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|| ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ|| 

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 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

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

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯ  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
 

ಗರಂಥ ಋಣಾಃ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮ್ – ದ್ವೈತವ್ೀದಾಂತಸಂಶ್ ೀಧ್ನ್ಪರರ್ತಷಾಠನ್ಮ್, ಬ್ಂಗಳೂರತ 
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|| ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮ್|| 

॥ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಟೀಕ್ಾ॥ 

ಅಶ್ೀಷ್ಗತರತಮೀಶ್ೀಶಂ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್| 

ಸಮರಣಮಯ ಪರವಕ್ಷ್ಾಾಮ ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಸವಲಕ್ಷಣಮ್॥ 

ಪರಣಮಾಯಗಣಯಕಲಾಯಣಗತಣಾಬ್ಧಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್। 

ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಾನ್ಪ ಗತರ ನ್ ವಾಯಕತವ್ೀಯ ಮಾನ್ಲಕ್ಷಣಮ್॥ 

ಗರನಾಾರಮಭಸಯ ಮಙ್ುಲಾಚರಣಸಯವಕ್ಷಾಮಾಣಾಥಯಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಶಾ ಕತಯವಯತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಇಹ ಖಲತ ‘ಸತಖಮೀವ ಮೀ ಸಾಯತ್ ದ್ತಾಃಖಂ ಮನಾಗಪ ಮಾ ಭ ತ್’ ಇರ್ತ ನಿಖಿಲಾಪ್ೀಕ್ಷಿತ 
ಮೀಕ್ಷಸ್ಯೀಶವರಸಾಕ್ಷ್ಾತಾೆರಮನ್ುರ್ೀಣಾಸಮಭವಾತ್, ತಸಯಚ ಪರಮಾಣಾನಿ 
ವಿನಾನ್ತದ್ರಾತ್, ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಚ ಯಥಾವದಿವದಿತಾನಾಮೀವ ತದ ಧ್ೀತತತ್ ವೀಪ-
ಪತ ು್ೀಸುತ್ವರ ಪಂ ಯಥಾವಜ್ಜಾಞಾಪಯಿತತಕ್ಾಮೀ ಭಗವಾನಾಚಾಯಯವಯಯಾಃ 
ಪಾರರಿಪ್ತಗರನಾಾವಿಘ್ನಪರಿಸಮಾಪಾಾದಿಪರಯೀಜನಾವಿಗಿೀತಶ್ಷಾಟಚರಣಪರಮಪರಾದಿ 
ಪಾರಪ ು್ೀಷ್ಟದ್ೀವತಾನ್ರ್ತಪೂವಯಕಂ ಶ್ ರೀತೃಶ್ೀಮತಷೀಮನ್ತಕ ಲಯಿಷ್ಯನ್ ವಕ್ಷಾಮಾಣ-

ಮೀವಾಗ್ರೀ ದ್ಶಯಯರ್ತ। 
ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ನ್ಮಯತ್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ನ್ಮಸಾೆರ್ೀ ಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತರಿತಯತ ಉಕುಮ್— ಅಶ್ೀಷ್ಗತರತಮರ್ತಅಶ್ೀಷ್ಗತರತಮರ್ತ॥ 
‘ಸವಯಜ್ಞಂ ಗತರತಮ್’ ಇರ್ತ ಪಾಠ್ೀ ಸಾವಯಜ್ಞಾಂ ಗತರತತವಸ್ ಯೀಪಪಾದ್ಕಮ್। ಕಂ ಚ 
ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಅರ್ತಸಮಥಯತ್ವೀನ್ೀಷ್ಟ ಪರದಾನ್ಸಮಭವಾತ್ ತನ್ನರ್ತರಿರ್ತ 

ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ — ಈಶ್ೀಶಮರ್ತಈಶ್ೀಶಮರ್ತ॥॥ ಅಪ ಚ ರಾಗಾದಿದ್ ೀಷ್ರಹಿತಾ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವನಾದಾ 
ಭವನಿು। ನಾರಾಯಣಶಾಾಶ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ದ್ ರ ಇರ್ತ ಸ ಚಯಿತತಂ ಅನಾಮಯಮರ್ತಅನಾಮಯಮರ್ತ॥ 
ಆಮಯಪದ್ಂ ದ್ ೀಷಾನ್ುರ್ ೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಪರವಕ್ಷ್ಾಾಮಪರವಕ್ಷ್ಾಾಮ ಇರ್ತ ಉದ ದ್ೀಶವಿಭಾಗ-

ಪರಿೀಕ್ಷ್ಾದ್ತಯಪಯೀಗಿಸಙ್ುರಹಾಯೀಪಸಗಯಾಃ। ನ್ ಹಿ ತದಿವನಾ ಪರಕೃಷಾಟ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಕುಾಃ 
ಸಾಯತ್। 

ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಪರಯೀಜನ್ೀ 

ಲಕ್ಷಾಮಾತರವಾಯಪಕ್್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಲಕ್ಷಣಮ್। ತದ್ತಕುಾಃ ಶಬದವಯವಹಾರಾಥಾಯ। 
ಸಾಸಾನದಿಮಾನ್ ಗ ಾಃ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾತಲಕ್ಷಣ್ ೀ ಹಿ ಯಂ ಪಣಡಂ ಸಾಸಾನದಿಮನ್ುಂ ಪಶಯರ್ತ ತಂ 
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ಗ್ ೀಶಬದವಾಚಯಂ ಪರತ್ಯೀರ್ತ। ಯದಾ ತತ ಅಯಂ ಗ ರಿತತಯಪದ್ೀಶಾದಿನಾ ವುಯತಪರ್ತುಾಃ ತದಾಪ 

ವಯಕುವಿಶ್ೀಷ್ ಏವ, ನ್ ಸವಯತರ। ತತ್ ರೀಪದ್ೀಶಾದ್ಯಭಾವಾತ್। ಅತಸುತರ ವಯಕುವಿಶ್ೀಷ್ೀ 
ವುಯತಪನ್ನಾಃ ತದ್ನ್ಯತಾರಪ ವುಯರ್ತಪತತ್ಾಃ ತದ್ಧಮೀಯಷ್ತ ವಯವಹಾರಾನಾಲ್ ೀಚಯ, 
ವಯಭಿಚಾರಿಣ್ ೀಽವಾಯಪಕ್ಾಂಶಾ ಪರಿಹೃತಯ, ಲಕ್ಷಣಭ ತಮೀಕಂ ಗೃಹಿೀತಾವ, ತದ್ವತತ್ 

ಗ್ ೀಶದ್ಬಸಮಬನ್ಧಂ ಗೃಹಾಣರ್ತ। ಪಾರಚೀನ್ಪಕ್ಷ್್ೀ ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಣಾ, ಅತರ 

ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಣ್ೀರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಉದ್ದೀಶಾದಿೀನಾಂ ಸವರ ಪಮ್ 

ನಾಮಮಾತ್ರೀಣ ವಸತುಸಙ್ೆ ೀತಯನ್ಮತದ ದ್ೀಶಾಃ। ಸ ಚ ಲಕ್ಷಣಾದ್ತಯಕುಸಮಾಭವನಾಥಯಾಃ। 
ಅನ್ತದಿದಶಯ ಕಸಯ ಲಕ್ಷಣಾದಿ ಬ ರರಾತ್। ವಿಧಾ ವಿಭಾಗಾಃ। ತದ್ತಕು-

ರವಾನ್ುರ್ ೀದ ದ್ೀಶಾಥಾಯ। ಯತಕ್ಾುಯತಕುಚನಾು ಪರಿೀಕ್ಷ್ಾ। ಸ್ ೀದ ದ್ೀಶವಿಷ್ರಾ ನ್ 

ಸಮಭವರ್ತ। ಫಲಾಭಾವ್ೀನ್ ನಾಮಮಾತ್ರೀ ವಿವಾದಾಯೀಗಾತ್। ಲಕ್ಷಣಪರಿೀಕ್ಷ್ಾ ತಸಯ 
ಲ್ಲಙ್ುತವನಿಶಾರಾಥಾಯ। ನ್ ಹಯಸಮಭವಾವಾಯಪಾಾದಿಲಕ್ಷಣಾ ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧಭಾಗಾ-

ಸ್ತದಿಧವಯಭಿಚಾರಾಪರಿಹಾರ್ೀ ಲ್ಲಙ್ುತಾ ನಿಶ್ಾೀಯತ್ೀ। ವಿಭಾಗಪರಿೀಕ್ಷ್ಾ ನ್ ಯನಾಧಿಕಸಙ್ಖ್ಯಾ 

ವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಮತಖ್ೀನ್ ವಿಭಾಗಸಮಥಯನಾಥಾಯ। ಬತದಿಧದ್ ೀಷ್ನಿವೃರ್ತುಪಯಯನಾು 

ಪರಿೀಕ್ಷ್ಾರಾಾಃ ಪರಿೀಕ್ಷ್ಾ ತತ ್ಷ್ಠವಸ್ತದ್ಧಾಥಾಯ। ದಿವಧಾ ಚ್ ೀದ ದ್ೀಶಾದ್ಯಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ 

ವಿಶ್ೀಷ್ತಶ್ಾೀರ್ತ। 
ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಸಾಯನ್ಯೈರ್ೀವೀಕುತಾವತ್ ಕಮಪೂವಯನಿಮಾಯಣ್ೀನ್ೀತಯತ್ ೀ ವಾ 

ಪರವಕ್ಷ್ಾಾಮೀತತಯಕುಮ್। ಅನ್ ಯೀಕುೀನಾಮಪರಕೃಷ್ಟತಾಂ ವಕ್ಷಾರ್ತ। 
ಲಕ್ಷಣವಿಭಾಗಾಃ 

ದಿವವಿಧ್ಂ ಲಕ್ಷಣಮ್, ರಾವಲಿಕ್ಷಾಭಾವಿ ಅರಾವಲಿಕ್ಷಾಭಾವಿ ಚ್ೀರ್ತ। ತತಾರದ್ಯಂ ಯಥಾ, 

ಪೃಥತಬತಧ್ ನೀದ್ರಾಕ್ಾರ್ ೀ ಘ್ಟ ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ, ಭ್ ೀಗಾಯತನ್ಂ 

ಶರಿೀರಮರ್ತ। ತತಾರದ್ಯಮೀವ ವುಯತಾಪದ್ಯಮ್। ತಸ್ಯೈವ ಸಾವಯರ್ತರಕವಯವಹಾರ್ ೀಪ-

ಯೀಗಿತಾವದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ — ಸವಲಕ್ಷಣಮರ್ತಸವಲಕ್ಷಣಮರ್ತ॥ ತದ್ೀವ ಹಿ ಸವರ ಪಭ ತಂ ಲಕ್ಷಣಂ 
ಯತ್ ರಾವಲಿಕ್ಷಾಭಾವಿೀರ್ತ। 

ಪರಮಾಣಸಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್, ಪರಮಾಣವಿಭಾಗಶಾ 

ಪರಮಾಣಾನಾಮತತಯದ ದ್ೀಶ್ೀ ಸ್ತದ ಧ್ೀ ಪರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮಾಹ— 

ಯಥಾಥಯಂ ಪರಮಾಣಮ್| 
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ಪರಮಾಣಮರ್ತ ಲಕ್ಷಾನಿದ್ೀಯಶಾಃ। ಯಥಾಥಯಮರ್ತ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಕುಾಃ। ಏವಮತತುರತಾರಪ 

ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಯಥಾಥಯಂ ಯಥಾವಸ್ತಾತಾಥಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿ। ಅಥಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿತವ-

ಮಾತರಸಯ ಸಂಶಯವಿಪಯಯಯಸಾಧಾರಣಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ಣ್ ೀಪಾದಾನ್ಮ್। ಅಥಯವಿಷ್ಯಿೀ-

ಕ್ಾರಿತ್ವೀನ್ೈವ ಪರಮೀರಾದಿವುಯದಾಸಾಃ। ಅಯಯತ ಇತಯಥ್ ೀಯ ಜ್ಞ್ೀಯಮತಚಯತ್ೀ। ಅತ್ ೀ 
ನ್ ಗಮಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿಗತಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ತದಿವಭಾಗಮಾಹ— 
ತದಿದವವಿಧ್ಮ್| 
ಪರಮಾಣಾನಾಮಾನ್ನ್ಾೀಽಪ ಸಾಕ್ಷ್ಾತಾಪರಮಪರ್ೀಯಣ ಯಥಾಥಯಯಜ್ಞಾಪನಾಥ್ ೀಯಽಯಂ 

ವಿಭಾಗಾಃ। ಏತದ್ೀವ ದ್ಶಯಯನ್ ದ್ವೀ ವಿಧ್ೀ ಉದಿದಶರ್ತ— 

ಕ್್ೀವಲಮನ್ತಪರಮಾಣಂ ಚ| 

ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ಯಥಾವಸ್ತಾತಾಥಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿ ಕ್್ೀವಲಮ್। ಪರಮಪರರಾ ತಾದ್ೃಶಮನ್ತ-

ಪರಮಾಣಮರ್ತ। 
ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮ್। 

ಪಾರಧಾನಾಯಭಿಪಾರರ್ೀಣ ಪರಥಮಮತದಿದಷ್ಟಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಲಕ್ಷಯರ್ತ— 
ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಮ್| 

ಸಞ್ಜ್ಞಾನಿರತಕ್್ಾೈವ ಲಕ್ಷಣಸ್ತದ ಧ ಶೃಙ್ುಗಾರಹಿಕರಾ ತಜ್ಜಾಞಾಪನಾಥಯಂ ಪೃಥಗಾರಮಭಾಃ। 
ಯಥಾಥ್ೀಯರ್ತ ಸಂಶರಾದಿವುಯದಾಸಾಃ। 

ಸಂಶಯನಿರ ಪಣಮ್ 

ಅನ್ವಧಾರಣಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಂಶಯಾಃ। ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। ಅನಿದಿಯಷ್ಟಕ್್ ೀಟಕ್್ ೀ 

ನಿದಿಯಷ್ಟಕ್್ ೀಟಕಶ್ಾೀರ್ತ। ತತರ ಕ್್ ೀಟೀನಾಮರ್ತಬಾಹತಲಾಯದ್ನಿದಿಯಷ್ಟಕ್್ ೀಟ-

ರನ್ಧ್ಯವಸಾರಾಪರನಾಮಾ। ಯಥಾ, ‘ಕಂ ಸಂಜ್ಞಕ್್ ೀಽಯಂ ವೃಕ್ಷಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ದಿವರ್ತೀಯೀಽಪ ಸಮಾನಾನ್ೀಕಕ್್ ೀಟರನ್ಯತರಕ್್ ೀಟಪರಧಾನ್ಶ್ಾೀರ್ತ ದ್ವೀಧಾ। 
ತತಾರದ್ ಯೀ ಯಥಾ, ‘ಕಮಯಂ ಬಾರಹಮಣಸುದಿತರ್ ೀವಾ’, ಇರ್ತ। ಊಹಾಪರನಾಮಾ 

ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ,  ‘ಪಾರರ್ೀಣಾಯಂ ಬಾರಹಮಣ’ ಇರ್ತ। 
ನ್ೈರಾಯಿಕ್್ೈಕದ್ೀಶಮತ್ೀ ಸಂಶಯಕ್ಾರಣಾನಿ 

ಪರತ್ಯೀಕಂ ನಿಶಾಾಯಕ್ಾಭಾವಸಹಕೃತಸಮಾನಾಸಮಾನ್ಧ್ಮಯವಿಪರರ್ತಪತತಯಪಲಬಧಾ-

ನ್ತಪಲಬ್ಧಜನಾಮ ಪಞ್ಾಧಾ ಭಿದ್ಯತ ಇತ್ಯೀಕ್್ೀ। ತದ್ಯಥಾ, ಸಮಾನ್ಧ್ಮಾಯತ್ ದಿೀಘ್ಯತಾವತ್ 
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‘ಸಾಾಣತವಾಯ ಪುರತಷ್ ೀ ವಾ’ ಇರ್ತ। ಅಸಮಾನ್ಧ್ಮಾಯತ್ ಆಕ್ಾಶವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣತಾವತ್ 

‘ಶಬ್ ದೀ ನಿತ್ ಯೀಽನಿತ್ ಯೀ ವಾ’ ಇರ್ತ। ವಿಪರರ್ತಪತ ು್ೀಾಃ ‘ಭ ರ್ತಕ್ಾನಿೀನಿದರರಾಣಿ ಉತ 

ಅಭ ರ್ತಕ್ಾನಿ’ ಇರ್ತ। ಉಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ ‘ಕಂ ಸದಿದ್ಮತದ್ಕಮತತಾಸತ್’ ಇರ್ತ। ಅನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ 
‘ಕಮತರ ಯಕ್ಷ್್ ೀಽಸ್ತು ನ್ ವಾ’ ಇರ್ತ। 

ಉದ್ಯನ್ಮತ್ೀ ಸಂಶಯಕ್ಾರಣಾನಿ 

ಉಪಲಬಧಾನ್ತಪಲಬ್ ಧಾೀಾಃ ಸಮಾನ್ಧ್ಮಯ ಏವಾನ್ುಭಯವಾತ್ ತ್ೈವಿಧ್ಯಮತಯಪರ್ೀ। 
ಸಮಾನ್ೀ ಹಿ ಸದ್ಸತ್ ೀರತಪಲಬಧತಾವನ್ತಪಲಬಧತ್ವೀ ಇರ್ತ। 

ಸವಮತ್ೀ ಕ್ಾರಣಮ್ 

ಅಸಮಾನ್ಧ್ಮಯವಿಪರರ್ತಪತ್ ಾೀರಪ ಸಮಾನ್ಧ್ಮಯ ಏವಾನ್ುಭಾಯವಯಿತತಂ ಶಕಯತಾವತ್ 

ಏಕವಿಧ್ಯಮರ್ತ ತತುವಮ್। 
ವಿಪಯಯಯಲಕ್ಷಣಮ್ 

ವಿಪರಿೀತನಿಶಾಯೀ ವಿಪಯಯಯಾಃ। ಯಥಾ, ಶತಕುಕ್ಾರಾಮದ್ಂ ರಜತಮರ್ತ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮತಯನ್ತಪರಮಾಣವುಯದಾಸಾಃ। ಅನ್ತಮಾನಾದ್ೀರಪ ಸವವಿಷ್ರ್ೀ ಕ್್ೀವಲ-

ತಾವನಾನರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಅನ್ತಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಅನ್ತಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮಾಹ— 

ತತಾ್ಧ್ನ್ಮನ್ತಪರಮಾಣಮ್| 

ರ್ದತಿರ್ದತಿ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಪರಾಮಶಯಾಃ। ಯಥಾಥ್ೀಯರ್ತ ಸಂಶರಾದಿಸಾಧ್ನ್ದ್ೃಷ್ಟೀನಿದರಯ 

ಸನಿನಕಷಾಯದಿವುಯದಾಸಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಗರಹಣಮನ್ತಪರಮಾಣಸಾಧ್ನ್ನಿವೃತಾಥಯಮ್। 
ಸಾಧ್ನ್ಮರ್ತ ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣವುಯದಾಸಾಃ। ಅನ್ತಮಾನಾದ್ೀರಪ ಲ್ಲಙ್ಖ್ುಾದಿವಿಷ್ರ್ೀ-

ಽನ್ತಪರಮಾಣತಾವತ್। ಹ್ೀತತರಿತತಯಚಯಮಾನ್ೀ ಪರಮಾತೃಪರಮೀಯಯೀರಪ ಪರಸಙ್ಖ್ುತ್ 

ಸಾಧ್ನ್ಗರಹಣಮ್। ಸತ್ ೀರಪ ಕತೃಯಕಮಯಣ್ ೀಯಯದ್ಭಾವಾತ್ ಕ್ಾರಾಯಭಾವೀ 

ಯದ್ನ್ನ್ುರಂ ಚಾಸರ್ತ ಪರರ್ತಬನ ಧ್ೀ ಭವತ್ಯೀವ ಕ್ಾಯಯಂ ತದ್ತಚಯತ್ೀ ಸಾಧ್ನ್ಮರ್ತ। ಯಥಾ 

ವಾಯಪಾರವಾನ್ ಕತಠಾರಾಃ। ಅತ ಏವ ನ್ ರಾದ್ೃಚಛಕಸಂವಾದಿ-

ಲ್ಲಙ್ುವಿಭರಮಾದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಯಥಾಥಯಮತ್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ಕ್್ೀವಲ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮತ್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ತತರ ಸಂಶರಾದ  ಚ। ಪರತಯಕ್ಷ್್ೀ ಅವಾಯಪುಶಾ। 
ಸಾಧ್ನ್ಮತ್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ಕತಠಾರಾದ । ಅತ್ ೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಗರಹಣಮ್। ಪರಮಾವಾನ್ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2014 

Page 13 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪರಮಾತಾ। ಪರಮಾವಿಷ್ಯಾಃ ಪರಮೀಯಮ್। ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾ। ಪರಮಾತತಾಃ 

ಪರಮೀಯತ್ವೀಽಪ ವಿವಕ್ಷ್ಾವಶಾತ್ ಪೃಥಗತಕುಾಃ। 
ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣನಿರ ಪಣಮ್ 

ಕ್್ೀವಲ ಪರಮಾಣಂ ವಿಭಜರ್ತ— 
ಕ್್ೀವಲಂ ಚತತವಿಯಧ್ಂ|  

ಅಯಮಪ ಮಹಾವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಜ್ಞಾಪನಾಥ್ ೀಯ ವಿಭಾಗಾಃ। ಚತಸ್ ರೀ ವಿಧಾಾಃ 
ಪಾರಧಾನ್ಯಕರಮೀಣ್ ೀದಿದಶರ್ತ— 
ಈಶಲಕ್ಷಿಮೀಯೀಗಯಯೀಗಿಭ್ೀದ್ೀನ್| 

ಜ್ಞಾನಿನಾಮೀವಂ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಿಮತ ು್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಪ ಚಾತತವಿಯಧ್ಯಮ್। ಜ್ಞಾನ್ಪದ್ಂ ವಾ 
ಸಂಯೀಜಯಮ್। 

ಈಶಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಯೀಯೀಯಗಿಜ್ಞಾನಾದಿಭ್ ಯೀ ಮಥಶಾ ಮಹಾವ್ೈಲಕ್ಷಣಯನಿರ ಪಣಮ್ 

ಅನ್ತಪರಮಾಣಸಯ ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಸಾಧ್ನ್ತ್ವೀನ್ ೀಕುತಾವತ್ ಚತತವಿಯಧ್ಮಪೀದ್ಂ 
ತಜಞನ್ಯಂ, ತತ ಏವಾನಿತಯಂ ಚ್ೀರ್ತ ನ್ ಮನ್ುವಯಮತಾಯಹ 

ಪೂವಯದ್ವಯಮನಾದಿ ನಿತಯಮ್|   

ಈಶಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಮ್। ದ್ವಯೀರಪಯನಾದಿನಿತಯತ್ವೀ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ? ರ್ೀನ್ 
ಪೃಥಗುರಹಣಮತಯತ ಆಹ— 
ಸಾವತನ್್ಾಪಾರತನಾ್ಾಭಾಯಂ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ| 

ಅನಾದಿನಿತಯತವಸಾಮಯೀಽಪ ಸವಸತಾುದ  ಸವತನ್್ಮೀಶಜ್ಞಾನ್ಂ, ತದ್ಧಿೀನ್ಂ 

ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತ ಮಹಾವಿಶ್ೀಷಾತಪಗಥಗುರಹಣಮತಪಪದ್ಯತ್ೀ। ಅನ್ೀನ್ ಸವತನ್್-

ಜ್ಞಾನ್ಮಾದ್ಯಂ, ಈಶ್ೈಕ್ಾಧಿೀನ್ಂ ದಿವರ್ತೀಯಮರ್ತ ದ್ವಯೀಲಯಕ್ಷಣಂ ಸ ಚತಂ ಭವರ್ತ। 
ಆದ್ಯೀ ಸವತನ್್ಮರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾದಿಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತೀಶವುಯದಾಸಾಃ। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ 

ಈಶಾಧಿೀನ್ಮರ್ತ ಈಶಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಾಃ। ಏಕ್್ೀರ್ತ ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತ 

ಲಕ್ಷಿಮೀವಾಯವೃರ್ತುಾಃ। ತಯೀವಿಯಶ್ೀಷಾನ್ುರಮಾಹ— 

ಪೂವಯಂ ಸಪಪರಗತಾಖಿಲವಿಶ್ೀಷ್ವಿಷ್ಯಮ್|  
ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಪಯರ್ತಮಹತ್ವೀನ್ೈತತ್ಮಭವಾತ್ ಕಥಮೀಶಜ್ಞಾನ್ಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ? ಇತಯತ 
ಆಹ— 
ದಿವರ್ತೀಯಮೀಶ್ೀSನ್ಯೀಭ್ ಯೀSಧಿಕಮ್| 
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ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಮೀಶವಿಷ್ರ್ೀ ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನ್ೀಭಯ ಏವಾಧಿಕವಿಷ್ಯಮ್। ಕಂ ಚಾತಾಃ ಇತಯತ 
ಆಹ— 
ಅಸಾವಯರ್ತರಕಮ್| 

ನ್ ರ್ತವೀಶ್ೀ ಸವಯವಿಶ್ೀಷ್ವಿಷ್ಯಮ್। ಅತಸುಯೀರಸ್ತು ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಯಥ್ೀಶ್ೀ 
ಅಸಾವಯರ್ತರಕಂ ತಥಾ ಕಮನ್ಯತಾರಪ? ನ್ೀತಾಯಹ— 
ಅನ್ಯತರ ಸವಯ ವಿಷ್ಯಮ್|  
ಕಮೀಶಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಯೀರನ್ಯತರ ತಹಿಯ ಸಾಮಯಮೀವ? ನ್ೀತಾಯಹ— 

ಸಪಷ್ಟತ್ವೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ| 

ದ್ವಯಮಪೀಶಾದ್ನ್ಯತರ ಸವಯವಿಷ್ಯಂ ಸಪಷ್ಟಂ ಚ। ತತ್ರೀಶಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿರರ್ತಶಯಸಪಷ್ಟಮ್। 
ನ್ ತಥಾ ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಮತಯಸ್ಾೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। 

ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ವಾಯಖಾಯನ್ಮ್ 

ಅಥ ವಾ ಪೂವಯಮತಯನ್ೀನ್ ಕ್ಾತ್್ನಾೀಯನ್ೀಶವಿಷ್ಯತವಂ ಲಕ್ಷಣಾನ್ುರಮೀಶಜ್ಞಾನ್ಸಯ 

ಸ ಚತಮ್। ತತರ ಕ್ಾತ್್ನಾೀಯನ್ೀರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾದಿಜ್ಞಾನ್ವುಯದಾಸಾಃ। ಕೃತ್ನ ಜಗದಿವಷ್ಯಂ 

ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಮಪ ಭವರ್ತೀರ್ತೀಶಗರಹಣಮ್। ಈಶ್ೀಽನ್್ಯೀಭ್್ ಯೀಽಧಿಕಮ್ಸಾವಥತಿರಕಮಿತಿಈಶ್ೀಽನ್್ಯೀಭ್್ ಯೀಽಧಿಕಮ್ಸಾವಥತಿರಕಮಿತಿ 

ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಲಕ್ಷಣಾನ್ುರಮ್। ಈಶಗರಹಣಂ ಸವರ ಪಕಥನಾಥಯಮ್। 
ಅಸಾವಯರ್ತರಕತಾವಸಮಭವನಿವೃತಾಥಯಂ ಚ। ಅನ್್ಯೀಭ್್ ಯೀಅನ್್ಯೀಭ್್ ಯೀಽಽಧಿಕಧಿಕಮರ್ತ 

ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನ್ವುಯದಾಸಾಃ। ಅಸಾವಥತಿರಕಅಸಾವಥತಿರಕಮರ್ತ ಈಶಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಃ। ಈಶ್ೀಽಸಾವಯರ್ತರಕ-
ಮನ್ಯತರ ಸವಯವಿಷ್ಯಮರ್ತ ತಲಿಕ್ಷಣಾನ್ುರಮ್, ಈಶಾದ್ನ್ಯತರಗರಹಣಂ 

ವಾಯಘಾತಪರಿಹಾರಾಥಯಮ್। ಈಶ್ೀಽಸಾವಯರ್ತರಕಮರ್ತ ಈಶಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಾಃ। ಅನ್ಯತರ 

ಸವಯವಿಷ್ಯಮತಯಸಮದಾದಿಜ್ಞಾನ್ವುಯದಾಸಾಃ। ಋಜತಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಪರಿಹಾರಾರಾ-

ನಾಲ್ ೀಚನ್ೀಽಪೀರ್ತ ಗಾರಹಯಮ್। ತಸಾಯಽಲ್ ೀಚನ್ೀಽನ್ಯತರ ಸವಯವಿಷ್ಯತವಂ  ವಕ್ಷಾರ್ತ। 
ಸ್ಪಷ್ಟರ್ವಸ್ಪಷ್ಟರ್ವ ಇತಯನ್ೀನಾಪ ನಿರರ್ತಶಯಸಪಷ್ಟಂ ಈಶಜ್ಞಾನ್ಂ, ಈಶಜ್ಞಾನ್ಮೀವ 

ಯತ್ ೀಽಧಿಕಸಪಷ್ಟಂ ತತ್ ಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ಮ್ ಇತಯನ್ಯೀಲಯಕ್ಷಣಾನ್ುರಂ ಸ ಚತಂ ಭವರ್ತ। 
ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣವಿಭಾಗ  

ಯೀಗಪರಭಾವಲಬಾಧರ್ತಶಯಂ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್। ತರ್ತ್ವಿಧ್ಮ್ 

ಋಜತತಾರ್ತವಕಅತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಭ್ೀದ್ೀನ್। 
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ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ನಿರ ಪಣಮ್ 

ತತರ ಪೂವಯವದ್ೃಜತಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನ್ತಪರಮಾಣಜನ್ಯಮನಿತಯಂ ಚ್ೀತಾಯಹ— 
ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮೃಜ ನಾಮನಾದಿನಿತಯಮ್|  

ಕ್್ೀಷಾಂ ಯೀಗಿನಾಂ? ಋಜ ನಾಂ ಇರ್ತ ಯೀಜಯಮ್। ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ ಇರ್ತ ಪಾಠ್ೀ 

ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಸಾವಯರ್ತರಕತಾವತ್ ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ। ತಲಿಕ್ಷಣಮಾಹ— 

ಈಶ್ೀ ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀSಧಿಕಮ್|  

ಋಜತವಯರ್ತರಿಕುಜೀವಜ್ಞಾನ್ೀಭಯ ಏವ। ಈಶ ಇರ್ತ ಸವರ ಪಕಥನ್ಮ್। 
ಜೀವ್ೀಭ್್ ಯೀಜೀವ್ೀಭ್್ ಯೀಽಽಧಿಕಧಿಕಮತಯಸಮದಾದಿಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಃ। ಅವಧಾರಣ್ೀನ್ೀಶಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಾಃ। 
ಲಕ್ಷಣಾನ್ುರಂ ಚಾಹ— 
ಅನ್ಯತಾರಲ್ ೀಚನ್ೀ ಸವಯವಿಷ್ಯಮ್| 

ಅನ್ಯತರ ಈಶಾದಿರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅನ್ಯತರ ಗರಹಣಮಸಮಭವನಿವೃತಾಥಯಮ್। ಆಲ್ ೀಚನ್ 
ಇರ್ತೀಶಲಕ್ಷಿಮೀಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಃ। ಸವಯಗರಹಣಮಸಾಮದಾದಿಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಥಯಮ್। 
ಋಜತಜ್ಞಾನ್ಂ ಯದ್ಯನಾದಿನಿತಯಂ ತಹಿಯ ಕಥಂ ತತ್ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್? ಯೀಗಜಂ ಹಿ 
ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮತಯತ ಆಹ— 
ಕರಮೀಣ ವಧ್ಯಮಾನ್ಮ್| 

ಯೀಗಪರಭಾವ್ೀನ್ ವೃದಿಧಸದಾಭವಾತ್ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ತವಂ ಯತಕುಮ್। ಕರಮೀಣ 
ವಧ್ಯಮಾನ್ತ್ವೀ ಮತಕ್ಾುವಪ ಕಂ ವಧ್ಯತ ಇರ್ತ? ನ್ೀತಾಯಹ— 

ಆಮತಕ್ ು್ೀಾಃ| 

ಆಙ್ ಮರಾಯದಾರಾಮ್। ಅಭಿವೃದ್ಧನ್ದಿೀವತ್ ಪುನ್ಾಃ ಕಂ ಹಾರಸ್ ೀ ಭವರ್ತ? ನ್ೀತಾಯಹ  
ತತ್ ೀSವಯಯಮ್|  

ತಾರ್ತವಕ್ಾತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಲಕ್ಷಣಮ್ 

ತಾರ್ತವಕ್ಾತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಲಕ್ಷಣಂ ಯತಗಪದಾಹ— 

ತತ್ ೀSವಾಯಕ್ ಕರಮೀಣ ಹರಸ್ತತಮ್|  
ಋಜತಭ್ ಯೀಽನ್ಯೀಷಾಂ ಯೀಗಿನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಈಶಾದ್ನ್ಯತರ ಕರಮೀಣ 

ಕಞ್ ಾ್ನಾಮತರಹಾರಸಯತಕುಂ ಭವರ್ತ। ನ್ೀದ್ಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಯತಕುಮನ್ ಯೀನ್ಯಮೃಜತಜ್ಞಾನಾಚಾ 
ಅವಾಯವೃತ ು್ೀಾಃ ಇತಯತ ಆಹ— 
ಸಾದಿ ಚ ತಾರ್ತುವಕ್್ೀಭ್ ಯೀSನ್ಯತರ| 
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ನ್ೈತಾವದ್ೀವ ಲಕ್ಷಣಮ್। ಕಂ ತತ? ತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮನಾದಿ 

ಅತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾದಿತಯಪ ಗೃಹಯತ್ೀ। ಏತ್ೀನ್ ಅನಾದಿತ್ವೀ ಸರ್ತ ಈಶಾದ್ನ್ಯತರ 
ಆಲ್ ೀಚನ್ೀಽಪ ಹರಸ್ತತಂ ತಾರ್ತವಕ್್ ೀಯಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್, ಸಾದಿತ್ವೀ ಸರ್ತ 
ಈಶಾದ್ನ್ಯತರಕಞ್ ಾ್ನಾಮತರಹಾರಸಯತಕುಮತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮತತಯಭಯೀಲಯಕ್ಷಣಮ್ 

ಸ ಚತಂ ಭವರ್ತ। ತತಾರದ್ಯೀಽನಾದಿತ್ವೀನ್ ಅತಾರ್ತವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ನಿವೃರ್ತುಾಃ। 
ಈಶಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ ಈಶಾವಿಷ್ರ್ೀ ಅನಾದಿತ್ವೀ ಸತಾಯಲ್ ೀಚನ್ೀಪ 

ಹರಸ್ತತಲಕ್ಷ್ಾಮಾದಿಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಥಯಮಾಲ್ ೀಚನ್ೀಽಪೀರ್ತ। ಹರಸ್ತತಮತಯನ್ೀನ್ೈವ 

ಈಶಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಃ। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ಸಾದಿತವಗರಹಣಮೃಜತಚಾರ್ತವಕಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತಾಥಯಮ್। 
ಕಞ್ ಾ್ನಾಮತರಹಾಸಯತಕುಮತಯಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ ನಿರಾಸಾಃ। ಈಶಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ 

ತತ್ಮಭವಾಥಯಮ್। ಹರಸ್ತತತಾವದಿಗರಹಣ್ೀನ್ೀವ್ೀಶಾದಿ ಜ್ಞಾನ್ೀಽಪರಸಙ್ುಾಃ। 
ಅಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ನಿರ ಪಣಮ್ 

ಅಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮೀಶವರಾದಿಜ್ಞಾನ್ವದ್ನಾದಿನಿತಯಮೀವ ಸದಿನಿದರಯಸನಿನಕಷಾಯದಿನಾಭಿ-

ವಯಜಯತ್ೀ ಉತಸಾದಿ ವಿನಾಶ್ ಚ್ೀರ್ತ। ತತಾರಹ — 

ಅಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮತತಪರ್ತುವಿನಾಶವತ್| 
ತಸಯ ಲಕ್ಷಣಮಾಹ— 
ಅಲಪಮ್| 

ಈಶಾದ್ನ್ಯತಾರಲಪವಿಷ್ಯಮ್। 
ಸಾದಿಕ್್ೀವಲಜ್ಞಾನ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ಸವಯಂ ಚ್ ೀತಪರ್ತುಮತ್ ಕ್್ೀವಲಂ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್। ಪರತಯಕ್ಷಜಮನ್ತಮಾನ್ಜಮಾಗಮಜಮರ್ತ। 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿೀನಾಮವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪುನ್ಭಿಯದ್ಯತ ಇರ್ತ। 

ಅನ್ತಪರಮಾಣನಿರ ಪಣಮ್ 

ಅನ್ತಪರಮಾಣವಿಭಾಗಮಾಹ— 

ಅನ್ತಪರಮಾಣಂ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್|  

ರ್ತಸ್ ರೀ ವಿಧಾ ಉದಿದಶರ್ತ। ನ್ ಯನಾಧಿಕಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ಯತಮಾನ್ುಭಾಯವಾಭಾವ-

ಜ್ಞಾಪನಾಥ್ ೀಯಽಯಂ ವಿಭಾಗಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷಮನ್ತಮಾನ್ಮಾಗಮ ಇರ್ತ|  
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ಪಾರರ್ೀಣಾಸನಾನವಯವಹಿತವತಯಮಾನ್ಕರ್ತಪರಾಥಯಗಾರಹಕಂ ಪರತಯಕ್ಷಮ್, ಅನಾಸ-
ನಾನರ್ತೀತಾನಾಗತವಯವಹಿತಾಥಯಗ್ ೀಚರಮನ್ತಮಾನ್ಮ್, ಸಾವತನ್್ೀಣ ಅಶ್ೀಷಾಥಯ-

ವಿಷ್ಯ ಆಗಮ ಇರ್ತ ಅಥಯಗರಹಣಕರಮೀಣ್ ೀದ ದ್ೀಶಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷಮಾತರಪಾರಮಾಣಯವಾದ್ನಿರಾಸಾಃ 

ಪರತಯಕ್ಷಮೀಕಮೀವ್ೀರ್ತ ಚಾವಾಯಕಾಃ। ತಸ್ಯೀಷಾಟನಿಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾಜಞೀವನ್-

ಮೀವಾನ್ತಪಪನ್ನಮ್। ನ್ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಂ ತಜ್ಜಾಞಾನ್ ೀಪಾಯಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾನ್ತಮಾನ್ಮಾತರಪಾರಮಾಣಯವಾದ್ನಿರಾಸಾಃ 

ಪರತಯಕ್ಷ್ಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಏವ್ೀರ್ತ ಕಣಾದ್ಯ ಸ ಗತಾಶಾ। ತ್ೀಷಾಂ ಕಮಾಗಮೀ ನ್ 

ಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ। ಬ್ ೀಧ್ಕ್್ ೀಽಪ ವಾ ನ್ ಯಥಾಥಯಾಃ। ಯಥಾಥ್ ೀಯಽಪ ವಾನ್ಯತರ 

ಅನ್ುಭ ಯತಾಃ। ಪಕ್ಷತರಯಮಪಯನ್ತಭವವಿರತದ್ಧಮರ್ತ। ಅಥಯಂ ಪರರ್ತ ಸ್ತಾತಮಕ್ಷಂ ಪರತಯಕ್ಷಮ್। 
ಪರಮಾಣಾನ್ುರಾನ್ತಸಾರಣ್ೀನ್ೈವ ಅಥಯಪರಮಾಪಕಮನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಸಮಯಗರ್ತೀನಿದರ-
ರಾಥಾಯವಗಮಕ ಆಗಮ ಇರ್ತ ಸಂಜ್ಞಾನಿರತಕ್್ಾೈವ ಲಕ್ಷಣಸ್ತದ ಧ ಪರತಯಕ್ಷ್್ೀ ತಸ್ಯೈವ 
ಸತುಟೀಕರಣಾಥಯಂ ಅನ್ತಮಾನಾದ  ಶತರಙ್ುಗಾರಹಿಕರಾ ತಜ್ಜಾಞಾಪನಾಥಯಂ ಚ 

ಪುನ್ಲಯಕ್ಷಣಾರಮಭಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್ 

ತತರ ಪರತಯಕ್ಷಲಕ್ಷಣಮಾಹ— 

ನಿದ್ ೀಯಷಾಥ್ೀಯನಿದರಯಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮ್| 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಮಥ್ೀಯನಿದರಯಯೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಅಥಯಗರಹಣ್ೀನಾಕ್ಾಶಾದಿೀನಾಂ 

ಚಕ್ಷತರಾದಿಸನಿನಕಷ್ಯವುಯದಾಸಾಃ। ಅತರ ತತುದಿನಿದರಯವಿಷ್ಯೀಽಥಯ ಉಚಯತ್ೀ। 
ತನಿನದ್ ೀಯಷ್ತವಗರಹಣ್ೀನ್ ಅರ್ತಸಾಮೀಪಾಯದಿದ್ ೀಷ್ಯತಕ್ಾುಥಾಯನಾಮನಿದರಯಸನಿನಕಷ್ಯ-

ನಿರಾಸಾಃ। ಇನಿದರಯಗರಹಣ್ೀನ್ ಅಥಾಯನಾಮೀವ ಅನ್ ಯೀನ್ಯಸನಿನಕಷ್ಯನಿರಾಸಾಃ। 
ತನಿನದ್ ೀಯಷ್ತವಗರಹಣಮ್ ಮನ್ ೀಽನ್ಧಿಷಠತತಾವದಿದ್ ೀಷ್ವದಿನಿದರರಾಣಾಮಥಯ-

ಸನಿನಕಷ್ಯವಾಯವೃತಾಥಯಮ್। ಸನಿನಕಷ್ಯ ಇರ್ತೀನಿದರರಾದಿಮಾತರವುಯದಾಸಾಃ। ಸವ್ೀಯಣ 

ಪರಮಾಣಾನ್ುರವುಯದಾಸಾಃ। 
ಅನ್ತಮಾನ್ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಅನ್ತಮಾನ್ಲಕ್ಷಣಮಾಹ— 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ ೀಪಪರ್ತುರನ್ತಮಾನ್ಮ್|  
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ಉಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ಲ್ಲಙ್ುಮತಚಯತ್ೀ। ಸಾಹಚಯಯಬಲ್ೀನಾಥಯಗಮಕಂ ಲ್ಲಙ್ುಮ್। 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗರಹಣಮನ್ತಮಾನಾಽಭಾಸವುಯದಾಸಾಥಯಮ್। ವಾಯಪಾಾದ್ಯನ್ತಮಾನ್ಲಕ್ಷಣಾ 

ರಹಿತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ವದ್ವಭಾಸಮಾನ್ ೀಽನ್ತಮಾನಾಭಾಸಾಃ। ಉಪಪರ್ತುಗರಯಹಣಂ 

ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿವಾಯವೃತಾಥಯಮ್। ಉಪಪರ್ತುಶಾ ಯಥಾಥಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ೈವಾಥಯಂ ಬ್ ೀಧ್ಯರ್ತ। 
ಅನ್ಯಥಾರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುತ್। 

ಅನ್ತಮಾನ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ರ್ತರವಿಧ್ಮನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿ ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕ ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕೀರ್ತ ಕ್್ೀಚತ್। 
ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವಾನ್ ಧ್ಮೀಯ ಪಕ್ಷಾಃ। ಸಾಧ್ಯಸಮಾನ್ಧ್ಮಯವಾನ್ ಧ್ಮೀಯ ಸಪಕ್ಷಾಃ। 
ಸಾಧ್ಯತತ್ಮಾನ್ಧ್ಮಯರಹಿತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ವಿಪಕ್ಷಾಃ। ಸಾಧ್ಯತಾವಕ್ಾರಮನ್ುರ್ೀಣ ಸ ಏವ 

ಧ್ಮಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಸಮಾನ್ಧ್ಮಯಾಃ। ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಂ, ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತು, ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ವಿಪಕ್ಷಂ 

ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿ। ತದ್ ದಿವವಿಧ್ಮ್। ಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕಂ ತದ್ೀಕದ್ೀಶವೃರ್ತುೀರ್ತ। ತದ್ಯಥಾ, 
ಧ್ಮಾಯಧ್ಮ ಯ ಕಸಯಚತ್ ಪರತಯಕ್ಷ್  ಪರಮೀಯತಾವತ್, ಗತಣತಾವದಿರ್ತ। 
ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷ್ಾದಾವಾವೃತುಂ ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕ। ತದ್ಯಥಾ, 

ಈಶವರಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಕಯತೃಯತಾವದಿರ್ತ॥ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಂ ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತು ವಿಪಕ್ಷ್ಾತ್ 

ವಾಯವೃತುಮನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ ಪೂವಯವತ್ ಸಪಕ್ಷತದ್ೀಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಭ್ೀದಾತ್  ದಿವವಿಧ್ಮ್। 
ತದ್ಯಥಾ, ಜೀವೀ ನಿತಯಾಃ ನಾಶಕ್ಾರಣಶ ನ್ಯತಾವತ್, ಚ್ೀತನ್ತಾವದಿರ್ತ। ಸವಯತರ 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವನ್ತವೃತ ು್ೀನ್ಯ ಬಾಧಿತಾದ  ಪರಸಙ್ುಾಃ। 
ತತತಪನ್ದಿವಯವಿಧ್ಮ್। ದ್ೃಷ್ಟಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಚ್ೀರ್ತ। 
ಪರತಯಕ್ಷಯೀಗಾಯಥಾಯನ್ತಮಾಪಕಂ ದ್ೃಷ್ಟಮ್। ಯಥಾ, ಧ್ ಮೀಽಗ್ನೀಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾಯೀಗಾಯಥಾಯನ್ತಮಾಪಕಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಮ್। ಯಥಾ, 

ರ ಪಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀಾಃ।  
ಪುನ್ಸ್ತ್ವಿಧ್ಮ್। ಕ್ಾರಣಾನ್ತಮಾನ್ಂ ಕ್ಾರಾಯನ್ತಮಾನ್ಂ ಸಾಮಾನಾಯನ್ತಮಾನ್ಮರ್ತ। 
ಕ್ಾರಣಂ ಕ್ಾಯಯಸಾಯನ್ತಮಾನ್ಮಾದ್ಯಮ್। ಯಥಾ, ವಿಶ್ಷ್ಟಮೀಘ ೀನ್ನರ್ತಾಃ ವೃಷ್ಟೀಾಃ। 
ಕ್ಾಯಯಂ ಕ್ಾರಣಸಾಯನ್ತಮಾನ್ಂ ದಿವರ್ತೀಯಮ್। ಯಥಾ, ಧ್ ಮೀಽಗ್ನೀಾಃ। 
ಅಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಮಕ್ಾರಣಕ್ಾಯಯಸಾಯನ್ತಮಾನ್ಂ ತೃರ್ತೀಯಮ್। ಯಥಾ ರಸ್ ೀ 

ರ ಪಸ್ಯೀರ್ತ॥ 
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ಆಗಮ ಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಆಗಮ ಲಕ್ಷಣಮಾ — 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾಃ ಶಬದ ಆಗಮಾಃ|  

ಅಜ್ಞಾನ್ವಿಪಯಯಯಸಂಶಯಪರಮಾದ್ವಿಪರಲಮಾಭದಿಪುರತಷ್ದ್ ೀಷ್ಪೂವಯಕತಾವಭಾವೀ 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಮ್। ಶಬ್ ದೀ ವಾಕ್ಾಯತಾಮ। ವಿಭಕಾನಾು ವಣಾಯಾಃ ಪದ್ಮ್। 
ಆಕ್ಾಙ್ಖ್ಾಯೀಗಯತಾಸನಿನಧಿಮನಿು ಪದಾನಿ ವಾಕಯಮ್। ಶ್ ರೀತತರಾಕ್ಾಙ್ತಾ-

ತಾಥಯಭಿಧಾಯಕತವಂ ಪೂವಯಪದ್ಸಞ್ಜ್ಞತಾಕ್ಾಙ್ಖ್ಾಪೂರಕತವಂ ವಾ ಆಕ್ಾಙ್ಖ್ಾವತುವಮ್। 
ತ್ೀನ್ ವಿರಕುಂ ಪರರ್ತ ವಾಣಿಜ್ಜ್ ಯೀಪದ್ೀಶಸಯ, ಗ ರಶವಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ 

ಹಸ್ತುೀತಾಯದ್ೀಶಾಾವಾಕಯತವಂ ಭವರ್ತ। ಸನಿನಹಿತಾಥಾಯಭಿಧಾಯಕತವಂ 

ಅವಿಲಮಬೀನ್ ೀಚಾರಿತತವಂ ವಾ ಸನಿನಹಿತತವಮ್। ತ್ೀನ್ ಚ್ ೀಲ್ೀಷ್ತ ವತಯಮಾನ್ಂ 
ತೃಷತಂ ಪರರ್ತ ‘ಸನಿು ಸತರಸರಿರ್ತ ಶ್ೀತಲಾನಿ ಜಲಾನಿ’ ಇತತಯಪದ್ೀಶಸಯ 

ವಿಲಮಬೀನ್ ೀಚಾರಿತಪದಾನಾಂ ಚ ವಾಕಯತವನಿರಾಸಾಃ। ಅನ್ ಯೀನಾಯನ್ವಯ-

ಯೀಗಯತಾವದ್ಥಾಯಭಿಧಾಯಕತವಂ ಯೀಗಯತಾವತುವಮ್। ತಥಾ ಚ ‘ಅಗಿನನಾ ಸ್ತಞ್ ಾ್ೀದ್’ 

ಇತಾಯದ್ೀವಾಯಕಯತವನಿರಾಸಾಃ। ‘ನಿದ್ ೀಯಷ್’ ಇತಾಯಗಮಾಭಾಸನಿವೃರ್ತುಾಃ। ‘ಶಬದ’ ಇರ್ತ 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿವುಯದಾಸಾಃ। ಆಗಮಶಾ ಸಮಯಗಾಞಾತ ಏವ ಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ,  ಅನ್ಯಥಾರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುತ್।  
ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। ನಿತ್ ಯೀಽನಿತಯಶಾ। ನಿತ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ಾಃ। ಅನಿತಯಾಃ ಪುರಾಣಾದಿಾಃ। ವಣಾಯನಾಂ ಚ 
ಸವಯತರ ನಿತಯತ್ವೀಽಪ ಪರಬನ್ಧವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ನಿತಯತಾವನಿತಯತಾವಭಾಯಮಯಂ ವಿಭಾಗಾಃ। 
ವಣಾಯಶಾ ಭ್ೀದ್ಕ್ಾಭಾವಾತ್ ಸವಯಗತಾ ಏವ್ೀರ್ತ॥ 

ಅಥಾಯಪತ್ುೀರನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಕಥಂ ರ್ತರಣ್ಯೀವ ಪರಮಾಣಾನಿ? ಅಥಾಯಪತತಾಪಮಾನ್ಯೀರಪ ಪೃಥಕ್ 
ಪರಮಾಣತಾವತ್ ಇತಯತ ಆಹ — 
ಅಥಾಯಪತತಾಪಮೀ ಅನ್ತಮಾವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ| 

ಅನ್ತಪಪದ್ಯಮಾನ್ಪರಮರ್ತರಥಾಯಪರ್ತುಾಃ। ಸಾ ದಿವವಿಧಾ, ಶತರತಾಥಾಯಪರ್ತುಾಃ 

ದ್ೃಷಾಟಥಾಯಪರ್ತುಶ್ಾೀರ್ತ। ತತಾರದಾಯ ಯಥಾ, ‘ಜೀವಂಶ್ೈತ್ ರೀ ಗೃಹ್ೀ ನಾಸ್ತು’ ಇರ್ತ 

ಶತರತವತ್ ೀ ಜೀವತ್ ೀ ಗೃಹಾಭಾವಪರಮರ್ತಾಃ। ದಿವರ್ತೀರಾ ಯಥಾ, ಜೀವತ್ ೀ 

ಗೃಹಾಭಾವಂ ದ್ೃಷ್ಟವತಸುತರಮರ್ತರಿರ್ತ। ತರಾ ಬಹಿಭಾಯವಪರಮಾ ಭವರ್ತೀರ್ತ ಸಾ 
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ಅನ್ತಮಾನ್ೀ ಅನ್ುಭಯವರ್ತ। ‘ವಿಮತ್ ೀ ಬಹಿರಸ್ತು ಜೀವನ್ವತ ು್ವೀ ಸರ್ತ ಗೃಹ್ೀಽಸತಾುವತ್ 

ಯಥಾಹಮ್’ ಇರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। 
ಮೀಮಾಂಸಕ್್ ೀಕ್್ ುೀಪಮಾನ್ಸಯ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಸಾದ್ೃಶಯಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಮತಪಮಾನ್ಮ್। ತರ್ತ್ವಿಧ್ಮ್। ಗೃಹಯಮಾಣ್ೀಸಮಯಯಮಾಣ-

ಪರರ್ತಯೀಗಿಕಸಾದ್ೃಶಯಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಮ್। ಯಥಾ, ಗಾಂ ದ್ೃಷಾಟವ ವನ್ಙ್ುತಸಯ 
ಗೃಹಯಮಾಣಗವರ್ೀ ಸಮಯಯಮಾಣಗ್ ೀಸಾದ್ೃಶಯಪರಮಾಣಂ ‘ಗ್ ೀಸದ್ೃಶ್ ೀಽಯಂ 

ಗವಯಾಃ’  ಇರ್ತ। ಗೃಹಯಮಾಣಪರರ್ತಯೀಗಿಕಸಮಯಯಮಾಣ ಗತಸಾದ್ೃಶಯಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಂ 

ಸಮಯಯಮಾಣಪರರ್ತಯೀಗಿಕಗೃಹಯಮಾಣಗತಸಾದ್ೃಶಯಜ್ಞಾನ್ಮ್। ಯಥಾ, ಗಾಮನ್ತ-
ಭ ಯ ವನ್ಂ ಗತಸಯ ಗವರ್ೀ ಗ್ ೀಸಾದ್ೃಶಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಯಯಮಾಣ್ೀ ಗವಿ 

ಗೃಹಯಮಾಣಗವಯಪರರ್ತಯೀಗಿಕ ಸಾದ್ೃಶಯಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಮ್। ‘ಗ್ ೀಸದ್ೃಶ್ ೀಽಯಂ 

ಗವಯಾಃ, ತಸಾಮತ್ ಗವಯಸದ್ೃಶ್ ೀಽಸ  ಗ ಾಃ’ ಇರ್ತ। ನಿದ್ ೀಯಷ್ವಾಕಯಂ 

ಸಾದ್ೃಶಯಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಮ್  ಯಥಾ, ‘ಯಥಾ ಗ ಾಃ ಗವಯಸಾಾ ಇರ್ತ। 
ತದ್ೀತತ್ಯಂ ಕರಮೀಣ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದ್ಯನ್ುಭ ಯತಮ್। ವಿಮತ್ ೀ ಗ ಾಃ ಗವಯಸದ್ೃಶಾಃ  
ಗವಯಗತಸಾದ್ೃಶಯಪರರ್ತಯೀಗಿತಾವತ್ ಯೀ ಯದ್ುತಸಾದ್ೃಶಯಪರರ್ತಯೀಗಿೀ ಸ 

ತತ್ದ್ೃಶಾಃ ಯಥಾ ಯಮೀ ಯಮಾನ್ುರ್ೀಣ’ ಇರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। 
ತಾಕಯಕ್್ ೀಕ್್ ುೀಪಮಾನ್ಸಾಯನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಅಕೃತಸಮಯಸಂಜ್ಞಾಸಮರಣಸಹಾಯಂ ತತ್ಮಭಿವಾಯಹೃತವಾಕ್ಾಯಥಯಪರತಯಭಿಜ್ಞಾ-

ಪರತಯಕ್ಷಂ ಉಪಮಾನ್ಮ್। ಸಂಜ್ಞಾಸಂಜ್ಞಿಸಮಬನ್ಧಪರಮರ್ತಸುತುಲಮತಯನ್ಯೀ। 
ತತಾರರ್ತದ್ೀಶವಾಕ್ಾಯಥಯಸ್ತ್ವಿಧ್ಾಃ। ಸಾಧ್ಮಯಯಂ ವ್ೈಧ್ಮಯಯಂ ಧ್ಮಯಮಾತರಂ ಚ್ೀರ್ತ। 
ತದ್ಭೀದಾತ್ ತತರರ್ತಸನಾಧನಾತಮಕಮತಪಮಾನ್ಮಪ ರ್ತರಧಾ ಭಿದ್ಯತ್ೀ। ತತರ 
ಸಾಧ್ಮಯೀಯಪಮಾನ್ಂ ಯಥಾ, ‘ಯಥಾಗ ಗಯವಯಸುಥಾ’ ಇರ್ತ ಶತರತಾರ್ತದ್ೀಶವಾಕಯಸಯ 
ನಾಗರಿಕಸಯ ವನ್ಂ ಗತಸಯ ಗ್ ೀಸದ್ೃಶಂ ಗವಯಮವಲ್ ೀಕ-
ಯತ್ ೀಽವುಯತಪನ್ನಗವಯಪದ್ಸಮರಣವತಾಃ ‘ಅಯಮಸ  ಗ್ ೀಸದ್ೃಶಾಃ ಯ 

ಆಪ ು್ೀನ್ ೀಪದಿಷ್ಟ’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಸನಾಧನ್ಂ, ತ್ೀನ್ ತಸಯ ಗವಯಪದಾಥಯತವಪರಮ। 
ವ್ೈಧ್ಮಯೀಯಪಮಾನ್ಂ ಯಥಾ, ‘ಗವಾದಿವತ್ ದಿವಶಫೀ ನ್ ಭವತಯಶವಾಃ’ 
ಇತಯರ್ತದ್ೀಶವಾಕಯಂ ಶತರತವತಾಃ ಅಶವಂ ಪಶಯತಾಃ ಅಶವಪದ್ಂ ಸಮರತಾಃ ‘ಅಯಮಸ  

ಗವಾದಿವಿಸದ್ೃಶಾಃ’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಸನಾಧನ್ಮ್, ತಸಯ ತ್ೀನಾಶವಪದಾಥಯತವಪರಮರ್ತಾಃ। 
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ಧ್ಮಯಮಾತ್ ರೀಪಮಾನ್ಂ ಯಥಾ, ‘ದಿೀಘ್ಯಗಿರೀವತಾವಽದಿಮಾನ್ ಪಶತರತಷ್ರ’ 
ಇತಯರ್ತದ್ೀಶವಾಕಯಂ ಶತರತವತಾಃ ಕರಮೀಲಕಂ ಪಶಯತ ಉಷ್ರಪದ್ಸೃರ್ತಮತಾಃ  ‘ಅಯಮಸ  

ತದ್ವಮಾಯ’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಸನಾಧನ್ಮ್, ತ್ೀನ್ ೀಷ್ರಪದ್ವುಯತಪರ್ತುರಿರ್ತ।  
ತದ್ೀತತ್ ತರಯಮಪುಯನ್ತಮಾನ್ ಏವಾನ್ುಭ ಯತಮ್। ವಿಮತ್ ೀ ಗವಯಶಬದವಾಚಯಾಃ 

ಅಗ್ ೀತ್ವೀ ಸರ್ತ ಗ್ ೀಸದ್ೃಶತಾವತ್ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಘ್ಟವದಿರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। 
ಅತ್ ೀ ನ್ ವಿಭಾಗಾನ್ತಪಪರ್ತುಾಃ। ಅತ್ ರೀಪಮಾನ್ದ್ವಯಸಯಅನ್ುಭಾಯವಾನ್ತಕುಾಃ 

ಅರ್ತಸತುಟಪರರ್ತಭಾಸತಾವತ್, ಆಗಮಾನ್ುಭ ಯತತ್ವೀ ವಿವಾದಾಭಾವಾಚ್ಾೀರ್ತ। 
ಪರಯೀಗಪರಕ್ಾರವ್ೈಚತಾರಾತ್ ಕಥಮನ್ತಮಾನ್ತವಮತಯತಉಕುಮ್ — ಅನುಮಾವಿಶ್ೀಷ್ ಅನುಮಾವಿಶ್ೀಷ್ 

ಇತಿಇತಿ॥ ಯಥಾಖಲವನ್ವಯಿನ್ ೀ ವಯರ್ತರ್ೀಕಣಶಾ ಪರಯೀಗಪರಕ್ಾರವ್ೈಚತ್ರಾೀಽಪ 
ನಾನ್ತಮಾನಾದ್ಬಹಿಭಾಯವಾಃ, ಅನ್ತಮಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಸಾಧ್ಮಯಯಸದಾಭವಾಚಾ, 

ತಥಾಽತಾರಪೀರ್ತ। ಏತ್ೀನ್ ೀಪಮಾನ್ಸಾಯಥಯವಿಶ್ೀಷ್ನಿಷ್ಠತರಾ ಪಾಥಯಕಯಶಙ್ಖ್ೆಪ 

ಪರಾಸಾು। ತಾದ್ೃಶಸಮರರ್ತಪನಾನನ್ತಮಾನ್ ವದ್ೀವ ತದ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಅನ್ೀನ್ೈವ  ‘ನ್ ಚ 
ಕ್್ೀವಲತಕ್್ೀಯಣ’ ಇತಾಯದಿಪೃಥಗತಕ್ ು್ೀಗಯರ್ತಶ್ ಾೀಕ್ಾು ಭವರ್ತ॥ 

ಅನ್ತಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದ್ಯನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ತಥಾಪ ಅಭಾವಾಖಯಂ ಪೃಥಕರಮಾಣಮಸ್ತುೀತಯತ ಆಹ— 

ಅಭಾವೀSನ್ತಮಾ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಚ| 

ಅಭಾವವಿಷ್ಯಂ ಪರಮಾಣಮಭಾವಾಃ। ತತ್ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್। ಪರತಯಕ್ಷ್ಾಥಯಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾ 

ಭಾವವಿಷ್ಯಂ ಪರಮಾಣಂ ಯಥಾ ‘ನಾಸಾತರ ಘ್ಟಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಆನ್ತಮಾನಿಕ್ಾಥಯಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಭಾವವಿಷ್ಯಂ ಪರಮಾಣಂ ಯಥಾ, 

ರ ಪಜ್ಞಾನ್ರಹಿತಸಯ ‘ನಾಸ್ತು ಚಕ್ಷತಾಃ’ ಇರ್ತ। ಆಗಮಕ್ಾಥಯಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಭಾವವಿಷ್ಯಂ 

ಪರಮಾಣಂ ಯಥಾ ‘ವ್ೈಧಿೀ ಹಿಂಸಾ ನ್ ಪಾಪ ಸಾಧ್ನ್ಮ್’ ಇರ್ತ। ತತರ ಪರಥಮಂ 

ಪರತಯಕ್ಷ್ಾನ್ತಮಾನ್ಯೀರನ್ುಭಯವರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಮನ್ತಮಾನ್ೀ। ವಿಮತಾಃ ಚಕ್ಷ ರಹಿತಾಃ 

ರ ಪಾಜ್ಞತಾವತ್ ಘ್ಟವದಿರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। ತೃರ್ತೀಯಮಾಗಮೀ। ಅತ್ ೀ 
ಯತಕ್್ ುೀ ವಿಭಾಗ ಇರ್ತ। ಅತಾರಭಾವದ್ವಯಸಾಯನ್ುಭಾಯವಾನ್ತಕುಸುತರ 

ವಾದಿನಾಮವಿವಾದಾತ್। ಉಭಯತಾರನ್ುಭಾಯವಾತ್ ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ। 
ಪಾರರ್ೀಣಾನ್ತಮಾನ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಜ್ಞಾಪನಾಯ ಕರಮೀಲಿಙ್ಘನ್ಮ್। 
ಕಥಮೀಕಪರಮಾಣಸ್ ಯೀಭಯತಾರನ್ುಭಾಯವಾಃ ಇತಯತ ಆಹ — 
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ಪರಾಮಶಾಯಪರಾಮಶಯವಿಶ್ೀಷಾತ್| 
ಯದಾ ‘ಅತರ ಘ್ಟ್ ೀಽಸ್ತು ನ್ ವಾ’ ಇರ್ತ ಪರಾಮಶಯಪೂವಯಕಂ ಯೀಗಾಯನ್ತಪಲಬ್ಧರ ಪಂ 

ಘ್ಟಾಭಾವಪರಮಾಣಂ ಪರವತಯತ್ೀ ತದಾಽನ್ತಮಾನ್ೀ। ‘ಘ್ಟ್ ೀ ಅತರ ನಾಸ್ತು ಯೀಗಯತ್ವೀ 

ಸತಯನ್ತಪಲಭಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಗಜವತ್’ ಇರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। ಯದಾ 
ಪುನ್ರ್ೀವಮಪರಾಮೃಶಯ ಝಡಿರ್ತ ‘ನಾಸ್ತು ಘ್ಟಾಃ’ ಇರ್ತ ಪರವತಯತ್ೀ ತದಾ ಪರತಯಕ್ಷ ಇರ್ತ ನ್ 

ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಅಯಂ ಚ ಬಹಿರ್ೀವ ವಿಭಾಗ್ ೀ ನ್ ತತ ಸತಖಾದ್ಯಭಾವಪರಮಾಣ್ೀ। ಸಾಕ್ಷಿಣಾಃ 
ಸತಖಾದಿಸವರ ಪ್ೀ ನಿಶಾಯರ ಪತ್ವೀನ್ ಪರಾಮಶಾಯಭಾವಾತ್। 

ಸಮಭವಪರಿಶ್ೀಷ್ಯೀರನ್ತಮಾನ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಸಮಭವಪರಿಶ್ೀಷಾವಪ ಪೃಥಕರಮಾಣ್ೀ ವಿದ್ಯೀತ್ೀ। ಅತಾಃ ಕಥಂ ರ್ತರತವಮ್॥ ಇತಯತ ಆಹ— 
ಸಮಭವಪರಿಶ್ೀಷಾವನ್ತಮಾ| 

ಅಲಪಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಂ ಬಹತಲಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಭವಾಃ। ಯಥಾ ‘ಶತಮಸಯ ಅಸ್ತು’ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀ 

ಪಞ್ಜ್ಾಶಜ್ಜಾಞಾನ್ಮ್। ಪರಸಕುವಾಯವೃರ್ತುಪರರ್ತೀರ್ತಾಃ ಪರಿಶ್ಷ್ಯಮಾಣಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಂ 

ಪರಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। ವಿಧಿಮತಖ್ ೀ ನಿಷ್ೀಧ್ಮತಖಶಾ। ತತಾರದ್ ಯೀ ಯಥಾ 

‘ಚ್ೈತರಮೈತರಯೀರಯಂ ಚ್ೈತರಾಃ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀಽನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಮೈತರಪರಮಾ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ 

‘ನಾಯಂ ಚ್ೈತರ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಮೈತರಪರಮಾ ಇರ್ತ॥ 
ಸಮಭವಪರಿಶ್ೀಷ್ಯೀರನ್ತಮಾನ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಾಃ। ‘ವಿಪರರ್ತಪನ್ನಾಃ ಪಞ್ಜ್ಾಶಬಾದವನ್ 
ಶತವತಾವತ್ ಸಮರರ್ತಪನ್ನವತ್, ವಿಮತ್ ೀ ಮೈತರಾಃ ಚ್ೈತರಮೈತರಯೀರನ್ಯತರತ್ವೀ 

ಸತಯಚ್ೈತರತಾವತ್ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಚ್ೈತರವತ್’ ಇರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। 
ತಸಾಮದ್ತಪಪನ್ನಂ ಪರಮಾಣಾನಾಮ್ ರ್ತರತವಮರ್ತ। ವಾದಿವಿವಾದ್ಭಾವಾಭಾವ-

ಜ್ಞಾಪನಾಥ್ ೀಯಽಯಂ ವಿಭಾಗಾಃ। 
ತಕಯಸಾಯನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ನ್ನ್ತ ತಕಯಾಃ ಪರಮಾಣಂ ನ್ ವಾ। ಪರಮಾಣಮರ್ತ ಬ ರಮಾಃ। ಕಥಂ ತಹಿಯ ರ್ತರತವಮ್? 
ಇತಯತಸುತ್ವರ ಪಂ ವಿವೃಣವನಾನಹ — 

ಆತಾಮನ್ ಯೀನಾಯಶರಯಚಕರಕ್ಾನ್ವಸಾಾಕಲಪನಾಗ ರವಶತರತದ್ೃಷ್ಟಹಾನಾದ್ಯೀ 
ದ್ ಷ್ಣಾನ್ತಮಾ| 

ಆದಿಪದ್ೀನಾಶತರತಕಲಪನ್ಮದ್ೃಷ್ಟಕಲಪನ್ಂ ಚ ಸಙ್ುಗಹಯತ್ೀ। ಏತತರಸಞ್ಞನ್-

ಮಹ್ ೀಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ವಾಯಪಾಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಽನಿಷ್ಟವಾಯಪಕಪರಸಞ್ಞನ್ಂ ತಕಯಾಃ। 
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ದಿವವಿಧ್ಮನಿಷ್ಟಮ್। ಪಾರಮಾಣಿಕಹಾನ್ಮಪಾರಮಾಣಿಕಕಲಪನ್ಂ ಚ। ತತ್ ಪುನ್ಾಃ 

ಪಞ್ಾವಿಧ್ಮ್। ಆತಾಮಶರರಾನ್ ಯೀನಾಯಶರಯ ಚಕರಕ್ಾನ್ವಸಾಾನಿಷ್ಟಭ್ೀದಾತ್। 
ಸವಯಸಾಯನಿಷ್ಟತ್ವೀಽಪ ಗ್ ೀಬಲ್ಲೀವದ್ಯನಾಯರ್ೀನ್ ಪೃಥಗತಕುಾಃ। ತತಾರದ್ಯಚತತಷ್ಟ-

ಯಮಪಾರಮಾಣಿಕಕಲಪನಾತಮಕಮ್। ನ್ ಹಿ ಕೃತಾರಪಾಯತಾಮಶರರಾದಿಕಂ 

ಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧಮ್। ಪಞ್ಾಮಮತಭರಾತಮಕಮ್। ತತಾರಪಾಯದ್ಯಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್। 
ಶತರತದ್ೃಷ್ಟಹಾನ್ಭ್ೀದಾತ್। ದಿವರ್ತೀಯಮಪ ತಥಾ ಅಶತರತಾದ್ೃಷ್ಟಕಲಪನ್ಭ್ೀದಾತ್। ತದ್ೀವ 
ಕಲಾಪಾನ್ೀಕತ್ವೀ ಕಲಪನಾಗ ರವಮ್। ಏತತರಸಞ್ಞನಾತಮಕಸುಕ್್ ರೀಽಪ ಕಞ್ಾಧಾ ಭಿದ್ಯತ್ೀ। 
ತಸಯ ಪಞ್ಜ್ಾಙ್ಖ್ುನಿ। ಪರಸಞ್ಞಕಸಯ ಪರಸಞ್ಞನಿೀರ್ೀನ್ ವಾಯಪುಾಃ, ಪರರ್ತತಕ್್ೈಯರಪರರ್ತಘಾತಾಃ, 
ಪರಸಞ್ಞನಿೀಯಸಯ ವಿಪಯಯರ್ೀ ಪಯಯವಸಾನ್ಂ, ಪರಸಞ್ಞನಿೀಯಸಾಯನಿಷ್ಟತವಂ, 

ಪರರ್ತಪಕ್ಷ್ಾಸಾಧ್ಕತವಂ ಚ್ೀರ್ತ। ತಸ್ಯೈವೀತಪರ್ತುಜ್ಞಪಾಥಯಂ ತದ್ತತಪರ್ತುಜ್ಞಪಾ-

ಪ್ೀಕ್ಷ್ಾರಾಮಾತಾಮಶರಯತವಪರಸಙ್ುಾಃ। ಯದ್ತತಪತಾಾದ್ಯಧಿೀನ್ಂ ಯದ್ತತಪತಾಾದಿ, 

ತದ್ತತಪತಾಾದ್ಯಥಯಂ ತದ್ತತಪತಾಾದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷ್ಾರಾ- ಮನ್ ಯೀನಾಯಶರಯತವಪರಸಙ್ುಾಃ। 
ಯದ್ತತಪತಾಾದ್ಯಧಿೀನ್ಂ ಯದ್ತತಪತಾಾದಿ ತದ್ತತಪತಾಾದ್ಯಥಯಂ ತದ್ತತಪತಾಾದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷ್ಾರಾಂ 

ಚಕರಕಪರಸಙ್ುಾಃ। ಉತಪತಾಾದಾವನ್ ಯೀತಪತಾಾದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷ್ಾರಾ ಅಪಯಯವಸಾನ್ೀಽ-

ನ್ವಸಾಾಪರಸಙ್ುಾಃ।  ಅತರ ‘ಯದ್ಯೀವಮಭತಯಪಗಮಾಃ ತದಾತಾಮಶರರಾದಿ ಪರಸಙ್ುಾಃ। 
ಯತ್ೈವಮಭತಯಪಗಮಾಃ ತತರ ತತರಸಙ್ುಾಃ, ಯಥಾಮತತರ। ಯದಿ ನಾತಾಮಶರರಾದಿಾಃ ತಹಿಯ 

ನ್ೈತದ್ಪ’ ಇರ್ತ ಪರವೃರ್ತುಪರಕ್ಾರಾಃ। ಸಾಮಾನ್ಯತ ಏವ ವಾಯಪುವಾಯಚಾಯ। ಶತರತಹಾನ್ಂ 
ಯಥಾ ‘ಯದಿೀಶವರ್ ೀ ನ್ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ತಹಿಯ ನ್ ಜಗತೆತಾಯ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ। ದ್ೃಷ್ಟಹಾನ್ಂ 
ಯಥಾ ‘ಯದಿ ಪವಯತ್ ೀಽನ್ಗಿನಮಾನ್ ತಹಿಯ ನಿಧ್ ಯಮಾಃ ಸಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಅಶತರತಕಲಪನ್ಂ 
ಯಥಾ ‘ಯದಿೀಶವರ್ ೀ ಜೀವಾಭಿನ್ನಾಃ ತಹಿಯ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ। ಅದ್ೃಷ್ಟಕಲಪನ್ಂ ಯಥಾ 

‘ಯದಿ ಪೀರ್ತಮತದ್ಕಮನ್ುರಧ್ಕ್ಷಾತ್ ತಹಿಯ ಮಾಮಪ ದ್ಹ್ೀದ್ವಿಶ್ೀಷಾತ್’ ಇರ್ತ। 
ಯತಾರಪಾದಾಯಪಾದ್ಕ್ಾಯೀನ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಾತಾ್ಮಾನಾಧಿಕರಣಯಂ ತತರ ತಥ್ೈವಾನ್ತಪಪತ ು 

ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ್ೈಕ್ಾಧಿಕರಣತಾಮಾಪಾದ್ಯ ವಾಯಪುರಭಿಧಾತವಾಯ। ಯಥಾ ‘ಯದಿ 
ದ್ೀವದ್ತುಾಃ ಸವಯಜ್ಞಸುಹಿಯ ಯಜ್ಞದ್ತ್ ುೀಽಪ ತಥಾ ಸಾಯತ್’ ಇತಯತರ ‘ಯತರ ಯೀ ಧ್ಮೀಯ 

ವತಯತ್ೀ ಸ ತದ್ವಿಶ್ಷ್ಟೀಽಪ ವತಯತ್ೀ’ ಇತಾಯದಿ। ಸ್ ೀಽಯಂ ತಕ್್ ೀಯಽನ್ತಮಾನ್ 

ಏವಾನ್ುಭ ಯತ್ ೀಽತ್ ೀ ನ್ ಪರಮಾಣರ್ತರತವಭಙ್ುಾಃ। 
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ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪಯ ಪರಿಹಾರಾಃ 

ಸಾಯದ್ೀತತ್। ನ್ ತಕ್್ ೀಯಽನ್ತಮಾನ್ಮ್। ತಕ್್ೀಯ ಹಿ ಪರಮಾಣಿಕಹಾನಾದಿ ಆಪಾದ್ಯತ್ೀ। 
ನ್ ಚ ತತಾ್ಧ್ಯಂ ಭವರ್ತ, ಅಪಸ್ತದಾಧನಾುತ್ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾಚಾ, 

ಆರ್ ೀಪತಲ್ಲಙ್ುತ್ವೀನಾಸ್ತದ ಧ್ೀಶ್ಾೀರ್ತ। ಅತ ಉಕುಮ್— ದ್ಷ್ಣ್ೀತಿದ್ಷ್ಣ್ೀತಿ॥ ದಿವವಿಧ್ಂ 

ಹಯನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಂ ಪರಪಕ್ಷದ್ ಷ್ಣಂ ಚ । ತತಾರದ್ಯಂ ಯಥಾ 

‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಧ್ ಮವತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಮಪ ದ್ವೀಧಾ ಪರವತಯತ್ೀ 
‘ನಾಯಂ ನಿರಗಿನಕಾಃ ಅನಿಧ್ ಯಮತಾವತ್’ ಇರ್ತ ವಾ ‘ನಿರಗಿನಕತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ 
ನಿಧ್ ಯಮತಾವಭತಯಪಗಮಾಃ’ ಇತಯನಿಷ್ಟಪರಸಙ್ುರ ಪ್ೀಣ ವಾ ತತರ ದ್ ಷ್ಣಾನ್ತಮಾನ್ೀ 

ತಕಯಸಾಯನ್ುಭಾಯವಾಃ। ಪರಸಙ್ುರ ಪಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಚ ನ್ ಸಾಧ್ಯವದಾಪಾದ್ಯಸಯ 

ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾದ್ಯಸ್ತದಿಧಶಾ ದ್ ಷ್ಣಮರ್ತ ವಕ್ಷಾರ್ತೀರ್ತ ನ್ ಕಶ್ಾದಿವರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ। ಏತದ್ಥಯ 
ಏವ ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ। 

ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಮನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ತಥಾಽಪ ವಾಕಯತಾತಪಯಯಜ್ಞಾಪಕ್ಾನ್ತಯಪಕರಮಾದಿೀನಿ ಪೃಥಕ್ ಪರಮಾಣಾನಿ ಸನಿುೀತಯತ 
ಆಹ— 

ಉಪಕರಮೀಪಸಂಹಾರತದ್ೈಕರ ಪಾಯಭಾಯಸಾಪೂವಯತಾಫಲಾಥಯವಾದಾಶಾ 

ಚ್ ೀಽನ್ತಮೀತಯಸಾಯನ್ತಕಷ್ಯಣಾಥಯ। ಪರಕರಣಾದಿರತಪಕರಮಾಃ। ತದ್ನ್ು ಉಪಸಂಹಾರಾಃ। 
ತಯೀರತಪಕರಮೀಪಸಂಹಾರಯೀರ್ೀಕ್ಾಥಯತವಂ ತದ್ೈಕರ ಪಯಮ್। ಏಕಪರಕ್ಾರಾ-

ಸಕೃದ್ತಕುರಭಾಯಸಾಃ। ಪಾರಚತರ್ೀಯಣ ಪರಮಾಣಾನ್ುರಾಪಾರಪುತಾಽಪೂವಯತಾ।ಫಲವತುವಂ 
ಫಲಮ್। ಸತುರ್ತನಿಯನಾದ ಪರಕೃರ್ತಾಃ ಪುರಾಕಲ್ ಪೀಽಥಯವಾದ್ಾಃ। ಏತ್ೀಷಾಂ 

ವಾಕಯತಾತಪರ್ೀಯಽನ್ತಮಾತಾವನ್ ನೀಕುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಯದ್ಯೀತ್ೀಽನ್ತಮಾನ್ೀಽ-
ನ್ುಭ ಯತಾಸುಹಿಯ ಕಥಂ ತ್ೀಷಾಂ ‘ಉಪಕರಮೀಪಸಂಹಾರಾವಭಾಯಸ್ ೀಽಪೂವಯತಾ 

ಫಲಮ್। ಅಥಯವಾದ್ ೀಪಪರ್ತುೀ ಚ ಲ್ಲಙ್ುಂ ತಾತಪಯಯನಿಣಯರ್ೀ’ ಇರ್ತ ಉಪಪರ್ತುತಾಃ 
ಪೃಥಗತಕುರಿತಯತ ಆಹ — 
ಉಪಪರ್ತುವಿಶ್ೀಷಾಾಃ| 
ಯಥಾ ಖಲತ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಕ್ ರವಾನ್ುಭಾಯವ್ೀಽಪ ಕ್ ರವ್ೀಭಯಾಃ ಪೃಥಗತಕುಾಃ ಕ್ ರವ 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ವೀನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ೀಕತಾವಭಾವ್ೀನ್ ಕ್ ರವಪದ್ೀನ್ ತದ್ರ್ತರಿಕುಗರಹಣಾತುಥಾ 

ಪರಕೃತ್ೀಽಪೀರ್ತ।  
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ನ್ನ್ವೀವಂ ಪೃಥಗತಕುಮನ್ಯಥಾವಾಯಖಾಯರ್ೈಷಾಮನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವಾಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಕ್್ ೀ 
ಹ್ೀತತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ— 

ತ ಏವ ಸ್ ೀಪಪತುಯೀ ಲ್ಲಙ್ಖ್ುನಿ| 

ಉಕ್ಾು ಇರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಯಥಾ ‘ಉಪಕರಮೀಪಸಂಹಾರ ’ ಇತಯತ್ ರೀಪಪತ ು್ೀಾಃ 

ಲ್ಲಙ್ುತವಮತಚಯತ್ೀ ತಥಾ ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಮಪ। ಅತ್ ೀ ಯತಕುಮತಕುಮ್।  
ಕಂ ಚ ಯಥ್ ೀಪಪರ್ತುಲ್ಲಯಙ್ುಮ್ ವಾಯಪುಬಲ್ೀನಾಥಯಧಿೀಹ್ೀತತಾಃ 
ತಥ್ ೀಪಕರಮಾದ್ಯೀಽಪ ‘ಯತರ ಯತ್ ಉಪಕರಮಯತ್ೀ ತತಾರಪವಾದಾಭಾವ್ೀ ತತ್ 

ತಾತಪಯಯಗ್ ೀಚರಾಃ’ ಇತಾಯದಿವಾಯಪುಬಲ್ೀನ್ೈವಾಥಯಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾಾಃ। ಅತಾಃ ಕಥಂ 

ನಾನ್ತಮಾನ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಾಃ? ಇತಾಯಹ — ರ್ರ್    ಏಏವ್ೀವ್ೀತಿತಿ॥ ಏತ್ೀನಾಗಮಾನ್ುಭಾಯವೀಽಪ 

ಪರಾಸುಾಃ। ನ್ಹಾಯಗಮವತ್ ವಾಯಪುಮನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾ ಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾ ಏತ್ೀ ಅನ್ತಭ ಯನ ು್ೀ। 
ತ್ೀಷಾಮಾಗಮಾಥಯವಿಷ್ಯತವ ಜ್ಞಾನ್ಪಾಥ್ ೀಯ ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ। 

ಸಮಾಖಾಯದಿೀನಾಮನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ತಥಾಪ ಸಮಾಖಾಯದಿೀನಿ ಪೃಥಕರಮಾಣಾನಿ ಸನಿುೀತಯತ ಆಹ — 

ಸಮಾಖಾಯವಾಕಯಪರಕರಣಸಾಾನಾನಿ ಚ । 

ಅನ್ತಮೀತಯಸಾಯನ್ತಕಷ್ಯಣಾಥಯಶಾಕ್ಾರಾಃ। ನಿಣಿೀಯತಸಾಲ್ೀ ಸಮಾನ್ ೀಕುಾಃ ಸಮಾಖಾಯ। ಸಾ 
ದಿವವಿಧಾ। ಅಥಯತಾಃ ಶಬದತ್ ೀಽಪೀರ್ತ। ವಾಕಯಮತಕುಮ್। 
ಕರಾಚದಿವವಕ್ಷರ್ೈಕ್ಾಥಾಯವಚಛನ್ನಂ ವಾಕಯಜ್ಜಾತಂ ಪರಕರಣಮ್। ತಾದ್ೃಶಂ 

ಪರಕರಣಜ್ಜಾತಂ ಸಾಾನ್ಮ್। ಏತ್ೀಷಾಮನ್ತಮಾನ್ೀಽನ್ುಭಾಯವದ್ತಕುಮತಪಪನ್ನಮ್। 
ಸಮಾಖಾಯರಾ ವಾಕ್ಾಯದ್ೀರವತ್ರೀಽಪ ತದಾದಿತ್ವೀನ್ ಗರಹಣಂ ‘ಶತರರ್ತಲ್ಲಯಙ್ುಮ್ 
ಸಮಾಖಾಯ ಚ ವಾಕಯಂ ಪರಕರಣಂ ತಥಾ’ ಇರ್ತ ಅವಿವಕ್ಷಿತಕರಮಂ ವಾಕಯಮನ್ತಸೃತಯ 

ಕೃತಮ್। ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಂ ತಾತಪಯಯಲ್ಲಙ್ುತವಂ, ಏತ್ೀಷಾಮಥಯ ಏವ್ೀರ್ತ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾಪನಾಥ್ ೀಯ ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ। ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಂ ಸಾವಥ್ೀಯ ಆಗಮತ್ವೀಽಪ 

ತಾತಪಯಯ ಏವ ಲ್ಲಙ್ುತಾವತ್ ನ್ ೀಕುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ತಹಿಯ ಶತರರ್ತಲ್ಲಯಙ್ುಮರ್ತ 
ಸಮಾಖಾಯದಿೀನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಖ್ುತ್ ಪೃಥಗತಕುಾಃ ಕಥಮತಯತ ಆಹ — 

ಲ್ಲಙ್ುವಿಶ್ೀಷಾಾಃ| 

ಪೂವಯವತಪರಿಹಾರಾಃ। ಅತಾರಪಯನ್ತಮಾನಾನ್ುಭಾಯವ್ೀ ಪೂವೀಯಕ್ಾು 

ಯತಕುರನ್ತಸನ ಧ್ೀರ್ೀರ್ತ। 
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ವಾಯಪುನಿರ ಪಣಮ್ 

ಯದ್ತಕುಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ಪರಮತಂ ಲ್ಲಙ್ುಮನ್ತಮಾನ್ಮರ್ತ ತದ್ಯತಕುಮ್। 
ನಾರಿಕ್್ೀಲದಿವೀಪವಾಸ್ತನ್ ೀ ಧ್ ಮದ್ಶಯನ್ೀಽಪ ವಹಿನಪರಮಾನ್ತದ್ರಾದಿತಯತ ಆಹ— 
 ವಾಯಪುರತಪಪರ್ತು ಮ ಲಮ್| 

ವಾಯಪುರಿರ್ತ ವಿಷ್ರ್ೀಣ ವಿಷ್ಯಿಣಾಃ ಪರತಯಯಸ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಮತಂ 

ಲ್ಲಙ್ುಮಾತರಮನ್ತಮರ್ತಜನ್ಕಮಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। ಕಂ ನಾಮ? ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವನ್ುಗಯತ-

ವಾಯಪುಪರಮರ್ತಪೂವಯಕಮೀವ। ನ್ ಚ ತಾದ್ೃಶಂ ನಾನ್ತಮರ್ತಜನ್ಕಮ್। ಅವಿನಾಭಾವೀ 

ವಾಯಪುಾಃ। ಸಾ ದಿವವಿಧಾ ಅನ್ವಯವಾಯಪುವಯಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಶ್ಾೀರ್ತ। ತತರ ಸಾಧ್ಯೀನ್ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ 
ವಾಯಪುರನ್ವಯವಾಯಪುಾಃ। ಯಥಾ ‘ಯೀ ಧ್ ಮವಾನ್ಸಾವಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। 
ಸಾಧ್ನಾಭಾವ್ೀನ್ ಸಾಧಾಯಭಾವಸಯ ವಾಯಪುವಯಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಾಃ। ಯಥಾ, ‘ಯೀಽಗಿನಮಾನ್ನ 

ಭವರ್ತ ಸ ಧ್ ಮವಾನ್ನ ಭವರ್ತ’ ಇರ್ತ। ಭ ಯೀ ಭ ಯೀ ಹಿ ಧ್ ಮಂ ಪಶಯನ್ ತತಾರಗಿನಂ 

ಪಶಯರ್ತ, ಅಗನಾಭಾವಂ ಪಶಯಂಶಾ ಧ್ ಮಾಭಾವಮ್। ತತ್ ೀ ನಿಶ್ಾನ್ ೀರ್ತ ಧ್ ಮಾಗ್ ನಾೀಾಃ 

ಸಾಹಚರಾಯದ್ಸಾವಿನಾಭಾವ ಇರ್ತ। ಗೃಹಿೀತವಾಯಪುಶಾ ಪವಯತ್ೀ ಧ್ ಮಂ 

ಪಶಯಂಸಾುಮನ್ತಸಮರರ್ತ ‘ಯತ್ನಿನಧ  ಯೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸ ತಸಯ ಸಾಮರಕಾಃ’ ಇರ್ತ ನಾಯರಾತ್। 
ಸೃತವಾಯಪುಶಾ ವಾಯಪುಂ ಧ್ ಮಂ ಪವಯತ್ೀ ಪರತಯಭಿಜ್ಜಾನಾರ್ತ। ತ್ೀನಾಗನಾನ್ತಮರ್ತರಿರ್ತ 

ಯತಕುಂ ಲಕ್ಷಣಮಮರ್ತ। 
ಅನ್ತಮಾನ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ದಿವವಿಧ್ಮನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಸಾವಥಯಂ ಪರಾಥಯಂ ಚ್ೀರ್ತ। ಪರ್ ೀಪದ್ೀಶಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಂ 

ಸಾವಥಯಮ್। ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷಂ ಪರಾಥಯಮ್। ವಾಯಪುಮಲಿ್ಲಙ್ುಬ್ ೀಧ್ಕಂ ವಾಕಯಂ 

ಪರ್ ೀಪದ್ೀಶಾಃ। 
ಅವಯವನಿಯಮನಿರಾಕರಣಮ್ 

ತಸಾಯವಾನ್ುರವಾಕ್ಾಯನ್ಯವಯವಾಾಃ ತ್ೀ ಚ ಜಜ್ಞಾಸಾಸಂಶಯಶಕಯಪಾರಪು 
ಪರಯೀಜನ್ಸಂಶಯವುಯದಾಸಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತ ದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ಯನಿಗಮನಾನಿೀರ್ತ 

ದ್ಶ್ೀರ್ತ ಜರನ್ನೈರಾಯಯಿಕ್ಾಾಃ। ಪರರ್ತಜ್ಞಾದ್ಯಾಃ ಪಞ್್ೈವ್ೀರ್ತ ನ್ವಿೀನಾಾಃ। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತ ದಾಹರಣಾನಿ ಉದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ಯನಿಗಮನಾನಿ ತರಯ ಏವ್ೀರ್ತ 

ಮೀಮಾಂಸಕ್ಾಾಃ। ಉದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ರ  ದಾವವ್ೀವ್ೀರ್ತ ಬ ದಾಧಾಃ। ತತರ 
ತೃರ್ತೀಯಪಕ್ಷವಯರ್ತರಿಕುನಿಯಮಪಕ್ಷ್ಾಸಾುವನ್ ನೀಪಪನಾನ ಇತಾಯಹ — 
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ಸಾ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತತದ್ೃಷಾಟನ್ುರ ಪಾ| 

ಸ್ೀತತಯಪಪರ್ತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕಂ ವಾಕಯಮತಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀರ್ತ ತತರರ್ತಪಾದ್ಕ 

ಮತದಾಹರಣಮ್। ಪರರ್ತಪಾದ್ನಾಯ ಪಕ್ಷವಚನ್ಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ। ಯಥಾ 

‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। ಸಾಧ್ನ್ತಾವಭಿವಯಞ್ಞವಿಭಕಾನ್ುಂ ಲ್ಲಙ್ುವಚನ್ಂ ಹ್ೀತತಾಃ। 
ಯಥಾ ‘ಧ್ ಮವತಾವತಾುವತ್’ ಇರ್ತ। ವಾಯಪುದ್ಶಯನ್ಪುರಸ್ರಂ 

ಸಮಯಗದಗಷಾಟನಾುಭಿಧಾನ್ಮತದಾಹರಣಮ್। ವಾಯಪುಗರಹಣಸಾಲಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ। ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। 
ಸಾಧ್ರಮಯದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀವ್ೈಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಶ್ಾೀತ್ಯೀಕ್್ೀ। ಅನ್ವಯವಾಯಪುಗರಹಣಸಾಲಂ 

ಸಾಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ। ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಗರಹಣಸಾಲಂ ವ್ೈಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ। ಅತ 

ಏವೀದಾಹರಣಮಪ್ಯೀವಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್। ತತರ ಸಾಧ್ಮಯೀಯದಾಹರಣಂ ಯಥಾ ‘ಯೀ 

ಧ್ ಮವಾನ್ಸಾವಗಿನಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸ’ ಇರ್ತ। ವ್ೈಧ್ಮಯೀಯದಾಹರಣಂ ಯಥಾ 

‘ಯೀಽಗಿನಮಾನ್ನ ಭವರ್ತ ಸ ಧ್ ಮವಾನ್ನ ಭವರ್ತ ಯಥಾ ಹರದ್ಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಏತ್ೈಸ್ತ್ಭಿರ್ೀವಾವರ್ೈರತಪಪತ ು್ೀಬ್ ೀಯಧ್ಯಿತತಂ ಶಕಯತಾವನ್ನ ತಾದ್ೃಶಾವಯವತಾವದಿ-

ನಿಯಮೀ ಯತಕುಾಃ। ಅಥ ವಾ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಪದ್ೀನ್ ತದ್ವಚನ್ಮಾತ್ ರೀಪಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ೀದ್ಂ 

ಪಕ್ಷ್ಾನ್ುರಮ್। ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ೈತತ್। ಉದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ಯನಿಗಮನ್ೈಾಃ 

ಉದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ರಾಭಾಯಂ ವಾ ಶಕಯತ್ೀ ಬ್ ೀಧ್ಯಿತತಮ್। ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಪಮಾನ್ೀನ್ 

ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಪಕ್ಷ್್ೀ ಉಪಸಂಹಾರಾಃ ಉಪನ್ಯಾಃ। ಸ್ ೀಽಪುಯದಾರಹಣಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ದಿವವಿಧ್ 
ಇರ್ತ। ‘ತಥಾ ಚಾಯಂ ಧ್ ಮವಾನ್ ಪವಯತಾಃ’ ಇರ್ತ ಸಾಧ್ಮಯೀಯಪನ್ಯಾಃ। ‘ನ್ ತಥಾಯಂ 

ನಿಧ್ ಯಮಾಃ ಪವಯತಾಃ’ ಇರ್ತ ವ್ೈಧ್ಮಯೀಯಪನ್ಯಾಃ। ಹ್ೀತತಪುರಸ್ರಂ ಪಕ್ಷ್್ೀ 

ಸಾಧ್ ಯೀಪಸಂಹಾರ್ ೀ ನಿಗಮನ್ಮ್। ಯಥಾ ‘ತಸಾಮತ್ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ೀವ’ 

ಇರ್ತ। ಕಂ ಚ ಜಜ್ಞಾಸಾದ್ಯಾಃ ಶಬಾದ ಏವ ನ್ ಭವನಿು। ಕತತ್ ೀ ವಾಕ್ಾಯವಯವಾಾಃ। 
ಕತತಸುರಾಂ ತನಿನಯಮಾಃ। ಉಪನ್ಯನಿಗಮನ್ಯೀಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತತಭಾಯಂ 

ಗತಾಥಯತಾವಚ್ಾೀರ್ತ। 
ತರಾವಯವಾದಿನಿಯಮೀಽಪಯನ್ತಪಪನ್ನ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನಾಹ— 
 ಹ್ೀತತಗಭಾಯ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಕ್್ೀವಲಾSಪ| 

ಉಪಪರ್ತುಜ್ಞಾಪಕ್್ೀರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ಧ್ ಮವಾನ್ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ ಹ್ೀತತಗಭಾಯ 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಅವಯವಾನ್ುರಂ ವಿಹಾಯೀಪಪರ್ತುಜ್ಞಾಪಕ್ಾ ಭವರ್ತೀರ್ತ ನ್ ಕ್್ ೀಽಪ 

ನಿಯಮಪಕ್ಷ್್ ೀ ಯತಜಯತ್ೀ। ತಾವನಾಮತ್ರೀಣ್ ೀಪಪತ ು್ೀಬ್ ೀಯಧ್ೀ 
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ಜ್ಜಾತ್ೀಽಪಯವಯವಾನ್ುರಂ ವದ್ತ ಆಧಿಕಯಪರಸಙ್ಖ್ುತ್। ನ್ ಚ್ೈವಂ ತರಾವಯವಾಭತಯಪಗಮೀ 

ವಾಯಘಾತಾಃ। ಯಸ್ಯೈತಾವತಾ ನ್ ಬ್ ೀಧ್ಸುಂ ಪರರ್ತ ತದ್ಭಿಧಾನ್ಸ್ಯೀಷ್ಟತಾವತ್। 
ವಿಚತರಬತದ್ಧಯೀ ಹಿ ಪುರತಷಾ ಇರ್ತ। ಇತ್ ೀಽಪ ನ್ ನಿಯಮಪಕ್ಷ್್ ೀ ಯತಜಯತ ಇತಾಯಹ — 

ಸ್ತದ ಧ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಂ ಹ್ೀತತಮಾತರಂ ಚ|  

ಪವಯತಾದ್ಗಿನಮಾನ್ಯ ಇರ್ತ ನಿಯತಕುಾಃ ಕಶ್ಾದ್ ಬ ರತ್ೀ ‘ನಾಗಿನಮಾನ್ ಪವಯತಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಅನ್ಯಸತು ‘ಅಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। ಏವಂ ವಿವಾದ್ೀನ್ೈವ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸ್ತದ ಧ ಕತತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್? 
ಇರ್ತ ಪೃಷ್ ಟೀ ಯದಾ ‘ಧ್ ಮವತಾುವತ್’ ಇರ್ತ ಬ ರರಾತುದಾಪ 

ಭವತ್ಯೀವೀಪಪರ್ತುಜ್ಞಾನ್ಮರ್ತ ನಾವಯವನಿಯಮೀ ಯತಕು ಇರ್ತ। ಇತ್ ೀಽಪ ನ್ ಯತಕು 
ಇತಾಯಹ — 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಸಪರರ್ತಜ್ಞ್ ೀ ಹ್ೀತತಗಭಯಾಃ| 

ಅತರ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇರ್ತ ತದ್ವಚನ್ ೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। ‘ಧ್ ಮಾವನ್ಮಹಾನ್ಸವತ್ 
ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ ಹ್ೀತತಗಭ್ೀಯಣ ಸಪರರ್ತಜ್ಞ್ೀನ್ ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಚನ್ಮಾತ್ರೀಣ 

ಉಪಪರ್ತುಜ್ಞಾನ್ಸಮಭವಾತ್। ಶ್ ರೀತಾರಕ್ಾಙ್ಖ್ಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ್ೈವಾವಯವಕಲಪನಾ ಯತಕ್ಾು  

ನ್ ತತ ತನಿನಯರ್ತರಿರ್ತ। 
ಉಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ್ನಿರ ಪಣಮ್ 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ ೀಪಪರ್ತುರನ್ತಮೀತತಯಕುಮ್। ಕ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ ಸಮಭವರ್ತ? ದಿವವಿಧ್ 

ಉಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಸಾಕ್ಷ್ಾಾತ್ ವಾಚನಿಕಶ್ಾೀರ್ತ। ಯಸುತ್ ರೀಪಪತ ು್ೀರ್ೀವ 

ಸಾಧ್ನ್ದ್ ಷ್ಣಕ್ಷಮತಾವಪಾದ್ಕಾಃ ಸ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ತಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ್ಾಃ। ತಂ ವಿಭಜಯ ದ್ಶಯಯರ್ತ— 

ಉಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ  ವಿರ್ ೀಧಾಸಙ್ುರ್ತೀ| 

ಉಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಸಙ್ುರ್ತಶ್ಾೀರ್ತ। ಅನ್ವಯಯೀಗಯತಾವಿರಹ್ ೀ 

ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಆಕ್ಾಙ್ಖ್ಾಭಾವೀಽಸಙ್ುರ್ತಾಃ। ಇಮ  ಚಾಥಯವಚನ್ಯೀರಪ ಸಮಭವತಾಃ। 
ಅಥಾಯ ಸಾಧ್ತತ್ವೀ ವಚನ್ಸಾಯಪ ತಥಾತಾವದಿರ್ತ। ವಚನ್ಸ್ಯೈವಾಸಾಧ್ತತಾವಪಾದ್ಕ್್ ೀ 
ವಾಚನಿಕ ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ತಂ ವಿಭಜಯ ದ್ಶಯಯರ್ತ— 

ನ್ ಯನಾಧಿಕ್್ೀ ವಾಚನಿಕ್್ೀ| 

ದಿವವಿಧ್ ೀ ವಾಚನಿಕದ್ ೀಷ್ಾಃ। ನ್ ಯನಾಧಿಕಂ ಚ್ೀರ್ತ। ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಸಮ ಪರ್ತಯನ್ ಯಯನ್ಮ್। 
ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಾಧಿಕಮಧಿಕಮ್। ನ್ ಯನಾಧಿಕ್್ೀ ಚ ಪರಾಥಯಪರಯೀಗ ಏವ ಸಮಭವತಾಃ। 
ವಚನ್ದಾವರ್ೀಣ್ೈವೀಪಪತ ು್ೀರಪ ದ್ ಷತ್ೀ ಸಾಯತಾಮರ್ತ। 
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ನಿಗರಹಸಾಾನಾನಾಂ ವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ನ್ ಕ್್ೀವಲಮತಪಪರ್ತುದ್ ೀಷಾಣಾಮೀವ ವಿರ್ ೀಧಾದಿಭಿಾಃ ಸಙ್ುರಹಾಃ। ಕಂ ನಾಮ? 
ಪರನಿರ ಪತಾಶ್ೀಷ್ನಿಗರಹಸಾಾನಾನ್ಯಪ ವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ವೀವಾನ್ುಭಯವನಿುೀತಾಯಹ— 
ಸಂವಾದಾಯತಕುಯತತಾ ನಿಗರಹಾಾಃ| 

ನಿಗ್ರಹಾಃನಿಗ್ರಹಾಃ ನಿಗರಹಸಾಾನಾನಿ। ಕಥಾರಾಮಖಣಿಡತಾಹಙ್ಖ್ೆರ್ೀಣ ಪರ್ೀಣ 
ಪರಸಾಯಹಙ್ಖ್ೆರಖಣಡನ್ಂ ಪರಾಜಯೀ ನಿಗರಹಸುನಿನಮತುಂ ತತಾುವಪರರ್ತಪರ್ತುಲ್ಲಙ್ುಮ್ ವಾ 

ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಮ್। ಸಾ ದಿವವಿಧಾ ಅಪರರ್ತಪರ್ತುವಿಯಪರರ್ತಪರ್ತುಶ್ಾೀರ್ತ। 
ಪರ್ ೀಕುಸವವಕುವಾಯಯೀರಜ್ಞಾನ್ಮ್ ಅಪರರ್ತಪರ್ತುಾಃ। ತಯೀರ್ೀವ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ವಿಪರರ್ತಪರ್ತುಾಃ। ತಾನಿ ಚ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಿಾಃ(1) ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ುರಮ್(2) ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ(3) 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸನಾನಾಸಾಃ(4) ಹ್ೀತವನ್ುರಮ್(5) ಅಥಾಯನ್ುರಮ್(6) ನಿರಥಯಕಮ್(7) 
ಅವಿಜ್ಞಾತಾಥಯಕಮ್(8) ಅಪಾಥಯಕಮ್(9) ಅಪಾರಪುಕ್ಾಲಮ್(10) 
ನ್ ಯನ್ಮ್(11)ಅಧಿಕಮ್(12)ಪುನ್ರತಕುಮ್(13) ಅನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣಮ್(14) ಅಜ್ಞಾನ್ಮ್(15) 
ಅಪರರ್ತಭಾ(16) ವಿಕ್ಷ್್ೀಪಾಃ(17) ಮತಾನ್ತಜ್ಞಾ(18) ಪಯಯನ್ತಯೀಜ್ಜ್ ಯೀಪ್ೀಕ್ಷಣಮ್(19) 
ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗಾಃ(20) ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ(21) ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾಾಃ(22) 

ಉದಾಹರಣಾಭಾಸಾಾಃ(23) ತಕಯಪರಾಹರ್ತಾಃ(24) ಚ್ೀರ್ತ।  
ಏತಾನಿ ಚ ಕಥಾಬಾಹಾಯನಿ ಕಥಾರಾಮಪಸಾಮರ್ ೀನಾಮದಾದಿದ್ಶಾಪನಾನನಿ ಝಟರ್ತ 
ಸಂವರಣ್ೀನ್ ರ್ತರ್ ೀಹಿತ್ ೀದಾಭವನಾವಸರಾಣಿ ಪುರಾಃಸ ುರ್ತಯಕ್ಾ 

ನಾಧಿಕೃತ್ ೀಽದಾಭವಿತಾನಿ ನ್ ನಿಗರಹಸಾಾನಾನಿ। ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್ಾತತವಜ್ಞಾನ್ಲ್ಲಙ್ುತ್ವೀಽಪ 

ಪರರ್ತಯೀಗಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತದ್ಭಾವಾತ್ ಇರ್ತ। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಿಾಃ (1) 

ತತರ ರ್ೀನ್ ಯತ್ ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯತಾವದಿನಾ ನಿದಿಯಷ್ಟಂ ತಸಯ ತಥಾ ನಿವಾಯಹಾದ್ಶಯನ್ೀನ್ 

ಪುನ್ಸಾಾಗಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹನಿಾಃ। ದಿವಧಾ ಚ್ೈಷಾ। ಸಾಧ್ನ್ಹಾನಿದ್ ಯಷ್ಣಹಾನಿಶ್ಾೀರ್ತ। 
ತತಾರದಾಯ ದಾವದ್ಶವಿಧಾ।  
ಪಕ್ಷ್್ೀ ತಾವತ್ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಧ್ಮಯತದಿವಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಭ್ೀದಾತ್ ಷ್ಟ್-ಪರಕ್ಾರಾ। ಏವಂ 
ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀಽಪೀರ್ತ। ದಿವರ್ತೀರಾಪ ದಿವವಿಧಾ। ಸವರ ಪತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಶ್ಾೀರ್ತ। ಸವಾಯ 
ಪುನ್ದಿವಯವಿಧಾ। ಅಸದಿವಷ್ರಾ ಸದಿವಷ್ರಾ ಚ್ೀರ್ತ। ಸವಾಯ ಚ್ೀಯಂ ದಿವಧಾ ಪರವತಯತ್ೀ 

ಕಣಠತ್ ೀಽಥಯತಶ್ಾೀರ್ತ। ‘ದ್ತಷ್ಟಂ ಚ್ೀನಾಮಭ ತ್’ ಇರ್ತ ಕಣಠತಾಃ । ‘ಅನ್ಯಥಾಸತು’ ಇತಯಥಯತಾಃ। 
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ತತಾರಸದಿವಷ್ರಾ ಪಕ್ಷ್್ೀ ಸಾಧ್ಯಹಾನಿಯಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಪರಮೀಯತಾವತ್’ 

ಇತಯತಾರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ಮಾಸುವಗಿನಮಾನಿರ್ತ, ನಿರಗಿನಕ್್ ೀಽಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। 
ಸಾಧ್ನ್ಹಾನಿಯಯಥಾ, ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಹ್ೀತ  ತಥಾ ದ್ ಷತ್ೀ ಮಾಽಸುವಸ  ಹ್ೀತತರಿರ್ತ, 

ಧ್ ಮವತವಮಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। ಧ್ಮಯಹಾನಿಯಯಥಾ, ಹರದ್ಪವಯತಾವಗಿನಮನಾುವಿತಯತರ ಭಾಗ್ೀ 

ಬಾಧಾಭಿದಾನ್ೀ ಮಾಸತು ತಹಿಯ ಹರದ್ಾಃ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತ, ಪವಯತ ಏವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। 
ಸಾಧ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಯಯಥಾ, ‘ಪವಯತ ಉಷಾಣಗಿನಮಾನ್’ ಇತಯತರ 

ವಯಥಯವಿಶ್ೀಷ್ಣತರಾ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ಮಾಸತು ತಹಿಯ ತಥ್ೀರ್ತ, ಅಗಿನಮಾನಿತ್ಯೀವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। 
ಸಾಧ್ನ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಯಯಥಾ, ಸತರಭಿಧ್ ಮವತಾುವದಿತಯತರ ತಥ್ೈವ ದ್ ಷತ್ೀ ಮಾಸತು 

ತಹ್ಯೀಯವಮರ್ತ, ಧ್ ಮವತಾುವದಿತ್ಯೀವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। ಧ್ಮಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಯಯಥಾ, 
ಅಯಂ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿತಯತರ ತಥ್ೈವ ದ್ ಷತ್ೀ ತಹಿಯ ತಥಾ ಮಾಸ್ತುವರ್ತ, ಪವಯತ 

ಇತ್ಯೀವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀ ಸಾಧ್ಯಹಾನಿಯಯಥಾ, ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ 
ಪರಮೀಯತಾವತ್ ಮಹಾನ್ಸವದಿತಯತಾರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ಮಾಸತು ತಹಿಯ 

ಮಹಾನ್ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿರ್ತ, ನಿರಗಿನಕ್್ ೀಽಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। ಸಾಧ್ನ್ಹಾನಿಯಯಥಾ, ತತ್ೈವ 
ಪರಯೀಗ್ೀ ತಥ್ೈವ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ಮಾಽಸತು ಪರಮೀಯತಾವತ್, ಮಹಾನ್ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿರ್ತ, 

ಧ್ ಮವತಾುವದಿರ್ತ ವಾ॥ ಧ್ಮಯಹಾನಿಯಯಥಾ, ಹರದ್ವದಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಾಯತ್ 

ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ಮಾಸತು ಸ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇರ್ತ, ಮಹಾನ್ಸ್ ೀಽಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। 
ಸಾಧ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಯಯಥಾ ‘ಯೀ ಧ್ ಮವಾನ್ಸಾವುಷಾಣಗಿನಮಾನ್ ಯತಾ 
ಮಹಾನ್ಸಾಃ’, ಇತಯತರ ವಿಶ್ೀಷ್ಣವ್ೈಯಥ್ಯೀಯಽಭಿಹಿತ್ೀ ಮಾಽಸತು ತಥ್ೀರ್ತ, 

ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿತ್ಯೀವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। ಸಾಧ್ನ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಯಯಥಾ ‘ಯಾಃ 
ಸತರಭಿಧ್ ಮವಾನ್ಸಾವಗಿನಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಃ’ ಇತಯತರ ತಥ್ೈವ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಮಾಸತು ತಹಿೀಯತಾಮರ್ತ, ಯೀ ಧ್ ಮವಾನಿತ್ಯೀವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। 
ಧ್ಮಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಹಾನಿಯಯಥಾ, ‘ಯಾಃ ಸತರಭಿಧ್ ಮವಾನ್ಸಾವಗಿನಮಾನ್ 
ತನ್ಮಹಾನ್ಸವತ್’ ಇತಯತರ ತಥ್ೈವ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ಮಾಸ ು್ವೀವಮರ್ತ, 

ಮಹಾನ್ಸವದಿತ್ಯೀವಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾ। 
ದ್ ಷ್ಣಹಾನಿಾಃ ಸವರ ಪತ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಪರಮೀಯತಾವತ್’ 
ಇತಯತಾರಸ್ತದ ಧ್ೀರತದಾಭವನ್ೀ ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗ್ೀನ್ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ತಹಿಯ ಮಾ 

ಭ ತುತ್’ ಇರ್ತ ‘ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತಾ ಭವತತ’ ಇರ್ತ ವಾ। ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಯಥಾ 
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‘ಹರದ್ಪವಯತಾವಗಿನಮನ ು ಧ್ ಮವತತಾವತ್’ ಇತಯತರ ಸವರ ಪಾಸ್ತದ್ತಧಾದಾಭವನ್ೀ 

ಪೂವಯವತ್ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ತಹಿಯ ಮಾಸತು’ ಇರ್ತ ‘ಭಾಗಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಭವತತ’ ಇರ್ತ ವಾ। 
ಸದಿವಷ್ರಾ ತತ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಧ್ ಮವತಾುವತ್’ ಇತಯತರ 
ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ‘ತಹಿಯ ಮಾಸತು ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ 

ಇತಾಯದ್ತಯದಾಹತಯವಾಯ। ಸಾ ಚ ಪಯಯನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯಪ್ೀಕ್ಷಣಸಹಚಾರಿಣಿೀರ್ತ। ನ್ನ್ತ 

ಯದ್ ದೀಷ್ಭರಾದ್ತಕುಂ ತಯಜರ್ತ ಸ ಏವ ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಮಸತು ಕಂ ಹಾನ್ಯೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। 
ಸದಾಧನ  ತಸಾಯ ಏವ ನಿಗರಹಹ್ೀತತತಾವತ್। ಅಸದಾಧನಾವಪ ತತ ಏವ ಪರಿಹೃತತಾವತ್। 
ಹಾನಿಮನ್ತದಾಭವಯಪಾರಚೀನ್ದ್ ೀಷ್ಸಾಾಪನಾನ್ತಪತ ು್ೀಶಾ। ನ್ ಚಾಸಾಯಸಾುದ್ಥಯಯಂ, 

ಸವಯಮಪ ವಿಪರರ್ತಪರ್ತುಸ ಚಕತಾವತ್। ನ್ ಚ್ೈವಂ ಸವವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ಏವ । 
ಹಾನಿಮನ್ತದಾಭವಯ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀದಾಭವನಾನ್ತಪಪತ ು್ೀರಿರ್ತ॥(1)॥ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ುರಮ್(2) 

ದ್ ೀಷ್ಪರಿಜಹಿೀಷ್ಯರಾ ನಿದಿಯಷ್ಟಸಾಧ್ಯಭಾಗ್ೀಽಧಿಕಪರಕ್ಷ್್ೀಪಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ುರಮ್। ಪರರ್ತಜ್ಞಾ 
ಉದಾಹರಣ್ೀ ಪರಯೀಜಯಭಾಗಾಃ ನಿಗಮನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ ಸಾಧ್ಯಭಾಗಾಃ। ದಿವವಿಧ್ಂ ಚ್ೀದ್ಂ- 

ದ್ ೀಷ್ಪರಿಹಾರಹ್ೀತತಾಃ ತದ್ಹ್ೀತತಶ್ಾೀರ್ತ। ದ್ ೀಷ್ಸದ್ಸದಾಭವಾಭಾಯಂ 

ಪುನ್ದಿವಯವಿಧ್ಮ್। ತತ್ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಂ ಚತತವಿಯಧ್ಮ್। 
ಪಕ್ಷತದಿವಶ್ೀಷ್ಣಸಾಧ್ಯತದಿವಶ್ೀಷ್ಣಪರಕ್ಷ್್ೀಪಭ್ೀದಾತ್। ಪಕ್ಷಪರಕ್ಷ್್ೀಪೀಽಪ ದ್ವೀಧಾ। 
ಸವರ ಪತಾಃ ಪಕ್ಷ್ಾನ್ುರತಶ್ಾೀರ್ತ। ಏವಂ ಸಾಧ್ಯಪರಕ್ಷ್್ೀಪೀಽಪ। ತತರ 
ಸದ್ ದೀಷ್ಪರಿಹಾರಾಥಯಮಾದ್ಯಂ, ಯಥಾ ‘ಅನಿತಯಾಃ ಕೃತಕತಾವತ್’ ಇತಯತರ ನ್ ಯನ್ತರಾ 

ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ’ ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಐನಿದರಯಕತಾವತ್’ 

ಇತಯತರ ಸಾಮಾನ್ಯೀನಾನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ವೀ ಅಭಿಹಿತ್ೀ ‘ತದ್ಪ ಪಕ್ಷ’ ಇರ್ತ। ತೃರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ, 

ತತ್ೈವ ಧ್ವನಿಭಿಾಃ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ‘ವಣಾಯತಮಕಾಃ ಶಬದಾಃ ಪಕ್ಷ’ ಇರ್ತ। ಚತತಥಯಂ 
ಯಥಾ ‘ಶಬದಾಃ ಕೃತಕತಾವತ್’ ಇತಯತರ ನ್ ಯನ್ತರಾ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಪಞ್ಾಮಂ ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಸತರಭಿ ಮಲ್ಲನ್ ಧ್ ಮವತಾುವತ್’ ಇತಯತರ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾ ಸಾಮಥ್ಯೀಯ ಅಭಿಹಿತ್ೀ ‘ಸಾಗಿನಕೃಷಾಣಗರತಮಾನ್’ಇರ್ತ। ಷ್ಷ್ಠಂ ಯಥಾ 
‘ಕ್ಷಿತಾಯದಿಕಂ ಕ್ಾರಣಪೂವಯಕಂ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್’ ಇತಯತರ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ತ್ ವೀಕ್ ು 

ಉಪಾದಾನಾದಿಬತದಿಧಮತಾೆರಣಪೂವಯಕಮರ್ತ। 
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ಉದಾಹರಣ್ೀ ಪರಯೀಜಯಭಾಗ್ೀ 
ಪರಯೀಜಯಸವರ ಪತದ್ನ್ುರತದಿವಶ್ೀಷ್ಣಧ್ಮಯತದಿವಶ್ೀಷ್ಣಪರಕ್ಷ್್ೀಪಭ್ೀದ್ೀನ್ 

ಪಞ್ಾವಿಧ್ಮ್। ತತಾರದ್ಯಂ ರಾಥಾ  ‘ಯೀ ಧ್ ಮವಾನ್ ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಃ’ ಇತಯತರ 

ನ್ ಯನ್ತರಾ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। ದವತಿೀಯಾಂದವತಿೀಯಾಂ ಯಥಾ ‘ಯತ್ 
ಸತರಭಿಮಲ್ಲನ್ಧ್ ಮವತ್ ತತ್ ಅಗಿನಮತ್ ಯಥಾ ಸಮರರ್ತಪನ್ನಮ್’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಪರಯೀಜಯಭಾಗ್ೀ ನ್ ಯನ್ತರಾ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ತತ್ ಸಾಗಿನಕೃಷಾಣಗರತಮತ್’ ಇರ್ತ। 
ರ್ೃತಿೀಯಾಂರ್ೃತಿೀಯಾಂ ಯಥಾ ‘ಯತ್ ಕ್ಾಯಯಂ ತತ್ ಕ್ಾರಣಪೂವಯಕಂ ಯಥಾ ಘ್ಟಾಃ’ ಇತಯತರ 

ನ್ ಯನ್ತರಾ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ತತ್ ಉಪಾದಾನಾದಿ ಬತದಿಧಮತಾೆರಣಪೂವಯಕಮ್’ ಇರ್ತ। 
ಚರ್ುರ್ಥಃಚರ್ುರ್ಥಃ ಯಥಾ  ಯೀ ಧ್ ಮವಾನ್ಸಾವಗಿನಮಾನ್’ ಇತ್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ಪಾರಗಿವ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ 

‘ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಃ’ ಇರ್ತ । ಪಞ್ಾಮಂ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀ ನಿತಯಾಃ ನಿತಯಗತಣತಾವತ್ 
ಪರಮಾಣತರ ಪವತ್’ ಇತಯತರ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲ್ಯೀಽಭಿಹಿತ್ೀ ‘ಅಪಾರ್ಥಯವಪರಮಾಣತರ ಪಂ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ನಿಗಮನ್ೀಽಪ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಮವೀದಾಹತಯವಯಮ್। ಹ್ೀತತ-ಪರಕ್ಷ್್ೀಪೀಽತಾರಧಿಕಾಃ। ಸ 
ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇತ್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ನ್ ಯನ್ತರಾ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ, ತಸಾಮತ್ 

ಧ್ ಮವತಾವತಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। ಅಸದ್ ದೀಷ್ಪರಿಹಾರಹ್ೀತತಯಯಥಾ 

‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇತಯತರ ಬಾಧ್ ೀಕ್ಾುವುಷಾಣಗಿನನಾಮತಾಯದಿ। 
ಸದ್ ದೀಷ್ಪರಿಹಾರಹ್ೀತತಯಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯ ಐನಿದರಯಕತಾವತ್’ ಇತಯತರ 

ಸಾಮಾನ್ಯೀನಾನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ‘ಸವಯಗತಾಃ ಶಬದಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ’ ಇತಾಯದಿ। 
ಅಸದ್ ದೀಷ್ಪರಿಹಾರಹ್ೀತತಯಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಕೃತಕತಾವತ್’ ಇತಯತರ 

ಸಾಮಾನ್ಯೀನಾ ನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ‘ತದ್ಪ ಪಕ್ಷಾಃ’ ಇತಾಯದಿ। ನ್ ಚ 

ದ್ ೀಷಾಪರಿಹಾರ್ೀ ಅಥಾಯನ್ುರತಾ। ಪರಕೃತ್ ೀಪಯೀಗಸದಾಭವಾಭಿಮಾನ್ೀನ್ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ುರಸ್ಯೈವ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್। ನ್ ಚ್ೀಯಂ ಹಾನಿರ್ೀವ। 
ಪೂವಾಯಙ ು್ೀಕೃತಸಾಯತಾಯಗಾತ್। ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಭಾವಸಯ ಪಾರಗನ್ಙ ು್ೀಕೃತತಾವದಿರ್ತ॥2॥ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ (3) 

ಏಕವಾಕ್್ಯೀ ಅವಾನ್ುರವಾಕ್ಾಯನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಚ ಮಥ್ ೀ ವಾಯಘಾತಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 
ಸ ಚ ಬಹತಪರಕ್ಾರಾಃ। ತತರ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಂ ಧ್ಮಯಪದ್ಯೀಯಯಥಾ ‘ಶ್ ರೀತೃತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಬಧಿರಾಃ’ ಇರ್ತ। ಸಾಧ್ಯಪದ್ಯೀಯಯಥಾ ‘ವಿಮತ್ ೀ ಬಧಿರತ್ವೀ ಸರ್ತ ಶ್ ರೀತಾ’ ಇರ್ತ। 
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ಧ್ಮಯಸಾಧ್ಯಪದ್ಯೀಶಾತತವಿಯಧ್ಾಃ। ತತರ ಧ್ಮಯವಿಧಾನಾದ್ಯಥಾ  ‘ಮ ಕ್್ ೀ ವಕ್ಾು’ ಇರ್ತ। 
ತನಿನಷ್ೀಧಾದ್ಯಥಾ ‘ಪರಮೀಯಂ ನ್ ಪರಮಾಣಸಾಪ್ೀಕ್ಷಮ್’ ಇರ್ತ। ಧ್ಮಯ ವಿಧಾನಾದ್ 

ಯಥಾ ‘ಅರ್ತೀತಮಸ್ತು’ ಇರ್ತ। ತನಿನಷ್ೀಧಾಧ್ಯಥಾ ‘ವತಯಮಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು’ ಇರ್ತ। 
ಹ್ೀತತಪದ್ಯೀಯಯಥಾ  ‘ಮ ಕತ್ವೀ ಸರ್ತ ವಕೃತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಉದಾಹರಣ್ೀ 

ಸಾಧ್ನ್ಪದ್ಯೀಹ್ೀಯತತಪದ್ವತ್। ಸಾಧ್ಯಪದ್ಯೀಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಮವ।  ಪರಸಪರಂ ತತ 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ವತ್। ದ್ೃಷಾಟನ್ುಧ್ಮಯಣಿ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವತ್। 
ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯಪದ್ಯೀಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಮವ ಚತತವಿಯಧ್ಾಃ। 
ಉಪನ್ಯಪದ್ಯೀಹ್ೀಯತತಪದ್ವತ್। ನಿಗಮನ್ೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವತ್। ಹ್ೀತವಂಶ್ೀನ್ 
ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧಾತ್। 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತ್ ವೀಯಯಥಾ ‘ದ್ರವಯಂ ಗತಣವಯರ್ತರಿಕುಂ ಅವಯರ್ತರಿಕುತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಪರರ್ತಜ್ಞ್ ೀದಾಹರಣಯೀಯಯಥಾ ‘ವಿಪರರ್ತಪನ್ ನೀ ವಕ್ಾು ಮ ಕವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಪರರ್ತಜ್ಞ್ ೀಪನ್ಯಯೀಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ವತ್। ಪರರ್ತಜ್ಞಾನಿಗಮನ್ಯೀಯಯಥಾ 

‘ಪವಯತ್ ೀ ಅಗಿನಮಾನ್ ತಸಾಮನಿನರಗಿನಕಾಃ’ ಇರ್ತ। ಹ್ೀತ ದಾಹರಣಯೀಯಯಥಾ 

‘ವಕೃತಾವನ್ ಮಕವತ್’ ಇರ್ತ। ಹ್ೀತ ಪನ್ಯೀಯಯಥಾ ‘ಧ್ ಮವತಾವತ್ ತಥಾ ಚಾಯಂ 

ನಿಧ್ ಯಮಾಃ’ ಇರ್ತ। ಹ್ೀತತನಿಗಮನ್ಯೀಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ವತ್। 
ಉದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ಯಯೀಹ್ೀಯತ ದಾಹರಣವಿರ್ ೀಧ್ವತ್।  
ಉದಾಹರಣನಿಗಮನ್ಯೀಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞ್ ೀದಾಹರಣವಿರ್ ೀಧ್ವತ್। 
ಉಪನ್ಯನಿಗಮನ್ಯೀರಪ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ವತ್। ಏವಮನ್ಯತಾರಪ 

ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ। ನ್ ಚ ವಿರತದ್ಧಹ್ೀತಾವಭಾಸಸಙ್ೆರಾಃ। ತತರ 

ಸಾಧ್ಯವಿಪಯಯಯವಾಯಪುದ್ಶಯನ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಅತರ ಪುನ್ಾಃ ಅಸ್ತು ನಾಸ್ತುೀರ್ತವತ್ 

ಉಕುಮಾತ್ರೀಣ್ೀರ್ತ ಭ್ೀದಾತ್। ಅತ ಏವ 

ಪರಥಮಮತಪಲಬ ಧ್ೀದ್ ೀಯಷಾನ್ುರಸಮಭವ್ೀಪ್ಯೀತದ್ೀವೀದಾಭವಯಮರ್ತ॥3॥ 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸನಾನಾಸಾಃ (4) 

ಸ್ ವೀಕ್ಾುಪಲಾಪಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸನಾನಾಸಾಃ। ಹಾನಿವದ್ವಾನ್ುರಭ್ೀದ್ಭಿನ್ನಾಃ। ಚತತಧಾಯ ಚ 

ಪರವತಯತ್ೀ। ಕ್್ೀನ್ೀದ್ಮತಕುಮ್? ಇರ್ತ ವಾ ಪರಮತಮೀತನ್ಮಯೀಕುಮ್ ಇರ್ತ ವಾ 

ತವರ್ೀಮತಕುಮ್ ಇರ್ತ ವಾ ಪರ್ ೀಕುಂ ಮರಾನ್ ದಿತಮ್ ಇರ್ತ ವ್ೀರ್ತ॥4॥ 
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ಹ್ೀತವನ್ುರಮ್ (5) 

ದ್ ೀಷ್ಪರಿಜಹಿೀಷ್ಯರಾ ನಿದಿಯಷ್ಟಸಾಧ್ಕ್ಾಂಶ್ೀ ಅಧಿಕಪರಕ್ಷ್್ೀಪೀ ಹ್ೀತವನ್ುರಮ್। ಹ್ೀತತಾಃ 
ಉದಾಹರಣ್ೀ ಪರಯೀಜಕಭಾಗಾಃ ಉಪನ್ಯ ಇರ್ತ ಸಾಧ್ಕ್ಾಂಶಾಃ। ತದ್ ದಿವವಿಧ್ಮ್- 

ಸಾಧ್ನ್ದ್ ಷ್ಣನಿಷ್ಟಭ್ೀದಾತ್। ಸವಯಂ ಸವರ ಪತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಶ್ಾೀರ್ತ ದ್ವೀಧಾ। 
ತತಾರದ್ಯಂ ಯಥಾ, ಹ್ೀತಾವದ್ಯಪರಯೀಗ್ೀ ನ್ ಯನ್ತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ತದ್ತಪಾದಾನ್ಮ್। 
ದಿವರ್ತೀಯಮಪ ದ್ ೀಷ್ಪರರ್ತೀಕ್ಾರಾಪರರ್ತೀಕ್ಾರಾಭಾಯಂ ದ್ ೀಷ್ಸದ್ಸದಾಭವಾಭಾಯಂ ಚ 

ದ್ವೀಧಾ। ತತರ ಸಾಧ್ನ್ೀ ಹ್ೀತ  ಸದ್ ದೀಷ್ಪರಿಹಾರಹ್ೀತತಯಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ 

ಐನಿದರಯಕತಾವತ್’ ಇತಯತಾರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ವೀನ್ ದ್ ಷತ್ೀ ಸಾಮಾನ್ಯವತ್ವೀ ಸರ್ತೀರ್ತ। 
ಉದಾಹರಣ್ೀ ಪರಯೀಜಕಭಾಗ್ೀ ಯಥಾ ‘ಐನಿದರಯಕಾಃ ಸ್ ೀಽನಿತಯಾಃ’ ಇತಯತರ ನ್ ಯನ್ತ್ವೀ 

ಅಭಿಹಿತ್ೀ ಪೂವಯವತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಉಪನ್ರ್ೀ ಯಥಾ ‘ತಥಾ ಚಾಯಮೈನಿದರಯಕಾಃ’ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಪೂವಯವತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ದ್ ಷ್ಣ್ೀ ಹ್ೀತ  ಯಥಾ ‘ನಾಯಂ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಕಾಃ 

ಸಪಕ್ಷ್್ೀ ಸತಾುವತ್’ ಇತಯತರ ವಯಭಿಚಾರ್ೀಣ ಪರತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ವಿಪಕ್ಷವೃರ್ತುತ್ವೀ ಸರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ। 
ಸದ್ ದೀಷಾಪರರ್ತೀಕ್ಾರ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯ ಐನಿದರಯಕತಾವತ್’ ಇತಯತರ 

ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತ್ ವೀದಾಭವನ್ೀ ‘ಪರಮೀಯತ್ವೀ ಸರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ। ಅಸದ್ ದೀಷ್ಪರರ್ತೀಕ್ಾರ್ ೀ 
ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಧ್ ಮವತಾವತ್’ ಇತಯತರ ಮಹಾನ್ಸ್ೀ ವಯಭಿಚಾರ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

‘ತದ್ನ್ಯತ್ವೀ ಸರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ। ಅಸದ್ ದೀಷಾಪರರ್ತೀಕ್ಾರ್ ೀ ಯಥಾ ತತ್ೈವ ‘ಪರಮೀಯತ್ವೀ 

ಸರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ। ಅತರ ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾದಿಸಮಭವ್ೀಽಪ ತಸಯ ಸಾಧ್ಯತಾವತ್ ಸ್ತದ್ಧಂ 

ಹ್ೀತವನ್ುರಮೀವೀದಾಭವಯಮರ್ತ॥5॥ 
ಅಥಾಯನ್ುರಮ್(6) 

ಪರಕೃತಾನ್ತಪಯತಕ್ಾುನಿವತ್ ೀಕುರಥಾಯನ್ುರಮ್। ತಚಾತತವಿಯಧ್ಮ್। 
ಸವಪರ್ ೀಭರಾನ್ತಭಯಮತರಿೀರ್ತಭ್ೀದಾತ್। ತತರ ಸವಮತ್ೀನ್ ನ್ೈರಾಯಿಕಸಯ 

ಮೀಮಾಂಸಕಂ ಪರರ್ತ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಚ ಚಾಕ್ಾಶವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಪರಮತ್ೀನ್ ಯಥಾ ‘ದ್ರವಯಂ’ ಇತಾಯದಿ। ಉಭಯಮತ್ೀನ್ ಯಥಾ 

‘ಶ್ ರೀತರಗಾರಹ್ ಯೀಽಸ ’ ಇತಾಯದಿ। ಅನ್ತಭಯಮತ್ೀನ್ ಯಥಾ ‘ಗನಾಧದಿಭಿಾಃ 

ಸಮಾನಾಶರಯೀಽಸ ’ ಇತಾಯದಿ। ಅತರ ನ್ ಯನಾದಿಸಮಭವ್ೀಽಪ 
ತಸ್ ಯೀಕುಗಾರಹಯತಾವದ್ಸಯ ಚ್ ೀಚಯಮಾನ್ಗಾರಹಯತ್ವೀನ್ ಪರಥಮಪಾರಪುತಾವತ್ 

ಇದ್ಮೀವೀದಾಭವಯಮರ್ತ॥6॥ 
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ನಿರಥಯಕಮ್(7) 

ಅಬ್ ೀಧ್ಕಶಬದಪರಯೀಗ್ ೀ ನಿರಥಯಕಮ್। ತಚಾ ಬಹತಪರಕ್ಾರಮ್। 
ಕಚಟತಪ್ೀತಾಯದಿಮಾತೃಕ್ಾಪಾಠ್ಮಾತರಮ್। ಲ್ಲಙ್ುವಿಭಕುವಣಯವಿಪರಾಯಸಾಃ ಕೃತುದಿಧತ 

ಸಮಾಸಾಖಾಯತವಿಪರಾಯಸಾಃ ಭಾಷಾನ್ುರಸಙ್ೆರಶ್ಾೀತಾಯದಿ। ಕಥಞ್ ಾ್ತ್ ಜ್ಞಾಪಕತಾವತ್ 

ಕಥಮೀತನಿನಗರಹಸಾಾನ್ಮರ್ತ ಚ್ೀನ್ೈವಮ್। ನ್ಹಿ ಕಥಞ್ ಾ್ಜ್ಜಾಞಾಪಕತವಂ ಶಬದಧ್ಮಯಾಃ 

ಪರಕರಣಾದಿನ್ೈವ ತತರ ಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರಾತ್। ಭಾಷಾನ್ುರಸಙ್ೆರ್ ೀಽಪ 

ಸಮಸಮಯತಾವಭಾವ್ೀ ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಙ್ ುಹನಾಥಯಂ ಸವಭಾಷ್ರಾ 

ಪರತಯವರ್ತಷ್ಠಮಾನ್ಂ ಪರರ್ತ ತದ್ನ್ಭಿಜ್ಞಸ್ ಯೀತುರಾಭಾವಪರಸಙ್ಖ್ುದಿರ್ತ॥7॥ 
ಅವಿಜ್ಞಾತಾಥಯಕಮ್(8) 

ರ್ತರವಾರಮತಕ್ ು್ೀಽಪ ಪರಿಷ್ತರರ್ತವಾದಿಭಾಯಮವಿಜ್ಞಾತಾಥಯಬ್ ೀಧ್ಕಪದ್ಪರಯೀಗ್ ೀ-

ಽವಿಜ್ಞಾತಾಥಯಕಂ । ತಚಾತತವಿಯಧ್ಮ್। ಸವತನ್್ಮಾತರಸ್ತದ್ಧಮ್, ರ ಢಿಮನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾ 
ಕ್್ೀವಲಯೀಗ್ೀನ್ ಪರವೃತುಮ್, ನಿಣಾಯಯಕ್ಾಭಾವ್ೀನ್ ಸಂಶರಾಕ್ಾರನ್ುಮ್, 

ಅರ್ತದ್ತರತ್ ೀಚಾಾರಿತಂ ಚ್ೀರ್ತ। ಆದ್ಯಂ ಯಥಾ ‘ಕಪಾಲಪುರ್ ೀಡಾಶಾದಿ’ 

ಮೀಮಾಂಸಕ್ಾನಾಮ್। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ ‘ಕಶಯಪತನ್ರಾ ಧ್ೃರ್ತಹ್ೀತತರಯಂ 

ರ್ತರಣಯನ್ತನ್ರಾಸನ್ಸಮಾನ್ನಾಮಧ್ೀಯಯತಕುಾಃ’ ಇತಾಯದಿ। ತೃರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ 

‘ಶ್ವೀತ್ ೀ ಧಾವರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ। ತತಾರದ್ಯಂ 

ಪರಸಪರಸ್ತದಾಧನಾುಭಿಜ್ಞತಾಶ ಣಿಡೀರಾಯಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಉಪಾದಿೀರ್ೀತಾಪ। ಉತುರಂ ತತ  

ನ್ ೀಪಾದ್ೀಯಮೀವ। ಜ್ಞಾಪನಾಥಯತಾವತ್ ಶಬದಸಯ। ಅನ್ವಧಾನಾದಿಶಙ್ಖ್ೆನಿರಾಸಾಯ 

ಪುನ್ವಯಚನ್ಂ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈರಪ್ೀಕ್ಷಾತ್ೀ। ರ್ತರರಿರ್ತ ನಿಯಮಶಾ। ತತಾಃ ಪರಮಜ್ಞಾನ್ಸಯ 

ವಚನ್ದ್ ೀಷ್ಹ್ೀತತತವನಿಶಾರಾತ್। ನ್ ಹಿ ಪಾರಶ್ನಕ್ಾಪ್ೀಕ್ಷಯೀಚಯಮಾನ್ೀ 

ತ್ೀಷಾಮನ್ವಧಾನ್ಂ ಸಮಭವರ್ತ। ನಾಪ ಪರಿಷ್ದ್ವಿದ್ತಷೀ, ರ್ೀನಾದ್ ೀಷ್ಮಪ ನ್ 

ಜ್ಜಾನಿೀರಾದಿರ್ತ॥8॥ 
ಅಪಾಥಯಕಮ್(9) 

ಅನ್ನಿವತಾಥಯವಾಚಕಪದಾದಿಪರಯೀಗ್ ೀಽಪಾಥಯಕಮ್। ತತ್ ತರವಿಧ್ಮ್। 
ಸವಯಥಾಽಪಯಸಮಭವದ್ನ್ವಯಂ ಯಥಾ ‘ದ್ಶಾ ದಾಡಿಮಾನಿ ಷ್ಡಪೂಪಾಾಃ 

ಕತಣಡಮಜ್ಜಾಜನ್ಮ್’ ಇತಾಯದಿ। ವಯವಹಿತಾನ್ವಯಂ ಯಥಾ ‘ಓದ್ನ್ಂ ಸಾನತ್ ೀ ಗಾರಮಂ 
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ಸರಸ್ತ ಗತಾವಶಾನರ್ತ’ ಇತಾಯದಿ। ಸಮಭವತ್ವಾಯನ್ವಯಪಕ್ಷನಿರಾಸ್ೀ ಸತಯಸಮಭವದ್ನ್ವಯಂ 

ಚ್ೀರ್ತ॥9॥ 
ಅಪಾರಪುಕ್ಾಲಮ್(10) 

ವಿವಕ್ಷಿತಕರಮವಿಪರಾಯಸ್ ೀಽಪಾರಪುಕ್ಾಲಮ್। ಅಯಂ ವಾದ್ಜಲಪಯೀಾಃ ಕರಮಾಃ। 
ಸಭಾಯದಿಸಙ್ುರಹಪುರಸ್ರಂ ಕಥಾನಿಯಮಬನ ಧ್ೀ ಕೃತ್ೀ ವಾದಿನಾ 

ಪರಮಾಣಮಭಿಧಾರಾಭಾಸ್ ೀದಾಧರಾಃ ಕತಯವಯಾಃ। ಪರರ್ತವಾದಿನಾಪ 
ವಾದಿಸಾಧ್ನ್ಮನ್ ದ್ಯ ದ್ ಷ್ಯಿತಾವ ಸವಪಕ್ಷ್್ೀ ಪರಮಾಣಮಭಿಧಾರಾಭಾಸ್ ೀದಾಧರಾಃ 

ಕತಯವಯ ಇರ್ತ। ತತರ ಯದಿ ವಾದಿೀ ಸಾಧ್ನ್ಮತಕ್ಾುವ ಕಥಾನಿಯಮಬನ್ಧನ್ಮಚಛರ್ತ 

ತದಾರಮಭವಿಪರಾಯಸಾಃ। ಯದಾಽಽಭಾಸ್ ೀದಾಭರಾನ್ನ್ುರಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಪರಯತಙ್ೆ ತೀ 

ತದಾ ವಾದಾಂಶವಿಪರಾಯಸಾಃ। ಪರರ್ತವಾದಿೀ ಚ ಯದಾ ಸವಪಕ್ಷ್್ೀ ಸಾಧ್ನ್ಮಭಿಧಾಯ 

ಪರಪಕ್ಷಂ ದ್ ಷ್ಯರ್ತ ತದಾ ವಾದ್ವಿಪರಾಯಸಾಃ। ಧ್ ಮವತಾವತ್ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ 

ಇತಾಯದ್ಯವಯವವಿಪರಾಯಸಾಃ। ಅಗಿನಮಾನ್ ಪವಯತ 

ಇತಾಯದ್ಯವಯವಾಂಶವಿಪರಾಯಸಾಃ। ವಿತಣಾಡರಾಂ ತತ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಾಃ 

ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನಾಭಾವಾತ್ ವಾದಾವಿಪರಾಯಸಾಭಾವಾ ಇರ್ತ॥10॥ 
ನ್ ಯನ್ಮ್ 

ಅವಶ್ ಯೀಪಾದ್ೀರಾನಾಮನ್ಯತಮಾನ್ತಪಾದಾನ್ಂ ನ್ ಯನ್ಮ್। ತದ್ಪ 

ಬಹತಪರಕ್ಾರಮ್। ಕಥಾಸಮಯಬನ್ಧಮಕೃತಾವ ಸಾಧ್ನ್ಪರಯೀಗ್ೀ ಆರಮಭನ್ ಯನ್ಮ್। 
ಸಾಧ್ನ್ಮಪರಯತಜ್ಜಾಯಭಾಸ್ ೀದಾಧರ್ೀ ತತರಯತಜಯ ಚಾಭಾಸಾನ್ತದಾಧರ್ೀ 

ಅನ್ತಕ ಲತಕ್ಾಯನ್ತಕ್ ು ಚ ವಾದಾಂಶನ್ ಯನ್ಮ್। ಪರರ್ತವಾದಿನಾಪ 
ವಾದಿಸಾಧ್ನ್ಮದ್ ಷ್ಯಿತಾವ ಸವಪಕ್ಷಸಾಧ್ನಾಭಿಧಾನ್ೀ, ದ್ ಷ್ಯಿತಾವ  ವಾ 

ತದ್ನ್ಭಿಧಾನ್ೀ ವಾದ್ನ್ ಯನ್ಮ್। ಪರರ್ತಜ್ಞಾದ್ಯವಯವಾಭಾವ್ೀ ಅವಯವನ್ ಯನ್ಮ್। 
ಧ್ಮಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾುವಯವಯವಾಂಶನ್ ಯನ್ಮ್। ಇದ್ಂ ಚ 

ತತುರ್ತ್ದಾಧನ್ುರಿೀತ್ ಯೀದಾಭವನಿೀಯಮ್। ನ್ ಚ್ೈವಮಪಸ್ತದಾಧನ್ು ಏವ। ನ್ ಹಿ 

ಸ್ತದ ಧ್ೈನ್ುವಿರತದ್ಧಕರಣಮಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ತಥಾತ್ವೀ ಸವಯನಿಗರಹಸಾುನಾನಾಮಪ 

ತಥಾತವಪಾರಪ ು್ೀಾಃ। ಕಂ ನಾಮ? ತದ್ಭತಯಪಗಮೀ ವಸತುತತಾವನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವ್ೀರ್ತ॥11। 
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ಅಧಿಕಮ್॥12॥ 

ಅನಿವತ್ ೀಪಯತಕ್ಾುಪುನ್ರತಕುಕೃತಕ್ಾಯಯಪರಯೀಗ್ ೀಽಧಿಕಮ್। ತತ್ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಮ್। 
ಹ್ೀತ ದಾಹರಣ್ ೀಪನ್ಯದ್ ಷ್ಣಾನ್ತವಾದಾಧಿಕಭ್ೀದ್ೀನ್। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾನಿಗಮನ್ಯೀರಾಧಿಕಯಂ ಏಕ್ಾಥಯತ್ವೀ ಪುನ್ರತಕುಂ, ಅನಾಯಥಯತ್ವೀ 

ಪರಕೃತಸಙ್ುತಾವಥಾಯನ್ುರಂ, ಅಸಙ್ುತಾವಪಾಥಯಕಮ್। ದಿವವಿಧ್ಂ ಚ್ೈತತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ 

ಸಾಮಾನ್ಯತಶಾ। ತತಾರಽದ್ಯಂ ಯಥಾ ‘ಧ್ ಮವತಾವದಾಲ್ ೀಕವಿಶ್ೀಷ್ವತಾವದಿರ್ತ, 

ಧ್ ಮವತಾವದ್ೀಾಃ’ ಇರ್ತ ವಾ। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಃ ಪಾಕಸಾಾನ್ಮರ್ತ, 

ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಧಿಾಃ’ ಇರ್ತ ವಾ। ತೃರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ ‘ತಥಾ ಚಾಯಂ 

ಧ್ ಮವಾನಾಲ್ ೀಕವಿಶ್ೀಷ್ವಾನಿರ್ತ, ಧ್ ಮಾದಿಮಾನ್’ ಇರ್ತ ವಾ। ಚತತಥಯಂ ಯಥಾ 

‘ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಕ್ಾಲಾರ್ತೀತಶ್ಾೀರ್ತ, ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್ಾದಿಾಃ’ ಇರ್ತ ವಾ। ಪಞ್ಾಮಂ ತತ 

ಅದ್ ಷ್ಯಭಾಗಸಯ ಸವವಚನ್ೀನಾನ್ತವಾದ್ಾಃ ಆದಿಶಬ ದ್ೀನ್ ವ್ೀರ್ತ॥12॥  
ಪುನ್ರತಕುಮ್॥13॥ 

ಪರರ್ತೀತಾಥಯಸಯ ಪುನ್ಾಃ ಸವವಚನ್ೀನ್ ಪರಯೀಜನ್ೀನ್ ವಿನಾ ಅಭಿಧಾನ್ಂ ಪುನ್ರತಕುಮ್। 
ತತ್ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್। ಅಥಯತಾಃ ಶಬದತ್ ೀಽಪಾಯಕ್ಷ್್ೀಪತಶ್ಾೀರ್ತ। ತತಾರದ್ಯಂ ಯಥಾ 

‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್  ಗಿರಿವಯಹಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ 

‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇರ್ತ। ತೃರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ ‘ಜೀವಂಶ್ೈತ್ ರೀ 

ಗೃಹ್ೀ ನಾಸ್ತು ಇತತಯಕ್ಾುವ ‘ಬಹಿರಸ್ತು’ ಇರ್ತ॥13॥ 

ಅನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣಮ್॥14॥ 

ವಾದಿನ್ ೀಕುಸಯ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈವಿಯಜ್ಞಾತಾಥಯಸಯ ವಾದಿನಾ ಪರಿಷ್ದಾ ವಾ ಪುನ್ರನ್ ದ್ಯ 
ದ್ತುಸ್ ಯೀಚಾಾರಣಯೀಗಯಸಯಸಾವಜ್ಞಾನ್ಮನಾವಿಷ್ತೆವಯತಾ ಕಥಾಮವಿಚಛನ್ದತಾ ಯತ್ 

ಅಪರತತಯಚಾಾರಣಮ್ ತತ್ ಅನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣಮ್। ತತ್ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಮ್। 
ಯತುದಿತಾಯದ್ಯನ್ತವಾದ್ಾಃ ದ್ ಷ್ಯೈಕದ್ೀಶಾನ್ತವಾದ್ಾಃ ಅನ್ಯಥಾನ್ತವಾದ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ 
ದ್ ಷ್ಣ್ ೀಕುಾಃ ತ ಷಣೀಮಾಭವ್ೀ ದ್ ಷ್ಣಾದ್ಯಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ, ದ್ ಷ್ಣಮಾತಾರಭಿಧಾನ್ೀ 
ನಿರಾಶರಯದ್ ಷ್ಣಸಾಯದ್ ಷ್ಕತಾವತ್, ಅನ್ಯಥಾನ್ತವಾದ್ೀ ವಯಧಿಕರಣತಾವತ್, 
ದ್ ಷ್ಯೈಕದ್ೀಶಾನ್ತವಾದ್ೀ ವಿಶ್ಷಾಟದ್ ಷ್ಣಾತ್, ಯತುದಿತಾಯದ್ಯನ್ತವಾದ್ೀ 

ಅನ್ನ್ತವಾದಾವಿಶ್ೀಷಾತ್। ನ್ ಚ ದ್ ಷ್ಣಸವರ ಪಯೀಗಯತರಾ ದ್ ಷ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಸ್ತದಿಧಾಃ। 
ಸನಿದಗಧತಾವದಿನಾ ಸವಯಸಾಯಪ ದ್ ಷ್ಯತಾವತ್। ಯೀಗಯಮೀವಾಯಂ ಬರವಿೀರ್ತೀರ್ತ 
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ನಿಯಮಾಭಾವಾತ್। ನ್ ಚ ಪಞ್ಾಮಮಜ್ಞಾನ್ಮಪರರ್ತಭಾ ವಾ। ಜ್ಞಾತಾಥಯಸಯ 

ಸತುರದ್ತತುರಸಾಯಪ ಸಭಾಕ್ಷ್್ ೀಭಾದಿನಾ ತ ಷ್ಣಮಾಭವೀಪಪತ ು್ೀಾಃ। ತಥಾ 

ಚಾನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣಮೀವ ನಿಣಿೀಯತಂ, ನಾನ್ಯದಿರ್ತ॥14॥ 
ಅಜ್ಞಾನ್ಮ್(15) 

ವಾದಿನಾ ರ್ತರರಭಿಹಿತಸಾಯಪ ಪರಿಷ್ದಾ ವಿಜ್ಞಾತಾಥಯಸಯ 

ವಾಕಯಸಾಯಥಾಯಪರರ್ತಪರ್ತುರಜ್ಞಾನ್ಮ್। ತಚಾಾಜ್ಞಾನ್ಮ್ ಆವಿಷ್ೆರಣ್ೀನ್ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ಯಥಾ ‘ನಾಸಾಯಥ್ ೀಯಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಮರಾ’ ಇರ್ತ। ಅನಾವಿಷ್ೆರಣ್ೀ ತತ 

ಅನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣಮೀವ॥15॥ 
ಅಪರರ್ತಭಾ(16) 

ವಾದಿನ್ ೀಕುಸಯ ಪರತತಯತುರಾಪರರ್ತಪರ್ತುರಪರರ್ತಭಾ। ಸಾ ಚಾನ್ ದ್ಯ ತ ಷಣೀಮಾಭವ ಏವ। 
ಅನ್ನ್ತವಾದ್ೀ ತವನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣತಾವತ್। ಶ್ ಿೀಕಪಾಠಾದಾವಥಾಯನ್ುರಪರಸಙ್ಖ್ುತ್ 

ಇರ್ತ॥16॥ 
ವಿಕ್ಷ್್ೀಪಾಃ(17) 

ಕ್್ೀನ್ಚತ್। ವಾಯಜ್ಜ್ೀನ್ ಕಥಾವಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀ ವಿಕ್ಷ್್ೀಪಾಃ। ಯಥಾ ‘ಅದ್ಯ ಮೀ ಮಹತ್ 

ಪರಯೀಜನ್ಮಸ್ತು। ಸ್ತಮನ್ವಸ್ತತ್ೀ ವಕ್ಷ್ಾಾಮ’ಇತ॥(17) 
ಮತಾನ್ತಜ್ಞಾ(18) 

ಅನಿಷ್ಟಭರಮೀಣ್ೀಷಾಟಪಾದ್ನ್ಂ ಮತಾನ್ತಜ್ಞಾ। ಯಥಾ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ 
ಸವಸಯಚ್ ೀರತವಮಭತಯಪ್ೀತಯ ‘ತವಂ ಚ್ ೀರಾಃ ಪುರತಷ್ತಾವತ್’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ತಹಿಯ 

ತವಾಪಚ್ ೀರತವಪರಸಙ್ು’ ಇರ್ತ ನ್ ಹಯನ್ೀನಾತಮನ್ಶ್ ಾೀರತವಂ ಪರಿಹೃತಮ್। ನಾಪಯಯಂ 

ಪರಸಙ್ುಾಃ ಇಷಾಟಪರ್ತುರ ಪತಾವತ್ ಇರ್ತ॥18॥ 
ಪಯಯನ್ತಯೀಜ್ಜ್ ಯೀಪ್ೀಕ್ಷಣಮ್(19) 

ಅವಶ್ ಯೀದಾಭವಯತರಾ ಪಾರಪುನಿಗರಹಸಾಾನಾನಾಮನ್ತದಾಭವನ್ಂ 

ಪಯಯನ್ತಯೀಜ್ಜ್ ಯೀಪ್ೀಕ್ಷಣಮ್। ನ್ ಚ್ೀದ್ಮಪರರ್ತಭ್ೈವ। ಸತುರತ್ ೀಽಪ 

ದ್ ೀಷ್ಸಾಯಲಪತಾವದಿನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಣಸಮಭವಾ। ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈರತದಾಭವಯಮೀತತ್। ವಾದಿನ್ೈವ ವಾ 
‘ಅಸಯ ವಾಯಮೀಹಾರ್ೀದ್ಂ ಮಯೀಕುಂ ನಾನ್ೀನ್ ಜ್ಞಾತಮ್’ ಇರ್ತ॥19॥ 
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ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗಾಃ(20) 

ಅತನಿನಗರಹಪಾರಪ ು ತನಿನಗರಹ್ ೀದಾಭವನ್ಂ ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗಾಃ। 
ತಚಾತತವಿಯಧ್ಮ್। ಛಲಂ ಜ್ಜಾರ್ತಾಃ ಹಾನಾಯದಾಯಭಾಸ್ ೀಽಪಾರಪುಕ್ಾಲ್ೀ ಗರಹಣಂ ಚ್ೀರ್ತ।  
ಛಲಜ್ಜಾರ್ತೀ ವಕ್ಷ್್ಾೀತ್ೀ। ಹಾನಾಯದಾಯಭಾಸ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ।ಸವಯಧಾಹಾನಾಯಧ್ಯಭಾವಪಾರಪ ು 
ತದ್ತದಾಭವನ್ಮ್ ಅನ್ಯಪಾರಪಾುವನ್ ಯೀದಾಭವನ್ಞ್ ಾ್ೀರ್ತ। ತತಾರದ್ಯೀಽಪ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। 
ಸಾದ್ೃಶಾಯದಿನಾ ಭಾರನಾಾ, ವಾಯಮೀಹನಾಯ ವ್ೀರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಭಾರನ್ಾೈವ। ಭಾರನಾಾ 
ಯಥಾ, ಅನ್ೀಕವಿಕಲಪಸತುರಣ್ೀನ್ ವಿಕಲಪಯತ್ ೀಽನಿಷ್ಟವಿಕಲಪತಾಯಗ್ೀ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಿರಿತಾಯದಿ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಾಯದ  ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ುರಾದಿ 

ಇತಾಯದಿ। ತತುದ್ತದಾಭವನಾವಸರಮಪಾರಪಯ ಅರ್ತಕರಮಯ ವಾ ತನಿನಗರಹಸಾಾನ್ ೀದಾಭವನ್ಂ 

ಅಪಾರಪುಕ್ಾಲ್ೀ ಗರಹಣಮ್। ಅನ್ತಕ್್ ುೀಚಯಮಾನ್ ೀಕುಗಾರಹಯಭ್ೀದಾತ್ ರ್ತರವಿಧಾ 

ಹಯದಾಭವನ್ಕ್ಾಲಾಃ । ತತ್ ರೀಚಯಮಾನ್ಗಾರಹಯಮತತುರಂ ಉದಾಭವಯತ್ ೀ ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಮ್ 

ಇತಾಯದಿ॥20॥ 
ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ು(21) 

ಯರ್ತೆಞ್ ಾ್ಚಾಛಸ್ಸ್ತದಾಧನ್ುಮಭತಯಪ್ೀತಯ ತದಿವರತದಾಧಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ ೀಽಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। 
ಪಾರಮಾಣಿಕತರಾ ಅಙ ು್ೀಕೃತ್ ೀಽಥಯಾಃ ಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಸ ಚತತವಿಯಧ್ಾಃ। 
ಸವಯತನ್್ಪರರ್ತತನಾ್ಧಿಕರಣಾಭತಯಪಗಮಸ್ತದಾಧನ್ುಭ್ೀದಾತ್। ಸವಯಶಾಸ್ವಿರತದ್ ಧೀಽಥಯ 
ಸವಯತನ್್ಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಯಥಾ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಪರಮಾಣಮರ್ತ। ಸವಶಾಸ್ಮಾತರಸ್ತದ್ ಧೀಥಯಾಃ 

ಪರರ್ತತನ್್ಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಯಥಾ ನ್ೈರಾಯಿಕ್ಾನಾಮೀಶವರಪಾರಮಾಣಯಮ್।ಏಕಸಯ 
ಸ್ತದಾಧವಾನ್ತಷ್ಙ ು್ೀಕ್್ ೀಯೀಽಥಯಾಃ ಸ್ ೀಽಧಿಕರಣಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಯಥಾ ಈಶವರಸಯ 

ಸವಕತೃಯತವಸ್ತದ ಧ ಸಾವಯಜ್ಞಾಮ್। ಶಾಸಾ್ನ್ುರ್ೀ ಪರಿೀಕ್ಷಿತಾಃ ಸವಶಾಸ್್ೀ 

ಚಾನಿಷದ್ ಧೀಽಭತಯಪಗಮಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಯಥಾ ಮನ್ಸ ಇನಿದರಯತವಮ್। 
ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ ುೀಽಪಯತಶಾತತವಿಯಧ್ಾಃ। ಯಥಾ ಇದಾನಿೀಮವ ಸವಯತರ 
ದ್ೃಷಾಟನಾನಧಿಕಮಷ್ಯತ್ೀ ಇರ್ತ ಪರರ್ತತನ್್ಸ್ತದಾಧನ್ುಮಭತಯಪಗತವತ್ ೀ ಮೀಮಾಂಸಕಸಯ 

ಸಗಯಪರಲರಾಭತಯಪಗಮ ಇತಾಯದಿ। ನ್ ಚಾಯಂ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 
ಉಭಯೀಸುದಾಚಾಯೀಯಕ್ ು ಪಾರಮಾಣಯಸಮಮತ್ೀಾಃ। ತತ್ೈವ 

ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಪರಸರಾತ್। ಮ ಲಪರಮಾಣ್ೀ ಚ ಸನ ದ್ೀಹಾದಿರ್ತ॥21॥ 
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ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾಃ(22) 

ಹ್ೀತ್ ೀರತಕುರ ಪ್ೀಷ್ತ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕತಾವದಿಷ್ತ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಕ್್ೀನ್ಚದ್ ರಹಿತಾ 
ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾಾಃ। ತ್ೀ ಚಾಸ್ತದ್ಧವಿರತದಾಧನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್ಾನ್ವಧ್ಯವಸ್ತತಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟ 
ಪರಕರಣಸಮಸತರರ್ತಪಕ್ಷ್ಾಾಃ 

ಅಸ್ತದ್ಧಾಃ(22-1) 

ತತರ ವಾಯಪುಸಯ ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತವಪರರ್ತೀರ್ತಾಃ ಸ್ತದಿಧಾಃ, ತದ್ರಹಿತ್ ೀಽಸ್ತದ್ಧಾಃ। ಸ ಚತತವಿಯಧ್ಾಃ। 
ವಾಯಪುಪಕ್ಷತದ್ಧಮಯತ್ವೈತತರರ್ತೀರ್ತರಾಹಿತಯಭ್ೀದಾತ್। ತತರ ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ ಧೀ ದ್ವೀಧಾ। 
ಸವರ ಪತ್ ೀ ವ್ೈಯಥ್ಯೀಯನ್ ಚ್ೀರ್ತ। ತತಾರದ್ ಯೀ ಯಥಾ ‘ಯತ್ ಸತ್ ತತ್ ಕ್ಷಣಿಕಂ 

ಯಥಾ ಘ್ಟಾಃ’ ಇರ್ತ। ವಯಥಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯವತ್ವೀ 

ಸರ್ತ ಕೃತಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ॥ ವಯಥಯವಿಶ್ೀಷಾಯಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಕೃತಕತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಸಾಮಾನ್ಯವತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಆಶರರಾಸ್ತದ್ ಧೀ ದ್ವೀಧಾ। ಧ್ಮಯಣಾಃ ಸಾಧ್ಯತವಸಯ 

ಚಾಭಾವಾತ್। 
ತತಾರದ್ ಯೀ ಯಥಾ ‘ಪರಧಾನ್ಂ ನಿತಯಂ ಅಕ್ಾಯಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಆಶರರ್ೈಕದ್ೀಶಾಸ್ತದ್ ಧೀ 

ಯಥಾ ‘ಪರಧಾನ್ಪುರತಷ  ನಿತ ಯ ಅಕ್ಾಯಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ 

‘ಪರಮಾಣವೀ ನಿತಾಯಾಃ ಅಕ್ಾಯಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾವಸ್ತದ್ಧಾಃ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಾಃ। ತತರ 
ಸವರ ಪಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಶಾಾಕ್ಷತಷ್ತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ವಯಧಿಕರಣಾಸ್ತದ್ ಧೀ 
ಯಥಾ ‘ಘ್ಟಸಯ ಕೃತಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಚಾಕ್ಷತಷ್ತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಸಾಮಾನ್ಯವತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ವಿಶ್ೀಷಾಯಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಸಾಮಾನ್ಯವತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಚಾಕ್ಷತಷ್ತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಭಾಗಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಪರಯತಾನನ್ನ್ುರಿೀಯಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಸನಿದಘ್ಧವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಸ ಶಾಯಮೀ ಮತಾರತನ್ಯತಾವತ್’। 
ಸ್ ೀಪಾಧಿಕತ್ವೀನ್ ವಾಯಪಯತವಸನ ದ್ೀಹಾತ್। ಸನಿದಗಾಧಶರರಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ । 
‘ಭವಿಷ್ಯದ ದ್ೀವದ್ತುಪುತ್ ರೀ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಬಾರಹಮಣಪುತರತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಸನಿದಗಾಧಶರರ್ೈಕದ್ೀಶಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ದ್ೀವದ್ತುಾಃ ತದ್ಭವಿಷ್ಯತತಪತರಶಾ ವ್ೀದ್ಯೀಗ ಯ 
ಬಾರಹಮಣಪುತರತಾವತ್’ ಸನಿದಗಾಧಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ, ಧ್ ಮಬಾಷಾಪವಿವ್ೀಕ್್ೀ 

‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಧ್ ಮವತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಸನಿದಗಧವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ 

‘ವಿಮತ್ ೀ ರಾಗಾದಿಯತಕುಾಃ ಸವಯದಾ ತತವಜ್ಞಾನ್ರಹಿತತ್ವೀ ಸರ್ತ ಪುರತಷ್ತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಇರ್ತ। ಸನಿದಗಧವಿಶ್ೀಷಾಯಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ಪುರತಷ್ತ್ವೀ ಸರ್ತ ಸವಯದಾ ತತವಜ್ಞಾನ್ರಹಿತತಾವತ್ 
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ಇರ್ತ’ । ಸನಿದಗಧಭಾಗಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ಏಕತರ ಧ್ ಮನಿಶಾರ್ೀ ಅನ್ಯತಾರನಿಶಾರ್ೀ 

‘ಪವಯತಾವಗಿನಮನ ು ಧ್ ಮವತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ವಿಶ್ೀಷ್ಣವ್ೈಯಥಾಯಯದ  ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ 

ಸಮಭವರ್ತ॥22.1॥ 
ವಿರತಧ್ಾಃ(22.2) 

ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಯೀರ್ೀವ ವತಯಮಾನ್ ೀ ಹ್ೀತತವಿಯರತದ್ಧಾಃ। ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। 
ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷ್್ ೀಽವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷಶ್ಾೀರ್ತ। ಪರತ್ಯೀಕಂ ಚತತವಿಯಧ್ಾಃ। ತತರ ಸರ್ತಪಕ್ಷ್್ೀ 
ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ನಿತಯಾಃ ಶಬದಾಃ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ 
ವಿಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಸಾಮಾನ್ಯವತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಅಸಮದಾದಿಬಾಹ್ಯೈಕ್್ೀನಿದರಯಗಾರಹಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ 

‘ಪರಯತಾನನ್ನ್ುರಿೀಯಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುವಿಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ಪೃರ್ಥವಿೀ 

ನಿತಾಯ ಕೃತಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಅಸರ್ತ ಸಪಕ್ಷ್್ೀ ಪರಥಮೀ ಯಥಾ ‘ಶಬದ ಆಕ್ಾಶವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣಾಃ ಪರಮೀಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ ‘ಪರತಯಕ್ಷತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ತೃರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ 

‘ಪರಯತಾನನ್ನ್ುರಿೀಯಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ।  ಚತತಥ್ ೀಯ ಯಥಾ  ‘ಅಪದಾತಮಕತಾವತ್’ 

ಇರ್ತ॥22.2॥ 
ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ (22.3) 

ಪಕ್ಷತರಯವೃರ್ತುರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ। ಸ್ ೀಽಪ ಬಹತವಿಧ್ಾಃ। ತತರ ಪಕ್ಷತರಯವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ- 

‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಪರಮೀಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಾಃ ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ 

‘ಪರತಯಕ್ಷತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ವಿಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಅಯಂ 
ಗ ವಿಯಷಾಣಿತಾವತ್’ ಇರ್ತ ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷವಾಯಪಕಾಃ ಸಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ನಾಯಂ 

ಗ ವಿಯಷಾಣಿತಾವತ್’ ಇರ್ತ।ಪಕ್ಷತರರ್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಪೃರ್ಥವಿೀ ನಿತಾಯ ಪರತಯಕ್ಷತಾವತ್’ 

ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷಸಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುವಿಯಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ಆತಮಮನ್ಸ್ತೀ ದ್ರವ್ಯೀ 

ಅಮ ತಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಾಃ ಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ಆತಮಮನ್ಸ್ತೀ 

ನ್ ದ್ರವ್ಯೀ ಅಮ ತಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಾಃ ಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ 

‘ಆತಮಮನ್ಸ್ತೀ ನ್ ದ್ರವ್ಯೀ ಅಮ ತಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷವಾಯಪಕಾಃ 
ಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಆಕ್ಾಶಾತಮಮನಾಂಸ್ತ ದ್ರವಾಯಣಿ 

ಕ್ಷಣಿಕವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣರಹಿತತಾವತ್’ ಇರ್ತ॥22.3॥ 
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ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ(22.4) 

ಸಾಧಾಯಸಾಧ್ಕಾಃ ಪಕ್ಷ ಏವ ವತಯಮಾನ್ ೀ ಹ್ೀತತರನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾಃ। ಸ ಚಾನ್ೀಕಪರಕ್ಾರಾಃ। 
ತತಾರವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಾಃ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ಸವಯಮನಿತಯಂ ಪರಮೀಯತಾಟತ್’ 

ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಕ್ಾಯಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಾಃ 

ಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ಶಬ್ ದೀ ನಿತಯಾಃ ಆಕ್ಾಶವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ತದ್ೀಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಸವಯಂ ದ್ರವಯಮನಿತಯಮ್ ಕರರಾವತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ವಿದ್ಯಮಾನ್ವಿಪಕ್ಷ್್ ೀಽವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷಾಃ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕ್್ ೀ ಯಥಾ ‘ಸವಯಂ 

ಕ್ಾಯಯಮನಿತಯಂ ಉತಪರ್ತುಮತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಸಾವಯವತಾವತ್’ 

ಇರ್ತ। ಏತ್ೀ ಚಾಸ್ತದಾಧಾದ್ಯಾಃ ಉಭರಾನ್ಯತರಸಮಮತಾಯ ದ್ವೀಧಾ ಭವನಿು। 
ವಿರತದಾಧದಿತರಯಸಾಯಸ್ತದ್ಧಸಾಙ್ೆರ್ೀಯಽಪ 

ಉಭಯವಯವಹಾರವಿಷ್ಯತಾವದ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ॥22.4॥ 
ಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟಾಃ(22.5) 

ಪರಮಾಣಬಾಧಿತವಿಷ್ಯಾಃ ಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟಾಃ। ಸ್ ೀಽಪಯನ್ೀಕವಿಧ್ಾಃ। ತತರ 

ಪತಯಯಕ್ಷಬಾಧಿತ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಅಗಿನರನ್ತಷ್ಣಾಃ ಪದಾಥಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಪರತಯಕ್ಷಬಾಧಿತ್ೈಕದ್ೀಶ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಜಲಾನ್ಲ ಶ್ೀ ಪದಾಥಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಅನ್ತಮಾನ್ಬಾಧಿತ್ ೀ ಯಥಾ ‘ದ್ೀವದ್ತುಶಾಕ್ಷ ರಹಿತಾಃ ಪುರತಷ್ತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಅನ್ತಮಾನ್ಬಾಧಿತ್ೈಕದ್ೀಶ್ ೀ ಯಥಾ ‘ದ್ೀವದ್ತುಶಾಕ್ಷತವಿಯಷಾಣರಹಿತಾಃ ಪುರತಷ್ತಾವತ್’ 

ಇರ್ತ। ಆಗಮಬಾಧಿತ್ ೀ ಯಥಾ  ‘ಸತರಾ ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಪ್ೀರಾ ದ್ರವದ್ರವಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಆಗಮಬಾಧಿತ್ೈಕದ್ೀಶ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಸತರಾಸ್ ೀಮ  ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಪ್ೀರ  

ದ್ರವದ್ರವಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ॥22.5॥ 
ಪರಕರಣಸಮಾಃ(22.6) 

ಸವಪಕ್ಷಸ್ತದಾಧವಪ ರ್ತರರ ಪೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಪರಕರಣಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ವಿಮತಂ ಮಥಾಯ 

ದ್ೃಶಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ‘ಸತಯತ್ವೀಽಪಯಸಯ ಪರಯೀಕತುಂ ಶಕಯತಾವತ್। ಉಭಯತರ ತ್ೈರ ಪಯಂಚ 

ವಾದಿಪರರ್ತವಾದಿನ್ ೀರಾಭಿಮಾನಿಕಮರ್ತ ನಾಸಮಭವಾಃ॥22.6॥ 
ಸತರರ್ತಪಕ್ಷಾಃ(22.7) 

ಸಮಬಲತರಾಭಿಮತಪರಮಾಣವಿರತದ್ಧಾಃ ಸತರರ್ತಪಕ್ಷಾಃ। ತತರ ಪರತಯಕ್ಷವಿರತದ್ ಧೀ ಯಥಾ 

‘ವಿಮತಾಃ ಶಙ್ೆಾಃ ಶತಕಿಾಃ ಶಙ್ೆತಾವತ್’ ಇತಯತರ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾತ್ ‘ಪೀತಾಃ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ। 
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ಅನ್ತಮಾನ್ವಿರತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಆಕ್ಾಶಂ ನಿತಯಂ ಅಮ ತಯದ್ರವಯತಾವತ್’ ಇತಯತರ 
‘ಆಕ್ಾಶಮನಿತಯಂ ಅಸಮದಾದಿಬಾಹ್ಯೀನಿದರಯಗಾರಹಯಗತಣಾಶರಯತಾವತ್’ ಇತಯನ್ತಮಾನಾತ್ 

ಅನಿತಯಮಪ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್ ಇರ್ತ। ಆಗಮವಿರತದ್ ಧೀ ಯಥಾ ‘ಪರಧಾನ್ಂ ನ್ ಸವತನ್್ಂ 

ಜಡತಾವತ್’ ಇತಯತರ ಕ್ಾಪಲಾಗಮಾತ್ ‘ಸವತನ್್ಮಪ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ॥22.7॥ 

ಇರ್ತ ಹ್ೀತವಭಾಸಾಃ॥22॥ 

ಉದಾರಹಣಾಭಾಸಾಾಃ ॥23॥ 

ಉದಾಹರಣರ ಪ್ೀಷ್ತ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ರಹಿತಾ ಉದಾಹರಣಾಭಾಸಾಾಃ। ತ್ೀ 

ಚಾನ್ೀಕಪರಕ್ಾರಾಾಃ। ತತರ ಸಾಧ್ಮಯೀಯದಾಹರಣ್ೀ ತಾವತ್ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಯಮ್ ಯಥಾ, 

ಮನ್ ೀಽನಿತಯಂ ಮ ತಯತಾವತ್ ‘ಯನ್ ಮತಯಂ ತದ್ನಿತಯಂ ಯಥಾ ಪರಮಾಣತಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಯಮ್ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ ಕಮಯ’ ಇರ್ತ। ಉಭಯವ್ೈಕಲಯಮ್ ಯಥಾ 

‘ಯಥಾಕ್ಾಶಮ್’ ಇರ್ತ। ಆಶರಯಹಿೀನ್ಮ್ ಯಥಾ  ‘ಯಥಾ ಶಶವಿಷಾಣಮ್’ ಇರ್ತ। 
ಅವಾಯಪಾಭಿಧಾನ್ಮ್ ಯಥಾ ‘ಮ ತಯತಾವತ್ ಘ್ಟವತ್’ ಇರ್ತ। 
ವಿಪರಿೀತವಾಯಪಾಭಿಧಾನ್ಮ್ ಯಥಾ ‘ಯದ್ನಿತಯಂ ತನ್ ಮತಯಮ್ ಯಥಾ ಘ್ಟಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ವ್ೈಧ್ಮಯೀಯದಾಹರಣ್ೀ ಸಾಧಾಯವಾಯವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಯದ್ನಿತಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ ತತ್ ಮ ತಯಂ 

ನ್ ಭವರ್ತ ಯಥಾ ಕಮಯ’ ಇರ್ತ। ಸಾಧ್ನಾವಾಯವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಯಥಾ ಪರಮಾಣತಾಃ’ ಇರ್ತ। 
ಉಭರಾವಾಯವೃರ್ತುಯಯಥಾ ‘ಯಥಾ ಘ್ಟಾಃ’ ಇರ್ತ। ಆಶರಯಹಿೀನ್ತವಮ್ ಪೂವಯವತ್। 
ಅವಾಯಪಾಭಿಧಾನ್ಮ್ ಯಥಾ ‘ಮ ತಯತಾವತ್ ಆಕ್ಾಶವತ್’ ಇರ್ತ। 
ವಿಪರಿೀತವಾಯಪಾಭಿಧಾನ್ಮ್ ಯಥಾ ‘ಯನ್ ಮತಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ ತದ್ನಿತಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ 

ಯಥಾಕ್ಾಶಮ್’ ಇರ್ತ। 
ಸನಿದಗಧಸಾಧ್ ಯೀ ಯಥಾ ‘ಅಯಂ ಮಹಾರಾಜಯಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ ಸ್ ೀಮವಂಶ್ ೀದ್ ಭತತಾವತ್ 

ರಾಜಪುತಾರನ್ುರವತ್’ ಇರ್ತ। ಸನಿದಗಧಸಾಧ್ನ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಅಯಂ ನ್ ಸವಯಜ್ಞಾಃ 

ರಾಗಾದಿಮತಾವತ್ ರಥಾಯಪುರತಷ್ವತ್’ ಇರ್ತ। ಸನಿದಗ್ ಧೀಭಯೀಯಥಾ ‘ದ್ೀವದ್ತುಪುತರಾಃ 

ಸವಗಯಂ ಗಮಷ್ಯರ್ತ ಧ್ಮಯವತಾವತ್ ದ್ೀವತಾನ್ುರವತ್’ ಇರ್ತ। ಸನಿದಗಾಧಶರಯೀ ಯಥಾ 

‘ಯಥಾ ಭವಿಷ್ಯದ ದ್ೀವದ್ತುಪುತರಾಃ’ ಇರ್ತ। ಏತ್ೀಷ್ವೀವ ಪರಯೀಗ್ೀಷ್ತ 

ಸನಿದಗಧಸಾಧಾಯವಾಯವೃತ್ ುೀ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ ಸಮಸುಶಾಸಾ್ಭಿಜ್ಞಾಃ’ ಇರ್ತ। 
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ಸನಿದಗ್ ಧೀಭರಾವಾಯವೃತ್ ುೀ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ ರಥಾಯಪುರತಷ್ಾಃ’ ಇರ್ತ। ಸನಿದಗಾಧಶರಯಾಃ 

ಪೂವಯವದಿರ್ತ॥23॥ 

ತಕಯಪರಾಹರ್ತಾಃ॥24॥ 

ತಕಯಪರಾಹರ್ತಶಾ ಪಾರಗತದಿತಾಽತಾಮಶರರಾದಿಪರಸಙ್ುದ್ತಷ್ಟತವಮರ್ತ॥24॥ 

ಅನ್ತಕ ಲತಕ್ಾಯಭಾವ್ೀ ತತ ಉಪಾಧಿವಯಭಿಚಾರಶಙ್ಖ್ೆಾ ವಾಯಪಾತಾವಸ್ತದಿಧಭಯವರ್ತ। 
ಯದ್ಯಪುಯದಾಹರಣಾಭಾಸಾದ್ಯೀಹ್ೀತಾವಭಾಸ್ೀಷ್ವನ್ುಭಯವನಿು। ತಥಾಪ 

ತದ್ ರಪ್ೀಣ್ ೀದಾಭವಯತಾವತ್ ಪೃಥಗಪಾದಾನ್ಮರ್ತ। ಏತ್ೀಷ್ತ ರಾನಿ ನಿಗರಹಸಾಾನಾನಿ 

ವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ವೀವಾನ್ುಭ ಯತಾನಿ। ವಸತುದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಾಯದಿೀನಾಂ 
ಕಥಮತಪಪರ್ತುವಚನ್ದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾಃ? ಇತಯತ ಉಕುಮ್— 

ಸ್ಾಂವಾದಾನುರ್ಕತಯುಸ್ಾಂವಾದಾನುರ್ಕತಯುತಾತಾ  ಇತಿಇತಿ ॥ ಶಕುವ್ೈಕಲಾಯತ್  ವಿಪರರ್ತಪನ್ನಪರಮೀಯಙ ು್ೀಕ್ಾರಾಃ 

ಸಂವಾದ್ಾಃ। ವಕುವ್ಯೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಶಕುವ್ೈಕಲಾಯದ್ೀವ ತ ಷಣೀಮಾಭವೀಽನ್ತಕುರಿರ್ತ॥ 

ಇರ್ತ ನಿಗರಹಸಾಾನಾನಿ 

ಪರತಯಕ್ಷಕರಣವಿಭಾಗಾಃ 

ಯದ್ಕುಂ ರ್ತರೀಣ್ಯೀವ ಪರಮಾಣಾನಿೀರ್ತ ತದ್ಯತಕುಮ್। ಸಾಕ್ಷಿಣಾಃ ಪೃಥಕ್ ಪರಮಾಣತಾವತ್ 
ಇತಯತಸುಸಯಪರತಯಕ್ಷ್ಾನ್ುಭಾಯವಜ್ಞಾಪನಾಥಯಮ್ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್ನಾಯರ್ೀನ್ 
ತದಿವಭಾಗಮಾಹ— 

ಪರತಯಕ್ಷಂ ಸಪುವಿಧ್ಮ್| 
ಸಾಪುವಿಧ್ಯಂಕಥಮ್? ಇತಯತ ಆಹ — 
ಸಾಕ್ಷಿಷ್ಡಿನಿದರಯಭ್ೀದ್ೀನ್| 

ಸಾಕ್ಷಿಪಾರಮಾಣಯಮ್ 

ದಿವವಿಧ್ಮನಿದರಯಮ್। ಪರಮಾತೃಸವರ ಪಂ ತದ್ರ್ತರಿಕುಞ್ ಾ್ೀರ್ತ। ತತರ ಸವರ ಪ್ೀನಿದರಯಮ್ 

ಸಾಕ್ಷಿೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಸ ಚ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾಃ। ತಸಯಆತಮಸವರ ಪತವಂ 

ತದ್ಧಮಾಯಶಾಸತಖಾದ್ಯೀಬಹಿಶಾಾಕ್ಾಶಕ್ಾಲಾದ್ಯೀಽಪ ವಿಷ್ರಾಾಃ। ಸತಖಾದಿೀನಾಂ 
ಭಿನ್ನೀನಿದರಯವಿಷ್ಯತ್ವೀ ಕದಾಚದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಭರಮವಿಷ್ಯತಾಪಾತಾತ್। 
ಅನ್ನ್ಯಥಾತವನಿಯಮಾಃ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಏವ ಹಿ ಧ್ಮಯಾಃ ನ್ ತವನ್ಯಸಯ। ನ್ ಚ 

ಕ್ಾಲಾದ್ೀರಸಾಕ್ಷಿವಿಷ್ಯತವಮ್। ರ ಪಾದ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯವಿಷ್ಯತಾವತ್। 
ಮನ್ಸ್ ೀ ಬಹಿರಸಾವತನಾ್ಾಭತಯಪಗಮಾತ್। ಅನ್ನ್ತಸಂಹಿತವಾಯಪುೀನಾಮಪ ಪರರ್ತೀತ್ೀಾಃ 
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ನಾನ್ತಮಾನಾತ್ ತಜ್ಜಾಞಾನ್ಮ್। ಜ್ಜಾರ್ತಬಧಿರಾಣಾಮಪುಯಪಲಮಭೀನ್ 

ನಾಗಮವಿಷ್ಯತಾಪೀರ್ತ। 
ಅಸವರ ಪಂ ಚ ಷ್ಡಿವಧ್ಮ್। ಶ್ ರೀತರತವಕಾಕ್ಷತಜಯಹಾವಘಾರಣಮನ್ ೀಭ್ೀದಾತ್। 
ಏವಮನಿದರರಾಣಾಂ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ತತ್ನಿನಕಷಾಯಽತಮಕಂ ಪರತಯಕ್ಷಮಪ ಸಪುವಿಧ್ಮರ್ತ॥ ಇದ್ಂ 
ಚ ನ್ ಸಾವಯರ್ತರಕಮರ್ತ। ಚತತವಿಯಧ್ಂ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಮ್ 

ಈಶಲಕ್ಷಿಮೀಯೀಗಯಯೀಗಿಪರತಯಕ್ಷಭ್ೀದ್ೀನ್। ತತ್ರೀಶಲಕ್ಷಿಮೀಪರತಯಕ್ಷಂ ಸವಯದಾ 

ಸವರ ಪ್ೀನಿದರಯಸನಿನಕಷಾಯತಮಕಮೀವಾ। ಸಾವತನ್್ಾಪಾರತನಾ್ಾಭಾಯಂ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಯೀಗಿನಾಮಯೀಗಿನಾಂ ಚ ಆಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಉಭಯವಿಧ್ೀನಿದರಯಸನಿನಕಷಾಯತಮಕಮ್। ತತರ 
ಯೀಗಿನಾಂ ದ್ೀಶಕ್ಾಲವಸತುಸವಭಾವವಯವಹಿತಾಥಯಮಪ ವಿಷ್ಯಿೀಕರ್ ೀರ್ತ। 
ಅಯೀಗಿನಾಂ ತತ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾದ್ಯವಯವಹಿತಮೀವ್ೀರ್ತ। ದಿವವಿಧ್ಂ ಚ್ೈತತ್। 
ಅರ್ತೀತವತಯಮಾನ್ತಾವಚಛನ್ನವಿಷ್ಯಮ್। ಯಥಾ ‘ಸ್ ೀಽಯಂ ಘ್ಟಾಃ’ ಇರ್ತ 

ಪರತಯಭಿಜ್ಞಾಹ್ೀತತಸಂಸಾೆರಸಹಕೃತಮ್। ವತಯಮಾನ್ವಿಷ್ಯಂ ಚ। ಯಥಾ ‘ಅಯಂ 

ಘ್ಟಾಃ’ ಇತಾಯದಿಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತರಿರ್ತ। 
ತಾಕಯಕ್ಾಭಿಮತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಕರಣವಿಭಾಗಾಃ 

ನಿವಿಯಕಲಪಕಸವಿಕಲಪಕಭ್ೀದಾತ್ ದಿವವಿಧ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷಮತ್ಯೀಕ್್ೀ। ಯತ್ 
ದ್ರವಯಗತಣಾದಿಸವರ ಪಮಾತಾರವಗಾಹಿ ನ್ ತತ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವವಿಷ್ಯಂ ತತ್ 

ನಿವಿಯಕಲಪಕಮ್। ಯಥಾ ‘ಯರ್ತೆಞ್ ಾ್ದ್ೀತತ್’ ಇರ್ತ, ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಮ್, ಪಾರಥಮಕಮ್। 
ಸಞ್ಜ್ಞಾಗತಣಕಮಯಜ್ಜಾರ್ತ ವಿಶ್ಷಾಟಥಯವಿಷ್ಯಂ ಸವಿಕಲಪಕಮ್। ಯಥಾ ‘ಶತಕ್್ ಿೀ 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಗಚಛರ್ತ’ ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಮ್ ಇರ್ತ। 
ಸ ಗತಾಭಿಮತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಕರಣವಿಭಾಗಾಃ 

ನಿವಿಯಕಲಪಕಮೀವ ಪರತಯಕ್ಷಮತಯಪರ್ೀ। 
ತಾಕಯಕಸ ಗತಮತಖಣಡನ್ಮ್ 

ತದ್ೀತದ್ಯತಕುಮ್। ಗತಣಾದ್ೀದ್ರಯವ್ಯೀಣಾತಯನ್ುಭ್ೀದ್ಸಯ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಭ್ೀದ್ಸಯಚಾಭಾವ್ೀನ್ 
ವಿಶ್ಷ್ಟಬ್ ೀಧ್ಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧತಾವತ್। 
ಏತ್ೀನ್ೈತದ್ಪ ನಿರಸುಮ್। ಯದಾಹತಾಃ ‘ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಷ್ ೀಢಾ ಭಿದ್ಯತ್ೀ। ಸಂಯೀಗಾಃ 
ಸಂಯತಕುಸಮವಾಯಾಃ ಸಂಯತಕುಸಮವ್ೀತಸಮವಾಯಾಃ ಸಮವಾಯಾಃ 

ಸಮವ್ೀತಸಮವಾಯಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವಶ್ಾೀರ್ತ। ತತರ ಚಕ್ಷತಾಃ ಸಪಶಯನಾಭಾಯಂ 
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ಸಂಯೀಗ್ೀನ್ ಘ್ಟಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ, ಮನ್ಸಾ ಆತಮಜ್ಞಾನ್ಮ್। ತ್ೈಾಃ ಸಂಯತಕುಸಮವಾರ್ೀನ್ 
ಸವವಿಷ್ಯದ್ರವಯಸಮವ್ೀತಗತಣಕಮಯಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ, ಘಾರಣ್ೀನ್ ಗನ್ಧಜ್ಞಾನ್ಂ, ರಸನ್ೀನ್ 

ರಸಜ್ಞಾನ್ಮ್। ತ್ೈರ್ೀವ ಸಂಯತಕುಸಮವ್ೀತಸಮವಾರ್ೀನ್ 

ಗತಣಕಮಯಸಮವ್ೀತಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮ್। ಶ್ ರೀತ್ರೀಣ ಸಮವಾರ್ೀನ್ ಶಬದಜ್ಞಾನ್ಮ್। 
ತ್ೀನ್ೈವ ಸಮವ್ೀತಸಮವಾರ್ೀನ್ ಶಬದಸಮವ್ೀತಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮ್। 
ತತುದಿನಿದರರ್ೈವಿಯಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವ್ೀನ್ 

ಸವಸವವಿಷ್ಯವೃರ್ತುಸಮವಾರಾಭಾವಜ್ಞಾನ್ಮ್। 
ಸ್ ೀಪುಯಕುಪಞ್ಾವಿಧ್ಸಮಬನ್ಧಸಮಬದ್ಧವಿಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವತ್ವೀನ್ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಾಃ। ಯಥಾ 

‘ಘ್ಟ್ೀ ರ ಪಸಮವಾಯಾಃ’ ಇತಾಯದಿ। ಯಥಾ ಚ ‘ಇಹ ಭ ತಲ್ೀ ಘ್ಟಾಭಾವಾಃ’ ಇತಾಯದಿ। 
ನ್ ಹಿ ದ್ರವಾಯತ್ ಗತಣಾದಿಕಮನ್ಯತ್। ಏನ್ ತತ್ಮಬನ್ಧಾಃ ಸಮವಾಯಾಃ ಸಮಭವರ್ತ। 

ತಾಕಯಕಮತ್ೀನ್ ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಾಯಕ್ಷ್್ೀಪಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಸೃರ್ತಾಃ ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಮ್ ನ್ ವಾ। ಆದ್ಯೀ ಕ್್ೀವಲಸಯ 

ಉತಪರ್ತುಮತ್ ೀಽನ್ತಪರಮಾಣಜನ್ಯತವಂ ವಾಚಯಮ್। ಅತಾಃ ತದ ಧ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಂಸಾೆರಸಯ 
ಪಾರಮಾಣಯಮಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಮ್। ತತಶಾ ನ್ ೀಕುವಿಭಾಗ್ ೀ ಯತಕುಾಃ। ನ್ಹಿಸಂಸಾೆರ್ ೀ 
ರಾದ್ೃಚಛಕಸಂವಾದಿೀ। ರ್ೀನಾಪರಮಾಣಮಪ ಕ್್ೀವಲಸಯ ಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಯತ್। 
ಚಕ್ಷತರಾದಿಸಾಮಾಯತ್। ನ್ಚಾಸಾವುಕ್ ು್ೀಽನ್ುಭಯವರ್ತ। ಅನಿನಿದರಯಸನಿನಕಷ್ಯರ ಪತಾವತ್। 
ಅಜ್ಞಾತಸ್ಯೈವ ಕರಣತಾವತ್ ನಾನ್ತಮಾನಾಗಮಯೀಾಃ। ದಿವರ್ತೀಯಕ್್ೀವಲ-

ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಸಾಯರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸೃತ್ೀರಪ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ತಾವತ್ ಇತಯತ ಆಹ— 

ಮಾನ್ಸಪರತಯಕ್ಷಜ್ಜಾ ಸೃರ್ತಾಃ| 

ಭವತ್ಯೀವ ಸೃರ್ತಾಃ ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಮ್। ನ್ ಚ್ೈವಂ 

ಸಂಸಾೆರಸಯಪೃಥಕ್ಾರಮಾಣಾಯಭತಯಪಗಮಪರಸಙ್ುಾಃ। ಸೃತ್ೀಮಾಯನ್ಸಪರತಯಕ್ಷತಾವಭತಯ-

ಪಗಮಾತ್। ದಿವವಿಧ್ಮ್ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮನ್ ೀ ಜನ್ಯರ್ತ। ತತುದಿನಿದರರಾಧಿಷಾಠತೃತ್ವೀನ್ 

ತತುದಿನಿದರಯವಿಷ್ಯಮ್, ಸಾವತನ್್ಾೀಣಸಮರಣಂ ಚ್ೀರ್ತ। ಸಂಸಾೆರಸತು 

ಪರತಾಯಸರ್ತುಮಾತರಮ್। ನ್ ತಾವತಾಪರತಯಕ್ಷಜನ್ಯತಾವಭಾವಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಿಜ್ಞಾವದ್ೀವ್ೀರ್ತ। ನ್ ಚ 
ವಾಚಯಮರ್ತೀತ್ೀನ್ ಮನ್ಸಾಃ ಸನಿನಕಷಾಯಯೀಗ್ೀನ್ ಅಪರತಯಕ್ಷ ಜನ್ಯತವಂ 

ಸೃತ್ೀರಿರ್ತ।ಅರ್ತೀತಾದಿವಿಷ್ಯಯೀಗಿಪರಮಾರಾಮಪ ತಥಾತಾವಪಾತಾದಿರ್ತ। 
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ಪಾರಭಾಕರಮತ್ೀನ್ ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಾಯಕ್ಷ್್ೀಪಾಃ 

ಸೃರ್ತಾಃ ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಮೀವ ನ್ ಭವರ್ತ। ಗೃಹಿೀತಮಾತರಗಾರಹಿತಾವತ್। ಅನ್ತವಾದ್ವತ್। 
ಅತಾಃ ಕಥಂ ಪರತಯಕ್ಷಪರಮಾಣಜನ್ಯತವಮ್? ಇತಯತ ಆಹ— 
 ಸೃತಯನ್ತವಾದ್ಯೀನಾಯಪಾರಮಾಣಯಮ್| 

ಪಾರಭಾಕರ್ ೀಕ್ಾುಕ್ಷ್್ೀಪನಿರಾಸಾಃ 

ನ್ ಹಿ ಗೃಹಿೀತಗಾರಹಿತ್ವೀನ್ ಸೃತ್ೀರನ್ತವಾದ್ಸಯ ಚಾಪಾರಮಾಣಯಂ ವಾಚಯಮ್। ತಥಾ ಸರ್ತ 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿಸ್ತದಾಧಥಾಯನ್ತವಾದ್ಕಸಯ ‘ಅಗಿನಹಿಯಮಸಯ ಭ್ೀಷ್ಜಮ್’ ಇತಾಯದ್ೀರಪಾರಮಾಣಯ-

ಪರಸಙ್ಖ್ುತ್। ಅತ್ ೀ ಗೃಹಿೀತಗಾರಹಿತ್ವೀಽಪ ಸೃತ್ೀರನ್ತವಾದ್ವತ್ ಪಾರಮಾಣಯಮೀವ 

ಯಥಾಥಯತಾವತ್ ಇರ್ತ। 
ಅನ್ಯಸಾುವಹ- ನ್ ಸೃರ್ತಾಃ ಪಾರಮಾಣಮ್ ಅಯಥಾಥಯತಾವತ್। ನ್ ಹಿ ಯದಾ 

ರಾದ್ೃಶ್ ೀಽಥಯಾಃ ಸಮಯಯತ್ೀ ತದಾಽಸ  ತಾದ್ೃಶಾಃ ಪೂವಾಯವಸಾಾರಾ ನಿವೃತುತಾವತ್। 
ಅತ್ ೀ ನಾನ್ತಪರಮಾಣಜನ್ಯತವಮರ್ತ। ತತಾರಹ— 

ಯಥಾಥಯತಾವನ್ತಭವಾತ್| 

ಸೃತ್ೀನಾಯಪಾರಮಾಣಯಮತಯನ್ತವತಯತ್ೀ। ನ್ ಹಿ ಯದಾ ರಾದ್ೃಶ್ ೀಽಥ್ ೀಯ 

ವಿಷ್ಯಿೀಕರಯತ್ೀ ತದಾತಸಯ ತಾದ್ೃಶತ್ವೀ ಪರಮಾಣಸಯ ರಾಥಾಥಯಯಮ್। ತಥಾ ಸರ್ತ 
ಅರ್ತೀತಾದಿವಿಷ್ರಾನ್ತಮಾನಾದ್ೀಾಃ ಅಯಥಾಥಯತಾವಪಾತಾತ್। ಕಂ ನಾಮ? 
ಯದ ದ್ೀಶಕ್ಾಲತರಾ ಯೀಽಥ್ ೀಯ ರಾದ್ೃಶ್ ೀ ವಿಷ್ಯಿೀ ಕರಯತ್ೀ ತಸಯ 

ತದ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಯೀಸಾುದ್ೃಶತ್ವೀ। ತಾದ್ೃಶಂ ಚ ರಾಥಾಥಯಯಂ ಸೃತ್ೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧಮ್। 
‘ತತರ ತದಾ ಅಸ  ತಾದ್ೃಶಾಃ’ ಇರ್ತ ಸೃರ್ತರಥಯಂ ವಿಷ್ಯಿೀಕರ್ ೀರ್ತ। ನ್ ಹಿ ‘ತತರ ತದಾಸ  
ನ್ ತಾದ್ೃಶಾಃ’ ಇರ್ತ। 

ತಟಸಾಶಙ್ಖ್ೆಪರಿಹಾರ  

ನ್ ಚ ವಾಚಯಮ್ ನ್ ನಿವೃತುಪೂವಯವಸಾತರಾ ಸೃರ್ತರಥಯಂ ವಿಷ್ಯಿೀಕತತಯಮೀಷ್ಟೀ। 
ತಥಾನ್ನ್ತಭವಾತ್। ಅನ್ನ್ತಭ ತವಿಷ್ಯತ್ವೀ ಅರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುತ್ ಇರ್ತ। 
ಅನ್ನ್ತಭ ತ್ೈತಾವನಾಮತರವಿಷ್ಯತವಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನಾರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುಯೀಗಾತ್। 
ತದಿದ್ಮತಕುಮ್— ಯಥಾಥಯತಾವನ್ತಭವಾದಿರ್ತ। 

ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವಾಃ 

ಕಞ್ಾ ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಾಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಅನಿಷಾಟಭಾವಾತ್ ತದ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ ೀ ಯತಕು ಇತಾಯಹ— 
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ಅಹಾನ್ೀಶಾ| 

ಹಾನಿಪದ್ಮನಿಷ್ಟಮಾತ್ ರೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। 
ತಕ್ಾಯಪಾರಮಾಣಯಶಙ್ಖ್ೆಪರಿಹಾರ  

ಏತ್ೀನ್ೈವ ‘ತಕ್್ ೀಯ ನ್ ಪರಮಾಣಮ್, ಕನ್ತು ಪರಮಾಣಾನಾಮನ್ತಗಾರಹಕಾಃ। 
ಪಾರಮಾಣವಿಷ್ಯವಿಪಯಯಯಶಙ್ಖ್ೆವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಸುದ್ನ್ತಗರಹಾಃ’ ಇತ್ಯೀತದ್ಪಾಸುಮ್। 
ತಸಾಯಪಯನ್ತಮಾನ್ವತ್ ಯಥಾಥಯತಾವನ್ತಭವಾತ್ ಅಹಾನ್್ೀಶ್ಚಅಹಾನ್್ೀಶ್ಚ ಇರ್ತ। 

ವಿರ್ ೀಧ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ತ ಸವಯನಿಗರಹಸಾಾನಾನಾಮನ್ುಭಾಯವ ಇತತಯಕುಮ್। ತದ್ರದ್ಶಯನಾಥಯಂ 
ವಿರ್ ೀಧ್ೀ ತಾವದಿವಷ್ಯಂ ವಿವ್ೀಚಯರ್ತ। 
ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ಮಾನ್ಸವವಾಕ್ಾಯಭಾಯಮ್|  

ದಿವವಿಧ್ ಇರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ। ಸಮಯಬನಾಧದಿರ ಪವತಾಯಂ ಕಥಾರಾಂ 

ಸವಯರ ಪಸಾಧಾರಣ್ ೀಽಸಾಧಾರಣಶ್ಾೀರ್ತ। ತತರ ಅಸಾಧಾರಣಾಃ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ 

ಸವವಾಕ್್ಯೀನ್ ಚ್ೀರ್ತ ದಿವವಿಧ್ ೀ ಭವರ್ತ। 
ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುಜ್ಜಾತ್ ಯೀಾಃ ಸವವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಸವವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್ಂ ವಿಭಜಯ ದ್ಶಯಯರ್ತ। 
ಸವವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್ ೀSಪಸ್ತದಾಧನ್ುಜ್ಜಾರ್ತರ ಪ್ೀಣ| 

ದಿವವಿಧ್ ಇರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಪೂವಾಯಚಾಯಯವಚನ್ಸಾಯಪ ಸಾವಭತಯಪಗತತ್ವೀನ್ ಸವವಾಕಯತಾವತ್ 

ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ ಸವವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ಭವರ್ತ। 
ಜ್ಜಾರ್ತನಿರ ಪಣಮ್ 

ಸವವಾಯಹರ್ತಜ್ಜಾಯರ್ತಾಃ। ಏಕವಾಕಯವಿಷ್ಯತಾವನಾನಪಸ್ತದಾಧನ ು್ೀಽರ್ತಪರಸಙ್ುಾಃ। ರ್ತರವಿಧಾ 
ಸವವಾಯಹರ್ತಾಃ ಏಕವಾಕಯಗತಪದಾದ್ೀರನ್ ಯೀನ್ಯಪರರ್ತಸಪಧಿಯತವಂ ಸವಕರರಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ 

ತದಾವಕಯನಾಯರ್ೀನ್ ತದಾವಕಯವಿರ್ ೀಧ್ಶ್ಾೀರ್ತ। 
ತತರ ಸಮಯಬನಾಧದ  ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾದಿಪರಪಞ್ಾಾಃ ಸವಯಮೀವ ಉದಾಹತಯವಯ ಇರ್ತ 
ಸ ಚಯನ್ ಆದ್ಯಜ್ಜಾರ್ತಂ ತಾವತ್ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಮತದಾಹರರ್ತ— 
ಜ್ಜಾರ್ತಾಃ ‘ನ್ ಮೀರ್ೀ ಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷ್ಾ’ ಇತಾಯದಿಕ್ಾ| 
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ಮಾನ್ಸಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ಹಿ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಮೀಯಮತಚಯತ್ೀ। ತಸಯ ಪರಮಾಣನಿರಪ್ೀಕ್ಷತವ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ 

‘ಮೀ ಮಾತಾ ವನಾಧಾ’ ಇರ್ತವತ್ ವಾಯಹತಾ ಭವರ್ತ। ಆದಿಪದ್ೀನ್ ಸಮಯಬನಾಧದಾವಪ 

ಇಯಮೀವೀದಾಹತಯವ್ಯೀರ್ತ ಸ ಚಯರ್ತ। 
ದಿವರ್ತೀಯಜ್ಜಾತ್ೀರಪೀದ್ಮೀವೀದಾಹರಣಮ್। ಜಾತಿರಿತಿಜಾತಿರಿತಿ॥ ಮೀಯಂ ಮಾನಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಮ್ 

ಇರ್ತ ವದಿರ್ತ। ತಜ್ಜಾಞಾಪನಾಯ ಪರಮಾಣಂ ಚಾಭಿಧ್ತ ು್ೀ। ಅತ್ ೀ ‘ಮ ಕ್್ ೀಽಹಮ್’ 

ಇರ್ತವತ್ ಸವಕರರಾವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ। 
ತೃರ್ತೀರಾರಾ ಅಪ್ಯೀತದ್ೀವೀದಾಹರಣಮ್॥ ಜಾಜಾತಿರಿತಿತಿರಿತಿ॥ ತತೆಥಮ್ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಮೀರ್ೀ ಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷ್ಾಽಸ್ತುೀರ್ತ ಚ।   
ತ್ೀನ್ೈವ ನಾಯರ್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್। ಯಥಾ ‘ಮೀರ್ೀ ಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷ ನಾಸ್ತು’ 

ಇತ್ಯೀತನ್ೇಯಂ ಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ತತರರ್ತಜ್ಞಾವ್ೈಯಥಾಯಯತ್। 
ತನಾನಾರ್ೀನ್ೈವ ‘ವಿಪರರ್ತಪನ್ನಮೀರ್ೀಽಪ ಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷ್ಾಽಸ್ತು’ ಇತಯಸಯ ಅಥಯಸಯ 

ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ಶಕಯತಾವತ್ ಇಯಮೀವ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ತೃರ್ತೀಯಜ್ಜಾತತಯದಾಹರಣಂ ಭವರ್ತ। 
ಸವನಾಯಯವಿರ್ ೀಧ್ಜ್ಜಾತ್ೀಾಃ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ೀಪಯನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಯಂ ಜ್ಜಾರ್ತಾಃ ಸವವಾಕಯವಿರ್ ೀಧಾನ್ುಗಯತಾ। ಕನ್ತು? ಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್ೀಽಪ 
ಇತಾಯಹ— 
ಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಶಾ| 
‘ವಿಪರರ್ತಪನ್ನಂ ಪರಮೀಯಂ ಪರಮಾಣಸಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ಪರಮೀಯತಾವತ್ ಮೀರ್ೀ ಮಾನಾಪ್ೀಕ್ಷ್ಾ 
ನಾಸ್ತುೀತ್ಯೀತನ್ೇಯವತ್’ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ಸಮಭವಾತ್ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ೀ ಚ್ೀಯಂ 

ಜ್ಜಾರ್ತರನ್ುಭಯವರ್ತೀರ್ತ ಪೂವಯವೃತಾಾ ಯೀಜನಿೀಯಮ್। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸನಾನಾಸಾದಿೀನ್ಂ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ತದ್ನ್ೀನ್ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಸನಾನಾಸವಿರ್ ೀಧಾಪಸ್ತದಾಧನಾುನಾಂ ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗ್ೀ ಚ 

ಜ್ಜಾತ್ೀಾಃ ವಿರ್ ೀಧ್ ಏವಾನ್ುಭಾಯವಾಃ ಸ ಚತ್ ೀ ಭವರ್ತ। ಸನಾನಾಸಸಯ 

ಮಾನ್ಸ್ತದಾಧಪಲಾಪರ ಪತಾವತ್।  ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ 

ಏಕವಾಕಯಗತಪದಾಽಽದಿವಿರ್ ೀಧ್ರ ಪತಾವತ್। ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುಸಯ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ಗರಹಣಾತ್। 
ಪರ್ ೀಕುಜ್ಜಾತ್ೀಾಃ ಪರರ್ತಷ್ೀಧಾಽಽತಮಕತೃರ್ತೀಯಜ್ಜಾರ್ತರ ಪತಾವದಿರ್ತ।  
ಸ್ತದ್ಧಮಪ ದ್ ಷ್ಣಾಸಮಥಯಮತತುರಮ್ ಜ್ಜಾರ್ತಾಃ। ಅಸಾಮಥಯಯಂ ಚ 

ದಿವವಿಧ್ಮ್।ಸಾಧಾರಣಮಸಾಧಾರಣಞ್ಾ ತತರ ಸಾಧಾರಣಂ ಸವವಾಯಹರ್ತಾಃ| 
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ಅಸಾಧಾರಣಂ ತತ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಿೀನ್ತವಂ ಅವಿಶಯವೃರ್ತುತವಞ್ ಾ್ೀರ್ತ । ದ್ವಯಂ ಚ ಕವಚತ್ 

ಅಙ್ಖ್ುಙ ು್ೀಭಾವ್ೀನ್। 
ತಾಶಾ ಪರರ್ತಧ್ಮೀಯತೆಷಾಯಪಕಷ್ಯವಣಾಯಯವಣಯಯವಿಕಲಪಸಾಧ್ಯಪಾರಪಾಪಾರಪುಪರಸಙ್ುಪರರ್ತ-
ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ತತಪರ್ತುಸಂಶಯಪರಕರಣಹ್ೀತವಥಾಯಪತಾಾವಿಶ್ೀಷ್ ೀಪಪತತಾಪಲಬಧಾನ್ತಪಲಬ್ಧ-

ನಿತಾಯನಿತಯಕ್ಾಯಯಸಮಾಾಃ॥ 

ಸವಯತರ ಪರಸಾದ್ಾಃ ಪರರ್ತಭಾಕ್ಷಯೀ ವಾ ಅವಸರಾಃ। ಆರ್ ೀಪಯಮಾಣದ್ ೀಷ್ಭಾರನಿುಾಃ 

ಫಲಮ್॥ 

ಪರರ್ತಧ್ಮಯಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥1॥ 

ತತಾರನ್ಭತಯಪ್ೀತಯತಕ್ಾುಙ್ೆ ೀನ್ ಪರರ್ತಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಪರರ್ತಪಕ್ಷತರಾ ಪರತಯವಸಾಾನ್ಂ 

ಪರರ್ತಧ್ಮಯಸಮಾಃ। ಸ ಚ ಸಾಧ್ಮಯೀಯಣ ಪರತಯವಸಾಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಮಯಯಸಮಾಃ, ವ್ೈಧ್ಮಯೀಯಣ 

ಪರತಯವಸಾಾನ್ಂ ವ್ೈಧ್ಮಯಯಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಯದಿ ಮಹಾನ್ಸಸಾಧ್ಮಾಯಯತ್ 
ಹರದ್ವ್ೈಧ್ಮಾಯಯತ್ ದಾವಭಾಯಂ ವಾ ಧ್ ಮವತಾವತ್ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ತಹಿಯ 

ಹರದ್ಸಾಧ್ಮಾಯಯತ್ ದ್ರವಯತಾವತ್ ನಿರಗಿನಮಾನ್ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್ ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್’ ಇರ್ತ। ತಥಾ 
‘ಮಹಾನ್ಸವ್ೈಧ್ಮಾಯಯತ್ ಪವಯತತಾವತ್ ಅನ್ಗಿನಕಾಃ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್’ । ಏವಂ ದಾವಭಾಯಂ 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿನಾ ಚ ಪರತಯವಸಾಾನ್ ೀದಾಹರಣಂ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 
ಅತರ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಿೀನ್ಪಪಪರರ್ತಪರಮಾಣ್ ೀಪಲಮಭೀ ದಾವರಮ್। 
ಸತರರ್ತಪಕ್ಷತವಮಾರ್ ೀಪಯಮ್। ವಾಯಪಾಾದ್ಯಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಾಃ। 
ತದ್ನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ಾರಾಂ ‘ನ್ೀದ್ಂ ಸಾಧ್ಕಂ ಸತರರ್ತಪಕ್ಷತಾವತ್’ ಇರ್ತ ಜ್ಜಾತತಯತುರಮಪ ನ್ 

ದ್ ಷ್ಣಂ ಪದಾಥಯತಾವತ್ ಇರ್ತ ವಾಯಘಾತ ಇರ್ತ॥1॥ 

ಉತೆಷ್ಯಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥2॥ 

ವಾದಿಸಾಧ್ನ್ಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯೈವ ವಾಯಪುಂ ವಿನಾ ಕಸಯಚದ್ನಿಷ್ಟಧ್ಮಯಸಯ 
ದ್ೃಷಾಟನಾುತ್ ಪಕ್ಷ್್ೀ ಉತೆಷ್ಯಾಃ ಉತೆಷ್ಯಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಯದಿ ಧ್ ಮವತಾವತ್ 
ಮಹಾನ್ಸವತ್ ಅಗಿನಮಾನ್ ಪವಯತಾಃ ತಹಿಯ ತತ ಏವ ಸಾಾಲಾಯದಿಮಾನ್ಪ ಸಾಯತ್, 

ಅವಿಶ್ೀಷಾದಿರ್ತ। 
ಅತರ ಸಾಧ್ನ್ಸಾಹಚಯಯದ್ಶಯನ್ಮತತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ವಿಶ್ೀಷ್ವಿರತದ್ಧತವಮಾರ್ ೀಪಯಮ್। 
ವಾಯಪಾಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿ। ತದ್ನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ‘ನ್ೀದ್ಂ ಸಾಧ್ಕಂ 
ವಿಶ್ೀಷ್ವಿರತದ್ಧತಾವತ್ ನಿತಯತವಸಾಧ್ಕಕೃತಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಹ್ೀತಾವಪ 
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ನಿತಯತವಸಾಧ್ಕಕೃತಕತವವತ್ ತತ ಏವ ಹ್ೀತ್ ೀಧ್ ಯಮವತವಸಾಯಮ ತಯವೃರ್ತುತವಂ ಚ 

ಸಾಯದಿತತಯತೆಶಯಸಾಮಾಯತ್ ವಾಯಘಾತ ಇರ್ತ॥2॥ 

ಅಪಕಷ್ಯಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥3॥ 

ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀ ಸಾಧ್ಯಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ವಾ ವಾಯಪಕಂ ಕಞ್ ಾ್ತ್ 
ಧ್ಮಯಮಾರ್ ೀಪಯವಾಯಪಕನಿವೃತಾಾ ವಾಯಪಯನಿವೃರ್ತುರಿರ್ತ ಪಕ್ಷ್್ೀ ತನಿನವೃತಾಾ 

ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀರನ್ಯತರಾಪಕಷ್ಯಾಃ ಅಪಕಷ್ಯಸಮಾಃ। ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸ್ೀ 
ಅಗಿನಮತವಸಯ ಧ್ ಮವತವಸಯ ವಾ ವಾಯಪಕಂ ಸಾಾಲಾಯದಿಮತವಂ ಪವಯತಾತ್ 

ವಾಯವತಯಮಾನ್ಂ ತತ್ ವಾಯವತಯಯರ್ತ। ವಾಯಪಕ್ಾಭಿಮತ ವಾಯವೃತತಯಪಲಮಭಾಃ 

ಅತ್ ರೀತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ಸಾಧಾಯಪಕಷ್ೀಯ ಬಾಧಿತವಿಷ್ಯತವಂ ಸತರರ್ತಪಕ್ಷತವಂ ವಾ 

ಆರ್ ೀಪಯಮ್।ಸಾಧ್ನಾಪಕಷ್ೀಯ ಅಸ್ತದ್ಧತವಮ್। ವಾಯಪಾಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುತಾಯಗಾಃ। 
ತದ್ನ್ಭತಯಪಗಮೀ ‘ನ್ೀದ್ಂ ಸಾಧ್ಕಂ ಬಾಧಿತತಾವತ್ ಅನ್ತಷ್ಣತವಸಾಧ್ಕಪದಾಥಯತವವವತ್’ 
ಇರ್ತ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಹ್ೀತಾವಪ ಪದಾಥಯತ್ವೀ ಅಸಾಧ್ಕತವಂ ಬಾಧಿತವಿಷ್ಯತವಂ ವಾ 
ಸವಯಧ್ಮಯನಿಷ್ಟತ್ವೀನ್ ವಾಯಪುಂ ದ್ೃಷ್ಟಮರ್ತ ಧ್ ಮವತಾವತ್ 
ವಾಯವತಯಮಾನ್ಮಸಾಧ್ಕತಾವದ್ಯಪ ವಾಯವತಯಯರ್ತೀತಯಪಕಷ್ಯಸಾಮಾಯತ್ 

ವಾಯಹರ್ತರಿರ್ತ॥3॥ 

ವಣಯಯಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥4॥ 

ಪಕ್ಷಮಾತರವಿವಕ್ಷಿತರ ಪವದ ಧ್ೀತತಮತವತದ್ಭಾವಯೀಾಃ ಸಪಕ್ಷಸಾಯಪ 

ಸಾಧ್ಯತಾವಽಽಪಾದ್ನ್ಂ ವಣಯಯಸಮಾಃ। ಅಸ್ತದಾಧಥಯತವಂ ಆರಬಧಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾಪನ್ಶಕುಮತವಂ 
ವಾಯಪು ಗಾರಹಕಪರಮಾಣಶ ನ್ಯತವಂ ಸಂಶಯಸಮಾನ್ವಿಷ್ಯತವಂ 

ಸವರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ಶ್ಾೀತ್ಯೀತಾನಿ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಪಕ್ಷಮಾಣವಿವಕ್ಷಿತರ ಪಾಣಿ। ತತಾರಸ್ತದಾಧಥಯಂ 
ಪವಯತ ಇವ ಮಹಾನ್ಸ್ೀ ಧ್ ಮವತವಂ ವತಯತ್ೀ ನ್ ವಾ। ಆದ್ಯೀ ಮಹಾನ್ಸ್ ೀಽಪ 

ಸಾಧ್ಯವತ್ವೀನ್ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್। ಅನ್ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಾಯಪಾತಾತ್। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ 

ತದ್ ರಪಹ್ೀತತಮತಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್। ಅನ್ಯಥಾ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಾಯಪಾತಾತ್। ಏವಂ 
ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಷ್ವಪ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 
ಅತರ ಪಕ್ಷಮಾತರವಿವಕ್ಷಿತರ ಪವದ ಧ್ೀತತಮತಾವದ್ಶಯನ್ಮತತಾಾನ್ಹ್ೀತತಾಃ 

ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲ್ಯೀ ಆರ್ ೀಪ್ಯೀ॥ ‘ನಾಯಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಸಾಧ್ನಾಙ್ುಂ 
ಸಾಧಾಯದಿವಿಕಲತಾವತ್ ಸಮಮತವತ್’ ಇತಯತಾರಪ ಯಥ್ ೀಕುಸಾಧ್ಯತವಸಯ ವಕತುಂ 
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ಶಕಯತಾವತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। ಪಕ್ಷವೃರ್ತುಹ್ೀತತರ ಪಾಣಾಂ ಸಪಕ್ಷವರ್ತಯನ್ಯಪ ಸಞ್ಾರಣಾತ್ 

ಅವಿಷ್ಯವೃರ್ತುತವಞ್ಾ। ಅಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುಧಿಕತವಂ ವಾ ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತುಹ್ೀತ್ ೀರಯತಕ್ಾುನಾಮೀವಾ 

ಸ್ತದಾಧಥಯತಾವದಿೀನಾಮಙ ು್ೀಕ್ಾರಾದಿರ್ತ॥4॥ 

ಅವಣಯಯಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥5॥ 

ಸಪಕ್ಷಮಾತರವಿವಕ್ಷಿತರ ಪವದ ಧ್ೀತತಮತವತದ್ಭಾವಯೀಾಃ ಪಕ್ಷಸಯ 

ಅಸಾಧ್ಯತಾವಪಾದ್ನ್ಮವಣಯಯಸಮಾಃ। ಸ್ತದಾಧಥಯತವಂ 
ಪರವೃತುಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾಪನ್ಶಕುಮತಾವಭಾವಾಃ, 
ವಾಯಪುಗಾರಹಕಪರಮಾಣವತವಂನಿಶಾಯಸಮಾನ್ವಿಷ್ಯತವಂ ರ ಪಭ್ೀದ್ಶಾ ಇತ್ಯೀತಾನಿ 

ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಪಕ್ಷಮಾತರವಿವಕ್ಷಿತರ ಪಾಣಿ। ತತರ ಸ್ತದಾಧಥಯಂ ಧ್ ಮವತವಂ ಮಹಾನ್ಸ 

ಇವ ವವಯತ್ೀ ವತಯತ್ೀ ನ್ ವಾ? ಆದ್ಯೀ ಸಾಧ್ಯಸಯ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಪಕ್ಷ್್ೀ ನ್ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್। 
ದಿವರ್ತೀರ್ೀಽಪ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸವರ ಪಾಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನ್ ಅಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್ ಇರ್ತ। ಏವಂ 

ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಷ್ವಪ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। ಅತರ ಸಪಕ್ಷಮಾತರವಿವಕ್ಷಿತರ ಪವದ ಧ್ೀತತಮತುರಾ 

ಪಕ್ಷಸಯ ಅಸ್ತದಿಧಾಃ ಕ್ಾರಣಮ್। ಸವರ ಪಾಸ್ತದಾಧಾದಿ ಆರ್ ೀಪಯಮ್। ವಣಯಯಸಮವದ್ೀವ 

ದ್ೃಷ್ಟತವಮ ಲಮರ್ತ॥5॥ 

ವಿಕಲಪಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥6॥ 

ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಧ್ಮಾಯನ್ುರಸಯ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮೀಯಣ ಧ್ಮಾಯಽನ್ುರಸಯ 
ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ವಾ ವಯಭಿಚಾರ್ೀಣ ಸಾಧ್ನ್ಸಾಯಪ ಸಾಧ್ಯವಯಭಿಚಾರಾಽಽಪಾದ್ನ್ಂ 

ವಿಕಲಪಸಮಾಃ। ತತರ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ವಯಭಿಚಾರಸ್ತ್ವಿಧ್ಾಃ। ಪಕ್ಷದ್ೃಷಾಟನ್ುಯೀಾಃ 

ಪಕ್ಷಯೀದ್ೃಯಷಾಟನ್ುಯೀಶ್ಾೀರ್ತ। ತತರ ಆದ್ ಯೀ ಯಥಾ ‘ಮಹಾನ್ಸ್ೀ 
ಧ್ ಮವತವಮಪವಯತತ್ವೀನ್ ಸಹ ವತಯಮಾನ್ಮಪ ಯಥಾ ಪಕ್ಷ್್ೀ ತ್ೀನ್ ಸಹ ನ್ 
ವತಯತ್ೀ, ತಥಾ ಅತರ ಅಗಿನಮತ್ವೀನ್ ಸಹ ವತಯಮಾನ್ಮಪ ಪಕ್ಷ್್ೀ ನ್ ತಥಾ ವತ್ೀಯತ್’ 

ಇರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ ಗಿರಿಶ್ಖರಯೀರತಚಾನಿೀಚತಾವಭಾಯಂ ಧ್ ಮವತುವಸಯ 

ವಯಭಿಚಾರಸುಥಾಽಗಿನಮತ್ವೀನಾಪ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ। ತೃರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ 
ಮಹಾನ್ಸಯೀರಲಪತವಮಹತಾುವಭಾಯಂ ಧ್ ಮವತುವಂ ವಯಭಿಚರರ್ತ ತಥಾ 

ಅಗಿನಮತ ು್ವೀನಾಪ ವಯಭಿಚರ್ೀತ್’ ಇರ್ತ। ಧ್ಮಾಯನ್ುರಸಯ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮೀಯಣ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ 

ದ್ರವಯತವಮಗಿನಮತುವವಯಭಿಚಾರಿ ತಥಾ ಧ್ ಮವತುವಮಪ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ। ಧ್ಮಾಯನ್ುರಸಯ 
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ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಯಥಾ ‘ಯಥಾ ರ ಪಂ ರಸವಯಭಿಚಾರಿ ತಥಾ 

ಧ್ ಮವತುವಮಗಿನಮತುವವಯಭಿಚಾರಿ ಸಾಯದಿರ್ತ। 
ಅತರ ಕವಚದ್ವಾಭಿಚಾರದ್ಶಯನ್ಮತತಾಾನ್ಹ್ೀತತಾಃ। ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತವಮಾರ್ ೀಪಯಮ್। ಅನ್ಯತರ 
ವಯಭಿಚಾರ್ೀಣಾತರ ವಯಭಿಚಾರಾಽಽಪಾದ್ನ್ೀ ವಾಯಪಾಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಾಃ। 
ತದ್ನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ‘ನ್ೀದ್ಂ ಸಾಧ್ಕಂ ಅನ್ೈಕ್ಾನಿುಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಹ್ ೀತ್ ೀರಪ 

ತಥಾತಾವಽಽಪಾತ್ೀನ್ ವಾಯಘಾತಾಃ’ ಇರ್ತ॥6॥ 

ಸಾಧ್ಯಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥7॥ 

ಪಕ್ಷ್ಾದಿೀನಾಂ ಸ್ತದಾಧನಾಮಪ ತ್ೀನ್ೈವ ಹ್ೀತತನಾ ಸಾಧ್ಯತಾವಪಾದ್ನ್ಂ ಸಾದ್ಯಸಮಾಃ। 
ಯಥಾ ಪವಯತಾದಿಸ್ತದ್ಧಾಥಯಮಪ ಧ್ ಮವತವಮೀವ ಪರಯೀಕುವಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ 
ಕ್್ ರೀಡಿೀಕೃತಧ್ಮಾಯಯದಿವಿಷ್ಯಸಯ ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ತತಾರಪರಯೀಜಕತ್ವೀ ಸಾಧ್ಯೀಽಪ 

ತಥಾತಾವಽಽಪಾತಾತ್। ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀಽಪ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದ್ಧಾಥಯಮಯಮೀವ ಹ್ೀತತಾಃ 

ಪರಯೀಕುವಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಪಕ್ಷ್್ೀಽಪ ಅಪರಯೀಜಕತಾವಽಽಪಾತಾತ್। ಅನ್ಯತ್ಮಾನ್ಮ್। 
ತಥಾ ಚ ತರ್ತ್ದ್ಧಾಥಯಂ ರಾವತ್ ನ್ ಪರಯತಜಯತ್ೀ ತಾವದಾಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿೀರ್ತ॥ 

ಅತರ ವಿಶ್ಷ್ಟಸಾಧ್ಕತಾವಭಿಮಾನ್ ಉತಾುನ್ಹ್ೀತತಾಃ। ಆಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿಕಮಾರ್ ೀಪಯಮ್। 
ಏವಂ ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಹ್ೀತಾವಪ ವಕತುಂ ಶಕಯತಾವತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। ಅಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುಧಿಕತವಞ್ಾ 

ತ್ೀನ್ೈವ ಹ್ೀತತನಾ ಸ್ತದ ಧ್ೀರಯತಕುತಾವತ್। ಸ್ತದ್ಧತವಮಾತ್ರೀಣ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದಿಧದ್ಶಯನಾದಿರ್ತ॥7॥ 

ಪಾರಪುಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥8॥ 

ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಸಾಧ್ಯಪಾರಪುಪಕ್ಷನಿರಾಸ್ೀನ್ ಪಾರಪುಪಕ್ಷಮವಶ್ೀಷ್ಯ ತದ್ ದಷ್ಣಂ ಪಾರಪುಸಮಾಃ। 
ಯಥಾ ಧ್ ಮವತವಜ್ಞಾನ್ಮ್ ಅಗಿನಮತವಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಉತಾಪದ್ಯರ್ತ ಅಪಾರಪಯ ವಾ। 
ದಿವರ್ತೀರ್ೀಽರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುತ್ ಪಾರಪ್ಯೀರ್ತ ವಕುವಯಮ್। ಸತಾ ಚ ಪಾರಪುಾಃ ಇರ್ತ ಪಾರಗ್ೀವ 
ಅಗಿನಮತವಜ್ಞಾನ್ಸದಾಭವಾತ್ ವಯಥಯಮನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಏವಂ ಧ್ ಮವತವಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಅಗಿನಮತವಂ ಜ್ಞಾಪಯರ್ತ ಪಾರಪಯ ಅಪಾರಪಯ ವಾ। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ಅರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುತ್ ಪಾರಪಯ ಇರ್ತ 

ವಕುವಯಮ್। ಲ್ಲಙ್ುಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸಾಧ್ಯಪಾರಪುಶಾ ವಿಷ್ಯವಿಷ್ಯಿಭಾವ ಏವ ಸಮಭವರ್ತ। ತಥಾ ಚ 
ಧ್ ಮತವಜ್ಞಾನ್ೀ ವಹಿನಮತವಸಾಯಪ ಸತುರಣಾತ್ ವಯಥಯಮನ್ತಮಾನ್ಮರ್ತ।  
ಅಪಾರಪಾುವರ್ತಪರಸಙ್ುಾಃ ಅತ್ ರೀತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ಸಾಧಾಯತ್ ಪೂವಯಂ ಸ್ತದ ಧ್ೀಾಃ 

ಸಾಧ್ನ್ವಿಶ್ೀಷ್ಣಸಾಯಭಾವಾತ್। ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸ್ತದಿಧರಾರ್ ೀಪಾಯ। ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಹ್ೀತಾವಪ 

‘ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ಂ ಪಾರಪಯ ಅಪಾರಪಯ ವಾ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಸಾಮಾಯತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। 
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ಅಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುಧಿಕತವಂ ಚ ಕ್ಾಯಯಪಾರಪ ು್ೀರಯತಕುತಾವತ್, ಕ್ಾರಣಪಾರಪುಸದಾಭವಾತ್,  
ವಿಷ್ಯವಿಷ್ಯಿಭವಸಯ  ಚಾಯತಕುತಾವತ್, ಸಾಧ್ಯವಾಯಪುಲ್ಲಙ್ುವಿಷ್ಯಕತವಸಯ ಚ ಸತಾುವತ್ 

ಇರ್ತ॥8॥ 

ಅಪಾರಪುಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥9॥ 

ಪಾರಪುಪಕ್ಷನಿರಾಸ್ೀನ್ ಅಪಾರಪುಪಕ್ಷಂ ಶ್ೀಷ್ಯಿತಾವ ತದ್ ದೂಷ್ಣಮ್ ಅಪಾರಪುಸಮಾಃ। ಯಥಾ, 

ಪೂವಯವತ್ ಪಾರಪುಪಕ್ಷಸಯ ದ್ತಷ್ಟತಾವತ್ ಅಪಾರಪಯ ಇರ್ತ ವಕುವಯಮ್। ನ್ ಚ ತತ್ ಯತಕುಮ್। 
ನ್ ಹಿ ಅಪಾರಪಾಯಗಿನಾಃ ಕ್ಾಷ್ಠಂ ದ್ಹರ್ತ। ನ್ ಹಿ  ಅಪಾರಪಯ ದಿೀಪಾಃ ಪರಕ್ಾಶಯಂ ಪರಕ್ಾಶಯರ್ತ। 
ಪಾರಪಾುವುಕ್ಾುನ್ತಪಪರ್ತುದ್ಶಯನ್ಮತತಾಾನ್ಹ್ೀತತಾಃ। ಸಾಧ್ಯಪಾರಪ ು್ೀಹ್ೀಯತತವಿಶ್ೀಷ್ಣತ್ವೀನ್ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಸ್ತದಿಧರಾರ್ ೀಪಾಯ। ಪೂವಯವತ್ ದ್ತಷ್ಟತವಮ ಲಮ್ ಇರ್ತ॥9॥ 

ಪರಸಙ್ುಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥10॥ 

ಸ್ತದ್ಧಸಾಯಪ ಪಕ್ಷ್ಾದ್ೀಾಃ ಉತಾಪದ್ಕಜ್ಞಾಪಕ್ಾನ್ವಸಾಾಪರಸಞ್ಞನ್ಂ ಪರಸಙ್ುಸಮಾಃ। ಯಥಾ, 

ಪವಯತಸಾಯಪ ಕಮ್ ಉತಾಪದ್ಕಮ್? ತಸಾಯಪ ಅನ್ಯತ್ ಇತಯನ್ವಸಾಾ। ಕಸಯಚತ್ 

ಕ್ಾರಣಾಭಾವ್ೀ ಅನ್ಯಸಾಯಪ ತತರಸಙ್ಖ್ುತ್। ತಥಾ ಪರಮಾಣ್ೀಽಪ ಕಂ ಪರಮಾಣಂ? 
ತತಾರಪಯನ್ಯದಿತಯನ್ವಸಾಾ ಕಸಯಚತ್ ಪರಮಾಣಾನ್ುರಂ ವಿನಾ ಸ್ತದಾಧವನ್ಯತಾರಪ 

ತಥಾತಾವಪಾತಾದಿರ್ತ। ಕ್ಾರಣಾದಿನಿಯಮಾಭಿಮಾನ್ ೀಽತರ ದಾವರಮ್। 
ತಕಯಪರಾಹರ್ತರಾರ್ ೀಪಾಯ। ಜ್ಜಾತತಯತುರ್ೀಽಪ್ಯೀವಂ ವಕತುಂ ಶಕಯತಾವತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ 

ಅವಸಾಾಙ್ುಮ ಲಕ್ಷತ್ೀರಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಶ್ಾೀರ್ತ॥10॥ 

ಪರರ್ತದ್ೃಷಾಟನ್ುಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥11॥ 

ಹ್ೀತತಂ ವಿನಾ ಪರರ್ತದ್ೃಷಾಟನ್ುಮಾತ್ರೀಣ ಬಾಧ್ಪರರ್ತರ್ ೀಧ್ ೀದಾಭವನ್ಂ 

ಪರರ್ತದ್ೃಷಾಟನ್ುಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಹರದ್ವತ್ ಪವಯತ್ ೀ ನಿರಗಿನರ್ೀವ’ ಇರ್ತ। ‘ನಿರಗಿನಕ್್ ೀಽಪ 
ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ ವಾ। ಅತರ ಹ್ೀತತರನ್ಙ್ುಂ ಸಾಧಾಯರ್ತದ್ೀಶ್ೀ ಇತಯಭಿಮಾನ್ 

ಉತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ಬಾಧಾದಿ ಆರ್ ೀಪಯಮ್। ಬಾಧಾದ್ಯಙ್ುಸಯ 

ಅಧಿಕಬಲಾದ್ೀರನ್ಭತಯಪಗಮಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುತಾಯಗಾಃ। ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಹ್ೀತತಸಾಹಿತಾಯತ್। 
ಅತರ ತದ್ನ್ತಪನಾಯಸಾತ್। ತಸಾಯನ್ಙ್ುತ್ವೀ ‘ಪರರ್ತದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ ನ್ ದ್ ಷ್ಕಾಃ ರಾಸಭಾದಿವತ್ 
ಇರ್ತ ವಾಯಘಾತ ಇರ್ತ॥11॥ 
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ಅನ್ತತಪರ್ತುಸಮಜ್ಜಾರ್ತಾಃ॥12॥ 

ಪಕ್ಷ್ಾದಿೀನಾಂ ಪಾರಗತತಪತ ು್ೀಾಃ ಹ್ೀತತವೃತಾಭಾವ್ೀನ್ ಅಸ್ತದಾಧಾದ್ತಯದಾಭವನ್ಂ 

ಅನ್ತತಪರ್ತುಸಮಾಃ। ಯಥಾ ಪವಯತಸ್ ಯೀತಪತ ು್ೀಾಃ ಪಾರಗಪ ಪಕ್ಷತಾವತ್ ಅನ್ತತಪನ್ನೀ ತಸ್ತಮನ್ 

ಅವೃತ ು್ೀಾಃ ಧ್ ಮವತವಸಾಯಶರಯಭಾಗಾಸ್ತದಿಧಾಃ ಇತಾಯದಿ। ಅತರ ಅನ್ತತಪನ್ನಸಯ 

ಸವಕ್ಾಯಯಸಾಮಥಾಯಯಭಿಮಾನ್ಮತತಾಾನ್ಕ್ಾರಣಮ್। ಅಸ್ತದಾಧಾದಿ ಆರ್ ೀಪಯಮ್। 
ಜ್ಜಾತತಯತುರ್ೀಽಪ್ಯೀವಂ ವಕುಂ ಶಕಯತಾವತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। ಅನ್ತತಪನ್ನಸಯ 

ಅಙ್ುತಾವದ್ೀರಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುಧಿಕ್ಾಯದಿೀರ್ತ ಚ್ೀರ್ತ॥12॥ 

ಸಂಶಯಸಮಾಃ॥13॥ 

ಸತಯಪ ನಿಣಯಯಕ್ಾರಣ್ೀ ಸಂಶಯಕ್ಾರಣಮಾತ್ರೀಣ ಸಂಶರಾಪಾದ್ನ್ಂ 

ಸಂಶಯಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಯದಿ ಧ್ ಮವತಾವತ್ ಅಗಿನಮತವನಿಶಾಯಾಃ ತಹಿಯ 

ಹರದ್ಮಹಾನ್ಸಸಾಧ್ಮಯೀಯಣ ದ್ರವಯತ್ವೀನ್ ತತ್ಂಶಯಾಃ ಸಾಯತ್’ ಇತಾಯದಿ। ಅತರ 
ಸಮಾನ್ಧ್ಮಾಯದಿಮಾತರದ್ಶಯನ್ಂ ತದ್ರಹಿತಸ್ಯೈವ 

ನಿಶಾಾಯಕತಾವಭಿಮಾನ್ಶ್ ಾೀತಾಾನ್ಹ್ೀತತಾಃ। ಸತರರ್ತಪಕ್ಷತವಮಾರ್ ೀಪಯಮ್। 
ನಿಣಯಯಕ್ಾರಣರಾಹಿತಯಸಯ ಸಂಶರಾಙ್ುತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್, ಸಂಶಯಕ್ಾರಣರಾಹಿತಯಸಯ 

ಅಯತಕುಸ್ಯೈವ ನಿಣಯರಾಙ್ುತಾಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಾಃ ಅಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುದಿಖಯಞ್ಾ। 
ಅನ್ಯಥಾ ದ್ ಷ್ಕ್ಾದ್ ಷ್ಕಸಾಧ್ಮಾಯಯದಿನಾ ಜ್ಜಾತಾವಪ ಸಂಶಯ ಪರಸಙ್ುಸಾಮಾಯತ್ 

ವಾಯಘಾತ ಇರ್ತ॥13॥ 

ಪರಕರಣಸಮಾಃ॥14॥ 

ಅಙ ು್ೀಕೃತಾನ್ಧಿಕಬಲತ್ವೀನ್ ಬಾಧ್ಚ್ ೀದ್ನ್ಂ ಪರಕರಣಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ದ್ರವಯತಾವತ್ 

ಪವಯತ್ ೀ ನಾಗಿನಮಾನ್ೀವ’ ಇರ್ತ। ಅತರ ಪರರ್ತಪರಮಾಣ್ ೀಪಲಮಭ ಉತಾಾನ್ಹ್ೀತತಾಃ। 
ಬಾಧ್ ಆರ್ ೀಪಯಾಃ। ಬಾಧ್ಕತ್ವೀಽದಿಕಬಲವತವಸಾಯಙ್ುತಾವತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಾಃ। ಬಾಧ್ಕಸಯ 
ಅಧಿಕಬಲತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಸಾಾಪನ್ರ್ೈವ ಜ್ಜಾತ್ೀಬಾಯಧ್ಕಪಾರಪ ು್ೀವಾಯಯಹರ್ತರಿರ್ತ॥14॥ 

ಅಹ್ೀತತಸಮಾಃ॥15॥ 

ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಾಧಾಯತ್ ಪೂವಾಯಪರಸಹಭಾವನಿರಾಸ್ೀನ್ ಅಹ್ೀತತತವಚ್ ೀದ್ನ್ಂ 

ಅಹ್ೀತತಸಮಾಃ। ಯಥಾ ದ್ ಮವತುವಜ್ಞಾನ್ಂ ಅಗಿನಮತುವಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಗಿನತಾವದಾವ ಕಂ 

ಪೂವಯಭಾವಿ ಉತಾನ್ನ್ುರಭಾವಿ ಉತ ತ್ೀನ್ ಸಮಭಾವಿೀರ್ತ। ನಾದ್ಯಾಃ। ಸಾಧಾಯಭಾವ್ೀ 
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ತಸಯ ಸಾಧ್ನ್ತಾವಯೀಗಾತ್। ನ್ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ। ಸಾಧ್ನಾಭಾವ್ೀ ಸಾಧ್ಯಸಯ 

ತತಾುವಯೀಗಾತ್। ನ್ ತೃರ್ತೀಯಾಃ। ಅವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಭಾವಯೀಗಾದಿರ್ತ। 
ಪರತತಕಯಪರರ್ತೀರ್ತರತ್ ರೀತಾಾನ್ಹ್ೀತತಾಃ। ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರಯತಾವಮಾರ್ ೀಪಯಮ್। 
ಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ ೀಽಪ ಕಂ ಪರರ್ತಷ್ೀಧಾಯತ್ ಪೂವಯಭಾವಿೀತಾಯದ್ೀವಯಕತುಂ ಶಕಯತಾವತ್ 

ವಾಯಘಾತಾಃ। ಕೃತ  ಪೂವಯಭಾವಿನಾ ಪಶಾಾದಾಭವಿಜನ್ಮದ್ಶಯನಾತ್ ಜ್ಞಪ ು ಚ 
ಯಥಾಯಥಂ ಪೂವಯಭಾವಾಯದಿನಾ ಪಶಾಾದಾಭವಾಯದ್ೀಾಃ ಸ್ತದಿಧದ್ಶಯನಾತ್ ತಕಯಸಯ 

ವಾಯಪುಹಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಶಾ। ಸಾಧ್ನ್ತಾವದಿವಯವಹಾರಸಯ 

ಬತದಿಧಸಾಸಾಧಾಯದಿನ್ ೀಪಪತ ು್ೀಾಃ। ವಾಯಪಾರ್ೀಷ್ವನಾಯನ್ಪ್ೀಕ್ಷಣಾತ್ ಸಹಭಾವ್ೀ ಚ 

ಸ್ತದ್ಧಾಸ್ತದಿಧಭಾಯಂ ವಿಶ್ೀಷಾದಿರ್ತ॥15॥ 

ಅಥಾಯಪರ್ತುಸಮಾಃ॥16॥ 

ವಾಯಪುಂ ವಿನಾ ವಾದ್ತಯಕುಮಾತ್ರೀಣ ‘ಅಥಾಯತ್ ಇದ್ಮಾಕ್ಷಿಪುಂ’ 

ಇತಯಭಿಮಾನ್ೀನ್ ೀಕುವಿಪರಿೀತಾರ್ ೀಪಣ್ೀನ್ ದ್ ೀಷಾಭಿಧಾನ್ಂ ಅಥಾಯಪರ್ತುಸಮಾಃ। 
ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಅಥಾಯತ್ ಆಪದ್ಯತ್ೀ ‘ಅನ್ಯತ್ ಅನ್ಗಿನಮತ್’ 

ಇರ್ತ। ತಥಾ ಚ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಾಯದಿ। ಅತರ ‘ವಿಶ್ೀಷ್ವಿಧಿಾಃ ಶ್ೀಷ್ನಿಷ್ೀಧ್ಂ 
ಗಮಯರ್ತ’ ಇತಯಭಿಮಾನ್ಮತತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ಸಾಧ್ಯವಿಕಲತಾವದಿ ಆರ್ ೀಪಯಮ್। 
ವಾಯಪ ು್ೀರಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಾಃ। ತದ್ನ್ಪ್ೀಕ್ಷಣ್ೀ ‘ಧ್ ಮವತವಂ ಅಸಾಧ್ಕಂ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಅಥಾಯದಾಪದ್ಯತ್ೀ ‘ಅನ್ಯತ್ ಸವಯಂ ಸಾಧ್ಕಂ’ ಇರ್ತ॥ ತಥಾ ಚ ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾವಾಃ ಇರ್ತ 
ವಾಯಘಾತಾಃ ಇರ್ತ॥16॥ 

ಅವಿಶ್ೀಷ್ಸಮಾಃ॥17॥ 

ಸಾಧ್ನ್ಪರರ್ತಬನಾದಾ ತದಿತರಧ್ಮೀಯಣ ತದ್ವತಾಂ 

ಸವಯಪದಾಥಾಯನಾಮವಿಶ್ೀಷಾಪಾದ್ನ್ಂ ಅವಿಶ್ೀಷ್ಸಮಾಃ। ಯತಾ ‘ಯದಿ 
ಧ್ ಮವತಾುವತ್ ಪವಯತಮಹಾನ್ಸಯೀರಗಿನಮತಾುವವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ತಹಿಯ ದ್ರವಯತಾವತ್ 

ಸವಯದ್ರವಾಯಣಾಂ ಅನಿತಯತವಂ ಸಾಯದಿರ್ತ। ಕಸಯಚದ್ಧಮಯಸಯ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಸಾಧ್ಕತವ 

ದ್ಶಯನ್ಮತ್ ರೀತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ತಕಯಪರಾಹರ್ತಾಃ ಆರ್ ೀಪಾಯ। ವಾಯಪುಹಿೀನ್ತಾವತ್ 

ತಕಯಸಯ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿರಿರ್ತ। ಅನ್ಯಥಾ ‘ಅಸಯ ಸಮರರ್ತಪನ್ನಸಯ ಚ ತಕಯಪರಾಹತತ್ವೀನ್ 
ಅಸಾಧ್ಕತವವಿಶ್ೀಷ್ ಪದಾಥಯತಾವತ್ ಸವಯಸಾಯನಿತಯತಾವವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ ವಾಯಘಾತ 

ಇರ್ತ॥17॥ 
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ಉಪಪರ್ತುಸಮಾಃ॥18॥ 

ಮತಪಕ್ಷ್್ೀಽಪ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಪರಮಾಣಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ ತದ್ತಪಪಾದ್ನ್ಮತಪಪರ್ತು ಸಮಾಃ। ಯಥಾ 
‘ಧ್ ಮವತುವಂ ಯಥಾ ಅಸ್ತು ತವತಪಕ್ಷ್್ೀ ಪರಮಾಣಂ ತಥಾ ಮತಪಕ್ಷ್್ೀಽಪ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ 

ಪಕ್ಷತಾವತ್’ ಇರ್ತ। ಅತರ ಸಾಮಾನ್ಯತಾಃ ಪರಮಾಣಸಮಾಭವನಾ ಉತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ಬಾಧ್ಾಃ 
ಪರರ್ತರ್ ೀಧ್ ೀ ವಾ ಆರ್ ೀಪಯಾಃ। ತಸಾಯಪ ಕಶ್ಾತ್ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ ವಕತುಂ 

ಶಕಯತಾವತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಶಾ। ಉಪನ್ಯಸುಂ ಪರತಯನ್ತಪನ್ಯಸುಸಯ 

ಪಾರಬಲಾಯದ್ೀಬಾಯಧಾದ್ಯಙ್ುಸಯ ಅನಿಶಾರಾದಿರ್ತ॥18॥ 

ಉಪಲಬ್ಧಸಮಾಃ॥19॥ 

ವಾದಿವಾಕಯಸಾಯವಧಾರಣ್ೀ ತಾತಪಯಯಮಾರ್ ೀಪಯ ವಿಕಲಪಾ ತದ್ ದಷ್ಣಮತಪಲಬ್ಧಸಮಾಃ। 
ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’  ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಕಂ ಪವಯತ ಏವಾಗಿನಮಾನ್? ಉತ 

ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ೀವ? ಇರ್ತ। ನಾದ್ಯಾಃ। ಮಹಾನ್ಸಾದ್ೀರಪಯಗಿನಮತಾವತ್। ನ್ 

ದಿವರ್ತೀಯಾಃ। ಕದಾಚದ್ನ್ಗಿನಮತಾವತ್ ಇತಾಯದಿ। ವಾಕಯಸಾಯವಧಾರಣ್ೀ 

ತಾತಪರಾಯವಶಯಮಾಭವಾಭಿಮಾನ್ ೀಽತ್ ರೀತಾಾನ್ ಬ್ೀಜಮ್। ಬಾಧಾದಿ ಆರ್ ೀಪಯಮ್। 
ಜ್ಜಾತತಯತುರ್ೀಽಪ ಅಸಯ ಸಾಮಾಯತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। ಅಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುಧಿಕತವಂ ಚ 

ಅನ್ಯಯೀಗಾಯೀಗವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಸಯ ಅಯೀಗಾದಿರ್ತ॥19॥ 

ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಸಮಾಃ॥20॥ 

ಉಪಲಬಾಧಾದಿವಿಷ್ಯಿಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಸಾವತಮನಿ ತದ್ತದ್ ರಪತಾಂ ವಿಕಲಪಾ ಉಭಯಥಾ 

ವಾಯಘಾತಾಪಾದ್ನ್ಮ್ ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಉಪಲಬಧತಾವತ್ ಇದ್ಮಸ್ತು’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಸಾ ಉಪಲಬ್ಧಾಃ ಸವಸ್ತಮನ್ ಉಪಲಬ್ಧತರಾ ವತಯತ್ೀ ನ್ ವಾ। ಆದ್ಯೀ ನ್ ೀಪಲಬ್ಧಾಃ 
ಪರಮೀಯವದ್ತಪಲಬಧತಾವತ್। ದಿವರ್ತೀರ್ೀಽಪ ತಥಾ। ಪರಮೀಯವತ್ ಸಾವತಮನಿ ತಥಾ 

ಅವೃತ ು್ೀಾಃ। ತಥಾ ಚ ಉಪಲಬ್ಧತವಮಸ್ತದ್ಧಮ್। ಏವಂ ‘ಅನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರಿದ್ಂ ನಾಸ್ತು’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 
ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಾಃ ಸಾವತಮನಿ ಅನ್ತಪಲಬ್ಧತರಾ ವತಯತ್ೀ ಚ್ೀತ್ ಪರಮೀಯವದ್ಸರ್ತೀ ಸಾಯತ್। 
ಅವೃತ ು ಘ್ಟವತ್ ನಾನ್ತಪಲಬ್ಧಾಃ। ಅನ್ತಪಲಬಧಾಭಾವಾತ್ ಅನ್ತಪಲಬಧತಾವಸ್ತದಿಧಾಃ ಇತಾಯದಿ। 
ಅತರ ವಿಷ್ಯಿಧ್ಮೀಯಪಲಬ್ಧಾಃ ಉತಾನ್ಬ್ೀತಜಮ್। ಅಸ್ತದಾಧಾದಾಯರ್ ೀಪಯಮ್। ‘ಅಸ್ತದ್ ಧೀ 
ಹ್ೀತತಾಃ’ ಇತಯತಾರಪ ಅಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಾವತಮನಿ ತಥಾ ವತಯತ್ೀ ನ್ ವ್ೀರ್ತ ಜ್ಜಾತಾವಪ ಸಮಭವಾತ್ 

ವಾಯಘಾತಾಃ। ಅಯತಕ್ಾುಙ್ಖ್ುಧಿಕತವಞ್ಾ ಸಾವತಮನಿ ತಥಾವೃತ ು್ೀರಯತಕುತಾವತ್। ವಿಷ್ರ್ೀ 

ತಥಾವೃತಾಾ ತತ್ ವೀಪಪತ ು್ೀರಿರ್ತ॥॥20॥ 
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ನಿತಯಸಮಾಃ॥21॥ 

ವಿವಕ್ಷಿತಸಯ ಕಸಯಚದ್ಧಮಯಸಯ ತದ್ತದ್ ರಪತಾಂ ವಿಕಲಪಾ ತದ್ ದಷ್ಣ್ೀನ್ ಧ್ಮಯಣಾಃ 

ತದಿವಶ್ಷ್ಟತವಭಙ್ ುೀ ನಿತಯಸಮಾಃ। ಯತಾ ‘ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಅನಿತಯತವಂ 

ನಿತಯಮನಿತಯಂ ವಾ। ಆದ್ಯೀ ಶಬ್ ದೀಽಪ ತಥಾ ಸಾಯತ್। ನ್ ಹಿ ಧ್ಮೀಯ ನಿತಯಾಃ ಧ್ಮೀಯ 

ಚಾನಿತಯ ಇರ್ತ ಯತಜಯತ್ೀ। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ಯದಾಽನಿತಯತಾವಭಾವಸುದಾ ಶಬದಸಯ ನಿತಯತವಮರ್ತ 

ಸಾರ ಪ್ಯೀಣ। ವ್ೈರ ಪ್ಯೀಣ ತತ ಅನಿತಯತವಂ ಶಬಾದತ್ ಭಿನ್ನಮಭಿನ್ನಂ ವಾ। ಆದ್ಯೀ 
ಅನ್ವಸಾಾ। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ಅನ್ಯತರಮಾತಾರವಶ್ೀಷ್ೀ ಆಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿೀತಾಯದಿ। ಅತರ 
ಧ್ಮಯಧ್ಮಯಭಾವದ್ಶಯನ್ಮತತಾಾನ್ಬ್ೀಜಮ್। ತಕಯಪರಾಹರ್ತರಾರ್ ೀಪಾಯ। 
ಧ್ಮಯಧ್ಮಯಭಾವನಿರಾಸ್ೀ ಜ್ಜಾತ್ೀರಪಯನ್ತತಾಾನಾತ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। ತಕಯಸಯ 

ವಾಯಪಾಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಶ್ಾೀರ್ತ॥21॥ 

ಅನಿತಯಸಮಾಃ॥22॥ 

ವಾದಿಸಾಧ್ನ್ಪರರ್ತಬನಾದಾ ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಸವಯಸಯ ಸಾಧ್ಯ-

ಧ್ಮಯವತಾವಪಾದ್ನ್ಮನಿತಯಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಯದಿ ಮಹಾನ್ಸವತ್ ಧ್ ಮವತಾವತ್ 

ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ತಹಿಯ ಸತಾುವತ್ ಸವಯಮಪಯಗಿನಮತ್ ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ। 
ಅವಿಶ್ೀಷ್ಸಮಾರಾಂ ತತ ಸವಾಯವಿಶ್ೀಷ್ಮಾತಾರಪಾದ್ನ್ಮ್। ಅನ್ಯತ್ ಸಮಾನ್ಮ್। 
ವಾಯಪಾಭಾವಾತ್ ಯತಕ್ಾುಙ್ುಹಾನಿಾಃ। ತದ್ನ್ಭತಯಪಗಮೀ ‘ಯದಿ ಅಸಾಧ್ಕ 
ಪರರ್ತಬನಿದೀಗರಸುತಾವತ್ ಇದ್ಮಸಾಧ್ಕಂ ತಹಿಯ ಪದಾತಯತಾವತ್ ಸರವಮಪಯಸಾಧ್ಕಂ 

ಸಾಯತ್’ ಇರ್ತ ವಾಯಘಾತ ಇರ್ತ॥22॥ 

ಕ್ಾಯಯಸಮಾಃ॥23॥ 

ಪಕ್ಷ್ಾದಿೀನಾಮನ್ಯತಮಸಾಯಸ್ತದಿಧಮತದಾಭವಯ ತತಾ್ಧ್ಕತ್ವೀನ್ ಸವಯಮೀವೀತ್ರೀಕ್ಷಿತಸಯ 

ದ್ ಷ್ಣ್ೀನ್ ವಾದಿಸಾಧ್ನ್ಭಙ್ುಾಃ ಕ್ಾಯಯಸಮಾಃ। ಯಥಾ ‘ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಪವಯತಸ್ಯೈವಾಭಾವಾದಾಶರಯಸ್ತದಿಧಾಃ। ‘ಯದಿ ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಸ್ ೀಽಸ್ತುೀತತಯಚಯತ್ೀ 

ತನ್ನ। ಶತಕುರಜತಾದ  ವಯಭಿಚಾರಾತ್’ ಇರ್ತ। ವಯವಹತಯವಯದ್ವೈತಮತರ 

ಹ್ೀತತರತತಾಾನ್ಸಯ। ತತುದ್ಙ್ುಸ್ತದಿಧರಾರ್ ೀಪಾಯ। ಅಸಯ ಜ್ಜಾತಾವಪ ತತಲಯತ್ವೀನ್ ವಾಯಘಾತಾಃ। 
ಉತ್ರೀಕ್ಷಿತದ್ ೀಷ್ೀಣ ವಾದ್ತಯಕುಸಾಯಸಾಧ್ಕತ್ ವೀಕ್ ು್ೀರವಿಷ್ಯವೃರ್ತುತವಞ್ ಾ್ೀರ್ತ॥23॥ 

ಛಲಸಯ ಅಸಙ್ುತಸವನಾಯಯವಿರ್ ೀಧ್ಯೀರನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಅಥ ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗಾಂಶಸಯ ಛಲಸಾಯಪ ಉಕ್ಾುನ್ುಭಾಯವಮಾಹ— 
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ಛಲಮಸಙ್ುತಮ್|  
ಪರ್ ೀಕುಸಾಯಥಾಯನ್ುರಂ ಪರಿಕಲಪಾ ತದ್ ದಷ್ಣ್ೀನ್ ಪರ್ ೀಕುಭಙ್ುಾಃ ಛಲಮ್ 
ಪರ್ ೀಕುದ್ ಷ್ಣಸ್ಯೈವ ಸಙ್ುತತ್ವೀನ್ ಅನ್ತಕ್ಾುರ್ ೀಪತದ್ ಷ್ಣಂ ಛಲಂ ಅಸಙ್ುತ್ೀ 

ಅನ್ುಭಯವರ್ತ। 
ಛಲಸಯ ರ್ ೀಧ್ೀಽಪ ಅನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ನ್ ಕ್್ೀವಲಮಸಙ್ುತಂ ಛಲಮ್। ಕಂ ತಹಿಯ? ಇತಯತ ಆಹ— 
ಅನ್ಯಚಾ 

ಅಸಙ್ುತಾತ್ ಅನ್ ಯೀಽಥಯದ್ ೀಷ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ತತಾರಪಯನ್ುಭಯವರ್ತ ಛಲಮ್। 
ಛಲವಾಕಯಸಾಯಪಯಥಾಯನ್ುರಂ ಪರಿಕಲಪಾ ದ್ ಷ್ಣಸಮಭವ್ೀನ್ ಸವವಚನ್ನಾಯರ್ೀನ್ 

ಸವವಿರ್ ೀಧ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಾತ್। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಾಯದಾಯಭಾಸಾಪಾರಪುಕ್ಾಲಯೀಾಃ ಅಸಙ್ುತಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗಾಂಶಾನ್ುರದ್ವಯಸಾಯಪಯಸಙ್ುತಾನ್ುಭಾಯವಮಾಹ— 

ಅನ್ಯಚಾ 
ಉಕ್ಾುತ್ ಛಲಾತ್ ಜ್ಜಾತ್ೀಶಾ ಅನ್ಯತ ನಿರನ್ತಯೀಜ್ಜಾಯನ್ತಯೀಗಾಂಶದ್ದವಯಂ ಚ 

ಅಸಙ್ುತಮೀವ। ಪಾರಪುಸ್ಯೈವ ಹಾನಾಯದ್ೀರತದಾಭವನ್ಪಾರಪುಕ್ಾಲ ಏವ ಗರಹಣಸಯ ಚ 
ಸಙ್ುತಾವತ್। 

ಅಥಾಯನ್ುರಾದಿೀನಾಂ ಅಸಙ್ುತಾನ್ುಬಾಯವಾಃ। 

ನಿಗರಹಸಾಾನಾನ್ುರಸಾಯಪ ಅಸಙ್ುತಾನ್ುಭಾಯವಮಾಹ— 

ಅನ್ಯಚಾ 

ಉಕ್ಾುತ್ ಅನ್ಯದ್ಪ ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಂ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಅಸಙ್ುತಮೀವ। ಯಥಾ ಅಥಾಯನ್ುರಮ್। 
ಪರಕೃತ್ ೀಪಯೀಗಿನ್ ಏವ ಸಙ್ುತತಾವತ್। ಪರಬ್ ೀಧ್ನಾಥಯಂ ಪರವೃತುಸಯ 

ತದ್ಙ್ುಪದ್ಪರಯೀಗ ಏವ ಸಙ್ುತ ಇರ್ತ ನಿರಥಯಕಮಪ। ಅತ ಏವ ಅವಿಜ್ಞಾತಾಥಯಮ್। 
ಅಪಾಥಯಕಸಯ ಸತುಟಸುತಾರನ್ುಭಾಯವಾಃ। ಅಪಾರಪುಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಅವಯವವಿಪರಾಯಸಾದಿ 

ನಿಗರಹಸಾಾನ್ಮೀವ ನ್ ಭವರ್ತ ಅಥಾಯವಿರ್ ೀಧಾತ್ ಛನ್ ದೀಭಙ್ಖ್ದಧಿವತ್। ಅಥಯವಿರ್ ೀಧಿ 
ಅಸಙ್ುತಮೀವ। ವಿವಕ್ಷಿತ ಕರಮಾನ್ತಲಿಙ್ುನ್ೀ ಹಿ ಸಙ್ುರ್ತಾಃ ಸಾಯತ್। ಅನ್ಯಥಾನ್ತಭಾಷ್ಣಂ ಚ, 
ಉಕ್ಾುನ್ತವಾದ್ಸ್ಯೈವ ಸಙ್ುತತಾವತ್। ಪಾರಪುದ್ ಷ್ಣ್ ೀದಾಭವನ್ಸ್ಯೈವ ಸಙ್ುತತ್ವೀನ್ 

ಪಯಯನ್ತಯೀಜ್ಜ್ ಯೀಪ್ೀಕ್ಷಣಮಪ ಅಸಙ್ುರ್ತರ್ೀವ್ೀರ್ತ। 
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ಅವಿಶ್ಷ್ಟನಿಗರಹಸಾಾನಾನಾಂ ಸಂವಾದಾದಿಷ್ತ ಅನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಏವಮತಕ್ಾುದ್ನ್ಯಚಾ ಯಥಾಸಮಭವಮತಕ್ಾುನ್ುಭ ಯತಂ ದ್ರಷ್ಟವಯಮತಾಯಹ — 
ಅನ್ಯಚಾ 

ಯಥಾ, ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹಾನಿಾಃ ಸಂವಾದ್ೀ, ಅನ್ುಭಯವರ್ತ। ಅಥಯತ್ ೀ ಹಾನಿರಸಙ್ುತಾವಪ। 
ಪರಕೃತದ್ ೀಷ್ಪರಿಹಾರ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ‘ಅನ್ಯಥಾಽಸತು’ ಇತಯಸಯ ಸಙ್ುತಯದ್ಶಯನಾತ್। ಏವಂ 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾನ್ುರಮಪ। ಅವಿಶ್ಷ್ಟದ್ ಷ್ಣಾಭತಯಪಗಮಾತ್ ತದ್ ದಷ್ಣಪರಿಹಾರಸ್ಯೈವ 

ಸಙ್ುತತಾವತ್। ಹ್ೀತವನ್ುರಮಪಯನ್ೀನ್ ೀಕುಮ್। ನ್ ಯನಾಧಿಕ್್ೀ ನ್ ಯನಾಧಿಕಯೀಾಃ। ತತರ 
ಅವಯವನ್ ಯನ್ಮದ್ ಷ್ಣಮತತಯಕುಮ್। ಏವಂ ಆಭಾಸಾನ್ತದಾಧರಾಃ 

ಅನ್ತಕ ಲತಕ್ಾಯನ್ತಕುಶಾ। ಅಬತಭತರ್ತ್ತ್ ೀಕ್ ು್ೀರ್ೀವ ದ್ ೀಷ್ತಾವತ್। ತಕಯಸಯ 

ಪೃಥಕರಮಾಣತಾವತ್। ಪುನ್ರತಕುಮಧಿಕಮ್। ಉಕ್ಾುತ್ ಅನ್ಯತ್ ಅನ್ನ್ತಭಾಷ್ಣಂ 

ನ್ ಯನ್ಮ್। ತೃಷಣೀಮಾಭವಾಃ ಅನ್ತಕ್ ು। ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಅಪರರ್ತಭಾ ವಿಕ್ಷ್್ೀಪಶಾ, 

ಯರ್ತೆಞ್ ಾ್ದ್ತಕ್ಾುವಪ ಪರಕೃತ್ ೀಪಯೀಗಾಭಿಮಾನಾದ್ಯಭಾವಾತ್। ನ್ 

ಹಯನ್ತಕುರಪಾಯತಯನಿುಕೀ। ಕಂ ತತ? ಪರಕೃತ್ ೀಪಯೀಗಾಭಿಮಾದಿನಾ ಅನ್ತಕುಾಃ। 
ಮತಾನ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಪರಯೀಜನ್ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಪೃಥಗನ್ುಭಾಯವಂ ವಕ್ಷಾರ್ತೀರ್ತ। ನ್ಚಾನ್ೀನ್ 
ರ್ತರವಿಧ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಇತಾಯದ್ೀಗಯತಾಥಯತಾ। ಅನ್ತಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್ವಿವ್ೀಕ್ಾಭಾವ್ೀ 

ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾದ್ೀರತಕ್ಾುನ್ುಭಾಯವಾಪರರ್ತೀತ್ೀರಿರ್ತ। 
ಛಲವಿಭಾಗಲಕ್ಷಣ್ ೀದಾಹರಣಾನಿ 

ಛಲಂ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್ - ವಾಕಛಲಂ ಸಾಮಾನ್ಯಛಲಂ ಉಪಚಾರಛಲಞ್ ಾ್ೀರ್ತ॥ ತತರ 

ಮಖಾಯಥಯವಿವಕ್ಷರಾ ಪರತತಯಕುಸಯ ಮತಖಾಯಥಾಯನ್ುರಕಲಪನ್ರಾ ತದ್ ದಷ್ಣಂ ವಾಕಛಲಮ್। 
ಅಭಿಪಾರರಾನ್ುರಕಲಪನ್ರಾ ತದ್ ದಷ್ಣಂ ಸಾಮಾನ್ಯಛಲಮ್। 
ಅಮತಖಾಯಥಾಯಭಿಪಾರರ್ೀಣ ಪರಯತಕುಸಯ ಮತಖಾಯಥಯಕಲಪನ್ರಾ 

ದ್ ಷ್ಣಮತಪಚಾರಛಲಮ್। ತತರ 
ವಾಕಛಲಾದ್ೀರಸಙ್ುತಾದ್ಯನ್ುಭಾಯವಸತುರಣಾಯೀಪಲಕ್ಷಣತರಾ ವಾಕಛಲಮತದಾಹರರ್ತ— 
‘ಗೃಷಾವಿವಕ್ಷರಾ ಗಾಮಾನ್ರ್ೀತತಯಕ್ ು್ೀ ಪೃರ್ಥವಿೀವಿವಕ್ಷರಾ 
ಗವಾನ್ಯನ್ಮಶಕಯಮರ್ತವತ್| change 

ಏಕವಾರಪರಸ ತಾ ಗ ಾಃ ಗೃಷಟಾಃ। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯತಾ ‘ಅನ್ ಚಾನ್ ೀಽಯಂ ಬಾರಹಮಣಾಃ’ 
ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ಯತಕು ಮೀವ ಹಿ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಅನ್ ಚಾನ್ತವಮ್’ ಇರ್ತ ಸಮಾಭವನಾಭಿಪಾರರ್ೀಣ 
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ಪರ್ೀಣಾಭಿಹಿತ್ೀ ಬಾರಹಮಣತವಸಯ ಹ್ೀತತತಾವಭಿಪಾರಯಕಲಪನ್ರಾ ‘ನ್ೈವಂ, ವಾರತ್ಯೀ 

ವಯಭಿಚಾರಾತ್’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಷ್ೀದ್ಾಃ। ತೃರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ ‘ಸ್ತಂಹ್ ೀ ದ್ೀವದ್ತುಾಃ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

‘ನ್ೈವಂ, ಸಟಾದ್ಯಭಾವಾತ್’ ಇರ್ತ। ಅತರ ‘ಗವಾನ್ಯನ್ಂ ನ್ ವಿಧ್ೀಯಂ ಅಶಕಯತಾವತ್’ 
ಇತಾಯದಿ ಛಲವಾಕ್್ಯೀ ‘ಗಾವಾನ್ಯನ್ಮ್’ ಇತ್ಯೀತದ್ಯತಕುಂ ಅನ್ನಿವತತಾವತ್’ 

ಇತಾಯದ್ೀಶಛಲಸಯ ಪರವೃತ ು್ೀವಿಯರ್ ೀಧ್ತವಂ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ಶಬಾದನಾಂ ಮತಖಾಯಥಾಯದಿನಿರ ಪಣಮ್ 

ರ ಢಾಯ ಯೀಗ್ೀನ್ ವಾ ಪರರ್ತಪಾದ್ ಯೀಽಥ್ ೀಯ ಮತಖಯಾಃ। ಬಹತಲಪರಯೀಗಮಾತರಸ್ತದಾಧ 

ರ ಢಿಾಃ ಪರವೃರ್ತುನಿಮತುವಿವಕ್ಷರಾ ಪರವೃರ್ತುಯೀಯಗಾಃ। ಅಖಣಡವೃರ್ತುಾಃ ರ ಢಿಾಃ 

ಅವಯವವೃರ್ತುಯೀಯಗ  ಇರ್ತ ವಾ। ಗ ಣಾಯ ಲಕ್ಷಣರಾ ವಾ ವೃತಾಾ ಶಬದಬ್ ೀದ್ ಯೀಽಥಯಾಃ 

ಅಮತಖಯಾಃ। ಮತಕ್ಾಯಥಯಗತಣಯತಕ್ಾುಥಾಯನ್ುರವೃರ್ತುಗ ಯಣಿೀ॥ 
ಮತಖಾಯಥಯಸಮಬನಿಧನ್ಯಥಾಯನ್ುರ್ೀ ವೃರ್ತುಲಯಕ್ಷಣ್ೀರ್ತ। 

ಅನ್ತಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾದ್ೀಾಃ ಕ್ಾವನ್ುಭಾಯವಾಃ? ಇತಯತಸುಂ ವಕತುಮನ್ತಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್ 
ವಿಭಾಗಮಾಹ— 
ರ್ತರವಿಧ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ|  

ಅನ್ತಮಾನ್ಸಯ ಸಾಧಾರಣ್ ೀಽಸಾಧಾರಣಶಾ ಸಮಭವಾವಿತ ಇರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕಥಂ 
ತ್ೈವಿಧ್ಯಮ್? ಇತಯತ ಆಹ— 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಹ್ೀತತದ್ೃಷಾಟನ್ುಭ್ೀದ್ೀನ್| change 

ಅತರ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಪದ್ೀನ್ ಪಕ್ಷ್್ ೀಽಪುಯಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ಹ್ೀತತಪದ್ೀನ್ ಲ್ಲಙ್ುಞ್ಾ। ತಥಾ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಪದ್ೀನ್ ೀದಾಹರಣಮ್। ವಿರ್ ೀಧ್ಸ್ ಯೀಭಯದ್ ಷ್ಣತಾವತ್। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಾಧ್ನಾಂಶಾನಾಂ ತ್ೈವಿಧಾಯತ್ ತದಿವರ್ ೀಧ್ಸ್ತ್ವಿಧ್ಾಃ। 
ವಿರ್ ೀಧ್ಪದ್ಂ ಸಂಯೀಜಯ ವಾ ಯೀಜಯಮ್। ತತರ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸಾಧಾರಣಾಃ 
ಅನಾಯವಸಾಧಾರಣ । 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಲಕ್ಷಯರ್ತ— 
ಪರಮಾಣವಿರತದಾಧಥಯಪರರ್ತಜ್ಞಾಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ| 
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ಅತರ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ ಏವ ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾನಾಮನ್ುಭಾಯವಾತ್ ತಸಯ ಗರಹಣಂ, ನ್ 

ಸವವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ। 
ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ 

ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ— 

ಹ್ೀತತಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧರವಾಯಪುಶ್ಾೀರ್ತ  ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ| 

ಅತರಪರಥಮಹ್ೀತತಶಬ ದ್ೀನ್ ಲ್ಲಙ್ುಮತಚಯತ್ೀ। ಯತ್ ಯತರ ವಾದಿನಾ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ತತರ 

ತಸಾಯಪರಮರ್ತಾಃ ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧಾಃ। 
ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧ್ಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ — 
ಸಾಧ್ಯಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ವಾSನ್ನ್ತಗಮೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ|  

ಉಭಯೀವ್ೀಯರ್ತ ಗಾರಹಯಮ್। ಅನ್ನ್ತಗಮೀ ಅನ್ತಗತಯಪರಮರ್ತಾಃ। ಸಾಧ್ಮಯಯ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಸಾಯಯಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಸಾಧ್ಯಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಉಭಯೀವಾಯ 

ವಾಯವೃತಾಪರಮರ್ತವ್ೈಯಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ು ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ। ಅನ್ೀನ್ 
ಪಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ದ್ೃಷಾಟನ್ುಲಕ್ಷಣರಾಹಿತಯಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತಾವದಿವಿರ್ ೀಧ್ಲಕ್ಷಣಂ ಸ ಚತಂ 

ಭವರ್ತ। ತಲಿಕ್ಷಣವಿಭಾಗಾದಿ ಸಙ್ುರಹ್ೀಣ್ೈವ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಮಯಮತಕುಾಃ। 
ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಬಾಧ್ ಏವ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್  ಇರ್ತ ಮನಾವನ್ ಆಹ। 
ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ ೀಽಪಯನ್ ಯೀಽನ್ತಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಸ್ತು। ಅತಾಃ ಕಥಮೀವಂ ತ್ೈವಿಧ್ಯಮ್? 

ಇರ್ತ। ತತಾರಹ— 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಸಮಬಲವಿರ್ ೀಧ್ ಏವ ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ಾಃ|  

ದಿವವಿಧ್ ೀ ಹಿ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಪರಬಲಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಸಮಬಲ್ೀನ್ ಚ್ೀರ್ತ। 
ಆದ್ ಯೀ ಬಾಧ್ಕತ್ವೀನ್। ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪರರ್ತಬನ್ಧಕತ್ವೀನ್। ತತರ ಯೀಽಯಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ 

ಸಮಬಲ್ೀನ್ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸ ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ಸಞ್್ ಞಾೀ ಭವರ್ತ। ಅತ್ ೀ 
ಯತಕುಮತಕುಮರ್ತ। 
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ಬಾಧ್ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ಯೀಾಃ ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ತವನಿರಾಸಾಃ 

ಏವಕ್ಾರ್ೀಣಾಸಯ ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ತವಂ ವಯವಚಛನ್ರ್ತು। ಪರರ್ತಜ್ಞಾಮಾತರ ಏವಾಸಯ ಸತುರಣಾತ್। 
ರಾಪಾಾದಿಹ್ೀತವಙ್ುಸಾಯನ್ೀನಾಖಣಿಡತತಾವಚಾ। ಏತ್ೀನ್ ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಸಾಯಪ 

ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ತವಂ ಪರತತಯಕುಮ್। 
ಉಪಾಧ್ೀಾಃ ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ ೀನಾನಯಕತವಮ್ 

ಉಪಾಧಿವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪಯನ್ ಯೀಽಸ್ತುೀತಾಯಹ— 
ಸ ಏವೀಪಾಧಿದ್ ೀಷ್ ೀSಪ| 

ನ್ ೀಪಾಧಿಾಃ ಸವಯಮೀವ ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ಕಂ ತತ ದ್ ೀಷ್ ೀನಾನಯಕ  ಏವ। ಸ ಚ್ ೀಪಾಧಿನಾ 
ಉನ್ನೀಯೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಉಪಾಧಿದ್ ೀಷ್ಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಸಮಬಲವಿರ್ ೀಧ್ 

ಏವಾನ್ುಭಯವರ್ತೀರ್ತ ನ್ ೀಕುವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಪರಕೃತಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕಾಃ ಪರಕೃತಸಾಧ್ನಾವಾಯಪಕಾಃ 
ಉಪಾಧಿಾಃ। ಸ ಹಿ ಪಕ್ಷ್ಾತ್ ವಾಯವತಯಮಾನ್ಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ವಾಯವತಯಯನ್ 

ಪರರ್ತಪಕ್ಷ್್ ೀನಾನಯಕ್್ ೀ ಭವರ್ತ॥ ಉಪಾಧ್ಯಭಾವಸಯ ಸಾಧಾಯಭಾವ್ೀ ಲ್ಲಙ್ುತಾವತ್। 
ಉಪಾಧ್ೀಹಿಯ ಪಕ್ಷ್ಾತ್ ವಾಯವೃರ್ತುಾಃ ಸವವಾಯವೃತಾಾ ಸಾಧ್ಯವಾಯವತಯನ್ೀ ಶಕುಶಾಾಪ್ೀಕ್ಷಿತಾ। 
ತತರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕ ಇತ್ಯೀವೀಕ್ ು್ೀ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯಪಕಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಸ್ಯೀವ ಪಕ್ಷ್್ೀ 
ವತಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕ್್ ೀಽಪುಯಪಾಧಿನ್ಯ ಪಕ್ಷ್ಾತ್ ಸಾಧ್ಯಂ ವಾಯವತಯರ್ೀದಿರ್ತ 

ಸಾಧ್ನಾವಾಯಪಕತವಂ ಗಾರಹಯಮ್। 
ತಾವ್ೀತ್ಯೀವೀಚಯಮಾನ್ೀ ಸಾಧಾಯವಾಯಪಕಸಯ ಪಕ್ಷ್ಾತ್ ವಾಯವೃತಾುವಪ 
ಸಾಧ್ಯವಾಯವತಯನ್ಸಾಮಥಾಯಯಭಾವಾತ್ ವ್ೈಯಥಯಯಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತವಮಪ 

ಗಾರಹಯಮ್। ತಥಾ ಚ ಸಾಧ್ನಾವಾಯಪಕತಾವತ್ ಪಕ್ಷ್ಾತ್ ವಾಯವೃತು ಉಪಾಧಿಾಃ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತಾವತ್ ವಾಯಪಕನಿವೃತಾಾ ವಾಯಪಯನಿವೃರ್ತುರಿರ್ತ ಸಾಧ್ಯಂ ವಾಯವತಯಯರ್ತೀರ್ತ। 
ಸ್ ೀಪಾಧಿಕಸಯ ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ಧತವಮತಮ್ 

ಉಪಾಧಿಗತವಾಯಪಯತ್ ವೀಪಜೀವನಾತ್ ಸ್ ೀಪಾಧಿಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತವಾಯಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ ಧೀ 

ಭವರ್ತೀತ್ಯೀಕ್್ೀ। 
ಸ್ ೀಪಾಧಿಕಸಯ ವಯಭಿಚಾರಿತವಮತಮ್ 

ಸಾಧ್ಯರಹಿತಸಯ ಪಕ್ಷಸ್ಯೈವ ವಿಪಕ್ಷತಾವತ್ ತತರ ವತಯಮಾನ್ ೀ ಹ್ೀತತಾಃ ವಯಭಿಚಾರಿೀ 

ಸಾಯದಿತಯಪರ್ೀ। 
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ಪೂವೀಯಕುಮತದ್ವಯನಿರಾಸಾಃ 

ತತ್ ಏವಕ್ಾರ್ೀಣ ವಯವಚಛದ್ಯತ್ೀ। ಯತಾ ಉಪಾಧಿವಾಯವೃತಾಾ ಪಕ್ಷ್್ೀ ಸಾದಾಯಭಾವಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ 
ತದ್ೈವ ಪರಾನ್ತಮಾನ್ಂ ದ್ತಷ್ಟಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಪಶಾಾದಾಭವಿನಾ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಪಷ್ಟಂ ಪಷ್ಟಂ 

ಸಾಯದಿರ್ತ॥ ಸಾಧಾಯಭಾವಾವಿನಾಭಾವಯಭಾವತವಸಯ ಅವಶಾಯಭತಯಪಗಮನಿೀಯತಾವತ್ 

ಪರಥಮಪಾರಪುಪರಿತಾಯಗ್ೀನ್ ದ್ ೀಷಾನ್ುರಾನ್ವೀಷ್ಣ್ೀ ಗ ರವಂ ಚ ಸಾಯತ್। ವಿಷ್ಮವಾಯಪ ು 

ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ಧಾನ್ತಪಪರ್ತುಶ್ಾೀರ್ತ। 
ವಿಶವಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾದಿವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧಾದ್ೀರತದಾಹರಣಮಾಹ— 
ಸವಯ ಏತ್ೀ ದ್ೃಶಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ದ್ರಷ್ಟವಾಯಾಃ|  

‘ವಿವಾದ್ಪದ್ಂ ಮಥಾಯ ದ್ೃಶಯತಾವತ್, ಯತ್ ದ್ೃಶಯಂ ತತ್ ಮಥಾಯ ಯಥಾ ಶತಕುರಜತಂ 
ತಥಾ ಚ್ೀದ್ಂ ದ್ೃಶಯಂ ತಸಾಮನಿಮಥಾಯ’ ಇತ್ಯೀತದ್ನ್ತಮಾನ್ಂ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧಾದಿೀನಾಮತದಾಹರಣಂ ಜ್ಞಾತವಯಮರ್ತ। 
ವಿಶವಂ ಮಥಾಯತವಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ 

ತತೆಥಮ್? ಇತಯತಾಃ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಂ ತಾವದ್ತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾಗಮಾದಿಭಿಜಯಗತಾಃ ಸತಯತಾವತ್|  

ಸನ್ ಘ್ಟಾಃ ಇತಾಯದಿಪರತಯಕ್ಷ್್ೀಣ, ವಿಶವಂ ಸತಯಮತಾಯದಾಯಗಮೀನ್, ವಿವಾದ್ಪದ್ಂ ಸತಯಂ 
ಅಥಯಕರರಾಕ್ಾರಿತಾವತ್ ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಚ ಜಗತಾಃ ಸತಯತಾವವಧಾರಣಾತ್ 

ಜಗನಿಮಥಾಯ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರತದಾಧ ಭವರ್ತ। 
ವಿಶವಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧಾಃ 

ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧಮತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 
ತತಪಕ್ಷ್್ೀ ದ್ೃಶಯತವಸಯ ಚ ಮಥಾಯತಾವತ್|  

‘ಯತ್  ದ್ೃಶಯಂ ತಥ್ ಮಥಾಯ’ ಇರ್ತ ವಾಯಪುಮಙ ು್ೀಕತವಯತಾ ದ್ೃಶಯತವಸಾಯಪ 

ಮಥಾಯತವಮಙ ು್ೀಕತಯವಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ದ್ೃಶಯತವಸಯ ವಯಭಿಚಾರಾಪಾತಾತ್। ಅತ್ ೀ 
ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್ ೀಮಯಥಾಯತಾವತ್ ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತತವಾಯದಿನ್ಾಃ ಸವರ ಪಾಸ್ತದ್ಧ ಏವ। 
ನ್ ಮಥ್ಯೀತಯಸದ್ತಚಯತ್ೀ। ರ್ೀನ್ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಾಯತ್। ಕಂ ನಾಮ? 

ಅನಿವಯಚನಿೀಯಮೀವ। ಅತಾಃ ಅನಿವಯಚನಿೀಯದ್ೃಶಯತವಸಯ ಭಾವಾನ್ನ 
ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧರಿತಯತ ಆಹ — 
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ಅನಿವಯಚನಿೀಯಸಯ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ ೀSಸ್ತದ್ಧತಾವತ್|  
ಅನಿವಯಚನಿೀಯಸಯ  ದ್ೃಶಯತವಸಯ ಹ್ೀತತತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಽಪ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ಾಃ ಸವರ ಪಾ 

ಸ್ತದಿಧಭಯವತ್ಯೀವ। ಪರರ್ತವಾದಿನಾ ಜಗರ್ತ ಅನಿವಾಯಚಯದ್ೃಶಯತವಸಾಯನ್ಙ ು್ೀಕೃತತಾವದಿರ್ತ।  
ಯಥಾ ಅಗಿನಮತ್ವೀ ಸಾಧ್ಯೀ ಮಲ್ಲನ್ತಾವಮಲ್ಲನ್ತಾವದಿವಿಶ್ೀಷಾನ್ಪಹಾಯ 
ಧ್ ಮಮಾತರಂ ಹ್ೀತತಾಃ ತಥಾ ಅನ್ವಧಾರಿತಾನಿವಯಚನಿೀಯತಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ಂ 
ದ್ೃಶಯತವಮಾತರಂ ಜತಗನಿಮಥಾಯತ್ವೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತ್? ಇತಯತ ಆಹ — 

ಅನಿವಥಚನಿೀಯಸ್ಯೀತಿಅನಿವಥಚನಿೀಯಸ್ಯೀತಿ॥ ಶಕುತ್ೀ ವಕತುಂ  ಧ್ ಮಮಾತರಮಗಿನಮತ್ವೀ ಹ್ೀತತರಿರ್ತ। 
ಮಲ್ಲನ್ಧ್ ಮಾದ  ವಾದಿಪರರ್ತವಾದಿನ್ ೀಧ್ ಯಮತವಸಮಮತ್ೀಾಃ। ನ್ ಚ್ೈವಂ ಪರಕೃತ್ೀ। 
ಅನಿವಯಚನಿೀಯದ್ೃಶಯತವಸಯ ಪರರ್ತವಾದಿನ್ ೀಽಸ್ತದ್ಧತಾವತ್।  ನ್ ಹಿ ಗಗನ್ನ್ಲ್ಲನಾಸ್ತದ ದ 
ನ್ಲ್ಲನ್ತವಸಾಮಾನ್ಯಂ ತತಾರಙ ು್ೀಕತತಯಂ ಶಕಯತ ಇರ್ತ। 

ವಿಶವಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್ ೀವಯಯಭಿಚಾರಾಃ 

ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್ ೀರವಾಯಪುಮತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 
ಆತಮನ್ ೀSಪ ದ್ೃಶಯತಾವತ್|  

ಸತಯತ್ವೀನಾಙ ು್ೀಕೃತಸಾಯತಮನ್ ೀ ವಿಪಕ್ಷತಾವತ್ ತತರ ಚ 

ದ್ೃಶಯತವಹ್ೀತ್ ೀವಯತಯಮಾನ್ತಾವತ್ ವಾಯಪುಹಿೀನ್ ೀಪಯಸ  ಭವರ್ತ। ಏತ್ೀನ್ 

ವಯರ್ತರ್ೀಕದ್ೃಷಾಟನಾುತ್ ಸಾಧ್ನಾವಾಯವೃರ್ತುಶ್ ಾೀಪಪಾದಿತಾ ಭವರ್ತ। 
ವಿಶವಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಯಮ್ 

ಶತಕುರಜತಾದಿದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀ ಸಾಧಾಯನ್ನ್ತಗಮಮತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 
ಶತಕುರಜತಾದ್ೀರನಿವಯಚನಿೀಯತಾವಭಾವಾತ್| 

ಮಥಾಯಪದ್ೀನ್ ಅನಿವಯಚನಿೀಯತವಮಭಿಮತಂ ವಾದಿನ್ಾಃ। ತಚಾ ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀ ಶತಕು 

ರಜತಾದ  ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ। ‘ಅಸದ್ೀವ ರಜತಂ ಪರತಯಭಾತ್’ ಇರ್ತ ಬಾಧ್ಕಪರತಯರ್ೀನ್ 

ಅಸತಾವವಧಾರಣಾತ್। ಅತಾಃ ಶತಕುರಜತಾದಿದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲ್ ೀ ಭವರ್ತ। 
ವಿಶವಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಯಮ್ 

ತತರ ಸಾಧ್ನಾನ್ತನ್ತಗಮಂ ಚ್ ೀಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 

ಅನಿವಯಚನಿೀಯದ್ೃಶಯತಾವಭಾವಾತ್| 

ಅನಿವಯಚನಿೀಯಂ ಹಿ ದ್ೃಶಯತವಂ ಸಾಧ್ನ್ಮಭಿಮತಮ್। ನ್ ತತ್ ಶತಕುರಜತಾದ  ವತಯತ 

ಇರ್ತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಸಾಧ್ನ್ವಿಕಲ್ ೀ ಭವರ್ತ। ಅನಿವಯಚನಿೀಯತರಾ ಅಭಿಮತಸಯ 
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ಶತಕುರಜತಾದ್ೀಯದ್ೃಯಶಯತಾವಭಾವಾದಿರ್ತ ವಾ। ಶತಕ್ಾಾದ್ೀರ್ೀವ ದ್ೃಗಿವಷ್ಯತ್ವೀನ್ 

‘ರಜತಾದಿಕಂ ದ್ೃಷ್ಟಮ್’ ಇರ್ತ ಭರಮಮಾತರಮ್। ತನ್ಮತ್ೀಽಪ ಅನಿವಯಚನಿೀಯಸಯ 

ದ್ೃಶಯತಾವಭಾವಾದಿರ್ತ ವಾ। ತ್ೈರಪ ಶತಕುರಜತಾದ್ೀಾಃ ನ್ ಐನಿದರಯಕದ್ೃಗಿವಷ್ಯತವಂ 

ಅಙ ು್ೀಕೃತಮ್। ಪರರ್ತೀರ್ತಸಮಯ ಏವೀದ್ರಾಭತಯಪಗಮಾತ್। 
ಇನಿದರಯಸಾಯಧಿಷಾಠನ್ಗರಹಣ ಏವ ವಾಯಪಾರ್ ೀರರಿೀಕರಣಾತ್। 
ಶಕ್ಾಾದ್ಯವಚಛನಾನಽತಾಮವಿದಾಯಕಲ್ಲಪತಮಾರ್ ೀಪತರ್ೈವ ಅವಭಾಸತ ಇರ್ತ ತತರಕರರಾ। 

ವಿಶವಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನ್ೀ ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ತವಮ್ 

‘ಜಗತ್ ಪಾರಕ್ ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧಾಭಿಧಾನಾನ್ನ್ುರಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಾಃ 

ಸಮಬಲಪರಮಣವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ಸಞ್ಜ್ಞ ವಿಹಿತಾ। ಅತಸ ು್ೀನ್ೈವ ಕರಮೀಣ 
ತಮತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 
ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ ಸಪರರ್ತಸಾಧ್ನ್ತಾವಚಾ| 
‘ಜಗತ್ ಸತಯಂ ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್ ಬರಹಮವತ್’ ಇತಯಪ ವಕತುಂ ಶಕಯತಾವತ್ ಜಗನಿಮಥ್ಯೀರ್ತ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಸತರರ್ತಪಕ್ಷ್ಾ ಭವರ್ತ। ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ಅಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತವಮತಪಾಧಿಂ ಸ ಚಯರ್ತ। ತದಿಧ 
ಮಥಾಯತವವಾಯಪಕಂ ಶತಕು ರಜತಾದ  ದ್ೃಷ್ಟಮ್। ದ್ೃಶಯತಾವವಾಯಪಕಂ ಚ, ಚಗರ್ತ ದ್ೃಶಯತ್ವೀ 
ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಽಪಯಭಾವಾತ್। ಅತ್ ೀ ಜಗತ್ ೀ ವಾಯವತಯಮಾನ್ಂ ಅಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತವಂ 

ಮಥಾಯತವತವಮಪ ವಾಯವತಯಯರ್ತೀರ್ತ। 
ಯದ್ತಕುಂ ‘ಜಗನಿಮಥಾಯ’ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ ಪರತಯಕ್ಷವಿರತದ ಧ್ೀರ್ತ। ತದ್ಯತಕುಮ್। ಅನ್ತಮಾನ್ೀನ್ 

ಹ್ಯೀಷ್ಯತಾೆಲ್ಲೀನ್ಬಾಧ್ಯತವಂ ಸಾಧ್ಯತ್ೀ। ನ್ ಚ ತದ್ಭಾವಂ ಗ್ ೀಚರಯಿತತಂ 

ಪರತಯಕ್ಷಮೀಷ್ಟೀ ರ್ೀನ್ ತದಿವರ್ ೀಧ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ಸಯ ಸಾಯತ್। 
ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿತಾವತ್ ಪರತಯಕ್ಷಸಯ। ನ್ ಹಿ 

ಭಿನ್ನವಿಷ್ಯಯೀಬಾಯಧ್ಯಬಾಧ್ಕಭಾವೀಽಸ್ತು। ನ್ ಹಿ ಭವರ್ತ 

ಆಮಘ್ಟಶಾಯಮತಾಪರತಯಕ್ಷ್್ೀಣ ಪಾಕರಕುತಾಪರಮಾಣಸಯ ಬಾಧ್ ಇತಾಯಶಙ್ೆಾ ಪರಿಹರರ್ತ। 
ಜಗತ್ತಯತವಗಾರಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಸಯವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿತ್ವೀ ಅನ್ತಮಾನಾಗಮಪಾರಮಾಣಯ 
ಗಾರಹಿಣ್ ೀಽಪ ಪರತಯಕ್ಷತವವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಉತುರಕ್ಷಣ್ೀ ಪಾರಮಾಣಯಂ ನ್ ಸ್ೀತ್ಾರ್ತ 

ಭ್ೀದಾದಿವಾಕ್ಾಯನಾಮೀವ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯತ್। 
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Change 388 ಜಗತ್ತಯತವಗಾರಹಿಪರತಯಕ್ಷಸಯವತಯಮಾನ್ಮಾತರ ಗಾಹಿತ್ವೀ 
ಅನ್ತಮಾನಾಗಮಪಾರಮಾಣಯಹಿಣ್ ೀSಪ ಪರತಯಕ್ಷತಾವವಿಶ್ೀಷಾದ್ತತುರಕ್ಷಣ್ೀ ಪಾರಮಾಣಯಂ 
ನ್ ಸ್ೀತ್ಾರ್ತೀರ್ತ ಭ್ೀದಾದಿವಾಕ್ಾಯನ್ಮೀವ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯತ್|  
ಯೀ ಜಗತ್ತಯತವಗಾರಹಿಪರತಯಕ್ಷಸಯ ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿತವಂ ಅಙ ು್ೀಕತರಾಯತ್ ಸ 
ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ ಜಗನಿಮಥಾಯತವಗಾರಹಿಣಾಃ ಅನ್ತಮಾನ್ಸಯ ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಸ್ತು ಕಞ್ಾನ್’ 

ಇತಾಯದಾಯಗಮಸಯ ಚ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಕ್್ೀನ್ ಗೃಹಯತ್ೀ? ಇರ್ತ। ನ್ ತಾವತ್ ಸ್ವೀನ್। 
ಸವಪಾರಮಾಣಯವಿಷ್ಯತಾವನ್ನ್ತಭವಾತ್। ನಾಪಯನ್ತಮಾನಾದ್ಯನ್ುರ್ೀಣ 

ಅನ್ವಸಾಾಪಾತಾತ್। ಪರತಯಕ್ಷ್್ೀಣ ಚ್ೀತ್ ತಹಿಯ ತಸಾಯನ್ತಮಾನಾಗಮಪಾರಮಾಣಯ ಗಾರಹಿಣ 

ಪರತಯಕ್ಷಸಾಯಪ ಪರತಯಕ್ಷತಾವವಿಶ್ೀಷಾತ್ ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿತವಂ ಸಾಯತ್। ತಥಾ ಚ ನ್ 
ತ್ೀನ್ ೀತುರಕ್ಷಣ್ೀ ಅನ್ತಮಾನಾದಿಪಾರಮಾಣಯಸ್ತದಿಧಾಃ। ಜಗನಿಮಥಾಯತಾವನ್ತಮಾನಾದ್ೀಾಃ 
ಉತುರಕ್ಷಣ್ೀ ಪಾರಮಾಣಾಯಸ್ತದ ಧ ಚ ‘ದಾವ ಸತಪಣಾಯ’ ಇತಾಯದಿಭ್ೀದ್ವಾಕ್ಾಯನಾಂ ‘ವಿಶವಂ 
ಸತಯಂ’ ಇತಾಯದಿವಿಶವಸತಯತವವಾಕ್ಾಯನಾಂ ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತಾವದ್ಯನ್ತಮಾನಾನಾಂ 

ಚ್ ೀತುರಕ್ಷಣ್ೀ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಸಾಯತ್। ಪರಸಪರಾವಿರತದ್ಧಯೀ ಅನ್ಯತರನಿಷ್ೀಧ್ಸಯ 

ಅನ್ಯತರವಿಧಿನಾನ್ುರಿೀಯಕತವನಿಯಮಾದಿರ್ತ। ನ್ ಚ್ ೀತುರಕ್ಷಣ್ೀ 

ಅನ್ತಮಾನಾದಿಪಾರಮಾಣಯಗಾರಹಕಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾನ್ುರಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ ವಾಚಯಮ್। ಉಕುರಿೀತಾಯ 

ತತರ ಪಾರಮಾಣಾಯಭಾವಾಸಯ ವಕತುಂ ಶಕಯತಾವತ್। 
ಸಾಕ್ಷಿಪರಮಾಣಸಯ ಭಾವಯಥಯಗಾರಹಿತವಮ್ 

ನ್ನ್ತ ನ್ ಸವಯಪರತಯಕ್ಷಂ ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಕಂ ತತ? 

ಸಾಕ್ಷಿವಯರ್ತರಿಕುಮೀವ। ಸಾಕ್ಷಿೀ ತತ ಏಷ್ಯದ್ಪ ಗೃಹಾಣರ್ತ। ಅತಸ ು್ೀನ್ ಉತುರಕ್ಷಣ್ೀಽಪ 
ಅನ್ತಮಾನಾಗಮಪಾರಮಾಣಯಂ ಸ್ೀತ್ಾರ್ತ ಇತಾಯಶಙ್ೆಾ ಪರಿಹರರ್ತ — 
ತಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧತವಂ ಚ್ೀಜಞಗತ್ತಯತವಮಪ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧಮ್| 

ಯದಿ ಅನ್ತಮಾನಾದಿಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧತವಮತಚಯತ್ೀ ಹನ್ು ತಹಿಯ ಜಗತ್ತಯತವಮಪ 

ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧಮರ್ತ ಬ ರಮಾಃ। ತಥಾ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ ೀ ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿತಾವಭಾವಾತ್ 
ತ್ೀನ್ ಏಷ್ಯತಾೆಲ್ಲೀನ್ಜಗದಾಬಧಾಭಾವಸ್ತದಿಧಸಮಭವಾತ್ ಪರತಯಕ್ಷ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ಸಯ 

ದ್ತವಾಯರ ಏವ್ೀರ್ತ। 
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ಸಮಾಭವಿತವಯಭಿಚಾರ್ೀಣ ಪರತಯಕ್ಷ್್ೀಣ ವಿಶವಮಥಾಯತವಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾ ಅವಿರ್ ೀಧಾಶಙ್ಖ್ೆ 
ತನಿನರಾಸಶಾ 

ಅನ್ಯಸಾುವಹ- ನ್ ಪರತ್ಯೀಕ್ಷ್್ೀಣಾನ್ತಮಾನ್ಸಯ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। ಪರತಯಕ್ಷಸಯ ತತರ ತತರ 

ಶತಕುರಜತಾದ  ವಯಭಿಚಾರ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ। ತತಶಾ ನ್ ತತರಮಾಣ್ಯೀ ವಿಶಾವಸಾಃ ಸಮಭವರ್ತ। 
ಅವಿಶವಸುಪಾರಮಾಣ್ಯೀನ್ ಚ ಕಥಮನ್ತಮಾನ್ಸಯ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃಸಾಯತ್? ಇರ್ತ। ತತಾರಹ — 

ವಯಭಿಚಾರಶ್ಾೀದ್ಭೀದಾಗಮಾಥಾಯನ್ತಮಾನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವಧ್ಯವಸಾರ್ೀ ಚ ಸಮಾಃ|  
ಪರತಯಕ್ಷಸಯ ವಯಭಿಚಾರದ್ಶಯನಾತ್ ಅವಿಶವಸನಿೀಯತವಂ ವದ್ನ್ ವಾದಿೀ ಪರಷ್ಟವಯಾಃ ‘ನ್ೀಹ 
ನಾನಾಸ್ತು ಕಞ್ಾನ್’ ಇತಾಯಗಮಸಯ ಅಶ್ೀಷ್ಭ್ೀದಾಭಾವೀಽಥಯಾಃ ದ್ೃಶಯತಾವನ್ತಮಾನ್ಂ 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ, ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತಾವದ್ಯನ್ತಮಾನ್ಂ ಸದ್ ೀಷ್ಂ ಇತಯಧ್ಯವಸಾಯಾಃ ಕ್್ೀನ್ 

ಪರಮಾಣ್ೀನ್? ಇರ್ತ। ನ್ ತಾವತ್ ಸ್ವೀನ್ೈವ ಅನ್ನ್ತಭವಾತ್। ನಾಪಾಯಗಮಾದ್ಯನ್ುರ್ೀಣ। 
ಅನ್ವಸಾಾಪಾತಾತ್। ಪರತಯಕ್ಷ್್ೀಣ ಚ್ೀತ್, ತಹಿಯ ಪರತಯಕ್ಷಸಯ ತತರ ತತರ 

ವಯಭಿಚಾರದ್ಶಯನಾತ್ ಇದ್ಮಪ ಪರತಯಕ್ಷಮವಿಶವಸನಿೀಯಂ। ತಥಾ ಚ ನ್ 

ತ್ೀನಾಗಮಾಥಾಯಧ್ಯವಸಾಯಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾರ್ತೀರ್ತ। ಅನ್ತಮಾರಾ ಅನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವಧ್ಯವಸಾಯ 

ಇರ್ತ ಚ ಯೀಜಯಮ್। ಯದ್ಯಪಯತರ ಪೂವೀಯಕುಮೀವಾನಿಷ್ಟಂ ಶಕಯತ್ೀ ವಕತುಮ್ ತಥಾಪ 

ತತ್ ಶ್ಷ್ಯೈರ್ೀವ ಶಕಯತ್ೀ ಜ್ಞಾತತಮರ್ತ ದ್ ಷ್ಣಾನ್ುರಮೀವೀಕುಮ್। ಅಭ್ೀದಾಗಮಸಯ 

ಅಭ್ೀದಾಥಯತಾವಧ್ಯವಸಾರಾನ್ತಪಪರ್ತುರ್ೀವಾನಿಷಾಟ। 
ಆಧಿಕಂ ಚಾಹ — 

ಅತ ಉತುರದಿವಸ್ೀSಭ್ೀದ್ವಾಕಯಸಯ ಭ್ೀದ್ ೀSಥಯಾಃ ಸಾಯತ್|  
‘ನ್ೀಹನಾನಾ’ ಇರ್ತ ವಾಕಯಸಾಯಭ್ೀದ್ ೀಽಥಯ ಇತಯಧ್ಯವಸಾರಾನ್ತಪಪತ ು ಭ್ೀದ್ ೀಽಥಯಾಃ 

ಸಾಯತ್। ಪರಸಪರವಿರತದ್ಧಯೀಾಃ ಅನ್ಯತರನಿಷ್ೀಧ್ಸಯ 

ಅನ್ಯತರವಿಧಿನಾನ್ುರಿೀಯಕತವನಿಯಮಾದಿರ್ತ। ಪರತಯಕ್ಷಸಯ 
ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿತಾವಭತಯಪಗಮೀಽಪಯಯಂ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಮಾನ್ ಇರ್ತ ಸ ಚಯಿತತಂ 

ಉರ್ತರದವಸ್ಉರ್ತರದವಸ್ ಇತತಯಕುಮ್। ತಥಾ ಹಿ, ಯದಿ ಪರತಯಕ್ಷಂ ವತಯಮಾನ್ಮಾತರಗಾರಹಿ ತಹಿಯ 
‘ನ್ೀಹ ನಾನಾ’ ಇರ್ತ ವಾಕಯಸಯ ಅಭ್ೀದ್ ೀಽಥಯ ಇತಯಧ್ಯವಸಾಯಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಸಾಯಪ 
ತಥಾತಾವಪತಾಾ ಉತುರದಿವಸ್ೀಽಪ ತದ್ಥಯತಾವಧ್ಯವಸಾಯೀ ನ್ ಸಾಯತ್ ಇರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಂ 

ಕೃತಾವ ಆಹ — ಅರ್ ಇತಿಅರ್ ಇತಿ॥ 
ದ್ೃಶಯತಾವನ್ತಮಾನ್ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವಧ್ಯವಸಾರಾಯೀಗ್ೀ ಅನಿಷ್ಟಮಾಹ— 
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ನಿದ್ ೀಯಷಾನ್ತಮಾರಾಾಃ ಸದ್ ೀಷ್ತವಂ,  
ನಿದ್ ೀಯಷ್ತ್ವೀನಾಭತಯಪಗತಾನ್ತಮಾರಾಾಃ ಪರತ್ಯೀಕ್ಷ್್ೀಣ ಕವಚತ್ ವಯಭಿಚಾರದ್ಶಯನ್ೀನ್ 

ಅವಿಶವಸನಿೀರ್ೀನ್ ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವಧ್ಯವಸಾರಾನ್ತಪಪತ ು ಸದ್ ೀಷ್ತವಂ ಸಾಯತ್। 
ಅಭಾವಾಭಾವ್ೀ ಭಾವನಿಯಮಾತ್। ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಧತಾವದ್ಯನ್ತಮಾನ್ಂ 
ಸದ್ ೀಷ್ಮತಯಧ್ಯವಸಾರಾನ್ತಪಪತ ು ದ್ ೀಷ್ಮಾಹ — 

ಸದ್ ೀಷಾನ್ತಮಾರಾ ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಂ । 

ಸದ್ ೀಷಾನ್ತಮಾರಾಾಃ ಸದ್ ೀಷ್ತ್ವೀನಾಭತಯಪಗತಾರಾ ಅನ್ತಮಾರಾಾಃ। ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ 
ಪರತಯಕ್ಷಸಾಯವಿಶವಸನಿೀಯತಾವಙ ು್ೀಕೃತ  ಆಗಮಾಥಾಯವಯವಸಾಾ। ಕಂ ತತ 
ಸವಯವಯವಸಾಾನಾಂ ಪರತಯಕ್ಷಮ ಲತ್ವೀನ್ ನ್ ಕ್ಾಽಪ ವಯವಸಾಾ ಸ್ತದ್ಧಾರ್ತೀರ್ತ 
ಸವಯವಯವಹಾರ್ ೀಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಾಯಹ— 
ಇತಯವಯವಸಾಾ|  

ಉಕುಪರಕ್ಾರಸ ಚನಾಥಯ ಇರ್ತ ಶಬದಾಃ। 
ಆಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿೀನಾಮದ್ ಷ್ಣತವಮ್ 

ಯದ್ತಕುಂ ಹ್ೀತತಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧರವಾಯಪುರಿರ್ತ ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ತದ್ಯತಕುಮ್। 
ಆಶರರಾಸ್ತದಿಧಸಾಧಾಯಸ್ತದಿಧವಯಧಿಕರಣಾಸ್ತದಿಧೀನಾಮಪ ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧಿತಾವತ್ ಇತಯತ ಆಹ— 

ಆಶರಯಸಾಧ್ಯವಯಧಿಕರಣಾಸ್ತದ್ಧಯೀ ನ್ ದ್ ಷ್ಣಂ। 

ಅಶರಯಸ್ತದಿಧವಯಧಿಕರಣಾಸ್ತದಿದೀ ದ್ಶ್ಯತ್ೀ। ತತಾಃ ಪಾರಕ್ ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯಸಾಯಪರಸ್ತದಿಧಾಃ 

ಸಾಧಾಯಸ್ತದಿಧಾಃ। ಯಥಾ ‘ಇಯಂ ಭ ಾಃ ಶಶವಿಷಾಣ್ ೀಲಿ್ಲಖಿತಾ ಭ ತಾವತ್’ ಇರ್ತ। 
ಅರ್ತಪರಸಙ್ುಸ್ಯೈವ ದ್ ೀಷ್ತಾವದಿವಯವಸಾಾಪಕತವಮ್ 

ಕತತ್ ೀ ನ್ ದ್ ಷ್ಣಮತಾಯಹ— 
ಅರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುಭಾವಾತ್|  
ಆಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿೀನಾಮದ್ ಷ್ಣತಾವಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಅನಿಷ್ಠಪರಸಙ್ಖ್ುಭಾವಾತ್ ನ್ 

ದ್ ಷ್ಣಮ್। ಅರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುಭಾವ್ೀಽಪ ಕಥಮದ್ ಷ್ಣಮ್ ? ಇತಾಯಹ— 

ಅರ್ತಪರಸಙ ು್ೀನ್ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ತಾವದ್ ೀಷ್ತ್ವೀ ಕಲ್ಪಾೀ| 

ಯಸಯ ದ್ ೀಷ್ತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಅನಿಷ್ಟಪರಸಙ್ುಾಃ ತಸಯದ್ ೀಷ್ತವಮ್। ಯಥಾ 

ಸವರ ಪಾಸ್ತದ ಧ್ೀಾಃ ಅದ್ ೀಷ್ತ್ವೀ ಹರದಾದ್ೀರಗಿನಮತವಪರಸಙ ು್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ತವಮ್। ಯಸಯ ಚ 

ಅದ್ ೀಷ್ತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಅನಿಷ್ಟಪರಸಙ್ುಾಃ ತಸಯ ಅದ್ ೀಷ್ತವಮ್। ಯಥಾ ವಾಯಪ ು್ೀಾಃ 
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ಅದ್ ೀಷ್ತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಸಾಧಾಯಸ್ತದಿಧಪರಸಙ ು್ೀನ್ ಅದ್ ೀಷ್ತವಮ್। ಏವಂ 

ದ್ ೀಷ್ತಾವದ್ೀರರ್ತಪರಸಙ್ಖ್ುಧಿೀನ್ತಾವತ್ ಅತರ ಚ ತದ್ಭಾವಾತ್ ನ್ ದ್ ೀಷ್ತವಮ್।  ಅತರ 
ಅದ್ ೀಷ್ತ್ ವೀಕುಾಃ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತರಾ ಉಪಯತಜಯತ್ೀ। ಅರ್ತಪರಸಙ್ುಶಬ ದ್ೀನ್ 

ಭಾವಾಭಾವಾವುಪಲಕ್ಷಾ ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ ೀಕುವಾಯ। 
ವಾಯಪುಸಮತಚತದ್ೀಶಾಸ್ತದ್ ಧಾೀರ್ೀವ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದಿಧಪರಯೀಜಕತವಮ್ 

ಇತ್ ೀಪ ನಾಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದ್ೀದ್ ೀಯಷ್ತವಮತಾಯಹ— 
ವಾಯಪುರ್ೀವ ಹಿ ಪರಯೀಜಕ್ಾ |  

ಸಾಧ್ಯಸ್ತದ ಧ ಹಿ ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ವಾಯಪುರ್ೀವ ಪರಯೀಜಕ್ಾ। ನ್ ತತ ಸದಾಶರಯತವಂ 

ಸಾಧ್ಯಪರಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀರ್ೀಕ್ಾಧಿಕರಣತವಂ ವಾ। ವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾಭಾವಾತ್। ನ್ ಹಿ 
ಸತಾಯಂ ವಾಯಪ ು ದ್ ೀಷಾನ್ುರಾಸಙ್ೆ ೀಣಾಯಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿನಾ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದಿಧದ್ೃಯಷ ಠ್ೀರ್ತ। 
ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। ವಿವಕ್ಷಿತಸಾಲ್ೀ ಸ್ತದಿಧಶ್ಾೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಹ್ೀತತಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧರಿರ್ತ 
ಹತಯಕುಮ್। ಏಕ್ಾರಸತು ಸದಾಶರಯತಾವದಿವಾಯವತಯಕಾಃ। ವಾಯಪುಮತಾ್ಧ್ನ್ಂ ಹಿ 

ವಿವಕ್ಷಿತಸಾಲ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ವಿವಕ್ಷಿತಸಾಲ್ೀ ಸಾಧ್ಯಂ ಪರಯೀಜಯರ್ತ। 
ಆಶರರಾಸ್ತದಾಧಾದಿಸಾಲ್ೀ ವಾಯಪುಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಮಮತ್ ೀ ಯದಿ ವಾಯಪುರ್ೀವ ಪರಯೀಜಕ್ಾ? ಇತಯತ ಆಹ— 
ಅಸತಯಪ ವಾಯಪುರಸ್ಾೀವ|  

ಪರಯೀಜಕ್ಾ ಚ ವಾಯಪುಾಃ ಅಸತಯಪಾಯಶರರ್ೀ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀರಸ್ಾೀವ। ‘ವನಾಧಾ 
ಸತತ್ ೀ ನ್ ವಕ್ಾು ಅಚ್ೀತನ್ತಾವತ್’ ಇತಾಯದ  ದ್ಶಯನಾತ್। ಅತ್ ೀ 

ನಾಶರರಾಸ್ತಧಿದ್ ಯಷ್ಣಮರ್ತ। 
ತಥಾ ಅಸತಯಪ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀರ್ೀಕ್ಾಧಿಕರಣತ್ವೀ ಪರಯೀಜಕ್ಾ ವಾಯಪುತರಸ್ಾೀವ। 
ಚನ್ ದರೀದ್ರಾದಿನಾ ಸಮತದ್ರವೃದಾಧಾದ್ಯನ್ತಮಾನ್ದ್ಶಯನಾತ್। ಅತ್ ೀ ನ್ 

ವಯರ್ಥಕರಣಾಸ್ತದಿಧರಪ ದ್ ಷ್ಣಮರ್ತ। 
ಅಸಾದಾಶರಯಸಯ ಹ್ೀತ್ ೀವಾಯಯಪಾನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಬಾಧ್ಕಂ ಚಾಹ— 

ಅಸದಾಶರಯಸಯ ಸಾಧ್ಕತವಂ ನ್ೀತಯಪ ವಾಯಪುಂ ವಿನಾ ಕಥಂ ನಿವಾಯಯತ್ೀ?  

‘ಅಸದಾಶರಯಸಯ ಸಾಧ್ಕತವಂ ನ್’ ಇರ್ತ ಬತರವಂಸುತರ ಪಾರಮಾಣಮಾಚಷ್ಟೀ ನ್ ವಾ। ನ್ 
ದಿವರ್ತೀಯಾಃ। ಪರಮಾಣಂ ವಿನಾ ಅಥಯಸ್ತದ ಧ್ೀರಭಾವಾತ್। ಆದ್ಯೀ ನ್ ತಾವತ್ 

ಪರತಯಕ್ಷಮಾಗಮೀ ವಾ ತತಾರಸ್ತು। ಅತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ಮೀವ ವಾಚಯಮ್। ತತ್ ಕಮಸತ್ 
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ತದಾಶರಯಂ ಹ್ೀತತಂ ವಾ ಪಕ್ಷಿೀಕೃತಯ ಪರವತಯತ್ೀ? ಅತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ಮೀವ ವಾಚಯಮ್। 
ತತ್ ಕಮಸತ್ ತದಾಶರಯಂ ಹ್ೀತತಂ ವಾ ಪಕ್ಷಿೀಕೃತಯ ಪರವತಯತ್ೀ? 

ಉಭಯಮಪಯಸದಾಶರಯಂ ಸಾಯತ್। ಸತಾಃ ಅಸದ್ಧಮಯತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್। ತತರ 

ಪರಷ್ಟವಯಂ, ತಸಯ ವಾಯಪುರಸ್ತು ನ್ ವಾ? ಇರ್ತ। ನಾದ್ಯಾಃ ಸವಯತಾರಪ ತತರಸಙ್ಖ್ುತ್। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ 

‘ಅಸದಾಶರಯಸಯ ಸಾಧ್ಕತವಂ ನ್’ ಇರ್ತ ನಿವಾರಣಂ ನ್ ಸಾಯತ್। ಅವಾಯಪುಸಯ 

ಸಾಧ್ನ್ಬಾಧ್ನಾನ್ಙ್ುತಾವದಿರ್ತ। 
ನ್ನ್ವಸತ್ ೀ ನಿಧ್ಯಮಯಕತ್ವೀನ್ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನಾಶರಯತಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ 

ಕಥಮಸದಾಶರಯೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಧ್ಕಾಃ ಸಾಯತ್? ಇತಯತ ಆಹ — ಅಸ್ದಾಶ್ರಯಸ್ಯೀತಿಅಸ್ದಾಶ್ರಯಸ್ಯೀತಿ॥ ಅತರ 
ವಾಯಪುರಿರ್ತ ತದ್ವತ್ ೀಾಃ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀರಾಶರಯತವಮತಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। 
ಪಾರಗಪಹ್ೀಯತತಸಮತಚಾರ್ೀ ಅತಾರಸದಿವಷ್ಯವಯವಹಾರಾನ್ುರಾನ್ತಪಪರ್ತುಂ 

ಸಮತಚಾನ್ ೀರ್ತ। ಅನ್ಯತ್ಮಾನ್ಮ್। 
ಇತ್ ೀಽಪ ನ್ ನಿಧ್ಯಮಯಕತ್ವೀನ್ ಅಸತಾಃ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನಾಶರಯತಾವಭಾವೀವಾಚಯ 
ಇತಾಯಹ — 

ಅಸದಾಶರಯಮತಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣತವಸಮಭವ್ೀ ಕಥಮವಾಯಪುಾಃ । 

‘ಅಸದಾಶರಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ನ್ ಸಾಧ್ಕಂ’ ಇರ್ತ ವದ್ತಾ ಅಸತಾಃ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯವತಯಕತರಾ 

ತದಿವಶ್ೀಷ್ಣತವಂ ಅಙ ು್ೀಕೃತಮೀವ। ಅನ್ಯಥಾ ತಥಾ ವಕತುಮೀವಾಶಕಯತಾವತ್। ಏವಂ ಚ 
ಅಸತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಣತವಲಕ್ಷಣಧ್ಮಯಸಮಭವ್ೀ ಕಥಂ 

ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಧ್ಮಾಯಶರಯತಾವಸಮಭವಾಃ? ವಿಶ್ೀಷ್ ಹ್ೀತವಭಾವಾದಿರ್ತ। ಏಂ 

ಅಸದಾಶರಯತವಂ ಆಶರಯಸ್ತದಿಧರಿರ್ತ ಮತಂ ನಿರಾಕೃತಮ್। 
ಅಭಾವಪಕ್ಷಕ್ಾನ್ತಮಾನ್ಸಯ ಆಶರರಾಸ್ತದ್ಧತಾನಿರಾಸಾಃ 

ರ್ೀ ಪುನ್ರಭಾವಸಯ ನಿಧ್ಯಮಯಕತಾವತ್ ತದಾಶರಯತವಂ ಆಶರರಾಸ್ತದಿಧದ್ ಷ್ಣಂ 
ಬತರವತ್ೀ ತನಿನರಾಸಾರಾಹ — 

ನ್ ಚಾತಯನಾುಭಾವೀSಪ ಸವಯಧ್ಮಯರಹಿತಾಃ|  

ಕಮತತ ಪಾರಗಭಾವಾದಿಾಃ ಪಾರಮಾಣಿಕಪರರ್ತಯೀಗಿಕ ಇರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತ್ ೀ ನ್ ? ಇತಯತ 
ಆಹ — 
ಪರಮೀಯತಾವದ್ಯನ್ತಭವಾತ್| 
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ಅನ್ತಭ ಯನ ು್ೀ ಹಿ ಪರಮೀಯತಾವಭಿಧ್ೀಯತಾವದ್ಯಾಃ ಅತಯನಾುಭಾವ್ೀಽಪಧ್ಮಾಯಾಃ 
ಕಥಮನ್ಯಥಾ ತಸಯ ಸವಯಧ್ಮಯರಾಹಿತಾಯದಿ ಜ್ಜಾನಿೀರಾತ್? ಕಥಂ ಚ ಶ್ಷ್ಯಂ 

ಪರತತಯಪದಿಶ್ೀತ್? ಅನ್ತಪದಿಷ್ಟಶಾ ಕಥಮಸ  ಜ್ಜಾನಿೀರಾತ್? ಇರ್ತ। 
ಸಾಧಾಯಪರಸ್ತದ್ಧೀರದ್ ಷ್ಣತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಹ್ೀತವನ್ುರ್ೀಣ ಅಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಸಯ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಾಧ್ಕತವಂ ಸಾಧ್ಯರ್ತ— 

ಪರಿಶ್ೀಷಾಥಾಯಪರ್ತುಪಾರಮಾಣಾಯಭತಯಪಗಮಾಚಾ|  

ಪರಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ಅಥಾಯಪತ ು್ೀಶಾ ಪಾರಮಾಣಯಂ ತಾವತ್ ಸವ್ೈಯರಙ ು್ೀಕೃತಮ್। ತತಾ್ಧ್ಯಂ 
ಅಪರಸ್ತದ್ಧಮಪ ದ್ೃಶಯತ್ೀ। ಅತ್ ೀ ನ್ ಕತತಾರಪ ಸಾಧಾಯಪರಸ್ತದ ಧ್ೀದ್ ಯಷ್ಣತವಮ್। 
ಇತ್ ೀಽಪ ನಾಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಸಯ ಅಸಾಧ್ಕತವಮತಾಯಹ— 
ವಿಮತಂ ಸಕತೃಯಕಮತಯತರ ಸವಯಜ್ಞತವಸಯ ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾಬಲ್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಧಾಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್| 

‘ಭ ಭ ಧ್ರಾದಿಕಂ ಸಕತೃಯಕಂ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್ ಘ್ಟವತ್’ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಪರ್ೈಾಃ 

ಈಶವರ್ೀ ಸವಯಜ್ಞತವಸ್ತದಿಧರಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। ಯದ್ಯಪ ಕ್ಾಯಯತವವಂ ಸಕತೃಯಕತವಮಾತ್ರೀಣ 

ವಾಯಪುಂ ಭ ಭ ಧ್ರಾದಿಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾಬಲ್ೀನ್ ಸವಯಜ್ಞಮೀವ ಕತಾಯರಂ ಗಮಯರ್ತ। 
ಉಪಾದಾನಾದಿವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ವತ್ ಏವ ಕತೃಯತಾವತ್। ನ್ ಚ ಸವಯಜ್ಞತವಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್। 
ಅತಸುದ್ವತ್ ನ್ ಕತತಾರಪ ಅಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಸಯ ದ್ ಷ್ಣತವಮರ್ತ। ಅನ್ೀನ್ೈವ 

ವಯಧಿಕರಣತ್ವೀಽಪ ಸಾಧ್ಕತವಂ ಚ್ ೀಪಪಾದಿತಂ ಭವರ್ತ। ಭ ಭ ಧ್ರಾದಿನಿಷ ಠ್ೀನ್ 
ಕ್ಾಯಯತ್ವೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ ಈಶವರ್ೀ ಸವಯಜ್ಞತವಸ್ತದ್ಧಾಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್ ನ್ ಕತತಾರಪ 

ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ನ್ಯೀವಯಯಧಿಕರಣತವಂ ದ್ ಷ್ಣಮರ್ತ। ಏತ್ೀನ್ೈವ ಅವಯವನಿಯಮಶಾ 

ಪರಾಸುಾಃ। ನ್ ಹಿ ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾಬಲ್ೀನ್ ಸವಯಜ್ಞತವಸ್ತದಾಧವವಯವನಿಯಮೀಽಸ್ತು। 
ಪರಿಶ್ೀಷಾಥಾಯಪತ್ ಯೀರನ್ತಮಾನ್ತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ವಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಯೀಾಃ ಪರಿಶ್ೀಷಾಥಾಯಪತ್ ಾೀಾಃ ಪಾರಮಾಣಾಯಭತಯಪಗಮೀಽಪ 
ಕಮಾರಾತಮಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಸಾಯನ್ತಮಾನ್ಶಾ ಸಾಧ್ಕತ್ವೀ? ಇತಯತ ಆಹ — 
ಪರಿಶ್ೀಷ್ ೀSಥಾಯಪರ್ತುರನ್ತಮಾನ್ಮತಯವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ| 

ಅಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಸಯ ಪರಿಶ್ೀಷಾದ್ೀಾಃ ಸಾಧ್ಕತ್ವೀ ಅನ್ತಮಾನ್ಸ್ಯೈವ ತದ್ತಕುಂ ಸಾಯತ್। 
ಪರಿಶ್ೀಷಾದಿರನ್ತಮಾನ್ಮತಯನ್ರ್ತಭಿನಾನಥಯತಾವತ್। ತತತೆತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ — 

ಉಪಪರ್ತು ಮಾತರತಾವತ್|  
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ಇಹ್ ೀಪಪರ್ತುರನ್ಯಥಾನ್ತಪಪರ್ತುಜ್ಞಾಯತವಾಯ। ಪರಿಶ್ೀಷಾಥಾಯಪತ್ ಾೀಾಃ 
ಅನ್ಯಥಾನ್ತಪಪರ್ತುತ್ವೀಽಪ ಕತತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ತವಂ ? ಇತಯತ ಆಹ — 
ಉಪಪತ ು್ೀಶಾ ವಾಯಪಾಪ್ೀಕ್ಷ್ಾ ಸವಯತಾSಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಯತಾಯಗರಹಮಾತ್ರೀಣ ಭ್ೀದ್ಾಃ| 

ಅನ್ಯಥಾನ್ತಪಪರ್ತುಹಿಯ ಕ್್ೀನ್ಚತ್ ವಿನಾ ಕಸಯಚದ್ಸಮಭವಾಃ। ಅಸಮಭವಶಾ ನ್ 

ತಾವದ್ನ್ತತಪರ್ತುಾಃ। ಬಹಿಭಾಯವಾದಿನಾಽಪ ಗೃಹಾಭಾವಾದ್ೀರಜನ್ಯತಾವತ್। 
ಅತ್ ೀಽನ್ವಸಾಾನ್ಮೀವಾಸಮಭವ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್। ತಸಯ ಚ ವಾಯಪಾಪ್ೀಕ್ಷ್ಾ ಸವಯಥಾ 
ಅಙ ು್ೀಕ್ಾರಾಯ। ಕ್್ೀನ್ಚದಿವನಾ ಕಸಯಚದ್ನ್ವಸಾಾನ್ಂ ಹಿ ತಯೀವಾಯಯಪುಂ ವಿನಾ 

ನ್ ೀಪದ್ಯತ್ೀ। ವಾಯಪಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಅಥಾಯವಗಮಕಮನ್ತಮಾನ್ಮರ್ತ ಚ್ ೀಕುಮ್। 
ಏವಮಪ ಪರಿಶ್ೀಷಾದ್ೀರನ್ತಮಾನ್ತಾವನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಧ್ ಮೀಽಪಯನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಾ 

ಅಗಿನಂ ಗಮಯನ್ ನಾನ್ತಮಾನ್ಂ ಸಾಯತ್। ಅತ್ ೀ 
ದ್ತದ್ಯಶಯನಾಭಾಯಸವಿಶ್ೀಷ್ವಿಜೃಮಭತಾಗರಹಮಾತ್ರೀಣ ಅನ್ತಮಾನಾತ್ 

ಅಥಾಯಪತಾಾದ್ೀಭ್ೀಯದ್ ೀ ವಾದಿಭಿರಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ ಇರ್ತ। 
ಪರಸಙ್ಖ್ುತ್ ಉಪಮಾನ್ಸಾಯಪಯನ್ತಮಾನ್ತವಂ ಪಾರಗತಕುಂ ಸಾಧ್ಯಿತತಮಾಹ —  

ಉಪಮಾನ್ಸಾಯಪ । 

ಅಪಪದ್ೀನ್ ‘ಆಗರಹಮಾತ್ರೀಣ ಭ್ೀದ್ಾಃ’ ಇತಯನ್ತಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ — 
ವಾಯಪುರ ಪತಾವತ್| 

ವಾಯಪುಸಾಪ್ೀಕ್ಷಮಥಯಗಮಕಂ ಹಯನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಉಪಮಾನ್ಸಾಯಪ 

ವಾಯಪುಸಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ನಾನ್ತಮಾನಾತ್ ಭ್ೀಧ್ಾಃ । ಕಥಮತಪಮಾನ್ೀ ವಾಯಪುಾಃ? 
ಇತಯತಸಾುಮತಪಪಾದ್ಯರ್ತ— 

ನ್ ಹಿ ಸವಸದ್ೃಶ್ೀನಾಸದ್ೃಶಂ ಕವಚದ್ದಗಷ್ಟಂ|  
‘ಯೀ ಯದ್ುತಸಾದ್ೃಶಯಪರರ್ತಯೀಗಿೀ ಸ ತ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಾಃ’ ಇರ್ತ ಹಿ ವಾಯಪುರತಪಮಾನ್ೀ 

ವಿವಕ್ಷಿತಾ। ‘ನ್ ಹಿ ಯತ್ ರ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಂ ತತ್ ತ್ೀನ್ ಅಸದ್ೃಶಂ ಕ್ಾವಪ ದ್ೃಷ್ಟಮ್’ 
ರ್ೀನ್ೀಯಂ ವಾಯಪುರನ್ತಪಪನಾನ ಸಾಯದಿರ್ತ ಮೀಮಾಂಸಕ್್ ೀಪಮಾನ್ಸಯ 

ವಾಯಪುರತಪಪಾದಿತಾ ಭವರ್ತ। ನ್ೈರಾಯಿಕ್್ ೀಪಮಾನ್ೀಽಪ ನ್ ಹಿ ಯೀಽಗ್ ೀತ್ವೀ ಸರ್ತ 
ಗ್ ೀಸದ್ೃಶಾಃ ಅಸ  ಗವಯಶಬದವಾಚಾಯತ್ ಅನ್ ಯೀ ದ್ೃಷ್ಟ’ ಇತಾಯದಿರ ಪ್ೀಣ 

ವಾಯಪುರತಪಪಾದ್ನಿೀರಾ। 
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ಅನ್ತಪಲಬ್ಧೀರನ್ತಮಾನ್ತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಅಭಾವಪರಮಾಣಸಾಯಪ ಅನ್ತಮಾನ್ೀಽನ್ುಭಾಯವಮತಪಾದ್ಯರ್ತ— 

ಯೀಗಾಯನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀಶಾ ಲ್ಲಙ್ುತವಮ್।  
ಭಾವಾನ್ತಪಲಬ್ಧರಭಾವಪರಮಾಣಮಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। ಸಾಪ ಅಥ್ೀಯ ಲ್ಲಙ್ುಮೀವ। ನ್ ತತ 
ಪೃಥಕರಮಾಣಮ್। ಕತತಾಃ? ನ್ ಹಯನ್ತಪಲಬ್ಧಮಾತರಮಭಾವಗಮಕಮಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। ಕಂ 
ತತ? ಉಪಲಬ್ಧಯೀಗಯಸಾಯನ್ತಪಲಬ್ಧಾಃ। ತಥಾಪ ಕತತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ತವಂ ಇತಯತ ಆಹ— 

ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್|  

ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಮಭಾವಪರಮಾಣಮಙ ು್ೀಕತವಯತಾ ಯೀಗಯಸಾಯನ್ತಪಲಬ್ಧರಿರ್ತ 

ಕಸಾಮದ್ತಚಯತ್ೀ? ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಮಾತರಸಯ ಅಭಾವವಯಭಿಚಾರಾದಿರ್ತ ಚ್ೀತ್। ತತ್ ಕಂ 
ಯೀಗಾಯನ್ತಪಲಬ್ಧರಭಾವಾವಯಭಿಚಾರಿಣಿೀ? ಬಾಢಮರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತಹಿಯ ವಾಯಪುಸಾಪ್ೀಕ್ಷ 

ಅಥಯಂ ಗಮಯರ್ತೀತಯಙ ು್ೀಕೃತಂ ಸಾಯತ್। ತಥಾ ಚ 

ಪರಸ್ತದಾಧನ್ತಮಾನ್ದ್ವಿಶ್ೀಷಾದ್ನ್ತಮಾನ್ಮೀವ್ೀರ್ತ। ಕಂ ಚಾನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರಭಾವಗಮಕತ್ವೀ 
ಅಭಾವತಾವವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಅನ್ತಪಲಬಧಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಷ್್ೀತಯನ್ವಸಾಾ ಸಾಯದಿತಾಯಹ — 

ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ । 

ಅಸಮತ್ ಪಕ್ಷ್್ೀ ಸವಪಾರಕ್ಾಶ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತದ್ಧತಾವದ್ದ್ ೀಷ್ಾಃ। 
ನ್ ಚ ವಾಚಯಮನ್ತಪಲಬ್ಧರಜ್ಞಾತ್ೈವಾಥಯಂ ಬ್ ೀಧ್ಯರ್ತೀರ್ತ। ತಥಾ 
ಸತಯನ್ತಪಲಬ್ಧತಾವವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸತಷ್ತಪಾಾದಾವಪ ಬ್ ೀಧ್ರ್ೀದಿತಾಯಹ— 

ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ । 

ನ್ ಚ ಚಕ್ಷತರಾದಿವದ್ತಪಪರ್ತುಾಃ। ತಸಯ ಸಮರಯೀಗಾದಿವಿಶ್ೀಷಾಪ್ೀಕ್ಷತಾವತ್। 
ಅನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀಸುದ್ಭಾವಾದಿತಾಯಹ — 

ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್। 
ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧಾದಿಷ್ತ ಸವಾಯನ್ತಮಾನ್ದ್ ೀಷಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ರ್ತರವಿಧ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಸ್ ಯೀಪಯೀಗಮಾಹ — 
ಉಕುದ್ ೀಷ್ೀಷ್ವೀವಾಶ್ೀಷಾನ್ತಮಾನ್ದ್ ೀಷಾಣಾಮನ್ುಭಾಯವಾಃ|  
ರ್ೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧಾದ್ಯಾಃ ದ್ ೀಷಾ ಉಕ್ಾುಾಃ ತ್ೀಷ್ವೀವ 

ಅಶ್ೀಷಾನ್ತಮಾನ್ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾದಿೀನಾಮನ್ುಭಾಯವಾಃ। ಅತ್ ೀ 

ನ್ ೀಕುದ್ ೀಷಾರ್ತರ್ೀಕ ಇರ್ತ। ತತರ ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾರ್ತೀತಾಃ। 
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ಸಮಬಲ್ೀನ್ ಹ್ೀತವನ್ುರ್ೀಣ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸನ ದ್ೀಹತ್ ೀ ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದಿಧಾಃ 

ಸತರರ್ತಪಕ್ಷಶ್ಾೀತತಯಕುಮ್। ತ್ೀನ್ೈವ ಹ್ೀತತನಾ ಚ್ೀತ್ ಪರಕರಣಸಮಾಃ। ಅಸ್ತದಿಧಾಃ 

ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧಾಃ। ವಯಥಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸ್ತದಾಧಾದ್ೀರಾಧಿಕ್್ಯೀ ಅನ್ುಭಾಯವಾಃ। 
ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ಧವಿರತದಾಧನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್ಾನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಾನಾಮವಾಯಪ ು ಆದ್ಯಸಯ 

ಸಾಧ್ಯಸಮಬನಾಧಭಾವಾತ್। ಉತುರಯೀಸತು ವಿಪಕ್ಷವೃರ್ತುತ್ವೀನ್ ಸಾಧ್ಯವಯಭಿಚಾರಾತ್। 
ಅನ್ಧ್ಯವಸ್ತತಸಾಯಪ ಪಕ್ಷ ಏವ ವತಯಮಾನ್ತ್ವೀನ್ ವಾಯಪ ು್ೀರಗರಹಣಾತ್। 
ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಸುತರ ಗೃಹಯತಾಮರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷ್ಾಭಾವ್ೀ ಸಪಕ್ಷಮಾತರಭಾವ್ೀ 

ವಾ ತದ್ಯೀಗಾತ್। ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷಭಾವ್ೀ ಚ ಅನ್ಯಸ್ಯೈವ ಪರಥಮಪಾರಪುತ್ವೀನ್ ಸತಯಪ 

ಸಪಕ್ಷ್್ೀ ತದ್ನ್ತಪಲಬ ಧ ವಾಯಪಾನಿಶಾರಾತ್। ಸಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶವೃತಯನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕವತ್ 

ಅಸಯ ವಾಯಪುಾಃ ಕಂ ನ್ ಗೃಹಯತ್ೀ? ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಸಪಕ್ಷ್್ೈಕದ್ೀಶ್ೀಽಪ ಅವೃತಾಾ ಕಮತರ 
ವಾಯಪುರ್ೀವ ನಾಸ್ತು? ಉತ ಸಪಕ್ಷ್್ೈಗದ್ೀಶವೃರ್ತುವತ್ ಅಸ್ತು ವಾಯಪುಾಃ? ಇರ್ತ 

ಸನ ದ್ೀಹಾವಸೆನ್ದನಾತ್। 
ವಯರ್ತರ್ೀಕತ್ ೀಽನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ ಏವಾನ್ಧ್ಯವಸ್ತತ ಇತ್ಯೀಕ್್ೀ। ತದ್ಸತ್। ಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷರಹಿತ್ೀ 
ತದ್ಯೀಗಾತ್। ಅಸ್ತದ್ಧವಿರತದ್ಧಯೀರಪ ತತುವಪರಸಙ್ಖ್ುಚ್ಾೀರ್ತ। 
ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧ್ ಏವ ಉದಾಹರಣಾಭಾಸಾನಾಮನ್ುಭಾಯವಾಃ। ಆಶರಯಹಿೀನ್ತವಂ 

ಪೂವಯವತ್ ಅದ್ ಷ್ಣಮ್। ಅವಾಯಪಾಭಿಧಾನ್ಂ ನ್ ಯನ್ೀ ವಿಪರಿೀತ ವಾಯಪಾಭಿಧಾನ್ಂ 
ಅಸಙ್ುತ । ತಕಯಪರಾಹತ್ೀರಸ್ತದಾಧಾದಾವಿರ್ತ। 

ಸಾಧಾಯವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ ಅಸ್ತದಾಧವನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ತಥಾಪ ಸಾಧಾಯವಿಶ್ಷ್ಟತವಂ ಹ್ೀತ್ ೀದ್ ಯಷ್ಣಾನ್ುರಮಸ್ತುೀತಯತ ಆಹ — 
ಸಾಧಾಯವಿಶ್ಷ್ ಟೀSಸ್ತದ್ಧಾಃ|  

ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಅಗಿನಮತಾವದಿರ್ತ ಸಾಧಾಯವಿಶ್ಷ್ ಟೀ ಹ್ೀತತರಸ್ತದ್ಧ ಏವಾನ್ುಭಯವರ್ತ। 
ಸಾಧ್ಯಮೀವ ಹಯತರ ಹ್ೀತತಾಃ। ನ್ ಹಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ತದ್ಧಮ್। ವಾಯಹತ್ೀರ್ೀವ। ನ್ ಚ ವಾಚಯಂ 
ಸಾಧಾಯವಿಶ್ಷ್ ಟೀ ಹ್ೀತತರವಾಯಪ ು ಕಂ ನಾನ್ುಭಯವರ್ತ? ವಾಯಪ ು್ೀರತಭಯಧ್ಮಯತ್ವೀನ್ 

ಸ್ವೀನ್ೈವ ಸವಸಯ ವಾಯಪಾಯೀಗಾದಿರ್ತ। ವಿವಕ್ಷಿತಸಾಲ್ೀ ಲ್ಲಙ್ುದ್ಶಯನಾನ್ನ್ುರಂ ಹಿ 

ವಾಯಪುಸೃರ್ತಾಃ ಸಾಯತ್। ತತರ ಸಾಧ್ಯಭ ತಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಅದ್ಶಯನ್ೀನ್ೈವ 

ಅನ್ತಮಾನ್ದ್ ೀಷ್ಸ್ತದ ಧ ವಾಯಪುಚನಾುರಾ ಏವಾನ್ತದ್ರಾತ್। 
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ಆಶರರಾಸ್ತದಿಧರದ್ ಷ್ಣಮತತಯಕುಮ್। ತತ್ ಕಂ ಸವಾಯಪ? ನ್ 

ಧ್ಮಯಯಭಾವಾದಿನಿಮತ್ೈವ।ಯದ್ಭಾಷ್ತಾಅಸತಯಪವಾಯಪುರಸ್ತುೀತಾಯದಿ। 
ತಹಿಯ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಕತವಂ ದ್ ೀಷಾನ್ುರಮಸ್ತುೀತಯತ ಆಹ— 
ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಕ್್ ೀSಸಙ್ುತಾಃ| 

ಬತಭತರ್ತ್ತಸಾಧ್ನ್ಸ್ಯೈವ ಸಙ್ುತತಾವರ್ತ್ದ್ಧಸಾಧ್ಕ್್ ೀಽಸಙ್ುತ್ ೀ ಭವರ್ತ। 
ಭಾಟಟಪರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣನಿರಾಕರಣಮ್ 

ಏವಂ ಪರಮಾಣತದಾಭಾಸಸವರ ಪಂ ನಿರ ಪಯ ಸ್ ವೀಕುಲಕ್ಷಣದ್ೃಢಿೀಕರಣಾಯ 
ವಾದ್ಯನ್ುರ್ ೀಕುಲಕ್ಷಣಾನಿ ನಿರಾಕತವಯನ್ ಭಾಟಾಟನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ತಾವನಿನರಾಚಷ್ಟೀ— 
ನ್ ಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ಂ ಪರಮಾಣಮ್|  

ಪರಮೀಯಗತಂಜ್ಞಾತತಾಪರಪರಾಯಯಂಪಾರಕಟಯಂ ಪರಮೀತತಯಚಯತ್ೀ।ತತಾ್ಧ್ನ್ಂ 
ಪರಮಾಣಮ್। ಅತರಪರಮಾಗರಹಣಂ ಕತಠಾರಾದಿವಾಯವೃತಾಥಯಮ್। ಸಾಧ್ನ್ಗರಹಣಂ 

ಪರಮಾರಾಮರ್ತವಾಯಪುಂಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಾವಸಮಭವಂ ಚ ವಯವಚಛನ್ರ್ತು। ನ್ 

ಚ್ೀನಿದರಯಸನಿನಕಷಾಯದಾವವಾಯಪುಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಮತಖಯತಾಃ ಪಾರಮಾಣಾಯತ್। ನ್ ಚ 
ಭರಮಾದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಅಥಾಯನ್ತಸಾರಿಣ್ ೀ ಜ್ಞಾತತಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಸ್ಯೈವ ಪರಮಾತಾವತ್ । 
ಭರಮಾದಿನಾ ಚ ತದ್ಜನ್ನಾತ್।ಇದ್ಮತಾಯದಾಯಕ್ಾರ್ೀಣ ಜನ್ನ್ೀಽಪತತರ 

ಪರಮಾಣಾಯಭತಯಪಗಮಾತ್। ಜ್ಞಾತ್ೀ ಪುನ್ಜ್ಞಾಯತತಾನ್ತದ್ರ್ೀನ್ ನ್ ಸೃತಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಸಾಧ್ನ್ಗರಹಣ್ೀನ್ೈವ ಪರಮಾತಾರದಿವುಯದಾಸ ಇರ್ತ। ತದ್ೀತಲಿಕ್ಷಣಂ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್ೀ। 
ಕತತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ — 
ಜ್ಞಾನ್ವಯರ್ತರಿಕ್ಾುರಾಂ ಪರಮಾರಾಂ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್|  
ಪರಮೀರಾಶರರಾರಾಾಃ ಪರಮಾರಾ ಏವಾಭಾವ್ೀನ್ ಅಸಮಭವಿತಾವದ್ಯತಕುಮದ್ಂ 

ಲಕ್ಷಣಮ್। ನ್ ಹಿ ಪರಮೀಯನಿಷ್ಠಪರಮಾರಾಂ ಪರಮಾಣಮಸ್ತು। ಜ್ಞಾತ್ ೀ ಘ್ಟಾಃ, ಪರಕಟ್ ೀ 
ಘ್ಟಾಃ ಇರ್ತ ಪರಮೀಯಧ್ಮಯತರಾ ಪರಮಾ ಪರತಯಕ್ಷತ ಏವಾನ್ತಭ ಯತ ಇತಯತ ಉಕುಮ್- 

ಜ್ಞಾನವಯತಿರಿಕ ತ್ೀತಿಜ್ಞಾನವಯತಿರಿಕ ತ್ೀತಿ॥॥ ಜ್ಞಾತ್ ೀ ಘ್ಟಾಃ ಇತಾಯದ  ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವಪರಮೀಯವಿಶ್ೀಷ್ಣತರಾ 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ। ನ್ ತತ ತತ್ ೀಽನಾಯ ಪರಮೀರ್ತ।ನ್ ಚಾತಮಧ್ಮಯಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ 

ಪರಮೀಯವಿಶ್ೀಷ್ಣತಾಽನ್ತಪಪರ್ತುಾಃ। ಇಷ್ ಟೀ ಘ್ಟಾಃ ಇತಾಯದಾವಪ ತದ್ಭಾವಾಪಾತಾತ್। 
ವಿಷ್ಯವಿಷ್ಯಿೀಭಾವಾತ್ ತತ್ ರೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸಮಂ ಪರಕೃತ್ೀಪ।ನ್  ಚವಾಚಯಂ 
ಜ್ಞಾತತಾಽಭಾವ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ವಿಷ್ಯನಿಯಮ ಏವ ಅಯತಕುಾಃ। ಯದಾಕ್ಾರಂ ಯತ್ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 
2014 

Page 77 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್ ತದಿವಷ್ಯಮರ್ತ ಹಿ ಬ ದಾಧನಾಮೀವ ಶ್ ೀಭತ ಇರ್ತ। ತಥಾ ಸರ್ತ 
ಇಚಾಛದಿೀನಾಮಪ ವಿಷ್ಯನಿಯಮಾಭಾವಾಪರಸಙ್ಖ್ುದಿರ್ತ॥ ಕರಣವಿಷ್ಯತರಾ 

ತತ್ ರೀಪಪರ್ತುರಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತತಲಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ತ್ೀನ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಅತ್ೈವ ಜ್ಞಾತತಾ 
ಜ್ಜಾಯತ ಇರ್ತ ನಿಯಮೀ ನ್ ಸಾಯದಿರ್ತ। 

ಮೀಮಾಂಸಕ್್ೈಕದ್ೀಶಯಭಿಮತಪರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣನಿರಾಕರಣಮ್ 

ಅನ್ಯಸಾುವಹ, ಪರಮಾಸಾಧ್ನ್ತವಮೀವಲಕ್ಷಣಮ್। ಪರಮಾ ಚ ನಾಥಯಪಾರಕಟಯಮ್।ಕಂ ತತ? 
ಅಜ್ಞಾತಾಥಯಸಯ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಮ್। ಅತ್ ೀ ನ್ ೀಕುದ್ ಷ್ಣಮತಯತ ಆಹ— 

ನ್ ಚಾಜ್ಞಾತಪರಿಚಛರ್ತುರ್ೀವ ಪರಮೀತಯತರ ಕಞ್ ಾ್ನಾಮನ್ಮ್|  

ಪರಿಚಛರ್ತುರಿರ್ತ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ। ಅಜ್ಞಾತ್ೀರ್ತ ಸೃರ್ತಸಾಧ್ನ್ವುಯದಾಸಾಥಯಮ್। 
ಯಥಾಥಯಗರಹಣಂ ಭರಮಾದಿಸಾಧ್ನ್ವುಯದಾಸಾಥಯಮ್। ಅಸತು ನಾಮ ಅಜ್ಞಾತಪರಿಚಛರ್ತುಾಃ 

ಪರಮಾತತಾ್ಧ್ನ್ಂ ಚ ಪರಮಾಣಮ್। ತಥಾಪ ನ್ ಲಕ್ಷಣಮೀತದ್ತಯಕುಮ್ 

ಜ್ಞಾತಪರಿಚಛತ ು್ೀರಪ  ಪರಮಾತ್ವೀನ್ ತತಾ್ಧ್ನ್ಸಯ ಚ ಪರಮಾಣತ್ವೀನ್ ತತಾರವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ನ್ ಹಿ 
ಜ್ಞಾತಪರಿಚಛತಾಯದ್ೀಾಃ ಅಮಾತಾವದ  ಪರಮಾಣಮಸ್ತು। ಜ್ಞಾತಪರಿಚಛತಾಾದ್ೀಾಃ ಪರಮಾತಾವದ  
ಸೃತಾಯದ್ೀರಪ ತತ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 
ರಾಥಾಥಾಯಯಮೀವ ಪಾರಮಾಣಯಮತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರಾತ್| 

ಸೃತಾಯದ್ೀಾಃ ಪರಮಾತಾವದಿಪರಸಙ್ ುೀ ನಾನಿಷ್ಟಾಃ। ರಾಥಾಥಯಯಮೀವ 

ಪಾರಮಾಣಯಮತಯಙ ು್ೀಕತವಯದಿಭಾಃ ಸೃತಾಯದಿಕಸಯ ಪರಮಾತಾವದ್ೀರಙ ು್ೀಕೃತತಾವದಿರ್ತ। 
ಪಾರಭಾಕರಾಭಿಮತಪರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣನಿರಾಸಾಃ 

ಪಾರಭಾಕರಾಣಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ದ್ ಷ್ಯರ್ತ— 

ನ್ ಚಾನ್ತಭ ರ್ತರ್ೀವ ಪರಮಾಣಮ್|  

ಸೃರ್ತವಯರ್ತರಿಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ತಭ ರ್ತಾಃ। ಸೃರ್ತಶಾ ಸಂಸಾೆರಮಾತರಜಂ ಜ್ಞಾನ್ಮ್। ನ್ ಚ 
ಅಯಥಾಥಾಯನ್ತಭವ್ೀ ಅರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ‘ಪರಮಾಣಂ ಸೃರ್ತಶಾ ನ್ ಪರತಯಯಾಃ’ 

ಇತಯಙ ು್ೀಕೃತತ್ವೀನ್ ತತ್ವರ ಪಸ್ಯೈವಾನ್ಭತಯಪಗಮಾತ್। ವಯವಹಾರಸತು 
ಗರಹಣಸಮರಣಯೀರ್ೀವ ಗರಹಣಯೀರ್ೀವ ವಾ ಸವರ ಪತ್ ೀ ವಿಷ್ಯತಶಾ 

ವಿವ್ೀಕ್ಾಗರಹಮಾತ್ರೀಣ ಭವರ್ತೀರ್ತ। ಏತದ್ಪ ಲಕ್ಷಣಮಯತಕುಮ್। ಕತತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ — 

ಸೃತಾಯದಾವವಾಯಪ ು್ೀಾಃ| 
ಆದಿಪದ್ೀನ್ ವ್ೀದಾದ್ಯನ್ತಪರಮಾಣಸಙ್ುರಹಾಃ 
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ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಯಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಸೃತಾಯದ್ೀಾಃ ಸರ್ತ ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಭವ್ೀದ್ವಾಯಪುದ್ ೀಷ್ಾಃ। ತದ್ೀವ ಕತತಾಃ? ಇತಯತ ಆಹ — 
ವ್ೀದಾದಿ ಪಾರಮಾಣಯಪರಸ್ತದ ಧ್ೀಶಾ| 

ಅತರ ಆದಿಪದ್ೀನ್ಸೃತಾಯದಿಗರಹಣಮ್। ಪರಸ್ತದಿಧಲ ಯಕಕೀ। ನ್ ಹಿ ಸಾ ನಿಮ ಯಲಾ 

ರಾಥಾಯಥಯಯಹ್ೀತತಸ್ತದಾಧ। ಶ ರರ್ತೀಚಾಸ್ತುೀತಾಯಹ— 

‘ ಸೃರ್ತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮೈರ್ತಹಯಮನ್ತಮಾನ್ಂ ಚತತಷ್ಟಯಮ್| 
ಪರಮಾಣಮರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಧ್ಮಾಯಧ್ಯಥ್ೀಯ ಬತಭ ಷ್ತಭಿಾಃ ’ ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀಶಾ| 

ಐರ್ತಹಯಪಾರಮಾಣಯಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ನ್ನಿವದ್ಂ ಶಾನಿುಕ್್ೀ ಕಮಯಣಿ ವ್ೀತಾಲ್ ೀತಾಾನ್ಮವ। ರಾವತಾ 
ಸೃತಾಯದಿಪಾರಮಾಣಯಸ್ತದ್ಧಾಥಯಂ ಉದಾಹೃತಶತರತ  ಐರ್ತಹಯಂ ಚತತಥಯಂ 
ಪರಮಾಣಮಾಪರ್ತತಮತಯತ ಆಹ— 
ಐರ್ತಹಯಮಾಗಮಭ್ೀದ್ಾಃ| 

ಪುರಾವೃತ್ ುೀಕುರ್ೈರ್ತಹಯಮ್। ತತ್ ಯಥಾಥಯಮಾಗಮ ಏವಾನ್ುಭಯವರ್ತ। 
ಐರ್ತಹಯಮತಯಶ್ೀಷಾಗಮೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಸೃರ್ತಪದ್ಞ್ಜ್ಾಶ್ೀಷ್ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಸಯ। ತಥಾ 
ಚ ಕ್್ೀವಲಮೀಕಂ ಅನ್ತಪರಮಾಣಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ರ್ತರವಿಧ್ಮರ್ತ ಚತತಷ್ಟಯಮತತಯಕುಂ 

ಭವರ್ತ। 
ನ್ೈರಾಯಿಕ್ಾಭಿಮತಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣನಿರಾಸಾಃ 

ನ್ೈರಾಯಿಕಲಕ್ಷಣಂ ನಿರಾಕರ್ ೀರ್ತ— 
ನ್ ಚ ಸಮಯಗನ್ತಭವಸಾಧ್ನ್ಂ ಪಾರಮಾಣಮ್|  

ಸಮಯಗುರಹಣಂ ಸಂಶಯವಿಪಯಯರಾಪೀಹನ್ಮ್। ಅನ್ತಭವ ಇರ್ತ 

ಕತಠಾರಾದ್ೀನಿಯರಾಸಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಗರಹಣ್ೀ ಸೃತ  ಪರಸಙ್ಖ್ುದ್ನ್ತಭವಗರಹಣಮ್। 
ಸಾಧ್ನ್ಗರಹಣಂ ಫಲಾತ್ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾಪನಾಥಯಂ ಪರಮಾತೃಪರಮೀಯವಯವಚ ಛ್ೀದಾಥಯಂ 

ಚ್ೀರ್ತ।ಏತದ್ಪ ಲಕ್ಷಣಂ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್ೀ। ಕಸಾಮತ್? ಇತಯತ ಆಹ — 

ಈಶವರಜ್ಞಾನಾದಾವವಾಯಪ ು್ೀಾಃ|  

ನ್ೈರ್ೈಯಿಕ್್ೈಾಃ ಖಲ್ಲವೀಶವರಸಾಯಪ ಪಾರಮಾಣಯಮಙ ು್ೀಕೃತಮ್। ಅತಾಃ ತಸ್ತಮನಿನೀಶವರ್ೀ 

ತಜ್ಜಾಞಾನ್ೀ ಅಸಮದಾದಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಚಾವಾಯಪುತಾವದಿದ್ಮಲಕ್ಷಣಮ್। ನ್ ಹಿೀಶವರಾದ್ೀಾಃ 

ಸಮಯಗನ್ತಭವಸಾಧ್ನ್ತವಮಸ್ತು। ಈಶವರಾರ್ತರಿಕುಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಂ ತತ್ ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀಽಪ 
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ತಜ್ಜಾಞಾನಾದಾವವಾಯಪುರಪರಿಹಾರ್ೈಯವ್ೀರ್ತ ಜ್ಞಾಪನಾಯ ಸವರ ಪ್ೀಣ 

ತಜ್ಜಾಞಾನ್ಗರಹಣಮ್। ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾಣಮೀವ ನ್ ಭವರ್ತ। ಕಂ ತತ? ತತುಲಮೀವ। ಅತಾಃ 
ಕಥಂ ತತಾರವಾಯಪುದ್ ಯಷ್ಣಮ್ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಅಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾಚಾ|  

ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೀರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ‘ಸೃರ್ತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮೈರ್ತಹಯಂ’ ಇತಾಯದಿ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಂ 

ಸಮತಚಾನ್ ೀರ್ತ। 
ಸಾಕ್ಷಿಪಾರಮಾಣಯಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಸಾಕ್ಷಿಜ್ಞಾನ್ೀಽಪ ಅವಾಯಪುಂ ವಕತುಂ ತಸಯ ಪಾರಮಾಣಯನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಬಾಧ್ಕಂ ತಾವದಾಹ— 
ಪಾರಮಾಣಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಚ|  

ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದಿರ್ತ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ಅನ್ತಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ತಾದ್ಥ್ಯೀಯ ಸಪುಮೀ। 
ಸಾಕ್ಷಿಣ್ ೀಽಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಸವಯಪರಮಾಣಾನಾಂ ಪಾರಮಾಣಯಮಪಾರಮಾಣಿಕಂ ಸಾಯತ್। 
ಪಾರಮಾಣಯಜ್ಞಾನಾಥಯಂ ಪರಮಾಣಾನ್ುರಾಭಾವಾತ್। ಪಾರಮಾಣಯಜ್ಞಾನಾಥಯಮಪ 

ಸಮಯಗನ್ತಭವಸಾಧ್ನ್ಮೀವ ಕಞ್ ಾ್ತ್ ಅಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ। ಅತ್ ೀ ನ್ 
ತಸಾಯಪಾರಮಾಣಿಕತಾವಪಾತ ಇತಯತ ಆಹ— 
ತತರಪಯಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀSನ್ವಸ್ತಾತ್ೀಾಃ|  

ಯದಿ ಪಾರಮಾಣಯಜ್ಞಾನಾಥಯಂ ಸಮಯಗನ್ತಭವಸಾಧ್ನ್ಂ ಪರಮಾಣಮಙ ು್ೀಕರಯತ್ೀ ತಹಿಯ 

ತತರಮಾಣಯಂ ಪಾರಮಾಣಿಕಂ ನ್ ವಾ? ನ್ೀರ್ತ ಪಕ್ಷ್್ೀ ನ್ ಸಾಯತ್। ಆದ್ಯೀ ಕಂ ಸ್ವೀನ್ೈವ 
ಸ್ತದ್ಧಂ? ಪರಮಾಣಾನ್ುರ್ೀಣ ವಾ? ನಾದ್ಯಾಃ ಅನ್ಯತಾರಪ ತತರಸಙ್ಖ್ುತ್। ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ತಸಾಯಪ 

ಪಾರಮಾಣಯಂ ಪರಮಾಣಾನ್ುರವ್ೀದ್ಯಮತಯನ್ವಸ್ತಾರ್ತಾಃ ಸಾಯತ್।ತಸಾಮತ್ ಸಾಕ್ಷಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ 

ಸವಯಪರಮಾಣಪಾರಮಾಣಯಂ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯಙ ು್ೀಕ್ಾಯಯಮ್। ತಸಯ ಚ ಸವಪರಕ್ಾಶತ್ವೀನ್ 
ಸವಪಾರಮಾಣಯವಿಷ್ಯತಾವತ್ ನಾನ್ವಸಾಾ। ‘ಮಾಮಹಂ ಜ್ಜಾನಾಮ’ ಇರ್ತ ಆತಮನ್ಾಃ 

ಸವಪರಕ್ಾಶತವದ್ಶಯನಾತ್। ಸಾಕ್ಷಿಣಶಾಾತಮತಾವದಿರ್ತ। 
ತಾಕಯಕ್್ ೀಕುಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಸಯಸಾಕ್ಷಿಣಯವಾಯಪುಾಃ 

ಏವಂ ಸವಪರಕ್ಾಶಾತಮರ ಪಸಾಕ್ಷಿಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪರಮಾಣಪಾರಮಾಣಯಜ್ಞಾನಾಥಯಮಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ 
ಕಂ ಸಾಯತ್? ಇತಯತ ಆಹ— 
ಸವಪರಕ್ಾಶಾತಾಮಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ತತಾರವಾಯಪ ು್ೀಾಃ|  
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ಸವಪರಕ್ಾಶಾತಮಭ ತಸಾಕ್ಷಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರಮಾಣ್ೀ ಅಙ ು್ೀಕೃತ್ೀ ತಸಯ ಸಮಯಗನ್ತಭವತ್ವೀನ್ 

ತತಾ್ಧ್ನ್ತಾವಭಾವಾತ್ ತತಾರವಾಯಪ ು್ೀರಯತಕುಮೀತಲಿಕ್ಷಣಮರ್ತ। 
ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಯಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಯಥಾಥಯಸೃತಾವವಾಯಪುಶಾ ಪಾರಕ್ ಆದಿಶಬ ದ್ೀನ್ ಸಙ್ುಗಹಿೀತಾ। ತತರ ಸೃರ್ತನ್ಯ 

ಪರಮಾಣಮರ್ತ ನ್ ವಾಚಯಮ್। ಸಾಧಿತತಾವತ್। ತದ್ನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಬಾಧ್ಕಂ ಚಾಹ— 

ಸೃತ್ೀಶಾ ಪಾರಮಾಣಯನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ಅನ್ತಭ ತಂ ಮರ್ೀತಯತರ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್|  

ಯದಿ ಸೃರ್ತನ್ಯ ಪರಮಾಣಂ ತಹಯಯನ್ತಭ ತಮಪಾರಮಾಣಿಕಂ ಸಾಯತ್। ‘ಅನ್ತಭ ತಂ 
ಮರ್ೀದ್ಂ’ ಇತಯತರ ಸೃರ್ತಂ ವಿನಾ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್। 

ಸೃತ್ೀರನ್ತಮಾನ್ತ್ವೀನ್ ಪರಮಾಣಯಮರ್ತ ಪಕ್ಷನಿರಾಸಾಃ 

ಸತಯಮ್, ಸೃರ್ತರ್ೀವಾನ್ತಭ ತ್ೀ ಪರಮಾಣಮ್। ಕಂ ನಾಮ್? ಲ್ಲಙ್ುತ್ವೀನ್ೈವ। 
ಪಟತತರ್ ೀಹಯನ್ತಭವಾಃ  ಸಂಸಾೆರಂ ಜನ್ಯರ್ತ। ಸ ಚ ಸದ್ೃಶದ್ಶಯನಾದಿನಾ ಸಮತದ್ತಬದ್ಧಾಃ 

ಸೃರ್ತಮರ್ತ। ಸಂಸಾೆರಜನ್ಯ ಸೃರ್ತಾಃ ಸಂಸಾೆರ್ೀ ಲ್ಲಙ್ುಮ್। ಸ ಚ ಪೂವಾಯನ್ತಭವ್ೀ 
ಭವಿಷ್ಯರ್ತ। ಅತ್ ೀ ನಾನ್ತಭ ತಸಾಯಪಾರಮಾಣಿಕತವಂ ನಾಪ ಲಕ್ಷಣಸಾಯವಾಯಪುಾಃ 
ಸೃತ್ೀರಪ ಸಮಯಗತನ್ಭವಸಾಧ್ನ್ತಾವದಿತಯತ ಆಹ— 
ಲ್ಲಙ್ುತ್ವೀನ್ ಪಾರಮಾಣ್ಯೀ ಕಲಪನಾ ಗ ರವಮ್| 

ಯದಿ ಸೃತ್ೀಲ್ಲಯಙ್ುತ್ವೀನ್ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಕಲಪಾತ್ೀ ತಹಿಯ ಕಲಪನಾಗ ರವಂ ಸಾಯತ್। 
ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ ಅಥಯ ಏವ ಪಾರಮಾಣಯಸಮಭವ್ೀಽಪ ಸೃತ್ೀಾಃ ಸಂಸಾೆರ್ೀ ಲ್ಲಙ್ುತವಂ 

ತಸಾಯನ್ತಭವ ಇತಯಪಾರಮಾಣಿಕಸಾಯನ್ೀಕಸಯ ಕಲಪಾಮಾನ್ತಾವದಿರ್ತ।ದ್ ೀಷಾನ್ುರಂ ಚಾಹ— 

ದ್ೃಷ್ಟಹಾನಿಶಾ|  
ಯದಿ ಸೃತ್ೀಲ್ಲಯಙ್ುತ್ವೀನ್ ಪಾರಮಾಣಯಂ ತಹಿಯ ಪೃಥಕರಮಾಣತರಾ ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಅಪ 
ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದ್ೀಾಃ ಲ್ಲಙ್ುತ್ವೀಮೀವಸಾಯತ್ ತತಾರಪ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿನಾ 

ಕಮಯಕ್ಾರಕಸಾಯಥಯಸಾಯನ್ತಮಾನ್ಸಮಭವಾತ್। ಅತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾದಿವತ್ ಸೃತ್ೀರಪ 
ಸಾಕ್ಷ್ಾತಾರಮಾಣಾಯತ್ ತತಾರವಾಯಪುಂ ಪರ್ ೀಕುಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮಯತಕುಮೀವ್ೀರ್ತ 

ಯಥಾವಸ್ತಾತಾಥಯವಿಷ್ಯತವಮೀವ ಲಕ್ಷಣಮತಪಪನ್ನಮರ್ತ। 
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ಸ್ ವೀಕುಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಪರಿೀಕ್ಷ್ಾ 

ಇದ್ಮಪ ಲಕ್ಷಣಂ ನ್ ಯತಕುಮ್। ದಿವವಿಧ್ ಏವ ಹಿ ಪರತಯಯಾಃ ಸೃರ್ತರನ್ತಭವಶ್ಾೀರ್ತ। 
ತತಾರನ್ತಭವಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಪರಮಾಣಮೀವ। ಸೃರ್ತರಪ ಯದಿ ಪರಮಾಣಂ ತದಾ 
ಯಥಾವಸ್ತಾತವಿಶ್ೀಷ್ಣಸಯ ಕೃತಾಯಭಾವಾದಿತಯತ ಆಹ — 
ಸೃರ್ತಪರಮಾಣದ್ವೈವಿಧ್ಯಮಾತರಕಲಪನ್ೀ ಮಥಾಯಜ್ಞಾನಾದ್ೀನಿಯರಾಸಾದ್ನ್ತಭವವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ|  

ಸೃರ್ತಶಾಪರಮಾಣಂ ಚ್ೀರ್ತ ಪರತಯಯದ್ವೈವಿಧ್ಯಮಾತರಕಲಪನ್ಂ ಯತಜಯತ್ೀ। ತಥಾ ಸರ್ತ 
ವಿಪಯಯಯಸಂಶಯಯೀಾಃ ಅಪಾಕರಣಪರಸಙ್ಖ್ುತ್। ನ್ ಚ ತಥಾಸ್ತುವರ್ತ ವಾಚಯಮ್। 
ವಿಪಯಯರಾದ್ೀರನ್ತಭವಸ್ತದ್ಧತ್ವೀನ್ ತದಿವರ್ ೀಧಾದಿರ್ತ। 
ವಿಪಯಯರಾದಿವಿಷ್ಯೀಽನ್ತಭವ ಏವ ನಾಸ್ತು। ಕಂ ತತ? ವಯವಹಾರಮಾತರಮತಯತ 
ಆಹ— 

ತದ್ನ್ತಭವಾಭಾವ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಅನ್ತಭವಾಃ ಸೃರ್ತಶಾ ನಾಸ್ತುೀತತಯಕ್ ು್ೀ ಕಮತತುರಮ್| 
ಯದಿ ವಿಪಯಯರಾದಿವಿಷ್ಯೀಽನ್ತಭವಾಃ ಸವಯಂ ಪರಕ್ಾಶಮಾನ್ ೀಽಪ ನಾಸ್ತುೀತತಯಚಯತ್ೀ 

ತಹಿಯ ಪರಾಭತಯಪಗತಂ ಅನ್ತಭವಮಾತರಂ ಸೃರ್ತಮಾತರಂ ಚ ನ್ ಸಾಯತ್। ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್। 
ತಥಾ ಚ ಜಗದಾನ್ಧಾಂ ಸಾಯತ್ 

ವಿಪಯಯರಾನ್ಙ ು್ೀಕತೃಯಮೀಮಾಂಸಕಮತನಿರಾಸಾಃ 

ಅಥ ವಾ ವಿಪಯಯರಾದ್ಯನ್ಙ ು್ೀಕ್ಾರ್ೀ ದ್ ಷ್ಣಾನ್ುರಮೀತತ್। ಯದಿ ಶತಕುಕ್ಾರಾಂ 
‘ಇದ್ಂ ರಜತಂ’ ಇತಾಯದಿರ ಪೀಪಯಯರಾದ್ಯನ್ತಭವೀ ನಾಸ್ತು ಕಂ ತತ? 
ಪುರ್ ೀವೃತಯನ್ತಭವ್ೀ ಸರ್ತ ರಜತಸೃತ  ತಯೀಾಃ ಸವರ ಪತ್ ೀ 
ವಿಷ್ಯತಶಾವಿವ್ೀಕ್ಾಗರಹಾದ್ೀವ ‘ಇದ್ಂ ರಜತಂ’ ಇತಾಯದಿವಯವಹಾರ ಇತತಯಚಯತ್ೀ ತಹಿಯ 

ಪುರ್ ೀವೃತಾನ್ತಭವೀ ರಜತಸೃರ್ತಶಾ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ವದಾಮಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕತಾವತ್ 
ವಯವಹಾರಸಯ ಕಥಂ ತದ್ಭಾವ್ೀಽಸ  ಸಾಯತ್? ಇರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಹನ್ು ತಹಿಯ 

ವಿಶ್ಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಕತಾವತ್ ವಿಶ್ಷ್ಟವಯವಹಾರಸಯ ಕಥಮಸಾವಪ ತದಿವನಾ ಸಾಯತ್। 
ಸೃತಯನ್ತಭವಯೀರಗೃಹಿೀತವಿವ್ೀಕತ್ವೀನ್ ವಿಶ್ಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ಸಾದ್ೃಶಾಯತ್ ವಯವಹಾರ ಇರ್ತ 
ಚ್ೀತ್ ತಹಿಯ ಅವಿವ್ೀಕ್ಾಗರಹ್ೀಣ ಅವಿಶ್ಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ಸಾದ್ೃಶಾಯತ್ ತದ್ಭಾವಸಾಯಪಾಯಪಾತಾಃ 

ಸಾಯತ್। ತಸಾಮತ್ ವಿಪಯಯರಾದ್ೀವಾಯಯವತಯನಿೀಯಸಯ ಸದಾಭವಾತ್ 

ರಾಥಾಥಯಯಮೀವೀಪಪನ್ನಂ ಲಕ್ಷಣಮರ್ತ। 
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ನ್ನ್ತ ವಿಪಯಯರಾದ್ಯನ್ತಭವಾಭಾವ್ೀ ಅನ್ತಭವಸೃತ್ ಯೀರಭಾವಾಃ ಸಾಯದಿತಯಯತಕುಮ್। 
ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುಪರಮಾಣಬಾಧಾಸ್ತದಿಧದ್ ೀಷಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಕಯಸಯ 

ದ್ ಷ್ಣಾನ್ತಮಾನ್ತಾವತ್। ತಥಾಪ ಕತತ್ ೀ ನಾಪಸ್ತದಾಧನಾುದಿ? ಇತಯತ ಆಹ — 

ಸವಸ್ತದ ಧ್ೈಾಃ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ ಪರಸ್ತದ ಧ್ೈದ್ ಯಷ್ಣಮ್|  

ಸಾಧ್ನ್ಮೀವ ಸವಸ್ತದಾಧನ್ುಸ್ತದ್ಧನಾಯರ್ೈಾಃ ಕತಯವಯಮ್। ನ್ ತತ ದ್ ಷ್ಣಮಪ। ತತ್ 

ಪರಸ್ತದ್ಧನಾಯರ್ೈರಪ ಭವರ್ತ। ಕಮತ್ ೀ ಯದ್ಯೀವಮ್? ಇತಯತ ಆಹ— 

ಅತ್ ೀ ನ್ ದ್ ಷ್ಣ್ೀSಪಸ್ತದಾಧನಾುದಿ|  

ಅತಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧನಾಯರ್ೀನ್ ಪರ್ ೀಕುಸಯ ದ್ ಷ್ಣಿೀಯತಾವತ್ ದ್ ಷ್ಣಾನ್ತಮಾನ್ೀ 

ನಾಪಸ್ತದಾಧನಾುದ್ತಯದಾಭವನಿೀಯಮರ್ತ। 
ಮತಾನ್ತಜ್ಞಾರಾ ಅಸಙ್ುತಾನ್ುಭಾಯವಾಃ 

ಸವಪಕ್ಷದ್ ೀಷ್ಮನ್ತದ್ಧಗತಯ ಪರರ್ತಬನಿದೀಗರಹಣಂಮತಾನ್ತಜ್ಞ್ೀತ್ಯೀಕ್್ೀ। ತದ್ನ್ತಪಪನ್ನಮ್। 
ಪರರ್ತಬನಿದೀಗರಹಣಸಯಪರ್ ೀಕುವಯಭಿಚಾರ್ ೀದಾಭವನ್ರ ಪತ್ವೀನ್ 

ಬಾಧ್ಕತಕ್್ ೀಯದಾಭವನ್ರ ಪ್ೀಣ ವಾ ಪರ್ ೀಕುದ್ ಷ್ಣತಾವತ್। ಸವಪಕ್ಷ್ಾಸಾಾಪನ್ೀನ್ 

ಪರವೃತ ು್ೀದ್ ೀಯಷ್ತವಮರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತಹಿಯ ಅಪಾರಪುಕ್ಾಲಸಾಙ್ೆರಾಯಪಾತಾತ್। ಸವಪಕ್ಷ್್ೀ 
ದ್ ೀಷ್ಮನ್ತದ್ಧಗತಯ ಪರಸ್ಯೀಷಾಟಪಾದ್ನ್ಮತಯನ್ಯೀ। ತದ್ಪಯಸತ್। 
ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಸಾಮಥಾಯಯತ್।ತಸಾಮತ್ ಇಷಾಟಪಾದ್ನ್ಮೀವ ಮದಾನ್ತಜ್ಞ್ೀರ್ತಭಾವ್ೀನ್ 
ತತ್ವರ ಪಾನ್ತವಾದ್ೀನ್ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್ನಾಯರ್ೀನ್ 
ಪರಕೃತದ್ ಷ್ಣಾನ್ತಮಾನ್ದ್ ೀಷ್ಸಯ ಮತಾನ್ತಜ್ಞಾರಾ ಉಕ್ಾುನ್ುಭಾಯವಮಾಹ — 
ಇಷಾಟಪರ್ತುಾಃ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ತಾವದ್ಸಙ್ುತಮೀವ|| 

ಇಷಾಟಪಾದ್ನ್ರ ಪಾಮತಾನ್ತಜ್ಞಾ ಅಸಙ್ುತಾವನ್ುಭ ಯತಾ। 
ಪರಸ್ತದಾಧಥಯಸಾಧ್ನ್ಸವರ ಪತಾವತ್। ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಚಾಸಙ್ುತತವಮತಕುಮ್। 
ಅನಿಷಾಟಪಾದ್ನ್ಸ್ಯೈವ ಸಙ್ುತತಾವದಿರ್ತ ನ್ ವಿರ್ ೀಧಾದಿಭ್ ಯೀ ದ್ ಷ್ಣಾನ್ುರಮಸ್ತುೀರ್ತ। 
ವಾಯಪಾಭಾವಾದಿೀನಾಮನ್ುಭಾಯವಸತು ಸತುಟತಾವನ್ ನೀಕುಾಃ। 

ಪರಮಾಣಾದಿನಿರ ಪಣಪರಯೀಜನಾದಿ 

ಏವಂ ಪರಮಾಣದಿಸವರ ಪಂ ನಿರ ಪಯ ತನಿನರ ಪಣಸಯಪರಯೀಜನಾದಿಕಂ ದ್ಶಯಯರ್ತ 

ಆನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಮತನಿನಾ ಬರಹಮತಕ್್ ೀಯಕುಮಾಗಯತಾಃ| 
ಮಾನ್ಲಕ್ಷಣಮತತಯಕುಂ ಸಙ್ಾೀಪಾದ್ಬರಹಮಸ್ತದ್ಧರ್ೀ|| 
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ಲಕ್ಷಣಾದಿನಿರ ಪಣ್ೀನ್ ಸಂಶ್ ೀಧಿತ್ೈರ್ೀವ ಖಲತವ್ೀದಾದಿಭಿಬರಯಹಮಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವರ್ತ। 
ತದಿದ್ಂ ನ್ ವಾದ್ಯನ್ುರ್ ೀಕುವದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಮನ್ುವಯಮ್।ಪರಮಾಪುತಮೀನ್ 

ಸತರವರಾವತಾರ್ೀಣ್ ೀಕುತಾವದಿರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ — ಆನನದತಿೀರ್ಥಮ್ುನಿನ್್ೀತಿಆನನದತಿೀರ್ಥಮ್ುನಿನ್್ೀತಿ॥ 
ಯಸತು ಸವಪರಭಾವಾನ್ಭಿಜ್ಞಾಃ ತಂ ಪರತಾಯಹ ಬರಬರಹಮರ್ಕ್್ೀಥರ್ಕತಮಾಗ್ಥರ್ ಇತಿಹಮರ್ಕ್್ೀಥರ್ಕತಮಾಗ್ಥರ್ ಇತಿ॥ ಯಸತು 
ಅನ್ಧಿಗತಬರಹಮತಕ್್ ೀಯಕುಮಾಗ್ ೀಯಽಪ ತದ್ನ್ತಜಘ್ೃಕ್ಷರಾ ಆಹ — 

ಇರ್ುಯಕತಮಿತಿಇರ್ುಯಕತಮಿತಿ।ಯತಕ್ಾಾದಿಯತಕುತಾ ಪಾರಕ್ ಪರದ್ಶ್ಯತ್ೀರ್ತ ಇರ್ತಶಬ ದ್ೀನ್ ಸಮಯಯತ್ೀ। 
ಯದ್ಯೀವಂ ಕಥಂ ತಹಿಯ ಸವಲ್ಪೀನ್ೈವ ಗರನ ಾ್ೀನ್ ಸಮಾಪುಂ? ಇತಯತ ಉಕುಮ್- 

ಸ್ಙ್ಷೀಪಾದತಿಸ್ಙ್ಷೀಪಾದತಿ॥ಶ್ ರೀತೃಬತದಿಧಮನ್ತಸೃತಯ ಶಬದಸಙ್ಾೀಪ್ೀಣ್ ೀಕುಮರ್ತ। 
ಅಥಸಮಾಪತಪರಕರಣ್ ೀಽಪಭಗವಾನಾಚಾಯಯಾಃ ಸ್ವೀಷ್ಟದ್ೀವತಾಂ ಪರಣಮರ್ತ— 

 

ಅಶ್ೀಷ್ಮಾನ್ಮೀರ್ೈಕಸಾಕ್ಷಿಣ್ೀSಕ್ಷಯಮ ತಯರ್ೀ| 

ಅಜ್ಜ್ೀಶಪೂರತಹ ತ್ೀಡಯ ನ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ತ್ೀ॥ 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯ ವಿರಚತಂ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಸಮ ಪಣಯಮ್ ॥ 

 

ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಪರಣಾಮೀ ಕ್್ ೀ ಹ್ೀತತಾಃ? ಇತಯತ್ ೀ ಯತ್ ಉಕುಂ ಪರಮಾಣಾದಿ ತತ್ 
ಪ್ರೀರಕತ್ವೀನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ? ಮತಖಯತಾಃ ತದ್ಭಿಜ್ಞತಾವತ್ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ — 

ಅಶ್ೀಷ್್ೀತಿಅಶ್ೀಷ್್ೀತಿ॥ ನ್ನ್ತ ನಾರಾಯಣಸಯಶರಿೀರಮಸ್ತು ನ್ ವಾ ? ಆದ್ಯೀ ಮರಣಾದಿಪರಸಙ್ುಾಃ। 
ದಿವರ್ತೀರ್ೀ ಕಥಂ ತಸ್ಯೀನಿದರಯಶ ನ್ಯಸಾಯಶ್ೀಷ್ಮಾನಾದಿಸಾಕ್ಷಿತವಮ್? ಇತಯತ ಉಕುಮ್— 

ಅಕ್ಷಯಮ್್ರ್ಥಯ ಇತಿಅಕ್ಷಯಮ್್ರ್ಥಯ ಇತಿ॥ ಅಸ್ಾೀವ್ೀಶವರಸಯ ಶರಿೀರಮ್। ತಚಾ 

ಸಚಾದಾನ್ನಾದದಿರ ಪತ್ವೀನ್ ಅಕ್ಷಯಮೀವ್ೀರ್ತ ನ್ ಕಶ್ಾದ್ ದೀಷ್ ಇರ್ತ। ಅಜ್ಜಾದಿವನ್ದಾತಾವಚಾ 
ನಾರಾಯಣ ಏವ ನ್ಮಸಾೆಯಯ ಇರ್ತ ಭಾವ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ — ಅಅಜ್ೀಜ್ೀಶ್ೀಶ್ೀತಿತಿ॥ 

ಅಮರಾ ಭರಮರಾಯನ ು್ೀ ಕಮಲಾ ವರಟಾಯತ್ೀ। 

ಯತಾಪದಾಮಭೀರತಹದ್ವನ ದ್ವೀ ವನ ದ್ೀ ತಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥ 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯ ವಿರಚತಸಯ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಸಯ ಟೀಕ್ಾ 
ನಾಯಯಕಲಪಲತಾ ಜಯರ್ತೀಥಯಭಿಕ್ಷವಿರಚತಾ ಸಮ ಪಣಯ 

 

|| ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 
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|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ॥ 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ ದ್ೀವತಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್॥ 
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