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॥  ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ॥ 

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

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

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

26615951,  8095551774, Skype Id: SRKARC6070  

Email : srkarc@gmail.com  

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ 
ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ 
ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ 
ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಜ್ಞಾನ್ ರ್ಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 

ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂರ್ ಋಣ:ತರತಮಲ ತರತಪತ ದ್ೀವಸಾಾನ್ಮ್ – ಇವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ತತುವ 
ಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ಮ್ 1980. 
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  ತತುವಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ಮ್  
 

 ॥ ತತವಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ ಟೀಕ್ಾ ॥  
 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತ್್ೀಾಃ ಪದಾಮ್ಭೀಜರ್ತಗಂ ನ್ತ್ಾವ ಗತರ್ ೀರಪ। 

ಕರಿಷ್ಯೀ ತತುವಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಂ ನಾತವಿಸುರಮ್ ॥ 
 

ಮತಮತಕ್ಷತಣಾ ಖಲತಪರಮಾತ್ಾಮ ಜಗದ್ತದ್ರಾದಿನಿಮಿತುತ್್ವೀನಾವಶಯಮವಗನ್ುವಯ ಇತ 

ಸಕಲಸಚಾಾಸಾಾಣಾಮವಿಪರತಪನ್ ನೀಽರ್ಯಾಃ। ಇದ್ಞ್ಚಾವಾನ್ುರಾನ್ೀಕಭ್ೀದ್ಭಿನ್ನಸಯ 

ಜಗತ್್ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಪ್ೀಕ್ಷತ ಇತ ಜಗದ್ಪ ತಥಾಽವಗನ್ುವಯಮ್। ತದಿದ್ಂ 
ಪರಧಾನಾಙ್ುಭ ತಂ ತತವದ್ವರ್ಂ ಶಾಸ್ಾೀ ವಿಕ್ಷ್ಪಯ ಪರತಪಾದಿತಂ ಶ್ಷ್ಯಹಿತತರಾ ಸಙ್ುೃಹಯ 

ಪರತಪಾದ್ಯಿತತಂ ಪರಕರಣಮಿದ್ಮಾರಭತ್್ೀ ಭಗವಾನಾಚಾರ್ಯಾಃ॥ 
 

ನ್ನ್ತ ಪರಕ್ಾರಣಾದೌ ಮಙ್ುಲಂ ಕಿಮಪ ಕಸಾಮನಾನನ್ತಷ್ಠಠತಮ್, ನ್ ತ್ಾವತುದ್ಫಲಮೀವ, 

ಪ್ರೀಕ್ಷಾವದಿಭರನ್ತಷ್ಠಠತತ್ಾವತ್। ನಾಪ ಪಾರರಿಪಿತಪರಿಸಮಾಪಾಾದಿವಯತರಿಕುಫಲಮ್, 
ನಿರ್ಮೀನ್ ಪಾರರಮಭೀ ತದ್ನ್ತಷಾಠನಾತ್; ಉಚ್ಯತ್್ೀ - ಅನ್ತಷ್ಠಠತಮೀವ ಭಗವತ್ಾ 

ಮಙ್ುಲಮ್। ಮಾನ್ಸಾದ್ೀರಪ ತಸಯ ಸಮಭವಾತ್। 
 

ತಚ್ಾ ಪರಮಾಸ್ತುಕತ್ಾವದ್ನ್ತಮಿೀರ್ತ್್ೀ। ರ್ಚಾಾರ್ಂ ಸಾವತನಾಾಾದ್ವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ 

ವಿಷ್ ಣೀರಾದಿತ ಏವ ಸಙ್ೆ ೀತಯನ್ಂ ಕರ್ ೀತ, ಕಿಂ ತತ್್ ೀಽನ್ಯನ್ಮಙ್ುಲಂ ನಾಮ। 
ಅನ್ಯಪರಮಪ ತದ್ಭಕ್ಾಾನ್ತಷ್ಠಠತಂ ಸವಭಾವಾತಿಮಾಾದ್ರ್ತ್್ಯೀವಾಖಿಲಮಙ್ುಲಾನಿೀತ॥ 
 

ತತರ ತ್ಾವತುತುವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್್ ೀ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ೀದಿದಶತ - ಸಾವತನ್ಾಮಿತ॥ 
 

ಸವತನ್ಾಮಸವತನ್ಾಂ ಚ್ ದಿವವಿಧ್ಂ ತತುವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ  

ಸವತನ್ ಾೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಭಾಯವಾಭಾವೌ ದಿವಧ್ೀತರತ್  ॥ 01  ॥ 
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ತತುವಮಾನಾರ್ ೀಪತಮ್ ಪರಮಿತವಿಷ್ರ್ ಇತ ರಾವತ್। ತ್್ೀನ್ ತಸಯ 

ಭಾವಸುತವಮಿತ್ಾಯದಿಖಣಡನಾನ್ವಕ್ಾಶಾಃ। ನ್ನ್ತ ಶತಕಿುರಜತ್ಾದಿಕಂ ಕರ್ಂ ನ್ ತತುವಮ್। ನ್ ಹಿ 
ಧ್ಮ್ೀಯ ವಾ ರಜತತವಂ ವಾ ನ್ ಪರಮೀರ್ಮ್। ನಾಪ ತಯೀಸಿಮಬನ್ಧಾಃ। ಶತಕಿುವಯಕ್ ುೌ 

ರಜತತವಸಯ ಸ ನಾಸ್ತುೀತ ಚ್ೀತ್ ಮಾ ಭ ತ್। ನ್ ಹಿ ಗೃಹ್ೀ ದ್ೀವದ್ತ್್ ುೀ 
ನಾಸ್ತುೀತ್್ಯೀತ್ಾವತ್ಾ ನ್ ಪರಮೀರ್ ಇತ॥  
 

ಸಾಯದಿದ್ಮಾರ್ ೀಪತಸಾಯನ್ಯತರ ಸತ್ಾುಮಾಭತಯಪಗಚ್ಾತ್ಾಂ ದ್ ಷ್ಣಮ್। ಅತಯನಾುಸದ್ೀವ 
ರಜತಂ ದ್ ೀಷ್ವಶಾಚ್ತಾಕಿುಕ್ಾರಾಮಾರ್ ೀಪಯತ ಇತ ವಾದ್ೀ ತತ ನಾರ್ಂ ದ್ ೀಷ್ಾಃ। 
ಏತ್್ೀನ್ ಭಾವಿಪಾಕರಾಗಾಃ ಕತಮಭಾಃ ಶಾಯಮತ್ಾದ್ಶಾರಾಂ ರಕುಪತುನಾ 

ರಕುತಯೀಪಲಮಬಮಾನ್ಸುತವಂ ಸಾಯದಿತಯಪ ಪರಾಸುಮ್। ಭಾವಿನ್ಾಃ ಪರಮೀರ್ತ್್ವೀಽಪ 

ಪೂವಯಸಯ  ತಥಾ (ತ್ಾವಭಾವಾತ್।) ಭಾವಾಭಾವಾತ್। ಧ್ಮಿಯಣಸುಥಾಬಾವಾಙ ು್ೀ-

ಕ್ಾರಾದಿತ।  
 

ತದಿದವವಿಧ್ಮ್। ಸವತನ್ಾಮಸವತನ್ಾಂ ಚ್ೀತೀತ। ಇತಶಬಾದಧಾಯಹಾರ್ೀಣ ಯೀಜಯಮ್। 
ಅನ್ಯಥಾ ಸವತನ್ಾಮಸವತನ್ತಾಂ ಚ್ ತತುವಂ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ದಿವವಿಧ್ಮಿತ ಪರತೀತಸಾಿಾತ್॥ 
 

ಸವರ ಪಪರಮಿತಪರವೃತುಲಕ್ಷಣಸತ್ಾುತ್್ೈವಿಧ್ಯೀ ಪರಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಂ ಸವತನ್ಾಮ್। 
ಪರ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಮಸವತನ್ಾಮ್ । ತದ್ತಪಪಾದ್ನಾಯೀಕುಂ ‘ಇಷ್ಯತ’ ಇತ । ಪಾರಮಾಣಿಕ್್ೈರಿತ 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ । ತಥಾಹಿ ರ್ದಿ ತತವಮೀವ ನಾಸ್ತುೀತ ಬ ರರಾತ್ ತದಾ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 
ಭಾರನಿುಸ್ಿೀತ ಚ್ೀನ್ನ, ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವಾತ್ । ನ್ ಚ್ ನಿರಧಿಷಾಠನಾ ಭಾರನಿುರಸ್ತು। ನಾಪ 
ನಿರವಧಿಕ್್ ೀ ಬಾಧ್ಾಃ। ನಾಸ್ಾೀವ ತತವಮಿತಯಸಾಯರ್ಯಸಯ ಪರಮಿತತ್ಾವಽ-

ಪರಮಿತತವಯೀವಾಯಯಘಾತಶಾ । ರ್ದಿ ಚ್ೈಕಮೀವ ತತುವಂ, ತದಾ 

ಭ್ೀದ್ ೀಪಲಮಭವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ತದಾಭಾನಿುತ್ಾರಾಂ ಚ್ ಬಾಧ್ಕಂ ವಾಚ್ಯಮ್। ತಚಾಾನ್ಯತರ 
ನಿರಸುಮ್ ॥ ರ್ದಿ ವಾ ಸವಯಮೀವ ಸವತನ್ಾ ಸಾಯತ್, ತದಾ ಪಾರತನಾಾಾದಿ-

ಪರತೀತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ನಿತಯಸತಖ್ಾದಿಪರಸಙ್ುಶಾ॥ ರ್ದಿ ವಾ ಪರತನ್ಾಮೀವ ತತುವಂ ಭವ್ೀತ್, 

ತದಾಽನ್ವಸ್ತಾತ್್ೀರಸಮಾಭವಾಚ್ಾ ನ್ ಕಸಾಯಪ ಸತ್ಾುದಿಕಂ ಸಾಯತ್। ಆಗಮವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ॥ 
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ರ್ದ್ಯಪ ಭಾವಾಭಾವತರಾ ವಾ ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ತ್್ವೀನ್ ವಾ ನಿತ್ಾಯನಿತಯತರಾ ವಾಽಸಯ 

ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ಶಕಯತ್್ೀ ವಕತುಮ್। ತಥಾಪಯಸಯ ವ್ೈರ್ಥಾಯಯತ್ ಅರ್ಮೀವ ವಿಭಾಗ್ ೀ 

ನಾಯರ್ಯಾಃ। ಪರತನ್ಾಪರಮೀರ್ಂ ಸವತನ್ಾಪರಮೀರಾರ್ತುತರಾ ವಿದಿತಂ ಹಿ 

ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾರ್ ಭವತ। ತಥಾ ಚ್ ಪರಕರಣಾನ ು್ೀ ವಕ್ಷಾತ। ಅನ್ಯಥಾ 

ಗಙ್ಖ್ುವಾಲತಕ್ಾಪರಿಗಣನ್ವತ್ ಇದ್ಂ ತತುವಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ಮಪಾರ್ಯಕಂ ಸಾಯತ್। ಅತಾಃ 
ಸವತನಾಾಸವತನ್ಾಭ್ೀದಾತ್ ದಿವವಿಧ್ಂ ತತುವಮಿತ ಸವತನ್ಾತತವಸಯ ಪಾರಧಾನಾಯತ್ 

ತದ್ೀವಾದಾವುದಿದಷ್ಟಮ್; ಉದ ದ್ೀಶ್ೀನ್ೈವ ಲಕ್ಷಣಂ ಲಬಧಮಿತ॥ 
 

ಅತ (ತತ) ಏವಾದೌ ತನಿನದಿಯಶತ – ಸಾವತನ್ಾ ಇತ॥ ‘ಸವತನ್ ಾೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ’ ಅತರ 
ಭಗವಾನಿತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾವತನ್ ಾಾೀಪಪಾದ್ಕಮ್। ಅನ್ಯದ್ಸವತನ್ಾಮಿತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅರ್ವಾ 
ದ್ವೀ ತತ್್ವೀ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಸವತನ್ಾಮಿವ ಪರತನ್ಾಮೀಕ್ಾ ವಯಕಿುರ್ೀವ ಪರಸೇ್ಯೀತ। ತಥಾಚ್ 
ಪರಮಾಣಾವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ವಕ್ಷಾಮಾಣವಿಭಾಗವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ। ಅತ್್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಮಿತತಯಕುಮ್ । 
ತತಶಾ ಸವತನ್ಾಮಪಯನ್ೀಕಂ ಸಾಯದಿತಯತ  ಇದ್ಮತಕುಮ್। ಅರ್ವಾ ಸವತನಾಾಸವತನ್ಾಭ್ೀದ್ೀನ್ 
ತತುವದ್ವೈವಿಧ್ಯಮಙ ು್ೀಕತವಾಯಣಾ ಅಪ ಸಾಙ್ಖ್ಯಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಧಾನಾದಿಕಂ ಸವತನ್ಾ-

ತತುವಮಾತಷ್ಠನ ು್ೀ। ತನಿನರಾಸಾಯೀದ್ಮತದಿತಮಿತ॥ 
 

ದಿವವಿಧಾಮಿತತಯಕುರ್ ಪರತನ್ಾತತವಮವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ವದಿತ ಸ ಚಿತಮ್, ತತೆರ್ಮ್? 

ತತ್ಾರಹ - ಭಾವ್ೀತ॥ ‘ ಭಾವಾಭಾವೌ ದಿವಧ್ೀತರತ್’॥ ಇತರತ್, ಸವತನಾಾತ್। 
ಅಸವತನ್ಾತತವಂ ದಿವಧಾ । ಕರ್ಮ್ ? ಭಾವೀಽಭಾವಶ್ಾೀತ॥ ಅಭಾವಪರತೀತ-

ಭಾಯವಪರತೀತ್ಾಯಧಿೀನಾ ನಿರ್ಮೀನ್ೀತ ಪಾರಧಾನಾಯತ್ ಪರರ್ಮಂ ಭಾವಸ್ ಯೀದ ದ್ೀಶಾಃ । 
ಪರರ್ಮಪರತೀತ್ಾವಸ್ತುೀತತಯಪಲಭಯತ್್ೀ ರ್ಾಃ, ಸ ಭಾವಾಃ। ರ್ಶಾ ಪರರ್ಮ್ೀಪಲಬ ಧೌ ನಾಸ್ತುೀತ 

ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ಸ್ ೀಽಭಾವಾಾಃ। ಕತತ ಏತತ್ ? ಸವರ ಪ್ೀಣ ಹಿ ಭಾವಾಽಭಾವೌ 
ವಿಧಿನಿಷ್ೀಧಾತ್ಾಮನೌ, ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣತತ ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧಿರ ಪೌ। ತತರ ಆಪಾತೇಾರಾಂ 

ಸಂವಿದಿ ಸವರ ಪಮೀವ ಭಾಸತ್್ೀ। ದಿವತೀರಾದಿಪರತೀತ್ೌ ರ ಪಾನ್ುರಮ್। 
ಕ್ಾರ್ಯಗಮಯತ್ಾವತ್ ಸಾಮಗಿರೀಭ್ೀದ್ಸಯ। ತಥಾಚ್ ಪರತೀತಾಃ – ಅಸಾತರ ಘಟಾಃ ಸ ನ್ ಶತಕಿ 
ಇತ। ಏವಂ ನಾಸಾತರ ಘಟಾಃ, ಅಸ್ತು ಘಟಾಭಾವ ಇತ॥ 
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ನ್ನ್ತ- ಸವತನ್ಾತತುವಂ ಭಾವೀಽಭಾವೀಽನ್ಯದಾವ। ನಾದ್ಯದಿವತೀರೌ, ಭಾವಾಭಾವಯೀಾಃ 

ಪರತನ್ಾಭ್ೀದ್ತ್ಾವತ್। ನ್ ತೃತೀರ್ಾಃ ವಾಯಘಾತ್ಾತ್ । ಮೈವಮ್। 
ಭಾವಲಕ್ಷಣಾಕ್ಾರನ್ುತ್ಾವತ್। ಪರತನ್ಾಂ ಭಾವಾಽಭಾವತರಾ ದಿವಧ್ೈವ, ನ್ 

ಪುನ್ರ್ೀಕವಿಧ್ಮ್, ನಾಪ ತರವಿಧ್ಮಿತ್್ಯೀವಂಪರ್ ೀ ವಿಭಾಗಾಃ। ನ್ ಪುನ್ಾಃ ಪರತನ್ಾಮೀವ 

ಭಾವಾಽಭಾವಾತಮಕಮಿತ॥ 
 

ರ್ಥಾ ಭಾವ್ೀಷ್ತ ಸವತನ್ಾತತುವಂ ಪರವಿಶತ, ತಥಾ ವಿಭಾಗಾಃ ಕಿರರ್ತ್ಾಮಿತ ಚ್ೀತ್ – 

ನ್ೈವಂ ಶಙ್ೆಾಮ್, ತದಿಧ ಪರಧಾನ್ತರಾ ಸವಯವಿವಿಕುಮೀವ ವ್ೀದಿತವಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ 
ದಿವವಿಧ್ಂ ತತುವಂ, ಭಾವೀಽಭಾವಶಾ। ಭಾವೀಽಪ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ನಿತ್್ ಯೀಽನಿತಯಶಾ। ನಿತ್್ ಯೀಽಪ 
ದಿವವಿಧ್ಾಃ, ಚ್ೀತನ್ ೀಽಚ್ೀತನ್ಶಾ। ಚ್ೀತನ್ ೀಽಪ ದಿವವಿಧ್ಾಃ, ಸವತನ್ ಾೀಽಸವತನ್ಾಶಾ ಇತ 
ಕತಯವಯಮ್। ಏವಂ ಸತ ನ್ ಪಾರಧಾನ್ಯೀನ್ ಪರತಪತುಸಾಿಾತ್। ಭಗವದ್ವಾತರಿಕುಸಯ 
ಸವಯಸಾಯಪ ಅಸಾವತನ್ಾಾಪರತೀತನ್ಯ ಸಾಯತ್। ಅಸ್ತಮನ್ ಪಕ್ಷ್ೀ ಸವತನ್ಾಸಯ ಭಾವತವಂ ನ್ 
ವಿದಿತಂ ಸಾಯದಿತ ಸಮಮೀವ್ೀತ ಚ್ೀತ್। ನ್; ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಪ-

ಯೀಗಾನ್ತಪಯೀಗಾಭಾಯಂ ವಿಶ್ೀಷಾತ್। ಅಭಾವಾದಿೀನಾಂ ನಿತಯತ್ಾವದ್ಯನ್ತಕಿುಶಾ 

ಸಮೈವ । ತಸಾಮತ್ ರ್ಥಾನಾಯಸಮೀವಾಸತು॥ 
 

ಅರ್ – ಅಸವತನ್ಾಂ ಚ್ೀತನ್ತ್ಾವದಿನ್ೈವ ವಿಭಾಜಯತ್ಾಮ್। ಕಿಂ ಚ್ೀತನ್ತ್ಾವದಿನಾ ವಿಭಜಯ 
ಭಾವಾಽಭಾವತರಾ ವಿಭಾಗಾಃ ಕತಯವಯಾಃ ಉತ್ಾರ್ಂ ನ್ ಕತಯವಯ ಏವ । ನಾದ್ಯಾಃ – 
(ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್) ವಿಶ್ೀಷಾಭಾವಾತ್। ಅಭಾವಸಾಯಚ್ೀತನ್ತವಂ ಏವಂ ಸತ ನ್ ೀಕುಂ 
ಸಾಯದಿತ ಚ್ೀತ್ – ತಥಾ ಸತ ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಭಾವತವಮಪ ನ್ ೀಕುಂ ಸಾಯದಿತ ಸಮಮ್। 
ತಹಿಯ ಕ್್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸಯ ಪಾರಧಾನ್ಯಮಿತ ಚ್ೀತ್ – ವಾದಿವಿಪರತಪತುಭಾವಾಭಾವಾಭಾಯಂ 

ವಿಶ್ೀಷಾತ್ । ಅತ ಏವ ನ್ ದಿವತೀಯೀಽಪೀತ॥ ಅಭಾವ ಏವ ನಾಸ್ತುೀತ ಕ್್ೀಚಿತ್ । 
ತದ್ಸತ್। ನಾಸ್ತುೀತ ಪರತೀತ್್ೀದ್ತಯರಪಹನವತ್ಾವತ್। ಘಟ್ ೀ ನಾಸ್ತುೀತ 
ಪರತೀತಭ ಯತಲಮಾತರವಿಷ್ಯೀತ ಚ್ೀತ್ – ಮಾತ್್ರೀತ ಕಿಂ ಭ ತಲಮೀವೀಚ್ಯತ್್ೀ ? 

ಉತ್ಾತರಿಕುಂ ಕಿಞ್ ಾ್ತ್ ? ಆದ್ಯೀ ಘಟವತಯಪ ಪರಸಙ್ುಾಃ। ಅತರಿಕ್್ ುೀಽಪ ಘಟಶ್ಾೀದ್ತಕ್್ ುೀ 
ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಭಾವಾನ್ುರಂ ಚ್ೀತ್ – ರ ಪವತ ಘಟ್ೀ ಗನ್ ಧೀ ನಾಸ್ತುೀತ ಪರತೀತಪರಸಙ್ುಾಃ । 
ನ್ನ್ತ – ಘಟಾಭಾವೀ ಘಟಾಭಾವವತ ಭ ತಲ್ೀ ಸಮಬಧ್ಯತ್್ೀ ? ಉತ ಘಟವತ ? 
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ನಾದ್ಯಾಃ, ಆತ್ಾಮಶರರಾದಿದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಖ್ುತ್। ನ್ ದಿವತೀರ್ಾಃ, ವಿರ್ ೀಧಾತ್। ಅತ್್ ೀ 
ವಕುವಯಂ ಭ ತಲಮಾತರ ಇತ॥ 
 

ತದ್ೀವಾಸತು ನಾಸ್ತುೀತ ಪರತೀತವಿಷ್ರ್ ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। ಪರಶನ ಏವಾರ್ಂ ವಿವಿಚ್ಯತ್ಾಮ್। 
ರ್ದ್ಯಭಾವಾಸಮಬನಾಧತ್ ಪಾರಕ್ ಕಿೀದ್ೃಶಂ ಭ ತಲಮಿತ। ರ್ದಿ ವಾ ಸಮಬನ್ಧಸಮಯೀ 

ಕಿೀದ್ೃಶಮಿತ। ರ್ದಾವ ರ್ದ್ಯಭಾವಾತ್ ಇದ್ಂ ವಿವಿಚ್ಯೀತ ತದಾ ಕಿೀದ್ೃಶಂ ನಾಮ 

ಸಾಯದಿತ। ಆದ್ಯೀ – ಸ ಘಟ ಇತ್್ಯೀವೀತುರಮ್। ದಿವತೀಯೀ - ಘಟಭಾವವದಿತ। 
ತೃತೀಯೀ – ರ್ದಿ ವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ವಸತುಕೃತಾಃ ತದಾ ಅಭಾವಸಯ ನ್ಷ್ಟತ್ಾವತ್ ಘಟವಾದಿತ। 
ರ್ದಿ ಬತದಿಧಕೃತಾಃ ತತ್ಾ  ಬತದ ಧ್ಾೈವ ಘಟಪರಸಕಿುಮದಿತ। ಅನ್ಯಥಾ ಏವಂ 

ಭಾವಪರತಕ್ಷ್ೀಪೀಽಪ ಸಾಯದಿತ್ಾಯಸಾುಂ ವಿಸುರಾಃ॥ 
 

ದಿವಧ್ೀತತಯಕ್ಾಾ ಭಾವಾಽಭಾವಯೀರವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ ೀಽಸ್ತುೀತ ಸ ಚಿತಮ್। ತತರ 
ಭಾವನಿರ ಪಣಾತ್ ಅಭಾವನಿರ ಪಣಸಾಯಲಾತ್ಾವತ್ ಸ ಚಿಕಟಾಹನಾಯಯೀನ್ 

ಪಶಾಾದ್ತದಿದಷ್ಟಮಪಯಭಾವಂ ಆದೌ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ೀದಿದಶತ – ಪಾರಗಿತ ॥ 
 

ಪಾರಕರಧ್ವಂಸಸದಾತ್್ವೀನ್ ತರವಿಧ್ ೀSಭಾವ ಇಷ್ಯತ್್ೀ  

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ತ್್ವೀನ್ ಭಾವೀSಪ ದಿವವಿಧ್ ೀ ಮತಾಃ  ॥02 ॥ 
 

ಪಾರಕ್ ು್ವೀನ್ ಪರಧ್ವಂಸತ್್ವೀನ್ ಸದಾತ್್ವೀನ್ ೀಪಲಕ್ಷ್ತಾಃ ಅಭಾವಸ್ತಾವಿಧ್ ಇಷ್ಯತ್್ೀ 

ಪಾರಮಾಣಿಕ್್ೈರಿತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ॥ ಉತುರ್ೈಕ್ಾವಧಿರಭಾವಾಃ ಪಾರಗಭಾವಾಃ। ಪರತೀಯೀಗತಯತಾತ್ ು್ೀಾಃ 

ಪಾರಗ್ೀವಽಭಾವೀಽಸ್ತು, ಉತಾನ್ನೀ ತತ ತಸ್ತಮನಾನಸ್ತುೀತ ಕೃತ್ಾುವ। ಪೂವ್ೈಯಕ್ಾವಧಿರಭಾವಾಃ 
ಪರಧ್ವಂಸಾಭಾವಾಃ। ಪರತಯೀಗಿಪರಧ್ವಂಸಾಽನ್ುರಮೀವಾಭಾವೀ ನ್ ತತ ಪಾರಗಸ್ತುೀತ। ನ್ 
ಚ್ೈವಂ ಪಾರಗಭಾವಪರಧ್ವಂಸಾಃ  ಪರಧ್ವಂಸಪಾರಗಭಾವಾಃ ಇತ ಪರವಾಹೌ ಪರಸೇ ಯ್ಾೀತ್್ೀ। 
ಪರತಯೀಗಿನ್ ಏವ ಪಾರಗಭಾವಪರಧ್ವಂಸತ್್ವೀನ್ ಪರಧ್ವಂಸಪಾರಗಭಾವತ್್ವೀನ್ 

ಚಾಙ ು್ೀಕೃತತ್ಾವತ್। ತಹಿಯ ಘಟಪರಧ್ವಂಸ್ ೀ ನಾಮ ಪಾರಗಭಾವನಿವೃತ್ ು್ೀಾಃ। ನಿವೃತುರಿತ 
ಪಾುಗಭಾವೀನ್ಮಞ್ಯನ್ಪರಸಙ್ು ಇತ ಚ್ೀತ್ - ನ್; ಘಟವತುಧ್ವಂಸಸಾಯಪ ತದಿವರ್ ೀಧಿತ್ಾವತ್। 
ನಿರವಧಿಕ್್ ೀಽಭಾವಾಃ ಸದಾಽಭಾವಾಃ। ಸದಾ ಅಭಾವೀಽಸ್ತುೀತ ಕೃತ್ಾವ। ಅತಯನಾುಭಾವ 
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ಇತ ಪರಸ್ತದ್ಧಸಂಜ್ಞಾತಕರಮೀಣ ಸದಾಽಭಾವ ಇತ ಸಂಜ್ಞಾನ್ುರಕರಣಂ ಕಿಮರ್ಯಮ್। 
ಲಕ್ಷಣಸಾಯಪ ಉದ ದ್ೀಶ್ೀನ್ೈವ ಸ ಚ್ನಾರ್ಯಮ್। ರ್ಚಾಾನ್ಯೈರತಯನಾುಭಾವಸವರ ಪಮತಕುಂ 

-ಸಂಸಗಯಪರತಯೀಗಿಕ್ಾಭಾವೀಽತಯನಾುಭಾವ ಇತ। ರ್ಥಾ ಏತದ್ಘಟ್ೈತದ್ 

ಭ ತಲಸಂಸಗಾಯಭಾವಾಃ ಇತ, ತದ್ಪ ನಿರಾಕತತಯಮೀತತ್। ತಸಯ 

ನಿರವಧಿಕತ್ಾವಭಾವಾತ್। ತಹತಯಯದಾಹೃತಶಾತತರ್ಯಸಾಿಾದಿತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಸಾಯಪ 

ರ್ಥಾಸಮಭವಂ ಪಾರಗಭಾವಾದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾತ್। ಏಕ್್ೀ ಬತರವತ್್ೀ - ಸಂಸಗಾಯಭಾವೀ-

ಽನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಶ್ಾೀತ ದಿವವಿಧ್ ಏವಾಭಾವ ಇತ। ಅನ್ಯೀ ತತ – ಪಾರಕ್ 
ಪರಧ್ವಂಸಾತಯನಾುನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಾತ್ಾಮ ಚ್ತತವಿಯಧ್ ಇತ; ತದ್ತಭರ್ಂ ನಿರಾಕತತಯಂ 

ಇಷ್ಯತ ಇತತಯಕುಮ್। ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವೀ ಹಿ ಭ್ೀದ್ ಏವ। ಸ ಚ್ ಸವರ ಪ-

ಮೀವ್ೀತಯನ್ಯತ್್ ರೀಪಪಾದಿತಮ್। ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀಸಿಂಸಗಯಸಯ ಅನ್ಯತರ 
(ನಿರಸುತ್್ವೀನ್)ನಿರಾಕೃತತ್್ವೀನ್ ಪಾರಗಭಾವಪರಧ್ವಂಸಾಭಾವರಾಸಿಂಸಗಾಯಭಾವತ್ಾವ-

ನ್ತಪಪತ್ ು್ೀಶ್ಾೀತ॥ 
 

ಭಾವಂ ವಿಭಜಯ ದ್ಶಯರ್ತ - ಚ್ೀತನ್ೀತ॥ ‘ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ತ್್ವೀನ್ ಭಾವೀಽಪ ದಿವವಿಧ್ ೀ 

ಮತಾಃ॥ ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಭಾವೀ ಭ್ೀದ್ವಾನ್, ಕಿನ್ತು ಭಾವೀಽಪೀತಯಪಶಬದಾಃ। ಚ್ೀತರ್ತೀತ 

ಚ್ೀತನ್ಾಃ। ಅನ್ೀವಂವಿಧ್ ೀಽಚ್ೀತನ್ಾಃ। ತ್್ೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀಶ್ಾೀತನ್ತವಂ ಅಭಾವಸಾಯ-

ಚ್ೀತನ್ತವಂ ಚ್ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಸವಯಮಚ್ೀತನ್ಂ ಚ್ೀತನಾರ್ಯಮಿತ ಚ್ೀತನ್ಸಯ 

ಪಾರಧಾನಾಯತ ಾವಯಮತದ ದ್ೀಶಾಃ। ಮೃದ್ಬರವಿೀವಾದಿತ್ಾಯದಿವಚ್ನಾತ್ ಸವಯ 

ಚ್ೀತನ್ಮೀವ್ೀತ ಮತನಿರಾಸಾರ್ ‘ಮತ’ ಇತತಯಕುಮ್। ತಚಾಾಭಿಮಾನ್ಯಧಿಕರಣ್ೀ 
ನಿರಸುಮ್। ಚ್ೀತನಾದಿವಿಭಾಗಸಯ ನಿತ್ಾಯದಿವಿಭಾಗಾದ್ಭಯಹಿಯತತ್ಾವತ್ ಸ 

ಏವಾದಾವುದಾಹೃತಾಃ॥ 
 

ರ್ಥ್ ೀದ ದ್ೀಶಂ ಚ್ೀತನ್ವಿಭಾಗಮಾಹ - ದ್ತಾಃಖ್್ೀತ॥ 
 

ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷ್ಟಂ ತದ್ಸಾೃಷ್ಟಮಿತ ದ್ವೀಧ್ೈವ ಚ್ೀತನ್ಮ್ । 

ನಿತ್ಾಯಽದ್ತಾಃಖ್ಾ ರಮಾSನ್ಯೀ ತತ ಸಾೃಷ್ಟದ್ತಾಃಖ್ಾ ಸಮಸುಶಾಃ  ॥ 03 ॥  
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ಕದಾಚಿದ್ತದಾಃಖಸಮಭದ್ಧಮೀವ ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷ್ಟಮ್, ಕದಾಪ ದ್ತಾಃಖ್ಾಸಮಬದ್ಧ ತದ್ಸಾೃಷ್ಟಮ್। 
ಕಲ್ಲಾತತ್ಾವದ್ ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿೀನಾಂ ನ್ ಕಿಞ್ ಾ್ದ್ ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷ್ಟಮಿತ್್ಯೀಕ್್ೀ। ಈಶವರಾತರಿಕುಂ 
ಸವಯಮಪ ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷ್ಟಮೀವ್ೀತಯನ್ಯೀ। ತದ್ತಭರ್ನಿರಾಸಾರ್ ಏವಕ್ಾರಾಃ। ಆದ್ಯಸಯ 
ಪರತಯಕ್ಷವಿರತದ್ಧತ್ಾವತ್। ದಿವತೀರ್ಸಯ ಆಗಮವಿರತದ್ಧತ್ಾವತ್। ಪರಮೀಶವರಸಯ 

ದ್ತಾಃಖ್ಾಸಾೃಷ್ಟತವಂ ಸಾವತನ್ಾಾೀಣ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧಮ್। ರ್ದ್ಯಪಯನ್ಯೀಾಃ ದ್ತಾಃಖ್ಾಸಾೃಷ್ಟಂ ಚ್ೀತನ್ಂ 

ಪರಧಾನ್ಮ್, ತಥಾಪಾಯಭಾವಸಯ ಭಾವನಿರ ಪಯತ್ಾವತ್ ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷ್ಟಸಯ ಪರರ್ಮಮತದ ದ್ೀಶಾಃ। 

 

ತಥಾಪ ಪಾರಧಾನ್ಯಕರಮಸಯ ಮತಖಯತ್ಾವತ್ ತದ್ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ದ್ವೀ ಅಪ ನಿದಿಯಶತ ನಿತ್್ಯೀತ॥ 
ಅನ್ಯೀ  = ಚ್ೀತನಾಾಃ। ಏಕ್್ೀ ತತ ವಯಷ್ಠಟಸಮಷ್ಠಟಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜೀವಾನ್ ಪರಿಕಲಾಾ ಗರತಡಾ-

ನ್ನ್ುವಿಷ್ವಕ್್ಿೀನಾದಿೀನ್ ಸಮಷ್ಠಟಜೀವಾನ್ಪ ನಿತ್ಾಯಽದ್ತಾಃಖ್ಾನಾಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ। ತನಿನರಾಸಾರ್ 

‘ಸಮಸುಶ’ ಇತತಯಕುಮ್। ಅತರ ಚಾಗಮಾನಾಂ ಪಾರಮಾಣಯಮ್। ಅತ ಏವ ದ್ತಾಃಖ್ಾಽಸಾೃಷ್ಟೀ 
ಪರಭ್ೀದಾಭಾವಾತ್ ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷಾಟಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ‘ಧಾಪರತಯರ್ಾಃ ಪೂವೀಯಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ॥ 
 

ಅತ ಏವ ತದಿವಭಾಗಮಾಹ - ಸಾೃಷ್ಟೀತ॥ 
 

ಸಾೃಷ್ಟದ್ತಾಃಖ್ಾ ವಿಮತಕ್ಾುಶಾ ದ್ತಾಃಖಸಂಸಾಾ ಇತ ದಿವಧಾ । 

ದ್ತಾಃಖಸಂಸಾಾ ಮತಕಿುಯೀಗಾಯ ಅಯೀಗಾಯ ಇತ ಚ್ ದಿವಧಾ  ॥ 04 ॥  
 

ವಿಮತಕ್ಾುಾಃ ದ್ತಾಃಖ್ಾತ್। ದ್ತಾಃಖಸಂಸಾಾಾಃ = ವತಯಮಾನ್ದ್ತಾಃಖ್ಾಾಃ ಇತ॥ ಅಯೀಗಾಯಾಃ 

ಮತಕ್ ು್ೀಾಃ। ಅಯೀಗಾಯ ಇತಯತಾಃ ಪರಂ ಚ್ಶಬ್ ದೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। ಅತ್ಾರಪ ತದ್ೀವೀದ ದ್ೀಶಕರಮೀ 

ನಿಮಿತುಮ್॥ 
 

ನ್ನ್ತ ಚ್ ಪಾರಧಾನಾಯದಿವಮತಕುಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರರ್ಮಂ ವಕುವಯಾಃ। ಸತಯಮ್। ಯೀಗಾಯ-
ಯೀಗಯಭ್ೀದ್ಸಯ ದ್ತಾಃಖಸಂಸ ಾ್ೀಷ್ವೀವ ಭಾವಾತ್ ತದ್ಭಿಧಾನಾನ್ನ್ುರಂ 

ಮತಕಿುಯೀಗಯಭ್ೀದ್ಕರ್ನ್ಸಯ ಸೌಕರಾಯತ್ ಕರಮ್ೀಲಿಙ್ಘನ್ಮ್ ॥  
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ದ್ೀವಷ್ಠಯಪತೃಪನ್ರಾ ಇತ ಮತಕ್ಾುಸತು ಪಞ್ಾಧಾ ॥ 

ಏವಂ ವಿಮತಕಿುಯೀಗಾಯಶಾ ತಮ್ೀಗಾಾಃ ಸೃತ ಸಂಸ್ತಾತ್ಾಾಃ  ॥ 05 ॥  
 

ಇದಾನಿೀಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪರಭ್ೀದ್ಮಾಹ - ದ್ೀವಷ್ಠೀಯತ॥ 
 

ಪಾನಿುೀತ ಪಾಾಃ = ಚ್ಕರವತಯನ್ಾಃ | ನ್ರಾಾಃ =ಮನ್ತಷ್ ಯೀತುಮಾಾಃ। ತತ ಶಬ್ ದೀಽವಧಾರಣ್ೀ। 
ತ್್ೀನ್ ಯೀ ಮ್ೀಕ್ಷ್ೀ ತ್ಾರತಮಯಂ ನ್ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ತನ್ಮತಂ ನಿರಾಚ್ಷ್ಟೀ। ಗನ್ಧವಾಯದಿೀನಾಂ 
ಕ್್ೀಷಾಞ್ ಾ್ದ್ೀಷ್ವೀವಾನ್ುಭಾಯವಾತ್ ಕ್್ೀಷಾಞ್ ಾ್ದ್ವಿವಿಕ್ಷ್ತತ್ಾವತ್, ನ್ ಗರನಾಾನ್ುರವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 
ದ್ತಾಃಖಸಂಸಾಾ ಮತಕಿುಯೀಗಾಯಯೀಗಯಭ್ೀದಾದ್ ದಿವವಿಧಾ ಇತತಯಕುಮ್। ತತರ 

ಮತಕುಪರಭ್ೀದ್ಂ ಯೀಗ್ಯೀಷ್ವತದಿಶತ - ಏವಮಿತ ॥ ಏವಂ ವಿಮತಕಿುಯೀಗಾಯಶಾ॥ 
ದ್ೀವಷಾಯಯದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪಞ್ಾಧ್ೀತಯಸಾಯನ್ತಕಷ್ಯಣಾರ್ಯಾಃ ಚ್ಕ್ಾರಾಃ॥ 
 

ಮತಕಾಯೀಗಯವಿಭಾಗಮಾಹ - ತಮ್ೀಗಾ ಇತ॥ ಇತ ದಿವಧಾ ಮತಕಾಯೀಗಾಯಾಃ 

ತಮ್ೀಗಾಾಃ = ತಮ್ೀಯೀಗಾಯಾಃ। ನ್ ತತ ಪಾರಪುತಮಸಾಃ, ವಕ್ಷಾಮಾಣವಿಭಾಗ 

ವಿರ್ ೀಧಾತ್। ಸೃತತಸಂಸ್ತಾತ್ಾಾಃ = ನಿತಯಸಂಸಾರಿಣಾಃ। ಅಯೀಗಯತ್ಾತಶರಾನ್ತ-

ಸಾರ್ೀಣ್ ೀದ ದ್ೀಶಾಃ॥ ತಮ್ೀಯೀಗಾಯನಾಂ ಪರಭ್ೀದ್ಮಾಹ - ದ್ೈತ್್ಯೀತ॥  
 

ಇತ ದಿವಧಾ ಮತಕಾಯೀಗಾಯಾಃ ದ್ೈತಯರಕ್ಷಾಃಪಶಾಚ್ಕ್ಾಾಃ । 

ಮತ್ಾಯಯಧ್ಮಾಶಾತತಧ್ೈಯವ ತಮ್ೀಯೀಗಾಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ  ॥ 06 ॥  
 

ಮತ್ಾಯಯಧ್ಮಾ ಇತಯತಾಃ ಪರಂ ಇತಶಬ್ ದೀಽಧಾಯಹಾರ್ಯಾಃ। ಅಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವದ್ಸಯ 

ಭ್ೀದ್ಸಾಯಶರದ ಧ್ೀರ್ತವಂ ನಿವಾರಯಿತತಂ ಏವಶಬದಾಃ । ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ಇತ - ಅತ್ಾರಗಮ 

ಸಮಮತಮಾಚ್ಷ್ಟೀ । ಸ ಚಾನ್ಯತ್್ ರೀದಾಹೃತ್್ ೀ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ॥ 
 

ಚ್ತತವಿಯಧಾ ಅಪ್ಯೀತ್್ೀ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ದಿವಧಾ ಇತ್ಾಯಹ - ತ್್ೀ ಚ್ೀತ॥ 
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ತ್್ೀ ಚ್ ಪಾರಪಾುನ್ಧತಮಸಾಃ ಸೃತಸಂಸಾಾ ಇತ ದಿವಧಾ। 

ನಿತ್ಾಯನಿತಯವಿಭಾಗ್ೀನ್ ತರಧ್ೈವಾಚ್ೀತನ್ಂ ಮತಮ್  ॥ 07 ॥  
 

ತ್್ೀ ಚ್ = ಚ್ತತವಿಯಧಾ ಅಪ। ಸೃತಸಂಸಾಾಾಃ = ಸಂಸಾರ್ೀ ವತಯಮಾನಾಾಃ॥ ನಾಧ್ತನಾಽಪ 
ತಮಾಃ ಪಾರಪಾುಾಃ। ಯೀಗಯತ್ಾರಾಶ್ೈತನ್ಯಸವ ಭಾವತ್್ವೀನ್ ತಮ್ೀಯೀಗಾಯನಾಮರ್ಂ 
ವಿಭಾಗ್ ೀ ನಾನ್ತಪಪನ್ನಾಃ 
 

ಏವಂ ಚ್ೀತನ್ವಿಭಾಗಂ ವಿಸುರ್ೀಣಾಭಿಧಾರ್ ಅವಸರಪಾರಪುಮಚ್ೀತನ್ವಿಭಾಗಮಾಹ - 

ನಿತ್್ಯೀತ ॥ ಅತ್ಾರಪಯಚ್ೀತನ್ಮೀವ ಏವಂ ವಿಭಾಗವದಿತಯಥಾಯನ್ಭತಯಪಗಮಾತ್ 

ಪೂವೀಯಕುತತ್ಾವನಾಮಪ ಪರಮಾಣಾನ್ುರ್ೀಣ ನಿತಯತ್ಾವದಿಗರಹಣಂ ನ್ ವಿರತದ್ಧಮ್। 
ನಿತ್ಾಯನಿತಯವಿಭಾಗ್ೀನ್ೀತಯಸಯ ನಿತ್ಾಯನಿತಯತ್್ವೀನ್ ತದಿವಭಾಗ್ೀನ್ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ ಚ್ 
ನಿತ್ಾಯನಿತಯಂ, ನಿತಯಂ, ಅನಿತಯಂ ಚ್ೀತ ಅಚ್ೀತನ್ಂ ತರವಿಧ್ಮಿತತಯಕುಂ ಭವತ। ಕ್್ೀಚಿತ್ - 
ಸವಯಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ ನಿತಯಂ ನ್ ಮನ್ಯನ ು್ೀ। ಅಪರ್ೀ ತತ - ಸತ್ಾೆರ್ಯವಾದಿನ್ಾಃ 

ಅನಿತಯಂ ನಾಙ ು್ೀಕತವಯನಿು। ಸವ್ೀಯಽಪ ನಿತ್ಾಯನಿತಯಂ ವಿರ್ ೀಧಾನಾನಭತಯಪಗಚ್ಾನಿು। 
ತನಿನರಾಸಾರ್ ಏವಕ್ಾರಾಃ। ನ್ ಪರತಜ್ಞಾಮಾತ್್ರೀಣಾರ್ಯ ಸ್ತದಿಧರಿತ 

ಪಾರಮಾಣಿಕತವಮತಕುವಿಭಾಗಸಯ ಸ ಚ್ರ್ತ - ಮತಮಿತ॥  
 

ತಚ್ಾ ಲ್ೀಶತ್್ ೀ ದ್ಶಯಯಿಷಾಯಮಾಃ। ರ್ದ್ಯಪ ನಿತಯಂ, ನಿತ್ಾಯನಿತಯಂ, ಅನಿತಯಮಿತತಯದ ದ್ೀಶಾಃ 

ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಪಾರಧಾನಾಯತ್। ತಥಾಪುಯಕಿುಲಾಘವಾರ್ ಕರಮ್ೀಲಿಙ್ಘನ್ಮ್। ಕರಮೀಣ ತರರ್ಂ 

ದ್ಶಯಯಿಷ್ಯನ್ ನಿತಯಂ ತ್ಾವದ್ದಶಯರ್ತ - ನಿತ್ಾಯ ಇತ॥ 
 

ನಿತ್ಾಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಪುರಾಣಾದಾಯಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಕೃತರ್ೀವ ಚ್ । 
ನಿತ್ಾಯನಿತಯಂ ತರಧಾ ಪರೀಕುಮನಿತಯಂ ದಿವವಿಧ್ಂ ಮತಮ್  ॥ 08 ॥ 
 

ಅತರ ನಿತಯತವಂ ನಾಮ ಕ ಟಸಾತರಾ ಆದ್ಯನ್ುಶೂನ್ಯತವಮ್। ತಚ್ಾ ವ್ೀದಾನಾಂ ‘ನಿತ್ಾಯ 
ವ್ೀದಾಸಿಮಸಾುಶ್ಾೀ’ತ್ಾಯದಿಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧಮ್। ಅತರ ವ್ೀದಾ ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। 
ಪಞ್ಚಾಶದಾವಣಾಯನಾಮವಾಯಕೃತ್ಾಕ್ಾಶಸಯ ಚ್ ತಥಾಭಾವಾತ್। ನಿತ್ಾಯನಿತಯಂ 
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ವಿಭಾಗ್ೀನಾಹ - ಪುರಾಣಾದಾಯ ಇತ ॥ ಪುರಾಣಾದಾಯಾಃ ಪೌರತಷ್ೀರ್ಗರನಾಾಾಃ ಏಕ್ಾ ವಿಧಾ। 
ಕ್ಾಲ್ ೀಽಪರಾ ಪರಕೃತರನಾಯ॥ 
 

ನ್ನ್ತ ಚ್ ತರಧ್ೀತ ಪರಕ್ಾರತ್್ೈವಿಧ್ಯಮತಕುಮ್। ನ್ ಚಾತರ ಕಶ್ಾತರಕ್ಾರ್ ೀ ದ್ಶ್ಯತಾಃ। ಕಿನ್ತು 
ವಸತುನಿದ್ೀಯಶ ಏವ ಕೃತಾಃ। ನ್ೈಷ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ರ್ನ್ನ ಸವಯಥಾ ಕ ಟಸಾಂ ನಾಪಯನಿತಯಮೀವ 

ತದ್ತಚ್ಯತ್್ೀ = ನಿತ್ಾಯನಿತಯಮ್। ತಸಯ ತಸ್ ರೀ ವಿಧಾಾಃ ಸಮಭವನಿು॥ ಉತಾತುಮತ್್ವೀ ಸತ 
ವಿನಾಶಾಭಾವಾಃ, ಏಕದ್ೀಶ್ೈರತತಾತುವಿನಾಶೌ ಏಕದ್ೀಶ್ನ್ಸುದ್ಭಾವಾಃ, 

ಸವರ ಪ್ೀಣ್ ೀತಾತ್ಾಯದ್ಯಭಾವ್ೀಽಪಯವಸಾಾಗಮಾಪಾರ್ವತವಂ ಚ್ೀತ॥ 
 

 ತದ್ೀತದಿವಧಾತರರ್ಂ ಉಕುವಸತುತರಯೀ ಅಸ್ತುೀತ ತಸ್ಯೈವ ಗರಹಣಂ ಕೃತಮ್॥ ನ್ನ್ವೀವಂ 
ಸತಯವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ೈವಿಯಧಾನ್ುರಮತತ್್ಾೀಕ್ಷ್ತತಂ ಶಕಯಮಿತಯತ ಏವ್ೀತತಯಕುಮ್। ತತರ 
ಉಪಪಾದ್ಕ್ಾಕ್ಾಙ್ಖ್ಾರಾಂ ‘ಪರೀಕುಮಿ’ತ್ಾಯಹ - ಶಾಸ್ತಾೀರ್ವಿಧಾನ್ಮತ್್ೈವಾನ್ು-

ಭಾಯವೀಽನಾಯಸಾಮಾನಾದ್ರಣಿೀರ್ತವಂ ಚ್ೀತ ॥ ಅರ್ವಾ ‘ಪುರಾಣಾನಿ ತದ್ಥಾಯನಿ 
ಸವ್ೀಯ ನಿಮೀಷಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀಽವಯಕುಜನ್ಮ ಹಿ’ ಇತ್ಾಯದಾಯಗಮಪರಿಗರಹಾರ್ಯಂ 

ಪರೀಕುಮಿತತಯಕುಮ್। ಅತ ಏವ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ ಪರಿಹೃತಾಃ। ನ್ನ್ವತರ ರ್ಸ್ ಯೀತಾತ್ಾಾದಿಕಂ 

ತದ್ನಿತಯಮೀವ । ರ್ಸಯ ತತ ತನಾನಸ್ತು ತನಿನತಯಮೀವ । ನಿತ್ಾಯನಿತಯಂ ಕ್ಾವಽಸ್ತುೀತ? 

ಮೈವಮ್ - ಸಾಯದ್ೀತದ್ೀವಮ್। ರ್ದ್ಯಂಶಂಶ್ನ್ ೀವಿಯಕ್ಾರವಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀವಾಯಽ-

ತಯನ್ುಭ್ೀದ್ಸಾಿಾತ್। ನ್ ಚ್ೈವಮಿತಯನ್ಯತ್್ ರೀಪಪಾದಿತಮಿತ॥ ಅನಿತಯಂ ವಿಭಜಯ ದ್ಶಯರ್ತ 

ಅನಿತಯಮಿತ॥ ‘ಅನಿತಯಂ ದಿವವಿಧ್ಂ ಮತಮ್ ’ ॥ 
 

ಅಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಚ್ ಸಂಸೃಷ್ಟಮಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಮಹಾನ್ಹಮ್। 

ಬತದಿಧಮಯನ್ಾಃ ಖ್ಾನಿ ದ್ಶ ಮಾತ್ಾರ ಭ ತ್ಾನಿ ಪಞ್ಾ ಚ್  ॥ 09 ॥ 
 

ಸಂಸೃಷ್ಟಮಣಡಂ ತದ್ುಂ ಚ್ ಸಮಸುಂ ಪರಿಕಿೀತಯತಮ್ । 
 

ಸಮಯಕಿೃಷ್ಟಂ = ಸಂಸೃಷ್ಟಮ್ । ಅತಥಾಭ ತಮಸಂಸೃಷ್ಟಮ್। ಸಮಯಕ್ಾುರಾ 

ಇರ್ತ್ಾುಭಾವಾತ್ ತ್್ೈವಿಧಾಯದ್ಯಪ ಕಿಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ್್ ೀ ಮತಮಿತತಯಕುಮ್। 
ತದ್ವಕ್ಷಾಾಮಾಃ॥ 
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 ತತ್ಾರಸಂಸೃಷ್ಟಂ ನಿದಿಯಶತ - ಅಸಂಸೃಷ್ಟಮಿತ॥ ಸಂಸೃಷ್ಟಂ ನಿದಿಯಶತ - ಸಂಸೃಷ್ಟಮಿತ॥ 
 

ನ್ನ್ವೀಷಾಂ ಚ್ತತವಿಯಂಶತತತ್ಾವನಾಮಸಂಸೃಷ್ಟತವಂ ನಾಮ ರ್ದ್ಯೀಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ೀತಾತುಾಃ, 

ತಹಯಯನ್ತತಾನಾನಸಾಯಸತ್ಾುವದ್ತತಾನ್ನಮೀವ ತತವಮ್। ತಚ್ಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಮೀವ್ೀತ ನ್ 
ದ್ವೈವಿಧ್ಯಮ। ನ್ ಚ್ ಪಾರಕ್ಾರಾನ್ುರಮಸ್ತುೀತ - ಮೈವಂ, ಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್ೀಣ ನಿತ್ಾಯನಾಂ 

ಮಹದಾದಿೀನಾಂ ಪಾರಕೃತ್ಾದ್ಯಂಶ್ೈರತಪಚ್ರ್ಮಾತರಂ ಕಿರರ್ತ ಇತ ತ್ಾನ್ಯಸಂಸೃಷಾಟನಿ। 
ನ್ ಚ್ೈವಂ ಬರಹಾಮಣಡಂ ತದ್ನ್ುಗಯತ್ಾನಿೀತ ಸಂಸೃಷಾಟನಿ।  ತ್್ೀಷಾಮಪ ಮ ಲರ ಪಂ 

ನಿತಯಮಿತ ಚ್ೀನ್ನ। ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮಲರ ಪಸಯ ವಿವಕ್ಷ್ತತ್ಾವತ್। ಏವಂಸತ ಮಹದಾದಿೀನಾಂ 
ನಿತ್ಾಯನಿತಯತವಂ ಕರ್ಂ ನ್ ಸಾಯದಿತ ಚ್ೀತ್ - ಸಾಯದ್ೀವಂ ರ್ದಿ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್ೀ 

ಮಹದಾದಿವಯವಹಾರಾಃ ಸಾಯತ್। ಕಿನ್ತು ಪರಕೃತರ್ೀವ ಸ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ। ಕ್್ೀಚಿತ್ 

ಮಹದಾದಿಸವರ ಪಮೀವ ನಾಭತಯಪಗಚ್ಾನಿು। ದ್ ರ್ೀಣ್ ೀಕುಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಮ್। 
ತ್್ೀಷಾಮತಬಹತತರಾಗಮವಿರ್ ೀಧ್ಂ ದ್ಶಯಯಿತತಂ ಸಮರಕಿೀತಯತಮಿತತಯಕುಮ್। 
ಆಗಮಶಾಾನ್ಯತನ ದ್ರಷ್ಟವಾಯಾಃ । ವಿಸುರಭಿರಾ ನ್ೀಹ್ ೀದಾಹಿರರ್ನ ು್ೀ। ರ್ದಿೀದ್ಂ 
ವಿಷ್ತಣವಯತರಿಕುಂ ಭಾವಾಽಭಾವಾದಿಭ್ೀದ್ಭಿನ್ನಂ ಜಗದ್ಸವತನ್ಾಂ, ತಹಿಯ ಕಸ್ತಮನಾನರ್ತುಂ, 
ಕಸ್ತಮಂಶಾ ವಿಷ್ಯೀ ಇತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಖ್ಾರಾಮಾಹ - ಸೃಷ್ಠಟರಿತ॥ 
 

ಸೃಷ್ಠಟಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ ಸಂಹೃತಶಾ ನಿರ್ಮ್ೀSಜ್ಞಾನ್ಬ್ ೀಧ್ನ್ೀ  ॥ 10 ॥ 
 

ಬನ್ ಧೀ ಮ್ೀಕ್ಷಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಮಾವೃತುೇ್ ಯೀಯತರ್ೀವ ಚ್ । 

ವಿಷ್ತಣನಾSಸಯ ಸಮಸುಸಯ ಸಮಾಸವಾಯಸಯೀಗತಾಃ  ॥ 11 ॥ 
 

ನಿರ್ಮಾಃ = ವಾಯಪಾರ್ೀಷ್ತ ಪ್ರೀರಣಮ್। ಬನ್ಧಾಃ, ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ । ಮ್ೀಕ್ಷಾಃ, ಬನಾಧತ್ । 
ಆವೃತೇ್ ಯೀತಷ್ಠೀ = ಬಾಹಯತಮಾಃ ಪರಕ್ಾಶೌ। ಏವಕ್ಾರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ೀತಯನ್ೀನ್ ಸಮಬಧ್ಯತ್್ೀ। 
ಅಸಯ= ಸಮಸುಸಾಯಸವತನ್ಾಸಯ । ಭವನಿುೀತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ನ್ನ್ವೀತತ ಾವಯವಿರತದ್ಧಮ್। ಸಮಸುಸಯ 

ಸೃಷ್ಠಟಸಂಹಾರ್ ೀಕ್ ುೌ ನಿತಯತ್್ ವೀಕಿುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಅಚ್ೀತನ್ಸಯ ಬ್ ೀಧ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತ್ಾಯದಿ। 
ತತ್್ ರೀಕುಂ ಸಮಾಸ್ೀತ॥ ಸಮಾಸಾಃ=ಸಙ್ಾೀಪಾಃ। ವಾಯಸಾಃ = ವಿಸುರಾಃ । ತ್ಾವ್ೀವ ಯೀಗೌ 

ಉಪಾರೌ ಉಕ್ಾುರ್ಯಘಟನಾರಾಮ್। ತತಾಃ ಇದ್ಮತಕುಂ ಭವತ - ಉಕುಧ್ಮೀಯಷ್ತ 
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ರ್ತರ ತತ್್ವೀಽಲ್ಲಾೀರಾಂಸಸಿಮಭವನಿು ತತರ ತ್ಾವನ್ ುೀ ವಿಷ್ಣವಧಿೀನಾ ಜ್ಞಾತವಾಯಾಃ । ರ್ತರ 

ತತ ಬಹವಾಃ ತತರ ತ್ಾವನ್ುಾಃ। ಸವಯಥಾ ಸವರ ಪಸವಭಾವೌ ಅಸಯ ತದ್ಧಿೀನಾವಿತ॥ ತತರ 
ಸ್ತಾತನಿರ್ಮೌ ಸವಯಸಯ । ಸೃಷ್ಠಟಸಂಹೃತೀ - ನಿತ್ಾಯನಿತಯಸಯ ಅನಿತಯಸಯ ಚ್ । ಅಜ್ಞಾನ್ಂ 
ಭಾವರ ಪಂ ದ್ತಾಃಖಸಾೃಷ್ಟಸಯ । ಜ್ಞಾನಾಭಾವಸತು ಸವಯಸಯ । ಬ್ ೀಧ್ನ್ಂ ಚ್ೀತನ್ಸಯ। 
ಸತಖಂ ಪಾರಪುತಮಸ್ ೀ ವಿನಾ। ದ್ತಾಃಖಂ ದ್ತಾಃಖ್ಾಸಾೃಷ್ಟಂ ವಿನಾ ಇತ್ಾಯದಿ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್॥ 
ಪದಾಥಾಯನಾಂ ಸೃಷಾಟಾದ್ಯನ್ುತ್್ ೀಽಪ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ। ಅತ ಏವ್ೀತತಯಕುಮ್। ಸಕಲ 
ಸತ್ಾುದ್ೀಸುದ್ಧಿೀನ್ತ್ಾವತ್ ತತುದ್ವಸತುನಿಮಿತುಮಾತರಮೀವ। ಸಾವತನ್ಾಾೀಣ 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾಸ್ಯೀಶವರ ಇತ ॥ 
 

ಪದಾಮಪದಾಮಸನಾಽನ್ನ್ುಪರಭೃತೀದ್ಂ ರ್ದಿಚ್ಾರಾ। 

ಸತ್ಾುದಿ ಲಭತ್್ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಶ್ರೀಪತಸಿ ಮೀ ॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ತತುವಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ಮ್  
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾವದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತತತುವಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ವಿವರಣಂ 
ಶ್ರೀಮಜಯರ್ತೀರ್ಯಭಿಕ್ಷತವಿರಚಿತಂ ಸಮ ಾಣಯಮ್  

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು  
 ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ  

 ಪರೀಣರಾಮ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್  


