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Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Sripadarajaru . 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, Email : srkarc@gmail.comಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 
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ಕಮಾಾಲ ರತಪನ್ನರಹರಾಯಚಾಯಯರಚಿತಾಃ ಪರಮಾಣ ಸಙ್ಗುರಹಾಃ  

॥ ಪರಮಾಣಸಙ್ಗುರಹಾಃ ॥ 

ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಪರಣೀತನ್ವರತನಮಾಲ್ಲಕ್ಾವಾಯಖ್ಾಯನ್ರ ಪಾಃ 
 

(ಮಙ್ಗುಲಾಚರಣಮ್) 
 

ನ್ತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಶ್ರರಾ ಯತಕುಂ ವಿರಿಞ್ಚಾಭವಪೂವಯಕ್ಾನ್ | 

ವಾಯಸಾದಿೀನ್ ವಿಜಯೀನಾದರರಾಯನ್ ಕತವ್ೀಯ ಮಾನ್ಸಯ ಸಙ್ಗುರಹಮ್॥ 
 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾತಪರಾಃ ಇರ್ತೀರಿತಾಃ। 
ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಚರಣ್ೈಸುತರ ಮಾನ್ಂ ಪರಕ್ಾಶಯತ್ೀ॥ 

 

ಜ್ಞಾತವಾಯನಾಮಿಹಾನ್ನಾಾದ್ ಬತದ್ಧೀಶಾಾಲಪತವಹ್ೀತತತಾಃ। 
ಸಙ್ಗುೃಹಯನ್ುೀ ಕ್್ೀಚಿದ್ತರ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಸಪರಮಾಣಕ್ಾಾಃ। 

ಕಮಾಾಲ ರತಮಹಾವಂಶಸಮಾವ್ೀನ್ ಸತಮೀಧ್ಸಾ। 
ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀಽಯಂ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೀಶವತತಷ್ಟಯೀ। 

 

(ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಪರಣೀತಪದ್ಯಮ್) 
 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತ್ೀ ಹರಿಾಃ ಪರತರಾಃ ಸತಯಂ ಜಗತುತುವತ್ ೀ 

ಭ್ೀದ್ ೀ ಜೀವಗಣಾ ಹರ್ೀರನ್ತಚರಾಾಃ ನಿೀಚ್ ೀಚಾಭಾವಂ ಗತಾಾಃ। 
ಮತಕ್ತುನ್ೈಯಜಸತಖ್ಾನ್ತಭ ರ್ತರಮಲಾ ಭಕ್ತುಶಾ ತತಾಧಧ್ನ್ಮ್ 

ಹಯಕ್ಷಾದಿರ್ತರತಯಂ ಪರಮಾಣಮಖಿಲಾಮಾನಯೈಕವ್ೀದ್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ॥ 
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ಅನ್ೀನಾನ್ವದ್ಯಪದ್ಯೀನ್ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತಾಬ್ಧಧ ನ್ವರತನನಿಭಾಾಃ ವಿಷ್ರಾಾಃ ನ್ವ 

ಪರರ್ತಪಾದಿತಾಾಃ ಪೂವಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮತನಿಭಾಃ। ತತರ 

ಕರಮೀಣಾನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧಪರಮಾಣಾನಿ ಲ್ಲಖ್ಯನ ು್ೀ। 

1. ಹರಿಾಃ ಪರತರಾಃ 
 

(ಹರ್ೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತ್ವೀ ಪರಮಾಣ್ ೀದಾಹರಣಮ್) 
 

‘ಭ್ ೀಕ್ಾುರಂ ಯಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕಮಹ್ೀಶವರಮ್। 
ಸತಹೃದ್ಂ ಸವಯಭ ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮಾಂ ಶಾನಿುಮೃಚಛರ್ತ॥’ ಇರ್ತ 
ಗಿೀತಾರಾಮ್(5-39) 

 

‘ಸವಯದ್ೀವವರತ್ವೀನ್ ಯೀ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ಕ್್ೀಶವಮ್। 
ತಸಯ ಪುಣಾಯನಿ ಮೀಘಾನಿ................ಮ್॥’ ಇರ್ತ ಸತುತ ು್ವೀ 

 

‘ಋಷೀನ್ ರಾಜ್ಞಾಃ ತಥಾರಭಯ ಪರರ್ತಭಾಭಾಯಧಿಕ್ಾಕರಮಾತ್। 
ರಾವದ್ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಣಸತು ಪಾರಯೀ ನಾಪರರ್ತಭಾಸ್ತತಮ್॥’ಭ.ಗಿೀ.ತಾ.॥13-25॥ 

 

‘ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ಶಪಥ್ೈಶಾಾಪ ಕ್್ ೀಟಿಭಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಯಲ್ೀಶಸಯ ವಿಭಕುಸಯ ಚ ಕ್್ ೀಟಿಧಾ ॥ 

 

ಪುನ್ಾಃಶಾಾನ್ನ್ುಧಾ ತಸಯ ಪುನ್ಶಾಾಪ ಹಯನ್ನ್ುಧಾ। 
ನ್ೈಕ್ಾಂಶಸಮಮಾಹಾತಾಯಾಃ ಶ್ರೀಶ್ೀಷ್ಬರಹಮಶಙ್ಗೆರಾಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಗಿೀ.ಭಾ.2-24) 

‘ನಾಸ್ತು ನಾರಾಯಣಸಮಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ। 
ಏತ್ೀನ್ ಸತಯವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸವಾಯಥಾಯನ್ ಸಾಧ್ರಾಮಯಹಮ್॥ 
ಯಸಯ ಪರಸಾದ್ಜ್ ೀ ಬರಹಾಮ ರತದ್ರಶಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಸಮಾವಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ। 

 

‘ನ್ ತವತಧಮೀಽಸಯಭಯಧಿಕಾಃ ಕತತ್ ೀಽನ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕತರಯೀಽಪಯಪರರ್ತಮಪರಭಾವ।’ 
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(ಗಿೀತಾ. 11-43) 

‘ಅಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಮಿೀಳುುಷ್್ ೀ ವರಾ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀಷ್ಸಯ ಪರಭೃಥ್ೀ ಹವಿಭಯಾಃ। 
ವಿದ್ೀ ಹಿ ರತದ್ ರೀ ರತದಿರಯಂ ಮಹಿತವಂ ರಾಸ್ತಷ್ಟಂ ವರ್ತಯರಶ್ವನಾ ವಿರಾವತ್॥’ 

ಗಿೀ.ತಾ.ಉಪೀದಾಾತ್ೀ 

‘ಅನ್ನ್ುಗತಣಮಾಹಾತ್ ಯೀ ನಿದ್ ೀಯಷ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 
ನ್ ಸಮೀ ನಾಧಿಕ್್ ೀ ವಾಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಯಸಯ ಕಶಾನ್॥ 

ಗಿೀ.ತಾ.ಉಪೀದಾಾತ್ೀ 

ತತಧಮೀ ಹಯಧಿಕ್್ ೀ ವಾಪ ನಾಸ್ತು ಕಶ್ಾತೆದಾಚನ್। 
ಏತ್ೀನ್ ಸತಯವಾಕ್್ಯೀನ್ ತಮೀವ ಪರವಿಶಾಮಯಹಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ । (ಗಿೀ.ಭಾ.3-34) 

(ಹಯಯನ್ತಗರಹಾಭಾವ್ೀ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಮಪ ಕ್್ಿೀಶಸನ್ುರ್ತಾಃ) 
 

‘ಶವಪಚಾದ್ಪ ಕಷ್ಟತವಂ ಬರಹ್ೇಶಾನಾದ್ಯಾಃ ಸತರಾಾಃ। 
ತದ್ೈವಾಚತಯತ ರಾನ್ಾೀವ ಯದ್ೈವ ತವಂ ಪರಾಙ್ಗತಮಖ್ಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಚ । (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.1.1) 

‘ಸವ್ೀಯಶ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕ್್ ೀ ನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತು ಜಗತಾಃ ಪರ್ತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ । 
‘ಪರ್ ೀ ಮಾತರರಾ ತನಾವ ವೃಧಾನ್  ನ್ ತ್ೀ ಮಹಿತವಮನ್ವಶತನವನಿು’  

(ಋ 7.99.1) 

‘ರತದ್ರೀಣ ಧಾಯಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಯಷ್ತಣಧ್ಯೀಯೀ ನ್ ಕಶಾನ್॥’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್ೀಯ  ( ಭಾ-ತಾ.4.3.23) 

‘ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೀವತಾ ಬದಾಧಾಃ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಚ ಬಲ್ಲಪರದಾಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣರಾಸಾಂ ಪರ್ತನಿಯತಯಂ ನ್ ವಿಷ್್ ಣೀಬಯನ್ಧಕಾಃ ಕವಚಿತ್ ॥’ 

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ-10.9428) 

‘ತವಂ ಮತಕ್ತುದ್ ೀ ಬನ್ಧದ್ ೀಽತ್ ೀ ಮತ್ ೀ ನ್ಾಃ ತವಂ 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ದ್ಶಾಾಸ್ತ ವಿಷ್್ ಣೀ’ ಇತತಯದಾರಶಾಣುಲಯಶತರರ್ತಾಃ। 
‘ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮಾಶ್ರತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಙ್ಗೆಗತ್ ೀ ಹರಾಃ। 
ಹರಸಾಯಙ್ಗುವಿಶ್ೀಷ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಸಂಶ್ರತಾಾಃ॥’ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 13 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ।(ಗಿೀ.ತಾ.11.15) 

(ರಾಮಕೃಷ್ಾಣದ್ಯವತಾರ್ೀಶವಪ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ನಾಜ್ಞಾನಾದಿ) 
‘ 

‘ಕ್ಾಸಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಕತತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ವಪ ಪರಭ್ ೀಾಃ। 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಶ್ಾದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರ್ ೀ ರಾಘವಾಃ ಸವಯಮ್। 
ಸುಮಾಾದಾವ ನ್ರದ್ೀಹಾದಾವ ನ್ೈವಾಸಯ ಪಾರಕೃತಾ ತನ್ತಾಃ॥’ 

 

(ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವೀಯತುಮಾಃ) 
 

‘ಯಸಾಮತಷರಮರ್ತೀತ್ ೀಽಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ। 
ಅತ್ ೀಽಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಪರಥಿತಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್(15.18) 
 

‘ಬರಹಾಮ ಶ್ವಾಃ ಸತರಾದಾಯಶಾ ಶರಿೀರಕ್ಷರಣಾತ್ ಕ್ಷರಾಾಃ। 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಕ್ಷರದ್ೀಹತಾವದ್ಕ್ಷರಾ ತತಪರ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। (ವಿ.ತ.ನಿ.ದಿವ.ಪ.) 
 

‘ಬರಹಮಶ್ೀಷ್ಸತಪಣ್ೀಯಶಶಕರಸ ಯಯಗತಹಾದ್ಯಾಃ। 
ಸವ್ೀಯ ಕ್ಷರಾ ಅಕ್ಷರಾ ತತ ಶ್ರೀರ್ೀಕ್ಾ ತತಪರ್ ೀ ಹರಿಾಃ  

॥ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ।(ವಿ.ತ.ನಿ.ದಿವ.ಪ.) 

(ವಿಷ್ಣವನ್ತಗರಹಾದ್ೀವ ಶ್ರೀಾಃ ಸವಯಸಗಯಶಕ್ತುಮರ್ತೀ) 
 

‘ಯಂ ಕ್ಾಮಯೀ ತಂ ತಮತಗರಂ ಕೃಣ್ ೀಮಿ ತಂ ಬರಹಾಮಣಂ ತಮೃಷಂ ತಂ 
ಸತಮೀಧಾಮ್’ (ಋ.10.125.5) 

ಇತತಯಕ್ಾುವ ‘ಮಮ ಯೀನಿರಪಧವನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ’ ಇತತಯಕುತಾವತ್ ತತಪರತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸ್ತದ್ಧಮ್। 
‘ಯಮನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ ಕವಯೀ ವಯನಿು’ ‘ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ 
ನ್ೀಶಾನ್ ೀ ನಾಗಿನಷ್್ ೀಮಧ ನ್ೀಮೀ ದಾಯವಾಪೃಥಿವಿೀ’  ‘ಯಸಾಮತಪರಂ ನಾಪರಮಸ್ತು 
ಕ್ತಞ್ಚಾತ್ ಯಸಾಮತ್ ನಾಣೀಯೀ ನ್ ಜಾಯಯೀಽಸ್ತು ಕಶ್ಾತ್’ 
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‘ಏತಾವತಾಲಂ ನ್ನ್ತ ಸ ಚಿತ್ೀನ್ ಗತಣ್ೈರಸಾಮಯೀಽನ್ರ್ತಶಾಯನ್ೀಽಸಯ। 
ಹಿತ್ವೀತರಾನ್ ಪಾರಥಯಯತ್ ೀ ವಿಭ ರ್ತಯಯಸಾಯಙ್ಘಚಾರರ್ೀಣತಂ ಜತಷ್ತ್ೀಽನ್ಭೀಪಧೀಾಃ॥ 
ಅಥಾಪ ಯತಾಪದ್ನ್ಖ್ಾವಸೃಷ್ಟಂ ಜಗದ್ ವಿರಞ್  ಾೀಪಹೃತಾಹಯಣಾಮಾಾಃ। 
ಸ್ೀಶಂ ಪುನಾತಯನ್ಯತಮೀ ಮತಕತನಾದತ್ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭಗವತಪದಾಥಯಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ । 1.18.30,31) 

(ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀವ ಜಗತಧೃಷ್ಾಟಾದಿ) 
 

‘ಅಹಂ ಕೃತಧನಸಯ ಜಗತಾಃ ಪರಭವಾಃ ಪರಲಯಸುಥಾ। 
ಮತುಾಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕ್ತಞ್ಚಾದ್ಸ್ತು ಧ್ನ್ಞ್ಜಯ॥’  

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್(7.6) 

‘ಏತ್ೀ ರ್ತರಪುರತಷ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸೃಷಟಸಿ್ತತಯನ್ುಕ್ಾರಿಣಾಃ। 
ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ತಧ ದ್ೀವಧ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ।(ಭಾ.ತಾ.3.7.5) 

‘ಮತಾಧಾದಿರ ಪೀ ಪಾಲಯರ್ತ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ರತದ್ರಸಂಸಿ್ತತಾಃ। 
ವಿಹಾಪಯೀದಿವರಿಞ್ಾಸಿಾಃ ಸೃಜತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರವಯಯಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.3.10.43) 

(ವಿಕ್ಾರಾಃ ಸವತನ್ರತಾ ಚ್ೀರ್ತ ಕತೃಯತವಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್) 
 

‘ಕತೃಯತವಂ ದಿವವಿಧ್ಂ ಪರೀಕುಂ ವಿಕ್ಾರಶಾ ಸವತನ್ರತಾ। 
ವಿಕ್ಾರಾಃ ಪರಕೃತ್ೀರ್ೀವ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀವ ಸವತನ್ರತಾ॥’  

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುೀಶತರರ್ತಾಃ। (ಗಿೀ.ತಾ.3.5) 

‘ಯಸಾಮತ್ ಸವತನ್ರಕತೃಯತವಂ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀವ ನ್ ಚಾನ್ಯಗಮ್। 
ತದ್ಧಿೀನ್ಸವತನ್ರತವಂ ಸಾವವರಾಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ತತ॥ 
ಜೀವಸಯ ವಿಕೃರ್ತನಾಯಮ ಕತೃಯತವಂ ಜಡಸಂಶರಯಮ್। 
ಪುಮಾನ್ ದ್ ೀಗಾಧ ಚ ಗಧದ್ ೀಯಘ್ರೀ ಸುನ್ ೀ ದ್ ೀಗ ಧ್ೀರ್ತವತ್ ಕರಮಾತ್॥ 

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ (ಗಿೀ.ತಾ.3.37) 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 15 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

‘ಹರಿಾಃ ಸವಭಾವತಾಃ ಕತಾಯ ಸವಯಮನ್ಯತುದಿೀರಿತಮ್। 
ಅತಾಃ ಸಾ ಕತೃಯತಾ ತಸಯ ನ್ ಕದಾಚಿದ್ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥  

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುೀಶತರರ್ತಾಃ(ಗಿೀ.ತಾ.5.1.4) 

(ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಾಮಪ ತಜ್ ಜೀರ್ತಾಃ) 
 

‘ಯದಾದಿತಯಗತಂ ತ್ೀಜ್ ೀ ಜಗದ್ ಭಾಸಯತ್ೀಽಖಿಲಮ್। 
ಯಚಾನ್ದರಮಸ್ತ ಯಚಾಾಗಧನ ತತ ು್ೀಜ್ ೀ ವಿದಿಧಮಾಮಕಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್।(15.12) 

(ಸೃಷ್ಾಟಾದ್ಯಷ್ಟಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ) 
 

‘ಸೃಷಟಸಿ್ತರ್ತಶಾ ಸಂಹಾರ್ ೀ ನಿಯರ್ತಜ್ಞಾಯನ್ಮಾವೃರ್ತಾಃ। 
ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಧ ಚ ಪುರತಷ್ಾದ್ ಯಸಾಮತಧ ಹರಿರ್ೀಕರಾಟ್॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 
‘ಸರಷ್ಾಟ ಪಾತಾ ಚ ಸಂಹತಾಯ ನಿಖಿಲಸ್ಯೈಕ ಏವ ತತ। 
ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪರಾಃ ಪುಂಸಾಮಿತರ್ೀಽಲಪಸಯ ವಾ ನ್ ವಾ॥’ ಇರ್ತ ಚ।  

(ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.2.2.9) 

ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂ ಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯರ್ತ ಪಾಪ್ೀನ್ ಪಾಪಂ ಲ್ ೀಕಮ್।’ ಇರ್ತ ಚ। 
‘ಏಷ್ ಹ್ಯೀವ ಸಾಧ್ತ ಕಮಯ ಕ್ಾರಯರ್ತ ಯಮೀಭ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀಭಯ ಉನಿನನಿೀಷ್ತ್ೀ। 
ಏಷ್ ಹ್ಯೀವಾಸಾಧ್ತ ಕಮಯ ಕ್ಾರಯರ್ತ ಯಮಧ್ ೀನಿನನಿೀಷ್ತ್ೀ॥’  

(ಕ್ಧ.ಉ.3.8.)(ಬರ.ಸ .ಭಾ. 2.1.3.6) 

‘ಸರಷ್ಾಟ ಪಾತಾ ಚ ಸಂಹತಾಯ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ। 
ಸರಷ್ಟೃತಾವದಿಕಮನ್ಯೀಷ್ಾಂ ದಾರತಯೀಷ್ಾವದ್ತಚಯತ್ೀ॥’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.3.7.13) 

‘ತತಸತು ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಣ್ೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 
ನ್ ಹರ್ೀರಿೀಶ್ತಾ ತವನ್ಯಾಃ ಸ ಹಿ ಸವಾಯಧಿಕ್್ ೀ ಮತಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.3.40) 
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‘ಮನ್ ೀಗತಾಂಸತು ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಪರಮೀಶವರಾಃ। 
ಪರದ್ಶಯಯರ್ತ ಜೀವಾಯ ಸ ಸವಪನ ಇರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ॥ 

ಯದ್ನ್ಯಥಾತವಂ ಜಾಗರತುವಂ ಸಾ ಭಾರನಿುಸುತರ ತತೃತಾ। 
ಅನ್ಭವಯಕುರ ಪತಾವನಾನನ್ಯಸಾಧ್ನ್ಜಂ ಭವ್ೀತ್॥ 

(ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.2.3) 

‘ಸವಪಾನದಿಬತದಿಧಕತಾಯಚ ರ್ತರಸೆತಾಯ ಸ ಏವ ಚ। 
ತದಿಚಛರಾ ಯತ್ ೀ ಹಯಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಧ ಪರರ್ತಷಠತಧ॥’ 

ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯ (ಬರ.ಸ .ಭಾ।3.2.5) 

‘ಪರದ್ಶಯಕಸತು ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ಸವಪಾನದ್ೀರ್ೀಕ ಏವ ತತ। 
ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು ಕಶಾನ್॥’ 

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.2.9) 

ಸಲ್ಲಲ ಏಕ್್ ೀ ದ್ರಷ್ಟದ್ವೈತ್ ೀ ಭವರ್ತ। 
 

(ಸೃಷ್್ಟೀಾಃ ಪಾರಕ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾಸ್ತೀತ್ ನಾನ್ಯೀ) 
 

‘ಸವಯಸಂಹಾರಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಜೀವಾಂಸುಥ್ೈವ ಚ। 
ಕ್ಾಲಂ ರ್ತರಗತಣಸಾಮಯಂ ಚ ಕಮಾಯಣ ಪಾರಣಮಿನಿದರಯಮ್॥ 
ಸಂಸಾೆರಂ ಚ್ೈವ ವ್ೀದಾಂಶಾ ನ್ತ್ೀಯ ಕ್ತಞ್ಚಾಲಿಯೀ ತವಭ ತ್॥’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 

‘ಆತಾಮ ವಾ ಇದ್ಮೀಕ ಏವಾಗರ ಆಸ್ತೀನಾನನ್ಯತ್ ಕ್ತಞ್ಾನ್ ಮಿಷ್ತ್। 
ಅಸ್ತುತಾವತ್ ಭ ತನಾಮಭಯಾಃ ಸವಯಜೀವ್ೀಭಯ ಏವ ಚ। 
ಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀಽಪ ಪೃಥಕ್ ು್ವೀನ್ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವಯತರಗಸಯ ಚ॥ 
ಐಕ್್ಯೀನ್ ಚ ಸವರ ಪಾಣಾಂ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾದಿಕ್ಾತಮನಾಮ್। 
ತಾರತಮಯೀನ್ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೀವ ಪರಸಪರಮ್॥ 
ಜಡ್ೀಭಯಶ್ೈವ ಜೀವಾನಾಂ ಜಡಾನಾಂ ಚ ಪರಸಪರಮ್| 

ತ್ೀಭ್ ಯೀ ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ಸಮಯಕ್ ತಲಿಕ್ಷಣಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕಮ್॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾರ್ತವಕಮತದಿದಷ್ಟಂ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾನ್ತಮಕ್ತುಸಾಧ್ನ್ಮ್॥’ 
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(ಗಿೀ.ತಾ.18.20) ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ 

‘ಅಹಙ್ಕೆರಾತಮಕ್್ ೀ ರತದ್ರಾಃ ಶತಕ್್ ೀ ದ್ವೈಪಾಯನಾತಮಜಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 
 

‘ತಸಾಮತ್ ಹರ್ೀರಣುಮಭ ದ್ಣಾುದ್ಪ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ಸವಿರಾಣಾಣಮಕಸುಸಾಮದ್ಧಿಕ್್ ೀ ಹರಿರ್ೀವ ತತ॥’ ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 

 

‘ಪೂಣಯತಾವದಾತಮಶಬ್್ ದೀಕುಾಃ ಕಶ್ಾತಧ ಚ ನ್ರ್ ೀತುಮಾಃ। 
ಸ ತತ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಸ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ॥ 
ತದ್ವಶಾ ಇತರ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರೀಬರಹ್ೇಶಪುರಾಃಸರಾಾಃ॥’ ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ। 

 

(ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾಥಯಂ ಕಮಾಯಣ ಕ್ಾರಾಯಣ) 
 

‘ಯತಾಃ ಪರವೃರ್ತುಭ ಯತಾನಾಂ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್। 
ಸವಕಮಯಣಾ ತಮಭಯಚಯಯ ಸ್ತದಿಧಂ ವಿನ್ದನಿು ಮಾನ್ವಾಃ॥’ (18.46) 

 

‘ಶ್ರೀರಾನ್ ಸವಧ್ಮೀಯ ವಿಗತಣಾಃ ಪರಧ್ಮಾಯತ್ ಸವನ್ತಷಠತಾತ್॥’ (3.35) 
 

‘ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಾಕ್್ ುೀ ಮದಾಯಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ। 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯಸ್ತ ಸತಯಂ ತ್ೀ ಪರರ್ತಜಾನ್ೀ ಪರಯೀಽಸ್ತ ಮೀ॥’(18.65) 

 

‘ಮತೆಮಯಕೃನ್ಮತಪರಮೀ ಮದ್ಾಕುಾಃ ಸಙ್ಗುವಜಯತಾಃ। 
ನಿವ್ೈಯರಾಃ ಸವಯಭ ತ್ೀಷ್ತ ಯಾಃ ಸ ಮಾಮೀರ್ತ ಪಾಣುವ॥’ 

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್। (11.55) 

‘ಪಶಯನ್ನಪೀಮಮಾತಾಮನ್ಂ ಕತರಾಯತೆಮಾಯವಿಚಾರಯನ್। 
ಯದಾತಮನ್ಾಃ ಸತನಿಯತಮಾನ್ನ್ ದೀತೆಷ್ಯಮಾಪುನರಾತ್। 
ಯಸ ು್ವೀವಾತಮರತ್ ೀ ಮತಕುಾಃ ಕ್ಾಯಯಂ ತಸ್ಯೈವ ನಾಸ್ತು ಹಿ। 
ತಸಾಮತತೆವಿೀಯತ ಕಮಾಯಣೀತಾಯಹ ಕೃಷ್್ ಣೀಽಜತಯನ್ಂ ಸಮಯನ್॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 
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‘ಏತಾನಾಯಪ ತತ ಕಮಾಯಣ ಸಙ್ಗುಂ ತಯಕ್ಾುವ ಫಲಾನಿ ಚ। 
ಕತಯವಾಯನಿೀರ್ತ ಮೀ ಪಾಥಯ ನಿಶ್ಾತಂ ಮತಮತತುಮಮ್॥’ (ಭ.ಗಿೀ.18.6) 

 

‘ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ ಕಮಾಯಣ ಸದ್ ೀದಿತಾನಿ ಕತರಾಯದ್ಕ್ಾಮಾಃ ಸತತಂ ಭವ್ೀತ್।’  
ಇರ್ತ ಚ। 

 

‘ಸಹ್ೈವ ಕಮಯಣಾ ಸ್ತದಿಧಮಾಸಿ್ತತಾ ಜನ್ಕ್ಾದ್ಯಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ನಿಷ್ ಠ್ೈರಪ ತತಾಃ ಕ್ಾಯಯಂ ಕಮಾಯಶರಮೀಚಿತಮ್॥’ ಇರ್ತ ಚ 

 

‘ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಂ ಕಮಯ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಲ್ ೀಕಸಙ್ಗುರಹಮ್। 
ಅದ್ವೈವ ತತಷಟದ್ಂ ಮಹಯಂ ಸಾ ಮತಕ್ಾುನ್ನ್ದಪೂರ್ತಯದಾ॥ (ಗಿೀ.ತಾ.3.22) 

 

‘ಮಮೈವ ಕ್್ೀವಲಂ ನಾಸ್ತು ಕ್್ೀನಾಪಯಥಯಸುಥಾಽಪಯಹಮ್। 
ಕಮಯಕೃಲ್ ಿೀಕರಕ್ಷಾಯೈ ತಸಾಮತತೆವಿೀಯತ ಮತಪರಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಕೃಷ್ಾಣಸಂಹಿತಾರಾಮ್।(ಗಿೀ.ತಾ.3.30) 

‘ನಾಹಂ ಕತಾಯ ಹರಿಾಃ ಕತಾಯ ಮತ ಪಜಾ ಕಮಯ ಚಾಖಿಲಮ್। 
ತಥಾಪ ಮತೃತಾ ಪೂಜಾ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ನಾನ್ಯಥಾ॥ 
ನಾಹಂ ಕತಾಯ ತತ ಸವಯಸಯ ಕತ್ೈಯಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರವಯಯಾಃ। 
ಇರ್ತ ವಿದಾವಂಸತು ಸನಾನಾಸ್ತೀ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್॥’ ಇರ್ತ ನಿವೃತ ು್ೀ। 

 

‘ಮಯ ಸವಾಯಣ ಕಮಾಯಣ ಸನ್ನಾಸಾಯಧಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ। 
ನಿರಾಶ್ೀನಿಯಮಯಮೀ ಭ ತಾವ ಯತಧ್ಯಸವ ವಿಗತಜವರಾಃ॥’ ಇರ್ತ। (ಗಿೀ.ತಾ.3.30) 

 

‘ಸವವನ್ದನ್ಂ ಯಥಾ ಪತಾರ ಕ್ಾರಿತಂ ಶ್ಶತಕತೃಯಕಮ್। 
ಏವಂ ಪೂಜಾ ವಿಷ್ಣವಧಿೀನಾ ಭವ್ೀಜಜೀವಕೃತ್ೀತಯಪ॥’ ಇರ್ತ ಪರವೃತ ು್ೀ। 

 

‘ವಯವಾರಾಮಿಷ್ಮದಾಯನಿ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾಥಯಮೀವ ತತ। 
ವಾಮದ್ೀವಯೀ ಮಹಾಯಜ್ಞ್ ೀ ವಯವಾಯೀ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್॥ 
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ವಯವಾಯಯಜ್ಞ್ೀ ಮದ್ಯಂ ತತ ಸ್ ೀಮಾತಮಕತಯೀಷ್ಯತ್ೀ। 
ಕ್ಷರ್ತರರಾದ್ೀನ್ಯ ವಿಪಾರಣಾಂ ವಿಪರೀ ದ್ ೀಷ್್ೀಣ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥’(ಭಾ.ತಾ.11.5.13) 

 

(ಸ ಯಯ-ಸ ಯಯಕಯೀರಿವ ಜೀವಬರಹಮಣ್ ೀರನ್ುರಮಸ್ತು) 
 

‘ಯದ್ನ್ುರಂ ಪರಲಯವಾರಿವಿಪುಿಷ್್ ೀಯಯದ್ನ್ುರಂ ಸುಮಬಹಿರಣಯಗಭಯಯೀಾಃ। 
ಸತುಲ್ಲಙ್ಗುಸಂವತಯಕಯೀಯಯದ್ನ್ುರಂ ತದ್ನ್ುರಂ ವಿಷ್ತಣಹಿರಣಯಗಭಯಯೀಾಃ॥ 
ಆರ್ ೀಗಯಂ ಭಾಸೆರಾದಿಚ ಛ್ೀತ್ ಶ್ರಯಮಿಚ ಛ್ೀದ್ತಧತಾಶನಾತ್। 
ಶಙ್ಗೆರಾತ್ ಜ್ಞಾನ್ಮನಿವಚ ಛ್ೀತ್ ಮೀಕ್ಷಮಿಚ ಛ್ೀಜಜನಾದ್ಯನಾತ್॥ 

ಇತಾಯದಿ ಬಹತಪರಮಾಣ್ೈಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರತರತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮ್॥ 

2. ಸತಯಂ ಜಗತ್ 
 

(ನ್ ವಿಶವಂ ಭಾರನಿುಕಲ್ಲಪತಮ್) 
 

‘ಕತಲಾಲ್ೀನ್ ಮೃದಾ ಯದ್ವನಿನಮಿೀಯಯನ ು್ೀ ಘಟಾದ್ಯಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣನ್ೈವಂ ಪರಕೃತ್ಯೈವ ನಿಮಯಯತ್ೀ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್॥ 
ಏಷ್ ರ್ತರಸಗ್ ೀಯ ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ವೃಥಾ, ಲ್ ೀಕಸಯ ಚಾವೃಥಾ। 
ಇನ್ದರಜಾಲವೃಥಾಸೃಷಟಂ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ತಬಯಲಾಾಃ॥ 
ನಿತಯಂ ನಿರಸ ು್ೀನ್ದರಜಲ್ೀ ಸವತ ಏವ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಅಕ್ಷಮಾಾಃ ಸತಯಸೃಷ್ಧಟ ಹಿ ಮಾರಾಸೃಷಟಂ ವಿತನ್ವತ್ೀ॥ 
ಅನ್ನಾುಚಿನ್ಾವಿಭವಾಃ ಕಥಂ ತಾಮಿೀಹತ್ೀ ಹರಿಾಃ। 
ನಿದ್ತಯಾಃಖ್ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಾವದ್ ಯಮಾಹತಾಃ ಸತಯಮಚತಯತಮ್॥ 
ಏವಂ ವಿಧಾನ್ತಭಾವೀ ಯಾಃ ಸ ಕಥಂ ನಿನಿದತಂ ಸೃಜ್ೀತ್। 
ಸವಪಾನದಿಕಂ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪಾರಣಾದಿಸಿಸುನ್ ೀತಯಸಧ॥ 
ಕ್್ೀವಲಸಯ ಪರಸಾಯಸಯ ಮಾರಾಸೃಷಟನ್ಯ ಯತಜಯತ್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ ಬ್ಾಧಾಯತತಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವಪಾನದಾಯ ಯೀ ತವಕಲಪಕ್ಾಾಃ॥ 
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ಇದ್ಂ ನ್ ಬ್ಾಧ್ತ್ೀ ಸವಯಂ ಜಗತ್ೆೀವಲಜಂ ಯತಾಃ। 
ಮೀಕ್ಷವತ್ೆೀವಲಸಾಯಸಯ ಶಕ್ಾಾ ಸಮಯಗಿವಜೃಮಿಾತಮ್॥ 

 

ಏತದ್ರಹಸಯಂ ಪರಮಂ ಬರಹಮಸ ತರಪದ್ ೀದಿತಮ್। 
ಯೀ ತ್ವೀತನ್ನ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ಹಿ ರಾನ್ಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ॥ 
ಯೀ ತ್ವೀತದ್ನ್ತರ್ತಷ್ಠನಿು ಪಾರಮಪರಾಯಗತಂ ಮಮ। 
ತ್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ಮಮೈವೀದಿತಮಞ್ಜಸಾ॥’ 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತತನ್ರೀ । ( ಭಾ.ತಾ.1.1) 

(ಪುರಾಣಾದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಮೀಹಕವಿಷ್ರಾಾಃ) 
 

‘ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಶ್ತವಾಪ ಜನ್ಮ ಜೀವ್ೈರಭನ್ನತಾ। 
ಪರಕೃತಯಭನ್ನತಾ ವಾಪ ಜೀವಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರಸಪರಮ್॥ 
ಜಡಭ್ೀದ್ ೀಽಥವಾ ವಿಷ್್ ಣೀಮಿಯಥಾಯತವಂ ಜಗತ್ ೀಽಪ ವಾ। 
ಅಗತಣತವಮದ್ೀಹತವಮ್ ಅಕತೃಯತವಂ ತಥಾ ಹರ್ೀಾಃ॥ 
ಸಮಯಗಾಕ್ತುಮೃತ್ೀ ವಿಷ್ಧಣ ವಿಷ್ಧಣ ತದ್ ದ್ವೀಷ್ತಸುಥಾ॥ 
ಮತಕ್ಾುವಭ್ ೀಗ್ ೀ ಜೀವಾನಾಂ ಮತಕ್ಧು ಸಾಮಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ। 
ಅರ ಪತವಂ ಚ ಜೀವಾನಾಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಬನಿಧನಾಮಪ॥ 
ನಾಮರ್ತೀಥಾಯದಿಭಮತಯಕ್ತುಸುತುವಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾಪ ತತ। 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾತರಕೃತ್ೀಾಃ ಬರಹಮಣ್ ೀಽನ್ನ್ುರತದ್ರಯೀಾಃ॥ 
ಗರತಡ್ೀನ್ದರಸ ಯಯವಿಘಾನದ್ೀರಗಿನಸ್ ೀಮಗತಹಾದಿನಾಮ್। 
ಪರದ್ಯಮನಸಾಯನಿರತದ್ಧಸಯ ದ್ೀವವಿಪಾರದಿನಾಮಪ॥ 
ಯೈಾಃ ಕಶಾಾಪ ಗತಣ್ೈವಿಯಷ್್ ಣೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ ವರತಾ ತಥಾ॥ 
ಯದಾ ಕದಾಪ ಯತ್ನೈವಾಯ ವರಶಾಪಾದಿನಾಽಪ ವಾ। 
ತಪಸಾ ವಾಪುಯಪಾಯೈವಾಯ ಯೀಗಜ್ಞಾನಾದಿನಾಽಪ ವಾ॥ 
ಸಾಮಯಂ ವಾ ವಿಷ್ಣವಧಿೀನ್ತಾವದ್ನ್ಯಥ್ೈಷ್ಾಂ ಸಿ್ತರ್ತಾಃ ಕೃರ್ತಾಃ। 
ಅಸಂಸಾರಿತವಮೀತ್ೀಷ್ಾಮ್ ಏಷ್ಾಮಿೀಶವರತಾ ತಥಾ॥ 
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ವಿನಾ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುರ್ೀಷ್ಾಂ ಸಕ್ಾಶತಾಃ। 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಯೀಜನಾವಾಪುಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀದ್ ೀಯಷ್ಶಾ ಕಶಾನ್॥ 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸಮ ಪಣಯಗತಣಹಿೀನ್ತಾ॥ 
ಭ್ೀದ್ ೀ ವಾ ವಿಷ್ತಣರ ಪ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀ ವಾ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಚ। 
ಶ್ರಯಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದಾಧಿಕಯಂ ಬರಹಾಮದ್ೀಾಃ ಸಾಮಯಮೀವ ಚ॥ 
ಬರಹಾಮವಾಯವೀರನ್ನ್ುಸಯ ರತದ್ರಸಯ ಗರತಡಸಯ ಚ। 
ತ್ೀಭಯಶ್ೈವ್ೀನ್ದರಸ ರಾಯದ್ೀಾಃ ವಿಪರಭ ಪಾದಿನಾಂ ತತಾಃ॥ 
ಬದಾಧನಾಂ ಮತಕ್ತುಗಾನಾಂ ವಾ ದ್ೈತಾಯದ್ೀಮೀಯಕ್ಷ ಏವ ಚ। 
ಸವಯಂ ಮೀಹಾಥಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ವ್ೀದ್ೀಶತ ಹರಿಣಾಪ ವಾ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣುಪುರಾಣ್ೀ ತತುವನಿಣಯಯಗಿೀತಾರಾಮ್ ( ಬೃಹ.ಭಾ.ಉ.3.5.4.) 

(ವಿಶವಸತಯತ್ವೀ ಪರಮಾಣ್ ೀದಾರಹಣಮ್) 
 

‘ವಿಷ್್ ಣೀರಹ್ೀಯತಾಂ ಯೀ ಚ ಸವಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣಯತಾಮಪ। 
ಯೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ತಥಾ ಯಶಾ ಜೀವ್ೈರ್ೈಕಯಂ ಹರ್ೀವಯದ್ೀತ್॥ 
ಯಶಾಾಸತಯಂ ಜಗತ್ ಬ ರರಾತ್ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ತಮಸ್ತ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಮಜಜನಿು ಸವಯವ್ೀದ್ೈಹಿಯ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಹಯರಿಯಯತಾಃ॥ 
ಪೂಣ್ ೀಯ ನಿತಯಮಪೂಣಯಶಾ ಜೀವೀ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಉಪಾಸತ್ೀ ಜಗಚ್ೈತತಧವಯದಾಽಽದ್ಯನ್ುವಜಯತಮ್। 
ನ್ ಕದಾಚಿಜಜಗನಾನಥ್ ೀ ನ್ ಕದಾಚಿತುದ್ನ್ಯಥಾ। 
ಜಗತ್ ಪರವಾಹರ ಪ್ೀಣ ಸವಯದ್ೈವ ವಯವಸಿ್ತತಮ್। 
ಸತ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ರೀಶಾ ಸತಾಯ ಜೀವಾಾಃ ಸತಾಯ ಜಡಂ ತಥಾ। 
ಅಸತಯಂ ನಾಸ್ತು ಕ್ತಞ್ಚಾತತು ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಗ್ ೀಚರಮ್। 
ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಷ್ತಣಮತ್ ೀ ಮತಕ್ತುಂ ಪಾರಪುನರಾತತಪರತಷ್್ ೀತುಮಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ। (ಬೃಹ.ಭಾ.3.5) 

‘ಪೂಣಯಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಕತತ್ ೀ ಮಾರಾ ಸಾವಯಜ್ಞಾತಧವಪನವತತೆತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ। 
‘ಅಚ್ೀತನಾ ಚ್ೀತನ್ೀರ್ತ ದಿವವಿಧಾ ಪರಕೃರ್ತಮಯತಾ। 
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ರ್ತರಗತಣಾಽಚ್ೀತನಾ ಯತರ ಚ್ೀತನಾ ಶ್ರೀಹಯರಿಪರರಾ। 
ತ್ೀ ಉಭ್ೀ ವಿಷ್ತಣ ವಶಗ್ೀ ಜಗತಾಃ ಕ್ಾರಣ್ೀ ಮತ್ೀ॥ 
ಪತಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಜಗತ್ ೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀರಾಯ ತವಚ್ೀತನಾ। 
ಉಪಾದಾನ್ಂ ತತ ಜಗತಾಃ ಸ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಬಲ್ೀರಿತಾ। ಇರ್ತ ಚ ॥’ನಾರದಿೀಯೀ। 

 

‘ಮಾರಾಂ ತತ ಪರಕೃರ್ತಂ ವಿದಾಯತ್ ಮಾಯನ್ಂ ತತ ಮಹ್ೀಶವರಮ್। 
ಮಹಾಮಾಯೀತಯವಿದ್ಯೀರ್ತ ನಿಯರ್ತಮೀಯಹಿನಿೀರ್ತ ಚ ॥ 
ಪರಕೃರ್ತವಾಯಸನ್ೀತ್ಯೀವಂ ತವ್ೀಚಾಛಽನ್ನ್ು ಕಥಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಸಮಾಚಾರ್ೀ 

 

‘ಪರಘಾನ್ವಸಯ ಮಹತ್ ೀ ಮಹಾನಿ ಸತಾಯ ಸತಯಸಯ ಕ್ಾರಣಾನಿ ವೀಚಮ್। 
ಸತಯಮೀನ್ಮನ್ತ ವಿಶ್ವೀ ಮದ್ನಿು ರಾರ್ತಂ ದ್ೀವಸಯ ಗೃಣತ್ ೀ ಮಘ ೀನ್ಾಃ| 
ಯಚಿಾಕ್್ೀತ ಸತಯಮಿತುನ್ನ ಮೀಘಂ ವಸತ ಸಾಪಹಯಮತತ ಜ್ೀತ್ ೀತ ದಾತಾ॥’   

(ಋ.8.1.17) 

‘ಸತಯಾಃ ಸ್ ೀ ಅಸಯ ಮಹಿಮಾ ಗೃಣ್ೀ ಶವೀ ಯಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ವಿಪರರಾಜ್ಯೀ।’ (ಋ.5.7.2.5) 

‘ಸತಾಯ ವಿಷ್್ ಣೀಗತಯಣಾಸಧವ್ೀಯ ಸತಾಯ ಜೀವ್ೀಶಯೀಭಯದಾ॥ 
ಸತ್ ಯೀ ಮಿಥ್ ೀ ಜೀವಭ್ೀದ್ಾಃ ಸತಯಂ ಚ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್। 
ಅಸತಯಾಃ ಸವಗತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಷ್್ ಣೀನಾಯನ್ಯದ್ಸತಯಕಮ್॥ 
ಜಗತರವಾಹಾಃ ಸತ್ ಯೀಽಯಂ ಪಞ್ಾಭ್ೀದ್ಸಮನಿವತಾಃ। 
ಜೀವ್ೀಶಯೀಭಯದಾ ಚ್ೈವ ಜೀವಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರಸಪರಮ್॥ 
ಜಡ್ೀಶಯೀಜಯಡಾನಾಂ ಚ ಜಡಜೀವಭದಾ ತಥಾ। 
ಪಞ್ಾಭ್ೀದಾ ಇಮೀ ನಿತಾಯಾಃ ಸವಾಯವಸಾಿಸತ ಸವಯಶಾಃ॥ 
ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ  ನ್ ಹಿೀಯನ ು್ೀ ತಾರತಮಯಂ ಚ ಸವಯದಾ॥’  
ಇತಾಯದಿ ವ್ೀದ್ವಾಕಯಮ್ 

 

‘ವಿಶವಂ ಸತಯಂ ಮಘವಾನಾ ಯವೀರಿದಾಪಶಾ ನ್ ಪರಮಿನ್ನಿು ವರತಂ ವಾಮ್।’ 
‘ರಾಥಾತಥಯತ್ ೀಽಥಾಯನ್ ವಯದ್ಘಾತ್ ಶಾಶವರ್ತೀಭಯಾಃ ಸಮಾಭಯಾಃ।’  (ಈ.ಶಾ.8) 
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‘ಅಸತಯಮಪರರ್ತಷ್ಠಂ ತ್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್॥’(ಗಿೀ.ತಾ.16-8) 
ಇತಾಯದಿನಾ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ ನಿನಾದದಿಶರವಣಾತ್ ಜಗತಧತಯತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮ್। 

ನ್ ಚ ‘ಸವಪನಮಾರಾ’ ಇತಾಯದಿವಾಕಯಸ್ತದ್ಧಂ ಸವಪಾನದಿಸಾಮಯಂ ಜಗತಾಃ। 

‘ಬಿಭ್ೀತಯಲಪಶತರತಾದ್ ವ್ೀದ್ಾಃ ಮಾಮಯಂ ಪರಚಲಷ್ಯರ್ತ।’, ‘ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಾಭಾಯಂ 

ವ್ೀದ್ಂ ಸಮತಪಬೃಂಹಯೀತ್।’ ಇರ್ತ ನಾಯಯೀನ್ ಇರ್ತಹಾಸಾದಿವಿಚಾರ್ೀ ತದ್ವಚನಾನಾಂ 

ಪರರ್ತೀತಾಥಯಕತಾವಭಾವಾತ್। 
 

(ವಿಶವಂ ಮಾಯಕಮಸತ್ ಇತಾಯದಿಪರಮಾಣಾನಾಂ ಹಾದ್ಯಮ್) 
‘ 

‘ಮನ್ ೀಮಾತರಂ ಹರ್ೀಯಯಸಾಮತ್ ಮನ್ಸಾ ಮಿೀಯತ್ೀ ಜಗತ್। 
ವಾಯಪ ು್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ವಿಷ್್ ಣೀಶಾ ಸಿ್ತತತಾವದ್ ವಾಸನಾಮಯಮ್॥ 
ವಸ ಆಚಾಛದ್ನ್ೀ ಯಸಾಮತ್ ಧಾತ್ ೀವಾಯ ವಾಸನಾಮಯಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ। 
 

‘ಸವತನ್ರಂ ಪರಮಾಥಾಯಖ್ಯಂ ಸವತನ್ರೀಕ್ಾ ಹರ್ೀಮಯರ್ತಾಃ। 
ಸ್ೈವ ಮಾರಾ ಸಮತದಿದಷ್ಾಟ ಮತಖ್ಯತಸುತಧವರ ಪಕ್ಾ॥ 
ಮರ್ತಮನ್ಮರ್ತಭ್ೀದ್ ೀ ವಾ ನ್ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್ೀ। 
ಪಾರಮಾಥ್ಯೀಯನ್ ನಾಸ್ಾೀವ ತದ್ನ್ಯತುದ್ವಶಂ ಯತಾಃ॥ 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಽಪ ವಿದಾಯಮಾನ್ಮಪ ಧ್ತರವಮ್। 
ಅತ್ ೀ (ಮಾರಾ)ಮಯಂ ಚಾಽಹತಾಃ ಸವಯಂ ತದ್ವಶಗಂ ಯತಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಮಾರಾವ್ೈಭವ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.8.8) 

‘ಸಾವಧಿೀನ್ಂ ಸದಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ಪರಾಧಿೀನ್ಮಸತ್ ಸೃತಮ್। 
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮೀತಸಾಮತ್ ಜಗದಾಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ॥ 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಽಪ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಧ್ತರವಮ್। 
ಅಸಾವತನಾರಾತತು ನಾಸ್ಾೀವ್ೀತ್ಯೀವ ವಾಚಯಂ ಜಗತಧದಾ। 
ಸದಾವೃತ ು್ೀವಿಯದ್ಯಮಾನ್ಮಿರ್ತ ಬ ರರಾದ್ಯದಿ ಕವಚಿತ್। 
ತದಾಪ ನಾಶವದಿಧೀದ್ಂ ಪರವಾಹಾದ್ ಯಸಯ ನಿತಯತಾ॥ 
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ಅತ್ ೀ ನಿವತಯಯಮಿತಾಯಹತಾಃ ಪರಪಞ್  ಾೀ ಹಯಸ್ತು ಯದ್ಯಪ। 
ವಿಷ್್ ಣೀರಿಚಾಛವಶತಾವಚಾ ಮಾರಾಮಾತರಮಿರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್॥ 
ಯಥ್ೈವ ರಾಜ್ಞೀ ವಿಜ್ಞಾತ್ೀ ನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತುೀರ್ತ ಸತುಟ್ಂ ವಚಾಃ। 
ಸಾವತನಾರಾತಾಪರತನಾರಾಚಾ ತದ್ ಾತಾಯದಿಷ್ತ ಸತು್ವಪ॥ 
ಪುತಾರ ಮೀ ಯದಿ ವಿದ್ಯನ ು್ೀ ಮರಿಷ್ಯನ್ಾೀವ ತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್। 
ಯದಿ ರಾಜಯಂ ಕರ್ ೀತ್ಯೀಷ್ ನ್ಶಯತ್ಯೀತದ್ಸಂಶಯಮ್॥ ಇರ್ತ  
ಧ್ೃತರಾಷ್ರವಚನ್ವತ್ ‘ಪರಪಞ್  ಾೀ ಯದಿ’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
ಅವಸುವಶಕುಮತದಿದಷ್ಟಂ ಶಕುಂ ವಸ್ತುವರ್ತ ಭಣಯತ್ೀ॥ 
ತಸಾಮದ್ೀಕಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಸತುಶಬ್್ ದೀದಿತಂ ಸದಾ॥’ ಇರ್ತ ಲಕ್ಷಣ್ೀ। 

 

‘ಸವಪನೀಽಯಮಿತಯವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಾವಪನದ್ತಾಃಖ್ಮತಪಾಶತನತ್ೀ। 
ನಿಜಸವರ ಪಾನ್ತಭವರಾಹಿತಾಯದ್ ತದ್ವದ್ೀವ ತತ। 
ಜಾಗರದ್ತದಾಃಖ್ಮಪ ಪರೀಕುಂ ವಿಷ್ತಣತತುವಮಪಶಯತಾಃ। 
ತಸಾಮತುದ್ಸವಭಾವತಾವತ್ ಸದ್ಪ್ಯೀತದ್ವಾಸುವಮ್॥’ 

ಇರ್ತ ಲ್ ೀಕಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಭಾ.ತಾ.11.11.2) 

‘ರ್ತರಗತಣಾ ಪರಕೃರ್ತಮಾಯರಾ ತಜಜತಾವದ್ ವಿಶವಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮಾಯೀತಾಯಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ। 
ಆಯೀರ್ತ ಫಲಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪರೀಕುಂ ಮಾಯೀರ್ತ ನಿಷ್ುಲಮ್। 
ಫಲಾಲಪತಾವತತು ಮಾಯೈಷ್ಾ ಸಮರೀಕ್ಾು ರ್ತರಗತಣಾರ್ತಮಕ್ಾ। 
ಮಹಾಫಲಪರದ್ತಾವತತು ವಿಷ್ತಣರಾಯ ಇರ್ತೀರಿತಾಃ॥  

ಇರ್ತ ನಿವೃತ ು್ೀ ( ಭಾ.ತಾ.11.11.2) 

‘ಪಾರಾಮಾಥಿಯಕಸತಯತವಂ ಸಾವತನ್ರಾಮಭಧಿೀಯತ್ೀ। 
ತದಿವಷ್್ ಣೀರ್ೀವ ನಾನ್ಯಸಯ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ಾಂ ತದಾಶರರಾತ್॥’ ಇರ್ತ ಸಮಮತ್ೀ। 

 

‘ಅಸಮಥಯಮಸತ್ ರೀಕುಂ ಸಮಥಯಂ ಸತರಕ್ತೀರ್ತಯತಮ್॥’ ಇರ್ತ ಚ 
ಜಗತ್ ೀ ನಾಸ್ತುತಾ ಸ್ೈವ ರಾ ಪರಾಧಿೀನ್ತಾ ಸದಾ। 
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ಅಭಾವಸತು ಕತತಸುಸಯ ಯದಿವಭಾರ್ತೀಹ ಸವಯದಾ॥’ ಇರ್ತ ಪಾರಕ್ಾಶ್ಯೀ। 
(ಭಾ.ತಾ.11.18.13) 

 

‘ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ತಾ ನಾಮ ಜಗತಾಃ ಪರತನ್ರತಾ। 
ಯಥಾಽಶಕುಾಃ ಸವಪುತಾರದಿರಸನಿನತತಯಚಯತ್ೀ ಜನ್ೈಾಃ॥’ ಇರ್ತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ। 

 

‘ಅಸ್ಾೀವ ಸವಪನಮಖಿಲಂ ವಾಸನಾರ ಪಮಾತಮನಿ। 
ಜಾಗರದ್ೀತದಿರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯತ್ ತದ್ೀತತ್ ಭರಮಾತಮಕಮ್॥ 
ತದ್ವಜಜಗದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ। 
ಸವತನ್ರಮೀತದಿರ್ತ ತತ ಯದ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ಾರಮಾತಮಕಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಚ (ಭಾ.ತಾ.11.28.23) 

(ಅನಿತಯತವವಿಕ್ಾರಿತಾವದಿನಾ ಸವಪನಸಾಮಯಂ ಜಗತಾಃ ಉಚಯತ್ೀ) 
 

‘ಅನಿತಯತವವಿಕ್ಾರಿತವಪಾರತನಾರಾದಿರ ಪತಾಃ। 
ಸವಪಾನದಿಸಾಮಯ ಜಗತ್ ೀ ನ್ ತತ ಬ್್ ೀಧ್ನಿವತಯಯತಾ॥ 
ಸವಯಜ್ಞಸಯ ಯತ್ ೀ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವಯದ್ೈತತರರ್ತೀಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ। 

 

‘ಪರಜ್ಞಾವಿನಿಮಿಯತಂ ಯಸಾಮದ್ತ್ ೀ ಮಾರಾಮಯಂ ಜಗತ್। 
ಅನ್ೀನಾನ್ತಗತಂ ಯಸಾಮತ್ ಅನ್ೃತಂ ತ್ೀನ್ ಕಥಯತ್ೀ॥ 
ಬ್್ ೀಧ್ನಿವತಯಯಮಪ ತತ ನಿತಯಮೀವ ಪರವಾಹತಾಃ| 
ಅ ಇತತಯಕುಾಃ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ತ್ೀನ್ ಸತಯಮಿದ್ಂ ಜಗತ್॥ 
ತದ್ಧಿೀನ್ಸವರ ಪತಾವದ್ಸತಯಂ ತ್ೀನ್ ಕಥಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ। 

 

‘ರ ಪಯತಾವತುದ್ವಶತಾವಚಾ ತದ್ ರಪಂ ಚ ತದಿೀಯಯತ್ೀ। 
ನ್ ತತ ತಸಯ ಸವರ ಪತಾವತ್ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾನ್ನ್ದರ ಪಣಾಃ॥ 
ಕಥಂ ಜಡಾಜಡ್ೈಕಯಂ ಸಾಯತತೆತಾಃ ಪೂಣಾಯಲಪಮೀದ್ಯೀಾಃ। 
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ಪೂಣಾಯಲಪಜ್ಞಾನ್ಯೀಶ್ೈವ ಪೂಣಯಶಕಾಲಪಶಕುಯೀಾಃ॥ 

ನಿದ್ತಯಾಃಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಾನಿವತಯೀಾಃ ಸವತನ್ರಪರತನ್ರಯೀಾಃ। 
ಅತಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈಯತಯಕುಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಮ್॥ 
ಅನ್ಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ತಮ ಏವ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ॥ 

 

‘ಗೃಹಣನಿು ಯೀ ಹರಿಂ ತವನ್ಯದ್ೀವಾದಿಸಮಮೀವ ತತ। 
ನಿೀಚಂ ಬರಹಾಮದ್ಯನ್ನ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ನ್ೀರ್ತ ಚಾಖಿಲಮ್॥ 
ತತುಚಛರದಾಧಯತತಾಸ ು್ೀ ತತ ತಾಮಸಾಾಃ ಪರಿಕ್ತೀರ್ತಯತಾಾಃ’ (ಗಿೀ.ತಾ.17.4) 

 

‘ಮತಖ್ಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಶಕ್ತುಹಿಯ ಮಾರಾಶಬ್ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್ೀ॥ 
ಉಪಚಾರ್ೀಣ ಪರಕೃರ್ತಜೀಯವಶ್ೈವ ಹಿ ಭಣಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 

 

‘ಮಾರಾ ತತ ಮಹಿಮಾ ಪರೀಕ್ಾು ಪಾರಚತಯೀಯಣ ಮಯಟ್ ಯತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ । 
 

‘ಮಯಂ ಪಾರಚತಯಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ಮಾರಾ ಸಾಯತರಚತರ್ೀತಯಪ॥’  

ಇರ್ತ ತನ್ರನಿರತಕ್ ು್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.11.8.8.) 

‘ಯದಿ ಶಬದಸುವವಸತುತ್ವೀ ಚಾಸಾವತನ್ರಾೀ ಚ ಸಂಶಯೀ। 
ಅವಸತು ಶಬದಶಾಾಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಅಲಪಶಕ್ಧು ಚ ಕ್ತೀತಯಯತ॥’  

ಇರ್ತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ।(ಭಾ.11.8.34) 

‘ಶ್ರೀಸತು ವಿದಾಯ ಸಮತದಿದಷ್ಾಟ ಮಾರಾಽವಿದಾಯ ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾ। 
ತ್ೀ ತವನಾದಿ ಹರ್ೀರಿಚಾಛನಿಯತ್ೀ ಸವಯದ್ೈವ ತತ॥’ ಇರ್ತ ಮಾರಾವ್ೈಭವ್ೀ। 

 

ಕ್ತಞ್ಚಾ ಪರಿದ್ೃಶಯಮಾನ್ವಿಶವಸಯ ಮಿಥಾಯತ್ವೀ ಸತಯಜಗದಾದವಾಙ್ಕುಕ್ಾರ್ ೀ 

ದ್ತವಾಯರಾಃ।‘ಅಧಿಷ್ಾಠನ್ಂ ಚ ಸದ್ೃಶಂ ಸತಯವಸತುದ್ವಯಂ ವಿನಾ ನ್ ಭಾರನಿುಭಯವರ್ತ ಕ್ಾವಪ’ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ‘ಸಲ್ಲಲ್ಲ ಏಕ್್ ೀಽದ್ವೈತ್ ೀ ಭವರ್ತ’ ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತು ಕ್ತಞ್ಾನ್’ ‘ಮೃತ್ ಯೀಾಃ ಸ 
ಮೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ’ ‘ಯತರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವರ್ತ’ ‘ಯತರ ತವಸಯ ಸವಯಮಾತ್ೈವಾಭ ತ್’  

ನ್ ಹಿ ದ್ರಷ್ತಟದ್ೃಯಷ್್ಟೀವಿಯಪರಿಲ್ ೀಪೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ನ್ ತತ ತದಿದವರ್ತೀಯಮಸ್ತು। 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 27 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

‘ವಾಚಾರಮಾಣಂ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ನಾಮಧ್ೀಯಂ ಮೃರ್ತುಕ್್ೀತ್ಯೀವ ಸತಯಮ್।’ 
‘ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಂ ಬರಹಾಮ।’ (ಛಾ.6.2.1) 
‘ಮಾರಾಮಾತರಮಿದ್ಂ ದ್ವೈತಮದ್ವೈತಂ ಪರಮಾತಯತಾಃ’ । (ಮಾಣ ುಕಯಂ) 
‘ನ್ ತದ್ಸ್ತು ವಿನಾ ಯತಾಧಾನ್ಮರಾ ಭ ತಂ ಚರಾಚರಮ್॥’ (ಭ ಗಿೀ.10.39) 
ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃತಯನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಾ ವಿಶವಮಿಥಾಯತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ನ್। 
ತದಾವಕ್ಾಯನಾಂ ತದ್ಥಯಕತಾವಭಾವಸಯ ತತ್ೈವ ಪೂವಾಯಪರಪರಾಯಲ್ ೀಚನ್ರಾ 

ನಿಶ್ಾತತಾವತ್। ಪರತತಯತ ವಿಶವಸತಾತವ ಏವ ತದಾವಕ್ಾಯನಾಂ ಪರಮಾಣತ್ವೀನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮತನ್ತಯಕುಂ ಸತಯಂ ಜಗತುತತುವತ ಇರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಮ್। 

3. ತತುವತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ 
 

(ಜೀವಪರಭ್ೀದ್ೀ ಮಾನಾನಿ) 
 

‘ಚ್ೀತನ್ಸತು ದಿವಧಾ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಜೀವ ಆತ್ೇರ್ತ ಚ ಪರಭ್ ೀ। 
ಜೀವಾಾಃ ಬರಹಾಮದ್ಯಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಆತ್ೈಕಸತು ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ॥ 
ಇತರ್ೀಷ್ಾವತಮಶಬದಸತು ಸ್ ೀಪಚಾರಾಃ ಪರಯತಜಯತ್ೀ।’ 

 

‘ಅನ್ನಾುನಾಂ ತತ ಜೀವಾನಾಂ ಯತನ ು್ೀ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವ ತತ॥ 
ಮತಕ್್ಾೈ ತ್ೀಷ್ತ ಚ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಕ್್ೀಚಿನ್ತಮಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಚ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವ ಹರಿಂ ಸಮಯಕ್ ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ॥ 
ಅನ್ಯೀಷ್ಾಂ ರಾವತಾ ಮತಕ್ತುಸಾುವದ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರಧ ಪರಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ(ಗಿೀ.ತಾ.7.3) 

‘ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಃ। 
ಸತದ್ತಲಯಭಾಃ ಪರಶಾನಾುತಾಮ ಕ್್ ೀಟಿಷ್ವಪ ಮಹಾಮತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ। 

 

‘ದ್ೀಹಾಙ್ಗತುಷ್ಠಮಿತ್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಜೀವಾಙ್ಗತುಷ್ಠಮಿತ್ ೀ ಹೃದಿ। 
ಜೀವಸಯ ಸ ಸತತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜೀವಾತ್ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮತಕುಯೀ॥’  

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ।(ಕಠ.2.4.18) 
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‘ಸತಾಂ ವಿಮತಕ್ತುದಾದ್ ವಿಷ್್ ಣೀಮತಯಕ್ತುಯಯದ್ಯಭತಯಪ್ೀಯತ್ೀ। 
ಬನ್ ಧೀಽಪ ತತ ಏವ ಸಾಯದ್ಯಸಾಮದ್ೀಕಸುಯೀಾಃ ಪರ್ತಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.10.94.29) 

‘ಆತಾಮನ್ಂ ಮತಕ್ತುದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಯದಿ ಪುಂಸ ಉದಿೀಕ್ಷಯೀತ್। 
ಸತಪರಸನ್ನಸುದಾ ಬನ್ಧಸುತ ಏವ್ೀರ್ತ ಸ್ೀತಧಾರ್ತ॥’ ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। 

 

‘ಅಹಂ ಸವಯಸಯ ಪರಭವೀ ಮತುಾಃ ಸವಯಂ ಪರವತಯತ್ೀ। 
ಇರ್ತ ಮತಾವ ಭಜನ ು್ೀ ಮಾಂ ಬತಧಾ ಭಾವಸಮನಿವತಾಾಃ॥’ (ಭ.ಗಿೀ.10.8) 

 

‘ಪರಂಭ ಯಾಃ ಪರವಕ್ಷಾಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್। (ಭ.ಗಿೀ.14.1) 
 

‘ಮಮ ಯೀನಿಮಯಹದ್ ಬರಹಮ ತಸ್ತಮನ್ ಗಭಯಂ ದ್ಧಾಮಯಹಮ್॥ 
ಸಮಾವಾಃ ಸವಯಭ ತಾನಾಂ ತತ್ ೀ ಭವರ್ತ ಭಾರತ॥’ (ಭ.ಗಿೀ.14.3) 

 

‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹಿ ಪರರ್ತಷ್ಾಠಽಹಮಮೃತಸಾಯವಯಯಸಯ ಚ। 
ಶಾಶವತಸಯ ಚ ಧ್ಮಯಸಯ ಸತಖ್ಸ್ಯೈಕ್ಾನಿುಕಸಯ ಚ॥ (ಭ.ಗಿೀ.14.27)  

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್। 
 

‘ಯಥಾ ಕನಾಿಪಟಾಾಃ ಸ ತ್ರೀ ಓತಾಾಃ ಪರೀತಾಶಾ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ। 
ಏವಂ ವಿಷ್ಾಣವಿದ್ಂ ವಿಶವಮೀತಂ ಪರೀತಂ ಚ ಸಂಸಿ್ತತಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.6.3.12) 

‘ಮಯ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಪರೀತಂ ಸ ತ್ರೀ ಮಣಗಣಾ ಇವ॥’  

ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್।(7.7) 

‘ಏಕಾಃ ಸವತನ್ ರೀ ಭಗವಾನ್ ತದಿೀಯಂ ತವನ್ಯದ್ತಚಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ 

 

‘ನ್ ಋತ್ೀ ತವರ್ತೆರಯತ್ೀ ಕ್ತಞ್ಾನಾರ್ೀ’ 
‘ತಾಪನಿೀ ಪಾಚಿಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಶ್ ೀಷ್ಣೀ ಚ ಪರಕ್ಾಶ್ನಿೀ। 
ನ್ೈವ ರಾಜನ್ ರವ್ೀಾಃ ಶಕ್ತುಾಃ ಶಕ್ತುನಾಯರಾಯಣಸಯ ಹಿ॥ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ (ಐ.ಭಾ.3.1) 
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‘ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ಯದ್ ಾತಂ ಯಚಾ ಭವಯಮ್’ 
‘ಪುರತಷ್್ೀಣ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ವಾಯಪುಂ ಯದ್ ಾತಂ ಯಚಾ ಭವಯಮ್’ 
‘ಆತೃಣಾದಾಕರಿಷ್ಾತಧವಯಂ ಭಗವಾನ್ೀವ್ೀರ್ತ ಮಿಥಾಯದ್ೃಷಟರ್ೀಷ್ಾ’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ 

 

‘ಸತಪಣ್ ೀಯ ದಧವ ಶರಿೀರಸಧಿ ಜೀವಶಾ ಪರಮಸುಥಾ। 
ಪಾರವಶಾಯದಿನಾ ಜೀವಾಃ ಸತಪಣ್ೀಯರ್ತ ಶತರತಧ ಶತರತಾಃ॥ 
ಸವವಶ್ ೀಽನಾದ್ನಾದ್ ವಿಷ್ತಣನಾಯರ್ತುೀತಯತಾರಪ ಸಂಶತರತಾಃ। 
ಸ ಏವ ಹಿ ಶತಭಸಾಯತಾು ಜೀವೀಽತಾುಽಸ್ಯೈವ ವ್ೀದ್ನಾತ್॥  

ಇರ್ತ ಕ ಮಯಸಂಹಿತಾರಾಮ್ 

(ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಸ್ುವೀಕಾಃ ಪುರತಷ್ಾ ಅನ್ೀಕ್್ೀ) 
 

‘ನ್ೈವ್ೈಕ ಏವ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮೀಽಸಾವ್ೀಕಾಃ ಕತತಾಃ। 
ಸ ಪುರತಷ್್ ೀ ಯತ ಏವ ಜಾತಾಯ ಅಥಾಯತ್ ಶತರತ್ೀಶಾ ಗತಣತ್ ೀ 
ನಿಜರ ಪತಶಾ ನಿತಾಯನ್ಯ ಏವ ಕಥಮಸ್ತಮ ಸ ಇತಯಪ ಸಾಯತ್। 
ರಕ್ಷರಾ ವಾಥ ಸೃಷ್ಾಟಾ ವಾ ಸಂಹೃತಾಯದ್ೀನ್ಯ ತತ ಕವಚಿತ್। 
ಆಥ್ ೀಯ ವಿಷ್್ ಣೀಸುಥಾಪ್ಯೀಷ್ಾಃ ಸವಭಾವಾತಧವಯಕಮಯಕೃತ್। 
ಮತ್ ುೀ ನ್ೃತಾಯದಿಕಂ ಯದ್ವತತೆರಾಯತತಧಖ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪತಾವತತೆರಾಯದಿವಷ್ತಣಸುಥ್ೈವ ತತ॥’ ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। 

 

‘ಮಯಯನ್ನ್ುಗತಣ್ೀಽನ್ನ ು್ೀ ಗತಣತ್ ೀಽನ್ನ್ುವಿಗರಹ್ೀ।’ 
‘ಆತಾಮರಾಮಾ ಹಿ ಮತನ್ಯೀ ನಿಗಾರಯಹಾಯ ಅಪುಯರತಕರಮೀ। 
ಕತವಯನ್ಾಹ್ೈತತಕ್ತೀಂ ಭಕ್ತುಂ ಇತಯಭ ತಗತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ 

 

‘ಯೀ ದ್ ೀಷ್ಾ ಇತರತಾರಪ ತ್ೀ ಗತಣಾಾಃ ಪರಮೀ ಮತಾಾಃ। 
ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಪರಮೀ ಕಶ್ಾತ್ ಗತಣಾ ಏವ ನಿರನ್ುರಾಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ। 

(ವಿಷ್್ಣವೀಕನಿಷ್ಾಠಾಃ ಮಹಾಗತಣಾಾಃ) 
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ಅಪಾಣಪಾದ್ ೀ ಜವನ್ ೀ ಗೃಹಿೀತಾ ಪಶಯತಯಚಕ್ಷತಾಃ ಸ ಶೃಣ್ ೀತಯಕಣಯಾಃ। 
ಸ ವ್ೀರ್ತು ವ್ೀದ್ಯಂ ನ್ ಚ ತಸಾಯಸ್ತು ವ್ೀತಾು ತಮಾಹತರಹಗರಾಂ ಪುರತಷ್ಂ 
ಮಹಾನ್ುಮ್॥ಇರ್ತ ಚ। 
‘ನ್ ತಸಯ ಕ್ಾಯಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತ್ೀ ನ್ ತತಧಮಶಾಾಭಯಧಿಕಶಾ ದ್ೃಶಯತ್ೀ।’ 
‘ಪರಾಸಯ ಶಕ್ತುವಿಯವಿಧ್ೈವ ಶ ರಯತ್ೀ ಸಾವಭಾವಿಕ್ತೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕ್ತರರಾ ಚ।’ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 

 

‘ಸೃಷ್ಾಟಾದಿಕಂ ಹರಿನ್ೈಯವ ಪರಯೀಜನ್ಮಪ್ೀಕ್ಷಾ ತತ। 
ಕತರತತ್ೀ ಕ್್ೀವಲಾನ್ನ್ ದೀ ಯಥಾ ಮತುಸಯ ನ್ತಯನ್ಮ್॥ 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸಯ ತಸ್ಯೀಹ ಪರಯೀಜನ್ಮರ್ತಾಃ ಕತತಾಃ। 
ಮತಕ್ಾು ಆಪಾಯಪುಕ್ಾಮಾಾಃ ಸತಯಾಃ ಕ್ತಮತ ತಸಾಯಖಿಲಾತಮನ್ಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 

‘ಗತಣಾಾಃ ಶತರತಾಾಃ ಸತವಿರತದಾಧಶಾ ದ್ೀವ್ೀ ಸನ್ಾಶತರತಾ ಅಪ ನ್ೈವಾತರ ಶಙ್ಕೆ। 
ಚಿನಾಾ ಅಚಿನಾಾಶಾ ತಥ್ೈವ ದ್ ೀಷ್ಾಾಃ ಶತರತಾಶಾ ನಾಜ್ಞ್ೈಶಾ ತಥಾ ಪರರ್ತೀತಾಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಸಧಪಣಯಶಾಖ್ಾರಾಮ್ 

‘ನಿತಯರ್ತೀಣಾಯಶನ್ರಾದಿರ್ೀಕ ಏವ ಹರಿಾಃ ಸವತಾಃ। 
ಅಶನಾರಾದಿಕ್ಾನ್ನ್ಯೀ ತತರಸಾದಾತುರನಿು ತ್ೀ॥’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.3.14) 
 

‘ನ್ರಕ್್ೀಽಪ ವಸನಿನೀಶ್ ೀ ನಾಸಧ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಉಚಯತ್ೀ। 
ನಾಸಧ ನಿೀಚ್ ೀಚಾತಾಂ ರಾರ್ತ ಪಶಯತ್ಯೀವ ಪರಭತತವತಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತತನ್ರೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.1.17) 

‘ಪಯೀದ್ಚಲನಾದ್ ವೃಕ್ಷಪರರ್ತಬಿಮಬಪರಚಾಲನಾತ್। 
ತಟ್ಸಿವೃಕ್ಷಚಲನ್ಂ ಕಲಪಯೀದ್ಬತಧ್ ೀ ಜನ್ಾಃ॥ 
ತಥಾ ಮನ್ಸ್ತಜ್ೈದ್ ೀಯಷ್್ೈರಾಭಾಸ್ೈದ್ ಯಷತ್ೀ ನ್ರ್ೀ । 
ಆಭಾಸ್ತನ್ ೀ ಬರಹಮಣಶಾ ದ್ ೀಷ್ಮಜ್ಞಾಃ ಪರಕಲಪತ್ೀ॥ 
ಆತಮನ್ಶಾಕ್ಷತಷ್ಾ ಭಾರನಾಾ ಯಥಾ ಪಶ್ಯೀದ್ಾರಮಂ ಭತವಾಃ। 
ತಥ್ೈವ ಚಾತಮನ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾದ್ ದೀಷ್ವದ್ ಬರಹಮ ಪಶಯರ್ತ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 
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(ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವಾಯವತಾರ್ೀಷ್ತ ಗತಣಾದಿಷ್ತ ಚ ನ್ ವಿಭ್ೀದ್ಾಃ। ಸವ್ೀಯ 
ಪೂಣಾಯಾಃ) 

 

‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತು ಕ್ತಞ್ಾನ್’ ‘ಯಥ್ ೀದ್ಕಂ ದ್ತಗ್ೀಯ ವೃಷ್ಟಂ ಪವಯತ್ೀಷ್ತ ವಿಧಾವರ್ತ।  
ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶಯನ್ ತಾನ್ೀವಾನ್ತವಿಧಾವರ್ತ।’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
‘ತಸಯ ಸವಾಯವತಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಽಸ್ತು ಕಶಾನ್। 
ದ್ೀಹದ್ೀಹಿವಿಭ್ೀದ್ಶಾ ನ್ೀಶವರ್ೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್॥ 
ಸವ್ೀಯಽವತಾರಾ ವಾಯಪಾುಶಾ ಸವಯಸ ಕ್ಷಾಮಶಾ ತತುವತಾಃ। 
ಐಶವಯಯಯೀಗಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕ್ತರೀಡತ್ಯೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಮಹಾಸಂಹಿತಾರಾಮ್।(ಭಾ.ತಾ.1.4.29) 

‘ದ್ೀಹ್ೀನಿದರರಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಿಭ್ೀಯದ್ ೀಽಪ ಹರಿಾಃ ಸವಯಮ್। 
ಭಣಯತ್ೀ ಕ್್ೀವಲ್ೈಶವರಾಯದ್ನಾದಾಯನ್ನ್ದಚಿದ್ಾನ್ಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 

 

‘ಬರಹಾಮದಿಸಾಿವರಾನ ು್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್। 
ವಯಕ್ತುಮಾತರವಿಶ್ೀಷ್್ೀಣ ತಾರತಮಯಂ ವದ್ನಿು ಚ ॥’ ಇರ್ತ ಚ। 

‘ 

‘ಏವಂ ಸತರಾರ್ೀಷ್ವಪಾಯಸಿ್ತತ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 
ನ್ೈವ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮನ್ುವಯೀ ಜೀವಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಸತಯಪ॥’ ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 

 

‘ಮೃತ್ ಯೀಾಃ ಸ ಮೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಯ ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯರ್ತ॥’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
 

‘ಮತಧಾಕ ಮಾಯದಿರ ಪಾಣಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಕಮಯಣಾಮಪ। 
ತಥ್ೈವಾವಯವಾನಾಂ ಚ ಭ್ೀದ್ಂ ಪಶಯರ್ತ ಯಾಃ ಕವಚಿತ್॥ 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಧ ಚ ಯಾಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸ ರಾರ್ತ ತಮ ಏವ ಚ| 
ಪಶ್ಯೀದ್ಭ್ೀದ್ಮೀವ್ೈಷ್ಾಂ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಥಾಃ॥ 
ಅಭ್ೀದ್ೀಽಪ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಽಸ್ತು ವಯವಹಾರಸುತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
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ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ತಥಾ ಭ್ೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಾಃ। 
ವಿಶ್ೀಷ್ಸತು ಸ ಏವಾಯಂ ನಾನಾವಸಾಿ ತತಾಃ ಕವಚಿತ್। 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಮ ಲರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ॥ 
ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಽಸ್ತು ಸಾಮಥ್ಯೀಯ ಗತಣ್ೀಷ್ವಪ ಕದಾಚನ್ ( ಗಿೀ.ತಾ.2.25) 

 

ಏಕಂ ರ ಪಂ ಹರ್ೀನಿಯತಯಮಚಿನ್ಾೈಶವಯಯಯೀಗತಾಃ॥  (ಗಿೀ.ತಾ.11.9) 
 

ಬಹತಸಙ್ಕಯಾಗ್ ೀಚರಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ಾದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಮ್। 
ವಿಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಯಪಯಭ್ೀದ್ೀಽಪಯವಿವಾದಿನಿೀ॥ 
ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಽಸ್ಾೀವ ನಾತಾರಸ್ತು ಹಯನ್ವಸಾಿ ಕದಾಚನ್॥’ ಇರ್ತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ। 

 

‘ಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ಶಯನಾತ್ ವಾಪ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ಶಯನಾತ್। 
ವಿಷ್್ ಣೀಗತಯಣಾನಾಂ ರ ಪಾಣಾಂ ತದ್ಙ್ಕುನಾಂ ಮತಖ್ಾದಿನಾಮ್॥ 
ತಥಾ ದ್ಶಯನ್ಕ್ಾಲಾತತು ಕ್ಷ್ಪರಮೀವ ತಮೀ ವರಜ್ೀತ್॥’  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ (ಬೃ.ಭಾ.3.5) 

‘ಅನ್ನ್ ಯೀಽಪಯನ್ಯಶಬ್ ದ್ೀನ್ ತಥ್ೈಕ್್ ೀ ಬಹತರ ಪವಾನ್। 
ಪರೀಚಯತ್ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೈಶವರಾಯತತಪರತಷ್್ ೀತುಮ್॥’ಇರ್ತ ಚ। 

 

‘ದ್ೀಹದ್ೀಹಿವಿಭಾಗಶಾ ನ್ ಕಶ್ಾತಪರಮೀಶವರ್ೀ। 
ಗತಣತದ್ವದಿವಭಾಗಧ ವಾ ನ್ೀಹ ನಾನ್ೀರ್ತ ಹಿ ಶತರತ್ೀಾಃ॥  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಕಮಯ.ನಿ.ಮಂ.7) 

(ನ್ ಪಾರಕೃತ್ ೀ ದ್ೀಹಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀರಸ್ತು) 
 

‘ಆನ್ನ್ದರ ಪಂ ದ್ೃಷ್ಾಟವ ತತ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭಧರ್ತಕಮೀವ ತತ। 
ಮನ್ಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ ಪಂ ಚಾಹ್ ೀ ಭಾರನಿರಬಯಹ ರಿ್ತತಾ॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 
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‘ಪೃಥಿವಿೀಲ್ ೀಕಸನಾಾಗ್ ೀ ದ್ೀಹತಾಯಗ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ। 
ನಿತಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪತಾವದ್ನ್ಯತ್ ನ್ೈವೀಪಪದ್ಯತ್ೀ॥ 
ದ್ಶಯಯೀಜಜನ್ಮೀಹಾಯ ಸದ್ೃಶ್ೀಂ ಮೃರ್ತಕ್ಾಕೃರ್ತಮ್। 
ನ್ಟ್ವದ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಜ್ಞಾನಾಕೃರ್ತಾಃ ಸದಾ॥’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.3.4.29) 

ಮತಧಾಕ ಮಾಯದಿರ ಪಂ ಚ ವಿಷ್್ ಣೀಜ್ಞಾಯನ್ೈಕರಾತರಕಮ್। 
ತನ್ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಭಧರ್ತಕಂ ತತ ತ್ೀ ಗಚಛನ್ಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ॥  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ (ಭಾ.ತಾ.3.33.21) 

(ಚತತವಿಯಧ್ ೀ ವಿನಾಶಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ನ್ ಭವರ್ತ) 
 

‘ಅನಿತಯತವಂ ದ್ೀಹಹಾನಿದ್ತಯಾಃಖ್ಪಾರಪುರಪೂಣಯತಾ। 
ನಾಶಶಾತತವಿಯಧ್ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ತದ್ಭಾವೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ॥’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ।(ಗಿೀ.ತಾ.2.1.7) 

‘ಕೃಷ್್ ಣೀ ಹಯತಯಕುದ್ೀಹ್ ೀಽಪ ತಯಕುದ್ೀಹವದ್ೀವ ಚ। 
ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಸವರ ಪಸದ್ೃಶಾಕೃರ್ತಮ್॥ 
ಯೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಕಂಸಾದಿೀನ್ ಜಘನೀ ತದ್ ರಪ ಏವ ಹಿ। 
ಪೂಜಯತ್ೀಽದಾಯಪ ಶವಾಯದ್ಯೈಾಃ ನಿಮಿಯತಾನಾಯ ಶವಾಕೃರ್ತಾಃ॥ 
ಸವಗಾಯರ್ ೀಹಣಕ್ಾಲ್ೀ ಹಿ ಜನಾಸ ು್ೀನ್ೈವ ಮೀಹಿತಾಾಃ। 
ಯತುದ್ ರಪಂ ನಿಜಂ ವಿಷ್್ ಣೀದ್ೃಯಷ್ಟಂ ಸವಯನ್ರ್ೈಭತಯವಿ॥ 
ಆದಾಯಪ ತದ ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪೂಜಯತ್ೀ ಸವಯದ್ೈವತ್ೈಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ( ಐ.ಭಾ.3.4.) 

(ಸಕಲದ್ ೀಷ್ವಿದ್ ರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ) 
 

‘ಯ ಆತಾಮ ಅಪಹತಪಾಪಾಮ ವಿಜರ್ ೀ ವಿಮೃತತಯವಿಯಶ್ ೀಕ್್ ೀಽವಿಜಗಿತ್ ಧೀಽಪಪಾಸಾಃ  

ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ ಸತಯಸಙ್ಗೆಲಪಾಃ, ಸ್ ೀಽನ್ವೀಷ್ಟವಯಾಃ ಸ ವಿಜಜ್ಞಾಸ್ತತವಯಾಃ।’ 

‘ಪರತಯಕ್ಷತವಂ ಹರ್ೀಜಯನ್ಮ ನ್ ವಿಕ್ಾರಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ 
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‘ಆನ್ನ್ದಮಾತರಮಜರಂ ಪುರಾಣಮ್ ಏಕಂ ಸನ್ುಂ ಬಹತಧಾ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ಮ್। 
ತಮಾತಮಸಿಂ ಯೀಽನ್ತಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಸತಖ್ಂ ಶಾಶವತಂ ನ್ೀತರ್ೀಷ್ಾಮ್। 
ತದ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪರಿಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾ ಆನ್ನ್ದರ ಪಮಮೃತಂ ಯದ್ ವಿಭಾರ್ತ।’  

ಇರ್ತ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 

(ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದಾತ್ ರಮಾದ್ಯಸುಂ ಕ್ತಞ್ಚಾಜಾಜನ್ನಿು) 
 

ಯಥಾ ಹರಿಾಃ ಸವಮಾತಾಮನ್ಂ ವ್ೀದ್ ತದ್ವದ್ ರಮಾಪ ನ್। 
ಬರಹಾಮ ಚ ಕತತ ಏವಾನ್ಯೀ ವಿದ್ನ್ಾೀವ ತಥಾಪ ತತ॥’ ಇರ್ತ ಮಾಹಾತ್ಯೀ। 

 

‘ಸವಯಜೀವನಿಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಬರಹಮವಾಯ  ಹರ್ೀವಿಯದಧ। 
ನ್ ಚಾನ್ಯಸಾುದ್ೃಶ್ ೀ ವ್ೀರ್ತು ರಾವದ್ವೀರ್ತು ಹರಿಾಃ ಸವಯಮ್ ॥ 
ತಾವತಾುವಪ ನ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಾನಿೀತ್ ೀ ಲ್ ೀಕವನಿದತಧ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.2.63.5) 

‘ಯಥಾಽಽತಾಮನ್ಂ ಹರಿವ್ೀಯರ್ತು ತಥಾಽನ್ಯೀ ನ್ೈವ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ। 
ಜಾನ್ನಿು ಕ್ತಞ್ಾತೆರಮಶ್ ೀ ರಮಾದಾಯಸುತರಸಾದ್ತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ । 

  

ಮತಕ್ಾು ಅಪ ನ್ ವಿಷ್ತಣತವಂ ರಾನಿು ತತಧಮತಾಮಪ। 
ಆಧಿಕಯಂ ಕತತ ಏವ ಸಾಯನ್ತಮಕ್ಾುನಾಂ ಮತಕ್ತುದಾತೃತಾಃ॥ 
ಕತತ ಏವ ಪರಲ್ಲೀನಾನಾಂ ಪರಲಯೀ ತತ ತದಾತಮನಾ। 
ಬರಹಮಶವ್ೀಯನ್ದರಪೂವಾಯಣಾಂ ಮತಕ್ಾುವಪ ನ್ ವಿಷ್ತಣತಾ॥ 
ಯದಾ ತದಾ ತತ ಸಂಸಾರ್ೀ ಕವ ತದ್ ರಪತವಮಿಷ್ಯತ್ೀ। 
ಅನ್ ಯೀಽಸಧ ಸವಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾವನ್ನಾರಾಗತುಣಪೂರ್ತಯತಾಃ॥’ 

ಇತ್ಯೈತರ್ೀಯಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಐ. ಭಾ. 2.2.) 

‘ಸವವ್ೀದ್ನ್ೀಽನ್ಯವಿತಧು ವಾ ನಾಸಾವನ್ಯದ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್ೀ। 
ಸವಪರಕ್ಾಶ ಇರ್ತ ಪರೀಕುಸ ು್ೀನ್ೈವ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 
ಜೀವಾನಾಂ ಸವಪರಕ್ಾಶತವಂ ತತರಸಾದಾತಧವವ್ೀದ್ನ್ಮ್॥’ ಇರ್ತ ಚ । 
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(ವಿಷ್ತಣವಿಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ ದ್ೀವಾದಿಷ್ತ ರ ಪವಿಶ್ೀಷ್್ೈಸಧನಿನಹಿತಾಃ) 
 

‘ಬರಹಮಣ ಬರಹಮರ ಪೀ ಸಾಃ ಶ್ವರ ಪೀ ಶ್ವ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ। 
ಪೃಥಗ್ೀವ ಸಿ್ತತ್ ೀ ದ್ೀವೀ ವಿಷ್ತಣರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.1.3.23) 

‘ಶಙ್ಗಯಚಕರಭೃದಿೀಶ್ೀಷ್ಾಃ ಶ್ವೀತವಣ್ ೀಯ ಮಹಾಪರಭತಾಃ। 
ಆವಿಷ್ಟಾಃ ಶ್ವೀತಕ್್ೀಶಾತಾಮ ಶ್ೀಷ್ಾಂಶಂ ರ್ ೀಹಿಣೀಸತತಮ್॥’ ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ 

 

‘ರಾಮ ಏಕ್್ ೀ ಹಯನ್ನಾುಂಶಾಃ ತತರ ರಾಮಾಭಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 
ಶತಕಿಕ್್ೀಶಾತಮಕಸ್ತುಷ್ಠನ್ ರಮರಾಮಾಸ ವ್ೈ ಜಗತ್॥’  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ (ಭಾ.ತಾ.2.7.26) 

‘ಬರಹಮಣಯನ್ನ ು್ೀ ಗರತಡ್ೀ ರತದ್ರೀ ಕ್ಾಮೀ ಶಚಿೀಪತಧ। 
ಅನಿರತದ ಧ್ೀ ಮನಧ ಚ್ೈವ ಪೃತಧ ಚ ಕೃತವಿೀಯಯಜ್ೀ॥ 
ನಾರದ್ೀ ಚ್ೈವಮಾದ್ಯೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾತಧನಿನಧಿಹಯರ್ೀಾಃ। 
ಸತದ್ಶಯನಾದಿಮಷ್ವಸ್ರೀಷ್ತ ತಥಾ ಸನಿನಹಿತ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥’ (ಭಾ.ತಾ.4.25.20) 

 

‘ಬರಹಮಸ್ ಿೀ ಬರಹಮನಾಮಾಸಧ ಶ್ವಸ್ ಿೀ ರತದ್ರನಾಮಕಾಃ। 
ತಯೀರಪ ನಿಯನ್ೈಕಾಃ ಸವಯಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ । 

 

(ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಧದ್ೃಶಯಮಾತ್ರೀಣ ಜೀವ್ೀಽಶತವವಯವಹಾರಾಃ) 
 

‘ಜೀವರಾಶ್ಾಃ ಸಮಸ್ ುೀಽಪ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರಪೂವಯಕಾಃ। 
ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಧದ್ೃಶಯಮಾತ್ರೀಣ ಭನ್ ನೀಽಪಯಂಶ ಇವೀಚಯತ್ೀ॥ 
ಪುತರಭಾರತೃಸಖಿತ್ವೀನ್ ಸಾವಮಿತ್ವೀನ್ ಯತ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 
ಬಹತಧಾ ಗಿೀಯತ್ೀ ವ್ೀದ್ೈಜೀಯವೀಂಽಶಸುಸಯ ತ್ೀನ್ ತತ ॥’  

(ಬರ.ಸ .ಭಾ. 2.3.43) 

‘ವಿಭನಾನಂಶ್ ೀಽಲಪಶಕ್ತುಾಃ ಸಾಯತ್ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಧದ್ೃಶಯಮಾತರಯತಕ್॥’ ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ 
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(ಜೀವ್ೀಷ್ಾಧಿದಿವಯಧಾ ಪರೀಕುಾಃ) 
 

‘ಜೀವ್ೀಷ್ಾಧಿದಿವಯಧಾ ಪರೀಕುಾಃ ಸವರ ಪಂ ಬ್ಾಹಯಮೀವ ಚ। 
ಬ್ಾಹ್ ಯೀಪಾಧಿಲಯಯಂ ರಾರ್ತ ಮತಕ್ಾುವನ್ಯಸಯ ತತ ಸಿ್ತರ್ತಾಃ। 
ಸವೀಯಪಾಧಿವಿನಾಶ್ೀ ಹಿ ಪರರ್ತಬಿಮಬಾಃ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಕಥಂ ಚಾಽತಮವಿನಾಶಾಯ ಪರಯತಾಃ ಸ್ೀತಧಾರ್ತ ಕವಚಿತ್॥ 
ಅನ್ಥಯತಾ ಚ ಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಸಾಯತ್ ಅಭಾವಾತ್ ಪುಂಸ ಏವ ತತ। 
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀರಾದ್ಯಭಾವಾಚಾ ಸವಯಥಾ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್ೀ॥ 
ತಸಾಮದ್ೀತನ್ಮತಂ ಯೀಷ್ಾಂ ತಮೀನಿಷ್ಾಠಾಃ ಹಿ ತ್ೀ ಸೃತಾಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ।(ಭಾ ತಾ. 4.22.26) 

(ರ್ತರವಿಧಾನ್ನ್ಾಂ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀವ) 
 

‘ಕ್ಾಲಕ್್ ೀಟಿವಿಹಿೀನ್ತವಂ ಕ್ಾಲಾನ್ನ್ಾಂ ವಿದ್ತಬತಯಧಾಾಃ। 
ದ್ೀಶಕ್್ ೀಟಿವಿಹಿೀನ್ತವಂ ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಾಂ ತಥ್ೈವ ಚ ॥ 
ಗತಣಾನಾಮಪರಯೀತವಂ ವಸಾುವನ್ನ್ಾಂ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ। 
ಆನ್ನ್ಾಂ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ನಿತಯಂ ಹರ್ೀನಾಯನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್॥ 
ತಥಾಪ ದ್ೀಶತಸುಸಯ ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀಽಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ । 
ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಸುಥಾ ವಾಯಪುರ್ೀಕರ ಪ್ೀಽಪ ಪೂಜಯತ್ೀ॥ 
ತಸಾಯಚಿನಾಾದ್ ಾತ್ೈಶಾರಾಯದ್ ವಯವಹಾರಾಥಯಮೀವ ಚ । 
ಗತಣಾನಾಂ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀಽಪ ಕತತರಚಿತ್॥’ 

ಇರ್ತ  ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ(ಭಾ.ತಾ.3.11.2) 

(ಪರತಯಕ್ಷ-ರ್ತರ್ ೀಹಿತಭ್ೀದ್ೀನ್ ದಿವವಿಧ್ಂ ವ್ೈಭವಂ ರ ಪಮ್) 
 

‘ದಿವದಿಧ್ಂ ವ್ೈಭವಂ ರ ಪಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಚ ರ್ತರ್ ೀಹಿತಮ್। 
ಕಪಲವಾಯಸಕೃಷ್ಾಣದ್ಯಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ವ್ೈಭವಂ ಸೃತಮ್॥ 
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ಭನ್ನಂ ಬರಹಾಮದಿಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡ್ೀಭಯಶಾಾಪ ತದ್ುತಮ್। 
ಸಾಜಾತಾಯಧಿಕಯದ್ಂ ತ್ೀಷ್ಾಂ ತರ್ತುರ್ ೀಹಿತವ್ೈಭವಮ್॥’  

ಇರ್ತ ತ್ೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ।(ಗಿೀ.ತಾ.3.11.2) 

(ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಽಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಅಜ್ಞಜನ್ಮೀಹನಾರಾವರ್ೀಭಯಾಃ 
ವರಾದಿಕಮಥಯಯರ್ತ) 

 

‘ಹರಿವಾಯಯಸಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಽಪ ಸವಯಂ ಪರಭತಾಃ। 
ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ನಾರದಾದಿಭ್ ಯೀ ಮೀಹಾಯೈಷ್ಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ॥’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ।(ಭಾ.ತಾ.2.9.45) 

‘ಯದ್ಧಿೀನ್ಶ್ರಯೀಽಪಾಙ್ಕುತ್ ಬರಹಮರತದಾರದಿಸಂಸಿ್ತರ್ತಾಃ। 
ಸ ಪುತಾರಥಯಂ ತಪಸ ು್ೀಪ್ೀ ವಾಯಸ್ ೀ ರತದ್ರಸಯ ಚ್ೀಶವರಾಃ॥ 
ಕ್ಾತಯಯಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ವಿಯೀಗ್ೀ ಲಧಕ್ತಕಂ ಹರಿಾಃ। 
ಕತತಾಃ ಕ್ಾತರತಾ ತಸಯ ನಿತಾಯನ್ನ್ದಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೀಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.1.2.2) 

 

‘ಅಹಮಪಯವತಾರ್ೀಷ್ತ ತಾವಂ ಚ ರತದ್ರ ಮಹಾಬಲ। 
ತಾಮಸಾನಾಂ ಮೀಹನಾಥಯಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಯತಗ್ೀ ಯತಗ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 

 

‘ಜೀವವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಚ್ೈವ ತಥಾನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ। 
ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ಶತರತಯೀ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೈಕ್್ಯೀನ್ ಕ್್ೀವಲಮ್॥ 
ಮೀಹನಾಥಯಂ ಸಮತದಿದಷ್ಾಟಸುಥಾಥಯದ್ ಯೀತಕ್ಾಸುಥಾ॥’ ಇರ್ತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್। 

 

(ಪಞ್ಾವಿಧ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ವಿನ್ಶಯರ್ತ) 
 

‘ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪಯಧಿಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಹಿರಣಯಕಾಃ। 
ಬರಹಾಮಣಂ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಸಧುರ್ತ ತದ್ುವಿಷ್ತಣವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ॥’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ।(ಭಾ.ತಾ.7.3.33) 
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‘ಜೀವ್ೀಶವರಭಧಾ ಚ್ೈವ ಜಡ್ೀಶವರಿಭದಾ ತಥಾ। 
ಜೀವಭ್ೀದ್ ೀ ಮಿಥಶ್ೈವ ಜಡಜೀವಭದಾ ತಥಾ॥ 
ಜಡಭ್ೀದ್ ೀ ಮಿಥಶ್ೈವ ಪರಪಪಾೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಾಕಾಃ। 
ಸ ನಿತಯ ಏವ ನ್ ೀತಾಪದ್ಯ ಉತಾಪದ್ಯಶ್ಾೀನ್ನಶ್ೀದ್ಪ॥ 
ತಸಾಮದ್ನಾದಿಮಾನ್ೀವ ಪರಕೃಷ್್ ಟೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಾಕಾಃ। 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಜ್ಞಾಮಿತಂ ಯಸಾಮತ್ ನ್ ದ್ವೈತಂ ಭಾರನಿುಕಲ್ಲಪತಮ್॥ 
ಅದ್ವೈತಾಃ ಪರಮೀ ಯೀಽಸಧ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯಯಾಃ। 
ವಿಕಲ್ ಪೀ ವಿನಿವತ್ೀಯತ ಕಲ್ಲಪತ್ ೀ ಯದಿ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್। 
ಅದ್ವೈತಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ ನ್ ತಸಾಮದಿವದ್ಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್॥’ ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ॥ 

 

‘ಯತಕ್ಾಾಯತಕುತವಮಪ ಹಿ ಯದ್ಧಿೀನ್ಂ ಸದ್ೀಷ್ಯತ್ೀ। 
ಪರಮಾಣಾವಗತ್ೀ ತತರ ಕತತ ಏವ ಹಯಯತಕುತಾ॥ ಇರ್ತ ಚ (ಗಿೀ.ತಾ.2.25) 

 

‘ಏಕ ಏವದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಧ ತದ್ತನ್ರಸಯ ವಜಯನಾತ್। 
ತತಧಮಸಾಯಧಿಕಸಾಯಪ ಹಯಭಾವಾತತಪರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಚ ಬ್ಾರಹ್ೇ।(ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 

‘ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಧ ಹರಿಾಃ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸವಯದಾ। 
ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಧ ಅಶವಮೀಧ್ಾಃ ಕರತತಷ್ವಪ। 
ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಾವಹಂ ಚಾಸಾವಹ್ೀಯತಾಃ॥ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 

 

‘ದ್ೀವಾನಾಂ ಯೀ ವಿದ್ಧಾರ್ತ ಕ್ಾಮಾನ್’ 
‘ಯತರ ಪೂವ್ೀಯ ಸಾಧಾಯಾಃ ಸನಿು ದ್ೀವಾಾಃ’ 
ಬಹವಾಃ ಪುರತಷ್ಾ ಬರಹಮನ್ ಉತಾಹ್ ೀ ಏಕ ಏವ ತತ। 
ಕ್್ ೀ ಹಯತರ ಪುರತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ತಂ ಭವಾನ್ ವಕತುಮಹಯರ್ತ॥ 
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(ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಮತಕ್ತುನಿದಾನ್ಮ್) 
ವ್ೈಶಮಾಪಯನ್ಾಃ- 

ನ್ೈತದಿಚಛನಿು ಪುರತಷ್ಮೀಕಂ ಕತರತಕತಲ್ ೀದ್ಾವ। 
ಬಹ ನಾಂ ಪುರತಷ್ಾಣಾಂ ಹಿ ಯಥ್ೈಕ್ಾ ಯೀನಿರತಚಯತ್ೀ॥ 
ತಥಾ ತಂ ಪುರತಷ್ಂ ವಿಶವಮಾಖ್ಾಯಸಾಯಮಿ ಗತಣಾಧಿಕಮ್॥’ 

ಇರ್ತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ। (ಗಿೀ.ಭಾ.13.24) 

‘ಸಾಿಣತಹ್ ೀಯಚಾಕ್ಾರಮ ಸ ಪರಜಾಪರ್ತಮತವಾಚ। 
ಕ್್ ೀಽಸ್ತ ಕ್್ೀ ಸಮಾಃ ಕಾಃ ಸ ಇರ್ತ । ಸ ಹ್ ೀವಾಚ 
ಯೀಽಸ್ತಮ ಯೀ ಸಿ ಸ ಯಾಃ ಸ ಇರ್ತ। ಅಥ ಹ್ೈನ್ಮತಪಾಕ್್ ರೀಶತ್। 
ಸತಯಂ ಭದಾ ಸತಯಂ ಭದಾ ಸತಯಂ ಭದಾ ಇರ್ತ’ ಮಹಾಸಂಹಿತರಾಂ ಚ। 
‘ಜೀವ್ೀಶವರಭದಾಂ ಭಾರನಿುಂ ಕ್್ೀಚಿದಾಹತರಪಣುತಾಾಃ। 
ಅನಾರಮಾಂ ತಮೀ ರಾನಿು ಪರಮಾತಮವಿನಿನ್ದನಾತ್’ ಇರ್ತ॥ 

‘ಯಥ್ೈಕಸತು ಬಹ ನ್ ಸತಪಾುನ್ ಅಸತಪುಾಃ ಪಶಯರ್ತ ಪರಭತಾಃ। 
ಏವಮಿೀಶ್ ೀ ಬಹ ನ್ ಜೀವಾನ್ ಅಜ್ಞಾನ್ ಪಶಯರ್ತ ನಿತಯದ್ೃಕ್॥ 

ಇರ್ತ ವಯೀಮಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಭಾ.ತಾ.2.2.7) 

(ಭ್ೀದ್ವಕ್ಾು ಹರ್ೀಾಃ ಪರಯಾಃ) 
 

‘ಕ್್ೀಚಿದ್ಾೀದ್ಂ ವಿನಿನ್ದನಿು ಹಾಯಸತರಜ್ಞಾನ್ವೃತುಯಾಃ। 
ನಿನಾದಂ ಕತವಯನ್ಾಥ್ ೀ ಮನಾದ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರಮಾಥಯತಾಮ್॥ 
ಯೀ ತತ ತತುವವಿದ್ ೀ ಮತಖ್ಾಯ ಭ್ೀದ್ಂ ಬರಹಾಮನ್ಯವಸತುನ್ ೀಾಃ। 
ಪರಮಾಥಯಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾತಾವ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸತ್ೀ॥’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.4.8.38) 

ಉಪಪಾದ್ಯೀತ್ ಪರಾತಾಮನ್ಂ ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಯಾಃ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ। 
ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ನ್ ಚ್ೈತಸಾಮರ್ತರಯೀ ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ಕಶಾನ್॥’ 

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ । (ಭಾ.ತಾ.5.5.26) 

‘ಯೀ ಹರ್ೀಶ್ೈವ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ವಕ್ಾು ಹರ್ೀಾಃ ಪರಯಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ 
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‘ಸತವಿರತದ್ಧಸವರ ಪತಾವತ್ ಜೀವಾದ್ನ್ಯತಮೀ ಹರಿಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.7.2.41) 

‘ಅದ್ೃಷ್್ಟೀಜೀಯವಪರಯೀಾಃ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಜ್ಞ್ ೀ ರಾರ್ತ ಸಂಸೃರ್ತಮ್। 
ಅಭ್ೀದ್ನಿಶಾರಾದಾಯರ್ತ ತಮೀ ನಾಸಾತರ ಸಂಶಯಾಃ॥ 
ಅಲಪಸಮ ಪಣಯದ್ಶ್ಯತಾವನ್ನ ಸಾಮಯಂ ಜೀವಕೃಷ್ಣಯೀಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। 

 

‘ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀ ಭ್ೀದ್ ೀಽಯಂ ಸವಭಾವಾಃ ಪರಜೀವಯೀಾಃ। 
ಸವತ್ ೀ ವಾ ಪರತ್ ೀ ವಾಪ ನ್ ಕದಾಚಿದಿವನ್ಶಯರ್ತ। 
ಏವಂ  ವಿಜಾನ್ತಾಂ ವಿಷ್ತಣಬಯಹತಜನ್ಮ ನ್ ದಾಸಯರ್ತ॥’  

ಇರ್ತ ಪರಮಾಣಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 

‘ಸತಪಣಾಯವ್ೀತಧ ಸಯತಜಧ ಸಖ್ಾರಧ ಯದ್ೃಚಛರಾ ಕೃತನಿೀಡಧ ಚ ವೃಕ್ಷ್ೀ। 
ಏಕಸುಯೀಾಃ ಖ್ಾದ್ರ್ತ ಪಪಪಲಾನ್ನಮನ್ ಯೀ ನಿರನ್ ನೀಽಪ ಬಲ್ೀನ್ ಭ ರಾನ್॥’ 

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ । (ಭಾ.11.11.6) 

‘ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ ೀ ಹಿ ಪರಜೀವಯೀಜೀಯವಗ್ ೀ ಮಿಥಾಃ। 
ಪರಸಪರ್ೀಣ ವಸ ುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಶಾಸರದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ॥ 
ಸದ್ಾೀದ್ ೀಽಯಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಸುವಸತ್ ಭ್ೀದ್ಂ ಚ ಮೀ ಶತರಣತ। 
ಸವರ ಪಾಣಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ವಿಷ್್ ಣೀಭ್ೀಯದ್ಾಃ ಪರಸಪರಾತ್॥ 
ಸವಯಸಯ ವಿಷ್ತಣತನ್ರತಾವತ್ ಶತತರಮಿತಾರದಿಭ್ೀದಿತಾ। 
ಯಚಾಾನ್ಯಚಾಛಸರವಿದಿವಷ್ಟಮಸಬ್ ಧ್ೀದ್ಾಃ ಸ ಈರಿತಾಃ॥ 
ಸದ್ಾೀದ್ದ್ಶಯನಾನ್ ೇಕ್ಷಸುವಸದ್ಾೀದಾತುಮೀ ವರಜ್ೀತ್। 
ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಯಮಾಗತಾಾಃ॥ 
ಸಗ್ೀಯಽಪ ನ್ ೀಪಜಾಯನ ು್ೀ ಪರಲಯೀ ನ್ ವಯಥನಿು ಚ॥’ ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ॥ 

 

(ನ್ ಮತಕ್ಾುವಪ ಭ್ೀದಾಪಗಮಾಃ) 
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‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂ ಪರಮೀ ವಯೀಮನ್ ಸ್ ೀಽಶತನತ್ೀ। 
ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಹ ಬರಹಮಣಾ ವಿಪಶ್ಾತಾ।’ 
ಏತಮಾನ್ನ್ದಮಯಮಾತಾಮನ್ಮತಪಸಙ್ಗೆರಮಯ 
ಇಮಾನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಕ್ಾಮಾನಿನೀಕ್ಾಮರ ಪಯನ್ತಸಞ್ಾರನ್’ 
ಸವ್ೀಯ ನ್ನ್ದನಿು ಯಶಸಾ ಗತ್ೀನ್ ಸಭಾಸಾಹ್ೀನ್ ಸಖ್ಾಯ ಸಹಾಯಾಃ। 
ಕ್ತಲ್ಲಬಷ್ಸತಪುತತಷ್ಷಹಯಯೀಷ್ಾಮರಂ ಹಿತ್ ೀ ಭವರ್ತ ವಾಜನಾಯ। 
‘ಪರಞ್  ಜಾೀರ್ತರತಪಸಮಪದ್ಯ ಸ್ವೀನ್ ರ ಪ್ೀಣಾಭನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ’ 

 

‘ಸ ತತರ ಪಯೀಯರ್ತ ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್ ರಮಮಾಣಸ್ತರಭವಾಯ ರಾನ್ೈವಾಯ 

ಜ್ಞಾರ್ತಭವಾಯಽಜ್ಞಾರ್ತಭವಾಯ। ತದಾ ವಿದಾವನ್ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀ ವಿಧ್ ಯ ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ ಪರಮಂ 

ಸಾಮಯಮತಪ್ೈರ್ತ।’ 
 

(ಜೀವ-ಶರಿೀರಶಬ್ಾದಥಯಕಥನ್ಮ್) 
 

‘ಅಲಪಶಕ್ತುರಸಾವಯಜ್ಞಂ ಪಾರತನ್ರಾಮಪೂಣಯತಾ। 
ಉಪಜೀವಕತವಂ ಜೀವತವಮಿೀಶತವಂ ತದಿವಪಯಯಯಾಃ। 
ಸವಭಾವಿಕಂ ತಯೀರ್ೀತನಾನನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್। 
ವದ್ನಿು ಶಾಶವತಾ ವ್ೀದಾ ಅತ ಏವ ಮಹಾಜನಾಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ೀ। (ಗಿೀ.ತಾ.2.20) 

‘ಶರಿೀರಧ ತಧ ಉಭಧ ಜ್ಞ್ೀರಧ ಜೀವಶ್ಾೀಶವರಸಙ್ಘಚಜಿತಾಃ। 
ಅನಾದಿಬನ್ಧನ್ಸ ು್ವೀಕ್್ ೀ ನಿತಯಮತಕುಸುಥಾಪರಾಃ॥’ ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। 

 

‘ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ಜಗತಧತಯಂ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೀಶಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸದಾ। 
ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜೀವಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಮತಕ್ಾುಾಃ  ಪಶಯನಿು ಸವಯದಾ॥’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। (ಬೃಹ.ಭಾ.5) 
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‘ಸವಯಜ್ಞಾಲಪಜ್ಞತಾಭ್ೀದಾತ್ ತ್ೀನ್ ಸತ್ಯೀನ್ ಮಾಂ ದ್ೀವಸರರಾನ್ತು ಸಹ ಕ್್ೀಶವಾಾಃ॥’  
ಇರ್ತ ಚ 

 

(ಭ್ೀದ್ ಸತ್ ಯೀಽಪಯನಾದಿಶಾ) 
 

‘ಸತಯ ಆತಾಮ ಸತ್ ಯೀ ಜೀವಾಃ ಸತಯಂ ಭದಾ ಸತಯಂ ಭದಾ ಮೈವಾರತವಣಯಾಃ।’ ‘ಆತಾಮ ಹಿ 
ಪರಮಾಃ ಸವತನ್ರಾಃ ಸವಯವಿತಧವಯಶಕ್ತುಾಃ ಪರಮಸತಖ್ಾಃ ಪರಮಾಃ ಜೀವಸತು ತದ್ವಶ 

ಅಜ್ಞ್ ೀಽಲಪಶಕ್ತುರಾತ್ ೀಯಽಲಪಕಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಾಃ॥ 
 

‘ಸ್ ೀಽಶತನತ್ೀ ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಹ ಬರಹಮಣಾ ವಿಪಶ್ಾತಾ।’ 
‘ಜೀವ್ೀಶವರಾಭದಾ ಚ್ೈವ ಜಡ್ೀಶವರಭದಾ ತಥಾ। 
ಜೀವಭ್ೀದ್ ೀ ಮಿಥಶ್ೈವ ಜಡಜೀವಭದಾ ತಥಾ। 
ಮಿಥಶಾ ಜಡಭ್ೀದ್ ೀ ಯಾಃ ಪರಪಞ್  ಾೀ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಾಕಾಃ। 
ಸ್ ೀಽಯಂ ಸತ್ ಯೀ ಹಯನಾದಿಶಾ ಸಾದಿಶ್ಾೀನಾನಶಮಾಪುನರಾತ್। 
ನ್ ಚ ನಾಶಂ ಪರರಾತ್ಯೀಷ್ಾಃ ನ್ ಚಾಸಧ ಭಾರನಿುಕಲ್ಲಪತಾಃ। 
ಕಲ್ಲಪತಶ್ಾೀನಿನವತ್ೀಯತ ನ್ ಚಾಸಧ ವಿನಿವತಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। 

 

(ಅಸದ್ತಪಾಸಕ್ಾನಾಂ ತಮ ಏವ ಭವರ್ತ) 
 

‘ಅಹಂ ಬರಹ್ೇರ್ತ ವ್ೀನ್ಸತು ಧಾಯಯನಾನಪಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ। 
ತದಾರದಾಧನ್ ುೀ ಮಹಿೀಂ ವಾಯಪುೀ ಭ್ೀರಾಯ ಖ್ಾಯಪಯತ್ ೀಽನಿಶಮ್॥ 
ಅಸತರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ೈವ ಪಶಾಚಾಸುತಪಥಿ ಸಿ್ತತಾಾಃ। 
ಭ ಮಧ ತತಪೃಥತನಾ ಸವಯಂ ನಿರಸುಂ ಮಹಿತಾತಮನಾ॥ 
ವ್ೈವಸವತಸಯ ಸಮಯೀ ಜಾತಾಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾ ಭತವಿ। 
ಖ್ಾಯಪಯನಿು ದ್ತರಾತಾಮನ್ ೀ ಮಣಮಾಂಸುತತಪರಾಃ ಸರಾಃ॥ 

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತತಪರಾಣ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.4.14.29) 
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‘ಭದಾ ಯದಿ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಜೀವಾತಮಪರಮಾತಮನ್ ೀಾಃ। 
ಮತಕ್್ಾೈ ತದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಾಯ ಕ್್ ೀ ಯತನಂ ಕತತಯಮಹಯರ್ತ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.4.22.17) 

‘ಪೂವಯಂ ತತ ಪಧಣುರಕ್್ ೀ ನಾಮ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸತದ್ತಮಯರ್ತಾಃ। 
ಜಾರ್ತಸಮರ್ ೀ ದಿವಧಾ ಶಾಸರಂ ಪಾಷ್ಣುಂ ನಿಮಯಮೀ ನ್ೃಪಾಃ॥ 
ಏಕಂ ತತ ವಾಸತದ್ೀವಾಖ್ಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಹಮ್ ಇತಯಪ। 
ಕತರ್ತಧಿತಂ ವಾಸತದ್ೀವತವಪರರ್ತಪಾದ್ಕಮಾತಮನ್ಾಃ॥ 
ತತರಶ್ಷ್ಯಾಃ ಕರಮತನಾಯಮ ನ್ಜಾನ್ಂಸುನ್ಮತಂ ಪರಮ್। 
ವಾಸತದ್ೀವಾತಮತಾಂ ಸವಯಜೀವಾನಾಮವದ್ತತೆಧಿೀಾಃ॥ 
ಕ್ತರಮಾಯಖ್ಯಂ ಶಾಸರಮಕರ್ ೀದ್ ಅಭ್ೀದ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಕಮ್। 
ಕತಶಾಸರಂ ಸವಯವ್ೀದಾನಾಂ ವಿರತದ್ಧಂ ತಾಮಸಾಲಯಮ್॥ 
ತಂ ದ್ೃಷ್ಾಟವಽದಾಯಪ ವತಯನ ು್ೀ ವರ್ತಯಷ್ಯನಿು ತಥಾ ಕಲಧ। 
ಅಶಧಚಾ ಅವರತಾಚಾರಾ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಹಮಿತಯಪ॥’  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ|(ಭಾ.ತಾ.1.4.18) 

‘ಪರವಿಷ್ಟತಾವಚಛರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಜೀವಾ ಏವ್ೀರ್ತ ದ್ತಧಿಯಯಾಃ। 
ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ನ್ ತನ್ಮತಮನ್ತವರಜ್ೀತ್॥ 
ವ್ೀದ್ವಾದ್ವಿರ್ ೀಧಿತಾವದ್ನ್ರಾ ತತ ತಮೀ ವಿಶ್ೀತ್॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ । 

  
‘ಐಕ್ಾತಯಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ರಾನಿು ತಮೀ ಭ್ೀದಾತಪರಂ ಪದ್ಮ್। 
ಸಾವತನ್ರಾಪಾರತನಾರಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ಭಯವ್ೀತ್॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್ೀಯ। 

 

‘ಯೀ ಜಗತರವದ್ನ್ಾಜ್ಞಾ ಜೀವಾದ್ನ್ಯೀಶವಜಯತಮ್। 
ತ್ೀಷ್ಾಮಪ ತತ ತಾಂ ವಾಚಮಿೀಶ ಏವ ದ್ದಾತಯಜಾಃ॥ 
ನ್ ಚ ತಕ್ತಯಭಯವ್ೀದಿೀಶ್ ೀ ಜೀವೀ ಭ್ೀದ್ವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ। 
ವಯಭಚಾರಿಣ್ ೀ ಯತಸುಕ್ಾಯ ಇಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ಗಾ ಅಪ॥ 
ಕಚಿತೆವಚಿನ್ೃಷ್ಾ ತಕ್ಾಯಾಃ ಕಣಾದಾದಿಪರದ್ಶ್ಯತಾಾಃ। 
ತತುವನಿಣಯಯಭೀರ ಣಾಂ ವವವಧಾನ್ಕರಾಸುತಾಃ। 
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ನ್ೈವ ತ್ೀ ಸಿ್ತರಬತದಿಧೀನಾಂ ಕತಯತಯಸ ು್ೀ ಬತದಿಧಚಾಲನ್ಮ್। 
ಮೃಷ್ಾ ತದಿೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಸವೀಯತೆಷ್ಯಶಾ ಜೀವಗಾಃ। 
ಧ್ನ್ವತುವಂ ಚ ಕತೃಯತವಂ ಬಲವತುವಂ ಚ ವಿಷ್ಣವಿ। 
ಅತ್ ೀ ಜೀವ್ೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಂ ಮಿಥ್ಯೀರ್ತ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ತನ್ರಭಾಗವತ್ೀ। (10.94.37) 

‘ಜೀವಸಯ ಜಗತಶ್ೈವ ಪರ್ೀಶಾಭ್ೀದ್ತ್ ೀ ವಚಾಃ। 
ಅತಾರ್ತುವಕಂ ಜಗಚ್ಾೀರ್ತ ವಿಷ್ಣವನ್ಧಿೀನ್ತವವಾಚಕಮ್॥ 
ಮೃಷ್ಾ ವಾಕಯಂ ಹಿ ತದ್  ಜ್ಞ್ೀಯಂ  ತಮೀಗರ್ತವಿಧಾಯಕಮ್। 
ಅಭ್ೀದ್ಸತು ಕತತಸುಸಯ ಪರಮಸಾಯವರ್ೀಣ ತತ॥ 
ಮಿಥಾಯತವಂ ತತ ಕತತಸುಸಯ ಜಗತ್ ೀ ನಿತಯದ್ಶಯನಾತ್॥’  

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ॥ (ಭಾ.ತಾ.10.94.27) 

(ಈಶಧ್ಮಾಯಾಃ ನ್ ಜೀವ್ೀಽನ್ತಸನ್ಧೀರಾಾಃ) 
 

‘ರಾವತತು ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಂ ತಾವನಾನನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ। 
ಭ್ೀದ್ಬತದಿಧಸತು ರಾವತ್ ಸಾಯತ್ ತಾವದಿೀಶವರತನ್ರತಾ। 
ರಾವದಿೀಶವರತನ್ರತವಂ ತಾವತ್ ತಸಾಮದ್ ಭಯಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಉಪಾಸತ್ೀ ಯ ಏವಂ ತತ ನಿತಯಶ್ ೀಕ್್ೀ ಪತನಿು ತ್ೀ॥ 
ಮಹಾತಮಸಯನಾನ್ನ ದ್ೀ ತಸಾಮನ್ನೈವಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್। 
ತಸಾಮನಿನತಯಂ ತತ ನಾನಾತವಂ ಜೀವನಾಮಿೀಶತನ್ರತಾ॥ 
ಸಾವಧಿಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ಚ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸದ್ೀಷ್ಯತ್ೀ। 
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ಪರಾನ್ನ್ದಂ ವರಜನಿು ಚ॥’  

ಇರ್ತ ತನ್ರಭಾಗವತ್ೀ । (ಭಾ.ತಾ.10.10.34) 

‘ಅಸವತನ್ರಾಃ ಸವತನ್ ರೀಽಸ್ತೇತ್ಯೀವಂ ಜೀವಾಃ ಪರಭಾವಯನ್। 
ವಧ್ಯತ್ೀ ಹಿೀಶಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ರಾಜಭಾವ್ೀನ್ ಭೃತಯವತ್॥ 

ಇರ್ತ ಸಾವತನ್ರಾೀ 
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‘ತಂ ಯೀ ತ್ವೈಕ್್ಯೀನ್ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಸವಯಭನ್ನಂ ಗತಣ್ ೀಚಛರರಾತ್। 
ಕೃಪಣಾಸ ು್ೀ ತಮಸಯನ ಧ್ೀ ನಿಪತನಿು ನ್ ಸಂಶಯಾಃ। 
ನ್ ತ್ೀಷ್ಾಮತದ್ಧೃರ್ತಾಃ ಕ್ಾವಪ ನಿತಾಯರ್ತಶಯದ್ತಾಃಖಿನಾಮ್॥ 
ಗತಣಭ್ೀದ್ವಿದಾಂ ವಿಷ್್ ಣೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದ್ವಿದಾಮಪ। 
ದ್ೀಹಕಮಾಯದಿಷ್ತ ತಥಾ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾದಿಕ್್ೀ ತಥಾ॥ 
ಸ್ ವೀದಿರಕ್ಾುನಾಂ ತದಿೀರಾನಾಂ ನಿನ್ದನಿು ಏವ ಚ। 
ಸವ್ೀಯಷ್ಾಮಪ ಚ್ೈತ್ೀಷ್ಾಂ ಗರ್ತರ್ೀಷ್ಾ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ॥ 
ಅವಯಕುಾಃ ಪರಮಾತಾಮಽಸಧ ವಯಕ್್ ುೀ ಜೀವ ಉದಾಹೃತಾಃ। 
ಮನ್ಯತ್ೀ ಯಸುಯೀರ್ೈಕಯಂ ಸ ತತ ರಾತಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ॥’ 
‘ಜೀವಧ್ಮಾಯನಿೀಶವರ್ೀ ತತ ಯೀ ಜೀವ್ೀಷ್್ವೈಶಾರಾನ್ಪ। 
ವಿದಾಯದ್ ಜೀವ್ೀಶವರ್ೈಕಯಂ ಚ ದ್ವನ್ದವಮೀಹಿೀ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥’  

ಇತಾಯಗ್ನೀಯೀ । (ಗಿೀ.ತಾ.7.28) 

(ಮೀಕ್ಷಧ್ಮಯವಚನ್ೀನ್ ಐಕಯವಾದ್ನಿರಸನ್ಮ್) 
 

ಐಕ್ಾಯತಮಂ ನಾಮ ಯದಿದ್ಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ ಬ ರಯತರನ್ೈಪುಣಾಾಃ। 
ಶಾಸರತತುವಮವಿಜ್ಞಾಯ ತಥಾವಾದ್ಬಲಾಜಜನಾಾಃ॥ 
ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧಾಭಭ ತತಾವದ್ಹಙ್ಕೆರವಶಙ್ಗುತಾಾಃ। 
ಯಥಾತಥಯಮವಿಜ್ಞಾಯ ಶಾಸಾರಣಾಂ ಶಾಸರದ್ಸಯವಾಃ॥ 
ಬರಹಮಸ ು್ೀನಾ ನಿರಾನ್ನಾದ ಅಪಕವಮನ್ಸ್ ೀಽಶ್ವಾಾಃ। 
ವ್ೈಗತಣಯಮೀವ ಪಶಯನಿು ನ್ ಗತಣಾನ್ ವಿನಿಯತಞ್ಜತ್ೀ॥ 
ತ್ೀಷ್ಾಂ ತಮಾಃಶರಿೀರಾಣಾಂ ತಮ ಏವ ಪರಾಯಣಮ್। 
ಯತಾಃ ಸವರ ಪತಶಾಾನ್ ಯೀ ಜಾರ್ತತಾಃ ಶತರರ್ತತ್ ೀಽಥಯತಾಃ॥ 
ಕಥಮಸ್ತಮ ಸ ಇತ್ಯೀಷ್ ಸಮಬನ್ಧಾಃ ಸಾಯದ್ಸಂಹಿತಾಃ।’ (ಬೃಹ.ಭಾ.3) 

 

ಅನ್ಯ ಈಶಸುಥಾಽನ್ ಯೀಽಹಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪಶ್ಾತಾಮ್॥ 
ಆಧಿಕಯಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶಸಯ ಯತ್ ೀಽನ್ಯತ್ವೀನ್ ಯತಜಯತ್ೀ॥ ಇರ್ತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ। 
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(ಛಾನ್ ದೀಗ್ಯೀ ದ್ೃಷ್ಾಟನ್ುನ್ವಕ್್ೀಽಪ ಭ್ೀದ್ ಏವೀಕುಾಃ) 
  

‘ಯಥಾ ಪಕ್ಷ್ೀ ಚ ಸ ತರಂ ಚ ನಾನಾವೃಕ್ಷರಸಾ ಯಥಾ। 
ಯಥಾ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಮತದ್ರಶಾ ಶತದ್ ಧೀದ್ಲವಣ್ೀ ಯಥಾ। 
ಯಥಾ ಚ್ ೀರಾಪಹಾಯೀಯ ಚ ಯಥಾ ಪುಂವಿಷ್ರಾವಪ॥ 
ತಥಾ ಜೀವ್ೀಶವರಧ ಭನಧನ ಸವಯದ್ೈವ ವಿಲಕ್ಷಣಧ। 
ತಥಾಪ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪತಾವನ್ನ ಜೀವಾತಪರಮೀ ಹರಿಾಃ॥ 
ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮನ್ದದ್ೃಷಟೀನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಪರಮೀಽಪ ಸನ್। 
ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ತಯೀಜ್ಞಾಯತಾವ ಮತಚಯತ್ೀ ಬಧ್ಯತ್ೀಽನ್ಯಥಾ॥’ ಇರ್ತ ಪರಮೀಪನಿಷ್ದಿ। 

‘ 

‘ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಾಾಾಭಮಾನ್ೀನ್’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀಽಪ ಭ್ೀದ್ಸ್ಯೈವೀಕ್ ು್ೀಾಃ। 
 

(ಅಸತರಸವರ ಪಮ್) 
 

‘ಮದ್ನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಇರ್ತ ವಿದಾಯಸತರಂ ಮತಮ್। 
ಅಸ್ತುೀರ್ತ ದ್ೈವಮತಭಯೀಹಯರಿರ್ೀವ ಹಯಪ್ೀಕ್ಷ್ತಾಃ॥ 

 

ಜೀವಾದ್ನ್ಯಂ ನ್ ಪಶಯನಿು ಶತರತ್ಯೈವಂ ವಿದಿವಷ್ನಿು ಚ । 
ಏತ್ೈಸುವಮಸತರಾನಿವದಿಧ ಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಪುರತಷ್ಾಧ್ಮಾನ್॥’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ 

‘ 

‘ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಹಾಯ ಯೀ ದ್ೀವಾನ್ ಪತೄನ್ ಭ ತ್ೀಶಮೀವ ವಾ। 
ಸಾಮಯೀನ್ ವಾ ಪೂಜಯನಿು ತ್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಸತರಾ ಗಣಾಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ 

 

‘ಯೀಽರ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಪರಮೀಶ್ ೀಽಹಮಿತಯಪ। 
ಮಿಥಾಯ ಜಗದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಭರಮಜತಾವನ್ನ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥ 
ಮಿಥಾಯತಾವನ್ನೀಶವರ್ ೀಽಪಯಸ್ತು ಪರ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಚ ಜಾಯತ್ೀ॥ 
ಸವಸ್ತಮನ್ನಪ ತಥಾನ್ಯಸ್ತಮನ್ ನಿಯನಾುಽನ್ಯ ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ। 
ಪರದಿವಷ್ನ್ಾಸತರಾಸ ು್ೀ ತತ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ॥ 
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ಅಯೀಗ್ಯೀಶತವಕ್ಾಮಾಚಾ ಲ್ ೀಭಾಚಾಾಽತಮಸಮಪಯಣ್ೀ। 
ತತುವವ್ೀದಿಷ್ತ ಕ್್ ೀಪಾಚಾ ತಮಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ನ್ ದ್ತಲಯಭಮ್॥ 
ಅಕ್ಷಗಮಾನ್ತಮಾನಾಂ ಚ ಸ್ ವೀಕ್ ು್ೀರಪ ವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ। 
ತಸಾಮತ ು್ೀ ಹಯಸತರಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಏವಮನ್ಯೀಽಪ ತಾದ್ೃಶಾಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್ೀಯ। (ಗಿೀ.ತಾ.16.20) 

‘ಭನ್ ನೀಽಚಿನ್ಾಾಃ ಪರಮೀ ಜೀವಸಙ್ಕಾತ್ ಪೂಣಯಾಃ ಪರ್ ೀ ಜೀವಸಙ್ಘ  ಾೀ 
ಹಯಪೂಣಯಾಃ। 
ಯತಸುವಸಧ ನಿತಯಮತಕ್್ ುೀ ಹಯಯಂ ಚ ಬನಾಧನ್ ೇಕ್ಷಂ ತತ ಏವಾಭಗಚ ಛ್ೀತ್॥’ 

ಇರ್ತ ಕ್ಧಶ್ೀತಕ್ತೀಶತರರ್ತಾಃ 

‘ಯಸ ುತುಮೀ ಭಗವತಾಃ ಸ ಮತಕ್ತುಂ ಪರಮಾಂ ವರಜ್ೀತ್। 
ವಿಷ್ತಣನಾ ಸವಯದ್ೀವ್ೈಶಾ ಮೀದ್ತ್ೀ ಸಹ ನಿತಯದಾ॥’  

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ । (ಭಾ.ತಾ.11.2.46) 

(ಪಾತಕ್್ ೀಪಪಾತಕ್ಾದಿನಾಂ ಸವರ ಪಂ ಫಲನಿರ ಪಣಂ ಚ) 
 

‘ಕ್ಷತದ್ರಪಾಪಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ಚ್ ೀಪಪಾತಕಪಾತಕ್್ೀ। 
ಮಹಾಪಾತಕನಾಮಾನಿ ಸತಮಹಾಪಾತಕ್ಾನ್ಯಪ॥ 
ತಥಾ ಸವರ್ತಮಹಾನಾುನಿ ಪಾತಕ್ಾನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ। 
ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾವಧಾದಿೀನಿ ಕ್ಷತದ್ರಪಾಪೀದಿತಾನಿ ಚ॥ 
ಪಾಪಮಸ್ತುಮತಾಂ ಹತಾಯ ಫಲಚಧರಾಯದಿಕಂ ತಥಾ। 
ಪರದಾರಾದಿಕಂ ವಾಽಪ ಹತಯಪಪಾತಕಸಞ್ಚಜಿತಮ್॥ 
ಪಾತಕಂ ಶ ದ್ರಹತಾಯದಿ ಬರಹಮಹತಾಯದಿಕಂ ಮಹತ್। 
ದ್ೀವಸವಹರಣಾದಿೀನಿ ಸತಮಹಾನಿು ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ॥ 
ದ್ೀವಾವಜ್ಞಾ ಸತಾಂ ಚ್ೈವ ತತ್ ೀಽಪ ಸತಮಹತುರಾ। 
ಮಹನ್ಮಹತುರಾ ತಸಾಯ ಅವಜ್ಞಾ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ತತ ರಾ॥ 
ಕ್್ೀಶವಸಯ ಸಮೀಽಸ್ತುೀರ್ತ ಕ್್ೀಶವೀಽಸಯಹಮಿತಯಪ। 
ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಶವಾತಾಮನ್ಾಃ ಶ್ರೀವಾಯ ನಿಗತಯಣ ಇತಯಪ॥ 
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ಮತಕುಸಯ ತದಾಾವಮರ್ತರರ ಪತವಮರ್ತಸುಥಾ। 
ರ್ತರಗತಣಾತಮಕದ್ೀಹ್ ೀಽಸಾಯಪಯಸ್ತುೀತಯಪ ತತ ರಾ ಮರ್ತಾಃ॥ 
ಜನ್ಮಮೃತಾಯದಿಬತದಿಧವಾಯ ದ್ತಾಃಖ್ಾಜ್ಞಾನಾದಿಬ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್। 
ತಸಾಯಪ ಪರತನ್ರತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ತದ್ತತುಮಾಃ॥ 
ಅಸ್ತುೀರ್ತ ರಾ ಮರ್ತಸುಸಯ ವಶಾದ್ನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್। 
ಅಸ್ತುೀರ್ತ ಭಾವನ್ೀತಾಯದಾಯಾಃ ಅವಜ್ಞಾಾಃ ಸಮರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಧ್ಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ (ಭಾ.ತಾ.11.14.30) 

‘ಸತರಾ ಹರ್ೀಗತಯಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ ು್ೀ ಮೀ ಸತಯರಿರ್ತ ಚಿನ್ುನ್ಮ್। 
ಸತರಾಪಾನ್ಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ತನ್ನ ಕತರಾಯತ್ ಕಥಞ್ಾನ್॥’ 

(ಭಾ.ತಾ.11.21.42) 

ಬ್ಾರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸ ನಾಸ್ತುೀತಯಭಚಿನ್ುನ್ಮ್॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯ ಸತಮತದಿದಷ್ಾಟ ತಾಂ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಕಥಞ್ಾನ್॥ 

ಇರ್ತ ಆಗಮತಾತಪಯೀಯ (ಭಾ.ತಾ.11.21.43) 

(ವಿಷ್ತಣಪಾರಮಯವಿದಾಂ ಮಹಾಫಲಮ್) 
 

‘ಜೀವಾಭ್ೀದ್ಂ ತಥಾಽಭ್ೀದ್ಂ ಜಗತ್ ೀ ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ। 
ತ್ೀಽಪ ರಾನಿು ತಮೀ ಘ ೀರಮಧ್ರಂ ಬರಹಮತಸೆರಾಾಃ॥ 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಂ ವಿದ್ತಯೀಯ ಚ ಜೀವ್ೈಸತು ಜಗತ್ ೀಽಪ ಚ। 
ಪರಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರಾನಿು ತಮಸ ು್ೀಽಪುಯತುರಂ ಸದಾ॥ 
ತಸಾಮತಧವೀಯತುಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪೂಣಯಸವಯಗತಣ್ ೀಚಿಛರತಮ್। 
ವಿಜಾನಿೀರಾದಿವಮತಕಾಥಯಂ ಸವಯತಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್॥ 
ಭನ್ನಂ ಮಿಥ್ ೀ ವಿಜಾನಿೀಯತಭಯನಾನಭನ್ನವಿದ್ ೀಽಪ ವಾ। 
ತ್ೀಽಪ ರಾನಿು ತಮೀ ಘ ೀರಂ ತಸಾಮನ್ನೈವಂ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ।’ 

 

‘ಯದ್ನಾರಬಧಪಾಪಂ ಸಾಯತುದಿವನ್ಶಯರ್ತ ನಿಶಾರಾತ್। 
ಪಶಯತ್ ೀ ಬರಹಮ ನಿದ್ವಯನ್ದವಂ ಹಿೀನ್ಂ ಚ ಬರಹಮ ಪಶಯತಾಃ।’ (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.1.15) 
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‘ನ್ ಹಾಯನ್ನ್ ದೀ ನಿಜಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಪರ್ೈಲಯಭಯಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ಕ್ತಮತ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ ತ್ೀ ವಿಷ್್ ಣೀ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ॥’ 
 

‘ಹರ್ೀರತಪಾಸನಾ ಚಾತರ ಸದ್ೈವ ಸತಖ್ರ ಪಣೀ। 

ನ್ ಚ ಸಾಧ್ನ್ಭ ತಾ ಸಾ ಸ್ತದಿಧರ್ೀವಾತರ ಸಾ ಯತಾಃ ॥’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್ೀಯ । (ಬರ.ಭಾ. 4.4.21) 
‘ಏತಮಾನ್ನ್ದಮರಾಮಾತಾಮನ್ಮನ್ತವಿಶಯ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ ಹಸತ್ೀ ನ್ ವಧ್ಯತ್ೀ 
ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಚರರ್ತ ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಪಬರ್ತ ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ರಮತ್ೀ 

ಯಥಾಕ್ಾಮಮತಪರಮತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
 

‘ಅಜ್ ೀ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಜತಷ್ಮಾಣ್ ೀಽನ್ತಶ್ೀತ್ೀ ಜಹಾತ್ಯೀನಾಂ 
ಭತಕುಭ್ ೀಗಾಮಜ್ ೀಽನ್ಯಾಃ।’ 
‘ಬಹವೀ ಜ್ಞಾನ್ತಪಸಾ ಪೂತಾ ಮದಾಾವಮಾಗತಾಾಃ| 
ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಯಮಾಗತಾಾಃ। 
ಸಗ್ೀಯಽಪ ನ್ ೀಪಜಾಯನ ು್ೀ ಪರಲಯೀ ನ್ ವಯಥನಿು ಚ।’ ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್। 

 

ಇತಾಯದ್ಯನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದಾಧನ್ನ್ುಪರಮಾಣ್ೈಜೀಯವ್ೀಶವರಯೀಜಯಗದಿೀಶವರಯೀಶಾ 

ಪಾರಮಾಥಿಯಕಭ್ೀದ್ಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ। 
 

( ‘ಸಲ್ಲಲ ಏಕ್್ ೀ ದ್ರಷ್ಾಟ’ ಇರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
 

ನ್ನಿವದ್ಮಸಙ್ಗುತಮ್। ಅಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಶತರತಾಯದಿೀನಾಂ ಸತಾುವತ್। ಅನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧತವಂ ಚ 

ಸಮಾನ್ಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ತ್ೀಷ್ಾಮನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನಾದ್ವೈತಸಾಧ್ಕತಾವಭಾವಾತ್। 
 

ಅತ ಏವ ಮಿಥಾಯತಾವಸ್ತದಿಧಾಃ। 

ತಥಾಹಿ। “ನಾಪ ‘ಸಲ್ಲಲ ಏಕ್್ ೀ ದ್ರಷ್ಾಟ ಅದ್ವೈತ್ ೀ ಭವರ್ತ’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ಮಾನ್ಮ್। 

‘ಏಕ್್ೀ ಮತಖ್ಾಯನ್ಯಕ್್ೀವಲಾಾಃ’ ಇತಯಮರ್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ। ಕ್ತಞ್ಾ ‘ವೃಕ್ಷಸಯ ಸವಗತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ 

ಪತರಪುಷ್ಪಫಲಾದಿಭಾಃ। ವೃಕ್ಷಾನ್ುರಾತ್ ಸಜಾರ್ತೀಯೀ ವಿಜಾರ್ತೀಯಾಃ ಶ್ಲಾದಿತಾಃ॥ ತಥಾ 
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ಸದ್ವಸತುನ್ ೀ ಭ್ೀದ್ತರಯಂ ಪಾರಪುಂ ನಿವಾಯಯತ್ೀ ಇರ್ತ। ಐಕ್ಾಯವಧಾರಣ-
ದ್ವೈತಪರರ್ತಷ್್ೀಧ್ೈಸ್ತರಭಾಃ ಕರಮಾತ್”  ಇರ್ತವದ್ತರ ಏಕಶಬದಸಯ ಸವಗತಭ್ೀದ್ನಿಷ್್ೀಧ್ಪರತ್ವೀನ್ 

ವಾಯಖ್ಾಯತತಾವನ್ನ ತ್ೀನ್ ಮಿಥಾಯತವಸ್ತದಿಧಾಃ। ಅದಿವರ್ತೀಯಶಬ್್ ದೀಽಪ ಕಮಯಧಾರಯೀ 

ಬಹತವಿರೀಹಿವಾಯ। ಆದ್ಯೀ ಬರಹಮ ದಿವರ್ತೀಯಂ ನ್ ಚ್ೀತೃರ್ತೀಯಂ ಪರಥಮಂ ವಾ ಸಾಯತ್। ನ್ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ। ಬಹತವಿರೀಹ್ೀಜಯಘನ್ಯತಾವತ್। ಅಘಟ್ಂ ಭ ತಲಮಿರ್ತವತ್ ದಿವರ್ತೀರಾಭಾವ್ೀ-

ನ್ೈವ ಸದಿವರ್ತೀಯತಾವಪಾತಾಚಾ। ತಸಾಯಪ ನಿಷ್್ೀಧ್ೀ ವಾಯಘಾತಾತ್। ‘ಆತಾಮ ವಾ 
ಇದ್ಮೀಕ ಏವಾಗರ ಆಸ್ತೀನಾನನ್ಯರ್ತೆಞ್ಾನ್ ಮಿಷ್ತ್’ ಇರ್ತ ಶತರತಯನ್ುರ್ೀ 
ಸವಿಶ್ೀಷ್್ೀಣ್ೀರ್ತನಾಯಯೀನ್ಮಿಷ್ತ ು್ವೀನ್ೈವ ನಿಷದ್ಧತ್ವೀನ್ ಇಹಾಪ ತಥಾತವಸಮಾವ್ೀನ್ 

ಸವರ ಪ್ೀಣ ನಿಷ್್ೀಧ್ಸ್ತದ ಧ್ೀಶಾ। ಸಮಾಭಾಯಧಿಕರಾಹಿತಯಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಶಬ್ಾದಥಯಾಃ। ‘ನ್ 

ತತಧಮಶಾಾಭಾಯಧಿಕಶಾ ದ್ೃಶಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ನ್ ತವತಧಮೀಽಸಾಭಯಧಿಕಾಃ ಕತತ್ ೀಽನ್ಯಾಃ’ 

ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಶಾ। ‘ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀ ಭಗವಾಂಸುತಧದ್ೃಶಾಃ ಪರಮೀ ನಾಸ್ತು’ ಇರ್ತ 

ಶತರತ್ೀಾಃ। 
 

‘ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ಯಭನ್ನತಾವದ್ೀಕಾಃ ಸವೀಯತುಮತವತಾಃ। 
ಅದಿವರ್ತೀಯೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಯತಾವತತಪರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ॥ 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ನಿವೃತಯಥಯಮೀವಶಬ್್ ದೀಽವಧಾರಕಾಃ॥’ 
ಇರ್ತ ಸೃತಧ ಚ ವಾಯಖ್ಾಯತತಾವಚಾ। 
ಉಕುಂ ಚ ‘ಯಥಾ ಚ್ ೀಲನ್ೃಪಾಃ ಸಮಾರಡದಿವೀಯೀಽಸ್ತು ಭ ಪರ್ತಾಃ। 
ಇರ್ತ ತತತುಲಯನ್ೃಪರ್ತ ನಿವಾರಣಪರಂ ವಚಾಃ। 
ನ್ ತತ ತದಾಾರತೃತತತಪತರಕಲತಾರದಿನಿವಾರಕಮ್॥’ ಇರ್ತ। 

 

‘ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಾವಾಕ್ಾಶ್ೀ ಸವಿತ್ೀರ್ತವತ್। 
ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಂ ಸದ್ಗರ ಇತಯಪ ಯೀಜಯತಾಮ್॥’ 
ಇರ್ತ ಚ ವಾಯಖ್ಾಯತತಂ ಶಕಯತಾವತ್। 

 

(ನ್ೀಹ ನಾನ್ೀರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
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ನಾಪ ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತು ಕ್ತಞ್ಾನ್’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ಮಾನ್ಮ್। ಅತರ 

ಸವಗತಭ್ೀದ್ನಿಷ್್ೀಧ್ಸ್ ಯೀಕುತಾವತ್। ನಾನಾಶಬ್್ ದೀ ಹಿ ನಾನಾತಾವಥಯಾಃ। 

ದ್ವಾೀಕಯೀರಿರ್ತವದ್ ಭಾವಪರಧಾನ್ತಾವತ್। ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾನಾಶಬದಸಯ 

ಪೃಥಗಾಾವವಾಚಿತಾವದಿರ್ತ ಕ್್ೈಯಯಟ್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ। ಕ್ತಞ್ಾ ಕ್ತಞ್ಾನ್ ವಿಶವಂ ನಾನಾ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ 

ಉಕ್ ು್ೀಽಪಯವಿನಾಭ ತಮಸ್ತುೀತ್ಯೀವಾಥಯಾಃ ಸಾಯತ್। ನಾನಾಶಬ್್ ದೀ ಹಿ ವಿನ್ೀತಯಥ್ೀಯ 

ವತಯತ್ೀ। ‘ಪೃಥಗಿವನಾನ್ುರ್ೀಣತ್ೀಯ ಹಿ ರತಙ್ ನಾನಾ ಚ ವಜಯನ್ೀ’ ಇತಯಮರ್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ। 
‘ನಾನಾವಿಷ್ತಣಂ ಮೀಕ್ಷದ್ ೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೀವಾಃ’ ಇತಯಮರವಾಯಖ್ಾಯರಾಮ್ ನಾನಾಶಬದಸಯ 

ವಿನಾಥಯತ್ವೀನ್ ೀದಾಹೃತತಾವಚಾ। ‘ನ್ ತದ್ಸ್ತು ವಿನಾ ಯತಾಧಾನ್ಮರಾ ಭ ತಂ 

ಚರಾಚರಮ್’ ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀಶಾ॥ ನ್ ಚ ಧ್ ಮೀಽಗಿನವಿನಾ ನ್ೀತತಯಕ್ ು್ೀ ಮಿಥ್ಯೀರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಾರ್ತ । 

ಏವಞ್ಾ। 

‘ನಾನ್ೀತಯಸಯ ವಿನಾಥಯತಾವದ್ ವಿನಾಭ ತಂ ನಿಷಧ್ಯತ್ೀ।’ 
‘ಅವಿನಾಭ ತಮಸ್ತೇರ್ತ ಸತ್ೈವಾಥಾಯತತು ಲಭಯತ್ೀ’ 
ಕ್ತಞ್ಾ ವಿಶವಂ ಬರಹಮಣ ನಾಸ್ತುೀತತಯಕ್ ು್ೀಽಪ ನ್ ಮಿಥಾಯತಾವಸ್ತದಿಧಾಃ। ಬರಹಮಣ್ ೀಽನ್ಯತರ 

ಸ್ ವೀಪಾದಾನ್ೀ ಪರಕೃತಾಯದಧ ಸತುವಸಮಾವಾತ್। ಬರಹಮ ಚ ನ್ ೀಪಾದಾನ್ಂ, 

ನಿವಿಯಕ್ಾರತಾವಶತರತ್ೀಾಃ। ಅಥ ‘ಯಸ್ತಮನ್ ದಧಯಾಃ ಪೃಥಿವಿೀ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷಮ್’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ 

ಬರಹಮಣಯಪಯಸ್ತು ವಿಶವಂ ತಹಿಯ ತದಿವರ್ ೀಧಾದ್ೀವ ನ್ ತತರ ತನಿನಷ್್ೀಧ್ಾಃ। 

ಅನ್ನಾಯ ರಾಘವ್ೀಣಾಹಂ ಭಾಸೆರ್ೀಣ ಪರಬ್ಾ ಯಥಾ। 
ವಾಯಕ್ಾಯಽತರ ರಾದ್ೃಶ್ೀ ತಾದ್ೃಕ್ ನ್ೀಹ ನಾನ್ೀರ್ತ ಚ ಶತರತ್ೀಾಃ॥ 
ಇರ್ತ ಸೃರ್ತರಪಯನ್ತಕ ಲ್ೀರ್ತ॥ 

ಏತ್ೀನ್ ‘ಮೃತ್ ಯೀಾಃ ಸ ಮೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಯ ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯರ್ತ’ ಇರ್ತ 

ಪೂವಯವಾಕಯಮಪ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್। ತತರ ಚ ಇವಶಬ್್ ದೀ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಪರಾಃ। 

‘ಭವ್ೀದ್ೀಕತರ ಸಂಯೀಗ ಇವಶಬ್್ ದೀ ವಿರತದ್ಧಯೀಾಃ। 
ಧ್ಮಯಯೀರತಪಮಾರಾಂ ವಾ ಸವಲಪತ್ವೀ ವಾ ವಿವಕ್ಷ್ತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ವಚನಾತ್ । 
ಅನ್ಯಥಾ ಯೀ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯರ್ತ ನ್ ತತ ವಸತುತ್ ೀ ನಾನ್ೀರ್ತ ಪರಾನಿಷ್ಾಟಥಯಾಃ ಸಾಯತ್। 

 

(ಯತರ ತವಸಯ ಸವಯಮಾತ್ೈವಾಭ ತ್ ಇರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
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ನಾಪ ‘ಯತರ ತವಸಯ ಸವಯಮಾತ್ೈವಾಭ ತ್’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ಮಾನ್ಮ್। ಅತರ ಹಿ 
ಪೂವಯತರ ‘ಸ ಯಥಾ ಸ್ೈನ್ಧವಖಿಲಯ’ ಇತಾಯರಭಯ  ‘ಸಮತದ್ರಜಲಸಾಿನಿೀರಾ ಮತಕ್ಾು ಬಹವ 
ಏಕಸವಭಾವಾವರತಣವದ್ಪಾಂ ಖ್ಾತವದಾವ ಅಪಾರ್ ೀ ಭವರ್ತ’ ಇತ್ಯೀವಂ ಶತರರ್ತಾಃ 
ಸವಮತಮತಕುವಾ ‘ಅವಿನಾಶ್ೀ ವಾ ಅರ್ೀ ಅಯಮಾತಾಮ’ ‘ಅನ್ತಚಿಛರ್ತುಧ್ಮಾಯ’ ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಯೀ 
ಅವಿನಾಶ್ೀತಯನ್ೀನಾತಮನಾಶ್ ೀ ಮೀಕ್ಷ ಇರ್ತ ಬ್ಧದ್ಧಮತಮ್, ಅನ್ತಚಿಛರ್ತುಧ್ಮೀಯತಯನ್ೀನ್ 
ವಿಶ್ೀಷ್್ೀಣ ಗತಣ್ ೀಚ ಛ್ೀದ್ ೀ ಮೀಕ್ಷ ಇರ್ತ ವ್ೈಶ್ೀಷಕಮತಂ ಚ 
ನಿರಸಾಯದಿವರ್ತೀಯಚಿನಾಮತಾರವಶ್ೀಷ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷ ಇರ್ತ ಮತ್ೀಽನಿಷ್ಟಂ ಪರಸಞ್ಜಯತತಂ 
‘ಯತರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವರ್ತ ತದಿತರ ಇತರಂ ಪಶಯರ್ತ’ ಇತಾಯದಿನಾ 
ಪರಸಙ್ಕುಙ್ಗುವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಮತಕ್ಾುವ ‘ಯತರ ತವಸಯ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಯತರ ಯೀಷ್ಾಂ ಮತ್ೀ 
ತಾವತಮಮಾತರವಶ್ೀಷ್ಾಃ ತತುಹಿಯ ಕ್್ೀನ್ ಕಂ ಪಶ್ಯೀನ್ನ ಕ್್ೀನಾಪ ಕಶ್ಾತ್ ತಥಾ ಚ್ೀಷ್ಟಸಯ 
ರ ಪಾದ್ೀರಿೀಶವರಸಯ  ಚ ಸವಸಯ ಚಾಜ್ಞಾನಾದ್ನಾಧದ್ೀರಿವಾರ್ತದ್ತಾಃಖ್ಂ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ಸಾಯದಿರ್ತ 

ಅನಿಷ್ಟಪರಸಙ್ಘ ುೀ ವಾಽಭಹಿತಾಃ। 
ಉಕುಂ ಚ ಭಾರತ್ೀ – 

‘ಮಗನಸಯ ಹಿ ಪರ್ೀಽಜ್ಞಾನ್ೀ ಕ್ತಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖ್ತರಂ ಭವ್ೀತ್॥’ಇರ್ತ॥ 

ನಾಪ  ‘ಯದ್ ದ್ವೈತಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ ಪಶಯನ್ ವ್ೈ ತನ್ನ ಪಶಯರ್ತ। ನ್ ಹಿ 

ದ್ರಷ್ತಟದ್ೃಯಷ್್ಟೀವಿಯಪರಿಲ್ ೀಪೀ ವಿಧ್ಯತ್ೀ ಅವಿನಾಶ್ತಾವತ್।  ನ್ ತತ ತದ್ ದಿವರ್ತೀಯಮಸ್ತು 

ತತ್ ೀಽನ್ಯದಿವಭಕುಂ ಯತಪಶ್ಯೀತ್।’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ಮಾನ್ಮ್। 
‘ಪೂವಯವಾಕ್್ಯೀ ಹಿ ಶತಕಿಸಯ  ನಿೀಲಸಯ ಪಙ್ಗುಲಸಯ ಹರಿತಸಯ ಲ್ ೀಹಿತಸಯ ಪೂಣಾಯ’ ಇರ್ತ 
ನಾಡಿಸಿಭಗವನ್ ಮರ್ತೀಯನಾಂ ವಿಲಕ್ಷಣರ ಪತವಮತಕುಂ ತ್ೀನ್ ತತರ ರ ಪಾಣಾಮಭ್ೀದ್ಾಃ 

ಪಾರಪುಾಃ। ತಥಾ ತದಾವ ಅಸ್ಯೈತದಾಪುಕ್ಾಮಮಾತಮಕ್ಾಮಮಕ್ಾಮಂ ರ ಪಮ್’ ಇರ್ತ 

ಷ್ಷ್ಾಠಾ ರ ಪರ ಪಭ್ೀದ್ಶಾ। ತನಿನರಾಕತತಯಂ ಭಗವದ್ ರಪಾದಿೀನಾಮಭ್ೀದ್ ೀ-

ಽತ್ ರೀಚಯತ್ೀ। ಬರಹಮ ಸವಗತಣಾದಿಕಂ ದ್ವೈತಂ ಸವಸಾಮದ್ ಭನ್ನಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ ಯತಸುದ್ 

ದಿವರ್ತೀಯಂ ನಾಸ್ತು। ನ್ ಹಿ ದ್ರಷ್ತಟರಿೀಶವರಸಯ ದ್ೃಷ್್ಟೀವಿಯಪರಿಲ್ ೀಪೀ ಬ್ಾಧ್ ೀ ವಿದ್ಯತ 

ಅವಿನಾಶ್ತಾವತ್ ಇತಯಥಯಾಃ। 
 

(ವಾಚಾರಮಾಣಶತರತಯಥಯಾಃ) 
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ನಾಪ ‘ವಾಚರಮಾಣಂ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ನಾಮಧ್ೀಯಂ ಮೃರ್ತುಕ್್ೀತ್ಯೀವ ಸತಯಮ್।’  

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ಮಾನ್ಮ್। 

ವಾಚಾರಮಾಣಶಬದಸಯ ಮಿಥಾಯತ್ವೀ ಯೀಗರತಢ್ ಯೀರಭಾವಾತ್। ಆರಭಯತ 

ಇತಾಯರಮಾಣಮಿರ್ತ ಯೀಗ್ೀಽಪ ಕೃದ್ ಯೀಗ್ೀ ತೃರ್ತೀರಾಽಯೀಗಾತ್। 

ವಾಚಾರಬಧಕ್ಾವಾಯದ್ೀರಿವ ಮಿಥಾಯತಾವಭಾವಾಚಾ। ವಾಗಾಲಮಬನ್ಮಿತಯಸಯ 

ವಾಗಾಲಮಬನ್ಮಾತರಮಿರ್ತ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಮಶತರತಕಲಪನಾರ ಪಮಿತಯಸಾರಮ್। ಕಥಂ 

ವಿವತಯಪಕ್ಷ್ೀ ಮೃರ್ತಪಣುಮೃಣಮರಾದಿದ್ೃಷ್ಾಟನಾುಾಃ। ಬರಹಾಮವಿದಾಯವಿಶ್ಷ್ಟಂ ಸದ್ತಪಾದಾನ್-

ಮಿರ್ತ ಚ್ೀತ್। ನ್ । ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯಶತದ್ಧಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಸವಯವಿಜ್ಞಾನ್ಪರರ್ತಜ್ಞಾನಾತ್। 
ಅನ್ಯಥಾ ಅವಿದಾಯರಾ ಅಪ ಯೀನಾಶತರತಮಿತಾಯದಿಪರರ್ತಜ್ಞಾ-

ವಾಕ್್ ಯೀಕುಜ್ಞ್ೀಯಕ್್ ೀಟಿತಾವಪಾತಾತ್। ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯದಿೀನ್ ಪರತತಯಪಾದಾನ್ತವ-
ಯೀಗತಾವಚ್ಾೀತಾಯದಿ ದ್ ಷ್ಣಗಣಗಾರಸಾತ್ ಪರಮತ್ೀ ಏಕವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ 

ಸವಯವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯತಕುಮ್। ಅಸಮತಪಕ್ಷ್ೀ ತತ ಪರಧಾನ್ಪುರತಷ್ಜ್ಞಾನಾದ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಗಾರಮಾಃ 

ಜನ್ಪದ್ಾಃ ಸವೀಯಽಪ ಜ್ಞಾತ ಆಹ ತ ಇತಾಯದಿವಯಪದ್ೀಶವದ್ಥಯ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ। 
ಪುರಾಣಾದಧ ಚ – 

‘ಶಶಾಸ ಪೃಥಿವಿೀಂ ಸವಾಯಂ ಸಶ್ೈಲವನ್ಕ್ಾನ್ನಾಮ್।’ 
‘ನಾಶ್ತಾ ಪೃಥಿವಿೀ ಸವಾಯ ಧಾತಯರಾಷ್್ರೀಣ ದ್ತನ್ಯಯೈಾಃ॥’ 
ಇತಾಯದ್ೀಶಾ ವಯವಹಾರಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್॥ 

ಪರಧಾನ್ಭ ತಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ಪರಧಾನ್ಭ ತದ್ೀವತಾದಿಜ್ಞಾನ್ಫಲಸ್ತದ ಧ್ೀಾಃ ತದ್ ಯತಕುಮ್। 

‘ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವ್ೀಯ ಕ್ಾಮಾಾಃ ಸಮಪದ್ಯನ ು್ೀ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ತಾವಾನ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಬ್ಾರಹಮಣಸಯ ವಿಜಾನ್ತಾಃ’ ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀಶಾ। 

‘ಯಥಾ ಮೃರ್ತಪಣುವಿಜ್ಞಾನಾತಾಧದ್ೃಶಾಯದ್ೀವ ಮೃಣಮರಾಾಃ। 
ವಿಜ್ಞಾಯನ ು್ೀ ತಥಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸಾದ್ೃಶಾಯಜಜಗದ್ೀವ ಚ॥ 
ಅನ್ನಾಯಧಿೀನ್ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ನಾಯಧಿೀನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ। 
ಮೃದ್ಯೀಲ್ ೀಹನಾಮಾನಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನಾತಾಧಙ್ಘ ೆ ೀರ್ತಕಂ ಯಥಾ॥’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಶಾ। 
ಏತ್ೀನ್ ಏಕವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸವಯವಿಜ್ಞಾನಾನ್ಯಥಾನ್ತಪಪರ್ತುಮಿಯಥಾಯತ್ವೀ ಮಾನ್ಮಿರ್ತ 

ನಿರಸುಮ್। ಅಕ್ಷರಸಾಮಯೀನ್ ನಿವಯಚನ್ೀಽಪ ಮಾತರಶಬ್ಾದಶರವಣಾತ್। ತವರಾ 
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ನಾಮಧ್ೀಯಮಿತಯತಾರಪ ನಾಮಮಾತರಂ ಹ್ಯೀತದಿರ್ತ ವಾಯಖ್ಾಯತತ್ವೀನ್ ಪಧನ್ರತಕ್ಾಾಚಾ। 

ಮೃರ್ತುಕ್್ೀತಯತಾರಥಯವಿವಕ್ಷಾರಾಮ್ ಇರ್ತ ಶಬದವ್ೈಯಯಥಾಯಯಚಾ। 
ತದ್ತಕುಮ್— 

ವಾಚಾರಮಾಣಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಮಿಥ್ಯೀತಯಶತರತಕಲಪನ್ಮ್। 
ಪುನ್ರತಕ್ತುನಾಯಮಧ್ೀಯಮಿರ್ತೀತಾಸಯ ನಿರಥಯತಾ॥’ ಇರ್ತ । 
ತಸಾಮದ್ ವಾಚಾ ವಾಗಿನಿದರಯೀಣಾರಮಾಣಮತತಾಪದ್ನ್ಂ ಯಸಯ ಸಾಙ್ಘ ೆ ೀರ್ತಕಶಬದಸಯ 
ಭಾಷ್ಾಶಬದಸಯ ತನಾನಮಧ್ೀಯಂ ವಿಕ್ಾರಾಃ, ಕಮಯಣ ಹಯತರ ವಿಕೃತಮ್ 

ಸಂಸೃತಾಪಭರಂಶರ ಪ್ೀಣ ವಿಕ್ತರಯಮಾಣತಾವತ್। ಮೃರ್ತುಕ್್ೀತಾಯದಿಸಂಸೃತ-

ನಾಮಧ್ೀಯಂ ತತ ಸತಯಂ ನಿತಯಮ್। ‘ನಾಸಯ ಜರಯೈತಜಜೀಯಯತ್ೀ ನ್ ವಧ್ೀನಾಸಯ 
ಹನ್ಯತ್ೀ ಏತತಧತಯಂ ಬರಹಮಪುರಮ್’ ಇರ್ತ ಏತಚತಛರತಾವ್ೀವೀತುರತರ ಸತಯಶಬದಸಯ ನಿತ್ಯೀ 

ಪರಯೀಗದ್ಶಯನಾತ್। ಸದಾಶಬ್ಾದತ್ ಅವಯರಾತ್ ತಯಪ್ ಇರ್ತ ತಯವನ್ುಸಯ ಸತಯಶಬದಸಯ 

ನಿತ್ಯೀ ಪರಯೀಗಸಮಾವಾಚಾ। ‘ಸನಾತನ್ಂ ಸತಯಮಿರ್ತ ನಿತಯಮೀವೀಚಯತ್ೀ ಬತಧ್ೈಾಃ’ ಇರ್ತ 

ವಚನಾಚಾ। ಟಾಪಂ ಚಾಪ ಹಲನಾುನಾಂ ಯಥಾ ವಾಚಾ ನಿಶಾ ದಿಶಾ। ಇರ್ತ ವಚನಾದ್  

ವಾಚಾರಮಾಣಮಿರ್ತ ಸಮಾಸಾಃ ಸಾಧ್ತಾಃ। ತಸಾಮತಾಧದ್ೃಶಯಪಾರಧಾನಾಯಬ್ಾಯಮತಪಪತ ು್ೀಾಃ 

ಮಿಥಾಯತವಂ ನಾನ್ೀನ್ ಬ್್ ೀಧ್ಯತ್ೀ। 
 

(ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ಯದ್ಯಮಾತಾಮ ಇರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
 

ನಾಪ ‘ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ಯದ್ಯಮಾತಾಮ’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ಮಾನ್ಮ್। 
ಜಡಾಜಡಯೀರ್ೈಕ್ಾಯಸಮಾವ್ೀನ್ ಬರಹಮವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣಸತುವಸಾಯಭಪ್ರೀತತಾವದಿರ್ತ 

ಯತಕುಮ್। ‘ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್ೀಷ್್ವೀತಮ್’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಸವಯಂ ಜಲಂ 
ಲವಣಮಿರ್ತವತಧವಯವಾಯಪಾಾ ವಾ, ‘ಸ ಹಿ ಸವಯಸಯ ಕತಾಯ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ‘ಆಯತವ್ೈಯ 
ಘೃತಮ್’ ‘ಬ್ಾರಹಮಣ್ ೀಽಸಯ ಮತಖ್ಮ್’ ಇರ್ತವನಿನಮಿತುತ್ವೀನ್ ವಾ ‘ಯಸ್ತಮನ್ ದಧಯಾಃ  ಪೃಥಿವಿೀ 
ಚ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ‘ರಾಜಾ ರಾಷ್ರಂ ಬ್ಾರಹಮಣ್ ೀ ವ್ೈ ಸವಾಯ ದ್ೀವತಾ’ 
ಇರ್ತವತಧವಾಯಧಾರತ್ವೀನ್ ವಾ ‘ನ್ ಋತ್ೀ ತವರ್ತೆರಯತ್ೀ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಯಯಜಮಾನ್ಪರಸುರಾಃ 
ಇರ್ತ ವಕುರ್ತಧದಾಧಾ ವಾ, ‘ಆದಿತ್ ಯೀ ಯ ಪಾಃ’ ಇರ್ತ ವತಾಧರ ಪ್ಯೀಣ ವಾ 
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಯೀಪಪತಧು ಸವಯಪರಮಾಣವಧಿತಾರಾಾಃ ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ 
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ಸಾಿಣತರಿರ್ತವತ್ ಯತಧವಯತ್ವೀನ್ ಪರರ್ತೀತಂ ತದಾತಮನ್ಯಧ್ಯಸುಮಿರ್ತ ಪದ್ದ್ವಯಲಕ್ಷಣಾರಾ 

ಅಯೀಗಾತ್। ‘ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ಪುರತಷ್್ೀಣ್ೈವ ಸವಯಂ 
ವಾಯಪುಮಾತೃಣಾದಾಕರಿಷ್ಾತ್’ ಇರ್ತ ಶತರತಧ 

‘ಅಸತಶಾ ಸತಶ್ೈವ ಸವಯಸಯ ಪರಭವೀಽಪಯಯಾಃ। 
ಸವಯಸಯ ಚ ಸದಾ ಜ್ಞಾತಧವಯಮೀನ್ಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ॥ 
ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವಚಾ ಯತ್। 
ಇತತಯಚಯತ್ೀ ತದಿೀಯವಾನ್ನ ತತ ತಸಯ ಸವರ ಪತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ॥ 

‘ಸವಯಂ ಸಮಾಪನೀಷ ತತ್ ೀಽಸ್ತ ಸವಯಾಃ’ ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್ 

ಚಾನ್ಯಥಾವಾಯಖ್ಾಯತತಾವಚಾ। 
‘ಯಸಾಮತಪರಂ ನಾಪರಮಸ್ತು’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರಪ ಯಸಾಮತಪರಂ ನಾಪರಮಸ್ತು ತಚಾ ಕ್ತಞ್ಚಾತ್ 

ಅಲಪಮಿತಯಥಯಾಃ। ‘ಪುರತಷ್ಾನಾನಪರಂ ಕ್ತಞ್ಚಾತ್, ಪಾದ್ ೀಽಸಯ ವಿಶಾವ ಭ ತಾನಿ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ವಾಸತದ್ೀವಾತಪರಂ ನಾಸ್ತು’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಶಾ। ‘ತ್ೀನ್ೀದ್ಂ ಪೂಣಯಂ 

ಪುರತಷ್್ೀಣ ಸವಯಂ ತತ್ ೀ ಯದ್ತತುರಮ್’ ಇರ್ತ ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ಾಚಾ। ವಿಶವಸ್ಯೈವಾಭಾವ್ೀ ಹಿ 

ಕ್ತಂ ತ್ೀನ್ ಪೂಣಯಂ ಕಸಾಮಚಾ ತದ್ತತುರಂ ಸಾಯತ್। ‘ಯಸಾಮನಾನಣೀಯೀ ನ್ ಜಾಯಯೀಽಸ್ತು’ 
ಇತಯತರ ತತ ‘ಅಣ್ ೀರಣೀರಾನ್ ಮಹತ್ ೀ ಮಹಿೀರಾನ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತಯನ್ುರಾದ್ 

ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ವಿರ್ ೀಧಾದ್ತಭಯತಾರಪ ನ್ಞ್ಾಃ ಶರವಣಾಚ್ ಾೀಭಯನಿಷ್್ೀಧ್ಾಃ। 
 

(ಪುರಾಣಾದಿಷ್ತ ಜಗತ್ ಅಸತಯತಾವನ್ೃತತಾವದ್ತಯಕ್್ುೀಸಾುತಪಯಯಮ್) 
 

ಪುರಾಣಾದಿಷ್ತ ಕವಚಿಜಜಗತ್ ೀಽಸತ್ ುವೀಕ್ತುರಸಾಧ್ತತಾವದ್ೀವ।  

‘ಸದಾಾವ್ೀ ಸಾಧ್ತಭಾವ್ೀ ಚ ಸದಿತ್ಯೀತತರಯತಜಯತ’ ಇತಾಯದ್ೀಶಾ। 
ಅಶರದ್ಧರಾ ಹತತಂ ದ್ತುಂ ತಪಸುಪುಂ ಚ ಯದ್ಾವ್ೀತ್। 
ಅಸದಿತತಯಚಯತ್ೀ ಪಾಥಯ ನ್ ಚ ತತ್ರೀತಯ ನ್ ೀ ಇಹ॥ ಇರ್ತ ಗಿೀತ್ ೀಕ್ ು್ೀಶಾ। 
‘ಸಚಛಬದಾಃ ಸಾಧ್ತವಾಚಕಾಃ’ ಇರ್ತ ವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ ೀಕ್ ು್ೀಶಾ। 
ಅಸಾವತನಾರಾದಾವ ಅಸತವಮ್। ‘ಸತವಂ ಸಾವತನ್ರಾಮತದಿದಷ್ಟಂ ತಚಾಕೃಷ್್ ಣೀ ನ್ ಚಾಪರ್ೀ। 

ಅಸಾವತನಾರಾತುದ್ನ್ಯೀಷ್ಾಮಸತವಂ ವಿದಿಧ ಭಾರತ॥’ ಇರ್ತ ಭಾರತ್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ। 
ಅವಸತುತ್ ವೀಕ್ತುರಪಾರಮಾಥಿಯಕತ್ ವೀಕ್ತುಶಾ ಪರಿಣಾಮಿತಾವದ್ ವಿನಾಶ್ತಾವಚಾ, 
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‘ಯತತು ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ನಾನ್ಯಸಂಜ್ಞಾಮತಪ್ೈರ್ತ ವ್ೈ। 

ಪರಿಣಾಮಾದಿಸಮ ಾತಾಂ ತದ್ವಸತು ನ್ೃಪ ತಚಾ ಕ್ತಮ್॥ 

ಅನಾಶ್ೀ ಪರಮಾಥಯಶಾ ಪಾರಜ್ಞ್ೈರಭತಯಪಗಮಯತ್ೀ॥’ 

ಇರ್ತ ವಿಷ್ತಣಪುರಾಣ್ ೀಕ್ ು್ೀಶಾ। 

ಮಿಥಾಯತ್ ವೀಕ್ತುವೃಯಥಾತಾವತ್। ‘ಮಿಥ್ಯೈಷ್ ವಾಯವಸಾಯಸ ು್ೀ’ 

ಇತಾಯದಿವತಧದ್ ೀಷ್ತಾವದಾವ। ಮಿಥ್ ಯೀಪಪದಾತ್ ಕೃಞ್  ೀಽಭಾಯಸ ಇರ್ತ ಸ ತ್ರೀ 
ವೃತುಪದ್ಂ ಮಿಥಾಯ ಕ್ಾರಯತ್ೀ ಇತತಯದಾಹೃತಯ ಸವರಾದಿದ್ತಷ್ಟಮಸಕೃ-

ದ್ತಚಾಾರಯರ್ತೀತಯಥಯ ಇತತಯಕುತಾವತ್। ನಾಯಸ್ೀ ಪದ್ಮಞ್ಜರಾಯಮ್ ‘ಏತ್ೀನ್ 

ಮಿಥಾಯಶಬದಸಯ ಅಥಯಮಾಚಷ್ಟ’ ಇತತಯಕುತಾವಚಾ। ಅತಾರ್ತವಕತ್ ವೀಕ್ತುಸತು ವಿಕ್ಾರಿತಾವತ್। 

‘ತದ್ವದ್ೀವ ಸಿ್ತತಂ ಯತತು ತಾರ್ತವಕಂ ತತರಚಕ್ಷತ್ೀ’ ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯಕ್ ು್ೀಾಃ। 

ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ ವೀಕ್ತುಸತು ಜೀವಸಮಬನಿಧತ್ವೀನಾವಿದ್ಯಮಾನ್ತಾವತ್। ‘ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ 

ಜೀವಸಯ ಪರರ್ತಭಾರ್ತ ತದಿೀಯವತ್’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ್ ದೀಕ್ ು್ೀಾಃ। 

‘ದ್ರವಯಂ ಕಮಯಚ ಕ್ಾಲಶಾ ಸವಭಾವೀ ಜೀವ ಏವ ಚ । 
ಯದ್ನ್ತಗರಹತಸಧನಿು ನ್ ಸನಿು ಯದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾ॥’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀಶಾ॥ 

 

‘ಈಶವರಿೀಯಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಕ್್ ೀಶವಿತುಧ್ನಾದಿಕಮ್। 
ಸ ಏವ ಕತಾಯ ಚ್ೀದಾನಿೀಂ ನ್ ಮೀ ಕ್ತಞ್ಾನ್ ದ್ಹಯರ್ತ॥’  

ಇರ್ತ ವಾಯತಪುರಾಣ್ ೀಕ್ ು್ೀಶಾ। 

ಸವಪಾನದಿಸಾಮಯೀಕ್ತುಸುವನಿತಯತಾವದ್ೀವ- 
‘ಅನಿತಯತವವಿಕ್ಾರಿತವಪಾರತನಾರಾದಿರ ಪತಾಃ। 
ಸವಪಾನದಿಸಾಮಯಂ ಜಗತ್ ೀ ನ್ ತತ ಬ್್ ೀಧ್ನಿವತಯಯತಾ॥’ ಇರ್ತ ವಚನಾತ್। 

 

ಮಾರಾಮಯತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ ಪಾರಕೃತತಾವತ್। ‘ಮಾರಾಂ ಹಿ ಪರಕೃರ್ತಂ  ವಿದಾಯನಾಮಯನ್ಂ 

ತತ ಮಹ್ೀಶವರಮ್’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ। 

ರ್ತರಗತಣಾ ಪರಕೃರ್ತಮಾಯರಾ ತಜಜತಾವದ್ ವಿಶವಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮಾಯೀತಾಯಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ॥ ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀಶಾ। 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 57 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

ಅನ್ಯಥಾ ‘ಸವಪನಮಾರಾಸರ ಪ್ೀರ್ತ ಸೃಷಟರನ್ಯೈವಿಯಕಲ್ಲಪತಾ’ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಭಾಃ ‘ನ್ 

ಮಾಯೀತಯವಧಾಯಯತಾಮ್’ ಇತಾಯದಿಸೃರ್ತಭಾಃ।  ‘ವ್ೈಧ್ಮಾಯಯಚಾ ನ್ ಸವಪಾನದಿವತ್’ 

ಇತಾಯದಿ ಸ ತ್ೈಸುತ್ೈವ ಪೂವೀಯತುರವಾಕ್್ಯೈಶಾ ವಿರ್ ೀಧಾತ್। 

‘ಏಕ್ಾದಿವರ್ತೀಯಶತರತಯಾಃ ಕ್ತನಿುವೀಶಾನ್ುರವಾರಕ್ಾಾಃ। 
ತಥಾ ಸವಗತಭ್ೀದ್ಸಯ ತದ್ತನ್ರನಿಷ್್ೀಧ್ಕ್ಾಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.10.84.30) 

 

‘ಅಭ್ೀದ್ ೀ ಜಗತ್ ೀ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ರಾ ವಾಚ್ ೀ ಯೀ ಚ ಹ್ೀತವಾಃ। 
ಸವಪನಜಾಗರತೆಲಪಕವತ್ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ಭರಮದ್ಶ್ಯತಾಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಶಾಶವತಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಭಾ.ತಾ.11.13.31) 

‘ಸ್ ೀಽದ್ವಯಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮನ್ನ ಸಮೀ ನಾಧಿಕ್್ ೀ ಮತಾಃ॥’ 
ಇರ್ತ ಮಹಾಸಂಹಿತಾರಾಮ್।(ಭಾ.ತಾ11.13.31) 

‘ತವದ್ಧಿೀನಾ ಯತಾಃ ಸತಾು ಅವರಸಾಯಪ ಕ್್ೀಶವ। 
ಅತಾಃ ಸವರ ಪತಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸರ್ತ ಭ್ೀದ್ೀಽಪ....॥’ ಇರ್ತ ಮಾಹಾತ್ಯೀ। 
‘ಬ್ಾರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖ್ಮಿತ್ಯೀವ ಮತಖ್ಾಜಾಜತತವಹ್ೀತತತಾಃ। 
ಯಥಾಽವದ್ಚತಛರತಧ ತದ್ವಜಜೀವೀ ಬರಹ್ೇರ್ತ ವಾಗ್ ಭವ್ೀತ್॥’ 

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಭಾ.ತಾ.2.5.37) 

‘ಸದಿರ್ತ ವಯಕುಮತದಿದಷ್ಟಮ್ ಅವಯಕುಮಸದ್ತಚಯತ್ೀ। 
ಗಮಾಯಗಮಯಸವರ ಪತಾವತ್ ಸದ್ಸದಿಧ ಹರಿಯಯತಾಃ॥ 
ಅತಸುಸಾಮದ್ನ್ಯದ್ೀವ ಹಯನ್ನ್ಯದಿರ್ತ ಭಣಯತ್ೀ॥’ ಇರ್ತ ಚ । 

 

‘ಛನಾದಂಸ್ತ ಚ ಮಖ್ಾಶ್ೈವ ವ್ೀದ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಶಾ ಸವಯಶಾಃ। 
ಸವ್ೀಯ ವಿಷ್ಧಣ ಸಿ್ತತಾ ಯಸಾಮದ್ತಾಃ ಸವಯಮಯೀಹಯಸಧ॥’  

ಇರ್ತ ಮಹಾಸಂಹಿತಾರಾಮ್।(ಭಾ.ತಾ.2.7.21) 

‘ಸತಾುದಿಯಯಸ್ತುವತ್ ೀ ವಿಷ್್ ಣೀಸುಸಾಮದ್ನ್ಯಾಃ ಸ ಸವಯತಾಃ। 
ಯತಧತಾುದಿರತ್ ೀಽನ್ಯಸಯ ನಾನ್ಯತವಂ ಭ್ೀದಿನ್ ೀಽಪ ತತ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.2.7.50) 
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‘ಜನಿಷ್್ಯೀಽಹಂ ಭವಿಷ್್ಯೀಽಹಮಿರ್ತ ನ್ ಹಯಭಸನಿಧತಾಃ। 
ಅತ್ ೀ ಜೀವನ್ಮಪ್ಯೀದ್ ಭವ್ೀದಿೀಶಾಭಸನಿಧತಮ್॥ 
ಅತಾಃ ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಹಾಯತ್ೈವ್ೀದ್ಮಿರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
ವದ್ತಯಸ್ಯೀಶತನ್ರತಾವದ್ ಯಥಾಽಶಕುಸುತವಸನಿನರ್ತ॥ 
ವಿದ್ಯನ ು್ೀ ಹಿ ತದಾ ಜೀವಾಾಃ ಕ್ಾಲಕಮಾಯದಿಕಂ ತಥಾ। 
ವಾನ್ಯಥಾ ಹಿ ಪುನ್ಾಃ ಸೃಷಟಾಃ ಪೂವಯಕಮಾಯನ್ತಸಾರಿಣೀ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 

 

‘ಅನ್ುರಾಯಮಯೈಕಯವಾಚಿೀನಿ ವಚನಾನಿೀಹ ರಾನಿ ತತ। 
ತಾನಿ ದ್ೃಷ್ಾಟವ ಭರಮನಿುೀಹ ದ್ತರಾತಾಮನ್ ೀಽಲಪಬತದ್ಧಯಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ। 

 

‘ಹರಧ ನಿಯತಚಿತುತಾವತ್ ಗೃಹವತುತರವ್ೀಶನಾತ್। 
ಮೀಹಂ ತಾದಾತಯಮಿತಾಯಹತನ್ಯ ತದ್ ರಪತವತಾಃ ಕವಚಿತ್॥’ ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ। 

 

‘ಪರಾವರ್ೀಷ್ತ ಯಸಾಮತುವಂ ವಾಯಪುೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ। 
ತಸಾಮನ್ನ ವಯರ್ತರಿಕುತವಂ ಇತಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವಾದಿನ್ಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ 

 

‘ಸಾವತನ್ರಾೀಣಾನ್ಯತದಾಾವನಿಷ್್ೀಧಾಯ ಶತರರ್ತಸ್ತುವಯಮ್। 
ಅನ್ ಯೀಽಸಾವಹಮಸ್ತೇರ್ತ ಪಶಯನ್ನಜ್ಞ ಇರ್ತ ಸಮ ಹ॥ 
ಆತಾಮನ್ಮನ್ುಯಯಮಯೀದಿರ್ತ ಭ್ೀದ್ಂ ಸವರ ಪತಾಃ। 
ಆಹ ತದ್ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಧಿೀನಾ ಜೀವಾ ಭನಾನಾಃ ಸದ್ೈವ ತತ॥’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ (ಭಾ.ತಾ.2.9.33) 

‘ವಿಷ್್ ಣೀರಙ್ಗುಸಮತದ್ ಾತಾಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀರಙ್ಕುನಿ ದ್ೀವತಾಾಃ। 
ಉಚಯನ ು್ೀ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವರ ಪ್ೀ ಭ್ೀದಿನ್ ೀಽಪ ತತ॥’ ಇರ್ತ ಅಗ್ನೀಯೀ। 

 

‘ಅಧಿಕಸಯ ಸಮಸಾಯಪ ಸವತನ್ರಸಯ ಚ ವಜಯನಾತ್। 
ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಧ ನ್ ಚಾಸಯ ಜನ್ವಜಯನಾತ್॥’  

ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.10.94.30) 
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(ಬರಹ್ೈವ ಸನ್ ಬರಹಾಮಪ್ಯೀರ್ತೀರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
 

“ಬರಹ್ೈವ ಸನ್ ಬರಹಾಮಪ್ಯೀರ್ತ” 
‘ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿ ತ್ೀಽಶನನಿು ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಹ ಸವತಾಃ। 
ಬರಹಮಣ್ ೀ ಬರಹಮಸಮಪರ್ತುಮತ ಆಹ ಶತರರ್ತಾಃ ಸತುಟ್ಮ್॥ 
ನ್ ಪರಬರಹಮತಾವಾಪುನ್ಯ ತ್ೀ ವಿಷ್್ ಣೀ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ॥ 
ಪರಮಬರಹಮತಾ ಚ್ೈಷ್ಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತಪರಾ ಗರ್ತಾಃ। 
ನ್ ಪರಬರಹಮರ ಪತವಂ ಏತಮೀವ್ೀರ್ತ ಚ ಶತರತ್ೀಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 

 

‘ಸವಯಂ ಹರ್ೀವಯಶತ್ವೀನ್ ಶರಿೀರಂ ತಸಯ ಭಣಯತ್ೀ। 
ಅನ್ನಾಯಧಿಪರ್ತತಾವಚಾ ತದ್ನ್ನ್ಯಮತದಿೀಯಯತ್ೀ। 
ನ್ ವಾಪಯಭ್ೀದ್ ೀ ಜಗತಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಸಯ ತತ॥’  

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.11.2.41) 

‘ಭ ತಾನಾಮೀಕ ಏವಾತಾು ಏಕ್್ ೀ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ। 
ಏಕ್್ ೀ ಭ ತಾನಿ ಚಾಽದ್ತ ು್ೀ ತಸಾಮದ್ೀಕ್ಾತಮಕ್ಾನಿ ತತ॥’ 

ಇರ್ತ ಬದ್ರಮಾನ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.11.18.33) 

‘ಏಕಾಃ ಪರಧಾನ್ ಉದಿದಷ್್ ಟೀ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪಾರಧಾನ್ಯದ್ಶಯನ್ಮ್। 
ಏಕ್ಾತಮದ್ಶಯನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಸವಯಜ್ಞಾನ್ ೀತುಮಂ ಚ ತತ್॥’  

ಇರ್ತ ತ್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ।(ಭಾ.ತಾ.11.19.27) 

‘ಯದಾಽನ್ಯಂ ನ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ನಾಽತಾಮನ್ಂ ನ್ೀಶವರಂ ತಥಾ। 
ಪುರತಷ್ಾಥಯತಾ ಕತತಸತು ಸಾಯತುದ್ಭಾವಾಯ ಕ್್ ೀ ಯತ್ೀತ್॥ 
ಅಹ್ೀಯತಾುವದ್ಹಂನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯಯಾಃ। 
ಬರಹಾಮಸಧಗತಯಣರ ಪತಾವದ್ಸಯಸಾವಸಾನಾನಿಮತ್ೀಾಃ॥ 
ಅಸನಾದಿಸ್ತನಾಮಾಸಧ ತ್ೀಜಸಾುವತವಮಿರ್ತೀರಿತಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ।(ಗಿೀ.ತಾ.2.28) 

(ಸುಬಧಸಯ ಶ್ವೀತಕ್್ೀತ್ ೀಾಃ ಭ್ೀದ್ ಏವ ಪತಾರ ಉಪದಿಷ್ಟಾಃ) 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 60 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

‘ಸವಾಯನ್ ಯೀದಾನ್ಧಿೀತ್ಯೈವ ಪರಜ್ಞಾಧಿಕ್್ಯೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ। 
ಶ್ವೀತಕ್್ೀತತರಹಙ್ಕೆರಾತ್ ಪಾರಯಶ್ ೀ ನಾಸ್ತಮ ಮಾನ್ತಷ್ಾಃ॥ 
ದ್ೀವೀ ವಾ ಕ್್ೀಶವಾಂಶ್ ೀ ವಾ ನ್ೈಷ್ಾ ಪರಜ್ಞಾನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್। 
ಏವಂ ಮಹತುವಬತದ ಧ್ಾೈವಂ ದ್ಪಯಪೂಣ್ ೀಽಭಯಗಾರ್ತಪತತಾಃ। 
ಸಕ್ಾಶಮಕೃತಾಚಾರಂ ತಂ ದ್ೃಷ್ಾಟವ ಸುಬಧಮಜ್ಞವತ್॥ 
ಪತ್ ೀವಾಚ ಕತತಾಃ ಪುತರ ಸುಬಧತಾ ತಾವಮತಪಾಗತಾ। 
ಪಾರಯೀ ನಾರಾಯಣಂ ದ್ೀವಂ ನ್ೈವ ತವಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ ಜ್ಞಾತ್ೀ ತವವಿಜ್ಞಾತ್ೀ ಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಂ ಫಲಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಪಾರಧಾನಾಯತಧದ್ೃಶತಾವಚಾ ತದ್ಧಿೀನ್ಮಿರ್ತ ಸತುಟ್ಮ್॥ 
ಯಥಾ ಚ್ೈವ್ೈಕಮೃರ್ತಪಣುಜ್ಞಾನಾದ್ೀಾಃ ಸದ್ೃಶತವತಾಃ। 
ಮೃಣಮಯಂ ತದಿವಕ್ಾಯಯಂ ಚ ಜ್ಞಾತಂ ಮೃದಿರ್ತ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್॥ 

ಯದ್ೈವ ಮೃರ್ತುಕ್್ೀತಾಯದಿನಿತಯನಾಮಪರವ್ೀದ್ನಾತ್। 

ವಾಚಾರಬಧಮನಿತಯಂ ತತ ಜ್ಞಾತಂ ತನ್ ಮಲಮಿತಯಪ॥ 
ಏವಂ ಕ್ಾರಣಭ ತ್ ೀಽಸಧ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 
ಪರಧಾನ್ಶಾ ಸವತನ್ರಶಾ ತನ್ ಮಲಮಖಿಲಂ ಜಗತ್॥ 
ತಸಾಮತುದಿೀಯಸುವಮಸ್ತ ನ್ೈವ ಸ್ ೀಽಸ್ತ ಕಥಞ್ಾನ್।’ 
ಯಥಾ ಪಕ್ಷ್ೀತಾಯರಭಯ ‘ಭನಧನ ಸವಭಾವತ್ ೀ ನಿತಯಂ ನಾನಾಯೀರ್ೀಕತಾ ಕವಚಿತ್’ ಇರ್ತ 
ಪರಮಶತರರ್ತಪರಾಯಲ್ ೀಚನ್ರಾಪ ತತವಮಸ್ತೀರ್ತ ವಾಕಯಂ ನಾದ್ವೈತಪರಮ್ ಇರ್ತ 

ಸ್ತದ್ಧಮ್। 

‘ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವಚಾ ಯತ್। 
ಇತತಯಚಯತ್ೀ ತದಿೀಯತಾವತ್ ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ। 

 

‘ಏಕ್ತೀಭ ತಾಾಃ ನ್ೃಪಾಸಧವ್ೀಯ ವವೃಷ್ತಾಃ ಪಾಣುವಂ ಶರ್ೈಾಃ। 
ಏಕ್ತೀಭ ತಾ ಪುನ್ಾಃ ಸ್ೀನಾ ಪಾಣುವಾನ್ಭಯವತಯತ॥’ ಇರ್ತ ಚ ಭಾರತ್ೀ। 

 

‘ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಂ ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುಹಿಯ ಸಾಧ್ನ್ೀ। 
ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಧ ಪರಣವೀ ಮನ್ರಉಚಯತ್ೀ॥’  
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ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। (ಛಾ.ಭಾ.6) 

‘ಶರಿೀರಾಭಮಾನಿೀ ಯೀ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ ಿೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 
ಅಭಮಾನ್ವತ್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಜೀವಸಯ ಸ ನಿರಾಮಕಾಃ। 

 

ಸ ಏವ ಸ ಯಯಸಂಸಿಶಾ ಹಂಸಾಃ ಸ್ ೀಽಹಮಿರ್ತೀರಿತಾಃ॥ 
ಹನ್ೃತಾವದ್ಧಂಸನಾಮಾಽಸಧ ಅಹಂ ಚಾಸಾವಹ್ೀಯತಾಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 

 

(ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಮಿರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
 

‘ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಂ ತತ್ ಸಮಾಧಿಕವಿವಜಯನಾತ್। 
ಸವಗತಾನಾಂ ಚ ಭ್ೀದಾನಾಮ್ ಅಭಾವಾತ್ ಬರಹಮ ಶಾಶವತಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಪರವೃತ ು್ೀ।(ಛಾ.ಭಾ.6) 

‘ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ನಿವೃತಯಥಯಮೀವಶಬ್್ ದೀಽವಧಾರಕಾಃ। 
ಸಮಾಧಿಕನಿವೃತಯಥಯಮದಿವರ್ತೀಯಪದ್ಂ ತಥಾ॥’ 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ೀಽಪ್ಯೀಕಶಬ್್ ದೀ ಯತ್ ೀಽವಯವಿನಿ ಸಿ್ತತಾಃ। 
ಏಕಮೀವ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಹ ನಾರಾಯಣಮಿಯಂ ಶತರರ್ತಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಸಾಮಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 

‘ಶ್ೀಯಯತ್ೀ ನಿತಯಮೀವಾಸಾಮದ್ ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್। 
ರಮತ್ೀ ಚ ಪರ್ ೀ ಹಯಸ್ತಮನ್ ಶರಿೀರಂ ತಸಯ ತಜಜಗತ್॥ 
ಯಸಾಮದ್ಯಜಾಜಯತ್ೀ ಚಾಙ್ಕುಲ್ ಿೀಕದ್ೀವಾದಿಕಂ ಹರ್ೀಾಃ। 
ತನಾನಮ ವಾಚಯಮಙ್ಗುಂ ತದ್ಯಥಾ ಬರಹಾಮದಿಕಂ ಮತಖ್ಮ್॥’ ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ । 

 

‘ಅಸ ಿಲ್ ೀಽನ್ಣತರ ಪೀಽಸಾವವಿಶ್ ವೀ ವಿಶವ ಏವ ಚ । 
ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯರ ಪೀಽಸಾವ್ೈಶವರಾಯತತಪರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.3.12) 
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(ಯಥ್ ೀದ್ಕಮ್ ಇರ್ತ ಶತರತಯಥಯಾಃ) 
‘ಯಥ್ ೀದ್ಕಂ ಶತದ ಧ್ೀ ಶತದ್ಧಮಾಸ್ತಕುಂ ತಾದ್ೃಗ್ೀವ ಭವರ್ತ’ ಇರ್ತ। 
ಉದ್ಕಂ ತ ದ್ಕ್್ೀ ಸ್ತಕುಂ ಮಿಶರಮೀವ ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್। 
ನ್ ವ್ೈ ತದ್ೀವ ಭವರ್ತ ಯತ್ ೀ ವೃದಿಧಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ॥ 
ಏವಮೀವ ಹಿ ಜೀವೀಽಪ ತಾದಾತಯಂ ಪರಮಾತಮನಾ। 
ಪಾರಪ ು್ೀಽಪ ನಾಸಧ ಭವರ್ತ ಸಾವತನಾರಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್॥ 
ಯಥಾ ಪರಾಯಪುತ್ೀಜಾಂಸ್ತ ಮಹಾತ್ೀಜಸ್ತ ಭಾಸೆರ್ೀ। 
ಪೃತಕಪೃಥಕ್ ಸಿ್ತತಾನ್ಯೀವ ಸವರ ಪ್ೈರಪ ಸವಯಶಾಃ॥ 

ಪರ್ೀ ಬರಹಮಣ ಜೀವಾಖ್ಯಬರಹಮಣಯದಾಯಪ ರಾನಿು ಹಿ। 
ಮತಕ್ಧು ಪೃಥಕ್ ಸಿ್ತತಾನ್ಯೀವ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ಾಮದ್ಶಯನ್ಮ್॥ 
ಅವಯಯೀಽಯಂ ಸಮತದಿದಷ್್ ಟೀ ನ್ ಸವರ ಪ್ೈಕತಾ ಕವಚಿತ್॥ 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಶತರರ್ತಾಃ॥ 

(ವಿಷ್ಣವಧಿೀನ್ಂ ಸವಯಮಿರ್ತ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಪೃಥಗಾಜಿನ್ಮ್) 
‘ವಿಷ್ಾಣವಧಿೀನಾ ಜಗತಧತಾು ಪರರ್ತೀರ್ತಶ್ಾೀಷಟತಂ ಗರ್ತಾಃ। 
ಇರ್ತ ಯನಿನಶ್ಾತಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಪೃಥಗ್ ದ್ಶಯನ್ಂ ಸೃತಮ್॥ 
ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪೃಥಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಪೃಥಗ್ ದ್ೃಷಟರತಚಯತ್ೀ॥’ 

 ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.4.8.46) 

(ವಸತುಸವರ ಪಾನ್ತಗತಣಮೈಕಯಜ್ಞಾನ್ಮತಥಾಭ ತಂ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಮ್) 
 

‘ಬಹತತ್ವೀನ್ೈವ ವಸ ುನಾಂ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ। 
ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ಮಿತ್ಯೀವ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ನ್ಯಥಾ॥ 
ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾ ವಸತು ಯಥಾ ವಸತು ತಥಾ ಮರ್ತಾಃ। 
ನ್ೈವ ಜ್ಞಾನಾಥಯಯೀಭ್ೀಯದ್ಸುತ ಏಕತವದ್ಶಯನ್ಮ್॥’ 

 

(ನಿನಿದತಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ (ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್) ಸವರ ಪಮ್) 
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‘ಭನ್ನಸಾಯಭ್ೀದ್ತ್ ೀ ದ್ೃಷಟರಪ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ಮಯತಾ। 
ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಿನಿದತಮ್॥ 
ನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಭ್ೀದ್ಸಯ ದ್ಶಯನ್ಂ ನಿನಿದತಂ ಕವಚಿತ್।’ 
‘ಶ್ಲಾ ದ್ೀವ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀವೀಽಸ್ತೇರ್ತ ಚ ರಾ ಮರ್ತಾಃ। 
ಅಸಮಸಯ ಸಮತ್ವೀನ್ ಸಮಸಾಯಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್॥ 
ದ್ರವಂ ರ್ತೀಥಯಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾತಾವ ದ್ೀಹ್ ೀಽಹಮಿರ್ತ ರಾ ಮರ್ತಾಃ। 
ಅಸದಾಾರಾಯದಿಷ್ತ ಸ್ತವೀಯದ್ಶಯನ್ಂ ಚ್ೈವಮಾದಿಕಮ್॥ 
ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ರಾ ಚಾನಾಯಽಪಯನ್ಯಥಾಮರ್ತಾಃ। 
ತಸಾಮತುದ್ಪಹಾನಾಯ ಸಂಸ್ೀವಾಯ ಗತರತವೀ ವರಾಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.10.72.12) 

‘ನಾನಾತವಮಿರ್ತ ವ್ೈ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಕತತರಚಿದ್ತಚಯತ್ೀ। 
ವಸತುಯಥಾತಯತ್ ೀಽನ್ಯತಾವದ್ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಲ್ಪೀ ವಿವಕ್ಷ್ತಮ್॥’ ಇರ್ತ। 

 

‘ಜೀವಸ್ಯೀಶತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಜೀವಾನಾಮೀಕತಾ ತಥಾ। 
ಈಶಸಯ ಬಹತತಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಈಶಸಾಯನಾನಶತಾ ತಥಾ। 
ಜಗತ್ ೀಽಸತಯತಾಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನಾತವಭರಮ ಉಚಯತ್ೀ॥’  

ಇರ್ತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ।(ಭಾ.ತಾ.11.21.21) 

‘ಭನ್ನಸಯ ತ್ವೀಕಭಾವ್ೀನ್ ತಥ್ೈಕಸಯ ಚ ಭ್ೀದ್ತಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನಾಥಯಧಿೀಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ನಾನಾತಾವದ್ಥಯತದಿಧಯೀಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 

 

(ಪಞ್ಾವಿಧ್ಸುತವವಿಪಿವೀ ನ್ ಕ್ಾಯಯಾಃ) 
 

‘ಅನ್ಯಸಾಮಯಮಭ್ೀದ್ ೀ ವಾ ನಿೀಚತಾ ವಾ ಕತತಶಾನ್। 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಶ್ರೀಪೂವಯಕ್ಾಣಾಂ ಚ ವಯತಾಯಸ್ ೀ ಗತಣದ್ ೀಷ್ತಾಃ॥ 
ತದ್ಾಕ್ ು್ೀರನ್ಯಧ್ಮಯತವಂ ಪಞ್ ೈತ್ೀ ತತುವವಿಪಿವಾಾಃ। 
ತತುವವಿಪಾಿವಕಂ ಶ ದ್ರಂ ವ್ೈಶಯಂ ಕ್ಷರ್ತರಯಮೀವ ವಾ। 
ಹನಾಯದ್ೀವಾವಿಚಾರ್ೀಣ ವಿಪ್ರೀ ಜಹಾವಂ ತತ್ ೀ ಹರ್ೀತ್॥’ ಇರ್ತ ಚ। 
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‘ಯಥ್ೈಕಚಛತರವಾನ್ ಯದ್ವತ್ ಏಕವಿೀರ ಇರ್ತೀಯಯತ್ೀ। 
ತಥ್ೈವ ಸವಯಪಾರಧಾನಾಯದ್ದಿವರ್ತೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ॥ 
ಏವಂ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸದಾ ಜ್ಞಾತಾವ ಸಾವರಾಜಯಂ ಪಾರಪತಾ ವಿಭ್ ೀಾಃ॥’ ಇತಾಯಗ್ನೀಯೀ। 

 

‘ಏಕದ್ೀಶಸವಭಾವ್ೀನ್ ವಾಗಭ್ೀದಾಽಪ ಯತಜಯತ್ೀ। 
ಯಥಾ ಜೀವಾಃ ಪರಂ ಬರಹಮ ಬರಹ್ೇದ್ಂ ಜಗದಿತಯಪ॥’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ । (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.1.16) 

ಸವಾಯವತಾರರ ಪ್ೀಷ್ತ ನಿಭ್ೀಯದ್ತಾವದ್ದ್ ೀಷ್ತಾಃ। 
ಅಭದಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಾಟ॥ 

 

(‘ತತುವತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ’ ಇತಯಸ್ ಯೀಪಸಂಹಾರಾಃ) 
 

ಏವಮಾದ್ಯನ್ನ್ುಪರಮಾಣ್ೈರಿೀಶಜಗತ್ ೀವಿಯರತದ್ಧಧ್ಮಾಯಧಿಕರಣತವಯತಕ್ತುಭಶಾ 
ವಾಸುವಭ್ೀದ್ಸಯ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ‘ತತುವತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ’ ಇರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮತನ್ತಯಕುಂ 
ಸತಸಿಮ್॥ 

 

4. ಜೀವಗಣಾಾಃ ಹರ್ೀರನ್ತಚರಾಾಃ 
 

(ಬರಹಾಮದ್ಯಾಃ ಹರ್ೀರನ್ತಚರಾ ಇತಯತರ 
ಭಾಗವತಪರಮಾಣ್ ೀದಾಹರಣಮ್) 

 

ಬರಹಾಮ ಭವಶಾ ತತ್ೈತಯ ಮತನಿಭನಾಯರದಾದಿಭಾಃ। 
ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಾನ್ತಚರ್ೈಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಗಿೀಭಯವಿಯಷ್ತಣಮಥಾಸತುವನ್॥ 
ಸತಯವರತಂ ಸತಯಪರಂ ರ್ತರಸತಯಂ ಸತಯಸಯ ಯೀನಿಂ ನಿಹಿತಂ ಚ ಸತ್ಯೀ। 
ಸತಯಸಯ ಸತಯಮತತ ಸತಯನ್ೀತರಂ ಸತಾಯತಮಕಂ ತಾವಂ ಶರಣಂ ಪರಪನಾನಾಃ॥ 
ವವಷ್ಯ ಪಜಯನ್ಯ ಉಪಾಂಶತಗಜಯತಾಃ ಶ್ೀಷ್್ ೀಽನ್ವಗಾತ್ ವಾರಿ ನಿವಾರಯನ್ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 65 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

ಫಣ್ೈಾಃ। 
ಮಘ ೀನಿ ವಷ್ಯತಯಸಕೃದ್ ಯಮಾನ್ತಜಾ ಗಮಿಾೀರತ್ ೀರಧಘಜವೀಮಿಯಫ್ೀನಿಲಾ॥ 
ಭರಾನ್ಕ್ಾವತಯಶತಾಕತಲಾ ನ್ದಿೀ ಮಾಗಯಂ ದ್ದಧ ಸ್ತನ್ತಧರಿವ ಶ್ರಯಾಃ ಪತ್ೀಾಃ॥ 
ಗ್ ೀಲ್ ೀಕದಾವರಜತೃಷ್ಣಂ ಸತರಭಾಃ ಶಕರ ಏವ ಚ। 
ವಿವಿಕು ಉಪಸಙ್ಗುಮಯ ವಿರೀಳಿತಾಃ ಕೃತಹ್ೀಲನ್ಾಃ॥ 
ಪಸಪಶಯ ಪಾದಾಯೀರ್ೀನ್ಂ ಕ್ತರಿೀಟ್ೀನಾಕಯವಚಯಸಾ॥ 
ದ್ೃಷ್ಟಶತರತಾನ್ತಭಾವೀಽಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಾಯಮಿತತ್ೀಜಸಾಃ। 
ನ್ಷ್ಟರ್ತರಲ್ ೀಕ್್ೀಶಮದ್ ಇದ್ಮಾಹ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ॥ 
ಯೀ ಮದಿವಧಾಾಃ ಸತಯಜಯಗದಿೀಶಮಾನಿನ್ಾಃ ತಾವಂ ವಿೀಕ್ಷಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ಭಯಮಾಶತ ತಂ 
ಮದ್ಮ್। 
ಹಿತಾವಯಯಮಾಗಯಂ ಪರಭಜನ್ಾಪಸಮರಾ ಈಹಾ ಖ್ಲಾನಾಮಪ ತ್ೀಽನ್ತಶಾಸನ್ಮ್॥ 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ। 

(ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಷ್್ ಣೀರನ್ತಚರತ್ವೀ ಶತರತತಯದಾಹರಣಮ್) 
 

‘ಭೀಷ್ಾಽಸಾಮದ್ ವಾತಾಃ ಪವತ್ೀ। ಭೀಷ್್ ೀದ್ೀರ್ತ ಸ ಯಯಾಃ। 
ಭೀಷ್ಾಽಸಾಮದ್ಗಿನಶ್ಾೀನ್ದರಶಾ। ಮೃತತಯಧಾಯವರ್ತ ಪಞ್ಾಮ ಇರ್ತ॥’ ಶತರರ್ತಾಃ। 

 

ಅಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಮಿೀಳುುಷ್್ ೀ ವರಾ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀಷ್ಸಯ ಪರಭೃಥ್ೀ ಹವಿಭಯಾಃ। 
ವಿದ್ೀಹಿ ರತದ್ ರೀ ರತದಿರಯಂ ಮಹಿತವಂ ರಾಶ್ಷ್ಟಂ ವರ್ತಯರಶ್ವನಾ ಇರಾವತ್॥ 
ಸತುಹಿ ಶತರತಂ ಗತಯಸದ್ಂ ಯತವಾನ್ಂ ಮೃಗಂ ನ್ ಭೀಮಮತಪಹತತನಮತಗರಮ್। 
ಯಂ ಕ್ಾಮಯೀ ತಂ ತಮತಗರಂ ಕೃಣ್ ೀಮಿ ತಂ ಬರಹಾಮಣಂ ತಮೃಷಂ ತಂ 
ಸತಮೀಧಾಮ್॥ ಇತಾಯರಭಯ 
‘ಅಹಂ ಪತರಮಸಯ ಮ ಧ್ಯನ್ಮಮ ಯೀನಿರಪಧವನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ’ ಇರ್ತ ವಿಷ್ತಣಪತಾನಾ 

ಅಮಿಾರಣಾಯ ಉಕುತಾವತ್। ತದ್ಧಿೀನ್ಬರಹಮರತದಾರದಿೀನಾಂ ಹಯಯನ್ತಚರತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮ್। 
 

(ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಹಯಯನ್ತಗಾರಹಯತ್ವೀ ಸೃರ್ತಸಮಾಖ್ಯ) 
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ಬರಹಾಮ ಮರತನಾಮರತತಸ ನ್ತರಿೀಶಾಃ ಶ್ೀಷ್್ ೀ ಗರತತಾಮನ್ ರವಿಜಾಃ ಶಕರಕ್ಾತಾಯಾಃ। 
ಕರಮಾದ್ನ್ತವರಜಯ ಚ ರಾಘವಸಯ ಶ್ರಸಯಥಾಽಜ್ಞಂ ಪರಣಧಾಯ ನಿಯಯಯತಾಃ॥ 
ಸವಂ ಸವಂ ಚ ಸವ್ೀಯ ಸದ್ನ್ಂ ಸತರಾ ಯಯತಾಃ ಪುರನ್ದರಾದಾಯಶಾ ವಿರಿಞ್ಾಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 
ಮರತತತಧತ್ ೀಽಥ್ ೀ ಬದ್ರಿೀಮವಾಪಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಪದ್ಂ ಸ್ತಷ್್ೀವ್ೀ॥ 

(ಮ.ತಾ.ನಿ.9.115) 

ಋತ್ೀ ಭವನ್ುಂ ನ್ ಹಿ ತಂ ನಿಹನಾು ತವಮೀಕ ಏವಾಖಿಲಶಕ್ತುಪೂಣಯಾಃ। 

ತತ್ ೀ ಭವನ್ುಂ ಶರಣಂ  ಗತಾ ವಯಂ ತಮೀನಿಹತ್ಯೈ ನಿಜಬ್್ ೀಧ್ವಿಗರಹಮ್॥ 

ಇರ್ತೀರಿತಸ್ೈರಭಯಂ ಪರದಾಯ ಸತರ್ೀಶವರಾಣಾಂ ಪರಮೀಽಪರಮೀಯಾಃ। 

ಪಾರದ್ತಬಯಭ ವಾಮೃತಭ ರಿಲಾರಾಂ ವಿಶತದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ್ಘನ್ಸವರ ಪಾಃ ॥ 

(ಮ.ತಾ.ನಿ 10.40)  

ಚತತಮತಯಖ್್ೀಶಾಸತನ್ರ್ೀನ್ದರಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ ಸದಾ ಸತರ್ೈಾಃ ಸ್ೀವಿತಪಾದ್ಪಲಿವಾಃ। 
ಪರಕ್ಾಯಂಸ ು್ೀಷ್ತ ಸದಾತಮಗತಹಯಂ ಮತಮೀದ್ ಮೀರಧ ಚ ತಥಾ ಬದ್ರಾಯಮ್॥  

(ಮ.ತಾ.ನಿ.10.86) 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕಮಲಭವಶ್ವಾಗ್ರೀಸರಾಾಃ ಶಕರಪೂವಾಯ। 
ಭ ಮಾಯಂ ಪಾಪಾತಮದ್ೈತ್ಯೈಭತಯವಿಕೃತನಿಲಯೈರಾಕರಮಂ ಚಾಸಹನ್ುಾಃ। 
ಈಯತದ್ೀಯವಾಧಿದ್ೀವಂ ಶರಣಮಜಗತರತಂ ಪೂಣಯಷ್ಾಡತುಣಯಮ ರ್ತಯಂ । 
ಕ್ಷ್ೀರಾಬ್ಧಧ ನಾಗಭ್ ೀಗ್ೀ ಶಯತಮನ್ತಪಮಾನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹದ್ೀಹಮ್॥ 

(ಮ.ತಾ.ನಿ.11.173) 

‘ಬರಹಾಮದಿೀನಾಗತಾಂಶ್ೈವ ಸದಾ ಸವಪರಿಚಾರಕ್ಾನ್। 
ಪೂಜಯತಾವಭಯನ್ತಜ್ಞಾಯ ಬ್ಾರಹಮಣಾನ್ಪಯಪೂಜಯತ್॥ 
ಬರಹ್ೇಶಶಕರಪರಮತಖ್ಾಾಃ ಸತರಾಶಾ ಚಕತರಾಃ ಸತಸಾಚಿವಯಮನ್ನ್ುದಾ ಸಾಯತ್॥’  

ಇತಾಯದಿ ಭಾರತತಾತಪಯೀಯ। 

‘ಸ ಚ ದ್ಣುಧ್ರ್ ೀಽಸಾಮಕಂ ಶಾಸಾು ಕತಾಯ ನಿರಾಮಕಾಃ। 
ನ್ ತದ್ತಕ್ ು್ೀಸತು ಪರತತಯಕ್ತುರಸಾಮಕಂ ವಿಹಿತಾ ನ್ೃಪ॥ 
ನ್ ರಾಜ್ ೀಕ್ ು್ೀಸತು ಪರತತಯಕ್ತುದ್ೃಯಶಯತ್ೀ ಕ್ಾವಪ ಭ ತಲ್ೀ। 
ಇತಾಯಶಾವಸಯ ಯಮಂ ತ್ೀನ್ ಸಾಕಂ ಕ್ಷ್ೀರಾಮತಬಧಿಂ ಯರಧ॥ 
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ಬರಹಾಮ ತತಷ್ಾಟವ ಚಿನಾಮತರಂ ನಿಗತಯಣಂ ಪರಮೀಶವರಮ್॥ 
ಸಾಙ್ಗಯಾಯೀಗ್ೈರದಿವರ್ತೀಯಮೀಕಂ ತಂ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಮ್। 
ಆವಿರಾಸ್ತೀತುದಾ ವಿಷ್ತಣಬರಯಹಮಣಾ ಸಂಸತುತ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 
ಸಪರಾಯಂ ಚಕರತತಸುಸ್ೈ ಯಮೀ ಬರಹಾಮ ಚ ಸತವರಮ್॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 

‘ 

‘ನಿಬ್್ ೀಧ್ ತಾತ ಮದಾವಕಯಂ ವಯಂ ಶಙ್ಗೆರಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 
ಬಲ್ಲಂ ಚರಾಮ ದ್ೀವಾಯ ಸದಾ ತದ್ವಶವರ್ತಯನ್ಾಃ॥ 
ಚಕ್ಷತಷ್ಮತಾ ನಿೀಯಮಾನ್ ೀ ಚಕ್ಷತಷ್ಾಮನಿವ ನಿತಯಶಾಃ। 
ಈಶದ್ತುಂ ಚ ಭ್ ೀಕುವಯಮಸವ್ೈಯಾಃ ಕ್ತಮತ ಚಾಪರ್ೀ॥ 
ಈಶವರ್ ೀ ವಿಪಣಂ ಕೃತಾವ ಜನಾ.... ಬಲ್ಲೀ। 
ನಾಸಾ ರಜತಜಂ ನಾಮ ಬದಾಧವ ಬದಾಧವದಾನಿನಗತಣಾಕುಯೀ॥ 
ಪಾಪಪುಣಯಸಯ ಭಾರಂ ಚ ವಾಹಯತಯನಿಶಂ ಹರಿಾಃ॥’ ಇರ್ತ ವಾಯತಪುರಾಣ್ೀ। 
ವಸ್ತಷ್ಟಂ ಪರರ್ತ ಬರಹಮವಚನ್ಮ್ – 

‘ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೀವತಾ ಬದಾಧ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಚ ಬಲ್ಲಪರದಾಾಃ। 

ವಿಷ್ತಣರಾಸಾಂ ಪರ್ತನಿಯತಯಂ ನ್ ವಿಷ್್ ಣೀಬಯನ್ಧಕಾಃ ಕವಚಿತ್॥ 

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ । ( ಬ್ಾ.ತಾ.ನಿ.10.94.28) 

ಇತಾಯದಿಮಾನ್ೈಬಯಹತಭದ್ೀಯವಾನಾಂ ಹರಿಭೃತಯತಾ। 
ಅನಧಪಚಾರಿಕ್ತೀ ಸ್ತದಾಧ ಶ್ರೀಪಾದ್ ೀಕ್ಾಾ ಯಥಾಥಯತಾಃ॥ 

 

5. ನಿೀಚ್ ೀಚಾಭಾವಂ ಗತಾಾಃ 
 

(ಜೀವಾನಾಮಣತತ್ವೀನ್ ತಾರತಮಾಯಭಾವಶಙ್ಕೆಪರಿಹಾರಾಃ) 
 

ನ್ನ್ತ ‘ನಿೀಚ್ ೀಚಾಭಾವಙ್ಗುತಾಾಃ’ ಇತತಯಕುಮಯತಕುಮ್। ಸಂಸಾರದ್ಶಾರಾಂ 

ವಿಚಿತರಕಮಯಯತತಸಯ ತಸ್ ಯೀಪಪತಾುವಪ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ತದ್ಭಾವಾತ್। 
‘ಮತಕ್ತುನ್ೈಯಜಸತಖ್ಾನ್ತಭ ರ್ತಾಃ’ ಇತತಯತುರವಾಕ್್ಯೀ ಜೀವಸವರ ಪಭ ತಾನ್ನಾದವಿಭಾಯವಸಯ 

ಮೀಕ್ಷತವಶರವಣಾತ್। 
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‘ಬ್ಾಲಾಗರಶತಭಾಗಸಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಲಪತಸಯ ಚ ’ ಇತಾಯಬರಹಮಸುಮಬಪಯಯನಾುನಾಂ 
ಜೀವಾನಾಮಣತತಾವತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಾತುದ್ರ್ತರಿಕುಸಯ ತರತಮಭಾವಪಾದ್ಕಸಾಯಭಾವಾತ್ ಇರ್ತ 

ಚ್ೀತ್ ನ್ । ನ್ೈಜಸ್ಯೀವ ಮಧಕ್ತುಕಸಯ ನಿೀಚ್ ೀಚಾಭಾವಸಯ ಅನ್ನ್ಯಥಾಸ್ತದಾಧನ್ನ್ು-

ಮಾನ್ವ್ೀದ್ಯತ್ವೀನಾಪಲಾಪಾಯೀಗಾತ್। ತಥಾ ಹಿ- 

ಯದ್ನ್ುರಂ ವಾಯಘರಹರಿೀನ್ದರಯೀವಯನ್ೀ ಯದ್ನ್ುರಂ ಮೀರತಗರಿೀನ್ದರಬಿನ್ಧಾಯೀಾಃ। 
ಯದ್ನ್ುರಂ ಸ ಯಯಸತರ್ೀಶಬಿಮಬಯೀಸುದ್ನ್ುರಂ ರತದ್ರಮಹ್ೀನ್ದರಯೀರಪ॥ 
ಯದ್ನ್ುರಂ ಸ್ತಂಹಗಜ್ೀನ್ದರಯೀವಯನ್ೀ ಯದ್ನ್ುರಂ ಸ ಯಯಶಶಾಙ್ಗೆಯೀದಿಯವಿ। 
ಯದ್ನ್ುರಂ ಜಾಹನವಿಸ ಯಯಕನ್ಯಯೀಸುದ್ನ್ುರಂ ಬರಹಮಗಿರಿೀಶಯೀರಪ। 
ಯದ್ನ್ುರಂ ಪರಲಯವಾರಿವಿಪುಿಷ್್ ೀ ಯದ್ನ್ುರಂ ಸುಮಬಹಿರಣಯಗಭಯಯೀಾಃ। 
ಸತುಲ್ಲಙ್ಗುಸಂವತಯಕಯೀಯಯದ್ನ್ುರಂ ತದ್ನ್ುರಂ ವಿಷ್ತಣಹಿರಣಯಗಭಯಯೀಾಃ। 

(ಗಿೀ.ಭಾ.2.24) 

‘ಬರಹಮಣಾಃ ಪರಥಮೀ ಕಲ್ಪೀ ಶ್ವಾಃ ಪರಥಮಜಾಃ ಸೃತಾಃ। 
ಸನ್ಕ್ಾದಾಯಸತು ವಾರಾಹ್ೀ ಬರಹಾಮ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸತತ್ ೀಽಗರಜಾಃ। 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಆಥ.ಭಾ.1.1) 

‘ಈಶಮಾಶ್ರತಯ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್। 
ಯಥ್ೀಷ್ಟಭ್ ೀಗಭ್ ೀಕ್ಾುರ್ ೀ ಬರಹಾಮನಾು ಉತುರ್ ೀತುರಮ್।’ ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। 
‘ತಸಾಮನಿನತಯಂ ತತ ನಾನಾತವಂ ಜೀವಾನಾಮಿೀಶತನ್ರತಾ। 
ಸಾವಧಿಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ಚ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸದ್ೀಷ್ಯತ್ೀ। 
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ಪರಾನ್ನ್ದಂ ಭಜನಿು ವಾ।’ 

ಇರ್ತ ತನ್ರಭಾರತ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.10.34) 

ಸವಭಾವತಸ್ತರಧಾ ಜೀವಾ ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧ್ಯಮಾಾಃ। 
 

(ಜೀವತ್ೈವಿದ್ಯಂ ಸಾವಭಾವಿಕಮ್) 
 

ಉತುಮಾಸುತರ ದ್ೀವಾದಾಯ ಮತಯಯಮಧಾಯಸತು ಮಧ್ಯಮಾಾಃ। 
ಅಧ್ಮಾ ಅಸತರಾದಾಯಶಾ ನ್ೈಷ್ಾಮಸಾನ್ಯಥಾಭವಾಃ। 
ಶರಿೀರಮಾತಾರನ್ಯಥಾತ್ವೀ ಸವಜಾರ್ತಂ ನ್ ಪುನ್ರ್ೀಷ್ಯರ್ತ। 
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ಉತುಮಾ ಮತಕ್ತುಯೀಗಾಯಸತು ಸೃರ್ತಯೀಗಾಯಸತು ಮದ್ಯಮಾಾಃ। 
ಅಪರ್ೀಽನ್ಧನ್ುಮೀಯೀಗಾಯಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಸಾಧ್ನ್ಪೂರ್ತಯತಾಃ। 
ಪೂತಯಯಭಾವ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷ್ಾಮಾನಾದಿಾಃ ಸಂಸೃರ್ತಮಯತಾ। 
ನ್ೈವ ಪೂರ್ತಯಶಾ ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ನಿತಯಂ ಕ್ಾಲಹರಿಚಛರಾ। 
ಅತ್ ೀಽನ್ತವತಯತ್ೀ ನಿತಯಂ ಸಂಸಾರ್ ೀಽಯಮನಾದಿಮಾನ್॥ 

 

(ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಪುಂಸಾರಾದಾಯ ಜಾತಯಾಃ ನಿತಾಯಾಃ) 
 

‘ಸಾವಭಾವಿಕ್್ ೀ ಬ್ಾರಹಮಣಾದಿಶಶಮಾದ್ಯೈರ್ೀವ ಭದ್ಯತ್ೀ। 
ಯೀನಿಭ್ೀದ್ಕೃತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯ ಔಪಾಧಿಕಸುವಯಮ್॥’  

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಗಿೀ.ತಾ.4.13) 

‘ರಾನಿು ಸ್ತರೀತವಂ ಪುಮಾಂಸ್ ೀಽಪ ಪಾಪತಾಃ ಕ್ಾಮತ್ ೀಽಪ ವಾ। 
ನ್ ಸ್ತರಯೀ ರಾನಿು ಪುಂಸುವಂ ತತ ಸವಭಾವಾದ್ೀವ ರಾಾಃ ಸ್ತರಯಾಃ। 
ಪುಂಸಾ ಸಹ್ೈವ ಪುಂದ್ೀಹ್ೀ ಸಿ್ತರ್ತಾಃ ಸಾಯದ್ವರದಾನ್ತಾಃ। 
ಸವ್ೀಯಷ್ಾಮಪ ಜೀವಾನಾಂ ತತುದ ದ್ೀಹ್ ೀ ಯಥಾ ನಿಜಾಃ। 
ಮತಕ್ಧು ಚ ನಿಜಭಾವಾಃ ಸಾಯತ್ ಕಮಯಭ್ ೀಗಾನ್ುತ್ ೀಽಪ ಚ॥’ 

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ। (ಗಿೀ.ತಾ.9.34) 

ದ್ೀವಾಸತರಾನ್ರತಾವದಾಯ ಜೀವಾನಾಂ ತತ ನಿಸಗಯತಾಃ। 

ನಿಸಗ್ ೀಯ ನಾನ್ಯಥ್ೈತ್ೀಷ್ಾಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿತೆವಚಿದ್ೀವ ವಾ। 

ದ್ೀವಾ ಶಾಪಬಲಾದ್ೀವ ಪರಹಾಿದಾದಿತವಮಾಗತಾಾಃ। 

ಅತಾಃ ಪುನ್ಶಾ ದ್ೀವತವಂ ತ್ೀ ರಾನಿು ನಿಜಮೀವ ತತ। 

ಹ್ೀತತತಾಃಸ್ ೀಽನ್ಯಥಾಭಾವೀ ರಕುತಾ ಸುಟಿಕ್್ೀ ಯಥಾ।’(ಗಿೀ.ತಾ.16.1.24) 

‘ಅಸತರಾದ್ೀಸುಥಾ ದ್ ೀಷ್ಾಾಃ ನಿತಾಯಾಃ ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾ ಅಪ। 
ಗತಣದ್ ೀಷ್ಧ ಮನ್ತಷ್ಾಯಣಾಂ ನಿತಧಯ ಸಾವಭಾವಿಕ್ಧ ಮತಧ। 
ಗತಣ್ೈಕಮಾತರಸ ಪಾಸತು ದ್ೀವಾ ಏವ ಸದಾ ಮತಾಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಗಿೀ.ಭಾ.6.9.) 
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(ಮತಕ್ಧು ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾಾಃ ಗತಣಾಾಃ ವಯಜಯನ್ುೀ ಸಂಸಾರ್ೀ ಪುನ್ರಧಪಾಧಿಕ್ಾ 
ಅನ್ತಭ ಯನ್ುೀ) 

 

‘ನಿತಾಯನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ಬಲಾ ದ್ೀವಾ ನ್ೈವಂ ತತ ದಾನ್ವಾಾಃ। 
ದ್ತಾಃಖ್್ ೀಪಲಬಿಧಮಾತಾರಸ ು್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ಾಸ ುಭರಾತಮಕ್ಾಾಃ। 
ತ್ೀಷ್ಾಂ ಯದ್ನ್ಯಥಾ ದ್ೃಶಯಂ ತದ್ತಪಾಧಿಕೃತಂ ಮತಮ್। 
ತಮೀಧ್ನಾನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾದ್ಯೀಽಖಿಲಾಾಃ। 
ಸಾವಭಾವಿಕಗತಣಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಮತಯಯಮಧ್ಯೀಷ್ತ ಮಿಶ್ರತಾಾಃ। 
ತತುವಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುರಿತಾಯದಾಯ ದ್ೈವತಾದಿಷ್ತ। 
ಕ್ಾಯಯತ್ೀ ಹಯವಶಂ ಕಮಯ ಸವಯಸ್ೈಾಃ ಪಾರಕೃತ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ। 
ಸಾವಭಾವಿಕಗತಣಾನ್ೀತಾನ್ ಹ್ೀತತಂ ಕೃತ್ವೈವ ವಿಷ್ತಣನಾ। 
ಕಮಯಸತ ಕ್ತರಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಕತಾಯಹಮಿರ್ತ ಮ ಢಧಿೀಾಃ। 
ಮನ್ಯತ್ೀ ತತುವವಿದ್ ವಿಷ್ಧಣ ಗತಣಾ ಇಚಾಛದ್ಯಸತು ಯೀ। 
ತಾನ್ ಗತಣಾನ್ ಕಮಯ ತತ್ೈವ ವಿಷ್ಣವಧಿೀನ್ಂ ನ್ ತ್ೀ ವಿದ್ತಾಃ। 
ತ್ೀಷ್ವಯೀಗ್ಯೀಷ್ತ ತತುವಜ್ಞಸುತವಂ ನಾರ್ತಪರಕ್ಾಶಯೀತ್। 
ವದ್ೀದ್ ವಿವಾದ್ರ ಪ್ೀಣ ನ್ ೀಪದ್ೀಶಾದಿನಾ ಕವಚಿತ್। 
ಸಭಾರ ಪ್ೀಣ ವಾ ಬ ರರಾತ್ ಪೃಷ್ಟವಯಕ್ತುಕೃದ್ೀವ ವಾ। 
ಬತದಾದವಪಯಸಧ ಮತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸವಭಾವಾನ್ಯಙ್ಗುಚ್ೀಷಟತಾಃ। 
ಸವಭಾವಂ ರಾನಿು ಭ ತಾನಿ ನಿಗರಹಾಃ ಕ್ತಂ ಗರಿಷ್ಯರ್ತ।’ 

ಇರ್ತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಗಿೀ.ತಾ.3.35) 

ದ್ ರಿೀಕೃತಪರಮಾಣತಾವತ್ ಊಮಯಯಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 
ವೃಕ್ಾಸ ು್ೀನ್ೈವ ನಿರಾಯಪಾಯ ವೃಕ್ಾಾಃ ಕ ರರತವತ್ ೀಽಸತರಾಾಃ। 
ತತಧವಭಾವಾಶಾ ವೃಕ್ಾಯಸತಯಸ ು್ೀನಾಸುತರ ಮಹಾಸತರಾಾಃ। 
ಬರಹಮಸ ು್ೀನಾ ಯತಸ ು್ೀ ಹಿ ನಿತಯಮೈಕ್ಾತಯವಾದಿನ್ಾಃ।’ 
ಇತ್ಯೈತರ್ೀಯಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 

(ಐ.ಭಾ.2.8) 
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‘ತ್ೀಷ್ಾಂ ಯದ್ನ್ಯಥಾ ದ್ೃಶಯಂ ತದ್ತಪಾಧಿಕೃತಂ ಮತಮ್। 
ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನಾತಮಯೀಗ್ಯೀನ್ ನಿಜರ ಪ್ೀ ವಯವಸಿ್ತರ್ತಾಃ। 
ಸಮಯಗಾಜಿನ್ಂತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮನ್ತಷ್ಾಯಣಾಂ ವಿನಿಶ್ಾತಮ್। 
ವಿಪರಿೀತಂ ತತ ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವಂ ವಯವಸಿ್ತರ್ತಾಃ। 

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.3.32) 

(ರ್ತರವಿಧ್ಜೀವಸದಾಾವ್ೀ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಮೀವ ಮಾನ್ಮ್) 
 

‘ನಾರಾಯಣಪರಸಾದ್ೀನ್ ಸಮಿದ್ಧಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾ। 
ಅತಯನ್ುದ್ತಾಃಖ್ಸಲಿ್ಲೀನಾನ್ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಸತಖ್ವಜಯತಾನ್। 
ನಿತಯಮೀವ ತಮೀಭ ತಾನ್ ವಿಮಿಶಾರಂಶಾ ಗಣಾನ್ ಬಹ ನ್। 
ನಿರಸಾುಶ್ೀಷ್ದ್ತಾಃಖ್ಾಂಶಾ ನಿತಾಯನ್ನ ದ್ೈಕರ ಪಣಾಃ। 
ಅಪಶಯತ್ ರ್ತರವಿಧಾನ್ ಬರಹಮ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.3.32) 

‘ಅಸತರಾ ಆಸತರ್ೀಣ್ೈವ ಸವಭಾವ್ೀನ್ ಚ ಕಮಯಣಾ। 
ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಪರಿೀತ್ೀನ್ ತಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್। 
ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಸವಭಾವ್ೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಚಾಪಯಸಂಶಯಮ್। 
ಸಮಯಗಾಜಿನ್ೀನ್ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಂ ಗಚಛನಿು ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಮ್। 
ನಾನ್ಯೀರನ್ಯಥಾಭಾವಾಃ ಕದಾಚಿದ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್। 
ಮಾನ್ತಷ್ಾ ಮಿಶರಮತಯೀ ವಿಮಿಶರಗತಯೀಽಪ ಚ।’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 

 

‘ಆಸತರಾನ್ ದ್ಮಯನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಪದ್ಂ ಚ ಸತರಾನ್ನಯನ್। 
ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಮಯನ್ತಷ್ಾಯಂಸತು ಸತತಾವಾವತಯಯತಯಸಧ।’  

ಇರ್ತ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.38) 

(ದ್ೀವಾನಾಮಸತರತವಮ್ ಅಸತರಾಣಾಂ ದ್ೀವತವಂ ವಾ ನ್ ಭವರ್ತ) 
 

‘ನಾಸತರಾ ದ್ೈವಿೀಂ ನ್ ದ್ೀವಾ ಆಸತರಿೀಂ ನ್ ಮನ್ತಷ್ಾಯ ದ್ೈವಿೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ 
ಗರ್ತಮಿೀಯತರಾರ್ತೇರಾಮೀವ ಜಾರ್ತಮನ್ತಭವನಿು॥’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
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‘ನಾಸತರಾಣಾಂ ದ್ೈವಂ ರ ಪಂ ನ್ ದ್ೀವಾನಾಮಾಸತರಂ ರ ಪಂ ನ್ ಚ್ ೀಭಯಮ್ 
ಮನ್ತಷ್ಾಯಣಾಂ ಯೀ ಯದ್ ರಪಾಃ ಸ ತದ್ ರಪೀ  ನಿಸಗ್ ೀಯ ಹ್ಯೀಷ್ ಭವರ್ತ। 
ತಂ ಭ ರ್ತರಿರ್ತ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸಾಞ್ಾಕ್ತರರ್ೀ ತ್ೀ ಬಭ ವುಸುಸಾಮದಾಧಪ್ಯೀತಹಿಯ 
ಸತಪುೀ ಭ ಭ ಯವರಿತ್ಯೀವ ಪರಶಾಸ್ತತಯಭ ರ್ತರಿತಯಸತರಾಸ ು್ೀ ಹ ಪರಾಬಭ ವುಾಃ। 

ಇರ್ತ ಐತರ್ೀಯೀ (ಬರ.ಸ .ಭಾ. 3.4.40) 

‘ದ್ೀವಾನಾಂ ಭ ರ್ತರಿತ್ಯೀವ ಮನ್ ೀ ವಿಷ್ಧಣ ಸವಭಾವತಾಃ। 
ಅಸತರಾಣಾಮಭ ರ್ತತ್ವೀ ನ್ೈತನ್ನೀಯಮತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ।’ (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.40) 

 

‘ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಮತಕ್ಧು ಭತಕ್ ು್ೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ। 
ಸಾವಧಿಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ತತ ತ್ೀಷ್ತ ಭಕ್ತುಮತಾಃ ಸತಖ್ಮ್। 
ತದ್ನ್ಯೀಷ್ಾಂ ತತ ದ್ತಾಃಖ್ಾಯ ತಸಾಮದ್ಾಕ್್ ುೀಽಧಿಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್।’ ಇರ್ತ ಗಾರಡ್ೀ। 

 

‘ಜೀವೀ ಮತಕ್್ ುೀಽಪ ನ್ ೀ ಜೀವಾನ್ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮೀವ ಚ । 
ವ್ೀರ್ತು ಸವಾಯತಮನಾ ವಿಷ್ತಣವ್ೈಯತ್ಯೀಕಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 
ತಸಯ ಪರಸಾದ್ತಾಃ ಕ್ತಞ್ಚಾತ್ ಬರಹಾಮದಾಯ ಅಪ ಜಾನ್ತ್ೀ। 
ಅನ್ಯಜೀವಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ಾೈಕ್್ ೀ ಜಾನಾರ್ತ ತತ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ಸಾಮಸ್ಿಾೀನ್ ತದ್ನ್ಯೀ ತತ ಲ್ೀಶಜ್ಞಾನಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ಸೃತಾಾಃ।’ ಇರ್ತ ವಿನಿಣಯಯೀ। 

 

‘ಗತಣವಯರ್ತಕರಾಭಾವ್ೀಽಪುಯಚಾನಿೀಚಾದಿ ಪೂವಯವತ್। 
ವಿಷ್್ ಣೀಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಕದಾಚಿನ್ನ ಗಚಛರ್ತ। ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 

 

ನಾನಾವಿಧಾ ಜೀವಸಙ್ಕಾ ವಿಮತಕ್ಧು ನ್ ಚ್ೈವ ತ್ೀಷ್ಾಂ ಬರಹಮಧಿರಾಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 
ದ್ ೀಷ್ಾಭಾವಾದ್ ಗತರತಶ್ಷ್ಾಯದಿಭಾವಾತ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಪ ನಾಸಧ ಕ್ತಮತ ತ್ೀಷ್ಾಂ 
ವಿಮತಕ್ಧು। ಇರ್ತ ಚ ಶತರರ್ತಾಃ। 

 

‘ಶರದಾಧಸವರ ಪಂ ಜೀವಸಯ ತಸಾಮಚಛರದಾಧವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ। 
ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧಾಯಸತು ಜೀವಾ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್।’ (ಗಿೀ.ಭಾ.173) 
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ದ್ೀವಾ ಇನ್ ದರೀ ವಿರಿಞ್ಚಾದಾಯ ಇರ್ತ ತ್ರೀಧ್ೈವ ದ್ೀವತಾಾಃ। 
ಕರಮೀತುರಾಾಃ ಶ್ವೀ ವಾಣೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವೀತುರ್ ೀತುರಾಾಃ। 
ಸತವಸತವಮಹಾಸತವಸ ಕ್ಷಮಸತವಶಾತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ತಸಾಮದ್ ರಾವದ್ ವಿಮತಕ್ತುಾಃ ಸಾಯತ್ ಮತಕ್ಾುವ್ೀವಂ ಸತಖ್ಕರಮಾಃ। ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 

 

.....ಭಾಯಧಿಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ ಪರಮೀ ವಿಭತಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗ್ಯೀಶವರಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸುಸಾಮದ್ ಬರಹಾಮ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। ಇರ್ತ ಚ। 

 

(ಮತಕ್ತುಯೀಗ್ಯೀಷ್ವಧಿಕ್ಾರಿತ್ೈವಿಧ್ಯಮ್) 
 

ಮನ್ದಮಧ್ ಯೀತುಮತ್ವೀನ್ ರ್ತರವಿಧಾ ಹಯಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ। 
ತತರ ಮನಾದ ಮನ್ತಷ್್ಯೀಷ್ತ ಯ ಉತುಮಗಣಾ ಮತಾಾಃ। 
ಮಧ್ಯಮಾ ಋಷಗನ್ಧವಾಯಾಃ ದ್ೀವಸುತ್ ರೀತುಮಾ ಮತಾಾಃ। 
ಇರ್ತ ಜಾರ್ತಕೃತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಸುಥಾನ್ ಯೀ ಗತಣಪೂವಯಕಾಃ। 
ಭಕ್ತುಮಾನ್ ಪರಮೀ ವಿಷ್ಧಣ ಯಸುವಧ್ಯಯನ್ವಾನ್ನರಾಃ। 
ಅಧ್ಮಾಃ ಶಮಾದಿಸಂಯತಕ್್ ುೀ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ। 
ಆಬರಹಮಸುಮಬಪಯಯನ್ುಮಸಾರಂ ಚಾಪಯನಿತಯಕಮ್। 
ವಿಜ್ಞಾಯ ಜಾತವ್ೈರಾಗ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ೈಕಸಂಶರಯಾಃ। 
ಸ ಉತುಮೀಽಧಿಕ್ಾರಿೀ ಸಾಯತ್ ಸನ್ನಾಸಾುಖಿಲಕಮಯವಾನ್।’  

ಇರ್ತ ಭಾಗವತತನ್ರೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.1.1.) 

‘ಅನ್ಾಜಾ ಅಪ ಯೀ ಭಕ್ಾು ನಾಮಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಃ। 
ಸ್ತರೀಶ ದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತನ್ರಜ್ಞಾನ್ೀಽಧಿಕ್ಾರಿತಾ।’  

ಇರ್ತ ವಯೀಮಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 
 

‘ಅಧ್ಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ಮತಾಯಯ ಮಧಾಯ ಋಷ್ಾಯದಿಕ್ಾ ಮತಾಾಃ। 
ಅಧಿಕ್ಾಯತಯತುಮಾಾಃ ದ್ೀವಾ ಪಾರಣಸುತ್ ರೀತುಮೀ ಮತಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ। 
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‘ಯಥಾ ತಥ್ೈವಾಸಙ್ಘ ಯಾೀರಾಾಃ ಪರಜಾಸಾುಸತ ಕ್ತರಾನ್ ಜನಾಾಃ। 
ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಾರಿೀ ಸಮರೀಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ೈಕಸಂಶರಯಾಃ। 
ಅವ್ೈಷ್ಣವಸಯ ವ್ೀದ್ೀಽಪ ಹಯಧಿಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 
ಗತರತಭಕ್ತುವಿಹಿೀನ್ಸಯ ಶಮಾದಿರಹಿತಸಯ ಚ । 
ನ್ ಚ ವಣಯವರಸಾಯಪ ತಸಾಮದ್ಧ್ಯಯನಾನಿವತಾಃ। 
ಬರಹಾಮ ಜ್ಞಾನ್ೀ ತತ ವ್ೀದ್ ೀಕ್ ು್ೀ ಹಯಧಿಕ್ಾರಿೀ ಸತಾಂ ಮತಾಃ।’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 

 

(ಆದಿಸೃಷ್ಧಟ ಪೂವಯಜಾಾಃ ಸದಾ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಾಃ) 
 

‘ಆದಿಸೃಷ್ಧಟ ಪೂವಯಜಾ ಯೀ ತ್ೀಽಧಿಕ್ಾಾಃ ಸವಯದಾ ಗತಣ್ೈಾಃ। 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮತಕುವಾಪ ಯಥಾಕರಮಮ್।’ ಇರ್ತ ನಿಬನ್ಧನ್ೀ। 

 

‘ವಿಷ್್ ಣೀಬ್ಾರಯಹಮಣಜಾರ್ತಾಃ ಸನ್ ಜಜ್ಞ್ೀ ಬರಹಾಮ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ಇತ್ ೀಽಗ್ರೀ ಜಗತಸುಸಾಮತ್ ಕ್ಷತರಜಾರ್ತರಜಾಯತ। 
ವಾಯತಾಃ ಸದಾಶ್ವೀಽನ್ನ್ ುೀ ಗರತಡಾಃ ಶಕರ ಏವ ಚ । 
ಕ್ಾಮಶಾ ವರತಣಶ್ೈವ ಸ್ ೀಮಸ ಯೀಯ ಯಮಸುಥಾ। 
ಏವಮಾದಾಯಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರಾಸತು ವಾ ಬರಹಮವಿನಿಮಿಯತಾಾಃ।’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ। (ಬೃಹ.ಭಾ.3.5) 

(ಜೀವ್ೀಶವಪ ಪಾರಣ ಉತುಮಾಃ) 
 

ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನ್ತಪರವಿಶರ್ತ ಪರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತಾಾಃ। 
ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮೀಽನ್ತಪರವಿಶನಿು ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನ್ತಭತಙ್ಘ ೆ ಿೀ। 
ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತಾ ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮನ್ತಭತಙ್ಘ ೆ ಿೀ। 
ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನಾವನ್ನಿದೀ ಭವರ್ತ ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತಾಾಃ। 
ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮನಾವನ್ನಿದೀ ಭವರ್ತ ತಸಾಮದಾಹತಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪದ್ಧರ್ತಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಹಿರಣಯನಾಭಶತರರ್ತಾಃ। 
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(ವಾಯೀಜೀಯವೀತುಮತವಮವತಾರಾದಿಕಂ ಚ 
ಸದಾನ್ತಸನ್ಧೀಯಮ್) 

 

‘ಸವಯದ್ೀವೀತುಮೀ ವಾಯತರಿರ್ತ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ ಚಾಪರಮ್। 
ಪರಯಮಸ್ತು ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ತಞ್ಚಾತ್ ತಥಾ ವಾಯೀಹಯರ್ೀವಿಯದ್ಾಃ। 

ಇರ್ತ ಮಾಹಾತ್ಯೀ।(ಭಾ.ತಾ.11.13.43) 

‘ವಾಯತಭೀಯಮೀ ಭೀಮನಾದ್ ೀ ಮಹಧಜಾಾಃ ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ಚ ಪಾರಣನಾಂ 
ಪಾರಣಭ ತಾಃ। 
ಅನಾವೃರ್ತುದ್ೀಯಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಪಾತ್ೀ ತಸಾಮದ್  ವಾಯತದ್ೀಯವದ್ೀವೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ 

‘ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಬಲ್ೈಸ್ತರವೃತ್। 
ನಿತಯಶಕ್ತುಸಧವಯಗಾಃ ಸನ್ ಬಹತದ್ೈವ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ। 

ತಸ್ತಮನ್ ನೀತಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಟ್ೀ ಲಕ್ಷಣತನ್ತುವತ್। 
ಸ ಏವ ವಾಯತರತದಿದಷ್್ ಟೀ ವಾಯತಹಿಯ ಬರಹಮತಾಮಗಾತ್।’ ಇರ್ತ ತನ್ರ ಭಾಗವತ್ೀ। 

 

‘ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾು ಹರಧ ಭಕ್ಾುಸ ು್ೀಷ್ತ ಬರಹ್ೈವ ಮತಖ್ಯತಾಃ। 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಮಭಕುಸತು ತಸಾಮಜಜೀವಘನ್ ೀ ಮತಾಃ’ ಇರ್ತ ಸತುತ್ವೀ। 

 

‘ಋಜವೀ ನಾಮ ಯೀ ದ್ೀವಾ ಯೀಗಾಯ ಬರಹಮಪದ್ಸಯ ತತ। 
ತ ಏವ ಶತಜನಾಮನಿ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಪಾಸಕ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ। 
ಪಾರಪಯ ಬರಹಮಪದ್ಂ ಪಶಾಾತ್ ಶ್ರಯಂ ಪಾರಪಾಯನ್ತಮೀದಿತಾಾಃ। 
ತರಾ ತತ್ ೀ ಹರಿಂ ರಾನಿು ವಸನಿು ಹರಿಸನಿನಧಧ।’  

ಇರ್ತ ಷ್ಾಡತುಣ್ಯೀ।(ಭಾ.ತಾ.4.14.29) 

‘ನ್ ದ್ೀವಪದ್ಮನಿವಚ ಛ್ೀತ್ ಕತತ ಏವ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್। 
ಇಚಛನ್ ಪತರ್ತ ಪೂವಯಸಾಮದ್ಧ್ಸಾುದ್ಯತರ ನ್ ೀಽರಿ್ತರ್ತಾಃ।  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.41) 
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ಸವಕ್ತೀಯಮಿಚಛಮಾನ್ಂ ತತ ರಾಜಾದಾಯಾಃ ಪಾತಯನಿು ಹಿ। 
ಏವಮೀವ ಸತರಾದಾಯಶಾ ಹರಿಶಾ ಸವಪದ್ೀಪುಧಕಮ್। 
ನ್ ದ್ೈವಾನ್ಭಕ್ಾಙ್ಘ ಷೀತ ಕತತ ಏವ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್। 
ಪಾರಜಾಪತಾಯನ್ನ ಚಾಷ್ಾಯಂಶಾ ಗನ್ಧವಾಯದಿೀನ್ಪ ಕವಚಿತ್।’  

ಇರ್ತ ಬೃಹತಧಂಹಿತಾರಾಮ್।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.41) 

(ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮಸತರಾವ್ೀಶತಾಃ, ಸತಖ್ಮಪ ದ್ೈತಾಯನಾಂ 
ದ್ೀವಾವ್ೀಶಾತ್) 

 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ಸತಖ್ಮೀವೀತುರ್ ೀತುರಮ್। 
ತ್ೀಷ್ಾಂ ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿಕಂ ಕ್ತಞ್ಚಾದ್ಸತರಾವ್ೀಶತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ಪಾರಣಸಯ ನಾಸತರಾವ್ೀಶ ಆಖ್ಣಾಶಮಸಮೀ ಹಿ ಸಾಃ। 
ಸಮ ಪಣಾಯನ್ತಗರಹಾತ್ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹಯತಾಃ। 
ಅಸತರಾಣಾಂ ಸತಖ್ಾದಾಯಶಾ ದ್ೀವಾವ್ೀಶಾದ್ತದಿೀರಿತಾಾಃ। 
ಸವತಸತು ನಿಗತಯಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವಯದ್ ೀಷ್ಾತಮಕ್ಾ ಮತಾಾಃ। 

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.11.3.49) 

(ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತಾರತಮಯಂ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಮ್) 
 

ಶಚಾಯ ಇನ್ದರಸುತಶ್ ಾೀಮಾ ತಸಾಯ ರತದ್ರಸುತಸುಥಾ। 
ಭಾರರ್ತೀ ಪಾರಣ ಏವಾಸಾಯಸುತಾಃ ಶ್ರೀಸುತಪರ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಇರ್ತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್್ಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.16.13) 

‘ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ನ್ೀತಾ ಮನ್ ೀರ ಪಸ್ತರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ। 
ತದ್ವಶಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾಶಾ ತ್ೀ ನ್ೈವ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ। 
ನಿಯನಾು ತಸಯ ಚ ಪಾರಣಾಃ ತತ್ ೀಽಪ ಬಲವತುರಾಃ। 
ತನಿನಯನಾು ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾನ್ನ್ದಲಕ್ಷಣಾಃ।’ ಇರ್ತ ತಾತಪಯೀಯ। 
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(ಭಕ್ಾುನಾಂ ತಾರತಮಯಮ್) 
 

‘ಕ್್ೀಚಿದ್ತನಾಮದ್ವದ್ ಭಕ್ಾುಾಃ ಬ್ಾಹಯಲ್ಲಙ್ಗುಪರದ್ಶಯಕ್ಾಾಃ। 
ಕ್್ೀಚಿದಾನ್ುರಭಕ್ಾುಾಃ ಸತಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿಚ್ೈವೀಭರಾತಮಕ್ಾಾಃ। 
ಮತಖ್ಪರಸಾದಾದ್ ದಾಢಾಯಯಚಾ ಭಕ್ತುಜ್ಞ್ೀಯರಾ ನ್ ಚಾನ್ಯತಾಃ।’ ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ। 

 

‘ಚಿತುದ್ರವಸುಥಾ ಧ್ೈಯಯಂ ಪರಸಾದ್ ೀ ಭಕ್ತುಲಕ್ಷಣಮ್। 
ಆಧಿಕ್್ಯೀನ್ ತತ ತತಾರಪ ಸ್ಿೈಯಯಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಅತ ಅಧಾಯರ್ತಮಕ್್ೈಾಃ ಕ್್ಿೀಶ್ೈರಧಿಭ ತಾಧಿದ್ೈವತ್ೈಾಃ। 
ವಾಕ್್ಯೈಶಾ ವ್ೀದ್ತನಾರದ್ಯೈರತಪದ್ೀಶ್ೈಶಾ ತಾದ್ೃಶ್ೈಾಃ। 
ಬಲವಚಾಛಸನ್ೈವಾಯಪ ಯಸಯ ಭಕ್ತುನ್ಯ ಚಾಲಯತ್ೀ। 
ಸ ಏವ ಪರಮೀ ಧ್ಮೀಯ ವಿಷ್್ ಣೀಹೃಯದ್ಯವಲಿಭಾಃ।’ ಇರ್ತ ಭಕ್ತುವಿವ್ೀಕ್್ೀ। 

 

‘ಅಶತರತಾವಪ ಪರಮಾಣಂ ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರಯಾಃ। 
ಸ ನಿಗತಯಣ್ ೀ ಭಾಗವತಾಃ ಸ ನಿದಿಯಷ್್ ಟೀ ಮನಿೀಷಭಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ 

 

(ಶ್ರಯ ಆರಭಯ ಮನ್ತಷ್್ ಯೀತುಮಪಯಯನ್ುಂ 
ಗತಣವಿಶ್ೀಷ್್ೈವಿಯಷ್ತಣರ ಪಾಸಯಾಃ) 

 

‘ಪರ್ತತ್ವೀನ್ ಶ್ರಯೀಪಾಸ್ ಯೀ ಬರಹಮಣಾ ಮೀ ಪತ್ೀರ್ತ ಚ । 
ಪತಾಮಹತರಾನ್ಯೀಷ್ಾಂ ರ್ತರದ್ಶಾನಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 
ಪರಪತಾಮಹ್ ೀ ಮೀs ಭಗವಾನಿರ್ತ ಸವಯಜನ್ಸಯ ತತ। 
ಗತರತಾಃ ಶ್ರೀಬರಹಮಣ್ ೀಾಃ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಚ ಗತರ್ ೀಗತಯರತಾಃ। 
ಮ ಲಭ ತಗತರತಾಃ ಸವಯಜನಾನಾಂ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 
ಗತರತಬರಹಾಮಽಸಯ ಜಗತ್ ೀ ದ್ೈವಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ। 
ಇತಯವೀಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್।’ ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ। 
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‘ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಾಃ ಬರಹಮಣ್ೈವ ಹತಯಪಾಸಾಯ ನಾನ್ಯೈದ್ೀಯವ್ೈಾಃ ಕ್ತಮತ ಸವ್ೈಯಮಯನ್ತಷ್್ಯೈಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ೀಪಾಸನ್ಂ ಚ್ೈವ ಮತಕ್ಾುವಾನ್ನ್ದ ಏವ ಚ। 
ಯಥಾಧಿಕ್ಾರಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭವತ್ಯೀವೀತುರ್ ೀತುರಮ್॥’ ಇರ್ತ। 

 

‘ಯಥಾ ಶ್ರೀನಿಯತಯಮತಕ್ಾುಪ ಪಾರಪುಕ್ಾಮಾಪ ಸವಯದಾ। 
ಉಪಾಸ ು್ೀ ನಿತಯಶ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಏವಂ ಭಕ್್ ುೀ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ಬೃಹತುನ್ರೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.3.41) 

‘ಬ್ಾಹ್ ವೀಬಯಲಾಧಿಕ್್ ೀ ಯಶಾ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ವಿದ್ಯರಾಧಿಕಾಃ। 
ವಿಪರೀ ಭಾಗವತ್ ೀ ಚ್ೈತ್ ೀ ಸ್ೀಷ್ಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಸುಯೀರಿಮೀ।’ ಇರ್ತ ವಾಯಸಸೃತಧ। 

 

(ಯೀಗಯತಾರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಪೂಜಾ ದ್ತಾಃಖ್ದಾ) 
 

‘ಸಮಾನಾಂ ವಿಷ್ಮಾ ಪೂಜಾ ವಿಷ್ಮಾನಾಂ ಸಮಾ ತಥಾ। 
ಕ್ತರಯತ್ೀ ಯೀನ್ ದ್ೀವೀಽಪ ಸವಪದಾದ್ ಭರಶಯತ್ೀ ಹಿ ಸಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಗಿೀ.ಭಾ.6.9) 

‘ವಿತುಂ ಬನ್ತಧವಯಯಾಃ ಕಮಯ ವಿದಾಯ ಚ್ೈವ ತತ ಪಞ್ಾಮಿೀ। 
ಏತಾನಿ ಮಾನ್ಯಸಾಿನಾನಿ ಗರಿೀಯೀ ಹತಯತುರ್ ೀತುರಮ್। 
ಗತಣಾನ್ತಸಾರಿಣೀಂ ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಂ ದ್ೃಷಟಂ ಚ ಯೀ ನ್ರಾಃ। 
ಸಭ ಯತ್ ೀಷ್ ಕತರತತ್ೀ ತಸಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ರ್ತ। 
ಯದ್ಯಧ್ಮಯಾಃ ಕೃತಾಃ ಸದಿಾಾಃ ನ್ ಸ ವಾಚಯಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್। 
ಅಸತೃತಮಧ್ಮಯಂ ತತ ವದ್ನ್ ಧ್ಮಯಮವಾಪುನರಾತ್।’  

ಇರ್ತ ವಾಯಸಸೃತಧ।(ಭಾ.ತಾ.1.17.22) 

‘ಸತಾಂ ವೃದಿಧಕರ್ ೀ ಧ್ಮಯಸುವಸತಾಂ ಹಾರಸಕ್ಾರಣಮ್। 
ಅಯಂ ತತ ನಿಶ್ಾತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಹಯಧ್ಮೀಯಽನ್ ಯೀ ವಿನಿಶಾರಾತ್। 
ನ್ ಪರಶಂಸ್ಯೀತ ನಿನಾದಾಂಸತು ಪರಶಂಸಾಯನ್ನೈವ ನಿನ್ದಯೀತ್। 
ಉಭಯಂ ಯಾಃ ಕರ್ ೀತ್ಯೀತದ್ಸತಾಯತಧ ಪತ್ೀದ್ಧ್ಾಃ। 
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ಯಾಃ ಪರಶಂಸಾಯನ್ನ ಪರಶಂಸ್ಯೀನಿನನ್ ದಾೀ ಯೀನ್ ನ್ ನಿನ್ದಾತ್ೀ। 
ಸ್ ೀಽಪ ತದ್ವದ್ಧ್ ೀ ರಾರ್ತ ಯತ್ೀರಿವ ಉದಾಸಕಾಃ। 

ಇರ್ತ ಸಂಸಾೆರ್ೀ। 

‘ಪಾರರಮಾಮಾತರಮಿಚಾಛ ವಾ ವಿಷ್ತಣಧ್ಮೀಯ ನ್ ನಿಷ್ುಲಾ। 
ನ್ ಚಾನ್ಯಧ್ಮಾಯಕರಣದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಧ್ಮಯಕೃತ್।’ (ಗಿೀ.ತಾ.2.40) 

 

‘ತರ್ತರೀತಯಥಯಂ ವಿನಾನ್ಯಸ್ೈ ನ್ ೀದ್ಬಿನ್ತದಂ ನ್ ತಣತುಲಮ್। 
ದ್ದಾಯನಿನರಾಶ್ೀಶಾ ಸದಾ ಭವ್ೀದ್ಾಕುಶಾ ಕ್್ೀಶವ್ೀ। 
ನ್ ತತಧಮೀಽಧಿಕ್್ ೀ ವಾಪ ಕತರಾಯಚಛಙ್ಕೆಮಪ ಕವಚಿತ್। 
ಜಾನಿೀರಾತುದ್ಧಿೀನ್ಂ ಚ ಸವಯಂ ತತುತವವಿತಧದಾ। 
ಯಥಾಕರಮಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ  ತಾರತಮಯವಿದ್ೀವ ಚ । 
ಏಷ್ ಭಾಗವತ್ ೀ ಮತಖ್ಯಾಃ ತ್ರೀತಾದಿಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಏಷ್ ಧ್ಮೀಯಽರ್ತಫಲದ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್್ೀಣ ಪುನ್ಾಃ ಕಲಧ। 
ಏವಂ ಭಾಗವತ್ ೀ ಯಸತು ಸ ಏವ ಹಿ ವಿಮತಚಯತ್ೀ। 
ವಿಷ್ತಣಬಯನ್ತಧಾಃ ಸತಾಂ ನಿತಯಂ ಪರಾತಾಮ ಹಯಸತಾಮಪ। 
ತತರಸಾದ್ಜರಾ ಭಕ್ಾಾ ಜತ್ ೀ ಯಸಯ ವಶ್ೀ ರ್ತವಹ। 
ವತಯತ್ೀ ಪಶಯ ಮಿತರಂ ಸ ತದ್ನ್ಯಸಯ ತತ ಶತತರವತ್। ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। 

 

(ವಿಹಿತಂ ಕಮಯ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಭರಪ ಕ್ಾಯಯಮೀವ) 
‘ 

‘ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಜ್ಞಾನಿೀ ತ್ೈಲ್ ೀಕ್್ ಯೀದ್ಧರಣಕ್ಷಮಾಃ। 
ಏತಾದ್ೃಶ್ ೀಽಪ ನಾಽಚಾರಂ ಶಧರತಂ ಸಾಮತಯಂ ವಿವಜಯಯೀತ್।’ 

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ । (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.30) 

‘ಪಶಯನ್ನಪೀಮಮಾತಾಮನ್ಂ ಕತರಾಯತೆಮಾಯವಿಚಾರಯನ್। 
ಯದಾತಾಮನ್ಾಃ ಸತನಿಯತಮಾನ್ನ್ ದೀತೆಷ್ಯಮಾಪುನರಾತ್।’ 

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ । (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.32) 
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‘ಜ್ಞಾನಾನ್ ೇಕ್ಷ್ ೀ ಭವತ್ಯೀಷ್ ಸವಯಕ್ಾರಾಯಕೃತ್ ೀಽಪ ತತ। 
ಆನ್ನ್ ದೀ ಹರಸತ್ೀಽಕ್ಾರಾಯತ್ ಶತಭಂ ಕೃತಾವ ತತ ವಧ್ಯತ್ೀ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ । (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.33) 

‘ಸವಯದ್ತಾಃಖ್ನಿವೃರ್ತುಸತು ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನಿಶ್ಾತ್ೈವ ಹಿ। 
ಉಪಾಸರಾ ಕಮಯಣಶಾ ಭಕ್ಾಾ ಚಾನ್ನ್ದಚಿತರತಾ।’ ಇರ್ತ ಬೃಹತುನ್ರೀ। 

 

‘ಮಹಾಭಾಗಯಂ ತತ ಕ್್ೈವಲಯಮ್ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕಾಃ ಪರದಾಸಯರ್ತ। 
ಅತಾಃ ಸನ್ ುೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ತಂ ಹರಿಾಃ ತವನ್ಹಙ್ಗೃತಾಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.10.94) 

ನಿಷದ್ಧಕ್ಾಮಯತಕ್ಾುನಾಮ್ ಅಸತಾಂ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ದ್ತಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಹೃದಿಸಿಾಃ ಸೃರ್ತಹಾರವತ್। 
ಅಕ್ಾಮತ್ವೀನ್ ಭಜತಾಂ ದ್ದಾತಯಭಯಮನ್ುಕ್ಾತ್। 

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 

ದ್ತಷ್ಟಸಙ್ಕುದಿಧ ವಿಷ್್ ಣೀಶಾ ಸಾವತಮತವಂ ಮನ್ಯತ್ೀಽಬತಧ್ಾಃ। 
ಅಭಾವಂ ಸಾವತಮನ್ ೀಽನ್ಯಸಯ ಮತಕ್ತುಂ ಚಾಪ ನಿರಾತಮತಾಮ್। 

ಇತಾಯದಿ ಸಾೆನ ದ್ೀ ।(ಭಾ.ತಾ.10.94.35) 

‘ಈಷ್ದ್ಾಕ್್ ುೀ ಸತಕಮಾಯ ಸವಗಯಮೀಷ್ಯರ್ತ। 
ಅಭಕ್್ ುೀ ನಿರಯಂ ರಾರ್ತ ಸತಕಮಾಯಽಪ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ।’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.3.33.3) 

‘ಅನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವ್ೀತಾುರಸುದ್ನ್ ಯೀತುಮವ್ೀದಿನ್ಾಃ। 
ತದ್ಾಕುನಿನ್ದಕ್ಾಶ್ೈವ ರಾನ್ಾೀವ ನಿರಯಂ ಧ್ತರವಮ್। 
ಅಪ ಧ್ಮೈಯಕನಿಲರಾಾಃ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ॥’ ಇರ್ತ ಚ। 

 

‘ತದ್ಾಕ್ತುವಜಯತಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಯೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ದ್ತರಾಶರಾಾಃ। 
ತ್ೀಷ್ಾಮನ ು್ೀ ತಮೀ ಘ ೀರಮನ್ನ್ುಂ ಪಾರಪಯತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್।’ ಇರ್ತ ಚ। 
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‘ಅಸತರಾ ಅಪ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಶಙ್ಗೆಚಕರಧ್ರಂ ರಣ್ೀ। 
ಭಕ್ತುಪೂವಯಮವ್ೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಭಾಗವತಾ ಇರ್ತ। 
ವಿದಿವಷ್ನಿು ತತ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮೃಷಪುತಾರ ಅಪ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಅಸತರಾಸ ು್ೀಽಪ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಗಚಛನಿು ಚ ಸದಾ ತಮಾಃ। 
ಜೀವದ್ವಯಸಮಾವ್ೀಶಾದ್ ಹಿರಣಯಕಮತಖ್ಾಾಃ ಪರ್ೀ। 
ಭಕ್ತುದ್ವೀಷ್ಯತತಾಶಾ ಸತಯಗಯರ್ತಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಯಥಾ ನಿಜಾಮ್। 
ಕಂಸಪೂತನಿಕ್ಾದಾಯಶಾ ಬನ್ಧವಾದಿಯತತಾ ಯತಾಃ। 
ಜೀವದ್ವಯಸಮಾವ್ೀಶಾದ್ ಗರ್ತದ್ವಯಜಗಿೀಷ್ವಾಃ। 
ಸವಯಥಾ ಭಕ್ತುತ್ ೀ ಮತಕ್ತುದ್ವೀಯಷ್ಾತುಮ ಉದಿೀರಿತಮ್। 
ನಿಯಮಸುವನ್ಯೀನಿಯತಯಂ ಮೀಹಾರಾನ್ಯದ್ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 

(ಇರ್ತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್ೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.3.2.24) 
“ದಧವ ಭ ತಸಗಧಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ ದ್ೈವ ಆಸತರ ಏವ ಚ” ಇತಾಯರಭಯ “ಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ 

ಕ್ಧನ ು್ೀಯ ತತ್ ೀ ರಾನ್ಾಧ್ಮಾಂ ಗರ್ತಮ್” ಇತತಯಕುಂ ಗಿೀತಾರಾಮ್। 
 

(ಭಕ್ಾುನಾಂ ನ್ೈವ ದ್ತಾಃಖ್ಮಭಕ್ಾುನಾಂ ಸತಖ್ಂ ನ್ ಚ ) 
 

‘ವರತ್ ೀಽಪ ನ್ ಮತಚಯನ ು್ೀ ದ್ವೀಷಣಾಃ ಶಾಪತ್ ೀಽಪ ತತ। 
ಭಕ್ಾು ನ್ೈವ ನಿಪಾತಯನ ು್ೀ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೈಯಸುಥ್ ೀತುರ್ೈಾಃ॥’ (ಭಾ.ತಾ.7.1.26) 

 

‘ವಿಮತಕ್ಾುವಪ ಕ್ಾಮಿನ್ ಯೀ ವಿಷ್ಧಣ ಕ್ಾಮಾ ವರಜಾಸ್ತರಯಾಃ। 
ದ್ವೀಷಣಶಾ ಹರಧ ನಿತಯಂ ದ್ವೀಷ್್ೀಣ ತಮಸ್ತ ಸಿ್ತತಾಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.7 ಅಥವಾ 10) 

‘ಭರಾದ್ಪ ಹರಿಂ ಭಕ್ಾಾ ಚಿನ್ುಯನ್ ತತುವರ ಪಣಮ್। 
ಪ್ೀಶಸೆರಿವದಾರಾರ್ತ ದಿವಷ್ನ್ ದ್ವೀಷ್ಸವರ ಪತಾಮ್। 
ಸತಖ್ರ ಪಶಾ ಹಿ ದ್ವೀಷ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ರ ಪ ಉದಿೀಯಯತ್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ತದಾಃಖ್ಂ ಸದಾ ರಾರ್ತ ದ್ವೀಷ್ವಾನ್ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮೀ। 
ನ್ೃಸ್ತಂಹದ್ವೀಷ್ತ್ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ರಕ್ಷ್ ೀರ ಪ್ೀಣ ರಾವಣಾಃ। 
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ಅಗಾಚಾರಮವಿದ್ವೀಷ್ಂ ಶ್ಶತಪಾಲಸುಥ್ೈವ ಚ । 
ತತ್ ೀ ಭಕ್ಾಾಪರಂ ರಾತ್ ೀ ದ್ವೀಷ್ರ ಪೀ ತವಧ್ ೀಗತ್ೀ। 
ತಸಾಮತಧವಯಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ತೀ ವಿದ್ವೀಷ್ಾತಧವಯದ್ ೀಷ್ವಾನ್| 
ಭವ್ೀದಿರ್ತ ಸವರ ಪತವಂ ದ್ವೀಷ್ಾದ್ೀಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ಹಿ।’ 

ಇರ್ತ ಭಾಗವತತನ್ರೀ । (ಭಾ.ತಾ.7 ಅಥವಾ 10) 

‘ತಂ ಭ ರ್ತರಿರ್ತ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸಾಞ್ಾಕ್ತರರ್ೀ ಇತಾಯದಿ| 
ಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭಧ ಭಕ್ಾಾಭಾವಾದ್ ದರಧ ಭಗವತ್ ೀ ಮೃತಧ। 
ತಮ ಏವ ಕರಮಾದಾಪಧು ಭಕ್ಾಾಽವ್ೀದ್ ಯೀ ಹರಿಂ ಯರಧ।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.7.10.23) 

‘ಪಧಣುರಕ್್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಸಾಲ್ವೀ ಕಂಸ್ೀ ಚ ರತಗಿಮಣ। 
ಆವಿಷ್ಾಟಸತು ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾುಸುದ್ಾಕ್ಾಾ ಹರಿಮಿೀಯರ್ೀ। 
ಅಸತರಾಸತು ಸವಯಂ ಯೀ ತತ ಮಹಾತಮಸ್ತ ಪಾರ್ತತಾಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ। 

 

‘ಪೂತನಾಕ್್ೀಶ್ನ್ರಕಶ್ಶತಪಾಲ್ೀಷ್ತ ಯದ್ ದಿವಧಾ। 
ಜೀವಾಾಃ ಸನ್ ುೀ ಹಯಸನ್ುಶಾ ಸತ್ ೀ ಬನಾಧವದಿರ ಪಣಾಃ। 
ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸನ್ು ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಅಸನ್ುಾಃ ಶತತರರ ಪಣಾಃ। 
ಶತಭಜೀವಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ ಕದಾಚಿಚತಛಭಬತದ್ಧಯಾಃ। 
ವಿಪಯಯಯೀಽನ್ಯಥಾ ಚ ಸತಯಾಃ ಶತಭಾಸುತರ ಹರಿಂ ಯಯತಾಃ। 
ಅಸತರಾಸತು ತಮೀ ಘ ೀರಂ ಯದಿ ತತ್ೈವ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ। 
ಮಧ್ಯಮಾಂ ಗರ್ತಮೀವಾಽಪುರ್ೀಕದ್ೀಹಗತಾ ಅಪ।’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.10.5.1) 

‘ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಮೃತ್ೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನ್ಿೀರ್ತ ಹಿ ಶತರತ್ೀಾಃ। 
ಕ್ಾಮಯತಕ್ಾುಾಃ ಸದಾ ಭಕ್ತುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಾತ್ ೀ ವಿಮತಕ್ತುಗಾಾಃ। 
ಅತ್ ೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀಽಪ ಚ್ೈತಾಸಾಂ ಕ್ಾಮೀ ಭಕ್ಾಾನ್ತವತಯತ್ೀ। 
ಕ್ಾಮಸುವಶತಭಕೃಚಾಾಪ ಭಕ್ಾಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದ್ಕೃತ್। 
ದ್ವೀಷಜೀವಯತತಂ ಚಾಪ ಭಕುಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಮೀಚಯೀತ್॥ 
ಅತ್ ೀಽರ್ತಕರತಣಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಶ್ಶತಪಾಲಸಯ ಮೀಕ್ಷಣಾತ್॥ 
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ತರಯಂಶ್ ೀ ವ್ೀನ್ಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸತಾವಂಶಾಃ ಪೃಥತತಾಮಗಾತ್। 
ರಜ್ ೀಽಶಸತು ದಿವಂ ಪಾರಪ ನಿಷ್ಾದ್ಸಾುಮಸ್ ೀಽಭವತ್। 
ಸವಯಂ ವ್ೀನ್ಶಾತತಥಯಸತು ಮಹಾತಮಸ್ತ ಪಾರ್ತತಾಃ। 

ಇರ್ತ ಮಹಾಕ್ಧಮೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.4.13.43-45) 

‘ಪಾಪರ ಪಂ ಪೃಥಗಾಜತಂ ನಿಷ್ಾದ್ಂ ವ್ೀನ್ದ್ೀಹತಾಃ। 
ಯಸಾಮತುಸಾಮತ್ ಪೃಥ್ ೀಾಃ ಪುತಾರತ್ ರಜ್ ೀ ವ್ೀನ್ ೀ ದಿವಂ ಯರಧ।’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 

(ಹರ್ೀಸಾಾಗ್ ೀಽನ್ೀಕವಿಧ್ಾಃ ನ್ ಕ್ಾಯಯಾಃ) 
 

‘ನ್ ವಿದ್ಯರಾ ಫಲಂ ತಸಯ ಶತರತಂ ಚ ನ್ರಕ್ಾವಹಮ್। 
ನ್ೈವ ಪಾರಪುೀರ್ತ ಸತಕೃತಂ ಸನಾಾಗಾತಪರಮಾತಮನ್ಾಃ। 
ಮತಖ್ಯತಾಯಗ್ ೀ ಹರ್ೀರ್ೀಷ್ ಯನಾನಸ್ತುೀರ್ತ ವದ್ೀದ್ನ್ತ। 
ತತಧಮಂ ವಾಽಧಿಕಂ ವಾಽಪ ಬ ರರಾದ್ೈಕಯಮಥಾಪ ವಾ। 
ಐಶವರಾಯದಿಗತಣಾನಾಂ ಚ ಹಾರಸಂ ನಾಸ್ತುತವಮೀವ ಚ । 
ತತರಸಾದ್ಂ ವಿನಾ ಮೀಕ್ಷಂ ಬ ರರಾದ್ ವಾ ಕಸಯಚಿತೆವಚಿತ್। 
ಅಚಿನ್ಾವಿಭವ್ೀ ಹಯಸ್ತಮನ್ ನ್ ಸಮಾವನಿರ ಪಣಮ್। 
ಸ ಏಷ್ ಮತಖ್ಯತಸಾಾಗ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 
ರಮಾಬರಹಾಮದಿಕ್ಾನಾಂ ಚ ತಾರತಮಾಯನ್ಭಜ್ಞತಾ। 
ಸಂಶಯಶ್ ಾೀಕುತತ ು್ವೀಷ್ತ ಜಗನಿಮಥಾಯತವದ್ಶಯನ್ಮ್। 
ಅಸೃರ್ತವಾಯಸತದ್ೀವಸಯ ತದ್ಾಕ್ಾುನಾಂ ವಿನಿನ್ದನ್ಮ್। 
ದಿವರ್ತೀಯ ಏಷ್ ತಾಯಗಸತು ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀವ ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 
ನಿಷದ್ಧಕಮಯಕರಣಂ ವಿಹಿತಸಯ ಚ ವಜಯನ್ಮ್। 
ತಾಯಗಸೃರ್ತೀಯೀ ಹಿ ಹರ್ೀಶಾತತಥ್ ೀಯಽಯೀಗಯಪುರತಷ್್ೀ। 
ಉಪದ್ೀಶಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಯಥಾಶಾಸ್ ರೀದಿತಾಃ ಕವಚಿತ್। 
ಆಚಾಯಯಪತ್ ರೀರನ್ಯತರ ತಥ್ೈವ ಚ ಮಹಾವರತ್ೀ। 
ಹ್ ೀತತರದಾುತರಧ್ವಯಯವಾಣೀತಾಯಗ ಏವ ಚತತಥಯಕಾಃ। 
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ತಾಯಗದ್ವರಾತ್ ಪರಥಮಾತತು ಪಾರಪಯತ್ೀಽನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಕರಮಾತ್। 
ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುಹಿೀನ್ಂ ಚ ತಮೀಽನ್ಧಂ ಮತಕ್ತುರ್ೀವ ಚ। 
ಪೂವಯಂ ತತ ನಿಾಃಸತಖ್ಂ ತತರ ನಿದ್ತಯಾಃಖ್ಂ ಚಾಪರಂ ಮತಮ್। 
ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಗತಣಹಿೀನ್ಂ ಚ ಪೂವಯನಿದ್ ೀಯಷ್ಕಂ ಪರಮ್। 
ತೃರ್ತೀರಾನಿನರಯಂ ರಾರ್ತ ಚತತಥಾಯನ್ನ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ತನ್ರಸಾರ್ೀ। (ಐ.ಭಾ.3.8) 

(ಗತವಯನ್ತಗರಹಾದ್ೀವ ಸಾಧ್ನ್ಜಾತಂ ಸಫಲಮ್) 
 

‘ವಿದಾಯಕಮಾಯಣ ಚ ಸದಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಪಾರಪಾುಾಃ ಫಲಪರದಾಾಃ। 
ಅನ್ಯಥಾ ನ್ೈವ ಫಲದಾಾಃ ಪರಸನ್ ನೀಕ್ಾುಾಃ ಫಲಪರದಾಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ ।(ಭಾ.ತಾ.6.8.43) 

 

‘ಪಾರಕೃತ್ೈದ್ೃಯಶಯಮಾನ್ಂ ತತ ನ್ ದ್ರವಂ ರ್ತೀಥಯಮತಚಯತ್ೀ। 
ದ್ೀವಾಶಾ ನ್ ಶ್ಲಾಮಾತಾರಾಃ ಕ್ತನ್ತು ತತಾರನ್ುರಸಿ್ತತಾಾಃ। 
ಗತರ ಪದ್ೀಶಂ ತತ ವಿನಾ ನ್ ತ್ೈದ್ೃಯಶಯಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್। 
ನ್ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಚ ತದ್ ರಪಂ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ ತ್ೀ। 
ಕ್್ ೀಪಾಚಾಛಪಂ ಪರಯಚಛನಿು ತಸಾಮದ್ತುರತಮತಪವರಜ್ೀತ್। 
ತಸಾಮರ್ತುೀಥಾಯನಿ ದ್ೀವಾಶಾ ನಿತಯಂ ವಿದ್ವತತಧ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ (ಭಾ.ತಾ.10.72.11-13) 

‘ತಸಾಮತ ಪಜಾ ವಿಶ್ೀಷ್್ೀಣ ಸತಾಂ ಕ್ಾರಾಯಂ ನ್ೃಣಾಂ ಸದಾ। 
ಭಕ್ತುಸತು ತಾರತಮಯೀನ್ ವಿಶ್ಷ್್ಟೀಷ್ವಧಿಕ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। 

 

‘ಗತರ್ ೀರನ್ತಗಾರಹಮೃತ್ೀ ಸಾಧ್ನ್ಂ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಯಮ್। 
ಗತರ ಪದ್ೀಶಾತತು ಹರಿಂ ಪಾರಪನೀತ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ॥ 

 

(ಸಮ ಪಣಯಗತರತಲಕ್ಷಣಸಮಪನ್ನಾಃ ಚತತಮತಯಖ್ (ಮತಖ್ಯಪಾರಣ) ಏವ) 
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‘ಷ್ಣಣವತಯಙ್ಗತುಲಶ್ೈವ ವಾಗಿೇ ಸನ ದ್ೀಹವಜಯತಾಃ। 
ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಶರಣ್ ೀ ಗತರತರಿತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್ೈಾಃ। 
ಷ್ಣಣವತತಯಙ್ಗತುಲ್ ೀ ಯಸತು ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಪರಿಮಣುಲಾಃ। 
ಸಪುಪಾದ್ಾಃ ಚತತಹಯಸ್ ುೀ ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈಯತಯತಾಃ। 
ಅಸಂಶಯಾಃ ಸಂಶಯಚಿಛದ್ತುರತರತಕ್್ ುೀ ಮನಿೀಷಭಾಃ। 
ಗತರತಲಕ್ಷಣಸಮ ಪಣಯಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ತತಾಃ ಶ್ೀಷ್್ೀನ್ದರವಹಾನಾದಾಯಾಃ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಾಃ।’ 

ಇತಾಯದಿವಿವ್ೀಕ್್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.10.94.35) 

‘ಏಕಸಾಮತತು ಗತರ್ ೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ೈವ ಕಸಯಚಿತ್। 
ಏಕಸಾಮದ್ೀವ ಜಾಯೀತ ಯೀಗಾಯದ್ ಬರಹಮಪದ್ಸಯ ತತ। 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಬಹತಭ್ ಯೀಽಪ ನ್ತ್ೀಯ ಮತಕ್ತುಶಾತತಮತಯಖ್ಾತ್। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಪಾರಪಯ ತ್ೀಷ್ಾಂ ತತ ಜ್ಞಾನಾದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಚ ।’ 

ಇರ್ತ ಗತರತವಿವ್ೀಕ್್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.9.31) 

‘ಸನ್ಕ್ಾದ್ಯೀ ರತದ್ರಶ್ಷ್ಯಸ ು್ೀಷ್ಾಮನ್ಯೀ ತತ ಯೀಗಿನ್ಾಃ। 
ಬರಹಮಶ್ಷ್ಯಸುಥಾ ರತದ್ ರೀ ಬರಹಾಮ ನಾರಾಯಣಸಯ ಚ ।’  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ।(ಭಾ.ತಾ.4.4.15) 

‘ಮತಮತಕ್ಷವೀ ಬರಹಮಣಶಾ ಶ್ವಾದಿನಾದರದಿಭಸುಥಾ। 
ಶತರತಾವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ।’ 

ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯ (ಭಾ.ತಾ.4.7.7) 

‘ಗತರತಪರಸಾದ್ ೀ ಬಲವಾನ್ನ ತಸಾಮದ್ ಬಲವತುರಾಃ।  
ತಥಾಽಪ ಶರವಣಾದಿಶಾ ಕತಯವಯೀ ಮೀಕ್ಷಸ್ತದ್ಧಯೀ। 
ಅರ್ತೀವನಿನಿದತಮಪ ಬಹತಹಿಂಸಾಯತಗ್ೀವ ವಾ। 
ಸತಾಂ ಯೀನ್ ೀಪಕ್ಾರಾಃ ಸಾಯತುತೃತಾವ ನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಯರ್ತ। 
ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಕಮಯ ನ್ ದ್ತಷ್ಟಮಪ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ।’  

ಇತಯಧಾಯತ್ೇ (ಭಾ.ತಾ.4.26.7) 
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‘ಸವಯಬರಹಮತವವ್ೀತಾುರ್ ೀ ಜೀವಬರಹಮತವವ್ೀದಿನ್ಾಃ। 
ಅನ್ಯಸಾಮಯವಿದ್ ೀ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ವಿಷ್ತಣದ್ವೀಷ್ಾಟರ ಏವ ಚ। 
ಸವ್ೀಯ ರಾನಿು ತಮೀ ಘ ೀರಂ ನ್ ತಾಷ್ಮತರಿ್ತರ್ತಾಃ ಕವಚಿತ್।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ।(ಭಾ.ತಾ.3.11.13) 

(ವಿಷ್್ ಣೀಸುದ್ತುಣಾದಿೀನಾಂ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನ್ಂ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನ್ಂ ವಾ 
ಹಾನಿಕ್ಾರಕಮ್) 

 

‘ಬರಹಮಣಸುದ್ತುಣಾನಾಂ ಚ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ। 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಪರದ್ಶ್ೀಯಚ ಮಧ್ಯಮಂ ತತ ತಮೀ ವರಜ್ೀತ್। 
ಇಷ್ದ್ಾೀದ್ಪರದ್ಶ್ೀಯ ಚ ತಮ ಏವೀತುರಂ ವರಜ್ೀತ್। 
ವಿಜಾನಿೀರಾತುತ್ ೀ ಬರಹಮ ಸದಾತನ್ಮನ್ನ್ುಕಮ್। 
ಗತಣಾನಾಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಽಸ್ತು ನ್ ವಿಭ್ೀದ್ಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್। 
ತ್ೀ ಚ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಾಃ ಪೂರಣಾಸುಚಛರಿೀರಾಃ ಪರಾಃ ಸೃತಾಃ। 
ಆನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ಾಾದ್ೀಹಿೀಯನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ ಯೀ ಜನಾಾಃ। 
ಅದ್ೀಹಂ ಭ ತದ್ೀಹಂ ವಾ ವಿದ್ತಸ ು್ೀ ಚಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ। 
ತಥಾ ಪಾರಕೃದ್ೀಹಜ್ಞಾಾಃ ಕಮಯದ್ೀಹವಿದ್ ೀಽಪ ವಾ। 
ತಸಾಮದಾನ್ನ್ದಚಿದ ದ್ೀಹಂ ಚಿದಾನ್ನ್ದಶ್ರ್ ೀಮತಖ್ಮ್। 
ಚಿದಾನ್ನ್ದಭತಜಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್್ೈಕಪದ್ಸಾಙ್ಗತುಲಮ್। 
ಆಕ್ಾಶಾದಾನ್ಖ್್ೀಭಯಶಾ ಪೂಣಯಚಿತತಧಖ್ಶಕ್ತುಕಮ್। 
ಪರತ್ಯೀಕಂ ತತ ಗತಣಾಂಸಾುಂಸತು ಸದಾ ಸವಯಗತಣಾತಮಕಮ್। 
ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮತಚಯತ್ೀ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದಾನಾಮನ್ತಷ್್ ೀಽಪ ಸನ್।’  

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುೀಶತರರ್ತಾಃ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 

(ನಿೀಚ್ ೀಚಾತಾ ನಾಪಗಚಛರ್ತ) 
‘ 

‘ಇಯಂ ನಿೀಚ್ ೀಚಾತಾ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಕ್್ೀನಾಪ ಹಯಪೀದಿತತಮ್। 
ಶಕಯತ್ೀ ಯೀಽನ್ಯಥಾ ಕತತಯಂ ಇಚ ಛ್ೀತ್ ಧೀಽಪ ತಮೀ ವರಜ್ೀತ್। 
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ಹರಿರಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತತ ಇರ್ತ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಭತಯರಿ ಭಾವನಾ। 
ಶ್ಷ್ಾಯಣಾಂ ಸವಗತರಧ ನಿತಯಂ ಶ ದಾರಣಾಂ ಬ್ಾರಹಮಣಾದಿಷ್ತ। 
ಭೃತಾಯನಾಂ ಸಾವಮಿನಿ ತಥಾ ಹರಿದಾಸಯಮಿರ್ತೀಯಯತ್ೀ।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 

 

‘ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಪರಲಯೀ ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಪಾಥಿಯವ। 
ಪರಮಾತಾಮನ್ಮಾವಿಶಯ ವಾರಿಸಿಂ ತತಧಮತವತಾಃ। 
ಅಗಿನಸಿತದ್ತಯತಾಶ್ೈವ ತ್ೀನ್ ನಿೀತಾಶಾ ವಾಯತಗಮ್। 
ನ್ಭ್ ೀಗತಂ ತ್ೀನ್ ನಿೀತಾಮನ್ಸಿಂ ತದ್ತಯತಾಸುಥಾ। 
ತತ್ ೀ ಬತದಿಧಸಿಮಿೀಶ್ೀಶಂ ತತ್ ೀಽಹಙ್ಕೆರಗಂ ಹರಿಮ್। 
ತತ್ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಮಹತುತವಗತಂ ಹರಿಮ್। 

ತತ ಆನ್ನ್ದನಾಮಾನ್ಮವಯಕುಸಿಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್। 
ಪಾರಪಾು ನಾಽವೃರ್ತುಮಾರಾನಿು ಶಾನಿುೀಭ ತಾ ನಿರಾಮರಾಾಃ। 
ಅನಾವೃರ್ತುಮಸಮ ಮಢಾಾಃ ಪರಾನ್ನ ದ್ೈಕಭಾಗಿನ್ಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ (ಭಾ.ತಾ.2.3.34) 

(ಪಶತ-ವೃಕ್ಷ-ಸಾಿವರ-ಮನ್ತಷ್್ ಯೀತುಮಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸ್ತಿತ್ೀಷ್ತ 
ಜೀವಸಙ್ಘ ಾೀಷ್ತ ನಿೀಚ್ ೀಚಾತಾ ಸಾವಭಾವಿಕ್ತೀ) 

 

‘ಪಶತವೃಕ್ಷಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜೀವಾ ಏವ ಸವತಾಃ ಸಿ್ತತಾಾಃ। 
ಸಂಸೃತಧ ವಯತಯಯಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಮತಕ್ಧು ತತುತಧವರ ಪತಾ। 
ತತರ ಸಾಿವರಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ ವರಾ ಜಙ್ಗುಮಮತಕುಕ್ಾಾಃ। 
ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ಮತಕ್ಾುಶಾ ವಿಪರಮತಕ್ಾುಸುತ್ ೀ ವರಾಾಃ। 
ತತ್ ುವೀಪದ್ೀಶಮಾತ್ರೀಣ ಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಿನ್ಾಃ। 
ಅಥಯಜ್ಞಾ ಋಷ್ಯಸ ು್ೀಭ್ ಯೀ ತ್ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಂಶಯಚಿಛದ್ಾಃ। 
ಪೂಣಯಧ್ಮಾಯಸುತಸ್ತುವನ್ ದರೀ ನಿಾಃಸಙ್ಘ  ುೀ ಗರತಡಸುತಾಃ। 
ಭಕ್ತುಪೂಣ್ ೀಯ ಹರ್ೀಬರಯಹಾಮ ತಸಾಮನಾನನ್ ಯೀಽಧಿಕಸುತಾಃ। 
ಮತಕ್ಧು ವಾ ಸಂಸೃತಧ ವಾಽಪ ಸಮಯಗ್ೀಷ್ತ ಹಿ ತ್ೀ ಗತಣಾಾಃ।’  
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ಇರ್ತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.3.30.28) 

‘ಮತಕ್ಾುಾಃ ಪಾರಪಯ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ತದ ದ್ೀಹಂ ಸಂಶ್ರತಾ ಅಪ। 
ತಾರತಮಯೀನ್ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಗತಣ್ೈರಾನ್ನ್ದಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ। 
ಕ್ಷ್ರ್ತಪಾ ಮನ್ತಷ್ಯಗನ್ಧವಾಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಪತರ ಏವ ಚ। 
ಆಜಾನ್ೀರಾಾಃ ಕಮಯದ್ೀವಾಸುತುವರ ಪಾಃ ಪುರನ್ದರಾಃ। 
ಶ್ವೀ ವಿರಿಞ್ಾ ಇತ್ಯೀತ್ೀ ಕರಮಾಚಛತಗತಣ್ ೀತುರಾಾಃ। 
ಮತಕ್ಾುವಪ ತದ್ನ್ಯೀ ಯೀ ಭ ಪಾಾಃ ಶತಗತಣ್ ೀತುರಾಾಃ। 
ನ್ ಸಮೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಕಶ್ಾನ್ತಮಕ್ಾುವಪ ಕಥಞ್ಾನ್। 
ತತಾಃ ಸಹಸರಗತಣತಾ ಶ್ರೀಸುತಾಃ ಪರಮೀ ಹರಿಾಃ।’  

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಾಷ್್ ಟೀತುರಶತಕಲ್ಪೀ। 

(ಮತಕ್್ುೀಷ್ಾವನ್ನ್ದತಾರತಮಯಂ ಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧಮ್) 
 

‘ಯೀಗಿನಾಂ ಭನ್ನಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಆವಿಭ ಯತಸವರ ಪಣಾಮ್। 
ಪಾರಪಾುನಾಂ ಪರಮಾನ್ನ್ದಂ ತಾರತಮಯಂ ಸದ್ೈವ ಹಿ। 
ಸ್ೈಷ್ಾಽನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ಭವರ್ತೀತಾಯದ್ೀಶಾ।’ (ಗಿೀ.ಭಾ.3.53) 

 

‘ಪಾರಪುಶತರರ್ತಫಲತಾವತತು ಶ್ ರೀರ್ತರರಾಾಃ ಪಾರಪುಮೀಕ್ಷ್ಣಾಃ। 
ತ ಏವ ಚಾಽಪುಕ್ಾಮತಾವತುಥಾ ಕ್ಾಮಹತಾ ಇರ್ತ।  

ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ । (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 

‘ನ್ರಾದಿಬರಹಮಪಯಯನ್ುಂ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ಶತ್ ೀಚಛರಯಾಃ। 
ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ದ್ತಾಃಖ್ಹಿೀನಾನಾಂ ನಿತಾಯನ್ನ ದ್ೈಕಭ್ ೀಗಿನಾಮ್।’  

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ।(ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3-ಅವಾಯ.ಬ್ಾರ.) 

(ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತಾರತಮಯಂ ಯಥಾಶಾಸರಮನ್ತಸನ್ಧೀಯಮ್) 
 

‘ಅಥಾತಾಃ ಸಮ ಾರ್ತಾಃ ಪರಮಾದ್ ವಿದಾಯ ವಿದಾಯರಾಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಣಾಚಛರದಾಧ ಶರದಾಧರಾಾಃ 
ಶ್ವಾಃ ಶ್ವಾದ್ ಬತದಿಧಬತಯದ ಧ್ೀರಿನ್ದರಾಃ ಇನಾದರತ್ೈಜಸಾಃ ಪಾರಣಾಃ ತ್ೈಜಸಾದಿನಿರತದ್ ಧೀ 

ಅನಿರತದಾಧತ್ ಸಪಶಯವಾತಾಃ। ಸಪಶಯವಾತಾತ್ ಸ್ ೀಮಾಃ ಸ್ ೀಮಾದ್ ವರತಣ್ ೀ 
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ವರತಣಾದ್ಗಿನಾಃ ಅಗ್ ನೀಮಿಯತ್ ರೀ ಮಿತಾರತ್ ಪಜಯನ್ಯಾಃ ಪಜಯನಾಯತ್ ಸಾವಹಾ ಸಾವಹಾರಾ 

ಉಷ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ। ತ್ೀಷ್ಾಂ ಪರಾಃ ಪರ್ ೀ ಜಾಯರಾನ್ ಗತಣ್ೈರತತುರ ಉತುರಾಃ। ಸವಂ 

ಸವಭಾವಮಾಪದ್ಯತ್ೀ ನ್ೈಷ್ಾಂ ಪಾರಾವಯಯಮತಚಿಛದ್ಯತ್ೀ ಕತತಶಾನ್ । ಪರಾವಯೀಯಣ 

ಬರಹ್ ೇಪಯನಿು ಪರಾವಯೀಯಣ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸಞ್ಾರನಿು। ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
 

‘ಕ್ಾಮಾಃ ಸಙ್ಗೆಲಪ ಆನ್ನ್ ದೀ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತಾರತಮಯಗಾಃ। 
ಸವರ ಪಭ ತಾಸ ು್ೀ ಸವ್ೀಯ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾ ಗತಣರ ಪಕ್ಾಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ತ್ೈ.ಭಾ.ವ.ವ.) 

‘ತತಾಃ ಶನಿಾಃ ಪೃಥಿವಾಯತಾಮ ಕಮಾಯತಾಮ ಪುಷ್ೆರಸುತಾಃ। 
ಕರಮಾತ್ ಪರತಯವರಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈರಪ। 
ನಿತಯಮತಕುಸುಥಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರಣಾದ್ಪುಯತುಮೀತುಮಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ ।(ಷ್ಟ್ರ.ಭಾ.6.2) 

 

(ಯೀಗಯತಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ ರಾದಿಲ್ ೀಕಸ್ತಿರ್ತಾಃ) 
 

‘ಆತ್ೇತ್ಯೀವ ಪರಂ ದ್ೀವಮ್ ಉಪಾಸಯ ಹರಿಮವಯಯಮ್। 
ಕ್್ೀಚಿದ್ತ್ೈವ ಮತಚಯನ ು್ೀ ನ್ ೀತಾೆರಮನಿು ಕದಾಚನ್। 
ಅತ್ೈವ ಚ ಸಿ್ತರ್ತಸ್ಿೀಷ್ಾಮನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ತತ ಕ್್ೀಚನ್। 
ಕ್್ೀಚಿತಧವಗ್ೀಯ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಜನ್ೀ ತಪಸ್ತ ಚಾಪರ್ೀ। 
ಕ್್ೀಚಿತಧತ್ಯೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನಾಾಃ ಗಚಛನಿು ಕ್ಷ್ೀರಸಾಗರಮ್। 
ತತಾರಪ ಕರಮಯೀಗ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಾಯತಧಮಿೀಪಗಾಾಃ। 
ಸಾಲ್ ೀಕಯಂ ಚ ಸರ ಪತವಂ ಸಾಮಿೀಪಯಂ ಯೀಗಮೀವ ಚ। 
ಇಮಾಮಾರಭಯ ಸವಯತರ ರಾವತತಧ ಕ್ಷ್ೀರಸಾಗರ್ೀ। 
ಪುರತಷ್್ ೀಽನ್ನ್ುಶಯನ್ಾಃ ಶ್ರೀಮಾನಾನರಾಯಣಾಭಧ್ಾಃ। 
ಮಾನ್ತಷ್ಾ ವಣಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ತಥ್ೈವಾಽಶರಮಭ್ೀದ್ತಾಃ। 
ಕ್ಷ್ರ್ತಪಾ ಮನ್ತಷ್ಯಗನ್ಧವಾಯ ದ್ೀವಾಶಾ ಪತರಾಶ್ಾರಾಾಃ। 
ನಿತಾಯನ್ನ ದ್ೀ ಚ ಭ್ ೀಗ್ೀ ಚ ಜ್ಞಾನ್ೈಶವಯಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಚ । 
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ಸವ್ೀಯ ಶತಗತಣ್ ೀದಿರಕ್ಾುಾಃ ಪೂವಯಸಾಮದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್। 
ಪೂಜಯನ ು್ೀ ಚಾಪರ್ೈಸ ು್ೀ ತತ ಸವಯಪೂಜಯಶಾತತಮತಯಖ್ಾಃ।  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.9-19) 

‘ನ್ೃಪಾದಾಯಾಃ ಶತಧ್ೃತಯನಾುಾಃ ಮತಕ್ತುಗಾ ಉತುರ್ ೀತುರಮ್। 
ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಶತಗತಣಾ ಮೀದ್ನ್ು ಇರ್ತ ಹಿ ಶತರರ್ತಾಃ।’  ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 

 

‘ಚಿನಾಮತಾರಣೀನಿದರರಾಣಾಯಹತಭತಯಕ್ಾುನಾಮನ್ಯದ್ೈವ ತತ। 
ತಾನ್ಯೀವ ಜಡಯತಕ್ಾುನಿ ವಿಭನಾನನಿ ಸವರ ಪತಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಭಾ.ತಾ.2.2.23) 

(ಜೀವನ್ತಮಕುಸ್ತಿರ್ತಾಃ) 
 

‘ಅಪಕ್ಾವ ಯೀ ನ್ ತ್ೀ ರಾನಿು ರಾನಿು ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಪರ್ೀ। 
ಆಜ್ಞಯೈವ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್್ೀಚಿದಾಪೂತ್ೀಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ಞ್ಜಸಾ। 
ವಿಹೃತ್ಯೈವಾನ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣ ಸಹ।’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.2.2.30) 

‘ವಾಸತದ್ೀವಾಶ್ರತಾ ದ್ೀವಾ ಬರಹಾಮದಾಯ ಮತಕುಬನ್ಧನಾಾಃ। 
ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಾಟಾಽಭಮಾನ್ೀನ್ ಚಾಽವೃರ್ತುಂ ನ್ೈವ ರಾನಿು ತ್ೀ। 
ಭತಞ್ಜನ ು್ೀ ತತ ಪೃಥಗ್ ಾೀಗಾನಾನ್ನ್ದಂ ತತಧವರ ಪಕಮ್। 
ಸವರ ಪಂ ಚ ಪೃಥಕ್ ತ್ೀಷ್ಾಮಾವಿಷ್ಟಗರಹವದ್ಾವ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.2.2.34) 

(ದ್ೀವೀತುಮಾನಾಮತಪದ್ೀಶಾಃ ವಿಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಾಃ) 
 

‘ಮತಮತಕ್ಷವೀ ಬರಹಮಣಶಾ ಶ್ವಾದಿನಾದರದಿಭಸುಥಾ। 
ಶತರತಾವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಂ ಗೃಹಯಂ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ।’  

ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.4.7.7) 

‘ಅನ್ಯೀ ಸವಾಯಶರರಾ ಬದಾಧ ಶ್ರೀಬಯದಾಧ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ತತ। 
ಬನ್ಧಶಾ ವಿಷ್ತಣತನ್ರತವಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಶ್ರಯಸುಥಾ। 
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ಅಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಬದ್ಧತವಂ ಜನ್ಮಮೃತಾಯದಿದ್ತಾಃಖಿತಾ। 
ಹ್ೀಯಬನ್ಧಶಾ ಸ್ೈವ ಸಾಯನ್ನ ತತ ಸ್ ವೀಚಾವಶ್ೀ ಸಿ್ತರ್ತಾಃ। ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 

 

‘ಬ್ಾಹಯಂ ಮನ್ ೀ ವಿಲ್ಲೀನ್ಂ ಸಾಯನ್ತಮಕ್ಧು ಚಿನಾಮತರಕಂ ಮನ್ಾಃ। 
ತ್ೀನ್ೈವಾನ್ತಭವ್ೀತಧವಯಂ ಸಾವತಾಮಭನ್ನೀನ್ ಮತಕ್ತುಗಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಮತಕ್ತುತತ್ವೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.10.13) 

‘ಬರಹಾಮನ್ುಾಃ ಕರಣಾಜಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ಶಯರ್ತ ಮತಕ್ತುಗ್ೀ। 
ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಮತಕ್ಧು ಭತಙ್ಘ ೆ ಿೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ’ ಇರ್ತ ಮತಕ್ತುತತ ು್ವೀ। 

 

(ಸ್ ವೀತುಮವಶತಾ ಮತಕ್ಾುವಪಯಸ್ತು) 
 

‘ಸಾವಧಿಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ತತ ಪರಮಂ ಸತಖ್ಮೀವ ತತ। 
ತದ್ನ್ಯೀಷ್ಾಂ ವಶ್ ೀ ಯಸತು ಕ್ತಂ ಸತಖ್ಂ ತಸಯ ಭಣಯತಾಮ್। 
ಸಾವಧಿಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ತತ ತ್ೀಷ್ತ ಭಕ್ತುಮತಾಃ ಸತಖ್ಮ್। 
ತದ್ನ್ಯೀಷ್ಾಂ ತತ ದ್ತಾಃಖ್ಾಯ ತಸಾಮದ್ ಭಕ್್ ುೀಽಧಿಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ಚ। (ಭಾ.ತಾ.11.10.17) 

(ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸವಯಜ್ಞತವಂ ನ್ ಭವರ್ತ) 
 

‘ಜೀವೀ ಮತಕ್್ ುೀಽಪ ನ್ ೀ ಜೀವಾನ್ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮೀವ ಚ। 
ವ್ೀರ್ತು ಸವಾಯತಮನಾ ವಿಷ್ತಣವ್ೀಯತ್ಾೀಕಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 
ತಸಯ ಪರಸಾದ್ತಾಃ ಕ್ತಞ್ಚಾದ್ ಬರಹಾಮದಾಯ ಅಪ ಜಾನ್ತ್ೀ। 
ಅನ್ಯಜೀವಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ಾೈಕ್್ ೀ ಜಾನಾರ್ತ ಹಿ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ಸಾಮಸ್ಾೀನ್ ತದ್ನ್ಯೀ ತತ ಲ್ೀಶಜ್ಞಾನಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ಸೃತಾಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ವಿನಿಣಯಯೀ।(ಭಾ.ತಾ.11.11.6,7) 

‘ಅಜ್ಞಾ ಜೀವಾಸತು ಕಥಯನ ು್ೀ ಮತಕ್ಾು ಅಪಯಲಪವ್ೀದ್ನಾತ್। 
ವ್ೀರ್ತುತ್ಯೀವೀಚಯತ್ೀ ನಿತಯಂ ಸವಯವ್ೀತೃತವತ್ ೀ ಹರಿಾಃ।’  

ಇರ್ತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್್ಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.11.6,7) 
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ಗತಣಯರ್ತಕರಾಭಾವ್ೀಽಪುಯಚಾನಿೀಚಾದಿ ಪೂವಯವತ್। 
ವಿಷ್್ ಣೀಶ್ೈವ ತತ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಕದಾಚನ್ ಗಚಛರ್ತ। 

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ 

ಮತಕ್ಾುಶಾಾಧಿೀಯತ್ೀ ವ್ೀದಾನ್ ಜಡಜ್ಞಾನ್ಬಹಿಷ್ೃತಾಾಃ। 
ಸವರ ಪಭ ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪಶಯನ್ುಾಃ ಸವಯಮಞ್ಜಸಾ। 

ಇರ್ತ ತಾರ್ತವಕ್್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.11.13.7) 

ಮತಕ್್ ುೀಽಪ ತದ್ವಶ್ ೀ ನಿತಯಂ ಭ ಯೀ ಭಕ್ತುಸಮನಿವತಾಃ। 
ಸಾ ಹಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪ್ೈವ ಭಕ್ತುನ್ೈಯವಾತರ ಸಾಧ್ನ್ಮ್। 

 

(ಮತಕುವ್ೈಭವನಿರ ಪಣಮ್) 
 

‘ಶಾಯಮವದಾತಾಾಃ ಶತಪತರಲ್ ೀಚನಾಾಃ ಪಶಙ್ಗುವಸಾರಾಃ ಸತರತಚಾಃ ಸತಪ್ೀಶಸಾಃ। 
ಸವ್ೀಯ ಚತತಬ್ಾಯಹವ ಉನಿಮಷ್ನ್ಮಣಪರವ್ೀಕನಿಷ್ಾೆಭರಣಾಾಃ ಸತವಚಯಸಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ(2.9.11) 

‘ಅಕ್ಷಣವನ್ುಾಃ ಕಣಯವನ್ುಾಃ ಸಖ್ಾಯೀ ಮನ್ ೀಜವ್ೀಷ್ವಸಮಾ ಬಭ ವುಾಃ। 
ಆದ್ಘಾನಸ ಉಪಕಕ್ಷಾಸ ಉ ತ್ವೀ ಹೃದಾ ಇವ ಸಾನತಾವ ಉತ್ವೀ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ। 
ಕ್ಾಮಸಯ ಯತಾರಪಾುಾಃ ಕ್ಾಮಾಾಃ ತತರ ಮಾಮೃತಂ ಕೃಧಿ। 
ಶ್ರೀರ್ೀವ ಲ್ ೀಕರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್್ ಣೀಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ಸವಯದಾ। 
ಅತ್ ೀ ಹಿ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಿತಾಯಸುಚ್ಾೀತನಾ ಅಪ।’ ಇರ್ತ ಆಗ್ನೀಯೀ। 

 

(ಸಾಧ್ನಾನ್ತಗತಣ್ಯೀನ್ ಮತಕ್ಧು ಫಲಾಧಿಕಯಮ್) 
 

‘ಮತಕ್ತುಜ್ಞಾಯತಾವಪ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಾಯತ್ ಶಾಸರಂ ಶತರತಾವ ತತ್ ೀಽಧಿಕಮ್। 
ಮತಕ್ಧು ಸತಖ್ಂ ತತಪಠತಾಃ ತತ್ ೀಽಪಯಧಿಕಮಿಷ್ಯತ್ೀ। 
ವಾಯಖ್ಾಯತತಸತು ಸಮಂ ಮತಕ್ಧು ಸತಖ್ಂ ನಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್। 
ತತ್ ೀಽಧಿಕಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮತಖ್ಯವಾಯಖ್ಾಯಕೃತ್ ೀ ಯತಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಚ । (ಗಿೀ.ತಾ.18.68.73) 
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‘ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಪುರತಷ್ಂ ಪಾರಪಯ ಯಥಾ ದ್ೀವಗರಹಾದ್ಯಾಃ। 
ತಥಾ ಮತಕ್ಾು ಉತುಮಾರಾಂ ಬ್ಾಹಾಯನ್ ಭ್ ೀಗಾಂಸತು ಭತಞ್ಜತ್ೀ।’ 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಾಷ್್ ಟೀತುರಕಲ್ಪೀ । (ಗಿೀ.ಭಾ.3.50) 

ನಾನಾವಿಧಾ ಜೀವಸಙ್ಕಾ ವಿಮತಕ್ಧು ನ್ ಚ್ೈವ ತ್ೀಷ್ಾಂ ಬರಹಾಮಧಿರಾಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 
ದ್ ೀಷ್ಭಾವಾದ್ ಗತರತಶ್ಷ್ಾಯದಿಭಾವಾತ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಪ ನಾಸಧ ಕ್ತಮತ ಮತಕ್ಾುವಿರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ 

 

(ಸಾಯತಜಯಭಾಜಾಂ ಪರಮಾತಮಪರವ್ೀಶ್ೀಽಪ ಸ್ತವೀಯ ಏವ ಭ್ ೀಗಾಃ) 
 

‘ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀಽಗಿನಮಾವಿಶಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಭತಞ್ಜತ್ೀ। 
ಅಗಿನರಿನ್ದರಂ ತಥ್ೀನ್ದರಶಾ ವಾಯತಮಾವಿಶಯ ಸ್ ೀಽಪ ತತ। 
ಆವಿಶಯ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ಭತಙ್ಘ ುೀ ಭ್ ೀಗಾಂಸತು ಬರಹಮಗಾನ್। 
ನ್ ಹಾಯನ್ನ್ ದೀ ನಿಜಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಪರ್ೈಲಯಭಯ ಕಥಞ್ಾನ್। 
ಕ್ತಮತ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ ತ್ೀ ವಿಷ್್ ಣೀ।’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ। 

 

‘ಸವಪರಸಾಿನಾಂ ಯಥಾ ಭ್ ೀಗ್ ೀ ವಿನಾ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಯತಜಯತ್ೀ। 
ಏವಂ ಮತಕ್ಾುವಪ ಭವ್ೀದ್ ವಿನಾ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್। 
ಸ್ವೀಚಛರಾ ವ ಶರಿೀರಾಣ ತ್ೀಜ್ ೀರ ಪಾಣ ಕ್ಾನಿಚಿತ್। 
ಸ್ತವೀಕೃತಯ ಜಾಗರಿತವದ್ ಭತಕ್ಾುವ ತಾಯಗಾಃ ಕದಾಚನ್।’ 

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತತಪರಾಣ್ೀ (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.8.14) 

‘ಸಾವಧಿಕ್ಾನ್ನ್ದಸಮಾರಪಧು ಸೃಷ್ಾಟಾದಿವಾಯಪೃರ್ತಷ್ವಪ। 
ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ೈವ ಕ್ಾಮಾಃ ಸಾಯದ್ನಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾಂಸತು ಭತಞ್ಜತ್ೀ। 
ತದ್ ಯೀಗಯತಾ ನ್ೈವ ತ್ೀಷ್ಾಂ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 
ನ್ ಚಾಯೀಗಯಂ ವಿಮತಕ್್ ುೀಽಪ ಪಾರಪುನರಾನ್ನ ಚ ಕ್ಾಮಯೀತ್। ’ 

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.9.8) 

‘ಸಾವಧಿಕ್ಾರ್ೀಣ ವತಯನ ು್ೀ ದ್ೀವಾ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸತುಟ್ಮ್। 

ಬಲ್ಲಂ ವಹನಿು ಮತಕ್ಾುಯ ವಿರಿಞ್ಚಾಯ ಚ ಪೂವಯವತ್।’ 

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.9.20) 
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‘ಮತಚಯತ್ೀ ತತುವಸಮಬದಾಧದಾಚಾರಾಯತತಪರತಷ್್ ೀ ಭವಾತ್। 
ಏತಾವ್ೀವ ಸವತ್ ೀಽಬದಧಧ ಪರಮಾಃ ಪರಕೃರ್ತಸುಥಾ।’ 

ಇರ್ತ ಕಲಾಪಶತರರ್ತಾಃ। (ಭಾ.ತಾ.10.94.31) 

‘ಸಮಯಗಾಜಿನ್ವದಾಚಾರಾಯತ್ ಮತಚಯತ್ೀ ಪುರತಷ್್ ೀ ಭವಾತ್। 
ದಾವವ್ೀವ ನಿತಯಮತಕ್ಧು ತತ ಪರಮಾಃ ಪರಕೃರ್ತಸುಥಾ।’  

ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ । (ಭಾ.ತಾ.10.94.31) 

‘ಅಮೀಹಾಯ ಗತಣಾ ವಿಷ್್ ಣೀರಾಕ್ಾರಶ್ಾಚಛರಿೀರತಾ। 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಂ ತಾರತಮಯಂ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಮಾ.ತಾ.ನಿ) 

‘ಶತರಣ್ವೀ ವಿೀರ ಉಗರಮತಗರಂ ದ್ಮಾರಾನ್ನನ್ಯಮನ್ಯಮರ್ತ ನ್ೀನಿೀಯಮಾನ್ಾಃ। 
ಏಧ್ಮಾನ್ದಿವಳುಭಯಸಯ ರಾಜಾ ಚ್ ೀಷ್ ೆಯತ್ೀ ವಿಶ ಇನ್ ದರೀ ಮನ್ತಷ್ಾಯನ್।’ 

 

‘ಪರಾ ಪೂವ್ೀಯಷ್ಾಂ ಸಖ್ಾಯ ವೃಣಕ್ತು ವಿತತತಯರಾಣ್ ೀ ಅಪರ್ೀಭರ್ೀರ್ತ। 
ಅನಾನ್ತಭ ರ್ತರವಧ್ ನಾವನ್ಾಃ ಪೂವಿೀಯರಿನ್ದರಾಃ ಶರದ್ಸುತಯರಿೀರ್ತ।’ 

 

‘ಏತಮಾನ್ನ್ದಮಯಮಾತಾಮನ್ಮನ್ತವಿಶಯ। 
ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ ಮಿರಯತ್ೀ ನ್ ಹರಸಯತ್ೀ ನ್ ವಧ್ಯತ್ೀ ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ಚರರ್ತ। 
ಯಥಾ ಕ್ಾಮಂ ಪಬರ್ತ ಯಥಾಕ್ಾಮಂ ರಮತ್ೀ ಯಥಾಕ್ಾಮಮತಪರಮತ್ೀ।’ ಇರ್ತ। 

ಭ್ ೀಗಮಾತರಸಾಮಯಲ್ಲಙ್ಕುತ್। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.10) 

(ಪಾರಯಾಃ ಮಧಕ್ಾುನ್ನ್ದೀ ವೃದಿಧಹಾರಸಧ ನ್ ಭವತಾಃ) 
 

‘ಅವೃದಿದಹಾರಸರ ಪತವಂ ಮತಕ್ಾುನ್ಂ ಪಾರಯಕಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಕ್ಾದಾಚಿತೆವಿಶ್ೀಷ್ಸತು ನ್ೈವ ತ್ೀಷ್ಾಂ ನಿಷಧ್ಯತ್ೀ।’ 

ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.10) 

‘ಪರವಾಹತಸತು ವೃದಿಧವಾಯ ಹಾರಸ್ ೀ ವಾ ನ್ೈವ ಕತತರಚಿತ್। 
ನಾಪರಯಂ ಕ್ತಞ್ಚಾದ್ಪ ತತ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್। 
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ಕತತ ಏವ ತತ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಸಾಯತ್ ಸತಖ್ಮೀವಂ ಸದ್ ೀದಿತಮ್। 
ಭ್ ೀಗಾನಾಂ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್್ೀ ತತ ವ್ೈಚಿತರಾಂ ಲಭಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್।’ 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣತನ್ರೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.4.10) 

‘ಅನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬ್ಾದದ್ನಾವೃರ್ತುಾಃ ಶಬ್ಾದತ್।’  
‘ನ್  ಚ ಪುನ್ರಾವತಯತ್ೀ ನ್ ಚ ಪುನ್ರಾವತಯತ್ೀ।’ 
ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನಾಪಾುವ ಅಮತತಾಃ ಸಮಭವತ್ ಸಮಭವತ್ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಭಯಾಃ। 
ಏವಮಾದ್ಯನ್ನ್ುಪರಮಾಣ್ೈಾಃ ಸಂಸಾರದ್ಶಾರಾಂ ಮತಕ್ಧು ಚ ತಾರತಮಯಸಯ ಲಾಭಾತ್  
‘ನಿೀಚ್ ೀಚಾಭಾವಂ ಗತಾಾಃ’ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ್ ೀಕ್ತು ಸತಸಾಿ ವ್ೀದಿತವಾಯ॥ 

 

6. ಮತಕ್ತುನ್ೈಯಜಸತಖ್ಾನ್ತಭ ರ್ತಾಃ 
 

(ಮತಕ್ಧು ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಚ್ೈತನ್ಯಮಾತರಮವರ್ತಷ್ಠತ ಇರ್ತ ವಾದ್ನಿರಾಸಾಃ) 
 

ನ್ನ್ತ ‘ಮತಕ್ತುನ್ೈಯಜಸತಖ್ಾನ್ತಭ ರ್ತಾಃ’ ಇತಯತತಯಕುಂ ‘ಯತರ ತವಸಯ ಸವಯಮಾತ್ೈವಾಭ ತ್ 
ಕ್್ೀನ್ ಕಂ ಪಶ್ಯೀತ್ ಯತರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವರ್ತ ಯತುದ್ ದ್ವೈತಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ ನ್ ತತ 
ತದಿದವರ್ತೀಯಮಸ್ತು’ ‘ತತ್ ೀಽನ್ಯದಿವಭಕುಂ ಯತಪಶ್ಯೀತ್’ 
ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಪರಾಯಲ್ ೀಚನ್ರಾ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ಬರಹಮಭನ್ನಸಯ ಸವಸ್ಯೈವಾಭಾವಾದ್ 

ಬರಹಮಭನ್ನನ್ೈಜಸತಖ್ಸಯ ಸತತರಾಮಪರಸ್ತದ ಧ್ೀರಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ನ್। 

‘ನ್ ಹಾಯನ್ನ್ ದೀ ನಿಜಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಪರ್ೈಲಯಭಯಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್। 

ಕ್ತಮತ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ ತ್ೀ ವಿಷ್್ ಣೀರಿರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಸೃತಾಯ ಜೀವಸಯ ಬರಹಾಮನ್ನಾದನ್ತಭವಾಭಾವಾತ್। 

‘ಯದಾ ಪಶಯಾಃ ಪಶಯತ್ೀ ರತಗಮವಣಯಂ ಕತಾಯರಮಿೀಶಂ ಪುರತಷ್ಂ ಬರಹಮಯೀನಿಮ್। 

ತದಾ ವಿದಾವನ್ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀ ವಿಧ್ ಯ ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ ಪರಮಂ ಸಾಮಯಮತಪ್ೈರ್ತ।’ 
 

‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಮ್ ಪರಮೀ ವಯೀಮನ್ 

ಸ್ ೀಽಶತನತ್ೀ ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಹ ಬರಹಮಣಾ ವಿಪಶ್ಾತಾ।’ 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಭಾಃ। 
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‘ಜ್ ಯೀರ್ತಮಯಯೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಸ್ವೀಚಛರಾ ವಿಶವಮೀಕ್ಷ್ಣಾಃ। 

ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಸವಸತಖ್ಾನ್ಯೀವ ನ್ ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿೀನ್ ಕದಾಚನ್।’ 
ಇತಾಯದಿಸೃರ್ತಭಶಾ ಪರಮಮತಕ್ಧು ಜೀವಾನಾಂ ಬರಹಮಭನ್ನಸಾವನ್ನಾದವಾಪ ು್ೀಾಃ 

ಶ ರಯಮಾಣತಾವತ್। ತಥಾ ಹಿ— 
 

(ನ್ ಮತಕ್ಧು ಬರಹಾಮನ್ನಾದನ್ತಭವಾಃ) 
 

ಆನ್ನ್ದಶಮಶತರಾನ್ನ್ದಕ್್ೀಶ ಆಪಾದ್ನ್ಖ್ಾತಧವಯ ಏವಾನ್ನ್ದಾಃ 
ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣರಜ್ ೀಽಮೃತ್ ೀಬರಹಮ ಯ ಏವಂ ವ್ೀದಾನ್ನ್ದ ಏವ 

ಸ ಭವತಾಯನ್ನ್ದಸಯ ಸಮಾಷಟಯತಾಂ ಸಲ್ ೀಕತಾಂ ಸಾಯತಜಯಮೀರ್ತ। 
ಇರ್ತ ಮಧಾಯನಿದನಾಯನ್ಶತರತಧ। (ಭಾ.ತಾ.10.75.49) 

ಆನ್ನ್ದಭವನ್ಸಯ ಮೀಕ್ಷತ್ ೀಕ್ಾಾ ಜೀವಸಯ ಬರಹಾಮನ್ನಾದನ್ತಭವಸಯ 

ಬ್ಾಧಿತತಾವಜಜೀವಸವರ ಪಭ ತಾನ್ನಾದನ್ತಭವಾಃ ಮೀಕ್ಷ ಇರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಮ್। ‘ಬರಹ್ೈವ ಸನ್ 
ಬರಹಾಮಪ್ಯೀರ್ತ’ 

‘ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿ ತ್ೀಽಶನನಿು ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಕ್ಾಾಃ ಸವತಾಃ। 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ಬರಹಮಸಮಪರ್ತುಮ್  ಅತ ಆಹ ಶತರರ್ತಾಃ ಸತುಟ್ಮ್। 

ನ್ ಪರಬರಹಮತಾವಾಪುಾಃ ನ್ ತ್ೀ ವಿಷ್ಾಣವಿರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ॥’ 

‘ಪರಮಬರಹಮತಾ ಚ್ೈಷ್ಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತಪರಾ ಗರ್ತಾಃ। 

ನ್ ಪರಬರಹಮರ ಪತವಮೀತಮೀವ್ೀರ್ತ ಹಿ ಶತರತ್ೀಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.10.94.39) 

ವಚನ್ಪರಾಯಲ್ ೀಚನ್ರಾ ಜೀವಾನ್ನಾದನ್ತಭವಸಯ ಮೀಕ್ಷತವಸ್ತದ ಧ್ೀಾಃ। 
 

(ಸತಖ್ರ ಪಸಾಯಪ ಜೀವಸಯ ಅಸದ್ವಸುವಬಿಮಾನಾದ್ ದ್ತಾಃಖ್ಮ್) 
 

‘ಜೀವಸಯ ಸತಖ್ರ ಪಸಯ ನ್ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್ೀ। 

ಅತ್ ೀ ಮನ್ ೀಽಭಮಾನ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀಭವರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ।’ 

ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.11.23.59) 
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‘ಅಣತಮಾತ್ ರೀಽಪಯಯಂ ಜೀವಾಃ ಶರಿೀರಂ ವಾಯಪಯ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ। 

ಯಥಾ ವಾಯಪಾ ಶರಿೀರಾಣ ಹರಿಚನ್ದನ್ವಿಪುಿಷ್ಾಃ।’ ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। 
 

‘ಚಿದ್ತುಣಸಯ ಸವರ ಪತಾವತ್ ತದಾವಾಪುಶ್ಾೀರ್ತ ಯತಜಯತ್ೀ। 

ಶಕ್ತುಯೀಗಾತತಧರಾಣಾಂ ತತ ವಿವಿಧಾ ಚ ವಯವಸಿ್ತರ್ತಾಃ’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 
 

ಬಲಮಾನ್ನ್ದ ಓಜಶಾ ಸಹ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮನಾಕತಲಮ್। 

ಸವರ ಪಾಣ್ಯೀವ ಜೀವಸಯ ವಯಜಯನ ು್ೀ ಪರಮಾದ್ ವಿಭ್ ೀಾಃ।’ ಇರ್ತ ಮಧನ್ಶತರರ್ತಾಃ। 
 

(ಪರಮಾಣತಪರದ್ೀಶ್ೀಽಪ ಸನ್ಾನ್ನ್ುತಾ ಜೀವರಾಶಯಾಃ) 
 

ಅನಾಗತಾ ಅರ್ತೀತಾಶಾ ರಾವನ್ುಾಃ ಸಹಿತಾಾಃ ಕ್ಷಣಾಾಃ। 

ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಾಶ್ೈವ ರಾವನ್ುಾಃ ಪರಮಾಣವಾಃ। 

ತತ್ ೀಽಪಯನ್ನ್ುಗತಣತಾ ಜೀವಾನಾಂ ರಾಶಯಾಃ ಪೃಥಕ್।’  

ಇರ್ತ ವತಧಶತರರ್ತಾಃ। (ವಿ.ತ.ನಿ.ಉದಾಹೃತಾ) 

‘ಪರಮಾಣತಪರದ್ೀಶ್ೀಽಪ ಹಯನ್ನಾುಾಃ ಪಾರಣರಾಶಯಾಃ। 
ಸ ಕ್ಷಮತಾವದಿೀಶಶಕ್್ಾೈವ ಸ ಿಲಾ ಅಪ ಹಿ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ’ 

ಇರ್ತ ವತಧಶತರರ್ತಾಃ। (ವಿ.ತ.ನಿ.ಉದಾಹೃತಾ) 

‘ಸಹಸರಯೀಜನ್ಸಭಾಂ ಪರಭಾವಾದಿವಶವಕಮಯಣಾಃ। 

ಅನ್ನಾು ರಾಶಯೀಽನ್ನಾುಾಃ ಪರಜಾನಾಮಧಿಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ವಿ.ತ.ನಿ.ಉದಾಹೃತಾ) 

‘ಸವತಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಚಿದ್ ರಪಾಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಾಾಃ। 

ಜೀವಾಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ತತ ಯೀ ದ್ ೀಷ್ಾಸು ಉಪಾಧಿಕೃತಾ ಮತಾಾಃ। 

ಸಮಾಧಿಯೀಗ್ೀ ಸಮ ಪಣ್ೀಯ ಹೃದಿ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಶವಮ್। 

ಜೀವಂಸುತರರ್ತಬಿಮಬಂ ಚ ತ್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ। 

ತದಾಧಾರಂ ತದ್ನ್ುಾಃಸಿಂ ತ್ೀನ್ೈವ ಸದ್ೃಶಂ ಸದಾ। 
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ಆನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ಾಾದ್ಯೈಾಃ ಸದಾ ತದ್ವರಂ ಗತಣ್ೈಾಃ। 

ಜೀವನ್ತಮಕ್ಧು ಚ ಮತಕ್ಧು ಚ ಸತತಂ ತದ್ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್।’ ಇರ್ತ ಧಾಯನ್ಯೀಗ್ೀ। 
 

(ಮತಕ್ಾು ಅಪ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಹರಿಮತಪಾಸತ್ೀ) 
 

‘ಸಿ್ತತಪರಜ್ಞತವಮಾಪಾು ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ। 

ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಗತಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮಣಾ ಚ ಪರಂ ಗತಾಾಃ। 

ರ್ತೀಣಯತತಯವಯಭಾಗಾಶಾ ಸ್ವೀಚಛಯೀಪಾಸತ್ೀ ಪರಮ್।’ 

ಇರ್ತ ವಾಯತಪರೀಕ್ ು್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.3.17.28) 

‘ಕದಾಚಿತೆಮಯ ಕತವಯನಿು ಕದಾಚಿನ್ನೈ ಕತವಯತ್ೀ। 

ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತಾವತ್ ನಿತಯಂ ಧಾಯಯನಿು ಕ್್ೀಶವಮ್। 

ರ್ತೀಣಯತತಯವಯಭಾಗಾ ಯೀ ಪಾರಪಾುನ್ನಾದಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ। 

ಪರತಯವಾಯಸಯ ಬನ್ಧಸಾಯಭಾವಾತ್ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಭವ್ೀತ್।’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಅ.3.3.18.30) 

‘ನಿದ್ತಯಾಃಖ್ಂ ತತ ಸತಖ್ಂ ನಿತಯಂ ಮೀಕ್ಷ ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್ೈಾಃ। 

ಚಿದಾನ್ನ್ದಶ್ರ್ ೀದ್ೀಹಪಾಣಪಾದಾತಮಕ್ಾಾಃ ಸದಾ। 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿನಿಮತಯಕ್ಾುಾಃ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಕ್ತರೀಡನಿು ನಿತಯಶಾಃ।’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಾಃ। 
‘ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರ್ೀಣ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾು ಯಥಾ ಹರಿಾಃ। 
ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಕ್ಾಮತ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ ತದ್ನ್ುಬಯಹಿರ್ೀವ ಚ ।’  

ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। (ಗಿೀ.ತಾ.2.18) 

‘ವಿಕ್ಾರ್ೀಚಾಛದಿನಿಮತಯಕುಶ್ಾನಾಮತ್ರೀಚಾಛದಿಸಂಯತತಾಃ। 

ಮತಕು ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಜೀವೀ ಮತಕ್ತುಶಾ ದಿವವಿಧಾ ಮತಾ।’  

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಶತರರ್ತಾಃ।(ಗಿೀ.ತಾ.13.3) 
ಏವಮಾದ್ಯನ್ನ್ುಪರಮಾಣ್ೈಜೀಯವಸವರ ಪಾನ್ನಾದವಿಭಾಯವಸಯ  ಮೀಕ್ಷತವಶರವಣಾತ್ 

‘ಮತಕ್ತುನ್ೈಯಜಸತಖ್ಾನ್ತಭ ರ್ತಾಃ’ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ್ ೀಕ್ತುಯತಯಕ್ತುಮರ್ತೀ। 
 

7.ಅಮಲಾ ಭಕ್ತುಶಾ ತತಾಧಧ್ನ್ಮ್ 
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(ಜ್ಞಾನಾನ್ತಮಕ್ತುರಿರ್ತ ಪರಮಾಣವಚಸಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಯಭಕ್ಾಾ 
ಮತಕ್ತುರಿತಯಥಯಾಃ) 

 

‘ನ್ನ್ವಮಲಾ ಭಕ್ತುಶಾ ತತಾಧಧ್ನ್ಮ್’ ಇರ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ತದ್ಯತಕುಮ್। ತಚಛಬದಸಯ 
ಮೀಕ್ಷಾಥಯಕತ್ವೀನ್ ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ೈಕಸಾಧ್ಯತವಸಯ ‘ಬರಹಮವಿದಾಪನೀರ್ತ ಪರಂ’ ‘ದ್ೃಷ್್ಟವೈವ  
ತಂ ಮತಚಯತ್ೀ’ ‘ತಮೀವ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವರ್ತ’ ‘ತಮೀವಂ ವಿದಿತಾವ ಅರ್ತ 
ಮೃತತಯಮೀರ್ತ’ ‘ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ತತ ಕ್್ೈವಲಯಮ್’  ‘ಕಮಯಣಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತನ್ ೀರ್ತ 
ಜ್ಞಾನ್ೀನಾಮೃರ್ತೀ ಭವರ್ತ’  ‘ಸ ಸವಯವಿದ್ ಭಜರ್ತ ಮಾಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ’ ‘ಬರಹಮ 
ವ್ೀದ್ ಬರಹ್ೈವ ಭವರ್ತ’ ‘ತದಾ ವಿದಾವನ್ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀ ವಿಧ್ ಯ ನಿರಞ್ಜನ್ಂ ಪರಮಂ 
ಸಾಮಯಮತಪ್ೈರ್ತ’ ‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಮ್’ ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಯಾಃ 

ಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ನ್ । ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಭಕ್ತುದಾವರಕತಾವತ್। ತಥಾ ಹಿ - 

‘ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಸತು ಸೃದ್ೃಢಾಃ ಸವಯತ್ ೀಽಧಿಕಾಃ। 

ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಕ್ತುರಿರ್ತ ಪರೀಕುಸುರಾ ಮತಕ್ತುನ್ಯ ಚಾನ್ಯಥಾ॥’ (ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನಿ.) 
‘ 

‘ಸ ಏಷ್ ದ್ೀವಾಃ ಪರ್ ೀಽಜರ್ ೀಽಮರಸುಂ ವಾ ಏನ್ಮಾಹತಭಯಕು ಇರ್ತ’ ಭಕ್ಾಾ 

ಸ್ ೀಽನ್ತಗೃಹಾಣರ್ತ। 
 

(ಭಕ್್ುೀರಾಧಿಕ್ಾಯನ್ತಮಕ್ಾುವಾನ್ನಾದಧಿಕಯಮ್) 
 

ಅಥಾತ್ ೀ ಭಕ್ತುಮಿೀಮಾಂಸಾ ಭವರ್ತ ‘ಯತವಾ ಸಾಯತ್ ಸಾಧ್ತ ಯತವಾಧಾಯಯಕಾಃ ಆಶ್ಷ್್ ಠೀ 
ದ್ೃಢಿಷ್್ ಠೀ ಬಲ್ಲಷ್ಠಾಃ ಯಸ್ಯೀಯಂ ಪೃಥಿವಿೀ ಸವಾಯ ವಿತ ು್ೀನ್ ಪೂಣಾಯ ಸಾಯತ್ ಏಕ್್ ೀ 
ಮಾನ್ತಷ್ಭಕ್್ ುೀ ಭವರ್ತ’ ತ್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಮಾನ್ತಷ್ಾ ಭಕ್ಾುಾಃ ಏತಾವಾನಾಮನ್ತಷ್್ ೀ 
ಗನ್ಧವಯಸ ು್ೀ  ಯೀ ಶತಂ ಮಾನ್ತಷ್ಗನ್ಧವಾಯಾಃ ಏತಾವಾನ್ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಾಃ ತ್ೀ ಯೀ ಶತಂ 
ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಯ ಏತಾವಾಂಶ್ಾರಲ್ ೀಕಲ್ ೀಕಾಃ ಪ್ೈತೃಕಾಃ ತ್ೀ ಯೀ ಶತಂ 
ಚಿರಲ್ ೀಕಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಪ್ೈತೃಕ್ಾಾಃ ಏತಾವಾಂಶ್ಾರಲ್ ೀಕ್್ ೀ ದ್ೈವತಾಃ ತ್ೀ ಯೀ ಶತಂ 
ಚಿರಲ್ ೀಕ್ಾ ದ್ೀವಕ್ಾಾಃ ಏತಾವತಯತಾರ್ತವಕ್ತೀ ದ್ೀವತಾ ರಾಾಃ ಶತಮತಾರ್ತವಕ್್ ಯೀ 
ದ್ೀವತಾಾಃ ಏತಾವಾನ್ ಪುರತಹ ತಸ ು್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಪುರತಹ ತಾಾಃ ಏತಾವಾನ್ೀವ 
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ರತದ್ರಸ ು್ೀ ಯೀ ಶತಂ ರತದಾರಾಃ ಏತಾವಾನ್ೀವ ವಿರಿಞ್ಾಸ ು್ೀ ಯೀ ಶತಂ ವಿರಿಞ್ಚಾಾಃ ಏತಾವರ್ತೀ 
ಶ್ರೀಭಯಕ್ಾಾ ಭವರ್ತ ತದಾಯವರ್ತೀ ಭಕ್ತುಸಾುವದ್ೀವ ತದಾಜಿನ್ಂ ಭವರ್ತ ರಾವದ್ ರಾವದ್ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಾವದಾನ್ನ್ ದೀ ಮಧಕ್ತುಕ್್ ೀಽಥ್ೈಷ್ ಪರಮ ಆನ್ನ್ ದೀ ಯೀಽಸಧ ಹರಿಾಃ 

ಏತಸ್ಯೈವಾಽನ್ನ್ದಸಾಯನಾಯನಿ ಭ ತಾನಿ ಮಾತಾರಮತಪಜೀವನಿು।  

ಇರ್ತ ಪಧತಾರಯಣಶತರರ್ತಾಃ। ( ಭಾ.ತಾ.10.75.50) 
‘ಮಿಲ್ಲತಧ ವಾ ಏತಧ ತದ್ನ್ತಗರಹಶಾ ಭಕ್ತುಶಾ’ ಇತಾಯರಭಯ ರಾವಾನ್ವೈ ಬರಹಮಣ್ ೀಽನ್ತಗರಹಾಃ 
ಪರಕೃತಧ ತದ್ವರ್ ೀ ವಾ ಮಹರ್ತ ತದ್ವರಶಾ ರತದ್ರೀ ತದ್ವರಾಃ ಪುರತಹ ತ ಅಥ 

ತ್ೀವ್ೀಷ್ವಪ ಪತೃಮನ್ತಷ್್ಯೀಷ್ತ। ಇರ್ತ ಧ್ಮಯಶತರರ್ತಾಃ। 

(ಭಕ್ತುನಿಯರವಧಿಕ್ಾ ನಿದ್ತಯಷ್ಾಟ ಚ ಮತಕ್ತುಪರದಾ) 
 

‘ರಾದ್ೃಶ್ೀ ಚ ಹರಧ ಭಕ್ತುಾಃ ತಾದ್ೃಶಯನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಚ್ೀತ್। 

ಅನ್ನ್ಯಭಕ್ತುರತದಿದಷ್ಾಟ ತರಾ ಮತಕ್ತುನ್ಯ ಚಾನ್ಯಥಾ॥ 

ಅತಾಃ ಕ್ಾನ್ುತರಾ ವಾಪ ಮತಕ್ತುಭಯಕ್ತುಮತಾಂ ಹರಧ। 

ಸ್ನೀಹಭಕ್ಾುಾಃ ಸದಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಕ್ಾಮಿತ್ವೀನಾಪಧರಾಃಸ್ತರಯಾಃ। 

ಕ್ಾಶ್ಾತಾೆಶ್ಾನ್ನ ಕ್ಾಮೀನ್ ಭಕ್ಾಾ ಕ್್ೀವಲಯೈವ ತತ। 

ಮೀಕ್ಷಮಾರಾನಿು ನಾನ್ಯೀನ್ ಭಕ್ತುಯೀಗಂ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್।’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಭಾ.ತಾ.10.27.15) 

‘ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ೈನ್ಯ ತಪಸಾ ನ್ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಚ್ೀಜಯರಾ। 

ಶಕಯ ಏವಂವಿಧ್ ೀ ದ್ರಷ್ತಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ಮಾಂ ಯಥಾ। 

ಭಕ್ಾಾ ತವನ್ನ್ಯರಾ ಶಕಯ ಅಹಮೀವಂವಿಧ್ ೀಽಜತಯನ್। 

ಜ್ಞಾತತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ ತತ ು್ವೀನ್ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಚ ಪರನ್ುಪ।’ ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್। 
 

‘ಭಕ್ಾಾ ಪರಸನ್ನಾಃ ಪರಮೀ ದ್ದಾಯದ್ ಜ್ಞಾನ್ಮನಾಕತಲಮ್। 

ಭಕ್ತುಂ ಚ ಭ ಯಸ್ತೀಂ ತಾಭಾಯಂ ಪರಸನ್ ನೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ವರಜ್ೀತ್। 

ತತ್ ೀಽಪ ಭ ಯಸ್ತೀಂ ಭಕ್ತುಂ ದ್ದಾಯತ್ ತಾಭಾಯಂ ವಿಮೀಚಯೀತ್। 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿಷ್್ ಣೀಸುತಾರಖಿಲಾಧಿಕಾಃ। 

ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಕ್ತುರಿರ್ತ ಪರೀಕುಾಃ ಸವೀಯಪಾಯೀತುಮೀತುಮಾಃ। 
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ತ್ೀನ್ೈವ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಾನ್ಯೀನ್ ಈಕ್ಷಾದಿಸುಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಮ್। 

ರಾದ್ೃಶ್ೀ ಮಯ ಭಕ್ತುಾಃ ಸಾಯತ್ ತಾದ್ೃಶಯನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಚ್ೀತ್। 

ಅನ್ನ್ಯಭಕ್ತುಾಃ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ವಿಷ್ಾಣವ್ೀವ ತತ ಸಾ ಭವ್ೀತ್। 

ನಾನ್ಯಭಕ್್ ುೀಽಪ ಯೀ ದ್ವೀಷ್್ ಯೀ ನ್ ಚಾಭಕ್್ ುೀಽಪ ಯಾಃ ಪರಯಾಃ। 

ಕ್ತನ್ತು ಭಕ್ಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಫಲದ್ ೀಽತಾಃ ಸಮೀ ಹರಿಾಃ।’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 
 

‘ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುವಿಧಾನಾಥಯಂ ಸವಯಶಾಸರಂ ಪರವತಯತ್ೀ।’ ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುೀಶತರರ್ತಾಃ (ಗಿೀ.ತಾ.17.28) 
 

‘ದಾವದ್ಶಾಯದಿವರತಂ ಚ್ೈವ ತತಲಸಾಯದ್ಯೈರಥಾಚಯನ್ಮ್। 

ಸವಯಂ ಭಕ್ಾಾಥಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ನಿಷ್ುಲಂ ತತತು ತಾಂ ವಿನಾ।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
 

‘ಮಹತವಬತದಿಧಭಯಕ್ತುಸತು ಸ್ನೀಹಪೂವಯಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ತಥ್ೈವ ವಯಜಯತ್ೀ ಸಮಯಗ್ ಜೀವರ ಪಂ ಸತಖ್ಾದಿಕಮ್।’ 
ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.2.11) 

‘ಭಕ್ತುರ್ೀವ್ೈನ್ಂ ನ್ಯರ್ತ ಭಕ್ತುರ್ೀವ್ೈನ್ಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ ಭಕ್ತುವಶಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀ ಭಕ್ತುರ್ೀವ 
ಭ ಯಸ್ತೀ’ 

ಇರ್ತ ಮಾಠರಶತರರ್ತಾಃ। 

‘ಭಕ್ತುಸತು ಪರಮಾ ವಿಷ್ಧಣ ತಯೈವ್ೈನ್ಂ ವಶಂ ನ್ಯೀತ್। 

ತಯೈವ ದ್ಶಯನ್ಂ ರಾತಾಃ ಪರದ್ದಾಯನ್ತಮಕ್ತುಮೀತರಾ। 

ಸ್ನೀಹಾನ್ತಬನ್ ಧೀ ಯಸುಸ್ತಮನ್ ಬಹತಮಾನ್ಪುರಾಃ ಸರಾಃ। 

ಭಕ್ತುರಿತತಯಚಯತ್ೀ ಸವ್ೈಯಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮೀಶ್ತತಾಃ।’ ಇರ್ತ। 
 

‘ಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ತುೀ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಮತಕ್ತುಾಃ ಕಸಾಯಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 

ಭಕ್ಾಾ ಜ್ಞಾನಾನಿನಷದಾಧನಾಂ ತಾಯಗಾನಿನತಯಂ ಹರಿಸೃತ್ೀಾಃ॥ 

ಅರಾಗಾದಿವಹಿತಾತಾಯಗಾದಿತ್ಯೀತ್ೈರ್ೀವ ಸಂಯತತ್ೈಾಃ। 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ಶಯನ್ಂ ವಿಷ್್ ಣೀಜಾಯಯತ್ೀ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿತ್॥’ 
ಇರ್ತ ಸತುತ್ವೀ | (ಗಿೀ.ತಾ.8.8) 
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‘ಜ್ಞಾತಾವ ಧಾಯನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತಾರದ್ ದಾಯನಾದ್ಪ ತತ ದ್ಶಯನ್ಮ್। 

ದ್ಶಯನಾಚ್ೈವ ಭಕ್ ು್ೀಶಾ ನ್ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಧಧ್ನಾಧಿಕಮ್।’ ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಗಿೀ.ಭಾ.6.47) 
 

ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನ ಕತತ್ ೀ ಭಕ್ತುಾಃ ಕತತ್ ೀ ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾ ಹಿ ತತ್। ಇರ್ತ ಚ । 
 

‘ಸವಾಯಽಧಿಕಂ ಧಾಯನ್ಮತದಾರಹನಿು ಧಾಯನಾಧಿಕ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ತುೀ ಪರಾತಮನ್। 

ಮತಚಯತ್ೀ ನಾತರ ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಾಟವ ತತ ಸಮಯೀಗಯರಾ। 

ದ್ಶಯನ್ೀನಾಽತಮಯೀಗ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುನಾಯನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್।’ ಇತಾಯಧಾಯತ್ೇ। 
 

‘ಏಕಮೀವಾದಿವರ್ತೀಯಂ ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ತುಹಿಯ ಸಾಧ್ನ್ೀ। 

ಏಕ ಏವಾದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಧ ಪರಣವೀ ಮನ್ರ ಉಚಯತ್ೀ।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
 

‘ಭಕ್ಾಾ ವಾ ಕ್ಾಮಭಕ್ಾಾ ವಾ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್। 

ಕ್ಾಮಭಕ್ಾಾಽಪಧರಾಃ ಸ್ತರೀಣಾಮ್ ಅನ್ಯೀಷ್ಾಂ ನ್ೈವ ಕ್ಾಮತಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಬದ್ರಕ್ಾರಾಮ್। (ಭಾ.ತಾ.10.37.15) 

‘ಯೀ ಭಕ್ಾಾ ವಿವಶಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ನಾಮಮಾತ್ೈಕಜಲಪಕ್ಾಾಃ। 

ಅಪ ಮತಕ್ತುಂ ವರಜನಾಾಶತ ಕ್ತಮತತ ಧಾಯಯನ್ಾಃ ಸದಾ।’ 

ಇರ್ತ ವಯೀಮಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಭಾ.ತಾ.3.10.15) 

‘ಸವಯಥಾ ಭಕ್ತುತ್ ೀ ಮತಕ್ತುದ್ವೀಯಷ್ಾತುಮ ಉದಿೀರಿತಮ್। 

ನಿಯಮಸುವನ್ಯೀನಿಯತಯಂ ಮೀಹಾರಾನ್ಯದ್ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್ೀಯ। (ಭಾ.ತಾ.3.2.24) 

‘ದ್ ೀಷ್್ ೀಜಿತಾ ಚ ರಾ ಭಕ್ತುಾಃ ಸಾ ಮೀಕ್ಷಂ ನಿಯಮಾನ್ನಯೀತ್। 

ಭಕಾಥಾಯನ್ಯಖಿಲಾನ್ಯೀವ ಭಕ್ತುಮೀಯಕ್ಷಾಯ ಕ್್ೀವಲಾ। 

ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಭಕ್ತುಹಿಯ ನಿತಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪಣೀ। 

ದಾನ್ರ್ತೀಥಯತಪೀಯಜ್ಞಪೂವಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಸವಯದಾ। 

ಅಙ್ಕುನಿ ಹರಿಸ್ೀವಾರಾಂ ಭಕ್ತುತಸ ು್ವೀಕ್ಾ ವಿಮತಕುಯೀ।’ (ಮ.ತಾ.ನಿ.) 
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‘ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಿ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 

ಪರಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽತಯಥಯಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪರಯಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ। 
 

‘ಜ್ಞಾನಿೀ ಪರಯತಮೀಽತ್ ೀ ಮೀ’ 

‘ಜ್ಞಾನಾಗಿನಾಃ ಸವಯಕಮಾಯಣ ಭಸಮಸಾದ್ತೆರತತ್ೀಽಜತಯನ್। 

ತಪಸ್ತುೀಥಯಂ ಜಪೀ ಹ್ ೀಮಾಃ ಪವಿತಾರಣೀತರಾಣ ಚ। 

ನಾಲಙ್ಗತೆವಯನಿು ತಾಂ ಶತದಿಧಂ ರಾ ಜ್ಞಾನ್ಕಲರಾ ಕೃತಾ।’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ। 
 

‘ಸವಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಪಿವ್ೀನ್ೈವ ವರಜನ್ಂ ಸನ್ುರಿಷ್ಯಸ್ತ।’ ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್। 
 

ಅಮತಕ್್ ುೀ ಮತಕುಸಾದ್ೃಶಾಯನ್ತಮಕು ಏವ ಹಿ ತತವದ್ೃಕ್। 

ಕ್ತಮತ ಮತಕ್ತುಙ್ಗುತಸುಸಾಮದ್ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಧಿಕಂ ನ್ರ।’  

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಗಿೀ.ತಾ.5.3.8) 

ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವಗ್ ೀಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವಾಪವಗ್ ೀಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಕ್ಾಮಾಾಃ ಸಮಪದ್ಯನ ು್ೀ। 

ಅಥಾಪ ಯಥಾ ಯಥಾ ಕಮಯ ಕತರತತ್ೀ ತಥಾ ತಥಾಽಧಿಕ್್ ೀ ಭವರ್ತ। 
ಇರ್ತ ಕ್ಧಣಾಠರವಯಶತರರ್ತಾಃ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.4.1.8) 

‘ವಿದಾವನ್ಮೃತಮಾಪನೀರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
 

‘ತದ್ಯಥಾ ಪುಷ್ೆರಪಲಾಶ ಆಪೀ ನ್ ಶ್ಿಷ್ಯನ ು್ೀ। 

ಏವಂ ಏವಂವಿದಿ ಪಾಪಂ ಕಮಯ ನ್ ಶ್ಿಷ್ಯತ್ೀ। 
ತದ್ಯಥ್ೈಷೀಕ್ಾತ ಲಮಗಧನ ಪರೀತಂ ಪರದ್ ಯೀತ ಏವಂ 

ಹ್ೈವಾಸಯ ಸವ್ೀಯ ಪಾಪಾಮನ್ಾಃ ಪರದ್ ಯನ ು್ೀ। 

ಧಾಯನ್ಂ ತವಖಿಲಧ್ಮೀಯಭ್ ಯೀ ಧಾಯನಾಚಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್। 

ನ್ ಜ್ಞಾನ್ಸದ್ೃಶಾಃ ಕಶ್ಾತತಪರತಷ್ಾಥಯಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ।’ ಇರ್ತ ಪರವೃತ ು್ೀ। (ಕಮಯನಿಣಯಯೀ) 
 

‘ಅಶ್ೀಷ್ಕಮಯಪೂಗ್ ೀಽಪ ನ್ ವಿಷ್ತಣಧಾಯನ್ಲ್ೀಶಭಾಕ್। 

ತಚಾ ಧಾಯನ್ಂ ಹರ್ೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶಾಯ ಪರಪೂಯಯತ್ೀ।’  

ಇರ್ತ ಕಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ।(ಕಮಯನಿಣಯಯೀ) 
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(ಶ್ರೀಸಹಿತ ಏವ ವಿಷ್ತಣರತಪಾಸಯಾಃ) 
 

‘ಶ್ರೀ ಸತತತಷ್ಾಟ ಹರ್ೀಸ್ ುೀಷ್ಂ ಗಮಯೀತ್ ಕ್ಷ್ಪರಮೀವ ತತ। 

ಅತತಷ್ಾಟ ತದ್ತತಷಟಂ ಚ ತಸಾಮತ್ ಧ್ಯೀಯೈವ ಸಾ ಸದಾ॥’  
ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣುವಚನ್ಮ್ (ಗಿೀ.ತಾ.12.1) 

‘ಅವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೈರತದ್ಾಕ್್ೈಸುದ್ತಪಾಸಾವಿವಜಯತ್ೈಾಃ। 

ಶಪ್ೀದ್ತಪಾಸ್ತತಾಽಪ್ಯೀಷ್ಾ ಶ್ರೀಸಾುನ್ ತದ್ಧರಿತತವವಿತ್। 

ತದ್ಾಕುಸುಮತಪಾಸ್ಯೈವ ಶ್ರಯಂ ಧಾಯಯೀತ ನಿತಯದಾ। 
ತ್ೀನ್ ತತಷ್ಾಟ ತತ ಸಾಽಚಿಛದ್ರಂ ದ್ದಾಯದ್ ವಿಷ್್ ಣೀರತಪಾಸನ್ಮ್। 

ತತಸುದ್ದಶಯನಾನ್ತಮಕ್ತುಂ ರಾತಯಸಧ ನಾತರ ಸಂಶಯಾಃ। 

ತಥಾಽಪ ಸವಯಪರಮಾಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಾಮ್। 

ಜ್ಞಾತಾವ ಶ್ರಯಂ ತತಪರಮಂ ತತಪರ್ತಂ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಮ್। 

ವಿಜ್ಞಾಯೀಪಾಸತ್ೀ ನಿತಯಂ ತ್ೀ ಹಿ ಯತಕುತಮಾ ಮತಾಾಃ। 

ಯತಾಃ ಕ್್ಿೀಶ್ ೀಽದಿಕಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಪೃಥಕ್ ಶ್ರಯಮತಪಾಸತಾಮ್। 

ವಿಷ್ತಣನಾ ಸಹಿತಾ ಧಾಯತಾ ಸಾಽಪ ತತಷಟಂ ಪರಾಂ ವರಜ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। (ಗಿೀ.ತಾ.12.1) 

(ಅಸದ್ತಪಾಸನಾ ನ್ ಕ್ಾರಾಯ) 
 

‘ಉಪಾಸನಾರಾಾಃ ಕ್ಾಯಯತ್ವೀ ವಿಷ್್ ಣೀರಾತಮತವ ಏ ವಾ। 

ಉಭಯತಾರಪ ತಾತಪಯಯಮಾತ್ ೇಪಾಸಾದಿಕ್್ೀ ವಿಧಧ। 

ತಸಾಮದ್ಸತಯಂ ನ್ ಧಾಯಯೀತುತುತಧತಯವತಾಂ  ತಥಾ। 

ವಿಚಾಯಯ ಬಹತಭವಾಯಕ್್ಯೈಮಯರ್ತಮಾನ್ ಸಾವಥಯಚ್ ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3.ಅವಾಯ.ಬ್ಾರ.) 

(ಅಧಿಕ್ಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಉಪಾಸನಾಭ್ೀದ್ಾಃ) 
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‘ಕ್್ೀಷ್ಾಞ್ಚಾತಧವಯಗತ್ವೀನ್ ಕ್್ೀಷ್ಾಞ್ಚಾದ್ಧೃದ್ಯೀ ಹರಿಾಃ। 

ಕ್್ೀಷ್ಾಞ್ಚುದಿವಹಿರ್ೀವಾಸಧ ಉಪಾಸಯಾಃ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 

ಅಗಧನ ಕ್ತರಯವತಾಂ ವಿಷ್ತಣಯೀಯಗಿನಾಂ ಹೃದ್ಯೀ ಹರಿಾಃ। 

ಪರರ್ತಮಾಸವಪರಬತದಾಧನಾಂ ಸವಯತರ ವಿದಿತಾತಮನಾಮ್। 

ಸವ್ೈಯಶಾ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಪರಮೀ ಹಿ ದ್ೀವೀ ಜಜ್ಞಾಸ್ ಯೀಽಸಧ ನಾಲಪವ್ೀದ್ೈಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀತ್। 

ತಸಾಮದ್ೀನ್ಂ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ಧಿೀತಯ ವಿಚಾಯಯ ಚ ಜ್ಞಾತತಮಿಚ ಛ್ೀನ್ತಮಮತಕ್ಷತಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಚತತವ್ೀಯದ್ಶ್ಖ್ಾರಾಮ್। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.2.1) 

(ಪೂಣಯತವವಿರ್ ೀಧಿಗತಣಾಾಃ ನ್ ೀಪಾಸಾಯಾಃ) 
 

ಗತಣ್ೈರ್ೀವ ಸ ತ ಪಾಸ್ ಯೀ ನ್ೈವ ದ್ ೀಷ್್ೈಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್। 

ಗತಣ್ೈರಪ ನ್ ತ ಪಾಸ್ ಯೀ ಯೀ ಪೂಣಯತವವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ। 
ಇರ್ತ ಬರಹಮತನ್ರೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.3.) 

‘ಗತಣಾನಾಂ ಸಮರಣಾಶಕ್ಧು ವಿಷ್್ ಣೀಬರಯಹಮತವಮೀವ ಹಿ। 

ಸಮತಯವಯಾಃ ಸತತಂ ತತತು ನ್ ಕದಾಚಿತಪರಿತಯಜ್ೀತ್। 

ಅತರ ಸವಯಗತಣಾನಾಂ ಚ ಯತ್ ೀಽನ್ುಭಾಯವ ಇಷ್ಯತ್ೀ। 

ಸ್ ವೀತಪತಾಙ್ಗುಂ ಹಿ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಷ್್ ಣೀಶ್ಾನ್ಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣತನ್ರೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.4.1.5) 

‘ಉದ್ಕ್್ೈಶಾ ನ್ಮಸಾೆರ್ೈಾಃ ಸತುರ್ತಭಮಯನ್ಸಾ ತಥಾ। 

ಯರ್ತಭಶಾಾಪ ಸಮ ಪಜ್ ಯೀ ದ್ೀವೀ ಮೀಕ್ಷಮಿರಾಸತಭಾಃ। 

ಮಧ್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮನ್ತಸೃತಯ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್।’ ಇರ್ತ ಸಮಾಚಾರ್ೀ। 
ಏವಮಾದ್ಯನ್ನ್ುಮಾನ್ೈಮಾಯಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಾಯತಯನ್ುಸತದ್ೃಢಸವಾಯಧಿಕಸ್ನೀಹಶಬಿದತ
ಭಕ್ ು್ೀಮತಯಕ್ತುಸಾಧ್ನ್ತವಸಯ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ‘ಭಕ್ತುಶಾ ತತಾಧಧ್ನ್ಮ್’ ಇರ್ತ ವಾಯಸರ್ತೀಥಯವಿದಾಯ-

ಗತರತಭಲಯಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ತೀಥಯಶ್ರೀಪಾದ್ೈರತಕುಮತತಯತುಮಂ ವ್ೀದಿತವಯಮ್। 

8.ಅಕ್ಷಾದಿರ್ತರತಯಂ ಪರಮಾಣಮ್ 
 

(ಪರಮಾಣವಿಭಾಗ್ೀ ವಾದಿವಿಪರರ್ತಪರ್ತುನಿರಾಸಾಃ) 
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ನ್ನ್ತ ‘ಅಕ್ಷಾದಿ ರ್ತರತಯಂ ಪರಮಾಣಮ್’ ಇರ್ತ ಕಥಮ್। 

‘ಪರತಯಕ್ಷಮೀಕಂ ಚಾವಾಯಕ್ಾಾಃ ಕಣಾದ್ಸತಗತಧ ಪುನ್ಾಃ। 

ಅನ್ತಮಾನ್ಂ ಚ ತಚಾಾಥ ಸಾಙ್ಕಯಾಾಃ ಶಬದಂ ಚ ತ್ೀ ಅಪ। 

ನಾಯಯೈಕದ್ೀಶ್ನ್ ೀಽಪ್ಯೀವಮ್ ಉಪಮಾನ್ಂ ಚ ಕ್್ೀಚನ್। 

ಅಥಾಯಪತಾಾ ಸಹ್ೈತಾನಿ ಚತಾವರಾಯಹತಾಃ ಪರಭಾಕರಾಾಃ। 

ಅಭಾವಷ್ಷ್ಾಟನ್ಯೀತಾನಿ ಭಾಟಾಟ ವ್ೀದಾನಿುನ್ಸುಥಾ। 

ಸಮಾವ್ೈರ್ತಹಯಯತಕ್ಾುನಿ ತಾನಿ ಪಧರಾಣಕ್ಾ ಜಗತಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ವಾದಿಭಾಃ ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಬಹ ನಾಮಙ್ಘಚುೀಕೃತತಾವದ್ ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ನ್ । 

ಪರಮಾಣತ್ವೀನ್ ಪರಮಿತಾನಾಂ ಯಥಾಸಮಾವಂ ರ್ತರತರಾನ್ುಭ ಯತತಾವತ್। 
 

(ಅನ್ತಮಾ ಕ್ಾಮಚಾರಿಣೀ) 
 

‘ಅನ್ತಮಾರಾ ವಿರ್ ೀಧ್ಶ್ಾೀತರತಯಕ್ಷ್ೀಣಾಽಗಮೀನ್ ವಾ। 

ಸ್ೈವಾಪರಮಾಣತಾಂ ಗಚ ಛ್ೀದಾಗಮದಿವಟ್ ತಥಾಽಕ್ಷಜಮ್।’ ಇರ್ತ ವಾಯತಪರೀಕ್ ು್ೀ। 
 

‘ನಿಣಯಯಸಾುವಗಮೀನ್ೈವ ನಾನ್ತಮಾಽಗಮವಜಯತಾ। 

ಕವಚಿನಿನಣೀಯತಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಯದ್ತಾಃ ಶಾಸಾರದಿವನಿಣಯಯಾಃ।’ ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ । (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 
 

‘ಶತರರ್ತಸಾಹಾರಾಯರಹಿತಮನ್ತಮಾನ್ಂ ನ್ ಕತತರಚಿತ್। 

ನಿಶಾಯತಾಧಧ್ಯೀದ್ಥಯಂ ಪರಮಾಣಾನ್ುರಮೀವ ಚ। 

ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಸಹಾಯಯಂ ಯತರಮಾಣಾನ್ುರಮತತುಮಮ್। 

ಪರಮಾಣಪದ್ವಿೀಂ ಗಚ ಛ್ೀನಾನತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ। 

ಪೂವೀಯತುರವಿರ್ ೀಧ್ೀ ತತ ಕ್್ ೀಽತಾರಥ್ ೀಯಽಭಮತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 

ಇತಾಯದ್ಯಮ ಹನ್ಂ ತಕಯಾಃ ಶತಷ್ೆತಕಯಂ ತತ ವಜಯಯೀತ್। 

ಸವಯತರ ಶಕಯತ್ೀ ಕತತಯಮಾಗಮಂ ಹಿ ವಿನಾಽನ್ತಮಾ। 

ತಸಾಮನ್ನ ಸಾ ಶಕ್ತುಮರ್ತೀ ವಿನಾಽಽಗಮಮತದಿೀಕ್ಷ್ತತಮ್।’  

ಇರ್ತ ವಾರಾಹ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.1.3) 
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‘ನ್ ಚಕ್ಷತನ್ಯ ಶ್ ರೀತರಂ ನ್ ತಕ್್ ೀಯ ನ್ ಸೃರ್ತವ್ೀಯದಾ ಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ವ್ೀದ್ಯನಿು।’  

ಇರ್ತ ಭಾಲಿವ್ೀಯಶತರರ್ತಾಃ। 

(ಋಗಾದ್ಯಶಾತಾವರಾಃ ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ಭಾರತಂ ಪಞ್ಾರಾತರಂ 
ಚ್ೀರ್ತ ಪರಮಾಣಾನಿ) 

 

‘ಋಗಯಜತಾಃಸಾಮಾಥವಾಯಖ್ಾಯ ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ತಥಾ। 

ಭಾರತಂ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ವ್ೀದಾ ಇತ್ಯೀವ ಶಬಿದತಾಾಃ। 

ಪುರಾಣಾನಿ ಚ ರಾನಿೀಹ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ। 

ಸವತಾಃ ಪಾರಮಾಣಯಮೀತ್ೀಷ್ಾಂ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ। 

ಯದ್ಯೀಷ್ ಕುಂ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಪೂವಯಕಮಾಯತರ ಕ್ಾರಣಮ್। 

ನಾಪಾರಮಾಣಯಂ ಭವ್ೀತ ು್ೀಷ್ಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಹಯಧಿಕ್ಾರತಾಃ। 

ಇತಾಃ ಪಾರಮಾಣಯಮನ್ಯೀಷ್ಾಂ ನ್ ಸವತಸತು ಕಥಞ್ಾನ್। 

ಅದ್ೃಶ್ ಯೀಕ್ಧು ತತಸ ು್ೀಷ್ಾಮ್ ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ಕಥಞ್ಾನ್।’  

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತತಪರಾಣ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.1.2) 

(ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರ್ೀಷ್ತ ವಿರ್ ೀಧ್ೀಽನಾಯಥಯಕಲಪನಾ) 
 

‘ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರ್ೀಷ್ತ ವಿರ್ ೀಧ್ೀಽನಾಯಥಯಕಲಪನಾ। 

ಅನ್ಯೀಷ್ಾಂ ತತ ವಿರತದಾಧನಾಂ ವಿಪರಲಮಾೀಽಥವಾ ಭರಮಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಭಾಗವತತನ್ರೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.1.6) 

‘ಬಹತವಾಚಿನಾಂ ತತ ಶಬ್ಾದನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಪರಕರಣಾದಿಭಾಃ। 

ಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತ್ ೀಶಾಾಽಧಿಕ್ಾಯನಿನಣಯಯೀಽಥ್ೀಯಷ್ತ ಗಮಯತ್ೀ।’ 

ಇರ್ತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ।(ಗಿೀ.ತಾ.3.42) 

‘ನ್ ಯತಕ್ತುಯೀಗಾದಾವಕ್ಾಯನಿ ನಿರಾಕ್ಾರಾಯಣಯಪ ಕವಚಿತ್। 

ವಿರ್ ೀಧ್ ಏವ ವಾಕ್ಾಯನಾಂ ಯತಕುಯೀ ನ್ ತತ ಯತಕುಯಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಬೃಹತಧಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.1.7) 
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‘ಯದಾವಕ್್ ಯೀಕುಂ ನ್ ತದ್ತಯಕ್ತುವಿಯರ್ ೀದ್ತಧಂ ಶಕತನರಾತೆವಚಿತ್। 

ವಿರ್ ೀಧ್ೀ ವಾಕಯಯೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಧಹಾಯಯಕ್ಾರಣಮ್।’  

ಇರ್ತ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮತನ್ರೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.1.8) 

(ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಾಭಾಯಂ ವ್ೀದಾಥಯಾಃ ಸತುಟ್ ೀ ಭವರ್ತ) 
 

‘ಯದಿ ವಿದಾಯಚಾತರತವ್ೀಯದಾನ್ ಸಾಙ್ಘ  ುೀಪನಿಷ್ದಾನ್ ದಿವಜಾಃ| 

ನ್ ಚ್ೀತತಪರಾಣಾಂ ಸಂವಿದಾಯನ್ನೈವ ಸ ಸಾಯದ್ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ। 

ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಾಭಾಯಂ ವ್ೀದ್ಂ ಸಮತಪಬೃಂಹಯೀತ್। 

ಬಿಭ್ೀತಯಲಪಶತರತಾದ್ ವ್ೀದ್ ೀ ಮಾಮಯಂ ಪರಚಲ್ಲಷ್ಯರ್ತ। 

ವ್ೀದ್ ೀಽಖಿಲ್ ೀ ಧ್ಮಯಮ ಲಂ ಸೃರ್ತಶ್ೀಲ್ೀ ಚ ತದಿವದಾಮ್। 

ವ್ೀದ್ಪರಣಹಿತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಹಯಧ್ಮಯಸುದಿವಪಯಯಯಾಃ। 

ಅನ್ತಕುಂ ಪಞ್ಾಭವ್ೀಯದ್ೈನ್ಯ ವಸುವಸ್ತು ಕತತಶಾನ್। 

ಅತ್ ೀ ವ್ೀದ್ತವಮೀತ್ೀಷ್ಾಂ ಯತಸ ು್ೀ ಸವಯವ್ೀದ್ಕ್ಾಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.1.6) 

‘ವ್ೀದಾಶ್ೈವ್ೀರ್ತಹಾಸಾಶಾ ಪುರಾಣಂ ಭಾರತಂ ತಥಾ। 

ಮ ಲಪರಮಾಣಮತದಿದಷ್ಟಂ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ಚ ತಥ್ ೀತುರಾ। 

ಏತ್ೀಷ್ಾಮವಿರ್ ೀಧ್ೀ ತತ ಮಾನ್ಮನ್ಯಮತದಾಹೃತಮ್। 

ಏತ್ೀಷ್ಾಂ ತತ ವಿರತದ್ಧಂ ಯದ್ ಅಪರಮಾಣಂ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ।’  

ಇರ್ತ ವಾಯಸಸೃತಧ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 

‘ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತವಸಯ ಜ್ಞಾನಾಥಯಂ ಶಾಸರಮಿಷ್ಯತ್ೀ। 

ಅತಸುತಾಧಧ್ಕಂ ಶಾಸರಂ ದ್ತಾಃಶಾಸರಂ ತದಿವರ್ ೀಧಿ ಯತ್।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3.ಅವಾಯ.ಬ್ಾರ.) 

‘ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತವಂ ಚ ತದ್ಾಕ್ಾಾ ಮೀಕ್ಷ ಏವ ಚ। 

ಶಾಸಾರಥಯ ಇರ್ತ ನಿದಿಯಷ್ಟಾಃ ಸವಯಶಾಸರವಿನಿಣಯರಾತ್।’  

ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3.ಅವಾಯ.ಬ್ಾರ.) 
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‘ಯೀನ್ ೀಕುಮಾಗಯಮಾನ್ತವಂ ಕತತಸುದಿರ್ತ ತಂ ವದ್ೀತ್। 

ಪರತಯಕ್ಷಾದ್ೀಯಯದಿ ಬ ರರಾತುನಾಮತುವಂ ಕ್್ವೀರ್ತ ತಂ ವದ್ೀತ್। 

ತತಧವತಶ್ಾೀದಾಗಮಸಯ ಪಾರಮಾಣಯಂ ನ್ ಸವತಾಃ ಕತತಾಃ। 

ಪರತಶ್ಾೀತರಮಾಣಸಯ ನ್ ಕಸಾಯಪ ಸಿ್ತರ್ತಭಯವ್ೀತ್।’ 

ಇತಾಯದಿ ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3.ಅವಾಯ.ಬ್ಾರ.) 

‘ಋಗಾದ್ಯಶಾ ಚತಾವರಾಃ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ಭಾರತಮ್। 

ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ಬರಹಮಸ ತರಂ ಮಾನ್ಂ ಸವತಾಃ ಸೃತಮ್। 

ಅವಿರತದ್ಧಂ ತತ ಯತುವಸಯ ಪರಮಾಣಂ ತಚಾ ನಾನ್ಯಥಾ। 

ಏತದಿವರತದ್ಧಂ ಯತತು ಸಾಯನ್ನ ತನಾಮನ್ಂ ಕಥಞ್ಾನ್। 

ವ್ೈಷ್ಣವಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಪಞ್ಾರಾತಾರತಮಕತವತಾಃ। 

ಪರಮಾಣಾನ್ಯೀವ ಮನಾವದಾಯಾಃ ಸೃತಯೀಽಪಯನ್ತಕ ಲತಾಃ। 

ಏತ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್್ ಣೀರಾಧಿಕಯಮತಚಯತ್ೀಽನ್ಯಸಯ ನ್ ಕವಚಿತ್।’ ಇರ್ತ ಭಾರತತಾತಪಯೀಯ। 
 

‘ಯಥಾಥಯಯಮೀವ ಪಾರಮಾಣಯಂ ತನ್ತಮಖ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಶಬದಯೀಾಃ। 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ದಿವವಿಧ್ಂ ಬ್ಾಹಯಂ ತಥಾನ್ತಭವರ ಪಕಮ್। 

ಬಲ್ಯೀವಾನ್ತಭವಸುತರ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ತವಕ್ಷಜಾದಿಕಮ್। 

ಅನ್ತಪರಮಾಣತಾಂ ರಾರ್ತ ತಥಾಕ್ಷಾದಿತರಯಂ ತತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ 

ಏವಮಾದಿಶತರರ್ತಸೃರ್ತಭಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾಗಮಾನಾಂ ಪರಮಾಣತವಸ್ತದ ಧ್ೀಾಃ 

‘ಅಕ್ಷಾದಿರ್ತರತಯಂ ಪರಮಾಣಮ್’ ಇರ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ತತತಧಷ್ತಟ॥ 
 

9.ಅಖಿಲಾಮಾನಯೈಕವ್ೀದ್ ಯೀ ಹರಿಾಃ 
 

(ಬರಹಮಶಬ್ಾದವಾಚಯಂ ನ್ ) 
 

 ನ್ನ್ತ ‘ಅಖಿಲಾಮಾನಯೈಕವ್ೀದ್ ಯೀ ಹರಿಾಃ’ ಇರ್ತ ಯದ್ತಕುಂ ತಚಿಾನ್ಾಮ್। ‘ಯತ್ ೀ 
ವಾಚ್ ೀ ನಿವತಯನ ು್ೀ ತತಾರಪಯ ಮನ್ಸಾ ಸಹ’ ‘ಅಶಬದಮಸಪಶಯಮರ ಪಮವಯಯಂ 
ತಥಾಽರಸಂ ನಿತಯಮಗನ್ಧವಚಾ ಯತ್’ ‘ಅವಚನ್ೀನ್ೈವ ಪರೀವಾಚ’ 
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‘ಯದಾವಚಾಽನ್ಭತಯದಿತಮ್ ಯೀನ್ ವಾಗಭತಯದ್ಯತ್ೀ’ ‘ಯಚ್ ಛರೀತ್ರೀಣ ನ್ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಯೀನ್ 

ಶ್ ರೀತರಮಿದ್ಂ ಶತರತಮ್’ ಇತಾಯದಿನಾ ಅಶಾಬದತವಶರವಣಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। 
 

(ಸಾವತನಾರಾತ್ ಸವಯಕತೃಯತಾವತ್ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿತರಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ 
ಸವಯಶಬ್ಾದಭಧ್ೀಯತಾ) 

 

 ‘ಸವಯಶಬ್ಾದಭಧ್ೀಯತವಂ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಕತವತಾಃ। 

ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾವತ್ ಸವಯಭಯನ್ ನೀ ಯತ್ ೀ ಹರಿಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಮಾತ್ಧಾೀ। (ಭಾ.ತಾ.4.8.45) 

‘ಅಪಧರತಷ್್ೀಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈವ ಹಿ। 

ಸವಯತರ ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸಮರದಾರಾಗತಾಶಾ ಯೀ।’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ । (ಗಿೀ.ಭಾ.3.42) 

‘ವಣ್ೀಯಶಾನಿ ಪದಾನಾಯಹತಾಃ ಪಾದಾಶಾಾಪ ತದಿೀಶವರಾಾಃ। 

ಪಾದಾನಾಮಿೀಶವರ್ ೀಽಧ್ಯಚಯಂ ತದಿೀಶಾ ಋಚ ಏವ ಹಿ॥ 

ಋಚಾಮಧಿೀಶಾ ವಗಾಯಶಾ ತ್ೀಷ್ಾಂ ಸ ಕುಮಧಿೀಶವರಮ್। 

ಸ ಕ್ಾುಧಿೀಶಾಸುಥಾಧಾಯರಾಸ ು್ೀಷ್ಾಮಿೀಶಾಸುಥಾಷ್ಟಕ್ಾಾಃ। 

ತದ್ಧಿೀಶಾಸುಥಾ ಶಾಖ್ಾಾಃ ವ್ೀದಾಶಾಾಪ ತದಿೀಶವರಾಾಃ। 

ವ್ೀದಾನಾಮಿೀಶವರಾ ವಾಚಾಯ ವಾಚಾಯನಾಮಿೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ನ್ ಹರ್ೀರಿೀಶವರಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಕದಾಪ ಕ್ಾವಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ।’ ಇರ್ತ ಪಾರಧಾನ್ಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.11) 
 

‘ತತುತಪದಾಥಯಭನ್ ನೀಽಪ ತತುನಾನಮನೈವ ಸ್ ೀಽಚತಯತಾಃ। 

ಸಾವತನಾರಾತಧವಯಕತೃಯತಾವದ್ತುಣಾನಾನಾಾಚಾ ಕ್್ೀವಲಮ್।’ ಇರ್ತ ಚ। 
 

‘ಸವ್ೀಯ  ವ್ೀದಾ ಯತಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ತಪಾಂಸ್ತ ಸವಾಯಣ ಚ ಯದ್ವದ್ನಿು। 

ಯದಿಚಛನ್ ುೀ ಬರಹಮಚಯಯಂ ಚರನಿು ತತ್ ತ್ೀ ಪದ್ಂ ಸಙ್ಗುರಹ್ೀಣ ಪರವಕ್ಷ್ಾೀ॥ 

ವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯರಹಮೀವ ವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃದ್ವೀದ್ವಿದ್ೀವ ಚಾಹಮ್। 
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ಅಪರಸ್ತದ ಧ್ೀರವಾಚಯಂ ತದ್ ವಾಚಯಂಸವಾಯಗಮೀಕ್ತುತಾಃ। 

ಅತಕಯಯಂ ತಕಯಯಮಜ್ಞ್ೀಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮೀವಂ ಪರಂ ಸೃತಮ್॥’  

ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.1.5) 

‘ದ್ತದ್ತಯಾಃಖ್ಮಿರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸವಂ ಸತಖ್ಂ ಚ ತಯೀಯಯತಾಃ। 

ಪರದಾತಾ ಪರಮೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ತಸಾಮದ್ತದಾಃಖ್ಾದಿನಾಮವಾನ್।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
‘ವಿಧಾಯದಿೀನಾಂ ನಿಯನಾು ಯಾಃ ಪೂಜಯಾಃ ಪಾರಪಯಶಾ ತದ್ವತಾ। 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತರ ಪ್ೀಣ ವಿಧಾಯದಿಶತರತಯೀಽಪ ತತ। 

ಹರಿಂ ವದ್ನಿು ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ತನಾನಮತಾವದ್ಥಾಪ ವಾ।’  

ಇರ್ತ ಶತರರ್ತನಿಣಯಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.) 

‘ಬರಹ್ೇಶ್ೀನಾದರದಿಸನಾನಮಾನಂ ಯೀಽಥಯಭ ತಾ ಗತಣಾ ಮತಾಾಃ। 

ಪೂರ್ತಯದಾತೃತವದ್ರಷ್ಟೃತವಪರಮತಖ್ಾಸ ು್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ। 

ಅತಸತು ಸವಯನಾಮಾಸಧ ಸವಯಕತಾಯ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಭಾ.ತಾ.10.94.32) 
 

‘ಸಾವತನಾರಾದ್ವರತವಂ ಚ ಪರಸಾಯಪ ಪರಯತಜಯತ್ೀ। 

ಸಿ್ತತಸಾಯಪ ಯಥಾ ರಾಜ್ಞಸಾಧವನಾಂ ಜಯಪರಾಜರಧ॥’  

ಇರ್ತ ಚ। (ಭಾ.ತಾ.3.21.52) 

‘ಸತಾವದಿನಾಮ ವಿಷ್್ ಣೀಹಿಯ ಸತಾವದಿಸಿಸಯ ಕ್್ೀವಲಮ್। 

ಜೀವಸಿಸ್ಯೈವ ತನಾನಮ ಜೀವಾದ್ೀರತಪಚಾರತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
‘ವ್ೀದ್ೀ ರಾಮಾಯಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣ್ೀ ಭಾರತ್ೀ ತಥಾ। 

ಆದಾವನ ು್ೀ ಚ ಮದ್ಯೀ ಚ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯತರ ಗಿೀಯತ್ೀ॥’  

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.1.1) 

‘ನಾರಾಯಣಪರಾ ವ್ೀದಾ ದ್ೀವಾ ನಾರಾಯಣಾಙ್ಗುಜಾಾಃ।’ ಇರ್ತ ಚ । (ಭಾಗ.) 
 

‘ಸ್ತರೀರ ಪಶ್ೈವ ಪುಂರ ಪೀ ಯಸಾಮನಾನರಾಯಣಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ। 

ಪುಮಾಂಸ್ತರೀ ವ್ೀರ್ತ ವಾಚ್ ಯೀಽಸಧ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯನ್ನ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ। 

ವಿಷ್್ ಣೀನ್ಯಪುಂಸಕ್ಾಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ೈವಾಸ್ತು ವಚನ್ಂ ಪರಭ್ ೀಾಃ। 

ತಥಾಽಪಯರಾಗಾಕೃಷ್ಟತಾವತಚಛಬ್ ದ್ೈರಪ ಕಥಯತ್ೀ॥’  
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ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ।(ಮಹ್ೈ.ಭಾ.2.2.) 

‘ಆತಮಬರಹಾಮದ್ಯಾಃ ಶಬ್ಾದಸುಮೃತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಮವಯಯಮ್। 

ನ್ ವತಯನ ು್ೀ ತದ್ನ್ಯತರ ಶತರಙ್ಘಚುಬ್್ೀರಾಗಿನಶಬದವತ್॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಮಹ್ೈ.ಭಾ.2.3) 
 

‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣ ಯಮಾವಿಶನಿು ತಂ ವ್ೈ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಮತದಾಹರನಿು।’  

ಇರ್ತ ಭಾಲಿವ್ೀಯಶತರರ್ತಾಃ। 

(ಸವಯಶಬದಮತಖ್ಯವಾಚ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ) 
 

‘ಯೀ ವ್ೀದಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ ತಂ ಸಮರಶನಂ ಭತವನಾ ಯನ್ಾನಾಯ। 

ಬರಹಮಶಬದಾಃ ಪರ್ೀ ವಿಷ್ಧಣ ನಾನ್ಯತರ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್ೀ। 

ಅಸಮ ಪಣಾಯಾಃ ಪರ್ೀ ಯಸಾಮದ್ತಪಚಾರ್ೀಣ ವಾ ಭವ್ೀತ್। 

ಬರಹ್ೇರ್ತ ಪರಮಾತ್ೇರ್ತ ಭಗವಾನಿರ್ತ ಶಬದಾತ್ೀ। 

ವಾಸತದ್ೀವಾತಮಕಂ ಬರಹಮ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವಾ ಯರ್ತಾಃ। 

ವಾಸತದ್ೀವಾತಪರಾಃ ಕ್್ ೀಽನ್ತ ಬರಹಮಶಬ್್ ದೀದಿತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 

ಸ ಹಿ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣಯಸುದ್ನ್ಯೀ ತ ಪಚಾರತಾಃ। 

ಏತಸಾಮದ್ ಬರಹಮಶಬ್್ ದೀಽಯಂ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। 

ಅಮಿತಾ ಹಿ ಗತಣಾ ಯಸಾಮನಾನ್ಯೀಷ್ಾಂ ತಮೃತ್ೀ ವಿಭತಮ್। 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಚ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ।’ ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। 
 

(ಋತ್ೀ ನಾರಾಯಣಾದಿೀನಿ ಸ್ತವೀಯನಾಮಾನಿ ವಿಷ್ತಣರನ್ಯೀಷ್ಾಂ 
ಪಾರದಾತ್) 

 

‘ನ್ ತತ ನಾರಾಯಣಾದಿೀನಾಂ ನಾಮಾನಮನ್ಯತರ ಸಮಾವಾಃ। 

ಅನ್ಯನಾಮಾನಂ ಗರ್ತವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ।’ ಇರ್ತ ವಾಮನ್ೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.3.1) 
 

‘ಋತ್ೀ ನಾರಾಯಣಾದಿೀನಿ ನಾಮಾನಿ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 

ಪಾರದಾದ್ನ್ಯತರ ಭಗವಾನ್ ರಾಜ್ೀವತ್ೀಯ ಸವಕಂ ಪುರಮ್।’  

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 113 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ।(ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.3.1) 

‘ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ ಶತಾನ್ನ್ ದೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಪದ್ಮಭ ರಿರ್ತ। 

ಉಗ್ ರೀ ಭಸಮಧ್ರ್ ೀ ನ್ಗನಾಃ ಕಪಾಲ್ಲೀರ್ತ ಶ್ವಸಯ ಚ। 

ವಿಶ್ೀಷ್ನಾಮಾನಿ ದ್ದಧ ಸವಕ್ತೀರಾನ್ಯಪ ಕ್್ೀಶವಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.3.1) 

‘ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹಾರಾಜಾ ರಾಮ ಏವಾಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ಯಥಾ ಹಿ ಪಧರತಷ್್ೀ ಸ ಕ್ ು್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾಭಧಿೀಯತ್ೀ।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.1.11) 

ಸವ್ೀಯನಿದರಯಮಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಪಾರಣಷ್ತ ಚ ಸಿ್ತತಾಃ। 

ಸವಯನಾಮಾಭಧ್ೀಯಶಾ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಡಿತಶಾ ಸಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಚ। 
 

‘ಚಕರಂ ಚಙ್ಗೆರಮಣಾದಿೀಶ್ ೀ ವಜಯನಾದ್ವಜರಮತಚಯತ್ೀ। 

ಖ್ಣುನಾತಧವಙ್ಗು ಏವ್ೈಷ್್ ೀ ಹ್ೀರ್ತನಾಮಾ ಸವಯಂ ಹರಿಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.3.10) 

‘ಯದ್ಧಿೀನ್ ೀ ಗತಣ್ ೀ ಯಸಯ ತದ್ತುಣೀ ಸ್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ಯಥಾ ಜೀವಾಃ ಪರಾತ್ೇರ್ತ ಯಥಾ ರಾಜಾ ಜಯೀತಯಪ।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.4.1) 

‘ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ ಸವಾಯ ಋಚಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಘ ೀಷ್ಾ ಏಕ್್ೈವ ವಾಯಹೃರ್ತಾಃ। 

ಪಾರಣ ಏವ ಪಾರಣ ಋಚ ಇತ್ಯೀವ ವಿದಾಯತ್।’ ಇರ್ತ ಐತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ। 
 

‘ಪರಸಯ ವಾಚಕ್ಾಾಃ ಶಬ್ಾದಾಃ ಸಮಾಕೃಷ್್ಯೀತರ್ೀಷ್ವಪ। 

ವಯವಹಿರಯನ ು್ೀ ಸತತಂ ಲ್ ೀಕವ್ೀದಾನ್ತಸಾರತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.4.5) 
 

(ಸ್ತರೀವಾಚಕಶಬ್ಾದ ಅಪ ವಿಷ್ಧಣ ಪರಯತಜಯನ್ುೀ) 
 

‘ಅವಿಕ್ಾರ್ ೀಽಪ ಪರಮಾಃ ಪರಕೃರ್ತಂ ತತ ವಿಕ್ಾರಿಣೀಮ್। 
ಅನ್ತಪರವಿಶಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದಾಃ ಪರಕೃರ್ತಶಾಾಭಧಿೀಯತ್ೀ॥’  
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ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.4.6) 

‘ವಯವಧಾನ್ೀನ್ ಸ ರ್ತಸತು ಪುಂಸುವಂ ವಿದ್ವದಿಾರತಚಯತ್ೀ। 

ಸ ರ್ತರವಯವಧಾನ್ೀನ್ ಸ್ತರೀತವಮಾಹತಮಯನಿೀಷಣಾಃ। 

ಉಭರಾತಮಕಸ ರ್ತತಾವದಾವಸತದ್ೀವಾಃ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್। 

ಪರಕೃರ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀರ್ತ ಶಬ್ ದ್ೈರ್ೀಕ್್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.4.6) 
ಏಷ್ ಹ್ಯೀವ ಶ ನ್ಯ ಏಷ್ ಹ್ಯೀವ ತತಚ್ ಛೀ ಏಷ್ ಹ್ಯೀವಾಭಾವೀ ಏಷ್ 

ಹ್ಯೀವಾವಯಕ್್ ುೀಽದ್ೃಶ್ ಯೀಽಚಿನ್ ಾೀ ನಿಗತಯಣಶಾ। 

ಇರ್ತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.4.7) 

(ಅನ್ಯತರ ಪರಸ್ತದ್ಧೈಾಃ ಅನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ಧಶಬ್್ದೈಶಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ವಾಚಯಾಃ) 
 

‘ಶಮ ನ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ಯಸಾಮದ್ದ್ೃಶಯಾಃ ಸನ್ ಪರಾಃ ಸವಯಮ್। 

ತಸಾಮಚ ಛನ್ಯಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಸ್ ುೀದ್ನಾಕತುಚಛ ಉಚಯತ್ೀ। 

ನ್ೈವ ಭಾವಯತತಂ ಯೀಗಯಾಃ ಕ್್ೀನ್ಚಿತತಪರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 

ಅತ್ ೀಽಭಾವಂ ವದ್ನ್ಾೀನ್ಂ ನಾಶಯತಾವನಾನಶಯ ಇತಯಪ। 

ಸವಯಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವತುತುಚಛಬ್ಾದಭಧ್ೀಯತಾ। 

ಅನ್ಯೀಷ್ಾಂ ವಯವಹಾರಾಥಯಮಿಷ್ಯತ್ೀ ವಯವಹತೃಯಭಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಮಹಾಕ್ಧಮೀಯ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.1.4.7) 

‘ಏಕಶಬ್ ದ್ೈದಿವಯಶಬ್ ದ್ೈಶಾ ಬಹತಶಬ್ ದ್ೈಶಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ। 

ಏಕ ಏವೀಚಯತ್ೀ ದ್ೀವಾಃ ತಾವತಾ ನಾಸಯ ಭನ್ನತಾ।’ 

ಇರ್ತ ಭವಿಷ್ಯತತಪರಾಣ್ೀ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.3.12) 

‘ಆತಾಮ ಮೀಯಾಃ ಪರಂಬರಹಮ ಪರಾನ್ನಾದದಿಕ್ಾಭದಾಾಃ। 

ವದ್ನಿು ವಿಷ್ತಣಮೀವ್ೈಕಂ ನಾನ್ಯತಾರಽಸಾಂ ಗರ್ತಾಃ ಕವಚಿತ್।’ 

ಇರ್ತ ಕ್ಧಮೀಯ। ಇರ್ತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ। (ಬರ.ಸ .ಭಾ.2.3.12) 

‘ಯಥಾ ನ್ದಿೀನಾಂ ಸಲ್ಲಲಂ ಶಕ್್ಯೀ ಸಾಗರಗಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಏವಂ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಸವಾಯಣ ಪುಂಶಕ್ಾಾ ಬರಹಮವಿತುಯೀ। 
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ಮ ತಯಂ ಸದಿರ್ತ ಸಮರೀಕುಮಮ ತಯಮಸದ್ತಚಯತ್ೀ। 

ಮ ತಾಯಮ ತ್ೀಯತರದ್ ಬರಹಾಮ ನ್ ಸತುನಾನಸದ್ತಚಯತ್ೀ॥ 

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುೀಶತರರ್ತಾಃ। (ತತಾವದ್ ಯೀತ್ೀ) 

‘ಸವಯಜ್ಞಂ  ಸವಯಕತಾಯರಂ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್। 

ಸವೀಯತುಮಂ ಜ್ಞಾಪಯನಿು ಮಹಾತಾತಪಯಯಮತರ ಹಿ। 

ಸವ್ೀಯಷ್ಾಮಪ ವ್ೀದಾನಾಮ್ ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಯೀಾಃ। 

ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ಾಂ ತದ್ಥಯಂ ಚಾನ್ಯತತಚಯತ್ೀ॥’  

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ವಿ.ತ.ನಿ) 

‘ಸವೀಯತೆಷ್್ೀಯ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್್ ಣೀಮಯಹಾತಾತಪಯಯಂ ನ್ೈವ ಚಾನ್ಯತರ ಸತಯಮ್। 

ಅವಾನ್ುರಂ ತತಪರತವಂ ತದ್ನ್ಯತಧವಾಯಗಮಾನಾಂ ಪುರತಷ್ಾಥಯಸುತ್ ೀಽತಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುೀಶತರರ್ತಾಃ। (ವಿ.ತ.ನಿ) 
‘ಮತಖ್ಯಂ ಚ ಸವಯವ್ೀದಾನಾಂ ತಾತಪಯಯಂ ಶ್ರೀಪತ್ೀಾಃ ಪರಮ್| 

ಉತೆಷ್್ೀಯ ತತ ತದ್ನ್ಯತರ ತಾತಪಯಯಂ ಸಾಯದ್ವಾನ್ುರಮ್।’ ಇರ್ತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ 

 

‘ಆತತತಾವಚಾ ಮಾತೃತಾವದಾತ್ೇರ್ತ ಪರಮೀ ಹರಿಾಃ। 

ಆತಮಭಾಸಾಸುದ್ನ್ಯೀ ತತ ನ್ ಹ್ಯೀಷ್ಾಮಾತತಾ ಗತಣಾಾಃ।’ ಇರ್ತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ। 
 

‘ಅಹಂನಾಮಾ ಹರಿನಿಯತಯಮ್ ಅಹ್ೀಯತಾವತರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ತವಂ ಚಾಸಧ ಪರರ್ತಯೀಗಿತಾವತಪರ್ ೀಕ್ಷತಾವಸ ಇತಯಪ। 

ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಣ ಹರಾವಸಮಚಛಬದವಿಭಕುಯಾಃ। 

ಯತಷ್ಮಚಛಬದಗತಾಶ್ೈವ ಸವಾಯಸುಚಛಬದಗಾ ಅಪ। 

ಸವಯಶಬದಗತಾನ್ಯೀವ ವಚನಾನ್ಯಖಿಲಾನ್ಯಪ। 

ಸವತನ್ರತಾವತರವತಯತನ ು್ೀ ವಾಯವೃತ ು್ೀಽಪಯಖಿಲಾತಧದಾ। 

ತತಧಮಬನಾಧತತು ಜೀವ್ೀಷ್ತ ತತಧಮಬನಾಧದಿಚಿತಧವಪ। 

ವತಯನ್ು ಉಪಚಾರ್ೀಣ ರ್ತಙ್ಗಪದಾನ್ಯಖಿಲಾನ್ಯಪ। 

ತಸಾಮತಧವಯಗತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್್ ೀ ದಿವಾಃ ರ್ತರಸುಥಾ ಬಹತಾಃ। 
ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಶತರರ್ತಾಃ। (ವಿ.ತ.ನಿ) 
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‘ಸವೀಯತುಮಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಯಪ್ೀತಂ ಗತಣ್ೈರಶ್ೀಷ್್ೈಾಃ ಪೂಣಯಮನ್ಯಂ ಸಮಸಾುತ್। 

ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದ್ ಜ್ಞಾಪಯತತಂ ಪರವೃತಾುಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಮತಖ್ಯತ್ ೀ ನ್ೈವ ಚಾನ್ಯತ್।’ 

ಇರ್ತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ। (ವಿ.ತ.ನಿ) 

‘ಹನ್ೈತಮೀವ ಪುರತಷ್ಂ ಸವಾಯಣ ನಾಮಾನ್ಯಭವದ್ನಿು। 

ಯಥಾ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಯನ್ದಮಾನಾಾಃ ಸಮತದಾರಯಣಾಾಃ ಸಮತದ್ರಮೀವಾಭವಿಶನಿು। 

ಏವಮೀವ ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣ ಪುರತಷ್ಮೀವಾಭವಿಶನಿು। 

ಪಾರಣಂ ಧಾರಯತ್ೀ ಯಸಾಮತಧ ಜೀವಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ। 

ಅಜೀವೀಽಪ ಮಹಾತ್ೀಜಾಸುವಥವಾ ಜೀವಯತಜಜಗತ್।’  

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.2.5.34) 

‘ರಾಮಭೀಮಾಜತಯನಾದಿೀನಿ ವಿಷ್್ ಣೀನಾಯಮಾನಿ ಸವಯಶಾಃ। 

ರಮಣಾಭಯವಣಾಯದಾಯಾಃ ಶಬದವೃತ ು್ೀಹಿಯ ಹ್ೀತವಾಃ। 

ಹರಿಹಿಯ ತತರತತರಸ್ ಿೀ ರಮಣಾದಿೀನ್ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ। 

ಅತಸುಸ್ಯೈವ ನಾಮಾನಿ ವಾಯಜಾದ್ನ್ಯಗತಾನಿ ತತ। 

ವಯವಹಾರಪರವೃತಾಥಯಂ ದ್ೃಷ್ಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಯ ಚ।’ ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.2.7.35) 
 

‘ಮತಯಯಸಯ ಚ್ ೀತುಮಾನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ದಾತೃತವತಾಃ ಸದಾ। 

ಸತಯಸಯ ಸತ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸತಯಸ್ ಿೀ ಜಗರ್ತಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ। 

ಜಗನ್ನೀತೃತವತಾಃ ಸತಯನ್ೀತಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಅತೃತಾವಜಜಗದಾದಿೀನಾಂ ಸತಾಯತಾಮ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ ವಿಭತಾಃ।’  

ಇರ್ತ ತನ್ರಭಾಗವತ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.10) 

 ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ಯಭನ್ನತಾವದ್ೀಕಾಃ ಸವೀಯತುಮತವತಾಃ। 

ಅದಿವರ್ತೀಯೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಯತಾವತತಪರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ।’ ಇರ್ತ 

 

ವಿಶವನಾಮಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ಯತಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಪರಭತಾಃ। ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 
 

ಆನ್ನ್ದತಾವದ್ ಅನಾಮಾಸಧ ಅತೃತಾವತಾಧವದ್ತನಾಮಕಾಃ। 

ಏತನಾನಮದ್ವಯಂ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಜ್ಞಾತಾವ ಪಾಪಾತರಮತಚಯತ್ೀ।’  
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ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.10.94.32) 

‘ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಶಾ ನಿತಯಂ ಲವಕ್ಾಲಮಪೀಶವರಾಃ। 

ಪಶ್ಯೀತಾುತಾೆಲ್ಲಕಂ ಚ್ೈವ ತಸಾಮದ್ನಿಮಿಷ್್ ೀ ಹರಿಾಃ।’  

ಇರ್ತ ತನ್ರಸಾರ್ೀ।(ಭಾ.ತಾ.3.10.17) 

‘ಬರಹ್ೇಶಾನಾದಿಭದ್ೀಯವ್ೈಯಯತಾರಪುುಂ ನ್ೈವ ಶಕಯತ್ೀ। 

ತದ್ಯತಧವಭಾವಾಃ ಕ್್ೈವಲಯಂ ಸ ಭವಾನ್ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.6.15.36) 

‘ತಾಯಗಾತ ಪವಯಶರಿೀರಾಣಾಂ ನ್ವಾನಾಂ ಸಞ್ಾಯೀನ್ ಚ। 

ಜೀವಾಾಃ ಇರ್ತ ಪಾರಹತಸುದ್ವೀತೃತಾವದ್ಧರಿಂ ಪರಮ್।’ ಇರ್ತ ಭಾಗವತ್ೀ। 
 

(ॐಕ್ಾರವಾಚ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ) 
 

‘ಓಮಿತಾಯಕ್ತರಯತ್ೀ ಯಸಾಮದ್ ೀಙ್ಕೆರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಸತಾಧಧ್ತಗತಣಪೂಣಯತಾವತ್ ಅಸಾಮನಾನನ್ ಯೀ ಗತಣಾಧಿಕಾಃ। 

ಯತ್ ೀಽತ್ ೀ ಸದಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ವಿಷ್ಾಣವಖ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್।’ 

ಇರ್ತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ। (ಗಿೀ.ತಾ.4.19) 

‘ಪ್ರೀರಣಾಽನ್ತಮರ್ತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಕವಚಿತಧಞ್ಚಾರ ಉಚಯತ್ೀ। 

ಪ್ರೀರಕತಾವತತು ಭಗವಾನ್ ಅನ್ತಮನಾು ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। ಇರ್ತ ಚ । 
ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಶರಿೀರರಕ್ಷರಣಾತಷರಾಾಃ। 

ಶ್ರೀರಕ್ಷರಾತ್ೇತತಯದಿತಾ ನಿತಯಚಿದ ದ್ೀಹಕ್ಾ ಯತಾಃ। 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಸಾಯಸಯ ರಾಶ್ೀಾಃ ಸಂಸಾಿಪಕತವತಾಃ। 

ಕ ಟ್ಸಿ ಆತಾಮ ಸ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ ಪರಮಾತಾಮ ಹರಿಾಃ ಸವಯಮ್। 

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತಮನ್ ೀಯಯಸಾಮದ್ತತುಮಾಃ ಸ ಸದಾಽನ್ಯೀಾಃ। 

ಪುರತಷ್್ ೀತುಮನಾಮಾಽತಾಃ ಪರಸ್ತದ್ ಧೀ ಲ್ ೀಕವ್ೀದ್ಯೀಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಶತರರ್ತಾಃ। (ಗಿೀ.ತಾ.16.17,18) 
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‘ಓತಮಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಸವಯಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಾಃ ಸ ಓಮಿರ್ತ। 

ತಸಾಮದ್ ೀಮಿರ್ತ ಯಜ್ಞಾದಿೀನ್ ಪರವತಯನ ು್ೀ ಹಿ ವ್ೈದಿಕ್ಾಾಃ। 

ಅನ್ ೀಙ್ಗೃತಂ ಹಾಯಸತರಂ ಸಾಯದ್ ಯತುಸಾಮದ್ ೀಙ್ಗೃತಾವಪ। 

ಓಙ್ಕೆರಾಥಯಹರ್ೀಾಃ ಸಮಯಗ್ ಅಜ್ಞಾನಾದಾಸತರಂ ಭವ್ೀತ್।’ (ಗಿೀ.ತಾ.17.28) 
 

(ಕ್್ೀಶವ-ಈಶವರ-ಕಮಾಯದಿಶಬ್ಾದಾಃ ವಿಷ್ಾಣವ್ೀವ) 
 

‘ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಕಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಈಶಶಙ್ಗೆರ ಏವ ಚ। 

ಸೃಷ್ಾಟಾದಿನಾ ವತಯಯರ್ತ ತಧ ಯತಾಃ ಕ್್ೀಶವನಾಮವಾನ್।’ 

ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। (ಗಿೀ.ಭಾ.2.54) 

‘ಸಮಥಯ ಈಶ ಇತತಯಕುಸುದ್ವರತಾವತ್ ತವಮಿೀಶವರಾಃ।’ (ಗಿೀ.ಭಾ.4.6) 

‘ಯತಾಃ ಕಷ್ಯಸ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶ ನಿಯಮಯ ಸಕಲಂ ಜಗತ್। 

ಅತ್ ೀ ವದ್ನಿು ಮತನ್ಯಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ತಾವಂ ಬರಹಮವಾದಿನ್ಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಮಹಾಕ್ಧಮೀಯ। (ಗಿೀ.ಭಾ.5.1) 

‘ಕಮಯನಾಮಾ ತತ ಭಗವಾನ್ ಫಲಕತೃಯತವತ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಪಾತನಾತಾಪಪನಾಮಾಽಸಧ ಪುನಾತ್ೀಾಃ ಪುಣಯನಾಮವಾನ್।’  

ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.5) 

‘ಹಂನಾಮ ಅನ್ಯಮಾನ್ತಾವಜಜೀವಸಯ ಸಮತದಾಹೃತಮ್। 

ಜೀವಾದ್ನ್ ಯೀ ಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಹಂನಾಮಾ ತತಾಃ ಸೃತಾಃ। 

ಸ್ತೇರ್ತ ಜೀವಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸ್ತೇತಯಲಪಸತಖ್ವತುವತಾಃ। 

ಪೂಣಯತಾವದ್ಸ್ತಮನಾಮಾಽಸಧ ಪೂಣಯಾಃ ಪೂಣಯಗತಣತವತಾಃ। 

ಬರಹಮಸ್ತೇತತಯಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಬೃಯಹತ ಪಣ್ ೀಯ ಯತಾಃ ಸದಾ। 

ಅಸಧ ಸ ಯಯಗತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಹೃಯತಸಿತಾವತರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಅಹಂನಾಮಾ ಜೀವಗತಾವಿತಯಹ್ೀಯತವಹ್ೀತತತಾಃ।’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। 
 

‘ಬದ್ ಧೀ ಬನಾಧದಿಸಾಕ್ಷ್ತಾವದಿಾನ್ ನೀ ಭನ್ನೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ। 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾದ್ವಯರ ಪೀಽಪ ಕಥಯತ್ೀ ಪರಮೀಶವರಾಃ।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
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‘ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ವ್ೀದಾಶಾ ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ತಥಾ। 

ಪುರಾಣಂ ಭಾಗವತಂ ಚ್ೈವ ಭಾರತಂ ಚ ನಿಗದ್ಯತ್ೀ। 

ಏತ್ೀಷ್ವಪ ಯಥಾ ವಿಷ್್ ಣೀರಾಧಿಕ್ಾಯಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ಮ್। 

ತದ್ಾಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಕರಮಶಾಃ ಸ ಏವಾಥ್ ೀಯ ನ್ ಚಾಪರಾಃ। 

ಅನ್ಯಥಾ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ಂ ತತ ಮೀಹಾಯೈವ ವಿನಿದಿಯಶ್ೀತ್। 

ತಸಾಮತಧವ್ೀಯಷ್ತ ಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ವಿಷ್್ ಣೀರಾಧಿಕಯಮೀವ ತತ। 

ಕರಮೀಣ ಚ ತದಿೀರಾನಾಂ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಂ ನ್ ಚಾಪರಮ್।’ ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। 
‘ಅಭ್ೀದ್ ೀ ಜಗತ್ ೀ ವಿಷ್್ ಣೀರಾಯ ವಾಚ್ ೀ ಯೀ ಚ ಹ್ೀತವಾಃ। 

 

(ಮೀಹಜನ್ಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ಯೀಷ್ಾವದ್ರ್ ೀ ನ್ ಕ್ಾಯಯಾಃ) 
 

‘ವಿಷ್್ ಣೀಭಯಕ್ತುಮೃತ್ೀ ಮತಕ್ತುಜೀಯವಾಭ್ೀದ್ ೀ ಹರ್ೀರಪ। 

ಶ್ವಬರಹಾಮದಿಸಾಮಯಂ ಚ ಹರ್ೀಮೀಯಹಾಥಯಮತಚಯತ್ೀ। 

ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯಯ ವಿಷ್್ ಣೀರನ್ಯಸಮಾನ್ತಾ। 

ಹಿೀನ್ತಾ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ ಶಾಸ್ರೀ ನ್ ತದಾುರಹಯಂ ಮನಿೀಷಭಾಃ। 

ತಸಾಮತಧವೀಯತುಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ನಿಶ್ಾತಯ ಪರಮಂ ವರಜ್ೀತ್।’ ಇರ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀ। 
 

‘ಸ್ ೀಽದ್ವಯಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮನ್ನ ಸಮೀ ನಾಧಿಕ್್ ೀ ಮತಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಮಹಾಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಭಾ.ತಾ.1.2.11) 

(ಅಪರಸ್ತದ್ಧಗತಣತಾವದ್ ಹರಿರನಾಮಾ) 
 

‘ಅಪರಸ್ತದ ಧ್ೀಸುದ್ತುಣಾನಾಮನಾಮಾಽಸಧ ಪರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಅಪಾರಕೃತತಾವದ್ ರಪಸಾಯಪಯರ ಪೀ ಸ ಉದಿೀಯಯತ್ೀ।’ 

ಇರ್ತ ವಾಸತದ್ೀವಾಧಾಯತ್ೇ। (ಭಾ.ತಾ.1.10.23) 
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‘ತದ್ವಶತಾವದಿದಿಂ ರ ಪಂ ಹರ್ೀನ್ೈಯವ ಸವರ ಪತಾಃ। 
ಯದ್ಧಿೀನಾ ಯಸಯ ಸತಾು ತತಾುದಿತ್ಯೀವ ಭಣಯತ್ೀ। 
ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ವಿಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಮಿಥ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸವರ ಪತಾಃ।’ ಇರ್ತ  

ಭವಿಷ್ಯತಪವಯಣ।(ಭಾ.ತಾ.2.5.2) 

‘ತವದ್ಧಿೀನಾ ಯತಾಃ ಸತಾು ಅವರಸಾಯಪ ಕ್್ೀಶವ। 
 

(ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಭ್ೀದ್ೀಽಪ ತಜಾಜತತಾವದಿನಾ ತದಿತಯಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ) 
 

ಅತಾಃ ಸವರ ಪತಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸರ್ತ ಭ್ೀದ್ೀಽಪ ತದ್ ಭವಾನ್।’  

ಇರ್ತ ಮಾತ್ಧಾೀ।(ಭಾ.ತಾ.2.5.6) 

‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖ್ಮಿತ್ಯೀವ ಮತಖ್ಾಜಾಜತತವಹ್ೀತತತಾಃ। 

ಯಥಾವದ್ಚತಛರತಧ ತದ್ವದ್ ಜೀವೀ ಬರಹ್ೇರ್ತ ವಾಗಾವ್ೀತ್।’  

ಇರ್ತ ಬ್ಾರಹ್ೇ।(ಭಾ.ತಾ.2.5.37) 

‘ಸದಿರ್ತ ವಯಕುಮತದಿದಷ್ಟಂ ಅಸದ್ವಯಕುಮತಚಯತ್ೀ। 

ಗಮಾಯಗಮಯಸವರ ಪತಾವತ್ ತತಧತಾುದಿ ಹರ್ೀಯಯತಾಃ। 

ಅತಸಾಮದ್ನ್ಯದ್ೀವ ಹಯನ್ನ್ಯ ಇರ್ತ ಭಣಯತ್ೀ।’ ಇರ್ತ ಚ । 
‘ಲ್ ೀಕಸ್ತದಾಧಥಯನಾಮನಾಃ ಸ ರಾಹಿತಾಯನಾನಮವಜಯತಾಃ। 

ಅರ ಪೀಽಪಾರಕೃತತಾವಚಾ ಸತಾವಭಾವಾತುಥಾಽಗತಣಾಃ। 

ಅಕಮಾಯಕ್ತಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತಾವತ್ ನಿತಯತಾವದ್ಜ ಏವ ಚ। 

ಅಲಧಕ್ತಕ್ಾಥಯಸನಾನಮಾನಮನ್ನ್ುತಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 

ಅನ್ನ್ುನಾಮಾ ಪರಮಾಃ ಸತಸತಖ್ಜ್ಞಾನ್ವಾನಿರ್ತ।’ ಇರ್ತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ। 
‘ಅಗತಣ್ ೀಽಗತಣದ್ೀಹತಾವತಧಗತಣ್ ೀ ಗತಣಧಾರಣಾತ್। 

ಐಶವರಾಯದಿಗತಣತಾವದಾವ ವಾಸತದ್ೀವ ಉದಿೀಯಯತ್ೀ।’  

ಇತಾಯಗ್ನೀಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.10.4.20) 

‘ಸವ್ೈಯಾಃ ಕ್ತರರಾಪದ್ೈಶ್ೈವ ಸವ್ೈಯದ್ರಯವಯಪದ್ೈರಪ। 

ಸವ್ೈಯಾಃ ಗತಣಪದ್ೈಶ್ೈವ ವಾಚಯ ಏಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯಮ್। 

ಯತಷ್ಮತಪದ್ೈಾಃ ಪಾರರ್ತಯೀಗಾಯತುದ್ವಾಕ್್ೈಶಾ ಕ್ತರರಾಪದ್ೈಾಃ। 
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ಅಸಮತಯದ್ೈನ್ಜ್ೀತತಾವರ್ತೆರರಾಥ್ೈಯಶಾ ತದ್ನಿವತ್ೈಾಃ। 

ಪರ್ ೀಕ್ಷತಾವತುತಪದ್ೈಶಾ ಮತಖ್ಯವಾಚಯಾಃ ಸ ಏವ ತತ।’ ಇರ್ತ ಪರಮಶತರರ್ತಾಃ। 
‘ 

‘ಸ ಕ್ಷಮತಾವದ್ಪರಸ್ತದ್ಧತಾವದ್ತುಣಬ್ಾಹತಲಯತಸುಥಾ। 

ಅನಿದ್ೀಯಶ್ ಯೀ ತಥಾ ಉಕ್ಾುವಿಚಿನಧಾ ಶ್ರೀಶಾ ಮಾಧ್ವಾಃ।’  

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಗಿೀ.ತಾ.12.1) 

‘ತವದ್ಧಿೀನ್ಂ ಯತಾಃ ಸವಯಮ್ ಅತಾಃ ಸವೀಯ ಭವಾನಿರ್ತ। 

ವದ್ನಿು ಮತನ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾಃ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಗಿೀ.ಭಾ.4.24) 
 

‘ಸರಷ್ಾಟ ಪಾತಾ ಚ ಸಂಹತಾಯ ನಿಯನಾು ಚ ಪರಕ್ಾಶ್ತಾ। 

ಯತಾಃ ಸವಯಸಯ ತ್ೀನಾಹಂ ಸವೀಯಽಸ್ತೀತತಯಷಭಸೃತಾಃ॥’  

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಗಿೀ.ಭಾ.7.5) 

‘ಅಪರಸ್ತದ ಧ್ೀರವಾಚಯಂ ತದಾವಚಯಂ ಸವಾಯಗಮೀಕ್ತುತಾಃ। 

ಅತಕಯಯಂ ತಕಯಯಮಜ್ಞ್ೀಯಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮೀವಂ ಪರಂ ಸೃತಮ್॥’ ಇರ್ತ ಗಾರತಡ್ೀ। 
‘ಪರಮಾತಾಮ ಯತ್ ೀ ಜೀವಂ ಮೀನ್ೀ ಸನ್ುಮಶಕ್ತುತಾಃ। 
ಅಸನ್ನಸಧ ತತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸತಯಜ್ಞಾನಾದಿಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥’ 

ಇರ್ತ ಆಗ್ನೀಯೀ। (ಭಾ.ತಾ.3.6.1) 

‘ವಣಯಸ್ ಿೀ ವಣಯನಾಮಾಸಧ ಸವರಸಿಾಃ ಸವರನಾಮಕಾಃ। 

ಪೃಥಙ್ಗ ಮಲಂ ಹರಿಸುಸಯ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷಸಯ ಭ ಮಿವತ್। 

ಉತುಮತಾವತತು ಮ ಲಾನಾಂ ಊಧ್ವಯಮ ಲಾಃ ಸವತಾಃ ಸೃತಾಃ। 

ನಿೀಚಾಸುತ್ ೀ ಮಹದ್ಹಂ ಬತದ್ಧಯೀ ಭ ತಸಂಯತತಾಾಃ।’ (ಗಿೀ.ತಾ.15.1) 
 

‘ಯಾಃ ಶ್ೀತ್ೀ ಪರಲಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ ನ್ಯನಾಮಾ ಮಹಾಧ್ೃರ್ತಾಃ। 

ಸ ತತ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ನಾಮ ನ್ರಾಣಾಮಯನ್ತವತಾಃ।’ (ಭಾ.ತಾ.2.6.41) 
 

‘ಪವಯತಾಾಃ ಸ್ತಕತಾಶ್ೈವ ನ್ದ್ಯಾಃ ಕ ಪಾಾಃ ಸರಾಂಸ್ತ ಚ । 
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ಹವಿಾಃ ಕಪಾಲಯ ಪಾದಾಯಾಃ ದ್ೀವತಾ ಏವ ಸವಯಶಾಃ। 

ತತುನಾನಮೈವ ನಾಮೈಷ್ಾಂ ಭನಾನನಾಮಭಮಾನ್ತಾಃ। 

ನಾಮಾನಿ ತಾನ್ಯಪ ಹರ್ೀಾಃ ಸ ಹಿ ಸವಯಗತಣಾಧಿಕಾಃ॥ 

ಇರ್ತ ನಾರದಿೀಯೀ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 

(ಭಾರತಾದಿಶಾಸಾರದ್ೀವ ವಿಷ್ತಣಜ್ಞ್ೀಯಯಾಃ ನಾನ್ಯೈದ್ತಯರಾಗಮೈಾಃ) 
 

ಯಥಾ ತತ ಭಾರತ್ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ತಥಾಽನ್ಯೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತಚಿತ್। 

ಉಚಯತ್ೀ ನ್ ತಥಾಽಪೀಶಂ ಜಾನ್ನ್ಾಜ್ಞಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್॥ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಭಾ.ತಾ.1.4.30) 

‘ಭಾರತಾನಾನಧಿಕಂ ವಿಷ್್ ಣೀಮಯಹಿಮಾವಾಚಕಂ ಕವಚಿತ್। 

ಭಾರತಾನ್ನ ವಿರಾಗಾಯ ಭಾರತಾನ್ನ ವಿಮತಕುಯೀ॥’ ಇರ್ತ ಪಾದ್ೇ। (ಭಾ.ತಾ.3.5.12) 
 

‘ಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಭಾರತಂ ಸಾರಂ ತತರ ನಾಮಸಹಸರಕಮ್। 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಕೃಷ್ಣಗಿೀತಾ ಚ ತದಾಜಿನಾನ್ತಮಚಯತ್ೀಽಞ್ಜಸಾ।’ 
(ಗಿೀ.ತಾ.ಉಪೀದಾಾತ್ೀ) 

 ‘ಋಗಾದಾಯ ಭಾರತಂ ಚ್ೈವ ಪಞ್ಾರಾತರಮಥಾಖಿಲಮ್। 

ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣಂ ಚ್ೈತದಾತಮಕಮ್। 

ಯೀ ಚಾನ್ತರಾಯನ್ಸ ು್ೀಷ್ಾಂ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ಚ ಸದಾಗಮಾಾಃ। 

ದ್ತರಾಗಮಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಯೀ ತ್ೈನ್ಯ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 

ಜ್ಞ್ೀಯ ಏತ್ೈಾಃ ಸದಾ ಯತಕ್್ೈಭಯಕ್ತುಮದಿಾಾಃ ಸತನಿಷಠತ್ೈಾಃ। 

ನ್ ಚ ಕ್್ೀವಲತಕ್್ೀಯಣ ನಾಕ್ಷಜ್ೀನ್ ನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್। 

ಕ್್ೀವಲಾಗಮವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭಕ್್ೈರ್ೀವ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ।’  

ಇರ್ತ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ವಿ.ತ.ನಿ) 

‘ನ್ೀನಿದರರಾಣ ನಾನ್ತಮಾನ್ಂ ವ್ೀದಾ ಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ವ್ೀದ್ಯನಿು।’ 

ಇರ್ತ ಪಪಪಲಾದ್ಶಾಖ್ಾರಾಮ್। (ವಿ.ತ.ನಿ) 

(ವ್ೀದ್ನಿತಯತವಮಪಧರತಷ್್ೀಯತವಂ ಚ ಬಹತಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧಮ್) 
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‘ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪರಮಂ ಬರಹಮ ಜ್ಞಾಪಕ್ಾ ಪರಮಾ ಶತರರ್ತಾಃ। 

ಅನಾದಿನಿತಾಯ ಸಾ ತಚಾ ವಿನಾ ತಾಂ ನ್ ಸ ಗಮಯತ್ೀ।’ 

ಇರ್ತ ಕ್ಾತಾಯಯನ್ಶತರರ್ತಾಃ। (ವಿ.ತ.ನಿ.) 
‘ನಿತಯರಾಽನಿತಯರಾ ಸಧುರ್ತ’ ‘ವಾಚಾ ವಿರ ಪ ನಿತಯರಾ’ ‘ನಿತಾಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸಮಸಾುಶಾ 
ಶಾಶವತಾ ವಿಷ್ತಣಬತದಿಧಗಾಾಃ’ ‘ವ್ೀದ್ ೀ ನಿತ್ ಯೀ ಧ್ಮಯಮ ಲಂ’ ‘ವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯರಹಮೀವ 

ವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃದ್ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೀಹ ಚಾಹಮ್’ ಇರ್ತ ಗಿೀತಾರಾಮ್। 

‘ಸವೀಯತೆಷ್್ೀಯ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್್ ಣೀಮಯಹಾತಾತಪಯಯಂ ನ್ೈವ ಚಾನ್ಯತರ ಸತಯಮ್। 

ಅವಾನ್ುರಂ ತತಪರತವಂ ತದ್ನ್ಯತಧವಾಯಗಮಾನಾಂ ಪುರಷ್ಾಥಯಸುತ್ ೀಽತಾಃ। 
 

ಋಗಾದಾಯ ನ್ ಪರಾವಿದಾಯ ಯದಾ ವಿಷ್್ ಣೀನ್ಯ ವಾಚಕ್ಾಾಃ। 

ತಾ ಏವ ಪರಮಾ ವಿದಾಯ ಯದಾ ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ವಾಚಕ್ಾಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಪರಮಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಆಥ.ಭಾ.ಮಂ.1) 

(ಸವಯಶಬ್ಾದಭಧ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ) 
‘ 

ಏಷ್ ಏವ ಸದಾ ಪನಾಿಾಃ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ। 

ನಿತಯಶಾ ಪಾರಪುಹ್ೀತತತಾವತ್ ಕತೃಯತಾವತ್ ಕಮಯ ಮಾತೃತಾಃ। 

ಬರಹ್ೈವ ಗತಣಪೂಣಯತಾವತಧತಯಂ ಸಾಧ್ತಸವರ ಪತಾಃ। 

ತ್ೀಜಸಾ ಬೃಂಹಣಾದ್ತಕ್್ ುೀ ಏವೀತ ವನ್ಸಪರ್ತಾಃ। 

ಅನ್ಯೀ ಸಿ್ತತಾವ ತೃಪುದ್ತಾವತಸಾಮದ್ಯತವಮಯೀಷ್ಯತ್ೀ। 

ಶ್ಲಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಾಯರದಾಢಾಯಯದಿಕ್ಾರಣಮ್। 

ನ್ೈವ ಚಿತಾುದಿಕಸಾಯತ್ ೀ ವೃಕ್ಷಾದಾಯ ಉತುಮಾಸುತಾಃ। 

ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀಽಯಂ ಪದಾಥಾಯನಾಂ ನ್ ತತ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಕಥಞ್ಾನ್। 

ಅನಿರತದಾಧದಿರ ಪ್ೀಣ ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಞ್ಾಧಾ ಸಿ್ತತಾಃ। 

ಸ್ ುೀಮಾಃ ಸಾುಮಚಿರ್ತಶಛನ್ದನ್ಗಸ್ರೀಷ್ವಪ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್। 

ಏಕ್್ೈಕಮೀವ ತದ್ ರಪಮನಿರತದಾಧದಿಪಞ್ಾಕಮ್। 

ಪರಸಾುವಾದಿಷ್ವಪ ವಿಭತಾಃ ಪಞ್ಾಧ್ೈವ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ। 

ಪರಸಾುವಾದಿೀನ್ ಪಞ್ಾಕೃತವಸುಸಾಮದ್ೀವ ಪರಕತವಯತ್ೀ। 
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ಪಞ್ಾರ ಪಂ ತಮೀವ್ೈಕಂ ಸ್ ುೀತತಮೀವ ಪೃಥಕ್ ಪಥಕ್। 

ತತರ ಯೀ ಸ್ ುೀಮಶಬ್ಾದಶಾ ಸಂಸಿ್ತತಾ ಬಹತಕ್್ ೀಟ್ಯಾಃ। 

ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ತ್ೀಽಪ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾನ್ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ। 

ಸವಯಛನ್ ದೀಽಭಧ್ೀಯಶಾ ಸವಯವ್ೀದಾಭಧ್ಸುಥಾ। 

ಸವಯಮತನ್ಯಭಧ್ಶ್ೈವ ಸವಯವಸುವಭಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಮೀಚಯತಾವ ಸಮಿೀಪಂ ಹಿ ದಾರವಯೀದಾವಸತದ್ೀವಕಾಃ। 

ತ್ೀನ್ ೀಪದ್ರವನಾಮಾಽಸಧ ನಿಧಿೀಯನ ು್ೀ ಯತ್ ೀಽಖಿಲಾಾಃ। 

ಮತಕ್ಾು ನಾರಾಯಣ್ೀ ದ್ೀವ್ೀ ತ್ೀನಾಸಧ ನಿಧ್ನಾಭಧ್ಾಃ। 

ಅಕ್ಾರಾಃ ಪರಥಮಂ ನಾಮ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಸವಯಗತಣಾನ್ ಬತರವನ್। 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿರತದ್ಧತಾವದ್ ಗತಣಾನಾಮನ್ಯತಾಮಪ। 

ಪರಣವಶಾ ತಥ್ ೀಙ್ಕೆರಾಃ ಪರಥಮಂ ನಾಮ ಚಕ್ತರಣಾಃ। 
 

(ಅಕ್ಾರವಾಚಯಾಃ ವಿಷ್್ ಣೀರ್ೀಕಾಃ) 
 

ಅಕ್ಾರನಾಮಾ ನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತು ತಮೃತ್ೀ ಪುರತಷ್್ ೀತುಮಮ್। 

ಬರಹಮರತದಾರದಿನಾಮಾನಿ ಬರಹಾಮದಿಷ್ವಪಯಮತಖ್ಯತಾಃ। 

ವತಯನ ು್ೀ ನ್ತವಕ್ಾರ್ ೀಽಯಂ ವತಯತ್ೀ ಕ್್ೀಶವಂ ವಿನಾ। 

ನಾರಾಯಣಾದಿನಾಮಾನಿ ನ್ೃಣಾಂ ನಾಮಕ್ತರರಾಸವಪ। 

ಬಿಹಿತಾನ್ಯಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ೈವಾಽಯಂ ಬಿಹಿತಸುಮೃತ್ೀ ಪರಭತಮ್। 

ವಾಯತಬರಯಹಾಮಪ ಚಾಕ್ಾರಾದ್ೀವತ್ೀ ತತ ನಾಮಿನಧ। 

ಯಥಾ ವ್ೀದಾಭಧ್ೀಯೀಽನ್ ಯೀ ವ್ೀದಾಖ್ಾಯ ದ್ೀವತಾ ಪರಾ। 

ಏವಂ ನಾಮಾಭಮಾನಿೀ ತತ ವಾಯತವಾಯಚ್ ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 

ತಸಾಮದ್ ಅ ಇರ್ತ ನಾಮೈತದಿವಷ್್ ಣೀಾಃ ಕ್್ೀವಲಮೀವ ಹಿ।’ ಇತಾಯದಿ ಬರಹಮಸಾರ್ೀ। 

‘ಸವಯಶಬ್ಾದನ್ ಹರಧ ನ್ೀತತಂ ಕಸಯ ದ್ೀವಾನ್ೃತಂ ಬಲಮ್।। 

ವಾಯವನಾುಸಾುರತಮಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾಥಯವ್ೀದಿನ್ಾಃ।’  
ಇತಯಧ್ಯನಾರಿೀನಾರಾಯಣತನ್ರೀ 
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‘ವಿರ ಪಾಕ್ಷಾಃ ಶ್ವಾಃ ಸ ಯಯಾಃ ಸತರಾಚಾಯೀಯ ವಿನಾಯಕಾಃ। 

ಪುಣುರಿೀಕ್್ೀಕ್ಷಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಹಸಾರಕ್ಷಾಃ ಸತರಾಧಿಪಾಃ।’ 

ಇರ್ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ। (ಐ.ಭಾ.2.3) 

‘ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಹೃಯದ್ಯಮಿರ್ತ ಹೃದ್ುತತಾವತರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಮನ್ೃತಾವನ್ಮನ್ ಇತ್ಯೀವ ಯಶಾ ಜ್ಞಾತೃಸವರ ಪತಾಃ। 

ಏತತಧನಿನಹಿತತಾವಚಾ ಪೂಣಯತಾವದಿರ್ತ ಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಇತತಾವಚಾ ತತತಾವಚಾ ಸ ಇರ್ತೀನಾಮಕ್್ೀಶವಾಃ। 

ಗತಣಾನಾಮತಚಾಯೀ ಯಸಾಮತಧ ಚ ಇತ್ಯೀವಶಬಿದತಾಃ। 

ಸಮಯಕ್ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತಾವತಧದಾಜಿನ್ಮಿರ್ತ ಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಆತತಜ್ಞಾನ್ರ ಪತಾವದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ವಿವಿಧ್ಜ್ಞಾನ್ರ ಪತಾವದ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ ಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ। 

ಪರಕೃಷ್ಾಟತಮಗತಣಜ್ಞಾನ್ರ ಪಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ। 

ಅಪ ಸೃರ್ತತಾವನ್ೇಧಾ ಸ ದ್ೃಷಟದ್ಯಶನ್ರ ಪತಾಃ। 
ಧ್ೃರ್ತಧಾಯರಣರ ಪತಾವಮರ್ತಮಾಯಶತರತತತುವತಾಃ। 

ಸವಯದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವಯಶಾಃ। 

ಸಮಂ ರಮತ ಇತ್ಯೀವ ಸೃರ್ತನಾಯಮ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 

ಸವಯಸಯ ಕಿೃಪುಕತೃಯತಾವತಧಕಲಪ ಇರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ। 

ಕರತತಾಃ ಸವಯಸಯ ಕತೃಯತಾವದ್ಸತರವಯಸನಾದ್ಧರಿಾಃ। 

ಅಮೀರಾನ್ನ್ದರ ಪತಾವತಾೆಮ ಇತಯಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ಅವಶಾಃ ಸ ಸವತನ್ರತಾವತ್ ತರಯೀವಿಂಶರ್ತನಾಮಕಮ್। 

ಯೀ ವ್ೀದ್ೈವಂ ಹರಿಂ ಸಮಯಕ್ ಮತಚಯತ್ೀಽಖಿಲಸಂಸೃತ್ೀಾಃ। 
ಇತ್ಯೈತರ್ೀಯಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಐ.ಭಾ.2.5) 

‘ಸನಾಧನ್ನಾಮಾ ಸನಾಧನ್ಕತೃಯತಾವತತಪರತಷ್್ ೀತುಮಾಃ। 

ಅನ್ುರ್ೀವ್ೀಕ್ಷಣಾಚ್ೈವ ಸ್ ೀಽನ್ುರಿಕ್ಷ್ ೀಽನ್ುರಿಕ್ಷಗಾಃ। 

ಪೃಥಿವಿೀ ಪೃಥಿವಿೀಸಂಸಿಾಃ ಪರಥಿತತಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 

ಮತಖ್ಾಯಥಯತಾವತಧವಯನಾಮಾನಂ ಸವಯವ್ೀದಾಭಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 
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ಗಾನಾಧರಯಂಶಾ ಗನ್ಧವೀಯ ಗನ್ಧವ್ೀಯಷ್ತ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ | 

ಮಾನ್ನಾನಾಮನ್ತಷ್್ ೀ ನಾಮ ಮಾನ್ತಷ್್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಪಾಲನಾರ್ತಪತೃನಾಮಾಽಸಧ ಪತೃಷ್್ವೀವ ವಯವಸಿ್ತತ್ೀಾಃ।’ (ಐ.ಭಾ.2.7) 

‘ಪೂಣಯತಾವದಾತಮನಾಮಾಽಸಧ ಪರರ್ತಮಾವಾದ್ಮತಷ್ಯ ತತ। 

ಸಙ್ಕಾತ ಆತಮಶಬ್್ ದೀಕ್್ ುೀ ಹಯಸಿ್ತರಶಾಾಸಿ್ತನಾಮಕಾಃ। 

ಅಸಿ್ತಸಿ್ತತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸಪಶಯಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಸಪಶಯನಾಮಕಾಃ। 

ಸಪಶಯಹ್ೀತತತವತಾಃ ಸಪಶಯನಾಮಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಮಜಾಜಸಂಸಿಾಃ ಸ ಮಜಾಜಸ್ ಿೀ ಮದ್ಂ ಜನ್ಯರ್ತೀರ್ತ ಹ। 

ಸ ಏವ ಸವರಸಂಸಿಶಾ ಸವರಾಖ್ಯಾಃ ಸವರತ್ೀಾಃ ಪರಭತಾಃ। 

ಪರಮಾಣಂ ಸಾರಯೀದ್ ಯಸಾಮನಾಮಂಸಾಖ್್ ಯೀ ಮಾಂಸಸಂಸಿ್ತತಾಃ। 

ಲ್ ೀಹಿತಾಖ್್ ಯೀ ರಕುವಣ್ ೀಯ ಲ್ ೀಹಿತಸ್ ಿೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 
ಇತ್ಯೈತರ್ೀಸಂಹಿತಾರಾಮ್। (ಐ.ಭಾ.3.8) 

‘ಅ ಇತಾಯಕ್ತರಯತ್ೀ ಯಸಾಮದ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಹಯನಾಮಕಾಃ। 

ಸ ಚ್ೀತನ್ತಮತಾವದಿಧಚಿತರಮಿತಯಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ಸ ಏವ ಪತೃಸಂಸಿಸತು ಪಾತೃತಾವರ್ತಪತೃನಾಮಕಾಃ। 

ಸ ಏವ ಪುತರಸಂಸಿಶಾ ಪುತರನಾಮಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 

ವಷ್ಯಣಾದ್ವಷ್ಯಮತದಿದಷ್್ ಟೀ ಬಲನಾದ್ಬಲ್ಲನಾಮಕಾಃ। 

ತಾರಣಾತೃಣನಾಮಾಽಸಾವಿತಾಯದ್ಯೀಕ್್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ।’ 
 

(ವಾಯೀರಸಙ್ಗತೆಚಿತಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಂ ನಾಸ್ತು) 
 

‘ಸವಯನಾಮಾಽಪ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಶಕ್ತುಶಾ ಸವಯವಿತ್। 

ತಸ್ಯೈವ ಮತಖ್ಯನಾಮಾನಿ ಸಮಾಕೃಷ್್ಯೀತರ್ೀಷ್ವಪ। 

ಉಪಚಾರಾತರವತಯನ ು್ೀ ವಯವಹಾರಾಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ। 

ತಥ್ೈವ ಸವಯನಾಮಾನಿ ಪರವತಯನ ು್ೀ ಚ ಮಾರತತ್ೀ। 

ನ್ ತಾವನ್ತಮಖ್ಯವೃತ್ಾೈವ ಮತಖ್ಯತ್ ೀಽನ್ಯವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ। 

ಮತಖ್ಯತಾಃ ಸವಯನಾಮಾ ತತ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ। 
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ತಸಾಮತಾರಣಾದಿಶಬ್ಾದಶಾ ವಿಷ್ಾಣವ್ೀವ ಹಿ ಮತಖ್ಯತಾಃ। 

ಅನ್ಯವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾರಧ ಮತಖ್ಯವೃರ್ತುವಿಯಧಿೀಯತ್ೀ।’ (ಮಹ್ೈ.ಭಾ.ಅ1.ಪರ.2) 

ಅನ್ನ್ುನಾಮವತಾುವಚಾ ಸ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣ ಈರಿತಾಃ। 

ಪೃಥಙ್ಕನಮಾನಿ ಯಸಾಮತುದ್ತುಣಾನ್ೀವ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ।’ ಇತಾಯದಿ ಬರಹಾಮಣ ು್ೀ। (ಬೃಹ.ಭಾ.ಅ.3) 
 

‘ಸವಯನಾಮಾಽಹಮಸ್ಯೀಕ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಮೀತುಮಮ್। 

ಯಸಾಮತಧವಯಗತಣತವಂ ಸಾಯತಧವಯನಾಮತವ ಏವ ತತ। 

ನ್ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ಾಭಧಾಯೀನಿ ವಿಷ್್ ಣೀನಾಯಮಾನಿ ಕ್ಾನಿಚಿತ್। 

ಅದ್ ೀಷ್ತಾವನ್ಮಹಾವಿಷ್್ ಣೀನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಚಾಂಸಯಪ। 

ಸವೀಯತುಮಗತಣತವತಾವತಧದಾ ನಾರಾಯಣಸಯ ಹಿ। 

ಸವೀಯತುಮಗತಣಾನ್ೀವ ನಾಮಾನಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಮಿನ್ ೀರ್ತ ತಾರಯತ್ೀ ಚ್ೀರ್ತ ಮಿತರಮಿತಯಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ತಸಾಮದ್ ಯೀ ಯಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಸ ಮಿತರಂ ತಸಯ ನಾನ್ಯಥಾ।’  

ಇರ್ತ ಭಾರತ್ೀ । (ಐ.ಭಾ.2.1.) 
‘ತಾ ವಾ ಏತಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಋಚಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಘ ೀಷ್ಾಾಃ ಏಕ್್ೈವ ವಾಯಹೃರ್ತಾಃ 
ಪಾರಣ ಏವ ಪಾರಣ ಋಚ ಇತ್ಯೀವ ವಿದಾಯದ್’ ಇರ್ತ ಸವಯನಾಮಾಭಧ್ೀಯತವಂ ಭಗವತ 

ಉಕುಂ ನ್ ಚ ಸವಯಸವರ ಪತವಮ್। 

‘ಸರಷ್ಟೃತಾವಚ್ೈವ ಪಾತೃತಾವತ್ ನಿಯಮಸಯ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್। 

ಸವಯತವಮತಕುಂ ವಿಷ್್ ಣೀಸತು ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾಃ।’  

ಇರ್ತ ಭಾರತವಚನಾತ್। (ಐ.ಭಾ.2.1) 
ಉಕುಂ ಚ ಭಾಗವತ್ೀ ವಾಯಸ್ೀನ್ - 

‘ನಾನಾಥಯಕಾಃ ಸವರ್ ೀ ವಾಽಪ ವಣ್ ೀಯ ವಾ ಕತತರಚಿದ್ ಭವ್ೀತ್। 

ಪದ್ಂ ವಾಕಯಂ ಕತತಶಾ ಸಾಯನಾನಲಾಪಥಯಮಪ ಕತತರಚಿತ್। 

ಉಚಾಾರಣಾದ್ ವಯಥಯಮಪ ನಾಸ್ತು ಕ್ತಞ್ಚಾತಧವರಾದಿಕಮ್। 

ಮಹಾಥಯಮೀವ ಸವಯಂ ಹಿ ವ್ೀದ್ೀ ವ  ವ್ೈದಿಕ್್ೀಽಪ ವಾ।’ ಇರ್ತ। 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 128 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

‘ಯದ್ಯಪಯಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯರ ಪಾಣಯಪಯಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ। 

ಪೂಣಾಯನ್ಯಥಾಪ ಚ್ೈಕ್್ೈಕಂ ರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸ ಪೃಥಕ್ ಗತಣ್ೈಾಃ। 

ವಯವಹಾರಾನ್ ಪೃಥಗ್ ದ್ೀವಾಃ ಕರ್ ೀರ್ತೀವ ಹಿ ಲ್ಲೀಲರಾ। 

ತಸಾಮತ್ ಪೃಥಗಿವಾಸ್ಯೀರ್ತ ನಾಮ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ। 

ವಷ್ಯಣಾತತು ನಿಧಾನಾತತು ಸ ಏವಧಷ್ಧಿನಾಮಕಾಃ। 

ವನ್ನಿೀಯಪರ್ತತಾವಚಾ ಸ ಸಧವಣಯಸನಾಧನ್ಕಮಯಣ। 

ಘಷ್ಯಣಾತಧವಯಲ್ ೀಕಸಯ ನ್ೃಸ್ತಂಙ್ಘ  ೀ ಘಷ್ಯ ಉಚಯತ್ೀ।’ 

ಇತಯದ್ೃಗ್ವೀದ್ಸಂಹಿತಾರಾಮ್। 

‘ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಯತಕುಯಾಃ ಸತಪರಮಾಣಾಾಃ ಬ್ಾರಹಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಂ ತ್ವೀಕಮೀವ। 

ಪರಕ್ಾಶಯನ ು್ೀ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಕತತಶ್ಾದ್ವೀದ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ತಥ್ೀರ್ತಹಾಸ್ೀ॥’  
ಇರ್ತ ಪ್ೈಙ್ಘಚುಶತರರ್ತಾಃ 

(ಗರನ್ ಿೀಪಸಂಹಾರಾಃ) 
 

‘ಸ್ತದ್ಧಂ ಸವೀಯತುಮತವಂ ಜಗರ್ತ ಪರಮಸತಯತವಮದಾಧವ ಭ್ೀದ್ ೀ 
ಬರಹಾಮದ್ೀವಿೀಯಶದಾಸತವಮಪ ತರತಮತವಂ ತಥಾ ಮಧಕ್ತುಕಂ ಹಿ। 
ನಿವಾಯಣ್ೀ ನ್ೈಜಸಧಖ್ಯಂ ನಿರತಪಧಿಕಪರಸ್ನೀಹಸಾಧ್ಯತವಮಸ್ತಮನ್ 

ಅಕ್ಷಾದ್ೀಮಾಯನ್ತಾ ವಾ ನಿಖಿಲನಿಗಮತಾತಪಯಯಗಮಯತವಮಿೀಶ್ೀ॥ 
 

ಪೂವೀಯತುರವಿರತದಾಧ ಮೀ ವಾಗ್ೀಷ್ಾಸತು ಸತಾಂ ಮತದ್ೀ। 

ಪುನ್ರತಕ್ಾುಪಯಥಾಽಸಪಷ್ಾಟ ಸಾವಭಯಕಸಯ ವಚ್ ೀ ಯಥಾ॥ 
 

ಕ್ಾಮಾಾಲ ರತಕತಲಾಮಾೀಧಧ ಕ್ಾಮಾಕ್ಷ್ೀಗಭಯಜನ್ಮನಾ। 

ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀಽಯಂ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೀಶವತತಷ್ಟಯೀ॥ 

 

ಪರಮಾಣನ್ವರತಾನನಾಂ ಮಾಲ್ಲಕ್ಾ ಹೃದ್ಯಙ್ಗುಮಾ। 

ವಿದ್ತಷ್ಾಮಸತು ಸತದ್ೃಶಾಮರ್ತೀವ ಸತಮನ್ ೀರಮಾ॥’ 
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Page 129 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

॥ ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮತೆಮಾಾಲ ರತ ಸವಯಜ್ಞಚ ಡಾಮಣಭಟಾಟರಕಪಧತ್ರೀಣ 

ನ್ರಹರಿಭಟಾಟರಕಪುತ್ರೀಣ ಪನ್ನನ್ರಹರಿಣಾ ಪರಪಞ್ಚಾತಾಃ 

ನ್ವರತನಮಾಲ್ಲಕ್ಾವಾಯಖ್ಾಯನ್ರ ಪಾಃ ಪರಮಾಣಸಙ್ಗುರಹಾಃ ಸಮ ಪಣಯಾಃ॥ 

 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಾಣಪಯಣಮಸತು 
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