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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ॥ 

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

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

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

26615951, , 8095551774 9901971176, 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:ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 
ಮತತು ವಿದಾವನ್ ಸತಯಧ್ಾಯನಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಟರ್ವರಿಂದ್ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಟ್ಟ 
ದ್ವೈತವ್ೀದಾನಾುಧ್ಯರ್ನ್ಸಂಶ್ ೀಧ್ನ್ಪರತಷಾಠನ್ಂ ಇವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 

ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಖಣಡನ್। 
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 ॥ ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಖಣಡನ್ಮ್ ॥ 

ನ್ತ್ಾವ ವಿಶ್ ವೀದ್ರ್ಸ ು್ೀಮಲರ್ಹ್ೀತತಂ ಪತಂ ಶ್ರರ್ಾಃ। ಕತಮಯಾಃ 

ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತವನ್ತಮಾನ್ಖಣಡನ್ಪಞ್ಚಾಕ್ಾಮ್॥ 
‘ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ರ್ತಾಃ’ ಇತ ಭಗವತ್ಾ ಸ ತರಕ್ಾರ್ೀಣ ಜಗದ್ತದ್ರಾದಿನಿಮಿತುಕ್ಾರಣತವಂ 
ಪರಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಮಭಿಹಿತಮ್। ನ್ ಚ ಜಗತಸತಯತ್ಾಮನ್ುರ್ೀಣ ತದಾವಸುವಂ 

ಸಮಭವತ। ಸಾಪ ನ್ ಪರ್ ೀದಿೀರಿತ ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತವಪರಮಾಣಸಯ 
ಆಭಾಸತ್ಾವುಯತ್ಾಾದ್ನ್ೀನ್ ವಿನ್ ೀಪಪದ್ಯತ ಇತ ತದ್ರ್ಯಮಿದ್ಂ ಪರಕರಣಮಾರಭತ್್ೀ 

ಭಗವಾನಾಚಾರ್ಯಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ಕರ್ಂ ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ವಿನಾ ನಿಣಯರ್ಾಃ? ಸತಯಂ, ತಥಾಪ ಶಾಸ್ರೈಕ 

ದ್ೀಶಸಮಬನಿಿತ್ಾವತರಕರಣಸಯ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ವಿಜ್ಞಾಸಯತ್್ೀ ಚ ಕ್ಾಲಾತೀತತ್ಾ ವುಯತ್ಾಾದ್ನ್ೀನ್ 

ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಪರಕ್ಾರ್ ೀಽಪೀತ। 
ಗರನಾಾರಮಭೀ ಮಙ್ುಲಾಚರಣಾಭಾವಪರರ್ತಕುನ್ ಯನ್ತ್ಾಶಙ್ಕೆಪರಿಹಾರಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಅವಿಗಿೀತಶ್ಷಾಟಚಾರಪರಮಾರಾದಿಪಾರಪುಂ ಪಾರರಿಪಸತಪರಿಸಮಾಪಾಾದಿ 
ಪರಯೀಜನ್ಂ ಕಿಮಪ ಮಙ್ುಲಾಚರಣಂ ಪರಕರಣಾದೌ ಕಸಾಮದಾಚಾಯೀಯ 

ನಾನ್ತಷ್ಠಠತವಾನಿತ ಚ್ೀ ಕ ಕರ್ಮೀತದ್ವಗತಮ್? ಅನ್ತಪಲಮಾಭದಿತ ಚ್ೀನ್ನ। 

ತತ್ಾೆಲ್ಲೀನ್ಸಾಯಧ್ತನ್ ೀಪಲಬತಿಮಶಕಯತ್ಾವ ಕ। ಗರನ ಾ್ೀ ನಿವ್ೀಶನಾಭಾವಸಾುವತರತಯಕ್ಷಸ್ತದಿ್ 

ಇತ ಚ್ೀ ಕ। ಕಿಮತಾಃ? ನ್ ಹಿ ಗರನ ಾ್ೀ ನಿವ್ೀಶನ್ಮೀವ ತದ್ನ್ತಷಾಠನ್ಮ್। ನಾಪ 

ತದಾವಾಪುಮ್। ಕ್ಾರ್ವಾಕಿಾತುನಿಮಿತ್ಾುನಾಮನ್ೀಕ್್ೀಷಾಂ ಭಾವಾ ಕ। ಗರನಾಾನ್ುರ್ೀ 

ನಿವ್ೀಶನಾದಿನ್ೈವ ಶ್ಷಾಯ ಅವಗಮಿಷ್ಯನಿು। ಅತ ಏವ ನ್ ತದ್ನ್ತಷಾಠನ್ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀಽಪೀತ। 
ಮಾರಾವಾದ್ತಯಕು ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನಾನ್ತವಾದ್ಾಃ 

ತತರ ತ್ಾವನಾಮರಾವಾದಿನ್ ೀದಿತಂ ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಮನ್ತವದ್ತ— 
 ‘ವಿಮತಂ ಮಿಥಾಯ ದ್ೃಶಯತ್ಾವದ್ಯದಿತಾಂ ತ ಕ ತಥಾ ರ್ಥಾಸಮರತಪನ್ನಮ್ |’ 

‘ಸವಯಂ ಮಿಥಾಯ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಪರಮಾಣಬಾಧ್ಾಃ ಶತಕಿುರಜತ್ಾದೌ ಸ್ತದಾಿರ್ಯತ್ಾ ಚ 

ಸಾಯದಿತ ವಿಮತಮಿತತಯಕುಮ್। ವಿಮತ್್ೀರನ್ೀಕವಿಧ್ತ್್ವೀಽಪ ಸಾಧ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ ೀಪಾದಾನಾ-

ತುದಿವಶ್ೀಷ್ಸ್ತದಿಿಾಃ। ತಥಾ ಚ ಸತಯತವಮಿಥಾಯತ್ಾವಭಾಯಂ ವಾದಿಪರತವಾದಿವಿಮತವಿಷ್ಯೀ 

ವಿರ್ದಾದಿೀತತಯಕುಂ ಭವತ। ತಹಿಯ ವಿರ್ದಾದಿೀತ್್ಯೀವ ವಕುವಯಮ್। ನ್ ಚ್ೈವಂ ಶಙ್ೆಾಮ್ 

ಅವಚ ಛ್ೀದ್ಕ್ಾನ್ತಕ್ಾುವುಕುದ್ ೀಷಾನಿಸಾುರಾ ಕ। 
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ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ವಯತರ್ೀಕವಾಯಪುಪರದ್ಶಯನಾಭಾವ್ೀ ಕ್ಾರಣಕರ್ನ್ಮ್ 

ರ್ದ್ಯಪ ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತತರನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕಿೀ। ತಥಾಪಯಕತಟ್ಟಲ್ೀಽನ್ವಯೀ ಸಮಭವತ ನ್ 
ಕತಟ್ಟಲ್ ೀ ವಯತರ್ೀಕ ಆದ್ರಣಿೀರ್ ಇತ ಸ ಚಯಿತತಂ ರ್ದಿತಾಂ ತತುಥ್ೀತಯನ್ವರ್ ಏವ 

ದ್ಶ್ಯತಾಃ। 
ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ರ್ತುತಾದ್ಯೀರಾವೃತಾಭಾವ್ೀಽಪ ವಿವಕ್ಷಿತ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿಿಾಃ 

ರ್ತುದಿತ ಸಾಧ್ಾರಣಪರಯೀಗಾದ್ೀವ ಸವೀಯಪಸಂಹಾರಸ್ತದ್ಿೀದಿವಯವಯಚನಾಭಾವೀ ನ್ 

ದ್ ೀಷಾರ್। ‘ಗೌನ್ಯ ಪದಾ ಸರಷ್ಟವಾಯ’ ಇತವ ಕ। 
ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಸಮರತಪನ್ನಪದ್ಕೃತಯಮ್ 

‘ಸಮರತಪನ್ನಮ್’ ದ್ೃಶಯತವಮಿಥಾಯತವವತುಯೀತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸಮರತಪನ್ನಗರಹಣ್ೀನ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿಕಲತ್ಾವದಿದ್ೃಷಾಟನ್ುದ್ ೀಷ್ನಿರಾಸ್ ೀಽಪ ಕೃತಾಃ ಸಾಯದಿತ ಶತಕಿು ರಜತಮಿತ್್ಯೀವ 

ನ್ ೀಕುಮ್। 
ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಪಞ್ಚಾವರ್ವಾನ್ನ್ನ್ತವಾದ್ಕ್ಾರಣಮ್ 

ರ್ದ್ಯಪ ಪರ್ೀಣ ಸವಗರನ ಾ್ೀ ಪಞ್ಚಾವರ್ವಪರಯೀಗ್ ೀಽಸಯ ವಿಹಿತ ಇತ ತಥ್ೈವಾನ್ತ 

ವಾದ್ ೀ ರ್ತಕುಾಃ। ತಥಾಪುಯಪನ್ರ್ನಿಗಮನ್ಯೀರಸಾಧ್ನಾಙ್ುತ್ಾವದ್ನ್ತವಾದಾಹಯತ್ಾಪ 

ನಾಸ್ತುೀತ ಸ ಚಯಿತತಂ ತರಾವರ್ವಾನ್ತವಾದ್ಾಃ। ತಚಾಾನ್ಯತ್್ ರೀಪಪಾದಿತಮ್। ಏವಂ 

ಚಾನ್ತವದ್ತ್್ೈವ ಅಧಿಕಂ ನಾಮ ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಮಪ ಸ ಚಿತಮ್ ಭವತ। 
ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಅಸತವಸಯ ಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಅಪರಸ್ತದ್ಿವಿಶ್ೀಷ್ಯತ್ಾದ್ ೀಷ್ಾಃ  

ಏವಮನ್ ದಿತಮನ್ತಮಾನ್ಂ ದ್ ಷ್ಯಿಷ್ಯನ್ ಪರರ್ಮಪಾರಪುತ್ಾವತರತಜ್ಞಾಶರರ್ಂ 

ದ್ ೀಷ್ಮಾಹ। 

-ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಜಗತ್್ ೀSಭಾವಾದಾಶರರಾಸ್ತದಿ್ಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ 

ಇತ ಮಾರಾವಾದಿನ್ ೀಕ್ ು್ೀ ವಕುವಯಮಿತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಗಾನಾಹಿತ್ಾದಿವದ್ಸ್ತದಿ್ ಆಶರಯೀ 

ರ್ಸಾಯಸಾವಾಶರರಾಸ್ತದಿ್ಾಃ। ಪಕ್ಷ ಇತ ತದ್ೀಕದ್ೀಶಸಾಸಧ್ಯಧ್ರ್ೀಯ ಲಕ್ಷಾತ್್ೀ। ಅರ್ವಾ  

ಸಪುಮಯಥ್ೀಯ ಬಹತವಿರೀಹಿರಿತ ಮತಖ್ಾಯರ್ಯ ಏವ ಪಕ್ಷಶಬದಾಃ। 
‘ಉಕ್ ು್ೀ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ೀಕಿುನಿಮಿತುಮಿದ್ಂ ದ್ ಷ್ಣಮಿತ ಸ ಚರ್ತ್ಾ ‘ಅನ್ತಕ್್ ುೀಪಾ 

ಲರ್ಭೀಽರ್ಂ ಪರ್ೀಣ ಪರಪಞ್ಚಾಸತವಸಾಯಸಾಧ್ನಾ ಕ’ ಇತ ನಿರಸುಂ ಭವತ। 
ನ್ನ್ತ ‘ಜಗತ್್ ೀಽಭಾವಾ ಕ’ ಇತ ಹ್ೀತತಾಃ ಸ್ತದಿ್ಶ್ಾೀತಸದಿ್ಂ ಪರಸಾಯಭಿಮತಮ್। 

ಕಿಮಪರಸ್ತದಿ್ವಿಶ್ೀಷ್ಯತ್ಾ ಕರಿಷ್ಯತ? ಅಸ್ತದಿ್ಶ್ಾೀತುಥಾಪ। 

ಅಸ್ತದಾಿಶರರ್ತವಸಾಧ್ಕ್ಾಭಾವಾ ಕ। ಮೈವಮ್, ರ್ದಿ ಜಗದ್ಭಾವೀಽತರ ಸಾಧ್ಯತ್್ೀ 
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ತದಾ ಜಗತ್್ ೀಽಭಾವಾತ್ಾಸಧ್ಯಧ್ಮಯಸಯ ಆಶರರ್ಸ್ತದಿಿಾಃ ಸಾಯ ಕ| ತತಶಾ 
ವಿಶ್ೀಷಾಯಭಾವಾದಿವಶ್ಷಾಟಬಾವಾಃ ಇತ ಪರತಜ್ಞಾಥ್ ೀಯ ಬಾಧಿತಾಃ ಸಾಯ ಕ ಇತ್್ಯೀವಂ 

ಪರಾಙಚುೀಕೃತ್್ೀನ್ ಪರಸಯ ದ್ ೀಷ್ ೀದಾಭವನಾ ಕ। 
ಮಿಥಾಯತವಮಸತವಮಿತ ಪಕ್ಷಾಶರರ್ಣ್ೀನ್ ದ್ ಷ್ಣ್ೀ ಛಲಶಙ್ಕೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 

ಮಿಥಾಯಶಬ ದ್ೀನ್ ಕಿಮಸದ್ತಚಯತ್್ೀ? ಉತ್ಾನ್ಯತೆಮಪ? ಇತ ವಿಕಲ್ಾೀನ್ ೀಪಕರಮಾನ್ನ 

ಛಲಪರಸಙ್ುಾಃ। ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಕಥಾಕರಮಶ್ಕ್ಷಣಾರ್ಯಂ ವಿಕಲಾಾಃ। 
ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಅಸತವಸಯ ಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಅಪಸ್ತದಾಿನ್ುಾಃ 

ಅರ್ವಾ ಜಗತ್್ ೀಽಸತ್್ವೀ ಪರತಭಾತ್್ೀ ಅಪಸ್ತದಾಿನ್ುಮನ್ೀನಾಚಷ್ಟೀ। ತಥಾ ಹಿ, ಪಕ್ಷಾಃ 

ಪರತಜ್ಞಾರ್ಯಾಃ ಪರಪಞ್ಾಸಾಯಸತವಲಕ್ಷಣಾಃ। ಸ ‘ಆಶರರಾಸ್ತದಿ್ಾಃ’ ಆಶರರ್ಾಃ ಸ್ತದಾಿನ್ುಾಃ 

ತದಾಶರಯೀಣ ಕಥಾಪರವೃತ್ ು್ೀಾಃ। ತಸ್ತಮನ್ನಸ್ತದಿ್ಾಃ ತದಿವರತದಿ್ ಇತ ರಾವ ಕ। ಕತತಾಃ? 

ಜಗತ್್ ೀ ಭಾವಾ ಕ ಭಾವತ್್ವೀನ್ ಅಸದಿವಲಕ್ಷಣತ್್ವೀನ್ ಪರ್ೀಣಾಙಚುೀಕೃತತ್ಾವದಿತ। 
ಸವಯಥಾ ನಿವಯಚನಾನ್ಹಯತವಸಯಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಅಪರಸ್ತದ್ ಿವಿಶ್ೀಷ್ಣತ್ಾ 

ಸಾಯದ್ೀತ ಕ, ನ್ ವರ್ಂ ಮಿಥ್ಯೀತಯತಯನಾುಸನ್ುಂ  ಗಗನ್ಕತಸತಮಸಮಂ 

ಪರಪಞ್ಾಮಾಚಕ್ಷಮಹ್ೀ; ಯೀನ್ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯಸಾಯಶರರಾಸ್ತದಿಿರಪಸ್ತದಾಿನ್ ುೀ ವಾ ಸಾಯ ಕ। 

ಕಿನ್ತು? ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ಮೀವ್ೀತ। ಅತ ಆಹ — 

ಅನಿವಯಚನಿೀರಾಸ್ತದ್ಿೀರಪರಸ್ತದಿ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಃ | 

ಪಕ್ಷ ಇತಯನ್ತವತಯತ್್ೀ। ಅತರ ಪಕ್ಷ ಇತ ತದ್ೀಕದ್ೀಶ್ ೀ ಧ್ಮಿಯ ಪರಪಞ್  ಾೀ ಲಕ್ಷಾತ್್ೀ। 

ಅಪರಸ್ತದಿ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ ರ್ಸ್ತಮನಿನತ ಮತಖ್ಾಯಥ್ ೀಯ ವಾ। ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ಂ ಖಲತ 

ನಿವಯಚನಾನ್ಹಯಮತಚಯತ್್ೀ। ನ್ ಚ ತ ಕ ಪಾರಗ್ೀತದ್ನ್ತಮಾನಾತಸದಿ್ಮ್। ಸವಯಸಾಯಪ 

ನಿವಯಚನಾಹಯತ್ಾವ ಕ। ಅರ್ಥಾ ಸವವಾಯಘಾತ್್ ೀ ಮ ಕತ್ಾ ವಾ ಸಾಯ ಕ। ಅತ್್ ೀ 
ಮಿಥಾಯಪದ್ೀನ್ ವಿಮತಸಾಯನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಪಕ್ಷ್ ೀಽಪರಸ್ತದಿ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ ೀ 

ಭವತ। ಅರ್ಮಪ ವಚನ್ನಿಮಿತ್್ ುೀ ದ್ ೀಷ್ ಇತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಸಯ ಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಸ್ತದ್ಿಸಾಧ್ನ್ತವದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಸದ್ಸದವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಮೀವ ಮಿಥಾಯತವಂ ಬ ರರ್ೀ, ನಾಸತವಮ್। 

ಏತದ್ೀವಾನಿವಯಚನಿೀರ್ತವಂ ನಾಮ। ನ್ ತತ ಸವಯಥಾ ನಿವಯಚನಾನ್ಹಯತವಮೀವ। 

ಅತ್್ ೀ ನ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ ಇತ। ತತ್ಾರಹ— 
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ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ಸ್ತದ್ಸಿಾಧ್ನ್ತ್ಾ | 
ಪರತಜ್ಞಾದ್ ಷ್ಣಪರಸಾುವಾತ್ಾಸಧ್ನ್ಶಬ್ ದೀಽತರ ಭಾವಸಾಧ್ನ್ಾಃ। ಕರಣಸಾಧ್ನ್ತ್್ವೀ ಹಿ 

ಹ್ೀತತದ್ ಷ್ಣಂ ಸಾಯ ಕ। ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀಽಙಚುೀಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀ ಹಿ ವಿಮತಂ 

ಸದಿವಲಕ್ಷಣಮಸದಿವಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ೀತ ಪರತಜ್ಞಾರ್ಯಾಃ ಸಾಯ ಕ। ತತರ ಅಸದಿವಲಕ್ಷಣತವಂ 

ಪರಪಞ್ಾಸಾಯಸಾಮಭಿರಙಚುೀಕೃತಮೀವ್ೀತ ಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ನ್ನ್ತ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀನ್ ಸಹಾಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಮತರ ಸಾಧ್ಯತ್್ೀ। ತತೆರ್ಮೀಷ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ? ಇತ। 

ಮೈವಂ, ನ್ ಹಿ ಸದ್ದಧಮಸ್ತದ್ಿೀನ್ ಸಹ್ ೀಚಯಮಾನ್ಮಸ್ತದಿ್ಂ ಭವತ। 
ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯವಿಶ್ಷಾಟಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಸಾಧ್ನಾದ್ದ್ ೀಷ್ ಇತ ಚ್ೀ ಕ ತಥಾಪ ಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ 

ತ್್ೈವ। ಸತ್್ ೀಽಪ ಸದ್ನ್ುರವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯಙಚುೀಕ್ಾರಾ ಕ। ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಂ ನಾಮ 

ಸದ್ಸತ್ಾುಾನಾಶರರ್ತವಮಿತ ಚ್ೀ ಕ ತಥಾಪ ನ್ ಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾನಿಸಾುರಾಃ। 

ಸತ್್ವೈಕಸವಭಾವಸಯ ಪರಪಞ್ಾಸಯ ಸದ್ಸತ್ಾುಾನ್ಙಚುೀಕ್ಾರಾ ಕ। 

ಪರತ್್ಯೀಕಮತಭರಾನಾಶರರ್ತವಮಿತ ಚ್ೀ ಕ। ತಥಾಪಯಸತ್ಾುಾನಾಶರರ್ತ್್ವೀನ್ 

ಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾ ತ್ಾದ್ವಸಾಾಮ್। ವಿಶ್ಷ್ಟಸಾಧ್ನಾದ್ದ್ ೀಷ್ ಇತ ಚ್ೀ ಕ ತಥಾಪ 

ದ್ೀಶಕ್ಾಲಪರಿಚಿಛನ್ನೀಷ್ತ ಘಟಾದಿಷ್ತ ವಯವಸಾಾಶರರ್ಣ್ೀನ್ ಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್್ೈವ್ೀತ। 
ಸ್ತದಾಿನಿುನಾಮನಿಷ್ಟಸಯ ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಸಯ ಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಅಪರಸ್ತದ್ಿವಿಶ್ೀಷ್ಣತ್ಾದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ಅಥ್ೈವಂ ಬ ರರಾ ಕ ರಾದ್ೃಶಂ ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಸದಾವದಿನಾಮನಿಷ್ಟಂ 

ತನಿಮಥಾಯತವಮಿತ। ತತ್ಾರಪ್ಯೀತದ್ೀವೀತುರಮ್। ತಥಾ ಹಿ, ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ-

ಽಙಚುೀಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀ ಸತ ಅಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾ ಅಪರಸ್ತದಿ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣತ್ಾ ಭವತೀತ। ಏತಚಾ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುವುಯದಾಸಪರಸಾುವ್ೀ ವಕ್ಷಾಾಮಾಃ। ಸವಯತರ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಸಾಧ್ನ್ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಂ ಚ। 
ಸತಯವಿವ್ೀಕಸಯ ಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಸ್ತದ್ಿಸಾಧ್ನ್ತ್ಾ 

ಸತಯವಿವ್ೀಕಸಯ ಮಿಥಾಯಭಾವಸಯ ಸಾಧ್ಯತ್ಾವನ್ ನೀಕುದ್ ೀಷ್ ಇತ ಚ್ೀ ಕ ನ್। 

ಸತ್ಾಯನ್ುರವಿವ್ೀಕ್ಾಙಚುೀಕ್ಾರ್ೀಣ ಸ್ತದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾವ ಕ। 
ಸತಯತ್ಾನಾಶರರ್ತವಸಯ ಮಿಥಾಯತವರ ಪತ್್ವೀ ಅಪಸ್ತದಾಿನಾುದಿದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ಸತಯತ್ಾನಾಶರರ್ತವಂ ಸತಯವಿವ್ೀಕ ಇತ ಚ್ೀ ಕ। ಕ್್ೀರ್ಂ ಸತಯತ್ಾ? 
ಅರ್ಯಕಿರರಾಸಾಮಥಾಯಯದಿಲಕ್ಷಣಾ ಚ್ೀತುದ್ನಾಶರರ್ತವಸಾಧ್ನ್ೀ 

ಪರಸಾಯಪಸ್ತದಾಿನ್ುಪರಸಕಿುಾಃ। ತದ್ನಾಯ ಚ್ೀತಸದಿ್ಸಾಧ್ನ್ತ್್ೈವ। 
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ಸತಯಮಬಾಧ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯೀತ ತದಿವವ್ೀಕ ಇತ ಚ್ೀ ಕ। ತಹಿಯ ಬಾಧ್್ ೀ ವಕುವಯಾಃ। 

ಅನ್ಯಥಾವಿಜ್ಞಾತಸಯ ಸಮಯಗಿವಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೀತಸದಿ್ಸಾದ್ನ್ತ್್ೈವ। ಕ್ಷಣಿಕತ್ಾವದಿನಾ ವಿಜ್ಞಾತಸಯ 

ಪರಪಞ್ಾಸಯ ಅಕ್ಷಣಿಕತ್ಾವದಿಬಾಧ್ಕಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ರ್ತವಸಾಯಸಾಮಭಿರಙಚುೀಕೃತತ್ಾವ ಕ। 
ಪರತಪನ್ ನೀಪಾಧ್ೌ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಲಕಸತಯತ್ಾನಿಷ್ೀಧ್ ಇತ ಚ್ೀ ಕ ನ್। ಸತಯತ್ಾರಾ 

ಏವಾದಾಯಪಯನಿರ ಪಣಾ ಕ। 
ಸತ್ಾುಾಭಾವಸಯ ಆಶರರಾಸ್ತದಿಿಪರಯೀಜಕತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಕಿಂ ಚ್ೈವಂ ಸತ ಅತಯನಾುಸತವಮೀವ ಪಾರಪುಮಿತ ಆಶರರಾಸ್ತದಾಿಾದಿ ಪರತ್ಾಯವೃತುಾಃ। 

ಸತುಾನಿಷ್ೀಧ್ ಏವ ಕಿರರ್ತ್್ೀ। ನ್ ತವಸತುಾವಿಧಿರಿತ ಚ್ೀನ್ನ। ಸತುಾನಿಷ್ೀಧ್ಾತರಿಕು-

ಸಾಯಸತವಸಾಯಭಾವಾ ಕ। ಭಾವ್ೀಽಪ ಸತುಾನಿಷ್ೀಧ್್ೀನ್ೈವಾಶರರಾಸ್ತದಿಿಾಃ ಸಾಯ ಕ। 

ಅಸತುಾಮಾನಾಶರರ್ತ್್ವೀ ಪರಯೀಜಕಂ ನ್ ಸತ್ಾುಾಭಾವ ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। 

ನಿರಾಮಕ್ಾಭಾವಾ ಕ। ಸಮಂ ಪರತವಾದಿನ್ ೀಽಪೀತ ಚ್ೀ ಕ ಅಸತು ತ್ಾವ ಕ, 

ಆಶರರಾಸ್ತದಿಿಸನ ದ್ೀಹ್ೀಽಪಯನ್ತಮಾನ್ಮಸಾಧ್ಕಮ್। 
ವಾಯವಹಾರಿಕಸತವಸಾಯಶರರ್ತವಪರಯೀಜಕತವಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ವಾಯವಹಾರಿಕಸತ್ಾುಸ್ತವೀಕ್ಾರಾದಾಶರರ್ತ್್ ೀಪಪತುರಿತ ಚ್ೀ ಕ ಕ್್ೀರ್ಂ ವಾಯವಹಾರಿಕಿೀ 

ಸತ್ಾು? ರ್ದಾ ವಯವಹಾರನಿವಾಯಹಹ್ೀತತಸುದಾ ಸ್ತದಿ್ಂ ನ್ಾಃ ಸಮಿೀಹಿತಮ್। ವಯರ್ಯಂ ಚ 

ವಾಯವಹಾರಿಕಿೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಸತ್ಾುಮಙಚುೀಕೃತಯ ಪುನ್ಸುನಿನಷ್ೀಧ್್ೀ 

ಪರಸಾಯಪಸ್ತದಾಿನ್ುಶಾ। 
ಪರಮಾರ್ಥಯಕತವಮೀವ ನಿಷ್ಠಧ್ಯತ್್ೀ ನ್ ತತ ವಾಯವಹಾರಿಕಿೀ ಸತ್ ು್ೀತ ಚ್ೀ ಕ ಕಿಮಿದ್ಂ 

ಪರಮಾರ್ಥಯಕತವಮ್ ? ಅವಾಯವಹಾರಿಕತವಂ ಚ್ೀ ಕ ನಿಷ್ಠಧ್ಯತ್ಾಮ್। ನ್ ನ್ ೀ ಹಾನಿಾಃ। 

ಅಬಾಧ್ಯತವಮಿತ ಚ್ೀ ಕ ಅಬಾಧ್ಯತವನಿಷ್ೀಧ್್ ೀ ಬಾಧ್ಯತವಮೀವ। ತಚಾ ಸತ್ಾುನಿಷ್ೀಧ್ ಇತ 

ಕತತ್್ ೀ ವಾಯವಹಾರಿಕಿೀ ಸತ್ಾುಪ? ಇತರ್ೀತರಾಶರರ್ದ್ ೀಷ್ ೀ ವಾ ಸಾಯ ಕ। 
ಭಾರನಿುಸ್ತದಾಿ ಸತ್ಾು ವಾಯವಹಾರಿಕಿೀ ಸತ್ ು್ೀತ ಚ್ೀ ಕ ತಥಾ ಸತ ನಾಸ್ತು 

ಸತ್ ು್ೀತಯನಾಶರರ್ತ್್ೈವ। 
ನ್ನ್ತ ಪರತೀತಗ್ ೀಚರತ್ಾಮಾತ್್ರೀಣ  ಆಶರರ್ತ್್ ೀಪಪತ್ ುೌ ಕಿಂ ಸತುರಾ? 

ಸತರಭಿತ್ಾಸಾಧ್ನ್ೀ ತತ ಗಗನಾರವಿನ್ದಸಯ ನಾಶರರ್ತ್ಾ ಸತ್ಾುವಿರಹಾ ಕ। ಅಪ ತತ 

ನಿರತಪಾಖಯತ್ಾವದಿತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಥಾ ಸತ ಶಬಾದದ್ುಗನಾರವಿನಾದದಿಸತ್ಾುಪರತೀತ್ೌ ತತರ 

ಸತರಭಿತ್ಾಸಾಧ್ನ್ೀ ನಾಶರರಾಸ್ತದಿಿರತದಾಭವ್ಯೀತ। ಅಸ ು್ಾೀವಮ್, ಅಙ್ಕುನ್ುರವ್ೈಕಲಯಂ ತತರ 
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ಭವಿಷ್ಯತೀತ ಚ್ೀನ್ನ। ಕ್ಾಲಾನಿಕ್ಾಙ್ುಸಾಕಲಯಸಯ ಸವಯತರ ಸೌಲಭಾಯ ಕ। ತಥಾ ಚ ನ್ 

ಸಾಧ್ನ್ತದಾಭಾಸನಿರ್ಮಾಃ ಸಾಯ ಕ। ವಾದಾಯದ್ಯಭತಯಪಗಮೀನ್ ನಿರ್ಮ ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। 

ಕಥಾಭಾಸಪರಸಙ ುೀನ್ ಅಸತ್ಾಸಧ್ನ್ದ್ ಷ್ಣಯೀರಪ ಸತವಪರಸಙ್ಕು ಕ। ಕಿಂ ಚ್ೈವಂ ಸತ 

ಪರಕೃತ್ಾನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಪ ನ್ ತತ್ಾವವ್ೀದ್ಕತವಂ ಸಾಯ ಕ। 
ಸತ್ಾುಂ ವಿನಾ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಪರತೀತಗ್ ೀಚರತವಸ್ಯೈವ ಆಶರರ್ತವಪರಯೀಜಕತವಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ಗಗನಾರವಿನ್ದಸಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಪರತೀತನಾಯಸ್ತುೀತ ಚ್ೀ ಕ ತಥಾ ಸತಯತೀನಿದಿರ್ 

ಪರಪಞ್ಾಭಾಗಸಯ ಅನಾಶರರ್ತವಂ ಸಾಯದಿತ। 
ಅಸತ್್ ೀಽಪ ನಿಷ್ೀಧ್ಾಶರರ್ತ್್ವೀ ವಾಯವಹಾರಿಕಸತ್ಾುಙಚುೀಕ್ಾರವ್ೈರ್ರ್ಯಯಸಾಧ್ನ್ಮ್ 

ರ್ದ್ಪುಯಕುಂ “ನಿಷ್ೀಧ್ಂ ಪರತ ಅಸತ್್ ೀಽಪಾಯಶರರ್ತವಂ ಸಮಭವತ। ರ್ಥಾ 

‘ವನಾಿಾಸತತ್್ ೀ ನ್ ವಕ್ಾು’ ಇತ। ಅನ್ಯಥಾ ಸವವಚನ್ವಾಯಘಾತ್ಾದಿದ್ ೀಷ್ ಪರಸಙ್ುಾಃ। ಕಿಮತ 

ವಯವಹಾರಸತಾಃ ಪರಪಞ್ಾಸಯ” ಇತ। ತದ್ನ್ತಪಪನ್ನಮ್। ನಿಷ್ೀಧ್ಂ ಪರತ್ಾಯಶರರ್ತ್್ವೀ ವಿಧಿಂ 

ಪರತ ತತೆಸಾಮನ್ನ ಸಾಯ ಕ। ನ್ ಹಿ ವಿಧಿನಿಷ್ೀಧ್ಯೀವಯಸತುತ್್ವೀ ಕಶ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ತತವಪರದಿೀಪಕ್ಾಕ್ಾರ್ ೀಕುಮಿಥಾಯತವನಿರಾಸಾಃ 

ಏತ್್ೀನ್ ಸಾವತಯನಾುಭಾವಸಮಾನಾಧಿಕರಣತರಾ ಪರತೀರ್ಮಾನ್ತವಂ ಮಿಥಾಯತವಮಿತ 

ನಿರಸುಮ್। ತದ್ೀತದ್ಪಾಕೃತ್ಾಸತ್ಾುಾನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾುಾಭಾಯಂ ನ್ ಬಹಿಭ ಯತಮಿತ ನ್ 

ಪೃರ್ಗಾಶಙ್ೆಾ ದ್ ಷ್ಠತಮ್। 
ಆಶರರ್ಸ್ತದ್ಿೀರದ್ ೀಷ್ತವಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ನ್ನಾವಶರರಾಸ್ತದಿಿರಸಾಮಕಂ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಪರ್ ೀಽಪ ತಥಾ ಅಙಚುೀಕತರತತ್್ೀ। 

‘ನಿರತಪಾಖಯಮಪಾಯಶರರ್ ಏವ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವ ಕ। ತತೆರ್ಂ ತದ್ತದಾಭವನ್ಮ್? ಇತಾಮ್। 

ರ್ದ್ಯಪ ಪರ್ ೀ ವ್ೈರಾತಯಮಾತ್್ರೀಣ ತಥಾಗತಮತಮನ್ತಸೃತಯ ತಥಾಹ। ತಥಾಪ 

ನಾಸೌ ತತಸದಾಿನ್ುಾಃ ತಥಾತ್್ವೀ ನಿರತಪಾಖಯಸಾಯಪ ಪರತೀತಯಙಚುೀಕ್ಾರ ಪರಸಙ್ಕು ಕ। 

ಪರಪಞ್ಾಸಯ ವಾಯವಹಾರಿಕಸತ್ಾುಸ್ತವೀಕ್ಾರವ್ೈರ್ಥಾಯಯಪತ್ ು್ೀಶ್ಾೀತ। 
ಪರತಜ್ಞಾನಿರಾಕರಣಸಮಾಪುಾಃ ಹ್ೀತತನಿರಾಕರಣಾರಮಭಾಃ 

ಪರತಜ್ಞಾನಿರಾಕರಣಾನ್ನ್ುರಂ ಹ್ೀತತನಿರಾಸಾವಸರಾಃ। ತತ್ಾರದೌ ಲ್ಲಙ್ುದ್ಶಯನ್ಂ, ತತ್್ ೀ 
ವಾಯಪುಸೃತಾಃ, ಅಥಾವಸರವಿಚಾರಸತುತ್್ ೀಽನ್ತಮಿತರಿತ ತ್್ೀನ್ೈವ ಕರಮೀಣ 
ಹ್ೀತತಮಾಭಾಸ್ತಕರಿಷ್ಯನ್ನಸ್ತದಿಿಂ ತ್ಾವದಾಹ— 
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ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಾದ್ಸ್ತದ್ ಿೀ ಹ್ೀತತಾಃ | 
ಹ್ೀತತರಿತ ತದ್ಥ್ ೀಯ ಲ್ಲಙ್ುಮತಚಯತ್್ೀ। ಪರ್ೀಣ ಹ್ೀತತತರಾ 

ಅಭಿಧಿೀರ್ಮಾನ್ತವಮೀವಾಸಯ ಹ್ೀತತತವಂ ನ್ ತತ ವಾಸುವಮಿತ ನ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। 
ದ್ೃಶಯತವಸಯ ಸತ್ಾವಭಾವ್ೀ ಅಸತವಪರಸಙ ುೀನಾಸ್ತದ್ಿತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ದ್ೃಶಯತವಂ ಹಿ ಪರ್ೀಣ ವಿರ್ದಾದಿಪರಪಞ್ಾಸಯ ನ್ ತ್ಾವತಸತಯಮಙಚುೀಕತತಯಂ ಶಕಯಮ್। ತತರ 

ದ್ೃಶಯತವಸಯ ವೃತ್ಾುವನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತವಪರಸಙ್ಕು ಕ। ಅವೃತ್ಾುವಜ್ಞಾನಾಸ್ತದಿಿಪರಸಕ್ ು್ೀಾಃ। 

ಅತಸುದ್ಸದ್ೀವ್ೀತ ವಾಚಯಮ್। ತಥಾ ಚ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಾದ್ಸ್ತದ್ ಿೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಯ ಕ। 
ದ್ೃಶಯತವಸಾಯನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್್ವೀ ಅನ್ಯತರಾ ಸ್ತದಿಿಾಃ 

ಮಾ ಭ  ಕ ಸತಯಂ ದ್ೃಶಯತವಮ್। ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ಂ ತತ ವಿದ್ಯತ ಏವ। ಅತ್್ ೀ 
ನಾಸ್ತದಿಿರಿತಯತ ಆಹ — 

ಅನಿವಯಚನಿೀರಾಸ್ತದ್ಿೀರ್ೀವ | 
ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ದ್ೃಶಯತವಸಯ ಪರಪಞ್ ಾೀ ಅಸಾಮಕಮಸ್ತದ್ಿೀರಸ್ತದಿಿರ್ೀವ। 

ದ್ೃಶಯತವಸಾಮಾನ್ಯಸಯ ಹ್ೀತತತ್್ವೀ ಅನ್ಯತರಾಸ್ತದಿಿಾಃ 

ನ್ ಬ ರರ್ೀ ವರ್ಂ ಸತಯಮನಿವಯಚನಿೀರ್ಂ ವಾ ದ್ೃಶಯತವಂ ಹ್ೀತತರಿತ। ಯೀನಾನ್ಯತರಾ 

ಸ್ತದಿಿಾಃ ಸಾಯ ಕ। ಕಿಂ ನಾಮ? ದ್ೃಶಯತವಸಾಮಾನ್ಯಮ್। ತಚಾಾಸ್ಾೀವ ವಿರ್ದಾದೌ 

ವಾದಿಪರತವಾದಿಸಮಮತಮಿತ ಕರ್ಮಸ್ತದಿಿಾಃ ಸಾಯ ಕ। ಸಾಧ್ಾರಣಪರರ್ತಕುಹ್ೀತ್್ ೀಶಾ 

ವಿಶ್ೀಷ್ವಿಕಲ್ಾೀನ್ ನಿರಾಸ್ೀ ಸವಾಯನ್ತಮಾನ್ಭಙ್ುಾಃ। ತಥಾ ಚ ಧ್ ಮಾದ್ ಿಮ-
ಧ್ವಜಸಾಧ್ನ್ೀಽಪಯನ್ೀತದ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸಂಲಗ್ ನೀ ಧ್ ರ್ೀ ಹ್ೀತತಾಃ? ಕಿಂ 
ವ್ೈತದ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸಂಲಗನಾಃ? ಇತ ವಿಕಲಾಾ ಅಸ್ತದಿಿರಾದ್ಯೀ, ದಿವತೀಯೀ ಸಾಧ್ನ್ಶ ನ್ಯಂ 

ನಿದ್ಶಯನ್ಮಿತ ಶಕಯತ್್ೀ ವಕತುಮ್। ತತರ ಚ ಅವಿವಕ್ಷಿತವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಧ್ ಮಮಾತರಂ 

ಹ್ೀತತರಿತ್್ಯೀವ ಪರಿಹಾರಾಃ। ಸ ತತ ಸಮಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಽಪೀತ। ತತ್ಾರಪ್ಯೀತದ್ೀವೀತುರಮ್। 

ತಥಾ ಹಿ। ಸಾಯದ್ರ್ಂ ಧ್ ಮಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಹರಿಹಾರಾಃ। ಧ್ ಮದ್ವಯೀಽಪ 

ಧ್ ಮವತವಸಾಮಾನ್ಯಸಯ ವಾದಿಪರತವಾದಿಸಮಮತತ್ಾವ ಕ। ನ್ ಚ 

ಸತ್ಾಯನಿವಯಚನಿೀರ್ದ್ೃಶಯತವಯೀದ್ೃಯಶಯತವ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವಾದಿಪರತವಾದಿಸಮಮತಮ್। 

ಯೀನಾತರ ತಥಾ ಪರಿಹಾರಾಃ ಸಾಯ ಕ। ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ಸಯ ಸವರ ಪತ 

ಏವಾಸಾಮಕಮಸ್ತದ್ಿೀಾಃ। ನ್ ಚಾಸ್ತದಾಿಶರರ್ಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಸ್ತದಿ್ಂ ಭವತ। 
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ದ್ೃಗಜನ್ಯಫಲಾಶರರ್ತವಸಯ ದ್ೃಶಯತ್್ವೀ ಅಸ್ತದಾಿಾದಿದ್ ೀಷಾಾಃ 

ಅರ್ವಾ ದ್ೃಗಜನ್ಯಫಲಾಶರರ್ತವಂ ದ್ೃಶಯತವಂ ಪರ್ೀಣ ವಕುವಯಮ್। ವೃತುವಾಯಪಯತವಸಯ 
ಸಾಧ್ಾರಣಸಯ ಚ ದ್ೃಶಯತವಸಯ ಆತಮನಿ ವಿಪಕ್ಷ್ೀಽಪಯಙಚುೀಕೃತತ್್ವೀನ್ 

ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ಾವಪಾತ್ಾ ಕ। ಜ್ಞಾತತ್ಾಲಕ್ಷಣಫಲಸಾಯನ್ಯತರ ನಿರಾಕೃತತ್್ವೀನ್ ಅಸಮನ್ಮತ್್ೀ 

ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಾದ್ಸ್ತದ್ ಿೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಯ ಕ। 
ಜ್ಞಾತತ್ಾಙಚುೀಕ್ಾರ್ೀಽಪ ಅತೀತ್ಾದಾವತೀನಿದಿಯೀಷ್ತ ಚ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಾದಾಭಗಾಸ್ತದಿಿಾಃ। 

ಅಸ್ತದ್ ಿೀ ಹ್ೀತತರಿತ ಚ ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ ಕತಯವಯಾಃ। ತ್್ೀನ್ ಆಶರರಾಸ್ತದಿಿಸಙ್ುಿಹ್ ೀಽಪ 

ಭವತ। ಉಪಪತುಸತು ಪೂವೀಯಕ್್ಾವಾನ್ತಸನ್ಿೀಯೀತ। 
ನ್ನ್ತ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಾತರಿಕುಂ ನ್ ತಸಾಯಸ್ತದಿ್ತವಂ ನಾಮ। ಅತಾಃ ಕರ್ಂ 
ಹ್ೀತತಹ್ೀತತಮದಾಭವಾಃ? ಮೈವಂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಭಾವ್ೀನ್ ವೃಕ್ಷಾತವಶ್ಂಶತಪಾತವ-

ಯೀರಿವೀಪಪತ್ ು್ೀಾಃ। ವಯವಹಾರ್ ೀ ವಾ ಅತರ ಸಾಧ್ಯ ಇತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಏವಮತತುರತ್ಾರಪ 

ವ್ೀದಿತವಯಮ್। 
ವಾಯಪುಭಙ್ುಭ್ೀದ್ವತ್ಾಂ ಅಸ್ತದಾಿದಿೀನಾಂ ದ್ೃಷ್ಟತವಕರಮನಿರ ಪಣಮ್ 

ವಾಯಪುಭಙ್ುಭ್ೀದಾಾಃ ವಿರತದಾಿನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್ಾನ್ಧ್ಯವಸ್ತತ್ಾಾಃ। ತತರ ವಿರತದ್ ಿೀ 

ವಿಪರಿೀತನಿಶಾರ್ಂ ಕರ್ ೀತ। ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ ಸನ ದ್ೀಹಮತತ್ಾಾದ್ರ್ತ। ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಸತು 

ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ನ್ ಜನ್ರ್ತ। ತದ್ೀವಂ ದ್ತಷ್ಟತವಕರಮಾನ್ತರ್ ೀಧ್್ೀನ್ 
ವಾಯಪಾಭಾವಮತದಾಭವಯಿಷ್ಯನ್ ವಿರತದಿ್ಂ ತ್ಾವದಾಹ — 

ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್್ ೀವಿಯರತದ್ಿತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಅನಿವಯಚನಿೀರಾಸ್ತದ್ಿೀರ್ೀವ ಸಪಕ್ಷಾಭಾವಾದಿವರತದ್ಿಾಃ | 
ಹ್ೀತತರಿತ ಸವಯತ್ಾರನ್ತವತಯತ್್ೀ। ನ್ನ್ತ ಸಾಧ್ಯವಿಪರಿೀತವಾಯಪ್ುೀ ಹ್ೀತತವಿಯರತದಿ್ 

ಉಚಯತ್್ೀ। ನ್ ತತ ಸಪಕ್ಷಶ ನ್ಯಾಃ। ತಥಾ ಸತ ಕ್್ೀವಲವಯತರ್ೀಕಿಣ್ ೀ 

ಹ್ೀತ್್ ೀರನ್ಧ್ಯವಸ್ತತವಿಶ್ೀಷ್ಸಾಯಪ ವಿರತದಿ್ತವಪಾರಪ ು್ೀಾಃ। ತತೆರ್ಮತಕುಂ  

‘ಸಪಕ್ಷಾಭಾವಾದಿವರತದಿ್ಾಃ’ ಇತ। ಕರ್ಂ ಚ ಅನಿವಯಚನಿೀರಾಸ್ತದ್ಿೀಾಃ ಸಪಕ್ಷಾಭಾವಾಃ? ನ್  

ಹಯನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾ ಮಿಥಾಯತವಂ ಇತ ಪರ್ೀಣ್ ೀಕುಮಿತ। ಮೈವಮ್, ಏವಂ ಹಿೀದ್ಂ 

ವಿಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ। ರಾವನ್ ುೀ ಹಿ ಮಿಥಾಯತವವಿಕಲಾಾಸ ು್ೀ ಸವ್ೀಯ 

ನಾಸತ್ಾುಾನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾವಭಾಯಂ ಬಹಿಭ ಯತ್ಾ ಇತತಯಪಪಾದಿತಮ್। 
ತತ್ಾರಸತಯತವಮಪಸ್ತದಾಿನಾುದಿಭರಾನ್ನ ಪರ್ೀಣಾಙಚುೀಕೃತಮಿತ 
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ವಾಚನಿಕವಿನಾಯಸಭ್ೀದ್ೀನಾಪಯನಿವಯಚನಿೀರ್ತವಮೀವ ಪರಸಾಯಭಿಪಾರರ್ವಾಯಪುಮ್। 

ತತ್್ ೀಽನಿವಯಚನಿೀರ್ನ್ೈವ ಸಪಕ್ಷ್ೀಣ ಭಾವಯಮ್। ತಥಾ ಚ ರ್ಥಾ 
ಅನಿವಯಚನಿೀರಾಸ್ತದ್ಿೀರಪರಸ್ತದಿ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣತ್ಾವದ್ತಯಕುಮ್ ಏವಂ ತತ ಏವ 
ಸಪಕ್ಷಾಭಾವಾದಿವರ್ದಾದಿವಯತರಿಕುಂ ಸವಯಂ ವಿಪಕ್ಷ ಇತ ಶತಕಿುರಜತ್ಾದೌ ವಿಪಕ್ಷ್ೀ 

ವತಯಮಾನ್ತ್ಾವತ್ಾಸಧ್ಯವಿಪರಿೀತವಾಯಪಾಾ ವಿರತದ್ ಿೀ ಹ್ೀತತರಿತ। 
ಮ ಲ್ೀ ಪೂವಾಯಪರವಿರ್ ೀಧ್ಶಙ್ಕೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 

ನ್ನ್ತ ‘ರಜತಂ  ದ್ೃಷ್ಟಮಿತ ಭರಮಮಾತರತ್ಾವ ಕ’ ಇತ ಶತಕಿುರಜತ್ಾದ್ೀದ್ೃಯಶಯತ್ಾವಭಾವಂ 

ವಕ್ಷಾತ। ಅತಾಃ ಕರ್ಂ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ? ಸತಯಂ, ರ್ಥಾ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಸುಥಾ ತತ್್ೈವ ವಕ್ಷಾಾಮಾಃ। 
ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್್ ೀಾಃ ಸಾಧ್ಾಯಭಾವ್ೀನ್ ವಾಯಪುಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಅರ್ವಾ ‘ಆತಮನ್ ೀಽಪ ದ್ೃಶಯತ್ಾವ ಕ’ ಇತ ವಕ್ಷಾಮಾಣಮತ್ಾರಪ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್-

ನಾಯಯೀನ್ ಸಮಬದಿ್ಾತ್್ೀ। ತತರ ‘ಸಪಕ್ಷಾಭಾವಾ ಕ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ಸಾಧ್ಯಸಮಬನಾಿಭಾವ 

ಉಪಪಾದಿತಾಃ। ‘ಆತಮನ್ ೀಽಪ ದ್ೃಶಯತ್ಾವ ಕ’ ಇತಯನ್ೀನ್ ತದ್ಭಾವಸಮಬನ್ದಾಃ ಸಮರ್ಥಯತಾಃ। 

ತಥಾ ಚ ವಿಪರಿೀತವಾಯಪುರ್ೀವ ಸ್ತದಾಿ ಭವತೀತ। 
ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್್ ೀರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ಾಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಆತಮನ್ ೀSಪ ದ್ೃಶಯತ್ಾವದ್ನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ | 
ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಸಪಕ್ಷಸಯ ಶತಕಿುರಜತ್ಾದ್ೀಾಃ, ಕಿಂ ತತ? ವಿಪಕ್ಷಸಾಯತಮನ್ ೀಽಪೀತ ಯೀಜನಾ। 

ನ್ನ್ವೀತದಿವರತದಿ್ಮ್। ಪಾರಗನಿವಯಚನಿೀರಾಭಾವಾತಸಪಕ್ಷಾಭಾವ ಉಕುಾಃ। ಇದಿೀನಿೀಂ ತತ 

ತದಾಭವಾಃ। ನ್ ಹಿ ತದ್ಭಾವ್ೀ ತತರ ದ್ೃಶಯತವಸಯ ವೃತುಾಃ ಸಮಭವತೀತ। ಸತಯಮ್, 

ಅಭತಯಪಗಮವಾದ್ ೀಽರ್ಮಿತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ। ವಾದ್ಯನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್್ ೀ ವಾ। ಆತಮನಿ ದ್ೃಶಯತವಸಯ 

ತಂ ಪರತ ಸಮರ್ಯನಾ ಕ। 
ಅರ್ವಾ ಮಿಥಾಯತವಂ ನಾಮ ಅಸತವಂ ವಾ ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ತವವಂ ವಾ ಸದಿವವಿಕುತವಂ ವಾ 

ವಕುವಯಮ್। ತತರ ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್್ವೀ ಸಾಧ್್ಯೀ ವಿರತದಿ್ತವಮತಕ್ಾುಾ ಅಸತವಸದಿವವಿಕುತವ-

ಯೀರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತವಮನ್ೀನ್ ೀಚಯತ್್ೀ। ಏತ್್ೀನ್ ಲಕ್ಷಣವಿರ್ ೀಧ್್ ೀಽಪ ಪರಿಹೃತಾಃ। 
ಆತಮನ್ಾಃ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀನ್ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಶಙ್ಕೆ 

ಆಹ, ನಾತಮನ್ ೀ ದ್ೃಶಯತವಂ ರ್ತಕುಮ್। ತಸಾಯಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶತ್ಾವ ಕ। ತಥಾಹಿ, 
ಮಮೀದ್ಮನ್ತಕ ಲಂ ಪರತಕ ಲಮಿತ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಅವಚಿಛನ್ನಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀನ್ 
ಅವಚ ಛ್ೀದ್ಕ್ಾತಮಪರಕ್ಾಶನಾನ್ುರಿೀರ್ಕತ್ಾವ ಕ ಅವಶಯಮಾತ್ಾಮ ಪರಕ್ಾಶತ 
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ಇತಯಙಚುೀಕ್ಾರ್ಯಮ್। ತಸಯ ಚ ಮಾನ್ಸವ್ೀದ್ನಿೀರ್ತ್ಾರಾಂ ವೃತುವಿರ್ ೀಧ್ಾ ಕ, 
ಸಂವಿತೆಮಯತ್ಾಮನ್ುರ್ೀಣಾಪರ್ ೀಕ್ಷಸಯ ಸಂವಿದ್ಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶತ್ಾವಿರ್ ೀಧ್ಾ ಕ 

ಪರಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್ಾಸ್ತದಿಿರಿತ। 
ಆತಮನ್ ೀ ದ್ೃಶಯತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ತತ್್ರೀದ್ಂ ವಕುವಯಂ, ಕಿಮಾತಮನ್ ೀ ನಿರತಪಾಧಿಕರ ಪಮಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶಮ್? ಉತ 
ಸ್ ೀಪಾಧಿಕಮಪ? ಆದ್ಯೀ ಕಿಮನ್ೀನಾನ್ತಕ ಲಪರತಕ ಲಸಮಬನಿಿನ್ಾಃ ಸ್ ೀಪಾಧಿಕಸಾಯ-

ಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶತ್ಾಪರತಪಾದ್ನ್ೀನ್। ದಿವತೀಯೀ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಸಾಯತಮನ್ಯ-

ವೃತುಪರಸಙ್ಕು ಕ। 
‘ಸವಯಪರತಯರ್ವ್ೀದ್ಯೀ ಚ ಬರಹಮರ ಪ್ೀ ವಯವಸ್ತಾತ್್ೀ ’ಇತ್ಾಯದಿಸವವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ ಸಾಯ ಕ। 
ಕಿಂ ಚ  ‘ಆತ್ಾಮ ನ್ ಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶಾಃ’ ಇತ ವೃತುವಿಷ್ಯೀ ನ್ ವಾ? ಆದ್ಯೀ 

ದ್ೃಶಯತ್ಾವಪತುಾಃ। ಮ ಕ್್ ೀಽಹಮಿತವತಸಾಕಿರರಾವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ। ದಿವತೀಯೀ 

ವಯತರ್ೀಕ್ಾಸ್ತದಾಿಾ ಸನಿದಗಾಿನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ। 
ಸ್ ೀಪಾಧಿಕಸಯ ದ್ೃಶಯತವವಯತರ್ೀಕ್ಾವಚಿಛನ್ನಸಯ ದ್ೃಶಯತವಂ ಸಾಯದ್ೀವ್ೀತ ಆನ್ನ್ದಬ್ ೀಧ್್ ೀಕಿುನಿರಾಸಾಃ 

ನಾನಾವತಮನ್ ೀ ನಿರತಪಾಧಿಕಂ ರ ಪಮೀವಾಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶಮ್। ಸ್ ೀಪಾಧಿಕಂ ತತ 

ಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶಮಪ। ತ್್ೀನ್ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್್ವೀಽಪ ವಯತರ್ೀಕ್ಾವಚಿಛನ್ನಸಯ ಸಾಯದ್ೀವ 

ದ್ೃಶಯತ್್ೀತ ಚ್ೀ ಕ ನ್। ವಯತರ್ೀಕ್ಾವಚಿಛನ್ನಸಯ ಸತಯತ್್ವೀ ಅನ್ೈಕ್ಾನ್ಾತ್ಾದ್ವಸಾಾಾ ಕ। 

ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ಕಿಮನ್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಿೀನಾಪ ವಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ। ಪರತತಯತ ತಸಯ ಪಕ್ಷತರಾ 

ಭಾಗಾಸ್ತದಿಿಶಾ ಸಾಯ ಕ। 
ದ್ೃಶಯತವವಯತರ್ೀಕ್ಾವಚಿಛನ್ನಂ ದ್ೃಶಯಮಿತ ವಿಪರತಶ್ದಿ್ಂ ಚ । ಅತ ಏವ  ‘ರ್ತ್್ ೀ ವಾಚಾಃ’ 

ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಯೀಽಪಯನ್ಯಥಾ ಯೀಜನಿೀರಾಾಃ। ನಿರತಪಾಧಿಕರ ಪ್ೀ ಪುನ್ಸುದ್ವಸ್ ಾೀ 

ವಯತರ್ೀಕ್ಾನಿಶಾರ್ಾಃ। 
ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಆತಮನ್ ೀ ದ್ೃಶಯತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಏವಮಾತ್್ೈಕತವಜ್ಞಾನ್ಮಪ ಸ್ ೀಪಾಧಿಕವಿಷ್ರ್ಂ ಚ್ೀ ಕ ನ್ ರ್ೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಂ ಸಾಯ ಕ। 

ನಿರತಪಾಧಿಕವಿಷ್ರ್ತ್್ವೀ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಪತುಾಃ।  
ವಯತರ್ೀಕ್ಾವಚಿಛನ್ನಸಯ ಸಾಯದ್ೀವ ದ್ೃಶಯತ್್ೀತ ಪರವಾಕ್್ಯೀನ್ೈವಾಽತಮನ್ ೀ 

ದ್ೃಶಯತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್। 
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ಕಿಂ ಚ ರ್ಥಾ ದ್ಣಿಡನ್ ೀ ದ್ಶಯನ್ೀ ದ್ೀವದ್ತ್್ ುೀಽಪ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವ ಏವ ಮವಚಿಛನಾನತಮನ್ ೀ 
ದ್ೃಶಯತ್್ವೀಽಪಾಯತ್ಾಮ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವ್ೀತ ಕಿಮನ್ೀನ್? ತಥಾಪ ಶತದ್ಿೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ನ್ ದ್ೃಶಯತ 

ಇತ ಚ್ೀ ಕ, ಮಾ ದ್ಶ್ಯ। ಸತ್್ಯೀಽಪಾಯತಮನಿ ಗತಂ ದ್ೃಶಯತವಮ್। ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಂ 

ಸ್ತಾತಮೀವ। ಸ್ ೀಽಪ ಮಿಥ್ಯೀತ ಚ್ೀ ಕ ತಹಿಯ ಕಿಮತರ ವಯತರ್ೀಕಗರಹಣ್ೀನ್? ಇತತಯಕುಮ್। 

ಅಪ ಚ್ೈವಂ ಘಟ್ ೀಽಪಯಪರಾಧಿೀನ್ಪರಕ್ಾಶ ಇತ ಭಾಗಾಸ್ತದಿ್ತವಂ ಸಾಯ ಕ। 
ಆತಮನ್ ೀ ವೃತುವಿಷ್ರ್ತ್್ವೀಽಪ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಶಙ್ಕೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 

ಅಪರ ಆಹ, ಆತಮನ್ ೀ ವೃತುವಿಷ್ರ್ತ್್ವೀಽಪ ನ್ ದ್ೃಶಯತವಮನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಮ್।ನ್ ಹಿ 

ದ್ಶಯನ್ಪರತಯೀಗಿತ್ಾಮಾತರಂ ದ್ೃಶಯತವಂ ಹ್ೀತತಾಃ। ಅಪ ತತ ಸವವಯವಹಾರ್ೀ 

ಸಾವತರ್ೀಕಿದ್ಶಯನಾಪ್ೀಕ್ಷಾನಿರ್ತಾಃ। ನ್ ಚಾತಮನಿ ಸವಪರಕ್ಾಶ್ೀ ಸ್ ೀಽಸ್ತುೀತ। ತದ್ಪಯಸ ಕ। 
ಸವಪರಕ್ಾಶತ್ಾವದಿವತೀರ್ತ್ಾವದಿ ರ ಪ್ೀಣ ಆತಮವಯವಹಾರಸಯ 

ಸಾವತರ್ೀಕಿಸಂವಿತ್ಾಸಪ್ೀಕ್ಷತ್ಾನಿರ್ಮಾ ಕ। ಔಪಾಧಿಕ್ಾತಮವಿಕಲ್ಾೀ 
ತದ್ತಪನಾರ್ಕಪರಮಾಣಾಪ್ೀಕ್ಷಾನಿರ್ರ್ೀಽಪ ನ್ ಸವರ ಪಮಾತರವಯವಹೃತ್ೌ 

ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ೀತ ಚ್ೀತುಹಿಯ ಸಮಮೀತದ್ಘಟಾದಾವಿತ ಭಾಗಾಸ್ತದಿ್ಾಃ ಸಾಯದಿತತಯಕುಮ್। ಅರ್ 

ಘಟ್ೀ ವಿಶ್ಷ್ಟವಯವಹಾರಾತರಿಕ್್ ುೀ ವಯವಹಾರ ಏವ ನಾಸ್ತುೀತ ಚ್ೀ ಕ ತತಲಯಮಾತಮನಿ। 
ಸತಷ್ತಟಪಾಾದಾವಸ್ತುೀತ ಚ್ೀ ಕ, ಕತತಾಃ ಸ್ತದಿ್ಾಃ? ‘ಏತ್ಾವನ್ುಂ ಕ್ಾಲಂ ಸತಖಮಹಂ ಸತಪ್ುೀಽಸ್ತಮ’ 
ಇತತಯತುರಕ್ಾಲಪರಾಮಶಾಯದಿತ ಚ್ೀತ ತಹಿಯ ತತ ಏವ ವಿಶ್ಷ್ಟವಯವಹಾರಸ್ತದಿಿರಿತ 

ತ ಷ್ಠಣೀಮಾಸವ। 
ಫಲವಾಯಪಯತ್ಾವಭಾವ್ೀನಾತಮನ್ ೀ ನ್ ದ್ೃಶಯತವಮಿತ ಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ಅನ್ಯಸಾುಾಹ, ವೃತುವಿಷ್ರ್ಸಾಯಪಾಯತಮನ್ ೀಽನಾಧ್್ೀರಾತಶರ್ತ್ಾವತರಕ್ಾಶ ರ ಪ್ೀ 

ಪರಕ್ಾಶಾರಾನ್ುರಾನ್ತದ್ರಾತಫಲವಾಯಪಯತ್ಾವಭಾವ್ೀನ್ ನ್ ದ್ೃಶಯತವಮನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಮಿತ। 

ತದ್ೀತದ್ಸ್ತದಿಿಪರಸಙ ುೀನ್ ಪಾರಗ್ೀವ ನಿರಸುಮಿತಯಲಮ್। 
ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತತವದ್ ೀಷ್ಪರತಜ್ಞಾ  

ಜಗತ್್ ೀSಭಾವ್ೀSನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಪಯಭಾವ ಇತ ತಕಯಬಾಧಿತತ್್ವೀನಾನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ | 

ನ್ನ್ವತರ ಜಗತ್್ ೀಽನಿವಯಚನಿೀರ್ತವಂ ಸದಿವವಿಕುತವಂ ವಾ ಸಾಧ್ಯಮ್। ತತೆರ್ಂ 
ಜಗತ್್ ೀಽಭಾವ ಇತಯನ್ತವಾದ್ಾಃ? ಸತಯಂ, ತಥಾಪ ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ತವಸಾಯ ಪರಸ್ತದಿ್ತ್ಾವ ಕ 
ಸದಿವವಿಕುಸಯ ಅನಿವಯಚನಿೀರಾಸದ್ನ್ಯತರತ್ಾವನಿಸಾುರಾದ್ಸತವಮೀವ ಸ್ತದಿ್ವತೃತ್ಾಯರ್-

ಮನ್ತವಾದ್ ಇತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಜಗತಾಃ ಸತವಭಾವ ಇತ ವಾ ವಾಯಖ್ಾಯತವಯಮ್। 
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ಜಗತ್್ ೀಽಭಾವ್ೀಽನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಪಯಭಾವಾಃ ಇತ ತಕ್್ೀಯ ವಾಯಪುಾಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ತಥಾಪ ವಾಯಪಾಭಾವಾತೆರ್ಮಿದ್ಮಾಪಾದ್ನ್ಮ್? ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। ‘ರ್ದಿ ಜಗನಿಮಥಾಯ ಸಾಯ ಕ 

ತದಾ ತದ್ನ್ುಗಯತಮನ್ತಮಾನ್ಮಪ ಮಿಥಾಯ ಸಾಯ ಕ। ಗನಿ್ವಯನ್ಗರಾನ್ುಭಯವನ್ವ ಕ’ ಇತ 
ವಾ ‘ರ್ದಿ ದ್ೃಶಯತವಂ ಜಗತ ವತಯಮಾನ್ಂ ತನಿಮಥಾಯತವಂ ಪರತಪಾದ್ಯೀತುದಾ 
ಅನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಪ ಮಿಥಾಯತವಂ ಪರತಪಾದ್ಯೀದ್ವಿಶ್ೀಷಾ ಕ’ ಅನ್ಯಥಾ 

ವಯಬಿಚಾರಾಪತ್ ು್ೀರಿತ ವಾ ಆಪಾದ್ನಾ ಕ। 
ಜಗತ್್ ೀಽಭಾವ್ೀ ಇತ ಮ ಲಸಯ ಅಸ್ತದಾಿಾದಿಪರತ್್ವೀನ್ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಶಙ್ಕೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 

 ನ್ನ್ವನ್ೀನ್ ಅಸ್ತದಿಿರ್ೀವೀಕ್ಾು ಸಾಯ ಕ। ಸಾ ಚ ಪಾರಗ್ೀವೀಕ್ ು್ೀತ ಕಿಮನ್ೀನ್? ನ್ ಚ 

ವಾಚಯಂ ಲ್ಲಙ್ಕುಭಾವಮಾತರಮಸ್ತದಿಿಾಃ। ಸಾಧ್ಯಲ್ಲಙ್ುವಾಯಪುೀನಾಮನ್ತಮಾನಾಙ್ಕುನಾ-

ಮಭಾವೀಽತ್ಾರಪಾದ್ಯತ ಇತ ಭ್ೀದ್ ಇತ । ತಥಾತ್್ವೀಽಪ 

ವಾಯಪಯತ್ಾವಸ್ತದಾಿಾದ್ಯನಿಸಾುರಾದಿತ। ಮೈವಮ್,  
ಅನ್ತಮಾನಾಙ್ಕುನಾಮಸತ್ಾುಾಪಾದ್ನ್ಮತಖ್್ೀನ್ 

ಅಸಾಧ್ಕತವಸಾಯತ್ಾರಪಾದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವ ಕ। ತದಿದ್ಮತಕುಮ್ ‘ಇತ 

ತಕಯಬಾಧಿತತ್್ವೀನಾನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ’ ಇತ। ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಅದ್ಯವಸ್ತತಮ್ ಅಧ್ಯವಸಾರ್ಾಃ 

ಸಾಧ್ಯಸ್ತದಿಿರ್ಯಸಾಮತಸ ತಥ್ ೀಕು ಇತ। ಏತ್್ೀನ್ ಅನ್ತಮಾನ್ಮಿಥಾಯತವಂ 

ಪರಸ್ಯೀಷ್ಟಮೀವ। ತತೆರ್ಮಾಪಾದ್ನ್ಮ್? ಇತಯಪ ನಿರಸುಮ್। 
ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತತವದ್ ೀಷ್ ೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ವೀವಂ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ ಹ್ೀತ್್ ೀಾಃ ಕ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ ಉಕುಾಃ ಸಾಯ ಕ? ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತ ಇತ 

ಬ ರಮಾಃ। ತದ್ರ್ಯಮ್ ‘ಇತಯನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ’ ಇತಯಸಯ ಆವೃತುವಾಯಯಖ್ಾಯರ್ತ್್ೀ। ತಹಿಯ 
‘ತಕಯಬಾಧಿತತ್್ವೀನ್’ ಇತ ಕರ್ಮ್? ತಥಾತ್್ವೀ ಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟತವಪರಸಙ್ಕುದಿತ 

ಚ್ೀನ್ನ। ಬಾಧಿತಶಬದಸಯ ವಿರತದಾಿರ್ಯತ್ಾವ ಕ। 
ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಲಕ್ಷಣಸಯ ಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಗತತವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಸಾಧ್ಾಯಸಾಧ್ಕಾಃ ಪಕ್ಷ ಏವ ವತಯಮಾನ್ ೀಽನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ। ನ್ ಚಾರ್ಂ ತಥ್ೀತ ಕರ್ಂ 

ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ? ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಥಾ ಸತ ಬಾಧಿತ್್ೀ ಸತರತಪಕ್ಷ್ೀ ಚ 

ಕ್್ೀವಲವಯತರ್ೀಕಿಣಯತಪರಸಙ್ಕು ಕ। ಸಾಧ್ಾಯಸಾಧ್ಕತವಂ ನಾಮ ತತರತೀತಯಜನ್ಕತವಮ್। 
ಬಾಧಿತಸತರತಪಕ್ಷೌ ತತ ವಿಪರ್ಯರ್ಸನ ದ್ೀಹಜನ್ಕ್ಾವಿತ ಚ್ೀ ಕ ತಥಾ ಸತ 
ವಿರತದಾಿದಿವುಯದಾಸಸಯ ತತ ಏವ ಸ್ತದ್ಿೀಾಃ ‘ಪಕ್ಷ ಏವ ವತಯಮಾನ್ಾಃ’ ಇತಯಸಯ 
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ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಪರಸಙ್ಕು ಕ। ಅಸ್ತದಿಿಪರಿಹಾರಾರ್ಯಂ ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। ಏವಕ್ಾರವ್ೈರ್ಥಾಯಯ ಕ। 

ರ್ಥಾ ಚಾಸ್ತದಾಿತರಿಕುಾಃ ಸಾಧ್ಾಯಸಾಧ್ಕ ಇತ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಯಾಃ ಸಾಯ ಕ। ಸ ಚ ಸಮಾಃ 
ಪರಕೃತ್್ೀಽಪರೀತ ಕರ್ಂ ನಾನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ? 

ಅಸ್ತದಾಿನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಯೀಲಯಕ್ಷಣ್ ೀದಾಹರಣಭ್ೀದ್ಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಅಸ್ತದಿಿಬಹಿಭಾಯವೀಽಸಯ ಕರ್ಮ್? ಇತ ಚ್ೀ ಕ; ಇತಾಂ— ರ್ದಾ 

ವಾದಿಪರತವಾದಿನ್ ೀರನ್ಯತರರಿೀತ್ಾಯ ಲ್ಲಙ್ಕುಭಾವಸುದಾಽಸ್ತದಿಿಾಃ। ರ್ದಾ ಸಾಮರ್ಯಯ-

ವಿಘಟ್ನ್ಂ ತದಾ ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತ ಇತ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ಪರಕೃತ್್ೀ ತಕಯಸಾಯಸ್ತದಿಿಪುರಸಾೆರ್ೀಣ 

ಪರವೃತ್ ು್ೀದ್ ೀಯಷ್ದ್ವರ್ಮಪ। ನ್ ಚ್ೈವಂ ಸವಯತ್್ರೀತಯಸಙಚೆ ೀಣಯತ್ಾ ಚ ಸ್ತದ್ಿೀತ। 
ಅಸತವಸ್ಯೈವಾಸಾಧ್ಕತ್್ ವೀಪಯೀಗಿತ್ಾಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಕರ್ಮಸತಯಸಾಯಸಾಧ್ಕತವಮ್? ತಥಾ ಸತ ಧ್ ಮಾಭಾಸಾಸಾಯಪ 

ಸಾಧ್ಕತವಪರಸಙ್ಕುದಿತ ಬ ರಮಾಃ। ಅರ್ ಧ್ ಮಾಭಾಸಸಾಯಸಾಧ್ಕತ್ಾ ನಾ ಸತ್ಾುಾ ಕ। ಅಪ 

ತತ ಅವಾಯಪುತ್ಾವ ಕ। ಬಹತಲ್ ೀಧ್ವಯತ್ಾದಿವ ಕ ಆಭಾಸವಿವ್ೀಕಸಾಯಪ 

ವಾಯಪುಾಪಯೀಗಾದಿತ ಮನ್ಯತ್್ೀ। ತದಾ ವಕುವಯಂ, ಕಿಮೀವಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಭವಾತೆಲಾಾತ್್ೀ? 

ಉತ್ಾಸತ್್ ೀಽಪ ಸಾಧ್ಕತ್ಾವಭಿಮಾನಾ ಕ? ನ್ ಪರರ್ಮಾಃ - ತದ್ಭಾವಾ ಕ। ಲೌಕಿಕ್ಾ ಹಿ 

‘ಮಹಾಹರದ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಿಮವತ್ಾುಾ ಕ’ ಇತ ಪರರ್ತಕ್ ು್ೀ ಅಸ್ತದಿಿಮತದಾಭವರ್ನಿು। ನ್ 

ದಿವತೀರ್ಾಃ ನಿಮ ಯಲತ್ಾವ ಕ। ಅಸತಯಸಾಯಪ ಪರತಬಿಮಾಬದ್ೀಾಃ 

ಬಿಮಾಬದಿಸ್ತದಾಿವಙ್ುತ್್ ೀಪಲಮಾಭನ್ನೀತ ಚ್ೀನ್ನ। ಪರತಬಿಮಾಬದ್ಯಸತಯತ್ಾಽಸ್ತದ್ಿೀ-

ರನ್ಯತ್್ ರೀಪಪಾದಿತತ್ಾವ ಕ। 
ಅಥಾಯವಚಿಛನ್ನಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಪಕ್ಷ್ೀ ಅವಚಿಛನ್ನಸಯ ಹ್ೀತತತ್್ವೀ ಅವಚ್ಛೀದ್ಕಸಾಯಪ 

ಹ್ೀತತತವಮಿತ್ಾಯದಿವಾಯಪುಭಙ್ುಾಃ 

ಸವಿತೃಸತಷ್ಠರಾದಿನಾ ಅನಿಷಾಟನ್ತಮಾನ್ಂ ಕರ್ಮ್? ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। ತತ್ಾರಪ ತಜ್ಜಾಜಾನ್ಸ್ಯೈವ 

ಸಾಧ್ಕತ್ಾವ ಕ। ಜ್ಞ್ೀರ್ಭ್ೀದಾನ್ವಚಿಛನ್ನಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಸಾಯತಪರಸಙಚುತ್ಾವತುದ್ವಚಿಛನ್ನಸಯ 

ಸ್ತಧ್ಾಯಙ್ುತ್ಾರಾಂ ತಸಾಯಪಯಙ್ುತವಮಿತ ಚ್ೀ ಕ ನ್ । ದ್ ೀಷ್ವಶಾತಸತಯತದಿವಷ್ರ್-

ಜ್ಞಾನ್ಸದ್ೃಶಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಙ್ುತ್ಾಙಚುೀಕ್ಾರಾ ಕ। ನ್ನ್ವೀವಂ ಸತ ಪರಕೃತ್್ೀಽಪಯನ್ತ-

ಮಾನಾಙ್ಕುನಾಂ ಪರತೀತಸದಾಭವಾತೆಂ ತತಸತಯತರಾ? ಇತ ಚ್ೀನ್ನ। ಪರತೀತ್್ೀರಪ 

ಪರ್ೀಣ ಸತ್ಾುನ್ಭತಯಪಗಮಾ ಕ। 
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ಕಿಂ ಚ ಅಸಾರ್ಂ ವಿಭಾಗಾಃ। ಕಿಞ್ಚಾತಸಾರ ಪ್ೀಣ ಸ ಕ ಜ್ಞಾತತರಾ ಅನ್ತಮಾನಾಙ್ುಮ್। 

ಕಸಯಚ ಕ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ್ೀತ। ಅರ್ ಸತಾಃ ಸಾಧ್ಕತವಂ ಕತತಾಃ? ಇತ ಚ್ೀ ಕ। 

ಅಸತ್್ ೀಽಸಾಧ್ಕತ್ಾವದ್ಶಯನಾದಿತ್ಾಯಸಾುಂ ವಿಸುರಾಃ। 
ವಿಶವಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಸಯ ಪರಬಲಪರಮಾಣಬಾಧ್್ ೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಅನ್ತಮಾನ್ಸಾಯನ್ವಸರ್ ೀ ದ್ವೀಧ್ಾ ಪರಮಾಣಬಾಧ್ಸುತರತರ್ ೀಧ್ಶಾ। ತತ್ಾರದ್ಯಾಃ ಪರಬಲ 

ಇತ ತಮೀವಾದೌ ದ್ಶಯರ್ತ। 
ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರತದಿ್ತ್ಾವದಿವಶವಂ ಸತಯಮಿತ್ಾಯದಿವಾಕಯವಿರತದಿ್ತ್ಾವಚಾಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟಾಃ |  

ರ್ಥಾರ್ರ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಗಮಸ್ತದಾಿನ್ ಪದಾಥಾಯನ್ ಖಲತ ಪಕ್ಷಿೀಕೃತಯ 

ತನಿಮಥಾಯತವಮನ್ತಮಾತವಯಮ್। ಪರಮಾಣಾನಿ ಚ ತತಸತಯತ್ಾವಗಾಹಿೀನಿೀತ 

ತದಾಬಧಿತತ್ಾವತ್ಾೆಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ ಟೀ ಭವತ। 
ಪರಪಞ್ ಾೀ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಬಾಧ್ಯತವಸಯ ಆಗಮಸ್ತದ್ಿತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಕ್್ೀರ್ಂ ಸತಯತ್ಾ? ರಾ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಗ್ ೀಚರಾ ಬರಹಮಣಿ ಪರ್ೀಣಾಙಚುೀಕಿರರ್ತ್್ೀ 

ಸ್ೈವ್ೀತ ಬ ರಮಾಃ। ಕ್ಾಲತರರ್ಬಾಧ್ಯತ್ಾಲಕ್ಷಣಾ ಸಾ ನ್ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿ ಗ್ ೀಚರ ಇತ ಚ್ೀ ಕ। 
ತಹಿಯ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪ ಕತತಾಃ ಸ್ತದಾಿ? ‘ತತಸತಯಮ್’ ಇತ್ಾಯದಾಯಗಮಾದಿತ ಚ್ೀ ಕ, ತಹಿಯ 

ತತರಕೃತ್್ೀಽಪ ಸಮಮಿತ ತದಿವರ್ ೀಧ್ಾತ್ಾೆಲಾತೀತ ಏವ। ತದಿದ್ಮತಕುಂ ‘ವಿಶವಂ 

ಸತಯಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ। ಅನ್ಯಥಾ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿೀತ್ಾಯದಿಪದ್ೀನ್ ವಾಕಯಸಾಯಪ 

ಗೃಹಿೀತತ್ಾವತತಾನ್ಗರಯಹಣಂ ವಯರ್ಯಂ ಸಾಯ ಕ। 
ಪರಪಞ್ ಾೀ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಬಾಧ್ಯತವಸಯ ಪರತಯಕ್ಷಾಧಿಸ್ತದ್ಿತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಅಙಚುೀಕ್ಾರವಾದ್ಶಾಾರ್ಮ್। ರ್ಥಾ ಚ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಬಾಧ್ಯತವಲಕ್ಷಣಂ ಸತಯತವಂ 

ಪರತಯಕ್ಷಾದಿನ್ೈವ ಸ್ತದಿ್ಂ ತಥ್ ೀಪಪಾದಿತಮನ್ಯತ್್ರೀತ। 
ವಿಶವಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಪರಕರಣಸಮದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ಪರತರ್ ೀಧ್್ ೀಽಪ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ತ್್ೀನ್ೈವ ಹ್ೀತತನಾ ಹ್ೀತವನ್ುರ್ೀಣ್ೀತ। 
ತತ್ಾರದ್ಯಸಾಯನ್ುರಙ್ುತ್ಾವತರರ್ಮಂ ತಮಾಹ— 
ರಜತಂ ದ್ೃಷ್ಟಮಿತಭರಮಮಾತರತ್ಾವ ಕ, ವಿಮತಂ ಸತಯಂ  
ದ್ೃಶಯತ್ಾವ ಕ, ಆತಮವದಿತಯಪ ಪರಯೀಜಯತ್ಾವ ಕ ಪರಕರಣಸಮಾಃ | 

‘ವಿಮತಮ್’ ಇತ ಪೂವಯವದಾವಾಖ್್ಯೀರ್ಮ್। ಸತಯಂ ಕ್ಾಲತರರಾಬಾಧ್ಯಮ್। 
ಆತಮನ್ ೀಽಪ ದ್ೃಶಯತವಸ್ ಯೀಪಪಾದಿತತ್ಾವನ್ನ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಸಾಧ್ನ್ವಿಕಲಾಃ ‘ಇತಯಪ 
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ಪರಯೀಜಯತ್ಾವ ಕ’ ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತವ ಇವ ತತಸತಯತ್್ವೀಽಪ ದ್ೃಶಯತವಸಯ ಪರಯೀಕತುಂ 

ಶಕಯತ್ಾವ ಕ। 
ಶತಕಿುರಜತ್್ೀ ದ್ೃಗಿವಷ್ರ್ತವರ ಪದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಮಿಥಾಯಭ ತ್್ೀಽಪ ಶತಕಿುರಜತ್್ೀ ವತಯಮಾನ್ಂ ದ್ೃಶಯತವಂ ಕರ್ಂ 

ಪರಪಞ್ಾಸತಯತ್ಾಸ್ತದೌಿ ಪರಯೀಕತುಂ ಶಕಯತ್್ೀ? ಇತ। ಅತ ಉಕುಂ ‘ರಜತಮಿತ್ಾಯದಿ’। 

ಇದ್ಮತ್ಾರಕ ತಮ್। ದ್ೃಗಿವಷ್ರ್ತವಂ ಹಿ ದ್ೃಶಯತವಮತ್ಾರಭಿಮತಮ್। 
‘ರ್ತಸನಿನಕೃಷ್ಟಕರಣ್ೀನ್ ರ್ಜ್ಜಾಜಾನ್ಮತತಾದ್ಯತ್್ೀ ಸ ತಸಯ ವಿಷ್ರ್ಾಃ’ ಇತ ಅನಿತಯಜ್ಞಾನ್ೀ 

ವಯವಸಾಾ। ರಜತಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಶತಕಿುಸನಿನಕೃಷ್ಟೀನಿದಿಯೀಣ ಜ್ಜಾತಮಿತ ಸ್ೈವ ತಸಯ ವಿಷ್ರ್ಾಃ। 
ದ್ೃಗಾವಾವತಯಕತವರ ಪದ್ೃಗತಲ್ಿೀಖಯತವಮೀವ ಶತಕಿುರಜತಸ್ಯೀತ ಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಅತ ಏವ ‘ಅನ್ಯ ಕ ಅನಾಯತಮನಾ ಅವಗಾಹತ್್ೀ’ ಇತ ಭರಮಾಃ। ತಥಾ ಚ ‘ರಜತಂ ದ್ೃಷ್ಟಮ್’ 

ಇತ ಯೀಽರ್ಮನ್ತವಯವಸಾರ್ಾಃ ಸ ಚ ಭರಮ ಏವ। ನ್ ಚ ಭಾರನಿುಕಲ್ಲಾತ್್ೀನ್ 

ವಿಪಕ್ಷವೃತುತ್್ವೀನ್ ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ವಯಭಿಚಾರ್ ೀ ಭವತ। ತಥಾ ಸತ 

ಸವಾಯನ್ತಮಾನ್ ೀಚ ಛ್ೀದ್ಪರಸಙ್ಕು ಕ। 
ಶತಕಿುರಜತ್್ೀ ದ್ೃಗಿವಷ್ರ್ತವರ ಪದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವ್ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಾದ್ತಯದಾಭವನಾನ್ತಪಪತುಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ದ್ೃಗಿವಷ್ರ್ತ್ಾವಭಾವ್ೀಽಪ ದ್ೃಗಾವಾವತಯಕತವಮಾತರಮಸತ್್ ೀಽಪಶತಕಿು ರಜತಸಾಯಸ್ತುೀತ 

ತದ್ಭತಯಪಗಮೀನ್ ನ್ ವಿರತದಾಿದಿವಾದ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತ। ನ್ನ್ವನ್ೈಕ್ಾನ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಸಯ 
ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಯಂ ಚಾನಾಶ್ರತಯ ನ್ ಪರಕರಣಸಮಪರವೃತುರಿತ ತ್ಾಭಾಯಮೀವಾಲಮ್, 
ಕಿಮನ್ೀನ್? ಮೈವಂ ತಥಾ ಸತ ಹ್ೀತತದ್ ೀಷ್ಮನಾಶ್ರತಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುದ್ ೀಷಾಪರವೃತ್ ು್ೀಾಃ 

ಸ್ ೀಽಪಯನ್ತಪಸಙ ್ ಾೀರ್ಾಃ ಸಾಯ ಕ। ಸತಫಟ್ಪರತಭಾಸವಶಾತುತಾರಿಗರಹ್ೀ ಪರಕೃತ್್ೀಽಪ 

ಸಮಾನ್ಮ್। ವಸತುತಸತು ನ್ೀರ್ಮಾಚಾರ್ಯಪರಕಿರರಾ। ವಿರತದಾಿನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್ಾದಿವ ಕ 

ಪರಪರಿಕಲ್ಲಾತರಿೀತ್ಾಯ ವಯವಹಾರ ಇತ। 
ವಿಶವಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಸಪರತಸಾಧ್ನ್ದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ವಿಮತಂ ಸತಯಂ ಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ಯದಿತಾಂ ತ ಕ ತಥಾ ರ್ಥಾತ್್ೇತ 
ಪರಯೀಗಾ ಕ ಸಪರತಸಾಧ್ನ್ಾಃ | 

ನ್ನ್ವತರ ದ್ೃಷ್ಟತವಮಾತರಸಯ ವಯಭಿಚಾರ್ ೀಽಸ್ತು ನ್ ವಾ? ಆದ್ಯೀ ಪೂವಾಯನ್ತಮಾನ್ 

ಮಸತ್ಾಸಾ ಕ। ತತರ ತನಾಮತರಸಯ ಪರಯೀಗಾ ಕ। ದಿವತೀಯೀ ಪರಮಾಣವಿಶ್ೀಷ್ಣ-

ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಮಿತ। ಮೈವಂ, ಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವಪದ್ೀನ್ ಪಾರಮಾಣಿಕತವಮಾತರ-
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ಸಾಯಭಿಮತತ್ಾವ ಕ। ಅರ್ವಾ ದ್ೃಗಾವಾವತಯಕತವಮೀವಾತರ ದ್ೃಷ್ಟತವಮಭಿಮತಮ್। ತಚಾ 

ಶತಕಿುರಜತ್ಾದಾವಸ್ತುೀತ ಸಫಲಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। 
ಅನ್ತಮಾನ್ಪರಯೀಗ್ೀ ವಾಯಪಾಭಿಧ್ಾನ್ನಿರ್ಮಾಭಾವಸ ಚನ್ಮ್ 

ಪೂವಾಯನ್ತಮಾನ್ೀ ವಾಯಪುಮನ್ಭಿಧ್ಾರಾತರ ರ್ದಿತಾಂ ತತುಥ್ೀತ ತ್ಾಮಭಿದ್ಧ್ತ್ಾ 

ತದ್ಭಿಧ್ಾನ್ನಿರ್ರ್ೀ ನಾಸ್ತುೀತ ಸ ಚಿತಮ್। ಆತಮನ್ಾಃ ಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವನ್ಙಚುೀಕ್ಾರ್ೀ 

ವ್ೀದಾನ್ುವ್ೈರ್ರ್ಯಯಂ ಸಾಯ ಕ। 
ಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತವಹ್ೀತತಂ ವಿಕಲಾಾ ದ್ ಷ್ಣಂ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ನ್ನ್ವತರ ತತ್ಾುಾವ್ೀದ್ಕಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತವಂ ಹ್ೀತತಾಃ? ಉತ ಅತತ್ಾುಾವ್ೀದ್ಕ 

ಪಾರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತವಮ್? ಆದ್ಯೀಽಸ್ತದಿಿಾಃ। ದಿವತೀರ್ ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತ। ಮೈವಮ್, 

‘ಅತತ್ಾುಾವ್ೀದ್ಕಂ ಪರಮಾಣಮ್’ ಇತ ಚ ವಿಪರತಷ್ಠದಿ್ಮೀತ ಕ। 
ಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಅಸ್ತದಿಿಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ಏವಂ ತಹಿಯ ಅಸ್ತದಿಿರ್ೀವಾಸ್ತುಾತ ಚ್ೀ ಕ ನ್ । ‘ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತವಸ್ತದೌಿ 

ಪರತಯಕ್ಷಾದಿೀನಾಮಪಾರಮಾಣಯಸ್ತದಿಿಾಃ ತತಸದೌಿ ಚ ತತಸದಿಿಾಃ’ ತಇ ಪರಸಾರಾಶರರ್ಪರಸಙ್ಕು ಕ। 
ಪರಮಾಣದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಶಙಚೆ ತಸಾಯತಮತ್್ ವೀಪಧ್್ೀವಿಯಕಲ್ಾೀನ್ ನಿರಾಸಾಃ 

ಆತಮತವಮತ್್ ರೀಪಾಧಿರಿತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಸ್ಯೈವಾನಿರ ಪಣಾ ಕ। ನ್ ತ್ಾವಜ್ಜಾಜಾನ್ತವ-

ಮಾತಮತವಮ್। ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞ್ೀರ್ಶ ನ್ಯಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಪ ಶ ನ್ಯತ್ಾವ ಕ। ನಾಪ 

ಜ್ಞಾನಾಶರರ್ತವಮ್ ನಿಗತಯಣತ್ಾವಙಚುೀಕ್ಾರಾ ಕ। ನ್ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ ಆತಮತವಮ್। 

ಸಾಮಾನ್ಯಸಾಯಪ ವಾಸುವಸಯ ಪರ್ೀಣಾನ್ಙಚುೀಕ್ಾರಾ ಕ। ಕಲ್ಲಾತಸಯ ತತ ದ್ೀಹಾದಾವಪ 

ಸದಾಭವಾ ಕ। 
ಪರಪಞ್ಾಸಯ ಸತಯತ್್ವೀ ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ ಸಮಬನಾಿಭಾವ್ೀನ್ ದ್ೃಶಯತ್ಾವನ್ತಪಪತುಶಙ್ಕೆ ನಿರಾಸಾಃ 

ಪರಪಞ್ಾಸಯ ಸತಯತ್್ವೀ ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ ಸಮಬನಾಿನ್ತಪಪತ್ ು್ೀಾಃ ಕರ್ಂ ದ್ೃಶಯತವಮ್? ಇತ 

ಚ್ೀ ಕ। 
ಅನ್ುರ್ೀಣ್ೈವ ಸಮಬನಿ್ಂ ದ್ೃಶಯತವಮಸತು। ಅತಪರಸಙ್ುಂ ಚ ಪರತೀತರ್ೀವಾಪಾಕರಿಷ್ಯತ। 

ಅಧ್ಾಯಸ್ತಕಸಮಬನ್ಿಂ ವಿನಾಪ ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ ಸಂಯೀಗಸಮಬನ್ಿಮಙಚುೀಕೃತಯ ದ್ೃಶಯತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಸಂಯೀಗ್ ೀ ವಾಽಸತು। ಗತಣತ್ಾವನ್ನೀತ ಚ್ೀ ಕ। ತಯಜಯತ್ಾಂ ಗತಣತವಮ್। ಗತಣತ್್ವೀ ವಾ 

ಗತಣಾದಿಪಞ್ಾಕಸಯ ನಿಗತಯಣತವನಿಷ್ಠೆಿರ್ತವಪರಿಭಾಷಾ ನಾದ್ರಣಿೀರಾ। 
ಆಧ್ಾಯಸ್ತಕಸಮಬನ್ಿಂ ವಿನಾಪ ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ ಸಮವಾರ್ಸಮಬನ್ಿಮಾಶ್ರತಯ ದ್ೃಶಯತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಸಮವಾಯೀ ವಾ ಅಸತು। ಪರಕಿರರಾ ತತ ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಕಲಾಾತ್ಾಮ್। 
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ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ ಸಂಯೀಗಸಮವಾರಾತರಿಕುವಾಸುವಸಮಬನ್ಮಿಾಶ್ರತಯ ದ್ೃಶಯತ್್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಕಿಞ್ಾ ಗತಣಗತಣಿನ್ ೀಾಃ ಸಂಯೀಗಾನ್ತಪಪತ್ ುೌ ಸಮವಾರ್ ಇವ ತನ್ತುದ್ವರ್ಸಯ 
ಸಮವಾರಾಸಮಭವ್ೀ ಸಂಯೀಗ ಇವ ಚ ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ 
ಪರಸ್ತದಿ್ಸಮಬನಾಿನ್ತಪಪತ್ಾುವನ್ಯ ಏವ ಕಶ್ಾದಾವಸುವಾಃ ಕಿಂ ನ್ ಕಲಾನಿೀರ್ಾಃ? ನ್ ಹಿ 

ಪರಕಿರರಾಪರಿಕ್ಷಯೀ ವಸತುಪರಿಕ್ಷರಾದ್ುರಿೀರಾನ್। 
ಪರಪಞ್ಾಸಯ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀಽಪ ದ್ೃಶಯತ್ಾವನ್ತಪಪತುಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಕಿಞ್ಾ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀಽಪ ಕರ್ಂ ದ್ೃಶಯತವಮ್? ಗಗನ್ ಇವ ಗನಿ್ವಯನ್ಗರಸಯ ದ್ೃಶ್ 

ಪರಪಞ್ಾಸಾಯರ್ ೀಪತತ್ಾವದಿತ ಚ್ೀ ಕ ತಹಿಯ ಸವ್ೀಯಣ ಸವಯಂ ದ್ೃಶ್ಯೀತ। ನ್ ವಾ ಕ್್ೀನಾಪ 

ಕಿಞ್ಚಾ ಕ। ಇನಿದಿರ್ಸನಿನಕಷಾಯದಿಕಂ ನಿರಾಮಕಮಿತ ಚ್ೀ ಕ ತಹಿಯ 
ಕಿಮನ್ೀನಾರ್ ೀಪತತ್್ವೀನ್? ಕರಣಸಮಬನಾಿದಿನಿಬನಿ್ನ್ ೀ ವಿಷ್ರ್ವಿಷ್ಯಿಭಾವ ಏವಾಸತು 

ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಾಃ ಸಮಬನಿ್ ಇತ ಸಙ ಷೀಪಾಃ। 
ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲ್ ಯೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್  

ಅಥಾವಸರತ್್ ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಂ ದ್ ಷ್ಯಿಷ್ಯನ್ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದಿ್ಾರ್ಯಂ ಸಾಧ್ನಾನ್ವೀಷ್ಣಮಿತ 
ಪಾರಧ್ಾನಾಯ ಕ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಯಂ ತ್ಾವದಾಹ— 
ಶತಕಿುರಜತಸಾಯಪಯನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾವಭಾವಾ ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ |  

‘ಕಿಮತ ತದ್ದೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ಜಗತಾಃ’ ಇತ ಅಪಶಬಾದರ್ಯಾಃ। ಅಸತುಾಸಯ ಪರ್ೀಣ 
ಜಗತಯಸ್ತಸಾಧ್ಯಿಷ್ಠತತ್ಾವತಸದಿವವಿಕುತ್ಾವದಿೀನಾಂ ಚ ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾವ ಬಹಿಭಾಯವಂ 

ಸ್ತದಿ್ವತೃತಯ ‘ಅನಿವಯಚನಿೀರ್ತ್ಾವಭಾವಾ ಕ’ ಇತತಯಕುಮ್। ‘ಸಾಧ್ಯ ವಿಕಲಾಃ’ ಇತ 

ಸಾಧ್ಯಸಮಾನ್ಧ್ಮಯವಿಕಲ ಉಚಯತ್್ೀ। 
ಶತಕಿುರಜತ್ಾನಿವಯಚನಿೀರ್ತವಸಾಧ್ಕ್ಾಥಾಯಪತುಶಙ್ಕೆ 

ನ್ ತ್ಾವಚತಛಕಿುರಜತಂ ಸ ಕ। ಬಾದ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾ ಕ। ನಾಪಯಸ ಕ। ಅಪರ್ ೀಕ್ಷತರಾ 

ಪರತೀತಯನ್ತಪಪತ್ ು್ೀಾಃ। ತತ್್ ೀಽಥಾಯದ್ನಿವಯಚನಿೀರ್ಂ ತದಿತ ಚ್ೀನ್ನ। 
ಅಥಾಯಪತ್್ುೀಾಃ ಸದ್ಸದ್ತ್ಾತಮಕತ್್ವೀನಾಪುಯಪಪತುಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಸತ್ಾುಾತರತೀತಾಃ, ಅಸತ್ಾವಚಾ ಬಾಧ್ಾಃ, ಇತ ಸದ್ಸದಾತಮಕತ್್ವೀನಾಪುಯಪಪತ್ ು್ೀಾಃ। ತ ಕ 

ವಿರತದಿ್ಮಿತ ಚ್ೀ ಕ। ಕ್್ ೀಽರ್ಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಅಥಾಯಪತುಶ್ಾೀತುಥಾಭಾವಂ ಗಮಯೀ ಕ। 

ಅನ್ಯಥಾ ಸದ್ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಮಪ ನಾಙಚುೀಕ್ಾರ್ಯಂ ಸಾಯ ಕ। ವಿರತದಿ್ವಿಧಿಸಮತಚಾರ್ವ ಕ 

ವಿರತದಿ್ನಿಷ್ೀಧ್ಸಮತಚಾರ್ಸಾಯಪ ವಿರತದಿ್ತ್ಾವ ಕ। ನಿಷ್ೀಧ್ಸಮತಚಾರ್ಸಾಯತ್ಾತವಕತ್ಾುಾನ್ನ 
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ವಿರ್ ೀಧ್  ಇತ ಚ್ೀ ಕ। ತಹಿಯ ವಿಧಿಸಮತಚಾಯೀಽಪಯತ್ಾತವಕ ಏವಾಙಚುೀಕಿರರ್ತ್ಾಮ್। 

ಲಾಘವಾ ಕ। 
ಆಧ್ಾಯಸ್ತಕಸಮಬನ್ಿಂ ವಿನಾ ದ್ೃಶಯತ್ಾವನ್ತಪಪತ್್ುೀರ್ೀವಾಭಾವಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಕಿಞ್ಾ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಪರತೀತವಿಷ್ರ್ತವಮತಕುವಿಧ್ರಾ ನ್ ಶತಕಿುರಜತಸಾಯಸ್ತುೀತ 
ಕಸಾಯನ್ತಪಪತುಾಃ? ಉಲ್ಿೀಖಮಾತರಂ ತವಸತ್್ ೀಽಪ ಚ್ೀತ್ಾೆ ಅನ್ತಪಪತುಾಃ? 

ವಿಸೃತಮೀತದ್ನ್ಯತ್್ರೀತಯಲಂ ಪಲಿವಿತ್್ೀನ್। 
ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲ್ ಯೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಉಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ದ್ೃಶಯತ್ಾವಭಾವಾ ಕ ಸಾಧ್ನ್ವಿಕಲಶಾ | 

‘ರಜತಂ’ ದ್ೃಷ್ಟಮಿತ ಭರಮಮಾತರತ್ಾವ ಕ’ ಇತ ಉಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ। ‘ಶತಕಿುರಜತಸಯ’ 

ಇತಯನ್ತವತಯತ್್ೀ। ‘ಚ’ಕ್ಾರ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಯಸಾಯನ್ತಕಷ್ಯಣಾರ್ಯಾಃ। 
ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಉಪಾಧಿದ್ ೀಷ್ ೀದಾಭವನ್ಮ್ 

ಕ್್ೀಚಿ ಕ, ಉಪಾಧಿದ್ ೀಷ್ಮಸ್ತದಾಿವನ್ುಭಾಯವರ್ನಿು। ಅನ್ಯೀ, ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್್ೀ। ಪರ್ೀ, 

ಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟತ್ಾರಾಮ್। ಏಕ್್ೀ ಸತರತಪಕ್ಷತ್ಾರಾಮ್। ಕ್್ೀಚಿತತು 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುದ್ ೀಷ್ ಇತ। ತತರ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಚಿನಾುರಾಂ ನಾರ್ಮವಸರ ಇತ 
ಸವಾಯವಸ್ತತ್ೌ ಉಪಾಧಿದ್ ೀಷ್ಮಾಹ—  
ಪರಮಾಣವಿರತದಿ್ತವಮತಪಾಧಿಾಃ | 

ಉಪಾಧ್್ೀಾಃ ಸಾಧ್ಾಯಭಿನ್ನತ್ಾಶಙ್ಕೆ 

ನ್ನ್ವತರ ಬಾಧ್ಯತವಂ  ಸಾಧ್ಯಮ್। ತದ್ೀವ ಚ ಪರಮಾಣವಿರತದಿ್ತವಮ್। ನ್ ಹಿ 

ಸವಸ್ತಮನ್ಸಾರ್ಮತಪಾಧಿಾಃ। ವಾಯಪಯವಾಯಪಕಭಾವಸಯ ಭಿನಾನಶರರ್ತ್ಾವದಿತ। ಮೈವಮ್। 

ಅನ್ಯಥಾಪರತಪತುಪೂವಯಕಂ ತದ್ತನ್ ಮಲನ್ೀನ್ ಸಮಯಗ್ ಬೀಧ್್ ೀ ಬಾಧ್ಾಃ। 

ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಸತು ವಿಪರಿೀತಪರಮಾಣವಿಷ್ರ್ತವಮಾತರಮಿತ ಭ್ೀದಾ ಕ। 
ಪರಮಾಣವಿರತದ್ಿತ್್ ವೀಪಾಧ್್ೀಾಃ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯಪಕತವಶಙ್ಕೆ ತತಾರಿಹಾರಶಾ 

ತಹಿಯ ಅನ್ತಪಸಞ್ಚಜತಬಾಧ್ಭರಮೀ ಪರಮಾಣವಿರತದಿ್ತವಂ ನಾಸ್ತುೀತಯವಾಯಪುರಿತ ಚ್ೀನ್ನ। 

ತತ್ಾರಪ ಬಾಧ್ಾಹಯತವಸಯ ಸತ್ಾುಾ ಕ। 
ಪರಮಾಣವಿರತದ್ಿತ್್ ವೀಪಾಧ್್ೀಾಃ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯಪಕತವಶಙ್ಕೆ ತನಿನರಾಸಶಾ 

ಪರಪಞ್ಾಸಾಯಪ ಪರಮಾಣವಿರತಧ್ತ್ಾವತ್ಾಸಧ್ನ್ವಾಯಪಕ್್ ೀಽರ್ಮಿತ ಚ್ೀನ್ನ। ಪರತೀತ-

ಪರಮಾಣಾನಾಮನ್ಯಥಾ ವಾಯಕ್ಾಯತತ್ಾವ ಕ। ದ್ೃಶಯತ್್ವೀನ್ ಸಾಧ್ನ್ೀ 
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ಮಿಥಾಯತವಸ್ ಯೀಪಾಧಿತ್ಾವ ಕ। ಅನ್ ಯೀನ್ ಯೀಪಾಧಿಭಾವ್ೀನಾಪ ಅನ್ತಮಾನ್ಸಾಯ-

ಭಾಸತ್ಾವ ಕ। 
ಪರಮಾಣವಿರತದ್ಿತವಸ್ಯೈವ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ಪರಯೀಜಕತವ ಸಮರ್ಯನ್ಮ್ 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ಕಸಯಚಿದ್ರ್ಯಸಯ ಸತಯತವಮಿಥಾಯತವಯೀವಿಯಪರತಪತ್ ುೌ ದ್ಶಯನ್ಂ 

ಸತಯತ್ಾರಾಂ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀಽನ್ತಸರನಿು। ತತ್್ ೀ ಮಿಥಾಯತ್್ವೀ ತದ್ೀವ 

ಪರಯೀಜಕಮಿತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ। 
ಪಕ್ಷಾದಿಲಕ್ಷಣಕರ್ನ್ೀ ಕ್ಾರಣ್ ೀಕಿುಪೂವಯಂ ಪಕ್ಷಲಕ್ಷಣಕರ್ನ್ಮ್ 

ಅತರ ‘ಆಶರರಾಸ್ತದಿ್ಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ’, ಸಪಕ್ಷಾಬಾವಾದಿವರತದಿ್ಾಃ’, ‘ಅಸ್ತದ್ ಿೀ ಹ್ೀತತಾಃ’, ‘ಸಾಧ್ಯವಿಕಲ್ ೀ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ’ ಇತ ಪಕ್ಷಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಾಾಃ ಪರತಜ್ಞಾಹ್ೀತತದ್ೃಷಾಟನಾುಶಾ ವಯವಹೃತ್ಾಾಃ। ನ್ ಚ 
ಪಕ್ಷಾದಿಸವರ ಪಾನ್ವಗತ್ೌ ಉಕುದ್ ೀಷ್ ಸ ಫತಯಭಯವತೀತ ಕರಮೀಣ ತಲಿಕ್ಷಣಾನಾಯಹ— 

ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ ॥  

‘ರ್ತರತೀತಲ್ಲಯಙ ುೀನ್ ಜನ್ಯಿತವಾಯ ಸ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯಾಃ’ ಇತ  ನಾಸ್ತು ಕಶ್ಾ ಕ 

ಕ್ಷತದ್ ರೀಪದ್ರವಾಃ। ಸಾಧ್ಯಗರಹಣಂ ಸಪಕ್ಷಾದಿವಾಯವೃತಾರ್ಯಮ್। ‘ಸಾಧ್ಯವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ’ 
ಇತ್್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ವಸತುತ್್ ೀಽಗಿನವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ ಪವಯತಸಯ ಸಾಧ್ಯತ್ಾವ ಕ ತದಿವಶ್ಷ್ಟಸಾಯನ್ಯಸಯ 

ಪಕ್ಷತವಂ ಸಾಯತುದ್ರ್ಯಂ ಧ್ಮಯಗರಹಣಮ್। ಧ್ಮಯಮಾತರಸಯ ಪಾರಗ್ೀವ ಸ್ತದಿ್ತ್ಾವ ಕ 

ಸಾಧ್ಯತ್ಾವನ್ತಪಪತ್ ು್ೀವಿಯಶ್ಷ್ಟಗರಹಣಮ್। ತಥಾ ಚ ಸಾಧ್ಯತವಂ ಧ್ಮಯಸಯ 

ತತಸಮಬನಿಿತಯೈವ ಸ್ತಧ್ಯತ। ವಿಶ್ಷ್ಟತವಂ ಚ ಧ್ಮಯಧ್ಮಿಯಭಾವ್ೀನ್ೈವ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್। ನ್ ತತ 

ಸಮಬನ್ದಮಾತ್್ರೀಣ। ತ್್ೀನ್ ಸಾಧ್ನ್ಧ್ಮಾಯದಾವತಪರಸಙ್ಕುಭಾವಾನ್ನ ತದ್ರ್ಯಂ 

ಧ್ಮಾಯತ ವಕುವಯಮ್। 
ಸಪಕ್ಷಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಸಾಧ್ಯಸಮಾನ್ಧ್ಮಯವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ ಸಪಕ್ಷಾಃ ॥ 

ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಯೀರಪ ಸಮಾನ್ಧ್ಮಯವಿಶ್ಷ್ಟತ್ಾವತುದ್ತವಾದಾಸಾರ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯಗರಹಣಮ್। 

ಸಮಾನ್ಗರಹಣಂ ಚ ಪಕ್ಷವುಯದಾಸಾರ್ಯಮ್। ಸಮಾನ್ತವಂ ಚ ಸಾಧ್ಯತವಮಪಹಾರ್ 

ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ್ೀತ ನಾತಪರಸಙ್ುಾಃ। ಶ್ೀಷ್ಂ ಪೂವಯವ ಕ। 
ವಿಪಕ್ಷಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಸಾಧ್ಯವಿಪರಿೀತಧ್ಮಯವಿಶ್ಷ್ ಟೀ ವಿಪಕ್ಷಾಃ ॥ 
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ವಿಪರಿೀತ್್ ೀ ವಿರತದಿ್ಾಃ। ರ್ಥಾ ಅಗಿನಮತವಸಾಧ್ನ್ೀ ನಿರಗಿನಕತವಮ್। ತ್್ೀನ್ 

ಪಕ್ಷಸಪಕ್ಷಯೀರಪ ವುಯದಾಸಾಃ। 
ಪರತಜ್ಞಾಲಕ್ಷಣಮ್  

ಪಕ್ಷವಚನ್ಂ ಪರತಜ್ಞಾ ॥ 

ನ್ನ್ವೀವಂ ಸತ ‘ಪಕ್ಷಾಃ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಪರತಜ್ಞಾತವಂ ಸಾಯ ಕ। ನ್ ಸಾಯ ಕ। ಯೀನಾಕ್ಾರ್ೀಣ 

ಯೀಽರ್ಯಾಃ ಪರಂ ಪರತ ಜಿಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಠತಾಃ ತಥಾ ತನಿನದ್ೀಯಶಸಯ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ಾವ ಕ। ಅತ ಏವ 

ನ್ ನಿಗಮನ್ೀ ಪರಸಙ್ುಾಃ। 
ಹ್ೀತತಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಲ್ಲಙ್ುಂ ಹ್ೀತತಾಃ ॥  

ವಾಯಪುಬಲನ್ೀ ಅರ್ಯಗಮಕಂ ಲ್ಲಙ್ುಮ್। ರ್ದ್ಯಪ ಹ್ೀತತಶಬದಾಃ 
ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾವಭಿವಯಞ್ಜಕಲ್ಲಙ್ುವಚನ್ೀ ಪರಸ್ತದಿ್ಾಃ ತಥಾಪಯರ್ಯಸ್ಯೈವಾತರ 

ವಿವಕ್ಷಿತತ್ಾವತುಲಿಕ್ಷಣಮೀವೀಕುಮಿತ ಅಥ್ೀಯ ವತಯತ್್ೀ। 
ದ್ೃಷಾಟನ್ುಲಕ್ಷಣಮ್ 

ನಿದ್ಶಯನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ॥ 

ನಿದ್ಶಯಯತ್್ೀ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀಧ್ಯಮಯಯೀವಾಯಯಪುರ್ಯಸ್ತಮನ್ ತನಿನದ್ಶಯನ್ಮ್। 

ವಾಯಪುಗರಹಣಸಾಲಮಿತ ರಾವ ಕ। ತದ್ವಚನ್ಮತದಾಹರಣಂ ಪರಸ್ತದಿ್ಮೀವ್ೀತ। 
ಗರನ್ಾನ್ುೀ ಮಙ್ುಲಾಚರಣಮ್ 

ರ್ತರಸಾದಾ ಕ ರ್ತರೀತ್್ಯೈವ ಚ ಇದ್ಂ ಪರಕರಣಂ ಕೃತವಾಂಸುಮೀವಾಚಾಯೀಯಽನ ು್ೀ 
ಸತುತಪರಣಾಮಾಭಾಯಂ ಪರೀಣರ್ತ— 

ಯೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಸದಾನ್ನ್ದನಿತಯವಯಕುಚಿದಾತಮನಾ | 

ನಿದ್ ೀಯಷಾಖಿಲಕಲಾಯಣಗತಣಂ ವನ್ದೀ ರಮಾಪತಮ್ ॥ 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ 

ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಖಣಡನ್ಮ್ ಸಮ ಾಣಯಮ್॥ 

ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಇತಯನ್ೀನ್ ‘ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ತವಗರಾರಾ ಬತದಾಿಾ’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಂ ಸ ಚರ್ತ। ತ್್ೀನ್ 

ರ್ದ್ತಕುಮ್ ‘ಆತಮನ್ ೀಽಪ ದ್ೃಶಯತ್ಾವ ಕ’ ಇತ ತದ್ತಪಪಾದಿತಂ ಭವತ। ದ್ೃಶಯತ್್ೀ 

ಚ್ೀದ್ ರಪಾದಿಮತ್ ು್ಾೀನಾನಿತಯತವಂ ಪರಸಜ್ಜ ಜ್ಾೀತ್್ೀತ ಚ್ೀನ್ನ। ನಿದ್ ೀಯಷಾನ್ನ್ದನಿತ್ಾಯಭಿವಯಕು—
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ಜ್ಞಾನಾತಮಕತ್್ವೀನ್ ಅಜಡತ್ಾವ ಕ। ತದಾಹ— ಸದಾನ್ನ ದ್ೀತ॥ ಇತಾಮ ಭತಲಕ್ಷಣ್ೀ 

ತೃತೀರಾ। ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ನಿದ್ ೀಯಷಾನ್ನ್ದಚಿದಾತಮಕಾಃ। ನಾಪಯಭ್ೀದಾ ಕ 

ಗತಣಗತಣಿಭಾವಾಭಾವ ಇತತಯಕುಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀತ॥ ಕಲಾಯಣತವಂ ಪರಿಪೂಣಯತ್ಾವದಿನಾ। 

ರಮಾಪತಮಿತಯನ್ೀನ್ ಭಗವತೀ ಚಾಪ ವನಿದತ್ಾ ಭವತೀತ। 
ಉತಾತುಸ್ತಾತಭಙ್ುಂ ವಿಶವಂ ರ್ಸಾಮತರಪದ್ಯತ್್ೀ ಪುರತಷಾ ಕ। ಸ ಜರ್ತ 

ಜಗತ್ಾಮನ್ುರಾಯಮಿೀ ಸಾವಮಿೀ ರಮಾನಾರ್ಾಃ॥ 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾಯೀಯಣವಿರಚಿತ 
ಪರಪಞ್ಾಮಿಥಾಯತ್ಾವನ್ತಮಾನ್ಖಣಡನ್ವಿವರಣಂ ಜರ್ತೀರ್ಯಭಿಕ್ಷತವಿರಚಿತಂ 

ಸಮ ಾಣಯಮ್॥ 

॥ ಶ್ರೀ  ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು ॥ 

॥ ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ ॥ 

॥ ಪರೀಣರಾರ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ ॥ 
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