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Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Jayatheertha. 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, And 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 
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ಪ್ರಥಮಾಧ್ಾಾಯಃ॥1॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥1-1॥ 
ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಮ್॥ 1-1-1॥ 

ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತ್ ೀ ಬ್ರಹಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ॥ 1-1-1-1 ॥ 

ಜನಾಮಧಿಕರಣಮ್ ॥1-1-2॥ 

ಓಂ ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ಯತಾಃ ಓಂ ॥ 1-1-2-02 ॥ 

ಶಾಸರಯೀನಿತಾವಧಿಕರಣಮ್॥1-1-3॥ 

ಓಂ ಶಾಸರಯೀನಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 0-1-1-3-3 ॥ 

ಸಮನ್ವರಾಧಿಕರಣಮ್ ॥1-1-4॥ 

ಓಂ ತತತು ಸಮನ್ವರಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-4-4 ॥ 

ಈಕ್ಷತಯಧಿಕರಣಮ್॥1-1-5॥ 

ಓಂ ಈಕ್ಷತ್ೀನಾಯಶಬ್ಧಮ್ ಓಂ ॥ 1-1-5-5 ॥ 

ಓಂ ಗೌಣಶ್ಚೀನಾನತಮಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 1-1-5-6 ॥ 

ಓಂ ತನಿನಷ್ಠಸಯ ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-5-7 ॥ 

ಓಂ ಹ್ೀಯತಾವವಚನಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-1-5-8 ॥ 

ಓಂ ಸಾವಪಯರಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-5-9 ॥ 

ಓಂ ಗರ್ತಸಾಮಾನಾಯತ್  ಓಂ ॥ 1-1-5-10 ॥ 

ಓಂ ಶತರತತಾವಚಚ ಓಂ ॥ 1-1-5-11 ॥ 

ಆನ್ನ್ದಮರಾಧಿಕರಣ॥1-1-6॥ 

ಓಂ ಆನ್ನ್ದಮಯೀsಭ್ಾಯಸಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-6-12 ॥ 

ಓಂ ವಿಕ್ಾರಶಬ್ಾದನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಪಾರಚತರಾಯತ್ ಓಂ ॥ 1-1-6-13 ॥ 

ಓಂ ತದ ಧ್ೀತತವಯಪದ್ೀಶಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-1-6-14 ॥ 

ಓಂ ಮಾನ್ರವರ್ಣಯಕಮೀವ ಚ ಗಿೀಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 1-1-6-15 ॥ 

ಓಂ ನ್ೀತರ್ ೀsನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-1-6-16 ॥ 

ಓಂ ಭ್್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-1-6-17 ॥ 

ಓಂ ಕ್ಾಮಾಚಚ ನಾನ್ತಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥ 1-1-6-18 ॥ 
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ಓಂ ಅಸ್ತಮನ್ನಸಯ ಚ ತದ್ ಯೀಗಂ ಶಾಸ್ತು ಓಂ ॥ 1-1-6-19 ॥ 

ಅನ್ುಸಥತಾವಧಿಕರಣಮ್ ॥1-1-7॥ 

ಓಂ ಅನ್ುಸುದ್ಧರ್ೀಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-7-20 ॥ 

ಓಂ ಭ್್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾಚನ್ಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-1-7-21 ॥ 

ಆಕ್ಾಶಾಧಿಕರಣಮ್ ॥1-1-8॥ 

ಓಂ ಆಕ್ಾಶಸುಲಿ್ಲಙ್ಜ್ುತ್ ಓಂ ॥ 1-1-8-22 ॥ 

ಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-9॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಪಾರಣಾಃ ಓಂ ॥ 1-1-9-23 ॥ 

ಜ್ ಯೀರ್ತರಧಿಕರಣಮ್॥1-1-10॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಶಚರಣಾಭಿಧ್ಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-10-24 ॥ 

ಛನ್ ದೀಽಭಿಧ್ಾನಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-11॥ 
ಓಂ ಛನ್ ದೀsಭಿಧ್ಾನಾನ್ನೀರ್ತ  ಚ್ೀನ್ನ ತಥಾ ಚ್ೀತ್ ೀsಪಯಣನಿಗದಾತ್ ತಥಾ ಹಿ 

ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಓಂ ॥ 1-1-11-25 ॥ 

ಓಂ ಭ ತಾದಿಪಾದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ೂೀಪಪತ ು್ೀಶ್ೈವಮ್ ಓಂ ॥ 1-1-11-26 ॥ 
ಓಂ ಉಪದ್ೀಶಭ್್ೀದಾನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ ನೀಭಯಸ್ತಮನ್ನಪಯವಿರ್ ೀಧ್ಾತ್ ಓಂ  

॥ 1-1-11-27॥ 

ಪಾದಾನ್ಯಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-12॥ 

ಓಂ ಪಾರಣಸುಥಾsನ್ತಗಮಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-12-28 ॥ 

ಓಂ ಶಾಸರದ್ೃರ್ಾಾಯತ ಪದ್ೀಶ್ೂೀ ವಾಮದ್ೀವವತ್ ಓಂ ॥ 1-1-12-30 ॥ 
ಓಂ ಜಿೀವಮತಖ್ಯಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಜ್ುನ್ನೀರ್ತ  ಚ್ೀನ್ ನೀಪಾಸಾತ್ೈವಿಧ್ಾಯದಾಶ್ರತತಾವದಿಹ 

ತದ್ ಯೀಗಾತ್ ಓಂ ॥ 1-1-12-31 ॥ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥1-2॥ 
ಸವಯಗತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥1-2-1॥ 

ಓಂ ಸವಯತರ ಪರಸ್ತದ್ ಧೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-1-32 ॥ 

ಓಂ ವಿವಕ್ಷಿತಗತಣ್ ೀಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-2-1-33 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಪಪತ ು್ೀಸತುನ್ ಶಾರೀರಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-1-34 ॥ 
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ಓಂ ಕಮಯಕತೃಯವಯಪದ್ೀಶಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-1-35 ॥ 

ಓಂ ಶಬ್ದವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-1-36 ॥ 

ಓಂ ಸೃತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-2-1-37 ॥ 
ಓಂ ಅಭಯಕ್ೌಕಸಾುಾತ್ ತದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಚ ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ನಿಚಾಯಯತಾವದ್ೀವಂ 

ವಯೀಮವಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-1-38 ॥ 

ಓಂ ಸರ್ಭೀಗಪಾರಪುರರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ವ್ೈಶ್ೀರ್ಾಯತ್ ಓಂ ॥ 1-2-1-39 ॥ 

ಅತೃತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥1-2-2॥ 

ಓಂ ಅತಾುಚರಾಚರಗರಹಣಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-2-40 ॥ 

ಓಂ ಪರಕರಣಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-2-41 ॥ 

ಗತಹಾಧಿಕರಣಮ್॥1-2-3॥ 

ಓಂ ಗತಹಾಂ ಪರವಿರ್ಾಾವಾತಾಮನೌ ಹಿ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-3-42 ॥ 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-3-43 ॥ 

ಅನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-2-4॥ 

ಓಂ ಅನ್ುರ ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-4-44 ॥ 

ಓಂ ಸಾಥನಾದಿವಯಪದ್ೀಶಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-4-45 ॥ 

ಓಂ ಸತಖ್ವಿಶ್ರ್ಾಾಭಿಧ್ಾನಾದ್ೀವ ಚ ಓಂ ॥ 1-2-4-46 ॥ 

ಓಂ ಶತರತ್ ೀಪನಿಷ್ತೆಗತಯಭಿಧ್ಾನಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-4-47 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ವಸ್ತಥತ್ೀರಸಮಭವಾಚಚ ನ್ೀತರಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-4-48 ॥ 

ಅನ್ುರಾಯಮಯಧಿಕರಣಮ್॥1-2-5॥ 

ಓಂ ಅನ್ುರಾಯಮಯಧಿದ್ೈವಾದಿಷ್ತ ತದ್ಧಮಯವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-5-49 ॥ 

ಓಂ ನ್ ಚ ಸಾಮತಯಮತದ್ಧಮಾಯಭಿಲಾಪಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-5-50 ॥ 

ಓಂ ಶಾರೀರಶ್ೂಚೀಭಯೀsಪ ಹಿ ಭ್್ೀದ್ೀನ್ೈನ್ಮಧಿೀಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 1-2-5-51 ॥ 

ಅದ್ೃಶಯತಾವಧಿಕರಣಮ್॥1-2-6॥ 

ಓಂ ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕ್್ ೀ ಧ್ರ್ೀಯಕ್ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-6-52 ॥ 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಭ್್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಭ್ಾಯಂ ನ್ೀತರೌ ಓಂ ॥ 1-2-6-53 ॥ 

54. ಓಂ ರ ಪೀಪನಾಯಸಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-2-6-54 ॥ 
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ವ್ೈಶವನ್ರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-2-7॥ 

ಓಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಾಃ ಸಾಧ್ಾರಣಶಬ್ದವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 1-2-7-55॥ 

ಓಂ ಸಮಯಯಮಾಣಮನ್ತಮಾನ್ಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಓಂ ॥1-2-7-56॥ 
ಓಂ ಶಬ್ಾದದಿಭ್್ ಯೀsನ್ುಾಃ ಪರರ್ತರ್ಾಠನಾನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ತಥಾ 

ದ್ೃಷ್ತಾಯಪದ್ೀಶಾದ್ಸಮಭವಾತ್ ಪುರತಷ್ವಿಧ್ಮಪ ಚ್ೈನ್ಮಧಿೀಯತ್ೀ ಓಂ  

॥ 1-2-7-57 ॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ನ್ ದ್ೀವತಾ ಭ ತಂ ಚ ಓಂ ॥ 1-2-7-58॥ 

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಪಯವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-7-59 ॥ 

ಓಂ ಅಭಿವಯಕ್ ು್ೀರತಾಯಶಮರಥಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-7-60 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಸೃತ್ೀಬ್ಾಯದ್ರಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-7-61 ॥ 

ಓಂ ಸಮಪತ ು್ೀರರ್ತ ಜ್ೈಮಿನಿಸುಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 1-2-7-62 ॥ 

ಓಂ ಆಮನ್ನಿು ಚ್ೈನ್ಮಸ್ತಮನ್ ಓಂ ॥ 1-2-7-63 ॥ 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥1-3॥ 
ಧ್ತಯಭ್ಾಯಧಿಕರಣಮ್ ॥1-3-1॥ 

ಓಂ ದ್ತಯಭ್ಾವದಾಯಯತನ್ಂ ಸವಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-64 ॥ 

ಓಂ ಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-65 ॥ 

ಓಂ ನಾನ್ತಮಾನ್ಮತಚಛಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-66 ॥ 

ಓಂ ಪಾರಣಭೃಚಚ ಓಂ ॥ 1-3-1-67 ॥ 

ಓಂ ಭ್್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-68 ॥ 

ಓಂ ಪರಕರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-69 ॥ 

ಓಂ ಸ್ತಥತಯದ್ನಾಭ್ಾಯಂ ಚ ಓಂ ॥ 1-3-1-70 ॥ 

ಭ ಮಾಧಿಕರಣಮ್ ॥1-3-2॥ 

ಓಂ ಭ ಮಾ ಸಮರಸಾದಾದ್ಧ್ತಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-2-71 ॥ 

ಓಂ ಧ್ರ್ೀಯಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-3-2-72 ॥ 

ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-3॥ 

ಓಂ ಅಕ್ಷರಮಮುರಾನ್ುಧ್ೃತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-3-73 ॥ 
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ಓಂ ಸಾ ಚ ಪರಶಾಸನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-3-74 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯಭ್ಾವವಾಯವೃತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-3-3-75 ॥ 

ಸದ್ಧಿಕರಣಮ್॥1-3-4॥ 

ಓಂ ಈಕ್ಷರ್ತಕಮಯವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಸಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-4-76 ॥ 

ದ್ಹರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-5॥ 

ಓಂ ದ್ಹರ ಉತುರ್ೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-5-77 ॥ 

ಓಂ ಗರ್ತಶಬ್ಾದಭ್ಾಯಂ ತಥಾ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಾಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಚ ಓಂ ॥ 1-3-5-78 ॥ 

ಓಂ ಧ್ೃತ್ೀಶಚ ಮಹಿರ್ನೀsಸಾಯಸ್ತಮನ್ತನಪಲಬ್ ಧ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-5-79 ॥ 

ಓಂ ಪರಸ್ತದ ಧ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-3-5-80 ॥ 

ಓಂ ಇತರಪರಾಮಶಾಯತ್ ಸ ಇರ್ತ ಚ್ೀನಾನಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-5-81 ॥ 

ಓಂ ಉತುರಾಚ್ಚೀದಾವಿಭ ಯತಸವರ ಪಸತು ಓಂ ॥ 1-3-5-82 ॥ 

ಓಂ ಅನಾಯಥಯಶಚ ಪರಾಮಶಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-5-83 ॥ 

ಓಂ ಅಲಪಶತರತ್ೀರರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 1-3-5-84 ॥ 

ಅನ್ತಕೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥1-3-6॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಕೃತ್ೀಸುಸಯ ಚ ಓಂ ॥ 1-3-6-85 ॥ 

ಓಂ ಆಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 1-3-6-86 ॥ 

ವಾಮನಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-7॥ 

ಓಂ ಶಬ್ಾದದ್ೀವ ಪರಮಿತಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-7-87 ॥ 

ದ್ೀವತಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-8॥ 

ಓಂ ಹೃದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತತ ಮನ್ತರ್ಾಯಧಿಕ್ಾರತಾವತ್ ಓಂ ॥ 1-3-8-88 ॥ 

ಓಂ ತದ್ತಪಯಯಪ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-8-89 ॥ 
ಓಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಕಮಯಣ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನಾನನ್ೀಕಪರರ್ತಪತ ು್ೀದ್ಯಶಯನಾತ್ ಓಂ 

॥ 1-3-8-90 ॥ 
ಓಂ ಶಬ್ದ ಇರ್ತ ಚ್ೀನಾನತಾಃ ಪರಭವಾತ್ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ  

॥ 1-3-8-91॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚ ನಿತಯತವಮ್ ಓಂ ॥ 1-3-8-92 ॥ 
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ಓಂ ಸಮಾನ್ನಾಮರ ಪತಾವಚಾಚವೃತಾುವಪಯವಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ದ್ಶಯನಾತ್ 

ಸೃತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-3-8-93 ॥ 

ಓಂ ಮಧ್ಾವದಿಷ್ವಸಮಭವಾದ್ನ್ಧಿಕ್ಾರಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-8-94॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಿ ಭ್ಾವಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-3-8-95॥ 

ಓಂ ಭ್ಾವಂ ತತ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣ್ ೀsಸ್ತು ಹಿ ಓಂ ॥1-3-8-96॥ 

ಅಪಶೂದಾರಧಿಕರಣಮ್॥1-3-9॥ 
ಓಂ ಶತಗಸಯ ತದ್ನಾದ್ರಶರವಣಾತ್ ತದಾssದ್ರವಣಾತ್ ಸ ಚಯತ್ೀ ಹಿ ಓಂ     

॥1-3-9-97॥ 

ಓಂ ಕ್ಷರ್ತರಯತಾವವಗತ್ೀಶ್ೂಚೀತುರತರ ಚ್ೈತರರಥ್ೀನ್ ಲ್ಲಙ್ಜ್ುತ್ ಓಂ ॥ 1-3-9-98 ॥ 

ಓಂ ಸಂಸಾೆರಪರಾಮಶಾಯತ್ ತದ್ಭ್ಾವಾಭಿಲಾಪಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-3-9-99 ॥ 

ಓಂ ತದ್ಭ್ಾವನಿಧ್ಾಯರಣ್ೀ ಚ ಪರವೃತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-9-100 ॥ 

ಓಂ ಶರವಣಾಧ್ಯಯನಾಥಯಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾತ್ ಸೃತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 1-3-9-101 ॥ 

ಕಮಪನಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-10॥ 

ಓಂ ಕಮಪನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-10-102 ॥ 

ಜ್ ಯೀರ್ತರಧಿಕರಣಮ್॥1-3-11॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತದ್ಯಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-11-103 ॥ 

ಆಕ್ಾಶಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-12॥ 

ಓಂ ಆಕ್ಾಶ್ೂೀsಥಾಯನ್ುರತಾವದಿವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-12-104 ॥ 

ಸತಷ್ತಪಯಧಿಕರಣಮ್॥1-3-13॥ 

ಓಂ ಸತಷ್ತಪುಯತಾೆರನ್ ಯೀಭ್್ೀಯದ್ೀನ್ ಓಂ ॥ 1-3-13-105 ॥ 

ಬ್ಾರಹಮಣಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-14॥ 

ಓಂ ಪತಾಯದಿಶಬ್ ದ್ೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-14-106 ॥ 

ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥1-4॥ 
ಅನ್ತಮಾನಿಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-1॥ 

ಓಂ ಆನ್ತಮಾನಿಕಮಪ್ಯೀಕ್್ೀರ್ಾಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ 

ಶರೀರರ ಪಕವಿನ್ಯಸುಗೃಹಿೀತ್ೀದ್ಯಶಯಯರ್ತ ಚ ಓಂ ॥ 1-4-1-107 ॥ 
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ಓಂ ಸ ಕ್ಷಮಂ ತತ ತದ್ಹಯತಾವತ್  ಓಂ ॥ 1-4-1-108 ॥ 

ಓಂ ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವದ್ಥಯವತ್ ಓಂ ॥ 1-4-1-109 ॥ 

ಓಂ ಜ್ಞ್ೀಯತಾವವಚನಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-4-1-110 ॥ 

ಓಂ ವದ್ರ್ತೀರ್ತೀ ಚ್ೀನ್ನ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ಹಿ ಓಂ ॥ 1-4-1-111 ॥ 

ಓಂ ಪರಕರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-1-112 ॥ 

ಓಂ ತರರಾಣಾಮೀವ ಚ್ೈವಮತಪನಾಯಸಾಃ ಪರಶನಶಚ ಓಂ ॥ 1-4-1-113 ॥ 

ಓಂ ಮಹದ್ವಚಚ ಓಂ ॥ 1-4-1-114 ॥ 

ಓಂ ಚಮಸವದ್ವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-1-115 ॥ 

ಜ್ ಯೀರ್ತರತಪಕರಮಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-2॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತರತಪಕರಮಾತ್ ತತ ತಥಾ ಹಯಧಿೀಯತ ಏಕ್್ೀ ಓಂ॥ 1-4-2-116 ॥ 

ಓಂ ಕಲಪನ್ ೀಪದ್ೀಶಾಚಚ ಮಧ್ಾವದಿವದ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-2-117 ॥ 

ನ್ ಶಙ್ೂ್ಯೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದಿಕರಣಮ್(ಪಞ್ಚಜನಾಧಿಕರಣಮ್)॥1-4-3॥ 

ಓಂ ನ್ ಸಙ್ೂ್ಯೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್ಪ ನಾನಾಭ್ಾವಾದ್ರ್ತರ್ೀಕ್ಾಚಚ ಓಂ॥ 1-4-3-118 ॥ 

ಓಂ ಪಾರಣಾದ್ಯೀ ವಾಕಯಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-3-119 ॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತರ್್ೈಕ್್ೀರ್ಾಮಸತಯನ್ನೀ ಓಂ ॥ 1-4-3-120 ॥ 

ಆಕ್ಾಶಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-4॥ 

ಓಂ ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಚಾಕ್ಾಶಾದಿಷ್ತ ಯಥಾವಯಪದಿರ್್ ಾೀಕ್ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-4-121 ॥ 

ಸಮಾಕರ್ಾಯಧಿಕರಣಮ್॥1-4-5॥ 

ಓಂ ಸಮಾಕರ್ಾಯತ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-122 ॥ 

ಓಂ ಜಗದಾವಚಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-123 ॥ 

ಓಂ ಜಿೀವಮತಖ್ಯಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಜ್ುದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದಾವಯಖ್ಾಯತಮ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-124 ॥ 
ಓಂ ಅನಾಯಥಯಂ ತತ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಪರಶನವಾಯಖ್ಾಯನಾಭ್ಾಯಮಪ ಚ್ೈವಮೀಕ್್ೀ ಓಂ        

॥ 1-4-5-125 ॥ 

ಓಂ ವಾಕ್ಾಯನ್ವರಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-126 ॥ 

ಓಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸ್ತದ ಧ್ೀಲ್ಲಯಙ್ಗುಮಾಶಮರಥಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-5-127 ॥ 

ಓಂ ಉತೆರಮಿಷ್ಯತ ಏವಂಭ್ಾವಾದಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-5-128 ॥ 
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ಓಂ ಅವಸ್ತಥತ್ೀರರ್ತ ಕ್ಾಶಕೃತ್ನಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-5-129 ॥ 

ಪರಕೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥1-4-6॥ 

ಓಂ ಪರಕೃರ್ತಶಚ ಪರರ್ತಜ್ಞಾದ್ೃರ್ಾಾನಾುನ್ತಪರ್ ೀಧ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-6-130 ॥ 

ಓಂ ಅಭಿಧ್್ ಯೀಪದ್ೀಶಾಚಚ ಓಂ ॥ 1-4-6-131 ॥ 

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ ಚೀಭರಾಮಾನನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-6-132 ॥ 

ಓಂ ಆತಮಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಣಾಮಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-6-133 ॥ 

ಓಂ ಯೀನಿಶಚ ಹಿ ಗಿೀಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 1-4-6-134 ॥ 

ಸವಯವಾಯಖ್ಾಯನಾಧಿಕರಣ್॥1-4-7॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ವಾಯಖ್ಾಯತಾ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-7-135 ॥ 

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಾಾಯ॥2॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥2-1॥ 
ಸೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-1॥ 

ಓಂ ಸೃತಯನ್ವಕ್ಾಶದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗು ಇರ್ತ 

ಚ್ೀನಾನನ್ಯಸೃತಯನ್ವಕ್ಾಶದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಜ್ುತ್ ಓಂ॥ 2-1-1-136 ॥ 

ಓಂ ಇತರ್ೀರ್ಾಂ ಚಾನ್ತಪಲಬ್ ಧ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-1-137 ॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಯೀಗಾಃ ಪರತತಯಕುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-1-138 ॥ 

ನ್ ವಿಲಕ್ಷಣತಾವಧಿಕರಣ್॥2-1-2॥ 

ಓಂ ನ್ ವಿಲಕ್ಷಣತಾವದ್ಸಯ ತಥಾತವಂ ಚ ಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 2-1-2-139 ॥ 

ಓಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ತತ ಓಂ ॥ 2-1-2-140 ॥ 

ಅಭಿಮಾನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-3॥ 

ಓಂ ಅಭಿಮಾನಿವಯಪದ್ೀಶಸತು ವಿಶ್ೀರ್ಾನ್ತಗರ್ತಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 2-1-3-141 ॥ 

ಓಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಚ ಓಂ ॥ 2-1-3-142 ॥ 

ಅಸದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-1-4॥ 

ಓಂ ಅಸದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಮಾತರತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-4-143 ॥ 

ಓಂ ಅಪೀತೌ ತದ್ವತರಸಙ್ಜ್ುದ್ಸಮಞ್ಞಸಮ್ ಓಂ ॥ 2-1-4-144 ॥ 

ಓಂ ನ್ ತತ ದ್ೃರ್ಾಾನ್ುಭ್ಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-4-145 ॥ 
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ಓಂ ಸವಪಕ್ಷದ್ ೀರ್ಾಚಚ ಓಂ ॥ 2-1-4-146 ॥ 
ಓಂ ತಕ್ಾಯಪರರ್ತರ್ಾಠನಾದ್ಪಯನ್ಯಥಾsನ್ತಮೀಯಮಿರ್ತ 

ಚ್ೀದ್ೀವಮಪಯನಿರ್ೀಯಕ್ಷಪರಸಙ್ಗುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-4-147 ॥ 

ಭ್್ ೀಕರಧಿಕರಣಮ್॥2-1-5॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಶ್ರ್ಾಾಪರಗರಹಾ ಅಪ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-5-148 ॥ 

ಆರಮಭಣಾಧಿಕರಣಮ್॥2-1-6॥ 

ಓಂ ಭ್್ ೀಕ್ಾರಪತ ು್ೀರವಿಭ್ಾಗಶ್ಚೀತ್ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-6-149 ॥ 

ಓಂ ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಾರಮಭಣಶಬ್ಾದದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-6-150 ॥ 

ಓಂ ಭ್ಾವ್ೀ ಚ್ ೀಪಲಬ್ ದ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-6-151 ॥ 
 

ಓಂ ಸತಾವಚಾಚವರಸಯ ಓಂ ॥ 2-1-6-152 ॥ 
ಓಂ ಅಸದ್ವಯಪದ್ೀಶಾನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ವಾಕಯಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ  

॥ 2-1-6-153॥ 

ಓಂ ಯತಕ್ ು್ೀಾಃ ಶಬ್ಾದನ್ುರಾಚಚ ಓಂ ॥ 2-1-6-154 ॥ 

ಓಂ ಪಟ್ವಚಚ ಓಂ ॥ 2-1-6-155 ॥ 

ಓಂ ಯಥಾ ಪಾರಣಾದಿಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-6-156 ॥ 

ಇತರವಯಪದ್ೀಶಾಧಿಕರಣಮ್॥2-1-7॥ 

ಓಂ ಇತರವಯಪದ್ೀಶಾದಿಧತಾಕರಣಾದಿದ್ ೀಷ್ಪರಸಕ್ತುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-7-157 ॥ 

ಓಂ ಅಧಿಕಂ ತತ ಭ್್ೀದ್ನಿದ್ೀಯಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-7-158 ॥ 

ಓಂ ಅಶಾಮದಿವಚಚ ತದ್ನ್ತಪಪರ್ತುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-7-159 ॥ 

ಓಂ ಉಪಸಂಹಾರದ್ಶಯನಾನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಕ್ಷಿೀರವದಿಧ ಓಂ ॥ 2-1-7-160 ॥ 

ಓಂ ದ್ೀವಾದಿವದ್ಪ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಓಂ ॥ 2-1-7-161 ॥ 

ಓಂ ಕೃತ್ನಪರಸಕ್ತುನಿಯರವಯವತವಶಬ್ದಕ್್ ೀಪೀ ವಾ ಓಂ ॥ 2-1-7-162 ॥ 

ಶಬ್ಧಮ ಲತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-1-8॥ 

ಓಂ ಶತರತ್ೀಸತುಶಬ್ದಮ ಲತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-8-163 ॥ 

ಓಂ ಆತಮನಿ ಚ್ೈವಂ ವಿಚಿತಾರಶಚ ಹಿ ಓಂ ॥ 2-1-8-164 ॥ 
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ಓಂ ಸವಪಕ್ಷದ್ ೀರ್ಾಚಚ ಓಂ ॥ 2-1-8-165 ॥ 

ಓಂ ಸವೀಯಪ್ೀತಾ ಚ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-8-166 ॥ 

ಓಂ ವಿಕರಣತಾವನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 2-1-8-167 ॥ 

ನ್ ಪರಯೀಜನ್ತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-1-9॥ 

ಓಂ ನ್ ಪರಯೀಜನ್ವತಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-9-168 ॥ 

ಓಂ ಲ್ ೀಕವತತುಲ್ಲೀಲಾಕ್್ೈವಲಯಮ್  ಓಂ ॥ 2-1-9-169 ॥ 

ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈರ್ಘಯಣಾಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-10॥ 
ಓಂ ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈರ್ಘಯಣ್ಯೀ ನ್ ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತ  ಓಂ  

॥ 2-1-10-170॥ 

ಓಂ ನ್ ಕಮಾಯವಿಭ್ಾಗಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನಾನನಾದಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-10-171 ॥ 

ಓಂ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚಾಪುಯಪಲಭಯತ್ೀ ಚ ಓಂ॥ 2-1-10-172 ॥ 

ಸವಯಧ್ರ್ೀಯಪಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-11॥ 

ಓಂ ಸವಯಧ್ರ್ೀಯಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-1-11-173 ॥ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥2-2-॥ 
ರಚನಾನ್ತಪಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-1॥ 

ಓಂ ರಚನಾನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಚ ನಾನ್ತಮಾನ್ಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-1-174 ॥ 

ಓಂ ಪರವೃತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-2-1-175 ॥ 

ಓಂ ಪಯೀsಮತುವಚ್ಚೀತ್ ತತಾರಪ ಓಂ ॥ 2-2-1-176 ॥ 

ಓಂ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾನ್ವಸ್ತಥತ್ೀಶಾಚನ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-2-1-177 ॥ 

ಅನಾರಬ್ಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-2॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯತಾರಭ್ಾವಾಚಚ ನ್ ತೃಣಾದಿವತ್ ಓಂ॥ 2-2-2-178 ॥ 

ಅಭತಯಪಮಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-3॥ 

ಓಂ ಅಭತಯಪಗಮೀsಪಯಥಾಯಭ್ಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-3-179 ॥ 

ಪುರತರ್ಾರ್ಾಮಧಿಕರಣಮ್॥2-2-4॥ 

ಓಂ ಪುರತರ್ಾಶಮವದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತಥಾsಪ ಓಂ ॥ 2-2-4-180 ॥ 

ಓಂ ಅಙ ು್ೀತಾವನ್ತಪಪತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-4-181 ॥ 
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ಅನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-5॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯಥಾsನ್ತಮಿತೌ ಚ ಜ್ಞಶಕ್ತುವಿಯೀಗಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-5-182 ॥ 

ಓಂ ವಿಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾಚಾಚಸಮಞ್ಞಸಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-5-183 ॥ 

ವ್ೈಶ್ೀಷಿಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-6॥ 

ಓಂ ಮಹದಿದೀರ್ಯವದಾವ  ಹರಸವಪರಮಣಡಲಾಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-184 ॥ 

ಓಂ ಉಭಯಥಾsಪ ನ್ ಕಮಾಯತಸುದ್ಭ್ಾವಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-6-185 ॥ 

ಓಂ ಸಮವಾರಾಭತಯಪಗಮಾಚಚ ಸಾಮಾಯದ್ನ್ವಸ್ತಥತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-6-186 ॥ 

ಓಂ ನಿತಯಮೀವ ಚ ಭ್ಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-187 ॥ 

ಓಂ ರ ಪಾದಿಮತಾುಾಚಚವಿಪಯಯಯೀ  ದ್ಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-188 ॥ 

ಓಂ ಉಭಯಥಾ ಚ ದ್ ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-189 ॥ 

ಓಂ ಅಪರಗರಹಾಚಾಚತಯನ್ುಮನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥ 2-2-6-190| | 

ಸಮದಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-7॥ 

ಓಂ ಸಮತದಾಯ ಉಭಯಹ್ೀತತಕ್್ೀsಪ ತದ್ಪಾರಪುಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-7-191 ॥ 

ಓಂ ಉತುರ್ ೀತಾಪದ್ೀ ಚ ಪೂವಯನಿರ್ ೀಧ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-193 ॥ 

ಓಂ ಅಸರ್ತ ಪರರ್ತಜ್ಞ್ ೀಪರ್ ೀಧ್್ ೀ ರೌಗಪದ್ಯಮನ್ಯಥಾ ಓಂ ॥ 2-2-7-194 ॥ 

ಓಂ ಪರರ್ತಸಙ್ಜ್್ಯsಪರರ್ತಸಙ್ಜ್್ಯನಿರ್ ೀಧ್ಪಾರಪುರವಿಚ ಛ್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-195॥ 

ಓಂ ಉಭಯಥಾ ಚ ದ್ ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-196 ॥ 

ಓಂ ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಚಾವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-197 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಸೃತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-2-7-198 ॥ 

ಅಸದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-2-8॥ 

ಓಂ ನಾಸತ್ ೀsದ್ೃಷ್ಾತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-2-8-199 ॥ 

ಓಂ ಉದಾಸ್ತೀನಾನಾಮಪ ಚ್ೈವಂ ಸ್ತದಿಧಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-8-200 ॥ 

ಓಂ ನಾಭ್ಾವ ಉಪಲಬ್ ಧ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-8-201 ॥ 

ಓಂ ವ್ೈಧ್ಮಾಯಯಚಚ ನ್ ಸವಪಾನದಿವತ್ ಓಂ ॥ 29-202 ॥ 

ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-9॥ 

ಓಂ ನ್ ಭ್ಾವೀsನ್ತಪಲಬ್ ಧ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-9-203 ॥ 
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ಓಂ ಕ್ಷರ್ಣಕತಾವಚಚ ಓಂ ॥ 2-2-9-204 ॥ 

ಓಂ ಸವಯಥಾsನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-2-9-205 ॥ 

ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನಧಿಕರಣಮ್॥2-2-10॥ 

ಓಂ ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-10-206 ॥ 

ಓಂ ಏವಂಚಾತಾಮಕ್ಾತ್ನಯಯಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-10-207 ॥ 

ಓಂ ನ್ ಚ ಪರಾಯರಾದ್ಪಯವಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರಾದಿಭಯಾಃ ॥ 2-2-10-208 ॥ 

ಓಂ ಅನಾಯವಸ್ತಥತ್ೀಶ್ೂಚೀಭಯನಿತಯತಾವದ್ವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-10-209 ॥ 

ಪತತಯರಧಿಕರಣಮ್॥2-2-11॥ 

ಓಂ ಪತತಯರಸಾಮಞ್ಞಸಾಯತ್ ಓಂ ॥ 2-2-11-210 ॥ 

ಓಂ ಸಮುನಾಧನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-2-11-211 ॥ 

ಓಂ ಅಧಿರ್ಾಠನಾನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-2-11-212 ॥ 

ಓಂ ಕರಣವಚ್ಚೀನ್ನ ಭ್್ ೀಗಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-11-213 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ುವತುಾಮಸವಯಜ್ಞತಾ ವಾ ಓಂ ॥ 2-2-11-214 ॥ 

ಉತಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-12॥ 

ಓಂ ಉತಪತಯಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-12-215 ॥ 

ಓಂ ನ್ ಚ ಕತತಯಾಃ ಕರಣಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-12-216 ॥ 

ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭ್ಾವ್ೀ ವಾ ತದ್ಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-12-217 ॥ 

ಓಂ ವಿಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾಚಚ ಓಂ ॥ 2-2-12-218 ॥ 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥2-3॥ 
ವಿಯದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-3-1॥ 

ಓಂ ನ್ ವಿಯದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ॥ 2-3-1-219 ॥ 

ಓಂ ಅಸ್ತುತತ ಓಂ ॥ 2-3-1-220 ॥ 

ಓಂ ಗೌಣಯಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-1-221 ॥ 

ಓಂ ಶಬ್ಾದಚಚ ಓಂ ॥ 2-3-1-222 ॥ 

ಓಂ ಸಾಯಚ್ೈಕಸಯ ಬ್ರಹಮಶಬ್ದವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-1-223 ॥ 

ಓಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಿರವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾಚಛಬ್ ದ್ೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-1-224 ॥ 
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ಓಂ ರಾವದಿವಕ್ಾರಂ ತತ ವಿಭ್ಾಗ್ ೀ ಲ್ ೀಕವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-1-225 ॥ 

ಮಾತರಶಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-3-2॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಶಾವ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-2-226 ॥ 

ಅಸಮಭವಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-3॥ 

ಓಂ ಅಸಮಭವಸತು ಸತ್ ೀsನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-3-227 ॥ 

ತ್ೀಜ್ ೀಧಿಕರಣಮ್॥2-3-4॥ 

ಓಂ ತ್ೀಜ್ ೀsತಸುಥಾ ಹಾಯಹ ಓಂ ॥ 2-3-4-228 ॥ 

ಅಬ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-3-5॥ 

ಓಂ ಆಪಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-5-229 ॥ 

ಪೃಥಿವಯಧಿಕರಣಮ್॥2-3-6॥ 

ಓಂ ಪೃಥಿವಯಧಿಕ್ಾರರ ಪಶಬ್ಾದನ್ುರಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-6-230 ॥ 

ತದ್ಭಿಧ್ಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-7॥ 

ಓಂ ತದ್ಭಿಧ್ಾಯನಾದ್ೀವ ತತ ತಲಿ್ಲಙ್ಜ್ುತ್ ಸಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-7-231 ॥ 

ವಿಪಯಯರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-8॥ 

ಓಂ ವಿಪಯಯಯೀಣ ತತ ಕರರ್ೀsತ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚ ಓಂ ॥ 2-3-8-232 ॥ 

ಅನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-9॥ 
ಓಂ ಅನ್ುರಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸ್ತೀ ಕರಮೀಣ ತಲಿ್ಲಙ್ಜ್ುದಿರ್ತ  

ಚ್ೀನಾನವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-9-233 ॥ 
ಓಂ ಚರಾಚರವಯಪಾಶರಯಸತು ಸಾಯತ್ ತದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ೂೀ 

ಭ್ಾಕುಸುದಾಭವಭ್ಾವಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-9-234 ॥ 

ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್॥2-3-10॥ 

ಓಂ ನಾತಾಮsಶತರತ್ೀನಿಯತಯತಾವಚಚ ತಾಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-10-235 ॥ 

ಜ್ಞಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-11॥ 

ಓಂ ಜ್ಞ್ ೀSತ ಏವ ಓಂ ॥ 2-3-11-236 ॥ 

ಓಂ ಯತಕ್ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-3-11-237 ॥ 

ಉತಾೆರನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥2-3-12॥ 
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ಓಂ ಉತಾೆರನಿುಗತಾಯಗರ್ತೀನಾಮ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-238 ॥ 

ಓಂ ಸಾವತಮನಾ ಚ್ ೀತುರಯೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-12-239 ॥ 

ಓಂ ನಾಣತರತಚತಛರತ್ೀರರ್ತ ಚ್ೀನ್ನೀತರಾಧಿಕ್ಾರಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-240 ॥ 

ಓಂ ಸವಶಬ್್ ದೀನಾಮನಾಭ್ಾಯಂ ಚ ಓಂ ॥ 2-3-12-241 ॥ 

ಓಂ ಅವಿರ್ ೀಧ್ಶಚನ್ದನ್ವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-242 ॥ 

ಓಂ ಅವಸ್ತಥರ್ತವ್ೈಶ್ೀರ್ಾಯದಿರ್ತ ಚ್ೀನಾನಭತಯಪಗಮಾದ್ಧೃದಿ ಹಿ ಓಂ ॥ 2-3-12-243 ॥ 

ಓಂ ಗತಣಾದಾವssಲ್ ೀಕವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-244 ॥ 

ವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-13॥ 

ಓಂ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ ೀ ಗನ್ಧವತ್ ತಥಾ ಚ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 2-3-13-245 ॥ 

ಪೃಥತಗತಪದ್ೀಶಾಧಿಕರಣ್॥2-3-14॥ 

ಓಂ ಪೃಥಗತಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-14-246 ॥ 

ಓಂ ತದ್ತುಣಸಾರತಾವತ್ ತತ ತದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ ಪಾರಜ್ಞವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-14-247 ॥  

ರಾವದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-3-15॥ 

ಓಂ ರಾವದಾತಾಮಭ್ಾವಿತಾವಚಚ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಸುದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-15-248 ॥ 

ಪುಂಸಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-16॥ 

ಓಂ ಪುಂಸಾುಾದಿವತುಾಸಯಸತ್ ೀsಭಿವಯಕ್ತುಯೀಗಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-16-249 ॥ 
ಓಂ ನಿತ್ ಯೀಪಲಬ್ಧಯನ್ತಪಲಬ್ಧಧಪರಸಙ್ೂುೀsನ್ಯತರನಿಯರ್ೀ  

ವಾsನ್ಯಥಾ ಓಂ ॥ 2-3-16-250 ॥ 

ಕತೃಯತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-3-17॥ 

ಓಂ ಕತಾಯ ಶಾಸಾರಥಯವತಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-251 ॥ 

ಓಂ ವಿಹಾರ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-252 ॥ 

ಓಂ ಉಪಾದಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-253 ॥  
ಓಂ ವಯಪದ್ೀಶಾಚಚ ಕ್ತರರಾರಾಂ ನ್ ಚ್ೀನಿನದ್ೀಯಶವಿಪಯಯಯಾಃ ಓಂ  

॥ 2-3-17-254 ॥ 

ಓಂ ಉಪಲಬ್ಧಧವದ್ನಿಯಮಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-17-255 ॥ 

ಓಂ ಶಕ್ತುವಿಪಯಯರಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-256 ॥ 
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ಓಂ ಸಮಾಧ್ಯಭ್ಾವಾಚಚ ಓಂ ॥ 2-3-17-257॥ 

ಓಂ ಯಥಾ ಚ ತಕ್ಷ್ ೀಭಯಥಾ ಓಂ ॥ 2-3-17-258 ॥ 

ಓಂ ಪರಾತ್ ತತ ತಚತಛರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-17-259 ॥ 
ಓಂ ಕೃತಪರಯತಾನಪ್ೀಕ್ಷಸತುವಿಹಿತಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾವ್ೈಯಥಾಯಯದಿಭಯಾಃ ಓಂ 

॥ 2-3-17-260 ॥ 

ಅಂಶಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-18॥ 
ಓಂ ಅಂಶ್ೂೀ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶಾದ್ನ್ಯಥಾ ಚಾಪ ದಾಶಕ್ತತವಾದಿತವಮಧಿೀಯತ 

ಏಕ್್ೀ ಓಂ ॥ 2-3-18-261 ॥ 

ಓಂ ಮನ್ರವಣಾಯತ್ ಓಂ ॥ 2-3-18-262 ॥ 

ಓಂ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 2-3-18-263 ॥ 

ಓಂ ಪರಕ್ಾಶಾದಿವನ್ನೈವಂ ಪರಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-18-264 ॥ 

ಓಂ ಸಮರನಿು ಚ ಓಂ ॥ 2-3-18-265 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಜ್ಞಾಪರಹಾರೌ ದ್ೀಹಸಮುನಾಧಜ್ ಞಯೀರ್ತರಾದಿವತ್ ಓಂ॥ 2-3-18-266 ॥ 

ಓಂ ಅಸನ್ುತ್ೀಶಾಚವಯರ್ತಕರಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-18-267 ॥ 

ಓಂ ಆಭ್ಾಸ ಏವ ಚ ಓಂ ॥ 2-3-18-268 ॥ 

ಅದ್ೃರ್ಾಾಧಿಕರಣಮ್॥ 2-3-19॥ 

ಓಂ ಅದ್ೃಷ್ಾನಿಯಮಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-19-269 ॥ 

ಓಂ ಅಭಿಸನಾಧಯದಿಷ್ವಪ ಚ್ೈವಮ್ ಓಂ ॥ 2-3-19-270 ॥ 

ಓಂ ಪರದ್ೀಶಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನಾನನ್ುಭ್ಾಯವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-19-271 ॥ 

ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥2-4॥ 
ಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥2-4-1॥ 

ಓಂ ತಥಾ ಪಾರಣಾಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-1-272 ॥ 

ಓಂ ಗೌಣಯಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-4-1-273 ॥ 

ಓಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ತಪರ್ ೀಧ್ಾಚಚ ಓಂ ॥ 2-4-1-274 ॥ 

ಮನ್ ೀಧಿಕರಣಮ್॥2-4-2॥ 

ಓಂ ತತ್ ಪಾರಕ್ಷತರತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-4-2-275 ॥ 
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ತತ ಪವಯಕತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-4-3॥ 

ಓಂ ತತ ಪವಯಕತಾವದಾವಚಾಃ  ಓಂ॥ 2-4-3-276 ॥ 

ಸಪುಗತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-4॥ 

ಓಂ ಸಪುಗತ್ೀವಿಯಶ್ೀಷಿತತಾವಚಚ ಓಂ ॥ 2-4-4-277 ॥ 

ಓಂ ಹಸಾುದ್ಯಸತುಸ್ತಥತ್ೀsತ್ ೀ ನ್ೈವಮ್ ಓಂ ॥ 2-4-4-278 ॥ 

ಅಣವಧಿಕರಣಮ್॥2-4-5॥ 

ಓಂ ಅಣವಶಚ ಓಂ ॥ 2-4-5-279 ॥ 

ಶ್ರೀರ್ಾಠಧಿಕರಣಮ್॥2-4-6॥ 

ಓಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಶಚ ಓಂ ॥ 2-4-6-280 ॥ 

ಓಂ ನ್ ವಾಯತಕ್ತರಯೀ ಪೃಥತಗತಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-4-6-281 ॥ 

ಚಕ್ಷತರಾಧ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-7॥ 

ಓಂ ಚಕ್ಷತರಾದಿವತ್ ತತ ತತ್ಹಶ್ರ್ಾಾಯದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-7-282 ॥ 

ಓಂ ಅಕರಣತಾವಚಚ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಸುಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 2-4-7-283 ॥ 

ಪಞ್ಚವೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-8॥ 

ಓಂ ಪಞ್ಚವೃರ್ತುಮಯನ್ ೀವದ್ವಯಪದಿಶಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 2-4-8-284 ॥ 

ಅಣವಧಿಕರಣಮ್॥2-4-9॥ 

ಓಂ ಅಣತಶಚ ಓಂ ॥ 2-4-9-285 ॥ 

ಜ್ ಯೀರ್ತರಾದ್ಯದಿಕರಣಮ್॥2-4-10॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತರಾದ್ಯಧಿರ್ಾಠನ್ಂ ತತ ತದಾಮನ್ನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-4-10-286 ॥ 

ಓಂ ಪಾರಣವತಾ ಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 2-4-10-287 ॥ 

ಓಂ ತಸಯ ಚ ನಿತಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-4-10-288 ॥ 

ತ ಇಂದಿರರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-4-11॥ 

ಓಂ ತ ಇನಿದರರಾಣ್ ತದ್ವಯಪದ್ೀಶಾದ್ನ್ಯತರ ಶ್ರೀರ್ಾಠತ್ ಓಂ ॥ 2-4-11-289 ॥ 

ಓಂ ಭ್್ೀದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-11-290 ॥ 

ಓಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯಚಚ ಓಂ ॥ 2-4-11-291 ॥ 

ಸಙ್ಜ್ಞಾಧಿಕರಣಮ್॥2-4-12॥ 
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ಓಂ ಸಙ್ಜ್ಞಾಮ ರ್ತಯಕಿೃಪುಸತುರ್ತರ ವೃತತೆವಯತ ಉಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ॥2-4-12-292॥ 

ಮಾಸಾಧಿಕರಣಮ್॥2-4-13॥ 

ಓಂ ಮಾಂಸಾದಿ ಭ್ೌಮಂ ಯಥಾಶಬ್ದಮಿತರಯೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-4-13-293 ॥ 

ಓಂ ವ್ೈಶ್ೀರ್ಾಯತ್ ತತ ತದಾವದ್ಸುದಾವದ್ಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-13-294 ॥ 

ತೃತೀಯಾಧ್ಾಾಯಃ॥3॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥3-1॥ 
ತದ್ನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-1॥ 

ಓಂ ತದ್ನ್ುರಪರರ್ತಪತ ುೌರಂಹರ್ತ ಸಮಪರಷ್ವಕುಾಃ ಪರಶನನಿರ ಪಣಾಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ          

॥ 3-1-1-295 ॥ 

ತಾಯತಮಕತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-1-2॥ 

ಓಂ ತಾರಯತಮಕತಾವತ್ ತತ ಭ ಯಸಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 3-1-2-296 ॥ 

ಪಾರಣಗತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-3॥ 

ಓಂ ಪಾರಣಗತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 3-1-3-297 ॥ 

ಅಗಾನಯದ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-4॥ 

ಓಂ ಅಗಾನಯದಿಗರ್ತಶತರತ್ೀರರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಭ್ಾಕುತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-1-4-298 ॥ 

ಪರಥಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-5॥ 

ಓಂ ಪರಥಮೀsಶರವಣಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ತಾ ಏವ ಹತಯಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-5-299 ॥ 

ಅಶತರತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-1-6॥ 

ಓಂ ಅಶತರತತಾವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನೀರ್ಾಾದಿಕ್ಾರಣಂ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-6-300 ॥ 

ಭ್ಾಕ್ಾುಧಿಕರಣಮ್॥3-1-7॥ 

ಓಂ ಭ್ಾಕುಂ ವಾsನಾತಮವಿತಾುಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ॥ 3-1-7-301 ॥ 

ಕೃತಾತಯರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-8॥ 

ಓಂ ಕೃತಾತಯಯೀsನ್ತಶಯವಾನ್ ದ್ೃಷ್ಾಸೃರ್ತಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 3-1-8-302 ॥ 

ಯಥ್ೀತಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-9॥ 

ಓಂ ಯಥ್ೀತಮನ್ೀವಂ ಚ ಓಂ ॥ 3-1-9-303 ॥ 

ಚರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-10॥ 
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ಓಂ ಚರಣಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ತದ್ತಪಲಕ್ಷಣಾಥ್ೀಯರ್ತ ಕ್ಾರ್ಾಣಯಜಿನಿಾಃ ಓಂ॥3-1-10-304॥ 

ಓಂ ಆನ್ಥಯಕಯಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-1-10-305 ॥ 

ಓಂ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್ೀ ಏವ್ೀರ್ತ ತತ ಬ್ಾದ್ರಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-10-306 ॥ 

ಅನಿರ್ಾಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-11॥ 

ಓಂ ಅನಿರ್ಾಾದಿಕ್ಾರಣಾಮಪ ಚ ಶತರತಮ್ ಓಂ ॥ 3-1-11-307 ॥ 
ಓಂ ಸಂಯಮನ್ೀ ತವನ್ತಭ ಯೀತರ್ೀರ್ಾಮಾರ್ ೀಹಾವರ್ ೀಹೌ 

ತದ್ುರ್ತದ್ಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-1-11-308 ॥ 

ಓಂ ಸಮರನಿು ಚ ಓಂ ॥ 3-1-11-309 ॥ 

ಅಪಸಪಾುಧಿಕರಣಮ್॥3-1-12॥ 

ಓಂ ಅಪ ಸಪು ಓಂ ॥ 3-1-12-310 ॥ 

ತತಾರಪಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-13॥ 

ಓಂ ತತಾರಪ ಚ ತದಾವಯಪಾರಾದ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-13-311 ॥ 

ವಿದಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-14॥ 

ಓಂ ವಿದಾಯಕಮಯಣ್ ೀರರ್ತ ತತ ಪರಕೃತತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-1-14-312 ॥ 

ತೃರ್ತೀರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-15॥ 

ಓಂ ನ್ ತೃರ್ತೀಯೀ ತಥ್ ೀಪಲಬ್ ಧ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-15-313 ॥ 

ಓಂ ಸಮಯಯತ್ೀsಪ ಚ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಓಂ ॥ 3-1-15-314 ॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-1-15-315 ॥ 

ಓಂ ತೃರ್ತೀಯೀ ಶಬ್ಾದವರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸಂಶ್ೂೀಕಜಸಯ ಓಂ ॥ 3-1-15-316 ॥ 

ಓಂ ಸಮರಣಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-1-15-317 ॥ 

ತತ್ ಸಾವಭ್ಾವಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-16॥ 

ಓಂ ತತಾ್ಾಭ್ಾವಾಯಪರ್ತುರತಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-16-318 ॥ 

ನಾರ್ತಚಿರ್ೀಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-17॥ 

ಓಂ ನಾರ್ತಚಿರ್ೀಣ ವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-1-17-319 ॥ 

ಅನಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-18॥ 

ಓಂ ಅನಾಯಧಿಷಿಠತ್ೀ ಪೂವಯವದ್ಭಿಲಾಪಾತ್ ಓಂ ॥ 3-1-18-320 ॥ 
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ಓಂ ಅಶತದ್ಧಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 3-1-18-321 ॥ 

ರ್ೀತ್ ೀಧಿಕರಣಮ್॥3-1-19॥ 

ಓಂ ರ್ೀತಾಃಸ್ತಗ್ ಯೀಗ್ ೀsಥ ಓಂ ॥ 3-1-19-322 ॥ 

ಯೀನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-20॥ 

ಓಂ ಯೀನ್ೀಾಃ ಶರೀರಮ್ ಓಂ ॥ 3-1-20-323 ॥ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥3-2॥ 
ಸನಾಧಯದಿಕರಣಮ್॥3-2-1॥ 

ಓಂ ಸನ ಧ್ಯೀ ಸೃಷಿಾರಾಹ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-2-1-324 ॥ 

ಓಂ ನಿಮಾಯತಾರಂ ಚ್ೈಕ್್ೀ ಪುತಾರದ್ಯಶಚ ಓಂ ॥ 3-2-1-325 ॥ 
ಓಂ ಮಾರಾಮಾತರಂ ತತ ಕ್ಾತ್್ನಯೀಯನಾನ್ಭಿವಯಕು ಸವರ ಪತಾವತ್ ಓಂ  

॥3-2-1-326॥ 

ಓಂ ಸ ಚಕಶಚ ಹಿ ಶತರತ್ೀರಾಚಕ್ಷತ್ೀ ಚ ತದಿವದ್ಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-1-327 ॥ 

ಪರಾಭಿಧ್ಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-2॥ 
ಓಂ ಪರಾಭಿಧ್ಾಯನಾತ್ ತತ ರ್ತರ್ ೀಹಿತಂ ತತ್ ೀ ಹಯಸಯ ಬ್ನ್ಧವಿಪಯಯರೌ ಓಂ 

 ॥3-2-2-328॥ 

ದ್ ೀಹಯೀಗಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-3॥ 

ಓಂ ದ್ೀಹಯೀಗಾದಾವಸ್ ೀsಪ ಓಂ ॥ 3-2-3-329 ॥ 

ತದ್ಭ್ಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-4॥ 

ಓಂ ತದ್ಭ್ಾವೀ ನಾಡಿೀಷ್ತ ತಚತಛರತ್ೀರಾತಮನಿ ಹ ಓಂ ॥ 3-2-4-330 ॥ 

ಪರಬ್್ ೀಧ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-5॥ 

ಓಂ ಅತಾಃ ಪರಭ್್ ೀಧ್್ ೀsಸಾಮತ್ ಓಂ ॥ 3-2-5-331 ॥ 

ಕಮಾಯನ್ತಸೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-2-6॥ 

ಓಂ ಸ ಏವ ಚ ಕಮಾಯನ್ತಸೃರ್ತಶಬ್ದವಿಧಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-6-332 ॥ 

ಸಮಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-2-7॥ 

ಓಂ ಮತಗ ಧ್ೀsಧ್ಯಸಮಪರ್ತುಾಃ ಪರಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-2-7-333 ॥ 

ನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಪಯಧಿಕರಣಮ್॥3-2-8॥ 
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ಓಂ ನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀsಪ ಪರಸ್ ಯೀಭಯಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸವಯತರ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-2-8-334 ॥ 

ಓಂ ನ್ ಭ್್ೀದಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಪರತ್ಯೀಕಮತದ್ವಚನಾತ್ ಓಂ॥ 3-2-8-335 ॥ 
ಓಂ ಅಪ ಚ್ೈವಮೀಕ್್ೀ ಓಂ ॥ 3-2-8-336 ॥ 

ಅರ ಪಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-9॥ 

ಓಂ ಅರ ಪವದ್ೀವ ಹಿ ತತರಧ್ಾನ್ತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-9-337 ॥ 

ಓಂ ಪರಕ್ಾಶವಚಾಚವ್ೈಯಥಯಯಮ್ ಓಂ ॥ 3-2-9-338 ॥ 

ಓಂ ಆಹ ಚ ತನಾಮತರಮ್ ಓಂ ॥ 3-2-9-339 ॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಚಾಥ್ ೀ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-2-9-340 ॥ 

ಉಪಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-10॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚ್ ೀಪಮಾ ಸ ಯಯಕ್ಾದಿವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-10-341 ॥ 

ಅಮತುವದ್ಧಿಕರಣಮ್॥3-2-11॥ 

ಓಂ ಅಮತುವದ್ಗರಹಣಾತ್ ತತ ನ್ ತಥಾತವಮ್ ಓಂ ॥ 3-2-11-342 ॥ 

ವೃದಿಧಹಾರಸಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-12॥ 
ಓಂ ವೃದಿಧಹಾರಸಭ್ಾಕುಾಮನ್ುಭ್ಾಯವಾದ್ತಭಯಸಾಮಞ್ಞಸಾಯದ್ೀವಮ್ ಓಂ  

॥3-2-12-343॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-2-12-344 ॥ 

ಪಾಲಕತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-2-13॥ 
ಓಂ ಪರಕೃತ್ೈತಾವತುಾಂ ಹಿ ಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ರ್ತ ತತ್ ೀ ಬ್ರವಿೀರ್ತ ಚ ಭ ಯಾಃ ಓಂ           

॥ 3-2-13-345 ॥ 

ಅವಯಕುಶಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-2-14॥ 

ಓಂ ತದ್ವಯಕುಮಾಹ ಹಿ ಓಂ ॥3-2-14-346 ॥ 

ಓಂ ಅಪ ಸಂರಾಧ್ನ್ೀ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ ॥3-2-14-347 ॥ 

ಓಂ ಪರಕ್ಾಶವಚಾಚವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಮ್ ಓಂ ॥3-2-14-348 ॥ 

ಓಂ ಪರಕ್ಾಶಶಚ ಕಮಯಣಯಭ್ಾಯಸಾತ್ ಓಂ ॥3-2-14-349 ॥ 

ಓಂ ಅತ್ ೀsನ್ನ ು್ೀನ್ ತಥಾ ಹಿ ಲ್ಲಙ್ಗುಮ್ ಓಂ ॥3-2-14-350 ॥ 

ಅಹಿಕತಣಡಲಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-15॥ 
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ಓಂ ಉಭಯವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ತುಾಹಿಕತಣಡಲವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-15-351 ॥ 

ಓಂ ಪರಕ್ಾಶಾಶರಯವದಾವ ತ್ೀಜಸಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 3-2-15-352 ॥ 

ಓಂ ಪೂವಯವದಾವ ಓಂ ॥ 3-2-15-353 ॥ 

ಓಂ ಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-2-15-354 ॥ 

ಪರಮತಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-16॥ 

ಓಂ ಪರಮತಾಃ ಸ್ೀತ ನಾಮನ್ಸಮುನ್ಧಭ್್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-16-355॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾತ್ ತತ ಓಂ ॥ 3-2-16-356 ॥ 

ಓಂ ಬ್ತದ್ಧಯಥಯಾಃ ಪಾದ್ವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-16-357 ॥ 

ಸಾಥನ್ವಿಶ್ೀರ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-17॥ 

ಓಂ ಸಾಥನ್ವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಪರಕ್ಾಶಾದಿವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-17-358 ॥ 

ಓಂ ಉಪಪತ ು್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 3-2-17-359 ॥ 

ತಥಾನ್ಯತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-2-18॥ 

ಓಂ ತಥಾsನ್ಯತ್ ಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-2-18-360 ॥ 

ಸವಯಗತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-2-19॥ 

ಓಂ ಅನ್ೀನ್ ಸವಯಗತತವಮಾರಾಮಯಶಬ್ಾದದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-19-361 ॥ 

ಫಲಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-20॥ 

ಓಂ ಫಲಮತ ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-20-362 ॥ 

ಓಂ ಶತರತತಾವಚಚ ಓಂ ॥ 3-2-20-363 ॥ 

ಓಂ ಧ್ಮಯಂ ಜ್ೈಮಿನಿರತ ಏವ ಓಂ ॥ 3-2-20-364 ॥ 

ಓಂ ಪೂವಯಂ ತತ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಹ್ೀತತ ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥3-2-20-365 ॥ 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥3-3॥ 
ಸವಯವ್ೀದಾನಾುಧಿಕರಣಮ್॥3-3-1॥ 

ಓಂ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ ಚ್ ೀದ್ನಾದ್ಯವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-1-366 ॥ 

ಓಂ ಭ್್ೀದಾನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀದ್ೀಕಸಾಯಮಪ ಓಂ ॥ 3-3-1-367 ॥ 

ಓಂ ಸಾವಧ್ಾಯಯಸಯ ತಥಾತ್ವೀನ್ ಹಿ ಸಮಾಚಾರ್ೀsಧಿಕ್ಾರಾಚಚ ಓಂ ॥ 03-368 ॥ 
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ಓಂ ಸಲ್ಲಲವಚಚ ತನಿನಯಮಾಃ ಓಂ ॥ 04-369 ॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಚ ಓಂ ॥ 05-370 ॥ 

ಉಪಸಂಹಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-2॥ 
ಓಂ ಉಪಸಂಹಾರ್ ೀsಥಾಯಭ್್ೀದಾದಿವಧಿಶ್ೀಷ್ವತ್ ಸಮಾನ್ೀ ಚ ಓಂ 

॥3-3-2-371॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯಥಾತವಂ ಶಬ್ಾದದಿರ್ತ ಚ್ೀನಾನವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥3-3-2-372॥ 

ಓಂ ನ್ ವಾ ಪರಕರಣಭ್್ೀದಾತ್ ಪರ್ ೀವರೀಯಸಾುಾದಿವತ್ ಓಂ ॥3-3-2-373॥ 

ಓಂ ಸಙ್ಜ್ಞಾತಶ್ಚೀತ್ ತದ್ತಕುಮಸ್ತು ತತ ತದ್ಪ ಓಂ ॥3-3-2-374॥ 

ಪಾರಪಯಧಿರಕಣಮ್॥3-3-3॥ 

ಓಂ ಪಾರಪ ು್ೀಶಚ ಸಮಞ್ಞಸಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-3-375 ॥ 

ಸವಯಭ್್ೀದಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-4॥ 

ಓಂ ಸವಾಯಭ್್ೀದಾದ್ನ್ಯತ್ರೀಮೀ ಓಂ ॥ 3-3-4-376 ॥ 
ಆನ್ನಾದಧಿಕರಣಮ್॥3-3-5॥ 

ಓಂ ಆನ್ನಾದದ್ಯಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಸಯ ಓಂ ॥ 3-3-5-377 ॥ 
ಪರಯಶ್ರಸಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-6॥ 

ಓಂ ಪರಯಶ್ರಸಾುಾದ್ಯಪಾರಪುರತಪಚರಾಪಚರೌ ಹಿ ಭ್್ೀದ್ೀ ಓಂ ॥3-3-6-378 ॥ 
ಇತರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-7॥ 

ಓಂ ಇತರ್ೀ ತವಥಯಸಾಮಾನಾಯತ್ ಓಂ ॥ 3-3-7-379 ॥ 
ಅಧ್ಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-8॥ 

ಓಂ ಆಧ್ಾಯನಾಯ ಪರಯೀಜನಾಭ್ಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-8-380 ॥ 

ಓಂ ಆತಮಶಬ್ಾದಚಚ ಓಂ ॥ 3-3-8-381 ॥ 
ಆದ್ಮಗಹಿೀತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-9॥ 

ಓಂ ಆತಮಗೃಹಿೀರ್ತರತವದ್ತತುರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-9-382 ॥ 
ಅನ್ವರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-10॥ 

ಓಂ ಅನ್ವರಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದ್ವಧ್ಾರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-10-383 ॥ 
ಕ್ಾರಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-11॥ 
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ಓಂ ಕ್ಾರಾಯಖ್ಾಯನಾದ್ಪೂವಯಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-11-384 ॥ 
ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-12॥ 

ಓಂ ಸಮಾನ್ ಏವಂ ಚಾಭ್್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-12-385 ॥ 

ಓಂ ಸಮುನಾಧದ್ೀವಮನ್ಯತಾರಪ ಓಂ ॥ 3-3-12-386 ॥ 
ನ್ವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-13॥ 

ಓಂ ನ್ ವಾ ವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-13-387 ॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಚ ಓಂ ॥ 3-3-13-388 ॥ 
ಶಮಭೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-14॥ 

ಓಂ ಸಮಭೃರ್ತದ್ತಯವಾಯಪುಪ ಚಾತಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-14-389 ॥ 
ಪುರತರ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-15॥ 

ಓಂ ಪುರತಷ್ವಿದಾಯರಾಮಪ ಚ್ೀತರ್ೀರ್ಾಮನಾಮಾನನಾತ್ ಓಂ॥3-3-15-390॥ 
ವ್ೀದಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-16॥ 

ಓಂ ವ್ೀಧ್ಾದ್ಯಥಯಭ್್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-16-391 ॥ 
ಹಾನಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-17॥ 

ಓಂ ಹಾನೌ ತ ಪಾಯನ್ಶಬ್ದಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ ಕತಶಾಛಂದ್ಸತುತತಯಪಗಾನ್ವತ್ 

ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-17-392 ॥ 

ಓಂ ಸಾಮಪರಾಯೀತತಯವಾಯಭ್ಾವಾತ್ ತಥಾ ಹಯನ್ಯೀ ಓಂ ॥ 3-3-17-393 ॥ 
ಛನಾದಧಿಕರಣಮ್॥3-3-18॥ 

ಓಂ ಛನ್ದತ ಉಭರಾವಿರ್ ೀಧ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-18-394 ॥ 

ಓಂ ಗತ್ೀರಥಯವತುಾಮತಭಯಥಾsನ್ಯಥಾ ಹ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-18-395 ॥ 

ಓಂ ಉಪಪನ್ನಸುಲಿಕ್ಷಣಾಥ್ ೀಯಪಲಬ್ ಧ್ೀಲ್ ೀಯಕವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-18-396 ॥ 
ಅನಿಯಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-19॥ 

ಓಂ ಅನಿಯಮಾಃ ಸವ್ೀಯರ್ಾಮವಿರ್ ೀಧ್ಾಚಛಬ್ಾದನ್ತಮಾನಾಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ  

॥ 3-3-19-397 ॥ 
ರಾವದ್ಧಿಕರಣಮ್॥3-3-20॥ 

ಓಂ ರಾವದ್ಧಿಕ್ಾರಮವಸ್ತಥರ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಕ್ಾಣಾಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-20-398 ॥ 
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ಓಂ ಅಕ್ಷರಧಿರಾಂ ತವವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯತದಾಭವಾಭ್ಾಯಮೌಪಸದ್ವತ್ 

ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-20-399 ॥ 
ಇಯದಾಮನ್ನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-21॥ 

ಓಂ ಇಯದಾಮನ್ನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-21-400 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ುರಾ ಭ ತಗಾರಮವದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-21-401 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯಥಾ ಭ್್ೀದಾನ್ತಪಪರ್ತುರರ್ತ ಚ್ೀನ್ ನೀಪದ್ೀಶವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-21-402 ॥ 
ವಯರ್ತಹಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-22॥ 

ಓಂ ವಯರ್ತಹಾರ್ ೀ ವಿಶ್ಂಷ್ನಿು ಹಿೀತರವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-22-403 ॥ 
ಸತಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-23॥ 

ಓಂ ಸ್ೈವ ಹಿ ಸತಾಯದ್ಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-23-404 ॥ 
ಕ್ಾಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-24॥ 

ಓಂ ಕ್ಾಮಾದಿತರತರ ತತರ ಚಾಯತನಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-24-405 ॥ 

ಓಂ ಆದ್ರಾದ್ಲ್ ೀಪಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-24-406 ॥ 

ಓಂ ಉಪಸ್ತಥತ್ೀಸುದ್ವಚನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-24-407 ॥ 
ನಿಧ್ಾಯರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-25॥ 

ಓಂ ತನಿನಧ್ಾಯರಣಾಥಯನಿಯಮಸುದ್ದೃರ್್ಾೀಾಃ ಪೃಥಗಧಯಪರರ್ತಬ್ನ್ಧಾಃ ಪಲಮ್ ಓಂ          

॥3-3-25-408 ॥ 
ಪರದಾನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-26॥ 

ಓಂ ಪರದಾನ್ವದ್ೀವ ಹಿ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-26-409 ॥ 
ಲ್ಲಙ್ಗುಭ ಯಸಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-27॥ 

ಓಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಭ ಯಸಾುಾತ್ ತದಿಧ ಬ್ಲ್ಲೀಯಸುದ್ಪ ಓಂ ॥ 3-3-27-410 ॥ 
ಪೂವಯವಿಕಲಾಪಧಿಕರಣಮ್॥3-3-28॥ 

ಓಂ ಪೂವಯವಿಕಲಪಾಃಪರಕರಣಾತ್ ಸಾಯತ್ ಕ್ತರರಾಮಾನ್ಸವತ್ ಓಂ 

॥3-3-28-411 ॥ 

ಓಂ ಅರ್ತದ್ೀಶಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-3-28-412 ॥ 
ವಿಧ್ಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-29॥ 

ಓಂ ವಿದ್ಯೈವ ತತ ನಿಧ್ಾಯರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-29-413 ॥ 
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ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-3-29-414 ॥ 
ಶತರತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-30॥ 

ಓಂ ಶತರತಾಯದಿಬ್ಲ್ಲೀರಾಸಾುಾಚಚ ನ್ ಬ್ಾಧ್ಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-30-415 ॥ 
ಅನ್ತಬ್ನಾಧಧಿಕರಣಮ್॥3-3-31॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಬ್ನಾಧದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-31-416 ॥ 
ಪರಭ್ಾಯತರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-32॥ 

ಓಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಪೃಥಕುಾವದ್ದೃಷಿಾಶಚ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-32-417 ॥ 
ನ್ ಸಾಮಾನಾಯಧ್ಕರಣಮ್॥3-3-33॥ 

ಓಂ ನ್ ಸಾಮಾನಾಯದ್ಪುಯಪಲಬ್ ಧ್ೀಮೃಯತತಯವನ್ನ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್ಾಪರ್ತುಾಃ ಓಂ  

॥ 3-3-33-418 ॥ 
ಪರ್ೀಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-34॥ 

ಓಂ ಪರ್ೀಣ ಶಬ್ದಸಯ ತಾದಿವಧ್ಯಂ ಭ ಯಸಾುಾತ್ ತವನ್ತಬ್ನ್ಧಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-34-419॥ 
ಏಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-35॥ 

ಓಂ ಏಕಾಃ ಆತಮನ್ಾಃ ಶರೀರ್ೀ ಭ್ಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-35-420 ॥ 

ಓಂ ವಯರ್ತರ್ೀಕಸುದಾಭವಭ್ಾವಿತಾವನ್ನ ತ ಪಲಬ್ಧಧವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-35-421 ॥ 
ಅಙ್ಜ್ುವಬ್ದಾಧಧಿಕರಣಮ್॥3-3-36॥ 

ಓಂ ಅಙ್ಜ್ುವಬ್ದಾಧಸತುನ್ ಶಾಖ್ಾಸತ ಹಿ ಪರರ್ತವ್ೀದ್ನ್ಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-36-422 ॥ 

ಓಂ ಮನಾರದಿವದಾವsವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-36-423 ॥ 
ಭ ಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-37॥ 

ಓಂ ಭ ಮನಾಃಕರತತವಜಾಞಯಯಸುಾಂ ತಥಾ ಚ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 3-3-37-424 ॥ 
ನಾನಾಶಬ್ಾದಧಿಕರಣಮ್॥3-3-38॥ 

ಓಂ ನಾನಾ ಶಬ್ಾದದಿಭ್್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-38-425 ॥ 
ವಿಕಲಾಪಧಿಕರಣಮ್॥3-3-39॥ 

ಓಂ ವಿಕಲ್ ಪೀ ವಿಶ್ಷ್ಾಫಲತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-39-426 ॥ 
ಕ್ಾಮಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-40॥ 

ಓಂ ಕ್ಾಮಾಯಸತುಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಸಮತಚಿಚೀಯೀರನ್ನ ವಾ ಪೂವಯಹ್ೀತವಭ್ಾವಾತ್ 

ಓಂ ॥ 3-3-40-427 ॥ 
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ಅಙ್ಜ್ುಧಿಕರಣಮ್॥3-3-41॥ 

ಓಂ ಅಙ ು್ೀಷ್ತ ಯಥಾssಶರರಾಭ್ಾವಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-41-428 ॥ 

ಓಂ ಶ್ರ್್ಾೀಶಚ ಓಂ ॥ 3-3-41-429 ॥ 

ಓಂ ಸಮಾಹಾರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-41-430 ॥ 

ಓಂ ಗತಣಸಾಧ್ಾರಣಯಶತರತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 3-3-41-431 ॥ 
ನ್ವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-42॥ 

ಓಂ ನ್ ವಾsತತ್ಹಭ್ಾವಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-42-432 ॥ 

ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥3-4॥ 
ಪುರತರ್ಾಥಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-4-1॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-1-433 ॥ 

ಓಂ ಪುರತರ್ಾಥ್ ೀಯsತಾಃ ಶಬ್ಾದದಿರ್ತ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-1-434 ॥ 
ಓಂ ಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ ಪುರತರ್ಾಥಯವಾದ್ ೀ ಯಥಾsನ್ಯೀಷಿವರ್ತ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಓಂ  

॥ 3-4-1-435 ॥ 

ಓಂ ಆಚಾರದ್ಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-436 ॥ 

ಓಂ ತಚತಛರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-1-437 ॥ 

ಓಂ ಸಮನಾವರಮಭಣಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-438 ॥ 

ಓಂ ತದ್ವತ್ ೀ ವಿಧ್ಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-439 ॥ 

ಓಂ ನಿಯಮಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-1-440 ॥ 
ಓಂ ಅಧಿಕ್್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ತತ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣಸ್ಯೈವಂ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ            

॥ 3-4-1-441॥ 

ಓಂ ತತಲಯಮ್ ತತ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-442 ॥ 
ಅಸಾವಯರ್ತರಕಧಿಕರಣಮ್॥3-4-2॥ 

ಓಂ ಅಸಾವಯರ್ತರಕ್ತೀ ಓಂ ॥ 3-4-2-443 ॥ 

ಓಂ ವಿಭ್ಾಗಾಃ ಶತವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-2-444 ॥ 

ಓಂ ಅಧ್ಯಯನ್ಮಾತರವತಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-2-445 ॥ 
ಅವಿಶ್ೀರ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-3॥ 
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ಓಂ ನಾವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-3-446 ॥ 
ಸ್ತುತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-4-4॥ 

ಓಂ ಸತುತಯೀsನ್ತಮರ್ತವಾಯ ಓಂ ॥ 3-4-4-447 ॥ 

ಓಂ ಕ್ಾಮಕ್ಾರ್ೀಣ ಚ್ೈಕ್್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-4-448 ॥ 

ಓಂ ಉಪಮದ್ಯಂ ಚ ಓಂ ॥ 3-4-4-449 ॥ 

ಓಂ ಊಧ್ವಯರ್ೀತಸತ್ ಚ ಶಬ್ ದ್ೀ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-4-4-450 ॥ 

ಓಂ ಪರಾಮಶಯಂ ಜ್ೈಮಿನಿರಚ್ ೀದ್ನಾ ಚಾಪವದ್ರ್ತ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-4-4-451 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ತರ್ ಠ್ೀಯಂ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಸಾಮಯಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-4-452 ॥ 

ಓಂ ವಿಧಿವಾಯ ಧ್ಾರಣವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-453 ॥ 

ಓಂ ಸತುರ್ತಮಾತರಮತಪಾದಾನಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನಾನಪೂವಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-454 ॥ 

ಓಂ ಭ್ಾವಶಬ್ಾದಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-4-455 ॥ 

ಓಂ ಪಾರಪಿವಾಥಾಯ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ವಿಶ್ೀಷಿತತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-456 ॥ 

ಓಂ ತಥಾ ಚ್ೈಕವಾಕ್್ ಯೀಪಬ್ನಾಧತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-457 ॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚಾಗಿನೀನ್ಧನಾದ್ಯನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥ 3-4-4-458 ॥ 

ಓಂ ಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞಾದಿಶತರತ್ೀರಶವವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-459 ॥ 
ಓಂ ಶಮದ್ಮಾದ್ತಯಪ್ೀತಾಃ ಸಾಯತ್ ತಥಾsಪತತ ತದಿವಧ್್ೀಸುದ್ಙ್ಗುತರಾ 

ತ್ೀರ್ಾಮವಶಾಯನ್ತರ್ ಠ್ೀಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-460 ॥ 

ಓಂ ಸವಾಯನಾನನ್ತಮರ್ತಶಚ ಪಾರಣಾತಯಯೀ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-461 ॥ 

ಓಂ ಅಬ್ಾಧ್ಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-4-462 ॥ 

ಓಂ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-4-463 ॥ 

ಓಂ ಶಬ್ದಶಾಚತ್ ೀsಕ್ಾಮಚಾರ್ೀ ಓಂ॥ 3-4-4-464 ॥ 

ಓಂ ವಿಹಿತತಾವಚಾಚಶರಮಕಮಾಯಪ ಓಂ ॥ 3-4-4-465 ॥ 

ಓಂ ಸಹಕ್ಾರತ್ವೀನ್ ಚ ಓಂ ॥ 3-4-4-466 ॥ 
ಉಭಯಲ್ಲಙ್ಜ್ುಧಿಕರಣಮ್॥3-4-5॥ 

ಓಂ ಸವಯಥಾsಪತತ ತ ಏವೀಭಯಲ್ಲಙ್ಜ್ುತ್ ಓಂ ॥ 3-4-5-467 ॥ 

ಓಂ ಅನ್ಭಿಭವಂ ಚ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 3-4-5-468 ॥ 
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ಓಂ ಅನ್ುರಾ ಚಾಪ ತತ ತದ್ದೃರ್್ಾೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-5-469 ॥ 

ಓಂ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-5-470 ॥ 

ಓಂ ವಿಶ್ೀರ್ಾನ್ತಗರಹಂ ಚ ಓಂ ॥ 3-4-5-471 ॥ 

ಓಂ ಅತಸ್ತುಾತರಜಾಞಯಯೀಲ್ಲಙ್ಜ್ುಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-5-472 ॥ 
ಓಂ ತದ್ ಭತಸಯ ತತ ತದಾಭವೀ ಜ್ೈಮಿನ್ೀರಪ ನಿಯಮಾತದ್ ರಪಾಭ್ಾವ್ೀಭಯಾಃ 

ಓಂ ॥ 3-4-5-473 ॥ 
ಅಧಿಕ್ಾರಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-6॥ 

ಓಂ ನ್ ಚಾಧಿಕ್ಾರಕಮಪ ಪತನಾನ್ತಮಾನಾತ್ ತದ್ಯೀಗಾತ್ ಓಂ॥3-4-6-4॥ 

ಓಂ ಉಪಪೂವಯಮಪೀತ್ಯೀಕ್್ೀ ಭ್ಾವಶಮನ್ವತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ॥3-4-6-475 ॥ 

ಓಂ ಬ್ಹಿಸ ುಭಯಥಾsಪ ಸೃತ್ೀರಾಚಾರಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-6-476 ॥ 
ಫಲಶತರತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-4-7॥ 

ಓಂ ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶತರತ್ೀರತಾಯತ್ರೀಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-7-477 ॥ 

ಓಂ ಆರ್ತವಯಜಯಮಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಸುಸ್ೈ ಹಿ ಪರಕ್ತರಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-7-478 ॥ 
ಓಂ ಸಹಕ್ಾಯಯನ್ುರವಿಧಿಾಃಪಕ್ಷ್ೀಣ ತೃರ್ತೀಯಂ ತದ್ವತ್ ೀ ವಿಧ್ಾಯದಿವತ್ ಓಂ         

॥ 3-4-7-479 ॥ 
ಕೃತ್ನಭ್ಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-8॥ 

ಓಂ ಕೃತ್ನಭ್ಾವಾತ್ ತತ ಗೃಹಿಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-8-480 ॥ 

ಓಂ ಮೌನ್ವದಿತರ್ೀರ್ಾಮಪುಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-8-481 ॥ 
ಅನ್ವರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-9॥ 

ಓಂ ಅನಾವಿಷ್ತೆವಯನ್ನನ್ವರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-9-482 ॥ 
ಐಹಿಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-10॥ 

ಓಂ ಐಹಿಕಮಪರಸತುತಪರರ್ತಬ್ನ ಧ್ೀ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-10-483 ॥ 
ಮತಕ್ತುಫಲಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-11॥ 

ಓಂ ಏವಂ ಮತಕ್ತುಫಲಾನಿಯಮಸುದ್ವಸಾಥವಧ್ೃತ್ೀಸುದ್ವಸಾಥವಧ್ೃತ್ೀಾಃ ಓಂ          

॥ 3-4-11-484 ॥ 

ಚತುರ್ಾಾಧ್ಾಾಯ॥4॥ 
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ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥4-1-॥ 
ಅವೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-1-1॥ 

ಓಂ ಆವೃರ್ತುರಸಕೃದ್ತಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 4-1-1-485 ॥ 

ಓಂ ಲ್ಲಙ್ಜ್ುಚಚ ಓಂ ॥ 4-1-1-486 ॥ 
ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-1-2॥ 

ಓಂ ಆತ್ೇರ್ತ ತ ಪಗಚಛನಿು ಗಾರಹಯನಿು ಚ ಓಂ ॥ 4-1-2-487 ॥ 
ನ್ ಪರರ್ತೀಕ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-3॥ 

ಓಂ ನ್ ಪರರ್ತೀಕ್್ೀ ನ್ ಹಿ ಸಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-3-488 ॥ 
ಬ್ರಹಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-1-4॥ 

ಓಂ ಬ್ರಹಮದ್ೃಷಿಾರತತೆರ್ಾಯತ್ ಓಂ ॥ 4-1-4-489 ॥ 
ಆದಿತಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-1-5॥ 

ಓಂ ಆದಿತಾಯದಿಮತಯಶಾಚಙ್ಗು ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-5-490 ॥ 
ಆಸ್ತೀನಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-6॥ 

ಓಂ ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 4-1-6-491 ॥ 

ಓಂ ಧ್ಾಯನಾಚಚ ಓಂ ॥ 4-1-6-492 ॥ 

ಓಂ ಅಚಲತವಂ ಚಾಪ್ೀಕ್ಷಯ ಓಂ ॥ 4-1-6-493 ॥ 

ಓಂ ಸಮರನಿು ಚ ಓಂ ॥ 4-1-6-494 ॥ 

ಓಂ ಯತ್ೈಕ್ಾಗರತಾ ತತಾರ ವಿಶ್ೀರ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 4-1-6-495 ॥ 
ಅಪಾರಯಣಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-7॥ 

ಓಂ ಆ ಪಾರಯಣಾತ್ ತತಾರಪ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಾಮ್ ಓಂ ॥ 4-1-7-496 ॥ 
ತದ್ಧಿಗಮಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-8॥ 

ಓಂ ತದ್ಧಿಗಮ ಉತುರಪೂವಾಯರ್ಯೀರಶ್ಿೀಷ್ವಿನಾಶೌ ತದ್ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ 

॥4-1-8-497 ॥ 

ಓಂ ಇತರಸಾಯಪ್ಯೀವಮಸಂಶ್ಿೀಷ್ಾಃ ಪಾತ್ೀ ತತ ಓಂ ॥ 4-1-8-498 ॥ 

ಓಂ ಅನಾರಬ್ದಕ್ಾಯೀಯ ಏವ ತತ ಪೂವ್ೀಯ ತದ್ವಧ್್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-8-499 ॥ 

ಓಂ ಅಗಿನಹ್ ೀತಾರದಿ ತತ ತತಾೆರಾಯಯೈವ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥4-1-8-500 ॥ 
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ಓಂ ಅತ್ ೀsನ್ಯದ್ಪೀತ್ಯೀಕ್್ೀರ್ಾಮತಭಯೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-8-501 ॥ 

ಓಂ ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯಯೀರ್ತ ಹಿ ಓಂ ॥ 4-1-8-502 ॥ 

ಓಂ ಭ್್ ೀಗ್ೀನ್ ರ್ತವತರ್ೀ ಕ್ಷಪಯಿತಾವsಥ ಸಮಪತ್ಯತ್ೀ ಓಂ ॥4-1-8-503 ॥ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥4-2॥ 
ವಾಙ್ಗಮನ್ಸಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-1॥ 

ಓಂ ವಾಙ್ಗಮನ್ಸ್ತ ದ್ಶಯನಾಚಛಬ್ಾದಚಚ ಓಂ ॥ 4-2-1-504 ॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚ ಸವಾಯಣಯನ್ತ ಓಂ ॥ 4-2-1-505 ॥ 
ಮನ್ಾಃಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-2॥ 

ಓಂ ತನ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರಣ ಉತುರಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-2-506 ॥ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-3॥ 

ಓಂ ಸ್ ೀsಧ್ಯಕ್ಷ್ೀ ತದ್ತಪಗಮಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-3-507 ॥ 
ಭ ತಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-4॥ 

ಓಂ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ತಚತಛರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-4-508 ॥ 
ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ನಧಿಕರಣಮ್॥4-2-5॥ 

ಓಂ ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ ದ್ಶಯಯತ್ ೀ ಹಿ ಓಂ ॥ 4-2-5-509 ॥ 
ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-6॥ 

ಓಂ ಸಮನಾ ಚಾಸೃತತಯಪಕರಮಾದ್ಮೃತತವಂ ಚಾನ್ತಪೀಷ್ಯ ಓಂ॥4-2-6-510॥ 

ಓಂ ತದ್ಪೀತ್ೀಾಃ ಸಂಸಾರವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-6-511 ॥ 

ಓಂ ಸ ಕ್ಷಮಂ ಪರಮಾಣತಶಚ ತಥ್ ೀಪಲಬ್ ದ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-6-512 ॥ 

ಓಂ ನ್ ೀಪಮದ್ೀಯನಾತಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-6-513 ॥ 

ಓಂ ಅಸ್ಯೈವ ಚ್ ೀಪಪತ ು್ೀರ ರ್ಾಮ ಓಂ ॥ 4-2-6-514 ॥ 

ಓಂ ಪರರ್ತರ್್ೀಧ್ಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಶಾರೀರಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-6-515 ॥ 

ಓಂ ಸಪರ್್ ಾೀ ಹ್ಯೀಕ್್ೀರ್ಾಮ್ ಓಂ ॥ 4-2-6-516 ॥ 

ಓಂ ಸಮಯಯತ್ೀ ಚ ಓಂ ॥ 4-2-6-517 ॥ 
ಪರಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-7॥ 

ಓಂ ತಾನಿ ಪರ್ೀ ತಥಾ ಹಾಯಹ ಓಂ ॥ 4-2-7-518 ॥ 
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ಅವಿಭ್ಾಗಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-8॥ 

ಓಂ ಅವಿಭ್ಾಗ್ ೀ ವಚನಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-8-519 ॥ 
ತದ್ ೀಕ್್ ೀಜವಲನಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-9॥ 

ಓಂ ತದ್ ೀಕ್್ ೀsಗರಜವಲನ್ಂ ತತರಕ್ಾಶ್ತದಾವರ್ ೀ ವಿದಾಯಸಾಮಥಾಯಯತ್ 
ತಚ ಛ್ೀಷ್ಗತಯನ್ತಸೃರ್ತಯೀಗಾಚಚ ಹಾದಾಯನ್ತಗೃಹಿೀತಾಃ ಶತಾಧಿಕರಾ ಓಂ           

॥ 4-2-9-520 ॥ 

ಓಂ ರಶಯನ್ತಸಾರೀ ಓಂ ॥ 4-2-9-521 ॥ 

ಓಂ ನಿಶ್ ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಸಮುನಾಧತ್ ಓಂ ॥ 4-2-9-522 ॥ 

ಓಂ ರಾವದ ದ್ೀಹಭ್ಾವಿತಾವದ್ದಶಯಯರ್ತ ಚ ಓಂ ॥ 4-2-9-523 ॥ 

ಓಂ ಅತಶಾಚಯನ್ೀsಪ ಹಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಓಂ ॥ 4-2-9-524 ॥ 
ಯೀಗಯಧಿಕರಣಮ್॥4-2-10॥ 

ಓಂ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಪರರ್ತ ಸಮಯೀಯತ್ೀ ಸಾಮತ್ೀಯ ಚ್ೈತ್ೀ ಓಂ ॥ 4-2-10-525 ॥ 

ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥4-3॥ 
ಅಚಿಯರಾದ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥4-3-1॥ 

ಓಂ ಅಚಿಯರಾದಿನಾ ತತರಥಿತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-1-526 ॥ 
ವಾಯತಶಬ್ಾದಧಿಕರಣಮ್॥4-3-2॥ 

ಓಂ ವಾಯತಶಬ್ಾದದ್ವಿಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀರ್ಾಭ್ಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 4-3-2-527 ॥ 
ತಟಿದ್ಧಿಕರಣಮ್॥4-3-3॥ 

ಓಂ ತಟಿತ್ ೀsಧಿವರತಣಾಃ ಸಮುನಾಧತ್ ಓಂ ॥ 4-3-3-528 ॥ 
ಅರ್ತವಾಹಿತಾಧಿಕರಣಮ್॥4-3-4॥ 

ಓಂ ಆರ್ತವಾಹಿಕಸುಲಿ್ಲಙ್ಜ್ುತ್ ಓಂ ॥ 4-3-4-529 ॥ 

ಓಂ ಉಭಯವಾಯರ್ೀಹತ್ ತರ್ತ್ದ ಧ್ೀಾಃ ಓಂ॥ 4-3-4-530 ॥ 
ವ್ೈದ್ತಯತಾಧಿಕರಣಮ್॥4-3-5॥ 

ಓಂ ವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೈವ ತತಸುಚತಛರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-5-531 ॥ 
ಕ್ಾರಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-3-6॥ 

ಓಂ ಕ್ಾಯಯಂ ಬ್ಾದ್ರರಸಯಗತತಯಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-6-532 ॥ 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷಿತತಾವಚಚ ಓಂ ॥ 4-3-6-533 ॥ 
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ಓಂ ಸಾಮಿೀಪಾಯತತುತದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-6-534 ॥ 
ಓಂ ಕ್ಾರಾಯತಯಯೀ ತದ್ಧ್ಯಕ್ಷ್ೀಣ ಸಹಾತಾಃ ಪರಮಭಿಧ್ಾನಾತ್ ಓಂ 

॥4-3-6-535 ॥ 

ಓಂ ಸೃತ್ೀಶಚ ಓಂ ॥ 4-3-6-536 ॥ 

ಓಂ ಪರಂ ಜ್ೈಮಿನಿಮತಯಖ್ಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 4-3-6-537 ॥ 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಚ ಓಂ ॥ 4-3-6-538 ॥ 

ಓಂ ನ್ ಚ ಕ್ಾಯೀಯ ಪರರ್ತಪತಯಭಿಸನಿಧಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-6-539 ॥ 
ಓಂ ಅಪರರ್ತೀಕ್ಾಲಮುನಾನ್ ನ್ಯರ್ತೀರ್ತ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣ ಉಭಯಥಾ ಚ 

ದ್ ೀರ್ಾತ್ ತತೆರತತಶಚ ಓಂ ॥ 4-3-6-540 ॥ 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 4-3-6-541 ॥ 

ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥4-4॥ 
ಸಮಪದಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-1॥ 

ಓಂ ಸಮಪದಾಯವಿಹಾಯ ಸ್ವೀನ್ ಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 4-4-1-542 ॥ 
ಮತಕ್ಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-2॥ 

ಓಂ ಮತಕುಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 4-4-2-543 ॥ 
ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-4-3॥ 

ಓಂ ಆತಾಮ ಪರಕರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 4-4-3-544 ॥ 
ಅವಿಭ್ಾಗಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-4॥ 

ಓಂ ಅವಿಭ್ಾಗ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಾತಾವತ್ ಓಂ ॥ 4-4-4-545 ॥ 
ಬ್ರಹಮಣಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-5॥ 

ಓಂ ಬ್ಾರಹ್ೇಣ ಜ್ೈಮಿನಿರತಪನಾಯಸಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-5-546 ॥ 

ಓಂ ಚಿರ್ತಮಾತ್ರೀಣ ತದಾತಮಕತಾವದಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-5-547 ॥ 
ಓಂ ಏವಮಪುಯಪನಾಯಸಾತ್ ಪೂವಯಭ್ಾವಾದ್ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಓಂ   

॥4-4-5-548॥ 
ಸಙ್ಗೆಲಾಪಧಿಕರಣಮ್॥4-4-6॥ 

ಓಂ ಸಙ್ಗೆಲಾಪದ್ೀವ ಚ ತಚತಚರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-6-549 ॥ 
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ಅನ್ನಾಯಧಿಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-7॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚಾನ್ನಾಯಧಿಪರ್ತಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-7-550 ॥ 
ಅಭವಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-8॥ 

ಓಂ ಅಭ್ಾವಂ ಬ್ಾದ್ರರಾಹ ಹ್ಯೀವಮ್ ಓಂ ॥ 4-4-8-551 ॥ 

ಓಂ ಭ್ಾವಂ ಜ್ೈಮಿನಿವಿಯಕಲಾಪಮಾನನಾತ್ ಓಂ ॥ 4-4-8-552 ॥ 

ಓಂ ದಾವದ್ಶಾಹವದ್ತಭಯವಿಧ್ಂ ಬ್ಾದ್ರಾಯಣ್ ೀsತಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-8-553 ॥ 

ಓಂ ತನ್ವಭ್ಾವ್ೀ ಸನ್ಧಯವದ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-8-554 ॥ 

ಓಂ ಭ್ಾವ್ೀ ಜಾಗರದ್ವತ್ ಓಂ ॥ 4-4-8-555 ॥ 

ಓಂ ಪರದಿೀಪವದಾವ್ೀಶಸುಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 4-4-8-556 ॥ 

ಓಂ ಸಾವಪಾಯಯಸಮಪತ್ ಯೀರನ್ಯತರಾಪ್ೀಕ್ಷಮಾವಿಷ್ೃತಂ ಹಿ ಓಂ ॥4-4-8-557॥ 
ಜಗದಾವಯಪಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-9॥ 

ಓಂ ಜಗದಾವಯಪಾರವಜಯಮ್ ಓಂ ॥ 4-4-9-558 ॥ 

ಓಂ ಪರಕರಣಾದ್ಸನಿನಹಿತತಾವಚಚ ಓಂ ॥ 4-4-9-559 ॥ 
ಓಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ ೀಪದ್ೀಶಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನಾನಧಿಕ್ಾರಕಮಣಡಲಸ್ ಥೀಕ್ ು್ೀಾಃ ಓಂ 

॥4-4-9-560॥ 

ಓಂ ವಿಕ್ಾರಾವರ್ತಯ ಚ ತಥಾಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಓಂ ॥ 4-4-9-561 ॥ 
ಸ್ತಥತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-10॥ 

ಓಂ ಸ್ತಥರ್ತಮಾಹ ದ್ಶಯಯತಶ್ೈವಂ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಓಂ ॥ 4-4-10-562 ॥ 
ಅನಾವೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-11॥ 

ಓಂ ಭ್್ ೀಗಮಾತರಸಾಮಯಲ್ಲಙ್ಜ್ುಚಚ ಓಂ ॥ 4-4-11-563 ॥ 

ಓಂ ಅನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬ್ಾದದ್ನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬ್ಾದತ್ ಓಂ ॥ 4-4-12-564 ॥ 
 

ಓಂ ನ್ ವಕತುರಾತ್ ೇಪದ್ೀಶಾದಿರ್ತ ಚ್ೀದ್ಧ್ಾಯತಮಸಮಭನ್ಧಭ ಮಾ ಹಯಸ್ತಮನ್ ಓಂ 
 

ಓಂ ಇತರ್ೀತರಪರತಯರಾತಾವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಉತಪರ್ತುಮಾತರನಿಮಿತುತಾವತ್ 
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