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  || ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ||  

 
Tracking:  

Sr Date Remarks By 
1 24/5/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 29/5/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 03/09/2012 First Proof Reading  & correction B S Pavan & H K Srinivasa Ra 
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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

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

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any inadvertant 
typographical mistakes that could have crept in, despite great care. We 
would be pleased to incorporate such corrections in the next versions.  Users 
can contact us, for editable version, to facilitate any value additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR VIDHYAPEETA 
CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 26615951, 

9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

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

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಆಶಚರ್ಯಜನ್ಕವಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಚರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಕ್್ ೀರತತ್್ುೀವ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:  ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಞ್ಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 
ಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 
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|| ಅರ್ವಯಣ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್ || 
 

ಭಾ-ಆನ್ನ್ದಮಜರಂ ನಿತಯಮಜಮಕ್ಷರ್ಮಚ್ತಯತಮ್ | 
ಅನ್ನ್ುಶಕ್ುಂ ಸವಯಜ್ಞಂ ನ್ಮಸ್ಯೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ || 

 

 || ಅರ್ವಯಣ್ ೀಪನಿಷ್ದ್ || 
 

ಬರಹಾಮದ್ೀವಾನಾಂ ಪರರ್ಮಾಃ ಸಮಬಭ ವ ವಿಶವಸಯ ಕತ್ಾಯ ಭತವನ್ಸಯ ಗ್ ೀಪಾು | 
ಸ ಬರಹಮವಿದಾಯಂ ಸವಯವಿದಾಯಪರತಷಾಠಮರ್ವಾಯರ್ ಜ್ಯೀಷ್ಠಪುತ್ಾರರ್ ಪಾರಹ || 01 || 

 

ಭಾ- ‘ಮನ್ ೀವ್ೈಯವಸವತಸಾಯದಾವರ್ವಾಯ ಬರಹಮಣ್ ೀSಜನಿ | 
ಮಿತರಶಚ ವರತಣಶ್ಾಚಥ್ ೀ ಪರಹ್ೀತಹ್ೀಯತರ್ೀವ ಚ್ || 

 

ಬರಹಮಣಾಃ ಪರರ್ಮೀ ಕಲ್ಾೀ ಶ್ವಾಃ ಪರರ್ಮಜಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಸನ್ಕ್ಾದಾಯಸತು ವಾರಾಹ್ೀ ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸತತ್್ ೀSಗರಜಾಃ’ ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ | 

 

ಅರ್ವಯಣ್ೀ ರಾಂ ಪರವದ್ೀತ ಬರಹಾಮರ್ವಾಯ ತ್ಾಂ ಪುರ್ ೀವಾಚಾಙ್ಗುರ್ೀ ಬರಹಮವಿದಾಯಮ್ | 
ಸ ಭಾರದಾವಜಾರ್ ಸತಯವಹಾರ್ ಪಾರಹ ಭಾರದಾವಜ್ ೀSಙ್ಗುರಸ್ೀ ಪರಾವರಾಮ್ || 02 || 

 

ಶ್ೌನ್ಕ್್ ೀ ಹ ವ್ೈ ಮಹಾಶ್ಾಲ್ ೀSಙ್ಗುರಸಂ ವಿಧಿವದ್ತಪಸನ್ನಾಃ ಪಪರಚ್ಛ | 
ಕಸ್ತಮನ್ತನ ಭಗವೀ ವಿಜ್ಞಾತ್್ೀ ಸವಯಮಿದ್ಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತೀತ || 03 || 

 

ತಸ್ೈ ಸ ಹ್ ೀವಾಚ್ || ದ್ವೀ ವಿದ್ಯೀ ವ್ೀದಿತವ್ಯೀ ಇತ ಹ ಸಮ ರ್ದ್ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ವದ್ನಿು | 
ಪರಾ ಚ್ೈವಾಪರಾ ಚ್ || 04 || 

 

ತತ್ಾರಪರಾ | ಋಗ್ವೀದ್ ೀ ರ್ಜತವ್ೀಯದ್ಾಃ ಸಾಮವ್ೀದ್ ೀSರ್ವಯವ್ೀದ್ಾಃ ಶ್ಕ್ಷಾ ಕಲ್ ಾೀ 
ವಾಯಕರಣಂ ನಿರತಕುಂ ಛನ್ ದೀ ಜ್ ಯೀತಷ್ಮಿತ ||  
ಅರ್ ಪರಾ ರ್ರಾ ತದ್ಕ್ಷರಮಧಿಗಮಯತ್್ೀ || 05 || 
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‘ಋಗಾದಾಯ ಅಪರಾ ವಿದಾಯ ರ್ದಾ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ವಾಚ್ಕ್ಾಾಃ | 
ತ್ಾ ಏವ ಪರಮಾ ವಿದಾಯ ರ್ದಾ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ವಾಚ್ಕ್ಾ’ || ಇತ 
ಪರಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

 

ರ್ತ್ ತದ್ದ್ರೀಶಯಮಗಾರಹಯಮಗ್ ೀತರಮವಣಯಮಚ್ಕ್ಷತಾಃಶ್್್ ರೀತರಂ ತದ್ಪಾಣಿಪಾದ್ಮ್| 
ನಿತಯಂ ವಿಭತಂ ಸವಯಗತಂ ಸತಸ ಕ್ಷಮಂ ತದ್ವಯರ್ಂ ರ್ದ್ ಾತಯೀನಿಂ ಪರಿಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾಾಃ || 

 

ಭಾ – ‘ಋಗಬಹೌಯತ್್ರೀಣ ಶಂಸನಿು ತಥೌದಾುತ್್ರಾಃ ಸತುವನಿು ಯೀ | 
ವಿಷ್ತಣಮೀವ ತಥಾ ತಸ್ೈ ರ್ತಜರ್ಭಯರಪ ಜತಹವತ || 

 

ಸತುವನಾಾರ್ವಯಣಶ್್ೈನ್ಂ ಸ್ೀತಹಾರಪುರಾಣಕ್್ೈಾಃ | 
ನ್ ವಿಷ್ತಣಸದ್ೃಶಂ ಕ್ಞ್ಗಚತ್ ಪರಮಂ ವಾSಪ ಮನ್ವತ್್ೀ | 
ಸವೀಯತುಮಂ ತಂ ಜಾನ್ನ್ುಸ್ುೀ ಹಿ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಾಃ ||’ 

 

‘ವ್ೀದ್ೀ ರಾಮಾರ್ಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣ್ೀ ಭಾರತ್್ೀ ತಥಾ | 
ಆದ್ವನ್ುೀ ಚ್ ಮಧ್ಯೀ ಚ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯತರ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ||’ 

 

‘ಏತದ್ನ್ುೀ ಚ್ ಮಧ್ಯೀ ಚ್ ಬರಹ್ೈವೀಕ್ಾುವ ವಿಜಾನ್ತ್ಾಮ್ | 
ಋಗಾದಿ ಪಞ್ಚಧಾ ಸಂಸಥಂ ಶಬದಬರಹಮ ಪರಶ್ಾಮಯತ || 

 

ರ್ಂ ವಾಕ್್ೀಷ್ವನ್ತವಾಕ್್ೀಷ್ತ ನಿಷ್ತ ೂಪನಿಷ್ತತೂ ಚ್ | 
ಸತುವನಿು ಸತಯಕಮಾಯಣಂ ಸತಯಂ ಸತ್್ಯೀಷ್ತ ಸಾಮಸತ’ || 

 

‘ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ರ್ತಾದ್ಮಾಮನ್ನಿು ತಪಾಂಸ್ತ ಸವಾಯಣಿ ಚ್ ರ್ದ್ವದ್ನಿು | 
ರ್ದಿಚ್ಛನ್ ುೀ ಬರಹಮಚ್ರ್ಯಂ ಚ್ರನಿು ತತ್್ುೀ ಪದ್ಂ ಸಙ್ಗುರಹ್ೀಣ ಪರವಕ್ಷ್ಯೀ ’ || 

 

‘ವ್ೀದ್ೈಶಚ ಸವ್ೈಯರಹಮೀವ ವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃದ್ವೀದ್ವಿದ್ೀವ ಚಾಹಮ್’ ||  
ಇತ ಚ್ ಭಾರತ್್ೀ | 
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‘ಚ್ತತದ್ಯಶಮಹಾವಿದಾಯಸಾಥನಾನಿ ವ್ೀದಿತವಾಯನಿ ಭವನಿು’ ಇತ ಮ ಲಶತರತಾಃ | 
‘ಪಞ್ಚರಾತರಮೃಗಾದಾಯಶಚ ಸವಯಮೀಕಂ ಪುರಾSಭವತ್ | 
ಮ ಲವ್ೀದ್ ಇತ ಹಾಯಖ್ಾಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕೃತರ್ತಗ್ೀ ತದಾ || 

 

ನ್ೈವಕ್ಾೂಯಮಾದಿನಾಮಾನಿ ತದಾ ವ್ೀದ್ಸಯ ಚಾಭವನ್ | 
ನ್ೈವ ಚ್ೀನಾದರದಿನಾಮಾನಿ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯತರ ಕತತರಚಿತ್ || 

 

ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರಪೂವ್ೈಯಸತು ನಾಮರ್ಭಾಃ ಪ್ರೀಚ್ಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ | 
ದ್ೀವತ್ಾತ್್ವೀನ್ ಚ್ೀಜಯಾಃ  ಸ ಬರಹಾಮದಾಯ ಮನ್ತನಾಮಕ್ಾಾಃ || 

 

ವಕೃತ್್ವೀನ್ ಪತೃತ್್ವೀನ್ ಕ್ಾರಿತ್್ವೀನ್ೈವ ಚಾದ್ರಾತ್ | 
ಇಜಯನ್ುೀ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸವಾಯ ನ್ ತತ ದ್ೀವತರಾ ಕವಚಿತ್ || 

 

ಅನ್ನ್ಯರಾಜಿನ್ಸ್ುೀ ತತ ತಸಾಮತ್ ಕ್ಾತಯರ್ತಗಾ ಜನಾಾಃ | 
ಪಾರಪುನವನಿು ಹರಿಂ ತಂ ಚ್ ತಸಾಮದ್ವೀದ್ೀ ನ್ ಕ್ಞ್ಚನ್ || 

 

ಪರಾವರ್ಯಂ ಹರ್ೀರ್ಯಸಾಯದ್ತತಥತ್ಾಸತುರಗಾನ್ನಾತ್ | 
ಋಗಾದಾಯ ಅನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನಾುಸುಸಾಮತ್ ಸವ್ೈಯಹಯರಿಂ ರ್ಜ್ೀತ್ || 

 

ತಸಾಮದ್ಬರಹಾಮದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮನ್ವೀ ಮಾನ್ವಾಸುಥಾ | 
ರ್ಜನಿು ಸವಯವ್ೀದ್ೈಸುಂ ಜಾನ್ನಿು ಚ್ ವಿನಿಶಚರಾತ್ || 

 

ಅಶಕುಾಃ ಪಞ್ಚರಾತ್್ರೀಣ ಋಗಾದ್ಯೈವಾಯSರ್ ತಂ ರ್ಜ್ೀತ್ | 
ಋಗಾದ್ಯೈರ್ೀವ ಸವಯತರ ತ್್ೈರ್ಭಯನ್ನೈರಿಷ್ ಟೀ ಜನ್ೈಹಯರಿಾಃ || 

 

ದಾವಪರಿೀಯೈಜಯನ್ೈವಿಯಷ್ತಣಾಃ ಪಞ್ಚರಾತ್್ರಸತು ಕ್್ೀವಲ್ೈಾಃ | 
ಕಲೌ ತತ ನಾಮಮಾತ್್ರೀಣ ಪೂಜಯತ್್ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ || 

 

ಏಕ್್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಕೃತ್್ೀ ಹಾಯಸ್ತೀತ್ ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ಸ ತರಧಾSಭವತ್ | 
ಸ ಏವ ಪಞ್ಚಧಾ ಜಾತ್್ ೀ ದಾವಪರಂ ಪಾರಪಯ ವ್ೈ ರ್ತಗಮ್ || 
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ಉತಾನ್ನಾಃ ಸ ಕಲ್ಲಂ ಪಾರಪಯ ವ್ೀದ್ಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಸವಯಶಾಃ | 
ಮತಖ್್ ಯೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಕ್ಾತಯರ್ತಗ್ ೀ ವತಯತವಯಾಃ ಕಲಾವಪ || 

 

ತ್್ರೀತ್ಾದೌ ತದ್ಶಕ್ಾಾ ಹಿ ಧ್ರ್ೀಯSನ್ಯಾಃ ಸಮರಕ್ೀತಯತಾಃ | 
ಕೃತ್್ೀ ಭಾಗವತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಶಚ ಪುರತಷಾಸುಥಾ || 

 

ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ರ್ಭನ್ನವಿಷ್ರಾಸುತಸ್ರೈವಿದ್ಯತ್ಾಂ ಗತ್ಾಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ೀಕಾಃ ಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ಪೂಜ್ ಯೀ ರ್ಜ್ಞ್ೈಾಃ ಸ್ ೀಪಚಾರ್ೈಧ್ಯೀಯಯೀ ವನ್ದಯಶಚ ಸವಯದಾ ||’  
ಇತ್ಾಯದಿ ನಾರಾರ್ಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || 

 

‘ವ್ೀದಾವಾದಾಶ್ಾಚನ್ತರ್ತಗಂ ಹರಸನಿುೀತ ಹಿ ನ್ಾಃ ಶತರತಾಃ |’ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ | 
‘ವ್ೀದ್ೈಶಚ ಪಞ್ಚರಾತ್್ರಯೈಶಚ ಭಕ್ಾಾ ರ್ಜ್ಞ್ೈಸುಥ್ೈವ ಚ್ | 
ದ್ೃಶ್್್ ಯೀSಹಂ ನಾನ್ಯಥಾ ದ್ೃಶ್್್ ಯೀ ವಷ್ಯಕ್್ ೀಟಿಶತ್್ೈರಪ ||’ ಇತ್ಾಯದಿ ವಾರಾಹ್ೀ | 

 

ಅತ್ಾರಪ ‘ತದ್ೀತತೂತಯಂ ಮನ್ರೀಷ್ತ ಕಮಾಯಣಿ ಕವಯೀ ರಾನ್ಯಪಶಯನ್ |’ 
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಕಮಯವಿಷ್ರಾಮಪರವಿದಾಯಮತಕ್ಾುವ ‘ಯೀನಾಕ್ಷರಂ ಪುರತಷ್ಂ ವ್ೀದ್ 
ಸತಯಂ ಪ್ರೀವಾಚ್ ತ್ಾಂ ತತುವತ್್ ೀ ಬರಹಮವಿದಾಯಮ್’ ಇತ್ಾಯರಭಾಯರ್ವಯಣಾನ್ೀವ 
ಮನಾರನ್ ಪರವಿದಾಯತ್್ವೀನಾಹ | ಚ್ತತವ್ೀಯದ್ಸಂಸಾೆರವತ್ಾಮೀವ ಚ್ 
ವಿದಾಯರಾಮಧಿಕ್ಾರ ಉಕುಾಃ -‘ತ್್ೀಷಾಮೀವ್ೈತ್ಾಂ ಬರಹಮವಿದಾಯಂ ವದ್ೀತ 
ಶ್ರ್ ೀವರತಂ ವಿಧಿವದ್ಯೈಸತು ಚಿೀಣಯಮ್’ ಇತ | ಶ್ರ್ ೀವರತಮಿತತಯಪಲಕ್ಷಣತ್್ವೀನ್ | 

 

‘ಸವವ್ೀದ್ವರತರ್ತಕುಸಯ ಸವಯವ್ೀದ್ಗತ್ಾಸವಪ | 
ಅಧಿಕ್ಾರ್ ೀSಸ್ತು ವಿದಾಯಸತ ನಾವ್ೀದ್ವರತನ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ||’ ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ | 

 

ರ್ಥ್ ೀಣಯನಾರ್ಭಾಃ ಸೃಜತ್್ೀ ಗೃಹಣ ತ್್ೀ ಚ್ ರ್ಥಾ ಪೃಥಿವಾಯರ್ೀಷ್ಧ್ರ್ಾಃ ಸಮಾವನಿು | 
ರ್ಥಾಸತಾಃ ಪುರತಷಾತ್ ಕ್್ೀಶಲ್ ೀಮಾನಿ ತಥಾSಕ್ಷರಾತ್ ಸಮಾವತೀಹ ವಿಶವಮ್ || 07 || 
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ತಪಸಾ ಜಿೀರ್ತ್್ೀ ಬರಹಮ ತತ್್ ೀSನ್ನಮರ್ಭಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಅನಾನತ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸತಯಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಕಮಯಸತ ಚಾಮೃತಮ್ || 08 || 

 

ರ್ಾಃ  ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯವಿದ್ ರ್ಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ಂ ತಪಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ೀತದ್ ಬರಹಮ ನಾಮರ ಪಮನ್ನಂ ಚ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ || 09 || 

ಏತದ್ಬರಹಮ ಚ್ತತಮತಯಖಾಃ || 
ತದ್ೀತತ್ ಸತಯಮ್ | 

 

ಮನ್ರೀಷ್ತ ಕಮಾಯಣಿ ಕವಯೀ ರಾನ್ಯಪಶಯಂಸಾುನಿ ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ಬಹತಧಾ ಸನ್ುತ್ಾನಿ| 
ತ್ಾನಾಯಚ್ರರ್ ನಿರ್ತಂ ಸತಯಕ್ಾಮಾ ಏಷ್ ವಾಃ ಪನಾಥಾಃ ಸತಕೃತಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ || 01 || 

 

ಭಾ – ತದ್ೀತತೂತಯಂ ಭಗವಾನ್ | ತತ್ಾೆಮಾಾಃ ಕಮಾಯಣಾಯಚ್ರರ್ | ತದಾ ಸಾSಪ 
ಪರವಿದಾಯ| ಅನ್ಯಥಾ ‘ಪಿವಾ ಹ್ಯೀತ್್ೀ ಅದ್ೃಢಾ ರ್ಜ್ಞರ ಪಾಾಃ’ | ಭಗವದಿವಷ್ರ್ತ್್ವೀನ್ 
ಕೃತ್್ೀ ಏಷ್ ವಾಃ ಪುಣಯಾಃ ಸತಕೃತ್್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ | ಪರಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ | 

 

‘ನಿಷಾೆಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಂ ತತ ನಿವೃತುಮಿಹ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ನಿವೃತುಂ ಸ್ೀವಮಾನ್ಸತು ಬರಹಾಮಭ್ಯೀತ ಸನಾತನ್ಮ್’ || ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ | 
‘ಸ ರ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪಾಸ್ುೀ ನ್ ಹಾಸಯ ಕಮಯ ಕ್ಷೀರ್ತ್್ೀ’ಇತ ಚ್ ಶತರತಾಃ| 

 

‘ಸಹರ್ಜ್ಞಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಸೃಷಾಟವ’ ಇತತಯಕ್ಾುವ, 
‘ಏವಂ ಪರವತಯತಂ ಚ್ಕರಂ ನಾನ್ತವತಯರ್ತೀಹ ರ್ಾಃ | 
ಅಘಾರ್ತರಿನಿದರರಾರಾರ್ೀ ರ್ೀಘಂ ಪಾರ್ಯ ಸ ಜಿೀವತ’ ಇತ ಚ್ | 

 

‘ರಾನಿು ಮದಾಯಜಿನ್ ೀSಪ ಮಾಮ್’ ಇತ ಚ್ | 
‘ಅಹಂ ಹಿ ಸವಯರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ್ ಪರಭತರ್ೀವ ಚ್ | 
ನ್ ತತ ಮಾಮರ್ಭಜಾನ್ನಿು ತತ್್ುವೀನಾತಶಚವನಿು ತ್್ೀ’ || ಇತ ಚ್ | 
‘ರ್ಸಾುವತಮರತಾಃ’ ಇತತಯಕ್ಾುವSಪ ‘ಕತರಾಯದಿವದಾವಂಸುಥಾSಸಕುಾಃ’  
ಇತ್್ಯೀವೀಕುತ್ಾವಚ್ಚ | 
‘ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ಭಯಸ ರ್ನ್ ುೀ ನಾನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಮತಮ್  | 
ಸವಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮ ಢಾಂಸಾುನ್ ವಿದಿಿ ನ್ಷಾಟನ್ಚ್ೀತಸಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 
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‘ಲ್ ೀಕ್್ೀಸ್ತಮನ್  ದಿವವಿಧಾ ನಿಷಾಠ ಪುರಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಮರಾSನ್ಘ’ ಇತತಯಕುತತ್ಾವಚ್ಚ | 
‘ನಾಶರಮಾನ್ುರವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ಬಹತಧಾ ಸನ್ುತ್ಾನಿ, ಕೃತ್್ೀ 
ತ್್ವೀಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಸನ್ುತ್ಾನಿ | 

‘ಅಗಿನಷ್ ಟೀಮಾದಿರ್ಭರ್ತಯಜ್ಞ್ೈಾಃ ಸವಯದ್ೀವಸ್ತಥತಂ ಹರಿಮ್ | 
ರ್ಜನಿು ತ್ಾಂಶಚ ಕ್ಾರಿತ್ಾವದ್ವಸತಸುಸಾಮತ್ ತಥಾSರ್ಜತ್ || 
ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ಚ್ ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ರ್ಜನ್ುೀ ದ್ೀವತ್ಾಗಣಾನ್ | 
ರ್ಥಾ ಕೃತ್್ೀ ತಥಾ ಪಾರಜ್ಞಾಸ್ರೀತ್ಾರಾಂ ಬಹತಧಾ ತತಾಃ |’ ಇತ ಪಾದ್ೇ | 
‘ರ್ಮಿನ್ದರಮಾಹತವಯರತಣಂ ರ್ಮಾಹತರ್ಯಂ ಮಿತರಮಾಹತರ್ಯಮತ ಸತಯಮಾಹತಾಃ | 
ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೀವತರ್ೀ ಜನಿತ್್ ರೀ ವಾಯೀಸುಸ್ೈಸ್ ೀಮಮೀಭ್ ಯೀ 
ಜತಹ್ ೀಮಿ’ 
‘ಏವಂ ವಾಯೀಾಃ ಪತರಂ ವಿಷ್ತಣಮೀವ ರ್ಜನಿು ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಯೀ ಕೃತ್್ೀ ಜನಾಾಃ | 
ಏವಂ ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ನ್ಯೀ ಪೃರ್ಕ್ ತ್ಾನಿಷಾಟವವಿಷಾಣವಪಯರ್ನ್ುೀ ನ್ ಚಾನ್ಯೀ ||  

ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ  
ರ್ದಾ ಲ್ೀಲಾರ್ತ್್ೀ ಹಯಚಿಯಾಃ ಸಮಿದ್ಿೀ ಹವಯವಾಹನ್ೀ | 
ತದಾSSಜಯಭಾಗವನ್ುರ್ೀಣಾಹತತೀಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯೀತ್ || 02 || 

 

ರ್ಸಾಯಗಿನಹ್ ೀತರಮದ್ಶಯಮಪೌಣಯಮಾಸಮನಾಗರರ್ಣಮತಥಿವಜಿಯತಂ ಚ್ | 
ಆಹತತಮವ್ೈಶವದ್ೀವಮವಿಧಿನಾ ಹತತಮಾಸಪುಮಾಂಸುಸಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಹಿನ್ಸ್ತು ||03|| 

 

ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಕರಾಲ್ಲೀ ಚ್ ಮನ್ ೀಜವಾ ಚ್ ಸತಲ್ ೀಹಿತ್ಾ ರಾ ಚ್ ಸತಧ್ ಮರವಣಾಯ | 
ಸತಫಲ್ಲಙ್ಗುನಿೀ ವಿಶವರತಚಿೀ ಚ್ ದ್ೀವಿೀ ಲ್ೀಲಾರ್ಮಾನಾ ಇತ ಸಪು ಜಿಹಾವಾಃ || 04 || 

 

ಏತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಶಚರತ್್ೀ ಭಾರಜಮಾನ್ೀಷ್ತ ರ್ಥಾಕ್ಾಲಂ ಚಾಹತತಯೀ ಹಾಯದ್ದಾರ್ನ್ | 
ತಂ ನ್ರ್ನ್ಾೀತ್ಾಾಃ ಸ ರ್ಯಸಯ ರಶಮಯೀ ರ್ತರ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪತರ್ೀಕ್್ ೀSಧಿವಾಸಾಃ || 05 || 

 

ಏಹ್ಯೀಹಿೀತ ತಮಾಹತತರ್ಾಃ ಸತವಚ್ಯಸಾಃ ಸ ರ್ಯಸಯ ರಶ್ಮರ್ಭರ್ಯಜಮಾನ್ಂ ವಹನಿು | 
ಪರರಾಂ ವಾಚ್ಮರ್ಭವದ್ನ್ ಾೀSಚ್ಯರ್ನ್ಾ ಏಷ್ ವಾಃ ಪುಣಯಾಃ ಸತಕೃತ್್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ ||6|| 
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ಪಿವಾ ಹ್ಯೀತ್್ೀ ಅದ್ೃಢಾ ರ್ಜ್ಞರ ಪಾ ಅಷಾಟದ್ಶ್್್ ೀಕುಮವರಂ ಯೀಷ್ತ ಕಮಯ | 
ಏತಚ್ಛರೀಯೀ ಯೀSರ್ಭನ್ನ್ದನಿು ಮ ಢಾ ಜರಾಮೃತತಯಂ ತ್್ೀ ಪುನ್ರ್ೀವಾಪರ್ನಿು||07 || 

 

ಅವಿದಾಯರಾಮನ್ುರ್ೀ ವ್ೀಷ್ಟಯಮಾನಾಾಃ ಸವರ್ಂ ಧಿೀರಾಾಃ ಪಣಿಡತಂಮನ್ಯಮಾನಾಾಃ | 
ಜಙ್ಗಘನ್ಯಮಾನಾಾಃ ಪರಿರ್ನಿು ಮ ಢಾ ಅನ್ಿೀನ್ೈವ ನಿೀರ್ಮಾನಾ ರ್ಥಾSನಾಿಾಃ ||08 || 

 

ಅವಿದಾಯರಾಂ ಬಹತಧಾ ವತಯಮಾನಾ ವರ್ಂ ಕೃತ್ಾಥಾಯ ಇತಯರ್ಭಮನ್ಯನಿು ಬಾಲಾಾಃ | 
ರ್ತ್ ಕಮಿಯಣ್ ೀ ನ್ ಪರವ್ೀದ್ರ್ನಿು ರಾಗಾತ್್ುೀನಾತತರಾಾಃ ಕ್ಷೀಣಲ್ ೀಕ್ಾಶಚಯವನ್ುೀ || 09 || 

 

ಇಷಾಟಪೂತಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ ವರಿಷ್ಠಂ ನಾನ್ಯಚ್ಛರೀಯೀ ವ್ೀದ್ರ್ನ್ುೀ ಪರಮ ಢಾಾಃ | 
ನಾಕಸಯ ಪೃಷ್ಠೀ ತ್್ೀ ಸತಕೃತ್್ೀSನ್ತಭ ತ್ಾವ ಇಮಂ ಲ್ ೀಕಂ ಹಿೀನ್ತರಂ ವಾ ವಿಶನಿು || 10 || 

 

ಭಾ – ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ಕ್ಞ್ಗಚದ್ತತುಮತವಂ ಜಾನ್ನ್ು ಇಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾವಿಶನಿು | 
ಸಾಮಯಂ ಹಿೀನ್ತವಂ ವಾ ಜಾನ್ನ್ ುೀ ಹಿೀನ್ತರಂ ತಮ ಏವಾವಿಶನಿು | 
‘ದ್ೀವ್ೀಭಯ ಉತುಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ರಾಜವದ್ಯಸತು ಮನ್ಯತ್್ೀ | 
ರಾಜಿೀ ಸ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ರಾತ ಸಾಮಯಹಿೀನ್ತವವಿತ್ ತಮಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

‘ತ್್ರವಿದಾಯ ಮಾಮ್’ ಇತ ತತ ‘ಯೀSಪಯನ್ುರ್ದ್ೀವತ್ಾ ಭಕ್ಾುಾಃ | 
ತ್್ೀSಪ ಮಾಮೀವ ಕ್ೌನ್ುೀರ್ ರ್ಜನ್ಾವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್ ’, 

‘ಅಹಂ ಹಿ ಸವಯರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಭ್ ೀಕ್ಾು’  
ಇತತಯಕುತ್ಾವದ್ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯರಾಜಿನ್ಸ್ರೈವಿದಾಯಾಃ | 

 

ತಪಾಃ ಶರದ್ಿೀ ಯೀSಭತಯಪವಸನ್ಾರಣ್ಯೀ ಶ್ಾನಾು ವಿದಾವಂಸ್ ೀ ಭ್ೈಕ್ಷಚ್ರಾಯಂ ಚ್ರನ್ುಾಃ | 
ಸ ರ್ಯದಾವರ್ೀಣ ತ್್ೀ ವಿರಜಾಾಃ ಪರರಾನಿು ರ್ತ್ಾರಮೃತಾಃ ಸ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಯವಯರಾತ್ಾಮ ||11 || 

 

ಪರಿೀಕ್ಷಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಕಮಯಚಿತ್ಾನಾಬರಹಮಣ್ ೀ ನಿವ್ೀಯದ್ಮಾರಾನಾನಸುಕೃತಾಃ ಕೃತ್್ೀನ್| 
ತದಿವಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಸ ಗತರತಮೀವಾರ್ಭಗಚ್ಛೀತೂಮಿತ್ಾಾಣಿಾಃ ಶ್್್ ರೀತರರ್ಂ ಬರಹಮನಿಷ್ಠಮ್ ||12 || 

 

ತಸ್ೈ ಸ ವಿದಾವನ್ತಪಸನಾನರ್ ಸಮಯಕ್ ಪರಶ್ಾನ್ುಚಿತ್ಾುರ್ ಶಮಾನಿವತ್ಾರ್ | 
ಯೀನಾಕ್ಷರಂ ಪುರತಷ್ಂ ವ್ೀದ್ ಸತಯಂ ಪ್ರೀವಾಚ್ ತ್ಾಂ ತತುವತ್್ ೀ ಬರಹಮವಿದಾಯಮ್ ||13 || 

 



 

 
 

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

 
2012 

Page 10 ! ! 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 ! !  

 

|| ಇತ ಪರರ್ಮಾಃ ಖಣಡಾಃ || 
 

ತದ್ೀತತ್ ಸತಯಮ್ 

 

ರ್ಥಾ ಸತದಿೀಪಾುತ್ ಪಾವಕ್ಾದ್ ವಿಷ್ತಫಲ್ಲಙ್ುಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ ಪರಭವನ್ುೀ ಸರ ಪಾಾಃ | 
ತಥಾSಕ್ಷರಾದ್ ವಿವಿಧಾಾಃ ಸ್ ೀಮಯ ಭಾವಾಾಃ ಪರಜಾರ್ನ್ುೀ ತತರ ಚ್ೈವಾಪರ್ನಿು||01 || 

 

ದಿವಯೀ ಹಯಮ ತಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಬಾಹಾಯಭಯನ್ುರ್ ೀ ಹಯಜಾಃ | 
ಅಪಾರಣ್ ೀ ಹಯಮನಾಾಃ ಶತಭ್ ರೀ ಹಯಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಾಃ ಪರಾಃ || 02 || 

 

ಭಾ - ‘ಅಪರಂ ತವಕ್ಷರಂ ರಾ ಸಾ ಪೃಕೃತಜಯಡರ ಪಕ್ಾ | 
ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಶ್ರೀಸತು ಪರತಾಃ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪರಾನ್ನ್ದ ಇತ ತರವಿಧ್ಮಕ್ಷರಮ್ || ’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಏತಸಾಮಜಾಜರ್ತ್್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚ್ | 
ಖಂ ವಾರ್ತಜ್ ಯೀಯತರಾಪಾಃ ಪೃಥಿವಿೀ ವಿಶವಸಯ ಧಾರಿಣಿೀ || 03 || 

 

ಅಗಿನಮ ಧಾಯ ಚ್ಕ್ಷತಷೀ ಚ್ನ್ದರಸ ರೌಯ ದಿಶಾಃ ಶ್್್ ರೀತ್್ರೀ ವಾಗ್ ವಿವೃತ್ಾಶಚ ವ್ೀದಾಾಃ | 
ವಾರ್ತಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ವಿಶವಮಸಯ ಪದಾಾಯಂ ಪೃಥಿವಿೀ ಹ್ಯೀಷ್ಸವಯಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ || 04 || 

 

ತಸಾಮದ್ಗಿನಾಃ ಸಮಿಧ್ ೀ ರ್ಶಚ ಸ ರ್ಯಾಃ ಸ್ ೀಮಾತ್ ಪಜಯನೌಯಷ್ಧ್ರ್ಾಃ ಪೃಥಿವಾಯಮ್ | 
ಪುಮಾನ್ ರ್ೀತಾಃ ಸ್ತಞ್ಚತ ಯೀಷತ್ಾರಾಂ ಬಹಿವೀಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪುರತಷಾತ್ ಸಮರಸ ತ್ಾಾಃ || 05 || 

 

ತಸಾಮದ್ೃಚ್ಾಃ ಸಾಮ ರ್ಜ ಂಷ ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ಜ್ಞಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಕರತವೀ ದ್ಕ್ಷಣಾಶಚ | 
ಸಂವತೂರಶಚ ರ್ಜಮಾನ್ಶಚ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸ್ ೀರ್ೀ ರ್ತರ ಪವತ್್ೀ ರ್ತರ ಸ ರ್ಯಾಃ || 06 || 

 

ತಸಾಮಚ್ಚ ದ್ೀವಾ ಬಹತಧಾ ಸಮರಸ ತ್ಾಾಃ ಸಾಧಾಯ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಪಶವೀವರಾಂಸ್ತ | 
ಪಾರಣಾಪಾನೌ ವಿರೀಹಿರ್ವೌ ತಪಶಚ ಶರದಾಿ ಸತಯಂ ಬರಹಮಚ್ರ್ಯಂ ವಿಧಿಶಚ || 07 || 

 

ಭಾ  - ವಿಷ್ಣವಙ್ುನಾಂ ಹಿ ನಾಮಾನಿ ದ್ತಯಭಾವದಿೀನಿ ತತ ಸವಯಶಾಃ | 
ಕ್ರೀಡಾದಿಶಕ್ುರ ಪತ್ಾವತ್ ತಜಜತ್ಾವದ್ನ್ಯವಸತುಷ್ತ || ಇತ ಚ್ | 
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ಸಪುಪಾರಣಾಾಃ ಪರಭವನಿು ತಸಾಮತ್ ಸಪಾುಚಿಯಷ್ಾಃ ಸಮಿಧ್ಾಃ ಸಪು ಹ್ ೀಮಾಾಃ | 
ಇಮೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಯೀಷ್ತ ಚ್ರನಿು ಪಾರಣಾ ಗತಹಾಶರಾಂ ನಿಹಿತ್ಾಾಃ ಸಪು ಸಪು || 08 || 

 

ಭಾ - ‘ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪುಮಾನಾನಮಾ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸ ಸವಯೀಷತ | 
ರಮಾರಾಂ ಗಭಯಮದ್ಧಾತ್ ಪರಜಾಸುಸಾಮತ್ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಸಪಾುಚಿಯಷ್ ೀ ವೃತುರ್ಾಃ | ಹ್ ೀಮಾಾಃ – ಸಮಬನಾಿಾಃ | ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ – ಗ್ ೀಲಕ್ಾಾಃ | 
ಗತಹಾಶರಾಂ – ಬತದೌಿ | ‘ಲ್ ೀಪಾಃ ಸಮಾನ್ೀ’ ಇತ ಸ ತ್ಾರದ್ೀಕರ್ಕ್ಾರಲ್ ೀಪಾಃ |  
ಪರತಪುರತಷ್ಂ ಸಪು ಸಪು || 03 || 

 

ಅತಾಃ ಸಮತದಾರ ಗಿರರ್ಶಚ ಸವ್ೀಯSಸಮತೂಯನ್ದನ್ುೀ ಸ್ತನ್ಿವಾಃ ಸವಯರ ಪಾಾಃ | 
ಅತಶಚ ಸವಾಯ ಓಷ್ಧ್ಯೀ ರಸಾಶಚ ಯೀನ್ೈಷ್ ಭ ತ್್ೈಸ್ತುಷ್ಠತ್್ೀ ಹಯನ್ುರಾತ್ಾಮ || 09 || 

 

ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ವಿಶವಂ ಕಮಯ ತಪ್ೀ ಬರಹಮ ಪರಾಮೃತಮ್ | 
ಏತದ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂ ಸ್ ೀSವಿದಾಯಗರನಿಥಂ ವಿಕ್ರತ ಹ ಸ್ ೀಮಯ || 10 || 

 

|| ಇತ ಪರರ್ರ್ೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಭಾ – ಭಗವತಾಃ ಕಮಯ ಚ್ೀಷಾಟ ತಪ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಪರಾಮೃತಬರಹಾಮಖಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ 
ಭಗವಾನ್ೀವ | 

 

‘ಯೈಷಾ ಚ್ೀಷಾಟ ಭಗವತ್್ ೀ ರ್ಚ್ಚಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಾತಮನ್ಾಃ | 
ತತ್ ಸವಯಂ ಭಗವಾನ್ೀವ ಯೀ ಚ್ ಧ್ಮಾಯ ಬಲಾದ್ರ್ಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

‘ಸಾವಭಾವಿಕ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕ್ರರಾ ಚ್’ ಇತ ಶತರತಾಃ | ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಬರಹಮಣಾಃ ಪರಮ್ | 
‘ನಾರ್ಭಹರದಾದಿಹ ಸತ್್ ೀSಮಾಸ್ತ ರ್ಸಯ ಪುಂಸ್ ೀ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ುರಹಮಾಸಮನ್ನ್ುಶಕ್್ುೀಾಃ’  
ಇತ ಭಾಗವತ್್ೀ | 
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‘ಪಾರಣಾಃ ಪರಣರ್ನಾದಿವಷ್ತಣವಯಕೃತ್ಾವದಾವಗತದಿೀರಿತಾಃ | 
ಮನ್ ೀ ಮನ್ೃತವತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಜಿೀವನಿರಾಮಕಾಃ ||’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

 

ಆವಿಾಃ ಸನಿನಹಿತಂ ಗತಹಾಚ್ರಂ ನಾಮ ಮಹತ್ ಪದ್ಮ್ | 
ಅತ್್ರತತ್ ಸವಯಮಪಯತಮೀಜತ್ ಪಾರಣನಿನಮಿಷ್ಚ್ಚ ರ್ತ್ || 01 || 

 

ಏತಜಾಜನ್ರ್ ಸದ್ಸದ್ವರ್ೀಣಯಂ ಪರಂ ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ರ್ದ್ವರಿಷ್ಠಂ ಪರಜಾನಾಮ್ | 
ರ್ದ್ಚಿಯಮದ್ ರ್ದ್ಣತಭ್ ಯೀSಣತ ಚ್ ರ್ಸ್ತಮಂಲ್ ೀಕ್ಾ ನಿಹಿತ್ಾ ಲ್ ೀಕ್ನ್ಶಚ || 02 || 

 

ತದ್ೀತದ್ಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಸ ಪಾರಣಸುದ್ತ ವಾಙ್ಗಮನ್ಾಃ | 
ತದ್ೀತತ್ ಸತಯಂ ತದ್ಮೃತಂ ತದ್ ವ್ೀದಿ್ವಯಂ ಸ್ ೀಮಯ ವಿದಿಿ || 03 || 

 

ಧ್ನ್ತಗೃಯಹಿೀತ್ೌವಪನಿಷ್ದ್ಂ ಮಹಾಸರಂ ಶರಂ ಹತಯಪಾಸಾನಿಶ್ತಂ ಸನ್ದಧಿೀತ | 
ಆರ್ಮಯ ತದಾಾಗವತ್್ೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ ಲಕ್ಷಯಂ ತದ್ೀವಾಕ್ಷರಂ ಸ್ ೀಮಯ ವಿದಿಿ || 04 || 

 

ಪರಣವೀ ಧ್ನ್ತಾಃ ಶರ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಬರಹಮ ತಲಿಕ್ಷಯ ಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಪರಮತ್್ುೀನ್ ವ್ೀದ್ಿವಯಂ ಶರವತ್ ತನ್ಮಯೀ ಭವ್ೀತ್ || 05 || 

 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ದೌಯಾಃ ಪೃಥಿವಿೀ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷರ್ೀತಂ ಮನ್ಾಃ ಸಹ ಪಾರಣ್ೈಶಚ ಸವ್ೈಯಾಃ | 
ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ರ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮನಾಯ ವಾಚ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಚಥಾಮೃತಸ್ಯೈಷ್ ಸ್ೀತತಾಃ || 06 || 

 

ಅಮೃತಸಯ – ಮತಕುಸಯ, ಸ್ೀತತಾಃ | ‘ಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯವಯಪದ್ೀಶ್ಾತ್’ | ‘ಮತಕ್ಾುನಾಂ 
ಪರಮಾ ಗತಾಃ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | 

 

‘ಹೃದ್ರ್ಸಥಾಃ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಬಯಹತಧಾ ಚ್ೈಕಧಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ಚ್ರತ ಸ್ವೀಚ್ಛಯೈವಾನ್ುಾಃ ಸವಯಜಿೀವಾನ್ ನಿರಾಮರ್ನ್ ||’ ಇತ ಪರವೃತ್್ುೀ | 

 

ಅರಾ ಇವ ರರ್ನಾಭೌ ಸಂಹತ್ಾ ರ್ತರ ನಾಡಯಾಃ | 
ಸ ಏಷ್ ೀSನ್ುಶಚರತ್್ೀ ಬಹತಧಾ ಜಾರ್ಮಾನ್ಾಃ || 07 || 
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ಓಮಿತ್್ಯೀವಂ ಧಾಯರ್ತ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಸ್ತು ವಾಃ ಪರಾರ್ ತಮಸಾಃ ಪರಸಾುತ್ || 08 || 

 

ರ್ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯವಿದ್ ರ್ಸ್ಯೈಷ್ ಮಹಿಮಾ ಭತವಿ | 
ದಿವ್ಯೀ ಬರಹಮಪುರ್ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ವಯೀಮಾನಯತ್ಾಮ ಪರತಷಠತಾಃ || 09 || 

 

ಮನ್ ೀಮರ್ಾಃ ಪರಣಶರಿೀರನ್ೀತ್ಾ ಪರತಷಠತ್್ ೀSನ್ನೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಸನಿನಧಾರ್ | 
ತದ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪರಿಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾ ಆನ್ನ್ದರ ಪಮಮೃತಂ ರ್ದ್ ವಿಭಾತ || 10 || 

 

ರ್ಭದ್ಯತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಥಶ್ಛದ್ಯನ್ುೀ ಸವಯಸಂಶರಾಾಃ | 
ಕ್ಷೀರ್ನ್ುೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಯಣಿ ತಸ್ತಮನ್ ದ್ೃಷ್ಟೀ ಪರಾವರ್ೀ || 11 || 

ಭಾ - ‘ಪರಾ ಅಪಯವರಾ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ಹಿ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾವರಾಃ | 
ಬರಹಾಮಣಡಮಧ್ಯಗ್ ೀ ನಿತಯಂ ತಪತ್್ಯೀಷ್ ರವೌ ಸ್ತಥತಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಹಿರಣಮಯೀ ಪರ್ೀ ಕ್್ ೀಶ್್ೀ ವಿರಜಂ ಬರಹಮ ನಿಷ್ೆಲಮ್ | 
ತಚ್ತಛಭರಂ ಜ್ ಯೀತಷಾಂ ಜ್ ಯೀತಸುದ್ಯಧಾಯತಮವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ || 12 || 

 

ನ್ ತತರ ಸ ಯೀಯ ಭಾತ ನ್ ಚ್ನ್ದರತ್ಾರಕಂ ನ್ೀಮಾ ವಿದ್ತಯತ್್ ೀ ಭಾನಿು ಕತತ್್ ೀSರ್ಮಗಿನಾಃ ತಮೀವ 
ಭಾನ್ುಮನ್ತಭಾತ ಸವಯಂ ತಸಯ ಭಾಸಾ ಸವಯಮಿದ್ಂ ವಿಭಾತ || 13 || 

ಭಾ – ಸ ರ್ಯದ್ರ್ಸುಂ ನ್ ಭಾಸರ್ನಿು | 
 

ಬರಹಮವ್ೀದ್ಮಮೃತಂ ಪುರಸಾುದ್ ಪಶ್ಾಚದ್ ಬರಹಮ ದ್ಕ್ಷಣತಶ್್್ ಚೀತುರ್ೀಣ | 
ಅದ್ಶ್್್ ಚೀಧ್ವಯಂ ಚ್ ಪರಸೃತಂ ಬರಹ್ೈವ್ೀದ್ಂ ವಿಶವಮಿದ್ಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ || 14 || 

 

ಭಾ – ಇದ್ಂ ಬರಹ್ೈವ ವಿಶವಂ ಪೂಣಯಮ್ | ಇದ್ಮೀವ ವರಿಷ್ಠಂ ಸವೀಯತುಮಮ್ | 
ಇದ್ಂಶಬಾದನಾಂ ಬಹತತ್ಾವದ್ಬರಹಮವಿಷ್ರ್ ಏವ್ೀದ್ಂಶಬದಾಃ || 04 || 
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|| ಇತ ದಿವತೀಯೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ದಾವ ಸತಪಣಾಯ ಸರ್ತಜಾ ಸಖ್ಾರಾ ಸಮಾನ್ಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷ್ಸವ ಜಾತ್್ೀ | 
ತಯೀರನ್ಯಾಃ ಪಪಾಲಂ ಸಾವದ್ವತಾನ್ಶನನ್ನನ್ ಯೀ ಅರ್ಭಚಾಕಶ್ೀತ || 01 || 

 

ಭಾ – ಸಾವದ್ತವತೂವಯದಾSತು | ನ್ ತತ ಸಾವದ್ವೀವ | ‘ತಸ್ಯೀದಾಹತಾಃ ಪಪಾಲಂ ಸಾವದ್ವಗ್ರೀ 
ತನ್ ನೀನ್ನಶದ್ಯಾಃ ಪತರಂ ನ್ ವ್ೀದ್’ ಇತಯಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾವದ್ತನಿಷ್ೀಧಾತ್ | 
ಜಿೀವಾದ್ಯಮೀವ ನಾಶ್ಾನತ ಭಗವಾನ್ | ನ್ ತತ ನಾಶ್ಾನತ್್ಯೀವ | ‘ತಸ್ಯೀದಾಹತಾಃ 
ಪಪಾಲಂ ಸಾವದ್ತ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ | 

 

‘ಸಾವತನ್ರಯೀಣ್ೈವ ಭ್ ೀಕೃತ್ಾವದ್ತದಾಃಖಭ್ ೀಗಾಚ್ಚ ಸವಯದಾ | 
ಅಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ್ೈವ ಭ್ ೀಕ್ಾುಚ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ || ’ ಇತ ಚ್ ತತುವಸಾರ್ೀ | 

 

ಸಮಾನ್ೀ ವೃಕ್ಷ್ೀ ಪುರತಷ್ ೀ ನಿಮಗ್ ನೀSನಿೀಷ್ರಾ ಶ್್್ ೀಚ್ತ ಮತಹಯಮಾನ್ಾಃ | 
ಜತಷ್ಟಂ ರ್ದಾ ಪಶಯತಯನ್ಯಮಿೀಶಮಸಯ ಮಹಿಮಾನ್ಮಿತ ವಿೀತಶ್್್ ೀಕಾಃ || 02 || 

 

ಭಾ - ‘ನಾಸ್ತುೀಶ್್್ ೀSಸಾಯ ರ್ತ್್ ೀSನ್ ಯೀ ಹಿ ತತ್್ ೀSನಿೀಶ್ಾ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ | 
ತರಾ ಮತಹಯತ ಜಿೀವಸುಮನ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಜಿೀವಾದ್ನ್ಯಾಃ ಸವತನ್ ರೀSರ್ಂ ರ್ತ್್ ೀSತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ |’ ಇತ ಬರಹಮಸಾರ್ೀ | 

 

ರ್ದಾ ಪಶಯಾಃ ಪಶಯತ್್ೀ ರತಗಮವಣಯಂ ಕತ್ಾಯರಮಿೀಶಂ ಪುರತಷ್ಂ ಬರಹಮಯೀನಿಮ್ | 
ತದಾ ವಿದಾವನ್ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀ ವಿಧ್ ರ್ ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ ಪರಮಂ ಸಾಮಯಮತಪ್ೈತ || 03 || 

 

ಭಾ – ಪುಣಯಂ ಚಾನಿಷ್ಟಂ ವಿಧ್ ರ್ | 
 

ಪಾರಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ಸವಯಭ ತ್್ೈವಿಯಭಾತ ವಿಜಾನ್ನ್ ವಿದಾವನ್ ಭವತ್್ೀ ನಾತವಾದಿೀ | 
ಆತಮಕ್ರೀಡ ಆತಮರತಾಃ ಕ್ರರಾವಾನ್ೀಷ್ ಬರಹಮವಿದಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಃ || 04 || 

 

ಸತ್್ಯೀನ್ ಲಭಯಸುಪಸಾ ಹ್ಯೀಷ್ ಆತ್ಾಮ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಬರಹಮಚ್ಯೀಯಣ ನಿತಯಮ್ | 
ಅನ್ುಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಜ್ ಯೀತಮಯಯೀ ಹಿ ಶತಭ್ ರೀ ರ್ಂ ಪಶಯನಿು ರ್ತರ್ಾಃ ಕ್ಷೀಣದ್ ೀಷಾಾಃ || 5 || 
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ಸತಯಮೀವ ಜರ್ತ ನಾನ್ೃತಂ ಸತ್್ಯೀನ್ ಪನಾಥ ವಿತತ್್ ೀ ದ್ೀವರಾನ್ಾಃ | 
ಯೀನಾಕರಮನ್ಾೃಷ್ಯೀ ಹಾಯಪುಕ್ಾಮಾ ರ್ತರ ತತ್ ಸತಯಸಯ ಪರಮಂ ನಿಧಾನ್ಮ್|| 06 || 

 

ಭಾ – ಸತ್್ ಯೀ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸದ್ತುಣತ್ಾವತ್ ಪರಕ್ೀತಯತಾಃ | 
ಅಸತರಾಸುದಿವರತದ್ಿತ್ಾವದ್ನ್ೃತ್ಾಾಃ ಪರಿಕ್ೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯಧಾನ್ಂ ತತ ವ್ೈಕತಣ್ ಠೀ ಲ್ ೀಕ ಉತುಮಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಬೃಹಚ್ಚ ತದ್ ದಿವಯಮಚಿನ್ಾರ ಪಂ ಸ ಕ್ಷಾಮಚ್ಚ ತತ್ ಸ ಕ್ಷಮತರಂ ವಿಭಾತ | 
ದ್ ರಾತ್ ಸತದ್ ರ್ೀ ತದಿಹಾನಿುಕ್್ೀ ಚ್ ಪಶಯತೂವಹ್ೈವ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಮ್  || 07 || 

 

ಭಾ- ಸವಯಗತ್ಾವದ್ ದರ್ೀSನಿುಕ್್ೀ ಚ್ | 
 

ನ್ ಚ್ಕ್ಷತಷಾ ಗೃಹಯತ್್ೀ ನಾಪ ವಾಚಾ ನಾನ್ಯೈದ್ೀಯವ್ೈಸುಪಸಾ ಕಮಯಣಾ ವಾ  | 
ಜ್ಞಾನ್ಪರಸಾದ್ೀನ್ ವಿಶತದ್ಿಸತುವಸುತಸತು ತಂ ಪಶಯತ್್ೀ ನಿಷ್ೆಲಂ ಧಾಯರ್ಮಾನ್ಾಃ || 08 || 

 

ಭಾ - ‘ನಾನ್ಯೈದ್ೀಯವ್ೈಹಯರಿಂ ಪಶ್್ಯೀಜಾಜಾನ್ರ ಪ್ೀಣ ವಾರ್ತನಾ | 
ಬರಹಮಣಾ ಪರಮಜ್ಞಾನ್ರ ಪ್ೀಣ ಹರಿಣಾ ತಥಾ | 
ಪರಸನ್ನೀನ್ೈವ ತಂ ಪಶ್್ಯೀದ್ನ್ಯೀSನ್ತಜ್ಞಾಪರದಾಯಿನ್ಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಷ್ ೀಡಶಕಲಾಶರಿೀರ್ ೀ ನ್ ಭವತೀತ ನಿಷ್ೆಲಾಃ | ‘ರ್ದಾ ಪಶಯಾಃ ಪಶಯತ್್ೀ 
ರತಗಮವಣಯಮ್ ’ , ‘ಆನ್ನ್ದರ ಪಮಮೃತಂ ರ್ದಿವಭಾತ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ || 08 || 

 

ಏಷ್ ೀSಣತರಾತ್ಾಮ ಚ್ೀತಸಾ ವ್ೀದಿತವಯೀ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಪಾರಣಾಃ ಪಞ್ಚಧಾ ಸಂವಿವ್ೀಶ | 
ಪಾರಣ್ೈಶ್ಚತುಂ ಸವಯರ್ೀತಂ ಪರಜಾನಾಂ ರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿಶತದ್ಿೀ ವಿಭವತ್್ಯೀಷ್ ಆತ್ಾಮ || 09 || 

 

ರ್ಂ ರ್ಂ ಲ್ ೀಕಂ ಮನ್ಸಾ ಸಂವಿಭಾತ ವಿಶತದ್ಸಿತುವಾಃ ಕ್ಾಮರ್ತ್್ೀ ರಾಂಶಚ ಕ್ಾಮಾನ್ | 
ತಂ ತಂ ಲ್ ೀಕಂ ಜರ್ತ್್ೀ ತ್ಾಂಶಚ ಕ್ಾಮಾಂಸುಸಾಮದಾತಮಜ್ಞಂ ಹಯಚ್ಯಯೀದ್ ಭ ತಕ್ಾಮಾಃ|| 10 || 
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|| ಇತ ತೃತೀಯೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಸ ವ್ೀದ್ೈತತ್ ಪರಮಂ ಬರಹಮಧಾಮ ರ್ತರ ವಿಶವಂ ನಿಹಿತಂ ಭಾತ ಶತಭರಮ್ | 
ಉಪಾಸತ್್ೀ ಪುರತಷ್ಂ ಯೀ ಹಯಕ್ಾಮಾಸ್ುೀ ಶತಕರಮೀತದ್ತವತಯನಿು ಧಿೀರಾಾಃ || 01 || 

 

ಭಾ – ಸ ಆತಮಜ್ಞಾಚ್ಯಕ್್ ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಧಾಮ ಪಾರಣಂ ವ್ೀದ್ | ರ್ತರ ವಿಶವಂ ಪೂಣಯಂ 
ಬರಹಮ ನಿಹಿತಮ್ | 

 

‘ಪರಧಾನ್ಂ ಧಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪಾರಣ ಏವ ಪರಕ್ೀತಯತಾಃ | 
ಉಪಾಯೈಯೀಯ ವಿಜಾನಿೀರಾತ್ ಪಾರಣಸಥಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ || 

 

ತಸಯ ಪಾರಣ್ೀ ಹರಿನಿಯತಯಮಾವಿಷ್ ಟೀ ಭವತ ಧ್ತರವಮ್ | 
ನಿತಯಂ ಪಾರಣಸ್ತಥತಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ ಣೀರಾವ್ೀಶ ಏವ ಹಿ || 

 

ಪಾರಣದಾವರ್ೀಣ ರ್ಜಾಜಾನ್ದಿೀಪನ್ಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದಾ | 
ಸನಿನಧಾನ್ಂ ರ್ಥಾ ಪಾರಪಾುಾಃ ಪಶ್ಾಚಾಾಃ ಪುರತಷ್ೀಷ್ವಪ || 

 

ತತರ ಸ್ತಥತ್ಾವSಪ ಭತಞ್ಜನ್ು ಆವಿಶ್್ೀರ್ತಾಃ  ಪುನ್ಶಚ ತ್್ೀ | 
ಮನಾರದಿರ್ಭಸಥಥಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸದಾ ಪಾರಣಸ್ತಥತ್್ ೀSಪ ಸನ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪಾಾದಿಕಂ ಕತರಾಯಜಾಜಾನಿನ್ಾಃ ಪುನ್ರ್ೀವ ತತ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಏತಚ್ತಛಕರಂ ಪರತಯನ್ಯದ್ತವತಯನ್ುೀ | 
 

‘ಸವಯಂ ತೀತ್ಾವಯ ಹರಿಂ ಶತಕರಂ ಪರತ ವೃತುಭಯವ್ೀತ್ ಪುನ್ಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸಾ ಹಿ ಮತಕ್ುಾಃ ಸಾಯತ್ ತನ್ನೈವಾತ್್ಯೀತ ಕಶಚನ್||’ ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ | 

 

ಕ್ಾಮಾನ್ ರ್ಾಃ ಕ್ಾಮರ್ತ್್ೀ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಸ ಕ್ಾಮರ್ಭಜಾಯರ್ತ್್ೀ  ತತರ ತತರ | 
ಪರಾಯಪುಕ್ಾಮಸಯ ಕೃತ್ಾತಮನ್ಶಚ ಇಹ್ೈವ ಸವ್ೀಯ ಪರವಿಲ್ಲೀರ್ನಿು ಕ್ಾಮಾಾಃ || 02 || 
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ನಾರ್ಮಾತ್ಾಮ ಪರವಚ್ನ್ೀನ್ ಲಭ್ ಯೀ ನ್ ಮೀಧ್ರಾ ನ್ ಬಹತನಾ ಶತರತ್್ೀನ್ | 
ರ್ಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಲಭಯಸುಸ್ಯೈಷ್ ಆತ್ಾಮ ವಿವೃಣತತ್್ೀ ತನ್ ಂ ಸಾವಮ್|| 03 || 

 

ನಾರ್ಮಾತ್ಾಮ ಬಲಹಿೀನ್ೀನ್ ಲಭ್ ಯೀ ನ್ ಚ್ ಪರಮಾದಾತ್ ತಪಸ್ ೀ ವಾSಪಯಲ್ಲಙ್ುತ್ | 
ಏತ್್ೈರತಪಾಯೈರ್ಯತತ್್ೀ ರ್ಸತು ವಿದಾವಂಸುಸ್ಯೈಷ್ ಆತ್ಾಮ ವಿಶತ್್ೀ ಬರಹಮಧಾಮ || 04 || 

 

ಸಂಪಾರಪ್ಯೈನ್ಮೃಷ್ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ತೃಪಾುಾಃ ಕೃತ್ಾತ್ಾಮನ್ ೀ ವಿೀತರಾಗಾಾಃ ಪರಶ್ಾನಾುಾಃ | 
ತ್್ೀ ಸವಯಗಂ ಸವಯತಾಃ ಪಾರಪಯ ಧಿೀರಾ ಮತಕ್ಾುತ್ಾಮನ್ಾಃ ಸವಯಮೀವಾಪರ್ನಿು || 05 || 

 

ಸವಯತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾದ್ೀಮತಯಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಗಂ ಭಗವನ್ುಂ ಪಾರಪಯ ತಮೀವಾಪರ್ನಿು | 
 ‘ದ್ೀಹಾದ್ೀಾಃ ಸವಯತ್್ ೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಗಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಪಾರಪಯ ತಸ್ತಮನ್ ಪರವಿಶ್ಾಯರ್ ರ್ೀದ್ನ್ುೀSನ್ುಬಯಹಿಸುಥಾ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ವ್ೀದಾನ್ುವಿಜ್ಞಾನ್ಸತನಿಶ್ಚತ್ಾಥಾಯಾಃ ಸಂನಾಯಸಯೀಗಾದ್ ರ್ತರ್ಾಃ ಶತದ್ಿಸತ್ಾುವಾಃ | 
ತ್್ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಪರಾನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಾಮೃತ್ಾತ್ ಪರಿಮತಚ್ಯನಿು ಸವ್ೀಯ || 06 || 

 

ಭಾ – ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ಾವ ಪರಾನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಿಮತಚ್ಯನಿು | 
 

ಗತ್ಾಾಃ ಕಲಾಾಃ ಪಞ್ಚದ್ಶ ಪರತಷಾಠ ದ್ೀವಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಪರತದ್ೀವತ್ಾಸತ | 
ಕಮಾಯಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮರ್ಶಚ ಆತ್ಾಮ ಪರ್ೀSವಯಯೀ ಸವಯ ಏಕ್ೀಭವನಿು || 07 || 

 

ಭಾ - ‘ಅವಿರ್ ೀಧ್ಶಚ ಸಾದ್ೃಶಯಮೀಕದ್ೀಶಸ್ತಥತಸುಥಾ | 
ಏಕ್ೀಭಾವಸ್ತರಧಾ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ನ್ೈಕ್ೀಭಾವಾಃ ಸವರ ಪರ್ಾಃ || 

 

ಕತತ್್ ೀSಭ ತಸಯ ಭವನ್ಂ ಸವರ ಪಸ್ಯೈಕಯಮೀವ ಹಿ | 
ಅತ್್ ೀ ನ್ದಿೀನಾಂ ಜಿೀವಾನಾಂ ವಿರತದಾನಿಾಂ ನ್ೃಣಾಮಪ || 

 

ಅಬಿ್ಧನಾ ಹರಿಣಾ ಚ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಚ್ ನ್ರಾನ್ುರ್ೈಾಃ | 
ಏಕ್ೀಭಾವಸತು ಸಂಶ್್ಿೀಷ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ ಚ್ ವಜಯನ್ಮ್ || 
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ಸವರ ಪ್ೈಕಯಂ ಕತತಸ್ುೀಷಾಂ ನಿತಯರ್ಭನ್ನಸವರ ಪಣಾಮ್ | 
ಹರ್ೀರಪ ಸವರ ಪಾಣಾಮೀಕ್ೀಭಾವೀ ರ್ದ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಸಂಶ್್ಿೀಷ್ ಏವ ಸ್ತದ್ಿತ್ಾವತ್ ಸವರ ಪ್ೈಕಯಸಯ ನ್ ೀ ಭವಾಃ || ’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಗತ್ಾಾಃ – ಮತಕ್ಾುಾಃ | ಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಚದ್ಶಕಲಾರ ಪಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಅನ್ಯೀ ಚ್  ದ್ೀವಾಾಃ 
ಸವ್ೀಯ ಪರತದ್ೀವತ್ಾಸತ ದ್ೀವತ್ಾಪರತಬ್ಧಮಬಭ ತ್ಾಸತ ಪರಜಾಸತ ಪರತ ಪರತ ಸ್ತಥತ್ಾಾಃ  
ಕಮಾಯಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯೀ ಜಿೀವಶಚ ಪರಮಾತಮನಿ ಪರವಿಶನಿು | 

 

‘ಪರತಬ್ಧರ್ಬೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾರಣಸುಸಯ ಚಾನಾಯಾಃ ಕಲಾಾಃ ಕರಮಾತ್ | 

ಕಲಾನಾಂ ದ್ೀವತ್ಾ ಅನಾಯ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ನ್ರಾ ಅಪ || 

 

ತಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಮತಕ್್ುೀಷ್ತ ನ್ರ್ೀಷ್ವಪ ನಿರಾಮಕ್ಾಾಃ | 
ತಷ್ಠನಿು ನಾತರ ಸನ್ದೀಹಾಃ ಪರಮಾತಮನಿ ಚಾಖಿಲಾಾಃ || ’ ಇತ ಮತಕ್ುವಿವ್ೀಕ್್ೀ | 

 

ಕಲಾಭಯಶ್ಾಚನ್ಯದ್ೀವ್ೀಭಯಾಃ ಕಮಯ ಪರತಯವರಂ ರ್ತಾಃ | 
ಕಲಾಭಯಾಃ ಪೃರ್ಗತಕುಂ ತತ್ ಪುಷ್ೆರಾಃ ಕಮಯ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

ಅನ್ಯಥಾ ಗತ್ಾ ಭವಿಷ್ಯನಿುೀತಯಧಾಯಹಾರ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ | ನ್ ಚ್ ಮ ಲರ ಪಾಣಿ 
ಪರತದ್ೀವತ್ಾ ಇತತಯಚ್ಯನ್ುೀ ದ್ೀವಾನಾಮ್ | ಪರತರ ಪಶಬದವದಿಿ ಪರತದ್ೀವತ್ಾಶಬದಾಃ | 
‘ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಾಮ ಸಹ ದ್ೀವ್ೈಶಚ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪಾರಣಾ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಮರತಷ್ಠನಿು ರ್ತರ’ , 
‘ಇಮಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶಕಲಾಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಣಾಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ಪಾರಪಾಯಸುಂ ಗಚ್ಛನಿು’ ಇತ, 
‘ರ್ಥಾ ಸ್ ೀಮಯೀಮಾಾಃ ಸಮತದಾರರ್ಣಾಾಃ’ ಇತ ನ್ದಿೀದ್ೃಷಾಟನ್ುಪೂವಯಕಂ 
ಪುರತಷ್ಪಾರಪುಕರ್ನಾಚ್ಚ ಮತಕ್ಾು ದ್ೀವತ್ಾ ಏವೀಚ್ಯನ್ುೀ | ‘ಸ ಪಾರಣಮಸೃಜತ’ 
ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಚ ಪುರತಷ್ ೀ ಭಗವಾನ್ | 

 

ರ್ಥಾ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಯನ್ದಮಾನಾಾಃ ಸಮತದಾರರ್ಣಾಾಃ  
ಸಮತದ್ರಂಪಾರಪಾಯಸುಂ ಗಚ್ಛನಿು ನಾಮರ ಪ್ೀSವಿಹಾರ್ | 
ತಥಾ ವಿದಾವನಾನಮರ ಪಾದ್ ವಿಮತಕುಾಃ 
ಪರಾತ್ ಪರಂ ಪುರತಷ್ಮತಪ್ೈತ ದಿವಯಮ್ || 08 || 
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ಭಾ - ‘ಅಗಮಯನಾಮರ ಪತ್ಾವದ್ಮತಕ್್ೈಮತಯಕ್ುಗಾ ನ್ರಾಾಃ | 
ವಿಹಿೀನ್ನ್ನಾಮರ ಪಾಸತು ನ್ ಹಿ ತದ್ರಹಿತತವತಾಃ || 

 

ಅಶರಿೀರ್ ೀ ರ್ಥಾ ವಾರ್ತಾಃ ಸಾಮಾನಾಯಗಮಯದ್ೀಹತಾಃ | 
ಏವಂ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಮತದ್ರಸಾಥಾಃ ಸಾಮಾನಾಯಗಮಯರ ಪತಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

‘ಸವಕ್ೀರ್ಮತದ್ಕಂ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಮತದ್ರೀ ನ್ೈವ ಜಾನ್ತ್್ೀ | 
ವಾರ್ತಸತು ತತಾೃರ್ಗ್ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮೀಘೀ ಕೃತ್ಾವ ಪರವಷ್ಯತ || ’ ಇತ ಚ್ | 

 

ವಿಮತಕು ಇತಯಮತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ | ವಿಪರರ್ ಇತವತ್ | ಅವಿಹಾಯೀತ ಚ್ | ‘ಅನ್ನ್ುಂ ವ್ೈ 
ನಾಮ’ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ | 

 

ಸ ಯೀ ಹ ವ್ೈ ತತಾರಮಂ ಬರಹಮ ವ್ೀದ್ ಬರಹ್ೈವ ಭವತ ನಾಸಾಯಬರಹಮವಿತತೆಲ್ೀ ಭವತ | 
ತರತ ಶ್್್ ೀಕಂ ತರತ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಗತಹಾಗರನಿಥಭ್ ಯೀ ವಿಮತಕ್್ ುೀSಮೃತ್್ ೀ ಭವತ || 09 || 

 

ತದ್ೀಷ್ ಶ್್್ ಿೀಕಾಃ 
 

ಕ್ರರಾವನ್ುಾಃ ಶ್್್ ರೀತರರಾ ಬರಹಮನಿಷಾಠಾಃ ಸವರ್ಂ ಜತಹವತ ಏಕಷೀಯನ್ ಶರದ್ಿರ್ನ್ುಾಃ | 
ತ್್ೀಷಾಮೀವ್ೈತ್ಾಂ ಬರಹಮವಿದಾಯಂ ವದ್ೀತ ಶ್ರ್ ೀವರತಂ ವಿಧಿವದ್ ಯೈಸತು ಚಿೀಣಯಮ್ || 10 || 

 

ತದ್ೀತತ್ ಸತಯಮೃಷರಙ್ಗುರಾಾಃ ಪುರ್ ೀವಾಚ್ | ನ್ೈತದ್ಚಿೀಣಯವರತ್್ ೀSಧಿೀತ್್ೀ || 11 || 

 

ಓಂ ನ್ಮಾಃ ಪರಮಷಯಭ್ ಯೀ ನ್ಮಾಃ ಪರಮ ಋಷಭಯಾಃ || 06 || 

 

|| ಇತ ಚ್ತತಥ್ ೀಯಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

|| ಇತ್ಾಯರ್ವಯಣ್ ೀಪನಿಷ್ತ್ || 

 

ಭಾ - ‘ಪರಂ ಬರಹಮ ವಿದಿತ್ಾವ ತತ ಬೃಂಹಿತಾಃ ಸಾಯತ್ ಸವಯೀಗಯತಾಃ | 
ನಾಯೀಗಯಂ ಕ್ಞ್ಗಚದಾಪ್ನೀತ ಕತತ ಏವ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್ ||’ ಇತ ಚ್ | 
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‘ಬರಹಮತವಂ ಬೃಂಹಿತತವಂ ಸಾಯಜಿಜೀವಾನಾಂ ನ್ ಪರಮಾತಮತ್ಾ | 
ಅಸವತನ್ರಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಕತತ್್ ೀ ನಿತಯಸವತನ್ರತ್ಾ ||’ ಇತ ಸಾೆನ್ದೀ | 

 

‘ರ್ತ್ಾರಮೃತಾಃ ಸ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಯವಯರಾತ್ಾಮ’ , ‘ರ್ತರ ತತೂತಯಸಯ ಪರಮಂ 
ನಿಧಾನ್ಮ್’, ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ್ ಸ್ೀತತಾಃ’, ‘ಶರವತುನ್ಮಯೀ ಭವ್ೀತ್’ , ‘ಬರಹಮತಲಿಕ್ಷಯ 
ಮತಚ್ಯತ್್ೀ’, ‘ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ ಪರಮಂ ಸಾಮಯಮತಪ್ೈತ’  ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಮತಕುಸಯ ಸವಯತರ 
ಭಗವತೂಕ್ಾಶ್ಾದ್ಾೀದ್ಸ್ಯೈವೀಕುತ್ಾವಚ್ಚ | ‘ಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯವಯಪದ್ೀಶ್ಾತ್’ 
‘ಜಗದಾವಯಪಾರವಜಯಮ್ ’, ‘ಪರಕರಣಾದ್ಸನಿನಹಿತತ್ಾವಚ್ಚ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಭಗವತ್ಾSಪ 
ಸವಯತರ ಭ್ೀದ್ಸ್ಯೈವ ಸ ಚಿತತ್ಾವತ್ | ನ್ ತ್್ೀ ಮಹಿತವಮನ್ವಶತನವನಿು | 

 

‘ಸ್ ೀSಶತರತ್್ೀ ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಹ ಬರಹಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚತ್ಾ’ | 

‘ಬರಹ್ೇಶ್ಾನಾದಿರ್ಭದ್ೀಯವ್ೈರ್ಯತ್ಾರಪುುಂ ನ್ೈವ ಶಕಯತ್್ೀ | 
ತದ್ಯತೂವಭಾವಾಃ ಕ್್ೈವಲಯಂ ಸ ಭವಾನ್ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಹರ್ೀ ||’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಚ | 

 

‘ಮತಕ್್ುೀಭ್ ಯೀSಪ ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವಾ ಏವ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ವಾರ್ತಸುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಸದಾ || 

 

ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ನ್ಯಥಾ ವಿದ್ತಯಸ್ುೀ ಹಿ ರಾನಾಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ | 
ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ೀವಂ ಜಾನ್ನಿು ತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಹರಿಮ್ ||’ ಇತ ಚ್ | 

 

‘ದ್ೀವಾನಾಂ ಸನ್ುತ್ೌ ಜಾತ್ಾಾಃ ಪಾರರ್ಶ್್್ ೀ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಕೃತ್್ೀ | 
ಬಲವದ್ಿೀತತತಶ್ಾಚನ್ಯೀ ರ್ಸಾಮದ್ ಬರಹಮವಿದ್ಾಃ ಸತರಾಾಃ || 

 

ನ್ ಸನ್ುತ್ೌ ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ನ್ರಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪ | 
ಪಾರರ್ಶಾಃ ಸತಯಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಚ್ ನಿರ್ರ್ೀSರ್ಂ ಕೃತ್್ೀ ರ್ತಗ್ೀ || 

 

ತಸಾಮತ್ ಸ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯರ್ಾಃ ಸವೀಯತುರ್ೀತುಮಾಃ | 
ಸದಾ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ಯೀSನ್ನ್ುಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||’ ಇತ ಚ್ | 
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ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಭಗವಾನ್ ಮಹಯಂ ಪ್ರೀಷ್ಠಪ್ರೀಷ್ಠತಮಾಃ ಸದಾ | 
ಮಮ ನಿತಯಂ ನ್ಮಾಮಯೀನ್ಂ ಪರರ್ೀದಾರಸದ್ತುಣಮ್ || 06 || 

 
 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ 

ಅರ್ವಯಣ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್ || 

 

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾರ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಾಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 


	|| ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಮ್ ||
	|| ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷದ್ ||

