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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ॥ 

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

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

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

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

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

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:1. ವಿಶವಮಧ್ವಮಹಾಪರಿಷ್ತ್, ಉತುರಾದಿಮಠ್-ಅನ್ತವಾದ್ 
ಕ್ಾಂತ್್ೀಶಾಚಾರ್ಯ ಕದ್ರಮಂಡಲಗಿ.  
2. ದ್ವೈತವ್ೀದ್ಂತ ಪರತಷಾಠನ್ದಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್  ಮಾರಾವಾದ್ ಖಂಡನ್ಮ್ 
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॥ ಮಾರಾವಾದ್ಖಣಡನ್ಮ್ ॥ 

ಮಙ್ುಲಾಚರಣಮ್ 
ನ್ರಸ್ತಂಹಮಸಹ್ ಯೀರತಪರತ ಯಹತಮಿರಾಪಹಮ್। 
ಪರಣಿಪತಯ ವಾಯಕರಿಷ್ಯೀ ಮಾರಾವಾದ್ಸಯ ಖಣಡನ್ಮ್॥ 

ಶಾಸರಸಯ ಸ್ತದಾಾನಾುಭಿಮತವಿಷ್ರಾದಿನಿರ ಪಣಮ್ 
ಇಹ ಹಿ ವಿವಿಧ್ಸಾಂಸಾರಿಕದ್ತಾಃಖದ್ಶಯನ್ೀನ್ ವಿರಕುಸಯ ಶಮದ್ಮಾದಿಮತ್್ ೀ 
ಮತಮತಕ್ ೀರಧಿಕ್ಾರಿಣಸುನಿನವೃತ್್ಯೈ ಪರಮಾನ್ನಾದವಾಪ್ಯೈ ಚ ಸಕಲಜೀವಜಡಾತಮಕ್ಾತ್ 
ಪರಪಞ್ಚಾತ್ ಪರಮಾರ್ಯತ ಏವಾತಯನ್ುಭಿನ್ನಂ ನಿಖಿಲಗತಣ್ ೀದಾರಂ ನಿರಸುಸಮಸುದ್ ೀಷ್ಂ 
ಪರಬರಹಮ ಪರತಪಾದ್ಯಿತತಂ ಸಕಲಶತರತಸೃತೀನಾಂ ತದ್ತಪಕರಣಭ ತಬರಹಮ-
ಮಿೀಮಾಂಸಾರಾಶಾ ಪರವೃತುರಿತ ತತುವಮ್॥ 

ಮಾರಾವಾದ್ಯಭಿಮತವಿಷ್ರಾದಿನಿರ ಪಣಮ್ 
ಅಪರ್ೀ ತತ ‘ಸವತಾಃ ಪರಬರಹಮಭ ತಸ್ಯೈವ ಜೀವಸಯ ಅಜ್ಞಾನ್ನಿಮಿತುಂ ದ್ತಾಃಖಾದಿ। 
ತದ್ದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ನಿವತಯನಿೀರ್ಮಿತಯತ್್ ೀಽನ್ರ್ಯಹ್ೀತ್್ ೀರಸಯ ಪರಹಾಣಾರ್ ಆತ್್ೈಕತವ-
ವಿದಾಯಪರತಪತುಯೀ ಸವಯಶಾಸಾರರಮಭಾಃ’ ಇತ ವಣಯರ್ನಿು 

ಗರನ್ಥಸಯ ಸಙ್ುತಪರದ್ಶಯನ್ಮ್ 
ತನ್ಮತಮಪಾಕೃತಯ ಸವಮತಂ ಸಮರ್ಯಯಿತತಮಿದ್ಂ ಪರಕರಣಮಾರಭಮಾಣ್ ೀ 
ಭಗವಾನಾಚಾರ್ಯಾಃ ಪರಮಮಙ್ುಳಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಸುವನ್ಮಾದಾವಾಚರತ— 

ನ್ರಸ್ತಂಹ್ ೀಽಖಿಲಾಜ್ಞಾನ್ಮತಧ್ಾವನ್ುದಿವಾಕರಾಃ। 
ಜರ್ತಯಮಿತಸಜ್ಜಾಞಾನ್ಸತಖಶಕ್ತುಪಯೀನಿಧಿಾಃ ॥ 

ಅಖಿಲಂಅಖಿಲಂ ಚ್ೈತನ್ಯಮಾತ್ಾರತರಿಕುಂ  ಅಜ್ಞಾನ್ಕಲ್ಲಾತಮಿತ ರ್ನ್ಮತಂ ತದ್ೀವ ಧ್ಾವನ್ುಮಿವ। 
ಸಮಯಗಾಞಾನ್ಪರತರ ಪತ್ಾವತ್। ತನಿನರಸನ್ೀ ದಿವಾಕರ ಇವ। 

ಜರ್ತ ಉತೃಷ್ ಟೀ ವತಯತ್್ೀ। ತಥಾ ಚ್ ೀಕುಂ- 
ಜಯೀಜಯರಾಭಿಭವಯೀರಾದ್ಯೀಽಥ್ೀಯಽಸಾವಕಮಯಕಾಃ। 
ಉತೆಷ್ಯಪಾರಪುರಾದ್ ಯೀಽಥ್ ೀಯ ದಿವತೀಯೀಽಥ್ೀಯ ಸಕಮಯಕಾಃ॥ ಇತ 

ಸತವಂ ಜ್ಞಾನ್ಸತಖಶಕ್ತುೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರ್ಥಾರ್ಯತವಂ ಸತವಂ, ಸತಖಸಯ 
ದ್ತಾಃಖಾಸಮಿಭನ್ನತವಂ, ಶಕ್್ರೀರಪರತಬದ್ಾತ್ಾ। ತ್ಾಭಿಾಃ ಪಯೀನಿಧಿರಿವ। ಪಯೀನಿಧಿಾಃ ಪರಿಮಿತ್್ ೀ 
ಭವತೀತಯತಸುಮಮಿತತ್್ವೀನ್ ವಿಶ್ನ್ಷ್ಟಟ। 
ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಖಲತ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಽನಿಷ್ಟನಿವೃತುರಿಷ್ಟಪಾರಪುಶಾ। ತತರ ಅಖಿಲ್ೀತ 
ಮಾರಾವಾದಾದಿದ್ತಮಯತಪರಸಞ್ಜಞತಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾದಾಯನಿಷ್ಟನಿವತಯಕತ್್ವೀನ್ ನ್ರಸ್ತಂಹಸತುತ-
ವಿಯಹಿತ್ಾ। ಅಮಿತ್್ೀತ ಸಮಯಗಾಞಾನಾದಿಸಮಸ್ುೀಷ್ಟಸಮಾಾದ್ನ್ಸಮರ್ಯತ್್ವೀನ್ೀತ॥ 
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ಅಖಿಲಾಜ್ಞಾನ್ಮತಂ ಧ್ಾವನ್ುಸಮಮಿತ್್ಯೀತದ್ಸಹಮಾನ್ ಆಹ ಜೀವಬರಹಮಣ್ ೀರ್ೀಕತವಂ ಹಿ 
ಶತರತತನಿೀಮಾಂಸಾಭಿಸಾುತಾರ್ಯತಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ೀ। ನ್ ಚ್ೈತಚ್ೈತನಾಯತರಿಕುಸಾಯಖಿಲಸಯ 
ಅಜ್ಞಾನ್ಕಲ್ಲಾತತರಾ ವಿನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ। ತತ್ ಕರ್ಮೀವಮತಚಯತ್್ೀ? ಇತ। 
ಮೈವಮ್। ಸಾಯದ್ೀತದ್ೀವಂ, ರ್ದಿ ಜೀವಬರಹಮಣ್ ೀರ್ೈಕಯ ಪರತಪಾದ್ಕತವಂ 
ವ್ೀದ್ತನಿೀಮಾಂಸಯೀರತಪಪನ್ನಂ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚ್ೈತದ್ಸ್ತು। ತತಾರತರಾ ವಾಯಖಾಯನ್ೀ 
ವ್ೀದಾದ್ೀರನಾರಮಭಣಿೀರ್ತವಪರಸಙ್ಗುತ್। ತತೆರ್ಮಿತ। ತತ್ಾರಹ — 

ವಿಮತಮನಾರಮಭಣಿೀರ್ಮ್, ಅನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತ್ಾವತ್, ರ್ದಿತಥಂ ತತ್ ತಥಾ, ರ್ಥಾ 
ಸಮರತಪನ್ನಮ್। 

ವಿಮತಶಬದಪರಯೀಗಪರಯೀಜನ್ಮ್ 
ವಿಮತಂ ಆರಮಭಣಿೀರ್ತ್ಾವನಾರಮಭಣಿೀರ್ತ್ಾವಭಾಯಂ ವಿಮತವಿಷ್ಯಿೀಭ ತಂ 
ಶತರತತನಿೀಮಾಂಸಾಶಾಸರಮ್। ‘ಶಾಸರಮನಾರಮಭಣಿೀರ್ಂ’ ಇತ್್ಯೀವೀಕ್್ುೀ 
ಬೌದಾಾದಿಶಾಸಾರಣಾಂ ಅನಾರಮಭಣಿೀರ್ತವಸಯ ಪರ್ೀಣಾಭತಯಪಗತತ್ಾವತ್ ಇಷಾಟಪಾದ್ನ್ಮೀತತ್ 
ಸಾಯತ್। ತಹಿಯ ವ್ೀದಾದಿತ್್ಯೀವೀಚಯತ್ಾಮ್। ಮೈವಮ್। ವಿಮತಗರಹಣ್ೀನ್ ನಿರಾಶರರ್ತ್ಾವದಿ-
ದ್ ೀಷ್ಪರಿಹಾರಸಾಯಪ ಸ ಚಿತತ್ಾವತ್। 

ಸಮರತಪನ್ನಪದ್ಪರಯೀಗಪರಯೀಜನ್ಮ್ 
ಏವಮಾಪಾದ್ಯವ್ೈಕಲಾಯದಿದ್ ೀಷ್ಪರಿಹಾರಸ ಚನಾರ್ ‘ರ್ಥಾ ಸಮರತಪನ್ನಮ್’ ಇತತಯಕುಮ್। 
ಅನ್ಯಥಾ ಬೌದಾಾದಿಶಾಸರಮ್ ಇತ ಬ ರರಾತ್॥ 

ಅರಮಭಣಿೀರ್ತವಪದಾತಯವಿವರಣಮ್ 
ನ್ನ್ವನಾರಮಭಣಿೀರ್ತವಂ ನಾಮ ಅಪರಣ್ೀತವಯತವಂ ವಾ? ಅಶ್್ ರೀತವಯತ್ಾವದಿಕಂ ವಾ? ಆದ್ಯೀ 
ತವಷಾಟಪಾದ್ನ್ಮ್। ವ್ೀದ್ಸಾಯಪರಣ್ೀತವಯತ್ಾವತ್। ನ್ ದಿವತೀರ್ಾಃ। ಬೌದಾಾದಿಶಾಸರಶರವಣಸಾಯಪ 
ದ್ಶಯನಾತ್। ಮೈವಮ್। ಪ್ರೀಕಾವದ್ತಪಾದ್ೀರ್ತ್ಾವಭಾವಸಯ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ಾವತ್। 

ಮ ಲಸಯ ತಕಯಪರತ್ಾಸ ಚನಾರ್‘ಸಾಯತ್’ಇತ ಪದಾದಾಯಹಾರಾಃ 
ಸಾಯದಿತ ಪರತಜ್ಞಾವಾಕಯಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತಥಾ ಚ ‘ರ್ದಿ ವ್ೀದಾದಿಕಂ ಜೀವಬರಹಮಣ್ ೀರ್ೈಕಯಪರತಪಾದ್ಕಂ 
ಸಾಯತ್ ತದಾ ಅನಾರಮಭಣಿೀರ್ಂ ಪರಸಜ್ಜ್ಯೀತ’ ಇತತಯಕುಂ ಭವತ। 

‘ಅನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತ್ಾವತ್’ ಇತಯಸಯ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಶಙ್ಗೆನಿರಾಸಾಃ 
ಆಪಾದ್ಕಮೀವ ಅರ್ಥಾರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕತ್ಾವದಿತಯನ್ೀನ್ ಹ್ೀತತವಾಕ್್ಯೀನ್ ವಿವಿರರ್ತ 
ಇತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ। ತಚ್ ಾೀತುರತರ। ಪರದ್ಶಯಯಿಷಾಯಮಾಃ। 

ಮಾರಾವಾದ್ಸಯ ಅನಾರಮಭಣಿೀರ್ತವಸಾಧ್ನ್ಮ್ 
ಅರ್ವಾ ವ್ೀದ್ತನಿೀಮಾಂಸಾದಿಕಮೈಕಯಪರತರಾ ವಾಯಕತವಯನಾಮರಾವಾದಿಪರಣಿೀತಂ 
ಶಾಸರಮೀವ ಪಕ್ಷಿೀಕೃತಯ ತಸಾಯನಾರಮಭಣಿೀರ್ತವಂ ವ್ೀದಾದ್ೀಸುತಾರತವನಿರಾಸಾರ್ ಸಾಧ್ಯತ್್ೀ। 
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ಕರ್ಮನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತವಂ ವಿಮತಸಯ ಶಾಸರಸ್ಯೀತಯತ ಆಹ— 

ನ್ ಹಿ ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸಯ ರಾಥಾರ್ಯಯಂ ತತಾಕ್ೀ। 

ಅನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತವಂ ಹಯರ್ಥಾರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕತವಮ್। ಬರಹಾಮತಮನ್ ೀರ್ೀಕತವಂ ಚ 
ಶಾಸರವಿಷ್ರ್ತರಾ ಪರಸಾಯಭಿಮತಮ್। ನ್ ತತ್ ಪರಮಾರ್ಯಭ ತಮ್। ಅತ್್ ೀಽನ್ಯಥಾ-
ಪರತಪಾದ್ಕತವಂ ಸ್ತದ್ಾಮ್। 

ಪೂವೀಯಕುತಕ್್ೀಯ ಆಪಾದ್ಕವಿವರಣಮ್ 
ನ್ನ್ತ ‘ರ್ದ್ಯದ್ವೈತಪರಂ ಶಾಸರಂ ಸಾಯತ್ ತದಾ ಅನಾರಮಭಣಿೀರ್ಂ ಪರಸಜ್ಜ್ಯೀತ’ ಇತ 
ಪರಸಙ ್ ುೀಕ್ ುೌ ಆಪಾದ್ಕಸ್ ಯೀಕುತ್ಾವತ್ ಪುನ್ಹ್ೀಯತವಭಿಧ್ಾನ್ಂ ವಯರ್ಯಂ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚ್ೈತದ್ೀವ 
ಆಪಾದ್ಕ್ಾಭಿಧ್ಾನ್ಮಿತ ವಾಚಯಮ್। ತಥಾ ಸತಯನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತ್ಾವದಿತಯಸಯ 
ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಪರತಪಾದ್ಕತ್ಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್। ತಥಾ ಚ ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ತಪಪತುಾಃ। ನ್ ಹಿ 
ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸ್ಯೀತತಯಪಪಾದ್ನಾನ್ತಪಯೀಗ್ ೀಽಸಙ್ುತತವಂ ಚ್ೀತ। 

ಮೈವಮ್। ಅಭಿಪಾರರ್ಸದಾಭವಾತ್। ತಥಾ ಹಿ ‘ರ್ದ್ಯದ್ವೈತಮೀವ ಶಾಸಾರರ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್ ತದಾ 
ಶಾಸರಮನಾರಮಭಣಿೀರ್ಂ ಸಾಯತ್’ ಇತತಯಕ್್ುೀ ನಿಮಿತುನ್ೈಮಿತುಕಭಾವಸಯ ಅಸತುಟತ್ಾವತ್, 
ಕರ್ಮಿತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಗಾರಾಂ ಅನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತ್ಾವತ್ ಇತತಯಕುಮ್। ‘ರ್ದಿಶಾಸಾರಥ್ ೀಯ-
ಽದ್ವೈತಂ ಸಾಯತ್ ತದಾ ಶಾಸರಮನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕಂ ಸಾಯತ್। ತತಶಾ ಅನಾರಮಭಣಿೀರ್ಂ 
ಪರಸಜ್ಜ್ಯೀತ’ ಇತ। 

ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸಯ ಶಾಸಾರರ್ಯತ್್ವೀ ಶಾಸರಸಾಯರ್ಥಾರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 
ಅದ್ವೈತಸ್ಯೈವ ಶಾಸಾರರ್ಯತ್್ವೀ ಶಾಸರಸಯ ಅರ್ಥಾರ್ಯಾಃ ಪರತಪಾದ್ಕತವಂ ಕರ್ಂ? ಇತಯತ್್ ೀ ‘ನ್ ಹಿ 
ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸಯ’ ಇತಯಭಿಹಿತಮ್। ತತ್್ ರೀಪಪತುಾಃ ‘ತತಾಕ್ೀ’ ಇತ। ಐಕಯಮೀವ ಶಾಸಾರರ್ಯಶ್ಾೀದ್ 
ಬರಹಾಮತರಿಕುಂ ಸವಯಮಪರಮಾರ್ಯಭ ತಂ ಸಾಯತ್। ಐಕಯಂ ಚ ಬರಹಮವಯತರಿಕುತ್ಾವತ್ 
ಅಪರಮಾರ್ಯಭ ತಮ್। ತತರತಪಾದ್ಕಂ ಚ ಶಾಸರಂ ಕರ್ಂ ಅನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕಂ ನ್ 
ಭವ್ೀದಿತ। 

ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸಯ ಸವರ ಪಾತರ್ೀಕ್್ೀ ಸತಯತ್್ವೀ ಚ ಅದ್ವೈತಹಾನಿದ್ ೀಷ್ಾಃ 
ಅರ್ ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಂ ತತ್ವರ ಪಾತರಿಕುಮಪ ಪರಮಾರ್ಯಸದ್ಙಜುೀಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ತದಾ ತ್್ೀನ್ೈವ 
ದ್ವೈತ್ಾಪತ್್ುೀರದ್ವೈತಪರಂ ಶಾಸರಮಿತಯಸಯ ಹಾನಿಾಃ ಸಾಯದಿತ್ಾಯಹ— 

ಅದ್ವೈತಹಾನ್ೀಾಃ ಸವರ ಪಾತರ್ೀಕ್್ೀ। 

ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸ್ಯೀತ ವತಯತ್್ೀ। ರಾಥಾಥ್ಯೀಯ ಸತೀತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
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ಬರಹಾಮತ್್ೈಕಯಸಯ ಸವರ ಪಾನ್ತರ್ೀಕ್್ೀ ಸವಮತರಿೀತ್ಾಯ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾದ್ ೀಷ್ಾಃ 
ಸಾಯದ್ೀತತ್, ಐಕಯಂ ಪರಮಾರ್ಯಸದ್ೀವ। ಕ್ತನ್ತು ಬರಹಮಸವರ ಪಾನ್ತರಿಕುಮೀವ। ರ್ಥಾಹ—
”‘ತಚಾಾದ್ವೈತಂ’ ‘ಬರಹ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ’ ಇತ ಶತರತಯಥ್ೀಯನ್ ಸಹ್ೈಕಯಮಾಪನ್ನಂ ಹಿ ಬರಹ್ೈವ 
ಸಾಯತ್’” ಇತ। ತಥಾ ಚ ಕರ್ಂ ತತರತಪಾದ್ಕಂ ಶಾಸರಮರ್ಥಾರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕಂ ಸಾಯದಿತಯತ 
ಆಹ — 

ಅನ್ತರ್ೀಕ್್ೀ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್ಾವದಾತಮನ್ಾಃ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾ। 

ಶಾಸರಸ್ಯೀತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ರ್ದ್ಯದ್ವೈತಂ ಬರಹಮಸವರ ಪಾನ್ತರಿಕುಂ ಸಾಯತ್ ತದಾ ಶಾಸರಸಯ 
ಸ್ತದಾಾರ್ಯಭ್ ೀಧ್ಕತವಂ ಪರಸಜ್ಜ್ಯೀತ। ಬ್ ೀಧ್ಯಸಾಯತಮನ್ ೀ ಬರಹಮಸವರ ಪತ್ಾವತ್। ತಸಯ ಚ 
ಸವಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀನ್ ನಿತಯಸ್ತದ್ಾತ್ಾವತ್। ಅತಾಃ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾಪರಿಹಾರಾರ್ ಐಕಯಸಯ 
ಸವರ ಪಾತರ್ೀಕ್್ೀಽಙಜುೀಕ್ತರರ್ಮಾಣ್ೀ ಅನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತವಮೀವ್ೀತ। 
ಅರ್ಂ ಚ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸವಮತರಿೀತ್್ಯೈವೀಕು ಇತ ಮನ್ುವಯಮ್। ಸವವಿಷ್ರ್ಪರಕ್ಾಶತವಂ 
ಸವಪರಕ್ಾಶತವಂ’ ಇತ ಸವಮತ್್ೀಽಙಜುೀಕ್ಾರಾತ್।  

ಪರರಿೀತ್ಾಯ ಶಾಸರಸ್ಯೈಕ್ಾಯಪರತಪಾದ್ಕತವಸಾಧ್ನ್ಮ್ 
ಪರರಿೀತ್ಾಯ ತತ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್ಾವದಾತಮನ್ಾಃ ಶಾಸರಸಾಯಪರತಪಾದ್ಕತವಂ ಸಾಯತ್। ‘ಅವ್ೀದ್ಯತವಂ 
ಸವಪರಕ್ಾಶತವಂ’ ಇತಯಙಜುೀಕ್ಾರಾದಿತ ದ್ ಷ್ಣಂ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 

ಆತಮಸವರ ಪಸ್ತದಾಾವಪಯದ್ವೈತ್ಾಸ್ತದಿಾಶಙ್ಗೆಪರಿಹಾರೌ 
ನ್ನ್ತ ಸವಪರಕ್ಾಶತರಾ ಆತಮಸವರ ಪಸಯ ಸ್ತದ್ಾತ್್ವೀಽಪಯದ್ವೈತ್ಾದಿವಿಶ್ೀಷಾಕ್ಾರ್ೀಣಾ-
ನ್ಧಿಗತತ್ಾವನ್ನ ಶಾಸರಸಯ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾವದಿಕಮ್। ರ್ಥಾ ಖಲತ ಭವತ್ಾಂ 
ಗತಣಗತಣಿನ್ ೀರಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಗತಣಿನ್ಾಃ ಸಾಶಯನ್ೀನ್ ೀಪಲಮಭೀ ರ ಪಸಾಯಽನ್ಧಿಗತರ್ೀವಮಿತ। 
ಅತ ಆಹ — 

ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ತ್ಾವದಾತಮನ್ ೀ ನಾನ್ಧಿಗತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। 

ಸಾಯದ್ೀವಂ, ಘಟ್ ೀಪಲಮಭೀಽಪ ತದ್ ರಪಾನ್ತಪಲಬ್ಾಾಃ। ರ್ತ್್ ೀ ರ ಪಂ ಘಟಾಭಿನ್ನಮಪ 
ತದಿವಶ್ೀಷ್ತರಾ ಅಙಜುೀಕ್ತರರ್ತ್್ೀ, ನ್ ತತ ತನಾಮತರಮ್। ನ್ ಚ್ೈಕಯಮಪ ಆತ್ಾಮಭಿನ್ನಂ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಯೀನ್ ಆತಮನಿ ಸ್ತದ್ಾೀಽಪಯನ್ಧಿಗತಮಿತ ರ್ತಕುಮ್। ಆತಮಸವರ ಪಸಯ 
ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ತ್ಾವಙಜುೀಕ್ಾರಾದಿತ। 

ಅಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತ್ಾುವದ್ವೈತಸಯ ಸವತಾಃ ಸ್ತದಿಾರಿತ ಶಙ್ಗೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 
ಅಥಾಪ ಸಾಯತ್। ಭವ್ೀದಿದ್ಂ ಶಾಸರಸಯ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾವದಿ ರ್ದಿ ಶಾಸರಂ ಸಾಕಾದ್ದ್ವೈತಂ 
ಪರತಪಾದ್ರ್ತೀತ ಬ ರಮಾಃ। ನ್ ಚ್ೈವಮ್। ಕ್ತಂ ನಾಮ? ಆವರಣಭ ತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ 
ನಿವತಯರ್ತೀತ। ನಿವೃತ್್ುೀ ತ್ಾವವರಣ್ೀ ಅದ್ವೈತಂ ಸವತ ಏವ ಸ್ತದ್ಾಮ್। ತದ್ತಕುಂ – ‘ಸ್ತದ್ಾಂ ತತ 
ನಿವತಯಕತ್ಾವತ್’ ಇತ ತತ್ಾರಹ — 
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ಸ್ತದ್ಾತ್ಾವತ್ ಸವರ ಪಸಯ ವಿಶ್ೀಷಾಭಾವಾಚಾ ನಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಸಯಚಿದಾವರಕಮ್। 

ಸಾಯದ್ೀವಂ ಶಾಸರಸಯ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾಪರಿಹಾರಾಃ। ರ್ದಿ ಪರಮತ್್ೀ ಅಜ್ಞಾನ್ಮಾವರಣಂ 
ಸಮಭವ್ೀತ್। ನ್ ಚ್ೈತತ್ಮಭವತ। ಆವರಣಂ ಹಾಯವಿರರ್ಮಾಣ್ೀನ್ ವಾಯಪುಮ್। ನ್ ಚಾಜ್ಞಾನ್ಸಯ 
ತದ್ಸ್ತು। ತಥಾ ಹಿ— ಕ್ತಮಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮಸವರ ಪಸಾಯವರಣಂ ಸಾಯತ್? ಉತ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಸಯ? 
ನಾದ್ಯಾಃ। ತಸಯ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀನ್ ನಿತಯಸ್ತದ್ಾತ್ಾವತ್। ನ್ ದಿವತೀರ್ಾಃ। ತದ್ಭಾವಾತ್। ತಥಾ ಚ 
ವಾಯಪಕ್ಾಭಾವಾದಾವಾಪಯಮಾವರಣಮಪ ನ್ ಸಮಭವತೀತ ನ್ ತನಿನವತಯಕತ್್ವೀನ್ 
ಶಾಸರಸಾಯಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತವಂ ಭವತೀತ। 
ರ್ದಿ ಶಾಸರಂ ಸಾಕಾದ್ದ್ವೈತಂ ಪರತಪಾದ್ರ್ತೀತ ಬ ರಮಾಃ। ನ್ ಚ್ೈವಮ್। ಕ್ತನಾನಮ? 
ಆವರಣಭ ತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ ನಿವತಯರ್ತೀತ। 

ಶಾಸರಸಯ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್್ವೀ ಅನ್ತಪಾದ್ೀರ್ತ್ಾವಪಾರಮಾಣಯದ್ ೀಷೌ 
ಅಸತು ತಹಿಯ ಸ್ತದ್ಾಸಾಧ್ನ್ತ್ಾ ಶಾಸರಸಯ। ಕ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ? ಇತ ಚ್ೀತ್। ಪರಾರ್ಯತ್ಾವಚಾಾಸರಸಯ 
ಪರಸ್ತದ್ಾಬ್ ೀಧ್ನ್ೀ ಅನ್ತಪಾದ್ೀರ್ತವಂ ಸಾಯದಿತ್್ಯೀಕಾಃ। ಅಪರಂ ಚಾಹ - 

ಅನ್ಧಿಗತ್ಾರ್ಯಗನ್ೃಪರಮಾಣಮಿತ ಚ ತನ್ಮತಮ್। 

ಗನ್ೃಶಬ್ದೀನಾವಗತಸಾಧ್ನ್ಮತಚಯತ್್ೀ। ಅನ್ಧಿಗತ್್ೀತ ಸೃತ್ಾಯದಿವುಯದಾಸಾರ್ಯಮ್। 
ಶತಕ್ತುರಜತ್ಾದಿಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾರಾರ್ಯಗರಹಣಮ್। ಅರ್ಯಸಯ ಚ ರ್ಥಾವಸ್ತಥತಸಯ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ಾವತ್। 
ಅರ್ಯಸಯ ಫಲಸಯ ಚ ನಿವೃತಯರ್ಯಂ ಗನ್ೃಪದ್ಮ್। ತಸಯ ಚ ಸಾಧ್ನ್ಪರತ್ಾವನ್ನ ಕತಯರ್ಯತ 
ಪರಸಙ್ುಾಃ। ಏತದಾಭಟಾಟನಾಂ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮ್। ‘ವಯವಹಾರ್ೀ ಭಟಟನ್ರ್ಾಃ’ ಇತ 
ಮಾರಾವಾದಿಭಿರಙಜುೀಕ್ಾರಾತ್ ನ್ತನ್ಮತಮಿತರ್ತಕುಮ್। ರ್ದಿ ಶಾಸರಮಧಿಗತಮೀವಾರ್ಯ-
ಮವಗಮಯೀತುದಾ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಾಭಾವಾದ್ಪರಮಾಣಂ ಪರಸಜ್ಜ್ಯೀತ್್ೀತ। 

ಅದ್ವೈತವಾದ್ೀ ತನಾನಾಯೀನ್ ವಿಷ್ರಾಭಾವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 
ಏವಮರ್ಥಾರ್ಯಪರತವಮನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತವಮಿತಯಭಿಪ್ರೀತ್್ ಯೀಪಪಾದಿತಮ್। ಅಧ್ತನಾ 
ವಿಷ್ರ್ಪರಯೀಜನಾದಿರಹಿತತವಮನ್ಯಥಾಪರತಪಾದ್ಕತವಮಭಿಪ್ರೀತಯ ತತ್ದ್ಾಾರ್ಯಂ ಪರಾಬ್-
ಮತಂ ಶಾಸರಸಯ ವಿಷ್ರಾದಿಕಂ ಪರನಾಯಯೀನಾಪಾಕರ್ ೀತ — 

ಅಜ್ಞಾನಾ ಸಮಭವಾದ್ೀವ ತನ್ಮತಮಖಿಲಮಪಾಕೃತಮ್। 

ತನ್ಮತಂ ತದ್ಭಿಮತಂ ಅಖಿಲಂ ವಿಷ್ರಾದಿಕಮಪಾಕೃತಮ್ ವ್ೀದಿತವಯಮ್। ಕರ್ಮ್? 
ಉಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ತನ್ಮತ್್ೀ ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾದಿವಷ್ರಾದ್ೀಶಾಾಜ್ಞಾನ್ಸಾಪ್ೀಕ್ಷತ್ಾವತ್। ಅಜ್ಞಾತ್್ ೀ 
ಹಿ ವಿಷ್ಯೀ ಭವತ। ಅನ್ಯಥಾ ಅತಪರಸಙ್ಗುದಿತ। 
ಏವಮಜ್ಞಾನಾಸಮಭವ್ೀನ್ ವಿಷ್ರ್ಂ ನಿರಾಕೃತಯ ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ನಿರಾಚಷ್ಟೀ— 

ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ಚ್ೈಕಯಸಾಯತತ್ಾುವವ್ೀದ್ಕತವಮಾಗಮಸಯ ಸಾಯತ್। 
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ಐಕಯಂ ಹಿ ಶಾಸರಸಯ ವಿಷ್ರ್ತರಾ ಪರಸಾಯಭಿಮತಮ್। ತತೆಮಾತಮಸವರ ಪಾತರಿಕುಂ? ಉತ 
ತನಾಮತರಂ? ಆದ್ಯೀಽಪ ಸತಯಂ ಮಿತ್ಾಯ ವಾ? ನಾದ್ಯಾಃ। ಅದ್ವೈತಹಾನಿಪರಸಙ್ಗುತ್। ನ್ ದಿವತೀರ್ಾಃ। 
ಐಕಯಸಯ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ತತರತಪಾದ್ಕಸಯ ಶಾಸರಸಾಯತುತ್ಾವವ್ೀದ್ಕತವಂ ಸಾಯತ್। ತಥಾ ಚಾಪಸ್ತದಾಾನ್ುಾಃ 
ಸಾಯತ್। 

ಧ್ಮಾಯತ್್ೈಕಯಸಯ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ಭ್ೀದ್ಸತಯತ್ಾಸ್ತದಿಾದ್ ೀಷ್ಾಃ 
ಕ್ತಞ್ಾ - 

 ಸತಯತ್ಾ ಚ ಭ್ೀದ್ಸಯ। 

ಪರಸಾರವಿರತದ್ಾಯೀರನ್ಯತರನಿಷ್ೀಧ್ಸಾಯನ್ಯತರವಿಧಿನಾ ವಾಯಪುತ್ಾವದ್ೈಕಯಸಯ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ 
ಭ್ೀದ್ಸಯ ಸತಯತ್ಾ ಚ ಸಾಯತ್। ಅತ ಐಕಯಮಾತಮಸವರ ಪಮೀವ್ೀತಯಙಜುೀಕ್ಾರ್ಯಮ್। ಸವರ ಪಸಯ 
ಚ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀ ನ್ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾ ಸಮಭವತೀತ। 

ಪೂವೀಯತುರಗರನ್ಥಯೀಾಃ ಪೌನ್ರತಕಯಶಙ್ಗೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 
ಪೂವಯಮನ್ತರ್ೀಕಪಕ್ಷಪರತಷ್ೀಧ್್ೀನಾತರ್ೀಕಪಕ್ಷಮಙಜುೀಕ್ಾರ್ಯರ್ಥಾರ್ಯಪರತಪಾದ್ಕತವಂ 
ಸಮರ್ಥಯತಮ್। ಇದಾನಿೀಂ ತತ ತದಿವಪರ್ಯಯೀಣ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾವಭಾವಪರತಪಾದ್ನ್ಮಿತ ಭ್ೀದ್ಾಃ। 

ಅದ್ವೈತವಾದ್ೀ ಪರಯೀಜನ್ನಿರಾಸಾಃ 
ಏವಂ ವಿಷ್ರ್ಂ ನಿರಾಕೃತಯ ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಿರಾಕರ್ ೀತ— 

ಏವಮೀವ ಪರಯೀಜನ್ಮಪ ನಿರಸುಮ್। 

ರ್ಥಾ ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾದ್ಜ್ಞಾತಸಯ ವಿಷ್ರ್ಸಾಯಸಮಭವೀಽದ್ವೈತವಾದ್ೀ, ಏವಮೀವಾಜ್ಞಾನಾ-
ಸಮಭವಾದ್ೀವ ಶಾಸರಸಯ ಪರಯೀಜನ್ಮಪ ನಿರಸುಂ ವ್ೀದಿತವಯಮ್। ಮೀಕ್ ೀ ಹಿ 
ಪರಯೀಜನ್ಮ್। ಸ ಚಾಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತುರ ಪಾಃ। ರ್ದಾಹ— ‘ಅವಿದಾಯಸುಮಯೀ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಸಾ 
ಸಂಸಾರ ಉದಾಹೃತಾಃ’ ಇತ ನ್ ಚಾಜ್ಞಾನಾಸಮಭವ್ೀ ತನಿನವೃತುರತಪಪದ್ಯತ್್ೀ। 
ನ್ನ್ವೀತತ್ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾದ್ೀವ’ ಇತಯನ್ೀನ್ೈವ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸ್ತದ್ಾಮ್। ತತೆಮಥ್ ೀಯಽರ್ಂ 
ಗರನ್ಥಾಃ? ಸತಯಮ್, ತಥಾಪ ತಸ್ಯೈವ ಪರಪಞ್ ್ ಾೀಽರ್ಮಿತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಪರಪಞ್ಾನ್ಮ್ ಚ 
ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಪರಯೀಜನ್ನಿರಾಸಪರಸಾುವಾಯೀತ। 
ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಿರಾಕರ್ ೀತ— 

ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಿರಸುಮಿತ ಸಮಬನ್ಾಾಃ। ಅಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತುಲಕ್ಷಣ್ ೀ ಹಿ ಮೀಕ್ಷಾಃ 
ಪರ್ೀಣಾತಮಸವರ ಪತಯೈವ್ೀಷ್ಟಾಃ। ರ್ಥಾಽಽಹ ‘ಆತ್್ೈವಾಜ್ಞಾನ್ಹಾನಿಾಃ’ ಇತ। ಆತಮಸವರ ಪಂ ಚ 
ಪಾರಗ್ೀವ ಶಾಸರಪರವೃತ್್ುೀಾಃ ಸ್ತದ್ಾಮೀವ್ೀತ ಕರ್ಂ ತತ್ ಪರಯೀಜನ್ಂ ಸಾಯತ್? ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಾತ್ದ್ಾಸಯ 
ಸಾಧ್ನಾರ್ ರ್ತತ್್ೀ। ನಾಪ ತತ್ ಸಾಧ್ನಾಹಯಮ್। 

ಸವರ ಪತ್ಾವನ್ ೀಕ್ಷಸಯ ಪೂವಯಮೀವ ಸ್ತದ್ಾತ್ಾವತ್। 
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ಜ್ಞಾತ ಆತ್್ೈವಾಜ್ಞಾನ್ಹಾನಿರಿತ ಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಃ। 
‘ಜ್ಞಾತ ಆತ್್ೈವಾಜ್ಞಾನ್ಹಾನಿನಾಯತಮಮಾತರಮ್’ ಇತ ಕಶ್ಾತ್। ತದ್ಸತ್। ಆತಮನ್ ೀ 
ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯತ್ಾನ್ಙಜುೀಕ್ಾರಾತ್। ವೃತುವಿಷ್ರ್ತ್ಾಽಸ್ತುೀತ ಚ್ೀತ್। ತಥಾಪ ವೃತುವಿಶ್ಷ್ಟ ಆತ್ಾಮ 
ಮೀಕ್ಷ ಇತತಯಕುಂ ಸಾಯತ್। ತಥಾ ಚ ವೃತ್್ುೀನಿಯವೃತ್ೌು ಮೀಕ್ಷನಿವೃತುಪರಸಙ್ುಾಃ। ವೃತತಯಪಲಕ್ಷಿತ 
ಆತ್ಾಮ ಮೀಕ್ಷ ಇತ ಚ್ೀತ್, ತಥಾಪ ಜೀವನ್ತಮಕ್ೌ ಪರಸಙ್ು ಇತ್್ಯೀಷಾ ದಿಕ್। 

ಅಜ್ಞಾನ್ಹಾನ್ೀಾಃ ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಃ 
ಅಪರ ಆಹ— ನಾವಿದಾಯಸುಮರ್ಲಕ್ಷಣಂ ಮೀಕ್ಷಮಾತಮಸವರ ಪಮಾಚಕ್ಷಮಹ್ೀ। ಕ್ತಂ ನಾಮ? 
ಅನ್ಯಮೀವ। ನ್ ಚ ವಾಚಯಂ ತಸಯ ಸತ್್ವೀ ಅದ್ವೈತಹಾನಿಾಃ, ಅಸತ್್ವೀ ತದ್ಭಾವಾಃ, ಸದ್ಸತವಂ 
ವಿರತದ್ಾಂ, ಸದ್ಸದಿವಲಕ್ಷಣತ್್ವೀಽಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತುತ್ಾವನ್ತಪಪತುಾಃ, ಪರತಯೀಗಿತನಿನವೃತ್್ ಯೀ-
ವ್ೈಯಲಕ್ಷಣಯಸಾಯವಶಯಕತ್ಾವದಿತ। ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾಭತಯಪಗಮಾತ್। ರ್ಥ್ ೀಕುಂ — 
ನ್ ಸನಾನಸನ್ನಸದ್ಸನಾನನಿವಾಯಚಯಶಾ ತತಾರ್ಾಃ। 
ರ್ಕಾನ್ತರ ಪೀ ಬಲ್ಲರಿತ್ಾಯಚಾರ್ಯಾಃ ಪರತಯಪೀಪದ್ಮ್॥ ಇತ॥ 
ತತ್ಾರಹ - 

ಅಜ್ಞಾನ್ಸಮಭವ್ೀನ್ ಚತತರ್ಯಪರಕ್ಾರಾಭಾವಾತ್ ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾಽಪ ನಿರಸಾು।  

ಮೀಕ್ಷಸ್ಯೀತಯನ್ತವತಯತ್್ೀ। ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಹಿ ನ್ ಸತವಮದ್ವೈತಭಙ್ಗುತ್। ನಾಪಯಸತವಂ 
ಪರತೀತವಿರ್ ೀಧ್ಾತ್। ನ್ ಚ ಸದ್ಸತವಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಾತ್। ಅತಶಾತತರ್ಯಪರಕ್ಾರ್ ೀ-
ಽನಿವಚಯನಿೀರ್ತವಮಙಜುೀಕ್ಾರ್ಯಮ್। ನ್ ಚ ತನಿನವೃತುರಪ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ಸಮಭವತೀತ್್ಯೀವಂ 
ಮೀಕ್ಷಸಯ ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾ ಪರ್ೀಣಾಙಜುೀಕೃತ್ಾ। 

ಸಾಯದಿರ್ಂ  ರ್ದ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಪರಮತ್್ೀ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚ ತತ್ಮಭವತ। ‘ಸ್ತದ್ಾತ್ಾವತ್ವರ ಪಸಯ’ 
ಇತ್ಾಯದಿನ್ ತದ್ಸಮಭವಸ್ ಯೀಕುತ್ಾವತ್। ಅತ್್ ೀಽಜ್ಞಾನಾಸಮಭವ್ೀನ್ ಚತತರ್ಯಪರಕ್ಾರಸಯ 
ಸತತರಾಮಭಾವಾತ್ ತ್್ೀನ್ ಕಲಾಾಮಾನಾ ಮೀಕ್ಷಸಯ ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾಽಪ 
ಪೂವೀಯಕುರಿೀತ್್ಯೈವ ನಿರಸಾು। 
ಅರ್ವಾ, ಅಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತುರ್ಯದಾಯತ್ಾಮತರಿಕ್ಾು ಪಞ್ಾಮ ಪರಕ್ಾರ್ ೀರರಿೀಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ತದಾ ವಕುವಯಂ 
ಕ್ತಮಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರ್ಯಮ್? ನ್ ವಾ ? ಇತ ನ್ ತ್ಾವದಿದವತೀರ್ಾಃ। ಅತ್ಾಮತರಿಕುಸಾಯಜ್ಞಾನ್-
ತತ್ಾೆರ್ಯಯೀರನ್ಯತರತ್ಾವವಶಯಮಭವಾಭತಯಪಗಮಾತ್। 

ಅಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತ್್ುೀರಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರ್ಯತವನಿರಾಸಾಃ 
ಆದ್ಯೀ ಬಾಧ್ಕಮಾಹ— ಅಜ್ಞನನನಸ್ತ್ಮದಾಭವ ೀನ ೀರಅಜ್ಞನನನಸ್ತ್ಮದಾಭವ ೀನ ೀರ॥ ರ್ದ್ಯಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತುರಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಾಯ ತತ್ಾ 
ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ ತದಾನಿೀಮವಸಾಥನ್ಂ ಸಾಯತ್। ನ್ ಹತಯಪಾದಾನ್ೀನ್ ವಿನ್ ೀಪಾದ್ೀರ್ಸಯ ಸ್ತಥತರಸ್ತು। 
ಅಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತ್ಾುವಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾತ್। ತಥಾ ಚಾಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತ್್ುೀರತಭರ್ಥಾಽಪಯಸಮಭವ್ೀನ್ 
ಸವರ ಪಮೀವ ನಾಸ್ತು। ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾ ತತ ದ್ ರನಿರಸ್ುೀತ। 
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ಕ್ತಞ್ಾ ಘಟಾದಿೀನಾಂ ಸತವಂ, ಶಶವಿಷಾಣಾದಿೀನಾಮಸತವಂ, ಘಟಾದಿೀನಾಮೀವ 
ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾದಿವಯವಸಥರಾ ಸದ್ಸತವಮಿತ ಪರಕ್ಾರತರರ್ಸ್ಯೈವಾನ್ತಭವಾತ್ ಚತತರ್ಯಪರಕ್ಾರ ಏವ 
ನಾಸ್ತು। ತದ್ಭಾವಾತ್ ಪಞ್ಾಮಪರಕ್ಾರತ್ಾ ತತ ಮೀಕ್ಷಸಾಯಷ್ಟಮರಸ ಇವಾತಯನಾು-
ಸಮಾಭವಿನಿೀತ್ಾಯಹ— ಚತುಥಭಗಪರರನರ ೀರಚತುಥಭಗಪರರನರ ೀರ॥ 

ಮಾರಾವಾದ್ೀ ಅಧಿಕ್ಾರ್ಯಭಾವವಿವರಣಮ್। 
ಆಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾದ್ಧಿಕ್ಾರಿೀ ಚ ನಿರಸು ಇತತಯಕುಮ್। ತದಿವವರಣಾರ್ಯಮಾಹ— 

ವಿಷ್ರ್ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾದ್ೀವಾಧಿಕ್ಾರಿೀ ಚ। 

ನಿರಸು ಇತ ಸಮಬನ್ಾಾಃ। ಯೀ ಹಿ ರ್ತರಯೀಜನ್ಮರ್ಯರ್ಮಾನ್ ೀ ರ್ಂ ವಿಷ್ರ್ಂ ಜಜ್ಞಾಸತ್್ೀ 
ಸ ಏವ ತತ್ಾರಧಿಕ್ಾರಿೀ ಭವತ। ಪರಕೃತ್್ೀ ಚಾಜ್ಞಾನಾಸಮಭವ್ೀನ್ ವಿಷ್ರ್ಪರಯೀಜನ್ೀ ನಿರಾಕೃತ್್ೀ 
ಇತ ತದ್ಭಾವಾದ್ೀವ ತದ್ವಿನಾಭ ತ್್ ೀಽಧಿಕ್ಾರಿೀ ಚ ನಿರಸ್ ುೀ ವ್ೀದಿತವಯಾಃ। 

ಮಾರಾವಾದ್ೀ ಸಮಬನಾಾಭಾವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 
ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾತ್ ಸಮಬನಾಾಭಾವಾಃ ಉಕುಾಃ। ತಮತಪಪಾದ್ರ್ತ— 

 ತದ್ಭಾವದ್ೀವ ಸಮಬನ್ ಾೀಽಪ ॥ 

ಸತ್ಾಮೀವ ಹಿ ಸಮಬನ್ ಾೀ ಭವತ। ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವ್ೀನ್ ವಿಷ್ರಾದ್ಯಭಾವಶ್್ ಾೀಪಪಾದಿತಾಃ। 
ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ರಾದ್ಯಭಾವಾತ್ ಸಮಬನ್ ಾೀಽಪ ನಿರಸು ಏವ್ೀತ। 

ಶತರತಸೃತಭಾಯಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತವಸ್ಯೈವ ಸವಯಶಾಸಾರರ್ಯತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 
ಏವಂ ವ್ೀದಾದ್ೀಜೀಯವಬರಹಮಣ್ ೀರ್ೀಕತವಪರತಪಾದ್ಕತ್್ವೀ ಅನಾರಮಭಣಿೀರ್ತವಪರಸಙ್ಗುನ್ನ 
ತತರತಪಾದ್ಕತವಮಿತತಯಕುಮ್। ಇದಾನಿೀಂ ಪರಮಾಪುತಮೀನ್ ಭಗವತ್ಾ ಶತರತ್ಾಯ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ 
ಸವೀಯತುಮತವಸ್ಯೈವ ಸವಯಶಾಸರಪರತಪಾದ್ಯತರಾ ಅಭಿಹಿತತ್ಾವಚಾ ತದ್ೀವ 
ವ್ೀದಾದಿಪರತಪಾದ್ಯಂ ನಾತಮಬರಹ್ೈಕಯಮಿತ್ಾಯಹ— 

‘ದಾವವಿಮೌ ಪುರತಷೌ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಷರಶಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ। 
‘ಇಮೌ’ ಇತ ಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಾತ್ಾಂ ಸ ಚರ್ತ। ಪುರತಷೌ ಚ್ೀತನೌ। ಏವಶಬದಸಯ ದಾವವ್ೀವ್ೀತ 
ಸಮಬನ್ಾಾಃ। ತದ್ಘಟನಾರ್ ಪರಮಪುರತಷ್ಂ ವಾಯವತಯಯಿತತಂ ‘ಲ್ ೀಕ’ ಇತತಯಕುಮ್। 

ಕ್ಷರಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಕ ಟಸ್ ಥೀಽಕ್ಷರ ಉಚಯತ್್ೀ ॥ 
ತದ್ನ್ೀನ್ ೀತುಮಪುರತಷ್ನಿರ ಪಣಸಾಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಪುರತಷ್ನಿರ ಪಣಂ ಕೃತಮ್। 
ತತಾಃ ಕ್ತಮಿತಯತ ಆಹ— 

ಉತುಮಾಃ ಪುರತಷ್ಸುವನ್ಯಾಃ.. 
ಅನ್ಯಾಃ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಭಾಯಮ್। ನ್ ತವನ್ಯೀರ್ೀವ್ೈಕಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಕಲಾಾತ ಇತ ಭಾವಾಃ। 

ಅನ್ಯಸ್ ಯೀತುಮಪುರತಷ್ತ್್ವೀ ಶತರತ್ಾಯದಿಸಮಮತಮಾಹ— 
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..ಪರಮಾತ್್ೀತತಯದಾಹೃತಾಃ। 
ಆತಮಶಬ್ ದೀಽತರ ಚ್ೀತನ್ಪರಾಯರ್ಾಃ। 

ರ್ತಕ್ತುಂ ಚಾಹ— 

ಯೀ ಲ್ ೀಕತರರ್ಮಾವಿಶಯ ಬ್ಭತಯ.. 
ಯೀ ಹಿ ರ್ಸಯ ಭತ್ಾಯ ಸ ತಸಾಮದ್ತತುಮೀ ರ್ತಕುಾಃ। 
ಆವಿಷ್ಟಸಯ ತನಾನಶ್ೀ ನಾಶಪರಸಙ್ು ಇತಯತ ಆಹ— 

..ಅವಯರ್.. 
ತತ್ ಕರ್ಮ್? ಐಶವರಾಯದಿತ್ಾಯಹ 

..ಈಶವರಾಃ ॥ 
ಸ ಚ ಕಾಃ? ಇತಯತ್್ ೀಽಹಮೀವ್ೀತ ಸಪರಮಾಣಕಮಾಹ— 

ರ್ಸಾಮತ್ ಕ್ಷರಮತೀತ್್ ೀಽಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ।  
ಅತ್್ ೀಽಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಪರರ್ಥತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ॥  
ಕ್ಷರಂ ಚಾತೀತ ಇತ ಚಶಬಾದನ್ವರ್ಾಃ। ಲ್ ೀಕಶಬ್ದೀನ್ ಪೌರತಷ್ೀರಾಗಮ ಉಚಯತ್್ೀ। 
ತ್ಾತಾರ್ಯದ್ ಯೀತನಾರ್ ವ್ೀತತುಾಃ ಫಲಮಾಹ — 

ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಮ ಮಢ್ ೀ ಜ್ಜಾನಾತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್। 
ಸ ಸವಯವಿದ್ಭಜತ ಮಾಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ ॥ 
ಏವಮಿತಯಸಯ ವಾಯವೃತುನಿರಾಸ ಇತ॥ ಏವಮಿತಯಸಯ ವಾಯವೃತುನಿರಾಸಾಃ ಅಸಮ ಮಢ ಇತ। ನ್ 
ಪುನ್ರಶವಕಣಾಯದಿವತ್ ಸಂಜ್ಞಾಮಾತರತ್್ವೀನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸ ಸಸವವಿತ್, ಅಸ್ಯೈವ 
ಸವಯಶಾಸಾರರ್ಯತ್ಾವತ್। ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಸವಯಪರಕ್ಾರ್ೀಣ। 
ಏತಚಾ ನ್ ರ್ಸ್ೈಕಸ್ೈವಾಚಯಮಿತ್ಾಯಹ— 

ಇತ ಗತಹಯತಮಂ ಶಾಸರಮಿದ್ಮತಕುಂ ಮರಾಽನ್ಘ। 
ಸ ಸವಯವಿದಿತ್ಾಯತತಯಕುಮ್। 
ತತ್ ಕ್ತಮ್ ? ಇತಯತ ಆಹ — 

ಏತದ್ತಬಧ್ಾವ ಬತದಿಾಮಾನ್ ಸಾಯತ್ ಕೃತಕೃತಯಶಾ ಭಾರತ ’ ॥ 
ಬತದಿಾಮಾನ್ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಿೀ। ಕೃತಕೃತ್್ ಯೀ ಮತಕುಾಃ। 

‘ಇನಿದಿಯೀಭಯಾಃ ಪರಾ ಹಯಥಾಯ ಅಥ್ೀಯಭಯಶಾ ಪರಂ ಮನ್ಾಃ। 
ಮನ್ಸಸತು ಪರಾ ಬತದಿಾಬತಯದ ಾ್ೀರಾತಮ ಮಹಾನ್ ಪರಾಃ ॥  
ಮಹತಾಃ ಪರಮವಯಕುಮವಯಕ್ಾುತ್  ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ। 
ಪುರತಷಾನ್ನ ಪರಂ ಕ್ತಞ್ಜಾತ್ ಸಾ ಕ್ಾಷಾಠ ಸಾ ಪರಾ ಗತಾಃ ’ ॥  
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Page 14 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಆತ್ಾಮ ಮಹಾನಿತ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಯಮ್। ನ್ ಪರಂ ಕ್ತಞ್ಜಾತ್। ಕ್ತನ್ತು? ಸಾ ಕ್ಾಷಾಠ ಸ ಏವಾವಧಿಾಃ। 
ಕತತ ಏತತ್? ಸಾ ಪರಾ ಗತಾಃ, ಗಮಯತ ಇತ ಗತಾಃ। 
ಏವಂ ಸವಯಶಾಸ್ರೈಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯತ ಇತ್ಾಯಹ— 

‘ಭ ಮನಾಃ ಕರತತವಜ್ಜಾಞಾರ್ಸುವಂ ತಥಾ ಚ ದ್ಶಯರ್ತ’। 
ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಭ ಮಗತಣಸಯ ಜ್ಜಾಯರ್ಸುವಂ ಮತಖಯತ್್ ೀ ವ್ೀದ್ಪರತಪಾದ್ಯತವಮಿತ 
ಸ ತ್ಾರಥ್ ೀಯಽತ್ಾರಭಿಮತಾಃ। 
ಇತ  ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತವಮೀವ ಶಾಸಾರರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಭಗವತ್ಾ ಶತರತ್ಾಯ ಚಾಭಿಹಿತಮ್॥ 
ಏವಂ ಪರಕರಣಾರ್ಯಮತಪಪಾದ್ಯ ತಸಯ ಪರಯೀಜನ್ಮಾಹ — 

ಇತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತವಮೀವ ಸವಯಶಾಸಾರರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಭಗವತ್ಾ ಶತರತ್ಾಯ  
ಚಾಭಿಹಿತಮ್ ॥ 

ಇತ ಸವಯಜ್ಞಮತನಿನಾ ಮಾರಾವಾದ್ತಮೀಽಖಿಲಮ್। 
ನಿರಸುಂ ತತುವವಾದ್ೀನ್ ಸತ್ಾಂ ಸಂಶರ್ನ್ತತುಯೀ ॥ 

ಅನ್ಯಥಾ ಹಿ ವಿಪರತಪತ್್ುೀಾಃ ಸಂಶಯೀ ಭವತ। 
ಪರಕರಣಾರ್ಯಮತಪಸಂಹರನ್ ತದ್ನ್ತಗತಣಂ ಭಗವದಾವಕಯಮೀವ ಪಠ್ತ— 

ನಾಸ್ತು ನಾರಾರ್ಣಸಮಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಏತ್್ೀನ್ ಸತಯವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸವಾಯಥಾಯನ್ ಸಾಧ್ರಾಮಯಹಮ್ ॥  

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ 
ಮಾರಾವಾದ್ಖಣಡನ್ಮ್॥ 

ವಚನ್ಪರಸ ನ್ಮಾಲಾ ಜರ್ತೀಥಾಯಖ್ಯೀನ್ ಭಿಕ್ಷತಣಾ ರಚಿತ್ಾ। 
ಧಿರರ್ತ್ಾಂ ಸದ್ಯೀ ಹೃದ್ಯೀ ಕಮಲಾಮಹಿಲ್ೀನ್ ಪುರತಷ್ೀಣ॥ 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾರಾರ್ಯವಿರಚಿತ—
ಮಾರಾವಾದ್ಖಣಡನ್ ವಿವರಣಂ ಜರ್ತೀರ್ಯಭಿಕ್ಷತವಿರಚಿತಂ 

ಸಮ ಾಣಯಮ್ 
॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು ॥  

॥ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ ॥ 
॥ ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ ॥ 
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