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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, ಪ್ರೀಮಮೂರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಯಮೂಲ ಯಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪಿತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯೂ 
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ೂೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರ ಅನ್ತನಾಸ್ತಗಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ 
ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

2. ಗರಂಥ ಋಣ:  ಆಚಾಯಯ ಪರಭಂಜನ್ರಿಂದ್ ಸಂಪಾದಿತವಾದ್ ಸವಯಮೂಲಗರನ್ಥಗಳು 
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|| ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯಾಃ || 

 
Tracking:  

Sr Date Remarks By 

1 05/02/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 06/02/2012 Typing Ended on H K Srinivasa RAo 

3 12/02/2012 First Proof Reading  M S Venugopal  

5 23/07/2012 II Proof Reading Narahari Rattihalli 

6 23/07/2012 II Correction H K Srinivasa Rao 
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ಬರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣಮ್ (ಸನಾನಾಯವಿವೃರ್ತುಾಃ) 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಜಗನಿನಯನ್ರೀsಶ್ೀಷ್ಸಂವಿದ್ೀ | 
ನ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾರಾಜಶವಯಶಕ್ಾರದಿವನಿದತಾಃ || 01 || 

 

ಕೃತಾವ ಭಾಷಾಯನ್ತಭಾಷ್ಯೀsಹ್ಮಪಿ ವ್ೀದಾಥಯಸತಪತ್ೀಾಃ | 
ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯಸನಾನಾಯವಿವೃರ್ತಂ ಸತುಟಮ್ || 02 || 

 

ಕರ್ೂೀಮಿ ಮನ್ದಬತದಿಧೀನಾಂ ಬತಧಾನಾಂ ಚ್ೂೀಪಕ್ಾರಿಕ್ಾಮ್ | 
ಪಿರೀತ್ಯೈ ತಸ್ಯೈವ ದ್ೀವಸಯ ತತರಸಾದ್ಪುರಾಃಸರಾಃ || 03 || 
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|| ಪರಥಮಾsಧಾಯಯಾಃ || (ಸಮನ್ವರಾಧಾಯಯಾಃ) || 

||  ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 01-01 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ಜೀವವಯರ್ತರಿಕ್್ುೀಶವರಸಾಯಭಾವಾತ್ ತಸಯ ಚ ಸವಪರಕ್ಾಶತಾವನ್ನ ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ೀರ್ತ 
ಪಾರಪ್ುೀ “ಅಥಾತ್ೂೀ ಬರಹ್ಮಜಜ್ಞಾಸಾ” ಇತಾಯಹ್ | “ತದಿವಜಜ್ಞಾಸಸವ ತದ್್ರಹ್ಮ” ಇರ್ತ ಬರಹ್ಮಶಬ್ದೀನ್ 
ಪೂಣಯಗತಣತ್ೂವೀಕ್್ುೀನಾಯನ್ತಭವಸ್ತದಾಧಲಪಗತಣಜೀವಾಭ್ೀದ್ಾಃ | 

“ ಅಥ ಕಸಾಮದ್ತಚಯತ್ೀ ಬರಹ್ೇರ್ತ | ಬೃಹ್ನ್ೂುೀ ಹ್ಯಸ್ತಮನ್ ಗತಣಾಾಃ” ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ || 01 || 

ನ್ ಜೀವ ಏವಾಯಂ ಬರಹ್ಮ ಶಬದಾಃ | “ಯತ್ೂೀ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀ” 
ಇತಾಯದಿನಾ ಜನಾಮದಿಕ್ಾರಣತವಸ್ಯೈವ ಬರಹ್ಮಲಕ್ಷಣತ್ೂವೀಕ್್ುೀಾಃ || 02 || 

ನ್ ಚ ರತದಾರದೌ ಸಮಮೀತಲಿಕ್ಷಣಮ್ | ಶಾಸ್ರೈಕಸಮಧಿಗಮಯತಾವತ್ ಕ್ಾರಣತವಸಯ|| 03 || 

ನ್ ಚ ಪಾಶತಪತಶಾಸ್ೂರೀದಿತತಾವದಿ ಶಾಸರಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಮ್ | ಕಂ 
ತೂಪಕರಮಾದಿಲಕ್ಷಣಾಃ ಸಮನ್ವಯ ಏವ || 04 || 

ನ್ ಚ  ತಸಾಯವಾಚಯತವಂ ಶತರತಯಭಿಪಾರಯಾಃ | “ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಯತಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು” ಇತಾಯದಿ 
ಶತರರ್ತಸಹಿತಾನ್ತಭವಸಯ ಬಲವತಾುಾತ್ || 05 || 

ನ್ ಚಾವಯವತವವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ “ನ್ೀಹ್ ನಾನಾಸ್ತು ಕಞ್ಚನ್” ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರವಯವಾದ್ಯ- 
ಭ್ೀದಾತ್ || 06 || 

ನ್ ಚ  

“ಬರಹ್ೇನ್ದರಮಗಿನಂ ಜಗತಾಃ ಪರರ್ತಷಾಠಂ ದಿವ ಆತಾಮನ್ಂ ಸವಿತಾರಂ ಬೃಹ್ಸಪರ್ತಮ್ | 
ಚತತಹ್ೂೀಯತಾರಂ ಪರದಿಶ್ ೀsನ್ತಕಿೃಪುಂ ವಾಚ್ೂೀ ವಿೀಯಯಂ ತಪಸಾsನ್ವವಿನ್ದತ್” 

ಇತಾಯದಿ ಶಬಾದನಾಮನ್ಯವಿಷ್ಯತವಮ್ | ಶತರರ್ತಸನ್ದೀಹ್ೀsನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ ನಿಣಯಯೀ-
ಪಪತ್ುೀಾಃ || 07 || 

ಅಧಿಭೂತಾಧಾಯತಾಮಧಿವ್ೀದ್ಗತಾನಾಮಪಿ ಶಬಾದನಾಮಚ್ೀತನ್ತವಜೀವಾನ್ವಯವಯರ್ತ- 
ರ್ೀಕತವನಿತಯತ್ವೀಷ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಷ್ವಪಿ ಭಗವದಿವಷ್ಯತವಮೀವಾನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧಲ್ಲಙ ು್ೈಾಃ | 
‘ತಾವಾನ್ಸಯ ಮಹಿಮಾ ತತ್ೂೀ ಜಾಯರಾಂಶಚ ಪುರತಷ್ಾಃ’ ಇತಾಯದಿ ಶಬದಸಹಿತಲ್ಲಙ ು್ೈಶಚ | 
ಸನಿದಗಧಶತರರ್ತಲ್ಲಙ್ಗುಭಾಯಮತಕ್ಾುಭಾಯಮಪಿ, ಅಸನಿದಗಧಯೀಾಃ ಕ್್ೀವಲಯೀರ್ೀವ ಬಲವತಾವತ್  
|| 08-11 || 
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ನ್ ಚಾನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧತವಮನ್ಯತರ ಶತರರ್ತಲ್ಲಙ್ಗುದ್ೀಾಃ | ಅನ್ಯಗತಲ್ಲಙ್ಗುದಿೀನಾಮಪಿ ತದ್ುಭಗವ-
ದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಯತಕ್್ುೀಾಃ || 12 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 
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|| ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 01-02 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ಬಹ್ತಲ್ಲಙ್ುಸಹಿತಶತರತ್ೀರಪಿ ಸಾವಕ್ಾಶಾರಾಾಃ, ನಿರವಕ್ಾಶ-
ಶತರತಾಯದಿೀನಾಮೀವ ಬಲವತುಾಮ್ | ಬಹ್ವೀ ಹ್ಯತಾರದಿತಯಶಬಾದಾಃ | ಿತ್ಯತಾಯದಿಷ್ೂಕ್ಾುಾss-
ದಿತ್ಯೀsನ್ತಕುರಿತಾಯದಿಲ್ಲಙ್ುಂ ಚ | ತಥಾsಪಿ ನಿರವಕ್ಾಶಾ ‘ಏತಮೀವ’  
ಇತಯವಧಾರಣಾದ್ಯಾಃ || 01 || 

ಸನಿದಗಧಶತರರ್ತಲ್ಲಙ್ಗುಭಾಯಂ ನಿಶ್ಚತಲ್ಲಙ್ುಪರಕರಣಯೀರ್ೀವ ಬಲವತುಾಮ್ | ಸನಿದಗಧಶತರರ್ತಲ್ಲಯಙ್ುಂ 
ಚಾದಿರ್ತಶಬ್ೂದೀದಿತತವಂ ಚ || 02 || 

ದಿವವಚನ್ಶತರತ್ೀರಪಿ ನಿರವಕ್ಾಶತವಂ  ನಾಸ್ತು | ವಿಷ್ೂಣೀರ್ೀವ ದಿವರೂಪತಾವತ್ || 03 || 

‘ಸ್ೂೀsಹ್ಮಸ್ತಮ’, ‘ಸ ಏವಾಹ್ಮಸ್ತಮ’ ಇತಾಯದ್ಯಭಾಯಸಾಥಯವಾದ್ಸಹಿತಬಹ್ತಶತರರ್ತಭ್ೂಯೀsಪಿ 
ನಿರವಕ್ಾಶ್ ೀಪಪತ್ುೀರ್ೀವ ಪಾರಬಲಯಮ್ || 04 || 

ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಶರಿೀರತವಂ ಚ ನ್ ನಿರವಕ್ಾಶಮ್ | ರೌಗಿಕಶರಿೀರತ್ೂವೀಪಪತ್ುೀವಿಯಷ್ೂಣೀರಪಿ  
|| 05 || 

“ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಾಃ ಪರಾಃ” ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಪಿ ನಾಕ್ಷರಾತ್ ಸಮಭವರ್ತೀಹ್ ವಿಶವಮ್’ ಇತಯಸಾಯ 
ನಿರವಕ್ಾಶತವಮ್ | ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಾಃ ಪರಸಾಯಪಯಕ್ಷರಾನ್ುರತವವಚನಾತ್ || 06 || 

ಶತರರ್ತಸಾಧಾರಣ್ಯೀsಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತಾಯದ್ೀನಿಯಶಚಯಾಃ | ಉಭಯತರ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತಾಯದೌ ಪುನ್ಾಃ 
ಸಾವಕ್ಾಶತವನಿರವಕ್ಾಶತವಬಲಾನಿನಶಚಯಾಃ || 07 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 01-02 || 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
2011 

Page 7 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

|| ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 01-03 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ‘ಪಾರಣಾನಾಂ ಗರನಿಧರಸ್ತ’ | ‘ರತದ್ೂರೀ ವ್ೈ ಲ್ೂೀಕ್ಾಯತನ್ಮ್ ’ | ‘ವಾಯತನಾ 
ವ್ೈ ಗೌತಮ ಸೂತ್ರೀಣಾಯಂ ಚ ಲ್ೂೀಕಾಃ ಪರಶಚ ಲ್ೂೀಕಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಸನ್ದೃಬಾಧನಿ 
ಭವನಿು’ | 

‘ಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ್ೀ ಪಾರಣಾಶಚ ಪಾರಣಿನ್ಶಚ ದ್ೀವಾಶಚ ದಿವಾಯನಿ ಚ ಲ್ೂೀಕ್ಾಶಚ 
ಲ್ೂೀಕನ್ಶಾಚಲ್ೂೀಕ್ಾಶಾಚಲ್ೂೀಕನ್ಶಚ ವಿಷಾಣವ್ೀವೀತಾಶಚ ಪ್ರೀತಾಶಚ ಭವನಿು’ ಇತಾಯದ್ೀ-
ದ್ತಯಯಭಾವದಾಯಯತನ್ತವಮಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಲ್ಲಙ್ುಮ್ || 01 || 

‘ಪಾರಣ್ೂೀ ವಾ ಆಶಾರಾ ಭೂರಾನ್’ , ‘ವಿಷ್ತಣವ್ೈಯ ದ್ೀವ್ೀಭ್ೂಯೀ ಭೂರಾಂಸುಸಾಮ-
ದ್ೂಭರಾನಾನಮ’ ಇತಾಯದ್ೀಭೂಯಮಶಬ್ೂದೀsಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾಧಾರಣಾಃ || 02 || 

ವಿಷ್ೂಣೀಶ್ಚೀತನ್ ಪರಕೃತ್ೀಶಾಚ ವಿನಾಶ್ತವ ಸಾಮಾಯದ್ಕ್ಷರಶಬದಾಃ ಸಾಧಾರಣಾಃ | 

ಕ್ಾರಣತವಸಾಮಾಯದಿವಷ್ೂಣೀರಚ್ೀತನ್ಪರಕೃತ್ೀಶಚ’ ‘ಸದ್ೀವ ಸ್ೂೀಮಯೀದ್ಮಗರ ಆಸ್ತೀತ್’ 
ಇತಾಯದಿಸೃಷ್ಟಟಸಾಥನ್ಂ ಸಾಧಾರಣಮ್ || 04 || 

ಲ್ಲಙ್ುಂ ಹ್ೃತಪದ್ಮಸ್ತಥತತವಂ ಸಾಧಾರಣಮ್ || 05 || 

“ಕಥಂ ನ್ತ ತದಿವಜಾನಿೀರಾಮ್” ಇತಾಯನ್ತಕೂಲ್ಯೀನ್ ಗರಹ್ಣಂ ಕಸ್ಯೀರ್ತ 
ವಿಚಾಯಯಮನ್ತಗರಹ್ಾಃ || 06 || 

ಪುನ್ಾಃ ಶಬಾದಾಃ ‘ಈಶಾನ್ೂೀ ವಜ್ೂರೀ ಜ್ೂಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶಾಃ’ ಇರ್ತ || 07 || 10-12 || 

ಲ್ಲಙ್ುಂ ಸವಪಾನದಿದ್ಶಯನ್ಂ ಕಸ್ಯೀರ್ತ || 13 || 

ಶಬ್ೂದೀ ಬಾರಹ್ಮಣ ಇರ್ತ || 14 || 

“ಯಸ್ತಮನ್ ದೌಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷಮೀತಂ ಮನ್ ಓತಂ ಪಾರಣಾ ಓತಾ’ 

ಇತಯತ್ೂರೀಕ್ಾುನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಗುನಾಮನ್ಯತರ ರತದಾರದಿವಿಷ್ಯತ್ವೀ ಶಬದಲ್ಲಙ್ುಬಾಹ್ತಲಯಮ್ | 
‘ಪಾರಣಾನಾಂ ಗರನಿಥರಸ್ತ ರತದ್ೂರೀ ಮಾssವಿಶಾನ್ುಕಾಃ | ‘ಪಾರಣ್ೀಶವರಾಃ ಕೃರ್ತುವಾಸಾಾಃ ಪಿನಾಕೀ’, 
“ಮನ್ೂೀ ವ್ೈ ರತದ್ರ ಓತಂ ಚ ಪ್ರೀತಂ ಚ”, “ರತದ್ೂರೀ ವಾವ ಲ್ೂೀಕ್ಾಧಾರಾಃ” ಇತಾಯದಿಕಂ 
ಶಬದಬಾಹ್ತಲಯಮ್ || 01 || 

‘ಪಾರಣ್ೂೀ ವಾ ಆಶಾರಾ ಭೂರಾನ್’ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಪಾರಣಾದ್ೂಭಯಸ್ೂೀsನ್ತಕುಾಃ || 2 || 
ಅತ್ುೀತತಯಕ್ಾುಾ ‘ನ್ ತದ್ಶಾನರ್ತ ಕಞ್ಚನ್’ ಇರ್ತ ವಿರತದ್ಧತಾ || 03 || 
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“ಬಹ್ತ ಸಾಯಂ ಪರಜಾಯೀಯ” ಇತಯನ್ಯಸಾಯನ್ಯಭಾವಾದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ || 04 || 

‘ದ್ಹ್ರ್ೂೀsಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ ಆಕ್ಾಶಸುಸ್ತಮನ್ಯದ್ನ್ುಸುದ್ನ್ವೀಷ್ಟವಯಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್,  ‘ರಾವಾನ್ ವಾ 
ಅಯಮಾಕ್ಾಶಸಾುವಾನ್ೀಷ್ೂೀsನ್ುಹ್ೃಯದ್ಯ ಆಕ್ಾಶಾಃ’ ಇತಯಸಾಯನ್ವರಾಭಾವಾಃ || 05 || 

“ತದ್ೀತದಿರ್ತ ಮನ್ಯನ್ುೀ”  “ಕಥಂ ನ್ತ ತದಿವಜಾನಿೀರಾಮ್” ಇರ್ತ “ತ್ೀಷಾಂ ಸತಖಂ 
ಶಾಶವತಂ ನ್ೀತರ್ೀಷಾಮ್” ಇತತಯಕುಜ್ಞಾನಿಸತಖಗರಹ್ಣಮಿರ್ತ ವಿಪರಿೀತಶತರರ್ತಭರಮಾಃ || 06 || 

“ಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಮತನ್ನಯರ್ತ” ಇತಾಯದಿಲ್ಲಙ್ಗುನಾಂ ಪಾರಣಾದ್ನ್ಯತಾರವಕ್ಾಶ-ರಾಹಿತಯಮಿರ್ತ 
ಭರಮಾಃ | ಏವಮೀವ್ೈಷ್ ಪಾರಣ ಇತರಾನ್ ಪಾರಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗ್ೀವ ಸನಿನಧ್ತ್ುೀ” 
ಇತಾಯದಿವಾಕ್ಾಯದ್ ಭರಮಾಃ || 07 || 

ವಜರಶಬದ ಉದ್ಯತತವಲ್ಲಙ್ುಂ ಚ ತಾದ್ೃಗದಾಯಮ್ || 10 || 08 || 

ಆದಿತಾಯದಿಜ್ೂಯೀರ್ತಷ್ಟಾಮತಭಯಲ್ೂೀಕಸಞ್ಚರಣಮ್ “ಆದಿತ್ಯೀನ್ೈವಾಯಂ 
ಜ್ೂಯೀರ್ತಷಾssಸ್ುೀ” ಇತಯವಧಾರಣಮಿತಾಯದಿೀನಾಂ ಪರಮಾತಮನ್ಯವಕ್ಾಶಾಭಾವೀ 
ಬಹ್ತತಾದ್ೃಕುಾಮ್ || 11 || 09 || 

“ವ್ೈ, ನಾಮ” ಇರ್ತ ಪರಸ್ತದಿಧದ್ೂಯೀತಕನಿಪಾತದ್ವಯಂ, ರೂಢಿತಾಯಗ್ೀನ್ೂೀಕುರೌಗಿಕ್ಾಥಯ-
ಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ೀ ವಿರ್ೂೀಧಿ || 12 || 11 || 

ಜೀವ್ೀಶವರಾಭ್ೀದ್ೀ ಈಶವರ್ೂೀಕ್ಾುವಪಯಥಾಯಜಜೀವ ಏವೀಚಯತ ಇತಯಥಾಯತ್  
ತಥಾಗರ್ತಾಃ ||13 ||11 || 

ಬಾರಹ್ಮಣಶಬದಸಯ ಪಾಪಲ್ೀಪಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಚ ಚತತಮತಯಖಸಯ ಸಹ್ ಪರಮಾತಮನಾsಭ್ೀದ್ಂ 
ವಿನಾsವಕ್ಾಶರಾಹಿತಾಯದ್ಥಾಯದ್ಭ್ೀದ್ಪಾರಪಿುರಿರ್ತ ಸಮಸುಮೀತತ್ || 14 || 12 ||  

ಪೂವಯಪಕ್ಷಾಃ | ತ್ೀಷಾಮೀವ ಲ್ಲಙ್ುಶಬಾದನಾಂ “ಪಾರಣಾನಾಂ ಗರನಿಥರಸ್ತ” ಇತಾಯದಿೀನಾಂ ವಿಷ ಣೌ 
ಮತಖಯವೃರ್ತುರಿರ್ತ ಬಲವತುಾಮ್ | ತಸಯ ಹಿ ರತಗಾದರವಣಾದಿಕತೃಯತವಂ ಮತಖಯಮ್ || 01 || 

ಪಾರಣಸಯ ವಿಷ್ೂಣೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ೂಭಯಸಾುಾನ್ತಕುಾಃ | ಚ ಶಬ್ದೀನ್  “ಏಷ್ ತತ ವಾ ಅರ್ತವದ್ರ್ತ” ಇರ್ತ 
ಪಾರಣಾದಿವಷ್ೂಣೀಭೂಯಯಸ್ೂುಾೀಕುಶಚ | 

ಸವಾಯಧಾರಪರಕೃತಾಯಧಾರತವಂ, ವಿಷ್ೂಣೀರನ್ಯಸಯ ವಿರತದ್ಧಮ್ | ‘ಪರ್ತಂ ವಿಶವಸಾಯತ್ೇಶವರಂ’ “ 
ವಿಶಾವತಾಮನ್ಂ ಪರಾಯಣಮ್” ಇತಾಯದಿ ಶತರತ್ೀಾಃ | ಅನ್ಶನ್ತ್ೂವೀಕುಸುಾನ್ತಪ-
ಜೀವನಾಥಯತ್ವೀನ್ೈವ ಸಾವಕ್ಾಶಾ || 03 || 
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ಅಚ್ೀತನ್ಸ್ಯೀಕ್ಷಣಾದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ | ಬಹ್ತಭಾವಶತರರ್ತಸುಾನ್ಯಭಾವಂ ವಿನಾ ತತುನಿನರಾಮಕತರಾ 
ಸವರೂಪಬಹ್ತತಾವಥಯತ್ವೀನ್ೈವ ಯತಜಯತ್ೀ || 04 || 

ಆಕ್ಾಶಪಕ್ಷ ಏವಾನ್ವರಾಭಾವಾಃ | ವಿಷ್ತಣಪಕ್್ೀ ತತ, ಯೀsನ್ವೀಷ್ಟವಯೀ ಭಗವಾನ್, 
ತಸಾಯನ್ುಹ್ೃಯದ್ಯೀ ರಾವಾನಾವsಯಮಾಕ್ಾಶಸಾುವಾನಾಕ್ಾಶಾಃ, ತಸ್ತಮನ್ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ 
ಅನ್ುರ್ೀವ ಸಮಾಹಿತ್ೀ, ಸ ಭಗವಾನ್ಪರತಪಾಪ್ೇತಯನ್ವಯಾಃ || 05 || 

ಯಜಾಜಾನಾಚಾಾಶವತಂ ಸತಖಂ ಸ ಭಗವಾನ್ ಯದ್್ರಹಾಮನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಸತಖಮಿರ್ತ ವದ್ನಿು 
ತದ್ೀತತ್ಾರೂಪಮಿರ್ತ ಮನ್ಯನ್ುೀ | ಅತಾಃ ಪೂವಯವಾದ್ವಿಪರಿೀತ್ೈವ ಶತರರ್ತಾಃ | ಪೂವಯವಾದ್ೂೀಕು-
ಯೀಜನಾ ತತ ಭರಮ ಏವ || 06 || 

ಲ್ಲಙ್ಗುನಾಂ ಪರಮಾತಮನ್ಯವಕ್ಾಶ್ ೀ ವಿದ್ಯತ ಏವ್ೀರ್ತ ತದಾರಹಿತಯಂ ಭರಮ ಏವ | 
ವಾಮನ್ಶತರತ್ೀರ್ೀವಾನ್ವಕ್ಾಶ ಇರ್ತ  ಈಶಾನ್ಶಬ್ೂದೀಕ್್ೂುೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ || 07 || 

ವಜರಶಬದಸ್ೂಯೀದ್ಯತತವಸಯ ಚ ವಿಷಾಣವ್ೀವಾವಕ್ಾಶಾಃ | ಉದ್ಯಮಿತವಮೀವೀದ್ಯತತುಾಮಿರ್ತ || 10 
|| 08 || 

“ಅಯಂ ಪುರತಷ್ಾಃ” ಇರ್ತ ಸಂಸಾರಿೀ | ಆತಮಶಭ್ೂದೀದಿತ ಏವ ವಿಷ್ತಣಾಃ | ಅತ ಆದಿತಾಯದಿ-
ಜ್ೂಯೀರ್ತಷ್ಟಾಂ ಸಂಸಾರಿಣ ಏವ | “ಆದಿತ್ಯೀನ್ೈವ” ಇತಯವಧಾರಣಂ ಬಾಹ್ಯಜ್ೂಯೀರ್ತಷ್ಟ-
ಪಾರಧಾನಾಯಪ್ೀಕ್ಷಯೀತಾಯದಿ | ಲ್ೂೀಕಸಞ್ಚರಣಂ ತತ ಜೀವಮಾದಾಯ ತಸ್ಯೈವಾದ್ತಾಃಖ್್ೀನ್ 
ಸಾವತನಾರಾತ್ || 11 || 

‘ವ್ೈ ನಾಮ’ ಇರ್ತ ನಿವಯಹಿತೃತ್ವೀ ಶತರತಾಯದಿಪರಸ್ತದಿಧಬಾಹ್ತಲಯಮ್, ಪರಸ್ತದಾಧಕ್ಾಶಸ್ೂಯೀಕು-
ಮನಾಮರೂಪತವಂ ವಿರತದ್ಧಮ್ || 12 || 

ಸತಷ್ತಪುುತಾೆರನ್ೂುೀಜೀಯವ್ೀಶವರಯೀಭ್ೀಯದ್ೂೀಕ್್ುೀರಸಙ್ುತಾವದಿ 
ಚ್ೀಶವರಸ್ಯೈವ್ೀತಯಥಾಯದ್ಭೀದ್ ಏವ ಭವರ್ತ | ಜೀವಸಯ ತದ್ಯತಕ್್ುೀರಿೀಶ್ೀ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವಚಚ ||13 || 

ಬರಹ್ಮಣಾ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಗಮಯತ ಇರ್ತ “ಬಾರಹ್ಮಣ” ಶಬ್ೂದೀ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಯತಜಯತ 
ಇತಯಥಾಯದ್ಜಶಬ್ೂದೀsಪಿ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ | ಚತತಮತಯಖಸಯ ಕಮಯಫಲಾಭಾವಾಯತಕ್್ುೀಸು-
ಯೀಭ್ೀಯದ್ೂೀsಥಾಯದಾಪದ್ಯತ ಏವ | ಉಕುವಿರ್ೂೀಧ್ಶಚ ತತ್ೈವ | ಭ್ೀದ್ಶತರರ್ತಬಾಹ್ತಲಾಯತ್ | 
ತಲಿ್ಲಙ್ುಂ ಸ ಶಬದಶಚ ಚತತಮತಯಖ್್ೀsನ್ವಕ್ಾಶ ಇರ್ತಸಮಸುಮೀತತ್ || 14 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 01-03 

 

|| ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 01-04 || 
 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ಅವರತಾವದಿಧ್ಮಯನಿಯನ್ೃತವಂ, ತತಾುದಾತಯವತುಾಂ ಚ್ೀರ್ತ ದಿವವಿಧ್ಂ 
ಹ್ಯವರತಾವದಿ | “ ನಿರನಿಷ್ೂಟೀ ನಿರವದ್ಯಾಃ” ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಸುತುದ್ೂದೀಷ್ತಾದಾತಾಯತಯಸಪೃಷ್ಟಟ-
ನಿಯಮಾತ್ ವಿಷ್ೂಣೀಾಃ,  ‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಯಮಾವಿಶನಿು’ ಇರ್ತ ಶರರ್ತಬಲಾಚಚ-
ನಿಯನ್ೃತವಮವರತಾವದಿಕಮಿತಾಯಪತರ್ತ | ಶತರರ್ತದ್ವಯಸಾಯಪಿ ನಿರವಕ್ಾಶತಾವತ್, ಮೃತತಯ–
ಶಬಾದದಿಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೀಶಚ ಪರಸ್ತದ್ಧತಾವಚಚ ಕತೃಯವುಯತಪತ್ುೀಾಃ | ತಮೀವ ಮೃತತಯಮಮೃತಮ್ ತಾತ 
ದ್ೈವಂ ಸವಾಯತಮನಾವ್ೈಹಿ ಪರಂ ಪರಾಯಣಮ್’ ಇತಾಯದ್ೀಶಚ | ಉಪಚಾರ–
ಕಲಪನಾಯಶಚಕಿಶಟತಾವತ್ | ಪರಮಾಣಾಭಾವಾಚಚ | ನಾವಯಕ್ಾುದಿಶಬಾದನಾಂ ಪರಮಾತಮ–
ವಿಷ್ಯತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಸವಯಮಾನ್ವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ || 01 || 

ರೂಢಿೀ ರೂಢಿಯೀಗ್ೂೀ ಮಹಾಯೀಗ್ೂೀ ಮಹಾರೂಢಿಯೀಗ್ೂೀ ರೂಢ್ೂೀಪಚಾರ್ೂೀ 
ರೂಢಲಕ್ಷಣ್ೂೀಪಚಾರ್ೂೀ ಲಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ ಶಬದವೃರ್ತುಭ್ೀದಾದ್ೂರಢಿಪೂವಯಕತ್ವೀನ್ ಮಹಾಯೀಗವೃತಾು 
ಪರಮೀಶವರ್ೀsಖಿಲಶಬದವುಯತಪತತಯಪಪರ್ತುಾಃ || 02 || 

ಬಹ್ತರೂಪತಾವದ್ಧಿಕರಣಾಧ್ೀಯತಾವದಿಕಂ ತಸ್ಯೈವ ಯತಜಯತ್ೀ || 03 || 

ವಯಕುಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕ್ಾಯಯತವಂ ಚ || 04 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 01-04 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭವವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಾಃ (ಸಮನ್ವರಾಧಾಯಯಾಃ) || 
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ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ (ಅವಿರ್ೂೀಧಾಧಾಯಯಾಃ || 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 02-01 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ರತದಾರದಿೀನಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದಿವಷಾಣಾದಿೀನಾಮೀವಾಪುತವಮ್ | 
ಶತರತಯನ್ತಸಾರಿತಾವತ್ || 01 || 

ನ್ ಚ ಶತರತ್ೀಾಃ ರತದಾರದಿಸೃರ್ತಸಾಮಯಂ, ಕನ್ತು ಸಾಿತ್ಯಪರತಯಕ್ಷಸಾಮಯಮೀವ  
ನಿರಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್  || 02 || 

ನ್ ಮೃದಾದಿೀನಾಂ ವಚನಾದ್ಯದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಶತರತಯಪಾರಮಾಣಯಕ್ಾರಣಮ್  | ಅಪಿ ತತ, 
ವಚನಾದಿಶಕ್ಾುರಾ ದ್ೀವತಾರಾ ಮೃದಾದಿಶಬದವಾಚಯತವದ್ೂಯೀರ್ತಕ್್ೈವ || 03 || 

ಈಶವರಸಯ ಸರಷ್ಟೃತವವದ್ಸತ್ೂೀsಪಿ, ಸರಷ್ಟೃತವಂ ಶ ರಯತ ಇರ್ತ ನಾಸ್ತು | ಸ್ೂೀsಸಚಾಬ್ೂದೀ 
ಬರಹ್ಮಶಬದವದ್ೀವ ಬರಹ್ಮವಾಚಕ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸಾಮಯಮ್ || 04 || 

‘ಕಮಾಯಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯಶಚ ಆತಾಮ ಪರ್ೀsವಯಯೀ ಸವಯ ಏಕೀಭವನಿು’ ಇರ್ತ 
ಶತರರ್ತಬಲಾನ್ನೈಕಯಮ್ | ಕನ್ತು, ಭ್ೀದಾಪಾದ್ಕಮೀವ್ೈತತ್, ‘ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ ಪರಮಂ 
ಸಾಮಯಮತಪ್ೈರ್ತ’ ‘ಪರಾತಪರಂ ಪುರತಷ್ಮತಪ್ೈರ್ತ ದಿವಯಮ್’ ಇರ್ತ ಸನಿನಹಿತವಾಕಯಬಲಾತ್ | 
ಏಕೀಭಾವಶಬದಸತುಸಾನಿನಧ್ಯೀsಪಿ ಭವರ್ತ | 

‘ಏಕೀಭೂತಾ ತತ ಸಾ ಸ್ೀನಾ ಪಾಣಡವಾನಾಭಯವತಯತ’ ಇರ್ತವತ್ | 

‘ಯಥ್ೂೀದ್ಕಂ ಶತದ್ಧೀ ಶತದ್ಧಮಾಸ್ತಕುಂ ತಾದ್ೃಗ್ೀವ ಭವರ್ತ | 

ಏವಂ ಮತನ್ೀವಿಯಜಾನ್ತ ಆತಾಮ ಭವರ್ತ ಗೌತಮ’|| ಇರ್ತ ವಾಕ್ಾಯಂತರಾಚಚ || 05 || 

ನ್ ಚ ಲೌಕಕಸವಯಕ್ಾರಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣಾಕತೃಯತನ್ರತವಂ ಸವಾಯನ್ತಸಾರಾಃ | ಕಂ ತಹಿಯ, 
ತದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ ಸವಯಕತೃಯವಿಲಕ್ಷಣಸವಯಶಕುತವಮೀವಾಶ್ೀಷ್ಯತಕುಶತರತಯನ್ತಸಾರಿ | ‘ಏಷ್ 
ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ | ಯತಕುಮಾತಾರಚತಾರರ್ತಯತಕ್ಾು ಹಿ ಯತಕುಬಯಲವರ್ತೀ || 06 || 

ನ್ ಚ್ೀಶವರತಾಯಗ್ೀನ್ ಜೀವಸ್ಯೈವ ಕತೃಯತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಕಲಪನಾಲಾಘವಮ್ | 
ಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನಾಕಲಪನಾತ್ | ಅಶತರತಜೀವಕತೃಯತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಗೌರವಮೀವ | ತದ್ಭಾವಾತ್ 
ಸ್ತದಾಧನ್ುೀ ಲಘುತಾ | ‘ನಾನ್ಯಾಃ  ಕತಾಯ, ಸ ಹಿ ಸವತನ್ರಾಃ, ಪರಮಾತ್ ಪರಮೀ ಹ್ರಿಾಃ’ ಇತಾಯದ್ೀಶಚ | 
ಅಭ್ೀದ್ಪಕ್ಷಸತುನಿರಾಕೃತಾಃ | ಶತರತಯನ್ತಭವವಿರ್ೂೀಧಾಚಚ || 07 || 
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ಶಬ್ದೈಕಸಮಧಿಗಮಯತವಸವಯಶಕುತಾವದಿೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಮದ್ಶಯನ್ಂ ಜೀವ್ೀ | ನ್ 
ಜೀವಾದಿವಶ್ೀಷಾದ್ಶಯನ್ಂ ಪರಮೀಶವರ್ೀ | ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೀರ್ೀವ || 08 || 

ನ್ ಚ ಪರಯೀಜನಾಭಾವೀsಕತೃಯತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಮ್ | ಅಶ್ೀಷ್ಕತೃಯತಾವಪಾದ್ಕಶಚ | 
ಫಲಾಪ್ೀಿತ್ಯಣಸುಾಪೂಣಯತಾವದ್ೀವ ನ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವದಿಶಕುಾಃ , ಇತರಸಯ ಪೂಣಯತಾವದ್ೀವಾನ್ನ್ು-
ಶಕುತಾವಚಚ ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಕತೃಯತವಮ್ || 09 || 

ನ್ೀಶಸಯ ಪೂಣಯತಾವಸ್ತದಿಧಾಃ | ಕಮಯಸಾಪ್ೀಕ್ಷತ್ವೀsನಿೀಶತವಮನ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್ವೀ ಶತರತ್ೀರಪಾರಮಾಣಯ–
ಮಿರ್ತ | ಕಮಯಣ್ೂೀsಪಿ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಮ್ | ತಥಾsಪಿ ತದ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಫಲದಾನ್ಮಿತಯನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ 
ಏವ್ೀಷ್ಟಶತರರ್ತಪಾರಮಾಣಾಯಸ್ತದಿಧಾಃ || 10 || 

ಸವಯಚ್ೀತನಾ ಅಪೂಣಯಗತಣಾ ಇರ್ತ ನಿಯಮೀ ನ್ || ಸವತನ್ರಸಯ ಪೂಣಯಗತಣತವನಿಯಮಾತ್| 

‘ಅಪೂಣ್ೂೀಯsಯಂ ಜೀವಸಙ್ ಘೀsಸವತನ್ರಾಃ ಪೂಣ್ೂೀಯ ಹ್ರಿಯಯಾಃ ಸವತನ್ರಾಃ ಸದ್ೈವ | ನ್ ಹಿ 
ಸವತನ್ೂರೀsಪೂಣಯತಾಂ ಕ್ಾಮಯೀತ ಪೂಣ್ೂೀಯ ಯದಿ ಸಾಯದ್ಸವತನ್ರಾಃ ಕತತಾಃ ಸಾಃ || ಇರ್ತ 
ಶತರತ್ೀಾಃ || 11 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 02-01|| 
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|| ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 02-02 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ಉಕುವಿರ್ೂೀಧಿನ್ಸುತುತ್ಮಯಸ್ತದಾಧಾಃ ಪೂವಯಪಕ್ಷನಾಯರಾಾಃ, 
ತದಿವರ್ೂೀಧಿನ್ೂೀsನ್ಯೀ, ಇರ್ತ ಪರಸ್ತದಾಧ ಏವ || 01 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 

 || 02-02 || 
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ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 02-03 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ವಿಯತ ಉತಪರ್ತುಮತ್ುಾೀsನ್ತಭೂರ್ತಯತಕುಬಹ್ತವಾಗಿವರ್ೂೀಧ್ೂೀsಸ್ತು 
ವವವಸಾಥಯೀಗಾತ್ | ಅವಕ್ಾಶಮಾತರಸಾಯವಾಯಕೃತಾತಮಕತಾವದ್ನ್ತತಪರ್ತುವಚನಾನಾಂ 
ತದಿವಷ್ಯತವಂ, ಉತಪರ್ತುವಚನಾನಾಮಸ್ತತವಣಯಭೂತಾಕ್ಾಶತದ್ಭಿಮಾನಿಶರಿೀರವಿಷ್ಯತವಂ 
ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತುಾಮಾತರವಿಷ್ಯತವಂ ಚ್ೀರ್ತ ವಯವಸಾಥ | 

‘ಆಕ್ಾಶ್ ೀ ನಿೀಲ್ಲಮೀದ್ೀರ್ತ ನ್ ಪರದ್ೀಶಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 

ಅಭಾವೀ ಹಿ ಪರದ್ೀಶಸಯ ನ್ ಹ್ಯತಾರಭಾವ ಇತಯಪಿ’ || ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ ು್ಶತರರ್ತಾಃ || 01|| 

ತತ್ೂೀsಧಿಕಮೀತತ್ವಯಮನ್ತಭೂತಾಯದಿವಿರತದ್ಧತವಂ ವಾಯೂತಪತಾುವಿರ್ತ ನ್ , 
ವಾಯೀರ್ೀವಾನ್ತತಪತುನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ | ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ಮಾತರಂ ಹ್ತಯತಪರ್ತುಾಃ | ತದ್ಭಾವ 
ಉಭಯೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾಂ ವಿರತದ್ಧಮೀವ | ಸವೀಯತುಮತಾವನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ | ಉಭಯೀರಪಿ 
ಪರಾಧಿೀನ್ತವಪಾರಪ್ುೀಶಾಚನ್ೂಯೀನಾಯನ್ತರ್ೂೀಧ್ೀ, ಅನ್ನ್ತರ್ೂೀಧ್ೀ ತತ ನ್ ಸವ್ೈಯಶವಯಯಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾವಿಸೃತಾಯ ವಾರಾವಪಿ ವಯವಸ್ಥೀತಯರ್ತದ್ೀಶಾಃ | ಅನ್ತಪಪರ್ತುಸತು ತತಾರಪಿಕ್ಾ | 
ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ವತುಾಮಾತರಂ ತವವಾಯಕೃತಾಕ್ಾಶಸಯ ತದ್ಭಿಮಾನಿಪರಕೃತ್ೀಶಚ ಸಮಮೀವ  
|| 02 || 

ನ್ ಚ ಸತಾಃ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ವತುಾಂ ಸಾವತನಾರಾತ್ || 03 || 

ನ್ ಚ ವಿಷ್ೂಣೀರ್ೀವ ತ್ೀಜಸ ಉತಪತ ುೌ ದಾವರಕ್ಾರಣವ್ೈಯಥಯಯಮ್ | ದಾವರಮನ್ತಸೃತ್ಯೈವ 
ವಿಷ್ೂಣೀಾಃ ಪರವೃತ್ುೀಾಃ || 4 || 

ನ್ ಚ ತ್ೀಜಸ ಏವಾಪಾಮತತಪತುಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಘಮಾಯತ್ ಸ್ವೀದಾದಿದ್ೃಷ್ಟಾನ್ತಸಾರಿತವಮಿರ್ತ 
ಗತಣಾಧಿಕಯಮ್ | ಮತಖ್ಾಯಥಯಪರಿತಾಯಗಪಾರಪ್ುೀಾಃ || 05 || 

ನ್ ಚ ಅದ್ೂಭಾೀ ವಾsನ್ನಮತತಪದ್ಯತ್ೀ ಇತಾಯದ್ತಯಕುಪರಸ್ತದಾಧನಾನಖ್ಾಯನಾಯಥಾಯವಿರ್ೂೀಧ್ೀನ್ 
ಪರಸ್ತದಾಧನ್ನನಾಮಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ೀ ಬಹ್ತವಾಕ್ಾಯನ್ತವರ್ತೀಯತ್ೀರ್ತ ಗತಣಾಃ | ಅನ್ನಶಬದಸಯ ಪರಯೀಗ-
ಬಾಹ್ತಲಾಯತ್ ಪೃರ್ಥವಾಯಮಪಿ ಶಕುಮತಾುಾತ್ | ಅಧಿಕ್ಾರಾದಿೀನಾಂ ನಿರವಾಕ್ಾಶತಾವಚಚ | 
ಬಹ್ತವಾಕ್ಾಯನ್ತರ್ೂೀಧ್ೂೀsಪಯತ್ೈವ್ೀರ್ತ || 06 || 

ನ್ ಚ ರತದಾರದಿೀನಾಂ ಲಯಕ್ಾರಿತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ, ಪಿತತರನ್ಯಸಯ ಮಾರಕತವದ್ೃಷ್ಟೀ-
ಲ್ೂೀಯಕದ್ೃಷ್ಟಾನ್ತಸಾರಿತವಮಿರ್ತ ಗತಣಾಃ | ಲ್ೂೀಕಪಿತೃವ್ೈರೂಪಾಯದಿವಷ್ೂಣೀಯಯಥಾವಾಕಯ-
ಮಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ | ಅನ್ಯಥಾ “ನ್ ವಿಷ್ೂಣೀರನ್ೂಯೀ ವಿಲಯಕೃನ್ನ ವಿಷ್ೂಣೀರನ್ೂಯೀ-
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ವಿಮತಕುದ್ಾಃ” ಇತಾಯದಿ ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧಾತ್ | ರತದ್ರಸಯ ತತ ಕವಚಿತ್ ಸಂಹಾರದಾವರತ್ವೀನ್ೈವ 
ತದಾವಕ್ಾಯನಾಂ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವತ್ || 7 || 

ನ್ ಚ ಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ತಸಾರಿತವಮ್ | “ಕರಮಾದ್ತತಪದ್ಯತ್ೀ, ಕರಮಾದಿವಲ್ಲೀಯತ್ೀ, ಕರಮೀಣ್ೈ-
ವೀತಪರ್ತುವಿಯಲಯಶಚ ಕರಮೀಣ್ೈವಾಸ್ೂಯೀತಪರ್ತುವಿಲರೌ” ಇತಾಯದಿಲ್ೂೀಕ್ಾನ್ತಸಾರಿ-
ಬಹ್ತಶತರತಯನ್ತರ್ೂೀಧ್ಶಚಯಥ್ೂೀತಪರ್ತುಲಯೀ | 

‘ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಕರಮ ಉದಿದಷ್ೂಟೀ ವುಯತೆರಮೀsನ್ತಕರಮಸುಥಾ | 
ಸೃಷಾಟವನ್ೂಯೀ ಲಯೀ ಚಾನ್ಯ ಇರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೂೀ ವಿದ್ತಾಃ ’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಕರಮವಾಕಯಸಯ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವದ್ವೈರೂಪಯಂ ಬಹ್ತಪಾರಕ್ಾರತವಂ  
ಕರಮಸಯ || 08 || 

ನ್ ಚ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿತ್ ಕರಮಾಲಿಯಾಃ, ಕ್್ೀಷಾಂಚಿದ್ತವಾತೆರಮಾಲಿಯ ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ 
ಲ್ೂೀಕದ್ೃಷ್ಟಾನ್ತಸಾರಾದ್ನ್ುರಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸ್ತೀ ವುಯತೆರಮಾಃ | ‘ಸವಯಂ ವಾ ಏತತ್ 
ಕರಮಾದ್ತತಪದ್ಯತ್ೀ, ವುಯತೆರಮಾಲಿ್ಲೀಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ ಶತರತೌ, ಸವಯಸಾಯಪಿ ವುಯತೆರಮಾಲಿಯ–
ಸಙ್ುರಹಾತ್ | ತಲಿ್ಲಙ್ುಸಯ ತತ ಚರಾಚರವಯಪಾಶರಯವಿಜ್ಞಾನಾದಿವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ೈವ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವತ್ 
|| 09 || 

ನ್ ಚ ಚ್ೀತನ್ತವಸಾಮಾಯದಿವಷ್ೂಣೀರಪಿ ದ್ೀಹ್ಲಯಾಃ | ‘ಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ್ೀ ಚಿದಾತಾಮನ್ೂೀ 
ಬರಹ್ಮಂಲಿಯಮನ್ತಪಾರಪಯ ವಿಷ್ೂಣೀರತದ್ರ್ೀ ಸಂವಿಶಂರ್ತ’ ಇರ್ತ ತಸ್ೂಯೀದ್ರ್ೀ 
ಸವಯಸಙ್ುರಹಾದಿಶತರರ್ತಭ್ೂಯೀ ನಿತಯತಾವವಗಮಾತ್ ತದ್ದೀಹ್ಸಯ ಅಶತರತತಾವಚಾಚನ್ಯಥಾ || ನ್ 

ಚಾನಾದಿತಾವಜಜೀವಸಯ ಪರಾಧಿೀನ್ ವಿಶ್ೀಷಾಪಾರಪಿುಾಃ |  "ಇದ್ಂ ಸವಯಮಸೃಜತ " ಇರ್ತ  
ಸವಯಸ್ತಮನ್ ಗೃಹಿೀತತಾವತ್ | ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ವತ್ುಾೀsಪಯನಾದಿತವಸಾಯವಿರ್ೂೀಧಾತ್ || 11 || 

ನ್ ಚ ಸವಯದ್ೀಹ್ೀ ಸಪಶಯಜ್ಞಾನಾದ್ರಸಾದಿೀನಾಂ ಚ ತತರ ತತರ ಪರಿಜ್ಞಾನಾ–
ಜಜೀವಸಾಯನ್ಣತತವಮ್ | ಉತಾೆರನಿುಗತಾಯದ್ೀಾಃ | ಆದಿಶಬ್ದೀನ್ ಸೂಕ್ಷಮತ್ೀಜ್ೂೀರೂಪ್ೀಣ 
ವಾಯಪಾುಸಪಶಾಯದಿಜ್ಞಾನ್ೂೀಪಪರ್ತುಾಃ | ಅತ್ೂೀsಣತತವಮನ್ಣತತವಂ ಚ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ || 12 || 

ನ್ ಚ ಜೀವಸಯ ಬಹ್ತರೂಪತವಶಕ್ಾುವಿೀಶ್ೀನ್ ಗತಣಸಾಮಯಮ್ | ಈಶಶಕ್್ುೈವ 
ಬಹ್ತರೂಪತಾವದ್ೀಾಃ || 13 || 
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ನ್ ಚ ಶತರತಾಯ ಜೀವ್ೀಶವರ್ೈಕಯಮ್ | ಸವಯಮಾನ್ವಿರ್ೂೀಧಾತ್ | ಶತರತ್ೀಾಃ ಸಾದ್ೃಶ್ಯೈಕ್ಾಯದಿನಾ 
ಸಾವಕ್ಾಶತಾವತ್ | ಬಹ್ತಮಾನ್ವಿರ್ೂೀಧ್ೀ ಏಕಸಯ ದೌಬಯಲಾಯಚಚ | ಧ್ಮಿಯಗಾರಹ್ಕವಿರ್ೂೀಧಾಚಚ 
 || 14 || 

ನ್ ಚ್ೂೀತಪರ್ತುಮತಾುಾದಿವನಾಶ್ತವಂ ಜೀವಸಯ | ಅನಿತಯತ್ವೀ ತದ್ಭಿೀಷ್ಟಮೀಕ್ಾದ್ಯಸ್ತದ್ಧೀಾಃ | ನ್ ಹಿ 
ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ವತುಾಮಾತ್ರೀಣ ವಿನಾಶ್ತವಮ್, ತಾದ್ೃಶಾನಾಮೀವ 
ನಿತಯತವಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧಾತ್ || 15 || 

ನ್ ಚ ಸವಗತಣಾನ್ನ್ತಭೂತಯನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ ಪೂವಯಂ ಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಂ ಸಾಮಸ್ುೀನಾಭಾವಾಃ| 
ಪೂವಯಮವಯಕ್ಾುನಾಂ ಪಶಾಚತ್ ಸತವಯಕತುಪಪತ್ುೀಾಃ || 16 || 

ನ್ ಚ್ೀಶವರಸ್ಯೈವ ಕತೃಯತ್ವೀ ಕಲಪನಾಲಾಘವಮ್ | ಜೀವಸಾಯಕತೃಯತ್ವೀ 
ಶಾಸರವ್ೈಯಥಾಯಯತ್| ತಸಾಯಪಿ ಕತೃಯತ್ವೀ ಶಾಸಾರಥಯಸ್ತದ್ಧೀಶಚ || 17 || 

ನ್ ಚ ನಾನಾಶತರತ್ೀರಪಾರಮಾಣಯಮ್ | ದ್ೃಷ್ಟಭ್ೀದಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತಾಸಾಮಥ್ೂೀಯಪಪತ್ುೀಾಃ | 
ಅಪಾರಮಾಣಯಕಲಪನ್ಸಯ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ಮೂಲತಾವತ್ || 18 || 

ನ್ ಚ ವ್ೈಚಿತರಾಮನಾಭಾಸತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಮ್ | ಜೀವಾನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ ಆಭಾಸತ್ುಾೀsಪಿ 
ವಿಶ್ೀಷಾದ್ೃಷಾಟದ್ವೈಚಿತ್ೂರಾೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 19 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 02-03|| 
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|| ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 02-04 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ಪಾರಣಾನಾಮತತಪತುಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ, ‘ಪಾರಣಾ ಏವಾನಾದ್ಯಾಃ’ ಇತಾಯದಿ 
ಸಪಷಾಟಥಯವದಿವಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ |  ‘ಆತ್ೈವ್ೀದ್ಮಗರ ಆಸ್ತೀತ್ ಸ ಪಾರಣಮಸೃಜತ, ಸ 
ಪಾರಣಾನ್ ಇತಾಯದಿವಚನಾದ್ನಾದಿತವ ಏವ ಸಪಷಾಟಥಯವದಿವಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧಾತ್ | ‘ಇದ್ಂ 
ಸವಯಮಸೃಜತ’ ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನ್ಸಾಯಧಿಕಯಂ ಸ್ತದಾಧನ್ುೀ | ವಿಶ್ೀಷ್ಮಾತರಶತರತ್ೀಾಃ 
ಸಾವಕ್ಾಶಾರಾ ಉಭಯಶತರತ್ೀಾಃ ಪಾರಬಲಾಯತ್ || 01 || 

ನ್ ಚ  “ನಿತಯಂ ಮನ್ೂೀsನಾದಿತಾವತ್” ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ | ‘ಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ 
ಪಾರಣ್ೂೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚ’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೀಾಃ || 02 || 

ನ್ ಚ ವಾಗಾವವ ನಿತಾಯ’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ, ‘ಮನ್ಸ್ೂೀ ವಾವ ವಾಗತತಪದ್ಯತ್ೀ, 
ವಾಚ್ೂೀ ವಾಯಹ್ರಣಮ್’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೀಾಃ || 03 || 

ನ್ ಚ ‘ದ್ಶ್ೀಮೀ ಪುರತಷ್ೀ ಪಾರಣಾಾಃ ಆತ್ೈವಕ್ಾದ್ಶಾಃ’ ‘ಸಪು ಪಾರಣಾಾಃ ಪರಭವನಿು ತಸಾಮತ್’ 
ಇರ್ತ ಸಙ್ಗಯಾವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೂಯೀರ್ೀವ ಪರಸಪರವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ | “ಗತಹಾಶರಾಂ ನಿಹಿತಾಾಃ ಸಪು ಸಪು” 
ಇರ್ತ ಸಪುಭಾವಸಯ ಬತದಿಧೀನಿದರಯವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಟತತಾವತ್ ಸಙ್ಗಯಾಶತರತ್ೂಯೀ-
ವಿಯಷ್ಯವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ || 04 || 

ನ್ ಚ “ ದಿೀವಿೀವ ಚಕ್ಷತರಾತತಮ್” ಇರ್ತ ವಾಯಪಾುಖಯವಿಶ್ೀಷ್ವಾಚಕಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ 
“ಅಣೂನಿ ವಾ ಇನಿದರರಾಣಿ ತ್ೀಷಾಂ ಪರಕ್ಾಶ್ ೀ ವಾಯತತಾಃ” ಇರ್ತ ತತ್ೂೀsಪಯಣತತವ-
ವಾಚಕವಿಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತವಿರ್ೂೀಧಾತ್ || 05 || 

ನ್ ಚ, 

“ಯತಾರಪಿುಯಯತಪರಿತಾಯಗ ಉತಪರ್ತುಮಯರಣಂ ತಥಾ | 
ತಸ್ೂಯೀತಪರ್ತುಮೃಯರ್ತಶ್ೈವ ಕಥಂ ಪಾರಣಸಯ ಯತಜಯತ್ೀ ||” 

 

ಇತಾಯದಿಮಾಯಹಾತಯವಚನಾನ್ತಮಖಯಪಾರಣಸಯ ನ್ೂೀತಪರ್ತುರಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 
 

‘ಮಹ್ತಾುಾನ್ಮಹ್ತಾಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕತಾಯ ಪಾರಣಸಯ ಚ್ೈಕರಾಟ್ | 
ಕಂ ನಾಮ ನ್ ಸೃಜ್ೀದ್ೀಷ್ ಯೀನ್ ಶಕ್್ುೀದ್ಮಾವೃತಮ್ ||’ 

 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಸುತ್ೂೀsಪಿ ಮಾಹಾತಾಯದಿವಷ್ೂಣೀಾಃ || 06 || 
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ನ್ ಚ ಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಚಕಸಯ ವಯಕುಸದ್ತುಣತಾವನ್ತಮಖಯಪಾರಣವೃರ್ತುತವಮೀವ | 
 

‘ಅಶ್ೀಷ್ಗತಣಪೂಣಾಯನಿ ಮತಖಯರೂಪಾಣಿ  ಪಞ್ಚ ಚ | 
ತದಾದಸಾಾಃ ಪಞ್ಚ ಜಾನ್ಯೀsಪಿ ಪಾರಣಾದಾಯಾಃ ಸದ್ತುಣ್ೈಯತಯತಾಾಃ || ’ 

 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಮತಯಖಯಪಾರಣಸಯ ತತ್ೂೀsಪಿ ವಯಕುಸದ್ತುಣತಾವತ್ || 08 || 
 

ನ್ ಚಾಣತತ್ವೀ ಪಾರಣಸಯ “ಮಹಾನ್ ವ್ೈ ಮತಖಯಪಾರಣ್ೂೀ ಯೀನ್ ವಾಯಪುಂ ಚರಾಚರಮ್” ಇರ್ತ 
ದ್ೃಷಾಟಯತಕುಾಃ | ‘ಅಣತವ್ೈಯ ಮತಖಯಪಾರಣ್ೂೀ ಯ ಉತಾೆರಮರ್ತ ನಾಡಿೀಭಿಾಃ’ ಇರ್ತ 
ದ್ೃಷಾಟಯತಕ್್ುೀರನ್ಣತತ್ವೀ ಪಾರಣಸಯ || 09 || 

ನ್ ಚ್ೀನಿದರರಾಣಾಂ ಜೀವಾಕರಣತ್ವೀ ದ್ೃಷಾಟಯತಕುಾಃ | ಕವಚಿದ್ತದ್ವಶತವಸಾಯಪಿ ದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್| 
‘ಯಚಚಕ್ಷತಷ್ಟ ರ್ತಷ್ಠನ್’ ಇತಾಯದಿದ್ೃಷಾಟsತತಯಕ್್ುೀರಿೀಶಾಧಿೀನ್ತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ | ಲೌಕಕದ್ೃಷ್ಟೀ-
ಸ್ತುಾೀಶ್ೀನ್ೈವ ಜೀವಾನ್ತಸಾರಿತವಕಿೃಪ್ುೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 10 || 

ನ್ ಚ್ೀಶವಶತವಸಾಮಾಯನ್ತಮಖಯಪಾರಣಸಾಯಪಯನ್ಯಸಾಮಯಮ್ ; ‘ಯಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಸವಯ–
ಮಧಾಯಧ್ೂನೀಯತ್’ , ‘ಪಾರಣಸ್ಯೈತದ್ವಶ್ೀ ಸವಯಂ ರ್ತರದಿವ್ೀ ಯತರರ್ತಷ್ಟಠತಮ್’ ಇತಾಯದಿ 
ಶತರತ್ೀರಿೀಶಸಾಮಯಸಾಯಪಿ ಭಾವಾತ್ | ‘ಪಾರಣಸ್ಯೈತದ್ವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಪಾರಣಾಃ ಪರವಶ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ’ ಇರ್ತ 
ಶತರತ್ೀಮಯಧ್ಯಮತ್ೂವೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 11 || 

ನ್ ಚ ವಿರಿಞ್ಚಸಾಯಪಿ ಕತೃಯತವಶಕ್್ುೀಾಃ ಸ ಏವ ಶರಿೀರಾದಿಸರಷಾಟ | 

‘ರ್ತರವೃರ್ತೆರರಾ ಯತ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀ ರೂಪಂ ಚ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ | 
ರೂಪಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ತಥಾ ನಾಮ ವಯವಹಾರಸುದಾತಮಕಾಃ || 

 

ಅತ್ೂೀ ರೂಪಸಯ ನಾಮನಶಚ ವಯವಹಾರಸಯ ಚ್ೈಕರಾಟ್ | 
ಹ್ರಿರ್ೀವ ಯತಾಃ ಕತಾಯ ಪಿತಾsತ್ೂೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಭತಾಃ’ || 

 

ಇತಾಯದ್ೀಸುಸ್ಯೈವ ಕತೃಯತವಶಕ್್ುೀವಿಯರಿಞ್ಚಸಯ ತತ ದಾವರತಯೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 12 || 

ನ್ ಚ ಮಿಶರತಾವದ್ೂಭತಾನಾಂ ಮಿಶರತಾರಾಮವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | “ಅನ್ನಮಶ್ತಂ ತ್ರೀಧಾ 
ವಿಧಿೀಯತ್ೀ” ಇತಾಯದಿನಾ ಮಿಶರತಾರಾಮಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀಕ್್ುೀಾಃ | 
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“ಸವಯಂ ಚ ಭೌರ್ತಕಂ ಮಿಶರಂ ಮಿಶರತ್ವೀsಪಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಟತಾ | 
ಭೌಮಂ ಮಾಂಸಮಸೃಗಾವರಿ ತ್ೀಜ್ೂೀ ಮಜಾಜವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||”ಇತಾಯದ್ೀಶಚ || 13|| 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 02-04 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ || 
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ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ (ಸಾಧ್ನಾಧಾಯಯಾಃ) 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ (03-01) 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ‘ಭೂತಬನ್ಧಸತು ಸಂಸಾರ್ೂೀ ಮತಕುಸ್ುೀಭ್ೂಯೀ ವಿಮೀಚನ್ಮ್ | ‘ಇರ್ತ ವಚನಾತ್ 
ಸಾವಭಾವಿಕಮರಣಮೀವ ಮತಕುರಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | ಮತಕುಸಾಧ್ನ್ತ್ವೀನ್ 
ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣಾಧಿಕ್್ೂಯೀಪದ್ೀಶಾನ್ಮರಣ್ೀ ಭೂತವಿಯೀಗಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತ್ | ‘ಭೂತಯತಕುಾಃ 
ಪರಂ ಲ್ೂೀಕಮಿಮಂ ಲ್ೂೀಕಂ ಚ ಗಚಾರ್ತ |’ ಇತಾಯದಿವಚನಾತ್ || 01 || 

‘ಇರ್ತ ತತ ಪಞ್ಚಮಾಯಮಾಹ್ತತಾವಾಪಾಃ ಪುರತಷ್ವಚಸ್ೂೀ ಭವನಿು’ ಇತಯತರ ಭೂತಾನಿೀರ್ತ 
ಸಾಮಾನ್ಯನಾಮಾನ್ತಕ್ಾುಾsಪಾಮಿರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ನಾಮಕಥನಾದ್ಪಾಮೀವ ಸಹ್ಗರ್ತರಿರ್ತ ನ್ 
ವಾಚಯಮ್ | ತಾರಾತಮಕತಾವದ್ಪಾಮಥಯತಾಃ ಸವಯಭೂತಾನಾಂ ಗರ್ತಪಾರಪ್ುೀಾಃ || 02 || 

ನ್ ಚ ಭೂತಾನಿ ಗಚಾನಿುೀರ್ತ ಸಹ್ೈವಾನ್ತಕ್್ುೀಸುದ್ಭಾವಾಃ | ಪಾರಣಗತ್ೀರತಪಪರ್ತುತ ಉಕುತಾವತ್ || 
03 || 

ನ್ ಚ ‘ಅಗಿನಂ ವಾಗಪ್ಯೀರ್ತ’ ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯಥ್ೂೀಕ್್ುೀಾಃ ಪಾರಣಾನಾಂ ಚ ನ್ ಸಹ್ಗರ್ತಾಃ 
ದಿವರೂಪತಾವತ್ ಪಾರಣಾನಾಮ್ || 04 || 

ನ್ ಚ ‘ಪರಥಮತ್ೂೀ ಭೂತಾನಿ ಜತಹ್ವರ್ತ’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಕ್್ುೀಭೂಯತಾನಾಮಸಹ್ಗರ್ತಾಃ 
‘ಭೂತಾನಿ ಜತಹ್ವರ್ತ’ ಇತತಯಪಕರಮಾದ್ಪಿ ‘ಇರ್ತ ತತ ಪಞ್ಚಮಾಯಮಾಹ್ತತಾವಾಪಾಃ 
ಪುರತಷ್ವಚಸ್ೂೀ ಭವನಿು’ ಇತತಯಪಸಂಹಾರಸಾಯಧಿಕ್ಾಯತ್ ತದ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ್ೂೀ-
ಪಕರಮೀಕುಶರದಾಧಶಬದಸಾಯಪಿ ತಾ ಏವಾಥಯ ಇತಾಯಪತ್ುೀಾಃ | ಉಪಕರಮವಿರ್ೂೀಧ್ೀನ್ೂೀಪ-
ಸಂಹಾರಾನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ | ಉಪಕರಮಪಾರಮಾಣಾಯಥಯಮೀವೀಪಸಂಹಾರಾನ್ತ-
ಸಾರಿತವಮಙ ು್ೀಕತಯವಯಮ್ | ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಸಯ ಪಶಾಚತುನ್ತವನಿಯಮಾತ್ | 
ಉಪಕರಮಾನ್ತಸಾರಿತವನಿಯಮೀsಪುಯಪಸಂಹಾರಸ್ೂಯೀಪ- ಸಂಹಾರ್ೀಣ್ೈವೀಪಕರಮಾಥ್ೂೀಯ 
ಜ್ಞಾಯತ್ೀ || 05 || 

ನ್ ಚ ವಿಶ್ೀಷಾಶರವಣನಿಯಮ ಏವ ಬಲವಾನ್ | ಸಾಥನಾನ್ುರಶರವಣ-
ಸಾಯಪ್ಯೀತದ್ನ್ತರೂಪತಾವತ್ | ಆರ್ಥಯಕಶರವಣಮಪಯನ್ತಕುಂ ಬಾಧ್ತ ಏವ | ಕಮತ ಸಾಥನಾನ್ುರಗತಂ 
ಸಪಷ್ಟಶರವಣಮಿರ್ತ ಕ್್ೈಮತತಾಯಥಯಮೀವ ನ್ೀಷಾಟದಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಪರರ್ತೀತ್ೀರಿರ್ತ 
ಪರಿಹಾರಾನ್ುರಮತಕುಮ್ || 06 || 
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ನ್ ಚ ‘ಅಪಾಮ ಸ್ೂೀಮಮಮೃತಾ ಅಭೂಮ’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತ ಏವ ಮೀಕ್ಷಫಲಸಾಯಪುಯಕ್್ುೀಾಃ 
ಕಮೈಯವ ತತಾ್ಧ್ನ್ಮಿರ್ತ ಮನ್ುವಯಮ್ | ‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ |’ ‘ಸ ಯ 
ಆತಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ೂೀಕಮತಪಾಸ್ುೀ | ರಾವದಿನ್ೂದರೀ ರಾವನ್ಮನ್ತರಾಯವಾದಾದಿತಯಾಃ’ ಇತಾಯದಿ 
ಶತರರ್ತಬಲಾದ್ಮೃತಶಬದಸಯ ಯಥಾಯೀಗಯಮೀವಾಥಯಕಲಪನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 07 || 

ನ್ ಚಾನ್ತಶಯಸಾಯಪಿ ಸಹ್ಭಾವಾತ್ ಸವಗಯ ಏವ ಫಲದ್ತವಮ್ . ‘ಭತಕುಶ್ೀಷಾನ್ತಶಯವಾನ್’ 
ಇತಾಯದಿವಚನಾದ್ಯಥಾಯೀಗಯಮೀವ ಫಲದಾನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ|| 08 || 

ನ್ ಚ ಮಾಗಯಸಾಯಪಿ ಸಹ್ಭಾವಾದ್ಯಥಾಗತಮೀವಾಗಮನ್ಮಿರ್ತ ನಿಯಮಾಃ| 
ವಚನ್ಬಲಾದ್ಯಥಾಯೀಗಯಮೀವಾಗಮನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 09 || 

ನ್ ಚ  ‘ಇಷಾಟಪೂತ್ೀಯ ದ್ತುಮಿತತಯಪಾಸತ್ೀ’ ಇತತಯಪಶಬ್ದೀನ್ೀಷಾಟದಿಭಿರಾಚಾರಸಯ 
ಸಹ್ಪಾಠಾಚಚರಣಫಲಂ ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುಂ ಕರಣಫಲತ್ವೀನ್ ಭರಮಾದ್ವದ್ನಿುೀರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | “ನಾನ್ಯ 
ಪನಾಥಾಃ” ಇತಾಯದಿವಚನಾದ್ೀವೀಭಯೀರಪಿ ಚರಣಶಬ್ದೀನ್ೈವೀಕ್್ುೀರಯೀಗಯತಾವತ್ || 10 || 

ನ್ ಚ ಭಯಫಲಕ್ಾಮಾದಿಮಿಶರಬತದಿಧತಾವದಿಷಾಟದಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಸಂಸಾರಾಃ | ಅನಿಷಾಟದಿಕ್ಾರಿಣಾಂ 
ತದ್ಭಾವಾನ್ತಮಕುರಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ತ್ೀಷಾಂ ಪರಬಲದ್ೂೀಷ್ಶತರತ್ೀಾಃ || 

ನ್ ಚ ನ್ರಕಭ್ೂೀಗಸಾಯನಿತಯತವಕಥನಾನಿನತಯನ್ರಕ್್ೂೀಕುವಿಯರತದಾಧ | 

‘ರೌರವೀsಥ ಮಹಾಂಶ್ೈವ ವಹಿನವ್ೈಯತರಣಿೀ ತಥಾ| 

ಕತಮಿಭೀಪಾಕ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕ್ಾುನ್ನನಿತಯನ್ರಕ್ಾಣಿ ತತ | 
ತಾಮಿಸರಶಾಚನ್ಧತಾಮಿಸ್ೂರೀ ದೌವ ನಿತೌಯ ಸಮರಕೀರ್ತಯತೌ || ಇರ್ತ ವಿಭಾಗಾತ್ || 12|| 

ನ್ ಚ ಸಹ್ಸಾಥನಾದಿೀಶಸಾಯಪಿ ನ್ರಕದ್ತಾಃಖಪಾರಪಿುಾಃ | ಸಾವತನಾರಾತ್  
ಕ್ಾರಣಾಭಾವಾತ್   || 13 || 

ನ್ ಚ ಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ಸಹ್ ಶೃತ್ೀಸುದ್ವತ್ ಫಲ್ೀsಪಿ ಜೀವಸಯ ಸಾವತನ್ರಾಮ್ | ಅವಿಹಿತತ್ವೀನ್ 
ಕ್ಾರಣಾಭಾವಾತ್ | ‘ಅಥ್ೈತಯೀಾಃ ಪಥ್ೂೀಾಃ’ ಇತಯಸಯ ಚ ಸಾಧ್ನಾಥಯತಾವತ್ || 14 || 

ನ್ ಚ ದ್ತಾಃಖಸಹ್ಸಾಥಯತಾವದ್ನ್ಧೀತಮಸಯಪಿ ಸತಖಮ್ | ಈಶಸಾಯಪಿರಯತ್ವೀನ್ೈವ 
ಕ್ಾರಣಾಭಾವಾತ್ || 15 || 

ನ್ ಚ ಧ್ೂಮಾದಿದ್ೀವತಾಸಹಾವಸಾಥನಾತ್ ಕಮಿಯಣ್ೂೀsಪಿ ತತಪದ್ಪಾರಪಿುಾಃ | 
ತನಿನಮಿತುವಿದಾಯಖಯಕ್ಾರಣಾಭಾವಾತ್ || 16 || 
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ನ್ ಚ ತ್ೈಸ್ತಾಃ ಸಹಾವಸಾಥನಾದ್ರ್ತಚಿರತವಮ್ | ‘ವತ್ರಾತ್ ಪೂವಯಮೀವ ತತ’ ಇರ್ತ 
ಕಿೃಪುಕ್ಾಲಾದ್ಧಿಕ್ಾವಸಾಥನ್ೀ ಕ್ಾರಣಾಭಾವಾತ್ || 17 || 

ನ್ ಚ ವಿರೀಹಾಯದಿಜೀವ್ೈಾಃ ಸಹಾವಸಾಥನಾದ್ ದ್ತಾಃಖಪಾರಪಿುಾಃ | ಶಬದವಿಹಿತತ್ವೀನ್ 
ಪಾಪಾಖಯಕ್ಾರಣಾಭಾವಾತ್ || 18 || 

ನ್ ಚ ವ್ೈಯಥಾಯಯತ್ ಪಿತೃಶರಿೀರಗಮನ್ಮ್ | ‘ಈಶಕಿೃಪ್ುೈವ ಪಿತರಂ ಪರವಿಶಾಯ ರಾರ್ತ 
ಮಾತರಮ್’ ಇರ್ತೀಶಕಿೃಪುತವವಚನಾತ್ || 19 || 

ನ್ ಚ ಪಿತತಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ನ್ಯತ್ೂೀ ವೌದ್ಯಯಗಭಯಸಥಶರಿೀರಮೀವ ಪರವ್ೀಷ್ತಟ-
ಮತಪಪತ್ುೀಯೀಯನಿಪರವ್ೀಶಾಭಾವ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ‘ಯೀನಿದಾವರ್ೀಣ ದ್ೀಹ್ಂ ಚ ಪಾರಪ್ನೀರ್ತ 
ಪಾರಯಶ್ ೀ ನ್ರಾಃ’ ಇರ್ತ ವಚನಾತ್ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ೂೀ ಗತಯನ್ುರಾಭಾವಾತ್ | 

‘ವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾರಣಾದ್ೀವ ವಿಶ್ೀಷಾಚಚನಿರಿಷ್ಯತ್ೀ| 
ಸಾಮಾನ್ಯಜನ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ನ್ೃ-ಣಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಹ್ೀತತತಾಃ||’ ಇರ್ತ ವಚನಾಚಚ || 20|| 
 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 03-01 || 
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|| ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 03-02 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ  ಓಂ || ಪಶಾಚದ್ದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಸವಪನವಿಷ್ಯಸಾಯಸತುಾಂ ನ್ ವಾಚಯಮ್ | 
ಅಶಕಯಕರಣಶಕುಮತಾುಾದಿೀಶವರಸಯ ಸಂಸಾೆರ್ೀಣ ಸೃಷಾಟಾ ಪುನ್ಾಃ ಸಂಸಾೆರಮಾತರತಾಮಾಪಾದ್ಯ 
ತಸಾಯಪಿ ತರ್ೂೀಧಾನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ | ಜಾಗರತುಾಪರರ್ತೀರ್ತಮಾತರಸಯ ಭರಮತಾವತ್ || 01 || 

ನ್ ಚಾವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಸವಪನಪರರ್ತೀತಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್್ತವ ಸವಪನರ್ತರ್ೂೀಧಾನ್ಂ ನ್ೀಶ್ೀನ್ೀರ್ತ 
ವಾಚಯಮ್ | ಬ್ೂೀಧ್ೀ ಜೀವಸಾಯಸಾವತನಾರಾತ್ | ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ್ಯೀಸುದ್ನ್ಯತ್ವೀ ಜಡತಾವತ್ 
ಕ್ೌಮತತ್ಯೀನಾಸಾವತನಾರಾತ್ | ತತ್ಾರೂಪತ್ವೀ ತ್ೀನ್ೈವ ವಾಯಖ್ಾಯತತಾವತ್ | ಉಭರಾತಮಕತ್ವೀ 
ದ್ೂೀಷ್ದ್ವರಾಪಾತಾತ್ | ಅನ್ತಭಯತವಸಯ ವಾಯಹ್ತ್ೀಾಃ | ತಾವನಾಮತರನಿಮಿತುತ್ವೀ 
ಮಾನಾಭಾವಾತ್ | ಸವಯಸ್ಯೀಶಹ್ೀತತತ್ವೀ ಮಾನಾಚಚ || 02 || 

ನ್ ಚ ಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ಜಾಗರಿತಮ್ | ಅಚ್ೀತನ್ತಾವದ್ೀವ ಕ್ಾಲಸಯ | ಚ್ೀತನಾನ್ುರಸಾಯಪಯ 
ಸಾವತನಾರಾತ್ || 03 || 

ನ್ ಚ ಪರಮಾತಮನ್ೂೀsನ್ಯತಾರವಸಾಥನ್ೀ ದ್ತಾಃಖಿತವಪಾರಪ್ುೀನಾಯಡಿೀಷ್ತ ಸತಪಿುನ್ಯ ಭವರ್ತ 
ಉಭಯಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ೂೀಪಪತ ುೌ ಮಾನ್ಸಯ ಕಿೃಪುಕ್ಾರಣಮಿತಯನ್ವಸ್ತಥರ್ತದ್ೂೀಷಾದ್ರ್ತಪರಸಙ್ಗುತ್||04|  

ನ್ ಚ ಪರಬ್ೂೀಧ್ಸಯ ಪೃಥಗಪಿ ಕ್ಾರಣದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ತದ್ೀವ | ‘ನ್ ಋತ್ೀ ತವರ್ತೆರಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ 
ಶತರತ್ೀಸುತಾರಪಿ ಈಶಕೃತತ್ವೀ ಸಮಯಙ್  ಮಾನಾತ್ || 05 || 

ನ್ ಚ ರಾಜಾದಿೀನಾಂ ಪೃಥಗದಶಯನಾದಿೀಶಾನ್ುರಕಲಪನಾ | 

‘ದ್ೀಶಕ್ಾಲವಿಶ್ೀಷ್ೀsಪಿ ಸವಪಾನದಿೀನಾಂ ಸ ಏವ ಹಿ | 

ರ್ತರಸೆತಾಯ ಚ ಕತಾಯ ಚ ನ್ ಖಣ್ಡೀಶಾಃ ಸ ರಾಜವತ್ || ‘ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಮಾನಾತ್ || 06 || 

ನ್ ಚ ಮೀಹ್ೀ ಬರಹ್ಮಪಾರಪಿುರ್ೀವ ಪೃಥಗವಸಾಥತಾವದಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 
ಪರಶ್ೀಷ್ಮಾನಾದ್ಧ್ಯಪಾರಪಿುತಾವವಗಮಾತ್ || 07 || 

ನ್ ಚ ಸಾಥನ್ಭ್ೀದಾದಿವಷ್ೂಣೀರಪಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ | ‘ಅಯಮೀವ ಸಾಃ’ | ‘ನ್ೀಹ್ ನಾನಾsಸ್ತು ಕಞ್ಚನ್’ 
ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಬಲಾತ್ ಸಾಥನಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ಸುಸಾಯಭ್ೀದ್ ಇರ್ತ ವಯವಸ್ೂಥೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 08 || 

ನ್ ಚ ರೂಪವತಾುಾರೂಪವತುಾವಚನ್ಯೀವಿಯರ್ೂೀಧಾದ್ಪರಮಾಣಯಮ್ | ಅಪಾರಕೃತ-
ರೂಪವತುಾಮಿರ್ತ ವಯವಸ್ೂಥೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 09 || 

ನ್ ಚ ಪರಮಾತಮನಾ ಚ್ೀತನ್ತವನಾಯಯಸಾಮಯೀನ್ ಜೀವಸಾಯಪಯಭ್ೀದ್ಾಃ | 
ಅಲಪಗತಣತಾವದಿವಿರ್ೂೀಧಾತ್ || 10 || 
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ನ್ ಚ ಸಾದ್ೃಶಯಸಯ ಸತಾುಾತ್ ಸಾಧ್ನ್ಂ ವಿನ್ೈವ ಜೀವಸಯ ತಾದ್ೃಕುಾವಯಕುಾಃ | ಅನಾದಿತಾಃ 
ಸಂಸಾರಸಾಯನಿವೃತುತ್ವೀನ್ ಭಾವಾತ್ || 11 || 

ನ್ ಚ ಮತಕುತಾವದಿಗತಣಸಾಮಾಯದ್್ರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಭಕ್ಾುದಿಗತಣಸಾಮಯಮ್ | 

‘ಯಥಾ ಯಥಾsಧಿಕ್ಾರ್ೂೀ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಕುಬಯಲಂ ಚ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ | 
ಮತಕ್ಾುವಾನ್ನ್ದ ಏತ್ೀ ಚ ಗತಣಾ ವಿಶ್ಷ್ಯನ್ುೀ ಅತ ಅಹ್ತಬರಯಹ್ಮಣ್ೀ ಮತಕ್ಾುಲಬಲ್ಲಂ ಹ್ರನಿು ’ 
ಇತಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ || 12 || 

ನ್ ಚ ಸಂಹಾರಕತತಯರಸಂಹಾರಾದ್ನ್ಯರಕ್ಾರಾ ಅಯೀಗಾಃ | ‘ಸ ಸೃಜರ್ತ ಸ ಪಾಲಯರ್ತ ನ್ 
ವಿನಾಶಯರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಕ್ಾಯತ್ | ಅನ್ನದಾನಾದ್ತಯಪಪತ್ುೀಶಚ || 13 || 

ನ್ ಚಾವಯಕುಸವಭಾವಸಯ ದ್ಶಯನ್ೀ ತಕಯಬಾಧ್ಾಃ| ಅನ್ನ್ುಶಕುತಾವದಿವಷ್ೂಣೀಸುಚಾಕ್ಾು ಅವಯಕುಸಾಯಪಿ 
ದ್ಶಯನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 14 || 

ನ್ ಚ ಗತಣಾನಾಂ ಗತಣಿಸವರೂಪತವಂ ವಿರತದ್ಧಮ್ | ಕ್ಾಲಾದಿದ್ೃಷಾಟನಾುತ್ || 15 || 

ನ್ ಚ ಬರಹಾಮನ್ನಾದದಿೀನಾಮನ್ಯಥಾತಾವದ್ತಚಾಬದತವಂ ತಚಾಬದತ್ವೀ ಲ್ೂೀಕ್್ೂೀಪಮತವಂ ಚ್ೀರ್ತ 
ವಿಲ್ೂೀಮತಾ | 

‘ಅಲೌಕಕ್ಾಸುಸಯ ಶಬಾದಸುಥಾsಥಾಯ ಅಲೌಕಕ್್ೂೀ ಹ್ಯೀಷ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರತಾವತ್ | 
ತಥಾಪಿ ಶಬಾದಲೌಕಕ್ಾ ಅಪಯಮತಷ್ಟಮನ್ ಪರವತಯಮಾನಾ ಅಧಿಕ್ಾಥಾಯನ್ ವದ್ನಿು ||’ ಇತಾಯದಿ 
ಶತರರ್ತಭ್ೂಯೀsಲೌಕಕತಾವವಗಮಾತ್ || 16 || 

ನ್ ಚ ಬರಹಾಮದಾಯನ್ನ್ದವ್ೈಚಿತ್ರಾೀ ಬಿಮ್ಭೂತವಿಷಾಣಾನ್ನ್ದವ್ೈಚಿತರಾಮ್ | ಆದಿತಾಯದಿ 
ವದಾಧಿಕ್ಾಯತ್ | ನ್ ಹಿ ಸೂಯಯಕ್ಾನ್ುಪರರ್ತಬಿಮ್ಸಾಯಗಿನಜನ್ಕತವಶಕುನ್ಯ ಜಲಗತಸ್ಯೀತ್ಯೀತಾವತಾ 
ಸೂಯಯವ್ೈಚಿತರಾಮ್ | ಆಧಿಕಯಂ ಹಿ ತತರ ನಿಮಿತುಮ್ | ಸೂಯಯಚನಾದರದಿ ಪರರ್ತಬಿಂಬಂ 
ವಿನಾsನ್ಯತರ ತಥಾ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ || 17 || 

ನ್ ಚ ನಾನಾಭಾವಾದಿವಷ್ೂಣೀಶ್ಚತುಪರರ್ತಬಿಮ್ರೂಪತಾ | ಆಧಿಕ್ಾಯದ್ೀವ | ಪರರ್ತಬಿಮ್ೀ ಹಿ 
ದ್ೂೀಷಾಶಚ ಪರರ್ತೀಯನ್ುೀ | ಅತ್ೂೀ ಹಿ ಶತರರ್ತಾಃ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ರ್ತ ‘ನ್ೀದ್ಂ ಯದಿದ್ಮತಪಾಸತ್ೀ’  
ಇರ್ತ || 8 || 

ನ್ ಚ ನಾನಾವತಾರಕ್ೌತತಕದ್ಶಯನಾದಿವಷ್ೂಣೀಾಃ ಕವಚಿದ್ದೀಶಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಕ್ೌತತಕ್ಾದ್ೀವ 
ಸೃಷಾಟಾದಿಕಮಯಕತವಯನ್ ಅನ್ಯಮೀವ ಸಾಮಸ್ುೀನ್ ನಿಯೀಜಯರ್ತ | ‘ಸವಯತರ 
ಸವಯಮೀತಸಾಮತ್’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತಾಯ ಕರೀಡಾಯಮಪಿ ಸಾವತನಾರಾತ್ | 
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‘ಸಾವತನಾರಾತ್ ಕರೀಡತ್ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಚ ಸಾವತನ್ರಮನ್ಯಗಮ್ | 
ಕರ್ೂೀರ್ತ ಕ್ಾವಪಿ ನಿಯತಾ ಕರೀಡಾ ಸೃಷಾಟಾದಿಗಾsಸಯ ಚ || 
ನಿಯತಕರೀಡನಾದ್ೀವ ಕತಾಯ ನಾನ್ೂಯೀsಸ್ತು ಕಸಯಚಿತ್ | 
ಅಸವತನ್ೂರೀ ಹಿ ಚಲರ್ತ ಚಲಚಿತಾುದ್ಶಕುತಾಃ | 
ಸವತನ್ರಾಃ ಪೂಣಯಶಕುಾಃ ಸನ್ ಕತತ್ೂೀsಸೌ ನಿಯರ್ತಂ ತಯಜ್ೀತ್ ||’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಶಚ|| 19 || 

ನ್ ಚ ಕಮಾಯನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾತ್ ಫಲಸ್ಯೀಶವರಾಃ ಫಲಾದಾತ್ೀರ್ತ ಪರಲ್ೂೀಭಮಾತರಮ್ | 
ತಸ್ಯೈವ ಸಾವತನಾರಾತ್ | 

‘ಕಮಾಯಣಯನ್ನಾುನಿ ಯಥ್ೀಷ್ಟಮಿೀಶಾಃ ಸಮಾಪದ್ಯ ತ್ೀಷಾಂ ಫಲಮಿಚಾಯೈವ | 
ಕವಚಿದ್ದದಾರ್ತ ಕವ ಚ ನ್ೂೀ ದ್ದಾರ್ತ ನ್ ಹಾಯನ್ನಾುತ್ ಕಮಯಣಾಂ ಭ್ೂೀಗನಾಶಾಃ | 
ಸಾವತನ್ರಾಂ ಚ್ೀತ್ ಕಮಯಣಾಂ ಸವಯಭ್ೂೀಗಾಃ ಸಾಯನ್ನ ಹ್ಯೀವಂ ಕ್ಾವಪಿ ತತ್ೆೀನ್ಚಿತ್ ಸಾಯತ್ | 
ಅತ್ೂೀsಪಿ ಸ ಸ್ವೀಚಾರಾ ಕಞ್ ಚ್ದ್ೀವ ಫಲಂ ಕತರಾಯದಿವಫಲಂ ಪಾರಯಶಶಚ | 
ಕವಚಿಜಾಜಾನ್ಂ ಜನ್ಯನ್ ಭಸಮ ಕತರಾಯತ್ ಸ್ವೀಚಾಾವೃರ್ತುಸುಸಯ ವಿಷ್ೂಣೀಾಃ ಸದ್ೈವ ||  
ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ | 
‘ಸವತನ್ರ ಈಶ ಏವ್ೈಕಸುದ್ವಶಂ ಕಮಯ ಸವಯದಾ | 
ಅತ ಈಶತವಮಿೀಶಸಯ ನ್ ಹಿೀಶ್ ೀsನ್ಯಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ ||’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ || 

ಅತಾಃ ಪರಲ್ೂೀಭಕಲಪನ್ೀ ಶತರತಹಾನಿರಶತರತಕಲಪನಾ ಚ್ೀರ್ತ ಹ್ರಿರ್ೀವ ಫಲಪರದ್ಾಃ || 20 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 03 – 02 || 

 

 

 

 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 03-03 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ಪರರ್ತಶಾಖಮತಚಯಮಾನಾನಾಮಥಾಯನಾಂ ಪೃಥಕ್ಾುಾತ್ 
ತತುಚಾಾಖಿಭಿರ್ೀವ ತತರ ತತ್ೂರೀಕುಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮಿರ್ತ ನಿಯಮಾಃ | 
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‘ನಾನಾವ್ೀದ್ೈರಿರ್ತಹಾಸ್ೈಾಃ ಪುರಾಣ್ೈಾಃ ಸತಜ್ಞ್ೀಯ ಏಕ್್ೂೀ ಭಗವಾನ್ ಯತಕುಭಿಶಚ|’ 
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಸತಷ್ತಟ ಜ್ಞ್ೀಯತಾವದಿವಷ್ೂಣೀಾಃ || 01 || 
ನ್ ಚಾಶಕಯತರಾ ಕಸಾಯಪಿ ಸವಯಗತಣ್ೂೀಪಸಂಹಾರ್ೂೀ ನಾಸ್ತು | 
‘ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಾಃ ಸವಯದ್ೈವ ಹ್ತಯಪಾಸಾಯಸ್ುೀನ್ೈವ ವಿದಾವನ್ ವಿಧಿಕೃನಾನನ್ಯಥಾ 
ಸಾಯತ್ |’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀವಿಯಹಿತಕರರಾಲ್ೂೀಪಪರಸಙ್ಗುತ್ || 02 || 

ಕ್್ೀಷಾಂಚಿತ್ ಸವಯಗತಣ್ೂೀಪಸಂಹಾರಸಯ ಕತಯವಯತ್ವೀ ಸವ್ೀಯಷಾಮಪಿ ತಥಾ ಸಾಯತ್ 
ಅನ್ೀನ್ ನ್ೂೀಪಸಂಹ್ತಯವಾಯ ಅನ್ೀನ್ೂೀಪಸಂಹ್ತಯವಾಯ ಇತಯನಿಣಿೀಯತ್ೀರಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್| 

‘ಯಸಯ ರಾವದ್ತುಣಾಾಃ ಸಪಷ್ಟಂ ಪರರ್ತಭಾಸನ್ತುಪಾಸನ್ೀ | 
ಯತಗಪತ್ ಸವಭತಜೌ ಯದ್ವದಾಧಾಯೀತ್ ತಾನ್ತ ಏವ ಸಾಃ | 
ಯತಗಪದ್್ರಹ್ಮಣಾಃ ಸವ್ೀಯ ಭಾಸನ್ುೀ ಹಿ ಗತಣಾ ಹ್ರ್ೀಾಃ | 
ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಯಥಾಯೀಗಯಂ ಸವಮಾಹಾತಾಯನ್ತಸಾರತಾಃ || ’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಯತಯಗಪದ್ತುಣಪರರ್ತೀತಾಯದಿಮಾಹಾತಾಯನಿನಣಯಯೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 03 || 

ನ್ ಚ ಫಲಾನಿಣಿೀಯರ್ತಾಃ | ಮಾಹಾತ್ಯೀನ್ೈವಾನ್ಯತ್ ಫಲಂ ಮಹ್ತಾಮಿರ್ತ ನಿಣಯಯೀಪಪತ್ುೀಾಃ 
|| 04 || 

ಆನ್ನಾದದಿೀನಾಂ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿತ್ ಸಮತಚಚಯೀ ಪಾರಪ್ುೀ ಸವಯಗತಣಸಮತಚಚಯಾಃ  ಸವ್ೀಯಷಾಂ 
ಸಾಯದಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | ಅಲಪಶಕುತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಂ ಪುಂಸಾಮ್ || 05 || 

ಪಿರಯಶ್ರಸಾುಾದಿೀನಾಮಾನ್ನಾದದಿವಿಶ್ೀಷ್ತ್ವೀನ್ೈವ ದ್ಶಯನಾತ್ ತ್ೀಷಾಮಪಿ 
ಸವೀಯಪಸಂಹಾಯಯತವಮಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | 

‘ಯಥಾಯೀಗಾಯನ್ ಗತಣಪೂಗಾನ್ತಪಾಸಯ ಫಲಂ ಭವ್ೀನ್ತಮಕುಗಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಸಾಯತ್| 

ನಿತ್ಯೈಕ್ಾಗರಾವಯಙ್ುಾತಾಹ್ೀತತತಶಚ ಸಾಕ್ಾದ್ದೃಶ್ನ್ೂೀಯ ತದಿವಶ್ೀಷ್ೈಾಃ ಸೃತ್ೈಶಚ ||’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಸವಯೀಗಯಗತಣ್ೈರ್ೀವ ಫಲಾಭಾವಾತ್ || 06 || 

ತಹಿಯ ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀsನ್ಯೀಷಾಂ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಮಪಿ ಬಹ್ತಗತಣ್ೂೀಪಾಸನ್ರಾ ಕ್ಾಯಯಂ ನಾಸ್ತು’ 
ಮಧ್ಯೀ ನಿಯಮಾಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | ತ್ೀಷಾಂ ಭಾವುಯತೆಷ್ಯಂ ಜ್ಞಾತಾವತದ್ಭಿಜ್ಞಸಯ 
ಬರಹ್ಮಣ ಏವ ಗತಣನಿಯಮೀಪದ್ೀಶ್ ೀಪಪತ್ುೀಾಃ | 

ಯೀ ಯೀ ಭಾವೀ ದ್ೀವತಾನಾಂ ವಿಮತಕ್ ುೌ ತತುತ್ ಪಾರಪ ುೌಸತಗತಣಾನಿೀಶ್ತತಶಚ| 
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ಬರಹಾಮ ದಿಶತಯಥ ತಾಂಸ್ುೀ ವಿಚಿನ್ು ತತುದಾಭವಂ ಪಾರಪುನವನಾುತಮಶಕ್ಾು ||’  
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ || 07 || 

ನ್ ಚ  ನಾನಾಸಾಥನ್ೀಷ್ೂಕುಗತಣಾನಾಮನ್ತಪಾಸನಾಥಯತಾ | ವಿಪರಕೀಣಯಗತಣಾನ್ 
ಪಿಣಿಡೀಕೃತ್ೂಯೀಪಾಸ್ತತತಸುತ್ದ್ೃಶಫಲಪಾರಪ್ುೀಸುಥಾ ಧಾಯನಾಥಯಮೀವ ಗತಣಾನಾಮತಕು-
ರಿತತಯಪಪರ್ತುಾಃ  || 08 || 

ನ್ ಚಾಪರ್ೂೀಕ್ಾಾರಾನ್ನಾದದಿೀನಾಮಪಿ ಲ್ೂೀಪ್ೀನಾತ್ೇತ್ಯೀತಾವತಾ ಪೂಯಯತ್ೀ| 
ಆತಮಶಬಾದಥಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾವದಾನ್ನಾದದಿೀನಾಮ್ || 09 || 

ನ್ ಚಾತಮಶಬ್ೂದೀ ವಿಭರಮಕರಾಃ | ಗತಣಾಧಿಕ್ಾನಾಮಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಭಗವದ್ತುಣಾನ್ಧಿಕ್ಾನ್ 
ಪರಕ್ಾಶಯರ್ತೀತಯವಧಾರಣ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 10 || 

ಅಲೌಕಕಗತಣಾನಾಮಪರರ್ತೀತ್ೀಲೌಯಕಕಗತಣಾಧಾಯನ್ೀ ತದ್ಪಾಕೃರ್ತರ್ೀವ ಭವರ್ತೀರ್ತ ನ್ 
ಮನ್ುವಯಮ್ | ಲೌಕಕವಿಲಕ್ಷಣಾ ಅತತಯತುಮಾ ಇರ್ತ ಧಾಯನ್ಸ್ಯೈವ ಪಾರಧಾನಾಯತ್ || 11 || 

ಬರಹ್ಮಣ್ೂೀ ಬರಹಾಮಣಾಯಶಚ ಸಾಥನ್ೈಕಯಂ ಗತಣತಾರತಮಯಂ ಚ ಯಥಾಗತಣ್ೂೀಪಾಸನ್ಂ 
ಮತಕ್ಾುವಧಿಕಯಂ ನ್ ಭವರ್ತೀತಯತರ ಲ್ಲಙ್ುಮ್, ಸಮವಿಷ್ಮೀಪಾಸನಾಯತಕ್್ುೀರಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | 

‘ಯಥಾಶಕು ಸೃತಾನ್ ಧಾತಾರ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ೂಣೀಾಃ ಸರಸವರ್ತೀ | 
ಸಮರ್ೀತ್ ತ್ೈವಿಕರಮಾದಾಯಂಸತು ನಿತಯವಿಕ್ಾರನಿುಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ | 
ಕದಾಚಿಲ್ೂಿೀಪಯದ್ದೀವಿೀ ಸಾಥನ್ೈಕಯಂ ನ್ ಗತಣ್ೈಸುತಾಃ | 
ಸಾಮಯಂ ತಯೀಯಯಥಾವಿಷ್ೂಣೀಗತಯಣ್ೂೀಪಾಸಾ ಫಲಂ ಭವ್ೀತ್ || ’ 

ಇತಯಧಾಯತಮವಚನಾದ್ಯಥಾಶಕು ಕರರಾ ದ್ೀವಾಯಾಃ || 12 || 

ನ್ ಚಾತಮಶಬ್ದೀನಾಸಯ ಪುರತಷ್ಸ್ಯೈತಾವನ್ೂುೀ ಗತಣಾ ಉಚಯನ್ು ಇರ್ತ ವಯವಸ್ತಥತಯಭಾವಾಃ | ಯಸಯ 
ರಾವನ್ೂುೀsಥಾಯ ಯತಗಪದ್ ಧಾಯತತಂ ಶಕಯನ್ುೀ ತಸಯ ತಾವನ್ು ಇರ್ತ ಸನ್ಧೀಾಃ  || 13 || 

ನ್ ಚ ಮತಮತಕ್ಷವ ಇತಯವಿಶ್ೀಷಾದ್ಭರಣಸಯ ದ್ತಯತ್ೀಶಚ ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ್ೀಿತ್ಯತತಾವಚಚ 
ಸಮಭೃರ್ತದ್ತಯವಾಯಪಿುೀ ಅಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀ | 

‘ಸತ್ೂಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾನ್ನ್ದರೂಪ ಆತ್ೇತ್ಯೀವಂ ನಿತಯದ್ೂೀಪಾಸನ್ಂ ಸಾಯತ್| 
ನಾನ್ಯತ್ ಕಞ್ ಚ್ತ್ ಸಮತಪಾಸ್ತೀತ ಧಿೀರಾಃ ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈದ್ೀಯವಗಣಾ ಉಪಾಸತ್ೀ | 
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ಗತಣಾಯಕರಸೃತ್ೀರ್ೀವ ದ್ತಯರ್ತಮಾತರಂ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ | 
ನ್ ವಾಯಪಿುಜಯಗದ್ಸೃತಾಯ ನಾನಾಶಕುಯಯತ್ೂೀ ಮತಾ | 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಯತಗಪಜಾಜಾನ್ಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತಥಾ ನ್ ತತ | 
ಪರಾಯಯೀಣಾಪಿ ಸತಾಯಾಃ ಸತಯನ್ೈಯವಾನ್ಯೀಷಾಂ ಕಥಞ್ಚನ್ ||’  
ಇತಾಯದಿಪರಮಾಣಬಲಾತ್ || 14 || 

ಕವಚಿದ್್ಹ್ತಗತಣಾಾಃ ಕವಚಿದ್ಲಪಗತಣಾಾಃ ಶತರರ್ತಷ್ವೀವೀಚಯನ್ು ಇತತಯಪಸಂಹಾರಸಾಯ-
ಪರಯೀಜನ್ತ್ೀರ್ತ ನ್ ವಾಚಯಮ್ | ‘ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬರಹ್ಮಣ್ೈವ ಹ್ಯಪಾಸಾಯ ನಾನ್ಯೈದ್ೀಯವ್ೈಾಃ 
ಕಮತ ಸವ್ೈಯಮಯನ್ತಷ್ಯೈಾಃ’ | ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ | ಸವಯಗತಣ್ೂೀಪಾಸಕಸಾಯಪಯಧಿಕ್ಾರಿಣ್ೂೀ 
ಭಾವಾದ್ೀಕತಾರಪೃಥಕ್ ಸವಯಗತಣಾನ್ತಕ್್ುೀಬಯಲಾದ್ತಪಸಂಹಾರಾನ್ತ್ೀಾಃ || 15 || 

ನ್ ಚ ಮತಕ್ಾುವುಪಾಸನಾಭಾವ್ೀ ಫಲಾದಿಕಮಪಿ ಸಾಯದಿತಯರ್ತಪರಸಙ್ುಾಃ | ಉಪಸನ್ರಾಾಃ 
ಸಂಸಾೆರಾಖಯಕ್ಾರಣಸಯ ಸತಾುಾತ್ | ‘ನ್ ಹಿೀಯತ್ೀ ಯತರ ಗತಾವ ಯತರ ಗತಾವ ನ್ ವಧ್ಯತ್ೀ |’ 
ಇತಯವೃದಿಧಪರಮಾಣಭಾವಾಚಚ || 16 || 

ನ್ ಚ ಕಮಯಕರಣಶಕ್್ುೀರಪಯದ್ೂರತಾವತ್ ತತ್ಂಶರಯನಿಯಮಾಃ | ಉಪಾಸನಾಖಯಕ್ಾಯೀಯ 
ನಿತಯಕೃರ್ತಸಂಸಾೆರ್ೂೀ ನ್ ತಥಾ ಕಮಯಣ್ೀರ್ತ ಕ್ಾಯಯವ್ೈಶ್ೀಷಾಯತ್ || 17 || 

ನ್ ಚಾಯೀಗಯತಾಖಯವಿಶ್ಷ್ಟಕ್ಾರಣಜ್ಞಾನಿಷ್ವಪಿ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿನ್ೂೇಕ್್ೂೀ ನ್ ಭವರ್ತೀರ್ತ ನಿಯಮಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮೀಕ್ಷಂ ದ್ದಾತ್ಯೀವ್ೀಶವರಾಃ ಸವಭಾವಾತ್ | ಅಯೀಗಾಯನಾಂ 
ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವಾನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ || 18 || 

ನ್ ಚ ಪರಯತಾನನ್ತಸಾರಿಣ್ೂೀ ಮತಕ್ಾುವಾಧಿಕ್ಾರಿಕ್ಾ ಆನ್ನಾದದ್ಯಾಃ | 
ಅಧಿಕ್ಾರಾನ್ತಸಾರಿತಾವತ್ ಪರಯತನಸಯ | ಕಥಞ್ ಚ್ದ್ಧಿಕಯತ್ನೀ ತತಾ್ಧ್ನಾದಿವಸೂುನಾಂ 
ದ್ೂಷ್ಣಪಾರಪ್ುೀಾಃ | 

‘ಸಾವಧಿಕ್ಾರಾಧಿಕ್್ೂೀ ಯತನಾಃ ಪಾರಯಶ್ ೀ ನ್ೂೀಪಪದ್ಯತ್ೀ | 
ಕಥಂಚಿದ್ಧಿಕ್್ೀ  ಯತ್ನೀ ದ್ೂೀಷ್ಾಃ ಕಶ್ಚತ್ ಸಮಾಪತ್ೀತ್ ||’ ಇರ್ತ ವಚನಾಚಚ || 19 || 

ನ್ ಚ್ೈಕಸಾಮದ್ೀಕ್್ೂೀ ವಿಶ್ಷ್ೂಟೀ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವ್ೀರ್ತ ಪಾರಣಾದಿವಶ್ಷ್ಟಜೀವಾಭಾವ್ೀ 
ದ್ೃಷ್ಟವ್ೈರೂಪಯಮಿರ್ತ ದ್ೂೀಷ್ಾಃ | 

‘ಯಾಃ ಸವಯಮವಜಾನಿೀರಾದ್ೃತ್ೀ ದ್ೀವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಚ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಮ್| 
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ಸ ಪಾರಣಾನ್ವರತದ್ಧಾೀಮಂ ಮನ್ರಮಾವತಯಯೀತ | 
ಆತಾಮ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭತವನ್ಸಯ ಗಭ್ೂೀಯ ಯಥಾವಶಂ ಚರರ್ತ ದ್ೀವ ಏಷ್ಾಃ | 
ಘೂೀಷಾ ಇದ್ಸಯ ಶೃಣಿವರ್ೀ ನ್ ರೂಪಂ ತಸ್ೈ ವಾತಾಯ ಹ್ವಿಷಾ ವಿಧ್ೀಮ ||’ಇರ್ತ | 
 

‘ಸ ಹ್ಯೀಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ವರಿಷ್ೂಟೀ ನ್ ಹ್ಯೀತಸಾಮತ್ ಕಶಚನ್ೂೀಪರಿ ವಿನಾ ದ್ೀವಂ 
ನಾರಾಯಣಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಚ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಮ್ ’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಕರರಾವಿಧಾನಾದಿವಿರ್ೂೀಧಾತ್ || 

‘ಅಸ್ತು ಭಗವಾಃ ಪಾರಣಾದ್ೂಭಯ’ ಇರ್ತ ಪರಶಾನದ್ಯಭಾವಾತ್ ಪಾರಣಸ್ಯೈವೀನ್ನರ್ತಪರರ್ತೀತ್ೀನ್ಯ 
ವಿಷ್ೂಣೀರಪಿ ತತಾಃ ಪರತವಮಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | ‘ಏಷ್ ತತ ವಾ ಅರ್ತವದ್ರ್ತ’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್ 
ಪರಶನಪರರ್ತವಚನ್ಪರರ್ತಸನಾಧನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 21 || 

ನ್ ಚ ಸತಾಯದಿೀನಾಮಭ್ೀದಾನ್ತಕ್್ುೀರನ್ಯತವಮ್ | 

‘ಸತಯಂ ಪೂಣಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪೂಣಯಂ ಕೃರ್ತಾಃ ಪೂಣಾಯ ನಿಷಾಠ ಪೂಣಾಯ ಶರದಾಧ ಪೂಣಾಯ ಮರ್ತಾಃ 
ಪೂಣಾಯ ಸತಖಂ ಪೂಣಯಂ ಭೂಮಾ ಪೂಣ್ೂೀಯsಹ್ಂ ಪೂಣಯ ಆತಾಮ ಪೂಣ್ೂೀಯ ನಾತರ 
ಕಞ್ ಚ್ದ್ೂನ್ಂ ಪೂಣಯಮೀವಾಧ್ಸಾುತ್  ಪೂಣಯಮತಪರಿಷಾಟತ್ ಪೂಣಯಂ ಮಧ್ಯತಾಃ ಪೂಣಯಂ 
ಸವಯತಾಃ | ತದ್ೀಷ್ ಶ್ ಿೀಕ್್ೂೀ ಭವರ್ತ | 

‘ಪೂಣಯಮದ್ಾಃ ಪೂಣಯಮಿದ್ಂ ಪೂಣಾಯತ್ ಪೂಣಯಮತದ್ಚಯತ್ೀ | 
ಪೂಣಯಸಯ ಪೂಣಯಮಾದಾಯ ಪೂಣಯಮೀವಾವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ||’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮನ್ೂನ್ತಾವತ್ | 
‘ಸತಾಯದಾಯ ಅಹ್ಮಾತಾಮನಾು ಯದ್ತುಣಾಾಃ ಸಮತದಿೀರಿತಾಾಃ | 
ತಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್ೀ ಯಸಾಮದ್ೀವ ವಿಮತಚಯತ್ೀ ||’ ಇರ್ತ ವಚನಾಚಚ || 22 || 

ನ್ ಚ ಶ್ರಯೀsಪರಯತನತಾವದ್ನ್ತಪಾಸನ್ಂ ಸಂಸಾರ್ೂೀ ವಾ | ನಿತಯಂ 
ಭಗವದ್ತಪಸ್ತಥತ್ೀರರ್ತಪಿರಯತಾವತ್ ಸಂಸಾೆರಪಾಟವಾನಿನತ್ೂಯೀಪಾಸ್ೂೀಪಪತ್ುೀಶಚ || 23 || 

ನ್ ಚ ಬನ್ಧದಾಢ್ಯೀಯ ಶರವಣಾದಿೀನಾಮಫಲತಾ | ಅನ್ಯಥ್ೂೀಪಾಸಾಂ ವಿನ್ೈವ 
ಶರವಣಾದಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಮತಕುರಿರ್ತ ದ್ೂೀಷ್ಾಃ | 

‘ಶರವಣಾದಿತರಯೀತಪನ್ನದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಸ್ವೀಚಾರಾ ಹ್ರಿಾಃ | 
ಪರಸನ್ೂನೀ ಮತಕುದ್ೂೀ ನಿತಯಮನ್ಯಥಾ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ ||’  
ಇರ್ತೀಶವರ್ೀಚಾಾನಿಯರ್ತಶತರತ್ೀಾಃ || 24 || 
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ನ್ ಚ ಗತವಯಧಿೀನ್ತ್ವೀ ಜ್ಞಾನ್ಮೀಕ್ಷಯೀಜ್ಞಾಯನಿನ್ೂೀsಪಿ ಕದಾಚಿದ್ತುರತಕ್್ೂೀಪಾಜಾಜಾನ್–
ಪರಾಭಾವ್ೀನಾಮತಕುಪರಸಙ್ಗುನ್ನ ಗತವಯಧಿೀನ್ತವಮಿರ್ತ | 

‘ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀ ಗತರತಶಾಪ್ೀsಪಿ  ನಾಮತಕುಾಃ ಸಂಸೃತ್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ಆನ್ನ್ದಹಾರಸದ್ೂೀಷ್ೀಣ ಸ್ೈವ ಮತಕುವಿಯದ್ತಷ್ಯರ್ತ ||’ 

ಇರ್ತ ವಚನಾನ್ತಮಕುದ್ೂಷ್ಣ್ೀನ್ೈವ ಗತರತಶಾಪಾದ್ೀಾಃ ಕೃತಾಥಯತಾವತ್ | ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀ 
ಬರಹ್ಮವಸತುವ್ೈಭವ್ೀನ್ ಮತಕುಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ಗತರ್ೂೀವಯರ್ೀಣ ವಾ ಮತಕತುಪಪತ್ುೀಾಃ || 25 || 

ಶ್ಷ್ಯಸಾಯಪಿ ಪುರತಷ್ತವಸಾಮಾಯದಾಧರಣಾದ್ೀಸುತರಯತನಸಯ ನ್ ದೌಬಯಲಯಮಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | 
‘ಗತರತಪರಸಾದ್ೂೀ ಬಲವಾನ್’ ಇತಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀಕ್್ುೀಾಃ || 26 || 

ನ್ ಚ್ೂೀತುಮಗತರತಸ್ತವೀಕ್ಾರಾಥಯತ್ವೀನ್ ಪಾರಪುಸನಾುಗನಿಮಿತುದ್ೂೀಷ್ಾಃ | ತತರ ದ್ೂೀಷ್ೀ 
ಮಾನಾಭಾವಾತ್ || 27 || 

ನ್ ಚ ವಿದಾಯ ಕಮಯ ವಾ ಸಂಸಾರನಿವೃರ್ತುಕ್ಾರಣಮಿರ್ತ ಕ್ಾರಣಾನಿಣಯಯಾಃ | ‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಥ 
ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ ’ ಇತಯವಧಾರಣಾದಿವದಾಯವಚನ್ಸಯ ಪಾರಧಾನಾಯತ್ || 28 || 

ನ್ ಚ ವಿದಾಯವಚನ್ಸಯ ಪಾರಧಾನ್ಯಂ ಭರಮಾಃ | 

‘ಪಿರಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀsತಯಥಯಮಹ್ಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪಿರಯಾಃ |’ 

ಇರ್ತ ಭಗವತಸುಸ್ತಮನ್ನೀವಾಧಿಕಪಿರೀರ್ತವಚನಾತ್ | ‘ಯಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಲಭಯಾಃ’ ಇರ್ತ 
ತರ್ತರೀತ್ೀರ್ೀವ ಮೀಕ್ಷವಚನಾಚಚ || 29 || 

ನ್ ಚ ಕಸಯಚಿದಿವಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಭಯಕ್ಾುದಿಕಂ ವಿನಾ ಮತಕುಾಃ | 

 ‘ಭಕ್್ುೈವ್ೈನ್ಂ ಜಾನಾರ್ತ ಭಕ್್ುೈವ್ೈನ್ಂ ಪಶಯರ್ತ ಭಕ್್ುೈವ ಬನಾಧದಿವಮತಚಯತ್ೀ 
ಭಕ್್ುೈವಾನ್ನಿದೀಭವರ್ತ’ ‘ಯಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಲಭಯಾಃ’ ‘ಭಿನ್ರ್ತು ಕಮಯಸಙ್ಗಘತಂ 
ಪರಸನ್ೂನೀ ಭಗವಾನ್ ಹ್ರಿಾಃ | ಇತಾಯದಾಯಗಮಾತ್ || 30 || 

ನ್ ಚ ‘ದ್ೃಷ್ಟಾೈವಂ ತಂ ಮತಚಯತ್ೀ ನಾಪರ್ೀಣ’ ‘ರಾವಾನ್ ಯಶಾಚಸ್ತಮ ತತುಾತಾಃ’ ‘ತತ್ೂೀ 
ಮಾಂ ತತುಾತ್ೂೀ ಜ್ಞಾತಾವ’ ಇತಾಯದಿ ಸಾಮಾನಾಯಲಾಪಮಾತ್ರೀಣ ದ್ಶಯನ್ಸಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 
‘ಯಥಾಯೀಗಯಮೀವ್ೈಷ್ ಆತಾಮನ್ಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ  ಯಥಾಧಿಕ್ಾರಂ ದ್ೀವ್ೀಭ್ೂಯೀsತ್ೂೀ 
ಬರಹ್ೈವ್ೈನ್ಮಭಿಪಶಯತಯಥಾತ್ೈವಾತಾಮನ್ಮಭಿಪಶಯರ್ತ, ಸತಸ್ತಥರ್ೂೀ ಹ್ಯೀಷ್ ನಿಯಮಾಃ’ ಇರ್ತ 
ದ್ಶಯನ್ವಿಶ್ೀಷ್ನಿಯಮಸಯ ಸತಸ್ತಥರತವವಚನಾತ್ | ರಾವಾನ್ ಯಶಾಚಸ್ತೇರ್ತ ಬರಹ್ಮಣ ಏವ 
ಜ್ಞಾನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ| ‘ರಾವಾನ್’ ಇತಯತಾರಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ೂೀಪಪತ್ುೀಶಚ || 31 || 
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ನ್ ಚ ಭಗವತಾಃ ಸವಯತರ ಗತಣಸಾಮಾಯದ್ಯಸಯ ಕಸಾಯಪಿ ರೂಪಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ 
ಮತಕುಾಃ | 

‘ಸಮೀsಪಿ ಭಗವಾನ್ ಸವಬಿಮ್ದ್ಶಯನ್ ಏವ್ೈನ್ಂ ಮೀಚಯರ್ತ | 
ಯಥಾ ಸಮೀಷ್ವಪಿ ಕಮಯಸತ ಸವಕೃತಮೀವ್ೈನ್ಂ ಭ್ೂೀಜಯರ್ತ’  
ಇರ್ತ ಶತರತತಯಕುಸವಕೃತಪಾರಪಿುದ್ೃಷಾಟನಾುತ್ || 32 || 
ಭಕುರ್ೀವ್ೈನ್ಮಿರ್ತ ಭಕ್್ುೀರ್ೀವ ಪೃಥಙ್  ಮೀಚಕತವದ್ಶಯನಾನ್ನೀಶಕೃತಯಮಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | 
‘ಅನಾದಿತ್ೂೀ ಗತಣಾಾಃ ಸನ್ೂುೀ ಭಕ್ಾುದಾಯ ನ್ ಹ್ಯಮೂಮತಚನ್ | 
ಜೀವಂ ತದ್ತುಣಸತವಯಕುಂ ಕೃತ್ವೈನ್ಂ ಮೀಚಯೀದ್ಧರಿಾಃ | 
ಕಞ್ ಚ್ನ್ನ ಮೀಚಯೀದಾವsಸೌ ಸಾವತನ್ರಾಂ ತಸಯ ತ್ೀನ್ ಹಿ | 
ಭಕುವಾಕೆರಣತ್ವೀನ್ ಸಾವಕ್ಾಶ್ೀಶವಾಗಥ | 
ಭಕ್್ುೈನ್ಂ ಮೀಚಯೀದಿವಷ್ತಣರಿರ್ತ ಮಾನ್ತವಮೀಷ್ಯರ್ತ ||’ 

ಇರ್ತ ಬರಹ್ಮತಕಯವಚನಾದ್ನಾದಿಗತಣವಿಸುರ್ೀ ಸತಯಪಯವಯಕ್ಾುದಿನಾ ತದಿಚಾಾಂ ವಿನಾ 
ಮೀಕ್ಷಪಾರಪ್ುೀಾಃ || 33 || 

ನ್ ಚಾಂಶ್ಮಾಗಯಸಾಯಂಶ್ೀನಾಗಮಯತಾವತ್ ತಯೀಭ್ೀಯದ್ಾಃ | ಸಾಧ್ನ್ೂೀತುಮ–
ಸಾಯದ್ೃಷ್ಟಸಾಯಂಶ್ಕೃತಸಾಯಂಶ್ೀನ್ ಭತಜಯಮಾನ್ತಾವತ್ | ಅನ್ಯಥಾsದ್ೃಷ್ಟಂ ವಿನಾ 
ಶರಿೀರಾದ್ಯನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ || 34 || 

ನ್ ಚ ಗತಣಾನ್ುರಸನಾಧನ್ಸಯ ಕವಚಿದ್ ದ್ಶಯನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಸಮಾಧಿಕ್ಾಙ್ುದ್ೀವತಾನ್ುರಗತಣಾ 
ಅಪಯಙ್ುದ್ೀವಾನ್ುರ ಉಪಸಂಹ್ತಯವಾಯಾಃ | ನಾನಾಗತಣತ್ವೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಶತರರ್ತಷ್ತ ದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ | 
ಅನಿಷ್ಟದ್ಧಗತಣಾನಾಂ ವಾಕ್ಾಯನ್ವರಾನಾಯಯೀನ್ೂೀಪಸಂಹಾರಾನ್ನ ಶಾಖ್ಾಸ್ತವತಾಯದಿವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 
ಉತುಮೀಷ್ವಧ್ಮಗತಣಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಮನಾರದಿವದ್ವೀರ್ತ || 35 || 

ನ್ ಚ ಭೂಮಗತಣಸ್ೂಯೀಪಾಸಕಂ ಪರರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಭಾವ್ೀsಪಿ ತತುದಿಷ್ಟಗತಣಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ 
ಫಲ್ೂೀಪಪರ್ತುರಿತಯವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | ‘ಭೂಮೈವ ದ್ೀವಾಃ ಪರಮೀ ಹ್ಯಪಾಸ್ೂಯೀ ನ್ೈವಾಭೂಮಾ 
ಫಲಮೀಷಾಂ ವಿಧ್ತ್ುೀ |’ ಇತಾಯದಿಶ್ಷ್ಟೀಾಃ || 36 || 

ನ್ ಚ ಭೂಮಗತಣ ಉಪಾಸಕ್ಾನಾಮೀಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಪರರ್ತೀಯತ ಇತಾಯಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಮ್, 
ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಕಲಪನ್ೂೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮ್ | 

‘ರಾವಾನ್ೀವಾಧಿಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsನ್ೂನ್ ಏವ ಹಿ | 
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ತತ್ೂೀ ಭೂಮತವದ್ೃಷೌಟ ಚ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||’  
ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಯನ್ೂನ್ತವವಚನಾತ್ || 37 || 

ನ್ ಚ ಶತದ್ಧಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ವ್ೈರೂಪಾಯನ್ೂೇಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ತ್ವೀನ್ೂೀಪದಿಷ್ಟಂ ವಿನಾ 
ವಿಷ್ೂಣೀರ್ೀವೀಪಾಸನಾನ್ುರಸಾಯಕತಯವಯತಾ | ಅವಿಘನತಾಸಾಧ್ನ್ತಾವತ್ || 38 || 

ನ್ ಚ ಕ್ಾಮಯಸಾಧ್ನಾನಾಮಪಿ ಗತಣಾನಾಮಙ್ುತಾವದ್ೀವೀಪಸಂಹ್ತಯವಯತಾನಿಯಮಾಃ | 
ಅನ್ತಪಸಂಹಾರ್ೀ ವಿರ್ೂೀಧಾಭಾವಾತ್ | ಕ್ಾಮಾಯನಾಮಾನಿಯತಾಙ್ುತಾವಚಚ | 

‘ಅಥಾಯದಿಧ್ಮಯಸ್ತದ ಧೌ ಹಿ ನ್ ನಿಯತಾಯsಙ್ುಮಿಷ್ಯತ್ೀ|’ ಇರ್ತ ಬರಹ್ಮತಕ್್ೀಯ || 39 || 

ನ್ ಚ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಮಿರ್ತ ತತ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ವಚನಾಭಾವಾದ್ ‘ಬರಹಾಮ ಶ್ರಸ್ತ ಲಲಾಟ್ೀ ರತದ್ರಾಃ’ 
ಇತಾಯದಿೀನಾಂ ನಾವಶ್ ಯೀಪಾಸಯತಾ | 

‘ದ್ೀವಾದಿೀನಾಮೀವ ಧಾಯಯೀದ್ಙ ು್ೀಷ್ವಙ್ುದ್ೀವತಾಾಃ ಪರಸಯ ವಿಶ್ಷಾಟ ಹಿ ಗತಣಾ 
ಮತಕ್ ುೌ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭವನಿು ತ್ೀ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಾಸ್ುೀ ಹಿ ಹ್ರ್ೀರನ್ತರೂಪಾಾಃ’ ಇರ್ತ 
ಶತರತ್ೀಗತಯಣವ್ೈಶ್ೀಷಾಯತ್ || 40 || 

ನ್ ಚ ಕರರಾತಾವದ್ತಪಾಸನಾರಾ ಅಗಿನಷ್ೂಟೀಮಾದಿವತ್ ಪರರ್ತಶಾಖಂ ವಕುವಯತಾ | 

ಉಪಾಸನಾ ಯಜನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ ಸಾಮಯಂ ತತುದಿವಶ್ೀಷಾನ್ ಸಂಹ್ರ್ೀತ್ ಸವಯತಶಚ | 
ತಥಾಕತೃಯಣಾಂ ತತುಲಾನಾಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ವಾಥಾಯ ಹಿ ಶಾಖ್ಾ ಅನ್ಯಥ್ೈವಂ ಚ  
ಸಾಥಾಯಾಃ ||’ 

ಇತತಯಪಾಸನಾವಿಶ್ೀಷಾಣಾಮಧಿಕ್ಾರಿವಿಶ್ೀಷಾಣಾಂ ಚಾಗಮೀsವಗಮಾತ್ || 41 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 03-03 || 

 

ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 03-04 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ಜ್ಞಾನಿನ್ ಔದಾರಾಯನ್ೂೇಕ್ಾದ್ನ್ಯಫಲ್ೀಚಾಾರಾ ಏವಾಸಮಭವಾತ್ 
ತದ್ತಕುಾಃ ಪರಶಂಸಾಮಾತರಮಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಪಾರಯಶ್ ೀ ನ್ ಸಮಭವತ್ಯೀವ | ಕಸಯಚಿತ್ 
ಸೌಭರಿವತ್ ಸಾ ಭವರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವಾಶ್ೀಷ್ಮಭಿೀಪಿ್ತಂ ಭವರ್ತೀರ್ತ ವಯವಸ್ೂಥೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 
01|| 02 || 
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ನ್ ಚಾಧಿಕ್ಾರ್ೀ ಸಮೀsಪಿ ತ್ೀಷಾಮೀವೀಚಾಚವಚಶಕುಯೀಗಾತ್ ಫಲಭ್ೀದ್ೂೀಪಪತ್ುೀ-
ರಧಿಕ್ಾರವಿಶ್ೀಷ್ಕಲಪನ್ಂ ವಯಥಯಮ್ | ಭಕ್ಾುದ್ಯಧಿಕ್ಾರತಾರತಮಯೀನ್ ಶಾಸಾರತ್ ಫಲಪಾರಪ್ುೀಾಃ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮವಿಶ್ೀಷಾತ್ | ದ್ೃಶಯಮಾನ್ತಾವಚಚ ಭಕ್ಾುದ್ಯಧಿಕ್ಾರತಾರತಮಯಸಯ | 
ಉಚಾಾವಚಶಕ್್ುೀರಪಿ ತನಿನಬನ್ಧನ್ತಾವತ್ || 03 || 

 ನ್ ಚ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಾತಮಸವರೂಪದಾಢಾಯಯತ್ ಸತರವೃರ್ತುವಿಪರಿೀತಪರವೃತ್ೂುೀರವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ|  

‘ಏತಾವತ್ೂೀsಧಿಕ್ಾ ನಾಸ್ತು ಪಾರಪಿುರಿತಯನ್ುತಾಃ ಸ್ತಥತಾ | 
ರಾ ಸ್ತಥರ್ತಸಾುಂ ಸಮಾಪ್ನೀರ್ತ ಯಥಾಶಕುಾಃ ಪರಯತನತಾಃ | 
ವಿಪರಿೀತಪರವೃತ್ುೀಸತು ತಸಯ ಹಾರಸ್ೂೀsಧಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ||’ 
ಇರ್ತ ವಚನಾತ್ ಸ್ತಥರ್ತವಿಶ್ೀಷ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 04 || 05 || 

ನ್ ಚ ಸವಯಜೀವಾನಾಮೀಕಪರಕ್ಾರ ಏವ ನಿಜಸವಭಾವಶ್ೈತನ್ಯಮಿರ್ತ ಫಲ್ೀsಪಯವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ | 
ನಿಷ್ೀಧ್ಸಾಮಾನ್ಯವಿಧಿಕರರಾಣಾಂ ವಿಭಕುತಾವತ್ | 

"ನಾದ್ೀವೀ ದ್ೀವಪದ್ಮನಿವಚ್ಾೀದ್ನಿವಚಾನ್ ರಾತಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ | ನ್ ದ್ೀವಾಃ ಸ್ತವೀಯಂ 

ಪದ್ಮನಿವಚಾನ್ ವಿದ್ತಷ್ಯರ್ತ | ತದ್ೀವ ಹ್ಯಸಯ ಸವಮ್  " ಇರ್ತ ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಭಾಗಾಃ | 

"ಸ್ತಥರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸ್ತಥರ್ೂೀ ಹ್ರಾವಭಿಷ್ಙ್ುಾಃ ಸ್ತಥರಮೀಜ್ೂೀ ಬಲಂ ವಿರಾಗ ಏತದಿಧಸಾಮಾನ್ಯಂ 
ದ್ೀವಾನಾಮ್ | ಅಥಾನ್ಯೀಷಾಮಸ್ತಥರಾಣ್ಯೀವ್ೈತಾನಿ ಸವಾಯಣಯಥಾಪಿ ಯಥಾಯೀಗಂ 

ವಿನ್ೀರಾನಿ" ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಭಾಗಾಃ | " ಜ್ಞಾನ್ದಾನ್ಮೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಹಿತಂ ತಪ 

ಏವಷ್ಟಯಣಾಮಾಚಾರ ಏವ  ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ತದ್ವಿರ್ೂೀಧ್ೀನಾನಾಯನಿ ಕರಣಿೀರಾನಿ" ಇರ್ತ 
ವಿಧಿವಿಭಾಗಾಃ | 

ಚರನಿು ದ್ೀವಾ ವಿಹಿತಂ ಸಮಸುಮಧ್ಯಮೀವ ಮತನ್ಯೀ ದ್ಶಾಂಶತ್ೂೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ|’ ಇರ್ತ 
ಕರರಾವಿಭಾಗಾಃ || 06 || 

ನ್ ಚ ಸಾವತನಾರಾದ್ದೀವಾನಾಮೀವ ಜ್ಞಾನಾದಿಫಲಂ, ನ್ ಕಞ್ ಚ್ದ್ನ್ಯೀಷಾಮಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 

 ‘ತವರಯೈವ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಸ್ತದಿಧರತವರಯೈವ ತತ | 
ದ್ೀವಾನಾಂ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾು ಏವ ಸತಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್ || ’ 

ಇರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ಮತಕುಥಯಮೀವ ದ್ೀವಾನಾಮತವರರಾ ಸ್ತದಿಧಶತರತ್ೀಾಃ|| 07 || 
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ನ್ ಚ ಗೃಹ್ಸಾಥನಾಮಶ್ೀಷ್ಕಮಯವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಗಯತಾವದಾಧಿಕಯಂ ಮತಕ್ ುೌ | ತವರಯೈವ ಗೃಹಿಣಾಃ 
ಸಾಧ್ಯನಿು ಮತಕುಮತವರಯೈವ ಯತಯಸ್ುೀಭಯಶಾಚತವರರಾ ದ್ೀವಾಸ್ುೀಷ್ತ ಚ ಬರಹಾಮ | ತದ್ೀಷ್ 
ಶ್ ಿೀಕಾಃ | 

 ‘ಶತಂ ಪರಾನ್ಭಿಪಶ್ಯೈವ ದ್ೀವಂ ಬರಹಾಮsಚರದ್ತದಶಚರಂ ಯತುಪ್ೀsಗರಾಮ್ | 
ವಿಹಾಯ ರಾಗಂ ಮನ್ಸಶ್ ಚೀಪರಿಷ್ಠಾಃ ತತ್ೂೀsಭವತ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠ ಸ ಮತಕ್ ುೌ ||’ ಇರ್ತ 

‘ಯೀ ಹಿ ತವರರಾ ಸಾಧ್ಯೀತ್ ಸ ಮನ್ದಂ ಸತಖವಾಪುನರಾತ್ | ಯೀ ಹ್ಯತವರರಾ ಸ 
ಮಹ್ತ್ ||’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಗೃಯಹಿಭ್ೂಯೀ ಯರ್ತೀನಾಂ ತ್ೀಭ್ೂಯೀ ದ್ೀವಾನಾಮತವರರಾ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ | 
ಬಹ್ತಕ್ಾಲಸಾಧ್ನಾದ್ ಬಹ್ತಕಮಾಯಧಿಕ್ಾರಮಾತರಸಯ ದ್ತಬಯಲತಾವತ್ || 08 || 

ನ್ ಚಾವಿಷಾೆರ್ೀಣ ಕಥನಾದ್ಶ್ೀಷ್ತ್ೂೀsಪಿ ಯೀಗಾಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀ 
ಭವನಿುೀತಾಯಸಾಥನ್ಚತವರಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ವೈವ ಪರಕಥನಿೀಯಮ್ | ನ್ ಹ್ಯೀವಂ ತವರಮಾಣ್ೀ  
ಸ್ತದಿಧಭಯವರ್ತ | ಅಯೀಗಾಯನಾಮಪಿ ಗರಹ್ಣಪರಸಙ್ಗುತ್ | ತಸಾಮದಿವಚಾಯಯ 
ಯೀಗಾಯನಾಮೀವಾತವರಯೈವ ಕಥಯತಾವ ಸ್ತದಿಧಭಯವರ್ತ | 

‘ತಯಕ್ಾುಾ ತವರಾಂ ಬರಹ್ಮವಿದಾಯಂ ವದ್ೀತ ಜನಾಯ ಯೀಗಾಯಯ ಸದ್ೈವ ವಿದಾವನ್ |’ ಇರ್ತ 
ಶತರತ್ೀಾಃ | 

‘ಮಾ ನ್ಾಃ ಸ್ುೀನ್ೀಭಯಾಃ’ ಇತಾಯದ್ೀಶಚ || 09 || 

ನ್ ಚ ವಿರ್ೂೀಧಾಭಾವಾತ್ ಸಾಧ್ನಾನ್ತಷಾಠನ್ಜನ್ಮನ್ಯೀವಾಪರ್ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಕುಶ್ಚೀರ್ತ 
ನಿಯಮಾಃ | ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ಸರ್ತ ತನಿನರಾಸ್ೀನಾತವರಯೈವ ಸ್ತದ್ತಧಾಪಪತ್ುೀಾಃ | 

‘ಯದಾಯರಬಧಂ ಕಮಯ ನಿಬನ್ಧಕಮ್ ಸಾಯತ್ ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಪಶ್ಯೀದ್ೂಯೀಗಮೀವಾನ್ವವ್ೀಕ್ಷಾ |’ 
ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ | 

‘ಅನ್ೀಕಜನ್ಮಸಂಸ್ತದ್ಧಸುತ್ೂೀ ರಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ | ಇರ್ತ ಭಗವದ್ವಚನ್ಮ್ || 10 || 1 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 03-04|| 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ (ಸಾಧ್ನಾಧಾಯಯಾಃ) || 

ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಾಃ ( ಫಲಾಧಾಯಯಾಃ) 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 04-01 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ಶರವಣಾದ್ಯನಾವೃತಾುsಪರ್ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೂೀದ್ಯೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ, 
ಸತಶಕಯತವಮಿರ್ತ ಗತಣಾಃ | ಮಹಾಫಲತಾವತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮಶಕಯತಾರಾ ಏವೀಪಪನ್ನತಾವತ್ | 
ಅನ್ಯಥಾ ಸವಯಸತಶಕಯಸ್ಯೈವ ಸಾಧ್ನ್ತರಾ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮೀಕ್ಾಪತ್ುೀಾಃ || 01 || 

ನ್ ಚ ಶಶವದ್ರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧತಾವದಾತಮಶಬ್ೂದೀದಿತಂ ಸಾವಮಿತವಂ ನ್ ನಿತಯಶ ಉಪಾಸಯಮ್ | 
ಅನ್ಯೀಭ್ೂಯೀsಧಿಕಫಲತ್ವೀನ್ ಸವಿಶ್ೀಷ್ತಾವದಾತಮತವಸಯ || 02 || 

ತಹಿಯ ವಿಶ್ೀಷ್ವತಾುಾದ್ೀವ ಪರರ್ತೀಕಮಪಿೀಶವರ ಇತತಯಪಾಸಯಮಿರ್ತ ನಾಸ್ತು | ಯತರ 
ಸನಿಧರತಪಪರ್ತುವಿಯದ್ಯತ್ೀ ತಸ್ಯೈವ ಗಾರಹ್ಯತಾವತ್ | ಅನ್ಯಸ್ಯೀಶತವಗರಹ್ಣಸಯ 
ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ತಾವದ್ೀವಾನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ || 03 || 

ನ್ ಚ ಪರರ್ತದಿನ್ಂ ವಿವಿಧ್ಗತಣನಾಯಸ್ೀನ್ ಭಗವರ್ತರೀತತಯಪಪತ್ುೀನ್ಯ ಬರಹ್ಮತಾದ್ೃಷ್ಟಟನಿಯಮ 
ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್| ಅಶ್ೀಷ್ಗತಣಾನ್ುಭಾಯವ್ೀನ್ ತಸ್ಯೈವಾಧಿಕಸಾಧ್ನ್ತಾವತ್ || 04 || 

ನ್ ಚ ವಿವಿಧ್ಸಾಥನ್ೀಷಾವದಿತಾಯದಿೀನಾಂ ಚರಣಾದಿವಷ್ಣಾಙ ು್ೀಷಾವದಿತಾಯದಿಮರ್ತನಿಯಮೀ 
ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ತತೃತಾವ್ೀವ ಕೃತಯಸಾಯಪುತಾವದಾದಿತಾಯದಿೀನಾಮ್ || 05 || 

ನ್ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸಮಯಕುದಿವಷ್ಯತವಮಾತ್ರೀಣ ಪೂತ್ೀಯರಾಸನಾದಿನಾ ನ್ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ 
ವಾಚಯಮ್ | ಆಸನಾದಿನಾ ನಿಶಚಲತಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾಯೀಯಪಪತ್ುೀಾಃ || 06 || 

ನ್ ಚಾನ್ಯಸಾಯಪಿ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಕತತಯಂ ಶಕಯತಾವನ್ನ ರಾವನ್ತಮಕು ಧಾಯನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ 
ವಾಚಯಮ್ | ಧಾಯನ್ಂ ವಿನಾsಪರ್ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಾಖಯವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾರಾಯನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ | 

ನ್ ಚ ಜ್ಞಾನ್ೂೀದ್ಯೀsಶ್ೀಷ್ಕಮಯಕ್ಷಯೀ ಕೃತಕೃತಯತಾವತ್ ತದ್ೈವ ಮತಕುಾಃ , ನ್ ಚ್ೀತ್ 
ಕಮಯಕ್ಷಯ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಪಾರರಬಧಸ್ಯೈವ ಕೃತಸಯ ರಾವದ್ೂಭೀಗಂ ಸಂಸ್ತಥತ್ೀಾಃ | 

‘ಕಮಾಯಣಿ ಕ್ಷಪಯೀದಿವಷ್ತಣರಪಾರರಬಾದನಿ ವಿದ್ಯರಾ | 
ಪಾರರಬಾದನಿ ತತ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ್ ಕ್ಷಪಯನ್ ಸವಗರ್ತಂ ನ್ಯೀತ್ ||’ ಇರ್ತ ವಚನಾತ್ || 08 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 04-01 || 
 

|| ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 04-01 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ‘ವಾಕ್ ಪೂವಯರೂಪಂ ಮನ್ ಉತುರರೂಪಂ’ ‘ಮನ್ ಪೂವಯರೂಪಂ 
ವಾಗತತುರರೂಪಮ್’ ಇತತಯಕ್್ುೀವಾಯಯಮಿಶರತಾವದ್ನಿಣಿೀಯರ್ತರ್ೀವ | ‘ವಾಕ್ ಪೂವಯರೂಪಂ ಮನ್ 
ಉತುರರೂಪಮ್’ ಇರ್ತ ವಾಚಾಃ ಪೂವಯವಣಯದ್ೀವತಾತವನಿದ್ೀಯಶಮಾತ್ರೀಣ ಮನ್ಾಃ 
ಪೂವಯರೂಪಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಸಾಮಯಮ್  | ‘ಮನ್ಸಾ ವಾ ಆಗ್ರೀ ಸಙ್ೆಲಪಯತಯಥ ವಾಚಾ 
ವಾಯಹ್ರರ್ತ’ ಇರ್ತ ಯತಕುತ್ೂೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಮನ್ಾಃಪೂವಯಕತವಸ್ಯೈವ ಶತರತ ಇರ್ತ ಪಾರಧಾನ್ಯಂ 
ಮನ್ಸ ಏವ ಹಿ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ | 

‘ಸೃಷೌಟ ಚ ವಿಲಯೀ ಚ್ೈವ ಸದಾ ಪೂವಯಪರವತಯನ್ೀ | 

ನಿಯನ್ೃತ್ವೀ ಚ ವಚಸ್ೂೀ ಮನ್ೂೀsಧಿೀಶಂ ಶ್ವೀ ಹಿ ತತ್ || " ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಶಚ || 01 || 
ನ್ ಚ ಮನ್ಾಃಪೂವಯಕತವನಿಯಮಾದ್ಶ್ೀಷ್ದ್ೃಷಾಟದ್ೃಷ್ಟವಾಯಪಾರಾಣಾಂ ತಸಯ 

ಪಾರಣಾದ್ನ್ೂನ್ತಾ – 

‘ಇನಿದರಯಸ್ಥೈಾಃ ಸವರೂಪಸತುಜ್ಞಾನಾನಿ ಜನ್ಯತಯಸೌ| 
ಮನ್ಾಃಸ್ಥೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕ್ಾಮೈಯಾಃ ಕಮಯಕೃದ್ೀವ ಚ | 
ಪೃಥಕ್ ಸ್ತಥತ್ೀನ್ ರೂಪ್ೀಣ ಜೀವಂ ಧಾರಯರ್ತ ಪರಭತಾಃ |  
ಜೀವಸ್ತಥತ್ೀನ್ ರೂಪ್ೀಣ ವ್ೀದ್ಯತಯಹ್ಮಿತಯಪಿ | 
ಪಾರಣ ಏಕ್್ೂೀ ವಶ್ೀ ನಿತಯಂ ಬಾಹಾಯನ್ುಾಃಕರಣ್ೀಶವರಾಃ | 
ತಾನ್ಯೀತಾನ್ಯವಶಾನ್ಯೀವ ತಥಾsಪಿ ಕೃಪಯೈವ ಸಾಃ | 
ಪೃಥಕ್ ಶಕ್್ೂುೀsಪಿ ತದ್ುೈಸತು ಸವರೂಪ್ೈಸುದ್ುಕ್ಾಯಯಕೃತ್ | 
ತಸ್ಯೀಶ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಮೀಷ್ ಯಥಾsನ್ಯಗಾಃ ||’ 
ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ಪಾರಣಸ್ಯೈವಾಢಯತಾವಗಮಾತ್ || 02 || 

‘ಸ್ೂೀsಧ್ಯಕ್್ೀ’ ಇತಯಸಾಯಪ್ಯೀವಮೀವಾಶಙ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಶಚ | ಶತರರ್ತಬಾಹ್ತಲಯಮೀವಾ 
ಶಙ್ಗೆರಾಮ್ ಪರಿಹಾರ್ೀ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತತಾಃ || 03 || 
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ನ್ ಚ ಭೂತಾನಾಮತತಪರ್ತುಕರಮವ್ೈಪರಿೀತ್ಯೀನ್ ಲಯೀಕ್್ುೀಮತಯಕುಲಯಯೀವಿಯಶ್ೀಷ್-
ಭಾವಾಚ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ಭೂತ್ೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಲಯೀsಥಯತಾಃ ಕಿೃಪು ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 
ತತುದ್ೂಭತ್ೂೀದ್ಭವತಾವತ್ ತತುದ್ದೀವಾನಾಂ ತತ್ಮಾನಾನಾಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ವಚನಾಭಾವ್ೀ 
ಸವಸಮಾನ್ಲಯಸಾಥನ್ ಏವ ಲಯೀಪಪತ್ುೀಾಃ | ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೀಶಚ || 04-05 || 

ನ್ ಚ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಸಂಸಾರಾಭಾವಾದಿನ್ೀಶ್ೀನಾಪಯನ್ಯಥಾಕತತಯಮಶಕಯತ್ವೀನ್ ಸತದ್ೃಢತಾವತ್ 
ಸವಯಸಾಮಯಮೀವ್ೀಶವರ್ೀಣ, ನ್ ಚ್ೀತ್ ಸಂಸಾರಿತವಮಿರ್ತ ಯತಕುಮ್ | ಈಶವರಸಯ 
ಮಹಾಮಹಿಮತಾವತ್ | ನಿತಯಮಸಂಸಾರಿತವಸಯ ನಿತಯಂ ತದ್ನ್ತಗರಹ್ೀಣ್ೈವೀಪಪತ್ುೀಾಃ | 

‘ಸದಾsನಿತಯತರಾsನಿತಯಂ ನಿತಯಂ ನಿತಾಯತಮನಾ ಯತಾಃ | 
ನಿತಯಯೈವ ಸವಶಕ್್ುೀಶ್ ೀ ನಿರಾಮಯರ್ತ ನಿತಯದಾ |’ 

‘ದ್ರವಯಂ ಕಮಯ ಚ ಕ್ಾಲಶಚ ಸವಭಾವಶ್ಚೀತನಾ ಧ್ೃರ್ತಾಃ | 
ಪರಕೃರ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ೈವ ನ್ ಸನಿು ಯದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತ್ೀಶಚ || 06 || 

ನ್ ಚಾನ್ಯದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಪಾರಣಾಧಿೀನ್ತಾವತ್ ತತಾರಪಿುನಿಯಮಾತ್ ಪರಪಾರಪಿುನಾಯಸ್ುೀವ | 

‘ಪಾರಣಂ ಪಾರಪಯ ಪರಂ ದ್ೀವಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಚ್ೈವ ತದ್ುತಾಾಃ | 
ಪಾರಪುನವನಿು ಪರಂ ದ್ೀವಂ ವಸನಿು ಚ ಯಥಾಸತಖಮ್ ||’ ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೀಾಃ|| 07 || 

ನ್ ಚ ಸತಯಸಙ್ೆಲಪತಾವದ್ೀರಿೀಶವರಸಙ್ೆಲಾಪದ್ಯನ್ತಸಾರಿತವನಿಯಮೀ ಸಂಸಾರಸಮಾನ್–
ಧ್ಮಯತವಂ ಮತಕ್್ುೀರಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಕೃತಾಥಯತ್ವೀನ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ | 

 ‘ಅಪೂಣಯತಾದಿಭಾವೀ ವಾ ದ್ತಾಃಖಂ ವಾ ನಾಸ್ತು ಕಞ್ಚನ್ | 
ಮತಕುಸಯ ಪಾರತನ್ರಾೀsಪಿ ತಾರತಮಯೀsಪಯತಾಃ ಸತಖಿೀ ||’ ಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಾಃ || 08 || 

ನ್ ಚ ಪಾರರಬಧಕಮಯಶ್ೀಷ್ತಾುಾದ್ತತಾೆರನಾುವವಿಶ್ೀಷ್ೂೀ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ | ಜ್ಞಾನ್ೂೀದ್ರಾನ್ನ್ುರಂ 
ಸವಯದಾ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಸಾಯನ್ತವೃತ್ುೀಾಃ | 

‘ಪಾರರಬದಕಮಯಶ್ೀಷ್ಸತು ವಿರಜಾತರಣಾವಧಿಾಃ | 
ಸ್ೂವೀದ್ರಾತ್ ಫಲದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾದ್ೀಹ್ಂ ಕಮಯ ವಾssರವ್ೀಾಃ | 
ತಥಾsಪಿ ಪರಕೃತ್ೀಬಯನ್ೂಧೀ ಬರಹ್ಮಣಾ ಸಹ್ ಭಿದ್ಯತ್ೀ ||’ ಇರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತಾಃ | 

‘ಶರಿೀರ್ೀ ಪಾಪಮನ್ೂೀ ಹಿತಾವ ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಮಶತನತ್ೀ | ಸ ತ್ೀಜಸ್ತ ಸೂಯೀಯ 
ಸಮಪನ್ೂನೀ ಯಥಾ ಪಾದ್ೂೀದ್ರಸುಾಚಾ ವಿನಿಮತಯಚಯತ ಏವಂ ಹ್ೈವ ಸ ಪಾಪಮನಾ ವಿನಿಮತಯಕುಾಃ 
ಸ ಸಮಾರಪ್ನೀರ್ತ ವಿರಜಾಂ ನ್ದಿೀಂ ತತತ್ಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್ೀ ವಿಧ್ೂನ್ತತ್ೀ’ 
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‘ತ್ೀ ಬರಹ್ಮಲ್ೂೀಕ್್ೀ ತತ ಪರಾನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಾಮೃತಾತ್ ಪರಿಮತಚಯನಿು ಸವ್ೀಯ’ ಇರ್ತ ಚ | 

‘ಅನ್ಯಥಾಭಾವನಿಯಮೀsನ್ೃತತಾ ಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣ್ೀ ’ ಇರ್ತ ಚ || 09 || 

ನ್ ಚ ಕೃಷಾಯದಿಲೌಕಕಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಫಲಸಮರಣಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ಸವಗಯಮೀಕ್ಷಯೀರಪಿ 
ತಥಾತವಮಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 

‘ಕರರಾನ್ತವೃರ್ತುಲೌಯಕಕ್್ೀ ಸಾಧ್ನ್ೀ ತತ ಮನ್ೂೀsನ್ತವೃರ್ತುವ್ೈಯದಿಕ್್ೀ ಸಾಧ್ನ್ೀ ಸಾಯತ್| 
ಭವ್ೀತ್ ಫಲಂ ಸವಯಥ್ೀತ್ಯೀವ ತಸಾಮತ್ ಸಮರ್ೀತ್ ಸದಾ ನಿಶ್ಚತತ್ವೀನ್ ವಿದಾವನ್ ||’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಸುದ್ನ್ತಸಾಯಯನ್ತವೃತ್ುೀಲೌಕಕವ್ೈದಿಕಯೀಾಃ ಸಾಮಾಯತ್ | ಅತ್ೂೀsತರ 
ಫಲಾನ್ತಸಮರಣಂ ಲವನಾದಿಕೃಷ್ಯನ್ತವೃರ್ತುವದ್ದರಷ್ಟವಯಮ್ | ವಚನ್ಪಾರಮಾಣಾಯತ್ || 10 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 04-02|| 
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|| ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 04-03 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ತತರ ತತರ ಮಾಗಯಸಾಯನ್ಯಥ್ೂೀಕ್್ುೀರಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ 
ಪೃಥಙ್ಗಮಗಯಸತಕರಮೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 

‘ಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ ಉತಾೆರಮನಿು ತ್ೀsಚಿಯಷ್ಮೀವಾಭಿಯನಿು ತತ್ೂೀ ವಾಯತಂ ತತ್ೂೀsಹ್ಾಃ 
ಪೂವಯಪಕ್ಷಮಿತ್ಯೀಷ್ ಉ ಏವ ಬರಹ್ಮಪಥಾಃ | ದ್ವೀ ಸತರರ್ತೀ ಅಶತರಣವಂ ಪಿತೃ-ಣಾಮಹ್ಂ 
ದ್ೀವಾನಾಮತತ ಮತಾಯಯನಾಮ್  | ತಾಭಾಯಮಿದ್ಂ ವಿಶವಮೀಜತ್ಮೀರ್ತ ಯದ್ನ್ುರಾ ಪಿತರಂ 
ಮಾತರಂ ಚ’ 

ಇರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರರ್ತತ್ೂೀ ಜ್ಞಾನಿನಾಮೀಕಮಾಗಯಸ್ಯೈವ ಪಾರಪುತಾವತ್ | ‘ಏಷ್ ಏವ ಬರಹ್ಮಪಥಾಃ’ 
ಇತಯವಧಾರಣವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀsನ್ಯಥಾ | ಏಜದಿರ್ತ ವ್ೈದಿಕ್ಾನ್ತಷಾಠನ್ವತ ಉಕ್್ುೀನಾಯಧ್ೂೀ–
ಗರ್ತವಿರ್ೂೀಧ್ಾಃ| 

‘ಪುನ್ರಾವರ್ತಯನ್ೂೀ ಯೀ ತತ ತ್ೀಷಾಂ ಧ್ೂಮಪಥ್ೂೀ ಧ್ತರವಾಃ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಮಚಿಯರಾದಿಶಚ ತದ್ಭೀದ್ೂೀ ಮಧ್ಯಸಂಸ್ತಥರ್ತಾಃ | 
ಧ್ೂಮಾಚಿಯರಾದಿದ್ೀವ್ೀಭಯಾಃ ಪಾರಪಾಯನ್ತಜ್ಞಾಂ ತತ ಮಧ್ಯಗಾಾಃ | 
ವಿಹ್ೃತಯ ಸ್ವೀಷ್ಟದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ತದ್ೂಧ್ವಯಂ ರಾರ್ತ ವಾsಧ್ರಮ್ | 
ಅತಯಲಾಪನಾಮವಿಜ್ಞಾತಾsಪಯನ್ತಜ್ಞಾವರ್ತಯನಾಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಪುಂದಾವರ್ೀಣ ಸವದ್ೃಷಾಟಾ ವಾ ಯಥಾಯೀಗಯಂ ವಿಮತಚಯತಾಮ್ | 
ಅತ್ೂೀ ನ್ ಮಾಗಯಭ್ೀದ್ೂೀsಸ್ತು ನ್ ಹಿ ಮಾಗ್ೂೀಯsತರ ಸಂಭವಾಃ | 
ಪ್ರೀತತವಂ ಚಾಧ್ರ್ೂೀ ಮಾಗಯಾಃ ಪಾಪಜತಾವತ್ ತ ಯೀಾಃ ಪೃಥಕ್ ||’  
ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀಶಚ || 01-04 || 

ನ್ ಚ ಸ್ೂೀಮಾದ್ಗಿನಮಗ್ನೀರಿನ್ದರಮಿರ್ತ ಸ್ೂೀಮಾದ್ಗ್ನೀರವರಸಾಯಪಿ ಪಾರಪ್ುೀಾಃ 
ಪರಧಾನ್ವಾಯೀರಪಯವರ್ೂೀsನ್ಯಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀsಸ್ತುಾರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಉತುಮತಾವತ್ ತಸ್ಯೈವ 
ಬರಹ್ಮಪಾರಪಯತೃತವಶಕ್್ುೀಾಃ | 

‘ವಾಯತರ್ೀವ ಬರಹ್ಮ ಗಮಯರ್ತ ತಸಯ ಹ್ಯೀಷಾ ಶಕುಾಃ | ನ್ ಹ್ಯನ್ೂಯೀ ಬರಹ್ಮಗಮಯರ್ತ ಪಿರಯೀ 
ಹ್ಯೀನ್ದ್ುಮಯರ್ತ | ನ್ ಹ್ಯನ್ಯಾಃ ಪಿರಯೀ ಬರಹ್ಮಣಾಃ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ | 

ಮಾಗ್ೀಯ ತವವರಸಾಯಪಿ ಯಥಾಮಾಗಯಂ ಪಶಾಚತ್ ಪಾರಪಿುಭಯವರ್ತ ಲ್ೂೀಕವತ್ | ನ್ ಹಿ 
ರಾಜಾನಾಂ ಯಾಃ ಕಶ್ಚತ್ ಪಾರಪಯರ್ತ ಕಿೃಪುಮರ್ತಪಿರಯಂ ಚಾರ್ತಹಾಯ || 05 || 
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 ನ್ ಚ ಚತತಮತಯಖಸಯ ಪಾರಪಿುಪಯಯನ್ುಂ ಸನ್ುತತವನಿಯಮಾದ್್ನ್ಧಸಯ 
ತಾವದ್ಭಗವತಾರಪಿುನಾಯಸ್ತುೀರ್ತ ನಿಯಮಾಃ | 

‘ರಾನಿು ದ್ೀವಂ ಪರಂ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪೂವಯಂ ಕ್್ೀಚಿಲಿಯೀ ವಿಭತಮ್ | 

ಯೀಗಯತಾತಾರತಮಯೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀsಯಮಪಿೀಷ್ಯತ್ೀ||’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಸುಥಾಪಾರಪುತಾವತ್ | ನ್ ಚ ಪರಬರಹ್ಮಣ ಏವ ಬರಹ್ಮಶಬದಮತಖ್ಾಯಥಯತ್ವೀನ್ 
ಪರಥಮಪಾರಪುತಾವದ್ಪ್ೀಹಾಯತಕ್್ುೀಸುಸ್ಯೈವ ಪಾರಪಿುನಿಯಮಾಃ |  ‘ರಾನಿು ದ್ೀವಂ ಪರಂ ಕ್್ೀಚಿತ್ ’ 
ಇರ್ತ ಪರಮಾಣಪಾರಪುತಾವದ್ೀವ | ನ್ ಚ ಪರಪಾರಪಿುಯಯಸಾಯಭಿೀಷಾಟ ತಸಯ ತತಾರಪಿುರಿರ್ತ ನಿಯಮಾಃ | 

‘ಕರಮಾನ್ತರಾಗಿೀ ಭಗವಾನ್ ಕರಮಾತ್ ಪುಮಿಭರವಾಪಯತ್ೀ | 
ಅತಾಃ ಕರಮಾತ್ ಸಮೃದ್ಧೀ ತತ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಬರಹ್ಮಲಯೀ ನ್ರ್ೈಾಃ | 
ಪಾರಪಯತ್ೀ ನಿಯಮೀನ್ೈವ ಕ್್ೈಶ್ಚದ್ೀವಾಪಯತ್ೀ ಮೃತೌ ||’ 

ಇರ್ತ ಭಗವತಾಃ ಕರಮಾನ್ತರಾಗಿತವಶತರತ್ೀಾಃ | ನ್ ಚ ಬಹ್ತಧಾಶತರತ್ೀಯಯಥಾಸೌಕಯಯಂ 
ಚತತಮತಯಖಸಯ ಪರಸಯ ವಾ ಪಾರಪಿುರಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಶತರತತಯಕ್ಾುನ್ತವೃತ್ುೀರ್ೀವ ನಾಯಯಯತಾವತ್ | 
‘ಸಪರರ್ತೀಕ್ಾಶಚತತಮತಯಖಮಪರರ್ತೀಕ್ಾಾಃ ಪರಮಮತ ಹ್ೈತ್ೀ ಗಚಾನಾುಗಚಾನಿು ಚ ಚತತಮತಯಖ್ಾತ್ 
ಪರಮಂ ಪರಮಾಚಚತತಮತಯಖಂ ರಾವದಿವಲಯಮಥ ಸಹ್ ಚತತಮತಯಖ್್ೀನ್ ವಿಮತಚಯನ್ುೀ 
ಆನ್ನಿದೀಭವನಿು ’ ಇರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತಾಃ | ಅನ್ುಭ್ೀಯದಾಧಿಕರಣತಾವತ್ ಸಮತದಾಯೀಕುಾಃ || 06 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  

|| 04-03 || 
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|| ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 04-04 || 

|| ಹ್ರಿಾಃ ಓಂ || ನ್ ಚ ‘ಏತಂ ಸ್ೀತತಂ ರ್ತೀತಾವಯ’ ಇತಯತಾರರ್ತಕರಮೀಕ್್ುೀಮತಯಕ್್ೂುೀ ಬರಹ್ಮ 
ರ್ತೀತಾವಯ ಗಚಾರ್ತೀರ್ತ | ತರರ್ತೀರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯಪರರ್ತೀತ್ೀಬರಯಹ್ಮ ರ್ತೀತ್ವೀಯದ್ಂ ಗಚಾರ್ತೀರ್ತ 
ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಕ್್ುೀಾಃ | ‘ಇಮಾಂ ಘೂೀರಾಮಶ್ವಾಂ ನ್ದಿೀಂ ರ್ತೀತಾವಯ ಬರಹ್ಮಸಮಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ 
ವಿಶ್ೀಷ್ೂೀಕ್್ುೀಶ್ೈತಂ ಸ್ೀತತಂ ಪರತಯನ್ಯರ್ತುೀತ್ವೀಯತಯನ್ಯಥ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 01 || 

ನ್ ಚ ಕೃರ್ತಮತಾುಾದ್ಮತಕು ಏವೀಚಯತ್ೀ | ‘ಸ ತತರ ಪಯೀಯರ್ತ ’ ಇತಾಯದೌ ‘ಸ್ವೀನ್ 
ರೂಪ್ೀಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ ಮತಕುಸಯ ಸಪಷ್ಟಂ ಪರರ್ತಭಾತತಾವಚತಾರತೌ | ಸ ತತರ ಪಯೀಯರ್ತೀರ್ತ 
ಶತರತ್ಯೈಕಯಪರರ್ತೀತ್ೀಶಚ | ಏವಂಭೂತಸಾಯಪಿ ಪರಕರಣತವಂ ಪರಿಕಲಪಾ ಶತರರ್ತಬಾಧಾಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಸಾ 
ಶತರರ್ತರಪ್ಯೀವಂ ವಿಭಜಯ ಕಂ ಯೀಜಯತತಂ ನ್ ಶಕ್ಾಯ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರ್ೀವಾಭಾವಪರಸಙ್ುಾಃ | ಸತಯಂ 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಾಯದಾವಪಿ ಸತಯಮಿತಯಸಾಯನ್ಯಮಿತಯನ್ೀನಾನ್ವಯ ಇತಾಯದಿಪರಸಙ್ಗುತ್ || 02 || 

ನ್ ಚ ಪರಞ್್ ಜಾೀರ್ತಾಃಶಬ್ದೀನಾದಿತಯಜ್ೂಯೀರ್ತರಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ | 

‘ಸ ತ್ೀಜಸ್ತ ಸೂಯೀಯ ಸಮಪನ್ೂನೀ ಯಥಾ ಪಾದ್ೂೀದ್ರಸುಾಚಾ ವಿನಿಮತಯಚಯತ ಏವಂ ಹ್ೈವ 
ಸ ಪಾಪಮನಾ ವಿನಿಮತಯಕುಾಃ’ ಇತಾಯದಿನ್ೈಕ್ಾಥಯತ್ೀರ್ತ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ | 

‘ಅಥ ಕಮತಚಯತ್ೀ ಪರಞ್್ ಜಾೀರ್ತರಿತಾಯತ್ೈವ ಪರಞ್್ ಜಾೀರ್ತಾಃ ಸ ಹಿ ಪರಮೀ ದ್ೂಯೀತತ್ೀ 
ಜೀವಾಚಾಚಜೀವಾಚಚ ತಸಾಮದಾಹ್ತಾಃ ಪರಙ್ ಜಾೀರ್ತರಿರ್ತ | ತಮೀಷ್ ಜೀವೀsಭಿಸಮಪದ್ಯ ಸ್ವೀನ್ 
ರೂಪ್ೀಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ ತಸ್ಯೈವ ಪರಞ್್ ಜಾೀರ್ತಷ್ೂಟಾೀಕ್್ುೀಾಃ | 
ಸಾವಕ್ಾಶಲ್ಲಙ್ಗುನಿನರವಕ್ಾಶಶತರತ್ೀರ್ೀವ ಬಲವತಾುಾತ್ || 03 || 

ನ್ ಚ ಪರಮಗರ್ತತಾವದಿೀಶವರಾಭತಕ್ಾು ಅಪಿ ಭ್ೂೀಗಾ ಮತಕ್ ುೌ ಭವನಿು | ಈಶವರಸಯ ಸವತ ಏವ 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಾವತಭ್ೂೀಗಸಾಯಪಿ ಸಮಭವಾದಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 

‘ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಾಃ ಪೂಣಯಭತಕ್ ಪೂಣಯಕತಾಯ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ಾಃ ಪೂಣಯಭಾಾಃ ಪೂಣಯಶಕುಾಃ | 
‘ಆಶಚಯಯತಾವದ್ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ವಿರತದ್ಧಶಕುನ್ಯ ಚ ದ್ೂೀಷ್ಸಪೃಗಿೀಶಾಃ ||’ 

ಇತಾಯಶಚಯಯತಯೈವ ಬರಹ್ಮಣ ಉಭಯೀಕ್್ುೀಾಃ | ಸಾವಕ್ಾಶ್ ೀಪಪರ್ತುಮಾತಾರ–
ನಿನರವಕ್ಾಶಶತರರ್ತಯತಕ್್ೂುೀಪಪತ್ುೀರ್ೀವ ಬಲವತಾುಾತ್ || 04 || 

ನ್ ಚ ಪಾರಗತತಾವನ್ತಮಕುಸಯ ಚಿನಾಮತರದ್ೀಹ್ೂೀsಪಿ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಅಕೃರ್ತರಮತಾವತ್ 
ತಸಯ ದ್ೀಹ್ಸಾಯಪಯನ್ಪಗಮಾತ್ | 
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‘ಅಥ ವಿಮತಕುಸಯ ಚಿನಾಮತರ ಏವ ದ್ೀಹ್ೂೀ ಭವರ್ತ ಚಿನಾಮತಾರಣಿ ಕರಣಾನಿ 
ತ್ೈರಿೀಶಾನ್ತಗೃಹಿೀತ್ೈಭ್ೂೀಯಗಾನ್ ಭತಙ್ೆ ತೀ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ || 05 || 

ನ್ ಚ ಭಗವದ್ೂೀಕಾಃಸ್ತಥತತಾವನ್ತಮಕುಸಯ ತಸಾಯಪ್ಯೀಕಸುಾಸಾಮಯೀನ್ ತತುದ್ತಪಾಯಸಾಧ್ಯ-
ಭ್ೂೀಗಸಾಧ್ನ್ತವಂ ವಾಚಯಮ್ | ನಿದ್ೂೀಯಷ್ತಾವತ್ ತದ್ೂೀಕಸ್ೂೀ ಮತಕುಸಯ ಚ ಸಙ್ೆಲಾಪದ್ೀವ್ೀರ್ತ 
ಶತರತತಯಕ್ಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ || 06 || 

ನ್ ಚ ಪರಗೃಹ್ಗತತಾವದ್ಸಯ ರಾಜಗೃಹ್ಗತಸ್ಯೀವ ಸಾವಧ್ಮಾ ಅಪಿ ಕದಾಚಿದಿೀಶತ್ೀ | 
ನಿದ್ೂೀಯಷ್ತಾವದ್ೀವ ಮತಕುಸ್ಯೀಶವರಸಯ ತತರಸಾಥನಾಂ ಮತಕ್ಾುನ್ುರಾಣಾಂ ಚ 
ರಾಜದ್ೂೀಷ್ವದ್ೂದೀಷಾಸಮಭವಾದ್ಯಥಾಯೀಗಯಮೀವ ಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ೂೀಪಪತ್ುೀಾಃ | 

‘ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪತಯೀ ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಪರಜಾಪರ್ತಾಃ | 
ತಸಯ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಚ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಪಾರಾವಯಯಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ ||’ ಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಾಃ || 07 || 

ನ್ ಚ ದ್ೀಹ್ಭಾವ್ೀ ತತಾೆಯಯದ್ತಾಃಖ್ಾದಿಸುದ್ಭಾವ್ೀ ಭ್ೂೀಗಾಸಮಭವ ಇರ್ತ ದ್ೂೀಷ್ಾಃ | 

‘ದ್ೀಹಾಭಾವಾಚಚ ಭಾವಾಚಚ ನಿಭ್ೂೀಯಗಿತವಂ ಚ ದ್ತಾಃಖಿತಾಮ್ | 
ರಾನ್ುಮತಕ್ಾುನ್ೂೀಭಯಂ ಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ವಶ್ತಾ ಯತಾಃ ||’  
ಇರ್ತ ಶತರತ್ಯೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ಕಿೃಪ್ುೀಾಃ || 08 || 

ನ್ ಚ ಸಙ್ೆಲಾಪದ್ೀವ ಸಮಸುಸಮಭವಾತ್ ಸೃಷಾಟಾದಿಸಮಸುಕ್ಾಯಯಸಮಭವಾಃ | 

‘ವಾಯಪಾರ್ೂೀ ಜಗತ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀಮತಯಕ್ಾುನಾಂ ತತ ಸವಭ್ೂೀಗಗಾಃ | 
ನ್ ಹಿ ಸವಣಯಂ ಶತದ್ಧಮಪಿ ವಹಿನಕ್ಾಯಯಕರಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅಯೀಗಾಯಶಕುತಸ್ುಾೀವ ನಾಧಿಕ್ಾನ್ನ್ದಸಮಭವಾಃ | 
 ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಚತ್ ಸತಶಕ್್ೂುೀsಪಿ ಚಕ್ಾರಾಚ್ೀತನ್ಂ ಚಿರ್ತಮ್ | 
ನ್ ಚ ಕ್ಾಮಸುಥಾ ಭೂರಾತ್ ತತಾಃ ಸಾಯತ್ ಸತಯಕ್ಾಮತಾ ||’  
ಇರ್ತ ಶತರತಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಕಿೃಪ್ುೀರ್ೀವ | 
‘ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಜಗದ್ಯತನಸುಥಾsಪಿ ವಿಬತಧಾಾಃ ಸದಾ | 
ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತತ ನಿಯನಾುರಸ್ುೀಷಾಂ ಬರಹಾಮsಸಯ ವ್ೈಹ್ರಿಾಃ ||’ ಇರ್ತ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ಕಿೃಪಿುಾಃ|| 9 || 

ನ್ ಚ ವಶ್ತಾವನ್ತಮಕುಸಾಯಪಿ ವೃದಿಧಾಃ | ಕೃತಕೃತಯತ್ವೀನ್ 
ನಿಾಃಶರಮತಾವದ್ತಪಾಸನಾದಾವಭಾಯಸಪಾಟವಾನಿನದ್ೂೀಯಷ್ತಾವತ್ ಸ್ನೀಹಾಧಿಕ್ಾಯಚಚ ತಸ್ಯೈವ 
ಪರಮಸತಖರೂಪತ್ವೀನ್ ಫಲಸವರೂಪತಾವತ್ | 
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 ‘ಅಭಾಯಸಪಾಟವಾತ್ ಸ್ನೀಹಾದ್ಶರಮತಾವದ್ತಪಾಸನಾ| 
ಭಕುಶಚ ಸತಖರೂಪ್ೈವ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ತತ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ ||’ ಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಾಃ || 10 || 

ನ್ ಚಾನ್ನ್ುತಾವತ್ ಕ್ಾಲಸಯ ತರಯೀದ್ಶ್ೀಪಞ್ಚದ್ಶ್ೀವತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಸಮಸುಸಾಯಪಿ 
ಸಮಭವಾನ್ತಮಕುಸಾಯಪಿ ಪುನ್ರಾವೃತಾುಶಙ್ೆ ೀರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಸತಯಕ್ಾಮತಾವದಿಮಾಹಾತಾಯತ್ | 

‘ಅಶ್ೀಷ್ಕ್ಾಮಸತಯತಾುಾನ್ತಮಕ್ಾುನಾಮಪುನ್ಭಯವಾಃ | 
ಯಸಾಮತ್ ಸ ಕ್ಾಮಯೀದ್ೀವ ನಿತಯಮಾತಾಮಪುನ್ಭಯವಮ್ || ’ ಇರ್ತ || 11 || 

ಇತಯನ್ನ್ುಮಹಾನಾಯಯಮಿೀಮಾಂಸಾಪಾರವಾರಿಧ್ೀಾಃ 
ಉತಾುರಣಾತಯಶಕ್್ುೈವ ವಾಯಕತಲ್ಲೀಕೃತಚ್ೀತಸಾಮ್ || 

 

ಮನಾದನಾಮತಪಕ್ಾರಾಯ ಮಹ್ತಾಂ ಚ್ೂೀಚಿಾರತಾತಮನಾಮ್ | 
ತದಿವಶ್ೀಷ್ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಪರದಿೀಪಾುಕ್ಾಯಭಚ್ೀತಸಾಮ್ || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಗಾಢ್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ನಿತರಾಮತಪಕ್ಾರಕಾಃ | 
ನಾಯಯಪಿವೀ ಮರಾsಕ್ಾರಿ ಸಙ ಷ್ೀಪಾತ್ ಪರಮಿತಾಕ್ಷರ್ೈಾಃ || 

 

ವಿಸಾುರ್ೂೀsಪಯಯಮೀವ ಸಾಯತ್ ತದಿವಶ್ೀಷಾರ್ತವ್ೀದಿನಾಮ್ | 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ತವಾಯಖಯಯೀರ್ೀವ ವಿಸಾುರ್ೂೀ ಯದ್ತದಿೀರಿತಾಃ || 

 

ಅನ್ಲಪಚ್ೀತಸಾಂ ಪುಂಸಾಮಲಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಧಯೀ | 
ತನಾನಾಯೀದ್ಧರಣ್ೀ(s)ಶಕ್ಾು ಅಪಿ ಹ್ಯೀತ್ೀನ್ ಸತಸ್ತಥರಮ್ || 

 

ನಾಯರಾನ್ತಗಂ ಮನ್ಾಃ ಕತಯತಯರಿರ್ತಸಙ್ುರಹ್ಲಾಲಸಾಾಃ | 
ಕ್್ೂೀ ನಾಮಶ್ೀಷ್ವಿದ್ೂಯೀರತಸಾಗರ್ೂೀನ್ಮಥನ್ೂೀದ್ಧೃತಮ್ || 

 

ಸಾಕ್ಾದಿವದಾಯಧಿರಾಜ್ೀನ್ ನಾಯರಾಮೃತಮನ್ತತುಮಮ್ | 
ಅಶ್ೀಷ್ತ್ೂೀsಧಿಗಚ್ಾೀತ ವನ್ೂದಾೀ ವೃನಾದರಕ್್ೂೀsಪಿ ಸನ್ || 

 

ಏವಂ ಸತದ್ತಲಯಭ್ೀsಪಯದಾಧ ಮಹಾನಾಯಯಪರಾಮೃತ್ೀ | 
ಕ್್ೀಚನಾಧಿಕರಯನ್ುೀsತರ ತತರಸಾದಾನ್ತರಞ್ ಜ್ತಾಾಃ || 
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ಬರಹಾಮದಾಯ ಅಮೃತ್ೀ ಯದ್ವತ್ ಸಾಗರ್ೂೀನ್ಮಥನ್ೂೀದ್ಧೃತ್ೀ | 
ಅಹ್ಂ ತತ ತತರಸಾದ್ೈಕಮಹಾಸಪದ್ಬಲ್ೂೀದ್ಧತಾಃ || 

 

ನಾಯರಾಮೃತಾಣಯವಮಿಮಮವಗಾಹ್ಯ ವಿಭಜಯ ಚ | 
ಸಙ ಷ್ೀಪವಿಸುರಾಭಾಯಂ ಚ ಚಕ್ಾರ ವಾಯಕೃರ್ತಂ ಕೃರ್ತಮ್ || 

 

ತತರಸಾದ್ಮೃತ್ೀ ಕಸಯ ಶಕುಾಃ ಸಂಸಾರಸಾಗರ್ೀ | 
ಮಗನಸಯ ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಸಾಯತ್ ತತೃತಾನ್ತಕೃತೌ ಕವಚಿತ್ || 

 

ನಿತಾಯನ್ನಾದಮೃತಸಯನಿದತತೆಟಾಕ್್ೈಧಿತಸಯ ತತ | 
ಕ್ಾ ನ್ತ ಶಕುಭಯವ್ೀನ್ನೈವ ತತಾಃ ಕ್್ೂೀ ವಾsರ್ತವಿಸಮಯಾಃ || 

 

ವಿದಾಯsವಿದ್ಯೀ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಮಶಕುಾಃ ಶಕುರ್ೀವ ಚ | 
ಉತಪರ್ತುಸ್ತಥರ್ತನಾಶಾಶಚ ವಿಶ್ೀಷಾಶಚ ಪರ್ೀsಖಿಲಾಾಃ || 

 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಸಾಯಸಯ ಸಮಸುಸಯ ಯದಿಚಾರಾ | 
ಸ ಮಮ ಸವಕೃತ್ೀನ್ೈವ ಪಿರೀಯತಾಂ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಾಃ || 

 

ಯಸಯ ರ್ತರೀಣತಯದಿತಾನಿ ವ್ೀದ್ವಚನ್ೀ ರೂಪಾಣಿ ದಿವಾಯನ್ಯಲಂ| 
ಬಟ್ ತದ್ದಶಯತಮಿತಥಮೀವ ನಿಹಿತಂ ದ್ೀವಸಯ ಭಗ್ೂೀಯ ಮಹ್ತ್ | 
ವಾಯೀ ರಾಮವಚ್ೂೀ ನ್ಯಂ ಪರಥಮಕಂ ಪೃಕ್್ೂೀ ದಿವರ್ತೀಯಂ ವಪು- 
ಮಯಧ್ೂವೀ ಯತತು ತೃರ್ತೀಯಮೀತದ್ಮತನಾ ಗರನ್ಥಾಃ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 

 

ನ್ಮೀsಜಭವಭೂಯಯಕ್ಷಪುರಾಃಸರಸತರಾಶರಯ | 
ನಾರಾಯಣಾರಣಂ ಮಹ್ಯಂ ಮಾಪತ್ೀ ಪ್ರೀಯಸಾಂ ಪಿರಯ || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್್ರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಾಃ  (ಫಲಾಧಾಯಯಾಃ)|| 
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 || ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯ ವಿರಚಿತಂ 
ಬರಹ್ಮಸೂತಾರನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾಯಯವಿವರಣಮ್ || 

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು||  
|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ೂಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪಿರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 
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