ ುೀsರ್ಂ ಪಕ್ಷಾಃ | ನ್ ಚ್ 
ಸವಯವಿಶ್ೀಷ್ರಾಹಿತಯವಾದಿನಾಂ ಶ ನ್ಯವಾದಾತ್ ಕಶ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ | ನ್ ಹಿ 
ಸವಯವಿಶ್ೀಷ್ರಹಿತಮಿತತಯಕ್್ುೀ ತದ್ಸ್ತುೀತ ಸ್ತದ್ಿಯತ | 
ವಾಚ್ಯತವಲಕ್ಷಯತ್ಾವಸ್ತುತ್ಾವದಿೀನಾಮಪ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ಾವತ್| ಅನ್ಯಥಾsಸ್ತು 
ಬರಹ್ೋತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ಶಬಾದನಾಮಪ ಪರಾಯರ್ತ್ಾವದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ | 
ವಾಯವತಯವಿಶ್ೀಷ್ಶಾ ವಾಯವೃತುವಿಶ್ೀಷ್ನಿಬನಿ್ನ್ ಏವ | ಅನ್ಯಥಾ 
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ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಮೀವಸಾಯತ್ | ನ್ ಚ್ ಸವಯಶಬದವಾಚ್ಯಸಯ ಲಕ್ಷಯತವಮ್ | ನ್ ಚ್ 
ಸವಯಪರಮಾಣಾಗ್ ೀಚ್ರಮಸ್ತುೀತಯತರ ಕಞ್ಷಾನಾಮನ್ಮ್ | ನಾಸ್ತುತವಂ ತತ 
ಸಪುಮರಸಾದಿವದ್ದ್ಶಯನಾತ್ ಸ್ತದಿ್ಯತ | ಸವಪರಕ್ಾಶತವಂ ಚ್ ನಾಮಾನ್ಂ ಸ್ತದಿ್ಯತ| 
ಸವರ್ಂಪಾರಕ್ಾಶತವಂ ಚ್ ತತ್್ ೀsತರಿಕುಂ ಚ್ೀದಿವಶ್ೀಷಾಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರಾಃ | ನ್ ಚ್ೀತ್ ತದ್ೀವ  
ಪರಮಾಣಗ್ ೀಚ್ರಮ್| ತತರಮಾಣಾಭಾವ್ೀ ಪರಪರಕ್ಾಶತವಮಾತರನಿರಾಸ್ೀ 
ಸವಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದ್ಪರಕ್ಾಶತವಮೀವ ಸಾಯತ್ | ಅರ್ಯತಾಃ 
ಸ್ತದಿಿರಿತಯಥಾಯಪತುತಾಃ ಸ್ತದಿಿಸುತರಮಾಣತಾಃ ಸ್ತದಿಿವಾಯ | ಉಭರ್ಥಾsಪ 
ಪರಮೀರ್ತವಮೀವ ಸಾಯತ್| ಸವಪರಕ್ಾಶಶಬ್ದೀನ್ ಸವಮಿತತ್ಾವನ್ಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರಾತ್  
ಪರಿಮಿತತತ್ಾವನ್ಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರಾಚಾಾಸ್ತದಿಿರ್ೀವ | ಪರಕ್ಾಶ ಇತತಯಕ್್ುೀsಪ ಸವಮನ್ಯಂ ವಾ 
ಕಞ್ಷಾತ್ ಪರಕ್ಾಶಯಂ ವಿನಾ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವ ಭ್ ೀಜನಾದಿವತ್ | 
ಕತೃಯಕಮಯವಿರ್ ೀಧ್ಶಾಾನ್ತಭವವಿರತದ್ಿ | ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾರಂ ಚ್ ವಿನಾ 
ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಮ್ | ಅತಾಃ ಶ ನ್ಯವಾದಾನ್ನ ಕಶ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ | 
ಅತ್್ ೀsನ್ನ್ುದ್ ೀಷ್ದ್ತಷ್ಟತ್ಾವದ್ತಪರಮಯತ್್ೀ | 

‘ಹರಿಾಃ ಸವಭಾವತಾಃ ಕತ್ಾಯ ಸವಯಮನ್ಯತ್ ತದಿೀರಿತಮ್| 

ಅತಾಃ ಸ ಕತೃಯತ್ಾ ತಸಯ ನ್ ಕದಾಚಿದಿವನ್ಶಯತ’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುಶತರತಾಃ || 04 || 

ನಾದ್ತ್್ುೀ ಕಸಯಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ್ ಚ್ೈವ ಸತಕೃತಂ ವಿಭತಾಃ | 
ಅಜ್ಞಾನ್ೀನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್್ೀನ್ ಮತಹಯನಿು ಜನ್ುವಾಃ || 15 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ತತ ತದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೀಷಾಂ ನಾಶ್ತಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ತ್್ೀಷಾಮಾದಿತಯವಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕ್ಾಶರ್ತ ತತಾರಮ್ || 16 || 

 

ತದ್ತ್ದ್ಿರ್ಸುದಾತ್ಾಮನ್ಸುನಿನಷಾಠಸುತಾರಾರ್ಣಾಾಃ | 
ಗಚ್ಾನ್ಾಪುನ್ರಾವೃತುಂ ಜ್ಞಾನ್ನಿಧ್ ಯತಕಲಮಷಾಾಃ || 17 || 

 

ವಿದಾಯವಿನ್ರ್ಸಮಾನ್ನೀ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಗವಿ ಹಸ್ತುನಿ | 
ಶತನಿ ಚ್ೈವ ಶವಪಾಕ್್ೀ ಚ್ ಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ಸಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ || 18 || 

‘ವಿಷ್ಮೀಷ್ವಪ ರ್ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಸಮೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸದ್ೈವ ತತ | 
ರ್ತೃಣಾದಿಗತಸಾಯಪ ಗತಣಾಾಃ ಪೂಣಾಯ ಹರ್ೀಾಃಸದಾ’ ಇತ ಚ್ || 18 || 
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ಇಹ್ೈವ ತ್್ೈರ್ಜಯತಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ಯೀಷಾಂ ಸಾಮಯೀ ಸ್ತಿತಂ ಮನ್ಾಃ | 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬರಹಮ ತಸಾಮದ್್ರಹಮಣಿ ತ್್ೀ ಸ್ತತಿ್ಾಾಃ || 19 || 

 

ನ್ ಪರಹೃಷ್ಯೀತ್ ಪರರ್ಂ ಪಾರಪಯ ನ್ ೀದಿವಜ್ಜ್ೀತ್ ಪಾರಪಯ ಚಾಪರರ್ಮ್ | 
ಸ್ತಿರಬತದಿಿರಸಂಮ ಢ್ ೀ ಬರಹಮವಿದ್್ರಹಮಣಿ ಸಿ್ತತಾಃ || 20 || 

 

ಬಾಹಯಸಾಶ್ೀಯಷ್ವಸಕ್ಾುತ್ಾಮ ವಿನ್ದತ್ಾಯತಮನಿ ರ್ತ್ ಸತಖಮ್ | 
ಸ ಬರಹಮಯೀಗರ್ತಕ್ಾುತ್ಾಮ ಸತಖಮಕ್ಷರ್ಮಶತನತ್್ೀ ||21|| 

 

ಯೀ ಹಿ ಸಂಸಾಶಯಜ್ಜಾ ಭ್ ೀಗಾ ದ್ತಾಃಖಯೀನ್ರ್ ಏವ ತ್್ೀ | 
ಆದ್ಯನ್ುವನ್ುಾಃ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ನ್ ತ್್ೀಷ್ತ ರಮತ್್ೀ ಬತಧ್ಾಃ || 22 || 

 

ಶಕ್್ ನೀತಹ್ೈವ ರ್ಾಃ ಸ್ ೀಢತಂ ಪಾರಕ್ ಶರಿೀರವಿಮೀಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀದ್ ೀದ್ಭವಂ ವ್ೀಗಂ ಸ ರ್ತಕುಾಃ ಸ ಸತಖಿೀ ನ್ರಾಃ || 23 || 

 

ಯೀsನ್ುಾಃಸತಖ್ ೀsನ್ುರಾರಾಮಸುಥಾsನ್ುಜ್ಜ್ ೀಯತರ್ೀವ ರ್ಾಃ | 
ಸ ಯೀಗಿೀ ಬರಹಮ ನಿವಾಯಣಂ ಬರಹಮಭ ತ್್ ೀsಧಿಗಚ್ಛತ || 24 || 

ಇದಾನಿೀಮಪ ಪರಮಾತಮನಿ ಸೃತಮಾತ್್ರೀ ಸತಖಂ ವಿನ್ದತೀತ ರ್ತ್ ತದಾ ಸ ಏವ 
ಸಮಯಗತಯಕುಾಃ ಕಮತ ಬರಹಮಣಿ ಭ ತಾಃ | ಅನ್ಯಥಾ  ಪುನ್ಬರಯಹಮ ಗಚ್ಛತೀತ ವಿರ್ ೀಧಾಚ್ಾ| 
ಅನ್ುಾಃ ಸತಖಾದಿಕಂ ಚ್ ಬರಹಮದ್ಶಯನಾತ್ || 24 | 

ಲಭನ್ುೀ ಬರಹಮ ನಿವಾಯಣಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಕ್ಷಿೀಣಕಲಮಷಾಾಃ | 
ಛಿನ್ನದ್ವೈಧಾ (ss)ರ್ತ್ಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಸವಯಭ ತಹಿತ್್ೀ ರತ್ಾಾಃ || 25 || 

 

ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧ್ವಿರ್ತಕ್ಾುನಾಂ ರ್ತೀನಾಂ ರ್ತಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ಅಭತ್್ ೀ ಬರಹಮ ನಿವಾಯಣಂ ವತಯತ್್ೀ ವಿದಿತ್ಾತಮನಾಮ್ || 26 || 

 

ಸಾಶಾಯನ್ ಕೃತ್ಾವ ಬಹಿಬಾಯಹಾಯಂಶಾಕ್ಷತಶ್ೈವಾನ್ುರ್ೀ ಭತರವೀಾಃ | 
ಪಾರಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತ್ಾವ ನಾಸಾಭಯನ್ುರಚಾರಿಣೌ || 27 || 
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ರ್ತ್್ೀನಿದರರ್ಮನ್ ೀಬತದಿಿಮತಯನಿಮೀಯಕ್ಷಪರಾರ್ಣಾಃ | 
ವಿಗತ್್ೀಚಾಛಭರ್ಕ್್ ರೀಧ್ ೀ ರ್ಾಃ ಸದಾ ಮತಕುಾಃ ಏವ ಸಾಃ || 28 || 

‘ಅಮತಕ್್ ುೀ ಮತಕುಸಾದ್ೃಶಾಯನ್ತಮಕು ಏವ ಹಿ ತತುಾದ್ೃಕ್ | 
ಕಮತ ಮತಕುಗತಸುಸಾಮಜ್ಜಾಞಾನ್ಮೀವಾಧಿಕಂ ನ್ರ್ೀ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || 28 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಪಞ್ಾಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ|| 

ಭ್ ೀಕ್ಾುರಂ ರ್ಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕಮಹ್ೀಶವರಮ್ | 
ಸತಹೃದ್ಂ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮಾಂ ಶಾನಿುಮೃಚ್ಛತ ||29|| 

||ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಪಞ್ಾಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಷ್ಷ್ ಠೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಧಾಯನ್ಮತ್್ ರೀಚ್ಯತ್್ೀ |- 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಅನಾಶ್ರತಾಃ ಕಮಯಫಲಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕಮಯ ಕರ್ ೀತ ರ್ಾಃ | 
ಸ ಸನಾನಯಸ್ತ ಚ್ ಯೀಗಿೀ ಚ್ ನ್ ನಿರಗಿನನ್ಯ ಚಾಕರರ್ಾಃ || 01 || 

‘ಸ ಬರಹಮನಿಷ್ಠಸತು ರ್ತಮಯಹಾತ್ಾಮ ಶಾರಿೀರಮಗಿನಂ ಚ್ ಮತಖ್ೀ ಜತಹ್ ೀತ’ 
ಇತ್ಾಯದ್ೀನ್ಯ ರ್ತ್್ೀರಪಯನ್ಗಿನತವಮ್|  ಆತಮಸಮಾರ್ ೀಪಣಾಚ್ಾ || 

ರ್ಂ ಸನಾನಯಸಮಿತ ಪಾರಹತಯೀಯಗಂ ತಂ ವಿದಿಿ ಪಾಣಡವ | 
ನ್ ಹಯಸಂನ್ಯಸುಸಙ್ಕೆಲ್ ಾೀ ಯೀಗಿೀ ಭವತ ಕಶಾನ್ || 02 || 

ಯೀಗ ವಿಶ್ೀಷ್ ಏವ ಸನಾನಯಸ ಇತಯರ್ಯಾಃ || 02 || 

ಆರತರತಕ್ಷ್ ೀಮತಯನ್ೀಯೀಯಗಂ ಕಮಯ ಕ್ಾರಣಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಯೀಗಾರ ಢಸಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಮಾಃ ಕ್ಾರಣಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 03 || 

ಸಂಪೂಣ್ ೀಯಪಾಯೀ ಯೀಗಾರ ಢಾಃ | 

‘ನಾನಾಜನ್ಸಯ ಶತಶ ರಷಾ ಕಮಾಯಖಾಯ ಕರವನಿಮತ್್ೀಾಃ | 
ಯೀಗಾರ್ಥೀಯನಾ ತತ ಸಾ ಕ್ಾರಾಯ ಯೀಗಸ್ಿೀನ್ ಹರೌ ಸ್ತಿತಾಃ | 
ತ್್ೀನಾಪ ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ತತ ಕ್ಾರಾಯsನ್ಯೈರಖಿಲ್ೀಷ್ವಪ | 
ಶಕುತಾಃ ಕರಣಿೀಯೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಸ್ತದಿಿಸ್ತದಿ್ಯೀಾಃ | 
ಪಾರಪುೀಪಾರ್ಸತು ಸ್ತದಿ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಪ್ರೀಪು್ಾಃ ಸಾಧ್ಕ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಯ ಪಾರಣತಯಪಕ್ಾರ್ೀಣ ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ  ಭವತೀಶವರಾಃ | 
ಸ್ತದ್ ಿೀಪಾಯೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಧಾಯನ್ವಾಯಖಾಯಚ್ಯನಾದಿಕಮ್ | 
ಕ್ಾರ್ಯಂ ನಾನ್ಯತ್ ತಸಯ ತ್್ೀನ್  ತತಷ್ ಟೀ ಭವತ ಕ್್ೀಶವ’  

ಇತ ಪರವೃತುವಚ್ನಾನ್ನ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ|| 
‘ಶಮೀ ಮನಿನಷ್ಠತ್ಾ ಬತದ್ೀಿದ್ಯಮ ಇನಿದರರ್ನಿಗರಹಾಃ’ ಇತ ಭಾಗವತ್್ೀ || 07 || 

ರ್ದಾ ಹಿ ನ್ೀನಿದರರಾಥ್ೀಯಷ್ತ ನ್ ಕಮಯಸವನ್ತಷ್ಜಞತ್್ೀ ı 
ಸವಯಸಙ್ಕೆಲಾ ಸನಾನಯಸ್ತೀ ಯೀಗಾರ ಢಸುದ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ ıı 04 ı| 

ಕರ್ಂ ನಾನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ ? ಸವಯಸಙ್ಕೆಲಾಸನಾನಯಸ್ತೀ | ‘ಮಯಿ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ 
ರ್ತಕುತ್ಾವತ್| 
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‘ಮದ್ಧಿೀನ್ಮಿದ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮತ್ನಾನಯಸ್ತೀತ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ ||04|| 

ಉದ್ಿರ್ೀದಾತಮನಾssತ್ಾಮನ್ಂ ನಾತ್ಾಮನ್ಮವಸಾದ್ಯೀತ್ | 
ಅತ್್ೈವ ಹಾಯತಮನ್ ೀ ಬನ್ತಿರಾತ್್ೈವ ರಿಪುರಾತಮನ್ಾಃ ||05|| 

 

ಬನ್ತಿರಾತ್ಾಮssತಮನ್ಸುಸಯ ಯೀನಾತ್್ೈವಾತಮನಾ ರ್ಜತಾಃ | 
ಅನಾತಮನ್ಸತು ಶತೃತ್್ವೀ ವತ್್ೀಯತ್ಾತ್್ೈವ ಶತತರವತ್|| 06|| 

‘ಉದ್ಿರ್ೀತ್್ೈವ ಸಂಸಾರಾರ್ಜಞೀವಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಾತಮನಾ | 
ವಿಷ್ತಣಬಯನ್ತಿಾಃ ಸತ್ಾಂ ನಿತಯಂ ಪರಾತ್ಾಮ ಹಯಸತ್ಾಮರಿಾಃ | 
ತತರಸಾದ್ಜರಾ ಭಕ್ಾಾ ರ್ಜತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ವಶ್ೀ ತವವ | 
ವತಯತ್್ೀ ತಸಯ ಮಿತರಂ ಸ ತದ್ನ್ಯಸಯ ಚ್ ಶತತರವತ್’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸಮಾಹಿತಾಃ’ ಇತ ವಾಕಯಶ್ೀಷಾಚ್ಾ || 05, 06 || 

ರ್ಜತ್ಾತಮನ್ಾಃ ಪರಶಾನ್ುಸಯ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸಮಾಹಿತಾಃ | 
ಶ್ೀತ್್ ೀಷ್ಣಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀಷ್ತ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನ್ಯೀಾಃ||07|| 

 

ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ತೃಪಾುತ್ಾಮ ಕ ಟಸ್ ಿೀ ವಿರ್ಜತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ | 
ರ್ತಕು ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಯೀಗಿೀ ಸಮಲ್ ೀಷಾಟಶಮಕ್ಾಞ್ಾನ್ಾಃ || 08 || 

‘ಸವಯತರ ವಿಷ್ ಣೀರತತೆಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ತದಿವಶ್ೀಷ್ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ || 08 || 

ಸತಹೃನಿಮತ್ಾರರ್ತಯದಾಸ್ತೀನ್ಮಧ್ಯಸಿದ್ವೀಷ್ಯಬನ್ತಿಷ್ತ | 
ಸಾಧ್ತಷ್ವಪ ರ್ ಪಾಪ್ೀಷ್ತ ಸಮಬತದಿಿವಿಯಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 09 || 

‘ರ್ಸಯ ರ್ತರ ರ್ಥಾ ವೃತುವಿಯಹಿತ್ಾ ವತಯನ್ಂ ತಥಾ| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾsಪ ಸಮತವಂ ತದಿವಷ್ಮತವಮತ್್ ೀsನ್ಯಥಾ’ ಇತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ| 

‘ಅನಿಮಿತುಸ್ನೀಹವಾಂಸತು ಸತಹೃಜ್ಜಾಞಾತ್್ ವೀಪಕ್ಾರಕೃತ್ | 
ಮಿತರಂ ವಧಾದಿಕೃದ್ರಿದ್ವೀಯಷ್ಯಸುಾಪರರ್ಮಾತರಕೃತ್ | 
ಉದಾಸ್ತೀನ್ಾಃ ಸ್ನೀಹವತ್್ ೀsಪಯಸ್ನೀಹಿೀ ತತೃತ್ಾನ್ತಕೃತ್ | 
ಮಧ್ಯಸ ಿಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸತಹೃದ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || 09 || 
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ಯೀಗಿೀ ರ್ತಞ್ಷಞೀತ ಸತತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ರಹಸ್ತ ಸಿ್ತತಾಃ | 
ಏಕ್ಾಕೀ ರ್ತಚಿತ್ಾುತ್ಾಮ ನಿರಾಶ್ೀರಪರಿಗರಹಾಃ ||10|| 

 

ಶತಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ ಪರತಷಾಠಪಯ ಸ್ತಿರಮಾಸನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ನಾತತಯಚಿಛರತಂ ನಾತನಿೀಚ್ಂ ಚ್ೀಲಾರ್ಜನ್ಕತಶ್ ೀತುರಮ್ ||11|| 

 

ತತ್್ೈಕ್ಾಗರಂ ಮನ್ಾಃ ಕೃತ್ಾವ ರ್ತಚಿತ್್ುೀನಿದರರ್ಕರರ್ಾಃ | 
ಉಪವಿಶಾಯಸನ್ೀ ರ್ತಞ್ಜಞಯದ್ ಯೀಗಮಾತಮವಿಶತದ್ಯಿೀ || 12 || 

 

ಸಮಂ ಕ್ಾರ್ಶ್ರ್ ೀಗಿರೀವಂ ಧಾರರ್ನ್ನಚ್ಲಂ ಸಿ್ತರಾಃ | 
ಸಂಪ್ರೀಕ್ಷಯ ನಾಸ್ತಕ್ಾಗರಂ ಸವಂ ದಿಶಶಾಾನ್ವಲ್ ೀಕರ್ನ್ || 13 || 

 

ಪರಶಾನಾುತ್ಾಮ ವಿಗತಭೀಬರಯಹಮಚಾರಿವರತ್್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ | 
ಮನ್ಾಃ ಸಂರ್ಮಯ ಮಚಿಾತ್್ ುೀ ರ್ತಕು  ಆಸ್ತೀತ ಮತಾರಾಃ || 14 || 

 

ರ್ತಞ್ಞನ್ನೀವಂ ಸದಾssತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀಗಿೀ ನಿರ್ತಮಾನ್ಸಾಃ | 
ಶಾನಿುಂ ನಿವಾಯಣಪರಮಾಂ ಮತ್ಂಸಾಿಮಧಿಗಚ್ಛತ || 15 || 

 

ನಾತಯಶನತಸತು ಯೀಗ್ ೀsಸ್ತು ನ್ ಚ್ೈಕ್ಾನ್ುಮನ್ಶನತಾಃ | 
ನ್ ಚಾತ ಸವಪನಶ್ೀಲಸಯ ಜ್ಜಾಗರತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಚಾಜತಯನ್ || 16 || 

 

ರ್ತಕ್ಾುಹಾರವಿಹಾರಸಯ ರ್ತಕುಚ್ೀಷ್ಟಸಯ ಕಮಯಸತ | 
ರ್ತಕುಸವಪಾನವಬ್ ೀಧ್ಸಯ ಯೀಗ್ ೀ ಭವತ ದ್ತಾಃಖಹಾ || 17 || 

 

ರ್ದಾ ವಿನಿರ್ತಂ ಚಿತುಮಾತಮನ್ಯೀವಾವತಷ್ಠತ್್ೀ | 
ನಿಾಃಸಾೃಹಾಃ ಸವಯಕ್ಾಮೀಭ್ ಯೀ ರ್ತಕು ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ತದಾ || 18 || 

 

ರ್ಥಾ ದಿೀಪೀ ನಿವಾತಸ್ ಿೀ ನ್ೀಙ್ಕುತ್್ೀ ಸ್ ೀಪಮಾ ಸೃತ್ಾ | 
ಯೀಗಿನ್ ೀ ರ್ತ ಚಿತುಸಯ ರ್ತಞ್ಞತ್್ ೀ ಯೀಗಮಾತಮನ್ಾಃ ||19 || 
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ರ್ತ್್ ರೀಪರಮತ್್ೀ ಚಿತುಂ ನಿರತದ್ಿಂ ಯೀಗಸ್ೀವರಾ | 
ರ್ತರ ಚ್ೈವಾತಮನಾssತ್ಾಮನ್ಂ ಪಶಯನಾನತಮನಿ ತತಷ್ಯತ || 20 || 

ಆತ್ಾಮನ್ಮ್ – ವಿಷ್ತಣಮ್ | ತತರಸಾದಾದ್ೀವ ||20|| 

ಸತಖಮತಯನಿುಕಂ ರ್ತ್ ತದ್ತ್ದಿಿಗಾರಹಯಮತೀನಿದರರ್ಮ್ | 
ವ್ೀತು ರ್ತರ ನ್ ಚ್ೈವಾರ್ಂ ಸಿ್ತತಶಾಲತ ತತುಾತಾಃ || 21 || 

 

ರ್ಂ ಲಬಾಿಾ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ನಾಧಿಕಂ ತತಾಃ | 
ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸ್ತತಿ್್ ೀ ನ್ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಗತರತಣಾsಪ ವಿಚಾಲಯತ್್ೀ || 22 || 

 

ತಂ ವಿದಾಯದ್ತದಾಃಖಸಂಯೀಗವಿಯೀಗಂ ಯೀಗಸಙ್ಕ್ಷಾತಮ್ | 
ಸ ನಿಶಾಯೀನ್ ಯೀಕುವಯೀ ಯೀಗ್ ೀsನಿವಿಯಣಣಚ್ೀತಸಾ || 23 || 

 

ಸಙ್ಕೆಲಾಪರಭವಾನ್ ಕ್ಾಮಾಂಸಾಕ್ಾುಾ ಸವಾಯನ್ಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಮನ್ಸ್ೈವ್ೀನಿದರರ್ಗಾರಮಂ ವಿನಿರ್ಮಯ ಸಮನ್ುತಾಃ ||24|| 

 

ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈರತಪರಮೀದ್ತ್ದಾಿಯ ಧ್ೃತಗೃಹಿೀತರಾ | 
ಆತಮ ಸಂಸಿಂ ಮನ್ಾಃ ಕೃತ್ಾವ ನ್ ಕಞ್ಷಾದ್ಪ ಚಿನ್ುಯೀತ್ || 25 || 

 

ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ನಿಶಾರತ ಮನ್ಶಾಞ್ಾಲಮಸಿ್ತರಮ್ | 
ತತಸುತ್್ ೀ ನಿರ್ಮಯೈತದಾತಮನ್ಯೀವ ವಶಂ ನ್ಯೀತ್ || 26 || 

 

ಪರಶಾನ್ುಮನ್ಸಂ ಹ್ಯೀನ್ಂ ಯೀಗಿನ್ಂ ಸತಖಮತತುಮಮ್ | 
ಉಪ್ೈತ ಶಾನ್ುರಜಸಂ ಬರಹಮಭ ತಮಕಲಮಷ್ಮ್ || 27 || 

ಬರಹಮಣಿ ಭ ತಮ್ || 27 || 

ರ್ತಞ್ಞನ್ನೀವಂ ಸದಾssತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀಗಿೀ  ವಿಗತಕಲಮಷ್ಾಃ | 
ಸತಖ್ೀನ್ ಬರಹಮಸಂಸಾಶಯಮತಯನ್ುಂ ಸತಖಮಶತನತ್್ೀ || 28 || 
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ಸವಯಭ ತಸಿಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಚಾತಮನಿ | 
ಈಕ್ಷತ್್ೀ ಯೀಗರ್ತಕ್ಾುತ್ಾಮ ಸವಯತರ ಸಮದ್ಶಯನ್ಾಃ || 29 || 

ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಿತಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮ್’  

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಭಗವನ್ುಮವಸಿ್ತತಮ್ | 
ಅಪಶಯತ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭಗವತಯಪ ಚಾತಮನಿ’ ಇತ 

‘ಸಮಂ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತಷ್ಠನ್ುಮ್ ಪರಮೀಶವರಮ್’ ಇತ ಚ್ ||29|| 

ಯೀ ಮಾಂ ಪಶಯತ ಸವಯತರ ಸವಯಂ ಚ್ ಮಯಿ ಪಶಯತ | 
ತಸಾಯಹಂ ನ್ ಪರಣಶಾಯಮಿ ಸ ಚ್ ಮೀ ನ್ ಪರಣಶಯತ || 30 || 

 

ಸವಯಭ ತಸ್ತಿತಂ ಯೀ ಮಾಂ ಭಜತ್್ಯೀಕತವಮಾಸಿ್ತತಾಃ | 
ಸವಯಥಾ ವತಯಮಾನ್ ೀsಪ ಸ ಯೀಗಿೀ ಮಯಿ ವತಯತ್್ೀ || 31 || 

ಸವಯತರ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಇತ ಸ್ತಿತಾಃ || 31 || 

ಆತ್ೌಮಪಮಯೀನ್ ಸವಯತರ ಸಮಂ ಪಶಯತ ಯೀsಜತಯನ್ | 
ಸತಖಂ ವಾ ರ್ದಿ ವಾ ದ್ತಾಃಖಂ ಸ ಯೀಗಿೀ ಪರಮೀ ಮತಾಃ || 32 || 

ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ಣಾನ್ತವತಯಷ್ತ ಸವವತ್ ಸ್ನೀಹ ಕತಯವಯಾಃ || 32 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಯೀsರ್ಂ ಯೀಗಸುಾರಾ ಪರೀಕುಾಃ ಸಾಮಯೀನ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ | 
ಏತಸಾಯಹಂ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಚ್ಞ್ಾಲತ್ಾವತ್ ಸ್ತಿತಂ ಸಿ್ತರಾಮ್ || 33 || 

 

ಚ್ಞ್ಾಲಮ್ ಹಿ ಮನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಬಲವದಿ್ೃಢಮ್ | 
ತಸಾಯಹಂ ನಿಗರಹಂ ಮನ್ಯೀ ವಾಯೀರಿವ ಸತದ್ತಷ್ೆರಮ್ || 34 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಅಸಂಶರ್ಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಮನ್ ೀ ದ್ತನಿಯಗರಹಂ ಚ್ಲಮ್ | 
ಅಭಾಯಸ್ೀನ್ ತತ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀಣ ಚ್ ಗೃಹಯತ್್ೀ || 35 || 

 

ಅಸಂರ್ತ್ಾತಮನಾ ಯೀಗ್ ೀ ದ್ತಷಾರಪ ಇತ ಮೀ ಮತಾಃ | 
ವಶಾಯತಮನಾ ತತ ರ್ತತ್ಾ ಶಕ್್ ಯೀsವಾಪುುಮತಪಾರ್ತಾಃ || 36 || 
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ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಅರ್ತಾಃ ಶರದ್ಯಿೀಪ್ೀತ್್ ೀ ಯೀಗಾಚ್ಛಲ್ಲತಮಾನ್ಸಾಃ | 
ಅಪಾರಪಯ ಯೀಗ ಸಂಸ್ತದಿಿಂ ಕ್ಾಂ ಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಛತ || 3 7|| 

ಅರ್ತಾಃ – ಅಪರರ್ತನಾಃ | ‘‘ಪರರ್ತ್ಾನದ್ಯತಮಾನ್ಸತು’’ ಇತ ವಾಕಯವಿಶ್ೀಷಾತ್ | 
ಯೀಗಶಬದಸ್ ಯೀಪಾರಾರ್ಯತ್್ವೀsಪಯತ್್ ರೀಪಾರ್ವಿಶ್ೀಷ್ ಏವ 
ಧಾಯನ್ಯೀಗಾದಿವಿಯವಕ್ಷಿತ ಇತ್ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ || 37 || 

ಕಚಿಾನ್ ನೀಭರ್ವಿಭರಷ್ಟಶ್ಛನಾನಭರಮಿವ ನ್ಶಯತ | 
ಅಪರತಷ್ ಠೀ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ವಿಮ ಢ್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಪರ್ಥ || 38 || 

 

ಏತನ್ೋ ಸಂಶರ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ಛ್ೀತತುಮಹಯಸಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ತವದ್ನ್ಯಾಃ ಸಂಶರ್ಸಾಯಸಯ ಛ್ೀತ್ಾು ನ್ ಹತಯಪಪದ್ಯತ್್ೀ || 39 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಪಾರ್ಯ ನ್ೈವ್ೀಹ ನಾಮತತರ ವಿನಾಶಸುಸಯ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ನ್ ಹಿ ಕಲಾಯಣಕೃತ್ ಕಶ್ಾದ್ತದಗಯತಂ ತ್ಾತ ಗಚ್ಛತ || 40 || 

 

ಪಾರಪಯ ಪುಣಯಕೃತ್ಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಷಿತ್ಾವ ಶಾಶವತೀಾಃ ಸಮಾಾಃ | 
ಶತಚಿೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ಾಂ ಗ್ೀಹ್ೀ ಯೀಗಭರಷ್ ಟೀsಭಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ || 41 || 

 

ಅರ್ವಾ ಯೀಗಿನಾಮೀವ ಕತಲ್ೀ ಭವತ ಧಿೀಮತ್ಾಮ್ | 
ಏತದಿಿ ದ್ತಲಯಭತರಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜನ್ಮ ರ್ದಿೀದ್ೃಶಮ್ || 42 || 

 

ತತರ ತಂ ಬತದಿಿಸಂಯೀಗಂ ಲಭತ್್ೀ ಪೌವಯದ್ೀಹಿಕಮ್ | 
ರ್ತತ್್ೀ ಚ್ ತತ್್ ೀ ಭ ರ್ಾಃ ಸಂಸ್ತದೌಿ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ || 43 || 

 

ಪೂವಾಯಭಾಯಸ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ೈವ ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ಹಯವಶ್ ೀsಪ ಸಾಃ | 
ರ್ಜಜ್ಞಾಸತರಪ ಯೀಗಸಯ ಶಬದಬರಹಾಮತವತಯತ್್ೀ || 44 || 

 

ಪರರ್ತ್ಾನದ್ಯತಮಾನ್ಸತು ಯೀಗಿೀ ಸಂಶತದ್ಿಕಲ್ಲಭಷ್ಾಃ | 
ಅನ್ೀಕಜನ್ಮಸಂಸ್ತದ್ಿಸುತ್್ ೀ ರಾತ ಪರಾಂ ಗತಮ್ || 45 || 
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ತಪಸ್ತವಭ್ ಯೀsಧಿಕ್್ ೀ ಯೀಗಿೀ ಜ್ಞಾನಿಭ್ ಯೀsಪ ಮತ್್ ೀsಧಿಕಾಃ | 
ಕಮಿಯಭಯಶಾಾಧಿಕ್್ ೀ ಯೀಗಿೀ ತಸಾಮದ್ ಯೀಗಿೀ ಭವಾಜತಯನ್ || 46 || 

 

ಯೀಗಿೀನಾಮಪ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮದ್ುತ್್ೀನಾನ್ುರಾತಮನಾ | 
ಶರದಾಿವಾನ್ಭಜತ್್ೀ ಯೀ ಮಾಂ ಸ ಮೀ ರ್ತಕುತಮೀ ಮತಾಃ || 47 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರ್ಂ ಷ್ಷ್ ಠೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

 ತಪಸಶ್ೈವ ರ್ಜ್ಞಾದ್ೀಧಾಯಯನ್ಮೀವ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಜ್ಞಾನಿಧಾಯನ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಧಾಯನ್ಂ ಸಜ್ಞಾನ್ಮಪಯತಾಃ | 
ತತ್ಾರಪ ಮರ್ಯಭಕುಸಯ ನಾನ್ಯದಾಿಯನಾಂ ಪರಯೀಜಕಮ್ | 
ಅನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವಿದ್ ಯೀ ಮೀ ರ್ಶಾಾನ್ಯಂ ನ್ೀತ ಪಶಯತ | 
ಅವರತವದ್ೃಗತದಾಸ್ತೀನ್ ೀ ವಿದ್ವೀಷಿೀ ಚ್ೀತಯಭಕುರ್ಾಃ | 
ಮದ್ಭಕ್್ ುೀsಪ ಹಿ ಕ್ಾರಾಯಥ್ೀಯ ಯೀ ಧಾಯಯೀದ್ನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಮ್ | 
ಪರಿವಾರತ್ಾಮೃತ್್ೀ ತಸಾಮತ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮದ್ತಪಾಸಕಾಃ | 
ವರ್ ೀsನಾಯನ್ ಮದ್ಧಿೀನಾಂಶಾ ಸವಾಯನ್ ಜ್ಜಾನ್ನ್ ವಿಶತದ್ದಧಿೀಾಃ’ ಇತ ಚ್ 

ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ವಚ್ನ್ಮ್ || 47 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಷ್ಷ್ ಠೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಸಪುಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಭಗವನ್ಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತ ಉಚ್ಯತ್್ೀ- 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಮರಾಯಸಕುಮನಾಾಃ ಪಾರ್ಯ ಯೀಗಂ ರ್ತಞ್ಞನ್ ಮದಾಶರರ್ಾಃ | 
ಅಸಂಶರ್ಂ ಸಮಗರಂ ಮಾಂ ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾಸಯಸ್ತ ತಚ್ಛೃಣತ || 01 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್್ೀsಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿದ್ಂ ವಕ್ಷಾಯಮಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ ನ್ೀಹ ಭ ಯೀನ್ಯಜ್ಜಾಞಾತವಯಮವಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 02 || 

 

ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ಕಶ್ಾದ್ಯತತ ಸ್ತದಿ್ಯೀ | 
ರ್ತತ್ಾಮಪ ಸ್ತದಾಿನಾಂ ಕಶ್ಾನಾಮಂ ವ್ೀತು ತತುಾತಾಃ || 03 || 

‘ಅನ್ನಾುನಾಂ ತತ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ರ್ತನ್ುೀ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವ ತತ | 
ಮತಕ್್ಾೈ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ಮತಚ್ಯನ್ುೀ ಕ್್ೀಚಿನ್ತಮಕ್್ುೀಷ್ತ ಚ್ ಸತುಟಮ್ || 
ಕ್್ೀಚ್ನ್ೈವ ಹರಿಂ ಸಮಯಗ್ ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ರಾವತ್ಾ ಮತಕುಸಾುವತ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರೌ ಪರಮ್’ ಇತ ಪಾದ್ೋ | 

‘ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಸ್ತದಾಿನಾಂ ನಾರಾರ್ಣಪರಾರ್ಣಾಃ | 
ಸತದ್ತಲಯಭಾಃ ಪರಶಾನಾುತ್ಾಮ ಕ್್ ೀಟಿಷ್ವಪ ಮಹಾಮತ್್ೀ’ ಇತ ಭಾಗವತ್್ೀ | 
‘ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾುಹರೌ ಭಕ್ಾುಸ್ುೀಷ್ತ ಬರಹ್ೈವ ಮತಖಯತಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಭಕುಸತು ತಸಾಮತ್ ರ್ಜೀವಘನ್ ೀ ಮತಾಃ’ ಇತ ಸತುತ್್ುಾೀ||03|| 

ಭ ಮಿರಾಪೀsನ್ಲ್ ೀ ವಾರ್ತಾಃ ಖಂ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಿರ್ೀವ ಚ್ 
ಅಹಙ್ಗ್ೆರ ಇತೀರ್ಂ ಮೀ ಭನಾನ ಪರಕೃತರಷ್ಟಧಾ || 04 || 

 

ಅಪರ್ೀರ್ಮಿತಸುಾನಾಯಂ ಪರಕೃತಂ ವಿದಿಿ ಮೀ ಪರಾಮ್ | 
ರ್ಜೀವಭ ತ್ಾಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ರ್ಯೀದ್ಂ ಧಾರ್ಯತ್್ೀ ಜಗತ್ || 05 || 

‘ಅಚ್ೀತನಾ ಚ್ೀತನ್ೀತ ದಿವವಿಧಾ ಪರಕೃತತಮಯತ್ಾ | 
ತರಗತಣಾsಚ್ೀತನಾ ತತರ ಚ್ೀತನಾ ಶ್ರೀಹಯರಿಪರರಾ | 
ತ್್ೀ ಉಭ್ೀ ವಿಷ್ತಣವಶಗ್ೀ ಜಗತಾಃ ಕ್ಾರಣ್ೀ ಮತ್್ೀ | 
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ಪತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಜಗತ್್ ೀ ಮಾತ್ಾ ಶ್ರೀರಾಯ ತವಚ್ೀತನಾ| 
ಉಪಾದಾನ್ಂ ತತ ಜಗತಾಃ ಸ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಬಲ್ೀರಿತ್ಾ ||’ ಇತ ಚ್ || 04-06 || 

ಏತದ್ ಯೀನಿೀನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಸವಾಯಣಿೀತತಯಪಧಾರರ್ | 
ಅಹಂ ಕೃತ್ನಸಯ ಜಗತಾಃ ಪರಭವ ಪರಲರ್ಸುಥಾ || 06 || 

 

ಮತುಾಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್  ಕಙ್ಕ್ಷಾದ್ಸ್ತು ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ | 
ಮಯಿ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಪರೀತಂ ಸ ತ್್ರೀ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ || 07 || 

ಮತ್್ ುೀsನ್ಯತ್  ಪರತರಂ ನಾಸ್ತು| ಪರತರಸುಾಹಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ | 
ಅನ್ಯಥಾsನ್ಯದಿತವಯರ್ಯಮ್| 
‘ಅವರಾ ದ್ತಾಃಖಸಮ್ನಾಿರ್ಜಞೀವಾ ಏವ ಪರಕೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ನಿತಯನಿದ್ತಯಾಃಖರ ಪತ್ಾವತ್ ಪರಾ ಶ್ರೀರ್ೀಕಲ್ೈವ ತತ | 
ದ್ತಾಃಖಾಸಮಿಾೀಡಿತತ್ಾವತತು ಮಧ್ಯಮೀ ವಾರ್ತರಿಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಅನ್ನಾಯಧಿೀನ್ರ ಪತ್ಾವದ್ಸಮಾಧಿಕಸೌಖಯತಾಃ | 
ತತುನ್ರತ್ಾವಚ್ಾ ಸವಯಸಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರತರ್ ೀ ಮತಾಃ | 
ಅಭಾವಾದ್ನ್ುರಾsನ್ಯಸಯ ತವಹ್ೈಕ್ಾಥೌಯ ತರಪ್ ತಮೌ | 
ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಮ್ನ್ಿಯೀಗಯತ್ಾವರ್ಜಞೀವಾ ಅಪಯವರಾ ಮತ್ಾಾಃ| 
ತಸಾಯ ಜಡಾರಾಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀರವರತ್್ವೀ ಕವ ಸಂಶರ್ಾಃ | 
ಅಥಾವರತರಾ ಯೀ ತತ ವಿಮತಖಾಶ್ಾೀತನಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ನಿತಯದ್ತಾಃಖ್ೈಕಯೀಗಯತ್ಾವನ್ನ ಹ್ಯೀತತ್ ಸಾಯದ್ಚ್ೀತನ್ೀ | 
ಅತಾಃ ಪರತರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಯೀ ವ್ೀತು ಸ ವಿಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಮತಕುಸತು ಸಾಯತ್ ಪರಾಭಾಸಾಃ ಸತನಿತಯಸತಖಭ್ ೀಜನಾತ್ | 
ತತ್ಾರಪ ತ್ಾರತಮಯಂ ಸಾಯತ್ ತ್್ೀಷ್ತ ಬರಹಾಮsಧಿಕ್್ ೀ ಮತಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀರಾಧಿಕಯಸಂವಿತುಾಃ ಸವಯಸಾಮಜ್ಜಾಞಾನ್ಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಏವಂ ವಿವಿಚ್ಯ ತಜ್ಜಾಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಕೀತಯತಮ್| 
ಏತಚ್ಾ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ವತಯತ್್ೀ ಕ್್ೀಶವಾದಿಷ್ತ| 
ಮತಖಯವಿಜ್ಞಾನ್ಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕಞ್ಷಾದಿವಜ್ಞಾನಿನ್ ೀsಪರ್ೀ || 07 || 

ರಸ್ ೀsಹಮಪು್ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಪರಭಾಸ್ತಮ ಶಶ್ಸ ರ್ಯಯೀಾಃ | 
ಪರಣವಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಶಬದಾಃ ಖ್ೀ ಪೌರತಷ್ಂ ನ್ೃಷ್ತ || 08 || 
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ಸ್ ೀsಪು್ ಸ್ತಿತ್ಾವ ರಸರ್ತ ರಸನಾಮಾ ತತಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಸ ರ್ಯಚ್ನಾದರದಿಷ್ತ ಸ್ತಿತ್ಾವ ಪರಭಾನಾಮ ಪರಭಾಸನಾತ್ | 
ವ್ೀದ್ಸಿಾಃ ಪರಣವಾಖ್ ಯೀsಸಾವಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ತ್ ಪರಣೌತಯತಾಃ | 
ಖ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ ಶಬದನಾಮಾsಸೌ ರ್ಚ್ಛಬದರ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ|| 08 || 

ಪುಣ್ ಯೀ ಗನ್ಿಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಚ್ ತ್್ೀಜಶಾಾಸ್ತಮ ವಿಭಾವಸೌ | 
ರ್ಜೀವನ್ಂ ಸವಯ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತಪಶಾಾಸ್ತಮ ತಪಸ್ತವಷ್ತ || 09 || 

 

ಬಿೀಜಂ ಮಾಂ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ವಿದಿಿ ಪಾರ್ಯ ಸನಾತನ್ಮ್ | 
ಬತದಿಿಬತಯದಿಿಮತ್ಾಮಸ್ತಮ ತ್್ೀಜಸ್ುೀಜಸ್ತವನಾಮಹಮ್ || 10 || 

ಪುಣಾಯಪುಣಯಂ ಗನ್ಿರ್ತ ಸವರ್ಂ ಪುಣ್ ಯೀ ಧ್ರಾಸಿ್ತತಾಃ | 
ತ್್ೀಜರ್ತಯಗಿನಸಂಸಿಾಃ ಸನ್ ಭ ತಸ್ ಿೀ ರ್ಜೀವನ್ಪರದ್ಾಃ | 

ತಪಸ್ತಿತಸುಪರ್ತ ವಯಞ್ಞನಾದಿ್ೀಜಸಜ್ಞಿತಾಃ | 
ಭ್ ೀದ್ನಾದ್ತ್ದಿಿನಾಮಾsಸೌ ಬತದಿಿಮತತ್ ವಯವಸ್ತಿತಾಃ|| 09-10 || 

ಬಲಂ ಬಲವತ್ಾಮಸ್ತಮ  ಕ್ಾಮರಾಗವಿವರ್ಜಯತಮ್ | 
ಧ್ಮಾಯವಿರತದ್ ಿೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಮೀsಸ್ತಮ ಭರತಷ್ಯಭ || 11 || 

ನಿತಯಪೂಣಯಬಲತ್ಾವತ್ ತತ ಬಲಂ ಕ್ಾಮವಿವರ್ಜಯತಮ್ | 
ಅರಾಜಸಬಲಶ್ೈವ  ಸಾನಿ್ೀಭ್ ಯೀsನ್ಯೀಷ್ವಯೀಜನಾತ್ | 
ಏತ್ಾದ್ೃಶಬಲಾತ್ಾಮsಸೌ ಬಲ್ಲನಾಂ ಬಲದ್ಾಃ ಸವರ್ಮ್ | 
ವ್ೀತ ಪೂಣಯತ್ಾವಚಿೀ ಸಾಯತ್ ತದ್ರತ್್ೀಬಯಲಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಪಾರಯೀ ಹಿ ಕ್ಾಮಿತ್ಾ ಅಥಾಯ ಧ್ಮಯಂ ಹನ್ತಯಹಯರಿಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ನ್ ಧ್ಮಯಹಾನಿಕೃತ್ ಕನ್ತು ಕ್ಾಮಿತ್್ ೀ ಧ್ಮಯವೃದಿಿಕೃತ್ | 
ಧ್ಮಾಯವಿರತದ್ಿಕ್ಾಮೀsತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭ ಯತ್್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ | 
ಏವಂ ಸ ಸವಯತಶಾಾನ್ಯಾಃ ಸವತನ್ರಶ್ೈವ ಸವಯಗಾಃ | 
ವಯವಸಿಯೈವ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಯದಾ ಸವಯದ್ಾಃ ಪರಭತಾಃ || 11 || 

ಯೀ ಚ್ೈವ ಸಾತುಾಕ್ಾ ಭಾವಾ ರಾಜಸಾಸಾುಮಸಾಶಾ ಯೀ | 
ಮತು ಏವ್ೀತ ತ್ಾನ್ ವಿದಿಿ ನ್ ತವಹಂ ತ್್ೀಷ್ತ ತ್್ೀ ಮಯಿ || 12 || 

ಯೀ ಚ್ೈವ ಸಾತುಾಕ್ಾ ಭಾವಾ ರಾಜಸಾಸಾುಮಸಾಶಾ ಯೀ | 
ತತ ಏವ ನ್ ಚಾನ್ಯಸಾಮತ್ ತದಾರ್ತುಮಿದ್ಂ ನ್ ಸಾಃ || 12 || 
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ತರಭಗತಯಣಮಯೈಭಾಯವ್ೈರ್ೀಭಾಃ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ | 
ಮೀಹಿತಂ ನಾಭಜ್ಜಾನಾತ ಮಾಮೀಭಯಾಃ ಪರಮವಯರ್ಮ್ || 13 || 

ಅನಾಯರ್ತ್್ ುೀsಚ್ೀತನ್ರಾ ತನ್ೋರ್ತ್ಾವತ್ ತತ ಮಾರ್ರಾ | 
ಲಕ್ಷಾಮಯ ವಶಗರಾ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ವಿಮೀಹಿತಾಃ | 
ಯೀ ತತ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ತ್್ೀ ಮಾರಾಂ ತ್ಾಂ ತರನಿು ಹಿ | 
ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಸಾ ಜಡಮಾರ್ರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ತ್್ೀ ಉಭ್ೀ ಅಪ||13|| 

ದ್ೈವಿೀ ಹ್ಯೀಷಾ ಗತಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾರಾ ದ್ತರತಯರಾ | 
ಮಾವ್ೀವ ಯೀ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ಮಾರಾಮೀತ್ಾಂ ತರನಿು ತ್್ೀ || 14 || 

 

ನ್ ಮಾಂ ದ್ತಷ್ೃತನ್ ೀ ಮ ಢಾಾಃ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ನ್ರಾಧ್ಮಾಾಃ | 
ಮಾರಾರಾsಪಹೃತಜ್ಞಾನ್ ಆಸತರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃ || 15 || 

 

ಚ್ತತವಿಯಧಾ ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ಜನಾಾಃ ಸತಕೃತನ್ ೀsಜತಯನ್ | 
ಆತ್್ ೀಯ ರ್ಜಜ್ಞಾಸತರಥಾಯರ್ಥಯ ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ್ ಭರತಷ್ಯಭ || 16 || 

 

ತ್್ೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿೀ ನಿತಯರ್ತಕು ಏಕಭಕುವಿಯಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಪರಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀsತಯರ್ಯಮಹಂ ಸ ಚ್ ಮಮ ಪರರ್ಾಃ || 17 || 

ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀ ತತ್್ ೀsನ್ನ್ಯಭಕ್ಾಾ ತಂ ಶರಣಂ ವರಜ್ಜ್ೀತ್ | 
ರಾದ್ೃಶ್ೀ ತತರ ಭಕುಾಃ ಸಾಯತ್ ತ್ಾದ್ೃಶಯನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಚ್ೀತ್ | 
ಅನ್ನ್ಯಭಕುಾಃ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ತತ ಸಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅನ್ಯೀಷ್ತ ವ್ೈಷ್ಣವತ್್ವೀನ್ ಲಕ್ಷಿಮೀಬರಹಮಹರಾದಿಷ್ತ | 
ಕತರಾಯದ್ಭಕುಂ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ತದ್ವಶಾ ಏವ ತ್್ೀ ರ್ತಾಃ|| 17 || 

ಉದಾರಾಾಃ ಸವಯ ಏವ್ೈತ್್ೀ ಜ್ಞಾನಿೀ ತ್ಾವತ್್ೈವ ಮೀ ಮತಮ್ | 
ಆಸಿ್ತತಾಃ ಸ ಹಿ ರ್ತಕ್ಾುತ್ಾಮ ಮಾಮೀವಾನ್ತತುಮಾಂ ಗತಮ್ || 18 || 

 

ಬಹ ನಾಂ ಜನ್ಮಮಾಮನ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ಮಾಂ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸವಯಮಿತ ಸ ಮಹಾತ್ಾಮ ಸತದ್ತಲಯಭಾಃ || 19 || 
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ಏವಂ ಜ್ಜಾನ್ಂಸುಮಾಪನೀತ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 
ಪೂಣಯಂ ವಸತು ರ್ತ್್ ೀ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ | 
ಏವಂ ವಿದ್ತದಲಯಭ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ತ್ ಸವ್ೀಯ ಮಿಶರರಾರ್ಜನ್ಾಃ || 09 || 

ಕ್ಾಮೈಸ್ೈಸ್ೈಹೃಯತಜ್ಞಾನಾಾಃ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀsನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ತಂ ತಂ ನಿರ್ಮಮಾಸಾರಿ್ ಪರಕೃತ್ಾಯ ನಿರ್ತ್ಾಾಃ ಸವರಾ || 20 || 

‘ವಿಷ್ತಣಂ ತತಾರಮಾಜ್ಞಾತ್ಾವ ರಮಾಬರಹಮಹರಾಧಿಕ್ಾನ್ | 
ರ್ಜನ್ನಪ ತಮೀ ಘ ೀರಂ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಂ ಪರರಾತ ಹಿ | 
ಅಜ್ಞಾನಾಂ ತತ ಕತಲ್ೀ ಜ್ಜಾತ್್ ೀ ರಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮಚ್ಯನ್ಮ್ | 
ವಿಷ್ತಣತತುಾಂ ಚ್ ಜ್ಜಾನಿೀರಾತ್ ತ್ಾವತ್ ಸ್ೀವಾ ಪೃರ್ಕ್ ಕೃತ್ಾ | 
ವಿದಾಯದ್ಯೈಹಿಕಭ್ ೀಗಾರ್ ರ್ದಿ ಬತದಾಿಯ ಪುನ್ನ್ಯ ತತ | 
ಪರಿವಾರತ್ಾಮೃತ್್ೀ ಕತರಾಯದ್ನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಚ್ಯನ್ಂ ಕವಚಿತ್ | 
ಅಜ್ಜಾನ್ತ್ಾ ಕೃತಂ ತಯಕುಂ ನ್ ದ್ ೀಷಾರ್ ಭವಿಷ್ಯತ | 
ಜನಾಮದಿಪರದ್ಮೀವ ಸಾಯದ್ತ್ಾಯಗ್ೀ ಪುನ್ರ್ೀವ ತತ | 

ಕ್ಷಿಪರಂ ಚ್ ಜ್ಞಾಪರ್ತ್್ಯೀವ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮೀವ ತತ | 
ರ್ದಿ ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ ಸ್ತವೀಯೀ ನಿಮಿತುೀಕೃತಯ ಕಞ್ಾನ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ 

‘ಮತು ಏವ್ೀತ ತ್ಾನ್ ವಿದಿ’ಿ ಇತತಯಪಸಂಹಾರಾಚ್ಾ ತತುತ್ಾೆರಣತ್ಾವತ್ 
ತತುನಾನಮೀತಯವಸ್ತೀರ್ತ್್ೀ | ‘ಮಯಿ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಪರೀತಮ್’ ಇತ 
ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವೀಪಕರಮಾಚ್ಾ | ಆಪನೀತ ವಿಷ್ತಣಮಿತ್್ಯೀವಾತಮಶಬ್ ದೀ ಜ್ಞಾನಿನಿ - 
‘ರ್ಚಾಾಪನೀತ ರ್ದಾದ್ತ್್ುೀ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | ‘ಆಸಿ್ತತಾಃ ಸ ಹಿ’  ‘ಮಾಂ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ’ 
ಇತ್ಾಯದಿವಾಕಯಶ್ೀಷಾಚ್ಾ | ಬಹ ನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮನ್ುೀ ಜ್ಞಾನಾವಾನ್ ಭವತ | ತತ್್ ೀ 
ಮಾಂ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ| ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸವಯಮಿತ ಪೂಣಯಮಿತ 
ಜ್ಜಾನ್ನ್|‘ಪರಪದ್ಯನ್ುೀsನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿವಾಕಯಶ್ೀಷ್ೀ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನಾಚ್ಾ | 

‘ದ್ೀವಾನ್ ದ್ೀವರ್ಜ್ಜ್ ೀ ರಾನಿು  ಮದ್ಭಕ್ಾುರಾನಿುಮಾಮಪ’ ಇತ ಚ್ || 20 || 

ಯೀ ಯೀ ರಾಂ ರಾಂ ತನ್ತಂ ಭಕುಾಃ ಶರದ್ಿರಾಚಿಯತತಮಿಚ್ಛತ | 
ತಸಯ ತಸಾಯಚ್ಲಾಂ ಶರದಾಂಿ ತ್ಾಮೀವ ವಿದ್ಧಾಮಯಹಮ್ || 21 || 

 

ಸ ತರಾ ಶರದ್ಿರಾ ರ್ತಕುಸುಸಾಯರಾಧ್ನ್ಮಿೀಹತ್್ೀ | 
ಲಭತ್್ೀ ಚ್ ತತಾಃ ಕ್ಾಮಾನ್ ಮಯೈವ ವಿಹಿತ್ಾನ್ ಹಿ ತ್ಾನ್ || 22 || 
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ಅನ್ುವತ್ ತತ ಫಲಂ ತ್್ೀಷಾಂ ತದ್ಭವತಯಲಾಮೀಧ್ಸಾಮ್ | 
ದ್ೀವಾನ್ ದ್ೀವರ್ಜ್ಜ್ ೀ ರಾನಿು ಮದ್ಭಕ್ಾು ರಾನಿು ಮಾಮಪ || 23 || 

‘ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪರತವಂ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪೃರ್ಗ್ ದ್ೀವಾನ್ ರ್ಜನ್ ನ್ರಾಃ | 
ರಾತ ದ್ೀವಾಂಸುದ್ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತಮ ಏವ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ತಥಾsಪ ರಾವದ್ನ್ಯೈಸತು ಸಾಮಯಂ ಹಿೀನ್ತವಮೀಕತ್ಾಮ್ | 
ನ್ ನಿಶ್ಾನ್ವನಿು ಜ್ಜಾರ್ನ್ುೀ ಸಂಸಾರ್ೀ ತ್್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 23 || 

ಅವಯಕುಂ ವಯಕುಮಾಪನ್ನಂ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಮಾಮಬತದ್ಿರ್ಾಃ | 
ಪರಂ ಭಾವಮಜ್ಜಾನ್ನ್ ುೀ ಮಾಮವಯರ್ಮನ್ತತುಮಮ್ || 24 || 

ಅವಯಕುಂ ಪರಮಾತ್ಾಮsಸೌ ವಯಕ್್ ುೀ ರ್ಜೀವ ಉದಾಹೃತಾಃ | 
ಮನ್ಯತ್್ೀ ರ್ಸುಯೀರ್ೈಕಯಂ ಸ ತತ ರಾತಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 24 || 

ನಾಹಂ ಪರಕ್ಾಶಾಃ ಸವಯಸಯ ಯೀಗಮಾರಾಸಮಾವೃತಾಃ | 
ಮ ಢ್ ೀsರ್ಂ ನಾಭಜ್ಜಾನಾತ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಮಾಮಜಮವಯರ್ಮ್ || 25 || 

 

ವ್ೀದಾಹಂ ಸಮತೀತ್ಾನಿ ವತಯಮಾನಾನಿ ಚಾಜತಯನ್ | 
ಭವಿಷಾಯಣಿ ಚ್ ಭ ತ್ಾನಿ ಮಾಂ ತತ ವ್ೀದ್ ನ್ ಕಶಾನ್ || 26 || 

‘ರ್ಥಾssತ್ಾಮನ್ಂ ಹರಿವ್ೀಯತುತಥಾsನ್ಯೀ ನ್ೈವ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಜ್ಜಾನ್ನಿು ಕಞ್ಷಾತ್ ಕರಮಶ್ ೀ ರಮಾದಾಯಸುತರಸಾದ್ತಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 26 || 

ಇಚಾಛದ್ವೀಷ್ಸಮತತ್್ಿೀನ್ ದ್ವನ್ದಾಮೀಹ್ೀನ್ ಭಾರತ | 
ಸವಯ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಮೋಹಂ ಸಗ್ೀಯ ರಾನಿು ಪರನ್ುಪ || 27 || 

ದ್ವನ್ದಾಮೀಹ್ ೀ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಮ್ | 
‘ತಮಸತುಶಾವಯರಂ ವಿದಾಯನ್ ೋಹಶ್ೈವ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ ಭಾರತ್್ೀ | 
ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಾಧಿಕಂ ದ್ವನ್ದಾಮ್ | ತದಿವಷ್ಯೀ ಮೀಹ್ ೀ ದ್ವನ್ದಾಮೀಹಾಃ | ಸಮೋಹಾಃ-

ತದಾಗರಹಾಃ- 
‘ತದಾಗರಹ್ ೀ ಮಹಾಮೀಹಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ ಸಾುಮಿಸರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತಯಕುತ್ಾವತ್ | 
ಸಗ್ೀಯ – ಸಗಯಕ್ಾಲ ಏವ | 
‘ರ್ಜೀವಧ್ಮಾಯನಿೀಶವರ್ೀ ತತ ಯೀ ರ್ಜೀವ್ೀಷ್ವೈಶವರಾನ್ಪ | 

ವಿದಾಯರ್ಜಞೀವ್ೀಶವರ್ೈಕಯಂ ವಾ ದ್ವನ್ದಾಮೀಹಿೀ ಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || 28 || 
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ಯೀಷಾಂ ತವನ್ುಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣಯಕಮಯಣಾಮ್ | 
ತ್್ೀ ದ್ವನ್ದಾಮೀಹನಿಮತಯಕ್ಾು ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ದ್ೃಢವರತ್ಾಾಃ || 28 || 

 

ಜರಾಮರಣಮೀಕ್ಷಾರ್ ಮಾಮಾಶ್ರತಯ ರ್ತನಿು ಯೀ | 
ತ್್ೀ ಬರಹಮ ತದಿವದ್ತಾಃ ಕೃತ್ನಮಧಾಯತಮಂ ಕಮಯ ಚಾಖಿಲಮ್ || 29 || 

 

ಸಾಧಿಭ ತ್ಾಧಿದ್ೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿರ್ಜ್ಞಂ ಚ್ ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಪರರಾಣಕ್ಾಲ್ೀsಪ ಚ್ ಮಾಂ ತ್್ೀ ವಿದ್ತರ್ತಯಕುಚ್ೀತಸಾಃ || 30 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಸಪುಮೀsದಾಯರ್ಾಃ || 

‘ತದ್ ಬರಹಮ’ ಇತತಯಕ್್ುೀsನ್ಯತ್ಾವಶಙ್ಗ್ೆಂ ನಿವಾರರ್ತ – ಸಾಧಿಭ ತ್ಾಧಿದ್ೈವಂ 

ಮಾಮಿತ || 30 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಸಪುಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಅಷ್ಟಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಉಕುವಾಯಖಾಯನ್ಪೂವಯಕಂ ಬರಹಮಪಾರಪುರತಚ್ಯತ್್ೀ- 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಕಂ ತದ್್ರಹಮ ಕಮಧಾಯತಮಂ ಕಂ ಕಮಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ | 
ಅಧಿಭ ತಂ ಚ್ ಕಂ ಪರೀಕುಮಧಿದ್ೈವಂ ಕಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 01 || 

 

ಅಧಿರ್ಜ್ಞಾಃ ಕರ್ಂ ಕ್್ ೀsತರ ದ್ೀಹ್ೀsಸ್ತಮನ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ | 
ಪರರಾಣಕ್ಾಲ್ೀ ಚ್ ಕರ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀsಸ್ತ ನಿರ್ತ್ಾತಮಭಾಃ || 02 || 

ತದಿತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್ ಬರಹ್ೋತತಯಕುಮನ್ಯದ್ೀವ | ಪರಕೃತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ಮಧ್ಯೀ ರ್ತ್ 
ಕಞ್ಷಾತ್ ; ಉಪರಿ ‘ ಸಾಧಿರ್ಜ್ಞಂ ಚ್’ ಇತ ಚ್ಶಬಾದಧಿಭ ತ್ಾದಿ ಸಹಿತತ್್ವೀನ್ 
ವಿಷ್ತಣಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಯದ್ೀವ್ೀತ ಸಂಶರ್ಾಃ | ‘ಕಂ ತದ್ ಬರಹಮ’  

ಇತ ಪರಶನಕ್ಾರಣಮ್ ||01,02|| 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಅಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ಸವಭಾವೀsಧಾಯತಮಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಭ ತಭಾವೀದ್ಭವಕರ್ ೀ ವಿಸಗಯಾಃ ಕಮಯಸಜ್ಞಿತಾಃ || 03 || 

 

ಅಧಿಭ ತಂ ಕ್ಷರ್ ೀ ಭಾವಾಃ ಪುರತಷ್ಶಾಾಧಿದ್ೈವತಮ್ | 
ಅಧಿರ್ಜ್ಞ್ ೀsಹಮೀವಾತರ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹಭೃತ್ಾಂ ವರ || 04 || 

ಪರಮಾಕ್ಷರಂ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಮತಖಯತ ಇತ ಪರಸ್ತದ್ಿತ್ಾವತ್ ತಥ್ೈವ ಪರಿಹರತ | ಅಜ್ಞಾನಾಂ 
ತದ್ಪ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ತಥ್ೈವ ಪರಿಹಾರಾಃ | ಪುನ್ರಹಮಿತ ನ್ ೀಕುಮಿತ್ಾಯಶಙ್ಗ್ೆ 
‘ಅವಯಕುಂ ವಯಕುಮಾಪನ್ನಮ್’ ಇತ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಪರರ್ತಕ್್ುೀನಾವಯಕುಶಬ್ದೀನ್ 
‘ಅವಯಕ್್ ುೀsಕ್ಷರ ಇತತಯಕುಾಃ’ ಇತ ಪರಿಹಿರರ್ತ್್ೀ | ‘ಯೀ ಚಾಪಯಕ್ಷರಮವಯಕುಮ್’ ಇತಯತರ 
ತತ ಪೃರ್ಕ್ ಪರಶಾನದ್ತಪಾಸಕಯೀಾಃ ಫಲತ್ಾರತಮಯಕರ್ನಾತ್ ಕ ಟಸ್ ಿೀsಕ್ಷರ 
ಉಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತತಯಕ್ಾುಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ ಇತ 
ವಿಷ್ ಣೀರತತುಮತವಕರ್ನಾಚಾಾನ್ಯದ್ೀವ್ೀತಯವಸ್ತೀರ್ತ್್ೀ | ‘ಅಧಿರ್ಜ್ಞ್ ೀsಹಮೀವ’ 
ಇತ ಸಾಧಿರ್ಜ್ಞಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಪಾರಪುಭ್ೀದ್ನಿವೃತಯರ್ಯಮ್ | ತಸ್ೈವ 
ಸವಯಪಾರಣಿದ್ೀಹಸಿ್ತತರ ಪಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸಹಿತತವಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
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‘ಪಾರಣಿನಾಂ ದ್ೀಹಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಧಿರ್ಜ್ಞ ಇತೀರಿತಾಃ | 
ಸ ಏವ ವಾಯಪುರ ಪ್ೀಣ ಬರಹ್ೋತ ಪರಿಕೀತಯಯತ್್ೀ | 
ತ್್ೈಸ್ೈರಧಿಕರ್ಜಯತ್ಾವದ್ ಬೃಂಹಿತತ್ಾವಚ್ಾ ಹ್ೀತತತಾಃ | 
ಅಧಾಯತಮಂ ತತ್ಾಭಾವೀ ರ್ದ್ಧಿಕಾಃ ಪರಮಾತಮಗಾಃ | 

ಪುಂಸಾಂ ಸಜಡಭಾವಾನಾಂ ಸಗಯಾಃ ಕಮಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಮ್ | 
ಭ ತ್ಾಧಿಕತವತ್್ ೀ ರ್ಜೀವಾ ಅಧಿಭ ತಮಿತೀರಿತ್ಾಾಃ | 
ಅಧಿಕ್್ ೀ ದ್ೈವತಂ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಸಾಯಸತು ಸಾ ರಮಾ | 
ಪುರತಪಾರಣಾಧಿದ್ೈವಾಖಾಯ ತವತ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಿದ್ಂ ನ್ರ್ೈಾಃ’ ಇತ ತತುಾವಿವ್ೀಕ್್ೀ | 

ಕರ್ಂರ ಪೀsಧಿರ್ಜ್ಞ ಇತ ಪರಶನಸತು ‘ಅಹಮೀವ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ತಲಿಕ್ಷಣ್ ೀಕ್್ಾೈವ 
ಪರಿಹೃತಾಃ || 03-04 || 

ಅನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ  ಚ್ ಮಾಮೀವ ಸಮರನ್ತಮಕ್ಾುಾ ಕಲ್ೀವರಮ್ | 
ರ್ಾಃ ಪರರಾತ ಸ ಮದಾಭವಂ ರಾತ ನಾಸಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ || 05 || 

 

ರ್ಂ ರ್ಂ ವಾsಪ ಸಮರನ್ ಭಾವಂ ತಯಜತಯನ್ುೀ ಕಲ್ೀವರಮ್ | 
ತಂ ತಮೀವ್ೈತ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಸದಾ ತದಾಭವಭಾವಿತಾಃ || 06 || 

ಮದಾಭವಂ – ಮಯಿ ಭಾವಮ್ | ಸದಾ ತದಾಭವಭಾವಿತ್ಾನಾಮೀವ ಸಮರಂಸಾಜತೀತ 
ಕ್್ೀವಲಂ ತತ್ಾೆಲಸಮರಣಂ ಭವತ | ನ್ ಚ್ೀತ್ ಸಮರತ್್ ೀsಪ ಸಮಾಧಿಸಿಸಯಲನ್ವತ್ 
ಪೂವಯಕಮಾಯನ್ತಸಾರಿಸೃತ್ಾಯ ತತ್ಾರಪುರ್ೀವ ಭವತ | ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಿೀನಾಂ 
ಪಾರರಬಿಕಮಾಯವಸಾನ್ೀ ಸಮರಂಸಾಜತೀತ ಭವತ್್ಯೀವ | ‘ಪರರಾಣಕ್ಾಲ್ೀsಪ ಚ್ 
ಮಾ ತ್್ೀ ವಿದ್ತಾಃ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ || 05-06 || 

ತಸಾಮತ್ವ್ೀಯಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮಾಮನ್ತಸಮರ ರ್ತಧ್ಯ ಚ್ 
ಮರ್ಯಪಯತಮನ್ ೀಬತದಿಿಮಾಯಮೀವ್ೈಷ್ಯಸಯಸಂಶರ್ಾಃ || 07 || 

 

ಅಭಾಯಸಯೀಗರ್ತಕ್್ುೀನ್ ಚ್ೀತಸಾsನಾನ್ಯಗಾಮಿನಾ | 
ಪರಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ದಿವಯಂ ರಾತ ಪಾಥಾಯನ್ತಚಿನ್ುರ್ನ್ || 08 || 

 ‘ರ್ತಕುಚ್ೀತಸಾಃ’ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಿನತಯಂ ಸಮರತ್ಾಮೀವಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ| 
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ಭಕ್ಾಾ ಜ್ಞಾನಾನಿಷಿದಾಿನಾಂ ತ್ಾಯಗಾನಿನತಯಂ ಹರಿಸೃತ್್ೀಾಃ | 
ಅರಾಗಾದಿವಹಿತ್ಾತ್ಾಯಗಾದಿತ್್ಯೀತ್್ೈರ್ೀವ ಸಂರ್ತತ್್ೈಾಃ | 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ಶಯನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಜಾಯರ್ತ್್ೀ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿತ್’  

ಇತ ಸತುತ್್ುಾೀ||07-08|| 

ಕವಿಂ ಪುರಾಣಾಮನ್ತಶಾಸ್ತತ್ಾರಮಣ್ ೀರಣಿೀರಾಂಸಮನ್ತಸಮರ್ೀದ್ಯಾಃ | 
ಸವಯಸಯ ಧಾತ್ಾರಮಚಿನ್ಾರ ಪಮಾದಿತಯವಣಯಂ ತಮಸಾಃ ಪರಸಾುತ್ || 09 || 

ತಮಸಾಃ ಪರಸಾುತ್ – ಅಪಾರಕೃತದ್ೀಹಾಃ || 09 || 

ಪರರಾಣಕ್ಾಲ್ೀ ಮನ್ಸಾsಚ್ಲ್ೀನ್ ಭಕ್ಾಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಯೀಗಬಲ್ೀನ್ ಚ್ೈವ | 
ಭ ರವೀಮಯಧ್ಯೀ ಪಾರಣಮಾವ್ೀಶಯ ಸಮಯಕ್ ಸ ತಂ ಪರಂ ಪುರತಷ್ಮತಪ್ೈತ 
ದಿವಯಮ್ || 10 || 

 

ರ್ದ್ಕ್ಷರಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವದ್ನಿು ವಿಶನಿು ರ್ದ್ಯತಯೀ ವಿೀತರಾಗಾಾಃ | 
ರ್ದಿಚ್ಛನ್ ುೀ ಬರಹಮಚ್ರ್ಯಂ ಚ್ರನಿು ತತ್ ತ್್ೀ ಪದ್ಂ ಸಙ್ಕುರಹ್ೀಣ ಪರವಕ್ಷ್ಯೀ ||11|| 

ಮನ್ ಆದಿೀನಾಂ ಬರಹಮಣಿ ಚ್ರಣಂ – ಬರಹಮಚ್ರ್ಯಮ್ || 11 || 

ಸವಯದಾವರಾಣಿ ಸಂರ್ಮಯ ಮನ್ ೀ ಹೃದಿ ನಿರತಧ್ಯ ಚ್ | 
ಮ ಧಾನಯಯಧಾರಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಪಾರಣಮಾಸಿ್ತತ್್ ೀ ಯೀಗಧಾರಣಮ್ || 12 || 

 

ಓಮಿತ್್ಯೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ವಾಯಹರನ್ ಮಾಮನ್ತಸಮರನ್ | 
ರ್ಾಃ ಪರರಾತ ತಯಜನ್ ದ್ೀಹಂ ಸ ರಾತ ಪರಮಾಂ ಗತಮ್ || 13 || 

ಏಕ್ಾಕ್ಷರವಾಚ್ಯತ್ಾವದ್ೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ – ಪರಂಬರಹಮ ||13|| 

ಅನ್ನ್ಯಚ್ೀತ್ಾಾಃ ಸತತಂ ಯೀ ಮಾಂ ಸಮರತ ನಿತಯಶಾಃ | 
ತಸಾಯಹಂ ಸತಲಭಾಃ ಪಾರ್ಯ ನಿತಯರ್ತಕುಸಯ ಯೀಗಿನ್ಾಃ || 14 || 

 

ಮಾಮತಪ್ೀತಯ ಪುನ್ಜಯನ್ಮ ದ್ತಾಃಖಾಲರ್ಮಶಾಶವತಮ್ | 
ನಾಪುನವನಿು ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಸಂಸ್ತದಿಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತ್ಾಾಃ ||15|| 

 

ಆಬರಹಮಭತವನಾಲ್ ಿೀಕ್ಾಾಃ ಪುನ್ರಾವತಯನ್ ೀsಜತಯನ್ | 
ಮಾಮತಪ್ೀತಯ ತತ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಪುನ್ಜಯನ್ಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ || 16 || 
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‘ನಿರ್ಮಾಜಞನ್ಮನ್ ೀsಭಾವೀ ಮತಕುಸ್ಯೈವ ತಥಾsಪ ತತ | 
ಮಹಲ್ ೀಯಕಮತೀತ್ಾನಾಂ ನ್ ಜನಾಮಂಶಲರೌ ವಿನಾ | 
ತತ್ಾರಪಯವಶಯಂ ತತ್ ಸಾನಿ್ಂ ತ್್ೈಾಃ ಕ್ಷಿಪರಂ ಪುನ್ರಾಪಯತ್್ೀ’ ಇತ ಪಾದ್ೋ || 16 || 

ಸಹಸರರ್ತಗಪರ್ಯನ್ುಮಹರ್ಯದ್್ರಹಮಣ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ರಾತರಂ ರ್ತಗಸಹಸಾರನಾುಂ ತ್್ೀsಹ್ ೀರಾತರವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃ || 17 || 

ಸಹಸರಮಿತ ಬಹ್ವೀವ| ಬರಹಮಣಾಃ –ಪರಬರಹಮಣಾಃ | 

 ‘ಅವಯಕ್ಾುದ್ ವಯಕುರ್ಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಭವನ್ಾಹರಾಗಮೀ | 
ರಾತ್ಾರಯಗಮೀ ಪರಲ್ಲೀರ್ನ್ುೀ ತತ್್ೈವಾವಯಕುಸಂಜಞಾಕ್್ೀ’ ಇತ ವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್ | 

ನ್ಹಿ ವಿರಿಞ್ಾಹನ್ಯೀವ ಸವಯವಯಕುಲರ್ಾಃ | 
‘ನಿತಯಸಾಯಪ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ದಿವಪರಾಧಾಯತಮಕಸುಾರ್ಮ್ | 
ಅಹಶಾಾಸೌ ನಿಮೀಷ್ಶ್ಾೀತಯಪರವೃತ್್ ಾೀಪಚ್ರ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್  

ಅವಯಕ್ಾುದ್ವಯಕುರ್ಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಭವನ್ಾಹರಾಗಮೀ | 
ರಾತ್ಾರಯಗಮೀ ಪರಲ್ಲೀರ್ನ್ುೀ ತತ್್ೈವಾವಯಕುಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ || 18 || 

 

ಭ ತಗಾರಮಾಾಃ ಸ ಏವಾರ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಭ ತ್ಾವ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ | 
ರಾತ್ಾರಯಗಮೀsವಶಾಃ ಪಾರ್ಯ ಪರಭವತಯಹರಾಗಮೀ || 19 || 

 

ಪರಸುಸಾಮತ್ ತತ ಭಾವೀsನ್ ಯೀsವಯಕ್್ ುೀsವಯಕ್ಾುತ್ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ರ್ಾಃ ಸ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ಶಯತತ್ ನ್ ವಿನ್ಶಯತ || 20 || 

 

ಆವಯಕ್್ ುೀsಕ್ಷರ ಇತತಯಕುತ್ಮಾಹತಾಃ ಪರಮಾಂ ಗತಮ್ | 
ರ್ಂ ಪಾರಪಯ ನ್ ನಿವತಯನ್ುೀ ತದಾಿಮ ಪರಮಂ ಮಮ || 21 || 

 

ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಪರಾಃ ಪಾರ್ಯ ಭಕ್ಾಾ ಲಭಸುಾನ್ನ್ಯರಾ | 
ರ್ಸಾಯನ್ುಾಃಸಾಿನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್ || 22 || 

 

ರ್ತರ ಕ್ಾಲ್ೀ ತವನಾವೃತುಮಾವೃತುಂ ಚ್ೈವ ಯೀಗಿನ್ಾಃ | 
ಪರರಾತ್ಾ ರಾನಿು ತಂ ಕ್ಾಲಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಭರತಷ್ಯಭ || 23 || 
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ಅಗಿನಜ್ಜ್ ಯೀಯತರಹಾಃ ಶತಕಿಾಃ ಷ್ಣಾಮಸಾ ಉತುರಾರ್ಣಮ್ | 
ತತರ ಪರರಾತ್ಾ ಗಚ್ಛನಿು ಬರಹಮ ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃ || 24 || 

 

ಧ್ ಮೀ ರಾತರಸುಥಾ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಷ್ಣಾಮಸಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾರ್ನ್ಮ್ | 
ತತರ ಚಾನ್ದರಮಸಂ ಜ್ಜ್ ಯೀತಯೀಯಗಿೀ ಪಾರಪಯ ನಿವತಯತ್್ೀ || 25 || 

 

ಶತಕಿ ಕೃಷ್ಣೀ ಗತೀ ಹ್ಯೀತ್್ೀ ಜಗತಾಃ ಶಾಶವತ್್ೀ ಮತ್್ೀ | 
ಏಕರಾ ರಾತಯನಾವೃತುಮನ್ಯರಾssವತಯತ್್ೀ ಪುನ್ಾಃ || 26 || 

ರ್ತರ ಕ್ಾಲಾಭಮಾನಿದ್ೀವತ್ಾಸತ ಮೃತಯನ್ನ್ುರಂ ಪರರಾತ್ಾಾಃ | 
ಅಗಿನಜ್ಜ್ ಯೀತಧ್ ಯಮಾನಾಮಕ್ಾಲಾಭಮಾನಿತ್್ವೀsಪ ಕ್ಾಲಪಾರಚ್ತರಾಯತ್ ಕ್ಾಲ 
ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ | 

‘ಅಗಿನಜ್ಜ್ ಯೀಯತರಿತ ದ್ವೀಧಾ ವಹ್ನೀ ಪುತ್್ ರೀ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ | 
ತಂ ಪಾರಪಯ ರಾತ ಬರಹಿಮಷ್ ಠೀ ದಿವಸಾದ್ಯಭಮಾನಿನ್ಾಃ’ ಇತ ಸತುತ್್ುಾೀ | 

ತತ್ಾೆಲಮರಣವಿವಕ್ಷಾರಾಮಗಿನಜ್ಜ್ ಯೀತಧ್ ಯಮಾನಾಮಯೀಗಾಃ | 
‘ಅರ್ ಯೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪರಮಿೀರ್ತ್್ೀ ಪತೄಣಾಮೀವ ಮಹಿಮಾನ್ಂ ಗತ್ಾವ ಚ್ನ್ದರಮಸಾಃ 

ಸಾರ್ತಜಯಂ ಸಲ್ ೀಕತ್ಾಮಾಪನೀತ್್ಯೀತ್ೌ ವ್ೈ 
ಸ ರ್ಯಚ್ನ್ದರಮಸ್ ೀಮಯಹಿಮಾನೌ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವಿದಾವನ್ಭಜರ್ತ 
ತಸಾಮದ್್ರಹಮಣ್ ೀ ಮಹಿಮಾನ್ಮಾಪನೀತ’ 

ಇತ ವಿದ್ತಷ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾರ್ನ್ಮರಣ್ೀsಪಯಪುನ್ರಾವೃತ್ಾಾ ಬರಹಮಪಾರಪುಶತರತ್್ೀಾಃ | 
‘ವಿದಾವನ್ ಬರಹಮ ಸಮಾಪನೀತ ರ್ತರ ತತರ ಮೃತ್್ ೀsಪ ಸನ್’  

ಇತ ಚ್ ಪಾದ್ೋ || 23-26 || 

ನ್ೈತ್್ೀ ಸೃತೀ ಪಾರ್ಯ ಜ್ಜಾನ್ನ್ ಯೀಗಿೀ ಮತಹಯತ ಕಶಾನ್ | 
ತಸಾಮತ್ವ್ೀಯಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಯೀಗರ್ತಕ್್ ುೀ ಭವಾಜತಯನ್ || 27 || 

 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ತಪಾಃಸತ ಚ್ೈವ ದಾನ್ೀಷ್ತ ರ್ತತಾಣಯಫಲಂ ಪರದಿಷ್ಟಮ್ | 
ಅತ್್ಯೀತ ತತ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ವಿದಿತ್ಾವ ಯೀಗಿೀ ಪರಂ ಸಾಿನ್ಮತಪ್ೈತ ಚಾದ್ಯಮ್||28|| 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಮಷ್ಟಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

‘ಮಾಗೌಯ ಬರಹಮ ಚ್ ರ್ಾಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವಾಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಃ | 
ಸವಯಪುಣಾಯತಗ್ ೀsಮತಹಯನ್ ರಾತಯಸೌ ಬರಹಮತತ್ ಪರಮ್’ ಇತ ಚ್ || 27-28 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಅಷ್ಟಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ನ್ವಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಸಪುಮೀಕುಂ ಪರಪಞ್ಾರ್ತ- 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಇದ್ಂ ತತ ತ್್ೀ ಗತಹಯತಮಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಯನ್ಸ ರ್ವ್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಹಿತಂ ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀsಶತಭಾತ್ || 01 || 

 

ರಾಜವಿದಾಯ ರಾಜಗತಹಯಂ ಪವಿತರಮಿದ್ಮತತುಮಮ್ | 
ಪರತಯಕ್ಷಾಯವಗಮಂ ಧ್ಮಯಯಂ ಸತಸತಖಂ ಕತತಯಮವಯರ್ಮ್ || 02 || 

 

ಅಶರದ್ಿಧಾನಾಾಃ ಪುರತಷಾ ಧ್ಮಯಸಾಯಸಯ ಪರನ್ುಪ | 
ಅಪಾರಪಯ ಮಾಂ ನಿವತಯನ್ುೀ ಮೃತತಯಸಂಸಾರವತಮಯನಿ || 03 || 

 

ಮರಾ ತತಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಜಗದ್ವಯಕುಮ ತಯನಾ | 
ಮತ್ಾಾನಿ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ನ್ ಚಾಹಂ ತ್್ೀಷ್ವವಸಿ್ತತಾಃ || 04 || 

 

ನ್ ಚ್ ಮತ್ಾಾನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಪಶಯ ಮೀ ಯೀಗಮೈಶವರಮ್ | 
ಭ ತಭೃನ್ನ ಚ್ ಭ ತಸ್ ಿೀ ಮಮಾತ್ಾಮ ಭ ತಭಾವನ್ಾಃ || 05 || 

‘ವಿಷ್ತಣಗಾನ್ಯಪಯತತ್ಾಾನಿ ಭ ತ್ಾನ್ಯೀಷ್ ಹಯಸಙ್ಕುತಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ಮಮಾತ್ಾಮ – ಮಮ ದ್ೀಹ ಏವ | ತದ್ನ್ನ್ಯತ್ಾವತ್ | ದ್ೀಹಸಾಯಚ್ೀತನ್ತ್ಾವಶಙ್ಗ್ೆ 
ನಿವೃತುಯೀ ‘ಮಮಾತ್ಾಮ’ ಇತ್ಾಯಹ || 05 || 

ರ್ಥಾssಕ್ಾಶಸ್ತಿತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾರ್ತಾಃ ಸವಯತರಗ್ ೀ ಮಹಾನ್ | 
ತಥಾ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಮತ್ಾಾನಿೀತತಯಪಧಾರರ್ || 06 || 

 

ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಪರಕೃತಂ ರಾನಿು ಮಾಮಿಕ್ಾಮ್ | 
ಕಲಾಕ್ಷಯೀ ಪುನ್ಸಾಿನಿ ಕಲಾಾದೌ ವಿಸೃಜ್ಜಾಮಯಹಮ್ || 07 || 

 

ಪರಕೃತಂ ಸಾವಮವಷ್ಟಭಯ ವಿಸೃಜ್ಜಾಮಿ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಭ ತಗಾರಮಮಿಮಂ ಕೃತ್ನಮವಶಂ ಪರಕೃತ್್ೀವಯಶಾತ್ || 08 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 88 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

 

ನ್ ಚ್ ಮಾಂ ತ್ಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ ನಿಬದ್ನನಿು ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ | 
ಉದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸ್ತೀನ್ಮಸಕುಂ ತ್್ೀಷ್ತ ಕಮಯಸತ || 09 || 

 

ಮರಾsಧ್ಯಕ್ಷ್ೀಣ ಪರಕೃತಾಃ ಸ ರ್ತ್್ೀ ಸಚ್ರಾಚ್ರಮ್ | 
ಹ್ೀತತನಾsನ್ೀನ್ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಜಗದಿವಪರಿವತಯತ್್ೀ || 10 || 

‘ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ೀsಧಿಪತಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ದ್ಕ್ಷಾಣಯಸಯ ಚ್ ೀಪರಿ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 10 || 

ಅವಜ್ಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾ ಮಾನ್ತಷಿೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ | 
ಪರಂ ಭಾವಮಜ್ಜಾನ್ನ್ ುೀ ಮಮ ಭ ತಮಹ್ೀಶವರಮ್ || 11 || 

ಮಾನ್ತಷಿೀಂ – ಮನ್ತಷ್ಯಸದ್ೃಶ್ೀಮ್| 

‘ತನಾವ ವಿಷ್ತಣರನ್ನ್ ಯೀsಪ ಸಾವಧಿೀನ್ತ್ಾವತ್ ತದಾಶ್ರತಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಬರಹಮರತದ್ರರಮಾದಿೀನಾಂ ಸಾಮಯದ್ೃಷಿಟರನ್ನ್ಯತ್ಾ | 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಗತಸಾಯಪ ದ್ ೀಷ್ದ್ೃಷಿಟರಪೂಣಯತ್ಾ | 
ಧ್ಮಯ ದ್ೀಹಾವತ್ಾರಾದ್ೀಭ್ೀಯದ್ದ್ೃಷಿಟಶಾ ಸಙ್ಕೆರಾಃ | 
ಅವತ್ಾರ್ೀಷಿವತ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮವಜ್ಞಾನ್ಂ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ | 
ಸವಯಂ ಮೀಘಂ ಶತಭಂ ತಸಯ ಯೀsವಜ್ಜಾನಾತ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ಅಧ್ರಂ ರಾತ ಚ್ ತಮಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಗತ್್ ೀsಪಯತಾಃ | 
ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲಚಿದ್ದೀಹ್ ೀ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾಃ ಪೂಣಯಸದ್ತುಣಾಃ’  

ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ || 11 || 

ಮೀಘ್ನಶಾ ಮೀಘಕಮಾಯಣ್ ೀ ಮೀಘಜ್ಞಾನಾ ವಿಚ್ೀತಸಾಃ | 
ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತ್ಾಾಃ || 12 || 

 

ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಸತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಯ ದ್ೈವಿೀಂ ಪರಕೃತಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ಭಜನ್ಾೀನ್ನ್ಯಮನ್ಸ್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಭ ತ್ಾದಿಮವಯರ್ಮ್ || 13 || 

 

ಸತತಂ ಕೀತಯರ್ನ್ ುೀ ಮಾಂ ರ್ತನ್ುಶಾ ದ್ೃಢವರತ್ಾಾಃ | 
ನ್ಮಸಯನ್ುಶಾ ಮಾಂ ಭಕ್ಾಾ ನಿತಯರ್ತಕ್ಾು ಉಪಾಸತ್್ೀ || 14 || 
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 ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ ಚಾಪಯನ್ಯೀ ರ್ಜನ್ ುೀ ಮಾಮತಪಾಸತ್್ೀ | 
ಏಕತ್್ವೀನ್ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ಬಹತಧಾ ವಿಶವತ್್ ೀಮತಖಮ್ || 15 || 

‘ಏಕ ಮ ತಯಶಾತತಮ ಯತಯರರ್ವಾ ಪಞ್ಾಮ ತಯಕಾಃ | 
ದಾವದ್ಶಾದಿಪರಭ್ೀದ್ ೀ ವಾ ಪೂಜಯತ್್ೀ ಸಜಞನ್ೈಹಯರಿಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 15 ||  

ಅಹಂ ಕರತತರಹಂ ರ್ಜ್ಞಾಃ ಸವಧಾsಹಮಹಮೌಷ್ಧ್ಮ್ | 
ಮನ್ ರೀsಹಮಹಮೀವಾಜಯಮಹಮಗಿನರಹಂ ಹತತಮ್ || 16 || 

 

ಪತ್ಾsಹಮಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಮಾತ್ಾ ಧಾತ್ಾ ಪತ್ಾಮಹಾಃ | 
ವ್ೀದ್ಯಂ ಪವಿತರಮೀಙ್ಗ್ೆರ ಋಕ್ಾ್ಮ ರ್ಜತರ್ೀವ ಚ್ || 17 || 

 

ಗತಭಯತ್ಾಯ ಪರಭತಾಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ನಿವಾಸಾಃ ಶರಣಂ ಸತಹೃತ್ | 
ಪರಭವಾಃ ಪರಲರ್ಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ನಿಧಾನ್ಂ ಬಿೀಜಮವಯರ್ಮ್ || 18 || 

 

ತಪಾಮಯಹಮಹಂ ವಷ್ಯಂ ನಿಗೃಹಾಣಮತಯತ್ೃಜ್ಜಾಮಿ ಚ್ | 
ಅಮೃತಂ ಚ್ೈವ ಮೃತತಯಶಾ ಸದ್ಸಚಾಾಹಮಜತಯನ್ || 19 || 

‘ಅಚ್ಯಯತ್ಾವದ್ೃಕ್ ಸಮತ್ಾವಚ್ಾ ನಿಜರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸಾಮ ಸಾಃ | 
ರಾಜಯತ್ಾವತ್ ಸ ರ್ಜತರ್ಯಜ್ಞಾಃ ಸಾವಯಜ್ಞಾತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
‘ಕರತತಾಃ ಕೃತಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವಧಾsನ್ನ್ಯಧ್ೃತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ | 
ಮಾನಾತ್ ತ್ಾರತೀತ ಮನ್ ರೀsರ್ಮತಷಾಟನಾಂ ನಿಧಿರೌಷ್ಧ್ಮ್ | 
ಆ ಜ್ಜಾಯರ್ಸಾುಾದಾಜಯನಾಮ ದ್ಭ್ ೀಯ ದ್ರಧ್ರ್ ೀ ರ್ತಾಃ| 
ಆಹ ತತ್ಾವದ್ತಭತಂ ಚಾರ್ಮಗಿನನ್ೀಯತ್ಾsಗತ್್ೀರ್ಯತಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್| 
‘ತತುತಾದಾರ್ಯಭನ್ ನsಪ ತತುನಾನಮೈವಮಚ್ತಯತಾಃ | 
ಸಾವತನಾರಯತ್ ಸವಯಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಗತಣಾನ್ನಾಾಚ್ಾ ಕ್್ೀವಲಮ್’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಓಮಿತ್ಾಯಕರರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮದ್ ೀಙ್ಗ್ೆರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಪಾತೀತ ಸ ಪತ್ಾ ಮಾನಾನಾಮತ್ಾ ರ್ತ್ ಸ ಪತತಮಯಹಾನ್ | 
ಪತ್ಾಮಹ್ ೀ ನಿಧಾತೃತ್ಾವನಿನಧಾನ್ಂ ಭೀತರಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಶರಣಂ ವಯಞ್ಞನಾಚ್ೈವ ಬಿೀಜಮಿತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ’ ಇತ ಚ್  | 
ಪರಲರ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಹತೃಯತ್ಾವತ್ ಪರಲರ್ಾಃ | ಅನ್ಯದಾsಪೀತ ಮೃತತಯಾಃ | 
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‘ಪಾರಣಗಾಃ ಪಾರಣಧ್ತ್ಾಯ ರ್ದ್ಮೃತಂ ಪರವಿಲಾಪರ್ನ್ | 
ವಿಶವಂ ಪರಲರ್ ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಮೃತತಯರನ್ಯತರ ಮಾರಣಾತ್’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಸತ್ ಸಾಧ್ತಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವದ್ಸಾಮನಾನನ್ ಯೀ ಗತಣಾಧಿಕಾಃ | 
ರ್ತ್್ ೀsತ್್ ೀsಸದಿತ ಪರೀಕುಂ ವಿಷಾಣಾಖಯಂ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್’ 

 ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 16 -19 || 

ತ್್ೈವಿದಾಯ ಮಾಂ ಸ್ ೀಮಪಾಾಃ ಪೂತಪಾಪಾ ರ್ಜ್ಞ್ೈರಿಷಾಟಾ ಸವಗಯತಂ ಪಾರರ್ಯರ್ನ್ುೀ | 
ತ್್ೀ ಪುಣಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸತರ್ೀನ್ದರಲ್ ೀಕಮಶನನಿು ದಿವಾಯನ್ ದಿವಿ ದ್ೀವಭ್ ೀಗಾನ್ ||20|| 

‘ಅನ್ನ್ಯದ್ೀವತ್ಾರಾಗಾದ್ಭಕತಾದ್ರೀಕ್ಾದ್ಕ್ಾಮನಾತ್ | 
ಸದಾ ಯೀಗಾಚ್ಾ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಯಂ ತ್್ೈವಿದಾಯದ್ ವ್ೈಷ್ಣವಾದ್ಪ | 
ಸಾಯದಿಿ ಭಾಗವತಸ್ಯೈವ ತ್್ೀನ್ ಬರಹಾಮದ್ಯೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ಅಶವಮೀಧಾದಿಭರ್ಯಜ್ಞ್ೈರಪ ಕ್್ೀಶವರಾರ್ಜನ್ಾಃ | 
ವ್ೈಷ್ಣವಾ ಇತ ಬತದ್ಿಯೈವ ಮಾನ್ರ್ನ್ಾನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||’  

ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ | ಇತ ಚ್ || 20 || 

ತ್್ೀ ತಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಸವಗಯಲ್ ೀಕಂ ವಿಶಾಲಂ ಕ್ಷಿೀಣ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಮತಯಯಲ್ ೀಕಂ ವಿಶನಿು | 
ಏವಂ ತರಯಿೀಧ್ಮಯಮನ್ತಪರಪನಾನ ಗತ್ಾಗತಂ ಕ್ಾಮಕ್ಾಮಾ ಲಭನ್ುೀ || 21 || 

 

ಅನ್ನಾಯಶ್ಾನ್ುರ್ನ್ ುೀ ಮಾಂ ಯೀ ಜನಾಂ ಪರ್ತಯಪಾಸತ್್ೀ | 
ತ್್ೀಷಾಂ ನಿತ್ಾಯಭರ್ತಕ್ಾುನಾಂ ಯೀಗಕ್ಷ್ೀಮಂ ವಹಾಮಯಹಮ್ || 22 || 

‘ಸಮಯಗತುಣಗಣಜ್ಞಾನಾದ್ತಪಾಸಾ ಪರ್ತಯಪಾಸನಾ’ ಇತ ಚ್|| 22 || 

ಯೀsಪಯನ್ಯದ್ೀವತ್ಾ ಭಕ್ಾು ರ್ಜನ್ುೀ ಶರದ್ಿರಾನಿವತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀಪ ಮಾಮೀಪ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ರ್ಜನ್ಾವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್ || 23 || 

 

ಅಹಂ ಹಿ ಸವಯ ರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ್ ಪರಭತರ್ೀವ ಚ್ | 
ನ್ ತತ ಮಾಮಭಜ್ಜಾನ್ನಿು ತತ್್ುಾೀನಾತಶಾಯವನಿು ತ್್ೀ || 24 || 

ಮಾಮಿಷಾಟಾ ಪಾರರ್ಯರ್ನ್ು ಇತತಯಕುತ್ಾವಜ್ಜಾಞನ್ನ್ ುೀsಪ ನಾಭತ್್ ೀ ಜ್ಜಾನ್ನಿು ತತ್್ುಾೀನ್ | 

‘ಸವಯದ್ೀವವರತ್್ವೀನ್ ಯೀ ನ್ ಜ್ಜಾನಾತ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ತಸಯ ಪುಣಾಯನಿ ಮೀಫಾನಿ ರಾತ ಜ್ಜಾನ್ಿನ್ುಮೀ ಧ್ತರವಮ್’ ಇತ ಚ್ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 91 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

‘ಮೀಘ್ನಶಾ ಮೀಘಕಮಾಯಣಾಃ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವಚ್ಾ ನ್ ಕ್್ೀವಲಾಜ್ಞವಿಷ್ರ್ಂ 
ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಿವಿಷ್ರ್ಂ ವಾ  ‘ಚ್ಯವನಿು ತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯದಿ | ಅತಾಃ ಸವಾಯಧಿಕಯಂ 
ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯತ್ಾವsಪ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ತತಾರಿವಾರತ್ಾವದಿಕಮ್ ಅಜ್ಜಾನ್ತ್ಾಮಿದ್ಂ 
ಫಲಮ್ || 24 || 

ರಾನಿು ದ್ೀವವರತ್ಾ ದ್ೀವಾನ್ ಪತೄನಾಯನಿು ಪತೃವರತ್ಾಾಃ | 
ಭ ತ್ಾನಿ ರಾನಿು ಭ ತ್್ೀಜ್ಜಾಯ ರಾನಿು ಮದಾಯರ್ಜನ್ ೀsಪ ಮಾಮ್ || 25 || 

 

ಪತರಂ ಪುಷ್ಾಂ ಫಲಂ ತ್್ ೀರ್ಂ ಯೀ ಮೀ ಭಕ್ಾಾ ಪರರ್ಚ್ಛತ | 
ತದ್ಹಂ ಭಕಾಪಹೃತಮಶಾನಮಿ ಪರರ್ತ್ಾತಮನ್ಾಃ || 26 || 

 

ರ್ತೆರ್ ೀಷಿ ರ್ದ್ಶಾನಸ್ತ ರ್ಜತಞಹ್ ೀಷಿ ದ್ದಾಸ್ತ ರ್ತ್ | 
ರ್ತುಪಸಯಸ್ತ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ತತತೆರತಷ್ವ ಮದ್ಪಯಣಮ್ || 27 || 

 

ಶತಭಾಶತಭಫಲ್ೈರ್ೀವಂ ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ಕಮಯಬನ್ನಿ್ೈಾಃ | 
ಸಂನಾಯಸಯೀಗರ್ತಕ್ಾುತ್ಾಮ ವಿಮತಕ್್ ುೀ ಮಾಮತಪ್ೈಷ್ಯಸ್ತ || 28 || 

 

 ಸಮೀsಹಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ಮೀ ದ್ವೀಷ್ ಯೀsಸ್ತು ನ್ ಪರರ್ಾಃ | 
ಯೀ ಭಜನಿು ತತ ಮಾಂ ಭಕ್ಾಾ ಮಯಿ ತ್್ೀ ತ್್ೀಷ್ತ ಚಾಪಯಹಮ್ ||29|| 

‘ನಾಸಯ ಭಕ್್ ುೀsಪ ಯೀ ದ್ವೀಷ್ ಯೀ ನ್ ಚಾಭಕ್್ ುೀsಪ ರ್ಾಃ ಪರರ್ಾಃ | 
ಕನ್ತು ಭಕ್ಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಫಲದ್ ೀsತಾಃ ಸಮೀ ಹರಿಾಃ’ ಇತ ಪಾದ್ೋ |  

ಪರೀತ್ಾಯ ಮಯಿ ತ್್ೀ || 29 || 

ಅಪ ಚ್ೀತ್ ಸತದ್ತರಾಚಾರ್ ೀ ಭಜತ್್ೀ ಮಾಮನ್ನ್ಯಭಾಕ್ | 
ಸಾಧ್ತರ್ೀವ ಸ ಮನ್ುವಯಾಃ ಸಮಯಗವಯವಸ್ತತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ || 30 || 

 

ಕ್ಷಿಪರಂ ಭವತ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ಶಶವಚಾಛನಿುಂ ನಿಗಚ್ಛತ | 
ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಪರತಜ್ಜಾನಿೀಹಿ ನ್ ಮೀ ಭಕುಾಃ ಪರಣಶಯತ || 31 || 

 

ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಯ ವಯಪಾಶ್ರತಯ ಯೀsಪ ಸತಯಾಃ ಪಾಪಯೀನ್ರ್ಾಃ | 
ಸ್ತರಯೀ ವ್ೈಶಾಯಸುಥಾ ಶ ದಾರಸ್ುೀsಪ ರಾನಿು ಪರಾಂ ಗತಮ್ || 32 || 
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ಕಂ ಪುನ್ಬಾರಯಹಮಣಾಾಃ ಪುಣಾಯ ಭಕ್ಾು ರಾಜಷ್ಯರ್ಸುಥಾ | 
ಅನಿತಯಮಸತಖಂ ಲ್ ೀಕಮಿಮಂ ಪಾರಪಯ ಭಜಸವ ಮಾಮ್ || 33 || 

 

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್್ ುೀ ಮದಾಯರ್ಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ರ್ತಕ್್ುಾೈವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮತಾರಾರ್ಣಾಃ || 34 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ನ್ವಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

‘ಪಾಪಾದಿಕ್ಾರಿತ್ಾಶ್ೈವ ಪುಂಸಾಂ ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾ ಅಪ | 
ವಿಪರತ್ಾವದಾಯಸುತರ ಪುಣಾಯಾಃ ಸಾವಭಾವಾಯ ಏವ ಮತಕುಗಾಾಃ | 
ರಾನಿು ಸ್ತರೀತವಂ ಪುಮಾಂಸ್ ೀsಪ ಪಾಪತಾಃ ಕ್ಾಮತ್್ ೀsಪ ವಾ | 
ನ್ ಸ್ತರಯೀ ರಾನಿು ಪುಂಸುಾಂ ತತ ಸವಭಾವಾದ್ೀವ ರಾಾಃ ಸ್ತರರ್ಾಃ | 
ಪುಂಸಾ ಸಹ್ೈವ ಪುನ್ದೀಹಸಿ್ತತಾಃ ಸಾಯದ್ವರದಾನ್ತಾಃ | 
ತಜಞನ್ಮನಿ ವರಾಾಃ ಪಾಪಜ್ಜಾತ್್ೀಭ್ ಯೀ ನಿಜಸಸ್ತರರ್ಾಃ | 
ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ರ್ಜೀವಾನಾಮನ್ಾದ್ೀಹ್ ೀ ರ್ಥಾ ನಿಜಾಃ | 
ಮತಕ್ ುೌ ಚ್ ನಿಜಭಾವಾಃ ಸಾಯತ್ ಕಮಯಭ್ ೀಗಾನ್ುತ್್ ೀsಪ ಚ್’ 

-ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯವಚ್ನಾತ್ ಪಾಪಯೀನ್ರ್ಾಃ ಪುಣಾಯ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ||32-34|| 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ನ್ವಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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 ಅರ್ ದ್ಶಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ 
ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಭ ರ್ ಏವ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಶೃಣತ ಮೀ ಪರಮಂ ವಚ್ಾಃ | 
ರ್ತ್ ತ್್ೀsಹಂ  ಪರೀರ್ಮಾಣಾರ್ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಹಿತಕ್ಾಮಯರಾ || 01 || 

 

ನ್ ಮೀ ವಿದ್ತಾಃ ಸತರಗಣಾಾಃ ಪರಭವಂ ನ್ ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ | 
ಅಹಮಾದಿಹಿಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಹಷಿೀಯಣಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 02 || 

ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಯಂ ಸತರಗಣಾ ಇತ್ಾಯದಿ || 0 2|| 

ಯೀ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ್ ವ್ೀತು ಲ್ ೀಕಮಹ್ೀಶವರಮ್ | 
ಅಸಂಮ ಢಾಃ ಸ ಮತ್್ಯೀಯಷ್ತ ಸವಯಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 03 || 

ಅನ್ಸಾಯಪಾಯದಿಾಃ –ಅನಾದಿಾಃ || 03 || 

ಬತದಿಿಜ್ಞಾಯನ್ಮಸಂಮೀಹಾಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತಯಂ ದ್ಮಾಃ ಶಮಾಃ | 
ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಭವೀsಭಾವೀ ಭರ್ಂ ಚಾಭರ್ಮೀವ ಚ್ || 04 || 

‘ಬತದಿಿಬ್ ೀಯಧ್ನಿಧಿತ್ಾವತ್ ತದ್ನ್ುಾಃಕರಣಮತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 04 || 

ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತ್ಾ ತತಷಿಟಸುಪೀ ದಾನ್ಂ ರ್ಶ್ ೀsರ್ಶಾಃ | 
ಭವನಿು ಭಾವಾ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಮತು ಏವ ಪೃರ್ಗಿವಧಾಾಃ || 05 || 

 

ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ ಸಪು ಪೂವ್ೀಯ ಚ್ತ್ಾವರ್ ೀ ಮನ್ವಸುಥಾ | 
ಮದಾಭವಾ ಮಾನ್ಸಾ ಜ್ಜಾತ್ಾ ಯೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕ ಇಮಾಾಃ ಪರಜ್ಜಾಾಃ || 06 || 

‘ಮರಿೀಚಿರತರಯಙ್ಕ್ಷುರಸೌ ಪುಲಸಾಾಃ ಪುಲಹಾಃ ಕರತತಾಃ | 
ವಸ್ತಷ್ಠಶಾ ಮಹಾತ್್ೀಜ್ಜಾಾಃ ಪೂವ್ೀಯ ಸಪುಷ್ಯರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ’ ಇತ ಬಾರಹ್ೋ | 

‘ಮನ್ವೀ ಭ್ ೀಧ್ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯದ್ದೀವಾ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ | 
ವಿಪಾರದಿವಣಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚ್ತ್ಾವರ್ ೀ ಬಹವೀsಪ ತ್್ೀ | 
ದಿೀನ್ತ್ಾವದ್ ದ್ೀವನಾಮಾನ್ಸ್ುಾೀನ್ಯೀ ಬರಹಾಮದಿನಾಮಕ್ಾಾಃ | 
ಅವ್ೈಷ್ಣವಕೃತ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದಿೀನ್ೈದ್ೀಯವ್ೈಸತು ಭತಜಯತ್್ೀ | 

ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈಸತು ಕೃತ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವ್ೈಹಿಯ ಮನ್ತನಾಮಕ್್ೈಾಃ | 
ಮರಿೀಚಾದಾಯಸತು ತತತಾತ್ಾರ ಮಾನ್ವಾ ನಾಮತಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ | 
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ತತತಾತರಪೌತ್ಾರ ಮತನ್ರ್ಸುಥಾ ಮಾನ್ವಮಾನ್ವಾಾಃ | 
ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಮನ್ತಷಾಯ ಇತ್್ಯೀಷಾ ಸೃಷಿಟವಿಯಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮತತಿತ್ಾ’  

ಇತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ ||06|| 

ಏತ್ಾಂ ವಿಭ ತಂ ಯೀಗಂ ಚ್ ಮಮ ಯೀ ವ್ೀತು ತತುಾತಾಃ | 
ಸ್ ೀsವಿಕಮಾೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ || 07 || 

‘ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ಯೀಗ್ ೀsಸಾವುಪಾರ್ಾಃ ಶಕುರ್ೀವ ಚ್’ ಇತ ಚ್ | ವಿಶ್ಷ್ಟಭವನ್ಂ – 
ವಿಭ ತಾಃ | ಮಹತುಾಮ್ | ವಿವಿಧ್ಭವನ್ಂ ವಾ | ಯೀಗಾಃ-ಸಾಮರ್ಯಯಮ್ || 07 || 

ಅಹಂ ಸವಯಸಯ ಪರಭವೀ ಮತುಾಃ ಸವಯಂ ಪರವತಯತ್್ೀ | 
ಇತ ಮತ್ಾವ ಭಜನ್ುೀ ಮಾಂ ಬತಧಾ ಭಾವಸಮನಿವತ್ಾಾಃ || 08 || 

‘ಭಜನ್ುೀ ಮಾಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರ್ೈಕ್ಾಯಶಙ್ಗ್ೆಂ ನಿವತಯರ್ತ || 08 || 

ಮಚಿಾತ್ಾು ಮದ್ುತಪಾರಣಾ ಭ್ ೀದ್ರ್ನ್ುಾಃ ಪರಸಾರಮ್ | 
ಕರ್ರ್ನ್ುಶಾ ಮಾಂ ನಿತಯಂ ತತಷ್ಯನಿು ಚ್ ರಮನಿು ಚ್ || 09 || 

ಮದ್ುತಪಾರಣಾಾಃ – ಮದಿವಷ್ರ್ಚ್ೀಷಾಟಾಃ|| 09 || 

ತ್್ೀಷಾಂ ಸತತರ್ತಕ್ಾುನಾಂ ಭಜತ್ಾಂ ಪರೀತಪೂವಯಕಮ್ | 
ದ್ದಾಮಿ ಬತದಿಿಯೀಗಂ ತಂ ಯೀನ್ ಮಾಮತಪರಾನಿು ತ್್ೀ || 10 || 

 

ತ್್ೀಷಾಮೀವಾನ್ತಕಮಾಾರ್ಯಮಹಮಜ್ಞಾನ್ಜಂ ತಮಾಃ | 
ನಾಶರಾಮಾಯತಮಭಾವಸ್ ಿೀ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪ್ೀನ್ ಭಾಸವತ್ಾ || 11 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

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

 

ಅಹತಸಾುಾಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಷಿಯನಾಯರದ್ಸುಥಾ | 
ಅಸ್ತತ್್ ೀ ದ್ೀವಲ್ ೀ ವಾಯಸಾಃ ಸವರ್ಂ ಚ್ೈವ ಬರವಿೀಷಿ ಮೀ || 13 || 

 

ಸವಯಮೀತದ್ೃತಂ ಮನ್ಯೀ ರ್ನಾಮಂ ವದ್ಸ್ತ ಕ್್ೀಶವ | 
ನ್ ಹಿ ತ್್ೀ ಭಗವನ್ ವಯಕುಂ ವಿದ್ತದ್ೀಯವಾ ನ್ ದಾನ್ವಾಾಃ || 14 || 
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ಸವರ್ಮೀವಾತಮನಾssತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀತಿ ತವಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ | 
ಭ ತಭಾವನ್ ಭ ತ್್ೀಶ ದ್ೀವದ್ೀವ ಜಗತಾತ್್ೀ || 15 || 

 

ವಕತುಮಹಯಸಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ದಿವಾಯ ಹಾಯತ್ಾಮವಿಭ ತರ್ಾಃ | 
ರಾಭವಿಯಭ ತಭಲ್ ೀಯಕ್ಾನಿಮಾಂಸುಾಂ ವಾಯಪಯ ತಷ್ಠಸ್ತ || 16 || 

 

ಕರ್ಂ ವಿದಾಯಮಹಂ ಯೀಗಿಂಸಾುಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿನ್ುರ್ನ್ | 
ಕ್್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ಭಾವ್ೀಷ್ತ ಚಿನ್ ಾೀsಸ್ತ ಭಗವನ್ಮರಾ || 17 || 

 

ವಿಸುರ್ೀಣಾತಮನ್ ೀ ಯೀಗಂ ವಿಭ ತಂ ಚ್ ಜನಾದ್ಯನ್ | 
ಭ ರ್ಾಃ ಕರ್ರ್ ತೃಪುಹಿಯ ಶೃಣವತ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಮೀsಮೃತಮ್ ||18 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಹನ್ು ತ್್ೀ ಕರ್ಯಿಷಾಯಮಿ ದಿವಾಯ ಹಾಯತ್ಾಮ ವಿಭ ತರ್ಾಃ | 
ಪಾರಧಾನ್ಯತಾಃ ಕತರತಶ್ರೀಷ್ಠ ನಾಸಾನ್ ುೀ ವಿಸುರಸಯ ಮೀ || 19 || 

 

ಅಹಮಾತ್ಾಮ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ ಸವಯಭ ತ್ಾಶರ್ಸಿ್ತತಾಃ | 
ಅಹಮಾದಿಶಾ ಮಧ್ಯಂ ಚ್ ಭ ತ್ಾನಾಮನ್ು ಏವ ಚ್ || 20 || 

 

ಆದಿತ್ಾಯನಾಮಹಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಜ್ ಯೀಯತಷಾಂ ರವಿರಂಶತಮಾನ್ | 
ಮರಿೀಚಿಮಯರತತ್ಾಮಸ್ತಮ ನ್ಕ್ಷತ್ಾರಣಾಮಹಂ ಶಶ್ೀ || 21 || 

 

ವ್ೀದಾನಾಂ ಸಾಮವ್ೀದ್ ೀsಸ್ತಮ ದ್ೀವಾನಾಮಸ್ತಮ ವಾಸವಾಃ | 
ಇನಿದರರಾಣಾಂ  ಮನ್ಶಾಾಸ್ತಮ ಭ ತ್ಾನಾಮಸ್ತಮ ಚ್ೀತನಾ ||22|| 

ಕವಚಿತ್ ಸಾಮನ ಆಧಿಕಯಮಭಮಾನ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ- 

‘ಋಚ್ಾಃ ಶ್ರೀಗಿೀಯರತಮಾದಾಯಶಾ ಸಾಮನಾಃ ಪಾರಣಶ್ವಾದ್ರ್ಾಃ’ 
ಇತ್ಾಯದ್ಯಭಮಾನಿಭ್ೀದಾತ್ | ತತ್ಾರಪ ರ್ಥಾಯೀಗಯಮ್|| 22 || 

ರತದಾರಣಾಂ ಶಙ್ಕೆರಶಾಾಸ್ತಮ ವಿತ್್ುೀಶ್ ೀ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷಸಾಮ್ | 
ವಸ ನಾಂ ಪಾವಕಶಾಾಸ್ತಮ ಮೀರತಾಃ ಶ್ಖರಿಣಾಮಹಮ್ || 23| | 
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ಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಂ ಚ್ ಮತಖಯಂ ಮಾಂ ವಿದಿಿ ಪಾರ್ಯ ಬೃಹಸಾತಮ್ | 
ಸ್ೀನಾನಿೀನಾಮಹಂ ಸೆನ್ದಾಃ ಸರಸಾಮಸ್ತಮ ಸಾಗರಾಃ || 24 || 

 

ಮಹಷಿೀಯಣಾಂ ಭೃಗತರಹಂ ಗಿರಾಮಸ್ಯೀಕಮಕ್ಷರಮ್ | 
ರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪರ್ಜ್ಞ್ ೀsಸ್ತಮ ಸಾಿವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲರ್ಾಃ || 25 || 

 

ಅಶವತಿಾಃ ಸವಯವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ದ್ೀವಷಿೀಯಣಾಂ ಚ್ ನಾರದ್ಾಃ | 
ಗನ್ಿವಾಯಣಾಂ ಚಿತರರರ್ಾಃ ಸ್ತದಾಿನಾಂ ಕಪಲ್ ೀ ಮತನಿಾಃ || 26 || 

 

ಉಚ್ಛೈಶರವಸಮಶಾವನಾಂ ವಿದಿಿ ಮಾಮಮೃತ್್ ೀದ್ಭವಮ್ | 
ಐರಾವತಂ ಗಜ್ಜ್ೀನಾದರಣಾಂ ನ್ರಾಣಾಂ ಚ್ ನ್ರಾಧಿಪಮ್ || 27 || 

 

ಆರ್ತಧಾನಾಮಹಂ ವಜರಂ ಧ್ೀನ್ ನಾಮಸ್ತಮ ಕ್ಾಮಧ್ತಕ್ | 
ಪರಜನ್ಶಾಾಸ್ತಮ ಕನ್ದಪಯಾಃ ಸಪಾಯಣಾಮಸ್ತಮ ವಾಸತಕಾಃ || 28 || 

 

ಅನ್ನ್ುಶಾಾಸ್ತಮ ನಾಗಾನಾಂ ವರತಣ್ ೀ ರಾದ್ಸಾಮಹಮ್ | 
ಪತೄಣಾಮರ್ಯಮಾ ಚಾಸ್ತಮ ರ್ಮಾಃ ಸಂರ್ತಮಾಮಹಮ್ || 29 || 

 

ಪರಹಾಿದ್ಶಾಾಸ್ತಮ ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಕ್ಾಲಾಃ ಕಲರ್ತ್ಾಮಹಮ್ | 
ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ್ ಮೃಗ್ೀನ್ ದರೀsಹಂ ವ್ೈನ್ತ್್ೀರ್ಶಾ ಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ || 30 || 

 

ಪವನ್ಾಃ ಪವತ್ಾಮಸ್ತಮ ರಾಮಾಃ ಶಸರಭೃತ್ಾಮಹಮ್ | 
ಝಷಾಣಾಂ ಮಕರಶಾಾಸ್ತಮ ಸ್ ರೀತಸಾಮಸ್ತಮ ಜ್ಜಾಹನವಿೀ || 31 || 

 

ಸಗಾಯಣಾಮಾದಿರನ್ುಶಾ ಮಧ್ಯಂ ಚ್ೈವಾಹಮಜತಯನ್ | 
ಅಧಾಯತಮವಿದಾಯ ವಿದಾಯನಾಂ ವಾದ್ಾಃ ಪರವದ್ತ್ಾಮಹಮ್ || 32 || 

 

ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕ್ಾರ್ ೀsಸ್ತಮ ದ್ವನ್ದಾಾಃ ಸಾಮಾಸ್ತಕಸಯ ಚ್ | 
ಅಹಮೀವಾಕ್ಷರ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಧಾತ್ಾsಹಂ ವಿಶವತ್್ ೀಮತಖಾಃ ||33|| 
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ಮೃತತಯಾಃ ಸವಯಹರಶಾಾಹಮತದ್ಭವಶಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ಾಮ್ | 
ಕೀತಯಾಃ  ಶ್ರೀವಾಯಕಾ ನಾರಿೀಣಾಂ ಸೃತಮೀಯಧಾ ಧ್ೃತಾಃ ಕ್ಷಮಾ || 34 || 

 

ಬೃಹತ್ಾ್ಮಾ ತಥಾ ಸಾಮಾನಂ ಗಾರ್ತರೀ ಛನ್ದಸಾಮಹಮ್ | 
ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾಗಯಶ್ೀಷ್ ೀಯsಹಮೃತ ನಾಂ ಕತಸತಮಾಕರಾಃ || 35 || 

 

ದ್ ಯತಂ ಛಲರ್ತ್ಾಮಸ್ತಮ ತ್್ೀಜಸ್ುೀಜಸ್ತವನಾಮಹಮ್ | 
ಜಯೀsಸ್ತಮ ವಯರ್ಸಾಯೀsಸ್ತಮ ಸತುಾಂ ಸತುಾವತ್ಾಮಹಮ್ || 36 || 

 

ವೃಷಿಣೀನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವೀsಸ್ತಮ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ | 
ಮತನಿೀನಾಮಪಯಹಂ ವಾಯಸಾಃ ಕವಿೀನಾಮತಶನಾ ಕವಿಾಃ || 37 || 

 

ದ್ಣ್ ಡೀ ದ್ಮರ್ತ್ಾಮಸ್ತಮ ನಿೀತರಸ್ತಮ ರ್ಜಗಿೀಷ್ತ್ಾಮ್ | 
ಮೌನ್ಂ ಚ್ೈವಾಸ್ತಮ ಗತಹಾಯನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ವತ್ಾಮಹಮ್  ||38|| 

 

ರ್ಚಾಾಪ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಬಿೀಜಂ ತದ್ಹಮಜತಯನ್ | 
ನ್ ತದ್ಸ್ತು ವಿನಾ ರ್ತ್ ಸಾಯನ್ಮರಾ ಭ ತಂ ಚ್ರಾಚ್ರಮ್ || 39 || 

 

ನಾನ್ ುೀsಸ್ತು ಮಮ ದಿವಾಯನಾಂ ವಿಭ ತೀನಾಂ ಪರನ್ುಪ | 
ಏಷ್ ತ ದ್ದೀಶತಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಿಭ ತ್್ೀವಿಯಸುರ್ ೀ ಮರಾ || 40 || 

‘ಯೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಸವರ ಪಾಣಾಂ ಸನಿನಧ್ೀರನ್ಯವಸತುಷ್ತ | 
ವಿಶ್ಷ್ಟತವಂ ಸವಜ್ಜಾತ್್ೀಾಃ ಸಾಯದಿವಭ ತ್ಾಯಖಾಯನಿ ತ್ಾನಿ ತತ | 
ಬರಹಮನಾಮಾ ಬರಹಮಗತಾಃ ಸವಯದ್ೈವತಸಞ್ಾರಾತ್ | 
ಆಧಿಕಯಹ್ೀತತಭಯಗವಾನ್ ಸಾಮಸಿಾಃ ಸಾಮನಾಮಕಾಃ | 
ಆಧಿಕಯಹ್ೀತತವ್ೀಯದ್ೀಭಯಸುಥಾsಶವತಿಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಉತೆಷ್ಯಹ್ೀತತವೃಯಕ್ಷ್ೀಭ್ ಯೀ ರ್ ಏವಾಶವತಿನಾಮಕಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿ ವಿಭ ತತತ್್ುಾೀ| 

‘ಕ್್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ಭಾವ್ೀಷ್ತ’ ಇತತಯಕುತ್ಾುಾಚ್ಾ ಬರಹಾಮದಿರ್ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀsನ್ಯದ್ೀವ 
ವಿಭ ತರ ಪಮ್ | 
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‘ದಿವವಿಧ್ಂ ವ್ೈಭವಂ ರ ಪಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಚ್ ತರ್ ೀಹಿತಮ್ | 
ಕಪಲವಾಯಸಕೃಷಾಣದ್ಯಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ವ್ೈಭವಂ ಸೃತಮ್ | 
ಭನ್ನಂ ಬರಹಾಮದಿರ್ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡ್ೀಭಯಶಾಾಪ ತದ್ುತಮ್ | 
ಸವಜ್ಜಾತ್ಾಯಧಿಕಯಂ ತ್್ೀಷಾಂ ತತ್ ತರ್ ೀಹಿತವ್ೈಭವಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 
‘ಅತ್ಾಮssತತಗತಣತ್್ವೀನ್ ರವಜ್ಞ್ೀಯೀ ರ್ತ್್ ೀ ರವಿಾಃ | 
ಉದ್ವನ್ೋಘಚ್ಲನಾನ್ಮರಿೀಚಿಾಃ ಸಾಮ ಸಾಮಯತಾಃ | 
ಸತಖಾತ್ ಸತಖತ್ಾವತ್ ತತ ಶಶ್ೀ ವ್ೀದ್ ೀ ವ್ೀದ್ನ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ವಾಸವತೀಯ ವಾಸವೀsಸೌ ಚ್ೀತ್್ ೀನ್ೀತ್ಾ ತತ ಚ್ೀತನಾ | 
ಪಾಲಕ್್ೈವಯನ್ನಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ಪವನ್ ೀ ಭ್ ೀದ್ನಾನ್ಮನ್ಾಃ | 
ಪಾವಕಾಃ ಶ್ ೀಧ್ನಾನ್ೋರತರಿೀರ್ ೀ ರ್ನಾಮsಸಯ ಸಾಗರಾಃ | 
ಸಾರಸಯ ಗರಣಾತ್ ಸೆನ್ ದೀ ಜಗತಾಃ ಸೆನ್ದನಾದ್ ಭೃಗತಾಃ | 
ಭಜಯನಾಜಞಪರ್ಜ್ಞಶಾ ಜ್ಜಾತಪೀ ರಾಜಯ ಏವ ಚ್ | 
ಅಶಾವಕ್ಾರಸ್ತಿತ್್ ೀsಶವತಿ ಐರಂ ಶ್ರೀಶಾ ತದಾಶರರ್ಾಃ  | 
ಐರಾವತ್್ ೀ ನ್ರಾಣಾಂ ರ್ದ್ ದ್ದಾಯತ್ ಸವಯಂ ಸ ನಾರದ್ಾಃ | 
ಹಿರೀಶ್ರೀಸಮಾಶರರ್ತ್ಾವಚ್ಾ ಹಿಮಾಲರ್ ಇತೀರಿತಾಃ | 
ವಜಯಯತ್ಾವದ್ರಿಭವಯಜ್ಜ್ ರೀ ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀ ನ್ತ್ಾಸಾದ್ಾಃ | 
ವಾಸತಕವಾಯಸಸತಖದ್ಾಃ ಕನ್ದಪಯಾಃ ಸತಖಭ್ೀದ್ಪಾಃ | 
ಅರ್ಯಮಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಾತೃತ್ಾವತ್  ಕ್ಾಲಾಃ ಆಕ್ಾಲನಾದ್ಪ | 
ವರತಣ್ ೀ ವರಣಾದ್ ದ್ವನ್ ದಾೀ ದಿವಿರ ಪೀsನ್ುಬಯಹಿರ್ತಯತಾಃ | 
ಮಕರ್ ೀ ಮಾನ್ಕತೃಯತ್ಾವದ್ ರ್ಮಾಃ ಸಂರ್ಮನಾದಿವಭತಾಃ | 
ಪರಹಾಿದ್ಾಃ ಮಹಾನ್ನ್ ದೀ ಮೃಗ್ೀನ್ ದರೀ ಮೃಗರ್ತಾತಾಃ | 
ಜ್ಜಾಹನವಿೀ ಜಹತ್ಾಂ ಸಾಿನ್ಮಧಾಯತಮಂ ಚಾತಮನಾಂ ಪತಾಃ | 

ವಿದಾಯಜ್ಞಪುಸವರ ಪತ್ಾವದ್ ವಾದ್ ೀ ವಾಚ್ಯತವತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಕೀತ್್ ಯೀಯವಕ್ಾುssಶರರ್ಾಃ ಕೀತಯವಾಯಕ್ ಶ್ರೀರಿತ ಚ್ ನಾಮತಾಃ | 
ಸಮರಣಿೀರ್ಾಃ ಸೃತಮೀಯಧಾಕ್ಷಮಾರ ಪಸುಥ್ೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ದ್ ಯತಂ ಕರೀಡಾಪರತ್ಾವಚ್ಾ ಗಾರ್ತರೀ ತ್ಾರತ ಗಾರ್ಕ್ಾನ್ | 

ಸತುಾಂ ಸಾಧ್ತಗತಣತ್ಾವಚ್ಾ ದ್ಣಡನಾದ್ದಣಡ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
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ಬರಹತ್ಾ್ರ್ ೀsಪಯಮೀರ್ಶಾ ಬೃಹತ್ಾ್ಮೀಶನ್ ೀಶತ್್ೀಾಃ | 
ಶತಭಾಶತಭಜ್ಞಾನ್ಕರಾಃ ಕತಸತಮಾಕರ ಈರಿತಾಃ | 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನಾತಮತ್್ ೀ ಮೌನ್ಂ ಮತನಿೀಡ್ ಯೀ ನಿೀತರಾನ್ರ್ನ್ | 
ಮಾಗಾಯಣಾಮನ್ುಗತ್ಾವತತುಮಾಗಯಶ್ೀಷ್ಯಾಃ ಪರಕೀತಯತಾಃ | 

ಸತಖಂ ಪಬನ್ ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಕಪಲ್ ೀ ವಾಯಸ ಏವ ಚ್ | 
ವಿಶ್ಷ್ಟತ್ಾವದ್ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾ ವಿಶ್ಷ್ಟಪಾರಣಸೌಖಯತಾಃ | 
ಏವಂ ನಾನಾಗತಣ್ೈವಿಯಷ್ತಣನಾಯನಾನಾಮಭರಿೀರಿತಾಃ | 
ನಾನಾಪಾರಣಾಯದಿಸಂಸಿಶಾ ವಿಭ ತರಿತ ಶಬಿದತಾಃ | 
ಶಶಾಯದಿಷ್ತ ವಿಜ್ಜಾತೀರ್ಸಾವಮಯದ್ಾಃ ಸಾರದ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಶವಾಯದಿಷ್ತ ಸಜ್ಜಾತೀರ್ಶ್ರಯೈಷ್ಠಯದ್ತ್್ವೀನ್ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ | 
ಶಕ್್ ರೀಶನಾಜತಯನಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸಜ್ಜಾತೀಯೈಕದ್ೀಶತಾಃ | 
ದ್ೀವ್ೀಷ್ವಭಯಧಿಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನ್ುರಾಃ | 
ಕವಿತ್ಾವದಿಗತಣ್ೀಷ್ವೀವಂ ರ್ತ್ಮೀ ನಾಸ್ತುಕಶಾನ್ | 
ತಥಾ ಭೀಮಶಯ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀಷ್ತ ಚ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಸತದ್ಶಯನಾಶಾಾರ್ತಧ್ೀಷ್ತ ವ್ೀದ್ೀಷ್ವೃಗ್ವೀದ್ ಏವ ಚ್’  

ಇತ್ಾಯದಿ ವಿಭ ತತತ್್ುಾೀ || 11-37 ||  

ರ್ದ್ಯದಿವಭ ತಮತ್ತುಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ ರ್ಜಯತಮೀವ ವಾ | 
ತತ್ ತದ್ೀವಾವಗಚ್ಛ ತವಂ ಮಮ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀಂಶ ಸಮಭವಮ್ || 41 || 

ಮಮ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀಂsಶ್ೀನ್ ಸಂರ್ತಕುಂ ಭವತ || 41 || 

ಅರ್ವಾ ಬಹತನ್ೈತ್್ೀನ್ ಕಂ ಜ್ಞಾತ್್ೀನ್ ತವಾಜತಯನ್ | 
ವಿಷ್ಟಭಾಯಹಮಿದ್ಂ ಕೃತ್ನಂ ಏಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಸ್ತಿತ್್ ೀ ಜಗತ್ || 42 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ದ್ಶಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

‘ಕಂ ಜ್ಞಾತ್್ೀನ್’ ಇತ ವಕ್ಷಯಮಾಣಸಾಯಧಿಕಫಲತವಜ್ಞಾಪಕಮೀವ | ಅನ್ಯಥ್ ೀಕ್್ುೀರ್ೀವ 
ವ್ೈರ್ಥಾಯಯತ್ | 

‘ಅನಾಯಧಿಕಯಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ಶತಭಂ ಚಾಕ್ಷಿಪಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ನ್ ತ್ಾವತ್ಾsಸಯ ನಿನ್ದಯತವಂ ಜ್ಞ್ೀಯೈವಾನ್ಯವರಿಷ್ಠತ್ಾ | 
ಉಭರ್ಂ ಮಿಲ್ಲತಂ ಚ್ೈವ ತತ್್ ೀsಪಯಧಿಕಶ್ ೀಭನ್ಮ್’ ಇತ ಚ್ || 42 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ದ್ಶಮೀsಧಾಯರ್ಾಃ ||                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ಅರ್ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ  
ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಮದ್ನ್ತಗರಹಾರ್ ಪರಮಂ ಗತಹಯಮಧಾಯತಮಸಂಜ್ಞಿತಮ್ | 
ರ್ತ್ ತವಯೀಕುಂ ವಚ್ಸ್ುೀನ್ ಮೀಹ್ ೀsರ್ಂ ವಿಗತ್್ ೀ ಮಮ || 01 || 

 

ಭವಾಪಯರೌ ಹಿ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಶತರತ್ೌ ವಿಸುರಶ್ ೀ ಮರಾ | 
ತವತುಾಃ ಕಮಲಪತ್ಾರಕ್ಷ ಮಾಹಾತಯಮಪ ಚಾವಯರ್ಮ್ || 02 || 

 

ಏವಮೀತದ್ಯಥಾssತಿ ತವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮೀಶವರ | 
ದ್ರಷ್ತಟಮಿಚಾಛಮಿ ತ್್ೀ ರ ಪಮೈಶವರಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ || 03 || 

 

ಮನ್ಯಸ್ೀ ರ್ದಿ ತಚ್ಛಕಯಂ ಮರಾ ದ್ರಷ್ತಟಮಿತ ಪರಭ್ ೀ | 
ಯೀಗ್ೀಶವರ ತತ್್ ೀ ಮೀ ತವಂ ದ್ಶಯರಾತ್ಾಮನ್ಮವಯರ್ಮ್ || 04 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್  

ಪಶಯ ಮೀ ಪಾರ್ಯ ರ ಪಾಣಿ ಶತಶ್ ೀsರ್ ಸಹಸರಶಾಃ | 
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವಾಯನಿ ನಾನಾವಣಾಯಕೃತೀನಿ ಚ್ || 05 || 

 

ಪಶಾಯದಿತ್ಾಯನ್ ವಸ ನ್ ರತದಾರನ್ಶ್ವನೌ ಮರತತಸುಥಾ | 
ಬಹ ನ್ಯದ್ೃಷ್ಟಪೂವಾಯಣಿ ಪಶಾಯಶಾರಾಯಣಿ ಭಾರತ || 06 || 

 

ಇಹ್ೈಕಸಿಂ ಜಗತ್ ಕೃತ್ನಂ ಪಶಾಯದ್ಯ ಸಚ್ರಾಚ್ರಮ್ | 
ಮಮ ದ್ೀಹ್ೀ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ ರ್ಚಾಛನ್ಯದ್ದರಷ್ತಟಮಿಚ್ಛಸ್ತ || 07 || 

 

 ನ್ ತತ ಮಾಂ ಶಕಯಸ್ೀ ದ್ರಷ್ತಟಮನ್ೀನ್ೈವ ಸವ ಚ್ಕ್ಷತಷಾ | 
ದಿವಯಂ ದ್ದಾಮಿ ತ್್ೀ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಪಶಯ ಮೀ ಯೀಗಮೈಶವರಮ್ || 08 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್  

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ತತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಮಹಾಯೀಗ್ೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಪಾಥಾಯರ್ ಪರಮಂ ರ ಪಮೈಶವರಮ್ || 09 || 
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‘ಆತ್ಾಮನ್ಮವಯರ್ಮ್’ ಪರಮಂ ರ ಪಮೈಶವರಮ್’ 
‘ಸವಾಯಶಾರ್ಯಮರ್ಂ ದ್ೀವಮನ್ನ್ುಮ್ ವಿಶವತ್್ ೀಮತಖಮ್’ 

ಇತ್ಾಯದಿರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಚ್ಾ ರ ಪಸ್ಯೀಶವರಸಾಕ್ಷಾತ್ಾರ ಪತವಮ್ ನಿತಯತವಂ ತತ ಏವ 
ಚಿದಾನ್ನಾದದಾಯತಮಕತವಂ ಚ್ ಸ್ತದ್ಿಮ್| ‘ಮಮ ದ್ೀಹ್ೀ’ 
ಇತತಯಕುತ್ಾವಚಾಾದಿತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸ್ತದಿ್ಾಃ | ‘ಮೀ ರ ಪಾಣಿ’ 
‘ಸವಯತ್್ ೀsನ್ನ್ುರ ಪಮ್’ ‘ದ್ರಷ್ತಟಮಿಚಾಛಮಿ ತ್್ೀ ರ ಪಮ್’ 
ಇತ್ಾಯದ್ೀಶ್ೈಕಸ್ಯೈವಾಭನಾನನ್ನ್ುರ ಪತವಂ ಚ್ | 

‘ಏಕಂ ರ ಪಂ ಹರ್ೀನಿಯತಯಮಚಿನ್ಾೈಶವರ್ಯಯೀಗತಾಃ | 
ಬಹತಸಙ್ಗ್ಯಯಗ್ ೀಚ್ರಂ ಚ್ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ಅಭಾವೀ ರ್ತರ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರಮಾಣಾವಸ್ತತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಾಮಾ ತತ್್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ವಯವಹಾರವಾನ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಪ ಸವರ ಪಂ ಸ ಸವನಿವಾಯಹಕ ಏವ ಚ್ | 
ದ್ರವಾಯತಮನಾ ಸ ನಿತ್್ ಯೀsಪ ವಿಶ್ೀಷಾತ್್ೈವ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ನಿತ್ಾಯ ಏವ ವಿಶ್ೀಷಾಶಾ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವಂ ದಿವಧ್ೈವ ಸಾಃ | 
ವಸತುಸವರ ಪಮಸ್ಾೀವ್ೀತ್್ಯೀವಮಾದಿಷ್ವಭ್ೀದಿನ್ಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsನ್ತಭವಾದ್ೀವ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಸವಯವಸತುಷ್ತ | 
ನ್ ಚಾವಿಶ್ೀಷಿತಂ ಕಞ್ಷಾದ್ ವಾಚ್ಯಂ ಲಕ್ಷಯಂ ತಥಾ ಮಿತಮ್| 

ವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ ಸವತ್್ ೀsನ್ಯತ್್ವೀ ಸವಸಾಯಮೀರ್ತವಹ್ೀತತತಾಃ | 
ನ್ೈವ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ವಿಶ್ಷ್ಟಂ ಚ್ ಮಾನಾಭಾವಾಚ್ಾ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಸವರ್ಮಿತಯಪ ಹಿ ಸವತವವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಿವರ್ಜಯತಮ್ | 
ನ್ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಯಂ ಚ್ ತಥ್ೈವ್ೀತಯನ್ವಸ್ತಿತಾಃ | 
ಅಭ್ೀದ್ೀ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀsಸ್ತು ಜ್ಞಾತ್ಾಜ್ಞಾತಂ ರ್ತ್್ ೀsಖಿಲಮ್ | 
ತದ್ೀವ ಜ್ಞಾತರ ಪ್ೀಣ ಜ್ಞಾತಮಜ್ಞಾತಮನ್ಯಥಾ | 
ಅಭನ್ನಸಯ ವಿಶ್ಷ್ಟತ್ಾವನ್ನ ದ್ ೀಷ್ದ್ವರ್ಮಪುಯತ | 
ಏಕತ್ಾವನ್ತಭವಾಚ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಭವಾದ್ಪ | 

ತಜ್ಜಾಞಾನಾನ್ತಭವಾಚ್ೈವ ನ್ ದ್ ೀಷ್ದ್ವರ್ಸಮಭವಾಃ | 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಚ್ ತ್ೌ ನ್ೈವ ಕತೃಯಭ್ ೀಕೃವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೀ | 
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ಮದ್ನ್ಯ ಇತಯನ್ತಭವೀ ರ್ತ್್ ೀ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಕಸಯಚಿತ್ | 
ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಸಾಯಪ ನಾನ್ುರಸಯ ಕವಚಿದ್ಭವ್ೀತ್ | 

ಶತದ್ಿಸವರ ಪ ಇತ್ಾಯದಾವಭ್ೀದ್ಸ್ಯೈವ ದ್ಶಯನಾತ್ | 
ಅಪೃರ್ಗದೃಷಿಟನಿರ್ಮಾದ್್ಲಜ್ಞಾನಾದಿಕಸಯ ಚ್ | 
ಐಕಯಂ ಬಾಹಯವಿಶ್ೀಷಾಣಾಂ ಪೃರ್ಗದೃಷ್ಟಯೈವ ತನ್ನ ತತ | 

ವಿಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತವಭಾವ್ೀsಪ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ಕಲಾಯತ್್ೀ ರ್ದಿ | 
ಕಲಾನಾಗೌರವಾದಾಯಸತುದ್ ೀಷಾಸುತ್ಾರತಸಙ್ಕುತ್ಾಾಃ | 
ನ್ೈಕತವಂ ನಾಪ ನಾನಾತವಂ ನಿರ್ಮಾದ್ಸಾಚ್ೀತನ್ೀ | 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾವನ್ತಭವಾದ್ತಸುತ್ಾರನ್ಯಥಾಗತ್್ೀಾಃ | 
ಏಕ್್ ೀsಹಮನ್ಯತ್್ ೀsನ್ಯಶ್ಾೀತ್್ಯೀವಮೀವ ವಯವಸಿ್ತತ್ೌ | 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಚ್ೀತನ್ೀಷ್ತ ತಸಾಮನ್ನೈಕಪರಕ್ಾರತ್ಾ | 
ಏಕಮಿತ್್ಯೀವ ರ್ಜ್ಜಾಞಾತಂ ಬಹತತ್್ವೀನ್ೈವ ತತ್ ಪುನ್ಾಃ | 
ಪಟಾದ್ಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮದ್ಭೀದಾಭ್ೀದೌ ಕತತ್್ ೀ ನ್ ತತ್| 

ತನ್ತುಭ್ ಯೀsನ್ಯಾಃ ಪಟಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಸಯ ದ್ೃಷಿಟಪರ್ಂ ಗತಾಃ | 
ಅನ್ನ್ಯಶ್ಾೀತ್ ತನ್ತುಭಾವ್ೀ ಪಟಾಭಾವಾಃ ಕತತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ನ್ ಚಾತಮನಿ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsತರ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತವಂ ಗಮಿಷ್ಯತ | 
ಶತದ್ ಿೀsಹಂಪರತಯಯೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತತ್ಾರಭ್ೀದ್ಪರದ್ಶಯಕಾಃ | 
ಅತ್ಾರವರ್ವಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಾಯದ್ೀವ ಹಯನ್ವಸ್ತಿತಾಃ | 
ನ್ ಚಾನ್ವರ್ವಂ ವಸತುಕವಚಿತ್ ಸಾಯನಾಮನ್ಗ್ ೀಚ್ರಮ್ | 

ಪೂವಾಯಪರಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ರ್ತ್್ ೀಂsಶ್ ೀಸಾಯವಗಮಯತ್್ೀ| 

ಉಪಾಧಿರಪ್ಯೀಕದ್ೀಶಸಮ್ದ್ಿಾಃ ಸನ್ುಮೀವ ಹಿ | 
ಜ್ಞಾಪಯೀದ್ಭೀದ್ಮಖಿಲಂ ಗರಸನ್ ಸ ವಿಭಜ್ಜ್ೀತ್ ಕರ್ಮ್ | 
ತಸಾಮದ್ ಗತಣಾದಿಕಮಪ  ನಾಸಾನ್ಂಶತರಾ ಕವಚಿತ್ | 
ಭಾವಾಭಾವವಯವಹೃತ್್ೀವಿಯದ್ಯಮಾನ್ೀsಪ ವಸತುನಿ | 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಗತಣಾದ್ೀಶಾ ಜಡ್ೀ ವಸತುನಿ ಸಂಸ್ತಿತ್ೌ | 
ಚ್ೀತನ್ೀ ಶಕುರ ಪ್ೀಣ ಗತಣಾದ್ೀಭಾಯವ ಇಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಸತಪುೀsರ್ಂ ಬಲವಾನ್ ವಿದಾವನಿತ್ಾಯದಿವಯವಹಾರತಾಃ | 
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ನ್ ಚ್ೈವಂ ಶಕುರ ಪ್ೀಣ ಜಡ್ೀ ವಯವಹೃತಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಏಕಮೀವಾದಿವತೀರ್ಂ ತನ್ನೀಹ ನಾನಾsಸ್ತು ಕಞ್ಾನ್ | 
ಮೃತ್್ ಯೀಾಃ ಸ ಮೃತತಯಮಾಪನೀತ ರ್ ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯತ | 

ರ್ಥ್ ೀದ್ಕಂ ದ್ತಗ್ೀಯ ವೃಷ್ಟಂ ಪವಯತ್್ೀಷ್ತ ವಿಧಾವತ | 
ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯಂಸಾುನ್ೀವಾನ್ತವಿಧಾವತ | 

ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯಂಸಾುನ್ೀವಾನ್ತವಿಧಾವತ | 
ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಮಾನಾಚ್ಾ ಪರಮೈಶವರ್ಯತಸುಥಾ | 
ಸವಯಂ ತತ ಘಟಿತ್್ೀ ವಿಷೌಣ ರ್ತ್ ಕಲಾಯಣಗತಣಾತಮಕಮ್’  

ಇತಯದಿ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || 09 || 

ಅನ್ೀಕವಕರನ್ರ್ನ್ಮನ್ೀಕ್ಾದ್ತಭತದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ಅನ್ೀಕದಿವಾಯಭರಣಂ ದಿವಾಯನ್ೀಕ್್ ೀದ್ಯತ್ಾರ್ತಧ್ಮ್ || 1 0|| 

 

ದಿವಯಮಾಲಾಯಮ್ರಧ್ರಂ ದಿವಯಗನಾಿನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್ | 
ಸವಾಯಶಾರ್ಯಮರ್ಂ ದ್ೀವಮನ್ನ್ುಂ ವಿಶವತ್್ ೀಮತಖಮ್ || 11 || 

 

ದಿವಿ ಸ ರ್ಯಸಹಸರಸಯ ಭವ್ೀದ್ತಯಗಪದ್ತತಿತ್ಾ | 
ರ್ದಿ ಭಾಾಃ ಸದ್ೃಶ್ೀ ಸಾ ಸಾಯದಾಭಸಸುಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ || 12 || 

 

ತತ್್ೈಕಸಿಂ ಜಗತ್ ಕೃತ್ನಂ ಪರವಿಭಕುಮನ್ೀಕಧಾ | 
ಅಪಶಯದ್ದೀವದ್ೀವಸಯ ಶರಿೀರ್ೀ ಪಾಣಡವಸುದಾ ||13|| 

 

ತತಾಃ ಸ ವಿಸಮರಾವಿಷ್ ಟೀ ಹೃಷ್ಟರ್ ೀಮಾ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ಾಃ | 
ಪರಣಮಯ ಶ್ರಸಾ ದ್ೀವಂ ಕೃತ್ಾಞ್ಞಲ್ಲರಭಾಷ್ತ || 14 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಪಶಾಯಮಿ ದ್ೀವಾಂಸುವ ದ್ೀವ ದ್ೀಹ್ೀ ಸವಾಯಂಸುಥಾ ಭ ತವಿಶ್ೀಷ್ಸಙ್ಗ್ಾನ್ | 
ಬಹಾಮಣಮಿೀಶಂ ಕಮಲಾಸನ್ಸಿಮೃಷಿೀಂಶಾ ಸವಾಯನ್ತರಗಾಂಶಾ ದಿವಾಯನ್ || 15 || 

ಕಮಲಾಸನ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಸಿ್ತತಮ್ – ರತದ್ರಮ್ - 
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‘ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮಾಶ್ರತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಬರಹಮಣ್ ೀsಙ್ಕೆಗತ್್ ೀ ಹರಾಃ | 
ಹರಸಾಯಙ್ಕುವಿಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ ಸಂಸ್ತಿತ್ಾಾಃ’ ಇತ ಪಾದ್ೋ || 05 || 

ಅನ್ೀಕ ಬಾಹ ದ್ರವಕರನ್ೀತರಂ ಪಶಾಯಮಿ ತ್ಾವಂ ಸವಯತ್್ ೀsನ್ನ್ುರ ಪಮ್ | 
ನಾನ್ುಂ ನ್ ಮಧ್ಯಂ ನ್ ಪುನ್ಸಿವಾದಿಂ ಪಶಾಯಮಿ ವಿಶ್ವೀಶವರ ವಿಶವರ ಪ || 16 || 

 

ಕರಿೀಟಿನ್ಂ ಗದಿನ್ಂ ಚ್ಕರಣಂ ಚ್ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀರಾಶ್ಂ ಸವಯತ್್ ೀ ದಿೀಪುಮನ್ುಮ್ | 
ಪಶಾಯಮಿ ತ್ಾವಂ ದ್ತನಿಯರಿೀಕ್ಷಯಂ ಸಮನಾುದಿೀಪಾುನ್ಲಾಕಯದ್ತಯತಮಪರಮೀರ್ಮ್||17|| 

 

ತವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವ್ೀದಿತವಯಂ ತವಮಸಯವಿಶವಸಯ ಪರಂ ನಿಧಾನ್ಮ್ | 
ತವಮವಯರ್ಾಃ ಶಾಶವತಧ್ಮಯಗ್ ೀಪಾು ಸನಾತನ್ಸುಾಂ ಪುರತಷ್ ೀ ಮತ್್ ೀ ಮೀ ||18|| 

 

ಅನಾದಿಮಧಾಯನ್ುಮನ್ನ್ುವಿೀರ್ಯಮನ್ನ್ುಬಾಹತಂ ಶಶ್ಸ ರ್ಯನ್ೀತರಮ್ | 
ಪಶಾಯಮಿ ತ್ಾವಂ ದಿೀಪುಹತತ್ಾಶವಕರಂ ಸವತ್್ೀಜಸಾ ವಿಶವಮಿದ್ಂ ತಪನ್ುಮ್ || 19 || 

 

ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಯೀರಿದ್ಮನ್ುರಂ ಹಿ ವಾಯಪುಂ ತವಯೈಕ್್ೀನ್ ದಿಶಶಾ ಸವಾಯಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾsದ್ತಭತಂ ರ ಪಮತಗರಂ ತವ್ೀದ್ಂ ಲ್ ೀಕತರರ್ಂ ಪರವಯರ್ಥತಂ ಮಹಾತಮನ್ || 

ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಯೀರನ್ುರಮೀಕ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ವಾಯಪುಮ್ | ‘ನಾನ್ುಂ ನ್ ಮಧ್ಯಮ್’ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾತ್ ಪುನ್ಾಃ ‘ಅನಾದಿಮಧಾಯನಿುಕಮ್’ ಇತ ಗತಣಾನ್ನಾಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ | ‘ತವರಾ 
ತತಂ ವಿಶವಮನ್ನ್ುರ ಪ’ ಇತ ಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ| ಸವರ್ಮನ್ುಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ನ್ 
ಪಶಯತತ್ಾಯಶಙ್ಕೆಯ ‘ತವರಾ ತತಮ್’ ಇತ್ಾಯಹ | ಅನ್ಯತ್ 
ತ್ಾತಾರ್ಯಜ್ಞಾಪನಾರಾಭಾಯಸರ ಪಮ್ | ‘ಸವಯಂ ಸಮಾಪನೀಷಿ ತತ್್ ೀsಸ್ತ 
ಸವಯಾಃ’ ಇತ ‘ಸವಯಂ ಖಲ್ಲವದ್ಂ ಬರಹಮ’ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ತ ಸವಯಶಬದವಾಯಖಾಯನ್ರ ಪಮ್ | 

‘ತರಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್್ೈಭಯಕ್್ೈರಜತಯನಾರ್ ಪರದ್ಶ್ಯತಮ್ | 
ದ್ೃಷ್ಟಂ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಶವರ ಪಂ  ಸವಯೀಗಯತ್ಾವನ್ತರ ಪತಾಃ | 
ಪಾರರ್ಾಃ ಸಹ್ೈವ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಪಾರಯೀ ಭೀತ್ಾಶಾ ತ್್ೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ದ್ಶಯನಾಭಾಯಸತ್್ ೀ ದ್ೃಷಿಟರಾನ್ನ್ ದೀದ್ರೀಕತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಭ ಮೀಶಾ ಭಾರಹಾರಾರ್ಯಮತದ್ಯಮಾತ್ | 
ಉಗರತವಮಿವ ಸವಯತರ ನ್ ಭೀತಬರಯಹಮದ್ಶ್ಯನಾಮ್ | 
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ಅಜತಯನಾದ್ಧಿಕ್ಾ ಯೀ ತತ ತ್್ೀಷಾಂ ಭೀತನ್ಯ ಚಾಭವತ್ | 
ಶ್ರೀಬರಹಮರತದ್ರಪೂವಾಯಣಾಂ ಕೃಷಾಣರ್ ಭೀಮರಾಮಯೀಾಃ’ 

ಇತ್ಾಯಗ್ನೀರ್ವಚ್ನಾತ್ ‘ದ್ೃಷಾಟಾsದ್ತಭತಂ ರ ಪಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ರ್ತಜಯತ್್ೀ || 

ಅಮಿೀ ಹಿ ತ್ಾವಂ ಸತರಸಙ್ಗ್ಾ ವಿಶನಿು ಕ್್ೀಚಿದಿಭೀತ್ಾಾಃ ಪಾರಞ್ಞಲಯೀ ಗೃಣನಿು | 
ಸವಸ್ತುೀತತಯಕ್ಾುಾ ಮಹಷಿಯಸ್ತದ್ಿ ಸಂಘ್ನಾಃ ಸತುವನಿು ತ್ಾವಂ ಸತುತಭಾಃ ಪುಷ್ೆಲಾಭಾಃ || 21 || 

ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸತರಸಙ್ಗ್ಾ ವಿಶನಿು | 

 ‘ಪರವ್ೀಶ್ ೀ ನಿಗಯಮಶ್ೈವ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸ್ವೀಚ್ಛರಾ ಭವ್ೀತ್’  

ಇತ ಹಿ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ || 21 || 

ರತದಾರದಿತ್ಾಯ ವಸವೀ ಯೀ ಚ್ ಸಾಧಾಯ ವಿಶ್ವೀsಶ್ವನೌ ಮರತತಶ್ ಾೀಷ್ಮಪಾಶಾ | 
ಗನ್ಿವಯರ್ಕ್ಷಾಸತರಸ್ತದಿ್ಸಙ್ಗ್ಾ ವಿೀಕ್ಷನ್ುೀ ತ್ಾವಂ ವಿಸ್ತಮತ್ಾಶ್ಯೈವ ಸವ್ೀಯ || 22 || 

 

ರ ಪಂ ಮಹತ್್ುೀ ಬಹತವಕರನ್ೀತರಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಬಹತಬಾಹ ರತಪಾದ್ಮ್ | 
ಬಹ ದ್ರಂ ಬಹತದ್ಂಷಾರಕರಾಳಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಪರವಯರ್ಥತ್ಾಸುಥಾsಹಮ್ ||23|| 

 

ನ್ಭಾಃಸಾೃಶಂ ದಿೀಪುಮನ್ೀಕವಣಯಂ ವಾಯತ್ಾುನ್ನ್ಂ ದಿೀಪುವಿಶಾಲನ್ೀತರಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾಹಿ ತ್ಾವಂ ಪರವಯರ್ಥತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ಧ್ೃತಂ ನ್ ವಿನಾದಮಿ ಶಮಂ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀ || 24 || 

 

ದ್ಂಷಾರಕರಾಳಾನಿ ಚ್ ತ್್ೀ ಮತಖಾನಿ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಕ್ಾಲಾನ್ಳಸನಿನಭಾನಿ | 
ದಿಶ್ ೀ ನ್ ಜ್ಜಾನ್ೀ ನ್ ಲಭ್ೀ ಚ್ ಶಮಯ ಪರಸ್ತೀದ್ ದ್ೀವ್ೀಶ ಜಗನಿನವಾಸ || 25 || 

 

ಅಮಿೀ ಚ್ ತ್ಾವಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ರಸಯ ಪುತ್ಾರಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಹ್ೈವಾವನಿಪಾಲಸಙ್ಕ್ ಾೈಾಃ| 
ಭೀಷ್ ೋ ದ್ ರೀಣಾಃ ಸ ತಪುತರಸುಥಾsಸೌ ಸಹಾಸಮದಿೀಯೈರಪ ಯೀಧ್ಮತಖ್ಯೈಾಃ || 

 

ವಕ್ಾರಣಿ ತ್್ೀ ತವರಮಾಣಾ ವಿಶನಿು ದ್ಂಷಾರಕರಾಳಾನಿ ಭರಾನ್ಕ್ಾನಿ | 
ಕ್್ೀಚಿದಿವಲಗಾನ ದ್ಶನಾನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಸನ್ದೃಶಯನ್ುೀ ಚ್ ಣಿಯತ್್ೈರತತುಮಾಙ್ಕ್ ುೈಾಃ || 27 || 

ಅನ್ಯಚ್ೀಷಾಟಂ ಕತವಯತ್ಾಮಪ ಭಗವಚ್ಾೀಷ್ಟಯೈವ ಪರಲಯೀದ್ಕ್್ೀ ಪರಜ್ಜಾನಾಂ 
ಪರವ್ೀಶವತ್ ಪರವ್ೀಶ್ ೀ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ಸ್ೀನಾಮಧ್ಯತ್್ ೀ 
ಭಗವನ್ತಮಖಾನಾಮತಭರಾಭಮತಖತ್ಾವಚ್ ಾೀಭ್ೀ ಸ್ೀನ್ೀ ತತರ ಪರವಿಶತಾಃ | ಯೀ ತತ 
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ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಮತಹ ತ್್ೀಯ ಮರಿಷ್ಯನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ಶನಾನ್ುರ್ೀ ಚ್ ಣಿಯತಮಪ ಶ್ರಾಃ 
ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಷಿಟಗ್ ೀಚ್ರತ್ಾವನಾಮನ್ತಷ್ದ್ೃಷಾಟಯ ತಥಾ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | ರ್ಥಾ ಭನ್ನಮಪ 
ಘಟಾದಿಕಂ ರಾವತ್ ಪೃರ್ಙ್ ನ್ ಪತತ ತ್ಾವನ್ಮನ್ದದ್ೃಷಿಟೀನಾಂ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | 
ರ್ಥಾ ಪೂರ್ ೀರವಸ್ ೀ ಜರಾsಶ್ವಭಾಯಮೀವ ದ್ೃಷಾಟ || 27 || 

ರ್ಥಾ ನ್ದಿೀನಾಂ ಬಹವೀsಮತ್ವ್ೀಗಾಾಃ ಸಮತದ್ರಮೀವಾಭಮತಖಾ ದ್ರವನಿು | 
ತಥಾ ತವಾಮಿ ನ್ರಲ್ ೀಕವಿೀರಾ ವಿಶನಿು ವಕ್ಾರಣಯಭವಿಜವಲನಿು || 28 || 

 

ರ್ಥಾ ಪರದಿೀಪುಂ ಜವಲನ್ಂ ಪತಙ್ಗ್ು ವಿಶನಿು ನಾಶಾರ್ ಸಮೃದ್ಿವ್ೀಗಾಾಃ | 
ತಥ್ೈವ ನಾಶಾರ್ ವಿಶನಿು ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸುವಾಪ ವಕ್ಾರಣಿ ಸಮೃದಿ್ವ್ೀಗಾಾಃ || 29 || 

 

ಲ್ೀಲ್ಲಹಯಸ್ೀ ಗರಸಮಾನ್ಾಃ ಸಮನಾುತ್ ಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಸಮಗಾರನ್ ವದ್ನ್ೈಜವಯಲದಿಭಾಃ | 
ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀಭರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ಮಗರಂ ಭಾಸಸುವೀಗಾರಾಃ ಪರತಪನಿು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ || 30 || 

 

ಆಖಾಯಹಿ ಮೀ ಕ್್ ೀ ಭವಾನ್ತಗರರ ಪೀ ನ್ಮೀsಸತು ತ್್ೀ ದ್ೀವವರ ಪರಸ್ತೀದ್ | 
ವಿಜ್ಞಾತತಮಿಚಾಛಮಿ ಭವನ್ುಮಾದ್ಯಂ ನ್ ಹಿ ಪರಜ್ಜಾನಾಮಿ ತವ ಪರವೃತುಮ್ || 31 || 

ವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣಕಮಯವಿಷ್ರ್ ಏವ ಪರಶನಾಃ| ‘ವಿಷ್ ಣೀ’ ಇತ ಸಮ್ೀಧ್ನಾತ್||31|| 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಕ್ಾಲ್ ೀsಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕಕ್ಷರ್ಕೃತ್ ಪರವೃದ್ ಿೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸಮಾಹತತಯಮಿಹ ಪರವೃತುಾಃ | 
ಋತ್್ೀsಪ ತ್ಾವಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಸವ್ೀಯ ಯೀsವಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಪರತಯನಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ಯೀಧಾಾಃ ||32|| 

‘ಕ್ಾಲಾಃ ಕಲ್ಲತಸಮ ಾಣಯಸದ್ತುಣತ್ಾವಜಞನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಸಂಹಾರಾತ್ ಸವಯವಿತ್ಾವದ್ ವಾ ಸವಯವಿದಾರವಣ್ೀನ್ ವಾ’ ಇತ ಮಹಾವರಾಹ್ೀ | 

ಅಪ ಶಬ್ದೀನ್ ಭಾರತ್ಾರದಿೀನ್ಪಯೃತ್್ೀ || 32 || 

ತಸಾಮತವಮತತುಷ್ಠ ರ್ಶ್ ೀ ಲಭಸವ ರ್ಜತ್ಾವ ಶತ ರನ್ ಭತಙ್ಕಿಾ ರಾಜಯಂ ಸಮೃದ್ಿಮ್ | 
ಮಯೈವ್ೈತ್್ೀ ನಿಹತ್ಾಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ಭವ ಸವಯಸಾಚಿನ್ || 33 || 

 

ದ್ ರೀಣಂ ಚ್ ಭೀಷ್ಮಂ ಚ್ ಜರ್ದ್ರರ್ಂ ಚ್ ಕಣಯಂ ತಥಾನಾಯನ್ಪ ಯೀಧ್ವಿೀರಾನ್| 
ಮರಾ ಹತ್ಾಂಸುಾಂ ಜಹಿ ಮಾ ವಯರ್ಥಷಾಠ ರ್ತಧ್ಯಸವ ಜ್ಜ್ೀತ್ಾಸ್ತ ರಣ್ೀ ಸಪತ್ಾನನ್||34|| 
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ಜರ್ದ್ರರ್ಸಾಯಪ ಪತತವಯರಾದ್ೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | ನಿಹತ್ಾಾಃ ನಿಹತಪಾರರಾಾಃ | 
ಪಶಾಾದ್ಜತಯನ್ೀsಪ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಸ ಏವ ಹನಿಷ್ಯತ || 34 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ಏತಚ್ಛೃತ್ಾವ ವಚ್ನ್ಂ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಕೃತ್ಾಞ್ಞಲ್ಲವ್ೀಯಪಮಾನ್ಾಃ ಕರಿೀಟಿೀ | 
ನ್ಮಸೃತ್ಾವ ಭ ರ್ ಏವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಗದ್ುದ್ಂ ಭೀತಭೀತಾಃ ಪರಣಮಯ || 35 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಸಾಿನ್ೀ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶ ತವ ಪರಕೀತ್ಾಯಯ ಜಗತರಹೃಷ್ಯತಯನ್ತರಜಯತ್್ೀ ಚ್ | 
ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಭೀತ್ಾನಿ ದಿಶ್ ೀ ದ್ರವನಿು ಸವ್ೀಯ ನ್ಮಸಯನಿು ಚ್ ಸ್ತದಿ್ಸಙ್ಗ್ಾಾಃ || 36 || 

 

ಕಸಾಮಚ್ಾ ತ್್ೀ ನ್ ನ್ಮೀರನ್ ಮಹಾತಮನ್ ಗರಿೀರ್ಸ್ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀsಪಾಯದಿಕತ್್ರೀಯ | 
ಅನ್ನ್ು ದ್ೀವ್ೀಶ ಜಗನಿನವಾಸ ತವಮಕ್ಷರಂ ಸದ್ಸತ್ ತತಾರಂ ರ್ತ್ || 37 || 

 

ತವಮಾದಿದ್ೀವಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾಣಸುಾಮಸಯ ವಿಶವಸಯ ಪರಂ ನಿಧಾನ್ಮ್ | 
ವ್ೀತ್ಾುಸ್ತ ವ್ೀದ್ಯಂ ಚ್ ಪರಂ ಚ್ ಧಾಮ ತವರಾ ತತಂ ವಿಶವಮನ್ನ್ುರ ಪ || 38 || 

 

ವಾರ್ತರ್ಯಮೀsಗಿನವಯರತಣಾಃ ಶಶಾಙ್ಕೆಾಃ ಪರಜ್ಜಾಪತಸುಾಂ ಪರಪತ್ಾಮಹಶಾ | 
ನ್ಮೀ ನ್ಮಸ್ುೀsಸತು ಸಹಸರಕೃತವಾಃ ಪುನ್ಶಾ ಭ ಯೀsಪ ನ್ಮೀ ನ್ಮಸ್ುೀ || 39 || 

ವಾರ್ತಬಯಲಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಾಚ್ಛಶಾಙ್ಕ್  ೆೀsತಸತಖಾಙ್ಕ್ಷೆ ತಾಃ | 
ಇನ್ದರಾಃ ಸ ಪರಮೈಶವರಾಯದಿತ ನಾನಾಭಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ’| ಇತ ಚ್ || 39 || 

ನ್ಮಾಃ ಪುರಸಾುದ್ರ್ ಪೃಷ್ಠತಸ್ುೀ ನ್ಮೀsಸತು ತ್್ೀ ಸವಯತ ಏವ ಸವಯ | 
ಅನ್ನ್ುವಿೀರಾಯಮಿತವಿಕರಮಸುಾಂ ಸವಯಂ ಸಮಾಪನೀಷಿ ತತ್್ ೀsಸ್ತ ಸವಯಾಃ || 40 || 

 

ಸಖ್ೀತ ಮತ್ಾವ ಪರಸಭಂ ರ್ದ್ತಕುಂ ಹ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ೀ ರಾದ್ವ ಹ್ೀ ಸಖ್ೀತ | 
ಅಜ್ಜಾನ್ತ್ಾ ಮಹಿಮಾನ್ಂ ತವ್ೀದ್ಂ ಮರಾ ಪರಮಾದಾತ್ ಪರಣಯೀನ್ ವಾಪ ||41|| 

 

ರ್ಚಾಾವಹಾಸಾರ್ಯಮಸತೃತ್್ ೀsಸ್ತ ವಿಹಾರಶರಾಯಸನ್ಭ್ ೀಜನ್ೀಷ್ತ | 
ಏಕ್್ ೀsರ್ವಾಪಯಚ್ತಯತ ತತ್ ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ ಕ್ಷಾಮಯೀ ತ್ಾವಮಹಮಪರಮೀರ್ಮ್ || 
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ಏಕಾಃ ಸವೀಯತುಮೀsಪಯಸತೃತಾಃ | 
‘ಏಕಾಃ ಸವಾಯಧಿಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಏಕ ಏವ ಕರ್ ೀತ ರ್ತ್’ ಇತ ಚ್ || 42 || 

ಪತ್ಾಸ್ತ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚ್ರಾಚ್ರಸಯ ತವಮಸಯ ಪೂಜಯಶಾ ಗತರತಗಯರಿೀರಾನ್ | 
ನ್ ತವತ್ಮೀsಸಾಭಯಧಿಕಾಃ ಕತತ್್ ೀsನ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕತರಯೀsಪಯಪರತಮಪರಭಾವಾ || 43|| 

 

ತಸಾಮತ್ ಪರಣಮಯ ಪರಣಿಧಾರ್ ಕ್ಾರ್ಂ ಪರಸಾದ್ಯೀ ತ್ಾವಮಹಮಿೀಶಮಿೀಡಯಮ್ | 
ಪತ್್ೀವ ಪುತರಸಯ ಸಖ್ೀವ ಸಖತಯಾಃ ಪರರ್ಾಃ ಪರರಾರಾಹಯಸ್ತ ದ್ೀವ ಸ್ ೀಢತಮ್ ||44|| 

 

ಅದ್ೃಷ್ಟಪೂವಯಂ ಹೃಷಿತ್್ ೀsಸ್ತಮ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಯೀನ್ ಚ್ ಪರವಯರ್ಥತಂ ಮನ್ ೀ ಮೀ | 
ತದ್ೀವ ಮೀ ದ್ಶಯರ್ ದ್ೀವರ ಪಂ ಪರಸ್ತೀದ್ ದ್ೀವ್ೀಶ ಜಗನಿನವಾಸ || 45 || 

 

ಕರಿೀಟಿನ್ಂ ಗದಿನ್ಂ ಚ್ಕರಹಸುಮಿಚಾಛಮಿ ತ್ಾವಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಹಂ ತಥ್ೈವ | 
ತ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ಚ್ತತಭತಯಜ್ಜ್ೀನ್  ಸಹಸರಬಾಹ್ ೀ ಭವ ವಿಶವಮ ತ್್ೀಯ || 46 || 

ತ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ಭವ್ೀತ ಅನ್ನ್ುರ ಪಗ್ ೀಪನ್ೀನ್ ತದ್ೀವ ಪರಕ್ಾಶಯೀತಯರ್ಯಾಃ | 
ಪಞ್ಜಾನ್ನ್ಂ ಚಿನ್ಾಮಚಿನ್ಾರ ಪಮ್ ಪದ್ಮಸನ್ಂ ಗ್ ೀಪತವಿಶವರ ಪಮ್’  
ಇತ ವ್ೈಹಾರ್ಸಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್|| 46 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್  

ಮರಾ ಪರಸನ್ನೀನ್ ತವಾಜತಯನ್ೀದ್ಂ ರ ಪಂ ಪರಂ ದ್ಶ್ಯತಮಾತಮಯೀಗಾತ್ | 
ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀಮರ್ಂ ವಿಶವಮನ್ನ್ುಮಾದ್ಯಂ ರ್ನ್ೋ ತವದ್ನ್ಯೀನ್ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಯಮ್ ||47|| 

‘ವಿಶವನಾಮಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ರ್ತಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಪರಭತಾಃ’ ಇತ ಪಾದ್ೋ | 

‘ತವದ್ನ್ಯೀನ್ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಯಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ೈವ್ೀನ್ದರಶರಿೀರ್ೀಣ ದ್ೃಷ್ಟಮಿತ 
ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | ತವದ್ನ್ಯೀನ್ೀತ ತದ್ವರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ | ತ್್ೈರಪ ತದ್ವನ್ನ ದ್ೃಷ್ಟಮಿತ್್ಯೀವ | 

‘ವಿಶವರ ಪಂ ಪರರ್ಮತ್್ ೀ ಬರಹಾಮsಪಶಯಚ್ಾತತಮತಯಖಾಃ | 
ತಚ್ಛತ್ಾಂಶ್ೀನ್ ರತದ್ರಸತು ತಚ್ಛತ್ಾಂಶ್ೀನ್ ವಾಸವಾಃ | 
ರ್ಥ್ೀನ್ದರೀಣ ಪುರಾ ದ್ೃಷ್ಟಮಪಶಯತ್ ಸ್ ೀsಜತಯನ್ ೀsಪಸನ್ | 
ತದ್ನ್ಯೀ ಕರಮಯೀಗ್ೀನ್ ತಚ್ಛತ್ಾಂಶಾದಿದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ’ ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ || 47 || 

ನ್ ವ್ೀದ್ರ್ಜ್ಞಾಧ್ಯರ್ನ್ೈನ್ಯ ದಾನ್ೈನ್ಯ ಚ್ ಕರರಾಭನ್ಯ ತಪೀಭರತಗ್ೈಾಃ | 
ಏವಂ ರ ಪಾಃ ಶಕಯ ಅಹಂ ನ್ೃಲ್ ೀಕ್್ೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ತವದ್ನ್ಯೀನ್ ಕತರತಪರವಿೀರ || 48 || 
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ವ್ೀದಾದಿಭರಪ ತವದ್ವರ್ೀಣ್ೈವಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಶಕಯಮ್| ಅನ್ಯಥಾ ‘ದ್ೃಷಾಟಾsದ್ತಭತಂ 
ರ ಪಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ || 48 || 

ಮಾ ತ್್ೀ ವಯಥಾ ಮಾ ಚ್ ವಿಮ ಢಭಾವೀ ದ್ೃಷಾಟಾರ ಪಂ 
ಘ ೀರಮಿೀದ್ೃಙ್ಕಮಮೀದ್ಮ್ | 
ವಯಪ್ೀತಭೀಾಃ ಪರೀತಮನಾಾಃ ಪುನ್ಸುಾಂ ತದ್ೀವ ಮೀ ರ ಪಮಿದ್ಂ ಪರಪಶಯ || 49 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ಇತಯಜತಯನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಸುಥ್ ೀಕ್ಾುಾ ಸವಕಂ ರ ಪಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಭ ರ್ಾಃ | 
ಆಶಾವಸರಾಮಾಸ ಚ್ ಭೀತಮೀನ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಪುನ್ಾಃ ಸೌಮಯವಪುಮಯಹಾತ್ಾಮ ||50|| 

ಸವವತ್ ಕರರ್ತ್್ೀ ಇತ ಸವಕಂ ರ ಪಮ್ | ವಿಶವರ ಪಮಜ್ಞಾನಾಂ ಸವರ ಪವನ್ನ 
ದ್ಶಯರ್ತ| ಏತದ್ಜ್ಞಾನಾಮಪ ತಥ್ೈವ ದ್ಶಯರ್ತೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 
ಅನ್ಯಥಾ’ದ್ರಷ್ತಟಮಿಚಾಛಮಿ ತ್್ೀ ರ ಪಮ್’ ಇತ ವಿರತದ್ಿಂ ಸಾಯತ್ | 

‘ಪರಾವರವಿಭ್ೀದ್ಸತು ಮತಗದದ್ೃಷಿಟಮಪ್ೀಕ್ಷಯತತ | 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಸವರ ಪಾಣಾಮ್ ವಿಶವರ ಪಸಯ ಚ್ ಪರಭ್ ೀಾಃ | 
ಅನ್ಯಥಾ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಸ್ತು ವಯಕುಹಯಜ್ಞವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ’ ಇತ ಚ್ || 50 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ದ್ೃಷ್ಟಾೀದ್ಂ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ರ ಪಂ ತವ ಸೌಮಯಂ ಜನಾದ್ಯನ್ | 
ಇದಾನಿೀಮಸ್ತಮ ಸಂವೃತುಾಃ ಸಚ್ೀತ್ಾಾಃ ಪರಕೃತಂ ಗತಾಃ || 51 || 

ಕಞ್ಷಾನ್ಮನ್ತಷ್ಯವದ್ದೃಶಯಮಾನ್ತ್ಾವನಾಮನ್ತಷ್ಮ್ || 51 || 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಸತದ್ತದ್ಯಶಯಮಿದ್ಂ ರ ಪಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ರ್ನ್ಮಮ | 
ದ್ೀವಾ ಅಪಯಸಯ ರ ಪಸಯ ನಿತಯಂ ದ್ಶಯನ್ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಣಾಃ || 52 || 

ಯೀ ದ್ಶಯನ್ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಣಸ್ೈರಪೀದಾನಿೀಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಪಾರರ್ಾಃ|| 52 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ೈನ್ಯ ತಪಸಾ ನ್ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಚ್ೀಜಯರಾ | 
ಶಕಯ ಏವಂವಿಧ್ ೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ಮಾಂ ರ್ಥಾ || 53 || 

 

ಭಕ್ಾಾ ತವನ್ನ್ಯರಾ ಶಕಯ ಅಹಮೀವಂವಿಧ್ ೀsಜತಯನ್ | 
ಜ್ಞಾತತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ್ ತತ್್ುಾೀನ್ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಚ್ ಪರನ್ುಪ || 54 || 

 

ಮತೆಮಯಕೃನ್ಮತಾರಮೀ ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸಙ್ಕುವರ್ಜಯತಾಃ | 
ನಿವ್ೈಯರಾಃ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಾಃ ಸ ಮಾಮೀತ ಪಾಣಡವ || 55 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ದಾವದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಸಾಧ್ನ್ನಿಣಯಯೀsತರ 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಏವಂ ಸತತರ್ತಕ್ಾು  ಯೀ ಭಕ್ಾುಸಾುಾಂ ಪರ್ತಯಪಾಸತ್್ೀ | 
ಯೀ ಚಾಪಯಕ್ಷರಮವಯಕುಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಕ್್ೀ ಯೀಗವಿತುಮಾಾಃ || 01 || 

‘ಶ್ರಯೀ ಜ್ಜಾತಾಃ ಶ್ರರ್ ಆ ನಿರಿೀರಾರ್ ಶ್ರರ್ಂ ವಯೀ ಜರಿತೃಭ್ ಯೀ ದ್ಧಾತ|  
ಶ್ರರ್ಂ ವಸಾನಾ ಅಮೃತತವಮಾರ್ನ್ ಭವನಿು ಸತ್ಾಯ ಸಮಿಥಾ ಮಿತದೌರ’ 

‘ಉಪಾಸ್ತತ್ಾ ಮತಕುದಾ ಸದ್ಯ ಏವ ಹಯಸ್ಯೀಶಾನಾ ಜಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಪತನೀ | 
‘ರಾ ಶ್ರೀಲಯಕ್ಷಿಮೀರೌಪಲಾ ಚಾಮಿ್ಕ್್ೀತ ಹಿರೀಶ್ಾೀತತಯಕ್ಾು ಸಂವಿದ್ಗಾರಯ ಸತವಿದಾಯ’ – 

ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಭಯಾಃ 
‘ಶ್ರೀಾಃ ಸತತತಷಾಟಹರ್ೀಸ್ ುೀಷ್ಂ ಜನ್ಯೀತ್  ಕ್ಷಿಪರಮೀವ ತತ | 

ಅತತಷಾಟ ತದ್ತತಷಿಟಂ ಚ್ ತಸಾಮದ್ ಧ್ಯೀಯೈವ ಸ ಸದಾ | 
ಅವಯಕುಂ ಪರಕೃತಂ ಪಾರಹತಾಃ ಕ ಟಸಿಂ ಚಾಕ್ಷರಂ ಚ್ ತ್ಾಮ್ | 
ಪರಧಾನ್ಮಿತ ಚ್ ಪಾರಹತಮಯಹಾಪುರತಷ್ ಇತಯಪ | 
ತ್ಾಂ ಬರಹಮ ಮಹದಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಪರಂ ರ್ಜೀವಂ ಪರಾಂ ಚಿತಮ್ | 
ತಸಾಯಸತು ಪರಮೀ ವಿಷ್ತಣಯೀಯ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ಮಹತ್’ 

ಇತ ಬರಹಾಮಣಡವಚ್ನಾಚಾಾವಯಕ್್ ುೀಪಾಸನಾನ್ ೋಕ್ಷಾಶಙ್ಕೆರಾ ಪೃಚ್ಛತ | 
‘ಕ ಟಸ್ ಿೀsಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ’  ಇತತಯತುರವಚ್ನಾತ್ ‘ಕ ಟಸಿಮಚ್ಲಮ್’ 
ಇತಯತ್ಾರಪುಯಕ್್ುೀರವಯಕುಶಬದಶ್ಾತರಕೃತವಾಚಿೀ | ಅನ್ಯಥಾ ‘ಯೀ ತ್ಾವಂ ಪರ್ತಯಪಾಸತ್್ೀ, 
ಯೀ ಚಾಪಯಕ್ಷರಮ್, ತ್್ೀಷಾಂ ಕ್್ೀ ಯೀಗವಿತುಮಾಾಃ’ಇತ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರಶಾನನ್ತಪಪತುಾಃ| 

‘ಪರಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್’ ಇತ ತ್್ೀನ್ೈವೀಕುತ್ಾವತ್ | 
ಯೀ ತತ ‘ತ್್ೀ ಮೀ ರ್ತಕುತಮಾ ಮತ್ಾಾಃ’ ‘ಮಯಯೀವ ಮನ್ ಆಧ್ತ್ಾ’ ಇತ್ಾಯದೌ 

ಭಗವತ್್ ೀಕ್್ುೀsಪಯವಯಕ್್ ುೀಪಾಸಕ್ಾನಾಮಾಧಿಕಯಂ ವದ್ನಿು ತ್್ೀ 
ತವಪಲಾಪಕತ್ಾವದ್ೀವಾತಸಾಹಸ್ತಕ್ಾ ಇತ ಸತಶ್ ೀಚಾಯ ಏವ | 

‘ನ್ ಚ್ಲ್ೀತ್ ಸಾವತ್ ಪದಾದ್ ರ್ಸಾಮದ್ಚ್ಲಾ ಶ್ರೀಸುತ್್ ೀ ಮತ್ಾ’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ | 
‘ಸ ಕ್ಷಮತ್ಾವದ್ಪರಸ್ತದಿ್ತ್ಾವದ್ ಗತಣಬಾಹತಲಯತಸುಥಾ | 
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ಅನಿದ್ೀಯಶೌಯ ತಥಾsವಯಕ್ಾುವಚಿನೌಾ ಶ್ರೀಶಾ ಮಾಧ್ವಾಃ’ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ | 
‘ಅವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೈರತದ್ಭಕ್್ೈಸುದ್ತಪಾಸವಿವರ್ಜಯತ್್ೈಾಃ | 

ಶಪ್ೀದ್ತಪಾಸ್ತತ್ಾsಪ್ಯೀಷಾ  ಶ್ರೀಸಾುಂಸುದಿ್ರಿತತುಾವಿತ್ | 
ತದ್ಭಕುಸುಮತಪಾಸ್ಯೈವ ಶ್ರರ್ಂ ಧಾಯಯಿೀತ ನಿತಯದಾ | 

ತ್್ೀನ್ ತತಷಾಟ ತತ ಸಾsಚಿಛದ್ರಂ ದ್ದಾಯದ್ ವಿಷ್ ಣೀರತಪಾಸನ್ಮ್ | 
ತತಸುದ್ದಶಯನಾನ್ತಮಕುಂ ರಾತಯಸೌ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ | 
ತಥಾsಪ ಸವಯಪರಮಾಂ  ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವರ್ಜಯತ್ಾಮ್ | 
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಶ್ರರ್ಂ ತತಾರಮಂ ತತಾತಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ವಿಜ್ಞಾಯೀಪಾಸತ್್ೀ ನಿತಯಂ ತ್್ೀ ಹಿ ರ್ತಕುತಮಾ ಮತ್ಾಾಃ | 
ರ್ತಾಃ ಕ್್ಿೀಶ್ ೀsಧಿಕಸ್ುೀಷಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಶ್ರರ್ಮತಪಾಸತ್ಾಮ್ | 
ವಿಷ್ತಣನಾ ಸಹಿತ್ಾ ಧಾಯತ್ಾ ಸಾsಪ ತತಷಿಟಂ ಪರಾಂ ವರಜ್ಜ್ೀತ್ | 
ಅನ್ಯಥಾ ತತ ಪುನ್ವಿಯಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರೀಪತತ್್ವೀನ್ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ | 
ಅಚಿಛದ್ರಮೀವ ಕತಯವಯಮಿತ ಮತಕುಶ್ಾರಾದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ತಸಾಮದ್ಕ್್ಿೀಶತ್್ ೀ ಮತಕುಾಃ  ಕ್ಷಿಪರಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸತ್ಾಮ್’ ಇತ ಪರಮಶತರತಾಃ || 01|| 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಮರಾಯವ್ೀಶಯ ಮನ್ ೀ ಯೀ ಮಾಂ ನಿತಯರ್ತಕ್ಾು ಉಪಾಸತ್್ೀ | 
ಶರದ್ಿರಾ ಪರಯೀಪ್ೀತ್ಾಸ್ುೀ ಮೀ ರ್ತಕುತಮಾ ಮತ್ಾಾಃ || 02 || 

ರ್ತಕುತಮಾಾಃ ಸಾಧ್ಕತಮಾಾಃ || 02 || 

ಯೀ ತವಕ್ಷರಮನಿದ್ೀಯಶಯಮವಯಕುಂ ಪರ್ತಯಪಾಸತ್್ೀ | 
ಸವಯತರಗಮಚಿನ್ಾಂ ಚ್ ಕ ಟಸಿಮಚ್ಲಂ ಧ್ೃವಮ್ || 03 || 

 

ಸಂನಿನಯೀಮಯೀನಿದರರ್ಗಾರಮಂ ಸವಯತರ ಸಮಬತದ್ಿರ್ಾಃ | 
ತ್್ೀ ಪಾರಪುನವನಿು ಮಾಮೀವ ಸವಯಭ ತಹಿತ್್ೀ ರತ್ಾಾಃ || 04 || 

 

ಕ್್ಿೀಶ್ ೀsಧಿಕತರಸ್ುೀಷಾಮವಯಕ್ಾುಸಕುಚ್ೀತಸಾಮ್ | 
ಅವಯಕ್ಾು ಹಿ ಗತದ್ತಯಾಃಖಂ ದ್ೀಹವದಿಭರವಾಪಯತ್್ೀ || 05 || 
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ಯೀ ತತ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸಯ ಮತಾರಾಾಃ | 
ಅನ್ನ್ಯೀನ್ೈವ ಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾಂ ಧಾಯರ್ನ್ು ಉಪಾಸತ್್ೀ || 06 || 

‘ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯನ್ನ ಸಮರ್ೀದ್ ಯೀ ವಿನಾ ತತಾರಿವಾರತ್ಾಮ್ | 
ತದ್ಧಿೀನ್ತ್ಾಂ ವಾsನ್ನ್ಯಯೀಗಿೀ ಸ ಪರಿಕೀತಯತಾಃ’ ಇತ ಚ್ 

‘ಅನ್ುವತ್ ತತ ಫಲಂ ತ್್ೀಷಾಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿನಾsನ್ಯದ್ೀವೀಪಾಸನಾರಾಾಃ 
ಪೂವಯಮೀವ ನಿನಿದತತ್ಾವತ್ ಲಕ್ಷಾಮಯಸುಾತಸಾಮಿೀಪಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ಮಾಶಙ್ಕೆಯ 
ತದ್ತಪಾಸನಾವಿಷ್ರ್ ಏವ ಪರಶನಾಃ ಕೃತಾಃ || 06 || 

ತ್್ೀಷಾಮಹಂ ಸಮತದ್ಿತ್ಾಯ ಮೃತತಯಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ | 
ಭವಾಮಿ ನ್ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಯ ಮರಾಯವ್ೀಶ್ತಚ್ೀತಸಾಮ್ || 07 || 

 

ಮಯಯೀವ ಮನ್ ಆಧ್ತ್ಾ ಮಯಿ ಬತದಿಿಂ ನಿವ್ೀಶರ್ | 
ನಿವಸ್ತಷ್ಯಸ್ತ ಮಯಯೀವ ಅತ ಊಧ್ವಯಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ || 08 || 

 

ಅರ್ ಚಿತುಂ ಸಮಾಧಾತತಂ ನ್ ಶಕ್್ ನೀಷಿ ಮಯಿ ಸ್ತರಿಮ್ | 
ಅಭಾಯಸಯೀಗ್ೀನ್  ತತ್್ ೀ ಮಾಮಿಚಾಛಪುುಂ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ || 09 || 

 

ಅಭಾಯಸ್ೀಪಯಸಮಥ್ ೀಯsಸ್ತ  ಮತೆಮಯಪರಮೀ ಭವ | 
ಮದ್ರ್ಯಮಪ ಕಮಾಯಣಿ ಕತವಯನ್ ಸ್ತದಿಿಮವಾಪ್ಯಸ್ತ || 10 || 

 

ಅಥ್ೈತದ್ಪಯಶಕ್್ ುೀsಸ್ತ ಕತತಯಂ ಮದ್ ಯೀಗಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಸವಯಕಮಯಫಲತ್ಾಯಗಂ ತತಾಃ ಕತರತ ರ್ತ್ಾತಮವಾನ್ || 11 || 

 

ಶ್ರೀಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಮಭಾಯಸಾತ್ ಜ್ಞಾನಾಧಾಿಯನ್ಂ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಧಾಯನಾತ್ ಕಮಯಫಲತ್ಾಯಗಾಸಾಾಗಾಚಾಛನಿುರನ್ನ್ುರಮ್ || 12 || 

‘ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ಯೀವ ಕಮಾಯಣಿ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ಸದಾ ನ್ರಾಃ | 
ಜಪಾಚಾಯಮಾಜಯನಾದಿೀನಿ ಸಾವಶರಮೀಕ್ಾುನಿ ರಾನಿ ಚ್ | 

ಸ ತತೆಮೀಯತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಯೀsನ್ಯದ್ೀವಾದಿಪೂಜನ್ಮ್ | 
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ಕೃತ್ಾವ ಹರಾವಪಯರ್ತ ಸ ತತ ತದ್ ಯೀಗಮಾತರವಾನ್ | 
ತತರ ಪೂವೀಯ ವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ ಸಾಯದಾದಿಮಧಾಯನ್ುತಾಃ ಸೃತ್್ೀಾಃ | 

ಅವಾನ್ುರ್ೀ ಚ್ ನಿರ್ಮಾದಿವಷ್ ಣೀಸುದಾದಸತ್ಾsಸಯ ರ್ತ್ | 
ಮನ್ಸಾ ವತಯತ್್ೀsನ್ ಯೀsಪ ರ್ಥಾಶಕು ಹರಿಸೃತ್್ೀಾಃ | 
ಪೂವೀಯಕುಯೀಗ್ ಯೀ ಭವತ ರ್ದಿ ನಿತಯಂ ತದಿಚ್ಛತ | 

ಅಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಧಾಯನಾಜ್ಜಾಞಾನ್ಮೀವ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಧಾಯನ್ಂ ತತಸುಸಾಮತ್ ತತುಲ್ೀಚಾಛವಿವರ್ಜಯತಮ್ | 
ತಸಾಮಜ್ಜಾಞಾನಾದ್ಭವ್ೀನ್ತಮಕುಸಾಾಗಧಾಯನಾರ್ತತ್ಾತ್ ಸತುಟಮ್’ ಇತ ಚ್ || 

ಶಾನಿುಾಃ – ಮತಕುಾಃ || 10-12 || 

ಅದ್ವೀಷಾಟ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಮೈತರಾಃ ಕರತಣ ಏವ ಚ್ | 
ನಿಮಯಮೀ ನಿರಹಙ್ಗ್ೆರಾಃ ಸಮದ್ತಾಃಖಸತಖ ಕ್ಷಮಿೀ || 13 || 

 

ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸತತಂ ಯೀಗಿೀ ರ್ತ್ಾತ್ಾಮ ದ್ೃಡನಿಶಾರ್ಾಃ | 
ಮರ್ಯಪಯತಮನ್ ೀಬತದಿಿಯೀಯ ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸ ಮೀ ಪರರ್ಾಃ || 14 || 

 

ರ್ಸಾಮನ್ ನೀದಿವಜತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ನೀದಿವಜತ್್ೀ ಚ್ ರ್ಾಃ | 
ಹಷಾಯಮಷ್ಯಭಯೀದ್ವೀಗ್ೈಮತಯಕ್್ ುೀ ರ್ಾಃ ಸ ಚ್ ಮೀ ಪರರ್ಾಃ || 15 || 

 

ಅನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾಃ ಶತಚಿದ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಸ್ತೀನ್ ೀ ಗತವಯರ್ಾಃ | 
ಸವಾಯರಂಭಪರಿತ್ಾಯಗಿೀ ಯೀ ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸ ಮೀ ಪರರ್ಾಃ || 16 || 

ಅವ್ೈಷ್ಣವಸವಾಯರಮಭಪರಿತ್ಾಯಗಿೀ | ಸವಾಯರಮಾಭಭಮಾನ್ತ್ಾಯಗ್ೀನ್ ಫಲತ್ಾಯಗ್ೀನ್ 
ಭಗವತ್ಮಪಯಣರ ಪ್ೀಣ ಚ್ ತ್ಾಯಗಿೀ | 

‘ಸವಯಕಮಯಫಲತ್ಾಯಗಂ ಪಾರಹತಸಾಾಗಂ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಾಾಃ’ 
‘ಮಯಿ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸನ್ನಸಾಯಧಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ || 16 || 

ಯೀ ನ್ ಹೃಷ್ಯತ ನ್ ದ್ವೀಷಿಟ ನ್ ಶ್ ೀಚ್ತ ನ್ ಕ್ಾಙ್ಕಿತ | 
ಶತಭಾಶತಭಪರಿತ್ಾಯಗಿೀ ಭಕುಮಾನ್ ರ್ಾಃ ಸ ಮೀ ಪರರ್ಾಃ || 17 || 
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ಸಮಾಃ ಶತ್ೌರ ಚ್ ಮಿತ್್ರೀ ಚ್ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನ್ಯೀಾಃ | 
ಶ್ೀತ್್ ೀಷ್ಣಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀಷ್ತ ಸಮಾಃ ಸಙ್ಕುವಿವರ್ಜಯತಾಃ || 18 || 

‘ಭಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ವ್ೈರಾಗಯಮೃತ್್ೀ ಯೀ ನ್ೀಚ್ಛತ ಕವಚಿತ್ | 
ಶತಭಾಶತಭಪರಿತ್ಾಯಗಿೀ ವಿದ್ವದಿಭಾಃ ಕೀತಯತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಪಾರರ್ಾಃ ಸತಖಾದಿಷ್ತ ಸಮಾಃ ಪಾರಯೀ ಹಷಾಯದಿವರ್ಜಯತಾಃ | 

ತಥ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ ರ್ಥಾsಲಾಸ್ ವೀ ನಿಾಃಸವ ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಜನ್ಾಃ | 
ನ್ಹಿ ಮತಖಯತರಾ ಸಾಮಯಂ ಕಸಯಚಿತ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ | 
ನ್ ಚ್ ಹಷಾಯದಿಸನಾಾಗ್ ೀ ರಾವನ್ತಮಕುಾಃ ಕತತಶಾನ್’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಹೃತಮಯದಾದ್ಧ್ಮಾಯರ್ ಹಷ್ ೀಯ ನಾಮ ಪರಕೀತಯತಾಃ’ 

 ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||17-18 || 

ತತಲಯನಿನಾದಸತುತಮೌಯನಿೀ ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ | 
ಅನಿಕ್್ೀತಾಃ ಸಿ್ತರಮತಭಯಕುಮಾನ್ ಮೀ ಪರಯೀ ನ್ರಾಃ || 19 || 

 

ಯೀ ತತ ಧ್ಮಾಯಯಮೃತಮಿದ್ಂ ರ್ಥ್ ೀಕುಂ ಪರ್ತಯಪಾಸತ್್ೀ | 
ಶರದ್ಿಧಾನಾ ಮತಾರಮಾ ಭಕ್ಾುಸ್ುೀsತೀವ ಮೀ ಪರರಾಾಃ || 20 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ದಾವದ್ಶ್ ೀsಧ್ಯರ್ಾಃ || 
 

ವಯಸ್ುೀನ್ ಪರರಾಾಃ ಸಮಸ್ುೀನಾತೀವಪರರಾಾಃ | ಭಕುಸತು ವಯಸ್ುೀಷ್ವಪುಯಕ್್ೈವ | 
‘ರ್ಸಾಮನ್ ನೀದಿವಜತ್್ೀ’ ಇತಯತ್ಾರಪ ಸ ಚ್ೀತಯನ್ೀನ್ ಭಕುರನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ | 
ಧ್ಮಯಸಾಧ್ನ್ಂ ಧ್ಮಯಯಂ ತದ್ೀವಾಮೃತಸಾಧ್ನ್ಮಮೃತಂ –  
ಧ್ಮಾಯಯಮೃತಮ್ || 20 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ದಾವದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ತರಯೀದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಸವಾಯರ್ಯ ಸಙ್ಕ್ ಿ ೀಪೀsರ್ಮ್ | 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಪರಕೃತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಮೀವ ಚ್ | 
ಏತದ್ವೀದಿತತ ಮಿಚಾಛಮಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಚ್ ಕ್್ೀಶವ || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಇದ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಕ್ಷ್ೀತರಮಿತಯಭಧಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಏತದ್ ಯೀ ವ್ೀತು ತಂ ಪಾರಹತಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಇತ ತದಿವದ್ಾಃ || 01 || 

 

ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಚಾಪ ಮಾಂ ವಿದಿಿ ಸವಯ ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀಷ್ತ ಭಾರತ | 
ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಯೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ರ್ತುಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಂ ಮಮ || 02 || 

‘ಹಿಂಸಾಹ್ೀತತಶಾ ರ್ಜೀವಸಯ ಪರ್ೀಣ ಪ್ರೀರ್ಯತ್್ೀ ಚ್ ರ್ತ್ | 
ಅವಯಕ್ಾುದಿ ಶರಿೀರಂ ತತ ತತ್ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಕ್ಷಿೀರ್ತ್್ೀsತರ ರ್ತ್ | 
ಇಚಾಛ ದ್ವೀಷ್ಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ದ್ೀಹ್ ೀ ವಾಯಪುಸತು ಚ್ೀತಸಾಃ | 
ತದಿವಕ್ಾರಾ ಇತ ಜ್ಞ್ೀರ್ಶ್ಾದ್ ರಪ್ೀಚಾಛದಿಮಿಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ವಿಕ್ಾರ್ೀಚಾಛದಿನಿಮತಯಕುಶ್ಾನಾಮತ್್ರೀಚಾಛದಿಸಂರ್ತತಾಃ | 
ಮತಕು ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ರ್ಜೀವೀ ಮತಕುಶಾ ದಿವವಿಧಾ  ಮತ್ಾ| 

ಚಿನಾಮತರದ್ವೀಷ್ದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ಮಿಥಾಯದ್ೃಗಾತಮಕಾಃ | 
ನಿಷಿದ್ಿೀಚಾಛ ಚ್ ರ್ತರ ಸತಯನಿಯತ್ಾಯ ಸಾ ಮತಕುರಾಸತರಿೀ | 
ಚಿನಾಮತ್ಾರ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಭಕುದ್ೀಯಹಾಃ ಸಮಯಗದೃಗಾತಮಕಾಃ | 
ಸತಖಮಿಚಾಛsನ್ತಕ ಲಾ ಚ್ ಮತಕುದ್ೈಯವಿೀತ ಸಾ ಮತ್ಾ’ ಇತ ನಾರಾರ್ಣಶತರತಾಃ | 

‘ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಹಯನ್ಯಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಮಞ್ಞಸಾ | 
ವ್ೀತಾಸೌ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಯಕ್ಾುವಯಕುವಿಲಕ್ಷಣಾಃ | 
ಸ ತತ ರ್ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಬಹಿಶ್ೈವ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ | 
ವಿಲಕ್ಷಣಶಾ ರ್ಜೀವ್ೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀsಪ ಸದ್ೈವ ಚ್ | 

ಸವಯತಾಃ ಪಾಣಿಪಾದಾದಿರ್ಯತಾಃ ಪಾಣಾಯದಿಶಕುಮಾನ್ | 
ಕ್್ೀಶಾದಿಶವಪ ಸವಯತರ ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶ್ ೀ ಹಿ ರಾದ್ವಾಃ | 

ಅಣ್ ೀರಣತತರ್ೈ ರ ಪ್ೈಾಃ ಪಾಣಿಪಾದಾದಿಸಂರ್ತತ್್ೈಾಃ | 
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ಸವಯತರ ಸಂಸ್ತಿತತ್ಾವದ್ ವಾ ಸವಯತಾಃ ಪಾಣಿಪಾದ್ವಾನ್ | 
ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಾಂ ವಿಷ್ರಾನ್ ವ್ೀತು ಸ್ ೀsಪಾರಕೃತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ | 

ರ್ತ್್ ೀsತ್್ ೀsನಿನಿದರರ್ಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ನ್ನ ಭನ್ನೀನಿದರಯೀsರ್ವಾ | 
ಗತಣ್ೈಾಃ ಸತ್ಾುಾದಿಭಹಿೀಯನ್ಾಃ ಸವಯಕಲಾಯಣಮ ತಯಮಾನ್ | 
ಅನ್ಯಥಾಭಾವರಾಹಿತ್ಾಯದ್ಚ್ರಶಾರ ಏವ ಚ್ || 
ಚ್ರಣಾತ್ ಸವಯದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ವಾಯಪುೀsಣತಮಯಧ್ಯಮಸುಥಾ | 
ಸವಯಗತ್ಾವತ್ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಚ್ ದ್ ರ್ೀ ಚ್ೈವಾನ್ುರ್ೀ ಚ್ ಸಾಃ | 
ಅನ್ನಾುವಯರ್ಶಕುತ್ಾವತ್ ತದ್ನ್ಯತರ ವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ | 
ಸನಿು ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಸುತರ ನ್ ಚ್ ತತರ ವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ನ್ ಚ್ ರ್ಜೀವಸಯ ಕ್ಷ್ೀತಜ್ಞನಾಮ – 

ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಏತ್ಾ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಭ ತರ್ಜೀಯವಸಯ ಮಾರಾರಚಿತ್ಾ ಅನಿತ್ಾಯಾಃ | 
ಆವಿಹಿಯತ್ಾಶಾಾಪ ತರ್ ೀಹಿತ್ಾಶಾ ಶತದ್ ಿೀ ವಿಚ್ಷ್ಟೀ ಹಯವಿಶತದ್ಿಕತತಯಾಃ’  

ಇತ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ೀ | 

ಅತಾಃ ‘ಏತದ್ ಯೀ ವ್ೀತು ’ ಇತತಯಕ್್ುಾೀ ರ್ಜೀವಸಾಯಪ ಕಞ್ಷಾಜ್ಜಾಞಾನಾತ್ ತತ್ಾರಪ್ುೀಾಃ 
ತನಿನರಾಕರಣಾರ್ಯಮ್ ‘ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಚಾಪ ಮಾಂ ವಿದಿ’ಿ ಇತ್ಾಯಹ | ಅನ್ಯಥಾ ‘ಏತದ್ 
ಯೀ ವ್ೀತು’ ಇತತಯಕ್್ುೀನ್ೈವ ಸ್ತದಿಿತ್ಾವತ್ ‘ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಚಾಪ’ ವಯರ್ಯಮ್ | ಭ್ೀದ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ೀ 
ತತ ನಾಮನಿರತಕಾರ್ಯಮ್ ‘ಏತದ್ ಯೀ ವ್ೀತು’ ಇತ |  ಸವಾಯಭ್ೀದ್ಮಪ ಕವಚಿದ್ 
ವದ್ನಿುೀತ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಚ್ ಜ್ಞಶ್ಾೀತ ವುಯತಾತುಂ ನಿವಾರರ್ತ | ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಮಾಂ 
ಸವಯಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀಷ್ತ ಸ್ತಿತತ್್ವೀನ್ ವಿದಿಿೀತಯರ್ಯಾಃ | ತತಾಕ್ಷ್ೀತತ ‘ಯೀ ವ್ೀತು’ ಇತತಯಕು 
ಈಶವರಸಾಯಪ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞತವಂ ಸ್ತದಿ್ಮೀವ | ಸವಾಯಭ್ೀದ್ವಿವಕ್ಷಾರಾಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯಂ 
ಕ್ಷ್ೀತರಮಿತ ವಕುವಯಮ್ | ‘ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀಷ್ತ’ ಇತ ವಯರ್ಯಮ್ | ನ್ ಚ್ ತತಾಕ್ಷ್ೀ ಮಾಮಿತಯಸಯ 
ಕಶ್ಾದ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | ಕಂತ್್ವೀಕ ಏವ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಇತ ವಕುವಯಮ್ | 

ತತ್ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ರ್ಚ್ಾ ರಾದ್ೃಕಾ ರ್ದಿವಕ್ಾರಿ ರ್ತಶಾ ರ್ತ್ | 
ಸ ಚ್ ಯೀ ರ್ತರಭಾವಶಾ ತತ್ಮಾಸ್ೀನ್ ಮೀ ಶೃಣತ || 03 || 

‘ರ್ತಶಾ ರ್ತ್’ – ರ್ತಾಃ ಪರಮೀಶವರಾನ್ತಮತ್್ೀರಿದ್ಂ ರಾತ ಪರವತಯತ್್ೀ ಸ 
ಚಾನ್ತಮನಾು ರ್ಾಃ| ಅನ್ತಸಾರಿಣಿೀ ಮತರನ್ತಮತಾಃ ಪ್ರೀರಣರ ಪಾ | 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 119 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

‘ಪ್ರೀರಣಾsನ್ತಮತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಕವಚಿತ್ ಸಂವಾದ್ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಪ್ರೀರಕತ್ಾವತ್ ತತ ಭಗವಾನ್ನ್ತಮನಾು ಪರಕೀತಯತಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಉಪದ್ರಷಾಟsನ್ತಮನಾು ಚ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ೈವಾನ್ತಮತರನ್ತಮನಾು ಚ್ ೀಕುಾಃ । ‘ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ 
ರ್ತ್ ತತ್’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ‘ರ್ತರಭಾವಾಃ’ ಇತಯಪ || 03 || 

ಋಷಿಭಬಯಹತಧಾ ಗಿೀತಂ ಛನ್ ದೀಭವಿಯವಿಧ್ೈಾಃ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಬರಹಮಸ ತರಪದ್ೈಶ್ೈವ ಹ್ೀತತಮದಿಭವಿಯನಿಶ್ಾತ್್ೈಾಃ || 04 || 

 

ಮಹಾಭ ತ್ಾನ್ಯಹಙ್ಗ್ೆರ್ ೀ ಬತದಿಿರವಯಕುಮೀವ ಚ್ | 
ಇನಿದರರಾಣಿ ದ್ಶ್ೈಕಂ ಚ್ ಪಞ್ಾ ಚ್ೀನಿದರರ್ಗ್ ೀಚ್ರಾಾಃ || 05 || 

 

ಇಚಾಛ ದ್ವೀಷ್ಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಸಂಘ್ನತಶ್ಾೀತನಾ ಧ್ೃತಾಃ | 
ಏತತ್್ಿೀತರಂ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ಸವಿಕ್ಾರಮತದಾಹೃತಂ || 06 || 

ಚ್ೀತನಾ – ಚಿತುವಾಯಪುಾಃ| 

‘ಸಙ್ಗ್ಾತ್್ ೀ ದ್ೀಹ ಉದಿದಷ್ಟಶ್ಾತುವಾಯಪುಸತು ಚ್ೀತನಾ’ ಇತ ಚ್ || 06 || 

ಅಮಾನಿತವಮದ್ಮಿ್ತವಮಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾನಿುರಾಜಯವಮ್ | 
ಆಚಾಯೀಯಪಾಸನ್ಂ ಶೌಚ್ಂ ಸ್ಿೈರ್ಯಮಾತಮವಿನಿಗರಹಾಃ || 07 || 

 

ಇನಿದರರಾಥ್ೀಯಷ್ತ ವ್ೈರಾಗಯಮನ್ಹಙ್ಗ್ೆರ ಏವ ಚ್ | 
ಜನ್ಮಮೃತತಯಜರಾವಾಯಧಿದ್ತಾಃಖದ್ ೀಷಾನ್ತದ್ಶಯನ್ಮ್ || 08 || 

 

ಅಸಕುರನ್ಭಷ್ವಙ್ಕುಾಃ ಪುತರದಾರಗೃಹಾದಿಷ್ತ | 
ನಿತಯಂ ಚ್ ಸಮಚಿತುತವಮಿಷಾಟನಿಷ್ ಟೀಪಪತುಷ್ತ || 09 || 

 

ಮಯಿ ಚಾನ್ನ್ಯಯೀಗ್ೀನ್ ಭಕುರವಯಭಚಾರಿಣಿೀ | 

ವಿವಿಕುದ್ೀಶಸ್ೀವಿತವಮರತಜಯನ್ಸಂಸದಿ || 10 || 
 

ಅಧಾಯತಮಜ್ಞಾನ್ನಿತಯತವಂ ತತವಜ್ಞಾನಾರ್ಯದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ಏತಜ್ಜಾಞಾನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಮಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ದ್ತ್್ ೀsನ್ಯಥಾ || 11 || 
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ತತುಾಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ರ್ಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ಶಯನ್ಮ್ – ತತುಾಜ್ಞಾನಾರ್ಯದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀsನ್ೀನ್ೀತ ಜ್ಞಾನ್ಮ್, ಜ್ಞಪುಜ್ಞಾಯನ್ಮಿತ ವುಯತಾತ್ಾಾ ‘ಏತಜ್ಜಾಞಾನ್ಮ್’ ಇತ 
ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ೀಕುಮ್ || 11 || 

ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ರ್ತ್ ತತ್ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವಮೃತಮಶತನತ್್ೀ | 
ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬರಹಮ ನ್ ಸತ್ ತನಾನಸದ್ತಚ್ಯತ್್ೀ || 12 || 

‘ಅನಾದಿೀತತಯಕ್್ುೀ ಸವರ್ಂ ಕ್ಾರಣಂ ನ್ ಭವತೀತ್ಾಯಶಙ್ಗ್ೆ ಸಾಯದಿತ ತನಿನವೃತಾರ್ಯಂ 
‘ಅನಾದಿಮತ್ ‘ ಇತ್ಾಯಹ | 

‘ಮತಖಯತ್್ ೀ ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪರಂಬರಹಮ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಮ ತ್ಾಯಮ ತಯವಯತೀತತ್ಾವನ್ನ ಸನ್ನೈವಾಸದ್ತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಮ ತಯಂ ಸದ್ವಗಮಯತ್ಾವದ್ದ್ಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಸತ್ ಪರಮ್ | 
ಪುಂಸಾಮಥಾಯಯದ್ಗಮಯತ್ಾವತ್ ಸವಯವ್ೀದ್ಪರಸ್ತದಿಿತಾಃ | 
ವಿಲಕ್ಷಣಾಃ ಸದ್ಸತ್್ ೀಭಯಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 12 || 

ಸವಯತಾಃ ಪಾಣಿಪಾದ್ಂ ತತ್ ಸವಯತ್್ ೀsಕ್ಷಿಶ್ರ್ ೀಮತಖಮ್ | 
ಸವಯತಾಃ ಶೃತಮಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಸವಯಮಾವೃತಯ ತಷ್ಠತ || 13 || 

 

ಸವ್ೀಯನಿದರರ್ಗತಣಾಭಾಸಂ ಸವ್ೀಯನಿದರರ್ವಿವರ್ಜಯತಮ್ | 
ಅಸಕುಂ ಸವಯಭೃಚ್ೈವ ನಿಗತಯಣಂ ಗತಣಭ್ ೀಕೃ ಚ್ || 14 || 

 

ಬಹಿರನ್ುಶಾ ಭ ತ್ಾನಾಮಚ್ರಂ ಚ್ರಮೀವ ಚ್ | 
ಸ ಕ್ಷಮತ್ಾವತ್ ತದ್ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ದ್ ರಸಿಂ ಚಾನಿುಕ್್ೀ ಚ್ ತತ್ || 15 || 

 

ಅವಿಭಕುಂ ಚ್ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ವಿಭಕುಮಿವ ಚ್ ಸ್ತಿತಮ್ | 
ಭ ತಭತೃಯ ಚ್ ತಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಗರಸ್ತಷ್ತಣ ಪರಭವಿಷ್ತಣ ಚ್ || 16 || 

 

ಜ್ಜ್ ಯೀತಷಾಮಪ ತಜ್ಜ್ ಞಯೀತಸುಮಸಾಃ ಪರಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಗಮಯಂ ಹೃದಿ ಸವಯಸಯ ವಿಷಿಠತಮ್ || 17 || 

ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಮತಕ್ ುೌ ಪಾರಪಯತ್ಾವಜ್ಜಾಞಾನ್ಗಮಯಮ್ | ‘ಸವರ್ಮೀವಾತಮನಾssತ್ಾಮನ್ಂ 
ವ್ೀತ’ಿ ಇತ ಸವಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾವಜ್ಜ್ಞಾೀರ್ಮ್ | ಅನ್ಯಜ್ಞ್ೀರ್ತವಸಯ ‘ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ರ್ತ್ ತತ್’ 
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ಇತ ಪೂವಯಮೀವ ಸ್ತದ್ಿತ್ಾವತ್ | ಕತೃಯಕಮಯವಿರ್ ೀಧ್ವಾದಿಮತಂ 
ನಿರಾಕರ್ ೀತತಯತುರಜ್ಞ್ೀರ್ಶಬ್ದೀನ್ | 

‘ಸವವ್ೀತ್ಾುವ್ೀದ್ನ್ಂ ಚ್ ಸವಂ ಸ್ವೀನ್ ವ್ೀದ್ಯಶಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಪರಸಯ ವ್ೀತ್ಾು ವಿತುಶಾ ವ್ೀದ್ಯಶಾ ಸಾಯತ್ ಪರ್ೈಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ತತರಸಾದ್ಂ ವಿನಾ ಕಶ್ಾನ್ನೈನ್ಂ ವ್ೀತತುಂ ಹಿ ಶಕತನರಾತ್ | 
ಸವವ್ೀದ್ನ್ೀsನ್ಯವಿತ್ೌು ವಾ ನಾಸಾವನ್ಯದ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ | 
ಸವಪರಕ್ಾಶ ಇತ ಪರೀಕುಸ್ುೀನ್ೈಕಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಸವಪರಕ್ಾಶತವಂ ತತರಸಾದಾತ್ ಸವವ್ೀದ್ನ್ಮ್’ ಇತ ಚ್ || 17 || 

ಇತ ಕ್ಷ್ೀತರಂ  ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಚ್ ೀಕುಂ ಸಮಾಸತಾಃ | 
ಮದ್ಭಕು ಏತದಿವಜ್ಞಾರ್ ಮದಾಭವಾಯೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ || 18 || 

ಮದಾಭವಾರ್ – ಮಯಿ ಭಾವಾರ್ || 01-18 || 

ಪರಕೃತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ವಿದ್ಿಯನಾದಿೀ ಉಭಾವಪ | 
ವಿಕ್ಾರಾಂಶಾ ಗತಣಾಂಶ್ೈವ ವಿದಿಿ ಪರಕೃತಸಮಭವಾನ್ || 19 || 

‘ಪರಕೃತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚ್’ ಇತಯತರ ಪುರತಷ್ಶಬ್ದೀನ್ ರ್ಜೀವಪರಯೀಾಃ ಪರಕೃತಶಬ್ದೀನ್ 
ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಪರಕೃತ್್ ಯೀಾಃ ಸ್ತವೀಕ್ಾರಾರ್ – ಉಭಾವಪೀತ | ವಿಕ್ಾರಾಣಾಂ 
ಸತ್ಾವದಿೀನಾಂ ಚ್ ೀಪಾದಾನ್ತವವಿವಕ್ಷರಾ ಪರಕೃತಸಮಭವತವಮ್ | ಸಾವತನ್ರಯಂ ತತ 
ಪರಸ್ಯೈವ | ‘ಉಪದ್ರಷಾಟsನ್ತಮನಾು ಚ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವತ್ | ಗತಣಾನಾಂ 
ಚ್ ವಿಕ್ಾರತ್್ವೀsಪಯಧಿಕವಿಕ್ಾರತವವಿವಕ್ಷರಾsನ್ಯೀಷಾಂ ‘ವಿಕ್ಾರಾಂಶಾ ಗತಣಾಂಶಾ’ ಇತ 
ಪೃರ್ಗತಕುಾಃ || 19 || 

ಕ್ಾರ್ಯಕರಣಕತೃಯತ್್ವೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಪರಕೃತರತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಪುರತಷ್ಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಭ್ ೀಕೃತ್್ವೀ ಹ್ೀತತರತಚ್ಯತ್್ೀ || 20 || 

‘ಸವದ್ೀಹ್ೀನಿದರರ್ಹ್ೀತತತವಂ ರ್ರ್ಜಞೀವಸಯ ಸವಕಮಯಭಾಃ | 
ಆವೃತಯ ವಿಷ್ತಣತತುಾಂ ತದ್ಿೀತತಶ್ಾತರಕೃತಮಯತ್ಾ | 
ರ್ಜೀವಸಯ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಭ್ ೀಗಶಕುಪರದ್ಾಃ ಸದಾ | 

ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಕತ್ಾಯsಪ ಸನ್ ಸದಾ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಕತ್ಾಯ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿದ್ತಕ್್ ುೀ ರ್ದ್ವದ್ ವಿಕತಣಠಪಾಃ | 

ಉಚ್ಯತ್್ೀ ಸವಯಪಾಲ್ ೀsಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವಕಮಯಣಾ’ ಇತ ಚ್ | 
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ಪರಮೀಶವರಸ್ಯೈವ ಸವಯಕತೃಯತ್್ವೀsಪ ಭ್ ೀಕೃತವದಾನ್ೀ ದ್ೀವಾಯ ಅಲಾಪರವೃತುರಿತ 
ದ್ಶಯಯಿತತಂ ‘ಉಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಸಾಿನ್ದ್ವಯೀsಪುಯಕುಮ್ | ಕತೃಯತ್್ವೀsಪ ಸ ಏವ 
ಮತಖಯಹ್ೀತತಾಃ | ತಥಾsಪ ಭ ಕೃತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತಸಾಯ ಅಧಿಕಪರವೃತುರಿತ ‘ಕತೃಯತ್್ವೀ 
ಹ್ೀತತಾಃ ಪರಕೃತರತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಸವಯಹ್ೀತತತ್್ವೀsಪ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀರ್ಜೀಯವಂ ಪರತ 
ಭ್ ೀಕೃತವದಾನ್ೀsಲಾಪರವೃತುರಿತ ‘ಪುರತಷ್ ೀ ಭ್ ೀಕೃತ್್ವೀ ಹ್ೀತತರತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತ್್ ೀರ್ೀವಮತಚ್ಯತ್್ೀ | ಏವಂ ಮತಖಯತಸತು ಸವಯಹ್ೀತತತವಂ 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ್ೀತ ಭಾವಾಃ  ||  20  || 

ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತಸ್ ಿೀ ಹಿ ಭತಙ್ಕ್ ೆ ತೀ ಪರಕೃತಜ್ಜಾನ್ ಗತಣಾನ್ | 
ಕ್ಾರಣಂ ಗತಣಸಙ್ಕ್  ುೀsಸಯ ಸದ್ಸದ್ ಯೀನಿಜನ್ಮಸತ || 21 || 

‘ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತಸಿಾಃ’  ಇತಯತರ ಪುರತಷ್ಶಬ್ ದೀ ರ್ಜೀವ್ೀ | ಉಭಯೀರಪ ಪುರತಷ್ಶಬ್ದೀನ್ 
ಪೂವಯಂ ಪರಸತುತತ್ಾವತ್ | ರ್ಥಾಯೀಗಯಮತಪಪತ್್ುೀಾಃ | 

ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಸಮ್ನ್ಿಂ ಭ್ ೀಗಂ ಚ್ ಮಿಥ್ಯೀತ ವದ್ತ್ಾಂ ನಿವಾರಣಾರಾಹ | 
‘ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತಸ್ ಿೀ ಹಿ’ ಇತಯನ್ತಭವವಿರ್ ೀಧ್ಂ ದ್ಶಯರ್ತ ತ್್ೀಷಾಮ್ | 

ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ್ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿವಿಷ್ರ್ಸಾಯನ್ುರಾನ್ತಭವಸಯ ಭಾರನಿುತವಂ ಕವಚಿದ್ 
ದ್ೃಷ್ಟಮ್ | ನ್ ಚಾಸಯ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ಕಞ್ಷಾನಾಮನ್ಮ್ | ಶರಿೀರಮಾರಭ್ಯೈವ 
ಹಯಪರ್ ೀಕ್ಷಭರಮೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ| ತತ್ಾರಪ ಬಲವತರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾದ್ೀವ ಭಾರನಿುತವಂ 
ಕಲಾಯಮ್ | ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದಿ್ಸಾಯಪ ಭಾರನಿುತ್ಾವಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರ್ೀ ಯೀನ್ ಸವಯಸಯ 
ಭಾರನಿುತವಮಭಾರನಿುತವಂ ಚಾತಮನ್ ೀsವಗತಂ ತದ್ಪ ಪರಮಾಣಮಾತ್್ೈವ | 
ವಯವಹಾರತ್್ ೀsಪಯಸ್ತುೀತಯತರ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದ್ ಭಾರನಿುರಭಾರನಿುವಾಯ ನ್ ಕಞ್ಷಾತ್ 
ಸ್ತದಿ್ಯತ | ಅನ್ತಭವೀ ಭಾರನ್ು ಇತತಯಕ್್ುೀ ಭಾರನಿುತ್್ವೀ ಪರಮಾಣಂ ತತ್ಾರಮಾಣಯಂ ಚ್ 
ಕತತಾಃ ಸ್ತದ್ಿಯೀತ್? ವಯವಹಾರತಾಃ  ಸವಯಮಙ್ಕ್ಷುೀಕತಮಯ ಇತತಯಕ್್ುೀ ವಯವಹಾರ್ ೀ 
ವಯವಹತ್ಾಯ ಚ್ ಕತತಾಃ ಸ್ತದ್ಿಾಃ? ಪರತೀತ ಇತತಯಕ್್ುೀ ಸ್ೈವ ಕತತಾಃ? ಸವತ ಇತತಯಕ್್ುೀ 
ಸವಸಾಯಭಾರನಿುತ್್ವೀ ಪರತೀತಂ ವಿನ್ೈವ ಪರತೀತರಸ್ತುೀತ ಭಾರನಿುಾಃ ಸಾಯತ್ | ಸವಭಾವೀsಪ 
ಸಾಯತ್ | ಸವರ್ಮಸ್ತುೀತ ಚ್ ಭರಮಾಃ ಸಾಯತ್ | ನಿರಾಲಮ್ನ್ ೀ ಭರಮೀ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ 
ಇತಯಸಾಯಪ ಭರಮತ್್ ವೀಪಪತ್್ುೀಾಃ | ತತರಮಾಣಮಪಯಪರಮಾಣಮೀವ | 
ಪರಮಾಣತವಭರಮ ಇತ ನ್ ಸ್ತದಿಿಮಿತ ನ್ ಕಞ್ಷಾತ್ ಸ್ತದಿ್ಯತ| ಭರಮ ಇತಯಸ್ಯೈವ 
ಭರಮತ್್ವೀsನ್ಯಸಾಯಭರಮತವಮೀವ ಭವತ | 
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ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿವಿಷ್ರ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮಸವರ ಪಮೀವ್ೀತ ತಸಯ ಭರಮತ್್ವೀ 
ಛದ್ಮನಾವಿನ್ೈವ ಶ ನ್ಯವಾದ್ ೀ ಭವತ | ನ್ಹಿ ವೃತುಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ರ್ಮಜ್ಞಾನಾಧಿಕಂ 
ತ್್ೀಷಾಮಪ | ಭರಮಸಯ ಚಾವಿದಾಯಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರಾತ್| ಆತಮಸವರ ಪಸಾಯಪಯ-
ವಿದಾಯಕ್ಾರ್ಯತವಂ ಸಾಯತ್ | ದ್ತಘಯಟಿತವಂ ಭ ಷ್ಣಮಿತತಯಕ್್ುೀ ದ್ತಘಯಟಿತವಂ 
ಸತಘಟಿತವಂ ಚ್ ೀಭರ್ಂ ಭ ಷ್ಣಮಸಾಮಕಮಿತತಯತುರಮ್| ನ್ಹಿ ಪರಮಾಣಸ್ತದಿ್ಸಯ 
ದ್ತಘಯಟಿತ್್ವೀ ಸತಘಟಿತ್್ವೀ ವಾsಪವಾದ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ | ದ್ತಘಯಟಿತವಂ ಭ ಷ್ಣಮಿತ 
ವದ್ದಿಭರಾತಮನ್ ೀsಪಯವಿದಾಯತವಮಙ್ಕ್ಷುೀಕೃತಯ ತದ್ರ್ತಕುಮಿತತಯಕ್್ುೀ ತತ್ಾರಪ 
ಭ ಷ್ಣತವಂ ಕಮಿತ ನಾಙ್ಕ್ಷುೀಕರೀರ್ತ್್ೀ? ಅತಸತಕರತ್ಾವತ್ | ನ್ 
ಚಾತಮನ್ ೀsಪಯವಿದಾಯತವಂ ವದ್ತ್ಾಂ ತ್್ೀಷಾಮತತುರಮ್ | 
ಅತ್್ ೀsನ್ನ್ುದ್ ೀಷ್ದ್ತಷ್ಟತ್ಾವದಿಿೀತ ಪರಸ್ತದ್ಿೈವ ಭಗವತ್ಾ ನಿರಾಕೃತ್ಾಾಃ | 

ಅಸಯ – ರ್ಜೀವಸಯ ಸದ್ಸದ್ ಯೀನಿಜನ್ಮಸತ ಕ್ಾರಣಂ ಸತ್ಾುಾದಿಗತಣಸಙ್ಕುಾಃ || 21 ||  

ಉಪದ್ರಷಾಟಾsನ್ತಮನಾು ಚ್ ಭತ್ಾಯ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಮಹ್ೀಶವರಾಃ | 
ಪರಮಾತ್್ೋತ ಚಾಪುಯಕ್್ ುೀ ದ್ೀಹ್ೀಸ್ತಮನ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ || 22 || 

ಸವತನ್ರಕ್ಾರಣಂ ತತ  ಪರಮ ಏವ್ೀತ್ಾಯಹ – ಉಪದ್ರಷಾಟsನ್ತಮನ್ುೀತ | 

‘ಸವ್ೀಯಭಯ ಉಪರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟರ್ದ್ತಪದ್ರಷ್ಟೃನಾಮಕಾಃ | 
ಸಾವತನಾರಯತ್ ಸಾವನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಮತ್ಾಯ ಪ್ರೀರರ್ತ ಸಮ ರ್ತ್ | 
ಅನ್ತಮನ್ುೀತ ಕರ್ಥತಾಃ ಸವರ್ಂ ಪರಭತರಜ್ಜ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಮಹಾಶಕುರ್ಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಯಹ್ೀಶವರ ಇತೀರಿತಾಃ | 
ಪರಮತ್ಾವಚ್ಾ ತಸ್ಯೈವ ಹಯನ್ತಮನ್ೃತವಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಸ ಏವ ಸವ್ೀಯದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಿನ್ ೀsನ್ ಯೀ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಮಾಂ ವಿದಿಿ ಸವಯಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀಷ್ತ’ ಇತ ದ್ೀಹ್ೀsಪುಯಕುಾಃ | ತ್್ೀನಾಹಮೀವ ಸ  
ಇತ ದ್ಶಯರ್ತ ||22|| 

ರ್ ಏವಂ ವ್ೀತು ಪುರತಷ್ಂ ಪರಕೃತಂ ಚ್ ಗತಣ್ೈ ಸಹ | 
ಸವಯಥಾ ವತಯಮಾನ್ ೀsಪ ನ್ ಸ ಭ ಯೀಭಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ || 23 || 

ದಿವವಿಧ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃತಂ ದಿವವಿಧಾಮಪ | 
ಸಹ ತತುದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪಶಯತ ರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ | 

ಸವಯಥಾ ವತಯಮಾನ್ ೀsಪ ನ್ ಸ ಭ ಯೀsಭಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ’|| 24 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 124 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

 

ಧಾಯನ್ೀನಾತಮನಿ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಚಿದಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಾ | 
ಅನ್ಯೀ ಸಾಙ್ಕ್ ಯಯೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಕಮಯಯೀಗ್ೀನ್ ಚಾಪರ್ೀ ||24|| 

 

ಅನ್ಯೀ ತ್್ವೀವಮಜ್ಜಾನ್ನ್ುಾಃ ಶತರತ್ಾವsನ್ೀಭಯ ಉಪಾಸತ್್ೀ | 
ತ್್ೀsಪ ಚಾತತರನ್ಾೀವ ಮೃತತಯಂ ಶತರತಪರಾರ್ಣಾಾಃ || 25 || 

‘ಅನಾದಿಯೀಗಯತ್ಾಭ್ೀದಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ದ್ಶಯನ್ಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ನಾನ್ೈವ ತತರ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪರಸಾದಾದ್ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ವಪುಾಃ | 
ಸವರ್ಂ ವಿಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಕಞ್ಷಾತ್ ಶ ರರ್ತ್್ೀ ಕಞ್ಷಾದ್ನ್ಯತಾಃ | 
ತಥಾ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಹರಿಂ ಧಾಯತ್ಾವ ಸಾವನ್ುಾಃ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಚ್ನ್ | 
ಋಷ್ರ್ಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ೃಷ್ಯೀ ನಾರದಾದಾಯ ಬಹಿಸುಾಪ | 
ದ್ೀವಾ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ೀನ್ ಲಬಿಸತರತಭಾಬಲಾತ್ | 
ಸವಯಂ ಕರಮೀಣ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರತಭಾಸಾಷ್ಟತ್ಾಕರಮಾತ್| 

ಪಶಯನಿು ಬಹಿರನ್ುಶಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಧಾಯನ್ಮೃತ್್ೀsಪ ತತ | 
ಯೀಷಾಂ ಧಾಯನ್ಮೃತ್್ೀ ದ್ೃಷಿಟಸ್ುೀಷಾಂ ಧಾಯನ್ೀsಪ ದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ಸಾಯದ್ೀವ ಸಾಙ್ಕಯಯಯೀಗಾಸ್ುೀ ದ್ೀವಾ ಬರಹಾಮsಧಿಕ್್ ೀsತರ ಚ್ | 
ಕ್್ೀಚಿತ್ ತತ ಕ್ಷತರರ್ವರಾ ಅಶವಮೀಧಾದಿಕಮಯಭಾಃ | 
ರ್ಜನ್ ುೀ ಭಕುಮನ್ುಶಾ ರ್ಜ್ಞಭಾಗಾರ್ಯಮಾಗತಮ್ | 
ಶರವಣಪರತಭಾಭಾಯಂ ಚ್ ಸಮರನ್ುಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಪಶಯನ್ಾನ್ಯೀ ತಥಾsನ್ಯೀಭಯಾಃ ಸವಯಂ ಶತರತ್ಾವsನ್ತಮತಯ ಚ್ | 
ಉಪಾಸ್ಯೈವ ತತ ಪಶಯನಿು ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 
ಋಷಿೀನ್ ರಾಜ್ಞಸುಥಾssರಭಯ ಪರತಭಾsಭಯಧಿಕ್ಾ ಕರಮಾತ್ | 
ರಾವದ್್ರಹಾಮ ಬರಹಮಣಸತು ಪಾರಯೀ ನಾಪರತಭಾಸ್ತತಮ್ | 

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತಯರ್ಯಮೀವಾಸಯ ಶ್ ರೀತವಯಂ ಪಾರರ್ಶ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಶರವಣಜ್ಞಾನ್ಂ ಕರಮಶ್ ೀ ಮಾನ್ತಷ್ ೀತುರಮ್ | 
ಅತಯಲಾಪರತಭಾನ್ತ್ಾವನಾಮನ್ತಷಾಾಃ ಶತರತವ್ೀದಿನ್ಾಃ | 

ಸವ್ೀಯ ತ್್ೀ ದ್ಶಯನಾತ್ ತಸಾಮತ್ ಸವಯೀಗಾಯನ್ತಮಕುಗಾಮಿನ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ 
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ಅನ್ಯೀಷಾಮಪ ಕಞ್ಷಾಚ್ಛರವಣ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀsಪ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಮಲಾಪರತಭಾನ್ತ್ಾವತ್ 
‘ಶತರತ್ಾವನ್ಯೀಭಯಾಃ’ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ 
ಪರತಭಾಮ ಲಪರಮಾಣಾಪ್ೀಕ್ಷಾ ಪಾರಯೀ ನ್ ಸಮಯಗತತಾದ್ಯತ್್ೀsಲಾಾಚ್ೀತ 
‘ಶತರತಪರಾರ್ಣಾಾಃ’ ಇತ | 

‘ಅಶತರತಪರತಭಾ ರ್ಸಯ ಶತರತಸೃತಯವಿರ್ ೀಧಿನಿೀ | 
ವಿಶತರತ್ಾ ನ್ೃಷ್ತ ಜ್ಜಾತಂ ಚ್ ತಂ ವಿದಾಯದ್ದೀವಸತುಮಮ್ | 
ರ್ಶಾ ಸವಮತಖಮಾನ್ೀನ್ ನ್ವಾಧ್ ೀದ್ೀಹವಾನ್ ಪುಮಾನ್ | 
ಅಷ್ಟಮಾನ್ವತೀ ಸ್ತರೀ ಚ್ ಷ್ಣಣವತಯಙ್ಕತುಲೌ ಪುನ್ಾಃ | 
ದ್ಶತ್ಾಲೌ ಸಪುಪಾದೌ ವಿದಾಯತ್ ತ್ೌ ಚ್ ಸತರ್ ೀತುಮೌ| 

ರಾವತ್ ಪಞ್ಜಾಙ್ಕತುಲ್ ೀನ್ಂ ತದ್ದೀವಮಾನ್ಂ ಕರಮಾತ್ ಪರಮ್ | 
ಪಾದ್ೀ ತವಙ್ಕತುಲಮಾತ್್ ರೀನ್ಂ ತದಿೀನ್ಂ ಚ್ತತರಙ್ಕತುಲಮ್ | 
ರಾವದ್ದೀವೀಪದ್ೀವಾನಾಂ ಪಾದ್ೀ ಚ್ ೀನಾಙ್ಕತುಲಂ ಪುನ್ಾಃ 
ತ್ಾವನ್ಮನ್ತಷ್ಯಮಾನ್ಂ ಸಾಯತ್ ತತ್್ ೀsಧ್ಸಾುಾಸತರಂ ಸೃತಮ್ | 
ದಿವಚ್ತ್ಾವರಾಯಧಿಕಂ ತಸಾಮತ್ ಷ್ಣಣವತಯಙ್ಕತುಲಾದ್ಧ್ಾಃ | 
ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಙ್ಕತುಲಮಾನ್ಂ ತದ್ತಪದ್ೀವಾದಿಷ್ತ ಸತುಟಮ್ | 
ದ್ೀವ್ೀಷ್ವವರವಜ್ಜ್ಞಾೀರ್ಮೃಷಿೀಣಾಂ ಚ್ಕರವತಯನಾಮ್ | 
ರಾವದ್  ರಾವತ್ ಪರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸಾುವತ್ ಸ್ತರೀಪುಂಸವರ ಪಣಾಃ | 
ಹರ್ೀಾಃ ಸಾದ್ೃಶಯಮಸಯ ಸಾಯದ್ನಾದಿಕರಮಸತಸ್ತರಿಮ್’ ಇತ ಚ್ || 25-26 || 

ರಾವತ್ ಸಞ್ಜಞರ್ತ್್ೀ ಕಞ್ಷಾತ್ ಸತುಾಂ ಸಾಿವರಜಙ್ಕುಮಮ್ | 
ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಂಯೀಗಾತ್ ತದಿವದಿಿ ಭರತಷ್ಯಭ || 26 || 

‘ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಂಯೀಗಾತ್’ – ಇತಯತರ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಶ್ರೀಾಃ – 

‘ಮಮ ಯೀನಿಮಯಹದ್್ರಹಮ ತಸ್ತಮನ್ ಗಭಯಂ ದ್ಧಾಮಯಹಮ್’ 

 – ಇತ ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವತ್ | 
‘ಅವಯಕುಂ ಚ್ ಮಹದ್್ರಹಮ ಪರಧಾನ್ಂ ಕ್ಷ್ೀತರಮಿತಯಪ | 

ಉಚ್ಯತ್್ೀ ಶ್ರೀಾಃ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರರಾ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಚಿದ್ಾನಾ | 
ಸಾ ಹಿ ನ್ ವಯಜಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರತರ ಕ್ಷ್ೀತ ಮಹಾಗತಣಾ | 
ರ್ಜೀವೀತುಮಾ ಚ್ ತ್್ೀನ್ೈತ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್ಾsಭಧಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಮಹಾನ್ ಬರಹಾಮ ರ್ಜೀವಮಹಾನ್ ಪರಮಾತ್ ಪ್ರೀರಿತ್ಾಾಃ ಕರರಾಾಃ | 
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ಅಹಂ ಕತ್್ೀಯತ ಯೀನಾರ್ಂ ರ್ಜೀವೀ ಮಂಸಯತಯಸೌ ಶ್ವಾಃ | 
ಅಹಙ್ಗ್ೆರ ಇತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ಜೀವಾಹಂಕೃತಕೃದ್ ರ್ತಾಃ | 

ಉಮಾ ಬತದಿಿರಿತ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಶಬಾದದಿಜ್ಞಾನ್ದಾ ರ್ತಾಃ | 
ಮತದ್ ೀ ಮನ್ ಉದಿದಷ್ಟ ಇನ್ದರಾಃ ಸೆನ್ ದೀsಪ ತತತ್ತಾಃ | 

ಶ್ ರೀತರಂ ತತ ಶಾರವರ್ಂಶಾನ್ದರಾಃ ಸಾಶ್ ೀಯ ವಾರ್ತಸತತ್್ ೀ ಮರತತ್ | 
ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಸ ರ್ಯಶಾಕ್ಷರ್ತ ರ್ಜಹಾವ ವಾರಿಪತಹೃಯತ್್ೀಾಃ | 

ಅಶ್ವನೌ ಘ್ನರಣಮಾಘ್ನರತ್್ೀವಾಯಗಗಿನವಯಚ್ನಾದ್ಪ | 
ಹಸ ುೌ ವಾರ್ತಸತತ್ೌ ಜ್ಞ್ೀರೌ ಮರತತ್ೌ ಹಾನಿಲಾಭಯೀಾಃ | 
ಪಾದೌ ತತ ವಿಷ್ತಣನಾssವಿಷೌಟ ರ್ಜ್ಞಶಮಭೀ ಶಚಿೀಸತತ್ೌ | 
ಪದ್ನಾದ್ೀವ ಪಾರ್ತಶಾ ಭತಕುಸ್ಯೈವಾಪಯರಾದ್ ರ್ಮಾಃ | 
ಸನ್ುತತಯಪಸಿ್ತತಕೃತ್್ೀರತಪಸಿ ಸಶ್ವೀ ಮನ್ತಾಃ | 
ವಿನಾರ್ಕಸುಥಾssಕ್ಾಶ್ ೀ ನಿರಾವೃತ್ಾಯ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ | 
ಪರಧಾನ್ವಾರ್ತಜ್ಜ್ ೀ ಭ ತವಾರ್ತನಾಯಮಾನ ಮರಿೀಚಿಕಾಃ| 
ಅಗಿನಶಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚ್ೈವ ಪರಸ್ತದೌಿ ವರತಣ್ ೀ ಜಲಮ್ | 
ಅದ್ನಾತ್ ಪರರ್ನಾಜಞನ್ಮಲರ್ಹ್ೀತ್್ ೀಸುಥಾsಭಧಾಾಃ | 

ಶಬಾದದಾಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಶ್ವಜ್ಜಾಾಃ ಶಬದನಾತ್ ಸಾಶಯನಾದ್ಪ | 
ರ ಪಣಾದ್ ರಸನಾಚ್ೈವ ಗನ್ಿನಾಚ್ಾ ತಥಾsಭದಾ | 
ಸತಖಂ ಧ್ೃತಶ್ಾೀತನಾ ಚ್ ಸತಖನಾದ್ ವಿಧ್ೃತ್್ೀರಪ | 
ಚ್ೀತ್್ ೀನ್ೀತೃತವತಶ್ೈವ ಮತಖಯವಾರ್ತಾಃ ಸರಸವತೀ| 

ಶ್ರೀಶ್ಾೀಚಾಛ ಚ್ೈವ ಸಾ ವಾಯೀಾಃ ಪತನೀ ತ್್ವೀವಂ ಧ್ೃತಮಯತ್ಾ | 
ಇಚಾಛದಾನಾತ್ ತತ ಸ್ೈವ್ೀಚಾಛ ಸಾಿನ್ಭ್ೀದಾತ್ ತತ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ಚ್ ಕರ್ಯನ್ುೀ ಲಕ್ಷಾಮಯದಾಯ ಉದಿತ್ಾ ಅಪ | 
ದ್ತಾಃಖದ್ವೀಷೌ ಕಲ್ಲಶ್ೈವ ದಾವಪರ್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಸತತ್ೌ | 
ಪರವರಾವಸತರಾಣಾಂ ತ್ೌ ಸಙ್ಗ್ಾತಶ್ಾೀತನಾಾಃ ಪರ್ೀ | 
ಏತ್್ೈರಭಮತಂ ರ್ಚ್ಾ ತತುನಾನಮಾನsಭಧಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಂ ತ್್ವೀತತ್ ಸವಯಂ ಕ್ಷ್ೀತರಮಿತೀರಿತಮ್ | 
ಕ್ಷಿತರ್ೀತದ್ ಭಗವತ್್ ೀ ರ್ದ್ತಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಮಿೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ಕ್ಷಿೀಣ್ ೀತ ತ್ಾರತ ಚ್ೈವ್ೈತತ್ ಸ್ ೀsತ್್ ೀ ವಾ ಕ್ಷ್ೀತರಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
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ಕ್ಷಿತಂ ಕೃತ್ಾವ ತ್ಾರತಚ್ೈತದ್ತ್್ ೀ ವಾ ಕ್ಷ್ೀತರಮಿೀರಿತಮ್ | 
ಏತಸಾಮತ್ ಕ್ಷಿೀಣಮೀತ್್ೀನ್ ತ್ಾರತಮಿತಯರ್ವಾ ಪುನ್ಾಃ | 

ಇಚಾಛದಾಯನಾಂ ಕ್ಷ್ೀತರನಾಮಾನಮಪ ನಾಮಾನ್ುರಂ ಸೃತಮ್ | 
ವಿಕ್ಾರಾ ಇತ ರ್ಸಾಮತ್ ತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ವಿಕೃತಸ್ತಿತ್ಾಾಃ | 

ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಕರರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮದ್  ವಿಕ್ಾರಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಮನಿುಮಮ್ | 
ವಿಗತಂ ಕರಣಂ ವಾsತರ  ಪುನ್ನಾಯಶಮೃತ್್ೀ ರ್ತಾಃ | 
ತತ್ಮ್ನಾಿದ್ ವಿಕ್ಾರಾಖಾಯ ಇಚಾಛದಾಯ ಅಭಮಾನಿನ್ಾಃ | 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸವಯದ್ೈವ ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀಣ್ೈವ ಚ್ಕ್ಷತಷಾ| 

ಪ್ರೀರರ್ನ್ನೀವ ಜ್ಜಾನಾತ ತತ್ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ ೀ ಹರಿಸುತಾಃ’ ಇತ ಚ್ 

‘ರ್ಸಾಯತ್ಾಮ ಶರಿೀರಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಶ್ಾೀತನ್ಸಾಯಪ  ‘ಇದ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಕ್ೌನ್ುೀರ್’ 
ಇತ ಶರಿೀರತ್್ ವೀಕುರ್ತಯಜಯತ್್ೀ | 

‘ಸತುಾಂ ರ್ಜೀವಾಃ ಕವಚಿತ್ ಪರೀಕುಾಃ ಕವಚಿತ್ ಸತುಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಸತುಾಂ ನಾಮ ಗತಣಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕವಚಿತ್ ಸಾಧ್ತತವಮತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

‘ತಯೀರನ್ಯಾಃ ಪಪಾಲಂ ಸಾವದ್ವತುೀತ ಸತುಾಮ್’ ಇತ ಚ್  ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುೀಶತರತಾಃ | 
‘ಜನಿೀ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀ ‘ ಇತ ಧಾತ್್ ೀರ್ಜೀಯವಸಾಯಪ ಶರಿೀರ್ೀ ವಯಕಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ 

ಜನಿರ್ತಯಜಯತ್್ೀ||26|| 

ಸಮಂ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತಷ್ಠನ್ುಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
ವಿನ್ಶಯತ್ಾವಿನ್ಶಯನ್ುಂ ರ್ಾಃ ಪಶಯತ ಸ ಪಶಯತ || 27 || 

 

ಸಮಂ ಪಶಯನ್ ಹಿ ಸವಯತರ ಸಮವಸ್ತಿತಮಿೀಶವರಮ್ | 
ನ್ ಹಿನ್ಸಾಾತಮನಾssತ್ಾಮನ್ಂ ತತ್್ ೀ ರಾತ ಪರಾಂ ಗತಮ್ || 28 || 

ರ್ಜೀವ್ೀಷ್ತ ದ್ತಾಃಖಯೀಗಾದಿರ ಪ್ೀಣ ವಿನ್ಶಯತ್ಾಪಯತಥಾಭ ತಮ್ - 

‘ದ್ತಾಃಖಯೀಗಾದಿರ ಪ್ೀಣ ರ್ಜೀವ್ೀಷ್ತ ವಿನ್ಶಯತ್ಾಪ | 
ದ್ತಾಃಖಯೀಗಾದಿರಹಿತಾಃ ಸವಯರ್ಜೀವ್ೀಷ್ವಪ ಸ್ತಿತಾಃ | 
ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯ ಸಮೀ ನಿತಯಂ ನ್ ಹಿೀನ್ ೀ ಹಿೀನ್ಗ್ ೀsಪ ಸನ್ | 
ಇತ ಪಶಯತ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಸ ಏವ ನ್ ತಮೀ ವರಜ್ಜ್ೀತ್’ ಇತ ಪಾದ್ೋ|| 27-28 || 

ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಚ್ ಕಮಾಯಣಿ ಕರರ್ಮಾಣಾನಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ರ್ಾಃ ಪಶಯತ ತಥಾssತ್ಾಮನ್ಮಕತ್ಾಯರಂ ಸ ಪಶಯತ || 29 || 
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ಪರಕೃತಯ – ಸವರ್ಮೀವ ಪಾರರಭಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ಕರರ್ಮಾಣಾನಿ | ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯಾಃ 
ಪೂವಯಪ್ರೀರಕ ಇತ | ‘ಪೂವಯಂ ತತ ಬಾದ್ರಾರ್ಣ್ ೀ ಹ್ೀತತವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ’ ಇತ 
ಭಗವದ್ವಚ್ನಾತ್  

‘ದ್ರವಯಂ  ಕಮಯ ಚ್ ಕ್ಾಲಶಾ ಸವಭಾವೀ ರ್ಜೀವ ಏವ ಚ್ | 
ರ್ದ್ನ್ತಗರಹತಾಃ ಸನಿು ನ್ ಸನಿು ರ್ದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಸವರ್ಂ ಪರಕೃತಯ ಭಗವಾನ್ ಕರ್ ೀತ ನಿಖಿಲಂ ಜಗತ್ | 
ನ್ೈವ ಕತ್ಾಯ ಹರ್ೀಾಃ ಕಶ್ಾದ್ಕತ್ಾಯ ತ್್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ’ ಇತ ಸಾೆನ್ದೀ | 

ತ್್ೀನ್ೀತ ಪರಸತುತತ್ಾವದ್ೀವ ಸ್ತದ್ಿಮ್ | ‘ಅಹಮ್ ಸವಯಸಯ ಪರಭವಾಃ’ ‘ಸ ಹಿ ಕತ್ಾಯ’ 
‘ಕತ್ಾಯರಮಿೀಶಂ ಪುರತಷ್ಂ ಬರಹಮಯೀನಿಮ್’ ‘ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ರ್ತಾಃ’ ‘ಮತು ಏವ್ೀತ 
ತ್ಾನ್ ವಿದಿ’ಿ ಇತ್ಾಯದಿಸಕಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಶಾಾನ್ಯಥಾ | ‘ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಚ್’ ಇತ 
ಚ್ಶಬಾದಶಾ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಿಯತ | 

‘ಪರಕೃತ್್ೀನ್ ಕರರಾಯೀಗಂ ಚ್ಶಬದಾಃ ಕವಚಿದಿೀರಯೀತ್ | 
ಕವಚಿತ್ ಸಮತಚ್ಾರ್ಂ ಬ ರರಾತ್ ಕವಚಿದ್ ದೌಲಯಭಯವಾಚ್ಕಾಃ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 
ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕತೃಯತವಮ್ ‘ರಚ್ನಾನ್ತಪಪತ್್ುೀಶಾ ನಾನ್ತಮಾನ್ಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಚ್ 

ನಿರಸುಮ್ | 
‘ನ್ ಋತ್್ೀ ತವತ್ ಕರರ್ತ್್ೀ ಕಞ್ಾನಾರ್ೀ’ ಇತ ಚ್ | 

ಕ್್ೀವಲಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕತೃಯತ್ಾವಙ್ಕ್ಷುೀಕ್ಾರ್ೀ ಚ್ಶಬ್ ದೀ ವಯರ್ಯಾಃ | ‘ತತ ಏವ ಚ್ ವಿಸಾುರಮ್’ 
ಇತ ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ | ‘ಅಹಂ ಬಿೀಜಪರದ್ಾಃ ಪತ್ಾ’ ಇತ ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾರಪ 
‘ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಂಯೀಗಾತ್’ ಇತ ಪರಕೃತಮಿತ ತ್್ೀನಾಪ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | ಅಚ್ೀತನ್ಂ 
ಕರ್ ೀತೀತ ಸ್ ವೀಕುವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ | 

‘ಇಚಾಛಪೂವಯಕರರಾದಾನ್ಂ ಕತೃಯತವಂ ಮತಖಯಮಿೀರಿತಮ್’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುೀಶತರತಾಃ | 

ವಿಕ್ಾರಲಕ್ಷಣಂ ಕತೃಯತವಂ ತತ ಪರಕೃತ್್ೀರಙ್ಕ್ಷುೀಕೃತಮೀವ | ತಥಾsಪ 
ಲಕ್ಷಿಮೀಪರಮೀಶವರಮತಕುಚ್ೀಷಾಟಸತ ತದ್ಭಾವಾತ್ ‘ಸವಯಶಾಃ’ ಇತಯಸಯ 
ಸಙ್ಕ್  ೆೀಚ್ಪಾರಪುಾಃ | 

‘ಅಚ್ೀತನಾಶ್ರತಂ ಕಮಯ ವಿಕ್ಾರಾತಮಕಮಿೀರಿತಮ್ | 
ರ್ತ್ ತತ ಕ್್ೀವಲಚಿತ್ಂಸಿಂ ಪರತಯಭಜ್ಞಾಪರಮಾಣತಾಃ | 
ಅವಿಕ್ಾರಾತಮಕಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತನ್ನ ತತ್ ಪಾರಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್’ ಇತ ಚ್ || 29 || 
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ರ್ದಾ ಭ ತಪೃರ್ಗಾಭವಮೀಕಸಿಮನ್ತಪಶಯತ | 
ತತ ಏವ ಚ್ ವಿಸಾುರಂ ಬರಹಮ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ತದಾ || 30 || 

‘ಏಕವಿಷಾಣಾಶರರಾಣಾಂ ಚ್ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ಮೀವ ರ್ಾಃ | 
ತತಾಃ ಪರಸಾರಂ ಚ್ೈವ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಪಶಯತ | 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಚ್ ವಿಸಾುರಂ ಜಗತಾಃ ಸ ವಿಮತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ || 30 || 

ಅನಾದಿತ್ಾವನಿನಗತಯಣತ್ಾವತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮsರ್ಮವಯರ್ಾಃ | 
ಶರಿೀರಸ್ ಿೀsಪ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ನ್ ಕರ್ ೀತ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ || 31 || 

 

ರ್ಥಾ ಸವಯಗತಂ ಸೌಕ್ಷಾಮಯದಾಕ್ಾಶಂ ನ್ ೀಪಲ್ಲಪಯತ್್ೀ | 
ಸವಯತ್ಾರವಸಿ್ತತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ತಥಾssತ್ಾಮ ನ್ ೀಪಲ್ಲಪಯತ್್ೀ || 32 || 

 

ರ್ಥಾ ಪರಕ್ಾಶರ್ತ್್ಯೀಕಾಃ ಕೃತ್ನಂ ಲ್ ೀಕಮಿಮಂ ರವಿಾಃ | 
ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಕ್ಷ್ೀತರೀ ತಥಾ ಕೃತ್ನಂ ಪರಕ್ಾಶರ್ತ ಭಾರತ || 33 || 

ಶರಿೀರಸ್ ಿೀ ರ್ಜೀವಾಃ – 

‘ಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಚಾಕಶ್ೀತ’ ಇತ ಶತರತಾಃ | 
‘ಶರಿೀರಸಿಸತು ಸಂಸಾರಿೀ ಶರಿೀರಾಭಮತ್್ೀಮಯತಾಃ | 

ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶರಿೀರಗ್ ೀsಪ್ಯೀಷ್ ನ್ ಶರಿೀರಸಿ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಶರಿೀರಾಭಮತರ್ಯಸಾಮನ್ನೈವಾಸಾಯಸ್ತು ಕದಾಚ್ನ್ | 
ತದ್ುತ್ಾನಾಂ ತತ ದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಭ್ ೀಗ್ ೀsಭಮತರತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತದ್ಭಾವಾನಾನಭಮಾನಿೀ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’ ಇತ ಚ್ 

ಅನಾದಿತ್ಾವನಿನಗತಯಣತ್ಾವಚ್ಾ ಪರಮಾತ್ಾಮ ರ್ಜೀವೀsಪ ನ್ | ಕಮತತ ಜಡಂ ನ್ 
ಭವತೀತ? ಶರಿೀರ್ ೀತಾತುಲಕ್ಷಣಮಪಾಯದಿಮತುಾಂ ಪರಮಸಯ ನಾಸ್ತುೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 
ರ್ಜೀವಸಯ ಹಿ ತದ್ಸ್ತುೀತ | ಸತ್ಾುಾದಿಗತಣಸಮ್ನ್ಿಶಾ | ಸವಯಂ ಕರ್ ೀತ ಪರಮಾತ್ಾಮ | 
ತಥಾsಪ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ | ವಾದಿಪರಸ್ತದ್ಿತ್ಾವದ್ೀವ ‘ಇಷಾಾಪೂತಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ 
ವರಿಷ್ಟಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿವನಿನಷ್ೀಧ್ಾಃ | 

‘ಕತವಾಯಣ್ ೀsಪ ರ್ತಾಃ ಸವಯಂ ಪುಣಯಪಾಪ್ೈನ್ಯ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ | 
ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿರಹಿತಾಃ ಸತ್ಾುಾದಿಗತಣವರ್ಜಯತಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣಸುದಿವಪರಿೀತಸತು ರ್ಜೀವೀsತಸ ುೌ ಪೃರ್ಕ್ ಸದಾ’ ಇತ ಚ್ | 
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‘ಸ ಏಷ್ ನ್ೀತ ನ್ೀತ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ || 31-33 || 

ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಯೀರ್ೀವಮನ್ುರಂ ಜ್ಞಾನ್ಚ್ಕ್ಷತಷಾ | 
ಭ ತಪರಕೃತಮೀಕ್ಷಂ ಚ್ ಯೀ ವಿದ್ತರಾಯನಿು ತ್್ೀ ಪರಮ್ || 34 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ತರಯೀದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

ರ್ಜೀವಾನಾಮಚ್ೀತನ್ಪರಕೃತ್್ೀಮೀಯಕ್ಷಂ – ಭ ತಪರಕೃತಮೀಕ್ಷಮ್|| 34 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ತರಯೀದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಚ್ತತದ್ಯಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಂಯೀಗಸೃಷಿಟೀಪರಕರಣಪೂವಯಕಂ ತ್್ೈಗತಣಯ ವಿವಿಚ್ಯ ದ್ಶಯರ್ತ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಪರಂ ಭ ರ್ಾಃ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್ || 
ರ್ಜ್ಜಾಞಾತ್ಾವ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪರಾಂ ಸ್ತದಿಿಮಿತ್್ ೀ ಗತ್ಾಾಃ || 01 || 

 

ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಯಮಾಗತ್ಾಾಃ | 
ಸಗ್ೀಯsಪ ನ್ ೀಪಜ್ಜಾರ್ನ್ುೀ ಪರಲಯೀ ನ್ ವಯರ್ನಿು ಚ್ || 02 || 

 

ಮಮ ಯೀನಿಮಯಹದ್್ರಹಮ ತಸ್ತಮನ್ ಗಭಯಂ ದ್ಧಾಮಯಹಮ್ | 
ಸಮಭವಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ತತ್್ ೀ ಭವತ ಭಾರತ|| 03 || 

‘ಯೀನಿಭಾಯರಾಯ ತಥಾ ಸಾಿನ್ಂ ಯೀನಿಾಃ ಕ್ಾರಣಮೀವ ಚ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಅತರಯೀನಿಭಾಯರಾಯ - ‘ತಸ್ತಮನ್ ಗಭಯಂ ದ್ಧಾಮಯಹಮ್’  

ಇತ ವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್ || 03 || 

ಸವಯ ಯೀನಿಷ್ತ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಮ ತಯರ್ಾಃ ಸಮಭವನಿು ರಾಾಃ | 
ತ್ಾಸಾಂ ಬರಹಮ ಮಹದ್ ಯೀನಿರಹಂ ಬಿೀಜಪರದ್ಾಃ ಪತ್ಾ || 04 || 

 

ಸತವಂ ರಜಸುಮಾಃ ಇತ ಗತಣಾಾಃ ಪರಕೃತಸಮಭವಾಾಃ | 
ನಿಬಧ್ನನಿು ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹಿನ್ಮವಯರ್ಮ್ || 05 || 

 

ತತರ ಸತುಾಂ ನಿಮಯಲತ್ಾವತ್ ಪರಕ್ಾಶಕಮನಾಮರ್ಮ್ | 
ಸತಖ ಸಙ್ಕ್ ುೀನ್ ಬಧಾನತ ಜ್ಞಾನ್ಸಙ್ಕ್ ುೀನ್ ಚಾನ್ಘ || 06 || 

 

ರಜ್ಜ್ ೀ ರಾಗಾತಮಕಂ ವಿದಿಿ ತೃಷಾಣಸಙ್ಕುಸಮತದ್ಭವಮ್ | 
ತನಿನಬಧಾನತ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಕಮಯಸಙ್ಕ್ ುೀನ್ ದ್ೀಹಿನಾಮ್ || 07 || 

 

ತಮಸುಾಜ್ಞಾನ್ಜಂ ವಿದಿಿ ಮೀಹನ್ಂ ಸವಯದ್ೀಹಿನ್ಮ್ | 
ಪರಮಾದಾಲಸಯನಿದಾರಭಸುನಿನಬಧಾನತ ಭಾರತ || 08 || 
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ಸತುಾಂ ಸತಖ್ೀ ಸಞ್ಞರ್ತ ರಜಾಃ ಕಮಯಣಿ ಭಾರತ | 
ಜ್ಞಾನ್ಮಾವೃತಯ ತತ ತಮಾಃ ಪರಮಾದ್ೀ ಸಞ್ಞರ್ತತಯತ || 09 || 

 

ರಜಸುಮಶಾಾಭಭ ರ್ ಸತುಾಂ ಭವತ ಭಾರತ | 
ರಜಾಃ ಸತುಾಂ ತಮಶ್ೈವ ತಮಾಃ ಸತುಾಂ ರಜಸುಥಾ ||10 || 

 

ಸವಯದಾವರ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀsಸ್ತಮನ್ ಪರಕ್ಾಶ ಉಪಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ದಾ ತದಾ ವಿದಾಯದಿವವೃದ್ಿಂ ಸತುಾಮಿತತಯತ  || 11 || 

 

ಲ್ ೀಭಾಃ ಪರವೃತುರಾರಮಭಾಃ ಕಮಯಣಾಮಶಮಾಃ ಸಾೃಹಾ | 
ರಜಸ್ಯೀತ್ಾನಿ  ಜ್ಜಾರ್ನ್ುೀ ವಿವೃದ್ಿೀ ಭರತಷ್ಯಭ || 12 || 

 

ಅಪರಕ್ಾಶ್ ೀsಪರವೃತುಶಾ ಪರಮಾದ್ ೀ ಮೀಹ ಏವ ಚ್ | 
ತಮಸ್ಯೀತ್ಾನಿ ಜ್ಜಾರ್ನ್ುೀ ವಿವೃದ್ಿೀ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ || 13 || 

 

ರ್ದಾ ಸತ್್ುಾೀ ಪರವೃದ್ಿೀ ತತ ಪರಲರ್ಂ ರಾತ ದ್ೀಹಭೃತ್ | 
ತದ್ ೀತುಮವಿದಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಮಲಾನ್ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ || 14 || 

 

ರಜಸ್ತ ಪರಲರ್ಂ  ಗತ್ಾವ ಕಮಯ ಸಙ್ಕ್ಷುಷ್ತ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ತಥಾ ಪರಲ್ಲೀನ್ಸುಮಸ್ತ ಮ ಢಯೀನಿಷ್ತ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ || 15 || 

 

ಕಮಯಣಾಃ ಸತಕೃತಾಃಸಾಯಹತಾಃ ಸಾತುಾಕಂ ನಿಮಯಲಮ್ ಪರಮ್ | 
ರಜಸಸತು ಫಲಂ ದ್ತಾಃಖಮಜ್ಞಾನ್ಂ ತಮಸಾಃ ಫಲಮ್ || 16 || 

 

ಸತ್ಾುಾತ್ ಸಞ್ಜಞರ್ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರಜಸ್ ೀ ಲ್ ೀಭ ಏವ ಚ್ | 
ಪರಮಾದ್ಮೀಹೌ ತಮಸ್ ೀ ಭವತ್್ ೀsಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಚ್ || 17 || 

 

ಊಧ್ವಯಂ ಗಚ್ಛನಿು ಸತುಾಸಾಿ ಮಧ್ಯೀ ತಷ್ಠನಿು ರಾಜಸಾಾಃ | 
ಜಘನ್ಯಗತಣವೃತುಸಾಿ ಅಧ್ ೀ ಗಚ್ಛನಿು ತ್ಾಮಸಾಾಃ || 18 || 
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ನಾ(s)ನ್ಯಂ ಗತಣ್ೀಭಯಾಃ ಕತ್ಾಯರಂ ರ್ದಾ ದ್ರಷಾಟsನ್ತಪಶಯತ | 
ಗತಣ್ೀಭಯಶಾ ಪರಂ ವ್ೀತು ಮದಾಭವಂ ಸ್ ೀsಧಿ ಗಚ್ಛತ || 19 || 

ಏತ್್ೀಭಯಾಃಸತ್ಾವದಿಗತಣ್ೀಭ್ ಯೀsನ್ಯಂ ಕತ್ಾಯರಮಿೀಶಂ  ರ್ದಾ ಪಶಯತ ತದ್ೈವಾರ್ಂ 
ನಾ ಪುರತಷ್ಾಃ | ಅನ್ಯಥಾ ಪಶತಸಮಾಃ | ನ್ ಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತ್್ವೀನ್ ಪಶಯನ್ ನಾ, ತಂ 
ಕತ್ಾಯರಂ ವಿಷ್ತಣಮ್ | ಕನ್ತು ಗತಣ್ೀಭಯಾಃ ಉತುಮತ್್ವೀನ್ ಚ್ | ಕರ್ಂ ಸ ಏವ ನಾ ? 
ರ್ಸಾಮತ್ ‘ಮದಾಭವಂ ಸ್ ೀsಧಿಗಚ್ಛತ’ || 19 || 

ಗತಣಾನ್ೀತ್ಾನ್ತೀತಯ ತರೀನ್ ದ್ೀಹಿೀ ದ್ೀಹಸಮತದ್ಭವಾನ್ | 
ಜನ್ಮಮೃತತಯಜರಾದ್ತಾಃಖ್ೈವಿಯಮತಕ್್ ುೀsಮೃತಮಶತನತ್್ೀ || 20 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಕ್್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ್ ುೈಸ್ತರೀನ್ ಗತಣಾನ್ೀತ್ಾನ್ತೀತ್್ ೀ ಭವತ ಪರಭ್ ೀ | 
ಕಮಾಚಾರಾಃ ಕರ್ಂ ಚ್ೈತ್ಾಂಸ್ತರೀನ್ ಗತಣಾನ್ತವತಯತ್್ೀ || 21 || 

‘ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀರಿತ ಪರಾ ಭಾರಾಯ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ರಾ | 
ಪರಕೃತನಾಯಮ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಪರಕಷ್ೀಯಣ ಕರ್ ೀತ ರ್ತ್ | 
ತಸಾಯಸತು ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಸತುಾಂ ನಾಮ ರಜಸುಮಾಃ | 

ಸೃಷಿಟಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಭಜಯನ್ುೀ ಸತುಾಂ ಶ್ರೀಾಃ ಸದ್ತುಣಪರಭಾ | 
ರಜ್ಜ್ ೀ ರಞ್ಞನ್ಕತೃಯತ್ಾವದ್ ಭ  ಸಾ ಸೃಷಿಟಕರಿೀ ರ್ತಾಃ | 
ರ್ದಾವ್ೀಶಾದಿರ್ಂ ಪೃರ್ಥವೀ ಭ ಮಿರಿತ್್ಯೀವ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಗಿಪನಾದ್ ದ್ತಗಯ ತಮ ಇತ್್ಯೀವ ಕೀತಯತ್ಾ | 
ಏತ್ಾಭಸ್ತುಸೃಭರ್ಜೀಯವಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬದಾ ಿಅಮತಕುಗಾಾಃ| 
ಸವಾಯನ್ ಬಧ್ನನಿು ಸವಾಯಶಾ ತಥಾsಪ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಶ್ರೀದ್ೀಯವಬನಿಿಕ್ಾ ನ್ೃಣಾಂ ಭ ದ್ೈಯತ್ಾಯನಾಮಥಾಪರಾ | 
ಏತ್ಾಭ್ ಯೀsನ್ಯಂ ಪರಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಸಾಮಥಾಯಯತಶರಾದಾಸಾಂ ನ್ೈತ್ಾಭ್ ಯೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪರಾಃ | 
ಇತ ರಾವದ್ ವಿಜ್ಜಾನಾತ ತ್ಾವತ್ ತಂ ನ್ೃಪಶತಂ ವಿದ್ತಾಃ | 
ತಸಾಮದಾಭ್ ಯೀsಧಿಕಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯರ್ಾಃ ಸದ್ೈವ ಚ್’  

ಇತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ | 

‘ರಜಸಸತು ಫಲಂ ದ್ತಾಃಖಮ್’ ಇತಯತರ ದ್ತಾಃಖಮಿತ ದ್ತಾಃಖಮಿಶರಂ ಸತಖಮ್ | 
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ದ್ತಾಃಖಂ ದ್ತರಿತ ಸಮರೀಕುಮ್ ಖಂ ನಾಮ ಸತಖಮತಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 
‘ಕಮಯಣ್ ೀ ರಾಜಸಸ್ ಯೀಕುಂ ದ್ತಾಃಖಮಿಶರಂ ಸತಖಂ ಫಲಮ್ | 

ಅಜ್ಞಾನ್ಜಂ ತ್ಾಮಸಸಯ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಂ ಫಲಂ ವಿದ್ತಾಃ’ ಇತ ಸಾೆನ್ದೀ || 16-21 || 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಪರಕ್ಾಶಂ ಚ್ ಪರವೃತುಂ ಚ್  ಮೀಹಮೀವ ಚ್ ಪಾಣಡವ | 
ನ್ ದ್ವೀಷಿಟ  ಸಮರವೃತ್ಾುನಿ ನ್ ನಿವೃತ್ಾುನಿ ಕ್ಾಙ್ಕಿತ || 22 || 

 

ಉದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸ್ತೀನ್ ೀ ಗತಣ್ೈಯೀಯ ನ್ ವಿಚಾಲಯತ್್ೀ | 
ಗತಣಾ ವತಯನ್ು ಇತ್್ಯೀವ ಯೀsವತಷ್ಠತ ನ್ೀಙ್ಕುತ್್ೀ || 23 || 

 

ಸಮದ್ತಾಃಖಸತಖ ಸವಸಿಾಃ ಸಮಲ್ ೀಷಾಟಶಮಕ್ಾಞ್ಾನ್ಾಃ | 
ತತಲಯಪರರಾಪರಯೀ ಧಿೀರಸತುಲಯನಿನಾದತಮಸಂಸತುತಾಃ || 24 || 

 

ಮಾನಾಪಮಾನ್ಯೀಸತುಲಯಸತುಲ್ ಯೀ ಮಿತ್ಾರರಿಪಕ್ಷಯೀಾಃ | 
ಸವಾಯರಮಭಪರಿತ್ಾಯಗಿೀ ಗತಣಾತೀತಾಃ ಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 25 || 

 

ಲ್ ೀಕಸಿ್ತತ್ಾನ್ ಪರಕ್ಾಶಾದಿೀನ್ ಪಾರಯೀ ನ್ ದ್ವೀಷಿಟ ನ್ೀಚ್ಛತ | 
ಸವರ್ಂಪರಕ್ಾಶ್ೀ ಮೀಹ್ ೀಜಿಸುಥಾsಪ ಪುನ್ರಿಚ್ಛತ | 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಕ್ಾಶಂ ತಂ ಚಾಪ ನಿತಯಭಕ್ಾಾsಭಸ್ೀವತ್್ೀ | 
ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿಭಾವ್ೀsಪ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ುೌ ಸಮಾಃ ಸದಾ | 
ಅರ್ಯರ್ಯಂ ವಾ ಪರರಾರ್ಯಂ ವಾ ನಿನಾದದಿೀನಾಂ ಭರಾದ್ಪ | 
ನ್ ವಿಷ್ತಣಭಕುಹಾರಸ್ ೀsಸಯ ಕನ್ತು ಸಾಮಯಮಥ್ ೀನ್ನತಾಃ | 
ಅವ್ೈಷ್ಣವಾರಮಭವರ್ಜೀಯ ವಿಷ್ತಣಂ ರಾತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 22-24 || 

ಉದಾಸ್ತೀನ್ವದಿತತಯಕ್್ುೀಶಾ ನ್ ಕ್್ೀವಲ್ ೀದಾಸ್ತೀನ್ತವಂ | 
ನ್ೀಙ್ಕುತ ಇತತಯದಾಸ್ತೀನ್ವೃತುನಿಷ್ೀಧ್ಾಃ | 

ಸವಾಯರಮಭಪರಿತ್ಾಯಗಿೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಪರಯೀಜನಾಪ್ೀಕ್ಷರಾsಪ ನಾವ್ೈಷ್ಣವಾರಮಭ 
ಇತ| 

‘ಇಙ್ಕುನ್ಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಕಮಯ ದಿೀಘಯಮಾರಮಭ ಉಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 25 || 
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ಮಾಂ ಚ್ ಯೀsವಯಭಚಾರ್ೀಣ ಭಕುಯೀಗ್ೀನ್ ಸ್ೀವತ್್ೀ | 
ಸ ಗತಣಾನ್ ಸಮತೀತ್್ಯೈತ್ಾನ್ ಬರಹಮಭ ರಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ || 26 || 

‘ಲಕ್ಷಾಮಯದಿಭಾಃ ಕೃತ್್ ೀ ಬನ್ ಿೀ ಯೀsನಾದಿಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ತತ | 
ತಮೀತ್್ಯೀತೀಹ ಯೀ ವಿದಾವನ್ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಗತಣಾತಯಯಿೀ’ಇತ ಚ್ ಪರವೃತ್್ುೀ | 

ತತೃತಬನಾಿತಯರಾತ್ ತದ್ಧಿಕವಿಷ್ತಣಪಾರಪ್ುೀಶಾ ತದ್ತಯಯಿೀತತಯಚ್ಯತ್್ೀ | ರ್ಥಾ 
ದಾವರಪಾಲಮತೀತಯ ರಾಜ್ಜಾನಾಂ ಗಚ್ಛತೀತ | ಬರಹಮಣಿ ಭ ರ್ಂ ಬರಹಮಭ ರ್ಮ್ | 
ಬರಹ್ೋತ ಪರಕೃತ್ಾ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ 

‘ಅತೀತಯ ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಂ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ತರಾ ತವನ್ತಗೃಹಿೀತ್್ ೀsಸೌ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ತಣಗ್ ೀ ಭವ್ೀತ್’ ಇತ ಚ್ || 26 || 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹಿ ಪರತಷಾಠಹಮಮೃತಸಾಯವಯರ್ಸಯ ಚ್ | 
ಶಾಶವತಸಯ ಚ್ ಧ್ಮಯಸಯ ಸತಖಸ್ಯೈಕ್ಾನಿುಕಸಯ ಚ್ || 27 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಚ್ತತದ್ಯಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

ಬರಹಮ ಪಾರಪುೀ ಮತ್ಾರಪು ಏವ ಭವತೀತ್ಾಯಹ – ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹಿೀತ | ಮದ್ವಿಯೀಗಾತ್ 
ತಸಾಯ ಅಪ ಮತಾ ಏವ ಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ | ತಥಾ ಪಾರಪುಕರಮವಿಕ್ಷರಾ ತದ್ತಕುಾಃ | 
ಏಕ್ಾನಿುಕಸಯ ಸತಖಸಯ-ಮೀಕ್ಷಸಯ || 27 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯ ಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಚ್ತತದ್ಯಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ 

ತರಯೀದ್ಶ್ ೀಕುಂ ವಿವಿಚ್ಯ ದ್ಶಯರ್ತ- 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಊಧ್ವಯಮ ಲಮಧ್ಾಃಶಾಖಮಶವತಿಂ ಪಾರಹತರವಯರ್ಮ್ | 
ಛನಾದಂಸ್ತ ರ್ಸಯ ಪಣಾಯನಿ ರ್ಸುಂ ವ್ೀದ್ ಸ ವ್ೀದ್ವಿತ್ || 01 || 

‘ಪೃರ್ಙ್ಕ ಮಲಂ ಹರಿಸುಸಯ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಸಯ ಭ ಮಿವತ್ | 
ಸತ್ಾುಾದಿರ್ತಕ್್ುೀ ಚಿದ್ಚಿತರಕೃತೀ ಮ ಲಭಾಗವತ್ || 
ಅತ್ಾರಪ ಚಿದ್ಚಿದ್ ಯೀಗ್ ೀ ವೃಕ್ಷವತ್ ಸಮರಕೀತಯತಾಃ | 
ಪೃರ್ಥವಿೀದ್ೀವತ್ಾವತ್ ತದಿ್ರಿಮೃಯದ್ವದ್ಚ್ೀತನಾ | 
ಉತುಮತ್ಾವತ್ ತತ ಮ ಲಾನಾಮ ಧ್ವಯಮ ಲಸುಾರ್ಂ ಸೃತಾಃ | 
ನಿೀಚಾಸುಮೀ ಮಹದ್ಹಂಬತದ್ಿಯೀ ಭ ತಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ || 
ಶಾಖಾಸಛನಾದಂಸ್ತ ಪಣಾಯನಿ ಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಫಲ್ೀ ಹಯತಾಃ || 01 || 

ಅಧ್ಶ್ ಾೀಧ್ವಯಂ ಪರಸೃತ್ಾಸುಸಯ ಶಾಖಾ ಗತಣಪರವೃದಾಿ ವಿಷ್ರ್ಪರವಾಲಾಾಃ | 
ಅಧ್ಶಾ ಮ ಲಾನ್ಯನ್ತಸನ್ುತ್ಾನಿ ಕಮಾಯನ್ತಬನಿಿೀನಿ ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ||02|| 

ಕ್ಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಿತಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವಾಯಪುಂ ಕ್ಾಯೀಯಷ್ತ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ ಶಾಖಾ ಮ ಲಾನಿ ತತ ಸದ್ೈವ ತತ | 
ವಿಷ್ರಾ ದ್ಶಯನಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ಪರವಾಲಸದ್ೃಶಾ ಮತ್ಾಾಃ || 02 || 

ನ್ ರ ಪಮಸ್ಯೀಹ ತಥ್ ೀಪಲಭಯತ್್ೀ ನಾನ್ ುೀ ನ್ ಚಾದಿನ್ಯ ಚ್ ಸಮರತಷಾಠ | 
ಅಶವತಿಮೀನ್ಂ ಸತವಿರ ಢಮ ಲಮಸಙ್ಕುಶಸ್ರೀಣ ದ್ೃಢ್ೀನ್ ಛಿತ್ಾುಾ || 03 || 

 

ತತಾಃ ಪರಂ ತತಾರಿಮಾಗಿಯತವಯಂ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಗತ್ಾ ನ್ ನಿವತಯನಿು ಭ ರ್ಾಃ  
ತಮೀವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರಪದ್ಯೀ ರ್ತಾಃ ಪರವೃತುಾಃ ಪರಸೃತ್ಾ ಪುರಾಣಿೀ || 04 || 

ಜಗದ್ವೃಕ್ಷ್ ೀsರ್ಮಶವತ್್ ಿೀ ಹಯಶವವಚ್ಾಞ್ಾಲಾತಮಕಾಃ | 
ಅವಯಯೀsರ್ಂ ಪರವಾಹ್ೀಣ ಸವಸಕುಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತನಾ || 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮಯಕ್ ಪೃರ್ಗ್ ದ್ೃಷಿಟನಾಮಚ್ಛೀದ್ನ್ಭಾಕ್ ಸದಾ | 
ಅವಯಕ್ಾುದಿಸಮಸುಂ ತತ ನ್ೀತ ನ್ೀತ್ಾಯದಿವಾಕಯತಾಃ || 
ಭ್ ೀಧ್ೀನ್ೈವ ಪೃರ್ಗ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಮೃಗಯಾಃ ಸ ಕ್್ೀಶವ | 
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ತಮೀವಾದ್ಯಂ ಪರಪದ್ಯೀತ ರ್ದ್ಂಶಾಭಾಸಕ್್ ೀ ಹಯರ್ಮ್ || 
ರ್ಜೀವರಾಶ್ಾಃ ಸಮಸ್ ುೀsಪ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರಪೂವಯಕಾಃ | |03,04 || 

ನಿಮಾಯನ್ಮೀಹಾ ರ್ಜತಸಙ್ಕುದ್ ೀಷಾ ಅಧಾಯತಮನಿತ್ಾಯ ವಿನಿವೃತುಕ್ಾಮಾಾಃ | 
ದ್ವನ್ದಾೈವಿಯಮತಕ್ಾುಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಸಂಜ್ಞ್ೈಗಯಚ್ಛನ್ಾಮ ಢಾಾಃ ಪದ್ಮವಯರ್ಮ್ ತತ್||05|| 

 

ನ್ ತದಾಭಸರ್ತ್್ೀ ಸ ಯೀಯ ನ್ ಶಶಾಙ್ಕ್  ೆೀ ನ್ ಪಾವಕಾಃ | 
ರ್ದ್ುತ್ಾವ  ನ್ ನಿವತಯನ್ುೀ ತದಾಿಮ ಪರಮಂ ಮಮ || 06 || 

 

ಮಮೈವಾಂಶ್ ೀ ರ್ಜೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ಜೀವಭ ತಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ಮನ್ಾಃಷ್ಷಾಠನಿೀನಿದರರಾಣಿ ಪರಕೃತಸಾಿನಿ ಕಷ್ಯತ || 07 || 

ಕಞ್ಷಾತ್ಾ್ದ್ೃಶಯಮಾತ್್ರೀಣ ಭನ್ ನೀsಪಯಂಶ ಇವೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಈಶವರಸತುರ್ದಾ ತವಸಯ ಶರಿೀರಂ ವಿಶತ ಪರಭತಾಃ | 
ಮನ್ಾಃಷ್ಷಾಠನಿೀನಿದರರಾಣಿ ಪರಕೃತಸಾಿನಿ ಕಷ್ಯತ || 07 || 

ಶರಿೀರಂ ರ್ದ್ವಾಪನೀತ ರ್ಚಾಾಪುಯತ್ಾೆರಮತೀಶವರಾಃ | 
ಗೃಹಿೀತ್್ವೈತ್ಾನಿ ಸಂರಾತ ವಾರ್ತಗಯನಾಿನಿವಾಶರಾತ್ || 08 || 

ಶಬಾದದಿೀನ್ ಪರತಯರ್ ರ್ದಾ ರ್ಜೀವಮಾದಾರ್ ರಾತಯತಾಃ | 
ಗೃಹಿೀತ್್ವೈತ್ಾನಿ ಸಂರಾತ ವಾರ್ತಗಯನಾಿನಿವಾಶರಾತ್ || 08 || 

ಶ್ ರೀತರಂ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಸಾಶಯನ್ಂ ಚ್ ರಸನ್ಂ ಘ್ನರಣಮೀವ ಚ್ | 
ಅಧಿಷಾಠರ್ ಮನ್ಶಾಾರ್ಂ ವಿಷ್ರಾನ್ತಪಸ್ೀವತ್್ೀ || 09 || 

ಭತಙ್ಕ್ ೆ ತೀ ಹರಿಾಃ ಶತಭಾನ್ ಭ್ ೀಗಾನಿನಿದರಯೀಷ್ತ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ | 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀSಪ ಭಗವಾನ್ ಕರೀಡರಾ ಭತಙ್ಕೆತ ಏವ ತತ || 09 || 

ಉತ್ಾೆರಮನ್ುಂ ಸ್ತಿತಂ ವಾಪ ಭತಞ್ಜಞನ್ಂ ವಾ ಗತಣಾನಿವತಮ್ | 
ವಿಮ ಢಾ ನಾನ್ತಪಶಯನಿು ಪಶಯನಿು ಜ್ಞಾನ್ಚ್ಕ್ಷತಷ್ಾಃ || 10 || 

 

ರ್ತನ್ ುೀ ಯೀಗಿನ್ಶ್ೈನ್ಂ ಪಶಯನಾಾತಮನ್ಯವಸಿ್ತತಮ್ | 
ರ್ತನ್ ುೀsಪಯಕೃತ್ಾತ್ಾಮನ್ ೀ ನ್ೈನ್ಂ ಪಶಯನ್ಾಚ್ೀತಸಾಃ || 11 || 
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ರ್ದಾದಿತಯಗತಂ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀ ಜಗದಾಭಸರ್ತ್್ೀsಖಿಲಮ್ | 
ರ್ಚ್ಾನ್ದರಮಸ್ತ ರ್ಚಾಾಗೌನ ತತ್್ುೀಜ್ಜ್ ೀ ವಿದಿಿ ಮಾಮಕಮ್ || 12 || 

 

ಗಾಮವಿಶಯ ಚ್ ಭ ತ್ಾನಿ ಧಾರರಾಮಯಹಮೀಜಸಾ | 
ಪುಷಾಣಮಿ ಚೌಷ್ಧಿೀಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಸ್ ೀಮೀ ಭ ತ್ಾವ ರಸಾತಮಕಾಃ || 13 || 

ಸೌಮಯತ್ಾವತ್ ಸ್ ೀಮನಾಮಾsಸೌ ಸ್ ೀಮಮಣಡಲಗಾಃ ಸದಾ || 13 || 

ಅಹಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಪಾರಣಿನಾಂ ದ್ೀಹಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಪಾರಣಾಪಾನ್ಸಮಾರ್ತಕುಾಃ ಪಚಾಮಯನ್ನಂ ಚ್ತತವಿಯಧ್ಮ್ ||14|| 

ಸ ಏವಾಗಿನಸ್ತಿತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾಯಮಾನ ವ್ೈಶಾವನ್ರಾಃ ಸದಾ| 

ಸವ್ೀಯಷಾಂ  ಸ ನ್ರಾಣಾಂ ರ್ದ್ತಪರ್ಜೀವಯಾಃ ಸದ್ೈವ ಚ್ || 14 || 

ಸವಯಸಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನಿನವಿಷ್ ಟೀ ಮತುಾಃ ಸೃತಜ್ಞಾಯನ್ಮಪೀಹನ್ಂ ಚ್ | 
ವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯರಹಮೀವ ವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃದ್ವೀದ್ವಿದ್ೀವ ಚಾಹಮ್ || 15 || 

ಸ ಏವ ವಾಯಸರ ಪ್ೀಣ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃದ್ತದಾಹೃತಾಃ|| 15 || 

ದಾವವಿಮೌ ಪುರತಷೌ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಷರಶಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ್ | 
ಕ್ಷರಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಕ ಟಸ್ ಿೀsಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 16 || 

 

ಉತುಮಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಾನ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್್ೋತತಯದಾಹೃತಾಃ | 
ಯೀ ಲ್ ೀಕತರರ್ಮಾವಿಶಯ ಬಿಭತಯಯವಯರ್ ಈಶವರಾಃ || 17 || 

ಬರಹಮರತದಾರದ್ರ್ಾಃ  ಸವ್ೀಯ ಶರಿೀರಕ್ಷರಣಾತ್ ಕ್ಷರಾಾಃ | 
ಶ್ರೀರಕ್ಷರಾತ್್ೋತತಯದಿತ್ಾ ನಿತಯಚಿದ್ದೀಹಕ್ಾ ರ್ತಾಃ | 
ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಸಾಯಸಯ ರಾಶ್ೀಾಃ ಸಂಸಾಿಪಕತವತಾಃ | 
ಕ ಟಸ ಿಆತ್ಾಮ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್|| 16,17 || 

ರ್ಸಾಮತಿರಮತೀತ್್ ೀsಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಅತ್್ ೀsಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ್ ಪರರ್ಥತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 18 || 

‘ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತಮನ್ ೀರ್ಯಸಾಮದ್ತತುಮಾಃ ಸ ಸದಾsನ್ಯೀಾಃ | 
ಪುರತಷ್ ೀತುಮನಾಮಾನsತಾಃ ಪರಸ್ತದ್ ಿೀ ಲ್ ೀಕವ್ೀದ್ಯೀಾಃ’  
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ಇತ ನಾರಾರ್ಣಶತರತಾಃ || 18 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

 

ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಂಮ ಮಢ್ ೀ ಜ್ಜಾನಾತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಸ ಸವಯವಿದ್ಭಜತ ಮಾಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ || 19|| 

 

ಇತ ಗತಹಯತಮಂ ಶಾಸರಮಿದ್ಮತಕುಂ ಮರಾsನ್ಘ | 
ಏತದ್ತ್ದಾಿಾ ಬತದಿಿಮಾನ್ ಸಾಯತ್ ಕೃತಕೃತಯಶಾ ಭಾರತ || 20 || 

 

 || ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಷ್ ೀಡಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ  
ದ್ೀವಾಸತರಲಕ್ಷಣಮ್ - 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ್  

ಅಭರ್ಂ ಸತುಾ ಸಂಶತದಿಿಜ್ಞಾಯನ್ಯೀಗವಯವಸಿ್ತತಾಃ | 
ದಾನ್ಂ ದ್ಮಶಾ ರ್ಜ್ಞಶಾ ಸಾವಧಾಯರ್ಸುಪ ಆಜಯವಮ್ || 01 || 

 

ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಕ್್ ರೀಧ್ಸಾಾಗಾಃ  ಶಾನಿುರಪ್ೈಶತನ್ಮ್ | 
ದ್ರಾ ಭ ತ್್ೀಷ್ವಲ್ ೀಲತಪುಾಂ ಮಾದ್ಯವಂ ಹಿರೀರಚಾಪಲಮ್ || 02 || 

 

ತ್್ೀಜಾಃ ಕ್ಷಮಾ ಧ್ೃತ ಶೌಚ್ಮದ್ ರೀಹ್ ೀ ನಾತಮಾನಿತ್ಾ | 
ಭವನಿು ಸಮಾದ್ಂ ದ್ೈವಿೀಮಭಜ್ಜಾತಸಯ ಭಾರತ || 03 || 

 

ದ್ಮಭೀ ದ್ಪೀಯsಭಮಾನ್ಶಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಃ ಪಾರತಷ್ಯಮೀವ ಚ್ | 
ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಾಭಜ್ಜಾತಸಯ ಪಾರ್ಯ ಸಮಾದ್ಮಾಸತರಿೀಮ್ || 04 || 

 

ದ್ೈವಿೀ ಸಮಾದಿವಮೀಕ್ಷಾರ್ ನಿಬನಾಿರಾಸತರಿೀ ಮತ್ಾ | 
ಮಾ ಶತಚ್ಾಃ ಸಮಾದ್ಮ್ ದ್ೈವಿೀಮಭಜ್ಜಾತ್್ ೀsಸ್ತ ಪಾಣಡವ || 05 || 

 

ದೌವ ಭ ತಸಗೌಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀsಸ್ತಮನ್ ದ್ೈವ ಆಸತರ ಏವ ಚ್ | 
ದ್ೈವೀ ವಿಸುರಶಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಆಸತರಂ ಪಾರ್ಯ ಮೀ ಶೃಣತ || 06 || 

 

ಪರವೃತುಂ ಚ್ ನಿವೃತುಂ ಚ್ ಜನಾ ನ್ ವಿದ್ತರಾಸತರಾಾಃ | 
ನ್ ಶೌಚ್ಂ ನಾಪ ಚಾಚಾರ್ ೀ ನ್ ಸತಯಂ ತ್್ೀಷ್ತ ವಿದ್ಯತ್್ೀ || 07 || 

 

ಅಸತಯಂಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್ | 
ಅಪರಸಾರಸಮ ಭತಂ ಕಮನ್ಯತ್ಾೆಮಹ್ೈತತಕಮ್ || 08 || 

 

ಏತ್ಾಂ  ದ್ೃಷಿಟಮವಷ್ಟಭಯ ನ್ಷಾಟತ್ಾಮನ್ ೀsಲಾ ಬತದ್ಿರ್ಾಃ | 
ಪರಭವನ್ತಾಗರಕಮಾಯಣಾಃ ಕ್ಷರಾರ್ ಜಗತ್್ ೀsಹಿತ್ಾಾಃ || 09 || 
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ಕ್ಾಮಮಾಶ್ರತಯ ದ್ತಷ್ ಾರಂ ದ್ಮಭಮಾನ್ಮದಾನಿವತ್ಾಾಃ | 
ಮೀಹಾದ್ುೃಹಿೀತ್ಾವಸದಾುರಹಾನ್ ಪರವತಯನ್ುೀsಶತಚಿವರತ್ಾಾಃ|| 10 || 

 

ಚಿನಾುಮಪರಮೀರಾಂ ಚ್ ಪರಲರಾನಾುಮತಪಾಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ಕ್ಾಮೀಪಭ್ ೀಗಪರಮಾ ಏತ್ಾವದಿತ ನಿಶ್ಾತ್ಾಾಃ || 11 || 

 

ಆಶಾಪಾಶಶತ್್ೈಬಯದಾಿಾಃ ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧ್ಪರಾರ್ಣಾಾಃ | 
ಈಹನ್ುೀ ಕ್ಾಮಭ್ ೀಗಾರ್ಯಮನಾಯಯೀನಾರ್ಯಸಞ್ಾರಾನ್ || 12 || 

 

ಇದ್ಮದ್ಯ ಮರಾ ಲಬಿಮಿಮಂ ಪಾರಪ್್ಯೀ ಮನ್ ೀರರ್ಮ್ | 
ಇದ್ಮಸ್ತುೀದ್ಮಪ ಮೀ ಭವಿಷ್ಯತ ಪುನ್ಧ್ಯನ್ಮ್ || 13 || 

 

ಅಸೌ ಮರಾ ಹತಾಃ ಶತತರಹಯನಿಷ್ಯೀ ಚಾಪರಾನ್ಪ | 
ಈಶವರ್ ೀsಹಮಹಂ ಭ್ ೀಗಿೀ ಸ್ತದ್ ಿೀsಹಂ ಬಲವಾನ್ತ್ಖಿೀ  || 14 || 

 

ಆಢ್ ಯೀsಭಜನ್ವಾನ್ಸ್ತಮ ಕ್್ ೀsನ್ ಯೀsಸ್ತು ಸದ್ೃಶ್ ೀ ಮರಾ | 
ರ್ಕ್ಷ್ಯೀ ದಾಸಾಯಮಿ ಮೀದಿಷ್ಯ ಇತಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ||15|| 

 

ಅನ್ೀಕಚಿತುವಿಭಾರನಾು ಮೀಹಜ್ಜಾಲಸಮಾವೃತ್ಾಾಃ | 
ಪರಸಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾಮಭ್ ೀಗ್ೀಷ್ತ ಪತನಿು ನ್ರಕ್್ೀsಶತಚೌ || 16 || 

 

ಆತಮಸಮಾಭವಿತ್ಾಾಃ ಸುಬಾಿ ಧ್ನ್ಮಾನ್ಮದಾನಿವತ್ಾಾಃ | 
ರ್ಜನ್ುೀ ನಾಮರ್ಜ್ಞ್ೈಸ್ುೀ ದ್ಮಭೀನಾವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್ || 17 || 

 

ಅಹಙ್ಗ್ೆರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಯಂ ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಚ್ ಸಂಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ಮಾಮಾತಮ ಪರದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರದಿವಷ್ನ್ ುೀsಭಯಸ ರ್ಕ್ಾಾಃ ||18|| 

 

ತ್ಾನ್ಹಂ ದಿವಷ್ತಾಃ ಕ ರರಾನ್್ಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ | 
ಕ್ಷಿಪಾಮಯಜಸರಮಶತಭಾನಾಸತರಿೀಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ || 19 || 
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ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮ ಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ | 
ಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ತತ್್ ೀ ರಾನ್ಾಧ್ಮಾಂ ಗತಮ್ || 20 || 

‘ಯೀsತ ಮಾನ್ೀನ್ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಪರಮೀಶ್ ೀsಹಮಿತಯಪ | 
ಮಿಥಾಯ ಜಗದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಭರಮಜತ್ಾವನ್ನ ತಷ್ಠತ | 

ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ನೀಶವರ್ ೀsಸಾಯಸ್ತು ಪರ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಚ್ ಜ್ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಸವಸ್ತಮನ್ನಪ ತಥಾsನ್ಯಸ್ತಮನ್ ನಿರ್ನಾುsನ್ಯ ಇತೀರಿತ್್ೀ | 
ಪರದಿವಷ್ನ್ಾಸತರಾಸ್ುೀ ತತ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ| 
ಅಯೀಗ್ಯೀಶತವಕ್ಾಮಾಚ್ಾ ಲ್ ೀಭಾಚಾಾತಮಸಮಪಯಣ್ೀ | 
ತತುಾವ್ೀದಿಷ್ತ ಕ್್ ೀಪಾಚ್ಾ ತಮಸ್ುೀಷಾಂ ನ್ ದ್ತಲಯಭಮ್ | 
ಅಕ್ಷಾಗಮಾನ್ತಮಾನಾಂ ಚ್ ಸ್ ವೀಕ್್ುೀರಪ ವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ | 
ರ್ಸಾಮತ್ ತ್್ೀsತ್್ ೀsಸತರಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಏವಮನ್ಯೀsಪ ತ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ | 
ಯೀ ತತ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ರ್ಜನ್ುೀsನ್ನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಪರತಯಕ್ಷಾದ್ಯವಿಸಂವಾದಿಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ವಿಮತಕುಗಾಾಃ’ ಇತ  ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ | 

‘ನಿಬನಾಿರ್’ –  ನಿೀಚ್ಸಾನಿ್ೀsನ್ಿೀತಮಸ್ತ ಬನಾಿರ್ | 

‘ಸಗಾಯಣಾಂ ಸತಬಹತತ್್ವೀsಪ ಶತಭಾಶತಭಫಲಾಧಿಕ್ೌ | 
ದ್ೀವಾಸತರಾಖೌಯ ದಾವವ್ೀವ ಗನ್ಿವಾಯದಾಯಸುದ್ನ್ುರಾ | 
ಮತಕುಗಾ ಏವ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ದ್ೀವಾ ಏವ ವಿಮತಕುಗಾಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ವಿಮೀಕ್ಷಾರ್’ ಇತಯತರ ವಿೀತತಯಪಸಗಾಯದ್ೀವ ಚ್ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ನ್ನಾತವಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | 

‘ದ್ೀವಾಸತರನ್ರತ್ಾವದಾಯ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ತತ ನಿಸಗಯತಾಃ | 
ನಿಸಗ್ ೀಯ ನಾನ್ಯಥ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕವಚಿದ್ೀವ ವಾ | 
ದ್ೀವಾಾಃ ಶಾಪಬಲಾದ್ೀವ ಪರಹಾಿದಾದಿತವಮಾಗತ್ಾಾಃ | 
ಅತಾಃ ಪುನ್ಶಾ ದ್ೀವತವಂ ತ್್ೀ ರಾನಿು ನಿಜಮೀವ ತತ | 
ಹ್ೀತತತಾಃ ಸ್ ೀsನ್ಯಥಾಭಾವೀ ರಕುತ್ಾ ಸುಟಿಕ್್ೀ ರ್ಥಾ | 
ಅತ್್ ೀ ನಿತಯಶಾ ನಾಪ್ಯೀಷ್ ಸವಭಾವವಿನಿವತಯಕಾಃ | 
ಕನಾುಾಕರಮಯೈವ ತಂ ತಷ್ಠೀದ್ ದ್ೀವಸಗಯಸುತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ | 
ಅಶ್ ೀಚ್ಯ ಏವ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮೀಕ್ಷಯೀಗ್ ಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಾಃ’ ಇತ || 06-20 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಷ್ ೀಡಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

 

ತರವಿಧ್ಂ ನ್ರಕಸ್ಯೀದ್ಂ ದಾವರಂ ನಾಶನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ಕ್ಾಮ ಕ್್ ರೀಧ್ಸುಥಾ ಲ್ ೀಭಸುಸಾಮದ್ೀತತರರ್ಂ ತಯಜ್ಜ್ೀತ್ || 21 || 

 

ಏತ್್ೈವಿಯಮತಕುಾಃ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ತಮೀದಾವರ್ೈಸ್ತರಭನ್ಯರಾಃ | 
ಆಚ್ರತ್ಾಯತಮನ್ಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸುತ್್ ೀ ರಾತ ಪರಾಂ ಗತಮ್ || 22 || 

 

ರ್ಾಃ ಶಾಸರವಿಧಿಮತತ್ೃಜಯ ವತಯತ್್ೀ ಕ್ಾಮಕ್ಾರತಾಃ | 
ನ್ ಸ ಸ್ತದಿಿಮವಾಪನೀತ ನ್ ಸತಖಂ ನ್ ಪರಾಂ ಗತಮ್ || 23 || 

 

ತಸಾಮಚಾಛಸರಂ ಪರಮಾಣಂ ತ್್ೀ ಕ್ಾರಾಯಕ್ಾರ್ಯವಯವಸಿ್ತತ್ೌ | 
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಶಾಸರವಿಧಾನ್ ೀಕುಂ ಕಮಯ ಕತತಯಮಿಹಾಹಯಸ್ತ || 24 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಷ್ ೀಡಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಸಪುದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ  

ಸದ್ಸತೆಮಯವಿವ್ೀಕಾಃ - 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಯೀ ಶಾಸರವಿಧಿಮತತ್ೃಜಯ ರ್ಜನ್ುೀ ಶರದ್ಿರಾsನಿವತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀಷಾಂ ನಿಷಾಠ ತತ ಕ್ಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತುಾಮಾಹ್ ೀ ರಜಸುಮಾಃ || 01 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ತರವಿಧಾ ಭವತ ಶರದಾಿ ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸಾ ಸವಭಾವಜ್ಜಾ | 
ಸಾತುಾಕೀ ರಾಜಸ್ತೀ ಚ್ೈವ ತ್ಾಮಸ್ತೀ ಚ್ೀತ ತ್ಾಂ ಶೃಣತ || 02 || 

 

ಸತ್ಾವನ್ತರ ಪಾ ಸವಯಸಯ ಶರದಾಿ ಭವತ ಭಾರತ | 
ಶರದಾಿಮಯೀsರ್ಂ ಪುರತಷ್ ೀ ಯೀ ರ್ಚ್ಛರದ್ಾಿಃ ಸ ಏವ ಸಾಃ || 03 || 

ಸತ್ಾುಾನ್ತರ ಪಾ –ರ್ಜೀವಾನ್ತರ ಪಾ | ಅತ್್ ೀ ಯೀ ಸಾತುಾಕಶರದಾಿಸ್ುೀ ಸಾತುಾಕ್ಾ ಇತ 
ಜ್ಞಾರ್ನ್ುೀ| ಅನ್ಯೀsನ್ಯ ಇತ ಶರದಾಮಿರ್ಾಃ – ಶರದಾರಿ ಪಾಃ| 

‘ಶರದಾಿ ಸವರ ಪಂ ರ್ಜೀವಸಯ ತಸಾಮಚಾಛರದಾಿವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧಾಯಸತು ರ್ಜೀವಾ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ಶರದ್ಿೈವ ತಮೀಗಾನಾಂ ರ್ ಮೀಕ್ಷಿಣಾಮ್ | 
ಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ ಸಂಸೃತಸಾಿನಾಂ ಶರದಾರಿ ಪಂ ಮನ್ ೀsಪರಮ್ | 
ತತರಸವರ ಪಶರದ್ಿೈವ ವಯಜಯತ್್ೀ ಪಾರರ್ಶಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಸಾತವಕಸಯ ತಮೀರ ಪಾ ಶರದಾsಿನ್ುಾಃಕರಣಾತಮಕ್ಾ | 
ಸಾತುಾಕೀ ತ್ಾಮಸಸಾಯಪ ಭ ರ್ಸಾುಾತ್ ತದಿವವಿಚ್ಯತ್್ೀ || 03 || 

ರ್ಜನ್ುೀ ಸಾತುಾಕ್ಾ ದ್ೀವಾನ್ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸ್ತ  ರಾಜಸಾಾಃ | 
ಪ್ರೀತ್ಾನ್ ಭ ತಗಣಾಂಶಾಾನ್ಯೀ ರ್ಜನ್ುೀ ತ್ಾಮಸಾ ಜನಾಾಃ || 04 || 

ಶರದ್ಿೀತ್ಾಯಸ್ತುಕಯನಿಷ್ ಠೀಕ್ಾು ಸಾ ಯೀಷಾಂ ದ್ೀವತ್್ ೀತುಮೀ | 
ವಿಷೌಣ ತದ್ಭಕುಬತದ್ಿೈವ ರಮಾಬರಹಾಮದಿಕ್್ೀಷ್ತ ತತ | 
ತ್್ೀ ಸಾತುಾಕ್ಾ ಇತ ಜ್ಞ್ೀರಾಸ್ೈರಿಷ್ಟಂ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ತತ | 
ಶ್ರೀಶಾ ಸಾsಧ್ಯಕ್ಷವಿದಾಯಖಾಯ ಬರಹ್ೋನಾದರದಾಯಶಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 

ವಿಬತಧ್ತ್ಾವತತು ಮನಾವಖಾಯ ಭತಞ್ಞತ್್ೀ ಪರೀತಪೂವಯಕಮ್ | 
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ವಾವಮಿಶರರಾರ್ಜನ್ ೀ ಯೀ ತತ ವಿಷಾಣಾಧಿಕ್್ಯೀ ಸಸಂಶರಾಾಃ | 
ಸವರ ಪಮಾತ್್ರೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ಶರದಾಿರ್ತಕ್ಾುಶಾ ಸವಯದಾ | 
ರಾಜಸಾಸ್ುೀ ತತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾಸ್ೈರಿಷ್ಟಂ ರ್ಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಾಾಃ | 
ದಿೀನ್ತ್ಾವದ್ದೀವನಾಮಾನ್ ೀ ಬರಹ್ೋನಾದರದಿಸನಾಮಕ್ಾಾಃ | 
ಗೃಹಣನಿು ಯೀ ಹರಿಂ ತವನ್ಯದ್ೀವಾದಿಸಮಮೀವ ತತ | 
ನಿೀಚ್ಂ ಬರಹಾಮದ್ಯನ್ನ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯನ್ುೀ ನ್ೀತ ಚಾಖಿಲಮ್ | 
ತತುಚ್ಛರದಾಿರ್ತತ್ಾಸ್ುೀ ತತ ತ್ಾಮಸಾಾಃ ಪರಿಕೀತಯತ್ಾಾಃ| 
ಭ ತಪ್ರೀತ್ಾಸತು ತ್್ೈರಿಷ್ಟಂ ಶ್ವಸೆನಾದದಿನಾಮಕ್ಾಾಃ | 
ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛವಪರಿೀವಾರಾ ಭತಞ್ಞತ್್ೀ ಹಯತತ್ಾಮಸಾಾಃ | 
ಮೀಕ್ಷಾಃ ಸಾಙ್ಕೆಲ್ಲಾಕಾಃ ಸವಗ್ ೀಯ ಭ ತ್ಾದಿತವಂ ಫಲಂ ಕರಮಾತ್ | 
ತಯಕ್ಾುಾsಪ ಶಾಸರವಿಹಿತಂ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ವಿವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ | 
ಭಕ್ಾಾ ವಿಷ್ತಣಂ ರ್ಜನ್ ುೀ ತ್್ೀ ನಿಷಿದಾಿಚ್ರಣ್ ೀರ್ಜಿತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀsಪ ರಾನಿು ಹರಿಂ ಶಾಸರವಿಧಾನ್ಸಾಿಾಃ ಕತತಾಃ ಪುನ್ಾಃ || 04 || 

ಅಶಾಸರವಿಹಿತಂ ಘ ೀರಂ ತಪಯನ್ುೀ ಯೀ ತಪೀ ಜನಾಾಃ | 
ದ್ಮಾಭಹಙ್ಗ್ೆರಸಂರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾಮರಾಗಬಲಾನಿವತ್ಾಾಃ || 05 || 

 

ಕಷ್ಯರ್ನ್ುಾಃ ಶರಿೀರಸಿಂ ಭ ತಗಾರಮಮಚ್ೀತಸಾಃ | 
ಮಾಂ ಚ್ೈವಾನ್ುಾಃಶರಿೀರಸಂಿ ತ್ಾನ್ ವಿದಾಯಸತರನಿಶಾರಾನ್ || 06 || 

ಅಶಾಸರವಿಹಿತಂ ಘ ೀರಂ ತಪಯನ್ುೀ ಯೀ ತಪೀ ಜನಾಾಃ | 
ಢಮಾ್ಹಙ್ಗ್ೆರಸಂರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾಮರಾಗಬಲಾನಿವತ್ಾಾಃ | 
ಅಕೃಷಾನ್ಪ ಲಕ್ಷಾಮಯದಿೀನ್ ದ್ೀವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಪರಾರ್ಣಾನ್ | 
ವಿಷ್ತಣಂ ಚ್ ಸವಯದ್ೀಹಸಿಂ ಕೃಷ್ತ್್ವೀನ್ ವಿಜ್ಜಾನ್ತ್್ೀ | 
ತ್್ೀಷಾಮಲಾಗತಣತ್್ವೀನ್ ಕಲಾನಾತ್ ತ್್ೀ ತಮೀ ಧ್ತರವಮ್ | 
ರಾಂತ ಜ್ಞ್ೀರಾಶಾ ತ್್ೀ ದ್ೈತ್ಾಯಾಃ ಪಶಾಚಾ ವಾsರ್ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ || 05-06 || 

ಆಹಾರಸುಾಪ ಸವಯಸಯ ತರವಿಧ್ ೀ ಭವತ ಪರರ್ಾಃ | 
ರ್ಜ್ಞಸುಪಸುಥಾ ದಾನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ಮಿಮಂ ಶೃಣತ || 07 || 

ಅನ್ನೈಶ್ೈವಾರ್ ರ್ಜ್ಞಾದ್ಯೈಾಃ  ಪಾರಯೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಇಮೀ ನ್ರಾಾಃ | 
ಸಾತುಾಕ್ಾ ಸಾತುಾಕ್ಾನ್  ಕತರ್ತಯರ್ಯಸಾಮದ್ನ್ಯೀ ತಥ್ೀತರಾನ್ || 7 || 
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ಓಂತತ್ ಸದಿತ ರ್ದಿವಷ್ ಣೀನಾಯಮತರರ್ಮತದಾಹೃತಮ್ | 
ಪರಸ್ತದಿಿಂ ವ್ೈದಿಕಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಕಮಯ ತದಿವಷ್ರ್ಂ ಹಿ ಸತ್ | 

ತತ್ಾರಶರದಾಿಕೃತಂ ತಸಾಮದ್ಸದಿತ್್ಯೀವ ಕೀತಯಯತ್್ೀ | 
ವಿಪಾರವ್ೀದಾಶಾ ರ್ಜ್ಞಾಶಾ ರ್ಸಾಮದ್ ೀತ್ಾಾಃ ಪರಸಾರಮ್| 

ವಿಹಿತ್ಾ ವಿಷ್ತಣನಾ ತ್್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ ೀಮಿತ ಕೀತಯತಾಃ | 
ಓತಮಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಸವಯಮಿತ ಚ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಓಮಿತ | 
ತಸಾಮದ್ ೀಮಿತ ರ್ಜ್ಞಾದಿೀನ್ ಪರವತಯನ್ುೀ ಹಿ ವ್ೈದಿಕ್ಾಾಃ | 

ಅನ್ ೀಙ್ಕೃತಂ ಹಾಯಸತರಂ ಸಾಯದ್ ರ್ತ್ ತಸಾಮದ್ ೀಙ್ಕೃತಂ ತವಪ | 
ಓಙ್ಗ್ೆರಾರ್ಯಹರ್ೀಾಃ ಸಮಯಗಜ್ಞಾನಾದಾಸತರಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಫಲಂ ತವನ್ಭಸನಾಿರ್ ತದ್್ರಹಮ ಸಾಯನ್ಮಮಾಸಾದ್ಮ್ | 
ಇತ ರ್ತ್ ಕರರ್ತ್್ೀ ಕಮಯ ತನಾನಮಾsತ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಅಭಸನಿಿತಂ ಹಿ ತತ್ ಪರೀಕುಂ ತತಂ ವಾ ಸವಗತಣ್ೈಾಃ ಸದಾ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ 

‘ಮರ್ಂ ಪರಧಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವರ ಪಂ ಕ್ಾರ್ಯಮೀವ ಚ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಶಾಸರವಿಹಿತಮಪ ಭಗವಚ್ಛರದಾಿವಿಹಿೀನ್ಮಸದ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಷಯತ ‘ಅಶರದ್ಿರಾ ಹತತಮ್’ 
ಇತ| ಭಗವಚ್ಛರದಾಿವಿರಹಿತತ್ಾವದ್ೀವ ಚಾಶಾಸರವಿಹಿತಂ ಭವತ| 

‘ವಿಷ್ತಣಭಕುವಿಧಾನಾರ್ಯಂ ಸವಯಂ ಶಾಸರಂ ಪರವತಯತ್್ೀ’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುಶತರತಾಃ|| 04-07 || 

ಆರ್ತಸ್ತುಾಬಲಾರ್ ೀಗಯಸತಖಪರೀತವಿವಧ್ಯನಾಾಃ | 
ರಸಾಯಾಃ ಸ್ತನಗಾಿಾಃ ಸ್ತಿರಾ ಹೃದಾಯ ಆಹಾರಾಾಃ ಸಾತುಾಕಪರರಾಾಃ || 08 || 

ಸ್ತಿರಾಾಃ – ಸ್ತಿರಗತಣಾಾಃ ಫೃತ್ಾದ್ರ್ಾಃ | ಕಟಾವದಿೀನಾಮಪಾಯರ್ ೀಗಯರಸಾದ್ಯರ್ಯತ್್ವೀನ್ 
ಸಾತುಾಕತವಮೀವ | ರಸಾಯದಿೀನಾಮಪ ರಾಜಸತವಮನಾರ್ ೀಗಾಯದಿಹ್ೀತತತ್್ವೀ |  
’ದ್ತಾಃಖಶ್ ೀಕ್ಾಮರ್ಪರದಾಾಃ’ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ | ಸತುಾಂ – ಸಾಧ್ತಭಾವಾಃ | ಭವತ ಹಿ 
ಸ್ ೀsಪ ಶತಚ್ಯನಾನತ್ | 

‘ಹೃದ್ಯಂ ಪಶಾಾನ್ಮನ್ ೀಹಾರಿ ಪರರ್ಂ ತತ್ಾೆಲಸೌಖಯದ್ಮ್ | 
ಸತಖದ್ಂ ದಿೀಘಯಸತಖದ್ಂ ರಸಯಮಭಾಯಸಸೌಖಯದ್ಮ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 08 || 

ಕಟವಮಿಲವಣಾತತಯಷ್ಣತೀಕ್ಷ್ಣರ ಕ್ಷವಿದಾಹಿನ್ಾಃ | 
ಆಹಾರಾ ರಾಜಸಸ್ಯೀಷಾಟ ದ್ತಾಃಖಶ್ ೀಕ್ಾಮರ್ಪರದಾಾಃ || 09 || 

ರ ಕ್ಷಮ್ – ನಿೀರಸಮ್ | ತೀಕ್ಷ್ಣಮ್ – ಸಷ್ಯಪಾದಿ || 09 || 
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ರಾತರಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತ ಪರ್ತಯಷಿತಂ ಚ್ ರ್ತ್ | 
ಉಚಿಛಷ್ಟಮಪ ಚಾಮೀಧ್ಯಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ತ್ಾಮಸಪರರ್ಮ್ || 10 || 

‘ರಾಮಾನ್ುರಿತಪಾಕಂ ತತ ರಾತರಾಮಮಿತೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ಕವಚಿಚ್ಾ ಗತಸಾರಂ ಸಾಯನಿನರ್ಮಯಂ ರಾತಮಸಯ ರ್ತ್’ ಇತ ಚ್ | 

ಪೂವಯಂ ಸಾವದ್ತ ಪಶಾಾದ್ನ್ಯಥಾಜ್ಜಾತಂ – ಗತರಸಮ್ | 

‘ಶತದ್ಿಭಾಗವತ್ಾನಾಂ ತತ ಸವಭಾವಾಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ತತ | 
ಸಾವದ್ತತ್ಾವದಿ ವಿಜ್ಜಾನಿೀರಾತ್ ಪದಾಥಾಯನಾಂ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ’  

ಇತ ಸ ದ್ಶಾಸ್ರೀ ||10|| 

ಅಫಲಾಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಭರ್ಯಜ್ಞ್ ೀ ವಿಧಿದ್ೃಷ್ ಟೀ ರ್ ಇಜಯತ್್ೀ | 
ರ್ಷ್ಟವಯಮೀವ್ೀತ ಮನ್ಾಃ ಸಮಾಧಾರ್ ಸ ಸಾತುಾಕಾಃ || 11 || 

 

ಅಭಸನಾದರ್ ತತ ಫಲಂ ದ್ಮಾಭರ್ಯಮಪ ಚ್ೈವ ರ್ತ್ | 
ಇಜಯತ್್ೀ ಭರತಶ್ರೀಷ್ಠ ತಂ ರ್ಜ್ಞಂ ವಿದಿಿ ರಾಜಸಮ್ || 12 || 

 

ವಿಧಿಹಿೀನ್ಮಸೃಷಾಟನ್ನಂ ಮನ್ರಹಿೀನ್ಮದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ | 
ಶರದಾಿವಿರಹಿತಂ ರ್ಜ್ಞಂ ತ್ಾಮಸಂ ಪರಿಚ್ಕ್ಷಯತ್್ೀ || 13 || 

‘ರಾಗಾತ್ ತತ ರಾಜಸಾತ್ ಸವಗಯಾಃ ಸಾಙ್ಕೆಲ್ಲಾಕ ಉದಾಹೃತಾಃ | 
ಲ್ ೀಕಾಃ ಸ ದಿೀನ್ದ್ೀವಾನಾಂ ಸನಾಮಾನಂ ವಾಸವಾದಿಭಾಃ | 
ವಿಷಾಣವಶರದ್ಿರಾsಯೀಗಯಕ್ಾಮಾಚ್ೈಷಾಂ ಪುನ್ಭಯವ್ೀತ್ | 
ನ್ರಕಂ ಚ್ ವಿನಾ ರ್ಜ್ಞಂ ರಾಜಸಾ ನ್ರಲ್ ೀಕಗಾಾಃ | 
ನಿಷಿದ್ಿಂ ಕಮಯ ಕತರ್ತಯಶ್ಾೀದಿೀರ್ತಸ್ುೀ ನ್ರಕಂ ಧ್ತರವಮ್ | 
ಕದಾಚಿತ್ ಸಾತುಾಕ್ಾ ಕತರ್ಯಾಃ ಕಮಯ ರಾಜಸತ್ಾಮಸಮ್ | 

ಅನ್ಯೀsನ್ಯಚ್ಾ ತಥಾsಪ್ಯೀಷಾಂ ಸ್ತಿತಾಃ ಸಾವಭಾವಿಕೀ ಪುನ್ಾಃ | 
ಸವಂ ಸವಂ ಕಮಯ ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸದ್ೈವ ಸಾಯನ್ಮಹತುಲಮ್ | 
ಅನ್ಯದ್ಲಾಫಲಂ ಚ್ೈವ ಬಾಹತಲಯಂ ತ್್ೀಷ್ತ ಲಕ್ಷಣಮ್’ ಇತ ಪಾದ್ೋ || 12-13 || 

ದ್ೀವದಿವಜಗತರತಪಾರಜ್ಞಪೂಜನ್ಂ ಶೌಚ್ಮಾಜಯವಮ್ | 
ಬರಹಮಚ್ರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ್  ಶಾರಿೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 14 || 
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ಅನ್ತದ್ವೀಗಕರಂ ವಾಕಯಂ ಸತಯಂ ಪರರ್ಹಿತಂ ಚ್ ರ್ತ್ | 
ಸಾವಧಾಯರಾಭಯಸನ್ಂ ಚ್ೈವ ವಾಙ್ಕಮರ್ಂ ತಪ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 15 || 

 

ಮನ್ಾಃಪರಸಾದ್ಾಃ ಸೌಮಯತವಂ ಮೌನ್ಮಾತಮವಿನಿಗರಹಾಃ | 
ಭಾವಸಂಶತದಿಿರಿತ್್ಯೀತತ್ ತಪೀ ಮಾನ್ಸಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 16 || 

ಮೌನ್ಮ್ – ಮನ್ನ್ಮ್ ||16 || 

ಶರದ್ಿರಾ ಪರರಾ ತಪುಂ ತಪಸುತ್ ತರವಿಧ್ಂ ನ್ರ್ೈಾಃ | 
ಅಫಲಾಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಭರ್ತಯಕ್್ೈಾಃ ಸಾತುಾಕಂ ಪರಿಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ || 17 || 

ರ್ತಕ್್ೈಾಃ – ಭಗವದ್ಪಯಣಾದಿರ್ತಕ್್ೈಾಃ | ರ್ತಕ್್ೈರಿತ ದಾನಾದಿಷ್ತ ಸವಯತರ ಸಮಮ್ || 17|| 

ಸತ್ಾೆರಮಾನ್ಪೂಜ್ಜಾರ್ಯಂ ತಪೀ ದ್ಮಭೀನ್ ಚ್ೈವ ರ್ತ್ | 
ಕರರ್ತ್್ೀ ತದಿಹ ಪರೀಕುಂ ರಾಜಸಂ ಚ್ಲಮಧ್ತರವಮ್ || 18 || 

 

ಮ ಢಗಾರಹ್ೀಣಾತಮನ್ ೀ ರ್ತಾೀಡರಾ ಕರರ್ತ್್ೀ ತಪಾಃ | 
ಪರಸ್ ಯೀತ್ಾ್ದ್ನಾರ್ಯಂ ವಾ ತತ್ಾುಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ || 19 || 

 

ದಾತವಯಮಿತ ರ್ದಾದನ್ಂ ದಿೀರ್ತ್್ೀsನ್ತಪಕ್ಾರಿಣ್ೀ| 
ದ್ೀಶ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ್ ಪಾತ್್ರೀ ಚ್ ತದಾದನ್ಂ ಸಾತುಾಕಂ ಸೃತಮ್ || 20 || 

 

ರ್ತತು ಪರತತಯಪಕ್ಾರಾರ್ಯಂ ಫಲಮತದಿದಶಯ ವಾ ಪುನ್ಾಃ | 
ದಿೀರ್ತ್್ೀ ಚ್ ಪರಿಕಿಷ್ಟಂ ತದಾದನ್ಂ ರಾಜಸಂ  ಸೃತಮ್ || 21 || 

 

ಅದ್ೀಶಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ದಾದನ್ಮಪಾತ್್ರೀಭಯಶಾ ದಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಅಸತೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ಾುಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||22|| 

 

ಓಂ ತತ್ದಿತ ನಿದ್ೀಯಶ್ ೀ ಬರಹಮಣಸ್ತರವಿಧ್ಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಬಾರಹಮಣಸ್ುೀನ್ ವ್ೀದಾಶಾ ರ್ಜ್ಞಾಶಾ ವಿಹಿತ್ಾಾಃ ಪುರಾ || 23 || 
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ತಸಾಮದ್ ೀಮಿತತಯದಾಹೃತಯ ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಾಃಕರರಾಾಃ | 
ಪರವತಯನ್ುೀ ವಿಧಾನ್ ೀಕ್ಾುಾಃ ಸತತಂ ಬರಹಮವಾದಿನಾಮ್ || 24 || 

 

ತದಿತಯನ್ಭಸನಾಿರ್ ಫಲಂ ರ್ಜ್ಞ ತಪಾಃಕರರಾಾಃ | 
ದಾನ್ಕರರಾಶಾ ವಿವಿಧಾಾಃ ಕರರ್ನ್ುೀ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಭಾಃ || 25 || 

 

ಸದಾಭವ್ೀ ಸಾಧ್ತಭಾವ್ೀ ಚ್ ಸದಿತ್್ಯೀತತ್ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
ಪರಶಸ್ುೀ ಕಮಯಣಿ ತಥಾ ಸಚ್ಛಬಿಾಃ ಪಾರ್ಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ || 26 || 

 

ರ್ಜ್ಞ್ೀ ತಪಸ್ತ ದಾನ್ೀ ಚ್ ಸ್ತಿತಾಃ ಸದಿತ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಕಮಯ ಚ್ೈವ ತದ್ರ್ಥೀಯರ್ಂ ಸದಿತ್್ಯೀವಾಭಧಿೀರ್ತ್್ೀ ||27|| 

ಸತ್ಮ್ನಿಿತ್ಾವದ್ೀವ ಕಮಾಯದಿ ಸತ್| ಓಂತತ್ದಿತನಾಮಾನಂ ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಿತ್ಾವತ್ | 

‘ಸರವತಯನ್ ೀಙ್ಕೃತಂ ಬರಹಮ ಪರಸಾುಚ್ಾ ವಿಶ್ೀರ್ಯತ್್ೀ’ | 
‘ಅನ್ ೀಙ್ಕೃತಮಾಸತರಂ ಕಮಯ’ ಇತ ಶತರತ್್ೀರನ್ ೀಙ್ಕೃತಸಾಯಸತರತವಪರಸ್ತದ್ೀಿಾಃ | 

‘ಅನ್ರ್ಯಜ್ಞ್ ೀದಿತ್್ ೀ ಮನ್ ರೀ ನಿರರ್ಯಸಾರದಿ ಮಾನ್ತಾಃ | 
ರ್ನ್ಮನ್ರಸ್ುೀನ್ ಕರ್ಥತ್್ ೀ ಮನಾರಥ್ ೀಯ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಏವ ತತ್’ ಇತ ಪ್ೈಙ್ಕ್ಷುೀಶತರತ್್ೀಶಾ | 

ತದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಫಲಾನ್ಭಸನಿಿಪೂವಯಕಕಮಯಣ ಏವ ಸಾತವಕತ್ಾವಚ್ಾ | ತದ್ಭಕ್ಾಾ 
ತತ್ಮರಣಪೂವಯಕಮೀವ ಕಮಯ ಸದ್ನ್ಯದ್ಸದ್ೀವ್ೀತ ಭಾವಾಃ || 27 || 

ಅಶರದ್ಿರಾ ಹತತಂ ದ್ತುಂ ತಪಸುಪುಂ ಕೃತಂ ಚ್ ರ್ತ್ | 
ಅಸದಿತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಪಾರ್ಯ ನ್ ಚ್ ತತ್ ಪ್ರೀತಯ ನ್ ೀ ಇಹ || 28 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಸಪುದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 

ರಾಜಸಸಾಯಪಯಸದ್ನ್ುಭಾಯವ ಏವ | ವಿಷ್ತಣಶರದಾರಿಹಿತತ್ಾವತ್| 

‘ಸಾತುಾಕಂ ಮೀಕ್ಷದ್ಂ ಕಮಯ ರಾಜಸಂ ಸೃತದ್ತಾಃಖದ್ಮ್ | 
ತ್ಾಮಸಂ ಪಾದ್ತಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತತ್ ಕತರಾಯತ್ ಕಮಯ ವ್ೈಷ್ಣವಮ್’  
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ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ||28|| 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಸಪುದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅರ್ ಅಷಾಟದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ 
ಸವಾಯಧಾಯಯೀಕುಧ್ಮಯಸಯ ಸಮಾಸತ್್ ೀ 

ನಿಣಯರಾತಮಕ್್ ೀsಅನ್ತಕುತ್್ೈಗತಣಯವಾದಿೀ ಚಾರ್ಮ್- 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ಸಂನಾಯಸಸಯ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ತತುಾಮಿಚಾಛಮಿ ವ್ೀದಿತತಮ್ | 
ತ್ಾಯಗಸಯ ಚ್ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶ ಪೃರ್ಕ್ ಕ್್ೀಶ್ನಿಷ್ ದ್ನ್ || 01 || 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ 

ಕ್ಾಮಾಯನಾಂ ಕಮಯಣಾಂ ನಾಯಸಂ ಸಂನಾಯಸಂ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಸವಯಕಮಯಫಲತ್ಾಯಗಂ ಪಾರಹತಸಾಾಗಂ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಾಾಃ || 02 || 

 

ತ್ಾಯಜಯಂ ದ್ ೀಷ್ವದಿೀತ್್ಯೀಕ್್ೀ ಕಮಯ ಪಾರಹತಮಯನಿೀಷಿಣಾಃ | 
ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಾಃಕಮಯ ನ್ ತ್ಾಯಜಯಮಿತ ಚಾಪರ್ೀ || 03 || 

‘ಮನಿೀಷಿಣಾಃ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ತ್್ೀsಪಯನಿನಾದಯಾಃ | 
ಅತಾಃ ‘ತ್ಾಯಜಯಂ ದ್ ೀಷ್ವತ್’ ಇತಯಸಾಯರ್ಯಾಃ - ‘ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಂ ಚ್’ ಇತ || 03 || 

ನಿಶಾರ್ಂ ಶೃಣತ ಮೀ ತತರ ತ್ಾಯಗ್ೀ ಭರತಸತುಮ | 
ತ್ಾಯಗ್ ೀ ಹಿ ಪುರತಷ್ವಾಯಘರ ತರವಿಧ್ಾಃ ಸಮರಕೀತಯತಾಃ || 04 || 

 

ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಾಃಕಮಯ ನ್ ತ್ಾಯಜಯಂ ಕ್ಾರ್ಯಮೀವ ತತ್ | 
ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದಾನ್ಂ ತಪಶ್ೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನಿೀಷಿಣಾಮ್ || 05 || 

 

ಏತ್ಾನ್ಯಪ ತತ ಕಮಾಯಣಿ ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಾನಿ ಚ್ | 
ಕತಯವಾಯನಿೀತ ಮೀ ಪಾರ್ಯ ನಿಶ್ಾತಂ ಮತಮತತುಮಮ್ |||06|| 

ದ್ರವಯರ್ಜ್ಞಾದಿೀನಾಂ ಮಧ್ಯೀ ಸ್ ವೀಚಿತ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ವಿದಾಯದಾನಾದಿಷ್ತ ಸ್ ವೀಚಿತಂ 
ದಾನ್ಂ ಸ್ ವೀಚಿತಂ ತಪಶಾ ಸವ್ೈಯವಯಣಾಯಶರಮಿಭರನ್ಯೈಶಾ ಕ್ಾರ್ಯಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣನಾಮ ಸಾವಧಾಯಯೀsನ್ಾನಾಂ ಸತ್್ ಯೀಪವಾಸಾದಿತಪಶಾ || 05-06 || 

ನಿರ್ತಸಯ ತತ ಸಂನಾಯಸಾಃ ಕಮಯಣ್ ೀ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ಮೀಹಾತ್ ತಸಯ ಪರಿತ್ಾಯಗಸಾುಮಸಾಃ ಪರಿಕೀತಯತಾಃ || 07 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 152 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

ಸಙ್ಕುಫಲತ್ಾಯಗಮೃತ್್ೀ ಸವರ ಪತ್ಾಯಗಾಃ ಕ್ಾರ್ಯ ಇತ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾಖಯಮೀಹಾತ್ | 

‘ಸವರ್ಜ್ಞಾದಿೀನ್ ಪರಿತಯಜಯ ನಿರರ್ಂ ರಾತಯಸಂಶರ್ಮ್’ ಇತ ಪಾದ್ೋ || 07 || 

ದ್ತಾಃಖಮಿತ್್ಯೀವ ರ್ತೆಮಯ ಕ್ಾರ್ಕ್್ಿೀಶಭರಾತ್ ತಯಜ್ಜ್ೀತ್ | 
ಸ ಕೃತ್ಾವ ರಾಜಸಂ ತ್ಾಯಗಂ ನ್ೈವ ತ್ಾಯಗ ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್ || 08 || 

ಮೀಹಂ ವಿನಾ ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಃಖಮಿತ್್ಯೀವ | ದ್ತಾಃಖಶಬ್ದೀನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮಾನ್ಸಮ್ | 
ಕ್ಾರ್ಕ್್ಿೀಶಸಯ ಪೃರ್ಗತಕ್್ುೀಾಃ | 

‘ದ್ತಾಃಖಂ ತತ ಮಾನ್ಸಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಾರಾಸ್ ೀ ಬಾಹಯ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ವಿವಕ್ಷಾರಾಮನ್ಯಥಾ ಸವಯಮೀವ ತತ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ|| 08 || 

ಕ್ಾರ್ಯಮಿತ್್ಯೀವ ರ್ತೆಮಯ ನಿರ್ತಂ ಕರರ್ತ್್ೀsಜತಯನ್ | 
ಸಙ್ಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ಸ ತ್ಾಯಗಾಃ ಸಾತುಾಕ್್ ೀ ಮತಾಃ || 09 || 

 

ನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಯ ಕತಶಲಂ ಕಮಯ ಕತಶಲ್ೀ ನಾನ್ತಷ್ಜಞತ್್ೀ  | 
ತ್ಾಯಗಿೀ ಸತುಾಸಮಾವಿಷ್ ಟೀ ಮೀಧಾವಿೀ ಛಿನ್ನಸಂಶರ್ಾಃ || 10 || 

 

ನ್ ಹಿ ದ್ೀಹಭೃತ್ಾ ಶಕಯಂ ತಯಕತುಂ ಕಮಾಯಣಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ರ್ಸತು ಕಮಯಫಲತ್ಾಯಗಿೀ ಸ ತ್ಾಯಗಿೀತಯಭದಿೀರ್ತ್್ೀ ||11|| 

‘ನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಯಕತಶಲಂ ಕಮಯ ಕ್್ೀವಲಂ ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಃಖದ್ಮ್ | 
ಜನಾಮನ್ುರಕೃತ್್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ನ್ ಸಜ್ಜ್ಞೀತ್ ಸಾತುಾಕಶಾಲ್ೀ | 
ರ್ಾಃ ಸಮಯಕ್ ತತುಾವಿದ್ ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ಪಯಣಧಿಯೈವ ತತ | 
ಫಲ್ೀಚಾಛವರ್ಜಯತಸುಸಯ ಕಮಯ ಬನಾಿರ್ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಬಹತಲಂ ಚ್ೀದ್ಲಾದ್ ೀಷ್ಂ ರಾವದ್ೀವಾಪರ್ ೀಕ್ಷಧ್ೃಕ್’ ಇತ ಚ್ ||10-11 || 

ಅನಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಮಿಶರಂ ಚ್ ತರವಿಧ್ಂ ಕಮಯಣಾಃ ಫಲಮ್ | 
ಭವತಯತ್ಾಯಗಿನಾಂ ಪ್ರೀತಯ ನ್ ತತ ಸಂನಾಯಸ್ತನಾಂ  ಕವಚಿತ್ || 12 || 

ಅನ್ಯೀಷಾಮಿಷ್ಟಮ್ | ಅಸಯ ತತ ತ್ಾಯಗಿತ್ಾವದ್ೀವ ನ್ೀಷ್ಟಮ್ | 

‘ಜ್ಞಾನಾದ್ೀಮೀಯಕ್ಷಭ್ ೀಗಾಯಚ್ಾ ನಾನ್ಯತ್ ಸಾಯತ್ ಕಮಯಣಾಃ ಫಲಮ್ | 
ತ್ಾಯಗಿನ್ಸುತುಾಸಂವ್ೀತತುರನ್ಯೀಷಾಂ ತದ್ೃತ್್ೀ ಫಲಮ್’ ಇತ ಚ್ | 
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ಕ್್ೀವಲಕ್ಾಮಯಕಮಯಣಾಂ ಪರಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾsಪಯಕರಣಮಿತ್್ಯೀತ್ಾವಾಂಸಾಾಗಾತ್ 
ಸಂನಾಯಸಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತಯತ್ಾಯಗಿನಾಂ ಪರತಯೀಗಿತ್್ವೀನ್ ನಾಯಸ್ತನ್ ಉಕ್ಾುಾಃ | 
ತ್ಾಯಗಿತವಂ ತ್್ೀಷಾಮಪ ಹಯಸ್ತು | 

‘ಪರ್ೀಚ್ಛರಾsಪ ಯೀ ಕ್ಾಮಯಂ ಕಮಯ ಕತರ್ತಯನ್ಯ ತತ ಕವಚಿತ್ | 
ನಾಯಸ್ತನ್ ೀ ನಾಮ ತ್್ೀsನ್ಯೀಭಯಾಃ ಫಲತ್ಾಯಗಿಭಯ ಉತುಮಾಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 12 || 

ಪಞ್ ೈತ್ಾನಿ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಕ್ಾರಣಾನಿ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ | 
ಸಾಙ್ಕ್ ಯಯೀ ಕೃತ್ಾನ್ುೀ ಪರೀಕ್ಾುನಿ ಸ್ತದಿ್ಯೀ ಸವಯಕಮಯಣಾಮ್ ||13|| 

‘ಕರ್ಥತಂ ಪರಮಂ ಸಾಙ್ಕಯಯಂ ಕಪಲಾಖ್ಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ | 

ಸ್ೀಶವರಂ ವ್ೈದಿಕಂ ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಜ್ಞಾೀರ್ಮನ್ಯದ್ವ್ೈದಿಕಮ್ ’ ಇತ ಚ್ || 13 || 

ಅಧಿಷಾಠನ್ಂ ತಥಾ ಕತ್ಾಯ ಕರಣಂ ಚ್ ಪೃರ್ಗಿವಧ್ಮ್ | 
ವಿವಿಧಾಶಾ ಪೃರ್ಕ್್ಾೀಷಾಟ ದ್ೈವಂ ಚ್ೈವಾತರ ಪಞ್ಾಮಮ್ || 14 || 

ಅಧಿಷಾಠನ್ಂ – ಶರಿೀರಾದಿ || 14 || 

ಶರಿೀರವಾಙ್ಕಮನ್ ೀಭರ್ಯತೆಮಯ ಪಾರರಭತ್್ೀ ನ್ರಾಃ | 
ನಾಯರ್ಂ ವಾ ವಿಪರಿೀತಂ ವಾ ಪಞ್ ೈತ್್ೀ ತಸಯ ಹ್ೀತವಾಃ ||15|| 

 

ತತ್್ೈವಂ ಸತ ಕತ್ಾಯರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ತತ ರ್ಾಃ | 
ಪಶಯತಯಕೃತಬತದಿಿತ್ಾವನ್ನ ಸ ಪಶಯತ ದ್ತಮಯತಾಃ || 16 || 

 

ರ್ಸಯ ನಾಹಙ್ಕೃತ್್ ೀ ಭಾವೀ ಬತದಿಿರ್ಯಸಯ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ | 

ಹತ್ಾವಪ ಸ ಇಮಾꣳಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ನ್ ಹನಿು ನ್ ನಿಬಧ್ಯತ್್ೀ || 17 || 

‘ಸಾವತನ್ರಯಮಿೀಶವರ್ೀ ವ್ೀತು ನ್ೈವಾತಮನಿ ಕದಾಚ್ನ್ | 
ಈಶವರಾಧಿೀನ್ಮೀವಾತಮನ್ ಸಾವತನ್ರಯಂ ತತ ಜಡಾನ್ ಪರತ | 
ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಲಕ್ಷಾಮಯದ್ೀರ್ಜೀಯವಾನ್ ಪರತ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ | 
ರ್ಸುದ್ರ್ಯಂ ಸಮತತಾನ್ ನೀ ರ್ಥಾ ರತದ್ ರೀ ರ್ಥಾ ರ್ಮಾಃ | 
ಹತ್ಾವsಪ ಸ ಇಮಾನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ನ್ ಹನಿು ನ್ ನಿಬದ್ಿಯತ್್ೀ | 
ಅಜ್ಞಸುದ್ರ್ಯಂ ಜ್ಜಾತ್್ ೀsಪ ಬದಿ್ಯತ್್ೀ ದ್ೈತಯವದ್ ಧ್ತರವಮ್ | 
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ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಙ್ ನ್ ಜ್ಜಾತ್್ ೀ ರ್ಸುದ್ರ್ಯಂ ಮತಕುಗಂ ಸತಖಮ್ | 
ಹರಸ್ೀತ್ ತಸಯ ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞ ಕಞ್ಷಾದ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ | 

ಅಸಾವತನ್ರಯಜ್ಞಾನಾದಿ್ನಿೋತ ಭಾವೀsಪಯಸಯ ನಾಸ್ತುೀತ – ನ್ ಹನಿು | ಅನ್ಯಸಯ 
ಭಾವೀsಸ್ತುೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | ‘ಬತದಿಿರ್ಯಸಯ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ’ ಇತ | ರಾಗಾನ್ನ ಹನಿು, ಕನ್ತು 
ಧ್ಮಯಬತದಾಿಯ| 

‘ಸಾವತನ್ರಯಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ಸಯ ರಾಗಾದ್ ಧ್ಮಯಂ ಚ್ ಕತವಯತಾಃ | 
ತನಿನಮಿತುಸತು ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ ಗತಣಶಾ ಸಾಯತ್ ಸವಕಮಯಜಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 17 || 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ್ಾ ತರವಿಧಾ ಕಮಯಚ್ ೀದ್ನಾ | 
ಕರಣಂ ಕಮಯ ಕತ್್ೀಯತ ತರವಿಧ್ಾಃ ಕಮಯಸಙ್ಕುರಹಾಃ || 18 || 

‘ಸಮರೀರಯಿತತರಿೀಶಸಯ ಕಮಯಸವಖಿಲಚ್ೀತನಾನ್ | 
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞ್ೀರ್ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾ ಪ್ರೀರಣಾ ಸಾ ಸ ಏವ ರ್ತ್ | 
ಸವರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ನಿತ್ಾಯ ಸಾ ವಿಶ್ೀಷಾತಮತರಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಪ ಸವರ ಪ್ೀಣ ನಿತಯಶಾ ಸಾಯದ್ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 

ಸವನಿವಾಯಹಕತ್ಾ ರ್ಸಾಮನಾನನ್ವಸಾಿ ವಿಶ್ಷ್ಟವತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ವಿಶ್ಷ್ಯಸಾಯಪಯಭ್ೀದ್ೀsಪ ವಿವಾದಿನಿ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಸ್ಾೀವ ನಾತ್ಾರಸ್ತು ಹಯನ್ವಸಾಿ ಕರ್ಞ್ಾನ್ | 
ಜ್ಞಾತತರನ್ ಯೀsಹಮಿತ ತತ ಕಸಾಯಪಯನ್ತಭವೀ ನ್ಹಿ | 
ಅಸ್ತಮ ಜ್ಞಾತ್್ೈವಾಹಮಿತ ಭ್ೀದ್ಸುಸಾಮತ್ ತಯೀಾಃ ಕತತಾಃ | 
ಪಶಾಯಮಿೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsರ್ಮಿದಾನಿೀಂ ಮೀ ಸಮತತಿತಾಃ | 
ಇತ್ಾಯದ್ಯನ್ತಭವಾದ್ ಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಯವಿಶ್ಷ್ಟಯೀಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ ತತ ದಿವವಿಧ್ಂ ವಿಶ್ೀಷಾಖಯಂ ತಥ್ೀತರತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಮಣಯೀದ್ ಯೀನ್ ಪರೀಕುಂ ತ್್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಪ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಸವಸ್ಯೈವ ಗಮಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ತತುಾವಿವ್ೀಕ್್ೀ | 

ಸಙ್ಕುರಹಾಃ – ಪಞ್ಾಕ್ಾರಣಾನಾಂ ಸಙ್ಕ್ ಿ ೀಪಾಃ | ಅಧಿಷಾಠನ್ಸಯ ಕರಣ್ೀsನ್ುಭಾಯವಾತ್ | 
ದ್ೈವಶಬ್ ದೀದಿತ್್ೀಶವರಸ್ಯೈವ ಮತಖಯಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಸವತನಾರಸವತನ್ರಕತ್್ ರೀಯಾಃ 
ಕತೃಯಶಬ್ದೀನ್ೈವೀಕ್್ುೀಾಃ ತ್್ೈವಿಧ್ಯಮ್ | ಕಮಯ ಚ್ೀಷಾಟ || 18 || 
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ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯ ಚ್ ಕತ್ಾಯ ಚ್ ತರಧ್ೈವ ಗತಣಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಪರೀಚ್ಯತ್್ೀ ಗತಣಸಙ್ಗ್ಯಯನ್ೀ ರ್ಥಾವಚ್ಛೃಣತ ತ್ಾನ್ಯಪ ||19|| 

ಏವಂ ಗತಣಸಙ್ಗ್ಯಯನ್ೀ – ಪರಮಸಾಙ್ಕಯಯಶಾಸ್ರೀ ||19|| 

ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಯೀನ್ೈಕಂ ಭಾವಮವಯರ್ಮಿೀಕ್ಷತ್್ೀ | 
ಅವಿಭಕುಂ ವಿಭಕ್್ುೀಷ್ತ ತಜ್ಜಾಞಾನ್ಂ ವಿದಿಿ ಸಾತುಾಕಮ್ || 20 || 

‘ಅಸ್ತುತ್ಾವದ್ ಭ ತನಾಮಭಯಾಃ ಸವಯರ್ಜೀವ್ೀಭಯ ಏವ ರ್ತ್ | 
ಮತಕ್್ುೀಭ್ ಯೀsಪ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯತರಗಸಯ ಚ್ | 
ಐಕ್್ಯೀನ್ ಚ್ ಸವರ ಪಾಣಾಂ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾದಿಕ್ಾತಮನಾಮ್ | 
ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ಪರಸಾರಮ್ | 
ಜಡ್ೀಭಯಶ್ೈವ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಜಡಾನಾಮ್ ಚ್ ಪರಸಾರಮ್ | 
ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸಮಯಕ್ ತಲಿಕ್ಷಣಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕಮ್| 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾತುಾಕಮತದಿದಷ್ಟಂ ರ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾನ್ತಮಕುಕ್ಾರಣಮ್’ 

ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ತತ ರ್ಜ್ಜಾಞಾನ್ಂ ನಾನಾಭಾವಾನ್ ಪೃರ್ಗಿವಧಾನ್ | 
ವ್ೀತು ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತಜ್ಜಾಞಾನ್ಂ ವಿದಿಿ ರಾಜಸಮ್ || 21 || 

 

ರ್ತ್ ತತ ಕೃತ್ನವದ್ೀಕಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಯೀಯ ಸಕುಮಹ್ೈತತಕಮ್ | 
ಅತತ್ಾುಾರ್ಯವದ್ಲಾಂ ಚ್ ತತ್ ತ್ಾಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ || 22 || 

‘ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯಸಯ ರಾಥಾರ್ಯಯಜ್ಞಾಯನ್ಂ ರಾಜಸಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ರ್ದಿ ವಿಷ್ತಣಂ ನ್ ಜ್ಜಾನಾತ ರ್ದಿ ವಾ ಮಿಶರತತುಾವಿತ್ | 
ಅನ್ಯಥಾಕರಣಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ಕ್ಾರಾಯಖಯಂ ರ್ಜೀವಮೀವ ರ್ಾಃ | 
ಅಕ್ಾರ್ಯಂ ಬರಹಮ ಜ್ಜಾನಾತ ಸ ಏವಾಖಿಲಮಿತಯಪ | 
ಏಕರ್ಜೀವಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಕೃತ್ನಜ್ಞ್ ೀsಸ್ತೋತ ಮನ್ಯತ್್ೀ | 
ರ್ತಕುಭಜ್ಞಾಯನ್ರಾಹಿತ್ಾಯತ್ ಸವಪಕ್ಷಸಾಯಲಾರ್ತಕುತಾಃ | 
ಅರ್ತಕುತ್ಾಮೀವ ಗತಣಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಚಾಲಾದ್ಶಯನ್ಾಃ | 
ಅತತ್ಾುಾರ್ಯಂ ಜಗದ್ ಬ ರತ್್ೀ ತತ್ಾುಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಜಯನಾತ್ | 
ಸ ಮತಖಯತ್ಾಮಸಜ್ಞಾನಿೀ ಹ್ಯೀಕ್್ೈಕ್್ೀನಾಪ ಕಂ ಪುನ್ಾಃ | 
ಸವ್ೈಯರ್ೀತ್್ೈವಿಯಶ್ೀಷ್ೈಶಾ ರ್ತಕುಾಃ ಪಾಪತಮಾಧಿಕಾಃ’ ಇತ ಪಾದ್ೋ | 
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‘ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ತತ ರ್ಜ್ಜಾಞಾನ್ಮ್’ ಇತಯಸಯ ವಾಯಖಾಯನ್ಮ್ ‘ನಾನಾಭಾವಾನ್’ ಇತ್ಾಯದಿ | 
ಸವಯಗತಮೀಕಮಿೀಶವರಮ್ ನ್ ಜ್ಜಾನಾತೀತ್್ಯೀತ್ಾವತ್್ೈವ ರಾಜಸತವಮ್ | ಏಕಸಯ 
ಕೃತ್ನವಜ್ಜಾಞಾನ್ಮೀವ ತ್ಾಮಸಮ್ | ಮತಕುತ್ಾವದಿರ ಪ್ೀಣ ಕರಣಿೀರ್ತ್ಾವತ್ 
ಪರಾಧಿೀನ್ತ್್ವೀನಾಲಾಸಯ ರ್ಜೀವಸಯ ಸಾವತನಾರಯದಿ ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಕೃತ್್್ೀನ್ 
ಬರಹಮಣ್ೈಕಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಮಹಾತ್ಾಮಸಮ್ | ಕ ಪುನ್ಸಾುವನಾಮತರಂ ಸವಯಮಿತ 
ಜ್ಞಾನ್ಮ್ | ಕಂ ಪುನ್ಸುತ್ಾರಪ್ಯೀಕರ್ಜೀವಾದ್ನ್ಯತ್ ಕಮಪ ನಾಸ್ತುೀತ ಅಹ್ೈತತಕಂ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಯಮಪ ತ್ಾಮಸಮ್| ಕಮತ ತದ್ೀವೀಕುಲಕ್ಷಣಮ್ | ಅತತ್ಾುಾರ್ಯವತ್ 
ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಾಯದ್ಯನ್ಯಥಾರ್ಯಕಲಾನಾರ್ತಕುಮೀವ ತ್ಾಮಸಮ್ | ಕಮತ 
ತದ್ೀವೀಕುವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೈರ್ತಯಕುಮ್ | ಪಾರಯೀsಲಾಜ್ಞಾನ್ಮಪ ತ್ಾಮಸಮ್ |  
ಅಜ್ಞಾನ್ಬಹತಲತ್ಾವತ್ ಕಮತ ತದ್ೀವೀಕುಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಬಹತಲಮಿತಯಪುನ್ರತಕುಾಃ | 
ಏಕಸ್ತಮನ್ ಸವಯವಜ್ಜಾಞಾನ್ಂ ಕ್ಾಯೀಯ ರ್ಜೀವ್ೀ ಪೂಣಯಂ ಬರಹ್ೋತ ಸಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ 
ನಿರ್ತಯಕುಕಂ ಚಾತತ್ಾುಾರ್ಯಕಲಾನಾರ್ತಕುಮಲಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ 
ತ್ಾಮಸಾನಿೀತ ವಾ | ಮಾರಾವಾದ್ೀ ತ್್ವೀತ್ಾನಿ ಸಮಸಾುನಿ | ಅನ್ಯತ್ಾರಪ 
ತವಹ್ೈತತಕತ್ಾವದಿಕಂ ವಿರತದ್ಿವಾದಿಷ್ತ ಸಮಂ ಸವ್ೀಯಷ್ತ || 21-22 || 

ನಿರ್ತಂ ಸಙ್ಕುರಹಿತಮರಾಗದ್ವೀಷ್ತಾಃ ಕೃತಮ್ | 
ಅಫಲಪ್ರೀಪು್ನಾ ಕಮಯ ರ್ತ್ ತತ್ ಸಾತವಕಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 23 || 

 

ರ್ತ್ ತತ ಕ್ಾಮೀಪು್ನಾ ಕಮಯ ಸಾಹಙ್ಗ್ೆರ್ೀಣ ವಾ ಪುನ್ಾಃ | 
ಕರರ್ತ್್ೀ ಬಹತಲಾರಾಸಂ ತದಾರಜಸಮತದಾಹೃತಮ್ || 24 || 

 

ಅನ್ತಬನಿ್ಂ ಕ್ಷರ್ಂ ಹಿಂಸಾಮನ್ವ್ೀಕ್ಷಯ ಚ್ ಪೌರತಷ್ಮ್ | 
ಮೀಹಾದಾರಭಯತ್್ೀ ಕಮಯ ರ್ತ್ ತತ್ ತ್ಾಮಸಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 25 || 

‘ಮಯಿ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ’ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ‘ಯೀ ಮೀ 
ಮತಮ್’ ‘ಯೀ ತ್್ವೀತತ್’  ಇತ ಚ್ ತಸಯ ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ತವಸಾಯಕರಣ್ೀ 
ಪರತ್ಾಯವರ್ಸಯ ಚ್ ೀಕ್್ುೀಭಯಗವದ್ಪಯತತ್್ವೀನ್ ಸವಯಕಮಯಕರಣಂ ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ 
ಸವಯಪರಮತವಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ನಿರ್ತಮೀವ್ೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | ‘ಅಧಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ’ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾತ್ ತತ್ಾರ ಪರಾಥಾರ್ಯಯಜ್ಞಾನಾದಿ | ‘ಯೀ ತತ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ’ 
ಇತಯಸ್ತಮನ್ ಶ್ ಿೀಕ್್ೀsಧಾಯತಮಚ್ೀತಸುಾಸಯ ‘ಮತಾರಾಾಃ’ ‘ಅನ್ನ್ಯೀನ್ೈವ ಯೀಗ್ೀನ್ 
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ಮಾಂ ಧಾಯರ್ನ್ುಾಃ’ ಇತ ವಾಯಖಾಯತತ್ಾವತ್ | ಏವಂ ಸವಯಮಪ 
ಭಗವದ್ಭಕುರ್ತಕುಮೀವ ಸಾತುಾಕಮ್ || 23-25 || 

ಮತಕುಸಙ್ಕ್  ುೀsನ್ಹಂವಾದಿೀ ಧ್ೃತತಯತ್ಾ್ಹಸಮನಿವತಾಃ | 
ಸ್ತದಿ್ಯಸ್ತದ್ ಿಯೀನಿವಿಯಕ್ಾರಾಃ ಕತ್ಾಯ ಸಾತುಾಕ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 26 || 

ಸವಯಸಯ ಭಗವದ್ಧಿೀನ್ತವಜ್ಞಾನ್ನಿಶಾರಾದ್ೀವಾನ್ಹಂವಾದಿೀ || 26 || 

ರಾಗಿೀ ಕಮಯಫಲಪ್ರೀಪು್ಲತಯಬ್ ಿೀ ಹಿಂಸಾತಮಕ್್ ೀsಶತಚಿಾಃ | 
ಹಷ್ಯಶ್ ೀಕ್ಾನಿವತಾಃ ಕತ್ಾಯ ರಾಜಸಾಃ ಪರಿಕೀತಯತಾಃ || 27 || 

 

ಅರ್ತಕುಾಃ ಪಾರಕೃತಾಃ ಸುಬಿಾಃ ಶಠ್ ೀ ನ್ೈಷ್ೃತಕ್್ ೀsಲಸಾಃ | 
ವಿಷಾದಿೀ ದಿೀಘಯಸ ತರೀ ಚ್ ಕತ್ಾಯ ತ್ಾಮಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 28 || 

ಭಗವದ್ಭಕುಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಪರಕೃಷ್ ಟೀ ನ್ ಕೃತ್್ ೀ ಹಿ ರ್ಾಃ | 
ಸ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ದಿೀಘಯಸ ತರೀ ಕತರಾಯಂ ಪಶಾಾದಿತ ಸಮರನ್’ ಇತ ಶಬದತತ್್ುಾೀ | 

ಪಾರಪುಕ್ಾಲಸಯ ಕಮಯಣ್ ೀ ದಿೀಘಯಕ್ಾಲ್ೀನ್ೈವ ಕೃತಂ ಸ ಚ್ರ್ನ್ ದಿೀಘಯ 
ಸ ತರೀತಯರ್ಯಾಃ | 

‘ಆಲಸ್ ಯೀ ದಿೀಘಯಸ ತರೀ ಚ್ ಸತುಾರ್ತಕ್ ತ್ಾಮಸ್ ೀ ಮತಾಃ | 
ಅರ್ತಕ್್ ುೀ ರಾಜಸಾಃ ಸುಬಿಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ನ್ೈಕೃತಕಾಃ ಶಠ್ಾಃ | 

ಏಕ್್ೈಕ್್ೀನ್ೈವ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಪರೀಕುಸಾುಮಸತ್ಾಮಸಾಃ | 
ದ್ತನ್ಯರತವಂ ಚ್ ತರ್ತಯಕುಾಂ ತಮಶ್ೈತತುಲಂ ಕರಮಾತ್’ ಇತ ಚ್ || 28 || 

ಬತದ್ಿೀಭ್ೀಯದ್ಂ ಧ್ೃತ್್ೀಶ್ೈವ ಗತಣತಸ್ತರವಿಧ್ಂ ಶೃಣತ | 
ಪರೀಚ್ಯಮಾನ್ಮಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ || 29 || 

 

ಪರವೃತುಂ ಚ್ ನಿವೃತುಂ ಚ್ ಕ್ಾರಾಯಕ್ಾಯೀಯ ಭರಾಭಯೀ | 
ಬನಿ್ಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಚ್ ರಾ ವ್ೀತು ಬತದಿಿಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ಸಾತುಾಕೀ || 30 || 

 

ರ್ರಾ ಧ್ಮಯಮಧ್ಮಯಂ ಚ್ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಚಾಕ್ಾರ್ಯಮೀವ ಚ್ | 
ಅರ್ಥಾವತ್ ಪರಜ್ಜಾನಾತ ಬತದಿಿಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ರಾಜಸ್ತೀ || 31 || 
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ಅಧ್ಮಯಂ ಧ್ಮಯಮಿತ ರಾ ಮನ್ಯತ್್ೀ ತಮಸಾವೃತ್ಾ | 
ಸವಾಯಥಾಯನ್ ವಿಪರಿೀತ್ಾಂಶಾ ಬತದಿಿಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ತ್ಾಮಸ್ತೀ || 32 || 

‘ಕಞ್ಷಾದ್ಯರ್ವಾದಿ್ಮಾಯದಿೀನ್ರ್ಥಾವಚ್ಾ ಪಶಯತ | 
ರ್ರಾ ಬತದಾಿಯ ರಾಜಸ್ತೀ ಸಾ ಮಿಥಾಯಧ್ೃಕ್ ತ್್ವೀವ ತ್ಾಮಸ್ತೀ’ ಇತ ಚ್ || 31-32 || 

ಧ್ೃತ್ಾವ ರ್ರಾ ಧಾರರ್ತ್್ೀ ಮನ್ಾಃಪಾರಣ್ೀನಿದರರ್ಕರರಾಾಃ | 
ಯೀಗ್ೀನಾವಯಭಚಾರಿಣಾಯ ಧ್ೃತಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ಸಾತುಾಕೀ || 33 || 

‘ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಭಕುಯೀಗ್ ೀ ರ್ಸುದ್ತಯಕ್ಾು ಸಾತುಾಕೀ ಧ್ೃತಾಃ’ ಇತ ಚ್| 

ವಿಹಿತವಿಷ್ಯೈವ್ೀತಯವಯಭಚಾರಿಣಿೀ||33|| 

ರ್ರಾ ತತ ಧ್ಮಯಕ್ಾಮಾಥಾಯನ್ ಧ್ೃತ್ಾಯ ಧಾರರ್ತ್್ೀsಜತಯನ್ | 
ಪರಸಙ್ಕ್ ುೀನ್ ಫಲಾಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ೀ ಧ್ೃತಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ರಾಜಸ್ತೀ || 34 || 

 

ರ್ರಾ ಸವಪನಂ ಭರ್ಂ ಶ್ ೀಕಂ ವಿಷಾದ್ಂ ಮದ್ಮೀವ ಚ್ | 
ನ್ ವಿಮತಞ್ಾತ ದ್ತಮೀಯಧಾ ಧ್ೃತಾಃ ಸ ಪಾರ್ಯ ತ್ಾಮಸ್ತೀ || 35 || 

 

ಸತಖಂ ತವದಾನಿೀಂ ತರವಿಧ್ಂ ಶೃಣತ ಮೀ ಭರತಷ್ಯಭ | 
ಅಭಾಯಸಾದ್ರಮತ್್ೀ ರ್ತರ ದ್ತಾಃಖಾನ್ುಂ ಚ್ ನಿಗಚ್ಛತ || 36 || 

‘ಸವಪನಂ ಭರ್ಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ಸವಯನಿಷಿದ್ ಿೀಪಲಕ್ಷಣಮ್ | 

‘ತತುತ್ ಸಾತುಾಕಮೀವ ಸಾಯದ್ ರ್ದ್ಯದ್ ವೃದಾಿಾಃ ಪರಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ | 
ನಿನ್ದನಿು ತ್ಾಮಸಂ ತತುದ್ ರಾಜಸಂ ತದ್ತಪ್ೀಕ್ಷಿತಮ್’ ಇತ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ೀ | 

‘ಮಹಾತಮನ್ಸತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಯ’ , ‘ಅಭರ್ಂ ಸತುಾಸಂಶತದಿಿಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ವೃದಾಿಶ್ ಾೀಕ್ಾುಾಃ || 26 || 

ರ್ತ್ ತದ್ಗ್ರೀ ವಿಷ್ಮಿವ ಪರಿಣಾಮೀsಮೃತ್್ ೀಪಮಮ್ | 
ತತ್ ಸತಖಂ ಸಾತುಾಕಂ ಪರೀಕುಮಾತಮಬತದಿಿಪರಸಾದ್ಜಮ್ || 37 || 

‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದಾತ್ ಸವಮನ್ಾಃಪರಸಾದಾತ್ ಸಾತುಾಕಂ ಸತಖಮ್’ಇತ ಪಾದ್ೋ || 37 || 

ವಿಷ್ಯೀನಿದರರ್ಸಂಯೀಗಾದ್ಯತ್ ತದ್ಗ್ರೀsಮೃತ್್ ೀಪಮಮ್ | 
ಪರಿಣಾಮೀ ವಿಷ್ಮಿವ ತತತ್ಖಂ ರಾಜಸಂ ಸೃತಮ್ || 38 || 
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 ರ್ದ್ಗ್ರೀ ಚಾನ್ತಬನ್ಿೀ ಚ್ ಸತಖಂ ಮೀಹನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ನಿದಾರಲಸಯಪರಮಾದ್ ೀತಂಿ ತತ್ ತ್ಾಮಸಮತದಾಹೃತಮ್ || 39 || 

 

ನ್ ತದ್ಸ್ತು ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ವಾ ದಿವಿ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಾ ಪುನ್ಾಃ | 
ಸತುಾಂ ಪರಕೃತಜ್ಜ್ೈಮತಯಕುಂ ರ್ದ್ೀಭಾಃ ಸಾಯತ್ ತರಭಗತಯಣ್ೈಾಃ || 40 || 

 

ಬಾರಹಮಣಕ್ಷತರರ್ವಿಶಾಂ ಶ ದಾರಣಾಂ ಚ್ ಪರನ್ುಪ | 
ಕಮಾಯಣಿ ಪರವಿಭಕ್ಾುನಿ ಸವಭಾವಪರಭವ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ || 41 || 

ಸತುಾಂ –ರ್ಜೀವಜ್ಜಾತಮ್ | ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಗತಣಾತೀತತ್ಾವತ್ ‘ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ದಿವಿ 
ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 

‘ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಂ ಸಞ್ಾರನ್ ುೀsಪ ಮತಕ್ಾು ಭ ಮಾಯದಿಗಾ ನ್ ತತ | 
ಗಾರಮಸಾಿ ಅಪ ನ್ ಗಾರಮಾಯ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದಿ ಿಸಜಞನಾಾಃ | 

ನ್ರಾಧ್ಮಾಸಾುಮಸ್ೀಷ್ತ ಸಾತುಾಕ್ಾಸುತರ ರಾಜಸಾಾಃ | 
ದ್ೈತಯಭೃತ್ಾಯ ಮಹಾದ್ೈತ್ಾಯ ಮತಖಯತ್ಾಮಸತ್ಾಮಸಾ | 
ರಾಜಸಾಸತು ನ್ರಾಸುತರ ವಿಪಾರ ರಾಜಸಸಾತುಾಕ್ಾಾಃ | 
ತತರಸಿಶತದ್ಿಸತ್ಾುಾಸತು ಪರಹಂಸಾಾಃ ಪರಕೀತಯತ್ಾಾಃ | 

ಹಂಸ್ ೀ ಬಹ ದ್ಕಾಃ ಕತಟಿಜ್ಜ್ ೀ ವನ್ಸ್ ಿೀ ನ್ೈಷಿಠಕ್್ ೀ ಗೃಹಿೀ | 
ಕರಮಾದ್ರಜ್ಜ್ ೀಧಿಕ್ಾ ಬಾಹಯಂ ಕಮೈಯಷಾಮಧಿಕಂ ರ್ತಾಃ | 
ಧ್ಮಾಯಾಃ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಬಾರಹಾಮ ಏವ ಶಮಾದಿಕ್ಾಾಃ | 

ದ್ೀವಾದ್ೀಾಃ ಕಮಯಬಾಹತಲಯಂ ನ್ ಲ್ಲಙ್ಕುಂ ರಜಸಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ನ್ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀಶಾಲ್ೀತ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಮನ್ಾಃ ಕಮಯಕೃತ್ಾವಪ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಚ್ಲಚಿತುತ್ಾವತ್ ಪಾರರ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಕಮಯ ರಾಜಸಮ್ | 

ರ್ದಿ ತತ್ ಸಾಮರಕಂ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯದಾಯತ್ ಸಾತುಾಕಮೀವ ತತ್ | 
ಧ್ಮಾಯರ್ಯಹಿಂಸಾನಾsಗಿನಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಬರಹಾಮಚಾರಿಣಾಃ | 
ಪ್ೈತೃಕಂ ಚಾಪ ರ್ತತ್್ ೀ ದಾರಾಸತು ಗೃಹಿಣಸುತಾಃ | 
ಅಸಗ್ ೀಯ ಗಾರಮಯಸನಾಾಗಾಃ ಪಶವಹಿಂಸಾ ಗೃಹಸಿತಾಃ | 
ವನ್ಸಿಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsರ್ಂ ಸವ್ೀಯಷಾಮಿತರತ್ ಸಮಮ್’ ಇತ ಚ್ | 
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‘ಸಾತುಾಕ್ಾಾಃ ಸವಲಾರಜಸಾಃ ಕ್ಷತರರಾಾಃ ಸತುಾರಾಜಸಾಾಃ | 
ವ್ೈಶಾಯಾಃ ಶ ದಾರ ಅತಸವಲಾಸತ್ಾುಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ತ್ಾಮಸಾಾಃ | 
ಯೀ ತತ ಭಾಗವತ್ಾ ವಣಾಯಸ್ುೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ ೀsರ್ಮಿೀರಿತಾಃ | 
ಸತ್ಾುಾಧಿಕಾಃ ಪುಲೆಸ್ ೀsಪ ರ್ಸತು ಭಾಗವತಾಃ ಸದಾ | 
ತ್್ೈವಿಧ್ಯಮಾತ್ಾರ ವಿಷ್ ಣೀಯೀಯ ಸವಾಯಧಿಕ್್ಯೀ ಸಸಂಶರಾಾಃ | 

ಅನಾಯಧಿಕಯಂ ನ್ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಶ್ರೀಶಾದಾರಜಸರಾಜಸಾಾಃ | 
ಅಜ್ಞಾ ವಿಷೌಣ ದ್ವೀಷ್ಹಿೀನಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾಜಸತ್ಾಮಸಾಾಃ | 

ಪತೃಗನ್ಿವಯಪೂವಾಯಶಾ ಮತನ್ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾ ಇತ | 
ಸಾತುಾಕ್ಾಸ್ತರವಿಧಾಸುತರ ಶ್ರೀಷಾಠ ಏವೀತುರ್ ೀತುರಾಾಃ | 
ದ್ೀವಾ ಇನ್ ದರೀ ವಿರಿಞ್ಜಾಯದಿ ಇತ ತ್್ರೀಧ್ೈವ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಕರಮೀತುರಾಾಃ ಶ್ವೀ ವಾಣಿೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವೀತುರ್ ೀತುರಾಾಃ | 
ಸತುಾಸತುಾಮಹಾಸತುಾಸ ಕ್ಷಮಸತುಾಶಾತತಮತಯಖಾಃ | 
ತಸಾಮದಾಯವದಿವಮತಕುಾಃ ಸಾಯನ್ತಮಕ್ಾುವ್ೀವಂ ಸತಖಕರಮಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ವಿಷ ಣೌ ಕಞ್ಷಾದ್ಪರೀತರ್ತಕ್ಾುಸಾುಮಸಮಧ್ಯೀ ಸಾತುಾಕ್ಾ ನ್ರಾಧ್ಮಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ | 
ರಾಜಸಾನಾಂ ಮಧ್ಯೀ ಸಾತವಕ್ಾ ಏವ ಭಾಗವತವಿಪಾರದ್ರ್ಾಃ | 
ರಾಜಸಸಸಿಾತುಾಕ್್ೀಷ್ವೀವ ಶತದಿ್ಸಾತುಾಕ್ಾಾಃ ಕಞ್ಷಾದ್ರಜ್ಜ್ ೀರ್ತಕುಸಾತುಾಕ್ಾಾಃ 
ಸಮರಜ್ಜ್ ೀರ್ತಕುಸಾತುಾಕ್ಾಾಃ ಸತ್ಾುಾತ್ ಕಞ್ಷಾದ್ ನ್ತಮೀರ್ತಕುಸಾತುಾಕ್ಾ ಇತ 
ವಣಯಭ್ೀದ್ಾಃ | ಸತುಾಪರಧಾನ್ತ್ಾವದ್ೀತ್ಾನಾರಭ್ ಯೀತುರ್ ೀತುರಂ ಸವ್ೀಯsಪ 
ಮೀಕ್ಷಯೀಗಾಯಾಃ | ‘ಸತ್ಾುಾತ್ ಸಞ್ಜಞರ್ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮ್’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | 

‘ಸತ್ಾುಾಧಿಕ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷಯೀಗ್ ಯೀ ಯೀಗ್ ಯೀsನ್ಿತಮಸಸುಥಾ | 
ತಮಉತುರ್ ೀ ರಜ್ಜ್ ೀಭ ರಾನ್ ಸಮೀ ವಾ ಸೃತಪಾತರಕಾಃ’ ಇತ || 40-41 || 

ಶಮೀ ದ್ಮಸುಪಾಃ ಶೌಚ್ಂ ಕ್ಷಾನಿುರಾಜಯವಮೀವ ಚ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾಸ್ತುಕಯಂ ಬರಹಮಕಮಯ ಸವಭಾವಜಮ್ || 42 || 

‘ಶಮೀ ದ್ಮಸುಪಾಃ ಶೌಚ್ಂ ಕ್ಷಾನಿುರಾಜಯವಮೀವ ಚ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾಸ್ತುಕಯಂ ವಿಪರಕಮಯ ಸವಭಾವಜಮ್ | 
ಏತ್್ೀ ಗತಣಾಾಃ ಕಞ್ಷಾದ್ ನಾ ವಿಪಾರತ್ ಕ್ಷತರರ್ ಏವ ಚ್ | 
ಅಧಿಕ್ಾ ವಾ ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಾಃ ಕ್್ೀಷ್ತಚಿಚ್ಾಕರವತಯಷ್ತ | 
ಋಷ್ರ್ಸ್ುಾೀವ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಕ್ಾತಯವಿೀರಾಯದ್ಯೀ ನ್ೃಪಾಾಃ’ 
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ಶೌರ್ಯಂ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀ ಧ್ೃತದಾಯಕ್ಷಯಂ ರ್ತದ್ಿೀ ಚಾಪಯಪಲಾರ್ನ್ಮ್ | 
ದಾನ್ಮಿೀಶವರಭಾವಶಾ ಕ್ಷಾತರಂ ಕಮಯ ಸವಭಾವಜಮ್ || 43 || 

‘ಶೌರ್ಯಂ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀ ಧ್ೃತದಾಯಕ್ಷಯಂ ರ್ದ್ಿೀ ಚಾಪಯಪಲಾರ್ನ್ಮ್| 

ದಾನ್ಮಿೀಶವರಭಾವಶಾ ಕ್ಷತರಯೀsನ್ಯೀ ಗತಣಾ ಅಪ  || 43 || 

ಕೃಷಿಗೌರಕ್ಷವಾಣಿಜಯಂ ವ್ೈಶಯಕಮಯ ಸವಭಾವಜಮ್ | 
ಪರಿಚ್ರಾಯತಮಕಂ ಕಮಯ ಶ ದ್ರಸಾಯಪ ಸವಭಾವಜಮ್ || 44 || 

 

ಸ್ವೀ ಸ್ವೀ ಕಮಯಣಯಭರತಾಃ ಸಂಸ್ತದಿಿಂ ಲಭತ್್ೀ ನ್ರಾಃ | 
ಸವ ಕಮಯನಿರತಾಃ ಸ್ತದಿಿಂ ರ್ಥಾ ವಿನ್ದತ ತಚ್ಛೃಣತ || 45 || 

 

ರ್ತಾಃ ಪರವೃತುಭ ಯತ್ಾನಾಂ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್ | 
ಸವಕಮಯಣಾ ತಮಭಯಚ್ಯಯ ಸ್ತದಿಿಂ ವಿನ್ದತ ಮಾನ್ವಾಃ ||46|| 

 

ಶ್ರೀರಾನ್ ಸವಧ್ಮೀಯ ವಿಗತಣಾಃ ಪರಧ್ಮಯತ್ ಸವನ್ತಷಿಠತ್ಾತ್ | 
ಸವಭಾವನಿರ್ತಂ ಕಮಯ ಕತವಯನಾನಪನೀತ ಕಲ್ಲ್ಷ್ಮ್ || 47 || 

 

ಸಹಜಂ ಕಮಯ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ಸದ್ ೀಷ್ಮಪ ನ್ ತಯಜ್ಜ್ೀತ್ | 
ಸವಾಯರಮಾಭ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಧ್ ಮೀನಾಗಿನರಿವಾವೃತ್ಾಾಃ || 48 || 

‘ಕ್ಷತರಯೀನ್ಬರಹಮಗತಣ್ ೀ ವ್ೈಶಯಾಃ ಕೃಷಾಯದಿರ್ಜೀವಿನ್ಾಃ | 
ತತ ಊನ್ಾಃ ಶಮಾದ್ಯೈರ್ಯಾಃ ಶತಶ ರಷ್ತಾಃ ಶ ದ್ರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಧಿಕ್ಾಶ್ಾೀದ್ ಗತಣಾಾಃ ಶ ದ್ರೀ ಬಾರಹಮಣಾದಿಾಃ ಸ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀsಪಯಲಾಗತಣಕಾಃ ಶ ದ್ರ ಏವ್ೀತ ಕೀತಯತಾಃ | 
ನ್ರ್ ೀsಪ ಯೀ ದ್ೀವಗತಣ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ದ್ೀವೀ ನ್ೃತ್ಾಂ ಗತಾಃ’ ಇತ 

‘ಸವಕಮಯಣಾ ತಮಭಯಚ್ಯಯ’ ಇತ ವಚ್ನಾತ್ | ಕ್ಷತರರಾದಿಷ್ವಪ 
ಶಮಾದ್ಯನ್ತವೃತುಜ್ಞಾಯರ್ತ್್ೀ | ನ್ ಹಿ ಶಮಾದಿಕಂ ವಿನಾ ತಸಾಯಭಯಚ್ಯನ್ಂ ಭವತ | 
ಸಮಯಕ್ ಶಮಾದಿಭರಚ್ಯನ್ಂ ಹಯಭಯಚ್ಯನ್ಮ್ | ನ್ ಚ್ ಶಮಾದಿೀನ್ ವಿನಾ ಸ್ತದಿಿಂ 
ವಿನ್ದತ | ‘ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಾಃಕಮಯ ನ್ ತ್ಾಯಜಯಂ ‘ ಇತತಯಕುತ್ಾವಚ್ಾ| 

‘ಶಮೀ ಮನಿನಷ್ಠತ್ಾ ಬತದ್ೀಿದ್ಯಮ ಇನಿದರರ್ನಿಗರಹಾಃ’ ಇತ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ೀ | 
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ನ್ ಚ್ ಕ್ಷತರರಾದಿರಪ ಶೌಚ್ತಪಾಃಕ್ಷಮಾದಿಭಹಿೀಯನ್ೈಭಾಯವಿತವಯಮಿತ 
ತತುದ್ಿಮೀಯಷ್ ಚ್ಯತ್್ೀ | ರ್ತಕ್ಾು ಹ್ಯೀತ್್ೈಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈಜಯನ್ಕತತಲಾಧಾರಾದ್ರ್ಾಃ | 
ಅತ್್ ೀ ರ್ತದ್ಿೀsಪಲಾರ್ನ್ಮೈಶವರ್ಯಂ ಚ್ ಕ್ಷತರರ್ಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣೌ | ತ್ೌ ಚ್ 
ಕೃಷಾಯದ್ರ್ಾಃ, ರ್ಜೀವನಾರ್ಯಂ ಶತಶ ರಷಾ, ರಾಜನ್ಂ ರ್ಜೀವನಾರ್ಯಂ 
ಪರತಗರಹಶ್ಾೀತ್್ಯೀತ ಏವಾನ್ಯೀಷಾಂ ಪರಧ್ಮಾಯಾಃ | 

‘ಶೌರ್ಯಂ ತ್್ೀಜ್ಜ್ ೀ ಧ್ೃತದಾಯಕ್ಷಯಂ ದಾನ್ಂ ಚ್ ಕ್ಷತರಯೀsಧಿಕ್ಾಾಃ | 
ತದಿಿೀನಾ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ತಸಾಮದ್ ವ್ೈಶ್ಯೀ ಶ ದ್ರೀ ತತ್್ ೀsಲಾಕ್ಾಾಃ | 

ಅಧಾಯಪನ್ಂ ಚ್ ಶತಶ ರಷಾ ರ್ಜೀವನಾರ್ಯಮೃತ್್ೀ ಸತ್ಾಮ್ | 
ವಿಪಾರದಿಷ್ತ ಕರಮಾಜ್ಜ್ಞಾೀರಾಾಃ ಶ ದ್ರಸಾಯಧಾಯಪನ್ಂ ವಿನಾ | 
ತಸಾಮಚ್ ಛದ್ ರೀsಲಾಶತಶ ರಷ್ತಾಃ ಸವಭಾವಾರ್ಜಞೀವನ್ಂ ವಿನಾ | 
ಏತ್್ೀ ನ್ೈಸಗಿಯಕ್ಾ ಭಾವಾಾಃ ಸಾಯದ್ ಭಾವೀsನ್ ಯೀsಪ ಕತತರಚಿತ್ | 
ಬಲಾದ್ ವಿರತದ್ಿಭಾವಸತುಹ್ೀರ್ಾಃ ಸಾವಭಾವಿಕ್್ ೀsಪ ರ್ಾಃ | 
ಅನಿಸಗ್ ೀಯsಪ ಹಿ ಶತಭ್ ೀ ವಧ್ಯನಿೀರ್ಾಃ ಪರರ್ತನತಾಃ | 
ರಾಜನ್ೈಶವರ್ಯಪೂವಾಯಸತುನಾನ್ಯೈಾಃ ಕ್ಾರಾಯಾಃ ಶತಭಾ ಅಪ | 
ಅಪಲಾರ್ನ್ಂ ಚ್ ಶ ದಾರಣಾಂ ಬರಹಮಕ್ಷತ್ಾರರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಪರಸಹಯ ವಿತ್ಾುಹರಣಂ ಶಾರಿೀರ್ ೀ ದ್ಣಡ ಏವ ಚ್ | 
ಅಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಶಾಸನ್ಂ ಚ್ ತಥ್ೈವಾರ್ಯ ವಿನಾಶನ್ಮ್ | 
ಏಷ್ ಈಶವರಭಾವಾಃ ಸಾಯನ್ನ ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಕ್ಷತರಯೀತರ್ೈಾಃ | 

ಸವ್ೀಯ ವಿಧ್ಮಿಯಣಾಃ ಶಾಸಾಯಾಃ ಕ್ಷತರಯೈರ್ಯತನತಾಃ ಸದಾ |  
ಅಙ್ಗ್ುದ್ಯಹಾನಿಕೃದ್ ದ್ಣಡಾಃ ಶ್ಷ್ಯೀಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಾದಿಭಾಃ | 
ಕ್ಾಯೀಯ ದ್ೀಹ್ೀsಪ ಶ್ಷ್ಯಶಾ ಸಾವಮಿನಾ ಸ್ವೀನ್ ವಾsಪಯತಾಃ | 
ಪುತ್ಾರನ್ತಜ್ಜಾದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಶ್ಷಾಯ ಏವ ನಿಸಗಯತಾಃ | 
ಗತರವಶ್ೈವ ಮಿತ್ಾರಣಿ ಸಖಿಸಬರಹಮಚಾರಿಣಾಃ | 
ಸಮ್ನಿಿನ್ಶಾ ಸವ್ೀಯsಪ ತತುದ್ ಯೀಗಯತರಾsಖಿಲ್ೈಾಃ | 
ಶ್ಕ್ಷಣಿೀಯೀಷ್ತ ಭಾವ್ೀಷ್ತ ಶ್ಕ್ಷಣಿೀರಾಾಃ ಪರರ್ತನತಾಃ | 
ಉನಾಮದ್ೀ ಬನಿ್ನಾದ್ಯೈವಾಯ  ತ್ಾಡನ್ಂ ನ್ ಗತರ್ ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಪಾಪಂ ಚ್ರನ್ುಸುಾನ್ಯೀsಪ ಸವ್ೀಯ ದ್ೃಷಿಟಪರ್ಂ ಗತ್ಾಾಃ | 
ಶಕುತ್್ ೀ ವಾರಣಿೀರಾಾಃ ಸತಯದ್ೀಯಶಕ್ಾಲಾನ್ತಸಾರತಾಃ | 
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ತದ್ತತುಮವಿರ್ ೀದಾಿರಾಃ ಸನಾಾಜ್ಜಾಯ ಗತರವೀsಪ ತತ | 
ರ್ಥಾಶಕಾನ್ತಶಾಸ್ಯೈವ ಕ್ಾಲತ್್ ೀsಪ ನ್ ಚ್ೀಚ್ತಛಭಾಾಃ | 
ವಿಷೌಣ ಪರಮಭಕುಸತು ನ್ ತ್ಾಯಜಯಾಃ ಶಾಸಯ ಏವ ಚ್ | 
ಶ್ಕ್ಷರ್ಂಶಾ ಗತರ ನ್ ಶ್ಷ್ ಯೀ ಗತರವನ್ನೈವ ಶ್ಕ್ಷಯೀತ್ | 

ಮಹಾನ್ ುೀ ನಾನ್ತಶಾಸಾಯಶಾ ವಿರತದಾಿಚ್ರಿತ್ಾ ಅಪ | 
ರ್ದಿ ಚ್ ಸಾವಧಿಕ್ಾನಾಂ ತತ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ನ್ೈವ ಕತವಯತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 
‘ಆಪತತ್ ವಿಪರಾಃ ಕ್ಷಾತರಂ ತತ ವಿಶಾಂ ವಾ ಧ್ಮಯಮಾಚ್ರ್ೀತ್ | 

ಕ್ಷಾತರಸ್ತದೌಿ ನ್ ಶ ದ್ರಸತು ವಿಪರಕ್ಷತರರ್ಯೀಾಃ ಕವಚಿತ್ |  
ಕ್ಷತರಯೀ ಬಾರಹಮಮಾಪತತ್ ತದಾಪತತ್ ವಿಶಾಮಪ | 
ಕ್ಷತರಯೀ ವಿಪರಧ್ಮೀಯsಪ ನ್ೈವಭ್ೈಕ್ಷಪರತಗರಹಿೀ | 
ವ್ೈಶಯ ಆಪತತ್ ಶೌದ್ರಂ ತತ ಧ್ಮಯಮೀಕಂ ನ್ಚಾಪರಮ್ | 

ಶ ದ್ರ ಆಪತತ್ ವಿಡ್ ಧ್ಮಾಯ ತದಾಪತತ್ ಚ್ ಕ್ಾರತಕಾಃ | 
ಶ ದ್ರಸತುವ್ೈಶಯಧ್ಮಾಯsಪ ನ್ೈವ ವ್ೀದಾಕ್ಷರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅತ್ಾಯಪದಿ ಕ್ಷತರಯೀsಪ ಪಾದ್ಶತಶ ರಷ್ಣಂ ವಿನಾ | 
ಶೌದ್ರಧ್ಮಯಂ ಚ್ರನ್ ವಿಪರಕ್ಷತರಯೀಷ್ತ ನ್ ದ್ತಷ್ಯತ | 
ಯೀಷ್ತ ಕಮಯಸತ ರಾಚ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್ ಸಾವಮಿನಾsಪ ನ್ ರಾಚಿತ್ಾ | 

ಶೌದಾರಣಯಪ ಸವಧ್ಮಯತ್್ವೀ ಕ್ಷತರರ್ಸಾಯಪದ್ ೀ ರ್ದಿ | 
ಆತಮನ್ಶ್ಾೀದ್್ಲಾಧಿಕಯಂ ಸಾನ್ತಬನಾಿದ್ಪ ಪರಭ್ ೀ | 
ಧ್ಮಾಯರ್ಯಂ ಸ್ೀವತ್್ ೀsಥಾಯರ್ಯಂ ವಿಪರಧ್ಮಾಯಧಿಕ್ಾದ್ವರಾಃ | 
ಪರಭತಣಾ ರಾಚ್ಯವೃತುಸತು ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾಪ ಧ್ಮಯಭಾಕ್ | 
ಬಾಹ್ ವೀಬಯಲಾಧಿಕ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಕ್ಷತರಯೀ ವಿದ್ಯರಾsಧಿಕಾಃ | 
ವಿಪರೀ ಭಾಗವತ್ೌ ಚ್ೈತ್ೌ ಸ್ೀಶಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಸುಯೀರಿಮೀ’  

ಇತ್ಾಯದಿ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ||44-48|| 

ಅಸಕು ಬತದಿಿಾಃ ಸವಯತರ ರ್ಜತ್ಾತ್ಾಮ ವಿಗತಸಾೃಹಾಃ | 
ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಸ್ತದಿಿಂ ಪರಮಾಂ ಸಂನಾಯಸ್ೀನಾಧಿಗಚ್ಛತ || 49 || 

‘ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಸ್ತದಿಿಮ್’ ಅನಿಷ್ಟಸವಯಕಮಯನಾಶಾಖಯಸ್ತದಿಿಮ್ || 49 || 

ಸ್ತದಿಿಂ ಪಾರಪುೀ ರ್ಥಾ ಬರಹಮ ತಥಾssಪನೀತ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ | 
ಸಮಾಸ್ೀನ್ೈವ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ನಿಷಾಠ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರಾ ಪರಾ || 50 || 
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ಬತದಾಿಯ ವಿಶತದ್ಿರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಧ್ೃತ್ಾಯssತ್ಾಮನ್ಂ ನಿರ್ಮಯ ಚ್ | 
ಶಬಾದದಿೀನ್ ವಿಷ್ರಾಂಸಾಕ್ಾುಾ ರಾಗದ್ವೀಷೌ ವುಯದ್ಸಯ ಚ್ || 51 || 

 

ವಿವಿಕುಸ್ೀವಿೀ ಲಘ್ನವಶ್ೀ ರ್ತವಾಕ್ಾೆರ್ಮಾನ್ಸಾಃ | 
ಧಾಯನ್ಯೀಗಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಸಮತಪಾಶ್ರತಾಃ || 52 || 

ವಕ್ಷಯಮಾಣಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ವತಯಮಾನ್ಸುದ್ನ್ನ್ುರಂ ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಸ್ತದಿಿಂ ಪಾರಪುೀ ಭ ತ್ಾವ 
ಬರಹಾಮಖಾಯರಾ ಲಕ್ಷಾಮಯಾಃಸಕ್ಾಶಂ ರ್ಥಾssಪನೀತ ತಥಾ ನಿಬ್ ೀಧ್ | 

‘ಮಮ ಯೀನಿಮಯಹದ್ ಬರಹಮ’ ‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹಿ ಪರತಷಾಠsಹಮ್’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ | 
‘ಬರಹಮಭ ತಾಃ ಪರಸನಾನತ್ಾಮ’ ಇತತಯಕ್ಾುಾ, ‘ಮದ್ಭಕುಂ ಲಭತ್್ೀ ಪರಾಮ್’ ಇತ 

ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವಚ್ಾ | 
‘ಸವಯಪಾಪಕ್ಷರಾದ್ ದ್ೀಹಂ ತಯಕ್ಾುಾ ದ್ೀವಾನ್ ಕರಮಾದ್ ವರಜನ್ | 

ಪಾರಪಯ ಲಕ್ಷಿಮೀಂ ತತರಸಾದಾತ್ ಪುನ್ಾಃ ಸವೃದಾಿಹರೌ ರ್ದಾ | 
ಭಕುಸುರಾ ಪುನ್ಜ್ಞಾಯನ್ೀ ಸವೃದ್ಿೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶರಿೀರ್ೀsಪ ಸತಾಃ ಪುರಾ | 
ತಯಕುದ್ೀಹಾದಿಕಸಾಯಪ ರಾವದ್ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ | 
ತ್ಾವದ್ ಗತಣಾ ವಿವಧ್ಯನ್ುೀ ಸ್ತಿತ್ಾಾಃ ಸತಯಾಃ ಪಾರಪಯ ಕ್್ೀಶವಮ್’  

ಇತ ಮಹಾವರಾಹ್ೀ||50|| 

 ಅಹಙ್ಗ್ೆರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಯಂ ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಪರಿಗರಹಮ್ | 
ವಿಮತಚ್ಯ ನಿಮಯಮಾಃ ಶಾನ್ ುೀ ಬರಹಮಭ ರಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ || 53  || 

‘ವಿಮತಚ್ಯ ನಿಮಯಮ ಶಾನ್ುಾಃ’ ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಸ್ತದಿಿಂ ಪಾರಪುೀ ಭ ತ್ಾವ ಬರಹಮಣಿ 
ಭ ರಾರ್ ಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ || 53 || 

ಬರಹಮಭ ತಾಃ ಪರಸನಾನತ್ಾಮ ನ್ ಶ್ ೀಚ್ತ ನ್ ಕ್ಾಙ್ಕಿತ | 
ಸಮಾಃ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಮದ್ಭಕುಂ ಲಭತ್್ೀ ಪರಾಮ್ || 54 || 

 

ಭಕ್ಾಾಮಾಮಭಜ್ಜಾನಾತ ರಾವಾನ್ ರ್ಶಾಾಸ್ತಮ ತತುಾತಾಃ | 
ತತ್್ ೀ ಮಾಂ ತತುಾತ್್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಶತ್್ೀ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್ || 55 || 
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ಸವಯಕಮಾಯಣಯಪ  ಸದಾ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ಮದ್ವಯಪಾಶರರ್ಾಃ | 
ಮತರಸಾದಾದ್ವಾಪನೀತ ಶಾಶವತಂ ಪದ್ಮವಯರ್ಮ್ || 56 || 

ವಿಹಿತ್ಾನಿ ಸವಯಕಮಾಯಣಯಪ ಮದ್ವಯಪಾಶರಯೀ ಭ ತ್ಾವ ಸದಾ ಕತವಾಯಣಾಃ | ನ್ಹಿ 
ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಚ್ರಣ್ೀ ತ್ಾತಾರ್ಯಮತರ | ತಥಾ ಸತ ವಿಹಿತ್ಾಕರಣ್ೀsಪ ಸಮತ್ಾವತ್ 
‘ಮಾಮನ್ತಸಮರ ರ್ತದ್ಿಯ ಚ್’ ‘ತತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಂ ಕೀತಯಂ ಚ್’ 
ಇತ್ಾಯದಿಪರಸತುತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | ಅಪಶಬದಸ್ಾಾೀಕಮಪ ಕಮಾಯತದಾಶರಯೀಣ ನ್ 
ಕ್ಾರ್ಯಮಿತಯಥ್ೀಯ|| 56 || 

ಚ್ೀತಸಾ ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸಯ ಮತಾರಾಃ | 
ಬತದಿಿಯೀಗಮತಪಾಶ್ರತಯ ಮಚಿಾತುಾಃ ಸತತಂ ಭವ || 57 || 

ಭಗವತ್ಂಶ್ರತಸಯ ತ್್ೈವಿದ್ಯಸಯ ಚ್ ಚ್ೀತಸ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ್ಾಯಹ – ಚ್ೀತಸಾ 
ಸವಯಕಮಾಯಣಿೀತ| ಸ ಏವ ಸವಯಸಾಮತ್ ಪರಮ ಇತ ಭಾವೀsಸ್ಯೀತ ಮತಾರಾಃ | 
ತತರ ಚಿತುವೃತುನಿರ್ ೀಧ್ ೀsಪ ಯೀ ಬತದಿಿಯೀಗಾಃ – ಪರತ್ಾಯಹಾರಾದಿಾಃ || 57 || 

ಮಚಿಾತುಾಃ ಸವಯದ್ತಗಾಯಣಿ ಮತರಸಾದಾತುರಿಷ್ಯಸ್ತ | 

ಅರ್ ಚ್ೀತವಮಹಙ್ಗ್ೆರನ್ನ ಶ್ ರೀಷ್ಯಸ್ತ ವಿನ್ಙ್ಕಿಸ್ತ || 58 || 
 

ರ್ದ್ಹಙ್ಗ್ೆರಮಾಶ್ರತಯ ನ್ ಯೀತ್ಯ ಇತ ಮನ್ಯಸ್ೀ | 
ಮಿಥ್ಯೈಷ್ ವಯವಸಾರ್ಸ್ುೀ ಪರಕೃತಸಾುಾಂ ನಿಯೀಕ್ಷತ || 59 || 

 

 ಸವಭಾವಜ್ಜ್ೀನ್ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ನಿಬದ್ಿಾಃ ಸ್ವೀನ್ ಕಮಯಣಾ | 
ಕತತಯಂ ನ್ೀಚ್ಛಸ್ತ ರ್ನ್ ೋಹಾತ್ ಕರಿಷ್ಯಸಯವಶ್ ೀsಪ ತತ್ || 60 || 

ಪರಕೃತಾಃ – ಈಶವರ್ೀಚಾಛ- 

‘ಪರಕೃತವಾಯಸನ್ೀತತಯಕುಂ ತವ್ೀಚಾಛನ್ನ್ು ಕರ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯದಿವಚ್ನಾತ್| 

ಏಷಾ ತತ ‘ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಚ್ ಕಮಾಯಣಿ’ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ವಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ತಸಾಯ ಏವ ಹಿ 
ಮತಖಯತ್್ ೀ ನಿಯೀಕೃತವಂ ಸವಭಾವಕಮಾಯದಿಭಬಯದಾದಾ|| 59 || 

ಈಶವರಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಹೃದ್ದೀಶ್ೀsಜತಯನ್ ತಷ್ಠತ | 
ಭಾರಮರ್ನ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ರ್ನಾರರ ಢಾನಿ ಮಾರ್ರಾ || 61 || 
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ತದ್ೀವಾಹ – ಈಶವರಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಮಿತ | 

‘ನಿಶ್ಾತ್ಾರ್ಯಾಃ ಸ ತತ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ರ್ತ್ಾರತ್್ೈವ ಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಃ | 
ಉಚ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ರ್ದ್ವತ್ ತದ್ ಬರಹ್ೋತ್ಾಯದಿ ಕರ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

‘ಮನ್ಮನಾಾಃ’ ಇತತಯಪಸಂಹಾರಾಚ್ಾ || 61 || 

ತಮೀವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ | 
ತತರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾನಿುಂ ಸಾಿನ್ಂ ಪಾರಪ್ಯಸ್ತ ಶಾಶವತಮ್ || 62 || 

ಶಾಶವತಂ ಸಾಿನ್ಂ – ವ್ೈಕತಣಾಠದಿ | 

‘ಶ್ರೀರ್ೀವ ಲ್ ೀಕರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ತುಷ್ಠತ ಸವಯದಾ | 
ಅತ್್ ೀ ಹಿ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಿತ್ಾಯಸ್ುೀ ಚ್ೀತನಾ ಅಪ’ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ | 
‘ನ್ ವತಯತ್್ೀ ರ್ತರ ರಜಸುಮಸುಯೀಾಃ ಸತುಾಂ ಚ್’ ಇತ್ಾಯದ್ತಯಕುಂ ಚ್ || 62 || 

ಇತ ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಖಾಯತಂ ಗತಹಾಯತ್ ಗತಹಯತರಂ ಮರಾ | 
ವಿಮೃಶ್ಯೈತದ್ಶ್ೀಷ್ೀಣ ರ್ಥ್ೀಚ್ಛಸ್ತ ತಥಾ ಕತರತ || 63 || 

 

ಸವಯಗತಹಯತಮಂ ಭ ರ್ಾಃ ಶೃಣತಮೀ ಪರಮಂ ವಚ್ಾಃ | 
ಇಷ್ ಟೀsಸ್ತ ಮೀ ಧ್ೃಢಮಿತ ತತ್್ ೀ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತ್್ೀ ಹಿತಮ್ || 64 || 

ತತುಾಸಾರಕರ್ನ್ಂ ‘ದಾವವಿಮೌ ಪುರತಷೌ’ ಇತಯತ್್ೈವೀಪಸಂಹೃತಮ್ | 
ತತುಾಪರಶಂಸಾರ್ಯಮೀವ ತದ್ತ್ದಿಿಪರಶಂಸಾ ಕೃತ್ಾ | ಅತರ ತತ 
ಸಾಧ್ನ್ಸಾರ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃ – ಸವಯಗತಹಯತಮಿತ | ‘ಮನ್ಮನಾಾಃ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ 
ಪೂವಯಮೀವೀಕುತ್ಾವತ್ ಭ ರ್ ಇತ | ಅರ್ಯತಸುಾತ್ಾರಪ ವಿಷಾಣಾಧಿಕಯಮೀವೀಕುಂ 
ಭವತ || 64 || 

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್್ ುೀ ಮದ್ಯರ್ಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ಸತಯಂ ತ್್ೀ ಪರತಜ್ಜಾನ್ೀ ಪರಯೀsಸ್ತ ಮೀ || 65 || 

 

ಸವಯಧ್ಮಾಯನ್ ಪರಿತಯಜಯ ಮಾಮೀಕಂ ಶರಣಂ ವರಜ | 
ಅಹಂ ತ್ಾವ ಸವಯಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮೀಕ್ಷಯಿಷಾಯಮಿ ಮಾ ಶತಚ್ಾಃ || 66 || 
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ಅನ್ಯಧ್ಮಾಯನ್  ಪರಿತಯಜ್ಜ್ಯೀತತಯಕುಶ್ೀಷ್ತ್್ವೀನ್ೈವ ಸವಯಧ್ಮಾಯನಿತ ವಚ್ನ್ಮ್| 
‘ಮಾಮೀಕಂ ಶರಣಂ ವರಜ’ ಇತಯಪ ‘ಮನ್ಮನಾ’ ಇತ್ಾಯದ್ತಯಕುನಿಗಮನಾತಮನಾ 
ತದಾವಯಖಾಯನ್ಮ್ | 

‘ಸವೀಯತುಮತವವಿಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಂ ತತರ ಮನ್ಾಃ ಸದಾ | 
ಸವಾಯಧಿಕಪ್ರೀಮರ್ತಕುಂ ಸವಯಸಾಯತರ ಸಮಪಯಣಮ್ | 
ಅಖಣಾಡ ತರವಿಧಾ ಪೂಜ್ಜಾ ತದ್ರತ್್ಯೈವ ಸವಭಾವತಾಃ | 
ರಕ್ಷತೀತ್್ಯೀವ ವಿಶಾವಸಸುದಿೀಯೀsಹಮಿತ ಸೃತಾಃ | 
ಶರಣಾಗತರ್ೀಷಾ ಸಾಯದ್ ವಿಷೌಣಮೀಕ್ಷಫಲಪರದಾ’ ಇತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ | 

ಅನಾದಿಜನ್ಮಕೃತಸವಯಪಾಪ್ೀಭಯಾಃ| ಅತರ ಪಾರಪಾಭಾವಾತ್ | ಧ್ಮಯಪರಿತ್ಾಯಗ್ೀ 
ಪಾಪಪರಿತ್ಾಯಗಸಯ ಕ್್ೈಮತತ್್ಯೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಿತ್ಾವತ್ || 66 || 

ಇದ್ಂ ತ್್ೀ ನಾತಪಸಾೆರ್ ನಾಭಕ್ಾುರ್ ಕದಾಚ್ನ್ | 
ನ್ ಚಾಶತಶ ರಷ್ವ್ೀ ವಾಚ್ಯಂ ನ್ ಚ್ ಮಾಂ ಯೀsಭಯಸ ರ್ತ || 67 || 

ಅತಪಸಾೆಯೈವ ನ್ ವಾಚ್ಯಮ್ | ಅಶತಶ ರಷ್ವ್ೀ ಪುನ್ಶ್ಾೀತ 
ದ್ ೀಷಾಧಿಕಯಮಶ ರಷ್ ೀದ್ಯಶಯಯಿತತಂ ಚ್ ಶಬದಾಃ | ಏವಮಭಕ್ಾುರ್ ಕದಾsಪ ನ್ 
ವಾಚ್ಯಮ್ | ಕದಾಚಿದ್ಲಾತಪಸ್ ೀsಲಾಶತಶ ರಷ್ ೀರಪ ಭಕ್ಾಾಧಿಕ್್ಯೀ ವಾಚ್ಯಂ 
ಭವತೀತ ಕದಾಚ್ನ್ೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | ಅಭಕ್ಾುಚ್ಾ ನ್ ವಾಚ್ಯಮಸ ಯೀರಿತ ತತ್ಾರಪ ಚ್ 
ಶಬದಾಃ | 

‘ಸಮತಚ್ಾಯೀ ತಥಾssಧಿಕ್್ಯೀ ನ್ ಯನ್ತ್್ವೀ ಚ್ಾಃ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 
‘ಅಭಕ್ಾುದ್ಪ ಪಾಪಾಃ ಸಾಯದ್ಸ ರ್ತದ್ ೀಯಷ್ದ್ೃಗ್ ರ್ತಾಃ’ ಇತ ಚ್  ಪಾದ್ೋ || 67 || 

ರ್ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹಯಂ ಮದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವಭಧಾಸಯತ | 
ಭಕುಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯತಯಸಂಶರ್ಾಃ || 68 || 

 

ನ್ ಚ್ ತಸಾಮನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಕಶ್ಾನ್ೋ ಪರರ್ಕೃತುಮಾಃ | 
ಭವಿತ್ಾ ನ್ ಚ್ ಮೀ ತಸಾಮದ್ನ್ಯಾಃ ಪರರ್ತರ್ ೀ ಭತವಿ || 69 || 

 

ಅಧ್ಯೀಷ್ಯತ್್ೀ ಚ್ ರ್ ಇಮಂ ಧ್ಮಯಯಂ ಸಂವಾದ್ಮಾವಯೀಾಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ ತ್್ೀನಾಹಮಿಷ್ಟಾಃ ಸಾಯಮಿತ ಮೀ ಮತಾಃ || 70 || 
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ಶರದಾಿವಾನ್ನ್ಸ ರ್ಶಾ ಶೃಣತರಾದ್ಪ ಯೀ ನ್ರಾಃ | 

ಸ್ ೀsಪ ಮತಕುಾಃ ಶತಭಾꣳ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಪಾರಪುನರಾತ್ ಪುಣಯಕಮಯಣಾಮ್ || 71 || 

‘ಸ್ ೀsಪ ಮತಕುಾಃ’ ನ್ ತಸಾಮನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ’ ಇತತಯಕ್್ುೀಮತಯಕ್ಾುನಾಂ ಮಹತ್ 
ತ್ಾರತಮಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | ‘ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ’ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್ ತತ್ಾರಪ 
ದ್ೀವಾನಾಮಾಧಿಕಯಂ ಚ್ | 

 

‘ಮತಕುಜ್ಞಾಯತ್ಾವsಪ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಾಯಚಾಛಸರಮ್ ಶತರತ್ಾವ ತತ್್ ೀsಧಿಕಮ್ | 
ಮತಕ್ ುೌ ಸತಖಂ ತತ್ ಪಠ್ತಸುತ್್ ೀsಪಯಧಿಕಮಿಷ್ಯತ್್ೀ | 

ವಾಯಖಾಯತತಸತುಸಮಂ ಮತಕ್ ುೌ ಸತಖಂ ನಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ | 
ತತ್್ ೀsಧಿಕಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮತಖಯವಾಯಖಾಯಕೃತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ’ ಇತ ಚ್ || 71 || 

ಕಚಿಾದ್ೀತತ್ ಶೃತಂ ಪಾರ್ಯ ತವಯೈಕ್ಾಗ್ರೀಣ  ಚ್ೀತಸಾ | 
ಕಚಿಾದ್ಜ್ಜಾಞಾನ್ಸಮೋಹಾಃ ಪರಣಷ್ಟಸ್ುೀ ಧ್ನ್ಞ್ಞರ್ || 72 || 

ಅಜತಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ನ್ಷ್ ಟೀ ಮೀಹಾಃ ಸೃತಲಯಬಾಿ ತವತರಸಾದಾನ್ಮರಾಚ್ತಯತ | 
ಸಿ್ತತ್್ ೀsಸ್ತಮ ಗತಸನ್ದೀಹಾಃ ಕರಿಷ್ಯೀ ವಚ್ನ್ಂ ತವ || 73 || 

ಸಞ್ಞರ್ ಉವಾಚ್ 

ಇತಯಹಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಪಾರ್ಯಸಯ ಚ್ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ | 
ಸಂವಾದ್ಮಿಮಮಶೌರಷ್ಮದ್ತಭತಂ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಣಮ್ || 74 || 

 

ವಾಯಸಪರಸಾದಾಚ್ತಛರತವಾನ್ೀತದ್ತುಹಯಮಹಂ ಪರಮ್ | 
ಯೀಗಂ ಯೀಗ್ೀಶವರಾತ್ ಕೃಷಾಣತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ರ್ರ್ಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||75|| 

 

ರಾಜನ್ ಸಂಸೃತಯ ಸಂಸೃತಯ  ಸಂವಾದ್ಮಿಮಮದ್ತಭತಮ್ | 
ಕ್್ೀಶವಾಜತಯನ್ಯೀಾಃ ಪುಣಯಂ ಹೃಷಾಯಮಿ ಚ್ ಮತಹತಮತಯಹತಾಃ || 76 || 

 

ತಚ್ಾ ಸಂಸೃತಯ ಸಂಸೃತಯ ರ ಪಮತಯದ್ತಭತಂ ಹರ್ೀಾಃ | 
ವಿಸಮಯೀ ಮೀ ಮಹಾನಾರಜನ್ ಹೃಷಾಯಮಿ ಚ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ || 77 || 
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ರ್ತರ ಯೀಗ್ೀಶವರಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ರ್ತರ ಪಾಥ್ ೀಯ ಧ್ನ್ತಧ್ಯರಾಃ | 
ತತರ ಶ್ರೀವಿಯಜಯೀ ಭ ತಧ್ತರಯವಾ ನಿೀತಮಯತಮಯಮ || 78 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾರಾಂ ಅಷಾಟದ್ಶ್ ೀsಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾ || 

‘ರ್ಥ್ೀಚ್ಛಸ್ತ ತಥಾ ಕತರತ’ ಇತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಪರಿಹಾರಾರ್ ‘ಕರಿಷ್ಯೀ ವಚ್ನ್ಂ ತವ’ 
ಇತಯನ್ತಸರತ ಭಗವನ್ುಮ್ || 73-78 || 

ನ್ಮಸ್ುೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ಪ್ರೀರ್ಸಾಂ ಮೀ ಪರಯೀತುಮ | 
ಸಮಸುಗತಣಸಮ ಾಣಯನಿದ್ ೀಯಷಾನ್ನ್ದದಾಯಿನ್ೀ || 

ರ್ಸಯ ತರೀಣತಯದಿತ್ಾನಿ ವ್ೀದ್ವಚ್ನ್ೀ ರ ಪಾಣಿ ದಿವಾಯನ್ಯಲಂ 

ಬಟ್ ತದ್ದಶಯತಮಿತಿಮೀವ ನಿಹಿತಂ ದ್ೀವಸಯ ಭಗ್ ೀಯ ಮಹತ್ | 
ವಾಯೀ ರಾಮವಚ್ ೀನ್ರ್ಂ ಪರರ್ಮಕಂ ಪೃಕ್ಷ್ ೀ ದಿವತೀರ್ಂ ವಪುಾಃ 

ಮಯಧ್ ವೀ ರ್ತ್ ತತ ತೃತೀರ್ಮೀತದ್ಮತನಾ ಗರನ್ಿಾಃ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 

ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ರಹಿತ ಕಲಾಯಣಾಖಿಲಸದ್ತುಣ | 
ಭ ತಸವರ್ಮತಭಶವಾಯದಿವನ್ದಯಂ ತ್ಾವಂ ನೌಮಿ ಮೀ ಪರರ್ಮ್ || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತ್ಾತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃ || 

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖಯಪಾರಣ ವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 
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