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॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ ॥ 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri 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, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 
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|| ಉಪಾಧಿಖಣಡನ್ಮ್ || 

ಮಙ್ುಲಾಚರಣಮ್ 
ರಮಾರಾ ರಮಣಂ ನ್ತಾವ ಗತಣಮಾಣಿಕಯಮಣಡನ್ಮ್| 

ತತವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾವಾಯಖಾಯಂ ಕರಿಷ್ಾಯಮೀ ಯಥಾಮರ್ತ॥ 

ಅವತರಣಿಕ್ಾ 

ಪರಮಾತಮನ್ ೀಽತಯನ್ುಭಿನ್ನಸಯ 1ಸವತಶ್ಿದಾನ್ನಾದದಾಯತಮಕಸಾಯಪ ಜೀವಸಯ2 
ಅನಾದ್ಯವಿದಾಯಕ್ಾಮಕಮಾಯದಿನಿಮಿತ್ ುೀಽಯಂ ಪರಮಾಥಯ ಏವ 3ಅನ್ಯಥಾಕ್ಾರ್ ೀ 

ದ್ತಾಃಖಾದ್ಯನ್ಥ್ ೀಯ ನ್ ಪರಮೀಶವರಪರಸಾದಾದ್ೃತ್ೀ ಅಪಗಚಛರ್ತ। ನ್ ಚ ಅಸಕ್ಷಾತೃತ್ ೀಽಸೌ 

ಪರಸ್ತೀದ್ರ್ತ। ನ್ ಚ 4ಅವಿದಿತಸವರ ಪಾಃ ಶಕಯತ್ೀ ಸಾಕ್ಷಾತೆತತಯಮಿರ್ತ ಸಕಲಗತಣಾಕ್ಾರತರಾ 

ನಿಶ್ಶೀಷ್ದ್ ೀಷ್ಗನ್ಧವಿಧ್ತರತರಾ ಚ ತಂ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತತಮಶ್ೀಷ್ಾಮಾನರಾಾಃ ಪರವತಯನ್ುೀ।5 

ತದ್ತಪಕರಣಭ ತಾ ಚ ಬ್ರಹಮಮಿೀಮಾಂಸ್ೀರ್ತ ಪರಮಾಥಯಾಃ। 
ಮಾರಾವಾದ್ಯಭಿಮತವಿಷ್ರಾದಿನಿರ ಪಣಮ್ 

ಅಪರ್ೀ ತತ ಸವತಾಃ ಪರಮಾತಮಭ ತಸ್ಯೈವ ಜೀವಸಯ ಅಜ್ಞಾನಾದಿನಿಮಿತ್ ುೀಽಯಮಪರಮಾಥಯ 
ಏವಾನ್ಥ್ ೀಯಽದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ೈಕನಿಬ್ಹಯಣಿೀಯ ಇತಯತ್ ೀಽಸಾಯನ್ಥಯಹ್ೀತ್ ೀಾಃ  ಪರಹಾಣಾಯ 

ಆತ್ೈಕತವವಿದಾಯಪರರ್ತಪತುಯೀ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾನಾು ಆರಭಯನ್ುೀ। 

ತದಿರ್ತಕತಯವಯತಾರ ಪಾಬ್ರಹಮಮಿೀಮಾಂಸಾ ಚ್ೀರ್ತ ಮನ್ಯನ್ುೀ। 
ನಾರಾಯಣ್ ೀSಗಣಯಗತಣನಿತ್ಯೈಕನಿಲರಾಕೃರ್ತಾಃ | 

ಅಶ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ರಹಿತಾಃ ಪರೀಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯಾಃ || 1 || 

ಅಗಣಯಗತಣಾನಾಂ ನಿತ್ಯೈಕನಿಲರಾ ಸದಾ ಮತಖಾಯಶರರಾ ಆಕೃರ್ತಾಃ ಮ ರ್ತಯಯಯಸಾಯಸೌ 

ತಥ್ ೀಕುಾಃ। ಪರೀಯತಾಂ ಅಸಾಮಕಮಿರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಭಯಹಿಯತತ್ವೀನ್ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಇದ್ಂ ನ್ ೀಕುಮ್। 

                                                             
1
  ಜೀವಪರಮಾತಮನ  ೀಃ ಭ ೀದಾಭ ೀದಾವಿತ್ತ ಭಾಸ್ಾರಃ। ತನಿಿರಾಕರಣಾಯಾಹ ಅತಯನಿಭಿನಿಸ್ತ್ ಯೀತ್ತ॥ (ಶ್ರೀನಿ) 

2 ಅವಿದಾಯ ಭಾವರ ಪಾ। ಕಾಮೀ ರಾಗಃ। ಕಮಥ ಕಾಮಯಂ ನಿಷಿದಾಂ ಚ। ಆದಿಪದ ೀನ ಮೀಹಗರಹಣಮ್। ಅವಿದಾಯಯಾ ಅನಾದಿತವಂ 

ಸ್ವರ ಪ ೀಣ।  ಕಾಮಾದ ೀಸ್ುಿ ಪರವಾಹತ ಇತ್ತ ದರಷಟವಯಮ್॥ (ಶ್ರೀನಿ) 
3
 ಅನಯಥಾಕಾರಃ ಸ್ವರ ಪಾಪ ೀಕ್ಷಯಾ ಅನಯಥಾ ಪರತ್ತೀಯಮಾನಃ ಆಕಾರಃ (ಶ್ರೀನಿ) 

4
 ಅವಿದಿತ ೀತ್ತ। ಶರವಣಾದಿನಾ ಪರ  ೀಕ್ಷತ ಇತಯರ್ಥಃ (ಶ್ರನಿ) 

5
 ತದುಪಕರಣ ೀತ್ತ। ಅರ್ಥನಿಣಥಯೀತ್ತಕತಥವಯತಾರ ಪ ೀತಯರ್ಥಃ। ವ ೀದಾರ್ಥನಿಣಥಯಕರಣಿೀಭ್ ತನಾಯಯಗರರ್ನಾತಮಕತಾವತ್ 

ಬ್ರಹಮಮಿೀಮಾಂಸ್ತ್ಾಯಾ ಇತ್ತ ಭಾವಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
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ಅತರ 6ಆದ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಣದ್ವಯಂ ಸತುತಯಥಯಮಪ 7ಉತುರಪರಬ್ನ್ಧಪರಸಙ ್ ುೀಪಕ್ಷ್ೀಪಾಯ ಕೃತಮ್। 

ಅಥವಾ ನಾನಿರ್ಾಯರಿತಸವರ ಪಸಯ ಪರಸಾದ್ಶಂಸನ್ಂ ಯತಕುಮ್। ನ್ ಚ ಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ವಿನಾ 

ನಿರ್ಾಯರಣಮಿರ್ತ ಲಕ್ಷಣದ್ವರಾಭಿರ್ಾನ್ಮಿದ್ಮ್। 8ಯಥ್ ೀಕುಮ್ — 
9ಅಥ್ ೀಽಶ್ೀಷ್ಗತಣ್ ೀನ್ನದ್ಧಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ರಾವದ್ೀವ ಹಿ। 

ತಾವದ್ೀವ್ೀಶವರ್ ೀ ನಾಮ ತತರ ಭ್ೀದ್ ೀಽಪ ನ್ ಕವಚಿತ್॥ ಇರ್ತ। 

ನಾರಾಯಣಪರೀರ್ತರಿವ ರಮಾರಾಾಃ ಪರೀರ್ತರಪ ಪಾರಥಯನಿೀಯೀರ್ತ ಜ್ಞಾಪನಾಯ ಕಮಲಾಲಯ 

ಇತತಯಕುಮ್॥ 

ಜೀವಬ್ರಹ್ೈಕಯಸಯ ಶಾಸಾಾಥಯತ್ವೀನ್ ಗತಣಪೂಣಯತಾವಕ್ಷ್ೀಪಾಃ 

ಅತಾರಹತರದ್ವೈತವಾದಿನ್ಾಃ, ಜೀವಬ್ರಹಮಣ್ ೀರ್ೀಕತವಂ ಖಲತ ಸಕಲವ್ೀದಾನ್ು-

ತನಿೀಮಾಂಸಾಶಾಸಾಪರರ್ತಪಾದ್ಯಮ್। ನ್ ಚ 10ತತ್ ನಾರಾಯಣಾಖಯಸಯ ಪರಬ್ರಹಮಣಾಃ ಸದಾ 

ಅಗಣಯಗತಣಾಶರಯತ್ವೀ ಸಮಭವರ್ತ। 11ಅತಾದ್ೃಗ ರಪತಾವತ್ ಜೀವಸಯ।12 ನ್ ಹಿ 

ಪರಸಪರವಿರತದ್ಧಸವಭಾವಾಯೀರ್ೀಕತವಂ ದ್ೃಷ್ಟಮ್। ಅತ್ ೀ ನ್ 
13ಸವಭಾವತ್ ೀಽಗಣಯಗತಣಾಧಿಕರಣತವಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೀರ್ತ। 

                                                             
6 ‘ಅಗಣಯಗುಣನಿತ ಯೈಕನಿಲಯಾಕೃತ್ತಃ’ ‘ಅಶ ೀಷದ  ೀಷರಹಿತಃ’ ಇತ್ತ ವಿಶ ೀಷಣದವಯಂ ಇತಯರ್ಥಃ। 
7
 ಉತಿರ ೀತ್ತ॥ ಉತಿರಪರಬ್ನಾಸ್ಯ ಉತಿರಗರನಾಸ್ಯ ಪರಸ್ಙ್ಗಃ ಪರಸ್ಕ್ಿಃ ತಸ್ಯ ಉಪ ೀಕ್ ೀಪಾಯ ಪಾರರಮಾಭಯ ಇತಯರ್ಥಃ (ಶ್ರನಿ) 

8 ಏತಲಿಕ್ಷಣದವಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವರ ಪನಿಧಾಥರಣಹ್ ೀತುತ ವೀಽನುವಾಯಖಾಯನಸ್ಮಮತ್ತಮಾಃ। ಯಥ  ೀಕಮಿಿತ್ತ। ವಾಯಖಾಯತಂ ಚ 
ಸ್ುಧಾಯಾಂ – (ಯದ ಯೀವಂ ನ ಸ್ಕಲಚ ೀತನಸ್ಮುದಾಯಃ ಪರಮಾತಾಮತಹಿಥ)ಕ್ಯತ್ತೀ ಸಿೀಮಾ ಪರಮಾತಮಸ್ತ್ ಯೀತಯತ ಆಹ  - ಅತ 

ಇತ್ತ| ಅಶ ೀಷಗುಣ  ೀನಿದಾತವಂ ನಿದ  ೀಥಷತವಂ ಚ ಪರತ ಯೀಕಂ ನಿಧಾಥರಣಹ್ ೀತುತ ವೀನ  ೀಕಮಿ್। ಸ್ವಮತ ೀ ಬ್ರಹಮಣ 

ಈಶವರಾತ್ತರಿಕಿಸ್ತ್ಾಯಭಾವಂ ಸ್ ಚಯಿತುಮಿೀಶವರ ಇತಯಕಿಮ್ (ಸ್ ಚಯಿತುಂ ಸ್ವಥತ ರೀಶವರ ಇತಾಯದುಯಕ್ಿಃ)। ಇದಂ ಹಿ ಬ್ರಹಮಣ  ೀ 
ಲಕ್ಷಣಂ ಶುರತಾಯದಿಸಿದದಮಿತ್ತ (ಹಿಶಬ್ಾದರ್ಥಃ) ಹಿಶಬ್ದಃ। (ಯಾವದವಸ್ುಿ ಅಶ ೀಷಗುಣ  ೀನಿದಾಂ ನಿದ  ೀಥಷಂ 
ತಾವದಾರಮಕೃಷಾಾದಿರ ಪಜಾತಂ ವಸ್ುಿ ಈಶವರ  ೀ)ತಾವದವಸಿಿಾೀಶವರ  ೀ ನಾಮೀತುಯಕ ಿೀ (ಸ್ಮುದಾಯೈಕಯಂ ಪರತ್ತೀಯತ ೀ) 

ಸ್ಮುದಾಯೈಕ ಯೀನ ಭ ೀದಾಭ ೀದಾವಙ ಗ್ೀಕೃತಾವಿತ್ತ ಪರತ್ತೀಯತ ೀ। ತನಿಿರಾಕರ  ೀತ್ತ— ತತ ರೀತ್ತ॥ ಕವಚಿದಿತ್ತ। ಪರಸ್ಪರಂ 
ಪರಮಾತಮನಾ ಚ ೀತಯರ್ಥ ಇತ್ತ ( ಶ್ರೀನಿ) 
9
 ಅನುವಾಯಖಾಯನ ಉಪಮಾಧಿಕರಣ3-2-10 

10 ತತ್ ಜೀವಬ್ರಹಮಣ  ೀರ ೀಕತವಮ್ ( ಶ್ರೀನಿ) 
11 ನಾರಾಯಣವತ್ ಅನನಿಗುಣಾಶರಯತಾವಭಾವಾದಿತ್ತ ಭಾವಃ (ಶ್ರೀನಿ) 
12

 ಅಸ್ುಿ ವಾ ಜೀವಸ್ತ್ಾಯತಾದೃಗ ರಪತವಮ್। ತಥಾಪ ಐಕಯಮೀವ ಕ್ಂ ನ ಸ್ತ್ಾಯದಿತಯತಃ ಆಹ। ನಹಿೀತ್ತ। ಜಲಾನಲವದಿತ್ತ ಭಾವಃ॥(ಶ್ರೀನಿ) 
13

 ಸ್ವಭಾವತಃ ಪರಮಾರ್ಥತಃ। 
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ಅಜ್ಞಾನಾನ್ತಪಪತಾಾ ಐಕಯಸಯ ಶಾಸಾಾಥಯತವನಿರಾಸಾಃ 

ತದ್ಯತಕುಮ್। ಸಾಯದಿದ್ಂ ಯದಿ ಜೀವ—ಬ್ರಹಮಣ್ ೀರ್ೀಕತವಂ ಶಾಸಾಾಥಯಾಃ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚ್ೈವಂ 

ಸಮಭವರ್ತ। ತಥಾತ್ವೀ ಶಾಸಾಸಯ14ಅನಾರಮಭಣಿೀಯತವಪರಸಙ್ಗುತ್। ಯತ್ ಖಲತ 

ಅಧಿಕ್ಾರಿವಿಷ್ಯಪರಯೀಜನ್ ಸಮಬನ್ಧವತ್ ತತ್15 ಆರಮಭಣಿೀಯಂ ದ್ೃಷ್ಟಮ್। ನ್ ಚ 16ಏತತ್ 

ಅದ್ವೈತವಾದ್ೀ ಸಮಭವರ್ತ। ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದಿಸ್ತದ್ಧೀರಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಧಯಧಿೀನ್ತಾವತ್ 17ನ್ ಚ ತತಪಕ್ಷ್ೀ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಮತಪಪದ್ಯತ್ೀ। ಕಥಮ್? ಇರ್ತ, ತತಾರಹ — 
 

ಅಜ್ಞತಾSಖಿಲಸಂವ್ೀತತುರ್ಯಟ್ತ್ೀ ನ್ ಕತತಶಿನ್ | 

ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಹಿ 18ಕಸಯಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ಸಮಭವರ್ತ। ನ್ ಚ ತತಪಕ್ಷ್ೀ ಪರಮಾತಾಮರ್ತರಿಕುಂ 19ವಸತು ವಿದ್ಯತ 

ಇರ್ತ 20ತಸ್ಯೈವಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಕುವಯಮ್। ನ್ ಚ 21ತಸಯ ಕತತಶಿನ್ 22ಕತತಾರಪ 23ತತ್ ಸಮಭವರ್ತ 

ಸವಯಜ್ಞತಾವತ್। ಅತ್ ೀ ವಾಯಪಕೀಭ ತಾಶರಯವಿಷ್ರಾನ್ತಪಪತಾಯ 

ವಾಯಪಯಸಾಯಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಪಯನ್ತಪಪರ್ತುಾಃ। 

                                                             
14 ‘ಪ ರೀಕ್ಾವದನುಪಾದ ೀಯತವಪರಸ್ಙ್ಕಗದಿತಯರ್ಥಃ।’ (ಪರಶುವಾಯಖಾಯ) 
15

 ಪ ರೀಕ್ಾವದಿಭಃ ಉಪಾದ ೀಯಂ ದೃಷಟಮಿತಯರ್ಥಃ। 
16 ಅಧಿಕಾರಿ-ವಿಷಯ-ಪರಯೀಜನ-ಸ್ಮಬನಾವತವಂ। 
17 ಅಜ್ಞ  ೀಹಯಧಿಕಾರಿೀ। ಅಜ್ಞಾತ  ೀ ಹಿ ವಿಷಯಃ। ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತಿ್ತಃ ಪರಯೀಜನಂ ಇತ ಯೀವಂ ಅಧಿಕಾಯಾಥದಿಸಿದ ಾೀಃ 
ಅಜ್ಞಾನಸಿದಾಾಧಿೀನತಾವತ್ ಇತಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀನಿ) 
18 ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ, ಕವಚಿತ್ ವಿಷಯೀ।  
19

 ವಸ್ುಿ ಜೀವಾಖಯಂ। 
20 ಪರಮಾತಮನ ಏವ। 
21 ಪರಮಾತಮನಃ। 
22

 ಕಸಿಮನಿಪ ವಿಷಯೀ। 
23

 ಅಜ್ಞಾನಂ। 
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ಸವಯಜ್ಞತಾವಜ್ಞಾನಾಭಾವಯೀವಾಯಯಪುಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಸವಯಜ್ಞಸಾಯಜ್ಞತಾ ನ್ ರ್ಟ್ತ ಇತಯತರ 24ನಾನ್ವಯದ್ೃಷ್ಾಟನ್ುಾಃ25। ಪರಮಾತಮನಾ ವಿನಾ 

ಅನ್ಯಸಯ ಸವಯಜ್ಞಸಾಯಭಾವಾತ್। ನಾಪ ವಯರ್ತರ್ೀಕ ದ್ೃಷ್ಾಟನ್ುಾಃ 26ಅಜ್ಞಾನಾಶರಯಸಾಯನ್ಯಸಯ27 

ಪರ್ೀಣಾನ್ಭತಯಪಗಮಾತ್। ತತ್ ಕಥಮೀತತ್? ಇರ್ತ। ಮೈವಮ್। ‘ಯೀ ಯತರ ಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ 

ನಾಸೌ ತತಾರಜ್ಞಾನ್ವಾನ್’ ಇರ್ತ 28ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಪ್ುೀರವಿರ್ ೀರ್ಾತ್। 

ನ್ನ್ತ ಸವಯಂ ಹಿ ಯೀ ಜಾನಾರ್ತ ಸ ಸವಯಜ್ಞಾಃ। ರ್ತಸರಶಾಿಸಯ ವಿರ್ಾಾಃ ಸಮಭವನಿು। 29ಪರಮಾಣತ್ ೀ 

ವಾ ಸವಯಂ ಜಾನಿೀರಾತ್ 30ಭಾರನಾಾ ವಾ ಸವಭಾವಸ್ತದ್ಧರಾ ಪರಜ್ಞರಾ ವಾ। ನ್ ಚ್ೈತಾ ವಿರ್ಾ 

ವಿನಾ ಅಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ೀಪಪದ್ಯನ್ುೀ। 31ಕ ಟ್ಸೆಸಯ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ೃತ್ೀ ಪರಮಾತೃತಾವಯೀಗಾತ್। 

ಭಾರನ್ುೀಶಿ ಅಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಯಯತಾವತ್। ಸವರ ಪಪರಜ್ಞಾರಾಶಿ 

ನಾನ್ುರ್ೀಣಾಜ್ಞಾನ್ಮಶ್ೀಷ್ಾಥಯಸಙ್ುರ್ತಾಃ।32 ಅಸಙ್ುತಾವತ್। ‘ಅಸಙ ್ ುೀ ಹಯಯಂ ಪುರತಷ್ಾಃ’ ಇರ್ತ 

ಶತರತ್ೀಾಃ। ಅತಾಃ ಸವಯಜ್ಞತಾಽಪಯಜ್ಞಾನ್ವತಾುಮಾಕ್ಷಿಪತ್ಯೀವ33 ಪರಮಾತಮನ್ ೀ, ನ್ ಪರರ್ತಕ್ಷಿಪರ್ತೀರ್ತ। 

ಮೈವಮ್। ಮಾ ಭ ತ್ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಮಾ ಚ ಭ ತ್ ಭಾರನಾಾ, ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ 

ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಸವಯಜ್ಞತಾಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್। ಅಸಙ್ುತವಂ ತತ 34ತತೃತಫಲಲ್ೀಪಾಭಾವಮಾತರಮ್। 
                                                             
24 ಪರಮಾತಾಮ ಅಜ್ಞಾನಾಶರಯೀ ನ ಭ್ವತ್ತ ಸ್ವಥಜ್ಞತಾವತ್ ಇತಯನುಮಾನ ೀ(ಶ್ರೀನಿ) 
25 ಅನವಯವಾಯಪೌಿ ದೃಷಾಟನಿಃ ನಾಸಿಿೀತಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀನಿ) ‘ವಾಯಪಿಗರಹಣಸ್ಾಲಂ ದೃಷಾಟನಿಃ। ಸ್ ದಿವವಿಧಃ। ಸ್ತ್ಾಧಮಯಥದೃಷಾಟನ  ಿೀ 

ವ ೈಧಮಾಯಥದೃಷಾಟನಿಶ ಚೀತ್ತ। ತತರ ಅನವಯವಾಯಪಿಗರಹಣಸ್ಾಲಂ ಸ್ತ್ಾದಮಯಥದೃಷಾಟನಿಃ। ಯಥಾ ಧ ಮಾನುಮಾನ ೀ ಮಹ್ಾನಸ್ಃ’॥ 
(ಪರಮಾಣಪದಾತ್ತಃ) 
26 ವಯತ್ತರ ೀಕವಾಯಪಾಿವಪ ದೃಷಟನ  ಿೀ ನಾಸಿಿೀತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) ‘ವಯತ್ತರ ೀಕ ವಾಯಪಿಗರಹಣಸ್ಾಲಂ ವ ೈಧಮಯಥದೃಷಾಟನಿಃ । ಯಥಾ ತತ ೈವ 

ಮಹ್ಾಹರದ ಇತ್ತ।’ (ಪರಮಾಣಪದಾತ್ತ) 
27 ಅನಯಸ್ತ್ ಯೀತ್ತ।  ಪರಮಾತಾಮತ್ತರಿಕಸಿ್ತ್ ಯೀತಯರ್ಥಃ। ಜಡಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಚ ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಪತತ ವೀನ ಅಜ್ಞಾನಾಶರಯತಾವಯೀಗಾತ್। 
ಯಥ  ೀಕಮಿ್ – ಆಶರಯತವವಿಷಯತವಭಾಗಿನಿೀ ನಿವಿಥಶ ೀಷಚಿತ್ತರ ೀವ ಕ ೀವಲಾ। ಪೂವಥಸಿದಾತಮಸ್ತ್  ೀ ಹಿ ಪಶ್ಚಮೀ ನಾಶರಯೀ 

ಭ್ವತ್ತ ನಾಪ ಗ  ೀಚರಃ। ಇತ್ತ। ತಥಾ ಚಾಜ್ಞಾನಸಿದೌಾತತಾಲ್ಪಪತಜೀವಾದಿಸಿದಿಾಃ। ತತ್ತಸದೌಾ ಚ 
ತದಾಶ್ರತಾಜ್ಞಾನಸಿದಿಾರಿತಯನ  ಯೀನಾಯಶರಯಾದಿತ್ತ ಭಾವಃ॥(ಶ್ರೀನಿ) 
28

 ಸ್ತ್ಾಮಾನಯವಾಯಪ ಿೀರಿತ್ತ। ಸ್ತ್ಾಮಾನಯವಾಯಪೌಿ ಚ ರ್ಟಾದಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ದ ೀವದತ  ಿೀ ದೃಷಾಟನಿಃ । ತಥಾ ಚ 
ಸ್ತ್ಾಮಾನಯವಾಯಪಿಮ ಲಕಮಿದಂ ಸ್ತ್ಾಮಾನಯತ  ೀ ದೃಷಾಟನುಮಾನಮಿತ್ತ ಬ್ಾವಃ । (ಶ್ರೀನಿ) 
29

 ಅನಿಃಕರಣವೃತಾಯ ಇತಯರ್ಥಃ। ತಸ್ತ್ಾಯ ಏವ ತನಮತ ೀ ಪರಮಾಣತ ವೀನ ವಯವಹ್ಾರಾದಿತ್ತ ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
30 ತಥಾ ಚ ಸ್ವಥವಿಷಯಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಭ್ರಮರ ಪಮಿತಾಯಶಯಃ। 
31

 ನಿವಿಥಕಾರಸ್ಯ ಇತಯರ್ಥಃ। ಕ ಟ್ಂ ಅವಾಯಕೃತಾಕಾಶಃ, ತದವತ್ ಸಿಾತಃ ಕ ಟ್ಸ್ಾಃ। ಸ್ತ್ಾದೃಶಯಂ ಚ ನಿವಿಥಕಾರತ ವೀನ ೀತ್ತ ಕ ಟ್ಸ್ಾಶಬ್ ದೀನ 
ನಿವಿಥಕಾರತವಂ ಲಭ್ಯತ  ಇತ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ (ಶ್ರೀನಿ) 
32 ಸ್ಮಸಿ್ಪದಾರ್ಥಸ್ಮಬನಾಃ। 
33

 ಸ್ವಥಜ್ಞತಾ ಅಜ್ಞಾನವತಾಂಿ ಸ್ತ್ಾಧಯತ ಯೀವ, ನ ನಿಷ ೀಧತ್ತೀತಯರ್ಥಃ। 
34

 ಶುಭಾಶುಭ್ಪದಾರ್ಥಸ್ಮಬನಾಕೃತಪುಣಯಪಾಪರ ಪಫಲಲ ೀಪಾಭಾವ  ಏವ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
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ನ್ ಚ ಸಮಬನ್ಧವಿರಹ ಏವ। ‘ಯಥಾಽಕ್ಾಶಸ್ತೆತ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾಯತಾಃ’ ಇತಾಯದಿ 

35ತಥಾವಿಧ್ದ್ೃಷ್ಾಟನ್ ುೀಪಾದ್ನಾತ್। 

ತದಿದ್ಮತಕುಂ ‘ಅಖಿಲಸಂವ್ೀತತುಾಃ’ ಇರ್ತ। ಅತರ ‘ಸಮ್’ ಇತತಯಪಸಗ್ೀಯಣ ಭಾರನಾಾ ಸವಯಜ್ಞತಾಂ 
ವಾರಯರ್ತ36, 37ತಾಚಿಛೀಲಕತೃನ್ ಪರತಯಯೀನ್ ಪರಮಾಣಜನ್ಯತಾಮಿರ್ತ 

ಸವಭಾವಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವೀಕ್ಾು38 ಭವರ್ತ। 
ಜೀವಬ್ರಹಮಣ್ ೀರತಪಾಧಿನಿಮಿತುಭ್ೀದ್ಶಙ್ಗೆ 

ಶಙ್ೆತ್ೀ — 

ಉಪಾಧಿಭ್ೀದಾದ್ಘಟ್ತ ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್... 

ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ ುೀ ಭ್ೀದ್ ಉಪಾಧಿಭ್ೀದ್ಾಃ। ರ್ಟ್ತ್ೀ ಅಜ್ಞತ್ೀರ್ತ ಸಮಬನ್ಧಾಃ।ಯದ್ತಕುಂ 

‘ಬ್ರಹಮಣ್ ೀಽಖಿಲಸಂವ್ೀತತುರಜ್ಞತಾ ನ್ ರ್ಟ್ತ್ೀ’ ಇರ್ತ। ತನ್ನ । ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ 39 

ಜೀವಾಶರಯತಾವಭತಯಪಗಮಾತ್। 

ನ್ನ್ತ ಜೀವೀ ಬ್ರಹಮಣ್ ೀ  ನ್ ಭಿದ್ಯತ್ೀ40 ಇರ್ತ ತ್ೀ ಮತಮ್। ಸತಯಮ್। 

ತಥಾಽಪುಯಪಾಧಿನಿಮಿತ್ ುೀ ಭ್ೀದ್ ೀಽಸ್ಾೀವ41। ತತರ ಯಥಾ ಸತಯಪ 
ಬಿಮಬಪರರ್ತಬಿಮಬಯೀರ್ೈಕ್್ಯೀ ದ್ಪಯಣಾದ್ತಯಪಾಧಿನಿಮಿತುಭ್ೀದಾತ್ ಬಿಮಪಸಾಯವದಾತತ್ವೀಽಪ42 
ಪರರ್ತಬಿಮಬಸಯ ಶಾಯಮತಾ43 44ರ್ಟ್ತ್ೀ ಏವಂ ಜೀವಬ್ರಹಮಣ್ ೀಾಃ ಸತಯಪಯಭ್ೀದ್ೀ ಬ್ರಹಮಣಾಃ 

ಸವಯಜ್ಞತ್ವೀಽಪ ಜೀವಸಾಯಜ್ಞತಾ ರ್ಟ್ತ ಏವ 45ಉಪಾಧಿ ಭ್ೀದಾದಿರ್ತ। 
ಜೀವಾಜ್ಞಾನ್ವಾದಿಮಾಯಮತ್ೀಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾರ್್ ಯೀಭ್ೀಯದ್ೀ ಅಪಸ್ತದಾಧನಾುನ್ವಸಾೆದ್ ೀಷ್ೌ 

46ತದಿದ್ಂ ದ್ ಷ್ಯತತಂ ಪೃಚಛರ್ತ— 

                                                             
35

 ಲ ೀಪಾಭಾವರ ಪಸ್ಙ್ಗತ  ವೀಪ ೀತವಾಯುರ ಪದೃಷಾಟನ ಿೀತಯರ್ಥಃ। 
36

 ಸ್ಮಿತುಯಪಸ್ಗ ೀಥಣ ವ ೀದನಸ್ಯ ಪರಮಾಣರ ಪತಯಾ ಉಕಿತಾವದಿತ್ತ ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
37 ತಾಚಿಛೀಲಕತೃನ್ ಪರತಯಯಾನ ಿೀನ ಸ್ಂವ ೀತೃಶಬ್ ದೀನ। 
38

 ಇತ ಯೀವಂ ಪರಮಾಣಜ್ಞಾನ ೀನ ಭಾರನಾಿಾ ಚ ಸ್ವಥಜ್ಞತ ವೀ ನಿರಾಕೃತ ೀ ಸ್ತ್ತ ಸ್ವರ ಪಪರಜ್ಞಯೈವ ಸ್ವಥಜ್ಞತಾ ಉಕಾಿ ಭ್ವತ್ತ ಇತಯರ್ಥಃ। 
39 ವಾಚಸ್ಪತ್ತಪಕ್  ೀಽಯಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್।(ಶ್ರೀನಿ) 
40

 ತಥಾ ಚ ಬ್ರಹಮಣ ಯೀವಾಜ್ಞಾನಮಙ ಗ್ೀಕೃತಂ ಸ್ತ್ಾಯತ್। ತಥಾ ಚ  ೀಕದಿ  ೀಷಸಿ್ದವಸ್ಾ ಏವ ೀತ್ತ ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
41 ಜೀವ-ಬ್ರಹಮಣ  ೀರಿತ್ತ ಶ ೀಷಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
42

 ನಿಮಥಲತ ವೀಽಪೀತಯರ್ಥಃ। 
43 ಸ್ಮಲತವಂ ಇತಯರ್ಥಃ। 
44 ಉಪಾಧ ೀಃ ಪರತ್ತಬಿಮಬಪಕ್ಷಪಾತ್ತತಾವದಿತ್ತ ಭಾವಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
45

 ಅನಿಃಕರಣಾದುಯಪಾಧ ೀರಪ ಪರತ್ತಬಿಮಬಭ್ ತಜೀವಪಕ್ಷಪಾತ್ತತಾವದಿತ್ತ ಭಾವಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
46

 ಅಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಾಶ್ರತಮಿತ್ತ ವಾಚಸ್ಪತ್ತಮತಂ ದ ಷಯಿತುಮಿತಯರ್ಥಃ। 
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 ಸ ಸವಭಾವತಾಃ || 2 || 
ಅಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ವಾ.. 

ಸಾಯದ್ಪೀದ್ಂ ಜೀವಾಜ್ಞಾನ್ಮತಂ ಯದ್ತಯಪಾಧಿರತಪಪದ್ಯೀತ। 47ಸ ಏವ ವಿವಿಚಯತಾಮ್। ಕಂ 

ಸವಭಾವತಾಃ ಅಕಲ್ಲಪತ  ಇರ್ತ ರಾವತ್। ಅಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ವಾ ಕಲ್ಲಪತಾಃ ಇರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಆದ್ಯಂ 
ದ್ ಷ್ಯರ್ತ— 

 48ದ್ವೈತಸಯ ಸತಯತಾ 49ಸವತ ಏವ ಚ್ೀತ್ | 

ತಥಾ ಚಾಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ50 ಸಾಯತ್ ಇರ್ತ ಭಾವಾಃ। 

ದಿವರ್ತೀಯಂ ನಿರಾಕರ್ ೀರ್ತ— 

ಅನ್ವಸ್ತೆರ್ತರಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತೌ.. 

ಅಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತಾವಿರ್ತ ತತತಪರತಷ್್ ೀ ಬ್ಹತವಿರೀಹಿಶಿ ದೌವವಪ ತನ್ಾೀಣ ಉಪಾತೌು। ಸ ಇರ್ತ 

ಪರಥಮಾನ್ುಂ ಪರಕೃತಮಪ ಅಥಾಯತ್ ಇಹ ಸಪುಮಯನ್ುಂ ಸಮಬದ್ಧಯತ್ೀ। ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಹ್ೀತೌ 

ಉಪಾರ್ೌ ಅಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತಕ್್ೀ ಅಙ ು್ೀಕರಯಮಾಣ್ೀ ಅನ್ವಸ್ತೆರ್ತಾಃ ಸಾಯತ್। ಸರ್ತ ಖಲತ ಉಪಾರ್ೌ 

ತದಿಭನ್ನಸಯ ಜೀವಸಯ ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಯತ್। ಉಪಾಧಿಶಿ ಅಜ್ಞಾನ್ೀ ಸರ್ತ ಸಾಯತ್ ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಉಪಾರ್ೌ 

ಸರ್ತೀರ್ತ। 

ನ್ನ್ವೀವಮಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾಧಿಪರಮಪರ್ೈವ ಸಾಯತ್ ನಾನಾವಸಾೆ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಅಸ್ತದ್ಧವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ 

ಅನ್ವಸಾೆತಾವತ್। ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರರ್ತೀರ್ತಸ್ತದ್ಧಂ ಪರಮಪರಾಂ ಕಲಪಯಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। 

ಅತಯನಿುಕಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ತಸ್ ಯೀಪಪತ್ುೀಾಃ। 
ಜೀವಾಜ್ಞಾನ್ವಾದ್ಮಾಯಮತ್ೀ ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾರ್್ ಯೀಭ್ೀಯದ್ೀ ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರಯದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ಸಾಯದ್ೀವಂ, ಯದಿ ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾಧಿವಯಕುಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚ್ೈವಮ್। ಏಕಮೀವ ಅಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಉಪಾಧಿಶಿ ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್, ಏವಂ ತಹಿಯ ಮಾ ಭ ತ್ ಅನ್ವಸಾೆ। 
ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರಯಸತು ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಇತಾಯಹ— 

                                                             
47

 ಉಪಾಧಿರ ೀವ। 
48 ದಿವೀತ್ತ ಭಾವಪರಧಾನಂ, ತಥಾ ಚ  ದಿವತವಸ್ಙ್್ಾಯಾ ಇತಂ ದಿವೀತಂ, ದಿವೀತಮೀವ ದ ವೈತಂ ದಿವತ್ತೀಯಂ, ತಸ್ಯ (ದಿವತ್ತೀಯವಸ್ುಿನಃ) 

ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
49

 ಮ ಲ ೀ ಸ್ವತ ಏವ ೀತಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವತ ಏವ ಅಕಲ್ಪಪತಶ ಚೀತ್ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
50

 ತಥಾ ಚ  ದಿವತ್ತೀಯೀಸ್ತ್  ಯೀಪಾಧ ೀಃ ಸ್ತಯತವಪಾರಪಾಾಽದ ವೈತಭ್ಙ್ಕಗಪತಿ್ತಃ ಸ್ತ್ಾಯತ್। ತಥಾ ಚ ಅಪಸಿದಾಾನಿಃ ಇತಯರ್ಥಃ। 
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 ವಾSನ್ ಯೀನ್ಯಸ್ತದಿಧತಾ || 03 || 

ವಾಶಬ್ ದೀ ವಯವಸ್ತೆತವಿಕಲ್ಪೀ। ಅನ್ ಯೀನ್ಯೀನ್ ಸ್ತದಿಧಯಯಯೀಸಾುವನ್ ಯೀನ್ಯಸ್ತದಿಧೀ। 

ತತಾಭವೀಽನ್ ಯೀನ್ಯಸ್ತದಿಧತಾ। ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾರ್್ ಯೀರಿರ್ತ ಸಮಬನ್ಧಾಃ। 
ಜೀವಾಜ್ಞಾನ್ವಾದಿಮಾಯಮತ್ೀ ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾರ್್ ಯೀಭ್ೀಯದ್ೀ ಚಕರಕದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ನ್ನ್ ಪಾರ್್ೀರಜ್ಞಾನ್ನಿಮಿತುಕತ್ವೀ51ಽಪಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ 52ಉಪಾಧಿಹ್ೀತತಕತಾವಭಾವಾತ್ ಕಥಂ 
ಇತರ್ೀತರಾಶರಯಾಃ? ಭ್ೀದ್ ಏವ ಹತಯಪಾಧಿನಿಮಿತ್ ುೀ53ಙ ು್ೀಕರಯತ ಇತಯತ ಆಹ 

 

ಚಕರಕ್ಾಪರ್ತುರಥವಾ.. 

ಅಥ ವಾ ಇತಯಯಂ 54ನಿಪಾತಸಮತದಾಯಾಃ 55ಪಕ್ಷಾನ್ುರದ್ ಯೀತಕಾಃ। ಯದ್ಯಪ ಭ್ೀದ್ 
ಏವೀಪಾಧ್ಯಧಿೀನ್ ಉಕುಾಃ ತಥಾಪ ಉಪಾಧಿಭಿನ್ನೀ ಜೀವ್ೀಽಪ ಅಜ್ಞಾನ್ಮಙ ು್ೀಕರಯಮಾಣಂ 
ಪರಮಪರರಾ ಉಪಾಧಿಹ್ೀತತಕಂ ಭವ್ೀತ್ ಇರ್ತ 56ನ್ೀತರ್ೀತರಾಶರಯಾಃ 

ಶಕಯಸಮಾರ್ಾನ್ಾಃ।57ಪರಸಪರಾನಾಶರಯಣ್ೀಽಪ ಚಕರಕಮಾಪದ್ಯತ ಏವ। ಅಜ್ಞಾನಾಧಿೀನ್58 

ಉಪಾಧಿಾಃ ತದ್ಧಿೀನ್ ೀ59 ಭ್ೀದ್ಾಃ 60ಭಿನಾನಶರಯಮಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ। 

ಅಥ ವಾ ಅಥಶಬ್ದ ಏವ 61ಪೂವಯತರ ಸಮಬದ್ಧಯತ್ೀ। ವಾ ಶಬ್ದೀನ್ ಆತಾಮಶರಯತಾವದಿಕಂ 62 

ಪಕ್ಷಾನ್ುರ್ೀ ಸ ಚಯರ್ತ। 

                                                             
51 ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಪತತ ವೀಽಪ ಇತಯರ್ಥಃ। 
52 ಉಪಾಧಿಕಲ್ಪಪತತಾವಭಾವಾತ್ ಇತಯರ್ಥಃ। 
53 ಔಪಾಧಿಕಃ ಇತಯರ್ಥಃ। 
54

 ಅರ್ ವ ೀತ್ತ ನಿಪಾತಸ್ಮುದಾಯಃ ಅವಯಯದವಯಮಿತಯರ್ಥಃ। ( ಶ್ರೀನಿ) 
55

 ಪೂರ್ೀಥಕಿಪರಮಪರಾಶರಯಣಪಕ್ಾತ್ ಪಕ್ಾನಿರಂ ಪರಮಪರಾನಾಶರಯಣರ ಪಂ ತದ  ದಾೀತಕ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
56 ನ ೀತರ ೀತರಾಶರಯಃ ಶಕಯಸ್ಮಾಧಾನ ಇತ್ತ। ತಥಾ ಚಾಜ್ಞಾನಸಿದೌಾ ತತಾಲ್ಪಪತ  ೀಪಾಧಿಸಿದಿಾಃ। ತತ್ತಸದೌಾ ಚ ಉಪಾಧಿಭಿನ ಿೀ 

ಜೀವ ೀಽಜ್ಞಾನಸಿದಿಾರಿತ್ತ ಕ  ೀಟಿದವಯಮಭ್ುಯಪ ೀತಯಪೂರ್ೀಥಕಾಿನ  ಯೀನಾಯಶರಯಃ ನ ಶಕಯಸ್ಮಾಧಾನಃ। ಸ್ಮಾಧಾನಂ ಕತುಥಂ 
ಪರಿಹತುಥಮಿತ್ತ ಯಾವತ್। ನ ಶಕಯಃ। ಅನ  ಯೀನಾಯಶರಯೀ ಭ್ವಿಷಯತ ಯೀವ ಇತಯರ್ಥಃ। ( ಶ್ರೀನಿ) 
57

 ಅಜ್ಞಾನಂ ಭ ೀದದಾವರಾ ಉಪಾಧಿಹ್ ೀತುಕಂ ಇತಯನಙ ಗ್ೀಕಾರ ೀಽಪೀತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
58 ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಪತಃ। 
59

 ಉಪಾಧಿನಿಮಿತಿಃ।(ಔಪಾಧಿಕಃ) 
60 ಉಪಾಧಿಭಿನಿಜೀವವೃತಿ್ತಃ। 
61 ಪೂವಥತ ರೀತ್ತ। ಚಕರಕಾಪತಿ್ತರರ್ ಇತ ಯೀವಂ ಪೂವಾಥವಾಕಯ ಏವ ಸ್ಮಬದಾಾತ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
62

 ಪಕ್ಾನಿರ ಇತ್ತ। ಅನಿಃಕರಣಾದಿಕಮೀವ ಜೀವಬ್ರಹಮಭ ೀದಹ್ ೀತುಭ್ ತ  ೀಪಾಧಿರಿತ್ತ ವಾಚಸ್ಪತ್ತಪಕ್ಾತ್ ಪಕ್ಾನಿರ ೀ ವಿವರಣಕಾರಪಕ್ಷ 

ಇತಯರ್ಥಃ ।(ಶ್ರೀನಿ) 
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ಜೀವಾಜ್ಞಾನ್ವಾದಿಮಾಯಮತ್ೀ  ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾರ್್ ಯೀರಭ್ೀದ್ೀ 
ಅಪಸ್ತದಾಧನಾುತಾಮಶರಯದ್ ೀಷ್ೌ 

63ತತ್ರೀಯಮಾಶಙ್ಗೆ। ಸಾಯದ್ೀತದ್ನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾದಿಕಂ ಯದಿ ಅನ್ುಾಃಕರಣಾದಿಕಂ64 

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯದ್ೀವೀಪಾದಿತರಾ ಅಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। 65ನ್ ಚ್ೈವಮ್। ಅಜ್ಞಾನ್ಸ್ ಯೀಪಾಧಿತರಾ 

ಅಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್। 

ನ್ನ್ವವಿದಾಯ 66ಕಂಸಮಬನಿಧನಿೀ ಭ್ೀದ್ನಿಮಿತುಂ?। ದ್ಪಯಣಾದಿದ್ರವಯಮಪ 67ಕಂಸಮಬನಿಧ 

ಭ್ೀದ್ನಿಮಿತುಮ್?। 68ಮತಖಮಾತರಸಮಬನಿಧ ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್, ಇಹಾಪ 69ಚಿತ್ವರ ಪಮಾತರಸಮಬನಿಧ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಜೀವಬ್ರಹಮಭ್ೀದ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ತ। ಸವರ ಪಮಾತರಸಮಬನಿಧನ್ ೀಽಪಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ 
70ಜೀವಭಾಗಪಕ್ಷಪಾರ್ತತಾ 71ದ್ಪಯಣಾದಿವತ್ ಯತಜಯತ ಇರ್ತ। 

ತತಾರಪ ವಕುವಯಂ ತದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಅಜ್ಞಾನ್ಕಲ್ಲಪತಂ? ಉತ ನ್? ಇರ್ತ। ನ್ೀರ್ತ ಪಕ್ಷ್ೀ 
72ಪೂವಯವದ್ಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಆದ್ಯೀ ತಾವತಾಮಶರಯಾಃ ಸಾಯದಿರ್ತ। 

                                                             
63 ಪಕ್ಾನಿರಮೀವ ದಶಥಯತ್ತ। ತತ ರೀಯಮಾಶಙ್ಾೀತ್ತ ।(ಶ್ರೀನಿ) 
64 ಅನಿಃಕರಣಾದಿಕಮಿತಯತರ ಆದಿಪದ ೀನ ದ ೀಹ್ ೀನಿದಿಯಗರಹಣಮ್।(ಶ್ರೀನಿ) 
65

 ಅನಿಃಕರಣಾದಿಕಂ ಉಪಾಧಿತಯಾ ನ ಅಙ ಗ್ೀಕುಮಥ ಇತಯರ್ಥಃ। 
66

 ಕ್ಂ ಪರತ್ತಬಿಮಬಭ್ ತಂ ಜೀವಂ ಸ್ಮಬದಾಾ ಭ ೀದಂ ಕರ  ೀತ್ತ? ಉತ ಬಿಮಬಭ್ ತಂ ಬ್ರಹಮ ಸ್ಮಬದಾಾ? ಇತ್ತ ಪರಶಾಿಭಿಪಾರಯಃ। 
67 ಕ್ಂ ಬಿಮಬಭ್ ತಂ ಮುಖಂ ಸ್ಮಬದಾಾ ಭ ೀದಂ ಕರ  ೀತ್ತ? ಉತ ಪರತ್ತಬಿಮಬಭ್ ತಂ ಪರತ್ತಮುಖಂ ಸ್ಮಬದಾಾ? ಇತ್ತ ಪರಶಾಿಭಿಪಾರಯಃ। 
68 ದಪಥಣಾದಿದರವಯಂ ಬಿಮಬಭ್ ತಂ ಮುಖಮಾತರಮೀವ ಸ್ಮಬದಾಾ ಭ ೀದನಿಮಿತಿಂ ಭ್ವತ್ತ। ನ ಯತ್ತಾಞ್ ಚ್ತ್ ರ್ಟಾದಿಕಂ ಸ್ಮಬದ ಾಾೀತ್ತ 

ಮಾತರಶಬ್ಾದರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
69

 ಬಿಮಬಪರತ್ತಬಿಮಬಭ್ ತಜೀವಬ್ರಹ್ಾಮನುಸ್ ಯತಚಿನಾಮತರರ ಪಸ್ವರ ಪಮಾತ ರೀತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
70 ಉಪಾಧ ೀಃ ಪರತ್ತಬಿಮಬಪಕ್ಷಪಾತ್ತತವಸ್ವಭಾವ ಯೀನ ಸ್ವಭಾವಸ್ತ್ಾಯನಪಾಯಾತ್ ಇತಯರ್ಥಃ। ಚಿತಸಾರ ಪಮಾತರಸ್ಮಬನಿಾ ಅಜ್ಞಾನಂ 

ಸ್ವಕಾಯಥದುಃಖಾದಿಕಂ ಪರತ್ತಬಿಮಬಭ್ ತ ೀ ಜೀವ ೀ ದಶಥಯತ್ತೀತ ಯೀತದಿತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
71 ಯಥಾ ಮುಖಪರತ್ತಮುಖಾನುಸ್ ಯತಮುಖಮಾತರಂ ಸ್ಮಬದಾಾಾಪ ದಪಥಣಾದಿಕಂ ಸ್ವಕಾಯಥಮಾಲ್ಪನಾಯದಿಕಂ ಪರತ್ತಮುಖ ೀ ಏವ 

ಪರದಶಥಯತ್ತ। ನಾನಯತರ। ತದವದಿತಯರ್ಥಃ। 
72

 ಪೂವಥವದಿತ್ತ॥ ಅನಿಃಕರಣಾದುಯಪಾಧ ೀರಜ್ಞಾನಾಕಲ್ಪಪತತಾವಙ ಗ್ೀಕಾರ ೀ ಸ್ತಯತವಪಾರಪಾಾ ಅದ ವೈತಭ್ಙ್ಕಗಪತಾಾ ಅಪಸಿದಾಾನಿ ಉಕಿಃ। 
ತದವತ್ ಅಜ್ಞಾನರ ಪೀಪಾದ ೀರಪ ಅಜ್ಞಾನಾಕಲ್ಪಪತತಾವಙ ಗ್ೀಕಾರ ೀ ಅಪಸಿದಾಾನಿ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
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ನ್ನ್ವಜ್ಞಾನ್ಂ ಜೀವಬ್ರಹಮಭ್ೀದ್ಶಾಿನಾದಿರ್ೀವ73 ಕಂ ನಾಮ? ಅಜ್ಞಾನಾಧಿೀನ್ ಏವ್ೀರ್ತ 

ಕಥಮಾತಾಮಶರರಾದಿಕಂ? ಇರ್ತ। ಮೈವಮ್। ಕಞ್್ಿದ್ತಪಕ್ಾರಾಭಾವ್ೀ74 ತದ್ಧಿೀನ್ತಾರಾ ಏವ 

ಮೃಷ್ಾತಾವತ್। 75ತದಾಭವ್ೀ ತಾವತಾಮಶರರಾದ್ಯನಿಸಾುರಾತ್। ಉತಪರ್ತುಜ್ಞಪ್ತ್ಾೀರಿವ 

ಪರವೃತಾಾದ್ೀರಪ76 ಪರರ್ತಬ್ನ್ಧೀನ್ ತಸಯ ದ್ ಷ್ಣತಾವತ್। ಬಿಮಬಪರರ್ತಬಿಮಬಯೀರಭ್ೀದಾಭಾವಸಯ 
77ಅನ್ಯತ್ ರೀಪಪಾದಿತತಾವತ್ ದ್ೃಷ್ಾಟನ್ ುೀ ನಿರಸು ಏವ। 

ಸತ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತಸತಯಭ್ೀದ್ವಾದ್ಯದ್ವೈತವಾದಾನ್ತವಾದ್ನಿರಾಸಾಃ 

78ಅಪರ ಆಹ— ‘ಸಾಯದಿದ್ಂ 79ಮಾರಾವಾದಿನಾಂ ದ್ ಷ್ಣಂ ನಾಸಾಮಕಮ್। ‘ಏಕಮೀವ ಬ್ರಹಮ 
80ಅನ್ುಾಃಕರಣಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀಪಾಧ್ಯವಚ್ಛೀದಾತ್ ಅನ್ನ್ುಜೀವಭಾವಮಾಪಾದ್ಯತ್ೀ’ ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಽಪ 

ಭ್ೀದ್ಸಯ ಉಪಾಧಿೀನಾಂ ಚ ಅಸಾಮಭಿಾಃ ಮಿಥಾಯತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್। ಭ್ೀದ್ಸತಯತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಽಪ 

ಸಾವಭಾವಿಕಭ್ೀದಾನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಣ 8182ಅದ್ವೈತವಾದಾವಿರ್ ೀರ್ಾತ್। ಉಪಾರ್್ೀಾಃ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಕಲ್ಲಪತತಾವಭಾವ್ೀನ್ ಅನ್ವಸಾೆದ್ಯಬಾವಾತ್। 83ಅಂಶಾಂಶ್ಭಾವ್ೀನ್ 

ಬಿಮಬಪರರ್ತಬಿಮಬಭಾವಾಭಾವಾತ್। ಅತ್ ೀ ಬ್ರಹಮಜೀವಸಮಬನಿಧನಿೀ ಸವಯಜ್ಞತಾವಜ್ಞತ್ವೀ ನ್ 

ವಿರತದ್ಧಯೀತ್ೀ’ ಇರ್ತ । ತತಾರಹಾಃ— 

                                                             
73 ಜೀವ ಈಶ  ೀ ವಿಶುದಾಾಚಿದ ಭೀದಸಿ್ಸ್ತ್ಾಯಸಿ್ಯೀದವಥಯೀಃ। ಅವಿದಾಯ ತಚಿಛತ  ೀಯೀಥಗಃ ಷಡಸ್ತ್ಾಮಕಮನಾದಯಃ॥ ಇತ್ತ 
ವಚನಾದಿತ್ತ ಭಾವಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
74

 ಉತಪತಿ್ತಜ್ಞಪಿರ ಪೀಪಕಾರಾಭಾವ ೀ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
75 ಪರಯುಕ್ರಿ ಪೀಪಕಾರಸ್ದಾಭವ ೀ ತು ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
ಆದಿಪದ ೀನ ಪರಯುಕ್ಿಃ ಗೃಹಯತ ೀ। ಪರವೃತಿ್ತಗರಹಣಂ ದೃಷಾಟನಾಿರ್ಥಮ್। ಯಥಾ ಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ ಯೈವ ಸ್ವಪರವತಥಕತ ವೀ ತತರವತಯಥಸ್ತ್ ಯೈವ 

ತತರವತಥಕತ ವೀ ವಾ ಪರವೃತಿ್ತಪರತ್ತಬ್ನಾಾತ್ ಆತಾಮಶರಯಾದಿಕಮ್। ಏವಂ ಸ್ವಸ್ತ್ ಯೈವ ಸ್ವಪರಯೀಜಕತ ವೀ ಸ್ವಪರಯುಕಿಸ್ಯ 

ಸ್ವಪರಯೀಜಕತ ವೀ ವಾ ಪರಯುಕ್ಿಬ್ನಾಕತಾವತ್ ಆತಾಮಶರಯಾದಿಕಂ ಭ್ವಿಷಯತ ಯೀವ। 
76 ಆದಿಪದ ೀನ ಪರಯುಕ್ಿಃ ಗೃಹಯತ ೀ। ಪರವೃತಿ್ತಗರಹಣಂ ದೃಷಾಟನಾಿರ್ಥಮ್। ಯಥಾ ಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ ಯೈವ ಸ್ವಪರವತಥಕತ ವೀ ತತರವತಯಥಸ್ತ್ ಯೈವ 

ತತರವತಥಕತ ವೀ ವಾ ಪರವೃತಿ್ತಪರತ್ತಬ್ನಾಾತ್ ಆತಾಮಶರಯಾದಿಕಮ್। ಏಂ ಸ್ವಸ್ತ್ ಯೈವ ಸ್ವಪರಯೀಜಕತ ವೀ ಸ್ವಪರಯುಕಿಸ್ಯ 

ಸ್ವಪರಯೀಜಕತ ವೀ ವಾ ಪರಯುಕ್ಿಬ್ನಾಕತಾವತ್ ಆತಾಮಶರಯಾದಿಕಂ ಭ್ವಿಷಯತ ಯೀವ। 
77

 ತತಿಾನಿಣಥಯಟಿೀಕಾದೌ ಇತಯರ್ಥಃ। 
78 ಭಾಸ್ಾರ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
79 ಮಾಯಾವಾದಿನಾಂ ವಾಚಸ್ಪತ್ತವಿವರಣಕಾರಾದಿೀನಾಮ್ ।(ಶ್ಿೀನಿ) 
80 ಅನಿಃಕರಣಾದಿೀತಾಯದಿಪದ ೀನ ದ ೀಹ್ ೀನಿದಿಯಾದಿಕಂ ಗಾರಹಯಮ್।(ಶ್ರೀನಿ) 
81 ಸ್ತಯಭ್ ತಔಪಾಧಿಕಭ ೀದಾಙ ಗ್ೀಕಾರ ೀಣ ಇತಯರ್ಥಃ। 
82

 ಅಭ ೀದಃ ಸ್ವಭಾವಿಕ ಇತಯದ ದಾೈತವಾದ ೀತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
83 ಜೀವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಾಮಂಶತ ವೀನ ಜೀವಬ್ರಹಮಣ  ೀಃ ಅಂಶಾಂಶ್ಭಾವಾಙ ಗ್ೀಕಾರ ೀಣ .. ( ಶ್ರೀನಿ) 
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 ಭ್ೀದ್ಶ್್ ಿೀಪಾಧಿತಾಃ ಕತತಾಃ | 

ಮಾರಾವಾದ್ೀ ಹತಯಪಾರ್್ೀಭ್ೀಯದ್ಸಯ ಚ ಕಲ್ಲಪತತ್ವೀನ್ ಅನ್ವಸಾೆದಿದ್ ೀಷ್ಪರಸಕ್ಾುವಪ 

ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ ುೀ ಭ್ೀದಾವಭಾಸ ಇತ್ಯೀತಾವಾನ್ಂಶ್್ ೀ ಯತಜಯತ್ೀ। 84 

ಅಙ್ತುಲಯವಷ್ಟಮಾಭದಿನಾ ಚನಾದಾದಿಭ್ೀದಾರ್ಾಯಸದ್ಶಯನಾತ್। ಅಸ್ತಮಂಸತು ಪಕ್ಷ್ೀ 

ಅನ್ವಸಾೆದಿದ್ ೀಷ್ಾಭಾವ್ೀಽಪ ಉಪಾಧಿತಾಃ ಭ್ೀದ್ ೀ 85ಭವರ್ತೀತ್ಯೀತನ್ನ ಯತಜಯತ್ೀ।                
86ತದ್ಯೀಗ್ೀ ಚ ಜೀವಬ್ರಹಾಮಶರಯತರಾ ಅಜ್ಞತಾಸವಯಜ್ಞತವಯೀವಯಯವಸಾೆನ್ಂ ಸತತರಾಂ ನ್ 

ಯತಜಯತ ಇರ್ತ ಚಶಬಾದಥಯಾಃ। 
ಉಪಾರ್್ೀವಿಯದ್ಯಮಾನಾವಯವಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾಪಕತವಮ್ 

ಕತತಾಃ ಸತ್ ಯೀಪಾಧಿತಾಃ ಸತಯಭ್ೀದ್ ೀತಪರ್ತುಾಃ ನ್ ಯತಜಯತ್ೀ? ಇತಯತ ಆಹ- 

ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ್್ ೀ ನ್ೈವ ಕ್ಾರಕಾಃ || 04 || 
ಉಪಾಧಿದ್ೃಯಷ್ಟಪೂವೀಯ ಹಿ .. 

ಹಿಶಬ್ ದೀ ಹ್ೀತೌ। ಯಸಾಮತ್ 87ಮಹಾರಜನಾದ್ತಯಪಾಧಿಾಃ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವ 

ಪಟಾದ್ಯವಯವಭ್ೀದ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಏವ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಯಾಃ ನ್ ತತ ಪಾರಗವಿದಾಯಮಾನ್ಸಯ ಕ್ಾರಕಾಃ। 

ಅತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಶ್್ ಿೀಪಾಧಿತಾಃ ಕತತಾಃ ಇರ್ತ ಸಮಬನ್ಧಾಃ।ಅತರ ಉಪಾಧಿಾಃ ಕ್ಾರಕ್್ ೀ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಯ 

ಇತ್ಯೀತಾವದ್ೀವ ವಕುವಯಮ್। ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತತಯಕುಸತು ‘ಕ್ಾರಕತಾವಭಾವ್ೀ 

ವ್ೈಯಥಯಯಂ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ 88ಶಙ್ಗೆನಿರಾಸಾಥಾಯ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ಉಪಾರ್್ೀರವಯವಿಭ್ೀದ್ಕತಾವಭಾವಾಃ 

ನ್ ಚ ಮಹಾರಜನಾದಿಾಃ ಪಟ್ಸ್ಯೈವ ಭ್ೀದ್ಕಾಃ ‘ದೌವ ಪಟೌ’ ಇತಯಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ। ನ್ ಚ 

ದ್ಣಡಕತಣಡಲ್ ೀಪಾಧಿಭಾಯಂ ಏಕ ಏವ ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀ ಭಿದ್ಯತ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್। ದ್ೀವದ್ತುಭ್ೀದ್ಸಯ 

ಅಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ। ದ್ಣಡಕತಣಡಲಸಮಬನಾಧತ್ ವಿಶ್ಷ್ಟದ್ವಯಸ್ಯೈವೀತಪತ್ುೀಾಃ। 

                                                             
84 ಚಕ್ಷುಷಃ ಅಙ್ುಗಲಯವಷಟಮಭರ ಪೀಪಾಧಿನಾ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
85

 ಜಾಯತ ೀ ಇತಯರ್ಥಃ। 
86 ಉಪಾಧಿತಃ ಭ ೀದಜನನಾಯೀಗ ೀ ಸ್ತ್ತೀತಯರ್ಥ।ಶ್ರೀನಿ) 
87

 ಪಟ ೀನ ಸ್ಮಬದ  ಾೀ ಮಹ್ಾರಜನಾದುಯಪಾಧಿಃ ವಿದಯಮಾನಸ್ಯ ಪಟಾವಯವಜನಯಭ ೀದಸ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ  ೀ ದೃಷಟಪೂವಥಃ ಇತಯರ್ಥಃ। 
ಭ ೀದ  ೀ ಹಿ ವಸ್ುಿಸ್ವರ ಪಮ್। ಸ್ ಚ ಪಟ ೀನ ಸ್ಹ ಪಟಾವಯವಜನಯಃ। ಸ್ಚ ಉಪಾಧಿಸ್ಮಬನಾಾತ್ ಪಾರಕಾಾಲ್ಪೀನ ಇತ್ತ ನ  ೀಪಾಧಿ 

ಜನಯಃ, ಕ್ನುಿ ತಜಾಞಾಪಯ ಏವ ಇತ್ತ ಭಾವಃ।(ಸ್ತಯನಾರ್ ಟಿಪಪಣಿೀ) 
88

 ವ ೈಯರ್ಯಥಂ ಸ್ತ್ಾಯತ್ ಇತ್ತ ಶಙ್ಕಾನಿರಾಸ್ತ್ಾಥ ೀಥತ್ತ। ‘ಔಪಾಧಿಕ  ೀ ಭ ೀದ ಇತ್ತ ವಯವಹ್ಾರ ೀ ಔಪಾಧಿಕಶಬ್ದಸ್ಯ ನ ೈರರ್ಥಕಯಂ ಸ್ತ್ಾಯತ್’ 

ಇತ್ತ ಶಙ್ಕಾನಿರಾಸ್ತ್ಾಥ ೀಥತ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮಿತಯರ್ಥಃ। ಉಪಾಧಿಜ್ಞಾಪಯತವಂ ‘ಔಪಾಧಿಕ’ ಶಬ್ಾದರ್ಥ ಇತ್ತ ಭಾವಃ॥ (ಸ್ತಯನಾರ್ಟಿಪಪಣಿೀ) 
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ನ್ ಚ್ೈವಮೀವಾಸತು ಪರಕೃತ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್। ಉಪಾಧ್ಯಪಗಮೀ ಜೀವಸಯ ವಿನಾಶ ಏವ ನ್ 

ಬ್ರಹ್ೈಕ್ಾಯಪರ್ತುಾಃ ಇತಾಯಪತ್ುೀಾಃ। ಜೀವ್ೀ ನ್ಷ್್ಟೀ ಸವರ ಪಮಾತಾರವಶ್ೀಷ್ ಏವ ತಥ್ ೀಚಯತ  ಇರ್ತ 

ಚ್ೀತ್। ತಹಿಯ ಬ್ರಹಮಣ್ಯೀವ ಬ್ನ್ಧಮೀಕ್ಷಾವಙ ು್ೀಕೃತೌ ಸಾಯತಾಮಿತತಯಕುದ್ ೀಷ್ಾಪರ್ತುರಿರ್ತ। 
ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಔಪಾಧಿಕಭ್ೀದ್ಶಙ್ಗೆನಿರಾಸಾಃ 

ನ್ನ್ವೀಕಸ್ತಮನ್ನೀವಾಕ್ಾಶ್ೀ ರ್ಟ್ಮಠಾದ್ತಯಪಾಧಿಭಿಭ್ೀಯದ್ಾಃ ಕರಯಮಾಣ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ ಏವ। 
ನ್ೀತಾಯಹ- 

..ಖ್ೀಽಪ ದ್ೀಶಾನ್ುರಸಯ ಸಾಃ | 
ಜ್ಞಾಪಕ್್ ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ.. 

ಯದಾ 89ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ90 ಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ ತದಾ ಅನ್ುರಶಬ್ ದೀ ವಿಶ್ೀಷ್ವಚನ್ಾಃ। ತತಶಿ 
‘ಖ್ೀಽಪ91 ಪಾರಗ್ೀವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ 92ದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಏವ ಸ ಉಪಾಧಿರಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ ನ್ 

ತತ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಕ್ಾರಕಾಃ’ ಇರ್ತ ನಾಯಂ93 ದ್ೃಷ್ಾಟನ್ು ಇತಯಥಯಾಃ। 

ಯದಾ ತತ 94ರ್ಟ್ಮಠಾದಾಯಕ್ಾಶಭ್ೀದಾಭತಯಪಗಮಾಃ ತದಾ 95ಖ್ೀಽಪ ರ್ಟಾದ್ತಯಪಾಧಿಾಃ 
ಪಾರಗಿವದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವ ದ್ೀಶಾನ್ುರಸಯ ದ್ೀಶಭ್ೀದ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಏವ ನ್ ತತ ಕ್ಾರಕ ಇರ್ತ 
96ಯೀಜಯಮ್। 

ಭ್ೀದ್ಸಯ ವಸತುಸವರ ಪತವವಾದಿಸ್ತದಾಧನ್ುಮತ್ೀ ಉಪಾರ್್ೀಜ್ಞಾಯಪಕತಾವನ್ತಪಪರ್ತುನಿರಾಸಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಮ97 ವಸತುಸವರ ಪಮೀವ। 98ಸ 99ತದ್ದಶಯನ್ೀನ್ೈವ ದ್ೃಶಯಾಃ। ನ್ ಚ್ ೀಪಾರ್್ೀಾಃ 
100ಸವರ ಪದ್ಶಯನ್ೀ ಉಪಯೀಗ್ ೀಽಸ್ತು। ತತೆಥಮತಚಯತ್ೀ ಉಪಾಧಿಭ್ೀಯದ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತ? 
ತತಾರಹ 

                                                             
89

 ಅವಾಯಕೃತಾಕಾಶ ೀ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
90

 ಅಂಶಾಂಶ್ನ  ೀಃ ಅಂಶಾನಾಂ ಚ ಅಂಶ್ನಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಂ ಚಾತಯನಾಿಭ ೀದಾಙ ಗ್ೀಕಾರಾದಿತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
91 ಖ ೀಽಪ ಅವಾಯಕೃತಾಕಾಶ ೀಽಪ। (ಶ್ರೀನಿ) 
92

 ದ ೀಶಾನಿರಸ್ಯ ಇತಯಸ್ತ್ಾಯಥ  ೀಥ ದ ೀಶವಿಶ ೀಷಸ್ಯ ಇತ್ತ। (ಶ್ರೀನಿ) 
93 ಅಯಂ ಅವಾಯಕೃತಾಕಾಶಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
94

 ಭ್ ತಾಕಾಶ ೀ ರ್ಟ್ಮಠಾದಯವಚಿಛನಾಿಕಾಶ ೀನ ಭ ೀದಾಭ್ುಯಪಗಮಃ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀ ನಿ) 
95 ಖ ೀಽಪ ಭ್ ತಾಕಾಶ ೀಽಪ। (ಶ್ರೀನಿ) 
96

 ಮ ಲಂ ಯೀಜಯಂ ಇತಯರ್ಥಃ। 
97 ಭ ೀದ  ೀ ನಾಮ ಅನ  ಯೀನಾಯಭಾವಃ। ಸ್ ಚ ಭ್ವನಮತ ೀ ವಸ್ುಿಸ್ವರ ಪಮೀವ। ಯಥ  ೀಕಂಿ ‘ಭಾವಾಭಾವಸ್ವರ ಪತಾವತ್ 

ನಾನ  ಯೀನಾಯಭಾವತಾ ಪೃರ್ಕ್।’ ಇತ್ತ 
98

 ಸ್ ಭ ೀದಃ। 
99

 ತದದಶಥನ ೀನ ೈವ ವಸ್ುಿದಶಥನ ೀನ ೈವ। 
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 ...101ಮ ಢಬ್ತದಿಧವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ || 5 || 

ಅಸ್ತು ಭ್ೀದ್ಸಯ ವಸತುಸವರ ಪತವಂ ತಥಾಪ ತದಿವಶ್ೀಷ್102 ಇರ್ತ ಪರರ್ತಪಾದಿತಮನ್ಯತರ103।104 ತತ್ ೀ 

ವಸತುಪರರ್ತೀತಾವಪ ಭ್ೀದಾಪರರ್ತೀರ್ತಾಃ ಅಭ್ೀದ್ಪರರ್ತೀರ್ತಶಿ ಯತಜಯತ್ೀ। ತದಾ105 ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾಪನ್ೀ 

ಅಸ್ಾೀವೀಪಾರ್್ೀರತಪಯೀಗ ಇರ್ತ। 

ನ್ನಾವಕ್ಾಶ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವ ಭ್ೀದ್ಸ್ ಯೀಪಾಧಿಜ್ಞಾಯಪಕ ಇರ್ತ ಕಸಾಮತ್ ಅಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಮ್? 

ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಸ್ ಯೀತಾಪದ್ಕ ಏವ ಕಸಾಮನಾನಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ? ಇರ್ತ। ತತಾರಹ – 
 

ನ್ ಚ್ೀದ್ತಪಾಧಿಸಮಬನ್ಧ ಏಕದ್ೀಶ್ೀSಥ ಸವಯಗಾಃ | 

ಯದ್ತಯಪಾಧಿವಿಯದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತ ನ್ೀಷ್ಯತ್ೀ। ಕನ್ತು? ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವ 

ಕ್ಾರಕ ಇತಯಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। ತದ್ೈವಂ ವಕುವಯಂ, ಕಂ ರ್ಟಾದ್ತಯಪಾಧಿರಾಕ್ಾಶಸಮಬನಿಧೀ ತದ್ಭೀದ್ಂ 

ಕರ್ ೀರ್ತ ಉತಾಸಮಬನ್ಧಾಃ। ದಿವರ್ತೀಯೀಽರ್ತಪರಸಙ್ುಾಃ। ಆದ್ಯೀಽಪ ವಾಚಯಂ, ಸ ಉಪಾಧಿಸಮಬನ್ಧ 

ಆಕ್ಾಶಸ್ಯೈಕದ್ೀಶ್ೀ ವತಯತ್ೀ ಉತ ಸವಾಯಕ್ಾಶ ಇರ್ತ। 

ಆದ್ಯೀ ದ್ ೀಷ್ಮಾಹ— 

ಏಕದ್ೀಶಗತಸ್ ಯೀಪಾರ್್ೀಭ್ೀಯದ್ಕ್ಾರಕತ್ವೀ ಅನ್ವಸಾೆತಾಮಶರಯದ್ ೀಷ್ೌ 

ಏಕದ್ೀಶ್ೀSನ್ವಸಾೆ ಸಾಯತ್.. 

‘ಚ್ೀದ್ತಪಾಧಿಸಮಬನ್ಧಾಃ’ ಇರ್ತ ವತಯತ್ೀ। ಯದಿ ರ್ಟಾದ್ತಯಪಾಧಿಸಮಬನ್ ಧೀ 

ಗಗನ್ೈಕದ್ೀಶವರ್ತೀಯತತಯಚಯತ್ೀ ತದಾ ತಸಾಯಪಾಯಕ್ಾಶ್ೈಕದ್ೀಶಸಯ ಔಪಾಧಿಕತವಂ ವಕುವಯಮ್। 

ಸ್ ೀಽಪುಯಪಾಧಿರತಪಾಧ್ಯನ್ುರಕೃತ್ೈಕದ್ೀಶ್ೀ ಸಮಬದ್ಧಯ ಭ್ೀದ್ಕ ಇತಯನ್ವಸಾೆ। 

ಉಪಾಧ್ಯನ್ುರಾನ್ಙ ು್ೀಕೃತಾವಾತಾಮಶರಯಾಃ ಸಾಯತ್। 

ದಿವರ್ತೀಯಂ ದ್ ಷ್ಯರ್ತ 

                                                                                                                                                                                          
100 ವಸ್ುಿಸ್ವರ ಪದಶಥನ ೀ ಇತಯರ್ಥಃ। 
101

 ಅನ ೀನ ಮ ಢಬ್ುದಿಾವಯಪ ೀಕ್ಷಯಾ ಖ ೀ ಽಪ ದ ೀಶಾನಿರಸ್ಯ ಭ ೀದಸ್ಯ ಸ್ ಉಪಾಧಿಃ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತಯನವಯೀ ದರಷಟವಯ ಇತ್ತ ಸ್ ಚಿತಂ ಭ್ವತ್ತ। 
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ತು ವಸ್ುಿಪರತ್ತೀತ ೀರ ೀವ ಭ ೀದಪರತ್ತೀತ್ತತ ವೀನ ನ ತಾನ್ ಪರತ್ತ ಉಪಾಧಿಃ ಭ ೀದಜ್ಞಾಪನ  ೀಪಯುಕಿ ಇತಾಯಶಯೀನ 

ಮ ಢಬ್ುದಿಾವಯಪ ೀಕ್ಷಯಾ ಇತುಯಕಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। (ಶ್ರೀನಿ) 
102

 ಧಮಿಥಣಾ ನ ನಿವಿಥಶ ೀಷಾತಯನಾಿಭಿನಿಃ। ಕ್ನುಿ ಸ್ವಿಶ ೀಷಾತಯನಾಭಿಿನಿಃ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
103 ನಿಷುಾತತಿಾನಿಣಥಯಟಿೀಕಾದೌ ಇತಯರ್ಥಃ। 
104 ಧಮಿಥಣಾ ಸ್ವಿಶ ೀಷಾಭ ೀದಾಙ ಗ್ೀಕಾರಾತ್ ವಿಶ ೀಷಸ್ಯ ಚ ಭ ೀದಕಾಯಥಕಾರಿತಾವತ್ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
105 ಮ ಢಾನಂ ವಸ್ುಿಪರತ್ತೀತಾವಪ ಯದಾ ಭ ೀದ  ೀ ನ ಪರತ್ತೀಯತ ೀ ತದಾ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
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ಉಪಾರ್್ೀಾಃ ಸವಯಗತತ್ವೀ ಭ್ೀದ್ಕತಾವನ್ತಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ್ಾಃ 

.. ಸವಯಗಶ್ಿೀನ್ನ ಭ್ೀದ್ಕಾಃ || 6 || 

ಯದ್ತಯಪಾಧಿಸಮಬನ್ಧಾಃ ಸವಾಯಕ್ಾಶಗತಾಃ ಸಾಯತ್ ತದಾಽಸೌ ನಾಕ್ಾಶಭ್ೀದ್ಸಯ ಕ್ಾರಕಾಃ ಸಾಯತ್। 

ಕೃತ್ನಸ್ಯೈಕ್್ ೀಪಾಧಿನ್ೈವ ಗರಸುತಾವತ್। 

ಇದ್ಮತಕುಂ ಭವರ್ತ। ಅಸಮಬದ್ಧಸ್ ಯೀಪಾರ್್ೀರವಚ್ಛೀದ್ಕತ್ವೀ ಕ್ಾಶ್ೀರಸ್ೆೀನ್ ಮಹಾರಜನ್ೀನ್ 
ಕ್್ೀರಲವರ್ತಯನ್ ೀ ವಾಸಸ್ ೀವಽವಚ್ಛೀದ್ ಪರಸಙ್ಗುತ್ ಸಮಬದ್ಧ ಏವೀಪಾದಿಭ್ೀಯದ್ಕ ಇರ್ತ 

ವಕುವಯಮ್। ರ್ಟಾಕ್ಾಶಸಂಯೀಗಶಿ ಆಕ್ಾಶ್ೀ ವಾಯಪಯವೃರ್ತುಶ್ಿೀತ್ ಸವಾಯಕ್ಾಶಸಯ 

ರ್ಟಾಕ್ಾಶತಾವತ್ ಆಕ್ಾಶಭ್ೀದ್ಹ್ೀತತನ್ಯ ಸಾಯದಿರ್ತ ಪರದ್ೀಶವೃರ್ತುರಿತಯಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಮ್। ತಸಯ ಚ 

ಪರದ್ೀಶಸ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತತ್ವೀ ಅವನ್ಸಾೆದಿಪರಸಙ್ಗುತ್ ಸಾವಭಾವಿಕತವಮೀವ್ೈಷ್ಟವಯಮ್। ತಥಾ ಚ 
ಪಾರಕ್ದ್ಧಸಯ ಆಕ್ಾಶಭ್ೀದ್ಸಯ ಉಪಾಧಿನಾ ಕತತಯಮಶಕಯತಾವತ್ ಉಪಾಧಿವಿಯದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವ 

ಭ್ೀದ್ಸಯ ಜ್ಞಾಪಕ್್ ೀ ವಿಜ್ಞಾಯತ ಇರ್ತ। 
ನ್ೈರಾಯಕಮತ್ೀನ್ ಉಪಾರ್್ೀರಂಶವೃರ್ತುತಾವಭಾವಶಙ್ಗೆ ತನಿನರಾಸಶಿ 

ಪರದ್ೀಶವೃರ್ತುತವಂ ನಾಮ  ಸಾವತಯನಾುಭಾವಸಮಾನಾಧಿಕರಣತವಮಿರ್ತ  ಚ್ೀನ್ನ। ತಸಯ 

ವಿರತದ್ಧತಾವತ್। 
ಪರರ್ತೀರ್ತಬ್ಲಾದ್ತಯನಾುಭಾವಸಯ ಸವಪರರ್ತಯೀಗಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಯಶಙ್ಗೆಪರಿಹಾರೌ 

ಪರರ್ತೀತತಾವದ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಆಕ್ಾಶಭ್ೀದ್ವಾದಿನ್ಂ ಪರರ್ತ ಪರರ್ತೀತಯಸ್ತದ್ಧೀರಿರ್ತ। 
ಸತ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತಸತಯಭ್ೀದ್ವಾದ್ೀ ಸತಖಾದಿಭ್ ೀಗಸಯ ನಿಯತಪರಮಾತೃಕತಾವಭಾವದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ಸತ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತಸತಯಭ್ೀದ್ವಾದ್ೀ ದ್ ೀಷ್ಾನ್ುರಂ ಚಾಹ— 
 

ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿಭ್ ೀಗಶಿ ಸವರ ಪ್ೈಕ್್ಯೀ ನ್ ಭ್ೀದ್ಕಾಃ | 
ದ್ೃಶ್್ ಯೀ ಹಿ..      

ಹಿಶಬ್ ದೀ ವಾಯಪುಸ ಚನಾಥಯಾಃ। ಭವತತ ವಾ ಆಕ್ಾಶಾದಿಭ್ೀದ್ಾಃ ಕಥಞ್್ಿತ್ ಔಪಾಧಿಕಾಃ। 

ಜೀವಬ್ರಹಮಣ್ ೀಾಃ ಜೀವಾನಾಂ ಚ ಭ್ೀದ್ಸತು ಸಾವಭಾವಿಕ ಏವಾಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಾಃ। ಸವರ ಪ್ೈಕ್್ಯೀ 
ಸಾವಭಾವಿಕ್್ೈಕ್್ಯೀ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿಭ್ ೀಗಸಯ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ಶಯನ್ಂ ನ್ ಸಾಯತ್ 

ಸಮರರ್ತಪನ್ನೈಕ್ಾತಮವತ್। 
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ಭ್ೀದ್ಸಯ ಮಿಥ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತತಾವವಾದ್ೀ ಕ್ಾಲಪನಿಕವಯವಸಾೆರಾ 
ಅಭತಯಪಗಮವಾದ್ೀನಾಙ ು್ೀಕ್ಾರಾಃ 

106ಯೀ ತತ ‘ಮಿಥ್ ಯೀಪಾಧಿನಿಮಿತ್ ುೀ ಭ್ೀದ್ಭರಮಾಃ’ ಇರ್ತ 107ವದ್ನಿು ತ್ೀಷ್ಾಂ 

ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿೀನಾಮಪ ಮಿಥಾಯತಾವತ್ ಕ್ಾಲಪನಿಕೀ 108ವಯವಸಾೆ ರ್ಟ್ೀತಾಪ109। 
ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯನ್ತಭವಭ್ೀದ್ಸಯ ಆತಮಭ್ೀದ್ಸಾಧ್ಕತ್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯೀಽನ್ುಕರಣಧ್ಮಾಯಾಃ। 110ತದ್ಭೀದಾತ್ 111ಕಥಞ್್ಿತ್ ಅನ್ುಾಃಕರಣಭ್ೀದ್ಾಃ 

ಸಾಧ್ಯತಾಮ್। ಆತಮಭ್ೀದ್ೀ ತತ ಕಮಾಯತಮ್? ಇತಾಯಶಙ್ಗೆಪರಿಹಾರಾಯ ಭ್ ೀಗ 

ಇತತಯಕುಮ್। ನ್ ವಯಂ ಸತಖಾದಿಭ್ೀದಾತ್ ಅನ್ುಾಃಕರಣಭ್ೀದ್ಂ ಸಾಧ್ರಾಮಾಃ। ಕಂ ನಾಮ? 

‘ಸವರ ಪಾಭ್ೀದ್ೀ ಸತಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಸಾಯತ್112, ಇರ್ತ ಬ್ ರಮಾಃ। 
ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿವಯವಸಾೆನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತ್ುೀರಾತಮಭ್ೀದ್ಸಾಧ್ಕತಾವಶಙ್ಗೆ 

113ಏತ್ೀನ್ೈತದ್ಪ ನಿರಸುಂ, ಯತ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ 114ವಯವಸಾೆನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಯ ಭ್ೀದ್ಮಾಶಙ್ೆಯ 

ಉಕುಂ— ‘ನ್ ತಾವತ್ 115ಧ್ಮಯಭ್ೀದ್ ೀ ವಯವಸಾೆ। 116ಧ್ಮಯಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಧ್ಮಿಯಣ್ ೀ 

ಭ್ೀದಾಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ। ನಾಪ 117ಭಿನಾನಶರಯಧ್ಮಯಭ್ೀದ್ಾಃ।118ಇತರ್ೀತರಾಶರಯಪರಸಙ್ಗುತ್। ನ್ ಚ 

ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯಭ್ೀದ್ಾಃ। ಐಕ್ಾತಯವಾದಿನ್ಂ ಪರರ್ತ ಸತಖಾದಿೀನಾಂ 119ವಿರ್ ೀರ್ಾಸ್ತದ್ಧೀಾಃ’ ಇರ್ತ। 

                                                             
106 ಮಾಯಾವಾದಿನಃ 
107 ಜೀವ-ಬ್ರಹಮಣ  ೀಃ ಜೀವಾನಾಂ ಚ ಭ ೀದ  ೀ ಭಾರನಿಿಕಲ್ಪಪತ ಇತ್ತ ವದನಿಿೀತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
108 ಸ್ುಖದುಃಖಾದಿೀನಾಂ ಭ ೀದ ೀನ ದಶಥನಂ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
109

 ತವನಮತ ೀ ತ ಪಾಧ ೀಃ ಜೀವಬ್ರಹಮಣ  ೀಃ ಜೀವಾನಾಂ ಚ ಭ ೀದಸ್ಯ ದುಃಖಾದಿೀನಾಂ ಚ ಸ್ತಯತಾವತ್ ವಯವಸ್ತ್ಾಾನ ೈವ ಯುಜಯತ ಇತ್ತ 

ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
110 ತ ೀಷಾಂ ಅನಿಃಕರಣಧಮಾಥಣಾಂ ಭ ೀದಾತ್। 
111

 ರ ಪಾದಿಧಮಾಥಣಾಂ ಭ ೀದ ೀ ತದಾಧಾರಸ್ಯ ರ್ಟಾದ ೀಃ ಭ ೀದಾಭಾವಾತ್ ಕರ್ಞ್ ಚ್ತ್ ಇತುಯಕಿಮ್ ।(ಶ್ರೀನಿ) 
112 ತಥಾ ಚ ಸ್ುಖಾದ ೀಃ ಅನಿಃಕರಣಧಮಥತ ವೀಽಪ ತದಧಿೀನಾನುಸ್ನಾಾತೃತವಸ್ಯ ಆತಮನಿ ಸ್ದಾಭವಾತ್ 

ಸ್ುಖಾದಯನುಸ್ನಾಾತೃತವಅನನುಸ್ನಾಾತೃತವಲಕ್ಷಣಾತ್ ವಿರುದಾ ಧಮಾಥತ್ ಆತಮಬ್ ೀದ  ೀ ಭ್ವಿಷಯತ ಯೀವ ಇತ್ತ ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
113 ‘ಸ್ುಖದುಃಖಾದಿಭ  ೀಗಶಚ’  ಇತ್ತ ಭ  ೀಗಶಬ್ದಪರಯೀಗ ೀನ ಇತಯರ್ಥಃ। 
114

 ದ ೀವದತಿಸ್ಯ ಸ್ುಖಂ, ಯಜ್ಞದತಿಸ್ಯ ದುಃಖಂ। ದ ೀವದತಿಃ ಸ್ಜಞನಃ, ಯಜ್ಞದತ  ಿೀ ದುಜಥನ ಇತ ಯೀವಂ ವಯವಸ್ತ್ಾಾ ಜಗತ್ತೀತಲ ೀ। 
ಏಷಾ ಹಿ ವಯವಸ್ತ್ಾಾ ದ ೀವದತಿ ಯಜ್ಞದತಾಿದಿಜೀವಭ ೀದಂ ವಿನಾ ಅನುಪಪದಯಮಾನಾ। ಅತ  ೀ ವಯವಸ್ತ್ಾಾನಯಥಾನುಪಪಾಾ ಜೀವಭ ೀದಃ 
ಸಿದಾಾತ್ತೀತ್ತ ಮತಮಾಶಙ್ಾಾ ಇತಯರ್ಥಃ। 
115

 ಸ್ುಖ-ದುಃಖಾದಿಧಮಥಭ ೀದಃ ಇತಯರ್ಥಃ 
116 ರ ಪಾದಿಧಮಥಭ ೀದ ೀಽಪ ಧಮಿಥಣ  ೀ ರ್ಟ್ಸ್ತ್ ಯೈಕತ ವೀನ ವಯಭಿಚಾರಾತ್, ಧಮಥಭ ೀದ ೀ ಧಮಿಥಭ ೀದ ಇತ್ತ ನಿಯಮೀಽಯುಕಿ 

ಇತಯರ್ಥಃ ॥(ಶ್ರೀನಿ) 
117

 ಭಿನಾಿಶರಯಾ ದ ೀವದತಿಯಜ್ಞದತಾಿದಿರ ಪಭಿನಾಿಶರಯಾ ಯೀ ಧಮಾಥಃ ಸ್ುಖಾದುಃಖಾದಯಃ ತದ ಭೀದ  ೀ ವಯವಸ್ತ್ಾಾ 

ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
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ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ವಯವಸಾೆನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತ್ುೀರಾತಮಭ್ೀದ್ಸಾಧ್ಕತ್ಮಥಯನ್ಮ್ 

120ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಭಾವಾಭಾವಾರ ಪವಯವಸಾೆರಾ ಅಙ ು್ೀಕೃತತಾವತ್। 
‘ಸವರ ಪ್ೈಕಯ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ ತಕ್್ೀಯ ವಾಯಪಾಭಾವಶಙ್ಗೆ ತತಪರಿಹಾರಶಿ 

ನ್ನ್ತ ಏತದ್ನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಕಮಂಶಾನಾಮಾಪಾದ್ಯತ್ೀ? ಉತಾಂಶ್ನ್ಾಃ? ನಾದ್ಯಾಃ ವಾಯಪಾಭಾವಾತ್। 

ಹಸುಗತಸತಖಸಯ ಪಾದ್ಗತ್ೀನ್ ಅನ್ನ್ತಸನಾಧನಾತ್। ನ್ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ। ತಸಯ ಅಭ್ ೀಕೃತಾವತ್ ಇರ್ತ। 

ಮೈವಮ್। ಉಭಯಥಾಽಪಯದ್ ೀಷ್ಾತ್। ನ್ ಹಿ ತತುದ್ ಭೀಗಾಯತನಾನಾಂ 

ಸಙ್ಗೆಾರ್ತರಾಪದ್ಯತ್ೀ। ಕಂ ತತ? ಸತಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಮಾತರಮ್। ತತ್ ಅಂಶಾನಾಮಸ್ಾೀವ। 

ಭ್ ೀಕೃಭ ತಾಂಶವತ್ ೀಂಽಶ್ನ್ ೀಽಭ್ ೀಕೃತಾವಸ್ತದ್ಧೀಶಿ। 

ಅರ್ತೀತಸತಖಾದಾವಿವ ಅನ್ನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್? ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್, ನ್ ಹಿ ವಯಂ 

ವತಯಮಾನ್ತರಾ ಅನ್ತಭವಂ ಸಮರಣಂ ವಾ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಬ್ ರಮಾಃ। ಕಂ ನಾಮ? 

ಸ್ತವೀಯತರಾ ಅನ್ತಭವಮಾತರಮ್। ನ್ ಚ ತನಾನಸ್ತು ಅರ್ತೀತಸತಖಾದಾವಿರ್ತ। 

ತದ್ಯಂ ಪರಸಙ್ಗುಥಯಾಃ।‘ಯದಿ ಜೀವಬ್ರಹಮಣಿೀ ಜೀವಾಶಿ ಸವಭಾವತ್ ೀಽಭಿನಾನಾಃ ಸತಯಾಃ ತದಾ 
ಅನ್ ಯೀನ್ಯಗತಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿವಿಷ್ಯೀ ಸ್ತವೀಯತರಾ ಅನ್ತಭವವನ್ುಾಃ ಸತಯಾಃ, ಯಥಾ 

ಸಮರರ್ತಪನ್ನಾಃ’ ಇರ್ತ। 

‘ವಿಮತಾಾಃ ಪರಸಪರಮೈಕಯರಹಿತಾಾಃ ಚ್ೀತನ್ತ್ವೀ 

ಸತಯನ್ ಯೀನ್ಯಗತಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಶ್ನ್ಯತಾವತ್। ಯೀ ಯೀನ್ೈಕಯವಾನ್ ಚ್ೀತನ್ಾಃ ಸ 

ತತತ್ಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ವಾನ್ ಯಥಾ ಸಮರರ್ತಪನ್ನಾಃ’ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ಂ ವಾ ಅನ್ೀನ್ ಸ ಚಿತಮ್। 

ಚ್ೈತನಾಯವಚಿಛನ್ನತಾವತ್ ವಾಯಪ್ುೀನ್ಯ ಕಶ್ಿತ್ ಕ್ಷತದ್ ರೀಪದ್ರವಾಃ। 
‘ಸವರ ಪ್ೈಕ್್ಯೀ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ ತಕ್್ೀಯ ಉಪಾಧಿಶಙ್ಗೆ 

ನ್ನ್ತ ದ್ೃಷ್ಾಟನ್ುಸೆಲ್ೀ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಸಯ ಉಪಾಧಿಭ್ೀದಾಭಾವಾಃ ಪರಯೀಜಕಾಃ, ನ್ ತತ 
ಸವರ ಪ್ೈಕಯಮಾತರಂ ಪರಕೃತ್ೀ ತತ ಉಪಾಧಿಭ್ೀದ್ಸದಾಭವಾತ್ ಕಥಮನ್ತಸನಾಧನ್ಪರಸಙ್ುಾಃ? 

                                                                                                                                                                                          
118 ಧಮಿಥಣಾಂ ಭ ೀದಸಿದೌಾ ಧಮಾಥಣಾಂ ಭಿನಾಿಶರಯತವಸಿದಿಾಃ। ತತ್ತಸದೌಾ ಚ ಭಿನಾಿಶರಯಧಮಥಭ ೀದಾತ್ ಧಮಿಥಭ ೀದಸಿದಿಾಃ ಇತ್ತ 

ಇತರ ೀತರಾಶರಯಪರಸ್ಙ್ಕಗತ್ ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
119 ವಿರ  ೀಧ  ೀ ನಾಮ ಸ್ಹ್ಾಽನವಸ್ತ್ಾಾನಮ್। ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ ೈಕಯವಾದಿಮತ ೀ ಸ್ುಖದುಃಖಯೀಃ ಏಕಾತಮನಿಷಠತವಸ್ತ್ ಯೈವ ಸ್ದಾಭವ ೀನ 

ಉಕಿರ ಪವಿರ  ೀಧಸ್ತ್ ಯೈಭಾವಾತ್ ಇತಯರ್ಥಃ। 
120

 ತಥಾ ಚ ಸ್ುಖದುಃಖಾದಯನುಸ್ನಾಾನಭಾವಾಭಾವರ ಪವಯವಸ್ತ್ಾಾನಯಥಾನುಪಪತಾಯ ಜೀವಬ್ರಹಮಣ  ೀಃ ಜೀವಾನಾಂ ಚ 

ಭ ೀದಸ್ತ್ಾಧನಂ ಯುಕಿಮೀವ ೀತಾಯಶರಯಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
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ಸ್ತದಾಧನ್ತಾಕ್ಾುನ್ತಮಾನ್ೀಅಪರಯೀಜಕತಾವಶಙ್ಗೆ 

ಕಥಂ ಚ ಅನ್ಯನಿಮಿತುಸಯ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಸಾಯಭಾವಾತ್ ಸವರ ಪ್ೈಕ್ಾಯಭಾವಾನ್ತಮಾನ್ಂ ಇರ್ತ। 

ಅತ ಆಹ— 

ಪೂವೀಯಕುಶಙ್ಗೆಪರಿಹಾರಾಃ 

..ಉಪಾಧಿಭ್ೀದ್ೀSಪ.. 

ಪೂವಯವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸಮಬನ್ಧಾಃ। ಅನ್ೀನ್ ‘ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಪರರ್ತ ಉಪಾಧಿ ಭ್ೀದಾಭಾವೀ ನ್ 

ಪರಯೀಜಕಾಃ। ಕಂ ನಾಮ? ಸವರ ಪ್ೈಕಯಮೀವ’ ಇತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ। ತತತೆತ್ ೀ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ? 
ಇತಯತ ಆಹ— 

 ..ಹಸುಪಾದಾದಿಗ್ ೀ ಯಥಾ || 07 || 

ಅಸಾಯಪ ಪೂವ್ೀಯಣ್ೈವ ಸಮಬನ್ಧಾಃ। ‘ಸವರ ಪ್ೈಕ್್ಯೀ ಸರ್ತ ಹಸುಪಾದಾದ್ತಯಪಾಧಿೀನಾಂ ಭ್ೀದ್ೀ ಸತಯಪ 

ಅನ್ತಸನಾಧನ್ದ್ಶಯನಾತ್ ತದ್ೀವ ಪರಯೀಜಕಂ ನ್ ೀಪಾಧಿಭ್ೀದಾಭಾವಾಃ’ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ। 

ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಾಧಿಭ್ೀದಾತ್ ಹಸುಪಾದಾದಿಗತಸತಖಾದಿಭ್ ೀಗ ಏಕಸಯ ನ್ ಸಾಯತ್। ಅತಾಃ 
‘ಉಪಾಧಿಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಹಸುಪಾದಾದಿಗತಸತಖಾದಿಭ್ ೀಗವತ್ ಸವರ ಪ್ೈಕ್್ಯೀ 

ಸವೀಯಪಾಧಿಗತ್ ೀಽಸೌ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ’ ಇರ್ತ। 
ಸಂಶಿ್ಷ್್ ಟೀಪಾರ್್ೀರನ್ತಸನಾಧನ್ಪರಯೀಜಕತವಶಙ್ಗೆ ತನಿನರಾಸಶಿ 

ಅಥಾಪ ಸಾಯತ್। ಸಂಶಿ್ಷ್್ ಟೀಪಾಧಿತವಮನ್ತಸನಾಧನ್ೀ ಪರಯೀಜಕಮ್। ತದ್ಭಾವಾತ್ ಪರಕೃತ್ೀ 
ನಾನ್ತಸನಾಧನ್ಮಿರ್ತ ಚ್ೀತ್, ಕಮತಪಾಧಿಸಂಶ್ಿೀಷ್ಮಾತರಂ ಪರಯೀಜಕಮ್? ಉತ ಸವರ ಪ್ೈಕ್್ಯೀ 
ಸರ್ತ? 

ನಾದ್ಯಾಃ। ಮಾತೃಸತಖಾದ್ೀಗಯಭಯಸ್ೆೀನಾನ್ತಭವಪರಸಙ್ಗುತ್।  

ಸವರ ಪ್ೈಕಯವಿಶ್ಷ್ಟಸಂಶಿ್ಷ್್ ಟೀಪಾರ್್ೀರನ್ತಸನಾಧನ್ಪರಯೀಜಕತಾವಶಙ್ಗೆನಿರಾಸಾಃ 

ನ್ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ। ಸವರ ಪ್ೈಕಯಮಾತರಸಯ ಪರಯೀಜಕತ್ವೀ ಸಮಬವರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಪರಕ್ಷ್ೀಪ್ೀ 

ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್। 

ದ್ ೀಷ್ಾನ್ುರಂ ಚ ಸ ಚಯರ್ತ- 
 

ನಾನಾದ್ೀಹಗಭ್ ೀಗಾನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಯಥಾ | 

ಸವರ ಪ್ೈಕಯಸದಾಭವಾತ್ ವಿಶಿ್ಷ್ಟನಾನಾದ್ೀಹಗತಸತಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಂ 
ಸೌಭರಾಯದಿಯೀಗಿನ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಮಿರ್ತ ತದ್ೀವಾನ್ತಸನಾಧನ್ೀ ಪರಯೀಜಕಂ 
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ನ್ ೀಪಾಧಿಸಂಶ್ಿೀಷ್್ ೀಪೀರ್ತ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ। ಅನ್ಯಥಾ ಯೀಗಪರಭಾವೀತಾಪದಿತಾನ್ೀಕ-

ಶರಿೀರಗತಸತಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಯೀಗಿನ್ ೀ ನ್ ಸಾಯತ್। ಅತ್ ೀ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಸವರ ಪ್ೈಕ್ಾಯತ್ 
ಉಪಾಧಿಷ್ತ ವಿಶಿ್ಷ್್ಟೀಷ್ವಪ ಯಥಾ ನಾನಾದ್ೀಹಗತಸತಖಾದಿಭ್ ೀಗಾನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ತಥಾ 

ಪರಕೃತ್ೀಽಪಾಯಪಾದ್ಯತ ಏವ್ೀರ್ತ। 

ಸಾಯದ್ೀತತ್। ಪರಬ್ತದ್ಧೀರಪರತಯಕ್ಷತಾವತ್ ಯೀಗಿನ್ ೀ ನಾನಾದ್ೀಹಗತಭ್ ೀಗಾನ್ತಸನಾಧನ್ಂ 
ಕತತಾಃ ಸ್ತದ್ಧಮ್? ಇತಯತ ಆಹ— 

ನ್ ಚ್ೀದ್ ಭೀಗಾನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ತದಿಚಾಛ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಕತತಾಃ || 08 || 

ಇಚಾಛಪೂವಯಂ ಖಲತ ಯೀಗಿನ್ ೀಽನ್ೀಕಶರಿೀರ್ ೀಪಾದಾನ್ಂ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಪಠ್ಯತ್ೀ। ತತರ ಯದಿ 
ಯೀಗಿನ್ ೀಽನ್ೀಕಶರಿೀರಗತಸತಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ನ್ ಸಾಯತ್ ತದಾ ತಸಯ ತದಿಚ್ಛೈವ ನ್ 

ಸಾಯತ್। ಶರಿೀರ್ ೀಪಾದಾನ್ಸಯ ಪರಯೀಜನಾನ್ುರಾಭಾವಾತ್। ಅಪರಯೀಜನ್ಸಯ ಪ್ರೀಕ್ಷಾವತಾ 

ನಿವರ್ತಯಷ್ಯಮಾಣತಾವತ್। ಅತ್ ೀ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಅಸಾನ್ತಸನಾಧನ್ಮಿರ್ತ। 
ಯೀಗಿನ್ ೀ ನಾನಾಶರಿೀರಗರಹಣ್ೀ ಅನ್ತಸನಾಧನಾರ್ತರಿಕುಪರಯೀಜನಾಭಾವಸಯ ಅಸ್ತದಿಧಶಙ್ಗೆ 

ತತಪರಿಹಾರಶಿ 

ನ್ ಚ ಯೀಗಿನ್ ೀಽವಿವ್ೀಕನ್ಾಃ। ಯೀನಾನ್ತಸನಾಧನಾಸಾಧ್ನ್ಮಪ ದ್ೀಹಬಾಹತಲಯಂ 

ತದ್ಥಯಮಿಚಛನಿುೀರ್ತ ಕಲಪರಾಮಾಃ। 
ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಪರಯೀಜನಾನ್ುರಾಭಾವಸಾಯಸ್ತದಿಧಶಙ್ಗೆ ತತಪರಿಹಾರಶಿ 

ಅಥ್ ೀಚ್ಯೀತ, ನ್ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಅನ್ೀಕಶರಿೀರ್ ೀಪಾದಿತ್ರಾ 
ಅನ್ೀಕಶರಿೀರಗತಸತಖಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನ್ಮೀಕಸಯ ಕಲಪಯತತಂ ಶಕಯತ್ೀ 

ದ್ೀಹಬಾಹತಲಾಯಥಯಮೀವ್ೀಚ್ ಛೀಪಪತ್ುೀಾಃ। ನ್ ಚ ತಸಯ ವ್ೈಯಥಾಯಯದ್ಪರಯೀಜಕತವಮ್। 

ಕಮಯಕ್ಷರಾಯ ಭ್ ೀಗಾಥಯತಾವತ್। ಭ್ ೀಗಶಿ ವಿನಾಽಪಯನ್ತಸನಾಧನ್ೀನ್ ತತರ ತತರ 

ತದ್ುತಾಂಶ್ೈಾಃ ಶಕಯತ್ೀ ಕತತಯಮಿರ್ತ। ತತಾರಹ— 
 

ಅನ್ತಸನಾಧನ್ರಹಿತದ್ೀಹಬಾಹತಲಯಮನ್ಯಥಾ | 
ಸ್ತದ್ಧಮೀವ ಹಿ ತತಪಕ್ಷ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಕತತಾಃ || 09 || 

ನ್ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ೀನ್ ವಿನಾ ಕ್್ೀವಲದ್ೀಹಬಾಹತಲಾಯಥಯಮೀವ್ೀಚ್ಛೀರ್ತ ಕಲಪಯತತಂ 

ಶಕಯತ್ೀ। ತಥಾ ಸರ್ತ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ರಹಿತದ್ೀಹಬಾಹತಲಯಸಯ ಯೀಗಿತ್ವೀನ್ ವಿನಾಪ 

ವಿದ್ಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಯೀಗಿನ್ ೀಽನ್ೀಕ ಶರಿೀರಾಧಿಷ್ಾಠತೃತವಮಿರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀ ನ್ ಸಾಯತ್। ಅಸ್ತು 
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ಚಾಸೌ। ತ್ೀನ್ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ‘ನ್ ಶರಿೀರಬಾಹತಲಯಮಾತಾರಯೀಚಾಛ ಯೀಗಿನ್ಾಃ, ಕನ್ತು? ತದ್ುತ 

ಭ್ ೀಗಾದ್ಯನ್ತಸನಾಧನಾಥಾಯ’ ಇರ್ತ। 

ಕಥಮಯೀಗಿನ್ ೀಽಪ ಶರಿೀರಬಾಹತಲಯಂ ಸ್ತದ್ದಮ್? ಇತಯತ ಉಕುಂ॥ ತತಪಕ್ಷ ಇರ್ತ॥ 

ಸವಯಶರಿೀರಗತಚ್ೀತನಾನಾಂ ಸವಭಾವತ್ ೀಽಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರ್ೀಣಾಙ ು್ೀಕೃತತಾವದಿರ್ತ। 
ಆತ್ೈಕಯವಾದಿಭಿಯೀಯಗಯಯೀಗಿನ್ ೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಅಥ ಮನ್ಯೀತ, ಏಕಸ್ಯೈವ ಯೀಗಿನ್ ೀಽನ್ೀಕಶರಿೀರಗತಸತಖಾನ್ತಸನಾಧನಾಭಾವ್ೀಽಪ ಯೀಗಿನ್ 

ಏವಾನ್ೀಕಶರಿೀರತವಮಿರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್್ ೀ ಯತಜಯತ್ೀ। ತ್ೀಷ್ಾಂ ಶರಿೀರಾಣಾಂ 

ತತೆಮಯಫಲಭ್ ೀಗಾಥಯತಾವತ್। ಭ್ ೀಗಸಯ ಚ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ೀನ್ ವಿನಾಽಪುಯಪಪತ್ುೀಾಃ। ನ್ ಚ್ೈವಂ 
ಸಕಲದ್ೀಹಗತಚ್ೀತನಾನಾಂ ಸವಭಾವತ್ ೀಽಭ್ೀದ್ೀಽಪ ದ್ೀಹಬಾಹತಲಯಸಯ ಅಸ್ತು 

ದ್ೀವದ್ತುಕಮಯಫಲಭ್ ೀಗಾಥಯತ್ೀರ್ತ। 
ತನ್ಮತನಿರಾಕರಣಮ್- 

ತದ್ೀತದ್ಸತ್। ಸವಯದ್ೀಹಗತಾತಮನಾಂ ದ್ೀವದ್ತಾುಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸವಯಕಮಯಣಾಮಪ 
ದ್ೀವದ್ತುಸಮಬನಿಧತಾವಪತಾಯ ಸವಯದ್ೀಹಾನಾಂ ದ್ೀವದ್ತುಕಮಯಫಲಭ್ ೀಗಾಥಯತಾಽ—

ಭಾವಾನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ। 

ಅಭ್ೀದ್ೀಽಪ ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿಕೃಕಮೀವ ಕಮಯ ದ್ೀವದ್ತುಸಮಬನಿಧ ನಾನ್ಯದಿರ್ತ ನಿಯಮ ಇರ್ತ 

ಚ್ೀನ್ನ। ಅಭ್ೀದಾದ್ೀವ ಸವೀಯಪಾಧಿೀನಾಮಪ ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿತಾವಪಾತಾತ್। 
ದ್ೀವದ್ತುಕಮಯನಿಮಿಯತ ಏವ ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿಾಃ ನ್ೀತರ್ ೀಽಭ್ೀದ್ೀಽಪೀರ್ತ ಚ್ೀತ್, ತತಾರಹ— 

 

ಸ್ತದೌಧ ಹಿ ಕಮಯಭ್ೀದ್ಸಯ ಸಾಯದ್ತಪಾಧಿವಿಭಿನ್ನತಾ | 
ತರ್ತ್ದೌಧ ಚ್ೈವ ತರ್ತ್ದಿಧರಿತಯನ್ ಯೀನ್ಯವಯಪಾಶರಯಾಃ  || 10 || 

ಇದ್ಂ ದ್ೀವದ್ತುಸ್ಯೈವ ಇದ್ಂ ಯಜ್ಞದ್ತುಸ್ಯೈವ ಇರ್ತ ಕಮಯಭ್ೀದ್ಸ್ತದೌಧ ತತುತೃತತ್ವೀನ್ ಅಯಂ 
ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿಾಃ ಅಯಂ ಯಜ್ಞದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿಾಃ ಇರ್ತ ಉಪಾಧಿವಿಭಿನ್ನತಾ ಸಾಯತ್ 

ಸವರ ಪಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಿಮಿತಾುನ್ುರಾಭಾವಾತ್। ಉಪಾಧಿಭ್ೀದ್ಸ್ತದಾಧಮೀವ ಕಮಯಭ್ೀದ್ಸ್ತದಿಧಾಃ 

ಉಕ್ಾುದ್ೀವ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ। ತತಶಿ ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾತ್ ನ್ೈಕಮಪ ಸ್ತದ್ಧಯರ್ತ। 
 

ಸ್ತದ ಧೌ ಹಿ ಕಮಯಭ್ೀದ್ಸಯ ಸಾಯದ್ತಪಾಧಿವಿಭಿನ್ನತಾ | 
ತರ್ತ್ದ ಧೌ ಚ್ೈವ ತರ್ತ್ದಿಧರಿತಯನ್ ಯೀನ್ಯವಯಪಾಶರಯಾಃ  || 10 || 
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ಇದ್ಂ ದ್ೀವದ್ತುಸ್ಯೈವ ಇದ್ಂ ಯಜ್ಞದ್ತುಸ್ಯೈವ ಇರ್ತ ಕಮಯಭ್ೀದ್ಸ್ತದೌಧ ತತುತೃತ್ೀನ್ ಅಯಂ 
ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿಾಃ ಅಯಂ ಯಜ್ಞದ್ತ್ ುೀಪಾಧಿಾಃ ಇರ್ತ ಉಪಾಧಿವಿಭಿನ್ನತಾ ಸಾಯತ್ ಸವರ ಪಾಭ್ೀದ್ೀನ್ 

ನಿಮಿತಾುನ್ುರಾಭಾವಾತ್। ಉಪಾಧಿಭ್ೀದ್ಸ್ತದಾಧವ್ೀವ ಕಮಯಭ್ೀದ್ಸ್ತದಿಧಾಃ ಉಕ್ಾುದ್ೀವ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ. ತತಶಿ 

ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾತ್ ನ್ೈಕಮಪ ಸ್ತದ್ಧಯರ್ತ। 

ಕಮೀಯಪಾಧಿವಯಕುಬ್ೀದಾನಾನನ್ ಯೀನಾಯಶರಯ ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್। ತಥಾಪಯನ್ವಸಾೆ ಸಾಯತ್। ಅನಾದಿತಾವನ್ನೀರ್ತ 

ಚ್ೀನ್ನ। ಅಸ್ತದ್ಧವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಮ ಲಕ್ಷತ್ೀಾಃ। 

ಕಮಾಯಣತಯಪಾಧ್ಯಶಿ ವಿಭಿನಾನ ಏವ ದ್ೃಶಯನ್ು ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್। ಸತಯಮ್। ತದ್ಭೀದ್ಸಯ 

ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾತಮಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವೀಪಪತ್ುೀಾಃ। 

ತದ್ೀವಂ ಯೀಗಿನ್ ೀಽನ್ತಸನಾಧನಾಭಾವ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಭಾವಪರಸಙ್ಗುತ್ ಅನ್ತಸನಾಧಮಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಂ, 

ಅಭ್ೀದ್ ೀ ವಾ ತಾಯಜಯಾಃ। ಅನ್ತಸನಾಧನ್ೀ ಚ ಸರ್ತ ಉಪಾಧಿವಿಶ್ಿೀಷ್್ ೀಽಕಞ್್ಿತೆರ ಇರ್ತ 

‘ಸವರ ಪ್ೈಕ್ಾಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿಭ್ ೀಗ್ ೀ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ’ ಇತತಯಕುಂ ಯತಕುಮ್। 
ಅದ್ವೈತವಾದ್ದ್ವಯಸಾರ್ಾರಣದ್ ೀಷ್ಕಥನ್ಮ್ 

ಏವಮಸತ್ ಯೀಪಾಧಿನಿಮಿತಾುಧ್ಯಸುಭ್ೀದ್ಮಙ ು್ೀಕತವಯತಾಂ 
ಸತ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತಸತಯಭ್ೀದ್ಮಭತಯಪಗಚಛತಾಂ ಚಾದ್ವೈತವಾದಿನಾಂ ಪಕ್ಷಂ ಪೃಥಙ್ 
ನಿರಾಕೃತಯಸಾರ್ಾರಣದ್ ೀಷ್್ೀಣಾಪ ದ್ ಷ್ಯರ್ತ— 

 

ಆತಮಸವಭಾವ ಭ್ೀದ್ಸಯ ವಿದ್ ೀಷ್ತ್ವೀನ್ ಚಾಖಿಲಾಃ | 

ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರ್ ೀರ್ಾಚಿ ದ್ತಷ್ಟಾಃ ಪಕ್ಷ್ ೀSಯಮಞ್ಜಸಾ || 11 || 

‘ಜೀವಾತಮಪರಮಾತಮನ್ ೀಾಃ ಜೀವಾನಾಂ ಚ ಯೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸ ಸವಭಾವತ ಏವ, ನ್ 

ಮಿಥಾಯಸತ್ ಯೀಪಾಧಿನಿಮಿತುಾಃ’ ಇರ್ತ ಪಕ್ಷಸಯ। ವಿದ್ ೀಷ್ತ್ವೀನ್ ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। 

ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ವೀನ್ೀತಯಪ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಅಯಮಖಿಲಾಃ ಪಕ್ಷ ಇತತಯಕ್್ ುೀಭಯವಿರ್ಾದ್ವೈತಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। 

ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರ್ ೀರ್ಾಚ್ಛೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಪರಮಾಣಾಭಾವಾಚ್ಿೀತಯಪ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 

ಪರಪಕ್ಷಪರರ್ತಕ್ಷ್ೀಪ್ೀಣ ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ೀನ್ ಚ ಸ್ತದಾಧನ್ುಸಯ ಪರರ್ತಷ್ಾಠತದ್ಭಾವ್ೀ ದ್ತಷ್ಟತಾ। 

ಪರಪಕ್ಷಪರರ್ತಕ್ಷ್ೀಪ್ತ್ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಬಾಧ್ಕಸಾಧ್ಕಭಾವಾಭಾವವುಯತಾಪದ್ನ್ಭ್ೀದಾತ್। ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಮಪ 

ಸಾಧ್ಕಬಾಧ್ಕಭಾವಾಭಾವವುಯತಾಪದ್ನ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ದಿವವಿಧ್ಮ್। 

ತತ್ೈಕ್್ೈಕಸಾಯಪಯಬಾವೀ ದ್ತಷ್ಟತವಹ್ೀತತಾಃ ಕಮತ ಸವಯಸ್ಯೀರ್ತ। ತದಿದ್ಮತಕುಂ ಅಞ್ಜಸಾ ಇರ್ತ। ತತರ 

ಆತಮಸವಭಾವಭ್ೀದ್ಭಾಧ್ಕಸಯ ತದ್ಭ್ೀದ್ಸಾಧ್ಕಸಯ ಚಾಭಾವೀಽನ್ಯತರ ವುಯತಾಪದಿತಾಃ॥ 
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ಜೀವಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರತಯಕ್ಷತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಭ್ೀದ್ಸಾಧ್ಕ್ಾಭ್ೀದ್ಭಾಧ್ಕವುಯಪಾುದ್ನಾಯ ಉತುರಂ ವಾಕಯಮ್। ತತ್ರೀದ್ಮಾಹ-ಯದ್ತಕುಂ 
‘ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಸ್ತದ್ ಧೀ ಜೀವ್ೀಶವರಯೀಜಯವಾನಾಂ ಚ ಭ್ೀದ್ಾಃ ತತ ಏವ ತದ್ಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರತದ್ಧಾಃ’ ಇರ್ತ 

ತದ್ಯತಕುಮ್। ಸವಯಸಯ ಹಿ ಸಾವತ್ೈವ ಪರತಯಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ತತ ಜೀವಾನ್ುರಮಿೀಶವರ್ ೀ ವಾ। ನ್ ಚ 

ಪರತಯಕ್ಷಾಪರತಯಕ್ಷಧ್ಮಯಾಃ ಪರತಯಕ್ಷ್ ೀ ವಾಯತವನ್ಸಪರ್ತಸಂಯೀಗವತ್। ತತೆಥಂ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರತಯಕ್ಷ 
ಇತಾಯಶಙ್ಗೆಂ ಪರಿಹರನ್ ಜೀವಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರತಯಕ್ಷತಾಂ ತಾವತ್ ಸಮಥಯಯತ್ೀ— 

 

ಚ್ೀಷ್ಾಟಲ್ಲಙ ುೀನ್ ಸಾತಮತ್ವೀ ಪರದ್ೀಹಸಯ ಸಾಧಿತ್ೀ | 
ಅನ್ಯತವಂ ಸಾವತಮನ್ಸುಸಾಮತ್  ಸವ್ೈಯರ್ೀವಾನ್ತಭ ಯತ್ೀ || 12 || 

‘ಭ್ೀದ್ ೀ ಹಿ ನ್ೈಕ ಏವ ಅನ್ೀಕಧ್ಮಯಾಃ’ ಇತತಯಪಪಾದಿತಮನ್ಯತರ। ಕನ್ತು? ಏಕಸ್ತಮನ್ ಧ್ಮಿಯಣಿ 

ಪರಪರರ್ತಯೀಗಿಕ ಏವ। ತಸಯ ಚ ಪರತಯಕ್ಷತಾ ಧ್ಮಿಯಣಾಃ ಪರತಯಕ್ಷತಾಂ ಪರರ್ತಯೀಗಿನ್ಶಿ 

ಸಮರಣಮಪ್ೀಕ್ಷತ್ೀ। ತತರ ಧ್ಮಿೀಯಸಾವತಾಮ ತಾವತ್ ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧಾಃ। 

ಪರರ್ತಯೀಗಿಸೃರ್ತಹ್ೀತತಶಾಿನ್ತಭವೀಽನ್ತಮಾನಾತ್ ಭವರ್ತ। ತಥಾ ಹಿ, ಪರಶರಿೀರಂ ತಾವತ್ 

ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧಮ್। ತಸಯ ಚ್ೀಷ್ಾಟದಿಲ್ಲಙ ುೀನ್ ಸವಶರಿೀರವತ್ ಸಾತಮತವಮನ್ತಮಾತತಂ ಶಕಯತ್ೀ। ಚ್ೀಷ್ಾಟನಾಮ 

ಹಿತಾಹಿತಪಾರಪುಪರಿಹಾರ್ೀಚಾಛಪೂವಯಕ್್ ೀ ವಾಯಪಾರಾಃ। ನ್ ಪರಿಸಪನ್ದಮಾತರಂ ಯೀನ್ ವಯಭಿಚಾರಾಃ ಸಾಯತ್। 

ನ್ ಚ್ೈವಂ ಸನಿದಗಾಧಸ್ತದ್ಧತಾ। ಹಿತಾಹಿತಪಾರಪುಪರಿಹಾರಾನ್ತಗತಣತಾರಾಾಃ 

ಸಾವತಮದ್ೃಷ್ಾಟನ್ುೀನ್ೈವಾವಗಮಾತ್। 

ಅತಾಃ ತಸಾಮತ್ ಪರಶರಿೀರಾಧಿಷ್ಾಠತತಾಃ ಸಾವತಮನ್ ೀಽನ್ಯತವಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಭವಿತತಮಹಯರ್ತ ನ್ ಚ್ೈವಂ 

ಸಮಾಭವನಾಮಾತರಮ್। ಸವ್ೈಯರಪ ತತ ಅನ್ತಭ ಯತ ಏವ। ನ್ ಹಿ 
ಚ್ೀಷ್ಾಟವಿಶ್ೀಷ್ಾನ್ತಮಿತಪರಯತನವಿಶ್ೀಷ್ವತಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ ಸೃತೌ ಸತಾಯಂ ತಥಾವಿಧ್ಪರಯತನವಿರಹಿಣಂ 

ಸಾವತಾಮನ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷತ ಏವಾನ್ತಭವಂಸುಸಾಮತ್ ಸಾವತಮನ್ ೀಽನ್ಯತವಂ ನಾನ್ತಭವರ್ತ ಇರ್ತ ಯತಜಯತ್ೀ। 
ಭ್ೀದ್ಸಯ ಸಾವಭಾವಿಕತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಸಾಯದ್ೀತತ್, ತಥಾಪ ತಸಯ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಸವಭಾವಿಕತವಂ ಕತತಾಃ? ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್। ಮೈವಮ್। ಸಾವಭಾವಿಕತವಂ ಹಿ 

ಯದಾ ಸತಯತವಂ ಸಾಯತ್ ತದಾ ಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧತಾವದ್ೀವ ತತ್ ಸ್ತದ್ಧಯರ್ತ। ಪಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಪರತಯಕ್ಷಸಯ 

ಅನ್ಯತ್ ರೀಪಪಾದಿತಮ್। ಸತ್ ಯೀಪಾಧಿಕೃತತವಂ ತತ ಪೂವಯಮೀವ ನಿರಸುಮಿರ್ತ ನ್  ಪುನ್ಾಃ 

ಪರಯರ್ತತವಯಮ್। 
ಜೀವಾನಾಂ ಮಿಥ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಅನ್ತಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಅನ್ೀನ್ ಜೀವಭ್ೀದ್ಸಯ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯಸಂಸಗ್ೀಯಣಾನ್ತಮಾನ್ೀನಾಪ ಸ್ತದಿಧರತಕ್ಾು ಭವರ್ತ। 
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ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ೀ ಪರತಯಕ್ಷಪರಮಾಣಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಏವಂ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಸಪರಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರತಯಕ್ಷತ್ವೀ ಅಸಮಭವಂ ಪರಿಹೃತಯಪರತಯಕ್ಷತಾ ಚ್ ೀಪಪಾದಿತಾ। 
ಇದಾನಿೀಂ ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರತಯಕ್ಷತಾಮತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 

 

ಅಜ್ಞತಾ ಚಾಲಪಶಕುತವಂ ದ್ತಾಃಖಿತವಂ ಸವಲಪಕತೃಯತಾ | 
ಸವಯಜ್ಞತಾವದಿೀಶಗತಣವಿರತದಾಧ ಹಯನ್ತಭ ರ್ತಗಾಾಃ || 13 || 

ಜೀವನಿಷ್ಠತಯೀರ್ತ ಪೂರಣಿೀಯಮ್। ಹಿಶಬ್ ದೀ ಯಸಾಮದಿತಯಥ್ೀಯ। ತಸಾಮದಿೀಶಾದ್ಪ 

ಸಾವತಮನ್ ೀಽನ್ಯತವಂ ಸವ್ೈಯರನ್ತಭ್ ೀಯತ ಏವ್ೀರ್ತ ಪೂವೀಯಕ್ಾುನ್ತವೃತಾಯ ಅನ್ವಯಾಃ। ನ್ 

ಹಿೀಶಧ್ಮಯವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯವನ್ುಮಾತಾಮನ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷತಾಃ ಪಶಯನ್ ತತ್ ೀಽನ್ಯತವಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತೀರ್ತ ಯತಜಯತ್ೀ। 

ಅರ್ತಸತುಟ್ತಾಂ ಭ್ೀದ್ಪರತಯಯಸ್ ಯೀಪಪಾದ್ಯತತಂ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯಬಾಹತಲ್ ಯೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್। 
ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ೀ ಅನ್ತಮಾನ್ಪರಮಾಣಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಅನ್ೀನ್ ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ಸಯ ಅನ್ತಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತಾ ಚ್ ೀಪಪಾದಿತಾ ಭವರ್ತ। 

ಜೀವಾಃ, ಈಶವರಾದಿಭನ್ ನೀ ಭವಿತತಮಹಯರ್ತ, ಈಶವರಿೀಯಧ್ಮಯವಿರತದ್ಧಧ್ಮಾಯಧಿಕರಣತಾವತ್। ಯತ್ 

ಯದಿವರತದ್ಧಧ್ಮಾಯಧಿಕರಣಂ ತತ್ ತತ್ ೀ ಭಿನ್ನಮ್। ಜಲಾನ್ಲವತ್॥ 
ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ಸಾಧ್ಕ್ಾನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಸ್ತದಿಧಶಙ್ಗೆಪರಿಹಾರ 

ಸಾಯದ್ೀತತ್, ಯದಿ ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಗತಣವತುರಾ ಈಶವರಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ ಸಾಯತ್। ತದ್ೀವ ಕತತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ — 
 

ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಗತಣಾ ವಿಷ್್ ಣೀಾಃ ಶತರರ್ತಷ್ತ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾಾಃ | 

‘ಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸ ಸವಯವಿತ್’, ‘ಪರಾಽಸಯ ಶಕುವಿಯವಿರ್್ೈವ ಶ್ರಯತ್ೀ’, ‘ಯ ಆತಾಮಽಪಹತಪಾಪಾಮ’, ‘ ಸ 

ಹಿ ಸವಯಸಯ ಕತಾಯ’ಇತಾಯದಾಯಸ್ತವರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಭ್ೀದ್ಸಯ ಧ್ಮಿಯಸವರ ಪತವಪಕ್ಷ್ೀ ಪರರ್ತಯೀಗಿಜ್ಞಾನಾದಿನ್ೈಷ್ುಲಯಶಙ್ಗೆ ತನಿನರಾಸಶಿ 

ನ್ನ್ತ ಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಮ ವಸತುಸವರ ಪಮೀವ। ಅತಸುದ್ದಶಯನ್ಮೀವ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನ್ಮಿರ್ತ ಕಂ 

ಪರರ್ತಯೀಗಿಪರರ್ತೀತಯನ್ತಸರಣ್ೀನ್? ಕಞ್ಿ ತದ್ತಪಪಾದ್ನಾಯ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮೀಯಪನಾಯಸ್ೀನ್? ಮೈವಮ್। 

ನ್ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ವಸತುಮಾತರಂ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ತಥಾ ಸರ್ತ ವಸತುಮಾತರಸಯ ಪರ್ೀಣಾಪಯಙ ು್ೀಕೃತತಾವತ್ 

ವಿವಾದ್ನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ। 

ಕಂ ನಾಮ ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವ ಏವ। ಸ ಚ ರ ಪಾದಿವತ್ ವಸತುನಾ ಸವಿಶ್ೀಷ್ಾಭಿನ್ನ ಇತ್ಯೀವ ಸವರ ಪಂ 

ಭ್ೀದ್ ಇತಯಸಾಯಥಯಾಃ। 
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ಅನ್ ಯೀನಾಯಬಾವಶಿ ಪರಯೀಗಿನಿರ ಪಯ ಇತತಯಪಪನ್ನಮೀವ ತತರರ್ತೀತಯನ್ತಸರಣಮ್। ಸಾದ್ೃಶಾಯದಿನಾ 

ಸನ್ನಪಯನ್ ಯೀನಾಯಬಾವೀನ್ ೀಪಲಭಯತ ಇರ್ತ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮೀಯಪನಾಯಸ್ ೀಽಪುಯಪಪದ್ಯತ್ೀ। ಅತ ಏವ 

ಭ್ೀದ್ ಇರ್ತ ಪರಸತುತ್ೀಽಪ ಅನ್ಯತವಂ ಇತತಯಕುಮ್। 
ಈಶವರಗತಸಾವಯಜ್ಞಾಯದಿಗತಣಾನಾಂ ಸತಯತಾವಕ್ಷ್ೀಪಪರಿಹಾರೌ 

ಭವ್ೀದ್ೀವಂ, ಯದಿ ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಕಮಿೀಶವರಸಯ ಸತಯಂ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚ್ೈತದ್ಸ್ತು। ತತರ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್। 

‘ಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಯಸತು ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಕಮೀವ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯನಿು। ನ್ ಪುನ್ಸುಸಯ ಸತಯತಾಮ್। 

ತಥಾಽಶರವಣಾತ್। ಮೃಷ್ಾ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಾಯಧಿಕರಣತರಾ 

ತಾರ್ತವಕಭ್ೀದ್ಪರರ್ತೀತತಯಪಪಾದ್ನ್ಮಯತಕುಮ್। ಅರ್ತಪರಸಙ್ಗುದಿರ್ತ। ಅತ ಆಹ— 

ಸತಯಾಃ ಸ್ ೀ ಅಸಯ ಮಹಿಮೀತಾಯದಿವಾಕ್ಾಯನ್ೃಷ್ಾ ನ್ ಚ || 14 || 

ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಗತಣಾ ವಿಷ್್ ಣೀರಿರ್ತ ವತಯತ್ೀ। ಯದ್ಯಪ ‘ಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಯಾಃ 
ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಕಮೀವ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯನಿು ತಥಾಪ ಸಾಃ ವ್ೀದ್ ೀದಿತಾಃ, ಅಸಯ ಮಹಿಮಾ ಸವಯಜ್ಞತಾವದಿಾಃ, ಸತಯ 

ಏವ ಇರ್ತ ವಾಕ್ಾಯನ್ುರಾತ್ ಸತಯತಾವಗಮಾತ್ ನ್ ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಕಂ ಮೃಷ್ಾ ಇರ್ತ। 

ಅಙ ು್ೀಕೃತಯ ಚ್ೀದ್ಮತದಿತಮ್। ವಸತುತಸತು ವಸತುವಿಷ್ಯಕಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್ತಯತ್ವೀ ಪರಮಾಣಮ್। ನ್ 

ಪುನ್ಸುತರ ಪರಮಾಣಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಷಾ। ಪಾರಮಾಣಯಸವತಸುವಸಯ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್। ಅತ್ ೀ ‘ಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರರ್ತರ್ೀವ ತತ್ತಯತಾಂ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯರ್ತೀತಯನ್ತಪಪನ್ನ ಏವಾಕ್ಷ್ೀಪಾಃ। ಏವಂ ಸರ್ತ 

ಶತಕುರಜತಾದಿಸತಯತಾಽಪ ಸಾಯದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಔತ್ಗಿಯಕಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಕರಣದ್ ೀಷ್್ೈಾಃ 

ಬಾಧ್ಕಪರಮಾಣ್ೈರಪನ್ಯನ್ೀನ್ ತನಿಮಥಾಯತವಸಯ ಸ್ತತೆತಾವತ್। ನ್ ಚ್ೈವಮೀವಾಸತು ಪರಕೃತ್ೀಽಪೀರ್ತ 

ವಾಚಯಮ್। ಕರಣದ್ ೀಷ್ಬಾಧ್ಕಪರಮಾಣಾಬಾವಾದಿತಾಯಹ— 
 

ನ್ ಚ ವ್ೀದ್ ೀಕುಮಿಥಾಯತ್ವೀ ಮಾನ್ಂ.. 

ಅತರ ನ್ ಚ ತನಿಮಥಾಯತ್ವೀ ಮಾನ್ಂ ಇರ್ತ ವಕುವ್ಯೀ ವ್ೀದ್ ೀಕ್್ುೀರ್ತ 

ಕರಣದ್ ೀಷ್ಾಭಾವೀಪಪಾದ್ನಾಥಯಮತಕುಮ್। ಅಪೌರತಷ್್ೀಯತರಾ ವ್ೀದ್ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಬಾವ್ೀಽಪ 

ಪರರ್ತಪತತುರ್ೀವ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಮಭವರ್ತೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಸಾಯಪ ಬಾಧ್ಕಪರಮಾಣ್ ೀನ್ನೀಯತ್ವೀನ್ ತದ್ಭಾವ್ೀ 

ಅಭಾವನಿಶಿರಾತ್। 
ಸವಯಜ್ಞಾಯದಿಗತಣಾನಾಂ ಮಿಥಾಯತಾವಭಾವ್ೀನ್ ಪರಮತ್ೀ ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವೀಪಸಂಹಾರಾಃ 

ನ್ನ್ತ ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಽಸ್ತು ಕಞ್ಿನ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ‘ವಿಮತ್ ೀ ವಿಶ್ಷ್ಾಟಕ್ಾರ್ ೀ ಮಿಥಾಯ 
ವಿಶ್ಷ್ಾಟಕ್ಾರತಾವತ್ ನಿೀಲಂ ನ್ಭ ಇರ್ತ ವಿಶ್ಷ್ಾಟಕ್ಾರವತ್’ ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಚ ಸಾವಯಜ್ಞಾದ್ೀಾಃ 
ಮಿಥಾಯತವಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ ಕಥಂ ತತರ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾಃ? ಅತ್ ೀ ವಾಯವಹಾರಿಕಸಾವಯಜ್ಞಾದಿವಿಷ್ರಾಾಃ ‘ಯಾಃ 
ಸವಯಜ್ಞಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಯ ಇತಯತ ಆಹ - 

 ..ತನಾಮನ್ತಾSಪ ನ್ | 
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‘ನ್ೀಹ ನಾನಾ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ತತರ ಸಾವಯಜ್ಞಾದಿಮಿಥಾಯತ್ವೀ ಮಾನ್ತಾಪ ನಾಸ್ತು। 

ತಥ್ ೀಪಪಾದಿತಮನ್ಯತರ। ಏವಂ ತಸಯ ಅನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಪ ಮಾನ್ತಾ ನಾಸ್ತು। 

ಧ್ಮಿಯಗಾರಹಕಪರಮಾಣವಿರ್ ೀರ್ಾದಿರ್ತ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್। 

ನ್ ಮಾನ್ಮಿತತಯಕುಮ್। ಯತ್ ಉಚಯತ್ೀ ತಸಾಯಪ ಮಾನ್ತಾ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಅಪಶಬ್ದಸಮಬನ್ದಾಃ। 
ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾದ್ೀವ ಅದ್ವೈತವಾದ್ೀ ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ಯಸಮಭವಾಃ 

ತದ್ೀವಂ ಅದ್ವೈತಮತ್ೀ ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವೀಽಭಿಹಿತಾಃ। ತತಾಃ ಕಂ? ಇತಯತ ಆಹ— 

ಅತ್ ೀSಜ್ಞಾನ್ಸಮಭವಾದ್ೀವ ನಾಧಿಕ್ಾಯೈಯಕಯವಾದಿನಾಮ್ || 15 || 

ಅಜ್ಞ್ ೀ ಹಿ ಶಾಸ್ಾೀಽಧಿಕರಯತ್ೀ। ಉಕುವಿಧ್ರಾ ಅಜ್ಞಾನಾನ್ತಪಪತಾಾ ಅಜ್ಞ್ ೀ ನ್ ಸಮಭವರ್ತ। ತತಶಿ 

ಐಕಯವಾದಿನಾಂ ಮತ್ೀ ಶಾಸಾಸಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿೀ ನ್ ಸಮಭವರ್ತ। 
ಅತ್ ೀ ನಾಜ್ಞಾತಮಿರ್ತ ಚ ವಿಷ್ಯೀ ವಿಷ್ರಾನ್ುರ್ೀ | 

ಅತಾಃ ಅಜ್ಞಾನಾಸಮಭವಾತ್ ಅಜ್ಞಾತಂ ವಸತು ನ್ ಸಮಭವರ್ತ ಇರ್ತ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಐಕಯವಾದಿನಾಂ ಮತ್ೀ ಶಾಸಾಸಯ 

ವಿಷ್ಯಶಿ ನ್ ಸಮಭವರ್ತ। ಕನ್ತು? ವಿಷ್ರಾನ್ುರ್ೀ ದ್ೀಶಾನ್ುರ್ೀ ಭ್ೀದ್ವಾದ್ೀ ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದಿಕಂ 

ಸಮಭವರ್ತೀರ್ತ ಉಕ್್ ುೀಚಯಮಾನ್ವಕ್ಷಯಮಾಣಶ್ೀಷ್ತರಾ ವಾಯಖ್ಯೀಯಮ್। ಅಜ್ಞಾತ್ ೀ ಹಿ ಶಾಸಾಸಯ 

ವಿಷ್ಯೀ ಭವರ್ತ ಶಾಸಾಸಯ ಪರಾಥಯತಾವತ್। 
 

ಅಜ್ಞಾಭಾವಾತ್ ಫಲಂ ಕಸಯ.. 

ಅಜ್ಞ್ೀ ಹಿ ಸರ್ತ ಅಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಲಕ್ಷಣಂ ಶಾಸಾಫಲಂ ತಸಯ ಸಮಭವರ್ತ। ಉಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಅಜ್ಞeನಾನ್ತಪಪತಾಯ 

ಅಜ್ಞಾಭಾವಾತ್ ಫಲಂ ಕಸಯ ಸಾಯತ್?  ನ್ ಕಸಾಯಪೀರ್ತ। 
 ..ಯೀಗಾಃ ಶಶನ್ೃಶೃಙ್ುಯೀಾಃ || 16 || 

ಏವಂ  ಅಧಿಕ್ಾರಿವಿಷ್ಯಪರಯೀಜನಾನಾಂ ಅಸತಾವತ್ ತತ್ಮಬನ್ಧಾಃ ಶಶನ್ೃಶೃಙ್ುಯೀಾಃ ಸಮಬನ್ಧ 

ಇವಾನ್ತಪಪನ್ನ ಏವ। ತಥಾ ಚ ಅದ್ವೈತಮತ್ೀ ಶಾಸಾಸಯ ಅನಾರಮಭಣಿೀಯತವಂ ಸಾಯದಿರ್ತ। 
ಅಜ್ಞಾನ್ದೌರ್ಯಟ್ಯಸಯ ಭ ಷ್ಣತವಶಙ್ಗೆ ತನಿನರಾಸಶಿ 

ನ್ನ್ವಜ್ಞಾನಾಸಮಭವ ಏವ ಕಥಂ? ಬ್ರಹಮಣ್ ೀ ಜೀವಸಯ ವಾ ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಪತ್ುೀಾಃ। ನ್ ಚ ತತರ 

ದೌರ್ಯಟ್ಯಮತಕುಮಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೀರ್ತ ವಾಚಯಮ್। ಯತ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ಮಾರ್ ೀಪತಮೀವ। ಪರಮಾಥಯಸತ್ ೀ ಹಿ 

ದೌರ್ಯಟ್ಯಂ ಬಾಧ್ಕಂ ನಾರ್ ೀಪತಸಯ । ಪರತತಯತ ಭ ಷ್ಣಮೀವ। ಅನ್ಯಥಾ ಆರ್ ೀಪತತಾವನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ। 

ತದ್ತಕುಂ। 

ದ್ತರ್ಯಟ್ತವಮವಿದಾಯರಾ ಭ ಷ್ಣಂ ನ್ ತತ ದ್ ಷ್ಣಮ್। 

ಕಥಞ್್ಿದ್ಘಟ್ಮಾನ್ತ್ವೀಽವಿದಾಯತವಂ ದ್ತರ್ಯಟ್ಂ ಭವ್ೀತ್। ಇರ್ತ। 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

TableOfContents   http://srimadhvyasa.wordpress.com/   

 

Page 28 ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ  

 

ತಥಾ ಚ ಕಥಮಧಿಕ್ಾಯಯಭಾವಾಃ? ಇತಾಯಶಙ್ಗೆಂ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್ನಾಯಯೀನ್ ಪರಿಹರರ್ತ— 
 

ದ್ತರ್ಯಟ್ತವಂ ಭ ಷ್ಣಂ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದ್ವಿದಾಯತವಮಾತಮನ್ಾಃ | 

ಯದ್ಯವಿದಾಯರಾ ಅನ್ತಪಪನ್ನತ್ೈವ ಭ ಷ್ಣಮಿತಯಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ ತದಾ ಆತಮನ್ ೀಽವಿದಾಯ ಇತಯಪ 

ನಾಙ ು್ೀಕತಯವಯಂ ವಸತುದ್ವಯಕಲಪನ್ೀ ಕಲಪನಾಗೌರವಾತ್। ಕಂ ನಾಮ? ಆತ್ೈವ ಅವಿದಾಯ 

ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಮ್। ತತಶಿ ಆತ್ೈವ ಆತಾಮವರಣಂ ಚ್ೀತ್ ಸವಯದಾ ಆವೃತತವಪರಸಙ ್ ುೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ಚ 

ಆತಮನಿವೃರ್ತುರಿತಾಯದ್ಯನ್ತಪಪರ್ತುಾಃ ಅವಿದಾಯರಾ ಭ ಷ್ಣಂ ಇತ್ಯೀವ ಸಮಾರ್ಾನ್ಂ ವಾಚಯಂ ಸಾಯತ್। 

ತಸಾಮದ್ನ್ತಪಪರ್ತುವಾಯ ಪರಿಹತಯವಾಯ, ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾ ತಾಯಜಯಮ್। 

ಸತಾಯಂ ಪರರ್ತೀತೌ ಇದ್ಮತಚಯತ್ೀ। ನ್ ಚ ಆತಮನ್ ೀಽವಿದಾಯತವಂ ಪರರ್ತೀಯತ ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸಮಂ 

ಪರಕೃತ್ೀಽಪ। ನ್ ಹಿ ಸವಯಜ್ಞಸಯ ಬ್ರಹಮಣ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ। ನಾಪ 

‘ಪರಮಾತ್ೈವೀಪಾಧ್ಯವಚಿಛನ್ ನೀಽಹಮಜ್ಞಾಃ’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತರಸ್ತು। ಯಥಾಸವರ ಪಂ ಪರರ್ತಭಾಸಾಭಾವಶಿ 

ಆತಮರ ಪಾವಿದ್ಯಯೈವ ಕಲಪಯತಾಂ ಲಾರ್ವಾದಿತತಯಕುಮೀವ್ೀರ್ತ। 

ಕಞ್ಿ ಅನ್ತಪಪರ್ತುಭ ಯಷ್ಣಮಿತಯಙ ು್ೀಕತವಯತಾ ಅಧಿಗತವ್ೀದ್ೈನ್ುಸಾಯಪಯದ್ವೈತವಾದಿನ್ ೀ 

ನಿತಯನಿರಯಪಾರಪುರಙ ು್ೀಕತಯವಾಯ। ಸವಯಜ್ಞಸಯ ಅಜ್ಞಾನಾನ್ತಪಪತ್ುೀರಿವ ಅಧಿಗತಮಹಾವಾಕಯಸಯ 

ನಿತಯದ್ತಾಃಖಾನ್ತಪಪತ್ುೀರಪ ಭ ಷ್ಣತವಸಮಭವಾತ್। ನಿರರಾದ್ೀರಪಯವಿದಾಯಮಯತಾವತ್ ಇತಾಯಹ। 
ಅನ್ಧನ್ುಮೀSಪಯಲಙ್ಗೆರ್ ೀ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಂ ಶ್ರ್ ೀಮಣಿಾಃ || 17 || 

ಸಾಯದಿರ್ತ ವತಯತ್ೀ। ಅಧಿಗತಮಹಾವಾಕಯಸ್ಯೀರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅನ್ಯೀನ್ 

ಪರಬ್ರಹಮಣ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ಮಙ ು್ೀಕತವಾಯಣಾನಾಮಿದ್ಂ ಫಲಂ ಭವರ್ತೀರ್ತ ಸ ಚಿತಂ ಭವರ್ತ। 

‘ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾನ್ುಯೀಾಃ ಜೀವಬ್ರಹಮಣ್ ೀರ್ೀಕತ್ವೀ ತಾತಪಯಯಂ’ ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ 

ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ಯನ್ತಪಪತಾಯ ಅನಾರಮಭಣಿೀಯತವಂ ಸಾಯತ್। ಭ್ೀದ್ಪಕ್ಷ್ೀ ತತ ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದಿಸಮಭವಾತ್ 

ಆರಮಭಣಿೀಯತ್ ವೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ವಿಷ್ರಾನ್ುರ್ೀ ಇತಯನ್ೀನ್ ೀಕುಮ್। 121ತದಿವವೃಣ್ ೀರ್ತ — 
 

ಅತಾಃ ಪರ್ ೀ ಮಾತರ ಯೀರ್ತ 122ಪೂವಯಶತರರ್ತನಿದ್ಶ್ಯತಾಃ | 
ಅನ್ಯಮಿೀಶಮಿರ್ತ ಶತರತಾಯ ಭಿನ್ನಜೀವದ್ೃಶಂ ಗತಾಃ | 
ಭಿನ್ನತ್ವೀನಾತಮಸಾದ್ೃಶಯದ್ ೀ ಯದ್ೀರ್ತ ಶತರತ್ೀಾಃ ಸದಾ || 18 || 

                                                             
121  ವಿಷಯಾನಿರ ಇತ್ತ ಸ್ತ್ಾಮಾನಯತಃ ಪರತ್ತಜ್ಞಾತಂ ತದನುಪಪತಿ್ತಪರಿಹ್ಾರಾಯ ಶುರತುಯದಾಹರಣಪೂವಥಕಂ ವಿವೃಣ  ೀತ್ತೀತಯರ್ಥಃ । 
(ಶ್ರೀನಿ) 
122

 ಮ ಲ ೀ ‘ಇತ್ತ ಪೂವಥಶುರತ್ತೀ’ ತಯತರ ಪೂವಥಶಬ್ದ ಆದಿಶಬ್ಾದರ್ಥಕಃ। ತ ೀನ ‘ಗುಣಾಹ ಶುರತಾಸ್ುವಿರುದಾಾಶಚ ದ ೀವ ೀ ಸ್ನಾಶುರತಾಽಪ  
ನ ೈವಾತರ ಶಙ್ಕಾ’ ಇತಾಯದಿ ಗರಹಣಮ್। (ಶ್ರೀನಿ) 
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ಅತ ಇರ್ತ ಅದ್ವೈತಪಕ್ಷ್ೀ ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ಯಸಮಭವಂ ಪರಾಮೃಶರ್ತ। ಅತರ 123ಆದಾಯಧ್ಯಶ್್ ಿೀಕ್್ೀನ್ 

ಪರಮೀಶವರಾಃಶಾಸಾಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ದ್ಶ್ಯತಾಃ। ಸ ಚ ಈಶವರಪದಾದ್ೀವ ವಿದಿತ ಇರ್ತ 124ಕಥಂ ಶಾಸಾಸಯ  

ವಿಷ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್? ಇತಯತ ಉಕುಂ– 125ಪರ್ ೀ ಮಾತರಯೀರ್ತ। ಈಶವರಸತಾುಮಾತರಸಯ 126ಕಥಞ್್ಿತ್ 
ಅಧಿಗತತ್ವೀಽಪ ತಸಯ ಅಪರಿಮಿತಗತಣಾಕ್ಾರತರಾ ಶತರರ್ತನಿದ್ಶ್ಯತಸಯ 127ತಥಾ ಅನ್ವಗಮಾತ್ 
128ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಶಿ ತದ್ವಗಮಾಥಯಂ ಶಾಸಾಮಿರ್ತ। 
129ದಿವರ್ತೀರಾರ್್ೀಯನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿೀ ದ್ಶ್ಯತಾಃ। ಸ ಚ ಪರಮಾತಮಕಶ್ಿೀತ್ ಸವಯಜ್ಞತರಾ 130ನಾಧಿಕ್ಾರಿೀ 

ಸಾಯದಿರ್ತ ಶತರತಾಯ ಭಿನ್ನತ್ವೀನ್ ಸಮರ್ಥಯತಾಃ। ಯದ್ಯಪ ಅದ್ವೈತಪಕ್ಷ್ೀ ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ಯಸಮಭವಸ್ ಯೀಕುತಾವತ್ 
131ಭಿನ್ನ ಏವಾಧಿಕ್ಾರಿೀ ಸ್ತದ್ಧಾಃ, ತಥಾಪ ಪಾರಕ ‘ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಸ್ತದ್ ಧೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ’ 132ಇತತಯಕುಂ, ತತರ 

ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನ್ೀ 133ದ್ಶ್ಯತ್ೀ, 134ಆಗಮಪರದ್ಶಯನಾಯೀದ್ಂ ಶತರತತಯದಾಹರಣಮ್। 

ಭಿನ್ನತ್ವೀನ್ ಇತಯನ್ೀನ್ ಪರಯೀಜನ್ಂ ದ್ಶ್ಯತಮ್। ತತರ ಭಿನ್ನತ್ವೀನ್ ಇರ್ತ ಸವರ ಪಸಙ್ೆ ೀತಯನ್ಮ್। 
135ಸಾದ್ೃಶ್್ ಯೀಕ್ಾಾ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಲಬ್ಧತಾವತ್। 136ಸದಾ ಇರ್ತ ಸಾದ್ೃಶಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಪರಯೀಜನ್ೀ 
137ವಿಪರರ್ತಪತ್ುೀಾಃ ‘ಯದಾ ಪಶಯಾಃ’ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತರತದಾಹೃತಾ। 

                                                             
123 ಆದಾಯಧಥಶ  ಿೀಕ ೀನ ೀತ್ತ। ಶ  ಿೀಕಸ್ತ್ಾಯದಾಯಧಥಃ।  ಅದಾಯಧಥಶ  ಿೀಕಃ। ತ ೀನ ೀತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
124 ಕರ್ಮಿತ್ತ। ಅಜ್ಞಾತತಾವಭಾವಾದಿತ್ತ ಭಾವಃ। ಅಪಾರಪ ಿೀ ಶಾಸ್ಾಮರ್ಥವದಿತ್ತ ನಾಯಯಾದಿತ್ತ ದರಷಟವಯಮ್।(ಶ್ರೀನಿ) 
125 ‘ಪರ  ೀ ಮಾತರಯಾ ತನಾವ ವೃಧಾನ ನ ತ ೀ ಮಹಿತವಮನವಶುಿವನಿಿ’ ಇತ್ತ ಶ ರೀತ ೀರಯಮರ್ಥಃ। ತನಾವ ಶರಿೀರ ೀಣ ೈವ ನ ತು 

ಕ್ೀತ್ತಥಮಾತ ರೀಣ ವಾವೃಧಾನ ವವೃಧಾನ ಹ್ ೀ ವಿಷ  ಾೀ! ತವಂ ಮಾತರಯಾ ಗುಣಾನಾಂ ಪರಿಮಿತ ೀಃ ಸ್ಕಾಶಾತ್ ಪರ  ೀಽತ್ತ 

ತತ  ೀಽಸಿ ಅಪರಿಮಿತಗುಣ  ೀಽಸಿೀತಯರ್ಥಃ। ಏತಾದೃಶಸ್ಯ ತ ೀ ಮಹಿತವಂ ಕ ೀಽಪ ನಾಶುಿವನಿಿೀತ್ತ । (ಶ್ರೀನಿ) 
126 ಅತ್ತೀನಿದಿಯೀ ತಸಿಮನ್ ಉಪದ ೀಶಾದಯಸ್ಮಭವ ೀನವುಯತಪತಾಯೀಗಾತ್ ಈಶವರಪದಾದಪ ತದಧಿಗತ್ತನಥ ಸ್ಮಭವತ್ತೀತಾಯಶಯೀನ 

ಕರ್ಞ್ ಚ್ತ್ ಇತುಯಕಿಮ್। (ಶ್ರೀನಿ) 
127 ಈಶವರಪದ ೀನ ಲೌಕ್ಕ ೈಃ ಅಗಣಯಗುಣಾಶರಯತಾವನವಗಮಾದಿತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
128 ಸ್ತ್ಾಮಾನಯತ ಇತ್ತ। ಈಶವರ  ೀಽಗಣಯಗುಣಾಶರಯ ಇತ್ತ ಸ್ತ್ಾಮಾನಯತ  ೀ ಜ್ಞಾನಾನನದಶಕಾಾದಯಗಣಯಗುಣವಾನಿತ್ತ 

ವಿಶ ೀಷತಶ ಚೀತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
129 ಭಿನಿಜೀವದೃಶಂ ಗತ ಇತ್ತ ವಿಶ ೀಷಣ ಕರ್ನ ೀನ ಅಧಿಕಾರಿೀದಶ್ಥತ ಇತಯರ್ಥಃ। 
130

 ಅಜ್ಞ ಏವ ಅಧಿಕಾರಿೀ ಇತ್ತ ಭಾವಃ। 
131 ತಥಾ ಚ ಸ್ ಚ ಪರಮಾತಮಕಶಚ ಸ್ವಥಜ್ಞತಯಾ  ನಾಧಿಕಾರಿೀ ಸ್ತ್ಾಯದಿತ್ತ ಶಙ್ಕಾಯಾ ಏವಾಭಾವ ೀನ ‘ಅನಯಮಿೀಶಂ ಇತ್ತ 

ಶುರತುಯದಾಹರಣಂ ವಯರ್ಥಮಿತ್ತ ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
132

 ಆತಮಸ್ವಭಾವಭ ೀದಸ್ಯ ವಿದ  ೀಷತ ವೀನ ಚ ೀತಯತರ ಚ ಶಬ್ ದೀನ ಪಾರಮಾಣಿಕತವಸ್ಯ ಸ್ಮುಚಿಚತತ ಿಾೀನ  ಭ ೀದಸ್ಯ ಪರತಯಕ್ಾದಿಪರಮಾಣ 

ಸಿದಾತಾವದಿತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
133

 ಅಜ್ಞತಾ ಚ ೀತಾಯದಿನಾ ಜೀವ ೀಶವರಭ ೀದ ೀ ಪರತಯಕ್ಾನುಮಾನ ೀ ದಶ್ಥತ ೀ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
134 ಅನಯಮಿೀಶಮಿತ್ತ ಶುರತಾಯ ಸ್ುಫಟ್ಂ ಭ ೀದಸ್ತ್  ಯೀಕಿತಾವದಿತಯರ್ಥಃ।  
135 ಸ್ತ್ಾದೃಶಯಸ್ಯ ಭ ೀದವಾಯಪಿತ ವೀನ ವಾಯಪಯೀಕಾಾ ವಾಯಪಕಸ್ಯ  ಭ ೀದಸ್ಯ ಲಬ್ಾತ ವೀನ ತಚಛರಿೀರಾನಿಗಥತತಾವಭಾವಾತ್ 

ಧ ಮವತ  ವೀಕಾಾ ಲಬ್ಾಸ್ಯ ವಹ್ ಿೀಃ ಧ ಮಶರಿೀರಾನಿಗಥತತಾವಭಾವವತ್ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
136

 ಅಭ್ವಯಕಾಿನನದತಾವದಿ ರ ಪಮೀಕ್ಾದಿಸ್ತ್ಾದೃಶಯಸ್ಯ ಸ್ದಾತನತವರ ಪಂ ವಿಶ ೀಷಣಂ ಸ್ದ ೀತಯನ ೀನ  ೀಕಿಮಿತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
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ಜೀವದ್ೃಶಂ ಗತ ಇತಯನ್ೀನ್ 138ಅಧಿಕ್ಾರಿವಿಷ್ಯಯೀಾಃ ಸಮಬನ್ ಧೀ ದ್ಶ್ಯತಾಃ। ದ್ೃಶಂ ಶಾಸಾಸಾರ್ಾಯಮಿರ್ತ 

ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತ್ೀನ್ ಶಾಸ್ಾೀಣ ಅಧಿಕ್ಾರಾಯದ್ೀಾಃ139। 140ಸಾದ್ೃಶಯದ್ ಇತಯನ್ೀನ್ ವಿಷ್ಯಪರಯೀಜನ್ಯೀಾಃ। 

ತತಾರಪ ಜೀವಸ್ಯೀರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 141ತ್ೀನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಪರಯೀಜನ್ಯೀರಪೀರ್ತ ವಿಷ್ರಾದ್ತಯಪಪನ್ನಮಿರ್ತ 

ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತ್ೀನ್ ಅತ ಇತಯಸಯ ಸಮಬನ್ಧಾಃ। 

ಏವಮದ್ವೈತಮತ್ೀ ಶಾಸಾಸಾಯನಾರಮಭಣಿೀಯತವಪರಸಙ್ಗುನಾನದ್ವೈತಮತಂ ಸಮಭವರ್ತೀರ್ತ ಯತಕುಮೀವ 

ನಾರಾಯಣಸಾಯಗಣಯಗತಣವತವಮತಪಪಾದಿತಮ್। 
ನಾರಾಯಣಾಗಣಯಗತಣವತಾುವದಿನಿಬ್ನ್ಧನ್ಸಯ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ 

ಕಮಸಯ ಪರಯೀಜನ್ಮ್? ಇತಯತ ಆಹ -  
 

ಮಾರಾವಾದ್ತಮೀವಾಯಪುಮಿರ್ತ ತತುವದ್ೃಶಾ ಜಗತ್ | 
ಭಾತಂ ಸವಯಜ್ಞಸ ಯೀಯಣ ಪರೀತಯೀ ಶ್ರೀಪತ್ೀಾಃ ಸದಾ || 19 || 

ಗರನ್ೆಸಮಾಪೌು ಮಙ್ುಲಾಚರಣಮ್ 

ಏವಂ ಸಮಾಪತಪರಕರಣ್ ೀಽಪ142 ಭಗವಾನಾಚಾಯೀಯಽನ್ುೀಽಪ ಪರಮೀಶವರಪರಣಾಮಸುವನ್ೀ 
143ವಿಧ್ತ್ುೀ— 

 

ನ್ಮೀS144ಮನ್ದನಿಜಾನ್ನ್ದಸಾನ್ದಾಸತನ್ದರಮ ತಯಯೀ | 
ಇನಿದರಾಪತಯೀ ನಿತಾಯನ್ನ್ದಭ್ ೀಜನ್ದಾಯನ್ೀ || 20 || 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯ 

                                                                                                                                                                                          
137 ಏಕವಿಂಶತ್ತದುಃಖದವಂಸ್ ಏವ ಮೀಕ್ಷ ಇತ್ತ ಕ ೀಚಿದಾಹುಃ। ಆತಮಹ್ಾನಿರಿತಯನ ಯೀ। ಸ್ನಿತ  ೀಧ್ಥಗತ್ತರಿತಯನ ಯೀ । ಇತ ಯೀವಂ 
ವಿಪರತ್ತಪತ ಿೀಃ ಸ್ತ್ಾವಭಿಮತಮೀಕ್ಷರ ಪಪರಯೀಜನಸ್ಯ ಪಾರಮಾಣಿಕತವಸ್ ಚನಾಯ ಯದಾ ಪಶಯ ಇತ್ತ 

ಶುರತ್ತರುದಾಹೃತ ೀತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
138 ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞ ೀಯಭಾವರ ಪಸ್ಮಬನ  ಾೀ ದಶ್ಥತ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
139

 ಆದಿಪದ ೀನ ವಿಷಯಗರಹಣಮ್। ಸ್ಮಬನ  ಾೀ ದಶ್ಥತ ಇತಯನುವತಥತ ೀ। ತತರ ಶಾಸ್ಾಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಣಾ ಪಾಪಾಯಪಾಪಾಕಭಾವರ ಪಃ 
ಸ್ಮಬನಾಃ। ಶಾಸ್ಾಸ್ಯ ವಿಷಯಸ್ಯ ಚ ಜ್ಞಾಪಯಜ್ಞಾಪಕಭಾವರ ಪಃ ಸ್ಮಬನ  ಾೀ ದಶ್ಥತ ಇತಯರ್ಥಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
140 ಆತಮಸ್ತ್ಾದೃಶಯಪರದತ  ವೀಕಾಾ ವಿಷಯಪರಯೀಜನಯೀಃ ದಾತೃದ ೀಯಭಾವರ ಪಃ ಸ್ಮಬನ  ಾೀ ದಶ್ಥತ ಇತಯರ್ಥ। 
141

 ತ ೀನ ೀತ್ತ। ಜೀವಸ್ತ್ಾದೃಶಯಪರದತವವಚನ ೀನ ಅಧಿಕಾರಿಪರಯೀಜನಯೀಃ ಪಾರಪುಾಪಾರಪಯಭಾವರ ಪಸ್ಮಬನ  ಾೀ ದಶ್ಥತ 

ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರನಿ) 
142

 ಪರಕರಣಸ್ಯ ನಿವಿಥಘ್ಿೀನ ಪರಿಸ್ಮಾಪಿತಾವತ್ ಪುನಃ ಪರಣಾಮೀ ಭ್ಕ್ಿವಶಾದ ೀವ ೀತ್ತ ಜ್ಞಾಪನಾಯ 

ಸ್ಮಾಪತಪರಕರಣ  ೀಽಪೀತುಯಕಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್।(ಶ್ರೀನಿ) 
143 ವಿಪೂರ್ೀಥ ದಧಾತ್ತಃ ಕರ  ೀತಯಥ ೀಥ । ತಥಾಚ ಕರ  ೀತ್ತೀತಯರ್ಥಃ। 
144

 ಅಮನ  ದೀ ಅನಲಪಃ ಪೂಣಥಇತ್ತ ಯಾವತ್। ನಿಜಃ ಸ್ತ್ಾವಭಾವಿಕ  ೀ ಯ ಆನನದಃ ತ ೀನ ಸ್ತ್ಾನಾದಿ  ನಿಬಿಡಾಮ ತ್ತಥದ ೀಥಹಃ 

ತದುಪ ೀತಾಯ ಇತಯರ್ಥಃ। 
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ವಿರಚಿತ್ೀಉಪಾಧಿಖಣಡನ್ಮ್ || 

ಆತಮಸಾದ್ೃಶಯದ್ ಇತತಯಕುಮ್। 145ನ್ ಚಾಯಂ ಪುರತಷ್ಾಥಯಾಃ, ಇತ್ಯೀತತಪರಿಹಾರಾಯ ಆದ್ಯಂ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ನಾನ್ನ್ದಾಃ 146ಸವರ ಪ್ೀಣ ಪುರತಷ್ಾಥಯಾಃ ಇತಯತ್ ೀ ನಿತಾಯನ್ನ್ದೀರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। 

ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಭ್ ೀಗಾಃ ಅನ್ತಭವ ಇರ್ತ ರಾವತ್। 
 

ಸದಾ 147ಸತರಶ್ರ್ ೀರತನಪರಭಾಮೀಷಿನ್ಖರ್ತವಷಿ। 
148ಕಮಲಾಕಮಿತತಾಃ ಪಾದ್ಯತಗಲ್ೀ ರರ್ತರಸತು ಮೀ॥ 

॥  ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯವಿರಚಿತ ತತವಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾವಿವರಣಂ 

ಶ್ರೀಮಜಜಯರ್ತೀಥಯಭಿಕ್ಷತವಿರಚಿತಂ ಸಮ ಪಣಯಮ್॥ 

 
 

|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 

 

                                                             
145

 ಅಯಂ ಜೀವಸ್ಯ ಆತಮಸ್ತ್ಾದೃಶಯಲಾಭ  ೀ ನ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ। ವಸ್ುಿತಾವದಿರ ಪಸ್ತ್ಾದೃಶಯಸ್ಯ 
ಸ್ುಖದುಃಖಪಾರಪಿಹ್ಾನ  ಯೀರನಯತರತಾವಭಾವಾದಿತ್ತ ಭಾವಃ। (ಶ್ರೀನಿ) 
146 ಸ್ವರ ಪ ೀಣ ೀತ್ತ । ಅನನುಭ್ ಯಮಾನತಯೀತಯರ್ಥಃ। 
147

 ಸ್ುರಾಣಾಂ ಶ್ರಾಂಸಿ ಸ್ುರಶ್ರಾಂಸಿ, ಸ್ುರಶ್ರಸ್ುಸಸಿಾತಾನಿ ರತಾಿನಿ ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಾಿನಿ । ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಾಿನಾಂ ಪರಬ್ಾ 
ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಿಪರಭಾ, ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಿಪರಭಾಂ ಮುಶಾಿತ್ತ (ತ್ತರಸ್ಾರ  ೀತ್ತ)ಇತ್ತ ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಿಪಾರಭಾಮೀಷಿಣಿೀ, ನಖಾನಾಂ 
ತ್ತವಟ್ ನಕ ತ್ತವಟ್, ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಿಪರಭಾಮೀಷಿಣಿೀ ನಖತ್ತವಟ್ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಸ್ುರಶ್ರ  ೀರತಿಪರಭಾಮೀಶ್ನಖತ್ತವಟ್, ತಸಿಮನ್ 

ಇತಯರ್ಥಃ।(ಶ್ರೀನಿ) 
148

 ಕಮಲಾ ಮಹ್ಾಲಕ್ಷ್ೀಃ, ತಸ್ತ್ಾಯಃ ಕಮಿತುಃ, ಕಮು ಕನೌಿ ಕಾನಿಿರಿಚಾಛ, ತಥಾಚ ಕಾಮುಕಸ್ತ್ ಯೀತಯರ್ಥಃ। ಪತುಯರಿತ್ತ ಯಾವತ್। (ಶ್ರೀನಿ) 
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