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|| SRI HAYAVADANA RANGAVITTALA GOPINATHAYA 

NAMAHA || 

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 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮೂರ್ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಾಮೂಲ ಯಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪಿತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾಯಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಅತಯಂತ ಶ್ ೀಚನಿೀಯವಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು 
ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. 
ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 
 

ಗರಂಥಋಣ: ಆಚಾಯಾ ಪರಭಂಜನ್ರ  ಸವಾಮೂಲ ಗರಂಥಗಳು 
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  || ಶ್ರೀಮದಾನನದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಥ ||  

 
Tracking:  

Sr Date Remarks By 

1 19/12/2011 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 05/02/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 12/07/2012 First Proof Reading  Narahari Rattihalli 

4 28/07/2012 First proof Correction 
Completed 

H K Srinivasa Rao 
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ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ತ ಯಶ್ ೀದ್ಗ್ ಜಗವನ್ನೀ ತ್ೂೀರಿದ್ಂತ್, ಬಹ್ವಥಾಗರ್ಭಾತವಾದ್  
“ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್” ವಂಬ ಗರಂಥದ್ಲಿ್ಲ, ಆಚಾಯಾರತ ಸಾಗರ್ೂೀಪಮವಾದ್ 
ತತುವಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಅಡಗಿಸ್ತದಾದರ್. ಎಲಿ ಗತರತಗಳ ಕ್ಾರತಣಯದ್ ಅನ್ತಗರಹ್ವಿರದ್ೀ, ಈ ಗರಂಥದ್  ಆಳ 
ವಿಸಾುರಗಳ ಗಾಂರ್ಭೀಯಾವನ್ತನ, ಜನಾಮಂತರಗಳ ಸಾಧ್ನ್ಯಿಂದ್ ಮಾತರ, ಸಮತದ್ರದ್ ಎಲ್ೂಿೀ 
ಒಂದ್ತ ಮೂಲ್ಯಲ್ಲ ಮಂದ್ತ, ಎಲಿ ಸಮತದ್ರಗಳ ಸಾನನ್ ಮಾಡಿದ್ವ್ಂದ್ತ, ಅಚಚರಿಯಿಂದ್ 
ಸಂತ್ೂೀಷ್ ಪಡತವನ್ಂತ್, ನ್ಮಮ ಯೀಗಯತ್ಗ್ ತಕೆಂತ್, ಅಥಾಮಾಟಿಕ್್ೂಳಳಲತ 
ಪರಯರ್ತನಸಬಹ್ತದ್ತ. ಮಧ್ವಮತದ್ ಪರಕ್ಾಣಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀಮಜಜಯರ್ತೀಥಾ ಶ್ರೀಪಾದ್ರ್ೀ 
ಅನ್ತಭವಿಸ್ತ ನ್ತಡಿದ್ಂತ ಈ ಶ್ ಿೀಕವ್ೀ, ಅನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ದ್ ಬಗ್ು ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲತಿತುದ್. 

ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀರ್ಾಾಯಾಸನ್ಮನ್ಃ ಸರಸ್ತೀಭತವಿ | 
ಅನ್ತವಾಯಖ್ಯನಾನ್ಲ್ಲನ್ೀ ಚಞ್ಚರಿೀಕರ್ತ ಮೀ ಮನ್ಃ || 01 || 

“ಕ್ರರಮಯಿಂದ್ ರಾಜಯವಾಳಿಸ್ತದ್”  ಎಂಬ ವ್ೀದ್ವಾಯಸರ ಕ್ಾರತಣಯದ್ ದ್ಸ್ಯಿಂದ್ ಮಾತರ, 
ಪಾಮರನಾದ್ ನ್ನ್ಗೂ, ಈ ಗರಂಥವನ್ತನ ಕನ್ನಡದ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ಯಲತ ಅವಕ್ಾಶವಾಯಿತತ. ಇದ್ರಲ್ಲ ಿ
ಒಂದ್ತ ಬಂದ್ತವಾದ್ರೂ ಈಗ ಅಥಾವಗಿದ್ದರ್, ನ್ನ್ನ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಥಾಕವ್ಂದ್ತ ಭಾವಿಸತವ್.  ಎಷ್ತಟ 
ಬಾರಿ ಹ್ೀಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದ್ೂ ಈ ಪಂಕ್ರುಗಳನ್ತನ: 

“ಆಚಾರ್ಾಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಾಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ” 

“ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದ್ೀ ಜಗದ್ತುರತಮ್” 

 
 
 
 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 4 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

|| ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ಾರನುವ್ಾಾಖ್ಾಾನಮ್|| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಃ (ಸಮನ್ವರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ) 
 

ನಾರಾಯಣಂ ನಿಖಿಲಪೂಣಾಗತಣ್ೈಕದ್ೀಹ್ಂ  
ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಮಾಪಯತಮಪಯಖಿಲ್ೈಃ ಸತವಾಕ್್ಯೈಃ 

ಅಸ್ೂಯೀದ್ಭವಾದಿದ್ಮಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ೂೀsಪಿ 

ವನ್ದಯಂ ಸದಾ ಪಿರಯತಮಂ ಮಮ ಸನ್ನಮಾಮ || 01 || 
 

ತಮೀವ ಶಾಸರಪರಭವಂ ಪರಣಮಯ ಜಗದ್ತುರೂಣಾಂ ಗತರತಮಞ್ಜಸ್ೈವ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ೂೀ ಮೀ ಪರಮಾಖ್ಯವಿದಾಯವಾಯಾಾಯಂ ಕರ್ೂೀಮಯನ್ವಪಿ ಚಾಹ್ಮೀವ || 02 || 

 

ಪಾರದ್ತಭೂಾತ್ೂೀ ಹ್ರಿವಾಯಾಸ್ೂೀ ವಿರಿಞ್ಚಭವಪೂವಾಕ್್ೈಃ | 
ಅರ್ಥಾತಃ ಪರವಿದಾಯಖ್ಯಂ ಚಕ್್ರೀ ಶಾಸರಮನ್ತತುಮಮ್ || 03 || 

 

ಗತರತಗತಾರೂಣಾಂ ಪರಭವಃ ಶಾಸಾರಣಾಂ ಬಾದ್ರಾಯಣಃ | 
ಯತಸುದ್ತದಿತಂ ಮಾನ್ಮಜಾದಿಭಯಸುದ್ಥಾತಃ || 04 || 
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ವಕೃಶ್ ರೀತೃಪರಸಕ್ರುೀನಾಂ ಯದಾಪಿುರನ್ತಕೂಲತಾ | 
ಆಪುವಾಕಯತರ್ಾ ತ್ೀನ್ ಶತರರ್ತಮೂಲತರ್ಾ ತರ್ಾ || 05 || 
 

ಯತಕ್ರುಮೂಲತರ್ಾ ಚ್ೈವ ಪಾರಮಾಣಯಂ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ಮಹ್ತ್ | 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಬರಹ್ಮಸೂತಾರಣಾಮೀಕಧ್ಾsನ್ಯತರ ಸವಾಶಃ || 06 || 
 

ಅತ್ೂೀ ನ್ೈತಾದ್ೃಶಂ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಪರಮಾಣತಮಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 

ಸವಯಂಕೃತಾsಪಿ ತದಾವಯಾಾಯ ಕ್ರರಯತ್ೀ ಸಪಷ್ಟತಾಥಾತಃ || 07 || 
 

ತತರ ತಾರಾಥಮೂಲತವಂ ಸವಾಶಾಸರಸಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ | 

ಸವಾತಾರನ್ತಗತತ್ವೀನ್ ಪೃಥಗ್ೂೀಙ್ಕಚೆ ರಯತ್ೀsಖಿಲ್ೈಃ || 08 || 
 

|| ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಮ್|| 

ಓತತವವಾಚೀ ಹ್ೂಯೀಙ್ಕೆರ್ೂೀ ವಕಯಸೌ ತದ್ತುಣ್ೂೀತತಾಮ್| 
ಸ ಏವ ಬರಹ್ಮಶಬಾದರ್್ೂೀಾ ನಾರಾಯಣಪದ್ೂೀದಿತಃ || 09 || 

 

ಸ ಏವ ಭಗಾಶಬಾದರ್್ೂೀಾ ವಾಯಹ್ೃರ್ತೀನಾಂ ಚ ಭೂಮತಃ | 

ಭಾವನಾಚ್ೈವ ಸತತಾವಚಚ ಸ್ೂೀsಯಂ ಪುರತಷ್ ಇತಯಪಿ || 10 || 
 

ಸ ಏವ ಸವಾವ್ೀದಾರ್್ೂೀಾ ಜಿೀಜ್ಞಾಸ್ೂಯೀsಯಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ | 

‘ಜ್ಞಾನಿೀ ಪಿರಯತಮೀsತ್ೂೀ ಮೀ’ ‘ತಂ ವಿದಾವನ್ೀವ ಚಾಮೃತಃ’ || 11 || 
 

‘ವೃಣತತ್ೀ ಯಂ ತ್ೀನ್ ಲಭಯಃ’ ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ರು ಬಲ್ೀನ್ ಹಿ | 
ಜಿಜ್ಞಾಸ್ೂೀತಥಜ್ಞಾನ್ಜಾತ್ ತತರಸಾದಾದ್ೀವ ಮತಚಯತ್ೀ || 12 || 

 

‘ದ್ರವಯಂ ಕಮಾ ಚ ಕ್ಾಲಶಚ ಸವಭಾವೀ ಜಿೀವ ಏವ ಚ | 
ಯದ್ನ್ತಗರಹ್ತಃ ಸನಿು ನ್ ಸನಿು ಯದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ’ || 13 || 
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‘ನ್ತ್ೀಾ ತವರ್ತೆರಯತ್ೀ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್’ ಇತಾಯದ್ೀನ್ಾ ಹ್ರಿಂ ವಿನಾ | 

ಜ್ಞಾನ್ಸವಭಾವತ್ೂೀsಪಿ ಸಾಯನ್ತಮಕ್ರುಃ ಕಸಾಯಪಿ ಹಿ ಕವಚತ್ || 14 || 
 

ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞಾಾನಿನಾಂ ಮೀಕ್ಷದ್ಶಚ ಸಃ | 
ಆನ್ನ್ದದ್ಶಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ  ಸ ಏವ್ೈಕ್್ೂೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ || 15 || 

 

ಇತತಯಕ್್ುೀಬಾನ್ಧಮರ್ಾಯತವಂ ನ್ೈವ ಮತಕ್ರುರಪ್ೀಕ್ಷತ್ೀ | 
ಮರ್ಾಯತವಮಪಿ ಬನ್ಧಸಯ ನ್ ಪರತಯಕ್ಷವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 16 || 

 

ಮರ್ಾಯತವಂ ಯದಿ ದ್ತಃಾಾದ್ೀಸುದಾವಕಯಸಾಯಗರತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಮರ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಾಧ್ಕತವಂ ಚ ನ್ ಸ್ತದಿಧಂ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಃ || 17 || 

 

ತಚಚ ಮರ್ಾಯಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಸತಾ ವಾ ಸಾಧ್ಯತ್ೀ ತವರ್ಾ | 
ಸತಾ ಚ್ೀದ್ ದ್ವೈತಸ್ತದಿಧಃ ಸಾಯನ್ನ ಸ್ತದಿಧಂ ಚಾನ್ಯಸಾಧ್ನ್ಮ್ || 18 || 

ಸಾಧ್ಕತವಂ ಸತಸ್ುೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಸ್ತದಿಧಮಚಾತಾ | 
ಸ್ತವೀಕೃತಂ ಹ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಕತಾ ಪುನ್ಃ || 19 || 

 

ತಚಾಚವಿಶ್ೀಷ್ಮಾನ್ೀನ್ ಸಾಧ್ಯಮತಯನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಅನ್ಙ್ಕಚುೀಕತವಾತಾಂ ವಿಶವಸತಯತಾಂ ತನ್ನ ವಾದಿತಾ || 20 || 

 

ತಸಾಮದ್ ವಯವಹ್ೃರ್ತಃ ಸವಾಾ ಸತ್ಯೀತ್ಯೀವ ವಯವಸ್ತಥತಾ | 
ವಾಯವಹಾರಿಕಮೀತಸಾಮತ್ ಸತಯಮತ್ಯೀವ ಚಾಗತಮ್ || 21 || 

 

ವಯವಹಾರಸತಶಾಚಪಿ ಸಾಧ್ಕತವಂ ತತ ಪೂವಾವತ್ | 
ಸತ್ೈವಿಧ್ಯಂ ಚ ಮಾನ್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಧಯೀತ್ ಕ್್ೀನ್ೀರ್ತ ಪೃಚಾಯತ್ೀ || 22 || 

 

ತಸಾಯಪುಯಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ನ್ೈವ ಸ್ತದಿಧಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಸದ್ಸತ್ೂೀರಪ್ಯೀತ್ೀನ್ ನಿಷಿದ್ಧಯತ್ೀ || 23 || 

 

ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಸತಶಾಚಪಿ ಸವಯಂ ಸದ್ಭೀದ್ವಾದಿನ್ಃ | 
ಅಸತಶಾಚಪಿ ವಿಶವಸಯ ತ್ೀನಾನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್ || 24 || 
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ಯದ್ತಚಯತ್ೀsಪಿ ಸವಾಸಾಮದಿರ್ತ ಸದ್ಭೀದ್ಸಂಸ್ತಥರ್ತಃ| 
ಸನಾಮತರತವಂ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsಪಿ ತಸಾಮತ್ ತದ್ಪಿ ನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 25 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಬಾಧ್ಯತವಮಪಿ ತತ ನ್ ಸ್ತದ್ಧಂ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಃ| 
ವಿಜ್ಞಾತಸಾಯನ್ಯರ್ಾ ಸಮಯಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಹ್ಯೀವ ತನ್ಮತಮ್ || 26 || 
 

ಅಸದಿವಲಕ್ಷಣಜ್ಞಪ್ಯೈಜ್ಞಾತವಯಮಸದ್ೀವ ಹಿ | 
ತಸಾಮದ್ಸತರರ್ತೀರ್ತಶಚ ಕಥಂ ತ್ೀನ್ ನಿವಾಯಾತ್ೀ || 27 || 

 

ಅನ್ಯರ್ಾತವಮಸತ್ ತಸಾಮದಾ್ರನಾುವ್ೀವ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ | 
ಸತುವಸಾಯಸತ ಏವಂ ಹಿ ಸಾವಕ್ಾರ್ೈಾವ ಪರರ್ತೀತತಾ || 28 || 

 

ತಸಾಯನಿವಾಚನಿೀಯತ್ವೀ ಸಾಯದ್ೀವ ಹ್ಯನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ೀ ಸವಯಮಾಭತ್ೀ ಕ್ರಮಜ್ಞಾನಾವೃತಂ ಭವ್ೀತ್ || 29 || 

 

ಮರ್ಾಯವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಪಯಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದಿಧಮೀವ ಹ್ಯಪ್ೀಕ್ಷತ್ೀ | 

ನ್ ಚಾವರಣಮಜ್ಞಾನ್ಮಸತ್ಯೀ ತ್ೀನ್ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 30 || 
 

ಅಪರಕ್ಾಶಸವರೂಪತಾವಜಜಡ್ೀsಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಮನ್ಯತ್ೀ | 

ಅಜ್ಞಾನಾಭಾವತಃ ಶಾಸರಂ ಸವಾಂ ವಯರ್ಥೀಾಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 31 || 
 

ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚ ಮರ್ಾಯತವಮಜ್ಞಾನಾದಿರ್ತ ಕಲಪನ್ೀ | 

ಅನ್ವಸ್ತಥರ್ತಸುರ್ಾ ಚ ಸಾಯದ್ನ್ೂಯೀನಾಯಶರಯತಾsಥವಾ || 32 || 
 

ಸವಭಾವಜ್ಞಾನ್ವಾದ್ಸಯ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತಾವನ್ನ ತದ್ಭವ್ೀತ್ | 

ಅವಿದಾಯದ್ತರ್ಾಟ್ತವಂ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದಾತಾಮsಪಿ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಃ || 33 || 
 

ಅತ್ೂೀsಧಿಕ್ಾರಿವಿಷ್ಯಫಲಯೀಗಾದಿವಜಿಾತಮ್ | 

ಅನ್ನ್ುದ್ೂೀಷ್ದ್ತಷ್ಟಂ ಚ ಹ್ೀಯಂ ಮಾರ್ಾಮತಂ ಶತಭ್ೈಃ || 34 || 
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ಸತಯತಾವತ್ ತ್ೀ ನ್ ದ್ತಃಾಾದ್ೀಃ ಪರತಯಕ್್ೀಣ ವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ನ್ ಬರಹ್ಮತಾಂ ವದ್ೀದ್ವೀದ್ೂೀ ಜಿೀವಸಯ ಹಿ ಕಥಞ್ಚನ್ || 35 || 

 

ಯಜಮಾನ್ಪರಸುರತವಂ ಯರ್ಾ ನಾಥಾಃ ಶತರತ್ೀಭಾವ್ೀತ್ | 
ಬರಹ್ಮತವಮಪಿ ಜಿೀವಸಯ ಪರತಯಕ್ಷಸಾಯವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 36 || 

 

ಸಾವಾಾಜ್ಞಾದಿಗತಣಂ ಜಿೀವಾದಿಭನ್ನಂ ಜ್ಞಾಪಯರ್ತ ಶತರರ್ತಃ | 
ಈಶಂ ತಾಮತಪಜಿೀವ್ಯೈವ ವತಾತ್ೀ ಹ್ಯೈಕಯವಾದಿನಿೀ || 37 || 

 

ಉಪಜಿೀವಯವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ನಾಸಾಯಸುನಾಮನ್ತಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸಾವತನ್ರಯೀ ಚ ವಿಶ್ಷ್ಟತ್ವೀ ಸಾಥನ್ಮತ್ಯೈಕಯಯೀರಪಿ || 38 || 

 

ಸಾದ್ೃಶ್ಯೀ ಚ್ೈಕಯವಾಕ್ ಸಮಯಕ್ ಸಾವಕ್ಾಶಾ ಯರ್್ೀಷ್ಟತಃ | 
ಅವಕ್ಾಶ್ ೀಜಿಿತಾ ಭ್ೀದ್ಶತರರ್ತನಾಾರ್ತಬಲಾ ಕಥಮ್ || 39 || 

 

ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾದ್ೀವ ಮರ್ಾಯಭ್ೀದ್ೂೀ ನಿರಾಕೃತಃ | 
ಅರ್್ೂೀ ಯರ್ಾಥಾಬನ್ಧಸಯ ವಿನಾ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಃ || 40 || 

 

ಅನಿವೃತ್ುೀಸುದ್ಥಾಂ ಹಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾsತರ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ | 

ಯರ್ಾ ದ್ೃಷಾಟಯ ಪರಸನ್ನಃ ಸನ್  ರಾಜಾ ಬನಾಧಪನ್ೂೀದ್ಕೃತ್ || 41 || 
 

ಏವಂ ದ್ೃಷ್ಟಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಕತರ್ಾಾದ್್ನ್ಧವಿಬ್ೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ಕ್ಾಯಾತಾ ಚ ನ್ ಕ್ಾಚತ್ ಸಾಯದಿಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ತಾಂ ವಿನಾ || 4 2|| 

 

ಕ್ಾಯಾಂ ನ್ ಹಿ ಕ್ರರರ್ಾವಾಯಪಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸಯ ಸಮತವತಃ | 
ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೆರರ್ಾ ಕ್ಾಯಾಂ ಸರಕ್ಷಯರ್ತೀಶ ಇರ್ತ ಹ್ಯಪಿ || 43 || 

 

ಕ್ಾಯಾಂ ಸಾಯನ್ನೈವ ಚಾಕತತಾಮಶಕಯಂ ಕ್ಾಯಾಮಷ್ಯತ್ೀ | 
ಸಾಮಾಯದ್ೀವ ನಿಷಿದ್ಧಸಯ ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ತರ್ಾ || 44 || 
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ಕ್ಾಯಾಂ ಸಾಧ್ನ್ಮಷ್ಟಸಯ ಭಗವಾನಿಷ್ಟದ್ೀವತಾ | 
ಮತಾ್ಯೀಷ್ಟಂ ವಾ ಸತಮನ್ಸಾಂ ‘ಪ್ರೀಯಸುತ್’ ಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಃ || 45 || 

 

‘ಪಾರಣಬತದಿಧಮನ್ಃಾಾತಮದ್ೀಹಾಪತಯಧ್ನಾದ್ಯಃ | 
ಯತಸಮಪಕ್ಾಾತ್ ಪಿರರ್ಾ ಆಸಂಸುತಃ ಕ್್ೂೀ ನ್ವಪರಃ ಪಿರಯಃ’ || 46 || 

 

ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ಯೈರಾಕ್ಾಙ್ಕಾ ಸನಿನಧಿಯೀಾಗಯತಾ ಯತಃ | 
ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಸಮಸುಸ್ಯೀರ್ತೀಷ್ಟೀ ವುಯತಪರ್ತುರಿಷ್ಯತ್ೀ || 47 || 

 

ಅತಯಪೂಪಾಂಸುವ ಭಾರತ್ೀತಾಯದಾವಾವಾಪತ್ೂೀsಪಿ ಚ| 

ಉದಾವಪಾದ್ವತಾಮಾನ್ತಾವದಾಕ್ಾಙ್ಕಾದಿಬಲಾದ್ಪಿ || 48 || 
 

ಬಾಲ್ೂೀ ವುಯತಪರ್ತುಮಪ್ಯೀರ್ತ ನಾನ್ರ್ೀತಾಯದಿವಾಕಯತಃ | 
ಆನಿೀಯಮಾನ್ದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ವುಯತಪತ್ುೀಃ ಸಮಭವ್ೀ ಸರ್ತ || 49 || 

 

ಏಷ್ಯದಾನ್ಯನಾರ್ಾಯಂ ಕತತ ಏವ ಪರರ್ತೀಕ್ಷತ್ೀ | 
ವುಯತಪನ್ೂನೀ ವತಾಮಾನ್ೀ ತತ ಕ್ರರರ್ಾಶಬ್ದೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 50 ||   

 

ಪುನ್ದ್ೃಾಷ್ಟಯೈವ ಶಬದಶತರತ್ ಪಶಾಚದ್ತವಯತಪರ್ತುಮೀಷ್ಯರ್ತ | 
ವತಾಮಾನ್ಮರ್ತೀತಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯದಿರ್ತ ಚ ಕರಮಾತ್|| 51 || 

 

ಆಕ್ಾಙ್ಕಾದಿಯತತಂ ಯಸಾಮದಿವಧ್್ೀಾವುಯಾತಾಪದ್ನ್ಂ ಕತತಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಯಜ್ಞಾತಪದಾಥಾಸಯ ಸಾಯದಾಕ್ಾಙ್ಕಾ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 52 || 

 

ವುಯತಪರ್ತು ಪರಥಮಾ ತಸಾಮದ್ವತಾಮಾನ್ೀsಗತ್ೀ ತತಃ | 
ಇಷ್ಟಮಾಕ್ಾಙ್ಕ್ಾತ್ೀ ಸವೀಾ ನ್ ಪರವೃರ್ತುಮಪ್ೀಕ್ಷತ್ೀ || 53 || 

 

ಅಪರ್ೂೀಕ್ಷಂ ಪರ್ೂೀಕ್ಷಂ ವಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಷ್ಟಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಕ್ಾವಪಿ ಚ್ೀಷಾಟ ತದ್ರ್ಾಾ ಸಾಯದ್ರ್ತುಹಿಾ ರಸವಿತುರ್ೀ || 54 || 
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ವಾಕ್ಾಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಕವಚದಿಷ್ಟಂ ಭವ್ೀದ್ಪಿ | 
ನ್ ಚ ಸತರಕ್ ಸತರವವಹಾನಯದಾವತಾತಪಯಾಂ ಶತರತ್ೀಭಾವ್ೀತ್ || 55 || 

 

ಯರ್ತೆಞ್ಚತೆರಣಸಾಯಪಿ ಯಜ್ಞತ್ೈವಾsನ್ಯರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ತಸಾಮದ್ತಪಾಸನಾಥಾಂ ಚ ಸಾವರ್್ೀಾ ತಾತಪಯಾವದ್ಭವ್ೀತ್ || 56 || 
 

ಇರ್ತಶಬ್ೂದೀನ್ನರ್ೀsಗಾನವಿತಯಪುಯನಿನೀತ್ೀ ಸೃರ್ತಭಾವ್ೀತ್ | 

ಇರ್ತಶಬದವಯಪ್ೀತಾನಿ ಹ್ಯಪಿ ಸನಿು ವಚಾಂಸಯಲಮ್ || 57 || 
 

ಆತಾಮನ್ಮೀವ್ೀತಾಯದಿೀನಿ ಯೀಗ್ೀsಗಾನವಪಿ ತತಸಮಮ್ | 

ಏಕವಾಕಯತವಯೀಗ್ೀ ತತ ವ್ೀದ್ಸಾಯಪಿ ಹ್ಯಶ್ೀಷ್ತಃ || 58 || 
 

ವಾಕಯಭ್ೀದ್ೂೀ ನ್ ಯತಕುಃ ಸಾಯದ್ೂಯೀಗಶಚ ಸಾಯನ್ಮಹಾಫಲ್ೀ | 
ಇರ್ತ ಬೂರರ್ಾದಿರ್ತ ವಚ್ೂೀ ಗತಮಗೌನ ಸಮೀಪಗಮ್ || 59 || 

 

ಕಲಪನಾಗೌರವಂ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯತ್ ಪೃಥಕ್ ತಾತಪಯಾಕಲಪನ್ೀ | 
ಕಲಪನಾಗೌರವಾದ್ೀವ ಪದಾರ್ಾಾ ನ್ ಸತಯರ್ೀವ ಹಿ || 60 || 

 

ಪರಮಾಣಾವಗತತವಂ ಚ್ೀತ್ ತಾತಪರ್ಾಾಣಾಂ ತರ್್ೈವ ಹಿ | 
ತಸಾಮತ್ ಪದಾರ್್ೀಾ ವಾಕ್ಾಯರ್್ೀಾ ತಾತಪಯಾಮತಭಯತರ ಚ || 61 || 

 

ಪೃಥಗ್ೀವ ಚ ವಾಕಯತವಂ ಪಥಗನ್ವಯತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್  | 
ಅವಾನ್ುರತಾವದಾವಕ್ಾಯನಾಂ ವಾಕಯಭ್ೀದ್ೂೀ ನ್ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 62 || 

 

ಅಙ್ಕಚುೀಕೃತತಾವದ್ಪಿ ತ್ೈಃ ಪದಾನಾಂ ತತ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ | 
ಕ್ರರರ್ಾಪದ್ೀನಾನ್ವಯಸಯ ವಾಕಯಭ್ೀದ್ೂೀ ಹಿ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 63 || 

 

ಪರತಯಕ್ಾದಿವಿರ್ೂೀಧ್್ೀ ತತ ಗೌಣಾಥಾಸಾಯಪಿ ಸಮಭವಾತ್ | 

ಅತಾತಪಯಾಂ ಪದಾರ್್ೀಾsಪಿ ನ್ ಕಲಪಯಮವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ ||64|| 
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ಅತ್ೂೀ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಾನ್ಯೀವ ಕಮಾಾಣಿ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿ | 
ಮತಖ್ಯಪರಸಾದ್ದ್ಂ ವಿಷ್ೂಣೀಜಿೀಾಜ್ಞಾಸಾರ್ಾಶಚ  ತದ್್ವ್ೀತ್ || 65 || 

 

ಕತಾವಾಯ ತ್ೀ ನ್ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶತರರ್ತಪಾರಮಾಣಯಯೀಗತಃ | 
ಪರತಯಕ್ಷವಚಚ  ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸವತ ಏವಾಗಮಸಯ ಹಿ || 66 || 

 

ಅನ್ವಸಾಥsನ್ಯರ್ಾ ಹಿ ಸಾಯದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ತರ್ಾsನ್ಯತಃ | 
ಮರ್ಾಯಜ್ಞಪಿುಪರಲಮಾಭದ್ೀಸ್ುೀನ್ ವ್ೀದ್ವಿರ್ೂೀಧಿ ಯತ್ || 67 ||  

 

ನ್ ಮಾನ್ಮಪಿ ವ್ೀದಾನಾಮಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ಾಾ ಹಿ ನಿತಯತಾ | 
ನ್ ಹಿ ಧ್ಮಾಾದಿಸ್ತದಿಧಃ ಸಾಯನಿನತಯವಾಕಯಂ ವಿನಾ ಕವಚತ್ || 68 || 

ಅವಿಪರಲಮಭಸುಜಾಜಾನ್ಂ ತತೃತತಾವದ್ಯೀsಪಿ ಚ | 
ಕಲಾಪಯ ಗೌರವದ್ೂೀಷ್ೀಣ ಪುಂವಾಕಯಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ್ ತತ್ || 69 || 

 

ಪರತಯಕ್ಷಃ ಕಸಯಚದ್ಧಮೀಾ ವಸತುತಾವದಿರ್ತ ಚ್ೂೀದಿತ್ೀ | 
ನ್ ಬತದ್ೂಧೀಧ್ಮಾದ್ಶ್ೀಾ ಸಾಯತ್ ಪುಂಸಾುವದಿತಯನ್ತಮಾಹ್ರ್ತಃ || 70 ||  

 

ಅಧ್ಮಾವಾದಿನ್ೂೀ ವಾಕಯಮಪರಯೀಜನ್ಮೀವ ಹಿ | 

ಧ್ಮಾಾಭಾವೀsಪಿ ನ್ೂೀ ತ್ೀನ್ ಪರತಯಕ್ಾವಗತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 71 || 
 

ಅತಃ ಸಂಶಯಸಮಪತೌು ವಾಕಯಂ ಪರತಯಕ್ಷವತ್ ಪರಮಾ | 
ಶಕ್ರುಶ್ೈವಾನಿವತ್ೀ ಸಾವರ್್ೀಾ ಶಬಾಧನಾಮನ್ತಭೂಯತ್ೀ || 72 || 

 

ಅತ್ೂೀsನಿವತಾರ್ಭಧ್ಾಯಿತವಂ ಗಿೀರವಂ ಕಲಪನ್ೀsನ್ಯರ್ಾ | 
ನ್ ಚಾಶಕ್ಾಯರ್ಭಧ್ಾಯಿತವಂ ಪರವೃರ್ತುಶಚ ದಿವಧ್ಾsನ್ಯರ್ಾ || 73 || 

 

ಏತತಸವಾಂ ತಕಾಶಾಸ್ರೀ ಬರಹ್ಮತಕ್್ೀಾ ಹಿ ವಿಸುರಾತ್ | 
ಉಕುಂ ವಿದಾಯಪೃಥಕ್ಾುವತ್ ತತ ಸಙ್ಕ ಾ್ೀಪ್ೀಣಾತರ ಸೂಚತಮ್ || 74 || 
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ಪರಮಾಣಾನಾಯಯಸಚಾಕ್ಾ ಕ್ರರಯತ್ೀ ತಕಾಶಾಸರತಃ | 
ಮಾನ್ನಾಯರ್ೈಸತು ತರ್ತಸದ್ಧೈಮೀಾಮಾಂಸಾ ಮೀಯಶ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ || 75 || 

 

ಬರಹ್ಮತಕಾಂ ಚ ಭಗವಾನ್ ಸ ಏವ ಕೃತವಾನ್ ಪರಭತಃ | 
ಪಞ್ಚಶತ್ೂೆೀಟಿವಿಸಾುರಾನಾನರಾಯಣತನೌ ಕೃತಾತ್ || 76 || 

 

ಉದ್ಧೃತಯ ಪಞ್ಚಸಾಹ್ಸರಂ ಕೃತವಾನ್ ಬಾದ್ರಾಯಣಃ | 
ಅತಸುದ್ಥಾಂ ಸಙ್ಕ ಾ್ೀಪಾದ್ತ ಇತಯಭಯಸೂಚಯತ್ || 77 || 

 

ಯತ್ೂೀsನ್ತಭವತಃ ಸವಾಂ ಸ್ತದ್ಧಮೀತದ್ತ್ೂೀsಪಿ ಚ | 
ದ್ೀವ್ೈಶಚ ದ್ತಗಾಮಾರ್್ೀಾಷ್ತ ವಾಯಪೃತ್ೂೀ ನಾರ್ತವಿಸೃರ್ತಮ್ || 78 || 

 

ಚಕ್ಾರ್ೈತಾ ಹ್ಯವಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಯತಕುಯಃ ಪರರ್ತಪಕ್ಷಗಾಃ | 
ಪರತಯಕ್್ೀಕ್ಾಕ್ಷಮಃ ಪಕ್ಷಂ ಕಮೀವಾತಾರರ್ಭವಿೀಕ್ಷತ್ೀ || 79 || 

 

ತಸಾಮದ್ಕ್ಷಮಪಕ್ಷತಾವನ್ೂೋಕ್ಷಶಾಸ್ರೀsಭತಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಃ | 
ಸವಯಂ ಭಗವತಾ ವಿಷ್ತಣಬರಹ್ೋತ್ಯೀತತ್ ಪುರ್ೂೀದಿತಮ್ || 80 || 

 

‘ಸ ವಿಷ್ತಣರಾಹ್ ಹಿೀ’ ತಯನ್ುೀ ದ್ೀವಶಾಸರಸಯ ತ್ೀನ್ ಹಿ | 
ಆದ್ಯನ್ುಮ್ ದ್ೀವಶಾಸರಸಯ ಸವಯಂ ಭಗವತಾ ಕೃತಮ್ || 81 || 

 

ಮಧ್ಯಂ ತದಾಜ್ಞರ್ಾ ಪ್ೈಲಶ್ೀಷಾಭಾಯಂ ಕೃತಮಞ್ಜಸಾ | 
ಅತಸುತ್ೈವ ವಿಷ್ತಣತವಸ್ತದ್ಧೀಬರಾಹ್ೋತಯಸೂಚಯತ್ || 82 || 

 

ದ್ೂೀಷಾರಚಾದ್ರಶಬಾದನಾಂ ಪರ್ಾಾಯತವಂ ಯತಸುತಃ | 
ಗತಣಾ ನಾರಾ ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸುದಾವನ್ ನಾರಾಯಣಃ ಸೃತಃ || 83 || 

 

ಬರಹ್ಮಶಬ್ೂದೀsಪಿ ಹಿ ಗತಣಪೂರ್ತಾಮೀವ ವದ್ತಯಯಮ್ | 

ಅತ್ೂೀ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾsತರ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ || 84 || 
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ಸ್ತದಿಧತಾವದ್ ಬರಹ್ಮಶಬದಸಯ ವಿಷೌಣ ಸಪಷ್ಟತರ್ಾ ಶತರತೌ | 
‘ಅಮಭಸಯಪಾರ’ ಇತತಯಕ್್ೂುೀ ನಾರಾಯಣಪದ್ೂೀದಿತಃ || 85 || 

 

‘ಆಪಾ ನಾರಾ’ ಇರ್ತ ಹಾಯಹ್ ಸ ಏವಾಪಸವನ್ುರಿೀರಿತಃ | 
ಕ್ಾಮತ್ೂೀ ವಿಧಿರತದಾರದಿಪದ್ದಾತಾರಯಸವಯಂ ಶ್ರರ್ಾ ||86|| 

 

ಯೀನಿತ್ವೀನಾತಮನ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀಸ್ತುಷ್ಠನಿುೀತತಯದಿತಸಯ ಚ | 
ಯಸ್ತಮನ್ ದ್ೀವಾ ಅಧಿೀತತಯಕ್ಾುವ ಸಮತದ್ರಂ ಸಾಥನ್ಮೀವ ಚ || 87 || 

 

ನಾಮ ಚಾಕ್ಷರಮತ್ಯೀವ ಋಚ ಇತತಯದಿತಂ ತತ ಯತ್ | 
ಯತಃ ಪರಸೂತ್ೀತತಯಕ್ಾುವ ಚ ತದ್ೀವ ಬರಹ್ಮ ಚಾಬರವಿೀತ್ || 88 || 

|| ಜನಾಮಧಿಕರಣಮ್ || 
ಅನ್ುಃಸಸಮತದ್ರಗಂ ವಿಶವಪರಸೂತ್ೀಃ ಕ್ಾರಣಂ ತತ ಯತ್ | 
ಸೂಕ್್ೂುೀಪನಿಷ್ದಾದ್ತಯಕುಂ ‘ಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀ’ ರ್ತ ಲಕ್ಷಯತ್ೀ || 89 || 

 

ಸೃಷಿಟಃ ಸ್ತಥರ್ತಶಚ ಸಂಹಾರ್ೂೀ ನಿಯರ್ತಜ್ಞಾಾನ್ಮಾವೃರ್ತಃ | 
ಬನ್ಧಮೀಕ್ಾವಪಿ ಹಾಯಸತ ಶತರರ್ತಷ್ೂಕ್ಾು ಹ್ರ್ೀಃ ಸದಾ || 90 || 

 

‘ಯಂ ನಾಮಾನಿ ವಿಶನ್ಯದಾಧ’ ‘ಯೀ ದ್ೀವಾನಾ’ ಮರ್ತ ಹ್ಯಪಿ | 
ಶತರತ್ೀನಾಾಮಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ವಿಷ್ೂಣೀರ್ೀವ ಯತಸುತಃ || 91 || 

 

ಅತ್ೂೀ ನ್ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀ ನಾಮ ತದ್ನ್ಯಸಯ ಹಿ ಕಸಯಚತ್ | 

ಗತಣಾಃ ಶತರತಾ ಇರ್ತ ಹ್ಯಸಾಮನ್ನ ದ್ೂೀಷ್ೂೀsಥಾಃ ಶತರತ್ೀಭಾವ್ೀತ್ || 92 || 
 

ಪಿರೀತಾಯ ಮೀಕ್ಷಪರತಾವಚಚ ತಾತಪಯಾಂ ನ್ೈವ ದ್ೂಷ್ಣ್ೀ | 
ಸವ್ೀಾಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಾಯನಾಂ ಮಹಾತಾತಪಯಾಮತರ ಹಿ || 93 || 

 

ತದಿವರ್ೂೀಧ್್ೀ ನ್ ಮಾನ್ತವಂ ಫಲಂ ಮತಕ್ರುಹಿಾ ವಾಕಯತಃ | 
ನ್ ಪುರಾಣಾದಿಮಾನ್ತವಂ ವಿರತದಾಧರ್್ೀಾ ಶತರತ್ೀಭಾವ್ೀತ್ || 94 || 
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ದ್ಶಾನಾನ್ುರಮೂಲತಾವನ್ೂೋಹಾಥಾಂ ಚಾಜ್ಞರ್ಾ ಹ್ರ್ೀಃ | 

ನ್ ಸವಾನಾಮತಾsನ್ಯೀಷಾಂ ಶತರತಾವುಕ್ಾು ಹಿ ಕತತರಚತ್ || 95 || 
 

ಅದ್ೂೀಷ್ವಚನಾಚ್ೈವ ನಿಯಮೀನ್ ಹ್ರ್ೀಃ ಶತರತೌ | 

ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರತನ್ರಯಂ ಚ ಪರಲರ್ೀsಭಾವ ಏವ ಚ || 96 || 
 

ಅಶಕ್ರುಶ್ ಚೀದಿತಾsನ್ಯೀಷಾಂ ಸವ್ೀಾಷಾಮಪಿ ಚ ಶತರತೌ | 

‘ಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀ’ ರ್ತ ತ್ೀನ್ೈತದಿವಷ್ೂಣೀರ್ೀವ ಸವಲಕ್ಷಣಮ್ || 97 || 
 

ಅಸ್ೂಯೀದ್ಭವಾದಿಹ್ೀತತತವಂ ಸಾಕ್ಾದ್ೀವ ಸವಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಕೃಷ್ಣಧ್ಾಯನ್ಚಾಲ್ೀನ್ೈವ ಸವಯಂ ಭಾಗವತ್ೀsಬರವಿೀತ್ || 98 || 

 

ಅತ್ೂೀ ಜಿೀವ್ೈಕಯಮಪಿ ಸ ನಿರಾಚಕ್್ರೀ ಜಗದ್ತುರತಃ | 
ನ್ ಹಿ ಜನಾಮದಿಹ್ೀತತತವಂ ಜಿೀವಸಯ ಜಗತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 99 || 

 

ಹಿತಾಕ್ರರರ್ಾದಿದ್ೂೀಷ್ಂ ಚ ವಕ್ಷಯತ್ಯೀವ ಸವಯಂ ಪರಭತಃ | 
ನಿಗತಾಣತವಂ ಚ ತ್ೀನ್ೈವ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಪರಭತಣಾ ಸವಯಮ್ || 100 || 

 

ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ತತ ಮತಾಾಯಥಾಸಮಭವ್ೀ ಲಕ್ಷಣಾ ಕತತಃ | 
ಕಥಂ ನಿತಯಗತಣಸಾಯಸಯ ಸಾಯದ್ೈಕಯಂ ಗತಣಹಾನ್ತಃ || 101 || 

 

ಸದ್ೈವ ಗತಣವತ್ುವೀsಸಯ ರ್ಭನ್ನಂ ಸಾಯನಿನಗತಾಣಂ ಸದಾ | 
ನ್ ಚ ಮರ್ಾಯಗತಣತವಂ ಸಾಯದ್ನಿವಾಾಚಯಸಯ ದ್ೂಷ್ಣಾತ್ || 102 || 

 

ನಿಗತಾಣತವಂ ತದಾ ಚ ಸಾಯದಾಸತರತವಂ ನ್ ಚಾನ್ಯರ್ಾ | 

ಲಕ್ಷಯಲಕ್ಷಣಯೀಭ್ೀಾದ್ೂೀsಭ್ೀದ್ೂೀ ವಾ ಯರ್ತ ವೀಭಯಮ್ || 103 || 
 

ಇರ್ತ ಪೃಷ್ಟೀ ತದ್ೈಕಯಸಯ ಗರ್ತರ್ೀವ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 
ಐಕ್ಾಯಭ್ೀದ್ೀ ನ್ ಶಾಸ್ರೀಣ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ತತ್ ಸವಪರಕ್ಾಶತಃ || 104 || 
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ಭ್ೀದ್ೀ ಮರ್ಾಯತವತ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ಸತಯತವಂ ಸಾಯದ್್ಲಾದ್ಪಿ | 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಯದಿ ತದಾ ಸಾಯದ್ೀವ ಹ್ಯನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ || 105 || 

 

ಸವನಿವಾಾಕತಾ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದಾವಹ್ಯಂ ವಾಹ್ಕಮತಯಪಿ | 
ಪರ್ಾಾಯೀ ಭ್ೀದ್ವಾನ್ ವಾ ಸಾಯದ್ನ್ವಸ್ೂಥೀಭಯತರ ಚ || 106|| 

 

ಸತಯಜ್ಞಾನಾದಿಕ್್ೀsಪ್ಯೀವಂ ನ್ ವಾಯವೃತಾಯ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ | 

ವಾಯವೃತುಸಾಯವಿಶ್ೀಷ್ತ್ವೀ ತದ್ಖ್ಣಡಂ ಚ ಖ್ಣಿಡತಮ್ || 107 || 
 

ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ತವಮೀತ್ೀನ್ ಮೂಕ್್ೂೀsಹ್ಮರ್ತವದ್ ಭವ್ೀದ್ | 

ಅರ್ಭನ್ನೀ॑ ಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಯಂ ಬಲಾದಾಪತರ್ತ ಹ್ಯತಃ || 108 || 
 

ವಿಶ್ೀಷ್ತದ್ವತ್ೂೀಶ್ೈವ ಸವನಿವಾಾಹ್ಕತಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಭ್ೀದ್ಹಿೀನ್ೀ ತವಪರ್ಾಾಯಶಬಾದನ್ುರನಿರ್ಾಮಕಃ || 109 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ನಾಮ ಕರ್ಥತಃ ಸ್ೂೀsಸ್ತು ವಸತುಷ್ವಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ವಿಶ್ೀಷಾಸ್ುೀsಪಯನ್ನಾುಶಚ ಪರಸಪರವಿಶ್ೀಷಿಣಃ || 110 || 

 

ಸವನಿವಾಾಹ್ಕತಾಯತಕ್ಾುಃ ಸನಿು ವಸತುಷ್ವಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಅತ್ೂೀsನ್ನ್ುಗತಣಂ ಬರಹ್ಮ ನಿಭ್ೀಾದ್ಮಪಿ ಭಣಯತ್ೀ || 111 ||| 

|| ಶಾಸರಯೀನಿತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
ಏವಂ ಧ್ಮಾಾನಿರ್ತ ಶತರತಾಯ ತದ್ಭ್ೀದ್ೂೀsಪುಯದಿೀಯಾತ್ೀ | 
ಶ್ೈವಾದಾಯಗಸಂಪಾರಪುದ್ೃಷ್ಟಗ್ೀನ್ ಫಲ್ೀನ್ ತತ || 112 || 

 

ತದಾವಕ್್ೂಯೀಪಮರ್ಾsನ್ಯಚಚ ಪರಮಾಣತ್ವೀsನ್ತಮೀಯತ್ೀ | 

ಈಶವಾಕಯತವತ್ ಇರ್ತ ಚ್ೀತುದ್ುವಯರ್ಭಚಾರಿಣಾ || 113 || 
 

ಅಪಾರಮಾಣಾಯನ್ತಮಾ ಚ ಸಾಯತ್ ನ್ ಪೃಥಕ್ ಚಾನ್ತಮೀಶವರ್ೀ | 
ಪುಂಸುವಹ್ೀತತಬಲಾದ್ೀವ ಪೂವೀಾಕ್್ುೀನ್ೈವ ವತಮಾನಾ || 114 || 
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ಶಾರಸರಯೀನಿತವಮೀತ್ೀನ್ ಕ್ಾರಣಸಯ ಬಲಾದ್ಭವ್ೀತ್ | 
‘ನಾವ್ೀದ್ವಿತ್’ ‘ನ್ತಕ್್ೀಾಣ ಮರ್ತ’ರಿತಾಯದಿವಾಕಯತಃ || 115 || 

 

ತಕ್್ೂೀಾ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ಶಕ್್ೂುೀ ನ್ೀಶ್ತಾರಂ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ವನ್ಕೃತಾವದಿರೂಪ್ೀಣ ಪಕ್ಷಭೂತಸಯ ಚ್ೀಶ್ತತಃ || 116 || 

 

ಕ್ರಞ್ಚಚಜಜಾತವಂ ಪುಂಸ್ುವೀನ್ ಶಕಯಂ ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ಸತಖ್ಮ್ | 
‘ವೃಕ್ಷಕೃನಾನಖಿಲಂ ವೃಕ್ಷಂ ವ್ೀರ್ತು ಪುಂಸಾುವದಿಧ ಚ್ೈತರವತ್’ || 117 || 

 

ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಮರ್ಾ ಸಪಧಿಾ ನಾನ್ತಮಾನ್ಂ ಪರ್ೀಶ್ತತಃ | 

ಶಕುಂ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ೀ ಚಾರ್ತಪರಸಙ್ಕ್ ುೀsನ್ತಮರ್ೀದ್ೃಶಾ || 118 || 

ವಸತುತಾವತ್ ತತರಗಃ ಶೃಙ್ಕಚುೀ, ಪುಷ್ಪವತ್ ಖ್ಂ, ಸತತ್ೈಯತಾತಾ | 
ಚರ್ತರಣಾ ಚ, ರಸಃ ಷ್ಷ್ೂಠೀ ರಸತಾವತ್ ಸ್ೂೀತುರ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 119 || 

 

|| ಸಮನ್ವರ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀಭ್ೂಯೀ ನಾನಾಯ ಸಾಯದ್ನ್ತಮಾ ತತಃ | 
ತ ಏವಾನ್ವಯನಾಮಾನ್ಃ ತ್ೈಃ ಸಮಯಕ್ ಪರವಿಚಾರಿತ್ೀ || 120 || 

 

ಮತಾಾಯಧ್್ೂೀಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾಶಾಸರಸಯ ನಾಪರಃ || 
 

|| ಈಕ್ಷತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
ಈಕ್ಷಣಿೀಯತವತ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣವಾಾಚಯ ಏವ ನ್ ಚಾನ್ಯರ್ಾ || 121 || 

 

ಲಕ್ಷಯತವಂ ಕ್ಾವಪಿ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಹಿ ಕ್ರಂ ತದಿತಯನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಮಾಧ್ತರ್ಾಾದಿವಿಶ್ೀಷಾಶಚ ತಚಾಬ್ದೈರತದಿತಾಃ ಸದಾ || 122 || 

 

ವಾಕ್ಾಯರ್್ೂೀಾsಪಿ ಹಿ ವಾಕ್ಾಯಥಾಶಬ್ದೀನ್ೈವೀದಿತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ನಾವಾಚಯಂ ತ್ೀನ್ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಸಾಯದ್ ಯತ ಇತಾಯದಿಕ್್ೈವಾದ್ನ್ || 123 || 
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ಅವಾಚಯತವಂ ಕಥಂ ಬೂರರ್ಾನ್ೂಮಕ್್ೂೀsಹ್ಮರ್ತವತ್ ಸತಧಿೀಃ | 

ರ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಯಮರ್ತ ಪ್ರೀಕುಂ ಲಕ್ಷಯಶಬ್ದೀನ್ ಸ್ೂೀsವದ್ತ್ || 124 || 
 

ಏಕಸಾಯಪಿ ಹಿ ಶಬದಸಯ ಗೌಣಾಥಾಸ್ತವೀಕೃತೌ ಸತಾಮ್ | 
ಮಹ್ರ್ತೀ ಜಾಯತ್ೀ ಲಜಾಜಯತರ ತತಾರಖಿಲಾ ರವಾಃ || 125 || 

 

ಅಮತಾಾಯರ್ಾಾ ಇರ್ತ ವದ್ನ್ಯಸುನಾಮಗಾಾನ್ತವರ್ತಾನಾಮ್ | 
ಕಥಂ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಲಜಾಜ ವಕತುಂ ಶಾಬದತವಮಾತಮನ್ಃ || 126 || 

 

ಆತಮಬರಹಾಮದ್ಯಃ ಶಬಾದಃ ಸಾಕ್ಾತ್ ಪೂಣಾಾರ್ಭಧ್ಾಯಿನ್ಃ | 
ಜನಾಮದಿಕ್ಾರಣಂ ಬರಹ್ಮಂ ಲಕ್ಷಿತಂ ಚ ಯದಾ ತಾದಾ || 127 || 

ವನಾಧಯಪುತ್ೂರೀಪಮಂ ಮಾರ್ಾಶಬಲಂ ವಾಚಯಮತಯಪಿ | 
ಕಲಪಯಿತಾವ ವಿನಾ ಮಾನ್ಂ ಲಕ್ಷಯಂ  ಶತದ್ಧಂ ವದ್ನ್ ಪದ್ೈಃ || 128 || 

 

ಆತಮಶಬ್ೂದೀದಿತಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಕ್ಾುವಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಆಹ್ ಶತರತಪರಿತಾಯಗಃ ಸಾಯಚಾಚಸಾಯಶತರತಕಲಪನಾ || 129 || 

 

ಸಾಯತ್ ಸವಾತರ ಚ ಯತ್ೈಕಮಪಿ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀ ಜತಗತಪಸತ್ೀ | 
ನಿಯಮೀನ್ೂೀಭಯಂ ಸಾಯದಿಧ ಯಸಯ ಸವಪರಯೀಮಾತ್ೀ || 130 || 

 

ಅಲಙ್ಕ್ೃತಃ ಸದ್ೈವಾಯಂ ದ್ತರ್ಾಟ್ೈರ್ೀವ ಭೂಷ್ಣ್ೈಃ | 
ಅನ್ಧನ್ುಮೀ ನಿತಯದ್ತಃಖ್ಂ ತಸಯ ಸಾಯದ್ ವಸನ್ದ್ವಯಮ್ || 131 || 

 

‘ಆನ್ನಾದ ನಾಮ ತ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್ಾ ಅನ್ಧೀನ್ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ | 

ತಾಂಸ್ುೀ ಪ್ರೀತಾಯರ್ಭಗಚಾನಿು ರ್ೀsವಿದಾವಂಸ್ೂೀ ಬತಧ್್ೂೀ ಜನಾಃ || 132 || 
 

‘ಅಸತರ್ಾಾ ನಾಮ ತ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್ಾ ಅನ್ಧೀನ್ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ | 
ತಾಂಸ್ುೀ ಪ್ರೀತಾಯರ್ಭಗಚಾನಿು ರ್ೀ ಕ್್ೀ ಚಾತಮಹ್ನ್ೂೀ ಜನಾಃ || 133 || 
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ಇತಾಯದಿಶತರತಯೀ ಮಾನ್ಂ ಶತಶ್ ೀsತರ ಸಮನ್ುತಃ | 

ಹ್ೀಯತಾವವಚನಾಚ್ೈವ ನಾತಾಮ ಗೌಣಃ ಶತರತೌ ಶತರತಃ ||134|| 
 

‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ರ್ಾನಾಯ ವಾಚ್ೂೀ ಮತಞ್ಚತ’ ಚ್ೀರ್ತ ಹ್ | 
ಉಕು ಆತಾಮ ಕಥಂ ಗೌಣ್ೂೀ ಹ್ೀಯಪಕ್್ೀ ಹ್ಯಸೌ ಶತರತಃ || 135 || 

 

ಪರಿವಾರತರ್ಾ ಗಾರಹಾಯ ಅಪಿ ಹ್ೀರ್ಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ತಃ | 
‘ಪೂಣಾಸಯ ಪೂಣಾಮಾದಾಯ ಪೂಣಾಮೀವಾವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ’ || 137 || 

 

ಪದ್ಂ ಚ ನಿಗತಾಣ ಇರ್ತ ಕಥಂ ಗೌಣಂ ವದಿಷ್ಯರ್ತ | 
ಗತಣಾಭಾವೀಪಲಕ್ಷಯಂ ಚ್ೀತ್ ಪದ್ಂ ತದ್ಪಿ ವಾಚಕಮ್ || 138 || 

 

ಅತ್ೂೀsನ್ವಸ್ತಥರ್ತಮತಖ್ಸವಾದ್ೂೀಷ್ಮಹಾಸಪದ್ಮ್ | 

ಕಥಮೀತನ್ಮತಂ ಸದಿ್ರಾದಿರರ್ೀತ ವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಃ || 139 || 
 

ನ್ ಚ ಸಾಙ್ಕ್್ಯನಿರಾಕೃತ್ಯೈ ಸೂತಾರಣ್ಯೀತಾನ್ಯಚೀಕಿೃಪತ್ | 

ಭಗವಾನ್ ನ್ ಹ್ಯಶಬದತವಂ ಪರಧ್ಾನ್ೀsಙ್ಕಚುೀಕರ್ೂೀತಯಸೌ || 140 || 
 

ಸಮನ್ವಯೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾತ್ೀ ಶಬದಗ್ೂೀಚರತ್ೈವ ಹಿ| 

ಪರಥಮಪರರ್ತಪಾದಾಯಸಾಯತ್ ತದ್ಭಾವ್ೀ ಕತತ್ೂೀsನ್ವಯಃ || 141 || 
 

ಕಥಂ ಚ ಲಕ್ಷಣಾವಾದಿೀ ಬೂರರ್ಾದ್್ರಹ್ಮಸಮನ್ವಯಮ್ | 

ಯೀsಸೌ ಶಬದಸಯ ಮತಾಾಯಥಾಸುತ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಸಮನ್ವಯಃ || 142 || 
 

ಜನಾಮದಿಕ್ಾರಣ್ೀ ಸಾಕ್ಾದಾಹ್ ದ್ೀವಃ ಸಮನ್ವಯಮ್ | 

ಉಕುಂ ತದ್ೀವ ಜಿಜ್ಞಾಸಯಂ ಕ್ಾವವಕ್ಾಶ್ ೀsತರ ನಿಗತಾಣ್ೀ || 143 || 
 

ಕಥಂ ಚಾಸಮಭವಸುಸಯ ಮತಾಾಯಥಾಸಯ ನಿರಾಕೃತೌ | 
ಮಾನ್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಮವಾಚಾಯಜ್ಞ್ೀಯನಿಗತಾಣಮ್ || 144 || 
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ಅಮೀಯಂ ಚ್ೀನ್ನ ಶಾಸರಸಯ ತತರ ವೃರ್ತುಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ತಸಾಮಚಾಾಸ್ರೀಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಯಮಸಮದಿೀಯಂ ಗತಣಾಣಾವಮ್ || 145 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಾಖ್ಯಮದ್ವನ್ದವಂ ಪರಂ ಬರಹಾಮಖಿಲ್ೂೀತುಮಮ್ | 
ವಿಜ್ಞ್ೀಯವಾಚಯಲಕ್ಷಯತವಪೂವಾಾಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 146 || 

 

ನಿಗಾತಂ ಮನ್ಸ್ೂೀ ವಾಚ್ೂೀ ಯದಿ ತತ್ ಸಾಯದ್ಗ್ೂೀಚರಮ್ | 
ಅಸತು ತನಾಮ ವದ್ೀದಾವದಿೀ ನ್ ಚಾಸಮ ಚಾಾಸರಗಂ ತತ ತತ್ || 147|| 

 

ಅವಾಚಯಂ ವಾಚಯಮತತಯಕ್ಾುವ ಕ್ರಮತತಯನ್ಮತುವನ್ೃಷಾ | 
ಅಸಮಚಾಾಸರಸಯ ಚೌರ್ಾಾಯ ಯತತ್ೀ ಸ್ೂವೀಕ್ರುದ್ೂಷ್ಕಃ || 148 || 

 

ಜನಾಮಧಿಕ್ಾರಣಂ ಯತ್ ತತ್ ಸಾಕ್ಾನಾನರಾಯಣಾರ್ಭಧ್ಮ್ | 
ವದ್ನಿು ಶತರತಯೀ ಬರಹ್ಮ ಶಾಸರಂ ಚ್ೈತತ್ ತದ್ಥಾತಃ || 149 || 

 

ಪರವೃತುಮಸುವವಾಚಯಂ  ತ್ೀ ನ್ೈವಂ ಬೂರರ್ಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಸವಾಶಬ್ದೈರವಾಚಯಂ ತದ್ತಕ್ಾುವ ತದಿವಷ್ಯಂ ಪುನ್ಃ || 150 || 

 

ಶಾಸರಂ ವದ್ನ್ುಮತನ್ಮತುಂ ಕಥಂ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀ ನ್ ವಾರರ್ೀತ್ | 
ಮ ವದ್ೂೀ ಮಾ ವಿಜಾನಿೀಹಿ ತಯಜಾಸಮಚಾಾಸರಚ್ೂೀರತಾಮ್ || 151|| 

 

ವಯಂ ತಾವಂ ಶತರರ್ತಯತಕ್ರುಭಾಯಂ ಬದಾಧವsಸಮಚಾಾಸರಮಞ್ಜಸಾ | 

ವಿಚಾರರ್ಾಮಃ ಶತರರ್ತರ್ಭಯತಾಕ್ರುರ್ಭಶ್ೈವ ಸಾದ್ರಮ್ || 152 || 
 

ಅದ್ತಭತತಾವದ್ವಾಚಯಂ ತದ್ತಕ್ಾಯಾಜ್ಞ್ೀಯಮೀವ ಚ | 
ಅನ್ನ್ುಗತಣಪೂಣಾತಾವದಿತೂಯದ್ೀ ಪ್ೈಙ್ಕಚುನಾಮ್ ಶತರರ್ತಃ ||153|| 

 

ಅವಾಚಯಮರ್ತ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀsಪಿ ವಕ್ಾಯಶಚಯಾತಮಂ ಭತವಿ | 
 

|| ಆನ್ನ್ದಮರ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಏವಂ ಶಾಸಾರವಗಮಯತ್ವೀ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಸಮನ್ವಯಮ್ || 154 || 
 

‘ಆನ್ನ್ದಮಯ’ ಇತಾಯದಿನಾsಧ್ಾಯರ್ೀನ್ ವದ್ತಯಜಃ | 

ತತಾರನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಂ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಸಮನ್ವಯಮ್ || 155 || 
 

ಶಬಾದನಾಂ ಪರಥಮೀ ಪಾದ್ೀ ಗತಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚನಾಮ್ | 
ಗತಣವಾಚನಾಂ ಚ ಪರಥಮಮಾಹ್ ದ್ೀವಃ ಸಮನ್ವಯಮ್ || 156 || 

 

ಸಮತದ್ರಶಾಯಿನ್ಂ ಸವಾಪರಸೂರ್ತಪರಭವಂ ಶತರರ್ತಃ | 
‘ತದ್ೀವ ಬರಹ್ಮ ಪರಮಮ್’ ಇರ್ತ ಸಾವಧ್ೃರ್ತಜಾಗೌ || 157 || 

 

ಯತ್ೂೀsತ್ೂೀ ಬರಹ್ಮಶಬದಸಯ ತತ್ೈವ ನಿಯತತವತಃ | 

‘ರ್ೀsನ್ನಂ ಬರಹ್ೋತಾಯದಿರೂಪಾದ್ಭಾಯಸಾತ್ ತ್ೈರ್ತುರಿೀಯಕ್್ೀ || 158 || 
 

ಅನಾಯಸತ ಚ್ೈತದ್ೂರಪಾಸತ ಶಾಾಾಸವಪಿ ಸಹ್ಸರಶಃ| 
ಆನ್ನ್ದಮಯ ಇತಾಯದ್ಯೈಃ ಶಬ್ದೈವಾಾಚ್ೂಯೀ ಹ್ರಿಃ ಸವಯಮ್ || 159 || 

 

ಉಪಲಕ್ಷಣತವಂ ಶಬಾದನಾಮಾನ್ನ್ದಮಯಪೂವಿಾಣಾಮ್ | 
ಸೂತರಸಾಯಲಾಪಕ್ಷರತ್ವೀನ್ ಸವಾಶಾಾಾವಿನಿಣಾರ್ೀ || 160 || 

 

ಪುನ್ಶಚ ಪಾರಪಕ್ಾದ್ಧೀತ್ೂೀಸುತಾರಧಿಕರಣಾನ್ುರಮ್ | 
ಸವ್ೀಾ ವ್ೀದಾ ಆಮನ್ನಿು ಯತಪದ್ಂ ರ್ತವರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತಃ || 161 || 

 

ಆನ್ನ್ದಮಯರೂಪ್ೀ ತತ ಬರಹ್ಮಣಃ ಪುಚಾತ್ೂೀಕ್ರುತಃ | 
ಸಮಸಾುಬರಹ್ಮತಾಪಾರಪ್ುೀರಾನ್ನ್ದಮಯನಾಮ ಹಿ || 162 || 

 

ಬರಹ್ಮಶಬದಸಯ ಚಾಭಾಯಸಾತ್  ಪಞ್ಚರೂಪಾದಿಷ್ತ ಸತುಟ್ಮ್ | 

ಬರಹ್ಮತಾsವಯವ್ೀsಪಿ ಸಾಯತ್ ತರ್ಾsವಯವಿನಿ ಸವತಃ || 163 || 
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ಯರ್್ೈವ ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಬರಹ್ಮತಾsಖಿಲಾ | 
ದ್ಶ್ಾತಾ ಚ್ೈವ ಪಾರ್ಾಾಯ ನಿಃಸ್ತೀಮಾಃ ಶಕುಯೀsಸಯ ಹಿ || 164 || 

 

‘ಋತಂ  ಸತಯಂ ಪರಂ ಬರಹ್ಮ ಪುರತಷ್ಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಙ್ಕ್ುಲಮ್’ | 
ವಿಷಾಣವಖ್ಯಮತಕುಮನ್ಯತರ ಹ್ೂಯಧ್ವಾರ್ೀತಂ ಚ ತತ್ ಪರರ್ತ || 165 || 

 

ವಿರೂಪಾಕ್ಾಖ್ಯಮಪರಂ ಬರಹ್ೂೋಕುಂ ತದ್ವತ್ೀ ಸ್ತಥತಮ್ | 
ಸಮಾನಾಧಿಕೃತತವಂ ಚ್ೀದ್ತತುರಂ ನಿೀಲಲ್ೂೀಹಿತಮ್ || 166 || 

 

ಕೃಷ್ಣಪಿಙ್ಕ್ುಲರೂಪ್ೀಣ ಪುನ್ರತಕುಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ | 
‘ಬರಹಾಮಧಿಪರ್ತರಿ’ ತಯತರ ತಾಪನಿೀಯಶತರತೌ ಪುರಃ || 167 || 

 

ಸವರಿತಬರಹ್ಮಶಬಾದನ್ುಂ ಬಹ್ತವಿರೀಹಿತವಮೀಷ್ಯರ್ತ | 
ಸಾವಹ್ೀನ್ದರ ಶತತರವಧ್ಾಸವ ಯದ್್ಹ್ತವಿರೀಹಿತಾಮಗಾತ್ || 168 || 

 

ತಸಾಮದ್ಸ್ಯೀನ್ದರ ಏವಾಭೂಚಾತತರರಿತತಯತುರಶತರತ್ೀಃ | 
ಪೂವಾಾನ್ುಸವರಿತ್ೀ ಪುಂಸ್ೂೀಬಾಹ್ತವಿರೀಹಿತವಮೀಷ್ಯರ್ತ || 169 || 

 

ಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀ ಸೂತರಮರ್ತ ಸವರವಿನಿಣಾರ್ೀ | 
‘ಋತಂ ಸತಯಂ ಪರಂ ಬರಹ್ೋ’ ತಾವದ್ತಯದ್ದೀಶಯದಿವರ್ತೀಯಕ್ಾ || 170 || 

 

ವಿಭಕ್ರುರೂಧ್ವಾರ್ೀತಾದಿಃ ಪರಥಮಾ ರತದ್ರಗ್ೂೀಚರಾ | 
ತಸಾಮದಿವಷ್ತಣಂ ಪರಂ ಬರಹ್ಮ ಪರರ್ತ ರತದ್ೂರೀ ವರತ್ೀ ಸ್ತಥತಃ || 171 || 

 

ಊಧ್ವಾರ್ೀತಾ  ಇರ್ತ ಹ್ಯೀವ ಶತರತಯರ್್ೂೀಾsವಸ್ತತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಋತಂ ಸತಯಂ ಪರಂ  ಬರಹ್ಮ ಪರರ್ತ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾಶ್ವಃ || 172 || 
 

ಉಧ್ವಾರ್ೀತಾ ಧ್ಾಯಯರ್ತ ಹ್ ಶಙ್ಕ್ೆರ್ೂೀ ನಿೀಲಲ್ೂೀಹಿತಃ | 
ಇತಯಥಾಮೀತಮೀವಾಹ್ ನಿೀಲಗಿರೀವಶತರರ್ತಃ ಪರಾ || 173 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 22 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಆಥವಾಣಿೀ ಪರಂ ಬರಹ್ಮ ತಸಾಮದ್ೀಕ್್ೂೀ ಹ್ರಿಃ ಶತರತೌ | 
‘ತದ್ೀವತಾಮ’  ಪಾರಹ್ ಕಥಮೀವಾನ್ಯರ್ಾ ಶತರರ್ತಃ || 174 || 

 

ಅವಧ್ಾರಯನಿುೀ ತಸ್ಯೈವ ಹ್ಯೃತತಾವದಿಕಮಞ್ಜಸಾ | 
‘ಏಕ್್ೂೀ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ ಶಙ್ಕ್ೆರಃ’ || 175 || 

 

‘ವಾಸತದ್ೀವೀsಗರ ಏವಾಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ ಶಙ್ಕ್ೆರಃ | 
ನ್ೀನ್ದರಸೂರ್ೌಾ ನ್ ಚ ಗತರ್ೂೀ ನ್ ಸ್ೂೀಮೀ ನ್ ವಿನಾಯಕಃ || 176 || 

 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯತ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀರತತಪರ್ತುರವತಾರಗಾ | 
ಮತಖ್ಯಂ ಬರಹ್ಮ ಹ್ರಿಸುಸಾಮತ್ ಪರಸಾುವಃ ಪರಮತಯಪಿ || 177 || 

 

ಮತಖ್ಯಬರಹ್ಮಗರಹ್ೀ ಯತಕ್್ುೀ ನಾಮತಖ್ಯಂ ಯತಜಯತ್ೀ ಕವಚತ್ | 
ಅಸಮಭವ್ೀ ಹಿ ಮತಖ್ಯಸಯ ಗೌಣಾರ್ಾಾಙ್ಕಚುೀಕೃರ್ತಭಾವ್ೀತ್ || 178 || 

 

ಪಾರಚತರ್ಾಾರ್ಾಾಶಚ ಮಯಟ್ಃ ಸವ್ೀಾsತರ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾಃ | 
ಭ್ೂೀಗಯತವಮತರ ಚಾದ್ಯತವಮತಪಜಿೀವಯತರ್ಾ ಹ್ರ್ೀಃ || 179 || 

 

ಮಹಾಭ್ೂೀಕ್ಾು ಮಹಾಭ್ೂೀಗಯ ಇತಯರ್್ೂೀಾsನ್ನಮರ್ೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಮಹಾಪಾರಣ್ೂೀ ಮಹಾಭ್ೂೀದ್ೂೀ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ಪಿ || 180 || 
 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಮಾನ್ಯತರ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮನ್ ಇತಯಪಿ| 
ಏಕಸಯ ಜ್ಞಾನ್ರೂಪಸಯ ಹ್ರ್ೀರತಕ್ರುವಿಾಭಾಗತಃ || 181 || 

 

ಅಭ್ೀದ್ೀsಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೈವಾನ್ಯ ಇತತಯದಿತ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ | 
ಭ್ೀದ್ಶಬಾದವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತತ ಹ್ರಾವನ್ಯತರ ರ್ಭನ್ನತಾಮ್ || 182 || 

 

ಬೂರಯತಹ್ಾರ್ೀಜಿೀಾವಜಡ್ೈರಪಿ ಭ್ೀದ್ಂ ಹಿ ಮತಖ್ಯತಃ | 

ಬರಹ್ಮತಕಾವಚ್ೂೀsಪ್ಯೀವಂ ಅತ ಏಕಃ ಸ ಪಞ್ಚಧ್ಾ || 183 || 
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ಉಕ್್ೂುೀsನ್ನಮಯ ಇತಾಯದಿ ಭೃಗ್ೂೀಶ್ೈತದ್ವದಿಷ್ಯರ್ತ | 

ಪಾರಪಯತ್ವೀನ್ ಮಯಟ್ ಪ್ರೀಕ್್ುೀನ್ಾ ತತಾರಪಯನ್ಯದ್ತಚಯತ್ೀ || 184 || 
 

ಪರಚತರಾನಾನದಿರ್ೀವಾತ್ೂೀ ಹ್ಯನ್ನಮನ್ನಮರ್ೀತಯಪಿ | 
ಉಚಯತ್ೀ ಹ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ನಾನ್ಯತ್ ಕ್ರಞ್ಚಚದಿಹ್ೂೀಚಯತ್ೀ || 185 || 

 

ಮಹಾನ್ನ್ದತವ ಏವಾಸಯ ಹ್ೀತತಃ ‘ಕ್್ೂೀsನಾಯದಿ’ ರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್ | 

ಉಕುಃ ಶತರತಯನ್ುರ್ೀ ಯಸಾಮತ್ ಸತಖ್ಂ ಲಬಾಧವ ಕರ್ೂೀತಯಯಮ್ || 186 || 
 

ಕರ್ೂೀರ್ತ ನಾಸತಖಿೀ ‘ಭೂಮಾ ಸತಖ್ಂ ನಾಲ್ಪೀ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀತ್’ | 
ಇತತಯಕುಂ ಯತರವೃರ್ತುಶಚ ನ್ೃತುಗಾನಾದಿಕ್ಾ ಸತಾಾತ್ || 187 || 

 

ದ್ತಃಾಾದ್ೂರೀದಾದಿಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಸವಾಕತೃಾತವತ್ೂೀsಸಯ ಚ | 
ಸವಾಶಕ್್ುೀನ್ಾ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸಾಯದ್ತಃ ಕ್್ೀವಲಲ್ಲೀಲರ್ಾ || 188 || 

 

ಪರವತಾಕ್್ೂೀ ನ್ ಚ್ೀದ್ೀಷ್ ಪಾರಣಾಯದ್ನಾಯಚಚ ಕಃ ಪುಮಾನ್ | 
‘ಬರಹ್ಮವಿತ್ ಪರಮಾಪ್ನೀರ್ತ’ರ್ತ ಯತರಥಮಸೂಚತಮ್ || 189 || 

 

ತದ್ೀವ ಮನ್ರವಣ್ೀಾನ್ ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ನ್ುವತ್ | 

ಲಕ್ಷಿತಂ ತತರ ಸತಯತವಂ ಸೃಷಾಟಯsನ್ನಪಾರಣಯೀರಪಿ || 190 || 
 

ಉಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಮನ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನಾಪುಯದಿೀರಿತಮ್ | 

ಅನ್ನ್ುತವಂ ತರ್ಾssನ್ನ್ದಮಯವಾಚಾsಪುಯದಾಹ್ೃತಮ್ || 191 || 
 

ಸದಾಭವಂ ರ್ಾಪರ್ೀದ್ಯಸಾಮತ್ ಸತಯಂ ತತ್ ತ್ೀನ್ ಕಥಯತ್ೀ| 
ಇರ್ತ ಸೃಷಿಟರಿಹ್ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಜಗತಸದಾಭವರ್ಾಪಕಮ್ || 192 || 

 

ಬರಹ್ೋರ್ತ ಸಾಥಪನಾರ್ೈವ ಸತುವಂ ಜಿೀವನ್ಮೀವ ಚ | 
ವಿಶ್ೀಣಾತಾ ಚ ಸತುವಂ ಸಾಯತ್ ಸನ್ನಮತಾಯಹ್ತರ್ೀವ ಯತ್ || 193 || 
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ಅತ್ೂೀsದ್ಯತಾsತೃತಾsನ್ನತವಂ ಸತಯಶಬಾದಥಾ ಏವ ಹಿ | 
‘ಪಾರಣಂ ದ್ೀವಾ ಅನ್ತಪಾರಣನಿು ಮನ್ತಷಾಯಃ ಪಶವಶಚ ರ್ೀ || 194 || 

 

ಆಯತಃ ಪಾರಣ್ೂೀ ಹಿ ಭೂತಾನಾಮ’ರ್ತ ಯದ್ುರ್ತಜಿೀವನ್ೀ, 
ಉಕ್್ುೀ ಸದಿರ್ತ ಧ್ಾತವರ್್ೂೀಾ ಗರ್ತಶಾಚತ್ೂೀ ಹಿ ಸತಯತಾ || 195 || 

 

ಪಾರಣತವಮವಬ್ೂೀಧ್ಾರ್್ೂೀಾ ಮನ್ತಧ್ಾತತಃ ಪರಕ್ರೀರ್ತಾತಃ | 
‘ನಾಲ್ಪೀ ಸತಖ್ಮ್’ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕ್್ೈವಾನ್ನ್ದಮಯತ್ೂೀಕ್ರುತಃ ||196|| 

 

ಅನ್ನ್ುತವಮ್ ಸತನಿಣಿೀಾತಂ ಪೂಣಾಾನ್ನ್ೂದೀ ಹಿ ನಾಲಪಕ್್ೀ | 
ಅತ್ೂೀ ಹಿ ಮನ್ರವಣ್ೂೀಾಕುವಿಸೃರ್ತಸತು ಸಮಸುರ್ಾ || 197 || 

 

ಕ್ರರಯತ್ೀ ಪರರ್ಾ ಯಸಾಮತ್ ಇತರ್ೂೀsತರ ನ್ ಕಥಯತ್ೀ| 
ಪುರತಷ್ಂ ವ್ೀರ್ತು ಯೀ ಮತಚ್ಯೀತ್ ‘ನಾನ್ಯಃ ಪನಾಥ ಹಿ ವಿದ್ಯತ್ೀ’ || 198 || 

 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರನ್ಯವ್ೀದಿೀ ಕಥಂ ಮತಕ್ರುಂ ಪರರ್ಾಸಯರ್ತ | 

ಪುರತಷ್ಃ ಪರ ಆತಾಮsಜ್ೂೀ ಬರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಭತಃ || 199 || 
 

ಮಹಾನಾನ್ನ್ದ ಉದಿವಷ್ತಣಭಾಗಾ ಓಮ ಇರ್ತೀಯಾತ್ೀ | 
ಸವಯಂ ನಾರಾಯಣ್ೂೀ ದ್ೀವೀ ನಾನ್ಯಸ್ಯೈತಾನಿ ಕಸಯಚತ್ || 200 || 

 

‘ತಸಾಮದ್ೂೀಮತತಯದಾಹ್ೃತಯ ಯಜ್ಞದಾನಾದಿ ಕತವಾತ್ೀ’ | 
ಸೂಕ್್ುೀನ್ ಪೌರತಷ್ೀಣ್ೈನ್ಂ ಯಜನ್ಯಧ್ಾಯತಮಕ್್ೂೀವಿದಾಃ || 201 || 

 

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಶತರರ್ತಸ್ುೀನ್ ನಾನ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿವಮತಚಯತ್ೀ | 
ಬರಹ್ಮಶಬ್ೂದೀದಿತ್ೀ ತಸ್ತಮನಾನತಮಶಬದಂ ಪರಯತಜಯ ಚ || 202 || 

 

ತಸಾಮದಾಕ್ಾಶಸೃಷಿಟಂ ಚ ಪ್ರೀವಾಚಾತರ ಚತತವಿಾಧ್ಾಮ್ | 

ಭೂತಂ ಭೂತಾರ್ಭಮಾನಿೀ ಚ ತದ್ದೀಹ್ೂೀsನ್ುನಿಾರ್ಾಮಕಃ || 203 || 
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ಹ್ರಿಶಾಚಕ್ಾಶಶಬ್ೂದೀಕ್್ೂುೀ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀ ಹ್ರಿರ್ೀವ ಚ | 
ಆ ಸಮನಾುತ್ ಕ್ಾಶತ್ೀ ಯದಾಕ್ಾಶ್ ೀ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ || 204 || 

 

ಬಲಜ್ಞಾನ್ಸವರೂಪತಾವದಾವಯತರಗಿನರಗಂ ನ್ಯನ್ | 
ಆಪ ಆಪಾಲನಾಚ್ೈವ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪರರ್ಥತ್ೂೀ ಯತಃ || 205 || 

 

ಉಷಾಟನಾಮಾಶರಯತ್ವೀನ್ ಸ ಏವೌಷ್ಧಿನಾಮಕಃ | 
ಓಷ್ಧಿೀಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಕ್ಷತಧಿತ್ೈರಾಶ್ರತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ ||206|| 

 

ಪುರಿ ಶ್ೀತ್ೀ ಯತಃ ಸ್ೂೀsಥ ಪುರತಷ್ಶ್ಚೀರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ | 

ಕ್ರರರ್ಾಪರವತಾಕತ್ವೀನ್ ಪಾರದ್ತಭಾಾವೀ ಹ್ರ್ೀಜಾನಿಃ || 207 || 
 

ಆಕ್ಾಶಾದಿಷ್ತ ನಾನ್ೂಯೀsಸ್ತುಹ್ಯರ್ಭಮಾನ್ೂೀsರ್ಭಮಾನಿನ್ಃ | 

ಅರ್ಭಮಾನಿಶರಿೀರಸಯ ಸಾಕ್ಾದ್ೂಭತಸಯ ಚ್ೂೀದ್ಭವಃ || 208 || 
ಏವಂ ದ್ೂೀಹಾದಿಪಯಾನ್ುಮಾಗತಂ ಹ್ರಿಮೀವ ತತ | 
ಪರಾಮೃಶರ್ತ ತಸ್ಯೈವ ಪಞ್ಚರೂಪತವವಿತುರ್ೀ || 209 || 

 

ತಯಕ್ಾುವ ಭೂತಾದಿಕಂ ಸವಾಂ ‘ಸ ವಾ ಏಷ್’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಃ | 
ಸ ಇತಾಯತಮಪದ್ೂೀದಿದಷ್ಟ ಏಷ್ ಜಿೀವಶರಿೀರಿಗಃ || 210 || 

 

ಸಾರಾನ್ನಮಯ ಏವಾಯಂ ನ್ ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ನಮಯಃ ಪರಭತಃ | 
ಇರ್ತ ತಂ ರಸಶಬ್ದೀನ್ ವಿಶ್ನ್ಷಿಟ ಶರಿೀರಗಮ್ || 211 || 

 

ಇದ್ಮತ್ಯೀವ ನಿದ್ೀಾಶ್ ೀ ವಸರಪಾರವೃತವದಿವಭ್ೂೀಃ | 
ಶ್ರಆದ್ೀಭಾವ್ೀಜಿಜೀವಶ್ರಆದೌ ವಯವಸ್ತಥತ್ೀಃ || 212 || 

 

ತಂ ವಿದಿತಾವsಸಯ ಮತಕ್ರುಃ ಸಾಯನಾನನ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ಆದಿತ್ಯೀ ಪುರತಷ್ೀ ಚಾಯಮರ್ತ ಭ್ೀದ್ೂೀಪದ್ೀಶತಃ || 213 || 
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ನಾಸಾಯಭ್ೀದ್ೂೀsಸ್ತು ಜಿೀವ್ೀನ್ ನಾನ್ತಮಾ ಕ್ಾಮಚಾರಿಣಿೀ | 

ವಿಮತಾನಿ ಶರಿೀರಾಣಿ ಮದ್ೂಭೀಗಾಯತನಾನಿ ಯತ್ || 214 || 
 

ಶರಿೀರಾಣಿೀತಾಯದಿಕ್ಾ ತತ ತತುವಜ್ಞಾನ್ೀ ಹ್ಯಪ್ೀಕ್ಷತ್ೀ | 
ಪರತಯಕ್ಾದಿವಿರತದ್ಧತಾವದ್ಕ್ಾಗಮಭಯೀಜಿಿತಾ || 215 || 

 

ಅನ್ತಮಾ ಕ್ಾಮವೃತಾು ಹಿ ಕತತರ ನಾವಸರಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
‘ಜಡ ಆತ್ೈವ ವಸತುತಾವತ್’ ‘ಪರಮೀಯತಾವಜಜಡಂ ಚರ್ತಃ’|| 216 || 

 

‘ರ್ನ್ ಆಕ್ಾಶ’ ಇತಾಯದಾಯ ವಾಯಾನ್ುೀ ಕ್್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ | 

ನ್ ಜಿೀವಭ್ೀದ್ಸೂತಾರಣಾಂ ಶಙ್ಕೆಯsತರ ಪುನ್ರತಕುತಾ || 217 || 
 

ವಾಕ್ಾಯನ್ುರದ್ೂಯೀತಕತಾವತ್ ಪೃಥಗಿತಯತರ ಪೂಣಾತಾ | 
ಯೀಗಮನ್ನಮರ್ಾದ್ಯೈಯಾತುಲತ್ವೀನಾಸಯ ಶಂಸರ್ತ || 218 || 

 

ಸಾಥನ್ದ್ವರ್ೀsಪಯತಃ ಕ್್ೂೀಶಾ ಏತ ಇತಯರ್ತಸಾಹ್ಸಮ್ | 

ಉಪಸಙ್ಕ್ೆರಮಣಂ ಚ್ೈವ ದಿವರ್ತೀಯೀದ್ದೀಶ್ತಂ ಪರರ್ತ || 219 || 
 

ಅರ್ತಕರಮಂ ವದ್ನ್ುಂ ತಮತಪಶಬ್ೂದೀ ನಿವಾರರ್ೀತ್ | 
ಅಶತರತಸಾಯರ್ತಶಬದಸಯ ಸಾಥನ್ಂ ದ್ದಾಯತ್ ಕಥಂ ಪುನ್ಃ || 220 || 

 

ಶತರತಾಶತರತಪರಿತಾಯಗಕಲಪನ್ೀ ವಿಗತಹಿರಯಮ್ | 
ಮೃತಾವ್ೀವ ಪರಿತಾಯಗಃ ಕೃತ್ೂೀ ಹ್ಯನ್ನಮಯಸಯ ಚ || 221 || 

 

ರ್ೀsನ್ನಂ ಬರಹ್ೋತಾಯದ್ತಪಾಸಾಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಯತಃ | 

ಉಕ್ಾುವ ಪಞ್ಚಸವರೂಪಾಣಾಂ ಪುನ್ಸುತಾರಪಿುವಾದಿನಿ || 222 || 
 

ಸಾಥನ್ದ್ವಯಗತಾ ವ್ೀದ್ವಾಣಿೀ ತದ್ಪಲಾಪಿನಾಮ್ | 

ತಮಸ್ೂೀsನ್ಯತರ ಸಂಸಾಥನ್ಂ ಕಥಮೀವ ಸಹ್ೀತ ವಾ || 223 || 
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‘ಅಧಿೀಹಿ ಭಗವೀ ಬರಹ್ೋ’ತತಯಕ್್ೂುೀsನ್ನಪಾರಣಪೂವಾಕಮ್ | 

ಆಹ್ ಬರಹ್ಮ ಕಥಂ ತನ್ನ ದಾವರಂ ತದಿರ್ತವಾದಿನ್ಃ || 224 || 
 

ಉಪಸರ್ತುಂ ಕಥಂ ವಿದ್ತಯರತಪಸನಾನಯ ಹಿ ರ್ತರಶಃ | 
ವಕುವಯಂ ಬರಹ್ಮ ಗತರತಣಾ ಚತತವಾಾರಮರ್ಾಪಿ ವಾ || 225 || 

 

ಸಕೃದ್ವೀತಾಯಗಮಾ ಬೂರಯತಃ ಸಮರದಾಯವಿದ್ೂೀsಪಿ ಚ | 
ತದ್ಯರ್ತೆಞ್ಚಚತ್ ಕಥಂ ಬೂರರ್ಾದ್ತಪಸನಾನಯ ದಿಕಪರ್ತಃ || 226 || 

 

ನ್ ವದ್ೀದ್ ಬರಹ್ಮ ಚ ಕಥಂ ಮಾರ್ಾವಿೀ ನ್ಹಿ ವಾರಿರಾಟ್ | 
ಚಷ್ಟ ಇತ್ಯೀವ ತಚಚಕ್ಷತಃ ಶರವಣಾಚ್ೂಾರೀತರಮತಚಯತ್ೀ || 227 || 

 

ವಚನಾದ್ೀವ ವಾಗ್ ಬರಹ್ಮ ಸೃಷಿಟಸ್ತಥತಾಯದಿಕ್ಾರಣಮ್ | 
ತಚಚ ವಾಧ್ೂಲಶಾಾಾರ್ಾಮಷ್ಟರೂಪಮತದಾಹ್ೃತಮ್ || 228 || 

 

ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಸಹಿತಂ ಪೃಥಕ್ ಸೃಷಾಟಯದಿಲಕ್ಷಣ್ೈಃ | 
ಆವಾಪ್ೀದಾವಪತಃ ಶಾಾಾ ಯತ ಆಹ್ತಃ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ || 229 || 

 

‘ಯತ್ೂೀ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀ’ ಇತಾಯದ್ಯೈಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸವಯಮ್ | 
ಲಕ್ಷಿತಂ ಗತರತಣಾ ಪಶಾಚತ್ ತಪಸ್ೈವಾಪರ್ೂೀಕ್ಷತಃ || 230 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟವೈಕ್್ೈಕಸವರೂಪಂ ತತ ಸಮಸ್ೂುೀಕ್ಾುನ್ತದ್ಶಾನ್ಮ್ | 

ಇಚಾತಾssಜ್ಞಾಂ ಗತರ್ೂೀಃ ಪಾರಪಯ ತಪಸ್ೈವಾಪರ್ೂೀಕ್ಷಿತಮ್ || 231 || 
 

ಅಬರಹ್ೋತ್ಯೀವ ವದ್ತಾಂ ಶತರತಹಾನ್ಯಶತುತಗರಹೌ | 
ಸಾಕ್ಾಲಿಕ್ಷಣತಾಂ ಪಾರಪಾುವಿರ್ತ ಲಜಾಜತದ್ತಕ್ರುಷ್ತ || 232 || 

 

ಸಮೀಪ್ೀ ಸಹ್ಭ್ೂೀಗಸಯ ಮತಕ್ರುತ್ವೀನ್ೂೀಕ್ರುತ್ೂೀsಸಕೃತ್ | 

ಭ್ೀದ್ೂೀ ಜಿೀವ್ೀಶಯೀಮಾರ್್ಯೀತ್ಯೀವ ಮರ್ಾಯ ಸವಯಂ ಭವ್ೀತ್ || 233 || 
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ಏತ್ೀನ್ ಮಯಟ್ಶ್ೈವ ದ್ವೈವಿಧ್್ಯೀನಾಥಾಕಲಪನಾತ್ | 
ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಮತಮಪಿ ಸತಸಂಸತತಸ ನ್ ಭಾಸತ್ೀ ||234|| 

 

ಅತ್ೂೀ ನಾರಾಯಣ್ೂೀ ದ್ೀವೀ ನಿಃಶ್ೀಷ್ಗತಣವಾಚಕ್್ೈಃ | 
ಗತಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಚನ್ೈರಪಿ ಮತಖ್ಯತಯೀದಿತಃ || 235 || 

 

ಅಧ್ಾಯತಮಗ್ೈಶಚ ಪಾರಣಾದ್ಯೈಸುರ್್ೈವ ಹ್ಯಧಿಭೂತಗ್ೈಃ | 
ಅನಾನದಿಶಬ್ದೈಭಾಗವಾನ್ೀಕ್್ೂೀ ಮತಖ್ಯತಯೀದಿತಃ || 236 || 

 

ಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀರ್ತ ಸೂತ್ರೀಣ ಗತಣಸವಾಸವಸ್ತದ್ಧರ್ೀ | 
ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೀಕುಂ ಶಾಸರಮೂಲಂ ಯತಸುತಃ ||237|| 

 

ಅನ್ವಯಃ ಸವಾಶಬಾದನಾಂ ಗತಣಸವಾಸವವ್ೀದ್ಕಃ | 
ಶಬದಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತೂನಾಂ ತಸ್ತಮನ್ ಮತಖ್ಯಸಮನ್ವರ್ಾತ್ || 238 || 

 

ಅನಾಯರ್್ೀಾಷ್ವಲಪತಾಹ್ೀತ್ೂೀಸುನಿನಮತುತವತಸುರ್ಾ | 
ತದಾವಚಕತವಂ ಶಬಾದನಾಂ ಬಹ್ತಲಾರ್ತಪರಯೀಗತಃ || 239 || 

 

ರೂಢಮತ್ಯೀವ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಯದ್ೂರಢಿಹಿಾ ದಿವವಿಧ್ಾ ಮತಾ | 
ಅವಿದ್ವದಿವದ್ವದಾಪ್ಯೈವ ಮತಾಾಯ ಹಿ ವಿದ್ತಷಾಂ ತತ ಸಾ || 240 || 

 

ವಿದ್ವದ್ೂರಢಿವ್ೈಾದಿಕ್ಾ ಸಾಯತ್ ಸಾ ಯೀಗಾದ್ೀವ ಲಭಯತ್ೀ | 
ತಸಾಮನ್ತಮಾಾಯಥಾತಾ ವಿಷ್ೂಣೀರಿರ್ತ ಕೃತಾವ ಹ್ೃದಿ ಪರಭತಃ || 241 || 

 

ಸಮನ್ವಯಂ ಸಾಧ್ಯರ್ತ ................................................| 

|| ಅನ್ುಸಥತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

.......................ದ್ೀವಾನಾಂ ತತರ ಶಕುತಾಮ್ | 
ಆಶಙ್ಕ್ೆಯ ತತರ ರೂಢಿಂ ಚ ತಚಾಬಾದನಾಮಪಿ ಸವಯಮ್ || 242 || 
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ಸಮತದಾರನ್ುಸ್ತಥತತಾವದ್ಯೈಸುದ್ಧಮೈಾವಿಾಷ್ತಣರೂಢತಾಮ್ | 

ಸಾಧ್ಯಿತಾವsರ್ಭದಾಂ ತ್ೈಶಚ ಪುನ್ರ್ೀವ ನ್ಯವಾರಯತ್ || 243 || 
 

|| ಆಕ್ಾಶಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಚ್ೀಷಾಟ ಹಿ ಚ್ೀತನಾನಾಂ ರ್ಾ ಸಾ ಭವ್ೀತ್ ತತರಸಾದ್ತಃ | 
ಅಚ್ೀತನ್ಸವಭಾವಸತು ವಿವರಾದಿಃ ಕಥಂ ತತಃ || 244 || 

 

ಇರ್ತ ಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯಥಾಂ ಆಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ನಾಮ ಚ | 

‘ಪರತ್ೂೀsಪಿ ವರಿೀಯಸುವ’ ಪೂವಾಾಲ್ಲಿಙ್ಕುದ್ಧರ್ೀಭಾವ್ೀತ್ || 245 || 
 

‘‘ನ್ಭ್ೂೀ ದ್ದಾರ್ತ ಶವಸತಾಂ ಮಾಗಾಂ ಯನಿನಯಮಾದ್ದ್ಃ |’’ 
 

ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ಯೈಃ......................................................|| 
 

|| ಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

....................................ಅಧ್ಾಯತಮಮನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕತಃ || 246 || 
 

ಪಾರಣಾದಿಹ್ೀತತತಾದ್ೃಷ್ಟೀರರ್ತದ್ೀಶ್ ೀ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಃ | 

ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಂ ಬಲವದ್ೀವ ಸಾಯತ್ ಪ್ರೀರಕ್್ೂೀsಸಾಯಪಿ ಯದ್ಧರಿಃ || 247 || 

 

|| ಗಾಯತರಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನಿತಯತಾವದ್ೀವ ಶಬದಸಯ ತತಸವಭಾವಃ ಕಥಂ ಹ್ರ್ೀಃ | 
ಕಥಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಬಹ್ತಲಶಬಾದನಾಮನ್ಯರ್ಾಥಾತಾ || 248 || 

 

ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದ್ಧರ್ೀರ್ೀವ ಬಾಹ್ತಲಾಯಚತಾರರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ್ುಯೀಃ | 
ತಾದ್ೃಶತಾವಚಚ ತಚಾಕ್್ುೀಃ..............................|| 
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|| ಅನಿುಮಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

...................................ಬಾಹ್ತಲ್ಯೀ ಶತರರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ್ುಯೀಃ || 249|| 
 

ಅನ್ಯಸಯ ಮತಖ್ಯವಾಚಯತವಮರ್ತ ತನಾನತರಗಸಯ ಹಿ | 
ವಿಷ್ೂಣೀರ್ೀವ ತತ ಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ಪಾರಣಸಾಥನಿ ತತ ಸವಾಶಃ || 250 || 

 

ಪಾರಣಸಂವಾದ್ಪೂವಾಾಣಿ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀ ಜಿೀವಗಾನಿ ಚ | 
ಅಭಾಯಚಾಚಾತವಷಾಾಣಿ ಪಾರಣವಂಶತವಮತಯಪಿ || 251 || 

 

ತಸಾಮದ್ನ್ಯತರಗ್ೈಃ ಶಬ್ದೈರತಕುನಾಯರ್ೈಃ ಸಮನ್ುತಃ | 
ಏಕ್್ೂೀ ನಾರಾಯಣ್ೂೀ ದ್ೀವೀ ಭಣಯತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ || 252 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಾದಿರೂಪ್ೀಣ ಚತತಮೂಾರ್ತಾಶಚ ಸವಾಶಃ | 

ಅಥವಾ ಪಞ್ಚಮೂರ್ತಾಃ ಸ ಪ್ರೀಕ್್ೂುೀsಧಿಕರಣಂ ಪರರ್ತ || 253 || 
 

ಪರರ್ತಸೂತರಂ ಪರರ್ತಪದ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷರಮರ್ಾಪಿ ವಾ | 
ತ್ೈಸ್ೈಯತಾಕ್ರುಶತರರ್ತನಾಯಯವಿಶ್ೀಷ್ೈಯೀಾಗಯತಾ ಯರ್ಾ || 254 || 

 

ಬೃಹ್ತುನ್ರಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಬಹ್ವಥಾಮಪಿ ಸಙ್ಕ್ುರಹಾತ್ | 
ಉಚಯತ್ೀ ನ್ರಬತದಿಧೀನಾಮಪಿ ಕ್ರಞ್ಚಚದ್ುರಹಾಥಾತಃ || 255 || 

 

ಗರನ್ೂಥೀsಯಮಪಿ ಬಹ್ವರ್್ೂೀಾ ಭಾಷ್ಯಂ ಚಾತಯಥಾವಿಸುರಮ್ | 

ಬಹ್ತಜ್ಞಾ ಏವ ಜಾನ್ನಿು ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾಥಾಮೀತಯೀಃ || 256 || 
 

ತಸಾಮನ್ಮಹಾಗತಣ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣನಾಾಮಾನಮಪುನ್ರತಕ್ರುತಃ | 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಃ ಪಾದ್ಃ ||1-1|| 
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ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 1-2 || 
 

|| ಸವಾಗತತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಲ್ಲಙ್ಕುತಮಕ್ಾನಾಂ ಶಬಾದನಾಂ ವೃರ್ತುನಾಾರಾಯಣ್ೀ ಪರ್ೀ || 0 1|| 
 

ಚನ್ಯತ್ೀ ಸವಾಗತವಂ ತತ ಪರಥಮಂ ಪರವಿಚಾಯಾತ್ೀ | 
ತತರ ತತರ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣಸುತುಚಾಕ್ರು ಪರಭ್ೂೀದ್ಕಃ || 02 || 

 

ದ್ೂರತ್ೂೀsಪಯರ್ತಶಕುಃ ಸ ಲ್ಲೀಲರ್ಾ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಭತಃ | 

ಇರ್ತ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ಕಮಾಕತ್ೂರೀಾರತತಸಗಾತ್ೂೀ ರ್ಭದಾ || 03 || 
 

ಅಭ್ೀದ್ೂೀsಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಸಾಯದ್್ಲ್ಲೀ ಸ್ೂೀsಪಯನ್ಪ್ೀದಿತಃ | 

ಏತದಾಭವಾಬಧ್ಂ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಂ ಕ್ರರಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀ ತತಃ ಪರಮ್ || 04 || 
 

ಅನ್ುರ್ಾಾಮಯನ್ುರಶ್ಚೀರ್ತ ಕ್ರರರ್ಾಭಾವಾಖ್ಯಮತಚಯತ್ೀ | 
ಅದ್ೃಶಯತಾವದ್ಯಭಾವಾಖ್ಯಂ ಶತರರ್ತಲ್ಲಾಙ್ಕುಧಿಕ್ಾ ಪರಾ || 05 || 

 

|| ಅತೃತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅನಿತಯತಾವತ್ ಕ್ರರರ್ಾಣಾಂ ತತ ಕಥಮೀವ ಸವರೂಪತಾ | 

ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಪಿ ಕ್ರರರ್ಾಶಕ್ಾಯತಮನಾ ಸ್ತಥರಃ || 06 || 

 

ಶಕ್ರುತಾ ವಯಕ್ರುತಾ ಚ್ೀರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾನ್ | 

ಅರ್ಭನ್ೂನೀsಪಿ ಕ್ರರರ್ಾದಿಶಚ ಸವಭಾವ ಇರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತಃ || 07 || 

 

"ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿತಯಂ ಕ್ರರರ್ಾ ನಿತಾಯ ಬಲಂ ಶಕ್ರುಃ ಪರಾತಮನ್ಃ | 

ನಿತಾಯನ್ನ್ೂದೀsವಯಯಃ ಪೂಣ್ೂೀಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರಚತಯತಃ"|| 08 || 
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ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಶತರರ್ತಶಾಚಹ್ "ಶಕ್ರುಸದಾಭವ ಏವ ತತ | 
ಕ್ರರರ್ಾದಿನಿತಯತಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ತದ್ನ್ಯತರ ತವನಿತಯತಾ" || 09 || 

 

ಇರ್ತ ಸತುತವವಚನ್ಂ........................| 

|| ಗತಹಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

...........................ದಿವತವಂ ಚ್ೈಕಸಯ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ಯಃ ಸ್ೀತತರಿರ್ತ ಚ್ೈಕತವವಚನ್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್ || 10 || 

 

|| ಅನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅನ್ುಃಸ್ತಥತಾವ ರಮಣಕೃದ್ನ್ುರಃ ಸಮತದಾಹ್ೃತಃ | 
ರಮಣಂ ಜಾತಮಶಬ್ದೀನಾದ್ೀಯಂ ಮಾರ್ತೀರ್ತ ಚ್ೂೀಚಯತ್ೀ || 11 || 

 

ವಿಶ್ಷ್ಟಸತಖ್ವತಾವಚಚ ಬರಹ್ಮತವಂ ಚ ವಿಶ್ಷ್ಟತಾ | 
ಅನ್ೂಯೀನ್ಯನಿಯರ್ತಶ್ಚೀಶನಿಯಮೀ ನಾನ್ಯರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || 12 || 

 

ಚ್ೀತನಾನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಯಃ ಸವಭಾವೀsಪಿೀಶವರಾಪಿಾತಃ | 
ಅನ್ೂಯೀನ್ಯನಿಯಮೀ ತಸಾಮದ್ನ್ವಸ್ತಥತಯಸಮಭವೌ || 13 || 

 

ಈಶವರಶ್ಚೀನಿನಯನಾು ಸಾಯತ್ ಸ ಏವ ಪರಥಮಾಗತಃ | 

ಕ್ರಮತಯಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ ಕಸಾಮದ್ವೃರ್ಾsವಸ್ತಥತಕಲಪನಾ || 14 || 
 

ದ್ೂೀಷ್ವತ್ಯೀವ ತಸಾಮತ್ ಸಾ ನ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಕಥಞ್ಚನ್  
 

|| ಅನ್ುರ್ಾಾಮಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ರಮಣಂ ನಾರ್ತಯತನಸಯ ವಿಕ್್ೀಪಾದ್ೀವ ಯತಜಯತ್ೀ || 15 || 
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ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸವಾನಿಯಮೀ ಯಸಯ ಕಸಾಮನ್ನ ಶಕಯತ್ೀ | 

ಸಾವತಮನಾsನಿಯತಂ ವಸತು ಪರರ್ತೀಪಂ ಹಾಯತಮನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 16 || 
 

ಸಾವಧಿನ್ಸತಾುಶಕ್ಾಯದಿ ಕಥಮಾತಮಪರರ್ತೀಪಕಮ್ | 
 

|| ಅದ್ೃಶಯತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಗತಣಕ್ರರರ್ಾದ್ಯೀ ಭಾವಾ ಯದಿ ವಾ ಸತಯರಭ್ೀದ್ನ್ಃ || 17 || 
 

ಅಭ್ೀದ್ೂೀsಭಾವಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಬರಹ್ಮಣಾ ಯತಜಯತ್ೀ ಕಥಮ್ | 

ನಾಭಾವೀ ಭಾವ ಇರ್ತ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ ಪಾರಯಶ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 18 || 
 

ಅತದಾಭವಾsನ್ಯತಾ ಚ್ೀರ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಸ್ತು ಕಶಚನ್ | 
ದ್ೂೀಷ್ಭಾವೀ ಗತಣ ಇರ್ತ ಪರಸ್ತದ್ೂಧೀ ಲೌಕ್ರಕ್್ೀಷ್ವಪಿ || 19 || 

 

ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಕ್ಾಂಸುಸಾಮದ್ುಣಾನಾಹ್ ಸವಯಂ  ಪರಭತಃ | 

ಭಾವಾಭಾವಾವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsಪಿ ನ್ ತತ ಸವಾತರ ವಿದ್ಯತ್ೀ || 20 || 
 

ತದ್ಭಾವೀ ಹಿ ತದಾಭವವಿರ್ೂೀಧಿೀ ನ್ ತತ್ೂೀSಪರಃ | 
ಪೃಥಕ್ಾುವಭಾವತದ್ೂರಪಾನ್ ಭ್ೀದಾಂಸ್ತರೀನ್ ಕಲಪಯನಿು ಚ್ೀತ್ || 21 || 

 

ಕಲಪನಾಗೌರವಾದಾಯಸತು ದ್ೂೀಷಾಸುತರ ವಿರ್ೂೀಧಿನ್ಃ | 
ಪೃಥಕ್ಾುವನ್ಯತವಭ್ೀದಾಸತು ಪರ್ಾಾರ್ೀಣ್ೈವ ಲೌಕ್ರಕ್್ೈಃ || 22 || 

 

ವಯವಹಿರಯನ್ುೀ ಸತತಂ ವ್ೈದಿಕ್್ೈರಪಿ ಸವಾಶಃ | 
ದ್ೃಷ್ಟಹಾನಿರದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಕಲಪನ್ೀತ್ಯೀವ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 23 || 

 

ಯದಾ ತದ್ಧಿಕ್್ೂೀ ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕ್್ೂೀ ನ್ತ ವಾದಿನಾಮ್ | 
ಭಾವಾಭಾವಸವಸಪಾಸತು ವಿಶ್ೀಷಾ ಏವ ವಸತುನ್ಃ || 24 || 
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ಅರ್ಭನಾನ ಏವ ಸಙ್ಕುರಹಾಯ ವಯವಹಾರಪರಸ್ತದ್ಧರ್ೀ | 

ಯರ್್ೈಕಃ ಸಮವಾಯೀsಪಿ ಬ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಚ ವಸತುನಿ || 25 || 
 

ಅಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸಾಥನ್ೀಷ್ತ ವವವಹ್ತೃಾರ್ಭಃ | 

ಅಖ್ಣಡವಾದಿನ್ೂೀsಪಿ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ೂೀsನಿಚಾತ್ೂೀsಪಯಸೌ  || 26 || 
 

ವಾವವೃತ್ುೀ ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ೀ ತತ ಕ್ರಂವಾಯವತಯಾಬಹ್ತತವತಃ | 
ಬಹ್ತಲ್ಲಙ್ಕ್ುಸಮಾಯತಕ್್ೈಬಾಹ್ತರ್ಭೀ ರೂಢನಾಮರ್ಭಃ || 27 || 

 

ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯಗತ್ವೀನ್ ವಾಚಯಃ ಸಾಕ್ಾಜಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 
ವ್ೈಶಾವನ್ರಾದ್ಯಃ ಶಬಾದ ಅಪಿ ತದಾವಚನ್ಸುತಃ || 28 || 

 

ತಾನಿ ಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ತ್ೀ ಶಬಾದ ಅಪಿ ತದಾುಹಿ ಸವಾಶಃ | 

ಬಹ್ತಲಾsಪಯಜ್ಞರೂಢಿಸುತಾರಜ್ಞರೂಢಿಂ ನ್ ಬಾಧ್ತ್ೀ || 29 || 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ  
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 1-2 || 
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ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 1-3 || 
 

ತತಾರನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಾನಂ ಪುನ್ಹ್ಾರಿಃ | 
ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಮಖ್ಯತ್ೂೀ ವೃರ್ತುಂ ಸವಸ್ತಮನ್ನೀವಾತರ ವಕಯಜಃ || 01 || 

 

|| ದ್ತಯಭಾವದ್ಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ವಿಷಾಣವ್ೀವಾತಮಶಬದಸಯ ರೂಢತಾವನ್ನ ಶ್ವಾದಿಕ್ಾನ್ | 
ಶತರರ್ತವಾಕಯಖಿಲ್ೀಶತಾವತ್ .................................. || 

 

|| ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

...................................ದ್ೂಭಮಾ ವಿಷ್ತಣಃ ಸತಾಾಧಿಕಃ || 02 || 
 

|| ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅತ್ೂೀ ವಿರತದ್ಧವದಾ್ತಮಪಿ ವಾಯಾಾಯಯ ತತುವತಃ | 
ಯೀಜನಿೀಯಂ ಹ್ರೌ ವಾಕಯಂ ವಿರತದ್ಧೈಲಾಕ್ಷಣ್ೈಯತಾತಮ್ || 03 || 

 

ಬರಹ್ೈವ ತಾನಿ ಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ತದ್ನ್ಯತರ ತವಸನ್ಯಪಿ | 
ಅವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಗ್ೂೀವಿನ್ದೀ ಸನ್ಯಸೂಥಲಾದಿಕ್ಾನಿ ಚ || 04 || 

 

ಅನ್ಯವಸತುಸವಭಾವಾನಾಂ ಸೌಥನಾಯದಿೀನಾಮಪಾಕೃರ್ತಮ್ | 
ನಾರಾಯಣ್ೀ ಶತರರ್ತವಾಕ್ರು ನ್ ತತ ತಸಾಯಸವಭಾವತಾಮ್ || 05 || 

 

ಸವಾಧ್ಮಾಾ ಸವಾನಾಮಾ ಸವಾಕಮಾಾ ಗತಣಾಃ  ಶತರತಾಃ | 
ದ್ೂೀಷಾಃ ಶತರತಾಶಚ ನ್ೀತಾಯದಾಯ ಪರಮಾಣಂ ಶತರರ್ತರತರ ಚ || 06 || 

 

|| ವಾಮನಾಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಂ ಸಾಧ್ಾರಣಂ ಶಬೌದ ಸಾಥನ್ಂ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಮನ್ತಗರಹ್ಃ | 
ಪುನ್ಃ ಶಬಾದಲ್ಲಙ್ಕ್ುಶಬೌದವಿಚಾರ್ಾಾ ದಿವಃ ಸ್ತಥತಾ ಇಹ್ || 07 || 

 

ಬಾಹ್ತಲಯಂ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಶಬಾದನಾಮನ್ತಕ್ರುಶಚ ವಿರತದ್ಧತಾ | 
ಅದ್ೃಷಿಟರನ್ವರ್ಾಭಾವೀ ವಿಪರಿೀತಶತರರ್ತಭರಮಃ || 08 || 

 

ಲ್ಲಙ್ಕುವಕ್ಾಶರಾಹಿತಯಭರಮಸಾುದ್ೃಗದವಯಂ ತರ್ಾ | 

ಬಹ್ತತಾದ್ೃಕುವಮತಕುಸಯ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsರ್ಾಾತ್ ತರ್ಾಗರ್ತಃ || 09 || 
 

ಸಮಸುಮೀತದಿತಯತರ ಪೂವಾಪಕ್್ೀಷ್ತ ಯತಕುಯಃ | 
ತಾ ಏವ ಬಲವತಯಸತು ಗತಯನ್ುರವಿವಜಿಾತಾಃ || 10 || 

 

ಸ್ತದಾಧನ್ುಯತಕುಯೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ತಾಶಚ ಸವಾಶಃ | 
ಮತಕ್್ೂುೀಪಸೃಪಯತಾ ಪಾರಣಾದಾಧಿಕಯಂ ಸವಾತಸುರ್ಾ || 11 || 

 

ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಸವಭಾವಸಯ ಪ್ರೀಕ್ಾಪೂವಾಾ ಕ್ರರರ್ಾ ತರ್ಾ | 
ಅರಸಯ ಣಯಸಯ ಚ್ೀಶತವಂ ಸೂರ್ಾಾದ್ಯನ್ತಕೃರ್ತಸುರ್ಾ || 12 || 

 

ವಾಮನಾಾಾಯ ಸವಾಕಮಪಸುಚಾಬಾದನ್ನ್ಯಸ್ತದ್ಧತಾ | 
ಅನಾಮರೂಪತಾ ಭ್ೀದ್ಸ್ೂಯೀಪಜಿೀವಯಪರಮಾಣತಾ || 13 || 

 

ಸವ್ೈಾಶವರ್ಾಾದಿಕ್ಾದಾಯಸಾುವ್ೀದ್ೀಶ್ೀನ್ ಪರದ್ಶ್ಾತಾಃ | 
ಅಧಿಕ್ಾರಶಚ ತದಾಧನಿಃ ಪರಸಙ್ಕುದ್ೀವ ಚನಿುತೌ || 14 || 

 

|| ದ್ೀವತಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ತತುಲಾಯ ವಿಧಿಃ ಸ್ತದ್ಧೀ ಚ್ೂೀಪಾಸಾಯ ನಿರಾಕೃತಃ | 

ಯತ್ೂೀ ಜ್ೈಮನಿನಾsನಾಯಥಾಮಸ್ತದ್ಧೀsರ್್ೀಾ ವಿಧಿಸುರ್ಾ || 14 || 
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 ವಿದಾಯಧಿರಾಜಸಯ ಮತಮವಿರ್ೂೀಧ್ಸುಯೀಸುತಃ 

ಮೀಕ್್ೀ ಫಲವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಸ್ತು ನ್ ಚ ಸವಾಂ ಪರಕ್ಾಶತ್ೀ || 16 || 
 

ಸವಾದಾ ತ್ೀನ್ ದ್ೀವಾನಾಮಪಿ ಯತಕ್ಾುಹ್ತಯಪಾಸನಾ | 
ನಿತಯಂ ವೃದಿಧಕ್ಷರ್ಾಪ್ೀತಂ ವಿಷ್ೂಣೀಃ ಪೂಣಾಂ ತತ ವ್ೀದ್ನ್ಮ್ || 17 || 

 

ಸಪಷಾಟರ್ತಸಪಷ್ಟವಿಶದ್ಂ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ವಸತುಗಮ್ | 

ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಕರಮಶ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತವಸತುಗತಂ ಸದಾ || 18 || 
 

ಇತಾಯದ್ಯೀ ವಿಶ್ೀಷಾಸತುಸದಾ ವಿದಾಯಪತ್ೀಹ್ೃಾದಿ | 

ಜ್ೈಮನಾಯದಾಯಸತು ಸಾಮಾನ್ಯವ್ೀತೃತಾವತ್ ತತ್ ತರ್ಾsವದ್ನ್ || 19 || 
 

ವಿದ್ಯೀಶಮತಮೀತಸಾಮನ್ನೈವ ಸದಿ್ವಿಾರತಧ್ಯತ್ೀ | 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ  
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 1-3 || 

 
 

ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 01-04 || 
 

|| ಅನ್ತಮಾನಾನಿಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ದ್ತಃಖಿಬದಾಧವರಾದಾಯಸತು ತದ್ಧಿೀನ್ತವಹ್ೀತತತಃ || 01 || 
 

ಶಬಾದಬರಹ್ಮಣಿ ವತಾನ್ುೀ ರಾಜ್ಞಿ ಯದ್ವತ್ ಪರಾಜಯಃ | 
ಸಾವತನ್ರಯಂ ತದ್ುತತವಂ ಚ ಶಬದವೃತ್ುೀಹಿಾ ಕ್ಾರಣಮ್ || 02 || 

 

ಸಾವತನ್ರಯಂ ತತರ ಮತಖ್ಯಂ ಸಾಯತ್ ಕತತ್ೂೀ ರಾಜ್ಞಿೀ ಜಯೀsನ್ಯರ್ಾ | 
ನ್ ಹಿ ಭೃತಯಸಯ ವಿಜಯಿಶಬದಸಾುವತ್ ಪರಯತಜಯತ್ೀ || 03 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 38 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ್ಾವದಾರಜ್ಞನ್ಯಗತ್ವೀsಪಿ ಸಾವತನಾರಯಭಾಸಮಾತರತಃ | 

ಭೃತಯಬನಾಧದಿಕಂ ರಾಜ್ಞಿ ರಾಜ್ಞ್ೂೀ ಬನಾಧದಿಯೀಗಯತಃ || 4 || 
 

ಕ್ಾರಣಂ ಸಂಶಯಸಯ ಸಾಯದಿರ್ತ ನ್ೈವ ಪರಯತಜಯತ್ೀ | 
ಅಮಙ್ಕ್ುಲತಾವಚಾಬಾದನಾಂ ರಾಜ್ಞ್ೂೀ ಯೀಗಾದ್ಮಙ್ಕ್ುಲ್ೀ || 05 || 

 

ಅಪಿರಯತಾವತ್ ತತ ಶಬದಸಯ ಸಾಯತ್ ಪರಯೀಗನಿವತಾನ್ಮ್ | 

ಗತಣಾಸತುತಾದ್ೃಶಾ ಯತರ ಪರಯತಜಯನ್ುೀsಖಿಲಾ ಅಪಿ || 06 || 
 

ಪೂಜ್ಯೀಷ್ವೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸಾವತನ್ರಯಂ ಮತಖ್ಯಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಅತ್ೂೀ ದ್ೂೀಷಾರ್ತದ್ೂರತಾವತ್ ಸಂಶಯಸಾಯಪಯಸಮಭವಾತ್ || 07 || 

 

ದ್ೂೀಷಾಣಾಂ ವಿಷ್ತಣಗತವಸಯ ಪಾರಜ್ಞಬತದಿಧವಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 
ಸಾವತನಾರಯಥಾಮರ್ಭಪ್ರೀತಯ ದ್ೂೀಷ್ಶಬಾದಶಚ ವಿಷ್ಣವಿ || 08 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಶತರರ್ತಶಾಚಹ್ ನ್ೈವ ವಿಷಾಣವಮಙ್ಕ್ುಲಮ್ || 

ಮಙ್ಕ್ುಲಾಮಙ್ಕ್ುಲ್ೀsನ್ಯತರ ತತ್ೂೀ ನಾಮಙ್ಕ್ುಲಂ ವದ್ೀತ್ || 09 || 
 

ಸಾವತನಾರಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ವಿಷ ಣೌ ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ನಾಮಙ್ಕ್ುಲ್ೂೀಕ್ರುತಃ | 
ಬಹ್ತಭತಕುವಂ ಯರ್ಾ ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ನ್ೃಷ್ತ ನ್ೈವ ಹ್ರೌ ಕವಚತ್ || 10 || 

 

ಏವಂ ದ್ತಃಾಾಯದಿಶಬಾದಶಚ ಸಾವತನಾರಯಪ್ೀಕ್ಷಯೀದಿತಾಃ | 
ನ್ೈವ ದ್ೂೀಷ್ ಹ್ರೌ ತದ್ುಬತದ್ೂಧಯೀಕ್ಾು ದ್ೂೀಷ್ಕ್ಾರಿಣಃ || 11 || 

 

ತಸಾಮತ್ ತ್ೀ ದ್ೂೀಷ್ಶಬಾದಶಚ ತತ್ೈವ ಗತಣವಾಚಕ್ಾಃ | 
 

|| ಜ್ೂಯೀರ್ತರತಪಕರಮಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಜಾತಮೀತಂ ಹ್ರೌ ಯಸಾಮಜ್ೂಜಯೀರ್ತಃ, ಷ್ಃ ಪಾರಣರೂಪತಃ || 12 || 
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ಆಯಚ್ೀತಶಾಚಯಜ್ೀತ್ೂೀ, ವಸನಿುಶಚ ವಸಂಸುತಃ | 
ವಿಗತಚಾಾದ್ನ್ತಾವತ್ ತತ ಗಚಾ, ಭೂತಕ್ಷಯಙ್ಕ್ುರಃ || 13 || 

 

ಭತಙ್ಕ ಾ್ೀತತಯಕ್್ೂುೀ, ಹ್ರಿಹ್ತಾಂ ಚ ಹ್ತತಮಸ್ತಮನ್ ಜಗದ್ಯತಃ | 
ಸತುಟ್ತಾವತ್ ಫಡಿರ್ತ ಪ್ರೀಕುಃ, ಕವ ರಕ್ಷಣ ಇತಯತಃ || 14 || 

 

ಕವಚಂ, ವತಾತ್ೀ ಯಸಾಮತ್ ಷ್ಡತುಣತ್ವೀನ್ ಸವಾದಾ | 
ವಷ್ಟ್, ತದ್ುತವತಸ್ುೀಷಾಂ ವೌಷ್ಡಿತ್ಯೀವ ಕಥಯತ್ೀ || 15 || 

 

ಸ್ತವೀಯಂ ಸ್ತವೀಕತರತತ್ೀ ಯಸಾಮತ್ ಸಾವಹ್ೀತತಯಕ್್ೂುೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 
ನ್ಮನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಗತಣಾ ಯಸಾಮನ್ನಮ ಇತ್ಯೀವ ಕಥಯತ್ೀ || 16 || 

 

ಇತಯಶ್ೀಷ್ಕ್ರರರ್ಾನಾಮಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ೂೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 
ಉಚಯತ್ೀ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀ ಯಸಾಮತ್ ಪದ್ವಣಾಸವರಾತಮರ್ಭಃ || 17 || 

 

ತಸಾಮದ್ನ್ನ್ುಗತಣತಾ ಶತರರ್ತತಾತಪಯಾತ್ೂೀsಸಯ ಹಿ | 
ವಿಜ್ಞಾನಾಥಾತವತಃ ಸವಾಶಬಾದನ್ಂ ನಾಸ್ತು ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 18 || 

 

ಅಙ್ಕಚುೀಕೃತ್ೀSಪಿ ನ್ೈವಾಸ್ತು ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ವಾಕಯಸಮನ್ವರ್ೀ | 
ತದ್ಥಾತ್ವೀನ್ ಕಮಾಾದ್ೀಃ ಸಮಭವಾದ್ಲಪಬತದ್ಧರ್ೀ || 19 || 

 

"ಕಸಾನ್ದಸಾಂ ಯೀಗಮ್ " ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಯೀಾಗಾಥಾತತವವಿತ್ | 

ಬರಹ್ೈಕ್್ೂೀ ನ್ೈವ ಚಾನ್ೂಯೀsಸ್ತುಕ ಇತಯಸ್ೂಯೀಭರ್ಾಥಾತಃ || 20 || 
 

ತಸಾಯಪಿ ಪೂವಾಸ್ತದ್ಧಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ್ೀರ್ತ ನಿಶಚರ್ಾತ್ | 

ನಿತಯಯೀಗ್ೂೀsಪಿ ಶಬಾದನಾಮರ್್ೈಾನ್ೈಾವ ನಿಷಿಧ್ಯತ್ೀ || 21 || 
 

|| ಪರಕೃತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಸ್ತರೀಶಬಾದಶಚ ನಿಷ್ೀಧ್ಾರ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಾsಪಿ ಬರಹ್ಮವಾಚಕ್ಾಃ | 
ವಿರ್ೂೀಧಿಸವಾಬಾಹ್ತಲಯಕ್ಾರಣಸ್ತರೀನಿಷ್ೀಧಿನಾಮ್ || 22 || 

 

ಪೃಥಕ್ ಸಮನ್ವರ್ಾರ್ಾಾನಿ ಸಾಥನಾನ್ಯೀತಾನಿ ಸವಾಶಃ | 
ಸವಾಮಾನ್ೈವಿಾರ್ೂೀಧ್ಶಚ ವುಯತಪತ್ುೀರಪಯಶಕಯತಾ || 23 || 

 

ಪರಸಪರವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ವಿರ್ೂೀಧ್ಃ ಕ್ಾಯಾತದ್ವತ್ೂೀಃ | 
ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಕ್ುತವಂ ನಿಷ್ೀಧ್ಶಚ ಪೂವಾಪಕ್್ೀಷ್ತ ಯತಕುಯಃ || 24 || 

 

ದ್ೂೀಷಾತಯಸಪೃಷಿಟನಿಯಮಃ   ಶಬಾದರ್ಾಾನ್ೀಕತಾ ತರ್ಾ | 
ಬಹ್ತರೂಪತವಮೀಶಸಯ ವಯಕಯವಯಕ್ರುವಿಶ್ೀಷಿತಾ || 25 || 

 

ಉತಾಪದ್ನ್ಂ ಸವದ್ೀಹಾಚಚ ದ್ತಜಾನಾವಯಕುತಾ ತರ್ಾ | 
ಇತಾಯದಾಯ ಯತಕುಯಃ ಸಾಕ್ಾರ್ತಸದಾಧನ್ುಸಾಥಪಕ್ಾಃ ಇಹ್ || 26 || 

 

ಅನ್ವಯಃ ಸವಾಶಬಾದನಾಮಶಕ್್ೂಯೀ ಜ್ಞಾತತಮಞ್ಜಸಾ | 
ಇರ್ತ ಯಲ್ೂಿೀಕವ್ೈಮತಖ್ಯಂ ಜ್ೈಮನಾಯದಿಮತಂ ವದ್ನ್ || 27 || 

 

ವಿದಾಯಧಿನಾರ್್ೂೀ ಭಗವಾನ್ಪಾಚಕ್್ರೀ ಸವಯಂ ಪರಭತಃ | 
ಸವಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಮತಮಾರ್ತೋಯಮಂಶತಃ || 28 || 

 

ವಿಜ್ಞಾತಂ ತ್ೈಜಾಗಾದಾತರ ತಾರತಮಯಂ ನ್ೃಣಾಂ ವದ್ನ್ | 
ತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ಪದಾರ್್ೀಾಷ್ತ ರೂಢಿರಙ್ಕಚುೀಕೃತಾ ಯತಃ ||  29 || 

 

ಪರಯೀಜನ್ಬಹ್ತತ್ವೀನ್ ತಸಯ ತಸಾಯವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ಉಪದ್ೀಶಾದಿಸಾಮರ್ಾಯಾದಿವಷೌಣ ಶಕ್ರುಶಚ ಗೃಹ್ಯತ್ೀ || 30 || 

 

ತರ್ಾsಪ್ಯೀತದಿವರ್ೂೀಧ್್ೀ ತತ ತದಾವಚತವಮಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ | 

ಅವಿರ್ೂೀಧ್್ೀ ತತ ಬಹ್ವರ್ಾಾ ಏತನ್ೂಮಲತರ್ಾ ಮತಾಃ || 31 || 
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ಇತ್ೂೀ ಹಿ ರೂಢತಾsನಾಯಶಾಮತಪಜಿೀವಯತವಮತರ ಹಿ | 

ತರ್ತಸದಿಧಸುದ್ಪ್ೀಕ್ಾ ಚ ಸಾಪ್ೀಕ್ಾ ಚ ಹ್ರಿೀಚಾರ್ಾ || 32 || 
 

ತಸಾಮತ್ ಪರಮಮತಖ್ಯತವಂ ವಿಷಾಣವನ್ಯತರ ಮತಖ್ಯತಾ | 
ಉಪಲಕ್ಷಣಾ ಚ ಗೌಣಿೀ ಚ ರ್ತಸರಃ ಶಬದಸಯ ವೃತುಯಃ || 33 || 

 

ಪರವೃರ್ತುಹ್ೀಾತ್ೂೀಬಾಾಹ್ತಲಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ  ಪರಮಮತಖ್ಯತಾ | 
ತತರ ಪರಯೀಗಬಾಹ್ತಲಯಂ ಯದಿ ತತಪರತಾ ಕ್ರಮತ || 34 || 

 

ಉಭಯಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ವಿಷೌಣ ಶಬಾದನಾಮಪಿ ಸವಾಶಃ | 
ಪರಯೀಗಮಾತರಬಾಹ್ತಲಯಂ ರೂಢಿರಿತಯರ್ಭದಿೀಯತ್ೀ || 35 || 

 

ಪರಯೀಗಯತಕುಸಾದ್ೃಶಯಂ ಸಮ್ನ್ೂಧೀ ವಾsಪಯಮತಖ್ಯತಃ | 

ವೃರ್ತುಹ್ೀತತರಿರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಪೂವಾಾಯೀಗ್ೀsಪರಗರಹ್ಃ || 36 || 
 

ಏತಮೀವ ತರ್ಾ ಸನ್ುಂ ಶತಚೀಾತಾಯದಿನಾಮರ್ಭಃ | 
ಆಚಕ್ಷತ ಇರ್ತ ಹ್ಯತರ ಸನ್ುಮತಯವಧ್ಾರಣಾತ್ || 37 || 

 

ಯೀಗಸಯ ರೂಢ್ೀಃ ಪಾರಬಲಯಮ್ ವಿದ್ವದ್ೂರಢಿಂ ಚ ತತರಗಾಮ್ | 
ಬಹ್ತಶ್ ೀ ದ್ಶಾಯತಯಞ್ಜಸಾುತಪರ್ಾಾತ್ ಸನಿರತಕ್ರುಕಮ್ || 38 || 

 

ಅ ಇರ್ತ ಬರಹ್ಮ ಕರ್ಥತಂ ತದಾವಯಾಾಯನಾತಮತಾ ತರ್ಾ | 
ಶಬಾದನಾಮಪಿ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ನಾಮವಿತೃತಕೃತಯತಾ || 39 || 

 

ವಿಷ್ತಣನಾಮಾಥಾರೂಪತವಂ ಸಂಹಿತಾದ್ೀರರ್ಾಬರವಿೀತ್ | 
ಣಕ್ಾರಂ ಚ ಷ್ಕ್ಾರಂ ಚ ಬಲಚ್ೀಷಾಟತಮಕಂ ವದ್ನ್ || 40 || 

 

ತಜಾಜಾನ್ಪುವಾಕತ್ವೀನ್ ಸಂಹಿತಾಧ್ಯಯನ್ಂ ತರ್ಾ | 
ಉಪಸಗಾತವತ್ೂೀ ವ್ೀಸತು ತಾಚಾೀಲಾಯರ್ಾಾದ್ತನ್ಸುರ್ಾ || 41 || 
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ಣಕ್ಾರಶಚ ಷ್ಕ್ಾರಶಚ ನಾಮರೂಪತರ್ಾ ಮತೌ | 
ತಸಾಮತ್ ಸಮನ್ವಯೀ ವಿಷೌಣ ಸವರವಣಾಪದಾತಮನ್ಃ || 42 || 

 

ಅಪಿ ವ್ೀದ್ಸಯ ಕ್ರಮತತ ವಾಕಯರೂಪ್ೀಣ ಸಙ್ಕ್ುರ್ತಃ | 

ಘೂೀಷಾಃ ಸವ್ೀಾsಪಿ ವ್ೀದಾಶಚ ಸವ್ೀಾ ವ್ೀದಾಶಚ ಯತಪದ್ಮ್ || 43 || 
 

ಇನ್ದರಮ್ ಮತರಂ ಯಮನ್ದರಂ ಚ ಪರಥಮಃ ಸಙ್ಕ್ೃರ್ತಸುರ್ಾ | 
ನಾಮಧ್ಾಃ ಸವ್ೀಾದ್ೀವಾನಾಮೀಕ ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತಃ || 44 || 

 

ಪರಮಾಣಮತಕುವಿಷ್ರ್ೀ ತದ್ೀವೀಕುಮತಪಕರಮಾತ್ | 

ಇರ್ತ ಸವಯಂ ಭಗವತಾ ಬತರವತಾsಶ್ೀಷ್ಮನ್ವಯಮ್ || 45 || 
 

ನ್ ಶಬದವಾಚಯತ್ೈವಾತರ ಪರಧ್ಾನ್ಸಯ ನಿಷಿದ್ದಯತ್ೀ | 
ಸವ್ೀಾವ್ೀದ್ೀರ್ತಹಾಸ್ೀಷ್ತ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಚ ಸಙ್ಕ್ುರಹಾತ್ || 46 || 

 

"ಸತಯಂ ರಜಸುಮ ಇರ್ತ ಗತಣಾಃ ಪರಕೃರ್ತಸಮಭವಾಃ | 
ನಿಬದ್ನನಿು ಮಹಾಬಾಹ್ೂೀ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹಿನ್ಮವಯಯಮ್" || 47 || 

 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯರೂಪ್ೀಣ ಯತಾರರ್್ೂೀಾ ನಾನ್ಯ ಇಷ್ಯತ್ೀ | 

ತ್ೀಜ್ೂೀsಬನಾನತಮಕಂ ವಾsಪಿ ಯದ್ತಯಪಾದಾನ್ಮಷ್ಯತ್ೀ || 48 || 
 

ಅನಾದ್ಯೀವಾಪರಾಧ್ಃ ಕಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮರ್ತ ಚ್ೂೀದಿತ್ೀ | 
"ಅಜಾಮೀಕ್ಾಮ್ " ಇರ್ತ ಪಾರಹ್ ಶತರರ್ತರ್ೀತಾಂ ಯದಾ ತದಾ || 49 || 

 

ಕ್್ೂೀ ದ್ೂೀಷ್ಃ ಸವಾರ್್ೈಾವಾಸ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಜಡಂ ಯದಿ | 
ಅಸಾಮಕಂ ಪರಮತಾಾಯರ್್ೂೀಾ ಭಗವಾನ್ೀಕ ಏವ ತತ || 50 || 

 

ಮತಖ್ಯಮಾತರತರ್ಾ ರೂಢಂ ಸವಾಮಭತಯಪಗಮಯತ್ೀ | 
ಸವ್ೀಾಷಾಮಪಿ ಶಬಾದನಾಂ ಗೌಣಾದ್ಯಂ ತದ್ಯೀಗತಃ || 51 || 
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ಅಥಾದ್ವಯಮರ್ಭಪ್ರೀತಯ ಪರವೃತ್ುೀ ಹ್ರಿರತಕುವಾನ್ | 
" ಕ್ಾರ್ಾಾಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪೂವಾಂ ಲಚಸಾಂ ವಾಚಯಮತತುಮಮ್ || 52 || 

 

ಯೀಗಾನಾಂ ಪರಮಾಂ ಸ್ತದಿಧಂ ಪರಮಂ ತ್ೀ ಪದ್ಂ ವಿದ್ತಃ " | 
ಇರ್ತ ಬತದೌಧ ಸಮಾರ್ೂೀಹಾದ್ತಭಯೀಯೀಾಗರೂಢಯೀಃ || 53 || 

 

ತಾಯಗ್ೀ ಚ ಕ್ಾರಣಾಭಾವಾದ್ತಭರ್ಾಥಾತವಮಷ್ಯತ್ೀ | 
ವಿಪರಿೀತಪರಮಾಭಾವ್ೀ ಪೂವಾಾಹ್ೂೀಹ್ಸತುಕ್ಾರಣಮ್ || 54 || 

 

ಸಾ ಭವ್ೀದ್ಯತರ ನ್ ವಯಥಾಃ ಪೂವಾಾರ್ೂೀಹ್ೂೀ ಭರಮೀ ಯರ್ಾ | 
ಅತ್ೂೀ ಜಗದ್ತಪಾದಾನ್ಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ವಕ್ರು ಸಾ ಶತರರ್ತಃ || 55 || 

 

‘ಯತುತ್ ರ್ತರಗತಣಮವಯಕುಂ ನಿತಯಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ | 
ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪರಕೃರ್ತಂ ಪಾರಹ್ತರವಿಶ್ೀಷ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ವತ್ || 56 || 

 

ಪಞ್ಚರ್ಭಃ ಪಞ್ಚರ್ಭಬರಾಹ್ಮ ಚತತರ್ಭಾದ್ಶಾರ್ಭಸುರ್ಾ | 
ಏತಚಚತತವಿಾಂಶರ್ತಕಂ ಗಣಂ ಪಾರಧ್ಾನಿಕಂ ವಿದ್ತಃ || 57 || 

 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ ಪಾರಹ್ ವಿದಾಯಧಿೀಶಃ ಸವಯಂ ಪರಭತಃ | 
ನ್ ಚ ಪರಕೃರ್ತಶಬ್ದೀನ್ ಬರಹ್ೂೋಪಾದಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ || 58 || 

 

‘ಅವಿಕ್ಾರಃ ಸದಾ ಶತದ್ೂಧೀ  ನಿತಯ ಆತಾಮ ಸದಾ ಹ್ರಿಃ | 
ಸದ್ೈಕರೂಪವಿಜ್ಞಾನ್ಬಲ ಆನ್ನ್ದರೂಪಕಃ ’ || 59 || 

 

‘ನಿವಿಾಕ್ಾರ್ೂೀsಕ್ಷರಃ ಶತದ್ೂಧೀ ನಿರಾತಙ್ಕ್ ೆೀsಜರ್ೂೀsಮರಃ | 

ಅವಿಶ್ ವೀ ವಿಶವಕತಾಾsಜ್ೂೀ ಯಃ ಪರಃ ಸ್ೂೀsರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ’ || 60 || 
 

‘ನಿವಿಾಕ್ಾರಮನೌಪಮಯಂ ಸದ್ೈಕರಸಮಕ್ಷಯಮ್ | 
ಬರಹ್ೋರ್ತ ಪರಮಾತ್ೋರ್ತ ಯಂ ವಿದ್ತವ್ೈಾದಿಕ್ಾ ಜನಾಃ’ || 61 || 
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ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಪುರಾಣ್ೂೀಕ್ಾಯ ನ್ ವಿಕ್ಾರಿೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 
ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷಾಪಿುರನಿವತಾಯಾನ್ಯರ್ಾಭವಃ || 62 || 

 

ಕ್ಷಿೀರಾದಿವದಿವಕ್ಾರಃ ಸಾಯನ್ನೈವ ಸ ಸಾಯದ್ಧರ್ೀಃ ಕವಚತ್ | 
ಅಪಾದಾನ್ತವಮೀವಾಸಯ ಯದ್ತಯಪಾದಾನ್ತ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 63 || 

 

ಅಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ತರ್ತಪತೃವನ್ನ ತತ ವಿಶಾವತಮನಾ ಭವಃ | 
ನ್ ಚ್ೂೀಣಾನಾರ್ಭಜನಿತೃಮಾತೄಣಾಂ ಚ ವಿಕ್ಾರತಾ || 64 || 

 

ಚ್ೀತನ್ತಾವತ್ ತದ್ನ್ನಂ ಹಿ ಕ್ಾಯಾರೂಪತರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅಪಾದಾನ್ತರ್ಾ ವಿಶವಕತೃಾತವಂ ಬತದಿಧಪೂವಾಕಮ್ || 65 || 

 

ಉಕುಂ ಭಾಲಿವಿಶಾಾಾರ್ಾಂ ಬರಹ್ಮತಕ್್ೀಾ ಚ ಸಾದ್ರಮ್ | 
‘ಇಚಾಾಮಾತಾರತ್ ಪರಭ್ೂೀಃ ಸೃಷಿಟರವಿಕ್ಾರಸಯ ಸವಾದಾ || 66 || 

 

ಸವಭಾವೀsಯಮನ್ನ್ುಸಯ ರಜ್ೂೀ ರ್ೀನಾಭವಜಜಗತ್ ’ | 

‘ಸವದ್ೀಹಾದಿಚಾರ್ಾ ವಿಶವಂ ಭತಕುಪೂವಾಂ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ || 67 || 
 

ಸಸಜಾ ಮಾತಾಪಿತೃವದ್ೂಣಾನಾರ್ಭವದ್ೀವ ವಾ | 
ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪರಿಣಾಮಯೀಶ್ ೀ ನಿವಿಾಕ್ಾರಃ ಸವಯಂ ಸದಾ’ || 68 || 

 

ನ್ ಚ್ೀತನ್ ವಿಕ್ಾರಃ ಸಾಯದ್ಯತರ ಕ್ಾವಪಿ ಹ್ಯಚ್ೀತನ್ಮ್ | 

ನಾಚ್ೀತನ್ವಿಕ್ಾರ್ೂೀsಪಿ ಚ್ೀತನ್ಃ ಸಾಯತ್ ಕದಾಚನ್ || 69 || 
 

ನ್ ಚಾನ್ಯಸಾಯನ್ಯರೂಪತವಂ ವಿಕೃತತ್ವೀsಪಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ನ್ ಕ್ಷಿೀರಾದ್ನ್ಯತಾ ದ್ಧ್ನಃ ಕ್್ೀನ್ಚದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಕವಚತ್ || 70 || 

 

ಸವಾಜ್ಞಾದ್ರಹ್ಮಣ್ೂೀsನ್ಯತವಂ ಜಗತ್ೂೀ ಹ್ಯನ್ತಭೂಯತ್ೀ | 

ಅಭ್ೀದ್ಃ ಸತವಮಾತ್ರೀಣ ಸಾಯತ್ ಖ್ವಾಸವಣಾಯೀರಪಿ || 71 || 
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ಭಾಗ್ೀನ್ ಪರಿಣಾಮಶ್ಚೀದಾ್ಗಯೀಭ್ೀಾದ್ ಏವ ಹಿ | 
ಯೀ ಭಾಗ್ೂೀ ನ್ ವಿಕ್ಾರಿೀ ಸಾಯತ್ ಸ ಏವಾಸಾಮಕಮೀಶವರಃ  || 72 || 

 

ರ್ಭನಾನನಾಂ ಸಮತದಾಯಸಯನಾಮ ಬರಹ್ೋರ್ತ ತದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ಬರಹ್ೂೋಪಾದಾನ್ತಾ ನ್ ಸಾಯತ್ ತದಾ ವಿಶವಸಯ ಹಿ ಕವಚತ್ || 73 || 

 

ಶೃಙ್ಕುರ್ೂೀ, sವಿಲ್ೂೀಮಭ್ೂಯೀ ದ್ೂವಾಾ,  ಗ್ೂೀಮಯತಸುರ್ಾ | 

ವೃಶ್ಚೀಕಶ್ಚೀತ್ಯೀವಮಾದ್ಯೀಷ್ವಪಾದಾನ್ತವಮಷ್ಯತ್ೀ || 74 || 
 

ಉಪಾದಾನ್ೈಕದ್ೀಶತವಂ ಯದ್ಯಪಯತರ ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ಅಪಯಪಾದಾನ್ತ್ೈವಾತರ ದ್ೃಷಾಟನ್ೂುೀ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 75 || 

 

ನ್ ಹ್ತಯಪಾದಾನ್ತ್ೈವಾತರ ಬಾಹಾಯವಯವಗೌರವಾತ್ | 
ನ್ ಚಾಚ್ೀತನ್ತಸುತರ ಚ್ೀತನ್ಸಯ  ಸಮತದ್ಭವಃ || 76 || 

 

ಉಪಾದಾನ್ತರ್ಾ ಕ್ರಂ ತಹ್ಯಾಪಾದಾನ್ಂ ಹ್ಯಚ್ೀತನ್ಮ್ | 
ಕ್ಾಯಾದ್ೀಹ್ಗತಸಾಯಸಯ ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ || 77 || 

 

ಸಚಚ ತಯಚಾಚಭವದಿರ್ತ ನಾಸಯ ವಿಶವತವಮತಚಯತ್ೀ | 
‘ತತಸೃಷ್ಟವೀ’ ರ್ತ ಗಿರ್ೈವಾಸಯ ಪೂವಾಂ ವಿಶವಸಯ ಸ್ತದಿಧತಃ || 78 || 

 

ಸತಾುವತ್  ತತ್ೀವ್ೈಾದಿಕತಾವತ್ ಸಮಯಗವಕತುಮಶಕಯತಃ | 
ಆಶರಯತಾವತ್ ಸಾವಶರಯತಾವತ್ ಜ್ಞಾನ್ತಾವದ್ತದವಿಾದ್ತವತಃ || 79 || 

 

ಸತುತ್ೀರ್ಾಾತನಾಚ್ೈವ ಹ್ಯಪಾರಪುತಾವಚಚ ದ್ತಜಾನ್ೈಃ | 
ನಿತಯಸಾಧ್ತಗತಣವಾಯಪಿುಯನ್ೃರೂಪತವತಃ ಸದಾ || 80 || 

 

ಜಗದ್ುತ್ೀನ್ ರೂಪ್ೀಣ ಬರಹ್ೈವ ಹಿ ತರ್್ೂೀಚಯತ್ೀ | 
ವಯಕ್ರುರತಕುಗತಣಾನಾಂ ಹಿ ಪುರತಷಾಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ನ್ೃಣಾಮ್ || 81 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 46 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಭವ್ೀದ್ಭವದಿತಾಯದ್ಯಃ ಪರಯೀಗಶಾಚತರ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ಶ್ೀಷ್ಕತ್ೈಾಕ್್ೂೀ ನಿವಿಾಕ್ಾರ್ೂೀ ರಮಾಪರ್ತಃ || 82 || 

 

ಶಬ್ದೈಃ ಪರಕೃರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಃ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ | 
ಬಹ್ತ ಸಾಯಮರ್ತ ತಸ್ಯೈವ ಹ್ತಯಕುಮಾಗ್ೀಾಣ ಯತಜಯತ್ೀ || 83 || 

 

ತತುದ್ುತ್ೀನ್ ರೂಪ್ೀಣ ತದ್ಥಾಂ ಹ್ಯಸೃಜಜಜಗತ್ | 
ಯಚಾಚವಿಕೃತಮೀವ್ೈಕಂ ಬರಹ್ಮ ವಿಶಾವತಮನಾ ಮೃಷಾ || 84 || 

 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಮನ್ದದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ಸ ಸಗಾ ಇರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ | 

ಸಾ ಮನ್ದದ್ೃಷಿಟಸುಸ್ಯೈವ ಬರಹ್ಮಣಃ ಕ್ರಂ ತತ್ೂೀsನ್ಯಗಾ || 85 || 
 

ಬರಹ್ಮಣಶ್ಚೀತ್ ಕವ ಸಾವಾಜ್ಞಮನ್ಯಗಾ ಚ್ೀತ್ ಸವತ್ೂೀsನ್ಯತಾ | 
ನ್ದ್ೀಹ್ಯೀಗಿನ್ೂೀ ದ್ೃಷಿಟರಿರ್ತ ತತಾೆರಣಂ ಸವತಃ || 86 || 

 

ದ್ೀಹಿನ್ಃ ಕ್ಾರಣಯತತಾ ದ್ೀಹಾಶಚ ಯದಿ ನ್ ಭರಮಾತ್ | 

ಕ್ರಂ ಭಾರನಿುಕಲ್ಲಪತಂ ತತರ ಭ್ೀದ್ೂೀsಪಿ ಭರಮಜ್ೂೀ ಯದಿ || 87 || 
 

ಭಾರನ್ುೀರಜ್ಞಾನ್ಮೂಲತಾವತ್ ತಸಯ ಭ್ೀದ್ವಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 
ನಾಜ್ಞಾನ್ಕಲಪಕಂ ಕ್ರಞ್ಚಚದ್ನ್ೂಯೀನಾಯಶರಯತಾ ಯತಃ || 88 || 

 

ಭರಮತ್ವೀ ರ್ತವಯಮತಕ್ರುಶಚ ತದ್ನ್ುಃಪತನಾನ್ನ ಹಿ | 
ವಾಯವಹಾರಿಕತಾ ಚಾಸಯ ಸಾಯದ್ಬಾಧ್ಯತವ ಏವ ಹಿ || 89 || 

 

ಬಾಧ್ಯಂ ನಾಥಾಕ್ರರರ್ಾಕ್ಾರಿ ನ್ ಚ ಸವಪ್ನೀsಪಿ ನ್ೂೀ ಮೃಷಾ | 

ವಾಸನಾಜನಿತತ್ವೀನ್ ತಸಾಯಪಯಙ್ಕಚುೀಕೃತತವತಃ || 90 || 
 

"ಸ ಹಿ ಕತ್ೀಾ " ರ್ತ ವಾಕ್ಾಯಚಚ ಜಾಗರತುವಮರ್ತ ಹಿ ಭರಮಃ  | 
ಸಪಾಭರಮಾದಾವಪಿ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಮಸ್ಯೀವ ತಾದ್ೃಶಮ್ || 91 || 
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ತದ್ೀವಾಥಾ ಕ್ರರರ್ಾಕ್ಾರಿ ತತ್ ಸದ್ೀವಾಥಾಕ್ಾರಕಮ್ | 
ಬರಹ್ಮ ತವಥಾಕ್ರರರ್ಾಕ್ಾರಿ ಪರತಃ ಸವತ ಏವ ವಾ || 92 || 

 

ಅಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಹಿ ತ್ೀನ್ೈವ ಪರತಸ್ುವೀ ನ್ ಚ ಪರಮಾ | 

ಅಮತಖ್ಯಸತಯಮಾನ್ಸಯ ಸಾಧ್ಕತ್ವೀ ಸದಾssವಯೀಃ || 93 || 
 

ನ್ ಹಿ ಸಂಪರರ್ತಪರ್ತುಃ ಸಾಯದ್ತಸ್ತುಷ್ಠತತ ಸಾ ಪರಮಾ | 
ನ್ ಹಿ ವಿಪರರ್ತಪನ್ನೀನ್ ಶಕಯಂ ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ಕವಚತ್ || 94 || 

 

ಸಾಧ್ಕತವಂ ತತ ಸತಯಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೂೀ ಹಾಯವಯೀದ್ವಾಯೀಃ | 
ಸಮಯಕ್ ಸಮರರ್ತಪನ್ನಂ ತನ್ನ ವಿವತಾಮತಂ ಭವ್ೀತ್ || 95 || 

 

ಯದಿ ನಾಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಕ್ರಞ್ಚಚದ್ನ್ಙ್ಕಚುೀಕೃತತಾsಪಿ ಹಿ | 
ನಾಙ್ಕಚುೀಕೃತ್ೀರ್ತ ಮೂಕಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ನಾಸಮದಿವವಾದಿತಾ || 96 || 

 

‘ವಿಶವಂ ಸತಯಂ’ ‘ಯಚಚಕ್್ೀತ’ ‘ಪರ ಘಾನ್ವಸಯ’  ‘ಯರ್ಾಥಾತಃ’ | 
ಇತಾಯದಾಯಃ ಶತರತಯಃ ಸವಾಾ ವಿಶವಸತಯತವವಾಚಕ್ಾಃ || 97 ||  

 

ಸತಯತವಂ ಗಗನಾದ್ೀಶಚ ಸಾಕ್ಷಿಪರತಯಕ್ಷಸಾಧಿತಮ್ | 
ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧಸಯ ನ್ ಕ್ಾವಪಿ ಬಾಧ್ಯತವಂ ತದ್ದ್ೂೀಷ್ತಃ || 98 || 

 

ಸವಾಕ್ಾಲ್ೀಷ್ವಬಾಧ್ಯತವಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೈವ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ | 
ಕ್ಾಲ್ೂೀ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಿಪರತಯಕ್ಷಃ ಸತಷ್ತಪೌು ಚ ಪರರ್ತೀರ್ತತಃ || 99 || 

 

ಅರ್ತೀತಾನಾಗತೌ ಕ್ಾಲಾವಪಿ ನಾಸಾಕ್ಷಿಗ್ೂೀಚರೌ | 
ಪಕ್ಷಿೀಕತತಾಮಶಕಯತಾವನಾನನ್ತಮಾ ತತರ ವತಾತ್ೀ || 100 || 

 

ತದ್ೀತದಿರ್ತ ಸವಾಂ ಚ ದ್ೃಶಯಂ ವಾ ಸೃರ್ತಗ್ೂೀಚರಮ್ | 
ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧೀನ್ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಖ್ಚತಂ ಹ್ಯೀವ ವತಾತ್ೀ || 101 || 
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ತಸಾಮನ್ನ ತಂ ವಿನಾ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಸಮತತಾಂ ದ್ರಷ್ತಟಮರ್ಾಪಿ ವಾ | 
ಶಕಯಂ ತನಿನತಯಸ್ತದ್ಧೀಹಿಾ ನಾನ್ತಮಾವಸರ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 102 || 

 

ಅತ್ೂೀsದ್ೂೀಷ್ಪರರ್ತೀತಸಯ ಸತಯತವಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಮತಮ್ | 

ಪರಿೀಕ್ಾದ್ೀಶಚ ಸತಯತವಂ ತ್ೀನ್ ಹ್ಯೀವ ಮತಂ ಭವ್ೀತ್ || 103 || 
 

ಅನ್ಯರ್ಾ ಶತರರ್ತಯತಕ್ಾಯದಿಪರಮಾಣ್ೈಶಚ ಸಹ್ೈವ ತತ | 
ಅಕಸಾಮದಿವನಿವೃರ್ತುಶಚ ಕ್ರಂ ವಿಶವಸಯ ನ್ ಶಙ್ಕ್ೆಯತ್ೀ || 104 || 

 

ಇತಃ ಪೂವಾಂ ತರ್ಾ ಭಾವಾದ್ಯದಿ ನ್ೂೀ ಸಂಸೃತ್ೀಗಾರ್ತಃ | 
ವಾಕ್ಾಯನ್ತಮಾದಿತಶ್ಚೀತ್ ಸಾಯತ್ ತತಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಸಾಕ್ಷಿತಃ || 105 || 

 

ತತಾರಮಾಣಯಂ ಯರ್ಾ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಸಾಥಪಯತ್ಯೀವಮೀವ ಹಿ | 
ಸವಾಕ್ಾಲ್ೀಷ್ವಪಿ ಸ್ಥೈರ್ಾಾದ್ವಯರ್ಭಚಾರಮಪ್ೀಹ್ಯ ಚ || 106 || 

 

ಏವಮಕ್ಷಜಮಾನ್ತವಸ್ತದಾಧಂ ವಿಶವಸಯ ಸತಯತಾಮ್ | 
ಕ್ರಮರ್ತ ಸಾಥಪರ್ೀನಾನಯಂ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ರುತಃ || 107 || 

 

ಏಕಜ್ಞಾನ್ಕೃತಂ  ವಿಶವಮರ್ತ ಯಚ್ೂಚೀಚಯತ್ೀ ಮೃಷಾ | 
ಬಹ್ತಜ್ಞಾನ್ಕೃತಂ  ವಿಶವಮರ್ತ  ತಸ್ೂಯೀತುರಂ  ಭವ್ೀತ್ || 108 || 

 

ಪರಸಯ  ಸತಯತಾಂ ಜಾನ್ನ್ನಪಿ ಯಃ ಸಾವತಮತಸೆರಃ | 
ಪರ್ೂೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ವದ್ರ್ತ ಕ್ರಮತತಯನ್ಮತುವದ್ವದ್ೀತ್ || 109 || 

 

ಪರಾಭಾವ್ೀ ಹಿ ವಾಗವಯರ್ಾಾ ಯದಿ ನ್ೈವೀಚಯತ್ೀ ತದಾ | 
ಕಶಾವ್ೀತಾರದಿಕಂ ಸತಯ ತಸೆರಸ್ೂಯೀತುರಂ ವದ್ೀತ್ || 110 || 

 

‘ಪರಪಞ್್ ಚೀ ಯದಿ ವಿದ್ಯೀತ ನಿವತ್ೀಾತ ನ್ ಸಂಶಯಃ | 
ಮಾರ್ಾಮಾತರಮದ್ಂ ದ್ವೈತಮದ್ವೈತಂ ಪರಮಾಥಾತಃ || 111 || 
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ವಿಕಲ್ೂಪೀ ವಿನಿವತ್ೀಾತ ಕಲ್ಲಪತ್ೂೀ ಯದಿ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ | 
ಉಪದ್ೀಶಾದ್ಯಂ ವಾದ್ೂೀ ಜ್ಞಾತ್ೀ ದ್ವೈತಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ’ || 112 || 

 

ಇತಯತರ ಯದಿಶಬೌದ ಚ ನಿವತ್ೀಾತ್ೀರ್ತ ಚ ದ್ವಯಮ್ | 
ವಿಶವಸಯ ಸತಯತಾಮಾಹ್ತಃ ವಿದ್ಯೀತ್ೂೀತಪರ್ತುಮೀವ ಚ || 113 || 

 

ವಿದ್ೂೀತಪತಾುವಿರ್ತ ಹ್ಯಸಾಮದಾಧತ್ೂೀರತತಪರ್ತುರ್ೀವ ಹಿ | 
ನಿವೃರ್ತುವಾಯಪಿುಯತಕ್ ಪಾರಯಃ ಪರಪಞ್್ ಚೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಚಕಃ || 114 || 

 

‘ಜಿೀವ್ೀಶವರರ್ಭದಾ ಚ್ೈವ ಜಡ್ೀಶವರರ್ಭದಾ ತರ್ಾ | 
ಜಿೀವಭ್ೀದ್ೂೀ ಮಥಶ್ೈವ ಜಡಜಿೀವಾರ್ಭದಾ ತರ್ಾ || 115 || 

 

ಮಥಶಚಜಡಭ್ೀದ್ೂೀsಯಂ ಪರಪಞ್್ ಚೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಚಕಃ | 

ಸ್ೂೀsಯಂ ಸತ್ೂಯೀ ಹ್ಯನಾದಿಶಚ ಸಾದಿಶ್ಚೀನಾನಶಮಾಪುನರ್ಾತ್ || 116 || 
 

ದ್ವೈತಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ ಇರ್ತ ತಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮತಮ್ ’ | 
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಃ ಮತಂ ತಾರತಂ ಮಾರ್ಾಖ್ಯಹ್ರಿವಿದ್ಯರ್ಾ || 117 || 

 

ಉತುಮೀsರ್್ೂೀಾ ಹ್ರಿಸ್ುವೀಕಸುದ್ನ್ಯನ್ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮಮ್ | 

ವಾಚಾssರಬಧಂ ತತ ಸಾಙ್ಕ್ೆ ೀತಯನಾಮ ಸಾಯದಿವಕೃತಂ ಬಹ್ತ || 118 || 
 

ನಿತಯಂ ತತ ನಾಮಧ್್ೀಯಂ ಯನ್ೃರ್ತುಕ್್ೀತಾಯದಿ ವ್ೈದಿಕಮ್ | 
ಪಾರಧ್ಾನಾಯತ್ ತತಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪಾರಕೃತಾಜ್ಞ್ೂೀSಪಿ ಪೂರತಷ್ಃ || 119 || 

 

ವಿದಾವನಿತತಯಚಯತ್ೀ ಸದಿ್ರ್ೀವಂ ನಿತಯಪರಾತಮವಿತ್ | 
ಸದಾತನ್ಂ ಸತಯಮರ್ತ ನಿತಯಮೀವೀಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ || 120 || 

 

ಪರಯೀಗಶ್ ಚೀತುರತಾರಸ್ತು " ಜರಾ ಯದ್ಯೀನ್ಮಾಪುನರ್ಾತ್ | 

ದ್ೀಹ್ಃ ಪರಧ್ವಂಸತ್ೀ ವಾsಯಂ ಕ್ರಂ ತತ್ೂೀsಸಾಯರ್ತಶ್ಷ್ಯತ್ೀ || 121 || 
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ಹ್ನ್ಯತ್ೀ ನ್ ವಧ್್ೀನಾಯಂ ಜರರ್ಾ ಚ ನ್ ಜಿೀಯಾರ್ತ | 
ಏತತ್ ಸತಯಂ ಬರಹ್ಮಪುರಮ್ " ಇರ್ತ ನಿತಯತವ ಏವ ಹಿ || 122 || 

 

ವಾಚಾssರಮಭಣಮತತಯಕ್್ುೀ ಮರ್್ಯೀತಯಶತರತಕಲಪನ್ಮ್ | 

ಪುನ್ರತಕ್ರುನಾಾಮಧ್್ೀಯಮರ್ತೀತಯಸಯ ನಿರಥಾತಾ || 123 || 
 

ಏಕಃ ಪಿಣ್ೂಡೀ ಮಣಿಶ್ಚೀರ್ತ  ಪದ್ವ್ೈಯಥಯಾಮೀವ ಚ | 
ವಿಕ್ಾರಿತವವಿವಕ್ಾರ್ಾಂ ನ್ ಚ್ೈಕನ್ಖ್ಕೃನ್ುನ್ಮ್ || 124 || 

 

ಸವಾಂ ಕ್ಾಷಾಣಾಯಸಂ ಚ ಸಾಯದ್ತಃ ಸಾದ್ೃಶಯ ಏವ ಚ | 

ವಿವಕ್ಾsತರ ತತ ನಿತಯತ್ವೀ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀ ಚ್ೂೀಕುವತಮಾನಾ || 125 || 
 

ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಪರರ್ತಪತಯಥಾಂ ಸೃಷಾಟಯದ್ೀಶ್ೈಷ್ ವಿಸುರಃ | 
ತಸಾಮತ್ ಕ್್ೀನಾಪಿ ಮಾಗ್ೀಾಣ ನ್ ವಿವತಾಮತಂ ಭವ್ೀತ್ || 126 || 

 

ತದ್ಸಙ್ಕ್ಯತದ್ೂೀಷ್ೀತಂ ಹ್ೀಯಮೀವ ಶತಭಾರ್ಥಾರ್ಭಃ | 
ಅಸಙ್ಕ್್ಯತ್ವೀನ್ ದ್ೂೀಷಾಣಾಂ ಗರನಾಥಧಿಕಯಭರ್ಾದ್ಪಿ || 127 || 

 

ಉಪರಮಯತ್ೀ ತತ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣರಿಚಾಾಪೂವಾಕಮಶರಮಃ | 
ಕರ್ೂೀರ್ತ ಪಿತೃವದಿವಶವಂ ಪೂಣಾಾಶ್ೀಷ್ಗತಣಾತಮಕಃ || 128 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 1-4 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಪರಥಮಾಧ್ಾಯಯಃ (ಸಮನ್ವರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ) 

 

ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ (ಅವಿರ್ೂೀಧ್ಾಧ್ಾಯಯಃ) || 1 || 
 

ಉಕುಃ ಸಮನ್ವಯಃ ಸಾಕ್ಾದ್ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsತರ ಸಾಧ್ಯತ್ೀ | 
ಚತತವಿಾಧ್ಸಯ ತಸಾಯದೌ ರ್ೌಕುಸುತಾರಹಿ ಚ ಸೃತ್ೀಃ || 01 || 
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ತಸಾಮಶಚತತಃಸವರೂಪತಾವತ್ ಪರತ್ಯೀಕಂ ಚತತರಾತಮಕ್ಾಃ | 
ಪಾದಾಃ ಸವ್ೀಾ ತದ್ಂಶಾಶಚ ಮೂರ್ತೀಾನಾಂ ವಣಾಮಾಗಮಾತ್ || 02 || 

 

ಆಪುತಾ ಸಮತಾದ್ೃಷಿಟಶತರರ್ತಸಾಮಯಬಲ್ೂೀದ್ಭವಾಃ | 
ಸವಾಾನ್ತಸಾರ್ೂೀ ಲರ್ುತಾ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ಶಾನಾಫಲ್ೀ || 03 || 

 

ಇಷಾಟಸ್ತದಿಧಶಚ ನಿಯಮಃ ಪೂವಾಪಕ್್ೀಷ್ತ ಯತಕುಯಃ | 
ಏತಾ ಏವ ತವರ್ತಬಲಾಃ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸಯ ನಿರ್ಾಮಕ್ಾಃ || 04 || 

 

|| ಸಮತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಆಪ್ೈಃ ಪರತಯಕ್ಷತ್ೂೀ ದ್ೃಷಾಟವ ಪ್ರೀಕುಮಥಾಂ ಕಥಂ ಶೃರ್ತಃ | 
ಪಿಪಿೀಲ್ಲಕ್ಾಲ್ಲಪಿನಿಭಾ ವಾರರ್ೀತ್ ಸವಾಗಾ ಹಿ ತ್ೀ || 05 || 

 

ಇರ್ತ ಚ್ೀದ್ ಯದ್ಯಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾ ರತದಾರದಾಯ ಹ್ರಿಪೂವಾಕ್ಾಃ | 
ಕ್ರ ನಾಶ್ೀಷ್ವಿದ್ೂೀ ಮಾನ್ಂ ಹ್ತಯಭಯತರ ಸಮಂ ಭವ್ೀತ್ || 06 || 

 

ನ್ ಚಾಪಿುನಿಶಚಯಸುತರ ಶಕಯತ್ೀ  ವಯರ್ಭಚಾರತಃ | 

ನ್ ಚಾಸಾಯ ವಯರ್ಭಚಾರ್ೀsಪಿ ಹಿೀಯತ್ೀ ಮಾನ್ತಾ ಕವಚತ್ || 07 || 
 

ನಿದ್ೂೀಾಷ್ವಾಕಯಮೂಲತಾವನ್ನ ಚ ತದ್ತಯಕ್ರುಮೂಲತಾ | 
ವ್ೀದ್ೂೀಕುಸಾಯಧಿಕ್ಾರಸಯ ದ್ತನಿಾರೂಪತವತಃ ಸದಾ || 08 || 

 

ನಿಯಮೀ ವಯರ್ಭಚಾರ್ೂೀ ವಾ ನ್ೈವ ಜ್ಞಾತತಂ ಹಿ ಶಕಯತ್ೀ | 

ಅಧಿಕ್ಾರ್ೂೀ ಹಿ ಸತಲಭಃ ಕರ್ಥತ್ೂೀsನಾಯಗಮೀಷ್ವಲಮ್ || 09 || 
 

ವ್ೀದ್ೂೀಕ್್ೂುೀ ಹ್ಯಧಿರಾರಸತು ದ್ತಲಾಭಃ ಸವಾಮಾನ್ತಷ್ೈಃ | 
ಅನಾಯಗಮೀಷ್ತ ವಿಪರತವಮಪಿ ಚಣಾಡಲಜನ್ಮನಾಮ್ || 10 || 
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ಮಣಡಲಾನ್ುಃ ಪರವ್ೀಶ್ೀನ್ ಕರಮಶಃ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀ | 

ಅಧಿಕ್ಾರಂ ದ್ತರಾಪಾದ್ಯಮತಕ್ಾುವsರ್ತಸತಲಭಂ ಪುನ್ಃ || 11 || 
 

ಅಶಕಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಚ್ೂೀಕ್ಾುವ ಸತಶಕಂ ತತುಲಾಪುರ್ೀ | 

ಉಚಯತ್ೀsತಸುದ್ತಕುಂ ಹಿ ವಯರ್ಭಚಾರಿೀ ಫಲ್ೀsಪಿ ತತ || 12 || 
 

ಕಥಂ ಪರಮಾಣತಾಂ ಗಚ್ಾೀತ್ ............. | 
 

|| ನ್ವಿಲಕ್ಷಣತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

........................ನಿತಯತಾವತ್ ಪುರತಷ್ೂೀದ್ಭವ್ೈಃ | 
ಉಜಿಿತಂ ಸವಾದ್ೂೀಷ್ೈಶಚ ಕಥಂ ನ್ೂೀ ಮಾನ್ತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ || 13 || 

 

"ವಿರೂಪ ನಿತಯರ್ಾ ವಾಚಾ" "ನಿತಯರ್ಾsನಿತಯರ್ಾ ಸದಾ" | 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತರ್ಭವ್ೀಾದ್ೀ ನಿತಯ ಇತಯವಗಮಯತ್ೀ || 14 || 
 

ಪಿಪಿೀಲ್ಲಕ್ಾಲ್ಲಪಿಶಾಚಪಿ ಪರಮಾಣಮವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ಯರ್ಾ ದೌರಣ್ೀರತಲೂಕ್್ೀನ್ ಕೃತಮಪಾಯಸ ಬ್ೂೀಧ್ಕಮ್ || 15 || 

 

ಅವಿರತದ್ಧಂ ವಿರತದ್ಧಂ ತತ ವಿರ್ೂೀಧ್ಾದ್ೀವ ಬಾಧಿತಮ್ | 
ವಿರ್ೂೀಧ್ಾದ್ಶಾನಾತ್ ತಸಾಮದ್ವೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಮಷ್ಯತ್ೀ || 16 || 

 

ತನ್ೂಮಲಾತ್ ಸೃರ್ತೀನಾಂ ಚ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀ ಯತರ ನ್ ಕವಚತ್ | 

ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsಪಿ ಸ ಏವೀಕುಃ ಪರತಯಕ್್ೀಣಾಗಮೀನ್ ವಾ || 17 || 
 

ಆಗಮೀನಾಗಮಸ್ಯೈವ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೀ ಯತಕ್ರುರಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ಉಪಜಿೀವಯವಿರ್ೂೀಧ್್ೀ ತತ ವ್ೀದ್ಸಾಯನಾಯಥಾಕಲಪನಾ || 18 || 

 

ಪರತಯಕ್ಷಮತಪಜಿೀವಯಂ ಸಾಯತ್ ಪಾರಯೀ ಯತಕ್ರುರಪಿ ಕವಚತ್ | 
ಆಗಮೈಕಪರಮಾಣ್ೀಷ್ತ ತಸ್ಯೈವ ಹ್ತಯಪಜಿೀವಯತಾ || 19 || 
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ಯತಕ್್ೂುೀsಯತಕುಶಚ ಯದ್ಯಥಾ ಆಗಮಸಯ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ | 

ಸಾಯತ್ ತತರ ಯತಕು ಏವಾಥಾಃ ಯತಕ್ರುಶಚ ರ್ತರವಿಧ್ಾ ಮತಾ || 20 || 
 

ವಾಯಪಿುಃ ಪರತಯಕ್ಷಗಾ ಯಸಾಯ ಯತಕ್ರುಗಾssಗಮಗಾ ತರ್ಾ | 

ಪರತಯಕ್ಾಗಮಮೂಲಾ ತತ ಯತಕ್ರುಸುತರ ಬಲ್ಲೀಯಸ್ತೀ || 21 || 
 

ಯರ್ಾಥಯಾಮೀವ ಮಾನ್ತವಂ ತನ್ತಮಖ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಶಬದಯೀಃ | 
ಅಥಾತವಮಯಾತ್ೈವ ಸಾಯನ್ನ ಕ್ರರರ್ಾರ್್ೀಾಷ್ತ ಸಾ ಮತಾ || 22 || 

 

ಜ್ಞಾನಾರ್್ೀಾ ಜ್ಞ್ೀಯತಾ ಮತಾಾಯ ಶಬಾದರ್್ೀಾ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್ | 
ಯರ್ಾಥಾಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕ್ಾ ಯರ್ಾರ್ಾಾ ಯತಕುಯಃ ಸೃತಾಃ || 23 || 

 

ಅನ್ತಪರಮಾಣಮೀತಾನಿ ಹ್ಯಕ್ಷಯತಕ್ರುವಚಾಂಸಯತಃ | 
ಪಾರಮಾಣಯಂ ನಾನ್ತವಾದ್ಸಯ ಸೃತ್ೀರಪಿ ವಿಹಿೀಯತ್ೀ || 24 || 

 

ರ್ಾರ್ಾಥಯಾಮೀವ ಪಾರಮಾಣಯಶಬಾದರ್್ೂೀಾ ಯದಿವವಕ್ಷಿತ | 
ಆಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಚ್ೀತ್ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸೃತಾಯದ್ೀಃ ಕ್ಾ ವಿರತದ್ಧತಾ || 25 || 

 

ನ್ ಚಾಫಲತವಂ ವಯಕುವಯಂ ಸವಾಸೃತಯನ್ತವಾದ್ಯೀಃ | 
ಫಲವತವಂ ನ್ ಚಾಸಾಮರ್ಭಃ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಹಿ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ || 26 || 

 

ತೃಣಾದಿದ್ಶಾನ್ೀ ಕ್ರಂ ಚ ಫಲವತುವಂ ನಿಗದ್ಯತ್ೀ | 
ಸತಖ್ದ್ತಃಾಾದಿಕಂ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಸೃತಾವಪಿ ಹಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 27 || 

 

ನ್ ಪರಿಚ್ಾೀದ್ಕ್ಾರ್ೀಾವ ಪರಮಾಣಮರ್ತ ಚ ಪರಮಾ | 
ನಿದ್ೂೀಾಷಾಕ್್ೂೀದ್ಭವಂ ಹ್ಯತರ ಪರತಯಕ್ಷಮರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ || 28 || 

 

ಪಾರಕೃತಂ ಶತದ್ಧಚ್ೈತನ್ಯಮಕ್ಷಂ ತತ ದಿವವಿಧ್ಂ ಮತಮ್ | 
ಶತದ್ಧಮೀಶರಮಾಮತಕ್್ುೀಷ್ವನ್ಯತರ ಪಾರಕೃತ್ೈಯತಾತಮ್ || 29 || 
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ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಮೀವ ಚ್ೈತನ್ಯಮನ್ಯತ್ೂರೀಭಯಮಷ್ಯತ್ೀ | 
ಸತಖ್ದ್ತಃಾಾದಿವಿಷ್ಯಂ ಶತದ್ಧಂ ಸಂಸಾರಗ್ೀಷ್ವಪಿ || 30 || 

 

ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತಾವರ್ತನಿಯಮಾತ್  ತದ್್ಲ್ಲಷ್ಠತಮಂ ಮತಮ್ | 
ಪಞ್ ಚ್ೀನಿದರಯಮನ್ೂೀಭ್ೀದಾತ್ ಪಾರಕೃತಂ ಷ್ಡಿವಧ್ಂ ಸೃತಮ್ || 31 || 

 

ಅನ್ತಮಾ ಯತಕ್ರುರ್ೀವೀಕ್ಾುವಾಯಪಿುರ್ೀವ ತತ ಸಾ ಸೃತಾ | 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾತಾಥಾಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ವಾಯಪಿುರ್ೀವ ಯದ್ೂೀದಿತಾ || 32 || 

 

ಅವಶ್ಷ್ಟಂ ಕ್ರಮತಾರಸ್ತು ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಂ ತತರ ವಿಜಾನ್ತಃ | 
ಯದಿ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಮಸ್ತದ್ಧಂ ಸಾಯತ್ ಕತತ ಏವಾಸಯ ಮಾನ್ತಾ || 33 || 

 

ಯದಿ ಸಾಮರಕಮಾತರಂ ಸಾಯತ್ ಸಮತತಾನಾಾತರ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ | 
ನ್ ಪಞ್ಚಚವಯವೀಕ್ ುೌ ಚ ವಿವಾದಾವಸ್ತರ್ತಭಾವ್ೀತ್ || 34 || 

 

ದ್ೃಷಾಟನಾುದಿಷ್ತ ಚ್ೈವಂ ಸಾಯತ್  ಸಾಧ್ನ್ಂ ಪುನ್ರ್ೀವ ತತ | 
ಲ್ಲಙ್ಕ್ ುೀಕ್ಾುವಪಿ ಚ್ೈವಂ ಸಾಯದ್ನ್ತಮಾವಸ್ತರ್ತಧ್ತರಾವಾ || 35 || 

 

ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsಸಙ್ಕ್ುರ್ತಶ್ೈವ ಸಾಕ್ಾದ್ತಯಕ್್ುೀಸತು ದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾರ್ಾಮಸಮ್ನ್ೂಧೀ ಯತಕ್್ುೀರತಕ್ಾುಹ್ಯಸಙ್ಕ್ುರ್ತಃ || 36 || 
 

ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsಪಿ ರ್ತರಧ್್ೈವ ಸಾಯತ್  ಪರರ್ತಜ್ಞಾಥಾವಿರತದ್ಧತಾ | 

ಲ್ಲಙ್ಕ್ುರಾಹಿತಯಮವಾಯಪಿುನ್ೂಯಾನಾಧಿಕ್್ಯೀ ತತ ವಾಚಕ್್ೀ || 37 || 
 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕವ್ೈಲ್ೂೀಮಯಮವಾಯಪಿುಃ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಚ | 

ದ್ತಬಾಲ್ೀನ್ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೀsಪಿ ನ್ ಪರಮಾಣಮಸಾಧ್ಕಮ್ || 38 || 
 

ಸವವಾಕ್್ಯೀನ್ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೀsಪಿ ನ್ೈವ ಸಾಧ್ಕತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 

ಸಂವಾದಾನ್ತಕ್ರುಸಂಯತಕ್ಾು ಏತ ಏವ ತತ ನಿಗರಹಾಃ || 39 || 
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ವಾದ್ೂೀ ಜಲ್ೂಪೀ ವಿತಣ್ಡೀರ್ತ  ಕರ್ಾಸ್ತುಸ್ೂರೀ ವಿಜಾನ್ತಾಮ್ | 
ಸಾವಥಾಂ ಪರಾಥಾಮಪಿ ವಾ ತತುವನಿಣಾಯಸಾಧಿನಿೀ || 40 || 

 

ಕ್್ೀವಲಂ ತತ ಕರ್ಾ ವಾದ್ೂೀ ಜಲ್ೂಪೀsರ್ಾಾದಿವಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 

ಸತಾಮೀವ ಕರ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಿತಣಾಡ ತವಸತಾಂ ಸತಾಮ್ || 41 || 
 

ಅಪರಕ್ಾಶಯ ಸವಸ್ತದಾಧನ್ುಮಸತಾಂ ಪಕ್ಷದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 
ಉಕ್್ುೀ ತ್ೈಃ ಪರಥಮಂ ಮಾನ್ೀ ವಕುವ್ಯೀ ತಸಯ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 42 || 

 

ವಿದಾಯಪರಿೀಕ್ಾಪೂವ್ೈಾವ ವಿತಣಡ ಜಲಪ ಏವ ಚ || 
ಉಚಚನಿೀಚತವನಿಣಿೀಾರ್ತಯಾತ್ೂೀ ಜಯಪರಾಜರ್ೌ || 43 || 

 

ವಿನ್ೈವ ತತವನಿಣಿೀಾರ್ತಂ ನ್ ಹಿ ಜಲಾಪದಿನಾ ಕವಚತ್ || 
ಉಚಚನಿೀಚತವವಿಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತ ವಿದಾಯಪರಿೀಕ್ಷಣಮ್  || 44 || 

 

ವಾದ್ೀನ್ ಚ್ೂೀಚಚನಿೀಚತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್ | 

ಇರ್ತ ವಾದ್ಸಯ ಪೂವಾತವಂ ತರ್ತಸದೌಧ ವಯಥಾತಾsನ್ಯಯೀಃ || 45 || 
 

ಬಹ್ತವಿದ್ಯತವಸ್ತದೌಧ ತತ ನ್ೈವ ವಾದ್ೂೀsಪಿ ಕ್ಾರಣಮ್ | 

ಸಭಾಸಭಾಪಪಾರಶ್ನೀಕಪೂವಾಸತು ಸಪಧಿಾನಾಮಪಿ || 46 || 
 

ವಾದಾ ಏವೀಭರ್ಾಥಾಃ ಸಾಯನಿನಣಿೀಾರ್ತಜಯಕ್ಾರಕಃ | 
ತತಾವಪರಕ್ಾಶ ಏವ್ೈಕ್್ೂೀ ವಿತಣಾಡಜಲಪಯೀಃ ಫಲಮ್ || 47 || 

 

ವಿನಾ ವಾದ್ೀನ್ ವಿದಾಯರ್ಾ ಯದಿ ಶಕಯಂ ಪರಿೀಕ್ಷಣಮ್ | 
ಸಾಯಜಜಲಾಪದಿರಪಿ ಕ್ಾವಪಿ ವಾದ್ಏವಾನ್ಯರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || 48 || 

 

ಜಲಪ ಇತಯಪಿ ನಾಮ ಸಾಯದಾವದ್ಸ್ಯೈತಾದ್ೃಶಸಯ ತತ | 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಮಾತರಸಾಧ್ಯತವಮಪಿ ಸಾಯದ್ ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯವತ್ || 49 || 
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ಸಂವಾದ್ೀ ವಾದಿನ್ೂೀಃ ಕ್ಾವಪಿ ವಿವಾದ್ೀ ಹ್ೀತತರಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ಸಭಾ ಸಭಾಪರ್ತಶ್ೈವ ಪಾರಶ್ನಕ್ಾಶ್ೈವ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ || 50 || 

 

ರಾಗದ್ವೀಷ್ವಿಹಿೀನಾಶಚ ಸತಯಃ ಸಭಾಯಃ ಸವಾವ್ೀದಿನ್ಃ | 
ಪಾರಶ್ನಕ್ಾಶ್ೈತದ್ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಭಾಯಶ್ೈಷಾಂ ಚ ದ್ೂರಗಾಃ || 51 || 

 

ಪರಮಾಣಂ ನಿಣಾರ್ಾಯ ಸತಯಃ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವಜಿಾತಾಃ | 
ಉಭಾಭಾಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ದ್ೂಷ್ಣಂ ವಾದ್ಜಲಪಯೀಃ || 52 || 

 

ಸದಿಭರಾಗಮ ಏವ್ೈಕಃ ಪರಯೀಜ್ೂಯೀsರ್ಭೀಷ್ಟಸಾಧ್ಕಃ | 
ಸವಸ್ತದಾಧನಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಹ್ಯಸದಿ್ರನ್ತಮೀಚಯತ್ೀ || 53 || 

 

ಪರತಯಕ್ಾಗಮವ್ೈರೂಪಯಮಾಶ್ರತಾಯನಾಯಥಾತ್ೈವ ತತ | 

ಆಗಮೀ ದ್ಶಾನಿೀರ್ಾsತರ ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುವಿಲ್ೂೀಮತಾ || 54 || 
 

ಲ್ಲಙ್ಕುನ್ತಕೂಲಯಂ ಸಾವಥಾಸಯ ಶತರತಾಯದಿೀನಾಮನ್ತಗರಹ್ಃ | 
ರ್ತರಪಞ್ಚಚವಯವಾಮೀವ ಯತಗಾಮವಯವಿನಿೀಮಪಿ || 55 || 

 

ನಿಯಮಾದ್ೂಯೀsನ್ತಮಾಂ ಬೂರರ್ಾತ್ ತಂ ಬೂರರ್ಾದ್ಯದಿ ತಾದ್ೃಶ್ೀ | 

ನಾನ್ತಮೀರ್ತ ತದಾ ಕ್್ೀನ್ ಸಾಧ್ಾಯವಯವಕಲಪನಾ || 56 || 
 

ನಿಯತಾವಯವಾಸ್ತದ ಧೌ ವಾಯಪಿುಮಾತ್ರೀಣ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಕತಾವಯಮೀವ ತ್ೀನ್ ಸಾಯತ್ ತಸಾಮತ್ ಸ್ೈವಾನ್ತಮಾ ಮತಾ || 57 || 

 

ಅನ್ತಭೂರ್ತಃ ಪರಮಾಣಂ ಚ್ೀತ್ ಕ್್ೂೀನ್ ಸೃರ್ತರಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ | 
ಪೂವಾಾನ್ತಭೂತ್ೀ ಕ್ರಂ ಮಾನ್ಮತತಯಕ್್ುೀ ಸಾಯತ್ ಕ್ರಮತತುರಮ್ || 58 || 

 

ಮಾನ್ಸಂ ತದಿದ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತಚಚ ಸಾಕ್ಷಿಪರಮಾಣಕಮ್ | 

ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಂ ಯದ್ವದ್ೂಯೀಗಿರ್ಭದ್ೃಾಶಯತ್ೀsಞ್ಜಸಾ || 59 || 
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ಏವಂ ಪೂವಾಾನ್ತಭೂತಂ ಚ ಮನ್ಸ್ಯೈವಾವಗಮಯತ್ೀ | 
ವಿಜ್ಞಾತಂ ಮನ್ಸಾ ಪೂವಾಂ ಮರ್ೈತತ್ ಕೃತಮತಯಪಿ || 60 || 

 

ಸಾಕ್ಾದ್ನ್ತಭವಾತ್ ಸ್ತದ್ಧಂ ಕಥಮೀವ ಹ್ಯಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ | 
ಏವಂಲಕ್ಷಣಕ್್ೀ ಮಾನ್ತರರ್ೀ ಬರಹಾಮದಿವಸತುಷ್ತ || 61 || 

 

ಪರಮಾಣಂ ವ್ೀದ್ ಏವ್ೈಕಸುತಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಸಾಧಿತಮ್ | 

 

|| ಅರ್ಭಮಾನ್ಯಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ತರ್ಾಪಿ ಮೃಜಜಲಾದಿೀನಾಂ ಬತದಿಧವಾಗಾದಿವಾಚಕಃ || 62 || 
 

ದ್ೃಷ್ಟವಾಯಪಿುವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ತತರ ಮಾನ್ಂ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ತತಸುನಾನಮಕಃ ಕಶ್ಚತ್ ಪುಮಾನ್ನ್ೂಯೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ || 63 || 

 

ಯತಕ್ಾಯಗಮವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಪಾರಪುಮತಾರರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ | 
ಬಾಲರೂಢಿಂ ವಿನ್ೈವಾಪಿ  ವಿದ್ವದ್ೂರಢಿಸಮಾಶರರ್ೀತ್ || 64 || 

 

ತತುನಾನಮಾನ್ ಏವ್ೈತ್ೀ ತತುದ್ವಸುವರ್ಭಮಾನಿನ್ಃ | 
ಸನಿು ತ್ೀಷಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಶಕ್ರುರನ್ಯೀಭಯ ಉಚಯತ್ೀ || 65 || 

 

ವಾಯಪಿುಶ್ ಚೀಕ್ಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಚಾಧಿಕ್ಾರಿರ್ಭಃ | 
ಶಾಸ್ೂರೀಕುವಸತುನ್ಶ್ೈವ ವುಯತಪರ್ತುಃ ಶಾಸರಲ್ಲಙ್ಕ್ುತಃ || 66 || 

 

ವುಯತಪರ್ತುಃ ಸಾ ಬಲವರ್ತೀ ಮೂಖ್ಾವುಯತಪರ್ತುತ್ೂೀ ಹಿ ಯತ್ | 
ದ್ೃಢಯತಕ್ರುವಿರ್ೂೀಧ್್ೀ ತತ ಸವಾತರ ನಾಯಯ ಈದ್ೃಶಃ || 67 || 

 

|| ಅಸದ್ಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಅಲಪವಾಕಯಯತತಾ  ಯತಕ್ರುಬಾಹ್ತಲ್ೈವ ವಿರ್ೂೀಧಿನಿೀ | 
ಯತರ ತತರ ಕಥಂ ವಸತುನಿಣಾಯಃ ಸಾಯದಿರ್ತೀರಿತ್ೀ || 68 || 
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ವಿರ್ೂೀಧಿಯತಕ್ರುಬಾಹ್ತಲಾಯದಿರ್ತ ನಾಯಯೀ ವಿನಿಶ್ಚತಃ | 
ಯತಕ್್ುೀಸತು ಯಕ್ರುಬಾಹ್ತಲಯಮಾಗಮಾದಾಗಮಸಯ ಚ || 69 || 

 

ಕಥಂ ನ್ ನಿಣಾಯಂ ಕತರ್ಾಾದಿತಯಸತಾೆರಣಂ ನ್ ಹಿ | 
ಶತರತಯರ್್ೂೀಾ ಭವರ್ತ ಕ್ಾವಪಿ ಶತರರ್ತಪಾರಯೀಪಪರ್ತುರ್ಭಃ || 70 || 

 

ಅವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚತತರ್್ೀಾ ತತ ಪಾದ್ೀ ಸಮಯಕ್ ಸಮಥಯಾತ್ೀ | 
ಅಸತಾೆಯಾಂ ಯರ್ಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ವಸತುತಾವತ್ ಕ್ಾರಣಂ ತರ್ಾ || 71 || 

 

ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ನಿಷ್ೀಧ್್ೈಕಸವರೂಪಸಯ ನ್ ಕತೃಾತಾ | 
ಬತದಿಧಪೂವಾಪರವೃರ್ತುಹಿಾ ಕತೃಾತವಮರ್ತ ನಿಶ್ಚತಮ್ || 72 || 

 

ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಾತಮಕತವಂ ತತ ಭಾವಸಾಯಭಾವಧ್ಮಾತಃ | 
ಧ್ಮಾಧ್ಮಯೈಾಕಯತಶ್ೈವ ನ್ ತತ ತನಾಮತರತಾ ಭವ್ೀತ್ || 73 || 

 

ಅಭಾವಸಯ ಚ ಭಾವ್ೀsಪಿ ಧ್ಮೀಾsರ್ಾಪಿ ಹಿ ಧ್ಮಾಣಃ | 

ತಾದ್ೃಕುವಂ ಮಾತರತ್ೀಹ್ೂೀಕ್ಾು ಬತದಿಧರಾಹಿತಯಮೀವ ತತ್ || 74 || 
 

ವಿಶ್ೀಷ್ಯತ್ೈವ ಧ್ಮಾತವಂ ಪರಥಮಪರರ್ತಪರ್ತುಷ್ತ | 
ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧಿರೂಪತವಂ ಭಾವಾಭಾವತವಮತರ ಹಿ || 75 || 

 

ಸವಾನಾಶ್ೀಷ್ವಪಿ ಸದಾ ಶ್ಷ್ಟತಾವದ್ಯಸಯ ಕಸಯ ನ್ತಃ | 

ನಾಶ್ ೀsಯಂ ವಿಮತ್ೂೀsಪಿ ಸಾಯತ್ ನಾಶತಾವತ್ ಕತೃಾಶ್ೀಷ್ವಾನ್ || 76 || 
 

ನ್ ಚಾಶ್ೀಷ್ನ್ೃನಾಶಸತು ದ್ೃಷ್ೂಟೀ ದ್ೃಶ್ ಯೀsಸ್ತು ವಾ ಕವಚತ್ | 

ಧ್ಮಾಾಧ್ಮಾಾಶರಯತ್ವೀನ್ ಸ್ತವೀಕ್ಾಯೀಾsಪಿ ನ್ರ್ೂೀ ಲರ್ೀ || 77 || 
 

ಅನಾದಿತವಂ ವಿನಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಸಾಯತ್ ಕ್ಾರಣಂ ಕವಚತ್ | 
ಪೂವಾದ್ೃಷಾಟವತ್ ಪರಾದ್ೃಷ್ಟಂ ಯದಿ ನ್ೈವೀತುರಮ್ ಕತತಃ || 78 || 
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ಅದ್ೃಷ್ಟಂ ಕ್ಾರಣಂ ನ್ೂೀ ಚ್ೀಲಿರ್ೀ ಮಾನ್ಂ ಚ ಕ್ರ ಭವ್ೀತ್ | 
ಉತಪರ್ತುನಾಶಕ್ಾರಿೀ ಚ ಬತದಿಧಮಾನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚತ್ || 79 || 

 

ತದ್ದೃಷಾಟನ್ುೀನ್ ಸವಾತರ ಕತಾಾ ಕ್ರನ್ ನಾನ್ತಮೀಯತ್ೀ | 

ಆಗಮಾನ್ತಗೃಹಿೀತಾ ತತ ಮಾನ್ಮೀಷಾsನ್ತಮಾsಪಿ ತತ || 80 || 
 

ಆಗಮಾನ್ತಗರಹಾಭಾವ್ೀ ನ್ ತಕಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರರ್ತಷಿಠತಃ | 
ಅಕ್ಷಜಾಗಮಮೂಲಸಯ ಸಾಯದ್ೀವಾಸಯ ಪರರ್ತಷಿಠರ್ತಃ || 81 || 

 

ಅನ್ಯರ್ಾsಸಾಯಪರರ್ತಷಾಠ ಚ  ಸವವಾಚಾ ವಾಯಹ್ತ್ೈವ ಹಿ | 
ನ್ ಚ ಶ್ಷಾಟಗೃಹಿೀತತವಂ ನಿರಿೀಶಾದಿೀಶವಾದಿನ್ಃ || 82 || 

 

ಅತ್ೂೀsವಶ್ಷ್ಟಜಿೀವಾದಿಕತೃಾತಾsತರ ನಿಷಿದ್ದಯತ್ೀ | 
ತನ್ಮನ್ೂೀsಕತರತತ್ೀತಾಯದ್ೀರಸತ್ೂೀ ಮನ್ಸ್ೂೀ ಜನಿಃ || 83 || 

 

ನಿವಾರಿತಾ ತತ ಪೂವಾತರ ಹ್ಯಕಸಾಮದಿರ್ತ ತದಿವನಾ | 
ಅಸತ್ೂೀ ವಿಶವಜನ್ನ್ಮಾಶಙ್ಕೆಯತರ ನಿಷಿದ್ದಯತ್ೀ || 84 || 

 

ಪಾರಪಕಂ ವಾಕಯಮಾತರಂ ತತ ಪರಿಹಾರ್ೂೀsವಿಶ್ೀಷಿತಃ | 
ಕವಚಜಿಜೀವಾಕೃತಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಚ್ೀತನಾದ್ೀವ ಚಾಕೃತಮ್ || 85 || 

 

ತದ್ವದ್ೀವಾನ್ತಮಾsನ್ಯತರ ವಸತುತಾವತ್ ಕ್ರರಯತ್ೀ ಶತರತ್ೀಃ | 

|| ಭೂಕರಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನಾನ್ಯದ್ನ್ಯತವಮಾಪನ್ನಂ ಕವಚದ್ದೃಷ್ಟಂ ಕಥಞ್ಚನ್ || 86 || 
 

ಅತ್ೂೀ ಜಿೀವಸಯ ನ್ ಬರಹ್ಮಭಾವಃ ಸಾಯದಿಧ ಕದಾಚನ್ | 
ಕವಚದಿಭನ್ನತರ್ಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ತದ್ರ್ಭನ್ನತರ್ಾ ಕಥಮ್ || 87 || 
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ದ್ೃಶ್ಯೀನ್ೂನೀ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಾಂ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಂ ನ್ ಚ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ಭ್ೂೀಕೃತಾವಪರ್ತುತ ಇರ್ತ ಯನ್ಮತಂ ತತ್ ಕತತ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ || 88 || 

 

ಭ್ೂೀಕ್ಾರಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಪಾರಹ್.......................| 
 

|| ಆರಮಭಣಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

.........................ಕಥಂ ಚ ತದ್ನ್ನ್ಯತಾ | 
ಜಗತಸುವವಿಕ್ಾರತವ ಉಕುನಾಯರ್ೀನ್ ಸಾಧಿತ್ೀ || 89 || 

 

ಸವತನ್ರಕ್ಾರಣಾನ್ಯತವಂ ತ್ೀನ್ ಹ್ಯತರ ನಿಷಿದ್ಧಯತ್ೀ | 
"ದ್ರವಯಂ ಕಮಾ ಚ ಕ್ಾಲಶಚ ಸವಭಾವಾಶ್ಚೀತನಾ ಧ್ೃರ್ತಃ || 90 || 

 

ಯತರಸಾದಾದಿಮೀ ಸನಿು ನ್ ಸನಿು ಯದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಃ ತದ್ವಶಸಯ ಭಾವೀ ‘ನ್ ಪರ’ ಇತಯತಃ || 91 || 

 

ಶಕ್್ೂುೀsಪಿ ಹ್ಯನ್ಯರ್ಾ ಕತತಾಂ ಸ್ವೀಚಾಾನಿಯಮತ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ | 

ಕ್ಾರಣ್ೈನಿಾಯತ್ೈರ್ೀವ ಕರ್ೂೀರ್ತೀದ್ಂ ಜಗತ್ ಸದಾ  || 92 || 
 

ನಿತಯಭ್ೀದ್ೂೀ ನಿಮತ್ುೀನ್ ಹ್ತಯಪಾದಾನ್ೀನ್ ತತ ದ್ವಯಮ್ | 

ಅಸದ್ಯತಾೆಯಾರೂಪ್ೀಣ ಕ್ಾರಣಾತಮತರ್ಾsಸ್ತು ಹಿ || 93 || 
 

ಅನ್ವಸಾಥsನ್ಯರ್ಾ ಹಿ ಸಾಯತ್ ಸವಾತ್ೂರೀತಪರ್ತುನಾಶಯೀಃ | 

"ಶಕ್್ೂುೀsಪಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರಕತತಾಃ ಕತತಾಮನ್ಯರ್ಾ || 94 || 
 

ಸವರ್ಭನ್ನಂ ಕ್ಾರಣಾರ್ಭನ್ನಂ ರ್ಭನ್ನಂ ವಿಶವಂ ಕರ್ೂೀತಯಜಃ" | 

ಇರ್ತ ಶರತ್ೀರವಸ್ತತ ಉಕ್ಾುರ್್ೂೀಾsಯಮಶ್ೀಷ್ತಃ || 95 || 
 

|| ಇತರವಯಪದ್ೀಶಾಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಅನ್ಂಶಸಾಯಪಿ ಜಿೀವಸಯ ಕ್ರಞ್ಚಚತಾಸಮಥಯಾಯೀಜನಾಮ್ | 
ಕ್ಾರ್ೀಾಷ್ತ ಯಃ ಕರ್ೂೀತಯದಾಧ ನ್ಮಸುಸ್ೈ ಸವಯಮತಭವ್ೀ || 96 || 

 

ಯದಿ ಭಾಗ್ೀನ್ ಕ್ಾರ್ೀಾಷ್ತ ಜಿೀವಶಕ್ರುಂ ನ್ ಯೀಜರ್ೀತ್ | 

ಹ್ರಿಸುದಾ ಹಿ ಸವಾತರ ಕೃತಸನಯತ್ೂನೀಂsಶ್ತಾsಪಿ ವಾ || 97 || 
 

ಅಂಶ್ನ್ೂೀ ಹಿ ಪಟಾದಾಯ ರ್ೀ ರ್ಭನ್ನೈರ್ೀವ ಪರಸಪರಮ್ | 
ಅಂಶ್ೈರಂಶ್ನ್ ಉಚಯನ್ುೀ ನ್ೈವಮೀವ  ಹಿ ಚ್ೀತನಾಃ || 98 || 

 

ಅತ್ೂೀsನ್ಂಶ್ನ್ೂೀ ಇತ್ಯೀವ ಶತರರ್ತರ್ೀತ್ೀಷ್ತ ವತಾತ್ೀ | 
ಅಪಯನ್ೀಕಸವರೂಪ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 99 || 

 

ಬಹ್ತಸವರೂಪತಾಾಾಯ ತತ ತ್ೀಷ್ವಸ್ಯೀವ ಹಿ ಸಾಂಶತಾ | 
ಬಹ್ತತ್ವೀನಾವಿನಾಭಾವಾದಿಭನ್ನತಾ ನಿಯಮಾದ್ಭವ್ೀತ್ || 100 || 

 

ಯದಿ ನ್ೈವಂ ನಿಯಮಕೃದ್ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಃ | 
 

|| ಶಬದಮೂಲತಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ತಸಯ ತವಶ್ೀಷ್ಶಕ್ರುತಾವದ್ತಯಜಯತ್ೀ ಸವಾಮೀವ ಚ || 101 || 
 

ವಿರ್ೂೀಧ್ಃ ಸವಾವ್ೈಶ್ಷ್ಟಯೀ ಯೀ ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ನಿರಸಯತ್ೀ | 
ನಾರಾಯಣಸಯ ತವಧ್ಾಯರ್ೀ ತದ್ನ್ಯೀ ತತರ ತತರಗಾಃ || 102 || 

 

ಸೃಷಿಟಸಂಹಾರವಾಕ್ಾಯನಾಂ ಜಿೀವರೂಪಾರ್ಭಧ್ಾಯಿನಾಮ್ | 
ಅಪಯನ್ೂಯೀನಾಯವಿರ್ೂೀಧ್ಸತು ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಗ್ೂೀಚರಃ || 103 || 

 

ಮಾನ್ಮೀಯವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪುನ್ರತಕ್ರುನ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ | 
 

|| ನ್ಪರಯೀಜನಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
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ಸದಾ ಪರವೃರ್ತುರಿೀಶಸಯ ಸವಭಾವಾದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 104 || 
 

ಅಙ್ಕ್ುಚ್ೀಷಾಟ ಯರ್ಾ ಪುಂಸಃ ಕ್ಾಶ್ಚದ್ತದ್ದೀಶವಜಿಾತಾಃ | 

" ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ ಸವಭಾವೀsಯಮ್ " ಇತಾಯಹ್ ಶತರರ್ತರಞ್ಜಸಾ || 105 || 
 

ಕ್ರರೀಡಾಂ ಪರಯೀಜನ್ಂ ಕೃತಾವ ಸೃಷಿಟಃ ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧಿನಿೀ | 
ಇರ್ತ ಕ್್ೀವಲಲ್ಲೀಲ್ೈವ ನಿಣಿಾತಾ ಪರಭತಣಾ ಸವಯಮ್ || 106 || 

 

ಆತಮಪರಯೀಜನಾರ್ಾಾಯ ಸಪೃಹಾಂ ಶೃರ್ತರವಾರಯತ್ | 
ನ್ ಪರಯೀಜನ್ವತ್ುವೀನ್ೀತಯತ ಆಹ್ ಜಗದ್ತುರತಃ || 107 || 

 

" ಇಚಾಾಮಾತರಂ ಪರಭ್ೂೀಃ ಸೃಷಿಟರಿರ್ತ ಸೃಷೌಟ ವಿನಿಶ್ಚತಾಃ " 
ಇರ್ತ  ಪರಶಂಸರ್ಾ ಕ್ಾಮಶತರರ್ತಭಯಶ್ೈವ ಯತಕ್ರುತಃ  || 108 || 

 

ಮಹಾತಾತಪಯಾಯತಕ್್ುೀಶಚ ನ್ೀಚಾಾಮಾತರಂ ನಿಷಿದ್ಧಯತ್ೀ | 
ಮೀಕ್ಾರ್ಾಾಃ ಶತರತಯೀ ಯಸಾಮತ್ ಸ ಚ ತಸಯ ಪರಸಾದ್ತಃ || 109 || 

 

ಉನಿನನಿೀಷ್ರ್ತ ವಾಕ್ಾಯಚಚ ಲ್ೂೀಕದ್ೃಷಾಟನ್ತಸಾರತಃ | 
 ಇಚಾಾನಿಮತುಕ್್ೂೀ ಯಸಾಮತ್ ತದ್ಭಾವ್ೀ ಕತತಃ ಶತರರ್ತಃ || 110 || 

 

ಮಾಹಾತಾತಪಯಾಹ್ರಿತಾ ಪರಮಾಣತವಂ ಗಮಷ್ಯರ್ತ | 
ರ್ಾರ್ಾಥಯಾಮೀವ ಮಾನ್ತವಮಪಿ ವಾಕಯಂ ಪರಯೀಜಕಮ್ || 111 || 

 

ಮಾನ್ತವಮೀರ್ತ ತತಾರಪಿ ಯತಸಂಪೂಣಾಪರಯೀಜನ್ಮ್ || 
 

|| ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈರ್ಘಾಣಾಯಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ವ್ೈಷ್ಮಯಂ ಚ್ೈವ ನ್ೈರ್ಘಾಣಯಂ ವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಕ್ಾರಣಮ್ || 112 || 
 

ನಾಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾಮತ್ೂೀsನ್ಯತ್ ತತ ನ್ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿನಾಮಕಮ್ | 
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|| ಸವಾಧ್ಮೀಾಪತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಯದ್ಧಿೀನಾ ಗತಣಾಶ್ೈವ ದ್ೂೀಷಾ ಅಪಿ ಹಿ ಸವಾಶಃ || 113 || 
 

ಗತಣಾಸುಸಯ ಕಥಂ ನ್ ಸತಯಃ ಸತಯದ್ೂೀಾಷಾಶಚ ಕಥಂ ಪುನ್ಃ | 
ಸವಾಧ್ಮೀಾಪಪತ್ುೀಸುದಾವಕ್್ಯೈರಪಿ ಹಿ ತಾದ್ೃಶ್ೈಃ  || 114 || 

 

ನಿದ್ೂೀಾಷಾಶ್ೀಷ್ಗತಣಕ್್ೂೀ ನಿಣಿೀಾತ್ೂೀ ಭಗವಾನ್ ಹ್ರಿಃ | 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸ್ಯೀ ಪರಥಮಃ ಪಾದ್ಃ || 2-1 || 

 

ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 02-02 || 
 

ಸೃರ್ತಯತಕ್ರುಶತರರ್ತಗತಣಯತಕುಯೀ ಬಹ್ತಯತಕುಯಃ || 01 || 
 

ಏವಂ ಚತತವಿಾಧ್ಾ ನ್ೈವ ವಿರತದ್ಧಯನ್ುೀsನ್ವಯಂ ಪರರ್ತ | 

ಇರ್ತ ಪರಥಮಪಾದ್ೀನ್ ನಿಣಿೀಾತ್ೀsಪಯರ್ಭಯೀಗತಃ || 02 || 
 

ದ್ಶಾನಾನಾಂ ಪರವೃತುತಾವನ್ಮನ್ದ ಆಶಙ್ಕ್ೆತ್ೀ ಪುನ್ಃ | 
ಅನಾದಿಕ್ಾಲತ್ೂೀ ವೃತಾುಃ ಸಮರ್ಾ ಹಿ ಪರವಾಹ್ತಃ || 03 || 

 

ನ್ ಚ್ೂೀಚ್ಾೀದ್ೂೀsಸ್ತು ಕಸಾಯಪಿ ಸಮಯಸ್ಯೀತಯತ್ೂೀ ವಿಭತಃ | 

ಭಾರನಿುಮೂಲತವಮೀತ್ೀಷಾಂ ಪೃಥಗದಶಾಯರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್ || 04 || 
 

ತಕ್್ೈಾದ್ೃಾಢತಮೈರ್ೀವ  ವಾಕ್್ಯೈಶಾಚಗಮವಾದಿನಾಮ್ | 
ದೌಲಾಭಾಯಚತಾದ್ಧಬತದಿಧೀನಾಂ ಬಾಹ್ತಲಾಯದ್ಲಪವ್ೀದಿನಾಮ್ || 05 || 

 

ತಾಮಸತಾವಚಚ ಲ್ೂೀಕಸಯ ಮರ್ಾಯಜ್ಞಾನ್ಪರಸಕ್ರುತಃ | 
ವಿದ್ವೀಷಾತ್ ಪರಮೀ ತತ್ುವೀ ತತುವವ್ೀದಿಷ್ತ ಚಾನಿಶಮ್ || 06 || 
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ಅನಾದಿವಾಸನಾಯೀಗಾದ್ಸತರಾಣಾಂ ಬಹ್ತತವತಃ | 
ದ್ತರಾಗರಹ್ಗೃಹಿೀತತಾವದ್ವತಾನ್ುೀ ಸಮರ್ಾಃ ಸದಾ || 07 || 

 

ತರ್ಾsಪಿ ಶತದ್ಧಬತದಿಧೀನಾಮೀಶಾನ್ತಗರಹ್ಯೀಗಿನಾಮ್ | 

ಸತಯತಕುಯಸುಮೀ ಹ್ನ್ತಯರಾಗಮಾನ್ತಗತಾಃ ಸದಾ || 08 || 
 

ಇರ್ತ ವಿದಾಯಪರ್ತಃ ಸಮಯಕ್ ಸಮರ್ಾನಾಂ ನಿರಾಕೃರ್ತಮ್ | 
ಚಕ್ಾರ ನಿಜಭಕ್ಾುನಾಂ ಬತದಿಧಶಾಣತವಸ್ತದ್ಧರ್ೀ || 09 || 

 

|| ರಚನಾನ್ತಪಪತಯಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಂ ತತುವದ್ವಯಮೀವ ನಿರಿೀಶವರಾಃ | 
ಆಹ್ತಸುತಪಞ್ಚಪಞ್ಚತವವಿಭಾಗಸಥಮಚ್ೀತನ್ಮ್ || 10 || 

 

ಚ್ೀತನ್ಂ ತದ್ಸಙ್ಕ್ಯತಂ ರ್ಭನ್ನಮನ್ಯದಿಭದ್ೂೀಜಿಿತಮ್ | 
ಅಚ್ೀತನ್ಸಯ ಕತೃಾತವಂ ಸಾವತನ್ರಯೀಣ ನಿಗದ್ಯತ್ೀ || 11 || 

 

ಪರಸಪರವಿಭ್ೀದ್ಶಚ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಾಮಾಲಯಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಭ್ೂೀಕೃತಾಂ ಚ್ೀತನ್ಸಾಯಹ್ತಃ ಕ್್ೀಚತ್ ತಾಮಪಿ ನಾಪರ್ೀ || 12 || 

 

ಸವರೂಪಚ್ೈತನ್ಯಬಲಾತ್ ಸವಪರಕ್ಾಶಾಚಚ ಭ್ೂೀಗಿತಾಮ್ | 
ಪರಕೃತ್ೀಶಚ ಸವರೂಪಸಯ ವಿವ್ೀಕ್ಾಗರಹ್ಮೀವ ತತ || 13 || 

 

ಅಭ್ೂೀಗವಾದಿನ್ೂೀ ಭ್ೂೀಗಮಾಹ್ತಭ್ೀಾದ್ಗರಹಾತ್ ತಯೀಃ | 
ಭ್ೂೀಗಿನಾಂ ಮತಕ್ರುರತದ್ದಷಾಟ ಸ ಏವಾಭ್ೂೀಗವಾದಿನಾಮ್ || 14 || 

 

ಈಶಸಾಯಸಙ್ಕ್ುರಹಾದ್ೀವ ನ್ ಯತಕ್ ುೌ ತಾವುಭಾವಪಿ | 
ಚ್ೀತನ್ೀಚಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಯದಾ ದ್ೃಷ್ಟಃ ಪಟ್ೂೀದ್ಭವಃ || 15 || 

 

ಏತಾದ್ೃಶತವಮನ್ಯಸಯ ವಸತುತಾವತ್ ಕ್್ೀನ್ ವಾಯಾತ್ೀ | 
ನ್ ಚ ಕ್ಾಚತ್ ಪರಮೀಕ್ಾುರ್್ೀಾ ಶತರರ್ತರ್ೀವ ಪರಮಾ ಹಿ ನ್ಃ || 16 || 
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ಆಪುತವಮತಕುಮಾಗ್ೀಾಣ ವಕತುನ್ೈಾವೀಪಪದ್ಯತ್ೀ | 
ಅಪಾರಮಾಣಯಸವತಸುವಸಯ ಸ್ತವೀಕ್ಾರಾದ್ಪಿ ಮಾಯಿವತ್ || 17 || 

 

ಸ್ೂವೀಕ್ಾುಖಿಲನಿಷ್ೀಧಿೀ ಸಾಯನ್ನ ಚ  ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಯರ್ತ | 
‘ಇದ್ಂ ನಾಚ್ೀತನ್ವಶಂ ವಸತುತಾವತ್ ಪರರ್ತಪನ್ನವತ್’ || 18 || 

 

ಇತ್ಯೀವ ಪರರ್ತಷಿದ್ಧಸಯ ಕ್್ೀನ್ ಮೂಲಾsನ್ತಮಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ಸವತನ್ರವೃರ್ತುೀ ರಚನಾ ಸಾ ಚ್ೈವಾಚ್ೀತನ್ೀ ಕತತಃ || 19 || 
 

ಅಚ್ೀತನ್ತವಂ ಸಾವತನ್ರಯಮರ್ತ ಚಾತಮಪರಮಾಹ್ತಮ್ | 
ಸ್ವೀಚಾಾನ್ತಸಾರಿತಾಮೀವ ಸಾವತನ್ರಯಂ ಹಿ ವಿದ್ೂೀ ವಿದ್ತಃ || 20 || 

 

ಕತತ ಇಚಾಾsಚ್ೀತನ್ಸಯ ಸ್ೀಚಾಂ ಚ್ೀತ್ ಕ್ರಮಚ್ೀತನ್ಮ್ | 

ಇಚಾಾಮಯಹ್ಮರ್ತ ಹ್ಯೀವ ನಿಜಾನ್ತಭವರ್ೂೀಧ್ತಃ || 21 || 
 

ಅಚ್ೀತನ್ೀಚಾಾಪಗತಾ ಯದಿ ಭ್ೀದಾಗರಹ್ೂೀsತರ ಚ | 
ಕಥಂ ಸ ನ್ ರ್ಟ್ಸಯ ಸಾಯನ್ಮನ್ೂೀ ಮ ಇರ್ತ ಭ್ೀದ್ತಃ || 22 || 

 

ಮನ್ಸ್ೂೀsಪಿ ಗೃಹಿೀತತಾವತ್ ಉಭರ್ಾತಮಕತಾ ಯತಃ | 

ಕ್ಾಮಸಯ ತತ ಮನ್ಃ ಕ್ಾಮಃ ಪರರ್ಾಪರಯವಿಭ್ೀದ್ತಃ || 23 || 
 

ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಚಾಸಯ ತಸಾಮದ್ಭೀದಾಗರಹ್ಃ ಕತತಃ | 
ರಚನಾನ್ತಪಪತ್ುೀಸುನ್ನ ಸವಾಜ್ಞಾನ್ತಮಾಗತಮ್ || 24 || 

 

ಅಚ್ೀತನ್ಂ ಜಗತೆತೃಾ ಪರ್ೂೀಂsಬಾವದಿ ಚ ನ್ೂೀಪಮಾ | 

ಏತತರಶಾಸ್ತುವಚನಾಚ್ಚೀತನಾಚ್ೀತನ್ಸಯ ಚ || 25 || 
 

ದ್ವೈವಿಧ್್ಯೀsಪಿ ತತ ಕ್ಾಮಾದ್ೀಃ ಕತತಃ ಸಾವಮತವಮಾತಮನ್ಃ | 

ಸಾಕ್ಾದ್ನ್ತಭವಾರೂಢಂ ಶಕಯತ್ೀsಪ್ೀದಿತತಂ ಕವಚತ್ || 26 || 
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ಇಚಾಾಸಾವಮತವಮೀವೀಕುಮಚಾಾವತುವಂ ನ್ ಚಾಪರಮ್ | 

ಕ್ರಞ್ಚಚತುದ್ವಶಗತ್ವೀsಪಿ ಸಾವಮತವಂ ಲ್ೂೀಕವದ್್ವ್ೀತ್ || 27 || 
 

ಸವಾಾತಮತನ್ರಕ್ಾಮಾದ್ೀಃ ಕ್ರಮತತ್ೈವ ಪರ್ೀಶ್ತತಃ | 
ನ್ ಚಾನ್ತಭವಗಂ ಕ್ಾಮಸಾವಮತವಂ ವ್ೀದ್ವಾಗಪಿ || 28 || 

 

ಶಕ್ಾುsಪವದಿತತಂ ತಸಾಮತ್ ಸಾ ತದ್ನಾಯರ್ಭಧ್ಾಯಿನಿೀ | 

ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮೀ ಭವ್ೀದ್ನ್ೂಯೀ ಯದಿ ಮತಕ್ಾುದ್ಭವಿಷ್ಯತಃ || 29 || 
 

ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮಸಯ ಕ್ರಂ ತ್ೀನ್ ಸವನಾಶಾಥಾಂ ಚ ಕ್್ೂೀ ಯತ್ೀತ್ | 
ಕತೃಾತವಂ ಯಸಯ ತಸ್ಯೈವ ಭ್ೂೀಕೃತವಮತಪಲಭಯತ್ೀ || 30 || 

 

ವಿಭಾಗ್ೀ ಚ ತಯೀಮಾಾನ್ಂ ನ್ೈವ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಕವಚದ್್ವ್ೀತ್ | 
ಸವಾಮಾನ್ವಿರ್ೂೀಧ್್ೈಕದ್ತದಿೀಾಕ್ಾದಿೀಕ್ಷಿತಸುವಯಮ್ || 31 || 

 

ಮಾರ್ಾವಾದ್ತಯಪಮಾಂ ರ್ಾರ್ಾತ್ ತಚಚ ಶಬಾದನಿನರಾಕೃತಃ | 
 

|| ಅನ್ಯತಾರಭಾವಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಸಾಙ್ಕ್್ಯಸತುಸ್ೀಶವರ್ೂೀ ಬೂರತ್ೀ ಕ್್ೀತಾರನ್ತಗರಹ್ಶಕ್ರುಮಾನ್ || 32 || 
 

ಅಸ್ತುೀಶವರಃ ಸವಯಂಭಾತಃ ಕ್್ಿೀಶಕಮಾಾದಿವಜಿಾತಃ | 
ಕ್್ೀತರಶಕ್ರುಮರ್ತೀ ಚ್ೈವ ಪರಕೃರ್ತಬೀಾಜಶಕ್ರುಮಾನ್ || 33 || 

 

ಜಿೀವಃ ಪಜಾನ್ಯವದ್ದೈವಶಕ್ರುಮಾನಿೀಶವರಃ ಸೃತಃ | 
ಪರರ್ಥವಿೀವತ್ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ತಜಿಜೀವಃ ಸನಿನಧಿಮಾತರತಃ || 34 || 

 

ಜಿೀಚಾವಪನ್ಕತೃಾವ್ೀತಯತರ ಪಾರಹ್ ಸವಯಂ ಪರಭತಃ | 

ಅನ್ಯತರ ಕ್ಾsಪಿ ಶಕ್ರುನ್ಾ ಸಾವತನ್ರಯೀಣ್ೀಶ ಏವ ಹಿ || 35 || 
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ಶಕ್ರುೀಸಾುಃ ಪ್ರೀರಯತಯಞ್ಜಸುದ್ದಿೀನಾಶಚ ಸವಾದಾ | 
ಸತಾುಪರಧ್ಾನ್ಪುರತಷ್ಶಕ್ರುೀನಾಂ ಚ ಪರರ್ತೀತಯಃ || 36 || 

 

ಪರವೃತುಯಶಚ ತಾಃ ಸವಾಾ ನಿತಯಂ ನಿತಾಯತಮನಾ ಯತಃ | 
ತರ್ಾ ನಿತಯತರ್ಾ ನಿತಯಂ ನಿತಯಶಕ್ಾಯ ಸವರ್ೀಶವರಃ || 37 || 

 

ನಿರ್ಾಮಯರ್ತ ನಿತಯಂ ಚ " ನ್ ಋತ್ೀ ತವದಿ"ರ್ತ ಶತರತ್ೀಃ | 
ಸವಭಾವಜಿೀವಕಮಾಾಣಿ ದ್ರವಯಂ ಕ್ಾಲಃ ಶತರರ್ತಃ ಕ್ರರರ್ಾಃ || 38 || 

 

ಯತರಸಾದಾದಿಮೀ ಸನಿು ನ್ ಸನಿು ಯದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀನ್ಾ ಸತಾುದಾಯ ಅಪಿ ನಾರಾಯಣಂ ವಿನಾ || 39 || 

 

ತತ್ ಪತಞ್ಜಲ್ಲವಿನಾಧಯದಿಮತಂ ನ್ ಪುರತಷಾಥಾದ್ಮ್ | 
 

|| ಅಭತಯಪಗಮಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಚಾವಾಾಕ್್ೈರತಚಯತ್ೀ ಮಾನ್ಮಕ್ಷಜಂ ನಾಪರಂ ಕವಚತ್ || 40 || 
 

ದ್ೀಹ್ ಆತಾಮ, ಪುಮಥಾಶಚ ಕ್ಾಮಾರ್ಾಾಭಾಯಂ ವಿನಾ ನ್ ಹಿ | 

ಯದ್ೈವಂ ದ್ಶಾನ್ೀನಾಸಯ ಕ್್ೂೀsಥಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಗ್ೂೀಚರಃ || 41 || 
 

ಲಬದಸ್ುೀನ್ೈವ ಹಿ ನ್ರ್ೈಃ ಶಾಸಾರತ್ ಕ್ರಂ ಮೀಹ್ನ್ಂ ವಿನಾ | 
ಸವಪರಾಥಾವಿಹಿೀನ್ತಾವತ್ ಸವಮತ್ೀನ್ೈವ ನಿಷ್ುಲಮ್ || 42 || 

 

ಕ್ರಮತತಯನ್ಮತುವಚಾಾಸರಂ ವೃರ್ಾ ಪರಲಪರ್ತ ಸವಯಮ್ | 

ದ್ೀಹಾದ್ನ್ೂಯೀsನ್ತಭವತ ಆತಾಮ ಭಾರ್ತ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ || 43 || 
 

ಮಮ ದ್ೀಹ್ ಇರ್ತ ವಯಕುಂ ಮಮಾಥಾ ಇರ್ತವತ್ ಸದಾ | 
ಪರತಯಕ್ಷಸ್ಯೈವ ಮಾನ್ತವಮರ್ತ ಕ್್ೀನಾವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 44 || 
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ಯದಿ ತತಾಸಧ್ಕಂ ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ನ್ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ನ್ ಚಾನ್ಯಮಾನ್ತಾ ಕ್ಾವಪಿ ಪರಮಾಣ್ೀನಾವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 45 || 

 

ಸವಮತ್ೀನಾಥಾರಹಿತಃ ಉಪ್ೀಕ್ಷಯಃ ಪಕ್ಷ ಈದ್ೃಶಃ | 
 

|| ಪುರತಷಾಶಾಮಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಸನಿನಧ್ಾನಾಚ್ಚೀತನ್ಸಯ ವತಾತ್ೀ ಯದ್ಯಚ್ೀತನ್ಮ್ || 46 || 
 

ತರ್ಾsಪಯಬತದಿಧಪೂವಾತಾವದ್ತಕುದ್ೂೀಷ್ಃ ಸಮೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಅಙ್ಕಚುೀತವಂ ಪುರತಷ್ಸ್ಯೈವ ಸವ್ೈಾರಪಯನ್ತಭೂಯತ್ೀ || 47 || 
 

ತದ್ಙ್ಕ್ುತ್ವೀಕ್ರುತಶ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಸವಾಸಾಯಪಲಾಪಕಃ | 

ಕ್ರಮತ ಸವ್ೀಾಶವರಸಾಯಸಯ ಹ್ಯಪಲಾಪಾದ್ಯತ್ೂೀsಖಿಲಮ್ || 48 || 
 

|| ಅನ್ಯರ್ಾನ್ತಮತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅಙ್ಕಚುತವಂ ಯದಿ ತಸ್ಯೈವ ಸಾವತನ್ರಯಂ ಚ್ೀನ್ನ ಚಾಖಿಲಮ್ | 

ತತ್ರೀರಣ್ೀsಪಯಶಕುತಾವತ್ ಸವತನ್ೂರೀsನ್ೂಯೀ ಹ್ಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಃ || 49 || 
 

ನ್ ಚ ಸಾವತನ್ರಯಮಸ್ಯೈವ ಪರತಯಕ್ಾದಿವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ಹಿತಾಕ್ರರರ್ಾದಿದ್ೂೀಷಾಚಚ ಭದ್ರಂ ನಾನಿೀಶವರಂ ಮತಮ್ || 50 || 

 

ಸಂಸಾರಿಣ್ೂೀsನ್ಯಂ ಸವ್ೀಾಶಂ ಸವಾಶಕ್ರುಮನೌಪಮಮ್ | 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಸಾಯಸಯ ಸತಾುವದ್ೀಸುದ್ಧಿೀನ್ತಾಮ್ || 51 || 
 

ನಾಙ್ಕಚುೀಕತವಾನಿು ರ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ಸಮಾ ಇಮೀ | 
ತಸಾಮಚತಾರರ್ತಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಯತಕ್ರುರ್ಭಶಚ ಪರ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ || 52|| 

 

ಅಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾತಮೀ ನಿತಯಃ ಸವ್ೈಾರಪಿ ಸತನಿಶ್ಚತಮ್ | 
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|| ವ್ೈಶ್ೀಷಿಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಪರಯತ್ನೀಚಾಂ ಸಙ್ಕ್ಯದ್ಯೈರಪಿ ಪಞ್ಚರ್ಭಃ || 53 || 
 

ಯತಕುಮೀಶಂ ವದ್ನ್ೂುೀsನ್ಯೀ ತದಿಚಾಾದ್ೃಷ್ಟಚ್ೂೀದಿತಾಃ | 
ಪರಮಾಣವಶಚತತವಾಗಾಾಃ ಸಂಯತಜಯನ್ುೀ ದಿವಶ್ ೀsಖಿಲಾಃ || 54 || 

 

ಪರಮಾಣತದ್ವರ್ೀನ್ೈವ ದ್ವಯಣತಕಂ ನಾಮ ಜಾಯತ್ೀ | 
ದ್ವಯಣತಕತರರ್ೀಣ ತರಯಣತಕಂ ತ್ೈಶಚತತರ್ಭಾಸುದಾತಮಕಮ್ || 55 || 

 

ತತಸುವನಿಯಮೀನ್ೈವ ಖ್ಣಾಡವಯವಿನಾಂ ಭವಃ | 
ತತಶಾಚನಿಯಮೀನ್ೈವ ಸವಾಾವಯವಿಸಮಭವಃ || 56 || 

 

ಕ್ಾರಣಂ ಸಮವಾರ್ಾಯಖ್ಯಂ ಪರಮಾಣಾವದಿರತರ ಹಿ | 
ಈಶ್ೀಚಾಾದ್ೃಷ್ಟಕ್ಾಲಾಸತು ನಿಮತುಂ ಕ್ಾರಣಂ ಮತಮ್ || 57 || 

 

ಸಮಾನಾಯನ್ಯವಿಶ್ೀಷೌ ಚ ಸಮವಾಯಶಚ ತತರಯಮ್ | 
ನಿತಯಂ, ಕ್ರರರ್ಾ ಅನಿತಾಯಶಚ ಗತಣದ್ರವ್ಯೀ ದಿವರ್ೂೀಪಕ್್ೀ || 58 || 

 

ಕ್ಾರ್ೀಾ ಗತಣಕ್ರರರ್ಾಣಾಂ ತತ ಸಮವಾಯಯನ್ಯಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಕ್ಾರಣಸಾಥ ಗತಣಾದಾಯಸತು ಸಂಯೀಗ್ೂೀ ದ್ರವಯಕ್ಾರಣಮ್ || 59 || 

 

ಏವಂ ಸ್ತಥತ್ೀsಪಿ ಸ್ತದಾಧನ್ುೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸುತರ ಕಲ್ಲಪತಃ | 
ದ್ವಯಣತಕ್್ೀ ಪರಮಾಣೌ ಚ ಹ್ರಸವತವಂ ಪರಿಮಣಡಲಮ್ || 60 || 

 

ನ್ ಕ್ಾರಣಂ ಕ್ಾಯಾಗತಣ್ೀ ವ್ೈರೂಪಯಂ ತತರ ಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಇತಾಯಹ್ತಸಾುನ್ರ್್ೂೀವಾಚ ವಿದಾಯಧಿೀಶಃ ಸವಯಂ ಪರಭತಃ || 61 || 

 

ಮಹ್ತುವಂ ಚ್ೈವ ದಿೀರ್ಾತವಂ ತರಯಣತಕ್ಾದ್ಯೀಷ್ತ ಕಲ್ಲಪತಮ್ | 
ತಸಾಮಚಚ ಸದ್ೃಶಂ ಕ್ಾಯಾಂ ತತಾೆರ್ೀಾಷ್ೂಪಜಾಯತ್ೀ || 62 || 
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ಯರ್ಾ ತರ್್ೈವ ಹ್ರಸವತಾುವತ್  ಪಾರಿಮಣಿಡಲಯತ್ೂೀsಪಿ ಹಿ | 
ಜಾರ್ೀತ ಸದ್ೃಶಂ ಕ್ಾರ್ೀಾ ಪರಿಮಾಣಂ ಸಮುತವತಃ  || 63 || 

 

ನ್ ಚ್ೀನ್ಮಹ್ತುವತಶ್ೈವ ದಿೀರ್ಾತಾವದ್ಪಿ ನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸದ್ೃಶಸಯ ಹಿ ಕ್ಾಯಾಸಯ ನ್ೈವ ಯೀಗಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 64 || 

 

ಅಪರತಯಕ್ಷತವಮೀವ ಸಾಯದ್ಯತಃ ಕ್ಾರ್ೀಾಷ್ವಣತತವತಃ | 
ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಮಹ್ತುವಂ ಚ ಪರಮಾಣಾವಣಾವಪಿ || 65 || 

 

ಕಥಂ ತರಯಣತಕಪೂವ್ೀಾಷ್ತ ನಾಣತತವಮಪಿ ಕಥಯತ್ೀ | 

ಪರತಯಕ್ಷತವತದ್ನ್ಯತ್ವೀ ಪುರತಷಾಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾsಖಿಲ್ೀ || 66 || 
 

ಅಣತತವಂ ಚ ಮಹ್ತುವಂ ಚ ಯತ್ೂೀ ವಸತುವಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 
ತಾರತಮಯಸ್ತಥತಾ ಯಸಾಮತ್ ಪದಾರ್ಾಾಃ ಸವಾ ಏವ ಚ || 67 || 

 

ಯರ್ಾ ಮಹ್ತುವವಿಶಾರನಿುಸುರ್ಾsಣತತವಸಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ | 
ಪರಿಮಾಣತವತಶ್ಚೀನ್ನ ಮಹ್ತುವಸಾಯಪಿ ವಿಶರಮಃ || 68 || 

 

ದ್ೃಶಯತ್ೀsನ್ನ್ು ಇತ್ಯೀವ ತರ್ಾನ್ನ್ಯಮಣಾವಪಿ | 

ನ್ ಮಹ್ತುತುವಗತಣತ ಏತಾವಾನಿರ್ತ ಹಿೀಶವರಃ || 69 || 
 

ಪರಿಚಾನ್ನಸುರ್ಾಣ್ೂೀಶಚ ನ್ೈತಾವಾದಾಭಗತಾ ಕವಚತ್ | 
ವಿಶಾರನ್ೂುೀ ಯದ್ಯನ್ನಾುಂಶಃ ಕಶ್ಚದ್ಸ್ತುೀರ್ತ ಗಮಯತ್ೀ || 70 || 

 

ನಾವಸಾಯಯಿತತಂ ಶಕ್್ೂಯೀ ವಿರ್ೂೀಧ್ಾದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 

ಕ್್ೀವಲಂ ಸಾಕ್ಷಿಮಾನ್ೀನ್ ಕ್ಾಲ್ೂೀ ದ್ೀಶ್ ೀsಪಿ ನಾನ್ುವಾನ್ || 71 || 
 

ಅಪಯಾವಸ್ತರ್ತಶಾಚಣ್ೂೀದ್ೃಾಶಯತ್ೀ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ದ್ವಯೀಃ | 
ಯದಿ ನ್ೂೀ ಸಾಕ್ಷಿಗಮಯಂ ತನ್ಮಹ್ತುವಂ ಕ್್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ || 72 || 
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ವಿಶಾರನಿುಸಾುರತಮಯೀನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಹ್ಯನ್ತಮಾನ್ತಃ | 
ಯದಾಯಗಮಾದ್ನ್ನ್ುಂ ತನ್ಮಹ್ತುವಮವಗಮಯತ್ೀ || 73 || 

 

ಅನ್ನ್ುಮೀವ ಚಾಣತತವಂ ಕತತ್ೂೀ ನ್ೈವಾವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 
ಮಹ್ತಾುವಣತತವಯೀನ್ೈಾವ ವಿಶಾರನಿುರತಪಲಭಯತ್ೀ || 74 || 

 

ಅನ್ಯದ್ೀವ ಹ್ಯನ್ನ್ುತವಮ್ ಮಹ್ತಾುವಣತತವಯೀ ಸಮಮ್ | 
ಬಹ್ತತಾವಲಪತವಯೀಯಾದ್ವತಸಙ್ಕ್ಯರ್ಾಮತಪಲಭಯತ್ೀ || 75 || 

 

ಆನ್ನ್ಯಮೀಕಭಾಗಾನಾಂ ತಾವತುವಂ ಹ್ಯೀವ ಗಮಯತ್ೀ | 
ಅಣಿೀರ್ಾಂಶಚ ಮಹಿೀರ್ಾಂಶಚ ಭಗವಾನಾಗಮೀದಿತಃ  || 76 || 

 

ಆನ್ನ್ಯವಾಚಕಃ ಶಬ್ೂದೀ ದಿವಧ್ಾssನ್ನ್ಯೀsಪಿ ಮಾನ್ತಾಮ್ | 

ರ್ಾರ್ತ ನ್ೈವ, ಗತಣಾಲಪತವಂ ಕ್ಾಲಾಲಪತವಂ ಚ ಮಾನ್ಗಮ್ || 77 || 
 

ಸವಾಕ್ಾಲಗತಸಾಯಲಪಕ್ಾಲ್ೀsಪಿ ಸಾಯದ್ವಸುರ್ಥರ್ತಃ | 
ಮಹಾಗತಣಸಯ ಚಾಲ್ೂಪೀsಪಿ ಗತಣಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀತ್ || 78 || 

 

ತಾವತುವಮೀವ ನ್ೈವ ಸಾಯದ್ದೀಶ್ೀsಪ್ಯೀತನ್ನ ನ್ೂೀ ಮತಮ್ | 

ಮಹ್ತ್ೂೀsಲಪತವಮಪಿ ಹಿ ವಯೀಮವತ್ ಪಾರಹ್ ವ್ೀದ್ವಿತ್ || 79 || 
 

ಯದ್ಯಲಪದ್ೀಶಸಂಸಾಥನ್ಂ ನ್ ಸವಾತಾರಪಿ ನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸ್ತಥತಸಯ ಹ್ಯಲಪದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಸವಾಗತವಂ ಭವ್ೀದ್ತಧರವಮ್ || 80 || 

 

ಏಕತಾರಪಯನ್ವಸಥಸಯ ಕತತ ಏವಾಖಿಲಸಥತಾ | 
ಶ ನ್ಯತವಮೀವ ತಸಯ ಸಾಯದ್ಯಸ್ಯೈಕತಾರಪಿ ನ್ ಸ್ತಥರ್ತಃ || 81 || 

 

ಅತ್ೂೀ ನಾಣತತವವಿಶಾರನಿುನ್ಾ ಮಹ್ತುವಸಯ ಚ ಕವಚತ್ | 
ಉಭರ್ಾನ್ನ್ಯಯತಕ್ ತಸಾಮತ್ ಯದಿ ಮತಖ್ಯಂ ಮಹ್ದ್ಭವ್ೀತ್ || 82 || 
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ತಚಚ ಬರಹ್ಮ ಪರಂ ಸಾಕ್ಾತ್ ಸವಾಾನ್ನ್ಯಯತತಂ ಸದಾ | 
ಯದಿ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಸವಯಮಾಭತ್ೂೀ ನ್ ಮಾನ್ಂ ಕ್್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ || 83 || 

 

ಅಕ್ಷಜಾದ್ೀಶಚ ಮಾನ್ತವಮನ್ವಸಾಥsನ್ಯರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ಅತಃ ಸವಾಪದಾರ್ಾಾನಾಂ ಭಾಗಾಃ ಸನ್ಯೀವ ಸವಾದಾ || 84 || 
 

ಸವಾದಿಕ್ಷವಪಿ ಸಮ್ನಾಧದ್ವಿಭಾಗಃ ಪರಾಣತತಾ | 
ತತಸಂಯೀಗಾದ್ನಿಯತಾತ್ ಪದಾರ್ಾಾನಾಂ ಜನಿಭಾವ್ೀತ್ || 85 || 

 

ದ್ವಯೀರ್ೀವ ತತ ಸಂಯೀಗ ಇರ್ತ ಕ್್ೀನಾವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 
ಕ್ಾರಣಸಯ ಗತಣಾಸ್ುೀನ್ ಭವ್ೀಯತಃ ಕ್ಾಯಾಗಾ ಅಪಿ || 86 || 

 

ತಾರತಮಯೀನ್ ಸವ್ೀಾsಪಿ ಮಹಾನ್ುಶಾಚಣವೀ ಯತಃ | 

ನ್ ಚ ತತ್ೂರೀಕುಸೃಷೌಟ ತತ ಮಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಕಲಪನಾ || 87 || 
 

ಕಥಂ ಸಾಕ್ಷಿಮತಸಾಯಸಯ ಶಕತನರ್ಾದಾವರಣ್ೀ ಕವಚತ್ | 
ಯದಿ ಸಾಕ್ಷಿಮತಂ ನ್ೈತನಾನನ್ತಮಾ ತತರ ವತಾತ್ೀ || 88 || 

 

ಪಕ್ಷಿೀಕತತಾಮಶಕಯತಾವತ್ ಕತತ ಏವಾನ್ತಮಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಯತರ ನಾಸ್ತು ಪದ್ನಾಯಸಃ  ಕಸುಂ ವಿಷ್ಯಮಾಪುನರ್ಾತ್ || 89 || 

 

ದ್ೀಶಾನ್ುರಾದಿಶಬಾದಶಚ ಶಶಶೃಙ್ಕುದಿಶಬದವತ್ | 
ಸದ್ೃಶಂ ಚ ಸಚಾರ್ತೀಯಂ ನಾಸಮತಪಕ್್ೀ ಕ್ರಮೀವ ಹಿ || 90 || 

 

ರ್ೀನ್ೈವ ಚ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣಾತಯಸ್ತದ್ಧಮನ್ತಮೀಯತ್ೀ | 
ತ್ೀನ್ೈವ ಶಶ ಶೃಙ್ಕುದ್ೀಃ ಶಕಯಮಸ್ತುತವಕಲಪನ್ಮ್ || 91 || 

 

ಪರತಯಕ್ಷಮಾಗಮೀ ವಾsಪಿ ಭವ್ೀದ್ಯತರ ನಿರ್ಾಮಕಃ | 

ಸ್ೈವ ವಾಯಪಿುಭಾವ್ೀನಾಮನ್ಂ ನಾನಾಯ ಸನಿದಗಧಮೂಲತಃ || 92 || 
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ಸಹ್ದ್ಶಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ನ್ ವಾಯಪಿುರವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 

ಯದ್ೈವಾವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀsಸಯ ಹ್ಯಕ್ಷಜಂ ವಾssಗಮೀ ಭವ್ೀತ್ || 93 || 
 

ತನಿನಧ್ಾಾರಿತಯತಕ್ರುವಾಾ ವಾಯಪಿುಃ ಸ್ೈವಾಪರಾ ನ್ ಹಿ | 

ಅನ್ಯರ್ಾ ಸಪುಮರಸಭಾವೀsಪಯನ್ತಮಾssಪತ್ೀತ್ || 94 || 
 

ಅನಿಷಾಟನಿ ಚ ಸವಾಾಣಿ ಹ್ಯನ್ತಮಾ ಕ್ಾಮಚಾರಿಣಿೀ | 
ಕ್ಾಯಾಕ್ಾರಣಯೀಶ್ೈವ ಗತಣಾದ್ೀಃ ಪಞ್ಚಕಸಯ ಚ || 95 || 

 

ರ್ಭನ್ನಸ್ಯೈವ ತತ ಸಮ್ನ್ಧಃ ಸಮವಾಯೀsನ್ಯ ಈಯಾತ್ೀ | 

ರ್ಭನ್ನತವಸಾಮಯತಸುಸಯ ತಾಭಾಯಂ ಯೀಗ್ೂೀ ಭವ್ೀದ್ತಧರವಮ್ || 96 || 
 

ಸ ಸವನಿವಾಾಹ್ಕಶ್ಚೀತ್ ಸಾಯದ್ದರವಯಮೀವ ತರ್ಾ ನ್ ಕ್ರಮ್ | 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸುದ್ುತತಾವದಿಯಾದ್ಯರ್ಭನ್ನೀsವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 97 || 
 

ಗತಣಕ್ರರರ್ಾದಿರೂಪಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್ಃ ಕ್್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ | 

ದ್ರವಯಮೀವ ತತ್ೂೀsನ್ನ್ುವಿಶ್ೀಷಾತಮತರ್ಾ ಸದಾ || 98 || 
 

ನಾನಾವಯವಹ್ೃತ್ೀಹ್ೀಾತತರನ್ನ್ುತವಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಶಚ ವಿಶ್ೀಷಿೀ ನ್ಃ ಸ್ವೀನ್ೈವ ಸಮವಾಯವತ್ || 99 || 

 

ಕಲಪನಾಗತರತತಾದ್ೂೀಷಾತ್ ಪದಾರ್ಾಾನ್ುರತಾ ನ್ ಹಿ | 
ಕಲಪಯಿತಾವ ಷ್ಟ್ ಪದಾರ್ಾಾನ್ ಸಾಭಾವಾನ್ಪಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 100 || 

 

ಏಕಸ್ತಮನ್ ಸ ವಿಶ್ೀಷ್ಶ್ಚೀತ್ ಕ್ರಂ ಪೂವಾಂ ತಸಯ ವಿಸೃರ್ತಃ | 

ರ್ೀನ್ ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧೀನ್ ವಯವಹಾರ್ೂೀsಖಿಲ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 101 || 
 

ಭಾವಾಭಾವವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಯಂ ವಿನಾ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ಏತಾದ್ೃಶ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀsಸ್ತಮನ್ ಕ್್ೂೀ ದ್ವೀಷ್ೂೀ ವಾದಿನಾಂ ಭವ್ೀತ್ || 102 || 
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ಅಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರರ್ತೀರ್ತಶಚ ಕ್ಾಯಾಕ್ಾರಣಪೂವಾಕ್್ೀ | 

ಅಭಾವಾನ್ುೀ ಪದಾರ್್ೀಾsಸ್ತಮನ್ ಸವಿಶ್ೀಷಾsವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 103 || 
 

ಸಾಮಾನಾಯದಿಪದಾರ್್ೀಾಷ್ತ ತನಿನಷ್ಠತಾವದ್ಯೀsಖಿಲಾಃ | 
ಕಥಂ ಧ್ಮಾಾ ನಿವಾಯಾನ್ುೀ ವಸ್ೈಕ್್ಯೀsಪಿ ಹಿ ವಾದಿರ್ಭಃ || 104 || 

 

ಕ್ಾಯಾಸಯ ತತುನಿಷ್ಠತವಂ ಗತಣಾದ್ೀವಾಯಾಪಿತಾದಿಕಃ | 

ಕಥಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಸ ಚ ಧ್ಮೀಾsಪರ್ೂೀ ಯದಿ || 105 || 
 

ಷ್ಟ್ಪದಾರ್ಾಾರ್ತರ್ೀಕಃ ಸಾಯತ್ ಪದಾಧ್ಾಾನಿಯಮೀsಪಿ  ಹಿ | 
ಧ್ಮಾಸಯ ಧ್ಮಾಸನಾುನಾದ್ನ್ವಸಾಥಖ್ನಿಭಾವ್ೀತ್ || 106 || 

 

ಸಾಮಾನ್ಯಸಾಯಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಗತಣಸಾಯಪಿ ಗತಣ್ೂೀ ಹ್ಯತಃ | 
ನಾಙ್ಕಚುೀಕೃತಃ ಸ ಚ ಯದಿ ನಾನ್ವಸಾಥ ಕವಚದ್ಭವ್ೀತ್ || 107 || 

 

ಅಸಮತಪಕ್್ೀ ಗತಣಾದಾಯಶಚ ತದ್ವನ್ೂುೀ ಹಿ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಅನ್ನ್ಯತಾವನಾನನ್ವಸಾಥ ಭ್ೀದ್ೂೀ ನಾಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ತರ್ಾ || 108 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಮೀವ ಸಂಶ್ರತಯ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಬಲವಾನ್ ಯತಃ | 
ದ್ೃಷಿಟಪರಮಾಣತಶ್ೈವ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀ ದ್ಶಾನ್ೀ ಕಥಮ್ || 109 || 

 

ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀ ಹ್ಯವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ಯತ್ೀ ದ್ಶಾನ್ಮಾನ್ಕ್ೌ | 
ತತ್ೂೀ ದ್ೃಷ್ಟೀ ವಿರ್ೂೀಧ್ಸತು ಸದಿಭರಾಪಾದ್ಯತ್ೀ ಕಥಮ್ || 110 || 

 

ಅರ್ಭನ್ೂನೀ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವೀನ್ ತದ್ನ್ಯೀನ್ ವಿಭ್ೀದ್ವಾನ್ | 

ನಿತಾಯ ಧ್ಮಾಾಸುದಿೀರ್ಾಸತು ಸವ್ೀಾsಸಾಮನ್ನೈವ ಭ್ೀದಿನ್ಃ || 111 || 
 

ಸಾಮಸ್ೂಯೀಚ್ಾೀದಿನ್ೂೀsನ್ಯತರ ಧ್ಮಾಾ ಉಭಯರೂಪಿಣಃ | 

ಭಾವ್ೀ ತ ಏವ ಚ್ೂೀಚ್ಾೀದಾತ್ ತದ್ನ್ಯೀ ಚ ಸಮಸುಶಃ || 112 || 
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ಅಂಶಾಂಶ್ನ್ೂೀರಭ್ೀದ್ೀನ್ ತವಂಶಸಂಯೀಗ ಏವ ಹಿ | 

ಅಂಶ್ನ್ೂೀ ನಾನ್ವಸಾಥsತ್ೂೀ ಯದ್ಯಪಯಂಶ್ೀಷ್ವವಿಶರಮಃ || 113 || 
 

ಏಕಸ್ತಮನ್ ಜಾತ ಏವಾನ್ಯಃ ಸಂಯೀಗ್ೂೀ ಜಾಯತ್ೀ ಯದಿ | 
ಅನ್ವಸಾಥ ತದ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಸಂಯೀಗ್ೈಕ್್ಯೀ ಭವ್ೀತ್ ಕವ ಸಾ || 114 || 

 

ಅಂಶ್ೀ ಸಂಯೀಗದ್ೃಷ್ಟೀಶಚ ದ್ೃಷ್ಟೀ ಕ್ಾ ಸಾsನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಯದ್ಯಂಶಗ್ೂೀ ನ್ ಸಂಯೀಗಃ ಕ್ಾರ್ೀಾಷ್ತ ಪರರ್ಥಮಾ ಕಥಮ್ || 115 || 

 

ಪರಮಾಣ್ೂೀರಣ್ೂೀನಾಾಸ್ತು ಮಹ್ತ್ುೀತಯದ್ತಭತಂ ವಚಃ | 

ಅಣಿೀನಾಂ ಪರರ್ಥಮಾಪ್ೀಕ್ಾಂ ವನ್ೈವ ತರಯಣತಕ್್ೀsಪಿ ಸಃ || 116 || 
 

ಪರಮಾಣ್ೂೀಮಾಹ್ತವಂ ಚ ವಿನ್ೀತ್ಯೀತದ್ವಚಃ ಕಥಮ್ | 

ಅಂಶ್ನ್ೂೀಂsಶ್ೈರಭ್ೀದ್ೂೀsಯಮಂಶ್ೀನ್ ತತ ರ್ಭದಾsರ್ಭದಾ || 117 || 
 

ಸವಾಪರತಯಕ್ಷವಿಷ್ಯಃ ಕಥಮೀವ ಹ್ಯಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ | 
ಸಂಯೀಗಶಚ ವಿಭಾಗಶಚ ಭ್ೀದ್ಶ್ೈವ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || 118 || 

 

ಅನ್ೂಯೀನ್ಯಪರರ್ತಯೀಗ್ೀನ್ ಹ್ತಯಭಯೀರಪಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ರ್ಭನಾನ ಇರ್ತ ತತ ಭ್ೀದಾನಾಂ ಸಮತದಾಯೀ ಹಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 119 || 

 

ಯರ್್ೈವ ಚ ಪದಾರ್ಾಾನಾಮನ್ಯೀಭ್ೀಾದ್ ಇತಯಪಿ | 

ಇತ್ೂೀsಮತಷಾಯಮತತ್ೂೀsಪಯಸಯ ಭ್ೀದ್ೂೀ ದ್ೃಷ್ೂಟೀದಿವಧ್ಮಾಕಃ || 120 || 
 

ತತ್ೈಕವಚನ್ಂ ಯತುದಿವಪಾರಣಾಂ ಭ್ೂೀಜನ್ಂ ಯರ್ಾ | 
ನ್ರತಾವದಿಕಮಪ್ಯೀವಂ ತತುದ್ಧಮಾತರ್ೀಯತ್ೀ ||  121 || 

 

ನ್ ಸವಾಧ್ಮಾ ಏಕ್್ೂೀsಸ್ತು ಸಮತದಾಯಸತುರ್ಭನ್ನಗಃ | 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ಚ ಸಾದ್ೃಶಯಂ ಪದಾರ್್ೀಾಷ್ತ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || 122 || 
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ಏಕಸ್ತಮನ್ ಸ ವಿನ್ಷ್ಟೀsಪಿ ಯತ್ೂೀsನ್ಯತ್ೈವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ಕತತ್ೂೀ ಭಸಮತವಮಾಪುಸಯ ನ್ರತವಂ ಪುನ್ರಿಷ್ಯತ್ೀ || 123 || 

 

ಏಕತ್ವೀ ನಾಸ್ತುಮಾನ್ಂ ಚ ಶತರರ್ತರಪಾಯಹ್ ಸಾದ್ರಮ್ | 

"ರ್ಭನಾನಶಚ ರ್ಭನ್ನಧ್ಮಾಾಶಚ ಪದಾರ್ಾಾ ಅಖಿಲಾ ಅಪಿ || 124 || 
 

ಸ್ವೈಃ ಸ್ವೈಧ್ಾಮೈಾರರ್ಭನಾನಶಚ ಸವರೂಪ್ೈರಪಿ ಸವಾಶಃ | 
ಅನಿವೃತುವಿನಾಶಾಸತು ಧ್ಮಾಾ ಉಭಯರೂಪಕ್ಾಃ || 125 || 

 
 
 

ನ್ ಕ್್ೀನ್ಚದ್ರ್ಭನ್ೂನೀsತ್ೂೀ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವೈಗತಾಣ್ೈವಿಾನಾ" | 
ಇರ್ತ ವಯತಪರ್ತುರಪಿ ಹಿ ಸಾದ್ೃಶ್ಯೀನ್ೈವ ಗಮಯತ್ೀ || 126 || 

 

ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಯತಗಪಚಾಬದಃ ಸದ್ೃಶ್ೀಷ್ತ ಪರವತಾತ್ೀ | 

ತರ್ಾsಪಿ ಪಾರಪಿುತಸ್ುವೀಕವಚನಾಚಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 127 || 
 

ಅರ್ಭೀಷಾಟವಗರ್ತಶಚ ಸಾಯಚಾಕ್ರುಃ ಸಾದ್ೃಶಯಗಾ ಯತಃ | 

ತಾದ್ೃಶ್ ೀsಯಂ ಚ ತಚಾಬದ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾಪಯರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್ || 128 || 
 

ಜಾರ್ತತಶ್ಚೀತ್ ಕಥಂ ತಾಸತ ತತರ ಚ್ೀದ್ನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ತರ್್ೈವ ವಯಕ್ರುವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ವಯಕ್ರುತಾವಭಾವದ್ೂಷಿತಮ್ || 129 || 

 

ಯದಿ ತಚಾಚಸ್ತುತಸಾಯಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಷ್ವನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 

ಕಥಂ ಸವರೂಪತವಮಪಿ ಜ್ಞಾಯತ್ೀsನ್ತಗತಂ ಯದಿ || 130 || 
 

ಏಕವುಯತಪರ್ತುಪಯಾನ್ುಮನ್ವಸಾಥದಿದ್ೂಷಿತಮ್ | 
ಕಲಪನಾಗೌರವಾತ್ ತ್ೀನ್ ಯತಕ್ಾು ನಾನ್ತಗಕಲಪನಾ || 131 || 

 

ಔಪಾಧಿಕವಿಶ್ಷಾಟದ್ಯಮಪಿ ತವದ್ಸತು ಕ್ರಂ ತತಃ | 
ಅನ್ಯತ್ ತದ್ೀವ ಚ್ೀದ್ಗಿನಮತುವಂ ಕ್ರಂ ತತರ ಭಣಯತ್ೀ || 132 || 
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ಅಗಿನಸಂಯೀಗಮಾತರಂ ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀತ್ ತರ್ತಸದ್ಧಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಭೂಧ್ರಸಾಯಗಿನಸಂಯೀಗ್ೂೀ ಯದಿ ಷ್ಷ್ಠಯಥಾ ಏವ ಕಃ || 133 || 

 

ಸಮವಾಯೀ ಯದಿ ಹ್ಯಸಯ ಚ್ೈಕತಾವತ್ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಯದ್ಯಸೌಯಪಾಧಿಕ್್ೂೀ ಭ್ೀದ್ಃ ಕತತ ಏಕತವಮಷ್ಯತ್ೀ || 134 || 

 

ನಾನಿವಾಾಚಯಂ ಹಿ ತ್ೀನ್ೀಷ್ಟಮತ ಔಪಾಧಿಕ್ಾನ್ಯಯೀಃ | 
ಸತಯತಾವತ್ ಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ ಸಾಯನಾಮರ್ಾವಾದ್ಯನ್ಯರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || 135 || 

 

ಉಪಾಧಿಜನ್ಯಂ ತದ್ುಮಯಮರ್ತ ಚೌಪಾಧಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ಉಭಯತಾರಪಯನ್ನಾುಃ ಸತಯಃ ಸಮವಾರ್ಾsಇತಸುತಃ || 136 || 
 

ರ್ಭನ್ನತವಂ ಚ್ೈವ ತ್ೀಷ್ಪಸ್ತುಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ಉಪಾಧಿಗ್ೀ | 
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ ಏವಾನ್ಯಃ ಸಮವಾಯೀಧಿಗಮಯತ್ೀ || 137 || 

 

ಉಪಾಧಿನಾ ತದ್ುಮಕಮನ್ತಮಾನ್ಂ ನ್ ಮಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಏವಮೀವಾಸತಃ ಸತಾುಸಮವಾಯೀ ಜನಿಮಾತಾ || 138 || 

 

ತತಾರಪಿ ಹ್ತಯಕುದ್ೂೀಷಾಣಾಂ ನ್ೈವ ಕ್ರಞ್ಚಚನಿನವಾರಕಮ್ | 
ಅಸಮತಪಕ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಸವಾತಾರಙ್ಕಚುೀಕೃತತವತಃ || 139 || 

 

ನಾಸ್ತು ದ್ೂೀಷ್ಃ ಕವಚದಾ್ವೀ ಹ್ಯಭಾವಶಚ ಸ ಏವ ಹಿ | 

ಅಭಾವಸಯ ಚ ಧ್ಮಾಾಃ ಸತಯಭಾಾವಸ್ುೀಷಾಂ ಚ ತ್ೀsಖಿಲಾಃ || 140 || 
 

ಪರತಯಕ್ಷಮಾನ್ತಃ ಸವಾಮೀತನ್ೂನೀ ವಾರಣಕ್ಷಮಮ್ | 
ಸವ್ೀಾ ಭಾವಾ ಅಭಾವಾಶಚ ಪದಾರ್ಾಾಸ್ುೀನ್ ಸವಾದಾ || 141 || 

 

ತರ್ಾsಪಿ ಪರಥಮಂ ಬತದ್ಧೀಯೀಾ ನಿಷ್ೀಧ್ಸಯ ಗ್ೂೀಚರಃ | 

ಸ್ೂೀsಭಾವೀ ವಿಧಿಬತದ್ಧೀಸತು ಗ್ೂೀಚರಃ ಪರಥಮಂ ಪರಃ || 142 || 
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ತಸಾಮತ್ ಪರಧ್ವಸುಭ್ೀದಾದಿ ಸದಿತ್ಯೀವಾವಗಮಯತ್ೀ | 

ಅಸಯಭಾವೀsಸ್ತು ಚ ಧ್ವಂಸ್ೂೀ ದ್ೀಹಾಭಾವಶಚ ಭಸಮತಾ || 143 || 
 

ಇತಾಯದಿ ಯತಜಯತ್ೀ ಸವಾಂ ಪರತಯಕ್ಾದಿಪರಮಾಣತಃ|  
ಅನ್ೂಯೀನಾಯಭಾವಭ್ೀದೌ ಚ ಪೃಥಕುವಂ ಚ ಪೃಥಕ ಪೃಥಕ್ || 144 || 

 

ಯತ್ ಕಲಪಯನಿು ತಚ್ೈವ ಕಲಪನಾಗೌರವಾದ್ುತಮ್ | 
ಪರ್ಾಾಯತ್ವೀನ್ ತ್ೀ ಶಬಾದ ಜ್ಞಾಯನ್ುೀ ಸವಾ ಏವ ಹಿ || 145 || 

 

ಭ್ೀದ್ಸಯ ತತ ಸವರೂಪತ್ವೀ ರ್ೀ ವದ್ನಿು ಚ ಶ ನ್ಯತಾಮ್ | 

ಅದ್ತಭತಾಸ್ುೀ ಯತ್ೂೀsನ್ಯಸಯ ಪರರ್ತಯೀಗಿತವಮಷ್ಯತ್ೀ || 146 || 
 

ಪರರ್ತಯೀಗಿನ್ೂೀ ಹಿ ಭ್ೀದ್ೂೀsಯಂ ನ್ ತತ ಸವಸಾಮತ್ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ವಿಭಾಗ್ೀನಾಲಪತ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕತತ ಏವ ಚ ಶ ನ್ಯತಾ || 147 || 
 

ನ್ ಶ ನಾಯನಾಂ ಹಿ ಸಂಯೀಗಾದಾಭವೀ ವಸತುನ್ ಇಷ್ಯತ್ೀ | 
ವಿದಾರಣಾರ್್ೂೀಾ ಧ್ಾತತಶಚ ವಿಭಾಗಗತಣವಾಚಕಃ || 148 || 

 

ಅವಿದಾರಣ್ೀsಪಿ ಹಾಯಸಯಸಯ ರ್ಭನಾನವೀಷೌಠ ತತ ತಸಯ ಚ | 

ಅತ ಉನ್ಮತುವಾಕಯತಾವನಾಮರ್ಾವಾದ್ೂೀ ಹ್ತಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಃ || 149 || 
 

ನ್ ಚಾಮನ್ದಸದಾನ್ನ್ದಸಯನ್ದಯನ್ನ್ುಗತಣಾಣಾವಃ | 

ಈಶವರ್ೂೀsಷ್ಟಗತಣತ್ವೀನ್ ಪರಮೀಯೀsಪರಮತತವತಃ || 150 || 
 

"ಮಯಯನ್ನ್ುಗತಣ್ೀsನ್ನ್ುೀ ಗತಣತ್ೂೀsನ್ನ್ುವಿಗರಹ್ೀ" | 
"ಅನ್ನ್ುಗತಣಮಾಹಾತಯಶಕ್ರುಜ್ಞಾನ್ಮಹಾಣಾವಃ || 151 || 

 

"ನಾರಾಯಣಃ ಪರ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ಚ್ೀತನ್ೀಭಯಃ ಪರಂ ಪದ್ಮ್" 
ಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ತದಾವಕ್್ಯೈರನ್ನ್ೈಶಾಚವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 152 || 
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ಅನ್ನ್ುಗತಣತಾ ವಿಷ್ೂಣೀಃ ಕಥಮೀವ ಹ್ಯಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ | 
ಯದ್ಯನ್ನ್ುವಿಶ್ೀಷಾಶಚ ತಜಾಜಾನಾದ್ೀನಿಾವಾರಿತಾಃ || 153 || 

 

ಕಥಂ ತತುದಿವಷ್ಯತಾ ಸಾವಾಜ್ಞಾಥಾಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ | 
ಔಪಾಧಿಕವಿಶ್ೀಷ್ಸತು ಪೂವಾಮೀವ ನಿರಾಕೃತಃ || 154 || 

 

ಸವಪರಕ್ಾಶತವಮಪಿ ತತ ರ್ೈಜ್ಞಾಾನ್ಸಯ ನಿವಾರಿತಮ್ | 
ಕಥಂ ಸವಾಜ್ಞತಾ ತಸಯ ಸವಜ್ಞಾನಾಧಿಗಮಂ ವಿನಾ || 155 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಶಾವಧಿಗಂ ತ್ವೀಕಂ ತಜಾಜಾನಾವಿಷ್ಯಂ ಪರಮ್ | 
ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ದ್ವರ್ೀನ್ೈವ ಸವಾವಿತ್ ಪರಮೀಶವರಃ || 156 || 

 

ಇರ್ತ ಚ್ೀದ್ೀಷ್ ಏವಾಥಾಸುಜಾಜಾನಾವಸ್ತತ್ೂೀ ಯದಿ | 
ಸವಪಾರಕ್ಾಶತವಮೀವ ಸಾಯಜಾಜಾನ್ಂ ಹ್ಯೀತದಿವಶ್ೀಷ್ಣಮ್ || 157 || 

 

ಜ್ಞಾನಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ್ೀದ್ತರ ಭವ್ೀದ್ೀವಾನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಸವಪರಕ್ಾಶತವಮೀತಸಾಮದ್ತದನಿಾವಾರಂ ಸಮಾಪತ್ೀತ್ || 158 || 

 

ಸತಖ್ವಾನ್ ದ್ತಃಖ್ವಾಂಶಚ ಸಾಯದಿರ್ತ ವಾಯಪಿುಶಚ ನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ನಿದ್ತಾಃಖ್ತವಂ ಮಹಾನ್ನ್ದಃ ಶತರತ್ಯೈವ್ೀಶಸಯ ಭಣಯತ್ೀ || 159 || 

 

ಯೀsಶನಾರ್ಾಪಿಪಾಸ್ೀ ಚ ಶ್ ೀಕ್ಾದಿೀಂಶಾಚರ್ತವತಾತ್ೀ | 

ಆನ್ನ್ದಂ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ವಿದಾವನ್ ವಿಪಾಪ್ೋತಾಯದಿಕ್ಾ ಚ ಸಾ || 160 || 
 

ಈಶವರಸಯ ತರ್್ೀಷ್ಟತವಂ ದ್ತಃಖಿತ್ೂವೀಪಾಧಿರಿತಯಪಿ | 
ಉಕ್್ುೀ ಕ್ರಮತತುರಂ ಬೂರರ್ಾತ್ ಶತರತಯನಾದ್ರತತಪರಃ || 161 || 

 

ನ್ ಚಾತಮದ್ತಃಖಿತ್ೀಚಾಾ ಸಾಯದ್ತ ಏತನಿನವಾಯಾತ್ೀ | 
ಸಹ್ದ್ಶಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಶತರರ್ತನಾಮಪಲಾಪಕಃ || 162 || 
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ಯಜ್ಞಾದ್ೀರಪಿ ಪಾಪಸಯ ಹ್ೀತತತವಂ ಹಿಂಸರ್ಾ ಯತತ್ೀಃ | 
ನಾನ್ತಮಾರ್ತ ಕಥಂ ತತರ ಯದ್ತಯಪಾಧಿನಿಾಷಿದ್ಧತಾ || 163 || 

 

ಅದ್ತಖಿತ್ವೀನ್ ಚಾನ್ತಕ್ರುಃ ಕಥಂ ನ್ೂೀಪಾಧಿತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
‘ಅದ್ತಃಖ್ಮತರತ್ ಸವಾಂ ಜಿೀವಾ ಏವ ತತ ದ್ತಃಖಿನ್ಃ || 164 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ದ್ತಃಖ್ಪರಹಾಣಾಯ ಶತರರ್ತರ್ೀಷಾ ಪರವತಾತ್ೀ’ | 
ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಹಿಾ ಪರಮಾ ಶತರತತಯಕ್ರುಯಾದಿ ಕ್ಾರಣಮ್ || 165 || 

 

ಕ್ರಂ ಕ್ಾಯಾಮನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಗಲಸುನ್ಸಮೀನ್ ಹಿ | 

ಅನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಯದ್ಯಥಾಃ ಶತರರ್ತದ್ೃಷ್ೂಟೀsಪಯಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ || 166 || 
 

ಪೂವೀಾಕ್್ುೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ನ್ೀಶವರ್ೂೀ ಧ್ಮಾ ಏವ ಚ | 
ಸಾಯತ್ ತತುಲಂ ಚ ತ್ೀನಾತರ ಶತರರ್ತರ್ೀವ ಪರಮಾ ಭವ್ೀತ್ || 167 || 

 

ಈಶಸಾಯನ್ತಮರ್ಾ ಸ್ತದ್ಧೀಃ ಶತರರ್ತಧ್ಾಮಾಪರಮಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ತರ್ಾ ಸವಾಗತಣ್ೈಃ ಪೂಣಾಃ ಉಕು ಈಶ್ ೀ ಯತಸುತಃ || 168 || 

 

ಅನಾನ್ನಾದನ್ತಮಾ ತಸಯ ಧ್ಮಾಗಾರಹಿವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 

ನ್ ಪರಮಾಣಂ ಭವ್ೀತ್ ತಸಾಮನಾನನ್ತಮಾsತ್ೂರೀಪಯೀಗಿನಿೀ || 169 || 
 

ನಿತ್ಯೀಚಾತಾವತ್ ಪರ್ೀಶಸಯ ಪರಮಾಣತಸದಾತವತಃ | 
ಅದ್ೃಷ್ಟಕ್ಾಲಯೀಶ್ೈವ ಭಾವಾತ್ ಕ್ಾಯಾಂ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್ || 170 || 

 

ನ್ ಹಿ ಕ್ಾಲವಿಭ್ೀದ್ೂೀsಸ್ತು ತತಪಕ್್ೀsಸಮನ್ಮತ್ೀ ಹ್ರ್ೀಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾಲ ಏವ್ೈತತಸೃಷಾಟಯದಿೀಚಾಾ ಸದಾತನಾ || 171 || 

 

ವಿಶ್ೀಷಾಶ್ೈವ ಕ್ಾಲಸಯ ಹ್ರ್ೀರಿಚಾಾವಶಾಃ ಸದಾ | 
‘ಸವ್ೀಾ ನಿಮೀಷಾ’ ಇರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತರ್ೀವಾಹ್ ಸಾದ್ರಮ್ || 172 || 
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ಉದಿೀರಯರ್ತ ಕ್ಾಲಾಾಾಯಂ ಶಕ್ರುಮತಯಸಯ ವಾಗಪಿ | 

ಕ್ಾಲಸಯ ಕ್ಾಲಗತ್ವೀನ್ ನ್ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀsಪಿ ಕಶಚನ್ || 173 || 
 

ಅಸಙ್ಕ್ಯತವಿಶ್ೀಷ್ತಾವದಿಚಾಾರ್ಾ ಅಪಿ ಸವಾದಾ | 
‘ಈಶ್ ೀ ದ್ೀಶಶಚ ಕ್ಾಲಶಚ ಸವಗತಾ ಏವ ಸವಾದಾ || 174 || 

 

ಈಶಾಧಿೀನೌ ಚ ತೌ ನಿತಯಂ ತದಾಧ್ಾರೌ ಚ ತದ್ುತೌ’ 
ಇರ್ತ ಶತರರ್ತರಪಿ ಪಾರಹ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸ್ೂವೀದಿದಷ್ಟ ಏವ ತತ || 175 || 

 

ತತಾೆಲಸೃಷಿಟಮೀವಾತ್ೂೀ ವಾಞ್ಾರ್ತೀಶಃ ಸದ್ೈವ ಹಿ | 
ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಲಃ ಸ ತದ್ೈವ್ೀರ್ತ ಕ್ಾಲಸಯ ಸವಗತತವತಃ || 176 || 

 

ಸವಭಾವಾದ್ೀವ ಹಿೀಚ್ಾೈಷಾ " ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ " ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಃ | 
ಸವಭಾವೀsಪಿ ಪರ್ೀಶ್ೀಚಾಾವಶ ಇತತಯದಿತಃ ಪುರಾ || 177 || 

 

ನಿತಾಯ ಅನಿತಾಯಶಚ ತತಸುದ್ಧಿೀನಾ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಃ | 
ರೂಪಸಪಶಾಾದಿಹ್ೀತತಭಯಃ ಪರಮಾಣ್ೂೀನಿತಯತಾ || 178 || 

 

ಅನ್ತಮೀರ್ಾ ಶತರರ್ತೀನಾಂ ಚ ವಿರತದ್ಧತಾವನ್ನ ತನ್ಮತಮ್ | 
ಉಪಾದ್ೀಯಮತಶಾಚಯಮವಿರತದ್ಧಃ ಸಮನ್ವಯಃ || 179 || 

 

|| ಸಮತದಾರ್ಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ವ್ೈಭಾಷಿಕ್ಾಶಚ ಸೌತಾರನಾುಃ ಸವರಸಕ್ಷಣಿಕಂ ಜಗತ್ | 
ಆಣೂನಾಂ ಸಮತದಾಯಂ ಚ ಕ್ಾಲಕಮಾನಿಮತುತಃ || 180 || 

 

ಉತಪರ್ತುಕ್ಾಲ್ೀ ಯತಕ್ಾುನಾಮಾತಾಮನಾಂ ಚ ಕ್ಷಣಸ್ತಥತಮ್ | 
ನಿತಯಂ ಸನಾುನ್ಮೀತ್ೀಷಾಂ ಪಞ್ಚಸೆನಾಧತಮನಾ ಸ್ತಥತಮ್ || 181|| 

 

ಸಂಸಾರರೂಪವಿಜ್ಞಾನ್ಸಂಜ್ಞಾದ್ತಃಾಾತಮನಾ ಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ದ್ತಃಾಾಭಾವಂ ಸತಖ್ಂ ಚಾಹ್ತರರೂಪಜ್ಞಾನ್ಸನ್ುರ್ತಮ್ || 182 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 82 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

ಮೀಕ್ಷಂ ಸ ಸಮತದಾಯೀ ಹಿ ನ್ೈಕಸಾಮದ್ೀವ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ನ್ೂೀಭಯೀಶ್ ಚೀಭಯತವಂ ಯತ್ ಸಮತದಾಯವಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ || 183 || 

 

ಆತ್ೂೀsನ್ೂಯೀನಾಯಶರಯತ್ವೀನ್ ಸಮತದಾಯೀ ನ್ ಯತಜಯತ್ೀ | 

ಅನ್ೂಯೀನಾಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಪುಂಸಃ ಸಮತದಾಯತವವ್ೀದ್ನ್ಮ್ || 184 || 
 

ಸಾಯತ್ ತತಸದಾತನ್ತ್ವೀsಪಿ ತಚಚ ಸಾಮೀಪಯಹ್ೀತತಕಮ್ | 

ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಕ್ಾಯಾಸಮೂಭರ್ತಮಾತರವಾಯಪೃರ್ತಕ್ಾರಣಮ್ || 185 || 
 

ನ್ ತತ ಕ್ಾಯಾವಿಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ವಾಯಪೃತಂ ಕ್ಾರಣಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ಅತ್ೂೀsರ್್ೀಾನಿದರಯಸಂಯೀಗಿರೂಪಕ್ಾರಣತಾತಮನ್ಃ || 186 || 
 

ಸಂಯೀಗಿರೂಪರಾಹಿತಯನ್ನೈವ ತಜಾಜಾನ್ತಾsಪಿ ಹಿ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾಯಾಜನ್ಕಂ ಯದಿ ಕ್ಾರಣಮಷ್ಯತ್ೀ || 187 || 

 

ಕತತಃ ಸಮಾನ್ರೂಪತವಂ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಾಮಪಿ ಸವಾಶಃ | 

ಅತ್ೂೀsನಿಯತಾಯ ಯರ್ತೆಞ್ಚಚದ್ಯಸಯ ಕಸಾಯಪಿ ಕ್ಾರಣಮ್ || 188 || 
 

ಅದ್ೃಷ್ಟಮಪಿ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶ್ೀಷಾಪಾದ್ಕಂ ಕತತಃ | 
ಯಸಯ ಕಸಾಯಪಿ ಯರ್ತೆಞ್ಚಚದಿವಶ್ೀಷ್ಮತಪಪಾದ್ರ್ೀತ್ || 189 || 

 

ಕ್ಾಯಾಂ ಚ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಯರ್ತೆಞ್ಚಚದ್ಯಸಯ ಕಸಯಚತ್ | 
ಭವ್ೀನಿನರ್ಾಮಕ್ಾಭಾವಾದಿದ್ಮಸ್ಯೈವ ಕ್ಾರಣಮ್ || 190 || 

 

ಇರ್ತ ನಿತಯವಿನಾಶ್ತ್ವೀ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ | 

ಇದ್ಂ ನ್ ಜಾಯತ್ೀsಮತಷಾಮದಿತಯತಾರಪಿ ನ್ ಕ್ಾರಣಮ್ || 191 || 
 

ವಿನಾಶ್ ೀತಪತುಯಶ್ೈವ ನ್ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಸದಾತನಾಃ | 
ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಪರತಯರ್ಭಜ್ಞಾತಃ ಸ್ತಥರತವಂ ಸವಾವಸತುಷ್ತ || 192 || 
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ಫಲಾದಿೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವಾತಾರಪಯನ್ತಮೀಯತ್ೀ | 
ಸತ್ುವೀನ್ ಕ್ಷಣಿಕತವಂ ಚ್ೀದಾಕ್ಾಶಸಾಯವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 193 || 

 

ಅವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಖಿಲಸಾಯಪಿ ಸತಾುವತ್ ಕ್ರ ನಾನ್ತಮೀಯತ್ೀ | 

ಯದಾಯಕ್ಾಶಸಯ ಸತುವಂ ನ್ ಕತತ ಏವ ನ್ರಾದಿಷ್ತ || 194 || 
 

ಸಧ್ಮಾಪರರ್ತಯೀಗಿತವಮಭಾವಸಯ ನಿರ್ಾಮಕಮ್ | 
ತೌ ವಿನಾ ನ್ ಹ್ಯಭಾವಶಚ ಕವಚದ್ದೃಷ್ಟಃ ಕದಾಚನ್ || 195 || 

 

ಅಧ್ಮಾಪರರ್ತಯೀಗಿತವಮಾಕ್ಾಶಸಾಯವಗಮಯತ್ೀ | 

ಸ್ತವೀಕ್ಾರತಾಯಗತ್ೂೀsದ್ೃಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಯೀಃ ಸವಾವಸತುಷ್ತ || 196 || 
 

ಗತಣಾನ್ತನ್ಮತು ಏವಾಸೌ ವಿದ್ಧ್ಾತಯಧಿಕಂ ಪುನ್ಃ | 
ಉತುರ್ೂೀತಪರ್ತುಮಾತ್ರೀಣ ವಿನಾಶಾತ್ ಪೂವಾವಸತುನ್ಃ || 197 || 

 

ನ್ ಸಂಸಾೆರಾಪಾಕವಂ ಚ ಯತಜಯತ್ೀ ಕಸಯಚತ್ ಕವಚತ್ | 
ಅತ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಂ ಮರ್ೀತಾಯದಿ ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯಮನ್ತಮಾ ಕತತಃ || 198 || 

 

ಏಕತವಮನ್ತಭೂರ್ತಸಥಂ ತಯಕ್ಾುವ ನಿಮಾಾನಿಕ್ಾ ರ್ಭದಾ | 
ಕತತ ಆತಾಮದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಸಾಯದ್್ಲ್ಯೀವಾನ್ತಭವೀ ಯತಃ || 199 || 

 

ಕ್ಾಯಾಕ್ಾರಣಯೀಶ್ೈಕಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ತವಂ ವಿನಾ ಕಥಮ್ | 
ಪೂವಾಸಂಸಾೆರಯೀಗಿೀ ಸಾಯದ್ತತುರ್ೂೀ ನಿಯಮೀನ್ ಚ || 200 || 

 

ಸಮ್ದಾಧ ಏವ ಸಂಸಾೆರಮನ್ಯತಾರದ್ಧ್ತ್ೀsಖಿಲಾಃ | 
ಅಸಮ್ದ್ಧಃ ಕಥಂ ಪೂವಾ ಉತುರ್ೀ ವಾಸನಾಕರಃ || 201 || 

 

ಏಕಕ್ಾತಲರ್ಾ ಯೀಗಂ ವಿನಾ ಸಂಸಾೆರತಃ ಕಥಮ್ | 
ಕ್ಷಣಮಾತರ ಮವಸಾಥನ್ಂ ಸ್ತವೀಕೃತಂ ಸವಾವಸತುಷ್ತ || 202 || 
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ಪೂವಾಮಧ್ಾಯಪರಕಲಾರಹಿತಃ ಕ್ಷಣ ಇಷ್ಯತ್ೀ  | 
ಪೂವಾಭಾವಭವಂ ಕ್ಾಯಾಮತತ ತನಾನಶಸಮಭವಮ್ || 203 || 

 

ರ್ೌಗಪದ್ಯಂ ಸರ್ತ ಭವ್ೀದ್ತತಾಪದಾಯನಾಮಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ವಿನಾಶ್ೀ ಚ್ೀನ್ನ ತತಾೆಯಾಂ ಕ್ಾಯೀಾತಪತೌು ಚ ಕ್ಾ ಪರಮಾ || 204 || 

 

ಅಭ್ೀದ್ೀsಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ  ದ್ೀಹ್ದಿೀಪಫಲಾದಿಷ್ತ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ಶಾನ್ಂ ಯತಕುಮಸಾಮಕಮನ್ತಭೂರ್ತತಃ || 205 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ಶಾನ್ಂ ಮಾನ್ಂ ಯದಿ ನ್ ಸ್ಥೈಯಾದ್ೃಕ್ ಕತತಃ | 
ದಿಕತಸ ಾ್ೀ ಚ ಖ್ದ್ೃಷಾಟನಾುದಾಭವೌ ಸಚ್ಚೀತ್ ಕವಚದ್ಭವ್ೀತ್ || 206 || 

 

ವಿಶವಂ ಪರತಯಕ್ಷಗಂ ತಯಕ್ಾುವ ತಯೀಯೀಾsನ್ತಮತಂ ವದ್ೀತ್ | 

ಮಾರ್ಾವಾದಿವದ್ೀವಾಸಾವುಪ್ೀಕ್್ೂಯೀ ಭೂರ್ತಮಚಾತಾ || 207 || 
 

ಸವಾಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧಂ ಯದ್ತ್ದ್ಧೀಭ್ೀಾದ್ೀನ್ ಸವಾದಾ | 
ಕಥಂ ನ್ತ ತಸಯ ಬತದಿಧತವಂ ವಿಶವಮನ್ಯಚಚ ಕ್ರಮರಮಮ್ || 208 || 

 

ಸವಾಲ್ೂೀಕ್್ೂೀ ಬಭ್ೀತಯಞ್್ ಜೀ ಯಸಾಮದ್ನ್ತಭವಾತ್ ತದಾ | 
ತಸಾಯಪಲಾಪಿನ್ಃ ಕ್ರಂ ನ್ ನಿಷ್ರಮಾಣಕವಾದಿನ್ಃ || 209 || 

 

ಸ್ೂೀsಹ್ಂ ತದಿದ್ಮೀವಾಹ್ಂ ಸತಖಿೀ ಸದ್ುಗನ್ಂ ದಿಶಃ | 

ಸತಾಯ ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಭವಾಃ ಸದಾ ತತರರ್ತಪಕ್ಷಗಾಃ || 210 || 
 

ಅತ್ೂೀ ನಿಮಾಾನ್ಮಖಿಲಪರಮಾಣಪರರ್ತಪಕ್ಷಗಮ್ | 

ದ್ತಮಾತಂ ಕ್್ೂೀsನ್ತಗೃಹಿಣೀರ್ಾದಿವನಾsಸತರತರ್ತಂ ಕವಚತ್ || 211 || 
 

 || ಅಸದ್ಧಿಕರಣಮ್ ||  
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ಅಪರಃ ಶ ನ್ಯಮಖಿಲಂ ಮನ್ೂೀವಾಚಾಮಗ್ೂೀಚರಮ್ | 
ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ಂ ಸವಯಂಭಾತಂ ನಿಲ್ೀಾಪಮಜರಾಮರಮ್ || 212 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ರಹಿತಮನ್ನ್ುಂ ದ್ೀಶಕ್ಾಲತಃ| 
ವಸತುತಶಚ ತದ್ಸ್ತೋರ್ತ ನಿತ್ೂಯೀಪಾಸಪರ್ೂೀಕ್ಷಿತಮ್ || 213 || 

 

ರಾಗಾದಿದ್ೂೀಷ್ರಹಿತಂ ತದಾಭವಂ ಯೀಗಿನ್ಂ ನ್ರ್ೀತ್ | 
ತಸ್ಯೈವಾನಾದಿಸಂವೃತಾಯ ನಾನಾಭ್ೀದಾತಮಕಂ ಜಗತ್ || 214 || 

 

ಸದಿವಾಭಾರ್ತ ಸತಯತವಂ ಸಾಂವೃತಂ ತಸಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ | 
ಪಾರಮಾರ್ಥಾಕಸತವಂ ತತ ಶ ನಾಯದ್ನ್ಯಸಯ ನ್ ಕವಚತ್ || 215 || 

 

ಸಾಂವೃತ್ೀನ್ೈವ ಸತ್ುವೀನ್ ವಯವಹಾರ್ೂೀsಖಿಲ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಶ ನಾಯತ್ ಸಂವೃರ್ತಯೀಗ್ೀನ್ ವಿಶವಮೀತತ್ ಪರವತಾತ್ೀ || 216 || 
 

ಸೃಷಿಟಕ್ಾಲ್ೀ ಪುನ್ಶಾಚನ್ುೀ ಸ್ತುಮತಂ ಶ ನ್ಯತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
ಇರ್ತ ಬೂರತ್ೀ ತಮತದಿದಶಯ ಜಗಾದ್ ಜಗತಾಂ ಗತರತಃ || 217 || 

 

ನಾಸತ್ೂೀ ಜಗತ್ೂೀ ಭಾವೀ ನ್ ಹಿ ದ್ೃಷಾಟsಸತ್ೂೀ ಜನಿಃ | 
ಸತಃ ಕವಚತ್ ಪರಮಾಣಂ ಚ ದ್ೃಷಿಟರ್ೀವಾಖಿಲಾದ್ವರಮ್ || 218 || 

 

ಯದ್ಯೀವಂ ಸಪುಮರಸಾನ್ಮಧ್ತರಾದಿವ ಪಿೀನ್ತಾ | 
ಭವ್ೀಜಜನ್ಸಯ ಮಾಜಾಾರಶೃಙ್ಕ್ುಂ ಗ್ೂೀರಿವ ಘಾತಕಮ್ || 219 || 

 

ಕ್ಾರ್ಾಾರ್ಥೀಾ ಕ್ಾರಣಂ ಸಚಚ ನ್ೂೀಪಾದ್ದಾಯತ್ ಕಥಞ್ಚನ್ |  
ನ್ ಪರವತ್ೀಾತ ಚ್ೀಷಾಟಯ ಶ ನಾಯದ್ೀವ್ೀಷ್ಟಸಮಭವಾತ್ || 220 || 

 

ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾದಿನಿಯಮೀ ನ್ ಹಿ ಶ ನಾಯತ್ ಸತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಪುರತಷ್ೀಚಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಯದಿ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಪರಜಾಯತ್ೀ || 221 || 
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ಕ್ರಂ ನಾನ್ತಮೀಯತ್ೀ ತದ್ವದ್ವಸತುತಾವತ್ ಪುರತಷ್ೂೀದ್ಭವಃ | 
ಸವಾಸಾಯಪಿ ನ್ ಚಾಭಾವೀ ವಿಶವಂ ಸದಿರ್ತ ಗಮಯತ್ೀ || 222 || 

 

ಯತ್ೂೀsನ್ತಭವವಿರ್ೂೀಧ್್ೀ ತತ ವಚನ್ಂ ವಾದಿನ್ಃ ಕತತಃ | 
ಸವಪನಭಾರನಿುವದ್ೀವ್ೀದ್ಂ ಸಂವೃತ್ಯೈವೀಪಲಭಯತ್ೀ || 223 || 

 

ಯದಿ ಸತ್ುವೀನ್ ಕ್ರಞ್ಚಚತರ ಭರಮೀ ನ್ೈವ ನಿವತಾತ್ೀ | 
ಅನಾದ್ೀರಸಯ ವಿಶವಸಯ ನಿವೃರ್ತುಯಾದಿ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 224 || 

 

ನಿವೃರ್ತುಶಚ ನಿವತ್ೀಾತ ತಸಾಯ ಭಾರನಿುತವಸಮಭವಾತ್ | 
ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಭಾರನಿುತ್ೂೀ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದ್ದ್ೃಷ್ಟೀ ನ್ ಭರಮಃ ಕತತಃ || 225 || 

 

ಗವಾಮಶೃಙ್ಕಚುಭಾವ್ೀನ್ ನ್ ಹಿ ಸಾಯಚಾಶಶೃಙ್ಕಚುತಾ | 
ಅಸಾಮಕಂ ತತ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಪರಸಾದಾದಿೀಶವರಸಯ ಚ || 226 || 

 

ಉಕುಭಙ್ಕುಯssಗಮಾನಾಂ ಚ ಪರಮಾಣಾಯದ್ತಯಜಯತ್ೀsಖಿಲಮ್ | 

ದ್ೃಶಯತಾವದಿವಮತಂ ಮರ್ಾಯ ಸವಪನವಚ್ಚೀದಿಯಂ ಚ ಮಾ || 227 || 
 

ಮರ್ಾಯ ಚ್ೀತ್ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದಿಧನ್ಾ ವಯರ್ಭಚಾರ್ೂೀ ನ್ ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ಸಾಧ್ಕತವಮಸತಯಸಯ ಸಾಧ್ಯಂ ವಿಪರರ್ತಪರ್ತುತಃ || 228 || 

 

ತಸಯ ಚ್ೀತಯನ್ವಸಾಥ ಸಾಯತ್ ಸತುವಂ ಚಾಸಾಯನ್ತಭೂರ್ತತಃ | 
ಅನ್ತಭೂರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಮರ್ಾಯತ್ವೀ ಮಾ ನ್ ಕ್ಾಚನ್ || 229 || 

 

ಅರ್ತೀತಾನಾಗತೌ ಕ್ಾಲಾವಪಿ ನ್ಃ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ೂೀಚರೌ | 
ತತಸಮ್ನಿಧತರ್ಾ ಸತುವಮಪಿ ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಮ್ || 230 || 

 

ದ್ೃಢದ್ೃಷ್ಟಂ  ತತ ಯದ್ದೃಷ್ಟಂ ದ್ೃಷಾಟಭಾಸಸುತ್ೂೀSಪರಮ್ | 
ಭಾರನ್ುೀಃ ಸಂವೃರ್ತಸತಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ವಯರ್ಭಚಾರವಾನ್ || 231 || 
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ತ್ೀನಾಪಯಙ್ಕಚುೀಕೃತಃ ಸಮಯಕ್ ಸ ನ್ಃ ಸತಯತವಮೀವ ಹಿ | 

ವಿಜ್ಞಾನ್ದ್ವಯರ್ಭಚಾರ್ೂೀsಸಯ ಕದಾಚತ್ ಸಾಯದಿರ್ತ ಪರಮಾ || 232 || 
 

ನ್ೈವ ದ್ೃಷಾಟ ಪರಮಾ ಸಾ ಚ ನ್ ಭವ್ೀತ್ ಸವವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ಭ್ೀದ್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಧ್ಮಾಯಾದಿಗರಹ್ಣಾಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಯದಿ || 233 || 

 

ಅನ್ೂಯೀನಾಯಶರಯತಾಹ್ೀತ್ೂೀದ್ತಾಗಾರಾಹ್ಯ ಇರ್ತ ಯನ್ನ ತತ್ | 

ಸವರೂಪಂ ವಸತುನ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ಃ ಯನ್ನ ತಸಯ ಗರಹ್ೀsಗರಹ್ಃ || 234 || 
 

ಅನ್ಯರ್ಾsಸಾಯಮತನಾ ಭ್ೀದ್ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ನ್ ಶಕಯತ್ೀ | 

ಅಗೃಹಿೀತ್ೂೀ ಯದಾ ಭ್ೀದ್ಸುದಾ ಸವಸಾಮದಿರ್ತ ಗರಹ್ಃ || 235 || 
 

ಸಾಯತ್ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಚಚ ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಚತ್ ತರ್ಾ ವದ್ೀತ್ | 
ಧ್ಮಾತವಪರರ್ತಯೀಗಿತವತದ್ಭೀದಾ ಯತಗಪದ್ಯದಿ || 236 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಯಂ ಚ ತದಾ್ವಶ್ೈವ ಗೃಹ್ಯತ್ೀ | 
ಕ್್ೂೀ ವಿರ್ೂೀಧ್ಃ ಸವರೂಪ್ೀಣ ಗೃಹಿೀತ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ ಏವ ತತ || 237 || 

 

ಅಸಾಯಮತಷಾಮದಿರ್ತ ಪುನ್ವಿಾಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೈವ ಗೃಹ್ಯತ್ೀ | 
ಕ್ರಞ್ಚ ಭ್ೀದ್ಃ ಕಥಂ ಗಾರಹ್ಯ ಇರ್ತ ಯಃ ಪರಿಪೃಚಾರ್ತ || 238 || 

 

ಧ್ಮಾಯಾದಿಭ್ೀದ್ಗರಹ್ಣಾತ್ ತ್ೀನ್ೂೀಕ್್ೂುೀsನ್ೂಯೀನ್ಯಸಂಶರಯಃ | 

ಅನ್ಯತಾವಗರಹ್ಣ್ೀ ಪ್ರೀಕುಃ ಕಥಮನ್ೂಯೀನ್ಯಸಂಶರಯಃ  || 239 || 
 

ಅನ್ಯತವಂ ಯದಿ ಸ್ತದ್ಧಂ ಸಾಯತ್ ಕಥಮನ್ೂಯೀನ್ಯಸಂಶರಯಃ  | 
ಏತಾದ್ೃಶಸಯ ವಕ್ಾುರಾವುಭೌ ಜಾತತಯತುರಾಕರೌ || 240 || 

 

ಮಾಯಿೀ ಮಾಧ್ಯಮಕಶ್ೈವ ತದ್ತಪ್ೀಕ್ೌಯ ಬತಭೂಷ್ತರ್ಭಃ | 
ಯಚೂಾನ್ಯವಾದಿನ್ಃ ಶ ನ್ಯಂ ತದ್ೀವ ಬರಹ್ಮ ಮಾಯಿನ್ಃ || 241 || 
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ನ್ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಭ್ೀದ್ೂೀsಸ್ತು ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ತವತಸುಯೀಃ | 

ಅನ್ೃತಾದಿವಿರ್ೂೀಧಿತವಮತಭಯೀಶಚ ಸವಲಕ್ಷಣಮ್ || 242 || 
 

ಸವವಾಕ್ಾಯಭಾವಸಂವಾದಾನ್ನ ಕೃತಯಂ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಃ | 
ತತಪಕ್ಷ ಇರ್ತ ವ್ೈಧ್ಮಾಯಾನ್ನ ಸವಪಾನದಿವದಿತಯಜಃ || 243 || 

 

ಅಪರಯತಾನನಿನರಾಚಕ್್ರೀ ಚ್ೀರ್ತ ದ್ೃಷಿಟವಿರತದ್ಧತಾಮ್ | 
ನಿಷ್ರಮಾಣತವಮಪಯಸಯ ಸೂಚರ್ಾಮಾಸ ವಿಶವಕೃತ್ || 245 || 

 

|| ಅನ್ತಪಲಬಧಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ್ೈಕಮಖಿಲಜ್ಞ್ೀರ್ಾಕ್ಾರಂ ಪರಭಾಸತ್ೀ | 
ತತರ ಸನ್ುರ್ತಭ್ೀದ್ಶಚ ಸವಭ್ೀದ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ ಏವ ಚ || 246 || 

 

ಕಲ್ಲಪತಾಃ ಪರರ್ತಭಾಸನ್ುೀ ನಾನಾಸಂವೃರ್ತಭೂಮಷ್ತ | 
ಇತ್ಯೀತದ್ಪಿ ನ್ೂೀ ಯತಕುಂ ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ತರ್ಾ ಜಗತ್ || 247 || 

 

ಭಾಸತ್ೀsನ್ತಭವಸ್ಯೈವ ವಿರತದ್ಧತಾವದ್ಪ್ೀಶಲಮ್ | 

ತನ್ಮತಂ ಕ್ಷಣಿಕತಾವಚಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸ್ತಥರರೂಪತಃ || 248 || 
 

ಜ್ಞ್ೀಯಸ್ೂಯೀಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಸವಾಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 

ಅನ್ತಭೂರ್ತವಿರತದ್ಧತಾವದ್ಪಿ ಪಕ್ಾ ಇಮೀsಶ್ವಾಃ || 249 || 
 

|| ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಆಹ್ ಕ್ಷಪಣಕ್್ೂೀ ವಿಶವಂ ಸದ್ಸದ್ದವಯಮದ್ವಯಮ್ | 
ದ್ವರ್ಾದ್ವಯಮತತಸವಾಂ ಸಪುಭಙ್ಕಚು ಸದಾತನ್ಮ್ || 250 || 

 

ನ್ೈತತಪದಾಥಾ ಏಕಸ್ತಮನ್ತಯಕುಂ ದ್ೃಷಿಟವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ಭಾವಾಭಾವತರ್ಾ ವಿಶವಂ ರ್ೀನ್ ರೂಪ್ೀಣ ಮೀಯತ್ೀ || 251 || 
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ತದ್ೂರಪಮೀವ ತದಿರ್ತ ನಿಯಮಃ ಕ್್ೀನ್ ವಾಯಾತ್ೀ | 
ತತುದ್ೂದೀಷ್ನಿವೃತಯಥಾಂ ಸ್ತವೀಕೃತಾ ತತುದಾತಮತಾ || 252 || 

 

ಯದಿ ತ್ೈರಖಿಲ್ೈದ್ೂೀಾಷ್ೈಲ್ಲಾಪಯತ್ೀ ಚಲದ್ಶಾನ್ಃ | 
ಅರ್ತಹಾಯ ಪರಮಾಣಾಪುಂ ನಿಯಮಂ ಸದ್ಸತುರ್ಾ || 253 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್ಮಾವಿರತದ್ಧಂ ಚ ನಿಮಾಾನ್ಂ ವಾಯಹ್ತಂ ಸದಾ | 
ಸವಾಪರಕ್ಾರಂ ವದ್ತ್ೂೀ ದ್ೃಷ್ಟಹಾನಿರಮಗರಹ್ಃ || 254 || 

 

ಸವವಾಯಹ್ತತವಮತಾಯದಾಯ ದ್ೂೀಷಾಃ ಸವ್ೀಾ ಭವನಿು ಹಿ | 
ವಕ್ರು ಸವಪರಭಮಾತಾಮನ್ಂ ದ್ೀಹ್ಮಾನ್ಂ ತದ್ಪಯಲಮ್ || 255 || 

 

ದ್ತಷ್ಟಂ ನಾನಾಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಪರವ್ೀಶಾದ್ನ್ಯರ್ಾಭವಾತ್ | 
ಅನ್ಯರ್ಾಭಾವಿ ಯದ್ವಸತು ತದ್ನಿತಯಮರ್ತ ಸ್ತಥರ್ತಃ || 256 || 

 

ತನ್ಮತ್ೀ ತದ್ನಿತಯತವಂ ಪುದ್ುಲಸಾಯನಿವಾರಿತಮ್ | 

ನಾನಿತಯತಾsಸಮತಪಕ್್ೀ ತ ಚ್ೈತನಾಯದ್ೀವಿಾಶ್ೀಷಿಣಃ || 257 || 
 

ಲಕ್ಷಣಸಯ ನಿವೃತೌು ತತ ಸಾಯನ್ನ ತಚ್ಚೀತನ್ೀ ಕವಚತ್ | 

ಓತಪ್ರೀತಾತಮಕತವಂ ತತ ಪಟ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀsಙ್ಕ್ುಸಂಸ್ತಥರ್ತಃ || 258 || 
 

ಇತಾಯದಿಲಕ್ಷಣಸ್ಯೈವ ನಿವೃತ ುೌ ಸಾಯದ್ನಿತಯತಾ | 
ಭೌರ್ತಕಂ ತ್ವೀವ ರೂಪಾದಿ ವಾಯಪುಂ ನಾಶ್ೀನ್ ನ್ೂೀ ಮತ್ೀ || 259 || 

 

ನ್ೈವಂ ತಸಾಯನ್ಯರ್ಾಭಾವೀ ಯಸಾಯನಿತಯತವಮೀರಿತಮ್ | 
ರೂಪಾದಿಯತಕುಸಯ ತರ್ಾ ಜಗನಾನಶ್ತವಸ್ತದ್ಧರ್ೀ || 260 || 

 

ವಾಯಪಾಯ ತರ್ಾsನ್ಯರ್ಾಭಾವಾದಾತಮನ್ೂೀsನಿತಯತಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ನಿತ್ೂಯೀಧ್ವಾಗರ್ತರಪ್ಯೀಷಾ ರ್ಾ ಮತಕ್ರುರಿರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ || 261 || 
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ಅಲ್ೂೀಕ್ಾಕ್ಾಶಮಾಪುಸಯ ಕಥಂ ನ್ ವಿಕೃರ್ತಶಚ ಸಾ | 
ಕ್ರೀದ್ೃಶಶಾಚನ್ಯರ್ಾಭಾವೀ ನಾಶಹ್ೀತತತರ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 262 || 

 

ಸಂಸಾಥನಾಪಗಮಶ್ಚೀತ್ ಸ ನ್ ಹಿ ಭೂಸಾಗರಾದಿಷ್ತ | 
ಯಃ ಕಶ್ಚದ್ನ್ಯರ್ಾಭಾವೀ ಯದಿ ಮತಕ್ರುಶಚ ತಾದ್ೃಶ್ೀ || 263 || 

 

ದ್ೀಹ್ಮಾನ್ೀ ವಿಕ್ಾರಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ಸಾಥಸೂನನ್ನಾತಮನ್ಃ | 
ಆಹ್ ಹ್ಸಾಯದಿದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಹ್ಯಪಿ ಸಾಯದ್ನ್ಯರ್ಾಭವಃ || 264 || 

 

ಅಣತದ್ೀಹ್ಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಗಜತ್ವೀ ವಿಕೃರ್ತಹಿಾ ರ್ಾ | 
ದ್ೀಹ್ವಾಯಪೌು ವಿಶ್ೀಷ್ಃ ಕಸುಸಾಯಃ ಸಾಥಸತನತನೌ ಚ ನ್ತಃ || 265 || 

 

ಗಿೀತಾತ್ ಪುಷ್ಪಫಲಾವಾಪಿುಃ ಸಪಶಾಾತ್ ಕ್ಾಶಯಾಂ ರಸಾದ್ ಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಅಪಿ ವೃಕ್ಷಸಯ ದ್ೃಶಯನ್ು ಇರ್ತ ನಾನಾತಮನಾ ಭವ್ೀತ್ || 266 || 

 

ಏವಂ ಚಾತಾಮಕ್ಾತಸನಯಾಮರ್ತ ತತ ಏವಾಹ್ ವ್ೀದ್ವಿತ್ | 

|| ಪತತಯರಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಸವಾಜ್ಞತಾವದಿಕ್್ೈಃ ಸವ್ೈಾಗತಾಣ್ೈಯತಾಕುಂ ಸದಾಶ್ವಮ್ || 267 || 
 

ಜಗದಿವಚತರರಚನಾಕತಾಾರಂ ದ್ೂೀಷ್ವಜಿಾತಮ್ | 
ಆಹ್ತಃ ಪಾಶತಪತಸುಚಚ ಬಹ್ತಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 268 || 

 

ನ್ೂೀಪಾದ್ೀಯಂ ಮತಂ ಹ್ಯಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಸತುಹಿ ಗತಾಗಮ್ | 
ಉರ್ತಪಪ್ೀಷ್ ಶ್ರಸುಸಯ ಗೃಣಿೀಷ್ೀ ಸತಪರ್ತಂ ಪದ್ಮ್ || 269 || 

 

ಯದಿವಷ್ೂಣೀರತಪಮಂ ಹ್ನ್ತುಂ ರತದ್ರಮಾಕೃಷ್ಯತ್ೀ ಮರ್ಾ | 
ಧ್ನ್ತಯಾಂ ಕ್ಾಮರ್ೀ ತಂ ತಮತಗರಂ ಮಾ ಶ್ಶನದ್ೀವತಾ || 270 || 

 

ರ್ನನಿಾಶನದ್ೀವಾನ್ೀಕ್್ೂೀsಸಾವಾಸ್ತೀನಾನರಾಯಣಃ ಪರಃ | 

ತಸಾಮದ್ತರದ್ರಃ ಸಮರಸಾದ್ಶಾಚಭೂತಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಮಖ್ಮ್ || 271 || 
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ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಯಜ್ಞಮಯಜನಾುಬಧ್ನನ್ ಪುರತಷ್ಂ ಪಶತಮ್ | 
ಯೀ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪರ್ತೀ ರತದ್ರಸುನಿುಚರ್ೂೀ ವೃಷಾ || 272 || 

 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸಾಮರ್ಾಯಾತ್ ಪರತನ್ರಯಂ ಜನಿಮೃಾರ್ತಃ | 

ಪರಾಧಿೀನ್ಪದ್ಪಾರಪಿುರಜ್ಞತವಂ ಪರಲರ್ೀsಭವಃ || 273 || 
 

ಪರರ್ತೀಯನ್ುೀ ಸದ್ೂೀಷ್ತಾವನ್ನೀಶಃ ಪಶತಪರ್ತಸುತಃ | 
ಅಶರಿೀರತವತಸುಸಯ ಸಮ್ನ್ೂಧೀ ಜಗತಾ ಕವಚತ್ || 274 || 

 

ಕತೃಾತ್ವೀನ್ ನ್ ಯತಜ್ಯೀತ ದ್ೀಹಿನ್ೂೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಷಿಟತಃ | 
ನ್ ಚ ದ್ೀಹಾದಿವದಿವಶವಮಸಯ ಸಾಯದ್ೂಭೀಗಸಮಭವಾತ್  || 275 || 

 

ಅಧಿಷಾಠನ್ೀ ಸ್ತಥತಃ ಕತಾಾ ಕ್ಾಯಾಂ ಕತವಾನ್ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ | 

ನಾಸಾಯಧಿಷಾಠನ್ಯೀಗ್ೂೀsಸ್ತು ಭೂತಾನಾಂ ಪರಲರ್ೀ ತದಾ || 276 || 
 

ಅದ್ೀಹ್ಶ್ಚೀದ್ಸವಾಜ್ಞಃ ಶ್ಲಾಕ್ಾಷಾಠದಿವತ್ ಸದಾ | 
ದ್ೀಹಿೀ ಚ್ೀದ್ನ್ುವಾನ್ೀವ ಯಜ್ಞದ್ತುನಿದ್ಶಾನಾತ್ || 277 || 

 

ನ್ ಚ್ೈತದ್ಖಿಲಂ ವಿಷೌಣ ಶತರರ್ತಪಾರಮಾಣಯಗೌರವಾತ್ | 
ಮನ್ೂೀಬದ್ಧಯಙ್ಕಚುತಾಂ ವಿಷ್ೂಣೀಲಾಕ್ಷರ್ಾಮೀ ಯ ಏವ ಸಃ || 278 || 

 

ಸ ಏವ  ದ್ೀಹ್ೂೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮೈಶವಯಾಂ ಶಕ್ರುರೂಜಿೀಾತಾ | 

ದ್ೀಹ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀನ್ಾ ತ್ೀ ವಿಷ್ೂಣೀ ವಾಸತದ್ೀವೀsಗರತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 279 || 
 

ಏಕ್್ೂೀ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ ಶಙ್ಕ್ೆರಃ | 
ಅಜಸಯ ನಾಭಾವಧ್್ಯೀಕಮಪಿಾತಂ ಮಾತರರ್ಾ ಪರಃ || 280 || 

 

ಸದ್ದೀಹ್ಃ ಸತಖ್ಗನ್ಧಶಚ ಜ್ಞಾನ್ಭಾಃ ಸತಪರಾಕರಮಃ | 

ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ಃ ಸತಖ್ಸತಖ್ಃ ಸ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರಮೀsಕ್ಷರಃ || 281 || 
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ಆನ್ನ್ದ ಏಕ ಏವಾಗರ ಆಸ್ತೀನಾನರಾಯಣಃ ಪರಭತಃ | 
ಪಿರಯಂ ತಸಯ ಶ್ರ್ೂೀ ಮೀದ್ಪರಮೀದೌ ಚ ಭತಜೌ ಹ್ರ್ೀಃ || 282 || 

 

ಆನ್ನ್ೂದೀ ಮಧ್ಯತ್ೂೀ ಬರಹ್ಮ ಪುಚಾಂ ನಾನ್ಯದ್ಭೂತ್ ಕವಚತ್ | 

ಮನ್ಸ್ೂೀsಸಾಯಭವದ್್ರಹಾಮ ಲಲಾಟಾದ್ಪಿ ಶಙ್ಕ್ೆರಃ || 283 || 
 

ಪಕ್ಷಯೀಗಾರತಡಃ ಶ್ೀಷ್ೂೀ ಮತಾಾದಾಸ ಸರಸವರ್ತೀ | 
ಸಹ್ಸರಶ್ೀಷಾಾ ಪುರತಷ್ಃ ಸಹ್ಸಾರಕ್ಷಃ ಸಹ್ಸರಪಾತ್ || 284 || 

 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸನ್ದಭಾಬಲಾನಿನತಯಗತಣಾತಮನ್ಃ | 
ವಿಷ್ೂಣೀದ್ೀಾಹಾಜಜಗತಸವಾಮಾವಿರಾಸ್ತೀದಿರ್ತೀಯತ್ೀ || 285 || 

 

ಮಾನ್ವತಾುವದಿವರ್ೂೀಧ್ಃ ಕ್್ೂೀ ನಾಮಾನ್ಂ ಕವಚದಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ಅವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀ ವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ಮಾನ್ೀನ್ೈವ ಹಿ ಗಮಯತ್ೀ || 286 || 

 

ಅತ ಉಕುಂ ಸಮಸುಂ ಚ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ಶ್ವಾದಿನಾಮಯತಕ್ಾುಶಚ ಶತರತಯೀ ವಿಷ್ತಣವಾಚಕ್ಾಃ || 287 || 

 

ನಾಮಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಯಮೀಕ್್ೂೀ ಯೀ ದ್ೀವನಾಮಧ್ಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಾನಿ ನಾನ್ಯಸಯ ಸವಾನಾಮಾ ಹ್ರಿಃ ಸವಯಮ್ || 288 || 

 

ನ್ ನಾರಾಯಣನಾಮಾನಿ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ವಪರ್ೀ ಹ್ರೌ| 
ಇತಾಯದಿಶತರತಯಸುತರ ಮಾನ್ಂ ಚ್ೂೀಕುಃ ಸಮನ್ವಯಃ || 289 || 

 

ಪುರಾಣಾನಿ ಪುರಾಣಾದ್ಯೈವಿಾರತದ್ಧತಾವನ್ನ ತತರಮಾ | 
ತದಿವರತದ್ಧೀಷ್ತ ನ್ೂೀ ಮಾನ್ಂ ಪೂವಾಾಪರವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 290 || 

 

ಸಮಬಾರಹ್ಮವಿರ್ೂೀಧ್ಾಚಚ ನಿಯಮಾದ್ವೈಷ್ಣವ್ೀಷ್ವಪಿ | 
ಮೀಹಾಥಾಮತಕ್ರುತಶ್ೈವ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್್ೂೀ ಗತಣಾಣಾವಃ || 291 || 
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ಸೆನ್ಧಸೂಯಾಗಣ್ೀಶಾದಿಮತಾನಿ ನಾಯಯತ್ೂೀsಮತತಃ | 

ನಿರಾಕೃತಾಯನ್ಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸಾಯವಶ್ೀಷ್ತಃ || 292 || 
 

|| ಉತಪತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನಿರಾಕೃತೌ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಭಾವಾಚಾಕ್ರುಮತಂ ಪೃಥಕ್ | 
ದ್ೂಷ್ಯತ್ೀ ಮಹ್ರ್ತೀ ದ್ೀವಿೀ ಹಿರೀಙ್ಕೆರಿೀ ಸವಾಕ್ಾರಣಮ್ || 293 || 

 

ರ್ತರಪುರಾ ಭ್ೈರವಿೀತಾಯದಿನಾಮರ್ಭಃ ಸಾsರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ | 

ತಸಾಯಃ ಸದಾಶ್ವಾದಾಯಶಚ ಜಾಯನ್ುೀ ದ್ೀವಮಾನ್ವಾಃ || 294 || 
 

ಭೂತಭೌರ್ತಕಮಪ್ಯೀತದಿರ್ತ ತನ್ೂನೀಪಪದ್ಯತ್ೀ | 
ದ್ೃಷಾಟ ಪುಮಭಯಃ ಸದಾ ಸೃಷಿಟಃ ಸ್ತರೀಪುಮಭಯೀ ವಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 295 || 

 

ಕ್್ೀವಲಾಭ್ೂಯೀ ನ್ ಹಿ ಸ್ತರೀಭಯಸುತ ಉತಪತಯಸಮಭವಾತ್ | 
ನಾಚಯಾಂ ಮಹಾವಾಮಮತಂ ವಾಮೈರನ್ಯೈ ರತದಿೀಯಾತ್ೀ || 296 || 

 

ಶ್ವೀಪಸಜಾನಾ ಶಕ್ರುಃ ಸಸಜ್ೀಾದ್ಂ ಸಮನ್ುತಃ | 
ಇರ್ತ ತಚ್ೂೀಚ್ೂೀಪಪನ್ನಂ ನ್ ಶ್ವಸಾಯಕರಣತವತಃ || 297 || 

 

ಅದ್ೀಹ್ತಾವದ್ಪಿ ಹ್ಯನ್ಯೀ ಬೂರಯತಃ ಸವಾಜ್ಞಮೀಶವರಮ್ | 
ಅಣತವಾಮಾ ನ್ ತದ್ತಯಕುಮೀಶವಾದ್ಪರವ್ೀಶನಾತ್ || 298 || 

 

ಸಾವಾಜ್ಞಾದಿಗತಣ್ೈಯತಾಕುಂ ಗತರತಕಲಪನ್ರ್ಾ ದ್ವಯಮ್ | 
ನ್ ಯತಜಯತ್ೀ  ಹ್ಯತಸ್ತುವೀಶ ಏಕ ಏವ ಪರಯೀಜಕಃ || 299 || 

 

ಉಕುದ್ೂೀಷ್ಶಚ ತತಪಕ್ಷ ಇರ್ತ ನ್ೈವಾತರ ದ್ೂಷ್ಯತ್ೀ | 
ಶತರರ್ತಸೃರ್ತೀರ್ತಹಾಸಾನಾಂ ಸಾಮಸ್ಯೀನ್ ವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 300 || 

 

ಸತಾಂ ಜತಗತಪಿಸತತಾವಚಚ ನಾಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾಂ ಹಿ ತನ್ಮತಮ್ | 
ಪಞ್ಚರಾತರನಿಷ್ೀಧ್ಾಥಾಮೀತಾನಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ ಯದಿ || 301 || 
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ಸೂತಾರಣಯರ್ತವಿರತದ್ಧಂ ತದ್ಯತ ಆಹ್ ಸ ಭಾರತ್ೀ | 

"ಪಞ್ಚರಾತರಸಯ ಕೃತಸನಸಯ ವಕ್ಾು ನಾರಾಯಣಃ ಸವಯಮ್ || 302 || 
 

ಜ್ಞಾನ್ೀಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸವ್ೀಾಷ್ವೀತದಿವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 
ಪಞ್ಚರಾತರವಿದ್ೂೀ ರ್ೀ ತತ ಯರ್ಾಕರಮಪರಾ ನ್ೃಪ || 303 || 

 

ಏಕ್ಾನ್ುಭಾವೀಪಗತಾ ವಾಸತದ್ೀವಂ ವಿಶನಿು ತ್ೀ " | 
ಇರ್ತ, ಗಿೀತಾ ಚ ತಚಾಾಸರಸಙ್ಕ ಾ್ೀಪ ಇರ್ತ ಹಿೀರಿತಮ್ || 304 || 

 

‘ವ್ೀದ್ೀನ್ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೀಣ ಭಕ್ಾಯ ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಚ್ೈವ ಹಿ | 

ದ್ೃಶ್ ಯೀsಹ್ಂ ನಾನ್ಯರ್ಾ ದ್ೃಶ್ ಯೀ ವಷ್ಾಕ್್ೂೀಟಿಶತ್ೈರಪಿ’ || 305 || 
 

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ವಚನ್ಂ ಶ್ ೀಿಕ್ಾ ಇರ್ತ ವಚಃ ಶತರತೌ | 
‘ವ್ೀದ್ೈಶಚ ಪಞ್ಚರಾತ್ೈಶಚ ಧ್್ಯೀಯೀ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ || 306 || 

 

ಪಞ್ಚರಾತರಂ ಚ ವ್ೀದಾಶಚ ವಿದ್ಯೈಕ್್ೈವ ದಿವಧ್್ೀಯತ್ೀ’ | 
ಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ವಚನ್ೈಃ ಪಞ್ಚರಾತರಮಪ್ೀದ್ಯತ್ೀ || 307 || 

 

ಕಥಮೀವಾತರ ದ್ೂೀಷ್ಃ ಕ ಉತಪರ್ತುಜ್ಞ್ೂೀಾsತ ಇತಯಪಿ | 
ಇಹ್ೈವೀಕ್ಾು ನ್ ಚಾಭೂತಭಾವಸುತಾರಪಿ ಕಥಯತ್ೀ || 308 || 

 

‘ಅನಾದಿಕಮಾಣ್ೂೀ ಬದ್ೂಧೀ ಜಿೀವಃ ಸಂಸಾರಮಣಡಲ್ೀ | 
ವಾಸತದ್ೀವ್ೀಚಾರ್ಾ ನಿತಯಂ ಭರಮರ್ತೀ’ ರ್ತ ಹಿ ತದ್ವಚಃ || 309 || 

 

ನ್ ಹಿ ಸಂಸಾರಸಾದಿತವಂ ಪಞ್ಚರಾತ್ೂರೀದಿತಂ ಕವಚತ್ | 
ಜಿೀವಾರ್ಭಮಾನಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ನಾಮಾನ ಸಙ್ಕ್ೆಷ್ಾಣಸಯ ತತ || 310 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಾಚಚನಿಃ ಪ್ರೀಕ್ಾುಪರದ್ತಯಮನಸಯ ತತಸುರ್ಾ | 

ಮನ್ೂೀsರ್ಭಮಾನಿನ್ಃ ಕ್ಾಮಸ್ಯೈವಂ ಸಾಕ್ಾದ್ಧರ್ೀಃ ಕವಚತ್ || 311 || 
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ಸಙ್ಕ್ೆಷ್ಾಣಾದಿನಾಮನೈವ ನಿತಾಯಚನ್ೂಯೀರತಶಕ್ರುತಃ | 

ವೂಯಹ್ ಉಕ್್ೂುೀsನ್ಯರ್ಾsನ್ೂದ್ಯ ಕಥಂ ದ್ತಷ್ಟತವಮತಚಯತ್ೀ || 312 || 
 

‘ಯದಿ ವಿದಾಯಚಚತತವ್ೀಾದಾನ್’ ಇರ್ತ ವದ್ವೀದ್ಪೂರಣಮ್ | 
ಪಞ್ಚರಾತಾರದಿರ್ತ ಕತತ್ೂೀ ದ್ವೀಷ್ಃ ಶಾಣಿಡಲಯವತಾನ್ೀ || 313 || 

 

ಅತಃ ಪರಮಶಾಸ್ೂರೀರತದ್ವೀಷಾದ್ತದಿತಮಾಸತರ್ೈಃ | 
ದ್ೂಷ್ಣಂ ಪಞ್ಚರಾತರಸಯ ವಿೀಕ್ಾರ್ಾಮಪಿ ನ್ ಕ್ಷಮಮ್ || 314 || 

 

ಅತ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ಜಗದಾಧತಾ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ೂೀರತಗತಣಾಣಾವಃ | 
ನಾರಾಯಣ ಶತರರ್ತಗಣತಾತಪರ್ಾಾದ್ವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 315 || 

 

ಅನ್ಧತಮಃ ಪರವಿಶನಿು ರ್ೀ ತವವಿದಾಯಮಪಾಸತ್ೀ | 
ತತ್ೂೀ ಭೂಯ ಇವಾರ್ಾನಿು ಏತಸಾಯ ನ್ೈವ ನಿನ್ದಕ್ಾಃ || 316 || 

 

ತತ್ೂೀ ವಿದಾಯಮವಿದಾಯಂ ಚ ಯೀ ಜಾನಾತತಯಭಯಂ ಸಹ್ | 

ದ್ೂೀಷ್ಜ್ಞಾನಾದ್ರ್ತೀತ್ಯೈತಾಂ ವಿದ್ಯರ್ಾsಮೃತಮಶತನತ್ೀ || 317 || 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 2-2 || 

 

ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 02-03 || 

ಅರ್ಾಶ್ೀಷ್ಸಮಾಮಾನಯವಿರ್ೂೀಧ್ಾಪಾಕೃರ್ತಂ ಪರಭತಃ | 
ಕರಿಷ್ಯನ್ ಅಧಿದ್ೈವಾಧಿಭೂತಜಿೀವಪರಾತಮನಾಮ್ || 01 || 

 

ಸವರೂಪನಿಣಾರ್ಾರ್ೈವ ವಚನಾನಾಂ ಪರಸಪರಮ್ | 
ಪಾದ್ೀನಾನ್ೀನಾವಿರ್ೂೀಧ್ಂ ದ್ಶಾಯತಯಮತದ್ತಯರ್ತಃ || 02 || 
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ಅನ್ತಭೂರ್ತಯತಕ್ರುಬಹ್ತವಾದ್ವೈಲ್ೂೀಮಯಂ ಚ ತತ್ೂೀsಧಿಕಮ್ | 

ಏತತಸವಾಂ ಸತಃ ಸಾಮಯಂ ದಾವರವ್ೈಯಥಯಾಮೀವ ಚ || 03 || 
 

ದ್ೃಷ್ಟಯತಕಯನ್ತಸಾರಿತವಮತಕ್ಾುನಾಯರ್ಾಾವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ | 
ಪರಸ್ತದ್ಧನಾಮಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ೀ ಬಹ್ತವಾಕ್ಾಯನ್ತವರ್ತಾತಾ || 04 || 

 

ಲ್ೂೀಕದ್ೃಷಾಟನ್ತಸಾರಿತವಂ ಜಿೀವಸಾಮಯಮನಾದಿತಾ | 
ತತರ ತತರ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಗತಣಸಾಮಯಶತರರ್ತೀ ತರ್ಾ || 05 || 

 

ಉತಪರ್ತುಮತುವಂ ಸವಗತಣಾನ್ನ್ತಭೂತಯಲಪಕಲಪನ್ೀ | 
ನಾನಾಶತರರ್ತಶಚ ವ್ೈಚತರಯಂ ಯತಕುಯಃ ಪೂವಾಪಕ್ಷಗಾಃ || 06 || 

 

ವಯವಸಾುನ್ತಪಪರ್ತುಶಚ ಸಾವತನ್ರಯಮನ್ತಸಾರಿತಾ | 
ಮತಖ್ಯತಾ ಶಕ್ರುಮತುವಂ ಚ ವ್ೈರೂಪಯಂ ಸವಾಸಙ್ಕ್ುರಹ್ಃ || 07 || 

 

ಗತಾಯದಿರಿೀಶಶಕ್ರುಶಚ ಸವಾಮಾನ್ವಿರ್ೂೀಧಿತಾ | 
ಅರ್ಭೀಷಾಟಸ್ತದಿಧಸತವಯಕ್ರುೀ ಶಾಸರಸ್ತದಿಧವಿಾಪಯಾಯಃ || 08 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೀರ್ತ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸ್ಯೈವ ಸಾಧಿಕ್ಾಃ | 
 

|| ವಿಯದ್ಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಪರಕೃರ್ತಃ ಪುರತಷ್ಃ ಕ್ಾಲ್ೂೀ ವ್ೀದಾಸುದ್ರ್ಭಮಾನಿನ್ಃ || 09 || 
 

ಮಹ್ದಾದಾಯಶಚ ಚಾಯನ್ುೀ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷಿತಾ | 
ಇದ್ಂ ಸವಾಂ ಸಸಜ್ೀಾರ್ತ ಜನಿಮತುವಮಹ್ೂೀದಿತಮ್ || 10 || 

 

ಅವಕ್ಾಶಮಾತರಮಾಕ್ಾಶಃ ಕಥಮತತಪದ್ಯತ್ೀsನ್ಯರ್ಾ | 
ಯದ್ಯನಾಕ್ಾಶತಾ ಪೂವಾಂ ಕ್ರಂ ಮೂತಾನಿಬಡಂ ಜಗತ್ || 11 || 
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ಮೂತಾಸಮೂಪಣಾತಾ ಚ್ೈವ ಯದ್ಯನಾಕ್ಾಶತಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಮೂತಾದ್ರವಾಯಣಿ ಚಾಕ್ಾಶ್ೀ ಸ್ತಥತಾನ್ಯೀವ ಹಿ ಸವಾದಾ || 12 || 

 

ಅತ ಆಕ್ಾಶಶಬ್ೂದೀಕುಸುದ್ದೀವೀsತರ ವಿನಾಯಕಃ | 

ದ್ೀಹ್ೂೀತಪತಾಯ ಸಮತತಪನ್ನ ಇರ್ತ ಶತರತಾಯsರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ || 13 || 
 

ಭೂತಮಪಯಸ್ತತಂ ದಿವಯದ್ೃಷಿಟಗ್ೂೀಚರಮೀವ ತತ | 

ಉತಪದ್ಯತ್ೀsವಾಯಕೃತಂ ಹಿ ಗಗನ್ಂ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ೂೀಚರಮ್ || 14 || 
 

ಪರದ್ೀಶ ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ನಿತಯಂ ನ್ೂೀತಪದ್ಯತ್ೀ ಹಿ ತತ್ | 

ತರ್ಾsಪಿ ಮೂತಾಸಮ್ನ್ಧಪರತನ್ರವಿಶ್ೀಷ್ಯತಕ್ || 15 || 
 

ಖ್ಮೀವೀತಪರ್ತುಮನಾನಮ ಶತರರ್ತಶಬದವಿವಕ್ಷಿತಮ್ | 
ಪರಕೃರ್ತಃ ಪರತಷ್ಃ ಕ್ಾಲ ಇತ್ಯೀತ್ೀ ಚ ಸಮಸುಶಃ || 16 || 

 

ಈಶಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜನಾಯ ಇತ್ಯೀವ ಕ್ರೀರ್ತಾತಾಃ | 
ಕ್ಾಲಪರವಾಹ್ ಏವ್ೈಕ್್ೂೀ ನಿತ್ೂಯೀ ನ್ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾನ್ || 17 || 

 

ಪುರತಷ್ವಯಕುಕ್ಾಲಾನಾಂ ರಮೈವ್ೈಕ್ಾರ್ಭಮಾನಿನಿೀ | 
ಸ್ತಸೃಕ್ಷತತವವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಾದ್ಭಗವದಿಚಾರ್ಾ || 18 || 

 

ಪಾರಪ್ೈವ ಸೃಷ್ಟೀತತಯದಿತಾ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ವಿಕೃತ್ೀರಪಿ | 
ಪುಮಾಂಸ್ೂೀ ದ್ೀಹ್ಸಮ್ನಾಧತ್ ಸೃಷಿಟಮನ್ು ಇರ್ತೀರಿತಾಃ || 19 || 

 

|| ಮಾತರಿಶಾವಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಏವಂ ಪರಲಯಕ್ಾಲ್ೀsಪಿ ಪರರ್ತಭಾತಪಾರಾವರಃ | 
ಮತಖ್ಯವಾಯತನಿಾತಯಸಮಃ ಶರಿೀರ್ೂೀತಪರ್ತುಕ್ಾರಣಾತ್ || 20 || 
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ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜನಿಮಾನ್ೀವ ಶಬದತಃ | 
ನ್ೈವ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ತತ್ೂೀ ಜನ್ಮವಜಿಾತಂ ಪರಮಾದ್ೃತ್ೀ || 21 || 

 

ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ವೀ ಜನ್ಮನ್ಃ ಸೂಥಲತಾಭವಃ | 
ಪೂವಾಶಬದವಿಲ್ೂೀಪಶಚ ಯದಿ ಜನ್ೋರ್ತ ಕ್ರೀತಯಾತ್ೀ || 22 || 

 

ರಮಾರ್ಾ ನ್ೈವ ಜನಾಮಸ್ತು ಚ್ೈತನ್ಯಸಾಯಪಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ಪರಧ್ಾನ್ಸಯ ಚ ವ್ೀದ್ಸಯ ವ್ೀದ್ಸಾಯಪಿೀಶವರ್ೀಚಾರ್ಾ || 23 || 

 

ವಯಕ್ರುನಾಾಮ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಸ್ತು ತಸಾಮತ್ ತದ್ವಶತ್ೈವ ಹಿ | 

ಉತಪರ್ತುರತರ ಕರ್ಥತಾ......................................... | 
 

|| ಅಸಮಭವಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

...................................ಸವತನ್ರತಾವತ್ ಪರಾತಮನ್ಃ || 24 || 
 

ನ್ೈವೀತಪರ್ತುಃ ಕಥಮಪಿ ನ್ ಸವತನ್ರಂ ತತ್ೂೀsಪರಮ್ | 
 

|| ವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅಚ್ಾೀದ್ಯಸಾಯಪಿ ಜಿೀವಸಯ ವಿಭಾಗಂ ಬಹ್ತಧ್ಾ ಹ್ರಿಃ || 25 || 
 

ಕೃತಾವ ಭ್ೂೀಗಾನ್ ಪರದಾರ್ೈವ ಚ್ೈಕಯಮಾಪಾದ್ರ್ೀತ್ ಪುನ್ಃ | 
ಅತ ಈಶವಶಂ ಸವಾಂ ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಂ ಜಗತ್ || 26 || 

 

ಅವಿಭಾಗಂ ವಿಭಾಗಾಯ ಯದಾ ನ್ಯರ್ತ ಕ್್ೀಶವಃ | 
ಕ್ರಮಶಕಯಂ ಪರ್ೀಶಸಯ ತದ್ೀರ್ತ ಹ್ಯರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ || 27 || 

 

|| ಪರಥಗಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಏವಂ ಸ್ತಥತ್ೀsಪಿ ಜಿೀವ್ೈಕಯಂ ಕ್್ೀಚದಾಹ್ತಃ ಪರಾತಮನಾ | 
ತದ್ೂಯೀsಹ್ಮರ್ತ ಪೂವಾಾರ್ಭಃ ಶತರರ್ತರ್ಭಶಾಚನ್ತಮಾಬಲಾತ್ || 28 || 

 

ನ್ ತದ್ತಯಕುಂ ಯತ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಪೃಥಗ್ೀವಾರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ | 

ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್ೂರೀ ಲ್ೂೀಕ ಇರ್ತ ಮತಕ್ ುೌ ಭ್ೀದ್ೂೀsರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ || 29 || 
 

"ಏತಮಾನ್ನ್ದಮ್"  "ಇತಯನಾಯಪರಮಂ ಸಾಮಯಮ್" ಇತಯಪಿ | 
"ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಾಮಾಗತಾಃ || 30 || 

 

ಸಗ್ೀಾsಪಿ ನ್ೂೀಪಜಾಯನ್ುೀ ಪರಲರ್ೀ ನ್ ವಯಥನಿು ಚ " | 
ಉಪಸಮಪದ್ಯತ್ೀ ಜ್ೂಯೀರ್ತಃ ಸವರೂಪ್ೀಣಾರ್ಭಪದ್ಯತ್ೀ || 31 || 

 

‘ತತರ ಪರ್ೀಾರ್ತ ಜಕ್ಷಂಶಚ ಕ್ರರೀಡನ್ನಪಿ ಸದಾ ಸತಖಿೀ’ | 
ಆಚಕ್ಷವ ಮೀ ಪರಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಧಿೀರಾ ಯಂ ಪರವದ್ನಿು ತಮ್ || 32 || 

 

ಇತತಯಕು ಆಹ್ ವಾಗ್ದೀವಿೀ ಪರಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಪರಜಾಪತ್ೀಃ | 
ಶಾಾಾಂ ಶಾಾಾಂ ಮಹಾನ್ದ್ಯಃ ಸಂರ್ಾನಿು ಪರಿತಃಸರವಾಃ  || 33 || 

 

ಧ್ಾನಾಪೂಪಾ ಮಾಂಸಕ್ಾಮಾಃ ಸದಾ ಪಾಯಸಕದ್ಾಮಾಃ | 
ಯಸ್ತಮನ್ನಗಿನಮತಾಾ ದ್ೀವಾಃ ಸ್ೀನಾದರಃ ಸಹ್ಮರತದ್ುಣಾಃ || 34 || 

 

ಈಜಿರ್ೀ ಕರತತರ್ಭಃ ಶ್ರೀಷ್ಠೈಸುದ್ಕ್ಷರಮತಪಾಸತ್ೀ | 
ಪರವಿಶನಿು ಪರಂ ದ್ೀವಂ ಮತಕ್ಾುಸುತ್ೈವ ಭ್ೂೀಗಿನ್ಃ || 35 || 

 

ನಿಗಾಚಾನಿು ಯರ್ಾಕ್ಾಮಂ ಪರ್ೀಶ್ೀನ್ೈವ ಚ್ೂೀದಿತಾಃ | 

"ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯsರ್ಭಮಾನ್ೀನ್ ನಿಃಸಙ್ಕ ು್ೀನಾಪಿ ಕಮಾಣಾ || 36 || 
 

ಕತೃಾತಾವತ್ ಸಗತಣಂ ಬರಹ್ಮ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಾಭಮ್ | 
ಸ ಸಙ್ಕ್ುತಯ ಪುನ್ಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಶವರಮೂರ್ತಾನಾ || 37 || 
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ಜಾತ್ೀ ಗತಣವಯರ್ತಕರ್ೀ ಯರ್ಾಪೂವಾಂ ಪರಜಾಯತ್ೀ " | 
"ಋಚಾಂ ತವಃ ಪ್ೀಷ್ಮಾಸ್ುೀ ಚ ಪರ್ೀಣ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಸದಾ" || 38 || 

 

" ಯತಾೆಮಸುತಸೃಜತಯದ್ದೈವಾತಮನಾ ತತಸೃಜತಯಪಿ"| 
ಸಹ್ೈವ ಬರಹ್ಮಣಾ ಕ್ಾಮಾನ್ ಭತಙ್ಕ್ೆ ತೀ ನಿಸ್ತುೀಣಾತದ್ತುಣಃ || 39 || 

 

"ದ್ತಃಾಾದಿೀಂಶಚ ಪರಿತಯಚಯ" "ಜಗದಾವಯಪಾರವಜಿಾತಃ" | 
ಭತಙ್ಕ್ೆ ತೀ ಭ್ೂೀಗಾನ್ ಸಹ್ೈವೀಚಾಚನಿತಾಯದಾಯಗಮಮಾನ್ತಃ || 40 || 

 

ಮತಕುಸಯ ಭ್ೀದಾವಗತ್ೀಃ ಕಥಮೀವ ಹ್ಯರ್ಭನ್ನತಾ | 
ಜಿೀವ್ೀಶಯೀನಾಾನ್ತಮಾ ಚ ತದ್ಭ್ೀದ್ಂ ಪರಮಾಪರ್ೀತ್ || 41 || 

 

ಮರ್್ಯೈವ ಭ್ೀದ್ೂೀ ವಿಮತ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ತಾವಚಚನ್ದರ ಭ್ೀದ್ವತ್ | 

ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮೀಾsಯಂ ಸತ್ ನ್ ಸನ್ ವಾ ನ್ವೀಭಯಮ್ || 42 || 
 

ಯದಿ ಸನ್ನಪಸ್ತದಾಧನ್ುಃ ಸ ಏವಾಸನಿನರ್ತೀರಿತ್ೀ | 
ನ್ೂೀಭಯಂ ಚ್ೀನ್ನ ಸ್ತದ್ಧಂ ತದಿರ್ತ ಮಾನ್ಸಯ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 43 || 

 

ನ್ ಚ ಮಾನಾನ್ುರ್ೀಣ್ೈತಚಾಕಯಂ ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ಕವಚತ್ | 
ಅನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಚ್ೀತ್ ಸ್ೈವ ಹ್ಯನ್ವಸಾಥ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 44 || 

 

ನ್ ಚಾಗಮಸುದ್ರ್್ೂೀಾsಸ್ತು ನಾಸದಾಸ್ತೀನ್ನ ತದ್ವದ್ೀತ್ | 
ಪರಿಶ್ೀಷಾದ್ನಿವಾಾಚಯಂ ಯದಿ ಸ್ತದ್ಧಯೀತ್ ಪರಾತಮನ್ಃ || 45 || 

 

ಅನಿವಾಾಚಯತವಮೀವ ಸಾಯತ್ ಪರಿಶ್ಷ್ೂಟೀ ಹ್ಯಸೌ ಸದಾ | 
ನ್ ಚಾನ್ಯ ಆಗಮಸುತರ ಸದ್ಸತರರ್ತಯೀಗಿನಿೀ || 46 || 

 

ನ್ ಚ ಪರತಯಕ್ಷಮತಾರಸ್ತು ನ್ ಚಾರ್ಾಾಪರ್ತುರಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ಬಾಧ್ಾಯೀಗಾತ್ ಸತ ಇರ್ತ ಬಾಧ್ಾಭಾವತ ಏವ ಹಿ || 47 || 
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ಇಷಾಟಪರ್ತುನ್ಾ ಹಿ ಭಾರನಾುವಪಿ ಬಾಧ್್ೂೀsವಗಮಯತ್ೀ | 

ವಿಷ್ಯಸಯ ಕತತ್ೂೀ ಬಾಧ್್ೂೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಹಿ ಬಾಧ್ಯತ್ೀ || 48 || 
 

ನ್ ಹಿ ವನಾಧಯಸತತ್ೂೀ ವಧ್್ೂಯೀ ಯಜ್ಞದ್ತ್ೂುೀ ಹಿ ವಧ್ಯತ್ೀ  | 
ಬಾಧ್ಯೀಗಾತ್ ಸತ ಇರ್ತ  ವಾಯಪಿುರ್ೀಷಾ ಕವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 49 || 

 

ಕಶಾಚಯಂ ಬಾಧ್ ಉದಿದಷ್ೂಟೀ ನ್ ಹಿ ನಾಶ್ ೀsಸತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ನಿವೃರ್ತುಶಾಚಪರವೃತುಸಯ ಕಥಮೀವೀಪಪದ್ಯತ್ೀ || 50 || 
 

ನಾಸ್ತೀದ್ಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯಚಚ ತದಿರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಮೀಯತಾ | 
ಯದಿ ಬಾಧ್ಸುದಾ ಸತುವಂ ತ್ೀನ್ೈವಾಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಪುನ್ಃ || 51 || 

 

ಪರರ್ತೀರ್ತನಾಾಸತ ಇರ್ತ ವದ್ನ್ನಙ್ಕಚುೀಕರ್ೂೀರ್ತ ತಾಮ್ | 
ನಿಷ್ೀಧ್್ೂೀ ಹ್ಯಪರರ್ತೀತಸಯ ಕಥಞ್ಚಚನ್ೂನೀಪಪದ್ಯತ್ೀ || 52 || 

 

ನ್ ಚ್ೂೀಪಮಾ ಭವ್ೀದ್ತರ ಪರತಯಕ್ಾತ್ ಸತುವಮೀವ ಚ | 
ಶಾಸರಗಮಯಪರ್ೀಶಾನಾದ್ಭೀದ್ಃ ಸಾವತಮನ್ ಈಯತ್ೀ || 53 || 

 

ಅನ್ತಭೂರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಕಥಮೀಕತವಮತಚಯತ್ೀ | 
ಕ್ರಞ್ಚಚತೆತಾಾ ಚ ದ್ತಃಖಿೀರ್ತ ಸವ್ೈಾರ್ೀವಾನ್ತಭೂಯತ್ೀ || 54 || 

 

ಸವಾಜ್ಞ್ೂೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾಶಕ್ರುರಿರ್ತ ಶತರತಃ | 
ಅನ್ತಭೂತಾದಿಧ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಶತರರ್ತರ್ೀಷಾ ವದ್ತಯಮತಮ್ || 55 || 

 

ಉಪಜಿೀವಯವಿರತದ್ಧಂ ತತ ಕಥಮೈಕಯಂ ಶತರರ್ತವಾದ್ೀತ್ | 
ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ಯದಾ ಭ್ೀದ್ವಾಚಕಸಯ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 56 || 

 

ಸ ಏವ ಧ್ಮಾಣ್ೂೀ ಗಾರಹಿೀ ತದ್ಭ್ೀದ್ಃ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಯತಸವರೂಪಗರಹ್ೀ ಮಾನ್ಂ ತದ್ಧಮೀಾ ನ್ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್ || 57 || 
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ಏಕವಿಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಪಾಯ ದ್ವಯಂ ಮಾನ್ಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ | 
ನ್ ಚ್ೀದ್ೀಕಂ ಪರಮಾಣಂ ತದ್ವಯಯಮಪಯತರ ನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 58 || 

 

ಧ್ಮಾಗಾರಹಿವಿರ್ೂೀಧ್ಸತುತಸಾಮನಾಮನ್ಸಯ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 

ನ್ೂೀಪಜಿೀವಯೀ ಹ್ಯಭ್ೀದ್ೂೀsತರ ಕವಚದ್ಭೀದ್ಶತರತ್ೀಬಾಲಾತ್ || 59 || 
 

ನ್ ಚ ಮಾನಾನ್ುರ್ೂೀಪ್ೀಯಂ ಬರಹ್ಮ ತದ್ಭವರ್ತ ಕವಚತ್ | 
ರ್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಚ್ೂೀಪ್ೀಯಂ ಭ್ೀದ್ಸ್ುೀನಾವಗಮಯತ್ೀ || 60 || 

 

ಸವಾಜ್ಞಾನ್ಮರ್ೈವ್ೀಶ್ ೀ ಯದ್ತಯಪ್ೀಯಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ಸವಾಜ್ಞತವಗತಣ್ೀನ್ೈವ ತರ್ಾ ಭ್ೀದ್ೂೀsವಗಮಯತ್ೀ || 61 || 
 

ನ್ ದ್ತಃಾಾನ್ತಭವಃ ಕ್ಾವಪಿ ಮರ್ಾಯನ್ತಭವತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
ನ್ ಹಿ ಬಾಧ್ಃ ಕವಚದ್ದೃಷ್ೂಟೀ ದ್ತಃಾಾದ್ಯನ್ತಭವಸಯ ತತ || 62 || 

 

ಯದಿ ದ್ತಃಾಾನ್ತಭೂರ್ತಶಚ ಭಾರನಿುರಿತಯವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 
ಅದ್ತಃಖಿತಾಶತರರ್ತಃ ಕ್್ೀನ್ ನ್ ಭಾರನಿುರಿರ್ತ ಗಮಯತ್ೀ || 63 || 

 

ಶತರರ್ತಸವರೂಪಮಥಾಶಚ ಮಾನ್ೀನ್ೈವಾವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 
ತಚ್ಚೀನಾಮನ್ಂ ಗೃಹಿೀತಂ ತ್ೀ ಕ್ರಂ ದ್ತಃಾಾನ್ತಭವ್ೀ ಭರಮಃ || 64 || 

 

ನ್ ಚ ಬಾಧ್ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಸ್ತು ಯದ್ಬಾಧಿತಮೀವ ತತ್ | 

ಬಾಧ್್ೂೀ ಯದ್ಯನ್ತಭೂತ್ೀsರ್್ೀಾ ಕಥಂ ನಿಣಾಯ ಈಯತ್ೀ || 65 || 
 

ಕ್್ೂೀsಪಿ ಹ್ಯರ್್ೂೀಾ ನ್ ನಿಶ್ಚೀತತಂ ಶಕಯತ್ೀ ಭರಮವಾದಿನಾ | 

ಭರಮತವಮಭರಮತವಂ ಚ ಯದ್ೈವಾನ್ತಭವೀಪಗಮ್ || 66 || 
 

ಏಕಸಯ ಭರಮತಾ ತತರ ಪರಸಾಯಭರಮತಾ ಕತತಃ | 
ಭರಮತವಮಭರಮತವಂ ಚ ಸವಾಂ ವ್ೀದ್ಯಂ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ || 67 || 
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ಸ ಚ್ೀತ್ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಕವಚದ್ತದಷ್ಟಃ ಕಥಂ ನಿಣಾಯ ಈಯತ್ೀ | 
ವಿಶ್ೀಷಾಃ ಸವಾ ಏವ್ೈತ್ೀ ಸಾಕ್ಷಿಪರತಯಕ್ಷಗ್ೂೀಚರಾಃ || 68 || 

 

ಊರಿೀಕೃತಯ ಚ ತಾನ್ ಸವಾಾನ್  ವಯವಹಾರಃ ಪರವತಾತ್ೀ | 

ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೂೀ ವಯವಸಾಯಿೀ ತತ ವಯವಹಾರ್ೂೀsರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ || 69 || 
 

ತಸಾಮತ್ ಸವಾಪರಸ್ತದ್ಧಸಯ ವಯವಹಾರಸಯ ಸ್ತದ್ಧರ್ೀ | 

ಸಾಕ್ಷಿೀ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ ಏವ್ೈಕಃ ಸದಾsಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾ ಏವ ನ್ಃ || 70 || 
 

ಶತದ್ಧಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಯದಾ ಸ್ತದ್ೂಧೀ ದ್ತಃಖಿತವಂ ವಾಯಾತ್ೀ ಕಥಮ್ | 
ಉಪಜಿೀವಯಪರಮಾಣಂ ತದ್ಭೀದ್ಗಾರಹ್ಕಮೀವ ಹಿ || 71 || 

 

ಅತ್ೂೀ ಜಿೀವ್ೀಶಯೀರ್ೀಭ್ೀದ್ಃ ಶತರರ್ತಸಾಮಥಯಾಸತಸ್ತಥರಃ | 
ತರ್ಾಪಿ ತತ ಚದಾನ್ನ್ದಪೂವಾಾಸುತಸದ್ೃಶಾ ಗತಣಾಃ || 72 || 

 

ಸಾರಸವರೂಪಮಸಾಯಪಿ ಮತಕ್ಾುವಪಯವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 

ಅತ್ೂೀsಭ್ೀದ್ವದ್ೀವ್ೈತಾಃ ಶತರತಯಃ ಪರವದ್ನಿು ಹಿ || 73 || 
 

ಪೌರಾಣಾನಿ ಚ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಸಾದ್ೃಶಾಯಭ್ೀದ್ಸಂಶರರ್ಾತ್ | 
ಸಾದ್ೃಶಾಯಚಚ ಪರಧ್ಾನ್ತಾವತ್ ಸಾವತನಾರಯದ್ಪಿ ಚಾರ್ಭದಾಮ್ || 74 || 

 

ಆಹ್ತರಿೀಶ್ೀನ್ ಜಿೀವಸಯ ನ್ ಸವರೂಪಾರ್ಭದಾಂ ಕವಚತ್ | 
ಸಾಥನ್ೈಕಯಮೈಕಮತಯಂ ಚ ಮತಕುಸಯ ತತ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ || 75 || 

 

ಸಾದ್ೃಶಯಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜಡಾನಾಂ ದ್ವಯಮೀವ ತತ | 
ಭವ್ೀತ್ ಸಾದ್ೃಶಯಮತಯಲಪಂ ತೃರ್ತೀಯಂ ಪರಮಾತಮನಾ || 76 || 

 

ಈಶರೂಪಕ್ರರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಗತಣಾನಾಮಪಿ ಸವಾಶಃ | 
ತರ್್ೈವಾವಯವಾನಾಂ ತತಸವರೂಪ್ೈಕಯಂ ತತ ಮತಖ್ಯತಃ || 77 || 
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" ಯರ್್ೂೀದ್ಕಂ ದ್ತಗ್ೀಾ ವೃಷ್ಟಂ ಪವಾತ್ೀಷ್ತ ವಿಧ್ಾವರ್ತ | 

ಏವಂ ಧ್ಮಾಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶಯಂಸಾುನ್ೀವಾನ್ತವಿಧ್ಾವರ್ತ " || 78 || 
 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀನ್ೂೀಾಭಯಂ ಚ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾಖ್ಯಮಷ್ಯತ್ೀ | 

"ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಂ ತನ್ನೀಹ್ ನಾನಾಸ್ತು ಕ್ರಞ್ಚನ್ || 79 || 
 

ಮೃತ್ೂಯೀಃ ಸ ಮೃತತಯಮಾಪ್ನೀರ್ತ ಯ ಇಹ್ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯರ್ತ" 
ಇರ್ತ ಶತರತಾವಿವ್ೀತಯಸಾಮದ್ಭೀದಾಭ್ೀದ್ನಿರಾಕೃರ್ತಃ || 80 || 

 

ಇವೀಭರ್ೀ ಚ ಸಾದ್ೃಶಯ ಇರ್ತ ವಾಕ್ ಶಬದನಿಣಾರ್ೀ | 
 

|| ಅಂಶಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಭ್ೀದ್ಸಯ ಮತಕ್ ುೌ ವಚನಾದ್ಪಿ ತತಪಕ್ಷನಿಗರಹ್ಃ || 81 || 
 

ಚ್ೀತನ್ತಾವದಿ ಸಾದ್ೃಶಯಂ ಯದ್ಯಭ್ೀದ್ ಇರ್ತೀಷ್ಯತ್ೀ | 
ಅಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ತದ್ಸಾಮರ್ಭನ್ಾ ಸವರೂಪ್ೈಕತಾ ಕವಚತ್ || 82 || 

 

ನ್ ಕ್್ೀನ್ಚದ್ಭ್ೀದ್ೂೀsಸ್ತು ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ೂೀsಪಿ ವಾ ಕವಚತ್ | 

ಸಮತದಾಯಮೃತ್ೀ ವಿಷ್ೂಣೀಃ ಸವಗತಣಾದಿೀನ್ ವಿನಾsಪಿ ವಾ || 83 || 
 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀನ್ಾ ತಸಾಯಸ್ತು ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ೂೀsಪಿ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ | 

ಅಭ್ೀದ್ಶತರತಯೀಂsಶತಾವತ್ ಸಾದ್ೃಶಯಂ ಚಾಂಶತಾsಸಯ ತತ || 84 || 
 

ಅಂಶಸತುದಿವವಿಧ್್ೂೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸವರೂಪಾಂಶ್ ೀsನ್ಯ ಏವ ಚ | 
ವಿರ್ಭನಾನಂಶ್ ೀsಲಪಶಕ್ರುಃ ಸಾಯತ್ ಕ್ರಞ್ಚಚತಾಸದ್ೃಶಯಮಾತರಯತಕ್ || 85 || 

 

ಅಂಶ್ನ್ೂೀ ಯತ್ ತತ ಸಾಮಥಯಾಂ ಯತ್ ಸವರೂಪಂ ಯರ್ಾ ಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಸ ಏವ ಚ್ೀತ್ ಸವರೂಪಾಂಶಃ ಪಾರದ್ತಭಾಾವಾ ಹ್ರ್ೀಯಾರ್ಾ || 86 || 
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ಸೂಯಾಮಣಡಲಮಾನ್ಯೀಕಸುತರಕ್ಾಶಾರ್ಭಮಾನ್ವಾನ್ | 

ಸೂಯೀಾsಥ ಸಪುಮಾಬ್ಧೀಶಚ ಬಾಹ್ೂಯೀದ್ಸಯ ಚ ವಾರಿಪಃ || 87 || 
 

ಕಠಿನ್ತ್ವೀನ್ ಮೀವಾಾದ್ೀಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಅಪಿ ದ್ೀವತಾ | 
ಧ್ರಾದ್ೀವ್ಯೀವಮೀವ್ೈಕ್್ೂೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯಯಃ || 88 || 

 

ನಾನಾವತಾರರೂಪ್ೀಣ ಸ್ತಥತಃ ಪೂಣಾಗತಣಃ ಸದಾ | 

ವಿಣೂಮತಾರದ್ಯರ್ಭಮಾನಿನ್ೂಯೀ ಯರ್ಾsಪಭರಷ್ಟದ್ೀವತಾಃ || 89 || 
 

ಸೂರ್ಾಾದಿಭಯಸುರ್್ೈವಾಯಂ ಸಂಸಾರಿೀ ಪರಮಾತ್ ಪೃಥಕ್ | 
ದ್ೀಹ್ದ್ೂೀಷ್ೈಶಚ ದ್ೃಷ್ಟತಾವದ್ಪಭರಷಾಟಖ್ಯದ್ೀವತಾಃ || 90 || 

 

ಅನಾಯಃ ಸೂರ್ಾಾದಿದ್ೀವ್ೀಭ್ೂಯೀ ಹ್ಯನ್ತಗಾರಹಾಯಶಚ ತ್ೈಃ ಸದಾ | 
ಏವಮೀವ ಪರಾದಿವಷ್ೂಣೀಃ ಪೃಥಕ್ ಸಂಸಾರಿಣ್ೂೀ ಮತಾಃ || 91 || 

 

ಅನ್ತಗಾರಹಾಯಶಚ ತ್ೀನ್ೈವ ತತರಸಾದಾಚಚ ಮೀಕ್ಷಿಣಃ | 
ನ್ ತತ ಮತಾಸಯದಿರೂಪಾಣಾಮನ್ತಗಾರಹ್ಯತವಮಷ್ಯತ್ೀ || 92 || 

 

ಗತಣ್ೈರಶ್ೀಷ್ೈಃ ಪೂಣಾತಾವನ್ತಮಾಾಯಭ್ೀದ್ೂೀ ಪರ್ೈನ್ಾ ಚ | 

ಅಂಶಾಭಾಸಾಶಚ ಸವ್ೀಾsಪಿ ಪರಸಾಯಂಶಾ ನ್ ಮತಖ್ಯತಃ || 93 || 
 

ಯರ್್ೈಷಾ ಪುರತಷ್ೀ  ಛಾರ್ಾ ಏತಸ್ತಮನ್ನೀತದಾತತಮ್ | 
ನ್ ತತ ಪುಂಪಾದ್ವತ್ ಪಾದಾ ಜಿೀವಾ ಏತ್ೀ ಪರಾತಮನ್ಃ || 94 || 

 

ಪೂಣಾಾಸುಸಯ ಗತಣಾ ಏವ ಪಾರದ್ತಭಾಾವತರ್ಾ ಸ್ತಥತಾಃ | 
ಏವಂ ಜಗಾದ್ ಪರಮಾ ಶತರರ್ತನಾಾರಾಯಣಂ ಪರಮ್ || 95 || 

 

ಅಕ್ಷಯೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಲಾಕ್ಾಯಯವಾಸ್ೂೀ ಲರ್ೀ ಸ್ತಥತಃ | 
ಮತಕ್್ೈಃ ಸದಾ ಚನ್ಯಮಾನ್ೂೀ ಬರಹಾಮದ್ಯೈಸಾುರತಮಯಗ್ೈಃ || 96 || 
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ಪರಕೃರ್ತಃ ಪುರತಷ್ಃ ಕ್ಾಲ್ೂೀ ವ್ೀದಾಶ್ಚೀರ್ತ ಚತತಷ್ಟಯಮ್ | 
ನಿತಯಂ ಸವರೂಪತ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀವಿಾಶ್ೀಷಾವಾಪಿುಮಾತರತಃ || 97 || 

 

ಉತಪರ್ತುಮದಿರ್ತ ಪ್ರೀಕುಂ ಲಕ್ಷಿಯೀಸುದ್ರ್ಭಮಾನಿನಿೀ | 
ತತ್ೂೀ ಜಾತಃ ಪುಮಾನಾನಮ ಬರಹಾಮಸಾಯಂ ವಾಸತದ್ೀವತಃ || 98 || 

 

ಸೂತಾರತಾಮ ಪಾರಣನಾಮಾ ಚ ದ್ೀವೌಯ ಪರಕೃರ್ತಮಾನಿನಿೀ | 

ತತ್ೂೀ ರೂಪಂ ಮಹ್ನಾನಮ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsಹ್ಙ್ಕ್ೃರ್ತಃ ಶ್ವಃ || 99 || 
 

ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ಬತದಿಧನಾಮನೀಮಾ ತತ ಇನ್ೂದರೀ ಮನ್ೂೀsರ್ಭದ್ಃ | 
ಸೆನ್ದಶಚ ತತ ಏವಾನ್ಯೀ ಸವ್ೀಾ ದ್ೀವಾಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ || 100 || 

 

ತತರ ಪೂವಾತನ್ಃ ಶ್ರೀರ್ಾನ್ ಗತಣ್ೈಃ ಸವ್ೈಾಃ ಸಮಸುಶಃ | 
ತ್ೀಭಯಶಚ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ಧಿೀನಾ ಇಮೀ ಸದಾ || 101 || 

 

ಜನ್ಮಸ್ತಥರ್ತಲರ್ಾಜ್ಞಾನ್ನಿಯರ್ತಜ್ಞಾಾನ್ಸಂಸೃರ್ತಃ | 
ಮೀಕ್ಷಶಚ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಮೀತ್ೀಷಾಂ ನ್ೈವ ಹಿೀಯತ್ೀ || 102 || 

 

ಮತಕ್ಾುದ್ಪಿ ಸ ಏವ್ೈಕಃ ಸವತನ್ರಃ ಪೂಣಾಸದ್ತುಣಃ | 

ಇರ್ತ ಶತರತತಯಪಪರ್ತುಭಾಯಂ ಪದ್ೀsಸ್ತಮನ್ ಪರಭತಣ್ೂೀದಿತಮ್ || 103 || 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ದಿವೀರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 2-3 || 

 

ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 02-04 || 

ಶತರತಯಥಾಃ ಶತರರ್ತಯತಕ್ರುಭಾಯಂ ವಿರತದ್ಧ ಇವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ಯತರ ತನಿನಣಾಯಂ ದ್ೀವಃ ಸತವಿಶ್ಷ್ೂಟೀಪಪರ್ತುರ್ಭಃ || 01 || 
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ಕರ್ೂೀತಯನ್ೀನ್ ಪಾದ್ೀನ್ ತತರ ಸಪಷಾಟಥಾವಚತಾರರ್ತಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತವ್ೈರೂಪಯಂ ಮಾಹಾತಯಂ ವಯಕುಸದ್ತುಣಾಃ || 02 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಯತಕ್ರುಃ ಸಮಾನ್ತವಂ ಕತೃಾಶಕ್ರುವಿಾಮಶ್ರತಾ | 
ಯತಕುಯಃ ಪೂವಾಪಕ್್ೀಷ್ತ ಸತನಿಣಿೀಾತಾಸತು ತಾದ್ೃಶಾಃ || 03 || 

 

ಯತಕುಯೀ ನಿಣಾಯಸ್ಯೈವ ಸವಯಂ ಭಗವತ್ೂೀದಿತಾಃ | 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ದಿವೀರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 2-4 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ದಿವೀರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ (ಅವಿರ್ೂೀಧ್ಾಧ್ಾಯಯಃ) 

 ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ (ಸಾಧ್ನಾಧ್ಾಯಯಃ) || 3 || 

ಪರಥಮಃ ಪಾದ್ಃ (03-01) 

ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾನ್ಯರ್ಾನಾಮಸಹ್ಭಾವಾನ್ಯರ್್ೂೀಕುಯಃ || 01 || 
 

ಅವಿಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷೌ ಚ ಸಹ್ಭಾವೀ ವಿಮಶರತಾ | 
ವಿರತದ್ೂಧೀಕ್ರುಃ ಸಹ್ಸಾಥನ್ಂ ವ್ೈಯಥಯಾಂ ಚಾನ್ಯರ್ಾಗರ್ತ || 02 || 

 

ಯತಕುಯಃ ಪೂವಾಪಕ್ಷಸಯ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಯಥಾತ್ೂೀ ಭವೌ | 
ಉಪಪರ್ತುದಿವಾರೂಪತವಮಾಧಿಕಯಮನ್ತರೂಪತಾ || 03 || 

 

ಯೀಗಯತಾ ಬಲವತುವಂ ಚ ವಿಭಾಗಃ ಕ್ಾರಣಾಭವಃ | 
ಕಿೃಪಿುರನಾಯ ಗರ್ತಶ್ೈವ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸ್ಯೈವ ಸಾಧ್ಕ್ಾಃ || 04 || 

 

|| ಯೀನ್ಯಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಬೀಜಪೂರತಷ್ಯೀನಿೀನಾಂ ಸಙ್ಕುರ್ತನಿಯಮೀಜಿಿರ್ತಮ್ | 
ಅಥಶಬ್ದೀನ್ ಭಗವಾನಾಹ್ ಕ್ಾರಣತಶಚ ತಾಮ್ || 05  || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ಹಹ್ಮಸೂತಪನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಃ ಪಾದ್ಃ || 03-01 || 

 

ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ|| 3-2 || 

ಪಶಾಚದ್ದ್ೃಷ್ಟವಿಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಲದ್ಃಖ್ಪೃಥಗ್ವಾಃ | 
ಸಾಥನ್ಭ್ೀದ್ೂೀ ವಿರತದ್ಧತವಂ ನಾಯಯಸಾಮಯಂ ಸವತ್ೂೀ ಭವಃ || 01 || 

 

ಗತಣಸಾಮಯೀಗಶಚ ತಕಾಬಾಧ್್ೂೀ ವಿಲ್ೂೀಮತಾ | 
ನಾನಾಭಾವಃ ಪರಲ್ೂೀಭಶಚ ಯತಕುಯಃ ಪೂವಾಪಕ್ಷಗಾಃ || 02 || 

 

ಅಶಕಯಕತೃಾತಾಶಕ್ರುಃ ಸವತ್ೂೀsಭ್ೀದ್ೂೀಸುದ್ೀವ ಚ | 
ಅಮಾನ್ಕಿೃಪಿುಸನಾಮನ್ವಯವಸಾಥತಯಪಿತಾಭವಾಃ || 03 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ೃಷಿಟವಾಕ್್ಯೀ ಚ ಪುಂಶಕ್ರುಃ ಸತನಿದ್ಶಾನ್ಮ್ | 
ಅಲೌಕ್ರಕತವಮಾಧಿಕಯಂ ಸಾವತನ್ರಯಂ ನಿಣಾರ್ಾಪರಮಾಃ || 04 || 

 

 || ಸನಾಧಯಧಿಕರಣಮ್ || 

ವಾಸನಾಃ ಸವಾವಸೂುನಾಮನಾದ್ಯನ್ತಭವಾಗತಾಃ | 
ಸನ್ಯೀವಾಶ್ೀಷ್ಜಿೀವಾನಾಮನಾದಿಮನ್ಸ್ತ ಸ್ತಥತಾಃ || 05 || 

 

ರ್ತರಗತಣಾತಮಕಂ ಮನ್ೂೀsಸ್ಯೀವ ರ್ಾವನ್ತಮಕ್ರುಃ ಸದಾತನ್ಮ್ | 

ತತ್ೈವಾಶ್ೀಷ್ಸಂಸಾೆರಾಃ ಸಞ್ಚಚೀಯನ್ುೀ ಸದ್ೈವ ಚ || 06 || 
 

ಸೂಕ್ಷಯತ್ವೀನ್ ಲರ್ೀ ಸಚಚ ಪಾರಕೃತ್ೈರತಪಜಿೀಯತ್ೀ | 
ಸೃಷಿಟಕ್ಾಲ್ೀ ಯದಾ ತನ್ನ ಕತತಃ ಸಂಸಾರಸಂಸ್ತಥರ್ತಃ || 07 || 
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ಸಂಸಾೆರ್ೈಭಾಗವಾನ್ೀವ ಸೃಷಾಟವ ನಾನಾವಿಧ್ಂ ಜಗತ್ | 
ಸವಪನಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ಶಾಯರ್ತ ಭಾರನಿುಜಾಾಗರತವಮೀವ ಹಿ || 08 || 

 

ಅದ್ೃಷ್ಟೀ ಚಾಶತರತ್ೀ ಭಾವ್ೀ ನ್ ಭಾವ ಉಪಜಾಯತ್ೀ | 
ಅದ್ೃಷಾಟದ್ಶತರತಾದಾಭವಾನ್ನ ಭಾವ ಉಪಜಾಯತ್ೀ || 09 || 

 

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಪುರಾಣ್ೂೀಕ್ರುರನಾದಿತಾವತ್ ತತ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ಕದಾಚದ್ದಶಾನಾಯೀಗಯಂ ಯತ್ ತತಾರಪಿ ವಿಭಾಗತಃ || 10 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ಸಮಾಧಿಕರಣಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀsತರ ಸ ಜ ಭರಮಃ | 

ವಾಸನಾಮಾತರಮೂಲತಾವಜಾಜಗರದ್ವತ್ ಸಪಷ್ಟತಾ ನ್ ಚ || 11 || 
 

ಭ್ೀದ್ೂೀsಭ್ೀದ್ೂೀsಥವಾ ದ್ವನ್ದವಮರ್ತ ಪರಶ್ ನೀ ನ್ ಯತಜಯತ್ೀ | 

ದ್ರಷ್ತಟಃ ಸವಪನಸಯ ದ್ೃಷ್ಟತಾವದ್ಭೀದ್ಸ್ಯೈವಾಖಿಲ್ೈಜಾನ್ೈಃ || 12 || 
 

ಪರಶನದ್ೂೀಷಾ ಹಿ ಚತಾವರಃ ಸವವಾಯಹ್ರ್ತರಸಙ್ಕ್ುರ್ತಃ | 
ಸ್ತದಾಧಥಾತಾ ಚ ವ್ೈಫಲಯಂ ನ್ ತ್ೈಃ ಸಾಯತ್ ತತುವನಿಣಾಯಃ || 13 || 

 

ತತುವನಿಣಾಯವ್ೈಲ್ೂೀಮಯಂ ಸಾಯದಾವದ್ೀsಪಿ ಹಿ ನಿಗರಹ್ಃ | 
ಉದಾಭವನಿೀಯಮೀವ ಸಾಯನ್ನ ಕರ್ಾವಸ್ತರ್ತಭಾವ್ೀತ್ || 14 || 

 

ವಿಜಿಗಿೀಷ್ತಕರ್ಾರ್ಾಂ ತತ ಕರ್ಾವಸ್ತರ್ತಕ್ಾರಣಮ್ | 

ಪರಿಹಾರ್ೀsಪಿ ಸ್ತದ್ಧತವಂ ದ್ೂಷ್ಣಂ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಃ || 15 || 
 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾರ್ಾಂ ತದ್ನ್ಯಸಯ ಸ್ತದ್ಧತ್ೈವ ಹಿ ಸಾಧಿಕ್ಾ | 
ಆಶರಯವಾಯಶರರ್ಾಸ್ತದಿಧೀ ಸಾಧ್ಾಯಸ್ತದಿಧಶಚ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 16 || 

 

ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಚನ್ನ ಚ ತ್ೀ ದ್ೂೀಷಾ ವಾಯಪ ುೌ ಸತಾಯಂ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ವಾಯಹ್ರ್ತರ್ೀವಾಸ್ತು ನ್ೃಶೃಙ್ಕುಸ್ತುತವಸಾಧ್ನ್ೀ || 17 || 
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ಯತರ ವಾಹ್ತತಾ ನಾಸ್ತುಕ್್ೂೀsರ್ತಸಙ್ಕ್ ುೀsಸಯ ಸಾಧ್ನ್ೀ | 
ಪರತಯಕ್ಾಗಮಮೂಲಾಸತು ನಾಯರ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ಭವನಿು ಹಿ || 18 || 

 

ನಾಯರ್ಾಭಾಸಾ ಅಮೂಲಾಃ ಸತಯಃ ನಾಯಯಸಾಯನ್ಯಸಯ ತೌ ಪುನ್ಃ | 
ಅದ್ೃಷ್ಟೀ ವಯರ್ಭಚಾರ್ೀ ತತ ಸಾಧ್ಕಂ ತದಿರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್ || 19 || 

 

ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೈವಾದಾಧ ಮಾನ್ಬಾಧ್್ೀ ನ್ ತದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ಯತಾಸಕ್ಷಿಣ್ೈವ ಮಾನ್ತವಂ ಮಾನಾನಾಮವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 20 || 

 

ಅಮಾನ್ಸಯ ತತ ಮಾನ್ತವಂ ಮಾನ್ಸತಾವಚಚಲಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ಉತಸಗಾತ್ೂೀsಪಿ ಯತಾರಪುಮಪವಾದ್ವಿವಜಿಾತಮ್ || 21 || 
 

ವಯರ್ಭಚಾಯಾಪವಾದ್ೀನ್ ಮಾನ್ಮೀವ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ | 
ಅತ್ೂೀ ಹಿ ಭ್ೂೀಜನಾದಿೀನಾಮಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ತಾನ್ತಮಾ || 22 || 

 

ಮಾನ್ಂ ವಯವಹ್ೃತೌ ನಿತಯಂ ವಯರ್ಭಚಾರ್ೂೀ ಹಿ ತತರ ಚ | 
ವಾಯಪುತ್ವೀ ವಾಯಶರಯತವಂ ತತ ಕಥಮೀವ ಹಿ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 23 || 

 

ರ್ೂೀಹಿಣತಯದ್ಯ ಆಸನ್ನಃ ಕೃರ್ತುಕ್ಾಭತಯದಿತಾ ಯತಃ | 
ಇತತಯಕ್್ುೀ ಸಾಧ್ನ್ಂ ನ್ೂೀ ಕ್ರಂ ನ್ ಹಾಯಜ್ಞ್ೈವಾತರ ಸಾಧಿಕ್ಾ || 24 || 

 

ಅನ್ಯತ್ ಸದ್ಸತ್ೂೀವಿಾಶವಮರ್ತ ಚ ವಾಯಹ್ತ್ೀರಮಾ | 
ಅಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ೀ ದ್ೂೀಷ್ಃ ಕ್್ೂೀ ವಾಯಪಿುಯಾದಿ ವಿದ್ಯತ್ೀ || 25 || 

 

ವಾಯಪಿುಶಚ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ತತರ ತ್ೈಶಾಚವಗಮಯತ್ೀ | 
ಅಪರಸ್ತದ್ಧಸಯ ಸಾಧ್ಯಸಾಯ ಸಾಧ್ಕತವಂ ಯದ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 26 || 

 

ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಸ್ೂಯೀಕ್ ುೌ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಯಂ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ | 

ಸಾಧ್ನ್ಂ ಪರಮಾಣಾವದ್ೀಯಾದಾsಸ್ತದ್ಧಸಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 27 || 
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ಯರ್ಾನ್ತಭವಮೀವ್ೈತನಾನಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾಂ ಕತತಸುದಾ | 

ಯತರ ನಾರ್ತಪರಸಙ್ಕ್ ುೀsಸ್ತುಮಾನ್ಂ ನ್ ಚ ವಿಪಯಾರ್ೀ || 28 || 
 

ಕಿ್ರಷ್ಟಕಲಪನ್ರ್ೈವಾತರ ಸಾಧ್ಯಮತಯರ್ತದ್ತವಾಚಃ | 
ಪರಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಮಥಃ ಸ್ತದಿಧಶಚಕರಕಸಾವಶರರ್ಾದ್ಯಃ  || 29 || 

 

ಅಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಕತ್ವೀನ್ ಪಞ್ಚಚವಯವತಾಂ ವಿನಾ | 
ಅಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾಃ ಸಮಸ್ೈಸುನಿನಯಮಃ ಕ್ರಂನಿಬನ್ಧನ್ಃ || 30 || 

 

ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ತಾಯಂ ಚ ನ್ ಕರ್ಾವಸ್ತರ್ತಭಾವ್ೀತ್ | 

ವಯರ್ಭಚಾರ್ೂೀ ಹ್ೀತವಸ್ತದಿಧರ್ೀಕಪಕ್್ೀsಪಿ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 31 || 
 

ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಯಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೀ | 
ವ್ೈಯಯಥಯಾಮೀಕ್ಾಸ್ತದೌಧ ಚ ವಿಶ್ಷಾಟಸ್ತದಿಧರ್ೀವ ಹಿ || 32 || 

 

ಅಪರಯೀಜನ್ತಾ ತತರ ಪರಥಮಪರಶನದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 
ಸ್ತದ್ಧಪರಶಾನಧಿಕಂ ಯತ್ ತದಾಧಿಕ್ಾಯನ್ುಗಾತಂ ಭವ್ೀತ್ || 33 || 

 

ಅರ್ಾಾಪತತಯಪಮಾಭಾವಾ ಅನ್ತಮಾನ್ುಗಾತಾಃ ಕವಚತ್ | 

ಪರತಯಕ್ಾನ್ುಗಾತ್ೂೀsಭಾವಃ ಸತಾಾದ್ೀನಿಾಯಮೀನ್ ಚ || 34 || 
 

ಅನ್ಯತರ ಝಟ್ರ್ತ ಪಾರಪುಃ ಪಾರರಮಾಭದಾಯಶಚ ಯತಕುಯಃ | 

ಆಗಮಾರ್ಾಾವಸ್ತತಯರ್ಾಾ ನಿಯತವಾಯಪುಯೀsಖಿಲಾಃ || 35 || 
 

ವಾಕಯಂ ಪರಕರಣಂ ಸಾಥನ್ಂ ಸಮಾಾಾಯ ಚ ತರ್ಾವಿಧ್ಾಃ | 
ಕತರತಪಾಣಡವವತ್ ತ್ೀಷಾಮತಪಪತ್ುೀ ಪೃಥಗವಚಃ || 36 || 

 

ಸವನಾಯರ್ೈಃ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಪರನಾಯರ್ೈಸತು ದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 
ಸವನಾಯರ್ೈದ್ೂಾಷ್ಣಂ ಚ ಸಾಯತ್ ಸಾಧಿತ್ೈಃ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಃ || 37 || 
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ಪರಸಙ್ಕುಥಾತರ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ನ್ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸಯ ದ್ೂಷ್ಕ್ಾಃ | 
ಛಲಂ ಜಾರ್ತರಿರ್ತ ದ್ವೀಧ್ಾ ವಾಯಹ್ತಯನ್ುರಮಷ್ಯತ್ೀ || 38 || 

 

ಜಾರ್ತಃ ಸಾವವಾಯಹ್ರ್ತಜ್ಞ್ೀಾರ್ಾ ಛಲಮರ್ಾಾನ್ುರ್ೂೀತುರಮ್ | 
ಏವಂ ಸಂಶ್ ೀಧಿತನಾಯಯಸದಾಗಮವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 39 || 

 

ನಾನಿವಾಾಚಯಮಹ್ ಪ್ರೀಕುಂ ಮಾರ್ಾಮಾತರಪದ್ೀನ್ ಹಿ | 
ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಸದ್ಸತ್ೂೀರಿರ್ತ ಹಿ ವಾಯಹ್ತಂ ಸವತಃ || 40 || 

 

ಪರರ್ತಯೀಗಿತವಮಪಯಸಯ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ಮರ್ಾಯ ಚ್ೀತ್ ಪರರ್ತಯೀಗಿತವಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ತತ್ೂೀ ನ್ ಹಿ || 41 || 
 

ಅವಿಲಕ್ಷಣತವಂ ಸತಯಂ ಸಾಯನಿಮರ್ಾಯತವಂ ಬರಹ್ಮಣಸುತಃ | 
ಅನಿವಾಾಚಯಸಯ ಸತುವಂ ವಾ ಯದಿ ಧ್ಮಾಾ ನ್ ಕ್್ೀಚನ್ || 42 || 

 

ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ನ್ೈವ ಜಿಜ್ಞಾಸಯಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯ ಧ್ಮಾನಿಣಾಯಃ | 
ಇದ್ಮತಥಮರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಃ  ಪರಯೀಜನ್ಮ್ || 43 || 

 

ಇತಥಂಭಾವೀ ಹಿ ಧ್ಮೀಾsಸಯ ನ್ ಚ್ೀನ್ನ ಪರರ್ತಯೀಗಿತಾ | 

ಇತಥಂ ಭಾವಾತಮಕ್ಾನ್ ಧ್ಮಾಾನಾಹ್ತಶಚ ಶತರತಯೀsಖಿಲಾಃ || 44 || 
 

ಅದ್ೃಶಯತಾವದ್ಯೀsಪಯಸಯ ಗತಣಾ ಹಿ ಪರಭತಣ್ೂೀದಿತಾಃ | 
ಯದಿ ಸತಯಸಾುದ್ೃಶಾ ಧ್ಮಾಾಃ ಸವಾಜ್ಞತಾವದ್ಯೀ ನ್ ಕ್ರಮ್ || 45 || 

 

ಅನಾಯಪ್ೀಕ್ಾ ಯದಿ ಸತಯಷ್ಟೀ ಸತ್ುವೈವಂ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಗಾ| 
ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾನ್ಪ್ೀಕ್ಾ ಹಿ ನ್ ಸತಾು ಕ್ಾವಪಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 46 || 

 

ಸವಾಧ್ಮೀಾಜಿಿತಸಾಯಸಯ ಕ್ರಂ ಶಾಸ್ರೀಣಾಧಿಗಮಯತ್ೀ | 
ಮರ್ಾಯಧ್ಮಾವಿಧ್ಾತತಶಚ ವ್ೀದ್ಸ್ಯೈವಾಪರಮಾಣತಾ || 47 || 
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ಅಪಾರಪಾುಂ ಭಾರನಿುಮಾಪಾದ್ಯ ಕ್ರಂ ವ್ೀದ್ೂೀ ಮಾನ್ತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
ನ್ ಹಿ ವ್ೀದ್ಂ ವಿನಾ ಬರಹ್ಮ ವ್ೀದ್ಯಂ ಧ್ಮಾಾಶಚ ತದ್ುತಾಃ || 48 || 

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಸಯ ಮರ್ಾಯತವಂ ಯದಿ ನ್ೈಕಯಸಯ ತತ್ ಕಥಮ್ | 

ಧ್ಮಾಾರೂಪ್ೀsಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಧ್ಮಾಾದಿೀನಾಂ ಹಿ ದ್ಶಾನ್ೀ || 49 || 
 

ಇದ್ನ್ುದಾದಿಧ್ಮಾತ್ವೀ ಧ್ಮೀಾsನ್ಯಃ ಕಲಪಯತ್ೀsತರ ಹಿ | 
ಸವಾಧ್ಮಾವಿಹಿೀನ್ಸಯ ಧ್ಮಾಾರ್ೂೀಪಃ ಕವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 50 || 

 

ತದ್ಥಾಂ ಯದಿ ಧ್ಮಾಾಣಾಮಾರ್ೂೀಪಃ ಸಾsನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಈಶತಜಾಜಾನ್ವ್ೀದಾಕ್ಷಜಾನ್ತಮಾಮಾತೃಪೂವಿಾಣಃ || 51 || 

 

ಭಾರನಿುವಿಾಶವಸಯ ರ್ೀನ್ೈವ ಮಾನಾಭಾಸ್ೀನ್ ಕಲಪಯತ್ೀ | 
ತನಾಮತರಸಾಯನ್ಯರ್ಾಭಾವ್ೀ ಕ್ರಂ ನ್ ಸಾಯದಿವಶವಸತಯತಾ || 52 || 

 

ಯೀನ್ೀದ್ಂ ಕಲಪಯತ್ೀ ಭಾರನ್ುಂ ಭಾರನಿುಸುಸ್ಯೈವ ಕ್ರಂ ನ್ ಸಾ | 
ಭಾರನ್ುತ್ವೀ ತಸಯ ವಿಶಾವರ್ೀರಿೀಶಾದ್ಯಭಾರನ್ುಮೀವ ಹಿ || 53 || 

 

ಭರವ್ೀಯತಭಾರಾನ್ುಯೀ ನ್ೄಣಾಂ ನ್ೈವ್ೀಶಾದ್ೀಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಸತಯತವಮಕ್ಷಜಪಾರಪುಂ ಯದಿ ಭಾರನ್ುಮರ್ತೀಷ್ಯತ್ೀ || 54 || 

 

ಪಾರಮಾಣಯಮಾಗಮಸಾಯಪಿ ಪರತಯಕ್ಾದ್ನ್ಯತಃ ಕತತಃ | 
ಸಾಕ್ಷಿಪರತಯಕ್ಷತ್ೂೀ ಹ್ಯೀವ ಮಾನಾನಾಂ ಮಾನ್ತ್ೀಯತ್ೀ || 55 || 

 

ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸವಪರಕ್ಾಶತವಮನ್ವಸಾಥ ತತ್ೂೀ ನ್ ಹಿ | 
ತತಾೆಲ್ಲಕಂ ಪರಮಾಣತವಮಕ್ಷಜಸಯ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್ || 56 || 

 

ಐಕ್ಾಯಗಮಸಯ ಕ್ರ ನ್ ಸಾಯತ್ ತಸಾಯಪ್ಯೀತಾದ್ೃಶಂ ಯದಿ | 
ಐಕಯಪರಮಾಣಮರ್ಾಯತವಂ ಯದಾ ವಿಶವಸಯ ಸತಯತಾ || 57 || 
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ಐಕಯವಾಕಯಸಯ ಮಾನ್ತವಂ ಯದ್ಯಬಾಧ್ಯಮರ್ತೀಷ್ಯತ್ೀ | 
ಅಕ್ಷಜಸಾಯಪಿ ಮಾನ್ತವಂ ನಾಬಾಧ್ಯಂ ಕ್ರಮರ್ತೀಷ್ಯತ್ೀ || 58 || 

 

ಅದ್ವೈತಹಾನಿಸಾಮಾನಾಯನ್ನ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಚ ಕಶಚನ್ | 
ಯದಿ ಸವತಸುವಂ ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ವಿಶವಸತಾು ಕಥಂ ನ್ ತ್ೀ || 59 || 

 

ಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಚ ಮರ್ಾಾದಾ ಕ್ಾಲತ್ೂೀ ವಾಯಹ್ತಾ ಭವ್ೀತ್ | 

ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀsಪಯಮಾನ್ಂ ಚ್ೀದಿದಾನಿೀಂ ಮಾನ್ತಾ ಕತತಃ || 60 || 
 

ಮರ್ಾಯತವಮಾನ್ಂ ಮೀಕ್್ೀsಪಿ ಮಾನ್ಂ ಕ್ರಂ ನ್ೀರ್ತ ಭಣಯತಾಮ್ | 

ಮಾನ್ತ್ವೀsದ್ವೈತಹಾನಿಃ ಸಾಯದ್ಮಾನ್ತ್ವೀsಪಯಮೀಕ್ಷತಾ || 61 || 
 

ವಿಶವಸಯ ಪುನ್ರಾಪರ್ತುಮಾರ್ಾಯಮಾನ್ಂ ಯದಾ ನ್ ಮಾ | 

ಅಸ್ತು ಚ್ೀನ್ತಮಕಯವಸಾಥ ಚ ದ್ವೈತಾಪರ್ತುರತ್ೂೀsನ್ಯರ್ಾ || 62 || 
 

ಅಮತಕುತವಂ ತರ್ಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲಾಧಿೀನಾ ಹಿ ಮತಕುತಾ | 

ಕ್ಾಲ ಏವಾಗಮೀsಪಾಯಹ್ ಮತಕ್ರುಂ ಕ್ಾಲನಿವತಾನ್ೀ || 63 || 
 

ಮತಕ್್ುೀರಪಿ ನಿವೃರ್ತುಃ ಸಾಯತ್ ಸಂಸಾರಿತವಮತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಕವ ಚ ಪರತಯಕ್ಷತಃ ಪಾರಪುಮನ್ತಮಾಗಮಬಾಧಿತಮ್ || 64 || 

 

ದ್ೀಹಾತಮತವಂ ಯದಿ ನ್ ತತ್ ಪಾರಪುಂ ಪರತಯಕ್ಷತಃ ಕವಚತ್ | 

ಮಮ ದ್ೀಹ್ ಇರ್ತ ಹ್ಯೀವ ನ್ ದ್ೀಹ್ೂೀsಹ್ಮರ್ತ ಪರಮಾ || 65 || 
 

ಉಪಚಾರಶಚ ಕೃಷ್ೂಣೀsಹ್ಮರ್ತ ಕದ್ಾಮಲ್ೀಪನ್ೀ | 

ವಸರಸಯ ಯದ್ವದ್ೀವಂ ಸಾಯತ್ ಯದ್ತಯಪಾಧಿಕೃತಂ ತದಾ || 66 || 
 

ಸವತಃ ಶತಕಿತವವತ್ ಕ್ಾಷ್ಣಯಾಂ ನ್ ಮಮೀರ್ತ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ | 
ಕಥಂ ಚ ಭ್ೀದ್ೂೀ ದ್ೀಹಾದ್ೀರಾತಮನ್ೂೀ ನ್ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ || 67 || 
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ಜಾತಮಾತಾರ ಮೃಗಾ ಗಾವೀ ಹ್ಸ್ತುನ್ಃ ಪಕ್ಷಿಣ್ೂೀ ಝಷಾಃ | 
ಭರ್ಾಭಯಸವಭ್ೂೀಗಾದೌ ಕ್ಾರಣಾನಿ ವಿಜಾನ್ತ್ೀ || 68 || 

 

ಅಸೃತೌ ಪೂವಾದ್ೀಹ್ಸಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾದ್ೀರನ್ತಸನಾಧನ್ವಿಸೃತೌ || 69 || 

 

ಯದಾ ದ್ೀಹಾನ್ುರಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀಹ್ೈಕ್ಾಯವಸ್ತರ್ತಃ ಕತತಃ | 
ವಾಯಪುತಾವದಾತಮನ್ೂೀ ದ್ೀಹ್ೀ ವಯವಹಾರ್ೀಷ್ಯಪಾಟ್ವಾತ್ || 70 || 

 

ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ೀsಪಿ ಚಾಙ್ಕುರವಹಿನವತ್  ಸಾವವಿವಿಕುವತ್ | 

ಭವನಿು ವಯವಹಾರಾಶಚ ನ್ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಗಾನ್ಪಿ || 71 || 
 

ಅರ್ಾಾನ್ಯರ್ಾನ್ತಭವತಃ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಿತತಂ ಕ್ಷಮಾಃ | 
ಲ್ೂೀಕ್ಾಸುತ್ೂೀ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧಂ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ || 72 || 

 

ಶಕಯಂ ವಾರಯಿತತಂ ಕ್ಾವಪಿ ತಚ್ಚೀನ್ೂನೀತುರಗ್ೂೀಚರಮ್ | 
ಕಥಮೀವೀತುರಃ ಕ್ಾಲಸುದ್ೂುೀ ಮೀಕ್ಷಶಚ ಗಮಯತ್ೀ || 73 || 

 

ಆಗಮೀsಪಿ ಹಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀ ಸ್ತದ್ಧೀ ಪರತಯಕ್ಷತಃ ಪುನ್ಃ | 

ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಜ್ಞಾಪರ್ೀದ್ೀವ ಕಥಂ ಶಕ್ರುಗರಹ್ೂೀsನ್ಯರ್ಾ || 74 || 
 

ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಾರ್್ೀಾಷ್ತ ಜಾತ್ೀ ಶಕ್ರುಗರಹ್ೀsಖಿಲಮ್ | 

ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಗಮರ್ೀದಾವಕಯಂ ನ್ ತದ್ಜ್ಞಾತಶಕ್ರುಕ್್ೀ || 75 || 
 

ಶಕ್ರುಶ್ಚೀದ್ವತಾಮಾನ್ೀ ಸಾಯನಾನರ್ತೀತಾನಾಗತಂ ವದ್ೀತ್ | 

ಯದಿ ಶಕ್ರುಗರಹ್ೂೀsನ್ಯತರ ಕಥಂ ಸ ಸಾಯತ್ ತದ್ಗರಹ್ೀ || 76 || 
 

ಸಾಮಾನ್ಯಂ ದ್ೃಷ್ಟಮೀವಾಸಾವನ್ಯತರ ಗಮರ್ೀದ್ಯದಿ | 
ಸಾಮಾನ್ಯವಜಿಾತಂ  ವಸತುಸವರೂಪಂ ಗಮರ್ೀತ್ ಕಥಮ್ || 77 || 
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ನ್ ಸವರೂಪತವಸಾಮಾನ್ಯಂ ಕ್್ೀನಾಪಯಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಕವಚತ್ | 
ಸವರೂಪಂ ಚ್ೀದ್ನ್ತಗತಂ ವಾಯವೃತುಂ ತತರ ಕ್ರಂ ಭವ್ೀತ್ || 78 || 

 

ಸವಾಾನ್ತಗತಧ್ಮಾಾಣಾಮನ್ುೀ ಹಿ ಸವತವಮಷ್ಯತ್ೀ | 
ಕ್ರಂ ವಾಯವೃತುಮರ್ತ ಪರಶ್ನೀ ಸವರೂಪಮರ್ತ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 79 || 

 

ಸಾಯದ್ತತುರಂ ತತ್ೂೀsನ್ಯಚ್ಚೀತ್ ತದ್ೀವ ಸವಯಮೀವ ನ್ಃ | 

ಏವಂ ವಾಯವೃತುರೂಪ್ೀsಪಿ ಯದಾ ಶಕ್ರುಗರಹ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 80 || 
 

ತಸಯ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ೂೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾ ಸ ಚ ಭವ್ೀತ್ ಕತತಃ | 
ಅತ್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಂ ಸವಾಮಪಿೀಷ್ಯತ್ೀ || 81 || 

 

ವಾಯವೃತುಂ ಯಚಚ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ತದ್ೀವ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ನ್ ಚ್ೈಕಧ್ಮಾತಾ ತ್ೀನ್ ಪದಾರ್ಾಾನಾಂ ಪರಸಪರಮ್ || 82 || 

 

ಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ತತಾಸದ್ೃಶಯಸಯ ದ್ಶಾನಾತ್ | 
ಅತಃ ಸವಾಪದಾರ್ಾಾಶಚ ಸಾಮಾನಾಯತ್ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ೂೀಚರಾಃ || 83 || 

 

ಸವಾಮತ್ಯೀವ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಕಥಮನ್ಯರ್ಾ | 
ಕ್ರಞ್ಚಚತಾಸದ್ೃಶಯ ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಖಿಲಸಾಯಪಿ ವಸತುನ್ಃ || 84 || 

 

ಶಬದಶಕ್ರುಗರಹ್ಶಚ ಸಾಯತ್ ತತುತಾಸದ್ೃಶಯಮಾನ್ತಃ | 
ಪರತಯಕ್ಷಂ ಮಾನ್ಸಂ ಚ್ೈವ ಯದಾರ್ತೀತಾಥಾಗ್ೂೀಚರಮ್ || 85 || 

 

ತದಾ ಸೃರ್ತಪರಮಾಣತವಮರ್ತೀತತವವಿಶ್ೀಷಿತಮ್ | 
ಆಧಿಕಯಮನ್ತಭೂತಾತ್ ತತ ಯದಾರ್ತೀತತವಮಷ್ಯತ್ೀ || 86 || 

 

ಮಾನ್ತಾ ಚ ಕಥಂ ನ್ ಸಾಯತ್ ಸೃತ್ೀಭಾಾಧ್ಶಚ ನಾತರ ಹಿ | 
ಮಾನ್ತವಂ ಪರತಯರ್ಭಜ್ಞಾಯ ಅಪಿ ಸವಾಾನ್ತಭೂರ್ತಗಮ್ || 87 || 
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ಅರ್ತೀತವತಾಮಾನ್ತವಧ್ಮಾಣಿೀ ಸಾ ಚ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ನ್ ಚ ಸಾ ಸೃರ್ತಮಾತಾರಧ್ಾಾ ತದಿತನ್ುವಗರಹ್ೈಕತಃ || 88 || 

 

ಅತ್ೂೀ ನ್ ವತಾಮಾನ್ೈಕನಿಯಮಃ ಸಾಯದ್ುರಹ್ೀsಕ್ಷಜ್ೀ | 
ನ್ ಚ ಪರಮಾಣತ್ೂೀsನಾಯ ಸಾಯತ್ ಪರಮರ್ತನಾಾಮ ಕತತರಚತ್ || 89 || 

 

ಮಾನಾಭಾವಾದ ುೌರವಾಚಚ ಕಲಪನಾರ್ಾಃ ಕ್ರಮೀತರ್ಾ | 
ಮರ್ೈತಜಾಜಾತಮರ್ತ ತತ ಸಾಕ್ಷಿಗಂ ಜ್ಞಾನ್ಗ್ೂೀಚರಮ್ || 90 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ತತ್ೂೀsನಾಯ ನ್ ಪರಮರ್ತನಾಾಮ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 

ಮಾನ್ಮಾತೃಪರಮೀರ್ಾಣಾಂ ತದ್ತಚಾರ್ತುನ್ಾ ಹಿ ಕವಚತ್ || 91 || 
 

ಸಾವಪಾನನಾಮಪಿ ಚ್ೈತ್ೀಷಾಂ ನ್ ಬಾಧ್್ೂೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚತ್ | 
ಜಾಗರತವಮಾತರ ಮತ್ೈಕಮನ್ಯರ್ಾ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಸತುಟ್ಮ್ || 92 || 

 

ಅತ್ೂೀ ಮರ್ಾಯ ನ್ ಚ ಸವಪ್ನೀ ಜಾಗರದ್ವಜಾಜಗರದ್ೀವ ಚ | 
ಆತಮವತ್ ಕವಚದಾತಾಮ ಚ ಸಾಯದ್ೀವ ಭರಮಗ್ೂೀಚರಃ || 93 || 

 

ಏತಾವತಾ ನ್ ಮರ್ಾಯssಸೌ ಸವಪ್ನೀ ಜಾಗರಿತ್ೀ ತರ್ಾ | 
ಯದಾಯತಮನ್ಯನ್ಯರ್ಾ ದ್ೃಶಯಂ ಭಾರನ್ುಮತಾರಪಿ ತದ್ಭವ್ೀತ್ || 94 || 

 

ಅಬಾಧಿತಾನ್ತವೃತ್ುೀಸತು ಸವಪಾನದ್ೀಭಾರಾನ್ುತಾ ಕತತಃ | 
ನ್ ಚ ಕ್ಾಚತ್ ಪರಮಾ ವಿಶವಭಾರನ್ುತ್ವೀ ಸವಾಮೀವ ಚ || 95 || 

 

ಅಭಾರನ್ುತ್ವೀ ಪರಮಾಣಂ ತತ ಕಥಂ ತದಾಭರನಿುತಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಕ್ರಞ್ಚ ಭಾರನ್ುತವವಾದಿೀ ಸ ಭಾರನ್ುತವಂ  ಸವಮತಸಯ ಚ || 96 || 

 

ಆಙ್ಕಚುೀಕರ್ೂೀರ್ತ ನಿಯತಂ ತತರ ಸಮರರ್ತಪನ್ನತಾ | 
ವಾದಿನ್ೂೀಸ್ುೀನ್ ಚಾಭಾರನ್ುಂ ವಿಶವಮೀವ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 97 || 
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ಭಾರನ್ುತವಭಾರನ್ುತಾ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯತ್ ಕಥಂ ನಾಭಾರನಿುಸತಯತಾ | 
ಅಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ದ್ತಷ್ಟಂ ತನ್ಮತಂ ಹ್ೀಯಂ ಬತಭೂಷ್ತರ್ಭಃ || 98 || 

 

ರ್ೀನ್ ಸವಮತಹ್ೀಯತವಂ ಸವಯಮಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಸದಾ | 
ಭಾರನಿುತಾವದ್ತದರ್ಾಟ್ತವಸಯ ಭೂಷ್ಣತಾವಚಚ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 99 || 

 

ಉನ್ಮತ್ೂುೀsಪಿ  ಕಥಂ ತಸಯ ಮತಂ ಸ್ತವೀಕತತಾಮಚಾರ್ತ | 

ಈಶಶಕ್್ುೀರಚನ್ಯತಾವನ್ಮಹ್ೂೀನ್ಮತ್ೈಃ ಪರವರ್ತಾತಮ್ || 100 || 
 

ಅತಃ ಪರಜ್ಞಾsತರ ಮಾಯೀಕ್ಾು ಜ್ೈವುಯಪಾದಾನ್ಮೀವ ಸಾ | 

ನಿಮತುಮೈಶವರಿೀ ಮತಾಾಯ ನಿಮಾತಂ ತಾರತಮೀವ ಚ || 101 || 
 

ತಾಭಾಯಂ ಸಹ್ ಪೃಥಕ್ ಚ್ೈವ ಮಾರ್ಾಮಾತರಮರ್ತೀಯಾತ್ೀ | 
ಉಭಾಭಾಯಂ ಮಾತಮೈಶವರ್ಾಾ ತಾರತಂ ಸಹ್ ಪೃಥಕ್ ತತಃ || 102 || 

 

ಪರಜ್ಞಾತಮಕಂ ಮನ್ೂೀ ರ್ೀನ್ ಮನ್ೂೀರೂಪಾಶಚ ವಾಸನಾಃ | 
ಧಿೀರ್ಭೀಾರಿರ್ತ ಮನ್ಸ್ುವೀವ್ೀತಾಯಹ್ ಚ ಶತರರ್ತರಞ್ಜಸಾ || 103 || 

 

ಚದ್ಚನಿಮಶರಮೀವ್ೈತನ್ಮನ್ೂೀ ರ್ಾವಚಚ ಸಂಸೃರ್ತಃ | 
ತ್ೀನಾವಸಾಥ ಇಮಾಃ ಸವಾಾ ಜಿೀವಃ ಪಶಯರ್ತ ಸವಾದಾ || 104 || 

 

ಮನ್ೂೀವಿಕ್ಾರಾ ವಿಷ್ರ್ಾಃ ಸಾವಪಾನ ಯದಾ್ಹ್ಯವನ್ನ ತ್ೀ  | 
ಸೂಥಲಾ ಭವನ್ಯತಸ್ುೀಷಾಂ ಸಪಷ್ಟತಾ ನ್ ತರ್ಾ ಕವಚತ್ || 105 || 

 

ಕವಚತ್ ಸೃಷಾಟ ಅಪಿ ಸತಯಷ್ಟೀ ವಾಸನಾ ಮಾನ್ಸ್ತೀ ಚ ಸಾ | 

ಈಶ್ೀಚಾರ್ಾsನ್ುದ್ಾಧ್ಾರ್ತ ವಯಜಯತ್ೀ ಚ ಪುನ್ಸುರ್ಾ || 106 || 
 

|| ದ್ೀಹ್ಯೀಗಾಧಿಕರಣಮ್ || 
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ಸೃಷ್ಟವೈವ ವಾಸನಾರ್ಭಶಚ ಪರಪಞ್ಚಂ ಸಾವಪನಮೀಶವರಃ | 

ವಾಸನಾಮಾತರತಾಂ ತಸಯ ನಿೀತಾವsನ್ುಧ್ಾಾಪಯತಯಜಃ || 107 || 
 

|| ಸಮಪತಯಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಸತಷ್ತಪಿುಬ್ೂೀಧ್ಮೀಹಾಂಶಚ ಸವವಶಸುದ್ವಶಂ ಸದಾ | 

ಜಿೀವಂ ನ್ಯರ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶಃ ನಾನ್ಯಃ ಕತಾಾsಸಯ ಕಶಚನ್ || 108 || 
 

|| ನ್ಸಾಥನ್ತ್ೂೀsಪಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನ್ ಸಾಥನ್ಭ್ೀದ್ತ್ೂೀsಪಯಸಯ ಭ್ೀದ್ಃ ಕಶ್ಚತ್  ಪರ್ೀಶ್ತತಃ | 

ಸವಾತಾರಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ೂೀಜಿಪೂಣಾಕಲಾಯಣಚದ್ತುಣಃ || 109 || 
 

ತದಿವರತದ್ಧಂ ತತ ಯತ್ ತತರ ಮಾನ್ಂ ನ್ೈವ ಕವಚದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ಮಹಾತಾತಪಯಾರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಕಥಂ ತನಾಮನ್ಮತರ ತತ || 110 || 

 

ದ್ತಃಾಾಪಯಯಸತಾಾವಾಪಿುಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ೈವ ವ್ೀದ್ವಾಕ್ | 
ಭವ್ೀನಾಮನ್ಂ ತದಿೀಶಾನಾತ್ ಪರಸನಾನದ್ೀವ ನಾನ್ಯರ್ಾ || 111 || 

 

ಪರಸನ್ನತಾ ಗತಣ್ೂೀತೆಷ್ಾಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಹಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತಾಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್ಪಿ ನಾನ್ಯೀತ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ || 112 || 

 

"ಯೀ ಮಾಮಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ೂೀಜಿಂ ಗತಣಸವಾಸವಬೃಂಹಿತಮ್ | 

ಜಾನಾತಯಸ್ೈ ಪರಸನ್ೂನೀsಹ್ಂ ದ್ದಾಯಂ ಮತಕ್ರುಂ ನ್ ಚಾನ್ಯರ್ಾ" || 113 || 
 

"ಯೀ ಮಾಮಶ್ೀಷಾಭಯಧಿಕಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಸ ಏವ ಮಾಮ್ | 
ವಿಜಾನಾತಯಖಿಲಾಂಸುಸಯ ದ್ದಾಯಂ ಕ್ಾಮಾನ್ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ || 114 || 

 

‘ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಮೂಮಢಃ’ ‘ಕ್ರಂ ಮಾಂ ನಿನ್ದನಿು ಶತರವಃ’ | 
ಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ಸೃರ್ತಗವಾಕ್್ಯೈರ್ೀವಾವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 115 || 
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ಲ್ೂೀಕತಶಚ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಮತಕ್ರುಃ ಸಗತಣವ್ೀದ್ನಾತ್ | 
ಮಹಾತಾತಪಯಾಮತಖ್ಯಸಯ ವಿರ್ೂೀಧ್ಾದ್ತ ಏವ ಹಿ || 116 || 

 

ದ್ೂೀಷಿತವನಿಗತಾಣತಾವಲಪಗತಣತಾವದಿ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ನಾಥಾಃ ಶತರರ್ತಪುರಾಣಾದ್ೀಸುದಿವರತದ್ೂಧೀsಖಿಲಸಯ ಚ || 117 || 
 

ಅಥಾಂ ಸವಯಂ ವಿನಿಣಿಾತ್ೂೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಸಾದ್ರಮ್ | 

"ಇರ್ತ ಗತಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸರಮದ್ಮತಕುಂ ಮರ್ಾsನ್ರ್ || 118 || 
 

ಏತದ್ತ್ದಾಧವಬತದಿಧಮಾನ್ ಸಾಯತ್ ಕೃತಕೃತಯಶಚ ಭಾರತ "| 

ಇತಯತ್ೂೀsಖಿಲಸಚಾಾಸರವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ನಾನ್ತಮಾ || 119 || 
 

ವತಾತ್ೀ ತತರ ತ್ೀನ್ೀಶ್ ೀ ನಿಣಿೀಾತ್ೂೀsಖಿಲಸದ್ತುಣಃ | 
ನ್ ಚ ಚತಾುವದ್ರ್ಭನ್ನತವಂ ಜಿೀವಸ್ಯೀಶವದಾಪಯತ್ೀ || 120 || 

 

|| ಉಪಮಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಯತ ಆಭಾಸತಾಮೀವ ಶತರರ್ತರಸಯ ವದ್ತಯಲಮ್| 

"ಯರ್್ೈಷಾ ಪುರತಷ್ೀ ಛಾರ್ಾ ಏತಸ್ತಮನ್ನೀತದಾತತಮ್ "  || 121 || 
 

ಛಾರ್ಾ ಯರ್ಾ ಪುಂಸದ್ೃಶಾ ಪುಮಧಿೀನಾ ಚ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 

ಏವಮೀವಾತಮಕ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ಬರಹಾಮದಾಯಃ ಪರಮಾತಮನ್ಃ " || 122 || 
 

"ಸತಾುಪರರ್ತೀರ್ತಕ್ಾರ್ೀಾಷ್ತ ಪುಮಧಿೀನ್ೂೀ ಯರ್್ೀಯತ್ೀ | 
ಆಭಾಸ ಏವಂ ಪುರತಷಾ ಮತಕ್ಾುಶಚ ಪರಮಾತಮನ್ಃ || 123 || 

 

"ಛಾರ್ಾ ವಿಷ್ೂಣೀ ರಮಾ ತಸಾಯಶಾಾರ್ಾ ಧ್ಾತಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ೌ | 

ತಸ್ಯೀನ್ದರಕ್ಾಮೌ ಚ ತಯೀಸುಯೀರನ್ಯೀsಖಿಲಾ ಅಪಿ " || 124 || 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 121 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

"ಹ್ರ್ೀಬರಾಹಾಮsಸಯ ಗಿೀಸುಸಾಯ ವಿಶ್ೀಷಾವಿನ್ದರ ಏತಯೀಃ | 

ಮಾರಶಾಚಭಾಸಕ್ಾಃ ಸವಾ ಏತಯೀಸುದ್ಧಿೀನ್ತಃ || 125 || 
 

ಸವ್ೀಾsಲಪಶಕುಯಶ್ೈವ ಪೂಣಾಶಕ್ರುಃ ಪರ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ | 

ಚ್ೀತನ್ತ್ವೀsಪಿ  ರ್ಭನಾನಸ್ುೀ ತಸಾಮದ್ೀತ್ೀನ್ ಸವಾದಾ" || 126 || 
 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತವಾಕ್್ಯೀಭ್ೂಯೀ ಜಾಯತ್ೀ ಭ್ೀದ್ ಏವ ಹಿ | 
ಆಭಾಸತವಂ ಹಿ ನಿಣಿೀಾತಂ ಜಿೀವಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಃ || 127 || 

 

ತನ್ನ ಯತಕುಂ ಯದಾಭಾಸ ಉಪಾಧ್ಾಯಯತು ಈಯತ್ೀ | 
ಉಪಾಧ್ಾಯಯತುತಾಭಾವಾದಾಭಾಸತವವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 128 || 

 

ಚ್ೀತನ್ತ್ವೀನ್ ಚಾಂಶತಾವತ್ ಸಮತದಾರ್ೈಕಯಮಾಪತ್ೀತ್ | 
ಅತಃ ಪೃಥಕುವಮತದಿತಂ ಸಮತದಾರ್ಾಂಶಯೀಭಾವ್ೀತ್ || 129 || 

 

ಈಶಾಾಾಯ ಸಮತದಾರ್ೀ ಸಾಯದಿೀಶರೂಪ್ೀಷಿವವೀದಿತಾ | 
ಅತ್ೂೀ ದ್ೀಹಾದ್ತಯಪಾಧಿೀನಾಮಪಾರ್ೀ ಸಮತಾ ಭವ್ೀತ್ || 130 || 

 

ಈಶರೂಪ್ೈರರ್ಾಭಾಸಾ ಮತಖ್ಯತಃ ಸೂಯಾಕ್ಾದಿವತ್ | 
ಯದಾ ತದ್ೂೀಪಾಧ್ಾಯಯತುರೂಪಾಣಾಂ ನಾಶ್ತಾ ಭವ್ೀತ್ || 131 || 

 

ಇತಾಯಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯಥಾಮಾಹ್ ವ್ೀದಾಧಿಪಃ ಪರಭತಃ | 
ಅತ ಏವೀಪಮತ್ಯೀವ ಚಾನಾಯಭಾಸವಿಶ್ೀಷಿತಾಮ್ || 132 || 

 

ಯದ್ತಕುಂ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಂ ಸವಾಾವಸಾಥಸವಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಜಿೀವಸಯ ಸದ್ೃಶತವಂ ಚ ಚತುವಮಾತರಂ ಚ ಚಾಪರಮ್ || 133 || 

 

ತಾವನಾಮತ್ರೀಣ ಚಾಭಾಸ್ೂೀ ರೂಪಮೀಷಾಂ ಚದಾತಮನಾಮ್ | 
ನ್ೂೀಪಾಧ್ಯಧಿೀನ್ತಾದ್ಯೈಶಚ ನಾರ್ತಸಾಮಯಂ ನಿದ್ಶಾನ್ೀ || 134 || 
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ಕ್ರಞ್ಚಚತತಸಾಾದಿಸಾದ್ೃಶಯಮಪಿೀಶ್ೀನಾಸತರಾನ್ೃತ್ೀ | 

ತತ ಆಭಾಸತ್ೀ ನಿತಯಂ ತದ್ವದಾಭಾಸತ್ೀsಪಿ ಚ || 135 || 
 

ಭಾನ್ಮಸ್ತುತವಮಪಿ ಚ್ೈವಾ ಸಮನಾುದ್ಯತಸುತಃ | 
ಜಿೀವ ಆಭಾಸ ಉದಿದಷ್ಟಃ ಸದ್ೈವ ಪರಮಾತಮನ್ಃ || 136 || 

 

ನ್ ಜಲಾಯತುಸೂರ್ಾಾದಿಪರರ್ತಬಮ್ೀಪಮತವತಃ | 
ತದ್ಧಿೀನ್ತವಮೀವ್ೀರ್ತ ಕ್ರಞ್ಚಚತಾಸದ್ೃಶಯಮೀವ ಚ || 137 || 

 

ಸಂಪರಕ್ಾಶಯತಃ ಸೂತರಗತಾವಖಿಲಮಾನ್ತಃ | 
ಜಿೀವ್ೀಶಭ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ಸಮತದಾರ್ೈಕತಾ ಕತತಃ || 138 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ರಾಹಿತಯಂ ಸವಾಶಕ್ರುತವತ್ೂೀ ಹ್ರ್ೀಃ | 

"ಸವೀಾಪ್ೀತ್ೀ" ರ್ತ ಕರ್ಥತಮತ ಐಕಯಂ ಕವ ದ್ೂೀಷಿಣಾ || 139 || 
 

ಅಶ್ೀಷ್ಶಕ್ರುಯತಕುಶ್ಚೀತ್ ಸಾವತನಾರಯದ್ೂದೀಷ್ವಾನ್ ಕಥಮ್ | 
ಅನ್ತಸನಾಧನ್ರಹಿತಮೈಕಯಂ ಚ್ೀದ್ೀಕತಾ ನ್ ತತ್ || 140 || 

 

ಚ್ೀತನ್ೈಕ್್ಯೀsನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಪರಮಾಣಂ ನ್ೈವ ಚಾಪರಮ್ | 

ಅನ್ತಸನಾಧನ್ರಹಿತಂ ಸಮತತಾರ್ೈಕಯಮೀವ ಚ್ೀತ್ || 141 || 
 

ಚ್ೀತನ್ೀಷ್ವಸತು ತನಾನಮಮಾತರಮೀವ ಯತಸುತಃ | 
ಮತಕ್ ುೌ ಸಾಯದ್ನ್ತಸನಾಧನ್ಮತಯಪಿ ಸಾಯತ್ ಸತದ್ತಷ್ೆರಮ್ || 142 || 

 

ಸವಾಜ್ಞ ಏಕತಾಂ ನಾನ್ತಸನ್ಧತ್ುೀ ನ್ೈವ ಸಾ ಯತಃ | 
ಪಶಾಚತ್ ಸಾಯದ್ನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಚ್ೀನಿಮರ್ಾಯಜ್ಞಾನಿತಾ ಭವ್ೀತ್ || 143 || 

 

ವಿದ್ಯಮಾನಾನ್ತಸಂಧ್ಾನ್ಂ ನ್ ಚ್ೀದ್ಜ್ಞತವಮಾಪತ್ೀತ್ | 
ಅಸದ್ೈಕಯಂ ಭವ್ೀತ್ ಪಶಾಚದ್ಯದಿ ಸಾಯತ್ ಸಪುಮೀ ರಸಃ || 144 || 
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ಸಮತದಾರ್ೈಕಯಮೀತಸಾಮದ್ೂದರತ್ೂೀsಪಾಕೃತಂ ಸದಾ | 
ಅತ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ಗತಣ್ೂೀನ್ನದ್ಧಂ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಂ ರ್ಾವದ್ೀವ ಹಿ || 145 || 

 

ತಾವದ್ೀವ್ೀಶವರ್ೂೀ ನಾಮ ತತರ ಭ್ೀದ್ೂೀsಪಿ ನ್ ಕವಚತ್ | 

"ನ್ೀಹ್ ನಾನಾಸ್ತು ಕ್ರಮಪಿ ಹ್ರಯೀsಯಮಯಂ ಹಿ ಸಃ " || 146 || 
 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಜಿೀವಾಂಶಾಃ ಸವಾ ಏವ ಚ | 
ನಿಯಮೀನಾನ್ತಸನಾಧನ್ವನ್ೂುೀ ಯದ್ಯೀಕತಾ ಸವತಃ || 147 || 

 

ಅಂಶ್ನ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ಸನಾಧನ್ಮತಯಲಪಸಾಯಪಿ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 

ಭತವಿ ಜಾತ್ೀನ್ ಚಾಂಶ್ೀನ್ ಸತಖ್ದ್ತಃಾಾದಿ ತದ್ುತಮ್ || 148 || 
 

ಅನ್ತಭೂಯತ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸತು ಕಶ್ಚದಿೀಶಕೃತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಈಶಸಾಯಚನ್ಯಶಕ್ರುತಾವನಾನಶಕಯಂ ಕ್ಾವಪಿ ವಿದ್ಯತ್ೀ || 149 || 

 

ಸ್ೀಶತಾsನ್ತಪಪನ್ನೈವ ಯದಿ ಜಿೀವ್ೈಕತಾsಸಯ ಹಿ | 
ಅನಿೀಶಸ್ಯೀಶತ್ೀತ್ಯೀವ ವಿರತದ್ಧಂ ಸವಾಮಾನ್ತಃ || 150 || 

 

ಈಶತ್ವೀನ್ೈವ ವಿಜ್ಞಾತಮನಿೀಶತ್ವೀನ್ ಚ್ೀಚತಾರರ್ತಃ | 

ಅನಿೀಶತ್ವೀನ್ ವಿಜ್ಞಾತಮೀಶತ್ವೀನಾಥವಾsದಿಶ್ೀತ್ || 151 || 
 

ಉಪಜಿೀವಯ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ನ್ೈವ ಮಾನ್ತವಮೀಷ್ಯರ್ತ | 
ಅತ ಏವ್ೀಶತಾಸ್ತದ್ಧೀನ್ಾ ಕ್ರಞ್ಚಚಚಾಕಯಮಸಯ ಚ || 152 || 

 

ಈಶತ್ವೀsನಿೀಶಭ್ೀದ್ೀನ್ ಶತರತಾಯ ಸಮಯಕ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತ್ೀ | 

ಅಯತಕುಮಪಿ ಚಾನ್ಯತರ ಯತಕುಂ ಭವರ್ತ ತದ್್ಲಾತ್ || 153 || 
 

ಅತ್ೂೀsನ್ಯತಾರಪಿ ಯದ್ದೃಷ್ಟಂ ತದಿೀಶ್ೀನ್ೈವ ಕಲಪಯತ್ೀ | 

ಶತರತಾಯಭಾಸಾಪುಮಪಿ ನ್ ಹಿೀಶತವಪರಿಪನಿಥ ಯತ್ || 154 || 
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ಈಶ್ ೀsನಿೀಶ್ ೀ ಜಗನಿಮರ್ಾಯ ದ್ತಃಖಿೀ ಮತಕ್್ುೀ ರ್ಭದಾ ನ್ ಹಿ | 

ಇರ್ತ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಾಯಘಾತಃ ಸವಾದ್ೂೀಷಾಧಿಕ್ಾಧಿಕಃ || 155 || 
 

ಇರ್ತ ಹಿ ಬರಹ್ಮತಕ್್ೂೀಾಕ್ರುರರ್ತಹ್ೀಯಮತ್ೂೀsಖಿಲ್ೈಃ | 
ಬತಭೂಷ್ತರ್ಭಮಾತಮದ್ಂ ಜಿೀವ್ೀಶಾಭ್ೀದ್ವಾದಿನ್ಃ || 156 || 

 

ನಾಯತಕುಮೀಶ್ತಃ ಕ್ರಞ್ಚಚದಿೀಶತವಸಾಯವಿರ್ೂೀಧಿ ಯತ್ | 
ಯದಿೀಶತವವಿರ್ೂೀಧಿ ಸಾಯತ್ ತದ್ೀವಾಯತಕುಮಞ್ಜಸಾ || 157 || 

 

ಈಶತವಸಾಯವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಯೀಜಯಿತಾವsಖಿಲಾಃ ಪರಮಾಃ | 

ಸ್ತದ್ಧೀಶತ್ವೀನ್ ಚಾಯತಕುಮಪಿ ಹಿೀಶ್ೀನ್ ಯೀಜರ್ೀತ್ || 158 || 
 

ಮಾನ್ತಃ ಪಾರಪುಮಖಿಲಂ ನಾಮಾನ್ಂ ಯೀಜರ್ೀತ್ ಕವಚತ್ | 
ಇರ್ತ ಹಿ ಬರಹ್ಮತಕ್್ೂೀಾಕ್ರುರತ್ೂೀ ಯತಕುಮಹ್ೂೀದಿತಮ್ || 159 || 

 

ಸ ಚಾಪಾರಕೃತರೂಪತಾವದ್ರೂಪಃ ಸವಗತಣಾತಮಕಮ್ | 
ರೂಪಮಸಯ ಶ್ರಃ ಪಾಣಿಪಾದಾದಾಯತಮಕಮಷ್ಯತ್ೀ || 160 || 

 

ಅತ್ೂೀ ನಾನಿತಯತಾ ನ್ೈವ ಶತರರ್ತದ್ವಯವಿರ್ೂೀಧಿತಾ | 
ಯರ್ಾ ಹಿ ತ್ೈಜಸಸ್ಯೈವ ಪರಕ್ಾಶಸ್ೂಯೀಜಿಿತಾವಪಿ || 161 || 

 

ಆತ್ೈವ ಜ್ೂಯೀರ್ತರಿತಾಯಹ್ ಜಿೀವಸ್ಯೀಶಂ ಶತರರ್ತಸುರ್ಾ | 
ತದ್ಭಕ್ರುತಾರತಮಯೀನ್ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕ್ರುಗಮ್ || 162 || 

 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಚ ಸವ್ೀಾಷಾಮಾನ್ನಾದದ್ೀಯಾರ್ಾಕರಮಮ್ | 
 

|| ಸಾಥನ್ವಿಶ್ೀಷಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಪರರ್ತಬಮ್ವದ್ಪ್ಯೀಷಾಮಾನ್ನ್ೂದೀsನ್ಯಗತಣಾ ಯರ್ಾ || 163 || 
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ನಾರಾಯಣಗತಣಾಧಿೀನ್ಶಾಚತಯಲಪಸುದ್ಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ | 

ತಸಾಮದಿಭನ್ನಶಚ ಸತತಂ " ಅನ್ಯಜಾಜಾನ್ಂ ಪರಸಯ ಚ || 164 || 
 

ಅನ್ಯಜಾಜಾನ್ಂ ಚ ಜಿೀವಾನಾಮನ್ಯ ಆನ್ನ್ದ ಈಶತಾ | 

ಮತಾ್ಯೀಶತಾ ಪರ್ೀಶಸಯ ಗೌಣಿೀ ಜಿೀವಸಯ ಸಾ ಯತಃ " || 165 || 
 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಃ ..................................... | 

|| ಪಾಲಕತಾವಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

................ಸೃಷಿಟನಾಶೌ ತದ್ಧಿೀನಾವಿರ್ತೀರಿತ್ೀ | 
ಸವಭಾವತಾವತ್ ಸ್ತಥತ್ೀನ್ೈಾತದ್ಪ್ೀಕ್್ೀರ್ತ ನ್ ಯತಜಯತ್ೀ || 166 || 

 

ಯತಃ ಸವಭಾವೀsಪಯಖಿಲ ಈಶಾಯತ್ೂುೀsಖಿಲಸಯ ಚ | 
 

|| ಅವಯಕ್ಾುಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅವಯಕ್್ೂುೀsಪಿ ಸವಶಕ್್ೈವ ಭಕ್ಾುನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಹ್ರಿಃ || 167 || 
 

|| ಭಯವಯಪದ್ೀಶಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ತದ್ರ್ಭನಾನ ಗತಣಾ ನಿತಯಮಪಿ ಸವ್ೀಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಗತಣತ್ವೀನ್ ಗತಣಿತ್ವೀನ್ ಭ್ೂೀಕೃಭ್ೂೀಗಯತರ್ಾ ಸ್ತಥತಾಃ || 168 || 

 

ವಿಶ್ೀಷಾತಮತರ್ಾ ತ್ೀಷಾಂ ನಿತಯಶಕ್ಾಯತಮನಾ ತರ್ಾ | 
ನಿತಯಂ ಸ್ತಥತ್ೀನ್ಾ ಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಕ್ರರರ್ಾದಿೀನಾಮನಿತಯತಾ || 169 || 

 

ನ್ ವಿಶ್ೀಷಾತಮತಾ ಚ್ೀಯಮನಿತಾಯ ಶಕ್ರುರೂಪತಾ | 

ಸ್ೈವ ಯತ್ ಸವಿಶ್ೀಷಾ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ೂೀsನ್ೂಯೀ ನ್ ಚಾಪಯಯಮ್ || 170 || 
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ಸವನಿವಾಾಹ್ಕತಾಹ್ೀತ್ೂೀಸುರ್ಾಪಿ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ತಾ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ವೀನ್ ವಿಜ್ಞಾತ್ೀ ಪರಮಾಣ್ೈರಖಿಲ್ೈರಪಿ || 171 || 

 

ಸಸಜಾ ಸಞ್ಜಹಾರ್ೀರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಹ್ಯವಗಮಯತ್ೀ | 
ಶತರತ್ಯೈವ ಸ ಸ ಏವ್ೀರ್ತ ತದ್ಭ್ೀದ್ಶಚ ಗಮಯತ್ೀ || 172 || 

 

ಭ್ೀದ್ೂೀ ಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಸ ಭ್ೀದ್ೂೀ ಭ್ೀದಿನಾ ಕಥಮ್ | 
ರ್ಭನ್ನಶ್ಚೀದ್ನ್ವಸಾಥ ಸಾಯದ್ರ್ಭನ್ನಶ್ಚೀತ್ ಪುರಾ ನ್ ಕ್ರಮ್ || 173 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsರ್ಭನ್ನ ಏವ್ೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ನಾಭತಯಪಗಮಯತ್ೀ | 

ಅರ್ಭನ್ೂನೀ ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ಶ್ಚೀದ್ಭೀದ್ಸುದ್ಭೀದ್ತಾ ಕತತಃ || 174 || 
 

ಅನಾನಾನ್ೀನ್ ರ್ಭನ್ೂನೀsಯಮರ್ತ ಯತ್ ಸವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 

ಭ್ೀದ್ ಏವ್ೈಷ್ ಬಹ್ತಧ್ಾ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ತತ್ ಕ್ರಮತತುರಮ್ || 175 || 
 

ಅಭ್ೀದ್ಭ್ೀದ್ಯೀಶ್ೈವ ಸವರೂಪತವಂ ಹಿ ಭ್ೀದಿನ್ಃ | 
ತಯೀರಪಯವಿಶ್ೀಷ್ತ್ವೀ ಪರ್ಾಾಯತವಂ ಹಿ ಶಬದಯೀ || 176 || 

 

ಅಭ್ೀದ್ಭ್ೀದ್ಶಬೌದ ಚ ಪರ್ಾಾರ್ಾವಿರ್ತ ಕ್್ೂೀ ವದ್ೀತ್ | 

ಭ್ೀದ್ೂೀsನ್ೂಯೀನ್ಯಮಭ್ೀದ್ಶಚ ಭ್ೀದಿನಾ ಚ್ೀದಿವಶ್ೀಷಿತಾ || 177 || 
 

ಅವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಕಥಂ ಭ್ೀದ್ೂೀ ಭ್ೀದಿನ್ೈಕಸುರ್ಾ ರ್ಭದಾ | 
ಪುನ್ಸುಯೀವಿಾಭ್ೀದ್ಶಚ ಭ್ೀದಿಮಾತರತವತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 178 || 

 

ಭ್ೀದಿನ್ಶ್ೈವ ಭ್ೀದ್ಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಯದಿ ಗಮಯತ್ೀ | 

ಅಭ್ೀದಾಭ್ೀದಿನ್ೂೀಶ್ೈವ ಕ್ರಂ ಭ್ೀದ್ೂೀsಭ್ೀದ್ಭ್ೀದ್ಯೀಃ || 179 || 
 

ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೈವ ಸವಾತರ ಯದಿ ವಯವಹ್ೃರ್ತಭಾವ್ೀತ್ | 
ಕಲಪನಾಗೌರವಾರ್ೈವ ಕ್ರಂ ಭ್ೀದ್ಃ ಕಲಪಯತ್ೀ ತದಾ || 180 || 
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ಐಕಯಪರರ್ತೀತಯಭಾವ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ ಏವ ಗವಾಶವಯೀಃ | 
ಸ ಏವ್ೀರ್ತ ಪರರ್ತೀತೌ ಹಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ನಾಮ ಭಣಯತ್ೀ || 181 || 

 

ಸಚಚದಾದ್ೀರಪರ್ಾಾಯಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಮಾಯಿನಾsಪಿ ಹಿ | 
ಅಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯೀಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಯಂ ಯದ್ಯಸತಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ || 182 || 

 

ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗಾವರಯಿತತಂ ಶಬಾದನ್ುರಮರ್ತೀಷ್ಯತ್ೀ | 
ಮಾರ್ಾವಿಶ್ೀಷ್ರಾಹಿತಯವಿಶ್ೀಷ್ಗವಿಶ್ೀಷಿತಾ || 183 || 

 

ಸತಯಸಾಯಪಿ ಭವ್ೀತ್ ಸಾ ಚ ತರ್ಾ ಚ್ೀದ್ನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಯದಿ ಸತ್ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ನ್ ನ್ ತದ್ತಕ್ರುಭಾವ್ೀತ್ ತದಾ || 184 || 

 

ಲಕ್ಷಯತ್ೀ ಚ್ೀತ್ ತ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಯಮತಯಪಿ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷಿತಾ | 
ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಲಾಕ್ಷಣಾರ್ಾಮಪಿ ಸಾಯದ್ನ್ವಸ್ತಥರ್ತಃ || 185 || 

 

ಯದ್ಯಭಾವವಿಶ್ೀಷಿತವಂ ಸಾಯದ್ಙ್ಕಚುೀಕೃತಮೀವ ತ್ೀ | 
ಅಸಾವಾಜ್ಞಾದಿರಾಹಿತಯಮಪ್ಯೀವಂ ತ್ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 186 || 

 

ತದಾ ಸಾವಾಜ್ಞಮೀವ ಸಾಯದಾಭವಾಥಾತಾವನ್ನಞ್್ ಚೀದ್ವಾಯೀಃ | 
ಯದಿ ನ್ೈತಾದ್ೃಶಂ ಗಾರಹ್ಯಮಸತಖ್ತಾವನಿವತಾನಾತ್ || 187 || 

 

ಅಸತಾುವಜ್ಞಾನ್ತಾದ್ೀಶಚ ಸಾಯದ್ಸತಾುವದಿಕಂ ತದಾ | 
ಅನ್ೃತಾದಿವಿರ್ೂೀಧಿತವಂ ಯದ್ಯಸಾಯಭತಯಪಗಮಯತ್ೀ || 188 || 

 

ಅನ್ೈಶವಯಾವಿರ್ೂೀಧಿತವಮಪ್ಯೀವಂ ಕ್ರಂ ನಿವಾಯಾತ್ೀ | 

ಅಖ್ಣಡಖ್ಣಡನಾದ್ೀವಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಖ್ಣಡವಾದಿನಾ || 189 || 
 

ಖ್ಣಿಡತ್ೀನಾಪಿ ಮನ್ಸಾ ಸ್ತವೀಕ್ಾಯೀಾsನ್ನ್ಯರ್ಾಗತ್ೀಃ | 
ಅಖ್ಣಡಖ್ಣಡವಾದಿಭಾಯಂ ಖ್ಣಾಡಖ್ಣ್ಡೀನ್ ಚ್ೈವ ತತ್ || 190 || 
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ಮಹಾದ್ರ್ೀಣ ಶ್ರಸ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಧ್ಾಯಾ ಏವ ಹಿ | 
ನಿದ್ಶಾನ್ತರರ್ೀಣಾತ್ೂೀ ಭಗವಾನ್ತಯರ್ಭನ್ನತಾಮ್ || 191 || 

 

ಗತಣಾನಾಮಾದ್ರ್ೀಣಾಹ್ ತಚಚ ನಾರ್ಭಹಿತಾನ್ವಯಃ | 

ಯದಾsಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಮತಕ್ರುಃ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ೀ ಭವ್ೀತ್ || 192 || 
 

ಪದ್ೈಕ್್ೀನಾಪುಯತುರ್ೀಣ ವಿಶ್ೀಷಾವಗರ್ತಭಾವ್ೀತ್ | 

ಯತ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಂ ವಸತುನಾಸ್ಯೀವ ಚ್ೈಕತಾ || 193 || 
 

ಅತಃ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಃ ಪದಾನ್ುರಬಲಾತ್ ಪುನ್ಃ | 
ಭವ್ೀದಿವಶ್ೀಷ್ತ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಸ್ುೀನ್ ಸಾಯದ್ನಿವತ್ೂೀಕ್ರುತಾ || 194 || 

 

ಸಾವಥಾ ಏವನಿವತ್ೂೀ ಯಸಾಮತ್ ಕ್್ೀನ್ಚತುದಿವಶ್ೀಷ್ತಃ | 

ಅನ್ೀನ್ೀರ್ತ ತದ್ತಕ್್ಯೈವ ಜಾಯತ್ೀsನ್ತಭವ್ೀನ್ ಹಿ || 195 || 
 

ಯದ್ಯನ್ನಿವತಮೀವ್ೈತತ್ ಪದ್ಂ ಸಾವಥಾಂ ವದ್ೀದಿಹ್ | 

ತರ್ಾsನಾಯನ್ಯಪಿ ಸವಾಾಣಿ ಕಃ ಕತರ್ಾಾದ್ನ್ವಯಂ ಪುನ್ಃ || 196 || 
 

ವಾಯಪಾರ್ೂೀ ನ್ ಹಿ ಶಬದಸಯ ಪರಃ ಸಾವಥಾಪರಕ್ಾಶನಾತ್ | 
ಪುಮಾನ್ಪ್ಯೀಕವಾರ್ೂೀಕ್ಾಯಕೃತಕೃತ್ೂಯೀ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್ || 197 || 

 

ಅನ್ವಯಸಯ ಕಥಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಶಬಾದಥಾತವಂ ಯದಾsಸಯ ನ್ | 
ಯದ್ೈವಾನ್ನಿವತಾಥಾಸಯ ವಚನ್ಂ ತ್ೈಃ ಪದ್ೈಭಾವ್ೀತ್ || 198 || 

 

ಅನ್ನಿವತಃ ಸಾಯಚಾಬಾದರ್್ೂೀಾ ನ್ ತದ್ರ್್ೂೀಾ ಹಿ ಸ್ೂೀsನ್ವಯಃ | 

ನಿರಾಕ್ಾಙ್ಕ್ಾಪದಾನ್ಯೀವ ವಾಕಯಮತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ || 199 || 
 

ತತುದ್ರ್ಾಾರ್ಭಧ್ಾನ್ೀನ್ ಸಾಯನಿನರಾಕ್ಾಙ್ಕ್ಾತಾ ಚ ಸಾ | 
ಅಪೂತ್ೀಾಸಾುವದ್ರ್ಾಾನಾಮಾಕ್ಾಙ್ಕಾ ಪೂವಾಮಷ್ಯತ್ೀ || 200 || 
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ಕಮಾಕತೃಾಕ್ರರರ್ಾಣಾಂ ತತ ಪೂತೌಾ ಕ್್ೂೀsನ್ೂಯೀsನ್ವಯೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಅಪೂರ್ತಾಶ್ಚೀತ್ ಪದ್ೈರತಕ್್ೈಃ ಕ್ರಂ ನ್ೃಶೃಙ್ಕ ು್ೀಣ ಪೂಯಾತ್ೀ || 201 || 
 

ವಾಯಪಾರಶ್ಚೀತ್ ಪುನ್ಸ್ುೀಷಾಮನ್ತಕ್ಾವವಪಿ ಕ್ರಂ ನ್ ಸಃ | 
ಉಕ್್ುೀ ಬತದಿಧಸಥತಾಹ್ೀತ್ೂೀಯಾದಿ ವಾಯಪಾರ ಇಷ್ಯತ್ೀ || 202 || 

 

ಬತದಿಧಸಥತಾವಯ ಯತನಂ ನ್ ಕಥಂ ಕತಯತಾಃ ಪುರ್ೈವ ಚ | 
ಪುರತಷಾಧಿೀನ್ತಾ ತ್ೀಷಾಂ ಯದಿ ಪಶಾಚಚಚ ಸಾ ಸಮಾ || 203 || 

 

ಪುಮಾನ್ೀವಾನ್ವರ್ಾರ್ೈಷಾಂ ಯದಿ ಪಶಾಚದಿವಚ್ೀಷ್ಟತ್ೀ | 
ಅನ್ನಿವತಾಭಾಧ್ಾನಾನಾಂ ಸ ಏವಾರ್ಾಾನ್ುರ್ೂೀಕ್ರುಷ್ತ || 204 || 

 

ಯತತಾಂ ಶಬದಶಕ್ರುಶ್ಚೀತ್ ತತರ ನ್ೈವಾನ್ವರ್ೀ ಕಥಮ್ | 

ತತೆಲಪನಾಗತರತತಾವದಿದ್ೂೀಷ್ೀತ್ೂೀsರ್ಭಹಿತಾನ್ವಯಃ || 205 || 
 

ಅನ್ತಭೂರ್ತವಿರತದ್ಧಶಚ ತಾಯಜಯ ಏವ ಮನಿೀಷಿರ್ಭಃ | 
ಕತೃಾಶಬ್ದೀ ಹ್ಯರ್ಭಹಿತ್ೀ ಧ್ಮಾಸಾಮಾನ್ಯವ್ೀದ್ನಾತ್ || 206 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಧ್ಮಾಮನಿವಚಾನ್ ಕ್ರಮತ್ಯೀವ ಹಿ ಪೃಚಾರ್ತ | 
ಗತಣಕ್ರರರ್ಾದಿಧ್ಮಾಾಣಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಕರ್ಥತ್ೀ ಪುನ್ಃ || 207 || 

 

ನಿರಾಕ್ಾಙ್ಕ್ ಾೀ ಭವ್ೀದ್ಯಸಾಮಚಾಬಾದ ಅನಿವತವಾಚಕ್ಾಃ | 

ಅತ್ೂೀsನ್ನ್ುಗತಣಾತ್ೈಕ್್ೂೀ ಭಗವಾನ್ೀಕ ಏವ ತತ || 208 || 
 

ಉಚಯತ್ೀ ಸವಾವ್ೀದ್ೈಶಚ.............................. | 
 

 || ಪರಾನ್ನಾದಧಿಕರಣಮ್ || 
 

................................... ತ್ೀ ಚಾಖಿಲವಿಲಕ್ಷಣಾಃ  
ಸವ್ೀಾ ಸವಾಗತಣಾತಾಮನ್ಃ ಸವಾಕತಾಾರ ಏವ ತತ || 209 || 
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ತರ್ಾಪಿ ಸವಿಶ್ೀಷಾಶಚ ವಿದ್ವದ್ತವಯತಪರ್ತುತ್ೂೀsಪಿ ಚ | 
ತ್ೈಸ್ೈಃ ಶಬ್ದೈಶಚ ಭಣಯನ್ುೀ ಯತಜಯತ್ೀ ಚ್ೂೀಪದ್ೀಶತಃ || 210 || 

 

ಅನಾಯನ್ನಾದದಿಸಾದ್ೃಶಯಮಾನ್ತಕೂಲಾಯದಿ ನಾಪರಮ್ | 
ಪೂಣಾತಾವದಿ ಮಹ್ತ್ ತ್ೀಷಾಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಶತರತೌ ಶತರತಮ್ || 211 || 

 

"ಪೂಣ್ೂೀಾsಶ್ೀಷ್ನಿಯನಾು ಚ ಸತಸಾವದ್ತತಮ ಏಕಲಃ | 

ಗತಣ್ೂೀರತಸಮತದಾಯೀsಯಂ ವಾಸತದ್ೀವ ಸತನಿಷ್ೆಲಃ " || 212 || 
 

ವಾಸತದ್ೀವಶತರರ್ತಃ ಸ್ೈಷಾ ಗತಣಾನ್ ವಕ್ರುಹ್ರ್ೀಃ ಪರಾನ್ | 
 

|| ಫಲಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಸ ಏವಾಶ್ೀಷ್ಜಿೀವಸಥನಿಃಸಙ್ಕ್ಯನಾದಿಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾನ್ || 213 || 
 

ಧ್ಮಾಾಧ್ಮಾಾನ್ ಸದಾ ಪಶಯನ್  ಸ್ವೀಚಾರ್ಾ ಬ್ೂೀಧ್ಯತಯಜಃ | 
ಕ್ಾಂಶ್ಚತ್ ತ್ೀಷಾಂ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ದ್ದಾರ್ತ ಸವಯಮಚತಯತಃ || 214|| 

 

ನ್ ತ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಕಮಪಿ ಪ್ರೀರಣಾದಿಕಮತಚಯತ್ೀ | 

ಕತಯತಾಃ ಕದಾsಪಿ ತ್ೀನಾಯಂ ಸವತನ್ೂರೀsನ್ತಪಚಾರತಃ || 215 || 
 

ಕಮಾಾಣಿ ತಾನಿ ಚ ಪೃಥಕ್ ಚ್ೀತನಾನ್ಯೀವ ಸವಾಶಃ | 
ಅಚ್ೀತನ್ಶರಿೀರಾಣಿ ಸವಕಮಾಫಲಭಾಞ್ಚಚ ಚ || 216 || 

 

ಪರತ್ಯೀಕಂ ತ್ೀಷ್ತ ಚಾನ್ನ್ುಕಮಾಾಣ್ಯೀವಂವಿಧ್ಾನಿ ಚ | 
ತಾನಿ ಚ್ೈವಮರ್ತೀಶಸಯ ನಿಃಸ್ತೀಮಾ ಶಕ್ರುರತತುಮಾ || 217 || 

 

ಏಕ್್ೈವ ಬರಹ್ಮಹ್ತಾಯ ಹಿ ವರಾಹ್ಹ್ರಿಣ್ೂೀದಿತಾ | 
ಬರಹ್ಮಪಾರಸುವ್ೀನ್ೈವ ನಿಷಾೆರನಾು ರಾಜದ್ೀಹ್ತಃ || 218 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 131 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ್ೂುೀತರಸಯ ತಸಯ ಮಾಹಾತಾಯದಾವಯಧ್ತವಂ ಗಮತಾ ಪುನ್ಃ | 

ಪಾರಪಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಂ ಚಾಪ ತರ್ಾsನಾಯನ್ಯಪಿ ಸವಾಶಃ || 219 || 
 

ಅನ್ನಾುನ್ತಯದಿತಾನ್ಯೀವಂ ಪರಭತಣಾ ಕಪಿಲ್ೀನ್ ಹಿ | 
ಸಂಸಾರ್ೀ ಪಚಯಮಾನಾನಿ ಕಮಾಾಣಯಪಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || 220 || 

 

ತಸಾಮದ್ನ್ನ್ುಮಾಹಾತಯಗತಣಪೂಣ್ೂೀಾ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 

ಭಕ್ಾಯ ಪರಮರ್ಾssರಾಧ್ಯ ಇರ್ತ ಪಾದಾಥಾ ಈಯತ್ೀ || 221 || 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಯಾಾಯನ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 3-2 || 

 

ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 3-3 || 

ವ್ೈರಾಗಯತ್ೂೀ ಭಕ್ರುದಾಢಯಾಂ ತ್ೀನ್ೂೀಪಾಸಾ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಆಪರ್ೂೀಕ್ಷಯಂ ಭವ್ೀದಿವಷ್ೂಣೀರಿರ್ತ ಪಾದ್ಕರಮೀ ಭವ್ೀತ್ || 01 || 

 

ಯತಕ್ರುತ್ೀ ಜ್ಞಾತವ್ೀದಾರ್್ೂೀಾ ನಿರಸಯ ಸಮರ್ಾನ್ ಪರಾನ್ | 
ಪರಸಪರವಿರ್ೂೀಧ್ಂ ಚ ಪರಣತದಾಯಶ್ೀಷ್ವಾಕಯಗಮ್ || 02 || 

 

ಅಧ್ಾಯತಮಪರವಣ್ೂೀ ಭೂತಾವ ತಸಯ ಸನಿನಹಿತತವತಃ | 
ಬಹ್ತಯತಕ್ರುವಿರ್ೂೀಧ್ಾನಾಂ ಭಾನಾತ್ ತತಸಹಿತಶತರತ್ೀಃ || 03 || 

 

ವಿರ್ೂೀಧ್ಂ ಚ ನಿರಾಕೃತಯ ಶತರರ್ತೀನಾಂ ಪಾರಣತತುವಗಾನ್ | 
ಪರಿಹ್ೃತಯ ವಿರ್ೂೀಧ್ಾಂಶಚ ತತರಸಾದಾನ್ತರಞ್ಚಜತಃ || 04 || 

 

ದ್ೀಹ್ಕತೃಾತವಮೀಶಸಯ ಜ್ಞಾತಾವ ತರ್ತಪತೃತಾಸೃತ್ೀಃ | 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸ್ನೀಹ್ಮಾಪಾದ್ಯ ಸವಾಕತೃಾತವತ್ೂೀsಧಿಕಮ್ || 05 || 
 

ನಿಷಾಪದ್ಯ ಬಹ್ತಮಾನ್ಂ ಚ ತದ್ನ್ಯತಾರರ್ತದ್ತಃಖ್ತಃ | 
ಉತಾಪದಾಯಧಿಕವ್ೈರಾಗಯಂ ತದ್ತುಣಾಧಿಕಯವ್ೀದ್ನಾತ್ || 06 || 
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ಸವಾಸಯ ತದ್ವಶತಾವಚಚ ದಾಢಯಾಂ ಭಕ್್ುೀರವಾಪಯ ಚ | 
ಯತ್ೀತ್ೂೀಪಾಸನಾರ್ೈವ ವಿಶ್ಷಾಟಚಾಯಾಸಮಪದಾಃ || 07 || 

 

ಕತಾವಾಯ ಬರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸ್ೀತತಯಕ್್ುೀ ಕ್ರಮರ್ತ ಸಂಶರ್ೀ | 

ಅತ ಇತತಯದಿತ್ೀsಪಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಕ್ರುತಃ ಪುನ್ಃ || 08 || 
 

ಸೃಷಿಟಬನ್ಧನ್ಮೀಕ್ಾದಿಕತೃಾತವಸಯ ಶತರತತವತಃ | 

ಯತ್ೂೀ ಮೀಕ್ಾದಿದಾತಾsಸಾವತ್ೂೀ ಜಿಜ್ಞಾಸಯ ಏವ ವಃ || 09 || 
 

ಇತಾಯಹ್ ತತಪರಂ ಬರಹ್ಮ ವಾಯಸಾಖ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ರಶ್ಮಮತ್ | 
ರ್ೀನ್ೈವ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಃ ಸಾಯತ್ ಸ ಚ ಜಿಜ್ಞಾಸರ್ಾ ಗತಃ || 10 || 

 

ಸತಪರಸನ್ೂನೀ ಭವ್ೀದಿೀಶ್ ೀ ಜಿಜ್ಞಾಸಾsತ್ೂೀsಸಯ ಮತಕ್ರುದಾ | 

ಮೀಕ್ಾದಿದ್ತವಮೀಶಸಯ ಕಥಮೀವಾವಗಮಯತ್ೀ || 11 || 
 

ಇರ್ತ ಚ್ೀಚಾಾಸರಯೀನಿತಾವತ್ ಶಾಸರಗಮಯೀ ಹಿ ಮೀಕ್ಷದ್ಃ | 
ಪರತಯಕ್ಾವಸ್ತತ್ೀಭಯಃ ಸಾಯದ್ಯದಿ ಮೀಕ್ಷಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 12 || 

 

ಕ್ರಮತಯನಾದಿಸಂಸಾರಮಗಾನಃ ಸವಾಾ ಇಮಾಃ ಪರಜಾಃ | 
ಯಸಾಮನಿನಯಮತ್ೂೀ ದ್ತಃಖ್ಹಾನಿಃ ಪರತಯಕ್ಷತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 13 || 

 

ಧ್ಾವನ್ಯೀವ ತಮತದಿದಶಯ ರಾಜಾದ್ಯಮಖಿಲಾಃ ಪರಜಾಃ | 
ಅನ್ತಮಾಗಮಯತ್ೂೀ ಮೀಕ್್ೂೀ ಯದಿ ಸಾಯದ್ನ್ತಮೈವ ಹಿ || 14 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಪೂರತಷ್ವನ್ೂೋಕ್ಷದಾತೃತಾಂ ವಿನಿವಾರರ್ೀತ್ | 
ತಚಾಾಸರಗಮಯ ಏವ್ೈಕ್್ೂೀ ಮೀಕ್ಷದ್ೂೀ ಭವರ್ತ ಧ್ತರವಮ್ || 15 || 

 

ಶಾಸರಗಮಯಶಚ ನಾನ್ೂಯೀsಸ್ತು ಮೀಕ್ಷದ್ತ್ವೀನ್ ಕ್್ೀಶವಾತ್ | 

ಮೀಕ್ಷದ್ೂೀ ಹಿ ಸವತನ್ರಃ ಸಾಯತ್ ಪರತನ್ರಃ ಸವಯಂ ಸೃತೌ || 16 || 
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ವತಾಮಾನ್ಃ ಕಥಂ ಶಕುಃ ಪರಮೀಕ್ಾಯ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ಅನಾಯಶರರ್ೀಣ ಯದ್ಯೀಷ್ ದ್ದಾಯನ್ೂೋಕ್ಷಂ ಸ ಏವ ಹಿ || 17 || 

 

ತ್ೀನ್ ನಾನ್ತಸೃತ್ೂೀ ಮೀಕ್ಷಂ ನ್ ದ್ದಾಯದ್ನ್ಯವಾಕಯತಃ | 
ಅತಸುದ್ಥಾಮಪಿ ಸ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಮತಾಮತಕ್ಷತರ್ಭಃ || 18 || 

 

"ಯಮೀವ್ೈಷ್" ಇರ್ತ ಶತರತಾಯ "ತಮೀವ್ೀ" ರ್ತ ಚ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ಶಾಸರಯೀನಿತವಮಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ವ್ೀದ್ವಾದಿರ್ಭಃ || 19 || 

 

"ಯ ಏನ್ಂ ವಿದ್ತರಮೃತಾ" ಇತತಯಕುಸತು ಸಮತದ್ರಗಃ | 

"ತದ್ೀವ ಬರಹ್ಮ ಪರಮಮ್" ಇರ್ತ ಶತರತಾಯsವಧ್ಾರಿತಃ || 20 || 
 

"ಯತಃ ಪರಸೂತಾ" ಇರ್ತ ತತಃ ಸೃಷಿಟಮಾಹ್ ತತ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ | 

ಶಾರಸರಯೀನಿನ್ಾ ಚಾನ್ೂಯೀsಸ್ತು ಮತಖ್ಯತಸ್ತುವರ್ತ ಗಮಯತ್ೀ || 21 || 
 

ಶಾಸರಯೀನಿತವಮೀತಸಯ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಹಿ ಸಮನ್ವರ್ಾತ್ | 
ಸಮರ್ತ ಹ್ತಯಪಸಗ್ೀಾಣ ಪರಮತಾಾಯಥಾತ್ೂೀಚಯತ್ೀ || 22 || 

 

ಏವಂ ಪರಮಮತಾಾಯರ್್ೂೀಾ ನಾರಾಯಣ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಃ | 
ನಿಧ್ಾಾರಣಾಯ ನಾಶಬದಮರ್ತ ವ್ೀದ್ಪರ್ತಜಾಗೌ || 23 || 

 

ಕಥಂ ಸಮನ್ವಯೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸವಲಪಶಾಾಾವಿದಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್ | 

"ವ್ೀದ್ ಹ್ಯನ್ನಾುಃ" ಇರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತರಾಹಾಪಯನ್ನ್ುತಾಮ್ || 24 || 
 

ಅನ್ನ್ುವ್ೀದ್ನಿಣಿೀಾರ್ತಮಾಹಾಪರಲಯವಾರಿಧ್್ೀಃ | 

ಉತಾುರಣ್ೂೀಪಮೀತಯಸಾಮನ್ನ ಜ್ಞ್ೀಯೀsತರ ಸಮನ್ವಯಃ || 25 || 
 

ಇತಾಯಶಙ್ಕೆಪನ್ೂೀದಾಥಾಂ ಸ ಆಹ್ ಕರತಣಾಕರಃ | 

ಅಶಕ್್ೂಯೀತಾುರಣತ್ವೀsಪಿ  ಹಾಯಗಮಾಪಾರವಾರಿಧ್್ೀಃ || 26 || 
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ನಿಣಿೀಾಯತ್ೀ ಮರ್ೈವಾಯಂ ರ್ೂೀಮಕೂಪಲಯೀದಿನಾ | 

ಯದ್ಯಪಯಶ್ೀಷ್ವ್ೀದಾರ್್ೂೀಾ ದ್ತಗಾಮೀsಖಿಲಮಾನ್ವ್ೈಃ || 27 || 
 

ಮಜಾಜಾನಾವಾಯಕೃತಾಕ್ಾಶ್ೀ ಪಾರಪ್ನೀರ್ತ ಪರಮಾಣತತಾಮ್ | 
ಇರ್ತ ಪರಕ್ಾಶಯನ್ ವಿಶವಪರ್ತರಾಹ್ ಪರಮೀಯತಾಮ್ || 28 || 

 

ನಿಖಿಲಸಾಯಪಿ ವ್ೀದ್ಸಯ ಗರ್ತಸಾಮಾನ್ಯಮಞ್ಜಸಾ | 
ಕ್್ೂೀ ನಾಮ ಗರ್ತಸಾಮಾನ್ಯಮನ್ನಾುಗಮಸಮಪದ್ಃ || 29 ||  

 

ಜ್ಞಾನ್ಸೂಯಾಮೃತ್ೀ ಬೂರರ್ಾತ್ ತಮೀಕಂ ಬಾದ್ರಾಯಣಮ್ | 

ಅನ್ೂಯೀsಪಯಲಪಮರ್ತಃ ಶಾಾಾಚತತಷ್ಪಞ್ಚಗತಂ ವಸತ || 30 || 
 

ಜಾನ್ನ್ನನ್ತಮತತ್ವೀನ್ ಬೂರರ್ಾತ್ ತಸಯ ಪರಸಾದ್ತಃ | 

ಇರ್ತ ಮತಖ್ಯತರ್ಾsಶ್ೀಷ್ಗರ್ತಸಾಮಾನ್ಯವಿತ್ ಪರಭತಃ || 31 || 
 

ಪರರ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ದ್ೃಢಂ ಯಸಾಮದ್ದೀವಾನಾಮಪಿ ಪೂಯಾತ್ೀ | 
ಅತ್ೂೀ ನಿಖಿಲವ್ೀದಾನಾಂ ಸ್ತದ್ಧ ಏವ ಸಮನ್ವಯಃ || 32 || 

 

ಇರ್ತ ಸತಜ್ಞಾಪಿತಾರ್್ೂೀಾsಪಿ ಪೃಥಕ್ ಚಾಹ್ ಸಮನ್ವಯಮ್ | 

ತತರ ಪರಥಮತ್ೂೀsನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಂ ಸಮನ್ವಯಃ || 33 || 
 

ಶಬಾದನಾಂ ವಾಚಯ ಏವಾತರ ಮಹಾಮಲ್ಿೀಶಭಙ್ಕ್ುವತ್ | 

ಇತ್ೂೀsತಯಭಯಧಿಕತ್ವೀsಪಿ ತತಯಾಪಾದ್ೂೀದಿತಸಯ ತತ || 34 || 
 

ಮಹಾಸಮನ್ವರ್ೀ ತಸ್ತಮನಾನಧಿಕ್ಾರ್ೂೀsಖಿಲಸಯ ಹಿ | 
ಬರಹ್ೈವಾಧಿಕೃತಸುತರ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀsನ್ಯೀ ಯರ್ಾಕರಮಮ್ || 35 || 

 

ದ್ತಗಾಮತಾವಚಚ ನ್ೈವಾತರ ಪಾರಥಮಯೀನ್ೂೀದಿತ್ೂೀsಞ್ಜಸಾ | 

ಅತ್ೂೀsನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಂ ಶಬಾದನಾಂ ನಿಣಾರ್ಾಯ ತತ || 36 || 
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ಪರವೃತುಃ ಪರಥಮಂ ದ್ೀವಃ ತತಾರನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಃ | 
ಈಶಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ ನಿಣಿೀಾತಾಃ ಶತರರ್ತಯತಕ್ರುಸಮಾಶರರ್ಾತ್ || 37 || 

 

ದ್ೀವತಾನ್ುರಗಾಃ ಸವ್ೀಾ ಶಬದವೃರ್ತುನಿಮತುತಃ | 
ವಿಷ್ತಣಮೀವ ವದ್ನ್ಯದಾಧ ತತಸಙ್ಕುದ್ತಪಚಾರತಃ || 38 || 

 

ಅನ್ಯದ್ೀವಾನ್ ವದ್ನಿುೀಹ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣವಕೃತಃ  | 

ವಿಷ್ತಣಮೀವ ಪರಂ ಬೂರಯತರ್ೀವಮನ್ಯೀsಪಯಶ್ೀಷ್ತಃ || 39 || 
 

ಇತಯನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ೂಧೀರತಶಬದರಾಶ್ೀರಶ್ೀಷ್ತಃ |  
ಜ್ಞಾತ್ೀ ಸಮನ್ವರ್ೀ ವಿಷ ಣೌ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಹ್ಯೀಾಷ್ ಸಮನ್ವಯಃ || 40 || 

 
ತ್ೀಷಾಮನ್ಯಗತತ್ವೀ ತತ ನ್ ಸಾಯತ್ ಸಮಯಕ್ ಸಮನ್ವಯಃ| 
ಇತ್ಯೀವಾಶ್ೀಷ್ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಬರಹ್ಮಣ್ಯೀವ ಸಮನ್ವಯಮ್ || 41 || 

 

ಆಹ್ ಉಭಯಗತತವಂ ಚ ಸಾಯದ್ತ್ೂೀ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಶಬದಯೀಃ | 
ಇರ್ತ ಸಂಶಯನ್ತತಯಥಾಮತಭಯತರ ಪರರ್ತೀರ್ತತಃ || 42 || 

 

ಶಬಾದನಾಂ ವತಾಮಾನಾನಾಂ ಸಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಸಮನ್ವಯೀ ಹ್ರಾವ್ೀವ ಯನ್ನೈವಾನ್ಯತರ ಮತಖ್ಯತಃ || 43 || 

 

ಶಬದಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ಚ ಯತ್ೂೀ ನ್ೈವಾನ್ಯತರ ಸವತನ್ರತಾ | 
ಅಸವತನ್ರೀಷ್ತ ಶಬದಸಯ ವೃರ್ತುಹ್ೀತತನ್ಾ ಮತಖ್ಯತಃ || 44 || 

 

ಯತ್ೂೀsತ್ೂೀ ಯದ್ಧಿೀನಾಸ್ುೀ ಶಬಾದಥಾತವಮತಪಾಗತಾಃ | 

ಅತಯಲ್ಪೀನ್ೈವ ಶಬದಸಯ ವೃರ್ತುಹ್ೀತತಗತಣ್ೀನ್ ತತ || 45 || 
 

ಅಯೀ ಯರ್ಾ ದಾಹ್ಕತವಂ ಸ ಏವ್ೀಶಃ ಸವತನ್ರತಃ | 
ಮತಖ್ಯಶಬಾದಥಾ ಇರ್ತ ಹಿ ಸ್ತವೀಕತಾವಯೀ ಮನಿೀಷಿರ್ಭಃ || 46 || 
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ಇತಾಯಹ್ೈವಂ ಚ ಶಬಾದನಾಂ ನಾರಾಯಣಸಮನ್ವರ್ೀ | 

ಸ್ತದ್ಧೀsಪಯಶ್ೀಷ್ಶಬಾದನಾಂ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ ಯತಜಯತ್ೀ || 47 || 
 

ವಿರ್ೂೀಧ್ಾದ್ವರಾತಾವದ್ೀರಪಿ ಪಾರಪಿುಯಾತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಇರ್ತ ಚ್ೀದ್ವರತಾವದಿ ದಿವವಿಧ್ಂ ಹ್ತಯಪಲಭಯತ್ೀ || 48 || 

 

ಪರಸಾಯವರತಾಹ್ೀತತಯಾಃ ಸವಯಂ ಪರ ಏವ ಸನ್ | 

ಸ್ೂೀsಪಿ ಹ್ಯವರಶಬಾದರ್್ೂೀಾ ಯರ್ಾ ರಾಜಾ ಜಯಿೀ ಭವ್ೀತ್ || 49 || 
 

ಅನ್ೂಯೀsವರತಾವನ್ತಭವಿೀ ತಯೀಃ ಪೂವೀಾsಸ್ತು ಕ್್ೀಶವ್ೀ | 
ದಿವರ್ತೀಯೀ ಜಿೀವ ಏವಾಸ್ತು ಸಾವತನಾರಯನ್ನ ತತ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 50 || 

 

ಹ್ರ್ೀರ್ೀವಮಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವಾಶಬದಸಮನ್ವರ್ೀ | 
ಉಕ್್ುೀ ವಿರ್ೂೀಧ್ಹಿೀನ್ಸಯ ಸಾಯತ್ ಸಮನ್ವಯತಾ ಯತಃ || 51 || 

 

ಅತ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ವಿರ್ೂೀಧ್ಾನಾಂ ಕೃತ್ೀಶ್ೀನ್ ನಿರಾಕೃರ್ತಃ | 
ಸಮನ್ವರ್ಾವಿರ್ೂೀಧ್ಾಭಾಯಂ ಸಞ್ಚಜತ್ೀ ವಸತುನಿಣಾರ್ೀ || 52 || 

 

ಕ್ರ ಮರ್ಾ ಕ್ಾಯಾಮತ್ಯೀವ ಸಾಯದ್ತ್ದಿಧರಧಿಕ್ಾರಿಣಃ | 
ತತರ ಭಕ್ರುವಿಧ್ಾನಾಥಾಮಭಕ್ಾುನ್ಥಾಸನ್ುತೌ || 53 || 

 

ಉಕ್ಾುರ್ಾಂ ಭಕ್ರುದಾಢಾಯಾಯ ಪ್ರೀಕ್್ೂುೀsಶ್ೀಷ್ಗತಣ್ೂೀಚಚರ್ೀ | 

ವಕುವಯೀಪಾಸನಾ ನಿತಯಂ ಕತಾವ್ಯೀತಾಯದ್ರ್ೀಣ ಹಿ || 54 || 
 

ಸ್ೂೀಪಾಸನಾ ಚ ದಿವವಿಧ್ಾ ಶಾಸಾರಭಾಯಸಸವರೂಪಿಣಿೀ | 
ಧ್ಾಯನ್ರೂಪಾ ಪರಾ ಚ್ೈವ ತದ್ಙ್ಕ್ುಂ ಧ್ಾರಣಾದಿಕಮ್ || 55 || 

 

ತರ್್ೂೀಭರ್ಾತಮಕಂ ಚ್ೈವ ಪಾದ್ೀsಸ್ತಮನ್ ಬಾದ್ರಾಯಣಃ | 

ಆಹ್ೂೀಪಾಸನ್ಮದ್ಧೈವ ವಿಸುರಾತ್ ಶತರರ್ತಪೂವಾಕಮ್ || 56 || 
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ಪೃಥಗದೃಷಿಟರಶಕಯತವಮನಿಣಿೀಾರ್ತಃ ಸಮತಚಚಯಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ಶಾನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಲ್ೂೀಪ್ೀ ನಾನ್ೂೀಕ್ರುರಾಶತತಾ || 57 || 

 

ವಿಭರಮೀಪಾಕೃರ್ತಲ್ಲಾಙ್ಕ್ುಮನ್ವಸಾಥವಿಶ್ೀಷಿತಾ | 

ಅಪರಯೀಜನ್ತಾ ಚಾರ್ತಪರಸಙ್ಕ್ ುೀsದ್ೂರಸಂಶರಯಃ || 58 || 
 

ವಿಶ್ಷ್ಟಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೀಷಾಟ ದ್ೃಷ್ಟವ್ೈರೂಪಯಮತನ್ನರ್ತಃ | 
ಅನ್ತಕ್ರುರಪರಯತನತವಂ ದ್ೃಢಬನ್ಧಪರಾಭವೌ || 59 || 

 

ಪುಂಸಾಮಯಂ ಪಾರಪುಸನಾಯಗಃ ಕ್ಾರಣಾನಿಣಾಯೀ ಭರಮಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ಶ್ಾತಾಲಾಪ್ೀ ಗತಣಸಾಮಯಂ ಪೃಥಗದೃಶ್ಃ || 60 || 

 

ಆಗಮಯವತಮಾ ಸನಾಧನ್ಮಷ್ಟಂ ಫಲಮಕಲಪನಾ | 
ಶತದ್ಧವ್ೈರೂಪಯಮಙ್ಕ್ುತವಮವಿಶ್ೀಷ್ದ್ೃಶ್ಃ ಕ್ರರರ್ಾ || 61 || 

 

ಯತಕುಯಃ ಪೂವಾಪಕ್ಷಸಾಥಃ ಸತಜ್ಞ್ೀಯತವಂ ವಿಧಿಕ್ರರರ್ಾ| 
ಮಾಹಾತಯಮಲಪಶಕ್ರುತವಂ ಯರ್ಾಯೀಗಯಫಲಂ ಭವಃ || 62 || 

 

ಫಲಸಾಮಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಚ ಗತಣಾಧಿಕಯಂ ಪರಧ್ಾನ್ತಾ | 
ಯರ್ಾಶಕ್ರುಕ್ರರರ್ಾ ಸನಿಧಃ ಪರಮಾಣಬಲಮಾನ್ರ್ತಃ || 63 || 

 

ಕ್ಾರಣಂ ಕ್ಾಯಾವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಂ ಸವಭಾವೀ ವಸತುದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 
ಪರರ್ತಕ್ರರರ್ಾವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ಪರರ್ತಸನಿಧರನ್ೂನ್ತಾ || 64 || 

 

ಸಂಸಾೆರಪಾಟ್ವಂ ಸ್ವೀಚಾಾನಿಯರ್ತವಾಸತುವ್ೈಭವಮ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀಕ್ರುರಮಾನ್ತವಂ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಂ ಪಿರೀರ್ತರಾಗಮಃ || 65 || 

 

ಸತಸ್ತಥರತವಂ ಕೃತಪಾರಪಿುರನಾದಿಗತಣವಿಸುರಃ | 
ಸಾಧ್ನ್ೂೀತುಮತಾ ನಾನಾದ್ೃಷಿಟಃ ಶ್ಷಿಟಸನ್ೂನ್ತಾ || 66 || 
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ಅವಿರ್ನತಾವವಿರ್ೂೀಧ್ೌ ಚ ಗತಣವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಮಾಗಮಃ | 
ಸ್ತದಾಧನ್ುನಿಣಾರ್ಾ ಹ್ಯೀತಾ ಯತಕುಯೀ ವಾಯಹ್ೃತಾಃ ಸದಾ || 67 || 

 

|| ಸವಾವ್ೀದಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಯರ್ಾಶಕಯಖಿಲಾನ್ ವ್ೀದಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಯೀಪಾಸನ್ಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ತತಾರಖಿಲಸಯ ವಿಜ್ಞಪಿುಃ ಸಮಯಗ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಹಿ || 68 || 

 

ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಯರ್ಾಯೀಗಮಖಿಲಜ್ಞಪಿುರಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ತಾವತ್ೂೀಪಾಸನ್ೀ ಯೀಗ್ೂಯೀ ಭವ್ೀದ್ೀವಾಖಿಲಃ ಪುಮಾನ್ || 69 || 

 

ಮಹ್ತುವಸಯ ಪರಂ ಪಾರಂ ವಿದಿತ್ವೈವ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ | 
ಸ್ೂುೀಷ್ಯತಾಮೀರ್ತ ತತಷ್ಟತವಮರ್ತ ನಾಸ್ಯೀವ ನಾರದ್ಃ || 70 || 

 

ಕ್ರನ್ತು ನಿಶಚಲರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ಹಾಯತಮಜ್ಞಾನಾನ್ತರೂಪತಃ | 
ಯಃ ಸ್ೂುೀಷ್ಯರ್ತ ಸದಾ ಭಕುಸತುಷ್ಟಸುಸಯ ಸದಾ ಹ್ರಿಃ || 71 || 

 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸನ್ದಭಾಾದ್ಯರ್ಾಯೀಗಾಯಖಿಲಜ್ಞತಾ | 
ಆತಮಜ್ಞಾನಾನ್ತರೂಪತವಂ ಯರ್ಾಶಕ್ರು ವಿಚಾರಣಾತ್ || 72 || 

 

‘ವ್ೀದ್ಃ ಕೃತ್ೂಸನೀsಧಿಗನ್ುವಯಃ’ ‘ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಾಧ್ಯಯನ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ’ | 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯವ್ೈಯಥಯಾಮನ್ಯರ್ಾ ನ್ ನಿವಾಯಾತ್ೀ || 73 || 
 

ಅದಾಯಪಿ ತ್ೀನ್ ದ್ೀವಾದಾಯಃ ಶೃಣವತ್ೀ ಮನ್ವತ್ೀ ಸದಾ | 
ಧ್ಾಯಯನಿು ಚ ಯರ್ಾಯೀಗಂ ತರ್ಾಪಾಯವಸತುನಿಣಾರ್ಾತ್ || 74 || 

 

ಶರವಣಂ ಮನ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ಕತಾವಯಂ ಸವಾದ್ೈವ ಹಿ | 
ಮರ್ತಶತರರ್ತಧ್ಾಯನ್ಕ್ಾಲವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಗತರತರತತುಮಃ || 75 || 

 

ವ್ೀರ್ತುತಸ್ೂಯೀಕ್ರುಮಾಗ್ೀಾಣ ಕತವಾತಃ ಸಾಯದಿಧ ದ್ಶಾನ್ಮ್ | 
ಶರವಣಂ ದ್ೃಷ್ಟತತುವಸಯ ಮನ್ನ್ಂ ಧ್ಾಯನ್ಮೀವ ಚ || 76 || 
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ವಿಶ್ೀಷಾನ್ನ್ದಸಮಾರಪಾಯ ಅನ್ಯಸ್ಯೈತಾನಿ ದ್ೃಷ್ಟರ್ೀ | 
ಯದಿ ತಾದ್ೃಗತುರತನಾಾಸ್ತು ನಿಣಿೀಾತಶರವಣಾದಿಕಮ್ || 77 || 

 

ಸರ್ತಸದಾಧನಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ ನಿಣಾಯಜ್ಞಾತ್ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ | 
ಶರವಣಾದಿ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಕ್ಷಣಂ ರ್ತಷ್ಠೀದ್ಪಿ ಕವಚತ್ || 78 || 

 

ಅತಯಶಕ್್ಯೀ ತತ ನಿದಾರದೌ ಪುನ್ರ್ೀವ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ | 
ಅಭಾವ್ೀ ನಿಣಾಯಜ್ಞಸಯ ಸಚಾಾಸರಣ್ಯೀವ ಸವಾದಾ || 79 || 

 

ಶೃಣತರ್ಾದ್ಯದಿ ಸಜ್ಞಾನ್ಪಾರಚತಯಾಮತಪಲಭಯತ್ೀ | 
ಮಹ್ದ್ೂ್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ುೀಭ್ೂಯೀ ಯರ್ಾಶಕ್ರು ಚ ಸಂಶರ್ಾನ್ || 80 || 

 

ಛಿನಾದಯತ್ ಸವತ್ೂೀsಧಿಕ್ಾಭಾವ್ೀ ಸವಯಮೀವ ಸಮಭಯಸ್ೀತ್ | 

ಬೂರರ್ಾದ್ಪಿ ಚ ಶ್ಷ್ಯೀಭಯಃ ಸರ್ತಸದಾಧನ್ುಮಹಾಪಯನ್ || 81 || 
 

ಅಶ್ೀಷ್ಗತಣಪೂಣಾತವಂ ಸವಾದ್ೂೀಷ್ಸಮತಜಿಿರ್ತಃ | 
ವಿಷ್ೂಣೀರನ್ಯಚಚ ತತುನ್ರ ಮರ್ತ ಸಮಯಗಿವನಿಣಾಯಃ || 82 || 

 

ಸವತನ್ರತವಂ ಸದಾ ತಸಯ ತಸಯ ಭ್ೀದ್ಶಚ ಸವಾತಃ | 
ಅದ್ೂೀಷ್ತವಸಯ ಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಯದ್ಭ್ೀದ್ೀ ತದ್ನ್ವಯಃ || 83 || 

 

ತತುನ್ರತವಂ ಚ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಿ ತದ್ತುಣಪೂತಾರ್ೀ | 
ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಿ ಭ್ೀದ್ಶಚ ನ್ ಹಿ ರ್ಭನ್ನಮರ್ಭನ್ನತಾಮ್ || 84 || 

 

ಗಚಾದ್ದೃಷ್ಟಂ  ಕವಚತ್ ತಸಾಯಪಯಭಾವೀsನ್ತಭವೀಪಗಃ | 

ಪೂವಾಾಭ್ೀದ್ೀ ದ್ೂೀಷ್ವತುವಮೀಶಸ್ಯೀತಯರ್ತರ್ಭನ್ನತಾ || 85 || 
 

ನಾರಾಯಣ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಿ ಸಮಯಗಿರ್ತ ಸ್ತಥರ್ತಃ | 

ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ೀsಪಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ೂೀಷಾಣಾಮಪಿ ಸಮಭವಃ || 86 || 
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ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತವಂ ರಮಾರ್ಾಶಚ ತದ್ನ್ನ್ುರತಾ ತರ್ಾ | 
ಬರಹಾಮ ಸರಸವರ್ತೀ ವಿೀನ್ದರಶ್ೀಷ್ರತದಾರಶಚ ತರ್ತಸತರಯಃ || 87 || 

 

ಶಕರಕ್ಾಮೌ ತದ್ನ್ಯೀಚ ಕರಮಾನ್ತಮಕ್ಾುವಪಿೀರ್ತ ಚ | 
ಸರ್ತಸದಾಧನ್ು ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಿಣಿೀಾತ್ೂೀ ಹ್ರಿಣಾ ಸವಯಮ್ || 88 || 

 

ಏತದಿವರ್ೂೀಧಿ ಯತ್ ಸವಾಂ ತಮಸ್ೀsನಾಧಯ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 

ಅನ್ಧನ್ುಮೀ ವಿಶನಿುೀರ್ತ ಪಾರಹ್ ಶತರರ್ತರರ್ತಸತುಟ್ಮ್ || 89 || 
 

ಇತ್ಯೀವ ಶತರತಯೀsಶ್ೀಷಾಃ ಪಞ್ಚರಾತಾರಮರ್ಾಖಿಲಮ್ | 

ಮೂಲರಾಮಾಯಣಂ ಚ್ೈವ ಭಾರತಂ ಸೃತಯೀsಖಿಲಾಃ || 90 || 
 

ವ್ೈಷ್ಣವಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಸಾಙ್ಕ್್ಯಯೀಗೌ ಪರಾವಪಿ | 
ಬರಹ್ಮತಕಾಶಚ ಮೀಮಾಂಸ್ೀತಯನ್ನ್ುಃ ಶಬದಸಾಗರಃ || 91 || 

 

ಅನ್ನಾು ಯತಕುಯಶ್ೈವ ಪರತಯಕ್ಾಗಮಮೂಲಕ್ಾಃ | 
ಪರತಯಕ್ಷಮೈಶವರಂ ಚ್ೈವ ರಮಾದಿೀನಾಮಶ್ೀಷ್ತಃ || 92 || 

 

ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಯಮತಕ್ಾುನಾಮೀತಮೀವಾಥಾಮತತುಮಮ್ | 
ಅನಾಯವಕ್ಾಶರಹಿತಂ ಪರಕ್ಾಶಯರ್ತ ಸಾದ್ರಮ್ || 93 || 

 

ಏತದ್ೀವ ಚ ಸಚಾಾಸರಂ ದ್ತಃಶಾಸರಂ ತತ ತತಃ ಪರಮ್ | 
ಸಚಾಾಸರಮಭಯಸ್ೀನಿನತಯಂ ದ್ತಃಶಾಸರಂ ಚ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ || 94 || 

 

ಅಸಂಶರ್ೀನ್ ತತುವಸಯ ನಿಣಾರ್ೀ ಬರಹ್ಮದ್ಶಾನ್ಮ್ | 
ಸಮಯಗಿವಷ್ಮವಿಜ್ಞಾನ್ತಾರತಮಾಯನ್ತಸಾರತಃ || 95 || 

 

ಫಲಂ ಭವ್ೀತ್  ತಾರತಮಾಯತ್  ಸತಖ್ದ್ತಃಾಾತಮಕಂ ನ್ೃಣಾಮ್ | 
ಸಮಯಕ್ ಚಾಧಿಕವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸತಾಾಧಿಕಯಂ ಭವ್ೀನ್ನೃಣಾಮ್ || 96 || 

 

ಅತ್ೂೀ ಯರ್ಾssತಮಶಕ್್ಯೈವ ಶರವಣಂ ಮನ್ನ್ಂ ತರ್ಾ | 
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|| ಉಪಸಂಹಾರಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಕೃತಾವsಥ ಕತವಾನ್ನಪಿ ವಾ ನಿದಿಧ್ಾಯಸನ್ಮಾಚರ್ೀತ್ || 97 || 
 

 || ನ್ವಾಧಿಕರಣಮ್  (ಅನ್ತಬನಾಧದ್ಯಧಿಕರಣಮ್ ) || 
 

ವಿಷ್ರ್ೀಷ್ತ ಚ ಸಂಸಗಾಾತ್ ಶಾಶವತಸಯ ಚ ಸಂಶರ್ಾತ್ | 
ಮನ್ಸಾ ಚಾನ್ಯದಾಕ್ಾಙ್ಕಾತ್ ಪರಂ ನ್ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ || 98 || 

 

ಇರ್ತ ಭಾರತವಾಕಯಂ ಹಿ ತ್ೀನ್ೈತದ್ೂದೀಷ್ವಜಿಾತಃ | 
ಸದ್ೂೀಪಾಸನ್ರ್ಾ ಯತಕ್್ೂುೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರಪಶಯರ್ತ || 99 || 

 

ದ್ೂೀಷಾ ಅನಾದಿಸಮ್ದಾಧಸ್ುೀ ಮತಕ್ರುಪರಿಪನಿಥನ್ಃ | 
ಸನ್ಯೀವ ಪಾರಯಶಃ ಪುಂಸತಸ ತ್ೀನ್ ಮೀಕ್್ೂೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ || 100 || 

 

ಸವ್ೀಾ ತ ಏತ್ೀ ಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ತಾರತಮಯತಃ | 
ಋಜೂನಾಮೀಕ ಏವಾಸ್ತು ಪರಮೀತಾಸಹ್ವಜಾನ್ಮ್ || 101 || 

 

ಸ ಗತಣಾಲಪತವಮಾತರತಾವನ್ನಜತಾನ್ತ್ವೀನ್ ವಿರತದ್ಧಯತ್ೀ | 
ಅತ್ೂೀ ವಿಷೌಣ ಪರಾ ಭಕ್ರುಸುದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ತ ರಮಾದಿಷ್ತ || 102 || 

 

ತಾರತಮಯೀನ್ ಕತಾವಾಯ ಪುರತಷಾಥಾಮರ್ಭೀಪಸತಾ | 
ಸಾವದ್ರಃ ಸವಾಜನ್ೂುನಾಂ ಸಂಸ್ತದ್ೂಧೀ ಹಿ ಸವಭಾವತಃ || 103 || 

 

ತತ್ೂೀsಧಿಕಃ ಸ್ೂವೀತುಮೀಷ್ತ ತದಾಧಿಕ್ಾಯನ್ತಸಾರತಃ | 

ಕತಾವಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ುಂ ಸವಾರ್ಾ ಶತಭಮಚಾತಾ || 104 || 
 

ನ್ ಕದಾಚತ್ ತಯಜ್ೀತ್ ತಂ ಚ ಕರಮೀಣ್ೈನ್ಂ ವಿವಧ್ಾರ್ೀತ್ | 
ಸಮೀಷ್ತ ಸಾವತಮವತ್ ಸ್ನೀಹ್ಃ ಸತಸವನ್ಯತರ ತತ್ೂೀ ದ್ರ್ಾ || 105 || 
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ಕ್ಾರ್ೈಾವಮಾಪರ್ೂೀಕ್್ಯೀಣ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕ್ಷಿಪರಮೀಶವರಃ | 

ತತ್ ತಮೀsನ್ಧಮ್  ವರಜ್ೀದಿವಷ್ತಣ ಸಮತವಂ ಯೀsನ್ತಪಶಯರ್ತ || 106 || 
 

ರಮಾಬರಹ್ಮಶ್ವಾದಿೀನಾಮಪಿ ಮತಕ್ ುೌ ಕಥಞ್ಚನ್ |  
ಕ್ರಮತತಾಧಿಕಯ ದ್ೃಷ್ಟೀಸತು ಗತಣಾಭಾವಮತ್ೀರಪಿ || 107 || 

 

ದ್ೂೀಷ್ವ್ೀತತುರಭ್ೀದ್ಸಯ ದ್ರಷ್ತಟದ್ರಾಷ್ತಟಸುರ್್ೂೀಭಯೀಃ | 
ಇತಾಯಹ್ ಸಚತಾರರ್ತಸ್ುೀನ್ ಸಂಪ್ರೀಕುಗತಣಸಂಯತತಃ || 108 || 

 

ಉಪಾಸ್ತೀತ ಹ್ರಿಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಮತಕ್ರುಸ್ುೀನ್ೈವ ಜಾಯತ್ೀ | 
ದ್ವೀಷಾದ್ಯನ್ತಮಕ್ರುಕಥನ್ಂ ಶತರರ್ತವಾಕಯವಿರ್ೂೀಧಿ ತತ್ || 109 || 

 

ರಿಪವೀ ರ್ೀ ತತ ರಾಮಸಯ ವಿಮತತಾವನಿನರಾಮಣಃ | 
ಅರ್ಭದ್ೂರೀಹ್ಪದ್ೀ ನಿತಯಮನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ತ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ || 110 || 

 

ಹ್ರಿದಿವಷ್ಸುಮೀ ರ್ಾನಿು ರ್ೀ ಚ್ೈವ ತದ್ಭ್ೀದಿನ್ಃ | 

ತನಿನಗತಾಣತವವ್ೀತಾುರಸುಸಯ ದ್ೂೀಷ್ವಿದ್ೂೀsಪಿ ಚ || 111 || 
 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸನ್ದಭಾಾದ್ದವೀಷಿಣಸುಮ ಈಯತ್ೀ | 
“ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಶಾಚಪಿ ಭಗವನಿನನ್ದರ್ಾ ತಮಃ || 112 || 

 

ವಿವಿಕ್ಷತರತಯಗಾತ್ ಸೂನ್ೂೀಃ ಪರಹಾಿದ್ಸಾಯನ್ತಭಾವತಃ” | 
“ಯದ್ನಿನಾದತ್ ಪಿತಾ ಮಹ್ಯಂ ತವದ್ಭಕ್್ುೀ ಮಯಿ ಚಾರ್ವಾನ್ || 113 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಪಿತಾ ಮೀ ಪೂರ್ೀತ ದ್ತರನಾುದ್ತದಸುರಾದ್ಘಾತ್” | 
“ನಿನಾದಂ ಭಗವತಃ ಶೃಣವನ್ ತತಪರಸಯ ಜನ್ಸಯ ವಾ || 114 || 

 

ತತ್ೂೀ ನಾಪ್ೈರ್ತ ಯಃ ಸ್ೂೀsಪಿ ರ್ಾತಯಧ್ಃ ಸತಕೃತಾಚತಚಯತಃ”  

“ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನ್ತಷಿೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್  || 115 || 
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ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನ್ನ್ೂುೀ ಮಮ ಭೂತಮಹ್ೀಶವರಮ್ | 
ಮೀರ್ಶಾ ಮೀರ್ಕಮಾಾಣ್ೂೀ ಮೀರ್ಜ್ಞಾನ್ ವಿಚ್ೀತಸಃ  || 116 || 

 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃರ್ತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತಾಃ” | 

ಮಾಮಾತಮಪರದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರದಿವಷ್ನ್ೂುೀsಭಯಸೂಯಕ್ಾಃ || 117 || 
 

“ತಾನ್ಹ್ಂ ದಿವಷ್ತಃ ಕೂರರಾನ್ ಸಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ | 
ಕ್ಷಿಪಾಮಯಜಸರಮಶತಭಾನಾಸತರಿೀಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ || 118 || 

 

ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ | 
ಮಾಮಾಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ತತ್ೂೀ ರ್ಾನ್ಯಧ್ಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ || 119 || 

 

“ಯೀ ದಿವಷಾಯದಿವಬತಧ್ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ದ್ೀವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಭತಮ್ | 
ಕಥಂ ಸ ನ್ ಭವ್ೀದ್ದವೀಷ್ಯ ಆಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ುಸಯ ಕಸಯಚತ್ || 120 || 

 

ಯೀ ದಿವಷಾಯದಿವಬತಧ್ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ದ್ೀವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಭತಮ್ | 
ಮಜಜನಿು ಪಿತರಸುಸಯ ನ್ರಕ್್ೀ ಶಾಶವರ್ತೀ ಸಮಾಃ” || 121 || 

 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸನ್ೂದೀಹ್ೂೀದ್ದವೀಷಿಣಸುಮ ಏವ ತತ  | 
 

|| ವಿದಾಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನ್ೈವ ಮೀಕ್ಷ ಇರ್ತ ಪಾರಹ್ತಲ್ೂೀಾಕ್ಾಯತಮತ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ || 122 || 
 

ಭ್ೂೀಗಃ ಶರಿೀರಪಯಾನ್ುಂ ಭಸ್ತೋಭಾವಸುಮೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಇರ್ತ ತತ್ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಪರತಯಕ್ಷವಾದಿನಾ || 123 || 

 

ನ್ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಮಾನ್ೀನ್ ಮೀಕ್ಾಭಾವೀsವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 

ರ್ಟ್ತ್ೀ ಮತಕ್ರುದ್ೃಷಿಟಸತು ಪುರತಷ್ೀಣ ಮಹಿೀಯಸಾ || 124 || 
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ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಮಾಹ್ತುವಂ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 
ಸಾಧ್ಯನ್ ಸವಾಸಾಮಾನ್ಯಂ ಕಥಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾನ್ || 125 || 

 

ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಪುರತಷಾ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ಪರಾಪರವಿದ್ೂೀsಪಿ ಚ | 
ಅಪರ್ೂೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ ೀ ಯೀಗನಿಷಾಠಶಚಮಲಚಕ್ಷತಷ್ಃ || 126 || 

 

ಪರತಯಕ್ಷಂ ದ್ೀವತಾಂ ದ್ೃಷಾಟವ ತತರಸಾದಾಪರಭೂತಯಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಪಾರಜ್ಞಾ ನಿಷಿದ್ದಯನ್ುೀ ಕಥಂ ನ್ೃರ್ಭಃ || 127 || 

 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಚಾರ್ತಮಾಹಾತಯಂ ತ್ೀಷಾಮರ್ತಮಹೌಜಸಾಮ್ | 

ಯದಿ ತ್ೀsಪಿ ನಿಷಿದ್ಧಯನ್ುೀ ಕ್ರಂ ನ್ೂೀಕ್ರುಸ್ುೀ ನಿಷಿದ್ಧಯತ್ೀ || 128 || 
 

ಯದ್ತಕುವಾಕಯಪಾರಮಾಣಯಂ ಪರತಯಕ್್ೀಣ್ೂೀಪಲಭಯತ್ೀ | 

ವರಾದ್ಯೀsಪಿ ತದ್ದತಾುಃ ಸದಾ ಸತಾಯ ಭವನಿು ಹಿ || 129 || 
 

ಅಪರಮಾಣಯ ತದ್ತಕ್್ುೀಶಚ ವೃರ್ಾ ವಾಚಾsವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 

ನ್ ಹಿ ಪರಯೀಜನ್ಂ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ಪರಲ್ೂೀಕನಿವಾರಣಾತ್ || 130 || 
 

ವೃರ್ಾವಾಚಂ ವೃರ್ಾ  ಹ್ನಾಯದ್ಯರ್ತ ತಸಯ ಕ್ರಮತತುರಮ್ | 
ಸವಜಿೀವನ್ವಿರ್ೂೀಧ್ಾಯ ವದ್ನ್ ಕ್ರಂ ನಾಮ ಬತದಿಧಮಾನ್ | 131 || 

 

ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಸಂಶಯಃ ಕ್ರಂ ಸಾಯತ್ ತಯೀಃ ಪುರತಷ್ಯೀರಪಿ | 
ಸವಜಿೀವನ್ವಿರತದ್ೂಧೀಕ್ರುರಜ್ಞ್ೂೀ ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಚಾಪಿ ಯಃ || 132 || 

 

ಯಶಾಚರ್ತೀನ್ದರಯದ್ೀವೀಕ್ರುಶ್ ರೀತಾ ದ್ೃಷ್ಟಪರಾವರಃ | 
ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಂ ಸವಾಂ ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ತಭವಮಾಪಯನ್ || 133 || 

 

ಅತಃ ಪರತಯಕ್ಷಗಮಯತಾವದ್ವೀದ್ಮಾತವಸಯ ಚ ಸತುಟ್ಮ್ | 
ಯದಾಯಗಮಸಯ ನ್ೂೀ ಮಾತವಮಕ್ಷಜಸಯ ತರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || 134 || 
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ಯದ್ಯಕ್ಷಜಸಯ ಮಾತವಂ ಸಾಯದಾಗಮಸಯ ಕಥಂ ನ್ ತತ್ | 
ಲ್ೂೀಕವಾಕ್ಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ಶಾಚವಯರ್ಭಚಾರ್ೀಣ ಸ್ತದ್ಧಯರ್ತ || 135 || 

 

ಅಸ್ತು ಮೀಕ್್ೂೀsಪಿ ಧ್ಮೀಾಣ ಯರ್ಾಥಾಜ್ಞಾನ್ತ್ೂೀsಪಿ ಚ | 
ಪಾರಮಾಣಯಮನ್ತಮಾರ್ಾಶಚ ಜಿನ್ಸಾಯಪುತವಸಾಧ್ನ್ೀ || 136 || 

 

ತದಾವಕ್ಾಯದ್ಧಮಾಸಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಪಿುಭಾವರ್ತೀರ್ತ ಚ | 

ಧ್ಮೀಾsಹಿಂಸಾಪರ್ೂೀ ನಾನ್ೂಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪುದ್ುಲದ್ಶಾನ್ಮ್ || 137 || 
 

ಇರ್ತ ಜ್ೈನಾಃ ಕಥಂ ತತ್ ಸಾಯತ್ ಪರಮಾಣಮನ್ತಮಾನ್ತಃ | 
ವಿಷ್ರ್ಾತ್ ಪರರ್ತ ಸ್ತಥತಂ ಹ್ಯಕ್ಷಂ ಪರತಯಕ್ಷಮರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ || 138 || 

 

ಪರತಯಕ್ಷಶಬಾದನ್ತಸಾರಾದ್ನ್ತಮೀರ್ತ ಪರಕ್ರೀರ್ತಾತಾ | 
ಆಸಮನಾುದ್ುಮಯರ್ತ ಧ್ಮಾಾಧ್ಮೌಾ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ || 139  || 

 

ಯಚಾಚಪಯರ್ತೀನಿದರಯಂ ತವನ್ಯತ್ ತ್ೀನಾಸಾವಾಗಮಃ ಸೃತಃ | 
ಏತ್ೀನ್ ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ೈವ ತತುನಾಮನ್ತವಮಷ್ಯತ್ೀ || 140 || 

 

ಸವರೂಪಂ ಹಿ ತದ್ೀತ್ೀಷಾಮನ್ಯರ್ಾsಸ್ತದಿಧಮಾನ್ತಃ | 

ಅತ್ೂೀsನ್ತಮಾ ಕಥಂ ಧ್ಮಾಂ ಪುದ್ುಲಂ ಚಾಪಿ ದ್ಶಾರ್ೀತ್ || 141 || 
 

ಸವರೂಪ್ೀ ಪುದ್ುಲಸ್ೂಯೀಕ್ಾು ದ್ೂೀಷಾ ಆನ್ನ್ದಮೀವ ಚ | 
ನ್ ಮನ್ಯತ್ೀ ಪುದ್ುಲಂ ಸ ದ್ತಃಾಾಭಾವಃ ಸತಖ್ಂ ರ್ತವರ್ತ || 142 || 

 

ಮಾತಾರಭ್ೂೀಗಾರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಸತಾಾಧಿಕಯಸಯ ದ್ಶಾನಾತ್ | 
ಸತಖ್ಸಾಯಭಾವತಾ ಕ್್ೀನ್ ನ್ ಚ ಸಾಯತ್ ಕ್ರಂ ವಿಪಯಾಯಃ || 143 || 

 

ಯದಿ ಭಾವೀsಪಿ ಕಶ್ಚತ್ ಸಾಯತ್ ತಸ್ಯೈವಾಭಾವತಾ ಕತತಃ | 

ಯದಿ ಸವ್ೀಾsಪಯಭಾವಾಃ ಸತಯರನ್ೂಯೀನ್ಯಮರ್ತ ಭಾವತಾ || 144 || 
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ಅಭಾವಾಭಾವತ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕ್ರಂ ನ್ಶ್ಾನ್ನಂ ತದಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಭಾವತವಂ ವಿಧಿರೂಪತವಂ ನಿಣ್ೀಧ್ತವಮಭಾವತಾ || 145 || 

 

ನಿಷ್ೀಧ್ಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್್ೂೀsಪಿ ಭಾವಾ ಏವ ಬಲಾದ್ಭವ್ೀತ್ | 

ಪರಥಮಪರರ್ತಪರ್ತುಸತುಭಾವಾಭಾವನಿರ್ಾಮಕ್ಾ || 146 || 
 

ನ್ ಚ ಪುದ್ುಲವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮೀಕ್ಷದ್ಂ ಭವರ್ತ ಕವಚತ್ | 

ಅಸಾವತನಾರಯತ್ ಪುದ್ುಲಸಯ ಜ್ಞಾತ್ೂೀsಪಿ ಸತಖ್ದ್ೂೀ ನ್ ಹಿ || 147 || 
 

ನ್ ಹಿ ದ್ತಃಖ್ಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್ತದಃಖಿತವಂ ವಿನಿವತಾತ್ೀ | 
ಯದಿ ಪುದ್ುಲವಿಜ್ಞಾನಾದ್ತದಃಖಿೀ ಸಾಯತ್ ಕಥಞ್ಚನ್ || 148 || 

 

ದ್ೀಹ್ವಾನ್ಪಿ ನಾದ್ತಃಖಿ ಕ್ರಂ ಜ್ಞಾನಾದ್ತತುರಂ ಸದಾ | 
ಈಶಕಿೃಪಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಸಾಯತ್ ಕಲಾದಿೀಶವಾದಿನ್ಃ || 149 || 

 

ಕಮಾಹ್ೀತತತವಮಪಿ ತತ ನಿಶ್ೈತನಾಯನ್ನ ಹಿ ಕವಚತ್ | 
ಅಶ್ೀಷ್ದ್ತಃಖ್ವಿಲರ್ೀ ನ್ೀದಾನಿೀಂ ಕ್ಾರಣಂ ಯರ್ಾ || 150 || 

 

ತರ್್ೂೀತುರಂ ಚ ನ್ೈವ ಸಾಯತ್ ದ್ೃಷಿಟಪೂವಾಾನ್ತಮಾ ಯತಃ | 
ಶಕುಸಾಯನ್ಯಸು ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತರ್ತರೀರ್ತಜನ್ಕಂ ಯದಿ || 151 || 

 

ತರ್ೈವ ಬನ್ಧಹಾನಿಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ಕ್ರಂ ನಾಮ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 
ಸವಜ್ಞಾನಾದ್್ನ್ಧಹಾನಿಸತು ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕಸಯ ಕತತರಚತ್ || 152 || 

 

ಅಹಿಂಸಾರ್ಾಶಚ ಧ್ಮಾತವಂ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ | 
ಹಿಂಸಾರ್ಾ ಏವ ಧ್ಮಾತವಮತತಯಕ್್ುೀ ಸಾಯತ್ ಕ್ರಮತತುರಮ್ || 153 || 

 

ಧ್ಮಾಸಯ ಸತಖ್ಹ್ೀತತತವಮಪಿ ಕ್್ೀನಾವಗಮಯತ್ೀ | 
ಹ್ತಾಯರ್ಾ ಮೀಕ್ಷಹ್ೀತತತವಂ ಕತತ್ೂೀ ಮಾನಾನಿನವಾಯಾತ್ೀ || 154 || 
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ನ್ ಚ ಶ ನ್ಯಪರಿಜ್ಞಾನಾಚೂಾನ್ಯಭಾವನ್ರ್ಾsಪಿ ಚ | 
ಮೀಕ್ಷಃ ಕಥಞ್ಚನ್ ಭವ್ೀತ್ ಯದಿೀದಾನಿೀಂ ಕಥಂ ನ್ ಸಃ || 155 || 

 

ಪರಪರಸಾದ್ನ್ೀಚ್ೂಾೀಸತು ವಿಲಮ್ೀ ನಾಮ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ಪುಮಚಾಾಧಿೀನ್ತಾ ನ್ೂೀ ಚ್ೀದಿವಲಮ್ಃ ಕ್ರಙ್ಕ್ೃತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 156 || 

 

ಅನ್ಯತಾರಪಿ ವಿಲಮಾ್ಸತು ಸತಯರಿೀತ್ೀಚಾಾನಿಮತುತಃ | 
ಅನ್ಯರ್ಾ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯತ್ ಕ್ರಂ ಕ್ಾಯಾಂ ನ್ೂೀಪಜಾಯತ್ೀ || 157 || 

 

ಕ್ಾರಣ್ೀ ಸರ್ತ ಕ್ಾಯಾಸಯ ಭಾವಃ ಸತನಿಯತ್ೂೀsಸಯ ಹಿ | 
ವಿಜ್ಞಾನ್ವಾದಿನ್ಶ್ೈವ ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ವೈತವ್ೀದ್ನಾತ್ || 158 || 

 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಭಾವನಾಚ್ೈವ ಮೀಕ್್ೂೀ ನ್ ರ್ಟ್ತ್ೀ ಕವಚತ್ | 
ಅನ್ುಜ್ಞಾಾನ್ಸಯ ಬಾಹ್ಯೀ ಚ ಕ್ಷಣಿಕತವಸಯ ವ್ೀದ್ನಾತ್ || 159 || 

 

ಭಾವನಾಚ್ೂಾೀಕಮಾಗ್ೀಾಣ ಮಾನಾಭಾವಾನ್ನ ಮತಚಯತ್ೀ | 
ಪರಕೃತ್ೀಃ ಪರತಷ್ಸಾಯಪಿ ವಿವ್ೀಕ್್ೂೀ ಮತಕ್ರುಸಾಧ್ನ್ಮ್ || 160 || 

 

ಇರ್ತ ಸಾಙ್ಕ್ಯ ನ್ ಚ್ೈತಸ್ತಮನಾಮನ್ಮೀಶಾಪರಸಾದ್ತಃ  | 
ಶತರತಯಃ ಸೃತಯಶ್ೈವ ಯದ್ೀಶಸಯ ಪರಸಾದ್ತಃ || 161 || 

 

ವದ್ನಿು ನಿಯಮಾನ್ತಮಕ್ರುಂ ತಮೃತ್ೀsತಃ ಕತತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಕಣಾದ್ಯೀಗಾಕ್ಷಪಾದಾ ಅಪಿೀಶಸಯ ಪರಸಾದ್ತಃ || 162 || 
 

ಮತಕ್ರುಂ ಬತರವಾಣಾ ಅಪಾಯಹ್ತಃ ಭ್ೂೀಗಾದ್ೀವ ಚ ಕಮಾಣಾಮ್ | 
ಕ್ಷಯಂ ಪಾರಹ್ತಃ ಕತತಶ್ೈತತ್ ಪರಸನ್ನೀ ಜಗದಿೀಶವರ್ೀ || 163 || 

 

ರ್ಭದ್ಯತ್ೀ ಹ್ೃದ್ಯಗರನಿಥಶ್ಚದ್ಯನ್ುೀ ಸವಾಸಂಶರ್ಾಃ | 
ಕ್ಷಿೀಯನ್ುೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಾಣಿ ತಸ್ತಮನ್ ದ್ೃಷ್ಟೀ ಪರಾವರ್ೀ  || 164 || 
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ರ್ಭದ್ಯತ್ೀ ಹ್ೃದ್ಯಗರನಿಥಶ್ಾದ್ಯನ್ುೀ ಸವಾಸಂಶರ್ಾಃ | 
ಕ್ಷಿೀಯನ್ುೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಾಣಿ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವಾತಮನಿೀಶವರ್ೀ || 165 || 

 

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಪಾರಾಣಾದಿವಚನ್ೀಭ್ೂಯೀsನ್ಯರ್ಾಗತ್ೀಃ | 
ನ್ ಚ ಪಾಶತಪತಾದ್ತಯಕುಶ್ವಾದಿೀನಾಮನ್ತಗರಹಾತ್ || 166 || 

 

"ನಾನ್ಯಃ ಪನಾಥ " ಇರ್ತ ಹ್ತಯಕುಂ ಪುರತಷ್ಜ್ಞಾನ್ತಃ ಶತರತೌ | 
"ಸವ್ೀಾ ನಿಮೀಷಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ವಿದ್ತಯತಃ ಪುರತಷಾದ್ಧಿಃ" || 167 || 

 

ಏವಂ ಪುರತಷ್ಶಬದಶಚ ಪರಯತಕ್್ೂುೀsಬಧಶರ್ೀ ಹ್ರೌ | 

"ನ್ ತಸ್ಯೀಶ್ೀ ಕಶಚನ್ ತಸಯ ನಾಮ ಮಹ್ದ್ಯಶಃ" || 168 || 
 

ಇರ್ತ ಚಾಧಿಪರ್ತಸುಸಯ ಪರರ್ತಷಿದ್ಧಃ ಸವಯಂ ಶತರತೌ | 

"ವಿಶವತಃ ಪರಮಾಂ ನಿತಯಂ ವಿಶವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹ್ರಿಮ್ " || 169 || 
 

ಇರ್ತ ಸವಾಾಧಿಕತ್ೂವೀಕ್ಾಯ ಸಮೀsಪಿ  ವಿನಿವಾರಿತಃ | 
ಸಮಾಧಿಕಸಯ ರಾಹಿತಾಯನ್ೂನೀಪಚಾರಪುಮಾನ್ಸೌ || 170 || 

 

"ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸವಾಂ ಯದ್ೂಭತಂ ಯಚಚ ಭವಯಮ್ | 

ಉತಾಮೃತತವಸ್ಯೀಶಾನ್ೂೀ ಯದ್ನ್ನೀನಾರ್ತರ್ೂೀಹ್ರ್ತ " ||171 || 
 

ಮತಕ್ಾುಮತಕುಪರ್ೀಶತವಮರ್ತ ತಸಾಯಹ್ ಸಾ ಶತರರ್ತಃ | 
ಅಮೃತ್ೀಶಾನ್ವಚನಾತ್ ಸವಾಸ್ಯೀಶಾನ್ತ್ೂೀದಿತಾ || 172 || 

 

ಯದಿ ಸವಾತವಮತದಿತಮತತ್ೀಶ ಇರ್ತ ತದ್ವೃರ್ಾ | 
ಉತಶಬ್ೂದೀ ವದ್ೀದ್ೀಷ್ ಹಿೀಶತವಸಯ ಸಮತಚಚಯಮ್ || 173 || 

 

ಪುರತಷ್ೀಣ್ೈವ್ೀದ್ಂ ವಾಯಪುಮರ್ತ  ಬಾರಹ್ಮಣಂ ಚಾಹ್ ತಂ ಪರರ್ತ | 
ಏತಾವಾನ್ಸಯ ಮಹಿಮೀರ್ತ ಮಹಿಮನೀ ವಚ್ೂೀ ಹಿ ತತ್ || 174 || 
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ಸ್ೂೀsಮೃತಸಾಯಭಯಸ್ಯೀಶ್ ೀ ಮತಯಾಮನ್ನಂ ಯದ್ತಯಗಾತ್ | 

ಇತಯಮತಕ್ಾುಧಿಪತಯಂ ತತ ಪೂವಾಾಧ್್ೂೀಾಕುಮನ್ೂದ್ಯ ಚ || 175 || 
 

ಉತಾಮೃತಸ್ಯೀಶ ಇರ್ತ ವಿಧ್ತ್ುೀ ಮತಕ್ರುಗ್ೀಶತಾಮ್ | 
ಅತ್ೂೀ ವಿಷ್ತಣಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮತಕ್ರುನ್ಾ ಚಾನ್ಯತಃ || 176 || 

 

ತದ್ಯರ್್ೀರ್ತ  ಶತರತ್ೀಶ್ೈವ ತತ ಕಮಾಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀತ್ | 

"ಯರ್್ೈದಾಂಸ್ತ ಸಮದ್ೂಧೀsಗಿನಭಾಸಮಸಾತ್ ಕತರತತ್ೀsಜತಾನ್ || 177 || 
 

ಜ್ಞಾನಾಗಿನಃ ಸವಾಕಮಾಾಣಿ  ಭಸಮಸಾತ್ ಕತರತತ್ೀ ತರ್ಾ|" 
"ಸವಾಧ್ಮಾಾನ್ ಪರಿತಯಜಯ ಮಾಮೀಕಂ ಶರಣಂ ವರಜ || 178 || 

 

ಅಹ್ಂ ತಾವ ಸವಾಪಾಪ್ೀಭ್ೂಯೀ ಮೀಕ್ಷಯಿಷಾಯಮ ಮಾ ಶತಚಃ |" 
ಇತಾಯದಿ ಭಗವದಾವಕ್್ಯೈರತಕ್ಾುಥಾಶಾಚವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 179 || 

 

ನಿತಯನ್ೈಮರ್ತುಕಂ ಕಮಾ ಕತವಾನ್ನನ್ಯತ್ ಪರಿತಯಜನ್ | 
ಮತಚಯತ್ೀ ಸಂಸೃತ್ೀಶ್ೈತದ್ಪ್ಯೀತ್ೀನ್ ನಿರಾಕೃತಮ್ || 180 || 

 

ವಿದ್ಯೈವ್ೀರ್ತೀಮಮೀವಾಥಾಂ ಸವಯಮೀವಾಹ್ ವ್ೀದ್ರಾಟ್ | 
ವಿನಾ ಕಮಾ ನ್ ಮೀಕ್ಷಃ ಸಾಯಜಾಜಾನ್ೀನ್ೀತಯಪಿ ಸಾ ಶತರರ್ತಃ || 181 || 

 

ನಾನ್ಯಃ ಪನಾಥ ಇರ್ತ ಹ್ಯೀವ ವಿವಾರಯರ್ತ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ಅನ್ಯರ್್ೂೀಪಾಸನ್ಮಪಿ  ತಮೀವಮರ್ತ ವಾದಿನಿೀ || 182 || 

 

ನಿವಾರಯತಾಯದ್ರ್ೀಣ ನ್ ಪರರ್ತೀಕ ಇರ್ತ ಪರಭತಃ | 

"ಅನ್ಥನ್ುಮಃ ಪರವಿಶನಿು ರ್ೀ ತವವಿದಾಯಮತಪಾಸತ್ೀ " || 183 || 
 

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಚಚ ನಾನ್ಯರ್್ೂೀಪಾಸನ್ಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ನ್ಚಾಪ್ಯೀಕತವವಿಜ್ಞಾನಾದ್ತಕುನಾಯರ್ೀನ್ ಮತಚಯತ್ೀ || 184 || 
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ಇರ್ತ ಸವಾಂ ಪರವಿಜ್ಞಾಯ ಸವ್ೈಾಸುಕ್್ೈಾಃ ಸದಾಗಮೈಃ | 
ಉಪಾಸ್ತೀತ ಹ್ರಿಂ ನಿತಯಂ ಗತಣ್ೈರ್ೀವ ಸವಯೀಗಯತಃ || 185 || 

 

ಬರಹಾಮ ಸವಾಗತಣ್ೈಶ್ೈವ ಕ್ರರರ್ಾಸಾಮಾನ್ಯತಶಚ ಗಿೀಃ | 
ಗತಣಸಾಮಾನ್ಯತ್ೂೀ ರತದ್ೂರೀ ದ್ರವಯಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಪರ್ೀ || 186 || 

 

|| ರ್ಾವದ್ಧಿಕ್ಾರಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅಧಿಕ್ಾರವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಭಕ್ರುಜ್ಞಾನ್ಸತಾಾದಿರ್ಭಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ದ್ೀವತಾದಿೀನಾಂ ಮೀಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 187 || 

 

ನ್ ತಾವತಾ ವಿರ್ೂೀಧ್್ೂೀSಸ್ತು ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತಾವತ್ ಸಮಸುಶಃ | 
ಆಭಾಸತಾವತ್ ಪರ್ೀಷಾಂ ತದ್ವರಾಣಾಂ ಚ ಸವಾಶಃ || 188 || 

 

ಯತ್ೂೀsವರಾಣಾಂ ಸವ್ೀಾsಪಿ ಗತಣಾಃ ಸವಾಾಃ ಕ್ರರರ್ಾ ಅಪಿ | 

ನಿಯಮೀನ್ೈವ ಪೂವ್ೀಾಷಾಂ ಸತಪರಸಾದ್ನಿಬನ್ಧನಾಃ || 189 || 
 

ಅತಃ ಸಚಾಷ್ಯವತ್ ತ್ೀಷಾಂ ನ್ೈವ್ೀಷಾಯಾಧಿಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ನ್ ಚ ಸಂಸಾರಿದ್ೀವಾನಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀಯತಾುಪರ್ೀ ಇಮೀ || 190 || 

 

ಸೂತ್ರೀ ಹಾಯರಬಧಮಾತರಸಯ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ್ೈವ ಕ್ಷಯೀ ಧ್ತರವಃ | 
ಅನಾರಬಧಸಯ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ್ ರ್ತವತರ್ೀ ಇರ್ತ ಚ್ೂೀದಿತಃ || 191 || 

 

ಪೌನ್ರತಕ್್ಯೀನ್ ತ್ೀನ್ೈತ್ೀ ಉಕ್ಾುರ್್ೀಾ ಇರ್ತ ನಿಶಚಯಃ | 
 

|| ಇಯದಾಮನ್ನಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಉಷಾಃ ಸಾವಹಾ ಚ ಪಜಾನ್ೂಯೀ ಮತ್ೂರೀsಗಿನವಾರತಣ್ೂೀ ವಿಧ್ತಃ || 192 || 
 

ಪರವಹ್ೂೀsನಿರತದ್ಧ ಇನ್ೂದರೀಮೀ ರತದ್ೂರೀ ವಾಣಿೀ ಚ ಮಾರತತಃ | 

ಉತುರ್ೂೀತುರತಸ್ುವೀತ್ೀ ಗತಣ್ೈಃ ಸವ್ೈಾಶಚ ಮತಕ್ರುಗಾಃ || 193 || 
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ಸೂಯಾಧ್ಮೌಾ ಯರ್ಾ ಸ್ೂೀಮೀ ಮನ್ತದ್ಾಕ್್ೂೀ ಬೃಹ್ಸಪರ್ತಃ | 
ಶಚೀ ರರ್ತಶಾಚನಿರತದ್ಧಸಮಾಸಾುರಾ ಚ ಮತರವತ್ || 194 || 

 

ಸ್ೂೀಮವಚಾತರೂಪಾ ತತ ಪರಸೂರ್ತವಾಹಿನವದಿವರಾಟ್ | 
ಪಜಾನ್ಯವದಾವರತಣಿೀ ಚ ತರ್ಾ ಸಙ್ಕಜಾ ಚ ರ್ೂೀಹಿಣಿೀ || 195 || 

 

ಧ್ಾಮೀಾ ಚ ಮತರವತ್ುವೀವ ಪಾರವಹಿೀ ಪರಿಕ್ರೀರ್ತಾತಾ | 
ಮತರಪಜಾನ್ಯಮಧ್ಯಸಾಥವಶ್ವನೌ ವಿರ್ನವಿತುಪೌ || 196 || 

 

ಭೃಗತರಗಿನಸಮೀ ಮತರಸುನ್ಮಧ್್ಯೀ ಬರಹ್ಮಪುತರಕ್ಾಃ | 
ವರತಣಾಗನಯನ್ುರಾ ತತರ ನಾರದ್ಃ ಪಾರಯ ಇನ್ದರವತ್ || 197 || 

 

ಕ್ಾಮಃ ಸತಪಣಿೀಾ ಚ್ೂೀಮಾವದಿವೀನ್ೂರೀ ರತದ್ರವದಿೀರಿತಃ | 
ನಿಋಾರ್ತಮಾತರಸದ್ೃಶ್ ೀ ವಿಶಾವಮತರ ಕಸೂನ್ತವತ್ || 198 || 

 

ವ್ೈವಸವತ್ೂೀ ಮನ್ತಶಾಚಶ್ವಪಶಾಚದ್ನ್ಯೀ ತತ್ೂೀsವರಾಃ | 
ಚಯವನ್ೂೀಚಥಯವ್ೈನಾಯಶಚ ಶಶಬನ್ತಧನ್ತದಶಚ ಹ್ೈಹ್ಯಃ || 199 || 

 

ತದ್ವಚಚ ವಿಪರರಾಜನ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsತಾರಪಿ ಕಶಚನ್ | 
ತದ್ವರ್ತರಯವರತಶಾಚಪಿ ತದ್ನಾಯಃ ಶತದ್ೀವತಾಃ || 200 || 

 

ಪಜಾನ್ಯಮತಾರನ್ುರಾಲ್ೀ ತದ್ನ್ಯೀ ತತ ತತ್ೂೀsವರಾಃ | 
ಏತ್ೀಭ್ೂಯೀsಭಯಧಿಕ್ಾ ಶ್ರೀಸತು ಸದಾ ಮತಕ್ಾು ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 201 || 

 

ತತಸಮೀ ನಾಸ್ತು ಪರಮೀ ಹ್ರಿರ್ೀವ ನ್ ಚಾಪರಃ | 
ಸಂಹಿತಾರ್ಾಂ ಬೃಹ್ತಾಯಂ ತತ ಸವಯಂ ಭಗವತ್ೂೀದಿತಮ್ || 202 || 

 

ತದ್ೀತದ್ಖಿಲಮ್ ಪಾರಣ ಆಹ್ಙ್ಕೆರಿಕ ಏವ ಚ | 
ಇನಾದರದ್ನ್ನ್ುರ್ೂೀ......................................... ||  
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|| ದ್ಶಾನ್ಭ್ೀದಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

.............................. ದ್ೃಷಿಟರಪಿ ಯೀಗಾಯನ್ತಸಾರತಃ || 203 || 
 

 || ಪರದಾನಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಸಮಯಗತುರತಪರಸಾದ್ಶಚ ಮತಖ್ಯತ್ೂೀ ದ್ೃಷಿಟಕ್ಾರಣಮ್ | 
 

|| ಗತರತಪರಸಾದಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಶರವಣಾದಿ ಚ ಕತಾವಯಂ ನಾನ್ಯರ್ಾ ದ್ಶಾನ್ಂ ಕವಚತ್ || 204 || 
 

|| ಪೂವಾವಿಕಲಾಪಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಗತಣಾಧಿಕಂ ಗತರತಂ ಪಾರಪಯ ತದಿಧೀನ್ಂ ನಾಪುನರ್ಾತ್ ಕವಚತ್ | 
ವಿಪಯಾಯಸತು ಕತಾವಯಃ ಸವಾರ್ಾ ಶತಭಮಚಾತಾ || 205 || 

 

ಸಮೀ ವಿಕಲಪ ಏವ ಸಾಯತ್ ಪೂವಾಾನ್ತಜ್ಞಾ ಚ ಸವಾರ್ಾ | 
ತದ್ತತುಮಗತರತಪಾರಪ್ಯೈ ಪೂವಾಾನ್ತಜ್ಞಾ ನ್ ಮೃಗಯತ್ೀ || 206 || 

 

ಗತರತಬರಾಹಾಮsಖಿಲಾನಾಂ ಚ ವಿದಾಯ ಚ್ೈವ ಸರಸವರ್ತೀ | 
ದ್ೀವತಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವ್ೀಾಷಾಮವಿಶ್ೀಷ್ತಃ  || 207 || 

 

ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಮತಕ್ರುಃ ಸಾಯನಾನನ್ಯರ್ಾ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಸ್ೂವೀತುಮಾಸತುಕರಮೀಣ್ೈವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಗತರವಃ ಸೃತಾಃ || 208 || 

 

ಉಪದ್ೀಶ್ ೀ ಬರಹ್ಮಣಸತು ಸವ್ೀಾಷಾಮೀವ ಮತಕುರ್ೀ | 
 

|| ತಾದಿವದಾಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಸಾಧ್ನ್ೀಭ್ೂಯೀsಧಿಕ್ಾ ಭಕ್ರುನ್ೈಾವಾನ್ಯತ್ ತಾದ್ೃಶಂ ಕವಚತ್ || 209 || 
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ಭಕ್ರುಶ್ೈವ ಹ್ರಾವ್ೀವ ಮತಾಾಯsನ್ಯತರ ಯರ್ಾಕರಮಮ್ | 

ಸಾವಧಿಕ್ಾ ತ್ವೀವ ಸವಾತರ ಸ್ೂವೀತುಮೀಷ್ತ ಕರಮೀಣ ಚ || 210 || 
 

ಅನ್ತವತಾತ್ೀ ಚ ಸಾ ಭಕ್ರುಮತಾಕ್ಾುವಾನ್ನ್ದರೂಪಿಣಿೀ | 
ತತೂಪವಾಕ್್ೂೀಪಾಸನ್ೈವಂ ಕತಾವಾಯ ಮತಕುರ್ೀ ಗತಣ್ೈಃ || 211 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 3-3 || 

ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 03-04 || 

|| ಪುರತಷಾರ್ಾಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಏವಮತತಪನ್ನನಿದ್ೂೀಾಷ್ಭಗವದ್ದಶಾನಾತ್ ಸದಾ | 
ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಫಲಪಾರಪಿುರಾರಬಧಸಾಯನ್ರ್ತಕರಮಾತ್ || 01 || 

 

ದ್ೀವಷಿಾಮಾನ್ತಷಾದಿೀನಾಂ ತತುಜಾಜತಯನ್ತಸಾರತಃ | 
ಜ್ೈಮನ್ತಯಕುಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತದಿವಶ್ೀಷಾಶಚ ಕ್್ೀಚನ್ || 02 || 

 

ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಭಗವತ್ೂರೀಕುಂ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 
ಬಲವದಿವರ್ೂೀಧಿಸದಾಭವ್ೀ ಜ್ೈಮನಾಯದ್ತಯಕ್ರುರಿಷ್ಯತ್ೀ || 03 || 

 

|| ಕ್ಾಮಾಚಾರಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ವಿಕಮಾಲ್ೀಪ್ೀ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಸಮಯಗದೃಷಿಟಮತಾಂ ಕವಚತ್ | 
ಗತಣಹಾನಿಶಚ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಬರಹ್ಮಣಸುವವಿಕಮಾತಃ || 04 || 

 

ದ್ೀವಾನಾಮಪಿ ನ್ ಪಾರಯಃ ಕಿೃಪುಸಯ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಪಾರಪುಹಾರಸ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾವಪಿ ಮಹ್ತಾ ತತ ವಿಕಮಾಣಾ || 05 || 
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ತರ್ಾsಪಿ ತತ್ ಕಿೃಪುಮೀವ ತಸಾಮನ್ನ ನಿಯಮೀಜಿಿರ್ತಃ | 

ಚನ್ದರಸತಗಿರೀವಯೀಶ್ೈವ ಸ್ೂವೀಚಚದಾರಪರಿಗರಹಾತ್ || 06 || 
 

ಪಾರಪುಹಾನಿರಭೂನ್ನೈವ ಕೃಿಪುಹಾನಿಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ಹಾರಸ್ೂೀsಪಿ ಮಾನ್ತಷಾದಿೀನಾಮಾನ್ನ್ದಸಯ ವಿಕಮಾಣಾ || 07 || 
 

ಭವ್ೀನ್ತಮಕ್ ುೌ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸ್ೂವೀಚಾಚನಾಮಪರಾಧ್ತಃ | 

ಜ್ಞಾನ್ೂೀತುರಸಯ ಪಾಪಸಯ ಚತತರ್್ೀಾsಲ್ೀಪ ಉಚಯತ್ೀ || 08 || 
 

ಅಶತಚತಾವದಿಕಂ ಚಾಸಯ ನ್ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ತತುಲಮ್ | 
ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಸ್ಯೈವ ಮತಕ್್ುೀನಿಾಯತತ್ೂೀಚಯತ್ೀ || 09 || 

 

ಪಾರರಬಧಕಮಾಜಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ಭಕ್ಾನ್ೃತ್ೀರಿವ | 
ಪಾರಪುಸಾಯಪಯವಿವತಯಾಸಯ ಕ್ರಞ್ಚಚದ್ತಭಕುಸಯ ಸಂವಿದಾ || 10 || 

 

ಉಪಮದ್ಾ ಇಹ್ ಪಾರಕ್್ೂುೀ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಯರ್ಾಕರಮಮ್ | 
ಸವಾಾತಮನಾ ತವಭ್ೂೀಗ್ೂೀ ಹಿ ಪಾರರಬದಸ್ಯೈವ ಕಮಾಣಃ || 11 || 

 

ನ್ ಬರಹ್ಮದ್ಶ್ಾನ್ೂೀsಪಿ ಸಾಯತ್ ಫಲಹಾರಸಸತು ವಿದ್ಯತ್ೀ | 

ಸವಾಾತಮನಾ ಫಲಹಾರಸ್ೂೀ ಯದಿ ನಾರಬಧಕಮಾಣಃ || 12 || 
 

ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಮಯ ವಿಧಿವ್ೈಯಥಯಾಮತತಯಕುನಿಯಮೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಏವಮಾದ್ಯಪಿ ಸಮರೀಕುಂ ತನ್ರಭಾಗವತ್ೀ ಸತುಟ್ಮ್ || 13 || 

 

ತಾರತಮಯಂ ಫಲ್ೀ ನ್ೂೀ ಚ್ೀದ್್ರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಕಥಂ ಶತರರ್ತಃ | 

ಅವೃಜಿನ್ೂೀsಕ್ಾಮಹ್ತ ಇರ್ತ ಮತಕ್ರುಂ ನಿಗದ್ಯ ಚ || 14 || 
 

ಆನ್ನ್ದತಾರತಮಯಂ ಚ ತ್ೀಷಾಂ ಬೂರರ್ಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ | 
ಸಂಸಾರ ಏವ ಚ್ೀದ್ೀತತ್ ತಾರತಮಯಂ ನಿಗದ್ಯ ಚ || 15 || 
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ಆಕ್ಾಮಹ್ತಶಬಾದರ್್ೂೀಾsವೃಜಿನ್ತವಂ ಚ ನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

"ಕ್ಾಮಸಯ ಯತಾರಪಾುಃ ಕ್ಾಮಾಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧಿ" || 16 || 
 

ಇರ್ತ ಯಲಿಕ್ಷಣಂ ಮತಕ್್ುೀಃ ಶತರರ್ತರಾಹ್ ಬಲ್ಲೀಯಸ್ತೀ | 

ಕ್ಾಮಾಹ್ರ್ತಃ ಕತತ್ೂೀsನ್ಯತರ ಪಾರಪುಕ್ಾಮಸಯ ಸಾ ಭವ್ೀತ್ || 17 || 
 

ಅಪರಯತ್ನೀನ್ ಕ್ಾಮಾನಾಮಾವಾಪಿುಃ ಸಾ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ತ್ೈದ್ೈವಾಕ್ಾಮಹ್ತತಾ ಕತತ ಏವಾನ್ಯರ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || 18 || 

 

ಚ್ೀತನ್ಸಯ ತವಸತಪುಸಯ ಕತತರ ದ್ೃಷಾಟ ಹ್ಯಕ್ಾಮತಾ | 
ಅವಯಕ್ರುರ್ೀವ ಕ್ಾಮಾನಾಂ ನ್ ನಾಶ್ ೀ ಮೀಹ್ಸತಪುಯೀಃ || 19 || 

 

ಯತಾೆಮಃ ಸಾವಪನಮಾಪ್ನೀರ್ತ ತದ್ೀವೀತಾಥಪಿತಃ ಪುನ್ಃ | 

ಅವಶ್ ೀsಪಿ ವಾಯಹ್ರರ್ತ ಕತತಃ ಸತಪಾುವಕ್ಾಮತಾ || 20 || 
 

ಸವಾಕ್ಾಮಾನ್ವಾಪ್ನೀರ್ತ ಬರಹ್ಮಣಾ ಸಹ್ ಮತಕುಗಃ | 
ಪರ್ೀಾರ್ತ ತತರ ಜಕ್ಷಂಶಚ ಕ್ರರೀಡನ್  ರರ್ತಮವಾಪುನರ್ಾತ್ || 21 || 

 

ಕ್ಾಮಾನಿನ ಕ್ಾಮರೂಪಿೀ ಸನಿನಮಾನ್ ಲ್ೂೀಕ್ಾಂಶಚ ಸಞ್ಚರನ್ | 
ಆಸ್ುೀ ಗಾಯನ್ ಸಾಮ ಮತಕು ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸದ್್ಲಾತ್ || 22 || 

 

ಅಕ್ಾಮಃ ಸಾಯತ್ ಕಥಂ ಮತಕುಃ ಕ್ಾಮಾ ಯೀsಸಯ ಹ್ೃದಿ ಶ್ರತಾಃ | 
ಇತಯನ್ುಃಕರಣಸಾಥನಾಂ ಕ್ಾಮಾನಾಂ ಮೀಕ್ಷಮೀವ ಹಿ || 23 || 

 

ಆಹ್ ಶತರರ್ತಹ್ೃಾದಿೀತ್ಯೀವ ನ್ ಚ್ೀದ್ವಯಥಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | 
ಹ್ೃದ್ಯೀವ ತ್ೀಷಾಂ ಶರಯಣಮರ್ತ  ಪಕ್್ೂೀ ನ್ ಭಾಸತ್ೀ || 24 || 

 

ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಕ್ಾಮತಾಮಾಹ್ ಪೃಥಕ್ ಶಾಾಾಸತ ಯಚತಾರರ್ತಃ | 

ಅತ್ೂೀsಕ್ಾಮಹ್ತತವಂ ತತ ಮತಕ್ಾುನಾಮೀವ ಮತಖ್ಯತಃ || 25 || 
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ಮತಾಾಯಥಾಸಯ ವೃರ್ಾ ತಾಯಗ್ೂೀ ಮಾಯಿನಾಮೀವ ಭೂಷ್ಣಮ್ | 
ಅಪಾಪತವಮದ್ತಃಖ್ತವಂ ಚಾವೃಜಿನ್ತವಮಹ್ೂೀದಿತಮ್ || 26 || 

 

ಅಪಿರಯಂ ವೃಜಿನ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಮಕಂ ತ್ೂೀದ್ ಇರ್ತೀಯಾತ್ೀ | 
ತತಾೆರಣತಾವತ್ ಪಾಪಂ ವಾ ವೃಜಿನ್ಂ ನಾಮ ಕಥಯತ್ೀ || 27 || 

 

ಇತತಯಕುಃ ಸವಯಮೀಶ್ೀನ್ ನಾಮಥಾಃ ಶಬದನಿಣಾರ್ೀ | 
ಅಪಾಪತವಂ ಚ ವ್ೈವಾಸ್ತು ರ್ಾವತ್ ಸಂಸಾರಮಸಯ ಹಿ || 28 || 

 

ಆರಬದಪಾಪಮಸ್ಯೀವ ದ್ತಃಖ್ಂ ಚ ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀsಪಿ ಹಿ | 
ತಸಾಮತ್ ತಸಾಮದ್ಕ್ಾಮತವಮರ್ತ ಚಾಶತರತಕಲಪನಾ || 29 || 

 

ಅಕ್ಾಮಹ್ತ ಇತತಯಕ್್ುೀ ಶತರತಹಾನಿರಪಿ ಸತುಟಾ | 
ಕತತರಚತ್ ಕ್ಾಮನ್ಃ ಪುಂಸಃ ಕ್ಾಮಾಭಾವಾತ್  ಕವಚತ್ ಕವಚತ್ || 30 || 

 

ಇನಾದರದಿ ಸತಖ್ಭ್ೂೀಗ್ೂೀsಸ್ತುೀತಯನ್ತಭೂರ್ತಹಿಾ ಕತಪಯರ್ತ | 
ತಸಾಮದ್ಮತಕುಸತಖ್ಗಂ ತಾರತಮಯಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || 31 || 

 

ಉಕ್ಾುವ ಯಶ್ಚೀರ್ತ  ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತಾರತಮಯಂ ಸತಾ್ೀಃ ಶತರರ್ತಃ | 
ಆಹ್ೀರ್ತ ಪ್ೀಶಲಂ ತಚಚ ಚಶಬಾದದ್ೀವ ಗಮಯತ್ೀ || 32 || 

 

ರಾದ್ಧಃ ಸಂಸ್ತದ್ಧ ಇತ್ಯೀವ ಮತಕು ಏವಾವಗಮಯತ್ೀ | 
ಸಾಧ್ತನಾ ವಿಷ್ತಣನಾ ಯತಕ್್ೂುೀ ಮತಕುಃ ಸಾಧ್ತಯತವಾ ಮತಃ || 33 || 

 

ರ್ೌವನ್ಂ ನಿತಯಮೀತಸಯ ಮತಕುಸ್ಯೀರ್ತ  ಯತವಾ ಸ ಚ | 
ಫಲಮಧ್ಯಯನ್ಸಾಯಪುಂ ತ್ೀನಾಧ್ಾಯಯಕ ಈರಿತಃ || 34 || 

 

ನಿಹಾರಾಸಾನ್ನ್ದಸಮಾರಪಾಯ ಚಾಶ್ಷ್ಠ ಇರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ | 
ಸ್ತಥತಸಾಯನ್ನ್ಯರ್ಾಪಾರಪ್ುೀದ್ರಾಢಿಷ್ಠ ಇರ್ತ ಚ್ೂೀದಿತಃ || 35 || 
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ಬಲ್ಲಷ್ಠಶಚ ಸವಭಾವ್ೀನ್ ಮತಕ್್ೂುೀ ಭವರ್ತ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ತಸ್ಯೀಯಂ  ಪೃರ್ಥವಿೀತಾಯದಿ ಪೂವಾಭಾವವಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ || 36 || 

 

ಸ ಏಕ ಇರ್ತ ಸಂಸಾರಗತಮತಕ್ಾುವ ಸತಖ್ಂ ಪುನ್ಃ| 
ಶ್ ರೀರ್ತಯಸ್ಯೀರ್ತ ವದ್ರ್ತ ಮತಕ್ಾುಚಾತಗತಣಾತಮಕಮ್ || 37 || 

 

ಸಂಸಾರಗಾಚಾ ಸಂಸಾರಗತಸ್ಯೈವ  ಶತಾಧಿಕಮ್ | 
ಮತಕ್ಾುನ್ತಮಕುಸಯ ಯತಕುಂ ಸಾಯಚತಾತತಯಕುಮರ್ಭವಿೀಕ್ಷಿತಃ || 38 || 

 

ಯತಕುಂ ಚ ಸಾಧ್ನಾಧಿಕ್ಾಯತ್ ಸಾಧ್ಾಯದಿಕಯಂ ಸತರಾದಿಷ್ತ | 
ನಾಧಿಕಯಂ ಯದಿ ಸಾಧ್್ಯೀ ಸಾಯತ್ ಪರಯತನಃ ಸಾಧ್ನ್ೀ ಕತತಃ || 39 || 

 

ಯತನಶಚ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಮಹಾನ್ೀವ ಮಹಾತಮನಾಮ್ | 
ಯತರ ಸಾಧ್ನ್ಬಾಹ್ತಲಯಂ ಸಾಧ್ಯಬಾಹ್ತಲಯಮತರ ಚ || 40 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ನಿಯಮತ್ೂೀ ನ್ೂೀ ಚ್ೀನ್ನ ಯತನಂ ಕತಯತಾರಞ್ಜಸಾ | 
ಕೃಚ್ಾರೀಣ ಸಾಧ್ನಾದ್ೀವ ನ್ ಮತಕುವದ್ತದಿೀಯಾತ್ೀ || 41 || 

 

‘ದ್ಶಕಲಪಂ ತಪಶ್ಚೀಣಾಂ ರತದ್ರೀಣ ಲವಣಾಣಾವ್ೀ | 
ತಯಕ್ಾುವ ಸತಾಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಕಿ್ರಷ್ಟೀನ್ ಲವಣಾಮಭಸಾ || 42 || 

 

ಶಕ್್ರೀಣ ವಷ್ಾಕ್್ೂೀಟಿಶಚ ಧ್ೂಮಃ ಪಿೀತ್ೂೀsರ್ತದ್ತಃಖ್ತಃ | 
ವಷಾಾಯತತಂ ಚ ಸೂರ್ೀಾಣ ತಪ್ೀsವಾಕ್ರಿರಸಾ ಕೃತಮ್ || 43 || 

 

ಸತದ್ತಃಾ್ೀನ್ ಸತಖ್ಂ ತಯಕ್ಾುವ ಧ್ಮೀಾಣಾಕ್ಾಶಶಾಯಿನಾ | 
ಪಿೀತಾ ಮರಿೀಚಯೀ ವಷ್ಾಸಾಹ್ಸರಮರ್ತಸಾದ್ರಮ್ || 44 || 

 

ಅರ್ತಕೃಚ್ಾರೀಣ ಕತವಾನಿು ಯತನಂ ಬರಹ್ಮವಿದ್ೂೀsಪಿ ಚ’ | 
ಇತ್ಯೀತದ್ಖಿಲಂ ಮೀಕ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷಾಭಾವತಃ ಕಥಮ್ || 45 || 
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‘ದ್ೈವಿೀ ಸಮಪದಿವಮೀಕ್ಾರ್ಾ ನಿಬನಾಧಯಸತರಿೀಮತಾ’ | 
ಇರ್ತ ಮೀಕ್ಷವಿಶ್ೀಷ್ಶಚ ಸವಯಂ ಭಗವತ್ೂೀದಿತಃ || 46 || 

 

‘ತಮೀವ ಯೂಯಂ ಭಜತಾತಮವೃರ್ತುರ್ಭಮಾನ್ೂೀವಚಃಕ್ಾಯಗತಣ್ೈಃ ಸವಕಮಾರ್ಭಃ | 
ಅಮಾಯಿನ್ಃ ಕ್ಾಮದ್ತಘಾಙ್ಕಚುರಪಙ್ಕ್ೆಜಂ ಯರ್ಾದಿಕ್ಾರಾವಸ್ತತಾಥಾಸ್ತದ್ಧರ್ೀ’ || 47 || 

 

"ಅಕ್ಷಣವನ್ುಃ ಕಣಾವನ್ುಃ  ಸಾಾಯೀ ಮನ್ೂೀಜವ್ೀಷ್ವಸಮಾ ಬಭೂವುಃ | 

ಆದ್ಫ್ಾನಸ ಉಪಕಕ್ಾಸ ಉ ತ್ವೀ ಹ್ರದಾ  ಇವ ಸಾನತಾವ ಉ ತ್ವೀ ದ್ದ್ೃಶ್ರೀ " || 48 || 
 

ಇತಾಯದಿೀನಿ ಚ ವಾಕ್ಾಯನಿ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕ್ರುಗಮ್ | 
ವಯಕುಂ ವದ್ನಿು ತತ್ ಕ್್ೀನ್ ಸಾಮಯಂ ಮತಕ್್ುೀಷ್ತ ಗಮಯತ್ೀ || 49 || 

 

ದ್ತಃಾಾದ್ಯಭಾವಸಾಮಯಂ ಚ ಸಾಮಯವಾಾಾಯಥಾ ಈಯತ್ೀ | 
ಭಕ್ಾಯದಿಗತಣಸದಾಭವ್ೀ ಹ್ಯತತಲಯತವಂ ಚ ಭಾರತ್ೀ || 50 || 

 

ಉಕುಂ ಸಾಧ್ನ್ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಮಪಿ ಸವಾತರ ಕಥಯತ್ೀ | 

"ದ್ತಜ್ಞ್ೀಾಯಂ ಘೂೀರರೂಪಸಯ ತ್ೈಲ್ೂೀಕಯಧ್ವಂಸ್ತನ್ಃ ಪರಭ್ೂೀಃ  || 51 || 
 

ದ್ೈವತ್ೈಮತಾನಿರ್ಭಃ ಸ್ತದ್ಧೈಮಾಹಾಯೀಗಿರ್ಭರ್ೀವ ಚ | 
ನಿತಯಯತಕ್್ೈಮಾಹಾಭಾಗ್ೈವಿಾಮೀಹ್ಕ್್ಿೀಶಸಾಧ್ವಸ್ೈಃ || 52 || 

 

ಮಹ್ೂೀತಾಸಹ್ೈಮಾಹಾಧ್್ೈರ್ೈಾಃ ಸತುವಸ್ಥೈವಯಾವಸಾಯಿರ್ಭಃ | 
ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಜ್ಞಾನ್ಪರಭಾವಾಪಯಯವ್ೀದಿರ್ಭಃ || 53 || 

 

ಶೌಚಸಾವಧ್ಾಯಯಸನ್ೂುೀಷ್ತಪಃಸತಯದ್ರ್ಾನಿವತ್ೈಃ | 
ಕ್ರಮತ ಮತ್ಯೈಾಭಾಯಭಾರನಿುಧ್ವಂಸಮೀಹ್ರತಜಾನಿವತ್ೈಃ || 54 || 

 

"ಕಸುಂ ಮದಾಮದ್ಂ ದ್ೀವಂ ಮದ್ನ್ೂಯೀ ಜ್ಞಾತತಮಹ್ಾರ್ತ " 
"ಬರಹ್ೈವ ಕ್ರಞ್ಚಚಜಾಜನಾರ್ತ ನ್ ತದ್ನ್ೂಯೀ ಹಿ ಕಶಚನ್" || 55 || 
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"ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಿ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ | 

ಸತದ್ತಲಾಭಃ ಪರಶಾನಾುತಾಮ ಕ್್ೂೀಟಿಷ್ವಪಿ ಮಹಾಮತ್ೀ " || 56 || 
 

‘ಇಯಂ ವಿಸೃಷಿಟಯಾತ ಆ ಬಭೂವ ಯದಿ ವಾ ದ್ಧ್್ೀ ಯದಿ ವಾ ನ್ | 
ಯೀ ಅಸಾಯಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೀ ವಯೀಮನ್ ಸ್ೂೀ ಅಙ್ಕ್ು ವ್ೀದ್ ಯದಿ ವಾ ನ್ ವ್ೀದ್ || 57 || 

 

"ಯಃ ಸಾವತಮಮಾರ್ಾವಿಭವಂ ಸವಯಂ ಗತ್ೂೀ ನಾಹ್ಂ ನ್ಭಸಾವಂಸುಮರ್ಾಪರ್ೀ ಕತತಃ | 

ಬರಹಾಮsಪಿ ಯಂ ವ್ೀರ್ತು ನ್ ವ್ೀಹ್ ಸಮಯಕ್ ಅನ್ಯೀ ಕತತ್ೂೀ ದ್ೀವಮತನಿೀನ್ದರಮತಾಯಾಃ" 
||58|| 

 

‘ನ್ಮಸ್ುೀsಮತತತಾವಯ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಚ ಸೂತರ್ೀ | 

ನಿಗತಾಣಾಯ ಚ ಸತಾೆಷಾಠಂ ನಾಹ್ಂ ವ್ೀದಾಪರ್ೀ ಕತತಃ’ || 59 || 
 

‘ನಾಹ್ಂ ಪರಾಯತಋಾಷ್ಯೀ ನ್ ಮರಿೀಚಮತಾಾಯ ಜಾನ್ನಿು ಯದಿವರಚತಂ ಖ್ಲತ  
ಸತುವಸಙ್ಕುಃ | 
ಯನಾಮಯರ್ಾ ಮತಷಿತಚ್ೀತಸ ಈಶದ್ೈತಯಮತಾಯಾದ್ಯಃ ಕ್ರಮತತ 
ಶಶವದ್ಭದ್ರವೃತಾುಃ’||60| 

 

‘ಅಹ್ಂ ಮಹ್ೀನ್ೂದರೀ ನಿಋಾರ್ತಃ ಪರಚ್ೀತಾಃ ಸ್ೂೀಮೀsಗಿನರಿೀಶಃ ಪವನ್ೂೀsಕ್್ೂೀಾ ವಿರಿಞ್ಚಃ | 

ಆದಿತಯವಿಶ್ವೀ ವಸವೀsಥ ಸಾಧ್ಾಯ ಮರತದ್ುಣಾ ರತದ್ರಗಣಾಃ ಸಸ್ತದಾಧಃ || 61 || 
 

ಅನ್ಯೀ ಚ ರ್ೀ ವಿಶವಸೃಜ್ೂೀsಮರ್ೀಶಾ ಭೃಗಾವದ್ಯೀsಸಪೃಷ್ಟರಜಸುಮಸಾೆಃ | 

ಯಸ್ಯೀಹಿತಂ ನ್ ವಿದ್ತಃ ಸಪೃಷ್ಟಮಾರ್ಾಃ ಸತುವಪರಧ್ಾನಾ ಅಪಿ ಕ್ರಂ ತತ್ೂೀsನ್ಯೀ’ || 62 || 
 

‘ಸವಾಸಾಯದೌ ಸೃತ್ೂೀ ಬರಹಾಮ ತಸಾಮದ್ದೀವಾದ್ನ್ನ್ುರಃ | 

ಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಪರವರಂ  ಭೂಯಶಾಚತ್ೂೀsಧಿಕಂ ನ್ೃಪ’ || 63 || 
 

"ನ್ ತಾವಮರ್ತಶಯಿಷ್ಯನಿು ಮತಕ್ಾುವಪಿ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ಮದ್ಭಕ್ರುಯೀಗಾಜಾಜಾನಾಚಚ ಸವಾಾನ್ರ್ತಶಯಿಷ್ಯಸ್ತ " || 64 || 
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"ಯರ್ಾ ಭಕ್ರುವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsತರ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮೀ | 

ತರ್ಾ ಮತಕ್ರುವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಪಿ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಭ್ೀದ್ನ್ೀ" || 65 || 
 

"ಸಾಯತಜಯಂ ಸಮನ್ತಪಾರಪಾು ಅಪಿ ದ್ೀವಾದ್ಯೀsಖಿಲಾಃ | 
ತಾರತಮಾಯದಿಧ ರ್ತಷ್ಠನಿು ತಾರತಮಯಂ ಹಿ ಸಾಧ್ನ್ೀ " || 66 || 

 

"ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಸಹ್ಸ್ರೀಷ್ತ ಕಶ್ಚದ್ಯತರ್ತ ಸ್ತದ್ಧರ್ೀ | 

ಯತತಾಮಪಿ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ಕಶ್ಚನಾಮಂ ವ್ೀರ್ತು ತತುವತಃ"  || 67 || 
 

" ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವರ್ಭಧ್ಾಸಯರ್ತ | 
ಭಕ್ರುಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತಾವ ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯತಯಸಂಶಯಃ || 68 || 

 

ನ್ ಚ ತಸಾಮನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಕಶ್ಚನ್ೋ ಪಿರಯಕೃತುಮಃ | 
ಭವಿತಾ ನ್ ಚ ಮೀ ತಸಾಮದ್ನ್ಯಃ ಪಿರಯತರ್ೂೀ ಭತವಿ || 69 || 

 

ಅಧ್್ಯೀಷ್ಯತ್ೀ ಚ ಯ ಇಮಂ ಧ್ಮಯಾಂ ಸಂವಾದ್ಮಾವಯೀಃ| 
ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ತ್ೀನಾಹ್ಮಷ್ಟಃ ಸಾಯಮರ್ತ ಮೀ ಮರ್ತಃ || 70 || 

 

ಶರದಾಧವನ್ನ್ಸೂಯಶಚ ಶೃಣತರ್ಾದ್ಪಿ ಯೀ ನ್ರಃ | 

ಸ್ೂೀsಪಿ ಮತಕುಃ ಶತಭಾನ್ ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ ಪಾರಪುನರ್ಾತ್ ಪುಣಯ ಕಮಾಣಾಮ್ " || 71|| 
 

"ಧ್ಾಯನ್ೀನಾತಮನಿ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಚದಾತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ | 
ಅನ್ಯೀ ಸಾಙ್ಕ್್ ಯೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಕಮಾಯೀಗ್ೀನ್ ಚಾಪರ್ೀ || 72 || 

 

ಅನ್ಯೀ ತ್ವೀವಮಜಾನ್ನ್ುಃ ಶತರತಾವsನ್ಯೀಭಯಃ ಉಪಾಸತ್ೀ | 

ತ್ೀsಪಿ ಚಾರ್ತತರನ್ಯೀವ ಮೃತತಯಂ ಶತರರ್ತಪರಾಯಣಾಃ" || 73 || 
 

"ಸತಸೂಕ್್ಯೈರಪಯಶ್ೀಷ್ೈಶಚ ವಿಶ್ೀಷ್ೈಃ ಸಹ್ ಪಶಯರ್ತ | 
ಸಾವತಮನಾಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾರೂಪ್ೀsಪಿ  ಸವಾದಾ || 74 || 
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ಸವಾತರ ಚಾನ್ಯದ್ಪ್ಯೀವಂ ತ್ೀನಾದ್ೃಷ್ಟಂ ನ್ ಹಿ ಕವಚತ್ | 

ಸವಾತರ ಸವಾದ್ೀವ್ೈಶಂ ಪಶಯತ್ಯೀವ ರಮಾsಪಿ ತತ || 75 || 
 

ನ್ ತತ ಸವ್ೈಾವಿಾಶ್ೀಷ್ೈಸುಂ ಪಶಯನ್ಯಪಯನ್ಯತ್ೂೀsಧಿಕಮ್ | 

ಸಾವತಾಮನ್ಮನ್ಯಚಾಚಶ್ೀಷ್ಂ ಪಶಯತ್ಯೀವ ಹಿ ಸವಾದಾ || 76 || 
 

ಬರಹಾಮ ತತ ಸವಾಗಂ ಪಶ್ಯೀದ್ತುಣಾನ್ಪಯನ್ಯತ್ೂೀsಧಿಕಮ್ | 

ನ್ ತತ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ತರ್ಾ ಪಶಯತಯಮತಕ್ರುಗಃ || 77 || 
 

ಮತಕುಸತು ಸವಾದಾ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸವಾಗತ್ವೀನ್ ಚಾಪಿ ತತ | 
ನ್ ರಮಾವದಿವಶ್ೀಷಾಣಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಶಕತನರ್ಾತ್ ಕವಚತ್ || 78 || 

 

ಸಾವತಾಮನ್ಮನ್ಯಚಚ ಸದಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೈರಖಿಲ್ೈರಪಿ | 
ಪಶಯತಯಞ್ಜಸುರ್ಾ ವಾಣಿೀ ವಿಶ್ೀಷಾಂಸಾುವತ್ೂೀ ನ್ ತತ || 79 || 

 

ತ್ೈಗತಣಾಯತ್ ಪರತಃ ಪಶ್ಯೀದಾವಯಪುಂ ಶತಗತಣಂ ಹ್ರಿಮ್ | 
ಗಿರಿಶ್ ೀ ಗರತಡಶ್ೈವ ತಮೀಮಾತರಗತಂ ಹ್ರಿಮ್ || 80 || 

 

ಪಶ್ಯೀದಿವಶ್ೀಷಾನ್ಪಿ ಹಿ ವಾಣಿೀದ್ೃಷಾಟನ್ನ ಪಶಯರ್ತ | 
ಉಮಾ ಸತಪಣಿೀಾ ಚ ಮಹ್ತುತುವಂ ರ್ಾವತ್ ಪರಪಶಯರ್ತ || 81 || 

 

ರತದ್ರದ್ೃಷಾಟನ್ ವಿಶ್ೀಷಾಂಶಚ ನ್ೈವ ಪಶ್ಯೀತ್ ಕದಾಚನ್ | 
ಸವರೂಪಮನ್ಯರೂಪಂ ಚ ಮತಕ್ಾು ದ್ೀವಾಃ ಸಮಸುಶಃ || 82 || 

 

ಜಾನ್ನಿುೀನ್ದರಶಚ ಕ್ಾಮಶಚ ಬರಹ್ಮ ರ್ಾವದ್ಹ್ಙ್ಕ್ೃರ್ತಃ | 
ಪಶಯನ್ೂುೀ ಮನ್ತದ್ಕ್ಾದಾಯ ಬತದಿಧತತುವಸ್ತಥತಂ ಹ್ರಿಮ್ || 83 || 

 

ಪಶಯನಿು ಸ್ೂೀಮಸೂರ್ೌಾ ತತ ಮನ್ಃಸಥಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
ಅನ್ಯೀ ಭೂತಸ್ತಥತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಶಯನಿು ಸವಾದಾ || 84 || 
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ಬಹ್ತಸಾಹ್ಸರವಷ್ೀಾಣ ಮಹ್ತುತ್ುವೀ ಕವಚತ್ ಕವಚತ್ | 
ಅನ್ಯೀ ಚ್ೈವ ಯರ್ಾಯೀಗಯಮಣಾಡನ್ುವಾರ್ತಾನ್ಂ ಹ್ರಿಮ್ || 85 || 

 

ಶ್ವೀತದಿವೀಪಪರ್ತಂ ಚ್ೈವ ಹ್ೃದ್ಯೀವಾನ್ಯೀ ತತ ಕ್್ೀಚನ್ | 
ಕದಾಚದ್ೀವ ತತಾರಪಿ ಕ್್ೀಚತ್ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಶವಮ್ || 86 || 

 

ಉಮಾ ರ್ಾವದ್ನ್ನಾುಂಶಾನ್ ಪೂವಾದ್ೃಷ್ಟೀಭಯ ಏವ ತತ | 
ವಿಶ್ೀಷಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಪಶಾಚದ್ತಕ್ಾುನ್ ವಿಚಕ್ಷತ್ೀ || 87 || 

 

ಶಕರಕ್ಾಮಾದ್ಯಶ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷಾನ್  ಬರಹ್ಮಣಿ ಸ್ತಥತಾನ್  | 

ಉಮಾದಿರ್ಭಃ ಪರಬತದ್ಧೀಭಯಃ ಶತಾಂಶಾನ್ೀವ ಚಕ್ಷತ್ೀ " || 88 || 
 

ಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ಸೃರ್ತಗವಚನ್ೀಭ್ೂಯೀ ಯರ್ಾಥಾತಃ | 
ತಾರತಮಯಂ ಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸಾಧ್ನಾನಾಂ ಚ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 89 || 

 

ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ವ್ೈರೂಪಯಮದ್ೃಷ್ಟಂ ಕ್್ೀನ್ ಕಲಪಯತ್ೀ | 
ವ್ೈಷ್ಮಯಂ ನಿರ್ಘಾಣತವಂ ಚ ತ್ೀನ್ ಸಾಯತಾಂ ಪರಸಯ ಚ || 90 || 

 

ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವದಿರ್ತ ಚ ತೌ ವಿದಾಯಧಿೀಶ್ೀನ್ ವಾರಿತೌ | 
ತಾರತಮಾಯತ್ ಸಾಧ್ನಾನಾಂ ಸಾಧ್ಯತಾದ್ೃಕುವಮೀಶತಃ || 91 || 

 

ಅವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿಹ್ೀತತಃ ಸಾಯತ್ ಸದ್ೈವ ಪರಮೀಶವರ್ೀ | 

ಸಾವತನ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀsಪಿ ಸಾಧ್ನಾದೌ ಪರ್ೀಶ್ತತಃ || 92 || 
 

ಅಪ್ೀಕ್ಾಯನಾದಿವ್ೈಚತರಯಂ ನ್ ದ್ೂೀಷ್ ಇರ್ತ ತದ್ವಚಃ | 
ನಾನಾದಿತಾವದಿರ್ತ ಹ್ತಯಕುಮತಪಪದ್ಯತ ಇತಯಪಿ || 93 || 

 

ಅಪ್ೀಕ್್ೂಯೀಪಾಯವ್ೈಷ್ಮಯಮತಪ್ೀಯಸಯ ತರ್ಾ ಸ್ತಥರ್ತಃ | 
ಮರ್ಾ ಕರ್ಾ ವಿರತದಾಧ ಸಾಯದಾರಜಾದಾವಪಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 94 || 
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ತಾಯಗ್ೂೀ ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಚಾದ್ೃಷ್ಟಕಲಪನ್ೀರ್ತ ಸತದ್ತಷ್ೆರೌ | 

ಮಾಯಿಭ್ೂಯೀsನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನಾಪಿ ತರ್ತೆಮನ್ಯೈಶಚ ವಾದಿರ್ಭಃ || 95 || 
 

ಮಾಯಿನ್ೂೀsತಾರನ್ತಗಮಯನ್ುೀ ಶತರತಹಾನ್ಯಶತರತಗರಹೌ | 

ಅಪಯತರ ಮಾಯಿನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀ ತತ್ ಕ್್ೀ ದ್ೂೀಷಾಸುತ್ೂೀsಧಿಕ್ಾಃ || 96 || 
 

ನಿಃಶ್ೀಷ್ಗತದ್ೂೀಷಾಣಾಂ ಬಹ್ತರ್ಭಜಾನ್ಮರ್ಭಃ ಪುನ್ಃ | 
ಸಾಯದಾಪರ್ೂೀಕ್ಷಯಂ ಹಿ ಹ್ರ್ೀದ್ವೀಾಷ್ೀಾಷಾಯಾದಿಸುತಃ ಕತತಃ || 97 || 

 

ಭವ್ೀಯತಯಾದಿ ಚ್ೀಷಾಾದಾಯಃ ಸಮೀಷ್ವಪಿ ಕತತ್ೂೀ ನ್ ತ್ೀ | 
ತಪಯಮಾನಾಃ ಸಮಾನ್ ದ್ೃಷಾಟವ ದ್ವೀಷ್ೀಷಾಯಾದಿ ಯತತಾ ಅಪಿ || 98 || 

 

ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಬಹ್ವೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ದ್ೂೀಷಾ ಏವಾತರ ಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಯದಿ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತಾ ತತರ ಕ್ರಮಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ದ್ೂಷ್ಯತ್ೀ || 99 || 

 

ಯದ್ಯನ್ಯದ್ಶಾನಾಭಾವಾದಿೀಷಾಯಾದಿವಿಾನಿವಾಯಾತ್ೀ | 
ಅದ್ಶಾನಾದ್ರತಾಯದಿಃ ಕಥಂ ತ್ೀನ್ ನಿವಾಯಾತ್ೀ || 100 || 

 

ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsಪಯರರ್ತದ್ೃಾಷಾಟ ಪೂವಾಮೀಕ್ಾಕ್ರನ್ಃ ಶತರತೌ | 

ನ್ೈವ ರ್ೀಮೀ ಸ ಚ್ೈಕ್ಾಕ್ರೀ ತಸಾಮನ್ನ ರಮತ್ೀ ಕವಚತ್ || 101 || 
 

ದಿವರ್ತೀಯಮೈಚಾತ್ ತ್ೀನಾಸಾವಿರ್ತ ಶತರತಯ ಊದಿರ್ೀ | 
ಯದಿೀಚಾಾ ತತರ ನ್ೈವಾಸ್ತುೀತ್ಯೀವ ತತ್ ಕಲಪಯತ್ೀ ಮೃಷಾ || 102 || 

 

ಶತರತತಯಕುನಿದ್ೂೀಾಷ್ತ್ೈವ ಕ್ರಂ ನಾಙ್ಕಚುೀಕ್ರರಯತ್ೀ ಸವಯಮ್ | 
ತಾರತಮಯಂ ಚ ಕ್ಾಮಂ ಚ ಶತರತಮೀವಾರ್ತಹಾಯ ತತ || 103 || 

 

ಅಶತರತಾ ಸಮತಾ ಕ್್ೀನ್ ಕಲಪಯತ್ೀ ಯತಕ್ರುಮಾನಿನಾ | 
ಕ್ರಂ ತನಾಮನ್ಂ ಸಮತ್ವೀ ತ್ೀ ಮತಕ್ಾುನಾಮತಪಲಭಯತ್ೀ || 104 || 
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ವೃರ್ಾsಯಮಾಗರಹ್ಃ ಕ್್ೀನ್ ಶತರತಹಾನ್ಯಶತರತಗರಹ್ೀ | 

ಮೀಕ್್ೀsಪಿ  ತಾರತಮಯೀತಶ್ಚೀತನ್ತಾವತ್ ಪುರಾ ಯರ್ಾ || 105 || 
 

ಇತತಯಕು ಉತುರಂ ಕ್ರಂ ತ್ೀ ಕಲಪನಾಮಾತರವಾದಿನ್ಃ | 
ನ್ ಚ ದ್ತಃಾಾದಿಕಂ ಕಲಪಯಂ ನಿದ್ತಾಃಖ್ತವಶತರತ್ೀಬಾಲಾತ್ || 106 || 

 

ಶ್ ೀಕಂ ತರತಾಯತಮವ್ೀತಾುರ್ತೀಣಾಃ ಸವಾಾನ್ದ್ತಃಖ್ಭಾಕ್ | 
‘ರ್ೀನಾನ್ನ್ದಯೀವ ಭವರ್ತ ನ್ ಶ್ ೀಚರ್ತ ಕದಾಚನ್’ || 107 || 

 

‘ಕ್ರಲ್ಲ್ಷ್ಸಪೃರ್ತಪತತಷ್ಣಿರರಂ ಹಿತ ಇಹ್ೀಶವರಃ’ 
‘ಯಂ ಯಮನ್ುಮರ್ಭಪ್ರೀಪುಸಃ ಸ ಸಙ್ಕ್ೆಲಾಪದ್ಭವ್ೀದಿಹ್’ || 108 || 

 

ಇತಾಯದಿಶತರತಯೀ ಮಾನ್ಂ ನಿದ್ತಾಃಖ್ತಾವದಿಸಮಪದಿ | 

ಅತ್ೂೀ ದ್ತಃಾಾದ್ಯನ್ತಮರ್ಾ ನಾವಕ್ಾಶ್ ೀsತರ ಲಭಯತ್ೀ || 109 || 
 

ತಾರತಮಾಯನ್ತಮಾ ತ್ೀನ್ ಭವ್ೀನಾನರ್ತಪರಸಙ್ಕಚುನಿೀ | 
ಶತರರ್ತಯತಕ್ರುಬಲಾದ್ೀವಂ ತಾರತಮಯಂ ವಿಭಾವಯತ್ೀ || 110 || 

 

ಮತಕ್ಾುವಪಿ ತತಃ ಕ್್ೀsತರ ವಿರ್ೂೀಧ್ಂ ಕತತಾಮೀಶತ್ೀ | 
 

|| ಆಧಿಕ್ಾರಿಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅನಾದಿಯೀಗಯತಾಂ ಚ್ೈವ ಕಲ್ಲವಾಮೀಶವರಾವಧಿಮ್ || 111 || 
 

ಕ್್ೂೀ ನಿವಾರಯಿತತಂ ಶಕ್್ೂುೀ ಯತಕ್ಾಯಗಮಬಲ್ೂೀದ್ಧತಾಮ್ | 

ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsನ್ಯತರ ಆಧಿಕಯಯತಕುಃ ಕ್ಾಲ್ೂೀ ವಿವಾದ್ವಾನ್ || 112 || 
 

ಕ್ಾಲ್ೂೀ ಹ್ಯಯಂ ಯರ್್ೀತಾಯದಿ ಮಾsನ್ತಮಾ ಮಾನಿನ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 

ಅನ್ಯಶಬ್ೂದೀ ಹ್ರಿಶ್ರೀಸವಸಮೀಭ್ೂಯೀsನ್ಯವಿವಕ್ಷರ್ಾ || 113 || 
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ಪರಯತಕ್್ೂುೀ ನ್ೈವ ದ್ೂೀಷಾಯ ರತದಾರದಿಷ್ತ ಚ ಯತಕ್ರುತಃ | 
ಉತುಮತವಂ ತತ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಿ ನ್ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 114 || 

 

ವಯಕ್ರುಃ ಸತಖ್ಸಯ ತತ ಭವ್ೀನ್ನ ತಾವಧಿಕಯಂ ಸತಖ್ಸಯ ಚ | 

ಬಲಜ್ಞಾನಾಧಿಕತವಂ ಚ ತ್ೀಭ್ೂಯೀsಪಿ ಬರಹ್ಮಣಃ ಸದಾ | 
ಆಧಿಕಸಯ ತವನಿತಯತ್ವೀ ನ್ ಕ್ರಞ್ಚಚನಾಮನ್ಮೀಯತ್ೀ || 115 || 

 

ಶೃಣ್ವೀ ವಿೀರ ಉಗರಮತಗರಂ ದ್ಮಾಯನ್ನನ್ಯಮನ್ಯಮರ್ತನ್ೀನಿೀಯಮಾನ್ಃ | 
ಏಧ್ಮಾನ್ಧಿವಳುಭಯಸಯ ರಾಜಾ ಚ್ೂೀಷ್ೂೆೀಯತ್ೀ ವಿಶ ಇನ್ೂದರೀ ಮನ್ತಷಾಯನ್ || 116 
|| 

 

ಪರಾ ಪೂವ್ೀಾಷಾಂ ಸಾಾಯ ವೃಣಕ್ರು ವಿತತತಾರಾಣ್ೂೀ ಅಪರ್ೀರ್ಭರ್ೀರ್ತ | 
ಅನಾನ್ತಭೂರ್ತೀರವಧ್ೂನಾವನ್ಃ ಪೂವಿೀಾರಿನ್ದರಃ ಶರದ್ಸುತಾರಿೀರ್ತ || 117 || 

 

ದಿವ್ೀ ದಿವ್ೀ ಸದ್ೃಶ್ೀರನ್ಯಮಧ್ಾಂ ಕೃಷಾಣ ಅಸ್ೀಧ್ದ್ಪ ಸದ್ಮನ್ೂೀಜಾಃ | 
ಅಹ್ಂ ದಾಸಾ ವೃಷ್ಭ್ೂೀ ವಸನಯನ್ೂುೀದ್ವರಜ್ೀ ವಚಾನ್ಂ  ಶಮ್ರಂ ಚ || 118 || 

 

ತಂ ಭೂರ್ತರಿರ್ತ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸಾಞ್ಚಕ್ರರರ್ೀ ತ್ೀ ಬಭೂವುಸುಸಾಮದಾಧಪ್ಯೀತಹಿಾ ಸತಪ್ುೀ | 
ಭೂಭತಾರಿತ್ಯೀವ ಪರಶವಸ್ತತಯಭೂರ್ತರಿತಯಸತರಾಸ್ುೀ ಹ್ ಪರಾಬಭೂವುಃ || 119 || 

 

ಗಮಯಿತಾವsನ್ಯನ್ನವತರಂ ಕಲಾಯಣತರಂ ರೂಪಂ ಕತರತತ್ೀ ಪಿತರಯಂ ವಾ ಗಾನ್ಧವಾಂ 

ವಾ ದ್ೈವಂ ವಾ ಪಾರಜಪತಯಂ ವಾ ಬಾರಹ್ಮಂ ವಾsನ್ಯೀಷಾಂ ಭೂತಾನಾಮ್ || 120 || 
 

" ಪರರ್ಾನಿು ಪರಮಾಂ ಸ್ತದಿಧಮೈಹಿಕ್ಾಮತಷಿಮಕ್ರೀಂ ದ್ತರತಮ್ | 

ರ್ಾ ನ್ ಪಾರಪಯsಸತರ್ೈಃ ಸವ್ೈಾರಕ್ಷರ್ಾಯ ಕ್್ಿೀಶವಜಿಾತಾ || 121 || 
 

ನ್ ತಾಂ ಗರ್ತಂ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ವಿನಾ ಭಾಗವತಾನ್ ನ್ರಾನ್ | " 
"ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನ್ತಷಿೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಾಮ್ || 122 || 
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ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನ್ನ್ೂುೀ ಮಮ ಭೂತಮಹ್ೀಶವರಮ್ | 
ಮೀರ್ಶಾ ಮೀರ್ಕಮಾಾಣ್ೂೀ ಮೀರ್ಜ್ಞಾನಾ ವಿಚ್ೀತಸಃ || 123 || 

 

ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃರ್ತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತಾಃ | 
ಮಹಾತಾಮನ್ಸತು ಮಾಂ ಪಾಥಾ ದ್ೈವಿೀಂ ಪರಕೃರ್ತಮಾಶ್ರತಾಃ || 124 || 

 

ಭಜನ್ಯನ್ನ್ಯಮನ್ಸ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಾವ ಭೂತಾದಿಮವಯಯಮ್ | 
ಅಭಯಂ ಸತುವಸತಂಶತದಿಧಜ್ಞಾಾನ್ಯೀಗವಯವಸ್ತಥರ್ತಃ || 125 || 

 

ದಾನ್ಂ ದ್ಮಶಚ ಯಜ್ಞಾಶಚ ಸಾವಧ್ಾಯಯಸುಪ ಆಜಾವಮ್ | 
ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಕ್್ೂರೀಧ್ಸಾಯಗಃ ಶಾನಿುರಪ್ೈಶತನ್ಮ್ || 126 || 

 

ದ್ರ್ಾ ಭೂತ್ೀಷ್ವಲ್ೂೀಲತತವಂ ಮಾದ್ಾವಂ ಹಿರೀರಚಾಪಲಮ್ | 
ತ್ೀಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧ್ೃರ್ತಃ ಶೌಚಮದ್ೂರೀಹ್ೂೀ ನಾರ್ತಮಾನಿತಾ || 127 || 

 

ಭವನಿು ಸಮಪದ್ಂ ದ್ೈವಿೀಮರ್ಭಜಾತಸಯ ಭಾರತ | 

ದ್ಮಭೀ ದ್ಪ್ೀಾsರ್ಭಮಾನ್ಶಚ ಕ್್ೂರೀಧ್ಃ ಪಾರತಷ್ಯಮೀವ ಚ || 128 || 
 

ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಾರ್ಭಜಾತಸಯ ಪಾಥಾ ಸಮಪದ್ಮಾಸತರಿೀಮ್ " 
" ಮಾಮಾತಮಪರದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರದಿವಷ್ನ್ೂುೀsಭಯಸೂಯಕ್ಾಃ || 129 || 

 

ತಾನ್ಹ್ಂ ದಿವಷ್ತಃ ಕೂರರಾನ್ ಸಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ | 
ಕ್ಷಿಪಾಮಯಜಸರಮಶತಭನಾಸತರಿಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ || 130 || 

 

ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ | 

ಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ೌನ್ುೀಯ ತತ್ೂೀ ರ್ಾನ್ಯಧ್ಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ " || 131 || 
 

"ದಿವವಿಧ್್ೂೀ ಭೂತಸಗ್ೂೀಾsತರ ದ್ೈವ ಆಸತರ ಏವ  ಚ | 
ವಿಷ್ತಣಭಕ್ರುಪರ್ೂೀ ದ್ೈವೀ ವಿಪರಿೀತಸುರ್ಾssಸತರಃ || 132 || 
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ದ್ೀವಾನಾಂ ಪರಮೀ ಧ್ಮಾಃ ಸದಾ ಯಜ್ಞಾದಿಕ್ಾಃ ಕ್ರರರ್ಾಃ | 
ಸಾವದಾಯಯಸುತುವವ್ೀದಿತವಂ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾರರ್ತಃ ಸೃರ್ತಃ || 133 || 

 

ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಬಾಹ್ತಶಾಲ್ಲತವಂ ಮಾತಸಯಾಂ ಯತದ್ಧಸರ್ತೆರರ್ಾ | 
ನಿೀರ್ತಶಾಸರಪರವ್ೀದಿತವಂ ಶ್ವಪೂಜಾರರ್ತಃ ಸೃರ್ತಃ || 134 || 

 

ವಣಾಾಶರಮಾಚಾರವತುವಂ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀ ಭಕ್ರುರಚತಯತ್ೀ | 
ಶ್ವ್ೀ ಸೂರ್ೀಾ ತರ್ಾ ದ್ೀವಾಯಂ ಸವಭಾವೀ ಮಾನ್ತಷ್ಃ ಸೃತಃ || 135 || 

 

ಅನಾದಿವ್ೈಷ್ಣವಾ ಏವ ದ್ೀವತಾಸತು ಸವಭಾವತಃ | 
ವಿಪರಿೀತಾಸುತ್ೂೀ ದ್ೈತಾಯಃ ಸದ್ೈವಾನಾದಿಕ್ಾಲತಃ || 136 || 

 

ಮಾನ್ತಷಾ ಮಶರಮತಯೀ ವಿಮಶರಗತಯೀsಪಿ  ಚ "| 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸನ್ದಭ್ೈಾಜ್ಞಾಾಯತ್ೀsನಾದಿಯೀಗಯತಾ || 137 || 
 

ಯದ್ಯನಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ನ್ ಸಾಮರತಂ ಕಥಮೀವ ಸಃ | 
ಅದ್ೃಷಾಟದ್ೀವ ಚಾದ್ೃಷ್ಟಂ ಸ್ತವೀಕೃತಂ ಸವಾವಾದಿರ್ಭಃ || 138 || 

 

ಆಕಸ್ತಮಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಶ್ಚೀದ್ದ್ೃಷ್ಟೀ ಕವಚದಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ಸವಾತಾರಕಸ್ತಮಕತವಂ ಸಾಯನಾನದ್ೃಷಾಟಪ್ೀಕ್ಷತಾ ಭವ್ೀತ್ || 139 || 

 

ಆದ್ೃಷಾಟಚ್ಚೀದಿವಶ್ೀಷ್ೂೀsಯಮನಾದಿತವಂ ಕತತ್ೂೀ ನ್ ತತ್ | 

"ನ್ ಚಾನ್ಯಭ್ೀದ್ವದಿವಷೌಣ ಭ್ೀದ್ಸುದ್ದಶ್ಾನಾಮಪಿ || 140 || 
 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಪರತಯರ್ಭಜ್ಞ್ೈವ ಬಹ್ತರೂಪ್ೀಷ್ತ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ಬಹ್ತತವಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ನ್ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕಥಞ್ಚನ್  || 141 || 

 

ಪರತಯರ್ಭಜ್ಞಾ ಚ ರ್ೀಷಾಂ ನ್ ತ್ೀsಪಿ ತನ್ತಮಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಯಃ | 

ಭ್ೀದ್ಂ ನ್ೈವ ಪರಪಶಯನಿು ಭ್ೀದ್ಮನ್ಯೀಭಯ ಏವ ಚ || 142 || 
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ಪಶಯನ್ಯೀವಂ ಹ್ರಿಸ್ುೀಷಾಂ ಸನ್ದಶಾಯರ್ತ ನಾನ್ಯರ್ಾ" | 
ಏವಂ ಬೃಹ್ತಸಂಹಿತಾರ್ಾಂ ವಚನ್ಂ ನ್ ಪುರಾಣಗಮ್ || 143 || 

 

ಲ್ೂೀಕದ್ಶಾನ್ವಾದ್ಯೀವ ವ್ೀದ್ರ್ೂೀಧ್ಾಯ ಶಕತನರ್ಾತ್ | 
ಅಪರಿೀಕ್ಷಿತದ್ೃಷಿಟಶಚ ಪರಿೀಕ್ಾಪೂವಾದ್ಶಾನ್ಮ್ || 144 || 

 

ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಶಕತನರ್ಾತ್ ಕ್ಾವಪಿ ದ್ೀವದ್ತಾುದಿದ್ೃಷಿಟವತ್ | 

ನ್ ಚ ನಿಶ್ಚತಭ್ೀದ್ಸಯ ದ್ಶಾನ್ೀsಸ್ತು ಪುರಾಣಗಮ್ || 145 || 
 

ವಾಕಯಂ ಕವಚದಿಧ ಸಂಮತಗಧಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ತತರ ಗಮಯತ್ೀ | 
ಅಪರಿೀಕ್ಷಿತಮೀವಾತರ ವ್ೀಧ್ಾದಿಕಮಧಿೀಶ್ತತಃ || 146 || 

 

ಪರಿೀಕ್ಾದ್ಶಾನ್ೀ ನ್ೈವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ ಕವಚತ್ | 
ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಮೀವ ತಂ ಬರಹಾಮ ದ್ದ್ಶಾಾಶ್ೀಷ್ರೂಪಿಣಮ್ || 147 || 

 

ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಮೀವ ರತದ್ೂರೀsದಾರಙ್ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ಂ ತಂ ಪುರನ್ದರಃ | 

ನಿದ್ೂೀಾಷಾಣಯಸಯ ರೂಪಾಣಿ ದ್ೃಷಾಟನ್ಯೀವಂ ಸತರ್ೂೀತುಮೈಃ || 148 || 
 

ಅನ್ಯೀ ಸದ್ೂೀಷಾಃ ಸವ್ೀಾsಪಿ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ೂೀ ಹ್ರಿರ್ೀಕಲಃ " | 
ಇರ್ತ ಬಕಾಶತರತ್ೀಶ್ೈವ ಸದ್ೂೀಷ್ಂ ನಾಸಯ ದ್ಶಾನ್ಮ್ || 149 || 

 

"ಅವಿದ್ೂಧೀ ವಿದ್ಧವದಿವಷ್ತಣರಜಾತ್ೂೀ ಜಾತವನ್ೃಷಾ | 
ಅಬದ್ೂಧೀ ಬದ್ಧವಚ್ೈವ ದ್ಶಾಯತಯಮತದ್ತಯರ್ತಃ " || 150 || 

 

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಶತರರ್ತಶ್ೈವ ಪಾರಹ್ ನಿದ್ೂೀಾಷ್ತಾಂ ಹ್ರ್ೀಃ | 

"ಅಪರಿೀಕ್ಷಿತದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ಸದ್ೂೀಷ್ೂೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಹ್ರಿಃ || 151 || 
 

ಪರಿೀಕ್ಾದ್ಶಾನ್ೀ ನ್ೈವ ದ್ೃಶ್ ಯೀ ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ಹ್ರ್ೀಃ ಕವಚತ್ " | 
ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಶತರರ್ತಶಾಚಹ್ ಪರಮಾಣಂ ಹಿ ಪರಿೀಕ್ಷಿತತಮ್ || 152 || 
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ನ್ ಪರಿೀಕ್ಾsನ್ವಸಾಥ ಸಾಯತ್ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧೀ ತವಸಂಶರ್ಾತ್ | 

ಮಾನ್ಸ್ೀ ದ್ಶಾನ್ೀ ದ್ೂೀಷಾಃ ಸತಯನ್ಾ ವ್ೈ ಸಾಕ್ಷಿದ್ಶಾನ್ೀ || 153 || 
 

ಸತದ್ೃಢ್ೂೀ ನಿಣಾಯೀ ಯತರ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಿದ್ಶಾನ್ಮ್ | 
ಇಚಾಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಭರ್ಾಭಯಕೃಪಾದ್ಯಃ || 154 || 

 

ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದಾಧ ನ್ ಕಶ್ಚದಿಧ ತತರ ಸಂಶಯವಾನ್ ಕವಚತ್ | 
ಯತ್ ಕವಚದ್ವಯರ್ಭಚಾರಿ ಸಾಯದ್ದಶಾನ್ಂ ಮಾನ್ಸಂ ಹಿ ತತ್ || 155 || 

 

ಮನ್ಶಚಕ್ಷತದ್ಾಶಾನಾದ್ೀರಪಿ ಯತ್ೈವ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ | 
ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸತಗೃಹಿೀತಂ ಸಾಯತ್ ತತಪರಿೀಕ್ಷಿತದ್ಶಾನ್ಮ್ || 156 || 

 

ನ್ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಷಿಟಮಾತ್ರೀಣ ಪಾರಮಾಣಯಂ ತಸಯ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ನಿಯಮೀನ್ ಸತಾಾದ್ಯೀಷ್ತ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ೂೀಚರಮ್ || 157 || 

 

ಸವಪಾರಮಾಣಯಂ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಪಶಯತ್ಯೀವ ಸತನಿಶಚರ್ಾತ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಗಾರಹ್ಕ್್ೀಣ್ೈವ  ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಮಾನ್ತಾಮತ್ೀಃ || 158 || 

 

ದ್ೂೀಷಾಭಾವ್ೀ ಪರಮಾಣತವಂ ದ್ೂೀಷಾಭಾವಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ | 
ನಿಶ್ಚತತವಂ ಕವಚಚ್ೈವ ಸವತಃ ಪಾರಮಾಣಯಮಷ್ಯತ್ೀ || 159 || 

 

ಅತ್ೂೀ  ನ್ ಸವಾಮಾನಾನಾಂ ಪಾರಮಾಣಯಂ ನಿಶ್ಚತಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ನಿಶ್ಚತಂ  ಯತರ ತತಾರಮಾಣಯಸವಲಕ್ಷಣಮ್ || 160 || 

 

ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಚತ್ ಸತಾಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸಂಶಯಂ ಕತರತತ್ೀ ಜನ್ಃ | 
ನ್ ಚ್ೈವಾಖಿಲಮಾನಾನಿ ನಿಶ್ಚನ್ೂೀತಯಖಿಲ್ೂೀ ಜನ್ಃ || 161 || 

 

ತಸಾಮದ್ನ್ತಭವಾರೂಢಂ ಕ್ರಮಥಾಮಪಲಭಯತ್ೀ | 
ದ್ೂೀಷಾಭಾವಾದಿಕಂ ಚ್ೈವ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಸಮಯಕ್ ಪರಪಶಯರ್ತ || 162 || 
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ತತಪರಿೀಕ್ಷಿತಮಾನ್ೀನ್ ನ್ ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ವಿಷ್ಣವಿ ಕವಚತ್ | 
ಅಪರಿೀಕ್ಷಿತದ್ೃಷಿಟಸತು ಕಸ್ತಮನ್ನರ್್ೀಾ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ || 163 || 

 

ತತರತಯಕ್ಷವಿರತದಾಧರ್್ೀಾ ನಾಗಮಸಾಯಪಿ  ಮಾನ್ತಾ | 
ಉಪಜಿೀವಯಮಕ್ಷಜಂ ಯತರ ತದ್ನ್ಯತರ ವಿಪಯಾಯಃ || 164 || 

 

ಲೌಕ್ರಕವಯವಹಾರ್ೀsತರ ಪರತಯಕ್ಷಸ್ೂಯೀಪಜಿೀವಯತಾ | 
ಅವತಾರಾದಿದ್ೃಷೌಟ ಸಾಯದಾಗಮಸ್ೂಯೀಪಜಿೀವಯತಾ || 165 || 

 

ಆಗಮೀನ್ ಹಿ ವಿಷ್ತಣತವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ದ್ೂೀಷ್ೂೀsತರ ಕಲಪಯತ್ೀ | 
ನ್ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದ್ೂದೀಷ್ವಾನ್ನ್ಯ ಶಾಸರಸ್ತದಿಧಂ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಮ್ || 166 || 

 

ಕಸಯಚದ್ೂದೀಷ್ವತುವಂ ಸಾಯದಿರ್ತಮಾತ್ರೀsಕ್ಷಜಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ನ್ ವಿಷ್ೂಣೀದ್ೂೀಾಷ್ವತ್ುವೀ ಹಿ  ಪರತಯಕ್ಷಂ ವತಾತ್ೀ ಸವತಃ || 167 || 
 

ಕ್್ೀಚತ್ ಪಶಯನಿು ದ್ೂೀಷಾನಿತಯತಾರಪಿ ಸಾಯನ್ನ ಚಾಕ್ಷಜಮ್ | 
ಪೌರಾಣಂ ವಾಕಯಮೀವಾತರ ತಚತಾರತ್ಯೈವ ವಿರತದ್ಧಯತ್ೀ || 168 || 

 

ಪುರಾಣಸ್ೂಯೀಪಜಿೀವಯಶಚ ವ್ೀದ್ ಏವ ನ್ ಚಾಪರಃ | 
ತದಿವರ್ೂೀಧ್್ೀ ಕಥಂ ಮಾನ್ಂ ತತ್ ತತರ ಚ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ || 169 || 

 

ಅಪರಿೀಕ್ಷಿತದ್ೃಷಿಟಶಚ ಕಥಮೀವಾಕ್ಷಜಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಯದ್ಯೀವಂ ದ್ೀವದ್ತಾುದಿಭರಮಃ ಕ್ರಂ ನಾಕ್ಷಜಂ ಭವ್ೀತ್ || 170 || 

 

ರ್ಾವಚಾಕ್ರು ಪರಿೀಕ್ಾರ್ಾಮತಪಜಿೀವಯಸಯ ಬಾಧ್ನ್ೀ | 
ದ್ೂೀಷ್ೂೀ ನಾಶ್ ೀಧಿತ್ೀ ದ್ೂೀಷ್ ಉಪಜಿೀವಯತವಮಸುವಲಮ್ || 171 || 

 

ಭರಮೀsಪಯಭರಮಭಾಗ್ೂೀsಸ್ತು ತನಾಮತರಮತಪಜಿೀವಯ ಹಿ | 

ಬಾಧ್ಕಜ್ಞಾನ್ವೃರ್ತುಃ ಸಾಯನ್ನ ಚ್ೈವಂ ಸತಪರಿೀಕ್ಷಿತ್ೀ || 172 || 
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ಸವಾಂ ತದ್ತಪಜಿೀವ್ಯೈವ ಪರಮಾಣಂ ವತಾತ್ೀ ಯತಃ | 
ಕಥಂ ಬರಹ್ೋರ್ತ ತಜ್ಜಾೀಯಂ ಸವಾಜ್ಞತಾವದಿಲಕ್ಷಣಮ್ || 173 || 

 

ವಿಹಾಯ ಯಸಾಮತ್ ಕಸಾಯಚಚತಸವರೂಪಸ್ಯೈವ ಚ್ೀದ್ಯದಿ | 
ಉಪಜಿೀವಯತವಮೀತಸಾಮದಾವಯವೃತುಂ ರ್ಾವತಾ ಭವ್ೀತ್ || 174 || 

 

ತಾವತ್ೈವೀಪಜಿೀವಯತವಂ ಸವರೂಪಸ್ಯೈವ ನ್ ಕವಚತ್ | 
ಸವಾಲಕ್ಷಣಯತಕುಂ ಚ ಸವರೂಪಂ ಯದಿ ಭಣಯತ್ೀ || 175 || 

 

ಅಸತು ನ್ೂೀ ನ್ೈವ ಹಾನಿಃ ಸಾಯತ್ ಸವಪಕ್ಾಶಾಚಯಮಞ್ಜಸಾ | 
ಯಸಾಮದ್ನಿವತ ಏವಾಥಾ ಶಬಾದನಾಮಪಿ ಸವಾಶಃ || 176 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಮಾನ್ಯತರ್ಾ ಸವರೂಪಮಖಿಲಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಪುರ್ೂೀವರ್ತಾತವಪೂವಾಾಣಿ ದ್ೀವದ್ತಾುದಿಕಭರಮೀ || 177 || 

 

ವಾಯವತಾಯನಿು ತದ್ೂರಪಂ ಚ್ೈತರಮಾತಾರದಿವನ್ೈವ ಹಿ | 
ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ತಾವದಾವಯವತಾಯರ್ತ ಕ್ರಂ ಪುನ್ಃ || 178  || 

 

ಯಸಾಮತ್ ಕಸಾಮಚಚದ್ಪಯರ್ಾಾತ್ ತಾವಚ್ಚೀತ್ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಚನಾಮತರತವಂ ಚ ನ್ೈವ್ೀಷ್ಟಮವಿಶ್ೀಷ್ತವವಾದಿನ್ಃ || 179 || 

 

ತಾವನಾಮತರಂ ಯದಿೀಷ್ಟಂ ಸಾಯತ್ ಸವಾಜ್ಞತವಂ ಕತತ್ೂೀ ನ್ ತತ್ | 

ಚನಾಮತಾರಭ್ೀದ್ಸಾಧ್್ಯೀsಪಿ ಸ್ತದ್ಧಂ ತತರರ್ತವಾದಿನ್ಃ || 180 || 
 

ಸಾವಭ್ೀದಾಙ್ಕಚುೀಕೃತ್ೀರ್ೀವ ಚತುವಂ ಸವಸಾಯಪಿ ಯನ್ಮತಮ್ | 
ಸವಾಾಪ್ೀಕ್ಷತರ್ಾ ಸವಾಜ್ಞತವಮತ್ಯೀವ ತನ್ನ ಹಿ || 181 || 

 

ಇರ್ತ ಚ್ೀಚ್ಚೀತನ್ತವಂ ಚ ಜ್ಞತವಂ ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯವಜಿಾತಮ್ | 
ಸವಜ್ಞ್ೀಯತವಂ ಚ ನ್ೈವಾಸೌ ಮನ್ಯತ್ೀ  ಸವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 182 || 
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ಸವಶಬ್ೂದೀsಪಿ  ಪರಾಪ್ೀಕ್ಷಸುಸಾಮದಾವಯವೃರ್ತುರ್ೀವ ಹಿ | 
ಸವಶಬಾದಥಾ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕುಃ ಸವರೂಪಂ ನಾಮ ಕ್ರಂ ನ್ ಚ್ೀತ್ || 183 || 

 

ರೂಪಶಬ್ದೀನ್ ಪೂಣಾತಾವತ್ ತಚಚ ಸಾಮಾನ್ಯತಾವಚಃ | 
ನ್ ಸವರೂಪಾರ್ಭಧ್ಾಯಿ ಸಾಯದ್ವೈಯಥಯಾಂ ಸವರವಸಯ ಯತ್ || 184 || 

 

ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಸವಭಾವ್ೀ ಹಿ ಚ್ೈತನ್ಯಮರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ | 
ತಸಾಮದಿವಶ್ೀಷ್ಬಾಹ್ತಲಯಂ ಚ್ೈತನ್ಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 185 || 

 

ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯಜ್ಞಾತೃಹಿೀನ್ಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಮ ಕವಚದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ಜ್ಞ್ೀಯಜ್ಞಾನ್ವಿಹಿೀನ್ಶಚ ಜ್ಞ ಇತಯತರ ನ್ ಚ ಪರಮಾ || 186 || 

 

ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞ್ೀಯವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೀದ್ೂಭೀಕೃಭ್ೂೀಗಯತಃ | 
ಹಿೀನ್ಂ ಭ್ೂೀಜನ್ಮೀವ ಸಾಯತ್ ತಾಡನ್ಂ ಕತೃಾತಾಡಯತಃ || 187 || 

 

ನಿತಯತಾವತ್  ತಾದ್ೃಶಂ ಚ ಸಾಯದಿರ್ತ ಚ್ೀನಿನತಯವಾಗಪಿ | 
ವಾಚಯವಕೃವಿಹಿೀನಾ ಸಾಯನ್ನ ಹಿ ಸಾ ಚ್ೈವ ತಾದ್ೃಶ್ೀ  || 188 || 

 

ದ್ರಷಾಟರ್ೂೀ ವ್ೀದ್ವೀಚ್ೂೀ ಹಿ ಸನಿು ವಾಚಾಯನಿ ಚಾಞ್ಜಸಾ | 
ನಿತ್ೂಯೀ ದ್ರಷಾಟ ಚ ವಾಚಯಶಚ ಭಗವಾನ್ೀವ ಚ ಸವಯಮ್ || 189 || 

 

ನ್ ಹಿ ವಕೃವಿಹಿೀನಾ ಚ ವಾಚಯಹಿೀನಾsಪಿ ವಾಕ್ ಕವಚತ್ | 

ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞ್ೀಯವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ನ್ ತದ್ಭವ್ೀತ್ || 190 || 
 

ನ್ ಹಿ ನಿತ್ೂಯೀsಪಿ ವಕ್ಾುsಸ್ತು ವಾಕಯವಾಚಯವಿವಜಿಾತಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀಯವಿಹಿೀನ್ಶಚ ಜ್ಞ್ೂೀsಪ್ಯೀವಂ ನ್ೈವ ವಿದ್ಯತ್ೀ || 191 || 

 

ಕ್ರಞ್ಚ ಸವಾವಿಲ್ೂೀಪಶಚ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ | 
ಸವ್ೀಾಣ ಸಹ್ ತದಾವಕಯಮಥಾಶಚ ಯದಿ ಗೃಹ್ಯತ್ೀ || 192 || 
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ತದ್ಭಾವ್ೀ ನ್ ಸವಾಸಯ ನಾಪಲಾಪ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ತದಾ | 
ನ್ ಗೃಹ್ಯತ್ೀ  ಚ್ೀತ್ ತನಾನಯರ್ಾದ್ಪಲಾಪ್ೀ ನ್ ಹಿ ಕವಚತ್ || 193 || 

 

ಉಪಪರ್ತುವಿಹಿೀನ್ಸಯ ವಾಕಯಸಾಯರ್್ೂೀಾ ನ್ ಗಮಯತ್ೀ | 
ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಬಲ್ಲೀಯೀ ಹ್ತಯತುರ್ೂೀತುರಮ್ || 194 || 

 

ಶತರತಾಯದೌ ಪೂವಾಪೂವಾಂ ಚ ಬರಹ್ಮತಕಾವಿನಿಣಾರ್ಾತ್ | 
ಪರತಯಕ್ಷಮತಪಪರ್ತುಶಚ ಬಹ್ವಶಾಚಗಮಾ ಯದಾ || 195 || 

 

ವಿರತಧ್ಯನ್ುೀ ನ್ ಚಾರ್್ೂೀಾsಸ್ತು ಯತರ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುವಿರ್ೂೀಧಿತಾ | 

ಸ ಏವಾಥಾಃ ಕಥಂ ಗಾರಹ್ಯ ಉಪಪನ್ನೀsವಿರ್ೂೀಧಿನಿ || 196 || 
 

ಮತಾಾಯರ್್ೀಾ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ತತ ಕವ ಸಾವಾಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತ್ೀ | 
ಅತಃ ಸವಾಗತಣ್ೈಯತಾಕುಂ ಬರಹಾಮಙ್ಕಚುೀಕ್ಾಯಾಮೀವ ಹಿ || 197 || 

 

ಅಪಲಾಪ್ೀsಪಿ ಸವಾಸಯ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ ಯತಜಯತ್ೀ | 

ಅನಾದಿಯೀಗಯತಾ ಚ್ೂೀಕ್ಾು ತ್ೀನ್ ಗಾರಹ್ಯೈವ ಸವಾರ್ಾ || 198 || 
 

ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತಾರತಮಯಂ ಚ ಮಾನ್ೈರತಕ್್ೈನ್ಾ ಚಾಲಯತ್ೀ | 

ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀsಪಿ ಯತ್ೂೀ ನಿತಯಂ ಕತವಾನಿು ಶತಭಮೀವ ಹಿ || 199 || 
 

ತಾರತಮಯಂ ತತ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ತ್ೀನ್ೈವಾಧ್ಯವಸ್ತೀಯತ್ೀ | 
ತಾರತಮಯಂ ನ್ ಚ್ೀನ್ತಮಕ್ ುೌ ಕತತಃ ಕತಯತಾಃ ಶತಭಂ ಪುನ್ಃ || 200 || 

 

ಕೃಚ್ಾರೀಣಾಪಿ ತಪ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಾಾಪ್ಯೀತ್ೀ ಚರನಿು ಹಿ | 
ಬಭಯರ್ತ ಸಾಮಶತಭಾನಿನತಯಂ ಸಕ್ಾಮಾಶಚ ಶತಭ್ೀ ಸದಾ || 201 || 

 

ನ್ ಚ ಸವಭಾವ ಏವಾಯಂ ಭಯಪೂವಾಪರವೃರ್ತುತಃ | 
ಕೃಚ್ಾರೀಣಾಚರಣಾಚ್ೈವ ಶತಭಸ್ಯೈ ವ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ || 202 || 
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ತಾದ್ೃಶ್ ೀsಪಿ ಸವಭಾವಶ್ಚೀದ್ಜ್ಞಸಾಯಪಿ ಭವ್ೀತ್ ತರ್ಾ | 

ಫಲವತ್ುವೀ ಪರಮಾಣಂ ಚ್ೀತ್ ತತರಜ್ಞಸಯ ಸಮಂ ಹಿ ತತ್ || 203 || 
 

‘ನಿಷಾೆಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಾಂ ಚ ನಿವೃತುಮಹ್ ಚ್ೂೀಚಯತ್ೀ | 
ನಿವೃತುಂ ಸ್ೀವಮಾನ್ಸತು ಬರಹಾಮಭ್ಯೀರ್ತ ಸನಾತನ್ಮ್ ’ || 204 || 

 

‘ಶತಭ್ೀನಾನ್ನ್ದವೃದಿಧಃ ಸಾಯತ್ ಹಾರಸಶ್ೈವಾಶತಭ್ೀನ್ ಹಿ | 

ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀsಪಿ ಯತಸ್ುೀನ್ ಕತಾವಯಂ ಶತಭಮೀವ ತ್ೈಃ’ || 205 || 
 

‘ಉಪಾಸ್ುೀ ಸ ಯ ಆತಾಮನ್ಂ ಕ್ಷಿೀಯತ್ೀ ನಾಸಯ ಕಮಾ ಹಿ | 
ಅಸಾಮದ್ಧಯೀವಾತಮನ್ೂೀ ಯದ್ಯತ್ ಕ್ಾಮರ್ೀತ್ ಸೃಜತ್ೀ ಚ ತತ್ || 206 || 

 

ಅವಿದಾವನ್ ಬಹ್ತಕಮಾಾsಪಿ  ಹ್ಯನ್ುವತುಲಮಾಪುನರ್ಾತ್ | 

ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯರ್ಾ ಕತರ್ಾಾತ್ ತದ್ೀವ ಹ್ಯರ್ತವಿೀಯಾವತ್ || 207 || 
 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸಾಮರ್ಾಯಾತ್ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕ್ರುಗಮ್ | 
ನ್ ಚಾತ್ೂರೀಪಾಸಕಸ್ಯೈವ ಫಲಮಕ್ಷಯಮತಚಯತ್ೀ || 208 || 

 

ನ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾ ಕ್ಾವಪಿ ಫಲಸಾಯಕ್ಷಯತಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ದಾವರ್ೀಣ ಚ್ೀತ್ ತಸಯ ನಾಸಮತಪಕ್ಷಪರರ್ತೀಪತಾ || 209 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ೂೀತುರಸ್ಯೈವಮಪಿ ಹ್ಯಕ್ಷಯತವಂ ನ್ ಚಾನ್ಯರ್ಾ | 
ಪೂವಾಭಾವಿಶತಭಾನಾಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಕೃತಾಥಾತಾ || 210 || 

 

ಪಾರರಬಾದನಾಂ ತತ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ್ ತಜಾಜಾನ್ೂೀತುರಕಮಾಣಾಮ್ | 
ಮತಕ್ಾುವನ್ತಪರವ್ೀಶಃ ಸಾಯದ್ನ್ಯರ್ಾ ತತೃರ್ತನ್ಾ ಹಿ || 211 || 

 

ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪೂವಾಾಣಿ ಕಮಾಾಣಿ ಶತಭಾನಿ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಧರ್ೀ | 
ಅಕ್ಾಮಾಯನಿ ನಿಷಿದಾಧನಿ ಜ್ಞಾನ್ರ್ೂೀಧ್ಾಯ ಭತಕುರ್ೀ || 212 || 
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ಯೀಗಯತಾರ್ಾ ಬಲಾದ್ಯಶಚ ಶತಭಬಾಹ್ತಲಯಮಾದಿತಃ| 
ಜ್ಞಾನ್ಬಾಹ್ತಲಯಮೀವ್ೈತತ್ ಕತರ್ಾಾನಾನನ್ಯಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ || 213 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಭಕ್ರುಭಾಗತಾವದ್ಭಕ್ರುಜ್ಞಾಾನ್ಮರ್ತೀಯಾತ್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಯದ್ಭಕ್ರುರಿತಯರ್ಭಧಿೀಯತ್ೀ || 214 || 

 

ಪರ್ೂೀಕ್ಷತಾವಪರ್ೂೀಕ್ಷತ್ವೀ ವಿಶ್ೀಷೌ ಜ್ಞಾನ್ಗೌ ಯರ್ಾ | 

ಸ್ನೀಹ್ಯೀಗ್ೂೀsಪಿ ತದ್ವತ್ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ೂೀ ಜ್ಞಾನ್ಗ್ೂೀsಪರಃ || 215 || 
 

ಇತಯರ್ಭಪಾರಯತಃ ಪಾರಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ವಿಮತಕುರ್ೀ | 

ವದ್ನಿು ಶತರತಯಃ ಸ್ೂೀsಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಪಿ ಹ್ತಯದಿೀಯಾತ್ೀ || 216 || 
 

ಭಕ್ರುಜ್ಞಾಾನ್ಮರ್ತ ಕ್ಾವಪಿ ನ್ ಹಿ ದ್ವೀಷ್ಯತತಾ ದ್ೃಶ್ಃ | 
ಪುರತಷಾರ್ಾಾಯ ಭವರ್ತ ಸವಾಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ತಃ || 217 || 

 

‘ಚ್ೀತನ್ಸಯ ದ್ವಯಂ ಭ್ೂೀಗಯಂ ಸಂಸಾರ್ೂೀ ಮತಕ್ರುರ್ೀವ ಚ | 
ಸಂಸಾರಸ್ತರವಿಧ್ಸುತರ ಸವಗ್ೂೀಾ ಮಧ್ಯಮಧ್ಸುರ್ಾ || 218 || 

 

ಮತಕ್ರುಶಚ ವಿವಿಧ್ಾ ತತರ ಸತಖ್ಂ ನಿತಯಂ ತರ್ಾsಪರಮ್ | 

ನಿತಯದ್ತಃಖ್ಮರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಸಂಸೃತಾವಪಿ || 219 || 
 

ಕ್ಾಮಯಂ ಕಮಾ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಚ ಸಾಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತ ನಿಶಚಯಃ | 
ದ್ವೀಷ್ೂೀ ಭಕ್ರುಶಚ ಮತಕ್ ುೌ ತತ ಮತಕ್ರುದ್ವಯವಿಧ್ಾಯಕಮ್ || 220 || 

 

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಶತರತ್ೀದ್ವೀಾಷ್ೂೀ ನ್ೈವ ಸನ್ತಮಕ್ರುಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಅಸನ್ತಮಕ್್ುೀಃ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಮತಕ್ಾುವಿತಯತರ ಕ್್ೀಶವಃ || 221 || 

 

ಮತಕ್ರುಶಬ್ೂದೀದಿತ್ೂೀ ಮೀಕ್ಷಂ ಸವಭಕ್ಾುನಾಂ ಕರ್ೂೀರ್ತ ಯತ್ | 

ದ್ವೀಷ್ತ್ೂೀsಪಿ ವಿಮತಕ್ರುಶ್ಚೀನ್ಮಹಾತಾತಪಯಾರ್ೂೀಧ್ನ್ಮ್ || 222 || 
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ಭಕ್ಾಯ ಪರಸನ್ನತ್ೂೀ ದ್ೀವಾನ್ತಮಕ್ರುರಿತ್ಯೀವ ತದ್ತುಣಾನ್ | 
ವದ್ನಿು ಶತರತಯಃ ಸವಾಾಃ ಪುರಾಣಾನಾಯಗಮಾ ಅಪಿ || 223 || 

 

ಯದಿ ದ್ವೀಷ್ೀಣ ಮತಕ್ರುಃ ಸಾಯದ್ವಕುವಯೀ ದ್ೂೀಷ್ಸಞ್ಚಯಃ | 
ಸಮತಾವಯೀ ಭಗವಾನ್ ನಿತಯಮತಯರ್್ೀಾ ನ್ೈವ ಹಿ ಕವಚತ್ || 224 || 

 

ದ್ವೀಷಾದಿವ ಗತಣಾನಾಹ್ ಪುರಾಣ್ೀ ಕತರದ್ಧವಾಕಯವತ್ | 
ಯರ್ಾ ಕೃದ್ಧಃ ಪಿತಾ ಪುತರಂ ಮರ್ೀತಾಯಕ್್ೀಪಪೂವಾಕಮ್ || 225 || 

 

ಪ್ರೀಕುಸಾಯನ್ಯಸಯ ಕೃತಯಥಾಂ ವದ್ತ್ಯೀವಂ ಪುರಾಣಗಮ್ | 
ವಾಕಯಂ ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಸವವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಚಾಞ್ಜಸಾ || 226 || 

 

ಬಹಾಮಗಮವಿರ್ೂೀಧ್ಾಚಚ ನ್ ದ್ವೀಷಾನ್ತಮಕ್ರುವಾಚಕಮ್ | 
‘ತಮೀ ದ್ವೀಷ್ೀಣ ಸಂರ್ಾರ್ತ ಭಕ್ಾಯ ಮತಕ್ರುಂ ತರ್್ೈವ ಚ || 227 || 

 

ವಿಷೌಣ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ೀನ್ ವಿಲ್ೂೀಮತ್ವೀನ್ ಚಾಞ್ಜಸಾ’ | 
ಇರ್ತ ಷಾಡತುಣಯವಚನ್ಮಪುಯಕ್ಾುಥಾನಿರ್ಾಮಕಮ್ || 228 || 

 

ಮಹಾತಾತಪಯಾರ್ೂೀಧ್್ೀ ಚ ಕಥಂ ವಾಕಯಂ ಪರಮಾಣತಾಮ್ | 
ರ್ಾರ್ತ ಸವಾಾಥಾರೂಪಂ ಹಿ ಮಹಾತಾತಪಯಾಮಷ್ಯತ್ೀ || 229 || 

 

ವಾಚಕತವಂ ಹಿ ತಾತಪಯಾಂ ಯದ್ರ್ಾಾ ಅಖಿಲಾ ರವಾಃ | 

ಸ್ೂೀsಥಾಃ ಕಥಂ ಪರಿತಾಯಜಯ ಏಕಶಬದಸಯ ಸಂಶರ್ೀ || 230 || 
 

ಅತ್ೂೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ರುಭಾಯಂ ಪುರತಷಾಥಾಃ ಪರ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
‘ಯಸಯ ದ್ೀವ್ೀ ಪರಾ ಭಕ್ರುಯಾರ್ಾ ದ್ೀವ್ೀ ತರ್ಾ ಗತರೌ || 231 || 

 

ತಸ್ಯೈತ್ೀ ಕರ್ಥತಾ ಹ್ಯರ್ಾಾಃ ಪರಕ್ಾಶನ್ುೀ ಮಹಾತಮನ್ಃ ’ | 
‘ಭಕ್ಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್ೂೀ ಭಕ್ರುಸ್ೂುೀತ್ೂೀ ದ್ೃಷಿಟಸುತಶಚ ಸಾ || 232 || 
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ತತ್ೂೀ ಮತಕ್ರುಸುತ್ೂೀ ಭಕ್ರುಃ ಸ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಸತಖ್ರೂಪಿಣಿೀ’ | 
‘ಭಕ್ಾಯ ಪರಸನ್ೂನೀ ಭಗವಾನ್ ದ್ದಾಯಜಾಜಾನ್ಮನಾಕತಲಮ್  || 233 || 

 

ತರ್ೈವ ದ್ಶಾನ್ಂ ರ್ಾತಃ ಪರದ್ದಾಯನ್ತಮಕ್ರುಮೀತರ್ಾ’ | 
‘ನಾಹ್ಂ ವ್ೀದ್ೈನ್ಾ ತಪಸಾ ನ್ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಚ್ೀಜಯರ್ಾ || 234 || 

 

ಶಕಯಂ ಏವಂವಿಧ್್ೂೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ಮಾಂ ಯರ್ಾ | 

ಭಕ್ಾಯ ತವನ್ನ್ಯರ್ಾ  ಶಕಯ ಅಹ್ಮೀವಂವಿಧ್್ೂೀsಜತಾನಾ || 235 || 
 

ಜ್ಞಾತತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ ತತ್ುವೀನ್ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಚ ಪರನ್ುಪ’ | 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯತಶ್ೈವ ಸ್ೂೀsಯಮತಕ್ಾುಥಾ ಈಯತ್ೀ || 236 || 
 

ನ್ ಚ ಪರಸಾದ್ಮಾಪ್ನೀರ್ತ ದ್ವೀಷಾದ್ಭಕ್ಾಯ ತಮಾಪುನರ್ಾತ್ | 
ಇರ್ತ ದ್ೃಷಾಟನ್ತಸಾರಿತವಮಪಯಸ್ತಮನ್ನಥಾ ಈಯತ್ೀ || 237 || 

 

 ‘ರ್ೀ ಪೃಥಗಿವಹಿತಾ ವಿಷ್ೂಣೀಗತಾಣಾ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ತ ಏವ ದ್ೃಷ್ಟವ್ೈಲ್ೂೀಮಾಯದ್ಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ಾಾ ನ್ ಚಾಪರಮ್ || 238 || 

 

ಅನ್ಯದ್ೃಷಾಟನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀsಪಿ  ಗೃಹ್ಯತ್ೀ | 
ದ್ೂೀಷಾಭಾವಶಚ ರ್ೀ ವ್ೀದ್ೈರತದಿತಾ ಅವಿಹಾಯ ತಾನ್ || 239 || 

 

ಅನ್ತಕ್ಾು ಅಪಿ ಚ ಗಾರಹಾಯ ಮಹಾತಾತಪಯಾಶಕ್ರುತಃ | 
ಏವಂ ಬೃಹ್ತಸಂಹಿತಾವಾಕ್ ಸ್ತದಾಧನ್ೂುೀ ಹಿ ತದಿೀರಿತಃ || 240 || 

 

ತಾರತಮಯೀನ್ ತದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವಪಿ ಭಕ್ರುವಿಾನಿಶಚರ್ಾತ್ | 

ಕತಾವಯೃಷಾsಪಿ  ತದ್ಭಕ್ರುಲ್ೂೀಾಕವ್ೀದಾನ್ತಸಾರತಃ || 241 || 
 

ಯೀ ಹಿ ಭಕುಃ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ಸಾಯತ್ ತದಿೀರ್ೀಷ್ವಪಿ ಭಕ್ರುಮಾನ್ | 

ದ್ೃಷ್ಯತ್ೀ sಸೌ ನಿಯಮತ್ೂೀ ವಿಪರಿೀತ್ೂೀ ವಿಪಯಾರ್ೀ || 242 || 
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ವಯರ್ಭಚಾರ್ೂೀ ಯದಿ ಕ್ಾವಪಿ ಭಕ್ರುಹಾರಸ್ೂೀsತರ ಕಲಪಯತ್ೀ | 
ಭಕ್ರುದ್ೂೀಷ್ೂೀ ಹ್ಯಸೌ ಯನ್ನ ತದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವಪಿ ಭಕ್ರುಮಾನ್ || 243 || 

 

ತಾರತಮಯೀನ್ ತ್ೀಷ್ವದಾಧ ಭಕ್ರುದ್ೃಾಷಾಟನ್ತಸಾರತಃ | 
ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದಾನ್ತಸಾರಾತ್ ಕ್ಾರ್ಾಾ ದ್ೂೀಷ್ಸುದ್ನ್ಯರ್ಾ || 244 || 

 

ಸವಪಿರೀತಯನ್ತಸೃತೌ ಪಿರೀರ್ತಲ್ೂೀಾಕ್್ೀsಪಯದ್ಧೈವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ | 
ತಾರತಮಯಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮಪ್ಯೀತ್ೀನ್ೈವ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ || 245 || 

 

‘ಲಕ್ಷಿಯೀವಿರಿಞ್ಚವಾಣಿೀಶಗಿರಿಜ್ೀನಾದರ ಗಿರಾಂ ಪರ್ತಃ | 
ಸೂರ್ಾಾದ್ಯಶಚ ಕರಮಶ್ ೀ ಭಗವರ್ತರೀರ್ತಗ್ೂೀಚರಾಃ || 246 || 

 

ತ್ೀಷ್ತ ಭಕ್ರುಃಕರಮೀಣ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಾಾ ನಿತಯಂ ಮತಮತಕ್ಷತರ್ಭಃ | 

ಸವ್ೀಾsಪಿ ಗತರವಶ್ೈತ್ೀ ಪುರತಷ್ಸಯ ಸದ್ೈವ ಹಿ || 247 || 
 

ತಸಾಮತ್ ಪೂಜಾಯಶಚನ್ಮಾಯಶಚಧ್್ಯೀರ್ಾಶಚ ಪರಿತ್ೂೀ ಹ್ರಿಮ್ | ’ 

ಇರ್ತ ಷಾಡತುಣಯವಚನಾದ್ಪ್ಯೀಷ್ೂೀsರ್್ೂೀಾsವಸ್ತೀಯತ್ೀ || 248 ||  
 

 ‘ಹ್ರಿಭಕ್ರುಃ ಕರಮೀಣ್ೈವ ತದಿೀರ್ೀಷ್ತ ಹ್ರಿಸೃರ್ತಃ | 
ಹ್ರಿಸತುರ್ತಸುತಸಯೃರ್ತಶಚ ತತತಸತರ್ತಹ್ಾರಿಪೂಜನ್ಮ್ || 249 || 

 

ತತೂಪಜಾ  ವಿಹಿತಾತಾಯಗ ಇರ್ತ ಮತಕ್್ುೀಃ ಕರಮೀಣ ಹಿ | 
ನಿಯಮಾತ್ ಸಾಧ್ನಾನ್ಯೀವ ನಿತಯಸಾಧ್ಾಯನಿ ಚಾಖಿಲ್ೈಃ ’ || 250 || 

 

ಇರ್ತ ಪರವೃತುವಚನ್ಂ  ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ವಿನಿಣಾರ್ೀ | 
ಪರವೃತ್ುೀ ಪಞ್ಚರಾತ್ರೀ ಹಿ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ವಿನಿಣಾಯಃ || 251 || 

 

ಹ್ರಿದ್ವೀಷ್ೂೀ ನ್ ಶತಭದ್ಃ ಸದ್ದವೀಷ್ತಾವದ್ಯರ್ಾ ಗತರ್ೂೀಃ | 
ಕರಮಾದ್ಭಕ್ರುಹ್ಾರಿಪಿರೀರ್ತಕ್ಾರಣಂ ತರ್ತರಯೀಪಗಾ || 252 || 
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ಭಕ್ರುಯಾತ್ೂೀ ಯರ್ಾ ಸವಸ್ತಮನಿನತಾಯದಾಯ ಯತಕ್ರುರತರ ಚ | 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಯತಾರತಮಾಯನ್ತಸಾರಿಣಿೀ ಭಕ್ರುರತತುಮಾ || 253 || 

 

ಪಿರೀರ್ತದ್ೈವ ಹ್ರ್ೀಯಾಸಾಮದ್ಭಕ್ರುಃ ಸಾ ಸ್ೂವೀಪಗಾ ಯರ್ಾ | 
ಇರ್ತ ವಾ ಜ್ಞಾನ್ಕಮಾಾದಿಫಲಂ ಚ್ೈಷ್ತ ಕರಮೀಪಗಮ್ || 254 || 

 

 || ಫಲಶತರತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಸಾವತನ್ರಯತಾರತಮಯೀನ್ ಫಲಂ ಹಿ ಫಲ್ಲನಾಂ ಭವ್ೀತ್ | 

ಅಶತಭಂ ತವಶತಭ್ೀsಪ್ಯೀಷಾಂ ಸಾವತನಾರಯತ್ ಪಿರೀರ್ತತ್ೂೀ ಹ್ರ್ೀಃ || 255 || 
 

ಆಜ್ಞರ್ಾ ಚಾನ್ಯಗಂ ನ್ೈವ ಭ್ೂೀಗಾಯ ಭವರ್ತ ಕವಚತ್ | 
‘ಪುಣಯಮೀವಾಮವಾಪ್ನೀರ್ತ ನ್ ದ್ೀವಾನ್ ಪಾಪಮಾಪುನರ್ಾತ್’ || 256 || 

 

ಇತಾಯದಿಶತರತಯೀ ಮಾನ್ಮತಕ್್ುೀsರ್್ೀಾ ಯತಕುಯೀsಪರಾಃ | 
‘ಉಪಾಸನಾಧ್ಮಾಫಲಂ ಯತ್ೂೀ ದ್ೀಹಾನ್ುರ್ೀ ಸ್ತಥರ್ತಃ || 257 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಾಜ್ಞರ್ಾ ಚ್ೈವ ಪೂವಾಕಮಾಾನ್ತಸಾರತಃ | 
ಪ್ರೀರಯನಿು ಹಿ ತ್ೀ ಜಿೀವಾನ್ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀಷ್ತ ನಿತಯಶಃ || 258 || 

 

ಅರಾಗದ್ವೀಷ್ತಶ್ೈವ ಕಥಂ ದ್ೂೀಷಾನ್ವಾಪುನಯತಃ | 
ಹ್ರ್ಾಾಜ್ಞಾಕರಣಾದ್ೀವ ಪುಣಯಮೀರ್ಭರವಾಪಯತ್ೀ || 259 || 

 

ಹ್ರಿಪೂಜ್ೀರ್ತ ಚ್ೂೀದ್ದೀಶಾತ್ ಕಥಂ ನ್ ಶತಭಮಾಪುನಯತಃ | 
ಅತ್ೂೀ ಯರ್ಾಕರಮಂ ಧ್ಮಾಜ್ಞಾನ್ಯೀಃ ಫಲಮಞ್ಜಸಾ || 260 || 

 

ಸವಾಪಾರಣಗತಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಾರಪುನವನಾಯ ವಿರಿಞ್ಚಚತಃ | 
ದ್ೀವಾ ಏವ ಹಿ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಶ್ಷಾಟ ವಿನಿರ್ಾಮಕ್ಾಃ || 261 || 

 

ಬರಹಾಮ ತವಖಿಲದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ರಾಣಾಂ ಚ ನಿರ್ಾಮಕಃ | 
ಅತಃ ಸವಾಗತಣಾನ್ೀಷ್ಃ ಪಾರಪ್ನೀತಯಧಿಕಮನ್ಯತಃ || 262 || 
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ದ್ರವಯಸಾವತನ್ರಯವಿಜ್ಞಾನ್ಪರಯತ್ನೈರಧಿಕಂ ಫಲಮ್ | 

ದ್ೀವಾನಾಮನ್ಯಗಂ ಚಾಪಿ ತ್ೀಷ್ತ ಹಿ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsಧಿಕಮ್ ’ || 263 || 
 

ಬೃಹ್ತುನ್ೂರೀದಿತಂ ವಾಕಯಂ ಹ್ರಿಣಾ ಫಲನಿಣಾರ್ೀ | 

ಲ್ೂೀಕ್್ೀsಪ್ಯೀತಾದ್ೃಶಗತಣ್ೈಃ ಫಲಾಧಿಕಯಂ ಹಿ ದ್ೃಶಯತ್ೀ || 264 || 
 

ಏವಂ ಚ ಕಲ್ಲಪೂವಾಾಣಾಮಸತರಾಣಾಂ ಮಹ್ತುಲಮ್ | 
ಅಶತಭ್ೀಷ್ತ ಸದ್ೈವ ಸಾಯನಿಮರ್ಾಯಜ್ಞಾನಾದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಹಿ || 265 || 

 

‘ಶತಭಾಶತಭಫಲಂ ದ್ೀವಾ ಅಸತರಾಶಚ ಸಮಾಪುನಯತಃ | 
ಕರಮೀಣ್ೈವ ಯರ್ಾಶಕ್ರು ಯರ್ಾ ರ್ೀ ರ್ೀ ಪರಯೀಜಕ್ಾಃ || 266 || 

 

ಪ್ರೀರಕ್ಾ ಅಪಿ ಪಾಪಾನಾಂ ನ್ ದ್ೀವಾಃ ಪಾಪಮಾಪುನಯತಃ’ | 
ಇರ್ತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರ್ಾಂ ಹಿ ಪ್ರೀವಾಚ ಹ್ರಿರಞ್ಜಸಾ || 267 || 

 

‘ಯದ್ಯಪ್ಯೀವಂ ಸತರಾಣಾಂ ಚ ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಚ ಮಹ್ತುಲಮ್ | 
ಶತಭಾಶತಭ್ೀಭಯ ಏವಂ ಚ ಕತತಾಶಚ ಸಾಯದ್ಯರ್್ೂೀದಿತಮ್ || 268 || 

 

ತಸಾಮನಿನರಯಮಾನ್ತಷ್ಯಸವಗಾಮತಕತಯಪಭ್ೂೀಗಿನ್ಃ | 
ಮಾನ್ತಷ್ೂೀತುಮಮಾರಭಯ ದ್ೀವಾಸತು ನಿರಯಂ ವಿನಾ || 269 || 

 

ಅಸತರಾಸತು ವಿನಾ ಮತಕ್ರುಂ ತಮೀsನ್ಧಮಪಿ ಚಾಪುನಯತಃ ’ | 

ಇರ್ತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೂೀಕುಂ ಸವಯಂ ಭಗವತಾ ವಚಃ || 270 || 
 

|| ಅನ್ವರ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಜ್ಞಾನ್ದಾ ಅಪಿ ಚಾಚಾರ್ಾಾ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಫಲಮಾಪುನಯತಃ | 
‘ಮತಕ್ಾುವಷ್ಟಗತಣಂ ಶ್ಷಾಯದ್ತುರತರಾಪ್ನೀರ್ತ ಶ್ ೀಭನ್ಮ್ || 271 || 
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ತದ್ತುರತದಿವಾಗತಣಂ ತಸಾಮತ್ ಸಾಧ್ಾಂ ತಾವತ್ ತತ್ೂೀsಪರ್ೀ| 
ದ್ೀವಾಃ ಸಹ್ಸರಗತಣಿತಂ ಕರಮಾತ್ ತಸಾಮದ್ಯರ್್ೂೀತುರಮ್ || 272 || 

 

ಬರಹಾಮ ಮಹೌರ್ಗತಣಿತಮೀವಂ ಫಲವಿನಿಣಾಯಃ ’| 
ಇತಾಯಹ್ ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ರೀ ಗತರತವೃತಾುರ್ಭಧ್್ೀ ಸವಯಮ್ || 273 || 

 

ಯತಕುಂ ಚ ತನ್ನ ಗ್ೂೀದಾತಾ ಗ್ೂೀಮಾತರಫಲಮಾಪುನರ್ಾತ್ | 
‘ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವರ್ಭಧ್ಾಸಯರ್ತ  || 274 || 

 

ಭಕ್ರುಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತಾವ ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯತರಸಂಶಯಃ | 
ನ್ ಚ ತಸಾಮನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಕಶ್ಚನ್ೋ ಪಿರಯಕೃತುಮಃ  || 275 ||  

 

ಭವಿತಾ ನ್ ಚ ಮೀ ತಸಾಮದ್ನ್ಯಃ ಪಿರಯತರ್ೂೀ ಭತವಿ’ | 
ಇತಾಯಹ್ ಭಗವಾನ್ೀವಮಪಿ ಪಾತರಮಪ್ೀಕ್ಷಯತ್ೀ || 276 || 

 

|| ಮತಕ್ರುಫಲಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಏವಮೀವಾವಿರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಪಾರರಬಧಸ್ಯೈವ ಕಮಾಣಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟಫಲಂ ಪ್ರೀಕುಂ ಮತಕ್ರುಶ್ಚೀಹ್ೈವ ಲಭಯತ್ೀ || 277 || 

 

ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 3-4 || 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಯಯಃ (ಸಾಧ್ನಾಧ್ಾಯಯಃ)|| 3 || 

 

ಚತತರ್ಾಾಧ್ಾಯಯಃ (ಫಲಾಧ್ಾಯಯಃ) || 4 || 

ಪರಥಮಪಾದ್ಃ (04-01) 

ಸಮನ್ವರ್ಾವಿರ್ೂೀಧ್ಾಭಾಯಂ ಸ್ತದ್ಧೀ ವಸತುನಿ ಸಾಧ್ನ್ೀ | 
ವಿಚಾರಿತ್ೀಷ್ವಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ಸಾಧ್ನ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ || 01 || 
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|| ಆವೃತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ನಿತಯಶಃ ಕ್ಾಯಾಮತಯನ್ುಮವಶಯಮಾಭವಿ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
ಚನ್ಯತ್ೀ ಪರಥಮಂ ತತರ ಶರವಣಾದಿ ಸಕೃರ್ತೆರರ್ಾ || 02 || 

 

ಆವೃರ್ತುವ್ೀಾರ್ತು ಸನ್ದೀಹ್ೀ ಕತಾವಾಯssವೃರ್ತುರ್ೀವ ಹಿ | 
ಉಪದ್ೀಶ್ ೀsತತುವಮಸ್ತೀತಾಯದಿ ಹ್ಯಸಕೃದ್ೀವ ಯತ್ || 03 || 

 

“ಲ್ಲಙ್ಕುಲಾಿತವಯತಃ ಪೂವಾಮೃಜ್ೂೀಬರಾಹ್ಮತವತಃ ಶತಾತ್ | 
ಶತಶಾರವೀಗರತಪಾ ನಾಮ ಯೀಗ್ೂಯೀ ರತದ್ರಪದ್ಸಯ ಯಃ || 04 || 

 

ಸಾಧ್ಾಂ ಪರಾಧ್ಾಂ ವಿಷ್ೂಣೀಸತು ಗತಣಾನ್ ಭಕ್ಾಯ ಸದ್ೂೀದ್ಯತಃ | 
ತರ್ತರಭಾಗಮತಪಾಸಾಂ ಚ ಚಕ್್ರೀ ಸಮಭೃತಮಾನ್ಸಃ || 05 || 

 

ದ್ಶಮನ್ವನ್ುರಂ ಶಕರಪದ್ಯೀಗ್ೂಯೀ ಗರತತಮತಃ | 
ಪದ್ಯೀಗಾಯತ್ ಸತಮನ್ಸಃ ಸತನ್ನ್ೂದೀ ನಾಮ ಚಾಶೃಣ್ೂೀತ್ || 06 || 

 

ಉಪಾಸಾಂ ಚಕರಉದ್ತಯಕ್್ೂುೀ ಮನ್ವನ್ುರಚತತಷ್ಟಯಮ್ | 
ಸೂರ್ಾಾಚನ್ದರಮಸ್ೂೀಶ್ೈವ ಪದ್ಯೀಗೌಯ ಸತತ್ೀಜಸೌ || 07 || 

 

ಸತರೂಪಃ ಶಾನ್ುರೂಪಶಚ ಮನ್ವನ್ುರಚತತಷ್ಟಯಮ್ | 
ಅಶತರಣವತಾಂ ಸತಮನ್ಸ್ೂೀ ಮನ್ವನ್ುರಮತಪಾಸತಾಮ್ || 08 || 

 

ತತಃ ಪ್ರೀಕ್ಾುಸತುತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಭಕ್್ೂಯೀಗರತಪಆದ್ಯಃ | 
ಅಪಶಯನ್  ಪರಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ತತರಸಾದ್ೈಧಿತಾಃ ಸದಾ” || 09 || 

 

ಇತತಯಕುಂ ವಿಷ್ತಣನಾ ಸಾಕ್ಾತ್ ಗರನ್ಥೀ ಸತುತುವಸಙ್ಕಚಜಾತ್ೀ | 
ಆತ್ೋರ್ತ ನಾಮ ಕರ್ಥತಂ ಸಾಕ್ಾನಾನರಯಣಸಯ ಹಿ || 10 || 
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|| ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್ || 
 

‘ಆತಮ ಬರಹ್ಮ ಮಹಾಂಸಾುರಃ ಪರಮೀಶಃ ಶತಚಶರವಾಃ | 

ವಿಷ್ತಣನಾಾರಾಯಣ್ೂೀsನ್ನ್ು ಇರ್ತ ಶ್ರೀಪರ್ತರಿೀಯಾತ್ೀ ’ || 11 || 
 

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಶತರರ್ತಶ್ೈವ ತರ್್ೈವ ಪರಮಶತರರ್ತಃ | 

‘ಓಮಾತಾಮ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರಾತಾಮನ್ನ್ೂದೀsಕ್ಷರಃ ಸವರಾಟ್ || 12 || 
 

 ವಿಶವತಾರತಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೂೀsಜ್ೂೀ ನಾರಾಯಣ ಉರತಕರಮಃ | 

‘ಅನ್ಸೂರ್ಾ ತರ್್ೈವಾತ್ರೀಜಾಜ್ಞ್ೀ ಪುತಾರನ್ಕಲಮಷಾನ್  || 13 || 
 

ದ್ತುಂ ದ್ೂವಾಾಸಸಂ ಸ್ೂೀಮಮಾತ್ೋಶಬರಹ್ಮಸಮಭವಾನ್’ | 
ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ ಚ್ೈವ ತಸಾಮದಾತಾಮ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ || 14 || 

 

ತಸಾಮದ್ತಪಾಸ್ೂಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಃ ಸಜಜನ್ೈಃ ಸದಾ | 
ತರ್್ೈವೀಪಾಸತ್ೀ ಸನ್ುಸುರ್್ೈವೀಪದಿಶನಿು ಚ || 15 || 

 

ಆದಾನಾಥಾತವತಶಾಚಯಮಾತಮಶಬದಃ ಪರ್ತಂ ವದ್ೀತ್ | 
ಸಾವಮೀ ಮೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ್ಯೀವ ನಿತಯದ್ೂೀಪಾಸಯಮಞ್ಜಸಾ || 16 || 

 

‘ಸಾವಮೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಧ್ಾಯನ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯತಃ | 
ಕತಾವಯಂ ಸವಾರ್್ೈವ್ೈತನ್ನ ಕಥಞ್ಚನ್ ವಿಸಮರ್ೀತ್ ’ || 17 || 

 

ಇರ್ತ ಸತುತವವಚನ್ಂ ಷಾಡತುಣಯವಚನ್ಂ ಪರಮ್ | 
‘ಮಮ ಸಾವಮೀ ಹ್ರಿನಿಾತಯಂ ಸವಾಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ || 18 || 

 

ಇರ್ತ ಧ್್ಯೀಯಃ ಸವಾದ್ೈವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯಯಃ | 
 

|| ನ್ಪರರ್ತೀಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಪರರ್ತೀಕವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ನ್ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಷ್ತಣಭಾವನಾ || 19 || 
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ಪರರ್ತೀಕಂ ನ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಯಾನಿಮರ್್ೂಯೀಪಾಸಾ ಹ್ಯನ್ಥಾದಾ | 

ಯೀsನ್ಯರ್ಾ ಸನ್ುಮಾತ್ೋಶಮನ್ಯರ್ಾ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ || 20 || 
 

ಕ್ರಂ ತ್ೀನ್ ನ್ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚ್ೂೀರ್ೀಣಾತಾಮಪಹಾರಿಣಾ | 

“ಯೀsನ್ಯರ್ಾ ಸನ್ುಮಾತಾಮನ್ಮನ್ಯರ್ಾ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ || 21 || 
 

ಕ್ರಂ ತ್ೀನ್ ನ್ ಕೃತಂ ಪಾಪಾಂ ಚ್ೂೀರ್ೀಣಾತಾಮಪಹಾರಿಣಾ” | 

‘ಯೀsನ್ಯರ್್ೈವ ಸ್ತಥತಂ ವಿಷ್ತಣಮನ್ಯರ್ಾ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ || 22 || 
 

ಕ್ರಂ ತ್ೀನ್ ನ್ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚ್ೂೀರ್ೀಣ ಬರಹ್ಮಹಾರಿಣಾ’ | 

‘ಸಾವತಾಮನ್ಂ ಪರರ್ತಮಾಂ ವಾsಪಿ ದ್ೀವತಾನ್ುರಮೀವ ವಾ || 23 || 
 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಂ ವಾsನ್ಯದ್ ಧ್ಾಯರ್ೀದ್ಯಃ ಕ್್ೀಶವಸ್ತುವರ್ತ | 

ಕ್ರಂ ತ್ೀನ್ ನ್ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚ್ೂೀರ್ೀಣ್ೀಶಾಪಹಾರಿಣಾ’ || 24 || 
 

‘ಯೀsನ್ಯದಿವಷ್ತಣರಿರ್ತ ಧ್ಾಯರ್ೀದಿವಷ್ತಣರನ್ಯದಿರ್ತ ಸಮ ವಾ | 

ಅನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ಮಜ್ಜೀತ್ ಸ ಯತರ ನ್ೈವೀರ್ತಥರ್ತಃ ಕವಚತ್’ || 25 || 
 

‘ಯೀsನ್ಯದಿವಷ್ತಣರಿರ್ತ ಧ್ಾಯರ್ೀದಿವಷ್ತಣರನ್ಯದಿರ್ತ ಸಮ ವಾ | 

ಅನ್ಯರ್ಾಧ್ಾಯನ್ದ್ೂೀಷ್ೀಣ ಸ್ೂೀsನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ಮಜಜರ್ತ || 26 || 
 

‘ಯೀsನ್ಯದಿವಷ್ತಣರಿರ್ತ ಧ್ಾಯರ್ೀದಿವಷ್ತಣರನ್ಯದಿರ್ತ ಸಮ ವಾ | 

ಮಹಾತಮಸ್ತ ಮಗನಸಯ ತಸಯ ನ್ೈವೀರ್ತಥರ್ತಃ ಕವಚತ್ ’ || 27 || 
 

ಯರ್ತೆಞ್ಚಚದ್ನ್ಯರ್ಾಸಂಸಥಮನ್ಯರ್ಾಧ್ಾಯತಮಞ್ಜಸಾ | 
ಧ್ಾಯತತಮಾಹಾದ್ೂೀಷ್ಕರಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಕ್ರಮತ ಸವ್ೀಾಶವರ್ೂೀ ಹ್ರಿಃ’ || 28 || 

 

ಯರ್ತೆಞ್ಚಚದ್ನ್ಯರ್ಾಸಂಸಥಮನ್ಯರ್ಾಧ್ಾಯತಮಞ್ಜಸಾ | 
ಮಹಾದ್ೂೀಷ್ಕರಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಕ್ರಮತ ಸವ್ೀಾಶವರ್ೀಶವರಃ || 29 || 
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ಯರ್ತೆಞ್ಚಚದ್ನ್ಯರ್ಾಸಂಸಥಮನ್ಯರ್ಾಧ್ಾಯತಮಞ್ಜಸಾ | 
ಅನ್ಥಾಕ್ಾರಣಂ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ಕ್ರಮತ ಸವ್ೀಾಶವರ್ೀಶವರಃ || 30 || 

 

ನ್ ಕ್ರಞ್ಚಚದ್ನ್ಯರ್ಾ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಧ್್ಯೀಯಂ ವಾ ತ್ೀನ್ ಕತತರಚತ್ | 
ಕ್ರಮತ ಸವೀಾತುಮೀ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಾಯೀ ನಿೀಚತರ್ಾ ಕವಚತ್ || 31 || 

 

ತಸಾಮದ್ವಸತು ಯರ್ಾರಪಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಧ್್ಯೀಯಂ ಚ ಸವಾದಾ | 
ಕ್ಾರಣಂ ಪುರತಷಾಥಾಸಯ ನಾನ್ಯರ್ಾ ಭವರ್ತ ಕವಚತ್ || 32 || 

 

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಪುರಾಣ್ೂೀಕ್ರುಬಲತ್ೂೀ ನ್ ಪರರ್ತೀಕತಾ | 
ಧ್್ಯೀರ್ಾ ವಿಷ್ೂಣೀಃ ಕವಚದ್ಯಸಾಮನಿಮರ್ಾಯಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಥಾದ್ಮ್ || 33 || 

 

ಇತಯರ್ಭಪ್ರೀತಯ ‘ನ್ ಹಿ ಸ ’ ಇತಾಯಹ್ ಭಗವಾನ್ ಪರಭತಃ | 
ಪರರ್ತೀಕಸಂಸ್ತಥತತ್ವೀನ್ ಧ್್ಯೀಯೀ ವಿಷ್ತಣನ್ಾ ಚಾನ್ಯರ್ಾ || 34 || 

 

 || ಬರಹಾಮಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಬರಹ್ೋರ್ತ ಚ ಸದಾ ಧ್್ಯೀಯೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರಞ್ಜಸಾ | 
ಉತೃಷ್ೂಟೀ ಬರಹ್ಮಶಬಾದಥಾಃ ಪೂಣಾತವಂ ಬರಹ್ಮತಾ ಯತಃ || 35 || 

 

ಆಧಿವಾಯದಿನಿಮತ್ುೀನ್ ವಿಕ್ಷಿಪುಮನ್ಸ್ೂೀsಪಿ ತತ | 
ಧ್್ಯೀರ್ೈವ ಬರಹ್ಮತಾಂ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ೂಣೀಭಾಕ್ಾಯ ನಿರನ್ುರಮ್ || 36 || 

 

ಇರ್ತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರ್ಾಂ ಚ ವಚನ್ಂ ವಿಷ್ತಣನ್ೀರಿತಮ್ | 
ನಾತ್ೋರ್ತ ಸೂತರಮೀಶಸಯ ಜಿೀವತವಪರರ್ತಪಾದ್ಕಮ್ || 37 || 

 

ಆತಮಶಬದಂ ಯತ್ೂೀ ಹ್ೀತತಂ ಕೃತಾವ ಜಿೀವಂ ನ್ಯವಾರಯತ್ | 
ಸವಶಬಾದತ್ ಪಾರಣಭೃಚ್ೈವ ನ್ೂೀಕು ಇತ್ಯೀವ ವ್ೀದ್ರಾಟ್ || 38 || 
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ಯದಾಯತಮಶಬದ ಜಿೀವ್ೀsಪಿ ಕಥಂ ವಿನಿವಾರರ್ೀತ್ | 

ಆತಮಶಬ್ೂದೀದಿತಸುಸಾಮದಿವಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ಚಾಪರಃ || 39 || 
 

‘ಆತಮಬರಹಾಮದ್ಯಃ ಶಬಾದಸುಮೃತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಮವಯಯಮ್ | 
ನ್ ವದ್ನಿು ಯತ್ೂೀ ನಾಪಾುಕ್ಾವಪಿ ತ್ೈಗತಾಣಪೂಣಾತಾ’ || 40 || 

 

ನಾರಾಯಣಾಧ್ಾಯತಮಗತಮರ್ತ ಯದ್ವೈಷ್ಣವಂ ವಚಃ | 
ಯದಿ ಜಿೀವ್ೀಶಯೀವ್ೀಾದ್ಪರ್ತರ್ೈಕಯಂ ಚ ಮನ್ಯತ್ೀ || 41 || 

 

ಆತಮಶಬದಂ ಕಥಂ ತಸಾಮನಿನವಾರಯರ್ತ ಯತಕ್ರುತಃ | 
ಭ್ೀದ್ಸಯ ವಯಪದ್ೀಶಂ ಚ ಸ್ತಥರ್ತಂ ಚಾದ್ನ್ಮೀವ ಚ || 42 || 

 

ಭ್ೀದ್ದಾಢ್ಯೀಾ ಹ್ೀತತಮಾಹ್ ತಾತಪಯಾಂ ಸ ಜಗತಪರ್ತಃ | 
ವಾವವಹಾರಿಕಭ್ೀದ್ಶ್ಚೀತ್ ಕ್ಾವಸಾವವಾವಯವಹಾರಿಕಃ || 43 || 

 

ವಾಯವಹಾರಿಕಮತ್ಯೀವ ವಚನ್ಂ ವಾಯವಹಾರಿಕಮ್ | 
ಉತ ನ್ೀರ್ತ ವಿಕಲ್ಪೀ ತತ ಯದಿ ಸಾಯದಾವಯವಹಾರಿಕಮ್ || 44 || 

 

ತಸಾಯಪಿ ಬಾಧ್ಯತಾ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯತ್ ಭ್ೀದ್ಃ ಸಾಯತ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಾಕಃ | 

ಅವಾಯವಹಾರಿಕತವಂ ಚ್ೀದ್ಭೀದ್ೂೀsಯಂ ಸತಯತಾಂ ಗತಃ || 45 || 
 

ಏಕಸಾಯಸತಯತಾರ್ಾಂ ಹಿ ದ್ವಯೀರ್ೀವ ವಿರತದ್ಧಯೀಃ | 
ಅನ್ಯಸಯ ಸತಯತ್ೈವ ಸಾಯದಿರ್ತ ಕ್್ೀನ್ ನಿವಾಯಾತ್ೀ || 46 || 

 

ಅಸತಯಂ ನ್ೂೀಕುಮತತಯಕ್್ುೀ ಸತಯಮತಕುಮರ್ತ ಪರಜಾಃ | 

ಜಾನ್ನ್ತಯಕುಂ ತತ ನ್ೂೀ ಸತಯಮತತಯಕ್್ುೀsಸತಯತಾಮಪಿ || 47 || 
 

ನ್ ಸವಪ್ನೀsಪಿ ದ್ವಯಂ ಮರ್ಾಯ ತತ್ರೈಕಂ ಸತಯಮೀವ ಹಿ | 

ಭಾವಾಭಾವಾವುಭೌ ತತರ ಕಥಂ ಮರ್ಾಯ ಭವಿಷ್ಯತಃ || 48 || 
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ಭಾವಸಯ ಹಿ ನಿಷ್ೀಧ್್ೀ ತತ ನಾಭಾವಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್ನ್ಮ್ | 

ಸವವಾಚ್ೂೀsಸತಯತಾ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯತ್ ತಸಾಮದ್ಭೀದ್ಸಯ ಸತಯತಾ || 49 || 
 

ತಸಾಮಜಿಜೀವ್ೀಶಯೀಭ್ೀಾದ್ ಉಕುನಾಯರ್ೀನ್ ಗಮಯತ್ೀ | 

ಏತಸಾಮದಾತಮಶಬ್ೂದೀsಯಂ ಪರಮಾತಾಮರ್ಭಧ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || 50 || 
 

ಪರರ್ತೀಕವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ತಣದ್ೃಷಿಟನ್ಾ ತದ್ಭವ್ೀತ್ | 
ಪರರ್ತೀಕ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ್ಯೀವ ತಸಾಮತ್ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಹ್ತಯಪಾಸನಾ || 51 || 

 

ನ್ ಚ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರರ್ತೀಕಂ ಯತ್ ತಸಾಮತ್ ನಾತ್ೋತತಯಪಾಸನಾ | 
ಇರ್ತ ಪಕ್್ೂೀ ಯದಾ ಬರಹ್ಮದ್ೃಷಿಟಶಾಚತರ ವಿರತಧ್ಯತ್ೀ || 52 || 

 

ಸ ನ್ೀರ್ತ ಯತಕ್ರುಸುತಾರಪಿ ಸಮೀತತಯಕುವಿರತದ್ಧತಾ | 

ಯದ್ಯಪುಯತೆಷ್ಾಮಾತ್ರೀಣ ಹ್ಯತದಾಭವ್ೀsಪುಯಪಾಸನಾ || 53 || 
 

ಉತೆಷ್ಾ ಆತಮನ್ೂೀsಪಿ ಸಾಯಚ್ಚೀತನ್ತಾವದ್ಚ್ೀತನಾತ್ | 

ತಸಾಮದ್ತತುವಂ ನ್ೂೀಪಾಸಯಮರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೂೀ ಮತಮ್ || 54 || 
 

ಉತೆಷಾಾದ್್ರಹ್ಮತಾಧ್ಾಯನ್ೀ ಯದಿ ಸಾಯತ್ ಫಲಮಞ್ಜಸಾ | 
ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ನಿೀಚತಾಧ್ಾಯನ್ನಾದ್ನ್ಥಾಃ ಕ್ರಂ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ || 55 || 

 

ಅಚ್ೀತನ್ಸಯ ಬರಹ್ಮತವಧ್ಾಯನ್ೀ ತತಷಿಟನ್ಾ ಹಿ ಕವಚತ್ | 
ನಿೀಚಸಯ ಸಾವತಮತಾಧ್ಾಯನಾತ್ ಕತಪಯರ್ತ ಬರಹ್ಮ ಲ್ೂೀಕವತ್ || 56 || 

 

ಚಣಾಡಲ್ೂೀ ನ್ೃಪ ಇತತಯಕ್್ುೀ ನ್ೃಪಶಚಣಾಡಲ ಇತಯಪಿ | 
ಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ ಪರಿಜ್ಞಾತ್ೀ ನ್ೃಪ್ೀಣ ಸಾಯತ್ ಕಥಞ್ಚನ್ || 57 || 

 

ಪುರತ್ೂೀ ನ್ರದ್ೀವಸಯ ಚಾಣಾಡಲ್ೂೀ ಯದಿ ಪೂಜಯತ್ೀ | 

ರಾಜವತ್ ಕ್ರಂ ನ್ ಕ್್ೂೀಪಃ ಸಾಯದಾರಜ್ಞ್ೂೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೀsರ್ಭಪಶಯರ್ತ || 58 || 
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ರಾಜ್ಞಸತು ಪುರತಃ ಪ್ರೀಕ್್ುೀ ಚಣಾಡಲ್ೀ ನ್ೃಪ ಇತಯಪಿ | 
ಆತಾಮನ್ಂ ಸ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕುಮರ್ತವದ್ದಯೀವ ಕತಪಯರ್ತ || 59 || 

 

ಅಭ್ೀದ್ೀನ್ೈತಯೀಧ್ಾಯಾನ್ೀ ಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ವಚಸಯಪಿ | 

ಅಯಂ ರಾಜಾ ತವಮತತಯಕ್್ುೀ ಚಣಾಡಲ್ೀsಥ ನ್ೃಪ್ೀsಪಿ ಚ || 60 || 
 

ಚಣಾಡಲ ಇರ್ತ ತತ ಪ್ರೀಕ್್ುೀ ಸಮಮೀವ ಹಿ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ | 

ಧ್ಾಯತ್ೀsಪ್ಯೀಕಸಯ ತದಾಭವ್ೀ ತದಾಭವsನ್ಯಸಯ ಕ್ರಂ ನ್ ತತ್ || 61 || 
 

ನ್ ಚ್ೈವ ತದ್ವಿಜ್ಞಾತಂ ಸವಾಜ್ಞಬರಹ್ಮಣಾ ಕವಚತ್ | 
ತಸಾಮದ್ಪ್ೀಶಲಂ ಸವಾಮನ್ಯಸಯ ಬರಹ್ಮತಾವಚಃ || 62 || 

 

ತಸಾಮದ್ಯರ್್ೂೀಕುಮಾಗ್ೀಾಣ ಬರಹ್ೂೋಪಾಸಯಂ ಮತಮತಕ್ಷತರ್ಭಃ | 
 

|| ತದ್ಧಿಗಮಾಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ತರ್್ೂೀಪಾಸಾಯಞ್ಜಸಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಬರಹ್ಮ ಪಾಪಂ ಚ ಭಸಮಸಾತ್ || 63 || 
 

ಕರ್ೂೀರ್ತ ನಿಖಿಲಂ ಪೂವಾಂ ಪಾಶಾಚತಯಸಾಯಪಯಸಙ್ಕ್ುತಾಮ್ | 

ಕರ್ೂೀರ್ತ ತದಿದವಷ್ಶ್ೈವಂ ಪುಣಯನಾಶ್ ೀsಪಯಸಙ್ಕ್ುತಾ || 64 || 
 

ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯರ್ೀತಯತರ ಪೂವೀಾಕ್ಾುದಿಧ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 
ಪೂವಾಂ ಸವಗಾಾದಿಲಬಧಯಥಾಂ ವಿೀಯಾವತ್ವೀನ್ ಚ್ೂೀದಿತಮ್ || 65 || 

 

ಕಮಾ ವಿದಾಯಯತತಂ ಪಶಾಚನ್ೂೋಕ್್ೀ ವಿೀಯಾಪರದ್ಂ ರ್ತವರ್ತ | 
ತತ್ೂೀ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ್ ಪುಣಯಂ ಚ ಕ್ಷಪಯಿತ್ವೀತರತ್ ತರ್ಾ || 66 || 

 

ಬರಹ್ಮದಿವಟ್ ಬರಹ್ಮದ್ಶ್ೀಾ ಚ ತಮೀಮೀಕ್ಾವವಾಪುನತಃ | 
‘ಬರಹ್ಮಣಾಂ ಶತಕ್ಾಲಾತ್ ತತ ಪೂವಾಮಾರಬಧಸಙ್ಕ್ಾಯಃ || 67 || 
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“ಬರಹ್ಮಣಸ್ುವೀವ ತಾವತುವಂ ಪಞ್ಚಚಶದ್್ರಹ್ಮಣಸುರ್ಾ | 
ರತದ್ರಸಯ ವಿಂಶದ್ೀವ ಸಾಯದಿೀನ್ದರಸಾಯಕ್ಾಾದಿಕ್್ೀ ದ್ಶ || 68 || 

 

ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಬರಹ್ಮಮಾತರಸಯ ತವನ್ು ಆರಬಧಸಙ್ಕ್ಾಯಃ | 
ಬರಹ್ಮಣ್ೈವ ಸಹಾತಶಚ ಪರಂ ನಾರಾಯಣಂ ವರಜ್ೀತ್” 

 

ಇರ್ತ ಸತುತವವಚನ್ಂ ಸವಯಂ ಭಗವತ್ೂೀದಿತಮ್  | 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಚತತರ್ಾಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಃ ಪಾದ್ಃ || 4-1 || 

 

ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 04-02 || 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಮೀತಾವತ್ ಸಮಮೀವ ಹಿ || 01 || 
 

ಉತಾೆರನಿುಮಾಗೌಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ ಪಾರರ್ೀಣ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ | 
ಕಮಾಕ್ಷಯಸುರ್್ೂೀತಾೆರನಿುಮಾಾಗ್ೂೀಾ ಭ್ೂೀಗಚತತಷ್ಟಯಮ್ || 02 || 

 

ಫಲಂ ಮೀಕ್ಷ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕುಃ ಕರಮಾತ್ ಪಾದ್ೀಷ್ತ ಚ್ೂೀದಿತಃ | 
ಸರಷ್ಟೃಷ್ವೀವ ಚ ಸೃಜಾಯನಾಂ ಪರವ್ೀಶ್ ೀ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ಲರ್ೀ || 03 || 

 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಾಗಾ ಉದಿದಷ್ೂಟೀ ನಾಚಾರಾದಿನ್ಾ ಚ್ೂೀತೆರಮಃ | 
ಸರಷ್ತಟಸತು ಗಾರಸಭೂತಸಯ ದ್ೀಹ್ಸುತರ ಲಯಂ ವರಜ್ೀತ್ || 04 || 

 

ಯತಃ ಸೃಜಸಯ ದ್ೀವಸಯ ನ್ೈವೀತಾೆರನ್ುಸುತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಲರ್ಾಚ್ೈವಾಚಾರಾದಿೀನಾಂ ಲ್ೂೀಕ್ಾನಾಮಪಿ ಸವಾಶಃ || 05 || 

 

ಕಥಂ ಮಾಗ್ೂೀಾ ಭವ್ೀತ್ ತ್ೀಷಾಂ ವಿಶತಾಮತತುರಂ ಸವತಃ | 
ಜಾತಾನಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ತತ ಕದಾಚನ್ || 06 || 
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ಉತಾೆರನಿುಮಾಗೌಾ ಭವತ್ೂೀ ನ್ ತದಾ ಮತಕ್ರುರಿಷ್ಯತ್ೀ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಮಪಿ ಸಾಕ್ಾತ್ ತತ ಮತಕ್ರುಃ ಪಾರಪಯಪಿ ತಂ ಹ್ರಿಮ್ | 
ಸಹ್ೈವ ಬರಹ್ಮಣಾ ಭೂರ್ಾದಿರ್ತ ಶಾಸರಸಯ ನಿಣಾಯಃ || 07 || 

 

‘ಕ್ಾಯsಮಭೀsನ್ಲಾನಿಲವಿಯನ್ಮನ್ಇನಿದರರ್ಾಥಾ  

ಭೂತಾದಿರ್ಭಃ ಪರಿವೃತಃ ಪರರ್ತಸಞ್ಚಜರ್ಘಕ್ಷತಃ| 
ಅವಾಯಕೃತಂ ವಿಶರ್ತ ಯಹಿಾ ಗತಣತರರ್ಾತಾಮ  
ಕ್ಾಲಂ ಪರಂ ಸವಮನ್ತಭೂಯ ಪರಃ ಸವಯಮೂಭಃ || 08 || 

 

ಏವಂ ಪರ್ೀತಯ ಭಗವನ್ುಮನ್ತಪರವಿಷಾಟಃ  
ರ್ೀ ಯೀಗಿನ್ೂೀ ಜಿತಮರತನ್ಮನ್ಸ್ೂೀ ವಿರಾಗಾಃ | 
ತ್ೀನ್ೈವ ಸಾಕಮಮೃತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಂ  
ಬರಹ್ಮ ಪರಧ್ಾನ್ಮತಪರ್ಾನ್ಯಗತಾರ್ಭಮಾನಾಃ || 09 || 

 

‘ಭಗವನ್ುಮನ್ತಪಾರಪಾು ಅಪಿ ತತ ಬರಹ್ಮಣಾ ಸಹ್ | 
ಪರಮಂ ಮೀಕ್ಷಮಾರ್ಾನಿು ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಭಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಯೀಗಿನ್ಃ’ || 10 || 

 

‘ಪಾರಪಾು ಅಪಿ ಪರಂ ದ್ೀವಂ ಸಹ್ೈವ ಬರಹ್ಮಣಾ ಪುನ್ಃ | 
ಆನ್ನ್ದವಯಕ್ರುಮಾರ್ಾನಿು ಪೂಣಾಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕ್ುಸಯ ಭಙ್ಕ್ುತಃ || 11 || 

 

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಪುರಾಣ್ೂೀಕ್ರುಬಲಾದಿವಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಚ ತತ್ | 
ಭ್ೂೀಗಸತು ಸವಾದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ರಾದಿೀನಾಂ ಚ ವಿದ್ಯತ್ೀ || 12 || 

 

ತತರ ಪರವ್ೀಶ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಮತತುರ್ೂೀತುರತಃ ಕರಮಾತ್ | 
ಉಚಯತ್ೀ ದ್ೀಹ್ಗಾನಾಂ ಚ ವೃರ್ತುನಾಮೀವಮೀವ ತತ || 13 || 

 

ತತರ ಮೀಕ್ಷಸವರೂಪಂ ತತ ವಾದಿನ್ಃ ಪರರ್ತಭಾಶರರ್ಾತ್ | 
ನಾನಾ ವದ್ನಿು ಪುಂಸಾಂ ಹಿ ಮತಯೀ ಗತಣಭ್ೀದ್ತಃ || 14 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 191 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಪರಜಾಯನ್ುೀ ತಮಸ್ೈವಾನ್ಯರ್ಾಮರ್ತಃ | 
ರಜಸಾ ಮಶರಬತದಿಧತವಂ ಸತ್ುವೀನ್ೈವ ಯರ್ಾ ಮರ್ತಃ || 15 || 

 

ಗತಣಾರ್ತೀತಾ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ಮರ್ತಃ ಶತದ್ಧಚರ್ತಯಾತಃ | 
ಸಮಯಗ್ೀವಾಥ ನಿತಾಯ ಚ ತತುನಾಮಹಾತಯ ಯೀಗತಃ || 16 || 

 

ಬಹ್ತಲಾ ಚಾರ್ತವಿಶದಾ ಸಪಷಾಟ ಚ್ೈವ ಶ್ರಯೀ ಮರ್ತಃ | 

ಮಹಾಶತದ್ಧಚರ್ತತ್ವೀನ್ ತತ್ೂೀsಪಯರ್ತಮಾಹಾಚರ್ತಃ || 17 || 
 

ಅಶ್ೀಷ್ೂೀರತವಿಶ್ೀಷಾಣಾಮರ್ತಸಪಷ್ಟತರ್ಾ ದ್ೃಶ್ಃ | 
ನಿತಯಮೀಕಪರಕ್ಾರಾ ಚ ನಾರಾಯಣಮರ್ತಃ ಪರಾ || 18 || 

 

ಸೂಯಾಪರಭಾವದ್ಖಿಲಂ ಭಾಸಯನಿುೀ ನಿರನ್ುರಾ | 
ನಿಲ್ೀಾಪಾ ವಿೀತದ್ೂೀಷಾ ಚ ನಿತಯಮೀವಾವಿಕ್ಾರಿಣಿೀ || 19 || 

 

ವಿಶ್ೀಷಾಂಸುದ್ುತಾಂಸಯಕ್ಾುವ ಪಾರಯಸುಲಿಕ್ಷಣಾ ಶ್ರಯಃ | 
ತರ್್ೈವ ಸಪಷ್ಟತಾಭಾವಾತ್ ತತುನ್ರತಾವತ್ ತತ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 20 || 

 

ನ್ ತಾದ್ೃಶ್ೀ ಬರಹ್ಮಣಸತು ಪಾರಯ ಏವಂ ಶ್ರಯೀ ಯರ್ಾ | 
ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತತ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಸಮತದ್ರತರಲ್ೂೀಪಮಾ || 21 || 

 

ಅಗಿನಜಾವಲಾವದ್ೀವ ಸಾಯತ್ ಸೃರ್ತಗಾನಾಂ ದ್ೃಷ್ೂೀ ಭವಃ | 
ಏವಂ ವಿಧ್್ೀಷ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಷ್ತ ತಮಸಾ ಮತಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಯಃ || 22 || 

 

ಖ್ದ್ೂಯೀತಸದ್ೃಶಾತಯಲಪಜ್ಞಾನ್ತಾವದ್ನ್ಯರ್ಾದ್ೃಶಃ | 
ವದ್ನಿು ವಾದಿನ್ೂೀ ಮೀಕ್ಷಂ ನಾನಾಮತಸಮಾಶರರ್ಾತ್ || 23 || 

 

ಆಶ್ರತಯ ಪರರ್ತಭಾಮಾಹ್ ಜಿನ್ಸುತಾರರ್ತತಾಮಸ್ತೀಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾತ್ ಕಮಾಕ್ಷರ್ಾನ್ೂೋಕ್್ೂೀ ಭವ್ೀದ್ದೀಹಾಖ್ಯಪಞ್ಜರಾತ್ || 24 || 
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ಪಞ್ಜರ್ೂೀನ್ತಮಕುಖ್ಗವದ್ಲ್ೂೀಕ್ಾಕ್ಾಶಗ್ೂೀಚರಃ | 
ನಿತಯಮೂಧ್ವಾಂ ವರಜತ್ಯೀವ ಪುದ್ುಲ್ೂೀ ಹ್ಸುಪಾದ್ವಾನ್ || 25 || 

 

ಇರ್ತ ತತ್ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಮೀಕ್ಷರೂಪಂ ಪರದ್ಶಯಾತ್ೀ | 
ಗರ್ತರೂಧ್ಾವಾ ಚ ದ್ತಃಾ್ೀತಾ ಗರ್ತತಾವಲೌಿಕ್ರಕ್ರೀ ಯರ್ಾ || 26 || 

 

ಇತತಯಕ್್ುೀ ಚಾನ್ತಮಾನ್ೈಕಶರಣಸಯ ಕ್ರಮತತುರಮ್ | 
ಅನ್ೂಧ್ವಾಗರ್ತತಾ ತತರ ಯದ್ತಯಪಾಧಿಃ ಖ್ಗಸಯ ಚ || 27 || 

 

ದ್ೂರ್ೂೀಧ್ವಾಗಮನ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಮರ್ತ ಸಾಧ್ಾಯನ್ತಗ್ೂೀ ನ್ ಸಃ | 
ಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ರೂಪಸಯ ನಾನ್ತಮಾನ್ಸಯ ದ್ೂಷ್ಣಮ್ || 28 || 

 

ಉಪಾಧಿಃ ಪರರ್ತರೂಪಂ ಹಿ ಸಾಧ್ನ್ಂ ತನ್ನ ಚಾಪರಮ್ | 
ಅರ್ಾಪಿ ಸಶರಿೀರತವಂ ಚಾತ್ೂರೀಪಾಧಿನ್ಾ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್ || 29 || 

 

ಗರ್ತತವಂ ಯತರ ದ್ೀಹಿತವಮರ್ತ ಯತಾಸಧ್ನಾನ್ತಗಮ್ | 

ಆಗಮಾನ್ನ್ತಸಾರಿತ್ವೀ ಪರಸಙ್ಕ್ ುೀsಯಂ ಯತಸುತಃ || 30 || 
 

ನಾಪಸ್ತದಾಧನ್ುತಾ ದ್ೂೀಷ್ಃ ಪರಸಙ್ಕ ು್ೀ ಯದಿ ಸಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ತದ್ೈವಾರ್ತಪರಸಙ್ಕ್ುಃ ಸಾಯನ್ನ ಪರಸಙ್ಕ್ುಃ ಕವಚದ್ಭವ್ೀತ್ || 31 || 

 

ಲ್ೂೀಕ್ಾಕ್ಾಶಗರ್ತತವಂ ಚ್ೀದ್ತಪಾಧಿಃ ಸಾಧ್ನಾನ್ತಗಃ | 

ಸ್ೂೀsಪಿೀತತಯಕ್್ುೀ ವದ್ೀತ್ ಕ್ರಂ ಸ ತಸಾಮದ್ವೀದ್ೂೀದಿತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 32 || 
 

ಮೀಕ್ಷ ಏವಂ ಸವಯಂ ವಿಷ್ತಣಯಾದ್ಯಪಿೀಶ್ ೀ ಹ್ಯಶ್ೀಷ್ವಿತ್ | 
ಚಕ್ಾರ ಸೌಗತಮನ್ಂ ಮೀಹಾರ್ೈವ ಚಕ್ಾರ ಯತ್ || 33 || 

 

ಅಸತರಾಣಾಮಯೀಗಾಯನಾಂ ವ್ೀದ್ಮಾಗ್ೀಾ ಪರವತಾತಾಮ್ | 

ಅತ್ೂೀsಸತರಾಧಿಕ್ಾರತಾವನ್ನ ಗಾರಹ್ಯಂ ತನ್ಮತಂ ಕವಚತ್ || 34 || 
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ಚತತಷ್ರಕ್ಾರಂ ತಚ್ೂಚೀಕುಂಶ ನ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮೀಕಲಮ್ | 
ಅನ್ತಮೀಯಬಹಿಸುತುವಂ ತರ್ಾ ಪರತಯಕ್ಷಬಾಹ್ಯಗಮ್ || 35 || 

 

ಇರ್ತ ತತರ ತತ ರ್ೀ ಶ ನ್ಯಂ ವದ್ನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮೀಹಿತಾಃ | 
ತ್ೀ ಮೀಕ್ಷಂ ತಾದ್ೃಶಂ ಬೂರರ್ಾನಿಾಃ ಶಙ್ಕ್ೆಂ ಮಾಯಿನ್ೂೀ ಯರ್ಾ || 36 || 

 

ನ್ ಕ್ರಞ್ಚಚನ್ತಮಕಯವಸಾಥರ್ಾಮಾತಾಮರ್ತೋಯಮರ್ಾಪಿ ವಾ | 
ಏಕಸ್ತಮನ್ ಸಂಸೃತ್ೀಮತಾಕ್್ುೀ ನ್ ಕ್ರಞ್ಚಚದ್ವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ || 37 || 

 

ತತಸಂವೃತ್ಯೈವ ಭ್ೀದ್ೂೀsಯಂ ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನಾತಮಕಃ | 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಸಂಸೃತ್ೀಧ್ವಾಂಸ್ೀ ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ೈವ ಶ ನ್ಯರ್ಾ || 38 || 
 

ನ್ ಸತುವಂ ನ್ೈವ ಚಾಸತುವಂ ಶ ನ್ಯತತುವಸಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ | 

ನ್ ಸತಖ್ತವಂ ನ್ ದ್ತಃಖ್ತವಂ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಪಿ ಕಶಚನ್ || 39 || 
 

ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ಂ ಸವಯಂಭಾತಂ ನಿಲ್ೀಾಪಮಜರಾಮರಮ್ | 
ಶ ನ್ಯಂ ತತುವಮಸಂಬಾಧ್ಂ ನಾನಾಸಂವೃರ್ತವಜಿಾತಮ್ || 40 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ರಹಿತಂ ಮನ್ೂೀವಾಚಾಮಗ್ೂೀಚರಮ್ | 

ಮೀಕ್ಷ ಇತತಯಚಯತ್ೀsಸದಿಭನಾಾನಾಸಂವೃರ್ತದ್ೂಷಿತಮ್ || 41 || 
 

ಸಂಸೃತಯವಸಾಥ ವಿಜ್ಞ್ೀಯ ಸಂವೃತ್ಯೈವ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 
ಸ್ತಥತರ್ಾ ಧ್ವಸುರ್ಾ ಚ್ೈವ ಸಂಸೃರ್ತಮೀಾಕ್ಷ ಇತಯಪಿ || 42 || 

 

ಕ್್ೀಚತ್ ತ್ೀಷ್ವನ್ಯರ್ಾ ಪಾರಹ್ತಃ ಸಂವೃತ್ಯೈವ ತವನ್ೀಕಧ್ಾ | 
ಅವಚಾನ್ನಂ ಮಹಾಶ ನ್ಯಂ ನಾನಾ ಪುದ್ುಲಶಬದತಮ್ || 43 || 

 

ಯಸಯ ಶ ನ್ಯೈಕರಸತಾ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಾ ತವಪಗಚಾರ್ತ | 
ನ್ ಪುದ್ುಲತವನಿಮತಾಕ್್ೂುೀ ಮಹಾಶ ನ್ಯತವಮೀಷ್ಯರ್ತ || 44 || 
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ಸಂವೃತಾಯ ಯಸುವವಚಾನ್ೂನೀ ದ್ತಃಾಾನ್ಯನ್ತಭವತಯಲಮ್ | 
ಇತ್ಯೀವಂ ಮಾಯಿಶಾಚಹ್ತರ್ೀಕಜಿೀವತವವಾದಿನ್ಃ || 45 || 

 

ಬಹ್ತಜಿೀವಮತಾಶ್ಚೀರ್ತ ಮಾರ್ಾ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ಸಂವೃರ್ತಃ | 
ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ತವವಾಚ್ೈವ ಶ ನ್ಯಂ ಬರಹ್ೋರ್ತ ನ್ೂೀ ರ್ಭದಾ || 46 || 

 

ಸಚಚತತಸಾಾದಿಕಂ ಚ್ೈವ ಕ್ರಂ ಕತತ್ೂೀsಖ್ಣಡವಾದಿನ್ಃ | 
ವಾಯವತಯಾಮಾತರಭ್ೀದ್ಸತು ವಿದ್ಯತ್ೀ ಶ ನ್ಯವಾದಿನ್ಃ || 47 || 

 

ಅನ್ೃತಾದ್ೀರಪ್ೀಹ್ಂ ತತ ಸವಯಮೀವ ಹಿ ಮನ್ಯತ್ೀ | 
ನಿವಿಾಶ್ೀಷ್ತವತ್ೂೀ ನ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಬರಹ್ಮಶ ನ್ಯಯೀಃ || 48 || 

 

ಪಾರಮಾಣಾಯದಿ ಚ ವ್ೀದ್ಸಯ ಫಲತಃ ಸವಯಮೀವ ಹಿ | 
ಅತತಾವವ್ೀದ್ಕಂ ಯಸಾಮತ್ ಪರಮಾಣಂ ತ್ೀನ್ ಕಥಯತ್ೀ || 49 || 

 

ಅತತಾುವವ್ೀದ್ಕತವಂ ಯದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸತಾಂ ಮತಮ್ | 
ದಿೀರ್ಾಭಾರನಿುಕರಿೀ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದ್ತತಾುವವ್ೀದ್ಕಪರಮಾ || 50 || 

 

ರಜತಜಸಪಾಾದಿವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಪಾಯಧಿಕ್ಾಯದ್ಮಾನ್ತಾ | 
ಸಾಯದ್ಗಮಸಾಯನಿವತಯಾಮಹಾಮೀಹ್ಪರದ್ತವತಃ || 51 || 

 

ತಲನ್ೈಲಾಯದಿವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾಕ್ಾಶ್ೀ ಮಾನ್ತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 
ಛತಾರಕ್ಾರತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚನ್ದರಪಾರದ್ೀಶತಾಮರ್ತಃ || 52 || 

 

ನಿಭ್ೀಾದ್ತವಂ ತತ ಶ ನ್ಯಸಯ ತ್ೀನಾಪಯಙ್ಕಚುೀಕೃತಂ ಸದಾ | 
ಸತಾುವಸತಾುವದಿಧ್ಮಾಾಣಾಮಭಾವ ಉಭಯೀಮಾತಃ || 53 || 

 

ನ್ ಹಿ ಸತರರ್ತಯೀಗಿತವಂ ಶ ನ್ಯತವಂ ತ್ೀನ್ ಚ್ೀಷ್ಯತ್ೀ | 
ನ್ ಚ ದ್ತಃಖ್ವಿರ್ೂೀಧಿತಾವದ್ನಾಯ ಹಾಯನ್ನ್ದತ್ೀಷ್ಯತ್ೀ || 54 || 
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ಮಾಯಿನಾ ಶ ನ್ಯಪಕ್್ೀsಪಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜಾಡಯವಿರ್ೂೀಧಿ ಚ | 
ಧ್ಮಾಾ ಕ್್ೀsಪಿ ನ್ ಸನ್ಯೀವ ಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸುತಸುಯೀಃ || 55 || 

 

ಏತಾದ್ೃಶಾನಾಂ ಪಕ್ಾಣಾಂ ದ್ೂಷ್ಣಂ ಪರಭತಣಾ ಕೃತಮ್ | 
ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೈವ ‘ನಾಭಾವ’ ಇರ್ತ ಚ್ೂೀಕ್ರುತಃ || 56 || 

 

ಆತಮಭಾವ್ೀ ಪುಮಥಾಃ ಕ ಇಷ್ಟಸಾಯತಾಮssವಧಿಯಾತಃ | 

ಯದಿ ನಾತಾಮವಧಿಮೀಾಕ್್ೂೀ ಮೀಕ್ಷಃ ಸಾಯದ್ಘಟ್ಶ ನ್ಯತಾ || 57 || 
 

ಕಲ್ಲಪತತಾವದಿವಶ್ೀಷಾಣಾಂ ಮಾಯಿನ್ೂೀsಪಿ ಸಮಂ ಹಿ ತತ್ | 

ದ್ೃಶಯಮಾನ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀsಪಿ ಯದಿ ಚ್ೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಾ || 58 || 
 

ಫಟ್ಭಾವೀsವಿಶ್ೀಷ್ಃ ಸಾಯತ್ ಪಾಶಾಚತಯಸ್ಚೀದ್ನಾಗತಃ | 

ನ್ ಮೀಕ್್ೂೀ ವಿಮತ್ೂೀ ಯಸಾಮದ್ದ್ೀಹ್ೂೀ ಫಟ್ಶ ನ್ಯತಾ || 59 || 
 

ಯರ್್ೀತತಯಕ್್ೂುೀ ವದ್ೀತ ಕ್ರಂ ಸ ಯೀsನ್ತಮಾಮಾತರ ಮಾನ್ಕಃ | 

ನ್ ಚ ಮಾಯಿೀ ವದ್ೀತ್ ತತರ ಪೂವೀಾಕ್್ುೀನ್ೈವ ವತಮಾನಾ || 60 || 
 

ಅಮಾನ್ತಾವತ್ ಶತರತ್ೀಸುಸಯ ನ್ ಚಾದ್ೀಹ್ತವವಾದಿನಿೀ | 
ಶತರರ್ತಃ ಕ್ಾಚದ್ದ್ೀಹ್ತವಮಪಾರಕೃತಶರಿೀರತಾಮ್  || 61 || 

 

ಮೀಕ್್ೀ ಭ್ೂೀಗಂ ಯತ್ೂೀ ಬೂರತ್ೀ ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ರರೀಡನಿನರ್ತ ಶತರರ್ತಃ | 
ನಿದ್ತಾಃಖ್ತಾವನ್ನ ತನ್ೂೋಕ್ಷಃ ಪರರ್ತಪನ್ನಂ ಯರ್್ೀರ್ತ ಚ || 62 || 

 

ಅನ್ತಮಾನ್ದ್ೂಷ್ಣಂ ಕ್ರಂ ಸಾಯದಾವದಿನ್ೂೀಃ ಶ ನ್ಯಮಾಯಿನ್ೂೀಃ | 

ದ್ತಃಖ್ಂ ದ್ತಃಾಾದ್ರ್ಭನ್ನತಾವನ್ೂೋಕ್್ೂೀsಪಿ ಸಾಯದ್ಸಂಶಯಮ್ || 63 || 
 

ಭ್ೀದ್ೀ ಸದ್ದೈತತ್ೈವ ಸಾಯದಿತಾಯದಿತಾಯದ್ಯಮತದ್ೂೀಷ್ತಃ | 
ಹ್ೀಯಂ ಮಾರ್ಾಮತ್ೀನ್ೈವ ಸಹ್ ಶ ನ್ಯಮತಂ ಬತಧ್್ೈಃ || 64 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 196 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ವಾದ್ೂೀsಪಿ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರವಿಶ್ೀಷ್ತಃ | 

ತಸಾಯಪಿ ಭಙ್ಕ್ತುರತಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ಮಪಹಾಯ ಹಿ || 65 || 
 

ಅದ್ವೈತತಾಮತಂ ಸಾಕ್ಾದ್ತಕುದ್ೂೀಷ್ಸುತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಕ್ಾಲ್ೂೀ ನ್ ಕ್್ೀವಲಜ್ಞಾನಿೀ ಕ್ಾಲತಾವತ್ ಪರರ್ತಪನ್ನವತ್ || 66 || 

 

ಏತರ್ಾsನ್ತಮರ್ಾ ರ್ೂೀಧ್ಾನ್ನ ತಾದ್ೃಙ್ಕ್ ೋಕ್ಷರೂಪತಾ | 

ಯದಿ ಕ್ಾಲ್ೂೀsಪಿ ನ್ೀತಾಯಹ್ ಕದ್ೀರ್ತ ಪರಶನ ಉತುರಮ್ || 67 || 
 

ಕ್ರಂ ವಕ್ಷಯರ್ತ ಯದಾವಸಾಥಂ ವದ್ೀತ್ ಸಾ ಪಕ್ಷತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ | 

ಅವಸಾಥತಾವದಿರ್ತ ಹ್ಯೀವ ಹ್ೀತತಃ ಸಾsಪಿ ಕದ್ೀರ್ತ ಚ || 68 || 
 

ಪೃಷ್ಟೀ ಕ್ಾಲಶಚ ವಕುವಯೀ ನಾಕ್ಾಲತವಂ ತತ್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ನ್ ಕ್ಾಲ ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಷ್ೀಧ್್ೀ ಕ್ಾಲಗಪರಮಾ || 69 || 

 

ನಿರತಣದಿಧ ಸಮಶಾಚಯಂ ತರರ್ಾಣಾಮತಕುವಾದಿನಾಮ್ | 
ಏಕಜಿೀವತವಪಕ್್ೀ ತತ ಕ್ಾಲಾಭಾವಾದಿಯಂ ಪರಮಾ || 70 || 

 

ಕತಪಿತಾ ಕ್ಾಲಮಾಧ್ಾಯ ದ್ವೈತಮೀವೀಪಪಾದ್ರ್ೀತ್ | 
ವಿಮತಃ ಪರಪಞ್ಚವಾನ್ ಕ್ಾಲಃ ಕ್ಾಲತಾವತ್ ಪರರ್ತಪನ್ನವತ್ || 71 || 

 

ಇರ್ತ ಚಾನಾಯನ್ತಮೈಕತವಂ ಜಿೀವಸಯ ವಿನಿವಾರರ್ೀತ್ | 
ಕ್ಾಲಶಬ್ದೀಶಚರ್ೈಕತವಮತಾನ್ಯಪ್ಯೀವಮೀವ ಹಿ || 72  

 

ನಿರಾಕೃತಾನಿತ್ೀಷಾಂ ಚ ಸಮತಾವತ್ ಪಕ್ಷದ್ೂೀಷ್ಯೀಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವರಸಭಙ್ಕ ು್ಯೀವ ನಿತಯಸನಾುನ್ಮಷ್ಯತ್ೀ || 73 || 

 

ಬೌದಾಧಭಾಯಮಪರಾಭಾಯಂ ತತ ತತಾರಪುಯಕ್ಾುನ್ತಮಾ ರಿಪುಃ| 
ಮೀಕ್್ೂೀ ನ್ ಶತದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ್ಸನಾುನಿೀ ಕ್ಾಲಗತವತಃ || 74 || 
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ಪರರ್ತಪನ್ೂನೀ ಯರ್್ೀತ್ಯೀತದ್ನ್ತಮಾನ್ಂ ತದ್ತತುರಮ್ | 
ಅನ್ತಮಾನಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ಯೀಗತಃ || 75 || 

 

ನಿಷಿದಾಧನ್ತಭಙ್ಕ ು್ಯೈವ ಶತರತಯಶಾಚಸಮದ್ತಕ್ರುಗಾಃ | 
ಸಾಙ್ಕ್್ಯನ್ೈರ್ಾಯಿಕ್ಾದಾಯಶಚ ಪಾರಹ್ತಮೀಾಕ್ಷಂ ಚ ನಿಃಸತಖ್ಮ್ || 76 || 

 

ಇಚಾಾದ್ವೀಷ್ಪರಯತಾನದ್ೀರಪಿ ಸವಾಾತಮನಾ ಲಯಮ್ | 
ತತಾರಹ್ತನ್ೈಾತದ್ಪಯತರ ಶ್ ೀಭನ್ಂ ಶತರತಯೀ ಯತಃ || 77 || 

 

ಮಹಾನ್ನ್ದಂ ಚ ಭ್ೂೀಗಂ ಚ ನಿಯಮೀನ್ ವದ್ನಿು ಹಿ |  
ಪಾರಕೃತಪಿರಯಹಾನಿಸತು ಪಿರರ್ಾಸಪೃಷಿಟರಿರ್ತೀಯಾತ್ೀ || 78 || 

 

ಅಪಿರಯಂ ಪರರ್ತಕೂಲಂ ತದ್ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಶಬದತಮ್ | 
ನಾಸ್ತು ಹ್ಯಪಾರಕೃತಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸತ್ೂೀ ಜಿೀವಸಯ ಕತತರಚತ್ || 79 || 

 

ಪಿರಯಂ ಸವರೂಪಮೀವಾಸಯ ಬಲಾನ್ನಾದದಿವಾಕಯತಃ | 
ಹ್ೀಯತಾವದ್ಪಿರಯಸ್ಯೈವ ಪಿರಯಹಾನ್ೀರನಿಷ್ಟತಃ || 80 || 

 

ನ್ ಸಮಸುಪಿರರ್ಾಭಾವೀ ಮೀಕ್್ೀ ಪ್ರೀಕ್್ೂುೀ ತತ ಯತಜಯತ್ೀ | 
ಅಪಿರಯಸಯ ಸವರೂಪತವಮಸತರ್ೀಷ್ವೀವ ಹಿ ಶತರತಮ್ || 81 || 

 

ಅಸತರಾ ನ್ೈವಮೀವಂ ಚ ನ್ೈವಂ ಚಾಖಿಲಮಾನ್ತಷಾಃ | 
ಇತಾಯತಮಪಿರಯಹಾನಾರ್ಾ ಕ್್ೂೀ ಯತ್ೀತ ಚ ಬತದಿಧಮಾನ್ || 82 || 

 

ಸಙ್ಕಜಾ ನಾಸ್ತುೀತಯಪಿ ಹ್ಯಸಯ ನಾಮತಕುಜ್ಞ್ೀಯತ್ೀರ್ತ ಹಿ | 
ಧ್ಮಾಾನ್ತಚಾರ್ತುಮೀವಾಸಯ ಯತ್ೂೀ ವಕತಯತುರಶತರರ್ತಃ || 83 || 

 

ಅಶಙ್ಕೆಯಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಹಾನಿಂ ಮೈತ್ರೀರ್ಾಯ ಮೀಹ್ಮಾಹ್ ಮಾಮ್ | 
ಭವಾನಿತತಯಕುವತಾಯ ಹಿ ನಾಹ್ಂ ಮೀಹ್ಂ ವದಾಮ ತ್ೀ || 84 || 
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ಇತತಯಕ್ಾುವ ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ೂೆಯೀ ಹಿ ಸವರೂಪನಾಶಮೂಚವಾನ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ರೂಪಸಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ನಾಶಸುನಾನಶ ಏವ ಯತ್ || 85 || 

 

ಇರ್ತ ಶ ನ್ಯಮತ್ೂೀಚಾತ್ಯೈ ಪುನ್ರಾನ್ನ್ದಪೂವಾಕ್ಾನ್ | 
ಧ್ಮಾನಾಹಾಯಪಯನ್ತಚಾನಾನಂಸಾುಕ್ರಾಕ್್ೈವಿಾನಿವಾರಿತಾನ್ || 86 || 

 

ಮಾತಾರಸಂಸಗಾಮಪಾಯಹ್ ತರ್ಾ ಮಾಧ್ಯನಿದನ್ಶತರರ್ತಃ | 
ಆಚಕ್್ೀಪ ಮತಂ ತಚಚ ಯಸ್ತಮನ್ನ ವಿಷ್ರ್ಾದ್ನ್ಮ್ || 87 || 

 

ಘಾರಣಾದಿಭ್ೂೀಗಭಾವಸಯ ತವನಿಷ್ಟತವಹ್ೃದಾ ಶತರರ್ತಃ | 
ರ್ೀನ್ೀದ್ಮಖಿಲಂ ವ್ೀದ್ ವಿಜ್ಞಾತಾರಂ ಸವಮೀವ ಚ || 88 || 

 

ಕ್್ೀನ್ ತಂ ಚ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾದಿತಯನಿಷ್ಟಂ ಹಿ ಸವಾರ್ಾ | 
ನಾಖಿಲಜ್ಞಾಪಕ್್ೂೀ ವಿಷ್ತಣರಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಿಯಮೀನ್ ಹಿ || 89 || 

 

ತಜಾಜಾನಾಥಾಂ ಹಿ ವಾದಾನಾಮಖಿಲಾನಾಂ ಪರವತಾನ್ಮ್ | 
ಪರತಯಕ್ಷಮಾತಮವಿಜ್ಞಾನಾವಿರ್ೂೀಧ್ಾನ್ತಭವಾದ್ಪಿ || 90 || 

 

ನ್ ಸವವಿಜ್ಞಾನಿತಾರ್ಾಂ ಚ ವಿರ್ೂೀಧ್ಃ ಕಶಚನ್ೀಯತ್ೀ | 
ಕತೃಾಕಮಾವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ನಿತಾಯನ್ತಭವರ್ೂೀಧ್ತಃ || 91 || 

 

ಕಥಮೀವ ಪದ್ಂ ಗಚ್ಾೀದಿವರ್ೂೀಧ್್ೂೀsದ್ೃಷ್ಟಬಾಧ್ನ್ಮ್ | 

‘ಸ್ೂೀsಶತನತ್ೀ ಸವಾಕ್ಾಮಾಂಶಚ’ ‘ಕ್ಾಮಾನಿನೀ ಕ್ಾಮಾರೂಪಯಥ’ || 92 || 
 

ಇತಾಯದಿಶತರತಯಶ್ ಚೀಕುಮಥಾಮೀವ ವದ್ನಿು ಹಿ | 
ಅಸಾವತನಾರಯದಿವ್ೀತತಯಕುಂ ನ್ ದ್ವೈತಾಭಾವತಃ ಕವಚತ್ || 93 || 

 

ಆತ್ೈವಾಭೂದಿರ್ತ ಹ್ಯಸಾಮದ್ವಿಶ್ೀಷ್ಪರಸಙ್ಕ್ುತಃ | 
“ಅಸಾವತನ್ೂರಯೀಪಮಾಭ್ೀದ್ಭ್ೀದ್ೀಷಿವವ ಉದಿೀರಿತಃ” || 94 || 
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ಶಬದತತವ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕುಂ ಮೈತ್ೂರೀಯತಕ್್ೂುೀತುರಂ ಚ ಕ್ರಮ್ | 
ಸತಾಾದಿಧ್ಮಾಹಾನೌ ತತ ಮತಕ್್ುೀಃ ಕ್ರಂ ಚ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ || 95 || 

 

ಯದ್ಯರ್್ೂೀಾ ದ್ತಃಖ್ಹಾನಿಃ ಸಾಯದ್ನ್ಥಾಃ ಸತಖ್ನಾಶನ್ಮ್ | 

ತಯೀಶಚ ದ್ತಃಖ್ಹಾನಾದಿಧ ಸತಖ್ನಾಶ್ ೀsಧಿಕ್್ೂೀ ಭವ್ೀತ್ || 96 || 
 

ಪಾರಪಯಪಿ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸತಮಹ್ತ್ ಸತಖ್ಲ್ೀಶಾಪುರ್ೀ ಜನ್ಃ | 
ಯತತ್ೀ ಸತಖ್ಹಾನೌ ಹಿ ಕ್್ೂೀ ಮೀಕ್ಾಯ  ಯತ್ೀತ್ ಪುಮಾನ್ || 97 ||  

 

ಅಲಾಪಚಚ ಸತಖ್ನಾಶಾದಿಧ ಬಭ್ೀತಯರ್ತತರಾಂ ಜನ್ಃ | 
ಮಹ್ಚಚ ದ್ತಃಖ್ಮಾಪ್ನೀರ್ತ ಸತಖ್ನಾಶನಿವೃತುರ್ೀ || 98 || 

 

ನ್ ಚ ರಾಗನಿಮತುಂ ತದಿವೀತರಾಗಾ ಅಪಿ ಸತುಟ್ಮ್ | 
ನಾರದಾದಾಯಃ ಸತಾಾರ್ಾಾಯ ಸಹ್ನ್ುೀ ದ್ತಃಖ್ಮಞ್ಜಸಾ || 99 || 

 

ಯತದಾಧದಿದ್ಶಾನ್ಂ ಯಸಾಮತ್ ಸತದ್ತಃಾ್ೀನಾಪಿ ಕತವ್ೀಾತ್ೀ  | 
“ಯದ್ೀನ್ದರವ್ೈರ್ೂೀಚನ್ಯೀಬರಾಹಾಮಸಾರಭಾಯಂ ಸತತಾಪಿತಾಃ || 100 || 

 

ಅಪಿ ನ್ೈವಾಜಹ್ತಯತಾದ್ಧರಸಾತ್ ತ್ೀ ನಾರದಾದ್ಯಃ” | 
ಇರ್ತ ಸೆನ್ದವಚಸುಸಾಮತ್ ಸತಾಾಭಾವಾಯ ಕ್್ೂೀ ಯತ್ೀತ್ || 101 || 

 

ವಿಮತ್ೂೀ ದ್ತಃಖ್ಯತಗಯಸಾಮಚ್ಚೀತನ್ಃ ಸನ್ ಸತಾ್ೂೀಜಿಿತಃ | 
ಪರರ್ತಪನ್ೂನೀ ಯರ್್ೀತ್ಯೀವ ಚಾನ್ತಮಾ ಕ್್ೀನ್ ವಾಯಾತ್ೀ || 102 || 

 

ಸವಾಶತರರ್ತ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಸತಖ್ಭಾವೀಕ್ರುತಸುರ್ಾ | 
ಮತಕ್ ುೌ ನ್ ಗಾರಹ್ಯಮೀವ್ೈತತ್ ಸತಾಾಭಾವಮತಂ ಬತಧ್್ೈಃ || 103 || 

 

“ಸ್ೂೀsನಾನ್ನಾದದಿವಮತಕುಃ ಸನಾನನ್ನಿದೀ ಭವರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್” | 

“ನಿಗತಾಣ್ೀ ಬರಹ್ಮಣಿ ಮಯಿ ಧ್ಾರಯನ್ ವಿಶದ್ಂ ಮನ್ಃ  || 104 || 
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ಪರಮಾನ್ನ್ದಮಾಪ್ನೀರ್ತ ಯತರ ಕ್ಾಮೀsವಸ್ತೀಯತ್ೀ” | 

“ ನ್ ವಿಷ್ತಣಸದ್ೃಶಂ ದ್ೈವಂ ನ್ ಮೀಕ್ಷಸದ್ೃಶಂ ಸತಖ್ಮ್ || 105 || 
 

ನ್ ವ್ೀದ್ ಸದ್ೃಶಂ ವಾಕಯಂ ನ್ ವಣ್ೂೀಾಙ್ಕೆರಸಂಮತಃ” | 
“ಯತಾರನ್ನಾದಶಚ ಮೀದಾಶಚ ಮತದ್ಃ ಪರಮತದ್ಃ ಆಸತ್ೀ || 106 || 

 

ಕ್ಾಮಸಯ ಯತಾರಪಾುಃ ಕ್ಾಮಾಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧಿ” | 
ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಪುರಾಣಾನಿ ತತರ ತತರ ವದ್ನಿು ಹಿ | 
ಅತ್ೂೀ ಮೀಕ್್ೀ ಸತಾಾಭಾವ ರ್ತ ಯರ್ತೆಞ್ಚದ್ೀವ ಹಿ || 107 || 

 

ಶ್ರಃ ಕರಾದ್ಯಭಾವಶಚ ನ್ ಮತಕುಸಯ ಭವ್ೀತ್ ಕವಚತ್ | 
ಶತರತಯಶಚ ಪುರಾಣಾನಿ ಮಾನ್ಮತರ ಬಹ್ೂನಿ ಚ || 108 || 

 

ನ್ ವತಾತ್ೀ ಯತರ ರಜಸುಮಸುಯೀಃ ಸತುವಂ ಚ ಮಶರಂ ನ್ ಚ ಕ್ಾಲವಿಕರಮಃ | 
ನ್ ಯತರ ಮಾರ್ಾ ಕ್ರಮಾಪರ್ೀ ಹ್ರ್ೀರನ್ತವರತಾ ಯತರ ಸತರಾಸತರಾಚಾತಾಃ || 109|| 

 

ಶಾಯಮಾವದಾತಾಃ ಶತಪತರಲ್ೂೀಚನಾಃ ಪಿಶಙ್ಕ್ುವಸಾರಃ ಸತರತಚಃ ಸತಪ್ೀಶಸಃ | 
ಸವ್ೀಾ ಚತತಭಾಾಹ್ವ ಉನಿಮಷ್ನ್ಮಣಿಪರವ್ೀಕನಿಷಾೆಭರಣಾಃ ಸತವಚಾಸಃ || 110 || 

 

ಪರವಾಲವ್ೈದ್ೂಯಾಮೃಣಾಲವಚಾಸಾಂ ಪರಿಸತುರತತೆಣಡಲಮೌಲ್ಲಮಾಲ್ಲನಾಮ್ | 
ಭಾರಜಿಷ್ತಣರ್ಭಯಾಃ ಪರಿತ್ೂೀ ವಿರಾಜತ್ೀ ಲಸದಿವಮಾನಾವಲ್ಲರ್ಭಮಾಹಾತಮನಾಮ್ || 111 
|| 

 

ವಿದ್ೂವೀತುಮಾನ್ಪರಮದ್ೂೀತುಮಾರ್ಭಃ  
ಸವಿದ್ತಯದ್ಭಾರವಲ್ಲರ್ಭಯಾರ್ಾ ನ್ಭಃ | 
ಶ್ರೀಯಾತರ ರೂಪಿಣತಯರತಗಾಯಪಾದ್ಯೀಃ  
ಕರ್ೂೀರ್ತ ಮಾನ್ಂ ಬಹ್ತಧ್ಾ ವಿಭೂರ್ತರ್ಭಃ”||112|| 

 

“ಋಚಾಂ ತವಃ ಪ್ೀಷ್ಮಾಸ್ುೀ ಪುಪುಷಾವನ್ ಗಾಯತರಂ ತ್ೂವೀ ಗಾಯರ್ತ ಶಕವರಿೀಷ್ತ | 
ಬರಹಾಮ ತ್ೂವೀ ವದ್ರ್ತ  ಜಾತವಿದಾಯಂ ಯಜ್ಞಸಯ ಮಾತಾರಂ ವಿಮಮೀತ ಉ ತವಃ” || 113 || 
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ಕ್ಾಮಾನ್ನರೂಪಿೀ ಚರರ್ತೀರ್ತಪೂವಾಶತರತಾಯ ಪುರಾಣ್ೂೀಕ್ರುರ್ಭರಪಯದ್ೂೀಷ್ಃ | 
ದ್ೀಹ್ಃ ಸವರೂಪಾತಮಕ ಏವ ತ್ೀಷಾಂ ಮತಕ್ರುಂ ಗತಾನಾಮಪಿ ಚ್ೀಯತ್ೀ ಹಿ || 114 || 

 

ಶ್ರಃಕರಾದ್ಯೈರಪಿ ಮತಕ್ರುಭಾಜ್ೂೀ ಯತಕ್ಾು ಯತಸ್ುೀ ಪುರತಷಾ ಇದಾನಿೀಮ್ | 
ಯರ್್ೀರ್ತ ಪೂವಾಾ ಅನ್ತಮಾಶಚ ಜಿೀವಸವರೂಪಮಙ್ಕುದಿಕಮಾವಯನಿು || 115 || 

 

ನ್ ಬರಹ್ಮರೂಪತವಮಮತಷ್ಯ ದ್ೀಹಿನ್ೂೀ  
ಮತಕ್ಾುವಪಿ ಸಾಯತ್ ಪರಮರ್ಾ ಕಥಞ್ಚಚತ್ | 

ಸ ಬರಹ್ಮಣಾ ಸಹಿತ್ೂೀsಶ್ೀಷ್ಭ್ೂೀಗಾನ್  

ಭತಙ್ಕ್ೆ ತೀ ತರ್್ೂೀಪ್ೀತಯ ಸತಾಾಣಾವಂ ತಮ್ ||116 || 
 

ಯತುತಪರಂ ಜ್ೂಯೀರ್ತರತಪ್ೀತಯ ಜಿೀವೀ  
ನಿಜಸವರೂಪತವಮವಾಪಯ ಕ್ಾಮಾನ್ | 

ಭತಙ್ಕ್ೆ ತೀ ಸ ದ್ೀವಃ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮೀsಜಃ  
ಆತ್ೋರ್ತ ಚ್ೂೀಕ್್ೂುೀ ಗತಣಪೂರ್ತಾಹ್ೀತ್ೂೀಃ ||117 || 

 

ಸ್ೀತತಃ ಸ ದ್ೀವೀsಖಿಲಮತಕ್ರುಭಾಜಾ- 

ಮತತಾಮೃತಸ್ಯೀಷ್ಟ ಇಹ್ೀಶ್ತಾ ಯತ್ | 
ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ಯೈಭಾಗವದ್ವಶಃ ಸನ್  

ಭತಙ್ಕ್ೆ ತೀsಖಿಲಾನ್ ಮತಕ್ರುಗತ್ೂೀsಪಿ ಭ್ೂೀಗಾನ್ || 118 || 
 

ಕ್ಾಲ್ೂೀsಪಯಸೌ ನ್ೈಕಯಯತತಃ ಪರ್ೀಣ ಜಿೀವಸಯ ಕ್ಾಲ್ೂೀ ಯತ ಏಷ್ ಯದ್ವತ್ | 

ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಅಪಯನ್ತಮಾಃ ಪರಮಾಣಂ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಜಿೀವಸಯ ಪರತವರ್ೂೀಧ್್ೀಃ || 119 || 
 

ಕಥಂ ಚ ಯಃ ಪೂವಾಮಸೌ ನ್ ಪಶಾಚದ್ಭವ್ೀತ್ ಸ ಏವ್ೀತಯಪಿ ಯತಕ್ರುಮೀರ್ತ | 
ಯತ್ೂೀ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಯದ್ಭೂನ್ನ ಪೂವಾಂ ಪಶಾಚತ್ ತದಾಸ್ೀರ್ತ ಕತತಶಚ ಕ್ರಞ್ಚಚತ್ ||120|| 

 

ನ್ ಚ್ೈವ ಮತಕ್ ುೌ ನ್ ಹ್ರ್ೀಃ ಪೃಥಕುವಮೈಕಯಂ ತರ್ಾ ಸಾಯದಿರ್ತ ಯತಕುಮೀರ್ತ | 
ಯತ್ೂೀ ನ್ ಕತತಾರಪಿ ರ್ಭದಾರ್ಭದಾ ಚ ದ್ೃಷಾಟ ಚತಶ್ಚೀತನ್ರ್ಾ ಕತತಶ್ಚತ್ || 121 || 
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ಇತಥಂಮತಾನಿ ಭರಮಜಾನಿ ಯಸಾಮನ್ೂೋಕ್ಷಂ ಸಮತದ್ದೀಶಯಮಪಿ ಭರಮೀಣ | 
ವಿದ್ತನ್ಾ ಸಮಯಗಯದ್ಪಿೀಹ್ ಲೌಕ್ರಕ್ಾಃ ಸತಖ್ಂ ಮಮ ಸಾಯಚಚ ಸದ್ೀರ್ತ ಜಾನ್ತ್ೀ || 122 || 

 

ಔದಾಯಾಮತಚಾಚವಚಶಕ್ರುರಾತಮಸವರೂಪದಾಢಯಾಂ ಚ ನಿಜಸವಭಾವಃ | 
ಸಾವತನ್ರಯಮಾಪೂಣಾವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಗಯತಾ ವಿರ್ೂೀಧ್ಹಾನಿಶಚ ಚತತಥಾಪಾದ್ೀ || 123 || 

 

ವಯವಸ್ತಥರ್ತಸುವವಿಶ್ೀಷ್ಸ್ತಥರ್ತಶಚ ನಿಷ್ೀಧ್ಸಾಮಾನ್ಯವಿಧಿಕ್ರರರ್ಾಣಾಮ್ | 
ವಿಭಕುತಾ ಚಾತವರರ್ೈವ ಸ್ತದಿಧವಿಾಪಕ್ಷಸಮಾರಪಿುವಿರತದ್ಧಹ್ೀತವಃ || 124 || 

 

ಸತಶಕಯತಾ ಶಶವದ್ರ್ತಪರಸ್ತದಿಧವಿಾವ್ೀಕವಿನಾಯಸವಿಚಾರಸಙ್ಕಜಾಃ | 
ನಾನಾಪರವೃರ್ತುಃ ಕೃತಕೃತಯತಾ ಚ ವಿಪಕ್ಷತಕ್ಾಾಃ ಸಮರ್ತೀತಪಾದ್ೀ || 125 || 

 

ಮಹಾಫಲತವಂ ಪರವಿವಿಕುತಾ ಚ ಸನಿಧಗರಹ್ಃ ಸಾಧ್ನ್ಮಾಪುಕೃತಯಮ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾಯಾಂ ಕೃರ್ತಸಂಸ್ತಥರ್ತಶಚ ಸತಯತಕುಯೀ ನಿಣಾಯಗಾಃ ಸವಪಕ್್ೀ || 126 || 

 

ವಾಯಮಶರತಾ ಕ್ಾಯಾಕರತವಮಥಾಕಿೃಪಿುಃ ಸತದಾಢಯಾಂ ಪರತನ್ರತಾ ಚ | 
ಸಮಾನ್ಧ್ಮಾಃ ಕೃತಶ್ೀಷ್ತಾ ಚ  ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀಪಮಾ ಪೂವಾಮತಾನ್ತಸಾರಾಃ || 127 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಮಯಶತರರ್ತರಾಢಯತಾ ಚ ಸಮಾನ್ಲ್ೂೀಪ್ೀ ಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ | 
ಕೃತಾಥಾತಾ ಶಶವದ್ನ್ತಪರವೃರ್ತುಃ ಸ್ತದಾಧನ್ುನಿಣಿೀಾರ್ತವಿಶ್ಷ್ಟಹ್ೀತವಃ || 128 || 

 

 || ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

ಪರಧ್ಾನ್ವಾಯತಸ್ತುವಹ್ ವಾಯತನಾಮಾ ಭೂತ್ೀಷಿವರ್ತ  ಪ್ರೀಕುಗತ್ೂೀsಪಿ ಯತಕ್ಾಯ | 

ಯಸಾಮತ್ ಶತರತೌ ಪವತ್ೀ ಚ್ೀರ್ತ ಭೂರಿಪ್ರೀಕ್್ೂುೀ ಯತ್ೂೀ ಭೂತಮಾನಿೀ ಚ 

ಸ್ೂೀsಪಿ||129 
 

ಮಹಾಮಾನಿೀ ತವಲಪಮಾನಿೀ ಚ ಯಸಾಮತ್ ತಚಚಬ್ದೀನಾಪುಯಚಯತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಸ್ೂೀsಪಿ | 
 

|| ಪರಾಧಿಕರಣಮ್ || 
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ತಸ್ತಮನ್ ಲಯಂ ರ್ಾನಿು ಭೂತಾನ್ಯಶ್ೀಷ್ಕರಮಾವರ್ೂೀಧ್್ೀನ್ ಸ ಏವ ವಿಷೌಣ || 130 || 
 

ಇನಾದರದಿೀನಾಂ ತತರ ಲಯಃ ಕರಮಂ ತತ ಪ್ರೀಕುಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ನ್ತಸೃತಯ ನಾನ್ಯತ್ | 
ತಸಾಮದ್ಶ್ೀಷಾ ಗಿರಿಜಾಂ ಪರವಿಶಯ ತರ್ೈವ ರತದ್ರಂ ಸಹ್ ತ್ೀನ್ ವಾಣಿೀಮ್ || 131 || 

 

ತರ್ಾ ಪರ್ತಂ ಪಾರಪಯ ಸಹ್ೈವ ತ್ೀನ್  
ಲಯಂ ಹ್ರೌ ರ್ಾನಿು ಸಮಸುಜಿೀವಾಃ | 

ಸ್ೂೀಮಸತು ವಾರಿೀಶಯತತ್ೂೀsನಿರತದ್ಧಂ  
ವಿಶತಯಸೌ ಕ್ಾಮಮಸೌ ತತ ವಾರತಣಿೀಮ್ || 132 || 

 

ಸಾ ಶ್ೀಷ್ದ್ೀವಂ ಸ ಗಿರಂ ಚ ಸ್ೈವ ವಾಯತಂ ವಿಶತಯಞ್ಜ ಇರ್ತೀಹ್ ನಿಣಾಯಃ | 
ಉಮಾಗಿರಿೀಶಾವಿರ್ತ ಭಾರರ್ತೀರಾವಿರ್ತ ಸಮ ವಾದ್ವೀದ್ಗತಾ ಬರವಿೀರ್ತ || 133 || 

 

ಅಹಿೀನ್ದರಪರ್ತನೀಮಹಿಪಂ ವಿರಿಞ್ಚಪರ್ತನೀಂ ವಿರಿಞ್ಚಂ ಚ ವಿಮತಕ್ರುಕ್ಾಲ್ೀ | 
ತ ಏವ ಯತುತಪದ್ಮಾಪುನವನಿು ತತಾೆಲ ಏತಾನ್ ಸಮತಪಾಸಯ ಜಿೀವಃ || 134 || 

 

ಬರಹ್ಮತವಕ್ಾಲ್ೀ ಪರವಿಶನಿು ಚ್ೈತಾನಿರ್ತ ಸಮ ವಾಕ್ ತಾದ್ೃಶತಾಮತಪ್ೈರ್ತ | 
ಸೂಯೀಾಗಿನಯತಕ್್ೂುೀ ಗತರತಮಾಪಯ ತ್ೀನ್ ಶಕರಂ ಸಹ್ೈತ್ೀನ್ ಸತಪಣಾಪರ್ತನೀಮ್||135|| 

 

ತರ್ಾ ಸತಪಣಾಂ ಸಹ್ ತ್ೀನ್ ವಾಣಿೀಂ ಬರಹಾಮಣಮೀತದ್ುತಏವ ರ್ಾರ್ತ | 

ಇನ್ದರ ಪರವ್ೀಶಸತು ಯದ್ೂೀಚಯತ್ೀsತರ ತದಾ ಹ್ತಯಮೀತ್ಯೀವ ಸತಪಣಾಪರ್ತನೀ || 136 || 
 

ಉಕ್ಾು ಸತಪಣಾಶಚ ಗಿರಿೀಶನಾಮಾನ ತತ್ೂೀ ವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ನ್ ಕಶಚನಾತರ | 
ಭೃಗಾದ್ವಯೀ ದ್ಕ್ಷಮವಾಪಯ ತ್ೀನ್ ಪಾರಪ್ಯೀನ್ದರಮೀತ್ೀನ್ ಸತಪಣಾಪರ್ತನೀಮ್ || 137 || 

 

ವಿಶನಿು ರ್ೀ ಮನ್ವೀ ರಾಜಮತಾಾಯ ಮನ್ತಂ ಪರವಿಶಾಯತರ ಗತಾ ಮಹ್ೀನ್ದರಮ್ | 
ಆಕ್ಾಶ ಉವಿೀಾಂ ಚ ಗತರತಂ ಪರವಿಶಯ ತ್ೀನ್ೈವ ರ್ಾತಃ ಪುರತಹ್ೂತದ್ೀವಮ್ || 138 || 

 

ಸನಾದ್ಯೀ ಯತಯಃ ಕ್ಾಮಮೀವ ವಿಶನಿು ಶ್ಷಾಟ ಅಪಿ ಹ್ವಯವಾಹ್ಮ್ | 

ವಣಾಾಶರಮಾಚಾರರತಾ ಮನ್ತಷಾಯ ಧ್ಮಾಂ ಮನ್ತ ಸ್ೂೀsಪಿ ಸಮೀತ ಕ್ಾಲ್ೀ || 139 || 
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ತಮೀವ ಸವ್ೀಾ ಪಿತರಃ ಸತರಾನ್ತಗಾಃ ಸವ್ೀಾ ಕತಬ್ೀರಂ ಸ ಚ ಸ್ೂೀಮಮೀವ | 
ವಿಮತಕ್ರುಕ್ಾಲ್ೀ ಪರವಿಶನ್ಯರ್ಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಭ್ೂೀಗಾಂಶಚ ತದ್ದೀಹ್ಗತಾಃ ಪರಭತಞ್ಜತ್ೀ || 140 || 

 

ಆನ್ನ್ದಸತವಯಕ್ರುರಮತತರ ತ್ೀಷಾಂ ಭವತಯತಶ್ಚೀಷ್ಟತ ಏವ ನಿಗಾತಾಃ | 
ಕ್ರರೀಡನಿು ಭೂಯಶಚ ಸಮಾವಿಶನಿು ತಾನ್ೀವ ಸಾಯತಜಯಮದ್ಂ ವದ್ನಿು || 141 || 

 

ಸಾಯತಜಯಹಿೀನಾಸತುಲರ್ೀ ತತ ಸವ್ೀಾ ಪ್ರೀಕ್್ುೀನ್ ಮಾಗ್ೀಾಣ ವಿಶನಿು ಸೃಷೌಟ | 

ಬಹಿಶಚ ನಿರ್ಾಾನಿು ತತ್ೂೀsನ್ಯದಾsಪಿ ಸಾಯತಜಯಭಾಜಾಂ ಭವರ್ತ ಪರವ್ೀಶಃ || 142 || 
 

ಉಕುಂ ಸಮಸುಂ ಪರಮಶತರತೌ ಹಿ ಪ್ರೀಕುಂ ಚ ಸಗಾಕರಮತ್ೂೀ ವಿಪಯಾಯಃ | 
ಮತಕ್ ುೌಲರ್ೀ ಯದ್ವದ್ರ್್ೂೀ ಲಯಶಚ ವಿಪಯಾರ್ೀಣ್ೀತಯವದ್ದಿುರಾಂಪರಭತಃ  || 143 || 

 

ಲರ್ೀ ಯತ್ೂೀ ಮತಕ್ರುರಿಯಂ ಸತರಾಣಾಂ ಭ್ೂೀಗ್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಚ ಯಂ ವದಿಷ್ಯರ್ತ | 
ಉಕುಶಚ ಬಮ್ಪರರ್ತಬಮ್ಭಾವಃ ಪಿಙ್ಕ್ುಶತರತಾವುಕುಲರ್ಾನ್ತಸಾರತಃ || 144 || 

 

ಬಮ್ೀ ಲಯೀ ಯನಿನಯತಶಚ ಮತಕ್ ುೌ ಚದಾತಮನಾಂ ತದ್ವಶತಾ ಚ ಸವಾದಾ | 

ತ್ೀಜ್ೂೀsರ್ಭಧ್ಾಂ ತತ ಶ್ರಯಮಾಪಯ ವಿಷ್ತಣಮಗ್ರೀ ತತಃ ಪುತರತರ್ೈವ ವಾಯತಃ || 145 || 
 

ಆಪುಃ ಪರಸೂತಃ ಪುನ್ರ್ೀವ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶಯ ಮತಕುಃ ಪರಲರ್ೀsತರ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ | 
ಸವ್ೀಾsಪಿ ತ್ೀ ಮತಕುಗಣಾ ಅಮನ್ದಸಾನ್ದರಂ ನಿಜಾನ್ನ್ದಮಶ್ೀಷ್ತ್ೂೀsಪಿ || 146 || 

 

ಭತಞ್ಜನ್ು ಏವಾಸತ ಈಶದ್ೀಹ್ೀ ಲರ್ೀsಥ ಸಗ್ೀಾ ಬಹಿರ್ೀವ ರ್ಾನಿು | 

ಪರರ್ಾರ್ತ ಧ್ಮಾಂ ನಿಋಾರ್ತಸತುಶಕರಂ  ಮರತದ್ುಣಾಃ ಪಾಷ್ಾದಾಸುರ್್ೈವ || 147 || 
 

ಸವ್ೀಾsನಿರತದ್ಧಂ ಪೃತನಾಧಿಪಾದಾಯಸತುರಶತರರ್ತಹಿೀಾತಥಮಯಂ ವಿಮತಕ್ರುಃ | 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಚತತರ್ಾಾಧ್ಾಯರ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ || 4-2 || 

 

ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ (04-03) 
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ಉತಾೆರನ್ುಮಾಗಾಶಚ ವಿಮತಕುಗಮಯಂ ಪಾದ್ೂೀದಿತಂ ಸತಕರಮವಿಕರಮೌ ಚ | 
ಸಾನಾುನಿಕಪಾರಪಿುರರ್ಭೀಷ್ಟತಾ ಚ ಸೌಕಯಾಮತಯನ್ಯಮತಸಯ ತಕ್ಾಾಃ || 01 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸಮಾರಪಿುರತರತತವಮಾಪಿುಃ ಕರಮಾನ್ತರಾಗಃ ಕರ್ಥತಾನ್ತವೃರ್ತುಃ | 
ಸ್ತದಾಧನ್ುನಿಣಿೀಾರ್ತಕರಾಃ ....................................................... || 02 || 

 

|| ಕ್ಾರ್ಾಾಧಿಕರಣಮ್ ||  
 

........................................ಪರರ್ತೀಕಂ ದ್ೀಹಾದಿಕಂ ತದ್ುತಮೀವ ರ್ೀ ನ್ರಾಃ | 
ಉಪಾಸತ್ೀ ತ್ೀ ಪುರತಃ ಸಮಾಪುನಯತ- 
ಬರಾಹಾಮಣಮಾಸಾಮನ್ಮರ್ತಮಾಪಯ ವಿಷ್ತಣಮ್||03 || 

 

ಪಾರಪಸನ್ಯತ್ೂೀsನ್ಯೀsಪಿ ತಮಾಪಯ ತಸಾಮತ್ ಹ್ರಿಂ ಗತಾ ಮತಕ್ರುಭಾಜಃ ಪರಾನ್ುೀ | 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ ಚತತರ್ಾಾಧ್ಾಯರ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಃ ಪಾದ್ಃ ||  4-3 || 

 

ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 04-04 || 
 

ಅರ್ತಕರಮೀಕ್ರುಃ ಕೃರ್ತರಥಾಲಾಭಃ ಪರಾಗರ್ತಃ ಪಾರಗರ್ತಸುದ್ೂೀಕಃ || 01 || 
 

ಸಮಸುಕ್ಾಯಾಂ ವಶ್ತಾ ಚ ವಿಶವಸಮಾಭವನಾ ಯತಕುಯಸುವನ್ಯಪಕ್್ೀ | 
ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಂ ಪರರ್ತಭಾನ್ಮತಕ್ರುರಾಶಚಯಾತಾ ಕೃರ್ತರಮತಾಸುದ್ೂೀಷ್ಃ || 02 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಕಿೃಪಿುಃ ಕೃತನಿಶಚಯಶಚ ಮಾಹಾತಯಮತ್ಯೀವ ಸತನಿಣಾರ್ಾರ್ಾಾಃ | 
 

|| ಅನ್ನಾಯಧಿಪತಯಧಿಕರಣಮ್ || 
 

ಅನ್ನ್ಯಭೃತಯತವಮಹ್ೂೀದಿತ್ೀಭಯಸುವನ್ಯಸಯ ಭೃತಯತವನಿವಾರಣಾಯ || 03 || 
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ಪರ್ತಂ ಯದ್ೀಷಾಮಪಿ ವಿಷ್ತಣಮಾಹ್ ಹ್ತಯತಾಮೃತತವಸಯ ಪರ್ತತವವಾಗಘರ್ೀಃ | 

ಏತ್ೀsಪಿ ಚಾನಾಯಧಿಪರ್ತತವಯತಕ್ಾು ವಿಷ್ಣವನ್ಯಚತ್ುವೀನ್  ಯರ್ಾ ಪುಮಾಂಸಃ || 04 || 
 

ಪರಸ್ತದ್ಧಭಾಜಸ್ತುವರ್ತ ಚಾನ್ತಮೈವ ಹ್ಯರ್ಭೀಷ್ಟಸ್ತದ್ಧೈ ಭವರ್ತೀಹ್ ನಿಶಚರ್ಾತ್ | 

ಮತಕ್ರುಸವಕ್ರೀರ್ಾವರಯನ್ೃತಾsಸ್ತು ಮತಕ್ಾುವಪಿ ಬರಹ್ಮಪುರಃಸತರಾಣಾಮ್ || 05 || 
 

ಅನ್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀನ್ ತರ್ಾsಮತನಾ ಚ ಹಿೀಷ್ಟೀ ಪರಾವಾಾಕುನ್ಲ್ೂೀಕ್ರನಾಮರ್ತ | 

ಫಲಂ ಶತರರ್ತಜ್ಞಾಾನ್ತ ಆಹ್ ಮತಕ್ಾುವ್ೀತಚಾ ಸವಾಾಶತಭನಾಶಲ್ಲಙ್ಕುತ್ || 06 || 
 

ಲ್ೂೀಕ್ಾದಿಪತಯಂ ಚ ವಿಧ್ಾತತರ್ೀವ ಸವಾಾತಮನ್ೀತಾಯಹ್ ತತರಶತರರ್ತಶಚ | 
ಸವ್ೀಾ ಬಲ್ಲಂ ದ್ೀವಗಣಾ ವಹ್ನಿುೀತ್ಯೀತಚಚ ನಾನ್ಯಸಯ ತತ ಯತಕ್ರುಮೀರ್ತ || 07 || 

 

ಲ್ೂೀಕ್ಾ ಇರ್ತೀಹಾಪಿ ತತ ಲ್ೂೀಕ್ರನಾಂ ವಚ್ೂೀ ಲ್ೂೀಕ್ಾ ಇರ್ತ ಹ್ಯೀವ ರವಃ ಪರಜಾಸತ | 
ಪರಯತಜಯತ್ೀ ಸವಾಜನ್ೈಃ ಸದ್ೈವ ತನಾಮನಿನ್ೂೀ ಲ್ೂೀಕಪದ್ೀನ್ ಚ್ೂೀಕ್ಾುಃ || 08 || 

 

ತದಾುಸತು ಮತಕ್ಾು ಇಹ್ ಲ್ೂೀಕಶಬಾದ ಅನ್ೂಯೀನ್ಯನಾರ್ಾ ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಕಚುನಾಂ ಶತರರ್ತಃ | 
ಅಲ್ೂೀಕಶಬ್ದೀನ್ ವಿಮತಕ್ರುಭಾಜ್ೂೀ ವಾಚಾಯಃ ಪದ್ಂ ತಾದ್ೃಗಪಿೀಹ್ ಯತಕುಮ್ || 9 || 

 

ಲ್ೂೀಕ್ಾರ್ಭಧ್ಾಶಾಚಪಿ ಯತ್ೂೀ ಹಿ ಮತಕ್ಾುಃ ಪರಕ್ಾಶರೂಪಾಃ ಸತತಂ ಚ ಸವ್ೀಾ | 
ಬರಹ್ೈವ ಲ್ೂೀಕ್ಾಧಿಪರ್ತವಿಾಮತಕ್್ೂುೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ಪಾರಹ್ ತತರಶತರರ್ತಶಚ || 10 || 

 

ನ್ ಚ್ೀಹ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಫಲಂ ಸಮತಕುಂ ಲ್ೂೀಕ್ಾಧಿಪತಯಂ ರವಿಬಮ್ಗ್ೀಹ್ರೌ | 

ಉಕುಂ ಪೃಥಕ್ ತಚಚ ಪರ್ೈವ ಯಸಾಮತ್ ಭ್ೀದ್ೂೀsಮತನ್ೀತಾಯದಿ ಚ ಸಮಯಗತಕುಃ || 11 || 
 

ತವಪರತಯಯಂ ಚಾಪಯರ್ತಹಾಯ ನ್ೈವ ರೂಪ್ೀಣ ತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಭವ್ೀದಿರಾಥಾಃ | 
ಭವತಯಸಾವಿತಯಣತಶಬದಮತರ ವಿಹಾಯ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಬಹ್ೂನಿ ದ್ೂೀಷ್ಃ || 12 || 

 

ಅತ್ೂೀ ಜಗದಾವಯಪೃರ್ತಮನ್ು ಏವ ಬರಹಾಮದ್ಯಃ ಪೂಣಾಗತಣಾಃ ಕರಮೀಣ | 
ಅಮನ್ದಮಾನ್ನ್ದಮಜಸರಮೀವ ಭತಞ್ಜನ್ು ಆರ್ತೋಯಮಜಾತ್ ಸಮಾಸತ್ೀ || 13 || 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 207 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀsಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ಪೂಣಾಗತಣ್ೈಕಧ್ಾಮನೀ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಾಯ| 

ಭಕ್ಾುನ್ತಕಮಾಪದ್ರ್ತಶತದ್ಧಸಂವಿದಾಧತ್ರೀsನ್ತಪಾಧಿಪಿರಯಸದ್ತುಣಾತಮನ್ೀ || 14 || 
 

ಯಸಯ ರ್ತರೀಣತಯದಿತಾನಿ ವ್ೀದ್ವಚನ್ೀ ರೂಪಾಣಿ ದಿವಾಯನ್ಯಲಂ  
ಬಟ್ ತದ್ದಶಾತಮತಥಮೀವ ನಿಹಿತಂ ದ್ೀವಸಯ ಭಗ್ೂೀಾ ಮಹ್ತ್ | 
ವಾಯೀ ರಾಮವಚ್ೂೀನ್ಯಂ  ಪರಥಮಕಂ ಪೃಕ್್ೂೀ ದಿವರ್ತೀಯಂ ವಪು- 
ಮಾಧ್್ೂವೀ ಯತ್ ತತ ತೃರ್ತೀಯಮೀತದ್ಮತನಾ ಗರನ್ಥಃ ಕೃತಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 15 || 

 

ನಿಃಶ್ೀಷ್ದ್ೂೀಷ್ರಹಿತ ಕಲಾಯಣಾಖಿಲಸದ್ತುಣ| 
ಭೂರ್ತಸವಯಮತಭಶವಾಾದಿವನ್ದಯಂ ತಾವಂ ನೌಮ ಮೀ ಪಿರಯಮ್ || 16 || 

 

|| ಇರ್ತ ಚತತರ್ಾಾಧ್ಾಯಯಸಯ ಚತತಥಾಃ ಪಾದ್ಃ || 4-4 || 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ೀ  ಚತತರ್ಾಾಧ್ಾಯಯಃ (ಫಲಾಧ್ಾಯಯಃ) || 4 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಾ ವಿರಚತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಾಾಯನ್ಮ್ ಸಂಪೂಣಾಮ್ - ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಾಣಮಸತು ||  

 

|| ಮತಖ್ಯಪಾರಣ ವಶ್ೀ ಸವಾಂ ಸ ವಿಷ್ೂಣೀವಾಶಗಃ ಸದಾ || 
|| ಪಿರೀಣಯೀಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾ ಮಣಡಲಾಖ್ಣಡಮಣಡನ್ಮ್ || 
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