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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.  9901971176, 8095551774, 
8095551773 Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ 
ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ 
ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಾಮ ಲ ರ್ಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

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

ಗರಂರ್ ಋಣ: ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಾರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 
ಸವಾಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 
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॥ ತಲವಕ್ಾರ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್॥ 
ಶಾನಿುಮನ್ರಃ 

ಆಪಾಯರ್ನ್ತು ಮಮಾಙ್ಗುನಿ ವಾಕ್ ಪಾರಣಶಾಕ್ತಃ ಶ್್ ರೀತರಮಥ್ ೀ ಬಲಮಿನಿದಿರ್ಾಣಿ ಚ 
ಸವಾಾಣಿ| ಸವಾಂ ಬರಹಮಮಪನಿಷ್ದ್ಮ್| ಮಾಽಹಂ ಬರಹಮ ನಿರಾಕತರ್ಾಾಂ ಮಾ ಮಾ ಬರಹಮ 
ನಿರಾಕರ್ ೀತ್| ಅನಿರಾಕರಣಮಸುವನಿರಾಕರಣಂ ಮೀಽಸತು| ತದಾತಮನಿ ನಿರತ್್ೀ ರ್ 
ಉಪನಿಷ್ತತು ಧ್ಮಾಾಸ್ುೀ ಮಯಿ ಸನ್ತು ತ್್ೀ ಮಯಿ ಸನ್ತು॥ ಓಂ ಶಾನಿುಶಾಾನಿುಶಾಾನಿುಃ॥ 

ಮಙ್ುಲಾಚರಣಮ್ 
ಅನ್ನ್ುಗತಣಪೂಣಾತ್ಾವದ್ಗಮಾಯರ್ ಸತರ್ೈರಪ| 
ಸವ್ೀಾಷ್ಟದಾತ್್ರೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ಮೀ ನಾರಾರ್ಣಾರ್ ತ್್ೀ॥  
ವ್ೈಜರ್ನ್ುೀ ಸಮಾಸ್ತೀನ್ಮೀಕ್ಾನ್ುೀ ಚತತರಾನ್ನ್ಮ್| 
ವಿಷ್ ಣೀವಿಾವಿದಿಷ್ತಸುತವಂ ಪರ್ಾಪೃಚಛತ್ ಸದಾಶ್ವ॥ 

ತಲವಕ್ಾರ್ ೀಪನಿಷ್ತ್  
ಪರರ್ಮಃ ಖಣಡಃ 

ಕ್್ೀನ್ೀಷಿತಂ ಪತತ ಪ್ರೀಷಿತಂ ಮನ್ಃ ಕ್್ೀನ್ ಪಾರಣಃ ಪರರ್ಮಃ ಪ್ೈತ ರ್ತಕುಃ| 
ಕ್್ೀನ್ೀಷಿತ್ಾಂ ವಾಚಮಿಮಾಂ ವದ್ನಿು ಚಕ್ತಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಕ ಉ ದ್ೀವೀ ರ್ತನ್ಕ್ತು॥1॥ 

ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಸಯ ಸವ್ೀಾನಿದಿರ್ಾಣಿಪ್ರೀರಕತವವಣಾನ್ಮ್ 
ಶ್್ ರೀತರಸಯ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ಮನ್ ೀರ್ ದಾವಚ್ ೀ ಹ ವಾಚಂ ಸ ಉ ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಃ| 
ಚಕ್ತಷ್ಶಾಕ್ತರತಮತಚಯ ಧೀರಾಃ ಪ್ರೀತ್ಾಯಸಾಮಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ಮೃತ್ಾ ಭವನಿು॥2॥ 

ಇನಿದಿರ್ಾಣಿಪ್ರೀರಕಸಾಯಪ ಬರಹಮಣ ಇನಿದಿರ್ಾತೀತತವವಣಾನ್ಮ್ 
ನ್ ತತರ ಚಕ್ತಗಾಚಛತ ನ್ ವಾಗ್ ಗಚಛತ ನ್ ೀ ಮನ್ಃ| 
ನ್ ವಿದ್ಮ ನ್ ವಿಜಾನಿೀಮೀ ರ್ಥ್ೈತದ್ನ್ತಶ್ಷಾಯತ್॥3॥ 
ಅನ್ಯದ್ೀವ ತದ್ ವಿದಿತ್ಾದ್ಥ್ ೀ ಅವಿದಿತ್ಾದ್ಧ| 
ಇತ ಶತಶತರಮ ಪೂವ್ೀಾಷಾಂ ಯೀ ನ್ಸುದಾವಾ ಚಚಕ್ಷಿರ್ೀ॥4॥ 
ರ್ದ್ ವಾಚಾಽನ್ಭತಯದಿತಂ ಯೀನ್ ವಾಗಭತಯದ್ಯತ್್ೀ| 
ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ತವಂ ವಿದಿಿ ನ್ೀದ್ಂ ರ್ದಿದ್ಮತಪಾಸ ತ್್ೀ॥5॥ 
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ರ್ನ್ಮನ್ಸಾ ನ್ ಮನ್ತತ್್ೀ ಯೀನಾಹತಮಾನ್ ೀ ಮತಮ್| 
ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ತವಂ ವಿದಿಿ ನ್ೀದ್ಂ ರ್ದಿದ್ಮತಪಾಸ ತ್್ೀ॥6॥ 
ರ್ಚಾಕ್ತಷಾ ನ್ ಪಶಯತ ಯೀನ್ ಚಕ್ ಂಷಿ ಪಶಯತ| 
ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ತವಂ ವಿದಿಿ ನ್ೀದ್ಂ ರ್ದಿದ್ಮತಪಾಸ  ತ್್ೀ ॥7॥ 
ರ್ಚ್ ಛಿೀತ್್ರೀಣ ನ್ ಶತರಣ್ ೀತ ಯೀನ್ ಶ್್ ರೀತರಮಿದ್ಂ ಶತರತಮ್| 
ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ತವಂ ವಿದಿಿ ನ್ೀದ್ಂ ರ್ದಿದ್ಮತಪಾಸ ತ್್ೀ॥8॥ 
ರ್ತ್ ಪಾರಣ್ೀನ್ ನ್ ಪಾರಣಿತ ಯೀನ್ ಪಾರಣಃ ಪರಣಿೀರ್ತ್್ೀ| 
ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ತವಂ ವಿದಿಿ ನ್ೀದ್ಂ ರ್ದಿದ್ಮತಪಾಸ ತ್್ೀ॥9॥ 

॥ ಇತ ಪರರ್ಮಃ ಖಣಡಃ॥1॥ 
ಭಾ - ವ್ೈಜರ್ನ್ುೀ ಸಮಾಸ್ತೀನ್ಮೀಕ್ಾನ್ುೀ ಚತತರಾನ್ನ್ಮ್| 
ವಿಷ್ ಣೀವಿಾವಿದಿಷ್ತಸುತವಂ ಪರ್ಾಪೃಚಛತ್ ಸದಾಶ್ವಃ॥ 

ತಲವಕ್ಾರ್ ೀಪನಿಷ್ದ್ಃ ಪೂವಾಪೀಟಿಕ್ಾ 
ರ್ದಿದ್ಂ ಪುರತಷಾವಶಯಂ ತತರ ತತರ ಪತ್್ೀನ್ಮನ್ಃ| 
ಕ್್ೀನ್ ತತ್ ಪ್ರೀರಿತಂ ರ್ಾತ ಪಾರಣಃ ಸವೀಾತುಮಸುಥಾ॥ 
ಚಕ್ತಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ತಥಾ ವಾಚಂ ಕ್್ ೀ ದ್ೀವೀ ವಿನಿಯೀಜಯೀತ್| 
ಇತ ಪೃಷ್ಟಸುದಾ ಬರಹಾಮ ಪಾರಹ ದ್ೀವಮತಮಾಪತಮ್॥ 
ಧ್ಾಯತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ಸವಾಾಧ್ಾರಮನ್ ಪಮಮ್| 
ಸವಾಜ್ಞಂ ಸವಾಶಕ್ತುಂ ಚ ಸವಾದ್ ೀಷ್ವಿವರ್ಜಾತಮ್॥ 
ರ್ಃ ಪಾರಣಸಯ ಪರಣ್ೀತ್ಾ ಚ ಚಕ್ತರಾದ್ೀಶಾ ಸವಾಶಃ| 
ಅಗಮಯಃ ಸವಾದ್ೀವ್ೈಶಾ ಪರಿಪೂಣಾತವಹ್ೀತತತಃ॥  
ಪಾರಣಾದಿೀನಾಂ ಪರಣ್ೀತ್ಾ ಚ ಸವಾವ್ೀತ್ಾು ಚ ಸವಾಶಃ| 
ಸವೀಾತುಮಶಾ ಸವಾತರ ಸ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಧ್ಾರ್ಾತ್ಾಮ್॥  

॥ ಇತ ಪರರ್ಮ ಖಣಡಭಾಷ್ಯಮ್॥ 

ದಿವತೀರ್ಃ ಖಣಡಃ 
ಬರಹಮಣಃ ಸಾಕಲ್ಯೀನ್ ಅಜ್ಞ್ೀರ್ತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ರ್ದಿ ಮನ್ಯಸ್ೀ ಸತವ್ೀದ್ೀತ ದ್ಹರಮೀವಾಪ ನ್ ನ್ಂ ತವಂ ವ್ೀತಥ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಮ್ | 
ರ್ದ್ಸಯ ತವಂ ರ್ದ್ಸಯ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವರ್ ನ್ತ ಮಿೀಮಾಂಸಯಮೀವ ತ್್ೀ ಮನ್ಯೀ ವಿದಿತಮ್॥1॥ 
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ನಾಹಂ ಮನ್ಯೀ ಸತವ್ೀದ್ೀತ ನಾಹಂ ನ್ ೀ ನ್ ವ್ೀದ್ೀತ ವ್ೀದ್ ಚ| 
ಯೀ ನ್ಸುದ್ ವ್ೀದ್ ತದ್ ವ್ೀದ್ ನ್ ೀ ನ್ ವ್ೀದ್ೀತ ವ್ೀದ್ ಚ॥2॥ 
ರ್ಸಾಯಮತಂ ತಸಯ ಮತಂ ಮತಂ ರ್ಸಯ ನ್ ವ್ೀದ್ ಸಃ| 
ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನ್ತ್ಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಮವಿಜಾನ್ತ್ಾಮ್॥3॥ 

ಸಾಕಲ್ಯೀನಾಜ್ಞ್ೀರ್ಸಾಯಪ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರ್ಜೀವಯೀಗಯತ್ಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ 
ಜ್ಞ್ೀರ್ತವಕರ್ನ್ಮ್ 

ಪರತಬ್ ೀಧ್ವಿದಿತಂ ಮತಮಮೃತತವಂ ಹಿ ವಿನ್ದತ್್ೀ| 
ಆತಮನಾ ವಿನ್ದತ್್ೀ ವಿೀರ್ಾಂ ವಿದ್ಯರ್ಾ ವಿನ್ದತ್್ೀಽಮೃತಮ್॥4॥ 
ಇಹ ಚ್ೀದ್ವ್ೀದಿೀದ್ರ್ ಸತಯಮಸ್ತು ನ್ ಚ್ೀದಿಹಾವ್ೀದಿೀನ್ಮಹತೀ ವಿನ್ಷಿಟಃ| 
ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ವಿಚಿನ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪ್ರೀತ್ಾಯಸಾಮಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ಮೃತ್ಾ ಭವನಿು॥5॥ 

॥ ಇತ ದಿವೀತೀರ್ಃ ಖಣಡಃ॥  

ಭಾ- ರ್ಂ ಸಮಯಙ್ ನ್ೈವ ಜಾನಾತ ಕಶ್ಾನಿನರವಶ್ೀಷ್ತಃ| 
ಸವಾಾತಮನಾ ವಿಜಾನಾಮಿೀತ ತತ ರ್ಸಯ ಮತಂ ಭವ್ೀತ್॥  
ತಸಾಯಜ್ಞಾತಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಯೀ ನ್ೈವಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಸದಾ| 
ಜ್ಞಾತಸುಸಯ ತಥಾಽಸ್ಯೈವ ನಿಃಶ್ೀಷ್ಮನ್ನ್ಂ ಕೃತಮ್॥ 
ಇತ ಯೀ ಮನ್ಯತ್್ೀ ನಾಸಯ ಮತಃ ಸ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ| 
ನಾತವ್ೀದ್ ಯೀ ನ್ ಚಾವ್ೀದ್ಯಸುಸಾಮತ್ ಸ ಪರಮೀಶವರಃ॥  
ನ್ೀದ್ಂ ರ್ಜೀವಸವರ ಪಂ ತದ್ ಬರಹಮ ವಿಷಾಣವಖಯಮವಯರ್ಮ್| 
ಕ್ತನ್ತು ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಸಮಿೀಪಸಥಮಾಸ ತ್್ೀ ವಿನಿರ್ಾಮಕಮ್| 
ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ವಿದಿಿ ತವಂ ವಿಷಾಣವಖಯಂ ಪರಮವಯರ್ಮ್| 
ನಿರ್ಾಮಕಂ ತದ್ದೀವಾನಾಂ ಮತ್ಾಯಾನಾಂ ಕ್ತಮತತ್್ ೀತುಮಮ್॥ 
ತತರಸಾದ್ಂ ವಿನಾ ರ್ಜೀವ್ೀ ಮನ್ುವಾಯ ನ್ ಪರವೃತುರ್ಃ| 
ಕ್ತಮತ ರ್ಜೀವಸಯ ತದಾಾವೀ ನ್ ಮನ್ುವಯ ಇತೀರ್ಾತ್್ೀ॥ 

॥ ಇತ ದಿವೀತೀರ್ಖಣಞಭಾಷ್ಯಮ್॥  

ತೃತೀರ್ಃ ಖಣಡಃ 
ಬರಹಮಣ್ ೀಽಜ್ಞ್ೀರ್ತ್್ ವೀಪಪಾದಿಕ್ಾಽಽಖ್ಾಯಯಿಕ್ಾ 

ಬರಹಮಹ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ವಿರ್ಜಗ್ಯೀ| 
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ತಸಯ ಹ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಜಯೀ ದ್ೀವಾ ಅಮಹಿೀರ್ನ್ು| 
ತ ಐಕ್ನಾುಸಾಮಕಮೀವಾರ್ಂ ವಿಜಯೀಽಸಾಮಕಮೀವಾರ್ಂ ಮಹಿಮೀತ॥1॥ 
ತದ್ಿೈಷಾಂ ವಿಜಜ್ಞಮ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಹ ಪಾರದ್ತಬಾಭ ವ| 
ತನ್ನ ವಯಜಾನ್ತ| 
ಕ್ತಮಿದ್ಂ ರ್ಕ್ಮಿತ॥2॥ 
ತ್್ೀಽಗಿನಮಬತರವನ್| 
ಜಾತವ್ೀದ್ ಏತದಿವಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ತಮೀತದ್ ರ್ಕ್ಮಿತ॥3॥ 
ತಥ್ೀತ ತದ್ಭಯದ್ರವತುಮಭಯವದ್ತ್ ಕ್್ ೀಽಸ್ತೀತ| 
ಅಗಿನವಾಾ ಅಹಮಸ್ತೀತಯಬರವಿೀಜಾಾತವ್ೀದಾ ವಾ ಅಹಮಸ್ತೀತ॥4॥ 
ತಸ್ತಮಂಸುವಯಿ ಕ್ತಂ ವಿೀರ್ಾಮಿತಯಪ| 
ಇದ್ಂ ಸವಾಂ ದ್ಹ್ೀರ್ಂ ರ್ದಿದ್ಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಮಿತ॥5॥ 
ತಸ್ೈ ತೃಣಂ ನಿದ್ಧ್ಾವ್ೀತದ್ದಹ್ೀತ| 
ತದ್ತಪಪ್ರೀರ್ಾರ್ ಸವಾಜವ್ೀನ್ ತನ್ನ ಶಶಾಕ ದ್ಗತಿಮ್| 
ಸ ತತ ಏವ ನಿವವೃತ್್ೀ| 
ನ್ೈತದ್ಶಕಂ ವಿಜ್ಞಾತತಂ ರ್ದ್ೀತದ್ ರ್ಕ್ಮಿತ॥6॥ 
ಅರ್ ವಾರ್ತಮಬತರವನ್ ವಾರ್ವ್ೀತದ್ ವಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ತಮೀತದ್ ರ್ಕ್ಮಿತ| ತಥ್ೀತ॥7॥ 
ತದ್ಭಯದ್ರವತುಮಭಯವದ್ತ್ ಕ್್ ೀಽಸ್ತೀತ|  
ವಾರ್ತವಾಾ ಅಹಮಸ್ತೀತಯಬರವಿೀನಾಮತರಿಶಾವ  ವಾ ಅಹಮಸ್ತೀತ॥8॥ 
ತಸ್ತಮಂಸುವಯಿ ಕ್ತಂ ವಿೀರ್ಾಮಿತಯಪ| 
ಇದ್ಂ ಸವಾಮಾದ್ದಿೀರ್ಂ ರ್ದಿದ್ಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಮಿತ॥9॥ 
ತಸ್ೈ ತೃಣಂ ನಿದ್ಧ್ಾವ್ೀತದಾದ್ತ್್ುವೀತ| 
ತದ್ತಪಪ್ರೀರ್ಾರ್ ಸವಾಜವ್ೀನ್| 
ತನ್ನ ಶಶಾಕ್ಾದಾತತಮ್| 
ಸ ತತ ಏವ ನಿವವೃತ್್ೀ| 
ನ್ೈತದ್ಶಕಂ ವಿಜ್ಞಾತತಂ ರ್ದ್ೀತದ್ ರ್ಕ್ಮಿತ॥10॥ 
ಅಥ್ೀನ್ದಿಮಬತರವನ್|  
ಮಘವನ್ನೀತದ್ ವಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ತಮೀತದ್ ರ್ಕ್ಮಿತ| 
ತಥ್ೀತ ತದ್ಭಯದ್ರವತ್| ತಸಾಮತ್ ತರ್ ೀದ್ಧ್್ೀ॥ 11॥ 
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ಸ ತಸ್ತಮನ್ನೀವಾಽಕ್ಾಶ್ೀ ಸ್ತರರ್ಮಾಜಗಾಮ ಬಹತ ಶ್್ ೀಭಮಾನಾಮತಮಾಂ 
ಹ್ೈಮವತೀಮ್|  
ತ್ಾಂ ಹ್ ೀವಾಚ ಕ್ತಮೀತದ್ ರ್ಕ್ಮಿತ॥12॥ 

॥ ಇತ ತೃತೀರ್ಃ ಖಣಡಃ॥ 

ಭಾ - ಇತಯತ್ಾರಖ್ಾಯಯಿಕ್ಾಂ ವಚಿಮ ಶತರಣತ ತ್ಾಂ ತವಂ ಮಹ್ೀಶವರ| 
ಸ್ತಥತ್ಾವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತದ್ ಬರಹಮ ವಯಜರ್ದ್ದೈತಯದಾನ್ವಾನ್॥ 
ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀಽಥಾಾರ್ ವಿಜರ್ಂ ತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ಮೀನಿರ್ೀ ಸವಕಮ್| 
ಆವಿಷಾಟ ಅಸತರ್ೈಸ್ುೀಷಾಂ ಪರಬ್ ೀಧ್ಾರ್ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥ 
ರ್ಕ್ರ ಪಃ ಪಾರದ್ತರಭ ದ್ತಮಾಶ್ವಸಮನಿವತಃ| 
ಬರಹಮಣಾ ಚಾಪ ಸಹಿತ ಏತ್್ೀಭ್ ಯೀಽಪ ಪರ್ ೀ ಹಯಹಮ್॥  
ಏತ್್ೀಽಪ ಮೀ ಭೃತಯಭ ತ್ಾಃ ಪರಿವಾರ್ಾ ವಯವಸ್ತಥತ್ಾಃ| 
ಇತ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಸಹ ತ್್ೈರಪುಯಪಾಗತಃ॥ 
ರ್ ರ್ಮೀತ್ಾನ್ಪ ಜ್ಞಾತತಮಶಕ್ಾುಃ ಕ್ತಮತ ಮಾಮಿತ| 
ತಜಾಾಾನಾರ್ಾಂ ಹತತ್ಾಶಶಾ ನಾಸ್ತಕ್್ ಯೀ ವಾರ್ತರ್ೀವ ಚ॥  
ಇನ್ದಿಶಾ ಕರಮಶ್್ ೀ ಜಗತಮಸುಂ ಜ್ಞಾತತಂ ನ್ೈವ ಚಾಶಕನ್| 
ತತ್್ರೀನ್ ದಿ ೀಽಧಕಬತದಿಿತ್ಾವತ್ ಪೃಚಛತೀತ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥ 
ಮತುಃ ಶ್ವಾದ್ ಬರಹಮಣಶಾ ಶ್್ ರೀತತಂ ನ್ೈವಾಪ ಶಕ್ತುಮಾನ್| 
ಇತ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ತತರ ನಾದ್ೃಶಯತ ಸ ಕ್್ೀಶವಃ| 
ಏಷ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ದಾನ್ೀ ತ್್ೀ ಯೀಗ್ ಯೀಮೀತ ವಯದ್ಶಾರ್ತ್॥3॥ 

॥ ಇತ ತೃತೀರ್ಖಣಡಭಾಷ್ಯಮ್॥ 

ಚತತರ್ಾಃ ಖಣಡಃ 
ದ್ೀವತ್ಾತ್ಾರತಮಯನಿರ ಪಣಮ್ 

ಬರಹ್ೀತ ಹ್ ೀವಾಚ| 
ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಾ ಏತದಿವಜಯೀಽಮಹಿೀರ್ಧ್ವಮಿತ| 
ತತ್್ ೀ ಹ್ೈವ ವಿದಾಞ್ಾಕ್ಾರ ಬರಹ್ೀತ॥1॥ 
ತಸಾಮದ್ ವಾ ಏತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ಅತತರಾಮಿವಾನಾಯನ್ ದ್ೀವಾನ್ ರ್ದ್ಗಿನವಾಾರ್ತರಿನ್ದಿಸ್ುೀ 
ಹ್ಯೀತನ್ನೀದಿಷ್ಠಂ ಪಸಾೃಶತಃ॥2॥ 
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ತ್್ೀ ಹ್ಯೀನ್ತ್  ಪರರ್ಮೀ ವಿದಾಞ್ಾಕ್ಾರ ಬರಹ್ೀತ॥3॥ 
ತಸಾಮದಾವ ಇನ್ ದಿೀಽತತರಾಮಿವಾನಾಯನ್ ದ್ೀವಾನ್| 
ಸ ಹ್ಯೀನ್ನ್ನೀದಿಷ್ಠಂ ಪಸಾಶಾ|  
ಸ ಹ್ಯೀನ್ತ್ ಪರರ್ಮೀ ವಿದಾಞ್ಾಕ್ಾರ ಬರಹ್ೀತ॥4॥ 
ಬರಹ್ ೀಪದ್ೀಶಃ 
ತಸ್ಯೈಷ್ ಆದ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ದ್ೀತದ್ ವಿದ್ತಯತ್್ ೀ ವುಯದ್ತಯತದಾ ಇತ| 
ನ್ಯಮಿೀಮಿಷ್ದಾ ಇತಯಧದ್ೈವತಮ್| 
ಅಥಾಧ್ಾಯತಮಮ್॥5॥ 
ರ್ದ್ೀತದ್ುಚಛತೀವ ಚ ಮನ್ ೀಽನ್ೀನ್ ವ್ೈ ತದ್ತಪಸಮರತಯಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಸಙ್ೆಲಾಃ॥ 6॥ 
ತದ್ದ ತದ್ವನ್ಂ ನಾಮ ತದ್ವನ್ಮಿತತಯಪಾಸ್ತತವಯಮ್ | 
ಸ ರ್ ಏತದ್ೀವಂ ವ್ೀದಾಭ ಹ್ೈನ್ಂ ಸವಾಾಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಂವಾಞ್ಛನಿು॥ 7॥ 
ಉಪನಿಷ್ದ್ಂ ಭ್ ೀ ಬ ರಹಿೀತ| 
ಉಕ್ಾುತ ಉಪನಿಷ್ತ್| 
ಬಾರಹಿೀಂ ವಾವ ತ ಉಪನಿಷ್ದ್ಮಬ ರಮೀತ॥ 8॥ 
ತಸ್ಯೈ ತಪೀ ದ್ಮಃ ಕಮೀಾತ ಪರತಷಾಠ| 
ವ್ೀದಾಃ ಸವಾಾಙ್ಗುನಿ ಸತಯಮಾರ್ತನ್ಮ್॥9॥ 
ಯೀ ವಾ ಏತ್ಾಮೀವಂ ವ್ೀದಾಪಹತಯ ಪಾಪಾಮನ್ಮನ್ನ್ುೀ ಸವಗ್ೀಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜ್ಯೀಯೀ 
ಪರತತಷ್ಠತ ಪರತತಷ್ಠತ॥10॥ 

॥ ಇತ ಚತತರ್ಾಃ ಖಣಡಃ॥ 

॥ ಇತ ತಲವಕ್ಾರ್ ೀಪನಿಷ್ತ್॥ 
ಭಾ- ಉಮಾ ಸಾ ಸಮಯಗಾಚಷ್ಟ ತಸ್ೈ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಂ ಪದ್ಮ್| 
ರ್ಸಾಮದ್ ಬರಹಾಮ ಚ ವಾರ್ತಶಾ ಶ್ೀಷ್ವಿೀನಮದಿ ಶ್ವಸುಥಾ॥  
ಸಭಾರ್ಾಾ ಗವಿಾಣ್ ೀ ನಾಸನ್ ಸತರ್ೀಭಯಸ್ುೀಽಧಕ್ಾಸುತಃ| 
ಇನ್ದಿಸತು ಪರರ್ಮಂ ಬರಹಮ ವಯಜಾನಾತ್್ುೀನ್ ತ ತುಮಃ॥ 
ದ್ಕ್ಷಾದಿಭಯಸುಥಾ ಕ್ಾಮಃ ಸ ಜ್ಞಾತತಂ ಪೂವಾಮತಕುವಾನ್| 
ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ಬೃಹಸಾತಶ್ೈವ ಮನ್ತಃ ಕ್ಾಮಾತಮಜಸುಥಾ॥ 
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ಸ ರ್ಾಾಚನ್ದಿಮಸಮ ಧ್ಮೀಾ ವರತಣಶ್್ ಾೀಚತರ್ ೀಮಿತ| 
ನಾಸ್ತಕಯವಾರ್ತರಗಿನಶಾ ಪರರ್ಮಂ ತದ್ಪಶಯತ್ಾಮ್॥ 
ಸವಾದ್ೀವಾಧಕ್ಾಸುಸಾಮದ್ ಏತ್್ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪರಕ್ತೀತಾತ್ಾಃ| 
ಏತ್್ೀಭಯಶ್ಾೀನ್ದಿಕ್ಾಮಮ ತತ ತ್ಾಭಾಯಂ ಬರಹಾಮದ್ಯೀಽಧಕ್ಾಃ॥  
ಏತ್್ೀಷಾಮವಮೀ ವಹಿನಃ ಪರಮೀ ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀ| 
ಅನ್ುರಾಲ್ೀ ಸ್ತಥತ್ಾಸುವನ್ಯೀ ಬರಹಾಮದಾಯಃ ಪೂವಾಮಿೀರಿತ್ಾಃ॥  
ಅಗಿನಃ ಪಶಾಾದ್ವಾಜಾನಾತ್ ತದಿನ್ದಿವಾಕ್ಾಯತ್ ತತ್್ ೀಽವಮಃ| 
ತಸಾಮದಿವಷ್ಣವಭಸಮಬನಾತಿ್ ಪಾರಾವರ್ಾಂ ಸತರ್ೀಷಿವದ್ಮ್॥ 
ವಯದ್ ಯೀತರ್ದಿವದ್ತಯದಾದಿೀನ್ ಕಪಲಾಖಯಸತು ಯೀ ಹರಿಃ| 
ಅಕ್ಷ್ ೀನಿಾಮೀಷ್ಣಂ ಕೃತ್ಾವ ರ್ಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ್ೀ॥ 
ಸ ಏವ್ೈಕಃ ಪರಂ ಬರಹ್ೀತ್್ಯೀವಂ ತಸ್ ಯೀಪದ್ೀಶನ್ಮ್| 
ಅಧದ್ೈವ್ೀ ತಥಾಽಧ್ಾಯತ್್ೀ ರ್ಂ ಮನ್ ೀ ಗಚಛತೀವ ಚ॥ 
ಸಮಯಙ್ ನ್ ಗಚಛತ ಕ್ಾವಪ ಮನ್ ೀ ಯೀನ್ ಸಮರತಯಪ| 
ಸ್ ೀಽನಿರತದಾಿಖಯ ಈಶ್ೀಶಃ ಪರಂ ಬರಹ್ೀತ ಕ್ತೀತಯಾತ್್ೀ॥ 
ಸ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ವನ್ಂ ನಾಮ ತತತ್ಾವದ್ವನ್ನಿೀರ್ತಃ| 
ಏವಮೀನ್ಂ ತತ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಭವ್ೀತ್ ಸವ್ೈಾರಪ್ೀಕ್ಷಿತಃ॥ 
ಏತತ್ ಶತರತ್ಾವ ಹರ್ ೀಽಪೃಚಛದ್ ಬರಹಾಮಣಂ ಪುನ್ರ್ೀವ ತತ| 
ವಿದಾಯಕ್ಾರಂ ಮಮ ಬ ರಹಿೀತತಯಕ್್ ುೀ ಬರಹಾಮಽಽಹ ತಂ ಪುನ್ಃ॥  
ವಿದಾಯವ್ೀದ್ಯಂ ತವ ಪರೀಕುಮಾಸಾಥನ್ಂ ತ್್ೀ ವದಾಮಯಹಮ್| 
ತಪೀದ್ಮಸವಧ್ಮೀಾಷ್ತ ಯೀ ಸ್ತಥತ್ಾಸ್ುೀಷ್ತ ತಷ್ಠತ॥ 
ವಿದಾಯ ಸಾಥನಾನಿ ತಸಾಯಸತು ವ್ೀದಾ ಅಙ್ಗುನಿ ನಿಣಾರ್ಃ| 
ವ್ೀದ್ೈತ್ಾಮೀವಮಖಿಲಾಂ ಯೀ ವಿಷಮಣ ಪರತತಷ್ಠತ॥ ಇತ್ಾಯದಿ ಬರಹಮಸಾರ್ೀ॥ 
ವಿದ್ತಯತಃ ಸ ರ್ಾಾದಿಪರಕ್ಾಶಾನ್| ಆಸಮನಾುದ್ವಾದ್ತಯತತ್ ಪಾರಕ್ಾಶರ್ತ್| 
‘ರ್ದಾದಿತಯಗತಂ ತ್್ೀಜ್ ೀ ಜಗದಾಾಸರ್ತ್್ೀಽಖಿಲಮ್| 
ರ್ಚಾನ್ದಿಮಸ್ತ ರ್ಚಾಾಗಮನ ತತ್್ುೀಜ್ ೀ ವಿದಿಿ ಮಾಮಕಮ್॥’ ಇತ ವಚನಾತ್| 
‘ತಮೀವ ಭಾನ್ುಮನ್ತಭಾತ ಸವಾಂ ತಸಯ ಭಾಸಾ ಸವಾಮಿದ್ಂ ವಿಭಾತ’ ಇತ ಚ| 
ನ್ಯಮಿೀಮಿಷ್ತ್ ಆ ಸಮನಾುನಿನಮಿೀಲ್ಲತ್ಾಕ್ಮಭವತ್| 
‘ಸ ವ್ೈ ಕ್ತಲಾರ್ಂ ಪುರತಷ್ಃ ಪುರಾತನ್ ೀ ರ್ ಏಕ ಆಸ್ತೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ ಆತಮನಿ| 
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ಅಗ್ರೀ ಗತಣ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಗದಾತಮನಿೀಶವರ್ೀ ನಿಮಿೀಲ್ಲತ್ಾತ್ಾಮ ನಿಶ್ ಸತಪುಶಕ್ತುಷ್ತ॥’ ಇತ 
ವಚನಾತ್ 
ಪೂಣಾತ್ಾವಚಾ – ಆಃ| ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಸಙ್ೆಲಾ ಇತ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್| ಸಙ್ೆಲಾಮಿತಯರ್ಾಃ| ಸ 
ಪರತಷಾಠಂ ಸಾರ್ತನಾಮತಪನಿಷ್ದ್ಂ ಬ ರಹಿೀತತಯಕ್್ುೀ ಸಮಯಗ್ೀವ 
ಮಯೀಪನಿಷ್ತುವರ ಪಮತಕುಮ್| ತತರ ವಕುವಯಂ ನಾಸ್ತು| ತಪೀ ದ್ಮಃ ಕಮಾ ಚ 
ವಿದಾಯರ್ಾಃ ಪರತಷಾಠ – ತದ್ವತತು ವಿದಾಯ ಪರತತಷ್ಠತೀತಯರ್ಾಃ| ಸತಯಮಿತ ಮಿೀಮಾಂಸಾ| 
‘ನಿಣಿೀಾರ್ತ್್ೀ ರ್ತಃ ಸಮಯಗಿದ್ಂ ಸತಯಮಿತ ಸತುಟಮ್| 
ಶತರತಸೃತತಯದಿತಂ ಸವಾಂ ವಯಕುಂ ಮಿೀಮಾಂಸಯೈತರ್ಾ| 
ಸತಯಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ತಸಾಮನಿೀಮಾಂಸಾ ಬರಹಮನಿಶಾರ್ಃ॥’ ಇತ ಶಬದನಿಣಾಯೀ  
‘ಋಗಯಜತಃ ಸಾಮಾರ್ವಾಾಖ್ಾಯಃ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ಭಾರತಮ್| 
ಮ ಲರಾಮಾರ್ಣಂ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣಂ ಭಗವತಾರಮ್॥ 
ವ್ೀದಾ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಸದಿಾಃ ಶ್ಕ್ಷಾದ್ಯಂ ಸೃತರ್ಸುಥಾ| 
ಅಙ್ಗುನಿ ಸತಯಂ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ತದಿವದಾಯರ್ತನ್ಂ ತರರ್ಮ್॥’ ಇತ ವಿದಾಯನಿಣಾಯೀ| 
ರ್ಶ್ಾದಾನ್ನ್ದಸಚಛಕ್ತುಸಮ ಾಣ್ ೀಾ ಭಗವಾನ್ ಪರಃ| 
ನ್ಮೀಽಸತು ವಿಷ್ಣವ್ೀ ತಸ್ೈ ಪ್ರೀಷಾಠರ್ ಪ್ರೀರ್ಸಾಂ ಚ ಮೀ॥  

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಾಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಾ ವಿರಚಿತಂ 
ತಲವಕ್ಾರ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್॥ 

ಶಾನಿುಮನ್ರಃ 
ಆಪಾಯರ್ನ್ತು ಮಮಾಙ್ಗುನಿ ವಾಕ್ ಪಾರಣಶಾಕ್ತಃ ಶ್್ ರೀತರಮಥ್ ೀ ಬಲಮಿನಿದಿರ್ಾಣಿ ಚ 
ಸವಾಾಣಿ| ಸವಾಂ ಬರಹಮಮಪನಿಷ್ದ್ಮ್| ಮಾಽಹಂ ಬರಹಮ ನಿರಾಕತರ್ಾಾಂ ಮಾ ಮಾ ಬರಹಮ 
ನಿರಾಕರ್ ೀತ್| ಅನಿರಾಕರಣಮಸುವನಿರಾಕರಣಂ ಮೀಽಸತು| ತದಾತಮನಿ ನಿರತ್್ೀ ರ್ 
ಉಪನಿಷ್ತತು ಧ್ಮಾಾಸ್ುೀ ಮಯಿ ಸನ್ತು ತ್್ೀ ಮಯಿ ಸನ್ತು॥ ಓಂ ಶಾನಿುಶಾಾನಿುಶಾಾನಿುಃ॥ 

॥ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಾಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಾಶಗಃ ಸದಾ॥ 
॥ ಪರೀಣರ್ಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್॥ 
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