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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 ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯೂ 
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಅತಯಂತ ಶ್ ೀಚನಿೀಯವಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, 
ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 

2. ಗರಂಥ ಋಣ:  ಆಚಾಯಾ ಪರಭಞ್ಜನ್ರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಸವಾಮೂಲಗರನ್ಥಗಳು 
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  ||ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಾದಾಚಾಯಾಃ ||  

 
Tracking:  

Sr Date Remarks  

1 15/02/2012 Typing Started on By H K S 

2 15/12/2012 Typing Ended on By H K S 

3 27/02/2012 First Proof Reading  By M S Venugopal 

4 27/02/2012 Started first proof Correction By H K S 

5 27/02/2012 Finished first proof correction BY H K S 
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|| ಈಶಾವಾಸ್ೂಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್  || 
 

ನಿತಾಯನಿತಯಜಗದಾಾತ್ರೀ ನಿತಾಯಯ ಜ್ಞಾನ್ಮೂತಾಯೀ | 
ಪೂಣಾಾನ್ನಾದಯ ಹರಯೀ ಸವಾಯಜ್ಞಭತಜ್ೀ ನ್ಮಃ || 
ಯಸಾಮದ್್ರಹ್ೇನ್ದರರರತದಾರದಿದ್ೀವತಾನಾಂ ಶ್ರೀಯೀsಪಿ ಚ | 
ಜ್ಞಾನ್ಃಸೂಾರ್ತಾಃ ಸದಾ ತಸ್ೈ ಹರಯೀ ಗತರವ್ೀ ನ್ಮಃ  ||  

 

ಸಾವಯಮತಾವೀ ಮನ್ತರ್ೀತ್ೈಮಾನ್ರೈಭಾಗವನ್ುಮಾಕೂರ್ತಸೂನ್ತಂ ಯಜ್ಞನಾಮಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ 
ತತಷಾಟವ - 

‘ಸಾವಯಮತಾವಃ ಸವದೌಹಿತರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಯಜ್ಞಾಭಿದ್ಂ ಮನ್ತಃ | 
ಈಶಾವಾಸಾಯದಿಭಿಮಾನ್ರೈಸತುಷಾಟವಾವಹಿತಾತಮನಾ || 

ರಕ್ೂೀಭಿರತಗ್ರಃ ಸಮಾಾಪುಃ ಖಾದಿತತಂ ಮೀಚಿತಸುದಾ | 
ಸ್ೂುೀತರಂ ಶತರತ್ವೈ ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ತಾನ್ ಹತಾವsವಧ್ಯತಾಂ ಗತಾನ್ || 

ಪಾರದಾದಿಾ ಭಗವಾಂಸ್ುೀಷಾಮವಧ್ಯತವಂ ಹರಃ ಪರಭತಃ | 
ತ್ೈವಾಧ್ಯತವಂ ತಥಾsನ್ಯೀಷಾಮತಃ ಕ್್ೂೀsನ್ೂಯೀ ಹರ್ೀಃ ಪರಭತಃ ||’  ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ 

ಭಾಗವತ್ೀ ಚಾಯಮಥಾ ಏವ ಉಕುಃ | 

ಈಷಾವಾಸ್ೂಯೀಪನಿಷ್ತ್ 

ಈಶಾವಾಸಯಮಿದ್ಂ ಸವಾಂ ಯತ್ ಕಿಞ್ಾ ಜಗತಾಯಂ ಜಗತ್ | 
ತ್ೀನ್ ತಯಕ್್ುೀನ್ ಭತ್ಜಜೀಥಾ ಮಾ ಗೃಧ್ಃ ಕಸಯಸ್ತವದ್ ಧ್ನ್ಮ್ || 01 || 

ಭಾಷ್ಯಮ್ – ಈಶಸಾಯವಾಸಯೀಗಯಮಿೀಶಾವಾಸಯಮ್ | ಜಗತಾಯಂ –ಪರಕೃತೌ | ತ್ೀನ್ ಈಶ್ೀನ್ 
ತಯಕ್್ುೀನ್ – ದ್ತ್ುೀನ್ ಭತ್ಜಜೀಥಾಃ | 

"ಸವತಃ ಪರವೃತಯಶಕುತಾವದಿೀಶಾವಾಸಯಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ | 
ಪರವೃತುಯೀ ಪರಕೃರ್ತಗಂ ಯಸಾಮತ್ ಸ ಪರಕೃರ್ತೀಶವರಃ | 
ತದ್ಧೀನ್ಪರವೃರ್ತುತಾವತ್ ತದಿೀಯಂ ಸವಾಮೀವ ಯತ್ | 

ತದ್ದತ್ುೀನ್ೈವ ಭತ್ಜಜೀಥಾ ಅತ್ೂೀ ನಾನ್ಯಂ ಪರರ್ಾಚಯೀತ್ |" ಇರ್ತ ಬಾರಹ್ೇ ||01|| 
ಕತವಾನ್ನೀವ್ೀಹ ಕಮಾಾಣಿ ಜಿಜಿೀವಿಷ್ೀಚಛತಂ ಸಮಾಃ | 
ಏವಂ ತವಯಿ ನಾನ್ಯಯಥ್ೀತ್ೂೀsಸ್ತು ನ್ ಕಮಾ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ನ್ರ್ೀ || 02 || 
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ಭಾ- ಅಕತವಾತಃ ಕಮಾ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಇರ್ತ ನಾಸ್ತು | 
‘ಅಜ್ಞಸಯ ಕಮಾ ಲ್ಲಪ್ಯೀತ ಕೃಷ್ೂಣೀಪಾಸ್ತುಮಕತವಾತಃ | 
ಜ್ಞಾನಿನ್ೂೀsಪಿ ಯತ್ೂೀ ಹಾರಸ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಭವ್ೀದ್ ಧ್ತರವಮ್ | 
ಅತ್ೂೀsಲ್ೀಪ್ೀsಪಿ ಲ್ೀಷ್ಃ ಸಾಯದ್ತಃ ಕ್ಾಯೈಾವ ಸಾ ಸದಾ ||’ ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ ||02|| 

ಅಸತರ್ಾಾ ನಾಮ ತ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್ಾ ಅನ್ಾೀನ್ ತಮಸಾssವೃತಾಃ | 
ತಾಂಸ್ುೀ ಪ್ರೀತಾಯಭಿಗಚಛನಿು ಯೀ ಕ್್ೀ ಜಾತಮಹನ್ೂೀ ಜನಾಃ || 03 || 

 

ಭಾ- ಸಷ್ತು ರಮಣವಿರತದ್ಾತಾವದ್ಸತರಾಣಾಂ ಪಾರಪಯತಾವಚಾಾಸತರ್ಾಾಃ | 

"ನ್ ಚ ರಮನ್ಯಹ್ೂೀ ಅಸದ್ತಪಾಸನ್ರ್ಾssತಮಹನ್ಃ" ಇತತಯಕುಕ್ಾುಾತ್ | 

"ಮಹಾದ್ತಃಖ್ೈಕಹ್ೀತತತಾವತ್ ಪಾರಪಯತಾವದ್ಸತರ್ೈಸುಥಾ | 

ಅಸತರ್ಾಾ ನಾಮ ತ್ೀ ಲ್ೂೀಕ್ಾಸಾುನ್ ರ್ಾನಿು ವಿಮತಖಾ ಹರೌ || " ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ | 
ಯೀ ಕ್್ೀ ಚ್ೀತಯನ್ೀನ್ ನಿಯಮ ಉಕುಃ | 

‘ನಿಯಮೀನ್ ತಮೀ ರ್ಾನಿು ಸವ್ೀಾsಪಿ ವಿಮತಖಾ ಹರೌ |’ ಇರ್ತ ಚ || 03 || 

ಅನ್ೀಜದ್ೀಕಂ ಮನ್ಸ್ೂೀ ಜವಿೀಯೀ ನ್ೈನ್ದ್ ದ್ೀವಾ ಆಪುನವನ್ ಪೂವಾಮಷ್ಾತ್ | 
ತದ್ ಧಾವತ್ೂೀsನಾಯನ್ತ್ಯೀರ್ತ ರ್ತಷ್ುತ್ ತಸ್ತಮನ್ನಪೀ ಮಾತರಿಶಾವ ದ್ಧಾರ್ತ || 04 || 

ಭಾ- "ಅನ್ೀಜನ್ನಭಾಯತಾವತ್ ತದ್ೀಕಂ ಪಾರಧಾನ್ಯತಸುಥಾ | 
ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾತತಮಶಕಯತಾವದ್ಗಮಯಂ ತತ್ ಸತರ್ೈರಪಿ || 
ಸವಯಂ ತತ ಸವಾಾನ್ಗಮತ್ ಪೂವಾಮೀವ ಸವಭಾವತಃ | 
ಅಚಿನ್ಯಶಕಿುತಶ್ೈವ ಸವಾಗತಾವಚಾ ತತಾರಮ್ || 
ದ್ರವತ್ೂೀsತ್ಯೀರ್ತ ಸನಿುಷ್ುನ್ ತಸ್ತಮನ್ ಕಮಾಾಣಯಧಾನ್ಮರತತ್ | 

ಮಾರತತ್ಯೀವ ಯತಶ್ಾೀಷಾಟ ಸವಾಾ ತಾಂ ಹರಯೀsಪಾಯೀತ್ || "  
ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ | ಋಷ್-ಜ್ಞಾನ್ೀ || 04 || 

ತದ್ೀಜರ್ತ ತನ್ನೈಜರ್ತ ತದ್ ದ್ೂರ್ೀ ತದ್ವನಿುಕ್್ೀ | 
ತದ್ನ್ುರಸಯ ಸವಾಸಯ ತದ್ತ ಸವಾಸಯ ಬಾಹಯತಃ || 05 || 

ಭಾ- ತದ್ೀಜರ್ತ ತತ ಏವ ಏಜತಯನ್ಯತ್ | ತತ್ ಸವಯಂ ನ್ೀಜರ್ತ | 

" ತತ್ೂೀ ಬಿಭ್ೀರ್ತ ಸವೀಾsಪಿ ನ್ ಬಿಭ್ೀರ್ತ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್ | 

ಸವಾಗತಾವತ್ ಸ ದ್ೂರ್ೀ ಚ ಬಾಹ್ಯೀsನ್ುಶಾ ಸಮಿೀಪಗಃ || " 
ಇರ್ತ ತತುಾ ಸಂಹಿತಾರ್ಾಮ್ || 05 || 
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ಯಸತು ಸವಾಾಣಿ ಭೂತಾನಾಯತಮನ್ಯೀವಾನ್ತಪಶಯರ್ತ | 
ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ತ ಚಾತಾಮನ್ಂ ತತ್ೂೀ ನ್ ವಿಜತಗತಪಸತ್ೀ || 06 || 

 

ಭಾ- "ಸವಾಗಂ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ಸವಾಂ ಚ ಪರಮಾತಮನಿ | 

ಯಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸ ಭರ್ಾಭಾವಾನಾನತಾಮನ್ಂ ಗ್ೂೀಪುುಮಿಚಛರ್ತ ||"  
ಇರ್ತ ಸೌಕರಾಯಣಶತರರ್ತಃ || 06 || 

ಯಸ್ತಮನ್ ಸವಾಾಣಿ ಭೂತಾನಾಯತ್ೈವಾಭೂದ್ ವಿಜಾನ್ತಃ | 
ತತರ ಕ್್ೂೀ ಮೀಹಃ ಕಃ ಶ್ ೀಕ ಏಕತವಮನ್ತಪಶಯತಃ || 07 || 

 

ಭಾ – ಯಸ್ತಮನ್ – ಪರಮಾತಮನಿ,ಸವಾಭೂತಾನಿ ಸ ಪರಮಾತ್ೈವ ತತರ ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ವಭೂತ್| 
ಏವಂ ಸವಾಭೂತ್ೀಷ್ವೀಕತ್ವೀನ್ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ವಿಜಾನ್ತಃ ಕ್್ೂೀ ಮೀಹಃ ? 
‘ಯಸ್ತಮನ್ ಸವಾಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸ ಆತಾಮ ಸವಾಭೂತಗಃ | 
ಏವಂ ಸವಾತರ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಪಶ್ಯೀತ್ ತಸಯ ವಿಜಾನ್ತಃ | 
ಕ್್ೂೀ ಮೀಹಃ ಕ್್ೂೀsಥವಾ ಶ್ ೀಕಃ ಸ ವಿಷ್ತಣಂ ಪಯಾಗಾದ್ಯತಃ ||’ 

ಇರ್ತ ಪಿಪಾಲಾದ್ಶಾಖಾರ್ಾಮ್ 
ಪೂವೀಾಕ್ಾುನ್ತವಾದ್ೀನ್ ಶ್ ೀಕಮೀಹಾಭಾವೀ ವಿಜಾನ್ತಶಾಾತ್ೂರೀಚಯತ್ೀ | ಅಭಾಯಸಶಾ 
ಸವಾಗತತವಸಯ ತಾತಾಯಾದ್ೂಯೀತನಾಥಾಃ || 07 || 

ಸ ಪಯಾಗಾಚತಛಕುಮಕ್ಾಯಮವರಣಮಸಾನವಿರಂ ಶತದ್ಾಮಪಾಪಾವಿದ್ಾಮ್ | 
ಕವಿಮಾನಿೀಷೀ ಪರಿಭೂಃ ಸವಯಂ ಭೂರ್ಾಾಥಾತಥಯತ್ೂೀsಥಾಾನ್ ವಯದ್ಧಾಚಾಛಶವರ್ತೀಭಯಃ 
ಸಮಾಭಯಃ || 08 || 

 

ಭಾ- ‘ಶತಕರಂ ತಚ್ೂಛೀಕರಾಹಿತಾಯದ್ವರಣಂ ನಿತಯಪೂಣಾತಃ | 
ಪಾವನ್ತಾವತ್ ಸದಾ ಶತದ್ಾಮಕ್ಾಯಂ ಲ್ಲಙ್ುವಜಾನಾತ್ | 
ಸೂಥಲದ್ೀಹಸಯ ರಾಹಿತಾಯದ್ಸಾನವಿರಮತದಾಹೃತಮ್ || 
ಏವಂಭೂತ್ೂೀsಪಿ ಸಾವಾಜ್ಞಾತ್ ಕವಿರಿತ್ಯೀವ ಶಬದಯತ್ೀ | 
ಬರಹಾಮದಿಸವಾಮನ್ಸಾಂ ಪರಕೃತಾಯ ಮನ್ಸ್ೂೀsಪಿ  ಚ || 
ಈಶ್ತೃತಾವನ್ಮನಿೀಷೀ ಸ ಪರಿಭೂಃಸವಾತ್ೂೀವರಃ | 
ಸದಾsನ್ನಾಯಶರಯತಾವಚಾ ಸವಯಮೂಾಃ ಪರಿಕಿೀರ್ತಾತಃ || 
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ಸ ಸತಯಂ ಜಗದ್ೀತಾದ್ೃಙ್ ನಿತಯಮೀವ ಪರವಾಹತಃ || 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್್ೂೀಲ್ೀಷ್ತ ಪರವಾಹ್ೈಕಪರಕ್ಾರತಃ | 
ನಿಯಮೀನ್ೈವ ಸಸೃಜ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ೂೀತುಮಃ | 
ಸಜಾಜಾನಾನ್ನ್ದಶ್ೀಷ್ೂೀಾsಸೌ ಸಜಾಜಾನಾನ್ನ್ದಬಾಹತಕಃ | 
ಸಜಾಜಾನಾನ್ನ್ದದ್ೀಹಶಾ ಸಜಾಜಾನಾನ್ನ್ದಪಾದ್ವಾನ್ || 
ಏವಂ ಭೂತ್ೂೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಯಾಥಾಥಾಂ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್ | 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಂ ಸಸಜಾಾತ್ೇಚಛರ್ಾ ಪರಭತಃ ||’ ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ || 08 || 

ಅನ್ಾನ್ುಮಃ ಪರವಿಶನಿು ಯೀsವಿದಾಯಮತಪಾಸತ್ೀ | 
ತತ್ೂೀ ಭೂಯ ಇವ ತ್ೀ ತಮೀ ಯೀ ಉ ವಿದಾಯರ್ಾಂ ರತಾಃ || 09 || 

 

ಅನ್ಯದ್ೀವಾಹತವಿಾದ್ಯರ್ಾ ಅನ್ಯದಾಹತರವಿದ್ಯರ್ಾ | 
ಇರ್ತ ಶತಶತರಮ ಧೀರಾಣಾಂ ಯೀ ನ್ಸುದ್ ವಿಚಚಕ್ಷಿರ್ೀ || 10 || 

ಭಾ - ‘ಅನ್ಯಥ್ೂೀಪಾಸಕ್ಾ ಯೀ ತತ ತಮೀsನ್ಾಂ ರ್ಾನ್ಯಸಂಶಯಮ್ | ತತ್ೂೀsಧಕಮಿವ ವಯಕುಂ 
ರ್ಾನಿು ತ್ೀಷಾಮನಿನ್ದಕ್ಾಃ || ತಸಾಮದ್ಯಥಾಸವರೂಪಂ ತತ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್ | 
ಅಯಥಾಥಾಸಯ ನಿನಾದಂ ಚ ............ || 09-10 || 

ವಿದಾಯಂ ಚಾವಿದಾಯಂ  ಚ ಯಸುದ್ವೀದ್ೂೀಭಯಂ ಸಹ | 
ಅವಿದ್ಯರ್ಾ ಮೃತತಯಂ ರ್ತೀತಾವಾ ವಿದ್ಯರ್ಾsಮೃತಮಶತನತ್ೀ || 11 || 

ಭಾ - ‘................... ಯೀ ವಿದ್ತಃ ಸಹ ಸಜಜನಾಃ| 
ತ್ೀ ನಿನ್ದರ್ಾsಯಥಾಥಾಸಯ ದ್ತಃಖಾಜ್ಞಾನಾದಿರೂಪಿಣಃ | 
ದ್ತಃಖಜ್ಞಾನಾದಿಸನಿುೀಣಾಾಃ ಸತಖಜ್ಞಾನಾದಿರೂಪಿಣಃ || 
ಯಥಾಥಾಸಯ ಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸತಖಜ್ಞಾನಾದಿರೂಪತಾಮ್ | 
ರ್ಾನ್ಯೀವಂ........................................... || 11 || 

ಅಂಧ್ಂ ತಮಃ ಪರವಿಶನಿು ಯೀsಸಮೂಾರ್ತಮತಪಾಸತ್ೀ | 
ತತ್ೂೀ ಭೂಯ ಇವ ತ್ೀ ತಮೀ ಯ ಉ ಸಮೂಾತಾಯಂ ರತಾಃ || 12 || 

 

ಅನ್ಯದ್ೀವಾಹತಃ ಸಮಾವಾದ್ನ್ಯದಾಹತರಸಮಾವಾತ್ | 
ಇರ್ತ ಶತಶತರಮ ಧೀರಾಣಾಂ ಯೀ ನ್ಸುದ್ ವಿಚಚಕ್ಷಿರ್ೀ || 13 || 
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ಭಾ - ‘..................ಸೃಷಟಕತೃಾತವಂ ನಾಙಜುೀಕತವಾನಿು ಯೀ ಹರ್ೀಃ | 
ತ್ೀsಪಿ ರ್ಾನಿು ತಮೀ ಘೂೀರಂ ತಥಾ ಸಂಹಾರಕತೃಾತಾಮ್ | 
ನಾಙಜುೀಕತವಾನಿು ತ್ೀsಪ್ಯೀವಂ ತಸಾಮತ್ ಸವಾಗತಣಾತಮಕಮ್ || 

ಸವಾಕತಾಾರಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಸವಾಸಂಹಾರಕ್ಾರಕಮ್ || 12-13 ||" 
ಸಮೂಾರ್ತಂ ಚ ವಿನಾಶಂ ಚ ಯಸುದ್ವೀದ್ೂೀಭಯಂ ಸಹ | 
ವಿನಾಶ್ೀನ್ ಮೃತತಯಂ ರ್ತೀತಾವಾ ಸಮೂಾತಾಯsಮೃತಮಶತನತ್ೀ || 14 || 

ಭಾ - "ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸಂಹೃರ್ತಜ್ಞಾನಾದ್ದೀಹಬನಾಾದಿವಮತಚಯತ್ೀ | 
ಸತಖಜ್ಞಾನಾದಿಕತೃಾತವಜ್ಞಾನಾತ್ ತದ್ವಯಕಿುಮಾವರಜ್ೀತ್ || 
ಸವಾದ್ೂೀಷ್ವಿನಿಮತಾಕುಂ ಗತಣರೂಪಂ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್ | 
ಜಾನಿೀರ್ಾನ್ನ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ಭಾಗಹಾನಿಂ ಪರಕಲಾಯೀತ್ || 
ನ್ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಿ ಹರ್ೀಃ ಸಾಮಯಂ ವಿಷ್ೂಣೀರಭಿನ್ನತಾಮ್ | 
ನ್ೈವ ಪರಚಿನ್ುಯೀತ್ ತಸಾಮದ್್ರಹಾಮಆದ್ೀಃ ಸಾಮಯಮೀವ ವಾ || 
ಮಾನ್ತಷಾದಿವಿರಿಞ್ಚಾನ್ುಂ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕಿುಗಮ್ | 
ತತ್ೂೀ ವಿಷ್ೂಣೀಃ ಪರ್ೂೀತೆಷ್ಾಂ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮತಚಯತ್ೀ || ಇರ್ತ ಕ್ೌಮೀಾ || 14 || 

ಹಿರಣಮಯೀನ್ ಪಾತ್ರೀಣ ಸತಯಸಾಯಪಿಹಿತಂ ಮತಖಮ್ | 
ತತ್ ತವಂ ಪೂಷ್ನ್ನಪಾವೃಣತ ಸತಯಧ್ಮಾಾಯ ದ್ೃಷ್ಟಯೀ || 15 || 

 

ಭಾ - "ಪಾತರಂ ಹಿರಣಮಯಂ ಸೂಯಾಮಣಡಲಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್ | 
ವಿಷ್ೂಣೀಃ ಸತಯಸಯ ತ್ೀನ್ೈವ ಸವಾದಾsಪಿಹಿತಂ ಮತಖಮ್ || 
ತತತು ಪೂಣಾತವತಃ ಪೂಷಾ ವಿಷ್ತಣದ್ಾಶಾಯರ್ತಃ ಸವಯಮ್ | 
ಸತಯಧ್ಮಾಾಯ ಭಕ್ಾುಯ..................... || 15 || 

ಪೂಷ್ನ್ನೀಕಷ್ೀಾ ಯಮ ಸೂಯಾ ಪಾರಜಾಪತಯ ವೂಯಹ ರಶ್ೇನ್ | 
ಸಮೂಹ ತ್ೀಜ್ೂೀ ಯತ್ ತ್ೀ ರೂಪಂ ಕಲಾಯಣತಮಂ ತತ್ ತ್ೀ ಪಶಾಯಮಿ || 16 || 

ಭಾ - "...........................ಪರಧಾನ್ಜ್ಞಾನ್ರೂಪತಃ | 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಋಷಜ್ಞ್ೀಾಯೀ ಯಮೀ ನಿಯಮನಾದ್ಾರಿಃ | 
ಸೂಯಾಃ ಸ ಸೂರಿಗಮಯತಾವತ್ ಪಾರಜಾಪತಯಃ ಪರಜಾಪತ್ೀಃ | 

ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೈವ ಗಮಯತಾವತ್ ...................." || 16 || 
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ಯೀsಸಾವಸೌ ಪುರತಷ್ಃ ಸ್ೂೀsಹಮಸ್ತಮ || 17 || 

ಭಾ - "...........ಅಹಂ ಚಾಸಾವಹ್ೀಯತಃ || 
ಅಸ್ತಮ ನಿತಾಯಸ್ತುತಾಮಾನಾತ್ ಸವಾಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಥತಃ | 
ಸವಯಂ ತತ ಸವಾಜಿೀವ್ೀಭ್ೂಯೀ ವಯರ್ತರಿಕುಃ ಪರ್ೂೀ ಹರಿಃ | 

ಸ ಕರತತಜ್ಞಾಾನ್ರೂಪತಾವದ್ಗಿನರಙ್ುಪರಣ್ೀತೃತಃ || " ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ || 
ಸತಯಂ ಬರಹಮ ಹೃದ್ಯೀ ಧಾರಯರ್ತೀರ್ತ – ಸತಯಧ್ಮಾಾ |  
ಏಕ್್ೂೀsಸೌ ಶಬದಃ ಪಾರಣ್ೀ ಸ್ತಥತ ಇರ್ತ || 17 || 

ವಾಯತರನಿಲಮಮೃತಮಥ್ೀದ್ಂ ಭಸಾಮನ್ುಂ ಶರಿೀರಮ್ || 18 || 

ಭಾ – ಯಸ್ತಮನ್ನಯಂ ಸ್ತಾತಃ ಸ್ೂೀsಪಯಮೃತಃ, ಕಿಮತ ಪರಃ ? ಅಃ ಬರಹ್ೈವ ನಿಲಯನ್ಂ ಯಸಯ 
ವಾಯೀಃ ಸ್ೂೀsನಿಲಮ್ | 
‘ಅರ್ತರ್ೂೀಹಿತವಿಜ್ಞಾನಾದಾವಯತರಪಯಮೃತಃ ಸೃತಃ | 
ಮಖಾಯಮೃತಃ ಸವಯಂ ರಾಮಃ ಪರಮಾತಾಮ ಸನಾತನ್ಃ || ’ 

ಇರ್ತ ರಾಮಸಂಹಿತಾರ್ಾಮ್ || 18 || 

ಓಂ ಕರತ್ೂೀ ಸಮರ ಕೃತಂ ಸಮರ ಓಂ ಕರತ್ೂೀ ಸಮರ ಕೃತಂ ಸಮರ || 19 || 

ಭಾ – ಭಕ್ಾುನಾಂ ಸಮರಣಂ ವಿಷ್ೂಣೀನಿಾತಯಜ್ಞಪಿುಸವರೂಪತಃ | 
ಅನ್ತಗರಹ್ೂೀನ್ತಮಖತವಂ ತತ ನ್ೈವಾನ್ಯತ್ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್ೀ || ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಾ || 

ಅಗ್ನೀ ನ್ ಯ ಸತಪಥಾ ರಾಯೀ ಅಸಾಮನ್ ವಿಶಾವನಿ ದ್ೀವ ವಯತನಾನಿ ವಿದಾವನ್ | 
ಯತಯೀಧ್ಯಸಮಜತಜಹತರಾಣಮೀನ್ೂೀ ಭೂಯಿಷಾುಂ ತ್ೀ ನ್ಮ ಉಕಿುಂ ವಿಧ್ೀಮ || 20 || 

 

|| ಇರ್ತ ಈಶಾವಾಸ್ೂಯೀಪನಿಷ್ತ್  || 

ವಯತನ್ಂ – ಜ್ಞಾನ್ಮ್ | ‘ತವದ್ದತುರ್ಾ ವಯತನ್ಯೀದ್ಮಚಷ್ಟ ವಿಶವಮ್ ’ ಇರ್ತ ವಚನಾತ್ | 
ಜತಹತರಾಣಮ್ – ಅಸಾಮನ್ಲ್ಲಾೀಕತವಾತ್ | ಯತಯೀಧ - ವಿಯೀಜಯ | 

‘ಯದ್ಸಾಮನ್ ಕತರತತ್ೀsತಯಲಾಾಂಸುದ್ೀನ್ೂೀsಸಮದಿವಯೀಜಯ | 
ನ್ಯ ನ್ೂೀ ಮೀಕ್ಷವಿತಾುಯೀತಯಸೌುದ್ ಯಜ್ಞಂ ಮನ್ತಃ ಸವರಾಡ್ |’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ್ದೀ| 

"ಯತಯತ ವಿಯೀಗ್ೀ" ಇರ್ತ ಧಾತತಃ | ಭಕಿುಜ್ಞಾನಾಭಾಯಂ ಭೂಯಿಷಾುಂ ತ್ೀ ನ್ಮ ಇತತಯಕಿುಂ 
ವಿಧ್ೀಮ || 
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ಪೂಣಾಶಕಿುಚಿದಾನ್ನ್ದಶ್ರೀತ್ೀಜಃ ಸಾಷ್ಟಮೂತಾಯೀ | 
ಮಮಾಭಯಧಕಮಿತಾರಯ ನ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ತ್ೀ ||  

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಭಗವತಾಾದಾಚಾಯಾ ವಿರಚಿತಂ 
ಈಶಾವಾಸ್ೂಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್ || 

||ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಾಂ ಸ ವಿಷ್ೂಣೀವಾಶಗಃ ಸದಾ || 
|| ಪಿರೀಣರ್ಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಡನ್ಮ್ || 
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