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|| ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Raghavendra Theertha. 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, ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಜ್ಞಾನ್ 
ಯಜ್ಞ" 
ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ – ಪತೃದ್ೀವೀ ಭವ – ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀ ಭವ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯ  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಮತತು ಅನ್ತನಾಸ್ತಕಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ , ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

2. ಗರಂಥ ಋಣ :  ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗತರತರಾಜಾಚಾಯಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಗತರತರಾಜ 
ಸಂಪುಚಮ್ - 1                                                                                                                                                                                                                                                               
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  ॥ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯ ॥  

 
Tracking:  

ಽr Date Remarkಽ By 

1  08/04/2013 Typing Started on H K Srinivaಽa Rao 

2  20/04/2013 Typing Ended on H K Srinivaಽa Rao 

3 15/05/2013 Firಽt Proof Reading   HK Srinivasa Rao & MS 
Venugopal 
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ತತುವಮಞ್ಜರಿೀ – (ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯವಿವೃರ್ತು) 
 

ಸಮಸುಗ ಣಸಮ ಪಣಯಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವರ್ಜಯತಮ್। 

ಲಕ್ಷೀನಾರಾಯಣಂ ವನ ದ್ೀ ಭಕ್ಾುಭೀಷ್ಟಫಲಪರದ್ಮ್ ॥ 1 ॥ 
 

ಸಂಸಾರಕ್್ಿೀಶಸಂಶ್ಾರನ್ುಸಜಜನಾವನ್ತತಪರಾಾಃ । 

ದ್ರಾಲವೀ ಮಹಾನ್ುಸಾುನ್ ಗತರ ನ್ನತಾವ ಗಿರಂ (ಗತರತಂ) ಭಜ್ೀ ॥ 2 ॥ 
 

ಗರನ್ ಥೀಽಯಮಪ ಬಹವಥ್ ೀಯ ಭಾಷ್ಯಂ ಚಾತಯಥಯವಿಸುರಮ್। 

ಇತತಯಕ್ತುಸಾಮಾಯತಸಙ್ಕ್ಷೀಪಭಾಷ್ಯಂ ಚಾತಯಥಯವಿಸುರಮ್ ॥ 3 ॥ 
 

ಅನ್ನ್ ುೀಽಥಯಾಃ ಪರಕಟಿತಸುವರಾಣೌ ಭಾಷ್ಯಸಙ್ಗುರಹ್ೀ। 

ಇತಾಯಹತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಯರೌಯಪಸದಾ ಅಪ ॥ 4 ॥ 
 

ಅತ್ ೀಽನ್ೀಕ್ಾಥಯಯತಕುಸಯ (ಗತಮಭಸಯ)ನ್ೈತದಾಭಷ್ಯಸಯ ವಿಸೃತೌ। 

ಶಕ್್ ುೀಽಸಯಥಾಪ ಲ್ೀಶ್್ೀನ್ ವಾಯಖಾಯಂ ಕತರಾಯಂ ಯಥಾಮರ್ತ॥ 5 ॥ 
 

ಸ ತಾರಥಯಂ ಹೃದಿ ಕೃತ್ವೈವ ಭಾಷಾಯಥಯಂ ಸಮರಕ್ಾಶಯೀ। 

ಅವಿಕ್್ೀಪ್ೀಣ ಬ್ ೀಧಾಥಯಂ ಬತದ್ಯನಾುಂ ತದಿವವ್ೀಕ್ತನ್ಾಃ॥ 6 ॥ 
 

ಗರನ್ಥದ್ ಅವತಾರಿಕ್್ 
 

ಇಹ ಖಲವಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮಖಿಲಕ್್ಿೀಶನಿವೃರ್ತುವಿಶ್ಷ್ಟಪರಮಾನ್ನಾದವಾಪುನಿದಾನ್ ಭಗವಇಹ ಖಲವಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮಖಿಲಕ್್ಿೀಶನಿವೃರ್ತುವಿಶ್ಷ್ಟಪರಮಾನ್ನಾದವಾಪುನಿದಾನ್ ಭಗವಜಾಜಾನಾಯ ಜಾಜಾನಾಯ 
ಪರವೃತಾುನಾಮನ್ನಾುಮಾನರಾನಾಮಿರ್ತಕತಯವಯತಾರ ಪಾಣಿ ನಾರಾಯಣಾಪರವೃತಾುನಾಮನ್ನಾುಮಾನರಾನಾಮಿರ್ತಕತಯವಯತಾರ ಪಾಣಿ ನಾರಾಯಣಾವತಾರವತಾರ--
ಬಾದ್ರಾಯಣಬಾದ್ರಾಯಣಕೃತಾನಿ ಬರಹಮಸ ತಾರಣಯನ್ಯೈರನ್ಯಕೃತಾನಿ ಬರಹಮಸ ತಾರಣಯನ್ಯೈರನ್ಯಥಾಥಾವಾಯಖಾಯತಾನ್ಯವಾಯಖಾಯತಾನ್ಯಕೃತಕೃತಪಾರರಾಣಿ ಮನಾವನ್ ೀ ಪಾರರಾಣಿ ಮನಾವನ್ ೀ 
ಭಗವಾನಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಮತನಿಯಯಥಾವದಾವಾಚಿಖಾಯಭಗವಾನಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಮತನಿಯಯಥಾವದಾವಾಚಿಖಾಯಸತಭಾಯಷಾಯನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ವಿಧಾಯ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪಸತಭಾಯಷಾಯನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ವಿಧಾಯ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪ--
ಭಾಷ್ಯಮಪ ವಿತತಸರಧಾಯಯಚತತಷ್ಟಯೀಕುಭಾಷ್ಯಮಪ ವಿತತಸರಧಾಯಯಚತತಷ್ಟಯೀಕುಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟೀಷ್ಟದ್ೀವತಾಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟೀಷ್ಟದ್ೀವತಾಗತರತನ್ರ್ತಗತರತನ್ರ್ತಪೂವಯಂ ಪೂವಯಂ 

ಚಿಕ್ತೀರ್ಷಯತಂ ಪರರ್ತಜಾನಿೀತ್ೀ ಚಿಕ್ತೀರ್ಷಯತಂ ಪರರ್ತಜಾನಿೀತ್ೀ ॥॥  
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 ಪರಥಮಾಧಾಯಯಾಃ 
 

ನಾರಾಯಣಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರತದಿೀಣಯಂ ದ್ ೀಷ್ವರ್ಜಯತಮ್ । 
ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಗಮಯಂ ಗತರ ಂಶ್ಾಾಪ ನ್ತಾವ ಸ ತಾರಥಯ ಉಚಯತ್ೀ ॥ 01 ॥ 

 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯಾಃ ಸವಯಕತಾಯಽಽಗಮೀದಿತಾಃ । 
ಸಮನ್ವರಾದಿೀಕ್ಷತ್ೀಶಾ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀಽನ್ುರಾಃ ಖವತ್ ॥ 02 ॥ 

 

ಪರಣ್ೀತಾ ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ । 
ಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಯಗತಣತವತಾಃ ॥ 03 ॥ 

 

ಸವಯಗ್ ೀಽತಾು ನಿಯನಾು ಚ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ ಸದಾ । 
ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿ ॥ 04 ॥ 

 

ಸವಾಯಶರಯಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಸ್ ೀಽಕ್ಷರಾಃ ಸನ್ ಹೃದ್ಬಜಗಾಃ  । 
ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕಾಃ ಪಾರಣಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ದ್ೈವತ್ೈರಪ  ॥ 05 ॥ 

 

ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಶೂದಾರದ್ಯೈಾಃ ಕಮಪಕ್್ ೀಽನ್ಯಶಾ ರ್ಜೀವತಾಃ । 
ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕುಸುದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ॥ 06 ॥ 

 

ಮತಖಯತಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶಾ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ । 
ಅವಯಕುಾಃ ಕಮಯವಾಕ್್ಯೈಶಾ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀಽಮಿತಾತಮಕಾಃ ॥ 07 ॥ 

 

ಅವಾನ್ುರಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಪರಕೃರ್ತಾಃ ಶೂನ್ಯಮೀವಚ । 
ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ । 
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ಶಬ್ದೈರತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಯಚಾಬಾದಯೀಗವೃತುಯಾಃ ॥ 08 ॥ 
 

॥ ಇರ್ತ ಶ್ೀಮದ್್ರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯೀ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಾಃ ॥ 
 

ಸವ್ೈಯಸವ್ೈಯರಾನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ದ್ತಯರ್ತಬಲೌದಾಯಯವಿೀರಾಯದಿಭಗತಯಣ್ೈಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಮ್ರಾನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ದ್ತಯರ್ತಬಲೌದಾಯಯವಿೀರಾಯದಿಭಗತಯಣ್ೈಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಮ್।।  ಚಿನಾುಚಿನಾು--

ಸನಾುಪ ಪುಣಯಪಾಪಲ್ೀಪಜನಿಮೃರ್ತಪರಭೃರ್ತದ್ ೀಷ್ವರ್ಜಯತಮ್ಸನಾುಪ ಪುಣಯಪಾಪಲ್ೀಪಜನಿಮೃರ್ತಪರಭೃರ್ತದ್ ೀಷ್ವರ್ಜಯತಮ್।।  ಸದಿಭವ್ೈಯರಾಗಯಸದಿಭವ್ೈಯರಾಗಯಭಕ್ತುಶರವಣಭಕ್ತುಶರವಣ--

ಮನ್ನ್ಧಾಯನ್ಜನಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಷ್ಯೀಕತಯವಯಮ್ಮನ್ನ್ಧಾಯನ್ಜನಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಷ್ಯೀಕತಯವಯಮ್।।  ಅತ ಏವ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪೀಅತ ಏವ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪೀ--

ಪಾರಾತ್ ಸದಿಭಾಃ ಪಾರಪಯಪಾರಾತ್ ಸದಿಭಾಃ ಪಾರಪಯಮಪ ನಾರಾಯಣಂ ನ್ತ್ವೀರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣಮಪ ನಾರಾಯಣಂ ನ್ತ್ವೀರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣಸಮತಚಾಯೀಸಮತಚಾಯೀಽಽಪಶಬದಾಃಪಶಬದಾಃ।।  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 
ವಿಶ್ಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಜ್ಞ್ೀವಿಶ್ಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಜ್ಞ್ೀಯತವಲಾಭಾತ್ ವಿಶ್ಷ್ಟಂ ಮನ್ ದೀಯತವಲಾಭಾತ್ ವಿಶ್ಷ್ಟಂ ಮನ್ ದೀಪಾಸಯಂ ಶತದ್ಧಂ ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯಮಿರ್ತ ಪಾಸಯಂ ಶತದ್ಧಂ ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯಮಿರ್ತ 

ಪರತತಯಕುಮ್ಪರತತಯಕುಮ್।।  
 

ಗತರ ಂಶಾ ನ್ತ್ವೀರ್ತ ಗತರ ಂಶಾ ನ್ತ್ವೀರ್ತ ಗತರತದ್ೀವತಾಗತರತದ್ೀವತಾನ್ರ್ತಸಮತಚಾಯೀ ಚಶಬದಾಃನ್ರ್ತಸಮತಚಾಯೀ ಚಶಬದಾಃ।।  ಯದಾವ ಟಿೀಕ್ಾರಿೀತಾಯ ಯದಾವ ಟಿೀಕ್ಾರಿೀತಾಯ 

ಗತರತದ್ೀವತಾಭ್ೀದ್ೀಗತರತದ್ೀವತಾಭ್ೀದ್ೀಽಽರತಚಿಸ ಚಕ್್ ೀರತಚಿಸ ಚಕ್್ ೀಽಽಪಶಬದಾಃ ಗತರತತಾವದ್್ಹತವಚನ್ಮ್ಪಶಬದಾಃ ಗತರತತಾವದ್್ಹತವಚನ್ಮ್।।  ಉಕುಂ ಉಕುಂ ಚ ಚ ಗಿೀತಾಗಿೀತಾ--

ಭಾಷ್ಯವಾಯಖಾಯನ್ೀ ಭಾಷ್ಯವಾಯಖಾಯನ್ೀ ‘‘ಬಹತವಚನ್ಂ ಗೌರವಾದ್ೀವ್ೀಬಹತವಚನ್ಂ ಗೌರವಾದ್ೀವ್ೀ’’ರ್ತರ್ತ।।  ತಮೀವ ಶ್ಾಸರಪರಭವತಮೀವ ಶ್ಾಸರಪರಭವ--
ಮಿತಾಯದಿಭಬಯಹತಭಾಃ ಪರಕ್ಾರ್ೈಯಯದ್ತುರತತ್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಗತರ ಂಶ್್ಾೀರ್ತ ಮಿತಾಯದಿಭಬಯಹತಭಾಃ ಪರಕ್ಾರ್ೈಯಯದ್ತುರತತ್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಗತರ ಂಶ್್ಾೀರ್ತ 

ಬಹತವಚನಾನ್ುಂ ಪದ್ಂ ವಿವೃತಮಿರ್ತ ಸತಧಾಶಯಂ ವಾಬಹತವಚನಾನ್ುಂ ಪದ್ಂ ವಿವೃತಮಿರ್ತ ಸತಧಾಶಯಂ ವಾ।।  ಸ ತಾರಥ್ ೀಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಥಯಾಃಸ ತಾರಥ್ ೀಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಥಯಾಃ।।  
 

ಅತರ ನಾರಾಯಣಮಿತತಯಕ್್ಯೈವಾನ್ನ್ದಚಿದಾದಾಯತಮಕದ್ೀಹಮಿರ್ತ ಲಾಭಾದ್ದೀಅತರ ನಾರಾಯಣಮಿತತಯಕ್್ಯೈವಾನ್ನ್ದಚಿದಾದಾಯತಮಕದ್ೀಹಮಿರ್ತ ಲಾಭಾದ್ದೀಹಸತ್ವೀ ಹಸತ್ವೀ ದ್ ೀಷ್ದ್ ೀಷ್--

ವರ್ಜಯತಮಿತಯಯತವರ್ಜಯತಮಿತಯಯತಕುಂಕುಂ, , ತದ್ಸತ್ವೀ ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣ್ ೀದಿೀಣಯತಾ ನ್ಯತಕ್್ುೀರ್ತ ನಿರಸುಮ್ತದ್ಸತ್ವೀ ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣ್ ೀದಿೀಣಯತಾ ನ್ಯತಕ್್ುೀರ್ತ ನಿರಸುಮ್।।  
ದ್ೀದ್ೀಹ್ ೀಹ್ ೀಽಽಯಂಯಂ  ಮೀ ಸದಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ೈವ ಪರಕೃರ್ತನಿಮಿಯತಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಶಾ ಸವಯತರ ತ್ೀನ್ ಮೀ ಸದಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ೈವ ಪರಕೃರ್ತನಿಮಿಯತಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಶಾ ಸವಯತರ ತ್ೀನ್ 
ನಾರಾಯಣ್ ೀಽಸಯಹಮಿರ್ತ ನಾರಾಯಣ್ ೀಽಸಯಹಮಿರ್ತ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಕು ಬರಹಮವ್ೈವತಯಸೃತ್ೀದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಕು ಬರಹಮವ್ೈವತಯಸೃತ್ೀ--

ಗತಯಣ್ೈರತದಿೀಣಯಮಿತಯಸಯ ಗತಣ್ ೀದಿೀಣಯದ್ೀಹಮಿತಯಥಯಾಃಗತಯಣ್ೈರತದಿೀಣಯಮಿತಯಸಯ ಗತಣ್ ೀದಿೀಣಯದ್ೀಹಮಿತಯಥಯಾಃ।।  ಯದಾವಯದಾವ  ‘‘ಆಆಹಚ ತಹಚ ತನಾಮನಾಮತರಮಿತರಮಿ’’ತಯತರ ತಯತರ 

ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ತಸಯ ಗತಣ್ ೀದಿೀಣಯತ್ ೀಕ್್ಯೈವ ತದ್ಭನ್ನದ್ೀಹಸಾಯಪ ಲಾಭಾಃವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ತಸಯ ಗತಣ್ ೀದಿೀಣಯತ್ ೀಕ್್ಯೈವ ತದ್ಭನ್ನದ್ೀಹಸಾಯಪ ಲಾಭಾಃ।।  ಅಧಿಕಂ ತತ ಅಧಿಕಂ ತತ 

ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್।।  
 

ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ರ್ಜೀವಚ್ೈತನಾಯದ್ನ್ಯನ್ನ್ತ ರ್ಜೀವಚ್ೈತನಾಯದ್ನ್ಯಸಯಸಯ  ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮಾನಾಭಾವ್ೀನಾಭಾವಾತುಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮಾನಾಭಾವ್ೀನಾಭಾವಾತುಸಯ ಚಾಹನಿಧೀಚಾಹನಿಧೀ--
ಸ್ತಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನಾದ್ಧತ್ವೀನಾವಿಷ್ಯತಾವತ್ವಿಷ್ಯತಾವತ್, , ಸತಯಪ ತಜಾಜಾನ್ೀ ಮತಕಯದ್ೃಷಾಟಾ ಫಲಾಭಾವಾತುಸತಯಪ ತಜಾಜಾನ್ೀ ಮತಕಯದ್ೃಷಾಟಾ ಫಲಾಭಾವಾತುತ ತ 
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ಏವಾಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ಯಭಾವಾಚಾ ತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸ್ವೀತತಯಕ್ತುರಯತಕ್್ುೀತಾಯಏವಾಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ಯಭಾವಾಚಾ ತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸ್ವೀತತಯಕ್ತುರಯತಕ್್ುೀತಾಯಶಙ್ಕೆಶಙ್ಕೆರಾಂ ಪಾರರಾಂ ಪಾರಪಾುಪಾುರಾಮ್ ರಾಮ್ 

॥॥  ಓಂಓಂ  ಅಥಾತ್ ೀಅಥಾತ್ ೀ  ಬರಹಮರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ೀರ್ತಬರಹಮರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ೀರ್ತ  ॥॥  
 

ತದಾವಾಚಷ್ಟೀತದಾವಾಚಷ್ಟೀ  --  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇರ್ತವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇರ್ತ॥॥  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಗತಣಾವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಗತಣಾಪರಿಚ್ಾೀದ್ರ ಪಪರಿಚ್ಾೀದ್ರ ಪ--

ವಾಯಪುಮಾನಿವಷಾಣವಖ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯಾಃವಾಯಪುಮಾನಿವಷಾಣವಖ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯಾಃ।।  ಅಥಾತಾಃ ಪದ್ ೀಕ್ಾುಭಾಯಂ ಅಥಾತಾಃ ಪದ್ ೀಕ್ಾುಭಾಯಂ 

ಅಅಧಿಕ್ಾರಿಫಲಾಭಾಯಂ ವಿರ್ಷಷ್ಟರಾ ಶರವಣಮನ್ನ್ಧಾಯನ್ಧಿಕ್ಾರಿಫಲಾಭಾಯಂ ವಿರ್ಷಷ್ಟರಾ ಶರವಣಮನ್ನ್ಧಾಯನ್ರ ಪಾರ ಪಾರ್ಜಜ್ಞಾಸರಾ ವಿಷ್ಯೀಕತಯವಯಾಃರ್ಜಜ್ಞಾಸರಾ ವಿಷ್ಯೀಕತಯವಯಾಃ।।  
ತದಿವಷ್ರಾ ಸಾ ಕ್ಾಯೀಯರ್ತ ರಾವತ್ತದಿವಷ್ರಾ ಸಾ ಕ್ಾಯೀಯರ್ತ ರಾವತ್।।  ನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಯೀನ್ ತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸ್ವೀತತಯಕ್ತುರಯತಕ್ಾು ನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಯೀನ್ ತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸ್ವೀತತಯಕ್ತುರಯತಕ್ಾು 

ಸಾಯತ್ಸಾಯತ್।।  
 

ವಿಷ್ಿೃವಿಷ್ಿೃವಾಯವಾಯಪೌು ಬೃಹವೃದಾಧವಿತಯವಯವಶಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಬರಹಮಶಬದಯೀರ್ೀಕ್ಾಥಯತ್ವೀನ್ ಶ್ೌರತಪೌು ಬೃಹವೃದಾಧವಿತಯವಯವಶಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಬರಹಮಶಬದಯೀರ್ೀಕ್ಾಥಯತ್ವೀನ್ ಶ್ೌರತ--

ಬರಹಮಬರಹಮಪದ್ೀನ್ಪದ್ೀನ್ತಾದ್ೃಶ್ಾಥಯಸಯ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃತಾದ್ೃಶ್ಾಥಯಸಯ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ।।  ‘‘ಸ ವಿಷ್ತಣರಾಹ ಹಿಸ ವಿಷ್ತಣರಾಹ ಹಿ’’  ‘‘ತಂ ಬರಹ್ೇತಾಯತಂ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತಚಕ್ಷತ’’  ಇತತಯಕ್್ುೀಶಾಇತತಯಕ್್ುೀಶಾ।।  
ತಸಯ ಚಾನ್ೀವಂರ ಪರ್ಜೀವಾದಿಭನ್ನಸಾಯಹಂ ಬತದಾಧಾತಸಯ ಚಾನ್ೀವಂರ ಪರ್ಜೀವಾದಿಭನ್ನಸಾಯಹಂ ಬತದಾಧಾಽಽಸ್ತದ್ಧಸ್ತದ್ಧತ್ವೀತ್ವೀನಾಗತಣನಾಗತಣಸಗತಣತಾವದಿನಾ ಸಗತಣತಾವದಿನಾ 
ವಿಮತಸಯವಿಷ್ಯತವ ಸಮಭವ್ೀನ್ ತಜಾಜಾನಾವಿಮತಸಯವಿಷ್ಯತವ ಸಮಭವ್ೀನ್ ತಜಾಜಾನಾವನ್ತಮವನ್ತಮಕ್ತುಕ್ತುರ ಪರ ಪಫಲಸಯ ತತಾೆಮಿನ್ ೀಫಲಸಯ ತತಾೆಮಿನ್ ೀಽಽಧಿಕ್ಾರಿಧಿಕ್ಾರಿಣಶಾ ಣಶಾ 

ಸಮಭವಾಸಮಭವಾತುದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸ್ವೀತತಯಕ್ತುಯತಯಕ್್ುೀರ್ತ ಭಾವಾಃತುದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸ್ವೀತತಯಕ್ತುಯತಯಕ್್ುೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಯಥಾಯಥಾಸ ತರಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಜಯಜ್ಞಾಸಾಕತಯವ್ಯೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀಸ ತರಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಜಯಜ್ಞಾಸಾಕತಯವ್ಯೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀಽಽಪ್ಯೀವಮತಕ್ತುರಗ್ರೀಪ್ಯೀವಮತಕ್ತುರಗ್ರೀಽಽನ್ತಷ್ನ್ತಷ್ಙ್ಕುಥಾಯಙ್ಕುಥಾಯ||  
ವಿಷ್ತಣರಿತಯವಶಯಂವಾಚ್ಯೀ ಸರ್ತ ತದ್ನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ವಾ ವಿಷ್ತಣರಿತಯವಶಯಂವಾಚ್ಯೀ ಸರ್ತ ತದ್ನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ವಾ ‘‘ತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸವತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸವ’’    ‘‘ಆತಾಮನ್ಂ ಪಶ್್ಯೀತ್ಆತಾಮನ್ಂ ಪಶ್್ಯೀತ್’’  

‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ್ೀತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ್ೀ’’ತ್ಯೀತ್ಯೀವಮಾದಿರ್ತಙ್ಗನ್ುಮೀವಾತರ ನ್ ೀದಾವಮಾದಿರ್ತಙ್ಗನ್ುಮೀವಾತರ ನ್ ೀದಾಹರಣಿೀಯಮ್ಹರಣಿೀಯಮ್।।  ಕ್ತನ್ತು ಕ್ತನ್ತು ‘‘ಸ ಸ 
ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಾಃವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಾಃ’’  ‘‘ನಾರಾಯಣ್ ೀನಾರಾಯಣ್ ೀಽಽಸೌ ಪರಮೀಸೌ ಪರಮೀ  ವಿಚಿನ್ಯಾಃವಿಚಿನ್ಯಾಃ’’  ‘‘ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞ್ೀಯಂನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞ್ೀಯಂ’’      
‘‘ಆತಾಮ ವಾ ಅರ್ೀ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ ಶ್್ೂರೀತವಯೀ ಮನ್ುವಯೀ ನಿದಿಧಾಯಸ್ತತವಯಆತಾಮ ವಾ ಅರ್ೀ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ ಶ್್ೂರೀತವಯೀ ಮನ್ುವಯೀ ನಿದಿಧಾಯಸ್ತತವಯ’’  ಇತಾಯದ್ಯಪೀರ್ತ ವಾ ಇತಾಯದ್ಯಪೀರ್ತ ವಾ 
ವಿಧ್ೀಯರ್ಜಜ್ಞಾಸಾವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀವಿಧ್ೀಯರ್ಜಜ್ಞಾಸಾವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಽಪಾರಪಾರಧಾನ್ಯಧಾನ್ಯಪಾರಪಾುವುದ್ದೀಶಯಜ್ಞಾನ್ವಿಶ್್ೀಷ್ಣತ್ವೀನ್ ಪಾರಪಾುವುದ್ದೀಶಯಜ್ಞಾನ್ವಿಶ್್ೀಷ್ಣತ್ವೀನ್ 
ಪಾರಧಾನ್ಯಮಸ್ತುೀರ್ತ ವಾ ಬರಹಮರ್ಜಜ್ಞಾಪಾರಧಾನ್ಯಮಸ್ತುೀರ್ತ ವಾ ಬರಹಮರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ೀತಯತರ ಕಮಯಣಿ ಷ್ಷಾಠಾ ಸಮಾಸ್ ೀ ನ್ ಶ್್ೀಷ್ಷಾಠಾದಿನ್ೀರ್ತಸ್ೀತಯತರ ಕಮಯಣಿ ಷ್ಷಾಠಾ ಸಮಾಸ್ ೀ ನ್ ಶ್್ೀಷ್ಷಾಠಾದಿನ್ೀರ್ತ  

ವಾ ಸ ಚಯತತಮ್ವಾ ಸ ಚಯತತಮ್।।  
 

ಸ ತ್ರೀ ರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ೀತತಯಕ್ಾುವಪ ವಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ  ಶತರತಯನ್ತಗಮಾಯ ವಾ ಅಧ್ಯಯನ್ಶಮದ್ಮಾದಿ ಸ ತ್ರೀ ರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ೀತತಯಕ್ಾುವಪ ವಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ  ಶತರತಯನ್ತಗಮಾಯ ವಾ ಅಧ್ಯಯನ್ಶಮದ್ಮಾದಿ 
ಸಮಪರ್ತುರ ಪಾಧಿಕ್ಾರರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ ೀತಥಜ್ಞಾನ್ಜಪರಸಾದ್ಜನ್ಯಸಮಪರ್ತುರ ಪಾಧಿಕ್ಾರರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ ೀತಥಜ್ಞಾನ್ಜಪರಸಾದ್ಜನ್ಯಮತಕ್ತುಮತಕ್ತುರ ಪಫಲಾಭಾಯಂ ಅಥಾತಾಃ ರ ಪಫಲಾಭಾಯಂ ಅಥಾತಾಃ 

ಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಭಾಯಂ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾರಾ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಾಮಸ್ತುೀರ್ತಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಭಾಯಂ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾರಾ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಾಮಸ್ತುೀರ್ತಸ ಚನಾಯವ್ೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್ಸ ಚನಾಯವ್ೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್।।  
ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತಬರಹಮಪದ್ವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ ರ್ಜೀವಿಷ್ತಣರಿರ್ತಬರಹಮಪದ್ವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ ರ್ಜೀವಾನ್ಯವಿಷ್ಯವಾನ್ಯವಿಷ್ಯಸ್ತದ್ಧೈವ ತಜಾಜಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ಾಯಖಯಫಲಸಯ ಚ ಸ್ತದ್ಧೈವ ತಜಾಜಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ಾಯಖಯಫಲಸಯ ಚ 
ತದ್ ಯೀಗಯಸಾಯಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಸ್ತದಾಧವಪ ಫಲಸಯ ಕಮಯಜತಾವದಿನಾ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಫಲತಾವಪಾರಪಾಯ ತದ್ ಯೀಗಯಸಾಯಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಸ್ತದಾಧವಪ ಫಲಸಯ ಕಮಯಜತಾವದಿನಾ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಫಲತಾವಪಾರಪಾಯ 
ಶೂದಾರದಿವಾಯವೃತಾುಧಿಕ್ಾರಸಾಯಪಾರಪಾಯ ಚ ತದ್ತಭಯಪಾರಪಕ್ಾಥಾತಾಃ ಶಬಾದಥಯಯೀರಪಯಶೂದಾರದಿವಾಯವೃತಾುಧಿಕ್ಾರಸಾಯಪಾರಪಾಯ ಚ ತದ್ತಭಯಪಾರಪಕ್ಾಥಾತಾಃ ಶಬಾದಥಯಯೀರಪಯ--
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ವಶಯಂವಾಚಯತಾವದಿವೀತಯನ್ೀನ್ ತದ್ತಕ್ತುಾಃವಶಯಂವಾಚಯತಾವದಿವೀತಯನ್ೀನ್ ತದ್ತಕ್ತುಾಃ।।  ತ್ೀನ್ ಸ ತರಸಯ ಶತರರ್ತವಿಸಂವಾತ್ೀನ್ ಸ ತರಸಯ ಶತರರ್ತವಿಸಂವಾದ್ಾಃ ಪರತತಯಕುಾಃದ್ಾಃ ಪರತತಯಕುಾಃ।।  
 

ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಏವಮತಕ್ತುಾಃ ಅದ್ೀಙ್ಗತುಣ ಇತಾಯದಾವಿವ ಸರ್ತ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಏವಮತಕ್ತುಾಃ ಅದ್ೀಙ್ಗತುಣ ಇತಾಯದಾವಿವ ಸರ್ತ 

ಧ್ಮಿಯಣಿಧ್ಧ್ಮಿಯಣಿಧ್((ಮಯಚಿನಾುಮಯಚಿನಾು))ಮಾಯಶ್ಾನಾಯ ಇರ್ತ ವಾ ವೃದಿಧರಾದ್ೈರ್ಜತಯತ್ರೀವ ಮಙ್ಗುಲಾಥಯಂ ವಾಮಾಯಶ್ಾನಾಯ ಇರ್ತ ವಾ ವೃದಿಧರಾದ್ೈರ್ಜತಯತ್ರೀವ ಮಙ್ಗುಲಾಥಯಂ ವಾ।।  
ಆಆದಾಯಧಾಯಯದ್ವಯೀ ವಿಷಾಣವಖಯವಿಷ್ಯಸಯ ಉತುರದ್ವಯೀ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಾರಾಾಃ ತತಾರಪ ದಾಯಧಾಯಯದ್ವಯೀ ವಿಷಾಣವಖಯವಿಷ್ಯಸಯ ಉತುರದ್ವಯೀ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಾರಾಾಃ ತತಾರಪ 
ತೃರ್ತೀರಾದ್ಯತೃರ್ತೀರಾದ್ಯದಿವಪಾದಾಯಂದಿವಪಾದಾಯಂ  ವಿಶಬ್ ದೀವಿಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಧಿಕ್ಾರಸಯ ಚಿನ್ುೀರ್ತವಕ್ಷಾಮಾಣಚಿನಾುಕ್ಾುಧಿಕ್ಾರಸಯ ಚಿನ್ುೀರ್ತವಕ್ಷಾಮಾಣಚಿನಾುಕರಮಸ ಚನಾಯ ಕರಮಸ ಚನಾಯ 

ವ್ೀರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್ವ್ೀರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  ಸ ತ್ರೀ ತತ ಸಾಮತ್ೀಯನ್ ಶಬದತ್ ೀಸ ತ್ರೀ ತತ ಸಾಮತ್ೀಯನ್ ಶಬದತ್ ೀಽಽಥಯತಶ್ಾಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ಪಾರಧಾಥಯತಶ್ಾಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ಪಾರಧಾನ್ಯನ್ಯ--

ದ್ ಯೀತನಾರಾಥಾತಾಃಶಬದಯೀರ್ೀವ ಪೂವಯಂ ನಿದ್ೀಯಶ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃದ್ ಯೀತನಾರಾಥಾತಾಃಶಬದಯೀರ್ೀವ ಪೂವಯಂ ನಿದ್ೀಯಶ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಅತರ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯ ಇತಯಥಯಸಾಯಭಮತತಾವಅತರ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯ ಇತಯಥಯಸಾಯಭಮತತಾವನಾನಙ್ಕುವಬದಾಧಸತು ನ್ ನಾನಙ್ಕುವಬದಾಧಸತು ನ್ 

ಶ್ಾಖಾಸತ ಶ್ಾಖಾಸತ ಹಿ ಪರರ್ತವ್ೀದ್ಮಿತಯನ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಶಙ್ಗೆಾಾಃಹಿ ಪರರ್ತವ್ೀದ್ಮಿತಯನ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಶಙ್ಗೆಾಾಃ।।  ಪರಿವಾರತರಾ ಗಾರಹಾಯ ಅಪ ಹ್ೀರಾಾಃ ಪರಿವಾರತರಾ ಗಾರಹಾಯ ಅಪ ಹ್ೀರಾಾಃ 

ಪರಧಾನ್ತ ಇತಯಣತಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ ಪರಧಾನ್ತ ಇತಯಣತಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ ““ಸವಯವಣಾಯಶರಮೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ್ೀಜಯತ್ೀ ಸದಾಸವಯವಣಾಯಶರಮೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ್ೀಜಯತ್ೀ ಸದಾ।।  
ರಮಾಬರಹಾಮದ್ಯಸುಸಯ ಪರಿವಾರತಯೈವತತರಮಾಬರಹಾಮದ್ಯಸುಸಯ ಪರಿವಾರತಯೈವತತ” ” ಇತಯನ್ಯತ್ ರೀಕ್್ುೀಶಾ ಇತಯನ್ಯತ್ ರೀಕ್್ುೀಶಾ ॥॥  1 1 ॥॥  

ಜನಾಮಧಿಕರಣ 
ನ್ನ್ತ ತದ್್ರಹ್ೇರ್ತ ಶ್ೌರತಬರಹಮಶಬದಸಯ ನ್ನ್ತ ತದ್್ರಹ್ೇರ್ತ ಶ್ೌರತಬರಹಮಶಬದಸಯ ‘‘ಬೃಹಜಾರ್ತರ್ಜೀವ್ೀಬೃಹಜಾರ್ತರ್ಜೀವ್ೀ’’ರ್ತ ರ್ತ ‘‘ಬರಬರಹಾಮಣಿ ರ್ಜೀವಾಾಃ ಹಾಮಣಿ ರ್ಜೀವಾಾಃ 

ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯಽಽಪೀತಾಯದ್ೀರ್ಜೀಯವ್ೀ ರ ಢತಾವದ್ ರ ಢಿತಾಯಗ್ೀನ್ ರೌಗಿಕ್ಾಥಯವಿಷ್ತಣ ಗರಹಣ್ೀ ಪೀತಾಯದ್ೀರ್ಜೀಯವ್ೀ ರ ಢತಾವದ್ ರ ಢಿತಾಯಗ್ೀನ್ ರೌಗಿಕ್ಾಥಯವಿಷ್ತಣ ಗರಹಣ್ೀ 
ಹ್ೀತವಭಾವಾತ್ ಯತ್ ೀವಾಹ್ೀತವಭಾವಾತ್ ಯತ್ ೀವಾ’’  ಇರ್ತವಾಕ್್ ಯೀಕುವಿಶವಕತೃಯತವಸಾಯದ್ೃಷ್ಟದಾವರಾ ರ್ಜೀವ್ೀಇರ್ತವಾಕ್್ ಯೀಕುವಿಶವಕತೃಯತವಸಾಯದ್ೃಷ್ಟದಾವರಾ ರ್ಜೀವ್ೀಽಽಪ ಪ 

ಸಮಭವಾಸಮಭವಾದ್ತದ್ತಕುಂ ನ್ ಯತಕುಮಿತಯತ ಉಕುಮ್  ಕುಂ ನ್ ಯತಕುಮಿತಯತ ಉಕುಮ್  ॥॥  ಓಂ ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ಯತಓಂ ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ಯತ  ಇರ್ತಇರ್ತ  ॥॥    
 

ತದ್ಥಯಮಾಹತದ್ಥಯಮಾಹ  --  ಸವಯಕತ್ೀಯರ್ತ ಸವಯಕತ್ೀಯರ್ತ ॥॥  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ವತಯತ್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ವತಯತ್ೀ।।  ಸವ್ೀಯರ್ತತನ್ರಮಾವೃರ್ತುವಾಯಸವ್ೀಯರ್ತತನ್ರಮಾವೃರ್ತುವಾಯ।।  
ಸವಯಸಯಚಿದ್ಚಿದಾಖಯವಿಶವಸಯಸವಯಸಯಚಿದ್ಚಿದಾಖಯವಿಶವಸಯ।।  ಸವಯಸಯ ಜನಾಮದ್ಯಷ್ಟಕಸಯಸವಯಸಯ ಜನಾಮದ್ಯಷ್ಟಕಸಯ।।  ಯಥಾಯೀಗಂ ಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ಯಥಾಯೀಗಂ ಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ 

ರ ಢ್ ೀ ರ್ಜೀವ ಇತಯಥಯಾಃರ ಢ್ ೀ ರ್ಜೀವ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಯತ್ ೀವಾ ಇಮಾನಿೀರ್ತ ಪೂವಯವಾಕ್್ ಯೀಕ್ಾುಯತ್ ೀವಾ ಇಮಾನಿೀರ್ತ ಪೂವಯವಾಕ್್ ಯೀಕ್ಾುಽಽ--
ಸಙ್ಗತೆಚಿತಸವಯಸಮ್ನಿಧಜನ್ಮಸ್ತಥತಾಯದಿಮತಖಯಸಙ್ಗತೆಚಿತಸವಯಸಮ್ನಿಧಜನ್ಮಸ್ತಥತಾಯದಿಮತಖಯಕತೃಯಕತೃಯತವತವರ ರ ಪಾದಾ್ಪಾದಾ್ಧ್ಕ್ಾತುದ್್ರಹ್ೇರ್ತಶತರತೌ ಬರಹಮಧ್ಕ್ಾತುದ್್ರಹ್ೇರ್ತಶತರತೌ ಬರಹಮ--

ಶಬ್ದೀನ್ ರ ಢಿಶಬ್ದೀನ್ ರ ಢಿತಾಯಗ್ೀನ್ ರೌಗಿಕ್ಾಥಯ ವಿಷ್ತಣಗರಹಣ್ ೀಪಪತ್ುೀರತಕುಂ ಯತಕುಮಿರ್ತಭಾವಾಃತಾಯಗ್ೀನ್ ರೌಗಿಕ್ಾಥಯ ವಿಷ್ತಣಗರಹಣ್ ೀಪಪತ್ುೀರತಕುಂ ಯತಕುಮಿರ್ತಭಾವಾಃ।।  
 

ಕತೃಯಶಬದಸಯ ತೃಜನ್ುತ್ವೀ ರಾಜಕ್ಾದಿತ್ವೀನ್ ಷ್ರ್ಷಠೀಸಮಾಸಾಃಕತೃಯಶಬದಸಯ ತೃಜನ್ುತ್ವೀ ರಾಜಕ್ಾದಿತ್ವೀನ್ ಷ್ರ್ಷಠೀಸಮಾಸಾಃ।।  ತಾಚಿಾೀಲ್ಲಕತೃನ್ನನ್ುತ್ವೀ ತತ ತಾಚಿಾೀಲ್ಲಕತೃನ್ನನ್ುತ್ವೀ ತತ 

ಗಮಾಯದಿತ್ವೀನ್ ದಿವರ್ತೀರಾತತತಪರತಷ್ ಇರ್ತ ಸವಯಕತ್ೀಯರ್ತ ಸಾಧ್ತ ಗಮಾಯದಿತ್ವೀನ್ ದಿವರ್ತೀರಾತತತಪರತಷ್ ಇರ್ತ ಸವಯಕತ್ೀಯರ್ತ ಸಾಧ್ತ ॥॥  2 2 ॥॥  
 

ಶ್ಾಸರಯೀನಿತಾವಧಿಕರಣ 
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ನ್ನಿವದ್ಮಯತಕುಂ ರತದಾರದಿಾಃ ಸವಯಕತಾಯ ಸವಯಜ್ಞತಾವನ್ನಿವದ್ಮಯತಕುಂ ರತದಾರದಿಾಃ ಸವಯಕತಾಯ ಸವಯಜ್ಞತಾವದ್ವಾರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಚ್ೈತರವತ್ದ್ವಾರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಚ್ೈತರವತ್।।  ನ್ಚಾಸ್ತದಿಧಾಃನ್ಚಾಸ್ತದಿಧಾಃ।।  
ಪಾಶತಪತಾದಿನಾ ತರ್ತಸದ್ಧೀರಿತಾಯದ್ಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ವಾಪಾಶತಪತಾದಿನಾ ತರ್ತಸದ್ಧೀರಿತಾಯದ್ಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ವಾ, , ಪಾಶತಪತಾದಿನ್ೈವ ವಾ ರತದಾರದ್ೀಾಃ ಪಾಶತಪತಾದಿನ್ೈವ ವಾ ರತದಾರದ್ೀಾಃ 

ಸವಯಕತೃಯತವಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯತ ಉಕುಮ್ ಸವಯಕತೃಯತವಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯತ ಉಕುಮ್ ॥॥  ಓಂ ಶ್ಾಸರಯೀನಿತಾವದಿರ್ತಓಂ ಶ್ಾಸರಯೀನಿತಾವದಿರ್ತ॥॥  
 

ಅತರ ತದ್ಥಯಾಃ ಅತರ ತದ್ಥಯಾಃ ಆಗಮೀದಿತ ಇರ್ತಆಗಮೀದಿತ ಇರ್ತ  ।।  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಕತ್ೀಯತಯಸ್ತುವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಕತ್ೀಯತಯಸ್ತು।।  ಆಸಮಯಗ್ ಗಮಯನ್ುೀ ಆಸಮಯಗ್ ಗಮಯನ್ುೀ 
ಅಥಾಯ ಏಭರಿತಾಯಗಮಾ ವ್ೀಅಥಾಯ ಏಭರಿತಾಯಗಮಾ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರಿಗರನಾಥಾಃ ದ್ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರಿಗರನಾಥಾಃ ‘‘ಋಗಾದಾಯ ಭಾರತಂ ಚ್ೈವ ಋಗಾದಾಯ ಭಾರತಂ ಚ್ೈವ 

ಪಞ್ಾರಾತರಮಥಾಖಿಲಮ್ಪಞ್ಾರಾತರಮಥಾಖಿಲಮ್।।  ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣಂ ಚ್ೈತದಾತಮಕಮ್ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣಂ ಚ್ೈತದಾತಮಕಮ್।।  ಯೀ ಯೀ 
ಚಾನ್ತರಾಯನ್ಸ್ುೀಷಾಂ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ಚ ಸದಾಗಮಾಚಾನ್ತರಾಯನ್ಸ್ುೀಷಾಂ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ಚ ಸದಾಗಮಾ’’  ಇರ್ತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇರ್ತ ತತುವನಿಣಯಯೀ 

‘‘ಆಸಮನಾುದ್ುಮಯರ್ತ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೌಯ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ಆಸಮನಾುದ್ುಮಯರ್ತ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೌಯ ಪರಂ ಪದ್ಮ್।।  ಯಚಾಾಪಯರ್ತೀಯಚಾಾಪಯರ್ತೀನಿದರಯಂ ತವನ್ಯತ್ುೀನಾನಿದರಯಂ ತವನ್ಯತ್ುೀನಾ--

ಸಾವಾಗಮಾಃ ಸೃತಾಃಸಾವಾಗಮಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದಿೀರಾನ್ತಭಾಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದಿೀರಾನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ಚ್ ೀಕ್್ುೀಾಃಷ್ಯೀ ಚ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ಕರಣ್ೀ ಕರಣ್ೀ 
ಕತೃಯತ್ ವೀಪಚಾರಾಃ ಗರಹವೃದ್ೃನಿಶ್ಾಗಮಶ್್ಾೀತಯಕತೃಯತ್ ವೀಪಚಾರಾಃ ಗರಹವೃದ್ೃನಿಶ್ಾಗಮಶ್್ಾೀತಯಕತಯಯಯಪರತಯಯಸಮರಣಾದಿರ್ತ ಸತಧ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ ಕತಯಯಯಪರತಯಯಸಮರಣಾದಿರ್ತ ಸತಧ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ 
ಆಗಮೀದಿತ್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಕತಾಯನ್ತಾವನ್ತಮಾನಿಕಾಃ ಪಾಶತಪತಾಆಗಮೀದಿತ್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಕತಾಯನ್ತಾವನ್ತಮಾನಿಕಾಃ ಪಾಶತಪತಾದ್ತಯಕ್್ ುೀ ವಾ ರತದಾರದಿಾಃ ದ್ತಯಕ್್ ುೀ ವಾ ರತದಾರದಿಾಃ 

ಸವಯಕತಾಯಸವಯಕತಾಯ।।  ತಸಾಯಗಮೀದಿತತಾವಭಾವಾದ್ನ್ತಮಾನಾತಸಾಯಗಮೀದಿತತಾವಭಾವಾದ್ನ್ತಮಾನಾದ್ೀರದ್ೃಷ್ಟೀದ್ೀರದ್ೃಷ್ಟೀಽಽಶಕುತ್ವೀಶಕುತ್ವೀನಾಮಾನ್ತಾವದಿರ್ತ ನಾಮಾನ್ತಾವದಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ  ॥॥  3 3 ॥॥  
 

ಸಮನ್ವರಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನಿವದ್ಮಸತ್ನ್ನಿವದ್ಮಸತ್।।ರತದಾರದ್ೀರಪಾಯಗಮೀದಿತತ್ವೀನ್ಪಾಶತಪತಾದಿನಾ ವಾಯಖಾಯನಾತ್ರತದಾರದ್ೀರಪಾಯಗಮೀದಿತತ್ವೀನ್ಪಾಶತಪತಾದಿನಾ ವಾಯಖಾಯನಾತ್।।  
ಆಗಮೀಆಗಮೀಽಽಪ್ಯೈಕ ಏವ ರತದ್ರ ಇತಾಯದಿನಾ ಪರರ್ತೀತ್ೀಶಾ ರತದಾರದಿರಪಾಯಗಮೀದಿತ್ ೀಪ್ಯೈಕ ಏವ ರತದ್ರ ಇತಾಯದಿನಾ ಪರರ್ತೀತ್ೀಶಾ ರತದಾರದಿರಪಾಯಗಮೀದಿತ್ ೀಽಽಸತು ಸತು 
ಪಾಞ್ಾರಾತಾರದಿನಾ ಆಗಮೀದಿತತ್ವೀನ್ ವಾಯಖಾಯನಾದಾಗಮೀಪಾಞ್ಾರಾತಾರದಿನಾ ಆಗಮೀದಿತತ್ವೀನ್ ವಾಯಖಾಯನಾದಾಗಮೀಽಽಪ ನಾರಾಯಣ ಏವ್ೀದ್ಮಗರ ಪ ನಾರಾಯಣ ಏವ್ೀದ್ಮಗರ 

ಆಸ್ತೀದಿತಾಯದಿನಾ ಪರರ್ತೀತ್ೀಶಾಆಸ್ತೀದಿತಾಯದಿನಾ ಪರರ್ತೀತ್ೀಶಾ।।  ಯಥಾ ವಿಷ್ತಣರಾಗಮೀದಿತಸುದ್ವತ್ಯಥಾ ವಿಷ್ತಣರಾಗಮೀದಿತಸುದ್ವತ್।।  ಏವಂಏವಂ  ಚ ದ್ವಯೀರಪ ಚ ದ್ವಯೀರಪ 
ಕ್ಾಲಭ್ೀದ್ೀನಾಸತು ಸವಯಕತೃಯತವಂ ದ್ವಯೀರಪ್ಯೀಕ್್ೈಕದ್ೀಶ್್ೀಕ್ಾಲಭ್ೀದ್ೀನಾಸತು ಸವಯಕತೃಯತವಂ ದ್ವಯೀರಪ್ಯೀಕ್್ೈಕದ್ೀಶ್್ೀನಾಗಮೀದಿತತವಂ ಚಾಸ್ತುವತಯತ ನಾಗಮೀದಿತತವಂ ಚಾಸ್ತುವತಯತ 

ಉಕುಮ್ ಉಕುಮ್ ॥॥  ಓಂ ತತತು ಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತ ಓಂ ತತತು ಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತ ॥॥  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತ  ॥॥  ಆಗಮೀದಿತ ಇರ್ತ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಚಾಸ್ತುಆಗಮೀದಿತ ಇರ್ತ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಚಾಸ್ತು।।  ಸಮಯಗಸಮಯಗನಿವೀಯನ್ುೀ ನಿವೀಯನ್ುೀ 

ಶಕ್ತುತಾತಪಯಯವಿಷ್ಯೀಣ ಸಮ್ಧ್ಯನ್ುೀಶಕ್ತುತಾತಪಯಯವಿಷ್ಯೀಣ ಸಮ್ಧ್ಯನ್ುೀ।।  ತಥಾ ಜ್ಞಾಯನ್ು ಇರ್ತ ರಾವತ್ತಥಾ ಜ್ಞಾಯನ್ು ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ವಾಕ್ಾಯನ್ಯೀ ವಾಕ್ಾಯನ್ಯೀ 
ತ್ೀನ್ೀತಯನ್ವಯಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗುಸಮ್ನ್ ಧೀ ವಾ ಉಪಕರಮಾದಿನಿಣಿೀಯತ್ ೀ ವಾಕ್ಾಯನಾಂ ತ್ೀನ್ೀತಯನ್ವಯಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗುಸಮ್ನ್ ಧೀ ವಾ ಉಪಕರಮಾದಿನಿಣಿೀಯತ್ ೀ ವಾಕ್ಾಯನಾಂ 

ತತಪರತತಪರತವರ ಪಸಮ್ನ್ ಧೀ ವಾ ಸಂಶ್ಾಾತವರ ಪಸಮ್ನ್ ಧೀ ವಾ ಸಂಶ್ಾಾಸಾಮಸಾಮನ್ವನ್ವಯಶಾತಸಾಮತ್ಯಶಾತಸಾಮತ್।।  ಸಮಿತ್ಯೀತಸಮಿತ್ಯೀತದಾದಾ--

ಗಮೀನಾಪಯನ್ವೀರ್ತಗಮೀನಾಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ತತರ ಕ್ಾತಸ್ಯಂ ಮತಖಯತವಂ ಚಾಥಯಾಃತತರ ಕ್ಾತಸ್ಯಂ ಮತಖಯತವಂ ಚಾಥಯಾಃ।।  ಸಮನ್ವರಾಸಮನ್ವರಾ--



 

 
 

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

 
2011 

Page 9 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತಸಮಯಕ್ಲಾಬಲತಾವದಿನಾ ಪರಿೀಕ್ಷತಾದ್ತಪಕರಮಾದಿತಸಮಯಕ್ಲಾಬಲತಾವದಿನಾ ಪರಿೀಕ್ಷತಾದ್ತಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗುಸಮತಲ್ಲಙ್ಗುಸಮತದಾರಾದಾರಾತುನಿನಣಿೀಯತತುನಿನಣಿೀಯತತತಪರತವತತಪರತವ--
ರ ಪಸಮ್ನಾಧಧಾವ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸಮಯಙ್ಗತಮಖಯರ ಪಸಮ್ನಾಧಧಾವ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸಮಯಙ್ಗತಮಖಯರಾವೃತಾಯ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗರಾವೃತಾಯ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗಮೀದಿತಮೀದಿತ--

ಸುತಾುತಪಯಯವಿಷ್ಯೀ ವಾಸುತಾುತಪಯಯವಿಷ್ಯೀ ವಾ।।  ನ್ತತ ಪಾಶತಪತಾನ್ತತ ಪಾಶತಪತಾದಿದಿರ ಪರ ಪವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ ವಾವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ ವಾ, , ಆಪಾತಪರರ್ತೀತಾಯ ಆಪಾತಪರರ್ತೀತಾಯ 

ವಾ ರತದಾರದಿರಿತಯಥಯಾಃವಾ ರತದಾರದಿರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಅಯಂ ಭಾವಾಃಅಯಂ ಭಾವಾಃ।।  ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಮೀವ ಪರಬನ್ಧತಾತಪಯಯಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಮೀವ ಪರಬನ್ಧತಾತಪಯಯವಿಷ್ರಾಥಯವಿಷ್ರಾಥಯಪರಮಾಪಕತಾವತ್ ಪರಮಾಪಕತಾವತ್ 
ವಾಯಖ್ಯೀಯಸ್ ಯೀಪಕರಮಾದ್ಯನ್ವಾಯಖ್ಯೀಯಸ್ ಯೀಪಕರಮಾದ್ಯನ್ನ್ತನ್ತಸಾರಿವಾಯಖಾಯನಾಸಾರಿವಾಯಖಾಯನಾಪಾತಪರರ್ತೀಪಾತಪರರ್ತೀತ್ ಯೀತ್ ಯೀಶ್ಾಾನ್ೀವಂರ ಪತಾವತ್ ಶ್ಾಾನ್ೀವಂರ ಪತಾವತ್ 
ಪಾಶತಪತಾದ್ೀಶಾ ವ್ೀದ್ಸ್ ಥೀಪಕರಮಾದ್ಯಪಾಶತಪತಾದ್ೀಶಾ ವ್ೀದ್ಸ್ ಥೀಪಕರಮಾದ್ಯನ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತದಾವಾಖಾಯನಾಯ ಪರವೃತುತಾವತ್ ನ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತದಾವಾಖಾಯನಾಯ ಪರವೃತುತಾವತ್ 
ತದ್ತಕುತದ್ತಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ವಾ ಆಪಾತಪರರ್ತೀತಾಯ ವಾ ನ್ ರತದಾರದಿರಾಗಮಾಥ್ ೀಯ ಗಾರಹಯ ಇತಯಬಾಧ್ೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ವಾ ಆಪಾತಪರರ್ತೀತಾಯ ವಾ ನ್ ರತದಾರದಿರಾಗಮಾಥ್ ೀಯ ಗಾರಹಯ ಇತಯಬಾಧ್ೀನ್ 

ಪಾರಪುಮತಖಯವೃತಾಯಪಾರಪುಮತಖಯವೃತಾಯಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನ್ ೀಪಕರಮಾದಿಭರಾಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತನ್ ೀಪಕರಮಾದಿಭರಾಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ।।  ಉಪಕರಮಾಉಪಕರಮಾ--

ದ್ಯಸತು ವಿಷ್ತಣಮೀದ್ಯಸತು ವಿಷ್ತಣಮೀವಾವಾಗಮತಾತಪರಾಯಥಯಂಗಮತಾತಪರಾಯಥಯಂಪರಮಾಪಯಪರಮಾಪಯನಿುೀತ್ಯೀತದ್ಗ್ರೀ ವಯಕುಮ್ನಿುೀತ್ಯೀತದ್ಗ್ರೀ ವಯಕುಮ್।।  
ಪಞ್ಾರಾತಾರದಿಪಞ್ಾರಾತಾರದಿಸೃತಯೀ ವ್ೀದ್ಸ್ ಯೀಪಕರಮಾಸೃತಯೀ ವ್ೀದ್ಸ್ ಯೀಪಕರಮಾದ್ಯನ್ತಸಾರಿಣಯ ಏವ್ೀರ್ತದ್ಯನ್ತಸಾರಿಣಯ ಏವ್ೀರ್ತ।।  

 

ಉಪಕರಮಾದಿನಾಮೀವ ತತಪರತವರ ಪಾನ್ವಯಪರಮಾಪಕತವಸ ಚನಾಯೀಪಕರಉಪಕರಮಾದಿನಾಮೀವ ತತಪರತವರ ಪಾನ್ವಯಪರಮಾಪಕತವಸ ಚನಾಯೀಪಕರಮಾದ್ೀಮಾದ್ೀ--
ರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಸಮನ್ವರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತ ರೌಗಿಕಸೌತರಪದ್ಮೀವಾನ್ವಕ್ಾರಿ ಉಪಕರಮಾರಾದಿರ್ತ ರೌಗಿಕಸೌತರಪದ್ಮೀವಾನ್ವಕ್ಾರಿ ಉಪಕರಮಾದ್ೀದ್ೀಬಯಹತಬಯಹತತ್ವೀಪ ತ್ವೀಪ 

ವಿಷ್ತಣಪರತ್ವೀ ಐಕಮತಯದ್ ಯೀತನಾಯೈಕವಚನ್ಮ್ವಿಷ್ತಣಪರತ್ವೀ ಐಕಮತಯದ್ ಯೀತನಾಯೈಕವಚನ್ಮ್।।  ಪಾರಣ್ ೀಬರಹಮಪಾರಣ್ ೀಬರಹಮಕಂಬರಹಮ ಕಂಬರಹಮ ಹವರಾಹವರಾಮಯಗಿನಂ ಮಯಗಿನಂ 
ಪರಥಮಂಪರಥಮಂಸವಸುಯ ಇರ್ತ ಬರಹಮವಿದಾಯಸಾವಿತರಸ ಕುಯೀಾಃಸವಸುಯ ಇರ್ತ ಬರಹಮವಿದಾಯಸಾವಿತರಸ ಕುಯೀಾಃಪಾರಣಾಪಾರಣಾದ್ತಯಪದ್ತಯಪಕರಮಸ್ ಯೀಕರಮಸ್ ಯೀಪಕ್ಾರನ್ುಪಕ್ಾರನ್ು--
ಪಾರಣಾದಿಪರತವಪರಮಾಪಕತ್ವೀನ್ ತಾತಪಯಯಪಾರಣಾದಿಪರತವಪರಮಾಪಕತ್ವೀನ್ ತಾತಪಯಯವಯಭವಯಭಚಾರ್ೀಚಾರ್ೀಽಽಪ ಪರಬಲಪ ಪರಬಲಲ್ಲಙ್ಕುಲ್ಲಙ್ಕುದಿನಾದಿನಾಽಽಬಾಧಿತತವಬಾಧಿತತವ--

ರ ಪಪರಿೀಕ್ಷತತವವಿಶ್ಷ್ಟಸಯರ ಪಪರಿೀಕ್ಷತತವವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ ನ್ ವಯಭಚಾರ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಸಮಿತಯನ್ವಯವಿಶ್್ೀಷ್ಣಮ್ ನ್ ವಯಭಚಾರ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಸಮಿತಯನ್ವಯವಿಶ್್ೀಷ್ಣಮ್॥॥  4 4 ॥॥  
 

ಈಕ್ಷತಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಸಮನ್ವರಾನ್ತಮಖಯತಾಃ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗಮೀದಿತ್ ೀ ನ್ನ್ತ ಸಮನ್ವರಾನ್ತಮಖಯತಾಃ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ಕುಮ್।।  ತಸಯ ತಸಯ 
ಯತ್ ೀ ವಾಚ್ ೀ ನಿವತಯನ್ುೀ ಅಪಾರಪಯ ಮನ್ಸಾ ಸಹ್ೀತಯವಾಚಯತಾವಜ್ಞ್ೀಯತವಯತ್ ೀ ವಾಚ್ ೀ ನಿವತಯನ್ುೀ ಅಪಾರಪಯ ಮನ್ಸಾ ಸಹ್ೀತಯವಾಚಯತಾವಜ್ಞ್ೀಯತವಯೀರತಕ್್ುೀಾಃಯೀರತಕ್್ುೀಾಃ  ನ್ಹಿ ನ್ಹಿ 

ತಾದ್ೃಶಸಯ ಮತಖಯವೃತಾಯತಾದ್ೃಶಸಯ ಮತಖಯವೃತಾಯಽಽಗಮೀದಿತತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನ್ೀಗಮೀದಿತತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನ್ೀತಯತಯತಾಃಪಾರಪುಮ್ತಾಃಪಾರಪುಮ್।।  
ಈಕ್ಷತ್ೀನಾಯಶಬದಮಿತಾಯದಿ ಸ ತರಸಪುಕಮ್ ಈಕ್ಷತ್ೀನಾಯಶಬದಮಿತಾಯದಿ ಸ ತರಸಪುಕಮ್ ॥॥  

 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ಈಕ್ಷತ್ೀಶ್್ಾೀರ್ತಈಕ್ಷತ್ೀಶ್್ಾೀರ್ತ।।  ಸಮಿರ್ತ ಆಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಚ ವತಯತ್ೀಸಮಿರ್ತ ಆಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಚ ವತಯತ್ೀ।।  ಏವ್ೀಏವ್ೀರ್ತ ರ್ತ 

ಭನ್ನಕರಮಾಃ ಭನ್ನಕರಮಾಃ ಸಮಪಸಮಪದ್ೀನಾನ್ವೀರ್ತದ್ೀನಾನ್ವೀರ್ತ।।  ಈಕ್ಷತ್ೀಾಃ ಈಕ್ಷಣಾತ್ಈಕ್ಷತ್ೀಾಃ ಈಕ್ಷಣಾತ್।।  ತಸಾಯಸಮ್ದ್ಧಸಾಯತಸಾಯಸಮ್ದ್ಧಸಾಯ--

ಹ್ೀತತತಾವದ್ ಯೀಗಯತರಾ ಈಕ್ಷಣಿೀಯತಾವದಿರ್ತ ಲಭಯತ್ೀಹ್ೀತತತಾವದ್ ಯೀಗಯತರಾ ಈಕ್ಷಣಿೀಯತಾವದಿರ್ತ ಲಭಯತ್ೀ।।  ತಥಾಚ್ೀಕ್ಷಣಿೀಯತಾವಜಾಜಾನ್ತಥಾಚ್ೀಕ್ಷಣಿೀಯತಾವಜಾಜಾನ್--
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Page 10 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಿಷ್ಯತಾವತಸವಿಷ್ಯತಾವತಸಮಯೀಗ್ೀವಮತಖಯವೃತ್ಯೈವಾಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ತತ ಲಕ್ಷಣಾದಿನಾಮಯೀಗ್ೀವಮತಖಯವೃತ್ಯೈವಾಗಮೀದಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ತತ ಲಕ್ಷಣಾದಿನಾಽಽ--

ನ್ವಸಾಥನಾದಿತಯಥಯಾಃನ್ವಸಾಥನಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಆಗಮೈಕಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯತವಸಯ ಮತಖಯವೃತಾಯತದ್ತದಿತತುವಂ ವಿನಾಆಗಮೈಕಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯತವಸಯ ಮತಖಯವೃತಾಯತದ್ತದಿತತುವಂ ವಿನಾಽಽ--

ಯೀಗಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಯೀಗಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಚಶಬದಸತು ವಾಚಯತವಹ್ೀರ್ತವೀಕ್ಷಣಿೀಯತವಸಹಿತಸ್ಯೈವ ಪೂವಯಹ್ೀತ್ ೀಮತಯಖಯತ್ ೀ ಚಶಬದಸತು ವಾಚಯತವಹ್ೀರ್ತವೀಕ್ಷಣಿೀಯತವಸಹಿತಸ್ಯೈವ ಪೂವಯಹ್ೀತ್ ೀಮತಯಖಯತ್ ೀ 

ವಿಷ್ ಣೀರಾಗವಿಷ್ ಣೀರಾಗಮೀದಿತತವಸಾಧ್ಕತಾವದ್ತಯಕುಸಮತಚಾಯೀ ತದ್ಭಾವ್ೀಮೀದಿತತವಸಾಧ್ಕತಾವದ್ತಯಕುಸಮತಚಾಯೀ ತದ್ಭಾವ್ೀ  ಕತತ್ ೀಕತತ್ ೀಽಽನ್ವಯ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃನ್ವಯ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ।।  
 

ಅಥವಾ ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಿೀಕ್ಷಣಿೀಯತಾವತ್ ಕ್ತನ್ತು ಈಕ್ಷಣಿೀಯತವಯತಕಯನ್ತಗೃಹಿೀತಾತ್ಅಥವಾ ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಿೀಕ್ಷಣಿೀಯತಾವತ್ ಕ್ತನ್ತು ಈಕ್ಷಣಿೀಯತವಯತಕಯನ್ತಗೃಹಿೀತಾತ್।।  ಆಮನ್ನಿುಆಮನ್ನಿು, , 
ಆವಿಶನಿು ಅಥ ಕಸಾಮದ್ತಚಯತ ಇರ್ತಆವಿಶನಿು ಅಥ ಕಸಾಮದ್ತಚಯತ ಇರ್ತ, , ವಚಸಾಂ ವಾಚಯಮತತುಮಮಿರ್ತ ಅಹಮೀವ ವ್ೀದ್ಯ ವಚಸಾಂ ವಾಚಯಮತತುಮಮಿರ್ತ ಅಹಮೀವ ವ್ೀದ್ಯ 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಬಲಾದಿರ್ತವಾ ಗರ್ತಸಾಮಾನಾಯಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಬಲಾದಿರ್ತವಾ ಗರ್ತಸಾಮಾನಾಯಚ್ಾೀರ್ತವಾನ್ತಕುಸಮತಚಾಯೀಚ್ಾೀರ್ತವಾನ್ತಕುಸಮತಚಾಯೀ।।  ಶತರರ್ತಪಾರಶತರರ್ತಪಾರಪುಪುಸಾಯಸಾಯ--

ವಾಚಯತಾವದ್ೀಾಃವಾಚಯತಾವದ್ೀಾಃ  ಕ್್ೀವಲ್ೀಕ್್ೀವಲ್ೀಕ್ಷಣಿೀಯತವಕ್ಷಣಿೀಯತವಯತಕ್ಾಯಯತಕ್ಾಯನಿರಾಸಾಯೀಗಾತ್ನಿರಾಸಾಯೀಗಾತ್।।  ಸವಯಸವಯಶ್ಾಸ್ ರೀಶ್ಾಸ್ ರೀತಾಪದ್ಯತಾಪದ್ಯ--
ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈಕಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈಕರ ಪಯರ ಪಹ್ೀತವರ ಪಯರ ಪಹ್ೀತವಸಹಕೃತಸಯ ಸಮನ್ವರಾದಿತತಯಕ್್ ುೀಸಹಕೃತಸಯ ಸಮನ್ವರಾದಿತತಯಕ್್ ುೀಪಕರಮಾದಿಪಕರಮಾದಿಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ 

ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗಮೀದಿತತವಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗಮೀದಿತತವಸಾಧ್ಕಸಾಧ್ಕತಾವತಾವಯೀಗಾತ್ಯೀಗಾತ್  ।।  
 

ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಯತಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಯತ್ೈಕ್ತೀಭವನಿು ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಏಕ್್ೈವ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಯತಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಯತ್ೈಕ್ತೀಭವನಿು ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಏಕ್್ೈವ 
ವಾಯಹೃರ್ತಾಃ ಬಾರಹಮಂಜ್ಞಾನ್ಂವಾಯಹೃರ್ತಾಃ ಬಾರಹಮಂಜ್ಞಾನ್ಂಪರಮಪರಮನ್ುವೀನ್ುವೀಕಮೀವಕಮೀವ, , ವ್ೀದ್ೈಶಾಸವ್ೈಯರಹಮೀವವ್ೀದ್ೈಶಾಸವ್ೈಯರಹಮೀವವ್ೀದ್ಯಾಃವ್ೀದ್ಯಾಃ, , ವ್ೀದ್ೀ ವ್ೀದ್ೀ 
ರಾಮಾಯಣ್ೀಚ್ೈವ್ೀತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತರಾಮಾಯಣ್ೀಚ್ೈವ್ೀತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಶತ್ೈರನ್ನಾುಗಮಾನಾಂಶತ್ೈರನ್ನಾುಗಮಾನಾಂವಿಷ್ತಣರ ಪ್ೈವಿಷ್ತಣರ ಪ್ೈಕ್ಾಥಯನಿಷ್ಠತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಕ್ಾಥಯನಿಷ್ಠತ್ ವೀಕ್ಾಯ 
ಗರ್ತಸಾಮಾನಾಯದಿೀಕ್ಷಣಿೀಯತಾವಚಾ ಮತಖಯವೃತ್ಯೈವ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗರ್ತಸಾಮಾನಾಯದಿೀಕ್ಷಣಿೀಯತಾವಚಾ ಮತಖಯವೃತ್ಯೈವ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನಾಗಮೀದಿತಾಃ ಸವಯಕತಾಯಗಮೀದಿತಾಃ ಸವಯಕತಾಯಽಽ--

ನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  55  ॥॥  
 

ಅಥ್ೈತದ್ಧಾಯರಾದ್ಯಥಯಸಯಅಥ್ೈತದ್ಧಾಯರಾದ್ಯಥಯಸಯ ಭಾಷ್ಯೀ ಭಾಷ್ಯೀಽಽಸತುಟ್ತಾವದ್ತಾರಪ ತತುತಾಪದಾನ್ುೀ ಸತುಟ್ತಾವದ್ತಾರಪ ತತುತಾಪದಾನ್ುೀ 

ಕಥನಾದಾದಾವನ್ತಕ್ತುಾಃಕಥನಾದಾದಾವನ್ತಕ್ತುಾಃ।।  ಯದಾವ ಏತದ್ಧಾಯರಾಯದಾವ ಏತದ್ಧಾಯರಾದ್ಯಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯದ್ಯಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತವಸತುಷ್ತ।।  
ಉಚಯತ್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಯಗತಣತವತ ಇತ್ಯೀತತಾಪದಾನಿುಉಚಯತ್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಯಗತಣತವತ ಇತ್ಯೀತತಾಪದಾನಿುಮರ್ತರಪಾದಿೀಮರ್ತರಪಾದಿೀ--

ಮಾದಾವಪಾಯಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್ಮಾದಾವಪಾಯಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್।।  ತಥಾಹಿ ವ್ೈದಿಕ್ಾಾಃ ಶಬಾದಸಾುವದ್ ದಿವವಿಧಾಾಃತಥಾಹಿ ವ್ೈದಿಕ್ಾಾಃ ಶಬಾದಸಾುವದ್ ದಿವವಿಧಾಾಃ।।  ವಿಷೌಣ ತದ್ನ್ಯತರವಿಷೌಣ ತದ್ನ್ಯತರ  

ಪರಸ್ತದ್ಧಭ್ೀದಾತ್ಪರಸ್ತದ್ಧಭ್ೀದಾತ್।।  ಅನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದಾಧ ಅಪ ಅನ್ಯತರ ಅನ್ಯತಾರಪ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದಾಧ ಅಪ ಅನ್ಯತರ ಅನ್ಯತಾರಪ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧಭ್ೀದ್ೀನ್ 

ರ್ತರವಿಧಾಾಃರ್ತರವಿಧಾಾಃ।।  ತ್ೀ ರ್ತರವಿಧಾ ಅಪ ಅನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀತ್ೀ ರ್ತರವಿಧಾ ಅಪ ಅನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ಾಯಕ್ಾಯ  ಗೃಹಯನ್ುೀಗೃಹಯನ್ುೀ।।  
ತಥಾಚಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವ್ೈಯಸ್ತರವಿಧ್ೈತಥಾಚಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವ್ೈಯಸ್ತರವಿಧ್ೈನಾಯಮಲ್ಲಙ್ಕುತಮಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶ್್ೀಷ್ಾಃನಾಯಮಲ್ಲಙ್ಕುತಮಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶ್್ೀಷ್ಾಃ।।  ಏಕ್್ ೀ ಏಕ್್ ೀ 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ಪಾರಕಸಮನ್ವರಾಪಾರಕಸಮನ್ವರಾದಿತತಯಕುಮೀವಾತಾರಧಾಯಯೀ ಪರಪಞ್ಾಯರ್ತೀತಯಥಯಾಃದಿತತಯಕುಮೀವಾತಾರಧಾಯಯೀ ಪರಪಞ್ಾಯರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।।    
ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದಾಧ ಇತಯತಾರಪ ತತರ ತತಾರಪ ತತ್ೈವ ಇರ್ತ ತ್ೈವಿಧ್ಯಸಮಭವ್ೀವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದಾಧ ಇತಯತಾರಪ ತತರ ತತಾರಪ ತತ್ೈವ ಇರ್ತ ತ್ೈವಿಧ್ಯಸಮಭವ್ೀಽಽಪ ಪ 
ತತಾರಪೀತತಯಕ್ಾುನಾಂ ಅನ್ಯತಾರಪೀತಯನ್ೀನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತತಾವತ್ ತತರತತ್ೈವ್ೀತಯವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ಸಯ ತತಾರಪೀತತಯಕ್ಾುನಾಂ ಅನ್ಯತಾರಪೀತಯನ್ೀನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತತಾವತ್ ತತರತತ್ೈವ್ೀತಯವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ಸಯ 
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ತ್ೀಷಾತ್ೀಷಾಮತತಾಪದ್ಯಮತತಾಪದ್ಯಸಮನ್ವಯಸಮನ್ವಯತ್ವೀನಾವಿವಕ್ಷತತಾವದ್ೈಕತ್ವೀನಾವಿವಕ್ಷತತಾವದ್ೈಕವಿಧ್ಯವಿಧ್ಯಮಿರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್ ಮಿರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್ ।।  
 

ನ್ನ್ ಕುಸವಯಕತೃಯತವರ ಪಬರಹಮಲಕ್ಷಣಸಾಯರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಕ್ಾರಣವಾಕ್ಾಯನ್ನ್ ಕುಸವಯಕತೃಯತವರ ಪಬರಹಮಲಕ್ಷಣಸಾಯರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಕ್ಾರಣವಾಕ್ಾಯನಾನಾಮೀವ ಮೀವ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾತಾಃ ಸಮನ್ವಯಾಃಪರರ್ತಜ್ಞಾತಾಃ ಸಮನ್ವಯಾಃ।।  ಸ ಏವೀತುರತರ ಪರಪಞ್ಾನಿೀಯಾಃಸ ಏವೀತುರತರ ಪರಪಞ್ಾನಿೀಯಾಃ।।  ನ್ತವಶ್್ೀಷ್ನ್ತವಶ್್ೀಷ್ವ್ೈದಿಕಶಬದಸಮನ್ವಯ ವ್ೈದಿಕಶಬದಸಮನ್ವಯ 

ಇತಯತ ಉಕುಮ್ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ ಸವಯಗತಣತವತ ಇರ್ತಸವಯಗತಣತವತ ಇರ್ತ।।  ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸುಸ್ೈಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸುಸ್ೈ।।  ಆದಾಯದಿಭಯ ಆದಾಯದಿಭಯ 

ಉಪಸಙ್ಕಯಾನ್ಮಿರ್ತ ತಸ್ತಾಃಉಪಸಙ್ಕಯಾನ್ಮಿರ್ತ ತಸ್ತಾಃ।।  ಬರಬರಹಮಶಬ್ ದೀಕುಹಮಶಬ್ ದೀಕುಗತಣಪೂಣಯತಾವಥಯಮಿತಯಥಯಾಃಗತಣಪೂಣಯತಾವಥಯಮಿತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾಚ ವಕ್ಷಾರ್ತತಥಾಚ ವಕ್ಷಾರ್ತ।।  
ಅತ್ ೀಅತ್ ೀಽಽನ್ನ್ ುೀನ್ನ್ ುೀಗತಣ್ ೀಗತಣ್ ೀ, , ಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯ ಇರ್ತಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯ ಇರ್ತ।।  ಉಕುಂ ಚಾಣತಭಾಷ್ಯೀಉಕುಂ ಚಾಣತಭಾಷ್ಯೀ।।  
ಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀರ್ತಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀರ್ತಸ ತ್ರೀಣ ಗತಣಸವಯಸ ತ್ರೀಣ ಗತಣಸವಯಸವಸ್ತದ್ಧಯೀಸವಸ್ತದ್ಧಯೀ।।  ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಂ ಶ್ಾಸರಮ ಲಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಂ ಶ್ಾಸರಮ ಲಂ 

ಯತಸುತಾಃಯತಸುತಾಃ।।  ಅನ್ವಯಾಃ ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಗತಣಸಅನ್ವಯಾಃ ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಗತಣಸವಯವಯಸವವ್ೀದ್ಕ ಇರ್ತಸವವ್ೀದ್ಕ ಇರ್ತ।।  
 

ಏತತಾಪದಾಥಯಮಾಏತತಾಪದಾಥಯಮಾಹ  ಹ  --  ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ  ।।  ನಾಮಾತಮಕ್್ೈಾಃನಾಮಾತಮಕ್್ೈಾಃ  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ ।।  
 

ಆನ್ನ್ದಮರಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇತತಯಕುಮ್ನ್ನ್ತ  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇತತಯಕುಮ್।।  ತದ್್ರಹ್ೇತತಯಕುರ್ಜಜ್ಞಾಸಯಬರಹಮಣಾಃ ಬರಹಮಪುಚಾಂ ತದ್್ರಹ್ೇತತಯಕುರ್ಜಜ್ಞಾಸಯಬರಹಮಣಾಃ ಬರಹಮಪುಚಾಂ 
ಪರರ್ತಷ್ಠೀತಾಯನ್ನ್ದಮಯಸಯ ಪಾದಾಖಾಯವಯವತ್ ವೀಪರರ್ತಷ್ಠೀತಾಯನ್ನ್ದಮಯಸಯ ಪಾದಾಖಾಯವಯವತ್ ವೀಕ್್ುೀರಾನ್ನ್ದಮಯಸಯ ಚ ವಿಕ್ಾರಾಥಯಕ್್ುೀರಾನ್ನ್ದಮಯಸಯ ಚ ವಿಕ್ಾರಾಥಯ--
ಮಯಡನ್ುಶಬ್ ದೀಕುತ್ವೀನಾಬರಹಮತಾವದ್ಬರಹಾಮಮಯಡನ್ುಶಬ್ ದೀಕುತ್ವೀನಾಬರಹಮತಾವದ್ಬರಹಾಮವಯವಸಾಯರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತಾವದ್ವಯವಿನ್ಂ ವಿನಾ ವಯವಸಾಯರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತಾವದ್ವಯವಿನ್ಂ ವಿನಾ 

ಅವಯವರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಯೀಗಾಚ್ಾೀತಯತ ಉಕುಮ್ ಅವಯವರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಯೀಗಾಚ್ಾೀತಯತ ಉಕುಮ್ ॥॥  ಓಂ ಆನ್ನ್ದಮಯೀಓಂ ಆನ್ನ್ದಮಯೀಽಽಭಾಯಸಾದಿತಾಯದಿಭಾಯಸಾದಿತಾಯದಿ--

ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್  ॥॥  ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ  ––  ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ  --  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ॥॥  
 

ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ।।  ಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಯಗತಣತವತಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಯಗತಣತವತ  ಇರ್ತ ಅತ್ ರೀತುರತರ ಇರ್ತ ಅತ್ ರೀತುರತರ 

ಚ ಪರರ್ತಪದ್ಮನ್ವೀರ್ತಚ ಪರರ್ತಪದ್ಮನ್ವೀರ್ತ।।  
 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀಽಽಪ ತತ್ೈವಕ್ಾರಸಯ ಪೂವಯಂ ಮತಖಯವೃತ್ಯೈವ ನ್ ಪ ತತ್ೈವಕ್ಾರಸಯ ಪೂವಯಂ ಮತಖಯವೃತ್ಯೈವ ನ್ 

ಲಕ್ಷಣಯೀಲಕ್ಷಣಯೀತಯಥಯಲಾಭಾಯ ಸಮಪದ್ೀನಾನಿವತತರಾ ವಿಷ್ತಣಪದ್ೀನಾನ್ವಯವಿಚ್ಾೀದಾತ್ತಯಥಯಲಾಭಾಯ ಸಮಪದ್ೀನಾನಿವತತರಾ ವಿಷ್ತಣಪದ್ೀನಾನ್ವಯವಿಚ್ಾೀದಾತ್।।  
ತತತುಸಮನ್ವರಾದ್ ಇತಯತಾಃ ತರ್ತುವತಯಸಾಯತತತುಸಮನ್ವರಾದ್ ಇತಯತಾಃ ತರ್ತುವತಯಸಾಯಽಽಽಽಧಾಯಯಪರಿಸಮಾಪು ಪರರ್ತನ್ಯಂ ಧಾಯಯಪರಿಸಮಾಪು ಪರರ್ತನ್ಯಂ 

ಪಾರಯೀಣಾನ್ತವೃರ್ತುರಿರ್ತ ಸ ಚನಾಥಯತಾವತ್ಪಾರಯೀಣಾನ್ತವೃರ್ತುರಿರ್ತ ಸ ಚನಾಥಯತಾವತ್।।  ಪಞ್ಚಾಧಿಕರಣಾಯ ಅಧಾಯಯಪಾದ್ಬಹಿಪಞ್ಚಾಧಿಕರಣಾಯ ಅಧಾಯಯಪಾದ್ಬಹಿ--

ಭಾಯವದ್ ಯೀತನಾಥಯತಾವಚಾ ವಿಭಾಯವದ್ ಯೀತನಾಥಯತಾವಚಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಪುನ್ರತಕ್ತುಾಃಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಪುನ್ರತಕ್ತುಾಃ।।  
 

ಆನ್ನ್ದಮಯಶಬಾದಥಯಭ ತಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಾಃ ಏಕಾಃಆನ್ನ್ದಮಯಶಬಾದಥಯಭ ತಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಾಃ ಏಕಾಃ।।  ಸಾವವಯವಾದಿನಾಸಾವವಯವಾದಿನಾಽಽಭನ್ ನೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಭನ್ ನೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  
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ತಥಾಚಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಾನ್ನ್ದಮಯಪರಕರಣಸ್ಥೈರಾನ್ನ್ದಮಯತಥಾಚಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಾನ್ನ್ದಮಯಪರಕರಣಸ್ಥೈರಾನ್ನ್ದಮಯತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ 

ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ನ್ತತ ವಿಕ್ಾರಿಕನ್ತತ ವಿಕ್ಾರಿಕಶ್ಾಶ್ಾತರಕೃತಾಯದಿಾಃತರಕೃತಾಯದಿಾಃ, , ಯೀನ್ ತಸಯ ಯೀನ್ ತಸಯ 

ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತಾರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತಾಽಽಯತಕ್ಾು ಸಾಯದಿಯತಕ್ಾು ಸಾಯದಿತಯಥಯಾಃತಯಥಯಾಃ।।  ಆನ್ನ್ದಮಯಆನ್ನ್ದಮಯಶಬಾದಥಯಸಯ ಶಬಾದಥಯಸಯ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸಯ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ 

ತತಪದ್ವಾಚಯತವಸಾಯವಶಯಕತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃತತಪದ್ವಾಚಯತವಸಾಯವಶಯಕತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಏಕ ಇತತಯಕ್ಾಯ ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತುಕ್ತಞ್ಾನ್ೀತಾಯದಿಶತರತ್ೀರಚಿನ್ಯಶಕ್ಾಯ ಅವಯವಾವಯಏಕ ಇತತಯಕ್ಾಯ ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತುಕ್ತಞ್ಾನ್ೀತಾಯದಿಶತರತ್ೀರಚಿನ್ಯಶಕ್ಾಯ ಅವಯವಾವಯವಿವಿ--

ನ್ ೀರ್ೈಕ್ಾಯನಾನವಯವತವವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ನ್ ೀರ್ೈಕ್ಾಯನಾನವಯವತವವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  ಏವ್ೀರ್ತ ನ್ೀತರ ಇತಾಯದ್ೀರಥಯಾಃಏವ್ೀರ್ತ ನ್ೀತರ ಇತಾಯದ್ೀರಥಯಾಃ।।  
 

ಅತರ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಅತರ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಪಾರಚತರಾಯದಿರ್ತಸ ತ್ ರೀಕ್್ ುೀ ಮಯಟ್ ಪಾರಚತರಾಯಥ್ ೀಯ ಪಾರಚತರಾಯದಿರ್ತಸ ತ್ ರೀಕ್್ ುೀ ಮಯಟ್ ಪಾರಚತರಾಯಥ್ ೀಯ 

ದ್ಶ್ಯತಾಃದ್ಶ್ಯತಾಃ।।  ತತರ ವಾಯಖ್ಯೀಯಪದಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಆನ್ನ್ದಪೂಣಯ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀತತರ ವಾಯಖ್ಯೀಯಪದಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಆನ್ನ್ದಪೂಣಯ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀಽಽಪ್ಯೀವಮತಕ್ತುಾಃ ಪ್ಯೀವಮತಕ್ತುಾಃ 
ಪಾರಚತಯಯಸಯ ವಿಶ್್ೀಷ್ಯತ್ವೀ ವಿರ್ ೀಧಿಲ್ೀಶ್ಾಧಿೀಸತ್ವೀಪಾರಚತಯಯಸಯ ವಿಶ್್ೀಷ್ಯತ್ವೀ ವಿರ್ ೀಧಿಲ್ೀಶ್ಾಧಿೀಸತ್ವೀಽಽಪ ನ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣತವ ಇರ್ತ ಪ ನ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣತವ ಇರ್ತ 
ಪರ್ೈರಭತಯಪ್ೀತತಾವತ್ಪರ್ೈರಭತಯಪ್ೀತತಾವತ್, , ವಿಷ್ ಣೀರಾನ್ನ್ದಪಾರಚತಯೀಯ ಬಾರಹಮಣಪರಚತರ್ ೀ ಗಾರಮ ವಿಷ್ ಣೀರಾನ್ನ್ದಪಾರಚತಯೀಯ ಬಾರಹಮಣಪರಚತರ್ ೀ ಗಾರಮ 

ಇತಯತಾರಲಪಶೂದ್ರಇತಯತಾರಲಪಶೂದ್ರಸತುವಪರರ್ತೀರ್ತರಿವ ವಿಷಾಣವನಾನ್ನ್ದಲ್ೀಶಸತುವಪರರ್ತೀರ್ತರಿವ ವಿಷಾಣವನಾನ್ನ್ದಲ್ೀಶಧಿೀರಪ ಸಾಯದಿರ್ತಶಙ್ಕೆಧಿೀರಪ ಸಾಯದಿರ್ತಶಙ್ಕೆನಿರಾಸಾಯನಿರಾಸಾಯ।।  
ತನಿನರಾಸಪರಕ್ಾರಶಾ ಯಥಾ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣತ್ವೀ ವಿರ್ ೀಧಿ ಪರಸಕ್ತುನಾಯಸ್ತು ತಥಾ ವಿಶ್್ೀತನಿನರಾಸಪರಕ್ಾರಶಾ ಯಥಾ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣತ್ವೀ ವಿರ್ ೀಧಿ ಪರಸಕ್ತುನಾಯಸ್ತು ತಥಾ ವಿಶ್್ೀಷ್ಯತ್ವೀಷ್ಯತ್ವೀಽಽಪ ಪ 
ನ್ಕ್ಷತಾರದಿಸಥತ್ೀಜ್ ೀನ್ಕ್ಷತಾರದಿಸಥತ್ೀಜ್ ೀಽಽಲಪತಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರಕ್ಾಶಪರಚತರ್ ೀರವಿರಿರ್ತವತ್ಲಪತಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರಕ್ಾಶಪರಚತರ್ ೀರವಿರಿರ್ತವತ್, , ರ್ಜೀವಗತಸತಖಾಲಪತಾವರ್ಜೀವಗತಸತಖಾಲಪತಾವ--

ಪ್ೀಕ್ಷರಾನ್ನ್ದಪರಚತರ ಇತತಯಕ್್ುೀಪ್ೀಕ್ಷರಾನ್ನ್ದಪರಚತರ ಇತತಯಕ್್ುೀಽಽಪ ದ್ ೀಷಾಭಾವಾದಿರ್ತಪ ದ್ ೀಷಾಭಾವಾದಿರ್ತ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಸಪುಭನ್ಯಯೈಾಃ ಸಪುನಾಮಸಮನ್ವಯಸ್ತದಾಧವಪ ಸಮನ್ವಯಸ ತಾರಭಮತನ್ನ್ತ ಸಪುಭನ್ಯಯೈಾಃ ಸಪುನಾಮಸಮನ್ವಯಸ್ತದಾಧವಪ ಸಮನ್ವಯಸ ತಾರಭಮತಸವಯಸವಯವ್ೀದ್ವ್ೀದ್--
ಗತಾಶ್್ೀಷ್ನಾಮಸಮನ್ವರಾಸ್ತದಾಧಾ ಬರಹಮಪದ್ೀನಾಭಮತಾನ್ನ್ುಗತಣವತುವಂ ಪರಧಾನ್ಗತಾಶ್್ೀಷ್ನಾಮಸಮನ್ವರಾಸ್ತದಾಧಾ ಬರಹಮಪದ್ೀನಾಭಮತಾನ್ನ್ುಗತಣವತುವಂ ಪರಧಾನ್ಲಕ್ಷಣಂ ನ್ ಲಕ್ಷಣಂ ನ್ 

ಸ್ತದ್ಧಾೀದಿತಯತ್ ೀ ವಾಸ್ತದ್ಧಾೀದಿತಯತ್ ೀ ವಾ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಮಯಟ್ಾಃ ಪಾರಚತರಾಯಥಯತವಮಭತಯಪ್ೀತಯ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸಾಯನ್ನ್ದಮಯನ್ನ್ತ ಮಯಟ್ಾಃ ಪಾರಚತರಾಯಥಯತವಮಭತಯಪ್ೀತಯ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸಾಯನ್ನ್ದಮಯ--
ಶಬಾದಥಯತ್ ವೀಕ್ತುರಯತಕ್ಾು ವಿಕ್ಾರಾಥಾಯನ್ನಶಬಾದಥಯತ್ ವೀಕ್ತುರಯತಕ್ಾು ವಿಕ್ಾರಾಥಾಯನ್ನಮರಾದಿಪಾರಯಪಾ ಮರಾದಿಪಾರಯಪಾ ವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತ್ ೀವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತ್ ೀ--

ವಾಪುಯಕುಮ್ ಅನ್ಯವಸತುರ್ಷವತಾಯದಿವಾಪುಯಕುಮ್ ಅನ್ಯವಸತುರ್ಷವತಾಯದಿ।।  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ।।  ಅನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಕ್್ ೀಶ್ಾದಿಷ್ತ ಪರಸ್ತಅನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಕ್್ ೀಶ್ಾದಿಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧಾೈಾಃದ್ಧಾೈಾಃ  

ಸವ್ೈಯಗತಯಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಸವ್ೈಯಗತಯಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕ್್ೈರನ್ನಮರಾದಿಭಾಃ ಶಚಕ್್ೈರನ್ನಮರಾದಿಭಾಃ ಶಬ್ದಾೈಬ್ದಾೈರತಚಯತ್ೀ ರತಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕ ಇರ್ತರ್ೀವ್ೈಕ ಇರ್ತ।।  ಕ್ತಂ ಕ್ತಂ 

ವಿಕ್ಾರ್ೀಣ ನ್ೀತಾಯಹ ವಿಕ್ಾರ್ೀಣ ನ್ೀತಾಯಹ ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ।।  ಪೂಣಯತಾವದಿರ ಪಗತಣತವತಾಃಪೂಣಯತಾವದಿರ ಪಗತಣತವತಾಃ।।  ಸವಯಂಪೂಣಯಸವಯಂಪೂಣಯ--

ಮಿಹ್ ೀಚಯಮಿಹ್ ೀಚಯತ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃತ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ।।  ಅನ್ನಮಯಪಾರಣಮಯಮನ್ ೀಮಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಅನ್ನಮಯಪಾರಣಮಯಮನ್ ೀಮಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯೀಷ್ವಪ ಮಯೀಷ್ವಪ 

ಪಾರಚತರಾಯಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್ಪಾರಚತರಾಯಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್।।  ಅದ್ಯತ್ೀಅದ್ಯತ್ೀಽಽರ್ತುಚ್ೀತಾಯದಿವಾಕಯರ್ತುಚ್ೀತಾಯದಿವಾಕಯಶ್್ೀಶ್್ೀಷ್ ೀಷ್ ೀಕುಯೀಗ್ೀನ್ ಕುಯೀಗ್ೀನ್ ‘‘ಮಹಾಭ್ ೀಕ್ಾು ಮಹಾಭ್ ೀಕ್ಾು 

ಮಹಾಭ್ ೀಗಯ ಇತಯಥ್ ೀಯಮಹಾಭ್ ೀಗಯ ಇತಯಥ್ ೀಯಽಽನ್ನಮಯೀ ಭವ್ೀತ್ನ್ನಮಯೀ ಭವ್ೀತ್।।  ಮಹಾಪಾರಣ್ ೀಮಹಾಪಾರಣ್ ೀ  ಮಹಾಬ್ ೀಧ್ ೀ ಮಹಾಬ್ ೀಧ್ ೀ 

ವಿಹಾವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ಪೀವಿಹಾವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ಪೀ’’ತಾಯದ್ಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುತಾಯದ್ಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುಪರವೃರ್ತುಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವತ್ುವೀನ್ತ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರತಚಯತ ಇರ್ತನಿಮಿತುವತ್ುವೀನ್ತ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರತಚಯತ ಇರ್ತ।।  
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ತಹಿಯತಹಿಯ  ತ್ೀಷಾಮಪಯತ್ೀಷಾಮಪಯನ್ೀಕತಾವದ್ಯನ್ೀಕತಾವದ್ಯಮಪಯನ್ೀಕಾಃ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಾಯಹ ಮಪಯನ್ೀಕಾಃ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಾಯಹ ಏಕ ಇರ್ತಏಕ ಇರ್ತ।।  ನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಽಪೀರ್ತ ಪೀರ್ತ 

ನಾಯರಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃನಾಯರಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಕಥಮೀಕ್್ ೀಕಥಮೀಕ್್ ೀಽಽನ್ೀಕ್್ೈರತಚಯತ್ೀನ್ೀಕ್್ೈರತಚಯತ್ೀ।।  ಉಚಯತ ಏವ ಉಚಯತ ಏವ ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ।।  ಸವಯಂ ಗತಣಭ ತಂ ಸವಯಂ ಗತಣಭ ತಂ 

ಅಪರಧಾನ್ಂ ನಿಯಮಯಂ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಾಃಅಪರಧಾನ್ಂ ನಿಯಮಯಂ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಾಃ, , ತಸಾಮತ್ತಸಾಮತ್।।  ಸವಯಸಯ ತತುನ್ರತಾವತ್ಸವಯಸಯ ತತುನ್ರತಾವತ್।।  
ಶರಿೀರರ ಪಕವಿನ್ಯಸುಗೃಹಿೀತ್ೀರಿರ್ತನಾಯಯೀನಾನ್ನಮರಾದಿತತುತ್ ೆೀಶರಿೀರರ ಪಕವಿನ್ಯಸುಗೃಹಿೀತ್ೀರಿರ್ತನಾಯಯೀನಾನ್ನಮರಾದಿತತುತ್ ೆೀಶಗತತತುನಿನಯನ್ೃರ ಪಾಶಗತತತುನಿನಯನ್ೃರ ಪಾ
ಣಾಮೀವ ತ್ೈಣಾಮೀವ ತ್ೈಸ್ಯೈಾಃಸ್ಯೈಾಃ  ಶಶಬ್ದಾೈಬ್ದಾೈರತರತಚಯಮಾಚಯಮಾನ್ತ್ವೀನ್ ತ್ೀಷಾಮನ್ೀಕತ್ವೀನ್ ತತುದ್ುತನ್ತ್ವೀನ್ ತ್ೀಷಾಮನ್ೀಕತ್ವೀನ್ ತತುದ್ುತಸಾಯಪಯನ್ೀಕ್್ೈರತಕ್ತುಸಾಯಪಯನ್ೀಕ್್ೈರತಕ್ತು--

ಸಮಭವಾತ್ಸಮಭವಾತ್।।  ಹೃದ್ರಾಕ್ಾಶಸಾಯಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರತ್ವೀನ್ ತದ್ುತರ ಪಹೃದ್ರಾಕ್ಾಶಸಾಯಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರತ್ವೀನ್ ತದ್ುತರ ಪಸಾಯಙ್ಗತುಷ್ಠಸಾಯಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರಪದ್ೀಮಾತರಪದ್ೀ--

ನ್ ೀಕ್ತುವತ್ನ್ ೀಕ್ತುವತ್।।  ವಯಕುಮೀತದ್ವಯಕುಮೀತದ್ಗ್ರೀಗ್ರೀ  ಹೃದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷಯೀತಯತರಹೃದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷಯೀತಯತರ।।  ಏತ್ೀನಾನ್ಯಏತ್ೀನಾನ್ಯತಾವನ್ುತಾವನ್ುರತವರತವಶರಿೀರತಾವಶರಿೀರತಾವ--

ದ್ತಯಕ್ತುರಪಸದ್ತಯಕ್ತುರಪಸಮಾಹಿತಾಮಾಹಿತಾ।।  ಯಥ್ ೀಕುಮ್ಯಥ್ ೀಕುಮ್।।  ನ್ಸಾಥನ್ತ್ ೀನ್ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಽಪಪರಸ್ಯೀಪಪರಸ್ಯೀತ್ಯೀತ್ಯೀತನ್ನಯಭಾಷ್ಯೀತನ್ನಯಭಾಷ್ಯೀ।।  
ಅಭ್ೀದ್ೀಅಭ್ೀದ್ೀಽಽಪ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ ಸಾಥನ್ಭ್ೀದಾದಿರ್ತಪ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ ಸಾಥನ್ಭ್ೀದಾದಿರ್ತ।।  ತಹತಯಯಪಚಾರ ಏವ ನ್ೀತಾಯಹ ತಹತಯಯಪಚಾರ ಏವ ನ್ೀತಾಯಹ 

ಸಸವಯಗತಣತವತಾಃವಯಗತಣತವತಾಃ।।  ಸವಯಸಙ್ಕಯಾರ ಪಗತಣವತಾವತ್ಸವಯಸಙ್ಕಯಾರ ಪಗತಣವತಾವತ್।।  ಗತಗತಹಾಹಾನ್ರಾನ್ರಾನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ೀ ನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ೀ 
‘‘ದಿವತವಂಚ್ೈಕಸಯ ಯತಜಯತದಿವತವಂಚ್ೈಕಸಯ ಯತಜಯತ’’ಇತತಯಕ್್ುೀಭ್ೀಯದಾಇತತಯಕ್್ುೀಭ್ೀಯದಾಭಾವೀಭಾವೀಽಽಪ ತತರರ್ತನಿಧಿಪ ತತರರ್ತನಿಧಿನಾವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣನಾವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ--

ತದ್ ರಪ್ೀಷ್ವೀಕತವತದ್ ರಪ್ೀಷ್ವೀಕತವಸಙ್ಕ್ೂಯಾೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತಸಙ್ಕ್ೂಯಾೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಭವ್ೀದ್ೀತತಸವಯಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನಮರಾದಿಶಬದವಾಚಯತ್ವೀನ್ನ್ತ ಭವ್ೀದ್ೀತತಸವಯಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನಮರಾದಿಶಬದವಾಚಯತ್ವೀ।।  ತದ್ೀವ ನಿರ್ೀಯಜಮಿರ್ತಚ್ೀತ್ತದ್ೀವ ನಿರ್ೀಯಜಮಿರ್ತಚ್ೀತ್, , 

ನ್ ನಿರ್ೀಯಜಮ್ನ್ ನಿರ್ೀಯಜಮ್॥॥  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ  ॥॥  ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತವ್ೀದ್ನ್ತವಮತಕ್ತುಹ್ೀತತವ್ೀದ್ನ್ತವ--ಮತಕುಪಾರಪಯತವಮತಕುಪಾರಪಯತವ--ಜ್ಯೀಷ್ಠತವಜ್ಯೀಷ್ಠತವ--

ದ್ೀವೀಪಾಸಯತವಜಗಚ್ಾೀಷ್ಟಕತಾವದಿ ತತುತರಕರಣಸಥದ್ೀವೀಪಾಸಯತವಜಗಚ್ಾೀಷ್ಟಕತಾವದಿ ತತುತರಕರಣಸಥಸವಯಸವಯಗತಣತಾವತ್ಗತಣತಾವತ್॥॥  ಸವ್ೈಯರತಚಯತ ಇರ್ತಸವ್ೈಯರತಚಯತ ಇರ್ತ॥॥  
ಉಪಲಕ್ಷಣಂಚ್ೈತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಂಚ್ೈತತ್  ಬರಹಾಮತಮಬರಹಾಮತಮಶಬಾದಭಾಯಂಚ್ೀತಯಪ ಧ್ಯೀಯಮ್ಶಬಾದಭಾಯಂಚ್ೀತಯಪ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  ಮಯಟ್ಸಾುದಾತಾಯಥಯತ್ವೀಮಯಟ್ಸಾುದಾತಾಯಥಯತ್ವೀಽಽ--

ಪುಯಪಪತ್ುೀನ್ಯ ಪೂಣಯತವರ ಪಪಾರಚತಪುಯಪಪತ್ುೀನ್ಯ ಪೂಣಯತವರ ಪಪಾರಚತರಾಯಥಯತವಂ ರಾಯಥಯತವಂ ರ್ೀರ್ೀಜವದಿತಯಪ ಪರತತಯಕುಮ್ಜವದಿತಯಪ ಪರತತಯಕುಮ್।।  ಆಕ್ಾಶ ಆಕ್ಾಶ 

ಆನ್ನ್ ದೀ ನ್ ಸಾಯತ್ಆನ್ನ್ ದೀ ನ್ ಸಾಯತ್।।  ಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀವಾನಾಯತೆಾಃ ಪಾರಣಾಯದಿತತಯಕುಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀವಾನಾಯತೆಾಃ ಪಾರಣಾಯದಿತತಯಕುಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವಸಾಧ್ಕಸಾಧ್ಕಸವಯಸವಯ--

ಚ್ೀಷ್ಟಕತವಗತಣವತಾವದಿರ್ತಚ್ೀಷ್ಟಕತವಗತಣವತಾವದಿರ್ತ।।  ಏತ್ೀನ್ ತದ್ಧೀತತಏತ್ೀನ್ ತದ್ಧೀತತ--ಮಾನ್ರಮಾನ್ರವಣಿಯಕವಣಿಯಕ--ಅಸ್ತಮನ್ನಸಯಚ ಇರ್ತ ಅಸ್ತಮನ್ನಸಯಚ ಇರ್ತ 

ಸ ತರತರರಾಥ್ ೀಯ ದ್ಶ್ಯತಾಃಸ ತರತರರಾಥ್ ೀಯ ದ್ಶ್ಯತಾಃ।।  
 

ತಹಯಯನ್ನಮರಾದ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯತಹಯಯನ್ನಮರಾದ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯಽಽಪ ಕತತ್ ೀನ್ ೀಚಯನ್ುೀ ಸ ತರ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನಪ ಕತತ್ ೀನ್ ೀಚಯನ್ುೀ ಸ ತರ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ।।  
ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ಅಲಾಪಕ್ಷರಮಸನಿದಗಧಮಿರ್ತಸ ತರಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ೀಕ್ಾುಲಾಪಕ್ಷರಅಲಾಪಕ್ಷರಮಸನಿದಗಧಮಿರ್ತಸ ತರಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ೀಕ್ಾುಲಾಪಕ್ಷರತಾವದಿತಾವದಿಸವಯಸವಯ--

ಗತಣತಾವತ್ ಬಾದ್ರಾಯಣಿೀಗತಣತಾವತ್ ಬಾದ್ರಾಯಣಿೀಯಸ ತರಜಾತಸ್ಯೀತಯಥಯಾಃಯಸ ತರಜಾತಸ್ಯೀತಯಥಯಾಃ।।  ಕಥಂ ತಹಿಯ ಸವ್ೈಯರತಚಯತ ಇರ್ತ ಕಥಂ ತಹಿಯ ಸವ್ೈಯರತಚಯತ ಇರ್ತ 

ಚ್ೀನ್ನಚ್ೀನ್ನ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ಸವ್ೀಯಷಾಮನ್ನಮರಾದಿೀನಾಂ ಗತಣತಾವದ್ತಪಸವ್ೀಯಷಾಮನ್ನಮರಾದಿೀನಾಂ ಗತಣತಾವದ್ತಪಸಜಯನ್ತಾವಸಜಯನ್ತಾವ--

ದ್ತಪಲಕ್ಷಾತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್ದ್ತಪಲಕ್ಷಾತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್।।  ತದ್ಶ್ಷ್ಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಪರಮಾಣತದ್ಶ್ಷ್ಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಪರಮಾಣತಾವತಾವದಿರ್ತವದ್ಯಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃದಿರ್ತವದ್ಯಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ।।  
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ಏತಚಾಾಗ್ರೀಏತಚಾಾಗ್ರೀಽಽಪ ಧ್ಯೀಯಮ್ಪ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  
 

ತಹಿಯ ಪಾರತಹಿಯ ಪಾರಥಮಿಕ್ಾನ್ನಮಯ ಏವ್ೀತರ್ ೀಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ೀಚಯತಾಮಿತಯತ್ ೀಥಮಿಕ್ಾನ್ನಮಯ ಏವ್ೀತರ್ ೀಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ೀಚಯತಾಮಿತಯತ್ ೀಽಽಪಪ।।  
ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ಸವಯಂ ಗತಣಭ ತಂ ಅಪರಧಾನ್ಂ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸವಯಂ ಗತಣಭ ತಂ ಅಪರಧಾನ್ಂ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸುಸಾಮತ್ಸುಸಾಮತ್।।  
ಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾಸಾಯನ್ನ್ದಮಯಶಬದಸಯಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾಸಾಯನ್ನ್ದಮಯಶಬದಸಯ।।  ‘‘ತತಾರನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃತತಾರನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ॥॥  ಈಶಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ ಈಶಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ 
ನಿಣಿೀಯತಾನಿಣಿೀಯತಾ’’  ––  ಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದಿೀರಾನ್ತಭಾಷ್ಯಸತಧ್ಯೀರತಕುದಿಶ್ಾ ಮಾಙ್ಗುಲ್ಲಕತ್ವೀನ್ ಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದಿೀರಾನ್ತಭಾಷ್ಯಸತಧ್ಯೀರತಕುದಿಶ್ಾ ಮಾಙ್ಗುಲ್ಲಕತ್ವೀನ್ 

ಪಾರಧಾನಾಯತ ಪಣಾಯನ್ನ್ದವಾಚಿನ್ ಏವೀಕ್ತುರಿತಯಥಯಾಃಪಾರಧಾನಾಯತ ಪಣಾಯನ್ನ್ದವಾಚಿನ್ ಏವೀಕ್ತುರಿತಯಥಯಾಃ।।  ಕತತ್ ೀಕತತ್ ೀಽಽಸಯ ಮಾಙ್ಗುಲ್ಲಕತವಮ್ಸಯ ಮಾಙ್ಗುಲ್ಲಕತವಮ್।।  
ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  

 

ಸತಖಮೀವ ಮೀ ಸಾಯದಿರ್ತ ನಿಖಿಲಾಪ್ೀಕ್ಷತಸತಖಮೀವ ಮೀ ಸಾಯದಿರ್ತ ನಿಖಿಲಾಪ್ೀಕ್ಷತತ್ವೀತ್ವೀನ್ ನ್ ಸವಾಯನ್ರರ್ತ ಸವಾಯನ್ರರ್ತ ಗತಣತಾವದ್ನ್ತಗತಣತಾವನಿನರತಗತಣತಾವದ್ನ್ತಗತಣತಾವನಿನರತ--

ಪಾಧಿಕ್್ೀಷ್ಟತಾವತುದಾವಚಯಸತಖಸ್ಯೀತಯಥಯಾಃಪಾಧಿಕ್್ೀಷ್ಟತಾವತುದಾವಚಯಸತಖಸ್ಯೀತಯಥಯಾಃ।।  ಬರಹಾಮನ್ನ್ದಸಾಯಪ ತಾದ್ೃಶ್ಾನ್ನ್ದಪರದ್ ೀಬರಹಾಮನ್ನ್ದಸಾಯಪ ತಾದ್ೃಶ್ಾನ್ನ್ದಪರದ್ ೀಪಾಸನಾಪಾಸನಾ--

ವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಸವಾಯನ್ರರ್ತೀಷ್ಟತಾವತ್ವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಸವಾಯನ್ರರ್ತೀಷ್ಟತಾವತ್।।  ಯದಾವಯದಾವ।।  ಸವಯಗತಣತಾವತ್ಸವಯಗತಣತಾವತ್॥॥  
 

ಗತಣಾನಾಂ ಚ ಪಾರಾಥಯತಾವದ್ಸಮ್ನ್ಧಾಃ ಸಮತಾವತಾಸಾದಿತಾಯದೌಗತಣಾನಾಂ ಚ ಪಾರಾಥಯತಾವದ್ಸಮ್ನ್ಧಾಃ ಸಮತಾವತಾಸಾದಿತಾಯದೌ  ಜ್ೈಮಿನಿೀಯೀ ಜ್ೈಮಿನಿೀಯೀ 

ಉಪಕ್ಾರಕ್್ೀಉಪಕ್ಾರಕ್್ೀ  ಗತಣಪದ್ಪರಯೀಗತಣಪದ್ಪರಯೀಗಾತ ಪವೀಯತುರಸವಯನ್ಯೀಪಕ್ಾರಕತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ತಥಾಹಿಗಾತ ಪವೀಯತುರಸವಯನ್ಯೀಪಕ್ಾರಕತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ತಥಾಹಿ।।  
ಪೂವೀಯಕು ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಕ್್ೀಪಸಮಾಧಿಹ್ೀತತತಾವತ್ಪೂವೀಯಕು ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಕ್್ೀಪಸಮಾಧಿಹ್ೀತತತಾವತ್।।  ತಥಾತಥಾ॥॥  

 

‘‘ನಾಲ್ಪೀನಾಲ್ಪೀಸತಸತಖಮಿರ್ತ ಪರೀಕ್್ಯೈವಾನ್ನ್ದಮಯತ್ ೀಕ್ತುತಾಃಖಮಿರ್ತ ಪರೀಕ್್ಯೈವಾನ್ನ್ದಮಯತ್ ೀಕ್ತುತಾಃ।।  ಅನ್ನ್ುತವಂ ಸತನಿಣಿೀಯತಂ ಅನ್ನ್ುತವಂ ಸತನಿಣಿೀಯತಂ 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ಹಿ ನಾಲಪಕ್್ೀಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ಹಿ ನಾಲಪಕ್್ೀ’’  ಇತಯನ್ತವಾಖಾಯನ್ ೀಕ್್ುೀಯೀಯವ್ೈಭ ಮಾತತತಸಖಂ ನಾಲ್ಪೀ ಇತಯನ್ತವಾಖಾಯನ್ ೀಕ್್ುೀಯೀಯವ್ೈಭ ಮಾತತತಸಖಂ ನಾಲ್ಪೀ 
ಸತಖಮಸ್ತುೀರ್ತ ಶತರತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಪೂಣಯಸತಖಮಸ್ತುೀರ್ತ ಶತರತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಪೂಣಯಗತಣಸ್ಯೈವ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರತರಗತಣಸ್ಯೈವ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರತರ--
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ ವೀಕ್ೌು ತಸ್ಯೈವ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ ವೀಕ್ೌು ತಸ್ಯೈವ ‘‘ಅಥಕಸಾಮದ್ತಚಯತ್ೀಅಥಕಸಾಮದ್ತಚಯತ್ೀ’’  ಇತಾಯದಿನಾಬರಹಮಶಬಾದಇತಾಯದಿನಾಬರಹಮಶಬಾದ--

ದ್ತಯಕ್ಾುನ್ನ್ುಗತಣವತುವಸ್ತದಾಧಾ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ ವೀಪಪಾದ್ಕತಾವತ್ದ್ತಯಕ್ಾುನ್ನ್ುಗತಣವತುವಸ್ತದಾಧಾ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ ವೀಪಪಾದ್ಕತಾವತ್।।  ತಥಾ ಪೂವಯನ್ಯೀ ತಥಾ ಪೂವಯನ್ಯೀ 
ಶಙ್ಕೆಪಾರಪಕ್ಾರಾ ಶಙ್ಕೆಪಾರಪಕ್ಾರಾ ‘‘ಯತ್ ೀವಾಚ್ ೀನಿವತಯನ್ುೀಯತ್ ೀವಾಚ್ ೀನಿವತಯನ್ುೀ’’  ಇತಾಯದಿ ಶತರತ್ೀಇತಾಯದಿ ಶತರತ್ೀರಾನ್ನ್ದಂ ರಾನ್ನ್ದಂ 
ಬರಹಮಣ್ ೀವಿದಾವನಿತತಯಬರಹಮಣ್ ೀವಿದಾವನಿತತಯಕ್ಾುನ್ನ್ದಸಾಯಪರಿಕ್ಾುನ್ನ್ದಸಾಯಪರಿಚಿಾನ್ನತ್ವೀನ್ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನ್ ವಾಗಾದ್ಯಚಿಾನ್ನತ್ವೀನ್ ಕ್ಾತ್ಸ್ೀಯನ್ ವಾಗಾದ್ಯವಿಷ್ಯತವಮೀವ ನ್ತತ ವಿಷ್ಯತವಮೀವ ನ್ತತ 
ಸವಯಥ್ೀತಯಥಯಲಾಭಾಚಾ ಪೂವೀಯಪಕ್ಾರಕತವಂ ಸವಯಥ್ೀತಯಥಯಲಾಭಾಚಾ ಪೂವೀಯಪಕ್ಾರಕತವಂ ‘‘ಅದ್ೃಶ್್ಯೀಅದ್ೃಶ್್ಯೀಽಽನಾತಯನಾತಯ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಇತಾಯದಿನಾ ಭಾಷ್ ಯೀಕು--

ದಿಶ್್ೂೀತುರನ್ರಾರಮಾಭಥಯತಾವದ್ತತುರ್ ೀದಿಶ್್ೂೀತುರನ್ರಾರಮಾಭಥಯತಾವದ್ತತುರ್ ೀಪಕ್ಾರಕತವಮಿತಾಯದ್ ಯಹಯಮ್ಪಕ್ಾರಕತವಮಿತಾಯದ್ ಯಹಯಮ್।।  ಅತಾರನ್ನ್ದಮಯ ಅತಾರನ್ನ್ದಮಯ 
ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನಾದ್ೀಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನಾದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಪೂಣಾಯನ್ರತಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ ನ್ದಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ 

ಸಮನಿವೀಯಮಾನ್ಶಬಾದನಾಂ ರೌಗಿಕತವಸಮನಿವೀಯಮಾನ್ಶಬಾದನಾಂ ರೌಗಿಕತವಸ ಚನಾಯಸ ಚನಾಯ।।  ಏವಮಗ್ರೀಏವಮಗ್ರೀಽಽಪಪ  ಷ್ಷ್  ||||  6 6 ||||    
 

ಅನ್ುಸಥತಾವಧಿಕರಣ 
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ನ್ನಿವದ್ಮಯತಕುಮ್ನ್ನಿವದ್ಮಯತಕುಮ್।।  ಅದ್ೃಶ್್ಯೀಅದ್ೃಶ್್ಯೀಽಽನಾತಯಇತತಯಕ್ಾುನ್ನ್ದಮಯಧ್ಮಯಸಾಯದ್ೃಶಯತವಸಯ ಅನ್ುಶಾನ್ದರನಾತಯಇತತಯಕ್ಾುನ್ನ್ದಮಯಧ್ಮಯಸಾಯದ್ೃಶಯತವಸಯ ಅನ್ುಶಾನ್ದರ--

ಮಸ್ತ ಮನ್ಸಾಚರನ್ುಂ ಸಹ್ೈವಸನ್ು ನ್ವಿಜಾನ್ನಿುದ್ೀವಾ ಇತಯನ್ುಾಃಸಥಸ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃಮಸ್ತ ಮನ್ಸಾಚರನ್ುಂ ಸಹ್ೈವಸನ್ು ನ್ವಿಜಾನ್ನಿುದ್ೀವಾ ಇತಯನ್ುಾಃಸಥಸ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ದ್ೀವಾ ಅಪ ನ್ ದ್ೀವಾ ಅಪ ನ್ 
ಜಾನ್ನಿು ಕ್ತಜಾನ್ನಿು ಕ್ತಮವಮವನ್ಯೀನ್ಯೀ ಇತಯದ್ೃಶಯತವಸಯ ಕ್್ೈಮತತ್ಯೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೀರನ್ುಾಃಸಥಸಯ ಚ  ಇತಯದ್ೃಶಯತವಸಯ ಕ್್ೈಮತತ್ಯೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೀರನ್ುಾಃಸಥಸಯ ಚ 
ಇನ್ ದರೀರಾಜ್ೀತಾಯದಿನಿರವಕ್ಾಶ್್ೀನ್ದರಶತರತಾಯದಿಬಲ್ೀನ್ೀನಾದರದಿತಾವತ್ಇನ್ ದರೀರಾಜ್ೀತಾಯದಿನಿರವಕ್ಾಶ್್ೀನ್ದರಶತರತಾಯದಿಬಲ್ೀನ್ೀನಾದರದಿತಾವತ್, , ತಸ್ಯೈವಾದ್ೃಶಯತಸ್ಯೈವಾದ್ೃಶಯತಾವತ್ತಾವತ್, , 

ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಾವಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಾವಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್।।  ಅನ್ುಸುದ್ಧಮೀಯಪಅನ್ುಸುದ್ಧಮೀಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್ಯೀಗದ್ವಯಮ್  ॥॥  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ಅನ್ುರ ಇರ್ತಅನ್ುರ ಇರ್ತ॥॥  ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ ರ್ತರಪಾದ್ಯನ್ವೀಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ ರ್ತರಪಾದ್ಯನ್ವೀರ್ತರ್ತ।।  ಅನ್ುರತಪಪದಾದ್ತ ಸಾತತಯಗಮನ್ ಇರ್ತ ಅನ್ುರತಪಪದಾದ್ತ ಸಾತತಯಗಮನ್ ಇರ್ತ 

ಧಾತ್ ೀಡಯಪರತಯಯೀಧಾತ್ ೀಡಯಪರತಯಯೀಽಽನ್ುಾಃ ಅತಾಃ ಅನ್ುಾಃಸಥ ಇರ್ತ ರಾವತ್ನ್ುಾಃ ಅತಾಃ ಅನ್ುಾಃಸಥ ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ಯದಾವ ಅನ್ ಯೀಯದಾವ ಅನ್ ಯೀಽಽನ್ುರ ನ್ುರ 

ಆತ್ೇತಾಯದಾವಿವಾನ್ುರಶಬ್ ದೀಆತ್ೇತಾಯದಾವಿವಾನ್ುರಶಬ್ ದೀಽಽನ್ುನ್ುಸಥವಾಚಿೀಸಥವಾಚಿೀ।।  ‘‘ಅನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಂ ಕತಾಯರಅನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಂ ಕತಾಯರಮಿೀಶಮ್ಮಿೀಶಮ್, , ಅನ್ುಶಾನ್ದರಮಸ್ತ ಅನ್ುಶಾನ್ದರಮಸ್ತ 
ಮನ್ಸಾ ಚರನ್ುಂಮನ್ಸಾ ಚರನ್ುಂ’’  ಅನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಾಃಶ್ಾಸ್ುೀಅನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಾಃಶ್ಾಸ್ುೀತಾಯದಿನಾಶತರತ್ ೀತಾಯದಿನಾಶತರತ್ ೀಽಽನ್ುರ್ ೀನ್ುರ್ ೀಽಽಥಥಸಥಾಃ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸಥಾಃ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ 

ನ್ತವನ್ತವನ್ೀಕಾಃನ್ೀಕಾಃ।।  ತಥಾ ಚಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಇನಾದರದಿಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಲ್ ೀಯಕತ್ ೀ ನಿರ ಢ್ೈರಿನಾದರದ್ಯತಥಾ ಚಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಇನಾದರದಿಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಲ್ ೀಯಕತ್ ೀ ನಿರ ಢ್ೈರಿನಾದರದ್ಯ--

ಶ್್ೀಷಾಧಿದ್ೈವಗತ್ೈನಾಯಮಶ್್ೀಷಾಧಿದ್ೈವಗತ್ೈನಾಯಮಭವಿಯಷ್ತಣಭವಿಯಷ್ತಣರ್ೀರ್ೀವೀಚಯತ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ಅನ್ುಸಥಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ತನಿನಷ್ಠತ್ವೀನ್ ಅನ್ುಸಥಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ತನಿನಷ್ಠತ್ವೀನ್ 

ಶತರತ್ೀನಾದರದಿನಾಮಾನಶತರತ್ೀನಾದರದಿನಾಮಾನಮಪತದಾವಮಪತದಾವಚಿತವನಿರಾಮಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಚಿತವನಿರಾಮಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ತದ್ೀವ ಕತತಾಃತದ್ೀವ ಕತತಾಃ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ।।  ‘‘ಸಮತದ್ರೀಸಮತದ್ರೀಽಽನ್ುಾಃನ್ುಾಃ’’  ‘‘ಯಸಾಯಣಡಕ್್ ೀಶಂಯಸಾಯಣಡಕ್್ ೀಶಂಶತಷ್ಮಶತಷ್ಮ--
ಮಾಹತಮಾಹತ’’ರಿತಾಯದ್ಯೀತತರಕರಣಶತರತಸಮತದಾರನ್ುಾಃಸಥತವಬರಹಾಮಣಡವಿೀಯಯತಾವದಿಸವಯರಿತಾಯದ್ಯೀತತರಕರಣಶತರತಸಮತದಾರನ್ುಾಃಸಥತವಬರಹಾಮಣಡವಿೀಯಯತಾವದಿಸವಯಗತಣವತಾುವತುಗತಣವತಾುವತು--

ಸ್ಯೀತಯಸ್ಯೀತಯಥಯಾಃಥಯಾಃ।।  ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಿನಾದರದೌ ನಿರವಕ್ಾಶತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಿನಾದರದೌ ನಿರವಕ್ಾಶತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ ಚ ಶತರರ್ತೀನಾಮಪ ವಿಷೌಣ ನಿರವಕ್ಾಶತಾವದ್ತಭರಾಬಾಧಾಯ ತಾದಾತಯಮೀನ್ ಚ ಶತರರ್ತೀನಾಮಪ ವಿಷೌಣ ನಿರವಕ್ಾಶತಾವದ್ತಭರಾಬಾಧಾಯ ತಾದಾತಯಮೀವ್ೀನಾದರದಿವ್ೀನಾದರದಿ--

ಭವಿಯಷ್ ಣೀಭವಿಯಷ್ ಣೀರರಸ್ತುವರ್ತ ಶಙ್ಗೆಾಮ್ಸ್ತುವರ್ತ ಶಙ್ಗೆಾಮ್।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಸವ್ೀಯ ಇನಾದರದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಅಪರಧಾನಾ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸುಸಾಮತ್ಸವ್ೀಯ ಇನಾದರದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಅಪರಧಾನಾ ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸುಸಾಮತ್।।  ಸವಯಸಾವಮಿತ್ವೀನ್ ಸವಯಸಾವಮಿತ್ವೀನ್ 

ತ್ೀಭ್ ಯೀತ್ೀಭ್ ಯೀಽಽನ್ುರ್ ೀ ವಿವಿಕು ಏವ ಸನ್ನ್ುರ್ ೀ ವಿವಿಕು ಏವ ಸನ್।।  ನ್ ತ್ೈರಭನ್ನಾಃ ಸನ್ನನ್ುರ್ ೀನ್ ತ್ೈರಭನ್ನಾಃ ಸನ್ನನ್ುರ್ ೀಽಽನ್ುಾಃಸ್ ಥೀ ವಿಷ್ತಣಾಃನ್ುಾಃಸ್ ಥೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ।।  ‘‘ಇನ್ದರಸಾಯತಾಮ ಇನ್ದರಸಾಯತಾಮ 

ನಿಹಿತಾಃನಿಹಿತಾಃ’’  ‘‘ವಾಯೀರಾತಾಮನ್ವಾಯೀರಾತಾಮನ್’’ಮಿತಾಯದಾವುಚಯತ ಇತಯಥಯಾಃಮಿತಾಯದಾವುಚಯತ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಅಸ್ತಮನ್ಪಕ್್ೀ ಏವಕ್ಾರ್ ೀಅಸ್ತಮನ್ಪಕ್್ೀ ಏವಕ್ಾರ್ ೀಽಽನ್ುರ ನ್ುರ 

ಏವ್ೀತಯನ್ವೀರ್ತಏವ್ೀತಯನ್ವೀರ್ತ।।  ‘‘ಅನ್ುರಮವಕ್ಾಶ್ಾಅನ್ುರಮವಕ್ಾಶ್ಾವಧಿಪರಿಧಾನಾನ್ುಧಿಯಭ್ೀದ್ಸಾದ್ೃಶ್್ಯೀವಧಿಪರಿಧಾನಾನ್ುಧಿಯಭ್ೀದ್ಸಾದ್ೃಶ್್ಯೀ’’।।  ಇತಯಮರ್ ೀಕ್ಾಯ ಇತಯಮರ್ ೀಕ್ಾಯ 
ಭ್ೀದ್ಭ್ೀದ್ವಾಚಿನ್ ಕ್ತಿಬತ್ವೀವಾಚಿನ್ ಕ್ತಿಬತ್ವೀಽಽಷ್ಯಯಷ್ಯಯಶಶ  ಆದ್ಯಚರತಯರಾನ್ುತ್ವೀನ್ ಯ ಆತಮನ್ ೀಆದ್ಯಚರತಯರಾನ್ುತ್ವೀನ್ ಯ ಆತಮನ್ ೀಽಽನ್ುರ್ ೀ ಯೀ ನ್ುರ್ ೀ ಯೀ 

ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ುರ ಇತಾಯದಾವಿವಾತರ ಪುಲ್ಲಿಙ್ಕುನ್ುರಶಬ್ ದೀ ವಿವಿಕು ವಾಚಯಪ ಧ್ಯೀಯಾಃವಿಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ುರ ಇತಾಯದಾವಿವಾತರ ಪುಲ್ಲಿಙ್ಕುನ್ುರಶಬ್ ದೀ ವಿವಿಕು ವಾಚಯಪ ಧ್ಯೀಯಾಃ।।  ಅನ್ಯಥಾನ್ುಾಃಸಥ ಅನ್ಯಥಾನ್ುಾಃಸಥ 

ಇತ್ಯೀವಾವಕ್ಷಾತ್ಇತ್ಯೀವಾವಕ್ಷಾತ್।।  ತ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಸ ತಾರಥ್ ೀಯತ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಸ ತಾರಥ್ ೀಯಽಽಪ ದ್ಶ್ಯತಾಃಪ ದ್ಶ್ಯತಾಃ।।  ಶತರತಯಸತುಶತರತಯಸತು  ವಿಷ್ತಣಪರಾ ಇರ್ತ ವಿಷ್ತಣಪರಾ ಇರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  
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ನ್ ಚ್ೀನಾದರದಿಷ್ತ ಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ಪರವೃತಾುನಾಂ ತಾಸಾಂ ಹರಾವಮತಖಯತ್ೀನ್ ಚ್ೀನಾದರದಿಷ್ತ ಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ಪರವೃತಾುನಾಂ ತಾಸಾಂ ಹರಾವಮತಖಯತ್ೀರ್ತವಾಚಯಮ್ರ್ತವಾಚಯಮ್।।  
ಪರಮೈಶವರಾಯದ್ೀವಿಯಷೌಣ ನಿರವಧಿಕತ್ವೀನಾನ್ಯಗತಪರವೃರ್ತುಪರಮೈಶವರಾಯದ್ೀವಿಯಷೌಣ ನಿರವಧಿಕತ್ವೀನಾನ್ಯಗತಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸಾಯಪ ವಿಷ್ಣವಧಿೀನ್ತಾವನಿಮಿತುಸಾಯಪ ವಿಷ್ಣವಧಿೀನ್ತಾವ--

ಚ್ಾೀತಾಯಹ ಚ್ಾೀತಾಯಹ ಸವಯಗತಣತವತ ಇರ್ತಸವಯಗತಣತವತ ಇರ್ತ॥॥  
 

ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಯಸ್ತಮನಿನರ್ತವುಯತಪತಾಯ ಇನಾದರದಿತತುಚಾಬದಪರಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಯಸ್ತಮನಿನರ್ತವುಯತಪತಾಯ ಇನಾದರದಿತತುಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸವಯಸವಯಗತಣತಾವತಸವಯಂ ಗತಣತಾವತಸವಯಂ 

ಗತಣಭ ತಂ ಯಸ್ಯೀರ್ತವುಯತಪತಾಯ ಸವಯಸಾವಗತಣಭ ತಂ ಯಸ್ಯೀರ್ತವುಯತಪತಾಯ ಸವಯಸಾವತನಾರಾಚಾ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯಥಯಾಃತನಾರಾಚಾ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  ಮಹಾಯೀಗ್ ೀಕ್ಾಯ ಮಹಾಯೀಗ್ ೀಕ್ಾಯ 

ವಿದ್ವದ್ ರಢಿರಪ ದ್ಶ್ಯತಾವಿದ್ವದ್ ರಢಿರಪ ದ್ಶ್ಯತಾ।।  ‘‘ವಿದ್ವದ್ ರಢಿವ್ೈಯದಿಕ್ಾ ಸಾಯತಾಸ ಯೀಗಾದ್ೀವ ಲಭಯತವಿದ್ವದ್ ರಢಿವ್ೈಯದಿಕ್ಾ ಸಾಯತಾಸ ಯೀಗಾದ್ೀವ ಲಭಯತ’’  ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ।।  
‘‘ಇನ್ದರಂ ಮಿತರಂ ಯಮಿನ್ದರಂ ಸಪರಥಮಾಃ ಸಙ್ಗೃರ್ತಸುಥಾಇನ್ದರಂ ಮಿತರಂ ಯಮಿನ್ದರಂ ಸಪರಥಮಾಃ ಸಙ್ಗೃರ್ತಸುಥಾ।।  ನಾಮಧಾಾಃ ಸವಯನಾಮಧಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಮೀಕ ದ್ೀವಾನಾಮೀಕ 
ಇತಾಯಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತ’’ರಿತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್ಾಯದಿನಾ ಇನ್ದರಂ ಮಿತರಂ ವರತಣಮಗಿನಮಾಹತರಿರ್ತ ರಿತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್ಾಯದಿನಾ ಇನ್ದರಂ ಮಿತರಂ ವರತಣಮಗಿನಮಾಹತರಿರ್ತ 

ಪರಯೀಗಬಾಹತಲಯರ ಪರ ಢ್ೀಾಃ ಶ್ೌರತತಾವಚ್ಾೀರ್ತಪರಯೀಗಬಾಹತಲಯರ ಪರ ಢ್ೀಾಃ ಶ್ೌರತತಾವಚ್ಾೀರ್ತ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ಸವಯಗತಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀರಲಪದ್ೀಶ್್ೀ ಚನಾದರದ್ಯನ್ುರವಸಾಥನ್ಮ್ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ಸವಯಗತಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀರಲಪದ್ೀಶ್್ೀ ಚನಾದರದ್ಯನ್ುರವಸಾಥನ್ಮ್।।  ನ್ಹಿ ನ್ಹಿ 

ಸಷ್ಯಪಾನ್ುಬರಯಹಾಮಣಡಸಾಯವಸಾಥನ್ಂ ಸಮಭವದ್ತಕ್ತುಕಮಿತಯತ್ ೀಸಷ್ಯಪಾನ್ುಬರಯಹಾಮಣಡಸಾಯವಸಾಥನ್ಂ ಸಮಭವದ್ತಕ್ತುಕಮಿತಯತ್ ೀಽಽಪಪ।।  ಅನ್ುರ ಇರ್ತಅನ್ುರ ಇರ್ತ॥॥  ಖವದಿರ್ತ ಖವದಿರ್ತ 

ಹಾಪಯನ್ವೀರ್ತಹಾಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಖವತ್ ಆಕ್ಾಶವತ್ಖವತ್ ಆಕ್ಾಶವತ್।।  ಅನ್ುರ್ ೀಅನ್ುರ್ ೀಽಽನ್ುಸಥಾಃನ್ುಸಥಾಃ।।  ಯಥಾವಾಯಪುೀಯಥಾವಾಯಪುೀಽಽಪಾಯಕ್ಾಶ ಏಕದ್ೀಶ್್ೀ ಪಾಯಕ್ಾಶ ಏಕದ್ೀಶ್್ೀ 

ವತಯತ್ೀ ತಥಾ ವಿಷ್ತಣರಪೀತಯಥಯಾಃವತಯತ್ೀ ತಥಾ ವಿಷ್ತಣರಪೀತಯಥಯಾಃ।।  ತದ್ತಕುಂ ಸಪುಮಸೆನ್ಧೀತದ್ತಕುಂ ಸಪುಮಸೆನ್ಧೀ।।  ಕ್್ ೀಕ್್ ೀಽಽರ್ತಪರರಾಸ್ ೀರ್ತಪರರಾಸ್ ೀಽಽ--

ಸತರಬಾಲಕ್ಾ ಹರ್ೀರತಪಾಸನ್ೀ ಸ್ವೀ ಹೃದಿ ಛಿದ್ರವತಸತ ಇರ್ತಸತರಬಾಲಕ್ಾ ಹರ್ೀರತಪಾಸನ್ೀ ಸ್ವೀ ಹೃದಿ ಛಿದ್ರವತಸತ ಇರ್ತ।।  ಏತಚಾ ಏತಚಾ 
ಲ್ಲಙ್ಗುಪಾದಿೀರಾದ್ಯನ್ಯೀನಿಚಾಯಯತಾವದ್ೀವಂ ವಯೀಮವಚ್ಾೀರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ವುಯಪಾುದ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುಪಾದಿೀರಾದ್ಯನ್ಯೀನಿಚಾಯಯತಾವದ್ೀವಂ ವಯೀಮವಚ್ಾೀರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ವುಯಪಾುದ್ಯಮಪೀಹ ಮಪೀಹ 

ಶ್ಷ್ಯಹಿತಾಯ ಪರಸಙ್ಕುದ್ತಕುಮ್ಶ್ಷ್ಯಹಿತಾಯ ಪರಸಙ್ಕುದ್ತಕುಮ್।।  ವಿವೃತಂಚ್ೈತದ್ವೈಶ್್ೀರ್ಷಕವಿವೃತಂಚ್ೈತದ್ವೈಶ್್ೀರ್ಷಕನ್ರಾನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ನ್ರಾನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ‘‘ಮಹತ್ ೀಮಹತ್ ೀ--

ಽಽಲಪತವಮಪಹಿ ವಯೀಮವತಾರಹ ವ್ೀದ್ವಿತ್ಲಪತವಮಪಹಿ ವಯೀಮವತಾರಹ ವ್ೀದ್ವಿತ್।।  ಯದ್ಯಲಪದ್ೀಶಸಂಸಾಥನ್ಂ ನ್ ಸವಯತಾರಪ ನ್ ೀ ಯದ್ಯಲಪದ್ೀಶಸಂಸಾಥನ್ಂ ನ್ ಸವಯತಾರಪ ನ್ ೀ 

ಭವ್ೀತ್ಭವ್ೀತ್  ॥॥  ಸ್ತಥತಸಯ ಹಯಲಪದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಸವಯಗತವಂ ಭವವ್ೀದ್ತಧರವಮಿಸ್ತಥತಸಯ ಹಯಲಪದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಸವಯಗತವಂ ಭವವ್ೀದ್ತಧರವಮಿ’’ತಾಯದಿನ್ೀರ್ತತಾಯದಿನ್ೀರ್ತ।।  ಏತ್ೀನ್ ಏತ್ೀನ್ 

ವಯೀಮವದಿತತಯಕುಮನ್ಯತಾರಪಯನ್ತವಯೀಮವದಿತತಯಕುಮನ್ಯತಾರಪಯನ್ತಸನ್ಧೀಯಮಿತತಯಕುಂಸನ್ಧೀಯಮಿತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ ಭವರ್ತ॥॥  7 7 ॥॥  
 

ಆಕ್ಾಶ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಯತಕುಮ್।।  ತತರಕರಣ್ೀ ಯದ್ೀಷ್ ಆಕ್ಾಶ ಆನ್ನ್ ದೀ ತತರಕರಣ್ೀ ಯದ್ೀಷ್ ಆಕ್ಾಶ ಆನ್ನ್ ದೀ 
ನ್ ಸಾಯದಿತಾಯಕ್ಾಶಸಯ ನಿರತಪಪದಾನ್ನ್ದಪದ್ೀನ್ ಪೂಣಾಯನ್ ದೀಕ್್ುೀರತನ್ ಸಾಯದಿತಾಯಕ್ಾಶಸಯ ನಿರತಪಪದಾನ್ನ್ದಪದ್ೀನ್ ಪೂಣಾಯನ್ ದೀಕ್್ುೀರತಸ್ಯೈವಾಕ್ಾಶಸಯ ಸ್ಯೈವಾಕ್ಾಶಸಯ 
ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಪರಥಮೀಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಪರಥಮೀಽಽಧಾಯಯೀ ಅಸಯ ಲ್ ೀಕಸಯ ಕ್ಾ ಗರ್ತರಿರ್ತ ಆಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಹ್ ೀವಾಚ ಸವಾಯಣಿ ಧಾಯಯೀ ಅಸಯ ಲ್ ೀಕಸಯ ಕ್ಾ ಗರ್ತರಿರ್ತ ಆಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಹ್ ೀವಾಚ ಸವಾಯಣಿ 
ಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭ ತಾನಾಯಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭ ತಾನಾಯಕ್ಾಶ್ಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀವ ಸಮತತಪದ್ಯನ್ು ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ಯೀ ದ್ೀವ ಸಮತತಪದ್ಯನ್ು ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ಯೀ 
ಪೃರ್ಥವಿೀಗರ್ತಪರಶನವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ವಾರಾವದಿಭ ತಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಚ ಶತರತತರಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಗರ್ತಪರಶನವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ವಾರಾವದಿಭ ತಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಚ ಶತರತತರಾ 
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ಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದಾಧಾಚ ಭ ತಾಕ್ಾಶತಾವದಿತಯತಾಃ ಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದಾಧಾಚ ಭ ತಾಕ್ಾಶತಾವದಿತಯತಾಃ ।।  ಓಂ ಆಕ್ಾಶಸುಲ್ಲಿಙ್ಕುದಿರ್ತಓಂ ಆಕ್ಾಶಸುಲ್ಲಿಙ್ಕುದಿರ್ತ॥॥  
 

ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ  ಸವವದಿರ್ತಸವವದಿರ್ತ।।  ಅನ್ುರ ಇತಯಸ್ತು ಅನ್ುರ ಇತಯಸ್ತು ।।  ಸ ಚಾಸ ಚಾವಕ್ಾಶವಾಚಿೀವಕ್ಾಶವಾಚಿೀ  ಸನ್ ಪೂವಯವದ್ಶಯ ಸನ್ ಪೂವಯವದ್ಶಯ 

ಆಆದ್ಯಚರತಯರಾನ್ುಾಃದ್ಯಚರತಯರಾನ್ುಾಃ।।  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಖವದಾಕ್ಾಶವದ್ನ್ುರ್ ೀವಿಷ್ತಣಾಃ ಖವದಾಕ್ಾಶವದ್ನ್ುರ್ ೀಽಽವಕ್ಾಶವಾನ್ವಕ್ಾಶವಾನ್।।  ಯಥಾಕ್ಾಶಾಃ ಯಥಾಕ್ಾಶಾಃ 
ಪಾರಣಿಸಞ್ಚಾರಾದ್ಯನ್ತಕ ಲವಿವರತವಶರ್ದತಾವಕ್ಾಶವಾಂಸುಥಾ ವಿಷಾಣವಖಾಯಕ್ಾಶಾಃ ಆಕ್ಾಶನ್ಮಪಾರಣಿಸಞ್ಚಾರಾದ್ಯನ್ತಕ ಲವಿವರತವಶರ್ದತಾವಕ್ಾಶವಾಂಸುಥಾ ವಿಷಾಣವಖಾಯಕ್ಾಶಾಃ ಆಕ್ಾಶನ್ಮ--
ವಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಸತಧ್ ೀಕುದಿಶ್ಾ ಆಕ್ಾಶಪದ್ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಭ ತವಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಸತಧ್ ೀಕುದಿಶ್ಾ ಆಕ್ಾಶಪದ್ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಭ ತವಿವರತವಶವಿವರತವಶರ್ದತರ್ದತಪಾರಣಿಸಞ್ಚಾಪಾರಣಿಸಞ್ಚಾ--

ರಾನ್ತಕ ಲಾವಕ್ಾಶವಾರಾನ್ತಕ ಲಾವಕ್ಾಶವಾನ್ನ್।।  ಸವಯಭ ತಗತಣ್ೈಯತಯಕುಂ ದ್ೀವಂ ತವಂ ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತೀರ್ತ ಸವಯಭ ತಗತಣ್ೈಯತಯಕುಂ ದ್ೀವಂ ತವಂ ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತೀರ್ತ 

ನ್ವಮಗಿೀತಾನ್ವಮಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀನಿಯರವಧಿಕ್ಾಕ್ಾಶಕ್್ುೀನಿಯರವಧಿಕ್ಾಕ್ಾಶಶಬದಶಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವಾನಿತಯಥಯಾಃವಾನಿತಯಥಯಾಃ।।  ಯದಾವ ಖವತ್ ಯದಾವ ಖವತ್ 

ಅನ್ುರ್ ೀ ವಿವರಾಃ ಪಾರಣಿಸಞ್ಚಾರಾನ್ತಕ ಲ ಇತಯಥಯಾಃಅನ್ುರ್ ೀ ವಿವರಾಃ ಪಾರಣಿಸಞ್ಚಾರಾನ್ತಕ ಲ ಇತಯಥಯಾಃ ||  ಉಕುಮೀವ ತಾತಪಯಯಮ್ಉಕುಮೀವ ತಾತಪಯಯಮ್।।  
 

ಶಬಾದನ್ುರನಿಮಿತುಸಾಯಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮಿದ್ಮ್ಶಬಾದನ್ುರನಿಮಿತುಸಾಯಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮಿದ್ಮ್।।  ತಥಾತಥಾಽಽನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯಧಿನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯಧಿ--

ಭ ತಗತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀಭ ತಗತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ನ್ ತತ ಭ ತಾಕ್ಾಶ್ಾದಿಸುದ್ಥಯಾಃನ್ ತತ ಭ ತಾಕ್ಾಶ್ಾದಿಸುದ್ಥಯಾಃ।।  
ಅವಕ್ಾಶದಾಅವಕ್ಾಶದಾತೃತಾವದ್ೀವ್ೈಯಷ್ಣವತ್ವೀ ತಚಾಬಾದನಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವವಶಯಮಾಭವಾದಿರ್ತಭಾವಾಃತೃತಾವದ್ೀವ್ೈಯಷ್ಣವತ್ವೀ ತಚಾಬಾದನಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವವಶಯಮಾಭವಾದಿರ್ತಭಾವಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  
ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ತಸಯ ಸ ಏಷ್ ಪರ್ ೀವರಿೀರಾನ್ತದಿುೀಥಾಃ ಸ ಏಷ್ ೀತಸಯ ಸ ಏಷ್ ಪರ್ ೀವರಿೀರಾನ್ತದಿುೀಥಾಃ ಸ ಏಷ್ ೀಽಽನ್ನ್ನ್ುಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ುಾಃ ಕ್್ ೀ 

ಹ್ಯೀಹ್ಯೀವಾನಾಯತೆಾಃ ಪಾರಣಾಯದಿತಾಯದಿಸವಯಗತಣವತಾವತ್ವಾನಾಯತೆಾಃ ಪಾರಣಾಯದಿತಾಯದಿಸವಯಗತಣವತಾವತ್।।  ಭ ತ್ೀ ತದ್ಯೀಗಾದಿತಯಥಯಾಃಭ ತ್ೀ ತದ್ಯೀಗಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಉಚಯತ ಇರ್ತ ಮತಖಯ ವೃರ್ತುರತಕ್ಾುಉಚಯತ ಇರ್ತ ಮತಖಯ ವೃರ್ತುರತಕ್ಾು||  ಸಾ ಕ್್ೀನ್ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ೀತಯತ್ ೀಽಪ ಸಾ ಕ್್ೀನ್ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ೀತಯತ್ ೀಽಪ 

ಪಾರಗತಪಾರಗತಕುಮಾಕ್ಾಶಪದ್ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವತುವಮತಪಲಕ್ಷಣಮಿರ್ತಭಾವ್ೀನಾಹಕುಮಾಕ್ಾಶಪದ್ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವತುವಮತಪಲಕ್ಷಣಮಿರ್ತಭಾವ್ೀನಾಹ ||  ಸವಯಸವಯಗತಗತಣತವತ ಇರ್ತಣತವತ ಇರ್ತ॥॥  
ತಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತಾುವಕ್ಾಶ ದಾತೃತಾವದಿ ಸವಯಗತಣವತಾುವದ್ನ್ಯಗತಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಂ ಪರರ್ತ ತಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತಾುವಕ್ಾಶ ದಾತೃತಾವದಿ ಸವಯಗತಣವತಾುವದ್ನ್ಯಗತಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಂ ಪರರ್ತ 
ಸಾವತನಾರಾಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃಸಾವತನಾರಾಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃ||  

 

ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಶಬಾದನಾಂ ವಿಷೌಣ ರೌಗಿಕತವದ್ ಯೀತನಾರಾನ್ುರ ಇತತಯಕ್ತುಾಃಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಶಬಾದನಾಂ ವಿಷೌಣ ರೌಗಿಕತವದ್ ಯೀತನಾರಾನ್ುರ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ||  ಖ್ೀಽಪತಚಾಬದಖ್ೀಽಪತಚಾಬದ--

ಪರವೃಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತತರಯಮೀವ್ೀರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯ ಖವದಿತತಯಕ್ತುಾಃರ್ತುಹ್ೀತತರಯಮೀವ್ೀರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯ ಖವದಿತತಯಕ್ತುಾಃ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಪಾರಣಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಯತಕುಮ್।।  ತದ್ವೈ ತವಂ ಪಾರಣ್ ೀತದ್ವೈ ತವಂ ಪಾರಣ್ ೀಽಽಭವಾಃ ಮಹಾನ್ ಭವಾಃ ಮಹಾನ್ 

ಭ್ ೀಗಾಃ ಪರಜಾಪತ್ೀರಿರ್ತಶತರತೌ ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ಮಹಾಭ್ ೀಗಭ್ ೀಗಾಃ ಪರಜಾಪತ್ೀರಿರ್ತಶತರತೌ ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ಮಹಾಭ್ ೀಗಶರ್ದತಶರ್ದತಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ।।  
ಪಾರಣಪದ್ಸಯ ಚ ಪರಸ್ತದಾಧಾ ಮತಖಯಪಾರಣಪರತಾವತ್ಪಾರಣಪದ್ಸಯ ಚ ಪರಸ್ತದಾಧಾ ಮತಖಯಪಾರಣಪರತಾವತ್।।  ನ್ಹಿ ದ್ವಯೀಾಃ ನ್ಹಿ ದ್ವಯೀಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವಂ ಯತಕುಂ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವಂ ಯತಕುಂ 

ವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್।।  ಓಂ ಅತ ಏವ ಪಾರಣ ಇರ್ತಓಂ ಅತ ಏವ ಪಾರಣ ಇರ್ತ  ॥॥  
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ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ।।  ಪರಣ್ೀತ್ೀರ್ತಪರಣ್ೀತ್ೀರ್ತ।।  ಪರಣ್ೀತಾ ಪರಣ್ೀತಾ ರ್ಜೀರ್ಜೀವನ್ಹ್ೀತತಾಃವನ್ಹ್ೀತತಾಃ।।  ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್।।  ಪರಣ್ೀತಾರದಿರ್ೀಕ್್ ೀ ಪರಣ್ೀತಾರದಿರ್ೀಕ್್ ೀ 

ಮತಖ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಮತಖ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ತಥಾ ಚ ಪಾರಣ ಇತಾಯದ್ಯೈರಧಾಯತಮತಥಾ ಚ ಪಾರಣ ಇತಾಯದ್ಯೈರಧಾಯತಮಗ್ೈಗ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ 

ಶಬ್ದೈಾಃ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀಶಬ್ದೈಾಃ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ನ್ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾನ್ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿಾಃದಿಾಃ।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ಹಿರೀಶಾ ತ್ೀ ಲಕ್ಷಮೀಶಾ ಪತಾನಾವಿರ್ತಹಿರೀಶಾ ತ್ೀ ಲಕ್ಷಮೀಶಾ ಪತಾನಾವಿರ್ತ, , ಭತಾಯ ಸನ್ ಭರಯಮಾಣ ಇರ್ತಭತಾಯ ಸನ್ ಭರಯಮಾಣ ಇರ್ತ, , 

ಹಿರೀಶರ್ದತಶ್ರೀಪರ್ತತವಲಕ್ಷಮೀಪರ್ತತವವಿಶವಭತೃಯತಾವದ್ಯೀತತರಕರಣಸಥಹಿರೀಶರ್ದತಶ್ರೀಪರ್ತತವಲಕ್ಷಮೀಪರ್ತತವವಿಶವಭತೃಯತಾವದ್ಯೀತತರಕರಣಸಥಸವಯಗತಣಸವಯಗತಣವತಾುವವತಾುವದಿತಯಥಯಾಃದಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಕ್್ೀನ್ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ ೀಚಯತ್ೀಕ್್ೀನ್ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ ೀಚಯತ್ೀ।।  ಆಹಆಹ।।  ಸವಯಗತಣತವತ ಇರ್ತಸವಯಗತಣತವತ ಇರ್ತ॥॥  ಯದ್ದೀವಾನ್ ಪಾರಣಯೀ ನ್ವ್ೀರ್ತಯದ್ದೀವಾನ್ ಪಾರಣಯೀ ನ್ವ್ೀರ್ತ--
ವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ ೀಕ್್ುೀ ನ್ವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ ೀಕ್್ುೀ ನ್ವದ್ೀವೀಪಲಕ್ಷತಸವಯಪಾರಣಿರ್ಜೀವನ್ವದ್ೀವೀಪಲಕ್ಷತಸವಯಪಾರಣಿರ್ಜೀವನ್ಹ್ೀಹ್ೀತತತಾವದಿತತತಾವದಿರ ಪಗತಣತಾವರ ಪಗತಣತಾವದ್ನ್ಯದ್ನ್ಯಗತಂ ಗತಂ 

ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃ।।  ಅತರ ಪಾರಣ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪರಣ್ೀತ್ೀರ್ತ ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಾಃಅತರ ಪಾರಣ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪರಣ್ೀತ್ೀರ್ತ ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಾಃ  ಪಾರಣಪದ್ಸಯ ಪಾರಣಪದ್ಸಯ 

ಹರೌಹರೌ  ರೌಗಿಕತವಸಯ ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತ್ ೀಮತಯಖಯತವಸಯ ಸ ಚನಾಯರೌಗಿಕತವಸಯ ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತ್ ೀಮತಯಖಯತವಸಯ ಸ ಚನಾಯ  ॥॥  9 9 ॥॥  
 

ಜ್ ಯೀರ್ತರಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿನ್ನ್ವಥಾಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ನ್ ಯತಕುಮ್ರ್ತ ನ್ ಯತಕುಮ್।।  ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ 
ಗತಹಾರಾಮಿತಾಯನ್ನ್ದಮಯಧ್ಮಯಸಯ ಗತಹಾನಿಹಿತತವಸಯ ಜ್ ಯೀರ್ತಹೃಯದ್ಯ ಆಹಿತಂ ಯದಿರ್ತ ಗತಹಾರಾಮಿತಾಯನ್ನ್ದಮಯಧ್ಮಯಸಯ ಗತಹಾನಿಹಿತತವಸಯ ಜ್ ಯೀರ್ತಹೃಯದ್ಯ ಆಹಿತಂ ಯದಿರ್ತ 

ಶತರತೌ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ತಯಕ್್ುೀಾಃಶತರತೌ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ತಯಕ್್ುೀಾಃ।।  ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಸಯ ತಾವಮಗನ ಇತಯಗಿನ ಸಾಹಚಯಣಾಗಿನಸ ಕುಸಥತ್ವೀನ್ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಸಯ ತಾವಮಗನ ಇತಯಗಿನ ಸಾಹಚಯಣಾಗಿನಸ ಕುಸಥತ್ವೀನ್ 

ಚಾಗಿನಪರತಾವತ್ಚಾಗಿನಪರತಾವತ್।।  ನ್ ಹಿ ದ್ವಯೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಸವಯಪ್ರೀನ್ ಹಿ ದ್ವಯೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಸವಯಪ್ರೀರಕತಾವದಿನಾ ಹದ್ಯಗತಹಾಸಥತವಂ ರಕತಾವದಿನಾ ಹದ್ಯಗತಹಾಸಥತವಂ 

ಯತಯತಕುಮಿತಯತ ಆಹಕುಮಿತಯತ ಆಹ।।  ಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಶಾರಣಾಭಧಾನಾದಿರ್ತಓಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಶಾರಣಾಭಧಾನಾದಿರ್ತ  ॥॥  
 

ತದ್ಥ್ ೀಯ ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತತದ್ಥ್ ೀಯ ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ॥॥  ಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ 

ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಸವಯಸ ಕುಗತ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಸವಯಸ ಕುಗತ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ 

ಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್।।  ನ್ ತವಗಾನಾದಿಾಃನ್ ತವಗಾನಾದಿಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಕಣಯಕಣಯಚಕ್ಷತಮಯನ್ ೀವಿದ್ ರತ್ ವೀಕಯಭಪ್ರೀತಾಪರಿಚಿಾನ್ನವ್ೈಭವರ ಪಸವಯಗತಣತಾವದಿತಯಥಯಾಃಚಕ್ಷತಮಯನ್ ೀವಿದ್ ರತ್ ವೀಕಯಭಪ್ರೀತಾಪರಿಚಿಾನ್ನವ್ೈಭವರ ಪಸವಯಗತಣತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಕ್್ೀನ್ನಿಮಿತ್ುೀನ್ೀತಯತ್ ೀಕ್್ೀನ್ನಿಮಿತ್ುೀನ್ೀತಯತ್ ೀಽಽಪಪ||  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  

 

ಸವಯಞ್ೂಜಾೀರ್ತಸವಯಞ್ೂಜಾೀರ್ತಷಾಟವಷಾಟವದ್ಭಗವತ ಇರ್ತ ಪಞ್ಾಮಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾಪರಕ್ಾಶರ ಪತಾವದಿದ್ಭಗವತ ಇರ್ತ ಪಞ್ಾಮಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾಪರಕ್ಾಶರ ಪತಾವದಿರ ಪರ ಪ--

ಜ್ ಯೀರ್ತರಾದಿತಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸವಯಗತಣತಾವದ್ನ್ಯಗತಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಜ್ ಯೀರ್ತರಾದಿತಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸವಯಗತಣತಾವದ್ನ್ಯಗತಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಶ್್ಾೀತಯಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃಥಯಾಃ॥॥  10 10 ॥॥  
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ಗಾಯತರಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಗಿನಸ ಕುಸಥಂ ಜ್ ಯೀರ್ತವಿಯಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಗಿನಸ ಕುಸಥಂ ಜ್ ಯೀರ್ತವಿಯಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್।।  ಅಸ್ಯೈವ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಾಃ ಅಥ ಯದ್ತಾಃ ಪರ್ ೀ ಅಸ್ಯೈವ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಾಃ ಅಥ ಯದ್ತಾಃ ಪರ್ ೀ 
ದಿವೀ ಜ್ ಯೀರ್ತದಿೀಯಪಯತ ಇರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ತೃರ್ತೀಯೀದಿವೀ ಜ್ ಯೀರ್ತದಿೀಯಪಯತ ಇರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ತೃರ್ತೀಯೀಽಽಧಾಯಯೀ ಶರವಣಾತ್ಧಾಯಯೀ ಶರವಣಾತ್, , ತಸಯ ಚ ತಸಯ ಚ 

ಗಾಯರ್ತರೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಮಿತತಯಪಕರಮೀಣ ಗಾಯರ್ತರೀತಾವತ್ಗಾಯರ್ತರೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಮಿತತಯಪಕರಮೀಣ ಗಾಯರ್ತರೀತಾವತ್।।  ನ್ಹಿ ತಸಾಯಪ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ನ್ಹಿ ತಸಾಯಪ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ 

ಗಾಯರ್ತರೀವಾಗಾದ್ಯನ್ಯಗಾಯರ್ತರೀವಾಗಾದ್ಯನ್ಯತರಪರಸ್ತದ್ಧಶಬ್ ದೀಕ್ೌು ಪರಯೀಜನ್ಮಸ್ತುತರಪರಸ್ತದ್ಧಶಬ್ ದೀಕ್ೌು ಪರಯೀಜನ್ಮಸ್ತು।।  ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಪರಸತುತ್ೀ ತ್ೀಜ್ ೀ ಶಬದಪರಸತುತ್ೀ ತ್ೀಜ್ ೀ 

ವ್ೈ ಬರಹಮವಚಯಸಂ ಗಾಯರ್ತರೀರ್ತ ತತಪರಾಯಯಸಯ ತ್ೀಜಾಃಶಬದಸ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃವ್ೈ ಬರಹಮವಚಯಸಂ ಗಾಯರ್ತರೀರ್ತ ತತಪರಾಯಯಸಯ ತ್ೀಜಾಃಶಬದಸ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ಅತ ಅತ 

ಉಕುಮಯತಕುಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ಉಕುಮಯತಕುಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್।।  ಛನ್ ದೀಛನ್ ದೀಽಽಭಧಾನಾಭಧಾನಾದಿತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ದಿತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್॥॥  
 

ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯ ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯ ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈರಿರ್ತಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈರಿರ್ತ॥॥  ಅಗಾನಾದಿಸ ಕ್್ ುೀಪನಿಷ್ದ್ುತಜ್ ಯೀರ್ತಸುಅಗಾನಾದಿಸ ಕ್್ ುೀಪನಿಷ್ದ್ುತಜ್ ಯೀರ್ತಸುತಸಹತಸಹ--
ಶತರತಗಾಯರ್ತರೀಪರಭೃರ್ತಭಶ್ಾಾಧಿವ್ೀದ್ಗತ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಶತರತಗಾಯರ್ತರೀಪರಭೃರ್ತಭಶ್ಾಾಧಿವ್ೀದ್ಗತ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ನ್ ತತ ಛನ್ ದೀವಿಶ್್ೀಷಾದಿಾಃನ್ ತತ ಛನ್ ದೀವಿಶ್್ೀಷಾದಿಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಗಾಯರ್ತ ಚ ತಾರಯರ್ತ ಚ್ೀರ್ತ ಏತಾಮೀವ ನಾರ್ತಶ್ೀಯನ್ುೀ ಪಾದ್ ೀಽಸಯ ಸವಾಯಭ ತಾನಿ ಗಾಯರ್ತ ಚ ತಾರಯರ್ತ ಚ್ೀರ್ತ ಏತಾಮೀವ ನಾರ್ತಶ್ೀಯನ್ುೀ ಪಾದ್ ೀಽಸಯ ಸವಾಯಭ ತಾನಿ 
ರ್ತರಪಾದ್ಸಾಯಮೃತನಿದವಿೀತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ೈತತರಕರಣಸಥ ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಚಾಾರರ್ತರಪಾದ್ಸಾಯಮೃತನಿದವಿೀತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ೈತತರಕರಣಸಥ ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಚಾಾರಣಾಖಿಲಪಾಲನ್ರ ಪಣಾಖಿಲಪಾಲನ್ರ ಪ--
ಗಾನ್ತಾರಣಕತೃಯತವಸವೀಯತುಮತವ ಭ ತಾದಿಪಾದ್ತಾವದಿ ಸವಯಗತಣತಾವದಿತಯಥಯಾಃಗಾನ್ತಾರಣಕತೃಯತವಸವೀಯತುಮತವ ಭ ತಾದಿಪಾದ್ತಾವದಿ ಸವಯಗತಣತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ||  ಕ್್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ 

ನಿಮಿತ್ುೀನ್ನಿಮಿತ್ುೀನ್||  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಗಾಯರ್ತರೀವಾಗಾದ್ಯಧಿದ್ೈವಗತತತುಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವತಾವದ್ನ್ಯಗತಂ ಪರವೃರ್ತುಗಾಯರ್ತರೀವಾಗಾದ್ಯಧಿದ್ೈವಗತತತುಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವತಾವದ್ನ್ಯಗತಂ ಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತತಂ ಹ್ೀತತಂ 

ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃ।।  
 

ತ್ೀನ್ೈವಾತರಸವಯನ್ಯೀಷ್ವಪಇನಾದರಕ್ಾಶಪಾರಣಜ್ ಯೀತ್ೀನ್ೈವಾತರಸವಯನ್ಯೀಷ್ವಪಇನಾದರಕ್ಾಶಪಾರಣಜ್ ಯೀರ್ತಗಾಯಯರ್ತರೀವಾಗಿತಾಯದಿಶಬಾದನಾಂ ರ್ತಗಾಯಯರ್ತರೀವಾಗಿತಾಯದಿಶಬಾದನಾಂ 
ವಿಷ್ಣವಥಯತ್ವೀ ವಿಷೌಣ ಲ್ ೀಕತ್ ೀವಿಷ್ಣವಥಯತ್ವೀ ವಿಷೌಣ ಲ್ ೀಕತ್ ೀಽಽಪರಸ್ತದಾಧನಾಂ ಅನ್ಯತರ ರ ಢಾನಾಂ ಶತರರ್ತಷ್ತ ಪರಯೀಗ್ೀ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಂ ಅನ್ಯತರ ರ ಢಾನಾಂ ಶತರರ್ತಷ್ತ ಪರಯೀಗ್ೀ 

ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಾಸ್ತುೀತಯಪ ನಿರಸುಮ್ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಾಸ್ತುೀತಯಪ ನಿರಸುಮ್।।  ಯತಸುತುಚಾಬದಪರವೃರ್ತುಯತಸುತುಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುನಿಮಿತುಗತಣವತಾವತ್ಗತಣವತಾವತ್।।  
ನಿಮಿತುತಾದ್ೃಶಸವಯಗತಣಲಾಭಾಥಯಮಿರ್ತರಾವತ್ನಿಮಿತುತಾದ್ೃಶಸವಯಗತಣಲಾಭಾಥಯಮಿರ್ತರಾವತ್।।  ಸವ್ೈಯಾಃ ಗತಣಿಸವ್ೈಯಾಃ ಗತಣಿಸಾಮಾಸಾಮಾನಾಯನಾಯಧಿಧಿದ್ೈವಾಧಿದ್ೈವಾಧಿ--

ಭ ತಾಧಾಯಭ ತಾಧಾಯತಮಗತಸ ಕುಸಾಥಧಿವ್ೀದ್ಗತ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈವಿಯಷ್ತಣತಮಗತಸ ಕುಸಾಥಧಿವ್ೀದ್ಗತ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀರ್ೀವೀಚಯತ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  
 

ನ್ ಚ ಗತಣಲಾಭ್ ೀ ವಯಥಯ ಇತಯಪ ಶಙ್ಗೆಾಮ್ ನ್ ಚ ಗತಣಲಾಭ್ ೀ ವಯಥಯ ಇತಯಪ ಶಙ್ಗೆಾಮ್ ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಆಆದ್ಯಸ ತಾರಭಮತ ಬರಹಮಶಬ್ ದೀಕು ಪರಧಾನ್ಲಕ್ಷಣಭ ತಸಮಸುಗತಣದ್ಯಸ ತಾರಭಮತ ಬರಹಮಶಬ್ ದೀಕು ಪರಧಾನ್ಲಕ್ಷಣಭ ತಸಮಸುಗತಣವತುವವತುವಸ್ತದ್ಧಾಥಯತಾವತ್ಸ್ತದ್ಧಾಥಯತಾವತ್।।  



 

 
 

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

 
2011 

Page 20 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಸವಯೀಗಯಗತಣಪೂತಯಯೀ ಉಪಾಸನಾಥಯತಾವಚಾಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಸವಯೀಗಯಗತಣಪೂತಯಯೀ ಉಪಾಸನಾಥಯತಾವಚಾ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಚ್ ೀಪಕರಮಸಥಗಾಯರ್ತರೀಶಬ್ದೀನ್ನ್ತ ಚ್ ೀಪಕರಮಸಥಗಾಯರ್ತರೀಶಬ್ದೀನ್ ತದ್ತಪರಿಶತರತಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ಪದ್ೀನ್ ಚ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ನ್ ತದ್ತಪರಿಶತರತಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ಪದ್ೀನ್ ಚ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ 

ಏವೀಚಯತ ಇತಯಯತಕುಮ್ಏವೀಚಯತ ಇತಯಯತಕುಮ್।।  ರ್ತರರ್ತರಪಾದ್ಸಾಯಮೃಪಾದ್ಸಾಯಮೃತನಿದವಿೀರ್ತ ದಿವಾಃ ಪರ್ ೀಜ್ ಯೀರ್ತರಿರ್ತ ದ್ತಯಸಥತವ ತನಿದವಿೀರ್ತ ದಿವಾಃ ಪರ್ ೀಜ್ ಯೀರ್ತರಿರ್ತ ದ್ತಯಸಥತವ 

ದಿವಾಃಪರತವಯೀರತಕ್ಾಯ ತಯೀಭಯನ್ನತಾವದಿರ್ತ ನ್ ಶಙ್ಗೆಾಮ್ದಿವಾಃಪರತವಯೀರತಕ್ಾಯ ತಯೀಭಯನ್ನತಾವದಿರ್ತ ನ್ ಶಙ್ಗೆಾಮ್।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕಸ್ಯೈವ ದ್ತಯಸಥತವ ದಿವಾಃಪರತವ ಗತಣವತಾುವದಿತಯಥಯಾಃವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕಸ್ಯೈವ ದ್ತಯಸಥತವ ದಿವಾಃಪರತವ ಗತಣವತಾುವದಿತಯಥಯಾಃ।।  ರ್ತರಲ್ ೀಕವಿವಕ್ಾರಾಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕವಿವಕ್ಾರಾಂ 
ಲಕ್ಷಯೀಜನ್ ೀನ್ನತಾನ್ುರಿಕ್ಾದ್ತಪರಿಸ್ತಥತಾನಾಂ ಅನ್ನಾುಸನ್ಲಕ್ಷಯೀಜನ್ ೀನ್ನತಾನ್ುರಿಕ್ಾದ್ತಪರಿಸ್ತಥತಾನಾಂ ಅನ್ನಾುಸನ್ಶ್್ವೀತದಿವಪವ್ೈಕತಣಾಠನಾಂ ಶ್್ವೀತದಿವಪವ್ೈಕತಣಾಠನಾಂ 
ದ್ತಯತ್ವೀನ್ ತತರಸ್ತಥತ ವಾಸತದ್ೀವನಾರಾಯಣದ್ತಯತ್ವೀನ್ ತತರಸ್ತಥತ ವಾಸತದ್ೀವನಾರಾಯಣವ್ೈಕತಣಾಠಖಯವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಾಂ ದ್ತಯಸಥಸವಸಯ ವ್ೈಕತಣಾಠಖಯವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಾಂ ದ್ತಯಸಥಸವಸಯ 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ದೌಯದೌಯಮಯಹಾಮೀರತರಾಕ್ಾಶ್್ೀ ಸ ಯಯಮಣಡಲಮ್ಮಯಹಾಮೀರತರಾಕ್ಾಶ್್ೀ ಸ ಯಯಮಣಡಲಮ್।।  ದಿವಿೀನ್ದರಸದ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ತತಪರ್ೀ ದಿವಿೀನ್ದರಸದ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ತತಪರ್ೀ 
ತತ ದಿವಾಃಪರ ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ ಕರಮಾನ್ೇವಾಯದಿಭಯ ಉನ್ನತತ ದಿವಾಃಪರ ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ ಕರಮಾನ್ೇವಾಯದಿಭಯ ಉನ್ನತ್ೀಷ್ವನ್ನಾುಸನಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತಾನಾಂ ತ್ೀಷ್ವನ್ನಾುಸನಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತಾನಾಂ 

ದಿವಾಃಪರತವಸಯ ಚ ಸಮ್ವಾತ್ದಿವಾಃಪರತವಸಯ ಚ ಸಮ್ವಾತ್।।  ನ್ನ್ವೀವಮಪದಾವಾತಮಕ್್ೀಭಯಶಾ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ವ್ೈಕತಣಠಶ್್ೂಾೀಚಾ ನ್ನ್ವೀವಮಪದಾವಾತಮಕ್್ೀಭಯಶಾ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ವ್ೈಕತಣಠಶ್್ೂಾೀಚಾ 
ಉಚಯತ ಇತತಯಕುಸವಗಾಯದಿಸವಯದ್ತಯಪರತವಂ ವ್ೈಕತಣಠಸಯ ನ್ ೀಕುಂ ಸಾಯದಿರ್ತಚ್ೀತುಹಿಯ ಉಚಯತ ಇತತಯಕುಸವಗಾಯದಿಸವಯದ್ತಯಪರತವಂ ವ್ೈಕತಣಠಸಯ ನ್ ೀಕುಂ ಸಾಯದಿರ್ತಚ್ೀತುಹಿಯ 

ಸಪುಲ್ ೀಕವಿವಕ್ಷರಾ ದ್ತಯಪರತವಮಸತುಸಪುಲ್ ೀಕವಿವಕ್ಷರಾ ದ್ತಯಪರತವಮಸತು।।  ಏವಂಚ ಸವಯದ್ತಯಪರತವಸ್ತದಿಧಾಃಏವಂಚ ಸವಯದ್ತಯಪರತವಸ್ತದಿಧಾಃ।।  ತಥಾಗಿನಸ ಕುಸಥಂ ತಥಾಗಿನಸ ಕುಸಥಂ 

ಛಾನ್ ದೀಗಯಸಥಂ ಚ ಜ್ ಯೀರ್ತವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ್ೀತಯಪ ಸಮಾಹಿತಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ಛಾನ್ ದೀಗಯಸಥಂ ಚ ಜ್ ಯೀರ್ತವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ್ೀತಯಪ ಸಮಾಹಿತಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್।।  
 

ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  ಕಣಾಯದಿವಿದ್ ರತವದ್ರಷ್ಟೃತವಶ್್ೂರೀತೃತಾವದಿಸವಯಗತಣತಾವದಿತಯಥಯಾಃಕಣಾಯದಿವಿದ್ ರತವದ್ರಷ್ಟೃತವಶ್್ೂರೀತೃತಾವದಿಸವಯಗತಣತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಸ ಸ ತ್ರೀ ಶತರತ ಕಣಾಯದಿವಿದ್ ರತವಗತಣ್ೀತ್ರೀ ಶತರತ ಕಣಾಯದಿವಿದ್ ರತವಗತಣ್ೀಽಽಪ ಹರೌ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ತದ್ೀತದ್ದೃಷ್ಟಂ ಚ ಶತರತಂ ಪ ಹರೌ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ತದ್ೀತದ್ದೃಷ್ಟಂ ಚ ಶತರತಂ 

ಚ್ೀತತಯಕು ದ್ೃಷ್ಟತಾವದ್ೀಾಃ ಸತಧ್ ೀಕುದಿಶ್ಾಚ್ೀತತಯಕು ದ್ೃಷ್ಟತಾವದ್ೀಾಃ ಸತಧ್ ೀಕುದಿಶ್ಾಽಽಧಿಷಾಠನ್ದಾವರ್ ೀಪಧಿಷಾಠನ್ದಾವರ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತಪತ್ುೀರಿರ್ತ॥॥  
 

ಅನಿುಮಪಾರಣಾಧಿಕರಣ 
 

ಪಾರಣಪದ್ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಗತಣಲಾಭಸಯ ಪರಣ್ೀತ್ೀತಯನ್ೀನ್ೈವೀಕುತಾವತ್ ಪಾರಣಸುಥ್ೀಪಾರಣಪದ್ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಗತಣಲಾಭಸಯ ಪರಣ್ೀತ್ೀತಯನ್ೀನ್ೈವೀಕುತಾವತ್ ಪಾರಣಸುಥ್ೀತ್ಯೀತ್ಯೀಥಥ--

ದ್ಥಯ ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀ ನ್ ಕೃತಾಃದ್ಥಯ ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀ ನ್ ಕೃತಾಃ।।  
 

ಯದಾವ ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪರಣ್ೀತಾ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ಯದಾವ ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪರಣ್ೀತಾ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್।।  ಚಕ್ಷತಾಃಶ್್ೂರೀತರಂ ಮನ್ ೀ ವಾಕ್ಾರಣ ಚಕ್ಷತಾಃಶ್್ೂರೀತರಂ ಮನ್ ೀ ವಾಕ್ಾರಣ 
ಇತ್ಯೈತರ್ೀಯೀ ಶತರತಸಯ ಇತ್ಯೈತರ್ೀಯೀ ಶತರತಸಯ ಪಾರಣಶರ್ದಪಾರಣಶರ್ದತಸಯ ಪರಣ್ೀತತಶಾಕ್ಷತರಾದಿೀತಸಯ ಪರಣ್ೀತತಶಾಕ್ಷತರಾದಿೀನಿದರಯ ಸಹಪಾಠ್ೀನಿದರಯನಿದರಯ ಸಹಪಾಠ್ೀನಿದರಯ--
ಸಂವಾದಾದಿನಾ ಮತಖಯಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮಸ್ತೇರ್ತ ಇನ್ದರೀಣ ಆತಮನ್ಾಃ ಸಂವಾದಾದಿನಾ ಮತಖಯಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮಸ್ತೇರ್ತ ಇನ್ದರೀಣ ಆತಮನ್ಾಃ 
ಪಾರಣತಾದಾತ್ ಯೀಕ್್ುೀರಿನ್ದರಸಯಪಾರಣತಾದಾತ್ ಯೀಕ್್ುೀರಿನ್ದರಸಯ, , ಯಚಾತಂ ವಯಚಾತಂ ವಷಾಯಷಾಯಣಿ ಪುರತಷಾಯತಷ್ ೀ ಭವನಿುೀರ್ತ ರ್ಜೀವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಣಿ ಪುರತಷಾಯತಷ್ ೀ ಭವನಿುೀರ್ತ ರ್ಜೀವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ 

ರ್ಜೀವತವಸಯ ಚಾವಗಮಾತ್ರ್ಜೀವತವಸಯ ಚಾವಗಮಾತ್।।  ವಾಕಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ರ್ತರತಯಪರತ್ ವೀಪಪತ್ುೀಶ್್ಾೀತಯತ ಉಕುಮ್ವಾಕಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ರ್ತರತಯಪರತ್ ವೀಪಪತ್ುೀಶ್್ಾೀತಯತ ಉಕುಮ್।।  
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ಪಾರಣಸುಥಾನ್ತಗಮಾದಿರ್ತಸ ತರಪಾರಣಸುಥಾನ್ತಗಮಾದಿರ್ತಸ ತರಚತತಷ್ಟಚತತಷ್ಟಯಮ್ಯಮ್॥॥  
 

ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ।।  ಇತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತಇತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ।।  ಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯ ಉಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಸವ್ೈಯ 

ಸವಯಗತಣತವತಸವಯಗತಣತವತ  ಇರ್ತಇರ್ತ॥॥  ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿರ ಪಾನ್ಯಪಾರಪಕಪರಬಲಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಪ್ೀತಪಾರಣಾದ್ಯೈಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿರ ಪಾನ್ಯಪಾರಪಕಪರಬಲಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಪ್ೀತಪಾರಣಾದ್ಯೈಾಃ 

ಸವ್ೈಯರನ್ಯವಸತುಷ್ತಸವ್ೈಯರನ್ಯವಸತುಷ್ತ  ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಶಬ್ದೈಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀರ್ೀಕ್್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ್ೀ।।  ನ್ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿರನ್ೀಕಾಃನ್ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿರನ್ೀಕಾಃ।।  
ಯೀನ್ ವಾಕಯಭ್ೀದ್ ಆಶ್ರಯೀತಯೀನ್ ವಾಕಯಭ್ೀದ್ ಆಶ್ರಯೀತ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||  ಸವಯಗತಸವಯಗತಣತವತಾಃಣತವತಾಃ॥॥  

 

ತಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಪಾರಣಯನ್ು ತಂ ದ್ೀವಾ ಭ ರ್ತರಿತತಯಪಾಸಾಞ್ಾಕ್ತರರ್ೀ ತದ್ಯಂ ತಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಪಾರಣಯನ್ು ತಂ ದ್ೀವಾ ಭ ರ್ತರಿತತಯಪಾಸಾಞ್ಾಕ್ತರರ್ೀ ತದ್ಯಂ 
ಪಾರಣ್ ೀಪಾರಣ್ ೀಽಽಧಿರ್ತಷ್ಠರ್ತೀತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ೈತತರಕರಣಸಥದ್ೀವೀಪಾಸಯತವದ್ೀಹಾಖಯರಥಾಧಿಷ್ಠತೃತಾವದಿಸಧಿರ್ತಷ್ಠರ್ತೀತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ೈತತರಕರಣಸಥದ್ೀವೀಪಾಸಯತವದ್ೀಹಾಖಯರಥಾಧಿಷ್ಠತೃತಾವದಿಸ

ವಯಗತಣತಾವದಿವಷ್ ಣೀರಿತಯಥಯಾಃವಯಗತಣತಾವದಿವಷ್ ಣೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  ಕ್್ೀನ್ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ ೀಚಯತ್ೀಕ್್ೀನ್ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ ೀಚಯತ್ೀ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಪಾರಗತಕುದಿಶ್ಾ ಸವಯರ್ಜೀವನ್ಹ್ೀತತತಾವದಿರ ಪಪಾರಣಾದಿತತುಚಾಪಾರಗತಕುದಿಶ್ಾ ಸವಯರ್ಜೀವನ್ಹ್ೀತತತಾವದಿರ ಪಪಾರಣಾದಿತತುಚಾಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಗತಣಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಗತಣವತಾುವವತಾುವ--

ದ್ನ್ಯಗತಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಚಾದ್ನ್ಯಗತಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾಚಾ।।  ನ್ ಚಾನ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃನ್ ಚಾನ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಪಾರಣಸಂವಾದಾದ್ಯನ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುರ ಪಸವಯಗತಣವತಾುವದಿತಯಥಯಾಃಪಾರಣಸಂವಾದಾದ್ಯನ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುರ ಪಸವಯಗತಣವತಾುವದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಪಾರಣಸಂವಾದಾದಿ ಶತಾಪಾರಣಸಂವಾದಾದಿ ಶತಾಯತಯತ--

ಷ್ಟವಷ್ಟವರ ಪಸ್ಯೀರ ಪಸ್ಯೀನ್ ದರೀನ್ ದರೀಕುಪಾರಣತಾದಾಕುಪಾರಣತಾದಾತಯಸಯ ಚ ತತ್ ಸ್ತಥತಾನ್ುರಾಯಮಿಣತಯಪಪತ್ುೀಾಃತಯಸಯ ಚ ತತ್ ಸ್ತಥತಾನ್ುರಾಯಮಿಣತಯಪಪತ್ುೀಾಃ।।  ನ್ ನ್ 

ಚ್ ೀದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸಾುಂಚ್ ೀದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸಾುಂ ತೌ ಕ್್ೀಷ್ವಶ್ಾಾಬಜಸಮಭವ ಇರ್ತ ಸೃರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ತೌ ಕ್್ೀಷ್ವಶ್ಾಾಬಜಸಮಭವ ಇರ್ತ ಸೃರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ಸವಯಗತಣತವತಾಃಸವಯಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಅನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ತದಿೀಯಪಾರಣಸಂವಾದಾದಿಸವಯಗತಣತಾವತ್ಅನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ತದಿೀಯಪಾರಣಸಂವಾದಾದಿಸವಯಗತಣತಾವತ್।।  ಸೃತ್ೀಸತು ತತ್ ೀ ಸೃತ್ೀಸತು ತತ್ ೀ 

ಬಾಹಯರ ಪವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತಬಾಹಯರ ಪವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ।।  ನ್ ಚಾನ್ುರಾಯಮತಯಕ್ತುನಾಯಭಮತಾನ್ ಚಾನ್ುರಾಯಮತಯಕ್ತುನಾಯಭಮತಾ।।  ಸವಯಸವಯ--

ಗತಣತವತಾಃಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಸ ಇದ್ಂ ಬರಹಮತತುವಮಿರ್ತ ಏತರಾ ದಾವರಾ ಸ ಇದ್ಂ ಬರಹಮತತುವಮಿರ್ತ ಏತರಾ ದಾವರಾ ಪಾರಪದ್ಯಪಾರಪದ್ಯತ್ೀರ್ತ ಇತಾಯಹ ಮಹಿದಾಸ ತ್ೀರ್ತ ಇತಾಯಹ ಮಹಿದಾಸ ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ವಾಯಪುತಾವನ್ುಸಥತವಬಹಿಷ್ಠತವಗತಣವತ್ ುವೀಕ್್ುೀರಿತಯಥಯಾಃವಾಯಪುತಾವನ್ುಸಥತವಬಹಿಷ್ಠತವಗತಣವತ್ ುವೀಕ್್ುೀರಿತಯಥಯಾಃ॥॥  ನ್ಚ ರ್ತರತಯೀಕ್ತುವಯಯಥಾಯನ್ಚ ರ್ತರತಯೀಕ್ತುವಯಯಥಾಯ।।  ಸವಯಸವಯ--

ಗತಣತವತಾಃಗತಣತವತಾಃ॥॥  
 

ಉಪಾಸನಾಥಯ ಸವಾಯನ್ ರ್ತರವಿಉಪಾಸನಾಥಯ ಸವಾಯನ್ ರ್ತರವಿದಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪರರ್ತ ಗತಣತಾವದ್ನ್ತಗತಣತಾವದ್ನ್ತದಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪರರ್ತ ಗತಣತಾವದ್ನ್ತಗತಣತಾವದ್ನ್ತ--

ರ ಪತಾವದಿರ್ತರ ಪತಾವದಿರ್ತ।।  
 

ಪಾದಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 



 

 
 

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

 
2011 

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

 

 

ಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ಇತಾಯಇತಾಯದ್ಯೈರಿರ್ತದ್ಯೈರಿರ್ತ।।  ಸಮನಿವತಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಶಬಾದನಾಂ ಸಮನಿವತಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಶಬಾದನಾಂ 

ಇತಾಯಇತಾಯದ್ಯೈರಿರ್ತ ಪರಾಮಶಯಾಃದ್ಯೈರಿರ್ತ ಪರಾಮಶಯಾಃ॥॥  
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯವಿವೃತೌ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಂ 

ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನಾದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 

 

ಅಥ ಪರಥಮಾಧಾಯಯೀ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
ಏವಂ ಸವಯಶ್ಾಏವಂ ಸವಯಶ್ಾಖಾಖಾಗತನಾನಾವಾಕಯಸ್ತಥತ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವಯನಾಮಗತನಾನಾವಾಕಯಸ್ತಥತ್ೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವಯನಾಮಭರ್ೀಕ್್ ೀ ಭರ್ೀಕ್್ ೀ 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ತತುತರಕರಣಸಥನಾನಾ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ತತುತರಕರಣಸಥನಾನಾ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀಭ್ ಯೀ ಹ್ೀತತಭಯ ಉಭ್ ಯೀ ಹ್ೀತತಭಯ ಉಚಯಚಯತ ಇತತಯಕುಂ ತ ಇತತಯಕುಂ ಪೂಪೂವಪಾದ್ೀವಪಾದ್ೀ।।  
ತದ್ಸಾಧಿವವತದ್ಸಾಧಿವವ||    ಹ್ೀತ ಕೃತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿದಿೀಶವರನಿಷ್ಠತಾಪರಸ್ತದಾಧವಪ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಹ್ೀತ ಕೃತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿದಿೀಶವರನಿಷ್ಠತಾಪರಸ್ತದಾಧವಪ ಸವ್ೀಯಷಾಂ 

ತದ್ಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯತಾಃ ಲ್ಲಙ್ಗುಪಾದ್ಾಃ ಪರವೃತುಾಃತದ್ಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯತಾಃ ಲ್ಲಙ್ಗುಪಾದ್ಾಃ ಪರವೃತುಾಃ।।  ತದ್ಥಯಮಾಹತದ್ಥಯಮಾಹ  ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ।।  ಉಚಯತ್ೀಉಚಯತ್ೀ  
ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕ  ಇರ್ತಇರ್ತ॥॥  

 

ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸಹಿೀತಯಸಹಿೀತಯಗ್ರೀತನ್ಮತಾರಪಯನ್ವೀರ್ತಗ್ರೀತನ್ಮತಾರಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಯಾಃ ಯಾಃ ಪೂವಯಪಾದ್ೀಪೂವಯಪಾದ್ೀಽಽ--
ಶ್್ೀಷ್ನಾಮಭರತಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರತಶ್್ೀಷ್ನಾಮಭರತಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರತ  ಏವ ಏವ 

ಭಗವತಯಪರಸ್ತದ್ಧೈಭಗವತಯಪರಸ್ತದ್ಧೈವಿಯಪರರ್ತಪನ್ನೈರಿರ್ತ ರಾವತ್ವಿಯಪರರ್ತಪನ್ನೈರಿರ್ತ ರಾವತ್।।  ಸವ್ೈಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಾಃಸವ್ೈಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಾಃ।।  ಯತಕು ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಯತಕು ಇತತಯಚಯತ್ೀ 

ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀ।।  ಅಸ್ತಮನಾಪದ್ೀಸ ತರಕೃತ್ೀತಯಥಯಾಃಅಸ್ತಮನಾಪದ್ೀಸ ತರಕೃತ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  ವಿಪರರ್ತಪನಾನಶ್್ೀಷ್ಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯಂ ವಿಪರರ್ತಪನಾನಶ್್ೀಷ್ಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯಂ 

ಬ ರತ್ೀಬ ರತ್ೀಽಽಸ್ತಮನಾಪದ್ ಇರ್ತ ರಾವತ್ಸ್ತಮನಾಪದ್ ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ಕ್ತಂ ನಾಮಾನ ಲ್ಲಕ್ತಂ ನಾಮಾನ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ಙ್ಕ ು್ೀನ್।।  ನಾದ್ಯಾಃ ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾತ್ನಾದ್ಯಾಃ ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾತ್।।  
ನಾನಾನ್ಯಾಃನ್ಯಾಃ  ವಿಪರರ್ತಪತ್ುೀಾಃವಿಪರರ್ತಪತ್ುೀಾಃ।।  ಇತಯತ್ ೀಇತಯತ್ ೀಽಽಪುಯಕುಮ್ ಪುಯಕುಮ್ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಹಿೀಯರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಹಿೀಯರ್ತ।।  ವಿಷ್ತಣಧ್ಮಯತ್ವೀನ್ ಪರಮಾಣವಿಷ್ತಣಧ್ಮಯತ್ವೀನ್ ಪರಮಾಣ--

ಪರಸ್ತದ್ಧೈಸುತುತರಕರಣಸಥ ನಿರವಕ್ಾಶ್ಾವಿಪರರ್ತಪನ್ನ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಯಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧೈಸುತುತರಕರಣಸಥ ನಿರವಕ್ಾಶ್ಾವಿಪರರ್ತಪನ್ನ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್।।  
ನಿರವಕ್ಾಶಶತರತಾಯದಿನಾ ಚ್ೀತಯಪಧ್ಯೀಯಮ್ನಿರವಕ್ಾಶಶತರತಾಯದಿನಾ ಚ್ೀತಯಪಧ್ಯೀಯಮ್॥॥  

 

ಸವಯಗತತಾವಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಪಾರಣಶರ್ದನ್ನ್ತ ಪಾರಣಶರ್ದತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರತಪಾಸನಾಥಯಂ ಸ ಇದ್ಂ ಬರಹಮತತಮಮಿತಾಯತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರತಪಾಸನಾಥಯಂ ಸ ಇದ್ಂ ಬರಹಮತತಮಮಿತಾಯ--

ದಿನ್ ೀಕುತತತಮತಾವದಿಗತಣವತುವಮಯತಕುಮ್ದಿನ್ ೀಕುತತತಮತಾವದಿಗತಣವತುವಮಯತಕುಮ್।।  ತತ್ೈವ್ೈತರ್ೀಯೀ ಉತುರತರ ತತ್ೈವ್ೈತರ್ೀಯೀ ಉತುರತರ 
ಏತಮಸಾಯಮೀತಂ ದಿವಿೀತಾಯದೌ ವಾಕ್್ಯೀ ಏತಮಿತ್ಯೀತಚಾಬ್ದೀನಾದಿತ್ ಯೀ ರಸ ಇರ್ತ ಏತಮಸಾಯಮೀತಂ ದಿವಿೀತಾಯದೌ ವಾಕ್್ಯೀ ಏತಮಿತ್ಯೀತಚಾಬ್ದೀನಾದಿತ್ ಯೀ ರಸ ಇರ್ತ 
ಪೂವಯಪರಕೃತತರಾಪೂವಯಪರಕೃತತರಾಽಽಽಽದಿತಯಂ ವಾದಿತಯಂ ವಾ, , ಚಕ್ಷತಮಯಯಾಃ ಶ್್ೂರೀತರಮಯ ಇತಾಯದಿನಾ ವಕ್ಷಾಮಾಣ ಚಕ್ಷತಮಯಯಾಃ ಶ್್ೂರೀತರಮಯ ಇತಾಯದಿನಾ ವಕ್ಷಾಮಾಣ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 23 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ್ಜೀವಂ ವಾ ಪರಾಮೃಶಯ ತಸಯ ರ್ಜೀವಂ ವಾ ಪರಾಮೃಶಯ ತಸಯ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿ ಕರ್ತಪೃರ್ಥವಾಯದಿ ಕರ್ತಚಿಚಿರ್ಜಜೀವದ್ೀಹಹೃದ್ಯಗತಹಾಸಥತವಮತಕ್ಾುವನ್ುೀ ರ್ಜಜೀವದ್ೀಹಹೃದ್ಯಗತಹಾಸಥತವಮತಕ್ಾುವನ್ುೀ 
ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್ೀತ್ೀಷ್ವೀತಷ್ವೀತಮೀವ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ ಮೀವ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ ಇತಯಇತಯತರ ಭ ತ್ೀಷ್ವೀತಮೀವಾಚಕ್ಷತ್ೀ ತರ ಭ ತ್ೀಷ್ವೀತಮೀವಾಚಕ್ಷತ್ೀ 
ನಾನ್ಯಮಿರ್ತ ಸವಯಭ ನಾನ್ಯಮಿರ್ತ ಸವಯಭ ತತಹೃದ್ಯೀ ರ್ಜೀವಾದಿತಯಯೀರ್ೀವ ಸತ್ ುವೀಹೃದ್ಯೀ ರ್ಜೀವಾದಿತಯಯೀರ್ೀವ ಸತ್ ುವೀಕ್ಾಯಕ್ಾಯ  ಪಾರಚಿೀನ್ಪಾರಚಿೀನ್--
ತತತಮತಾವನ್ುಸಥತವಯೀರಪ ತಯೀರ್ೀವಾವಶಯಂ ಭಾವಾದ್ೀಕಪರಕರಣತತತಮತಾವನ್ುಸಥತವಯೀರಪ ತಯೀರ್ೀವಾವಶಯಂ ಭಾವಾದ್ೀಕಪರಕರಣಸಥತಾವದಾವಾಪುಸಯ ಸಥತಾವದಾವಾಪುಸಯ 

ಹರ್ೀರಲಪದ್ೀಶ್್ೀಹರ್ೀರಲಪದ್ೀಶ್್ೀಽಽನ್ುರವಸಾಥನಾಯೀಗಾಚಾನ್ುರವಸಾಥನಾಯೀಗಾಚಾ।।  ದ್ೀಹಾನ್ುಸಥತ್ವೀ ರ್ಜೀವಸಮಾನ್ಭ್ ೀಗದ್ೀಹಾನ್ುಸಥತ್ವೀ ರ್ಜೀವಸಮಾನ್ಭ್ ೀಗ--

ಪಾರಪ್ುೀಪಾರಪ್ುೀಶ್್ಾೀತಯಶ್್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ತಾಃ ಪಾರಪುಮ್।।  ಸವಯತರಪರಸ್ತದ್ ಧೀಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿಸವಯತರಪರಸ್ತದ್ ಧೀಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್॥॥  
 

ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿೀತಯನ್ವೀರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿೀತಯನ್ವೀರ್ತ।।  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕ ಇರ್ತ ಚ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕ ಇರ್ತ ಚ ।।  ಏತಮಸಾಯಮಿತಾಯದಿನ್ ೀಕುಾಃ ಏತಮಸಾಯಮಿತಾಯದಿನ್ ೀಕುಾಃ 

ಸವಯಗಾಃ ಸವಯಭ ಸವಯಗಾಃ ಸವಯಭ ತತದ್ೀಹಹೃದ್ಯಗತಹಾಗತಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಕ್ ತತಮತ್ವೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಹಹೃದ್ಯಗತಹಾಗತಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಕ್ ತತಮತ್ವೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವರ್ೀವ।।  
ನ್ತಾವದಿತಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ರ್ಜೀವಾ ವಾನ್ತಾವದಿತಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ರ್ಜೀವಾ ವಾ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿೀರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿೀರ್ತ॥॥  

 

ಹಿೀಹ್ೀಯತೌಹಿೀಹ್ೀಯತೌ।।  ‘‘ಏತಮೀವ ಬರಹಮಏತಮೀವ ಬರಹಮ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಅಶರಿೀರಾಃ ಪರಜ್ಞಾತಾಮಅಶರಿೀರಾಃ ಪರಜ್ಞಾತಾಮ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಸ ಸ 
ಯೀಯೀಽಽತ್ ೀತ್ ೀಽಽಶತರತ್ ೀಶತರತ್ ೀಽಽಗತ್ ೀಗತ್ ೀಽಽಮತಮತ’’ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಆತಾಮನ್ಂ ಪರಸ್ೈ ಶಂಸರ್ತಆತಾಮನ್ಂ ಪರಸ್ೈ ಶಂಸರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಇತಾಯದಿನ್ ೀಕು--
ಸಾವಧಾರಣಬರಸಾವಧಾರಣಬರಹಮಶಹಮಶಬಾದಥಯತವಅಶರಿೀರತವಬಾದಥಯತವಅಶರಿೀರತವ  ––  ಅಶತರತತಾವದಿಅಶತರತತಾವದಿ  --  ರ್ಜೀವಕತೃಯಕಶಂಸನ್ಕ್ತರರಾರ್ಜೀವಕತೃಯಕಶಂಸನ್ಕ್ತರರಾ--

ಕಮಯತಾವಕಮಯತಾವದ್ಯೀತತರಕರಣಶತರತಲ್ಲಙ್ಗುಯತಕುತಾವತ್ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯಥಯಾಃದ್ಯೀತತರಕರಣಶತರತಲ್ಲಙ್ಗುಯತಕುತಾವತ್ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  ತಚಾ ತಚಾ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಭಾಷ್ ಯೀಕು--
ಶತರತಾಯಸ್ತದ್ಧಶತರತಾಯಸ್ತದ್ಧಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  

 

ಯದಾವ ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಾಃ ಸವಯಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಯದಾವ ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಾಃ ಸವಯಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ 

ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈವ್ೈಯಷ್ಣವಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈವ್ೈಯಷ್ಣವತವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ಹ್ೀರಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ಹ್ೀರಥಯಾಃ।।  ಮತಮತಖಯಖಯಬರಹಮಣ ಏವ ಬರಹಮಣ ಏವ 

ಸಾವಧಾರಣಬರಹಮಶಬಾದಥಯತಾವತ್ಸಾವಧಾರಣಬರಹಮಶಬಾದಥಯತಾವತ್।।  ಅನ್ಯಸ ಮತಖಯಅನ್ಯಸ ಮತಖಯತ್ವೀ ಅತ್ವೀ ಅಸಾಯಸಾಯಮತಖಯತ್ವೀ ವಾ ಮತಖಯತ್ವೀ ವಾ ‘‘ಏತಮೀವ ಏತಮೀವ 

ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ’’  ಇತಯಸಾಯಯೀಗಾತ್ಇತಯಸಾಯಯೀಗಾತ್।।  ಅಶತರತತಾವದ್ಯಪ್ಯೀವಂ ಧ್ಯೀಯಮ್ಅಶತರತತಾವದ್ಯಪ್ಯೀವಂ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  
 

ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ತತಸ್ಯೈಸ್ಯೈತಸಾಯಸಾವಾದಿತ್ ಯೀ ರಸಾಃತಸಾಯಸಾವಾದಿತ್ ಯೀ ರಸಾಃ’’, , ‘‘ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರತಾಯದಿತಯಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರತಾಯದಿತಯ’’  
ಇತಾಯದಿತಯಶಬದಸಯ ನಾಮಪಾದಿೀಯನಾಯಯೀನ್ ವ್ೈಷ್ಣವತ್ವೀಇತಾಯದಿತಯಶಬದಸಯ ನಾಮಪಾದಿೀಯನಾಯಯೀನ್ ವ್ೈಷ್ಣವತ್ವೀಽಽಪ ಸಂವತಸರಸಾರತವಪ ಸಂವತಸರಸಾರತವ--ಸವಯಸವಯ--
ಪುರತಷಾಪುರತಷಾಭಮತಖಾಯದಾಯದಿತಯ ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಭಮತಖಾಯದಾಯದಿತಯ ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ‘‘ಚಕ್ಷತಮಯಯಚಕ್ಷತಮಯಯ, , ಶ್್ೂರೀತರಮಯಶ್್ೂರೀತರಮಯ’’  ಇರ್ತ ಚಕ್ಷತಮಯಯತಾವದ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಚಕ್ಷತಮಯಯತಾವದ್ೀಾಃ 
ಹೃದ್ಯಗತಹಾರ ಪಾಲಪಸಾಥನ್ತವರ ಪಾಲೌಪಹೃದ್ಯಗತಹಾರ ಪಾಲಪಸಾಥನ್ತವರ ಪಾಲೌಪಕಕಸುವಸಯ ರ್ಜೀವಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಭಾವಾತುದಿವರ್ ೀಧ್ ಸುವಸಯ ರ್ಜೀವಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಭಾವಾತುದಿವರ್ ೀಧ್ 

ಇತಯತ್ ೀಇತಯತ್ ೀಽಽಪ ಪ ––  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿೀರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿೀರ್ತ।।  ಸ ಹಿ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸ ಹಿ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ 

ಸಂವತಸರಸಾರತಾವದಿಸವಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ ಪರಸ್ತದ್ಧಮೀತಚತಾರತಾಯದಾವಿರ್ತಸಂವತಸರಸಾರತಾವದಿಸವಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ ಪರಸ್ತದ್ಧಮೀತಚತಾರತಾಯದಾವಿರ್ತ।।  ತಥಾತಥಾಹಿಹಿ  
‘‘ಸಂವತಸಸಂವತಸರ್ ೀ ಹಿ ಪರಜಾರ್ ೀ ಹಿ ಪರಜಾಪಪರ್ತಾಃರ್ತಾಃ’’, , ‘‘ತತರ ಸಂವತಸರಂ ನಾಮ ಬರಹಾಮಣಮಸೃಜತ್ತತರ ಸಂವತಸರಂ ನಾಮ ಬರಹಾಮಣಮಸೃಜತ್’’, , 
‘‘ಸಂವತಸರಾಭಮಾನಿೀ ತತ ಬರಹಮಸಂವತಸರಾಭಮಾನಿೀ ತತ ಬರಹಮ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ ಸಂವತಸರಸಯ ವಿರಿಞ್ಾತ್ವೀನ್ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ ಸಂವತಸರಸಯ ವಿರಿಞ್ಾತ್ವೀನ್ 
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ತನಿನಯನ್ೃತವರ ಪಸಾರತವಸಯ ಚ ತನಿನಯನ್ೃತವರ ಪಸಾರತವಸಯ ಚ ‘‘ಯೀ ಬರಹಾಮಣಂಯೀ ಬರಹಾಮಣಂ  ವಿದ್ಧಾರ್ತ ಪೂವಯಂವಿದ್ಧಾರ್ತ ಪೂವಯಂ’’  ಇತಾಯದಿಇತಾಯದಿ--
ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ, , ಸವಯಪುರತಷಾಸವಯಪುರತಷಾಽಽಭಮತಖಯಸಯ ಮಣಡಲದಾವರಾ ಆದಿತಯ ಇವ ಭಮತಖಯಸಯ ಮಣಡಲದಾವರಾ ಆದಿತಯ ಇವ ‘‘ಸ ಸ 
ಏಷ್ ೀಏಷ್ ೀಽಽನ್ುರಾದಿನ್ುರಾದಿತ್ಯೀ ಹಿರಣಮಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃತ್ಯೀ ಹಿರಣಮಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ’’, , ‘‘ಯಶ್ಾಾಸಾವಾದಿತ್ಯೀಯಶ್ಾಾಸಾವಾದಿತ್ಯೀ’’, , ‘‘ಧ್ಯೀಯಾಃ ಸದಾ ಧ್ಯೀಯಾಃ ಸದಾ 
ಸವಿತೃಮಣಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ನಾರಾಯಣಾಃಸವಿತೃಮಣಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ನಾರಾಯಣಾಃ’’  , , ‘‘ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾರಭ ತಸತು ಪರದ್ತಯಮನೀ ಭಗವಾನ್ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾರಭ ತಸತು ಪರದ್ತಯಮನೀ ಭಗವಾನ್ 

ಹರಿಾಃಹರಿಾಃ।।  ಸ ಏವಾದಿತಯಸಂಸಥಶಾಸ ಏವಾದಿತಯಸಂಸಥಶಾ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ ಆದಿತಯಸಥತರಾ ನಿಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ ಆದಿತಯಸಥತರಾ ನಿಣಿೀಯತ್ೀ ಹರೌಣಿೀಯತ್ೀ ಹರೌ, , 
ಚಕ್ಷತಮಯಯಚಕ್ಷತಮಯಯತಾವತಾವದ್ೀಶಾ ದ್ೀಶಾ ‘‘ಸವ್ೀಯನಿದರಯಮಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಪಾರಣಿಸವ್ೀಯನಿದರಯಮಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಪಾರಣಿಷ್ತಷ್ತ  ಸಂಸ್ತಥತಾಃಸಂಸ್ತಥತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ 
ಚಕ್ಷತರಾದಿಸಾವಮಿತ್ವೀನ್ ಚ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ಇತಯತ್ ರೀಕುನಾಯಯೀನ್ ಚಕ್ಷತರಾದಿಸಾವಮಿತ್ವೀನ್ ಚ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ಇತಯತ್ ರೀಕುನಾಯಯೀನ್ ‘‘ಪೂಣಯದ್ಶಯನ್ಪೂಣಯದ್ಶಯನ್--

ಶಕ್ತುತಾವಚಾಕ್ಷತಮಯಯಶಕ್ತುತಾವಚಾಕ್ಷತಮಯಯ’’  ಇತಾಯದಿಸೃತಾಯ ಚಇತಾಯದಿಸೃತಾಯ ಚ, , ಮಯಟ್ಾಃ ಪಾರಚತರಾಯಥಯತ್ವೀನ್ ಚಮಯಟ್ಾಃ ಪಾರಚತರಾಯಥಯತ್ವೀನ್ ಚ, , ಉಪಪತ್ುೀಾಃಉಪಪತ್ುೀಾಃ।।  
 

ಅಭಯಕ್ೌಕಸುವಸಾಯಪ ವಾಯಪ್ುೀ ಹರೌ ಅಭಯಕ್ೌಕಸುವಸಾಯಪ ವಾಯಪ್ುೀ ಹರೌ ‘‘ಅನ್ುಬಯಹಿಶಾ ತತಸವಯಂ ವಾಯಪಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತಥತಾಃಅನ್ುಬಯಹಿಶಾ ತತಸವಯಂ ವಾಯಪಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತಥತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಶತರತಾಯಶತರತಾಯ,,  ‘‘ಅಹಮಾತಾಮ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ ಸವಯಭ ಅಹಮಾತಾಮ ಗತಡಾಕ್್ೀಶ ಸವಯಭ ತಾಶಯಸ್ತಥತಾಃತಾಶಯಸ್ತಥತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಸೃತಾಯಇತಾಯದಿಸೃತಾಯ, , ‘‘ಅನ್ುರಾಃ ಖವತ್ಅನ್ುರಾಃ ಖವತ್’’  

ಇತಯತರ ಪರಸಙ್ಕುದ್ತಇತಯತರ ಪರಸಙ್ಕುದ್ತಕಯ ಚ ಸಮಾಹಿತತಾವದಾವಕಯ ಚ ಸಮಾಹಿತತಾವದಾವ।।  
 

ಪೂವಯಸಾಮತ್ ಖವದಿರ್ತ ಪದ್ಸಾಯನ್ತವೃತಾಯಖವತಸವಯಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ವಯೀನ್ ಪೂವಯಸಾಮತ್ ಖವದಿರ್ತ ಪದ್ಸಾಯನ್ತವೃತಾಯಖವತಸವಯಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ವಯೀನ್ 

ಸಮಾಧಾನಾದ್ವೀರ್ತ ಭಾವಾಃಸಮಾಧಾನಾದ್ವೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಏತ್ೀನ್ ಸವಯಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವಚನ್ೀನ್ೈವ ಏತ್ೀನ್ ಸವಯಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವಚನ್ೀನ್ೈವ ‘‘ತತರ ತತರ ಸ್ತಥತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ತತತರ ತತರ ಸ್ತಥತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ತತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಕಾಃತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ’’  
ಇತಾಯದಾಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್ಾಯ ಸಇತಾಯದಾಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್ಾಯ ಸವಯಗವಯಗತತವಸಯ ತತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ತತವಸಯ ತತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ನಾಥಯತಾವತ್ ಸಾಮಥಾಯಯನಾಥಯತಾವತ್ ಸಾಮಥಾಯಯ--

ರ್ತಶಯೀನ್ ರ್ತಶಯೀನ್ ರ್ಜೀವಸಮಾನ್ಭ್ ೀಗಪಾರಪುರರ್ಜೀವಸಮಾನ್ಭ್ ೀಗಪಾರಪುರಪ ಸಮಾಹಿತ್ೀರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್ಪ ಸಮಾಹಿತ್ೀರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  ಅತರ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಅತರ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಪೂವೀಯಕ್್ುೀನ್ ಐಕ್್ ಯೀಕಯಥಾಯಪೂವೀಯಕ್್ುೀನ್ ಐಕ್್ ಯೀಕಯಥಾಯ।।  
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಯದ್ತಕುಂ ಸವಯಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತಯತರ ಸವಯಸಮ್ನಿಧಜನ್ಮನ್ನ್ವಥಾಪ ಯದ್ತಕುಂ ಸವಯಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತಯತರ ಸವಯಸಮ್ನಿಧಜನ್ಮಸ್ತಥರ್ತಸ್ತಥರ್ತಲಯಕತೃಯತವಂ ಲಯಕತೃಯತವಂ 

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ತದ್ಯತಕುಮ್ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ತದ್ಯತಕುಮ್।।  ‘‘ಸವಯಂ ವಾ ಅರ್ತುೀರ್ತ ತದ್ದಿತ್ೀರದಿರ್ತತವಂಸವಯಂ ವಾ ಅರ್ತುೀರ್ತ ತದ್ದಿತ್ೀರದಿರ್ತತವಂ’’  ಇರ್ತ ಕ್ಾಣವಶತರಇರ್ತ ಕ್ಾಣವಶತರತೌ ತೌ 
ಆದಿತ್ೀರ್ೀವ ಸವಾಯತುವತವರ ಪಸಂಹತೃಯತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಆದಿತ್ೀರ್ೀವ ಸವಾಯತುವತವರ ಪಸಂಹತೃಯತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಪುಮ್ ಮ್ ––  ಅತ್ುೀತಾಯದಿಅತ್ುೀತಾಯದಿ--

ಸ ತರದ್ವಯಮ್ಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಅತ್ುೀರ್ತಅತ್ುೀರ್ತ।।  ‘‘ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸ ಹಿ’’  ಇರ್ತ ಚ ಇರ್ತ ಚ 

ಅನ್ವೀರ್ತಅನ್ವೀರ್ತ।।  ‘‘ಸವಯಮಸವಯಮರ್ತುರ್ತು’’  ಇತಯತ್ ರೀಕುಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಕ್ಇತಯತ್ ರೀಕುಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಕ್  ‘‘ಸವಯಕತಾಯಸವಯಕತಾಯ’’  ಇತಯತರ ಸಂಹತೃಯತ್ವೀಇತಯತರ ಸಂಹತೃಯತ್ವೀನ್ ೀಕ್್ ುೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ  

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ತವದಿರ್ತಾಃವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ತವದಿರ್ತಾಃ।।  ಕತತಾಃ ಕತತಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿೀರ್ತಯತಯತ್ ೀ ಹಿೀರ್ತ॥॥  ಹಿಹ್ೀಯತೌಹಿಹ್ೀಯತೌ।।  
ಸವಯಸವಯಮಮರ್ತುೀತತಯಕ್ಾುಸಙ್ಗತೆಚಿತಸವಾಯತೃತವ ರ್ತುೀತತಯಕ್ಾುಸಙ್ಗತೆಚಿತಸವಾಯತೃತವ --  ‘‘ನ್ೈವ್ೀಹ ಕ್ತನ್ೈವ್ೀಹ ಕ್ತಞ್ಾಞ್ಾನಾಗರ ಆಸ್ತೀನ್ೃನಾಗರ ಆಸ್ತೀನ್ೃತತಯತತಯನ್ೈವ್ೀದ್ನ್ೈವ್ೀದ್--
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Page 25 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮಾವೃತಮಾಸ್ತೀತ್ಮಾವೃತಮಾಸ್ತೀತ್’’  ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ ಯೀಕುಲಯವರ್ತಯತವ ಇತಾಯದಿವಾಕ್್ ಯೀಕುಲಯವರ್ತಯತವ ––  ಅಅಪಸಂವತಸಪಸಂವತಸರರಸರಸರಷ್ರಷ್ರತವ ತವ ––  

ಚತತಮತಯಖಾದ್ನ್ ೀದ್ಯಮಾದಿರ ಪ್ೈಾಃ ತತರಕರಣಸಥಸವಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಚತತಮತಯಖಾದ್ನ್ ೀದ್ಯಮಾದಿರ ಪ್ೈಾಃ ತತರಕರಣಸಥಸವಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಯತಯತತಾವದಿತಯಥಯಾಃತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀಯತಯತ್ ೀಽಽತಾು ವಿಷ್ತಣರ್ೀವತಾು ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ವ್ೈಶಣವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ವ್ೈಶಣವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾ।।  
ಅತರ ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ರ್ತರೀ ಅತರ ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ರ್ತರೀ ಅದಿರ್ತಾಃ ಅದಿರ್ತಾಃ ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ತಾು ಹರಿರಿರ್ತ ನ್ ಶಙ್ಗೆಾಂಕ್ತಞ ಾ್ದ್ತಾು ಹರಿರಿರ್ತ ನ್ ಶಙ್ಗೆಾಂ, , ಸವಯಸಾಯತಾು ಹರಿರ್ೀಕ ಸವಯಸಾಯತಾು ಹರಿರ್ೀಕ 

ಏವ್ೀಏವ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ರ್ತ ವಕತುಮ್।।  
 

ಅತಾರಪ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರಗತಕ್್ುೀನ್ೈಕಯದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾಅತಾರಪ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರಗತಕ್್ುೀನ್ೈಕಯದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ, , ‘‘ಸ ತರಾ ಸ ತರಾ 
ವಾಚಾ ತ್ೀನ್ ಆತಮನಾವಾಚಾ ತ್ೀನ್ ಆತಮನಾ’’  ಇತಾಯದೌ ಪರಥಮಾನ್ುತಚಾಬ್ ದೀಕುಾಃ ಪರಕೃತಮೃತತಯಇತಾಯದೌ ಪರಥಮಾನ್ುತಚಾಬ್ ದೀಕುಾಃ ಪರಕೃತಮೃತತಯರ್ೀವಾತಾು ರ್ೀವಾತಾು 

ನಿಣ್ೀಯಯಶತರತೌ ಉಚಯತ ಇರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯ ವ್ೀರ್ತ ನಿಣ್ೀಯಯಶತರತೌ ಉಚಯತ ಇರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯ ವ್ೀರ್ತ ॥॥  2 2 ॥॥  
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ತಸಯ ಸವಾಯದ್ನ್ಂ ಯತಕುಂನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ತಸಯ ಸವಾಯದ್ನ್ಂ ಯತಕುಂ।।  ‘‘ಋತಂಋತಂ  ಪಬನೌು ಸತಕೃತಸಯಪಬನೌು ಸತಕೃತಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಋತಶರ್ದತಕಮಯಫಲಾದ್ನ್ರ ಪಋತಪಾತೃತವಸಯ ದ್ೀಹಹೃದ್ಯಗತಋತಶರ್ದತಕಮಯಫಲಾದ್ನ್ರ ಪಋತಪಾತೃತವಸಯ ದ್ೀಹಹೃದ್ಯಗತಹಾಹಾಪರವಿಷ್ಟಯೀಾಃ ಪರವಿಷ್ಟಯೀಾಃ 
ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಯೀಾಃ ದಿವವಚನ್ಶತರತಾಯ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಯೀಾಃ ದಿವವಚನ್ಶತರತಾಯ ಪರರ್ತೀಪರರ್ತೀತಾವಪ ಈಶವರಸಾಯನ್ಶನನಿನತಾಯದಿನಾ ತಾವಪ ಈಶವರಸಾಯನ್ಶನನಿನತಾಯದಿನಾ 
ಕಪಯಫಲಾಕಪಯಫಲಾನ್ತೃತಾವತ್ ಛರ್ತರನಾಯಯೀನ್ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರೌ ಋತಂ ಪಬನಾುವಿತತಯಕತಯಪಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ನ್ತೃತಾವತ್ ಛರ್ತರನಾಯಯೀನ್ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರೌ ಋತಂ ಪಬನಾುವಿತತಯಕತಯಪಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ 

ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪುಂ ––  ಗತಹಾಂಗತಹಾಂ  ಪರವಿಷ್ಟೀತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್ಪರವಿಷ್ಟೀತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  
 

ತಸಾಯತಸಾಯಪಯತಯಾಃ ಪಯತಯಾಃ ––  ಅತ್ುೀರ್ತಅತ್ುೀರ್ತ।।  ಸವಯಗ ಇತಯಸ್ತುಸವಯಗ ಇತಯಸ್ತು।।  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಾಯದ್ಯನ್ವೀರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಾಯದ್ಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಸವಯಗ್ ೀಸವಯಗ್ ೀಽಽತಾು ಋತತಂ ತಾು ಋತತಂ 
ಪಬನಾುಪಬನಾುಮಿತಾಯದ್ತಯಕುಾಃ ಸವಯಪಾರಣಿಶರಿೀರಹೃದ್ಯಗತಹಾಸಥಾಃ ಸನ್ ಕಮಯಫಲಾತಾು ಸ ಮಿತಾಯದ್ತಯಕುಾಃ ಸವಯಪಾರಣಿಶರಿೀರಹೃದ್ಯಗತಹಾಸಥಾಃ ಸನ್ ಕಮಯಫಲಾತಾು ಸ 

ಸಸವಾಯತೃತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವವಾಯತೃತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ, , ನ್ ತತ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರೌನ್ ತತ ರ್ಜೀವ್ೀಶವರೌ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ 

ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ‘‘ಗತಹಾಂ ಪರವಿಷೌಟಗತಹಾಂ ಪರವಿಷೌಟ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಯಾಃ ಸ್ೀತತರಿೀಜಾನಾನಾಂಯಾಃ ಸ್ೀತತರಿೀಜಾನಾನಾಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಅಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಅಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ 
ತತಪರಂತತಪರಂ’’  ಇರ್ತ ಗತಹಾಪರವಿಷ್ಟತವ ಸ್ೀತತತವಇರ್ತ ಗತಹಾಪರವಿಷ್ಟತವ ಸ್ೀತತತವ  ––  ಅಕ್ಷರತವಅಕ್ಷರತವ  ––ಏಕವಚನ್ ೀಕ್್ೈಕತಾವಏಕವಚನ್ ೀಕ್್ೈಕತಾವ--

ದಿಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವದಿತಯಥಯಾಃದಿಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀಽಽತಾುತಾುವಿಷ್ತಣರ್ೀವವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ಯದಿಶ್ಾ ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ಯದಿಶ್ಾ 

ವ್ೈಷ್ಣವವ್ೈಷ್ಣವತವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾ।।  
 

ಅತಾರಪ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಯಅತಾರಪ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಯತ್ೈಕಯದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾತ್ೈಕಯದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ।।  ‘‘ಕ ಇತಾಥ ವ್ೀದ್ ಕ ಇತಾಥ ವ್ೀದ್ 
ಯತರ ಸಾಃಯತರ ಸಾಃ’’  ಇರ್ತ ತಚಾಬ್ದೀನ್ ಪೂವಯಪರಕೃತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಇರ್ತ ತಚಾಬ್ದೀನ್ ಪೂವಯಪರಕೃತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ದಿವರ ಪೀರ್ೀವ ದಿವರ ಪೀಽಽತ್ ರೀಚಯತ್ೀ ತ್ ರೀಚಯತ್ೀ   

ನ್ತವಪರಕೃತ್ ೀ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ವಾನ್ತವಪರಕೃತ್ ೀ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ವಾ।।  
 

ನ್ ಚಾನ್ಶನ್ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀನ್ ಚಾನ್ಶನ್ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಽಪ ಸ ಇರ್ತಪ ಸ ಇರ್ತ||  ‘‘ತಸ್ಯೀದಾಹತಾಃ ಪಪಪಲಂ ಸಾವದ್ವಗರ ತನ್ ನೀ ತಸ್ಯೀದಾಹತಾಃ ಪಪಪಲಂ ಸಾವದ್ವಗರ ತನ್ ನೀ 
ನ್ಶದ್ಯಾಃ ಪತರಂ ನ್ ವ್ೀದ್ನ್ಶದ್ಯಾಃ ಪತರಂ ನ್ ವ್ೀದ್’’  ಇರ್ತ ಅನ್ಶನ್ವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ೀ ಯೀ ರ್ಜೀವಾನ್ದಾಯತೃಇರ್ತ ಅನ್ಶನ್ವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ೀ ಯೀ ರ್ಜೀವಾನ್ದಾಯತೃತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ 
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ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾತಾುತಾುಋತಪಾನ್ಕತ್ೀಯತಯಥಯಾಃಋತಪಾನ್ಕತ್ೀಯತಯಥಯಾಃ।।  ‘‘ಋತಂ ಸತಯಂಋತಂ ಸತಯಂ  ತಥಾ ಧ್ಮಯಾಃತಥಾ ಧ್ಮಯಾಃ  ಸತಕೃತಂ ಚಸತಕೃತಂ ಚ’’  

ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ಶತರರ್ತಾಃ ರ್ಜೀವಾದಾಯಶತತಥಾ ಚ ಶತರರ್ತಾಃ ರ್ಜೀವಾದಾಯಶತ--ಭಾದ್ನ್ಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಭಾದ್ನ್ಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಏಕ ಇರ್ತ ಏಕ ಇರ್ತ 

ರ್ಜೀವ್ೀಶರ ಪಾನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿನಿರಾಸಾಯರ್ಜೀವ್ೀಶರ ಪಾನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿನಿರಾಸಾಯ।।  ಸವಯಗ ಇರ್ತ ಗತಹಾಸಥತವಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯಸವಯಗ ಇರ್ತ ಗತಹಾಸಥತವಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ।।  
ಅತಾುರಾವಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಅತ್ಯೀತತಯಕ್ತುಾಃ ರ ಪಅತಾುರಾವಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಅತ್ಯೀತತಯಕ್ತುಾಃ ರ ಪದ್ವಯೈಕ್್ ಯೀಕಯಥಾಯದ್ವಯೈಕ್್ ಯೀಕಯಥಾಯ॥॥  33॥॥  

 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ್ಯೀತದ್ಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ್ಯೀತದ್ಯತಕುಮ್।।  ತಸಯತಸಯ  ‘‘ಯಶ್ಾಾವಾದಿತ್ಯೀಯಶ್ಾಾವಾದಿತ್ಯೀ’’  

ಇತಾಯದಿತಯಸಥತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃಇತಾಯದಿತಯಸಥತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ಆದಿತಯಸಥಸಯ ಚ ಆದಿತಯಸಥಸಯ ಚ ‘‘ಯ ಏಷ್ ಆದಿತ್ಯೀ ಪುರತಷ್ಾಃಯ ಏಷ್ ಆದಿತ್ಯೀ ಪುರತಷ್ಾಃ  ಸ್ ೀಹಮಸ್ತಮಸ್ ೀಹಮಸ್ತಮ’’  ಇತಯಗಿನನಾ ಇತಯಗಿನನಾ 

ಸಾವತಮತಾದಾತ್ ಯೀಸಾವತಮತಾದಾತ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃಕ್್ುೀಾಃ।।  ಆದಿತಯಸಥಸ್ಯೈವ ಚಾಗ್ನೀಾಃ ಆದಿತಯಸಥಸ್ಯೈವ ಚಾಗ್ನೀಾಃ ‘‘ಯ ಏಷ್ ೀಯ ಏಷ್ ೀಽಽನ್ುರಕ್ಷಣಿ ಪುರತಷ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ನ್ುರಕ್ಷಣಿ ಪುರತಷ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ 
ಏಷ್ ಆತಾಮಏಷ್ ಆತಾಮ’’  ಇಇತಯಕ್ಷತಯಕ್ಷಸಥತವಮತಸಥತವಮತಚಯತ್ೀ ಚಯತ್ೀ ‘‘ಆಆದಿತಯದಿತಯಶಾಕ್ಷತಭ ಯತಾವ ಅಕ್ಷಣಿೀ ಪಾರವಿಶತ್ಶಾಕ್ಷತಭ ಯತಾವ ಅಕ್ಷಣಿೀ ಪಾರವಿಶತ್’’  ಇರ್ತ ಶತರತಾಯ ಇರ್ತ ಶತರತಾಯ 

ಆದಿತಾಯಕ್ಷ್ ೀರ್ೀಕದ್ೀವತಾಧಿಷಾಠಆದಿತಾಯಕ್ಷ್ ೀರ್ೀಕದ್ೀವತಾಧಿಷಾಠನ್ತಾವನ್ತಾವತ್ತ್।।    ಅತ್ ೀ ಹಾಯದಿತಯಸಥಾಃಅತ್ ೀ ಹಾಯದಿತಯಸಥಾಃ  ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀಽಽಪಯಪಯ--

ಗಿನರ್ೀವ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಗಿನರ್ೀವ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅನ್ುರ ಉಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಸ ತರಪಞ ಾ್ಕಮ್ಅನ್ುರ ಉಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಸ ತರಪಞ ಾ್ಕಮ್।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ನಿಯನಾು ಚ್ೀರ್ತನಿಯನಾು ಚ್ೀರ್ತ।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಸವಯಗಾಃ ಸನ್ ಅನ್ುರಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ ಸವಯಗಾಃ ಸನ್ ಅನ್ುರಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ 
ಶತರಶತರತಸವಯಪಾರಣಿಚಕ್ಷತರನ್ುಸಥಾಃ ಸನ್ ತಸವಯಪಾರಣಿಚಕ್ಷತರನ್ುಸಥಾಃ ಸನ್ ‘‘ಏಷ್ ವಾಮನಿಾಃಏಷ್ ವಾಮನಿಾಃ’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ ುೀ ನಿಯನಾು ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ ುೀ ನಿಯನಾು 
ವಾಮಭಾಮಶರ್ದತಸೌನ್ದಯಯತ್ೀಜಾಃ ಪರಧಾಸವಯಸ್ತರೀಪುಂಸನಿಯಮಕತಾಯವಾಮಭಾಮಶರ್ದತಸೌನ್ದಯಯತ್ೀಜಾಃ ಪರಧಾಸವಯಸ್ತರೀಪುಂಸನಿಯಮಕತಾಯ  ಸ ಸ 

ಸಮ ಪಣಾಯಸಮ ಪಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀನ್ ೀಕ್ಾುದಿತಯಸಥ ಏಕಾಃ ಸವತನ್ ರೀನ್ನ್ದತ್ವೀನ್ ೀಕ್ಾುದಿತಯಸಥ ಏಕಾಃ ಸವತನ್ ರೀ  ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ತಣರ್ೀವರ್ೀವ।।  ನ್ತವಗಿನಾಃನ್ತವಗಿನಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ  ||  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ 

ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ‘‘ಏತದ್ಮೃತಮಭಯಮೀತದ್್ರಹಮಏತದ್ಮೃತಮಭಯಮೀತದ್್ರಹಮ’’  ‘‘ತದ್ಯಥಾ ಪುಷ್ೆತದ್ಯಥಾ ಪುಷ್ೆರಫಲಾಶ ಆಪೀ ನ್ ರಫಲಾಶ ಆಪೀ ನ್ 
ಶಿ್ಷ್ಯನ್ುೀಶಿ್ಷ್ಯನ್ುೀ’’    ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ತದ್ಯದ್ಸ್ತಮನ್ ಸಪಯವೀದ್ಕಂ ವಾತದ್ಯದ್ಸ್ತಮನ್ ಸಪಯವೀದ್ಕಂ ವಾ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಏತಂ ಸಂಯದಾವಮ ಇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ ಏತಂ ಸಂಯದಾವಮ ಇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ 
ಏತಂ ಸವಾಯಣಿ ವಾಮಾನಿ ಸಂಯನಿು ಏಷ್ ಉ ಏವ ವಾಮನಿಾಃಏತಂ ಸವಾಯಣಿ ವಾಮಾನಿ ಸಂಯನಿು ಏಷ್ ಉ ಏವ ವಾಮನಿಾಃ’’  ‘‘ಕಂ ಬರಹಮ ಖಂ ಬರಹಮಕಂ ಬರಹಮ ಖಂ ಬರಹಮ’’, , ‘‘ಸ ಸ 
ಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮಯರ್ತಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮಯರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಉಕ್್ೈಾಃ ಅಮೃತತವಇತಾಯದಿನಾ ಉಕ್್ೈಾಃ ಅಮೃತತವ--ಅಭಯತವಅಭಯತವ--
ಪಾಪಾಶ್್ಿೀಷ್ಹ್ೀತತವ್ೀದ್ನ್ತವಪಾಪಾಶ್್ಿೀಷ್ಹ್ೀತತವ್ೀದ್ನ್ತವ  ––  ಸಾವಸಾವಶರಯಚಕ್ಷತರಶರಯಚಕ್ಷತರ  --  ಸಙ್ಗುಸಙ್ಗುತಾವಪಾದ್ಕತಾವಪಾದ್ಕತವತವ  ಸಂಯದಾವಮತವಸಂಯದಾವಮತವ--

ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವ  --  ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ತಾವದಿಭಾಃ ಏತತರಕರಣಸ್ಥೈಾಃ ಸವ್ೈಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ತಾವದಿಭಾಃ ಏತತರಕರಣಸ್ಥೈಾಃ ಸವ್ೈಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವತಾವದಿತಯಥಯಾಃದಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ನಿಯನಾು ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ನಿಯನಾು ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ಯದಿಶ್ಾ ವ್ೈಷ್ಣವತವಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ಯದಿಶ್ಾ ವ್ೈಷ್ಣವತವಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾ।।  

 

ಅತಾರಪ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಅತಾರಪ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ಯೀಯೀಽಽಗಿನ ನಾಮಾ ಸ್ ೀಗಿನ ನಾಮಾ ಸ್ ೀಽಽಹಮಸ್ತಮಹಮಸ್ತಮ’’  ಇರ್ತ ತಚಾಬ್ದೀನಾದಿತಯಸಥಮತಇರ್ತ ತಚಾಬ್ದೀನಾದಿತಯಸಥಮತದಿದಶಯ ದಿದಶಯ 
ಪಾದಾನ್ಯಪಾರಣನ್ಯನಾಯಯೀನಾಹಮಸ್ತೇರ್ತ ಸಾವನ್ುರಾಯಮಿತಾಪಾದಾನ್ಯಪಾರಣನ್ಯನಾಯಯೀನಾಹಮಸ್ತೇರ್ತ ಸಾವನ್ುರಾಯಮಿತಾದಾತ್ಯೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ದಾತ್ಯೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣಾಃ 

‘‘ಯ ಏಷ್ ೀಯ ಏಷ್ ೀಽಽನ್ುರಕ್ಷಣಿನ್ುರಕ್ಷಣಿ’’  ಇತಯಕ್ಷಸ್ ಥೀ ನಿಯನ್ುೀರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್ಇತಯಕ್ಷಸ್ ಥೀ ನಿಯನ್ುೀರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್।।  
 

ಅತಾರನ್ುರ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ನಿಯನ್ುೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಅತಾರನ್ುರ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ನಿಯನ್ುೀತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ಏಷ್ ಉ ಏವ ವಾಮನಿಾಃಏಷ್ ಉ ಏವ ವಾಮನಿಾಃ’’  

ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುನಿಯನ್ೃತವರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ಅಕ್ಷಾನ್ುಸಥತವಮಿರ್ತ ದ್ ಯೀತಯತತಮ್ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುನಿಯನ್ೃತವರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ಅಕ್ಷಾನ್ುಸಥತವಮಿರ್ತ ದ್ ಯೀತಯತತಮ್।।  
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ತ್ೀನಾಗ್ನೀರಕ್ಷಸ್ತಥತ್ೀನಾಗ್ನೀರಕ್ಷಸ್ತಥತರಾ ನಿಯನ್ೃತ್ವೀ ರ್ಜೀವತವಸಾಮಯೀನ್ ನಿರಾಮಕ್ಾನ್ುರಾತರಾ ನಿಯನ್ೃತ್ವೀ ರ್ಜೀವತವಸಾಮಯೀನ್ ನಿರಾಮಕ್ಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಾರಾಪ್ೀಕ್ಾರಾ--

ಮನ್ವಸ್ತಥರ್ತಾಃಮನ್ವಸ್ತಥರ್ತಾಃ।।  ನಿಯಮಯರ್ಜೀವಸಾಮಯೀನ್ ನಿರಾಮಕತಾವಸಮಭವಶ್್ಾೀರ್ತ ಸ ಚಿತತನಿಯಮಯರ್ಜೀವಸಾಮಯೀನ್ ನಿರಾಮಕತಾವಸಮಭವಶ್್ಾೀರ್ತ ಸ ಚಿತತಮ್ಮ್।।  
ಸವತನ್ರೀಶ್್ೂೀಕ್ೌು ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇರ್ತ ಸ ಚಯತತಂ ಸವತನ್ರೀಶ್್ೂೀಕ್ೌು ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇರ್ತ ಸ ಚಯತತಂ ಏಏಕಕ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  

 

ಯತತು ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ಯತತು ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ‘‘ಏತದಾಭವಾಭಧ್ಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಕ್ತರರಾಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀ ತತಾಃ ಪರಮ್ಏತದಾಭವಾಭಧ್ಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಕ್ತರರಾಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀ ತತಾಃ ಪರಮ್।।  
ಅನ್ುರಾಯಮಯಅನ್ುರಾಯಮಯನ್ುರಶ್್ಾೀರ್ತನ್ುರಶ್್ಾೀರ್ತ  ಕ್ತರರಾ ಭಾವಾಖಯಮತಚಯತ್ೀಕ್ತರರಾ ಭಾವಾಖಯಮತಚಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಕ್ತರರಾರ ಪಂ ಭಾವರ ಪಂ ಇರ್ತ ಕ್ತರರಾರ ಪಂ ಭಾವರ ಪಂ 

ಲ್ಲಙ್ಗುಮತ್ ರೀಚಯತ ಇತತಯಕುಮ್ಲ್ಲಙ್ಗುಮತ್ ರೀಚಯತ ಇತತಯಕುಮ್।।  ತತರ ಚಕ್ಷತರನ್ುಾಃಸ್ತಥರ್ತರ ಪಭಾವಸಯ ಸವಯಗ ಇತಯನ್ತವೃತಾಯ ತತರ ಚಕ್ಷತರನ್ುಾಃಸ್ತಥರ್ತರ ಪಭಾವಸಯ ಸವಯಗ ಇತಯನ್ತವೃತಾಯ 

ಸಪಷ್ಟತಾವನಿನಯಸಪಷ್ಟತಾವನಿನಯಮರ ಪಂ ಕ್ತರರಾಖಯಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಮೀವೀಪಾತುಂ ನಿಯನ್ುೀರ್ತಮರ ಪಂ ಕ್ತರರಾಖಯಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಮೀವೀಪಾತುಂ ನಿಯನ್ುೀರ್ತ।।  ತತರ ಕ್ತರಯಪದ್ೀನ್ ತತರ ಕ್ತರಯಪದ್ೀನ್ 
‘‘ಅನ್ುಸ್ತಥತಾವ ರಮಣಕೃತ್ಅನ್ುಸ್ತಥತಾವ ರಮಣಕೃತ್’’  ಇತಯನ್ತಭಾಷ್ಯಇತಯನ್ತಭಾಷ್ಯದಿಶ್ಾ ನ್ ರಮಣರ ಪಕ್ತರಯೈವ ವಿದಿಶ್ಾ ನ್ ರಮಣರ ಪಕ್ತರಯೈವ ವಿವಕ್ಷತಾವಕ್ಷತಾ, , ಕ್ತನ್ತು ಕ್ತನ್ತು 

ನಿಯಮನ್ರ ಪಕ್ತರರಾನಿಯಮನ್ರ ಪಕ್ತರರಾಽಽಪಪ।।  ಅತ ಏವ ಕ್ತರಯೀರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ತುಾಃಅತ ಏವ ಕ್ತರಯೀರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ॥॥  
 

ಅನ್ುರಾಯಮಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ನ್ವನ್ವಕ್ಷಾನ್ುಸ್ ಥೀಕ್ಷಾನ್ುಸ್ ಥೀ  ನಿಯನಾು ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ನಿಯನಾು ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್।।  ‘‘ಏತದ್ಮೃತಮ್ಏತದ್ಮೃತಮ್’’  ಇರ್ತ ತತರ ಇರ್ತ ತತರ 
ಹ್ೀತ ಕೃತಸಾಯಮೃತತವಸಯ ವಾಜಸ್ೀನ್ೀಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ಹ್ೀತ ಕೃತಸಾಯಮೃತತವಸಯ ವಾಜಸ್ೀನ್ೀಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ‘‘ಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ತಷ್ಠನ್ಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ತಷ್ಠನ್’’  ಇತತಯಪಕರಮಯ ಇತತಯಪಕರಮಯ 
‘‘ಏಷ್ ತ ಆತಾಮ ಅನ್ುರಾಯಮಯಮೃತಾಃಏಷ್ ತ ಆತಾಮ ಅನ್ುರಾಯಮಯಮೃತಾಃ’’  ಇತಾಯಇತಾಯದಿನಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯದಿನಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಶರವಣಾತುಸಯ ನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಶರವಣಾತುಸಯ ಚಚ  
‘‘ಪೃರ್ಥವಿೀ ಶರಿೀರಂಪೃರ್ಥವಿೀ ಶರಿೀರಂ’’  ಇರ್ತ ಪೃರ್ಥವಿೀಶರಿೀರಇರ್ತ ಪೃರ್ಥವಿೀಶರಿೀರಕತಾವದಿನಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿಕತಾವದಿನಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿರ್ಜೀವತಾವತ್ ರ್ಜೀವತಾವತ್ 

ಉಪಾದಾನ್ಪರಕೃರ್ತಉಪಾದಾನ್ಪರಕೃರ್ತತಾವತಾವದಾವ ಇತಯತಾಃಪಾರಪುಮ್ ದಾವ ಇತಯತಾಃಪಾರಪುಮ್ ––  ಅನ್ುರಾಯಮಿಯೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ಅನ್ುರಾಯಮಿಯೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್।।    
 

ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯ ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯ ––  ನಿಯನಾು ಚ್ೀರ್ತನಿಯನಾು ಚ್ೀರ್ತ।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಸ ಛಕ್ಷತರಾದಾವಮೃತಸ ಛಕ್ಷತರಾದಾವಮೃತತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ  
ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಗ್ ೀ ನಿಯನಾು ಅನ್ುರಾಯಮಿಶಬ್ ದೀಕುಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಗ್ ೀ ನಿಯನಾು ಅನ್ುರಾಯಮಿಶಬ್ ದೀಕುಸವಯಪಾರಣಯನ್ುಸಥಾಃ ಸವಯಪಾರಣಯನ್ುಸಥಾಃ 

ಸನಿನಯಮನ್ಕತಾಯಸನಿನಯಮನ್ಕತಾಯ।।  ನ್ ತತ ತತುದ್ಭಮಾನಿರ್ಜೀವಾಃ ತದ್ತಪಾದಾನ್ಪರಕೃರ್ತವ್ೀಯತಯನ್ ತತ ತತುದ್ಭಮಾನಿರ್ಜೀವಾಃ ತದ್ತಪಾದಾನ್ಪರಕೃರ್ತವ್ೀಯತಯಥಯಾಃಥಯಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  
ಸವ್ೈಯಲ್ಲಯಙ್ಗುಯತಯತ್ ೀ ಹಿಸವ್ೈಯಲ್ಲಯಙ್ಗುಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ‘‘ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ವ್ೀದ್ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ವ್ೀದ್’’  ‘‘ಪರರ್ಥವಿೀಮನ್ುರಪರರ್ಥವಿೀಮನ್ುರ’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಇತಾಯದಿನ್ ೀಕು--
ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿದ್ೀವಾವಿದಿತತವ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿದ್ೀವಾವಿದಿತತವ ಅಅನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಮಣವತುವನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಮಣವತುವರ ಪಾನ್ುರತವರ ಪಾನ್ುರತವ  --  ಅಮೃತಅಮೃತತಾವತಾವ--

ದ್ಯೀತತರಕರಣಸಥಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತದ್ಯೀತತರಕರಣಸಥಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವತಾವದಿತಯಥಯಾಃದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಪೂವಯವದಾವ ಯೀಜನಾಪೂವಯವದಾವ ಯೀಜನಾ।।  ಪಾರಗತಕುಸಮತಚಾಯೀ ಪಾರಗತಕುಸಮತಚಾಯೀ 

ಚ ಶಬದಾಃಚ ಶಬದಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಶರಿೀರವತುವಲ್ಲಙ್ಕುರ್ಜಜೀವ ಏವ ಕತತ್ ೀ ನ್ ಇತಯತ್ ೀನ್ನ್ತ ಶರಿೀರವತುವಲ್ಲಙ್ಕುರ್ಜಜೀವ ಏವ ಕತತ್ ೀ ನ್ ಇತಯತ್ ೀಽಽಪ ಪ ––  ನಿಯನ್ುೀರ್ತನಿಯನ್ುೀರ್ತ।।  
ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈರಿತಯಪಯನ್ವೀರ್ತವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈರಿತಯಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ನಿಯನಾುಹಿ ಯಸಾಮತ್ ನಿಯನಾುಽಽನ್ುರಾಯಮಿೀ ನ್ುರಾಯಮಿೀ ‘‘ಯೀಯೀ  
ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ುರಾಃನ್ುರಾಃ’’  ‘‘ಯ ಆತಮನ್ ೀನ್ುರಾಃಯ ಆತಮನ್ ೀನ್ುರಾಃ’’  ಇತಾಯಇತಾಯದಿನ್ ೀದಿನ್ ೀಕು ಕು ––  ವಿಜ್ಞಾನಾತಮಶರ್ದತಸವಯರ್ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಾತಮಶರ್ದತಸವಯರ್ಜೀವ 
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ವಿವಿಕುತವರ ಪಾನ್ುರತಾವಖಯ ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಯತತ್ ೀವಿವಿಕುತವರ ಪಾನ್ುರತಾವಖಯ ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಯತತ್ ೀಽಽತ್ ೀ ನ್ ರ್ಜೀವ ತ್ ೀ ನ್ ರ್ಜೀವ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  ಅದ್ಯಪದ್ೀನ್ ಅದ್ಯಪದ್ೀನ್ ‘‘ಯ ಆತಮನಿಯ ಆತಮನಿ’’  ಇತತಯಕ್ಾುಧಾರಾಧ್ೀಯತಾವದಿಗರಹಾಃಇತತಯಕ್ಾುಧಾರಾಧ್ೀಯತಾವದಿಗರಹಾಃ।।  ನ್ ಹಿ ನ್ ಹಿ 

ರ್ಜೀವಾದ್ಭೀದ್ೀನಾಧಿೀತಸಯ ರ್ಜೀವತವಂ ಯತಕುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃರ್ಜೀವಾದ್ಭೀದ್ೀನಾಧಿೀತಸಯ ರ್ಜೀವತವಂ ಯತಕುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಕಥಂ ತಹಿಯ ಕಥಂ ತಹಿಯ 

ಪೃರ್ತವಾಯಪೃರ್ತವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿಸವಯರ್ಜೀವಶರಿೀರಕತವಂ ದ್ಯಭಮಾನಿಸವಯರ್ಜೀವಶರಿೀರಕತವಂ ಅಶರಿೀಅಶರಿೀರಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯತ್ ೀರಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯತ್ ೀಽಽಪ ಪ ––  ನಿಯನ್ುೀರ್ತನಿಯನ್ುೀರ್ತ।।  
ಹಿ ಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯಯನಾು ಸವಯನಿರಾಮಕಾಃ ಅತಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿಹಿ ಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯಯನಾು ಸವಯನಿರಾಮಕಾಃ ಅತಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿಸವಯರ್ಜೀವಶರಿೀರಕ ಸವಯರ್ಜೀವಶರಿೀರಕ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  ಯಥಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶರಿೀರಂ ರ್ಜೀವತನ್ರಂ ತಥಾ ಸವ್ೀಯ ರ್ಜೀವಾ ವಿಷ್ತಣತನ್ರತಾವತ್  ಯಥಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶರಿೀರಂ ರ್ಜೀವತನ್ರಂ ತಥಾ ಸವ್ೀಯ ರ್ಜೀವಾ ವಿಷ್ತಣತನ್ರತಾವತ್  

ಗೌಣಾಯವೃತಾಯತಚಾರಿೀರಣಿೀತಯಥಯಾಃಗೌಣಾಯವೃತಾಯತಚಾರಿೀರಣಿೀತಯಥಯಾಃ।।  ‘‘ಪೃರ್ಥವಾಯದಾಯ ದ್ೀಪೃರ್ಥವಾಯದಾಯ ದ್ೀವತಾಸತು ದ್ೀಹವದ್ಯದ್ವಶತವತಾಃವತಾಸತು ದ್ೀಹವದ್ಯದ್ವಶತವತಾಃ।।  
ಶರಿೀರಮಿರ್ತ ಚ್ ೀಶರಿೀರಮಿರ್ತ ಚ್ ೀಚಯನ್ುೀ ಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃಚಯನ್ುೀ ಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ’’॥॥  ಇರ್ತ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕುಸೃತ್ೀಾಃಇರ್ತ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕುಸೃತ್ೀಾಃ।।  
‘‘ಶ್ೀಯಯತ್ೀ ನಿತಯಮೀವಾಸಾಮತ್ಶ್ೀಯಯತ್ೀ ನಿತಯಮೀವಾಸಾಮತ್’’  ಇರ್ತ ಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಸವಯಸಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೀಹಾದಿದಾವರಾ ಇರ್ತ ಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಸವಯಸಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೀಹಾದಿದಾವರಾ 
ಯಥಾಯೀಗಯಂ ಶ್ೀಯಯಮಾಣತಾವಚಾ ಯೀಗವೃತಾಯ ಸವಯಶರಿೀರತವಂ ಯತಕುಮಿರ್ತ ಚ ಯಥಾಯೀಗಯಂ ಶ್ೀಯಯಮಾಣತಾವಚಾ ಯೀಗವೃತಾಯ ಸವಯಶರಿೀರತವಂ ಯತಕುಮಿರ್ತ ಚ 

ಶಬಾದಥಯಾಃಶಬಾದಥಯಾಃ॥॥  55॥॥  

ಅದ್ೃಶಯತಾವಧಿಕರಣ 
ನ್ನ್ವಥಾಪ ಯದ್ತಕುಂ ನ್ನ್ವಥಾಪ ಯದ್ತಕುಂ ‘‘ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ವ್ೀದ್ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ವ್ೀದ್’’, , ‘‘ಅದ್ೃಶ್್ಯೀಅದ್ೃಶ್್ಯೀಽಽನಾತ್ಯೀನಾತ್ಯೀ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ 

ವಿಷ್ ಣೀರದ್ೃಶಯತಾವದಿಕಂ ತದಾಥವಯಣ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀರದ್ೃಶಯತಾವದಿಕಂ ತದಾಥವಯಣ್ೀ ‘‘ಅಥ ಪರಾ ಯರಾ ತದ್ಕ್ಷರಮಧಿಗಮಯತ್ೀಅಥ ಪರಾ ಯರಾ ತದ್ಕ್ಷರಮಧಿಗಮಯತ್ೀ’’, , 

‘‘ಯತುದ್ದ್ರೀಶಯಯತುದ್ದ್ರೀಶಯಮಗಾರಹಯಂಮಗಾರಹಯಂ’’  ಇತಾಯದಿನಾಇತಾಯದಿನಾಽಽಕ್ಷರಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀಕ್ಷರಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀ।।  ತಚಾಾಕ್ಷರಂ ತಚಾಾಕ್ಷರಂ ‘‘ಯಥಾ ಪೃಯಥಾ ಪೃರ್ಥರ್ಥವಾಯವಾಯ--
ಮೀಷ್ಧ್ಯಾಃ ಸಮಭವನಿುಮೀಷ್ಧ್ಯಾಃ ಸಮಭವನಿು’’  ಇರ್ತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಪೂವಯಕಂ ಇರ್ತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಪೂವಯಕಂ ‘‘ಅಕ್ಷರಾತಸಅಕ್ಷರಾತಸಮಭವರ್ತೀಹ ವಿಶವಂಮಭವರ್ತೀಹ ವಿಶವಂ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ವಿಶ್್ೂವೀಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣತ್ವೀವಿಶ್್ೂವೀಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣತ್ವೀನಾಕ್ಷರಾತಪರತಾಃ ಪರ ನಾಕ್ಷರಾತಪರತಾಃ ಪರ ಇತತಯತೆಇತತಯತೆಷಾಯಷಾಯವವಧಿತ್ವೀನ್ ಚ ಧಿತ್ವೀನ್ ಚ 
ಶತರತಮಿತಯನ್ತಪಾದಾಶತರತಮಿತಯನ್ತಪಾದಾನ್ೀ ಸವೀಯತೃಷ್ಟೀ ವಿಷಾಣವನ್ತಪಪನ್ನಂ ಸನ್ೀ ಸವೀಯತೃಷ್ಟೀ ವಿಷಾಣವನ್ತಪಪನ್ನಂ ಸತ್ತ್  ಚಿಚಿದ್ಚಿತರಕೃರ್ತದ್ಚಿತರಕೃರ್ತವಿರಿಞ್ಾರತದಾರ ವಿರಿಞ್ಾರತದಾರ 
ವಾ ತದ್ನ್ಯತಮಮೀವ ವಾ ಬರಹಮ ಈವಾ ತದ್ನ್ಯತಮಮೀವ ವಾ ಬರಹಮ ಈಶಶತರತಾಯದಿಶಶತರತಾಯದಿಪಾರಪಕವಶ್ಾದ್ತಪ್ೀಯಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪಕವಶ್ಾದ್ತಪ್ೀಯಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  

ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕಕ  ಇತಾಯದಿಇತಾಯದಿಸ ತರಸ ತರತರಯಮ್ ತರಯಮ್ ।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ ಸದ್ೀರ್ತದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ।।  ಪೂವಯಪೂವಯವವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಸ ಪಾರಗದ್ೃಶ್್ಯೀಸ ಪಾರಗದ್ೃಶ್್ಯೀಽಽನಾತಯ ನಾತಯ 

ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತರ್ಜಝಿತತಾಃತಾಃ।।  ನ್ ತತ ಚಿತರಕೃತಾಯದಿರನ್ೀಕಾಃನ್ ತತ ಚಿತರಕೃತಾಯದಿರನ್ೀಕಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  
ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ‘‘ಅಥ ಪರಾ ಯರಾ ತದ್ಕ್ಷರಮಧಿಗಮಯತ್ೀಅಥ ಪರಾ ಯರಾ ತದ್ಕ್ಷರಮಧಿಗಮಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಯಾಃಯಾಃ  ಸವಯಜ್ಞಾಃಸವಯಜ್ಞಾಃ’’  
ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ರತಗಮರತಗಮವಣಯಂ ಕತಾಯರಮಿೀಶಂವಣಯಂ ಕತಾಯರಮಿೀಶಂ’’  ಇರ್ತ ಪರವಿದಾಯವಿಷ್ಯತವ ಇರ್ತ ಪರವಿದಾಯವಿಷ್ಯತವ ––  ಸಾವಯಜ್ಞ ಸಾವಯಜ್ಞ ––  

ರ ಪಾನ್ುರಾಮಿಶರರತಗಮವಣಾಯದ್ಯೀತತರಕರಣಸಥಸವಯಲ್ಲಙ್ಗುಯತತತಾವದಿರ ಪಾನ್ುರಾಮಿಶರರತಗಮವಣಾಯದ್ಯೀತತರಕರಣಸಥಸವಯಲ್ಲಙ್ಗುಯತತತಾವದಿತಯಥಯಾಃತಯಥಯಾಃ।।  ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈ--

ಯತಯತ್ ೀ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಯತಯತ್ ೀ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಾಯದಿಭಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಾಯದಿಭಾಃ 

ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ವಾಽಽಥಯಾಃಥಯಾಃ।।  
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ಅಕ್ಷರಶಬದಸಯ ನ್ಪುಂಸಅಕ್ಷರಶಬದಸಯ ನ್ಪುಂಸಕಲ್ಲಙ್ಗುತ್ವೀನ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಮಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪುಲ್ಲಿಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃ ಕಲ್ಲಙ್ಗುತ್ವೀನ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಮಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪುಲ್ಲಿಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃ 

ವಿಷ್ತಣಪದಾನ್ವರಾಯ ವಾವಿಷ್ತಣಪದಾನ್ವರಾಯ ವಾ,,  ‘‘ಪರತಾಃ ಪರಾಃಪರತಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇತತಯಕುಪರವಸುವಇತತಯಕುಪರವಸುವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾ।।  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 
‘‘ಯತುದ್ದ್ರೀಶಯಂಯತುದ್ದ್ರೀಶಯಂ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ದ್ೃಶಯತಾವದಿೀಹಿೀನ್ಂಇತಾಯದಿನಾ ದ್ೃಶಯತಾವದಿೀಹಿೀನ್ಂ,,  ‘‘ಅಕ್ಷರಾಅಕ್ಷರಾತಸಮಭವರ್ತತಸಮಭವರ್ತ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ,,  
ಕ್ಾರಣಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ೀಕುಂತ್ವೀನ್ ೀಕುಂ  ‘‘ಅಕ್ಷರಾತಪರತಾಃ ಪರಾಃಅಕ್ಷರಾತಪರತಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇರ್ತ ಪರತ್ವೀನ್ ೀಕುಂ ಚ ವಸ್ುವೀಕಮಿರ್ತ ದ್ಶ್ಯಇರ್ತ ಪರತ್ವೀನ್ ೀಕುಂ ಚ ವಸ್ುವೀಕಮಿರ್ತ ದ್ಶ್ಯತತಾವತ್ ತತಾವತ್ 
ಪರಾವಧ್ಯಕ್ಷರಮನ್ಯದಿರ್ತ ಸ ಚನಾನ್ನ ಪರಾವಧಿತವಂ ದ್ೃಶಯತಾವಪರಾವಧ್ಯಕ್ಷರಮನ್ಯದಿರ್ತ ಸ ಚನಾನ್ನ ಪರಾವಧಿತವಂ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಕ್ಷರಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ತಾಕ್ಷರಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ 

ಬಾಧ್ಕಮ್ಬಾಧ್ಕಮ್।।  ‘‘ಅಕ್ಷರಾತಸಮಭವರ್ತಅಕ್ಷರಾತಸಮಭವರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಪಞ್ಾಮಯಪ ಇರ್ತ ಪಞ್ಾಮಯಪ ಕ್ಾಕ್ಾರಣತವಮಾತ್ರೀ ನ್ ತತ ಉಪಾದಾನ್ತವ ಇರ್ತ ರಣತವಮಾತ್ರೀ ನ್ ತತ ಉಪಾದಾನ್ತವ ಇರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  
 

ಅಅತರ ಯದ್ಯಪ ಶತರತೌ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತವವತ್ ತರ ಯದ್ಯಪ ಶತರತೌ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತವವತ್ ‘‘ನಿತಯಂ ವಿಭತಂ ಸವಯಗತಂ ಸತಸ ಕ್ಷಮಂ ನಿತಯಂ ವಿಭತಂ ಸವಯಗತಂ ಸತಸ ಕ್ಷಮಂ 

ಯದ್ ಭತಯೀನಿಂಯದ್ ಭತಯೀನಿಂ’’  ಇರ್ತ ಭಾವರ ಪಗತಣಾನ್ುರಮಪ ಶತರತಮ್ಇರ್ತ ಭಾವರ ಪಗತಣಾನ್ುರಮಪ ಶತರತಮ್।।  ಸ ತ್ರೀ ಚ ಸ ತ್ರೀ ಚ ‘‘ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿ ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿ 

ಗತಣಕಾಃಗತಣಕಾಃ’’  ಇರ್ತ ಭಾವಾಭಾವಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಭಾವಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ಗತಣಗತಣಪರಮ್ಪರಮ್।।  ತಥಾಪ ಸವಯಗತತವತಥಾಪ ಸವಯಗತತವಸತಸ ಕ್ಷಮತಾವದ್ೀಾಃ ಸತಸ ಕ್ಷಮತಾವದ್ೀಾಃ 
ಸವಯತರಪರಸ್ತದ್ಧೀತಾಯದೌ ಹರೌ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಇಹಾದ್ೃಸವಯತರಪರಸ್ತದ್ಧೀತಾಯದೌ ಹರೌ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಇಹಾದ್ೃಶಯತಾವದಿಸಮನ್ವಯ ಏವ ತಾತಪರಾಯತ್ ಶಯತಾವದಿಸಮನ್ವಯ ಏವ ತಾತಪರಾಯತ್ 

‘‘ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ’’  ಇತತಯಕುಮ್ಇತತಯಕುಮ್।।  ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ  ಚ ಚ ‘‘ಅದ್ೃಶಯಅದ್ೃಶಯತಾವದ್ಯಭಾವಾಖಯಂತಾವದ್ಯಭಾವಾಖಯಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ಯದಾವ ಯದಾವ 
ಭಾವಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಬಹತತಾವದ್ಭಾವಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಅಲಪತಾವತ್ ಭಾವೀಪಲಕ್ಷಕತರಾ ಭಾವಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಬಹತತಾವದ್ಭಾವಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಅಲಪತಾವತ್ ಭಾವೀಪಲಕ್ಷಕತರಾ 

‘‘ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ’’  ಇತತಯಕುಮ್ಇತತಯಕುಮ್।।  ಯದಾವ ಯದಾವ ‘‘ಸವಯಗಾಃಸವಯಗಾಃ’’  ಇರ್ತ ಭಾವಾನ್ುರ್ ೀಪಲಕ್ಷಕತರಾ ಇರ್ತ ಭಾವಾನ್ುರ್ ೀಪಲಕ್ಷಕತರಾ 

ಇಹಾನ್ತವತಯಯ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಗತಾಃ ಸನ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ ಇರ್ತ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್ಇಹಾನ್ತವತಯಯ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಗತಾಃ ಸನ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ ಇರ್ತ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್।।  ಅತರ ಅತರ 
ದ್ಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತವಂ ನಾದ್ಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತವಂ ನಾಮ ಸಾಕಲ್ಯೀನ್ ಚಕ್ಷತಮಯನ್ಾಃ ಪರಭೃತಯ ಮ ಸಾಕಲ್ಯೀನ್ ಚಕ್ಷತಮಯನ್ಾಃ ಪರಭೃತಯ 

ಗ್ ೀಚರತವಮಪರಿಗ್ ೀಚರತವಮಪರಿಚ್ಾೀಚ್ಾೀದ್ಯವ್ೈಭವತವಂದ್ಯವ್ೈಭವತವಂ  ಇರ್ತ ರಾವತ್ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ತತ್ ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಹಿೀಯತ ಇರ್ತ ತತ್ ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಹಿೀಯತ ಇರ್ತ 

ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಂ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಂ ––  ಸದಾಸದಾ  ದ್ೃದ್ೃಶಯಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ತ್ೀನ್ ಶತರತೌ ನಿತಯಪದ್ಂ ಅದ್ೃಶಯತಾವದ್ೀರಪ ತ್ೀನ್ ಶತರತೌ ನಿತಯಪದ್ಂ ಅದ್ೃಶಯತಾವದ್ೀರಪ 

ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣಮಿರ್ತ ದ್ಶ್ಯತಮ್ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣಮಿರ್ತ ದ್ಶ್ಯತಮ್।।  ಯದಾವ ಸದ್ೀರ್ತ ಅತಾು ನಿಯನಾು ಚ್ೀತಯತಾರಪಯನ್ವೀರ್ತಯದಾವ ಸದ್ೀರ್ತ ಅತಾು ನಿಯನಾು ಚ್ೀತಯತಾರಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ತಥಾಚ ತಥಾಚ 

ಈಈಶವರಕ್ತರರಾಶವರಕ್ತರರಾಽಽಪಪ  ನಿತ್ಯೀತತಯಕುಂ ಭವರ್ತನಿತ್ಯೀತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ।।  ವಿವೃತಂ ಚಾನ್ತವಾಯಖಾಯವಿವೃತಂ ಚಾನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ೀನ್ೀ  ಕ್ತರರಾನಿತಯತವಮ್ ಕ್ತರರಾನಿತಯತವಮ್ ॥॥  6 6 ॥॥  
 

ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ ಅಕ್ಷರಾತಪರತಾಃ ಪರ್ ೀ ನ್ನ್ತ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತಾಃ ಅಕ್ಷರಾತಪರತಾಃ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ಕುಮ್।।  ತದ್ಧಮಯಸಯ ತದ್ಧಮಯಸಯ 
ಸವಯಗತತವಸಯ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ಸವಯಗತತವಸಯ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ‘‘ಯಸ್ುವೀತಂ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರಯಸ್ುವೀತಂ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರಮಭವಿಮಾನ್ಮಾತಾಮನ್ಂ ಮಭವಿಮಾನ್ಮಾತಾಮನ್ಂ 
ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಮತಪಾಸ್ುೀವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಮತಪಾಸ್ುೀ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ  ವ್ೈಶ್ಾವನ್ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಸಯ ಅಭತ್ ೀ ವಿಗತಂ ಮಾನ್ಂ ಮರಾಯದಾ ರಸಯ ಅಭತ್ ೀ ವಿಗತಂ ಮಾನ್ಂ ಮರಾಯದಾ 
ಯಸ್ಯೀತಾಯಭವಿಮಾನ್ಪದ್ೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಶಬದಸಯ ಚಾಗೌನ ರ ಢತಾವತ್ಯಸ್ಯೀತಾಯಭವಿಮಾನ್ಪದ್ೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಶಬದಸಯ ಚಾಗೌನ ರ ಢತಾವತ್, , ‘‘ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರ್ೀ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರ್ೀ 
ತದ್ತಧತಂತದ್ತಧತಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಹೃದ್ಯಂ ಗಾಹಯಪತ್ಯೀಹೃದ್ಯಂ ಗಾಹಯಪತ್ಯೀ’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಹ್ ೀಮಾಧಾರತವಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಹ್ ೀಮಾಧಾರತವ--ಗಾಹಯಪತಾಯದ್ಯಗಾಹಯಪತಾಯದ್ಯ--

ಙ್ಗುತವಙ್ಗುತವ--ಪಾಚಕತಾವದ್ಯನ್ೀಕಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಭಾವ್ೀನ್ ಚಾಗನಾಥಯತಾವತ್ಪಾಚಕತಾವದ್ಯನ್ೀಕಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಭಾವ್ೀನ್ ಚಾಗನಾಥಯತಾವತ್।।  ವಿಷ್ಣವವಿಷ್ಣವಥಯತ್ವೀಥಯತ್ವೀ  ಚ ಚ 
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ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಾವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಾದಿಶಬಾದನಾಮಗಾನಾದೌ ಪರಯೀಗಸಯ ಸ ಕುವಿದಾಯವಯವಸಾಥರಾಶ್ಾಾಯೀಗಾತ್ ದಿಶಬಾದನಾಮಗಾನಾದೌ ಪರಯೀಗಸಯ ಸ ಕುವಿದಾಯವಯವಸಾಥರಾಶ್ಾಾಯೀಗಾತ್ 

ಪಾರಚಿೀನ್ಸವಯಗತ್ ೀಪಾರಚಿೀನ್ಸವಯಗತ್ ೀಽಽಪಯಗಿನದ್ೀವತಾ ಭ ತಂ ವಾಪಯಗಿನದ್ೀವತಾ ಭ ತಂ ವಾ।।ನ್ ಚ ಕ್ಾಲಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀರಿವ ನ್ ಚ ಕ್ಾಲಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀರಿವ 

ಅಗಾನವಿಷ್ ಣೀರಪಯಸತು ಸವಯಗತತವಮಿರ್ತ ಶಙ್ಗೆಾಮ್ಅಗಾನವಿಷ್ ಣೀರಪಯಸತು ಸವಯಗತತವಮಿರ್ತ ಶಙ್ಗೆಾಮ್।।  ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವ್ೀನ್ ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವ್ೀನ್ ಪೂಪೂವಯತರ ಸವಯಗತವಯತರ ಸವಯಗತ--
ಮಿತಯನ್ೀನ್ ಅತಾರಭವಿಮಾನ್ಪದ್ೀನ್ ಚಾನ್ನಾಯಯತುನಿರರ್ತಶಯಸ್ಯೈವ ಸವಯಗತತವಸಯ ಮಿತಯನ್ೀನ್ ಅತಾರಭವಿಮಾನ್ಪದ್ೀನ್ ಚಾನ್ನಾಯಯತುನಿರರ್ತಶಯಸ್ಯೈವ ಸವಯಗತತವಸಯ 

ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ।।  ತಸಯ ತಸಯ ಚಚ  ದ್ವಯೀರಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ದ್ವಯೀರಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ವ್ೈಶವನ್ರಾಃವ್ೈಶವನ್ರಾಃ  

ಸಾಧಾರಣಶಬದವಿಶ್್ೀಷಾತ್ಸಾಧಾರಣಶಬದವಿಶ್್ೀಷಾತ್  ––  ಇತಾಯದಿಇತಾಯದಿಸ ತರನ್ವಕಮ್ಸ ತರನ್ವಕಮ್।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸಹಿೀರ್ತವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತಾಃ ಸಹಿೀರ್ತ।।  ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀ--

ತಯನ್ವೀರ್ತತಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಸ ಪಾರಕ್ ಸವಯಗತತಾವದಿನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಸ ಪಾರಕ್ ಸವಯಗತತಾವದಿನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ।।  ರೌಗಿಕವ್ೈಶ್ಾವನ್ರರೌಗಿಕವ್ೈಶ್ಾವನ್ರ--
ಶರ್ದಶರ್ದತವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವತವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತಾವದ್ಯೈಾಃದ್ಯೈಾಃ  ಹ್ ೀಮಾಧಾರತವಗಾಹಯಪತಾಯಹ್ ೀಮಾಧಾರತವಗಾಹಯಪತಾಯದ್ಯಙ್ಗುತಾವದ್ಯೈದ್ಯಙ್ಗುತಾವದ್ಯೈಲ್ಲಯಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ 

ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಾಗಾನಾದಿಶಬ್ದೈಸುತ ಸಕ್್ೈಾಃ ತದಿವದಾಯಭಶಾಪರರ್ತಪಾದ್ಯ ಇರ್ತ ರಾವತ್ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಾಗಾನಾದಿಶಬ್ದೈಸುತ ಸಕ್್ೈಾಃ ತದಿವದಾಯಭಶಾಪರರ್ತಪಾದ್ಯ ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  
ನ್ತವಗಾನಾದಿದ್ೀವತಾ ಭ ತಂ ಚ್ೀತಯಥಯಾಃನ್ತವಗಾನಾದಿದ್ೀವತಾ ಭ ತಂ ಚ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  

 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ  ––  ಇತಾಯವೃರ್ತುಾಃಇತಾಯವೃರ್ತುಾಃ।।  ಲ್ಲಙ್ಗುಶಬ್ ದೀಲ್ಲಙ್ಗುಶಬ್ ದೀಽಽತರ ಪರಮಾಪಕಮಾತರಪರಾಃತರ ಪರಮಾಪಕಮಾತರಪರಾಃ।।  
ಆತಮಶತರರ್ತಪರಕರಣಶತರಆತಮಶತರರ್ತಪರಕರಣಶತರರ್ತಸೃರ್ತಸಮಾಖಾಯಭಯತಯತತಾವದಿತಯಥಯಾಃರ್ತಸೃರ್ತಸಮಾಖಾಯಭಯತಯತತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  ‘‘ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಮಾತಾಮನ್ಂವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಮಾತಾಮನ್ಂ’’  
ಇತಾಯತಮಶತರತ್ೀಾಃಇತಾಯತಮಶತರತ್ೀಾಃ, , ‘‘ಕ್್ ೀ ನ್ ಆತಾಮ ಕ್ತಂ ಬರಹಮಕ್್ ೀ ನ್ ಆತಾಮ ಕ್ತಂ ಬರಹಮ’’  ಇತಾಯದ್ತಯಪಕರಮೀಣಾಸಯ ಬರಹಮಪರಕರಣತಾವತ್ಇತಾಯದ್ತಯಪಕರಮೀಣಾಸಯ ಬರಹಮಪರಕರಣತಾವತ್, , 
‘‘ಶ್ೀಷ್ ಣೀಯದೌಯಾಃ ಸಮವತಯತಶ್ೀಷ್ ಣೀಯದೌಯಾಃ ಸಮವತಯತ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಪುರತಇತಾಯದಿನಾ ಪುರತಷ್ಷ್ಸ ಕ್್ ುೀಸ ಕ್್ ುೀತುತುಸಯ ಸಯ ‘‘ಮ ಧ್ೈಯವ ಸತತ್ೀಜಾಾಃಮ ಧ್ೈಯವ ಸತತ್ೀಜಾಾಃ’’  
ಇತಾಯದಿನಾ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರವಿದಾಯಇತಾಯದಿನಾ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರವಿದಾಯರಾಮಾಮಾನನ್ೀನಾಥಯತಾಃ ಪುರಾಮಾಮಾನನ್ೀನಾಥಯತಾಃ ಪುರತಷ್ಸ ಕ್್ ುೀಕುಸಮಾಖಾಯನಾತ್ರತಷ್ಸ ಕ್್ ುೀಕುಸಮಾಖಾಯನಾತ್, , 

‘‘ಅಹಂ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರ  ಭ ತಾವಅಹಂ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರ  ಭ ತಾವ’’  ಇರ್ತ ಗಿೀತಾಸಮಾಖಾಯನಾಚ್ಾೀರ್ತ ಚ ಇರ್ತ ಗಿೀತಾಸಮಾಖಾಯನಾಚ್ಾೀರ್ತ ಚ ।।  
 

ಅಗಾನಾದಿಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ವಿಷಾಣವುಪಾಸನಾಥಯತ್ವೀನ್ ಸಾವಕ್ಾಶತವಸಯ ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತ್ ವೀಕ್್ಯೈವ ಅಗಾನಾದಿಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ವಿಷಾಣವುಪಾಸನಾಥಯತ್ವೀನ್ ಸಾವಕ್ಾಶತವಸಯ ವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರತ್ ವೀಕ್್ಯೈವ 
ಸವಯಶಬದಮತಖಾಯಥಯವಿಷ್ತಣಸಮ್ನಾಧದ್ನ್ಯತರ ಹಾನಾದ್ಯಥಯಸವಯಶಬದಮತಖಾಯಥಯವಿಷ್ತಣಸಮ್ನಾಧದ್ನ್ಯತರ ಹಾನಾದ್ಯಥಯಶಬದಪರಯೀಗಸಯ ತತುತ ಸಕುವಿದಾಯಶಬದಪರಯೀಗಸಯ ತತುತ ಸಕುವಿದಾಯ--
ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃಪರರ್ತಪಾದ್ಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಉಪಾಸಕಕತೃಯಕ್ಾನ್ತಸೃತಯ ಉಪಾಸಕಕತೃಯಕ್ಾನ್ತಸೃತಯಭವಯಕ್ತುಪಾರಪಾಯಧಿಷಾಠನಾನಾಂ ಭವಯಕ್ತುಪಾರಪಾಯಧಿಷಾಠನಾನಾಂ 
ಅಗಾನಾದಿೀನಾಂ ವಯವಸಥರಾಅಗಾನಾದಿೀನಾಂ ವಯವಸಥರಾ  ‘‘ಪೃಥಗ ರಪಾಣಿ ವಿಶ್್ೂಣೀಸತುಪೃಥಗ ರಪಾಣಿ ವಿಶ್್ೂಣೀಸತು’’  ಇತಾಯದಿಋಗಾಭಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಇತಾಯದಿಋಗಾಭಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ 

ನಾಮರ ಪಭ್ೀದ್ನಾಮರ ಪಭ್ೀದ್ವಯವಸಥರಾ ಚ ಸ ವಯವಸಥರಾ ಚ ಸ ಕ್ಾುಕ್ಾುದಿ ವಯವಸಾಥರಾಶ್್ೂಾೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃದಿ ವಯವಸಾಥರಾಶ್್ೂಾೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಸಾಥನ್ೈಕ್್ಯೈಸಾಥನ್ೈಕ್್ಯೈನ್ ತದ್ುತಾನಾಮೈಕ್್ ಯೀಕ್ತುವತ್ ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ಹೃದ್ರಾಕ್ಾಶಸಾಯಙ್ಗತುನ್ ತದ್ುತಾನಾಮೈಕ್್ ಯೀಕ್ತುವತ್ ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ಹೃದ್ರಾಕ್ಾಶಸಾಯಙ್ಗತುಷ್ಠಷ್ಠ--

ಮಾತ್ ರೀಕ್ತುವಚಾ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರತವಸಾಯಪುಯಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಮಾತ್ ರೀಕ್ತುವಚಾ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರತವಸಾಯಪುಯಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ‘‘ಹೃದ್ಯೀ ಸವಯಶ್್ೂೀ ವಾಯಪೀ ಹೃದ್ಯೀ ಸವಯಶ್್ೂೀ ವಾಯಪೀ 

ಪಾರದ್ೀಶಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಪಾರದ್ೀಶಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇರ್ತ ಷ್ಷ್ಠೀ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃಇರ್ತ ಷ್ಷ್ಠೀ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ।।  
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ಅತರ ಅತರ ‘‘ಶತರರ್ತಲ್ಲಯಙ್ಕುಧಿಕ್ಾ  ಪರಾಶತರರ್ತಲ್ಲಯಙ್ಕುಧಿಕ್ಾ  ಪರಾ’’  ಇರ್ತ ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಶಬದಸಯ ಲ್ ೀಕತ್ ೀಇರ್ತ ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ವ್ೈಶ್ಾವನ್ರಶಬದಸಯ ಲ್ ೀಕತ್ ೀಽಽಗೌನ ಗೌನ 

ರ ಢಿಮಾಶ್ರತಯ ನಾಮತ್ ವೀಕ್ಾುವಪ ಇಹ ವಿಷೌಣ ರೌಗಿಕತಾವಲ್ಲಙ್ಗುರ ಢಿಮಾಶ್ರತಯ ನಾಮತ್ ವೀಕ್ಾುವಪ ಇಹ ವಿಷೌಣ ರೌಗಿಕತಾವಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ವೀಕ್ತುರವಿರತದಾಧತ್ ವೀಕ್ತುರವಿರತದಾಧ।।  
 

ಪಾಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ––  ವಿಶವರ್ಜೀವ್ೀರ್ತವಿಶವರ್ಜೀವ್ೀರ್ತ।।  ‘‘ಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ’’  ಇತಯಸ್ತುಇತಯಸ್ತು।।  ‘‘ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ 
ಭ ತ್ೀಷ್ವೀತಮೀವ ಬರಹಮಭ ತ್ೀಷ್ವೀತಮೀವ ಬರಹಮ’’  ಇತತಯಕುವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರಸಥತಾವದ್ಯೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವಯಇತತಯಕುವಿಶವರ್ಜೀವಾನ್ುರಸಥತಾವದ್ಯೈರನ್ಯವಸತುಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಸವಯ--

ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ ಯತಯತಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ ।।  ನಾನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಇತಯಥಯಾಃ ನಾನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಇತಯಥಯಾಃ ॥॥  7 7 ॥॥  
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 
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ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
ನ್ನ್ವೀವಮನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧನಾಮಲ್ಲಙ್ಕುತಮಕ್ಾಶ್್ೀಷ್ಶಬಾದನಾಂ ವಿಷ್ತಣನಿಷ್ಠತಾ ಸ್ತದಾಧವಪ ನ್ನ್ವೀವಮನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧನಾಮಲ್ಲಙ್ಕುತಮಕ್ಾಶ್್ೀಷ್ಶಬಾದನಾಂ ವಿಷ್ತಣನಿಷ್ಠತಾ ಸ್ತದಾಧವಪ 

ಅನ್ಯತಾರಪವೃರ್ತುರಸತುಅನ್ಯತಾರಪವೃರ್ತುರಸತು।।  ತಥಾಚ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಇತಯವಧಾರಣಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ ತಥಾಚ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಇತಯವಧಾರಣಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ 

ಪಾರಪುಸೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃಪಾರಪುಸೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ।।  
 

ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ  ।।  ‘‘ಮತಖಯತಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶಾ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀ ಮತಖಯತಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶಾ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತಯಗ್ರೀಇತಯಗ್ರೀತನ್ರ್ತರಪಾದಿೀ ಆದಾವಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀತನ್ರ್ತರಪಾದಿೀ ಆದಾವಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀ।।  ಚ್ ೀಽಪಯಥ್ೀಯಚ್ ೀಽಪಯಥ್ೀಯ।।  ತದಿರ್ತತದಿರ್ತ  

ಪರಸತುತವಿಷ್ತಣಪರಾಮಶಯಾಃಪರಸತುತವಿಷ್ತಣಪರಾಮಶಯಾಃ।।  ತದ್ನ್ಯತಾರಪೀತತಯಕ್ಾಯ ವಿಷಾಣವಪೀರ್ತ ತದ್ನ್ಯತಾರಪೀತತಯಕ್ಾಯ ವಿಷಾಣವಪೀರ್ತ ಸಸಮತಚಿಾೀಮತಚಿಾೀಯತ್ೀಯತ್ೀ।।  ತದಿರ್ತ ತದಿರ್ತ 

ಸಸಪುಪುಮಯನಾುಮಯನಾುವಯಯಂ ವಾವಯಯಂ ವಾ।।  ತತರ ವಿಷೌಣ ಅನ್ಯತರ ಚ ತತರ ವಿಷೌಣ ಅನ್ಯತರ ಚ ವಾಚವಾಚಕ್್ೈರತಭಯವಾಚಕ್್ೈಾಃಕ್್ೈರತಭಯವಾಚಕ್್ೈಾಃ।।  
ಪೂವಯಪಾದ್ದ್ವಯನಾಯರಾಪಾದಿತ್ ೀಭಯತರಪರಸ್ತದಿಧಕ್್ೈವಾಯ ಪೂವಯಪಾದ್ದ್ವಯನಾಯರಾಪಾದಿತ್ ೀಭಯತರಪರಸ್ತದಿಧಕ್್ೈವಾಯ ಶತರತಯನ್ುರಶತರತಯನ್ುರಸಾಧಾರಣಾಯದಿನಾ ಸಾಧಾರಣಾಯದಿನಾ 
ಸವತ ಏವೀಭಯತರಪರಸ್ತದಿಧಕ್್ೈವಾಯ ಸವಯಶಬ್ದೈನಾಯಮಲ್ಲಸವತ ಏವೀಭಯತರಪರಸ್ತದಿಧಕ್್ೈವಾಯ ಸವಯಶಬ್ದೈನಾಯಮಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಭಙ್ಕ್ೂುೀಭರಾತಮಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತ್ ೀ ರಾತಮಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತ್ ೀ 

ಮತಖಯವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣರನ್ಯಮತಖಯವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣರನ್ಯಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃ।।  ಹರೌ ತದ್ನ್ಯತರ ಹರೌ ತದ್ನ್ಯತರ 

ಪರಸ್ತದ್ಧನಾಮಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯಮಾಹ ವಿಷಾಣವ್ೀವಾತರ ಸ ತರಕೃದಿರ್ತ ಫಲ್ಲತಾಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧನಾಮಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯಮಾಹ ವಿಷಾಣವ್ೀವಾತರ ಸ ತರಕೃದಿರ್ತ ಫಲ್ಲತಾಥಯಾಃ।।  ನ್ ನ್ 

ಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಕ್ತನ್ತು ತದ್ನ್ಯತರವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶ್್ಾೀರ್ತ ಚಾಥಯಾಃಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಕ್ತನ್ತು ತದ್ನ್ಯತರವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶ್್ಾೀರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ನ್ನ್ತ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್।।  ತದ್ಧಮಯಸಯ ಅಮೃತಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ತದ್ಧಮಯಸಯ ಅಮೃತಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್--

ರ ಪಪರವಿದಾಯವಿಷ್ಯತವಸಯ ರ ಪಪರವಿದಾಯವಿಷ್ಯತವಸಯ ‘‘ತತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ ಆತಾಮನ್ಮನಾಯ ವಾಚ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಾಥಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ ಆತಾಮನ್ಮನಾಯ ವಾಚ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಾಥ।।  
ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ್ ಸ್ೀತತಾಃಅಮೃತಸ್ಯೈಷ್ ಸ್ೀತತಾಃ’’  ಇತಾಯಥವಯಣ ಏವೀತುರತರ ಇತಾಯಥವಯಣ ಏವೀತುರತರ ‘‘ಯಸ್ತಮನ್ ದೌಯಾಃಯಸ್ತಮನ್ ದೌಯಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಪವಯವಾಕ್್ ಯೀಕುದ್ತಯಭಾವದಾಯಧಾರ್ೀ ಶರವಣಾತುಸಯ ಚ ಪವಯವಾಕ್್ ಯೀಕುದ್ತಯಭಾವದಾಯಧಾರ್ೀ ಶರವಣಾತುಸಯ ಚ ‘‘ಆಕ್ಾಶ ಏವ ತದ್ ೀತಂ ಚ ಪರೀತಂ ಚಆಕ್ಾಶ ಏವ ತದ್ ೀತಂ ಚ ಪರೀತಂ ಚ’’  
ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ವಾಯತನಾ ವ್ೈ ಗೌತಮ ಸ ತ್ರೀಣಾಯಂ ಚ ಲ್ ೀಕಾಃ ಪರಶಾ ಲ್ ೀಕಾಃವಾಯತನಾ ವ್ೈ ಗೌತಮ ಸ ತ್ರೀಣಾಯಂ ಚ ಲ್ ೀಕಾಃ ಪರಶಾ ಲ್ ೀಕಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ರತದ್ ರೀ ವಾ ರತದ್ ರೀ ವಾ 
ವ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಾರಾಃವ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಾರಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸಮಾಇರ್ತ ಸಮಾಖಾಯಭಾಃ ಪರಕೃರ್ತವಾಯತರತದಾರಣಾಂ ಖಾಯಭಾಃ ಪರಕೃರ್ತವಾಯತರತದಾರಣಾಂ ‘‘ಬಹತಧಾ ಜಾಯಮಾನ್ಾಃಬಹತಧಾ ಜಾಯಮಾನ್ಾಃ’’  

ಇತತಯಇತತಯತುರವಾಕ್್ಯೀ ಶತರತಜಾಯಮಾನ್ತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ರ್ಜೀವಸಯ ಚ ಪಾರಪುತಾವತ್ತುರವಾಕ್್ಯೀ ಶತರತಜಾಯಮಾನ್ತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ರ್ಜೀವಸಯ ಚ ಪಾರಪುತಾವತ್।।  
ಸಮಾಖಾಯದಿಸಥರತದಾರದಿಶಬಾದನಾಂ ರತದಾರದಾವ್ೀವ ರ ಢತಾವತ್ ಪಾರಚಿೀನ್ ೀಽಪ ಸಮಾಖಾಯದಿಸಥರತದಾರದಿಶಬಾದನಾಂ ರತದಾರದಾವ್ೀವ ರ ಢತಾವತ್ ಪಾರಚಿೀನ್ ೀಽಪ 
ತ್ೀಷಾಮನ್ಯತಮೀ ನ್ ವಿಷ್ತಣರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ತ್ೀಷಾಮನ್ಯತಮೀ ನ್ ವಿಷ್ತಣರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಂ ಸವದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಂ ಸವಶಶಭಾದತ್ಭಾದತ್  ––  

ಇತಾಯದಿಸ ತರಸಇತಾಯದಿಸ ತರಸಪುಪುಕಕಮ್ಮ್।।  ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  ಸವಾಯಶರಯ ಇರ್ತಸವಾಯಶರಯ ಇರ್ತ।।  
 

ತದ್ನ್ಯತರ ಚ್ೀತಾಯದಿರ್ತರತದ್ನ್ಯತರ ಚ್ೀತಾಯದಿರ್ತರಪಾದಿ ಇಹ ಪರರ್ತನಿಯತಮನ್ವೀರ್ತಪಾದಿ ಇಹ ಪರರ್ತನಿಯತಮನ್ವೀರ್ತ।।  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಾಯದಿ ಚ ರಿತಾಯದಿ ಚ ।।  ಅನ್ಯಶ್್ೂಾೀಽಅನ್ಯಶ್್ೂಾೀಽ--

ವಧಾರಣ್ೀವಧಾರಣ್ೀ।।  ತತುಸಾಮದಿತಯಪಯಥಯಾಃ ತತುಸಾಮದಿತಯಪಯಥಯಾಃ ।।  
 

‘‘ಯಸ್ತಮನ್ ದೌಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷಮೀತಂ ಮನ್ಾಃ ಸಹ ಪಾರಣ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಾಃಯಸ್ತಮನ್ ದೌಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷಮೀತಂ ಮನ್ಾಃ ಸಹ ಪಾರಣ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಾಃ ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
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ವಾಕ್್ ಯೀಕ್್ ುೀ ದ್ತಯಭಾವದಿಸವಾಯಶರಯಾಃ ಸ ಪಾರಗತಕುಾಃವಾಕ್್ ಯೀಕ್್ ುೀ ದ್ತಯಭಾವದಿಸವಾಯಶರಯಾಃ ಸ ಪಾರಗತಕುಾಃ।।  ‘‘ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಓತಾಶಾವಿಷಾಣವ್ೀವ ಓತಾಶಾ’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಇರ್ತ ಶತರತೌ 

ಪರಸ್ತದ್ ಧೀ ವಾ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಪರಸ್ತದ್ ಧೀ ವಾ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಸಾಮತ್ ಯಸ್ತಮನ್ ತಮೀವ್ೈಕಮಿತಾಯದಿಭಾಃ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ತಸಾಮತ್ ಯಸ್ತಮನ್ ತಮೀವ್ೈಕಮಿತಾಯದಿಭಾಃ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ 
ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಶತರತಾಯದಿನಾಽನ್ಯವಾಚಕತರಾಽಪ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಶತರತಾಯದಿನಾಽನ್ಯವಾಚಕತರಾಽಪ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ 

ಮತಖಯತ್ ೀ ವಾಚಯಾಃಮತಖಯತ್ ೀ ವಾಚಯಾಃ।।  ನ್ ಪರಕೃತಾಯದಿರನ್ೀಕಾಃನ್ ಪರಕೃತಾಯದಿರನ್ೀಕಾಃ।।  
 

ಕತತಾಃ ಸವಾಯಶರಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಕತತಾಃ ಸವಾಯಶರಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ।।  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಯತತಾಃ ಸ ಹಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಯತತಾಃ ಸ ಹಿ।।  ಲ್ಲಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್ಙ್ಕ ು್ೈರಿತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್।।  
‘‘ಜಾನ್ಥ ಆತಾಮನ್ಂಜಾನ್ಥ ಆತಾಮನ್ಂ’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಆತಮಶತರರ್ತಹ್ೀಯತಾವನ್ತಕ್ತು ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಆತಮಶತರರ್ತಹ್ೀಯತಾವನ್ತಕ್ತು ––  ಅಹ್ೀಯತ್ ವೀಕ್ತು ಅಹ್ೀಯತ್ ವೀಕ್ತು ––

ಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯತಾವಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯತಾವದ್ಯೀದ್ಯೀತತತಪಕರಣಸಥಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವದಿರ್ತ ವಾತಪಕರಣಸಥಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವದಿರ್ತ ವಾ।।  ಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಏತ್ೈಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಾಃ ಯತಯತಾಃ 

ಸವಾಯಶರಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಸವಾಯಶರಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಭಾಷ್ ಯೀಕು ವಚನ್ೈಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಭಾಷ್ ಯೀಕು ವಚನ್ೈಾಃ ವಿಷೌಣಪರವಿಷೌಣಪರಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ ಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ 

ವಾಽಥಯಾಃವಾಽಥಯಾಃ।।  ಏವಮಗ್ರೀಽಪಏವಮಗ್ರೀಽಪ  ಯೀಜನಾದ್ವಯಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ಯೀಜನಾದ್ವಯಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್।।  
 

ನ್ ಚ ನ್ ಚ ಸಮಾಖಾಯಸಮಾಖಾಯಶತರತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪಶತರತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ  --  ತದ್ನ್ಯತರ ಚ್ೀರ್ತತದ್ನ್ಯತರ ಚ್ೀರ್ತ।।  ಚ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀಚ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀ।।  
ವಿಷ್ಣವನ್ಯವಾಚಕತಯೈವ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಸಮಾಖಾಯ ಶತರವಿಷ್ಣವನ್ಯವಾಚಕತಯೈವ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಸಮಾಖಾಯ ಶತರತಾಯದಿಗತ್ೈಾಃ ರತದ್ರಪನಾಕ್ಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ತಾಯದಿಗತ್ೈಾಃ ರತದ್ರಪನಾಕ್ಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ 
ವಿಷ್ಯವಾಕಯಸಥಜಾಯಮಾನಾದಿ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತ್ ೀ ವಿಷ್ಯವಾಕಯಸಥಜಾಯಮಾನಾದಿ ಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತ್ ೀ 

ಮಹಾಯೀಗಪೌರಾಣಿಕರ ಢಿಭಾಯಂ ವಾಚ್ ಯೀ ಹಿ ಯತ್ ೀಽತ ಇಮಹಾಯೀಗಪೌರಾಣಿಕರ ಢಿಭಾಯಂ ವಾಚ್ ಯೀ ಹಿ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಯಥಯಾಃತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಸ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀಽಪ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವತಯಮಾನ್ೀಽಪ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ರತಜಂ ದಾರವಯತ್ೀ ಯಸಾಮದ್ತರದ್ರಾಃ ರತಜಂ ದಾರವಯತ್ೀ ಯಸಾಮದ್ತರದ್ರಾಃ 
ತಸಾಮಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃತಸಾಮಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸೃರ್ತಸ ಚನ್ೀನ್ ಮಹಾಯೀಗಇರ್ತ ಸೃರ್ತಸ ಚನ್ೀನ್ ಮಹಾಯೀಗಪೌರಾಣಿಪೌರಾಣಿಕರ ಢಿಬಾಯಂ ಕರ ಢಿಬಾಯಂ 

ರತದಾರದಿಶಬಾದನಾಂ ಹರ್ ೀ ಮತಖಯತವಸ ಚನಾಯರತದಾರದಿಶಬಾದನಾಂ ಹರ್ ೀ ಮತಖಯತವಸ ಚನಾಯ।।  ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಅದ್ಯಯರ್ತ ಚ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಅದ್ಯಯರ್ತ ಚ 
ಸಂಸಾರಮಿರ್ತ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಸಂಸಾರಮಿರ್ತ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ  ’’ಇತಾಯದಿಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಜನ್ಪದ್ೀನಾಇತಾಯದಿಗಿೀತಾಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಜನ್ಪದ್ೀನಾಜಜತ್ ವೀತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಕ್ಾಯ 
‘‘ಅಜಾಯಮಾನ್ ೀ ಬಹತಧಾ ವಿಜಾಯತ್ೀಅಜಾಯಮಾನ್ ೀ ಬಹತಧಾ ವಿಜಾಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸ ಚನ್ೀನ್ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಜನ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸ ಚನ್ೀನ್ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಜನ್ೀಾಃ 

ಅಮೃತಸ್ೀತತಅಮೃತಸ್ೀತತಪದ್ ೀಪದ್ ೀಕುಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯತವಸಯ ಚ ಸ ಚನಾಯಕುಮತಕ್್ ುೀಪಸೃಪಯತವಸಯ ಚ ಸ ಚನಾಯ।।  ತಥಾತಥಾ  ‘‘ಜತಷ್ಟಂ ಯದಾ ಜತಷ್ಟಂ ಯದಾ 
ಪಶಯತಯನ್ಯಪಶಯತಯನ್ಯಮಿೀಶಮಸಯ ಮಹಿಮಾನ್ಮಿರ್ತ ವಿೀತಶ್್ೂೀಕಾಃಮಿೀಶಮಸಯ ಮಹಿಮಾನ್ಮಿರ್ತ ವಿೀತಶ್್ೂೀಕಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ರ್ಜೀವಾದ್ನ್ಯಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಚಯತ್ೀರ್ಜೀವಾದ್ನ್ಯಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಚಯತ್ೀ’’  
ಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುದಿಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುದಿಶ್ಾಶ್ಾ  ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಕತ್ ವೀಕ್ಾಯಭ್ೀದ್ವಯಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಕತ್ ವೀಕ್ಾಯಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಸ ಚನ್ೀನ್ ನಾತರ ಪದ್ೀಶಸ ಚನ್ೀನ್ ನಾತರ 

ರ್ಜೀವ್ೀಶ್ಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಶಙ್ಗೆಾಾಃರ್ಜೀವ್ೀಶ್ಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಶಙ್ಗೆಾಾಃ।।  ಈಶಶಬದಶಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಪರ್ ೀ ಮೀಚಕತವಲ್ಲಙ್ಕುದಿತಾಯದಿಈಶಶಬದಶಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಪರ್ ೀ ಮೀಚಕತವಲ್ಲಙ್ಕುದಿತಾಯದಿ--

ಸ ಚನಾಯಸ ಚನಾಯ।।  ಏಕ ಇತಯನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿಕಪೂವಯಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಯ ಏಕ ಇತಯನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿಕಪೂವಯಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಯ ॥॥  1 1 ॥॥  
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್।।  ಛಾಛಾನ್ ದೀನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಸಪುಮೀ ಗ್ಯೀ ಸಪುಮೀ ‘‘ಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾ ಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾ 

ತತತಸಖಮ್ತತತಸಖಮ್’’  ಇರ್ತ ಭ ಮಶರ್ದತಸಯ ನಿರತಪಪದ್ಸತಖಪದ್ೀನ್ ಪೂಣಯಸತಖತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃಇರ್ತ ಭ ಮಶರ್ದತಸಯ ನಿರತಪಪದ್ಸತಖಪದ್ೀನ್ ಪೂಣಯಸತಖತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ಭ ಮನಭ ಮನಶಾ ಶಾ 
‘‘ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಆಶ್ಾರಾ ಭ ರಾನ್ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಆಶ್ಾರಾ ಭ ರಾನ್’’  ಇತತಯಪಕರಮೀಣ ಇತತಯಪಕರಮೀಣ ‘‘ಉತಾೆರನ್ುಪಾರಣಾನ್ಉತಾೆರನ್ುಪಾರಣಾನ್’’  ಇರ್ತೀಶವರ್ೀ ಇರ್ತೀಶವರ್ೀ 
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ವಾಯಪ್ುೀರನ್ತಪಪನ್ ನೀತೆರಮಣಲ್ಲಙ್ಗುಯತಕುಪಾರಣಶರ್ದತಮತಖಯವಾಯತತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ವಾಯಪ್ುೀರನ್ತಪಪನ್ ನೀತೆರಮಣಲ್ಲಙ್ಗುಯತಕುಪಾರಣಶರ್ದತಮತಖಯವಾಯತತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ 

‘‘ಭ ಮಾಸಮರಸಾದಾತ್ಭ ಮಾಸಮರಸಾದಾತ್’’  ಇತಾಯದಿ ಸ ತರದ್ವಯಮ್ಇತಾಯದಿ ಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಪೂಣಯಗತಣ ಇರ್ತಪೂಣಯಗತಣ ಇರ್ತ।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ‘‘ಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾ’’  ಇರ್ತ ಭ ಮಇರ್ತ ಭ ಮ  

ಶಬ್ ದೀಕುಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಸ ಪಾರಕ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಶಬ್ ದೀಕುಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಸ ಪಾರಕ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಸಾಮತ್ತಸಾಮತ್  
ಪಾರಣ್ ೀಪಕರಮಣ್ೀನ್ ಪಾರಣ್ ೀಪಕರಮಣ್ೀನ್ ‘‘ವಿಷ್ತಣವಾಯವಿಷ್ತಣವಾಯ  ವವ    ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಭ ರಾನ್ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಭ ರಾನ್’’  ಇರ್ತ ಸಮಾಖಯರಾ ಚ ಇರ್ತ ಸಮಾಖಯರಾ ಚ 
ತತಾರನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಭ ಮಸತಖತತಾರನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಭ ಮಸತಖಪಾರಣಾತಾಮದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತ್ ೀ ಪಾರಣಾತಾಮದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತ್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಪೂಣಯಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ‘‘ತತತಸಖಂತತತಸಖಂ’’  ಇತತಯಕುಪೂಣಯಸತಖತವ ಇತತಯಕುಪೂಣಯಸತಖತವ 

––  ಸವೀಯತುಮತವ ಸವೀಯತುಮತವ ––  ಸ ಏವಾಧ್ಸಾುದಿತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸ ಏವಾಧ್ಸಾುದಿತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸವಯಗತತಾವಸವಯಗತತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾುವತ್ದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾುವತ್।।  
ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಹಯರೌ ಪರಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಹಯರೌ ಪರಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ।।  

 

ನ್ ಚ ಪಾರಣಲ್ಲನ್ ಚ ಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಗುಙ್ಗುವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿೀರ್ತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿೀರ್ತ।।  
‘‘ತಮತತಾೆರತಮತತಾೆರಮನ್ುಂ ಪಾರಣ್ ೀಽನ್ ತಾೆರಮರ್ತಮನ್ುಂ ಪಾರಣ್ ೀಽನ್ ತಾೆರಮರ್ತ’’  ಇತಾಯದೌ ಉತೆರಇತಾಯದೌ ಉತೆರಮಮಣಲ್ಲಙ್ಗುಯ ತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಣಲ್ಲಙ್ಗುಯ ತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ 

ಪರಸ್ತದ್ಧ ಇತಯಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಪಾರಣಪದ್ೀನ್ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿರ ಪಸ್ಯೈ ಗೃಹಿೀತ್ೀಾಃಪಾರಣಪದ್ೀನ್ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿರ ಪಸ್ಯೈ ಗೃಹಿೀತ್ೀಾಃ।।  ಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ 

ಉತೆರಮಣಾದಿೀನಾಂ ವಯಕ್ಾಯತಮನಾ ಸ್ತಥತಾಣತರ ಉತೆರಮಣಾದಿೀನಾಂ ವಯಕ್ಾಯತಮನಾ ಸ್ತಥತಾಣತರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ೀ ಯತಕುತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಪವಿಶ್್ೀಷ್ೀ ಯತಕುತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಭ  ಬಹಾವಿರ್ತ ಧಾತ್ ೀಾಃ ಬಹತಾಃ ಪೂಣಯತರಾಮಿರ್ತ ಚ್ೀರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗಯಭಾಭ  ಬಹಾವಿರ್ತ ಧಾತ್ ೀಾಃ ಬಹತಾಃ ಪೂಣಯತರಾಮಿರ್ತ ಚ್ೀರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗಯಭಾಷ್ಯದಿಶ್ಾ ಷ್ಯದಿಶ್ಾ 

ಭ ಮಶಬದಾಃ ಪೂಣಯಗತಣವಾಚಿೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಭ ಮಶಬದಾಃ ಪೂಣಯಗತಣವಾಚಿೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ।।  ಅತರ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಮೀಚಕತ್ವೀನ್ ೀಕುಅತರ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಮೀಚಕತ್ವೀನ್ ೀಕು--

ಭ ಮನ ಉಪಾಸಕತಯೀಕುಪಾರಣತವಂ ನ್ ಶಙ್ಗೆಾಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯಭ ಮನ ಉಪಾಸಕತಯೀಕುಪಾರಣತವಂ ನ್ ಶಙ್ಗೆಾಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ।।  ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುರಪ ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುರಪ 
ಭ ಮಸತಖಸತಯವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಯನ್ೀಕಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಗತಣಭ್ೀದ್ೀನ್ ೀಚಯತ್ೀ ನ್ತವನ್ೀಕ ಇರ್ತ ಭ ಮಸತಖಸತಯವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಯನ್ೀಕಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಗತಣಭ್ೀದ್ೀನ್ ೀಚಯತ್ೀ ನ್ತವನ್ೀಕ ಇರ್ತ 

ವಕತುಮ್ವಕತುಮ್।।  ಸ್ೈವ ಹಿೀತಯತ್ ೀಽಸಾಯಗತಾಥಯತವಂ ಅಸ್ೈವ ಹಿೀತಯತ್ ೀಽಸಾಯಗತಾಥಯತವಂ ಅನ್ಯನ್ಯತ್ ೀ ಧ್ಯೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಮ್ ಯಮ್ ॥॥  22  ॥॥  
 

ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣ 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್।।  ವಾಜಸನ್ೀಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ವಾಜಸನ್ೀಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ‘‘ಅದ್ೃಷ್ಟಂ ಅದ್ೃಷ್ಟಂ 

ದ್ರಷ್ರಶತರತಂ ಶ್್ೂರೀತೃದ್ರಷ್ರಶತರತಂ ಶ್್ೂರೀತೃ’’  ಇತಾಯದಿನಾಽಕ್ಷರಬರಹಮಣ್ ೀಕುಸಾಯಕ್ಷರಸಯ ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಶರವಣಾತ್ಇತಾಯದಿನಾಽಕ್ಷರಬರಹಮಣ್ ೀಕುಸಾಯಕ್ಷರಸಯ ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಶರವಣಾತ್।।  ತಸಯ ತಸಯ 
ಚ ಚ ‘‘ಕ ಕ ಟ್ಸ್ ಥೀಽಕ್ಷರಟ್ಸ್ ಥೀಽಕ್ಷರ’’  ಇತಾಯದೌ ಶ್ರೀತತ್ುವೀ ಪರಸ್ತದಾಧಕ್ಷರಶತರತಾಯ ಇತಾಯದೌ ಶ್ರೀತತ್ುವೀ ಪರಸ್ತದಾಧಕ್ಷರಶತರತಾಯ ‘‘ಅಹಂ ಸ್ ೀಮಮಾಹನ್ಸಂ ಅಹಂ ಸ್ ೀಮಮಾಹನ್ಸಂ 
ರ್ಭಮಿಯರ್ಭಮಿಯ’’  ಇರ್ತ ಲಕ್ಷಮೀಸ ಕ್್ುೀ ಶ್ರೀತತ್ುವೀ ಪರಸ್ತದ್ಧಚನಾದರಧಾರತವಸಯ ಇರ್ತ ಲಕ್ಷಮೀಸ ಕ್್ುೀ ಶ್ರೀತತ್ುವೀ ಪರಸ್ತದ್ಧಚನಾದರಧಾರತವಸಯ ‘‘ಏತಸಯ ವಾಽಕ್ಷರಸಯ ಪರಶ್ಾಸನ್ೀ ಏತಸಯ ವಾಽಕ್ಷರಸಯ ಪರಶ್ಾಸನ್ೀ 
ಗಾಗಿೀಯ ಸ ರಾಯಚನ್ದರಮಸೌ ವಿಧ್ೃತೌ ರ್ತಷ್ಠತಾಃಗಾಗಿೀಯ ಸ ರಾಯಚನ್ದರಮಸೌ ವಿಧ್ೃತೌ ರ್ತಷ್ಠತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಶರವಣ್ೀನ್ ಸ ರಾಯಧಾರತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ ಇರ್ತ ಶರವಣ್ೀನ್ ಸ ರಾಯಧಾರತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ 
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Page 35 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀತತುವರ ಪತ್ವೀಶ್ರೀತತುವರ ಪತ್ವೀನ್ನ್  ಅವಿಷ್ತಣತಾವತ್ ಪಾರಅವಿಷ್ತಣತಾವತ್ ಪಾರಚಿೀಚಿೀ  ನ್ ೀಽಪ ಶ್ರೀತತುವಮೀವನ್ ೀಽಪ ಶ್ರೀತತುವಮೀವ।।  ದ್ವಯೀರಪರಿಚ್ಾೀದ್ಯದ್ವಯೀರಪರಿಚ್ಾೀದ್ಯ--

ವ್ೈಭವಾಯೀವ್ೈಭವಾಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಪುಂ ––  ಅಕ್ಷರಮಮ್ರಾನ್ುೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ಅಕ್ಷರಮಮ್ರಾನ್ುೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ --  ಸ್ ೀಽಕ್ಷರ ಇರ್ತಸ್ ೀಽಕ್ಷರ ಇರ್ತ।।  ಅತಾರಕ್ಷರಶಬ್ದೀನ್ ರೌಗಿಕಾಃ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಅತಾರಕ್ಷರಶಬ್ದೀನ್ ರೌಗಿಕಾಃ ತದ್ಥ್ ೀಯಽವಿವಿನಾಶ್ೀ ಗಾರಹಯಾಃನಾಶ್ೀ ಗಾರಹಯಾಃ।।  ತಥಾ ತಥಾ 

ಪರಸಾುವಾತ್ಪರಸಾುವಾತ್।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಸ ಇರ್ತ ಸವಾಯಶರಯಪರಾಮಶಯಾಃಸ ಇರ್ತ ಸವಾಯಶರಯಪರಾಮಶಯಾಃ।।  
 

‘‘ಏತಸ್ತಮನ್ ಖಲವಕ್ಷರ್ೀ ಗಾಗಾಯಯಕ್ಾಶ ಓತಶಾ ಪರೀತಶಾಏತಸ್ತಮನ್ ಖಲವಕ್ಷರ್ೀ ಗಾಗಾಯಯಕ್ಾಶ ಓತಶಾ ಪರೀತಶಾ’’  ಇರ್ತೀಹ ಶತರತೌ ಇರ್ತೀಹ ಶತರತೌ 
ಆಕ್ಾಶಶರ್ದತಪರಕೃರ್ತದಾವರಾಆಕ್ಾಶಶರ್ದತಪರಕೃರ್ತದಾವರಾ  ಶತರತಾಃ ಸಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಪರಕಕೃತಯನ್ುಸವಾಯಶರಯಾಃ ಅಕ್ಷರಾಃ ಶತರತಾಃ ಸಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಪರಕಕೃತಯನ್ುಸವಾಯಶರಯಾಃ ಅಕ್ಷರಾಃ 

ಅಕ್ಷರಶಬಾದಥ್ ೀಯಽವಿನಾಶ್ೀ ಸ ಪಾರಕ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಅಕ್ಷರಶಬಾದಥ್ ೀಯಽವಿನಾಶ್ೀ ಸ ಪಾರಕ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  
 

ತಥಾ ಚ ಅವಿನಾಶ್ತವರ ಪಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸಾಮಯೀನ್ ತದ್ವದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ತಥಾ ಚ ಅವಿನಾಶ್ತವರ ಪಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸಾಮಯೀನ್ ತದ್ವದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ 
‘‘ಏತಸ್ತಮನ್ನಕ್ಷರ್ೀ ಇತಯಕ್ಷರತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಾಃ ಚತತವಿಯಧ್ನಾಶರಾಏತಸ್ತಮನ್ನಕ್ಷರ್ೀ ಇತಯಕ್ಷರತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಾಃ ಚತತವಿಯಧ್ನಾಶರಾಹಿತಯರ ಪಹಿತಯರ ಪ--

ಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ಏಕ್್ ೀಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ಏಕ್್ ೀ  ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ಶ್ರೀತತವಮ್ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ಶ್ರೀತತವಮ್।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಅಕ್ಷರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಅಕ್ಷರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ  ಸವ್ೈಯಸವ್ೈಯಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ‘‘ಭ ತಂ ಭವಚಾ ಭ ತಂ ಭವಚಾ 

ಭವಿಷ್ಯಚ್ಾೀತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀಭವಿಷ್ಯಚ್ಾೀತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ।।  ಆಕ್ಾಶ ಏವ ತದ್ ೀತಂ ಚ ಪರೀತಂ ಚಆಕ್ಾಶ ಏವ ತದ್ ೀತಂ ಚ ಪರೀತಂ ಚ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ‘‘ಅಕ್ಷರ್ೀ ಆಕ್ಾಶ ಓತಶಾಅಕ್ಷರ್ೀ ಆಕ್ಾಶ ಓತಶಾ’’  
ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕ್ಾುಮ್ರಾನ್ುಶರ್ದತಪರಕೃತಯನ್ುಸವಾಯಧಾರತವಇತಾಯದಿನ್ ೀಕ್ಾುಮ್ರಾನ್ುಶರ್ದತಪರಕೃತಯನ್ುಸವಾಯಧಾರತವ--ಪರಶ್ಾಸನ್ಶರ್ದತಾಸಙ್ಗತೆಪರಶ್ಾಸನ್ಶರ್ದತಾಸಙ್ಗತೆಚಿತಾನ್ಚಿತಾನ್--
ನಾಯಯತಾುಽಜ್ಞಾಮಾತಾರಧಿೀನ್ಸವಯನಾಯಯತಾುಽಜ್ಞಾಮಾತಾರಧಿೀನ್ಸವಯಧಾರಕತವ ಅಸ ಥಲಮನ್ಣಿವಧಾರಕತವ ಅಸ ಥಲಮನ್ಣಿವತಾಯದಿವಾಕ್್ ಯೀಕುತಾಯದಿವಾಕ್್ ಯೀಕುಪಾರಕೃತಪಾರಕೃತ--
ಸೌಥಲಾಯಧಿಸೌಥಲಾಯಧಿರಾಹಿತಯರಾಹಿತಯ  --  ಅಪಾರಕೃತಾಣತತವ ಮಹತಾುವದಿರ ಪ್ೈತತರಕರಣಶತರತಸವಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಅಪಾರಕೃತಾಣತತವ ಮಹತಾುವದಿರ ಪ್ೈತತರಕರಣಶತರತಸವಯಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಯತಯತ--

ತಾವತ್ತಾವತ್।।  ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವತವಸಯ ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವತವಸಯ ಪರಪರಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯಥಯಾಃಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಅತ್ೈಕ ಇರ್ತ ಅತ್ೈಕ ಇರ್ತ ‘‘ಏಕಾಃಏಕಾಃ  ಶ್ಾಸಾುಶ್ಾಸಾು’’  ಇರ್ತ ವಾಇರ್ತ ವಾಕಯಸ ಚನಾಯಕಯಸ ಚನಾಯ।।  ಜಜನಾದ್ಯನ್ ನಾದ್ಯನ್ 

ಇತಯಕ್ಷರತವರ ಪಾವಿನಾಶ್ತವಸ ಚನಾಯಇತಯಕ್ಷರತವರ ಪಾವಿನಾಶ್ತವಸ ಚನಾಯ।।  ಪಾರಗತಕ್್ೈವ ನಿರತಕ್ತುಾಃಪಾರಗತಕ್್ೈವ ನಿರತಕ್ತುಾಃ।।  ಸ ಇರ್ತ ಅಮ್ರಾನ್ುಸ ಇರ್ತ ಅಮ್ರಾನ್ು--

ಧ್ೃರ್ತರ ಪಹ್ೀತತಸ ಚನಾಯ ಚನಾದರಧಾರತವಸಯ ಸಾವಕ್ಾಶತವಸ ಚನಾಯ ಚ ಧ್ೃರ್ತರ ಪಹ್ೀತತಸ ಚನಾಯ ಚನಾದರಧಾರತವಸಯ ಸಾವಕ್ಾಶತವಸ ಚನಾಯ ಚ ॥॥  
 

ಸದ್ಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಸವಯಕತಾಯ ನ್ನ್ವಥಾಪ ಸವಯಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತವಿಷ್ತಣರಿತಯಯತಕುಮ್ಕುಮ್।।  ಛಾಛಾನ್ ದೀನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಷ್ಷ್ಠೀ ಗ್ಯೀ ಷ್ಷ್ಠೀ ‘‘ಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯೀದ್ಮಗರ ಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯೀದ್ಮಗರ 
ಆಸ್ತೀದ್ೀಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಮ್ಆಸ್ತೀದ್ೀಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಮ್’’  ಇತಾಯಇತಾಯದಿನಾ ಬಹತಪರಕರಣ್ೀಷ್ತ ಶತರತಸಚಾಬ್ ದೀಕುದಿನಾ ಬಹತಪರಕರಣ್ೀಷ್ತ ಶತರತಸಚಾಬ್ ದೀಕುಸಾಯಸಾಯ--
ವಧಾರಣ್ೀನ್ ವಧಾರಣ್ೀನ್ ಏಕಪಏಕಪದಾದಿನಾ ಚಾನ್ನಾಯಧಿೀನ್ಕ್ಾರಣತವಸಯ ದಾದಿನಾ ಚಾನ್ನಾಯಧಿೀನ್ಕ್ಾರಣತವಸಯ ‘‘ತತ್ುೀಜ್ ೀಽಸೃಜತತತ್ುೀಜ್ ೀಽಸೃಜತ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , 
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‘‘ಸನ್ ಮಲಾಾಃ ಸ್ ೀಮಯೀಮಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಸದಾಯತನಾಾಃ ಸತರರ್ತಷಾಠಾಃಸನ್ ಮಲಾಾಃ ಸ್ ೀಮಯೀಮಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಸದಾಯತನಾಾಃ ಸತರರ್ತಷಾಠಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ,,  ‘‘ಸತಾಸತಾ, , ಸ್ ೀಮಯ ತದಾ ಸ್ ೀಮಯ ತದಾ 

ಸಮಪನ್ ನೀ ಭವರ್ತಸಮಪನ್ ನೀ ಭವರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಅತರ ಸೃರ್ಷಟಸ್ತಥರ್ತಮತಕ್ತುಸತಪುಪರಲಯಹ್ೀತತತಾವದ್ೀಶ್್ೂಾೀಕ್್ುೀಾಃಇತಾಯದಿನಾ ಅತರ ಸೃರ್ಷಟಸ್ತಥರ್ತಮತಕ್ತುಸತಪುಪರಲಯಹ್ೀತತತಾವದ್ೀಶ್್ೂಾೀಕ್್ುೀಾಃ।।  
ಸಚಾರ್ದಸಚಾರ್ದತಸಯ ಚ ತಸಯ ಚ ‘‘ತದ್ೈಕ್ಷತ ಬಹತಸಾಯಂ ಪರಜಾಯೀಯತದ್ೈಕ್ಷತ ಬಹತಸಾಯಂ ಪರಜಾಯೀಯ’’  ಇರ್ತ ಬಹತಭವನ್ರ ಪವಿಕ್ಾರಶರವಣ್ೀನ್ ಇರ್ತ ಬಹತಭವನ್ರ ಪವಿಕ್ಾರಶರವಣ್ೀನ್ 
ಪರಧಾನ್ತಾವಪರಧಾನ್ತಾವದಿೀದಿೀಕ್ಷಕ್ಷಣಣಸಯ ಚ ಜಡ್ೀ ಅಭಮಾನಿದಾವರಾ ವಾ ಸಯ ಚ ಜಡ್ೀ ಅಭಮಾನಿದಾವರಾ ವಾ ‘‘ಸತಾವತಸಞ್ಚಜಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂಸತಾವತಸಞ್ಚಜಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾದಾನ್ತಾವದಾವ ಯತಕುತಾವನಿನವಿಯಕ್ಾರ್ೀ ಹರೌ ಚ ವಿಕ್ಾರಸಯ ಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾದಾನ್ತಾವದಾವ ಯತಕುತಾವನಿನವಿಯಕ್ಾರ್ೀ ಹರೌ ಚ ವಿಕ್ಾರಸಯ 

ಸವಯಥಾಽಪಯಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಸವಯಥಾಽಪಯಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಈಕ್ಷರ್ತಕಮಯವಯಪದ್ೀಶ್ಾತಸ ಇರ್ತಈಕ್ಷರ್ತಕಮಯವಯಪದ್ೀಶ್ಾತಸ ಇರ್ತ।।  
 

ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ  ––  ಸನಿನರ್ತಸನಿನರ್ತ।।  ಅತಾರಪ ಪೂವಯವದೌಯಗಿಕಾಃ ಸಚಾಬಾದಥ್ ೀಯ ನಿಅತಾರಪ ಪೂವಯವದೌಯಗಿಕಾಃ ಸಚಾಬಾದಥ್ ೀಯ ನಿದ್ ೀಯದ್ ೀಯಷ್ತಾವದಿಶ್ಷ್ ಟೀ ವಾ ಷ್ತಾವದಿಶ್ಷ್ ಟೀ ವಾ 

ಸಾವತನಾರಾದಿವಿಶ್ಷ್ ಟೀ ವಾ ಸನಿನರ್ತ ನಿದಿಯಶಯತ್ೀ ಪರಕರಣವಶ್ಾತ್ಸಾವತನಾರಾದಿವಿಶ್ಷ್ ಟೀ ವಾ ಸನಿನರ್ತ ನಿದಿಯಶಯತ್ೀ ಪರಕರಣವಶ್ಾತ್।।  ‘‘ಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯಾಃಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯಾಃ’’  

ಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣಾನ್ತರ್ ೀಧಾಚಾಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣಾನ್ತರ್ ೀಧಾಚಾ।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ‘‘ಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯ’’  ಇತಾಯದೌ ಇತಾಯದೌ 

ಸೃರ್ಷಟಸಾಥನ್ೀ ಸಚಾಬ್ ದೀಕುಾಃ ಸನಿನದ್ ೀಯಷಾದಿಸೃರ್ಷಟಸಾಥನ್ೀ ಸಚಾಬ್ ದೀಕುಾಃ ಸನಿನದ್ ೀಯಷಾದಿವಾಯವಾಯ।।  ಸವತನ್ ರೀ ವಾ ಸಾಃ ಪಾರಕ್ಸವತನ್ ರೀ ವಾ ಸಾಃ ಪಾರಕ್  

ಸವಯಕತೃಯತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಸವಯಕತೃಯತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ಕ್ಾರತಥಾ ಚ ಕ್ಾರಣಣತವಮತಖ್ೀನ್ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ತವಮತಖ್ೀನ್ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ 
ವಾಚಕತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃವಾಚಕತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ  ‘‘ಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯ’’, , ‘‘ಸನ್ ಮಲಾಾಃ ಸ್ ೀಮಯಸನ್ ಮಲಾಾಃ ಸ್ ೀಮಯ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ 
ಅನ್ೀಕಪರಕರಣ್ೀಷ್ತ ಶತರತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸಚಾಬ್ದೈಾಃ ಅನ್ೀಕಪರಕರಣ್ೀಷ್ತ ಶತರತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸಚಾಬ್ದೈಾಃ ತತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣ್ೈರ್ೀಕ ಏವ್ೀತಾಯದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತ್ ೀ ದಿವಶ್್ೀಷ್ಣ್ೈರ್ೀಕ ಏವ್ೀತಾಯದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತ್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ಪರಕೃಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ಪರಕೃರ್ತಾಃರ್ತಾಃ।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಸನಿವಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಸನಿವಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ಈಕ್ಷತೃತವಸರಷ್ಟೃತಾವದಿವರ್ತೀಯತಾವದ್ಯೈಾಃ ಈಕ್ಷತೃತವಸರಷ್ಟೃತಾವದಿವರ್ತೀಯತಾವದ್ಯೈಾಃ 

ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವದಿರ್ತ ವಾಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತಾವದಿರ್ತ ವಾ, , ತ್ೈಯತಯತಾಃತ್ೈಯತಯತಾಃ  ಸನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಸನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಾಃ 

ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಮತಖಯತವಪರರ್ತೀತ್ೀರಿರ್ತ ವಾಽಥಯಾಃವಿಷಾಣವ್ೀವ ಮತಖಯತವಪರರ್ತೀತ್ೀರಿರ್ತ ವಾಽಥಯಾಃ।।  
 

ನ್ ಚ ಬಹತಭವನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃನ್ ಚ ಬಹತಭವನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ಸನಿನರ್ತ ಸಚಾಬಾದಥ್ ೀಯಕ್ಾಯ ತ್ೀಜಾಃ ಪರಭೃತಾಯತಮಸನಿನರ್ತ ಸಚಾಬಾದಥ್ ೀಯಕ್ಾಯ ತ್ೀಜಾಃ ಪರಭೃತಾಯತಮನಾ ನಾ 
ವಿಕ್ಾರರ ಪದ್ ೀಷಾಭಾವಸಯ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯತಾರಜತವವಾಚಿಜನ್ಪದ್ೀನ್ವಿಕ್ಾರರ ಪದ್ ೀಷಾಭಾವಸಯ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯತಾರಜತವವಾಚಿಜನ್ಪದ್ೀನ್, , ‘‘ಅಜಾಯಮಾನ್ ೀ ಅಜಾಯಮಾನ್ ೀ 

ಬಹತಧಾ ವಿಜಾಯತ್ೀಬಹತಧಾ ವಿಜಾಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧಸವರ ಪಬಹತಭಾವಸಯ ಚ ದ್ಶ್ಯತತಾವತ್ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧಸವರ ಪಬಹತಭಾವಸಯ ಚ ದ್ಶ್ಯತತಾವತ್।।  ಅದ್ಯನ್ ಅದ್ಯನ್ 
ಇತಯಂಶ್್ೀನ್ ಚಾತರ ಇತಯಂಶ್್ೀನ್ ಚಾತರ ‘‘ಸತರರ್ತಷಾಠಾಃಸತರರ್ತಷಾಠಾಃ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಶತರತಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಂ ಸ ತಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ ಇತಾಯದಿನಾ ಶತರತಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಂ ಸ ತಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ 

ಸ ಚಿತಮ್ಸ ಚಿತಮ್।।  ಏಕ ಇತತಯಕ್ತುನ್ಯ ಭನ್ನಜಡರ ಪ್ೀಣ ಬಹತಭವನ್ಂ ಕ್ತನ್ತುಏಕ ಇತತಯಕ್ತುನ್ಯ ಭನ್ನಜಡರ ಪ್ೀಣ ಬಹತಭವನ್ಂ ಕ್ತನ್ತು  

ಸಾವಭನ್ನನಾನಾನಿರಾಮಕರ ಪ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್ಸಾವಭನ್ನನಾನಾನಿರಾಮಕರ ಪ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್॥॥  4 4 ॥॥  
 

ದ್ಹರಾಧಿಕರಣ 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಸ್ ೀಽಕ್ಷರಾಃಸ್ ೀಽಕ್ಷರಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸ ಯಯಚನಾದರದಿಸವಾಯಧಾರ್ ೀಕ್ಷರ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಯತಕುಮ್ಇರ್ತ ಸ ಯಯಚನಾದರದಿಸವಾಯಧಾರ್ ೀಕ್ಷರ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಯತಕುಮ್।।  
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ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀಽಷ್ಟಮೀ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀಽಷ್ಟಮೀ ‘‘ಬರಹಮಪುಬರಹಮಪುರ್ೀ ದ್ಹರಂ ಪುಣಡರಿೀಕಂ ವ್ೀಷ್ಮ ದ್ಹರ್ ೀಸ್ತಮನ್ನನ್ುರಾಕ್ಾಶಾಃ ರ್ೀ ದ್ಹರಂ ಪುಣಡರಿೀಕಂ ವ್ೀಷ್ಮ ದ್ಹರ್ ೀಸ್ತಮನ್ನನ್ುರಾಕ್ಾಶಾಃ 
ತಸ್ತಮನ್ಯತಸ್ತಮನ್ಯದ್ನ್ುಸುದ್ನ್ವೀಷ್ಟವಯಂದ್ನ್ುಸುದ್ನ್ವೀಷ್ಟವಯಂ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ ಹೃತಪದ್ಮಸಥಂ ಕ್ತಞ ಾ್ಹೃತಪದ್ಮಸಥಂ ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ತಕ್ಾುವಽಸಯ ದ್ತಕ್ಾುವಽಸಯ ‘‘ಉಭ್ೀ ಅಸ್ತಮನ್ಉಭ್ೀ ಅಸ್ತಮನ್, , 
ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಸ ರಾಯಚದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಸ ರಾಯಚನಾದರನಾದರಮಸಾವುಭೌಮಸಾವುಭೌ’ ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸ ಯಯಚನಾದರಇತಾಯದಿನಾ ಸ ಯಯಚನಾದರದಿದಿಸವಾಯಧಾಸವಾಯಧಾರರ--
ತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ ಹೃತಪದ್ಮಸಥಸಯ ಚಾಕ್ಾಶಶತರತಾಯಽಕ್ಾಶತಾವತ್ ತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ ಹೃತಪದ್ಮಸಥಸಯ ಚಾಕ್ಾಶಶತರತಾಯಽಕ್ಾಶತಾವತ್ ‘‘ಹೃದಿ ಹ್ಯೀಷ್ ಆತಾಮಹೃದಿ ಹ್ಯೀಷ್ ಆತಾಮ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ 

ರ್ಜೀವತಾವದ್ವೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ರ್ಜೀವತಾವದ್ವೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ದ್ಹರ ಉತುರ್ೀಭಯ ಇತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್ದ್ಹರ ಉತುರ್ೀಭಯ ಇತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್।।  ತದ್ಥ್ ೀಯ ತದ್ಥ್ ೀಯ ––  

ಹೃದ್ಬಜಗ ಇರ್ತಹೃದ್ಬಜಗ ಇರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಸವಾಯಶರಯಾಃ ಸನಿನರ್ತ ವತಯತ್ೀಸವಾಯಶರಯಾಃ ಸನಿನರ್ತ ವತಯತ್ೀ।।  ‘‘ತಸ್ತಮನ್ ಯದ್ನ್ುಾಃತಸ್ತಮನ್ ಯದ್ನ್ುಾಃ’’  ಇತಾಯದೌ ಇತಾಯದೌ 
ಹೃತಾಾಕ್ಾಶಸಥತರಾ ಪರಮಪರರಾ ಶತರತ್ ೀ ವಾಹೃತಾಾಕ್ಾಶಸಥತರಾ ಪರಮಪರರಾ ಶತರತ್ ೀ ವಾ,,  ಸಾಕ್ಾತಪರಮಪರಾ ಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ವಾಸಾಕ್ಾತಪರಮಪರಾ ಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ವಾ, , 

ಅಥವಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಸವಾಯಶರಯಾಃ ಸನ್ಸವಾಯಧಾರ್ ೀ ಭ ತಾವ ಹೃದ್ಬಜಗಾಃ ಹೃತಪದ್ಮಸಥಾಃಅಥವಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಸವಾಯಶರಯಾಃ ಸನ್ಸವಾಯಧಾರ್ ೀ ಭ ತಾವ ಹೃದ್ಬಜಗಾಃ ಹೃತಪದ್ಮಸಥಾಃ।।  ಸಾಃ ಸಾಃ 

‘‘ಸ್ ೀಸ್ ೀಽಽಕ್ಷರಾಃಕ್ಷರಾಃ’’  ಇತಯತರ ಸವಾಯಧಾಇತಯತರ ಸವಾಯಧಾರತ್ವೀರತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಸಾಮತ್ ತಸಾಮತ್ ‘‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ 
ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ವಿಷಾಣವಿವ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ವಿಷಾಣವಿವ ‘‘ತಸಾಯನ್ುೀ ಸತರ್ಷರಂ ಸ ಕ್ಷಮಂ ತಸ್ತಮನ್ಸವಯಂ ತಸಾಯನ್ುೀ ಸತರ್ಷರಂ ಸ ಕ್ಷಮಂ ತಸ್ತಮನ್ಸವಯಂ 
ಪರರ್ತರ್ಷಠತಂಪರರ್ತರ್ಷಠತಂ’’, , ‘‘ಹೃದಿ ಹ್ಯೀಷ್ ಆತಾಮಹೃದಿ ಹ್ಯೀಷ್ ಆತಾಮ’’  ಇರ್ತ ಶತರಇರ್ತ ಶತರತಯನ್ುತಯನ್ುರಾದ್ನ್ಯತರ ವಾಚಕತರಾ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ರಾದ್ನ್ಯತರ ವಾಚಕತರಾ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ 
‘‘ಯದ್ನ್ುಸುದ್ನ್ವೀರ್ಷತವಯಂ ತದಾವವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಂ ಕ್ತಂ ತದ್ತರ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಯದ್ನ್ವೀಯದ್ನ್ುಸುದ್ನ್ವೀರ್ಷತವಯಂ ತದಾವವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಂ ಕ್ತಂ ತದ್ತರ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಯದ್ನ್ವೀಷ್ಟವಯಂ ಷ್ಟವಯಂ 
ಯದಾವಯದಾವವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಂ ರಾವಾನಾವ ಅಯಮಾಕ್ಾಶಾಃವ ವಿರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಂ ರಾವಾನಾವ ಅಯಮಾಕ್ಾಶಾಃ’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಯದ್ನ್ುರಾಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಯದ್ನ್ುರಾಕ್ಾಶ 
ಇತಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಹೃತಪದ್ಮಸಥನಿಷ್ಠೈಮತಯಖಯತ್ ೀಽನ್ವರಾತ್ ಆಕ್ಾಶಸಥ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಹೃತಪದ್ಮಸಥನಿಷ್ಠೈಮತಯಖಯತ್ ೀಽನ್ವರಾತ್ ಆಕ್ಾಶಸಥ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ 

ಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ತವನ್ೀಕ್್ ೀ ರ್ಜೀವಾದಿಾಃಏವ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ತವನ್ೀಕ್್ ೀ ರ್ಜೀವಾದಿಾಃ।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಉಕುರ ಪಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಉಕುರ ಪಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್।।  
ಬಾಹತಲಾಯತಸವಶಬ್ದೀನ್ ಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಬಾಹತಲಾಯತಸವಶಬ್ದೀನ್ ಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃಕ್ತುಾಃ।।  ಆತಮಬರಹಮಶತರರ್ತಆತಮಬರಹಮಶತರರ್ತ--ಅಪಹತಪಾಪಮತಾವದಿಅಪಹತಪಾಪಮತಾವದಿ--ಸತಯಕ್ಾಮತಾವದಿಸತಯಕ್ಾಮತಾವದಿ--
ಸತಪುಪರಜಾಪಾರಪಯತವಸತಪುಪರಜಾಪಾರಪಯತವ--ಅರಣಾಯಖಯಸತಧಾಸಮತದಾಶರಅರಣಾಯಖಯಸತಧಾಸಮತದಾಶರಯಲ್ ೀಕವತುವಯಲ್ ೀಕವತುವ--  
ಸವಯಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾಧಾರತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಲ್ ೀಕ್ಾಧಾರತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗು--ವಾಜಸನ್ೀಯತ್ೈರ್ತುರಿಯಸಮಾಖಾಯನ್ೈವಾಜಸನ್ೀಯತ್ೈರ್ತುರಿಯಸಮಾಖಾಯನ್ೈಯತಯಯತಯತತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಂ ತತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಂ 

ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಾಃ ವಿಷೌಣಭಾಷ್ ಯೀಕುವಾಕ್್ಯೈಾಃ ವಿಷೌಣಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ।।  ಏತ್ೀಷಾಂ ರ್ಜೀವಾಕ್ಾಶಯೀರಸಮಭವಾತ್ಏತ್ೀಷಾಂ ರ್ಜೀವಾಕ್ಾಶಯೀರಸಮಭವಾತ್।।  ಮತಕುಂ ಮತಕುಂ 
ರ್ಜೀವಸಾಯರ್ಜೀವಸಾಯಪಹತಪಾಪಮತಾವದ್ೀಾಃ ಸಮಭವ್ೀಽಪ ತಸಯ ಹೃತಪದ್ಮಸಥತಾವಭಾವಾತ್ಪಹತಪಾಪಮತಾವದ್ೀಾಃ ಸಮಭವ್ೀಽಪ ತಸಯ ಹೃತಪದ್ಮಸಥತಾವಭಾವಾತ್, , ಈಶ್ಾಯತುತ್ವೀನ್ ಈಶ್ಾಯತುತ್ವೀನ್ 

ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಸಯ ತಸಾಯಸಮಭವಾಚ್ಾೀರ್ತ ಭಾವಾಃನಿರಪ್ೀಕ್ಷಸಯ ತಸಾಯಸಮಭವಾಚ್ಾೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ತಥಾ ಹಿ ವಾಕಯಶ್್ೀಷಾಾಃತಥಾ ಹಿ ವಾಕಯಶ್್ೀಷಾಾಃ।।  ‘‘ಯ ಆತಾಮಽಪಹತಪಾಪಾಮ ವಿಜರ್ ೀ ವಿಮೃತತಯವಿಯಶ್್ೂೀಕ್್ ೀ ಯ ಆತಾಮಽಪಹತಪಾಪಾಮ ವಿಜರ್ ೀ ವಿಮೃತತಯವಿಯಶ್್ೂೀಕ್್ ೀ 
ವಿರ್ಜಘತ್ ಸೀಪಪಾಸಾಃ ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ ಸತಯಸಙ್ಗೆಲಪಾಃ ಸ್ ೀಽನ್ವೀಷ್ಟವಯಾಃವಿರ್ಜಘತ್ ಸೀಪಪಾಸಾಃ ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ ಸತಯಸಙ್ಗೆಲಪಾಃ ಸ್ ೀಽನ್ವೀಷ್ಟವಯಾಃ’’  ಇತಾಯದೌ ಇತಾಯದೌ 

ಆತಮಶತರತಯಪಹತಪಾಪಮತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕುಆತಮಶತರತಯಪಹತಪಾಪಮತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕುನಿನಿ।।  ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ಪರಜಾ ಅಹರಹಗಯಚಾನ್ಯ ಏತಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ ಪರಜಾ ಅಹರಹಗಯಚಾನ್ಯ ಏತಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ 

ವಿನ್ದವಿನ್ದನಿುನಿು’’  ಇತಯತರ ಸತಇತಯತರ ಸತಪುಪುಪರಜಾಪಾರಪಯತವ ಬರಹಮಲ್ಲಙ್ಗುಶತರರ್ತಪರಜಾಪಾರಪಯತವ ಬರಹಮಲ್ಲಙ್ಗುಶತರರ್ತ।।  ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ ಇರ್ತ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ ಇರ್ತ 
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ಹೃತಪದ್ಮಸಥಸಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ತತಾಸಯ ಬರಹಮಶಬದವತುವಸಯ ಸತಹೃತಪದ್ಮಸಥಸಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ತತಾಸಯ ಬರಹಮಶಬದವತುವಸಯ ಸತಪುಪುಪಾರಪಯತವಸಯ ಚ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃಪಾರಪಯತವಸಯ ಚ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ।।  
ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ಅರಶಾ ಹ ವ್ೈ ಣಯಶ್ಾಾಣಯಅರಶಾ ಹ ವ್ೈ ಣಯಶ್ಾಾಣಯವೌ ಬರಹಮಲ್ ೀಕವೌ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ’’  ಇತತಯತುರವಾಕ್್ಯೀ ಇತತಯತುರವಾಕ್್ಯೀ 
ಸತಧಾಸಮತದಾರಶರಯವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಸತಧಾಸಮತದಾರಶರಯವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರಯತಕುಕ್್ೀ ಪರಯತಕುಬರಹಮಲ್ ೀಕಪದ್ಸಯ ಹೃತಪದ್ೇ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಪದ್ಸಯ ಹೃತಪದ್ೇ ‘‘ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ 

ವಿನ್ದರ್ತವಿನ್ದರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಪರಯೀಗ್ೀಣ ತತಾಸಯ ತಾದ್ೃಶಸಮತದಾರಶರಯಲ್ ೀಕವತುವಸಯ ಚ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃಇರ್ತ ಪರಯೀಗ್ೀಣ ತತಾಸಯ ತಾದ್ೃಶಸಮತದಾರಶರಯಲ್ ೀಕವತುವಸಯ ಚ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ।।  
 

ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ಸ ಸ್ೀತತವಿಯಧ್ೃರ್ತರ್ೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಸಮಭೀದಾಯಸ ಸ್ೀತತವಿಯಧ್ೃರ್ತರ್ೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಸಮಭೀದಾಯ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಸವಯಲ್ ೀಕಧಾರಣಸಮಥಯಾಃ ಸ್ೀತತರಾಶರಯ ಇತತಯಸವಯಲ್ ೀಕಧಾರಣಸಮಥಯಾಃ ಸ್ೀತತರಾಶರಯ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃಕ್್ುೀಾಃ।।  ‘‘ಯ ಏಷ್ ೀಯ ಏಷ್ ೀಽನ್ುಹೃಯದ್ಯ ಽನ್ುಹೃಯದ್ಯ 
ಆಕ್ಾಶಸುಸ್ತಮನ್ ಶ್್ೀತ್ೀ ಸವಯಸಯ ವಶ್ೀಆಕ್ಾಶಸುಸ್ತಮನ್ ಶ್್ೀತ್ೀ ಸವಯಸಯ ವಶ್ೀ’’  ಇತಾಯದಿವಾಜಇತಾಯದಿವಾಜಸನ್ೀಸನ್ೀಯಶತರತೌಯಶತರತೌ, , ‘‘ಯತತಪಣಡರಿೀಕಂ ಯತತಪಣಡರಿೀಕಂ 

ಪುರಮಧ್ಯಸಂಸಥಂ ತತಾರಪ ದ್ಹರಂ ಗಗನ್ಂ ವಿಶ್್ೂೀಕಾಃಪುರಮಧ್ಯಸಂಸಥಂ ತತಾರಪ ದ್ಹರಂ ಗಗನ್ಂ ವಿಶ್್ೂೀಕಾಃ।।  ತಸ್ತಮನ್ ಯದ್ನ್ುಸುದ್ತಪಾಸ್ತತವಯಮ್ತಸ್ತಮನ್ ಯದ್ನ್ುಸುದ್ತಪಾಸ್ತತವಯಮ್’’  

ಇರ್ತ ತ್ೈರ್ತುರಿೀಯಶತರತೌ ಚ್ೈಕ್ಾಥಯಯಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃಇರ್ತ ತ್ೈರ್ತುರಿೀಯಶತರತೌ ಚ್ೈಕ್ಾಥಯಯಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ನ್ನ್ವೀವಂ ‘‘ಕ್ತಂ ತದ್ತರ ವಿದ್ಯತ್ೀಕ್ತಂ ತದ್ತರ ವಿದ್ಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಪರಶನಇರ್ತ ಪರಶನಸಯ ಬರಹಮ ವಿಸಯ ಬರಹಮ ವಿದ್ಯತ ಇರ್ತ ಪರಿದ್ಯತ ಇರ್ತ ಪರಿಹಾರಂ ವಿನಾ ಹಾರಂ ವಿನಾ 

‘‘ರಾವನಾವರಾವನಾವ’’  ಇತಾಯದ್ೀರನ್ನ್ವಯ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಇತಾಯದ್ೀರನ್ನ್ವಯ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಹೃದ್ಬಜಗ ಇರ್ತಹೃದ್ಬಜಗ ಇರ್ತ।।  ಸವಾಯಶರಯ ಇತಾಯದಿ ಸವಾಯಶರಯ ಇತಾಯದಿ 

ಸವಯಮಿಹಾನ್ವೀರ್ತಸವಯಮಿಹಾನ್ವೀರ್ತ।।  ಅಯಮಥಯಾಃಅಯಮಥಯಾಃ।।  ಕ್ತೀದ್ೃಶಂ ತದ್ತರ ವಿದ್ಯತ ಇರ್ತ ಪರಶ್್ನೀ ಕ್ತೀದ್ೃಶಂ ತದ್ತರ ವಿದ್ಯತ ಇರ್ತ ಪರಶ್್ನೀ 
ರಾವರಾವನ್ಪನ್ಪರಮಾತಾಮಽಕ್ಾಶ್ಾಖಯಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಸ್ತಥಷ್ಠರ್ತರಮಾತಾಮಽಕ್ಾಶ್ಾಖಯಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಸ್ತಥಷ್ಠರ್ತ  ತಾವಾನ್ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹೃದ್ಬಜಗಾಃ ತಾವಾನ್ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹೃದ್ಬಜಗಾಃ 
ಹಯದ್ಯಯನಾತ್ ಹೃದ್ಯನಾಮಕ್್ೀ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಥಕ್ಾಶ್್ೀ ವಿದ್ಯಹಯದ್ಯಯನಾತ್ ಹೃದ್ಯನಾಮಕ್್ೀ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಥಕ್ಾಶ್್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಸಾಃ ದಾಯವಾಮಾನ್ಾಃ ಸಾಃ ದಾಯವಾ--
ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಸವಾಯಶರಯಾಃ ಅಕ್ಷರಾಃ ಸನ್ನವಿನಾಶ್ೀ ಸನ್ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಸವಾಯಶರಯಾಃ ಅಕ್ಷರಾಃ ಸನ್ನವಿನಾಶ್ೀ ಸನ್ ‘‘ನಾಸಯ ಜರಯೈತರ್ಜಜೀಯಯತ್ೀ ನ್ ನಾಸಯ ಜರಯೈತರ್ಜಜೀಯಯತ್ೀ ನ್ 
ವವಧ್ೀನಾಸಯ ಹನ್ಯತ್ೀಧ್ೀನಾಸಯ ಹನ್ಯತ್ೀ’’  ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ಾಯ ದ್ೀಹನಾಶ್್ೀಽಪಯನ್ಶಯನ್ ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ಾಯ ದ್ೀಹನಾಶ್್ೀಽಪಯನ್ಶಯನ್ ಸನಿವಸನಿವದ್ಯಮಾನ್ ೀಽಪಹತದ್ಯಮಾನ್ ೀಽಪಹತ--

ಪಾಪ್ೇತಾಯದ್ತಯಕ್ಾುಪಹತಪಾಪಮತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ ಇರ್ತ ವಾಕ್ಾಯನ್ವಯ ಇರ್ತಪಾಪ್ೇತಾಯದ್ತಯಕ್ಾುಪಹತಪಾಪಮತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ ಇರ್ತ ವಾಕ್ಾಯನ್ವಯ ಇರ್ತ।।  
 

ಸವಾಯಶರಯೀಸವಾಯಶರಯೀ  ಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ಹರಿರಿತತಯಕ್ೌು ಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ಹರಿರಿತತಯಕ್ೌು ಚ ಚ ‘‘ತಸಾಯನ್ುತಸಾಯನ್ು’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ ಸತರ್ಷರ್ೀ ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ ಸತರ್ಷರ್ೀ 

ಸವಾಯಧಾರತ್ ವೀಕ್ತುರಪ ಮನಿದರ್ೀ ಸವಾಯಧಾರತ್ ವೀಕ್ತುರಪ ಮನಿದರ್ೀ ಮಮಣಿಮಾಲ್ೀರ್ತವತ್ ಸತರ್ಷರಸಥಹಯಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸಮಾಹಿತಾಣಿಮಾಲ್ೀರ್ತವತ್ ಸತರ್ಷರಸಥಹಯಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸಮಾಹಿತಾ।।  
 

ಅಲಪಸಾಥನ್ತವಂ ಚ ಖವತ್ ಸವಯಗ ಇತಯತರ ಸಮಾಹಿತಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಅಲಪಸಾಥನ್ತವಂ ಚ ಖವತ್ ಸವಯಗ ಇತಯತರ ಸಮಾಹಿತಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ 
ವಯೀಮನೀಂಽಶತ್ ೀಽಲಪಸಾಥನ್ಮಿತತಯಪಪತಾುವಪ ವಿಷ್ ಣೀರಂಶತ್ ೀಽಪ ವಾಯಪುತಾವನ್ನ ವಯೀಮನೀಂಽಶತ್ ೀಽಲಪಸಾಥನ್ಮಿತತಯಪಪತಾುವಪ ವಿಷ್ ಣೀರಂಶತ್ ೀಽಪ ವಾಯಪುತಾವನ್ನ 

ಖವದ್ತಪಪರ್ತುರಿತಯಸಾಯಪುಯತುರಮ್ ಖವದ್ತಪಪರ್ತುರಿತಯಸಾಯಪುಯತುರಮ್ ––  ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹೃದ್ಬಜಗ ಇರ್ತಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹೃದ್ಬಜಗ ಇರ್ತ।।  ಸವಯಗತತಾವದಿಗತಣಸವಯಗತತಾವದಿಗತಣ--
ಪೂಣಯತ್ವೀನ್ೈವ ಹೃದ್ಪೂಣಯತ್ವೀನ್ೈವ ಹೃದ್ಬಜಬಜಗತತವಸಯ ಗತತವಸಯ ‘‘ಏಷ್ ಆತಾಮಽನ್ುಹೃಯದ್ಯೀ ಜಾಯರಾಏಷ್ ಆತಾಮಽನ್ುಹೃಯದ್ಯೀ ಜಾಯರಾನ್ನ್’’  

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ಹ್ೀರತಯಾಃಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ಹ್ೀರತಯಾಃ।।  ಅಚಿನ್ಯಶಕ್್ ಯೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಅಚಿನ್ಯಶಕ್್ ಯೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಜನಾದ್ಯನ್ ಇರ್ತ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಕ್್ ೀ ಹೃದ್ಬಜಗ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇರ್ತ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಕ್್ ೀ ಹೃದ್ಬಜಗ ಇತತಯಕ್ಾಯ ‘‘ಪರಞ್ೂಜಾೀರ್ತರತಪಸಮಪದ್ಯ ಸ್ವೀನ್ ಪರಞ್ೂಜಾೀರ್ತರತಪಸಮಪದ್ಯ ಸ್ವೀನ್ 
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ರ ಪ್ೀಣಾಭನಿಷ್ಪದ್ಯರ ಪ್ೀಣಾಭನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ ಏಷ್ ಆತಾಮತ್ೀ ಏಷ್ ಆತಾಮ’’  ಇತ್ಯೀತಚಾಬ್ದೀನ್ ರ್ಜೀವಂ ಪರಾಮೃಶಯ ಹೃತಪದ್ಮಸಥತರಾ ಇತ್ಯೀತಚಾಬ್ದೀನ್ ರ್ಜೀವಂ ಪರಾಮೃಶಯ ಹೃತಪದ್ಮಸಥತರಾ 

ಪಾರಗತಕ್ಾುತಮತವ ವಿಧಾನಾತ್ ಸವಾಯಶರಯೀ ಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ನಿರಸುಮ್ಪಾರಗತಕ್ಾುತಮತವ ವಿಧಾನಾತ್ ಸವಾಯಶರಯೀ ಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ನಿರಸುಮ್।।  
ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಪದ್ ೀಕುಸಯ ಮೀಚಕಸ್ಯೈವ ಏಷ್ ಇರ್ತ ಪರಾಮೃಶ್ಾಯತಮತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಪದ್ ೀಕುಸಯ ಮೀಚಕಸ್ಯೈವ ಏಷ್ ಇರ್ತ ಪರಾಮೃಶ್ಾಯತಮತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ   ರ್ಜೀವಪರಾಮಶ್ಾಯರ್ಜೀವಪರಾಮಶ್ಾಯ--

ಭಾವಾದಿರ್ತಭಾವಾದಿರ್ತ।।  ಅಜತವವಾಚಿನಾ ಜನ್ೀತಯಂಶ್್ೀನ್ ದ್ೀಹನಾಶ್್ೀಽಪಯನ್ಶಯನಿನರ್ತ ಪಾರಗತಕ್್ ುೀ ಅಜತವವಾಚಿನಾ ಜನ್ೀತಯಂಶ್್ೀನ್ ದ್ೀಹನಾಶ್್ೀಽಪಯನ್ಶಯನಿನರ್ತ ಪಾರಗತಕ್್ ುೀ 

ವಾಕ್ಾಯನ್ವಯ ಉಪಪಾದಿತಾಃವಾಕ್ಾಯನ್ವಯ ಉಪಪಾದಿತಾಃ।।  
 

ಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ ಇತತಯಹೃದ್ಬಜಗ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ಕ್್ಯೈವ ‘‘ತದ್ೀತತಸತಯಂ ಬರಹಮಪುರಂತದ್ೀತತಸತಯಂ ಬರಹಮಪುರಂ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ದ್ೀಹವಾಚಿಪದ್ಪರಯೀಗಾದಾತಾಮ ನ್ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಪರತತಯಕುಮ್ದ್ೀಹವಾಚಿಪದ್ಪರಯೀಗಾದಾತಾಮ ನ್ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಪರತತಯಕುಮ್।।  ಬರಹ್ೈವ ಪೂಣಯತಾವತತಪರಮಿತತಯಬರಹ್ೈವ ಪೂಣಯತಾವತತಪರಮಿತತಯ--

ಪಪತ್ುೀಾಃಪಪತ್ುೀಾಃ।।  ಏಕ ಇತಯನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿಕಪೂವಯಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಯೀರ್ತಏಕ ಇತಯನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿಕಪೂವಯಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಯೀರ್ತ॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಅನ್ತಕೃತಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ದ್ೃಶಯತಾವನ್ನ್ವಥಾಪ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯದ್ತಯರ್ಜಝಿತರ್ಜಝಿತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಸಾಧ್ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಸಾಧ್ತ।।  ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ‘‘ತದ್ೀತದಿರ್ತ ತದ್ೀತದಿರ್ತ 

ಮನ್ಯನ್ುೀಽನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಮ್ಮನ್ಯನ್ುೀಽನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಮ್।।  ಕಥಂ ನ್ತಕಥಂ ನ್ತ  ತದಿವಜಾತದಿವಜಾನಿೀರಾಂ ಕ್ತಮತ ಭಾರ್ತ ನ್ ಭಾರ್ತ ನಿೀರಾಂ ಕ್ತಮತ ಭಾರ್ತ ನ್ ಭಾರ್ತ 
ವಾವಾ’’  ಇರ್ತ ಪೂವೀಯತುರಾಭಾಯಂ ಅಧಾಯಭಾಯಂ ಇರ್ತ ಪೂವೀಯತುರಾಭಾಯಂ ಅಧಾಯಭಾಯಂ ‘‘ತ್ೀಷಾಂ ಸತಖಂ ಶ್ಾಶವತಂತ್ೀಷಾಂ ಸತಖಂ ಶ್ಾಶವತಂ’’  ಇರ್ತ ಪೂವಯಪರಕೃತ ಇರ್ತ ಪೂವಯಪರಕೃತ 
ಜ್ಞಾನಿಸತಖಪರಾಮಶ್್ೀಯನ್ ತಸಾಯದ್ೃಶಯತಾವಜ್ಞ್ೀಯತವಯೀರತಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಜ್ಞಾನಿಸತಖಪರಾಮಶ್್ೀಯನ್ ತಸಾಯದ್ೃಶಯತಾವಜ್ಞ್ೀಯತವಯೀರತಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  

ಅನ್ತಕೃತ್ೀಸುಅನ್ತಕೃತ್ೀಸುಸಯ ಚ್ೀರ್ತ ಸ ತರದ್ವಯಮ್ಸಯ ಚ್ೀರ್ತ ಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  
 

ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್।।  ‘‘ನ್ ತತರ ಸ ಯೀಯ ಭಾರ್ತನ್ ತತರ ಸ ಯೀಯ ಭಾರ್ತ’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕುಸ ರಾಯದ್ಯಪರಕ್ಾಶಯಾಃ ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕುಸ ರಾಯದ್ಯಪರಕ್ಾಶಯಾಃ 

‘‘ತಸಯ ಭಾಸಾತಸಯ ಭಾಸಾ’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕುಜಗತರಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕುಜಗತರಕ್ಾಶಕಶ್್ಾೀತಯಪ ಗಾರಹಯಮ್ಕ್ಾಶಕಶ್್ಾೀತಯಪ ಗಾರಹಯಮ್।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  
‘‘ತಮೀವ ಭಾನ್ುಮನ್ತಭಾರ್ತ ಸವಯಂತಮೀವ ಭಾನ್ುಮನ್ತಭಾರ್ತ ಸವಯಂ’’  ಇತತಯತುರವಾಕ್್ಯೀ ಯಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ಇತತಯತುರವಾಕ್್ಯೀ ಯಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ 
ರ ಪಮನಿದ್ೀಯರ ಪಮನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಂ ಕಥಂ ನ್ತ ತದಿತಾಯವಿಭಾಯವಂ ಪಾರಥಯಯನ್ುೀ ತಂ ಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಂ ಕಥಂ ನ್ತ ತದಿತಾಯವಿಭಾಯವಂ ಪಾರಥಯಯನ್ುೀ ತಂ 
ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ಭಾನ್ುಮನ್ಸೃತಯ ಸವಯಂ ಸ ಯಯಚನ್ದರತಾರಕ್ಾದಿತ್ೀಜ್ ೀಜಾತಂ ಭಾರ್ತ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ಭಾನ್ುಮನ್ಸೃತಯ ಸವಯಂ ಸ ಯಯಚನ್ದರತಾರಕ್ಾದಿತ್ೀಜ್ ೀಜಾತಂ ಭಾರ್ತ 
ಪರಕ್ಾಶತ ಇತಾಯದಿನಾ ಶತರತಾಃ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಕ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತ್ವೀನ್ ೀಕು ಪರಕ್ಾಶತ ಇತಾಯದಿನಾ ಶತರತಾಃ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಕ್ ದ್ೃಶಯತಾವದ್ತಯರ್ಜಝಿತತತ್ವೀನ್ ೀಕು 

ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನಿಸತಖಮ್ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನಿಸತಖಮ್।।  ತತುಸಾಮತಾಸಧಾತತುಸಾಮತಾಸಧಾರಣಸತಖಶತರತಾಯ ರಣಸತಖಶತರತಾಯ 
ತದ್ನ್ಯವಾಚಕತರಾ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ತದ್ೀತಚಾಬ್ದೈಾಃ ಆನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ಗೃಹಯಮಾಣನಿಷ್ಠಾೈಾಃ ತದ್ನ್ಯವಾಚಕತರಾ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ತದ್ೀತಚಾಬ್ದೈಾಃ ಆನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ಗೃಹಯಮಾಣನಿಷ್ಠಾೈಾಃ 
ಸವ್ೈಯಸವ್ೈಯರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತ್ ೀ ವಯವಹಿತಪರಾಮಶಯನ್ಪುಂಸಕಕ್್ಿೀಶ್ಾದಿನಾ ವಿನಾ ರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತ್ ೀ ವಯವಹಿತಪರಾಮಶಯನ್ಪುಂಸಕಕ್್ಿೀಶ್ಾದಿನಾ ವಿನಾ 
ವಾಚಯಾಃ ವಾಚಯಾಃ ‘‘ಯತ್ ೀ ವಾಚ್ ೀಯತ್ ೀ ವಾಚ್ ೀ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಯದ್ನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಂ ಕಥಂ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಯದ್ನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಂ ಕಥಂ 

ನ್ತನ್ತ    ತದಿವಜಾನಿೀರಾಮಿತಾಯನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಗೃಹಣನಿು ತದ್ನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಸತಖಮ್ತದಿವಜಾನಿೀರಾಮಿತಾಯನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಗೃಹಣನಿು ತದ್ನಿದ್ೀಯಶಯಂ ಸತಖಮ್।।  ಏತತ್ ಏತತ್ 
‘‘ಚ್ೀತನ್ಶ್್ಾೀತನಾನಾಂಚ್ೀತನ್ಶ್್ಾೀತನಾನಾಂ’’  ಇರ್ತ ಸನಿನಹಿತಇರ್ತ ಸನಿನಹಿತಪರಮಾತಮನ್ ೀ ರ ಪಮಿರ್ತ ಮನ್ಯನ್ು ಇರ್ತ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ರ ಪಮಿರ್ತ ಮನ್ಯನ್ು ಇರ್ತ 
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Page 40 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಾಕಯಯೀಜನ್ ೀಪಪತ್ುೀಾಃವಾಕಯಯೀಜನ್ ೀಪಪತ್ುೀಾಃ।।  ಕತತ ಏವಂ ಕಲಪನ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಗತಕುಮತಪಲಕ್ಷಣಂ ಮತಾವಽಹಕತತ ಏವಂ ಕಲಪನ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಗತಕುಮತಪಲಕ್ಷಣಂ ಮತಾವಽಹ।।  
ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ ।।  ಸ ರಾಯದಿತ್ೀಜ್ ೀರಾಶ್ಭಾಸಕತವಸ ರಾಯದಿತ್ೀಜ್ ೀರಾಶ್ಭಾಸಕತವ--ತದ್ತಪಲಕ್ಷತ ಸ ರಾಯದ್ಯತದ್ತಪಲಕ್ಷತ ಸ ರಾಯದ್ಯ--
ಪರಕ್ಾಶತವಪರಕ್ಾಶತವ--ಜಗತರಕ್ಾಶಕತವಜಗತರಕ್ಾಶಕತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತತವಸಯ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರರ್ತಸೃತವಸಯ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವತವರ್ತಭಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವತವ--

ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಅತ್ೈಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಅತ್ೈಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ತದ್ೀತತ್ತದ್ೀತತ್’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಇರ್ತ ಶತರತೌ ‘‘ಏಕಂ ರ ಪಂಏಕಂ ರ ಪಂ’’  ಇರ್ತ ಪಾರಕ್ ಇರ್ತ ಪಾರಕ್ 
ಪರಕೃತರ ಪಪರಾಮಶಯ ಇರ್ತ ವಾಪರಕೃತರ ಪಪರಾಮಶಯ ಇರ್ತ ವಾ, , ‘‘ಏಕ್್ ೀ ಬಹ ನಾಂಏಕ್್ ೀ ಬಹ ನಾಂ’’  ಇರ್ತ ಸನಿನಹಿತತವಂ ವಾ ಇರ್ತ ಸನಿನಹಿತತವಂ ವಾ 

ಸ ಚಯತತಮ್ಸ ಚಯತತಮ್।।  ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯಜತವಮೀಚಕತವಯೀರತಕ್ಾಯ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯಜತವಮೀಚಕತವಯೀರತಕ್ಾಯ ‘‘ನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಂನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , 
‘‘ತಮಾತಮಸಥಂ ಯೀಽನ್ತಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾಾಃತಮಾತಮಸಥಂ ಯೀಽನ್ತಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾಾಃ  ತ್ೀಷಾಂ ಶ್ಾನಿುಾಃತ್ೀಷಾಂ ಶ್ಾನಿುಾಃ’’  ಇರ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾನಿನಧಾಯದ್ಯಸಯಇರ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾನಿನಧಾಯದ್ಯಸಯ  
ರ ಪಮೀವಂ ತಮೀವ ಭಾನ್ುಂ ಇರ್ತ ಪಾರಗತಕುಯೀಜನಾಸ ಚನಾತುದ್ೀತರ ಪಮೀವಂ ತಮೀವ ಭಾನ್ುಂ ಇರ್ತ ಪಾರಗತಕುಯೀಜನಾಸ ಚನಾತುದ್ೀತದಿತಾಯದಿನ್ಪುಂಸಕಸಯ ದಿತಾಯದಿನ್ಪುಂಸಕಸಯ 

ತಮಿತಾಯದಿಪುಲ್ಲಿಙ್ಗುಸಯ ಚ್ ೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ತಮಿತಾಯದಿಪುಲ್ಲಿಙ್ಗುಸಯ ಚ್ ೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  ಏತ ಏವಾನ್ತಗಾರಹಯತವಸಯ ಏತ ಏವಾನ್ತಗಾರಹಯತವಸಯ 
ಸಮನನ್ವಯಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ನಿದ್ೀಯಶ್್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕತವಸಮನನ್ವಯಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ನಿದ್ೀಯಶ್್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕತವರ ಪಸಾಧ್ಕರ ಪಸಾಧ್ಕಹ್ೀತ್ ೀಹ್ೀತ್ ೀ--

ರ್ೀವೀಕ್ತುಾಃರ್ೀವೀಕ್ತುಾಃ।।  ಉಕುಯೀಉಕುಯೀಜನ್ ೀಪಪಾದ್ನ್ಸ ಚನಾಥಯತಾವತ್ಜನ್ ೀಪಪಾದ್ನ್ಸ ಚನಾಥಯತಾವತ್।।  ಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾಚ್ಾೀರ್ತಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾಚ್ಾೀರ್ತ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ಸ ರಾಯಧಿಭಾಸಕ ಇರ್ತನ್ನ್ತ ಕಥಂ ಸ ರಾಯಧಿಭಾಸಕ ಇರ್ತ।।  ಕತಯರಿ ಚ್ೀರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ಕತಯರಿ ಚ್ೀರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ತೃತೃಜಕ್ಾಭಾಯಂ ಯೀಗ್ೀ ಜಕ್ಾಭಾಯಂ ಯೀಗ್ೀ 

ಕತೃಯಕಮಯಣ್ ೀಾಃ ಕೃರ್ತೀರ್ತ ರಾ ಷ್ರ್ಷಠೀ ಸಾ ನ್ ಸಮಸಯತ ಇರ್ತ ಸಮಾಸನಿಷ್ೀಧಾತ್ಕತೃಯಕಮಯಣ್ ೀಾಃ ಕೃರ್ತೀರ್ತ ರಾ ಷ್ರ್ಷಠೀ ಸಾ ನ್ ಸಮಸಯತ ಇರ್ತ ಸಮಾಸನಿಷ್ೀಧಾತ್।।  ಮೈವಮ್ಮೈವಮ್।।  
ರಾಜಕ್ಾದಿಭಶ್್ಾೀರ್ತ ಪರರ್ತಪರಸವಾತ್ರಾಜಕ್ಾದಿಭಶ್್ಾೀರ್ತ ಪರರ್ತಪರಸವಾತ್।।  ಯದಾವ ಶ್್ೀಷ್ಷ್ರ್ಷಠೀತ್ವೀನ್ ಸಮಾಸಾಃಯದಾವ ಶ್್ೀಷ್ಷ್ರ್ಷಠೀತ್ವೀನ್ ಸಮಾಸಾಃ।।  ಅಥವಾ ಅಥವಾ 

ಭಾಸಯರ್ತೀರ್ತ ಭಾಸಾಃಭಾಸಯರ್ತೀರ್ತ ಭಾಸಾಃ।।  ‘‘ನ್ನಿದನ್ನಿದಗರಹಿಗರಹಿಪಚಾದಿಭ್ ಯೀ ಲತಯಣಿನ್ಯಚಾಃಪಚಾದಿಭ್ ಯೀ ಲತಯಣಿನ್ಯಚಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ಪಚಾದಿರಾಕೃರ್ತಗಣ ಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ಪಚಾದಿರಾಕೃರ್ತಗಣ 
ಇರ್ತ ಇರ್ತ ವೃವೃತಾುವುತಾುವುಕುತಾವತ್ಕುತಾವತ್, , ಅರ್ಜವಅರ್ಜವಧಿಾಃ ಸವಯಧಾತತಭ್ ಯೀ ವಕುವಯ ಇರ್ತ ಮಹಾಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀವಾಯಧಿಾಃ ಸವಯಧಾತತಭ್ ಯೀ ವಕುವಯ ಇರ್ತ ಮಹಾಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀವಾಯ, , 
‘‘ಯಙ್ಕ್ೂೀಽಚಿ ಚಯಙ್ಕ್ೂೀಽಚಿ ಚ’’  ಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ಅಜಗರಹಣ್ೀನ್ ಸವಯಧಾತತಭ್ ಯೀಽಚ್ ಪರತಯಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀ ಅಜಗರಹಣ್ೀನ್ ಸವಯಧಾತತಭ್ ಯೀಽಚ್ ಪರತಯಯಯವಿಧ್ೀಾಃ ವಿಧ್ೀಾಃ 
ಮಞ್ಜರಾಯಮ್ ಜ್ಞಾಪತತಾವದಾವಮಞ್ಜರಾಯಮ್ ಜ್ಞಾಪತತಾವದಾವ, , ಅಚ್ ಪರತಯರಾನ್ುಣಯನ್ುಭಾಸಶಬ್ದೀನ್ ಸ ರಾಯದ್ೀಅಚ್ ಪರತಯರಾನ್ುಣಯನ್ುಭಾಸಶಬ್ದೀನ್ ಸ ರಾಯದ್ೀಭಾಯಭಾಯಸಾಃ ಸಾಃ 

ಸ ರಾಯದಿಭಾಸ ರಾಯದಿಭಾಸ ಇರ್ತ ಸಮಾಸಾಃಸ ಇರ್ತ ಸಮಾಸಾಃ।।  ಅಜ್ಞಾತ ಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀಣ ಕಪರತಯಯೀ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕ ಅಜ್ಞಾತ ಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀಣ ಕಪರತಯಯೀ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕ 

ಇತತಯಪಪತ್ುೀಾಃಇತತಯಪಪತ್ುೀಾಃ।।  ಯಥ್ ೀಕುಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಪಾದ್ೀ ಸತಧಾರಾಂಯಥ್ ೀಕುಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಪಾದ್ೀ ಸತಧಾರಾಂ  ‘‘ತತರ ತತರ ತತರ ತತರ ಸ್ತಥಸ್ತಥತ್ ೀ ತ್ ೀ 
ವಿಷ್ತಣಸುತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಕಾಃವಿಷ್ತಣಸುತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ’’  ಇತ್ಯೀಇತ್ಯೀತದಾವಾಖಾಯವಸರ್ೀ ತದಾವಾಖಾಯವಸರ್ೀ --  ‘‘ತತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಕ ಇರ್ತ ಕಥಂತತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಕ ಇರ್ತ ಕಥಂ??  ಕತಯರಿ ಕತಯರಿ 

ಚ್ೀರ್ತ ಸಮಾಸನಿಷ್ೀಧಾತ್ಚ್ೀರ್ತ ಸಮಾಸನಿಷ್ೀಧಾತ್।।  ನ್ ನ್ ।।  ರಾಜಕ್ಾದಿಭಶ್್ಾೀರ್ತರಾಜಕ್ಾದಿಭಶ್್ಾೀರ್ತ  ಪರರ್ತಪರಸವಾತ್ಪರರ್ತಪರಸವಾತ್।।  ಯದಾವ ಪರಕೃಷ್ ಟೀ ಯದಾವ ಪರಕೃಷ್ ಟೀ 

ಬ್ ೀಧ್ ೀ ಯಸಾಮದಿರ್ತ ವಾಬ್ ೀಧ್ ೀ ಯಸಾಮದಿರ್ತ ವಾ, , ಪಚಾದ್ಯಜನ್ುತ್ವೀನ್ ವಾ ಪರಬ್ ೀಧ್ಾಃಪಚಾದ್ಯಜನ್ುತ್ವೀನ್ ವಾ ಪರಬ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ಶಕ್ತುೀನಾಂ ಪರಬ್ ೀಶಕ್ತುೀನಾಂ ಪರಬ್ ೀಧ್ಾಃಧ್ಾಃ  

ಶಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಾಃಶಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ತತಶ್ಾಾಜ್ಞಾತ ಇರ್ತ ಕಪರತಯಯ ಇರ್ತ ತತಶ್ಾಾಜ್ಞಾತ ಇರ್ತ ಕಪರತಯಯ ಇರ್ತ ॥॥  6 6 ॥॥  
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ನ್ನ್ವಥಾಪ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇತತಯಕುಮಯತಕುಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯ ಇತತಯಕುಮಯತಕುಮ್।।  ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ‘‘ಅಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಅಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ 

ಮಧ್ಯ ಆತಮನಿ ರ್ತಷ್ಠರ್ತಮಧ್ಯ ಆತಮನಿ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ।।  ಈಶ್ಾನ್ಾಃಈಶ್ಾನ್ಾಃ’’  ಇತತಯಕ್ಾುವ ಇತತಯಕ್ಾುವ ‘‘ಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಮತನ್ನಯತಯಪಾನ್ಂ ಪರತಯಗಸಯರ್ತಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಮತನ್ನಯತಯಪಾನ್ಂ ಪರತಯಗಸಯರ್ತ।।  
ಮಧ್ಯೀ ವಾಮನ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಂ ವಿಶ್್ವೀದ್ೀವಾ ಉಪಾಸತ್ೀಮಧ್ಯೀ ವಾಮನ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಂ ವಿಶ್್ವೀದ್ೀವಾ ಉಪಾಸತ್ೀ’’  ಇರ್ತೀಶ್ಾನ್ಸ್ಯೈವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃಇರ್ತೀಶ್ಾನ್ಸ್ಯೈವ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ।।  
‘‘ಸ್ ೀಪಾಸನಾ ಚ ದಿವವಿಧಾಸ್ ೀಪಾಸನಾ ಚ ದಿವವಿಧಾ’’  ಇತತಯಕ್್ ುೀಪಾಸನಾರ್ಜಜ್ಞಾಸಯೀರ್ೈಕ್ಾಯತ್ಇತತಯಕ್್ ುೀಪಾಸನಾರ್ಜಜ್ಞಾಸಯೀರ್ೈಕ್ಾಯತ್।।  ಈಶ್ಾನ್ಸಯ ಈಶ್ಾನ್ಸಯ 
‘‘ಏವಮೀವ್ೈಏವಮೀವ್ೈಷ್ ಪಾರಣಾಃಷ್ ಪಾರಣಾಃ’’  ಇಇತಾಯದಿ ಶತರತಯನ್ುರಪರಸ್ತದ್ಧಪಾರಣವಯವಸಾಥಪಕತಾವದಿತಾಯದಿ ಶತರತಯನ್ುರಪರಸ್ತದ್ಧಪಾರಣವಯವಸಾಥಪಕತಾವದಿರ ಪಮತಖಯರ ಪಮತಖಯ--
ಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಈಶ್ಾನ್ೀ ಪಾರಣಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಈಶ್ಾನ್ೀ ‘‘ಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಂಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಂ’’  ಇರ್ತ ಶರವಣ್ೀನ್ ಮತಖಯಪಾರಣತ್ವೀನ್ ತಸಾಯಪ ಇರ್ತ ಶರವಣ್ೀನ್ ಮತಖಯಪಾರಣತ್ವೀನ್ ತಸಾಯಪ 
ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತವಪಾರಪಾಯ ಮೀಚಕತವಸಾಯಪ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಪಾರಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತವಪಾರಪಾಯ ಮೀಚಕತವಸಾಯಪ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಪಾರಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಶಬಾದದ್ೀವ ಶಬಾದದ್ೀವ 

ಪರಮಿತ ಇತಾಯದಿ ಸ ತರದ್ವಯಮ್ಪರಮಿತ ಇತಾಯದಿ ಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ಪಾರಣಪ್ರೀರಕ ಇರ್ತಪಾರಣಪ್ರೀರಕ ಇರ್ತ    ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ ।।  ‘‘ಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಂಣಂ’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ ಶತರತಾಃ ಪಾರಣಪ್ರೀರಕಾಃ ಪಾರಣಾನಾಂ ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ ಶತರತಾಃ ಪಾರಣಪ್ರೀರಕಾಃ ಪಾರಣಾನಾಂ 
ಪಾರಣ್ ೀಪಲಕ್ಷತಪಾರಣಾದಿವಾಯ ನಾಂ ವಯವಸಾಥಪಕಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಗ್ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಪಾರಣ್ ೀಪಲಕ್ಷತಪಾರಣಾದಿವಾಯ ನಾಂ ವಯವಸಾಥಪಕಾಃ ಸಾಃ ಪಾರಗ್ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಯತ್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ನ್ ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃನ್ ತತ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ।।  ತಸಾಮತ್ರೀರಕತವಸಾಮಯೀನ್ ತದ್ನ್ಯತಾರಪ ವಾಚಕತರಾ ತಸಾಮತ್ರೀರಕತವಸಾಮಯೀನ್ ತದ್ನ್ಯತಾರಪ ವಾಚಕತರಾ 
ಪರರ್ತೀತ್ೀಶ್ಾನ್ಶಬದಪರರ್ತೀತ್ೀಶ್ಾನ್ಶಬದತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣಾಙ್ಗತುಷ್ಠತದಿವಶ್್ೀಷ್ಣಾಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತಾರದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಾಃ ಸಾವಮಾತಾರದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಾಃ ಸಾವರಸ್ಯೀನ್ ವಾಚಯ ರಸ್ಯೀನ್ ವಾಚಯ 

ಏವಏವ।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಪಾರಣಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿಪಾರಣಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ಲ್ಲಙ್ಗುಶಬ್ ದೀಽತರ ಶತರತ್ೀರಪುಯಪಲಕ್ಷಕಾಃಲ್ಲಙ್ಗುಶಬ್ ದೀಽತರ ಶತರತ್ೀರಪುಯಪಲಕ್ಷಕಾಃ।।  
‘‘ಮಧ್ಯೀ ವಾಮನ್ಂಮಧ್ಯೀ ವಾಮನ್ಂ’’  ಇರ್ತ ವಿಷೌಣಪರಸ್ತದ್ಧವಾಮನ್ಶತರತಾಯ ಇರ್ತ ವಿಷೌಣಪರಸ್ತದ್ಧವಾಮನ್ಶತರತಾಯ ‘‘ಈಶ್ಾನ್ ೀ ಭ ತಭವಯಈಶ್ಾನ್ ೀ ಭ ತಭವಯಸಯಸಯ’’  
ಇತತಯಇತತಯಕ್ಾುಸಙ್ಗತೆಚಿತಭ ತಭವ್ೀಶ್ತೃತವ ಕ್ಾುಸಙ್ಗತೆಚಿತಭ ತಭವ್ೀಶ್ತೃತವ ––  ವಿಶವದ್ೀವೀಪಾಸಯತವ ವಿಶವದ್ೀವೀಪಾಸಯತವ ––  ವಿಮತಚಯತ ವಿಮತಚಯತ ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಶತರತಮೀಚಕತವಶತರತಮೀಚಕತವ  --    ‘‘ಇತರ್ೀಣ ತತ ರ್ಜೀವಇತರ್ೀಣ ತತ ರ್ಜೀವನಿುನಿು’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಮತಖಯಪಾರಣಾದಿಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಮತಖಯಪಾರಣಾದಿಸವಯರ್ಜೀವನ್ಸವಯರ್ಜೀವನ್--

ದ್ತಾವದಿದ್ತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಶಾಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಶಾಯತತತಾವತ್ುೀಷಾಂ ಯತತತಾವತ್ುೀಷಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವತವವ್ೈಷ್ಣವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  ಸ ತ್ರೀ ಸ ತ್ರೀ ‘‘ಶಬಾದದ್ೀವಶಬಾದದ್ೀವ’’  

ಇತತಯಕ್ಾುವಪ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಇತತಯಕ್ಾುವಪ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಪುಯಕ್ತುಾಃ ಶಬಾದಪುಯಕ್ತುಾಃ ಶಬಾದದ್ೀವ್ೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯದ್ೀವ್ೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ।।  ವಯಕುಮೀತತ್ ವಯಕುಮೀತತ್ 

‘‘ಕಮಪನಾತ್ಕಮಪನಾತ್’’  ಇತಯತರ ಟಿೀಕ್ಾರಾಮ್ಇತಯತರ ಟಿೀಕ್ಾರಾಮ್।।  ‘‘ಸತಖವಿಶ್ಷಾಠಭಧಾನಾದ್ೀವಸತಖವಿಶ್ಷಾಠಭಧಾನಾದ್ೀವ’’  ಇತಯತ್ರೀವಇತಯತ್ರೀವ  ಶಬಾದದ್ೀವ ಶಬಾದದ್ೀವ 

ಕ್ತಮತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ವಾಕ್ತಮತಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ವಾ।।  
 

ಅಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರತವಂ ತತ ಶ್ಾಸರಸಯ ಮನ್ತಷಾಯಧಿಕ್ಾರಿಕತ್ವೀನ್ ತತುದ್ಙ್ಗತುಷ್ಠಅಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರತವಂ ತತ ಶ್ಾಸರಸಯ ಮನ್ತಷಾಯಧಿಕ್ಾರಿಕತ್ವೀನ್ ತತುದ್ಙ್ಗತುಷ್ಠಮಿತಮಿತಹೃದ್ಯಸಥಸಯ ಹೃದ್ಯಸಥಸಯ 

ಉಪಚಾರ್ೀಣ ಯತಕುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಉಪಚಾರ್ೀಣ ಯತಕುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ‘‘ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ್ಯೀಇತ್ಯೀಕಸ್ಯೈವ ಮೀಚಕತವಸ ಚನಾತ್ ಕಸ್ಯೈವ ಮೀಚಕತವಸ ಚನಾತ್ 

ವಿಶವದ್ೀವೀಪಾಸಯತವಮನ್ಯಸಯ ನ್ ಮತಖಯಮಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ವಿಶವದ್ೀವೀಪಾಸಯತವಮನ್ಯಸಯ ನ್ ಮತಖಯಮಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  
 

ಅತ್ರೀಶ್ಾನ್ಪದ್ಸಯ ವಿಷ್ಣವಥಯಅತ್ರೀಶ್ಾನ್ಪದ್ಸಯ ವಿಷ್ಣವಥಯತ್ವೀತ್ವೀ  ವಕುವ್ಯೀ ವಕುವ್ಯೀ ‘‘ಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಂಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಂ’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕುಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕುಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ 
ವ್ೈಶಣವತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ ಪೂವಯಪಕ್ಷಮ ಲಭಞ್ಜನಾಯ ವಾವ್ೈಶಣವತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ ಪೂವಯಪಕ್ಷಮ ಲಭಞ್ಜನಾಯ ವಾ, , ಈಶ್ಾನ್ಪದ್ ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಂ ಈಶ್ಾನ್ ಈಶ್ಾನ್ಪದ್ ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಂ ಈಶ್ಾನ್ 
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ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿೀನ್ ಅನಿರ್ತ ಪ್ರೀರಯರ್ತೀರ್ತ ಈಶ್ಾನ್ಪದ್ಸಯ ಯೀಗವೃತಾಯ ವ್ೈಷ್ಣವತವಂ ಮತಖಯಪಾರಣಾದಿೀನ್ ಅನಿರ್ತ ಪ್ರೀರಯರ್ತೀರ್ತ ಈಶ್ಾನ್ಪದ್ಸಯ ಯೀಗವೃತಾಯ ವ್ೈಷ್ಣವತವಂ 

ಸ ಚಯತತಂ ವ್ೀರ್ತಸ ಚಯತತಂ ವ್ೀರ್ತ।।  ಅತ ಏವ ಪೂವಯಪಕ್ಷಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವದ್ೀವ ಆಕ್ಷಪುಮಪ ಅತ ಏವ ಪೂವಯಪಕ್ಷಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವದ್ೀವ ಆಕ್ಷಪುಮಪ 

ವಿಶವವಿಶವದ್ೀವೀಪಾಸಯತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸಾಧ್ಕಮೀವದ್ೀವೀಪಾಸಯತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸಾಧ್ಕಮೀವ।।  ವಯಕುಮೀತದ್ಪ ವಯಕುಮೀತದ್ಪ ‘‘ಕಮಪನಾತ್ಕಮಪನಾತ್’’  ಇತಯತರ ಇತಯತರ 

ಟಿೀಕ್ಾರಾಮ್ಟಿೀಕ್ಾರಾಮ್।।  ಯದಾವಯದಾವ, , ಈಶಂ ಪಾರಣಮತನ್ನಯರ್ತೀರ್ತ ವುಯತಪತಾಯರೌಗಿಕ್್ೀಶ್ಾನ್ಪದಾಥಯಈಶಂ ಪಾರಣಮತನ್ನಯರ್ತೀರ್ತ ವುಯತಪತಾಯರೌಗಿಕ್್ೀಶ್ಾನ್ಪದಾಥಯ--

ಸ್ಯೈವಾಯಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃಸ್ಯೈವಾಯಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ।।  ಸಮಾಸಾಃ ಪಾರಗವತ್ಸಮಾಸಾಃ ಪಾರಗವತ್॥॥  7 7 ॥॥  
 

ದ್ೀವತಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ವಿಶವವಿಶವದ್ೀವಾ ಉಪಾಸತ್ೀದ್ೀವಾ ಉಪಾಸತ್ೀ’’  ಇತಯಯತಕುಮ್ಇತಯಯತಕುಮ್।।  ದ್ೀವಾನಾಂ ತತಪದ್ವಿಶ್ಷಾಠನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ತತಪದ್ವಿಶ್ಷಾಠನಾಂ 
ಆದ್ಯಆದ್ಯನ್ುವತ್ುವೀ ಪೂವಯಂ ಪಶ್ಾಾಚಾ ದ್ೀವತಾಽಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ತದ್ದೀಶ್್ೀನ್ ಹವಿಷ್ಾಃನ್ುವತ್ುವೀ ಪೂವಯಂ ಪಶ್ಾಾಚಾ ದ್ೀವತಾಽಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ತದ್ದೀಶ್್ೀನ್ ಹವಿಷ್ಾಃ  ತಾಯಗಾಯೀಗ್ೀನ್ ತಾಯಗಾಯೀಗ್ೀನ್ 
ಕಮಯವಿರ್ ೀಧಾಪತಾಯ ಕಮಯವಿರ್ ೀಧಾಪತಾಯ ‘‘ಇನಾದರಗಚಾಇನಾದರಗಚಾ’’  ಇತಾಯದ್ಯನಾದಿನಿತಯವ್ೀದ್ಸಯ ಪೂವೀಯತುರಂ ಇತಾಯದ್ಯನಾದಿನಿತಯವ್ೀದ್ಸಯ ಪೂವೀಯತುರಂ 
ವಾಚಯಹಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ಅಪಾರಮಾಣಾಯಪತಾಯ ಚಾನಾದಿನಿತಯತ್ವೀ ವಾಚ್ಯೀ ತಾದ್ೃಶ್ಾನಾಂ ಮೀಕ್್ೀ ವಾಚಯಹಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ಅಪಾರಮಾಣಾಯಪತಾಯ ಚಾನಾದಿನಿತಯತ್ವೀ ವಾಚ್ಯೀ ತಾದ್ೃಶ್ಾನಾಂ ಮೀಕ್್ೀ 
ಅರ್ಥಯತಾವಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ಧೀತತಭಗವದ್ತಪಾಸನಾರಾಅರ್ಥಯತಾವಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ಧೀತತಭಗವದ್ತಪಾಸನಾರಾಮನ್ಮನ್ಧಿಕ್ಾರಾಧಿಕ್ಾರಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  

ತದ್ತಪಯಯಪ ಬಾದ್ರಾಯಣ ಇತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್ತದ್ತಪಯಯಪ ಬಾದ್ರಾಯಣ ಇತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ದ್ೀದ್ೀವತ್ೈರಪ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇರ್ತವತ್ೈರಪ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇರ್ತ।।  
 

ಅಸಯ ನ್ಯಸಯ ಸಾಕ್ಾದ್ಸಮನ್ವಯಪರತ್ವೀನ್ ಪಾರಸಙ್ಕ ು್ಕತಾವದ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಅಸಯ ನ್ಯಸಯ ಸಾಕ್ಾದ್ಸಮನ್ವಯಪರತ್ವೀನ್ ಪಾರಸಙ್ಕ ು್ಕತಾವದ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ 

ಇತ್ಯೀವಾನ್ವೀರ್ತಇತ್ಯೀವಾನ್ವೀರ್ತ।।  ಏವಮಗ್ರೀಽಪ ವ್ೀದ್ೈರಿರ್ತೀಹಾಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀಏವಮಗ್ರೀಽಪ ವ್ೀದ್ೈರಿರ್ತೀಹಾಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀ।।  ಬಹತವಚನ್ಮಾದ್ಯಥ್ೀಯಬಹತವಚನ್ಮಾದ್ಯಥ್ೀಯ।।  ಷ್ಣಾಣಂ ಷ್ಣಾಣಂ 

ಚ ಸಪಾುನಾಂ ಚ್ ೀದಾುತೃಣಾಂ ಚಮಸಭಕ್ಷ ಇತಾಯದಾಚ ಸಪಾುನಾಂ ಚ್ ೀದಾುತೃಣಾಂ ಚಮಸಭಕ್ಷ ಇತಾಯದಾವಿವವಿವ।।  ಯದಾವಯದಾವ, , ‘‘ವ್ೀದಾ ಇತ್ಯೀವ ಶರ್ದತಾಾಃವ್ೀದಾ ಇತ್ಯೀವ ಶರ್ದತಾಾಃ’’  

ಇರ್ತ ನ್ವಿಲಕ್ಷಣತವನ್ಯಭಾಷ್ ಯೀಕುಸೃತಾಯ ವ್ೀದ್ಶಬದಸ್ಯೈವ ವ್ೀದಾದಿೀತಯಥಯಾಃಇರ್ತ ನ್ವಿಲಕ್ಷಣತವನ್ಯಭಾಷ್ ಯೀಕುಸೃತಾಯ ವ್ೀದ್ಶಬದಸ್ಯೈವ ವ್ೀದಾದಿೀತಯಥಯಾಃ।।  ಏಕ್್ ೀ ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ದ್ೈವತ್ೈರಪ ಕತೃಯಭಾಃ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ವ್ೀದಾದಿಭಾಃ ಕರಣ್ೈಾಃ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ದ್ೈವತ್ೈರಪ ಕತೃಯಭಾಃ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ವ್ೀದಾದಿಭಾಃ ಕರಣ್ೈಾಃ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ 

ಮನ್ತಮನ್ತಷ್ಯೈಷ್ಯೈರಿತಯಪ್ೀರಥಯಾಃರಿತಯಪ್ೀರಥಯಾಃ।।  
 

ತ್ೀನ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮನ್ತಷ್ಯತಾದ್ಶ್ಾರಾಮಿವ ದ್ೀವತಾದ್ಶ್ಾರಾಮಪೀರ್ತ ಸ ಚನಾತ್ತ್ೀನ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮನ್ತಷ್ಯತಾದ್ಶ್ಾರಾಮಿವ ದ್ೀವತಾದ್ಶ್ಾರಾಮಪೀರ್ತ ಸ ಚನಾತ್, , 
ಯೀಗಯಮತನ್ತಷಾಯಯೀಗಯಮತನ್ತಷಾಯಣಾಂ ವಿದಾಯಕಮಯಭಾಯಂ ದ್ೀವತವಪಾರಪಾಯ ದ್ೀವಾನಾಮಾದ್ಯನ್ುವತ್ುವೀನ್ ಣಾಂ ವಿದಾಯಕಮಯಭಾಯಂ ದ್ೀವತವಪಾರಪಾಯ ದ್ೀವಾನಾಮಾದ್ಯನ್ುವತ್ುವೀನ್ 
ಅರ್ತಶಯತಫಲ್ೀ ಮೀಕ್್ೀಽರ್ಥಯತವಸಮಭವಾತ್ಅರ್ತಶಯತಫಲ್ೀ ಮೀಕ್್ೀಽರ್ಥಯತವಸಮಭವಾತ್, , ಸಾಮಥಯಯಸಾಮಥಯಯವಿಶ್ಷ್ಟಬತದಾಧಾದ್ೀಾಃ ದ್ೀವತಾವದ್ೀವ ವಿಶ್ಷ್ಟಬತದಾಧಾದ್ೀಾಃ ದ್ೀವತಾವದ್ೀವ 
ಸ್ತದ್ಧೀನಿಯಷ್ೀಧಾಭಾವಾಚಾ ಅಧಿಕ್ಾರಸ್ತದ್ಧೀನಿಯಷ್ೀಧಾಭಾವಾಚಾ ಅಧಿಕ್ಾರಪರಯೀಜಕಸಯ ಅನಿರ್ಷದ್ಧತ್ವೀ ಸರ್ತ ವಿಶ್ಷ್ಟಬತದಾಧಾದಿಮತುವಸಯ ಪರಯೀಜಕಸಯ ಅನಿರ್ಷದ್ಧತ್ವೀ ಸರ್ತ ವಿಶ್ಷ್ಟಬತದಾಧಾದಿಮತುವಸಯ 

ಸತ್ುವೀನಾಧಿಕ್ಾರಾವಶಯಸತ್ುವೀನಾಧಿಕ್ಾರಾವಶಯಮಾಭಮಾಭವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ನ್ ನ್ ಚ್ೈವಂ ದ್ೀವತಾನಾಮಾದ್ಯನ್ುವತ್ುವೀ ಕಮಯಣಿ ಚ್ೈವಂ ದ್ೀವತಾನಾಮಾದ್ಯನ್ುವತ್ುವೀ ಕಮಯಣಿ 

ಶಬ್ದೀ ಚ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃಶಬ್ದೀ ಚ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ದ್ೈವತ್ೈರಿರ್ತ ಬಹತವಚನ್ದ್ೈವತ್ೈರಿರ್ತ ಬಹತವಚನ್ಸ ಚಸ ಚನ್ೀನ್ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಬಹತತುವಸ ಚನಾತ್ನ್ೀನ್ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಬಹತತುವಸ ಚನಾತ್।।  
ಪೂವೀಯತುರಕ್ಾಲಯೀಾಃ ಇದಾನಿೀಂಪೂವೀಯತುರಕ್ಾಲಯೀಾಃ ಇದಾನಿೀಂ  ತನ್ೀತನ್ೀನಾದರದಿದ್ೀವತಾಽಭಾವ್ೀಽಪ ತದ್ನ್ಯದ್ೀವತಾನಾದರದಿದ್ೀವತಾಽಭಾವ್ೀಽಪ ತದ್ನ್ಯದ್ೀವತಾಸತ್ುವೀನ್ ಸತ್ುವೀನ್ 
ತದ್ತದ್ದೀಶ್್ೀನ್ ಕಮಾಯನ್ತಷಾಠನ್ಸಯ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕ್ಾನಾದಿನಿತಯಶಬದಪಾರಮಾಣಯಸಯ ತದ್ತದ್ದೀಶ್್ೀನ್ ಕಮಾಯನ್ತಷಾಠನ್ಸಯ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕ್ಾನಾದಿನಿತಯಶಬದಪಾರಮಾಣಯಸಯ 
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ಚ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಚ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್  ಚ ತ್ೀಷಾಂ ಬಹತತ್ವೀಽಪ ನಾನಾನಾಮರ ಪಾದಿಮತ್ುವೀನ್ ಏಕರ ಪವ್ೀದ್ಚ ತ್ೀಷಾಂ ಬಹತತ್ವೀಽಪ ನಾನಾನಾಮರ ಪಾದಿಮತ್ುವೀನ್ ಏಕರ ಪವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಪಾರಮಾಣಯ--

ವಿರ್ ೀಧ್ವಿರ್ ೀಧ್  ಇತಯತ್ ೀಽಪಇತಯತ್ ೀಽಪ  ––  ದ್ೈವತ್ೈರಿರ್ತದ್ೈವತ್ೈರಿರ್ತ।।  ದ್ೀವತಾನಾಂ ಸಮ್ನಿಧದ್ೀವತಾನಾಂ ಸಮ್ನಿಧಭದ್ೈಯವತ್ೈರಿತಯಥಯಾಃಭದ್ೈಯವತ್ೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  ‘‘ಏಕ್್ೈವ ಏಕ್್ೈವ 
ವಾ ಮಹಾನಾತಾಮದ್ೀವತಾವಾ ಮಹಾನಾತಾಮದ್ೀವತಾ’’  ಇತಯನ್ತಕರಮಣಿಕ್ಾದೌ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯೀ ದ್ೀವತಾಪದ್ಪರಯೀಗಸಯ ಇತಯನ್ತಕರಮಣಿಕ್ಾದೌ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯೀ ದ್ೀವತಾಪದ್ಪರಯೀಗಸಯ 

ಪರಸ್ತದ್ಧೀಾಃಪರಸ್ತದ್ಧೀಾಃ।।  ರಾ ದ್ೀವತಾ ಇದಾನಿೀಂ ರಾ ದ್ೀವತಾ ಇದಾನಿೀಂ ‘‘ಇನ್ದರ ಆಗಚಾಇನ್ದರ ಆಗಚಾ’’  ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಪರಇತಾಯದಿಭಾಃ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀ ತತಸಮ್ನಿಧಭಾಃ ರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀ ತತಸಮ್ನಿಧಭಾಃ 
ತಜಾಜರ್ತೀಯೈಾಃ ತತಸಮಾನ್ರ ಪಧ್ಮಯತಜಾಜರ್ತೀಯೈಾಃ ತತಸಮಾನ್ರ ಪಧ್ಮಯಕಮಯವದಿಭರನ್ೀಕ್್ೈಾಃ ಪೂವೀಯತುರಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ೈದ್ೀಯವತ್ೈಾಃ ಕಮಯವದಿಭರನ್ೀಕ್್ೈಾಃ ಪೂವೀಯತುರಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ೈದ್ೀಯವತ್ೈಾಃ 

ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತಯಥಯಾಃಜ್ಞ್ೀಯ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
 

ನ್ ಚ ಪರಲಯೀ ದ್ೀವತಾಽಭಾವಾದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ವ್ೀದ್ಸ್ಯೀತಯತ್ ೀಽಪ ದ್ೈವತ್ೈರಿರ್ತ ನ್ ಚ ಪರಲಯೀ ದ್ೀವತಾಽಭಾವಾದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ವ್ೀದ್ಸ್ಯೀತಯತ್ ೀಽಪ ದ್ೈವತ್ೈರಿರ್ತ 
ದ್ೀವತಾನಾಂ ಇನಾದರದಿೀನಾಂ ಸಮ್ನಿಧಭಾಃ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕ್್ೈರಪ ವ್ೈದ್ೈರ್ೀಕ್್ ೀ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಇನಾದರದಿೀನಾಂ ಸಮ್ನಿಧಭಾಃ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕ್್ೈರಪ ವ್ೈದ್ೈರ್ೀಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽನಾದಿನಿತ್ ಯೀ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽನಾದಿನಿತ್ ಯೀ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ।।  ಪರರ್ತಪಾದ್ಯ ಇತಯಥಯಾಃಪರರ್ತಪಾದ್ಯ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ‘‘ಸೃಜತ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀ ಸೃಜತ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀ 
ಶತರತಯೀಽನ್ತವತಯನ್ುೀ ನ್ೈವಾಸೃಜತಾಃ ಕಂ ವಿದ್ಧ್ತ್ೀ ಕಂ ವಾ ನಿಷ್ೀಧ್ನಿು ಸತುರ್ತಮಾತಾರ ಏವ ಶತರತಯೀಽನ್ತವತಯನ್ುೀ ನ್ೈವಾಸೃಜತಾಃ ಕಂ ವಿದ್ಧ್ತ್ೀ ಕಂ ವಾ ನಿಷ್ೀಧ್ನಿು ಸತುರ್ತಮಾತಾರ ಏವ 

ತ್ೀ ಸತಯಾಃತ್ೀ ಸತಯಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಲಯಸಯ ತವಷ್ಟಮೀ ಭಾಗಾಃ ಸೃರ್ಷಟಕ್ಾಲ ಉದಾಹೃತಾಃಲಯಸಯ ತವಷ್ಟಮೀ ಭಾಗಾಃ ಸೃರ್ಷಟಕ್ಾಲ ಉದಾಹೃತಾಃ।।  ತತ್ೈವ ವ್ೀದ್ಸಞ್ಚಾರ್ ೀ ತತ್ೈವ ವ್ೀದ್ಸಞ್ಚಾರ್ ೀ 
ಹಯನ್ಯದಾ ಸತುರ್ತಮಾತರಕ್ಾಹಯನ್ಯದಾ ಸತುರ್ತಮಾತರಕ್ಾ’’  ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಗಿೀತಾತಾತಪಯೀಯಕುಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ ತದಾ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಗಿೀತಾತಾತಪಯೀಯಕುಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ ತದಾ 

ಭಭಗವನಾಮತರವಿಗವನಾಮತರವಿಷ್ಷ್ಯಯತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಮೀನ್ನ್ತ ಮೀಕ್್ೀಕ್್ೀತರಫಲಾಥಯಬರಹಮಕಮಯವಿದಾಯಫಲಾನಾಂ ವಸತತಾವದಿೀನಾಂ ತ್ೈರಾಪುತಾವನ್ನ ತರಫಲಾಥಯಬರಹಮಕಮಯವಿದಾಯಫಲಾನಾಂ ವಸತತಾವದಿೀನಾಂ ತ್ೈರಾಪುತಾವನ್ನ 

ತಾಸವಧಿಕ್ಾರಾಃತಾಸವಧಿಕ್ಾರಾಃ।।  ನಾಪ ಮೀಕ್ಾಥಾಯಸತನಾಪ ಮೀಕ್ಾಥಾಯಸತ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಸಾವಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತ್ೀಷಾಂ ಸಾವಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತ--

ವಿದಾಯಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪಾರಗ್ೀವ ಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯತ್ ೀಽಪ ವಿದಾಯಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪಾರಗ್ೀವ ಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ದ್ೈವತ್ೈರಪೀರ್ತದ್ೈವತ್ೈರಪೀರ್ತ।।  
ಪಾರಪುವಸತತಾವದಿಫಲ್ೈರಪ ದ್ೈವತ್ೈಪಾರಪುವಸತತಾವದಿಫಲ್ೈರಪ ದ್ೈವತ್ೈವಯಸಾವದಿವಯಸಾವದಿದ್ೀದ್ೀವ್ೈವ್ೈವ್ೀಯದ್ೈಾಃವ್ೀಯದ್ೈಾಃ।।  ಕ್ಾತಸ್ಾಯಂ ಬಹತವಚನಾಥಯಾಃ ಕ್ಾತಸ್ಾಯಂ ಬಹತವಚನಾಥಯಾಃ ।।  
ಮೀಕ್ಾಥ್ೈಯಾಃ ಮೀಕ್್ೀತರಫಲಾಥ್ೈಯಾಃ ಕಮಯಬರಹಮವಿದಾಯರ ಪ್ೈರಶ್್ೀಷ್ೈಾಃ ವ್ೀದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯ ಮೀಕ್ಾಥ್ೈಯಾಃ ಮೀಕ್್ೀತರಫಲಾಥ್ೈಯಾಃ ಕಮಯಬರಹಮವಿದಾಯರ ಪ್ೈರಶ್್ೀಷ್ೈಾಃ ವ್ೀದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  ಮೀಕ್ಷರ ಪಫಲಸಾಧ್ನ್ಜ್ಞಾನ್ೀಽಮೀಕ್ಷರ ಪಫಲಸಾಧ್ನ್ಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತಶಯಸತಾುವತ್ರ್ತಶಯಸತಾುವತ್।।  ತಥಾ ದ್ೈವತ್ೈಸುನ್ರಮ್ತಥಾ ದ್ೈವತ್ೈಸುನ್ರಮ್।।  
ಸಾಽಸಯ ದ್ೀವತ್ೀತಾಯದೌ ಸಮರದಾನ್ೀ ದ್ೀವತಾಪದ್ಪರಯೀಗಾದ್ದೀವತಾಸಮ್ನಿಧೀನಿ ಸಾಽಸಯ ದ್ೀವತ್ೀತಾಯದೌ ಸಮರದಾನ್ೀ ದ್ೀವತಾಪದ್ಪರಯೀಗಾದ್ದೀವತಾಸಮ್ನಿಧೀನಿ 
ದ್ೀವತ್ ೀದ್ದೀಶ್್ೀನ್ ಕ್ತರಯಮಾಣಾದ್ೀವತ್ ೀದ್ದೀಶ್್ೀನ್ ಕ್ತರಯಮಾಣಾನಿ ಯಜ್ಞಾದಿನಿ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಾಯಣಿ ತ್ೈದ್ೈಯವತ್ೈಯಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಭಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ತ್ೈದ್ೈಯವತ್ೈಯಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಭಾಃ 

ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಮೀಚಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯ ಆರಾಧ್ಯ ಇತಯಥಯಾಃಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಮೀಚಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯ ಆರಾಧ್ಯ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾ ದ್ೈವತಾನಾಂ ತಥಾ ದ್ೈವತಾನಾಂ 
ಮತಖಯಸಾವಯಜ್ಞಾಭಾವ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ೀಽಮತಖಯಸಾವಯಜ್ಞಾಭಾವ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತಶಯಸತ್ುವೀನ್ ಮೀಕ್ಾಥಾಯಸತ ರ್ತಶಯಸತ್ುವೀನ್ ಮೀಕ್ಾಥಾಯಸತ 
ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಸಾಧ್ಯಮೀಕ್ಷಗತಾರ್ತಶಯಸತ್ುವೀನ್ ಚ ಮೀಕ್್ೀತರಾಸತ ಕಮಯವಿದಾಯಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಸಾಧ್ಯಮೀಕ್ಷಗತಾರ್ತಶಯಸತ್ುವೀನ್ ಚ ಮೀಕ್್ೀತರಾಸತ ಕಮಯವಿದಾಯ --

ಸವಧಿಕ್ಾರ್ ೀಽಸ್ತುವರ್ತ ಭಾವಾಃಸವಧಿಕ್ಾರ್ ೀಽಸ್ತುವರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
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‘‘ಅಙ್ಕುಅಙ್ಕುವಬದಾಧಸತುವಬದಾಧಸತು’’  ಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞ್ೀಯತ್ವೀಽಪ ಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞ್ೀಯತ್ವೀಽಪ ಏಕ್್ ೀ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ 
ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ ಆತಾಮನ್ಂ ಅನಾಯ ವಾಚ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಾಥ ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ್ ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ ಆತಾಮನ್ಂ ಅನಾಯ ವಾಚ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಾಥ ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ್ 
ಸ್ೀತತಾಃಸ್ೀತತಾಃ’’  ಇಇತತಯಕುತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಸವಸವಯೀಗಯವಿಮತಕ್್ಯೈ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಭವಬನ್ಧಮೀಚಕತಾುವತ್ ದಿಶ್ಾ ಸವಸವಯೀಗಯವಿಮತಕ್್ಯೈ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಭವಬನ್ಧಮೀಚಕತಾುವತ್ 

ಜ್ಞ್ೀಯ ಇರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್ ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಅಪಶೂದಾರಧಿಕರಣ  
 

ನ್ನ್ತ ದ್ೈವತ್ೈರಪೀತಯಪಶಬ್ದೀನ್ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮನ್ತಷ್ಯೈಜ್ಞ್ೀಯಯ ಇರ್ತ ಸಮತಞ ಾ್ತಮ್ನ್ನ್ತ ದ್ೈವತ್ೈರಪೀತಯಪಶಬ್ದೀನ್ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮನ್ತಷ್ಯೈಜ್ಞ್ೀಯಯ ಇರ್ತ ಸಮತಞ ಾ್ತಮ್।।  
ತದ್ಯತಕುಮ್ತದ್ಯತಕುಮ್।।  ತಥಾತ್ವೀ ಸ್ತರೀಶೂದ್ರಬರಹಮಬನ್ತಧಪರಭೃರ್ತೀನಾಂ ದಿವಜಾರ್ತವತ್ ತಥಾತ್ವೀ ಸ್ತರೀಶೂದ್ರಬರಹಮಬನ್ತಧಪರಭೃರ್ತೀನಾಂ ದಿವಜಾರ್ತವತ್ 

ಮನ್ತಷ್ಯತಾವವಿಶ್್ೀಷಾತ್ ತ್ೈರಪ ವ್ೀದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಾಯತ್ಮನ್ತಷ್ಯತಾವವಿಶ್್ೀಷಾತ್ ತ್ೈರಪ ವ್ೀದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಾಯತ್।।  ನ್ ನ್ 

ಚಾದ್ಶಯನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃಚಾದ್ಶಯನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ‘‘ಅಹ ಹಾರ್ೀ ತಾವ ಶೂದ್ರ ಗ್ ೀಭಾಃ ಸಹ ತವ್ೈವಾಸತುಅಹ ಹಾರ್ೀ ತಾವ ಶೂದ್ರ ಗ್ ೀಭಾಃ ಸಹ ತವ್ೈವಾಸತು ’’  ಇರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಇರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ 
ಚತತಥ್ೀಯ ಸಂವಗಯವಿದ್ಯರಾಂ ಶೂದ್ರಸಯ ಚತತಥ್ೀಯ ಸಂವಗಯವಿದ್ಯರಾಂ ಶೂದ್ರಸಯ ‘‘ಏತದ್ವೈತದ್ಕ್ಷರಂ ಗಾಗಿೀಯಏತದ್ವೈತದ್ಕ್ಷರಂ ಗಾಗಿೀಯ’’, , ‘‘ಏತಸಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸಯ ಏತಸಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸಯ 
ಪರಶ್ಾಸನ್ೀ ಗಾಗಿೀಯಪರಶ್ಾಸನ್ೀ ಗಾಗಿೀಯ’’  ಇತಾಯದಿವಾಜಸನ್ೀಯೀಇತಾಯದಿವಾಜಸನ್ೀಯೀ  ಅಕ್ಷರವಿದಾಯರಾಂ ಸ್ತರಯಶಾ ಅಕ್ಷರವಿದಾಯರಾಂ ಸ್ತರಯಶಾ 

ಅಧಿಕ್ಾರದ್ಶಯನಾತ್ಅಧಿಕ್ಾರದ್ಶಯನಾತ್।।  ನ್ ಚ ತದಿಷ್ಟಮ್ನ್ ಚ ತದಿಷ್ಟಮ್।।  ‘‘ಅವ್ೈಷ್ಣವಸಯ ವ್ೀದ್ೀಽಪ ಹಯಧಿಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀಅವ್ೈಷ್ಣವಸಯ ವ್ೀದ್ೀಽಪ ಹಯಧಿಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ।।  ನ್ ನ್ 
ಚ ವಣಾಯವರಸಾಯಪಚ ವಣಾಯವರಸಾಯಪ’’  ಇತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಇತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಶತಗಸಯ ಶತಗಸಯ 

ತದ್ನಾದ್ರಶರವಣಾದಿತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್ತದ್ನಾದ್ರಶರವಣಾದಿತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್।।  ತದ್ಥ್ ೀಯ ತದ್ಥ್ ೀಯ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ವ್ೀವ್ೀದ್ೈಾಃದ್ೈಾಃ  

ಶೂದಾರದ್ಯೈರಿರ್ತಶೂದಾರದ್ಯೈರಿರ್ತ।।  
 

ಶೂದಾರದ್ಯೈಾಃ ವಣಾಯವರಾದಿಭಾಃ ಕತೃಯಶೂದಾರದ್ಯೈಾಃ ವಣಾಯವರಾದಿಭಾಃ ಕತೃಯಭಭವ್ೀಯದ್ೈಾಃ ಕರಣ್ೈಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ವ್ೀಯದ್ೈಾಃ ಕರಣ್ೈಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ 

ಭವರ್ತೀತಯಥಯಾಃಭವರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।।  ತ್ೀಷಾಂ ವ್ೀದಾಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃತ್ೀಷಾಂ ವ್ೀದಾಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಶೂದ್ರೀತತಯಕ್ಾಯ ಶೂದ್ರೀತತಯಕ್ಾಯ ‘‘ನ್ ಸಂಸಾೆರ್ ೀ ನ್ ನ್ ಸಂಸಾೆರ್ ೀ ನ್ 
ವರತಾನಿ ಶೂದ್ರಸಯವರತಾನಿ ಶೂದ್ರಸಯ’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಶೂದ್ರಸಯ ಉಪನ್ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಶೂದ್ರಸಯ ಉಪನ್ಯನ್ಸಂಸಾೆರಾಭಾವೀಕ್್ುೀಾಃ ಅಧ್ಯಯನ್ಸಯ ಯನ್ಸಂಸಾೆರಾಭಾವೀಕ್್ುೀಾಃ ಅಧ್ಯಯನ್ಸಯ 

‘‘ಅಷ್ಟವಷ್ಯಂ ಬಾರಹಮಣಮತಪನ್ಯೀತಅಷ್ಟವಷ್ಯಂ ಬಾರಹಮಣಮತಪನ್ಯೀತ।।  ತಮಧಾಯಪಯೀತತಮಧಾಯಪಯೀತ’’  ಇತತಯಪನಿೀತಮಾತರಇತತಯಪನಿೀತಮಾತರ--
ಕತೃಯಕತ್ ವೀಪಗಮಾತ್ ಶೂದ್ರಸಾಯಪುಯಪನ್ಯನ್ಮತಪ್ೀತಯ ಅಧ್ಯಯನ್ ೀಕ್ೌು ಕತೃಯಕತ್ ವೀಪಗಮಾತ್ ಶೂದ್ರಸಾಯಪುಯಪನ್ಯನ್ಮತಪ್ೀತಯ ಅಧ್ಯಯನ್ ೀಕ್ೌು ‘‘ಅಧ್ಯಯಅಧ್ಯಯನ್ೀ ನ್ೀ 
ರ್ಜಹಾವಚ್ಾೀದ್ಾಃರ್ಜಹಾವಚ್ಾೀದ್ಾಃ’’  ‘‘ಶೂದ್ರಸಯ ತಥ್ೈವಾಧ್ಯಯನ್ಂ ಕತತಾಃಶೂದ್ರಸಯ ತಥ್ೈವಾಧ್ಯಯನ್ಂ ಕತತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತನಿಷ್ೀಧಾದಿರ್ತ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತನಿಷ್ೀಧಾದಿರ್ತ 

ಸ ಚಿತಮ್ಸ ಚಿತಮ್।।  
 

ಶತರತೌ ಶತರತೌ ‘‘ಅಹ ಹಾರ್ೀ ತಾವ ಶೂದ್ರಅಹ ಹಾರ್ೀ ತಾವ ಶೂದ್ರ’’  ಇರ್ತ ಪೌತಾರಯಣಂ ಪರರ್ತ ರ್ೈಕವಮತನಿನಾ ಇರ್ತ ಪೌತಾರಯಣಂ ಪರರ್ತ ರ್ೈಕವಮತನಿನಾ 
ಸಮ್ೀಧ್ನ್ಕ್ಾರಣಂ ತತ ಹಂಸಕೃತಾನಾದ್ರಶರವಣಜಾತರಾ ಶತಚಾ ಮತನಿಂಸಮ್ೀಧ್ನ್ಕ್ಾರಣಂ ತತ ಹಂಸಕೃತಾನಾದ್ರಶರವಣಜಾತರಾ ಶತಚಾ ಮತನಿಂ  ಪರರ್ತ ಪರರ್ತ 

ತತುವರ್ಜಜ್ಞಾಸರಾ ಆದ್ರವಣರ ಪಯೀಗ್ೀನ್ ಯತಕುಮ್ತತುವರ್ಜಜ್ಞಾಸರಾ ಆದ್ರವಣರ ಪಯೀಗ್ೀನ್ ಯತಕುಮ್।।  ಶತಗ್ದರೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಶ್್ೂೀಕ್ಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ಶತಗ್ದರೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಶ್್ೂೀಕ್ಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ 
ಆದ್ರವಣಾದ್ಧೀತ್ ೀಾಃ ತದಾಧದ್ಯಂ ಜಾನ್ತಾ ಸವಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತನಿನಾ ಶೂದ್ರೀರ್ತ ಕ್ಷರ್ತರಯಸ್ಯೈವ ಆದ್ರವಣಾದ್ಧೀತ್ ೀಾಃ ತದಾಧದ್ಯಂ ಜಾನ್ತಾ ಸವಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತನಿನಾ ಶೂದ್ರೀರ್ತ ಕ್ಷರ್ತರಯಸ್ಯೈವ 
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ಪೌತಾರಯಣಸಯ ಸಮ್ೀಧ್ನ್ಂ ಕೃತಮ್ಪೌತಾರಯಣಸಯ ಸಮ್ೀಧ್ನ್ಂ ಕೃತಮ್।।  ‘‘ರಾಜಾ ಪೌರತಾರಯಣಾಃ ಶ್್ೂೀಕ್ಾತ್ ಶೂದ್ರೀರ್ತ ರಾಜಾ ಪೌರತಾರಯಣಾಃ ಶ್್ೂೀಕ್ಾತ್ ಶೂದ್ರೀರ್ತ 

ಮತನಿನ್ ೀದಿತಾಃಮತನಿನ್ ೀದಿತಾಃ’’  ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ವ್ೀವ್ೀದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ನ್ೀರ್ತ ಶೂದ್ರೀ ವ್ೀದಾಭಾವೀಕ್ಾಯಂ ದ್ೈಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ನ್ೀರ್ತ ಶೂದ್ರೀ ವ್ೀದಾಭಾವೀಕ್ಾಯಂ 
‘‘ಯತರ ವ್ೀದ್ ೀ ರಥಸುತರಯತರ ವ್ೀದ್ ೀ ರಥಸುತರ’’  ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ ರಥಸಯ ವ್ೀದ್ವಾಯಪುತಾವತ್ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ ರಥಸಯ ವ್ೀದ್ವಾಯಪುತಾವತ್, , ತಥಾ ಶೂದ್ರೀ ತಥಾ ಶೂದ್ರೀ 
ವ್ೀದಾಭಾವ್ೀನ್ ರಥಾಭಾವಾತ್ ವ್ೀದಾಭಾವ್ೀನ್ ರಥಾಭಾವಾತ್ ‘‘ಅಶವತರಿೀರಥಅಶವತರಿೀರಥ’’  ಇರ್ತ ವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ ೀಕುಇರ್ತ ವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ ೀಕು--

ಸಾವಭಾವಿಕರಥಸಮ್ನಿಧತ್ವೀನ್ ತಸಯ ಕ್ಷಸಾವಭಾವಿಕರಥಸಮ್ನಿಧತ್ವೀನ್ ತಸಯ ಕ್ಷರ್ತರಯತಾವವಗಮಾದಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ರ್ತರಯತಾವವಗಮಾದಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  
 

ಗಾಗಿಯಪರಭೃತತಯತುಮಸ್ತರೀಣಾಂ ತತ ನಿಷ್ೀಧ್ಗಾಗಿಯಪರಭೃತತಯತುಮಸ್ತರೀಣಾಂ ತತ ನಿಷ್ೀಧ್ಶತರತಾಯಶತರತಾಯದೌ ಶೂದ್ರಪದ್ಸ್ಯೀವ ಸ್ತರೀ ಪದಾಭಾವ್ೀನ್ ದೌ ಶೂದ್ರಪದ್ಸ್ಯೀವ ಸ್ತರೀ ಪದಾಭಾವ್ೀನ್ 

ತಾಸಾಂ ನಿಷ್ೀಧಾಭಾವಾತ್ತಾಸಾಂ ನಿಷ್ೀಧಾಭಾವಾತ್।।  ಉಪನ್ಯನ್ಪರರ್ತನಿಧಿಪರದಾನಾಖಾಯಉಪನ್ಯನ್ಪರರ್ತನಿಧಿಪರದಾನಾಖಾಯಸಂಸಾೆರಭಾವಾಚಾ ನ್ ಸಂಸಾೆರಭಾವಾಚಾ ನ್ 

ನಿಷ್ೀನಿಷ್ೀಧ್ಧ್  ಇತಯಪ ಶೂದ್ರಪದ್ ೀಕ್್ಯೈವ ಸ ಚಿತಮ್ಇತಯಪ ಶೂದ್ರಪದ್ ೀಕ್್ಯೈವ ಸ ಚಿತಮ್।।  
 

ತಹಿಯ ಯೀಗಾಯನಾಂ ಸಚ ಾತಹಿಯ ಯೀಗಾಯನಾಂ ಸಚ ಾದಾರದಿೀನಾಂ ಅನ್ತತುಮಸ್ತರೀಣಾಂ ದಾರದಿೀನಾಂ ಅನ್ತತುಮಸ್ತರೀಣಾಂ ಚ ಮತಕಯಭಾವಾಃ ಸಾಯತ್ಚ ಮತಕಯಭಾವಾಃ ಸಾಯತ್।।  
ವಿಷ್ತಣಜ್ಞಾನಾಭಾವಾತ್ವಿಷ್ತಣಜ್ಞಾನಾಭಾವಾತ್।।  ನ್ ಚ್ೀಷಾಟಪರ್ತುಾಃನ್ ಚ್ೀಷಾಟಪರ್ತುಾಃ।।  ‘‘ಮಾಂ ಹಿ ಪಾಥಯ ವಯಪಾಶ್ರತಯಯೀಮಾಂ ಹಿ ಪಾಥಯ ವಯಪಾಶ್ರತಯಯೀಽಪ ಸತಯಾಃ ಽಪ ಸತಯಾಃ 

ಪಾಪಯೀನ್ಯಾಃಪಾಪಯೀನ್ಯಾಃ।।  ಸ್ತರಯೀ ವ್ೈಶ್ಾಯಸುಥಾ ಶೂದಾರಸ್ುೀಽಪ ರಾನಿು ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್ಸ್ತರಯೀ ವ್ೈಶ್ಾಯಸುಥಾ ಶೂದಾರಸ್ುೀಽಪ ರಾನಿು ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್’’  

ಇತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತ್ ೀಽಪ ಇತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತ್ ೀಽಪ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ವ್ೀವ್ೀದ್ೈರಿತಾಯದಿದ್ೈರಿತಾಯದಿ।।  ನ್ಸಮಾಸ್ ೀಽಯಮ್ನ್ಸಮಾಸ್ ೀಽಯಮ್।।  
ವಿಭಾಷಾನ್ತವೃತಯನ್ಲ್ ೀಪಸಯ ವಿಕಲ್ಲಪತತಾವತ್ವಿಭಾಷಾನ್ತವೃತಯನ್ಲ್ ೀಪಸಯ ವಿಕಲ್ಲಪತತಾವತ್  ನ್ಞ್ ಸಮಾಸ್ ೀ ವಾನ್ಞ್ ಸಮಾಸ್ ೀ ವಾ।।  ನ್ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಅವ್ೀದ್ೈಾಃ ನ್ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಅವ್ೀದ್ೈಾಃ 
ವ್ೀದಾದ್ನ್ಯೈರಿರ್ತಹಾವ್ೀದಾದ್ನ್ಯೈರಿರ್ತಹಾಸಸಪುರಾಣಾಧಿಭಾಃ ಶೂರದಾರದ್ಯೈಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಾದ್ಯನ್ ೀ ಪುರಾಣಾಧಿಭಾಃ ಶೂರದಾರದ್ಯೈಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಾದ್ಯನ್ ೀ 

ಭಗವಾನ್ೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಭಗವಾನ್ೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತಯಥಯಾಃಯ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಶೂದಾರದ್ಯೈರಿತತಯಕ್ಾಯ ಶೂದಾರದ್ಯೈರಿತತಯಕ್ಾಯ ‘‘ಸ್ತರೀಶೂದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತರಯೀ ನ್ ಶತರರ್ತಗ್ ೀಚರಾಸ್ತರೀಶೂದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತರಯೀ ನ್ ಶತರರ್ತಗ್ ೀಚರಾ’ ’ ಇತಾಯರಭಯ ಇತಾಯರಭಯ 
‘‘ಇರ್ತ ಭಾರತಮಾಖಾಯನ್ಂಇರ್ತ ಭಾರತಮಾಖಾಯನ್ಂ  ಕೃಪರಾ ಮತನಿನಾ ಕೃತಮ್ಕೃಪರಾ ಮತನಿನಾ ಕೃತಮ್’ ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಭಾಗವತ್ೀಇತಾಯದಿನಾ ಭಾಗವತ್ೀ, , ‘‘ಯಯ  ಇದ್ಂ ಇದ್ಂ 
ಶತರಣತರಾನಿನತಯಂಶತರಣತರಾನಿನತಯಂ’ ’ ಇತಾಯರಭಯ ಇತಾಯರಭಯ ‘‘ಶೂರದ್ರಾಃ ಸತಖಮವಾಶೂರದ್ರಾಃ ಸತಖಮವಾಪುನಪುನರಾತ್ರಾತ್’ ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸಹಸರನಾಮಸತಇತಾಯದಿನಾ ಸಹಸರನಾಮಸತ, , 
‘‘ಸ್ತರೀಶೂದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತನ್ರಜ್ಞಾನ್ೀಽಧಿಕ್ಾರಿತಾಸ್ತರೀಶೂದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತನ್ರಜ್ಞಾನ್ೀಽಧಿಕ್ಾರಿತಾ’ ’ ಇತಾಯದಿನಾ ತ್ೀಷಾಮಪ ಇತಾಯದಿನಾ ತ್ೀಷಾಮಪ 

ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕ್್ೀ ವ್ೀಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕ್್ೀ ವ್ೀದಾದ್ನ್ಯತರ ಅದಾದ್ನ್ಯತರ ಅಧಿಧಿಕ್ಾರಸತುವಂ ಸ ಚಯರ್ತ ಕ್ಾರಸತುವಂ ಸ ಚಯರ್ತ ॥॥  9 9 ॥॥  
 

ಕಮಪನಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ದ್ೀವತ್ೈರಪ ಮೀಕ್ಾಥಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜನಾನ್ನ್ತ ದ್ೀವತ್ೈರಪ ಮೀಕ್ಾಥಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯಯತಕುಮ್ದ್ಯನ್ ಇತಯಯತಕುಮ್।।  ‘‘ಯದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಾ ಯದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಾ 

ಜಗತಸವಯಂ ಪಾರಣ ಏಜರ್ತ ನಿಾಃಸೃತಮ್ಜಗತಸವಯಂ ಪಾರಣ ಏಜರ್ತ ನಿಾಃಸೃತಮ್।।  ಮಹದ್ಭಯಂ ವಜರಮತದ್ಯತಂ ಯ ಏತದಿವದ್ತರಮೃತಾಸ್ುೀ ಮಹದ್ಭಯಂ ವಜರಮತದ್ಯತಂ ಯ ಏತದಿವದ್ತರಮೃತಾಸ್ುೀ 

ಭವನಿುಭವನಿು’’  ಇರ್ತ ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ವಇರ್ತ ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ವಜರಜರಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮೀಕ್್ ೀಕ್್ುೀಾಃಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮೀಕ್್ ೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ವವಜರಜರಸಯ ಚ್ೀನಾದರಯತಧ್ೀ ಸಯ ಚ್ೀನಾದರಯತಧ್ೀ 
ನಿರ ಢವನಿರ ಢವಜರಜರಶತರತಾಯ ಶತರತಾಯ ‘‘ತ್ೀನ್ೀನ್ ದರೀತ್ೀನ್ೀನ್ ದರೀ ವಜರಮತದ್ಯಚಾತ್ ವಜರಮತದ್ಯಚಾತ್’’  ಇತಾಯದೌ ಆಯತಇತಾಯದೌ ಆಯತಧ್ೀ ಧ್ೀ 
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ಪರಸ್ತದ್ ಧೀದ್ಯತತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ್ೀನಾದರಪರಸ್ತದ್ ಧೀದ್ಯತತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ್ೀನಾದರಯತಧ್ತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಯತಧ್ತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಕಮಪನಾದಿರ್ತಕಮಪನಾದಿರ್ತ  ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  

ಕಮಪಕ ಇರ್ತಕಮಪಕ ಇರ್ತ।।  
 

ಉಪಲಕ್ಷಣಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಮೀತತ್।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಯದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಾರಣ್ೀ ಸ್ತಥತಂ ಪಾರಣಾದ್ೀಜರ್ತ ಯದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಾರಣ್ೀ ಸ್ತಥತಂ ಪಾರಣಾದ್ೀಜರ್ತ 

ಚಚ।।  ಏಜೃ ಕಮಪನ್ ಇರ್ತ ಧಾತ್ ೀರ್ೀಜರ್ತೀತಾಯದ್ತಯಕುಕಮಪಕ್ಾದಿಾಃ ಜಗಚ್ಾೀಷ್ಠಕ್ಾದಿಜಯನಾದ್ಯನ್ಾಃಏಜೃ ಕಮಪನ್ ಇರ್ತ ಧಾತ್ ೀರ್ೀಜರ್ತೀತಾಯದ್ತಯಕುಕಮಪಕ್ಾದಿಾಃ ಜಗಚ್ಾೀಷ್ಠಕ್ಾದಿಜಯನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  
ತಸಾಮಲ್ ಿೀಕಪರಸ್ತದಾಧಾತಸಾಮಲ್ ಿೀಕಪರಸ್ತದಾಧಾ, , ವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ವಜ್ ರೀದ್ಯತಚಕ್್ೈಾಃ ವಜ್ ರೀದ್ಯತ--
ಮಹದ್ಭಯಪಾರಣಾದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತ್ ೀ ಮಹದ್ಭಯಪಾರಣಾದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತ್ ೀ 

ವಜಯನಾದ್ವವಜಯನಾದ್ವಜರಜರಮಿತಾಯದಿಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ವಾಚಯಾಃಮಿತಾಯದಿಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ವಾಚಯಾಃ।।  ನ್ ರ್ತವನಾದರಯತಧ್ಮ್ನ್ ರ್ತವನಾದರಯತಧ್ಮ್।।  
 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಕಮಪಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿಕಮಪಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  
ಕಮಪಕತವತದ್ತಪಲಕ್ಷತಮತಕ್ತುಹ್ೀತತವ್ೀದ್ನ್ತವ ಕಮಪಕತವತದ್ತಪಲಕ್ಷತಮತಕ್ತುಹ್ೀತತವ್ೀದ್ನ್ತವ --  ‘‘ತದ್ೀವ ಶತಕರಂ ತದ್್ರಹಮ ತದ್ೀವಾಮೃತಂತದ್ೀವ ಶತಕರಂ ತದ್್ರಹಮ ತದ್ೀವಾಮೃತಂ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಪೂವಯವಾಕ್್ ಯೀಪೂವಯವಾಕ್್ ಯೀಕ್ಾುಮೃತತವ ಕ್ಾುಮೃತತವ ––  ಬರಹಮಶತರರ್ತ ಬರಹಮಶತರರ್ತ --  ‘‘ಭರಾದ್ಸಾಯಗಿನಸುಪರ್ತಭರಾದ್ಸಾಯಗಿನಸುಪರ್ತ’’  ಇತಾಯದ್ತಯಇತಾಯದ್ತಯತುರತುರವಾಕ್್ ಯೀವಾಕ್್ ಯೀ--

ಕ್ಾುಗಾನಾದಿಭಯಙ್ಗೆರತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಯತತತವಸಯ ವಿಷ ಣೌ ಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ಕ್ಾುಗಾನಾದಿಭಯಙ್ಗೆರತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಯತತತವಸಯ ವಿಷ ಣೌ ಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧತಾವದಿತಯಥಯಾಃ ।।  
 

ಅತರ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯತರ ಜನ್ೀತಯನಾದಿದ್ ವೀಕ್ಾಯ ಪೂವಾಯಧ್ ೀಯಕುಸವಯಜನ್ಕತಾವದಿ ಅತರ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯತರ ಜನ್ೀತಯನಾದಿದ್ ವೀಕ್ಾಯ ಪೂವಾಯಧ್ ೀಯಕುಸವಯಜನ್ಕತಾವದಿ 

ಅದ್ಯನ್ೀತಯಂಶ್್ೀ ಚ  ಅದ್ಯನ್ೀತಯಂಶ್್ೀ ಚ  ‘‘ಯ ಏತದಿವದ್ತಾಃಯ ಏತದಿವದ್ತಾಃ’’  ಇತತಯಕುಇತತಯಕುಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಂ ಯತಕುಂ ತಸ್ತಮನಿನರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಂ ಯತಕುಂ ತಸ್ತಮನಿನರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  
 

ಅತರ ಅತರ ರೌಗಿಕರೌಗಿಕಸಮನ್ವೀಯಸಮನ್ವೀಯವವಜರಶಬಾದಥ್ೀಯ ವರ್ಜಯತ ಇರ್ತ ನಿದ್ೀಯಷ್ಟವ್ಯೀ ಕಮಪಕ ಇರ್ತ ಜರಶಬಾದಥ್ೀಯ ವರ್ಜಯತ ಇರ್ತ ನಿದ್ೀಯಷ್ಟವ್ಯೀ ಕಮಪಕ ಇರ್ತ 
ತತಾಸಧ್ಕಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃ ಸ ತ್ ರೀಪಾತುತಾವದಾವತತಾಸಧ್ಕಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃ ಸ ತ್ ರೀಪಾತುತಾವದಾವ, , ವಜರನಾಮನೀ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವದಾವವಜರನಾಮನೀ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವದಾವ, , ಕಮಪಕತವಸಯ ಕಮಪಕತವಸಯ 

ವಿಷಾಣವಯತುತಾವದ್ವೀರ್ತವಿಷಾಣವಯತುತಾವದ್ವೀರ್ತ।।  
 

ಸ ತ್ರೀ ಕಮಪಕತ್ ವೀಕ್ಾುವಪ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಯನ್ೀಕಲ್ಲಸ ತ್ರೀ ಕಮಪಕತ್ ವೀಕ್ಾುವಪ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈರಿತಯನ್ೀಕಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃ ತಸಯ ಉಪಲಕ್ಷಣತವಸ ಚನಾಯಙ್ಕ್ೂುೀಕ್ತುಾಃ ತಸಯ ಉಪಲಕ್ಷಣತವಸ ಚನಾಯ।।  
ಉಕುಂಉಕುಂ  ಚ ಭಾಷ್ಯಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ಅತ್ೈವ ನ್ಯೀಚ ಭಾಷ್ಯಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ಅತ್ೈವ ನ್ಯೀ  ‘‘ತದ್ವಿಹಾಯೈವ ಲ್ಲಙ್ಕುತದ್ವಿಹಾಯೈವ ಲ್ಲಙ್ಕುನ್ುನ್ುರಸಾಯಪುಯಕುತಾವತ್ರಸಾಯಪುಯಕುತಾವತ್’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

‘‘ತದ್ನ್ಯತಾರಪಯನ್ತಸನ್ಧೀಯಂತದ್ನ್ಯತಾರಪಯನ್ತಸನ್ಧೀಯಂ’’  ಇರ್ತ ಚ ಇರ್ತ ಚ ॥॥  10 10 ॥॥  
 

ಅತರ ಜ್ ಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶನ್ರಾಭಾಯಂ ಸಮನ್ವೀಯರೌಗಿಕಜ್ ಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶಪದ್ ೀಕುಯೀಾಃ ಅತರ ಜ್ ಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶನ್ರಾಭಾಯಂ ಸಮನ್ವೀಯರೌಗಿಕಜ್ ಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶಪದ್ ೀಕುಯೀಾಃ 
ಜ್ಞಾನ್ಪರಕ್ಾಶರ ಪತವಸವಯಭ ತಾವಕ್ಾಶದಾತೃತವಗತಣಯೀಾಃ ನಾಮಪಾದಿೀಯಜ್ಞಾನ್ಪರಕ್ಾಶರ ಪತವಸವಯಭ ತಾವಕ್ಾಶದಾತೃತವಗತಣಯೀಾಃ ನಾಮಪಾದಿೀಯ  ಜ್ ಯೀರ್ತಜ್ ಯೀರ್ತ--
ರಾಕ್ಾಶರಾಕ್ಾಶನ್ರಾಥಯಸಙ್ಕುರಹಕಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ಖವವದಾದಿಪದ್ೈಾಃ ವಿಷೌಣ ಲಬಧತಾವನ್ನೀಹ ಪುನ್ಸುಯೀಾಃ ನ್ರಾಥಯಸಙ್ಕುರಹಕಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ಖವವದಾದಿಪದ್ೈಾಃ ವಿಷೌಣ ಲಬಧತಾವನ್ನೀಹ ಪುನ್ಸುಯೀಾಃ 

ಸಙ್ಗುರಹಾಃ ಕೃತಾಃ ಸಙ್ಗುರಹಾಃ ಕೃತಾಃ ।।  
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ಜ್ ಯೀರ್ತರಧಿಕರಣ 
 

ಯದಾವ ಯದಾವ ‘‘ಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃಜ್ ಯೀರ್ತರಿತಾಯದ್ಯೈಾಃ’’  ಇತಯತರ ಇತಯತರ ‘‘ಜ್ ಯೀರ್ತಹೃಯದ್ಯ ಆಹಿತಂ ಯತ್ಜ್ ಯೀರ್ತಹೃಯದ್ಯ ಆಹಿತಂ ಯತ್’’  

ಇತತಯಕುಹೃದ್ರಾಹಿತಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ವಿಷ್ತಣರಿತತಯಕುಮಯತಕುಮ್ಇತತಯಕುಹೃದ್ರಾಹಿತಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ವಿಷ್ತಣರಿತತಯಕುಮಯತಕುಮ್।।  ವಾವಾಜಜಸನ್ೀಯೀ ಷ್ಷ್ಠೀ ಸನ್ೀಯೀ ಷ್ಷ್ಠೀ ‘‘ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ 
ಹೃದ್ಯನ್ುಜ್ ಯೀಯಹೃದ್ಯನ್ುಜ್ ಯೀಯರ್ತಾಃರ್ತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಶತರತಹೃತಾಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಾಃ ಇರ್ತ ಶತರತಹೃತಾಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಾಃ ‘‘ಸ ಸಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ತನಭೌ ಲ್ ೀಕ್ಾವನ್ತಸಞ್ಾರರ್ತಸ ಸಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ತನಭೌ ಲ್ ೀಕ್ಾವನ್ತಸಞ್ಾರರ್ತ’’  
ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಕಮಾಯಧಿೀನ್ ೀಭಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಾರಣಾದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ರ್ಜೀವತಾವತ್ ಪಾರಕುನ್ಮಪ ಸ ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಕಮಾಯಧಿೀನ್ ೀಭಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಾರಣಾದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ರ್ಜೀವತಾವತ್ ಪಾರಕುನ್ಮಪ ಸ 

ಏವ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್  ಜ್ ಯೀರ್ತದ್ಯಶಯನಾದಿರ್ತಏವ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್  ಜ್ ಯೀರ್ತದ್ಯಶಯನಾದಿರ್ತ।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಕಮಪಕ ಇರ್ತಕಮಪಕ ಇರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ರ್ಜೀವತ ಇತಯಗ್ರೀತನ್ಂ ಪದ್ಮಿಹಾಪಯನ್ವೀರ್ತರ್ಜೀವತ ಇತಯಗ್ರೀತನ್ಂ ಪದ್ಮಿಹಾಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಲಯಬ್ ಿೀಲಯಬ್ ಿೀಪನಿಮಿತಾು ಪನಿಮಿತಾು 

ಪಞ್ಾಮಿೀಪಞ್ಾಮಿೀ।।  ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽಽಜನ್ಮಮೀಚಕತಾವಭಾಯಂ ಸವತನ್ ರೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಜನ್ಮಮೀಚಕತಾವಭಾಯಂ ಸವತನ್ ರೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ।।  ರ್ಜೀವತ್ ೀ ರ್ಜೀವತ್ ೀ 

ರ್ಜೀವಮಾದಾಯರ್ಜೀವಮಾದಾಯ।।  ಕಮಪಕಾಃ ಚ್ೀಷ್ಟಕಾಃ ಕಮಪಕಾಃ ಚ್ೀಷ್ಟಕಾಃ ‘‘ಸ ಸಮಾನ್ಸ ಸಮಾನ್’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕ್್ ುೀಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀಕ್್ ುೀ--

ಭಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಚಾರಕತಾಯಭಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಚಾರಕತಾಯ।।  ನ್ ತವಸವತನ್ ರೀ ರ್ಜೀವಾಃನ್ ತವಸವತನ್ ರೀ ರ್ಜೀವಾಃ।।  ಉಕುಞ್ಾ ನಾಯಯಉಕುಞ್ಾ ನಾಯಯವಿವರಣ್ೀವಿವರಣ್ೀ।।  
‘‘ಲ್ ೀಕಸಞ್ಚಾರಣಂ ರ್ಜೀವಮಾದಾಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಚಾರಣಂ ರ್ಜೀವಮಾದಾಯ, , ತಸ್ಯೈವಾದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಸಾವತನಾರಾತಸ್ಯೈವಾದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಸಾವತನಾರಾತ್ ಇರ್ತತ್ ಇರ್ತ।।  

 

ತತುಸಾಮತ್ತತುಸಾಮತ್  ||  ಜ್ಞಾನ್ರ ಪವೃಜ್ಞಾನ್ರ ಪವೃರ್ತುಹ್ೀತತಸಾಮಯೀನ್ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ರ್ತುಹ್ೀತತಸಾಮಯೀನ್ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ 
ಏತತರಕರಣಸಥಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಏತತರಕರಣಸಥಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಸವಯಮಾತಾಮದಿಸವಯಮಾತಾಮದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚಯಾಃಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚಯಾಃ||  ತಥಾ ತಥಾ 
‘‘ಜಾಯಮಾನ್ಾಃಜಾಯಮಾನ್ಾಃ’ ‘’ ‘ಶರಿೀರಮಭಶರಿೀರಮಭಸಸಮಪದ್ಯಮಾನ್ಾಃಮಪದ್ಯಮಾನ್ಾಃ’’  ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಜಾಯಮಾನ್ತವಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಜಾಯಮಾನ್ತವಮಿರಮಿರಯಮಾಣಯಮಾಣ--
ತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಅನ್ುಣಿೀಯತಣಿಜಥಯತರಾ ಯತತಶಾ ತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಅನ್ುಣಿೀಯತಣಿಜಥಯತರಾ ಯತತಶಾ ||  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||  ಕಮಪಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಕಮಪಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ||  

 

‘‘ವಿವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀದ್ಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀದ್ಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ’’, , ‘‘ತದ್ದೀವಾ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃತದ್ದೀವಾ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ’ ’ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಷ್ತ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಷ್ತ 

ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಸಯಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬದಸಯ  ವಿಷ್ಣವೀಕವಾಚಿತವಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತವಿಷ್ಣವೀಕವಾಚಿತವಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ।।  ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ಆತ್ೈವಾಸಯ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಆತ್ೈವಾಸಯ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ’’  ‘‘ಕತಮ ಆತಾಮ ಕತಮ ಆತಾಮ 
ಯೀಯೀಽಽಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯಾಃ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯಾಃ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ’’  ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಸಯ ಸತಪಾಯದೌ ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಸಯ ಸತಪಾಯದೌ 
ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತವರ ಪಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ವೀನ್ ೀಕ್ಾುತಮನ್ ೀ ರ್ಜೀವಸವರ ಪತ್ವೀ ತಸಯ ಪರಸ್ತದ್ಧಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತವರ ಪಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ವೀನ್ ೀಕ್ಾುತಮನ್ ೀ ರ್ಜೀವಸವರ ಪತ್ವೀ ತಸಯ ಪರಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನ್ ತ್ವೀನ್ ‘‘ಕತರ ಕತರ 

ಆತಾಮಆತಾಮ’’  ಇರ್ತ ಪರಶ್ಾನಯೀಗಾತ್ ವಿಷ್ತಣತವಸ್ಯೈವ ವಾಚಯತಾವಚ್ಾೀರ್ತ ಹ್ೀರಥಯಾಃ ಇರ್ತ ಪರಶ್ಾನಯೀಗಾತ್ ವಿಷ್ತಣತವಸ್ಯೈವ ವಾಚಯತಾವಚ್ಾೀರ್ತ ಹ್ೀರಥಯಾಃ ।।  
 

ಜನಾದ್ಯನ್ೀತಯತರ ಜನ್ೀತಯಜತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಆದಿತಾಯದಿಜ್ ಯೀರ್ತಮಾಯತರಸಾಯಸುಮಯೀನ್ ರ್ಜೀವಸಯ ಜನಾದ್ಯನ್ೀತಯತರ ಜನ್ೀತಯಜತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಆದಿತಾಯದಿಜ್ ಯೀರ್ತಮಾಯತರಸಾಯಸುಮಯೀನ್ ರ್ಜೀವಸಯ 
ಸತಪಾಯದೌ ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತ್ವೀಸತಪಾಯದೌ ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತ್ವೀಽಽಪ ಹರ್ೀರತದ್ರಾಸುಮರಾದಿಶೂನ್ಯಸಯ ತದಾ ಪ ಹರ್ೀರತದ್ರಾಸುಮರಾದಿಶೂನ್ಯಸಯ ತದಾ 

ರ್ಜೀವಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತವರ ಪಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಟವಂ ಯತಕುಮ್ರ್ಜೀವಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತವರ ಪಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಟವಂ ಯತಕುಮ್।।  
 

ಅದ್ಯಅದ್ಯನ್ೀರ್ತ ಸಂಸಾರಾನ್ೀರ್ತ ಸಂಸಾರಾದ್ಯದ್ಯಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ದ್ತಾಃಖಾಭ್ ೀಗಸ ಚಕತ್ವೀನ್ ಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ದ್ತಾಃಖಾಭ್ ೀಗಸ ಚಕತ್ವೀನ್ ‘‘ಸ ಸಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ಸ ಸಮಾನ್ಾಃ ಸನ್’’  
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ಇತತಯಕು ಸಮಾನ್ತ್ವೀನ್ೈವೀಭಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಾರಣಂ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಯತಕುಮ್ಇತತಯಕು ಸಮಾನ್ತ್ವೀನ್ೈವೀಭಯಲ್ ೀಕಸಞ್ಾರಣಂ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಯತಕುಮ್।।  ನ್ ತತ ನ್ ತತ 

ಸಂಸಾರಿಣ್ ೀ ಸವತನ್ರರ್ಜೀವಸ್ಯೀತಯಪ ಸ ಚಿತಮ್ಸಂಸಾರಿಣ್ ೀ ಸವತನ್ರರ್ಜೀವಸ್ಯೀತಯಪ ಸ ಚಿತಮ್॥॥  11 11 ॥॥  
 

ಆಕ್ಾಶ್ಾಧಿಕರಣ 

ನ್ನ್ತ ಸವಾಯಶರಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತತಯಕುಮ್ನ್ನ್ತ ಸವಾಯಶರಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತತಯಕುಮ್।।  ಛಾನ್ ದೀಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ಗ್ಯೀ ಅಷ್ಟಮಾನ್ುೀ ಅಷ್ಟಮಾನ್ುೀ ‘‘ಆಕ್ಾಶ್್ೂೀ ವ್ೈ ಆಕ್ಾಶ್್ೂೀ ವ್ೈ 

ನಾಮ ನಾಮರ ಪಯೀನಿವಯಹಿನಾಮ ನಾಮರ ಪಯೀನಿವಯಹಿತಾತಾ।।  ತ್ೀ ಯದ್ನ್ುರಾ ತದ್್ರಹಮ ತ್ೀ ಯದ್ನ್ುರಾ ತದ್್ರಹಮ ತದ್ಮೃತದ್ಮೃತಮ್ತಮ್’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ವಾವಾಕ್್ಯೀ ಕ್್ಯೀ ‘‘ವ್ೈ ವ್ೈ 
ನಾಮನಾಮ’’  ಇರ್ತ ನಿಪಾತದ್ ಯೀರ್ತತಪರಸ್ತದಾಧಕ್ಾಶ್ಾಇರ್ತ ನಿಪಾತದ್ ಯೀರ್ತತಪರಸ್ತದಾಧಕ್ಾಶ್ಾಸ್ಯೈವ ನಾಮರ ಪನಿವಯಹಿಸ್ಯೈವ ನಾಮರ ಪನಿವಯಹಿತೃಪದ್ೀನ್ ತೃಪದ್ೀನ್ 

ಸವಾಯಶರಯತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಸವಾಯಶರಯತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ --  ಆಕ್ಾಶ್್ೂೀಆಕ್ಾಶ್್ೂೀಽಥಾಯನ್ುರವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತಽಥಾಯನ್ುರವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  

ಅನ್ಯಶ್್ಾೀರ್ತಅನ್ಯಶ್್ಾೀರ್ತ।।  
 

ಅನ್ಯಶಬ್ ದೀಽಥಾಯನ್ುರಶರ್ದತವಿಲಕ್ಷಣಾಅನ್ಯಶಬ್ ದೀಽಥಾಯನ್ುರಶರ್ದತವಿಲಕ್ಷಣಾಥಯವಾಚಿೀಥಯವಾಚಿೀ।।  ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ‘‘ತ್ೀತ್ೀ  ಯದ್ನ್ುರಾಯದ್ನ್ುರಾ’’  
ಇರ್ತ ನಾಮರ ಪ್ೀ ಅನ್ುರಾ ವಿನಾ ಯದ್ವತಯತ ಇರ್ತ ಅನಾಮರ ಪತಯೀಕ್್ ುೀಽನ್ಯಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣಶಾ ಇರ್ತ ನಾಮರ ಪ್ೀ ಅನ್ುರಾ ವಿನಾ ಯದ್ವತಯತ ಇರ್ತ ಅನಾಮರ ಪತಯೀಕ್್ ುೀಽನ್ಯಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣಶಾ 

ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಕಮಪಕ್ಾದಿರಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಕಮಪಕ್ಾದಿರಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ।।  ತತುಸಾಮತ್ ಅನ್ುರಾಃ ಖವವದಿತಯತರ ತತುಸಾಮತ್ ಅನ್ುರಾಃ ಖವವದಿತಯತರ 
ಹರೌ ಲ್ ೀಕತ್ ೀ ಗಗನ್ೀ ಚ ಪರಯೀಗಾತರಯೀಗಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ತತಾರನ್ಯತಾರಪ ಹರೌ ಲ್ ೀಕತ್ ೀ ಗಗನ್ೀ ಚ ಪರಯೀಗಾತರಯೀಗಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ತತಾರನ್ಯತಾರಪ 
ವಾಚಕತರಾ ಪರರ್ತೀತ್ಯೈರಾಕ್ಾಶನಿವಯಹಿತಾ ಯದಿತಾಯದಿವಾಚಕತರಾ ಪರರ್ತೀತ್ಯೈರಾಕ್ಾಶನಿವಯಹಿತಾ ಯದಿತಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ 

ವಾಚಯಾಃವಾಚಯಾಃ।।  ನ್ತವವಕ್ಾಶಾಃನ್ತವವಕ್ಾಶಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಅನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿಅನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  
ಅನಾಮತಾವರ ಪಅನಾಮತಾವರ ಪತ್ ವೀಪತ್ ವೀಪಲಕ್ಷತಬರಹಮತಾವಮೃತತವ ನಾಮರ ಪನಿವಯಹಿತೃಲಕ್ಷತಬರಹಮತಾವಮೃತತವ ನಾಮರ ಪನಿವಯಹಿತೃತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಯತತತವಸಯ ತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಯತತತವಸಯ 

ಲ್ ೀಕತ್ ೀಪರಸ್ತದ್ಧತ್ವೀಽಪ ಶತರರ್ತಷ್ತ ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃಲ್ ೀಕತ್ ೀಪರಸ್ತದ್ಧತ್ವೀಽಪ ಶತರರ್ತಷ್ತ ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  ನಿಪಾತದ್ವಯಮಪ ನಿಪಾತದ್ವಯಮಪ 

ವ್ೈದಿಕಪರಸ್ತದಿಧಮಾದಾಯ ವಿಷೌಣ ಸಾವವ್ೈದಿಕಪರಸ್ತದಿಧಮಾದಾಯ ವಿಷೌಣ ಸಾವಕ್ಾಶಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಕ್ಾಶಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಜನಾದ್ಯನ್ೀತಯಜತವಮೀಚಕತವಯೀರತಕ್ಾಯ ಅಮೃತತವಂ ಬರಹಮತವಂ ಚ ತಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತಜನಾದ್ಯನ್ೀತಯಜತವಮೀಚಕತವಯೀರತಕ್ಾಯ ಅಮೃತತವಂ ಬರಹಮತವಂ ಚ ತಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ  

ಸ ಚಿತಮ್ಸ ಚಿತಮ್।।  ‘‘ಯತರಯನ್ಯಭಸಂವಿಶನಿುೀರ್ತಯತರಯನ್ಯಭಸಂವಿಶನಿುೀರ್ತ।।  ತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸವತದಿವರ್ಜಜ್ಞಾಸಸವ।।  ತದ್್ರಹ್ೇರ್ತತದ್್ರಹ್ೇರ್ತ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ।।  
 

ಅತರಅತರ  ಸಮನ್ವೀಯರೌಗಿಕ್ಾಕ್ಾಶಶಬಾದಥ್ೀಯ ವಾಚ್ಯೀಽಪಯಥಾಯನ್ುರತವರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಸಮನ್ವೀಯರೌಗಿಕ್ಾಕ್ಾಶಶಬಾದಥ್ೀಯ ವಾಚ್ಯೀಽಪಯಥಾಯನ್ುರತವರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕ್ತುಾಃ 

ಪಾರಗತಕ್ಾುಶರಾ ಪಾರಗತಕ್ಾುಶರಾ ॥॥  12 12 ॥॥  
 

ಸತಷ್ತಪಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಸ್ ೀಕ್ಷರ್ ೀ ನ್ನ್ವಥಾಪ ಸ್ ೀಕ್ಷರ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಯತಹರಿರಿತಯಯತಕುಮ್ಕುಮ್।।  ತದ್ಧಮಯಸಯ ತದ್ಧಮಯಸಯ ‘‘ಅಸಙ್ಗುಮರಸಂಅಸಙ್ಗುಮರಸಂ’’  ಇತತಯಕ್ಾುಸಙ್ಗುತವಸಯ ಇತತಯಕ್ಾುಸಙ್ಗುತವಸಯ 
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‘‘ದ್ರವರ್ತ ಸವದ್ರವರ್ತ ಸವಪಾನಪಾನಯೈವ ಸ ಯತರ ಯೈವ ಸ ಯತರ ಕ್ತಕ್ತಞ ಾ್ತಪಶಯತಯನ್ನಾವಗತಸ್ುೀನ್ ಭವರ್ತಞ ಾ್ತಪಶಯತಯನ್ನಾವಗತಸ್ುೀನ್ ಭವರ್ತ’’  ಇರ್ತ ವಾಜಸನ್ೀಯೀ ಇರ್ತ ವಾಜಸನ್ೀಯೀ 

ಷ್ಷ್ಠೀಽಧಾಯಯೀ ಸವಷ್ಷ್ಠೀಽಧಾಯಯೀ ಸವಪಾನಪಾನದಿದ್ರಷ್ತಠರ್ಜೀಯವಸ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃದಿದ್ರಷ್ತಠರ್ಜೀಯವಸ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ‘‘ಸ ವಾ ಏಷ್ ಸಮರಸಾದ್ ೀ ರತಾವ ಚರಿತಾವ ಸ ವಾ ಏಷ್ ಸಮರಸಾದ್ ೀ ರತಾವ ಚರಿತಾವ 

ದ್ೃಷ್ಟವೈವ ಪುಣಯಂದ್ೃಷ್ಟವೈವ ಪುಣಯಂ ಚ ಪಾಪಂ ಚ ಚ ಪಾಪಂ ಚ’’  ಇತಾಯದಿರ್ಜೀವಲ್ಲಙ್ಗುಬಾಹತಲಾಯತ್ಇತಾಯದಿರ್ಜೀವಲ್ಲಙ್ಗುಬಾಹತಲಾಯತ್।।  ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃತವಸಯ ರ್ಜೀವ್ೀ ಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃತವಸಯ ರ್ಜೀವ್ೀ 

ಪರಸ್ತದ್ಧೀಶಾಪರಸ್ತದ್ಧೀಶಾ।।  ಅಸಙ್ಗುತಾವದಿ ಬರಹಮಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ತದ್ಭನ್ನರ್ಜೀವಚ್ೈತನ್ಯೀ ಸಮಭವಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಅಸಙ್ಗುತಾವದಿ ಬರಹಮಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ತದ್ಭನ್ನರ್ಜೀವಚ್ೈತನ್ಯೀ ಸಮಭವಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ 

––  ಸತಷ್ತಪುಯಸತಷ್ತಪುಯತಾೆರನ್ ಯೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ೀರ್ತತಾೆರನ್ ಯೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ೀರ್ತ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಅನ್ಯಶಾ ರ್ಜೀವತ ಇರ್ತಅನ್ಯಶಾ ರ್ಜೀವತ ಇರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ‘‘ಪಾರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾ ಸಮಪರಿಷ್ವಕುಾಃಪಾರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾ ಸಮಪರಿಷ್ವಕುಾಃ’’  ‘‘ಪಾರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾನಾವರ ಢಾಃಪಾರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾನಾವರ ಢಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಸತಷ್ತಪುಯತಾೆರನಿುಪರಕರಣಯೀಾಃ ಶತರತ್ ೀ ರ್ಜೀವಾದ್ನ್ಯಶ್್ೈಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಸತಷ್ತಪುಯತಾೆರನಿುಪರಕರಣಯೀಾಃ ಶತರತ್ ೀ ರ್ಜೀವಾದ್ನ್ಯಶ್್ೈಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  
ತತುಸಾಮದ್ಸಙ್ಗುತವಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದಿಧಭಾಯಂ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ದ್ರವರ್ತ ಸಮಪಶಯರ್ತ ತತುಸಾಮದ್ಸಙ್ಗುತವಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದಿಧಭಾಯಂ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ದ್ರವರ್ತ ಸಮಪಶಯರ್ತ 
ಅನ್ನಾವಗತ್ ೀಸಙ್ಕ್ೂುೀ ಹಯಯಂ ಪುರತಷ್ ಇತಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಾಃ ಅನ್ತಪಚಾರ್ೀಣ ಏಕ್್ ೀ ಅನ್ನಾವಗತ್ ೀಸಙ್ಕ್ೂುೀ ಹಯಯಂ ಪುರತಷ್ ಇತಾಯದಿಸವಯಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಾಃ ಅನ್ತಪಚಾರ್ೀಣ ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ವಾಚಯಾಃವಾಚಯಾಃ।।  ನ್ ರ್ಜೀವಾಃನ್ ರ್ಜೀವಾಃ।।  ಕತತ್ ೀಽನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಕತತ್ ೀಽನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  
‘‘ಅನ್ನಾವಅನ್ನಾವಗತಸ್ುೀನ್ಗತಸ್ುೀನ್’’  ಇತತಯಕುಸವಪನದ್ಶಯನ್ಕೃತಇತತಯಕುಸವಪನದ್ಶಯನ್ಕೃತವಿಕ್ಾರರಾಹಿತಯವಿಕ್ಾರರಾಹಿತಯರ ಪಾಸಙ್ಗುತವರ ಪಾಸಙ್ಗುತವ, , ‘‘ಅನ್ನಾವಗತಂ ಅನ್ನಾವಗತಂ 

ಪುಣ್ಯೀನ್ಪುಣ್ಯೀನ್’’  ಇತಾಯಇತಾಯದ್ತಯಕುಪುಣಯಪಾಪಾಲ್ೀಪಾದಿರ ಪಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಏತತರಕರಣಸ್ಥೈಯತಯತತಾವತ್ದ್ತಯಕುಪುಣಯಪಾಪಾಲ್ೀಪಾದಿರ ಪಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೈಾಃ ಏತತರಕರಣಸ್ಥೈಯತಯತತಾವತ್।।  
ತ್ೀತ್ೀಷಾಂಷಾಂ  ವ್ೈಷ್ಣವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃವ್ೈಷ್ಣವತವಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  

 

ಸಾವಸಾವಪನಪನಪದಾಥಾಯನಾಂ ಸಪದಾಥಾಯನಾಂ ಸತಯತ್ವೀನ್ ಸವಯಜ್ಞತಾವಚ್ಾೀಶಸಯ ಪಶಯರ್ತೀತಾಯದಿ ಶಬದಮತಖಾಯಥಯತವಂತಯತ್ವೀನ್ ಸವಯಜ್ಞತಾವಚ್ಾೀಶಸಯ ಪಶಯರ್ತೀತಾಯದಿ ಶಬದಮತಖಾಯಥಯತವಂ  

ಚ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ಚ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್।।  
 

‘‘ತತರ ಕ್ತಞ ಾ್ತಪಶಯರ್ತತತರ ಕ್ತಞ ಾ್ತಪಶಯರ್ತ’’  ಇತತಯಕುಸಮನ್ವೀಯಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃನಿದ್ೀಯಶ್್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ಇತತಯಕುಸಮನ್ವೀಯಸವಪನದ್ರಷ್ಟೃನಿದ್ೀಯಶ್್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ‘‘ಅನ್ಯಶಾಅನ್ಯಶಾ’’  

ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾತ್ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾತ್।।  ತಥಾಚ ಅತ್ೈವ ಪರಕರಣ್ೀ ತಥಾಚ ಅತ್ೈವ ಪರಕರಣ್ೀ ಹರ್ೀರ್ಜೀಯಹರ್ೀರ್ಜೀಯವಾದ್ಭೀದ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ ವಾದ್ಭೀದ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ 
ನಾಭ್ೀದ್ಮಾಶ್ರತಯ ಲ್ಲಙ್ಕುನ್ಯಮತಖಯತ್ ೀ ನ್ೀರಾನಾಭ್ೀದ್ಮಾಶ್ರತಯ ಲ್ಲಙ್ಕುನ್ಯಮತಖಯತ್ ೀ ನ್ೀರಾನಿೀರ್ತ ತದ್್ಲಾತ್ ದ್ರವರ್ತೀತಾಯದಿನಿೀರ್ತ ತದ್್ಲಾತ್ ದ್ರವರ್ತೀತಾಯದಿ--

ಶಬದಮತಖಾಯಥ್ ೀಯ ಹರಿರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಶಬದಮತಖಾಯಥ್ ೀಯ ಹರಿರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಜನಾದ್ಯನ್ ಇರ್ತ ಸಂಸಾರಾಥಯಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಸಮಪರಿಷ್ವಕು ಇರ್ತ ಸತಪುಪರಕರಣಸಯ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇರ್ತ ಸಂಸಾರಾಥಯಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಸಮಪರಿಷ್ವಕು ಇರ್ತ ಸತಪುಪರಕರಣಸಯ 
ಮತಕುಪರತವಸಾಯಪ ಸಾವಪಯಯಸಮಪತುಯೀರಿರ್ತ ಸ ತರಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಸಮಪರಿಷ್ವಕುಾಃ ಸತಪು ಮತಕುಪರತವಸಾಯಪ ಸಾವಪಯಯಸಮಪತುಯೀರಿರ್ತ ಸ ತರಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಸಮಪರಿಷ್ವಕುಾಃ ಸತಪು 

ಇರ್ತವಾನ್ತಮಕು ಇತಯಪ ಲಾಭ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಸಾಯಪ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸತಾುವನ್ನಇರ್ತವಾನ್ತಮಕು ಇತಯಪ ಲಾಭ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಸಾಯಪ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸತಾುವನ್ನ ವಾಯವಹಾರಿಕ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ ವಾಯವಹಾರಿಕ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ।।  
ಕ್ತನ್ತು ಸತಯ ಏವ್ೀರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ಕ್ತನ್ತು ಸತಯ ಏವ್ೀರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್॥॥  13 13 ॥॥  

 

ಬಾರಹಮಣಾಧಿಕರಣ (ಪತಯಧಿಕರಣ) 
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Page 50 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಸವಯಕತಾಯಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ಇತಾಯದಾವನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷಸವಯಕತೃಯತಾವನ್ನ್ವಥಾಪ ಸವಯಕತಾಯಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ಇತಾಯದಾವನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷಸವಯಕತೃಯತಾವದಿದಿಗತಣ್ ೀಕ್ಾಯ ಗತಣ್ ೀಕ್ಾಯ 

ಯನಿನತಯಮಹಿಮತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರಭಮತಂ ತದ್ಯತಕುಮ್ಯನಿನತಯಮಹಿಮತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರಭಮತಂ ತದ್ಯತಕುಮ್।।  ತಸಯ ಕ್ಾಣವಶತರತೌ ಷ್ಷ್ಠೀ ತಸಯ ಕ್ಾಣವಶತರತೌ ಷ್ಷ್ಠೀ ‘‘ಏಷ್ ನಿತ್ ಯೀ ಏಷ್ ನಿತ್ ಯೀ 
ಮಹಿಮಾ ಬಾರಹಮಣಸಯಮಹಿಮಾ ಬಾರಹಮಣಸಯ’’, , ‘‘ಸ ವಾ ಸ ವಾ ಏಷ್ ಮಹಾನ್ಜ ಆತಾಮಏಷ್ ಮಹಾನ್ಜ ಆತಾಮ’’  ಇತಯಜಶಬಾದತ್ ಹಿರಣಯಗಭ್ೀಯ ಇತಯಜಶಬಾದತ್ ಹಿರಣಯಗಭ್ೀಯ 

ರ ಢಬಾರಹಮಣಪದ್ಸಹಕೃತಾತ್ ಚತತರ ಢಬಾರಹಮಣಪದ್ಸಹಕೃತಾತ್ ಚತತಮತಯಖಸಯ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃಮತಯಖಸಯ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ।।  ನಿತಯಮಹಿಮತಾವದಿವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಚ ನಿತಯಮಹಿಮತಾವದಿವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಚ 

ತದ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿರಿಞ ಾ್ೀಽಪುಯಪಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ತದ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿರಿಞ ಾ್ೀಽಪುಯಪಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಪತಾಯದಿಶಬ್ದೀಭಯಪತಾಯದಿಶಬ್ದೀಭಯ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ 

ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕು ಇರ್ತಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕು ಇರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ‘‘ಸವಯಸಯ ವಶ್ೀ ಸವಯಸ್ಯೀಶ್ಾಸವಯಸಯ ವಶ್ೀ ಸವಯಸ್ಯೀಶ್ಾನ್ಾಃ ಸವಯಸಾಯದಿಪರ್ತರ್ೀಷ್ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃನ್ಾಃ ಸವಯಸಾಯದಿಪರ್ತರ್ೀಷ್ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ’’  

ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸವಾಯಧಿಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಾಃ ಯತಕು ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸವಾಯಧಿಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಾಃ ಯತಕು ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತತುಸಾಮತ್ ಪರಸ್ತದಾಧಾ ತತುಸಾಮತ್ ಪರಸ್ತದಾಧಾ 
ನಿತಯಮಹಿಮತವವಿಷ್ತಣನಿತಯಮಹಿಮತವವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ್ ೀಭಯವಾಚಕತ್ವೀಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ್ ೀಭಯವಾಚಕತ್ವೀನ್ನ್  ಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಬಾರಹಮಣಾಜಮಹದಾತಾಮದಿಪರರ್ತೀತ್ೈಾಃ ಬಾರಹಮಣಾಜಮಹದಾತಾಮದಿ--
ಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತ್ ೀ ಬರಹಮಣಾವ್ೀದ್ೀನಾಣಯತ್ೀ ಜ್ಞಾಯತ ಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತ್ ೀ ಬರಹಮಣಾವ್ೀದ್ೀನಾಣಯತ್ೀ ಜ್ಞಾಯತ 

ಇತಾಯದಿಯೀಗವೃತಾಯಇತಾಯದಿಯೀಗವೃತಾಯ  ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ವಿರಿಞ ಾ್ಾಃವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ವಿರಿಞ ಾ್ಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||    ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣಯತಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣಯತಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ 

ಸವ್ೈಯಸವ್ೈಯಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೈಯತಯತ್ ೀ ಹಿ।।  ಸವಯವಶ್ತವಸವಯವಶ್ತವಸವ್ೀಯಶ್ಾನ್ಸವ್ೀಯಶ್ಾನ್ತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಯತತತವಸಯ ತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಯತತತವಸಯ ‘‘ಈಶ್ಾನ್ಈಶ್ಾನ್’’  

ಇತಾಯದಿಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರರ್ತಭಾಃ ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರರ್ತಭಾಃ ವಿಷೌಣ ಪರಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಅತರ ಜನ್ೀತಯಜತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಅಜಶಬದಸಯ  ಹರೌ  ರೌಗಿಕತವಂಅತರ ಜನ್ೀತಯಜತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಅಜಶಬದಸಯ  ಹರೌ  ರೌಗಿಕತವಂ, , ಅದ್ಯನ್ೀರ್ತ ಅದ್ಯನ್ೀರ್ತ 

ಸಂಸಾರಮೀಚಕತ್ ವೀಸಂಸಾರಮೀಚಕತ್ ವೀಕ್ಾಯಕ್ಾಯ ಬಾರಹಮಣಪದ್ಸಯ ವ್ೀದ್ಗಮಯತವರ ಪರೌಗಿಕತವಂ ಚ ಸ ಚಿತಮ್ ಬಾರಹಮಣಪದ್ಸಯ ವ್ೀದ್ಗಮಯತವರ ಪರೌಗಿಕತವಂ ಚ ಸ ಚಿತಮ್।।  
ಮೀಚಕಸ್ಯೈವ ವ್ೀದ್ಗಮಯತಾವತ್ ಮೀಚಕಸ್ಯೈವ ವ್ೀದ್ಗಮಯತಾವತ್ ‘‘ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ।।  ಬರಹಾಮಣ ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ಇರ್ತ 

ದಿೀಘಯವಯತಯಯಸಾಯಧಿಕ್ಾಯಥಯತಾವತ್ದಿೀಘಯವಯತಯಯಸಾಯಧಿಕ್ಾಯಥಯತಾವತ್।।  ಬಾರಹಮಣಾಜಶತರತ್ ಯೀಾಃ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವತ್ ಬಾರಹಮಣಾಜಶತರತ್ ಯೀಾಃ ಸಾವಕ್ಾಶತಾವತ್ 

ನಿರ್ೀಯಜ್ ೀನಿರ್ೀಯಜ್ ೀಽಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಶಙ್ಕೆಾಽಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಶಙ್ಕೆಾ  ಇರ್ತ ಭಾಇರ್ತ ಭಾವಾಃವಾಃ।।  ವಶ್ತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕು ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ವಶ್ತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕು ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ 

ಪರ್ತತಾವದಿೀಪರ್ತತಾವದಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾತ್ತತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾತ್।।  ಸ ತರಂಸ ತರಂ  ಚ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಯನ್ತಸಾರಿಚ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಯನ್ತಸಾರಿ।।  
 

ಪಾದಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ।।  ಮತಖಯತಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶಾ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀ ಮತಖಯತಾಃ ಸವಯಶಬ್ದೈಶಾ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ಜನಾದ್ಯನ್  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ತದಿದ್ಂ ತನ್ರಂ ಆವೃರ್ತುವಾಯತದಿದ್ಂ ತನ್ರಂ ಆವೃರ್ತುವಾಯ।।  ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕು ಇತಯಸ್ತುಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕು ಇತಯಸ್ತು।।  
ಅತಾರದಿಪದ್ೀನ್ ಪಾರಗತಕುಸವಾಯಶರಯತವಪೂಣಯಗತಅತಾರದಿಪದ್ೀನ್ ಪಾರಗತಕುಸವಾಯಶರಯತವಪೂಣಯಗತಣತಾವದ್ಯೀ ರ್ಜೀವಾನ್ಯತಾವನಾುಶಾ ಗತಣಾ ಣತಾವದ್ಯೀ ರ್ಜೀವಾನ್ಯತಾವನಾುಶಾ ಗತಣಾ 

ಗೃಹಯನ್ುೀಗೃಹಯನ್ುೀ।।  ಯತಾಃ ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕುಾಃ ತತುಸಾಮತ್ ತತರ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಯತಾಃ ಪರ್ತತಾವದಿಗತಣ್ೈಯತಯಕುಾಃ ತತುಸಾಮತ್ ತತರ ತದ್ನ್ಯತರ ಚ ವಾಚಕ್್ೈಾಃ 

ಸವಯಶಬ್ದೈಶಾನಾಮಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಭರಾತಮಕ್್ೈಾಃ ಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತರಸವಯಶಬ್ದೈಶಾನಾಮಲ್ಲಙ್ಕ್ೂುೀಭರಾತಮಕ್್ೈಾಃ ಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತರ, , ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ।।  ಮತಖಯತ್ ೀ ಮತಖಯತ್ ೀ 
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Page 51 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮತಖಯರಾ ವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣಮತಖಯರಾ ವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣರನ್ಯಶ್್ಾೀತಯನ್ೀಕ್್ೀ ರನ್ಯಶ್್ಾೀತಯನ್ೀಕ್್ೀ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ॥॥1414॥॥  

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ 
ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ 

ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 3 ॥ 

 

ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ನ್ನ್ವೀನ್ಂ ರ್ತರಪಾದಾಯ ಜನಾಮದಿಸ ತ್ ರೀಕುಸವಯಕತೃಯತವತತಸಙ್ಗುತಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಾವದಿನ್ನ್ವೀನ್ಂ ರ್ತರಪಾದಾಯ ಜನಾಮದಿಸ ತ್ ರೀಕುಸವಯಕತೃಯತವತತಸಙ್ಗುತಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಾವದಿ--
ಪರರ್ತಪಾದ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಕವಾಕಯಸಥಕವಾಕಯಸಥಕರ್ತಪಯಶಬದವಾಚಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ವಿಷೌಣ ಕರ್ತಪಯಗತಣಸ್ತದಾಧವಪ ಆದ್ಯಸ ತರಸಥಕರ್ತಪಯಶಬದವಾಚಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ವಿಷೌಣ ಕರ್ತಪಯಗತಣಸ್ತದಾಧವಪ ಆದ್ಯಸ ತರಸಥ--

ಬರಹಮಪದ್ ೀಕ್ಾುನ್ನ್ುಗತಣತಾವಸ್ತದಿಧರ್ೀವಬರಹಮಪದ್ ೀಕ್ಾುನ್ನ್ುಗತಣತಾವಸ್ತದಿಧರ್ೀವ।।  ದ್ೀವತಾತಾರತಮಯದ್ೀವತಾತಾರತಮಯಕಮಯಕರಮಕ್ಾಲಾಕಮಯಕರಮಕ್ಾಲಾದಿದಿಬ್ ೀಧ್ಕಬ್ ೀಧ್ಕ--
ವಾಕಯವಾಕಯಸಥಸಥಶ್್ೀಶ್್ೀಷ್ಶಬದವಾಚಯತವಸಯ ಅನ್ತಕ್ಾಯ ಸಮನ್ವಯಸ ತರಪರರ್ತಜ್ಞಾತಾಷ್ಶಬದವಾಚಯತವಸಯ ಅನ್ತಕ್ಾಯ ಸಮನ್ವಯಸ ತರಪರರ್ತಜ್ಞಾತಾಶ್್ೀಷ್ಶ್್ೀಷ್ಶಬದಸಮನ್ವಯಸಯ ಶಬದಸಮನ್ವಯಸಯ 

ಅಪರರ್ತಪಾದ್ನಾದಿತಯತಾಃ ಪರವೃತುಾಃ ಚತತಥಯಾಃಅಪರರ್ತಪಾದ್ನಾದಿತಯತಾಃ ಪರವೃತುಾಃ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪಾದ್ಾಃ।।  ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ--ಅವಯಕುಅವಯಕು  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  
 

‘‘ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ।।  ಶಬ್ದೈರತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಯಚಾಬಾದ ಶಬ್ದೈರತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಯಚಾಬಾದ 

ಯೀಗವೃತುಯಾಃಯೀಗವೃತುಯಾಃ’’  ಇತಯನಿುಮಶ್್ೂಿೀಕ್್ ೀಽಪಯತಾರಕೃಷ್ಯತ್ೀಇತಯನಿುಮಶ್್ೂಿೀಕ್್ ೀಽಪಯತಾರಕೃಷ್ಯತ್ೀ।।  ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯನ್ತಷ್ಜಯತ್ೀಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇತಯನ್ತಷ್ಜಯತ್ೀ।।  
 

ಇತಾಯದಿೀರ್ತ ಭನ್ನಂ ಪದ್ಮ್ಇತಾಯದಿೀರ್ತ ಭನ್ನಂ ಪದ್ಮ್।।  ಕ್ತರರಾವಿಶ್್ೀಷ್ಣಂ ವಾಕ್ತರರಾವಿಶ್್ೀಷ್ಣಂ ವಾ  ||    ಅವಿಭಕ್ತುಕ್್ ೀಽಯಂ ನಿದ್ೀಯಶ್್ೂೀ ವಾಅವಿಭಕ್ತುಕ್್ ೀಽಯಂ ನಿದ್ೀಯಶ್್ೂೀ ವಾ।।  
ತೃರ್ತೀರಾಥ್ೀಯ ಪರತೃರ್ತೀರಾಥ್ೀಯ ಪರಥಮಾ ವಾ ಥಮಾ ವಾ ||  ‘‘ಇತಾಯದ್ಯನ್ುರಾಯಮತಯಚಯತ್ೀಇತಾಯದ್ಯನ್ುರಾಯಮತಯಚಯತ್ೀ’’  ಇತಯನ್ುರಾಯಮಿನ್ಯಇತಯನ್ುರಾಯಮಿನ್ಯ--

ಪೂವಯಪಕ್ಷಭಾಷ್ಯಸ್ಥೀತಾಯದಿಶಬದವತ್ಪೂವಯಪಕ್ಷಭಾಷ್ಯಸ್ಥೀತಾಯದಿಶಬದವತ್।।  ಯೀಥಕುಂ ತತವಪರಯೀಥಕುಂ ತತವಪರದಿೀದಿೀಪ್ೀಪ್ೀ।।  ‘‘ಇತಾಯದಿೀರ್ತ ಪರಥಮಾ ಇತಾಯದಿೀರ್ತ ಪರಥಮಾ 

ಸಪುಮಯಥ್ೀಯಸಪುಮಯಥ್ೀಯ।।  ತೃರ್ತೀರಾಥ್ೀಯ ವಾತೃರ್ತೀರಾಥ್ೀಯ ವಾ।।  ಸಪುಸತ ಪರಥಮೀರ್ತ ಸ ತಾರತ್ಸಪುಸತ ಪರಥಮೀರ್ತ ಸ ತಾರತ್।।  ಕ್ತರರಾವಿಶ್್ೀಷ್ಣಂ ವಾಕ್ತರರಾವಿಶ್್ೀಷ್ಣಂ ವಾ’’  

ಇರ್ತಇರ್ತ।।  
 

ತಥಾ ತಥಾ ಚಾಚಾಯಮಥಯಾಃಯಮಥಯಾಃ।।  ಅವಯಕು ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಅವಯಕುದ್ತಾಃಖಿಬದಾಧವರಅವಯಕು ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಅವಯಕುದ್ತಾಃಖಿಬದಾಧವರ--

ವವಸನ್ುಜ್ ಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶ್ಾದಿಭಾಃ  ದ್ೀವತಾತಾರತಮಯಕಮಯಕರಮಾದಿಸನ್ುಜ್ ಯೀರ್ತರಾಕ್ಾಶ್ಾದಿಭಾಃ  ದ್ೀವತಾತಾರತಮಯಕಮಯಕರಮಾದಿಭ್ ೀದ್ಕಭ್ ೀದ್ಕವಾಕಯಸ್ಥೈರಿತಯಥಯಾಃವಾಕಯಸ್ಥೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಅನ್ಯತರ ನಿಅನ್ಯತರ ನಿಯಯತ್ೈರಪ ನಿಯಮೀನಾನ್ಯತರ ವತಯಮಾನ್ೈರಪತ್ೈರಪ ನಿಯಮೀನಾನ್ಯತರ ವತಯಮಾನ್ೈರಪ।।  ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಪೀರ್ತ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಪೀರ್ತ 

ರಾವತ್ರಾವತ್।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತ್ ರೀಭಯತರಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿತಯಪ್ೀರಥಯಾಃನ್ ಕ್್ೀವಲಮನ್ಯತ್ ರೀಭಯತರಪರಸ್ತದ್ಧೈರಿತಯಪ್ೀರಥಯಾಃ।।  ಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತರಾ ಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತರಾ 

ಪರಮಮತಖಯವತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಉದಿತಾಃಪರಮಮತಖಯವತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಉದಿತಾಃ।।  ಸ ತರಕೃತಾಪರರ್ತಪಾಸ ತರಕೃತಾಪರರ್ತಪಾದಿತ್ ೀಽಸ್ತಮನ್ ಪಾದ್ ದಿತ್ ೀಽಸ್ತಮನ್ ಪಾದ್ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  ಅತ್ ೀಖಿಲಶಬದವಾಚಯತಾವತ್ ಅನ್ನ್ುಗತಣ ಇತಯಥಯಾಃಅತ್ ೀಖಿಲಶಬದವಾಚಯತಾವತ್ ಅನ್ನ್ುಗತಣ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ತಾವತಾಕಥಮನ್ನ್ುತಾವತಾಕಥಮನ್ನ್ು--
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ಗತಣತ್ೀತಯತ ಉಕುಮ್ ಗತಣತ್ೀತಯತ ಉಕುಮ್ ––  ಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ಯದ್ಯಸಾಮತ್ ಶಬಾದ ಹರೌ ರೌಗಿಕ್ಾ ಯದ್ಯಸಾಮತ್ ಶಬಾದ ಹರೌ ರೌಗಿಕ್ಾ 

ವೃರ್ತುಾಃ ಇತಯಥಯಾಃವೃರ್ತುಾಃ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ದ್ೀವತಾತತಾುರತಮಯಕಮಯಕರಮಾದ್ಯಲೌಕ್ತಕಸವಯಪದಾಥಯಪರಿಲ್ ೀಪಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ನ್ನ್ವೀವಂ ದ್ೀವತಾತತಾುರತಮಯಕಮಯಕರಮಾದ್ಯಲೌಕ್ತಕಸವಯಪದಾಥಯಪರಿಲ್ ೀಪಾಃ ತ್ೀಷಾಂ 

ಶಬ್ದೈಕವ್ೀದ್ಯತಾವದಿತಯತ್ ೀಶಬ್ದೈಕವ್ೀದ್ಯತಾವದಿತಯತ್ ೀಽಪ ಽಪ ––  ಮತಖಯತರಾ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪೀರ್ತಮತಖಯತರಾ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪೀರ್ತ।।  
ನಿಗಮನಿಘಣಾಟವದಿಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದ್ಧಯೀಗರ ಢಿರ ಪಮತಖಯವೃತಾಯ ಅನ್ಯವಾಚಕ್್ೈರಪ ನಿಗಮನಿಘಣಾಟವದಿಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದ್ಧಯೀಗರ ಢಿರ ಪಮತಖಯವೃತಾಯ ಅನ್ಯವಾಚಕ್್ೈರಪ 

ಶಬ್ದೈಶಬ್ದೈಸುದ್ಸುದ್ಬಾಧ್ೀನ್ ಮಹಾಯೀಗವಿದ್ವದ್ ರಢಿರ ಪಪರಮಮತಖಯವೃತಾಯ ಉದಿತ ಇರ್ತಬಾಧ್ೀನ್ ಮಹಾಯೀಗವಿದ್ವದ್ ರಢಿರ ಪಪರಮಮತಖಯವೃತಾಯ ಉದಿತ ಇರ್ತ।।  
 

ಆನ್ತಮಾನಿಕ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಸಮನ್ವಯಸ ತ್ ರೀಕುಂ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರಯತಕುಮ್ನ್ನ್ತ ಸಮನ್ವಯಸ ತ್ ರೀಕುಂ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರಯತಕುಮ್।।  ಕ್ಾ ಕ್್ೀ ಕ್ಾ ಕ್್ೀ 
‘‘ಇನಿದರಯೀಭಯಾಃಇನಿದರಯೀಭಯಾಃ’’  ಇತಾಯಇತಾಯದಿನಾ ದಿನಾ ‘‘ಮಹತಾಃ ಪರಮವಯಕುಂಮಹತಾಃ ಪರಮವಯಕುಂ’’  ಇತಯವಯಕ್ಾುನ್ುದ್ೀವತಾಇತಯವಯಕ್ಾುನ್ುದ್ೀವತಾತಾರತಮಯತಾರತಮಯಮತಕ್ಾುವಮತಕ್ಾುವ  
‘‘ಅವಯಕ್ಾುತ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃಅವಯಕ್ಾುತ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇರ್ತ ಪುರತಷ್ ೀತೆಇರ್ತ ಪುರತಷ್ ೀತೆಷಾಯಷಾಯವಧಿತ್ವೀನ್ ಶತರತಾವಯಕುವಧಿತ್ವೀನ್ ಶತರತಾವಯಕುಶಬದಸಯ ಶಬದಸಯ 
ಪರಸ್ತದ್ಧಮಹತುತವಪರಸ್ತದ್ಧಮಹತುತವಪರತವಪುರತಷ್ ೀತೆಷಾಯವಧಿತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಪರಧಾಪರತವಪುರತಷ್ ೀತೆಷಾಯವಧಿತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಪರಧಾನ್ನ್ವಾಚಿತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ವಾಚಿತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ 

––  ಅನ್ತಮಾನಿಕಮಪೀತಾಯದಿ ಸ ತರನ್ವಕಮ್ಅನ್ತಮಾನಿಕಮಪೀತಾಯದಿ ಸ ತರನ್ವಕಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ  ಅವಯಕು ಇರ್ತಅವಯಕು ಇರ್ತ।।  
 

ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇರ್ತಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಇರ್ತ, , ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಚ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಚ 

ಅತ್ ರೀತುರತರ ಚಾನ್ವೀರ್ತಅತ್ ರೀತುರತರ ಚಾನ್ವೀರ್ತ।।  ಅವಯಕು ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್ಅವಯಕು ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್।।  ಶ್ರೀವಾಚಿತರಾ ಪಾರಧಾನಾಯದ್ಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃಶ್ರೀವಾಚಿತರಾ ಪಾರಧಾನಾಯದ್ಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ।।  
ವಯಕ್್ ುೀ ನ್ ಭವರ್ತೀತಯವಯಕುಾಃವಯಕ್್ ುೀ ನ್ ಭವರ್ತೀತಯವಯಕುಾಃ।।  ‘‘ಅವಯಕ್ಾುತತಪರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃಅವಯಕ್ಾುತತಪರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇತಾಯದೌ ಅವಯಕುರ್ಜೀವಾದಿಇತಾಯದೌ ಅವಯಕುರ್ಜೀವಾದಿಪದ್ಪದ್--

ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಯತಕ್್ ುೀಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಯತಕ್್ ುೀSSವಯಕುವಯಕುಪಾರಣಾಧಾರಕ್ಾದಿಾಃ ಮತಖಯತರಾ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಪಾರಣಾಧಾರಕ್ಾದಿಾಃ ಮತಖಯತರಾ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ 
ಅವರತವದ್ತಾಃಖಿತಾವದಿ ಲ್ಲಙ್ಗುವಶ್ಾದ್ನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈಾಃ ಅವರತವದ್ತಾಃಖಿತಾವದಿ ಲ್ಲಙ್ಗುವಶ್ಾದ್ನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈಾಃ ಅವಯಕುಅವಯಕುರ್ಜೀವಬದಾಧದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತರಾ ರ್ಜೀವಬದಾಧದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತರಾ 

ಪರಮಮತಖಯವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಉಪರಮಮತಖಯವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಉದಿದಿತಾಃತಾಃ।।  ನ್ ತತ ಪರಧಾನಾದಿಾಃನ್ ತತ ಪರಧಾನಾದಿಾಃ।।  
ಅವಯಕ್ಾುದಿಶಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸಯ ವಿಷೌಣ ಸತ್ುವೀ ತಚಾಬ್ದೈರತದಿತತವಸಯ ಅವಶಯಕತಾವದಿರ್ತ ಅವಯಕ್ಾುದಿಶಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಸಯ ವಿಷೌಣ ಸತ್ುವೀ ತಚಾಬ್ದೈರತದಿತತವಸಯ ಅವಶಯಕತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  

 

ಅವಯಕ್ಾುದಿಶಬಾದಥಾಯವಯಕುತಾವದಿಕಂ ಕತತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಸ್ಯೀತಯತಾಃ ಅವಯಕ್ಾುದಿಶಬಾದಥಾಯವಯಕುತಾವದಿಕಂ ಕತತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಸ್ಯೀತಯತಾಃ ––  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ    
‘‘ಯತುತ ಸಕ್ಷಮಂ ಪರಮಂ ವ್ೀದಿತವಯಂಯತುತ ಸಕ್ಷಮಂ ಪರಮಂ ವ್ೀದಿತವಯಂ’’,,  ‘‘ಏಷ್ ೀಏಷ್ ೀಽಽಣತರಾತಾಮಣತರಾತಾಮ’’, , ‘‘ಸ ರ್ಜೀವನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ಸ ರ್ಜೀವನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ 

ಪಾರಣಧಾರಣಪಾರಣಧಾರಣಹ್ೀತತತಾಃಹ್ೀತತತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  ಸ ಕ್ಷಮಸ್ಯೈವಾವಯಕುತಾವಹಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಸ ಕ್ಷಮಸ್ಯೈವಾವಯಕುತಾವಹಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಪರಧಾನಾದೌ ರ ಢಾವಯಕ್ಾುದಿಶಬ್ದೈಾಃನ್ನ್ತ ಪರಧಾನಾದೌ ರ ಢಾವಯಕ್ಾುದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಯೀಗಮಾತ್ರೀಣ ಕಥಂ ಮತಖಯತಯೀದಿತ  ಯೀಗಮಾತ್ರೀಣ ಕಥಂ ಮತಖಯತಯೀದಿತ 

ಇತಯತ್ ೀಽಇತಯತ್ ೀಽಪಪ  --  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  ‘‘ಅವಯಕುಮಚಲಂ ಶ್ಾನ್ುಮ್ಅವಯಕುಮಚಲಂ ಶ್ಾನ್ುಮ್’’,,‘‘ಅವಯಕ್್ ುೀಕ್ಷರ ಉಚಯತ್ೀಅವಯಕ್್ ುೀಕ್ಷರ ಉಚಯತ್ೀ’’, , ‘‘ಅನ್ೀನ್ ಅನ್ೀನ್ 
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ರ್ಜೀವ್ೀನಾತಮನಾರ್ಜೀವ್ೀನಾತಮನಾ’’, , ‘‘ರ್ಜೀವೀ ವಿನ್ಯತಾ ಸಾಕ್ಷೀರ್ಜೀವೀ ವಿನ್ಯತಾ ಸಾಕ್ಷೀ’’, , ‘‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಯಮಾವಿಶನಿುನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಯಮಾವಿಶನಿು’’, , ಇತಾಯದಿ ಇತಾಯದಿ 
ವಿಷ್ಣವವಯಕ್ಾುದಿ ಪದ್ಪರಯೀಗಬಾಹತಲಯರ ಪರ ಢಿಪರದ್ಶಯಕ್್ೈಾಃ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತವಿಷ್ಣವವಯಕ್ಾುದಿ ಪದ್ಪರಯೀಗಬಾಹತಲಯರ ಪರ ಢಿಪರದ್ಶಯಕ್್ೈಾಃ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತರ ಪಸವಯಶಬದರ ಪಸವಯಶಬದ--
ವಾಚಯವಾಚಯತವ ಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈಾಃತವ ಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈಾಃ, , ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ’’  ಇತಾಯದಿಭಾಃ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಮೀಕ್ಾಥಯಂ ಇತಾಯದಿಭಾಃ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಮೀಕ್ಾಥಯಂ 

ಜ್ಞ್ೀಯತವಜ್ಞ್ೀಯತವಭ್ ೀಧ್ಕಭ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಪರಧಾನಾದೌ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರವಯಕ್ಾುದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮಹಚಾಬದಚಮಸಶಬದಯೀರನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀರಪ ಪರಧಾನಾದೌ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರವಯಕ್ಾುದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಮಹಚಾಬದಚಮಸಶಬದಯೀರನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀರಪ 
‘‘ಮಹಾನ್ುಂ ವಿಭತಂಮಹಾನ್ುಂ ವಿಭತಂ’’  ಇತಾಯದೌ ವಿಷ್ತಣಶ್ರಸ್ ೀಮತಯಖಯತಾವತ್ ಹರೌ ಮತಖಯತಯೀದಿತತವಂ ಇತಾಯದೌ ವಿಷ್ತಣಶ್ರಸ್ ೀಮತಯಖಯತಾವತ್ ಹರೌ ಮತಖಯತಯೀದಿತತವಂ 

ಯತಕುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಯತಕುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ನ್ನ್ವೀವಂ ‘‘ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಂ ಮಹತಾಃ ಪರಂ ಧ್ತರವಂ ನಿಚಾಯಯ ತಂ ಮೃತತಯಮತಯಖಾತ್ ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಂ ಮಹತಾಃ ಪರಂ ಧ್ತರವಂ ನಿಚಾಯಯ ತಂ ಮೃತತಯಮತಯಖಾತ್ 
ಪರಮತಚಯತ್ೀಪರಮತಚಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ ಮಹತಪರತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಪರಧಾನ್ಸಾಯಪ ಮತಕಯಥಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ ಮಹತಪರತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಪರಧಾನ್ಸಾಯಪ ಮತಕಯಥಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ 

ತಸಾಯಪ ವ್ೈದಿಕ್ಾವಯಕ್ಾುದಿಶಬ್ದೈಾಃತಸಾಯಪ ವ್ೈದಿಕ್ಾವಯಕ್ಾುದಿಶಬ್ದೈಾಃ  ಪರಮಮತಖಯಯೀದಿತತವಂ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ ಪರಮಮತಖಯಯೀದಿತತವಂ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  
‘‘ಮಹತ್ ೀ ಮಹಿೀರಾನ್ಮಹತ್ ೀ ಮಹಿೀರಾನ್’’, , ‘‘ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಂ ಮಹತಾಃಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಂ ಮಹತಾಃ  ಪರಂ ಧ್ತರವಂಪರಂ ಧ್ತರವಂ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ‘‘ಪರ್ ೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಃ ಪರ್ ೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಃ 
ಪುರತಹ ತ್ ೀ ಮಹತುಮಾಃಪುರತಹ ತ್ ೀ ಮಹತುಮಾಃ’’  ಇತಾಯದಿ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಮಹತಪರತವಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈಾಃಇತಾಯದಿ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಮಹತಪರತವಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈಾಃ, , ತಥಾ ತಥಾ 
‘‘ತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಂತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಂ’’  ಇತ್ಯೀತತರಕರಇತ್ಯೀತತರಕರಣಾಥ್ ೀಯಣಾಥ್ ೀಯಪಾಸಕಸಯ ವಿಷ್ತಣಪದ್ಪಾಸಕಸಯ ವಿಷ್ತಣಪದ್--
ಪಾರಪುಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೀನ್ ಪತೃಪಾರಪುಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೀನ್ ಪತೃಸೌಸೌಮನ್ಸಯ ಸವಗಾಯಯಗಿನಮನ್ಸಯ ಸವಗಾಯಯಗಿನಪರಮಾತಮರ ಪರ್ತರಪರಮಾತಮರ ಪರ್ತರತಯಮಾತರತಯಮಾತರ--
ಪರಶ್್ೂನೀಪರಶ್್ೂನೀತುರರ ಪಶಬ್ದೈಾಃ ತದಾವಕ್್ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃತುರರ ಪಶಬ್ದೈಾಃ ತದಾವಕ್್ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ  ಪಾರಗತಕುನಿರತಕ್ಾಯ ಅನಾದಿಾಃ ಸಂಸಾರಾದ್ಯನ್ ೀ ಪಾರಗತಕುನಿರತಕ್ಾಯ ಅನಾದಿಾಃ ಸಂಸಾರಾದ್ಯನ್ ೀ 

ಭಗವಾನ್ ಮತಖಯತಯೀದಿತ್ ೀ ನ್ ಪರಧಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃಭಗವಾನ್ ಮತಖಯತಯೀದಿತ್ ೀ ನ್ ಪರಧಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಕಥಂ ತಹಿಯ ಅವರತವದ್ತಾಃಕಥಂ ತಹಿಯ ಅವರತವದ್ತಾಃಖಿಖಿತಾವದ್ಯಥಯಕಪಞ್ಾಮಾಯದಿಶಬ್ ದೀದಿತ್ ವೀಪಪರ್ತುಾಃ  ಸವ್ೀಯಶ್್ೀ ತಾವದ್ಯಥಯಕಪಞ್ಾಮಾಯದಿಶಬ್ ದೀದಿತ್ ವೀಪಪರ್ತುಾಃ  ಸವ್ೀಯಶ್್ೀ 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀನಿದ್ ೀಯಷ್ೀ  ಹರಾವಿತಯತ್ ೀಽಪ ಹರಾವಿತಯತ್ ೀಽಪ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  ‘‘ಯದ್ಧಿೀನ್ ೀ ಗತಣ್ ೀ ಯಸಯ ತದ್ತುಣಿೀ ಯದ್ಧಿೀನ್ ೀ ಗತಣ್ ೀ ಯಸಯ ತದ್ತುಣಿೀ 

ಸ್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀಸ್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ।।  ಸ ಬದ್ಧಾಃ ಸ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಬನ್ಧಯರ್ತೀ ಸ ದ್ತಾಃಖಯರ್ತಸ ಬದ್ಧಾಃ ಸ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಬನ್ಧಯರ್ತೀ ಸ ದ್ತಾಃಖಯರ್ತ’’  ಇತಾಯಇತಾಯದಿಶಬ್ದೈಾಃ ದಿಶಬ್ದೈಾಃ 

ಸಾವಸಾವತನಾರಾದಿನಾ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ ತತುಚಾಬದವಾಚಯತವ ಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃತನಾರಾದಿನಾ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ ತತುಚಾಬದವಾಚಯತವ ಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  ವಿಷಾಣವವಿಷಾಣವ--
ವರತಾವದ್ಯಭಾವ್ೀಽಪ ಅನ್ಯಗತಾವರತಾವದಿಕಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾತ್ ಜಯೀರ್ತ ಶಬ್ದೀನ್ ರಾಜ್ೀವ ವರತಾವದ್ಯಭಾವ್ೀಽಪ ಅನ್ಯಗತಾವರತಾವದಿಕಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನಾರಾತ್ ಜಯೀರ್ತ ಶಬ್ದೀನ್ ರಾಜ್ೀವ 

ಪಞ್ಾಮಾಯದಿಶಬ್ದೈರತದಿತ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಪಞ್ಾಮಾಯದಿಶಬ್ದೈರತದಿತ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  1 1 ॥॥  
 

ಜ್ ಯೀರ್ತರಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಮ್ಮ್।।  ‘‘ವಸನ್ುೀ ವಸನ್ುೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾ ಯಜ್ೀತವಸನ್ುೀ ವಸನ್ುೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾ ಯಜ್ೀತ’’  
ಇತಾಯದೌ ಕ್ಾಲಕಮಯಕರಮಾಧಿಕ್ಾರಿಫಲಾದಿವಾಚಕಶಬಾದನಾಂ ವಿಷ್ತಣವಾಚಿತಾವಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಇತಾಯದೌ ಕ್ಾಲಕಮಯಕರಮಾಧಿಕ್ಾರಿಫಲಾದಿವಾಚಕಶಬಾದನಾಂ ವಿಷ್ತಣವಾಚಿತಾವಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ 
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ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪುಂ ––  ಜ್ ಯೀರ್ತರತಪಕರಮಾದಿತಾಯದಿ ಸ ತರದ್ವಯಮ್ಜ್ ಯೀರ್ತರತಪಕರಮಾದಿತಾಯದಿ ಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶಾ ವಾಚಯ ಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶಾ ವಾಚಯ 

ಇರ್ತಇರ್ತ॥॥  
 

ಪೂವಯವತ್ ಅನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವತ್ ಅನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಪಾರಧಾನಾಯದ್ತಕುವಕ್ಷಾಮಾಣಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಪಾರಧಾನಾಯದ್ತಕುವಕ್ಷಾಮಾಣಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ 

ಕಕಮೀಯಕ್ತುಾಃಮೀಯಕ್ತುಾಃ।।  ಕಮಯ ವಾಚಯಂ ಯೀಷಾಂ ತ್ೈಾಃ ಕಮಯಕಮಯ ವಾಚಯಂ ಯೀಷಾಂ ತ್ೈಾಃ ಕಮಯವಾವಾಚ್ಯೈಶಾಚ್ಯೈಶಾ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ 

ತರತಮಭಾವಾಪನಾನಥಯವಾಚಕ್್ೈರಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃತರತಮಭಾವಾಪನಾನಥಯವಾಚಕ್್ೈರಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ।।  ಕಮಯತದ್ಙ್ಗುತತೆರಮದ್ೀಶಕ್ಾಲಾಧಿಕಮಯತದ್ಙ್ಗುತತೆರಮದ್ೀಶಕ್ಾಲಾಧಿ--
ಕ್ಾರಾಯದಿವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಅನ್ಯತರಕ್ಾರಾಯದಿವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಅನ್ಯತರ  ನಿಯತ್ೈರಪ ಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ ನಿಯತ್ೈರಪ ಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯವೃತಾಯ ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ಕಮಾಯದಿಾಃಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ಕಮಾಯದಿಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಶಬ್ದೈಾಃಶಬ್ದೈಾಃ  ‘‘ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ ಸವಾಯ ಋಚಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ ಸವಾಯ ಋಚಾಃ ಸವ್ೀಯ 
ವ್ೀವ್ೀದಾಾಃದಾಾಃ’’, , ‘‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಯಮಾವಿಶನಿುನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಯಮಾವಿಶನಿು’’, , ‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ’’, , ‘‘ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ 
ಯತಪದ್ಮಾಮನ್ನಿುಯತಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು’’  ಇತಾಯದಿಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾವವ್ೀದ್ಇತಾಯದಿಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾವವ್ೀದ್ಕಶತರತಾಯಕಶತರತಾಯದಿದಿರ ಪಶಬ್ದೈಾಃ ಜ್ಞಾಯತ ರ ಪಶಬ್ದೈಾಃ ಜ್ಞಾಯತ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಅಸತು ಶತರತಾಯದಿಬಲಾತ್ ಸವಯಶಬ್ ದೀದಿತತವಮ್ಅಸತು ಶತರತಾಯದಿಬಲಾತ್ ಸವಯಶಬ್ ದೀದಿತತವಮ್।।  ಮತಖಯವೃತ್ಯೀರ್ತ ತತ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಮತಖಯವೃತ್ಯೀರ್ತ ತತ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  

ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  ‘‘ಏಷ್ ಇಮಂ ಲ್ ೀಕಮಭಾಯಚಯತ್ಏಷ್ ಇಮಂ ಲ್ ೀಕಮಭಾಯಚಯತ್’’  ಇತಾಯದಿರ ಪ್ೈಾಃ ಹರೌ ಮಹಾಯೀಗಇತಾಯದಿರ ಪ್ೈಾಃ ಹರೌ ಮಹಾಯೀಗ--

ವಿದ್ವದ್ ರಢಿಪರದ್ಶಯಕ್್ೈಾಃ ಶತರತಾಯದಿರ ಪಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃವಿದ್ವದ್ ರಢಿಪರದ್ಶಯಕ್್ೈಾಃ ಶತರತಾಯದಿರ ಪಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಏವಂ ತಹಿಯ ಕಮಾಯದಿಪರಿಲ್ ೀಪಾಃಏವಂ ತಹಿಯ ಕಮಾಯದಿಪರಿಲ್ ೀಪಾಃ।।  ಪದ್ೀಷ್ವವಯವಾನಾಮಪ ವಿಷ್ತಣವಾಚಿತ್ವೀ ಹರೌ ಶಬದಸಯ ಪದ್ೀಷ್ವವಯವಾನಾಮಪ ವಿಷ್ತಣವಾಚಿತ್ವೀ ಹರೌ ಶಬದಸಯ 

ಯೀಗಾನ್ತಪಪರ್ತುಶ್್ಾೀತಯತ್ ೀಽಪ ಯೀಗಾನ್ತಪಪರ್ತುಶ್್ಾೀತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶ್್ಾೀರ್ತಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶ್್ಾೀರ್ತ।।  ಚ್ ೀಽಪಯಥಯಾಃಚ್ ೀಽಪಯಥಯಾಃ।।  ನಿಗಮನಿಘಣಾಟವದಿನಿಗಮನಿಘಣಾಟವದಿ--
ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ಮತಖಯತರಾ ಕಮಯವಾಚಪರಸ್ತದ್ಧಯೀಗರ ಢಿಭಾಯಂ ಮತಖಯತರಾ ಕಮಯವಾಚಕ್್ೈರಪ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ ಟೀಮಾದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಕ್್ೈರಪ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ ಟೀಮಾದಿಶಬ್ದೈಾಃ 
ಕಮಾಯದೌ ಲ್ ೀಕಸ್ತದ್ಧಮತಖಯತವಮವಾಧಿತ್ವೈವ ತ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಪರಮಮತಖಯತರಾ ಹರಿರತದಿತ ಕಮಾಯದೌ ಲ್ ೀಕಸ್ತದ್ಧಮತಖಯತವಮವಾಧಿತ್ವೈವ ತ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಪರಮಮತಖಯತರಾ ಹರಿರತದಿತ 

ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ತಥಾ ಚ ನ್ ಕಮಾಯದಿಲ್ ೀಪದ್ ೀಷ್ಾಃತಥಾ ಚ ನ್ ಕಮಾಯದಿಲ್ ೀಪದ್ ೀಷ್ಾಃ।।  
 

ಅವಯವಾನಾಂ ಅನ್ಯವಾಚಕತವಮತಪ್ೀತ್ಯೈವ ಶಬದಸಯ ಹರೌ ವುಯತಪತಯಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಅವಯವಾನಾಂ ಅನ್ಯವಾಚಕತವಮತಪ್ೀತ್ಯೈವ ಶಬದಸಯ ಹರೌ ವುಯತಪತಯಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಣಣ  ನ್ ಯೀಗಾ ನ್ ಯೀಗಾ 

ಸಮಭವದ್ ೀಷ್ ೀಽಪಸಮಭವದ್ ೀಷ್ ೀಽಪ।।  
 

‘‘ರ ಢಿಯೀಗೌ ವಿನಾ ಕಶ್ಾನ್ನೈವಾಥ್ ೀಯ ವ್ೀದ್ಗ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ರ ಢಿಯೀಗೌ ವಿನಾ ಕಶ್ಾನ್ನೈವಾಥ್ ೀಯ ವ್ೀದ್ಗ್ ೀ ಭವ್ೀತ್  ।।  ತತಥಾಪ ರೌಗಿಕ್್ ೀ ಮತಖಯಾಃ ಥಾಪ ರೌಗಿಕ್್ ೀ ಮತಖಯಾಃ 

ಸವಯತಾರಸ್ತು ಸ ವ್ೈದಿಕ್್ೀಸವಯತಾರಸ್ತು ಸ ವ್ೈದಿಕ್್ೀ।।  ಅನ್ವಸಾಥ ನಿವೃತಯಥಯಂ ರೌಗಿಕ್್ೀ ರ ಢಿಕಲಪನಾಅನ್ವಸಾಥ ನಿವೃತಯಥಯಂ ರೌಗಿಕ್್ೀ ರ ಢಿಕಲಪನಾ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ‘‘ರ ಢಿಮೀವ ರ ಢಿಮೀವ 

ಸಮಾಶ್ರತಯ ವಿಭಜಾಯಥಾಯನ್ ಯಥಾಕರಮಮ್ಸಮಾಶ್ರತಯ ವಿಭಜಾಯಥಾಯನ್ ಯಥಾಕರಮಮ್।।  ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂತಯಯಥಯಂ ವಿಷೌಣ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂತಯಯಥಯಂ ವಿಷೌಣ 

ಯೀಗಾಥಯಮಾನ್ಯೀತ್ಯೀಗಾಥಯಮಾನ್ಯೀತ್।।  ಪಞ್ಚಾದ್ೀವ ಯಥಾಯೀಗಮಿತರ್ೀಷ್ವಪ ಸನ್ನಯೀತ್ಪಞ್ಚಾದ್ೀವ ಯಥಾಯೀಗಮಿತರ್ೀಷ್ವಪ ಸನ್ನಯೀತ್’’  ಇತಯಕ್್ುೀರಿರ್ತ ಇತಯಕ್್ುೀರಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  
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ಅತ ಏವ ಜ್ ಯೀರ್ತರಾದಿಭರಿತಯಅತ ಏವ ಜ್ ಯೀರ್ತರಾದಿಭರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶ್್ಾೀತ್ಯೀವಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃನ್ತಕ್ಾುವ ಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶ್್ಾೀತ್ಯೀವಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ।।  ಕಮಯಕಮಯವಾಕ್್ಯೈವಾಕ್್ಯೈ--

ಶ್್ಾೀತ್ಯೀವಂ ಪಾಠ್ೀಽಪ ಅಯಮೀವಾಥ್ ೀಯ ಧ್ಯೀಯಾಃಶ್್ಾೀತ್ಯೀವಂ ಪಾಠ್ೀಽಪ ಅಯಮೀವಾಥ್ ೀಯ ಧ್ಯೀಯಾಃ।।  ಅತರ ಮತಖಯತಯೀರ್ತ ಅತರ ಮತಖಯತಯೀರ್ತ 

ಮತಖಯತಾತಪಯಯವಿಷ್ಯತವಮಾತರಮ್ಮತಖಯತಾತಪಯಯವಿಷ್ಯತವಮಾತರಮ್।।  ವಾಚಯತವಸಯ ಪೃಥಗತಕ್್ುೀಾಃವಾಚಯತವಸಯ ಪೃಥಗತಕ್್ುೀಾಃ  ||  ಅನ್ಯತರ ತ ಭಯಮಪಅನ್ಯತರ ತ ಭಯಮಪ  

॥॥  2 2 ॥॥  
 

ನ್ ಸಙ್ಕ್ೂಯಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ ಹರ್ೀಯತಯಕ್ಾುನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ ಹರ್ೀಯತಯಕ್ಾು।।  ಕ್ಾಣವಶತರಕ್ಾಣವಶತರತೌ ಷ್ಷ್ಠೀಽಧಾಯಯೀ ತೌ ಷ್ಷ್ಠೀಽಧಾಯಯೀ ‘‘ಯಸ್ತಮನ್ ಯಸ್ತಮನ್ 

ಪಞ್ಾ ಪಞ್ಾಜನಾ ಆಕ್ಾಶಶಾಪರರ್ತರ್ಷಠತಾಃಪಞ್ಾ ಪಞ್ಾಜನಾ ಆಕ್ಾಶಶಾಪರರ್ತರ್ಷಠತಾಃ।।  ತಮೀವಮನ್ಯ ಆತಾಮನ್ಂ ವಿದಾವನ್ ತಮೀವಮನ್ಯ ಆತಾಮನ್ಂ ವಿದಾವನ್ 
ಬರಹಾಮಮೃತ್ ೀಽಮೃತಂಬರಹಾಮಮೃತ್ ೀಽಮೃತಂ’’  ಇತಾಯದೌ ಪಞ್ಾಪಞ ಾ್ೀರ್ತ ವಿೀಪಾಸರಾ ಯಸ್ತನನಿನತತಯಕುಸವಯಇತಾಯದೌ ಪಞ್ಾಪಞ ಾ್ೀರ್ತ ವಿೀಪಾಸರಾ ಯಸ್ತನನಿನತತಯಕುಸವಯ--
ಶರಿೀರಸ್ಥೀಶವರಾಧಾರಕತರಾ ಶತರತಾನಾಂ ಪಞ್ಾತವ ಸಙ್ಕಯಾಯತತಾನಾಂ ಶರಿೀರಸ್ಥೀಶವರಾಧಾರಕತರಾ ಶತರತಾನಾಂ ಪಞ್ಾತವ ಸಙ್ಕಯಾಯತತಾನಾಂ ‘‘ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಮತತ ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಮತತ 
ಚತಚತಕ್ಷತಷ್ಶಾಕ್ಷತಷ್ಶಾಕ್ಷತಾಃಕ್ಷತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿವಾಕಯಇತಾಯದಿವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ ೀಕುದಿವರ್ತೀರಾನ್ುಪಾರಣಾದಿಶರ್ದತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಶ್್ೀಷ್ ೀಕುದಿವರ್ತೀರಾನ್ುಪಾರಣಾದಿಶರ್ದತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ 
ಆಧಾರಾಧ್ೀಯಭಾವವಿರ್ ೀಆಧಾರಾಧ್ೀಯಭಾವವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಏಕಸಯ ಧ್ೀನ್ ಏಕಸಯ ಪಞ್ಾಪಞ್ಾತವರ ಪಬಹತಸಙ್ಕಯಾವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ತವರ ಪಬಹತಸಙ್ಕಯಾವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ 
ಚಾವಿಷ್ತಣತ್ವೀನ್ ಜನಾದಿಶಬದವಾಚಯತಾವಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಚಾವಿಷ್ತಣತ್ವೀನ್ ಜನಾದಿಶಬದವಾಚಯತಾವಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ನ್ಸಙ್ಕ್ೂ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್ನ್ಸಙ್ಕ್ೂ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್--

ಪೀತಾಯದಿಪೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ಸ ತರತರಯಮ್।।  ತದ್ತಯಾಃ ತದ್ತಯಾಃ --  ಏಕ್್ ೀಽಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತಏಕ್್ ೀಽಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಏಕ್್ ೀ ಯಸ್ತಮನಿನತ್ಯೀಕವಏಕ್್ ೀ ಯಸ್ತಮನಿನತ್ಯೀಕವಚನಾನ್ುಯತುದಾದಿ ಶಬ್ ದೀಕುಾಃ ಚನಾನ್ುಯತುದಾದಿ ಶಬ್ ದೀಕುಾಃ 

ಪಞ್ಾಜನಾದಿಶಬಾದಥಯಭ ತಾಮಿತಾತಮಕ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಪಞ್ಾಜನಾದಿಶಬಾದಥಯಭ ತಾಮಿತಾತಮಕ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಥಾ ಚಾಧಾರಾಧ್ೀಯತಥಾ ಚಾಧಾರಾಧ್ೀಯ--

ತಾವದಿನಾ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಪಞ್ಾಜನಾದಿಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತರಾ ಪರಮಮತತಾವದಿನಾ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಪಞ್ಾಜನಾದಿಶಬ್ದೈಮತಯಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯತ್ವೀನ್ ೀದಿತಾಃಖಯತ್ವೀನ್ ೀದಿತಾಃ।।  
ತದ್ಥಯಂ ಬಹತತವಸಙ್ಕಯಾಯತಕುಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ತಚಾಬ್ ದೀದಿತತಾವತದ್ಥಯಂ ಬಹತತವಸಙ್ಕಯಾಯತಕುಸಯ ವಿಷ್ತಣತ್ವೀ ತಚಾಬ್ ದೀದಿತತಾವವಶಯಮಾಭವಾತ್ವಶಯಮಾಭವಾತ್।।  ಹರ್ೀಾಃ ಹರ್ೀಾಃ 

ಪಞ್ಾಜನ್ಶಬಾದಥಯಭ ತಾಮಿತಾತಮಕತವಪಞ್ಾಜನ್ಶಬಾದಥಯಭ ತಾಮಿತಾತಮಕತವಮೀವ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಮೀವ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತಅಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತ।।  
ಅಮಿತಾನಾಮನ್ೀಕ್್ೀಷಾಂ ಆತಾಮ ನಿರಾಮಕಾಃ ಸ ಏವಾಮಿತಾತಮಕಾಃಅಮಿತಾನಾಮನ್ೀಕ್್ೀಷಾಂ ಆತಾಮ ನಿರಾಮಕಾಃ ಸ ಏವಾಮಿತಾತಮಕಾಃ।।  

 

ಶರಿೀರತದ್ನ್ುಗಯತಾಕ್ಾಶಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಜನ್ನಿರಾಮಕ ಇತಯತಯಾಃಶರಿೀರತದ್ನ್ುಗಯತಾಕ್ಾಶಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಜನ್ನಿರಾಮಕ ಇತಯತಯಾಃ।।  ಏತ್ೀನ್ಏತ್ೀನ್  ‘‘ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಸಯ 
ಪಾರಣಾಃಪಾರಣಾಃ’’  ಇತಾಯದಿವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾನ್ುತರಾ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ನಿದಿಯಷಾಟನಾಮೀವ ಇತಾಯದಿವಾಕಯಶ್್ೀಷ್ೀ ದಿವರ್ತೀರಾನ್ುತರಾ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ನಿದಿಯಷಾಟನಾಮೀವ 
ಪಞ್ಾಜನ್ಶಬಾದಥಯತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಮೀವ ಚ ಪಾರಣಾದಿನಿಪಞ್ಾಜನ್ಶಬಾದಥಯತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಮೀವ ಚ ಪಾರಣಾದಿನಿರಾಮಕತವರ ಪವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ರಾಮಕತವರ ಪವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ 

ವಿಷ್ತಣತಾವದಿತತಯಕುಂ ಭವರ್ತವಿಷ್ತಣತಾವದಿತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ।।  ತಾವತಾಽಪ ಕಥಮನ್ೀಕತವಂ ಹರ್ೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ತಾವತಾಽಪ ಕಥಮನ್ೀಕತವಂ ಹರ್ೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅಮಿತಾತಮಕ ಅಮಿತಾತಮಕ 

ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ಅಮಿತ್ೀಷ್ತ ಅನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಶರಿೀರತದ್ಅಮಿತ್ೀಷ್ತ ಅನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಶರಿೀರತದ್ನ್ುಸಾಥನ್ುಸಾಥಕ್ಾಶಪಞ್ಾಜನ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಶಪಞ್ಾಜನ್ೀಷ್ತ ಆತಾಮಆತಾಮ ಸವರ ಪಂ ಯಸಯ ಸ  ಸವರ ಪಂ ಯಸಯ ಸ 
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ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  ನಿಯಮಾಯನಾಮನ್ೀಕತ್ವೀನ್ ತನಿನರಾಮಕತರಾ ತ್ೀಷ್ವನ್ೀಕರ ಪತವಸಯ ನಾಯಯನಿಯಮಾಯನಾಮನ್ೀಕತ್ವೀನ್ ತನಿನರಾಮಕತರಾ ತ್ೀಷ್ವನ್ೀಕರ ಪತವಸಯ ನಾಯಯ--

ಪಾರಪುಪಾರಪುತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಏಏವಂ ತಹ್ಯೀಯಕಸ್ಯೈವ ಆಧಾರಾಧ್ೀಯಭಾವವಿರ್ ೀಧ್ ಇತ್ಯೀತದ್ಪ ಅಮಿತಾತಮಕ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ವಂ ತಹ್ಯೀಯಕಸ್ಯೈವ ಆಧಾರಾಧ್ೀಯಭಾವವಿರ್ ೀಧ್ ಇತ್ಯೀತದ್ಪ ಅಮಿತಾತಮಕ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ 

ಸಮಾಹಿತಮ್ಸಮಾಹಿತಮ್।।  ಶರಿೀರಾದಿೀನಾಮಾಧಾರಾಧ್ೀಯಭಾವಾಪನ್ನತರಾ ತನಿನರಾಮಕ್್ೀಶವರಶರಿೀರಾದಿೀನಾಮಾಧಾರಾಧ್ೀಯಭಾವಾಪನ್ನತರಾ ತನಿನರಾಮಕ್್ೀಶವರ--

ರ ಪಾಣಾಂ ತತರಸಾಥನಾರ ಪಾಣಾಂ ತತರಸಾಥನಾಮಮಪ ತಥಾತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತಪ ತಥಾತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ।।  
 

‘‘ನ್ನ್ತ ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಮತತ ಚಕ್ಷತಷ್ಶಾಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ೂರೀತರಸಯ ಶ್್ೂರೀತರಂ ಅನ್ನಸಾಯನ್ನಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ನ್ನ್ತ ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಮತತ ಚಕ್ಷತಷ್ಶಾಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ೂರೀತರಸಯ ಶ್್ೂರೀತರಂ ಅನ್ನಸಾಯನ್ನಂ ಮನ್ಸ್ ೀ 

ಮನ್ಾಃಮನ್ಾಃ’’  ಇರ್ತ ಮಾಧ್ಯನಿದಇರ್ತ ಮಾಧ್ಯನಿದನ್ಶತರತೌ ಅನ್ಶತರತೌ ಅನಾನನಾನಖಯರ ಪ್ೀಣ ಸಹಾಮಿತಾತಮಕ ಉಕುಾಃಖಯರ ಪ್ೀಣ ಸಹಾಮಿತಾತಮಕ ಉಕುಾಃ।।  ಕ್ಾಣಾವನಾಂ ಶತರತೌ ಕ್ಾಣಾವನಾಂ ಶತರತೌ 

ತತ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾ ಸಹತತ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾ ಸಹ।।  ತಥಾ ಚ ಕ್್ ೀ ವಾಽಮಿತಾತಮಕಾಃ ಪಞ್ಾಜನ್ಶಬಾದಭಧ್ೀಯ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ತಥಾ ಚ ಕ್್ ೀ ವಾಽಮಿತಾತಮಕಾಃ ಪಞ್ಾಜನ್ಶಬಾದಭಧ್ೀಯ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  

ಏಕ ಇತಾಯದಿಏಕ ಇತಾಯದಿ।।  ಶತರರ್ತದ್ವಯೀಕ್್ ುೀಶತರರ್ತದ್ವಯೀಕ್್ ುೀಪಯಮಿತಾತಮಕ ಏಕ ಇತಯಥಯಾಃಪಯಮಿತಾತಮಕ ಏಕ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಅನ್ನಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬಾದಭಾಯಂ ಅನ್ನಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶಬಾದಭಾಯಂ 

ರ ಪಪಞ್ಾಕಪರವಿಷ್ಟಮೀಕರ ಪಮತಚಯತ್ೀರ ಪಪಞ್ಾಕಪರವಿಷ್ಟಮೀಕರ ಪಮತಚಯತ್ೀ।।  ನ್ ತತ ರ ಪಭ್ೀದ್ ಇತಯಥಯಾಃನ್ ತತ ರ ಪಭ್ೀದ್ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಯದಾವಯದಾವ ಏಕ್್ ೀ  ಏಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽಮಿತಾತಮಕಾಃಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽಮಿತಾತಮಕಾಃ।।  ಅಮಿತಾಃ ಅನ್ೀಕಾಃ ಆತಾಮ ಅಧಿಕ್ಾರಿೀ ರ್ಜೀವೀ ಯಸಯ ಸ ಇತಯಥಯಾಃಅಮಿತಾಃ ಅನ್ೀಕಾಃ ಆತಾಮ ಅಧಿಕ್ಾರಿೀ ರ್ಜೀವೀ ಯಸಯ ಸ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ಅನ್ನಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ ೀಾಃ ಭನ್ನರ ಪತ್ವೀಽಪುಯಪಾಸಕ್ಾಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪಞ್ಾಕದ್ವಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಅನ್ನಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ ೀಾಃ ಭನ್ನರ ಪತ್ವೀಽಪುಯಪಾಸಕ್ಾಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪಞ್ಾಕದ್ವಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  

 

ನ್ನ್ತ ಶರಿೀರತತಾಾಕ್ಾಶಪಾರಣಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ತನಿನರಾಮಕತರಾ ತತಾರಸ್ತಥತವಿಷ್ ಣೀನ್ನ್ತ ಶರಿೀರತತಾಾಕ್ಾಶಪಾರಣಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ತನಿನರಾಮಕತರಾ ತತಾರಸ್ತಥತವಿಷ್ ಣೀ --
ರಮಿತಾತಮಕತ್ವೀ ರ ಪಾಣಾಂ ಭ್ೀಧ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪರಮಿತಾತಮಕತ್ವೀ ರ ಪಾಣಾಂ ಭ್ೀಧ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ  ‘‘ನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಽಪಪ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ವಕ್ಷಾಮಾಣನಾಯಯಸಮರಣಾಯೈವಕ್ಷಾಮಾಣನಾಯಯಸಮರಣಾಯೈಕ್ೌ ನಿಭ್ೀಯದ್ ಇತತಯಕುಮ್ಕ್ೌ ನಿಭ್ೀಯದ್ ಇತತಯಕುಮ್।।  ಕಥಂ ನಿಭ್ೀಯದ್ ೀಪಯಮಿತಾತಮಕಾಃಕಥಂ ನಿಭ್ೀಯದ್ ೀಪಯಮಿತಾತಮಕಾಃ।।  
ಅನ್ಯತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽದ್ೃಷ್ಟೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಅನ್ಯತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽದ್ೃಷ್ಟೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತಅಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತ  ।।  ಆತಮನಿ ಚ್ೈವಂ ವಿಚಿತಾರಶಾ ಹಿೀರ್ತ ಆತಮನಿ ಚ್ೈವಂ ವಿಚಿತಾರಶಾ ಹಿೀರ್ತ 

ವಕ್ಷಾಮಾಣನಾಯಯೀನಾಪರಿಮತವಕ್ಷಾಮಾಣನಾಯಯೀನಾಪರಿಮತಮಿಮಿತಸವರ ಪಸಾಮಥಯಯ ಇತಯಥಯ ಇತಾಯದ್ ಹಯಮ್ತಸವರ ಪಸಾಮಥಯಯ ಇತಯಥಯ ಇತಾಯದ್ ಹಯಮ್।।  
 

ಅತಾರಮಿತಾತಮಕ ಇತತಯಕ್ಾಯಅತಾರಮಿತಾತಮಕ ಇತತಯಕ್ಾಯ  ‘‘ವಿರ್ ೀಧಿಸವಯಬಾಹತಲಯವಿರ್ ೀಧಿಸವಯಬಾಹತಲಯ’’  ಇತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಚ ಇತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುದಿಶ್ಾ ಚ 

ಬಹತತವವಾಚಿನ್ಾಃ ಶಬಾದ ಉದಾಹರಣಮ್ಬಹತತವವಾಚಿನ್ಾಃ ಶಬಾದ ಉದಾಹರಣಮ್।।  ಬಹತತವಮೀವ ಪೂವಯಪಕ್ಷಯತಕ್ತುಾಃಬಹತತವಮೀವ ಪೂವಯಪಕ್ಷಯತಕ್ತುಾಃ।।  
ಸ ತ್ರೀಽರ್ತರ್ೀಕ್ಾಚಾ ಇತಾಯಧಾರಾಧ್ೀಯಸಮಥಯನ್ಞ್ಾ ಅಭತಯಚಾಯೀನ್ಸ ತ್ರೀಽರ್ತರ್ೀಕ್ಾಚಾ ಇತಾಯಧಾರಾಧ್ೀಯಸಮಥಯನ್ಞ್ಾ ಅಭತಯಚಾಯೀನ್।।  ಗತಹಾಮ್ಗತಹಾಮ್  

ಪರವಿಷಾಟವಿತಯತರ ಅತ್ಯೀತತಯಕ್ಾಯ ಕಮಯಫಲಾತೃತವಮೀವ ತತರ ವುಯತಾಪದ್ಯಮ್ಪರವಿಷಾಟವಿತಯತರ ಅತ್ಯೀತತಯಕ್ಾಯ ಕಮಯಫಲಾತೃತವಮೀವ ತತರ ವುಯತಾಪದ್ಯಮ್।।  ‘‘ದಿವತವಂ ಚ್ೈಕಸಯ ದಿವತವಂ ಚ್ೈಕಸಯ 

ಯತಜಯತ್ೀಯತಜಯತ್ೀ’’  ಇಇತಯನ್ತಭಾಷಾಯದೌ ತಯನ್ತಭಾಷಾಯದೌ   ತವಭತಯಚಾಯತ್ವೀನ್ ಏಕಸಾಯನ್ೀಕತವವುಯತಾಪದ್ನ್ಮ್ತವಭತಯಚಾಯತ್ವೀನ್ ಏಕಸಾಯನ್ೀಕತವವುಯತಾಪದ್ನ್ಮ್।।  ಅತ್ ೀ ನ್ ಅತ್ ೀ ನ್ 

ಪುನ್ರತಕ್ತುರಿರ್ತ ದ್ಶ್ಯತಮ್ಪುನ್ರತಕ್ತುರಿರ್ತ ದ್ಶ್ಯತಮ್॥॥  3 3 ॥॥  
 

ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಆಕ್ಾಶ್ಾಧಿಕರಣ 
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ನ್ನ್ವಥಾನ್ನ್ವಥಾಽಽಪ ನ್ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃಪ ನ್ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ।।  ‘‘ಆತಮನ್ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಮ ಭತಾಃಆತಮನ್ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ತ್ೈರ್ತುರಿತ್ೈರ್ತುರಿರಾದೌ ಶತರತಭ ತ್ ೀತಪರ್ತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕವಾಕಯಸಾಥಕ್ಾಶ್ಾದಿಶಬಾದನಾಂ ಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ಸರ್ತ ರಾದೌ ಶತರತಭ ತ್ ೀತಪರ್ತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕವಾಕಯಸಾಥಕ್ಾಶ್ಾದಿಶಬಾದನಾಂ ಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ಸರ್ತ 
ಕ್ಾಕ್ಾರಣತವರ ರಣತವರ ಪಾವಾಪಾವಾನ್ುರಕ್ಾರಣನ್ುರಕ್ಾರಣತವತವಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಭ ತಮಾತರವಾಚಕತಾವದಿತಯತಾಃ ಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಭ ತಮಾತರವಾಚಕತಾವದಿತಯತಾಃ 

ಪಾರಪಾರಪುಪುಮ್ ಮ್ ––  ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಚಾಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಯಥಾ ವಯಪದಿಷ್ ಟೀಕ್್ುೀಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಚಾಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಯಥಾ ವಯಪದಿಷ್ ಟೀಕ್್ುೀರಿರ್ತರಿರ್ತ  ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಅವಾನ್ುರಂ ಅವಾನ್ುರಂ 

ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೀಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೀರ್ತರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಸಮ ಭತವಾಕ್್ಯೀ ಶತರತಂಸಮ ಭತವಾಕ್್ಯೀ ಶತರತಂ  ಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ಸರ್ತ ಕ್ಾರಣತವರ ಪಂ ಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ಸರ್ತ ಕ್ಾರಣತವರ ಪಂ 

ಯದ್ವಾನ್ುರಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ತದ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಯದ್ವಾನ್ುರಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ತದ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಆನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಆತಮತಮನ್ನ್  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ಶತರಶತರತಂ ತಂ 

ಮ ಲಕ್ಾರಣಮಿರ್ತ ವಾ ಪಾರಗತಯಕುಸಮತಚಾಯೀ ವಾ ಚಶಬದಾಃಮ ಲಕ್ಾರಣಮಿರ್ತ ವಾ ಪಾರಗತಯಕುಸಮತಚಾಯೀ ವಾ ಚಶಬದಾಃ।।  ತಥಾ ಚಾನ್ಯತ್ೈವ ನಿಯತ್ೈರಪ ತಥಾ ಚಾನ್ಯತ್ೈವ ನಿಯತ್ೈರಪ 
ಉತಪರ್ತುಮತಾುವದಿಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಪಾಯಕ್ಾಶವಾಯವಉತಪರ್ತುಮತಾುವದಿಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಪಾಯಕ್ಾಶವಾಯವಗಾನಾದಿಗಾನಾದಿಸವಯಶಬ್ದೈಸವಯಶಬ್ದೈ--

ಮತಯಖಯತರಾ ಪರಮಮಖಯತ್ವೀನ್ೈಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಉದಿತಾಃಮತಯಖಯತರಾ ಪರಮಮಖಯತ್ವೀನ್ೈಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಉದಿತಾಃ।।  ನ್ ತತ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಭ ತಮ್ನ್ ತತ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಭ ತಮ್।।  
ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಶಬ್ದೈಾಃ ಪಾರಗತಕುಸವಯಶಬದವಾಚಯಶಬ್ದೈಾಃ ಪಾರಗತಕುಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ ತವಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ ‘‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ’’, , ‘‘ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ’’, , 

‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ’’  ಇತಾಯದಿ ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿ ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ವಿರತದ್ಧಮವಾನ್ುರಕ್ಾರಣಮೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಕಥಮಿತಯತ್ ೀಽಮಿತಾತಮಕ ಇತಯನ್ತವಿರತದ್ಧಮವಾನ್ುರಕ್ಾರಣಮೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಕಥಮಿತಯತ್ ೀಽಮಿತಾತಮಕ ಇತಯನ್ತ--

ವತಯಯಮ್ವತಯಯಮ್।।  ಅಮಿತ್ೀಷ್ತ ಅನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಷಾವತಾಮ ಸವರ ಪಂ ಯಸಯ ಸ ಇತಯಥಯಾಃಅಮಿತ್ೀಷ್ತ ಅನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಷಾವತಾಮ ಸವರ ಪಂ ಯಸಯ ಸ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಥತತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್।।  ತಥಾ ಚಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ತಯತಥಾ ಚಾಕ್ಾಶ್ಾದ್ತಯತಪತಪತೌುತೌು ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯನ್ುಗಯತತ್ವೀನ್  ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯನ್ುಗಯತತ್ವೀನ್ 
ವಿವಿಷ್ ಣೀಷ್ ಣೀರತತಪತಾಯವಾರಾವದಿಸಥರ ಪೀತಪರ್ತುಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ವಾ ಅವಾನ್ುರಕ್ಾರಣತವಂ ಯತಕುಮಿರ್ತ ರತತಪತಾಯವಾರಾವದಿಸಥರ ಪೀತಪರ್ತುಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ವಾ ಅವಾನ್ುರಕ್ಾರಣತವಂ ಯತಕುಮಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  
 

ಕಥಮಜಸಯ ಜನಿಮತುವಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ದ್ತಯಭಾಯದಿನ್ಯೀಕುಸಮರಣಾಯ ಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತ ಕಥಮಜಸಯ ಜನಿಮತುವಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ದ್ತಯಭಾಯದಿನ್ಯೀಕುಸಮರಣಾಯ ಮಿತಾತಮಕ ಇರ್ತ 

ವಯವಚಿಾದ್ಯಯೀಜಯಮ್ವಯವಚಿಾದ್ಯಯೀಜಯಮ್।।  ಮಿತಾಃ ವಯಕುಾಃ ಆತಾಮ ಸವರ ಪಂ ಯಸಯ ಸ ಇತಯಥಯಾಃಮಿತಾಃ ವಯಕುಾಃ ಆತಾಮ ಸವರ ಪಂ ಯಸಯ ಸ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ಜನ್ೀರಿೀಶ್್ೀಽಭವಯಕ್ತುಜನ್ೀರಿೀಶ್್ೀಽಭವಯಕ್ತುರ ಪತವಸಯ ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಮಿತಯತಾರಭಧಾನಾದ್ತತಪರ್ತುರತಾರಭವಯಕ್ತುಾಃರ ಪತವಸಯ ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಮಿತಯತಾರಭಧಾನಾದ್ತತಪರ್ತುರತಾರಭವಯಕ್ತುಾಃ।।  ನ್ ನ್ 
ತವಭ ತಾವಭವನಾದಿರ ಪ್ೀರ್ತ ತವಭ ತಾವಭವನಾದಿರ ಪ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ ಭಾವಾಃ ||  ‘‘ಕ್ತರರಾಪರವತಯಕತ್ವೀನ್ ಪಾರದ್ತಭಾಯವೀ ಹರ್ೀಜಯನಿಾಃ ಕ್ತರರಾಪರವತಯಕತ್ವೀನ್ ಪಾರದ್ತಭಾಯವೀ ಹರ್ೀಜಯನಿಾಃ ||  

ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತು ಹಯಭಮಾನ್ ೀಽಭಮಾನಿನ್ಾಃನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತು ಹಯಭಮಾನ್ ೀಽಭಮಾನಿನ್ಾಃ’’  ಇತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃಇತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ।।  
 

ನ್ನಾವಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಸ್ತಥರ್ತರ್ೀವ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತನ್ನಾವಕ್ಾಶ್ಾದಿಷ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಸ್ತಥರ್ತರ್ೀವ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  ‘‘ಯ ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ರ್ತಷ್ಠನ್ ಯ ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ರ್ತಷ್ಠನ್ 
ಯೀ ವಾರೌ ರ್ತಷ್ಠನ್ಯೀ ವಾರೌ ರ್ತಷ್ಠನ್’ ’ ಇತಾಯದಾವಪ ಹರಿರಿರ್ತ ಕತತ ಇತ್ ಯೀಽಪ ಇತಾಯದಾವಪ ಹರಿರಿರ್ತ ಕತತ ಇತ್ ಯೀಽಪ ––  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ಶಬ್ದೈರಿರ್ತ ||  ‘‘ಯಮಾಕ್ಾಶ್್ೂೀ ಯಮಾಕ್ಾಶ್್ೂೀ 
ನ್ ವ್ೀದ್ ಯಂ ವಾಯತನ್ಯ ವ್ೀದ್ನ್ ವ್ೀದ್ ಯಂ ವಾಯತನ್ಯ ವ್ೀದ್’’  ಇತಾಯದಿರ ಪ್ೈಾಃ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯವಿಹಿತತಾವಮೃತಇತಾಯದಿರ ಪ್ೈಾಃ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯವಿಹಿತತಾವಮೃತ--
ತಾವತಾವದ್ಯನ್ುರಾಯಮಿದ್ಯನ್ುರಾಯಮಿನ್ಯೀಕುಧ್ಮಯಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ನ್ಯೀಕುಧ್ಮಯಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ‘‘ಯ ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ರ್ತಷ್ಠನ್ಯ ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ರ್ತಷ್ಠನ್’’  ಇತಾಯದಾವುಕ್್ ುೀ ಇತಾಯದಾವುಕ್್ ುೀ 
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ಹರಿರ್ೀವ್ೀತಯಥಯಾಃಹರಿರ್ೀವ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ಯಮಾಕ್ಾಶ್್ೂೀ ನ್ ವ್ೀದ್ಯಮಾಕ್ಾಶ್್ೂೀ ನ್ ವ್ೀದ್’’  ಇತಾಯದಿ ಶಬ್ದೈರಪ ಕತತ್ ೀ ಇತಾಯದಿ ಶಬ್ದೈರಪ ಕತತ್ ೀ 

ಹರಿರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಹರಿರಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  ‘‘ಸ ಯತ್ ೀಶತರತಾಃಸ ಯತ್ ೀಶತರತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿರ ಪ್ೈಾಃ ಹರ್ೀರವಿದಿತತಾವದಿಇತಾಯದಿರ ಪ್ೈಾಃ ಹರ್ೀರವಿದಿತತಾವದಿ--

ಧ್ಮಯಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃಧ್ಮಯಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೈಾಃ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಶಬಾದನಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವದಿತಯಥಯಾಃತ್ೀಷಾಂ ಶಬಾದನಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಸಮಾಕಷಾಯಧಿಕರಣ 
 

ಅತರ ಸಮಾಕಷಾಯದಿತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಸಯ ತತವಪರದಿೀಪನಾಯಯರತಾನವಲ್ಲೀನಾಯಯಅತರ ಸಮಾಕಷಾಯದಿತಾಯದಿಸ ತಾರಷ್ಟಕಸಯ ತತವಪರದಿೀಪನಾಯಯರತಾನವಲ್ಲೀನಾಯಯಚನಿದರಕ್ಾಚನಿದರಕ್ಾ--
ಸಮ್ನ್ಧದಿೀಪಕ್ಾದಿಪಾರಚಿೀನ್ಗರನ್ ಥೀಸಮ್ನ್ಧದಿೀಪಕ್ಾದಿಪಾರಚಿೀನ್ಗರನ್ ಥೀಕುರಿೀತಾಯ ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ೀತಯಧಿಕರಣಶ್್ೀಷ್ತಾವತ್ ಪೃಥಕ್ ಕುರಿೀತಾಯ ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ೀತಯಧಿಕರಣಶ್್ೀಷ್ತಾವತ್ ಪೃಥಕ್ 

ತದ್ಥ್ ೀಯ ನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃತದ್ಥ್ ೀಯ ನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ।।  ಯದಾವ ಉಕುವಕ್ಷಾಮಾಣಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಪದ್ವಣಾಯದಿರ ಪ್ೀಣ ಯದಾವ ಉಕುವಕ್ಷಾಮಾಣಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಪದ್ವಣಾಯದಿರ ಪ್ೀಣ 
ವಿಷ್ತಣವಾಚಿತ್ ವೀವಿಷ್ತಣವಾಚಿತ್ ವೀಕ್ತುಪರಕ್ತುಪರಜ್ ಯೀಯೀಜ್ ಯೀಯೀರ್ತನ್ಯರಾಥಯಸಙ್ಗುರರ್ತನ್ಯರಾಥಯಸಙ್ಗುರಹ್ೀಣ್ೈವ ಸಮಾಕಷಾಯದಿರ್ತ ಹ್ೀಣ್ೈವ ಸಮಾಕಷಾಯದಿರ್ತ 

ನ್ರಾಥ್ ೀಯಽಪ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃನ್ರಾಥ್ ೀಯಽಪ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ।।  ತಥಾ ಹಿ ಯದ್ತಕುಂ ಜ್ ಯೀರ್ತನ್ಯತಥಾ ಹಿ ಯದ್ತಕುಂ ಜ್ ಯೀರ್ತನ್ಯಯೀಯೀ  ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ವಿಷೌಣ ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ವಿಷೌಣ 
ಮತಖಯತವಮಿವಾಮತಖಯತವಮಿವಾನ್ಯತಾರಪ ಮತಖಯತಾವನ್ನ ಕಮಾಯದಿ ಲ್ ೀಪೀ ವಿಷೌಣ ಶಬಾದನಾಂ ನ್ಯತಾರಪ ಮತಖಯತಾವನ್ನ ಕಮಾಯದಿ ಲ್ ೀಪೀ ವಿಷೌಣ ಶಬಾದನಾಂ 

ವುಯತಪತಯಯೀಗ್ ೀ ವಾ ನ್ೀರ್ತವುಯತಪತಯಯೀಗ್ ೀ ವಾ ನ್ೀರ್ತ।।  ತದ್ಯತಕುಮ್ತದ್ಯತಕುಮ್।।  ತಥಾತ್ವೀ ಅಕ್ಾದಿಶಬದವದ್ನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತ ತಥಾತ್ವೀ ಅಕ್ಾದಿಶಬದವದ್ನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತ 
ಮತಖಯತಾಽಪತಾಯಮತಖಯತರಾ ಸವಯಶಬ್ದೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ ಇರ್ತ ತತತು ಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತ ಮತಖಯತಾಽಪತಾಯಮತಖಯತರಾ ಸವಯಶಬ್ದೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವೀಚಯತ ಇರ್ತ ತತತು ಸಮನ್ವರಾದಿರ್ತ 
ಸಮನ್ವಯಸ ತ್ ರೀಕ್ಾುವಧಾರಣಾಯೀಗ ಇತಾಯದಿಚ್ ೀದ್ಯಸಮನ್ವಯಸ ತ್ ರೀಕ್ಾುವಧಾರಣಾಯೀಗ ಇತಾಯದಿಚ್ ೀದ್ಯನಿರಾಸಾಯ ಪಾರಪುಮ್ ನಿರಾಸಾಯ ಪಾರಪುಮ್ ––  

ಸಮಾಕಸಮಾಕಷಾಯಷಾಯದಿರ್ತ ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್ದಿರ್ತ ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶಾ ವಾಚಯಕಮಯವಾಚ್ಯೈಶಾ ವಾಚಯ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಕಮಾಯದಿವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಮತಖಯತರಾಽನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈಾಃ ಉಕುವಕ್ಷಾಮಾಣಕಮಾಯದಿವಾಚಕ್್ೈಾಃ ಮತಖಯತರಾಽನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈಾಃ ಉಕುವಕ್ಷಾಮಾಣ--

ಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯತರಾ ವಾಚಯ ಇತಯಥಯಾಃಸವಯಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯತರಾ ವಾಚಯ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ಅಮತಖಯ ವೃತೌು ಗೌಣಿೀ ಲಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ ಭ್ೀದ್ವತ್ ಮತಖಯವೃತಾುವಪ ಮತಖಯತವಂ ಪರಮಮತಖಯತವಅಮತಖಯ ವೃತೌು ಗೌಣಿೀ ಲಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ ಭ್ೀದ್ವತ್ ಮತಖಯವೃತಾುವಪ ಮತಖಯತವಂ ಪರಮಮತಖಯತವಮಿರ್ತ ಮಿರ್ತ 

ದ್ವೈವಿಧ್ಯಸತಾುವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃದ್ವೈವಿಧ್ಯಸತಾುವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ನ್ ಚ ತತರ ಮಾನಾಭಾವಾಃನ್ ಚ ತತರ ಮಾನಾಭಾವಾಃ।।  ಶಬ್ದೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ‘‘ಪರಸಯ ವಾಚಕ್ಾಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಪರಸಯ ವಾಚಕ್ಾಾಃ ಶಬಾದಾಃ 
ಸಮಾಕೃಷ್ಯೀತರ್ೀಷ್ವಪಸಮಾಕೃಷ್ಯೀತರ್ೀಷ್ವಪ’’  ಇರ್ತ ವೃರ್ತುತಾರತಮಯಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈಾಃ ಪರಮಮತಖಯತವಮತಖಯತವಯೀಾಃ ಇರ್ತ ವೃರ್ತುತಾರತಮಯಬ್ ೀಧ್ಕಶಬ್ದೈಾಃ ಪರಮಮತಖಯತವಮತಖಯತವಯೀಾಃ 

ಹರೌ ತದ್ನ್ಯತರ ಚಾವಗಮಾದಿತಯಥಯಾಃಹರೌ ತದ್ನ್ಯತರ ಚಾವಗಮಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಪಾರಕ್ ಪರರ್ತನ್ಯಂ ಪರಮಮತಖಯತಯೀತಾಯದಿಪಾರಕ್ ಪರರ್ತನ್ಯಂ ಪರಮಮತಖಯತಯೀತಾಯದಿ--

ವಾಯಖಾಯನ್ಂ ಅಸಾಮಭರ್ೀತದ್ಭಪಾರಯೀಣ್ೈವ ಕೃತಮ್ವಾಯಖಾಯನ್ಂ ಅಸಾಮಭರ್ೀತದ್ಭಪಾರಯೀಣ್ೈವ ಕೃತಮ್।।  ನ್ನಿವೀಶ್್ೀ ಪರಮಮತಖಯತ್ವೀನ್ನಿವೀಶ್್ೀ ಪರಮಮತಖಯತ್ವೀಽಽನ್ಯತರ ನ್ಯತರ 
ಸ್ತದಿಧನ್ಯ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಸ್ತದಿಧನ್ಯ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀನ್ಯತ್ೈವ ನಿಯತ್ೈರನ್ಯತ್ೈವ ವಯವಹಿರಯಮಾಣ್ೈಾಃ ಅತ ಏವಾನ್ಯತರ ನ್ಯತ್ೈವ ನಿಯತ್ೈರನ್ಯತ್ೈವ ವಯವಹಿರಯಮಾಣ್ೈಾಃ ಅತ ಏವಾನ್ಯತರ 
ನಿಯತ್ೈರನ್ಯತ್ೈವ ವುಯತಪನ್ನೈರಪ ಶಬ್ದೈವಾಯಚಯ ಇರ್ತ ಲ್ ೀಕಸಯ ಜಗತ್ಯೀವ ನ್ೈಯತ್ಯೀನ್ ನಿಯತ್ೈರನ್ಯತ್ೈವ ವುಯತಪನ್ನೈರಪ ಶಬ್ದೈವಾಯಚಯ ಇರ್ತ ಲ್ ೀಕಸಯ ಜಗತ್ಯೀವ ನ್ೈಯತ್ಯೀನ್ 
ಶಬದವಯವಹಾರ್ೀಣ ತತ್ೈವ ತಚ್ ಾರೀಶಬದವಯವಹಾರ್ೀಣ ತತ್ೈವ ತಚ್ ಾರೀತೃತೃಣಾಂ ವುಯತಪತ್ುೀನ್ೈಯಯತಾಯತ್ ಈಶ್್ೀ ತಥಾ ಣಾಂ ವುಯತಪತ್ುೀನ್ೈಯಯತಾಯತ್ ಈಶ್್ೀ ತಥಾ 

ಬಹತಲವಯವಹಾರಾಭಾವ್ೀನ್ ವುಯಬಹತಲವಯವಹಾರಾಭಾವ್ೀನ್ ವುಯತಪತಯಭಾವಾಚಾತಪತಯಭಾವಾಚಾ।।  ಅನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಅಜ್ಞಾನ್ಮ ಲಅನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಅಜ್ಞಾನ್ಮ ಲ--

ತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
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ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ಅಸಯ ಯದ್ೀಕ್ಾಂ ಶ್ಾಖಾಂ ರ್ಜೀವೀ ಜಹಾರ್ತಅಸಯ ಯದ್ೀಕ್ಾಂ ಶ್ಾಖಾಂ ರ್ಜೀವೀ ಜಹಾರ್ತ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ವಾಯತನಾ ವ್ೈ ಗೌತಮ ವಾಯತನಾ ವ್ೈ ಗೌತಮ 
ಸ ತ್ರೀಣಸ ತ್ರೀಣ’’  ಇರ್ತ ರ್ಜೀವವಾಯವೀರಪ ಸಾವತನ್ರಾಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ತಯೀರಪ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಂ ಇರ್ತ ರ್ಜೀವವಾಯವೀರಪ ಸಾವತನ್ರಾಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ತಯೀರಪ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಂ 

ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪೀರ್ತಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪೀರ್ತ।।  ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಅನ್ಯಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಅನ್ಯತರ ವಾಚಕ್್ೈರಪ ತರ ವಾಚಕ್್ೈರಪ 

ಶಬ್ದೈಾಃ ರ್ಜೀವವಾರಾವದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತರಾ ವಾಚಯ ಇತಯಥಯಾಃಶಬ್ದೈಾಃ ರ್ಜೀವವಾರಾವದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತರಾ ವಾಚಯ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ರ್ಜೀವಾದಿಶಬ್ದೈಾಃ ತತುದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ಗೃಹಿೀತತ್ವೀನ್ ತತರ ಪರರ್ತೀತಸಾವತನ್ರಾಸಾಯಪ ರ್ಜೀವಾದಿಶಬ್ದೈಾಃ ತತುದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ಗೃಹಿೀತತ್ವೀನ್ ತತರ ಪರರ್ತೀತಸಾವತನ್ರಾಸಾಯಪ 

ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಗತತ್ವೀನ್ ಪಾದಾನ್ಯಪಾರಣನ್ಯೀಽಭಧಾನಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಗತತ್ವೀನ್ ಪಾದಾನ್ಯಪಾರಣನ್ಯೀಽಭಧಾನಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಮತಖಯತರಾಽನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರನ್ಯತರ ವಾಚಕ್್ೈರಪ ಶಬ್ದೈಾಃ ಪರಮಮತನ್ನ್ತ ಮತಖಯತರಾಽನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರನ್ಯತರ ವಾಚಕ್್ೈರಪ ಶಬ್ದೈಾಃ ಪರಮಮತಖಯತರಾ ಖಯತರಾ 

ಹರಿವಾಯಚಯ ಇತತಯಕುಮ್ಹರಿವಾಯಚಯ ಇತತಯಕುಮ್।।  ಮತಮತಕ್ಷತಂ ಪರರ್ತ ಕಮಯದ್ೀವತಾದ್ತಯಕ್ೌು ಫಲಾಭಾವಾತ್ ಮತಕ್್ುೀಾಃ ಮತಮತಕ್ಷತಂ ಪರರ್ತ ಕಮಯದ್ೀವತಾದ್ತಯಕ್ೌು ಫಲಾಭಾವಾತ್ ಮತಕ್್ುೀಾಃ 
ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ತಸಯ ಚ ಪದ್ಸಮನ್ವರಾದಿನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ತಸಯ ಚ ಪದ್ಸಮನ್ವರಾದಿನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅನ್ಯತರ ಅನ್ಯತರ 

ನಿಯತ್ೈರಿರ್ತನಿಯತ್ೈರಿರ್ತ।।  ಕಮಯದ್ೀವತಾವಾಚಿತ್ವೀನ್ ಸ್ತಥತ್ೈರಪ ಶಬ್ದೈರನ್ುತ್ ೀ ಮತಖಯತ್ ೀ ಕಮಯದ್ೀವತಾವಾಚಿತ್ವೀನ್ ಸ್ತಥತ್ೈರಪ ಶಬ್ದೈರನ್ುತ್ ೀ ಮತಖಯತ್ ೀ 

ಮಹಾತಾತಪಯೀಯಣ್ ೀದಿತ ಇತಯಥಯಾಃಮಹಾತಾತಪಯೀಯಣ್ ೀದಿತ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಕಮಯದ್ೀವತಾ ವಾಕಮಯದ್ೀವತಾ ವಾಚಿತ್ವೀನ್ ಸ್ತಥತಾನಾಂ ಚಿತ್ವೀನ್ ಸ್ತಥತಾನಾಂ 
ವಾಕ್ಾಯನಾಮನ್ುತ್ ೀ ಬರಹಮಪರತವಮಿತ್ಯೀವಂ ರ ಪವಾಕ್ಾಯನ್ವರಾಭಾವ್ೀ ಮನಾದನಾಂ ವಾಕ್ಾಯನಾಮನ್ುತ್ ೀ ಬರಹಮಪರತವಮಿತ್ಯೀವಂ ರ ಪವಾಕ್ಾಯನ್ವರಾಭಾವ್ೀ ಮನಾದನಾಂ 
ಪರರ್ತಪದಾನ್ವರಾಯೀಗಯತರಾ ತತರ ವ್ೈಮತಖ್ಯೀನ್ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ಯಭಾವಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ಭಾವ ಪರರ್ತಪದಾನ್ವರಾಯೀಗಯತರಾ ತತರ ವ್ೈಮತಖ್ಯೀನ್ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ಯಭಾವಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ಭಾವ 

ಇತಾಯದ್ ಯಹಯಮ್ಇತಾಯದ್ ಯಹಯಮ್॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಪರಕೃತಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ ।।  ಪರಮಪುರತಷ್ೀ ಸ್ತರೀತಾವಭಾವ್ೀನ್ ಪರಮಪುರತಷ್ೀ ಸ್ತರೀತಾವಭಾವ್ೀನ್ 

ಸವಯಸ್ತರೀಸವಯಸ್ತರೀಶ್ರ್ ೀಮಣಿಲಕ್ಷಮೀವಾಚಿಪರಕೃತಾಯದಿಸ್ತರೀಶಬದವಾಚಯತಾವಭಾವಾತ್ಶ್ರ್ ೀಮಣಿಲಕ್ಷಮೀವಾಚಿಪರಕೃತಾಯದಿಸ್ತರೀಶಬದವಾಚಯತಾವಭಾವಾತ್।।  ನ್ ಚ ನ್ ಚ 

ಖಟ್ವವಾದಿಶಬದವದ್ತಪಪರ್ತುಾಃಖಟ್ವವಾದಿಶಬದವದ್ತಪಪರ್ತುಾಃ।।  ಸಮನ್ವಯಸಯ ಗತಣಪೂತಯಯಥಯತ್ವೀನ್ ಅಥಯಸಾಧ್ತತವಸ್ಯೈವ ಸಮನ್ವಯಸಯ ಗತಣಪೂತಯಯಥಯತ್ವೀನ್ ಅಥಯಸಾಧ್ತತವಸ್ಯೈವ 

ವಾಚಯತಾವತ್ ವಾಚಯತಾವತ್ ।।  ತದ್ಧಿೀನ್ತವನಾಯರಾಶರಯಣ್ೀಽಪ ಸಾವತನ್ರಾಸ್ಯೈವ ಸ್ತದಾಧಾ ಸ್ತರೀಶಬದಪರವೃರ್ತುತದ್ಧಿೀನ್ತವನಾಯರಾಶರಯಣ್ೀಽಪ ಸಾವತನ್ರಾಸ್ಯೈವ ಸ್ತದಾಧಾ ಸ್ತರೀಶಬದಪರವೃರ್ತು--

ನಿಮಿತುರ ಪಗತಣಾಸ್ತದ್ಧೀಾಃನಿಮಿತುರ ಪಗತಣಾಸ್ತದ್ಧೀಾಃ।।  ‘‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ’’  ಇತಯಸಯ ಸಙ್ಕ್ೂೆೀಚಸಮಭವಾಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಇತಯಸಯ ಸಙ್ಕ್ೂೆೀಚಸಮಭವಾಚ್ಾೀತಯತಾಃ 

ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಪರಕೃರ್ತಶ್್ಾೀರ್ತ ಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್ಪರಕೃರ್ತಶ್್ಾೀರ್ತ ಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್।।  ತದ್ತಯಾಃ ತದ್ತಯಾಃ ––  ಪರಕೃರ್ತರಿರ್ತಪರಕೃರ್ತರಿರ್ತ।।  
 

ಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃಪೂವಯವದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ।।  ಪರಕೃರ್ತಾಃಪರಕೃರ್ತಾಃ  ಪರಕೃಷಾಟ ಕೃರ್ತಾಃ ಯಸ್ಯೀರ್ತ ಪರಕೃರ್ತ ಶಬ್ ದೀಕುಾಃ ಪರಕೃಷಾಟ ಕೃರ್ತಾಃ ಯಸ್ಯೀರ್ತ ಪರಕೃರ್ತ ಶಬ್ ದೀಕುಾಃ 

ಪರಕೃಷ್ಟಕೃರ್ತಮಾನ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಪರಕೃಷ್ಟಕೃರ್ತಮಾನ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ।।  ತಥಾ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈಾಃ ಅನ್ಯತ್ೈವ ತಥಾ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಅನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈಾಃ ಅನ್ಯತ್ೈವ 
ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ‘‘ಸ್ೈಷಾ ಪರಕೃರ್ತಾಃಸ್ೈಷಾ ಪರಕೃರ್ತಾಃ’’  ಇಇತಾಯದೌ ಶತರತಪರಕೃರ್ತತದ್ತಪಲಕ್ಷತ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಗುಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ ತಾಯದೌ ಶತರತಪರಕೃರ್ತತದ್ತಪಲಕ್ಷತ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಗುಶಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ ೀ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯವೃತ್ ಯೀದಿತ್ ೀ ನ್ ತತ ಲಕ್ಾಮಾದಿಾಃಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಮತಖಯತರಾ ಪರಮಮತಖಯವೃತ್ ಯೀದಿತ್ ೀ ನ್ ತತ ಲಕ್ಾಮಾದಿಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಶಬ್ದೈಾಃಶಬ್ದೈಾಃ।।  
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‘‘ಹನ್ು ಏತಮೀವ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಭವದ್ನಿುಹನ್ು ಏತಮೀವ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಭವದ್ನಿು’’  ಇತಾಯದಿಪರರ್ತಜ್ಞಾಇತಾಯದಿಪರರ್ತಜ್ಞಾದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾಯಂ ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾಯಂ 
ಸವಯಶಬದವಾಚಯತ್ ವೀಪಸವಯಶಬದವಾಚಯತ್ ವೀಪಪಾದ್ಕಪರಭೃರ್ತಭಾಃ ಪಾದ್ಕಪರಭೃರ್ತಭಾಃ ‘‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ’’  ಇತಾಯದಿಭಾಃಇತಾಯದಿಭಾಃ  ಪಾರಗತಕ್್ೈಶಾ ಪಾರಗತಕ್್ೈಶಾ 

ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ತಥಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಕೃರ್ತಶಬದವಾಚ್ಯೀಚಾಾಸವರ ಪತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ತಥಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಕೃರ್ತಶಬದವಾಚ್ಯೀಚಾಾಸವರ ಪತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ‘‘ಪರಕೃರ್ತವಾಯಸನ್ೀತ್ಯೀವ ಪರಕೃರ್ತವಾಯಸನ್ೀತ್ಯೀವ 
ತವ್ೀಚಾಾಽನ್ನ್ು ಕಥಯತ್ೀತವ್ೀಚಾಾಽನ್ನ್ು ಕಥಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಸ್ ೀಽಭದಾಯ ಸ ಜ ರ್ತಾಃಸ್ ೀಽಭದಾಯ ಸ ಜ ರ್ತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಶಬ್ದೈಸುಥಾ ಇತಾಯದಿಶಬ್ದೈಸುಥಾ ‘‘ಏಷ್ ಸ್ರೀಷ್ ಏಷ್ ಸ್ರೀಷ್ 
ಪುರತಷ್ಾಃಪುರತಷ್ಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಸಾಕ್ಾತ್ ಸ್ತರೀಪುರತಷ್ಶಬದವಾಚಯತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಯೀಇತಾಯದಿಭಾಃ ಸಾಕ್ಾತ್ ಸ್ತರೀಪುರತಷ್ಶಬದವಾಚಯತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಮತಖಯತಯೀ--

ದಿತತವಂದಿತತವಂ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯಥಯಾಃ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
 

ನಿಮಿತಾುಭಾವ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ನಿಮಿತಾುಭಾವ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ  ।।  ‘‘ಅಥ ಹ್ೈಷ್ ಆತಾಮ ಅಥ ಹ್ೈಷ್ ಆತಾಮ 

ಪರಕೃರ್ತಮನ್ತಪರವಿಷಾಯತಾಮನ್ಂ ಬಹತಧಾ ಚಕ್ಾರಪರಕೃರ್ತಮನ್ತಪರವಿಷಾಯತಾಮನ್ಂ ಬಹತಧಾ ಚಕ್ಾರ।।  ತಸಾಮತ್ ಪರಕೃರ್ತಾಃತಸಾಮತ್ ಪರಕೃರ್ತಾಃ’’  ಇಇತಾಯದಿಪರತಾಯದಿಪರಕೃರ್ತಶಬದಕೃರ್ತಶಬದ--
ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಪರಕೃಷ್ಟಕೃರ್ತಮತಾುವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃಪರಕೃಷ್ಟಕೃರ್ತಮತಾುವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ, , ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ಯದ್ ಭತಯೀನಿಂಯದ್ ಭತಯೀನಿಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , 
‘‘ಸ ರ್ತರವಯವಧಾನ್ೀನ್ಸ ರ್ತರವಯವಧಾನ್ೀನ್’’  ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಗುಶಬದಇತಾಯದಿಭಾಃ ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಗುಶಬದಮಾತರಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಭ ತಾವಯವಧಾನ್ೀನ್ ಮಾತರಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಭ ತಾವಯವಧಾನ್ೀನ್ 
ಪರಸವಹ್ೀತತತವಪರಸವಹ್ೀತತತವರ ಪಸ್ತರೀತಾವವ್ೀರ ಪಸ್ತರೀತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತರ ಪ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಹರೌ ದ್ಕ್್ೈಾಃ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತರ ಪ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಹರೌ 

ನಿಮಿತುಭಾವಾವಗಮಾದಿತಯಥಯಾಃನಿಮಿತುಭಾವಾವಗಮಾದಿತಯಥಯಾಃ॥॥  66॥॥  
 

ಏತ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ವಾಯಖಾಯತಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾ।।  ಶೂನಾಯಸತತುಚಾಾದಿಶಬಾದನಾಂ ಶೂನಾಯಸತತುಚಾಾದಿಶಬಾದನಾಂ 
ನಿಸಸವರ ಪವಾಚಿನಾಂ ಸಸವರ ಪ್ೀ ಹರಾವಯೀಗಾತ್ನಿಸಸವರ ಪವಾಚಿನಾಂ ಸಸವರ ಪ್ೀ ಹರಾವಯೀಗಾತ್, , ನಿನಿಸಸವರ ಪ್ೀ ನಿಯಮನಾಯೀಗ್ೀನ್ ಸಸವರ ಪ್ೀ ನಿಯಮನಾಯೀಗ್ೀನ್ 

ತದ್ಧಿೀನ್ತವನಾಯರಾಸಮಭವಾಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ತದ್ಧಿೀನ್ತವನಾಯರಾಸಮಭವಾಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಏತ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ವಾಯಖಾಯತಾ ಇರ್ತಏತ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ವಾಯಖಾಯತಾ ಇರ್ತ।।  
ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಶೂನ್ಯಮೀವ ಚ ಶೂನ್ಯಮೀವ ಚ ।।  ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ।।  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  

 

ಏವಕ್ಾರಸಯ ಅನ್ಯತ್ೈವ್ೀತಯನ್ವಯಾಃಏವಕ್ಾರಸಯ ಅನ್ಯತ್ೈವ್ೀತಯನ್ವಯಾಃ।।  ಚಾಃ ಪೂವೀಯಕುಸಮತಚಾಯೀಚಾಃ ಪೂವೀಯಕುಸಮತಚಾಯೀ।।  ಇತಾಯದಿೀತಯವಿಭಕ್ತುಕಮ್ಇತಾಯದಿೀತಯವಿಭಕ್ತುಕಮ್।।  
ಇತಾಯದಿಭರಿತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿಭರಿತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾ ಚಾನ್ಯತ್ೈವ ನಿಯತ್ೈಾಃ ನಿಾಃಸವರ ಪವಾಚಿತ್ವೀನ್ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ತಥಾ ಚಾನ್ಯತ್ೈವ ನಿಯತ್ೈಾಃ ನಿಾಃಸವರ ಪವಾಚಿತ್ವೀನ್ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ 

ಶೂನ್ಯಂಶೂನ್ಯಂ,,  ಅಸತ್ಅಸತ್, , ಅಭಾವಾಃಅಭಾವಾಃ, , ತತಚಾಮಿತಾಯದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃತತಚಾಮಿತಾಯದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಏಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ಏವ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ।।  
ನ್ ಶೂನಾಯದಿಾಃನ್ ಶೂನಾಯದಿಾಃ।।ಕತತಾಃ ಕತತಾಃ ।।  ಶಬ್ದೈಾಃಶಬ್ದೈಾಃ।।  ‘‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ’’, , ‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ’’, , ‘‘ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ 
ಸವಾಯ ಋಚಾಃಸವಾಯ ಋಚಾಃ’’, , ‘‘ಹನ್ೈತಮೀವ ಪುರತಷ್ಂ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಭವದ್ನಿುಹನ್ೈತಮೀವ ಪುರತಷ್ಂ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಭವದ್ನಿು’’  ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಇತಾಯದಿಭಾಃ 

ಸವಯಸವಯಶಬದವಾಚಯತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃಶಬದವಾಚಯತಾವವ್ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರಿತಯಥಯಾಃ।।  
 



 

 
 

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

 
2011 

Page 61 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನಿಮಿತಾುಭಾವ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ನಿಮಿತಾುಭಾವ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ।।  ‘‘ಶಮ ನ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ಯಸಾಮತ್ಶಮ ನ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ಯಸಾಮತ್’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ನಿವಯಚನ್ಪರಶಬ್ದೈಾಃ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕಸಾವತನಾರಾವ್ೀದ್ಕಸವಯಶಬ್ದೈರಿತಯತಯಾಃನಿವಯಚನ್ಪರಶಬ್ದೈಾಃ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕಸಾವತನಾರಾವ್ೀದ್ಕಸವಯಶಬ್ದೈರಿತಯತಯಾಃ।।  
 

ಪಾದಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ಪಾದಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ––  ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃಇತಾಯದ್ಯನ್ಯತರ ನಿಯತ್ೈರಪ ಮತಖಯತಯೀದಿತಾಃ।।  ಶಬ್ದೈರಿರ್ತಶಬ್ದೈರಿರ್ತ  

ಇತಾಯದಿೀತಯನ್ೀನ್ ಸಮನಿವತ್ೈತತಾಪದಿೀರಾವಯಕ್ಾುದಿಕೃತಸ್ಶಬದಪರಾಮಶಯಾಃಇತಾಯದಿೀತಯನ್ೀನ್ ಸಮನಿವತ್ೈತತಾಪದಿೀರಾವಯಕ್ಾುದಿಕೃತಸ್ಶಬದಪರಾಮಶಯಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ 
ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಅವಯಕು ಶಬದಪರಭೃರ್ತಭಾಃ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಇತಾಯದಿಭಾಃ ಅವಯಕು ಶಬದಪರಭೃರ್ತಭಾಃ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ 

ಮತಖಯತಯೀದಿತ ಇರ್ತಮತಖಯತಯೀದಿತ ಇರ್ತ।।  
 

ಅಧಾಯರಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಅಧಾಯರಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ಅಧಾಯರಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ --  ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯಾಃಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಯಚಾಬಾದ ಯೀಗವೃತುಯಾಃ  ಇರ್ತಇರ್ತ।।  
ಅತಾಃ ಅನ್ಯತ್ ರೀಅತಾಃ ಅನ್ಯತ್ ರೀಭಯತಾರನ್ಯತ್ೈವ ಚ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಶ್್ೀಷ್ಶಬ್ದೈಾಃ ವಾಚಯತಾವತ್ ಭಯತಾರನ್ಯತ್ೈವ ಚ ಪರಸ್ತದ್ಧೈರಶ್್ೀಷ್ಶಬ್ದೈಾಃ ವಾಚಯತಾವತ್ 

ಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತಜನಾದ್ಯನ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ।।  ತಾವತಾ ಕಥಮನ್ನ್ುಗತಣ ಇತಯತರ ಉಕುಮ್ ತಾವತಾ ಕಥಮನ್ನ್ುಗತಣ ಇತಯತರ ಉಕುಮ್ ––  ಯಚಾಬಾದ ಇರ್ತಯಚಾಬಾದ ಇರ್ತ।।  
ಯದ್ಯಸಾಮದ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಅವಯವಾಥಯಸಮ್ನ್ಧೀನ್ ವೃರ್ತುಾಃ ಯೀಷಾಂ ತ ಇರ್ತ ಯೀಗವೃತುಯೀ ಯದ್ಯಸಾಮದ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಅವಯವಾಥಯಸಮ್ನ್ಧೀನ್ ವೃರ್ತುಾಃ ಯೀಷಾಂ ತ ಇರ್ತ ಯೀಗವೃತುಯೀ 

ರೌಗಿಕ್ಾಾಃ ಶಬಾದಾಃ ತಸಾಮತ್ ಇತಯಥಯಾಃರೌಗಿಕ್ಾಾಃ ಶಬಾದಾಃ ತಸಾಮತ್ ಇತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ಸಙ್ಕ್ಷೀಪಭಾಷ್ಯವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಭಕ್ಷತಣಾ। 

ಕೃತಾರಾಂ ತತುವಮಞ್ಜರಾಯಂ ಸಮಾಪುೀಽಧಾಯಯ ಆದಿಮಾಃ॥ 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತುವಮಞ್ಜರಾಯಂ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥1 - 4 ॥ 

|| ಇರ್ತ ಪರಥಮಾಧಾಯಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 
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॥ ದಿವರ್ತೀರಾಽಧಾಯಯಾಃ ॥ 
 

ಶ್ೌರತಸೃರ್ತವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ಸೃತಯೀ ನ್ ಗತಣಾನ್ ಹರ್ೀಾಃ । 
ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಶಕತನಯತವ್ೀಯದಾ ನಿತಯತಾವನಾಮನ್ಮತತುಮಮ್ ॥ 01 ॥ 

 

ದ್ೀವತಾವಚನಾದಾಪೀ ವದ್ನಿುೀತಾಯದಿಕಂ ವಚಾಃ । 
ನಾಯತಕುವಾದ್ಯಸನ್ನೈವ ಕ್ಾರಣಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್ ॥ 02 ॥ 

 

ಅಸರ್ಜಜೀವಪರಧಾನಾದಿಶಬಾದ ಬರಹ್ೈವ ನಾಪರಮ್ । 
ವದ್ನಿು ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಕ್ಾವಪ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ ॥ 03 ॥ 

 

ಸಾವತನಾರಾತ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವನಾನಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತಾಃ । 
ಭಾರನಿುಮ ಲತರಾ ಸವಯಸಮರಾನಾಮಯತಕ್ತುತಾಃ ॥ 04 ॥ 

 

ನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾದ್ವಚನ್ಂ ವ್ೈದಿಕಂ ಶಙ್ಗೆಾತಾಂ ವರಜ್ೀತ್ । 
ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಸಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂ ತ್ೀನ್ೈವ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ ॥ 05 ॥ 

 

ಸ್ ೀಽನ್ತತಪರ್ತಲಯಾಃ ಕತಾಯ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದಾ । 
ಸದಾಭಾಸ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪಾಃ ಸಮಾಃ ಸದಾ ॥ 06 ॥ 

 

ಮತಖಯಪಾರಣಶ್್ಾೀನಿದರರಾಣಿ ದ್ೀಹಶ್ ಜ್ೈವ ತದ್ತದ್ಭವಾಃ । 
ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ ॥ 07 ॥ 

 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಸುಸಾಮದ್ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ । 
ಉಕ್ಾುಗತಣಾಶಾವಿರತದಾಧಸುಸಯ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶಾಃ ॥ 08 ॥ 
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 ॥ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದ್್ರಹಮಸ ತರಣತಭಾಷ್ಯೀ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ ॥ 
 

ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ನ್ನ್ತನ್ನ್ತ  ಯದ್ತಕುಂ ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ ತದ್ಸಾಧಿವವಯದ್ತಕುಂ ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ ತದ್ಸಾಧಿವವ।।  ತತರ ಯತಕ್ಾಯದಿಭವಿಯರ್ ೀಧಾತ್ತತರ ಯತಕ್ಾಯದಿಭವಿಯರ್ ೀಧಾತ್।।  ತತ ತತ 

ಏವ ಹರ್ೀದ್ ೀಯರ್ಷತವಸಾಯಪಾಯಪಾತಾಚ್ಾೀರ್ತಏವ ಹರ್ೀದ್ ೀಯರ್ಷತವಸಾಯಪಾಯಪಾತಾಚ್ಾೀರ್ತ।।  ಅತಾಃ ಪಾರಪುೀ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಧಾಯಯಾಃಅತಾಃ ಪಾರಪುೀ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಧಾಯಯಾಃ।।  
ತಸ್ಯೈಕವಾಕಯತವತಸ್ಯೈಕವಾಕಯತವಸ್ತದ್ಧಯೀ ಪರರ್ತಪಾದ್ ಯೀಕ್ತುಪರತರಾ ಸ್ತದ್ಧಯೀ ಪರರ್ತಪಾದ್ ಯೀಕ್ತುಪರತರಾ --  ‘‘ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಸುಸಾಮತ್ ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಸುಸಾಮತ್ 

ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ।।  ಉಕ್ಾು ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಸುಉಕ್ಾು ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಸುಸಯ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶಾಃಸಯ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಅನಿುಮಭಾಷ್ಯಮಾದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್ಅನಿುಮಭಾಷ್ಯಮಾದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್।।  ತಥಾ ಹಿ ತಥಾ ಹಿ ।।  ಉಕ್ಾು ಇತಾಯವತಯಯಮ್ಉಕ್ಾು ಇತಾಯವತಯಯಮ್।।  ಸವಯಶ್ಾ ಸವಯಶ್ಾ 

ಇತಯಪ ಇತಯಪ ।।  ತಸಯ ಭಗವತಾಃತಸಯ ಭಗವತಾಃ।।  ಸವಯಶ್್ೂೀ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಕೃತಸ್ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶ್್ೂೀ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಕೃತಸ್ವ್ೀದ್ೀನ್ ।।  
ಪೂಪೂವಾಯಧಾಯವಾಯಧಾಯಯೀಕುನಾಯರಾನ್ತಯೀಕುನಾಯರಾನ್ತಗೃಹಿೀತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಗೃಹಿೀತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಉಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಶ್್ೂೀ ಗತಣಾಾಃ ಉಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಶ್್ೂೀ ಗತಣಾಾಃ 

ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಅವಿರತದಾಧಶಾ ಯತಕ್ತುಸಮರಾದಿವಿರ್ ೀಧ್ರಹಿಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಅವಿರತದಾಧಶಾ ಯತಕ್ತುಸಮರಾದಿವಿರ್ ೀಧ್ರಹಿತಾಶ್್ೂಾೀಕ್ಾುಾಃತಾಶ್್ೂಾೀಕ್ಾುಾಃ।।  
ಸ ತರಕೃತಾ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾ ಇತಯಥಯಾಃಸ ತರಕೃತಾ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ತಸಾಮತ್ ಸವಯವಿರ್ ೀಧಾನಾಂ ಪರಿಹೃತತಾವತ್ ತಸಾಮತ್ ಸವಯವಿರ್ ೀಧಾನಾಂ ಪರಿಹೃತತಾವತ್ 

ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತ ಉಕುಾಃ ಪರರ್ತಪಾದಿತ ಇರ್ತಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತ ಉಕುಾಃ ಪರರ್ತಪಾದಿತ ಇರ್ತ।।  ಪೂವೀಯಕ್ಾುಥ್ೀಯ ಪೂವೀಯಕ್ಾುಥ್ೀಯ 
ಪರರ್ತೀತಾಶ್್ೀಷ್ ವಿರ್ ೀಧ್ನಿರಾಸ್ೀನ್ ನಿದ್ ೀಯಷಾಪರರ್ತೀತಾಶ್್ೀಷ್ ವಿರ್ ೀಧ್ನಿರಾಸ್ೀನ್ ನಿದ್ ೀಯಷಾಶ್್ೀಷ್ಗತಣತಾ ಹರ್ೀರತರ ನಿಣಿೀಯತಾ ಶ್್ೀಷ್ಗತಣತಾ ಹರ್ೀರತರ ನಿಣಿೀಯತಾ 

ಸ ತರಕೃತ್ೀರ್ತ ರಾವತ್ಸ ತರಕೃತ್ೀರ್ತ ರಾವತ್।।  
 

ಆದ್ಯಪಾದಾಥ್ ೀಯಕ್ತುಆದ್ಯಪಾದಾಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ಪರತರಾ ‘‘ನಾಯತನಾಯತಕುಂ ಕುಂ ತದ್ವತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತಾಃದ್ೀಚತಾರರ್ತಾಃ’’  ಇತಯಪಾಯದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಇತಯಪಾಯದಾವಾಕೃಷ್ಯ 

ಯೀಜಯಮ್ಯೀಜಯಮ್।।  ‘‘ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ’’  ಇತತಯಕುಂ ಪರಮೀಯಂ ನಾಯತಕುಮ್ ಇತತಯಕುಂ ಪರಮೀಯಂ ನಾಯತಕುಮ್ ––  ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ 

ವದ್ೀಚತಾರವದ್ೀಚತಾರರ್ತರ್ತರಿತಾಯಹ ಅತಾರದ್ಯಪಾದ್ೀ ಸ ತರಕೃದಿರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃರಿತಾಯಹ ಅತಾರದ್ಯಪಾದ್ೀ ಸ ತರಕೃದಿರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ।।  ಯತಕ್ತು ಸಮಯಯತಕ್ತು ಸಮಯ--ಶತರರ್ತಶತರರ್ತ--  
ಯತಕತಯಪ್ೀತಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ ಚಾಯತಕತಯಪ್ೀತಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ ಚಾತತತತವಿಯಧಾಯತುತರ ಪಾರಬಲಾಯತ್ ವಿಯಧಾಯತುತರ ಪಾರಬಲಾಯತ್ 

ಯತಕ್ತುವಿಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ಮಾದೌ ನಿರಾಹ್ೀತಯಥಯಾಃರ್ ೀಧ್ಮಾದೌ ನಿರಾಹ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  ಆದ್ಯನ್ಯಸಯ ಸೃತಯವಿರ್ ೀಧ್ಪರಸಯ ಆದ್ಯನ್ಯಸಯ ಸೃತಯವಿರ್ ೀಧ್ಪರಸಯ 

ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ಪರತವಮಪಯಸ್ತುಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ಪರತವಮಪಯಸ್ತು।।  ಸೃರ್ತವಿಸೃರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ ಯತಕ್ತುಸಮರಾದಿಚತತವಿಯಧ್ರ್ ೀಧ್ಸಯ ಯತಕ್ತುಸಮರಾದಿಚತತವಿಯಧ್ವಿರ್ ೀಧ್ವಿರ್ ೀಧ್--

ರ ಪತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃರ ಪತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಸೃತಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತನ್ನ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ।।  ತನ್ನತನ್ನ।।  ಶ್್ೈವಸಙ್ಗಯಾಬೌದಾಧಹಯತಾದಿಸೃರ್ತಷ್ತ ಶ್್ೈವಸಙ್ಗಯಾಬೌದಾಧಹಯತಾದಿಸೃರ್ತಷ್ತ 

ಶ್ವಾದ್ೀರ್ೀವ ಸವಯಕತೃಯಶ್ವಾದ್ೀರ್ೀವ ಸವಯಕತೃಯತಾವದಿಮಹಿಮನೀ ವಣಯನ್ೀತಾವದಿಮಹಿಮನೀ ವಣಯನ್ೀನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾತ್ನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾತ್।।  ನ್ ಚ ನ್ ಚ 
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ತಾಸಾಮಪಾರಮಾಣಯಮ್ತಾಸಾಮಪಾರಮಾಣಯಮ್।।  ಸವಯಜ್ಞಶ್ವಾದಿಪರತಯಕ್ಷಮ ಲತ್ವೀನ್ ತದ್ಯೀಗಾದಿತಾಯಶಙ್ಗೆಾ ಸವಯಜ್ಞಶ್ವಾದಿಪರತಯಕ್ಷಮ ಲತ್ವೀನ್ ತದ್ಯೀಗಾದಿತಾಯಶಙ್ಗೆಾ 

ತತನಿನರಾನಿನರಾಸಾಯ ಪಾರಪುಂ ಸಾಯ ಪಾರಪುಂ ––  ಸೃತಯನ್ವಕ್ಾಶ್್ೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ಸೃತಯನ್ವಕ್ಾಶ್್ೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  

ಶ್ೌರಶ್ೌರತಸೃರ್ತವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ಸೃತಯೀ ನ್ ಗತಣಾನ್ ಹರ್ೀಾಃತಸೃರ್ತವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ಸೃತಯೀ ನ್ ಗತಣಾನ್ ಹರ್ೀಾಃ।।  ನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಶಕತನಯತರಿರ್ತನಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ಶಕತನಯತರಿರ್ತ।।  
 

ಶ್ೌರರ್ತೀಭಾಃ ಶತರರ್ತಸಂವಾದಿನಿೀಭಾಃಶ್ೌರರ್ತೀಭಾಃ ಶತರರ್ತಸಂವಾದಿನಿೀಭಾಃ  ಪಾಞ್ಾರಾತಾರದಿಭಾಃ ಸೃರ್ತಭಾಃ ವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಪಾಞ್ಾರಾತಾರದಿಭಾಃ ಸೃರ್ತಭಾಃ ವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ 

ರತದ್ಧತಾವತ್ ಬಾಧಿತತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್ರತದ್ಧತಾವತ್ ಬಾಧಿತತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್।।  ಶ್್ೈವಾದಿಸೃತಯೀ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್ ವಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ನ್ ಶ್್ೈವಾದಿಸೃತಯೀ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್ ವಿಷ್ೀದ್ತಧಂ ನ್ 

ಶಕತನಯತಾಃಶಕತನಯತಾಃ।।  ತದಾಭವಬ್ ೀಧ್ನಾಕ್ಷಮಾ ಇತಯಥಯಾಃತದಾಭವಬ್ ೀಧ್ನಾಕ್ಷಮಾ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಸವಯಜ್ಞತಮವಿಷ್ತಣಪರತಯಕ್ಷಮ ಲತಾವತ್ ಸವಯಜ್ಞತಮವಿಷ್ತಣಪರತಯಕ್ಷಮ ಲತಾವತ್ 

ಶತರರ್ತಸಂವಾದಾಚಾ ವ್ೈಷ್ಣವಸೃರ್ತೀನಾಂ ಪಾರಬಲಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಶತರರ್ತಸಂವಾದಾಚಾ ವ್ೈಷ್ಣವಸೃರ್ತೀನಾಂ ಪಾರಬಲಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ನ್ ಚಾಪುೀಕ್ಾುನಾಂನ್ ಚಾಪುೀಕ್ಾುನಾಂ  
ಶ್್ೈವಾದಿಸೃರ್ತೀನಾಂ ಅಪಾರಮಾಣಾಯಯೀಗಾದ್ನ್ವಕ್ಾಶತವಮಿಶ್್ೈವಾದಿಸೃರ್ತೀನಾಂ ಅಪಾರಮಾಣಾಯಯೀಗಾದ್ನ್ವಕ್ಾಶತವಮಿತಯತಯತ್ ೀ ನ್ ತ್ ೀ ನ್ 

ನಿಷ್ೀಧ್ೀಯತರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ನ್ ನಿಷ್ೀಧ್ೀಯತರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ನ್ ಶಕತನಶಕತನಯತರಿತತಯಕುಮ್ಯತರಿತತಯಕುಮ್।।  ತದ್ತಕುಸಾಧ್ನಾನ್ತಷಾಠನ್ೀಽಪ ಯೀಗಯತದ್ತಕುಸಾಧ್ನಾನ್ತಷಾಠನ್ೀಽಪ ಯೀಗಯಫಲಾಫಲಾ--

ನ್ತನ್ತಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಅಲಬಧಪಾರಮಾಣಾಯನಾಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಅಲಬಧಪಾರಮಾಣಾಯನಾಮೀತನಿನಷ್ೀಧ್ೀ ಶಮೀತನಿನಷ್ೀಧ್ೀ ಶಕಯಕಯಭಾವಾದಿತಯಥಯಾಃಭಾವಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಶ್ವಾದ್ೀಾಃ ಶ್ವಾದ್ೀಾಃ 
ಸವಯಜ್ಞತ್ವೀಽಪಯಯೀಗಯಜನ್ಪರತಾರಣಾಥಯಂ ಕೃತತ್ವೀನ್ ಆಪುೀಕುಸವಸ್ಯೈಸವಯಜ್ಞತ್ವೀಽಪಯಯೀಗಯಜನ್ಪರತಾರಣಾಥಯಂ ಕೃತತ್ವೀನ್ ಆಪುೀಕುಸವಸ್ಯೈವ ತಾಸಾಮವ ತಾಸಾಮಭಾವಾತ್ ಭಾವಾತ್ 

ಅಪಾರಮಾಣಯಸ್ಯೈವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಅಪಾರಮಾಣಯಸ್ಯೈವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  1 1 ॥॥  
 

ನ್ವಿಲಕ್ಷಣಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಫಲವಿಸಂವಾದ್ೀನಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಶ್್ೈವಾದಿಸೃರ್ತವದ್ೀವ ಶತರರ್ತಶ್ೌರತಸೃರ್ತೀನಾಮಪ ನ್ನ್ತ ಫಲವಿಸಂವಾದ್ೀನಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಶ್್ೈವಾದಿಸೃರ್ತವದ್ೀವ ಶತರರ್ತಶ್ೌರತಸೃರ್ತೀನಾಮಪ 

ತಥಾತವಂ ಸಾಯತ್ತಥಾತವಂ ಸಾಯತ್।।  ವ್ೀದಾದಿಷ್ವವ್ೀದಾದಿಷ್ವಪ ಫಲವಿಪ ಫಲವಿಸಂವಾದ್ಸಯ ಬಹತಲಮತಪಲಮಾಭದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಸಂವಾದ್ಸಯ ಬಹತಲಮತಪಲಮಾಭದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ನ್ ನ್ 

ವಿಲಕ್ಷಣತಾವದ್ಸ್ಯೀತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್ವಿಲಕ್ಷಣತಾವದ್ಸ್ಯೀತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ವ್ೀದಾನಿತಯತಾವವ್ೀದಾನಿತಯತಾವನಾಮನ್ಮತತುಮಮಿರ್ತನಾಮನ್ಮತತುಮಮಿರ್ತ।।  
 

ಶ್ೌರತಸೃತಯ ಇರ್ತ ವಿಭಾಗವಿಪರಿಣಾಮಾಭಾಯಮನ್ತವತಯಯಮ್ಶ್ೌರತಸೃತಯ ಇರ್ತ ವಿಭಾಗವಿಪರಿಣಾಮಾಭಾಯಮನ್ತವತಯಯಮ್।।  ವ್ೀದಾಾಃ ಶ್ೌರವ್ೀದಾಾಃ ಶ್ೌರತಸೃತಯಶಾ ತಸೃತಯಶಾ 
ಉತುಮಂ ಪರಮಾಣಂ ಕತತ ಇತಯತಾಃ ಶ್ೌರತಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಶತರರ್ತಪಾರಮಾಣಾಯಯತುತಾವತ್ ಉತುಮಂ ಪರಮಾಣಂ ಕತತ ಇತಯತಾಃ ಶ್ೌರತಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಶತರರ್ತಪಾರಮಾಣಾಯಯತುತಾವತ್ 

ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣ್ಯೀವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಹ್ೀತತಮಾಹ  ಹ್ೀತತಮಾಹ ––  ನಿತಯತಾವದ್ರ್ತನಿತಯತಾವದ್ರ್ತ  ।।  ವ್ೀದಾನಾಮಿರ್ತ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀರ್ತವ್ೀದಾನಾಮಿರ್ತ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀರ್ತ।।  
ಅಪೌರತಷ್ೀಯತಾವಅಪೌರತಷ್ೀಯತಾವದಿತಯಥಯಾಃದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಅಪಾರಮಾಣಯಸಯ ದ್ ೀಷ್ೈಕಹ್ೀತತತಾವತ್ ವಾಕ್್ಯೀ ಚ ಅಪಾರಮಾಣಯಸಯ ದ್ ೀಷ್ೈಕಹ್ೀತತತಾವತ್ ವಾಕ್್ಯೀ ಚ 
ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಸವತನ್ರಪುರತಷ್ದ್ ೀಷ್ನಿಮಿತುತಾವತ್ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಅಭನ್ವಾನ್ತಪೂವಿೀಯರಚಯತೃದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಸವತನ್ರಪುರತಷ್ದ್ ೀಷ್ನಿಮಿತುತಾವತ್ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಅಭನ್ವಾನ್ತಪೂವಿೀಯರಚಯತೃ--

ಪುರತಷ್ಸಾಯಪುರತಷ್ಸಾಯಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ ದೀಷ್ನಿಬನ್ಧನ್ಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ ದೀಷ್ನಿಬನ್ಧನ್ದ್ ೀಷಾಣಾಮಭಾವಾನಿಯಮಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃದ್ ೀಷಾಣಾಮಭಾವಾನಿಯಮಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನಿತಯತವಂ ಚ ನಿತಯತವಂ ಚ ‘‘ವಾಚಾ ವಿರ ಪ ನಿತಯರಾವಾಚಾ ವಿರ ಪ ನಿತಯರಾ’’, , ‘‘ನಿತಾಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸಮಸಾುಶಾ ನಿತಾಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸಮಸಾುಶಾ 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಸ್ತದ್ಧಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಸ್ತದ್ಧತಾವನಾಸ್ತದ್ಧಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃತಾವನಾಸ್ತದ್ಧಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಅತರ ವ್ೀದ್ಸಯ ನಿತಯತವಂ ನಾಮ ಅತರ ವ್ೀದ್ಸಯ ನಿತಯತವಂ ನಾಮ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 65 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸಜಾರ್ತೀರಾನ್ತಪೂವಿಯಕತವಮ್ಸಜಾರ್ತೀರಾನ್ತಪೂವಿಯಕತವಮ್।।  ನ್ ವಣಯವತ್ ಕ  ಸಥನಿತಯತವಮಿರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್ನ್ ವಣಯವತ್ ಕ  ಸಥನಿತಯತವಮಿರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  ‘‘ನ್ ಹಿ ವಯಂ ನ್ ಹಿ ವಯಂ 
ವ್ೀದ್ಸಯ ಕ ಟ್ಸಥನಿತಯತಾಂ ಬ ರಮಾಃವ್ೀದ್ಸಯ ಕ ಟ್ಸಥನಿತಯತಾಂ ಬ ರಮಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಕರಮಸಯ ಕೃತಕತ್ವೀಽಪಕರಮಸಯ ಕೃತಕತ್ವೀಽಪ’’  

ಇಇತಾಯದಿತತವನಿಣಯಯಟಿೀಕ್್ ೀಕ್್ುೀಾಃತಾಯದಿತತವನಿಣಯಯಟಿೀಕ್್ ೀಕ್್ುೀಾಃ।।  ಯತತು ಯತತು ‘‘ನಿತಾಯ ವ್ೀದಾಾಃ ನಿತಾಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಪುಪುರಾಣಾದಾಯಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಕೃರ್ತರ್ೀವ ರಾಣಾದಾಯಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಕೃರ್ತರ್ೀವ 

ಚಚ।।  ನಿತಾಯನಿತಯಂನಿತಾಯನಿತಯಂ’’  ಇತಾಯದಿತತವಸಙ್ಕಯಾನ್ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ಇತಾಯದಿತತವಸಙ್ಕಯಾನ್ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ‘‘ನಿತಯತವಂ ನಾಮ ಕ ಟ್ಸಥತರಾ ನಿತಯತವಂ ನಾಮ ಕ ಟ್ಸಥತರಾ 
ಆದ್ಯಆದ್ಯನ್ುಶೂನ್ಯತವಂ ಇರ್ತ ವಚನ್ಂ ತತತು ಸವಯಜ್ಞ್ೀಶವರಬತದಿಧಕರಮಮಪ್ೀಕ್ಷಾನ್ುಶೂನ್ಯತವಂ ಇರ್ತ ವಚನ್ಂ ತತತು ಸವಯಜ್ಞ್ೀಶವರಬತದಿಧಕರಮಮಪ್ೀಕ್ಷಾ, , 

ನ್ತವಸಮದಾದಿಪರಮೀತಾಪದ್ಕ ಕರಮಮಪ್ೀಕ್ಷಾನ್ತವಸಮದಾದಿಪರಮೀತಾಪದ್ಕ ಕರಮಮಪ್ೀಕ್ಷಾ।।  ‘‘ಸವಯಜ್ಞತಾವದಿೀಶವರಸಯ ತದ್ತ್ದೌಧ ಸವಯದಾ ಸವಯಜ್ಞತಾವದಿೀಶವರಸಯ ತದ್ತ್ದೌಧ ಸವಯದಾ 

ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ತಾವತ್ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ತಾವತ್’’  ಇರ್ತ ತತವನಿಣಯಯೀಕ್್ುೀಾಃಇರ್ತ ತತವನಿಣಯಯೀಕ್್ುೀಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಮಾಽಸುವನ್ನ್ತ ಮಾಽಸುವಪಾರಮಾಣಯಂ ವ್ೀದ್ಸಯಪಾರಮಾಣಯಂ ವ್ೀದ್ಸಯ।।  ತದ್ಧೀತತದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಅಭಾವಾತ್ತದ್ಧೀತತದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಅಭಾವಾತ್।।  ಪಾರಮಾಣಯಂ ತತ ಪಾರಮಾಣಯಂ ತತ 

ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ತಸಾಯಪುೀತಸಾಯಪುೀಕುತಾವದಿಗತಣಹ್ೀತತಕತಾವದಿತಯತ್ ೀಽಪ ಕುತಾವದಿಗತಣಹ್ೀತತಕತಾವದಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ನಿತಯತಾವದಿರ್ತನಿತಯತಾವದಿರ್ತ।।  
ಸಹಜತಾವಸಹಜತಾವದಿತಯಥಯಾಃದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಮಾನ್ತವಸ್ಯೀರ್ತ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀರ್ತಮಾನ್ತವಸ್ಯೀರ್ತ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀರ್ತ।।  ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ಹಿ ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ಹಿ 

ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಜನ್ನ್ಶಕ್ತುಾಃಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಜನ್ನ್ಶಕ್ತುಾಃ।।  ಸಾ ಚ ಮಾನ್ತವಸಯ ಪಾರಮಾಜನ್ನ್ಸಾಮಥಯಯಸಯ ನಿತಯತಾವತ್ಸಾ ಚ ಮಾನ್ತವಸಯ ಪಾರಮಾಜನ್ನ್ಸಾಮಥಯಯಸಯ ನಿತಯತಾವತ್  

ಸಾವಭಾವಿಕತಾವತ್ಸಾವಭಾವಿಕತಾವತ್।।  ಗತಣಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್ಗತಣಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾವದಿರ್ತ ರಾವತ್।।  ವ್ೀದಾಾಃ ಉತುಮಂ ಮಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃವ್ೀದಾಾಃ ಉತುಮಂ ಮಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕತವಮೀವಾಸ್ತದ್ಧಮಿತಯತಾಃ ಶ್ೌರತ್ೀರ್ತ ಪರಸಾುವಾಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕತವಮೀವಾಸ್ತದ್ಧಮಿತಯತಾಃ ಶ್ೌರತ್ೀರ್ತ ಪರಸಾುವಾತ್ ಶತರತಯ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ವ್ೀದಾ ತ್ ಶತರತಯ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ವ್ೀದಾ 
ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ವ್ೀದಾ ಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ವ್ೀದ್ಯನಿು ತಸಾಮದಾಹತವ್ೀಯದಾಾಃವ್ೀದಾ ಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ವ್ೀದ್ಯನಿು ತಸಾಮದಾಹತವ್ೀಯದಾಾಃ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ವಿದ್ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ವಿದ್ 

ಧಾತವಥಯಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕತವದ್ ಯೀತನಾಯ ಧಾತವಥಯಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕತವದ್ ಯೀತನಾಯ ।।  ತಥಾ ಚ ಬ್ ೀಧ್ಕತಾವತಥಾ ಚ ಬ್ ೀಧ್ಕತಾವತ್ತ್  ದ್ ೀಷಾಭಾವ್ೀನ್ ದ್ ೀಷಾಭಾವ್ೀನ್ 

ವಿಪರಿೀತಬ್ ೀಧ್ಕತಾವವಿಪರಿೀತಬ್ ೀಧ್ಕತಾವಭಾವಾತ್ ವ್ೀದಾಾಃ ಉತುಮಂ ಮಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃಭಾವಾತ್ ವ್ೀದಾಾಃ ಉತುಮಂ ಮಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಉಕುಂ ಚ ಜ್ೈಮಿನಿಸ ತ್ರೀ ಉಕುಂ ಚ ಜ್ೈಮಿನಿಸ ತ್ರೀ ‘‘ಔತಪರ್ತುಕಔತಪರ್ತುಕಸತುಸತು  ಶಬದಸಾಯಥ್ೀಯನ್ ಸಮ್ನ್ಧಸುಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪದ್ೀಶ್್ೂೀ ಶಬದಸಾಯಥ್ೀಯನ್ ಸಮ್ನ್ಧಸುಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪದ್ೀಶ್್ೂೀ 

ವಯರ್ತರ್ೀಕಶ್ಾಾಥ್ೀಯವಯರ್ತರ್ೀಕಶ್ಾಾಥ್ೀಯನ್ ೀಪಲಬ್ಧೀಾಃ ತತರಮಾಣಯಂನ್ ೀಪಲಬ್ಧೀಾಃ ತತರಮಾಣಯಂ’’  ಇತಾಯದಿಇತಾಯದಿ।।  ವ್ೀದಾ ಇತತಯಕ್ಾಯವ್ೀದಾ ಇತತಯಕ್ಾಯ  ‘‘ವ್ೀದಾ ವ್ೀದಾ 
ಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂ’’  ಇರ್ತ ಶತರರ್ತ ಸ ಚನ್ೀನ್ ಮಾನಾನ್ುರಸಂವಾದಾನ್ಪ್ೀಇರ್ತ ಶತರರ್ತ ಸ ಚನ್ೀನ್ ಮಾನಾನ್ುರಸಂವಾದಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಮೀವ ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಮಿರ್ತ ಕ್ಷಮೀವ ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯಮಿರ್ತ 

ಸ ಚಿತಮ್ಸ ಚಿತಮ್।।  
 

ಏವಂ ಚ ಸರ್ತ ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ವಿಸಂವಾದ್ಾಃ ಕತೃಯವ್ೈಗತಣಾಯದಿಕೃತ ಇರ್ತ ಕಲಪಾಂ ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಏವಂ ಚ ಸರ್ತ ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ವಿಸಂವಾದ್ಾಃ ಕತೃಯವ್ೈಗತಣಾಯದಿಕೃತ ಇರ್ತ ಕಲಪಾಂ ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ 

ಫಲ್ ೀಪಲಮಾಭದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀತುಮಮಿತತಯಕುಮ್ಫಲ್ ೀಪಲಮಾಭದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀತುಮಮಿತತಯಕುಮ್॥॥  2 2 ॥॥  
 

ಅಭಮಾನ್ಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪನ್ನ್ವಥಾಪ  ‘‘ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣಅತ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ’’  ಇತಯಯತಕುಮ್ಇತಯಯತಕುಮ್।।  ‘‘ಆಪೀಽಬತರವನ್ಆಪೀಽಬತರವನ್’’  ‘‘ಮೃದ್ಬರವಿೀತ್ಮೃದ್ಬರವಿೀತ್’’, , ‘‘ತಾ ಆಪ ತಾ ಆಪ 
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ಐಕ್ಷನ್ುಐಕ್ಷನ್ು’’  ಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ವಚಸಾಃಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ವಚಸಾಃ  ಅಬಾದಿಕಂ ನ್ ವಕೃ ಜಡತಾವತ್ ಘಟ್ವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಬಾದಿಕಂ ನ್ ವಕೃ ಜಡತಾವತ್ ಘಟ್ವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ 
ಅಮಾನ್ತ್ವೀ ತತಾಸಮಾನಾಯದಿತರ್ೀಷ್ತ ತಥಾತವಮಿರ್ತ ಜ್ೈಮಿನಿನಾಯಯೀನ್ ಸವಯವ್ೀದ್ವಚಸ್ತ ಅಮಾನ್ತ್ವೀ ತತಾಸಮಾನಾಯದಿತರ್ೀಷ್ತ ತಥಾತವಮಿರ್ತ ಜ್ೈಮಿನಿನಾಯಯೀನ್ ಸವಯವ್ೀದ್ವಚಸ್ತ 

ಪಾರಮಾಣ್ಯೀಽನಾಶ್ಾವಸಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಮಾಣ್ಯೀಽನಾಶ್ಾವಸಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅಭಮಾನಿವಯಪದ್ೀಶಸ್ತುವರ್ತ ಯೀಗದ್ವಯಮ್ಅಭಮಾನಿವಯಪದ್ೀಶಸ್ತುವರ್ತ ಯೀಗದ್ವಯಮ್।।  
ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ  ––  ದ್ೀವತಾವಚನಾದಾಪೀ ವದ್ನಿುೀತಾಯದಿಕಂ ವಚಾಃದ್ೀವತಾವಚನಾದಾಪೀ ವದ್ನಿುೀತಾಯದಿಕಂ ವಚಾಃ।।  ನಾಯತಕುವಾದಿೀರ್ತನಾಯತಕುವಾದಿೀರ್ತ।।  

 

ಆಪೀಆಪೀ  ವದ್ನಿುೀತಯಥಾಯನ್ತವಾದ್ಾಃವದ್ನಿುೀತಯಥಾಯನ್ತವಾದ್ಾಃ।।  ಶ್ಾಖಾನ್ುರವಾಕಯಂ ವಾಶ್ಾಖಾನ್ುರವಾಕಯಂ ವಾ।।  ‘‘ಆಪೀಽಬತರವನ್ಆಪೀಽಬತರವನ್’’  ಇತಾಯದಿಕಂ ಇತಾಯದಿಕಂ 

ವಚಾಃ ನ್ ಯತಕ್ತುವಿರತದಾಧಥಯವಾದಿೀವಚಾಃ ನ್ ಯತಕ್ತುವಿರತದಾಧಥಯವಾದಿೀ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ  ||  ದ್ೀವತಾವಚನಾತ್ದ್ೀವತಾವಚನಾತ್।।  ದ್ೀವತಾಕತೃಯಕದ್ೀವತಾಕತೃಯಕ--

ವಚನಾದಿತಯಥಯಾಃವಚನಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್।।  ಈಕ್ಷಣಾದ್ೀಾಃಈಕ್ಷಣಾದ್ೀಾಃ  ದ್ೀವತಾಕತೃಯದ್ೀವತಾಕತೃಯಕತಾವದಿತಯತಯಾಃಕತಾವದಿತಯತಯಾಃ।।  
 

ತದ್ೀವ ಕತತಾಃತದ್ೀವ ಕತತಾಃ।।  ದ್ೀವತಾವಚನಾತ್ದ್ೀವತಾವಚನಾತ್।।  ಅಬಾದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಅಬಾದ್ಯಭಮಾನಿಅಬಾದಿಶಬ್ದೈಾಃ ಅಬಾದ್ಯಭಮಾನಿ--

ಚ್ೀತನ್ರ ಪದ್ೀವತಾನಾಚ್ೀತನ್ರ ಪದ್ೀವತಾನಾಮಭದಾನಾದಿತಯಥಯಾಃಮಭದಾನಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ಯತಕ್ತುನ್ನ್ತ ಕಥಂ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ವಿರ್ ೀಧ್ಮಾತ್ರೀಣ ಮಾತ್ರೀಣ 

ಅಅಬಾದಿಪದಾನಾಂ ಅಮತಖಾಯಥಾಯನ್ುರಗರಹಣಮ್ಬಾದಿಪದಾನಾಂ ಅಮತಖಾಯಥಾಯನ್ುರಗರಹಣಮ್।।  ‘‘ಪಾರಬಲಯಪಾರಬಲಯಮಾಗಮಸ್ಯೈವ ಜಾತಾಯ ತ್ೀಷ್ತ ಮಾಗಮಸ್ಯೈವ ಜಾತಾಯ ತ್ೀಷ್ತ 
ರ್ತರಷ್ತ ಸೃತಮ್ರ್ತರಷ್ತ ಸೃತಮ್’’  ಇತತಯಕ್್ುೀರಿತಯತ್ ೀಽಇತತಯಕ್್ುೀರಿತಯತ್ ೀಽಬಾಬಾದಿದಿಜಡಾದ್ಪಯಭಮಾನಿಚ್ೀತನ್ೀ ತಚಾಬಾದನಾಂ ಜಡಾದ್ಪಯಭಮಾನಿಚ್ೀತನ್ೀ ತಚಾಬಾದನಾಂ 

ಮತಖಯತವಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ವಚನಾದಿತಯಮತಖಯತವಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ವಚನಾದಿತಯಭಧಾವೃರ್ತುರತಕ್ಾುಭಧಾವೃರ್ತುರತಕ್ಾು।।    ತತಾರಬಾಧಿತತಾರಬಾಧಿಶಬದಪರವೃರ್ತುಶಬದಪರವೃರ್ತು--
ನಿಮಿತಾುಪಾುವದಿಕಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನ್ರಾನಿಮಿತಾುಪಾುವದಿಕಂ ಪರರ್ತ ಸಾವತನ್ರಾರ ಪತದ್ಧಿೀನ್ತವರ ಪತದ್ಧಿೀನ್ತವ  ಸ ತ್ ರೀಕುಸ ತ್ ರೀಕುನಾಯಯಸಾಮರಣಾಯ ನಾಯಯಸಾಮರಣಾಯ 

ಸಾವಮಿವಾಚಿದ್ೀವತಾಪದ್ಪರಯೀಗಾಃಸಾವಮಿವಾಚಿದ್ೀವತಾಪದ್ಪರಯೀಗಾಃ।।  ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ೀತನ್ೀತ್ಯೀವ ಬ ರರಾತ್ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ೀತನ್ೀತ್ಯೀವ ಬ ರರಾತ್।।  
 

ನ್ನ್ತ ದ್ೀವತಾ ನಾಸ್ಯೀವ ನ್ನ್ತ ದ್ೀವತಾ ನಾಸ್ಯೀವ ।।  ಮಾನಾಭಾವಾತ್ಮಾನಾಭಾವಾತ್।।  ಶರಿೀರ್ೀನಿದರರಾದಿಶರಿೀರ್ೀನಿದರರಾದಿ--

ಮತ್ುವೀಚ್ ೀಪಲಮಾಭಪತ್ುೀಾಃಮತ್ುವೀಚ್ ೀಪಲಮಾಭಪತ್ುೀಾಃ।।  ಅನ್ುಧಾಯನ್ಶಕ್ೌು ಚ ನ್ ಮಾನ್ಮಿತಯನ್ತಪಪರ್ತುನಿರಾಸಾರಾಪಅನ್ುಧಾಯನ್ಶಕ್ೌು ಚ ನ್ ಮಾನ್ಮಿತಯನ್ತಪಪರ್ತುನಿರಾಸಾರಾಪ  --  

ದ್ೀವತಾವದ್ೀವತಾವಚನಾದಿರ್ತಚನಾದಿರ್ತ।।  ‘‘ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿನ್ ಯೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಪರರ್ಥತೌಜಸಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿನ್ ಯೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಪರರ್ಥತೌಜಸ’’  

ಇತಾಯದಿತಾದ್ೃಶದ್ೀವತಾಪರರ್ತಪಾದ್ಕ್ಾಗಮರ ಪವಚನಾದಿತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿತಾದ್ೃಶದ್ೀವತಾಪರರ್ತಪಾದ್ಕ್ಾಗಮರ ಪವಚನಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ದ್ೀವತಾ ತಥಾ ಚ ದ್ೀವತಾ 

ತದಿವಗರಹತದ್ನ್ುಧಾಯನಾಭಮನ್ಯಮಾನ್ವಾಯಪಕತಾವದ್ೀಾಃ ಸ್ತದ್ಧತಾವನ್ನ ಕ್್ ೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ ಇರ್ತತದಿವಗರಹತದ್ನ್ುಧಾಯನಾಭಮನ್ಯಮಾನ್ವಾಯಪಕತಾವದ್ೀಾಃ ಸ್ತದ್ಧತಾವನ್ನ ಕ್್ ೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ ಇರ್ತ॥॥  3 3 ॥॥  
 

ಅಸದ್ಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯನ್ನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿರ್ತ ಯತಕುಮ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿರ್ತ ಯತಕುಮ್।।  ಸವ್ೀಯ ಭಾಸವ್ೀಯ ಭಾವಾಾಃವಾಾಃ  
ಪರಲಯೀಽಸನ್ ುೀ ಭಾವತಾವತ್ ಕ್ಾಯಯವದಿರ್ತ ಯತಕ್ಾಯಲಯೀ ಭಾವಮಾತಾರಸ್ತದೌಧ ಕ್ಾಯಯಸಯ ಪರಲಯೀಽಸನ್ ುೀ ಭಾವತಾವತ್ ಕ್ಾಯಯವದಿರ್ತ ಯತಕ್ಾಯಲಯೀ ಭಾವಮಾತಾರಸ್ತದೌಧ ಕ್ಾಯಯಸಯ 
ಕತತರಯಪಾದಾನ್ಪೂವಯಕತವನಿಯಮಯತಕ್ಾಯ ಕತತರಯಪಾದಾನ್ಪೂವಯಕತವನಿಯಮಯತಕ್ಾಯ ‘‘ಅಸದ್ೀವ್ೀದ್ಮಗ್ರೀಅಸದ್ೀವ್ೀದ್ಮಗ್ರೀ’’, , ‘‘  ಸಸ  ಯದ್ಯದ್ೀವ ಯದ್ಯದ್ೀವ 
ತನ್ಮನ್ ೀಽಕತರತತತನ್ಮನ್ ೀಽಕತರತತ’’  ಇತಾಯದಿಶರತತಯಪಸಜಯನ್ತರಾ ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ೀಪ್ೀತಸಯ ಇತಾಯದಿಶರತತಯಪಸಜಯನ್ತರಾ ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ೀಪ್ೀತಸಯ 
ಲಯವರ್ತಯವಿಶವಪಾರಗಭಾವಸಯ ಕತೃಯತವಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾದ್ನ್ಯಗತಾಯ ಲಯವರ್ತಯವಿಶವಪಾರಗಭಾವಸಯ ಕತೃಯತವಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾದ್ನ್ಯಗತಾಯ 
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ತಸ್ಯೈವೀತಸ್ಯೈವೀಪಾದಾನ್ತಾವತ್ಪಾದಾನ್ತಾವತ್।।  ನ್ ಚ ಜಡಸಯ ಕತೃಯತಾವಯೀಗಾಃನ್ ಚ ಜಡಸಯ ಕತೃಯತಾವಯೀಗಾಃ।।  ವೃಕ್್ೀಣ ಸ್ತಥೀಯತ ಇತಾಯದೌ ವೃಕ್್ೀಣ ಸ್ತಥೀಯತ ಇತಾಯದೌ 

ಕತೃಯವಾಚಿತೃರ್ತೀರಾದ್ಶಯನಾತ್ಕತೃಯವಾಚಿತೃರ್ತೀರಾದ್ಶಯನಾತ್।।  ನ್ ಚಾಭಾವಸಯ ಭಾವೀಪಾದಾನ್ತಾವನ್ ಚಾಭಾವಸಯ ಭಾವೀಪಾದಾನ್ತಾವ  ಯೀಗಾಃಯೀಗಾಃ।।  ನಿೀರತಪಸಯ ನಿೀರತಪಸಯ 

ವಾಯೀರತಪಯತಕ್ಾುಗತನಾಪಾದಾನ್ತವವದ್ತಪಪತ್ುೀಾಃವಾಯೀರತಪಯತಕ್ಾುಗತನಾಪಾದಾನ್ತವವದ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ।।  ಕತತ ಏವ್ೀಶವರಾಃ ಕತತಸುರಾಂಕತತ ಏವ್ೀಶವರಾಃ ಕತತಸುರಾಂ  ತಸಯ ತಸಯ 
ಸವಯಕತೃಯತವಂಸವಯಕತೃಯತವಂ, , ಕತತಸುಮಾಂ ಅನ್ನ್ುಗತಣತಾ ತಸ್ಯೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಕತತಸುಮಾಂ ಅನ್ನ್ುಗತಣತಾ ತಸ್ಯೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಅಅಸದಿಸದಿರ್ತ ರ್ತ 

ಚ್ೀದಿತಾಯದಿಸ ತರಷ್ಟ್ೆಮ್ಚ್ೀದಿತಾಯದಿಸ ತರಷ್ಟ್ೆಮ್।।  ತದ್ತಯಾಃ ತದ್ತಯಾಃ ––  ಅಸನ್ನೈವ ಕ್ಾರಣಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಅಸನ್ನೈವ ಕ್ಾರಣಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಕವಚಿದಿತಾಯದಿಚಿದಿತಾಯದಿ।।  
 

ಅತಾರಸಚಾಬ್ದೀನ್ ಲಯವರ್ತಯವಿಶವಪಾರಗಭಾವ ಉಚಯತ್ೀಅತಾರಸಚಾಬ್ದೀನ್ ಲಯವರ್ತಯವಿಶವಪಾರಗಭಾವ ಉಚಯತ್ೀ।।  ಕ್ಾರಣಶಬದಾಃ ಕತೃಯವಚನ್ಾಃಕ್ಾರಣಶಬದಾಃ ಕತೃಯವಚನ್ಾಃ।।  
ಅಭಾವೀ ನ್ೈವ ಕತಾಯ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಅಭಾವೀ ನ್ೈವ ಕತಾಯ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅಸದಿರ್ತಅಸದಿರ್ತ।।  ಹ್ೀತತಗಹ್ೀತತಗಭಯಮಿದ್ಮ್ಭಯಮಿದ್ಮ್।।  ಅಭಾವತಾವತ್ ಅಭಾವತಾವತ್ 

ನಿಷ್ೀಧ್ೈಕ ಸವರ ಪತಾವತ್ನಿಷ್ೀಧ್ೈಕ ಸವರ ಪತಾವತ್।।  ತಾವತಾ ಕತತ್ ೀ ಕತೃಯತ್ೀತಯತಾವತಾ ಕತತ್ ೀ ಕತೃಯತ್ೀತಯತ್ ೀತ್ ೀಽಪ ಽಪ ––  ಅಅಸನ್ನೀವ ಕ್ಾರಣಂ ಸನ್ನೀವ ಕ್ಾರಣಂ 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚಿದಿರ್ತದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚಿದಿರ್ತ।।  ಅಭಾವಾಃ ಕತಾಯ ಕ್ಾವಪ ನ್ ೀಪಲಭಯತ ಇರ್ತ ಅಭಾವಾಃ ಕತಾಯ ಕ್ಾವಪ ನ್ ೀಪಲಭಯತ ಇರ್ತ 

ವಯಭಚಾರಾಭಾವೀಕ್ಾಯಯೀಽಭಾವಾಃ ಸ್ ೀ ಕತಾಯ ಇರ್ತ ವಾಯಪುಲಾಭಾತುದ್್ಲಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃವಯಭಚಾರಾಭಾವೀಕ್ಾಯಯೀಽಭಾವಾಃ ಸ್ ೀ ಕತಾಯ ಇರ್ತ ವಾಯಪುಲಾಭಾತುದ್್ಲಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
ತೃರ್ತೀರಾತೃರ್ತೀರಾ--ಯೀಗಿತವರ ಪಕತೃಯತವಯೀಗಿತವರ ಪಕತೃಯತವದ್ೃದ್ೃಷಾಟವಪ  ಹರಾವಭಮತಸಯ ಬತದಿಧಪೂವಯಕೃರ್ತಮತುವಷಾಟವಪ  ಹರಾವಭಮತಸಯ ಬತದಿಧಪೂವಯಕೃರ್ತಮತುವ--

ರ ಪರ ಪಕತೃಯತವಸಯ ಕತೃಯತವಸಯ ಕವಕವಚಿದ್ಭಾವ್ೀಽನ್ತಪಲಮಾಭದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಚಿದ್ಭಾವ್ೀಽನ್ತಪಲಮಾಭದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಲ್ ೀನ್ನ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽದ್ೃಷ್ಟಮಪ ಅಸತು ವಿಶವಪಾರಗಭಾವಸಯ ಉಕುದಿಶ್ಾ ಕತೃಯತವಮತಪಾದಾಕ್್ೀಽದ್ೃಷ್ಟಮಪ ಅಸತು ವಿಶವಪಾರಗಭಾವಸಯ ಉಕುದಿಶ್ಾ ಕತೃಯತವಮತಪಾದಾನ್ತವಂ ನ್ತವಂ 

ಚಚ।।  ತಥಾ ಚಾಪರಯೀಜಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತರಿತಯತ್ ೀಽಪ ತಥಾ ಚಾಪರಯೀಜಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತರಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಅಸದಿರ್ತಅಸದಿರ್ತ।।  ಅಸದ್ೀವ್ೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾನ್ವಯಾಃಅಸದ್ೀವ್ೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾನ್ವಯಾಃ।।  
ಯದ್ಯಸತ್ ಅಭಾವಾಃ ಕತೃಯ ಉಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣಂ ತಹಿಯ ಕವಚಿತರಲಯೀ ಅಸದ್ೀವ ಸಾಯದಿರ್ತ ಯದ್ಯಸತ್ ಅಭಾವಾಃ ಕತೃಯ ಉಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣಂ ತಹಿಯ ಕವಚಿತರಲಯೀ ಅಸದ್ೀವ ಸಾಯದಿರ್ತ 

ಶ್್ೀಷ್ಾಃಶ್್ೀಷ್ಾಃ।।  ಅಭಾವಮಾತಾರವಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯತ್ಅಭಾವಮಾತಾರವಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯತ್।।  ಕ್ಾಯಯನಾಶ್್ೀ ಉಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣಾವಕ್ಾಯಯನಾಶ್್ೀ ಉಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣಾವ--

ಶ್್ೀಷ್ನಿಯಮಾಶ್್ೀಷ್ನಿಯಮಾತ್ತ್।।  ನ್ೀದ್ಮನಿಷ್ಟಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ನ್ೀದ್ಮನಿಷ್ಟಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚಿದಿರ್ತನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕವಚಿದಿರ್ತ।।  ಕ್ಾವಪ ಪರಮಾಣ್ೀ ಕ್ಾವಪ ಪರಮಾಣ್ೀ 

ಲಯೀಽಭಾವಮಾತಾರವಶ್್ೀಷ್ಸಾಯದ್ಶಯನಾದಿತಯಥಯಾಃಲಯೀಽಭಾವಮಾತಾರವಶ್್ೀಷ್ಸಾಯದ್ಶಯನಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಭಾವತವಂ ತತ ಲಯರ ಪ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಭಾವತವಂ ತತ ಲಯರ ಪ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ 

ವಯಭಚಾರಿವಯಭಚಾರಿ।।  ಶತರರ್ತಗರ್ತಸತು ವಕ್ಷಾತ್ೀಶತರರ್ತಗರ್ತಸತು ವಕ್ಷಾತ್ೀ।।  ತಥಾ ಚಾಪಾರಮಾಣಿಕಸ್ತವೀಕ್ಾರರ ಪತಾವದ್ನಿಷ್ಟಮೀವ್ೀರ್ತ ತಥಾ ಚಾಪಾರಮಾಣಿಕಸ್ತವೀಕ್ಾರರ ಪತಾವದ್ನಿಷ್ಟಮೀವ್ೀರ್ತ 

ನಾಪರಯೀಜಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತರಿರ್ತ ಭಾವಾಃನಾಪರಯೀಜಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಕ್ತಞ್ಾ ಪಾರಮಾಣಿಕಪರಿತಾಯಗರ ಪತಾವಕ್ತಞ್ಾ ಪಾರಮಾಣಿಕಪರಿತಾಯಗರ ಪತಾವಚ್ಾೀದ್ಮನಿಷ್ಟಂ ಇತಯಪಾಯಹ ಚ್ಾೀದ್ಮನಿಷ್ಟಂ ಇತಯಪಾಯಹ ––  ಅಸದಿತಾಯದಿನಾಅಸದಿತಾಯದಿನಾ।।  
ಕ್ಾರಣಂ ಕವಚಿತ್ ಪರಲಯೀ ಅಸನ್ನೈವ ಅಭಾವೀ ನ್ೈವಕ್ಾರಣಂ ಕವಚಿತ್ ಪರಲಯೀ ಅಸನ್ನೈವ ಅಭಾವೀ ನ್ೈವ।।  ಕ್ತನ್ತು ಭಾವ ಏವಕ್ತನ್ತು ಭಾವ ಏವ।।  ಕತತಾಃ ಕತತಾಃ ।।  ದ್ೃಶಯತ್ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ 

ಕವಚಿತ್ಕವಚಿತ್।।  ಅನ್ತಮಾನ್ರ ಪ್ೀ ಪರಮಾಣ್ೀ ತಥ್ ೀಪಲಮಾಭದಿತಯಥಯಾಃಅನ್ತಮಾನ್ರ ಪ್ೀ ಪರಮಾಣ್ೀ ತಥ್ ೀಪಲಮಾಭದಿತಯಥಯಾಃ।।  ವಿಮತ್ ೀತಪರ್ತುಾಃ ವಿಮತ್ ೀತಪರ್ತುಾಃ 

ಭಾವಾಧಿೀನಾ ಉತಪರ್ತುತಾವತ್ ಘಟ್ ೀತಪರ್ತುವತ್ಭಾವಾಧಿೀನಾ ಉತಪರ್ತುತಾವತ್ ಘಟ್ ೀತಪರ್ತುವತ್।।  ವಿಮತ್ ೀ ವಿನಾಶಾಃ ಸಶ್್ೀಷ್ಾಃವಿಮತ್ ೀ ವಿನಾಶಾಃ ಸಶ್್ೀಷ್ಾಃ  ನಾಶತಾವತ್ ನಾಶತಾವತ್ 

ಘಟ್ನಾಶವತ್ ಇತಯನ್ತಮಾಘಟ್ನಾಶವತ್ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಲಯೀ ಭಾವಕ್ಾರಣಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃನ್ೀನ್ ಲಯೀ ಭಾವಕ್ಾರಣಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
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ನ್ನ್ವಭಾವಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್ೈಕಸವರ ಪತ್ವೀನ್ ವಿವಕ್ಷತಕತೃಯತಾವಯೀಗ್ೀಽಪ ಘಟಾದೌ ನ್ನ್ವಭಾವಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್ೈಕಸವರ ಪತ್ವೀನ್ ವಿವಕ್ಷತಕತೃಯತಾವಯೀಗ್ೀಽಪ ಘಟಾದೌ 

ಕತೃಯತ್ವೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ರ್ಜೀವಸ್ಯೈವ ಲಾಘವಯತಕ್ಾಯ ವಿಶವಕತೃಯತವಮಪಯಕತೃಯತ್ವೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ರ್ಜೀವಸ್ಯೈವ ಲಾಘವಯತಕ್ಾಯ ವಿಶವಕತೃಯತವಮಪಯಸತುಸತು।।  ತಥಾ ಪರಧಾನ್ಸಯ ತಥಾ ಪರಧಾನ್ಸಯ 

ವಿಶ್್ೂವೀಪಾದಾನ್ಸಯ ವಾಽಸತು ಕತೃಯತವಂ ಲಾಘವಾತ್ವಿಶ್್ೂವೀಪಾದಾನ್ಸಯ ವಾಽಸತು ಕತೃಯತವಂ ಲಾಘವಾತ್।।  ಅಕ್ಾರಣಕಮೀವೀತಪದ್ಯತಾಂ ಅಕ್ಾರಣಕಮೀವೀತಪದ್ಯತಾಂ 

ಜಗದ್ತಕುಯತಕ್್ುೀಾಃಜಗದ್ತಕುಯತಕ್್ುೀಾಃ  ನ್ ಚ ಯತಕ್ತುರಪರಯೀರ್ಜಕ್ಾನ್ ಚ ಯತಕ್ತುರಪರಯೀರ್ಜಕ್ಾ।।  ‘‘ರ್ಜೀವಾದ್ಭವನಿು ಭ ತಾನಿರ್ಜೀವಾದ್ಭವನಿು ಭ ತಾನಿ’’, , 
‘‘ಪರಧಾನಾದಿದ್ಮತತಪನ್ನಂಪರಧಾನಾದಿದ್ಮತತಪನ್ನಂ’’, , ‘‘ಅಕಸಾಮದಿಧೀದ್ಮಾವಿರಾಸ್ತೀತ್ಅಕಸಾಮದಿಧೀದ್ಮಾವಿರಾಸ್ತೀತ್’’  ಇತಾಯದಿ ಶತರರ್ತಮ ಲತಾವದಿತಯತಾಃ ಇತಾಯದಿ ಶತರರ್ತಮ ಲತಾವದಿತಯತಾಃ 
ಅಮ ಷಾಂ ಪೂವೀಯಕುಶತರತ್ೀಶಾ ಅನ್ಯಥಾಸ್ತದಿಧಂ ಏತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಷ್ಷ್ಟಗತಣಸ ತರಸಾಮರಿತಾಮಾಹಅಮ ಷಾಂ ಪೂವೀಯಕುಶತರತ್ೀಶಾ ಅನ್ಯಥಾಸ್ತದಿಧಂ ಏತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಷ್ಷ್ಟಗತಣಸ ತರಸಾಮರಿತಾಮಾಹ  --  

ಅಸರ್ಜಜೀವಪರಧಾನಾದಿಶಬಾದ ಬರಹ್ೈವ ನಾಪರಮ್ಅಸರ್ಜಜೀವಪರಧಾನಾದಿಶಬಾದ ಬರಹ್ೈವ ನಾಪರಮ್।।  ವದ್ನಿು ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಕ್ಾವವದ್ನಿು ಕ್ಾರಣತ್ವೀನ್ ಕ್ಾವಪೀರ್ತಪೀರ್ತ।।  ‘‘ಏತ್ೀನ್ ಏತ್ೀನ್ 

ಸವ್ೀಯ ವಾಯಖಾಯತಾಾಃಸವ್ೀಯ ವಾಯಖಾಯತಾಾಃ’’  ಇತಯತ್ ರೀಕುನಾಯಯೀನ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಯತ್ ರೀಕುನಾಯಯೀನ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ಯತಕ್ತುನಿಮ ಯಲತಾವತ್ ತಥಾ ಚ ಯತಕ್ತುನಿಮ ಯಲತಾವತ್ 

ಅಪರಯೀರ್ಜಕ್್ೈವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಅಪರಯೀರ್ಜಕ್್ೈವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಯದಾವ ಯದಾವ ‘‘ಅಸಅಸನ್ನೈನ್ನೈವ ಕ್ಾರಣಂವ ಕ್ಾರಣಂ’’  ಇತಯತರ ಅಸತಪದ್ ೀದಾಧರ್ೀಣ ರ್ಜೀವಪದಾವಾಪ್ೀನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಕ್ಾವಪ ಇತಯತರ ಅಸತಪದ್ ೀದಾಧರ್ೀಣ ರ್ಜೀವಪದಾವಾಪ್ೀನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಕ್ಾವಪ 

ಕ್ಾರಣಂ ನ್ೈವ ದ್ೃಶಯತ್ೀಕ್ಾರಣಂ ನ್ೈವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ।।  ಯೀನ್ ಯೀನ್ ಲಾಲಾಘವಾವತಾರಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್ಘವಾವತಾರಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್।।  ರ್ಜೀವಸಯ ರ್ಜೀವಸಯ 
ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದೌ ಸವತನ್ರಸತಖದ್ತಾಃಖಾದೌ ಸವತನ್ರಕತೃಯತಾವಭಾವದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಘಟಾದಾವಪ ತಥಾಽನ್ತಮಾನಾದಿರ್ತ ಕತೃಯತಾವಭಾವದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಘಟಾದಾವಪ ತಥಾಽನ್ತಮಾನಾದಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ॥॥  4 4 ॥॥  
 

ಭ್ ೀಕರಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಅನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಸಾಧ್ತನ್ನ್ವಥಾಪ ಅನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಸಾಧ್ತ।।  ಅಅಲಪಲಪಗತಣರ್ಜೀವಾಭನ್ನತಾವತ್ ರ್ಜೀವವದಿರ್ತ ಗತಣರ್ಜೀವಾಭನ್ನತಾವತ್ ರ್ಜೀವವದಿರ್ತ 

ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವತ್ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವತ್।।  ನ್ ಚಾಸ್ತದಿಧಾಃನ್ ಚಾಸ್ತದಿಧಾಃ।।  ‘‘ಪರ್ೀಽವಯಯೀ ಸವಯ ಏಕ್ತೀಭವನಿುಪರ್ೀಽವಯಯೀ ಸವಯ ಏಕ್ತೀಭವನಿು’’  ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧತಾವತ್।।  
ಶ್ೌರತ್ೈಕಯಸಯ ಚ ಬರಹಮಧ್ಮಯತಾಯಗ್ೀನ್ ತಸಯಶ್ೌರತ್ೈಕಯಸಯ ಚ ಬರಹಮಧ್ಮಯತಾಯಗ್ೀನ್ ತಸಯ ರ್ಜೀವಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ ವಾ ರ್ಜೀವಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ ವಾ, , ರ್ಜೀವಧ್ಮಯತಾಯಗ್ೀನ್ ತಸಯ ರ್ಜೀವಧ್ಮಯತಾಯಗ್ೀನ್ ತಸಯ 
ಬರಬರಹಮಸಾಹಮಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ ವಾಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ ವಾ, , ಉಭಯಧ್ಮಯತಾಯಗ್ೀನ್ ಚಿನಾಮತ್ರೀಣ ವಾ ನಿವಾಯಹಯತಾವದಿತಯತಾಃ ಉಭಯಧ್ಮಯತಾಯಗ್ೀನ್ ಚಿನಾಮತ್ರೀಣ ವಾ ನಿವಾಯಹಯತಾವದಿತಯತಾಃ 

ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಭ್ ೀಕ್ಾರಪತ್ುೀರವಿಭಾಗಶ್್ಾೀತ್ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವದಿರ್ತಭ್ ೀಕ್ಾರಪತ್ುೀರವಿಭಾಗಶ್್ಾೀತ್ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವದಿರ್ತ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ 

ಹರಿರಿರ್ತಹರಿರಿರ್ತ।।  
 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ಶತರರ್ತಸಾಕ್ಷಭಾಯಂ ಪರಮಿತ್ೀಶರ್ಜೀವಧ್ಮಯತಾಯಗಾಯೀಗ್ೀನ್ ಐಕಯಸಯನಿದ್ ೀಯಷ್ಶತರರ್ತಸಾಕ್ಷಭಾಯಂ ಪರಮಿತ್ೀಶರ್ಜೀವಧ್ಮಯತಾಯಗಾಯೀಗ್ೀನ್ ಐಕಯಸಯ  
ಬಾಧಿತತರಾ ಹ್ೀತ್ ೀರಸ್ತದಿಧಾಃಬಾಧಿತತರಾ ಹ್ೀತ್ ೀರಸ್ತದಿಧಾಃ. . ಶ್ೌರತ್ೈಕ್್ ಯೀಕ್ತುಶ್ೌರತ್ೈಕ್್ ಯೀಕ್ತುಸತುಸತು  ಉದ್ಕ್್ೀ ಉದ್ಕ್ಾನ್ುರಸ್ಯೈಕ್್ ಯೀಕ್ತುವತ್ ಉದ್ಕ್್ೀ ಉದ್ಕ್ಾನ್ುರಸ್ಯೈಕ್್ ಯೀಕ್ತುವತ್ 

ಸಾಥನ್ೈಕ್ಾಯದಿನಾ ಗೌಣಿೀ ನ್ೀಯೀರ್ತ ಭಾವಾಃಸಾಥನ್ೈಕ್ಾಯದಿನಾ ಗೌಣಿೀ ನ್ೀಯೀರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಆರಮಭಣಾಧಿಕರಣ 
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ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿರ್ತ ಸಾಧ್ತನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿರ್ತ ಸಾಧ್ತ।।  ವಿಮತಾ ಸೃರ್ಷಟಾಃವಿಮತಾ ಸೃರ್ಷಟಾಃ, , 
ಕತರಯನ್ಯಸವತನ್ರ ಸಾಧ್ನ್ಸಾಧಾಯಕತರಯನ್ಯಸವತನ್ರ ಸಾಧ್ನ್ಸಾಧಾಯ, , ಸೃರ್ಷಟತಾವತ್ ಪಟ್ಸೃರ್ಷಟವದಿತಯನ್ೀಕಸಯ ಸೃರ್ಷಟತಾವತ್ ಪಟ್ಸೃರ್ಷಟವದಿತಯನ್ೀಕಸಯ 
ಸಾವಸಾವತನ್ರಾಸಾಧ್ಕಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಈಶಸ್ಯೈವ ಸಾವತನ್ರಾ ಬ್ ೀಧ್ಕವ್ೀದ್ಸಾಯತನ್ರಾಸಾಧ್ಕಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಈಶಸ್ಯೈವ ಸಾವತನ್ರಾ ಬ್ ೀಧ್ಕವ್ೀದ್ಸಾಯ--

ಪಾರಮಾಣಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಪಾರಮಾಣಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಾರಮಭಣಶಬಾದದಿಭಯ ಇತಾಯದಿಯೀಗಸಪುಕಮ್ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಾರಮಭಣಶಬಾದದಿಭಯ ಇತಾಯದಿಯೀಗಸಪುಕಮ್  ।।  
ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಸಾವತನಾರಾದಿರ್ತಸಾವತನಾರಾದಿರ್ತ।।  

 

ಹರ್ೀರಿರ್ತ ವಿಪರಿಹರ್ೀರಿರ್ತ ವಿಪರಿಣಾಮೀನಾನ್ವಯಾಃಣಾಮೀನಾನ್ವಯಾಃ।।  ‘‘ನಾಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತಾಃನಾಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಚ್ೀಹಾಪಯನ್ವೀರ್ತಇರ್ತ ಚ್ೀಹಾಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  
ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನಾರಾಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನಾರಾದ್ನ್ಯಸಯ ಅಸಾವತನಾರಾತ್ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧವಾದಿನಿೀ ಶತರರ್ತನ್ಯ ಭವರ್ತದ್ನ್ಯಸಯ ಅಸಾವತನಾರಾತ್ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧವಾದಿನಿೀ ಶತರರ್ತನ್ಯ ಭವರ್ತ।।  
ಯೀನ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಯಥಯಾಃಯೀನ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಕತತ್ ೀ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ಕತತ್ ೀ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  

ನಾಯತಕುಮಿತಾಯದಿನಾಯತಕುಮಿತಾಯದಿ।।  ತತ್ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾಂ ಅನ್ಯಸಾಯಸಾವತನ್ರಾಮಿತ್ಯೀತತ್ ತತ್ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾಂ ಅನ್ಯಸಾಯಸಾವತನ್ರಾಮಿತ್ಯೀತತ್ ‘‘ಕ್ತಂ ಕ್ತಂ 
ಸ್ತವದಾಸ್ತೀದ್ಧಿಷಾಠನ್ಮಾರಮಭಣಂ ನಾಸದಾಸ್ತೀನ್ ನೀ ಸದಾಸ್ತೀತುದಾನಿೀಂ ನಾಸ್ತವದಾಸ್ತೀದ್ಧಿಷಾಠನ್ಮಾರಮಭಣಂ ನಾಸದಾಸ್ತೀನ್ ನೀ ಸದಾಸ್ತೀತುದಾನಿೀಂ ನಾಸ್ತೀದ್ರಜ್ ೀ ನ್ ೀ ಸ್ತೀದ್ರಜ್ ೀ ನ್ ೀ 

ವಯೀಮವಯೀಮ’’  ಇತಾಯದಿಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾನಿರಾಕರಣಪರಾಶತರರ್ತವಯದ್ೀತ್ಇತಾಯದಿಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾನಿರಾಕರಣಪರಾಶತರರ್ತವಯದ್ೀತ್।।  ತಥಾಽಯತಕುಂ ನ್ ತಥಾಽಯತಕುಂ ನ್ 

ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯಂ ನ್ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯಂ ನ್।।  ಸವಯಸಯ ತತುನ್ರತಾವತ್ ಸಾಧ್ನ್ಸತಾುಪರದ್ತಾವತ್ ಇತಾಯದಿ ಯತಕ್ತುಸ್ತದ್ಧಂ ಚ ಸವಯಸಯ ತತುನ್ರತಾವತ್ ಸಾಧ್ನ್ಸತಾುಪರದ್ತಾವತ್ ಇತಾಯದಿ ಯತಕ್ತುಸ್ತದ್ಧಂ ಚ 

ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್।।  
 

ಸವರ ಪನಿರಾಕರಣಪರ್ೀಯಂ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತಾಃಸವರ ಪನಿರಾಕರಣಪರ್ೀಯಂ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತಾಃ--  ಅಯತಕುಂ ತದಿರ್ತಅಯತಕುಂ ತದಿರ್ತ।।  ತತ್ ತತ್ 

ಸಾಧ್ನ್ಸವರ ಪನಿರಾಕರಸಾಧ್ನ್ಸವರ ಪನಿರಾಕರಣಮಯತಕುಮಿತಯಥಯಾಃಣಮಯತಕುಮಿತಯಥಯಾಃ।।  ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಕತತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ನಾಯತಕುಂ ನಾಯತಕುಂ 

ತದ್ವದ್ೀಚತಾರತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತರ್ತರಿರ್ತ।।  ತತ್ ಸಾಧ್ನ್ಜಾತಂ ಶತರರ್ತವಯದ್ೀತ್ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯರ್ತತತ್ ಸಾಧ್ನ್ಜಾತಂ ಶತರರ್ತವಯದ್ೀತ್ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯರ್ತ।।  ತದ್ಯತಕುಂ ನ್ತದ್ಯತಕುಂ ನ್।।  
ವಿವಿಮತಾ ಸೃರ್ಷಟಾಃಮತಾ ಸೃರ್ಷಟಾಃ, , ಕತರಯನ್ಯಸಾಧ್ನ್ಸಾಧಾಯಕತರಯನ್ಯಸಾಧ್ನ್ಸಾಧಾಯ, , ಸೃರ್ಷಟತಾವತ್ ಪಟ್ಸೃರ್ಷಟವದಿರ್ತ ಯತಕ್ತುಸ್ತದ್ಧಂ ಚ ಸೃರ್ಷಟತಾವತ್ ಪಟ್ಸೃರ್ಷಟವದಿರ್ತ ಯತಕ್ತುಸ್ತದ್ಧಂ ಚ 

ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್।।  ‘‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈ ರಸಾಚಾಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈ ರಸಾಚಾ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ತಮ ಆತಮ ಆಸ್ತೀತ್ಸ್ತೀತ್’’, , 
ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯ ಇತಯಷೌಟಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯ ಇತಯಷೌಟ’’ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯದೌ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯದೌ 
ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸತ್ ುವೀಕಯನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾರ ಪಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ನಿಷ್ೀಧ್ ೀ ನ್ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸತ್ ುವೀಕಯನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾರ ಪಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ನಿಷ್ೀಧ್ ೀ ನ್ 

ಸವರ ಪ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಸವರ ಪ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ತದ್ಯದಾಸ್ತೀತುದಾವೃತಮಾಸ್ತೀತ್ ತಸಾಮತದ್ಯದಾಸ್ತೀತುದಾವೃತಮಾಸ್ತೀತ್ ತಸಾಮದಾಧದಾಧನ್ಯನ್ನನ್ಯನ್ನ  ಪರಾಃ ಕ್ತಞ್ಾ ಪರಾಃ ಕ್ತಞ್ಾ 

ನಾಸನಾಸ’’  ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತಾಃ ತತ್ ಹರಿಸಾವತನಾಯದಿ ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತಾಃ ತತ್ ಹರಿಸಾವತನಾಯದಿ ಸಪಷ್ಟಂ ವದ್ೀತ್ಸಪಷ್ಟಂ ವದ್ೀತ್।।  ಅತಶ್್ಾೀರ್ತ ಚ ಯೀಜಯಮ್ಅತಶ್್ಾೀರ್ತ ಚ ಯೀಜಯಮ್।।  
ಅಪಾರಮಾಣಿಕತಾವಚಾ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಮ್ ನ್ ೀಪ್ೀಯಮಿತಾಯಹಅಪಾರಮಾಣಿಕತಾವಚಾ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಮ್ ನ್ ೀಪ್ೀಯಮಿತಾಯಹ  --  ನಾಯತಕುಂ ನಾಯತಕುಂ 

ತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತ।।  ತತ್ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಂ ಅಯತಕುಂ ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯಂ ಶತರರ್ತನ್ಯ ವದ್ೀತ್ತತ್ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಂ ಅಯತಕುಂ ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯಂ ಶತರರ್ತನ್ಯ ವದ್ೀತ್।।  
ಶತರತಯಸ್ತದ್ಧಂ ಚ್ೀತಯಥಯಾಃಶತರತಯಸ್ತದ್ಧಂ ಚ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  ಪರತಯಕ್ಷಂ ತತ ತತರ ನ್ೈವ ಯೀಜಯಮ್ಪರತಯಕ್ಷಂ ತತ ತತರ ನ್ೈವ ಯೀಜಯಮ್।।  ಅತಾಃ ಅತಾಃ 

ಪರಮಾಣ್ೈರನ್ತಪರಮಾಣ್ೈರನ್ತಪಲಮಾಭನ್ನ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಪಲಮಾಭನ್ನ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ವಿಮತಾ ಸೃರ್ಷಟಾಃವಿಮತಾ ಸೃರ್ಷಟಾಃ, , 
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ಕತರಯನ್ಯಸವತನ್ರಸಾಧ್ನ್ಸಾಧ್ಯೀತಾಯದಿಯತಕ್ತುಸತು ಪಾರಗತಕುಶತರತಾಯದಿನಾ ಬಾಧಿತಾಕತರಯನ್ಯಸವತನ್ರಸಾಧ್ನ್ಸಾಧ್ಯೀತಾಯದಿಯತಕ್ತುಸತು ಪಾರಗತಕುಶತರತಾಯದಿನಾ ಬಾಧಿತಾ।।  
ಸಾಧ್ನ್ಸತುವಶತರರ್ತಸತು ಪರತನ್ರಸಾಧ್ನ್ಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಸಾಧ್ನ್ಸತುವಶತರರ್ತಸತು ಪರತನ್ರಸಾಧ್ನ್ಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  

 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾೀ ಸವರ ಪಸಾಮನ್ನ್ವೀವಂ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾೀ ಸವರ ಪಸಾಮಥ್ಯೀಯಥ್ಯೀಯನ್ೈವ ಸವಯಸೃಷಾಟಾದ್ತಯಪಪತೌು ನ್ೈವ ಸವಯಸೃಷಾಟಾದ್ತಯಪಪತೌು 

ಸಾಧ್ನಾನ್ುಸಾಧ್ನಾನ್ುರ್ ೀಪಾದಾನ್ಮಪ ತಸಯ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ ರ್ ೀಪಾದಾನ್ಮಪ ತಸಯ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ನಾಯತಕುಂ ತದಿತಾಯದಿನಾಯತಕುಂ ತದಿತಾಯದಿ।।  ತತ್ ತತ್ 

ಸಾಧ್ನಾನ್ುರ್ ೀಪಾದಾನ್ಂ ಸವತನ್ರಸಾಯಪ ಹರ್ೀರಯತಕುಂ ನ್ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರ್ ೀಪಾದಾನ್ಂ ಸವತನ್ರಸಾಯಪ ಹರ್ೀರಯತಕುಂ ನ್ ।।  ಲ್ಲೀಲಯೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಲ್ಲೀಲಯೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
ಗಮನ್ಶಕುಸಯ ಪುಂಸ್ ೀಲ್ಲೀಲರಾ ದ್ಣಡಮಾಗಮನ್ಶಕುಸಯ ಪುಂಸ್ ೀಲ್ಲೀಲರಾ ದ್ಣಡಮಾಲಮ್ಾಲಮ್ಾ  ಗಚಾತ್ ೀ ಪಙ್ಗತುತವಗಚಾತ್ ೀ ಪಙ್ಗತುತವವದ್ೈವದ್ೈಶವರಾಯಶವರಾಯ--

ವಿರ್ ೀವಿರ್ ೀಧಾತ್ಧಾತ್।।  ಲ್ಲೀಲರಾತ ಪಾದಾನ್ಮಿರ್ತ ಕತತಾಃಲ್ಲೀಲರಾತ ಪಾದಾನ್ಮಿರ್ತ ಕತತಾಃ||  ಅಶಕುಸ್ಯೈವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ ಆಹ ಅಶಕುಸ್ಯೈವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ ಆಹ ––  
ತದ್ವತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತ  ||      ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರ್ ೀಪಾದಾನ್ಮಿತ್ಯೀತತ್ ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಸಾಧ್ನಾನ್ುರ್ ೀಪಾದಾನ್ಮಿತ್ಯೀತತ್ ‘‘ಶಕ್್ ುೀಽಪ ಹಯನ್ಯಥಾ ಶಕ್್ ುೀಽಪ ಹಯನ್ಯಥಾ 

ಕತತಯಂ ಸ್ವೀಚಾಾನಿಯಮತ್ ೀ ಹರಿಾಃಕತತಯಂ ಸ್ವೀಚಾಾನಿಯಮತ್ ೀ ಹರಿಾಃ।।  ಕ್ಾಕ್ಾರಣ್ೈನಿಯಯತ್ೈರ್ೀವ ಕರ್ ೀರ್ತೀದ್ಂರಣ್ೈನಿಯಯತ್ೈರ್ೀವ ಕರ್ ೀರ್ತೀದ್ಂ’’  ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಇತಾಯದ್ಯನ್ತ--

ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರರ್ತವಯದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರರ್ತವಯದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ  ಇತಯಥಯಇತಯಥಯ  ಇತಾಯದ್ ಯಹಯಇತಾಯದ್ ಯಹಯಮ್ಮ್॥॥  66॥॥    

ಇತರವಯಪದ್ೀಶ್ಾಧಿಕರಣ 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಹರಿರ್ೀವ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಹರಿರ್ೀವ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ ಯತಕುನ್ನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ ಯತಕುಮ್ಮ್।।  ರ್ಜೀವೀ ರ್ಜೀವೀ 
ಮಹದಾದಿವಿಶವಕತಾಯ ಚ್ೀತನ್ತಾವತ್ ಈಶವಾದ್ಯಙ್ಕ ು್ೀಕೃತ್ೀಶವತ್ ಇತಾಯದಿಯತಕ್ಾಯ ಮಹದಾದಿವಿಶವಕತಾಯ ಚ್ೀತನ್ತಾವತ್ ಈಶವಾದ್ಯಙ್ಕ ು್ೀಕೃತ್ೀಶವತ್ ಇತಾಯದಿಯತಕ್ಾಯ 
‘‘ರ್ಜೀವಾದ್ಭವನಿು ಭ ತಾನಿರ್ಜೀವಾದ್ಭವನಿು ಭ ತಾನಿ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತಯನ್ತಭವಸಂವಾದಿನಾಯ ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಸಾಧಿನಾಯ ಇತಾಯದಿಶತರತಯನ್ತಭವಸಂವಾದಿನಾಯ ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಸಾಧಿನಾಯ 
ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಈಶಸರಷ್ಟೃತವಶತರತ್ೀರಮಾನ್ತಾವದಿತಯಾಃ ಪಾರಪುಂವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಈಶಸರಷ್ಟೃತವಶತರತ್ೀರಮಾನ್ತಾವದಿತಯಾಃ ಪಾರಪುಂ--  ಇಇತತರವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿರವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿ--

ಸ ತರಷ್ಟ್ೆಮ್ಸ ತರಷ್ಟ್ೆಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ಸವಯಕತೃಯತಾವನಾನಸವಯಕತೃಯತಾವನಾನಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀಚತಾರರ್ತರಿರ್ತ।।  
 

ಹರ್ೀರಿತಯಸ್ತುಹರ್ೀರಿತಯಸ್ತು।।  ಹರ್ೀರ್ೀವ ಸವಯಕತೃಯತಾವತ್ ನ್ ೀಕುಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧವಾದಿನಿೀ ಶತರರ್ತರಿತಯಥಯಾಃಹರ್ೀರ್ೀವ ಸವಯಕತೃಯತಾವತ್ ನ್ ೀಕುಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧವಾದಿನಿೀ ಶತರರ್ತರಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಕತತ ಏವಂಕತತ ಏವಂ, , ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಮೀವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ್ ೀಽಪರ್ಜೀವಕತೃಯತವಮೀವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ್ ೀಽಪ--ಅಯತಕುಂ ತದಿರ್ತಅಯತಕುಂ ತದಿರ್ತ।।  ತಚಾ ತಚಾ 

ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಮಯತಕುಂ ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯಮ್ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಮಯತಕುಂ ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯಮ್।।  ತಥಾ ಹಿತಾಕರಣಾಹಿತಕರಣತಥಾ ಹಿತಾಕರಣಾಹಿತಕರಣ--

ಕೃತಸ್ಪರಸಕ್ಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ಕೃತಸ್ಪರಸಕ್ಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ಚ ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತಚ ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ।।  ಚ್ೀತನ್ತವಂ ತವಪರಯೀಜಕಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಚ್ೀತನ್ತವಂ ತವಪರಯೀಜಕಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
ಶತರತಾಯದಿಮ ಲಂ ಕಥಮೀವಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ಶತರರ್ತಾಃ ತರ್ಜಜೀವಕತೃಯತವಂ ನ್ ವದ್ೀದಿರ್ತ ಶತರತಾಯದಿಮ ಲಂ ಕಥಮೀವಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ಶತರರ್ತಾಃ ತರ್ಜಜೀವಕತೃಯತವಂ ನ್ ವದ್ೀದಿರ್ತ 

ಯೀಜಯಮ್ಯೀಜಯಮ್।।  ಪೂವೀಯಕುದಿಶ್ಾ ಬರಹಮಪರತಾವತ್ಪೂವೀಯಕುದಿಶ್ಾ ಬರಹಮಪರತಾವತ್।।  ಸವತನ್ರಕತೃಯತಾವನ್ತಭವಸತು ಸವತನ್ರಕತೃಯತಾವನ್ತಭವಸತು 

ಅಸಾವತನಾರಾನ್ತಭವಬಾಧಿತ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಅಸಾವತನಾರಾನ್ತಭವಬಾಧಿತ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  77॥॥  
 

ಶತರರ್ತಶಬದಮ ಲತಾವಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ರ್ಜೀವ ಇವ್ೀಶ್್ೀಽನ್ನ್ತ ರ್ಜೀವ ಇವ್ೀಶ್್ೀಽಪ ಕೃತಸ್ಪ ಕೃತಸ್ಪರಸಕ್ಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ದ್ ೀಷ್ಸಾಮಾಯತ್ ಪರಸಕ್ಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ದ್ ೀಷ್ಸಾಮಾಯತ್ 
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ಹಸಾುದಿಕರಣಶೂನ್ಯತಾವಚಾ ತಸಾಯಪ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತಾ ನ್ ಯತಕ್್ುೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಹಸಾುದಿಕರಣಶೂನ್ಯತಾವಚಾ ತಸಾಯಪ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತಾ ನ್ ಯತಕ್್ುೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  

ಶತರತ್ೀಸತು ಶಬದಮ ಲತಾವದಿತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್ಶತರತ್ೀಸತು ಶಬದಮ ಲತಾವದಿತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ--ನಾಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀದಿತಾಯದಿನಾಯತಕುಂ ತದ್ವದ್ೀದಿತಾಯದಿ।।  
 

ತತ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ಅಯತಕುಂ ಕೃತಸ್ಪರಸಕ್ಾಯತತ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ಅಯತಕುಂ ಕೃತಸ್ಪರಸಕ್ಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ।।  
ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ತತ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಈಶ್್ೀಽವಿರತದ್ಧತವಂ ತತ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಈಶ್್ೀಽವಿರತದ್ಧತವಂ ‘‘ಯೀಽಸೌ ವಿರತದ್ ಧೀಽವಿರತದ್ಧಾಃಯೀಽಸೌ ವಿರತದ್ ಧೀಽವಿರತದ್ಧಾಃ’’  
ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ ತಥಾ ತತ್ ಅಪಾರಕೃತಹಸುಪಾಣಾಯದಿಮತುವಂ ವಾ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ ತಥಾ ತತ್ ಅಪಾರಕೃತಹಸುಪಾಣಾಯದಿಮತುವಂ ವಾ ‘‘ಅಪಾಣಿಪಾದ್ ೀ ಜವನ್ ೀ ಅಪಾಣಿಪಾದ್ ೀ ಜವನ್ ೀ 

ಗೃಹಿೀತಾಗೃಹಿೀತಾ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ ವವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ।।  ನ್ನ್ತ ಶತರತತಯಕುತ್ವೀಽಪ ಕಥಂ ನ್ನ್ತ ಶತರತತಯಕುತ್ವೀಽಪ ಕಥಂ 

ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಮತಪ್ೀಯಮಿತಯತ್ ೀಽಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಮತಪ್ೀಯಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ಪ ನಾಯತಕುಂ ತದಿರ್ತನಾಯತಕುಂ ತದಿರ್ತ।।  ತತ್ ಪಾರಗತಕುಂ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ತತ್ ಪಾರಗತಕುಂ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್।।  
ಯತಾಃ ತತ್ ಪರಕೃತಂ ಬರಹಮ ಅಯತಕುಂ ಯತಕಯಯೀಗಯಮ್ಯತಾಃ ತತ್ ಪರಕೃತಂ ಬರಹಮ ಅಯತಕುಂ ಯತಕಯಯೀಗಯಮ್।।  ನ್ ಹಿ ಯತಕಯಗಮಯೀ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ ನ್ ಹಿ ಯತಕಯಗಮಯೀ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ 

ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಕತತ ಏತತ್ಕತತ ಏತತ್।।  ಯತ್ ಮತಕುಗಮಯತವಂ ಯತ್ ಮತಕುಗಮಯತವಂ ‘‘ಔಪನಿಷ್ದ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃಔಪನಿಷ್ದ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತವಯದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತವಯದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ 

ಇರ್ತಇರ್ತ।।  ಕ್ತಞ್ಾ ತದ್್ರಹಮ ನಾಯತಕುಂ ಸವಯವಿರ್ ೀಧ್ಕ್ತಞ್ಾ ತದ್್ರಹಮ ನಾಯತಕುಂ ಸವಯವಿರ್ ೀಧ್ಶ್ಾಮಕ್ಾಶ್ಾಮಕ್ಾನ್ನ್ುಶಕ್ತುಯತಕುಮೀವನ್ನ್ುಶಕ್ತುಯತಕುಮೀವ।।  ‘‘ವಿಚಿತರಶಕ್ತುಾಃ ವಿಚಿತರಶಕ್ತುಾಃ 

ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾಣಾಃಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾಣಾಃ’’, , ‘‘ನ್ ಚಾನ್ಯೀನ್ ಚಾನ್ಯೀ  ಷಾಂ ಶಕುಯಾಃಷಾಂ ಶಕುಯಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತವಯದ್ೀತ್ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತವಯದ್ೀತ್।।  ರ್ಜೀವಂ ತತ ನ್ೈವಂ ರ್ಜೀವಂ ತತ ನ್ೈವಂ 

ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ॥॥88॥॥  
 

ನ್ ಪರಯೀಜನಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಧ್ತನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಧ್ತ।।  ಸರಷ್ಟೃಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ೀಾಃ ತಾವದ್ೀಾಃ 

ಫಲವತ್ುವೀಽಪೂಣಯತಾಪತ್ುೀಾಃಫಲವತ್ುವೀಽಪೂಣಯತಾಪತ್ುೀಾಃ।।  ಅಸರ್ತ ಚ ಫಲ್ೀ ಪ್ರೀಕ್ಾವತಾುವಭಾವಾಅಸರ್ತ ಚ ಫಲ್ೀ ಪ್ರೀಕ್ಾವತಾುವಭಾವಾಪತ್ುೀರಿತಾಯದಿಪತ್ುೀರಿತಾಯದಿ--

ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ನ್ ಪರಯೀಜನ್ವತಾುವದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್ನ್ ಪರಯೀಜನ್ವತಾುವದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃತದ್ಥಯಾಃ  --  

ನಾನಾಯತಕುಮಿತಾಯದಿಯತಕುಮಿತಾಯದಿ।।  
 

ತತ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ಅಯತಕುಂ ಉಕುರಿೀತಾಯ ಫಲಮತಖಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ತತ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ಅಯತಕುಂ ಉಕುರಿೀತಾಯ ಫಲಮತಖಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ।।  
ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ತತ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಸಾಧ್ಯಫಲಂ ಅನ್ಪ್ೀಕ್್ಾೈವ ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಗತಣವತುವಂ ಕ್್ೀವಲಂ ತತ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಸಾಧ್ಯಫಲಂ ಅನ್ಪ್ೀಕ್್ಾೈವ ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಗತಣವತುವಂ ಕ್್ೀವಲಂ 
ಲ್ಲೀಲ್ಲೀಲಯೈವ್ೀಲಯೈವ್ೀರ್ತ ರ್ತ ‘‘ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ ಸವಭಾವೀಽಯಮಾಪುಕ್ಾಮಸಯ ಕ್ಾ ಸಪೃಹಾದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ ಸವಭಾವೀಽಯಮಾಪುಕ್ಾಮಸಯ ಕ್ಾ ಸಪೃಹಾ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ 

ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇತಾಯದಿ ಯೀಜಯಮ್ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇತಾಯದಿ ಯೀಜಯಮ್।।  ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತುಸಯ ನ್ೃತಯಗಾನಾದಿವತ್ ಪೂಣಯಸಾಯಪ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತುಸಯ ನ್ೃತಯಗಾನಾದಿವತ್ ಪೂಣಯಸಾಯಪ 

ಹರ್ೀಲ್ಲೀಯಲಾರ ಪತರಾ ಸರಷ್ಟೃತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಹರ್ೀಲ್ಲೀಯಲಾರ ಪತರಾ ಸರಷ್ಟೃತ್ ವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಶತರತೌ ಶತರತೌ ‘‘ಏಷ್ಏಷ್’’  ಇತಯಸ್ಯೀಚಾಾರ ಪಾಃ ಇತಯಸ್ಯೀಚಾಾರ ಪಾಃ 

ಸೃಷಾಟಾದಿವಾಯಪಾರ ಇತಯಥಯಾಃಸೃಷಾಟಾದಿವಾಯಪಾರ ಇತಯಥಯಾಃ॥॥  9 9 ॥॥  
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ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣಾಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣವತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಧ್ತನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣವತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಧ್ತ।।  ನಿನಿಯಮಿತುಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ನಿನಿಯಮಿತುಂ ಪಾರಣಿನಾಂ 
ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿದಾನ್ೀ ವ್ೈಷ್ಮಯಸಯ ನ್ೈಘಘಯವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿದಾನ್ೀ ವ್ೈಷ್ಮಯಸಯ ನ್ೈಘಘಯಣಯಣಯಸಯ ಚಾಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಸಯ ಚಾಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––

ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣ್ಯೀ ನ್ ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವದಿತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣ್ಯೀ ನ್ ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವದಿತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ನಾನಾಯತಕುಂ ಯತಕುಂ 

ತದಿತಾಯದಿತದಿತಾಯದಿ।।  
 

ತತ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ತತ್ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯನ್ನ್ುಗತಣತವಂ ನಾಯತಕುಂ ಪಾರಗತಕುಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ಭವರ್ತನಾಯತಕುಂ ಪಾರಗತಕುಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ಭವರ್ತ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ತತ್ ತತ್ 

ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಕಂ ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಕಂ ‘‘ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂ  ಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯರ್ತಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯರ್ತ।।  ಪಾಪ್ೀನ್ ಪಾಪಮ್ಪಾಪ್ೀನ್ ಪಾಪಮ್’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಶತರರ್ತಾಃ ಇತಾಯದಿನಾ ಶತರರ್ತಾಃ 

ಕಮಯಸಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ವದ್ೀಕಮಯಸಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್।।  ಅನಾದಿ ತತುದಿೀಯಕಮಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಅನಾದಿ ತತುದಿೀಯಕಮಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ 

ಸತಖಾದಿದಾನಿೀಸತಖಾದಿದಾನಿೀನ್ನ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃನ್ನ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ನ್ನ್ವೀವಂ ಕಮಯಣ್ ೀ ಸಾವತನ್ರಾೀನ್ನ್ವೀವಂ ಕಮಯಣ್ ೀ ಸಾವತನ್ರಾೀ  

ಪುನ್ವ್ೈಯಷ್ಮಾಯದಾಯಪರ್ತುಾಃಪುನ್ವ್ೈಯಷ್ಮಾಯದಾಯಪರ್ತುಾಃ।।  ಸಾವತನ್ರಾೀಷ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಸಾವತನಾರಾದಿಗತಣಹಾನಿರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಸಾವತನ್ರಾೀಷ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಸಾವತನಾರಾದಿಗತಣಹಾನಿರಿತಯತ್ ೀಽಪ 
ನಾಯತಕುಂ ತದಿತಾಯದಿನಾಯತಕುಂ ತದಿತಾಯದಿ  ||  

 

ತತ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸರಷ್ಟೃತವಸಾವತನಾರಾದಿಗತಣವತುವಂ ಉಕುಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ತತ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸರಷ್ಟೃತವಸಾವತನಾರಾದಿಗತಣವತುವಂ ಉಕುಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ನ್ ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ತತ್ ತತ್ 
ಸಾವಧಿೀನ್ಕಮಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಫಲದಾನ್ಂ ಸಾವಧಿೀನ್ಕಮಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಫಲದಾನ್ಂ ‘‘ಸ ಕ್ಾರಯೀತ್ ಪುಣಯಮಥಾಪ ಪಾಪಂ ನ್ ತಾವತಾ ಸ ಕ್ಾರಯೀತ್ ಪುಣಯಮಥಾಪ ಪಾಪಂ ನ್ ತಾವತಾ 

ದ್ ೀಷ್ವಾದ್ ೀಷ್ವಾನಿೀಶ್ತಾಽಪ ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತರದ್ ೀಷ್ಂ ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ನಿೀಶ್ತಾಽಪ ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತರದ್ ೀಷ್ಂ ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್।।  
ತತುದಿೀರಾನಾದಿಪೂವಾಯತತುದಿೀರಾನಾದಿಪೂವಾಯಪೂವಯಪುಣಾಯಪೂವಯಪುಣಾಯಧಿಧಿಕಂ ಅಪ್ೀಕ್ಷಾ ಆತಮನಾ ತ್ೈಸ್ೈಾಃ ಕ್ಾರಿತ್ ೀತುರಕಂ ಅಪ್ೀಕ್ಷಾ ಆತಮನಾ ತ್ೈಸ್ೈಾಃ ಕ್ಾರಿತ್ ೀತುರ--
ಪುಣಾಯಪುಣಾಯಧಿಧಿಕಮಪ್ೀಕ್ಷಾ ಸತಖದ್ತಾಃಖದಿಫಲದಾನ್ೀನ್ ಪಾರಪುವ್ೈಷ್ಮಾಯದ್ೀರಕಮಪ್ೀಕ್ಷಾ ಸತಖದ್ತಾಃಖದಿಫಲದಾನ್ೀನ್ ಪಾರಪುವ್ೈಷ್ಮಾಯದ್ೀರದ್ ೀಷ್ತವಸಯ ದ್ ೀಷ್ತವಸಯ 

ಶತರತಾವಕುತಾವತ್ ವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಕ್ಾರಣತಾವಭಾವಾನ್ನ ಕ್್ ೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಶತರತಾವಕುತಾವತ್ ವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಕ್ಾರಣತಾವಭಾವಾನ್ನ ಕ್್ ೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  10 10 ॥॥  
 

ಸವಯಧ್ಮಾಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪಯನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಸಾಧ್ತನ್ನ್ವಥಾಪಯನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿತಯಸಾಧ್ತ।।  ಹರಿಾಃ ನಾನ್ನ್ುಗತಣಾಃ ಚ್ೀತನ್ತಾವತ್ ಚ್ೈತರವತ್ಹರಿಾಃ ನಾನ್ನ್ುಗತಣಾಃ ಚ್ೀತನ್ತಾವತ್ ಚ್ೈತರವತ್।।  
ದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ಗತಣವತಾುವತ್ ಚ್ೈತರವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ಗತಣವತಾುವತ್ ಚ್ೈತರವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ  --

ಸಸವಯವಯಧ್ಮೀಯಪಪತ್ುೀಶ್್ಾೀರ್ತಧ್ಮೀಯಪಪತ್ುೀಶ್್ಾೀರ್ತ।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ನಾಯತಕುಂ ತದಿತಾಯದಿನಾಯತಕುಂ ತದಿತಾಯದಿ।।  
 

ತತ್ ಹರ್ೀರನ್ನ್ುಗತಣತಾವದಿಕಂ ನಾಯತಕುಂ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂತತ್ ಹರ್ೀರನ್ನ್ುಗತಣತಾವದಿಕಂ ನಾಯತಕುಂ ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ  ನ್ನ್।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ತತ್ ಹರ್ೀಾಃ ತತ್ ಹರ್ೀಾಃ 

ನಿದ್ ೀಯಷಾಶ್್ೀಷ್ಸದ್ತುಣತವಂ ನಿದ್ ೀಯಷಾಶ್್ೀಷ್ಸದ್ತುಣತವಂ ‘‘ಗತಣಾಾಃ ಶತರತಾಾಃಗತಣಾಾಃ ಶತರತಾಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತಾಃ ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಶತರರ್ತಾಃ ವದ್ೀದ್ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ।।  
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ತಥಾ ನಾಯತಕುಂ ತತ್ ಉಕುಂ ಪರಮೀಯಂ ಯತಕ್ತುಹಿೀನ್ಂ ನ್ ತಥಾ ನಾಯತಕುಂ ತತ್ ಉಕುಂ ಪರಮೀಯಂ ಯತಕ್ತುಹಿೀನ್ಂ ನ್ ।।  ಕ್ತನ್ತುಕ್ತನ್ತು, , ಹರಿಾಃ ಪಾರಪಾುನ್ನ್ುಗತಣಾಃ ಹರಿಾಃ ಪಾರಪಾುನ್ನ್ುಗತಣಾಃ 

ತತ್ರೀಪುಸತ್ವೀ ಸರ್ತ ತತರ ಶಕುತಾವತ್ತತ್ರೀಪುಸತ್ವೀ ಸರ್ತ ತತರ ಶಕುತಾವತ್।।  ಹರಿಾಃ ಸದಾ ತಯಕ್ಾುಶ್್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ಾಃ ತರ್ಜಜಹಾಸತತ್ವೀ ಸರ್ತ ತತರ ಹರಿಾಃ ಸದಾ ತಯಕ್ಾುಶ್್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ಾಃ ತರ್ಜಜಹಾಸತತ್ವೀ ಸರ್ತ ತತರ 
ಶಕುತಾವಶಕುತಾವತ್ತ್, , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಪಾಯ ಚ್ೈತರವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುಯತಕುಮೀವ ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಪಾಯ ಚ್ೈತರವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುಯತಕುಮೀವ ಯತ್ ೀಽತ ಇರ್ತ  ||  

ಪಾರಚಿೀನ್ಯತಕ್ತುಸತು ಉಕುಶತರರ್ತಯತಕ್ತುಬಾಧಿತ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಪಾರಚಿೀನ್ಯತಕ್ತುಸತು ಉಕುಶತರರ್ತಯತಕ್ತುಬಾಧಿತ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಪಾದಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಪಾದಾಥಯಂ ಉಪಸಂಹರರ್ತಪಾದಾಥಯಂ ಉಪಸಂಹರರ್ತ  --  ನಾಯತಕುಮಿತಾಯದಿನಾಯತಕುಮಿತಾಯದಿ।।  ತತ್ ತಸಾಮತ್ ತತ್ ತಸಾಮತ್ 
ಪೂವಯವಾದ್ತಯಕುಯತಕ್ತುೀನಾಂ ಸ್ತದಾಧನ್ತಯಕುಶತರರ್ತಯತಕ್ತುಬಾಧಿತತಾವದ್ಭಗವತಾಃ ಸವಯಕತೃಯಪೂವಯವಾದ್ತಯಕುಯತಕ್ತುೀನಾಂ ಸ್ತದಾಧನ್ತಯಕುಶತರರ್ತಯತಕ್ತುಬಾಧಿತತಾವದ್ಭಗವತಾಃ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯತಾವದ್ಯ--
ನ್ನ್ುನ್ನ್ುಗತಣವತುವಬ್ ೀಧಿಕ್ಾ ಗತಣವತುವಬ್ ೀಧಿಕ್ಾ ‘‘ಯತ್ ೀ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭ ತಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀಯತ್ ೀ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭ ತಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀ’’  ಇತಾಯದಿ ಶತರರ್ತಾಃ ನ್ ಇತಾಯದಿ ಶತರರ್ತಾಃ ನ್ 

ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ವದ್ೀದಿತಯಥಯಾಃಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ವದ್ೀದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಶತರರ್ತರಿತ್ಯೀಕವಚನ್ಂ ಅಥ್ೈಯಕ್ಾಯಭಪಾರಯೀಣಶತರರ್ತರಿತ್ಯೀಕವಚನ್ಂ ಅಥ್ೈಯಕ್ಾಯಭಪಾರಯೀಣ।।  
‘‘ಪುನ್ಸುಸಾಯಥಯವಿತುಯೀ ಚಕ್ಾರ ಬರಹಮಸ ತಾರಣಿಪುನ್ಸುಸಾಯಥಯವಿತುಯೀ ಚಕ್ಾರ ಬರಹಮಸ ತಾರಣಿ’’  ಇತಾಯದಿವದಿರ್ತಇತಾಯದಿವದಿರ್ತ॥॥1111॥॥  

 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ 
ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ದಿವರ್ತೀಯಧಾಯಯಸಯ 

ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 

 

ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 2-2 ॥ 
 

ನ್ನ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ ನಾಯತಕುವಾದಿನಿೀತತಯಕುಂನ್ನ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ ನಾಯತಕುವಾದಿನಿೀತತಯಕುಂ, , ತಥಾಪ ಸಾಙ್ಗಯಾಚಾವಾಯಕವ್ೈಶ್್ೀರ್ಷಕ್ಾದಿತಥಾಪ ಸಾಙ್ಗಯಾಚಾವಾಯಕವ್ೈಶ್್ೀರ್ಷಕ್ಾದಿ--
ನಾನಾಮತವಿರತದ್ಧವಾದಿನಿೀ ವಿಷ್ತಣಕತೃಯತಾವದಿಶತರರ್ತಾಃ ಅಪರಮಾಣಂ ನಾನಾಮತವಿರತದ್ಧವಾದಿನಿೀ ವಿಷ್ತಣಕತೃಯತಾವದಿಶತರರ್ತಾಃ ಅಪರಮಾಣಂ ಸಾಯದಿತಯಸಾಯದಿತಯತಸ್ುೀತಸ್ುೀಷಾಂ ಷಾಂ 

ಮತಾನಾಂ ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ವಿವರಿತತಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪಾರಪುಾಃಮತಾನಾಂ ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ವಿವರಿತತಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪಾರಪುಾಃ।।  ತಸಯ ಭಾಷಾಯನ್ತಭಾಷ್ಯಯೀಾಃ ತಸಯ ಭಾಷಾಯನ್ತಭಾಷ್ಯಯೀಾಃ 

ವಿವಿವೃತತಾುವದಿಹ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪ್ೀಣಾಥಯಮಾಹವೃತತಾುವದಿಹ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪ್ೀಣಾಥಯಮಾಹ  --ಭಾರನಿುಮ ಲತರಾ ಸವಯಸಮಭಾರನಿುಮ ಲತರಾ ಸವಯಸಮರಾನಾಮರಾನಾಮಯತಕ್ತುತಾಃಯತಕ್ತುತಾಃ।।  
ನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾದ್ವಚನ್ಂ ವ್ೈದಿಕಂ ಶಙ್ಗೆಾತಾಂ ವರಜ್ೀದಿರ್ತನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾದ್ವಚನ್ಂ ವ್ೈದಿಕಂ ಶಙ್ಗೆಾತಾಂ ವರಜ್ೀದಿರ್ತ।।  

 

ವಾಯಸಸಮರಾನ್ಯಸವಯಸಮರಾನಾಂ ಭಾರನಿುಮ ಲತರಾ ಭಾರನ್ುೀವಾಯಸಸಮರಾನ್ಯಸವಯಸಮರಾನಾಂ ಭಾರನಿುಮ ಲತರಾ ಭಾರನ್ುೀಹ್ೀಯತತತ್ವೀನ್ ಹ್ೀಯತತತ್ವೀನ್ 

ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕತ್ವೀನ್ೀರ್ತ ರಾವತ್ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕತ್ವೀನ್ೀರ್ತ ರಾವತ್।।  ತದ್ೀವ ಕತತಾಃತದ್ೀವ ಕತತಾಃ।।  ಭಾರನಿುಮ ಲತರಾಭಾರನಿುಮ ಲತರಾ।।  
ಭಾರನಿುರಿತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್ಭಾರನಿುರಿತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್।।  ಭರಮಪರಮಾದ್ವಿಪರಲ್ಲಪಾಸದಿಪೂವಯಕತ್ವೀನ್ಭರಮಪರಮಾದ್ವಿಪರಲ್ಲಪಾಸದಿಪೂವಯಕತ್ವೀನ್।।  ತದ್ೀವ ಕತತಾಃತದ್ೀವ ಕತತಾಃ।।  
ಅಯತಕ್ತುತಾಃಅಯತಕ್ತುತಾಃ।।  ಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯತಾವಯತಕ್ತುಶೂನ್ಯತಾವ, , ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವಚ್ಾೀತಯಥಯಾಃ।।  ಅಸಯ ಸವಯಸಯ ಅಸಯ ಸವಯಸಯ 
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ನಾಯಯಮತಕ್ಾುವಲಾಯನಾಯಯಮತಕ್ಾುವಲಾಯದೌ ಅಸಾಮಭದೌ ಅಸಾಮಭವಿಯವಿಯವೃಯವೃಯತತಾವತ್ ನಾತತಾವತ್ ನಾತ್ೈತತ್ ವಿವಿರಯತ್ೀತ್ೈತತ್ ವಿವಿರಯತ್ೀ।।  ‘‘ಅಕ್ಷಪಾದ್ಅಕ್ಷಪಾದ್ಕಣಾದೌ ಕಣಾದೌ 

ಚ ಸಾಙ್ಗಯಾಯೀಗಾಹಯತಾಸುಥಾಚ ಸಾಙ್ಗಯಾಯೀಗಾಹಯತಾಸುಥಾ।।  ಶ್ವಶಕ್ತುಮಹಾರಾನ್ಶ್ವಶಕ್ತುಮಹಾರಾನ್ಲ್ ೀಕ್ಾಯತಲ್ ೀಕ್ಾಯತಪುರಸಸರಾಾಃಪುರಸಸರಾಾಃ।।  
ದ್ತರಾಗಮಾಾಃದ್ತರಾಗಮಾಾಃ’’  ಇರ್ತ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕುಪಾದ್ಮಸೃತಾಯದೌ ಸಪಷ್ಟಮೀವ ದ್ತರಾಗಮತವಂ ಇರ್ತ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕುಪಾದ್ಮಸೃತಾಯದೌ ಸಪಷ್ಟಮೀವ ದ್ತರಾಗಮತವಂ 

ತ್ೀಷಾಮಿರ್ತತ್ೀಷಾಮಿರ್ತ।।  
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ 
ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥2-2॥ 

 

ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ನ್ನ್ವೀವಮತಕುದಿಶ್ಾ ಯತಕ್ತುಸಮರಾನಾಮಾಭಾಸತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರತಕುನ್ನ್ವೀವಮತಕುದಿಶ್ಾ ಯತಕ್ತುಸಮರಾನಾಮಾಭಾಸತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರತಕುಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಗತಣಾನಾಂ ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಗತಣಾನಾಂ 
ತದಿವರತದ್ಧತವಭಾವ್ೀಪ ಅಧಿದ್ೈವಾಧಿಭ ತಾದ್ಯನಾದಿತಾವವ್ೀದ್ತದಿವರತದ್ಧತವಭಾವ್ೀಪ ಅಧಿದ್ೈವಾಧಿಭ ತಾದ್ಯನಾದಿತಾವವ್ೀದ್ಕಕಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧತವಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧತವಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ 

ಶತರರ್ತ ವಿಶತರರ್ತ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಪರಿಹತತಯಂ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪರವೃತುಾಃರ್ ೀಧ್ಂ ಪರಿಹತತಯಂ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪರವೃತುಾಃ।।  ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ಉಕ್ಾು ಉಕ್ಾು 

ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧ  ಇತಯನಿುಮಾಧ್ಯಂ ಅತಾರಪಾಯಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್ಇತಯನಿುಮಾಧ್ಯಂ ಅತಾರಪಾಯಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್।।  ತಥಾ ಹಿತಥಾ ಹಿ।।  ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀ 
ಅಶ್್ೀಷ್ ಸಮನ್ವಯೀನ್ ೀಕ್ಾುಾಃ ಹರ್ೀಾಃ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯಾಃ ಸವಯಶಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಅಶ್್ೀಷ್ ಸಮನ್ವಯೀನ್ ೀಕ್ಾುಾಃ ಹರ್ೀಾಃ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯಾಃ ಸವಯಶಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ 

ವ್ೀದ್ೀನಾವಿರತದಾಧ ಉಕ್ಾುಾಃ ಸ ತರಕೃತಾ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾ ಇತಯಥಯಾಃವ್ೀದ್ೀನಾವಿರತದಾಧ ಉಕ್ಾುಾಃ ಸ ತರಕೃತಾ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಹರ್ೀಾಃ ಹರ್ೀಾಃ 
ಸೃಸೃಷ್ಟೃತಾವದಿಗತಣವತ್ುವೀ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯನ್ತತಪರ್ತುಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ್ಂ ವಕ್ತು ಅಸ್ತಮನ್ ಪಾದ್ ಇರ್ತ ಷ್ಟೃತಾವದಿಗತಣವತ್ುವೀ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯನ್ತತಪರ್ತುಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ್ಂ ವಕ್ತು ಅಸ್ತಮನ್ ಪಾದ್ ಇರ್ತ 

ರಾವತ್ರಾವತ್।।  

ವಿಯದಾಧಿ ಪಞ್ಾ ಅಧಿಕರಣಾಃ 
 

ನ್ನ್ತ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯನ್ನ್ನ್ತ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಯಕತೃಯತಾವದ್ಯನ್ನ್ುನ್ುಗತಣ ಇರ್ತ ಗತಣ ಇರ್ತ 
ಸಮನ್ವರಾಧಾಯಯೀಕುಮಯತಕುಮ್ ಸಮನ್ವರಾಧಾಯಯೀಕುಮಯತಕುಮ್ ‘‘ಅನಾದಿವಾಯ ಅಯಮಾಕ್ಾಶಾಃಅನಾದಿವಾಯ ಅಯಮಾಕ್ಾಶಾಃ’’  ‘‘ವಾಯತವಾಯ ವ ನಿತಯಾಃವಾಯತವಾಯ ವ ನಿತಯಾಃ’’, , 
‘‘ನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಂನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಂ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ ಆಕ್ಾಶವಾಯತರ್ಜೀವಾನ್ತತಪರ್ತುಬ್ ೀಧ್ಕವ್ೀದ್ೀನ್ ತಥಾ ಆಕ್ಾಶವಾಯತರ್ಜೀವಾನ್ತತಪರ್ತುಬ್ ೀಧ್ಕವ್ೀದ್ೀನ್ ತಥಾ 

‘‘ವಾಯೀರಗಿನಾಃವಾಯೀರಗಿನಾಃ  ।।  ಅಗ್ನೀರಾಪಾಃಅಗ್ನೀರಾಪಾಃ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಅಗಾನಾದ್ೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಇತಾಯದಿನಾ ಅಗಾನಾದ್ೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ 
ವಾರಾವದ್ಯಭಮಾನಿಚ್ೈತನ್ಯಕತೃಯತವಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೀನ್ವಾರಾವದ್ಯಭಮಾನಿಚ್ೈತನ್ಯಕತೃಯತವಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೀನ್, , ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ವಾರಾವದಿಜಡ್ ೀಪಾದಾನ್ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ವಾರಾವದಿಜಡ್ ೀಪಾದಾನ್--
ಕತವಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೀನ್ ಚ ವ್ೀದ್ವಾಕ್್ಯೀನ್ ವಿರತದ್ಧತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪಾುನಿಕತವಬ್ ೀಧ್ಕ್್ೀನ್ ಚ ವ್ೀದ್ವಾಕ್್ಯೀನ್ ವಿರತದ್ಧತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪಾುನಿ  --  ನ್ ವಿಯದ್ಶತರತ್ೀರಿರ್ತನ್ ವಿಯದ್ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ, , 
ಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್್ವೀರ್ತಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್್ವೀರ್ತ, , ಜ್ಞ್ ೀಜ್ಞ್ ೀಽತ ಏವ್ೀರ್ತಽತ ಏವ್ೀರ್ತ, , ತ್ೀಜ್ ೀಽತಸುಥಾ ಹಾಯಹ್ೀರ್ತತ್ೀಜ್ ೀಽತಸುಥಾ ಹಾಯಹ್ೀರ್ತ, , ಅಪ ಇರ್ತ ಅಪ ಇರ್ತ 

ಪಞ್ಚಾಧಿಕರಣಾನಿಪಞ್ಚಾಧಿಕರಣಾನಿ।।  ತ್ೀಷಾಮಥಯಮಾಹತ್ೀಷಾಮಥಯಮಾಹ  --  ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ।।  
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ಅತಾರಕ್ಾಶಪದ್ೀನ್ ಅವಕ್ಾಶಭ ತಾಕ್ಾಶಯೀಾಃ ತದ್ಭಮಾನಿಚಿತರಕೃರ್ತವಿಘ್ನೀಶಯೀಾಃ ಅತಾರಕ್ಾಶಪದ್ೀನ್ ಅವಕ್ಾಶಭ ತಾಕ್ಾಶಯೀಾಃ ತದ್ಭಮಾನಿಚಿತರಕೃರ್ತವಿಘ್ನೀಶಯೀಾಃ 

ಗರಹಾಃಗರಹಾಃ।।  ಆದಿಪದ್ೀನ್ ಚ ವಾಯತತ್ೀಜಾಃಪರಭೃರ್ತಭ ತತದ್ಭಮಾನಿದ್ೀವಾನಾಂ ತಥಾ ಆದಿಪದ್ೀನ್ ಚ ವಾಯತತ್ೀಜಾಃಪರಭೃರ್ತಭ ತತದ್ಭಮಾನಿದ್ೀವಾನಾಂ ತಥಾ 
ಸೌತರವಿಸೌತರವಿಯಯತಪದ್ ೀಪಲಕ್ಷತಸಯ ಪರಕೃರ್ತರ್ಜೀವಕ್ಾತಪದ್ ೀಪಲಕ್ಷತಸಯ ಪರಕೃರ್ತರ್ಜೀವಕ್ಾಲಮಹದ್ಹಂಮನ್ ೀಬತದಾಧಾದ್ೀಾಃ  ಲಮಹದ್ಹಂಮನ್ ೀಬತದಾಧಾದ್ೀಾಃ  

ತದ್ಭಮಾನಿನ್ಶಾ ಗರಹಾಃತದ್ಭಮಾನಿನ್ಶಾ ಗರಹಾಃ।।  ಏವಂ ಚ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯಧಿಭ ತಂ ಅಧಿದ್ೈವಂ ಚ ಸಮಸುಂ ತಜಜಂಏವಂ ಚ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯಧಿಭ ತಂ ಅಧಿದ್ೈವಂ ಚ ಸಮಸುಂ ತಜಜಂ, , 

ತಸಾಮತ ಪವಯಪರಕೃತಹರ್ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶ್ಾತ್ ಜಾತಮ್ತಸಾಮತ ಪವಯಪರಕೃತಹರ್ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶ್ಾತ್ ಜಾತಮ್।।  ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾ--

ವಾವಾಪುರ ಪಜನ್ಮವದಿತಯಥಯಾಃಪುರ ಪಜನ್ಮವದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಅತರ ತಜಜಮಿತಯತರಜಂ ಜನ್ಮವದಿತಯನ್ೀನ್ ಅತರ ತಜಜಮಿತಯತರಜಂ ಜನ್ಮವದಿತಯನ್ೀನ್ 
ವಿಯದಿತಾಯದಿನ್ಯತರರಾವಿಯದಿತಾಯದಿನ್ಯತರರಾಥ್ ೀಯಥ್ ೀಯಕ್ಾಯ ಕ್ಾಯ ಆದ್ಯಆದ್ಯಶಙ್ಕೆಶಙ್ಕೆ, , ತಸಾಮತ್ ಹರ್ೀಾಃ ಜಾತಂ ತಜಜತಸಾಮತ್ ಹರ್ೀಾಃ ಜಾತಂ ತಜಜಮಿಮಿತಯನ್ೀತಯನ್ೀನ್ ನ್ 

ತ್ೀಜ್ ೀಽತ ಇತಾಯದ್ಯಧಿಕರಣದ್ವರಾಥ್ ೀಯಕ್ಾಯ ಅಂತಯಶಙ್ಕೆತ್ೀಜ್ ೀಽತ ಇತಾಯದ್ಯಧಿಕರಣದ್ವರಾಥ್ ೀಯಕ್ಾಯ ಅಂತಯಶಙ್ಕೆ  ಚ ನಿರಸಾುಚ ನಿರಸಾು।।  ವಿಯತಯವಿವಾದಾತ್ವಿಯತಯವಿವಾದಾತ್।।  
ತ್ೀಜಾಃಪರಭೃತ್ೀರರ್ತವಯವಹಿತಸಯ ಆತಮಸಮ ಭತತ್ವೀ ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ವಾವಹಿತವಾಯೀಾಃ ಆತಮಜತವಸಯ ತ್ೀಜಾಃಪರಭೃತ್ೀರರ್ತವಯವಹಿತಸಯ ಆತಮಸಮ ಭತತ್ವೀ ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ವಾವಹಿತವಾಯೀಾಃ ಆತಮಜತವಸಯ 
ಸಮಭೃರ್ತವಾಕ್್ಯೀ ಕ್್ೈಮತತಯಲಬಧತರಾ ಸ ತರಕೃತಾ ತ್ೀಜಾಃಪರಭೃತ್ೀರ್ೀವೀಕ್ಾುವಪ ಸಮಭೃರ್ತವಾಕ್್ಯೀ ಕ್್ೈಮತತಯಲಬಧತರಾ ಸ ತರಕೃತಾ ತ್ೀಜಾಃಪರಭೃತ್ೀರ್ೀವೀಕ್ಾುವಪ 

ಕ್್ೈಮತತಯಮನ್ನ್ತಸೃತಯ ಭಾಷ್ಯಕೃತಾ ಕ್್ೈಮತತಯಮನ್ನ್ತಸೃತಯ ಭಾಷ್ಯಕೃತಾ ‘‘ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಸಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಸಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂ’’  ಇತತಯಕುಮ್ಇತತಯಕುಮ್।।  ಕ್್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ 
ಹ್ೀತತನಾ ಸಮಸುಂ ಜನ್ಮವದಿರ್ತ ತಜಜಮಿರ್ತ ಚ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯತಾಃಹ್ೀತತನಾ ಸಮಸುಂ ಜನ್ಮವದಿರ್ತ ತಜಜಮಿರ್ತ ಚ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯತಾಃ  ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ ವ್ೈದಿಕಂ ವಚನ್ಂ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ ವ್ೈದಿಕಂ ವಚನ್ಂ 

ಇತ್ಯೀತತಪರಾಮೃಶಯತ್ೀಇತ್ಯೀತತಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ।।’’  ‘‘ಆತಮನ್ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಮ ಭತಾಃಆತಮನ್ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ’’, , ‘‘ಇದ್ಂ ಸವಯಮಸೃಜತಇದ್ಂ ಸವಯಮಸೃಜತ’’, , ‘‘ಆತಾಮ ವಾ ಆತಾಮ ವಾ 
ಇದ್ಮೀಕಮಗ್ರೀಇದ್ಮೀಕಮಗ್ರೀ’’  ಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೈವ ತಥಾ ಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೈವ ತಥಾ ‘‘ತ್ೀ ವ್ೈ ಏತ್ೀ ಚಿದಾತಾಮನ್ ೀ ವುಯಚಾತ್ೀ ವ್ೈ ಏತ್ೀ ಚಿದಾತಾಮನ್ ೀ ವುಯಚಾರನಿುರನಿು’’, , 
‘‘ಏತಸಾಮಜಾಜಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚಯತ್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚ’’, , ‘‘ಖಂ ವಾಯತಜ್ ಯೀಯರ್ತರಾಪಾಃ ಖಂ ವಾಯತಜ್ ಯೀಯರ್ತರಾಪಾಃ 

ಪೃರ್ಥವಿೀಪೃರ್ಥವಿೀ’’, , ‘‘ತತ್ುೀಜ್ ೀಽಸೃಜತತತ್ುೀಜ್ ೀಽಸೃಜತ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಚ ಜನ್ಮವತುವಂ ತಜಾಜತತವಂ ಚ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿನಾ ಚ ಜನ್ಮವತುವಂ ತಜಾಜತತವಂ ಚ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ಅತ ಏವೀತಪರ್ತುವಚನ್ಬಾಹತಲಾಯತ್ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯನ್ತತಪರ್ತುವಚನಾನಿ ಸವರ ಪೀತಪತಯಭಾವಾದಿಅತ ಏವೀತಪರ್ತುವಚನ್ಬಾಹತಲಾಯತ್ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ಯನ್ತತಪರ್ತುವಚನಾನಿ ಸವರ ಪೀತಪತಯಭಾವಾದಿ--

ಪರತರಾ ಗೌಣಾಥಾಯನಿ ನ್ೀರಾನಿೀರ್ತ ನ್ ತದಿವರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಪರತರಾ ಗೌಣಾಥಾಯನಿ ನ್ೀರಾನಿೀರ್ತ ನ್ ತದಿವರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ವೀನ್ನ್ವೀವಮಪ ವಮಪ ‘‘ವಾಯೀರಗಿನಾಃವಾಯೀರಗಿನಾಃ’’  ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯಜಾತತವವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಇತಾಯದ್ಯನ್ಯಜಾತತವವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  

ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ।।  ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀಾಃ ಪರಾಮಶಯಾಃಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀಾಃ ಪರಾಮಶಯಾಃ।।  ಕರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಕರಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾ।।  ತ್ೀನ್ೈವಾಕ್ಾಶ್ಾದಿನ್ೈವತ್ೀನ್ೈವಾಕ್ಾಶ್ಾದಿನ್ೈವ।।  
ದಾವರರ ಪಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ತಜಜಂದಾವರರ ಪಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ತಜಜಂ, , ನ್ ತತ ದಾವರಕರಣಮನ್ಪ್ೀಕ್್ಾೀತ್ಯೀವಾಥಯಾಃನ್ ತತ ದಾವರಕರಣಮನ್ಪ್ೀಕ್್ಾೀತ್ಯೀವಾಥಯಾಃ।।  ಅನ್ಯಜಾತತವಶತರರ್ತಾಃ ಅನ್ಯಜಾತತವಶತರರ್ತಾಃ 

ದಾವರಕ್ಾರಣಪರ್ೀತತಯಕುಂ ಭವರ್ತದಾವರಕ್ಾರಣಪರ್ೀತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ।।  ಅತ್ೈವಕ್ಾರಪರಯೀಗ್ೀನ್ ಇದ್ಂ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ನಿರಸುಮ್ಅತ್ೈವಕ್ಾರಪರಯೀಗ್ೀನ್ ಇದ್ಂ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ನಿರಸುಮ್।।  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 

ವಿನಾಪ ಕತತಯಂ ಶಕುಸಯ ದಾವರವ್ೈಯಥಯಯಮಿರ್ತವಿನಾಪ ಕತತಯಂ ಶಕುಸಯ ದಾವರವ್ೈಯಥಯಯಮಿರ್ತ।।  ಶಕುಸಾಯಪ ಲ್ಲೀಲರಾ ತ್ೀನ್ೈವ ಶ್ೌರತದಾವರ್ೀಣ ಶಕುಸಾಯಪ ಲ್ಲೀಲರಾ ತ್ೀನ್ೈವ ಶ್ೌರತದಾವರ್ೀಣ 

ಸಮಸುಸಯ ಜನ್ನಾದಿರ್ತಸಮಸುಸಯ ಜನ್ನಾದಿರ್ತ।।  
 

ಅತರ ಅತರ ‘‘ಜ್ಞ್ ೀಽತ ಏವಜ್ಞ್ ೀಽತ ಏವ’’  ಇತಯಸಾಯಪಾದ್ಇತಯಸಾಯಪಾದ್ಸಮಾಪುಕ್ತರಯಮಾಣರ್ಜೀವವಿಚಾರಸಙ್ಗುತತರಾ ಸಮಾಪುಕ್ತರಯಮಾಣರ್ಜೀವವಿಚಾರಸಙ್ಗುತತರಾ 
ವಯವಹಿತತ್ವೀಽಪ ತಸಯ ವಯವಹಿತತ್ವೀಽಪ ತಸಯ ‘‘ಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್ಾವಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್ಾವ’’  ಇತಯಸಯ ಚ ವಿಶ್್ೀಷ್ಶಙ್ಕೆನಿವತಯನ್ೀನ್ ಇತಯಸಯ ಚ ವಿಶ್್ೀಷ್ಶಙ್ಕೆನಿವತಯನ್ೀನ್ 
ವಿಯನ್ನಯೀಕುಸವಯಜನ್ಮರ ಪಾಥಯಸವಿಯನ್ನಯೀಕುಸವಯಜನ್ಮರ ಪಾಥಯಸಮಥಯನ್ಮಾತರಪರತಾವತ್ಮಥಯನ್ಮಾತರಪರತಾವತ್, , ‘‘ತ್ೀಜ್ ೀಽತಾಃತ್ೀಜ್ ೀಽತಾಃ’’, , ‘‘ಅಪಅಪ’’  
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ಇತಯನ್ಯೀರಪ ಅನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತರಾ ಕ್್ೈಮತತ್ಯೀನ್ ವಾ ಸವಯಸಯ ತಜಜತ್ ವೀಕ್ತುಪರತವಂ ಚ ಇತಯನ್ಯೀರಪ ಅನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತರಾ ಕ್್ೈಮತತ್ಯೀನ್ ವಾ ಸವಯಸಯ ತಜಜತ್ ವೀಕ್ತುಪರತವಂ ಚ 
ದ್ ಯೀತಯತತಂ ನ್ಯಪಞ್ಾಕಸಾಯಥಯಂ ದ್ ಯೀತಯತತಂ ನ್ಯಪಞ್ಾಕಸಾಯಥಯಂ ‘‘ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಸಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂ ತ್ೀನ್ೈವಆಕ್ಾಶ್ಾದಿಸಮಸುಂ ಚ ತಜಜಂ ತ್ೀನ್ೈವ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಸಙ್ಕ ಷ್ಪಾಯಭಾಷ್ತ ಇರ್ತಸಙ್ಕ ಷ್ಪಾಯಭಾಷ್ತ ಇರ್ತ॥॥  
 

ಪೃರ್ಥವಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಕ್ಾದ್ನ್ಯದಾವರಾ ಚ ಸವಯಸರಷ್ಟೃತವಮತಕುಂಯತತು ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಕ್ಾದ್ನ್ಯದಾವರಾ ಚ ಸವಯಸರಷ್ಟೃತವಮತಕುಂ, , ತದ್ಯತತದ್ಯತಕುಮ್ಕುಮ್।।  ತಸಯ ತಸಯ 
ಪೃರ್ಥವಿೀಸೃಷೌಟ ಪೃರ್ಥವಿೀಸೃಷೌಟ ‘‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಅದ್ಭಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ‘‘ಹಯಪಾಂ ದಾವರತವಶತರತ್ೀಾಃಹಯಪಾಂ ದಾವರತವಶತರತ್ೀಾಃ’’, , ‘‘ತಾ ಆಪ ಐಕ್ಷನ್ುತಾ ಆಪ ಐಕ್ಷನ್ು’’, , ‘‘ತಾ ತಾ 
ಅನ್ನಮಸೃಜನ್ುಅನ್ನಮಸೃಜನ್ು’’  ಇತಯಪಾಂ ಅನ್ನದಾವರತವಶತರತಾಯ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ತತಲಯಬಲತರಾ ದ್ವಯೀರಪ ಇತಯಪಾಂ ಅನ್ನದಾವರತವಶತರತಾಯ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ತತಲಯಬಲತರಾ ದ್ವಯೀರಪ 
ದಾವರಶತರತ್ ಯೀರಪಾರಮಾಣಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ದಾವರಶತರತ್ ಯೀರಪಾರಮಾಣಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಪೃರ್ಥವಯಧಿಕ್ಾರರ ಪಶಬಾದನ್ುರಾದಿಭಯ ಇರ್ತ ಪೃರ್ಥವಯಧಿಕ್ಾರರ ಪಶಬಾದನ್ುರಾದಿಭಯ ಇರ್ತ 

ಸ ತರಮ್ಸ ತರಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ ಚ್ೀತಾಯದಿಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ ಚ್ೀತಾಯದಿ।।  
 

ತ್ೀನ್ೈವಾಕ್ಾಶ್ಾದಿನಾ ತ್ೀನ್ೈವಾಕ್ಾಶ್ಾದಿನಾ ‘‘ಆಕ್ಾಶ್ಾದಾವಯತಾಃ ವಾಯೀರಗಿನಾಃ ಅಗ್ನೀರಾಪಾಃ ಅದ್ಭಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಆಕ್ಾಶ್ಾದಾವಯತಾಃ ವಾಯೀರಗಿನಾಃ ಅಗ್ನೀರಾಪಾಃ ಅದ್ಭಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ’’  

ಇತಾಯದಿಶತರತತಯಕುದಾವರಭ ತಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೈವ ತಜಜಮಿತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಇತಾಯದಿಶತರತತಯಕುದಾವರಭ ತಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೈವ ತಜಜಮಿತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ।।  ‘‘ತಾ ತಾ 

ಅನ್ನಮಸೃಜನ್ುಅನ್ನಮಸೃಜನ್ು’’  ಇರ್ತ ಶತರತಯನ್ುರಸಾಥನ್ನಶಬದಸಯ ಪೃರ್ಥವಯಥಯತ್ವೀನಾವಿರ್ ೀಧಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಶತರತಯನ್ುರಸಾಥನ್ನಶಬದಸಯ ಪೃರ್ಥವಯಥಯತ್ವೀನಾವಿರ್ ೀಧಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಕ್್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ 

ಹ್ೀತತನಾಽನ್ನಶತರತ್ೀಾಃ ಪೃರ್ಥವಯಥಯತವಂ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಹ್ೀತತನಾಽನ್ನಶತರತ್ೀಾಃ ಪೃರ್ಥವಯಥಯತವಂ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ।।  ‘‘ಆಪಶಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಆಪಶಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ 

ಚಾನ್ನಂಚಾನ್ನಂ’’  ,,  ‘‘ಪೃರ್ಥವಿೀಪೃರ್ಥವಿೀ  ವಾ ಅನ್ನಮ್ವಾ ಅನ್ನಮ್’’  ಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೈವ್ೀತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೈವ್ೀತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ತದ್ಭಧಾಯನಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃಷಾಟಾದಿಕತೃಯತವಂ ಯತಕುಮ್ನ್ನ್ತ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃಷಾಟಾದಿಕತೃಯತವಂ ಯತಕುಮ್।।  ‘‘ರತದ್ ರೀ ಮಾ ವಿಶ್ಾನ್ುಕಾಃರತದ್ ರೀ ಮಾ ವಿಶ್ಾನ್ುಕಾಃ’’  ಇತಯತರ ಶತರತೌ ಇತಯತರ ಶತರತೌ 
ಅನ್ುಕಪದ್ೀನ್ ರತದ್ರಸಯ ಸಂಹಅನ್ುಕಪದ್ೀನ್ ರತದ್ರಸಯ ಸಂಹತೃಯತ್ ವೀಕ್ಾಯತದಿವರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ತೃಯತ್ ವೀಕ್ಾಯತದಿವರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  

ತದ್ಭಧಾಯನಾದ್ೀವ ತತ ತಲ್ಲಿಙ್ಕುತಸ ಇರ್ತ ಸ ತರಮ್ತದ್ಭಧಾಯನಾದ್ೀವ ತತ ತಲ್ಲಿಙ್ಕುತಸ ಇರ್ತ ಸ ತರಮ್।।  ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  ಲ್ಲೀಯತ ಇರ್ತಲ್ಲೀಯತ ಇರ್ತ।।  
 

ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ, , ‘‘ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ’’  ಇರ್ತ ಚ ವತಯತ್ೀಇರ್ತ ಚ ವತಯತ್ೀ।।  
ಆಕ್ಾಶವಾಯತತ್ೀಜಾಃಪರಭೃತಯಧಿದ್ೈವಾಆಕ್ಾಶವಾಯತತ್ೀಜಾಃಪರಭೃತಯಧಿದ್ೈವಾಧಿಧಿ  ಭ ತಾನ್ುಂ ಸಮಸುಮಪ ತ್ೀನ್ೈವ ಭ ತಾನ್ುಂ ಸಮಸುಮಪ ತ್ೀನ್ೈವ ಪರಪರಸತುತಹರಿಣ್ೈವ ಸತುತಹರಿಣ್ೈವ 

ಲ್ಲೀಯತ್ೀಲ್ಲೀಯತ್ೀ।।  ನ್ ತತ ರತದ್ರೀಣ್ೀತಯಥಯಾಃನ್ ತತ ರತದ್ರೀಣ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  ಕ್್ೀನ್ಮಾನ್ೀಕ್್ೀನ್ಮಾನ್ೀನ್ ಜ್ಞ್ೀಯಮಿತಯತ ಆಹನ್ ಜ್ಞ್ೀಯಮಿತಯತ ಆಹ  --  ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ।।  
‘‘ಯಮಪ್ಯೀರ್ತ ಭತವನ್ಂ ಸಾಮಪರಾಯೀ ಸ ನ್ ೀ ಹರಿಘಘಯತಮಿಹಾಯತಷ್ೀತತು ದ್ೀವಾಃಯಮಪ್ಯೀರ್ತ ಭತವನ್ಂ ಸಾಮಪರಾಯೀ ಸ ನ್ ೀ ಹರಿಘಘಯತಮಿಹಾಯತಷ್ೀತತು ದ್ೀವಾಃ’’, , ‘‘ಯ ಇದ್ಂ ಯ ಇದ್ಂ 
ವಿಲಾಪಯರ್ತ ಸ ಹರಿಾಃವಿಲಾಪಯರ್ತ ಸ ಹರಿಾಃ’’, , ‘‘ಸರಷಾಟಪಾತಾ ಚ ಸಂಹತಾಯ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃಸರಷಾಟಪಾತಾ ಚ ಸಂಹತಾಯ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  

ಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೈವ್ೀತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೈವ್ೀತಯಥಯಾಃ।।  ಅನ್ುಕಶತರತ್ೀಾಃ ಕ್ಾ ಗರ್ತರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಅನ್ುಕಶತರತ್ೀಾಃ ಕ್ಾ ಗರ್ತರಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ।।  
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ರತದ್ರೀಣ್ೈವ ದಾವರಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ಭಗವತಾ ಕರತದ್ರೀಣ್ೈವ ದಾವರಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ಭಗವತಾ ಕತಾರಯತಾರಯ  ಲ್ಲೀಯತ ಇತಯಥಯಾಃಲ್ಲೀಯತ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ದಾವರಪರಾ ಸಾ ಶತರರ್ತರಿರ್ತ ದಾವರಪರಾ ಸಾ ಶತರರ್ತರಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  ಅಸಾಯಂ ಯೀಜನಾರಾಂ ಸಮಸುಪದ್ಂ ಸಮಾಭವಿತಸವಯಪರಮ್ಅಸಾಯಂ ಯೀಜನಾರಾಂ ಸಮಸುಪದ್ಂ ಸಮಾಭವಿತಸವಯಪರಮ್।।  ಕ್್ೀನ್ೈವಂ ಜ್ಞಾಯತ ಕ್್ೀನ್ೈವಂ ಜ್ಞಾಯತ 

ಇತಯತ್ ೀಽಪ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ।।  ‘‘ಸ ರತದ್ರೀಣ ವಿಲಾಪಯರ್ತಸ ರತದ್ರೀಣ ವಿಲಾಪಯರ್ತ’’, , ‘‘ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಕಕಮನ್ಯೀಷಾಂ ಮನ್ಯೀಷಾಂ 

ದಾರತಯೀಷಾವತ್ ನಿಮಿತುಮಾತರಮಿೀಶಸಯದಾರತಯೀಷಾವತ್ ನಿಮಿತುಮಾತರಮಿೀಶಸಯ’’  ಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃಇತಾಯದಿವ್ೈದಿಕವಚನ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ವಿಪಯಯರಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಕರಮಾದಿವಯತತು ಕರಮಾದಿವಲ್ಲೀಯತ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಸಾರಿತವಯತಕ್ಾಯ ಚ್ ೀತಪರ್ತುಕರಮೀಣ್ೈವ ಲ್ಲೀಯತ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಸಾರಿತವಯತಕ್ಾಯ ಚ್ ೀತಪರ್ತುಕರಮೀಣ್ೈವ 
ವಿಲ್ಲೀಯತ ಇರ್ತವಿಲ್ಲೀಯತ ಇರ್ತ  ಪಾರಪ್ುೀ ಪಾರಪ್ುೀ ‘‘ವಯತೆರಮಾದಿವಲಯಶ್್ೈವವಯತೆರಮಾದಿವಲಯಶ್್ೈವ’’  ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಭಾಃ ಪೂವೀಯತಪನಾನನಾಂ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಭಾಃ ಪೂವೀಯತಪನಾನನಾಂ 
ಸಾಮಥಾಯಯಧಿಕಯಯತಕ್ಾಯ ಚ ವಿಪರಿೀತಕರಮೀಣ ಲ್ಲೀಯತ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಸಾಮಥಾಯಯಧಿಕಯಯತಕ್ಾಯ ಚ ವಿಪರಿೀತಕರಮೀಣ ಲ್ಲೀಯತ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ––  ವಿಪಯೀಯಣ ವಿಪಯೀಯಣ ತತ ತತ 

ಕರಮೀಽತ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚ್ೀರ್ತ ಸ ತರಮ್ಕರಮೀಽತ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚ್ೀರ್ತ ಸ ತರಮ್।।  
 

ತದ್ಥ್ ೀಯ ಬತದಿಧಸಥತದ್ಥ್ ೀಯ ಬತದಿಧಸಥವಾಚಿನಾ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀತಯನ್ೀನ್ ನಿರವಕ್ಾಶಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧೀನ್ೈವ ಬತದಿಧಸ್ಥೀನ್ ವಾಚಿನಾ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀತಯನ್ೀನ್ ನಿರವಕ್ಾಶಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧೀನ್ೈವ ಬತದಿಧಸ್ಥೀನ್ 

ವಿಪರಿೀತ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ ಚ ಲ್ಲೀಯತ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃವಿಪರಿೀತ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಆಕ್ಾಶ್ಾದಿ ಸಮಸುಂ ಚ ಲ್ಲೀಯತ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ।।  
ಕರಮಶತರತಯಸತು ವಿಪರಿೀತಕರಮಸಾಯಪ ಕರಮತಾವತುತಪರತ್ವೀನ್ ಸಾವಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಕರಮಶತರತಯಸತು ವಿಪರಿೀತಕರಮಸಾಯಪ ಕರಮತಾವತುತಪರತ್ವೀನ್ ಸಾವಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  

 

ಅನ್ುರಾಧಿಕರಣ 
 

ಸಮಸುಂ ಚ ತತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸುತ್ವೀ ವಿನಾ ಇತತಯಕ್ಾಯಸಮಸುಂ ಚ ತತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸುತ್ವೀ ವಿನಾ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಚಾನ್ುರಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸ್ತೀ  ಚಾನ್ುರಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸ್ತೀ 

ಕರಮೀಣ್ೀತ್ಯೀತನ್ನರಾಥ್ ೀಯಽಪ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಕರಮೀಣ್ೀತ್ಯೀತನ್ನರಾಥ್ ೀಯಽಪ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ॥॥  
 

ಅಸಮಭವಾಧಿಕರಣ ಮತತು ನ್ ಆತಾಮಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಹರ್ೀರಪ ನ್ನ್ತ ಹರ್ೀರಪ ‘‘ಅಸತಾಃ ಸದ್ಜಾಯತಅಸತಾಃ ಸದ್ಜಾಯತ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ , , ‘‘ಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿಲಾಪಾಯನ್ುಸುಮಸ್ತ ವಿಲ್ಲೀನ್ಾಃಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿಲಾಪಾಯನ್ುಸುಮಸ್ತ ವಿಲ್ಲೀನ್ಾಃ’’  

ಇರ್ತ ಚ ಇರ್ತ ಚ ಜನ್ಮಲಯಯೀಾಃ ಶರವಣಾನ್ನ ತಸಯ ಸವಯಕತೃಯತಾಜನ್ಮಲಯಯೀಾಃ ಶರವಣಾನ್ನ ತಸಯ ಸವಯಕತೃಯತಾ।।  ನ್ ಚ ನ್ ಚ ‘‘ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಮಿರಯತ್ೀನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಮಿರಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ।।  ಅಸಾಯ ಜನ್ಮಅಸಾಯ ಜನ್ಮಲರಾಭಾವಶತರತ್ೀಾಃ ರ್ಜೀವ್ೀ ಜನ್ಮಲರಾಭಾವಶತರತ್ೀರಿವ ಲರಾಭಾವಶತರತ್ೀಾಃ ರ್ಜೀವ್ೀ ಜನ್ಮಲರಾಭಾವಶತರತ್ೀರಿವ 
ಈಶವರಸವರ ಪಪರತ್ವೀನ್ ಜನ್ಮಲಯಶತರತ್ೀಸತು ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ೀಹಾವಾಪುತತಾಯಗಾಖಾಯಈಶವರಸವರ ಪಪರತ್ವೀನ್ ಜನ್ಮಲಯಶತರತ್ೀಸತು ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ೀಹಾವಾಪುತತಾಯಗಾಖಾಯ--
ಜನ್ಮಲಯಪರತ್ವೀನ್ ಚ ವಯವಸ್ ಥೀಪಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಜನ್ಮಲಯಪರತ್ವೀನ್ ಚ ವಯವಸ್ ಥೀಪಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಅಸಮಭವಸತು ಅಸಮಭವಸತು 

ಸತ್ ೀಽನ್ತಪಪತ್ುೀರಿರ್ತಸತ್ ೀಽನ್ತಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ, , ನಾತಾಮ ಶತರತ್ೀನಿಯತಯತಾವಚಾ ತಾಭಯಾಃ ಇರ್ತ ಚಾಧಿಕರಣದ್ವಯಮ್ನಾತಾಮ ಶತರತ್ೀನಿಯತಯತಾವಚಾ ತಾಭಯಾಃ ಇರ್ತ ಚಾಧಿಕರಣದ್ವಯಮ್।।  
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ತದ್ಥಯಮಾಹತದ್ಥಯಮಾಹ  --  ಸ್ ೀಽಸ್ ೀಽನ್ತತಪರ್ತುಲಯಾಃ ಕತ್ೀಯರ್ತನ್ತತಪರ್ತುಲಯಾಃ ಕತ್ೀಯರ್ತ।।  
 

ಸಾಃ ಅಶ್್ೀಷ್ಜನ್ಮಲಯಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಪರಸತುತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾವಾಪುಸಾಃ ಅಶ್್ೀಷ್ಜನ್ಮಲಯಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಪರಸತುತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾವಾಪು--

ರ ಪೀತಪರ್ತುಶೂನ್ಯಾಃರ ಪೀತಪರ್ತುಶೂನ್ಯಾಃ।।  ದ್ೀಹತಾಯಗಾಖಯಲಯಶೂನ್ಯಶ್್ಾೀತಯತಯಾಃದ್ೀಹತಾಯಗಾಖಯಲಯಶೂನ್ಯಶ್್ಾೀತಯತಯಾಃ।।  ಕತತಾಃಕತತಾಃ।।  ಕತ್ೀಯರ್ತ ಕತ್ೀಯರ್ತ 

ಹ್ೀತತಗಭಯಮಿದ್ಮ್ಹ್ೀತತಗಭಯಮಿದ್ಮ್।।  ಕತೃಯತಾವತ್ ಸವತನ್ರತಾವದಿತಯಥಯಾಃಕತೃಯತಾವತ್ ಸವತನ್ರತಾವದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಸವತನ್ರಾಃ ಕತ್ೀಯರ್ತ ಸಮರಣಾತ್ಸವತನ್ರಾಃ ಕತ್ೀಯರ್ತ ಸಮರಣಾತ್  ||  

ತಜಜನ್ಮಶತರರ್ತಾಃ ವಾಯೀರಿೀಶಜತವಪರಾತಜಜನ್ಮಶತರರ್ತಾಃ ವಾಯೀರಿೀಶಜತವಪರಾ।।  ವಿಲ್ಲೀನ್ಶತರರ್ತರಪ ಅಪಹಿತತವಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃವಿಲ್ಲೀನ್ಶತರರ್ತರಪ ಅಪಹಿತತವಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಅತಾರಸಮಭವಸ್ತುವತಯಸಯ ಅಸಮಭವಜಜನ್ಮನ್ ೀನ್ಯಭ್ ೀನ್ಭಸವತ್ ೀಾಃ ಶತರತ್ಯೈವ ಜನ್ ೇಕ್ೌು ಅತಾರಸಮಭವಸ್ತುವತಯಸಯ ಅಸಮಭವಜಜನ್ಮನ್ ೀನ್ಯಭ್ ೀನ್ಭಸವತ್ ೀಾಃ ಶತರತ್ಯೈವ ಜನ್ ೇಕ್ೌು 
ತಹಿಯ ತಾದ್ೃಶಸಾಯಪೀಶಸಯ ಶತರತ್ಯೈವ ಜನಾಮಸತು ಇತತಯತಪನ್ನಚ್ ೀದ್ಯನಿರಾಸಕತರಾ ತಹಿಯ ತಾದ್ೃಶಸಾಯಪೀಶಸಯ ಶತರತ್ಯೈವ ಜನಾಮಸತು ಇತತಯತಪನ್ನಚ್ ೀದ್ಯನಿರಾಸಕತರಾ 
ಪೂವಯತ್ೈವ ಸಙ್ಗುತತ್ವೀನ್ ಪೂವಯತರ ನಿವ್ೀಶ್್ೀಽಪಪೂವಯತ್ೈವ ಸಙ್ಗುತತ್ವೀನ್ ಪೂವಯತರ ನಿವ್ೀಶ್್ೀಽಪ, , ತಥಾತಥಾ, , ನಾತಾಮ ಶತರತ್ೀರಿತಯಸಯ ತತ ಸವಯಸಯ ನಾತಾಮ ಶತರತ್ೀರಿತಯಸಯ ತತ ಸವಯಸಯ 
ವುಯತೆಮೀಣ ಶತರತ್ಯೈವ ಲಯೀಕ್ೌು ತಹಿಯ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪ ತಥ್ೈವ ವುಯತೆಮೀಣ ಶತರತ್ಯೈವ ಲಯೀಕ್ೌು ತಹಿಯ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪ ತಥ್ೈವ 
ಸ್ ೀಽಸ್ತವರ್ತಶಙ್ಕೆನಿರಾಸಕತರಾ ಲಯಪರಕರಣಾನ್ನ್ುರಂ ನಿವ್ೀಶ್್ೀಽಪ ಶ್್ೂರೀತತಬತಯದಿಧಸ್ ೀಽಸ್ತವರ್ತಶಙ್ಕೆನಿರಾಸಕತರಾ ಲಯಪರಕರಣಾನ್ನ್ುರಂ ನಿವ್ೀಶ್್ೀಽಪ ಶ್್ೂರೀತತಬತಯದಿಧ--

ಸೌಕರಾಯಯ ವಯವಹಿತಯೀರಪ ಏಕತ್ೈವ ಸಙ್ಕ ಷ್ಪ್ಯೈವಾಥಯಭಾಷ್ಣಮ್ಸೌಕರಾಯಯ ವಯವಹಿತಯೀರಪ ಏಕತ್ೈವ ಸಙ್ಕ ಷ್ಪ್ಯೈವಾಥಯಭಾಷ್ಣಮ್।।  ಏವಂ ಅಗ್ರೀಏವಂ ಅಗ್ರೀಽಪ ಽಪ 

ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್।।  
 

ನ್ನ್ತ ಯಥಾ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀಾಃ ಜನ್ ೇಕ್್ಯೈವ ಲಯಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ ಏವಂ ಭಗವತ್ ೀಽಪ ನ್ನ್ತ ಯಥಾ ಆಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀಾಃ ಜನ್ ೇಕ್್ಯೈವ ಲಯಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ ಏವಂ ಭಗವತ್ ೀಽಪ 

ಅಸಮಭವಸ್ತುವಅಸಮಭವಸ್ತುವತಯನ್ೀನ್ ಜನಾಮಭಾವೀಕ್್ಯೈವ ಲರಾಭಾವಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃತಯನ್ೀನ್ ಜನಾಮಭಾವೀಕ್್ಯೈವ ಲರಾಭಾವಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ।।  ತರ್ತೆಂ ನಾತ್ೇರ್ತ ಸ ತ್ರೀಣತರ್ತೆಂ ನಾತ್ೇರ್ತ ಸ ತ್ರೀಣ।।  
ನ್ಹಾಯಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀಾಃ ನ್ಹಾಯಕ್ಾಶ್ಾದ್ೀಾಃ ಲಯವುಯತಾಪದ್ನಾಥಯಮಲಯವುಯತಾಪದ್ನಾಥಯಮಧಿಕರಣಾನ್ುರಮಸ್ತುಧಿಕರಣಾನ್ುರಮಸ್ತು।।  ತದ್ಭಧಾಯನಾದಿತಾಯದೌ ಕ್್ೀನ್ ತದ್ಭಧಾಯನಾದಿತಾಯದೌ ಕ್್ೀನ್ 

ಲಯ ಇತಾಯದ್ೀರ್ೀವ ಚಿನ್ುನಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ಲಯ ಇತಾಯದ್ೀರ್ೀವ ಚಿನ್ುನಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್।।  ಉಚಯತ್ೀ ಉಚಯತ್ೀ ।।  
ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾವಾಪುಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾವಾಪುರ ಪಜನ್ಮಶೂನ್ಯಸಾಯಪ ಲ್ಲೀಲರಾ ದ್ೀಹ್ ೀತಾಪದ್ತನ್ರ ಪಜನ್ಮಶೂನ್ಯಸಾಯಪ ಲ್ಲೀಲರಾ ದ್ೀಹ್ ೀತಾಪದ್ತನ್--

ತಾಯಗರ ಪಲಯೀ ನ್ೀರ್ತ ಸಮಥಯತಾಯಗರ ಪಲಯೀ ನ್ೀರ್ತ ಸಮಥಯನಾಥಯತಾವದ್ವ್ೈಯಯಥಯಯಮ್ನಾಥಯತಾವದ್ವ್ೈಯಯಥಯಯಮ್।।  ಅಸಯ ಅಸಯ ‘‘ನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಂನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಂ’’  

ಇರ್ತ ದ್ೀಹನಿತಯತವಸಾಯಪುಯಕ್್ುೀರಿರ್ತಇರ್ತ ದ್ೀಹನಿತಯತವಸಾಯಪುಯಕ್್ುೀರಿರ್ತ॥॥  
 

ಉತಾೆರನ್ಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಅಣತಹ್ಯೀಯಷ್ ಆತಾಮಅಣತಹ್ಯೀಯಷ್ ಆತಾಮ’’  ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಾಣತತವಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಾಣತತವಶತರತ್ೀಾಃ ‘‘ವಾಯಪಾು ಹಾಯತಾಮನ್ಾಃವಾಯಪಾು ಹಾಯತಾಮನ್ಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ತದ್ಣತತವಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ತ್ವೀನ್ ಪಾರಗತಕು ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀಹರಾವಯತಕು ಇತಯತಾಃ ತದ್ಣತತವಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ತ್ವೀನ್ ಪಾರಗತಕು ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀಹರಾವಯತಕು ಇತಯತಾಃ 

ಪಾರಪುಂಪಾರಪುಂ  --  ಉತಾೆರನಿುಗತಾಯಗರ್ತೀನಾಮಿತಾಯದಿಸ ತರಸಉತಾೆರನಿುಗತಾಯಗರ್ತೀನಾಮಿತಾಯದಿಸ ತರಸಪುಪುಕಮ್ಕಮ್।।  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ 

ಸದ್ೀರ್ತಸದ್ೀರ್ತ।।  
 



 

 
 

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

 
2011 

Page 79 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಗಚಾರ್ತೀರ್ತ ಗಮೀಡಯಾಃಗಚಾರ್ತೀರ್ತ ಗಮೀಡಯಾಃ।।  ಸದಾ ಉತಾೆರನಿುಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಲ್ ೀಕ್ಾದಿಸದಾ ಉತಾೆರನಿುಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಲ್ ೀಕ್ಾದಿಗಮನಾಗಮನಾಗಮನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಗಮನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ 

ಪರಸತುತ ಹಯಯಧಿೀನ್ಗಮನಾಗಮನಾದಿಮಾನ್ ರ್ಜೀವ ಇತಯಥಯಾಃಪರಸತುತ ಹಯಯಧಿೀನ್ಗಮನಾಗಮನಾದಿಮಾನ್ ರ್ಜೀವ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
‘‘ಸ್ ೀತಾಮಚಾರಿೀರಾದ್ತತೆರಮಾಯಮತಂಸ್ ೀತಾಮಚಾರಿೀರಾದ್ತತೆರಮಾಯಮತಂ  ಲ್ ೀಕಮಧಿಗಚಾರ್ತಲ್ ೀಕಮಧಿಗಚಾರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ 

ಗತಾಯಗರ್ತಮತಾುವದ್ಗತಾಯಗರ್ತಮತಾುವದ್ಣತರ್ಜೀಯವಾಃಣತರ್ಜೀಯವಾಃ।।  ವಾಯಪುಶತರರ್ತಾಃ ಬರಹಮಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃವಾಯಪುಶತರರ್ತಾಃ ಬರಹಮಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಅಣತತ್ವೀ ಅಣತತ್ವೀ 

ಸೌತರಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯೈವಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃಸೌತರಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯೈವಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ।।  ನ್ಚ್ೀಶವರ್ೀ ವಯಭಚಾರಾಃನ್ಚ್ೀಶವರ್ೀ ವಯಭಚಾರಾಃ।।  ತತಾರಣತತವಸಾಯಪತತಾರಣತತವಸಾಯಪ  

ಅಕ್ಷರನ್ಯಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ಅಕ್ಷರನ್ಯಸ್ತದ್ಧತಾವತ್।।  ನ್ಚ ಮಧ್ಯಮಪರಿಮಾಣತ್ವೀಽಪುಯಪಪರ್ತುಾಃನ್ಚ ಮಧ್ಯಮಪರಿಮಾಣತ್ವೀಽಪುಯಪಪರ್ತುಾಃ।।  ಅನಿತಯತಾವಪಾತ್ೀನ್ ತಸಯ ನ್ ಅನಿತಯತಾವಪಾತ್ೀನ್ ತಸಯ ನ್ 

ಚ ಪರಾಯರಾದ್ಪೀತಯತ್ ರೀಕುದಿಶ್ಾ ನಿರಸುತಾವದಿರ್ತ ತಾತಪಯಯಮ್ಚ ಪರಾಯರಾದ್ಪೀತಯತ್ ರೀಕುದಿಶ್ಾ ನಿರಸುತಾವದಿರ್ತ ತಾತಪಯಯಮ್।।  ನ್ ಚ ನ್ ಚ 

ಗತಾಯಗತಾಯದ್ೀಮಯನ್ ೀಗತಸಯ ಆತಮನ್ತಯಪಚಾರಾದ್ಸ್ತದಿಧಾಃದ್ೀಮಯನ್ ೀಗತಸಯ ಆತಮನ್ತಯಪಚಾರಾದ್ಸ್ತದಿಧಾಃ।।  ‘‘ಸ ತತರ ಪಯೀಯರ್ತ ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್ಸ ತತರ ಪಯೀಯರ್ತ ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಮತಕ್ಾುವಪ ಶರವಣಾತ್ಮತಕ್ಾುವಪ ಶರವಣಾತ್।।  ಅತ ಏವ ಸದ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃಅತ ಏವ ಸದ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ।।  ಅತರ ಗತಾಯದಿಮಾನ್ ರ್ಜೀವ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ಅತರ ಗತಾಯದಿಮಾನ್ ರ್ಜೀವ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ 
ಗತಾಯದ್ೀರಿೀಶವಶತ್ ವೀಕ್ತುಸತು ಸಾವತಮನಾ ಚ್ ೀತುರಯೀರಿರ್ತ ಸ ತ್ ರೀಕುಂ ಗತಾಯದ್ೀರಿೀಶವಶತ್ ವೀಕ್ತುಸತು ಸಾವತಮನಾ ಚ್ ೀತುರಯೀರಿರ್ತ ಸ ತ್ ರೀಕುಂ 

ಗತಾಯದ್ೀರಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಂ ಚ ಸಙ್ಗುರಹಿೀತತಮ್ಗತಾಯದ್ೀರಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಂ ಚ ಸಙ್ಗುರಹಿೀತತಮ್।।  ‘‘ಪರ್ೀಣ ನಿೀಯತ್ೀಪರ್ೀಣ ನಿೀಯತ್ೀ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ।।  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 
ರ್ಜೀವಮಾದಾಯ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕ್ಾನ್ುರಗಮನ್ೀ ರ್ಜೀವವದ್ೀವ ದ್ತಾಃಖಭ್ ೀಗಾದಿಕಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ರ್ಜೀವಮಾದಾಯ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕ್ಾನ್ುರಗಮನ್ೀ ರ್ಜೀವವದ್ೀವ ದ್ತಾಃಖಭ್ ೀಗಾದಿಕಂ ಸಾಯದಿರ್ತ 

ನಿರಸುಮ್ನಿರಸುಮ್।।  ಸವತನ್ರತ್ವೀನ್ ತಸಯ ತತಪರಿಹಾರಸಮಭವಾದಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ಸವತನ್ರತ್ವೀನ್ ತಸಯ ತತಪರಿಹಾರಸಮಭವಾದಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  ಉಕುಂ ಚ ಉಕುಂ ಚ 

ಸಮಭೀಗಪಾರಪುರಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ವ್ೈಶ್್ೀಷಾಯದಿರ್ತಸಮಭೀಗಪಾರಪುರಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ವ್ೈಶ್್ೀಷಾಯದಿರ್ತ।।  ಪರಮಧಾಮಿಯಕ ಇತಯತ್ರೀವ ತದ್ವಶಗಾಃ ಪರಮಧಾಮಿಯಕ ಇತಯತ್ರೀವ ತದ್ವಶಗಾಃ 

ಇತಯತಾರಪಯಥ್ ೀಯ ಧ್ಯೀಯಾಃಇತಯತಾರಪಯಥ್ ೀಯ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  
 

ವಯರ್ತೀರ್ೀಕ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವನ್ನ್ವಥಾಪ ಥಾಪ ‘‘ಸ ಏಕಸ ಏಕಧಾಧಾ  ನ್ ಸಪುಧಾನ್ ಸಪುಧಾ’’  ಇರ್ತ ರ್ಜೀವ್ೈಕರ ಪಯಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ರ್ಜೀವ್ೈಕರ ಪಯಶತರತ್ೀಾಃ ‘‘ಸ ಸ ಪಪಞ್ಾಧಾ ಸ ಸಪುಧಾಞ್ಾಧಾ ಸ ಸಪುಧಾ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ತದಾ್ತದಾ್ಹತರ ಪಯಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ತಾವನ್ನ ಹರೌ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀ ಯತಕುಾಃಹತರ ಪಯಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ತಾವನ್ನ ಹರೌ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀ ಯತಕುಾಃ।।  ನ್ ಚ ನ್ ಚ 

ಬಬಹತರ ಪಯಮಣೌಹತರ ಪಯಮಣೌ  ರ್ಜೀವ್ೀ ಯತಕುಮ್ರ್ಜೀವ್ೀ ಯತಕುಮ್।।  ಯೀಗಪರಭಾವಾತ್ ಕ್ಾಯವೂಯಹ್ೀನ್ ಯೀಗಪರಭಾವಾತ್ ಕ್ಾಯವೂಯಹ್ೀನ್ ಬಬಹತರ ಪಯಮಿತಯಸಯ ಹತರ ಪಯಮಿತಯಸಯ 

ವಿಭಾವ್ೀವಿಭಾವ್ೀವವ  ಸಮಭವ್ೀನ್ ಅಣಾವಯೀಗಾತ್ಸಮಭವ್ೀನ್ ಅಣಾವಯೀಗಾತ್।।  ನ್ ಚ ಭನಾನಂಶಶೂನ್ಯಸಾಯಪನ್ ಚ ಭನಾನಂಶಶೂನ್ಯಸಾಯಪ  ರ್ಜೀವಸಯ ರ್ಜೀವಸಯ 
ಅಘಟಿತಘಟ್ಕಶಕ್ಾಯ ಅಗಸಾಯದ್ೀಾಃ ಸಮತದ್ರಪಾನಾದಿಕಮಿವ ಯತಕುಂ ಬಹತರ ಪತವಮಿರ್ತ ಅಘಟಿತಘಟ್ಕಶಕ್ಾಯ ಅಗಸಾಯದ್ೀಾಃ ಸಮತದ್ರಪಾನಾದಿಕಮಿವ ಯತಕುಂ ಬಹತರ ಪತವಮಿರ್ತ 

ವಾಚಯಮ್ವಾಚಯಮ್।।  ತಥಾ ಸರ್ತ ರ್ಜೀವಸ್ಯೀಶವರ್ೀಣ ಸಾಮಾಯಪಾತಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂತಥಾ ಸರ್ತ ರ್ಜೀವಸ್ಯೀಶವರ್ೀಣ ಸಾಮಾಯಪಾತಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ  --  ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ ೀ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ ೀ 

ಗನ್ಧವತುಥಾ ಚ ದ್ಶಯಯರ್ತೀಗನ್ಧವತುಥಾ ಚ ದ್ಶಯಯರ್ತೀರ್ತರ್ತ।।  ತದ್ಥಯಮಾಹತದ್ಥಯಮಾಹ--  ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ।।  
 

ರ್ಜೀವಾಃ ಯೀಗಿೀಭ ತ್ ೀಂಽಶ್ೀ ರ್ಜೀವಾಃ ಭಗವದ್ವಶಾಃ ಸನ್ನೀವಾಂಶತಾಃ ಪೃಥಗುರ್ತಮಾನಿತಯರ್ಜೀವಾಃ ಯೀಗಿೀಭ ತ್ ೀಂಽಶ್ೀ ರ್ಜೀವಾಃ ಭಗವದ್ವಶಾಃ ಸನ್ನೀವಾಂಶತಾಃ ಪೃಥಗುರ್ತಮಾನಿತಯಥಯಾಃಥಯಾಃ।।  
ಯೀಗಿರ್ಜೀವಸಯ ಯೀಗಾರಾಧಿತಭಗವತರಸಾದ್ೀನ್ ಅಂಶ್ಾನಾಂ ಪೃಥಗುರ್ತಸಮಭವ್ೀನ್ ಯೀಗಿರ್ಜೀವಸಯ ಯೀಗಾರಾಧಿತಭಗವತರಸಾದ್ೀನ್ ಅಂಶ್ಾನಾಂ ಪೃಥಗುರ್ತಸಮಭವ್ೀನ್ 

ಬಹತರ ಪತವಸಯ ಈಶ್ಾಧಿೀನ್ತಾವನ್ನ ತ್ೀನ್ ಗತಣಸಾಮಾಯಪಾತಾಃಬಹತರ ಪತವಸಯ ಈಶ್ಾಧಿೀನ್ತಾವನ್ನ ತ್ೀನ್ ಗತಣಸಾಮಾಯಪಾತಾಃ।।  ‘‘ಯಥಾ ಯಥ್ೀಶವರಾಃ ಕತರತತ್ೀ ಯಥಾ ಯಥ್ೀಶವರಾಃ ಕತರತತ್ೀ 
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ತಥಾ ತಥಾ ಭವರ್ತತಥಾ ತಥಾ ಭವರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಐಕವಿಧ್ಯಶತರರ್ತ ಸವರ ಪ್ೈಕಯಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಐಕವಿಧ್ಯಶತರರ್ತ ಸವರ ಪ್ೈಕಯಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
 

ಪೃಥಗತಪದ್ೀಶ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ದಾವಸತಪಣ್ೀಯತಾಯದಿರ್ಜೀವ್ೀಶಭ್ೀದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ತನ್ನ್ವಥಾಪ ದಾವಸತಪಣ್ೀಯತಾಯದಿರ್ಜೀವ್ೀಶಭ್ೀದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ತತುವಮಸಾಯದ್ಯಭ್ೀದ್ಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ತುವಮಸಾಯದ್ಯಭ್ೀದ್ಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ 
ಅಮಾನ್ತ್ವೀ ರ್ಜೀವ್ೀಶಭ್ೀದಾಸ್ತದಾಧಾ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ವಿಶವಕತೃಯತಾವದೌ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀ ಯತಕು ಅಮಾನ್ತ್ವೀ ರ್ಜೀವ್ೀಶಭ್ೀದಾಸ್ತದಾಧಾ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ವಿಶವಕತೃಯತಾವದೌ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀ ಯತಕು 

ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ  --  ಪೃಥಗತಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ ಸ ತರದ್ವಯಮ್ಪೃಥಗತಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ ಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತಸಾಯಥ್ ೀಯ ತಸಾಯಥ್ ೀಯ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ 

ಸದ್ೀರ್ತಸದ್ೀರ್ತ।।  
 

ರ್ಜೀವಾಃ ಸದಾ ತದ್ವಶಗ್ ೀ ಹಯಯಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ವತಯಮಾನ್ ೀ ನ್ ಕದಾಚಿತುದ್ೈಕಯಂರ್ಜೀವಾಃ ಸದಾ ತದ್ವಶಗ್ ೀ ಹಯಯಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ವತಯಮಾನ್ ೀ ನ್ ಕದಾಚಿತುದ್ೈಕಯಂ  

ಪಾರಪನೀರ್ತೀತಯಥಯಾಃಪಾರಪನೀರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।।  ತಹಯಯಭ್ೀದ್ಶತರರ್ತರಮಾನ್ಂ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತಹಯಯಭ್ೀದ್ಶತರರ್ತರಮಾನ್ಂ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ 

ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗ ಇತತಯಕುಮ್ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗ ಇತತಯಕುಮ್।।  ಗಮಿರತರ ಜ್ಞಾನಾಥಯಾಃಗಮಿರತರ ಜ್ಞಾನಾಥಯಾಃ।।  ಆನ್ನಾದದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಮ್ಆನ್ನಾದದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಮ್।।  ರ್ಜೀವಾಃ ರ್ಜೀವಾಃ 

ಪರಸತುತಹಯಯಧಿೀನ್ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಮಾಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃಪರಸತುತಹಯಯಧಿೀನ್ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಮಾಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ಈಶವರವರ್ಜಜೀವೀಽಪ ತಥಾ ಚ ಈಶವರವರ್ಜಜೀವೀಽಪ 
ಜ್ಞಾನಾದಿಮಾನಿರ್ತ ಕೃತಾವ ಆದಿತ್ ಯೀ ಯ ಪಾಃಜ್ಞಾನಾದಿಮಾನಿರ್ತ ಕೃತಾವ ಆದಿತ್ ಯೀ ಯ ಪಾಃ, , ಸ್ತಂಹಶ್್ೈತರ ಇತಾಯದಿವದ್ಭ್ೀಧ್ಶತರಸ್ತಂಹಶ್್ೈತರ ಇತಾಯದಿವದ್ಭ್ೀಧ್ಶತರರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ 

ಸಾದ್ೃಶ್ಾಯದ್ಭ್ೀದ್ಪರ್ೀತತಯಕುಂ ಭವರ್ತಸಾದ್ೃಶ್ಾಯದ್ಭ್ೀದ್ಪರ್ೀತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ॥॥  
 

ರಾವದ್ಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಜ್ಞ್ ೀಽತ ಏವ್ೀರ್ತ ರ್ಜೀವಸಾಯಪುಯತಪರ್ತುರತಕ್ಾುನ್ನ್ವಥಾಪ ಜ್ಞ್ ೀಽತ ಏವ್ೀರ್ತ ರ್ಜೀವಸಾಯಪುಯತಪರ್ತುರತಕ್ಾು।।  ತಥಾ ತ್ವೀ ರ್ಜೀವೀ ವಿನಾಶ್ೀ ತಥಾ ತ್ವೀ ರ್ಜೀವೀ ವಿನಾಶ್ೀ 
ಜನಿಮತಾುವದಿರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀಜನಿಮತಾುವದಿರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀತತರಾ ರಾ ‘‘ಬರಹಮನ್ ಲಯಮಭತಯಪ್ೈರ್ತಬರಹಮನ್ ಲಯಮಭತಯಪ್ೈರ್ತ’’  ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಾನಿತಯತವಶತರತಾಯ ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಾನಿತಯತವಶತರತಾಯ 
‘‘ಸ್ ೀಽನಾದಿನಾ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ಚಾನ್ತಬದ್ಧಾಃ ಪರ್ೀಣ ನಿಮತಯಕುಾಃ ಆನ್ನಾಯಯ ಕಸ್ ೀಽನಾದಿನಾ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ಚಾನ್ತಬದ್ಧಾಃ ಪರ್ೀಣ ನಿಮತಯಕುಾಃ ಆನ್ನಾಯಯ ಕಲಪತ್ೀಲಪತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ರ್ಜೀವನಿತಯತವಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತ್ವೀರ್ಜೀವನಿತಯತವಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತ್ವೀಪಾರಪ್ುೀ ಜ್ಞ್ ೀಽತ ಇತಯತರ ಚ ಪಾರಪ್ುೀ ಜ್ಞ್ ೀಽತ ಇತಯತರ ಚ 
ರ್ೀತ್ ೀರತಪೀಪಾಧ್ತಯತಪತತಯಕ್ಾುವಪ ಉಪಾಧ್ತಯತಪತಾಯ ಪರರ್ತರ್ಮ್ರ ಪರ್ಜೀವೀರ್ೀತ್ ೀರತಪೀಪಾಧ್ತಯತಪತತಯಕ್ಾುವಪ ಉಪಾಧ್ತಯತಪತಾಯ ಪರರ್ತರ್ಮ್ರ ಪರ್ಜೀವೀತಪತಪತ್ುೀತ್ುೀ--
ರಾವಶಯಕತ್ವೀ ವಿನಾಶ್ತವಧೌರವಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ರಾವಶಯಕತ್ವೀ ವಿನಾಶ್ತವಧೌರವಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್--ರಾವದಾತಮಭಾವಿತಾವಚಾ ನ್ ರಾವದಾತಮಭಾವಿತಾವಚಾ ನ್ 

ದ್ ೀಷ್ಸುದ್ದಶಯನಾದಿರ್ತದ್ ೀಷ್ಸುದ್ದಶಯನಾದಿರ್ತ।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ರ್ಜೀವರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದಾಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದಾ।।  
 

ರ್ಜೀವಾಃ ಸದಾ ತದ್ವಶತ್ವೀನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಾಃ ನ್ ಕದಾಚಿದ್ತಪಾಧಿನಾಶ್ಾದಿನಾ ಹಿೀಯತ ಇತಯಥಯಾಃರ್ಜೀವಾಃ ಸದಾ ತದ್ವಶತ್ವೀನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಾಃ ನ್ ಕದಾಚಿದ್ತಪಾಧಿನಾಶ್ಾದಿನಾ ಹಿೀಯತ ಇತಯಥಯಾಃ।।  
ಬಾಹಯದ್ೀಹಬಾಹಯದ್ೀಹರ ಪೀಪಾಧ್ೀಾಃ ಜನ್ಮಲಯವತ್ುವೀರ ಪೀಪಾಧ್ೀಾಃ ಜನ್ಮಲಯವತ್ುವೀಽಪ ಸವರ ಪೀಪಾಧ್ೀಾಃ ಅನ್ಯಸಾಯನಾದಿತಯಸಯ ಽಪ ಸವರ ಪೀಪಾಧ್ೀಾಃ ಅನ್ಯಸಾಯನಾದಿತಯಸಯ 

ಭಾವಾತ್ಭಾವಾತ್।।  ತಸಯ ಯೀಽನ್ತತಪರ್ತುಲಯ ಇತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಅನಾದಿನಿತಯರ್ಮ್ಭ ತ್ೀಶವರಸನಿನಧ್ೀಶಾ ತಸಯ ಯೀಽನ್ತತಪರ್ತುಲಯ ಇತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಅನಾದಿನಿತಯರ್ಮ್ಭ ತ್ೀಶವರಸನಿನಧ್ೀಶಾ 

ಭಾವ್ೀನಾನಾದಿನಿತ್ ಯೀ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಭಾವ್ೀನಾನಾದಿನಿತ್ ಯೀ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
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ಪುಂಸಾುವಧಿಕರಣ 
ನ್ನ್ವಥಾಪ ರ್ಜೀವಸಯ ನ್ನ್ವಥಾಪ ರ್ಜೀವಸಯ ‘‘ವಿಜ್ಞಾನಾತಾಮ ಸಹ ದ್ೀವ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪಾರಣಾಭ ವಿಜ್ಞಾನಾತಾಮ ಸಹ ದ್ೀವ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪಾರಣಾಭ ತಾನಿ ಸಮರರ್ತಷ್ಠನಿು ತಾನಿ ಸಮರರ್ತಷ್ಠನಿು 

ಯತರಯತರ’’  ಇತಾಯದಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕತಾವದಿಶತರತ್ೀಾಃ ಇತಾಯದಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕತಾವದಿಶತರತ್ೀಾಃ ‘‘ಸ ದ್ತಾಃಖಾದಿವಮತಕು ಆನ್ನಿದೀಭವರ್ತಸ ದ್ತಾಃಖಾದಿವಮತಕು ಆನ್ನಿದೀಭವರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ 
ಆನ್ನಾದದ್ಯನಾತಮಕತವಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತ್ವೀ ಪಾರಗತಕುಶತರರ್ತಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಆನ್ನಾದದ್ಯನಾತಮಕತವಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತ್ವೀ ಪಾರಗತಕುಶತರರ್ತಸಮನ್ವರಾಯೀಗ 

ಇತಯತಾಃ ಪಾರಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ಪುಮ್  --  ಪುಂಸಾುವದಿವತುವಸಯ ಸತ್ ೀಽಭವಯಕ್ತುಯೀಗಾದಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್ಪುಂಸಾುವದಿವತುವಸಯ ಸತ್ ೀಽಭವಯಕ್ತುಯೀಗಾದಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  
ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ  --  ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ।।  

 

ಗಚಾರ್ತರತರ ಜ್ಞಾನಾಥ್ ೀಯಗಚಾರ್ತರತರ ಜ್ಞಾನಾಥ್ ೀಯ, , ನಿವೃತ್ುೀ ಗತಮಿರ್ತ ಪರಯೀಗಾನಿನವೃತಯಥ್ ೀಯ ವಾನಿವೃತ್ುೀ ಗತಮಿರ್ತ ಪರಯೀಗಾನಿನವೃತಯಥ್ ೀಯ ವಾ।।  ಏವಂ ಚ ಏವಂ ಚ 
ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಹಯಯಧಿೀನಾಭವಯಕ್ತುಶರ್ದತಾನ್ನ್ದಗ್ ೀಚರಾನ್ತಭವವಾನಿರ್ತ ವಾ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಹಯಯಧಿೀನಾಭವಯಕ್ತುಶರ್ದತಾನ್ನ್ದಗ್ ೀಚರಾನ್ತಭವವಾನಿರ್ತ ವಾ 

ಹಯಯಧಿೀನಾಭವಯಕ್ಾಯಖಾಯಹಯಯಧಿೀನಾಭವಯಕ್ಾಯಖಾಯವಿದಾಯನಿವೃರ್ತುಮಾನಿರ್ತ ವಾಽಥಯಾಃವಿದಾಯನಿವೃರ್ತುಮಾನಿರ್ತ ವಾಽಥಯಾಃ।।  ಯಥಾ ಬಾಲ್ಯೀ ಸತ್ ೀಽಪ ಯಥಾ ಬಾಲ್ಯೀ ಸತ್ ೀಽಪ 

ಪುಂಸಾುವದ್ೀಾಃ ರೌವನ್ೀಽಭವಯಕ್ಾಯ ಇದಾನಿೀಂ ಪುಮಾನ್ನ ಪುರಾ ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಸುಥಾಪುಂಸಾುವದ್ೀಾಃ ರೌವನ್ೀಽಭವಯಕ್ಾಯ ಇದಾನಿೀಂ ಪುಮಾನ್ನ ಪುರಾ ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಸುಥಾ।।  
ರ್ಜೀವಸವರ ಪಸ್ಯೈವ ಆನ್ನಾದದ್ೀಾಃ ಪಾರಗವಿದಾಯವೃತಸಯ ಮತಕ್ಾುವಪ ರ್ಜೀವಸವರ ಪಸ್ಯೈವ ಆನ್ನಾದದ್ೀಾಃ ಪಾರಗವಿದಾಯವೃತಸಯ ಮತಕ್ಾುವಪ ಈಶಪರಸಾದಾಯಈಶಪರಸಾದಾಯತಾುಯ ತಾುಯ 
ಆನ್ನ್ದಜ್ಞಪುರ ಪಾರಾ ಅವಿದಾಯನಿವೃರ್ತುರ ಪಾರಾ ವಾ ಅಭವಯಕ್್ುೀಭಾಯವ್ೀನ್ಆನ್ನ್ದಜ್ಞಪುರ ಪಾರಾ ಅವಿದಾಯನಿವೃರ್ತುರ ಪಾರಾ ವಾ ಅಭವಯಕ್್ುೀಭಾಯವ್ೀನ್’’  ದ್ತಾಃದ್ತಾಃಖಾದಿವಮತಕು ಖಾದಿವಮತಕು 
ಆನ್ನಿದೀಭವರ್ತಆನ್ನಿದೀಭವರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿವಯಪದ್ೀಶ್್ೂೀಪಪತಾಯರ್ಜೀವಸಾಯನ್ನಾದದಾಯತಮಕತ್ವೀ ನ್ ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಾಯದಿವಯಪದ್ೀಶ್್ೂೀಪಪತಾಯರ್ಜೀವಸಾಯನ್ನಾದದಾಯತಮಕತ್ವೀ ನ್ ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ 

ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಅತರ ರ್ಜೀವೀಽಭವಯಕ್ತುಮಾನಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ತಸ್ಯೀಶವಶತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ ಅತರ ರ್ಜೀವೀಽಭವಯಕ್ತುಮಾನಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ತಸ್ಯೀಶವಶತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ 
ಅನಾದಿಭಾವರ ಪಾವಿದಾಯಖಾಯವರಣಸಯ ನಿವೃರ್ತುರಸಮಾಭವಿತ್ೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯಥಯಂ ಅನಾದಿಭಾವರ ಪಾವಿದಾಯಖಾಯವರಣಸಯ ನಿವೃರ್ತುರಸಮಾಭವಿತ್ೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯಥಯಂ 

ಅಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಕ್್ೀಶವರ ಅಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಕ್್ೀಶವರ ನಿನಿವತಯಯವತಯಯತವಂ ದ್ ಯೀತಯತತತವಂ ದ್ ಯೀತಯತತಮ್ಮ್।।  ಏತಚಾ ತದ್ಭಧಾಯನಾದಿತಯತರ ವಯಕುಮಿರ್ತ ಏತಚಾ ತದ್ಭಧಾಯನಾದಿತಯತರ ವಯಕುಮಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ॥॥  
 

ಕತೃಯತಾವಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಯತೆಮಯ ಕತರತತ್ೀ ತದ್ಭಸಮಪದ್ಯಯತೆಮಯ ಕತರತತ್ೀ ತದ್ಭಸಮಪದ್ಯತ್ೀತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ರ್ಜೀವಕತೃಯತವಶತರತ್ೀಾಃ ‘‘ನಾನ್ಯಾಃ ನಾನ್ಯಾಃ 
ಕತಾಯಕತಾಯ’’  ಇರ್ತ ತದ್ಕತೃಯತವಶತರತಾಯಇರ್ತ ತದ್ಕತೃಯತವಶತರತಾಯ, , ಇತರವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಯತರ ಹಿತಾಕರಣಾದಿನಾ ಇತರವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಯತರ ಹಿತಾಕರಣಾದಿನಾ 
ತದ್ಕತೃಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಚ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತವಪಾರತದ್ಕತೃಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಚ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತವಪಾರಪ್ುೀಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂಪುಂ  --  ಕತಾಯ ಕತಾಯ 

ಶ್ಾಸಾರಥಯವತಾುವದಿತಾಯದಿಸ ತರನ್ವಕಮ್ಶ್ಾಸಾರಥಯವತಾುವದಿತಾಯದಿಸ ತರನ್ವಕಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ  --  ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ।।  
 

ಕತ್ೀಯತಯನ್ವೀರ್ತಕತ್ೀಯತಯನ್ವೀರ್ತ।।  ರ್ಜೀವಾಃ ಸದಾ ತದ್ವಶಗಾಃ ಸನ್ ಕತಾಯ ನ್ರ್ತವೀಶವತ್ ಸವತತನ್ರಾಃ ಸನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಸದಾ ತದ್ವಶಗಾಃ ಸನ್ ಕತಾಯ ನ್ರ್ತವೀಶವತ್ ಸವತತನ್ರಾಃ ಸನ್ 

ಕತ್ೀಯತಯಥಯಾಃಕತ್ೀಯತಯಥಯಾಃ।।  ‘‘ನಾನ್ಯಾಃ ಕತಾಯನಾನ್ಯಾಃ ಕತಾಯ’’  ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ ಪೂವೀಯಕ್ತುಶಾ ಸವತನ್ರಕತೃಯತವನಿಷ್ೀಧ್ಪರ್ೀರ್ತ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ ಪೂವೀಯಕ್ತುಶಾ ಸವತನ್ರಕತೃಯತವನಿಷ್ೀಧ್ಪರ್ೀರ್ತ 
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ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  ಅತರ ಸದ್ೀತತಯಅತರ ಸದ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಕ್ತುಾಃ ‘‘ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್’’  ಇರ್ತ ಮತಕ್ಾುವಪ ಕತೃಯತವಶರವಣ್ೀನ್ ನ್ ಇರ್ತ ಮತಕ್ಾುವಪ ಕತೃಯತವಶರವಣ್ೀನ್ ನ್ 

ಕದಾಕದಾಚಿಚಿನಿನವತಯತ ಇರ್ತ ಕತೃಯತವಂ ತಾರ್ತವಕಮಿರ್ತ ವಕತುಮ್ನಿನವತಯತ ಇರ್ತ ಕತೃಯತವಂ ತಾರ್ತವಕಮಿರ್ತ ವಕತುಮ್।।  ತದ್ವಶ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ತದ್ವಶಗಾಃ ತದ್ವಶ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ತದ್ವಶಗಾಃ 
ಇತತಯಕ್ತುಾಃಇತತಯಕ್ತುಾಃ  ಭಗವದ್ಧಿೀನ್ ವಿಹಿತನಿರ್ಷದ್ಧವಿಷ್ಯಪರವೃರ್ತುನಿವೃರ್ತುರ ಪಗರ್ತಭಗವದ್ಧಿೀನ್ ವಿಹಿತನಿರ್ಷದ್ಧವಿಷ್ಯಪರವೃರ್ತುನಿವೃರ್ತುರ ಪಗರ್ತಮಾನಿತಯಥಯಪರರ್ತೀತಾಯ ಮಾನಿತಯಥಯಪರರ್ತೀತಾಯ 

ವಿಧಿನಿಷ್ೀಧ್ರ ಪಶ್ಾಸಾರಥಯವತುವರ ಪಯತಕ್ತುಸ ಚವಿಧಿನಿಷ್ೀಧ್ರ ಪಶ್ಾಸಾರಥಯವತುವರ ಪಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯನಾಯ।।  ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯಥಾ ತದ್ವಶಂ ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯಥಾ ತದ್ವಶಂ ನ್ ತತ 

ಸಾವಧಿೀನ್ಮೀವಂ ಕೃರ್ತರಪೀತತಯಪಸಾವಧಿೀನ್ಮೀವಂ ಕೃರ್ತರಪೀತತಯಪಲರ್ಧಲರ್ಧವದ್ನಿಯಮ ಇರ್ತ ಸ ತಾರಥಯ ಸಙ್ಗುರಹಾಯ ಚ್ೀರ್ತವದ್ನಿಯಮ ಇರ್ತ ಸ ತಾರಥಯ ಸಙ್ಗುರಹಾಯ ಚ್ೀರ್ತ।।  
ಗತ್ೀರಪ ಈಶವಶತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ ಈಶಸಯ ವಿದಾಯಧ್ಯವಿಷ್ಯತವಂ ಸ ಚಯತತಮ್ಗತ್ೀರಪ ಈಶವಶತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ ಈಶಸಯ ವಿದಾಯಧ್ಯವಿಷ್ಯತವಂ ಸ ಚಯತತಮ್॥॥  

 

ಅಂಶ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ನ್ನ್ವಥಾಪ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ‘‘ಅಂಶ್ಾ ಏವ ಹಿ ಮೀ ರ್ಜೀವಾಾಃ ಪರಸಯಅಂಶ್ಾ ಏವ ಹಿ ಮೀ ರ್ಜೀವಾಾಃ ಪರಸಯ’’  ಇರ್ತ ಈಶ್ಾಂಶತವಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಈಶ್ಾಂಶತವಶತರತ್ೀಾಃ 
‘‘ನ್ೈವಾಂಶ್್ೂೀ ನ್ ಸಮ್ನ್ಧಾಃನ್ೈವಾಂಶ್್ೂೀ ನ್ ಸಮ್ನ್ಧಾಃ’’  ಇತಯನ್ಂಶತವಇತಯನ್ಂಶತವಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ತವಪಾರಪ್ುೀಾಃಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ತವಪಾರಪ್ುೀಾಃ, , ರ್ಜೀವಾನಾಂ ರ್ಜೀವಾನಾಂ 
ಮತಾಸಾದಿವತ್ ಈಶ್ಾಂಶತ್ವೀ ಮತಾಸಾದಿಸಾಮಾಯಪತ್ುೀಾಃಮತಾಸಾದಿವತ್ ಈಶ್ಾಂಶತ್ವೀ ಮತಾಸಾದಿಸಾಮಾಯಪತ್ುೀಾಃ, , ಮತಾಸಾದ್ೀಶಾ ಮತಾಸಾದ್ೀಶಾ 

ರ್ಜೀವಸಾಮಾಯಪತ್ುೀಶ್್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂರ್ಜೀವಸಾಮಾಯಪತ್ುೀಶ್್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ  --  ಅಂಶ್್ೂೀ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿ ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್ಅಂಶ್್ೂೀ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿ ಸ ತಾರಷ್ಟಕಮ್।।  
ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದಾರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದಾ।।  ತದಾಭಾಸ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪ ಸಮಾಃ ಸದ್ೀರ್ತತದಾಭಾಸ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪ ಸಮಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ।।  

 

ಗರ್ತರತರ ಪರವೃರ್ತುಾಃಗರ್ತರತರ ಪರವೃರ್ತುಾಃ।।  ಅಪಸುದಾಭಾಸ್ ೀಽಪೀತಯಅಪಸುದಾಭಾಸ್ ೀಽಪೀತಯನ್ವೀನ್ವೀರ್ತರ್ತ।।  ರ್ಜೀವಾಃ ಸವಯದಾ ರ್ಜೀವಾಃ ಸವಯದಾ 

ಹಯಯಧಿೀನ್ಪರವೃರ್ತುಮಾನ್ಹಯಯಧಿೀನ್ಪರವೃರ್ತುಮಾನ್।।  ತದಾಭಾಸ್ ೀಽಪ ಹರಿಪರರ್ತರ್ಮ್ಭ ತಶಾತದಾಭಾಸ್ ೀಽಪ ಹರಿಪರರ್ತರ್ಮ್ಭ ತಶಾ।।  ಹರಿಾಃ ಹರಿಾಃ 

ಮತಾಸಾದಿಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪಮತಾಸಾದಿಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪ  ಸದಾಸದಾ  ಸಮಸಮ  ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।    ತಥಾ ಚ ರ್ಜೀವಸ್ಯೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತಥಾ ಚ ರ್ಜೀವಸ್ಯೀಶ್ಾಧಿೀನ್--
ಪರವೃರ್ತುಮತಾುವತ್ ಈಶಪರರ್ತರ್ಮ್ತಾವಚಾ ಮತಾಸಾದ್ೀಾಃ ತದ್ತಭರಾಭಾವಾತ್ ಪರವೃರ್ತುಮತಾುವತ್ ಈಶಪರರ್ತರ್ಮ್ತಾವಚಾ ಮತಾಸಾದ್ೀಾಃ ತದ್ತಭರಾಭಾವಾತ್ 

ತಯೀರಿೀಶ್ಾಂಶತಾವವಿಶ್್ೀಷ್ೀಽಪ ನ್ ಸಾಮಾಯಪತಯೀರಿೀಶ್ಾಂಶತಾವವಿಶ್್ೀಷ್ೀಽಪ ನ್ ಸಾಮಾಯಪರ್ತುಾಃರ್ತುಾಃ।।  ರ್ಜೀವಸಯ ಭನಾನಂಶತಾವತ್ರ್ಜೀವಸಯ ಭನಾನಂಶತಾವತ್, , 

ಮತಾಸಾದ್ೀರಭನಾನಂಮತಾಸಾದ್ೀರಭನಾನಂಶಶತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಅತ್ ರೀಕ್ಾುಸತ ಸವಾಯಅತ್ ರೀಕ್ಾುಸತ ಸವಾಯಸವಪ ಯೀಜನಾಸತ ಸವಪ ಯೀಜನಾಸತ 
ಉಕ್ಾುಥ್ೀಯಷ್ತ ಪರಮಾಣಾಪ್ೀಕ್ಾರಾಂ ವ್ೈದಿಕವಚನ್ಪರಾಮಶಯಕತರಾ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ ಪದ್ಂ ಉಕ್ಾುಥ್ೀಯಷ್ತ ಪರಮಾಣಾಪ್ೀಕ್ಾರಾಂ ವ್ೈದಿಕವಚನ್ಪರಾಮಶಯಕತರಾ ತ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ ಪದ್ಂ 

ಪರರ್ತಯೀಜನ್ಮನ್ತವೃತಯ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಚನಾನ್ ಯಪರರ್ತಯೀಜನ್ಮನ್ತವೃತಯ ಭಾಷ್ ಯೀಕುವಚನಾನ್ ಯಹಾಯಹಾಯನಿನಿ।।  ಗರನ್ಥಗೌರವಭರಾನ್ನ ಪರಪಞ್ಾಾತ್ೀಗರನ್ಥಗೌರವಭರಾನ್ನ ಪರಪಞ್ಾಾತ್ೀ॥॥  
 

ಅದ್ೃಷಾಟಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ರ್ಜೀನ್ನ್ವಥಾಪ ರ್ಜೀವಸಯ ವಸಯ ‘‘ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರರ್ತರ ಪೀ ಬಭ ವರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರರ್ತರ ಪೀ ಬಭ ವ’’  ಇರ್ತ ಪರರ್ತರ್ಮ್ತವಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಪರರ್ತರ್ಮ್ತವಶತರತ್ೀಾಃ 
‘‘ನ್ೈವಾಂಶ್್ೂೀ ನ್ ಸಮ್ನ್ಧಾಃನ್ೈವಾಂಶ್್ೂೀ ನ್ ಸಮ್ನ್ಧಾಃ’’  ಇತಯಪರರ್ತರ್ಮ್ತವಶತರತಾಯಇತಯಪರರ್ತರ್ಮ್ತವಶತರತಾಯ, , ಸತರನ್ರಾದಿವಿಚಿತರರ್ಜೀವರಾಶ್್ೀಾಃ ಸತರನ್ರಾದಿವಿಚಿತರರ್ಜೀವರಾಶ್್ೀಾಃ 
ಅವಿಚಿತ್ರೀಶವರಪರರ್ತರ್ಮ್ತಾವಯೀಗಾದಿರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅವಿಚಿತ್ರೀಶವರಪರರ್ತರ್ಮ್ತಾವಯೀಗಾದಿರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ 

ಅಮಾನ್ತವಪಾರಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಅಮಾನ್ತವಪಾರಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಅದ್ೃಷಾಟನಿಯಮಾದಿತಾಯದಿಸ ತರತರಯಅದ್ೃಷಾಟನಿಯಮಾದಿತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  
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ತದಾಭಾಸ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪ ಸಮಾಃ ಸದ್ೀರ್ತತದಾಭಾಸ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಪ ಸಮಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ।।  
 

ಅಪಸುಥಾಪೀತಯಥಯಾಃಅಪಸುಥಾಪೀತಯಥಯಾಃ।।  ರ್ಜೀವ ಇತಯಸ್ತುರ್ಜೀವ ಇತಯಸ್ತು  ||  ಯದ್ಯಪ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸದಾ ಸಮಾಃ ಯದ್ಯಪ ಹರಿಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸದಾ ಸಮಾಃ 

ಏಕರ ಪಾಃಏಕರ ಪಾಃ।।  ತಥಾಪ ರ್ಜೀವಸುದಾಭಾಸಾಃ ತಥಾಪ ರ್ಜೀವಸುದಾಭಾಸಾಃ ಹಹರಿಪರರ್ತರ್ಮ್ ಇತಯಥಯಾಃರಿಪರರ್ತರ್ಮ್ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ರ್ಮಾ್ವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಽಪ ರ್ಮಾ್ವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಽಪ 
ತದಿೀರಾನಾದ್ಯದ್ೃಷ್ಟವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಣ ದ್ೀವದಾನ್ವಮಾನ್ವಾದಿ ವ್ೈಚಿತರಾಸಮಭವಾತ್ ತದಿೀರಾನಾದ್ಯದ್ೃಷ್ಟವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಣ ದ್ೀವದಾನ್ವಮಾನ್ವಾದಿ ವ್ೈಚಿತರಾಸಮಭವಾತ್ 

ಪರರ್ತರ್ಮ್ಪರರ್ತರ್ಮ್ತಾ ಯತಕ್್ುೀರ್ತ ಭಾವಾಃತಾ ಯತಕ್್ುೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  ಏತಸ್ತಮನ್ನೈವಾಥ್ೀಯ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ ವಾಽನ್ತವತಯಯ ಏತಸ್ತಮನ್ನೈವಾಥ್ೀಯ ರ್ಜೀವಸುದ್ವಶಗಾಃ ಸದ್ೀರ್ತ ವಾಽನ್ತವತಯಯ 

ತಚಾಬದಸಯ ಬತದಿಧಸಾಥದ್ೃಷಾಟದ್ಯಥಯಪರಾಮಶ್ಯತವಂ ವಣಯಯತ್ ವೀಕ್ಾುಭಪಾರಯೀಾಃ ಧ್ಯೀಯಾಃ ತಚಾಬದಸಯ ಬತದಿಧಸಾಥದ್ೃಷಾಟದ್ಯಥಯಪರಾಮಶ್ಯತವಂ ವಣಯಯತ್ ವೀಕ್ಾುಭಪಾರಯೀಾಃ ಧ್ಯೀಯಾಃ ।।  
 

ಇರ್ತ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಂ 

ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥2-3 || 
 

ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ || 2 - 4 || 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಕರ್ತಪಯಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ್ೀಽಪ ಶತರರ್ತಸೃತತಯದಿತಯತಕ್ತುಸಹಿತಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಸತು ನ್ನ್ವೀವಂ ಕರ್ತಪಯಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ್ೀಽಪ ಶತರರ್ತಸೃತತಯದಿತಯತಕ್ತುಸಹಿತಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಸತು 

ಪಾರಗತಕು ಸಮನ್ವಯಸ್ತದ್ಧಗತಣಾನಾಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃಪಾರಗತಕು ಸಮನ್ವಯಸ್ತದ್ಧಗತಣಾನಾಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ।।  ತದ್ಥಯಮಾಹತದ್ಥಯಮಾಹ  --  

ಉಕ್ಾು ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಾಃ ತಸಯ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶಾಃಉಕ್ಾು ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಾಃ ತಸಯ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶಾಃ  ಇತಯಗ್ರೀತನಾಧ್ೀಯನ್ ಅತಾರಇತಯಗ್ರೀತನಾಧ್ೀಯನ್ ಅತಾರಪಾಯಕೃಷ್ಟೀನ್ಪಾಯಕೃಷ್ಟೀನ್।।  ನ್ ನ್ 
ಕ್್ೀವಲಂ ಕರ್ತಪಯಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ ಕ್ತನ್ತು ಸವಯಶಾಃ ಸವ್ೀಯಣ ಕ್್ೀವಲಂ ಕರ್ತಪಯಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ ಕ್ತನ್ತು ಸವಯಶಾಃ ಸವ್ೀಯಣ 
ಶತರತಾಯದ್ತಯಪಾತುಯತಕ್ತುಸಹಿತ್ೀನಾಪ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಅವಿರತದಾಧಾಃ ಉಕ್ಾುಾಃ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾಾಃ ಸ ತರಕೃತಾ ಶತರತಾಯದ್ತಯಪಾತುಯತಕ್ತುಸಹಿತ್ೀನಾಪ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಅವಿರತದಾಧಾಃ ಉಕ್ಾುಾಃ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾಾಃ ಸ ತರಕೃತಾ 

ಅಸ್ತಮನ್  ಪಾದ್ ಇತಯಥಯಾಃಅಸ್ತಮನ್  ಪಾದ್ ಇತಯಥಯಾಃ॥॥  

ಶ್್ರೀಷಾಠಧಿಕರಣ 
 

ತಥಾ ಹಿ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀನ್ ಯತಸವಯಕತೃಯತಾವದಿಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿತತಯಕುಂತಥಾ ಹಿ ಶತರರ್ತಸಮನ್ವಯೀನ್ ಯತಸವಯಕತೃಯತಾವದಿಗತಣ್ ೀ ಹರಿರಿತತಯಕುಂ, , ತದ್ಯತಕುಮ್ತದ್ಯತಕುಮ್।।  
‘‘ಯತಾರಯತಾರಪುಾಃ ಯತಪರಿತಾಯಗಾಃಪುಾಃ ಯತಪರಿತಾಯಗಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುಸವಯಜನ್ಮಸೃರ್ತಹ್ೀತತತವಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುಸವಯಜನ್ಮಸೃರ್ತಹ್ೀತತತವಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ‘‘ನ್ೈಷ್ ನ್ೈಷ್ 
ಪಾರಣ ಉದ್ೀರ್ತಪಾರಣ ಉದ್ೀರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಪಾರಣಾನ್ತತಪರ್ತುಶತರತಾಯ ಇರ್ತ ಪಾರಣಾನ್ತತಪರ್ತುಶತರತಾಯ ‘‘ಆತಮತ ಏಷ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀಆತಮತ ಏಷ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಪಾರಣ್ ೀತಪರ್ತುಶತರತ್ೀರಪರಮಾಣತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಣ್ ೀತಪರ್ತುಶತರತ್ೀರಪರಮಾಣತಾವದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಶ್್ರೀಷ್ಠಶ್್ಾೀರ್ತಸ ತರದ್ವಯಯತಕುಂ ಶ್್ರೀಷ್ಠಶ್್ಾೀರ್ತಸ ತರದ್ವಯಯತಕುಂ 

ಷ್ಷ್ಠಮಧಿಕರಣಮ್ಷ್ಷ್ಠಮಧಿಕರಣಮ್।।  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ಮತಖಯಮತಖಯಪಾರಣಶ್್ಾೀರ್ತಪಾರಣಶ್್ಾೀರ್ತ।।  
 

ತದ್ತದ್ಭವ ಇರ್ತ ಅತಾರಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀತದ್ತದ್ಭವ ಇರ್ತ ಅತಾರಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀ।।  ಚಶಬ್ ದೀಽಪಯಥಯಾಃ ಸನ್ ತ್ೀನಾಪಯನ್ವೀರ್ತಚಶಬ್ ದೀಽಪಯಥಯಾಃ ಸನ್ ತ್ೀನಾಪಯನ್ವೀರ್ತ।।  ತಚಾಬದಾಃ ತಚಾಬದಾಃ 

ಪೂವಯಪರಕೃತರ್ಜೀವ್ೀಶವರಯೀಾಃ ಪರಾಮಶಯಕಾಃಪೂವಯಪರಕೃತರ್ಜೀವ್ೀಶವರಯೀಾಃ ಪರಾಮಶಯಕಾಃ।।  ತದ್ತದ್ಭವಶಾತದ್ತದ್ಭವಶಾ, , ತಸಯ ರ್ಜೀವರಾಶ್್ೀಾಃ ಉದ್ಭವೀ ತಸಯ ರ್ಜೀವರಾಶ್್ೀಾಃ ಉದ್ಭವೀ 
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ಜನ್ಮಜನ್ಮ।।  ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್।।  ಮೃರ್ತಶಾಯಸಾಮತಸ ಇರ್ತ ವುಯತಪತಾಯಸವಯಜನಿಮೃರ್ತಹ್ೀತತರಪಮೃರ್ತಶಾಯಸಾಮತಸ ಇರ್ತ ವುಯತಪತಾಯಸವಯಜನಿಮೃರ್ತಹ್ೀತತರಪ।।  
ಮತಖಯಪಾರಣಶಾತದ್ತದ್ಭವಾಃ ತಸಾಮಮತಖಯಪಾರಣಶಾತದ್ತದ್ಭವಾಃ ತಸಾಮತರಕೃತಹರ್ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶ್ಾತ್ ಉದ್ಭವೀ ಜನ್ಮ ಯಸ್ಯೀರ್ತ ತರಕೃತಹರ್ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶ್ಾತ್ ಉದ್ಭವೀ ಜನ್ಮ ಯಸ್ಯೀರ್ತ 

ವುಯತಪತಾಯ ಭಗವದ್ಧಿೀನ್ ೀತಪರ್ತುಮಾನಿತಯಥಯಾಃವುಯತಪತಾಯ ಭಗವದ್ಧಿೀನ್ ೀತಪರ್ತುಮಾನಿತಯಥಯಾಃ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ‘‘ಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್ಾಾಶ್ಾಾ’’  
ಇತಯತ್ ರೀಕ್್ ುೀ ಬಾಹ್ ಯೀ ಮತಖಯವಾಯತಾಃಇತಯತ್ ರೀಕ್್ ುೀ ಬಾಹ್ ಯೀ ಮತಖಯವಾಯತಾಃ, , ಕ್ತನ್ತು ಆಧಾಯರ್ತಕಪಾರಣರ ಪಯಪೀರ್ತ ವಾ ಕ್ತನ್ತು ಆಧಾಯರ್ತಕಪಾರಣರ ಪಯಪೀರ್ತ ವಾ 

ವಕ್ಷಾಮಾಣ್ೀನಿದರರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾ ಸಮತಚಾಯೀ ಚಶಬದಾಃವಕ್ಷಾಮಾಣ್ೀನಿದರರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾ ಸಮತಚಾಯೀ ಚಶಬದಾಃ।।  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ‘‘ಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್ಾವಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶ್ಾವ  

ವಾಯಖಾಯತಾಃವಾಯಖಾಯತಾಃ’’  ಇತಯನ್ೀಇತಯನ್ೀನ್ ಅಪೌನ್ರತಕಯಂ ಸ ಚಿತಮ್ನ್ ಅಪೌನ್ರತಕಯಂ ಸ ಚಿತಮ್।।  ಅತರ ಉದ್ಭವವಾನಿತ್ಯೀವ ಪೂರ್ತೀಯ ಅತರ ಅತರ ಉದ್ಭವವಾನಿತ್ಯೀವ ಪೂರ್ತೀಯ ಅತರ 
ಪುನ್ವಿಯಪರರ್ತಪಪುನ್ವಿಯಪರರ್ತಪತಯಭಾವ್ೀನ್ ಕ್ಾರಣತವಸಯ ಸ ತರಕೃತಾ ವಿಚಾರಾತ್ ಸ್ತದ್ಧವತೃತಯ ತದ್ತದ್ಭವ ತಯಭಾವ್ೀನ್ ಕ್ಾರಣತವಸಯ ಸ ತರಕೃತಾ ವಿಚಾರಾತ್ ಸ್ತದ್ಧವತೃತಯ ತದ್ತದ್ಭವ 

ಇತತಯಕುಮ್ಇತತಯಕುಮ್।।  ತದ್ತತಪರ್ತುಾಃ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾವಾಪುರಿರ್ತ ಸ ಚಯತತಂ ವಾತದ್ತತಪರ್ತುಾಃ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್್ೀಷಾವಾಪುರಿರ್ತ ಸ ಚಯತತಂ ವಾ।।  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ‘‘ಸೌಕ್್ಮೀಣ ವಾ ಸೌಕ್್ಮೀಣ ವಾ 

ಏಷ್ ೀಽವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ ಸ ಥಲತ್ವೀನ್ ೀದ್ೀರ್ತಏಷ್ ೀಽವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ ಸ ಥಲತ್ವೀನ್ ೀದ್ೀರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಶತರತತಯಕುಇರ್ತ ಶತರತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಅನ್ತತಪರ್ತುಶತರರ್ತಾಃ ಸವರ ಪಪರಾದಿಶ್ಾ ಅನ್ತತಪರ್ತುಶತರರ್ತಾಃ ಸವರ ಪಪರಾ।।  
ಜನ್ಮಶತರರ್ತಾಃ ಶರಿೀರಪರ್ೀರ್ತ ವಯವಸಾಥ ಸ ಚಿತಾಜನ್ಮಶತರರ್ತಾಃ ಶರಿೀರಪರ್ೀರ್ತ ವಯವಸಾಥ ಸ ಚಿತಾ।।  ಪಾರಣ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಪಾರಣ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತತಯಕ್ಾಯ 

‘‘ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ಪರಸಾಮಚಾಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ಪರಸಾಮಚಾ’’  ಇರ್ತ ಸೃತಾಯದಿ ಸ್ತದ್ಧಂ ಹರ್ೀಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣಜನ್ೇರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ಇರ್ತ ಸೃತಾಯದಿ ಸ್ತದ್ಧಂ ಹರ್ೀಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣಜನ್ೇರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್।।  
ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ‘‘ಯತಾರಪುಾಃ ಯತಪರಿತಾಯಗಾಃ ಇತಾಯದ್ತಯಕುಮಾಹಾತಯವತ್ ೀಽಪ ತತ್ ೀಯತಾರಪುಾಃ ಯತಪರಿತಾಯಗಾಃ ಇತಾಯದ್ತಯಕುಮಾಹಾತಯವತ್ ೀಽಪ ತತ್ ೀಽಪಯರ್ತಮಹತ್ ೀ ಽಪಯರ್ತಮಹತ್ ೀ 

ಹರ್ೀರತತಪತತಯಕ್ಾಯ ಯತಕ್ತು ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಪಯಪೀಢಾಃಹರ್ೀರತತಪತತಯಕ್ಾಯ ಯತಕ್ತು ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಪಯಪೀಢಾಃ।।  ತದ್ತಕುಂ ನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ತದ್ತಕುಂ ನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ 

‘‘ಮಹತಾುವನ್ಮಹತಾಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕತಾಯ ಪಾರಣಸಯ ಚ್ೈಕರಾಟ್ಮಹತಾುವನ್ಮಹತಾಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕತಾಯ ಪಾರಣಸಯ ಚ್ೈಕರಾಟ್।।  ಕ್ತಂ ನಾಮ ನ್ ಸೃಜ್ೀದ್ೀಷ್ ಯೀನ್ ಕ್ತಂ ನಾಮ ನ್ ಸೃಜ್ೀದ್ೀಷ್ ಯೀನ್ 

ಶಕ್್ಯೀದ್ಮಾವೃತಮ್ಶಕ್್ಯೀದ್ಮಾವೃತಮ್’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ತತ್ ೀಽಪ ಮಾಹಾತಾಯದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ತತ್ ೀಽಪ ಮಾಹಾತಾಯದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತ॥॥  
 

ಪಞ್ಾವೃತಯಧಿಕರಣ 
ನ್ನ್ವಥಾಫಿ ನ್ನ್ವಥಾಫಿ ‘‘ಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ್ೀ ಮತಖಯದಾಸಾಾಃಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ್ೀ ಮತಖಯದಾಸಾಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ‘‘ಮತಖಯಸ್ಯೈವ ರ ಮತಖಯಸ್ಯೈವ ರ ಪಾಣಿ ಪಾರಣಾದಾಯಾಃಪಾಣಿ ಪಾರಣಾದಾಯಾಃ’’  

ಇರ್ತ ಚ ಶತರತ್ ಯೀಾಃ ಇರ್ತ ಚ ಶತರತ್ ಯೀಾಃ ಪಾರಣಾಪಾನ್ವಾಯನ್ ೀದಾನ್ಸಮಾನ್ಶರ್ದತಪಾರಣಾಪಾನ್ವಾಯನ್ ೀದಾನ್ಸಮಾನ್ಶರ್ದತಪಞ್ಾವಾಯ ನಾಂ ಪಞ್ಾವಾಯ ನಾಂ 
ಮತಖಯಪಾರಣದಾಸತವ ತತಸವರ ಪತವಬ್ ೀಧಿಕಯೀಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣದಾಸತವ ತತಸವರ ಪತವಬ್ ೀಧಿಕಯೀಾಃ ‘‘ಪಾರಣಾಪಾನಾದ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯಪಾರಣಾಪಾನಾದ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಸೃತತಯಕುಮತಖಯಪಾರಣಾಜ್ಞಾದಿೀನ್ತವ ಯತಕ್ಾಯಸೃತತಯಕುಮತಖಯಪಾರಣಾಜ್ಞಾದಿೀನ್ತವ ಯತಕ್ಾಯ, , ‘‘ಪಾಯ ಪಸ್ಥೀ ಅಪಾನ್ಂ ಚಕ್ಷತಶ್್ೂರೀತ್ರೀ ಪಾಯ ಪಸ್ಥೀ ಅಪಾನ್ಂ ಚಕ್ಷತಶ್್ೂರೀತ್ರೀ 

ಮತಖನಾಸ್ತಕ್ಾಭಾಯಂ ಪಾರಣಾಃ ಸವಮತಖನಾಸ್ತಕ್ಾಭಾಯಂ ಪಾರಣಾಃ ಸವಯಂಯಂ  ಪರರ್ತಷ್ಠತ್ೀಪರರ್ತಷ್ಠತ್ೀ।।  ಮಧ್ಯೀ ತತ ಸಮಾನ್ ಏಷ್ ಹ್ಯೀತದ್ತಧತಮನ್ನಂ ಮಧ್ಯೀ ತತ ಸಮಾನ್ ಏಷ್ ಹ್ಯೀತದ್ತಧತಮನ್ನಂ 
ಸಮಂ ನ್ಯರ್ತಸಮಂ ನ್ಯರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತತಯಕುವಯಕುಸದ್ತುಣಇತಾಯದಿಶತರತತಯಕುವಯಕುಸದ್ತುಣತವತವಯತಕ್ಾಯ ಚ್ ೀಪ್ೀತಯೀಾಃ ಯತಕ್ಾಯ ಚ್ ೀಪ್ೀತಯೀಾಃ 
ತತತತಲಯಬಲಯೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಲಯಬಲಯೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  

ಪಞ್ಾವೃರ್ತುಮಯನ್ ೀವದ್ಯಪದಿಶಯತ ಇತಯಷ್ಟಮಮಧಿಕರಣಮ್ಪಞ್ಾವೃರ್ತುಮಯನ್ ೀವದ್ಯಪದಿಶಯತ ಇತಯಷ್ಟಮಮಧಿಕರಣಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಮತಖಯಪಾರಣ ಮತಖಯಪಾರಣ 

ಇರ್ತಇರ್ತ।।  
 

ಪಾರಣಶಬ್ ದೀಽತರ ಪಾರಣಶಬ್ ದೀಽತರ ‘‘ಯ ಏಷ್ ಪಾರಣ ಇತರಾನ್ ಪಾರಣಾನ್ಯ ಏಷ್ ಪಾರಣ ಇತರಾನ್ ಪಾರಣಾನ್’’  ಇತಯತ್ರೀವ ಇತಯತ್ರೀವ 

ಪಾರಣಾಪಾನ್ವಾಯನ್ ೀದಾನ್ಸಮಾನಾಖಯಪಞ್ಾವಾಯತಪರಾಃ ತನ್ರೀಣ ವಗಯದ್ವಯವಾಚಿೀಪಾರಣಾಪಾನ್ವಾಯನ್ ೀದಾನ್ಸಮಾನಾಖಯಪಞ್ಾವಾಯತಪರಾಃ ತನ್ರೀಣ ವಗಯದ್ವಯವಾಚಿೀ।।  
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ಏವಂಚ ಮತಖಾಯಾಃ ಏವಂಚ ಮತಖಾಯಾಃ ಪರಪರಧಾನಾಾಃ ಸವರ ಪಭ ತಾ ಇರ್ತ ರಾವತ್ಧಾನಾಾಃ ಸವರ ಪಭ ತಾ ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ಪಾರಣಪಾರಣಶರ್ದಶರ್ದತಾಾಃ ತಾಾಃ 

ಪಾರಣಾಪಾನಾದ್ಯಾಃ ಪಞ್ಾವಾಯವೀ ಯಸಯ ಸ ಇರ್ತಪಾರಣಾಪಾನಾದ್ಯಾಃ ಪಞ್ಾವಾಯವೀ ಯಸಯ ಸ ಇರ್ತ।।  ತಥಾ ಮತಖ್ೀ ಪರಧಾನ್ೀತಥಾ ಮತಖ್ೀ ಪರಧಾನ್ೀ, , ‘‘ಮಣಿಮತಯಖಂ ಮಣಿಮತಯಖಂ 

ಪರಪರಧಾಧಾನ್ಶ್್ಾೀತತಯನ್ಶ್್ಾೀತತಯತುಮಸಯ ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ತುಮಸಯ ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇರ್ತ ಬೃಇರ್ತ ಬೃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃಹದಾಭಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ, , ಭವಾ ಮತಖಾಯಾಃಭವಾ ಮತಖಾಯಾಃ।।  
ಪರಧಾನ್ವಾರಾವುತಪನಾನ ಇರ್ತ ರಾವತ್ಪರಧಾನ್ವಾರಾವುತಪನಾನ ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ಪರಧಾನ್ವಾಯತದಾಸಭ ತಾಾಃ ಪಾರಣಾಾಃ ಪರಧಾನ್ವಾಯತದಾಸಭ ತಾಾಃ ಪಾರಣಾಾಃ 

ಪಾರಣಶರ್ದತಾಾಃ ಪಞ್ಾ ವಾಯವೀ ಯಸಯ ಸ ಇರ್ತ ಚಪಾರಣಶರ್ದತಾಾಃ ಪಞ್ಾ ವಾಯವೀ ಯಸಯ ಸ ಇರ್ತ ಚ।।  ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತಯಥಯಾಃಮತಖಯಪಾರಣ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ಅತ ಏವ ಪಾರಣ ಅತ ಏವ ಪಾರಣ 

ಇರ್ತ ವಾ ಶ್್ರೀಷ್ಠ ಇರ್ತ ವಾ ನಿದ್ೀಯಶಮಕೃತಾವ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇರ್ತ ನಿರದಿಕ್ಷತ್ಇರ್ತ ವಾ ಶ್್ರೀಷ್ಠ ಇರ್ತ ವಾ ನಿದ್ೀಯಶಮಕೃತಾವ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇರ್ತ ನಿರದಿಕ್ಷತ್।।  
ಸವರ ಪಸವರ ಪಭ ತಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಕವಾನ್ ದಾಭ ತಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಕವಾನ್ ದಾಸಸಭ ತಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಕವಾಂಶಾ ಮತಖಯಪಾರಣಭ ತಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಕವಾಂಶಾ ಮತಖಯಪಾರಣ--
ಸುದ್ತದ್ಭವ ಇತಯನ್ವಯೀನ್ ಚ ವಗಯದ್ವಯಸಾಯಪ ಸುದ್ತದ್ಭವ ಇತಯನ್ವಯೀನ್ ಚ ವಗಯದ್ವಯಸಾಯಪ ‘‘ತ್ೀಜ್ ೀಽತಸುಥಾಹಾಯಹತ್ೀಜ್ ೀಽತಸುಥಾಹಾಯಹ’’  ಇತತಯಕುನಾಯಯೀನ್ ಇತತಯಕುನಾಯಯೀನ್ 

ಈಶವರಾದ್ೀವ ಜನ್ೇತಯಪ ಸ ಚಯತತಮೀವಂಈಶವರಾದ್ೀವ ಜನ್ೇತಯಪ ಸ ಚಯತತಮೀವಂ  ನಿದ್ೀಯಶಾಃನಿದ್ೀಯಶಾಃ।।  ಅನ್ಯಥಾ ಪೃಥಗ್ೀವ ಅನ್ಯಥಾ ಪೃಥಗ್ೀವ 

ತದ್ಥಯಮವಕ್ಷಾತ್ ತದ್ಥಯಮವಕ್ಷಾತ್ ॥॥  8 8 ॥॥  

ಅಣವಧಿಕರಣ 
ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಪಾರಣ ಏವಾಧ್ಸಾುತ್ಪಾರಣ ಏವಾಧ್ಸಾುತ್’’  ಇರ್ತ ಪಾರಣವಾಯಇರ್ತ ಪಾರಣವಾಯಪುಪರಶತರತಾಯ ಪುಪರಶತರತಾಯ ‘‘ಯತಾಃ ಸವಯಂ ಜಗದಾವಾಪುಂಯತಾಃ ಸವಯಂ ಜಗದಾವಾಪುಂ’’  

ಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುಜಗದಾಧರಕತವಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುಜಗದಾಧರಕತವಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ‘‘ಪಾರಣ್ ೀಽಣತಾಃಪಾರಣ್ ೀಽಣತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಮಾನ್ತ್ವೀ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಮಾನ್ತ್ವೀ 

ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗಾಃ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಯೀಗಾಃ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅಣತಶ್್ಾೀರ್ತ ನ್ವಮಾಧಿಕರಣಮ್ಅಣತಶ್್ಾೀರ್ತ ನ್ವಮಾಧಿಕರಣಮ್।।  ತದ್ಥಯಾಃ ತದ್ಥಯಾಃ ––  

ಮತಖಯಪಾರಣಶ್್ಾೀರ್ತಮತಖಯಪಾರಣಶ್್ಾೀರ್ತ।।  
 

ಪರಕೃಷ್ಟಮನ್ನ್ಂ ಚ್ೀಷಾಟ ಯಸ್ಯೀರ್ತ ಪಾರಣಾಃಪರಕೃಷ್ಟಮನ್ನ್ಂ ಚ್ೀಷಾಟ ಯಸ್ಯೀರ್ತ ಪಾರಣಾಃ।।  ಅನ್ ಚ್ೀಷಾಟರಾಮಿರ್ತಅನ್ ಚ್ೀಷಾಟರಾಮಿರ್ತ  ಧಾತ್ ೀಾಃ ಭಾವ್ೀ ಘಞ್ಧಾತ್ ೀಾಃ ಭಾವ್ೀ ಘಞ್।।  
ಮತಖಯಶ್ಾಾಸೌಮತಖಯಶ್ಾಾಸೌ  ಪಾರಣಶ್್ಾೀರ್ತ ಪರಕೃಷ್ಟಚ್ೀಷಾಟಖಯಕ್ತರರಾವಾನ್ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತಯಥಯಾಃಪಾರಣಶ್್ಾೀರ್ತ ಪರಕೃಷ್ಟಚ್ೀಷಾಟಖಯಕ್ತರರಾವಾನ್ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ 

ಉತಾೆರನಿುಗತಾಯಗರ್ತೀನಾಮಿತತಯಕುನಾಯಯೀನ್ ಉತಾೆರನಾಯದಿಕ್ತರರಾವತಾುವಉತಾೆರನಿುಗತಾಯಗರ್ತೀನಾಮಿತತಯಕುನಾಯಯೀನ್ ಉತಾೆರನಾಯದಿಕ್ತರರಾವತಾುವದ್ಣತರಿತಯಥಯಾಃದ್ಣತರಿತಯಥಯಾಃ।।  
ಚಶಬಾದತ್ ವಾಯಪ್ುೀಶ್್ಾೀರ್ತ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀಚಶಬಾದತ್ ವಾಯಪ್ುೀಶ್್ಾೀರ್ತ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ।।  ‘‘ಅನ್ುವಾಯಣತಾಃ ಬಹಿಮಯಹಿೀರಾನ್ಅನ್ುವಾಯಣತಾಃ ಬಹಿಮಯಹಿೀರಾನ್’’  ಇರ್ತಇರ್ತ  ಶತರತಾಯ ಶತರತಾಯ 
ದ್ೀದ್ೀಹಾನ್ುಾಃ ಪಾರಣರ ಪ್ೀಣಾಣತತವಸಯ ಬಹಿಾಃ ಮತಖಯವಾಯತರ ಪ್ೀಣ ವಾಯಪುತವಸಾಯವಗಮಾದಿರ್ತ ಹಾನ್ುಾಃ ಪಾರಣರ ಪ್ೀಣಾಣತತವಸಯ ಬಹಿಾಃ ಮತಖಯವಾಯತರ ಪ್ೀಣ ವಾಯಪುತವಸಾಯವಗಮಾದಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  ಪಾರಣ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರಣ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಮತಖಯಪಾರಣ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ಅಣತವ್ೈಯ ಮತಖಯಪಾರಣ್ ೀ ಯ ಅಣತವ್ೈಯ ಮತಖಯಪಾರಣ್ ೀ ಯ 

ಉತಾೆರಉತಾೆರಮರ್ತ ನಾಡಿೀಭಾಃಮರ್ತ ನಾಡಿೀಭಾಃ’’  ಇರ್ತ ನಾಯಯವಿವರಣ್ ೀಕುಶತರರ್ತಸ ಚನಾಯಇರ್ತ ನಾಯಯವಿವರಣ್ ೀಕುಶತರರ್ತಸ ಚನಾಯ।।’’  ಶ್್ರೀಷ್ ಠೀಽಣತಶ್್ರೀಷ್ ಠೀಽಣತರಿತ್ಯೀವ ರಿತ್ಯೀವ 

ವಾಚ್ಯೀ ರೌಗಿಕಪಾರಣವಾಚ್ಯೀ ರೌಗಿಕಪಾರಣಶಬ್ ದೀಕ್ತುಾಃ ಉತಾೆರನಿುಸ ತ್ ರೀಶಬ್ ದೀಕ್ತುಾಃ ಉತಾೆರನಿುಸ ತ್ ರೀಕುನಾಯಯಸಾಮರಣಾಥಾಯ ಕುನಾಯಯಸಾಮರಣಾಥಾಯ ।।  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ 

ಪಾರಣಾಣತತವಶತರತ್ೀರಪ ಸಯತಕ್ತುಕತಾವನ್ನ ವಾಯಪು ಶತರರ್ತಬಾಧ್ೀನಾಪಾರಮಾಣಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಪಾರಣಾಣತತವಶತರತ್ೀರಪ ಸಯತಕ್ತುಕತಾವನ್ನ ವಾಯಪು ಶತರರ್ತಬಾಧ್ೀನಾಪಾರಮಾಣಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  9 9 ॥॥  
 

ಪಾರಣ್ ೀತಪರ್ತು ಇತಾಯದಿ 3 ಅಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ನ್ ೀನ್ ೀಪಾದಾನ್ಂ ಹಿೀನಿದರರಾಣಾಂಪಾದಾನ್ಂ ಹಿೀನಿದರರಾಣಾಂ’’  ಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುನಿರತಪಾದ್ನ್ತವಇರ್ತ ಸೃತತಯಕುನಿರತಪಾದ್ನ್ತವ--



 

 
 

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

 
2011 

Page 86 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ‘‘ಪಾರಣಾ ಏವಾನಾದ್ಯಾಃಪಾರಣಾ ಏವಾನಾದ್ಯಾಃ::’’  ಇರ್ತೀನ್ದರರಾಣಾಮನ್ತತಪಇರ್ತೀನ್ದರರಾಣಾಮನ್ತತಪರ್ತುಶತರತಾಯ ತಥಾ ರ್ತುಶತರತಾಯ ತಥಾ ‘‘ನಿತಯಂ ನಿತಯಂ 
ಮನ್ ೀಽನಾದಿತಾವತ್ಮನ್ ೀಽನಾದಿತಾವತ್, , ನ್ ಹಯಮನಾಾಃ ಪುಮಾಂಸ್ತುಷ್ಠರ್ತನ್ ಹಯಮನಾಾಃ ಪುಮಾಂಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಸಯಕ್ತುಕಮನ್ ೀಽನ್ತಪುರ್ತುಶತರತಾಯಇರ್ತ ಸಯಕ್ತುಕಮನ್ ೀಽನ್ತಪುರ್ತುಶತರತಾಯ, , 
ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ವಾಗಾವವ ನಿತಾಯ ನ್ಹ್ಯೀಷ್ ೀತಪದ್ಯತ್ೀ ಅಸಾಯಂ ಶತರರ್ತರವರ್ತಷ್ಠತ್ೀವಾಗಾವವ ನಿತಾಯ ನ್ಹ್ಯೀಷ್ ೀತಪದ್ಯತ್ೀ ಅಸಾಯಂ ಶತರರ್ತರವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಅನಾದಿನಿತಯಶತರತಾಯಶರಯತವಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ಅನಾದಿನಿತಯಶತರತಾಯಶರಯತವಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ವಾಗಿವಾಗಿನಿದರರಾನ್ತನಿದರರಾನ್ತತಪರ್ತುಶತರತಾಯ ಚ ತಪರ್ತುಶತರತಾಯ ಚ 
‘‘ಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ ಪಾರಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚ’’  ಇರ್ತ ಸವ್ೀಯನಿದರಯೀತಪರ್ತುಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಸವ್ೀಯನಿದರಯೀತಪರ್ತುಶತರತ್ೀಾಃ 
ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪಾುನಿ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪಾುನಿ ––  ತಥಾ ಪಾರಣಾಾಃತಥಾ ಪಾರಣಾಾಃ, , 

ತತಾರಕ್ ಶತರತ್ೀಶಾತತಾರಕ್ ಶತರತ್ೀಶಾ, , ತತ ಪವಯಕತಾವತತ ಪವಯಕತಾವದಾವಚಾಃ ಇರ್ತ ರ್ತರೀಣಯಧಿಕದಾವಚಾಃ ಇರ್ತ ರ್ತರೀಣಯಧಿಕರಣಾನಿರಣಾನಿ।।  ತ್ೀಷಾಮಥಯಾಃತ್ೀಷಾಮಥಯಾಃ  --  

ಇನಿದರರಾಣಿೀರ್ತಇನಿದರರಾಣಿೀರ್ತ।।  
 
 

ತದ್ತದ್ಭವಾನಿೀರ್ತ ವಿಪರಿಣಮಾಯನ್ವೀರ್ತತದ್ತದ್ಭವಾನಿೀರ್ತ ವಿಪರಿಣಮಾಯನ್ವೀರ್ತ।।  ಬಹತವಚನ್ೀನ್ ವಾಬಹತವಚನ್ೀನ್ ವಾಙ್ಗಮಙ್ಗಮಮನ್ಸಯೀರಪ ಗರಹಾಃಮನ್ಸಯೀರಪ ಗರಹಾಃ।।  
ಮನ್ಾಃಪರಭೃರ್ತ ಸವಾಯಮನ್ಾಃಪರಭೃರ್ತ ಸವಾಯಣಾಯಪೀಣಾಯಪೀನಿದರರಾಣಿ ಹಯಯಧಿೀನ್ ೀತಪರ್ತುಮನಿುೀತಯಥಯಾಃನಿದರರಾಣಿ ಹಯಯಧಿೀನ್ ೀತಪರ್ತುಮನಿುೀತಯಥಯಾಃ।।  ಅತ್ ರೀತಪರ್ತುಅತ್ ರೀತಪರ್ತು--

ಮನಿುೀತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತದಿತತಯಕ್ತುರತಕ್ಾುಭಪಾರರಾಮನಿುೀತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತದಿತತಯಕ್ತುರತಕ್ಾುಭಪಾರರಾ।।  ತ್ೀನ್ೀನಿದರರಾಣಾಮನ್ತತಪರ್ತುಶತರರ್ತಾಃ ತ್ೀನ್ೀನಿದರರಾಣಾಮನ್ತತಪರ್ತುಶತರರ್ತಾಃ 

ಸ ಕ್ಷಮರ ಪಪರಾ ಜನ್ಮಶತರರ್ತಸತು ಉಪಚಯಪರ್ೀರ್ತ ವಯವಸಾಥ ಸ ಚಿತಾಸ ಕ್ಷಮರ ಪಪರಾ ಜನ್ಮಶತರರ್ತಸತು ಉಪಚಯಪರ್ೀರ್ತ ವಯವಸಾಥ ಸ ಚಿತಾ।।  ‘‘ನಿತಾಯನ್ಯೀತಾನಿ ನಿತಾಯನ್ಯೀತಾನಿ 

ಸೌಸೌಕ್್ಮೀಣ ಹಿೀನಿದರರಾಣಿ ತತ ಸವಯಶಾಃಕ್್ಮೀಣ ಹಿೀನಿದರರಾಣಿ ತತ ಸವಯಶಾಃ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಭ ತ್ೈರತಪಚಯಾಃ ಸೃರ್ಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀತ್ೀಷಾಂ ಭ ತ್ೈರತಪಚಯಾಃ ಸೃರ್ಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ’’  
ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಮನ್ಾಃಪರಭೃತ್ೀರಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಮನ್ಾಃಪರಭೃತ್ೀರಲ್ ಪೀಲ್ ಪೀಪಚರಾದಿನಾ ನಿತಯತ್ ವೀಕತಯಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ನ್ಯದ್ವಯಸಯ ಪಚರಾದಿನಾ ನಿತಯತ್ ವೀಕತಯಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ನ್ಯದ್ವಯಸಯ 
ವಿಶ್್ೀಷ್ ಶಙ್ಕೆನಿರಾಸ್ೀನ್ ಪಾರಣನ್ಯೀಕ್ಾುಥಯಮಾತರಸಮಥಯನ್ ಪರತವದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ ವಿಶ್್ೀಷ್ ಶಙ್ಕೆನಿರಾಸ್ೀನ್ ಪಾರಣನ್ಯೀಕ್ಾುಥಯಮಾತರಸಮಥಯನ್ ಪರತವದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ 

ವಾಙ್ಗಮನ್ಸಯೀರಪ ಸಹ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ ಕೃತಾಃ ವಾಙ್ಗಮನ್ಸಯೀರಪ ಸಹ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ ಕೃತಾಃ ॥॥11--  22--33॥॥  
 

ಸಪುಗತಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಸಪುಪಾರಣಾಾಃ ಪರಭವನಿುಸಪುಪಾರಣಾಾಃ ಪರಭವನಿು  ತಸಾಮತಸಪಾುಚಿಯಷ್ಾಃತಸಾಮತಸಪಾುಚಿಯಷ್ಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ದಾವದ್ಶ ಏತ್ೀ ಪಾರಣಾ ದಾವದ್ಶ ದಾವದ್ಶ ಏತ್ೀ ಪಾರಣಾ ದಾವದ್ಶ 
ಮಾಸಾಾಃಮಾಸಾಾಃ’’  ಇರ್ತ  ಇನಿದರರಾಣಾಂ ಇರ್ತ  ಇನಿದರರಾಣಾಂ ಸಙ್ಕಯಾಸಙ್ಕಯಾವಿಷ್ಯಶತರತ್ ಯೀರಭಮನ್ಯಮಾನ್ಯೀಾಃ ವಿಷ್ಯಶತರತ್ ಯೀರಭಮನ್ಯಮಾನ್ಯೀಾಃ 
ಸಮಸಙ್ಕಯಾನಿಯಮೀನ್ ಅಭಮಾನಿನಾಂ ಸಪುತವದಾವದ್ಶತವಸಮಸಙ್ಕಯಾನಿಯಮೀನ್ ಅಭಮಾನಿನಾಂ ಸಪುತವದಾವದ್ಶತವ  ರ ಪಸಙ್ಕಯಾವತ್ುವೀನ್ ರ ಪಸಙ್ಕಯಾವತ್ುವೀನ್ 
ಅಭಮನ್ಯಮಾನ್ೀನಿದರರಾಣಾಮಪ ಅಭಮನ್ಯಮಾನ್ೀನಿದರರಾಣಾಮಪ ತತಥಾತವಮಿರ್ತ ಯತಕ್್ುೀರತಭಯತರ ತತಥಾತವಮಿರ್ತ ಯತಕ್್ುೀರತಭಯತರ ತತಲಯಬಲಲಯಬಲ--
ಯೀದ್ವಯಯೀರಪ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣಯಪಾರಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಯೀದ್ವಯಯೀರಪ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣಯಪಾರಪ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  

ಸಪುಗತ್ೀರಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್ಸಪುಗತ್ೀರಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಇನಿದರರಾಣಿೀತತಯಕ್ಾಯತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಇನಿದರರಾಣಿೀತತಯಕ್ಾಯ  ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ।।  
 

‘‘ಶ್ೌರತಾರದಿೀನಿಶ್ೌರತಾರದಿೀನಿ, , ತತ ಪಞ ೈ್ತತ ಪಞ ೈ್ವ ತಥಾ ವಾಗಾದಿಪಞ್ಾಕಮ್ವ ತಥಾ ವಾಗಾದಿಪಞ್ಾಕಮ್।।  ಮನ್ ೀಬತದಿಧಸಹಾರಾನಿ ಮನ್ ೀಬತದಿಧಸಹಾರಾನಿ 
ದಾವದ್ಶ್್ೈವ್ೀನಿದರರಾಣಿ ತತದಾವದ್ಶ್್ೈವ್ೀನಿದರರಾಣಿ ತತ’’  ಇತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಮನ್ ೀಬತದಿಧಸಾಹಿತ್ಯೀಇತತಯಕುದಿಶ್ಾ ಮನ್ ೀಬತದಿಧಸಾಹಿತ್ಯೀನ್ ಶ್್ೂರೀತಾರದಿಪಞ್ಾಕಸಯ ನ್ ಶ್್ೂರೀತಾರದಿಪಞ್ಾಕಸಯ 
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ಸಪುತ್ವೀನ್ ಸಪುತ್ವೀನ್ ‘‘ಸಪುಪಾರಣಾಾಃಸಪುಪಾರಣಾಾಃ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ, , ದಾವದ್ಶ್್ೀತತಯಕ್ಾಯ ದಾವದ್ಶ್್ೀತತಯಕ್ಾಯ ‘‘ದಾವದ್ಶ ವಾದಾವದ್ಶ ವಾ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಶತರತ್ೀಶ್್ೂಾೀಪಪತ್ುೀಾಃ ಸ ಚನ್ಮ್ಶತರತ್ೀಶ್್ೂಾೀಪಪತ್ುೀಾಃ ಸ ಚನ್ಮ್।।  ಅನ್ಯಥಾ ಪಾರಣಾಅನ್ಯಥಾ ಪಾರಣಾ  ಇತ್ಯೀವ ಬ ರರಾದಿರ್ತಇತ್ಯೀವ ಬ ರರಾದಿರ್ತ॥॥  4 4 ॥॥  
 

ಅಣವಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ದ್ ರಶರದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನಾದಿಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ವಣದ್ಶಯನಾದಿಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ‘‘ದಿದಿೀವ ಚಕ್ಷತರಾತತಂದಿದಿೀವ ಚಕ್ಷತರಾತತಂ’’  
ಇರ್ತೀನಿದರಯವಾಯಪುಶತರತಾಯ ಇರ್ತೀನಿದರಯವಾಯಪುಶತರತಾಯ ‘‘ಪಾರಣಾ ವಾ ಅಣವಾಃಪಾರಣಾ ವಾ ಅಣವಾಃ’’  ಇರ್ತ ತದ್ಣತತವಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಇರ್ತ ತದ್ಣತತವಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನ್ 

ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅಣವಶ್್ಾೀರ್ತಅಣವಶ್್ಾೀರ್ತ।।  
 

ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಇನಿದರತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಇನಿದರರಾಣಿೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃರಾಣಿೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ।।  ‘‘ವಿಷ್ಯದ್ರವಣಾತ್ುೀಷಾಂ ವಿಷ್ಯದ್ರವಣಾತ್ುೀಷಾಂ 
ಇನಿದರಯತವಮತದಾಹೃತಮ್ಇನಿದರಯತವಮತದಾಹೃತಮ್’’  ಇತತಯಕುದಿಶ್ಾ ದ್ರವಣರ ಪಕ್ತರರಾವತ್ುವೀನಾಣತತವಸಯ ಇತತಯಕುದಿಶ್ಾ ದ್ರವಣರ ಪಕ್ತರರಾವತ್ುವೀನಾಣತತವಸಯ 
ಧ್ತರವಾದಿಪಯಯನ್ುಂ ದ್ರವಣ್ ೀಕ್ಾಯಧ್ತರವಾದಿಪಯಯನ್ುಂ ದ್ರವಣ್ ೀಕ್ಾಯ ತ್ೀಜಸಾ ವಾಯಪುತವಸಯ ಚ ಸ ಚನ್ೀನ್  ತ್ೀಜಸಾ ವಾಯಪುತವಸಯ ಚ ಸ ಚನ್ೀನ್ 

ಇನಿದರಇನಿದರರಾಣತತಾವನ್ಣತತವಶತರತ್ ಯೀರವಿರ್ ೀಧ್ಸ ಚನಾದಿರ್ತರಾಣತತಾವನ್ಣತತವಶತರತ್ ಯೀರವಿರ್ ೀಧ್ಸ ಚನಾದಿರ್ತ।।  
 

ಅತರ ಸ ತ್ರೀಷ್ತ ತಾರತಮಯಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಇನಿದರರಾಣಾಂ ವಿಚಾರಾಅತರ ಸ ತ್ರೀಷ್ತ ತಾರತಮಯಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಇನಿದರರಾಣಾಂ ವಿಚಾರಾನ್ನ್ುರಂ ನ್ನ್ುರಂ 
ಸವ್ೀಯನಿದರಯಪ್ರೀರಕಸಯ ಮತಖಯಪಾರಣಸಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ತಸಾಯಭಯಹಿಯತತವಂ ಸವ್ೀಯನಿದರಯಪ್ರೀರಕಸಯ ಮತಖಯಪಾರಣಸಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ತಸಾಯಭಯಹಿಯತತವಂ 

ಸ ಚಯತತಂ ಭಾಷ್ಯೀ ಸ ಚಯತತಂ ಭಾಷ್ಯೀ ಕರಮೀಲಿಙ್ಗ್ನ್ಮ್ ಕರಮೀಲಿಙ್ಗ್ನ್ಮ್ ॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಜ್ ಯೀರ್ತರಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ರ್ಜೀವಸಯ ಕರಣಾನಾಯಹತಾಃ ಪಾರಣಾನ್ರ್ಜೀವಸಯ ಕರಣಾನಾಯಹತಾಃ ಪಾರಣಾನ್’’  ಇರ್ತೀನಿದರರಾಣಾಂ ರ್ಜೀವಕರಣತವಶತರತಾಯ ಇರ್ತೀನಿದರರಾಣಾಂ ರ್ಜೀವಕರಣತವಶತರತಾಯ 
ರ್ಜೀವವಶತ್ವೀನಾನ್ತಭವಾತ್ ರ್ಜೀವಕರಣಾನಿೀರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀರ್ಜೀವವಶತ್ವೀನಾನ್ತಭವಾತ್ ರ್ಜೀವಕರಣಾನಿೀರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀತತರಾ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ರಾ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ‘‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಾ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಾ 
ಏತಾನಿ ಕರಣಾನಿಏತಾನಿ ಕರಣಾನಿ’’  ಇರ್ತ ಬರಹಮಕರಣತವಶತರತ್ೀರಮಾನ್ತ್ವೀ ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ ಇರ್ತ ಬರಹಮಕರಣತವಶತರತ್ೀರಮಾನ್ತ್ವೀ ಪಾರಗತಕುಸಮನ್ವರಾಯೀಗ ಇತಯತಾಃ 

ಪಾರಪುಮ್ಪಾರಪುಮ್  --  ಜ್ ಯೀರ್ತರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಂ ರ್ತವಜ್ ಯೀರ್ತರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಂ ರ್ತವತಾಯದಿಸ ತರತರಯೀಪ್ೀತಂ ದ್ಶಮಾಧಿಕರಣಮ್ತಾಯದಿಸ ತರತರಯೀಪ್ೀತಂ ದ್ಶಮಾಧಿಕರಣಮ್।।  
ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಇನಿದರಇನಿದರರಾಣಿ ತದ್ತದ್ಭವಾನಿೀರ್ತರಾಣಿ ತದ್ತದ್ಭವಾನಿೀರ್ತ।।  

 

ಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್ೀಣಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್ೀಣ  ನಿತಾಯನಿೀನಿದರರಾಣಿ ಸೃರ್ಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ಭ ತ್ೈರತಪಚಯನಿತಾಯನಿೀನಿದರರಾಣಿ ಸೃರ್ಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ಭ ತ್ೈರತಪಚಯ--
ರ ರ ಪ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ ೀತಪರ್ತುಮನಿುೀತತಯಕ್ಾಯ ಸವಯಭ ತಪ್ರೀರಕ್್ೀಶವರಪ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ ೀತಪರ್ತುಮನಿುೀತತಯಕ್ಾಯ ಸವಯಭ ತಪ್ರೀರಕ್್ೀಶವರಪರಯೀಜಯತವಸಯ ಪರಯೀಜಯತವಸಯ 
ಭ ತಕ್ಾಯೀಯನಿದರರಾಣಾಂ ಸ ಚನ್ೀನ್ ಬರಹಮಕರಣತವಸಯಭ ತಕ್ಾಯೀಯನಿದರರಾಣಾಂ ಸ ಚನ್ೀನ್ ಬರಹಮಕರಣತವಸಯ, , ರ್ಜೀವಕರಣತವಶತರತ್ೀಾಃರ್ಜೀವಕರಣತವಶತರತ್ೀಾಃ  

ರ್ಜೀವ್ೀನಿದರಯಸಮ್ನ್ಧಸಯ ಬಹತಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಪರತವಸಯ ಚ ಸ ಚನಾತ್ರ್ಜೀವ್ೀನಿದರಯಸಮ್ನ್ಧಸಯ ಬಹತಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಪರತವಸಯ ಚ ಸ ಚನಾತ್।।  ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ಯಥಾ 
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ಇನಿದರರಾಣತಯತಪರ್ತುಮನಿುೀತ್ಯೀವ ಇನಿದರರಾಣತಯತಪರ್ತುಮನಿುೀತ್ಯೀವ ಬ ರರಾತ್ ಬ ರರಾತ್ ||  ತದಿರ್ತ ನಾವಕ್ಷಾತ್ ತದಿರ್ತ ನಾವಕ್ಷಾತ್ ||  ಅತರ ಅತರ 
ತತರಯೀಜಾಯನಿೀನಿದರರಾಣಿೀತ್ಯೀವ ತತರಯೀಜಾಯನಿೀನಿದರರಾಣಿೀತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತದ್ತದ್ಭವಾನಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಭ ತಪ್ರೀರಕತಾವದಿೀಶವರಸಯ ವಾಚ್ಯೀ ತದ್ತದ್ಭವಾನಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಭ ತಪ್ರೀರಕತಾವದಿೀಶವರಸಯ 
ತತಾೆಯೀಯನಿದರಯಪರಯೀಜಕತವಂ ನಾಯಯಯತತಾೆಯೀಯನಿದರಯಪರಯೀಜಕತವಂ ನಾಯಯಯಮಿರ್ತ ಮಿರ್ತ ಜ್ ಯೀಜ್ ಯೀರ್ತರಾದ್ಯಧಿರ್ತರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಮಿರ್ತ ಸ ತಾರಂಶಷಾಠನ್ಮಿರ್ತ ಸ ತಾರಂಶ--

ಸ ಚಿತಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಥಾಯಸ ಚಿತಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಥಾಯ।।  ಯದಾವಯದಾವ, , ತ್ೀನ್ೀಶ್್ೀನ್ ಉದ್ಭವಾಃ ಕ್ಾರಾಯಭಮತಖಯಂ ಯೀಷಾಂ ತ್ೀನ್ೀಶ್್ೀನ್ ಉದ್ಭವಾಃ ಕ್ಾರಾಯಭಮತಖಯಂ ಯೀಷಾಂ 

ತಾನಿ ತದ್ತದ್ಭವಾನಿತಾನಿ ತದ್ತದ್ಭವಾನಿ, , ತತರಯೀಜಾಯನಿೀತಯಥಯಾಃ ತತರಯೀಜಾಯನಿೀತಯಥಯಾಃ ॥॥  10 10 ॥॥  
 

ತ - ಇನಿದರರಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಪಾರಣಾ ವಾ ಇನಿದರರಾಣಿಪಾರಣಾ ವಾ ಇನಿದರರಾಣಿ’’, , ‘‘ಪಾರಣಾ ಹಿೀದ್ಂ ದ್ರವನಿುಪಾರಣಾ ಹಿೀದ್ಂ ದ್ರವನಿು’’  ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ 
ಮತಖಯಪಾರಣತದ್ನ್ಯಪಾರಣಮಾತ್ರೀನಿದರಯತವಮತಖಯಪಾರಣತದ್ನ್ಯಪಾರಣಮಾತ್ರೀನಿದರಯತವಶತರತಾಯ ವಿಷ್ಯದ್ರವಣರ ಪಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ಶತರತಾಯ ವಿಷ್ಯದ್ರವಣರ ಪಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ 
‘‘ದಾವದಾವದ್ಶ್್ೈವ್ೀನಿದರದ್ಶ್್ೈವ್ೀನಿದರರಾಣಾಯಹತಾಃ ಮನ್ ೀಬತದಿಧೀ ತತ ದಾವದ್ಶ್್ೀರಾಣಾಯಹತಾಃ ಮನ್ ೀಬತದಿಧೀ ತತ ದಾವದ್ಶ್್ೀ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀಇರ್ತ ಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀ--
ನಾಮಾನ್ತವಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ನಾಮಾನ್ತವಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ತ ಇನಿದರರಾಣಿ ತ ಇನಿದರರಾಣಿ 

ತದ್ವಾಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿಸ ತರತರರಾತಮಕ್್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ಾಧಿಕರಣಮ್ತದ್ವಾಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿಸ ತರತರರಾತಮಕ್್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ಾಧಿಕರಣಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ  ––  ಮತಖಯಪಾರಣಮತಖಯಪಾರಣ--

ಶ್್ಾೀನಿದರರಾಣಿೀರ್ತಶ್್ಾೀನಿದರರಾಣಿೀರ್ತ  ಮತಖಯಪಾರಣಮತಖಯಪಾರಣಶ್್ಯೀನಿದರರಾಣಾಂ ಚ ಪಾಥಯಕ್್ಯೀನ್ ನಿದ್ೀಯಶ್ಾತಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಶ್್ಯೀನಿದರರಾಣಾಂ ಚ ಪಾಥಯಕ್್ಯೀನ್ ನಿದ್ೀಯಶ್ಾತಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ।।  
 

ತ್ೀನ್ ಮತಖಯಪಾರಣಸಯ ಅನಿನಿದರಯತವಂ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಇನಿದರಯತವಮಿತಯಥಯಸಯ ಸ ಚನ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಮತಖಯಪಾರಣಸಯ ಅನಿನಿದರಯತವಂ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಇನಿದರಯತವಮಿತಯಥಯಸಯ ಸ ಚನ್ೀನ್ 
‘‘ದಾವದ್ಶ್್ೈವದಾವದ್ಶ್್ೈವ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣಾದ್ನ್ಯಪಾರಣಾನಾಂ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣಾದ್ನ್ಯಪಾರಣಾನಾಂ ದಾವದ್ಶತ್ವೀನ್ ತತಪರತವಸಯ ದಾವದ್ಶತ್ವೀನ್ ತತಪರತವಸಯ ‘‘ಪಾರಣಾ ಪಾರಣಾ 
ವಾ ಇನಿದರರಾಣಿವಾ ಇನಿದರರಾಣಿ, , ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯಶತರತ್ೀಾಃ ದಾವದ್ಶ್್ೈವ್ೀನಿದರರಾದಾವದ್ಶ್್ೈವ್ೀನಿದರರಾಣಾಯಹತಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ಣಾಯಹತಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ 
ಮತಖಯಸುವನಿನಿದರಯಮ್ಮತಖಯಸುವನಿನಿದರಯಮ್’’  ಇರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಶತರತಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಮತಖಯಪಾರಣ್ೀತರಪಾರಣಪರತವಸಯ ಚ ಇರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಶತರತಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಮತಖಯಪಾರಣ್ೀತರಪಾರಣಪರತವಸಯ ಚ 

ಸ ಚನಾತ್ಸ ಚನಾತ್।।  ಅತ ಏವ ಪಾರಣಾ ಇತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಇನಿದರಅತ ಏವ ಪಾರಣಾ ಇತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಇನಿದರರಾಣಿೀತತಯಕ್ತುಾಃರಾಣಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ।।  
 

ಏವಂ ಸಪಾುಧಿಕರಣಾಯ ಇನಿದರಯವಿಷ್ಯತವದ್ ಯೀತನಾಯ ಇನಿದರರಾಣಿೀತತಯಕ್ಾಯ ಏವಂ ಸಪಾುಧಿಕರಣಾಯ ಇನಿದರಯವಿಷ್ಯತವದ್ ಯೀತನಾಯ ಇನಿದರರಾಣಿೀತತಯಕ್ಾಯ 

ಸಪುನ್ರಾಥಯಮಪ ಸಮಕ್ಷಪತ್ಸಪುನ್ರಾಥಯಮಪ ಸಮಕ್ಷಪತ್।।  ಕ್್ೀಚಿತತು ಪಾರಗತಕುಕ್್ೀಚಿತತು ಪಾರಗತಕುಸವಯಕತೃಯತವಸ್ತದ್ಧಾಥಯಂ ಸವಯಕತೃಯತವಸ್ತದ್ಧಾಥಯಂ 
ಇತರಾನಾದಿತವಶಙ್ಕೆನಿರಾಸ್ೀನ್ ತದ್ತತಪರ್ತುಸಮಥಯನ್ಪರಪರಧಾನಾಧಿಕರಣಇತರಾನಾದಿತವಶಙ್ಕೆನಿರಾಸ್ೀನ್ ತದ್ತತಪರ್ತುಸಮಥಯನ್ಪರಪರಧಾನಾಧಿಕರಣಪರಮೀಯಪರಮೀಯಸ್ಯೈಸ್ಯೈ--

ವಾತರ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪಾಃ ಕತತ್ ೀ ನ್ತವವಾನ್ುರಾಧಿಕರಣಪರಮೀಯಸಾಯಪ ವಾತರ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪಾಃ ಕತತ್ ೀ ನ್ತವವಾನ್ುರಾಧಿಕರಣಪರಮೀಯಸಾಯಪ ।।  ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀಽಪ ಽಪ 

ಕ್ತಞ ಾ್ನಿನರ ಪಣಸಯ ದ್ಶಯನಾದಿತಾಯಹತಾಃಕ್ತಞ ಾ್ನಿನರ ಪಣಸಯ ದ್ಶಯನಾದಿತಾಯಹತಾಃ॥॥  11 11 ॥॥  
 

ಸಙ್ಕಜಾಮ ರ್ತಯ ಅಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಯಸಾಮದಿವರ್ೀಚಯೀತಸವಯಂಯಸಾಮದಿವರ್ೀಚಯೀತಸವಯಂ  ವಿರಿಞ್ಾಸ್ುೀವಿರಿಞ್ಾಸ್ುೀನ್ ಭಣಯತ್ೀನ್ ಭಣಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
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ಸೃತತಯಕುವಿರಿಞ್ಾತವಯತಕ್ತುಯತಕುರಾ ಸೃತತಯಕುವಿರಿಞ್ಾತವಯತಕ್ತುಯತಕುರಾ ‘‘ವಿರಿಞ್ೂಾೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿರ್ೀಚಯರ್ತವಿರಿಞ್ೂಾೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿರ್ೀಚಯರ್ತ’’  ಇರ್ತ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ಇರ್ತ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ 
ದ್ೀಹಾದಿಕತೃಯತವಶತರತಾಯದ್ೀಹಾದಿಕತೃಯತವಶತರತಾಯ, , ‘‘ಪರಮಾದ್ಧಾೀತ್ೀ ನಾಮರ ಪ್ೀ ಪರಮಾದ್ಧಾೀತ್ೀ ನಾಮರ ಪ್ೀ ವಾಯವಾಯಕ್ತರಯೀತ್ೀಕ್ತರಯೀತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಹರ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಹರ್ೀಾಃ 
ತತೆತೃಯತವಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತವಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ತತೆತೃಯತವಶತರತ್ೀವಿಯರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಮಾನ್ತವಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಓಂ ಓಂ 

ಸಂಜ್ಞಾಮ ರ್ತಯಕಿೃಪುಸಂಜ್ಞಾಮ ರ್ತಯಕಿೃಪುಸತು ರ್ತರವೃತತೆವಯತ ಉಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ ದಾವದ್ಶಮಧಿಕರಣಮ್ಸತು ರ್ತರವೃತತೆವಯತ ಉಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ ದಾವದ್ಶಮಧಿಕರಣಮ್।।  
ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ದ್ೀಹಶ್್ೈವ ತದ್ತದ್ಭವ ಇರ್ತದ್ೀಹಶ್್ೈವ ತದ್ತದ್ಭವ ಇರ್ತ।।  

 

ದ್ೀಹ ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್ದ್ೀಹ ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್।।  ನಾಮರ ಪಾತಮಕದ್ೀಹಾದಿಪರಪಞ್ಾಶಾನಾಮರ ಪಾತಮಕದ್ೀಹಾದಿಪರಪಞ್ಾಶಾ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮತಖಯಪಾರಣ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮತಖಯಪಾರಣ 

ಇರ್ತ ಚಾಥಯಾಃಇರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ।।  ತದ್ತದ್ಭವ ಏವ ನ್ ವಿರಿಞ್ೂಾೀದ್ಭವ ಇತ್ಯೀವಕ್ಾರಾಥಯಾಃತದ್ತದ್ಭವ ಏವ ನ್ ವಿರಿಞ್ೂಾೀದ್ಭವ ಇತ್ಯೀವಕ್ಾರಾಥಯಾಃ।।  ವಿರಿಞ್ಾಕತೃಯಕತವಶತರರ್ತಸತು ವಿರಿಞ್ಾಕತೃಯಕತವಶತರರ್ತಸತು 

‘‘ಬರಹಾಮದಾಯಸುದ್ವಾನ್ುರಾಾಃಬರಹಾಮದಾಯಸುದ್ವಾನ್ುರಾಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸೃತಾಯಽವಾನ್ುರಕತೃಯತವಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಸೃತಾಯಽವಾನ್ುರಕತೃಯತವಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
 

ಅಸಾಯಧಿಕರಣಸ್ ಯೀಪಾನ್ಯತ್ವೀಽಪ ಉತಪರ್ತುಮತುವರ ಪ್ೈಕ್ಾಥಯಪರತವದ್ ಯೀತನಾಯ ಅಸಾಯಧಿಕರಣಸ್ ಯೀಪಾನ್ಯತ್ವೀಽಪ ಉತಪರ್ತುಮತುವರ ಪ್ೈಕ್ಾಥಯಪರತವದ್ ಯೀತನಾಯ 

ಕರಮೀಲಿಙ್ಗ್ನ್ಮ್ಕರಮೀಲಿಙ್ಗ್ನ್ಮ್।।  ಅತ್ರೀಶಸಮಭವ ಅತ್ರೀಶಸಮಭವ ಇತಾಯದ್ಯಇತಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವ ತದಿರ್ತ ತತಪದ್ಪರಯೀಗ್ೀಣ ನ್ತಕ್ಾುವ ತದಿರ್ತ ತತಪದ್ಪರಯೀಗ್ೀಣ ‘‘ಸ್ೀಯಂ ಸ್ೀಯಂ 
ದ್ೀವತಾ ಇಮಾಸ್ತುಸ್ ರೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಅನ್ೀನ್ ರ್ಜೀವ್ೀನಾತಮನಾಽನ್ತಪರವಿಶಯ ನಾಮರ ಪ್ೀ ದ್ೀವತಾ ಇಮಾಸ್ತುಸ್ ರೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಅನ್ೀನ್ ರ್ಜೀವ್ೀನಾತಮನಾಽನ್ತಪರವಿಶಯ ನಾಮರ ಪ್ೀ 
ವಾಯಕರ್ ೀತಾುಸಾಂ ರ್ತರವಾಯಕರ್ ೀತಾುಸಾಂ ರ್ತರವೃತಂ ರ್ತರವೃತಮೀಕ್್ೈಕ್ಾಮಕರ್ ೀತ್ವೃತಂ ರ್ತರವೃತಮೀಕ್್ೈಕ್ಾಮಕರ್ ೀತ್’’  ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ 

ರ್ತರರ್ತರವೃತೆತೃಯತ್ವೀನ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಸಯ ಪರಾಮಶಯಮಪ ಸ ಚಯರ್ತವೃತೆತೃಯತ್ವೀನ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಸಯ ಪರಾಮಶಯಮಪ ಸ ಚಯರ್ತ।।  ತ್ೀನ್ ರ ಪಾದಿಸೃಷ್ಟೀಾಃ ತ್ೀನ್ ರ ಪಾದಿಸೃಷ್ಟೀಾಃ 
ರ್ತರವೃತೆರಣ ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ತತೆತತಯರ್ೀವ ದ್ೀಹಾದಿಕತೃಯತವಮಿರ್ತ ಯತಕ್ತುಾಃ ಸ ಚಿತಾ ರ್ತರವೃತೆರಣ ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ತತೆತತಯರ್ೀವ ದ್ೀಹಾದಿಕತೃಯತವಮಿರ್ತ ಯತಕ್ತುಾಃ ಸ ಚಿತಾ   

॥॥  12 12 ॥॥  
 

ಮಾಂಸಾಧಿಕರಣ 
ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಆಪೀ ವಾ ಮಾಂಸಮಾಪಾಃ  ಶರಿೀರಂಆಪೀ ವಾ ಮಾಂಸಮಾಪಾಃ  ಶರಿೀರಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಶರಿೀರಮಪ್ಯೀಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಶರಿೀರಮಪ್ಯೀರ್ತರ್ತ’’  ಇಇರ್ತರ್ತ, , 

‘‘ಸ್ ೀಽಗ್ನೀಾಃ ದ್ೀವಯೀಸ್ ೀಽಗ್ನೀಾಃ ದ್ೀವಯೀನಾಯ ಆಹತರ್ತಭಯಾಃನಾಯ ಆಹತರ್ತಭಯಾಃ  ಸಮ ಭಯ ಹಿರಣಯಶರಿೀರ ಊಧ್ವಯಂ ಸವಗಯಂ ಸಮ ಭಯ ಹಿರಣಯಶರಿೀರ ಊಧ್ವಯಂ ಸವಗಯಂ 
ಲ್ ೀಕಮೀರ್ತಲ್ ೀಕಮೀರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಭಾಃ ಪರತ್ಯೀಕಂ ಶರಿೀರಸಾಯಽಪಯಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಭಾಃ ಪರತ್ಯೀಕಂ ಶರಿೀರಸಾಯಽಪಯತವತವ  
ಪಾರ್ಥಯಪಾರ್ಥಯವತವತ್ೈಜಸತವಮಾತರವತವತ್ೈಜಸತವಮಾತರಪಾರಪಕ್ಾಭಾಃ ಕರಮೀಣ ತತಾರಪಕಕಠಿಣತಾವದಿರ ಪಪಾರಪಕ್ಾಭಾಃ ಕರಮೀಣ ತತಾರಪಕಕಠಿಣತಾವದಿರ ಪ--
ಯತಕತಯಪ್ೀತಾಭಾಃ ದ್ೀಹಸ್ಯೈಕ್್ೈಕಭ ತಮಾತರಕ್ಾಯಯತವಪಾರಪ್ುೀಾಃ ಇಚಾಯೈಕ ಪಕ್ಾಙ್ಕ ು್ೀಯತಕತಯಪ್ೀತಾಭಾಃ ದ್ೀಹಸ್ಯೈಕ್್ೈಕಭ ತಮಾತರಕ್ಾಯಯತವಪಾರಪ್ುೀಾಃ ಇಚಾಯೈಕ ಪಕ್ಾಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಕ್ಾರ್ೀ 
ಚಾನ್ಯಪಕ್ಷದ್ವಯಪಾರಪಕಸಯತಕ್ತುಕಶತರಚಾನ್ಯಪಕ್ಷದ್ವಯಪಾರಪಕಸಯತಕ್ತುಕಶತರರ್ತರ್ತದ್ವಯಸಯದ್ವಯಸಯ, , ಭ ತತರಯಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ಚ ಆಪಾಃ ಭ ತತರಯಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ಚ ಆಪಾಃ 
ಶರಿೀರಮಿತಾಯದಿವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕಯಯೀಗ್ೀನ್ ಶರಿೀರಮಿತಾಯದಿವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕಯಯೀಗ್ೀನ್ ‘‘ಇಮಾಸ್ತುಸ್ ರೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ಪಾರಪಯಇಮಾಸ್ತುಸ್ ರೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ಪಾರಪಯ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಭ ತತರರಾತಮಭ ತತರರಾತಮಕತವಶತರತ್ೀಶಾ ಅಪಾರಮಾಣಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ಕತವಶತರತ್ೀಶಾ ಅಪಾರಮಾಣಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್  --  ಮಾಂಸಾದಿ ಮಾಂಸಾದಿ 

ಭೌಭೌಮಮಮಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವರಾತಮಕಮನಿುಮಾಧಿಕರಣಮ್ಮಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವರಾತಮಕಮನಿುಮಾಧಿಕರಣಮ್।।  ತಸಾಯಪಯಥಯತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹಮಾಹ  --  ದ್ೀಹಶ್್ೈವ ದ್ೀಹಶ್್ೈವ 

ತದ್ತದ್ಭವ ಇರ್ತತದ್ತದ್ಭವ ಇರ್ತ।।  
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ಪಾರಗತಕುದಿಶ್ಾ ರ್ತರವೃಪುದ್ಸನಿನಧಾಪತಂ ವಾಪಾರಗತಕುದಿಶ್ಾ ರ್ತರವೃಪುದ್ಸನಿನಧಾಪತಂ ವಾ, , ಇನಿದರಇನಿದರಯೀಪಚಯಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಸನಿನಧಾಪತಂ ಯೀಪಚಯಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಸನಿನಧಾಪತಂ 

ವಾ ಪೃರ್ಥವಯಪ್ುೀಜ್ ೀರತಪಭ ತತರಯಂ ತದಿರ್ತ ಪರಾಮೃಶಯತ್ೀವಾ ಪೃರ್ಥವಯಪ್ುೀಜ್ ೀರತಪಭ ತತರಯಂ ತದಿರ್ತ ಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ।।  ದ್ೀಹಶಾ ತದ್ತದ್ಭವ ಏವದ್ೀಹಶಾ ತದ್ತದ್ಭವ ಏವ।।  
ಭ ತತರಯಜನ್ಯ ಏವಭ ತತರಯಜನ್ಯ ಏವ।।  ನ್ತ್ವೀಕ್್ೈಕಮಾತರಜನ್ಯ ಇತ್ಯೀವಕ್ಾರಾಥಯಾಃನ್ತ್ವೀಕ್್ೈಕಮಾತರಜನ್ಯ ಇತ್ಯೀವಕ್ಾರಾಥಯಾಃ  ।।  ಅತರ ತದ್ತದ್ಭವ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಅತರ ತದ್ತದ್ಭವ ಇತತಯಕ್ಾಯ 
ಯಸ್ತಮಯಸ್ತಮನ್ನ್  ದ್ೀದ್ೀಹ್ೀ ಯಹ್ೀ ಯಸಯಸಯ  ಭ ತಸ್ ಯೀದ್ ಭರ್ತಾಃ ವಿಷ್ಯಸಂಯೀಗ್ ೀಽಸ್ತು ತನಿನಮಿತ್ ುೀ ಭ ತಸ್ ಯೀದ್ ಭರ್ತಾಃ ವಿಷ್ಯಸಂಯೀಗ್ ೀಽಸ್ತು ತನಿನಮಿತ್ ುೀ 

ವಿಶ್್ೀಷ್ವಯಪದ್ೀಶ ಇರ್ತ ಸ ಚನಾದಾಪಾಃ ಶರಿೀರಮಿತಾಯದಿವಿಶ್್ೀಷ್ಶತರರ್ತವಿಶ್್ೀಷ್ವಯಪದ್ೀಶ ಇರ್ತ ಸ ಚನಾದಾಪಾಃ ಶರಿೀರಮಿತಾಯದಿವಿಶ್್ೀಷ್ಶತರರ್ತಗರ್ತಯಗರ್ತಯದ್ಯಶ್ಯದ್ಯಶ್ಯತಾತಾ॥॥  13 13 ॥॥  
 

ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಯದಾಶರರಾದ್ಸಯ ಚ್ೀಷಾಟಯದಾಶರರಾದ್ಸಯ ಚ್ೀಷಾಟ’’  ಇರ್ತ ಭಾರತ್ ೀಕ್ಾುಖಿಲಚ್ೀಷ್ಟಕತವಇರ್ತ ಭಾರತ್ ೀಕ್ಾುಖಿಲಚ್ೀಷ್ಟಕತವ--
ರ ಪಮಾಹಾತಯವತಾುವತಾರಣಾಃ ಸವತನ್ರಾಃರ ಪಮಾಹಾತಯವತಾುವತಾರಣಾಃ ಸವತನ್ರಾಃ  ಇರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ಇರ್ತ ಯತಕತಯಪ್ೀತರಾ ‘‘ನ್ನ್  ಪಾರಣಾಃ ಕ್ತಞ ಾ್ದಾಶ್ರತಾಃಪಾರಣಾಃ ಕ್ತಞ ಾ್ದಾಶ್ರತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಪಾರಣಸಾವಪಾರಣಸಾವತನ್ರಾಶತರತಾಯ ತನ್ರಾಶತರತಾಯ ‘‘ಪಾರಣಾಃ ಪರವಶ್್ೀ ಸ್ತಥತಾಃಪಾರಣಾಃ ಪರವಶ್್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಪಾರಣಪಾರತನ್ರಾಶತರತ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ಪಾರಣಪಾರತನ್ರಾಶತರತ್ೀಾಃ 
ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ವಿರತದ್ಧತ್ವೀನಾಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಛಕ್ಷತರಾದಿವದಿತಾಯದಿಛಕ್ಷತರಾದಿವದಿತಾಯದಿಸ ತರದ್ವರಾತಮಕಂ ಸ ತರದ್ವರಾತಮಕಂ 

ಸಪುಮಮಧಿಕರಣಮ್ಸಪುಮಮಧಿಕರಣಮ್।।  ತದ್ಥಯಂ ಭಾತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ಷ್ತ್ೀತ್ೀ  --  ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ 

ಸದ್ೀರ್ತಸದ್ೀರ್ತ।।  
 

ಸವಯಂ ರತದಾರದಿಜಗತ್ ಸ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃಸವಯಂ ರತದಾರದಿಜಗತ್ ಸ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ।।  ಅತರ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗ ಇತ್ಯೀವ ಅತರ ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗ ಇತ್ಯೀವ 

ಪೂತೌಯ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರಣಸಾವತನ್ರಾಪೂತೌಯ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್್ೀ ಸವಯಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರಣಸಾವತನ್ರಾಶತರತಾಯದ್ೀಾಃಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ।।  
ಅವಾನ್ುರ್ೀಶವರಾನ್ನ್ಯೀಶವರಪರತವರ ಪಗರ್ತಸ ಚನಾಯಅವಾನ್ುರ್ೀಶವರಾನ್ನ್ಯೀಶವರಪರತವರ ಪಗರ್ತಸ ಚನಾಯ  ।।  ‘‘ಅವಾನ್ುರ್ೀಶವರತ್ವೀನ್ ತಸ್ಯೀಶವರಅವಾನ್ುರ್ೀಶವರತ್ವೀನ್ ತಸ್ಯೀಶವರ--

ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್  ।।  ಅನ್ನ್ಯೀಶವರತಾಪಾರಣ್ೀ ತದ್ನ್ಯೀಶವರವಜಯಅನ್ನ್ಯೀಶವರತಾಪಾರಣ್ೀ ತದ್ನ್ಯೀಶವರವಜಯನಾತ್ನಾತ್’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ।।  
 

ತಥಾ ಚ ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀರಿವ ಮತಖಯಪಾರಣಸಾಯಪ ಈಶವಶತ್ವೀಽವಾನ್ುರ್ೀಶವರತವಮಪ ನ್ ಸಾಯತ್ ತಥಾ ಚ ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀರಿವ ಮತಖಯಪಾರಣಸಾಯಪ ಈಶವಶತ್ವೀಽವಾನ್ುರ್ೀಶವರತವಮಪ ನ್ ಸಾಯತ್ 
ತದ್ವದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆವುಯದಾಸಾಯ ಚ ತತಾರಕರಣತವರ ಪಯತಕ್ತು ಸ ಚನಾಯ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ ತದ್ವದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆವುಯದಾಸಾಯ ಚ ತತಾರಕರಣತವರ ಪಯತಕ್ತು ಸ ಚನಾಯ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ 

ಇರ್ತಇರ್ತ  ಮತಖಯಪಾರಣಪದ್ಪರಯೀಗಾಃಮತಖಯಪಾರಣಪದ್ಪರಯೀಗಾಃ।।  ‘‘ತಾನಿ ಹ ವಾ ಸವಾಯಣಿ ಕರಣಾನ್ಯಥ ಪಾರಣ ತಾನಿ ಹ ವಾ ಸವಾಯಣಿ ಕರಣಾನ್ಯಥ ಪಾರಣ 
ಏವಾಕರಣಸುಸಾಮನ್ತಯಖಯಸುಸಾಮನ್ತಮಖಯ ಇತಾಯಏವಾಕರಣಸುಸಾಮನ್ತಯಖಯಸುಸಾಮನ್ತಮಖಯ ಇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀಚಕ್ಷತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ  ||  

 

ಅತರ ಸವಯದಾ ವಿಶತಣವಶಅತರ ಸವಯದಾ ವಿಶತಣವಶಗ್ ೀಗ್ ೀ  ನ್ ಕದಾಚಿದ್ನ್ಯಥ್ೀತತಯಕ್ಾಯ ಉತಪತಾುವಿವ ಪಾರತನ್ರಾೀಽಪಯಸತು ನ್ ಕದಾಚಿದ್ನ್ಯಥ್ೀತತಯಕ್ಾಯ ಉತಪತಾುವಿವ ಪಾರತನ್ರಾೀಽಪಯಸತು 

ಕ್ಾಚಿದ್ವಾವಸ್ಥೀರ್ತ ನಿರಸುಮ್ಕ್ಾಚಿದ್ವಾವಸ್ಥೀರ್ತ ನಿರಸುಮ್।।  
 

ಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ತದ್ತದ್ಭವಾಃ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ವಿಷ್ತಣವಶ ಇತಯಸಯ ಲಾಭ್ ೀ ಯದ್ಯಪಮತಖಯಪಾರಣಾಃ ತದ್ತದ್ಭವಾಃ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ವಿಷ್ತಣವಶ ಇತಯಸಯ ಲಾಭ್ ೀ ಯದ್ಯಪ।।  ತಥಾಪೀಹ ತಥಾಪೀಹ 
ಪಾರಣಸಾವತನ್ರಾಶತರತಾಯದಿಬಲಾತ್ ಶ್್ರೀಷ್ಠಶ್್ಾೀತಯತ್ ರೀಕುಪಾರಣಸಾವತನ್ರಾಶತರತಾಯದಿಬಲಾತ್ ಶ್್ರೀಷ್ಠಶ್್ಾೀತಯತ್ ರೀಕುಪಾರಣ್ ೀತಪರ್ತುರಯತಕ್್ುೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆರಾಂ ಪಾರಣ್ ೀತಪರ್ತುರಯತಕ್್ುೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆರಾಂ 
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‘‘ಪಾರಣಸ್ಯೈತತ್ ವಶ್್ೀ ಸವಯಂಪಾರಣಸ್ಯೈತತ್ ವಶ್್ೀ ಸವಯಂ’’  ಇರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಸಾವತನ್ರಾಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ ಇರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಸಾವತನ್ರಾಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ 

ನ್ೀಯತಾವದಿರ್ತ ಪರಿಹಾರಾಥಯತಾವದ್ಸಾಯಧಿಕರಣಸಾಯನ್ೀಯತಾವದಿರ್ತ ಪರಿಹಾರಾಥಯತಾವದ್ಸಾಯಧಿಕರಣಸಾಯಪೌಪೌನ್ರತಕಯಂ ಧ್ಯೀಯಮ್ನ್ರತಕಯಂ ಧ್ಯೀಯಮ್।।  ಅತ ಏವ ಅತ ಏವ 

ವಯವಧಾನ್ೀನಾಸಯ ಭಾಷ್ಣಮ್ ವಯವಧಾನ್ೀನಾಸಯ ಭಾಷ್ಣಮ್ ॥॥  7 7 ॥॥  
 

ಅಂರ್ತಮ ಪಾದ್ದ್ವರಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಅನಿುಮಪಾದ್ದ್ವರಾಥ್ ೀಯಪಸಂಹಾರಂ ಸ ಅನಿುಮಪಾದ್ದ್ವರಾಥ್ ೀಯಪಸಂಹಾರಂ ಸ ಚಯನ್ನಧಾಯರಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ಚಯನ್ನಧಾಯರಾಥಯಮತಪಸಂಹರರ್ತ ––  

ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಸುಸಾಮದ್ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಸುಸಾಮದ್ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ।।  ಉಕ್ಾು ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಸುಸಯ ಉಕ್ಾು ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧಸುಸಯ 

ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶ ಇರ್ತವ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಶ ಇರ್ತ।।  ಅತ್ ರೀತುರಾಧ್ೀಯಽಪ ತಸಾಮದಿತಯಸಾಯನ್ತವತಯನ್ೀನ್ ಅತ್ ರೀತುರಾಧ್ೀಯಽಪ ತಸಾಮದಿತಯಸಾಯನ್ತವತಯನ್ೀನ್ 

ಪಾದಾಥ್ ೀಯಪಸಂಹಾರಸಾುವದ್ ್ೀಧ್ಯಾಃಪಾದಾಥ್ ೀಯಪಸಂಹಾರಸಾುವದ್ ್ೀಧ್ಯಾಃ।।  ತಥಾ ಹಿ ತಥಾ ಹಿ ––  ತಸಾಮದಿವರ್ ೀಧಿಭ ತಸವಯಶತರರ್ತೀನಾಂ ತಸಾಮದಿವರ್ ೀಧಿಭ ತಸವಯಶತರರ್ತೀನಾಂ 
ಸಾವಕ್ಾಶ್ತತಾವತುಸಯ ಭಗವತಾಃ ಉಕ್ಾುಾಃಸಾವಕ್ಾಶ್ತತಾವತುಸಯ ಭಗವತಾಃ ಉಕ್ಾುಾಃ  ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀಕ್ಾು ಗತಣಾಾಃ ಸರಷ್ಟೃತಾವಪೂವಾಯಧಾಯಯೀಕ್ಾು ಗತಣಾಾಃ ಸರಷ್ಟೃತಾವದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ 
ಸವಯಶ್್ೂೀ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಬಾಹಯಯತಕತಯಪ್ೀತ್ೀನ್ ಚ ವ್ೀದ್ೀನ್ಸವಯಶ್್ೂೀ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಬಾಹಯಯತಕತಯಪ್ೀತ್ೀನ್ ಚ ವ್ೀದ್ೀನ್, , ಯದಾವ ಯದಾವ 
ಅಧಿಭ ತಾಧಿದ್ೈವಪರಮಾತಮರ್ಜೀವವಿಷ್ಯೀಣ ಅಧಿಭ ತಾಧಿದ್ೈವಪರಮಾತಮರ್ಜೀವವಿಷ್ಯೀಣ ಅಅಧಾಯತಮಪಾರಣಾದಿವಿಧಾಯತಮಪಾರಣಾದಿವಿಷ್ಯೀಣ ಚ ಸವ್ೀಯಣ ಷ್ಯೀಣ ಚ ಸವ್ೀಯಣ 

ವ್ೀದ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃವ್ೀದ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃ, , ಅವಿರತದಾಧ ಇತಯಥಯಾಃಅವಿರತದಾಧ ಇತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ಅಧಾಯರಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಸಮಗರಶ್್ೂಿೀಕ್್ೀನಾಧಾಯರಾಥ್ ೀಯಪಸಂಹಾರಾಃಸಮಗರಶ್್ೂಿೀಕ್್ೀನಾಧಾಯರಾಥ್ ೀಯಪಸಂಹಾರಾಃ।।  ತಥಾ ಹಿತಥಾ ಹಿ।।  ತಸಾಮತಸತಸಾಮತಸವಯವಿರ್ ೀಧಾನಾಂ ವಯವಿರ್ ೀಧಾನಾಂ 

ಪರಿಹೃತತಾವತ್ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಾಃಪರಿಹೃತತಾವತ್ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀರ್ಜಝಿತತಾಃ।।  ನ್ ಕ್್ೀವಲಮೀತಾವತ್ನ್ ಕ್್ೀವಲಮೀತಾವತ್।।  
ತಸಯ ಭಗವತಾಃ ಸವಯಶ್್ೂೀ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಕೃತಸ್ವ್ೀದ್ಸಮನ್ವಯೀನ್ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀಕ್ಾು ತಸಯ ಭಗವತಾಃ ಸವಯಶ್್ೂೀ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಕೃತಸ್ವ್ೀದ್ಸಮನ್ವಯೀನ್ ಪೂವಾಯಧಾಯಯೀಕ್ಾು 

ಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧ ಯತಕ್ಾಯದಿ ವಿರತದಾಧ ನ್ ಭವನಿುೀತಯಥಯಾಃಗತಣಾಶ್ಾಾವಿರತದಾಧ ಯತಕ್ಾಯದಿ ವಿರತದಾಧ ನ್ ಭವನಿುೀತಯಥಯಾಃ।।  
 

ಸಙ್ಕ ಯ್ೀಪಭಾಷ್ಯವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಭಕ್ಷತಣಾ 

ಕೃತಾರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಂ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಧಾಯಯ ಈರಿತಾಃ ॥ 
 

ಇರ್ತ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಂ 

ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ದಿವರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 2-4 ॥ 
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ತೃರ್ತೀರಾಽಧಾಯಯಾಃ 
 

ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ನಿರಯಂ ಚ ವಿಕಮಯಣಾ । 
ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಚ ತಮೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ ॥ 01 ॥ 

 

ರಾರ್ತ ತಸಾಮದಿವರಕುಾಃ ಸನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್ । 
ಸವಾಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕಶಾ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ॥ 02 ॥ 

 

ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ । 
ತದ್ಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕುಗಮ್ ॥ 03 ॥ 

 

ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೈಸತು ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ । 
ಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈಬರಯಹಮಣಾ ತವಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ॥ 04 ॥ 

 

ಉಪಾಸಯಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯರಪ ಯಥಾಬಲಮ್ । 
ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣವಿಯಶ್್ೀಷ್ಸತು ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಾಯದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ॥ 05 ॥ 

 

ಸವ್ೀಯಽಪ ಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ಸತಜ್ಞಾಯನಾದ್ೀವ  ನ್ ಸಂಶಯಾಃ । 
ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾಂಶಾ ಸವಯದ್ ೀಷ್ೈರಪ ಕವಚಿತ್ ॥ 06 ॥ 

 

ಗತಣದ್ ೀಷ್ೈಾಃ ಸತಖಸಾಯಪ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ ವಿಮತಕ್ತುಗೌ । 
ನ್ೃಣಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ಮತಕ್ೌುತತ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂ ಯಥಾಕರಮಮ್ ॥ 07 ॥ 
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ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 3-1 ॥ 
 

ಏವಮತಕುದಿಶ್ಾ ನಿದ್ ೀಯಷಾನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಶ್್ಾೀತ್ ಕ್ತಂ ಮರಾ ಕ್ಾಯಯಮಿತಯಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಏವಮತಕುದಿಶ್ಾ ನಿದ್ ೀಯಷಾನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಶ್್ಾೀತ್ ಕ್ತಂ ಮರಾ ಕ್ಾಯಯಮಿತಯಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ 
ಶಙ್ಕೆರಾಂ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಶಙ್ಕೆರಾಂ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಭಗವರ್ತರೀತಯಥಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಭಗವರ್ತರೀತಯಥಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಮನ್ತಷ್ಠೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಮನ್ತಷ್ಠೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ 

ಸಾಧ್ನ್ವಿಚಾರಾಥ್ ೀಯಽಯಮಧಾಯಯ ಇರ್ತ ಭಾಷಾಯದ್ವಾಕುಮ್ಸಾಧ್ನ್ವಿಚಾರಾಥ್ ೀಯಽಯಮಧಾಯಯ ಇರ್ತ ಭಾಷಾಯದ್ವಾಕುಮ್।।  
 

ತತಾರದ್ಯಪಾದ್ೀ ಗತಾಯಗರ್ತಸವಗಯನ್ರಕಗಭಯವಾಸಾದಿಸವರ ಪಸ್ಯೈವೀಕ್ಾಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀರ್ತವೀಶತತಾರದ್ಯಪಾದ್ೀ ಗತಾಯಗರ್ತಸವಗಯನ್ರಕಗಭಯವಾಸಾದಿಸವರ ಪಸ್ಯೈವೀಕ್ಾಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀರ್ತವೀಶ--
ಪರೀರ್ತಸಾಧ್ನ್ಸಾಯನ್ತಕ್್ುೀಾಃ ಕಥಮಸಯ ಪಾದ್ಸಯ ಏತಧಾಯಯೀಽನ್ುಗಯರ್ತರಿರ್ತ ಚ್ ೀದ್ಯನಿರಾಸಾಯ ಪರೀರ್ತಸಾಧ್ನ್ಸಾಯನ್ತಕ್್ುೀಾಃ ಕಥಮಸಯ ಪಾದ್ಸಯ ಏತಧಾಯಯೀಽನ್ುಗಯರ್ತರಿರ್ತ ಚ್ ೀದ್ಯನಿರಾಸಾಯ 
ಫಲತ್ ೀಽನ್ುಭಾಯವೀಕ್ತುಪರತರಾ ಫಲತ್ ೀಽನ್ುಭಾಯವೀಕ್ತುಪರತರಾ ತಸಾಮತಸಾಮದಿವರಕುಾಃ ಸನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್ದಿವರಕುಾಃ ಸನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್  

ಇತಯನಿುಮಭಾಷ್ಯಮಾದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್ ಇತಯನಿುಮಭಾಷ್ಯಮಾದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್ ।।  
 

ತಥಾ ಹಿ ತಥಾ ಹಿ ।।  ರ್ಜೀವ ಇತಯನ್ತವೃರ್ತುಾಃ ಶ್್ೀಷ್ ೀ ವಾರ್ಜೀವ ಇತಯನ್ತವೃರ್ತುಾಃ ಶ್್ೀಷ್ ೀ ವಾ।।  ತಸಾಮದಿರ್ತ ಲಯಬ್ ಿೀಪ್ೀ ಇರ್ತ ಪಞ್ಾಮಿೀತಸಾಮದಿರ್ತ ಲಯಬ್ ಿೀಪ್ೀ ಇರ್ತ ಪಞ್ಾಮಿೀ।।  
ತದ್ನ್ತಸನಾಧಯೀರ್ತತದ್ನ್ತಸನಾಧಯೀರ್ತ  ।।  ಏತತಾಪದ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಮನ್ತಸನಾಧಯ ರ್ಜೀವೀ ವಿರಕ್್ ುೀ ಭವನಿನರ್ತ ಏತತಾಪದ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಮನ್ತಸನಾಧಯ ರ್ಜೀವೀ ವಿರಕ್್ ುೀ ಭವನಿನರ್ತ 
ಜ್ಞಾನಾನ್ಯಸಾಧ್ನ್ೀ ತಜಜನ್ಯಫಲ್ೀ ಚ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ಸವಗಾಯದಿಸವಜ್ಞಾನಾನ್ಯಸಾಧ್ನ್ೀ ತಜಜನ್ಯಫಲ್ೀ ಚ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ಸವಗಾಯದಿಸವರ ಪನಿರ ಪಣಮತರ ಕ್ತರಯತ ರ ಪನಿರ ಪಣಮತರ ಕ್ತರಯತ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ವ್ೈರಾಗಯಮಪ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಗರ್ತಜನ್ಕಮ್ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ವ್ೈರಾಗಯಮಪ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಗರ್ತಜನ್ಕಮ್।।  ಯೀನ್ ಯೀನ್ 

ಸಾಧಾನಾಧಾಯರಾನ್ುಸಾಧಾನಾಧಾಯರಾನ್ುಭಾಯವೀಽಸಯ ಪಾದ್ಸಯ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪಭಾಯವೀಽಸಯ ಪಾದ್ಸಯ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽಪ    --  ತಸಾಮದಿವರಕುಾಃ ಸನಿನರ್ತತಸಾಮದಿವರಕುಾಃ ಸನಿನರ್ತ।।  
ತಸಾಮದ್ವೈರಾಗಾಯತ್ತಸಾಮದ್ವೈರಾಗಾಯತ್  ।।  ವಿಶಬದವಾಚ್ಯೀ ಪರಮಾತಮನಿವಿಶಬದವಾಚ್ಯೀ ಪರಮಾತಮನಿ, , ‘‘ವಿಾಃ ಪಕ್ಷಪರಮಾತಮನ್ ೀಾಃವಿಾಃ ಪಕ್ಷಪರಮಾತಮನ್ ೀಾಃ’’  

ಇತಯಭಧಾನಾತ್ಇತಯಭಧಾನಾತ್, , ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಸವತಾಃ ಸ್ನೀಹಯತಕುಾಃವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಸವತಾಃ ಸ್ನೀಹಯತಕುಾಃ  ಭಕು ಇರ್ತ ರಾವತ್ಭಕು ಇರ್ತ ರಾವತ್।।  ಭವನಿನರ್ತಭವನಿನರ್ತ।।  ಅನ್ಯತರ ಅನ್ಯತರ 

ವ್ೈರಾಗಾಯತ್ ಭಗವರ್ತ ಭಕ್ತುದಾಯಢಯಯಂ ಭವರ್ತೀತಯಥಯಾಃವ್ೈರಾಗಾಯತ್ ಭಗವರ್ತ ಭಕ್ತುದಾಯಢಯಯಂ ಭವರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।।  
 

ನ್ನ್ತ ತಾವತಾಽಪ ಕಥಮಿೀಶವರ ಪರೀರ್ತಾಃನ್ನ್ತ ತಾವತಾಽಪ ಕಥಮಿೀಶವರ ಪರೀರ್ತಾಃ।।  ‘‘ಪರಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿಪರಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀನ್ ೀಽತಯಥಯಂ ಅಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಽತಯಥಯಂ ಅಹಂ ಸ ಚ ಮಮ 
ಪರಯಾಃಪರಯಾಃ’’  ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಪರೀರ್ತಜನ್ಕತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯನ್ ಕುಮ್ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಪರೀರ್ತಜನ್ಕತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯನ್ ಕುಮ್ ––  ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ 

ಸಮಾಶರಯೀದಿರ್ತಸಮಾಶರಯೀದಿರ್ತ।।  ಅನ್ಯತರ ವ್ೈರಾಗಾಯಅನ್ಯತರ ವ್ೈರಾಗಾಯದ್ಭಗವರ್ತೀ ದ್ೃಢಭಕ್ತುಮಾನ್ ಸನ್ದ್ಭಗವರ್ತೀ ದ್ೃಢಭಕ್ತುಮಾನ್ ಸನ್, , ಸಂಶಬ್ ದೀಕ್್ೈಾಃ ಸಂಶಬ್ ದೀಕ್್ೈಾಃ 

ಶರವಣಮನ್ನ್ನಿದಿಧಾಯಸನ್ರ ಪಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಶರಶರವಣಮನ್ನ್ನಿದಿಧಾಯಸನ್ರ ಪಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಶರಯೀದಿತಯಥಯಾಃಯೀದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಏವಂ ಏವಂ 
ಪರಮಪರರಾ ವ್ೈರಾಗಯಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತ ಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಪರಮಪರರಾ ವ್ೈರಾಗಯಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತ ಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ 

ವ್ೈರಾಗಯಭಕತಯಪಾಸನ್ಜ್ಞಾನ್ಪಾದಾನಾಂ ಚತತಣಾಯಂ ಕರಮರ್ೀಜಮಪ ಸ ಚಿತಮ್ವ್ೈರಾಗಯಭಕತಯಪಾಸನ್ಜ್ಞಾನ್ಪಾದಾನಾಂ ಚತತಣಾಯಂ ಕರಮರ್ೀಜಮಪ ಸ ಚಿತಮ್।।  
ತದ್ತಕುಮನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ತದ್ತಕುಮನ್ತಭಾಷ್ಯೀ --  ‘‘ವ್ೈರಾಗಯತ್ ೀ ಭಕ್ತುದಾಯಢಯಂ ವ್ೈರಾಗಯತ್ ೀ ಭಕ್ತುದಾಯಢಯಂ ತ್ೀನ್ ೀಪಾಸಾ ತ್ೀನ್ ೀಪಾಸಾ ಯಯದಾ ದಾ ಭವ್ೀತ್ಭವ್ೀತ್  ।।  
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಂ ಭವ್ೀದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತ ಪಾದ್ಕರಮೀ ಭವ್ೀತ್ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಂ ಭವ್ೀದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತ ಪಾದ್ಕರಮೀ ಭವ್ೀತ್’’।।  
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ತದ್ನ್ುರ ಇತಾಯದಿ 6 ಅಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ಭ ತಬನ್ಧಸತು ಸಂಸಾರ್ ೀ ಮತಕ್ತುಸ್ುೀಭ್ ಯೀ ವಿಮೀಚನ್ಮ್ ಭ ತಬನ್ಧಸತು ಸಂಸಾರ್ ೀ ಮತಕ್ತುಸ್ುೀಭ್ ಯೀ ವಿಮೀಚನ್ಮ್   !!’’, , ‘‘ಭ ತಾನಾಂ ಭ ತಾನಾಂ 
ವಿನಿವೃರ್ತುಸತು ಮರಣಂವಿನಿವೃರ್ತುಸತು ಮರಣಂ’’  ಇರ್ತ ಸೃರ್ತಭಾಯಂ ಮೃರ್ತಮಾತ್ರೀಣ ಮತಕಯವಗಮಾತ್ ಕ್ತಂ ಇರ್ತ ಸೃರ್ತಭಾಯಂ ಮೃರ್ತಮಾತ್ರೀಣ ಮತಕಯವಗಮಾತ್ ಕ್ತಂ 
ವ್ೈರಾಗಾಯದಿಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೀತಯತಾಃ ಶತಭಾದಿಕೃತಾಃ ಮೃವ್ೈರಾಗಾಯದಿಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೀತಯತಾಃ ಶತಭಾದಿಕೃತಾಃ ಮೃತಾವ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಂ ಗಚಾತ್ ೀ ರ್ಜೀವಸಯ ತಾವ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಂ ಗಚಾತ್ ೀ ರ್ಜೀವಸಯ 

ಭ ತ್ೈರವಿನಾಭಾವಸಮಥಯನಾಥಯಂ ಸ ತರಮ್ ಭ ತ್ೈರವಿನಾಭಾವಸಮಥಯನಾಥಯಂ ಸ ತರಮ್ ––  ತದ್ನ್ುರಪರರ್ತಪತೌು ರಂಹರ್ತೀತಾಯದಿತದ್ನ್ುರಪರರ್ತಪತೌು ರಂಹರ್ತೀತಾಯದಿ।।  ತತರ ತತರ 
ವಿಶ್್ೀಷಾಶಙ್ಕೆಸಮಾಧಾನಾಭಾಯಂ ತದ್ಥಯಸ್ಯೈವ ಸಮಥಯನಾಥಯಂ  ವಿಶ್್ೀಷಾಶಙ್ಕೆಸಮಾಧಾನಾಭಾಯಂ ತದ್ಥಯಸ್ಯೈವ ಸಮಥಯನಾಥಯಂ  ತಾರಾತಮಕತಾವದಿತಾಯದಿೀನಿ ತಾರಾತಮಕತಾವದಿತಾಯದಿೀನಿ 

ಪಞ್ಚಾಧಿಕರಣಾನಿಪಞ್ಚಾಧಿಕರಣಾನಿ।।  ತ್ೀಷಾಂ ಸ ತಾರಣಾಂ ತಾತಪರಾಯಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಸ ತಾರಣಾಂ ತಾತಪರಾಯಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ 

ಸವಗಯಮಿರ್ತಸವಗಯಮಿರ್ತ।।  
 

ರ್ಜೀವ ಇತಯರ್ಜೀವ ಇತಯನ್ವೀರ್ತನ್ವೀರ್ತ।।  ರಾರ್ತೀತಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀರಾರ್ತೀತಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀ।।  ಇಹ ಮೃತಾವ ಗಚಾನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಶತಭ್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಇಹ ಮೃತಾವ ಗಚಾನ್ ರ್ಜೀವಾಃ ಶತಭ್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ 

ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತ।।  ನ್ ತತ ಶತಭಕಮಯಕೃತ್ ಮತಕ್ಾಯಖಯಂ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃನ್ ತತ ಶತಭಕಮಯಕೃತ್ ಮತಕ್ಾಯಖಯಂ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।।  
ತಥಾ ಚ ಮರಣಮಾತ್ರೀಣ ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುಮಲ್ ಿೀಕಸ್ಯೈವ ಪಾರಪಾಯ ಮೀಕ್ಾಭಾವಾತ್ತಥಾ ಚ ಮರಣಮಾತ್ರೀಣ ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುಮಲ್ ಿೀಕಸ್ಯೈವ ಪಾರಪಾಯ ಮೀಕ್ಾಭಾವಾತ್, , 
ಭ ತನಿವೃತ್ುೀಾಃ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತ್ವೀಽಪ ಮೃತೌ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ಭ ತನಿವೃತ್ುೀರಭಾಭ ತನಿವೃತ್ುೀಾಃ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತ್ವೀಽಪ ಮೃತೌ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ಭ ತನಿವೃತ್ುೀರಭಾವಾತ್ವಾತ್, , ತದ್ಥಯಂ ತದ್ಥಯಂ 

ಕ್ಾಮಯಶತಭಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ ವಿಧ್ೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಕ್ಾಮಯಶತಭಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ ವಿಧ್ೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥11॥॥22॥॥33॥॥44॥॥55॥॥66॥॥  
 

ಭಾಕ್ಾುಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ತಥಾಪ ನ್ನ್ತ ತಥಾಪ ‘‘ಅಪಾಮ ಸ್ ೀಮಮಮೃತಾ ಅಭ ಮಅಪಾಮ ಸ್ ೀಮಮಮೃತಾ ಅಭ ಮ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಶತಭಕೃತ್ ೀಽಪ ಇತಾಯದಿನಾ ಶತಭಕೃತ್ ೀಽಪ 
ಮತಕ್ತುಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃಮತಕ್ತುಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ  ನ್ ಪುಣ್ಯೀ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಯತಕುಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ನ್ ಪುಣ್ಯೀ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಯತಕುಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಭಾಕುಂ ಭಾಕುಂ 

ವಾಽನಾತಮವಿತಾುವತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತೀರ್ತವಾಽನಾತಮವಿತಾುವತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯರ್ತೀರ್ತ।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ  ಸವಗಯಮಿರ್ತಸವಗಯಮಿರ್ತ।।  
 

‘‘ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತ’’  ಇತ್ಯೀತದ್ಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀಇತ್ಯೀತದ್ಪಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀ।।  ಕ್ಾಮಯಕಮಯಕೃಚ್ಾೀತ್ ತದಾ ಕ್ಾಮಯಕಮಯಕೃಚ್ಾೀತ್ ತದಾ 

ಸ್ ೀಸ್ ೀಮಮರಾಗಾದಿರ ರಾಗಾದಿರ ಪಪಶಭಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತಶಭಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತ।।  ನ್ ತತ ಮೀಕ್ಷಂ ನಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃನ್ ತತ ಮೀಕ್ಷಂ ನಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಯಥಯಾಃ।।  
‘‘ಅಪಾಮಅಪಾಮ’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಶತರಇರ್ತ ಶತರತೌ ಶತರತತಮಮೃತಂ ಮಮೃತಂ ಕ್ತಞ ಾ್ಕ್ತಞ ಾ್ತಾೆಲ್ಲೀನ್ಂ ಸವಗಾಯಖಯಮೀವತಾೆಲ್ಲೀನ್ಂ ಸವಗಾಯಖಯಮೀವ।।  ನ್ ತತ ಮತಖಯಮಿರ್ತ ನ್ ತತ ಮತಖಯಮಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ।।  
 

ಅಕ್ಾಮಯಕೃಚ್ಾೀತ್ ತದಾ ಸ್ ೀಮರಾಗಾಅಕ್ಾಮಯಕೃಚ್ಾೀತ್ ತದಾ ಸ್ ೀಮರಾಗಾದ್ಯಕ್ಾಮಯಶತಭಕಮಯಣಾದ್ಯಕ್ಾಮಯಶತಭಕಮಯಣಾ, , ಜಾತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃಜಾತ್ೀನ್ೀರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ಾಃ, , 

ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ರಾರ್ತ ನ್ ತತ ಸಾಕ್ಾದಿತಯಥಯಾಃಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ರಾರ್ತ ನ್ ತತ ಸಾಕ್ಾದಿತಯಥಯಾಃ।।  ಸಾಕ್ಾದ್ೀವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ್ ೀಽಪಸಾಕ್ಾದ್ೀವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ್ ೀಽಪ  --  
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ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೀರ್ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೀರ್ತ।।  ಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತ ನ್ತವನ್ಯೀನಾತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತ ನ್ತವನ್ಯೀನಾತ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್।।  
‘‘ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಥ ಅಯನಾಯತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಥ ಅಯನಾಯ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ।।  
‘‘ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ  ಪರಂ ಪದ್ಂಪರಂ ಪದ್ಂ’’  ಇಇತಯಸಾಯತ್ೈವ ವಾಚಯತ್ವೀಽಪ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಯೀಾಃ ತಯಸಾಯತ್ೈವ ವಾಚಯತ್ವೀಽಪ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಯೀಾಃ 

ಸವಾಯರ್ತಶಯದ್ ಯೀತನಾರಾನ್ುೀ ಭಾಷ್ಣಮ್ಸವಾಯರ್ತಶಯದ್ ಯೀತನಾರಾನ್ುೀ ಭಾಷ್ಣಮ್॥॥  77॥॥  
 

ಕೃತಾತಯರಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಕೃತಸಯ ಕಮಯಣಾಃ ಸವಗಾಯದೌ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ಕರಣಾತ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ಕೃತಸಯ ಕಮಯಣಾಃ ಸವಗಾಯದೌ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ಕರಣಾತ್, , ‘‘ಕಮಯಣಾ ಬಧ್ಯತ್ೀ ಕಮಯಣಾ ಬಧ್ಯತ್ೀ 
ಜನ್ತುಾಃಜನ್ತುಾಃ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಕಮಯನಿಬನ್ಧನ್ಸಯ ಬನ್ಧಸಯ ಕಮಾಯಭಾವ್ೀ ಸ್ತಥತಯಯೀಗಾತ್ ಕ್ತಂ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಕಮಯನಿಬನ್ಧನ್ಸಯ ಬನ್ಧಸಯ ಕಮಾಯಭಾವ್ೀ ಸ್ತಥತಯಯೀಗಾತ್ ಕ್ತಂ 

ವ್ೈರಾಗ್ಯೀಣ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀಣ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ --  ಕೃಕೃತಾತಾತಯಯೀತಯಯೀಽನ್ತಶಯವಾನ್ ದ್ೃಷ್ಟಸೃರ್ತಭಾಯಮಿರ್ತಽನ್ತಶಯವಾನ್ ದ್ೃಷ್ಟಸೃರ್ತಭಾಯಮಿರ್ತ।।  
ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಮಿರ್ತಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಮಿರ್ತ।।  

 

ವಿಕಮಯಣ್ೀರ್ತ ರಾರ್ತೀರ್ತ ಚಾನ್ವೀರ್ತವಿಕಮಯಣ್ೀರ್ತ ರಾರ್ತೀರ್ತ ಚಾನ್ವೀರ್ತ।।  ಕಮಯಣ್ೀತಾಯದಿತೃರ್ತೀರಾ ಸಹಯೀಗ್ೀಕಮಯಣ್ೀತಾಯದಿತೃರ್ತೀರಾ ಸಹಯೀಗ್ೀ।।  
‘‘ಸಹಯತಕ್್ುೀಽಪರಧಾನ್ೀಸಹಯತಕ್್ುೀಽಪರಧಾನ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಪಾಣಿನಿೀಯಸೃಇರ್ತ ಪಾಣಿನಿೀಯಸೃತೌ ವಿನಾಽಪ ತದ್ ಯೀಗಂತೌ ವಿನಾಽಪ ತದ್ ಯೀಗಂ  ತೃರ್ತೀರಾ ಭವರ್ತೀರ್ತ ತೃರ್ತೀರಾ ಭವರ್ತೀರ್ತ 

ತದ್ಭಯತಕುವಾಯಖಾಯನಾತ್ತದ್ಭಯತಕುವಾಯಖಾಯನಾತ್।।  ವೃದ್ ಧೀ ಯ ನಾ ತಲಿಕ್ಷಣಶ್್ಾೀದ್ೀವ ವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃವೃದ್ ಧೀ ಯ ನಾ ತಲಿಕ್ಷಣಶ್್ಾೀದ್ೀವ ವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃ’’  ಇತಯತ್ರೀವಇತಯತ್ರೀವ।।  
ಅಸವಗಯಮಿರ್ತ ಚಅಸವಗಯಮಿರ್ತ ಚ  ಪದ್ಚ್ಾೀದ್ಾಃಪದ್ಚ್ಾೀದ್ಾಃ।।  ತಚಾ ಸವಗಾಯದ್ನ್ಯಮಸವಗಯಮಿರ್ತ ಭ ಲ್ ೀಕಪರಾಃತಚಾ ಸವಗಾಯದ್ನ್ಯಮಸವಗಯಮಿರ್ತ ಭ ಲ್ ೀಕಪರಾಃ।।  ‘‘ನ್ಞ್ ನ್ಞ್ 

ಯತಕುಮಿವಯತಕುಮನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಸದ್ೃಶ್ಾದಿಕರಣ್ೀ ಪರರ್ತಪರ್ತುಂ ಗಮಯರ್ತಯತಕುಮಿವಯತಕುಮನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಸದ್ೃಶ್ಾದಿಕರಣ್ೀ ಪರರ್ತಪರ್ತುಂ ಗಮಯರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಶ್ಾರ್ದಕನಾಯರಾತ್ಇರ್ತ ಶ್ಾರ್ದಕನಾಯರಾತ್।।  
‘‘ಇಮಂ ಚಾಮತಂ ಚ್ ೀಭೌ ಲ್ ೀಕ್ಾವನ್ತಸಞ್ಾರರ್ತಇಮಂ ಚಾಮತಂ ಚ್ ೀಭೌ ಲ್ ೀಕ್ಾವನ್ತಸಞ್ಾರರ್ತ’’  ಇತಾಯದೌ ಇತಾಯದೌ ದಾಯದಾಯವಾಭ ಮಯೀಾಃ ವಾಭ ಮಯೀಾಃ 

ಪರರ್ತದ್ವನಿದವತರಾ ಪರಸ್ತದ್ಧೀಶಾಪರರ್ತದ್ವನಿದವತರಾ ಪರಸ್ತದ್ಧೀಶಾ।।  ತಥಾ ಚ ಕಮಯಣಾ ವಿತಥಾ ಚ ಕಮಯಣಾ ವಿಕಮಯಣಾ ಚ ಸಹ ತದ್ತಯಕು ಏವ ಅಸವಗಯಂ ಕಮಯಣಾ ಚ ಸಹ ತದ್ತಯಕು ಏವ ಅಸವಗಯಂ 

ಭ ಲ್ ೀಕಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃಭ ಲ್ ೀಕಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃ।।  ಸವಗಾಯಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ ಭಲ್ ೀಕಂ ಪುಣಾಯದಿಕಮಯಶ್್ೀಷ್ಯತಕು ಏವ ಸವಗಾಯಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ ಭಲ್ ೀಕಂ ಪುಣಾಯದಿಕಮಯಶ್್ೀಷ್ಯತಕು ಏವ 

ಪಾರಪನೀರ್ತಪಾರಪನೀರ್ತ।।  ತಥಾ ಹಿತಥಾ ಹಿ।।  ಸವಸವಗಾಯಗಾಯದೌ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಕಮಯಣ್ ೀ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ನಾಶ್ಾಭಾವಾತ್ ತತರದೌ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಕಮಯಣ್ ೀ ನಿಾಃಶ್್ೀಷ್ನಾಶ್ಾಭಾವಾತ್ ತತರ  

ವ್ೈರಾಗಯಂ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಯತಕ್ತುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃವ್ೈರಾಗಯಂ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಯತಕ್ತುಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಯಥ್ೀತಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ಕಮಿೀಯ ಯೀನ್ ಮಾಗ್ೀಯಣ ಸವಗಾಯದಿಲ್ ೀನ್ನ್ವಥಾಪ ಕಮಿೀಯ ಯೀನ್ ಮಾಗ್ೀಯಣ ಸವಗಾಯದಿಲ್ ೀಕಂ ಕಂ ಗಗತಾಃ ತ್ೀನ್ೈವ ಮಾಗ್ೀಯಣ ತಾಃ ತ್ೀನ್ೈವ ಮಾಗ್ೀಯಣ 

ಭ ಲ್ ೀಕಂ ಪರತಾಯಗಚಾರ್ತಭ ಲ್ ೀಕಂ ಪರತಾಯಗಚಾರ್ತ।।  ಅಪರಿಚಿತಮಾಗಾಯನ್ುರಕೃತಕ್್ಿೀಷಾಭಾವಾಚಾ ಅರ್ತೀವ ಕಮಾಯದೌ ಅಪರಿಚಿತಮಾಗಾಯನ್ುರಕೃತಕ್್ಿೀಷಾಭಾವಾಚಾ ಅರ್ತೀವ ಕಮಾಯದೌ 

ವ್ೈರಾಗಯಂ ನ್ ವಿಧ್ೀಯಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ವ್ೈರಾಗಯಂ ನ್ ವಿಧ್ೀಯಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಯಥ್ೀತಮನ್ೀವಂ ಚ್ೀರ್ತಯಥ್ೀತಮನ್ೀವಂ ಚ್ೀರ್ತ।।  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  

ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತೀರ್ತಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ।।  
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ಸವಗಯಮಸವಗಯಮಿರ್ತ ಚ ದ್ವೀಧಾ  ಚ ಪದ್ಚ್ಾೀದ್ಾಃಸವಗಯಮಸವಗಯಮಿರ್ತ ಚ ದ್ವೀಧಾ  ಚ ಪದ್ಚ್ಾೀದ್ಾಃ||  ಆಜ್ ೀಽಪಯಆಜ್ ೀಽಪಯತ್ ರೀಪತ್ ರೀಪಶ್್ಿೀಷ್ಾಃಶ್್ಿೀಷ್ಾಃ||  ಯಥಾ ತಥ್ೀರ್ತಯಥಾ ತಥ್ೀರ್ತ  
ಶ್್ೀಷ್ಾಃಶ್್ೀಷ್ಾಃ||  ತಥಾ ಚ ಶತಭ್ೀನ್ ಸವಗಯಂ ಯಥಾ ಯೀನ್ ಮಾಗ್ೀಯಣ ರಾರ್ತ ಅಸವಗಯಂ ಭ ಲ್ ೀಕಂ ಚ ತಥಾ ಚ ಶತಭ್ೀನ್ ಸವಗಯಂ ಯಥಾ ಯೀನ್ ಮಾಗ್ೀಯಣ ರಾರ್ತ ಅಸವಗಯಂ ಭ ಲ್ ೀಕಂ ಚ 
ಈಷ್ತ್ ತಥಾ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃಈಷ್ತ್ ತಥಾ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃ||  ಯೀನ್ ಮಾಗ್ೀಯಣ ಸವಗಯಂ ಪಾರಪುಾಃ ತ್ೀನ್ೈವ ಮಾಗ್ೀಯಣ ಯೀನ್ ಮಾಗ್ೀಯಣ ಸವಗಯಂ ಪಾರಪುಾಃ ತ್ೀನ್ೈವ ಮಾಗ್ೀಯಣ 
ಕ್ತಞ್ಾದ್ ದರಮಾಗತಯ ತತ್ ೀಽವಾಯಙ್ ಮಾಗಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಭ ಲ್ ೀಕಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃಕ್ತಞ್ಾದ್ ದರಮಾಗತಯ ತತ್ ೀಽವಾಯಙ್ ಮಾಗಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಭ ಲ್ ೀಕಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃ||  
‘‘ಧ್ ಮಾದ್ಭರಂಧ್ ಮಾದ್ಭರಂ’’  ಇತಾಯದಿಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಾಯದಿಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ‘‘ಈಷ್ದ್ಥ್ೀಯ ಕ್ತರೀರಾಯೀಗ್ೀಈಷ್ದ್ಥ್ೀಯ ಕ್ತರೀರಾಯೀಗ್ೀ  

ಮರಾಯದಾಽಭವಿಧೌ ಚ ಯಾಃಮರಾಯದಾಽಭವಿಧೌ ಚ ಯಾಃ||  ಏತಮಾತಙ್ಕ ು್ತಂ ವಿದಾಯದಾವಕಯಸಮರಣ ಯೀರಙ್ಕ್ತ್ಏತಮಾತಙ್ಕ ು್ತಂ ವಿದಾಯದಾವಕಯಸಮರಣ ಯೀರಙ್ಕ್ತ್॥॥’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಶ್ಾರ್ದಕ್್ ೀಕ್್ುೀಾಃ ಈಷ್ದ್ಥಯತವಂ ಆಙ್ಕ್ೂೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ ಶ್ಾರ್ದಕ್್ ೀಕ್್ುೀಾಃ ಈಷ್ದ್ಥಯತವಂ ಆಙ್ಕ್ೂೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ ॥॥  9 9 ॥॥  
 

ಚರಣಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಮ್||  ‘‘ರಮಣಿೀಯಚರಣಾ ರಮಣಿೀರಾಂ ರಮಣಿೀಯಚರಣಾ ರಮಣಿೀರಾಂ 
ಯೀನಿಮಾಪದ್ಯನ್ುೀಯೀನಿಮಾಪದ್ಯನ್ುೀ’’  ಇರ್ತ ಗಮನಾಗಮನಾದ್ೀಾಃ ಕಮಾಯಙ್ಗುಭ ತಾಇರ್ತ ಗಮನಾಗಮನಾದ್ೀಾಃ ಕಮಾಯಙ್ಗುಭ ತಾಚಾರಫಲತವಶರವಣ್ೀನ್ ಚಾರಫಲತವಶರವಣ್ೀನ್ 
ಕಮಯಫಲತಾವಭಾವಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಕಮಯಫಲತಾವಭಾವಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಪುಮ್ ––  ಚರಣಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ತದ್ತಪಲಕ್ಷಣಾಥ್ೀಯತಾಯದಿಚರಣಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ತದ್ತಪಲಕ್ಷಣಾಥ್ೀಯತಾಯದಿ--
ಸ ತರತರಯಮ್ಸ ತರತರಯಮ್||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತೀರ್ತಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ||  

 

ಸವಗಯಮಸವಗಯಂ ಭ ಮಾಯದಿಕಂ ವಾ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಸವಗಯಮಸವಗಯಂ ಭ ಮಾಯದಿಕಂ ವಾ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಾಣಾ  ರಾರ್ತರಾರ್ತ, , ನ್ ತತ ತದ್ನ್ಯೀನ್ ನ್ ತತ ತದ್ನ್ಯೀನ್ 
ಆಚಾರ್ೀಣ್ೀತಯಥಯಾಃಆಚಾರ್ೀಣ್ೀತಯಥಯಾಃ||  ಶತರತೌ ಚರಣಶಬದಸಯ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮೀಯಪಲಕ್ಷಣಾಥಯತವಸಯ ವಾ ಶತರತೌ ಚರಣಶಬದಸಯ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮೀಯಪಲಕ್ಷಣಾಥಯತವಸಯ ವಾ 

ಯಜ್ಞಾದಿಕ್ಾಮಾಯಥಯತವಸ್ ಯೀಯಜ್ಞಾದಿಕ್ಾಮಾಯಥಯತವಸ್ ಯೀಪಪತ್ುೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ॥॥  110 0 ॥॥    
 

ಅನಿಷಾಟಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ತಹಿಯ ಅಸತು ಕ್ಾಮಯೀ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂನ್ನ್ತ ತಹಿಯ ಅಸತು ಕ್ಾಮಯೀ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ, , ಆಗಮನಾದ್ೀಾಃ ಆಗಮನಾದ್ೀಾಃ 
ಯಜ್ಞಾದಿಶತಭಕಮಯಫಲತಾವತ್ಯಜ್ಞಾದಿಶತಭಕಮಯಫಲತಾವತ್||  ನ್ ತತ ವಿಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಮ್ನ್ ತತ ವಿಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಮ್ ||  ಪಾಪಕೃತಾಃ ಪಾಪಕೃತಾಃ 
ಪರತಯವಾಯಭರಾಭಾವ್ೀನ್ ಪತನಾ ಭಾವಾತ್ಪರತಯವಾಯಭರಾಭಾವ್ೀನ್ ಪತನಾ ಭಾವಾತ್ ||  ರ್ಭಯತಪತರ್ತ ಪಾದ್ಪಾದಿರ್ತ  ನಾಯರಾದಿತಯತಾಃ ರ್ಭಯತಪತರ್ತ ಪಾದ್ಪಾದಿರ್ತ  ನಾಯರಾದಿತಯತಾಃ 
ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅನಿಷಾಟದಿಕ್ಾರಿಣಾಮಪ ಚ್ೀತಾಯದಿಸ ಅನಿಷಾಟದಿಕ್ಾರಿಣಾಮಪ ಚ್ೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ತರತರಯಮ್||  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ನಿರಯಂ ಚ ನಿರಯಂ ಚ 
ವಿಕಮಯಣಾವಿಕಮಯಣಾ||  ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಚ ತಮ ಇರ್ತಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಚ ತಮ ಇರ್ತ||  

 

ರಾರ್ತೀತಯನ್ವೀರ್ತರಾರ್ತೀತಯನ್ವೀರ್ತ||  ವಿೀತಯಭಾವವಾಚಿೀ ವಿರತದ್ಧವಾಚಿೀ ಚವಿೀತಯಭಾವವಾಚಿೀ ವಿರತದ್ಧವಾಚಿೀ ಚ||  ‘‘ನಾಮರ ಪಾದಿವಮತಕುಾಃನಾಮರ ಪಾದಿವಮತಕುಾಃ’’  ಇತಯತಾರಪ ಇತಯತಾರಪ 
ನಾಮರ ಪಾವಿಮತಕುತವಮತಚಯತ್ೀ ವಿಪರಯ ಇತಾಯದಿವದಿರ್ತ ಷ್ಟ್ ಪರಶನಭಾಷ್ಯೀ ನಾಮರ ಪಾವಿಮತಕುತವಮತಚಯತ್ೀ ವಿಪರಯ ಇತಾಯದಿವದಿರ್ತ ಷ್ಟ್ ಪರಶನಭಾಷ್ಯೀ 
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ವಿೀತಯಸಾಯಭಾವಾಥಯತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃವಿೀತಯಸಾಯಭಾವಾಥಯತ್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ||  ಅನಿಷಾಟಅನಿಷಾಟದಿದಿಕ್ಾರಿೀ ಹಿ ದಿವವಿಧ್ಾಃಕ್ಾರಿೀ ಹಿ ದಿವವಿಧ್ಾಃ||  ಅಜ್ಞ್ ೀ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಿೀ ಚ್ೀರ್ತಅಜ್ಞ್ ೀ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಿೀ ಚ್ೀರ್ತ||  ತತರ ತತರ 
ದ್ವಯೀಾಃ ಫಲಮತಚಯತ್ೀದ್ವಯೀಾಃ ಫಲಮತಚಯತ್ೀ||  ವಿಕಮಯಣಾ ಸ್ ವೀಚಿತಕಮಾಯನ್ನ್ತಷಾಠನ್ೀನ್ ವಿರತದ್ಧಕಮಯಣಾ ವಿಕಮಯಣಾ ಸ್ ವೀಚಿತಕಮಾಯನ್ನ್ತಷಾಠನ್ೀನ್ ವಿರತದ್ಧಕಮಯಣಾ 
ಪಾಪಕಮಯಣಾಚ ನಿರಯಂ ರಾರ್ತಪಾಪಕಮಯಣಾಚ ನಿರಯಂ ರಾರ್ತ ||  ನ್ರಕಂ ಚ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀನ್ರಕಂ ಚ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ, , ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ 
ಶತಶತಭಫಲಾಪಾರಪುಮಾತರಮಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃಭಫಲಾಪಾರಪುಮಾತರಮಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ ||  ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಧಿಕಂ ಚಾಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಧಿಕಂ ಚಾಹಹ||  ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ 
ತಮಶಾ ರಾರ್ತೀರ್ತತಮಶಾ ರಾರ್ತೀರ್ತ||  ನ್ರಕಮನ್ತಭ ಯ ಪಞ್ಚಾನಿತಯನ್ರಕಂ ನ್ರಕಮನ್ತಭ ಯ ಪಞ್ಚಾನಿತಯನ್ರಕಂ ತಮಶಾ ಪಾರಪನೀರ್ತತಮಶಾ ಪಾರಪನೀರ್ತ ||  

ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾಹಯವಿಕಮಯಣಿ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಂ ವಿಧ್ೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾಹಯವಿಕಮಯಣಿ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಂ ವಿಧ್ೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  11 11 ॥॥  
 

ಅಪ ಸಪಾುಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ನಿತಯನ್ರಕ್್ ೀ ನಾಮ ನಾಸ್ಯೀವನ್ನ್ತ ನಿತಯನ್ರಕ್್ ೀ ನಾಮ ನಾಸ್ಯೀವ||  ‘‘ರಾವದಿನಾದರಶಾತತದ್ಯಶರಾವದಿನಾದರಶಾತತದ್ಯಶ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ನ್ರಕಭ್ ೀಗಸಾಯನಿತಯತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ನ್ರಕಭ್ ೀಗಸಾಯನಿತಯತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅಪ ಸಪ್ುೀರ್ತಅಪ ಸಪ್ುೀರ್ತ||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ನಿರಯಂ ತಮ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ನಿರಯಂ ತಮ 
ಇರ್ತ ಚ ನ್ರಕಭ್ೀದ್ ೀಕ್ಾಯಇರ್ತ ಚ ನ್ರಕಭ್ೀದ್ ೀಕ್ಾಯ  ಸ ಚಿತಾಃಸ ಚಿತಾಃ||  

 

‘‘ರೌರವೀಽಥ ಮಾಹಾಂಶಾರೌರವೀಽಥ ಮಾಹಾಂಶಾ’’  ಇರ್ತ ಸೃತೌ ನಿತಾಯನಿತಯನ್ರಕವಿಭಾಗ್ ೀಕ್ಾಯ ಇರ್ತ ಸೃತೌ ನಿತಾಯನಿತಯನ್ರಕವಿಭಾಗ್ ೀಕ್ಾಯ ‘‘ರಾವದಿನಾದರಾಃರಾವದಿನಾದರಾಃ’’  

ಇತಾಯದ್ೀರನಿತಯನ್ರಕವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ನಿತಯನ್ರಕಸಯ ತಮಸ್ ೀ ಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ಇತಾಯದ್ೀರನಿತಯನ್ರಕವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ನಿತಯನ್ರಕಸಯ ತಮಸ್ ೀ ಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ॥॥  12 12 ॥॥  
 

ತತಾರಪಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ರಕಸಯ ದ್ತಾಃಖಾನಾತಮಕತಾವನ್ನರಕ್್ೀ ತತಾಸಧ್ನ್ೀ ವಾ ನ್ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಕ್ಾಯಯಮ್ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ರಕಸಯ ದ್ತಾಃಖಾನಾತಮಕತಾವನ್ನರಕ್್ೀ ತತಾಸಧ್ನ್ೀ ವಾ ನ್ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಕ್ಾಯಯಮ್ ||  
ನ್ ಚ ತಸಯ ದ್ತಾಃಖರ ಪತಾಽಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಚ ತಸಯ ದ್ತಾಃಖರ ಪತಾಽಙ್ಕ ು್ೀಕತತಯಂ ಶಕ್ಾಯಕತತಯಂ ಶಕ್ಾಯ ||  ತಸಯ ದ್ತಾಃಖಾತಮಕತ್ವೀ ತಸಯ ದ್ತಾಃಖಾತಮಕತ್ವೀ 
ತದ್ ಭೀಕೃರ್ಜೀವಾಪ್ರೀರಕತ್ವೀ ಹರ್ೀಾಃ ತದ್ ಭೀಕೃರ್ಜೀವಾಪ್ರೀರಕತ್ವೀ ಹರ್ೀಾಃ ‘‘ಸವಯಂ ಪರವತಯಯರ್ತಸವಯಂ ಪರವತಯಯರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಸವಯಪ್ರೀರಕತವಇರ್ತ ಸವಯಪ್ರೀರಕತವ--
ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ತತ್ರೀರಕತ್ವೀ ವಾಚ್ಯೀ ದ್ತಾಃಖಭ ಕೃನ್ರಕಸಥ ಪ್ರೀರಕಸಯ ಹರ್ೀರಪ ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ತತ್ರೀರಕತ್ವೀ ವಾಚ್ಯೀ ದ್ತಾಃಖಭ ಕೃನ್ರಕಸಥ ಪ್ರೀರಕಸಯ ಹರ್ೀರಪ 
ದ್ತಾಃದ್ತಾಃಖಖಭ್ ೀಗಪರಸಙ್ಕುದಿತಯತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಾಭ್ ೀಗ್ೀನ್ೈವ ತತ್ರೀರಕತವಂ ಹರ್ೀವಯಕತುಂ ಸ ತರಮ್ ಭ್ ೀಗಪರಸಙ್ಕುದಿತಯತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಾಭ್ ೀಗ್ೀನ್ೈವ ತತ್ರೀರಕತವಂ ಹರ್ೀವಯಕತುಂ ಸ ತರಮ್ ––  
ತತಾರಪ ತತಾರಪ ಚ ತದಾವಾಚ ತದಾವಾಪಾರಾದ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತಪಾರಾದ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ||  ತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹ ತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹ ––  ನಿರಯಂ ಚ ವಿಕಮಯಣ್ೀರ್ತನಿರಯಂ ಚ ವಿಕಮಯಣ್ೀರ್ತ||  

 

ವ್ೀಾಃ ವಿಶಬದವಾಚಯಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಕಮಯಣಾ ಪ್ರೀರಣರ ಪವಾಯಪಾರ್ೀಣ ರ್ಜೀವೀ ನಿರಯಂ ವ್ೀಾಃ ವಿಶಬದವಾಚಯಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಕಮಯಣಾ ಪ್ರೀರಣರ ಪವಾಯಪಾರ್ೀಣ ರ್ಜೀವೀ ನಿರಯಂ 
ಚ ರಾರ್ತೀರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ಚ ರಾರ್ತೀರ್ತ ಯೀಜಯಮ್||  ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಿತರಾವಸಾಥಾಃನ್ ಕ್್ೀವಲಮಿತರಾವಸಾಥಾಃ, , ನ್ರಕದ್ತಾಃಖಮಪ ನ್ರಕದ್ತಾಃಖಮಪ 
ತತ್ರೀರಣಯೈವಾನ್ತಭವರ್ತ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ಚಾಥಯಾಃತತ್ರೀರಣಯೈವಾನ್ತಭವರ್ತ ರ್ಜೀವ ಇರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ||  ದ್ತಾಃಖರ ಪನ್ರಕ್ಾನ್ತಭವಿದ್ತಾಃಖರ ಪನ್ರಕ್ಾನ್ತಭವಿತೃತೃಪ್ರೀಪ್ರೀರಕತ್ವೀಽಪ ರಕತ್ವೀಽಪ 
ಈಶವರಸಯ ಈಶವರತಾವದ್ೀಈಶವರಸಯ ಈಶವರತಾವದ್ೀವ ದ್ತಾಃಖಸಾಕ್ಾತಾೆರವ ದ್ತಾಃಖಸಾಕ್ಾತಾೆರಕೃತನಿೀಚ್ ೀಚಾತಾಕೃತನಿೀಚ್ ೀಚಾತಾರ ಪಭ್ ೀಗಾರ ಪಭ್ ೀಗಾ--

ಭಾವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಭಾವೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  13 13 ॥॥  
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ನ್ ತೃರ್ತೀರಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಯತರ ದ್ತಾಃಖಂ ತತರ ಸತಖಮಿರ್ತ ವಾಯಪ್ುೀಾಃ ತಮಸಯಪ ಸತಖಮಸ್ತುೀತಯತಾಃ ತಸಯ ಯತತು ಯತರ ದ್ತಾಃಖಂ ತತರ ಸತಖಮಿರ್ತ ವಾಯಪ್ುೀಾಃ ತಮಸಯಪ ಸತಖಮಸ್ತುೀತಯತಾಃ ತಸಯ 
ದ್ತಾಃಖ್ೈಕರ ಪತವಂ ವಕತುಂ ದ್ತಾಃಖ್ೈಕರ ಪತವಂ ವಕತುಂ ––  ನ್ ತೃರ್ತೀಯೀ ತಥ್ ೀಪಲಬ್ಧೀರಿತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್ನ್ ತೃರ್ತೀಯೀ ತಥ್ ೀಪಲಬ್ಧೀರಿತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್||  

 

ತಸಾಯಪಯತಯಾಃ ವಿಕಮಯಫಲದ್ತಾಃಖರ ಪನಿರರಾದ್ಪ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾತಸಾಯಪಯತಯಾಃ ವಿಕಮಯಫಲದ್ತಾಃಖರ ಪನಿರರಾದ್ಪ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಫಲತ್ವೀನ್ ತಮಸ್ ೀ ನ್ಫಲತ್ವೀನ್ ತಮಸ್ ೀ 
ವಿಶ್ಷ್ ಯೀಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃವಿಶ್ಷ್ ಯೀಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃ||  ‘‘ರ್ತಯಯಕ್ಷತ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಸತಖಲ್ೀಶ್್ೂೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀರ್ತಯಯಕ್ಷತ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಸತಖಲ್ೀಶ್್ೂೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ’’  

ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ನ್ರಕ್್ೀ ಸತಖಲ್ೀಶಸತ್ುವೀಽಪ ತಮಸ್ತ ತದ್ಭಾವಸ ಚನಾತ್ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ನ್ರಕ್್ೀ ಸತಖಲ್ೀಶಸತ್ುವೀಽಪ ತಮಸ್ತ ತದ್ಭಾವಸ ಚನಾತ್॥॥14 14 ॥॥  
 

ವಿದಾಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ‘‘ಅಥ್ೈತಯೀಾಃ ಪಥ್ ೀನ್ೈಯಕತರ್ೀಣ ಚ ತಾನಿೀಮಾನಿ  ಚ ಅಥ್ೈತಯೀಾಃ ಪಥ್ ೀನ್ೈಯಕತರ್ೀಣ ಚ ತಾನಿೀಮಾನಿ  ಚ 
ಕ್ಷತದ್ರಮಿಕ್ಷತದ್ರಮಿಶ್ಾರಶ್ಾರಣಯಸಕೃದಾವರ್ತಯನಿೀ ಭ ತಾನಿ ಭವನಿುಣಯಸಕೃದಾವರ್ತಯನಿೀ ಭ ತಾನಿ ಭವನಿು’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಏಇರ್ತ ಶತರತೌ ಏತಯೀದ್ೀಯವರಾನ್ತಯೀದ್ೀಯವರಾನ್--
ಪತೃರಾನ್ಯೀಮಯಧ್ಯೀ ರಾನ್ಯೀಕ್್ೀನಾಪ ಪಥಾ ನ್ ಗಚಾನಿು ತಾನಿೀಪತೃರಾನ್ಯೀಮಯಧ್ಯೀ ರಾನ್ಯೀಕ್್ೀನಾಪ ಪಥಾ ನ್ ಗಚಾನಿು ತಾನಿೀಮಾನಿ ಅಲಾಪನಿ ಮಾನಿ ಅಲಾಪನಿ 
ಸತಖದ್ತಾಃಖಮಿಶ್ಾರಣಿ ಸದಾ ಗತಾಯದಿಮನಿುೀರ್ತ ದ್ೀವರಾನ್ಪತೃರಾನ್ರ ಪಫಲ ಏವ ಸತಖದ್ತಾಃಖಮಿಶ್ಾರಣಿ ಸದಾ ಗತಾಯದಿಮನಿುೀರ್ತ ದ್ೀವರಾನ್ಪತೃರಾನ್ರ ಪಫಲ ಏವ 

ರ್ಜೀವಾನಾಂ ಸಾವತನ್ರಾಂ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀರ್ಜೀವಾನಾಂ ಸಾವತನ್ರಾಂ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ।।  ನ್ ಹಿ ಪುರತಷ್ಪರಯತಾನವಿಷ್ಯೀ ನ್  ಗಚಾನಿುೀರ್ತ ನ್ ಹಿ ಪುರತಷ್ಪರಯತಾನವಿಷ್ಯೀ ನ್  ಗಚಾನಿುೀರ್ತ 
ಪರಯೀಗ್ ೀ ಯತಜಯತ್ೀಪರಯೀಗ್ ೀ ಯತಜಯತ್ೀ||  ಅತ್ ೀ ಅತ್ ೀ ‘‘ಮ ಲ್ೀ ಲಬಧಫಲ್ ೀ ನ್ೈವ ಶ್ಾಖಾಗನಂ ಗನ್ತುಮಿಮ ಲ್ೀ ಲಬಧಫಲ್ ೀ ನ್ೈವ ಶ್ಾಖಾಗನಂ ಗನ್ತುಮಿಚಾರ್ತಚಾರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ನಾಯಯೀನ್ ಫಲ ಏವ ಸಾವತನಾರಾತ್ ಕ್ತಂ ವ್ೈರಾಗಯಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ನಾಯಯೀನ್ ಫಲ ಏವ ಸಾವತನಾರಾತ್ ಕ್ತಂ ವ್ೈರಾಗಯಸಾಧ್ನ್ೀನ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ವಿದಾಯ ವಿದಾಯ 
ಕಮಯಣ್ ೀರಿರ್ತ ತತ ಪರಕೃತತಾವದಿರ್ತಕಮಯಣ್ ೀರಿರ್ತ ತತ ಪರಕೃತತಾವದಿರ್ತ||  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀರ್ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ||  

 

ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಮಿತಯನ್ತವತಯಯಮ್ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಮಿತಯನ್ತವತಯಯಮ್ ||  ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾನ್ವಯಾಃಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾನ್ವಯಾಃ||  
ಶತಭಕಮಯಣ್ೈವ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತಶತಭಕಮಯಣ್ೈವ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತ||  ಭಗವತ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಭಗವತ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಮಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತಮಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತ||  ನ್ ತತ ಸವಗಯಂ ನ್ ತತ ಸವಗಯಂ 
ಪರಮಂ ಪದ್ಂ ವಾ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ರಾರ್ತೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾಥಯಾಃಪರಮಂ ಪದ್ಂ ವಾ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ರಾರ್ತೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾಥಯಾಃ ||  ತಥಾ ಚ ಫಲರ ಪಯೀಾಃ ತಥಾ ಚ ಫಲರ ಪಯೀಾಃ 
ಪರಪದ್ರಾನ್ಪರಪದ್ರಾನ್ಸವಸವಗಯರಾದ್ರ ಪದ್ೀವರಾನ್ಪತೃರಾನ್ಯೀಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯರ ಪಗಯರಾದ್ರ ಪದ್ೀವರಾನ್ಪತೃರಾನ್ಯೀಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯರ ಪ--
ಸಾಧ್ಕ್ಾಯತುತ್ವೀನ್ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ತತರ ಫಲ್ೀ ಸಾವತನಾರಾಭಾವಾದಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ಮಪ ಸಾವತನ್ರಾಂಸಾಧ್ಕ್ಾಯತುತ್ವೀನ್ ರ್ಜೀವಾನಾಂ ತತರ ಫಲ್ೀ ಸಾವತನಾರಾಭಾವಾದಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ಮಪ ಸಾವತನ್ರಾಂ  

ಕಮಾಯದಿರ ಪಸಾಧ್ನ್ ಏವ್ೀರ್ತ ಕ್ಾಮಯಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಕ್ಾಯಯಕಮಾಯದಿರ ಪಸಾಧ್ನ್ ಏವ್ೀರ್ತ ಕ್ಾಮಯಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಕ್ಾಯಯಮೀವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಮೀವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  15 15 ॥॥  
 

ತತಾಸವಭಾವಾಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ನ್  ಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಯತಕುಮ್ಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗಯಂ ಯತಕುಮ್ ||  ‘‘ಧ್ ಮೀ ಭ ತಾವಭರಂ ಭವರ್ತಧ್ ಮೀ ಭ ತಾವಭರಂ ಭವರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಇರ್ತ ಶತರತೌ 
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Page 99 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕಮಯಕೃತ್ ೀ ಮಹಾಸತಖಹ್ೀತತದ್ೀವತಾಭಾವಸ್ ಯೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಕಮಯಕೃತ್ ೀ ಮಹಾಸತಖಹ್ೀತತದ್ೀವತಾಭಾವಸ್ ಯೀಕ್್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ||  

ತತಾಸವಭಾವಾಯಪರ್ತುರತಪಪತ್ುೀರಿರ್ತತತಾಸವಭಾವಾಯಪರ್ತುರತಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ||  ತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹ ತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹ ––  ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀರ್ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ॥॥  
 

ಶತಭ್ೀನ್ೀತಾಯಕೃಷಾಯಶತಭ್ೀನ್ೀತಾಯಕೃಷಾಯನ್ೀರ್ತನ್ೀರ್ತ||  ಸವಗಯಮೀವ್ೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾನ್ವಯಾಃಸವಗಯಮೀವ್ೀತ್ಯೀವಕ್ಾರಾನ್ವಯಾಃ||  ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ರ್ಜೀವಾಃ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ರ್ಜೀವಾಃ 
ಸವಗಯಮೀವ ರಾರ್ತಸವಗಯಮೀವ ರಾರ್ತ||  ನ್ ತತ ದ್ೀವತಾತಾವದಿಕಮ್ನ್ ತತ ದ್ೀವತಾತಾವದಿಕಮ್||  ಕತತಾಃಕತತಾಃ, , ಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ 
ಸವಯೀಗಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಉತುಮಂ ಪದ್ಂ ಸವಗಯರ ಪಂ ದ್ೀವತವಂಸವಯೀಗಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಉತುಮಂ ಪದ್ಂ ಸವಗಯರ ಪಂ ದ್ೀವತವಂ  ದ್ೀವತಾಪದ್ವಿೀಂ ವಾ ದ್ೀವತಾಪದ್ವಿೀಂ ವಾ 
ರಾರ್ತರಾರ್ತ||  ನ್ ತತ ಕಮಯಣಾ ವಿದಾಯಗಮಯಂ ಪದ್ಂ ಯಸಾಮದಿತತಯಕ್್ುೀರಿತಯಥಯಾಃನ್ ತತ ಕಮಯಣಾ ವಿದಾಯಗಮಯಂ ಪದ್ಂ ಯಸಾಮದಿತತಯಕ್್ುೀರಿತಯಥಯಾಃ ||  ಧ್ ಮೀ ಧ್ ಮೀ   ಭ ತ್ವೀರ್ತ ಭ ತ್ವೀರ್ತ 
ಶತರರ್ತಸತುಶತರರ್ತಸತು  ‘‘ಧ್ ಮಾದಿಭಾವಪಾರಪುಶಾ ಧ್ ಮಾದಿಭಾವಪಾರಪುಶಾ ತತದ್ುತೌ ಗರ್ತರ್ೀವ ಚದ್ುತೌ ಗರ್ತರ್ೀವ ಚ’’  ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಾಃ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಾಃ 

ದ್ೀವತಾಸಾಯತಜಯಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃದ್ೀವತಾಸಾಯತಜಯಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥16 16 ॥॥  
 

ನಾರ್ತಚಿರ್ೀಣಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಸವಗಾಯದ್ವರ ಢಸಯ ಕಮಿಯಣಾಃಯತತು ಸವಗಾಯದ್ವರ ಢಸಯ ಕಮಿಯಣಾಃ    ‘‘ಯಥ್ೀತಮಾಕ್ಾಶಮಾಕ್ಾಶ್ಾದಾವಯತಾಃಯಥ್ೀತಮಾಕ್ಾಶಮಾಕ್ಾಶ್ಾದಾವಯತಾಃ  
ವಾಯತಭ ಯತಾವ ಧ್ ಮೀ ಭವರ್ತ ಧ್ ಮೀ ಭ ತಾವಭರಂ ಭವರ್ತ ಅಭರಂ ಭ ತಾವ ಮೀಧ್ ೀ ವಾಯತಭ ಯತಾವ ಧ್ ಮೀ ಭವರ್ತ ಧ್ ಮೀ ಭ ತಾವಭರಂ ಭವರ್ತ ಅಭರಂ ಭ ತಾವ ಮೀಧ್ ೀ 
ಭವರ್ತಭವರ್ತ’’  ಇತಾಯದೌ ಬಹತಸಾಥನ್ಪಾರಪುಯಕ್್ುೀಾಃಇತಾಯದೌ ಬಹತಸಾಥನ್ಪಾರಪುಯಕ್್ುೀಾಃ, , ಅನ್ೀಕಸಾಥನ್ೀಷ್ತ ಕಲಾಪನ್ುಂ ಅನ್ೀಕಸಾಥನ್ೀಷ್ತ ಕಲಾಪನ್ುಂ 
ತತುದ್ದೀವತಾಸಾಯತಜ್ಯೀನ್ ಮಹಾಸತಖಹ್ೀತತತಾವತ್ ಕ್ತಂ ಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀಣ್ೀತಯತಾಃ ತತುದ್ದೀವತಾಸಾಯತಜ್ಯೀನ್ ಮಹಾಸತಖಹ್ೀತತತಾವತ್ ಕ್ತಂ ಕಮಯಣಿ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀಣ್ೀತಯತಾಃ 
ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಪುಮ್ ––  ನಾರ್ತಚಿರ್ೀಣ ವಿಶ್್ೀಷಾದಿರ್ತ ಸ ತರಮ್ನಾರ್ತಚಿರ್ೀಣ ವಿಶ್್ೀಷಾದಿರ್ತ ಸ ತರಮ್||  

 

ತದ್ಥಯಸಯ ತದ್ಥಯಸಯ ‘‘ಶತಭ್ೀನ್ ಕಣಾಯ ಸವಗಯಂಶತಭ್ೀನ್ ಕಣಾಯ ಸವಗಯಂ, , ಇರ್ತ ಇರ್ತ ಪಾರಚಿೀಪಾರಚಿೀನ್ಭಾಷ್ಯೀಣ್ೈವ ನ್ಭಾಷ್ಯೀಣ್ೈವ 
ಭ್ ೀಗವಿಶ್ಷ್ಟಶತಭಕಮಾಯದಿಸಹಿತ್ ೀ ರ್ಜೀವಾಃ ಈಷ್ತ್ ಅಲಪಕ್ಾಲ್ೀನ್ವ ಅಸವಗಯಂ ಸವಗಾಯದ್ನ್ಯತ್ ಭ್ ೀಗವಿಶ್ಷ್ಟಶತಭಕಮಾಯದಿಸಹಿತ್ ೀ ರ್ಜೀವಾಃ ಈಷ್ತ್ ಅಲಪಕ್ಾಲ್ೀನ್ವ ಅಸವಗಯಂ ಸವಗಾಯದ್ನ್ಯತ್ 
ಭ ಮಾಯದಿಕಂ ರಾರ್ತಭ ಮಾಯದಿಕಂ ರಾರ್ತ,,  ನ್ ತತ ಚಿರ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಯೀಜನ್ರಾ ಸಙ್ಗುರಹಸಮಭವಾನ್ನ ಪೃಥಗತಕ್ತುಾಃನ್ ತತ ಚಿರ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಯೀಜನ್ರಾ ಸಙ್ಗುರಹಸಮಭವಾನ್ನ ಪೃಥಗತಕ್ತುಾಃ||  
‘‘ಸವಗಾಯಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ವಾಕ್ ಪಾರಪುೀ ವತಸರಾತ ಪವಯಮೀವತತಸವಗಾಯಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ವಾಕ್ ಪಾರಪುೀ ವತಸರಾತ ಪವಯಮೀವತತ||  ಮಾತತಾಃ ಶರಿೀರಮಾಪನೀರ್ತಮಾತತಾಃ ಶರಿೀರಮಾಪನೀರ್ತ’’  

ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ॥॥  17 17 ॥॥  
 

ಅನಾಯಧಿರ್ಷಠತಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ತ ಇಹ ವಿರೀಹಿಯವಾ ಓಷ್ಧಿವನ್ಸಪತಯಸ್ತುಲಾ ಮಾಷಾ ಇರ್ತ ಜಾಯನ್ುೀತ ಇಹ ವಿರೀಹಿಯವಾ ಓಷ್ಧಿವನ್ಸಪತಯಸ್ತುಲಾ ಮಾಷಾ ಇರ್ತ ಜಾಯನ್ುೀ’’  ಇರ್ತ ಶತರತೌ ಇರ್ತ ಶತರತೌ 
ಕಮಿಯಣ್ ೀ ವಿರೀಹಾಯಕಮಿಯಣ್ ೀ ವಿರೀಹಾಯದಿಭಾವಶರವಣಾತ್ ಸತಖಸಾಧ್ನ್ತರಾ ವ್ೀದ್ ೀಪದಿಷ್ಟಕಮಯವತಾಂ ದಿಭಾವಶರವಣಾತ್ ಸತಖಸಾಧ್ನ್ತರಾ ವ್ೀದ್ ೀಪದಿಷ್ಟಕಮಯವತಾಂ 
ವಿರೀಹಾಯದಿಭಾವ್ೀನ್ ದ್ತಾಃವಿರೀಹಾಯದಿಭಾವ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಿತ್ವೀ ಖಿತ್ವೀ ‘‘ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ನಿವ್ೀಯದ್ಮಾರಾತ್ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ನಿವ್ೀಯದ್ಮಾರಾತ್’’  
ಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ವಿಹಿತವ್ೈರಾಗಾಯದಾವಪ ತಚಾಙ್ಕೆ ಸಾಯಇತಾಯದಿವ್ೀದ್ವಿಹಿತವ್ೈರಾಗಾಯದಾವಪ ತಚಾಙ್ಕೆ ಸಾಯತ್ತ್||  ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಹಿಂಸಾಯತತತ್ವೀಯಜ್ಞಾನಾಂ ಹಿಂಸಾಯತತತ್ವೀನ್ ನ್ 
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ತತಾಃಪಾಪಸಯ ಸಮಭವ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಹ್ೀತತತವಸಯ ನಾಯತತಾಃಪಾಪಸಯ ಸಮಭವ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಹ್ೀತತತವಸಯ ನಾಯಯಯಯಯತ್ವೀನ್ ಸತಖಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ತ್ವೀನ್ ಸತಖಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ 
ವಿಧಾನಾಯೀಗಾಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ವಿಧಾನಾಯೀಗಾಚ್ಾೀತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅನಾಯದಿರ್ಷಠತ್ೀ ಅನಾಯದಿರ್ಷಠತ್ೀ ಪೂವಯವದ್ಭಲಾಪಾಪೂವಯವದ್ಭಲಾಪಾ--

ದಿತಾಯದಿತಾಯದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್ದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್।।  
 

ತದ್ಥಯಸಾಯಪ ಶತಭ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ ಭಾಷ್ಯೀಣ್ೈವ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ ತದ್ಥಯಸಾಯಪ ಶತಭ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ ಭಾಷ್ಯೀಣ್ೈವ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಸವಗಯಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ 
ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಾಃ ಶತಭತವಸವಗಯರ ಪಸತಖಹ್ೀತತತವಯೀರತಕ್ಾಯಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಾಃ ಶತಭತವಸವಗಯರ ಪಸತಖಹ್ೀತತತವಯೀರತಕ್ಾಯ, , ತಥಾ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ತಥಾ ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ 
ಅಸವಗಯಂ ಅಸವಗಯಂ ಸವಗಾಯದ್ನ್ಯಸವಗಾಯದ್ನ್ಯತ್ತ್, , ಪದ್ಪದ್ಮಿತಯನ್ವೀರ್ತಮಿತಯನ್ವೀರ್ತ, , ವಿರೀಹಾಯದಿಸಾಥನ್ಮೀವ ರಾರ್ತವಿರೀಹಾಯದಿಸಾಥನ್ಮೀವ ರಾರ್ತ, , ನ್ ತತ ತದಾಭವಂ ನ್ ತತ ತದಾಭವಂ 
ಪಾರಪಾರಪನೀರ್ತೀತತಯಕ್ಾಯ ಚ ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃಪನೀರ್ತೀತತಯಕ್ಾಯ ಚ ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃ||  ರಾಗಿೀಯರಾಗಿೀಯಹಿಂಹಿಂಸಾರಾಾಃ ಬರಹಮಹಿಂಸಾವತ್ ಸಾರಾಾಃ ಬರಹಮಹಿಂಸಾವತ್ 
ನಿರ್ಷದ್ಧತಾವಭಾವಾತ್ನಿರ್ಷದ್ಧತಾವಭಾವಾತ್, , ಪರತತಯತ ಪರತತಯತ ‘‘ವಾಯವಯಂ ಶ್್ವೀತಮಾಲಭ್ೀತವಾಯವಯಂ ಶ್್ವೀತಮಾಲಭ್ೀತ’’  ಇರ್ತ ವಿಹಿತತಾವಚಾ ಇರ್ತ ವಿಹಿತತಾವಚಾ 
ಪಾಪಾಪಾಪಾಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಶತಭತಾವತ್ ಪಾಪಾಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ೈವ ಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಶತಭತಾವತ್ ಪಾಪಾಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಾನಾಪಾದ್ದ್ತಾಃಖಾನಾಪಾದ್ಕತಾವತ್ ಕತಾವತ್ 
ತದ್ತಯಕುಯಜ್ಞಾನಾಂತದ್ತಯಕುಯಜ್ಞಾನಾಂ  ಸತಖಸಾಧ್ನ್ತವಂ ದ್ತಾಃಸತಖಸಾಧ್ನ್ತವಂ ದ್ತಾಃಖಾಖಾಹ್ೀತತತವಂ ಚ ಯತಕುಮೀವಹ್ೀತತತವಂ ಚ ಯತಕುಮೀವ||  ‘‘ವಿರೀಹಿಯವಿರೀಹಿಯವಾಾಃವಾಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ಶತರರ್ತಸತು ವಿರೀಹಾಯದ್ಯಭಮಾನಿರ್ಜೀವ್ೀನ್ ಸಾಥನ್ೈಕಯಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ ಶತರರ್ತಸತು ವಿರೀಹಾಯದ್ಯಭಮಾನಿರ್ಜೀವ್ೀನ್ ಸಾಥನ್ೈಕಯಪರ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ ॥॥  18 18 ॥॥  
 

ರ್ೀತ್ ೀಧಿಕರಣ ಮತತು ಯೀನ್ಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಯತತು ‘‘ಸವಗಾಯದ್ವಾಗುತಶ್ಾಾಪ ಮಾತತರ್ೀವೀದ್ರಂ ವರಜ್ೀತ್ಸವಗಾಯದ್ವಾಗುತಶ್ಾಾಪ ಮಾತತರ್ೀವೀದ್ರಂ ವರಜ್ೀತ್’’  ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ 
ಸವಗಾಯದ್ವರ ಢಸಾಯಪ ಪತೃಪರವ್ೀಶಂ ವಿನ್ೈವ ಮಾತೃಪರವ್ೀಶ ಇತಾಯಶಙ್ಗೆಾ ಪತೃಕರಮೀಣ ಸವಗಾಯದ್ವರ ಢಸಾಯಪ ಪತೃಪರವ್ೀಶಂ ವಿನ್ೈವ ಮಾತೃಪರವ್ೀಶ ಇತಾಯಶಙ್ಗೆಾ ಪತೃಕರಮೀಣ 
ಮಾತೃಪರವ್ೀಶಂ ವಕತುಂ ಸ ತರಮ್ಮಾತೃಪರವ್ೀಶಂ ವಕತುಂ ಸ ತರಮ್  --    ರ್ೀತಾಃಸ್ತಗ್ ಯೀಗ್ ೀಥ್ೀರ್ತರ್ೀತಾಃಸ್ತಗ್ ಯೀಗ್ ೀಥ್ೀರ್ತ||  

 

ಯಚಾ ಯಚಾ ‘‘ದ್ೀಹಂ ಗಭಯಸ್ತಥತಂ ಕ್ಾವಪ ಪರವಿಶ್್ೀತಸವಗಯತ್ ೀ ಗತಾಃದ್ೀಹಂ ಗಭಯಸ್ತಥತಂ ಕ್ಾವಪ ಪರವಿಶ್್ೀತಸವಗಯತ್ ೀ ಗತಾಃ’’  ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ ಪತೃಪರವ್ೀಶಂ ಇತತಯಕ್್ುೀಾಃ ಪತೃಪರವ್ೀಶಂ 
ವಿವಿನ್ೈವ ಮಾತೃಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಽಸತುನ್ೈವ ಮಾತೃಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಽಸತು||  ಆಸ್ತುೀಕ್ಾದೌ ದ್ಶಯನಾತ್ಆಸ್ತುೀಕ್ಾದೌ ದ್ಶಯನಾತ್||  ದ್ತರಪದ್ಮಾನಾಧತೃದ್ತರಪದ್ಮಾನಾಧತೃಶತಕ್ಾದೌ ಶತಕ್ಾದೌ 
ದ್ಶಯನಾನಾಮತೃಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಽಪ ವಯಥಯ ಏವ್ೀತಾಯಶಙ್ಗೆಾ ಕಮಿಯಣಾಂ ಪತೃಕರಮೀಣ ಯೀನಿದಾವರ ದ್ಶಯನಾನಾಮತೃಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಽಪ ವಯಥಯ ಏವ್ೀತಾಯಶಙ್ಗೆಾ ಕಮಿಯಣಾಂ ಪತೃಕರಮೀಣ ಯೀನಿದಾವರ 
ಮಾತೃಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಕಯಥಯಂಮಾತೃಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಕಯಥಯಂ  ಸ ತರಂ ಸ ತರಂ ––  ಯೀನ್ೀಾಃ ಶರಿೀರಮಿರ್ತಯೀನ್ೀಾಃ ಶರಿೀರಮಿರ್ತ||  

 

ತತರ ಪತಾರದಿಕರಮೀಣ್ೈವ ಜನ್ನ್ಮೌತಸಗಿಯಕಮ್ತತರ ಪತಾರದಿಕರಮೀಣ್ೈವ ಜನ್ನ್ಮೌತಸಗಿಯಕಮ್||  ಕವಚಿದ್ನ್ಯಥಾಭಾವೀ ಬಲವತಾೆರಣಕೃತ ಕವಚಿದ್ನ್ಯಥಾಭಾವೀ ಬಲವತಾೆರಣಕೃತ 
ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಪರಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಪತಾರದಿಕರಮಮತಕ್ಾುವ ಅನ್ಯಥಾಭಾವ್ೀಽಪ ಹ್ೀತತಮಾಹ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಪರಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಪತಾರದಿಕರಮಮತಕ್ಾುವ ಅನ್ಯಥಾಭಾವ್ೀಽಪ ಹ್ೀತತಮಾಹ ––  
ಜ್ಞಾನ್ೀಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀರ್ತನ್ೈವ ಪರಂ ಪದ್ಂ ರಾರ್ತೀರ್ತ||  

 

ಶತಕ್ಾದಿರ್ಜೀವಾ ಯತಪರಂ ಅನ್ಯತಪದ್ಂ ಸಾಥನ್ಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಮಾತಾಪತಾರದಿಸಾಥನ್ಂಶತಕ್ಾದಿರ್ಜೀವಾ ಯತಪರಂ ಅನ್ಯತಪದ್ಂ ಸಾಥನ್ಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಮಾತಾಪತಾರದಿಸಾಥನ್ಂ  ವಿನಾ ವಿನಾ 
ಯತಾಾನಾನ್ುರಪುರತಷ್ಮಾತೃಪರಭೃರ್ತಂ ರಾನಿು ತಜಾಜಾನ್ೀನ್ೈವ ಭಗವಜಾಜಾನ್ಯತಾಾನಾನ್ುರಪುರತಷ್ಮಾತೃಪರಭೃರ್ತಂ ರಾನಿು ತಜಾಜಾನ್ೀನ್ೈವ ಭಗವಜಾಜಾನ್ --
ಪರಭಾವ್ೀಣ್ೈವ್ೀತಯಥಯಾಃಪರಭಾವ್ೀಣ್ೈವ್ೀತಯಥಯಾಃ||  ತ್ೀಷಾಂ ತ್ೀಷಾಂ ಜ್ಞನಿಜ್ಞನಿತ್ವೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಪರಭಾವಾತ್ ಕವಚಿದ್ನ್ಯಥಾ ತ್ವೀಽಪ ಕಮಿೀಯ ತ್ವೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಪರಭಾವಾತ್ ಕವಚಿದ್ನ್ಯಥಾ ತ್ವೀಽಪ ಕಮಿೀಯ 
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ಪತೃಪರವ್ೀಶಕರಮೀಣ್ೈವ ಶರಿೀರಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ ಇರ್ತ ನಿಯಮಾತ್ ವಿಧ್ೀಯಮೀವ ಕಮಯಣಿ ಪತೃಪರವ್ೀಶಕರಮೀಣ್ೈವ ಶರಿೀರಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ ಇರ್ತ ನಿಯಮಾತ್ ವಿಧ್ೀಯಮೀವ ಕಮಯಣಿ 

ವ್ೈರಾಗಯಮಿರ್ತವ್ೈರಾಗಯಮಿರ್ತ||  ತದ್ತಕುಮನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ತದ್ತಕುಮನ್ತಭಾಷ್ಯೀ --  ‘‘ರ್ಜೀವಪುರತಷ್ಯೀನಿೀನಾಂರ್ಜೀವಪುರತಷ್ಯೀನಿೀನಾಂ  ಸಙ್ಕುರ್ತಸಙ್ಕುರ್ತನಿಯಮೀರ್ಜಝಿತರ್ತಮ್ನಿಯಮೀರ್ಜಝಿತರ್ತಮ್।।  
ಅಥಶಬ್ದೀನ್ ಭಗವಾನಾಹ ಕ್ಾಅಥಶಬ್ದೀನ್ ಭಗವಾನಾಹ ಕ್ಾರಣರಣತಶಾ ತಾಮ್ತಶಾ ತಾಮ್’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ಉಕುಂ ಚ ನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ಉಕುಂ ಚ ನಾಯಯವಿವರಣ್ೀ ––  
‘‘ವಿಶ್್ೀಷ್ಕ್ಾರಣಾದ್ೀವ ವಿಶ್್ೀಷಾಜಜನಿರಿಷ್ಯತ್ೀವಿಶ್್ೀಷ್ಕ್ಾರಣಾದ್ೀವ ವಿಶ್್ೀಷಾಜಜನಿರಿಷ್ಯತ್ೀ||  ಸಾಮಾನ್ಯಜನ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ನ್ೃಣಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಜನ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ನ್ೃಣಾಂ 

ಸಾಮಾಸಾಮಾನ್ಯನ್ಯಹ್ೀತತತಾಃಹ್ೀತತತಾಃ॥॥’’  ಇರ್ತಇರ್ತ  ||  ಉಕುಂ ಚ ಸತಧಾರಾಂ ಉಕುಂ ಚ ಸತಧಾರಾಂ ––  ಜನ್ಮಕ್ಾರಣಾಜನ್ಮಕ್ಾರಣಾದ್ೃಷಾಟಕೃಷ್ ಟೀ ಜನ್ತುಾಃ ದ್ೃಷಾಟಕೃಷ್ ಟೀ ಜನ್ತುಾಃ 
ರ್ೀಜಾದಿಸಮ್ನ್ಧೀನ್ ಶರಿೀರಮಾಪದ್ಯತ ಇತತಯತಸಗಯಾಃರ್ೀಜಾದಿಸಮ್ನ್ಧೀನ್ ಶರಿೀರಮಾಪದ್ಯತ ಇತತಯತಸಗಯಾಃ||  ಸ ಸ ಚಚ  ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ 

ಜ್ಞಾನ್ತಪೀಯೀಗಾದಿಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಕ್ಾರಣವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣಾಪೀದ್ಯತ್ೀಜ್ಞಾನ್ತಪೀಯೀಗಾದಿಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಕ್ಾರಣವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣಾಪೀದ್ಯತ್ೀ’’  ಇತಾಯದಿಇತಾಯದಿ॥॥  
 

ಪಾದಾಥಯ ಉಪಸಂಹಾರ 
 

ಏವಂ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪತ್ ೀ ನಿರ ಪತಸಯ ಏತತಾಪದಿೀರಾಶ್್ೀಷ್ನ್ರಾಥಯಸಯ ಪರಮಪರರಾ ಏವಂ ಸಙ್ಕ ಷ್ೀಪತ್ ೀ ನಿರ ಪತಸಯ ಏತತಾಪದಿೀರಾಶ್್ೀಷ್ನ್ರಾಥಯಸಯ ಪರಮಪರರಾ 
ಮತಕ್ತುಹ್ೀತೌ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀ ಉಪಯೀಗಂ ವದ್ನ್ತನಪಸಂಹರರ್ತ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತೌ ವ್ೈರಾಗ್ಯೀ ಉಪಯೀಗಂ ವದ್ನ್ತನಪಸಂಹರರ್ತ ––  ತಸಾಮದಿರ್ತತಸಾಮದಿರ್ತ  ||  ಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯಸಯ 
ಅಸ್ತಥರಾನ್ಥಯಫಲಸಾಧ್ನ್ತಾವತ್ಅಸ್ತಥರಾನ್ಥಯಫಲಸಾಧ್ನ್ತಾವತ್, , ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಸ್ತಥರಮಹಾಫಲಸಾಧ್ನ್ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಸ್ತಥರಮಹಾಫಲಸಾಧ್ನ್ತಾವತ್ ಅನ್ಯತರ ವಿರಕುಾಃ ಸನ್ ತಾವತ್ ಅನ್ಯತರ ವಿರಕುಾಃ ಸನ್ 

ಭಗವಜಾಜಾನ್ಮೀವ ಸಮಪದ್ ೀಕುಭಕ್ತುಶರವಣಾದಿಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ ಆಶರಯೀತ್ಭಗವಜಾಜಾನ್ಮೀವ ಸಮಪದ್ ೀಕುಭಕ್ತುಶರವಣಾದಿಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ ಆಶರಯೀತ್, , ಸಮಾಪದ್ಯೀದಿತಯಥಯಾಃಸಮಾಪದ್ಯೀದಿತಯಥಯಾಃ॥॥  
1919॥॥  2020॥॥  

 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಣಭಾಷ್ಯಸಯ 
ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ 

ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 

 

ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ಏವಮತಕುದಿಶ್ಾ ಉಕ್ಾುಥಯಮನ್ತಸನ್ದಧ್ತ್ ೀಽಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ವ್ೈರಾಗ್ ಯೀತಪರ್ತುಸಮಭವ್ೀಽಪ ಏವಮತಕುದಿಶ್ಾ ಉಕ್ಾುಥಯಮನ್ತಸನ್ದಧ್ತ್ ೀಽಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ವ್ೈರಾಗ್ ಯೀತಪರ್ತುಸಮಭವ್ೀಽಪ 
‘‘ಅನ್ತಬನಾಧದಿಭಯಾಃಅನ್ತಬನಾಧದಿಭಯಾಃ’’  ಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ಭಕ್ತುಮತ ಏವ ಶರವಣಾದಿಭಾಃ ಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣದಿಶ್ಾ ಭಕ್ತುಮತ ಏವ ಶರವಣಾದಿಭಾಃ 
ಈಶವರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರಾತ್ ಭಕ್ತುನಿರ ಪಣಾಥ್ ೀಯಽಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಇರ್ತ ಈಶವರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರಾತ್ ಭಕ್ತುನಿರ ಪಣಾಥ್ ೀಯಽಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಇರ್ತ 
‘‘ಭಕ್ತುರಸ್ತಮನ್ ಪಾದ್ ಉಚಯತ್ೀಭಕ್ತುರಸ್ತಮನ್ ಪಾದ್ ಉಚಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ವಿಸುರಭಾಷಾಯತಸಪಇರ್ತ ವಿಸುರಭಾಷಾಯತಸಪಷ್ಟಮ್ಷ್ಟಮ್||  

 

ನ್ನ್ತ ಅತರ ಭಕ್ತುರತಚಯತ ಇರ್ತ ಕ್್ ೀಽಥಯಾಃನ್ನ್ತ ಅತರ ಭಕ್ತುರತಚಯತ ಇರ್ತ ಕ್್ ೀಽಥಯಾಃ||  ಕ್ತಂ ಸಾ ಕತಯವ್ಯೀರ್ತವಿಧಿೀಯತ್ೀ ಕ್ತಂ ವಾ ಕ್ತಂ ಸಾ ಕತಯವ್ಯೀರ್ತವಿಧಿೀಯತ್ೀ ಕ್ತಂ ವಾ 
ತತಸವರ ಪಮತಚಯತ್ೀತತಸವರ ಪಮತಚಯತ್ೀ||  ನಾದ್ಯಾಃನಾದ್ಯಾಃ||  ಪರಯತಾನಗ್ ೀಚರತ್ವೀನ್ ವಿಧ್ೀಯತಾವಭಾವಾತ್ಪರಯತಾನಗ್ ೀಚರತ್ವೀನ್ ವಿಧ್ೀಯತಾವಭಾವಾತ್ ||  ನಾನ್ಯಾಃನಾನ್ಯಾಃ||  
ಭಗವನಾಮಹಾತಯಭಗವನಾಮಹಾತಯಸ್ಯೈವ ನಿರ ಪಣ್ೀನ್ ಭಕ್ತುಸವರ ಪಾನಿರ ಪಣಾತ್ಸ್ಯೈವ ನಿರ ಪಣ್ೀನ್ ಭಕ್ತುಸವರ ಪಾನಿರ ಪಣಾತ್ ||  ಭಕಯಥಯಂ ಭಕಯಥಯಂ 
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ಭಗವನ್ಮಹಿಮೀಚಯತ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾಭಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಶಾಭಗವನ್ಮಹಿಮೀಚಯತ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾಭಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಶಾ||  ನ್ ಹಿ ನ್ ಹಿ ಮಹಿಮೀಕ್್ುೀಾಃ ಮಹಿಮೀಕ್್ುೀಾಃ 
ಭಕ್ಾುವುಪಯೀಗ್ ೀಽಸ್ತುೀತಾಯಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯಥಯಂ ಭಕ್ಾುವುಪಯೀಗ್ ೀಽಸ್ತುೀತಾಯಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯಥಯಂ ‘‘ವಿರಕುಾಃ ಸನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್ವಿರಕುಾಃ ಸನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್’’  
ಇರ್ತ ಪೂವಯಭಾಷ್ಯಮತಾರನ್ತವತಯಯ ಯೀಜಯಮ್ಇರ್ತ ಪೂವಯಭಾಷ್ಯಮತಾರನ್ತವತಯಯ ಯೀಜಯಮ್||  ತಥಾಹಿತಥಾಹಿ||  ಸನಿನರ್ತ ಶ್್ಯೀನ್ೀನಾಭಚರನ್ ಯಜ್ೀತಸನಿನರ್ತ ಶ್್ಯೀನ್ೀನಾಭಚರನ್ ಯಜ್ೀತ, , 
ಅಜಯಯನ್ ವಸರ್ತೀತಾಯದಾವಿವ ಲಕ್ಷಣಹ್ೀತ್ ವೀಾಃ ಕ್ತರರಾರಾ ಇರ್ತ ಹ್ೀತೌ ಶತೃಪರತಯರಾನ್ುಂ ಅಜಯಯನ್ ವಸರ್ತೀತಾಯದಾವಿವ ಲಕ್ಷಣಹ್ೀತ್ ವೀಾಃ ಕ್ತರರಾರಾ ಇರ್ತ ಹ್ೀತೌ ಶತೃಪರತಯರಾನ್ುಂ 
ಪದ್ಮ್ಪದ್ಮ್||  ನಿೀರ್ತ ತನ್ರಮ್ನಿೀರ್ತ ತನ್ರಮ್||  ವಿಶಬದವಾವಿಶಬದವಾಚ್ಯೀ ಪರಮಾತಮನಿ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ರಕುಾಃ ಸನ್ ರಕ್್ ುೀ ಭವಿತತಂಚ್ಯೀ ಪರಮಾತಮನಿ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ರಕುಾಃ ಸನ್ ರಕ್್ ುೀ ಭವಿತತಂ, , 
ಭಕ್್ ುೀ ಭವಿತತಮಿರ್ತ ರಾವತ್ಭಕ್್ ುೀ ಭವಿತತಮಿರ್ತ ರಾವತ್, , ಭಗವನಾಮಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್ಭಗವನಾಮಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಸಮಾಶರಯೀತ್  
ಸಮಾಪದ್ಯೀದಿತಯಥಯಾಃಸಮಾಪದ್ಯೀದಿತಯಥಯಾಃ||  

 

‘‘ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಸತು ಸತದ್ೃಢಾಃ ಸವಯತ್ ೀಽಧಿಕಾಃಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಸತು ಸತದ್ೃಢಾಃ ಸವಯತ್ ೀಽಧಿಕಾಃ||  ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಕ್ತುಾಃಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಕ್ತುಾಃ’’  
ಇತತಯಕ್ಾಯಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕಸ್ನೀಹಸ್ಯೈವ ಭಕ್ತುತಾವಇತತಯಕ್ಾಯಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕಸ್ನೀಹಸ್ಯೈವ ಭಕ್ತುತಾವತ್ ಮಹಾತಾಯನ್ತಕ್ೌು ಚ ತ್ ಮಹಾತಾಯನ್ತಕ್ೌು ಚ ತಜಾಜಾನ್ತಜಾಜಾನ್ವತ್ ವತ್ 
ಸ್ನೀಹಸಯ ಚಾನ್ತದ್ರಾತ್ ತಯೀರತತಪತಯಥಯಂ ಅತರ ಪಾಸ್ನೀಹಸಯ ಚಾನ್ತದ್ರಾತ್ ತಯೀರತತಪತಯಥಯಂ ಅತರ ಪಾದ್ೀ ಭಗವನಾಮಹಾತ್ ಯೀಕ್ತುರಿರ್ತ ಭಾವಾಃದ್ೀ ಭಗವನಾಮಹಾತ್ ಯೀಕ್ತುರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  
ಅತ್ೈವಕ್ಾರ್ೀಣ ಏತಚ್ ಾೀದ್ಯಂ ಪರತತಯಕುಮ್ಅತ್ೈವಕ್ಾರ್ೀಣ ಏತಚ್ ಾೀದ್ಯಂ ಪರತತಯಕುಮ್||  ವಿನಾಽಪ ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪುತಾರದೌ ವಿನಾಽಪ ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪುತಾರದೌ 
ಸ್ನೀಹದ್ೃಷ್ಟೀಾಃಸ್ನೀಹದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ||  ಕವಚಿನಾಮಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ೀಽಪ ಸ್ನೀಹಾದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕವಯಭಚಾರಾತ್ ಕವಚಿನಾಮಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ೀಽಪ ಸ್ನೀಹಾದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕವಯಭಚಾರಾತ್ 
ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸ್ನೀಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸ್ನೀಹಾಹ್ೀತತರಿರ್ತಹಾಹ್ೀತತರಿರ್ತ||  ಹ್ೀತವನ್ುರ್ೀಣ ಫಲಸ್ತದಾಧವಾಪಯಸಯ ಹ್ೀತವನ್ುರ್ೀಣ ಫಲಸ್ತದಾಧವಾಪಯಸಯ 
ಹ್ೀತತತಾವವಿರ್ ೀಧಾತ್ಹ್ೀತತತಾವವಿರ್ ೀಧಾತ್||  ಹಾಹಾರಿೀರಿೀಂ ವಿನಾ ವೃರ್ಷಟದ್ೃಯಷ್ಟೀರ್ತ ಕ್ಾರಿೀರಾಯ ರಿೀರಿೀಂ ವಿನಾ ವೃರ್ಷಟದ್ೃಯಷ್ಟೀರ್ತ ಕ್ಾರಿೀರಾಯ 
ವೃಷ್ಟಾಹ್ೀತತತಾವಭಾವಾತ್ವೃಷ್ಟಾಹ್ೀತತತಾವಭಾವಾತ್||  ಜ್ಞಾತಮಾಹಾತಯಸಾಯಪ ಪುಂಸಾಃ ಸ್ನೀಹಾನ್ತತಪತ್ುೀಾಃ ಜ್ಞಾತಮಾಹಾತಯಸಾಯಪ ಪುಂಸಾಃ ಸ್ನೀಹಾನ್ತತಪತ್ುೀಾಃ 
ಮಾತಸರಾಯದಿನಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಕ್ಾರಣತಾವನಾಪಾದ್ಕತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಮಾತಸರಾಯದಿನಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಕ್ಾರಣತಾವನಾಪಾದ್ಕತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  

 

ನ್ನ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ಪರಥಮಾಧಾಯಯೀ ಸವಯಮಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ನ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ಪರಥಮಾಧಾಯಯೀ ಸವಯಮಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ಮಿರ್ತ ತದ್ಸಾಧಿವವನ್ಮಿರ್ತ ತದ್ಸಾಧಿವವ||  
ಸಾವಸಾವಪನಪನಪದಾಥಾಯನಾಮಸತಯತ್ವೀನ್ ತತರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಬಾಹಯಪದಾಥಾಯಜ್ಞಾನಾಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಪದಾಥಾಯನಾಮಸತಯತ್ವೀನ್ ತತರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಬಾಹಯಪದಾಥಾಯಜ್ಞಾನಾಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ 
ತತರರ್ತೀತ್ೀಶಾ ಈಶ್ಾಧಿೀನ್ತಾವಭಾವಾತ್ತತರರ್ತೀತ್ೀಶಾ ಈಶ್ಾಧಿೀನ್ತಾವಭಾವಾತ್ ||  ತಥಾ ಸಾವಪನರ್ತರ್ ೀಧಾನ್ಮಪ ನ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ಮ್ತಥಾ ಸಾವಪನರ್ತರ್ ೀಧಾನ್ಮಪ ನ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ಮ್||  
ಸಾವಪನಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಬಾಸಾವಪನಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಬಾಹಾಯಹಾಯಥಾಯಜ್ಞಾನಾಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ತದ್ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಬಾಹಾಯಥಯಜ್ಞಾನಾಥಾಯಜ್ಞಾನಾಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ತದ್ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಬಾಹಾಯಥಯಜ್ಞಾನಾ--
ಧಿೀನ್ತೌವಚಿತಾಯತ್ಧಿೀನ್ತೌವಚಿತಾಯತ್||  ಜಾಗರತತಸಷ್ತಪಯವಜಾಗರತತಸಷ್ತಪಯವಸಥಯೀರಪ ನ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮ್ಸಥಯೀರಪ ನ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮ್||  ತಯೀಾಃ ತಯೀಾಃ 
ಕ್ಾಲಾದ್ಯಧಿೀನ್ತಾವನ್ತಭಾವಾತ್ಕ್ಾಲಾದ್ಯಧಿೀನ್ತಾವನ್ತಭಾವಾತ್||  ಸತಷ್ತಪೌು ರ್ಜೀವಸಯ ಸತಷ್ತಪೌು ರ್ಜೀವಸಯ ‘‘ಸತಾ ಸ್ ೀಮಯ ತದಾ ಸಮಪನ್ನಾಃಸತಾ ಸ್ ೀಮಯ ತದಾ ಸಮಪನ್ನಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಶತರತಾಯ ಈಶಪಾರಪುಯಕ್ಾಯತದ್ಧಿೀನ್ತ್ ವೀಪಗಮೀ ಶತರತಾಯ ಈಶಪಾರಪುಯಕ್ಾಯತದ್ಧಿೀನ್ತ್ ವೀಪಗಮೀ ‘‘ತದಾ ನಾಡಿೀಷ್ತ ಸತಪುೀ ಭವರ್ತತದಾ ನಾಡಿೀಷ್ತ ಸತಪುೀ ಭವರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃಶತರರ್ತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ||  ತಥಾ ಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಸಯ ಮ ಛಾಯರಾಶಾ ನ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮ್ತಥಾ ಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಸಯ ಮ ಛಾಯರಾಶಾ ನ್ೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮ್||  ತಯೀಾಃ ತಯೀಾಃ 
ಭ್ೀರಿೀತಾಭ್ೀರಿೀತಾಡಡನಾದ್ಯಧಿೀನ್ತಾವನ್ತಭವಾತ್ನಾದ್ಯಧಿೀನ್ತಾವನ್ತಭವಾತ್||  ಮ ಛಾಯರಾಮಿೀಶ್ಾದ್ನ್ಯತರ ಚಕ್ಷತರಾದೌ ಮ ಛಾಯರಾಮಿೀಶ್ಾದ್ನ್ಯತರ ಚಕ್ಷತರಾದೌ 
ರ್ಜೀವಸಾಯವಸಾಥನ್ೀರ್ಜೀವಸಾಯವಸಾಥನ್ೀ  ಜಾಗರದಾದ್ಯವಸಾಥಽನ್ತಪರವ್ೀಶ್್ೀನ್ಜಾಗರದಾದ್ಯವಸಾಥಽನ್ತಪರವ್ೀಶ್್ೀನ್, , ಭಗವತಯವಸಾಥನ್ೀ ಸತಪುಸಾಙ್ಗೆಯೀಯಣ ಭಗವತಯವಸಾಥನ್ೀ ಸತಪುಸಾಙ್ಗೆಯೀಯಣ 
ತಸಾಯಾಃ ಪೃಥಗವಸಾಥತಾವಯೀಗಾಚ್ಾೀರ್ತ ಚ್ ೀದಾಯನಾಂ ನಿರಾಸಾಯ ಪಾರಪಾುನಿ ತಸಾಯಾಃ ಪೃಥಗವಸಾಥತಾವಯೀಗಾಚ್ಾೀರ್ತ ಚ್ ೀದಾಯನಾಂ ನಿರಾಸಾಯ ಪಾರಪಾುನಿ ––  ಸನ್ದಾೀ ಸನ್ದಾೀ 
ಸೃರ್ಷಟರಾಹ ಹಿೀರ್ತಸೃರ್ಷಟರಾಹ ಹಿೀರ್ತ, , ಪರಾಭಧಾಯನಾದಿರ್ತಪರಾಭಧಾಯನಾದಿರ್ತ, , ದ್ೀಹಯೀಗಾದಾವಸ್ ೀಪೀರ್ತದ್ೀಹಯೀಗಾದಾವಸ್ ೀಪೀರ್ತ, , ತದ್ಭಾವೀ ನಾಡಿೀರ್ಷವರ್ತತದ್ಭಾವೀ ನಾಡಿೀರ್ಷವರ್ತ, , 
ಅತಾಃ ಪರಬ್ ೀಅತಾಃ ಪರಬ್ ೀಧ್ ೀಸಾಮದಿರ್ತಧ್ ೀಸಾಮದಿರ್ತ, , ಮತಗ್ಧೀಽಥಯಸಮಪರ್ತುರಿರ್ತ ಷ್ಡಧಿಕರಣಾನಿಮತಗ್ಧೀಽಥಯಸಮಪರ್ತುರಿರ್ತ ಷ್ಡಧಿಕರಣಾನಿ||  ತ್ೀಷ್ತ ಕ್್ ೀ ಮಹಿತ್ೀಷ್ತ ಕ್್ ೀ ಮಹಿಮಾ ಮಾ 
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ವಿಷ್ ಣೀರತಕು ಇತಯತಸ್ುೀಷಾಂ ಭಾವಾಥಯಮಾಹ ವಿಷ್ ಣೀರತಕು ಇತಯತಸ್ುೀಷಾಂ ಭಾವಾಥಯಮಾಹ ––  ಸವಾಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕಶ್್ಾೀರ್ತಸವಾಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕಶ್್ಾೀರ್ತ||  
 

1ರಿಂದ್ 5 ಮತತು 7ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
 

ಸವಾಯಸಾಮವಸಾಥನಾಂ ಸವಪನತರ್ತುರ್ ೀಧಾನ್ಜಾಗರತತಸಷ್ತಪುಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಮೀಹಸವಾಯಸಾಮವಸಾಥನಾಂ ಸವಪನತರ್ತುರ್ ೀಧಾನ್ಜಾಗರತತಸಷ್ತಪುಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಮೀಹರ ಪಾರ ಪಾ--
ವಸಾಥನಾಂ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ನಿಯನಾುವಸಾಥನಾಂ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ನಿಯನಾು ||  ‘‘ಸ ಏಕಾಃಸ ಏಕಾಃ  ಪರಮೀಶವರಾಃಪರಮೀಶವರಾಃ’’  ಇತಯಗ್ರೀತನ್ಂ ವಾಕಯಮಾತಾರಕೃಷ್ಯ ಇತಯಗ್ರೀತನ್ಂ ವಾಕಯಮಾತಾರಕೃಷ್ಯ 
ಯೀಜಯಮ್ಯೀಜಯಮ್||  ವಕ್ಷಾಮಾಣ್ೀನ್ ಸಮತಚಾರಾಥಯಶಾಶಬದಾಃವಕ್ಷಾಮಾಣ್ೀನ್ ಸಮತಚಾರಾಥಯಶಾಶಬದಾಃ||  ಯೀಯೀಽಽಧಾಯಯದ್ವಯೀನ್ ಧಾಯಯದ್ವಯೀನ್ 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂಣ್ ೀಯ ನಿಣಿೀಯತಾಃ ಸ ಇರ್ತ ತಚಾಬಾದಥಯಾಃನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂಣ್ ೀಯ ನಿಣಿೀಯತಾಃ ಸ ಇರ್ತ ತಚಾಬಾದಥಯಾಃ| | ಸವಪನರ್ತರ್ ೀಧಾನ್ಸವಪನರ್ತರ್ ೀಧಾನ್--
ಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಯೀಾಃ ಪೃಥಗವಸಾಥತವಭಾವ್ೀಽಪ ಪರಸ್ತದ್ಧಜಾಗರದಾದ್ಯವಸ್ಥೈಕಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಯೀಾಃ ಪೃಥಗವಸಾಥತವಭಾವ್ೀಽಪ ಪರಸ್ತದ್ಧಜಾಗರದಾದ್ಯವಸ್ಥೈಕದ್ೀಶತಾವದ್ೀಶತಾವ--
ದ್ೀವಾವಸಾಥತ್ ವೀಕ್ತುಾಃದ್ೀವಾವಸಾಥತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ||  ಯದಾವಽವಸಾಥಯದಾವಽವಸಾಥನಾಮಿರ್ತ ಸವಪನಜಾಗರತತಸಷ್ತಪುಮೀಹಾನಾಮಿರ್ತ ಸವಪನಜಾಗರತತಸಷ್ತಪುಮೀಹಾವಸಾಥನಾಮೀವ ವಸಾಥನಾಮೀವ 
ಗರಹಗರಹಣಂಣಂ  ತರ್ತುರ್ ೀಧಾಯಕ್್ ೀ ಬ್ ೀಧ್ಕಶ್್ಾೀರ್ತ ಚಶಬಾದಥಯಾಃತರ್ತುರ್ ೀಧಾಯಕ್್ ೀ ಬ್ ೀಧ್ಕಶ್್ಾೀರ್ತ ಚಶಬಾದಥಯಾಃ ||  ಯದಾವಽವಸಾಥ ಅವಸ್ತಥತಯಾಃ ಯದಾವಽವಸಾಥ ಅವಸ್ತಥತಯಾಃ 
ರ್ಜೀವಾನಾಮವಸಾಥನಾನಿರ್ಜೀವಾನಾಮವಸಾಥನಾನಿ ||  ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ರೀರಕ ಇತಯಥಯಾಃತ್ೀಷಾಂ ಪ್ರೀರಕ ಇತಯಥಯಾಃ||  ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕ ಇರ್ತವದ್ಯಂ ಸ ರಾಯದಿಭಾಸಕ ಇರ್ತವದ್ಯಂ 
ನಿದ್ೀಯಶ್್ೂೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃನಿದ್ೀಯಶ್್ೂೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃ||  ಅತರ ಸ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಪರಥಮಾಧಾಯಯೀಕುಮಹಿಮನ ಏವಾತರ ಅತರ ಸ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಪರಥಮಾಧಾಯಯೀಕುಮಹಿಮನ ಏವಾತರ 
ವಿಶ್್ೀಷ್ಶಙ್ಕೆನಿರಾಸ್ೀನ್ ಪರವಿಶ್್ೀಷ್ಶಙ್ಕೆನಿರಾಸ್ೀನ್ ಪರಪಞ್ಾನ್ಮಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್ಪಞ್ಾನ್ಮಿರ್ತ ಸ ಚಿತಮ್||  ತತರ ಪರಮೀಶವರ ಇತತಯಕ್ಾಯ ತತರ ಪರಮೀಶವರ ಇತತಯಕ್ಾಯ 
‘‘ಮನ್ ೀಗತಾಂಶಾ ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಸ್ವೀಚಾರಾ ಪರಮೀಶವರಾಃಮನ್ ೀಗತಾಂಶಾ ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಸ್ವೀಚಾರಾ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  ಪರದ್ಶಯಯರ್ತ ರ್ಜೀವಾಯಪರದ್ಶಯಯರ್ತ ರ್ಜೀವಾಯ’’  
ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸ ಚನ್ೀನ್ ಸಾವಪಾನನಾಂ ಮಾನ್ಸವಾಸನ್ ೀಪಾದಾನ್ೀನ್ ಈಶವರಜನ್ಯತರಾ ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸ ಚನ್ೀನ್ ಸಾವಪಾನನಾಂ ಮಾನ್ಸವಾಸನ್ ೀಪಾದಾನ್ೀನ್ ಈಶವರಜನ್ಯತರಾ 
ಸತಯತಾವತ್ಸತಯತಾವತ್, , ಬನ್ಧಮೀಕ್ಾದಿಸವ್ೀಯಶವರತಾವಬನ್ಧಮೀಕ್ಾದಿಸವ್ೀಯಶವರತಾವತ್ ಸವಪಾನದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀತ್ ಸವಪಾನದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತವಂ ತಸಯ ಯತಕುಮಿರ್ತ ರಕತವಂ ತಸಯ ಯತಕುಮಿರ್ತ 

ದ್ಶ್ಯದ್ಶ್ಯತಮ್ ತಮ್ ॥॥11॥॥22॥॥33॥॥44॥॥55॥॥77॥॥  
 

6 ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣ - ಕಮಾಯನ್ತಸೃತಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರಾಜಾದ್ೀಾಃ ಖಣ್ಡೀಶತವದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಈಶವರಸಯ ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತ್ ನ್ನ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರಾಜಾದ್ೀಾಃ ಖಣ್ಡೀಶತವದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಈಶವರಸಯ ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತ್ ಕ್ತಕ್ತಞ ಾ್ದ್ವಸಾಥರಾಾಃ ಞ ಾ್ದ್ವಸಾಥರಾಾಃ 
ಪ್ರೀರಕತವಮಸತುಪ್ರೀರಕತವಮಸತು, , ನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಾಯವಸಾಥನಾಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಾಯವಸಾಥನಾಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಸ ಏವ ಚ ಸ ಏವ ಚ 
ಕಮಾಯನ್ತಸೃರ್ತಶಬದವಿಧಿಭಯ ಇರ್ತ ಷ್ಷ್ಠಮಧಿಕರಣಮ್ಕಮಾಯನ್ತಸೃರ್ತಶಬದವಿಧಿಭಯ ಇರ್ತ ಷ್ಷ್ಠಮಧಿಕರಣಮ್||  ತಸಾಯಪಯತಥಯತಸಾಯಪಯತಥಯ  ––  ಸವ್ೀಯತಾಯಸವ್ೀಯತಾಯದಿದಿ||  

 

ಸವ್ೀಯರ್ತ ತನ್ರಮ್ಸವ್ೀಯರ್ತ ತನ್ರಮ್||  ಸವಾಯಸಾಂ ಪರಸವಾಯಸಾಂ ಪರಜಾನಾಂ ಸವಾಯಸಾಮವಸಾಥನಾಂ ಪ್ರೀರಕಾಃ ಸಾಃ ಯ ಜಾನಾಂ ಸವಾಯಸಾಮವಸಾಥನಾಂ ಪ್ರೀರಕಾಃ ಸಾಃ ಯ 
ಏಕದ್ೀಶಪ್ರೀರಕತ್ವೀನಾಙ್ಕ ು್ೀಕೃತಾಃ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ನ್ತವನ್ೀಕ ಇತಯಥಯಾಃಏಕದ್ೀಶಪ್ರೀರಕತ್ವೀನಾಙ್ಕ ು್ೀಕೃತಾಃ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ನ್ತವನ್ೀಕ ಇತಯಥಯಾಃ ||  
ತತ್ೈಕಪರಮಪದಾಭಾಯಂ ತತ್ೈಕಪರಮಪದಾಭಾಯಂ ‘‘ಪರದ್ಶಯಕಸತು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಪಾನದ್ೀರ್ೀಕ ಏವ ತತಪರದ್ಶಯಕಸತು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಪಾನದ್ೀರ್ೀಕ ಏವ ತತ||  ಪರಮಾಃ ಪರಮಾಃ 
ಪುರತಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಪುರತಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ’’  ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸ ಚನ್ೀನ್ ಪರಮೀಶವರತವಹ್ೀತತರತಕ್್ ುೀಇತಾಯದಿವಾಕಯಸ ಚನ್ೀನ್ ಪರಮೀಶವರತವಹ್ೀತತರತಕ್್ ುೀ  ಭವರ್ತಭವರ್ತ||  ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ಯಥಾ 
ಈಶವರತವಮೀವ ಸಾಯನ್ನ ಪರಮೀಶವರತವಮ್ಈಶವರತವಮೀವ ಸಾಯನ್ನ ಪರಮೀಶವರತವಮ್||  ತಚಾ ವಚನ್ಸ್ತದ್ಧತಚಾ ವಚನ್ಸ್ತದ್ಧಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  
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ಅತರ ಯದ್ಯಪ ತದ್ಭಾವೀ ನಾಡಿೀಅತರ ಯದ್ಯಪ ತದ್ಭಾವೀ ನಾಡಿೀರ್ಷವರ್ಷವರ್ತ ನ್ಯೀ ರ್ಜೀವಸಯ ನಾಡಿೀಸ್ತಥತಪರಮಾತಮನಿ ರ್ತ ನ್ಯೀ ರ್ಜೀವಸಯ ನಾಡಿೀಸ್ತಥತಪರಮಾತಮನಿ 
ಸತಪುರಿತತಯಚಯತ್ೀ ನ್ ತತ ಸತಪಯವಸಾಥಯಮಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮ್ಸತಪುರಿತತಯಚಯತ್ೀ ನ್ ತತ ಸತಪಯವಸಾಥಯಮಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮ್||  ತಥಾ ಮತಗ್ಧೀಽತಥಾ ಮತಗ್ಧೀಽಧ್ಯಧ್ಯಸಮಪರ್ತುರಿರ್ತ ಸಮಪರ್ತುರಿರ್ತ 
ನ್ಯೀಽಪ ಮೀಹಾವಸಾಥರಾಂ ರ್ಜೀವಸಯ ಭಗವರ್ತ ನ್ ಸಮಗರಪಾರಪುಾಃನ್ಯೀಽಪ ಮೀಹಾವಸಾಥರಾಂ ರ್ಜೀವಸಯ ಭಗವರ್ತ ನ್ ಸಮಗರಪಾರಪುಾಃ, , ಸತಖಾನ್ತಸತಖಾನ್ತಸಸನಾಧನಾತ್ನಾಧನಾತ್||  
ನಾಪಯಪಾರಪುರ್ೀವನಾಪಯಪಾರಪುರ್ೀವ||  ಅನಾಯಥಾಯದ್ಶಯನಾತ್ಅನಾಯಥಾಯದ್ಶಯನಾತ್||  ಅತಾಃ ಪರಿಶ್್ೀಷಾದ್ಧ್ಯಪಾರಪುಅತಾಃ ಪರಿಶ್್ೀಷಾದ್ಧ್ಯಪಾರಪುರಿರಿರ್ತ ರ್ತ 
ಮೀಹಾವಸಾಥನ್ಮೀವೀಕುಮ್ಮೀಹಾವಸಾಥನ್ಮೀವೀಕುಮ್||  ನ್ ತತ ಸತಪುಮೀಹಾವಸಥಯೀರಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮತಚಯತ್ೀನ್ ತತ ಸತಪುಮೀಹಾವಸಥಯೀರಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಮತಚಯತ್ೀ||  
ತಥಾಽಪ ತಯೀರವಸಥಯೀರಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಸಯ ತಥಾಽಪ ತಯೀರವಸಥಯೀರಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಸಯ ‘‘ಸ ಏವ ಚ ಕಮಾಯನ್ತಸೃರ್ತಸ ಏವ ಚ ಕಮಾಯನ್ತಸೃರ್ತ’’  ––  
ಇತ್ಯೀತನ್ನಯೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧತವಂ ದ್ ಯೀತಯತತಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರಭಾಷ್ಯೀಇತ್ಯೀತನ್ನಯೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧತವಂ ದ್ ಯೀತಯತತಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರಭಾಷ್ಯೀಣ ಸವಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕ ಣ ಸವಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕ 
ಇತಯನ್ೀನ್ೈವ ಸಹ್ೀತರಷ್ಡಧಿಕರಣಭಾವಾಥ್ ೀಯಽಪ ಭಾರ್ಷತಾಃಇತಯನ್ೀನ್ೈವ ಸಹ್ೀತರಷ್ಡಧಿಕರಣಭಾವಾಥ್ ೀಯಽಪ ಭಾರ್ಷತಾಃ ||  ಯಥ್ ೀಕುಂ ಶ್ರೀಮದಾಭಷ್ಯೀ ಯಥ್ ೀಕುಂ ಶ್ರೀಮದಾಭಷ್ಯೀ 
ಮೀಹನ್ಯೀ ಮೀಹನ್ಯೀ ‘‘ಸ್ ೀಽಪ ತತ ಏವ್ೀರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಂಸ್ ೀಽಪ ತತ ಏವ್ೀರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ನ್ನ್ವೀವಂ ಸಪಾಯನ್ನ್ವೀವಂ ಸಪಾಯದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತವಸಾಯಪ ಸ ದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತವಸಾಯಪ ಸ 
ಏವ ಚ್ೀರ್ತ ನ್ಯೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ತದ್ತಕಯಥಯಂ ಸನ್ಧಾೀ ಸೃರ್ಷಟರಾಹ ಹಿೀತಾಯದಿ ವಯಥಯಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನಏವ ಚ್ೀರ್ತ ನ್ಯೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ತದ್ತಕಯಥಯಂ ಸನ್ಧಾೀ ಸೃರ್ಷಟರಾಹ ಹಿೀತಾಯದಿ ವಯಥಯಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ||  
ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀಽಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀಽವವಸಾಥಸಾಥಪ್ರೀರಕತವಸ್ತದಾಧವ್ೀವ ಕ್ತಮೀಕದ್ೀಶಪರವತಯಕ್್ ೀಽಥ ಸವಯಪರವತಯಕ ಪ್ರೀರಕತವಸ್ತದಾಧವ್ೀವ ಕ್ತಮೀಕದ್ೀಶಪರವತಯಕ್್ ೀಽಥ ಸವಯಪರವತಯಕ 
ಇರ್ತ ಚಿನಾುಽವಸರಾತ್ಇರ್ತ ಚಿನಾುಽವಸರಾತ್||  

 

ಅತರ ಸ ತ್ರೀಷ್ತಅತರ ಸ ತ್ರೀಷ್ತ  ರ್ಜೀವಸಮ್ನಿಧಸತಪಾಯದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಕ್್ೈಮತತಯನಾಯಯಸ್ತದ್ಧನಾನಾರ್ಜೀವಸಮ್ನಿಧಸತಪಾಯದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಕ್್ೈಮತತಯನಾಯಯಸ್ತದ್ಧನಾನಾ--
ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸ್ತಥತನಾನಾಜಡಗತವೃದಿಧಹಾರಸಾದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತವಮಿತಯಪ ಸ ಚಯತತಮ್ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸ್ತಥತನಾನಾಜಡಗತವೃದಿಧಹಾರಸಾದ್ಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತವಮಿತಯಪ ಸ ಚಯತತಮ್ 

ಸವಾಯವಸ್ಥೀರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ತುರಿರ್ತಸವಾಯವಸ್ಥೀರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ತುರಿರ್ತ॥॥  6 6 ॥॥  
 

ನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಪಯಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಾಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತ್ವೀ ಅಧಿಷಾಠನ್ಭ ತಪ್ರೀಯಯರ್ಜೀವಾನಾಂ ನ್ನ್ವೀವಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಾಯವಸಾಥಪ್ರೀರಕತ್ವೀ ಅಧಿಷಾಠನ್ಭ ತಪ್ರೀಯಯರ್ಜೀವಾನಾಂ 
ಸತರನ್ರರ್ತಸತರನ್ರರ್ತಯಯಗಾದಿಯಯಗಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಭ್ೀದಾತುತ್ರೀರಕ್್ ೀಽಪ ಭನಾನಧಿಷಾಠನ್ಗತಘಟಾದಿವತ್ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಭ್ೀದಾತುತ್ರೀರಕ್್ ೀಽಪ ಭನಾನಧಿಷಾಠನ್ಗತಘಟಾದಿವತ್ 
ಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸಾಯತ್ಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸಾಯತ್||  ತಥಾ ತಥಾ ‘‘ದ್ಕ್ಷಣಾಕ್ಷಮತಖ್ೀ ವಿಶ್್ೂವೀ ಮನ್ಸಯನ್ುಸತು ತ್ೈಜಸಾಃದ್ಕ್ಷಣಾಕ್ಷಮತಖ್ೀ ವಿಶ್್ೂವೀ ಮನ್ಸಯನ್ುಸತು ತ್ೈಜಸಾಃ| | ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ಚ ಹೃದಿ ಆಕ್ಾಶ್್ೀ ಚ ಹೃದಿ 
ಪಾರಜ್ಞಾಃ ರ್ತರಧಾ ದ್ೀಹ್ೀ ವಯವಸ್ತಥತಾಃಪಾರಜ್ಞಾಃ ರ್ತರಧಾ ದ್ೀಹ್ೀ ವಯವಸ್ತಥತಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ದ್ಕ್ಷಣಾಕ್ಾಾದಿದ್ೀಶಭ್ೀದ್ೀನ್ದ್ಕ್ಷಣಾಕ್ಾಾದಿದ್ೀಶಭ್ೀದ್ೀನ್, , ‘‘ವಿಶ್್ೂವೀ ಹಿ ಸ ಥಲಭತಙ್ ವಿಶ್್ೂವೀ ಹಿ ಸ ಥಲಭತಙ್ 
ನಿತಯಂನಿತಯಂ’’  ಇರ್ತ ಜಾಗರದಾದಿಕ್ಾಲಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚ ತಥಾ ಇರ್ತ ಜಾಗರದಾದಿಕ್ಾಲಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚ ತಥಾ ‘‘ಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಬಬದೌಧ ತಾವಿಷ್ಯೀತ್ೀ ದೌಧ ತಾವಿಷ್ಯೀತ್ೀ 
ವಿಶವತ್ೈಜಸೌವಿಶವತ್ೈಜಸೌ||  ಪಾರಜ್ಞಾಃ ಕ್ಾರಣಬದ್ಧಸತುಪಾರಜ್ಞಾಃ ಕ್ಾರಣಬದ್ಧಸತು’’  ಇತಾಯದಿರ ಪಭ್ೀದ್ವಚನಾಚಾ ಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಇತಾಯದಿರ ಪಭ್ೀದ್ವಚನಾಚಾ ಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ಭ್ೀದ್ವಾನ್ 
ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ನ್ ನ್ ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಪೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್ಸಾಥನ್ತ್ ೀಽಪೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಮ್||  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  
ಸವಸವರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ||  ಸವಯಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  

 

ಸ ರನ್ರಾದಿಶರಿೀರದ್ಕ್ಷಣಾಕ್ಾಾದಿಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಜಾಗರದಾದಿಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ೀಷ್ತ ಸ ರನ್ರಾದಿಶರಿೀರದ್ಕ್ಷಣಾಕ್ಾಾದಿಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಜಾಗರದಾದಿಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಥತ್ೀಷ್ತ 
ವಿಶ್ಾವದಿಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಇತಯಥಯಾಃವಿಶ್ಾವದಿಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಇತಯಥಯಾಃ||  ಕತತ ಇತಯತ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಕತತ ಇತಯತ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ 
ಇರ್ತಇರ್ತ||  ‘‘ಯತ್ ೀ ನ್ೈವ್ೀಶವರದ್ವಯಂಯತ್ ೀ ನ್ೈವ್ೀಶವರದ್ವಯಂ’’  ಇರ್ತ ಚಕ್ಷತರಾದಿವರ್ತುವತಯತರ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಇರ್ತ ಚಕ್ಷತರಾದಿವರ್ತುವತಯತರ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಯತಕ್ಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಹಿ ಯತಕ್ಾಯ ಏಕ್್ ೀ ಹಿ 
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ಪರಮೀಶವರ್ ೀ ನ್ ತತ ಅನ್ೀಕಾಃಪರಮೀಶವರ್ ೀ ನ್ ತತ ಅನ್ೀಕಾಃ||  ರ ಪಾಣಾಂ ಭ್ೀರ ಪಾಣಾಂ ಭ್ೀದ್ೀದ್ೀಽನ್ೀಕ್್ೀಶವರಾಪಾತಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಽನ್ೀಕ್್ೀಶವರಾಪಾತಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  
 

ನ್ನ್ತ ಚ ರ ಪಾಣಾಂ ಭ್ೀದ್ೀಪ್ಯೀಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ರ ಪ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಮೈಶವಯಯವಾನ್ನ್ನ್ತ ಚ ರ ಪಾಣಾಂ ಭ್ೀದ್ೀಪ್ಯೀಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ರ ಪ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಮೈಶವಯಯವಾನ್ ||  
ಅನಾಯಅನಾಯನಿನಿ  ರ ಪಾಣಿ ತದ್ನ್ತಗಾರಹಕ್ಾಣಿ ರ ಪಾಣಿ ತದ್ನ್ತಗಾರಹಕ್ಾಣಿ ಸಸನ್ುವತ್ ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ನ್ುವತ್ ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಸವ್ೀಯರ್ತಸವ್ೀಯರ್ತ ||  ಸ ಸ 
ಪಾರಗತಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಮೀಶವರಾಃಪಾರಗತಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಮೀಶವರಾಃ  ಸವಯದ್ೀಶಕ್ಾಲಸ್ತಥಸವಯದ್ೀಶಕ್ಾಲಸ್ತಥತತರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ದ್ವಾನ್ ||  
ಅವಿಶ್್ೀಷ್ವಾನಿತಯಥಯಾಃಅವಿಶ್್ೀಷ್ವಾನಿತಯಥಯಾಃ||  

 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಸವಯದ್ೀಶಕ್ಾಲಸ್ತಥತರ ಪಾಣಾಮಭ್ೀದ್ೀ ವಯೀನ್ನ್ವೀವಂ ಸವಯದ್ೀಶಕ್ಾಲಸ್ತಥತರ ಪಾಣಾಮಭ್ೀದ್ೀ ವಯೀಮವಮವತಾಪದಾದ್ಯೀಕದ್ೀಶ್್ೀನ್ೈವ ತಾಪದಾದ್ಯೀಕದ್ೀಶ್್ೀನ್ೈವ 
ತತರ ತತಾರವಸಾಥನ್ಂ ಈಶವರಸ್ಯೀರ್ತ ಸಾಯತ್ತತರ ತತಾರವಸಾಥನ್ಂ ಈಶವರಸ್ಯೀರ್ತ ಸಾಯತ್||  ತಚಾತಚಾ  ‘‘ಸಪಾುಙ್ಗು ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶರ್ತ ಮತಖಾಃಸಪಾುಙ್ಗು ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶರ್ತ ಮತಖಾಃ’’  ಇತಾಯದಿ ಇತಾಯದಿ 
ಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ಶತರರ್ತವಿರತದ್ಧಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ––  ಸವ್ೀಯತಾಯದಿಸವ್ೀಯತಾಯದಿ||  ಸವಯಶಬದಾಃ ಸಮಗರವಾಚಿೀಸವಯಶಬದಾಃ ಸಮಗರವಾಚಿೀ||  ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ 
ಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸವಯಭ ತ್ೀಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸವಯಭ ತ್ೀಷ್ತ ಪಾಣಿಪಾದಾದ್ಯವಯವ್ೈಾಃ ಸಮಗರರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ ಷ್ತ ಪಾಣಿಪಾದಾದ್ಯವಯವ್ೈಾಃ ಸಮಗರರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ 
ಅಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸ ಪರಮೀಶವರ ಇತಯಥಯಾಃಅಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸ ಪರಮೀಶವರ ಇತಯಥಯಾಃ||  

 

ನ್ನ್ತ ಸಮಗರರ ಪ್ೀಣ ಸವಯದ್ೀಶ್ಾದ್ಯವಸಾಥನ್ಂ ಕಥಂ ಹರ್ೀರತಪಪದ್ಯತ್ೀನ್ನ್ತ ಸಮಗರರ ಪ್ೀಣ ಸವಯದ್ೀಶ್ಾದ್ಯವಸಾಥನ್ಂ ಕಥಂ ಹರ್ೀರತಪಪದ್ಯತ್ೀ||  
ಅನ್ಯತಾರದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತಯತಾಃ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ ಹ್ೀತತಗಭಯಮ್ಅನ್ಯತಾರದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತಯತಾಃ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ ಹ್ೀತತಗಭಯಮ್ ||  ಸ ಏಕ್್ ೀಽಪ ಸ ಏಕ್್ ೀಽಪ 
ಪರಮೀಶವರತಾವತ್ ತಾದ್ೃಶರ ಪ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ವಾನಿರ್ತಪರಮೀಶವರತಾವತ್ ತಾದ್ೃಶರ ಪ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ವಾನಿರ್ತ||  ‘‘ಐಶವರಾಯದ್ ರಪಮೀಕಂ ಚ ಐಶವರಾಯದ್ ರಪಮೀಕಂ ಚ 
ಸ ಯಯವದ್್ಹತಸ ಯಯವದ್್ಹತಧ್ೀಯತ್ೀಧ್ೀಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಸೃತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ಪರಮೀಶವರ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ಪರಮೀಶವರ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ‘‘ಬದ್ ಧೀ ಬದ್ ಧೀ 

ಬನಾಧದಿಸಾಕ್ಷತಾವತ್ಬನಾಧದಿಸಾಕ್ಷತಾವತ್’’  ಇರ್ತ ಸೃರ್ತಸ ಚನ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ ೀಕ್್ುೀಗಯರ್ತರಪ ಸ ಚಿತ್ೀರ್ತಇರ್ತ ಸೃರ್ತಸ ಚನ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ ೀಕ್್ುೀಗಯರ್ತರಪ ಸ ಚಿತ್ೀರ್ತ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಅರ ಪಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಸವಯದ್ೀಶ್ಾದೌ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾಣಿಪಾದಾದಿಸಮಗರರ ಪಾಣಾಂ ಅವಸ್ತಥರ್ತಮತಪ್ೀತಯ ನ್ನ್ವೀವಂ ಸವಯದ್ೀಶ್ಾದೌ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾಣಿಪಾದಾದಿಸಮಗರರ ಪಾಣಾಂ ಅವಸ್ತಥರ್ತಮತಪ್ೀತಯ 
ತ್ೀಷಾಮಭ್ೀದ್ ೀಕ್ೌು ರ ಪವತಾುವತ್ ಯಜ್ಞದ್ತುವದ್ನಿತಯತವಪರಸಙ್ಗುಾಃತ್ೀಷಾಮಭ್ೀದ್ ೀಕ್ೌು ರ ಪವತಾುವತ್ ಯಜ್ಞದ್ತುವದ್ನಿತಯತವಪರಸಙ್ಗುಾಃ||  ‘‘ಅರ ಪಮವಯಯಂಅರ ಪಮವಯಯಂ’’, , 
‘‘ತದ್ರ ಪಮನಾಮಯಂತದ್ರ ಪಮನಾಮಯಂ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತಯಪಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ಹರ್ೀರಪಾರಕೃತಂ ಇತಾಯದಿಶತರತಯಪಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ಹರ್ೀರಪಾರಕೃತಂ 
ರ ಪಂ ವಕತುಂ ರ ಪಂ ವಕತುಂ ಅರ ಅರ ಪವಪವದ್ೀವ್ೀತಾಯದಿಸ ತರಚತತಷ್ಟಯಮ್ದ್ೀವ್ೀತಾಯದಿಸ ತರಚತತಷ್ಟಯಮ್||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ––  ಸವ್ೀಯತಾಯದಿಸವ್ೀಯತಾಯದಿ ||  

 

ಸ ಪರಮಾತಾಮ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ಸ ಪರಮಾತಾಮ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ ||  ಸವಯಸಾವರ್ತೇಯಕರಚರಣಾದಿಸವಯಸಾವರ್ತೇಯಕರಚರಣಾದಿ--
ಮದಿವಗರಹ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್ಮದಿವಗರಹ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ವಾನ್||  ನ್ ತತ ಯಜ್ಞದ್ತಾುದಿರ್ಜೀವಸಮ್ನಿಧಪಾರನ್ ತತ ಯಜ್ಞದ್ತಾುದಿರ್ಜೀವಸಮ್ನಿಧಪಾರಕೃತಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಕೃತಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ 

ಯಜ್ಞದ್ತಾುದಿರಿವ ಭ್ೀದ್ವಾನಿತಯಥಯಾಃಯಜ್ಞದ್ತಾುದಿರಿವ ಭ್ೀದ್ವಾನಿತಯಥಯಾಃ।।  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ ‘‘ಐಕ್ಾತಯಪರತಯಐಕ್ಾತಯಪರತಯಯಯಸಾರಂಸಾರಂ’’, , 
‘‘ಆನ್ನ್ದರ ಪಮಮೃತಂಆನ್ನ್ದರ ಪಮಮೃತಂ’’, , ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭ್ ಯೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಾಯತಮಕ್್ೀಶವರತಾದಾತ್ಯೀನ್ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭ್ ಯೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಾಯತಮಕ್್ೀಶವರತಾದಾತ್ಯೀನ್ 
ರ ಪಸಯ ಪಾರಕೃತದ್ೀಹವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯರ ಪಸಯ ಪಾರಕೃತದ್ೀಹವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ ಗೃಹಾನ್ುಾಃ ನ್ಯನಾದಿಪರಕ್ಾಶ್್ೀ ಸತಯಪ ತ್ ಗೃಹಾನ್ುಾಃ ನ್ಯನಾದಿಪರಕ್ಾಶ್್ೀ ಸತಯಪ 
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ಚಕ್ಷತಷಾದಿಪರಕ್ಾಶಸಯ ಲೌಕ್ತಕಪರಚಕ್ಷತಷಾದಿಪರಕ್ಾಶಸಯ ಲೌಕ್ತಕಪರಕ್ಾಶವ್ೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀಕ್ಾಶವ್ೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ನ್  ನಾಸ್ತುನಾಸ್ತು ಪರಕ್ಾಶ ಇತಾಯದಿವಯವಹಾರವತ್  ಪರಕ್ಾಶ ಇತಾಯದಿವಯವಹಾರವತ್ 
ಅರ ಪಮಿತಾಯದಿ ಶ್ೌರಅರ ಪಮಿತಾಯದಿ ಶ್ೌರತವಯವಹಾರಸಯತವಯವಹಾರಸಯ, , ಅಪಾರಕೃತರ ಪವತ್ುವೀನ್ ಅನಿತಯತಾವಪರಸಙ್ಗುಸಯ ಅಪಾರಕೃತರ ಪವತ್ುವೀನ್ ಅನಿತಯತಾವಪರಸಙ್ಗುಸಯ 
ಚ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಚ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ಕತತ ಏತಾದ್ೃಶರ ಪವತುವಂ ಹರ್ೀಾಃಕತತ ಏತಾದ್ೃಶರ ಪವತುವಂ ಹರ್ೀಾಃ??  ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಯರ ಪಾಣಾಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಯರ ಪಾಣಾಂ 
ಪರಕೃತಾಯಪರಕೃತಾಯದಾಯತಮಕತವನಿಯಮಾದಿತಯತಾಃ ದಾಯತಮಕತವನಿಯಮಾದಿತಯತಾಃ ––  ಸವಯಸವಯದ್ೀಶ್್ೀರ್ಷವತಾಯದಿದ್ೀಶ್್ೀರ್ಷವತಾಯದಿ||  ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ 
ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ||  ಪರಪರಕೃತಾಯದಿಸವಯಸಾವಮಿೀತಯಥಯಾಃಕೃತಾಯದಿಸವಯಸಾವಮಿೀತಯಥಯಾಃ||  ಸವಯರ ಪಾಣಾಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಯರ ಪಾಣಾಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ 
ಪರಕೃತಾಯದಾಯತಮಕತ್ವೀಽಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಕೃರ್ತಭ ತಾದಿಸವ್ೀಯಶವರತಾವತ್ ನ್ ತತರ ಪರಕೃತಾಯದಾಯತಮಕತ್ವೀಽಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಕೃರ್ತಭ ತಾದಿಸವ್ೀಯಶವರತಾವತ್ ನ್ ತತರ 
ಪಾರಕೃತಾದಿರ ಪಂ ಯತಕುಮ್ಪಾರಕೃತಾದಿರ ಪಂ ಯತಕುಮ್||  ಸಾವಧಿೀನ್ೀನ್ ಸಾವತಮಬನ್ಧನಾಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಸಾವಧಿೀನ್ೀನ್ ಸಾವತಮಬನ್ಧನಾಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ||  ಕ್ಾವಪ ಕದಾಽಪ ಕ್ಾವಪ ಕದಾಽಪ 
ಕ್ತಞ ಾ್ದ್ಪ ರ ಪಂ ಸಾವತಮನಾ ಭನ್ನಂ ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸವಯಪದಾನಾಮತಕ್ತುಾಃಕ್ತಞ ಾ್ದ್ಪ ರ ಪಂ ಸಾವತಮನಾ ಭನ್ನಂ ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸವಯಪದಾನಾಮತಕ್ತುಾಃ ||  

ವಿವಿವೃತಮೀತತ್ ದಿವರ್ತೀಯಗಿೀತಾಭಾಷಾಯದೌ ತತರ ತತ್ೈವ್ೀರ್ತವೃತಮೀತತ್ ದಿವರ್ತೀಯಗಿೀತಾಭಾಷಾಯದೌ ತತರ ತತ್ೈವ್ೀರ್ತ॥॥  
 

ಉಪಮಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನಿವೀಶವರರ ಪಾಣಾಂ ಮತಾಸಾದಿೀನಾಮಿೀಶವರ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ೀ ಮತಾಸಾದಿೀನಾಮಿವ ನ್ನಿವೀಶವರರ ಪಾಣಾಂ ಮತಾಸಾದಿೀನಾಮಿೀಶವರ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ೀ ಮತಾಸಾದಿೀನಾಮಿವ 
ರ್ಜೀವಾದಿೀನಾಮಪ ಈಶವರಾಂಶತ್ವೀನ್ೀಶವರ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ ೀಽಸತುರ್ಜೀವಾದಿೀನಾಮಪ ಈಶವರಾಂಶತ್ವೀನ್ೀಶವರ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ ೀಽಸತು||  ನ್ ಚನ್ ಚ||  ಪೃಥತಗತಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ ಪೃಥತಗತಪದ್ೀಶ್ಾದಿರ್ತ 
ರ್ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ ೀಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃರ್ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ ೀಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ||  ಸವಯರ್ಜೀವಸಮತದಾಯಸ್ಯೀಶತ್ವೀನ್ ಏಕ್್ೈಕರ್ಜೀವಸಯ ಈಶವರ್ೀಣ ಸವಯರ್ಜೀವಸಮತದಾಯಸ್ಯೀಶತ್ವೀನ್ ಏಕ್್ೈಕರ್ಜೀವಸಯ ಈಶವರ್ೀಣ 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾತ್ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾತ್  ಅಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಭ್ೀದಾವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಅಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಭ್ೀದಾವಿರ್ ೀಧಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅತ ಏವ ಚ್ ೀಪಮಾ ಅತ ಏವ ಚ್ ೀಪಮಾ 
ಸ ಯಯಕ್ಾದಿವದಿರ್ತಸ ಯಯಕ್ಾದಿವದಿರ್ತ||  ತಸಯ ತಾತಪರಾಯಥಯಮಾಹ ತಸಯ ತಾತಪರಾಯಥಯಮಾಹ ––  ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  

 

ಸ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಸ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃಕಾಃ  ಪರಮೀಶವರಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  ನ್ ರ್ಜೀವೀಽಪೀಶವರಕ್್ ೀಟೌ ನಿವ್ೀಶಯತ ಇತಯಥಯಾಃನ್ ರ್ಜೀವೀಽಪೀಶವರಕ್್ ೀಟೌ ನಿವ್ೀಶಯತ ಇತಯಥಯಾಃ||  ಅಂಶತವಂ ಅಂಶತವಂ 

ತತ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ತತ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ‘‘ಅಂಶ್್ೂೀ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶ್ಾತ್ಅಂಶ್್ೂೀ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶ್ಾತ್’’  ಇತಯತರ ದಿವರ್ತೀಯೀ ವಾಯಖಾಯತಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಯತರ ದಿವರ್ತೀಯೀ ವಾಯಖಾಯತಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
 

13,14, ಮತತು 15ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ಜನಾಮದಿಸ ತ್ರೀ ಸವಯಕತ್ೀಯರ್ತನ್ನ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ಜನಾಮದಿಸ ತ್ರೀ ಸವಯಕತ್ೀಯರ್ತ, , ಸೃರ್ಷಟಸ್ತಥತಾಯದ್ಯಷ್ಟವಾಯಪಾರಕತ್ೀಯರ್ತ ಸೃರ್ಷಟಸ್ತಥತಾಯದ್ಯಷ್ಟವಾಯಪಾರಕತ್ೀಯರ್ತ 
ತದ್ಯತಕುಮ್ತದ್ಯತಕುಮ್||  ಸೃಷೌಟ ಸತಾಯಂ ರಾವತಸಂಹಾರಂ ಜಗತ್ ಸ್ತಥತ್ೀಾಃಸೃಷೌಟ ಸತಾಯಂ ರಾವತಸಂಹಾರಂ ಜಗತ್ ಸ್ತಥತ್ೀಾಃ  ಸವತ ಸವತ ಏವ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃಏವ ಸ್ತದ್ಧೀಾಃ, , ಸಂಹತತಯಾಃ ಸಂಹತತಯಾಃ 
ಸಂಹಾರಾರ್ತರಿಕುವಾಯಪಾರಸಯ ಪಾಲನ್ರ ಪಸಾಯಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪೃಥಗಾವಾಪಾಸಂಹಾರಾರ್ತರಿಕುವಾಯಪಾರಸಯ ಪಾಲನ್ರ ಪಸಾಯಯೀಗಾದಿತಯತಾಃ ಪೃಥಗಾವಾಪಾರಂರಂ  ವಕತುಂ ವಕತುಂ 
ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಪರಪರಕೃತ್ೈತಾವತುವಂ ಹಿ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ರ್ತೀತಾಯದಿಸ ತರಮ್ಕೃತ್ೈತಾವತುವಂ ಹಿ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ರ್ತೀತಾಯದಿಸ ತರಮ್  ||  

 

ತಥಾ ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾ ಸುಮಾಭದ್ೀರಿವ ಪುರತಷ್ಪರಯತ್ನೀನ್ೈವ ಈಶವರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಾ ಸಮಭವಾಚಾ ತಥಾ ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾ ಸುಮಾಭದ್ೀರಿವ ಪುರತಷ್ಪರಯತ್ನೀನ್ೈವ ಈಶವರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಾ ಸಮಭವಾಚಾ 
ಭಕ್ತುವಯಯಥಾಯಭಕ್ತುವಯಯಥಾಯ||  ತಸಾಯವಯಕ್್ೈಕಸವಭಾವತ್ವೀನ್ ಸುಮಾಭದಿವ್ೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀ ತತ ಸತತರಾಂ ವಯಥಾಯತಸಾಯವಯಕ್್ೈಕಸವಭಾವತ್ವೀನ್ ಸುಮಾಭದಿವ್ೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀ ತತ ಸತತರಾಂ ವಯಥಾಯ||  
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ಸಾಧ್ನ್ಶತ್ೀನಾಪ ತಾದ್ೃಶಸಾಯದ್ೃಷ್ಟಸ್ಯೀವ ಆಪರ್ ೀಕ್ಾಾಸಮಭವಾದಿತಯತ್ ೀಽನ್ನ್ುಶಸಾಧ್ನ್ಶತ್ೀನಾಪ ತಾದ್ೃಶಸಾಯದ್ೃಷ್ಟಸ್ಯೀವ ಆಪರ್ ೀಕ್ಾಾಸಮಭವಾದಿತಯತ್ ೀಽನ್ನ್ುಶಕ್ತುಕ್್ೀನ್ ಕ್ತುಕ್್ೀನ್ 
ಪರಸನ್ನೀನ್ೀಶವರ್ೀಣ್ೈವ ಪರಸನ್ನೀನ್ೀಶವರ್ೀಣ್ೈವ ಅಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಂ ಭವರ್ತೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಮ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷಾಂ ಭವರ್ತೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಮ್ ––  ತದ್ವಯಕುಮಾಹ ತದ್ವಯಕುಮಾಹ 
ಹಿೀತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್ಹಿೀತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಮ್||  

 

ತಥಾ ಪೂವಯಂ ವ್ೈಶ್್ೀರ್ಷಕನ್ಯೀ ಸಮವಾರಾಪಾಕರಣ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣಾನ್ಂ ವಸತು ತಥಾ ಪೂವಯಂ ವ್ೈಶ್್ೀರ್ಷಕನ್ಯೀ ಸಮವಾರಾಪಾಕರಣ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣಾನ್ಂ ವಸತು 
ಸವರ ಪತ್ ವೀಪಗಮೀನ್ ಈಶವರಸಯ ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣವತುವಂ ನ್ ಸಾಯತ್ಸವರ ಪತ್ ವೀಪಗಮೀನ್ ಈಶವರಸಯ ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣವತುವಂ ನ್ ಸಾಯತ್ ||  ಗತಣವತಾುವಗತಣವತಾುವಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಚ ಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಚ 
ಸವರ ಪತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯಸವರ ಪತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ಭಗವತ್ ೀ ಗತಣಾತಮಕತವಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಬಲಾದ್ತುಣಿತವಂ ಚ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ತ್ ೀ ಭಗವತ್ ೀ ಗತಣಾತಮಕತವಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಬಲಾದ್ತುಣಿತವಂ ಚ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ 
ಉಉಭಭಯವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿಸ ತರಚತತಷ್ಟಯಮ್ಯವಯಪದ್ೀಶ್ಾದಿತಾಯದಿಸ ತರಚತತಷ್ಟಯಮ್||  

 

ತ್ೀಷಾಮಥಯಮಾಹ ತ್ೀಷಾಮಥಯಮಾಹ ––  ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  ಏಕ ಇರ್ತ ಚ ಏಕ ಇರ್ತ ಚ ||  ಪರಶ್ಾಾಸೌ ಮೀಶವರಶ್್ಾೀರ್ತ ವಿಗರಹಾಃಪರಶ್ಾಾಸೌ ಮೀಶವರಶ್್ಾೀರ್ತ ವಿಗರಹಾಃ||  
ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾಃ ಪಾಲಕ ಇತಯಥಯಾಃಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾಃ ಪಾಲಕ ಇತಯಥಯಾಃ||  ಪೃಪಾಲನ್ಪೂರಣಯೀಾಃ ಪಚಾದ್ಯಚ್ಪೃಪಾಲನ್ಪೂರಣಯೀಾಃ ಪಚಾದ್ಯಚ್||  
ಧಾರಣಪೀಷ್ಣಾದಿರ ಪವಾಯಪಾರಸಯ ರಕ್ಾದಿರ ಪಸಯ ಭಾಷ್ ಯೀಧಾರಣಪೀಷ್ಣಾದಿರ ಪವಾಯಪಾರಸಯ ರಕ್ಾದಿರ ಪಸಯ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ ಕುಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ 
ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ||  ಮೀಶವರಾಃ ಪರ್ೀತಯನ್ವೀರ್ತಮೀಶವರಾಃ ಪರ್ೀತಯನ್ವೀರ್ತ||  ಪರಸಯ ಲ್ ೀಕವಿಲಕ್ಷಣಸಯ ಅವಯಕ್್ೈಕಸವಭಾವಸ್ಯೀರ್ತ ರಾವತ್ಪರಸಯ ಲ್ ೀಕವಿಲಕ್ಷಣಸಯ ಅವಯಕ್್ೈಕಸವಭಾವಸ್ಯೀರ್ತ ರಾವತ್||  
ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಸಮ್ನಿಧನಾಯ ಇರ್ತ ವಾಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಸಮ್ನಿಧನಾಯ ಇರ್ತ ವಾ, , ಪರಾರಾ ಉತುಮಾರಾ ಇರ್ತ ವಾಪರಾರಾ ಉತುಮಾರಾ ಇರ್ತ ವಾ, , ಮಾರಾಾಃ ಮಾರಾಾಃ 
ಪರಮಾರಾ ಈಶವರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಪ್ುೀಾಃ ಈಶವರಾಃ ಸಾವಮಿೀತಯಥಯಾಃಪರಮಾರಾ ಈಶವರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಪ್ುೀಾಃ ಈಶವರಾಃ ಸಾವಮಿೀತಯಥಯಾಃ||  ‘‘ನಿತಾಯವಯಕ್್ ುೀಽಪ ಭಗವಾನ್ ನಿತಾಯವಯಕ್್ ುೀಽಪ ಭಗವಾನ್ 
ಈಕ್ಷಾತ್ೀ ನಿಜಶಈಕ್ಷಾತ್ೀ ನಿಜಶಕ್ತುತಾಃಕ್ತುತಾಃ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ||  ಅವಯಕುಸವಭಾವೀಽಪ ಪರಸನ್ನಾಃ ಸನ್ ಸಾವತಾಮಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ಅವಯಕುಸವಭಾವೀಽಪ ಪರಸನ್ನಾಃ ಸನ್ ಸಾವತಾಮಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ 
ಭಕ್್ುೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾರ್ತೀರ್ತ ಭಾವಾಃಭಕ್್ುೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾರ್ತೀರ್ತ ಭಾವಾಃ||  

 

ತಥಾ ಏಕಾಃ ಗತಣಾಭರಭನ್ನ ಇತಯಥಯಾಃತಥಾ ಏಕಾಃ ಗತಣಾಭರಭನ್ನ ಇತಯಥಯಾಃ||  ತಹಿಯ ಕಥಂ ಗತಣಿತವಮಿತಯತ್ ೀ ವಸತುಸಾಮಥಾಯಯ ತಹಿಯ ಕಥಂ ಗತಣಿತವಮಿತಯತ್ ೀ ವಸತುಸಾಮಥಾಯಯ 
ಪರಪರಾಯಯವಿಶ್್ೀಷ್ಬಲಾತ್ ಗತಣಿತವಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಪರಪರಾಯಯವಿಶ್್ೀಷ್ಬಲಾತ್ ಗತಣಿತವಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  ಯಥಾಶತರತ ಯಥಾಶತರತ 

ಏವಾಥಯಾಃಏವಾಥಯಾಃ॥॥  
 

ಪರಮತ್ ೀಽಧಿಕರಣ 
 

ಯಯತತು ಈಶವರಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ ಲೌಕ್ತಕಜ್ಞಾನಾದಿವದ್ೀವ ತತು ಈಶವರಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ ಲೌಕ್ತಕಜ್ಞಾನಾದಿವದ್ೀವ ‘‘ವಿಜ್ಞಾವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಂ ಬರಹಮನ್ಮಾನ್ನ್ದಂ ಬರಹಮ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ 
ಜ್ಞನಾನ್ನಾದದಿಪದ್ಜ್ಞನಾನ್ನಾದದಿಪದ್ವಾವಾಚಯತಾವತ್ ಅಲೌಕ್ತಕಂ ನ್ೀತಯತಸುಸಯ ಅಲೌಕ್ತಕತವಂ ವಕತುಂ ಚಯತಾವತ್ ಅಲೌಕ್ತಕಂ ನ್ೀತಯತಸುಸಯ ಅಲೌಕ್ತಕತವಂ ವಕತುಂ ಪರಮತಾಃ ಪರಮತಾಃ 
ಸ್ೀತ ನಾಮನ್ಸಮ್ನ್ಧಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶ್್ೀಭಯ ಇರ್ತ ಸ ತರತರಯಮ್ಸ್ೀತ ನಾಮನ್ಸಮ್ನ್ಧಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶ್್ೀಭಯ ಇರ್ತ ಸ ತರತರಯಮ್||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಸ ಏಕಾಃ ಸ ಏಕಾಃ 
ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  

 

ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರ್ೀಮೀಶವರಾಃಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರ್ೀಮೀಶವರಾಃ||  ಪರಂ ಅಲೌಕ್ತಕಂ ಮಾ ಪರಮಾಪರಂ ಅಲೌಕ್ತಕಂ ಮಾ ಪರಮಾ, , 
ಆನ್ನಾದದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಂಆನ್ನಾದದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಂ, , ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣಜಾತಂ ಯಸಯ ಸ ಪರಮಾಃಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣಜಾತಂ ಯಸಯ ಸ ಪರಮಾಃ||  ಸ ಚಾಸಾವಿೀಶವರ ಸ ಚಾಸಾವಿೀಶವರ 
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ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ||  ಅಲೌಕ್ತಕಜ್ಞಾನಾದಿಮತ್ುವೀ ಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ೀಶವರ ಇರ್ತಅಲೌಕ್ತಕಜ್ಞಾನಾದಿಮತ್ುವೀ ಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ೀಶವರ ಇರ್ತ ||  ‘‘ಏಏಷ್ಷ್, , ಸ್ೀತತವಿಯಸ್ೀತತವಿಯಧ್ೃರ್ತಾಃ ಯ ಏಷ್ ಧ್ೃರ್ತಾಃ ಯ ಏಷ್ 
ಆನ್ನ್ದಾಃ ಪರಸಯಆನ್ನ್ದಾಃ ಪರಸಯ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ,,  ‘‘ಏತಸ್ಯೈವಾನ್ನ್ದಸಯ ಅನಾಯನಿ ಭ ತಾನಿ ಮಾತಾರಮತಪರ್ಜೀವನಿುಏತಸ್ಯೈವಾನ್ನ್ದಸಯ ಅನಾಯನಿ ಭ ತಾನಿ ಮಾತಾರಮತಪರ್ಜೀವನಿು’’  
ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸ್ೀತತತ್ ವೀಪರ್ಜೀಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸ್ೀತತತ್ ವೀಪರ್ಜೀವಯತವರ್ಮ್ತಾವದಿನಾ ಸಾವಮಿೀ ಯತ ಇತಯಥಯಾಃವಯತವರ್ಮ್ತಾವದಿನಾ ಸಾವಮಿೀ ಯತ ಇತಯಥಯಾಃ||  ಅಲೌಕ್ತಕ್್ೀಽಪ ಅಲೌಕ್ತಕ್್ೀಽಪ 
ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದೌ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದೌ ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾದಿಶಬದಪರಯೀಗಸತು ತಸಯ ಅಥಯಪರಕ್ಾಶತಾವನ್ತಕ ಲವ್ೀದ್ಯತಾವದಿನಾದಿಶಬದಪರಯೀಗಸತು ತಸಯ ಅಥಯಪರಕ್ಾಶತಾವನ್ತಕ ಲವ್ೀದ್ಯತಾವದಿ--

ಜ್ಞಾಪನಾಥಯ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃಜ್ಞಾಪನಾಥಯ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
 

ಸಾಥನ್ ವಿಶ್್ೀಷಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಈಶವರಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ೀಾಃ ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಕಂ ಪರರ್ತರ್ಮ್ತ್ವೀ ನ್ನ್ವೀವಂ ಈಶವರಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ೀಾಃ ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಕಂ ಪರರ್ತರ್ಮ್ತ್ವೀ 
ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದೌ ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದೌ ತಾರತಮಯವದಿೀಶವರಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣ್ೀಷ್ತ ತಾರತಮಯಂ ತಾರತಮಯವದಿೀಶವರಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣ್ೀಷ್ತ ತಾರತಮಯಂ 
ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಸಾಥನ್ವಿಶ್್ೀಷಾದಿತಾಯದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್ಸಾಥನ್ವಿಶ್್ೀಷಾದಿತಾಯದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಸ ಏಕಾಃ ಸ ಏಕಾಃ 
ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  

 

ಸ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಭಾಃ ಏಕಪರಕ್ಾರ ಏವ ನ್ ತತ ತಾರತಮಯವಾನಿತಯಥಯಾಃಸ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಭಾಃ ಏಕಪರಕ್ಾರ ಏವ ನ್ ತತ ತಾರತಮಯವಾನಿತಯಥಯಾಃ||  
ರ್ಮಾ್ನ್ನಾದದ್ಯವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಽಪ ಪರರ್ತರ್ಮ್ವ್ೈಚಿತರಾಸಯ ರ್ಮಾ್ನ್ನಾದದ್ಯವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಽಪ ಪರರ್ತರ್ಮ್ವ್ೈಚಿತರಾಸಯ 
ರ್ಮ್ರ್ಮ್ಭ ತಭಗವದ್ೈಶವಯಯವಶ್ಾದ್ತಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ ಭ ತಭಗವದ್ೈಶವಯಯವಶ್ಾದ್ತಪಪತ್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ ––  ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  
ಸಾಥನ್ಗತಣಸಾಯಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮ್ಸಾಥನ್ಗತಣಸಾಯಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮ್||  ‘‘ಐಶವರಾಯತಪರಮಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಭಕ್ಾಯದಿೀನಾಮನಾದಿತಾಃಐಶವರಾಯತಪರಮಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಭಕ್ಾಯದಿೀನಾಮನಾದಿತಾಃ||  

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸ ಪಪನಾನ ಹಾಯನ್ನಾದದ್ೀವಿಯಚಿತರತಾಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸ ಪಪನಾನ ಹಾಯನ್ನಾದದ್ೀವಿಯಚಿತರತಾ ||’’  ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀರಿರ್ತಭಾವಾಃಇರ್ತ ಸೃತ್ೀರಿರ್ತಭಾವಾಃ॥॥  
 

ತಥಾನ್ಯದ್ಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಈಶವರಸಯ ರ್ಮ್ತ್ವೀ ಸ ಪಪನ್ನೀ ಸರ್ತ ತತರನ್ನ್ವೀವಂ ಈಶವರಸಯ ರ್ಮ್ತ್ವೀ ಸ ಪಪನ್ನೀ ಸರ್ತ ತತರರ್ತೀತಯಥಯಂ ನ್ ರ್ತೀತಯಥಯಂ ನ್ 
ಭಕ್ಾಯದಿಸಾಧ್ನಾಪ್ೀಕ್ಾಭಕ್ಾಯದಿಸಾಧ್ನಾಪ್ೀಕ್ಾ||  ಧಾಯನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಪುರತಷ್ಪರಯತ್ನೀನ್ ಪರರ್ತೀತಸ್ಯೈವ ಧಾಯನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಪುರತಷ್ಪರಯತ್ನೀನ್ ಪರರ್ತೀತಸ್ಯೈವ 
ರ್ಮ್ಭ ತವಿಷ್ತಣರ ಪತಾವತ್ರ್ಮ್ಭ ತವಿಷ್ತಣರ ಪತಾವತ್||  ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದಾಧಾನ್ೀನ್ ಈಶವರಸಯ ಫಲದಾಯರ್ತೆಞ ಾ್ದಾಧಾನ್ೀನ್ ಈಶವರಸಯ ಫಲದಾನಾನಾಯೀಗಾದಿತಯತ್ ೀ ಯೀಗಾದಿತಯತ್ ೀ 
ಧಾಯನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಪರರ್ತೀತಸಾಯವಿಷ್ತಣತವಂ ವಕತುಂ ಸ ತರಂ ಧಾಯನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಪರರ್ತೀತಸಾಯವಿಷ್ತಣತವಂ ವಕತುಂ ಸ ತರಂ ––  ತಥಾನ್ಯತರರ್ತಷ್ೀಧಾದಿರ್ತತಥಾನ್ಯತರರ್ತಷ್ೀಧಾದಿರ್ತ||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  
ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  

 

ಸ ವಿಷ್ತಣಸ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಪರಮೀಶವರಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃರ್ೀಕ ಪರಮೀಶವರಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃ||  ಧಾಯನ್ಪರರ್ತೀತಸಯ ತತ ಧಾಯತೃಧಾಯನ್ಪರರ್ತೀತಸಯ ತತ ಧಾಯತೃಪುರತಷ್ಬಹತತ್ವೀನ್ ಪುರತಷ್ಬಹತತ್ವೀನ್ 
ಅನ್ೀಕದ್ತಲಯಕ್ಷಣತಾವದಿನಾ ಅನಿೀಶವರತವಮಿರ್ತ ಕಥಂ ತಸಯ ವಿಷ್ತಣತವಮಿತಯಥಯಾಃಅನ್ೀಕದ್ತಲಯಕ್ಷಣತಾವದಿನಾ ಅನಿೀಶವರತವಮಿರ್ತ ಕಥಂ ತಸಯ ವಿಷ್ತಣತವಮಿತಯಥಯಾಃ||  ಧಾಯನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಧಾಯನ್ಕ್ಾಲ್ೀ 
ಪರರ್ತೀತಸಾಯಬರಹಮತ್ವೀಽಪ ಬರಹಾಮಧಿಷಾಠನ್ತಾವತ್ ತದಾಧಾನ್ಸಯ ಬರಹಮಧಾಯನ್ತ್ವೀನ್ೈತಾವತ್ೈವ ಪರರ್ತೀತಸಾಯಬರಹಮತ್ವೀಽಪ ಬರಹಾಮಧಿಷಾಠನ್ತಾವತ್ ತದಾಧಾನ್ಸಯ ಬರಹಮಧಾಯನ್ತ್ವೀನ್ೈತಾವತ್ೈವ 
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ಈಶವರಸಯ ಫಲದಾನ್ ೀಪಪತ್ುೀಾಃಈಶವರಸಯ ಫಲದಾನ್ ೀಪಪತ್ುೀಾಃ||  ‘‘ಬರಹ್ೈವ ಪರಬರಹ್ೈವ ಪರರ್ತರ್ಮ್ೀ ಯದ್ತಸ್ುೀಷಾಂ ಫಲಪರದ್ಂರ್ತರ್ಮ್ೀ ಯದ್ತಸ್ುೀಷಾಂ ಫಲಪರದ್ಂ’’  
ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಧಾಯನ್ಪರರ್ತೀತಾದ್ನ್ಯತರಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ ತತ್ ೀಽನ್ಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಧಾಯನ್ಪರರ್ತೀತಾದ್ನ್ಯತರಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ ತತ್ ೀಽನ್ಯ 

ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವ ಏವಂ ವಿನಾಯಸಾಃ ಕೃತಾಃಇತಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವ ಏವಂ ವಿನಾಯಸಾಃ ಕೃತಾಃ॥॥  
 

ಸವಯಗತತಾವಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಧಾಯತೃಭಯಾಃ ಫಲದಾನ್ವತ್ ದ್ೀಶ್ಾನ್ುರ್ೀ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽನ್ಯಸಯ ಸಾವತನ್ರಾಮಪ ದ್ತಾವ ನ್ನ್ವೀವಂ ಧಾಯತೃಭಯಾಃ ಫಲದಾನ್ವತ್ ದ್ೀಶ್ಾನ್ುರ್ೀ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽನ್ಯಸಯ ಸಾವತನ್ರಾಮಪ ದ್ತಾವ 
ತತಾಃ ಸೃಷಾಟಾದಿಕಮಪ ಕತರಾಯತತಾಃ ಸೃಷಾಟಾದಿಕಮಪ ಕತರಾಯತ್ತ್||  ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರಾಜಾದೌ ದ್ೀಶ್ಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅನ್ೀಕಸಾವತನ್ರಾಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರಾಜಾದೌ ದ್ೀಶ್ಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅನ್ೀಕಸಾವತನ್ರಾಸಯ 
ದ್ಶಯನಾತ್ದ್ಶಯನಾತ್||  ಹರ್ೀರಪಯವತಾರ್ೀಷ್ತ ವಿವಿಧ್ಲ್ಲೀಲಾದ್ಶಯನಾಚಾಹರ್ೀರಪಯವತಾರ್ೀಷ್ತ ವಿವಿಧ್ಲ್ಲೀಲಾದ್ಶಯನಾಚಾ ||  ಅತ್ ೀ ನ್ ತಸ್ಯೈವ ಅತ್ ೀ ನ್ ತಸ್ಯೈವ 
ಸವಯಕತೃಯತವಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಸವಯಕತೃಯತವಮಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ––  ಅನ್ೀನ್ ಸವಯಗತತವಮಾರಾಮಯಶಬಾದದಿಭಯಾಃ ಇರ್ತಅನ್ೀನ್ ಸವಯಗತತವಮಾರಾಮಯಶಬಾದದಿಭಯಾಃ ಇರ್ತ ||  
ತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹ ತಸಾಯಪಯಥಯಮಾಹ ––  ಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಸವಯದ್ೀಶ್್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ ||  

 

ಸವಯತರ ಸವಯದಾ ಏಕ ಏವ ಸವಸವಯತರ ಸವಯದಾ ಏಕ ಏವ ಸವತನ್ರಾಃ ಸನ್ ಸೃಷಾಟಾದಿಕತಾಯತನ್ರಾಃ ಸನ್ ಸೃಷಾಟಾದಿಕತಾಯ, , ನ್ನ್ವನ್ೀಕ ಇತಯಥಯಾಃನ್ನ್ವನ್ೀಕ ಇತಯಥಯಾಃ| | 

‘‘ಸಾವತನಾರಾರ್ತೆರೀಡತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ ಹಿ ಸಾವತನ್ರಾಮನ್ಯಗಮ್ ಸಾವತನಾರಾರ್ತೆರೀಡತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ ಹಿ ಸಾವತನ್ರಾಮನ್ಯಗಮ್ | | ಕರ್ ೀರ್ತಕರ್ ೀರ್ತ’’  ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ॥॥  
 

ಫಲಾಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಮಪ ನ್ನ್ವೀವಮಪ ನ್ೀಶವರಸಯ ಫಲದಾತೃತವಂ ಪಾರಗತಕುಂನ್ೀಶವರಸಯ ಫಲದಾತೃತವಂ ಪಾರಗತಕುಂ  ಯತಕುಮ್ ಯತಕುಮ್ ||  ತಸಯ ಕಮಯ ವಿನಾ ಕೃತಸಯ ತಸಯ ಕಮಯ ವಿನಾ ಕೃತಸಯ 
ಫಲದಾತೃತ್ವೀ ಕಮಯಣಾಂ ವ್ೈಯಯಥಾಯಯಪಾಫಲದಾತೃತ್ವೀ ಕಮಯಣಾಂ ವ್ೈಯಯಥಾಯಯಪಾತ್ೀನ್ ತತ್ೀನ್ ತದಿವಧಾಯಕವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಾಯಪಾತಾತ್ದಿವಧಾಯಕವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಾಯಪಾತಾತ್ ||  
ತಸಯ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿದ್ ೀಷಾನ್ತಷ್ಙ್ಕುಚಾತಸಯ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿದ್ ೀಷಾನ್ತಷ್ಙ್ಕುಚಾ||  ಅಕೃತಕಮಯಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಫಲಾದ್ಶಯನಾಚಾ ಫಲಸಯ ಅಕೃತಕಮಯಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಫಲಾದ್ಶಯನಾಚಾ ಫಲಸಯ 
ಕಮಾಯನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ್ತತ್ವೀನ್ ಕಮೈಯಕಮಾಯನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ್ತತ್ವೀನ್ ಕಮೈಯವವ  ಫಲಪರದ್ಂ ನ್ೀಶವರ ಇತಯತಾಃ ಫಲಪರದ್ಂ ನ್ೀಶವರ ಇತಯತಾಃ ––  ಫಲಮತ ಫಲಮತ 
ಉಪಪತ್ುೀರಿತಾಯದಿಯೀಗಚತತಷ್ಟಯಮ್ಉಪಪತ್ುೀರಿತಾಯದಿಯೀಗಚತತಷ್ಟಯಮ್||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರ ಇರ್ತ||  

 

ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರಾಃ ಫಲದಾನಾದಿಸಮಥಯಾಃಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರಾಃ ಫಲದಾನಾದಿಸಮಥಯಾಃ ||  ನ್ ತತ ಕಮಯನ್ ತತ ಕಮಯ, , ತಸಾಯಚ್ೀತನ್ತ್ವೀನ್ ತಸಾಯಚ್ೀತನ್ತ್ವೀನ್ 
ಫಲದಾನಾನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃಫಲದಾನಾನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ||  ‘‘ರಾರ್ತದಾಯತತಾಃ ಪರಾಯಣಂರಾರ್ತದಾಯತತಾಃ ಪರಾಯಣಂ’’, , ‘‘ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂ ಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯರ್ತಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂ ಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯರ್ತ’’  

ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಕಮಯ ನಿಮಿರ್ತುೀಕೃತಯ ಈಶವರ ಏವ ಫಲದಾತ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಕಮಯ ನಿಮಿರ್ತುೀಕೃತಯ ಈಶವರ ಏವ ಫಲದಾತ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
 

11 ಮತತು 12ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣ 
 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಅಷಾಟದ್ಶಭಾಃ ನ್ಯೈಾಃ ಭಗವತ್ ೀ ಯನಾಮಹಾತಯವಣಯನ್ಂ ತದ್ಯತಕುಮಿವನ್ನ್ವೀವಂ ಅಷಾಟದ್ಶಭಾಃ ನ್ಯೈಾಃ ಭಗವತ್ ೀ ಯನಾಮಹಾತಯವಣಯನ್ಂ ತದ್ಯತಕುಮಿವ ||  ತಸಯ ತಸಯ 
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ಭಕಯಥಯತ್ವೀನ್ ಭಕ್್ುೀಭಕಯಥಯತ್ವೀನ್ ಭಕ್್ುೀರ್ೀವಾನ್ತಪಯೀಗಾದಿತಾಯನ್ನ್ದಜ್ಞಾನಾದಿಮತುವಸಯ ಮೀಕ್ಷತ್ವೀನ್ ರ್ೀವಾನ್ತಪಯೀಗಾದಿತಾಯನ್ನ್ದಜ್ಞಾನಾದಿಮತುವಸಯ ಮೀಕ್ಷತ್ವೀನ್ 
ನಿತಯಸ್ತದ್ಧನಿತಯಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ನಿತಯಸ್ತದ್ಧಸಯ ತಸಾಯಭವಯತಾವತ್ ನಿತಯಸ್ತದ್ಧಸಯ ತಸಾಯಭವಯಕ್್ುೀರಪ ಸತಪಾುವಿವ ಕದಾಚಿತ್ ಸವಯಮೀವ ಕ್್ುೀರಪ ಸತಪಾುವಿವ ಕದಾಚಿತ್ ಸವಯಮೀವ 
ಸಮಭವಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್  ಸಮಭವಾದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್  --  ಅಮತ್ವದ್ಅಮತ್ವದ್ಗರಗರಹಣಾತತು ನ್ ತಥಾತವಮಿರ್ತ ಸ ತರಮ್ಹಣಾತತು ನ್ ತಥಾತವಮಿರ್ತ ಸ ತರಮ್||  

 

ತಥಾ ಭಕ್್ುೀರಾವಶಯಕತ್ವೀಽಪ ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತ್ ಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತುತಥಾ ಭಕ್್ುೀರಾವಶಯಕತ್ವೀಽಪ ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತ್ ಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತು, , ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತ್ ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತ್ 
ಅಸಮಯಅಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತುರಿತಯಸಾಯಯೀಗ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕ್್ುೀರ್ೀಕರ ಪತ್ವೀನ್ ತದ್ಧೀತ್ ೀಾಃ ಭಕ್್ುೀರಪ ಙ್ಗತಮಕ್ತುರಿತಯಸಾಯಯೀಗ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕ್್ುೀರ್ೀಕರ ಪತ್ವೀನ್ ತದ್ಧೀತ್ ೀಾಃ ಭಕ್್ುೀರಪ 
ಬರಹಾಮದಿಷ್ವನ್ಯೀಷ್ತ ಚ್ೈಕಪರಕ್ಾರತವಮೀವೀಪ್ೀಯಮ್ಬರಹಾಮದಿಷ್ವನ್ಯೀಷ್ತ ಚ್ೈಕಪರಕ್ಾರತವಮೀವೀಪ್ೀಯಮ್||  ತದ್ವೈಷ್ಮಯಂ ತತ ನಿರ್ೀಯಜಮಿತಯತಾಃ ತದ್ವೈಷ್ಮಯಂ ತತ ನಿರ್ೀಯಜಮಿತಯತಾಃ 
ಪಾರಪುಮ್ ಪಾರಪುಮ್ ––  ವೃದಿಧಹಾರಸಭಾಕುವಮನ್ುಭಾಯವಾದ್ತಭಯವೃದಿಧಹಾರಸಭಾಕುವಮನ್ುಭಾಯವಾದ್ತಭಯಸಾಸಾಮಞ್ಜಸಾಯದಿತಾಯದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್ಮಞ್ಜಸಾಯದಿತಾಯದಿಯೀಗದ್ವಯಮ್||  
ತಯೀರಪ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶದಾವದ್ಶ್ಾಧಿಕರಣಯೀಾಃ ಅಥಯಂ ಶತರತಯಥಾಯತಯೀರಪ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶದಾವದ್ಶ್ಾಧಿಕರಣಯೀಾಃ ಅಥಯಂ ಶತರತಯಥಾಯಭಾಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ಭಾಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  
ತದ್ಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಮಿರ್ತತದ್ಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಮಿರ್ತ||  

 

ವಿಮತಕ್ತುಗಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತುಾಃ ತತರ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಾನ್ನಾದರ್ತ ತಾರತಮಯಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತುಾಃ ತತರ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಾನ್ನಾದರ್ತ ತಾರತಮಯಂ 
ತದ್ಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ಪರಕೃತಪರಮೀಶವರಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯೀನ್ೀರ್ತ ತದ್ಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ಪರಕೃತಪರಮೀಶವರಭಕ್ತುತಾರತಮಯೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯೀನ್ೀರ್ತ 
ಶ್ೌರತ್ ೀಽಥಯಾಃಶ್ೌರತ್ ೀಽಥಯಾಃ||  ಮತಕ್ೌು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಅವಿದಾಯನಿವೃತಾಯದ್ೀಾಃ ನಿಶ್್ಯೀಷ್ತ್ ೀ ಭಾಮತಕ್ೌು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಅವಿದಾಯನಿವೃತಾಯದ್ೀಾಃ ನಿಶ್್ಯೀಷ್ತ್ ೀ ಭಾವ್ೀನ್ ವ್ೀನ್ 
ಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತುಭಾವ್ೀನ್ ತತರ ಸವರ ಪಾನ್ನಾದದಿತಾರತಮಯಸಯ ಸಮಯಙ್ಗತಮಕ್ತುಭಾವ್ೀನ್ ತತರ ಸವರ ಪಾನ್ನಾದದಿತಾರತಮಯಸಯ ‘‘ಅಥಾಯತ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ಅಥಾಯತ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ 
ಭವರ್ತಭವರ್ತ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯದಿಸ್ತದ್ಧತಾವತ್, , ಫಲವ್ೈಷ್ಮಯಸಯ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಷ್ಮಯೈಕ್ಾಧಿೀನ್ತಾವತ್ ಫಲವ್ೈಷ್ಮಯಸಯ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಷ್ಮಯೈಕ್ಾಧಿೀನ್ತಾವತ್ 
ಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧಮತಕ್ತುಗತಬರಹಾಮದಾಯನ್ನ್ದತಾರತಮಯಸಯ ಅನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪತಾಯಶತರರ್ತಸ್ತದ್ಧಮತಕ್ತುಗತಬರಹಾಮದಾಯನ್ನ್ದತಾರತಮಯಸಯ ಅನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪತಾಯ  ಭಕ್ತುತಾರತಮಯಭಕ್ತುತಾರತಮಯ--
ಮತಪ್ೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಮತಪ್ೀಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  

 

ತಥಾ ಸತಪೌು ಆನ್ನಾದತಥಾ ಸತಪೌು ಆನ್ನಾದದ್ೀರಿೀಷ್ದ್ಭವಯಕ್ಾುವಪ ಸಮಯಗಭವಯಕ್್ುೀರ್ೀವ ಮತಕ್ತುತಾವತ್ದ್ೀರಿೀಷ್ದ್ಭವಯಕ್ಾುವಪ ಸಮಯಗಭವಯಕ್್ುೀರ್ೀವ ಮತಕ್ತುತಾವತ್, , ತಸಾಯಶಾ ತಸಾಯಶಾ 
ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾಽಯೀಗಾತ್ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾಽಯೀಗಾತ್, , ಭಕ್್ುೀಮತಯಕ್ತುಫಲತವಸಮಥಯನಾರ್ತಸದ್ಧಮಿರ್ತ ಮತಕಯಥಯಂ ಭಕ್್ುೀಮತಯಕ್ತುಫಲತವಸಮಥಯನಾರ್ತಸದ್ಧಮಿರ್ತ ಮತಕಯಥಯಂ 
ಭಕ್ತುರಾವಶಯಕ್ತೀತಾಯರ್ಥಯಕ್್ ೀಽಥಯಾಃಭಕ್ತುರಾವಶಯಕ್ತೀತಾಯರ್ಥಯಕ್್ ೀಽಥಯಾಃ||  

 

ಸಾಮಾನಾಯಸ್ತದೌಧ ವಿಶ್್ೀಷ್ಚಿನಾುರಾ ಅನ್ವಸರದ್ತಾಃಸಥತ್ವೀನ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕ್ಾಯಸಾಮಾನಾಯಸ್ತದೌಧ ವಿಶ್್ೀಷ್ಚಿನಾುರಾ ಅನ್ವಸರದ್ತಾಃಸಥತ್ವೀನ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕ್ಾಯ--
ಸಾಮಾನ್ಯಸಾಯಕ್್ೀಪಾದಿರ್ತ ಭಕ್ತುವಿಚಾರಪರಾಧಿಸಾಮಾನ್ಯಸಾಯಕ್್ೀಪಾದಿರ್ತ ಭಕ್ತುವಿಚಾರಪರಾಧಿಕರಣದ್ವಯಸಯ ಸ ತರಕೃತಾ ಅತ ಏವ ಕರಣದ್ವಯಸಯ ಸ ತರಕೃತಾ ಅತ ಏವ 
ಚ್ ೀಪಮೀರ್ತ ಪೂವಯಸ ತ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಮತುವರ ಪಸಯ ಭಗವತಾಸದ್ೃಶಯಸಯ ರ್ಜೀವ್ೀ ಚ್ ೀಪಮೀರ್ತ ಪೂವಯಸ ತ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಮತುವರ ಪಸಯ ಭಗವತಾಸದ್ೃಶಯಸಯ ರ್ಜೀವ್ೀ 
ಪರಕೃತಸತಪಾುವಿವ ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾಽಪಯಭವಯಕ್ತುಸಮಭವಾತ್ ತದ್ಥಯಸಾಯನ್ುೀ ಭಾಷ್ಣಂ ಪರಕೃತಸತಪಾುವಿವ ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾಽಪಯಭವಯಕ್ತುಸಮಭವಾತ್ ತದ್ಥಯಸಾಯನ್ುೀ ಭಾಷ್ಣಂ 
ತ್ವೀತತಾಪದಿೀಯಸವಾಯಧಿಕರಣ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಯನಿರ ಪಣಸಯ ಭಕ್ಾುವುಪಯೀಗ ಇರ್ತ ತ್ವೀತತಾಪದಿೀಯಸವಾಯಧಿಕರಣ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಯನಿರ ಪಣಸಯ ಭಕ್ಾುವುಪಯೀಗ ಇರ್ತ 

ಸ ಚಯತತಮ್ಸ ಚಯತತಮ್॥॥  
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥3-2 ॥ 

 

ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 3-3 ॥ 
 

ಏವಮಾದ್ಯಸ ತರಸಾಥಥಪದ್ ೀಕ್ಾುಧಿಕ್ಾರಿವಿಶ್್ೀಷ್ಣವ್ೈರಾಗಯಭಕ್ತುೀ ನಿರ ಪಯ ಇದಾನಿೀಂ ಏವಮಾದ್ಯಸ ತರಸಾಥಥಪದ್ ೀಕ್ಾುಧಿಕ್ಾರಿವಿಶ್್ೀಷ್ಣವ್ೈರಾಗಯಭಕ್ತುೀ ನಿರ ಪಯ ಇದಾನಿೀಂ 
ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಶಬ್ ದೀಕ್್ ುೀರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಶಬ್ ದೀಕ್್ ುೀಪಾಸನಾನಿರ ಪಣಾಥ್ ೀಯಽಯಂ ಪಾದ್ಾಃಪಾಸನಾನಿರ ಪಣಾಥ್ ೀಯಽಯಂ ಪಾದ್ಾಃ||  ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ತದ್ಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ 
ಅಗ್ರೀತನ್ಂ ಅಗ್ರೀತನ್ಂ ‘‘ಉಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಉಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣ’’  ಇರ್ತ ಪದ್ದ್ವಯಂ ಆದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್ಇರ್ತ ಪದ್ದ್ವಯಂ ಆದಾವಾಕೃಷ್ಯ ಯೀಜಯಮ್||  ಇತತಯಚಯತ ಇರ್ತ ಇತತಯಚಯತ ಇರ್ತ 
ಶ್್ೀಷ್ಾಃಶ್್ೀಷ್ಾಃ||  ವಿಷ್ತಣಾಃ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಽಪರಪರಾಯಯಶರವಣಮನ್ನ್ಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನಾವಿಷ್ಯಾಃ ಕ್ಾಯಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ರ್ಜಜ್ಞಾಸಾಽಪರಪರಾಯಯಶರವಣಮನ್ನ್ಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನಾವಿಷ್ಯಾಃ ಕ್ಾಯಯ 
ಇತತಯಚಯತ್ೀಇತತಯಚಯತ್ೀ||  ತದಿವಷ್ರಾ ಸಾ ಕ್ಾಯೀಯತಯತರ ಪಾದ್ೀ ನಿರ ಪಯತ ಇತಯಥಯಾಃತದಿವಷ್ರಾ ಸಾ ಕ್ಾಯೀಯತಯತರ ಪಾದ್ೀ ನಿರ ಪಯತ ಇತಯಥಯಾಃ||  ವಯಕುಂ ಚ ವಯಕುಂ ಚ 
ರ್ಜಜ್ಞಾರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ ೀಪಾಸನ್ಯೀರ್ೀಕ್ಾಥಯತವಂ ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ಸ್ ೀಪಾಸನ್ಯೀರ್ೀಕ್ಾಥಯತವಂ ಅನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ‘‘ಸ್ ೀಪಾಸನಾ ಚ ದಿವವಿಧಾ ಸ್ ೀಪಾಸನಾ ಚ ದಿವವಿಧಾ 
ಶ್ಾಸಾರಭಾಯಸಸವರ ಪಣಿೀ ಧಾಯನ್ರ ಪಾ ಪರಾ ಚಶ್ಾಸಾರಭಾಯಸಸವರ ಪಣಿೀ ಧಾಯನ್ರ ಪಾ ಪರಾ ಚ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ಉಕುಂ ಚ ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ಉಕುಂ ಚ ಟಿೀಕ್ಾರಾಂ ‘‘ಉಪಾಸನಾ ಉಪಾಸನಾ 
ನಾಮ ಬರಹಮರ್ಜಜ್ಞಾಸಾನಾಮ ಬರಹಮರ್ಜಜ್ಞಾಸಾ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ  ||  

 

ತತಾರದ್ಯನ್ರಾಥಯಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ವಿಷ್ಯಶರವಣಮನ್ನ್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ಇತ್ಯೀವಂ ರ ಪಮ್ತತಾರದ್ಯನ್ರಾಥಯಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ವಿಷ್ಯಶರವಣಮನ್ನ್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ಇತ್ಯೀವಂ ರ ಪಮ್ ||  ತಸಯ ತಸಯ 
ಮನ್ದಮಧ್ ಯೀತುಮಾಖಯಮನ್ದಮಧ್ ಯೀತುಮಾಖಯಸವಾಯಧಿಕ್ಾರಿಕತವಸ್ ುೀರಣಾರಾನ್ುೀಸವಾಯಧಿಕ್ಾರಿಕತವಸ್ ುೀರಣಾರಾನ್ುೀ  ವಿವಕ್ಷತಾಃ ಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನಾವಿವಕ್ಷತಾಃ ಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನಾ--
ಪರಕ್ಾರ್ ೀಕ್ತುಪರನಾನಾನ್ರಾಥಾಯನ್ ವಿಕ್ಷಪಯೀಕ್ಾುನ್ ಶ್್ೂರೀತೃಬತದಿಧಸೌಕರಾಯಯ ಪರಕ್ಾರ್ ೀಕ್ತುಪರನಾನಾನ್ರಾಥಾಯನ್ ವಿಕ್ಷಪಯೀಕ್ಾುನ್ ಶ್್ೂರೀತೃಬತದಿಧಸೌಕರಾಯಯ 
ಸ್ ೀಸ್ ೀಪಾಪಾನಾರ್ ೀಹಣನಾಯಯೀನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಕರಮಮನ್ತಸೃತಯ ಸಙ್ಕ ಷ್ಪಾಯಹ ನಾರ್ ೀಹಣನಾಯಯೀನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಕರಮಮನ್ತಸೃತಯ ಸಙ್ಕ ಷ್ಪಾಯಹ ––  ಸಚಿಾದಿತಾಯದಿನಾಸಚಿಾದಿತಾಯದಿನಾ||  

 

ಆನ್ನಾದಧಿಕರಣ 
 

ತತರ ಸವಯಮತಮತಕ್ಷ ಪಾಸ್ಯೀಶಗತಣಾನಾಂ ಸಙ್ಕಯಾನಿದ್ೀಯಶ್ಾಭಾಯಂ ತತರ ಸವಯಮತಮತಕ್ಷ ಪಾಸ್ಯೀಶಗತಣಾನಾಂ ಸಙ್ಕಯಾನಿದ್ೀಯಶ್ಾಭಾಯಂ ಕಿಕಿಪೌುಪೌು  ನಿರಾಮಕ್ಾನಿರಾಮಕ್ಾ--
ಭಾವ್ೀನ್ ಅನಿಣಯರಾಭಾವ್ೀನ್ ಅನಿಣಯರಾನ್ನ ಕಸಾಯಪುಯಪಾಸನ್ಮಿತತಯಪಾಸನಾಸಾಮಾನಾಯನ್ನ ಕಸಾಯಪುಯಪಾಸನ್ಮಿತತಯಪಾಸನಾಸಾಮಾನಾಯಕ್್ೀಪಕ್್ೀಪನಿರಾಸಾಯ ನಿರಾಸಾಯ 
ಸವಯಮತಮತಕ್ಷತಸಾಧಾರಣಗತಣ್ ೀಪಾಸನಾಂ ವಕತುಂ ಪಞ್ಾಮಾಧಿಕರಣಮ್ ಸವಯಮತಮತಕ್ಷತಸಾಧಾರಣಗತಣ್ ೀಪಾಸನಾಂ ವಕತುಂ ಪಞ್ಾಮಾಧಿಕರಣಮ್ ––  ಆನ್ನಾದದ್ಯಾಃ ಆನ್ನಾದದ್ಯಾಃ 
ಪರಧಾನ್ಸ್ಯೀರ್ತಪರಧಾನ್ಸ್ಯೀರ್ತ||  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತ ಮಾನ್ತಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೈಶಾ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ಷ್ೈಶಾ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ||  
ಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈರಿರ್ತಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈರಿರ್ತ||  

 

ಸವ್ೈಯಸವ್ೈಯರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯತಾರಪಯನ್ವೀರ್ತರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯತಾರಪಯನ್ವೀರ್ತ||  ಸತಸತರ್ೀಶವರ್ೈಶ್್ಾೀರ್ೀಶವರ್ೈಶ್್ಾೀರ್ತರ್ತ||  ಚಾನ್ವೀರ್ತಚಾನ್ವೀರ್ತ||  
ಉಪಾಸನಾಶಬ್ ದೀಽತರ ಧಾಯನ್ಮಾತರಪರ್ ೀ ನ್ ಪೂವಯತ್ರೀವ ರ್ತರತಯಪರಾಃಉಪಾಸನಾಶಬ್ ದೀಽತರ ಧಾಯನ್ಮಾತರಪರ್ ೀ ನ್ ಪೂವಯತ್ರೀವ ರ್ತರತಯಪರಾಃ||  
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ಆತಮಶಬದಶಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶರಿೀರಪರರ್ತಸಮ್ನಿಧವಾಚಿತಾವತ್ ಇಹ್ೀ ಆತಮಶಬದಶಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶರಿೀರಪರರ್ತಸಮ್ನಿಧವಾಚಿತಾವತ್ ಇಹ್ೀ 
ಶರಿೀರಸಾಥನಿೀಯಸವಯಶರಿೀರಸಾಥನಿೀಯಸವಯಚಿದ್ಚಿದ್ಚಿತರರ್ತಸಮ್ನಿಧವಾಚಿೀ ಸನ್ ಸಾವಮಿಪರಾಃಚಿತರರ್ತಸಮ್ನಿಧವಾಚಿೀ ಸನ್ ಸಾವಮಿಪರಾಃ||  ಯದಾವ ಯದಾವ ‘‘ಆದ್ನಾಥಯತವ ಆದ್ನಾಥಯತವ 
ತಶ್ಾಾತಶ್ಾಾಯಯಮಾತಮಶಬದಾಃ ಪರ್ತಂ ವದ್ೀತ್ಮಾತಮಶಬದಾಃ ಪರ್ತಂ ವದ್ೀತ್’’  ಇರ್ತ ಚತತಥಾಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್ಾಯಭೃತಾಯನಾದ್ತುಇರ್ತ ಚತತಥಾಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್ಾಯಭೃತಾಯನಾದ್ತು  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಸಾವಮಿಪರಾಃಸಾವಮಿಪರಾಃ||  ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಾಃ ಸಾವಮಿತ್ಯೀವಂ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಬಹತನಿದ್ ೀಯಷ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಾಃ ಸಾವಮಿತ್ಯೀವಂ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಬಹತಗತಣ್ೈಗತಣ್ೈರನ್ೀಕಗತಣ್ೈಾಃ ರನ್ೀಕಗತಣ್ೈಾಃ 
ನ್ನ್ತ್ವೀಕ್್ೈಕಗತಣ್ೀನ್ ಮನ್ತಷ್ಯಪರಭೃರ್ತಬರಹಾಮನ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರಪ ಮತಮತಕ್ಷತಭರ ಪಾಸ್ ಯೀ ಧ್ಯೀಯೀ ತ್ವೀಕ್್ೈಕಗತಣ್ೀನ್ ಮನ್ತಷ್ಯಪರಭೃರ್ತಬರಹಾಮನ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರಪ ಮತಮತಕ್ಷತಭರ ಪಾಸ್ ಯೀ ಧ್ಯೀಯೀ 
ವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃ||  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||  ಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ||  ಸವಪಾರಪಯಫಲಮನ್ರ್ತಕರಮಯೀತಯಥಯಾಃಸವಪಾರಪಯಫಲಮನ್ರ್ತಕರಮಯೀತಯಥಯಾಃ||  
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದನ್ತಭವರ ಪಮೀಕ್ಷಸಯ ಸವಾಯನಿದ್ ೀಯಷ್ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದನ್ತಭವರ ಪಮೀಕ್ಷಸಯ ಸವಾಯಧಿಕ್ಾರಿಪಾರಪಯತಾವತ್ ಫಲಸಾಮಯೀನ್ ೀಧಿಕ್ಾರಿಪಾರಪಯತಾವತ್ ಫಲಸಾಮಯೀನ್ ೀ--
ಪಾಸನಾರಾಾಃ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್ಪಾಸನಾರಾಾಃ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್, , ‘‘ತಂ ಯಥಾ ಯಥ್ ೀಪಾಸತ್ೀತಂ ಯಥಾ ಯಥ್ ೀಪಾಸತ್ೀ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ 
ಆತಮತ್ ವೀಪಾಸನ್ಸಯ ಚ ಪರೀರ್ತಹ್ೀತತತಾವತ್ಆತಮತ್ ವೀಪಾಸನ್ಸಯ ಚ ಪರೀರ್ತಹ್ೀತತತಾವತ್||  ‘‘ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತ||ಬರಹಮೀಪಾಸನಾ ಬರಹಮೀಪಾಸನಾ 
ವಿನಿಶ್ಾತಾವಿನಿಶ್ಾತಾ||  ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ ಮತಮತಕ್ಷ ಣಾಂ ಫಲಸಾಮಾಯದ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ ಮತಮತಕ್ಷ ಣಾಂ ಫಲಸಾಮಾಯದ್ಪ್ೀಕ್ಷತಾ||’’  ಇತಾಯದಿ ಸೃತ್ೀರಿರ್ತ ಇತಾಯದಿ ಸೃತ್ೀರಿರ್ತ 

ಭಾವಾಃಭಾವಾಃ॥॥  
 

ಪರಯಶ್ರಸಾುವಧಿಕರಣ 
 

ಯತತುಯತತು  ‘‘ತಸಯ ಪರಯಮೀವ ಶ್ರಾಃತಸಯ ಪರಯಮೀವ ಶ್ರಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಶರತತಯಕುಸಯ ಪರಯಶ್ರಸಾುವದ್ೀರಪ ಇತಾಯದಿಶರತತಯಕುಸಯ ಪರಯಶ್ರಸಾುವದ್ೀರಪ 
ಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷತತಾವತ್ ಸವೀಯಪಾಸಯತ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀತತಾವತ್ ಸವೀಯಪಾಸಯತ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ  ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಸ ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಸ ತರಂ ತರಂ ––  
ಪರಪರಯಶ್ರಸಾುವದಿೀತಾಯದಿಯಶ್ರಸಾುವದಿೀತಾಯದಿ||  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತೀರ್ತಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತೀರ್ತ||  

 

ಚ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀಚ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀ||  ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತಯನ್ವೀರ್ತವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತಯನ್ವೀರ್ತ||  ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇತ್ಯೀವ ಮಾನ್ತಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇತ್ಯೀವ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ಷಾದಿಭಾಃ 
ಬರಹಾಮನ್ಯೈಾಃ ಉಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಬರಹಾಮನ್ಯೈಾಃ ಉಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ,,  ನ್ ಪರನ್ ಪರಯಶ್ರಸಾುವದಿಸವಯಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತ್ವೀನಾಪಯಶ್ರಸಾುವದಿಸವಯಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತ್ವೀನಾಪ||  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||  

ಯಥಾಕರಮಂ ಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತಸಾರಾತ್ಯಥಾಕರಮಂ ಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತಸಾರಾತ್ ||  ಪಯಶ್ರಸಾುವದ್ೀಾಃ ಸವಾಯಪಯಶ್ರಸಾುವದ್ೀಾಃ ಸವಾಯಪಾರಪಾರಪಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಪಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
 

ಸಮಭೃತಯಧಿಕರಣ 
 

ಯದ್ಪ ಯದ್ಪ ‘‘ಉಲಾಿಸ ದಾಯವಾಫೃರ್ಥವಿೀ ರ್ಭರ್ತಯಉಲಾಿಸ ದಾಯವಾಫೃರ್ಥವಿೀ ರ್ಭರ್ತಯ’’, , ‘‘ಏಷ್ ೀ ಹಿ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಭಾರ್ತಏಷ್ ೀ ಹಿ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಭಾರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಶತರತಭರಣಪರಶತರತಭರಣಪರಕ್ಾಶಯೀಾಃ ಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷತತಾವತ್ ಸವೀಯಪಾಸಯತಾ ತಯೀರಪೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಕ್ಾಶಯೀಾಃ ಸವಾಯಪ್ೀಕ್ಷತತಾವತ್ ಸವೀಯಪಾಸಯತಾ ತಯೀರಪೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ 
ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ ನ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ ––  ಸಮಭೃರ್ತದ್ತಯವಾಯಪಯಪ ಚಾತ ಇರ್ತ ಚತತದ್ಯಶಮಧಿಕರಣಮ್ಸಮಭೃರ್ತದ್ತಯವಾಯಪಯಪ ಚಾತ ಇರ್ತ ಚತತದ್ಯಶಮಧಿಕರಣಮ್  ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ 
ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತೀತ್ಯೀವ ಮಾನ್ತಷ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ ಸಮಭೃರ್ತದ್ತಯವಾಯಪುಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತೀತ್ಯೀವ ಮಾನ್ತಷ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ ಸಮಭೃರ್ತದ್ತಯವಾಯಪುಮತ್ುವೀನಾಪಮತ್ುವೀನಾಪ||  

ತಯೀತಯೀದ್ೀಯದ್ೀಯವಮಾತ್ ರೀಪಾಸಯತಾವದಿತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃವಮಾತ್ ರೀಪಾಸಯತಾವದಿತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ॥॥  
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ವ್ೀಧಾಧಿಕರಣ 
ತಥಾ ದ್ತಷ್ಟಜನ್ನಿಗರಹಸಯ ಸವಯಸಜಜನಾಪ್ೀಕ್ಷತತಾವತ್ ತಥಾ ದ್ತಷ್ಟಜನ್ನಿಗರಹಸಯ ಸವಯಸಜಜನಾಪ್ೀಕ್ಷತತಾವತ್ ‘‘ತಂ ಪರತಯಂಚಮಚಿಯಷಾ ತಂ ಪರತಯಂಚಮಚಿಯಷಾ 

ವಿಧ್ಯಮಮಯನ್ವಿಧ್ಯಮಮಯನ್’’  ಇತಾಯದ್ತಯಇತಾಯದ್ತಯಕುವ್ೀಧಾದಿಗತಣಾನಾಮಪ ಸವೀಯಪಾಸಯಕುವ್ೀಧಾದಿಗತಣಾನಾಮಪ ಸವೀಯಪಾಸಯತ್ೀತ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ನ್ೀರ್ತ ರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ನ್ೀರ್ತ 
ವಕತುಮ್ ವಕತುಮ್ ––  ವ್ೀಧಾವ್ೀಧಾದ್ಯಥಯಭ್ೀದಾದಿರ್ತ ಯತತು ಷ್ ೀಡಶಮಧಿಕರಣಂದ್ಯಥಯಭ್ೀದಾದಿರ್ತ ಯತತು ಷ್ ೀಡಶಮಧಿಕರಣಂ  ತದ್ಥ್ ೀಯ ತದ್ಥ್ ೀಯ 
ಯತಾಯದಿರ ಪ್ೈರಪ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪಾಸ್ ಯೀಯತಾಯದಿರ ಪ್ೈರಪ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪಾಸ್ ಯೀ ನ್  ನ್ 
ವ್ೀಧಾದಿಗತಣವತ್ುವೀನ್ೀತಯಥ್ ೀಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃವ್ೀಧಾದಿಗತಣವತ್ುವೀನ್ೀತಯಥ್ ೀಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ||  ತತ್ ರೀಭಯತರ ತತ್ ರೀಭಯತರ 

ಹ್ೀತತಯಯಥಾಕರಮಮಿತ್ಯೀವಹ್ೀತತಯಯಥಾಕರಮಮಿತ್ಯೀವ||    ತದ್ಥಯಾಃ ಪೂವಯವತ್ ತದ್ಥಯಾಃ ಪೂವಯವತ್ ॥॥  
 

ಭ ಮನಾಃ ಕರತವಧಿಕರಣ 
 

ಯದ್ಪ ಪರಯಶ್ರಸಾುವದಿವತ್ ಯದ್ಪ ಪರಯಶ್ರಸಾುವದಿವತ್ ‘‘ಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾ’’  ಇರ್ತ ಶತರತಂ ಇರ್ತ ಶತರತಂ 
ನಿರರ್ತಶಯತಾವಪರಪರಾಯಯಂ ಭ ಮತವಮಪ ಸವಯಪಾರಪಯಂನಿರರ್ತಶಯತಾವಪರಪರಾಯಯಂ ಭ ಮತವಮಪ ಸವಯಪಾರಪಯಂ  ನ್ೀರ್ತ ನ್ ಸವೀಯಪಾಸಯಮಿರ್ತ ನ್ೀರ್ತ ನ್ ಸವೀಯಪಾಸಯಮಿರ್ತ 
ಪಾರಪ್ುೀಪಾರಪ್ುೀ  ಸವೀಯಪಾಸಯಸವೀಯಪಾಸಯಮೀವ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ ಮೀವ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ ಭ ಮನಾಃ ಕರತತವಜಾಜಾಯಸುವಮಿತಾಯದಿ ಭ ಮನಾಃ ಕರತತವಜಾಜಾಯಸುವಮಿತಾಯದಿ 
ಸಸಪುರ್ತರಂಪುರ್ತರಂಶಮಧಿಕರಣಮ್ಶಮಧಿಕರಣಮ್||  ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಬಹತಗತತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಬಹತಗತಣ್ೈಣ್ೈರಿತತಯರಿತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ||  ‘‘ಬಹತಾಃ ಬಹತಾಃ 
ಪೂಣಯತಾರಾಂಪೂಣಯತಾರಾಂ’’  ಇರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗಯಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ ಬಹತಶಬದಾಃ ಪೂಣಯತವವಾಚಿೀಇರ್ತ ಛಾನ್ ದೀಗಯಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ ಬಹತಶಬದಾಃ ಪೂಣಯತವವಾಚಿೀ||  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ 
ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇತ್ಯೀವಂ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ಮಾನ್ತಷಾದಿಸತರ್ೀಶವರಾನ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇತ್ಯೀವಂ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ಮಾನ್ತಷಾದಿಸತರ್ೀಶವರಾನ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ 

ವಿವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ನಾನಾಶಬಾದಧಿಕರಣ 
 

ಯಚಾ ಪೂಣಯತವರ ಪಂ ಭ ಮತವಂ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣ್ೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೈಾಃ ಯಚಾ ಪೂಣಯತವರ ಪಂ ಭ ಮತವಂ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣ್ೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೈಾಃ 
ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಶ್್ೈಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಉಪಾಸಯಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮಾಸತರ್ೀಶವರ್ೈಶ್್ೈಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಉಪಾಸಯಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮಾಸಪಕ್ಾದಿನಾ ಆನ್ನಾಯದಿವಸಪಕ್ಾದಿನಾ ಆನ್ನಾಯದಿವತ್ ತ್ 
ಪೂಣಯತವಮಪ ಮಾನ್ತಷಾದಿೀನಾಂ ತಾರಪೂಣಯತವಮಪ ಮಾನ್ತಷಾದಿೀನಾಂ ತಾರತಮಯೀತಮಯೀನ್ೈವೀಪಾಸಯಮಿರ್ತ ವಕತುಂ ನ್ೈವೀಪಾಸಯಮಿರ್ತ ವಕತುಂ ––  
ನಾನಾಶಬಾದದಿಭ್ೀದಾದಿರ್ತ ಸ ತರಂನಾನಾಶಬಾದದಿಭ್ೀದಾದಿರ್ತ ಸ ತರಂ  ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಯಥಾಕರತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ 
ಸವಯೀಗಯತಾಽನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಪೂಣಯತ್ವೀನ್ ಜ್ಞಾತಗತಣ್ೈಾಃ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭರತಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಸವಯೀಗಯತಾಽನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಪೂಣಯತ್ವೀನ್ ಜ್ಞಾತಗತಣ್ೈಾಃ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭರತಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ 

ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  
 

ವಿಕಲಾಪಧಿಕರಣ 
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ಯದ್ಪ ದ್ತರಿತನಿವೃತಯಥಯಕತರಾ ಕ್ಾಮಯಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾದ್ತಯಪಾಸನ್ಂ ಯದ್ಪ ದ್ತರಿತನಿವೃತಯಥಯಕತರಾ ಕ್ಾಮಯಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾದ್ತಯಪಾಸನ್ಂ 
ಮೀಕ್ಾನ್ತಪಯೀಗಿತಾವತ್ ಮತಮತಕ್ಷತಣಾ ನ್ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮತಮತಕ್ಷತಣಾಽಪಮೀಕ್ಾನ್ತಪಯೀಗಿತಾವತ್ ಮತಮತಕ್ಷತಣಾ ನ್ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮತಮತಕ್ಷತಣಾಽಪ  
ತಾದ್ೃಶತಾದ್ೃಶಫಲಪಾರಪುೀಚತಾನಾ ಫಲಪಾರಪುೀಚತಾನಾ ತಾದ್ೃಶ್್ೂೀಪಾಸನ್ಂ ಪರತಾದ್ೃಶ್್ೂೀಪಾಸನ್ಂ ಪರಮಪರರಾ ಮೀಕ್್ ೀಪಯೀಗಿತಾವತ್  ಮಪರರಾ ಮೀಕ್್ ೀಪಯೀಗಿತಾವತ್  
ಕ್ಾಯಯಮೀವ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಕ್ಾಯಯಮೀವ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ––  ವಿಕಲ್ ಪೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲತಾವದಿರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಯಥಾಕರಮಂ ವಿಕಲ್ ಪೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲತಾವದಿರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಯಥಾಕರಮಂ 
ದ್ತರಿತನಿವೃತಾಯದಿರ ಪಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾದಿರ ಪೀ ದ್ತರಿತನಿವೃತಾಯದಿರ ಪಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾದಿರ ಪೀ 

ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ॥॥  
 

ಕ್ಾಮಾಯಧಿಕರಣ 
 

ಏತ್ೀನ್ೈವ ಅಥಾಯದಿಸಾಧ್ನ್ತರಾ ಕ್ಾಮಯಏತ್ೀನ್ೈವ ಅಥಾಯದಿಸಾಧ್ನ್ತರಾ ಕ್ಾಮಯಭಗವದ್ ರಪವಿಶ್್ೀಷಾದ್ತಯಪಾಸನ್ಮಪ ಭಗವದ್ ರಪವಿಶ್್ೀಷಾದ್ತಯಪಾಸನ್ಮಪ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮಾವಶಯಕಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮತಮತಕ್ಷ ಣಾಂ ನಾವಶಯಕಂ ಅನ್ಯೀಷಾಮಾವಶಯಕಮ್ಸವ್ೀಯಷಾಮಾವಶಯಕಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮತಮತಕ್ಷ ಣಾಂ ನಾವಶಯಕಂ ಅನ್ಯೀಷಾಮಾವಶಯಕಮ್ ||  
ಮತಮತಕ್ಷತಣಾಮತಮತಕ್ಷತಣಾಮಪ ಕ್ಾಮಪರಹಾಣ್ೀನ್ ಭಗವರ್ತರೀತಯಥಯತ್ವೀನಾವಶಯಕಮಿತಾಯದಿ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಮಪ ಕ್ಾಮಪರಹಾಣ್ೀನ್ ಭಗವರ್ತರೀತಯಥಯತ್ವೀನಾವಶಯಕಮಿತಾಯದಿ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ 
ಕ್ಾಮಾಯಸತು ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಸಮತಚಿಾೀಯೀರನ್ಕ್ಾಮಾಯಸತು ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಸಮತಚಿಾೀಯೀರನ್  ಇತಾಯದಿ ಸ ತರಸಾಯಥ್ ೀಯಽಪ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಇತಾಯದಿ ಸ ತರಸಾಯಥ್ ೀಯಽಪ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ||  
ಯಥಾಕರಮಂ ಸವಸವಯಥಾಕರಮಂ ಸವಸವಪಾರಪಯಕ್ಾಮಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸ್ ಯೀ ಪಾರಪಯಕ್ಾಮಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸ್ ಯೀ 

ಮಾನ್ತಷಾದಿಭರಿತಯಥಯಕಥನಾತ್ಮಾನ್ತಷಾದಿಭರಿತಯಥಯಕಥನಾತ್॥॥  

ಅಙ್ಕುವಬದಾಧಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಯತತು ‘‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥ’’  ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವೀಪಾಸ್ ಯೀ ನಾನ್ಯೀಽಪ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವೀಪಾಸ್ ಯೀ ನಾನ್ಯೀಽಪ 
ದ್ೀವಾ ಇರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀದ್ೀವಾ ಇರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ, , ಅನ್ಯೀಽಪ ಭಗವತಪರಿವಾರತ್ವೀನ್ ೀಪಾಸಾಯ ನ್ ಪರಧಾನ್ತ್ವೀನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಅನ್ಯೀಽಪ ಭಗವತಪರಿವಾರತ್ವೀನ್ ೀಪಾಸಾಯ ನ್ ಪರಧಾನ್ತ್ವೀನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ––  
ಅಙ್ಕುವಬದಾಧಸತು ಇತಯಅಙ್ಕುವಬದಾಧಸತು ಇತಯಪ ಷ್ಟ್ ರ್ತರಂಶಮಧಿಕರಣಂಪ ಷ್ಟ್ ರ್ತರಂಶಮಧಿಕರಣಂ  ||  ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪುಯಕ್್ ುೀ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪುಯಕ್್ ುೀ 

ಮಾನ್ತಷ್ೈಶ್್ಾೀತಾಯದಿನಾಮಾನ್ತಷ್ೈಶ್್ಾೀತಾಯದಿನಾ।।  
 

ಸತರ್ೀಶವರ್ೈರಿರ್ತ ಸಹಯೀಗ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈರಿರ್ತ ಸಹಯೀಗ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾ ।।  ‘‘ಸಹಯತಕ್್ುೀಸಹಯತಕ್್ುೀಽಽಪರಧಾನ್ೀಪರಧಾನ್ೀ’’  ಇತಯತರ ಯತಕು ಇತತಯಕ್ಾಯ ಇತಯತರ ಯತಕು ಇತತಯಕ್ಾಯ 
ಸಹಪದಾಪರಯೀಗ್ೀಸಹಪದಾಪರಯೀಗ್ೀಽಽಪ ತದ್ಥಯಸತ್ುವೀಪ ತದ್ಥಯಸತ್ುವೀಽಽಪ ತೃರ್ತೀರಾರಾಾಃ ಸಮರಣಾತ್ಪ ತೃರ್ತೀರಾರಾಾಃ ಸಮರಣಾತ್| | ತಥಾ ಚ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ತಥಾ ಚ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ 
ಬರಹಾಮದಿಭರಪರಧಾನ್ೈಾಃ ಪರಿವಾರಭ ತ್ೈಶಾ ಸಹ ವಿಷ್ತಣಮಾಯನ್ತಷಾಬರಹಾಮದಿಭರಪರಧಾನ್ೈಾಃ ಪರಿವಾರಭ ತ್ೈಶಾ ಸಹ ವಿಷ್ತಣಮಾಯನ್ತಷಾದಿಭರತಪಾಸ್ ಯೀ ನ್ ಕ್್ೀವಲ ದಿಭರತಪಾಸ್ ಯೀ ನ್ ಕ್್ೀವಲ 

ಇತಯಥಯಾಃ ಇತಯಥಯಾಃ ॥॥  
 

ಇತರಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತ ುಕುಂ ಚತತಗತಯಣ್ೈರ್ೀವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯಪಾಸಯತವನಿಣಯರಾತ್ ದ್ೀವ್ೈರಪ ಯತ ುಕುಂ ಚತತಗತಯಣ್ೈರ್ೀವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯಪಾಸಯತವನಿಣಯರಾತ್ ದ್ೀವ್ೈರಪ 
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ತಾತಾವದಿಭರ್ೀವೀಪಾಸ್ ಯೀ ನಾಧಿಕಗತಣ್ೈರಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀವದಿಭರ್ೀವೀಪಾಸ್ ಯೀ ನಾಧಿಕಗತಣ್ೈರಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ  ಸವಸವಸವಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ 
ಚತತಭ್ ಯೀಯಽಧಿಕ್್ೈರಪ ಗತಣ್ೈಚತತಭ್ ಯೀಯಽಧಿಕ್್ೈರಪ ಗತಣ್ೈರತರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ವಕತುಂ ––  ಇತರ್ೀ ತವಥಯಸಾಮಾನಾಯದಿರ್ತ ಇತರ್ೀ ತವಥಯಸಾಮಾನಾಯದಿರ್ತ 
ಸಸಪುಪುಮಮಧಿಕರಣಮಮಧಿಕರಣಮ್ಮ್||  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ಸತರ್ೈಶವರ್ೈಯಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈರಿರ್ತಸತರ್ೈಶವರ್ೈಯಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈರಿರ್ತ||  

 

ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತಯನ್ವೀರ್ತವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತಯನ್ವೀರ್ತ||  ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತೀರ್ತ ವತಯತ್ೀಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ ಆತ್ೇರ್ತೀರ್ತ ವತಯತ್ೀ||  ಇರ್ತ ಶಬದಾಃ ಪರಭೃತಯಥಯಾಃಇರ್ತ ಶಬದಾಃ ಪರಭೃತಯಥಯಾಃ||  
ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನಾದತಮಪರಭೃರ್ತಭಾಃ ಬಹತಗತಣ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನಾದತಮಪರಭೃರ್ತಭಾಃ ಬಹತಗತಣ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃ||  ತತರ ತತರ 
ಹ್ೀತತಯಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತಹ್ೀತತಯಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ||  ಸವಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃಸವಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃ||  ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀಽಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀಽ--
ರ್ತಶ್ಾರ್ತಶ್ಾಯಯತಫಲಸಯ ಪಾರಪಯತಾವತ್ ತತ್ ೀಽಧಿಕಗತಣ್ ೀಪಾಸನಾರಾಾಃ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್ತಫಲಸಯ ಪಾರಪಯತಾವತ್ ತತ್ ೀಽಧಿಕಗತಣ್ ೀಪಾಸನಾರಾಾಃ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್, , 
ಫಲಾನ್ತಸಾರಿತಾವದ್ತಪಾಸನಾರಾಾಃಫಲಾನ್ತಸಾರಿತಾವದ್ತಪಾಸನಾರಾಾಃ||  ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀಽರ್ತಶಯತಫಲವತ್ುವೀ ಹ್ೀತತಸ ಚನಾಯ ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀಽರ್ತಶಯತಫಲವತ್ುವೀ ಹ್ೀತತಸ ಚನಾಯ 
ಸತರ್ೈರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಸತಸತರ್ೈರಿತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಸತರ್ೈಶವರ್ೈರಿತತಯಕುಮ್ರ್ೈಶವರ್ೈರಿತತಯಕುಮ್||  ಸತರಾಶಾ ತ್ೀ ಈಶವರಾಶಾ ಲ್ ೀಕಸ್ಯೀರ್ತ ವಿಗರಹಾಃಸತರಾಶಾ ತ್ೀ ಈಶವರಾಶಾ ಲ್ ೀಕಸ್ಯೀರ್ತ ವಿಗರಹಾಃ||  ಕ್ತಂ ಕ್ತಂ 
ಸವ್ೈಯದ್ೀಯವ್ೈಾಃ ಸಾಮಯೀನ್ ೀಪಾಸವ್ೈಯದ್ೀಯವ್ೈಾಃ ಸಾಮಯೀನ್ ೀಪಾಸ್ ಯೀಸ್ ಯೀ  ನ್ೀತಾಯಹ ನ್ೀತಾಯಹ ––  ಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ ||  

ಅನಾದಿಸವಸವಯೀಗಯತಾಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃಅನಾದಿಸವಸವಯೀಗಯತಾಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ಯವದ್ಧಿಕರಣ 
 

ಏತ್ೀನ್ ಉಪಾಸನಾಯೀಗಯತಾನಿಯಮೀ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ಉಪಾಸನಾ ನ್ ಏತ್ೀನ್ ಉಪಾಸನಾಯೀಗಯತಾನಿಯಮೀ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ಉಪಾಸನಾ ನ್ 
ಯೀಗಯತಾಽಸತಸಾರಿಣಿೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮತಕ್ಾುವಾದ್ತಾರತಮಯಸಯ ಅನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪರ್ತುಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಯೀಗಯತಾಽಸತಸಾರಿಣಿೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಮತಕ್ಾುವಾದ್ತಾರತಮಯಸಯ ಅನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪರ್ತುಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ 
ಯೀಗಯತಾನಿಯಮಸಯ ತದ್ನ್ತಸಾರಿಣ್ಯೀವೀಪಾಸನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಯೀಗಯತಾನಿಯಮಸಯ ತದ್ನ್ತಸಾರಿಣ್ಯೀವೀಪಾಸನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ 
ರಾವದ್ಧಿಕ್ಾರಮವಸ್ತಥರಾವದ್ಧಿಕ್ಾರಮವಸ್ತಥರ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮಿರ್ತ ವಿಂಶ್ಾಧಿಕರಣಸಾಯಥಯಾಃರ್ತರಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮಿರ್ತ ವಿಂಶ್ಾಧಿಕರಣಸಾಯಥಯಾಃ, , ತಥಾಽನಾತಥಾಽನಾಗನ್ತುಗನ್ತು--
ಕ್್ ೀಪಾಸನಾರಾ ಆಗನ್ತುಕಯೀಗಯತಾಽಧಿೀನ್ತಾವಯೀಗಾತ್ ಅಜತಯನಾದಿೀಕ್್ ೀಪಾಸನಾರಾ ಆಗನ್ತುಕಯೀಗಯತಾಽಧಿೀನ್ತಾವಯೀಗಾತ್ ಅಜತಯನಾದಿೀನಾದರಂನಾದರಂಶ್ಾನಾಂ ಶ್ಾನಾಂ 
ಉತಪತಾಯದಿಮತಾಂ ಸವರ ಪಭ ತಯೀಗಯಉತಪತಾಯದಿಮತಾಂ ಸವರ ಪಭ ತಯೀಗಯತಾರಾ ಅನಾದಿತಾವಯೀಗಾತ್ ನ್ ತಾರಾ ಅನಾದಿತಾವಯೀಗಾತ್ ನ್ 
ಯೀಗಯತಾನ್ತಸಾರಿಣತಯಪಾಸನ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಅಂಶ್ಾಂಶ್ನ್ ೀರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಯೀಯೀಗಯತಾನ್ತಸಾರಿಣತಯಪಾಸನ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಅಂಶ್ಾಂಶ್ನ್ ೀರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಯೀಗಯಗಯತಾಽತಾಽ--
ಪಯನಾದಿರ್ೀವ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಪಯನಾದಿರ್ೀವ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ––  ಏಕ ಆತಮನ್ಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಭಾವಾದಿರ್ತ ಏಕ ಆತಮನ್ಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಭಾವಾದಿರ್ತ 

ಪಞ್ಾರ್ತರಂಶ್ಾಧಿಕರಣಸಾಯಥಯಶಾ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತಪಞ್ಾರ್ತರಂಶ್ಾಧಿಕರಣಸಾಯಥಯಶಾ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ॥॥  
 

ಏಕ್ಾಧಿಕರಣ..... 
 

ಅಙ್ಕುರಾಧಿಕರಣ ಮತತು ನ್ವಾಧಿಕರಣ 
 

ತಥಾ ಸತರ್ೀಶವತಥಾ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈರಿತಾಯದಿನ್ೈವ ರ್ೈರಿತಾಯದಿನ್ೈವ ‘‘ಅಙ್ಕ ು್ೀಷ್ತ ಯಥಾಽಶರಯಭಾವಾಃಅಙ್ಕ ು್ೀಷ್ತ ಯಥಾಽಶರಯಭಾವಾಃ’’  ‘‘ನ್ ವಾ ತತಸಹಭಾವಶತರತ್ೀಾಃನ್ ವಾ ತತಸಹಭಾವಶತರತ್ೀಾಃ’’  
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ಇತಯತತಾಪದಿೀಯೀಪಾನಾಯನಿುಮನ್ಯಯೀರಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಇತಯತತಾಪದಿೀಯೀಪಾನಾಯನಿುಮನ್ಯಯೀರಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ||  ತತಾರದ್ಯನ್ಯೀ ತತಾರದ್ಯನ್ಯೀ 
ವಿವಿಷೌಣ ಸ ರಾಯದಾಯಶರಯಷೌಣ ಸ ರಾಯದಾಯಶರಯಛಕ್ಷತಛಕ್ಷತಷ್ೆತಾವದಿಗತಣಾನಾಂ ಚತತಗತಯಣಮಾತಾರಧಿಕ್ಾರತ್ವೀನ್ ಷ್ೆತಾವದಿಗತಣಾನಾಂ ಚತತಗತಯಣಮಾತಾರಧಿಕ್ಾರತ್ವೀನ್ 
ನಿಣಿೀಯತಮನ್ತಷಾಯಧಿಕ್ಾರಿನಿಣಿೀಯತಮನ್ತಷಾಯಧಿಕ್ಾರಿತಾವತಾವಯೀಗಾತ್ ದ್ೀವಾಧಿಕ್ಾರಕತರಾಽನ್ತಪಾಸಯಯೀಗಾತ್ ದ್ೀವಾಧಿಕ್ಾರಕತರಾಽನ್ತಪಾಸಯತ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ತ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ 
‘‘ಶ್ೀಷ್ ಣೀಯ ದೌಯಾಃಶ್ೀಷ್ ಣೀಯ ದೌಯಾಃ’’  ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸನಿನಧಾವಶರವಣ್ೀಽಪ ಕವಚಿತ್ ಶತರರ್ತಷ್ತ ಶರವಣಾತ್ ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸನಿನಧಾವಶರವಣ್ೀಽಪ ಕವಚಿತ್ ಶತರರ್ತಷ್ತ ಶರವಣಾತ್ ‘‘ಶ್ೀಷ್ ಣೀಯ ಶ್ೀಷ್ ಣೀಯ 
ದೌಯಾಃದೌಯಾಃ’’  ಇಇತಾಯದ್ತಯಕಯನ್ಯಥಾಽನ್ತಪತಾಯದ್ತಯಕಯನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪಪತಾಯಚ ದ್ೀತಾಯಚ ದ್ೀವಾಧಿಕ್ಾರಿಕತವಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ದ್ೀವೀಪಾಸಯತ್ೀತತಯಕುಮ್ವಾಧಿಕ್ಾರಿಕತವಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ದ್ೀವೀಪಾಸಯತ್ೀತತಯಕುಮ್||  
ತದ್ಥಯದ್ವಯಸಾಯಪ ಸತರ್ೈಶಾ ಯಥಾಕರಮಂ ಸವಸವಪಾರಪಯಯತದ್ಙ್ಕುಶ್ರತತವತದ್ಥಯದ್ವಯಸಾಯಪ ಸತರ್ೈಶಾ ಯಥಾಕರಮಂ ಸವಸವಪಾರಪಯಯತದ್ಙ್ಕುಶ್ರತತವ--
ರ ಪಫಲಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ಸ ರಾಯದಿತತುದ್ದೀವಾಶ್ರತಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಙ್ಗುರ ಪಫಲಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಬಹತಗತಣ್ೈಾಃ ಸ ರಾಯದಿತತುದ್ದೀವಾಶ್ರತಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಙ್ಗು--
ಕತಾವದಿರ ಪಾನ್ೀಕಗತಣ್ೈಾಃ ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಪಾರಪುತಾವತ್ ಸತರ್ೈಶವರ್ೈರಿತತಯಕುಮ್ಕತಾವದಿರ ಪಾನ್ೀಕಗತಣ್ೈಾಃ ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಪಾರಪುತಾವತ್ ಸತರ್ೈಶವರ್ೈರಿತತಯಕುಮ್||  

 

ತತತರ ಬರತರ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ ಹಮಣ್ ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ ––  ಬರಹಮಣಬರಹಮಣತಾವತಾವಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ  ||  ಉಪಾಸಯಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶ್್ಾೀರ್ತಉಪಾಸಯಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶ್್ಾೀರ್ತ||  
 

ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ವೀರ್ತವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ವೀರ್ತ||  ಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ ವತಯತ್ೀಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ ವತಯತ್ೀ||  ಸಮ ಪಣಯಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತಸಮ ಪಣಯಸವಪಾರಪಯಫಲಾನ್ತ--
ರ್ ೀಧ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃರ್ ೀಧ್ೀನ್ೀತಯಥಯಾಃ||  ಸಸಮ ಪಮ ಪಣಯಫಲಸಯ ಬರಣಯಫಲಸಯ ಬರಹಮಪಾರಹಮಪಾರಪಯತಾವತ್ ತ್ೀನ್ ಪಯತಾವತ್ ತ್ೀನ್ 

ಸಚಿಾದಾನ್ನಾದತಮಪರಭೃರ್ತಭರಶ್್ೀಷ್ೈಾಃ ಗತಣ್ೈಾಃ ನಾನಾವ್ೀದ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಉಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃಸಚಿಾದಾನ್ನಾದತಮಪರಭೃರ್ತಭರಶ್್ೀಷ್ೈಾಃ ಗತಣ್ೈಾಃ ನಾನಾವ್ೀದ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಉಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯಥಯಾಃ॥॥  
 

ಉಪಸಂಹಾರಾಧಿಕರಣ ಮತತು ಸವಾಯಭ್ೀದಾಧಿಕರಣ 
 

ಏತ್ೀನ್ ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ೀಣ್ೀಶವರಧಾಯನ್ಸಯ ಕತತಯಮಶಕಯತಾವತ್ ಅಕತಯವಯತ್ವೀ ಏತ್ೀನ್ ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ೀಣ್ೀಶವರಧಾಯನ್ಸಯ ಕತತಯಮಶಕಯತಾವತ್ ಅಕತಯವಯತ್ವೀ 
ಪಾರಪ್ುೀ ವಿಧಾಯದಿಬಲಾತ್ ಕತಯವಯತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಪಾರಪ್ುೀ ವಿಧಾಯದಿಬಲಾತ್ ಕತಯವಯತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ‘‘ಉಪಸಂಹಾರ್ ೀಽಥಾಯಭ್ೀದಾತ್ಉಪಸಂಹಾರ್ ೀಽಥಾಯಭ್ೀದಾತ್’’  
ಇಇತಾಯದಿ ದಿವರ್ತೀತಾಯದಿ ದಿವರ್ತೀರಾರಾಧಿಕರಣಸಯಧಿಕರಣಸಯ, , ತಥಾ ಕರ್ತಪಯಗತಣ್ ೀಪಾಸನ್ಯೈವ ಫಲಸ್ತದ್ಧೀಾಃ ತಥಾ ಕರ್ತಪಯಗತಣ್ ೀಪಾಸನ್ಯೈವ ಫಲಸ್ತದ್ಧೀಾಃ 
ನಾಖಿಲಗತಣ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿನಾಖಿಲಗತಣ್ೈರತಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಅಲಪಗತಣ್ ೀಪಾಸನ್ೀನ್ ಷ್ತಣರಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ ಅಲಪಗತಣ್ ೀಪಾಸನ್ೀನ್ 
ಅಪಾರಪುಫಲವಿಶ್್ೀಷ್ಭಾವಾತ್ ಸವಯಗತಣ್ೈರತಪಾಸನಾ ಕ್ಾಯೈಯವ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಅಪಾರಪುಫಲವಿಶ್್ೀಷ್ಭಾವಾತ್ ಸವಯಗತಣ್ೈರತಪಾಸನಾ ಕ್ಾಯೈಯವ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ 
‘‘ಸವಾಯಭ್ೀದಾದ್ನ್ಯತ್ರೀಮೀಸವಾಯಭ್ೀದಾದ್ನ್ಯತ್ರೀಮೀ’’  ಇರ್ತ ಚತತಥಾಯಧಿಕರಣಸಯ ಚಾಥಯ ಉಕ್್ ುೀ ಭವರ್ತಇರ್ತ ಚತತಥಾಯಧಿಕರಣಸಯ ಚಾಥಯ ಉಕ್್ ುೀ ಭವರ್ತ||  ಅತರ ಬರಹಮಣ್ೀರ್ತ ಅತರ ಬರಹಮಣ್ೀರ್ತ 

ಬರಹಮಣಯ ಅಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮ್ಬರಹಮಣಯ ಅಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮ್||  ಗತಣ್ೈರಿತತಯಕ್ಾಯ ಕ್ತರರಾಸತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಸ ಚಿತಾಃಗತಣ್ೈರಿತತಯಕ್ಾಯ ಕ್ತರರಾಸತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃ ಸ ಚಿತಾಃ॥॥  

3,8,9,10,13 ಮತತು 15ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
 

ಅತಾರಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅಲಪಗತಣಬಹತಗತಣಾಖಿಲಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಗತಣ್ ೀಪಅತಾರಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅಲಪಗತಣಬಹತಗತಣಾಖಿಲಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಗತಣ್ ೀಪ--
ಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಯೀಾಃ ಅಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕ್ಾಯಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಯೀಾಃ ಅಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕ್ಾಯಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ 
‘‘ಪಾರಪ್ುೀಶಾಸಮಞ್ಜಸಮ್ಪಾರಪ್ುೀಶಾಸಮಞ್ಜಸಮ್’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥಯಾಃಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥಯಾಃ, , ತಥ್ ೀಪಸಂಹಾರಯೀಾಃ ಪರಮಿತತಾವದ್ತಯಕ್ಾಯ ತಥ್ ೀಪಸಂಹಾರಯೀಾಃ ಪರಮಿತತಾವದ್ತಯಕ್ಾಯ 
ಅವಶಯಕತಯವಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಾಣಾಂ ಅವಶಯಕತಯವಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಾಣಾಂ ‘‘ಆಆಧಾಯಧಾಯನಾಯ ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾನಾಯ ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾತ್ತ್’’, , 
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‘‘ಆತಮಆತಮಗೃಹಿೀಗೃಹಿೀರ್ತರಿತರವದ್ತತುರಾತ್ರ್ತರಿತರವದ್ತತುರಾತ್’’, , ‘‘ಅನ್ವರಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತಾಸಾದ್ವಧಾರಣಾತ್ಅನ್ವರಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತಾಸಾದ್ವಧಾರಣಾತ್’’, , ‘‘ನ್ ವಾ ನ್ ವಾ 
ವಿಶ್್ೀಷಾತ್ವಿಶ್್ೀಷಾತ್’’, , ‘‘ಪುರತಷ್ವಿದಾಯರಾಮಪ ಚ್ೀತರ್ೀಷಾಮನಾಮಾನನಾತ್ಪುರತಷ್ವಿದಾಯರಾಮಪ ಚ್ೀತರ್ೀಷಾಮನಾಮಾನನಾತ್’’  ಇರ್ತ ಪಞ್ಚಾನಾಂ ಇರ್ತ ಪಞ್ಚಾನಾಂ 

ನ್ರಾನಾಂ ಅಥಯಶಾ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತನ್ರಾನಾಂ ಅಥಯಶಾ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ॥॥  
 

11,12,17, ಮತತು 18 ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
 

ತಥಾ ತತರ ಗತಣ್ೈತಥಾ ತತರ ಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಗತಣಾನಾರತಪಾಸಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಗತಣಾನಾಮಮಪಯಲೌಕ್ತಕತವಪಯಲೌಕ್ತಕತವಸಯ ಸಯ ‘‘ಪರಮತಪರಮತ’’  
ಇಇತಯತಯತ್ ರೀಕುತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಬತದ್ಧವನಾರ್ ೀಹಾತ್ ನ್ ಧ್ಯೀಯತವಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀತ್ ರೀಕುತಾವತ್ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಬತದ್ಧವನಾರ್ ೀಹಾತ್ ನ್ ಧ್ಯೀಯತವಮಿರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ , , ಉಪದ್ೀಶಉಪದ್ೀಶನ್ ನ್ 
ತಜಾಜಾನ್ಸಮಭವಾತ್ ಅಲೌಕ್ತಕಮೀಕ್ಾಖಯಪಲಾನ್ತಸಾರಿತಾವತ್ ಅಲೌಕ್ತಕ್್ೈರ್ೀವ ಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯ ತಜಾಜಾನ್ಸಮಭವಾತ್ ಅಲೌಕ್ತಕಮೀಕ್ಾಖಯಪಲಾನ್ತಸಾರಿತಾವತ್ ಅಲೌಕ್ತಕ್್ೈರ್ೀವ ಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯ 
ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ‘‘ಕ್ಾರಾಯಖಾಯನಾದ್ಪೂವಯಂಕ್ಾರಾಯಖಾಯನಾದ್ಪೂವಯಂ’’  ಇತಯಸಾಯಥಯಾಃಇತಯಸಾಯಥಯಾಃ, , ತಥಾ ಸವಯತರ ಯಥಾಕರಮಂ ತಥಾ ಸವಯತರ ಯಥಾಕರಮಂ 
ಸವಸವಪಾರಪಯಫಲಕರಮಾಸವಸವಪಾರಪಯಫಲಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಉಪಾಸಯ ಇತತಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಉಪಾಸಯ ಇತತಯಕ್್ೈಕ್್ೈವ ಉಪಾಸನಾರಾಾಃ ವ ಉಪಾಸನಾರಾಾಃ 
ಸಾವನ್ತಸಾವನ್ತಸಾರಿಫಲದ್ತವಸಮಥಯನ್ಪರಸಯ ಸಾರಿಫಲದ್ತವಸಮಥಯನ್ಪರಸಯ ‘‘ಸಮಾನ್ ಏವಂ ಚಾಭ್ೀದಾತ್ಸಮಾನ್ ಏವಂ ಚಾಭ್ೀದಾತ್’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಽಪುಯಕುಾಃನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಽಪುಯಕುಾಃ||  

 

ತಥಾ ಮತಕ್ಾುವಿರ್ತ ವಾ ಸಂಸಾರ ಇರ್ತ ವಾ ಕ್ಾಲವಿಶ್್ೀಷ್ಮನ್ತಪಾದಾಯ ಉಪಾಸ್ ಯೀ ತಥಾ ಮತಕ್ಾುವಿರ್ತ ವಾ ಸಂಸಾರ ಇರ್ತ ವಾ ಕ್ಾಲವಿಶ್್ೀಷ್ಮನ್ತಪಾದಾಯ ಉಪಾಸ್ ಯೀ 
ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ಾಯ ಸದಾಽಪುಯಪಾಸಯತವಲಾಭಾತ್ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಯೀಕ್ಾಯ ಸದಾಽಪುಯಪಾಸಯತವಲಾಭಾತ್ ‘‘ಹಾನೌ ಹಾನೌ 
ತ ಪಾಯನ್ಶಬದಶ್್ೀಷ್ತಾವತ್ತ ಪಾಯನ್ಶಬದಶ್್ೀಷ್ತಾವತ್’’  ಇರ್ತ ಮತಕ್ಾುವಪುಯಇರ್ತ ಮತಕ್ಾುವಪುಯಪಾಸನ್ ೀಕ್ತುಪರನ್ರಾಥಯಾಃಪಾಸನ್ ೀಕ್ತುಪರನ್ರಾಥಯಾಃ, , ಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯ ಗತಣ್ೈರತಪಾಸಯ 
ಇತತಯಕ್ಾಯ ಕಮಯಭರತಪಾಸನ್ಂ ತತ ಮತಕ್ತುದ್ಶ್ಾರಾಂ ನ್ ನಿಯತಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ಮತಕ್ೌು ಇತತಯಕ್ಾಯ ಕಮಯಭರತಪಾಸನ್ಂ ತತ ಮತಕ್ತುದ್ಶ್ಾರಾಂ ನ್ ನಿಯತಮಿರ್ತ ಸ ಚನಾಯ ಮತಕ್ೌು 
ಕಮೀಯಪಾಸಯನಿಯಮೀಕ್ತುಪರಸಯ ಕಮೀಯಪಾಸಯನಿಯಮೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಛನ್ದತ ಉಭರಾವಿರ್ ೀಧಾತ್ಛನ್ದತ ಉಭರಾವಿರ್ ೀಧಾತ್’’  ಇತಯಸಾಯಥಯಶಾ ಇತಯಸಾಯಥಯಶಾ 

ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ॥॥  
 

ಅನಿಯಮಾಧಿಕರಣ 
 

ತಥಾ ಸವ್ೈಯತಥಾ ಸವ್ೈಯರಧಿಕ್ಾರಿಭರತಪಾಸಯ ಇರ್ತ ಸವಯಪದ್ ೀಕ್್ಯೈವ ಉಪಾಸನಾಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ದಾವರಧಿಕ್ಾರಿಭರತಪಾಸಯ ಇರ್ತ ಸವಯಪದ್ ೀಕ್್ಯೈವ ಉಪಾಸನಾಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ದಾವರಾ ರಾ 
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕ್ತುನ್ೈಯತಯಸ ಚನಾತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕ್ತುನ್ೈಯತಯಸ ಚನಾತ್ ‘‘ಅನಿಯಮಾಃ ಸವ್ೀಯಅನಿಯಮಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂಷಾಂ’’  ಇರ್ತ ನ್ರಾಥ್ ೀಯಽಪ ಇರ್ತ ನ್ರಾಥ್ ೀಯಽಪ 

ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ॥॥  
 

21, 22, 23 ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
 

ತಥಾಽಧ್ಮಮಧ್ಯಮೀತುಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಬರಹಾಮನ್ುತವಕಥನ್ೀನಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ತಥಾಽಧ್ಮಮಧ್ಯಮೀತುಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಬರಹಾಮನ್ುತವಕಥನ್ೀನಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ 
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ಮತಖಯಪಾರಣಾವಧಿತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ಮತಖಯಪಾರಣಾವಧಿತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಇಯದಾಮನ್ನಾತ್ಇಯದಾಮನ್ನಾತ್’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥಯಂ ಉಪಾಸ್ ಯೀಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥಯಂ ಉಪಾಸ್ ಯೀ  
ವಿಷ್ತಣರಿತ್ಯೀಕವಚನಾನ್ುೀನ್ ನಿದಿಯಶಯವಿಷ್ತಣರಿತ್ಯೀಕವಚನಾನ್ುೀನ್ ನಿದಿಯಶಯ, , ಬರಹಾಮದಿಸವೀಯಪಾಸಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಮತಖಯಪಾರಣಾದ್ನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮದಿಸವೀಯಪಾಸಯತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಮತಖಯಪಾರಣಾದ್ನ್ನ್ುರಂ 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕಸ್ಯೈವೀತುಮತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕಸ್ಯೈವೀತುಮತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ವಯರ್ತಹಾರ್ ೀ ವಿಶ್ಂಷ್ನಿು ಹಿೀತರವತ್ವಯರ್ತಹಾರ್ ೀ ವಿಶ್ಂಷ್ನಿು ಹಿೀತರವತ್’’, , ‘‘ಸ್ೈವ ಹಿ ಸ್ೈವ ಹಿ 

ಸತಾಯದ್ಯಾಃಸತಾಯದ್ಯಾಃ’’  ಇರ್ತ ನ್ಯದ್ವಯಸಾಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃಇರ್ತ ನ್ಯದ್ವಯಸಾಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ॥॥  
 

ಕ್ಾಮಾಧಿಕರಣ 
 

ತಥಾ ತತಾರಧಿಕ್ಾರಿವಗ್ೀಯ ಉಪಾಸ್ಯೀಶವರಕ್್ ೀಟೌ ವಾ ಶ್ರೀತತುವನಿದ್ೀಯಶ್ಾತಥಾ ತತಾರಧಿಕ್ಾರಿವಗ್ೀಯ ಉಪಾಸ್ಯೀಶವರಕ್್ ೀಟೌ ವಾ ಶ್ರೀತತುವನಿದ್ೀಯಶ್ಾ--
ಭಾವ್ೀನಾಬದ್ಧತವಸಯಭಾವ್ೀನಾಬದ್ಧತವಸಯ  ಈಶವಈಶವರತನ್ರತವಸಯ ಚ ಸ ಚನಾಯ ತಸಯ ನಿರತಪಾಧಿಕಭಕಯರ್ತಶಯೀನ್ೈವ ರತನ್ರತವಸಯ ಚ ಸ ಚನಾಯ ತಸಯ ನಿರತಪಾಧಿಕಭಕಯರ್ತಶಯೀನ್ೈವ 
ವಿಷ್ ಣಪಾಸನ್ಂ ನ್ ವಿಧಿ ಬದ್ಧತಾವದಿನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ವಿಷ್ ಣಪಾಸನ್ಂ ನ್ ವಿಧಿ ಬದ್ಧತಾವದಿನ್ೀರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ‘‘ಕ್ಾಮಾದಿತರತರಕ್ಾಮಾದಿತರತರ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಽಪ ಸ ಚಿತಾಃನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಽಪ ಸ ಚಿತಾಃ॥॥  
 

ಸವ್ೀಯವ್ೀದಾನಾುಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನ್ ೀಪಯೀಗಿತರಾ ಸವ್ೈಯರಪ ಯಥಾಶಕ್ತು ಯತತು ಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನ್ ೀಪಯೀಗಿತರಾ ಸವ್ೈಯರಪ ಯಥಾಶಕ್ತು 
ಸವಯವ್ೀದ್ವಿಷ್ಯಶರವಣಮನ್ನಾಭಾಯಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಕತುಂ ಪಾರಸವಯವ್ೀದ್ವಿಷ್ಯಶರವಣಮನ್ನಾಭಾಯಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಮ್ ಪುಮ್ ‘‘ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ’’  
ಇತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಂ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ಇತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಂ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  ಸವ್ೈಯರಪ ಯಥಾಬಲಮ್ಸವ್ೈಯರಪ ಯಥಾಬಲಮ್||  ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ||  

 

ಸವ್ೈಯರಪ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ಅಶ್್ೀಷ್ೈರಧಿಕ್ಾರಿಭಾಃ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃಸವ್ೈಯರಪ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ಅಶ್್ೀಷ್ೈರಧಿಕ್ಾರಿಭಾಃ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ||  ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಧಿಕ್್ೈಗತಯಣ್ೈರಿರ್ತ ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಧಿಕ್್ೈಗತಯಣ್ೈರಿರ್ತ 
ಚಾಥಯಾಃಚಾಥಯಾಃ||  ಯಥಾಽಯೀಗಯಗತಣ್ೈಾಃ ನ್ ೀಪಾಸಯಾಃಯಥಾಽಯೀಗಯಗತಣ್ೈಾಃ ನ್ ೀಪಾಸಯಾಃ  ಕ್ತನ್ತು ವಯವಸಥಯೈವ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ ಕ್ತನ್ತು ವಯವಸಥಯೈವ ಮಾನ್ತಷಾದಿಭಾಃ 
ಸವಸವಯೀಗಯಗತಣ್ೈರ್ೀವೀಪಾಸ್ ಯೀಸವಸವಯೀಗಯಗತಣ್ೈರ್ೀವೀಪಾಸ್ ಯೀ  ವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃವಿಷ್ತಣಾಃ ನ್ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಾಃ||  

 

ಅಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಅಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯವ್ೀಯದ್ೈವ್ೀಯದ್ೈಶಾ ಯಥಾಬಲಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯ ಇರ್ತ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುನ್ಯಸಯಶಾ ಯಥಾಬಲಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯ ಇರ್ತ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುನ್ಯಸಯ  
ವಕ್ಷಾಮಾಣಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನ್ ೀಪಯೀಗಿತರಾ ಉಪೀವಕ್ಷಾಮಾಣಧಾಯನ್ರ ಪೀಪಾಸನ್ ೀಪಯೀಗಿತರಾ ಉಪೀದಾ್ತತ್ವೀನ್ ಸ ತರಕೃತಾಽದೌ ದಾ್ತತ್ವೀನ್ ಸ ತರಕೃತಾಽದೌ 
ನಿವ್ೀಶ್ತತ್ವೀಽಪ ಉಪಾಸನ್ ೀಪಯೀಗಸ್ ುೀರಣಾಯ ಉಪಾಸನಾರಾಮೀವಾಧಿನಿವ್ೀಶ್ತತ್ವೀಽಪ ಉಪಾಸನ್ ೀಪಯೀಗಸ್ ುೀರಣಾಯ ಉಪಾಸನಾರಾಮೀವಾಧಿ --
ಕ್ಾರಿವಯವಸಾಥ ನ್ರ್ತವಹ ಸಾಸ್ತುೀರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯ ಚ್ ೀಪಾಸನ್ ೀಕಯಕ್ಾರಿವಯವಸಾಥ ನ್ರ್ತವಹ ಸಾಸ್ತುೀರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯ ಚ್ ೀಪಾಸನ್ ೀಕಯನ್ನ್ುರಮತರ ತದ್ಥಯಭಾಷ್ಣಂ ನ್ನ್ುರಮತರ ತದ್ಥಯಭಾಷ್ಣಂ 
ಕೃತಮ್ಕೃತಮ್||  ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ವದ್ತಪಾಸನಾರಾಮಪಯವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಸವ್ೀಯಽಪಯಧಿಕ್ಾರಿಣ ಇರ್ತ ಧಿೀಾಃ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ವದ್ತಪಾಸನಾರಾಮಪಯವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಸವ್ೀಯಽಪಯಧಿಕ್ಾರಿಣ ಇರ್ತ ಧಿೀಾಃ 

ಸಾಯದಿರ್ತಸಾಯದಿರ್ತ॥॥  
 

25, 26, 27, 28, 31, 34, 29 ಮತತು 30ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
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ಅತರ ಸವ್ೈಯರಪೀರ್ತ ಪದ್ಮಾವತಯಯಮ್ಅತರ ಸವ್ೈಯರಪೀರ್ತ ಪದ್ಮಾವತಯಯಮ್||  ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಪರಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಪರಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್||  ತಥಾ ತಥಾ 
ಚ ಸವ್ೈಯರಪಯಧಿಕ್ಾರಿಭಾಃ ಸವ್ೈಯರಪ ಶರವಣಚ ಸವ್ೈಯರಪಯಧಿಕ್ಾರಿಭಾಃ ಸವ್ೈಯರಪ ಶರವಣಮನ್ನ್ನಿಧಿಧಾಯಸನ್ಪರೀರ್ತಪೂವಯಕಗ ರ ಪದ್ೀಶ ಮನ್ನ್ನಿಧಿಧಾಯಸನ್ಪರೀರ್ತಪೂವಯಕಗ ರ ಪದ್ೀಶ 
ಹರಿಗತರತಭಕ್ತುಶಮದ್ಮಾದಿಭರಪ ಯಥಾಬಲಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀಪರ್ ೀಕ್ಷೀಕತಯವಯ ಇತಯಥಯಾಃಹರಿಗತರತಭಕ್ತುಶಮದ್ಮಾದಿಭರಪ ಯಥಾಬಲಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀಪರ್ ೀಕ್ಷೀಕತಯವಯ ಇತಯಥಯಾಃ||  ತಥಾ ಚ ತಥಾ ಚ 
ಸರ್ತ ಫಲಭ್ೀದ್ ೀಕ್ಾಯ ಶರವಣಾದಿರ್ತರತಯಕತಯವಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ಸರ್ತ ಫಲಭ್ೀದ್ ೀಕ್ಾಯ ಶರವಣಾದಿರ್ತರತಯಕತಯವಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ತನಿನಧಾಯರಣಾಥಯನಿಯಮತನಿನಧಾಯರಣಾಥಯನಿಯಮ’’  
ಇಇರ್ತರ್ತ  ನ್ಸಯನ್ಸಯ, , ‘‘ಪರಪರದಾನ್ವದ್ೀವ ಹಿ ತದ್ತಕುಮ್ದಾನ್ವದ್ೀವ ಹಿ ತದ್ತಕುಮ್’’  ಇತಾಯದಿಗತರತವಿಷ್ಯನ್ಯತರಯಸಯಇತಾಯದಿಗತರತವಿಷ್ಯನ್ಯತರಯಸಯ, , 
ಭಕ್ಾಯದಿಕಮಪಯಙ್ಗುಮಿಭಕ್ಾಯದಿಕಮಪಯಙ್ಗುಮಿತತಯಕ್ತುಪರಸಯ ತತಯಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಅನ್ತಬನಾಧದಿಭಯಅನ್ತಬನಾಧದಿಭಯ’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಯಇರ್ತ ನ್ಯಸಯ, , ಭಕ್್ುೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಭಕ್್ುೀರ್ೀವ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ 
ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತವಂ ಪರಾಕೃತಯ ಪರಧಾನಾಙ್ಗುತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತವಂ ಪರಾಕೃತಯ ಪರಧಾನಾಙ್ಗುತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ‘‘ಪರ್ೀಣ ಚ ಶಬದಸಯ ತಾದಿವಧ್ಯಂಪರ್ೀಣ ಚ ಶಬದಸಯ ತಾದಿವಧ್ಯಂ’’  
ಇರ್ತ ನ್ಯಸಯಇರ್ತ ನ್ಯಸಯ, , ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪುಮಥಯಹ್ೀತತತವಸ ಚನಾತ್ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪುಮಥಯಹ್ೀತತತವಸ ಚನಾತ್ ‘‘ವಿದ್ಯೈವ ತತ ವಿದ್ಯೈವ ತತ 
ನಿಧಾಯರಣಾತ್ನಿಧಾಯರಣಾತ್’’, , ‘‘ಶತರತಾಯದಿಬಲ್ಲೀಯಸಾುವಶತರತಾಯದಿಬಲ್ಲೀಯಸಾುವಚಾ ನ್ ಬಾಧ್ಾಃಚಾ ನ್ ಬಾಧ್ಾಃ’’  ಇರ್ತ ನ್ಯದ್ವಯಸಯ ಚಾಥಯಾಃ ಇರ್ತ ನ್ಯದ್ವಯಸಯ ಚಾಥಯಾಃ 

ಸಙ್ಗುಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಸಙ್ಗುಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  
 

ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಯಥಾಬಲಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯ ಇತತಯಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ೀ ತಾರತಮಯಮಯತಕುಮ್ ಯತತು ಯಥಾಬಲಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯ ಇತತಯಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ೀ ತಾರತಮಯಮಯತಕುಮ್ ॥॥  ‘‘ದ್ೃಷ್ಟವೈವ ದ್ೃಷ್ಟವೈವ 
ತಂ ಮತಚಯತ್ೀ ನಾಪರ್ೀಣತಂ ಮತಚಯತ್ೀ ನಾಪರ್ೀಣ’’  ಇತಾಯಇತಾಯದೌ ಸವ್ೀಯಷಾಮವಿಶ್್ೀರ್ಷತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ದೌ ಸವ್ೀಯಷಾಮವಿಶ್್ೀರ್ಷತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ 
ಮೀಕ್ಷಶರವಣಾದಿತಯತಾಃಮೀಕ್ಷಶರವಣಾದಿತಯತಾಃ  ಅಸ್ಯೀವೀಪಾಸನಾತಾರತಮಾಯತುತುಲ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀಽಪಅಸ್ಯೀವೀಪಾಸನಾತಾರತಮಾಯತುತುಲ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀಽಪ  ತಾರತಮಯಮಿರ್ತ ತಾರತಮಯಮಿರ್ತ 
ವತತೆಂ ಪಾರಪುಮ್ ವತತೆಂ ಪಾರಪುಮ್ ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಪೃಥಕುವಂವದ್ದೃರ್ಷಟಶಾ ತದ್ತಕುಮಿರ್ತಪರಜ್ಞಾನ್ುರಪೃಥಕುವಂವದ್ದೃರ್ಷಟಶಾ ತದ್ತಕುಮಿರ್ತ  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು 
ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಾಯದ್ತತುರ್ ೀತುರಮಿರ್ತಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಾಯದ್ತತುರ್ ೀತುರಮಿರ್ತ||  

 

ಉಪಾಸನಾತಾರತಮಯವತ್ ಈಶ್ಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ತಾರತಮಯಂ ಉಪಾಸನಾತಾರತಮಯವತ್ ಈಶ್ಾಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ತಾರತಮಯಂ 
ಉತುರ್ ೀತುರಂ ಮಾನ್ತಷಾನಾರಭಯ ಬರಹಾಮನ್ುಂ ಸಾಯತ್ಉತುರ್ ೀತುರಂ ಮಾನ್ತಷಾನಾರಭಯ ಬರಹಾಮನ್ುಂ ಸಾಯತ್ ||  ತ್ೀನ್ ವಿನಾ ಮತಕ್ೌು ತ್ೀನ್ ವಿನಾ ಮತಕ್ೌು 
ತಾರತಮಾಯನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃತಾರತಮಾಯನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ||  ಜ್ಞಾನ್ತಾರತಮಯಸಯ ಉಪಾಸನಾತಾರತಮಾಯಧಿೀನ್ತಾವತ್ಜ್ಞಾನ್ತಾರತಮಯಸಯ ಉಪಾಸನಾತಾರತಮಾಯಧಿೀನ್ತಾವತ್||  ಅತ ಏವ ಅತ ಏವ 

ಪೂವಯಮತಪಾಸನಾತಾರತಮಯಂ ಭಾರ್ಷತಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಪೂವಯಮತಪಾಸನಾತಾರತಮಯಂ ಭಾರ್ಷತಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  
 

ನ್ ಸಾಮಾನಾಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಯತತು ಭಭಗವದ್ ರಪಾಣಾಮವಿಶ್್ೀಷಾತ್ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ ರಪಜ್ಞಾನ್ಮಪ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಾಃ ನ್ ತತ ಗವದ್ ರಪಾಣಾಮವಿಶ್್ೀಷಾತ್ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ ರಪಜ್ಞಾನ್ಮಪ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಾಃ ನ್ ತತ 
ಸವರ್ಮ್ಭ ತರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಸವರ್ಮ್ಭ ತರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀಮೀವ್ೀರ್ತ ಪಾರಪ್ುೀ, , ರ ಪಾಣಾಂ ಸಾಮಯೀರ ಪಾಣಾಂ ಸಾಮಯೀಽಽಪ ಪ 
ರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಾಃರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಾಃ  ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಮಿರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಂ ಮಾತರಮಿರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಂ ‘‘ನ್ ನ್ 
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ಸಾಮಾನಾಯದ್ಪುಯಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಮೃತತಯವನ್ನ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್ಾಪರ್ತುಾಃಸಾಮಾನಾಯದ್ಪುಯಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಮೃತತಯವನ್ನ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್ಾಪರ್ತುಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಜ್ಞಾನ್ೀ 
ಭಗವದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಸವರ್ಮ್ವಿಷ್ಯಕತವರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಸಾಯನ್ತಮಕುಸಯ ಭಗವದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಸವರ್ಮ್ವಿಷ್ಯಕತವರ ಪವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಸಾಯನ್ತಮಕುಸಯ 

ಇತಯಥಯಕಥನ್ೀನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಇತಯಥಯಕಥನ್ೀನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  33 33 ॥॥  
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 

 

ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಸಯ ಚತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ಏತತಾಪದಾಥ್ ೀಯ ಭಾಷ್ಯ ಏವ ವಯಕುತಾವದಿಹ ನ್ ೀಕುಾಃಏತತಾಪದಾಥ್ ೀಯ ಭಾಷ್ಯ ಏವ ವಯಕುತಾವದಿಹ ನ್ ೀಕುಾಃ||  ಯದಾವಯದಾವ, , ‘‘ವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಜ್ಞಾನ್ೀವಿಶ್್ೀಷ್ಸತು ಜ್ಞಾನ್ೀ’’  
ಇತಯನ್ತವತಯಯ ಪೂವಯಪಾದ್ ೀಕ್್ ುೀಪಾಸನಾಜನಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾಇತಯನ್ತವತಯಯ ಪೂವಯಪಾದ್ ೀಕ್್ ುೀಪಾಸನಾಜನಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ೀ ಸಾಮಥಾಯಯರ್ತಶಯರ ಪನ್ೀ ಸಾಮಥಾಯಯರ್ತಶಯರ ಪ--
ವಿಶ್್ೀಷ್ಸ ುಚಯತ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಸ ುಚಯತ್ೀ ಅತರಅತರ  ಪಾದ್ ಇತಯಧಾಯಹೃತ್ಯೈತತಾಪದಾಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್ಪಾದ್ ಇತಯಧಾಯಹೃತ್ಯೈತತಾಪದಾಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರತರಾ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್ ||  

 

ಪುರತಷಾಥಾಯಧಿಕರಣ 
 

ತತತರತರ  ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮೀಕ್ಷತದ್ನ್ಯಸವಯಪುಮಥಯಹ್ೀತತತವಂ ವಕತುಂ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮೀಕ್ಷತದ್ನ್ಯಸವಯಪುಮಥಯಹ್ೀತತತವಂ ವಕತುಂ ‘‘ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಽತಾಃಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಽತಾಃ’’  ಇತಾಯದಿ ಇತಾಯದಿ 
ಸ ತರನ್ವಕಮ್ ಸ ತರನ್ವಕಮ್ ||  ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ --  ‘‘ಸವ್ೀಯಽಪ ಪುರತಷಾಸಾಥಾಃ ಸತಯಾಃ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ನ್ ಸವ್ೀಯಽಪ ಪುರತಷಾಸಾಥಾಃ ಸತಯಾಃ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ನ್ 
ಸಂಶಸಂಶಯಾಃಯಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಕ್ತನ್ತು ಪುರತಷ್ೈರಥಯಯಮಾನಾ ರಾವನ್ುಾಃ ಕ್ಾಮಾಾಃ ತ್ೀ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಕ್ತನ್ತು ಪುರತಷ್ೈರಥಯಯಮಾನಾ ರಾವನ್ುಾಃ ಕ್ಾಮಾಾಃ ತ್ೀ 
ಸವ್ೀಯಽಪೀತಯಥಯಾಃಸವ್ೀಯಽಪೀತಯಥಯಾಃ||  

 

ನ್ನ್ತ ನ್ನ್ತ ‘‘ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯರಾಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯರಾ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮೀಕ್ಾಇತಾಯದಿನಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮೀಕ್ಾನ್ಯಸವನ್ಯಸವಗಾಯದಿಪುಮಥಯವಿಷ್ಯೀ ಗಾಯದಿಪುಮಥಯವಿಷ್ಯೀ 
ತದ್ಧೀತತಕಮಯ ಪರರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ತಾವವಗಮಾತ್ ಕಥಂ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ್ೀತತಯಕ್ತುರಿತಯತ್ ೀ ನ್ ಸಂಶಯ ತದ್ಧೀತತಕಮಯ ಪರರ್ತ ಶ್್ೀಷ್ತಾವವಗಮಾತ್ ಕಥಂ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ್ೀತತಯಕ್ತುರಿತಯತ್ ೀ ನ್ ಸಂಶಯ 
ಇತತಯಕ್ತುಾಃಇತತಯಕ್ತುಾಃ||  

 

ಕ್ಾ ಗರ್ತಜ್ಞಾಯನ್ಸಯ ಕಮಯಶ್್ೀಕ್ಾ ಗರ್ತಜ್ಞಾಯನ್ಸಯ ಕಮಯಶ್್ೀಷ್ತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಷ್ತ್ ವೀಕ್್ುೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ‘‘ಸವ್ೀಯಽಪ ಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ 
ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ನ್ೀರ್ತಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ನ್ೀರ್ತ’’||  ಉತುರ್ ೀತುರಮಿರ್ತ ವತಯತ್ೀಉತುರ್ ೀತುರಮಿರ್ತ ವತಯತ್ೀ||  ಸವ್ೀಯಽಪ ಸವ್ೀಯಽಪ 
ಪಾರಗತಕುಮಾನ್ತಷಾದಿಸಮಸಾುಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀಽಪಪಾರಗತಕುಮಾನ್ತಷಾದಿಸಮಸಾುಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀಽಪ||  ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪುರತಷಾಥಾಯಾಃಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ||  ಅಶಯ ಅಶಯ 
ಆದಿಭ್ ಯೀಽಚ್ಆದಿಭ್ ಯೀಽಚ್  ||  ಸವಗಾಯದಿಪುರತಷಾಥಯವನ್ ುೀ ನ್ ಭವನಿುಸವಗಾಯದಿಪುರತಷಾಥಯವನ್ ುೀ ನ್ ಭವನಿು||  ಕ್ತನ್ ುತುರ್ ೀತುರಂ ಕ್ತನ್ ುತುರ್ ೀತುರಂ 
ಪೂವೀಯಕ್ಾುಧಿಕ್ಾರಿಷ್ ತುರ್ ೀತುರಂ ಸತಪೂವೀಯಕ್ಾುಧಿಕ್ಾರಿಷ್ ತುರ್ ೀತುರಂ ಸತರ್ೀಶವರಾದ್ತಯತುಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣ ಏವ ಸವ್ೀಯಽಪ ರ್ೀಶವರಾದ್ತಯತುಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣ ಏವ ಸವ್ೀಯಽಪ 
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ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವಯಪುಮಥಯವನ್ ುೀ ಭವನಿುೀತಯಥಯಾಃಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವಯಪುಮಥಯವನ್ ುೀ ಭವನಿುೀತಯಥಯಾಃ||  ತಥಾ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸವತಥಾ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸವಗಾಯದೌ ಗಾಯದೌ 

ಕಮಯಶ್್ೀಷ್ತಾವದ್ಸತು ಮಾನ್ತಷ್ಪರ್ ೀ ವಾ ಪರರ್ತಬದ್ಧದ್ೀವವಿಷ್ಯೀ ವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃಕಮಯಶ್್ೀಷ್ತಾವದ್ಸತು ಮಾನ್ತಷ್ಪರ್ ೀ ವಾ ಪರರ್ತಬದ್ಧದ್ೀವವಿಷ್ಯೀ ವ್ೀರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  1 1 ॥॥  
 

ಮತಕ್ತುಫಲಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸಾವವಚ್ಾೀದ್ದ್ೀಹಪಾತಾನ್ನ್ುರಮೀವ ಮತಕಯಹ್ೀತತತ್ವೀ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽಪ ಯತತು ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸಾವವಚ್ಾೀದ್ದ್ೀಹಪಾತಾನ್ನ್ುರಮೀವ ಮತಕಯಹ್ೀತತತ್ವೀ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽಪ 
ತದ್ಧೀತದ್ಧೀತತತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ತತತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ––  ಏವಂ ಏವಂ 
‘‘ಮತಕ್ತುಫಲಾನಿಯಮಸುದ್ವಸಾಥಽವಧ್ೃತ್ೀಸುದ್ವಸಾಥಽವಮತಕ್ತುಫಲಾನಿಯಮಸುದ್ವಸಾಥಽವಧ್ೃತ್ೀಸುದ್ವಸಾಥಽವಧ್ೃತ್ೀಾಃಧ್ೃತ್ೀಾಃ’’  ಇರ್ತ ಚರಮಾಧಿಕರಣಮ್ ಇರ್ತ ಚರಮಾಧಿಕರಣಮ್ 
ತದ್ಥ್ ೀಯಽತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವಯಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ನ್ ಸಂಶಯ ಇತತಯಕ್ಾಯಪ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವಯಪುರತಷಾಥಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ನ್ ಸಂಶಯ ಇತತಯಕ್ಾಯ  ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ  
ಧ್ಯೀಯಾಃಧ್ಯೀಯಾಃ||  ಅಸರ್ತ ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತದ್ದೀಹಾನ್ನ್ುರಮೀವಅಸರ್ತ ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತದ್ದೀಹಾನ್ನ್ುರಮೀವ||ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತತ ಸರ್ತ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ ಇತಯಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತತ ಸರ್ತ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ ಇತಯಙ್ಕ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ರ್ೀ 

ದ್ ೀಷಾಭಾದ್ ೀಷಾಭಾವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃವಾದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  1111॥॥  
 

ಅಸಾವಯರ್ತರಕ್ತೀ ಅಧಿಕರಣ ಮತತು ನಾವಿಶ್್ೀಷಾಧಿಕರಣ 
 

ಯಚಾ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನಾಧಿಕ್ಾರಿತಾಯಚಾ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನಾಧಿಕ್ಾರಿತಾ, , ಕ್ತನ್ತು ಯಥಾಶಕ್ತು ಕೃತಾಸ್ಧ್ಯಯನ್ವತಾಮೀವಕ್ತನ್ತು ಯಥಾಶಕ್ತು ಕೃತಾಸ್ಧ್ಯಯನ್ವತಾಮೀವ||  
ಸಾಽಪ ತಾರತಮಯೀನ್ೈವ ನ್ತ್ವೀಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೀತ್ಯೀತತರರ್ತಪಾದ್ಯತತಂ ಸಾಽಪ ತಾರತಮಯೀನ್ೈವ ನ್ತ್ವೀಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೀತ್ಯೀತತರರ್ತಪಾದ್ಯತತಂ ‘‘ಅಸಾವಯರ್ತರಕ್ತೀಅಸಾವಯರ್ತರಕ್ತೀ’’  
‘‘ನಾವಿನಾವಿಶ್್ೀಶ್್ೀಷಾತ್ಷಾತ್’’  ಇರ್ತ ಚ ನ್ಯದ್ವಯಮ್ ತದ್ಥಯಸಙ್ಗುರಹಾಯ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಇರ್ತ ಚ ನ್ಯದ್ವಯಮ್ ತದ್ಥಯಸಙ್ಗುರಹಾಯ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯರಪ ರಪ 
ಯಥಾಬಲಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ತವತಯಯ ಇಹಾಪ ಯೀಜಯಮ್ಯಥಾಬಲಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ತವತಯಯ ಇಹಾಪ ಯೀಜಯಮ್ ||  ತಥಾ ಹಿ ತಥಾ ಹಿ ||  ಜ್ಞ್ೀಯ ಜ್ಞ್ೀಯ 
ಇತಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಮತಾರಭಪ್ರೀತಮ್ಇತಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಮತಾರಭಪ್ರೀತಮ್||  ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಯೀಷಾಂ ತ್ೈಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ೈರಿರ್ತ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಯೀಷಾಂ ತ್ೈಾಃ ಸವಯವ್ೀದ್ೈರಿರ್ತ 
ಬಹತವಿರೀಹಿಾಃಬಹತವಿರೀಹಿಾಃ||  ಚ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀಚ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀ||  ಯಥಾಬಲಂ ಸವಯವ್ೀದಾಧ್ಯಯನ್ವದಿಭರ್ೀವಯಥಾಬಲಂ ಸವಯವ್ೀದಾಧ್ಯಯನ್ವದಿಭರ್ೀವ||  ಸವ್ೈಯರಪ ಸವ್ೈಯರಪ 
ಮಾನ್ತಷಾದಿಬರಹಾಮನ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರಧಿಕ್ಾರಿಭಾಃ ಯಥಾಬಲಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯೀಪಮಾನ್ತಷಾದಿಬರಹಾಮನ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರಧಿಕ್ಾರಿಭಾಃ ಯಥಾಬಲಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯೀಪರ್ ೀಕ್ಷೀಕತಯವಯ ರ್ ೀಕ್ಷೀಕತಯವಯ 

ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ॥॥22॥॥33॥॥  
 

5,6 ಮತತು 7ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
 

ಅತರ ಸವ್ೈಯರಿತಾಯವತಯಯಮ್ಅತರ ಸವ್ೈಯರಿತಾಯವತಯಯಮ್||  ಏಕಂ ಉಕುರಿೀತಾಯ ಮಾನ್ತಷಾದ್ಯಧಿಕ್ಾರಿಪರಮ್ಏಕಂ ಉಕುರಿೀತಾಯ ಮಾನ್ತಷಾದ್ಯಧಿಕ್ಾರಿಪರಮ್||  ಅನ್ಯತತು ಅನ್ಯತತು 
ಜ್ಞಾನ್ೀರ್ತಕತಯವಯತಾರ ಪಧ್ಮಯಪರಮ್ಜ್ಞಾನ್ೀರ್ತಕತಯವಯತಾರ ಪಧ್ಮಯಪರಮ್||  ಅನಾದಿಮತಕ್ತುಯೀಗಯತಾದ್ೀವತಾದಿರ ಪಅನಾದಿಮತಕ್ತುಯೀಗಯತಾದ್ೀವತಾದಿರ ಪಸ್ ವೀಸ್ ವೀ--
ತುಮತುಮಪದಾನಾಕ್ಾಙ್ಗಷತಾವನಾವಿಷ್ೆರಣಾದಿರ ಪಧ್ಮೈಯಾಃ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯಾಃ ಸಾಕ್ಾಪದಾನಾಕ್ಾಙ್ಗಷತಾವನಾವಿಷ್ೆರಣಾದಿರ ಪಧ್ಮೈಯಾಃ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯಾಃ ಸಾಕ್ಾತಾೆಯೀಯ ತಾೆಯೀಯ 
ನಾನ್ಯಥ್ೀರ್ತನಾನ್ಯಥ್ೀರ್ತ||  
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Page 122 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತ್ೀನ್ ಯೀಗಾಯನಾಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ಪಾರಪುಾಃ ನ್ತವಯೀಗಾಯನಾಂ ತ್ೀನ್ ಯೀಗಾಯನಾಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ಪಾರಪುಾಃ ನ್ತವಯೀಗಾಯನಾಂ 
ಆಆಸತರಪರಕೃರ್ತೀನಾಮಿತ್ಯೀತದ್ಥಯಕಸಯ ಸತರಪರಕೃರ್ತೀನಾಮಿತ್ಯೀತದ್ಥಯಕಸಯ ‘‘ಸವಯಥಾಽಪ ತತ ತ ಏವೀಭಯಲ್ಲಙ್ಕುತ್ಸವಯಥಾಽಪ ತತ ತ ಏವೀಭಯಲ್ಲಙ್ಕುತ್’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಯಇರ್ತ ನ್ಯಸಯ, , 
ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ದ್ೀವಾದಿಪದಾಕ್ಾಙ್ಕಷಶೂನ್ಯೈರ್ೀವ ಪಾರಪಯತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ದ್ೀವಾದಿಪದಾಕ್ಾಙ್ಕಷಶೂನ್ಯೈರ್ೀವ ಪಾರಪಯತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ‘‘ನ್ ನ್ 
ಚಾಧಿಕ್ಾರಿಕಮಪಚಾಧಿಕ್ಾರಿಕಮಪ’’  ಇತಯಧಿಕರಣಸಯಇತಯಧಿಕರಣಸಯ, , ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಯೀಗ್ಯೀತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಯೀಗ್ಯೀಭ್ ಯೀಭ್ ಯೀಽರ್ತಗ್ ೀಪನ್ಂ ವಕತುಂ ಽರ್ತಗ್ ೀಪನ್ಂ ವಕತುಂ 
ಪರವೃತುಸಯ ಪರವೃತುಸಯ ‘‘ಅನಾವಿಷ್ತೆವಯನ್ನನ್ವರಾತ್ಅನಾವಿಷ್ತೆವಯನ್ನನ್ವರಾತ್’’  ಇತಯಧಿಕರಣಸಯ ಚಾಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಇತಯಧಿಕರಣಸಯ ಚಾಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ 

ಧ್ಯೀಯಾಃಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥55॥॥66॥॥99॥॥  
 

ಸತುತಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದ್ಸತರವೃತೌು ವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕಯಥಯಂ ಯತತು ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದ್ಸತರವೃತೌು ವಿಶ್್ೀಷ್ ೀಕಯಥಯಂ ‘‘ಸತುತಯೀಽನ್ತಮರ್ತವಾಯಸತುತಯೀಽನ್ತಮರ್ತವಾಯ’’  
ಇತಾಯದಿವಿಂಶರ್ತಸ ತರಮಧಿಕರಣಂ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ಇತಾಯದಿವಿಂಶರ್ತಸ ತರಮಧಿಕರಣಂ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾಂಶಾ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾಂಶಾ 
ಸವಯದ್ ೀಷ್ೈರಸವಯದ್ ೀಷ್ೈರಪ ಕವಚಿತ್ಪ ಕವಚಿತ್||  ಗತಣದ್ ೀಷ್ೈಾಃ ಸತಖಸಾಯಪ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ ವಿಮತಕ್ತುಗೌಗತಣದ್ ೀಷ್ೈಾಃ ಸತಖಸಾಯಪ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ ವಿಮತಕ್ತುಗೌ ||  ನ್ೃಣಾಂ ನ್ೃಣಾಂ 
ಸತರಾಣಾಂ ಮತಕ್ೌು ತತ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂ ಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತಸತರಾಣಾಂ ಮತಕ್ೌು ತತ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂ ಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ ||  

 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ೈಾಃ ಸದಾ ಪಾಪ್ೈರಪ ಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಚ ಸವಯದ್ ೀಷ್ೈಾಃ ಸದಾ ಪಾಪ್ೈರಪ ಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಚ ||  ನ್ ನ್ 
ಕ್್ೀವಲಂ ಸವಯಪುರತಷಾಥಯಭಾಗಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃಕ್್ೀವಲಂ ಸವಯಪುರತಷಾಥಯಭಾಗಿರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ||  ಅಯಂ ಚ ಅಯಂ ಚ ‘‘ಕ್ಾಮಕ್ಾರ್ೀಣ ಚ್ೈಕ್್ೀಕ್ಾಮಕ್ಾರ್ೀಣ ಚ್ೈಕ್್ೀ’’  ಇತಾಯದ್ೀರಥಯಾಃಇತಾಯದ್ೀರಥಯಾಃ||  

 

ಯದಾವ ಜ್ಞಾನಿಯದಾವ ಜ್ಞಾನಿತ್ವೀಽಪ ಮಾನ್ತಷ್ದ್ೀತ್ವೀಽಪ ಮಾನ್ತಷ್ದ್ೀವಯೀವಯೀಲ್ೀಯಪಾಭಾವ್ೀಽಪ ವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕತರಾ ಲ್ೀಯಪಾಭಾವ್ೀಽಪ ವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕತರಾ 
ಜ್ಞಾನ್ವಾಂಸ್ತುವರ್ತ ತತಶಬಾದಥಯಜ್ಞಾನ್ವಾಂಸ್ತುವರ್ತ ತತಶಬಾದಥಯಕಕಶಾಕ್ಾರಾಃಶಾಕ್ಾರಾಃ||  ಸ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ ಇತಯತಾಃ ಸ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ ಇತಯತಾಃ ‘‘ಪರಾಮಶಯಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃಪರಾಮಶಯಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ’’  
ಇತಾಯದಿ ಸ ತಾರಭಪ್ರೀತಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತಾವತುಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ ಇತಾಯದಿ ಸ ತಾರಭಪ್ರೀತಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತಾವತುಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ ––  ಗತಣದ್ ೀಷ್ೈಾಃ ಗತಣದ್ ೀಷ್ೈಾಃ 
ಸತಖಸಾಯಪ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ ವಿಮತಕ್ತುಸತಖಸಾಯಪ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ ವಿಮತಕ್ತುಗೌಗೌ||  ನ್ೃಣಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ಮತಕ್ೌು ತತ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂ ನ್ೃಣಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ಮತಕ್ೌು ತತ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂ 
ಯಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತಥಾಕರಮಮಿರ್ತ||  ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ುರಭಾವಿಪುಣಯಪಾಪ್ೈಾಃ ನ್ೃಣಾಂ ಮತಕ್ೌು ಸವರ ಪಸತಖಸಾಯಪ ಸರಕ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ುರಭಾವಿಪುಣಯಪಾಪ್ೈಾಃ ನ್ೃಣಾಂ ಮತಕ್ೌು ಸವರ ಪಸತಖಸಾಯಪ ಸರಕ್ 
ಚನ್ದನ್ವನಿತಾಽದಿವಿಷ್ಯಭ್ ೀಗಹ್ೀತತಕವಯಕಯರ್ತಶಯತದ್ಭಾವಲಕ್ಷಣವೃದಿಧಹಾರಸೌ ಭವತ ಚನ್ದನ್ವನಿತಾಽದಿವಿಷ್ಯಭ್ ೀಗಹ್ೀತತಕವಯಕಯರ್ತಶಯತದ್ಭಾವಲಕ್ಷಣವೃದಿಧಹಾರಸೌ ಭವತ 
ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ||  

 

ಅತರ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಅತರ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘‘ತದ್ಧಿಗಮ ಉತುರಪೂವಾಯತದ್ಧಿಗಮ ಉತುರಪೂವಾಯಘಘಯೀರಶ್್ಿೀಷ್ವಿನಾಶ್ೌಯೀರಶ್್ಿೀಷ್ವಿನಾಶ್ೌ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ಚತತಥಾಯಯಧಾಯರಾದ್ಯಪಾದಿೀಯಸ ತ್ ರೀಕ್ತುಶಾ ಮತಕ್ತುಚತತಥಾಯಯಧಾಯರಾದ್ಯಪಾದಿೀಯಸ ತ್ ರೀಕ್ತುಶಾ ಮತಕ್ತುಪರರ್ತಬನ್ಧಕತಾಽಶತಚಿತಾವದಿರಾಹಿತಯಪರರ್ತಬನ್ಧಕತಾಽಶತಚಿತಾವದಿರಾಹಿತಯ--
ಮಾತಾರಭಪಾರಯೀರ್ತ ಭಾವಾಃಮಾತಾರಭಪಾರಯೀರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ತದ್ತಕುಮನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ೀ ತದ್ತಕುಮನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ೀ --  ‘‘ಜ್ಞಾನ್ ೀತುರಸಯ ಪಾಪಸಯ ಜ್ಞಾನ್ ೀತುರಸಯ ಪಾಪಸಯ 
ಚತತಥ್ ೀಯಽಲ್ೀಪ ಉಚಯತ್ೀಚತತಥ್ ೀಯಽಲ್ೀಪ ಉಚಯತ್ೀ||  ಅಶತಚಿತಾವದಿಕಂ ತಸಯ ನ್ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ತತುಲಮ್ಅಶತಚಿತಾವದಿಕಂ ತಸಯ ನ್ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ತತುಲಮ್||  ಅತರ ಅತರ 

ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಫಲನ್ಫಲಸ್ಯೈಸ್ಯೈವ ಮತಕ್್ುೀನಿಯಯತತ್ ೀಚಯತ್ೀವ ಮತಕ್್ುೀನಿಯಯತತ್ ೀಚಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ    ।।  
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ಏವಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಮಲ್ೀಪ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮತಕ್ಾುವ ದ್ೀವಾನಾಂ ಏವಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಮಲ್ೀಪ್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮತಕ್ಾುವ ದ್ೀವಾನಾಂ ‘‘ಅನ್ತಷ್ಠೀಯಂ ಬಾಅನ್ತಷ್ಠೀಯಂ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃದ್ರಾಯಣಾಃ’’  
ಇತಾಯದಿಸ ತಾರಭಮತಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ ಇತಾಯದಿಸ ತಾರಭಮತಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ --  ‘‘ಸತರಾಣಾಂ ತತ ಯಥಾಕರಮಂ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂಸತರಾಣಾಂ ತತ ಯಥಾಕರಮಂ ಸತಖಂ ಕಿೃಪುಂ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  
ಕಿೃಪುಮೀವ ನ್ ಹಾರಸವದಿತಯಥಯಾಃಕಿೃಪುಮೀವ ನ್ ಹಾರಸವದಿತಯಥಯಾಃ||  ಯೀನ್ ತಾರತಮಯಕರಮಭಙ್ಗುಾಃಯೀನ್ ತಾರತಮಯಕರಮಭಙ್ಗುಾಃ  ಸಾಯದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ ಸಾಯದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ ––  
ಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತಯಥಾಕರಮಮಿರ್ತ||  ಸತರಾಣಾಂ ರ್ತವರ್ತ ತತಶಬದಸತರಾಣಾಂ ರ್ತವರ್ತ ತತಶಬದಸತುಸತು  ‘‘ದ್ೀವಾನಾಮಪ ನ್ ಪಾರಯಾಃ ಕಿೃಪುಸಯ ತತ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ನ್ ಪಾರಯಾಃ ಕಿೃಪುಸಯ ತತ 
ಕಥಞ್ಾನ್ಕಥಞ್ಾನ್||  ಪಾರಪುಹಾರಸ್ ೀ ಭವ್ೀತಾೆವಪಾರಪುಹಾರಸ್ ೀ ಭವ್ೀತಾೆವಪ ಮಹತಾ ತತ ವಿಕಮಯಣಾಪ ಮಹತಾ ತತ ವಿಕಮಯಣಾ’’  

ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕಾಃ ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕಾಃ ॥॥  4 4 ॥॥  
 

ಫಲಶತರತಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ತತಾುವಭಮಾನಿದ್ೀವಾನಾಮೀವ ಸಮ ಪಣಯಪರಜಾಕೃತಪುಣಯಫಲಮಿತಯಥಯಸಾಧ್ಕಂ ಯತತು ತತಾುವಭಮಾನಿದ್ೀವಾನಾಮೀವ ಸಮ ಪಣಯಪರಜಾಕೃತಪುಣಯಫಲಮಿತಯಥಯಸಾಧ್ಕಂ 
‘‘ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶತರತ್ೀಾಃಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶತರತ್ೀಾಃ’’  ಇತಯಧಿಕರಣಂ ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯ ಇತಯಧಿಕರಣಂ ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯ ‘‘ನ್ೃಣಾಂ ಸತರಾಣಾಂನ್ೃಣಾಂ ಸತರಾಣಾಂ’’  ಇತಾಯದಿನಾ ಇತಾಯದಿನಾ 
ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ||  ತಥಾ ಹಿ ತಥಾ ಹಿ ||  ಗತಣದ್ ೀಷ್ೈರಿತಯತ್ ೀ ಗತಣದ್ ೀಷ್ೈರಿತಯತ್ ೀ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಗತಣ್ೈರಿತಯನ್ವೀರ್ತವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಗತಣ್ೈರಿತಯನ್ವೀರ್ತ||  
ನ್ೃಣಾಂ ಪರಜಾನಾಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಪುಣ್ಯೈಾಃ ಕಿೃಪುಂನ್ೃಣಾಂ ಪರಜಾನಾಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಪುಣ್ಯೈಾಃ ಕಿೃಪುಂ, , ಸಮ ಪಣಯಮಿರ್ತ ರಾವತ್ಸಮ ಪಣಯಮಿರ್ತ ರಾವತ್, , ಸತಖಂ ತತ ಸತರಾಣಾಂ ಸತಖಂ ತತ ಸತರಾಣಾಂ 
ಯಥಾಕರಮಂ ತತುದ್ದೀವತಾಽಧಿಕ್ಾಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಭವ್ೀತ್ಯಥಾಕರಮಂ ತತುದ್ದೀವತಾಽಧಿಕ್ಾಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಭವ್ೀತ್||  ಪರಜಾನಾಂ ತವಲಪಮೀವ್ೀರ್ತಪರಜಾನಾಂ ತವಲಪಮೀವ್ೀರ್ತ||  ಅತರ ಅತರ 
ಫಲಮಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಸತಖಮಿರ್ತ ಪುಣಯಫಲಮಾತ್ ರೀಕ್ತುಾಃ ಪರಜಾಕೃಫಲಮಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಸತಖಮಿರ್ತ ಪುಣಯಫಲಮಾತ್ ರೀಕ್ತುಾಃ ಪರಜಾಕೃತಪುಣಯಫಲಮೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ ತಪುಣಯಫಲಮೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ 
ಪಾಪಫಲಮ್ಪಾಪಫಲಮ್||  ತತತು ಅತತತು ಅಸತರಾಣಾಮ್ಸತರಾಣಾಮ್||  ‘‘ಪುಣಯಮೀವಾಮತಂ ಗಚಾರ್ತ ನ್ ಹ ವ್ೈ ದ್ೀವಾನ್ ಪಾಪಂ ಪುಣಯಮೀವಾಮತಂ ಗಚಾರ್ತ ನ್ ಹ ವ್ೈ ದ್ೀವಾನ್ ಪಾಪಂ 

ಗಚಾರ್ತಗಚಾರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ದ್ ಯೀತಯತತಮ್ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ದ್ ಯೀತಯತತಮ್ ॥॥  7 7 ॥॥  
 

ಕೃತಸ್ಭಾವಾಧಿಕರಣ 
 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಸಮ ಪಣಯಪುಣಯಫಲ್ ೀಕ್್ಯೈವ ತ್ೀಷಾಂ ಸವಾಯಶರಮಧ್ಮಯವತುವಸ ಚನಾತ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸಮ ಪಣಯಪುಣಯಫಲ್ ೀಕ್್ಯೈವ ತ್ೀಷಾಂ ಸವಾಯಶರಮಧ್ಮಯವತುವಸ ಚನಾತ್ 

‘‘ಕೃತಸ್ಭಾವಾತತು ಗೃಹಿಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃಕೃತಸ್ಭಾವಾತತು ಗೃಹಿಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃ’’  ಇರ್ತ ನ್ರಾಥ್ ೀಯಽಪುಯಕುಪಾರಯಾಃಇರ್ತ ನ್ರಾಥ್ ೀಯಽಪುಯಕುಪಾರಯಾಃ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಐಹಿಕ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ಸಾಧ್ನ್ಸಸಾಧ್ನ್ಸಮಪರ್ತುಜನ್ಮನ್ಯೀವ ದ್ೀಹ್ೀಽಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ ೀಮಪರ್ತುಜನ್ಮನ್ಯೀವ ದ್ೀಹ್ೀಽಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ ೀತಪತಪತ್ುೀರದ್ಶಯನಾತ್ತ್ುೀರದ್ಶಯನಾತ್, , ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽ--
ಪುಯಪಾಸನ್ರಾ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ಯೀ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ಸರ್ತ ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತಜಜನ್ಮನಿಪುಯಪಾಸನ್ರಾ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ಯೀ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀ ಸರ್ತ ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತಜಜನ್ಮನಿ, , 
ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತತ ಜನಾಮನ್ುರ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಪರರ್ತಬನ್ಧೀ ತತ ಜನಾಮನ್ುರ ಇರ್ತ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ‘‘ಐಹಿಕಮಪರಸತುತಪರರ್ತಬನ್ಧೀಐಹಿಕಮಪರಸತುತಪರರ್ತಬನ್ಧೀ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ನ್ಯಸಾಯಥಯಸತುನ್ಯಸಾಯಥಯಸತು  ‘‘ತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಂತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಂ’’  ಇತಯಗ್ರೀ ವಯಇತಯಗ್ರೀ ವಯಕುಕುತಾವತಾವದಿಹ ದಿಹ ನ್ ೀನ್ ೀಕುಾಃಕುಾಃ||  ತಥಾ ಚಾಗ್ರೀ ತಥಾ ಚಾಗ್ರೀ 
ವಿವರಿಷಾಯಮಾಃವಿವರಿಷಾಯಮಾಃ||  
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ಸತಧಿೀನ್ದರಗತರತಶ್ಷ್ಯೀಣ ರಾಘವ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಭಕ್ಷತಣಾ| 

ಕೃತಾರಾಂ ತತುವಮಞ್ಜರಾಯಂ ತೃರ್ತೀಯೀಽಧಾಯಯ ಈರಿತಾಃ ॥ 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವುಪಾದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ 
ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ  ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ 

ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ|| 

 

ಇರ್ತ ತೃರ್ತೀರಾಧಾಯಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ 
 

ಚತತಯಥಾಽಧಾಯಯಾಃ 
 

ವಿಷ್ತಣಬರಯಹಮ ತಥಾ ದಾತ್ೀತ್ಯೀವಂ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಮ್ । 
ಕ್ಾಯಯ ಮಾಪದ್ಯಪ ಬರಹಮ ತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಮ್ ॥ 01 ॥ 

 

ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ ೀಽನ್ಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪರಿಕ್ಷಯಾಃ । 
ಅನಿಷ್ಟಸ್ ಯೀಭಯಸಾಯಪ ಸವಯಸಾಯನ್ಯಸಯ ಭ್ ೀಗತಾಃ ॥ 02 ॥ 

 

ಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀಷ್ವೀವಂ ರಾವದಾವಯತಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಾಾಃ । 
ಪರವಿಶಯ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಭ್ ೀಗಾಂಸುದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀವ ವಾ ॥ 03 ॥ 

 

ವಾಯತವಿಯಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶ್್ಯೈವ ಭ್ ೀಗಶ್್ೈವೀತುರ್ ೀತುರಮ್  । 
ಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿು ದ್ೀಹಕ್ಷರಾತ್ ಸತರಾಾಃ ॥ 04 ॥ 

 

ಅಚಿಯರಾದಿಪಥಾ ವಾಯತಂ ಪಾರಪಯ ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ । 
ರಾನ್ತಯತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಸಹಾಮತನಾ ॥ 05 ॥ 
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ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಣಾಃ । 

ಜಗತಸೃಷಾಟಾದಿವಿಷ್ಯೀ ಮಹಾಸಾಮಥಯಯಮಪಯೃತ್ೀ ॥ 06 ॥ 
 

ಯಥ್ೀಷ್ಟಶಕ್ತುಮನ್ುಶಾ ವಿನಾ ಸಾವಭಾವಿಕ್್ ೀತುಮಾನ್ । 

ಅನ್ನ್ಯವಶಗಾಶ್್ಜೈವ ವೃದಿಧಹಾರಸವಿವರ್ಜಯತಾಾಃ । 

ದ್ತಾಃಖಾದಿರಹಿತಾ ನಿತಯಂ ಮೀದ್ನ್ುೀಽವಿರತಂ ಸತಖಮ್ ॥ 07 ॥ 
 

ಪೂಣಯಪರಜ್ಞ್ೀನ್ ಮತನಿನಾ ಸವಯಶ್ಾಸಾರಥಯಸಙ್ಗುರಹಾಃ । 
ಕೃತ್ ೀಽಯಂ  ಪರಯತಾಂ ತ್ೀನ್ ಪರಮಾತಾಮ ರಮಾಪರ್ತಾಃ ॥ 08 ॥ 

 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀಽಶ್್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ದ್ ರಪೂಣಯಗತಣಾತಮನ್ೀ । 
ವಿರಿಞ ಾ್ಶವಯಪೂವ್ೀಯಡಯವನಾದಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ತ್ೀ ॥ 09 ॥ 

 

॥ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದ್್ರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯೀ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಾಃ ॥ 
 

ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ಅಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ಆದ್ಯಸ ತರಸಾಥತಾಃ ಪದ್ ೀಕುಕಮಯಕ್ಷಯೀತಾೆರನಿುಮಾಗಯಭ್ ೀಗಅಸ್ತಮನ್ನಧಾಯಯೀ ಆದ್ಯಸ ತರಸಾಥತಾಃ ಪದ್ ೀಕುಕಮಯಕ್ಷಯೀತಾೆರನಿುಮಾಗಯಭ್ ೀಗ--
ರ ಪಮೀಕ್ಾಾಖಯಂ ಫಲಂ ನಿರ ಪಯತ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾಭಷಾಯದ್ೀವ ಅತ್ೈವಾಗ್ರೀ ಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ದಿಶ್ಾ ರ ಪಮೀಕ್ಾಾಖಯಂ ಫಲಂ ನಿರ ಪಯತ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾಭಷಾಯದ್ೀವ ಅತ್ೈವಾಗ್ರೀ ಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ದಿಶ್ಾ 
ವಾ ಅಧಾಯರಾಥಯಾಃ ಸತಜ್ಞಾನ್ಾಃವಾ ಅಧಾಯರಾಥಯಾಃ ಸತಜ್ಞಾನ್ಾಃ||  ತಥ್ೈವ ಪಾದಾಥಾಯತಥ್ೈವ ಪಾದಾಥಾಯ  ಅಪ ಅಪ ||  ತತಾರನ್ಯನ್ಯೀ ಕಮಯಕ್ಷರಾಖಯಂ ತತಾರನ್ಯನ್ಯೀ ಕಮಯಕ್ಷರಾಖಯಂ 
ಫಲಂ ವಕ್ಷಾನ್ ಸಪುಭನ್ಯಯೈಾಃ ಅತಾಯವಶಯಕ್ಾನ್ುರಙ್ಗುಸಾಧ್ನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀಫಲಂ ವಕ್ಷಾನ್ ಸಪುಭನ್ಯಯೈಾಃ ಅತಾಯವಶಯಕ್ಾನ್ುರಙ್ಗುಸಾಧ್ನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀ ||  ತದ್ಥಯಂ ತದ್ಥಯಂ 
ಭಾಷ್ತ್ೀ ಭಾಷ್ತ್ೀ --  ‘‘ವಿಷ್ಣಬರಯಹಮ ತಥಾ ದಾತ್ೀತ್ಯೀವಂ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಮ್ ವಿಷ್ಣಬರಯಹಮ ತಥಾ ದಾತ್ೀತ್ಯೀವಂ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಮ್ ||  ಕ್ಾಯಯಮಾಪದ್ಯಪ ಬರಹಮ ಕ್ಾಯಯಮಾಪದ್ಯಪ ಬರಹಮ 
ತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಮ್ತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಮ್’’  ಇರ್ತಇರ್ತ  

 

ಅವಯಕಯಧಿಕರಣ 
 

ತತಾರರಾಂ ವಿವ್ೀಕಾಃತತಾರರಾಂ ವಿವ್ೀಕಾಃ||  ಸಕೃದ್ನ್ತರ್ಷಠತಾಗಿನಸಕೃದ್ನ್ತರ್ಷಠತಾಗಿನಷ್ ಟೀಮಾದಿನಾ ಸವಗಯಫಲದ್ಶಯನಾತ್ ಷ್ ಟೀಮಾದಿನಾ ಸವಗಯಫಲದ್ಶಯನಾತ್ 
ಶರಶರವಣಾದಿನಾಽಪ ಸಕೃದ್ನ್ತರ್ಷಠತ್ೀನ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ಮಸ್ತುವತಯತಾಃ ಪಾರಪುಸಯ ವಣಾದಿನಾಽಪ ಸಕೃದ್ನ್ತರ್ಷಠತ್ೀನ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ಮಸ್ತುವತಯತಾಃ ಪಾರಪುಸಯ 
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‘‘ಆವೃರ್ತುರಸಕೃದ್ತಪದ್ೀಶ್ಾತ್ಆವೃರ್ತುರಸಕೃದ್ತಪದ್ೀಶ್ಾತ್’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯ  --  ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ||  
ಶರವಣದಿರ ಪಮತಪಾಸನ್ಂ ನಿತಯಂ ಕ್ಾಯಯಂ ನ್ ತತ ಸಕೃದ್ೀವ್ೀತಯಥಯಾಃಶರವಣದಿರ ಪಮತಪಾಸನ್ಂ ನಿತಯಂ ಕ್ಾಯಯಂ ನ್ ತತ ಸಕೃದ್ೀವ್ೀತಯಥಯಾಃ||  ವಿರೀಹಯವಘಾತಾದಿವತ್ ವಿರೀಹಯವಘಾತಾದಿವತ್ 

ದ್ೃಷಾಟಥಯತ್ವೀನ್ ರಾವಜಾಜಾನ್ ೀದ್ಯಂ ಶರದ್ೃಷಾಟಥಯತ್ವೀನ್ ರಾವಜಾಜಾನ್ ೀದ್ಯಂ ಶರವಣಾದ್ೀರಾವತಯಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃವಣಾದ್ೀರಾವತಯಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  1 1 ॥॥  
 

ಆತಾಮಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಹರ್ೀಾಃ ಸಾವಮಿತವಸಾಯರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ನಿತಯಂ ತದ್ತಪಾಸನ್ಂ ನಾವಶಯಕಮಿತಯತಾಃ ಯತತು ಹರ್ೀಾಃ ಸಾವಮಿತವಸಾಯರ್ತಪರಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ನಿತಯಂ ತದ್ತಪಾಸನ್ಂ ನಾವಶಯಕಮಿತಯತಾಃ 
ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪುಂ ‘‘ಆತ್ೇರ್ತ ತ ಪಗಚಾನಿು ಗಾರಹಯನಿು ಚಆತ್ೇರ್ತ ತ ಪಗಚಾನಿು ಗಾರಹಯನಿು ಚ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ತದ್ತದ್ಥಯಾಃ ಥಯಾಃ ––  ಆದಾತ್ೀತ್ಯೀವಂ ಆದಾತ್ೀತ್ಯೀವಂ 
ನಿತಯಮತಪಾನ್ಮ್ ನಿತಯಮತಪಾನ್ಮ್ ||  ಕ್ಾಕ್ಾಯಯಮಾಯಯಮಾಪದ್ಯಪೀರ್ತಪದ್ಯಪೀರ್ತ||  ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ವೀರ್ತವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ವೀರ್ತ||  ವಿಷ್ತಣರಾದಾತಾವಿಷ್ತಣರಾದಾತಾ  ಸಾವಸಾವಮಿತ್ಯೀವಂ ಮಿತ್ಯೀವಂ 
ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮ್ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮ್ ||  ನಿತಯಮಿತಯಸಯ ವಿವರಣಮಾಪದ್ಯೀಪೀರ್ತನಿತಯಮಿತಯಸಯ ವಿವರಣಮಾಪದ್ಯೀಪೀರ್ತ||  
‘‘ಆತ್ೇತತಯಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂಆತ್ೇತತಯಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ ಸವಯಥ್ೈವ ಮತಮತಕ್ಷತಭಾಃ ಸವಯಥ್ೈವ ಮತಮತಕ್ಷತಭಾಃ||  ನಾನಾಕ್್ಿೀಶಸಮಾಯತಕ್್ ುೀಽನಾನಾಕ್್ಿೀಶಸಮಾಯತಕ್್ ುೀಽ--
ಪ್ಯೀತಾವನ್ನೈವ ವಿಪ್ಯೀತಾವನ್ನೈವ ವಿಸಮಸಮರ್ೀತ್ರ್ೀತ್’’  ಇತತಯಕ್್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇತತಯಕ್್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  

 

ಸಾವಮಿೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಆದಾತ್ಯೀಸಾವಮಿೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಆದಾತ್ಯೀತತಯತತಯಕ್ತುಾಃ ಆದ್ತ್ುೀ ಭೃತಾಯನಿತಾಯತಾಮ ಇತಾಯತಮಶಬ್ ದೀ ಯೀಗ್ೀಕ್ತುಾಃ ಆದ್ತ್ುೀ ಭೃತಾಯನಿತಾಯತಾಮ ಇತಾಯತಮಶಬ್ ದೀ ಯೀಗ್ೀನ್ ನ್ 
ಸಾವಮಿವಾಚಿೀರ್ತ ಸೌತಾರತಮಪದ್ಂ ವಾಯಖಾಯತತಮ್ಸಾವಮಿವಾಚಿೀರ್ತ ಸೌತಾರತಮಪದ್ಂ ವಾಯಖಾಯತತಮ್||  ‘‘ಆದಾನಾಥಯತವತಆದಾನಾಥಯತವತಶ್ಾಾಶ್ಾಾಯಮಾಯಮಾತಮಶತಮಶಬದಾಃ ಪರ್ತಂ ಬದಾಃ ಪರ್ತಂ 
ವದ್ೀತ್ವದ್ೀತ್’’  ಇತಯನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ ೀಕ್್ುೀಾಃಇತಯನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ||  ಆದಾತ್ೀರ್ತೀತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಪರಕ್ಾರವಾಚ್ಯೀವಂಶಬ್ ದೀಕ್ತುಾಃ ಆದಾತ್ೀರ್ತೀತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಪರಕ್ಾರವಾಚ್ಯೀವಂಶಬ್ ದೀಕ್ತುಾಃ 
ಆತಮಆತಮತವಂತವಂ ವಿಶ್್ೀ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣಮಿತ್ಯೀವಂ ರ ಪ್ೀಣ್ ೀಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ ನ್ ತತ ರ್ಜೀವತ್ವೀನ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ ಷ್ಣಮಿತ್ಯೀವಂ ರ ಪ್ೀಣ್ ೀಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ ನ್ ತತ ರ್ಜೀವತ್ವೀನ್ೀರ್ತ ವಕತುಮ್ 

।।  ‘‘ಆತಾಮ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತಆತಾಮ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತಧಾಯನ್ಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣವಿಶ್್ೀಷ್ಯಧಾಯನ್ಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಣವಿಶ್್ೀಷ್ಯತಾಃತಾಃ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ||  ತ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಆತಮತರಾ ತ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಆತಮತರಾ 

ರ್ಜೀವತ್ವೀನ್ ೀಪಾಸಯ ಇತ್ಯೀವಂ ವದ್ನ್ ುೀ ನಿರಸಾುಾಃರ್ಜೀವತ್ವೀನ್ ೀಪಾಸಯ ಇತ್ಯೀವಂ ವದ್ನ್ ುೀ ನಿರಸಾುಾಃ॥॥  2 2 ॥॥  
 

ಪರರ್ತೀಕ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ಏತ್ೀನ್ ಏತ್ೀನ್ ‘‘ನಾಮ ಬರಹ್ೇತತಯಪಾಸ್ತೀತನಾಮ ಬರಹ್ೇತತಯಪಾಸ್ತೀತ’’  ಇತಾಯದೌ ನಾಮಾಇತಾಯದೌ ನಾಮಾದ್ಯಭಮಾನಿರ ಪದ್ಯಭಮಾನಿರ ಪ--
ಪರರ್ತೀಕತಾದಾತ್ಯೀನ್ ಉಪಾಪರರ್ತೀಕತಾದಾತ್ಯೀನ್ ಉಪಾಸನ್ಸನ್ಮಪಾಕತಮಪಾಕತವಯತ್ ೀವಯತ್ ೀ  ‘‘ನ್ ಪರರ್ತೀಕ್್ೀ ನ್ ಹಿ ಸಾಃನ್ ಪರರ್ತೀಕ್್ೀ ನ್ ಹಿ ಸಾಃ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 

ನ್ಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃನ್ಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಾಃ।।  ವಿಷ್ತಣರಾದಾತ್ೀತಯನ್ನ್ುರಂ ವಿವಿಷ್ತಣರಾದಾತ್ೀತಯನ್ನ್ುರಂ ವಿಷ್ತಣನಾಯಮಾಷ್ತಣನಾಯಮಾ--
ದಾವಿತಯಸಾಯಪಯಯಭದಾವಿತಯಸಾಯಪಯಯಭಪ್ರೀತಪ್ರೀತತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾದಾವಿತ್ಯೀವಂ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾದಾವಿತ್ಯೀವಂ ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ, , ನ್ ನ್ 

ತತ ವಿಷ್ತಣನಾಯಮೀತ್ಯೀವಂ ರ ಪ್ೀಣ್ೀರ್ತ ವಾಯಖಾಯನ್ಸಮಭವಾತ್ ತತ ವಿಷ್ತಣನಾಯಮೀತ್ಯೀವಂ ರ ಪ್ೀಣ್ೀರ್ತ ವಾಯಖಾಯನ್ಸಮಭವಾತ್ ॥॥  3 3 ॥॥  
 

ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟಾಧಿಕರಣ 
ಯತತು ವಿಷ್ ಣೀರಯತತು ವಿಷ್ ಣೀರರ್ತರ್ತಪರೀರ್ತಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಉತೃಪರೀರ್ತಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಉತೃಷ್ಟತವಷ್ಟತವರ ಪಬರರ ಪಬರಹಮತ್ ವೀಹಮತ್ ವೀಪಾಸನ್ಸಾಯವಶಯಕತವಂ ಪಾಸನ್ಸಾಯವಶಯಕತವಂ 
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ವಕತುಂ ವಕತುಂ ‘‘ಬರಹಮದ್ೃರ್ಷಟಾಃ ಉತೆಬರಹಮದ್ೃರ್ಷಟಾಃ ಉತೆಷಾಯತ್ಷಾಯತ್’’  ಇರ್ತ ಸ ತರಂಇರ್ತ ಸ ತರಂ||  ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ತದ್ಥಯಂ ಭಾಷ್ತ್ೀ ––  ವಿಷ್ತಣಬರಹ್ೇತ್ಯೀವಂ ವಿಷ್ತಣಬರಹ್ೇತ್ಯೀವಂ 
ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮಾಪಯಯಮಾಪದ್ಯದ್ಯಪೀರ್ತಪೀರ್ತ||  ಪೂವಯಪೂವಯವದಾವಾವದಾವಾಖಾಯನ್ಮ್ ಖಾಯನ್ಮ್ ||  ‘‘ಆಧಿವಾಯಧಿನಿಮಿತ್ುೀನ್ ಆಧಿವಾಯಧಿನಿಮಿತ್ುೀನ್ 
ವಿಕ್ಷಪುಮನ್ಸ್ ೀಪ ತತವಿಕ್ಷಪುಮನ್ಸ್ ೀಪ ತತ||  ಗತಣಾನಾಂ ಸಮರಣಾಶಕ್ೌು ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹಮತವಮೀವ ತತಗತಣಾನಾಂ ಸಮರಣಾಶಕ್ೌು ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹಮತವಮೀವ ತತ||  ಸಮತಯವಯಂ ಸಮತಯವಯಂ 
ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ||  

 

ಅತರ ವಿಷ್ತಣರಾದಾತಾ ಬರಹ್ೇತ್ವೀವಮಿರ್ತ ಸೌತರಕರಅತರ ವಿಷ್ತಣರಾದಾತಾ ಬರಹ್ೇತ್ವೀವಮಿರ್ತ ಸೌತರಕರಮೀಽನ್ತಸತಯವ್ಯೀಽಮೀಽನ್ತಸತಯವ್ಯೀಽಪ್ಯೀವಪ್ಯೀವಮತಕ್ತುಾಃ ಮತಕ್ತುಾಃ 
ಆತಮತ್ ವೀಆತಮತ್ ವೀಪಾಸನ್ಮಪ ಬರಹಮತವಯತಕುಮೀವ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್ಪಾಸನ್ಮಪ ಬರಹಮತವಯತಕುಮೀವ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್||  ‘‘ಅಅತ್ೇತ್ಯೀತ್ೇತ್ಯೀವ ವ 
ಯದ್ ೀಪಾಸಾ ತದಾ ಬರಹಮತವಸಂಯತತಾಯದ್ ೀಪಾಸಾ ತದಾ ಬರಹಮತವಸಂಯತತಾ ||  ಕ್ಾಯೈಯವ ಸವಯಥಾಕ್ಾಯೈಯವ ಸವಯಥಾ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಅತ ಏವ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಅತ ಏವ 

ದ್ವಯೀಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ ತಥಾಶಬದಾಃದ್ವಯೀಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ ತಥಾಶಬದಾಃ॥॥  44॥॥  
 

ಅಙ್ಕುಶ್ರತತಾವಧಿಕರಣ 
 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಸಾವಶರರಾಙ್ಗುಕತವಗತಣವತ್ುವೀನ್ ಈಶವರ್ ೀಪಾಸನ್ಸಾಯದ್ೀವಾನಾಂ ಸಾವಶರರಾಙ್ಗುಕತವಗತಣವತ್ುವೀನ್ ಈಶವರ್ ೀಪಾಸನ್ಸಾಯಙ್ಕ ು್ೀಷ್ತ ಙ್ಕ ು್ೀಷ್ತ 
ಯಥಾಽಶರಯಭಾವ ಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದ್ ಏವೀಕುಸಾಯತರ ಯಥಾಽಶರಯಭಾವ ಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದ್ ಏವೀಕುಸಾಯತರ ‘‘ಆದಿತಾಯದಿಮತಯಶಾಆದಿತಾಯದಿಮತಯಶಾ’’  
ಇತಯನ್ೀನಾವಶಯಇತಯನ್ೀನಾವಶಯಕಕತವಮಾತ್ ರೀಕ್ಾಯ ತವಮಾತ್ ರೀಕ್ಾಯ ‘‘ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈವಿಯಷ್ತಣರತಪಾಸಯಾಃಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ ಯಥಾಕರಮಂ ಬಹತಗತಣ್ೈವಿಯಷ್ತಣರತಪಾಸಯಾಃ’’  
ಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದಿೀಯಭಾಷ್ಯೀಣ್ೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಪಾರಯತಾವತ್ ಅತರ ತದ್ಥಯಸಾಯನ್ತಕ್ತುಾಃಇತತಯಪಾಸನಾಪಾದಿೀಯಭಾಷ್ಯೀಣ್ೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತಪಾರಯತಾವತ್ ಅತರ ತದ್ಥಯಸಾಯನ್ತಕ್ತುಾಃ ||  
ಯದಾವಯದಾವ, , ಆದಾತ್ೀತಯನ್ನ್ುರಮಿರ್ತಶಬದಂ ಪರಭೃತಯಥಯಕಮಪ ವಾಆದಾತ್ೀತಯನ್ನ್ುರಮಿರ್ತಶಬದಂ ಪರಭೃತಯಥಯಕಮಪ ವಾ  ಸಮತಚಾರಾಥಯಂ ವಾ ಸಮತಚಾರಾಥಯಂ ವಾ 
ವಾಯಖಾಯಯ ಸವಸ್ ವೀತಪತಯಙ್ಗುಕಶಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಮಿವಾಯಖಾಯಯ ಸವಸ್ ವೀತಪತಯಙ್ಗುಕಶಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಮಿತಯಥಯಮತಕ್ಾುವ ತಯಥಯಮತಕ್ಾುವ ‘‘ಆದಿತಾಯದಿಮತಯಶ್ಾಾಙ್ಗು ಆದಿತಾಯದಿಮತಯಶ್ಾಾಙ್ಗು 

ಉಪಪತ್ುೀಾಃಉಪಪತ್ುೀಾಃ’’  ಇತ್ಯೀತದ್ಥಯಸಙ್ಗುರಹ್ ೀಽಪ ಧ್ಯೀಯಾಃಇತ್ಯೀತದ್ಥಯಸಙ್ಗುರಹ್ ೀಽಪ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಆಸ್ತೀನಾಧಿಕರಣ 
 

ತಥಾ ಸಮರಣಧಾಯನ್ಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ಉಪಾಸನ್ಮಾತರಸಯ ನಿತಯಂ ಕ್ಾಯಯತವಭಾಷ್ಣಾತ್ ತಥಾ ಸಮರಣಧಾಯನ್ಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ಉಪಾಸನ್ಮಾತರಸಯ ನಿತಯಂ ಕ್ಾಯಯತವಭಾಷ್ಣಾತ್ 
ಧಾಯನ್ಮಾತಾರಙ್ಕುಸ್ತೀನಾದಿೀತಥಂಭಾವೀಕ್ತುಪರಸಯ ಧಾಯನ್ಮಾತಾರಙ್ಕುಸ್ತೀನಾದಿೀತಥಂಭಾವೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಸಮಭವಾತ್ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಸಮಭವಾತ್’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ 
ನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಽತರ ನ್ ೀಕುಾಃನ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಽತರ ನ್ ೀಕುಾಃ||  ಯದಾವಯದಾವ, , ಏವಮಿತಯನ್ೀನ್ೈವ ಆಸ್ತೀನಾದಿೀತಥಂಭಾವಮಪ ಏವಮಿತಯನ್ೀನ್ೈವ ಆಸ್ತೀನಾದಿೀತಥಂಭಾವಮಪ 
ಪರಾಪರಾಮೃಮೃಶ್ಾಯಸ್ತೀನ್ ಇರ್ತ ನ್ರಾಥ್ ೀಯಶ್ಾಯಸ್ತೀನ್ ಇರ್ತ ನ್ರಾಥ್ ೀಯಪ ಸಙ್ಕುರಹಯಾಃಪ ಸಙ್ಕುರಹಯಾಃ||  ಯದಾವ ಉಪಾಸನ್ಮಿತಾಯವತಯಯಮ್ಯದಾವ ಉಪಾಸನ್ಮಿತಾಯವತಯಯಮ್||  ಏವಂ ಏವಂ 
ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮ್ನಿತಯಮತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮ್ ||  ಕ್ತಂ ಕೃತಾವಕ್ತಂ ಕೃತಾವ??  ಉಪಾಸನ್ಂಉಪಾಸನ್ಂ, , ಆಸನ್ನ್ ಯೀಪರಿ ಉಪಾಸನ್ಮ್ಆಸನ್ನ್ ಯೀಪರಿ ಉಪಾಸನ್ಮ್||  

ಆಸನ್ೀ ಉಪವಿಶ್್ಯೀತಯಥಯಾಃಆಸನ್ೀ ಉಪವಿಶ್್ಯೀತಯಥಯಾಃ॥॥  6 6 ॥॥  
 

ಅಪಾರಯಣಾಧಿಕರಣ 
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ಯದ್ಪ ಮತಕ್ತುಪಯಯನ್ುಮತಪಾಸನ್ಸಯ ಕ್ಾಯಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಂ ಯದ್ಪ ಮತಕ್ತುಪಯಯನ್ುಮತಪಾಸನ್ಸಯ ಕ್ಾಯಯತ್ ವೀಕ್ತುಪರಂ ‘‘ಆಪಾರಯಣಾತುತಾರಪ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಟಂಆಪಾರಯಣಾತುತಾರಪ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಟಂ’’  
ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಽಪ ನಿತಯಂ ರಾವನ್ತಮಕ್ತು ಉಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮಿತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ ಪ ನಿತಯಂ ರಾವನ್ತಮಕ್ತು ಉಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಮಿತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ 

ಇರ್ತ ಇರ್ತ ॥॥  7 7 ॥॥  
 

ನ್ನ್ತ ಸಾಧ್ನಾಧಾಯಯೀ ವಕುವಯಸ್ ಯೀಪಾಸನ್ಸಾಯತರ ಕಮಯಕ್ಷರಾಖಯಪಲ್ ೀಕ್ತುಪರಪಾದ್ೀ ನ್ನ್ತ ಸಾಧ್ನಾಧಾಯಯೀ ವಕುವಯಸ್ ಯೀಪಾಸನ್ಸಾಯತರ ಕಮಯಕ್ಷರಾಖಯಪಲ್ ೀಕ್ತುಪರಪಾದ್ೀ 
ನಿರ ಪಣಮಸಙ್ಗುತಮಿತಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯನ್ುನಿರ ಪಣಮಸಙ್ಗುತಮಿತಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯನ್ುರಙ್ಗುಸಾಧ್ನ್ತವದ್ ಯೀತನಾರಾರಙ್ಗುಸಾಧ್ನ್ತವದ್ ಯೀತನಾರಾತರತರನಿರ ಪಣಮಿರ್ತ ನಿರ ಪಣಮಿರ್ತ 
ಭಾವ್ೀನ್ ತತುಲಮಾಹ ಭಾವ್ೀನ್ ತತುಲಮಾಹ ––  ಬರಹಾಮಬರಹಾಮ  ತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಮಿರ್ತತ್ೀನ್ ರಾತಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಮಿರ್ತ||  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 
ಬರಬರಹಮತಾವಹಮತಾವದ್ತಯಪಾಸನ್ೀನ್ ಬರಹಮದ್ತಯಪಾಸನ್ೀನ್ ಬರಹಮ  ಕತೃಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ಯತಾಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃಕತೃಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ಯತಾಂ ರಾರ್ತೀತಯಥಯಾಃ||  
ಏತ್ೀನ್ ಯದ್ತಪಾಸನ್ಪಾದ್ೀ ಏತ್ೀನ್ ಯದ್ತಪಾಸನ್ಪಾದ್ೀ ‘‘ತನಿನತನಿನಧಾಯರಣಾಥಯನಿಯಮಸುದ್ದೃಷ್ಟೀಾಃಧಾಯರಣಾಥಯನಿಯಮಸುದ್ದೃಷ್ಟೀಾಃ  ಪೃಥಪೃಥಗಧಾಗಧಾಪರರ್ತಬನ್ಧಾಃ ಫಲಮ್ಪರರ್ತಬನ್ಧಾಃ ಫಲಮ್’’  
ಇರ್ತ ಶರವಣಮನ್ನ್ನಿಧಿಧಾಯಸನಾಇರ್ತ ಶರವಣಮನ್ನ್ನಿಧಿಧಾಯಸನಾನಾಂ ಸಾಕ್ಾತಪರಮಪರರಾ ಸಾಕ್ಾನಾಂ ಸಾಕ್ಾತಪರಮಪರರಾ ಸಾಕ್ಾತಾೆತಾೆರಹ್ೀತತತವಮತಕುಂರಹ್ೀತತತವಮತಕುಂ, , 
ಯದ್ಪ ಜ್ಞಾನ್ಪಾದ್ೀ ಯದ್ಪ ಜ್ಞಾನ್ಪಾದ್ೀ ‘‘ಐಹಿಕಮಪರಸತುತಪರರ್ತಬನ್ಧೀಐಹಿಕಮಪರಸತುತಪರರ್ತಬನ್ಧೀ’’  ಇತಯತರ ವಯಭಚಾರನಿರಾಸ್ೀಇತಯತರ ವಯಭಚಾರನಿರಾಸ್ೀನ್ ನ್ 

ಜ್ಞಾನ್ಫಲಕತವಮತಕುಂ ತದ್ತರ ಸತುಜ್ಞಾನ್ಫಲಕತವಮತಕುಂ ತದ್ತರ ಸತುಟಿೀಕೃತಂ ಭವರ್ತಟಿೀಕೃತಂ ಭವರ್ತ॥॥  
 

ತದ್ಧಿಗಮಾಧಿಕರಣ 
  

ಯತತು ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಮಯತಕುಮ್ಯತತು ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಮಯತಕುಮ್||  ಯೀನ್ ತದ್ಥಯಮತಪಾಸನ್ಮಾವಶಯಕಂ ಸಾಯತ್ಯೀನ್ ತದ್ಥಯಮತಪಾಸನ್ಮಾವಶಯಕಂ ಸಾಯತ್||  
ಚಿರಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಚಿೀಣಯಕಮಯಚಿರಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಚಿೀಣಯಕಮಯಣಾಂ ಭ ಯಸಾಂ ಭಾವ್ೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ವಿನಾ ಣಾಂ ಭ ಯಸಾಂ ಭಾವ್ೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ವಿನಾ 
ನಿವೃತಯಯೀಗಾತ್ನಿವೃತಯಯೀಗಾತ್  ಕಮಯಣಾಂ ಚಿರಕ್ಾಲಭ್ ೀಗ್ೀ ಚ ಸರ್ತ ರ್ಜೀಣಯರ್ೀಜವತ್ ಕಮಯಣಾಂ ಚಿರಕ್ಾಲಭ್ ೀಗ್ೀ ಚ ಸರ್ತ ರ್ಜೀಣಯರ್ೀಜವತ್ 
ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಹ್ೀತತತಾವಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಹ್ೀತತತಾವಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ಪಾರಪುಮ್   ‘‘ತತದ್ಧಿಗಮೀದ್ಧಿಗಮೀ’’  ಇತಾಯದಿಇತಾಯದಿಸ ತರಸಸ ತರಸಪುಪುಕಮ್ಕಮ್  ||  ತದ್ಥಯಂ ತದ್ಥಯಂ 
ಭಾಷ್ತ್ೀ ಭಾಷ್ತ್ೀ --  ಪಾರರಬಧಕಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ ೀಮಯಣ್ ೀಽನ್ಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪರಿಕ್ಷಯಾಃಽನ್ಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪರಿಕ್ಷಯಾಃ||  ಅರಿಷ್ಟಸ್ ಯೀಭಯಸಾಯಪ ಅರಿಷ್ಟಸ್ ಯೀಭಯಸಾಯಪ 
ಸವಯಸಾಯನ್ಯಸಯ ಭ್ ೀಗತಸವಯಸಾಯನ್ಯಸಯ ಭ್ ೀಗತ  ಇರ್ತಇರ್ತ||  

 

ಉಭಯಸಾಯಪ ಜ್ಞಾನಾತ ಪವೀಯತುರಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಸಾಯಪ ಸವಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪರಿಕ್ಷಯೀ ಉಭಯಸಾಯಪ ಜ್ಞಾನಾತ ಪವೀಯತುರಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಸಾಯಪ ಸವಯಸಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಪರಿಕ್ಷಯೀ 
ಭವರ್ತಭವರ್ತ||  ಪಾರಚಿೀನ್ಸಯ ನಾಶಾಃಪಾರಚಿೀನ್ಸಯ ನಾಶಾಃ||  ಉದಿೀಚಿೀನ್ಸಯಚ್ ೀತುಮಾನಾಂ ಸವಾಯತಮನಾಽಶ್್ಿೀಷ್ಾಃಉದಿೀಚಿೀನ್ಸಯಚ್ ೀತುಮಾನಾಂ ಸವಾಯತಮನಾಽಶ್್ಿೀಷ್ಾಃ||  
ಅಧ್ಮಾನಾಂ ನ್ೃಣಾಂ ತತ ಉತುರಾರಿಷ್ಟಸಯ ಪರಿಕ್ಷಯೀನಾಮ ಅಧ್ಮಾನಾಂ ನ್ೃಣಾಂ ತತ ಉತುರಾರಿಷ್ಟಸಯ ಪರಿಕ್ಷಯೀನಾಮ 
ಅಶತಚಿತಾವಸಪೃಶಯತಾವಸಮಾಭಅಶತಚಿತಾವಸಪೃಶಯತಾವಸಮಾಭಷ್ಯಷ್ಯತಾವದ್ಯನಾಪಾದ್ಕತವಂ ತತ ಪಾರಗತಕುರಿೀತಾಯ ಪಾಪಸಾಯತಾವದ್ಯನಾಪಾದ್ಕತವಂ ತತ ಪಾರಗತಕುರಿೀತಾಯ ಪಾಪಸಾಯಸ್ಯೀಸ್ಯೀವವ||  
ಅತ್ ೀ ನ್ ತ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃಅತ್ ೀ ನ್ ತ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ||  

 

ನ್ನ್ವೀವಂ ನ್ನ್ವೀವಂ ‘‘ನಾಭತಕುಂ ಕ್ಷೀಯತ್ೀನಾಭತಕುಂ ಕ್ಷೀಯತ್ೀ’’  ಇತಾಯದಿವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತಾಃ ಇತಾಯದಿವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಯತಾಃ ‘‘ಅನಾರಬಧಕ್ಾಯೀಯ ಏವ ಅನಾರಬಧಕ್ಾಯೀಯ ಏವ 
ತತತತ’’  ಇರ್ತ ಸ ತ್ ರೀಕುಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹಇರ್ತ ಸ ತ್ ರೀಕುಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಮಾಹ--  ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ ೀಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ ೀನ್ಯಸಾಯರಿಷ್ಟಸ್ಯೀರ್ತನ್ಯಸಾಯರಿಷ್ಟಸ್ಯೀರ್ತ||  ವಚನ್ಂ ತತ ವಚನ್ಂ ತತ 
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ಪಾರರಬಧಪರಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃಪಾರರಬಧಪರಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ಅತರ ಪುಣಯಪಾಪಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ಕಮಯಣ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಅತರ ಪುಣಯಪಾಪಸಾಧಾರಣ್ಯೀನ್ ಕಮಯಣ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ 
ಅರಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ ಪಾಪಸ್ಯೈವೀಕ್ತುಸತುಅರಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ್ೀರ್ತ ಪಾಪಸ್ಯೈವೀಕ್ತುಸತು  ಪಾರಪಾರಚಿೀನ್ಪುಣಯಸಾಯನಿಷ್ಟಸಯ ತಾಯಗ ಇಚಿೀನ್ಪುಣಯಸಾಯನಿಷ್ಟಸಯ ತಾಯಗ ಇಷ್ಠಷ್ಠಸಯ ಭ್ ೀಗಾಃಸಯ ಭ್ ೀಗಾಃ||  
ಉತುರಸಯ ಚಾತಾಯಗ ಇರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ ಯೀತನಾಯಉತುರಸಯ ಚಾತಾಯಗ ಇರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ದ್ ಯೀತನಾಯ ||  ಅನ್ಯಸಾಯಪಾರಅನ್ಯಸಾಯಪಾರರರಬಾಧರಿಷಾಟದ್ನ್ಯಸಯ ಬಾಧರಿಷಾಟದ್ನ್ಯಸಯ 
ಪಾರರಬಧಪುಣಯಸಯ ಚ ಭ್ ೀಗತ್ ೀ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಪರಿಕ್ಷಯ ಇತಯಥಯಾಃಪಾರರಬಧಪುಣಯಸಯ ಚ ಭ್ ೀಗತ್ ೀ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಪರಿಕ್ಷಯ ಇತಯಥಯಾಃ||  ಪಾರರಬಧಸ್ಯೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪಾರರಬಧಸ್ಯೀರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ 
ಅನ್ಯಸ್ಯೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರರಬಧಪುಣಯಪಾಪೀಭಯಗರಹಣಾಯಅನ್ಯಸ್ಯೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಪಾರರಬಧಪುಣಯಪಾಪೀಭಯಗರಹಣಾಯ||  ಏತಚ್ ಾೀಪಲಕ್ಷಣಮ್ಏತಚ್ ಾೀಪಲಕ್ಷಣಮ್||  

ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಿಪುನಿಪುಣಯಣಯಸಾಯಪ್ಯೀವಂ ಧ್ಯೀಯಮ್ಸಾಯಪ್ಯೀವಂ ಧ್ಯೀಯಮ್॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ಪರಥಮಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 

 

ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ  
 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಭ್ ೀಗಾಭಾಯಂ ಕ್ಷೀಣಕಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಭ್ ೀಗಾಭಾಯಂ ಕ್ಷೀಣಕಮಯಣಾಮಮಯಣಾಮಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ  ಕ್ಾಯಕ್ಾಯತಾಯಗಪರಕ್ಾರಂ ತಾಯಗಪರಕ್ಾರಂ 
ವಕತುಮಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪರವೃತುಾಃವಕತುಮಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ಪರವೃತುಾಃ||  ತದ್ಥಯಸತು ತದ್ಥಯಸತು ‘‘ಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿು ಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿು 
ದ್ೀಹಕ್ಷರಾತತಸರಾಾಃದ್ೀಹಕ್ಷರಾತತಸರಾಾಃ’’  ಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣಾಧ್ೀಯನ್ ವಯಕುಾಃಇರ್ತ ವಕ್ಷಾಮಾಣಾಧ್ೀಯನ್ ವಯಕುಾಃ||  ಅಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನಾವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಅಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನಾವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ೀಽಪ 
ದ್ೀಹತಾಯಗರ ಪ್ೈಕ್ಾಥಾಯಯತ್ ಪಾದ್ೀಹತಾಯಗರ ಪ್ೈಕ್ಾಥಾಯಯತ್ ಪಾದ್ೈಕಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃದ್ೈಕಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ||  

 

1,2,4, ಮತತು 5ನ್ೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರ 
 

ತತರ ಕಥಂ ಸತರಾಣಾಂ ದ್ೀಹತತರ ಕಥಂ ಸತರಾಣಾಂ ದ್ೀಹಲಯ ಇತಯಲಯ ಇತಯತಾಃತಾಃ  ತಂ ಪರಕ್ಾರಂ ವಕತುಂ ತಂ ಪರಕ್ಾರಂ ವಕತುಂ ‘‘ವಾಙ್ಗಮನ್ಸ್ತ ವಾಙ್ಗಮನ್ಸ್ತ 
ದ್ಶಯನಾಚಾಬಾದಚಾದ್ಶಯನಾಚಾಬಾದಚಾ’’, , ‘‘ತನ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರತನ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರಣ ಉತುರಾತ್ಣ ಉತುರಾತ್’’  ‘‘ಭ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ತಚತಾರತ್ೀಾಃತ್ೀಷ್ತ ತಚತಾರತ್ೀಾಃ’’,,    ‘‘ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ ನ್ೈಕಸ್ತಮನ್ 
ದ್ಶಯಯತ್ ೀ ಹಿದ್ಶಯಯತ್ ೀ ಹಿ’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಚತತಷ್ಟಯಮ್ಇರ್ತ ನ್ಯಚತತಷ್ಟಯಮ್||  ತತರ ಪೂತತರ ಪೂವಯವಯಪೂಯವಯದ್ೀಹಾನಾಂ ಪೂಯವಯದ್ೀಹಾನಾಂ 
ಸವಸವಜನ್ಕದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಲಯ ಉಚಯತ್ೀಸವಸವಜನ್ಕದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಲಯ ಉಚಯತ್ೀ||  ಸತವಯತಕು ಇವಸತವಯತಕು ಇವ||  ತಥಾತ್ವೀ ಸ್ ವೀತುಮದ್ೀಹಾನ್ ತಥಾತ್ವೀ ಸ್ ವೀತುಮದ್ೀಹಾನ್ 
ಪರವಿಷಾಟನಾಂ ಕ ಪಪರ್ತತಜಪರವಿಷಾಟನಾಂ ಕ ಪಪರ್ತತಜನ್ ುನಾಮಿವ ಕ್್ಿೀಶ್ಾಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ತತಾುತಪಯಯಮಾಹ ನ್ ುನಾಮಿವ ಕ್್ಿೀಶ್ಾಪತ್ುೀರಿತಯತಾಃ ತತಾುತಪಯಯಮಾಹ --
‘‘ಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀಷ್ವೀವಂ ರಾವದಾವಯತಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಾಾಃಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀಷ್ವೀವಂ ರಾವದಾವಯತಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಾಾಃ||  ಪರವಿಶಯ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಪರವಿಶಯ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ 
ತದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀವ ವಾತದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀವ ವಾ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ಪೂವ್ೀಯ ಪೂವ್ೀಯ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್ಪೂವ್ೀಯ ಪೂವ್ೀಯ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್||  ಪೂವ್ೀಯ ಪೂವ್ೀಯ ಅವರಾ ಪೂವ್ೀಯ ಪೂವ್ೀಯ ಅವರಾ 
ಅವರಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀಷ್ತ ಸವಸವಜನ್ಕ್್ ೀತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಶಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಅವರಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀಷ್ತ ಸವಸವಜನ್ಕ್್ ೀತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಶಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ 
ಭತಞ್ಜತ್ೀಭತಞ್ಜತ್ೀ||  ಕತತರಕತತರ??  ‘‘ತದ್ನ್ುರತದ್ನ್ುರಬಯಬಯಹಿರ್ೀವ ವಾಹಿರ್ೀವ ವಾ’’  ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಸವತಾರತಮಯಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಸವತಾರತಮಯಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ 
ಉತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಶಯ ತದ್ದೀಹಾನ್ುಬಯಹಿನಿಯಗಯತಯ ಚ ಸವಯೀಗಾಯನ್ೀವ ಭ್ ೀಗನ್ ಭತಞ್ಜತ್ೀಉತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಶಯ ತದ್ದೀಹಾನ್ುಬಯಹಿನಿಯಗಯತಯ ಚ ಸವಯೀಗಾಯನ್ೀವ ಭ್ ೀಗನ್ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ||  
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ಭ್ ೀಗಾನ್ೀವ ನ್ ತತ ಕ್್ಿೀಶ್ಾನಿರ್ತ ವಾಽವಧಾರಣಾನ್ವಯಾಃಭ್ ೀಗಾನ್ೀವ ನ್ ತತ ಕ್್ಿೀಶ್ಾನಿರ್ತ ವಾಽವಧಾರಣಾನ್ವಯಾಃ||  ತತರ ಹ್ೀತತಾಃ ತತರ ಹ್ೀತತಾಃ ‘‘ವಿಮತಕ್ತುಗಾಾಃವಿಮತಕ್ತುಗಾಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  
ಕಮಾಯದಿಬನಾಧತ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಮತಕ್ತುಂ ಮೀಚನ್ಂ ಪಾರಪಾುಕಮಾಯದಿಬನಾಧತ್ ವಿಶ್್ೀಷ್ೀಣ ಮತಕ್ತುಂ ಮೀಚನ್ಂ ಪಾರಪಾು   ಇತಯತಯಾಃಇತಯತಯಾಃ||  ಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀರ್ಷವರ್ತ ಉತುರ್ೀಷ್ ತುರ್ೀರ್ಷವರ್ತ 
ವಿೀಪಾಸಸವಸ್ ವೀತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರವಿೀಪಾಸಸವಸ್ ವೀತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರವ್ೀಶ ಇರ್ತ ಸ ಚನಾಯವ್ೀಶ ಇರ್ತ ಸ ಚನಾಯ||  ಕ್ತಯತಪಯಯನ್ುಮವರಾಣಾಂ ಕ್ತಯತಪಯಯನ್ುಮವರಾಣಾಂ 
ಉತುಮಾನ್ತಪರವ್ೀಶ್್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ಉತುಮಾನ್ತಪರವ್ೀಶ್್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾ ಇತಯತ ಉಕುಮ್--  ಏವಂ ರಾವದಾವಯತಮಿರ್ತಏವಂ ರಾವದಾವಯತಮಿರ್ತ||  
ವಾಯತಶರ್ದತಚತತಮತಯಖಪರಯನ್ುಮೀವಂ ಪರವಿಶಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಞ್ಜತ ಇತಯಥಯಾಃವಾಯತಶರ್ದತಚತತಮತಯಖಪರಯನ್ುಮೀವಂ ಪರವಿಶಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಞ್ಜತ ಇತಯಥಯಾಃ ||  
ಸಂಜ್ಞಾಪೂವಯಕ್್ ೀ ವಿಧಿರನಿತಯ ಇರ್ತ ಸವಮೀಲತಯಂಙ್ಗನಕೃಸಂಜ್ಞಾಪೂವಯಕ್್ ೀ ವಿಧಿರನಿತಯ ಇರ್ತ ಸವಮೀಲತಯಂಙ್ಗನಕೃತಾಃತಾಃ||  ತ್ೀನ್ ರಾವದಾವಯತಮಿತಾಯದಿ ತ್ೀನ್ ರಾವದಾವಯತಮಿತಾಯದಿ 

ಸಾಧಿವತಾಯಹತಸಾಧಿವತಾಯಹತ॥॥  
 

ಸ್ ೀಽಧ್ಯಕ್ಾಧಿಕರಣ 
 

ಯದ್ಯೀವಂ ತಹಿಯ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕುತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿೀಶಪಾರಪ್ುೀರ್ೀವ ಮತಕ್ತುತಾವತ್ ಯದ್ಯೀವಂ ತಹಿಯ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕುತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿೀಶಪಾರಪ್ುೀರ್ೀವ ಮತಕ್ತುತಾವತ್ ||  
ವಾಯೀರ್ೀವ ವಾ ಸವೀಯತುಮತವಪಾರಪ್ುೀಶ್್ಾೀತಯತಾಃ ವಾಯೀರ್ೀವ ವಾ ಸವೀಯತುಮತವಪಾರಪ್ುೀಶ್್ಾೀತಯತಾಃ ‘‘ಸ್ ೀಽಧ್ಯಕ್್ೀತದ್ತಪಗಮಾದಿಭಯಾಃಸ್ ೀಽಧ್ಯಕ್್ೀತದ್ತಪಗಮಾದಿಭಯಾಃ’’  
ಇತ್ಯೀತನ್ನರಾಥಯಮಾಹ ಇತ್ಯೀತನ್ನರಾಥಯಮಾಹ ––  ವಾಯತವಿಯಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶ್್ಯೈವ ಇರ್ತವಾಯತವಿಯಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶ್್ಯೈವ ಇರ್ತ||  ತದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀತದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀವ ವಾ ಭ್ ೀಗಾನ್ ವ ವಾ ಭ್ ೀಗಾನ್ 
ಭತಞ್ಜತ ಇತಯನ್ವೀರ್ತಭತಞ್ಜತ ಇತಯನ್ವೀರ್ತ||  ಏವ್ೀರ್ತ ಶಏವ್ೀರ್ತ ಶಙ್ಕೆಙ್ಕೆದ್ವಯಂ ನಿರಾಹದ್ವಯಂ ನಿರಾಹ||  ಕ್ತಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭ್ ೀಗ ಏಕಪರಕ್ಾರ  ಕ್ತಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭ್ ೀಗ ಏಕಪರಕ್ಾರ  
ಇತಯತ್ ೀ ನ್ೀತಾಯಹ ಇತಯತ್ ೀ ನ್ೀತಾಯಹ ––  ಭ್ ೀಗಶ್್ೈವೀತುರ್ ೀತುರಮಿರ್ತಭ್ ೀಗಶ್್ೈವೀತುರ್ ೀತುರಮಿರ್ತ||  ಚಸುವಥ್ೀಯಚಸುವಥ್ೀಯ||  ಭ್ ೀಗಸ ುತುಭ್ ೀಗಸ ುತು--

ರ್ ೀತುರಮೀವರ್ ೀತುರಮೀವ||  ಸವಸವತಾರತಮಾಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತಸವಸವತಾರತಮಾಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ೈವ್ೀರ್ತ॥॥  3 3 ॥॥  
 

ಏಳನ್ಯ ಅಧಿಕರಣ 
 

ಏತ್ೀನ್ ಸಪಾದ್ಶ್್ೂಿೀಕ್್ೀನ್ ವಾಯತದಾವರಾ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಮಿೀಶ್್ೀ ಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಕ್ತುಏತ್ೀನ್ ಸಪಾದ್ಶ್್ೂಿೀಕ್್ೀನ್ ವಾಯತದಾವರಾ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಮಿೀಶ್್ೀ ಪರವ್ೀಶ್್ೂೀಕ್ತುಪರಸಯ ಪರಸಯ 

‘‘ತಾನಿ ಪರ್ೀ ತಥಾ ಹಾಯಹತಾನಿ ಪರ್ೀ ತಥಾ ಹಾಯಹ’’  ಇತ್ಯೀಇತ್ಯೀತತನ್ನಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃನ್ನಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  7 7 ॥॥  
 

ಎಂಟ್ನ್ಯ ಅಧಿಕರಣ 
 

ತಥಾ ವಾಯತವಿಯಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶ್್ಯೈವ್ೀರ್ತ ವಾಯೀರಪ ಈಶವಶತ್ ವೀಕ್್ಯೈವ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತಥಾ ವಾಯತವಿಯಷ್ತಣಂ ಪರವಿಶ್್ಯೈವ್ೀರ್ತ ವಾಯೀರಪ ಈಶವಶತ್ ವೀಕ್್ಯೈವ ಮತಕ್ಾುನಾಂ 
ಈಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಸಯ ಕ್್ೈಮತತಯಸ್ತದ್ಧತರಾ ಮತಕ್ಾುನಾಮಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ಈಶ್ಾಧಿೀನ್ತವಸಯ ಕ್್ೈಮತತಯಸ್ತದ್ಧತರಾ ಮತಕ್ಾುನಾಮಿೀಶ್ಾಧಿೀನ್ತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಅವಿಭಾಗ್ ೀ ಅವಿಭಾಗ್ ೀ 

ವಚನಾತ್ವಚನಾತ್’’  ಇತ್ಯೀತನ್ನಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಇತ್ಯೀತನ್ನಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ ಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಆರನ್ಯ ಅಧಿಕರಣ 
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ತಥಾ ತಥಾ ಚ ವಾರಾವನಾುನಾಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಾನಾಂ ಪರಚ ವಾರಾವನಾುನಾಂ ವಿಮತಕ್ತುಗಾನಾಂ ಪರವ್ೀಶ್ತೃತವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರವ್ೀಶಯತವಸಯ ವ್ೀಶ್ತೃತವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರವ್ೀಶಯತವಸಯ 
ಚ್ ೀಕ್ಾಯ ಶ್ರೀದ್ೀವಾಯಾಃ ಚ್ ೀಕ್ಾಯ ಶ್ರೀದ್ೀವಾಯಾಃ ದ್ವಯೀದ್ವಯೀರರಪಯತಾರಪಯತಾರಭಾಭಾಷ್ಷ್ಣ್ೀನ್ ತಸಾಯ ಲರಾಭಾವಸಾವತನಾರಾಭಾವಯೀಾಃ ಣ್ೀನ್ ತಸಾಯ ಲರಾಭಾವಸಾವತನಾರಾಭಾವಯೀಾಃ 
ಸ ಚನಾತ್ ಶ್ರಯೀ ಲರಾಭಾವದ್ತಯಕ್ತುಪರಸಯ ಸ ಚನಾತ್ ಶ್ರಯೀ ಲರಾಭಾವದ್ತಯಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಸಮನಾ ಚಾಸೃತತಯಪಕರಮಾದ್ಮೃತತವಂ ಸಮನಾ ಚಾಸೃತತಯಪಕರಮಾದ್ಮೃತತವಂ 

ಚಾನ್ತಪೀಷ್ಯಚಾನ್ತಪೀಷ್ಯ’’  ಇತಾಯಇತಾಯದಿ ಸ ತಾರಷ್ಟಕಸಾಯಪ ತಾತಪರಾಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಕ ಷ್ಪುೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ ದಿ ಸ ತಾರಷ್ಟಕಸಾಯಪ ತಾತಪರಾಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಕ ಷ್ಪುೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ ॥॥  6 6 ॥॥  
 

ತದ್ ೀಕ್್ ೀ ಅಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಮನ್ತಯತತು ಮನ್ತಷಾಯಷಾಯಣಾಂಣಾಂ  ಕ್ಾಯತಾಯಗಪರಕ್ಾರಂ ವಕತುಂ ಕ್ಾಯತಾಯಗಪರಕ್ಾರಂ ವಕತುಂ ‘‘ತತದ್ ೀಕ್್ ೀಗರಜವಲನ್ಂದ್ ೀಕ್್ ೀಗರಜವಲನ್ಂ’’  ಇತಾಯದಿಸ ತರ ಇತಾಯದಿಸ ತರ 
ಪಞ್ಾಕಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ ಪಞ್ಾಕಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ --  ‘‘ಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿು’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ಜ್ಞಾನಿಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಜ್ಞಾನಿಮಾನ್ತಷಾಾಃ 
ಬರಹಮನಾಡಾಯಬರಹಮನಾಡಾಯದ್ೀದ್ೀಹಾಹಾನಿನಗಯತಯ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀನಿನಗಯತಯ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತಯಥಯತಯಥಯ||  ಉಉತಾೆರತಾೆರಮನಿು ಮಾನ್ತಷಾ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ಮನಿು ಮಾನ್ತಷಾ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ 
ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಮತಕ್ತುಗಮನ್ ಏವೀತೆರಮಣಂ ಅನ್ಯಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಮತಕ್ತುಗಮನ್ ಏವೀತೆರಮಣಂ ಅನ್ಯಥಾಥಾ  ತತ ನ್ೈವಮ್ ತತ ನ್ೈವಮ್ ||  
‘‘ತಯೀಧ್ವಯಮಾಯನ್ನಮೃತತವಮೀರ್ತ ವಿಷ್ವಗನಾಯ ಉತೆರಮಣ್ೀ ಭವನಿುತಯೀಧ್ವಯಮಾಯನ್ನಮೃತತವಮೀರ್ತ ವಿಷ್ವಗನಾಯ ಉತೆರಮಣ್ೀ ಭವನಿು’’  ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ 
ಸ ಚಯತತಮ್ಸ ಚಯತತಮ್||  ಅತರ ಮಾನ್ತಷಾ ಇರ್ತ ಪಾರಯಕತವಭಪಾರಯಮ್ಅತರ ಮಾನ್ತಷಾ ಇರ್ತ ಪಾರಯಕತವಭಪಾರಯಮ್ ||  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ‘‘ಇಹ್ೈವ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಇಹ್ೈವ ಕ್್ೀಚಿತ್ 
ಮತಚಯನ್ುೀ ನ್ ೀತಾೆರಮತಚಯನ್ುೀ ನ್ ೀತಾೆರಮನಿು ಕದಾಚನ್ಮನಿು ಕದಾಚನ್’’  ಇರ್ತ ವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ನ್ೀರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್ಇರ್ತ ವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ನ್ೀರ್ತ ಧ್ಯೀಯಮ್||  ಯದ್ವೀದ್ಂ ಯದ್ವೀದ್ಂ 

ವಚನ್ಂ ಮಾನ್ತಷ್ರ್ಜೀವವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ವಚನ್ಂ ಮಾನ್ತಷ್ರ್ಜೀವವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್॥॥  9 9 ॥॥  
 

ಯೀಗಿನ್ ೀಽಧಿಕರಣ 
 

ಅತ್ ರೀತೆರಮಯ ರಾನಿು ಮತಕ್ತುಮಿಅತ್ ರೀತೆರಮಯ ರಾನಿು ಮತಕ್ತುಮಿತತಯಕ್್ಯೈವ ಉತೆರಮಣಪೂವಯಕಗಮನಾಙ್ಗುಸಯ ತತಯಕ್್ಯೈವ ಉತೆರಮಣಪೂವಯಕಗಮನಾಙ್ಗುಸಯ 
ಗತಯನ್ತಸಮರಣಸಾಯವಶಯಕತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ಗತಯನ್ತಸಮರಣಸಾಯವಶಯಕತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಯ ‘‘ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಪರರ್ತಸಮಯೀಯತ್ೀಯೀಗಿನ್ಾಃ ಪರರ್ತಸಮಯೀಯತ್ೀ’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ 

ಸಙ್ಗತುರಹಿೀತ್ ೀ ಭಸಙ್ಗತುರಹಿೀತ್ ೀ ಭವರ್ತವರ್ತ॥॥  1010॥॥  
 

ಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ಯನಿುೀತತಯಕ್ಾಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಕಥಮಿತಾಯಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಂ ಯನಿುೀತತಯಕ್ಾಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಕಥಮಿತಾಯಕ್ಾಕ್ಾಙ್ಕಷಾರಾಂ ಙ್ಕಷಾರಾಂ 
ವಾಙ್ಗಮನ್ಸ್ತೀತಾಯದ್ಯಧಿಕರಣಾನಾಂ ಪಾರಕ್ವಾಙ್ಗಮನ್ಸ್ತೀತಾಯದ್ಯಧಿಕರಣಾನಾಂ ಪಾರಕ್  ತಾತಾತಪರಾಯತಪರಾಯಥಯಮಾತ್ ರೀಕ್ಾುವಪ ಇಹ ಪರಸಾುವಾತ್ ಥಯಮಾತ್ ರೀಕ್ಾುವಪ ಇಹ ಪರಸಾುವಾತ್ 
ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಪರರ್ತಪಾದ್ಯಮಮಥಯಮಾಹ ಥಯಮಾಹ ––  ದ್ೀಹಕ್ಷರಾತತಸರಾ ಇರ್ತದ್ೀಹಕ್ಷರಾತತಸರಾ ಇರ್ತ||  ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತಯನ್ವೀರ್ತಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತಯನ್ವೀರ್ತ||  ಏತ್ೀನ್ ಏತ್ೀನ್ 
ವಿಮತಕ್ತುಗಾ ಇತತಯಕುಮತಕ್ತುಗತತವಪರಕ್ಾವಿಮತಕ್ತುಗಾ ಇತತಯಕುಮತಕ್ತುಗತತವಪರಕ್ಾರ್ ೀ ವಿವೃತಾಃರ್ ೀ ವಿವೃತಾಃ||  ತತರ ಸತರಾ ಲ್ಲೀನ್ದ್ೀಹಾ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತತರ ಸತರಾ ಲ್ಲೀನ್ದ್ೀಹಾ ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ 
ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಮತಕ್ತುಗಮನ್ ಏವ ಸತರಾಣಾಂ ದ್ೀಹಲಯೀಽನ್ಯದಾ ಅವನಾಯಂ ಮತಕ್ತುಂ ರಾನಿುೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಮತಕ್ತುಗಮನ್ ಏವ ಸತರಾಣಾಂ ದ್ೀಹಲಯೀಽನ್ಯದಾ ಅವನಾಯಂ 
ಅವತಾರದ್ಶ್ಾರಾಂ ಉತೆರಮಣಮಪಯಸ್ತುೀರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್ಅವತಾರದ್ಶ್ಾರಾಂ ಉತೆರಮಣಮಪಯಸ್ತುೀರ್ತ ಸ ಚಯತತಮ್||  ಅತ ಏವ ದ್ೀಹಕ್ಷರಾತತಸರಾ ಅತ ಏವ ದ್ೀಹಕ್ಷರಾತತಸರಾ 
ಉತೆರಉತೆರಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಇತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಉತೆರಮಯೀಮಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಇತಯನ್ತಕ್ಾುವ ಉತೆರಮಯೀತತಯತೆರಮಣಸಯ ಪೂವಯಮತಕ್ತುಾಃತತಯತೆರಮಣಸಯ ಪೂವಯಮತಕ್ತುಾಃ||  ಉಕುಂ ಉಕುಂ 
ಚಾನ್ತವಾಯಚಾನ್ತವಾಯಖಾಯನ್ೀ ಖಾಯನ್ೀ ‘‘ಜಾಜಾತಾತಾನಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀನಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ  ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಕದಾಚನ್ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಕದಾಚನ್ ||  
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ಉತಾೆರನಿುಮಾಗೌಯ ಭವತ್ ೀ ನ್ ತದಾ ಮತಕ್ತುರಿಷ್ಯತಉತಾೆರನಿುಮಾಗೌಯ ಭವತ್ ೀ ನ್ ತದಾ ಮತಕ್ತುರಿಷ್ಯತ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ॥॥  
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 

 

ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ 
 

ಮಾಗ್ ೀಯ ಗಮಯಂ ಚ್ೈತತಾಪದಾಥಯ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಏತತಾಪದಿೀರಾಧಿಕರಣಾನಾಂ ಮಾಗ್ ೀಯ ಗಮಯಂ ಚ್ೈತತಾಪದಾಥಯ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ಏತತಾಪದಿೀರಾಧಿಕರಣಾನಾಂ 
ಸಙ್ಗುರಹ್ೀಣಾಥಯಮಾಹ ಸಙ್ಗುರಹ್ೀಣಾಥಯಮಾಹ ––  ಅಚಿಯರಾದಿಪಥಾ ವಾಯತಂ ಪಾರಪಯ ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ಅಚಿಯರಾದಿಪಥಾ ವಾಯತಂ ಪಾರಪಯ ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ರಾನ್ತಯತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಸಹಾಮತನಾ ಇರ್ತರಾನ್ತಯತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಸಹಾಮತನಾ ಇರ್ತ ||  

 

ಅಯಂ ವಿವ್ೀಅಯಂ ವಿವ್ೀಕಾಃಕಾಃ||  ದಿವವಿಧ್ ೀ ಹಿ ಮಾಗಯಾಃದಿವವಿಧ್ ೀ ಹಿ ಮಾಗಯಾಃ ||  ಅಚಿಯಮಾಯಗ್ ೀಯಅಚಿಯಮಾಯಗ್ ೀಯ, , ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ 
ಲಯಮಾಗಯಶ್್ಾೀರ್ತಲಯಮಾಗಯಶ್್ಾೀರ್ತ||  ತತದ್ದವದ್ದವಯಮಪ ಅಚಿಯರಾದಿಪಯಮಪ ಅಚಿಯರಾದಿಪಥ್ೀಥ್ೀತಯನ್ೀನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಯತ್ೀತಯನ್ೀನ್ ಸಙ್ಗುೃಹಯತ್ೀ||  ಆದಿಪದ್ೀನ್ ಆದಿಪದ್ೀನ್ 
ಪರವ್ೀಶಮಾಗಯಸಯ ಗರಹಣಾತ್ಪರವ್ೀಶಮಾಗಯಸಯ ಗರಹಣಾತ್||  ಪರ್ಥಭಾಯಮಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪಥ್ೀತ್ಯೀಕವಚನ್ಂ ಜಾತಯಭಪಾರಯಮ್ಪರ್ಥಭಾಯಮಿರ್ತ ವಾಚ್ಯೀ ಪಥ್ೀತ್ಯೀಕವಚನ್ಂ ಜಾತಯಭಪಾರಯಮ್ ||  
ಋಕ್ ಪೂರಬ ಧಾಃ ಪಥಾಮಾನ್ಕ್ಷ ಇರ್ತ ಸಮಾಸಾನ್ ುೀಽನಿತಯಾಃಋಕ್ ಪೂರಬ ಧಾಃ ಪಥಾಮಾನ್ಕ್ಷ ಇರ್ತ ಸಮಾಸಾನ್ ುೀಽನಿತಯಾಃ||  ‘‘ಸರಷ್ಟೃಷ್ವೀವ ತತ ಸೃಜಾಯನಾಂ ಸರಷ್ಟೃಷ್ವೀವ ತತ ಸೃಜಾಯನಾಂ 
ಪರವ್ೀಶ್್ೂೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲಯೀಪರವ್ೀಶ್್ೂೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲಯೀ||  ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಾಗಯ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ನಾಚಿಯರಾದಿನ್ಯಚ್ ೀದ್ೀವಾನಾಂ ಮಾಗಯ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ನಾಚಿಯರಾದಿನ್ಯಚ್ ೀತೆರಮತೆರಮ’’  
ಇತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃಇತಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕ್್ುೀಾಃ||  ತಥಾಚಾಯಮಥಯತಥಾಚಾಯಮಥಯ||  ಉತಾೆರನಾು ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಹಿ ಉತಾೆರನಾು ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಹಿ ‘‘ಉತಾೆರನ್ುಸತು ಉತಾೆರನ್ುಸತು 
ಶರಿೀರಾತ್ ಸಾವತ್ ಗಚಾತಯವಿಯಷ್ಮೀವ ತತಶರಿೀರಾತ್ ಸಾವತ್ ಗಚಾತಯವಿಯಷ್ಮೀವ ತತ’’  ಇತಾಯದಿಭಾಷ್ಯಸಥಸೃತತಯಕ್ಾುಚಿಯಮಾಗ್ೀಯಣಇತಾಯದಿಭಾಷ್ಯಸಥಸೃತತಯಕ್ಾುಚಿಯಮಾಗ್ೀಯಣ, , 
ಉತುಮದ್ೀವಾದಾಯಸತು ಉತುಮದ್ೀವಾದಾಯಸತು ‘‘ತಸಾಮದ್ಶ್್ೀಷಾ ಗಿರಿಜಾಂ ಪರವಿಶಯ ತಯೈವ ರತದ್ರಂ ಸಹ ತ್ೀನ್ ವಾಣಿೀಂತಸಾಮದ್ಶ್್ೀಷಾ ಗಿರಿಜಾಂ ಪರವಿಶಯ ತಯೈವ ರತದ್ರಂ ಸಹ ತ್ೀನ್ ವಾಣಿೀಂ’’  
ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುಪರವ್ೀಶಇತಾಯದ್ಯನ್ತಭಾಷ್ ಯೀಕುಪರವ್ೀಶಮಾಗ್ೀಯಣ ವಾಯತಂ ಪಾರಪ್ಯೀರ್ತಮಾಗ್ೀಯಣ ವಾಯತಂ ಪಾರಪ್ಯೀರ್ತ||  ಅನ್ೀನ್ ಅನ್ೀನ್ ‘‘ಅಚಿಯರಾದಿನಾ ಅಚಿಯರಾದಿನಾ 
ತತರತತರರ್ಥತ್ೀಾಃರ್ಥತ್ೀಾಃ’’  ಇತಾಯದಿನ್ಯಚತತಷ್ಟಇತಾಯದಿನ್ಯಚತತಷ್ಟರಾಥಯ ಉಕ್್ ುೀ ಧ್ಯೀಯಾಃರಾಥಯ ಉಕ್್ ುೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ||  ಅಚಿಯಮಾಯಗಮಾತರಸ್ಯೈವ ಅಚಿಯಮಾಯಗಮಾತರಸ್ಯೈವ 
ಏತತಾಪದ್ ೀಕುತ್ವೀಽಪ ಪರವ್ೀಶಮಾಗಯಾಃ ಪೂವಯಪಾದಾಥಯಾಃ ಪರಸಙ್ಕುದ್ತಾರನ್ ದಿತ್ ೀ ಏತತಾಪದ್ ೀಕುತ್ವೀಽಪ ಪರವ್ೀಶಮಾಗಯಾಃ ಪೂವಯಪಾದಾಥಯಾಃ ಪರಸಙ್ಕುದ್ತಾರನ್ ದಿತ್ ೀ 

ಬರಬರಹಮಪಾರಹಮಪಾರಪುಕಥನಾಥಯಮಿರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ ಪುಕಥನಾಥಯಮಿರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್ ॥॥11॥॥22॥॥33॥॥44॥॥  
 

ಐದ್ನ್ಯ ಅಧಿಕರಣ 
 

‘‘ವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೈವ ತತಸುವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೈವ ತತಸುಚತಾರತ್ೀಾಃಚತಾರತ್ೀಾಃ’’  ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥಯಾಃ ಇರ್ತ ನ್ಯಸಾಯಥಯಾಃ ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ಯನಾುತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ಯನಾು  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 

ವಾಯತನಾ ನಾನ್ಯೀನ್ೀತಯಥಯಾಃವಾಯತನಾ ನಾನ್ಯೀನ್ೀತಯಥಯಾಃ||  ‘‘ಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮಯರ್ತಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮಯರ್ತ’’  ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ॥॥  5 5 ॥॥  
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ಕ್ಾರಾಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಗಮಯನಿರ ಪಣಾಥಯಂ ಯತತು ಗಮಯನಿರ ಪಣಾಥಯಂ ‘‘ಕ್ಾಯಯಂ ಬಾದ್ರಿಾಃಕ್ಾಯಯಂ ಬಾದ್ರಿಾಃ’’  ಇತಾಯದಿಸ ತರದ್ಶಕಮಧಿಕರಣಂ ತತರ ಇತಾಯದಿಸ ತರದ್ಶಕಮಧಿಕರಣಂ ತತರ 
‘‘ಪರಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಮತಖಯತಾವತ್ಪರಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಮತಖಯತಾವತ್’’  ಇತಾಯದ್ತಯತುರಸ ತರಪಞ್ಾಕಇತಾಯದ್ತಯತುರಸ ತರಪಞ್ಾಕಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ––  ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ 
ರಾನ್ತಯತುಮಾಾಃ ಇರ್ತರಾನ್ತಯತುಮಾಾಃ ಇರ್ತ||  

 

‘‘ಅಪರರ್ತೀಕ್ಾ ದ್ೀವತಾಸತು ಋರ್ಷೀಣಾಂ ಶತಮೀವ ಚ ಅಪರರ್ತೀಕ್ಾ ದ್ೀವತಾಸತು ಋರ್ಷೀಣಾಂ ಶತಮೀವ ಚ ||  ರಾಜ್ಞಾಂ ತತ ಶತಮತದಿದಷ್ಟಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ತತ ಶತಮತದಿದಷ್ಟಂ 

ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ಶತಂ ತಥಾಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ಶತಂ ತಥಾ॥॥’’  ಇತತಯಕುದ್ೀವಾದಿರ ಪಾಪರರ್ತೀಕ್ಾಲಮ್ನಾ ಉಕ್ಾುಾಃಇತತಯಕುದ್ೀವಾದಿರ ಪಾಪರರ್ತೀಕ್ಾಲಮ್ನಾ ಉಕ್ಾುಾಃ, , ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ 
ವಾಯತನಾ ಸಾಕ್ಾದ್ೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ರಾನಿುವಾಯತನಾ ಸಾಕ್ಾದ್ೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ರಾನಿು, , ಜನ್ಮರಹಿತಂ ಸಂಸಾರಾದ್ಯನ್ಂ ಜನ್ಮರಹಿತಂ ಸಂಸಾರಾದ್ಯನ್ಂ ಪರಂಪರಂಬರಹಮ ಬರಹಮ 
ರಾನಿುೀತಯಥಯಾಃರಾನಿುೀತಯಥಯಾಃ||  ಕ್ಾಯಯಂ ಬಾದ್ರಿಾಃಕ್ಾಯಯಂ ಬಾದ್ರಿಾಃ  ಇತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಸಾಯಥ್ ೀಯ ಇತಾಯದಿಸ ತರಪಞ್ಾಕಸಾಯಥ್ ೀಯ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ 
ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತಸಹಾಮತನಾ ಇರ್ತತಸಹಾಮತನಾ ಇರ್ತ||  ದ್ೀವಾದ್ಯನ್ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ ತುಮಾದಾಯಾಃ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್ದ್ೀವಾದ್ಯನ್ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ ತುಮಾದಾಯಾಃ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್, , 
ಲಯಬ್ ಿೀಪ್ೀ ಪಞ್ಾಮಿೀಲಯಬ್ ಿೀಪ್ೀ ಪಞ್ಾಮಿೀ, , ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಚತತಮತಯಖಾದಿಧಿರ್ಷಠಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಚತತಮತಯಖಾದಿಧಿರ್ಷಠತಂ ಲ್ ೀಕಂ ಪಾರಪಾಯಮತನಾ ತಂ ಲ್ ೀಕಂ ಪಾರಪಾಯಮತನಾ 
ಚತತಮತಯಖಬರಹಮಣಾ ಸಹ ತ್ೀನ್ ವಾಯತನಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ರಾನಿುೀತಯಥಯಾಃಚತತಮತಯಖಬರಹಮಣಾ ಸಹ ತ್ೀನ್ ವಾಯತನಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ರಾನಿುೀತಯಥಯಾಃ  ||  ‘‘ಅಪರರ್ತೀಕ್ಾಶರರಾಅಪರರ್ತೀಕ್ಾಶರರಾ  

ಯೀ ಹಿ ತ್ೀ ರಾನಿು ಪರಮೀವ ತತಯೀ ಹಿ ತ್ೀ ರಾನಿು ಪರಮೀವ ತತ ||  ಸವದ್ೀಹ್ೀ ಬರಸವದ್ೀಹ್ೀ ಬರಹಮದ್ೃಹಮದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಗಚ್ಾೀದ್್ರಹಮಸಲ್ ೀಕತಾಮ್ಷ್ಟಾೈವ ಗಚ್ಾೀದ್್ರಹಮಸಲ್ ೀಕತಾಮ್॥॥  
ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಸಂಹಾರ್ೀ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಸಂಹಾರ್ೀ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್||’’  ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ ೀಕ್್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ ೀಕ್್ುೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  6 6 ॥॥  

 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ॥ 4 - 3 ॥ 

 

ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 4-4॥ 
 

ಅಚಿಯರಾದಿಪಥಾ ಬರಹಮ ಪಾರಪಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗಂ ವಕತುಂ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ ಅಚಿಯರಾದಿಪಥಾ ಬರಹಮ ಪಾರಪಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗಂ ವಕತುಂ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ ||  ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  
ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ ಇರ್ತಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ ಇರ್ತ||  ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಉತುಮಾ ಇರ್ತ ವತಯತ್ೀನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಉತುಮಾ ಇರ್ತ ವತಯತ್ೀ||  
ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಉತುಮಾಾಃ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯ ಉತುಮಾಾಃ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಣ್ ೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ 
ಯಥ್ೀಷ್ಟಭ್ ೀಗಾವನ್ುಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃಯಥ್ೀಷ್ಟಭ್ ೀಗಾವನ್ುಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃ||  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ರಾನಿುೀತ್ಯೀವ್ೀರ್ತ ಚಾಥಯಾಃನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ರಾನಿುೀತ್ಯೀವ್ೀರ್ತ ಚಾಥಯಾಃ ||  
ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗವತುವಮೀತತಾಪದ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಮಿರ್ತ ರಾವತ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗವತುವಮೀತತಾಪದ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಮಿರ್ತ ರಾವತ್ ||  

 

ಸಮಪದಾಯಧಿಕರಣ 
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ಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪರಬರಹಾಮನ್ರ್ತಕರಮೀಣ್ೈವ ಭ್ ೀಗಂ ವಕತುಂ ಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪರಬರಹಾಮನ್ರ್ತಕರಮೀಣ್ೈವ ಭ್ ೀಗಂ ವಕತುಂ ಸಮಪದಾಯವಿಹಾಯ ಸ್ವೀನ್ ಸಮಪದಾಯವಿಹಾಯ ಸ್ವೀನ್ 
ಶಬಾದತ್ಶಬಾದತ್  ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ  ಇರ್ತಇರ್ತ||  
ಸಹಾಮತನ್ೀರ್ತ ವತಯತ್ೀಸಹಾಮತನ್ೀರ್ತ ವತಯತ್ೀ||  ಉತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಉತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ ಮತಕ್ಾುಾಃ 
ಸನ್ ುೀಽಮತನಾ ಸಹ ಪೂವಯಂ ಪಾರಪಯತ್ವೀನ್ ಪರಕೃತಜನಾದ್ಯನ್ೀನ್ ಸಹ ತಮವಿಹಾಯೈವಸನ್ ುೀಽಮತನಾ ಸಹ ಪೂವಯಂ ಪಾರಪಯತ್ವೀನ್ ಪರಕೃತಜನಾದ್ಯನ್ೀನ್ ಸಹ ತಮವಿಹಾಯೈವ, , 

ತಮನ್ರ್ತಕರಮಯೀರ್ತ ರಾವತ್ತಮನ್ರ್ತಕರಮಯೀರ್ತ ರಾವತ್, , ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶ್್ಾೀತಯಥಯಾಃ॥॥  1 1 ॥॥  
 

ಮತಕ್ಾುಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಯತತು ‘‘ಸ ತತರಸ ತತರ ಪಯೀಯರ್ತ ಪಯೀಯರ್ತ’’  ಇತಾಯದೌ ಬರಹಮ ಪಾರಪಯ ಭ್ ೀಗಂ ಭತಞ್ಚಜನ್ಸಯ ಮತಕುತವಂ ವಕತುಂ ಇತಾಯದೌ ಬರಹಮ ಪಾರಪಯ ಭ್ ೀಗಂ ಭತಞ್ಚಜನ್ಸಯ ಮತಕುತವಂ ವಕತುಂ 
ಮತಕುಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾನಾತ್ ಇರ್ತಮತಕುಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾನಾತ್ ಇರ್ತ  ಸ ತರಂ ಸ ತರಂ   ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀ ತದ್ಥ್ ೀಯಽಪ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀ 
ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶ್್ಾೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಶ್್ಾೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ||  ಸ ತಾರದಾವ್ೀಕವಚನ್ಂ ತತ ಸ ತಾರದಾವ್ೀಕವಚನ್ಂ ತತ 

ಸಮತದಾರಾಭಪಾರಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ಸಮತದಾರಾಭಪಾರಯಮಿರ್ತ ಭಾವಾಃ ॥॥  2 2 ॥॥  
 

ಆತಾಮಧಿಕರಣ 
 

ಅಮತನಾಅಮತನಾ, , ಜನಾದ್ಯನ್ೀನ್ೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಜನಾದ್ಯನ್ೀನ್ೀತತಯಕ್್ಯೈವ ‘‘ಸ ಯಯಮಗನ್ಮ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಸ ಯಯಮಗನ್ಮ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ, , ‘‘ಸ ತ್ೀಜಸ್ತ ಸ ಯೀಯ ಸ ತ್ೀಜಸ್ತ ಸ ಯೀಯ 
ಸಮಪನ್ನಾಃಸಮಪನ್ನಾಃ’’  ಇರ್ತ ಸಮಾಖಾಯನಾತ್ ಇರ್ತ ಸಮಾಖಾಯನಾತ್ ‘‘ಪರಞ್ೂಜಾೀರ್ತರತಪಸಮಪದ್ಯಪರಞ್ೂಜಾೀರ್ತರತಪಸಮಪದ್ಯ’’  ಇಇತಯತರತಯತರ  ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶರ್ದತಾಃ ಸ ಯಯ ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃಶರ್ದತಾಃ ಸ ಯಯ 
ಏವ ನ್ ಬರಹ್ೇತಯತಾಃ ತಸಯ ಬರಹಮತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಏವ ನ್ ಬರಹ್ೇತಯತಾಃ ತಸಯ ಬರಹಮತವಂ ವಕತುಂ ಪಾರಪುಸಯ ಆತಾಮ ಪರಕರಣಾಆತಾಮ ಪರಕರಣಾತ್ ಇತಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತ್ ಇತಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ 

ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ॥॥  3 3 ॥॥  
 

ಅವಿಭಾಗಾಧಿಕರಣ 
 

ಯರ್ತುವೀಶವರಸಯ ಸವಯಭ್ ೀಕೃತವಸ್ತದ್ಧಯೀ ಸಾಯತಜಯಭಾಜಾಂ ಈಶಭತಕುಭ್ ೀಕೃತವಂ ವಕತುಂ ಯರ್ತುವೀಶವರಸಯ ಸವಯಭ್ ೀಕೃತವಸ್ತದ್ಧಯೀ ಸಾಯತಜಯಭಾಜಾಂ ಈಶಭತಕುಭ್ ೀಕೃತವಂ ವಕತುಂ 
ಅವಿಭಾಗ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್ ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯಽಮತನಾ ಸಹ್ ೀತುಮಾ ಅವಿಭಾಗ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್ ಇರ್ತ ಸ ತರಂ ತಸಾಯಪಯಥ್ ೀಯಽಮತನಾ ಸಹ್ ೀತುಮಾ 

ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾಶ್್ಾೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾಶ್್ಾೀತತಯಕ್್ಯೈವ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ಯೀಯಾಃ ॥॥  4 4 ॥॥  
 

ಬಾಹಾಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಮದ್ೀಹತ್ವೀನ್ ಅಭ್ ೀಗಮಾಶಙ್ಗೆಾ ಬರಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಮದ್ೀಹತ್ವೀನ್ ಅಭ್ ೀಗಮಾಶಙ್ಗೆಾ ಬರಹಮದ್ೀಹಮದ್ೀಹ್ೀಹ್ೀನ್ ನ್ 
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ಚಿನಾಮತರಸವರ ಪದ್ೀಹ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗ್ ೀಪಪಾದ್ಕಂ ಚಿನಾಮತರಸವರ ಪದ್ೀಹ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗ್ ೀಪಪಾದ್ಕಂ ಬಾರಹ್ೇಬಾರಹ್ೇಣ್ೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಂಣ್ೀತಾಯದಿಸ ತರತರಯಂ  ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ತಸಾಯಪಯಥಯಾಃ 
ಅಮತನಾ ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ ಇರ್ತಅಮತನಾ ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾಶಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಃ ಇರ್ತ ||  ಉತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯಶಾ ಉತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯಶಾ 
ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾದಾಯತಮಕಸವರ ಪದ್ೀಹವನ್ುಾಃ ಸನ್ ುೀ ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾದಾಯತಮಕಸವರ ಪದ್ೀಹವನ್ುಾಃ ಸನ್ ುೀ ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾ 
ಇತಯಥಯಾಃಇತಯಥಯಾಃ||  ಉತುಮಾಸತು ಅಮತನಾ ಚ ಪಾರಪಯತ್ವೀನ್ ೀಕುಜನಾದ್ಯಉತುಮಾಸತು ಅಮತನಾ ಚ ಪಾರಪಯತ್ವೀನ್ ೀಕುಜನಾದ್ಯನ್ೀನಾಪ ನ್ೀನಾಪ 
ಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾ ಇತಯಥಯಾಃಯಥಾಸಙ್ಗುಲಪಭ್ ೀಗಾ ಇತಯಥಯಾಃ||  ತದ್ದೀತದ್ದೀಹ್ೀನಾಪ ಭತಞ್ಜತ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀಽಪ ಹ್ೀನಾಪ ಭತಞ್ಜತ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಯೀಽಪ 
ದ್ೀಹದ್ೀಹಿನ್ ೀರಭ್ೀದಾದ್ಮತನ್ೀತ್ಯೀವೀಕ್ತುಾಃ ದ್ೀಹದ್ೀಹಿನ್ ೀರಭ್ೀದಾದ್ಮತನ್ೀತ್ಯೀವೀಕ್ತುಾಃ ||  ‘‘ಸಮಪದ್ಯ ಬರಹಮಣಾಽಭಪಶಯರ್ತ ಸಮಪದ್ಯ ಬರಹಮಣಾಽಭಪಶಯರ್ತ 

ಬರಬರಹಮಣಾಹಮಣಾಽಭಶೃಣ್ ೀರ್ತಽಭಶೃಣ್ ೀರ್ತ’’, , ‘‘ಆದ್ತ್ುೀ ಹರಿಹಸ್ುೀನ್ ಹರಿದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಪಶಯರ್ತಆದ್ತ್ುೀ ಹರಿಹಸ್ುೀನ್ ಹರಿದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಪಶಯರ್ತ’’  ಇತಾಯದ್ೀಾಃಇತಾಯದ್ೀಾಃ  ॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಸಙ್ಗೆಲಾಪಧಿಕರಣ 
 

‘‘ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಾಃಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾಾಃ’’  ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ಇತತಯಕ್್ಯೈವ ‘‘ಸಙ್ಗೆಲಾಪಸಙ್ಗೆಲಾಪದ್ೀವ ಚದ್ೀವ ಚ’’  ಇತಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ ಇತಯಸಾಯಪಯಥಯಾಃ ಸಙ್ಗುೃಹಿೀತ್ ೀ 

ವಯಕುಾಃವಯಕುಾಃ॥॥  5 5 ॥॥  
 

ಜಗದಾವಾಪಾರಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಸವೀಯತೆಷ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ್ ೀಯತತು ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಸವೀಯತೆಷ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗ್ೀಯತಗ್ೀಯತತಾುಂ ವಕತುಂ ತಾುಂ ವಕತುಂ 
‘‘ಜಗದಾವಾಪಾರವಜಯಂಜಗದಾವಾಪಾರವಜಯಂ’’  ಇತಾಯದಿಸ ತರಚತತಷ್ಟಯಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ ಇತಾಯದಿಸ ತರಚತತಷ್ಟಯಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ ––  ‘‘ಜಗತಸೃಷಾಟಾದಿವಿಷ್ಯೀ ಜಗತಸೃಷಾಟಾದಿವಿಷ್ಯೀ 
ಮಹಾಸಾಮಥಯಯಮಪಸಾತ್ೀಮಹಾಸಾಮಥಯಯಮಪಸಾತ್ೀ ||  ಯಥ್ೀಷ್ಟಶಕ್ತುಮನ್ುಶಾಯಥ್ೀಷ್ಟಶಕ್ತುಮನ್ುಶಾ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ಉತುಮಾ ಉತುಮಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯಶಾ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯಶಾ 
ಜಗತಸೃಷಾಟಾದಿವಿಷ್ಯೀ ಮಹಾಸಾಮಥಯಯಮಪ ಸವಯೀಗಾಯಧಿಕ್ಾನ್ನಾದದಿಕಂ ಚ ಋತ್ೀ ಜಗತಸೃಷಾಟಾದಿವಿಷ್ಯೀ ಮಹಾಸಾಮಥಯಯಮಪ ಸವಯೀಗಾಯಧಿಕ್ಾನ್ನಾದದಿಕಂ ಚ ಋತ್ೀ 

ಯಥ್ೀಷ್ಟಶಕ್ತುಮನ್ುಶಾಯಥ್ೀಷ್ಟಶಕ್ತುಮನ್ುಶಾ||  ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾ ಇರ್ತ ಚಾನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಯಥಾಸಙ್ಗೆಲಪಭ್ ೀಗಾ ಇರ್ತ ಚಾಥಯಾಃಥಯಾಃ  ॥॥  9 9 ॥॥  
 

ಅನ್ನಾಯಧಿಪತಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟನ್ುೀನ್ ಅವರನಿಯಮಯತವಶಙ್ಕೆಂ ವುಯದಾಸ್ತತತಂ ಸ ತರಂ ಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟನ್ುೀನ್ ಅವರನಿಯಮಯತವಶಙ್ಕೆಂ ವುಯದಾಸ್ತತತಂ ಸ ತರಂ 
‘‘ಅತ ಏವ ಚಾನ್ನಾಯಧಿಪರ್ತಾಃಅತ ಏವ ಚಾನ್ನಾಯಧಿಪರ್ತಾಃ’’  ಇರ್ತ ತದ್ಇರ್ತ ತದ್ಥಯಮಾಹ ಥಯಮಾಹ ––  ‘‘ವಿನಾ ಸಾವಭಾವಿಕ್್ ೀತುಮಾನ್ವಿನಾ ಸಾವಭಾವಿಕ್್ ೀತುಮಾನ್  ||  
ಅನ್ನ್ಯವಶಗಾಶ್್ೈವಅನ್ನ್ಯವಶಗಾಶ್್ೈವ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ||  ಏವಕ್ಾರ್ ೀ ಭನ್ನಕರಮಾಃಏವಕ್ಾರ್ ೀ ಭನ್ನಕರಮಾಃ||  ಸವಭಾವಾನ್ತಗತಾನ್ತತುಮಾನ್ ವಿನ್ೈವ ಸವಭಾವಾನ್ತಗತಾನ್ತತುಮಾನ್ ವಿನ್ೈವ 
ಅನ್ನ್ಯವಶಗಾ ನ್ ತತ ಸವಯಥಾಽನ್ನ್ಯವಶಗಾ ಇತಯಥಯಾಃಅನ್ನ್ಯವಶಗಾ ನ್ ತತ ಸವಯಥಾಽನ್ನ್ಯವಶಗಾ ಇತಯಥಯಾಃ||  ‘‘ಪರಮೀಽಧಿಪರ್ತಸ್ುೀಷಾಂಪರಮೀಽಧಿಪರ್ತಸ್ುೀಷಾಂ’’  
ಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  ಯದಾವ ಯಥಾನಾಯಸ ಏವ್ೈವಕ್ಾರಾಃಯದಾವ ಯಥಾನಾಯಸ ಏವ್ೈವಕ್ಾರಾಃ||  ಅನ್ನ್ಯವಶಗಾ ನ್ ತತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಅನ್ನ್ಯವಶಗಾ ನ್ ತತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ 
ರಾಜಗೃಹಂ ಪರವಿಷ್ಟಸಯ ಸಾವರಾಜಗೃಹಂ ಪರವಿಷ್ಟಸಯ ಸಾವವರನಿವರನಿಯಮಯತವದ್ೃಷಾಟಾ ಅಯಮಯತವದ್ೃಷಾಟಾ ಅತಾರತಾರಪ ತಥಾತವಂಪ ತಥಾತವಂ  ಕಲಪಾಮ್ಕಲಪಾಮ್||  
ಸತಯಸಙ್ಗೆಲಪಸತಯಸಙ್ಗೆಲಪತಾವತಾವದಿವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದಿರ್ತ ಭಾವಾಃದಿವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ||  
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ಸ್ತಥತಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಮಪುಯಪಾಸನ್ಭಾವಾತ್ ಭ್ ೀಗವಿಶ್್ೀಷ್ಭಾವಾಚಾ ಆನ್ನಾದದಿವೃದಿಧಯತತು ಮತಕ್ಾುನಾಮಪುಯಪಾಸನ್ಭಾವಾತ್ ಭ್ ೀಗವಿಶ್್ೀಷ್ಭಾವಾಚಾ ಆನ್ನಾದದಿವೃದಿಧಹಾರಹಾರಸೌ ಸೌ 
ಸಂಸಾರಿವತಾಸಾತಾಂ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ಸಂಸಾರಿವತಾಸಾತಾಂ ಇತಯತಾಃ ಪಾರಪುಂ ‘‘ಸ್ತಥರ್ತಮಾಹಸ್ತಥರ್ತಮಾಹ’’  ಇತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ ಇತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಂ ತದ್ಥಯಮಾಹ --  
‘‘ವೃದಿಧವೃದಿಧಹಾರಹಾರಸವಿವರ್ಜಯತಾಾಃಸವಿವರ್ಜಯತಾಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ಮತಕ್ಾುವುಪಾಸನ್ಸಯ ಫಲರ ಪತ್ವೀನ್ ಸಾಧ್ನ್ರ ಪತಾವಮತಕ್ಾುವುಪಾಸನ್ಸಯ ಫಲರ ಪತ್ವೀನ್ ಸಾಧ್ನ್ರ ಪತಾವ--

ಭಾವಾತ್ ಭ್ ೀಗಸಯ ಚ ಕ್ತರೀಡಾರ ಪತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃಭಾವಾತ್ ಭ್ ೀಗಸಯ ಚ ಕ್ತರೀಡಾರ ಪತಾವದಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  10 10 ॥॥  
 

ಅಭಾವಾಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಸಾಯತಜಯಭಾಗಭಾಾಃ ಉತುಮೀಭ್ ಯೀಽನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯನಾಂ ಚಿಚಾರಿೀರ್ೀಣ ಯತತು ಸಾಯತಜಯಭಾಗಭಾಾಃ ಉತುಮೀಭ್ ಯೀಽನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ರ್ ೀಚಾಾದಾಯನಾಂ ಚಿಚಾರಿೀರ್ೀಣ 
ಸತಪೌು ಭ್ ೀಗಾದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಮತಕ್ಾುವಪ ತಸಯ ಭ್ ೀಗಾಯತನ್ತಾವ ಯೀಗ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾಯ ಸತಪೌು ಭ್ ೀಗಾದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಮತಕ್ಾುವಪ ತಸಯ ಭ್ ೀಗಾಯತನ್ತಾವ ಯೀಗ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾಯ 
ಬಾಹಯದ್ೀಹಾಭತಯಪಗತೌ ದ್ತಾಃಖಾಬಾಹಯದ್ೀಹಾಭತಯಪಗತೌ ದ್ತಾಃಖಾದಿದಿಕಮಾಶಙ್ಗೆಾ ಸಮಾಧಾನಾಥಯಂ ಕಮಾಶಙ್ಗೆಾ ಸಮಾಧಾನಾಥಯಂ ‘‘ಅಭಾವಂ ಬಾದ್ರಿಾಃಅಭಾವಂ ಬಾದ್ರಿಾಃ’’    
ಇತಾಯದಿ ಸ ತರಸಪುಕಂ ತದ್ಥಯಂ ಪಾರಗವಕುವಯಮಪ ಇಹ ವೃದಿಧಹಾರಸವರ್ಜಯತತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಙ್ಕುದಾವ ಇತಾಯದಿ ಸ ತರಸಪುಕಂ ತದ್ಥಯಂ ಪಾರಗವಕುವಯಮಪ ಇಹ ವೃದಿಧಹಾರಸವರ್ಜಯತತ್ ವೀಕ್ತುಪರಸಙ್ಕುದಾವ 
ಪೂವೀಯತುರಹ್ೀತತಕತವದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ ಅತಾರಹ ಪೂವೀಯತುರಹ್ೀತತಕತವದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ ಅತಾರಹ --  ‘‘ದ್ತಾಃಖಾದಿರಹಿತಾಾಃದ್ತಾಃಖಾದಿರಹಿತಾಾಃ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  ‘‘ಜ್ ಯೀಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ೈವ ರ್ತಷ್ೈವ 
ರ ಪ್ೀಣ ಚಿತಾ ವಾಽಚಿತಾ ವಾರ ಪ್ೀಣ ಚಿತಾ ವಾಽಚಿತಾ ವಾ’’  ಇತಾಯದಿ ಶತರತಾಯ ಸ್ವೀಚಾರಾ ಇತಾಯದಿ ಶತರತಾಯ ಸ್ವೀಚಾರಾ 
ಕದಾಕದಾಚಿಚಿದಾ್ಹಯದಾ್ಹಯದ್ೀಹ್ ೀಪಾದಾನ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾಙ್ಕ ು್ೀಕರ್ೀಽಪ ನ್ ದ್ತಾಃಖಾದಿಕಮ್ದ್ೀಹ್ ೀಪಾದಾನ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾಙ್ಕ ು್ೀಕರ್ೀಽಪ ನ್ ದ್ತಾಃಖಾದಿಕಮ್ ||  ‘‘ರ್ತೀಣ್ ೀಯ ಹಿ ರ್ತೀಣ್ ೀಯ ಹಿ 

ತದಾ ಸವಾಯನ್ ಶ್್ೂೀಕ್ಾನ್ ಹೃದ್ಯಸಯ ಭವರ್ತತದಾ ಸವಾಯನ್ ಶ್್ೂೀಕ್ಾನ್ ಹೃದ್ಯಸಯ ಭವರ್ತ’’  ಇಇತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃತಾಯದ್ೀರಿರ್ತ ಭಾವಾಃ॥॥  8 8 ॥॥  
 

ಅನಾವೃತಯಧಿಕರಣ 
 

ಯತತು ಸವಗಿಯಣಾಂ ಪುನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಪಾರಪುಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಪನ್ರಾವೃರ್ತುರಿರ್ತ ಯತತು ಸವಗಿಯಣಾಂ ಪುನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಪಾರಪುಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಪನ್ರಾವೃರ್ತುರಿರ್ತ 
ಶಶಙ್ಕೆವುಯದಾಸಾರಾ ಸ ತರಂ ಙ್ಕೆವುಯದಾಸಾರಾ ಸ ತರಂ ‘‘ಅನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬಾದದ್ಅನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬಾದದ್ನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬಾದತ್ನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬಾದತ್’’  ಇರ್ತ ತದ್ಥಯಮಾಹ  ಇರ್ತ ತದ್ಥಯಮಾಹ  --  
‘‘ನಿತಯಂ ಮೀದ್ನ್ುೀಽವಿರತಂ ಸತಖಂನಿತಯಂ ಮೀದ್ನ್ುೀಽವಿರತಂ ಸತಖಂ’’  ಇರ್ತ ಇರ್ತ ||  ಅವಿರತಂ ವಿರಾಮರಹಿತಂ ಸತಖಂ ನಿತಯಂ ಅವಿರತಂ ವಿರಾಮರಹಿತಂ ಸತಖಂ ನಿತಯಂ 
ಸವಯಕ್ಾಲಂ ಮೀದ್ನ್ುೀ ಅನ್ತಭಸವಯಕ್ಾಲಂ ಮೀದ್ನ್ುೀ ಅನ್ತಭವನಿುವನಿು||  ಮೀದ್ನ್ಸಯ ಸತಖಾನ್ತಭವರ ಪತ್ವೀಽಪ ಇಹ ಸತಖಮಿರ್ತ ಮೀದ್ನ್ಸಯ ಸತಖಾನ್ತಭವರ ಪತ್ವೀಽಪ ಇಹ ಸತಖಮಿರ್ತ 
ಶರವಣಾದ್ನ್ತಭವಮಾತರಂ ಗಾರಹಯಮ್ಶರವಣಾದ್ನ್ತಭವಮಾತರಂ ಗಾರಹಯಮ್ ||  ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಯಮಿರ್ತವತ್ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಯಮಿರ್ತವತ್||  ಯದಾವ ನಿತಯಂಯದಾವ ನಿತಯಂ  ಮೀದ್ನ್ುೀಮೀದ್ನ್ುೀ||  ಕತತಾಃಕತತಾಃ||  

ಯತ್ ೀಽವಿರತಂ ಸತಖಮಿರ್ತ ಯೀಜನಾ ಯತ್ ೀಽವಿರತಂ ಸತಖಮಿರ್ತ ಯೀಜನಾ ॥॥  11 11 ॥॥  
 

ಉಪಸಂಹಾರ 
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ಏವಂ ಸಮಾಪತಭಾಷ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ಷಾಯಣಾಮಾದ್ರಾರ್ತಶಯಜನ್ನಾಯ ಏವಂ ಸಮಾಪತಭಾಷ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ಷಾಯಣಾಮಾದ್ರಾರ್ತಶಯಜನ್ನಾಯ 
ಗರನಾಥಲಪತ್ವೀಗರನಾಥಲಪತ್ವೀಽಪಯಥಾಯಧಿಕಯಂ ದ್ಶಯಯನ್ ಕೃತಗರನ್ಥಮಿೀಶವರ್ೀ ಅಪಯಯರ್ತ ಽಪಯಥಾಯಧಿಕಯಂ ದ್ಶಯಯನ್ ಕೃತಗರನ್ಥಮಿೀಶವರ್ೀ ಅಪಯಯರ್ತ --  ‘‘ಪೂಣಯಪರಜ್ಞ್ೀನ್ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞ್ೀನ್ 
ಮತನಿನಾ ಸವಯಶ್ಾಸಾರಥಯಸಙ್ಗುರಹಾಃಮತನಿನಾ ಸವಯಶ್ಾಸಾರಥಯಸಙ್ಗುರಹಾಃ||  ಕೃತ್ ೀಽಯಂ ಪರೀಯತಾಂ ತ್ೀನ್ ಪರಮಾತಾಮ ಕೃತ್ ೀಽಯಂ ಪರೀಯತಾಂ ತ್ೀನ್ ಪರಮಾತಾಮ 

ರಮಾಪರ್ತಾಃರಮಾಪರ್ತಾಃ’’॥॥  ಪರಮಾತಾಮ ಪರಮಪರಮಾತಾಮ ಪರಮಚ್ೀಚ್ೀತನ್ಾಃ ಇತತಯಕುಂ ವಯಞ್ಜಯನ್ ಆದ್ರಾರ್ತಶಯೀನಾತನ್ಾಃ ಇತತಯಕುಂ ವಯಞ್ಜಯನ್ ಆದ್ರಾರ್ತಶಯೀನಾನ್ುೀಽಪ ನ್ುೀಽಪ 
ತದ್ತಕುಗತಣವ್ೈಶ್ಷ್ಟಾೀನ್ ಭಗವನ್ುಂ ನ್ಮತದ್ತಕುಗತಣವ್ೈಶ್ಷ್ಟಾೀನ್ ಭಗವನ್ುಂ ನ್ಮರ್ತರ್ತ  --  ‘‘ನ್ಮೀ ನ್ಮೀಽಶ್್ೀಷ್ದ್ ೀನ್ಮೀ ನ್ಮೀಽಶ್್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ಷ್--
ದ್ ರಪೂಣಯಗತಣಾತಮನ್ೀದ್ ರಪೂಣಯಗತಣಾತಮನ್ೀ||  ವಿರಿಞ್ಾ ಶವಯಪೂವ್ೀಯಢಯವನಾದಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ತ್ೀವಿರಿಞ್ಾ ಶವಯಪೂವ್ೀಯಢಯವನಾದಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ತ್ೀ’’  ಇರ್ತಇರ್ತ||  

 

ಪೂವಾಯಧ್ೀಯನ್ ಪೂವಾಯಧ್ೀಯನ್ ಪೂವಾಯಪೂವಾಯಧಾಯಯದ್ವರಾಥಯಾಃಧಾಯಯದ್ವರಾಥಯಾಃ||  ಉತುರಾಧ್ೀಯನ್ ವನ್ದಾತ್ ವೀಕ್ಾಯ ಉತುರಾಧ್ೀಯನ್ ವನ್ದಾತ್ ವೀಕ್ಾಯ 

ಸವಾಯಭೀಷ್ಟದಾತೃತವಸಾಯಪ ಲಾಭ್ೀನ್ ಉತುರಾಧಾಯಯದ್ವರಾಥ್ ೀಯಸವಾಯಭೀಷ್ಟದಾತೃತವಸಾಯಪ ಲಾಭ್ೀನ್ ಉತುರಾಧಾಯಯದ್ವರಾಥ್ ೀಯಽಪುಯಪಾತು ಇರ್ತ ಽಪುಯಪಾತು ಇರ್ತ ॥॥  7  7  ॥॥  
 

ಪೂಣಯಚಿತತಸಖದ್ೀಹಾಯ ದ್ ೀಷ್ದ್ ರಾಯ ವಿಷ್ಣವ್ೀ| 

ನ್ಮಾಃ ಶ್ರೀಪಾರಣನಾಥಾಯ ಭಕ್ತುಮತಕ್ತುಪರದಾಯನ್ೀ ॥ 
 

ಸತಧಿೀನ್ದರಗತರತಶ್ಷ್ಯೀಣ ರಾಘವ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಭಕ್ಷತಣಾ| 

ಕೃತಾರಾಂ ತತವಮಞ್ಜರಾಯಂ ಚತತಥ್ ೀಯಽಧಾಯಯ ಈರಿತಾಃ॥ 
 

ಸಙ್ಕ್ಷೀಪಭಾಷ್ಯವಿವೃರ್ತುಾಃ ರಾ ಕೃತಾ ತತವಮಞ್ಜರಿೀ| 

ತರಾ ದ್ರಾಲತಲಯಕ್ಷಮೀಶಾಃ ಪರೀಯತಾಂ  ಮಧ್ವವಲಿಭಾಃ ॥ 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಿಚಿತಸಯ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಸಯ ವಿವೃತ ುೌ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತಾರಾಂ 

ತತವಮಞ್ಜರಾಯಖಾಯರಾಂ ಚತತಥಾಯಧಾಯಯಸಯ ಚತತಥಯಾಃ ಪಾದ್ಾಃ ॥ 4-4॥ 

ಸಮಾಪುೀಽಯಂ ಗರನ್ಥಾಃ 
 

॥ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ್ೀ 
ಬರಹಮಸ ತಾರಣತಭಾಷ್ಯಮ್ ॥ 


