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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, 
8095551774, 8095551773 Email : srkarc@gmail.com 
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ಪರರ್ಮಾದಾಯಯಾಃ (ಸಮನ್ವರಾರಾಯಯಾಃ) ॥1 ॥ 

ತನ್ರದಿೀಪಕಾ 

ಪರಣಮಯಗತಣಸಮ ಪಣಯಂ ದ್ ೀಷಾತಿೀತಂ ರಮಾಪತಿಮ್। 

ಪೂಣಯಬ್ ೀಧಂ ಗತರ ನ್ನಾಯನ್ ಕತಮಯಾಃ ಸ ತಾರರ್ಯಸಙ್ಗುರಹಮ್ ॥1 ॥ 
ಗತರತಪ್ಾದ್ಕೃತ್ ೀಽಪಯಸಿು ಸಙ್ಗುರಹ್ ೀ ಹೃದ್ಯಙ್ಗುಮಾಃ| 

ಪರಸಾಾನ್ಬ್ೀಧಪ್ರೀಕಾುರ್ಯಸಙ್ಗುರಹ್ ೀಽಥಾಪಯಯಂ ಮಮ ॥2 ॥ 

ಬರಹಮರತದಾರದಿಭಾಃ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಅರ್ಥಯತ್ ೀ ನಾರಾಯಣಾಃ ವಾಸತ್ವೀನ್ ಅವತಿೀಯಯ –
ಉತಸನಾುನ್ ವ್ೀದಾನ್ ಅಭವಯಕ್ತುಪೂವಯಕಂ ಅನ್ೀಕರಾ ವಿಭಜಯ ತದ್ರ್ಯನಿಣಯರಾಯ 

ಬರಹಾಮಸ ತಾರಣಿ ವಾಯತ್ೀನ್ೀ॥ ತತ್ರೀತಮಾದಿಮಂ ಸ ತರಮ್ । 

ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ ಪರರ್ಮಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥1-1 ॥ 
ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಮ್॥ 1-1-1॥ 

ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತ್ ೀ ಬರಹಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ॥1-1-1-1॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಚತತರರಾಯರಾತಮಕ್ೈತಚಾಾಸರಸಯ ಆರಮಭಣಿೀಯತ್ ವೀಪಯತಕುತರಾ 

ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕತಯವಯಂ ಸಮರ್ಯತ್ೀ। 
ಅತರ ಆದ್ಯನ್ುಯೀಾಃ ಓಂಕಾರಾಃ ‘ಸರವತಯನ್ ೀಙ್ಗೃತಂ ಬರಹಮ ಪರಸಾುಚಾ ವಿಶ್ೀಯಯತ್ೀ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿಸಿದ್ಧಾಃ। ಆದ್ಯಾಃ ದ್ೃಷಾಟದ್ೃಷಾಟರ್ಯಾಃ। ಅತ ಏವ ಏತತ ಸತಾರವಯವತಾವತ್ । 
ಸವಯಸ ತ್ರೀಷ್ತ ಅನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ ನ್ ಸಾಯತ್ ಇತಿ ಸವಯಸ ತ್ರೀಷ್ತ 

ಅದ್ೃಷ್ಟಮಾತಾರರ್ಯತರಾಽಽದೌ ಅನ್ತಷ್ಙ್ಗುಯ ಅಸಂಹಿತತರಾ ಪಠ್ಯತ್ೀ। ಅನ್ಯಾಃ 
ಅದ್ೃಷ್ಟಮಾತಾರರ್ಯಾಃ। ನ್ ಸ ತಾರವಯವಾಃ। ಅನ್ವಯಪರತಿಯೀಗಯಸಮಪಯಕ ಇತಿ 

ರಾವತ್। ಓಙ್ಗಾರಾರ್ಶಬೌದ ಮಙ್ಗುಲಫಲಕೌ ಕರಮಾತ್ ಗತಣಪೂತಾಯಯನ್ನ್ುಯಯವಾಚಕೌ। 
ಓಮಿತ್ಯೀತತ್ ಯೀಗಯತರಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಗತಣಭ ತಬರಹಮವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಅಥ್ೀತಿ 

ಯೀಗಯತರಾ ಅಧಿಕಾರಾತ್ ಇತಯನ್ವೀತಿ। ಅತ ಇತಿ ‘ಯಸಯ ಪರಸಾದಾತ್’ ಇತಾಯದಿ 

ನಿಣಯಯಶತರತಾಯದಿಸಾಂ ಫಲಾದಿಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ। ಬರಹಮಶಬದಾಃ ಗತಣಪೂತಯಯರ್ಯಾಃ ಸನ್ 

ಚಿದ್ಚಿದಿವಲಕ್ಷಣವಿಷ್ತಣವಾಚಿೀ। ‘ಸ ವಿಷ್ತಣರಾಹ ಹಿ ತಂ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ’  ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ। 
ಬರಹಮಣ್ ೀ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತಿ ಕಮಯಣಿ ಷ್ಷಾಠಾ ಸಮಾಸಾಃ। ತತಶಾ, ಅರ್ 
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ಅಧಯಯನ್ಶಮದ್ಮಾದಿರ ಪ್ಾಧಿಕಾರಸಮಪತಯನ್ನ್ುರಂ, ಅತಾಃ ಅಕಾರವಾಚಾಯತ್ 
ಪರಸನಾುತ್ ಬರಹಮಣಾಃ, ಜ್ಞಾನ್ ೀತಾಪರಸಾದ್ಜಮೀಕ್ಷಾಖ್ಯಫಲಸತಾುಾತ್, ಬನ್ಧಸಯ 

ಸತಯತಾವತ್, ಆಗಮಸಯ ಪ್ಾರಮಾಣಾಯತ್, ಸಿದಾಧರ್ಯಪರಮಾಪಕತಾವತ್ ವಾ। ಓಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ 
ಗತಣಪರಿಪೂಣಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕತಯವಾಯ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾಯ ಸವಯವ್ೀದ್ವಿಷ್ಯಕಶರವಣಮನ್ನ್ನಿದಿರಾಯಸನ್ರ ಪ್ಾ 

ಮನ್ನ್ಮಾತರರ ಪ್ಾ ವಾ ॥‘ತದಿವಜಿಜ್ಞಸಸವ’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತತಯಕಾು ಕತಯವಾಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಓಂ ಬರಹಮಶಬದಯೀಾಃ ರೌಗಿಕತ್ವೀಽಪ ಏಕಸಯ ರ ಢತವಮಾಶ್ರತಯ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಚಿತ್ವೀನ್ 

‘ಆತ್ೇತಿ ತ ಪಗಚಾನಿು’ ಇತಯತ್ರೀವಾನ್ವಯೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। 
ಬರಹಮಶಬಾದತ್ ವಿಷ್ಯಸಿದಾಧವಪ ಓಂ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಬರಹಮಶಬಾದತ್ ವಿಷ್ಯಸಿದಿಧಾಃ 
‘ಓಮಿತ್ಯೀತದ್ಕ್ಷರಂ ಉದಿುೀರ್ಂ ಉಪ್ಾಸಿೀತ’ ಇತಾಯದೌ ಗತಣಪೂಣಾಯಥ್ ೀಯಙ್ಗಾರಾದ್ಪ 

ಇತಿ ಯತಕಯನ್ುರಸ ಚನಾಯ। ಬರಹಮಣಿ ಕ್ತಂ ಮಾನ್ಂ ಇತಯತಾಃ 

ವ್ೀದ್ರ ಪಪರಮಾಣಸ ಚನಾಯ ಚ। ಓಙ್ಗಾರವಾಚಯಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಇತತಯಕಾಯ 
ವಾಯಹೃತಿಗಾಯತಿರಪುರತಷ್ಸ ಕುದಾವರಾ ಸವಯವ್ೀದಾನಾಂ ತದಾವಾಖ್ಾಯನ್ತಾವತ್ ವ್ೀದಾ 

ಏವ ತತರ ಮಾನ್ಮಿತಿ ಸಿದ ಧ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ತ್ೀನ್ ಬರಹಮಣಾಃ 

ಪರಮಿತತ್ವೀಽನ್ತಗಾರಹಯಪರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ನ್ ಕತಯವಾಯ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 

ಗತರತಪ್ಾದಾಸತು ಬರಹಮ ಕ್ತಂ ಇತಯತಾಃ ಓಂ ಇತತಯಕುಮ್। ರಕ್ಷಕಸಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅವತಿರ ಪತಾವತ್। ರಕ್ಷಕಶಾ ವಿಷ್ತಣ ಪರಸಿದ್ಧ ಇತಾಯಹತಾಃ॥ 

ವಿಭಾಷಾ ಗತಣ ಇತಿ ಗತಣಶಬದಸಯ ಪರತನ್ರಮಾತಾರರ್ಯಕತ್ ವೀಕ್ುೀಾಃ ಅತ ಇತಿ ಸಾಧತ। 
ಕೃದ್ ಯೀಗಲಕ್ಷಣಾ ಚ ಷ್ಷ್ಠೀ ಸಮಸಯತ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ ಬರಹಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತಿ ಸಾಧತ। ಕತತಯಾಃ 
ಅನ್ತಪದಾನಾತ್ ನ್ ಉಭಯಪ್ಾರಪ್ೌು ಕಮಯಣಿೀತಿ ಷ್ಷ್ಠೀ। ತ್ೀನ್ ಕಮಯಣಿ ಚ ಇತಿ ನ್ 

ನಿಷ್ೀಧಾಃ। ಪೂವ್ೀಯಣಾರಾಯಯದ್ವಯೀನ್ ಬರಹಮಶಬಾದರ್ಯಸಯ ಉತುರ್ೀಣ ಚ 
ಸಾಧನ್ಫಲಯೀಾಃ ಉಪಪ್ಾದಾನಾತ್ ಬರಹಮಣಾಃ ಅರ್ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅಥಾತ 

ಇತಾಯದಿ ಅಥಾತಾಃ ಶಬದಯೀಾಃ ಸವರ ಪತಾಃ ಅರ್ಯತಶಾ ಆಧಿಕಾಯದಿತಿ ಸ ಚನಾಯ। ಅತರ 
ಅಥಾತ್ ೀ ಬರಹಮಪದಾನಿ ಕರಮಾತ್ ನಿರಧಿಕಾರಿಕತವನಿಷ್ಫಲತವನಿವಿಯಷ್ಯತವಾಃಶಙ್ಗಾವುಯ 

ದಾಸಕಾನಿ॥1॥ 

ಜನಾಮಧಿಕರಣಮ್ ॥1-1-2॥ 
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ಓಂ ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ಯತಾಃ ಓಂ ॥1-1-2-2 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಜಿಜ್ಞಾಸಯಬರಹಮಣ್ ೀಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್ೀ। ಯತ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ ತದಿತಿ ಲಭಯತ್ೀ। ಜನ್ಮ 
ಆದಿಾಃ ಯಸಯ ಸಿಾತಿಲಯನಿಯಮನ್ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ್ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಜಾತಸಯ ತತ್ ಜನಾಮದಿ। ಅಸಯ 
ಪರಮಿತಸಯ ಚಿದ್ಚಿದಾತಮಕಸಯ ವಿಶವಸಯ ಜನಾಮದಿ ಯತಾಃ ಸಮಾಸವಾಯಸಾಭಾಯಂ 

ಯಥಾಯೀಗಯಂ ಭವತಿ ತತ್ ಜನಾಮದಿಕಾರಣಂ ಬರಹ್ೇತಯರ್ಯಾಃ। ಸೃಷ್ಟಹ್ೀತತತಾವದಿೀನಿ 
ಪರತ್ಯೀಕಂ ಅಷೌಟ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ವ್ೈಭವಾದ್ತಕಾುನಿೀತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಲಬಧಜನ್ಮನ್ಾಃ ಸಿಾತಾಯದಿೀತಿ 
ಜನ್ಮನ್ಾಃ ಆದಿತ್ ವೀಕ್ತುಾಃ । ಚಿದ್ುತಸತಖ್ಾದಿೀನಾಂ ಅಚಿದ್ುತವೃದಾಧಾದಿೀನಾಂ ಚ ಸತ ು್ಾೀಽಪ 
ವಿಚಾರವಿರಾಯಕ್ೀಷ್ತ ‘ಯತ್ ೀ ವಾ’ ಇತಾಯದಿ ನಾನಾವಾಕ್ಯೀಷ್ತ ‘ಉತಪತಿುಸಿಾತಿ’ ಇತಾಯದಿ 
ಸೃತೌ ಚ ಸೃಷಾಟಾದ್ಯಷ್ಟಕತೃಯತವಸ್ಯೈವ ಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಉಕುತಾವತ್ ‘ಸತಷ್ಟರಕ್ಷಾಹೃತಿಜ್ಞಾನ್’ 
ಇತಾಯದ್ತಯಕಾಯ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಸೃಷಾಟಾದ್ಯಷ್ಟಕತೃಯತವಸ್ಯೈವ ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯತಾವದ್ಷ್ಟಕಸ್ಯೈವ 

ಗರಹಣಮ್। ಅಸ್ಯೀತಿ ಚಿದ್ಚಿತ್ ೀರಿವ ತತಸಮಬನಿಧ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀರಪ ನಿಯಮನ್ಸಿದಿಧಾಃ ॥2॥ 

ಶಾಸರಯೀನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥1-1-3॥ 

ಓಂ ಶಾಸರಯೀನಿತಾವತ್ ಓಂ ॥1-1-3-3 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಪ್ಾರಗತಕುಲಕ್ಷಣಸಯ ಅತಿವಾಯಪನಿರಾಸಾಯ ಪ್ಾರಣಮತಚಯತ್ೀ। ತಸಯ 

ಜನಾಮದಿಕಾರಣಸಯ ಇತಿ ವತಯತ್ೀ। ಶಾಸರಂ ವ್ೀದ್ಾಃ ತದ್ನ್ತಸಾರಿಪ್ೌರತಷ್ೀಯಗರನ್ಾಶಾ 
ಯೀನಿಾಃ ಜ್ಞಪುಕಾರಣಂ ಪರಮಾಣಂ ಇತಿ ರಾವತ್ ಯಸಯ ತತ್ ಶಾಸರಯೀನಿ| ತಸಯ 

ಭಾವಾಃ ತತುಾಂ ತಸಾಮದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಪ್ಾಶತಪತಾದಿನಾ ವಾ ನ್ 

ಜನಾಮದಿಕಾರಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮಿತಿ ನಾತಿವಾಯಪುಾಃ  ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ವ್ೀದ್ಯೀನಿತಾವತ್ ಇತಿ 

ವಾಚ್ಯೀ ಶಾಸರ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘ಋಗಯಜತಾಃಸಾಮಾರ್ವಾಯಶಾ’ ಇತಿ ಸೃತತಯಕುಶಾಸರಗರಹಣಾಯ। 
ತ್ೀನ್ ಅನ್ತಮಾನ್ಂ ‘ನ್ೈವ ಶಾಸರಂ ಕತವತಮಯ ತತ್’ ಇತತಯಕುಪ್ಾಶತಪತಾದ್ಯಶಾಸರಂ ಚ 

ವಾಯವತಿಯತಮ್। ‘ಮಾನ್ತಾವತ್’ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ  ‘ಯೀನಿತಾವತ್’ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಮಾನ್ತ್ ವೀಪಪ್ಾದ್ನಾಯ। ಶಾಸರಪದ್ಲಭಯಭಾರನ್ಯಹ್ೀತತತಾಕಸಯಜ್ಞಪುಹ್ೀತ್ ೀಾಃ 

ಮಾನ್ತಾರ ರೌವಾಯತ್। ಋಗಾದ್ೀಾಃ ಅನಾದಿತಾವದಿನಾ ನಿದ್ ೀಯಷ್ತ್ವೀನ್ ಶಾಸರ ಇತತಯಕಾಯ 

ಭಾರನ್ಯಹ್ೀತತತವಲಾಭಾತ್। ಅಸಯ ಸೃತಿನ್ರಾತ್ ಆಗತಾರ್ಯತಾ ಚಿನಿದರಕಾರಾಂ 

ಬ್ ೀರಾಯ ॥3॥ 

ಸಮನ್ವರಾಧಿಕರಣಮ್ ॥1-1-4॥ 
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ಓಂ ತತತು ಸಮನ್ವರಾತ್ ಓಂ ॥1-1-4-4॥ 
ಅತರ ನ್ಯೀ ಪುನ್ರತಿವಾಯಪುನಿರಾಸಾಯ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಜಗತಾಾರಣತ್ವೀನ್ 

ಶಾಸರಯೀನಿತವಂ ಸಮರ್ಯಯತ್ೀ। ಶಾಸರಯೀನಿೀತಿ ವತಯತ್ೀ। ಸಮಿತ್ಯೀತತ್ 

ಶಾಸರಪದ್ೀನಾಪ ಅನ್ವೀತಿ।  ತಸಯ ಕಾತಸನಾಯಯಂ ಮತಖ್ಯತವಂ ಚಾರ್ಯಾಃ। ತತರ್ೀವ। 
ಅನಿವೀಯನ ು್ೀ ಶಕ್ತುತಾತಪಯಯಗ್ ೀಚರ್ೀಣ ಸಮಬನ್ಧಾನ ು್ೀ ತಥಾ ಜ್ಞಾಯನ್ು ಇತಿ ರಾವತ್ 

ವಾಕಾಯನ್ಯನ್ಯೀನ್ ಇತಿ ಅನ್ವಯ ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗುಸಙ್ಗಘಾಃ। ಸಬಲಾಬಲತಾವದಿನಾ 
ವಿಚಿನಿುತಶಾಾಸೌ ಅನ್ವಯಶಾ ತಸಾಮತ್ ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗುಸಮತದಾರಾತ್ ಮತಖ್ಯರಾ 
ವೃತಾಯ ಕೃತಸನಶಾಸರಯೀನಿಾಃ ಕೃತಸನಶಾಸರತಾತಪಯಯವಿಷ್ಯಾಃ ತತತುತದ್ೀವ ಪರಕೃತ 

ವಿಷಾಣಾಖ್ಯಂ ಬರಹ್ೈವ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಉಪಕರಮಾದ್ೀರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅನ್ವರಾದಿತಿ 
ರೌಗಿಕ್ ೀಕಾಯ ನ್ ಶಾಸರತಾತಪಯಯಜ್ಞಪ್ೌು ಆಪ್ಾತ ಪರತಿೀತಿಾಃ 

ಉಪಕರಮಾದ್ಯನ್ಪ್್ೀಕ್ಷವಾಯಖ್ಾಯತೃವಚನ್ಂ ವಾ ಲ್ಲಙ್ಗುಮಿತಿ ಸ ಚಿತಮ್। ತ್ೀನ್ ನ್ ತಾಭಾಯಂ 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜಗದ್ದೀತತತವಂ ಕಲಪಾಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸಮನ್ವಯೈರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 
ಸತಮತದಾಯಬತದಾಧಾ ಅನ್ವರಾತ್ ಇತತಯಕ್ತುಸತು ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಂ 

ಅವಿರ್ ೀಧಸ ಚನಾಥಾಯ। ಉಪಕರಮಾದ್ೀಾಃ ತಾತಪಯಯವಯಭಚಾರನಿರಾಸಾಯ 

ಸಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ। ಜನಾಮದಿಸ ತರಪರಕೃತತತಪದ್ೀ ಮಣ ೂಕಪುಿತಾಯ ಅನ್ತವತಯಮಾನ್ೀಽಪ 

ಪುನ್ಾಃ ತದ್ ಗರಹಣಂ ಅವರಾರಣಾರ್ಯ ‘ತತ’ ಶಬಾದನ್ವರಾರ್ಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ 
ಅನ್ವಯಪದ್ಸಯ ಉಪಕರಮಾದಿೀನಾಂ ಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ವೀಕಾುವ್ೀವ ಚಾರಿತಾಥಾಯಯತ್ ಪರತಿೀತಿ 
ವಾಯಖ್ಾಯನಾನಿರಾಸಕತರಾ ತನಿುರಾಸಾರ್ಯತ್ವೀನ್ ಶತರತ್ೀನ್ ಸಮನ್ವರಾತ್ 

ಇತಯನ್ೀನ್ೈವ  ಅನಿವೀಯೀತ। ‘ಅಞ್ಜನ್ಗಮಾಂ ಸನಿೀ’ ಇತಾಯದೌ ಅಜ್ ಗರಹಣಸಯ 

ಅಙ ು್ೀನ್ೀವ ಅತಾರಪ ಸಮಸುಸಾಯಪ ಸಂಶಬದಸಯ ಅನಾಯವಯೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। ಸತರಾರಾಂ ತತ 
ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಗುನಿಣಿೀಯತಾತ್ ಸಮನ್ವರಾತ್ ಸಮಯಗ್ ವಚನ್ವೃತಾಯ 
ತತಪರತವರ ಪಸಮಬನಾಧತ್ ತದ್ೀವ ಶಾಸರಯೀನಿ ಶಾಸರಜನ್ಯಪರಮಾವಿಷ್ಯ ಇತಿ 

ವೃತಯನ್ುರಂ ಚ ಉಕುಮ್ ॥4॥ 

ಈಕ್ಷತಯಧಿಕರಣಮ್॥1-1-5॥ 

ಓಂ ಈಕ್ಷತ್ೀನಾಯಶಬದಮ್ ಓಂ ॥1-1-5-5 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಸಂಶಬ್ ದೀಕುವಾಚಯತವಂ ಸವಯಶಾಸರಯೀನಿತವಂ ಚ ಸಮರ್ಯಯತ್ೀ। 
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ತದಿತಿ ವತಯತ್ೀ । ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಶಬದಾಃ ವಾಚಕಾಃ ಯಸಯ ತದ್ಶಬದಂ ಅವಾಚಯಮ್। ಈಕ್ಷತ್ೀರಿತಿ 

ರಾತತನಿದ್ೀಯಶ್ೀನ್ ತದ್ರ್ಯಾಃ ಈಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ತಸಯ ಚ ಅಸಮಬದ್ಧಸಯ ಅಹ್ೀತತತಾವತ್ 
ಸಮಬನ್ಧಸಯ ಚ ಕತೃಯತಾವದಿರ ಪಸಯ ಶತರತಯನ್ನ್ತಗಮೀನ್ ವಿಪಕ್ಷ್ೀ ಬಾಧಕಾಭಾವಪರಸಙ ು್ೀನ್ 

ಚ ಅಯೀಗಾತ್ ಕ್ತರರಾಕಮಯಭಾವಸ್ಯೈವ ಸಿದಿಧಾಃ। ಈಕ್ಷತ್ೀಾಃ ಈಕ್ಷಣಿೀಯತಾವತ್ ತದ್ ಬರಹಮ 

ಅಶಬದಂ ನ್ ಕ್ತನ್ತು ವಾಚಯಮೀವ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಚ ಅಸಿದ್ ಧೀ ಹ್ೀತತಾಃ। ‘ಪುರಿಶಯಂ ಪುರತಷ್ಂ 

ಈಕ್ಷತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ। ನ್ ಚಾಪರಯೀಜಕತವಮ್। ಅಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾವ್ೀದ್ಯಸಯ ಶಬಾದತ್ 

ಈಕ್ಷಣಂ ವಚನ್ವೃತಿುಮನ್ುರಾ ನ್ ಯತಕುಮಿತಿ ತಾತಪರಾಯತ್। ನ್ ಅಶಬದಂ ಈಕ್ಷತ್ೀರಿತಿ 

ವಾಚ್ಯೀ ಈಕ್ಷತ್ೀರಿತಾಯದ್ತಯಕ್ತುರನಿಯಮಸ ಚನಾಥಾಯ। ‘ಆಮನ್ನಿು’, ‘ಕಸಾಮತ್ ಉಚಯತ್ೀ 
ಬರಹ್ೇ’ತಿ ವಾಚಯತವಶತರತಾಯದಿಸತ ು್ಾೀಽಪ ತಸಯ ಅವಾಚಯತವಶತತಾಯದಿನಾ ಪರತಿರತದ್ಧತ್ವೀನ್ 
ಅನಿಣಾಯಯಕತಾವಚಾಬಾದತ್ ನಾಶಬದಂ ಇತಯನ್ತಕಾುಾ ತದ್ನ್ತಗಾರಹಕನಾಯಯ ಏವ 

ಈಕ್ಷಣಿೀಯತವಮತಕುಮ್। ತ್ೀನ್ ಶತರತಿಪ್ಾರಪುಂ ಯತಕ್ತುಮಾತಾರತ್ ಕರ್ಂ ನಿರಸಯಮಿತಿ 

ಪರತತಯಕುಮ್। ಅವಾಚಯಮಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಅಶಬದಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಅಶಬದಮಸಪಶಯಮಿತಿ 

ಶತರತಯನ್ತಗಮಾಯ।ಈಕ್ಷತ್ೀವಾಯಚಯಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅಶಬದಂ ನ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ವಾಚಯತವವಿಧಿಾಃ 

ಅವಾಚಯತವನಿರಾಸಶಾ ಶತರತಯಥಾಯಭಾಯಂ ಕೃತ್ ೀ ಯಥಾ ಸಾಯದಿತಿ।ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪಯ 
ಸಮಾಧತ್ುೀ 

ಓಂ ಗೌಣಶ್ಾೀನಾುತಮಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥1-1-5-6 ॥ 

ಪುರತಷ್ಮಿೀಕ್ಷತ ಇತಾಯದೌ ಈಕ್ಷಣಿೀಯಾಃ ತಿರಗತಣಬದ್ ಧೀ ಜಿೀವಾಃ ನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಅತ 

ಈಕ್ಷಣಿೀಯತವಂ ತತರ ಅಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಆತಾಮನ್ಂ ಪಶ್ಯೀದಿತಾಯದೌ ಈಕ್ಷಣಿೀಯೀ 

ಆತಮಪರದ್ಶರವಣಾತ್। ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್ । ಪುರತಷ್ಬರಹಾಮದಿಶಬಾದದಿತಯರ್ಯಾಃ।ಪ್ಾರಕ್ 
ತದಿತಯನ್ವರಾಯ ಅಶಬದಮಿತತಯಕಾುವಪ ಇಹ ಆತಮಪದಾನ್ವರಾಯ ಗೌಣ ಇತಿ ಪುಂ - 

ನಿದ್ೀಯಶಾಃ॥ 
ನ್ನ್ತ ತಥಾಪ ಜಿೀವಾಃ ಕ್ತಂ ನ್ ಇತಯತಾಃ ಆಹ— 

ಓಂ ತನಿುಷ್ಠಸಯ ಮೀಕ್ಷ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥1-1-5-7 ॥ 

ತನಿುಷ್ಠಸಯ ಆತಮನಿಷ್ಠಸಯ।   ‘ಯಸಾಯನ್ತವಿತುಾಃ ಪರತಿಬತದ್ಧ ಆತಾಮ, ತಸಯ ಲ್ ೀಕಾಃ ಸ ಉ ಲ್ ೀಕ 
ಏವ’ ಇತಿ ಮೀಕ್ಷ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ನ್ ಗೌಣಾಃ ಆತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಗೌಣಜ್ಞಾನಾತ್ 
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ಗತಣನಿವೃತಿುರ ಪಮತಕಯಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅತ ಏವ ಪ್ಾರಗ್ ಜಿೀವ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಗೌಣ 
ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। 

ಇತಶಾ ನ್ ಗೌಣಸುಸ ಾ್ೀತಾಯಹ— 

ಓಂ ಹ್ೀಯತಾವವಚನಾಚಾ ಓಂ ॥1-1-5-8 ॥ 

‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ರ್ ಆತಾಮನ್ಂ ಅನಾಯ ವಾಚ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಾರ್’ ಇತಿ ಆತಮಶಬಾದರ್ಯಸಯ 
ಹ್ೀಯತಾವವಚನಾತ್ ಪರತತಯತಾಹ್ೀಯತವವಚನಾತ್ ಅನ್ಯಸಯ 

ಹ್ೀಯತವವಚನಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸತರಾರಾಂ ತತ ಗೌಣಶಬದಸಯ 

ಮಾರಾಶಬಲಬರಹಮಪರತವಮತಪ್್ೀತಯ ಸ ತರತರಯಂ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್। ತತುಾಪರದಿೀಪ-

ಸನಾುಾಯರತಾುವಲ್ ಯೀಸತು ನ್ ಕ್ೀವಲಮಾತಮಶಬಾದದಿಬಲಾದಿೀಕ್ಷಣಿೀಯೀ ನ್ ಗೌಣಾಃ। ಕ್ತನ್ತು 
ತನಿುಷ್ಠಸ್ಯೀತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯೀಕುಹ್ೀತತಭಾಯಮಪೀತಿ 

ತನಿುಷ್ಠಸ್ಯೀತಾಯದಿಸ ತರದ್ವಯಮನ್ಯಥಾ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್। 
ಇತಶಾ ನಿಗತಯಣ್ ೀ ವಾಚಯ ಇತಾಯಹ— 

ಓಂ ಸಾವಪಯರಾತ್ ಓಂ ॥1-1-5-9 ॥ 

ನಾಶಬದಮಿತಿ ವತಯತ್ೀ। ನಿಗತಯಣಮಿತಿ ಚ ಪರಕೃತಮ್। ‘ಆತಮನ್ಯೀವಾತಾಮನ್ಂ 
ವಿಲಾಪಯತಿ’ ಇತಿ ಶತರತತಯಕುತಾವಚಾ ನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮ ನಾಶಬದಂ ಕ್ತನ್ತು ವಾಚಯಮೀವ್ೀತಿ 

ಬಹಿರ್ೀವ ಯೀಜಯಮ್। ಕತತ್ ೀಽಯಂ ಶತರತತಯಕ್ ುೀ ನಿಗತಯಣ ಇತಿ ಚ್ೀತ್ ಸಾವಪಯರಾತ್। 
ಸ್ವೀತಿ ತನ್ರಮ್। ಸವಸಯ ಸವಸಿಮನ್ ಅಪಯಯವಚನಾದಿತಿ ಯೀಜಯಮ್ । ಏವಂ ಚ ಸ 
ಸಾವಪಯರಾಚ್ಾೀತಿ ಸಾಯದಿತಿ ನಾಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ಶಾಖ್ಾನ್ುರ್ೀಷ್ತ ರತದಾರದಿ ಜಗದ ಧ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಉಚಯತಾಮಿತಯತಾಃ ಸವಯಶಾಸರಯೀನಿತವಂ 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ್ೀತಾಯಹ— 

ಓಂ ಗತಿಸಾಮಾನಾಯತ್  ಓಂ ॥1-1-5-10 ॥ 

ತತತು ಶಾಸರಯೀನಿೀತಿ ವತಯತ್ೀ। ಗತ್ೀಾಃ ಸವಯಶಾಖ್್ ೀತಾಪದ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸಾಮಾನಾಯತ್ 
ಸಮಾನ್ತಾವತ್ ಏಕರ ಪತವಶರವಣಾತ್ ‘ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದ್ ಯತಕುಯಾಃ’ ಇತಾಯದೌ ತದ್ೀವ 
ವಿಷಾಣಾಖ್ಯಂ ಬರಹ್ೈವ ಕಾರಣತ್ವೀನ್ ಸವಯಶಾಸರಯೀನಿ ನ್ ತವನ್ಯತರ ಅನ್ಯಥಾ ಉಚಯತ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
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ವೃತಯನ್ುರಂ ತತ ಗತಿಸಾಮಾನಾಯತ್ ಗತಿಸಾಮಾನಾಯನ್ತಮಾನಾತ್ ಇತಿ। 
ಸ ತರಕೃನಿುಣಿೀಯತಶಾಖ್ಾದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ಶಾಖ್ಾತ್ವೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ 

ಶಾಖ್ಾನ್ುರ್ೀಽಪ್್ಯೀತದ್ನ್ತಮಾನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚನಿದರಕಾರಾಂ ತತ 
ಆತಮಶಬದಮೀಕ್ಷ್ ೀಪದ್ೀಶಹ್ೀಯತಾವನ್ತಕ್ತುಸಾವಪಯರಾಾಃ ಶಾಖ್ಾನ್ುರ್ೀ ಗೌಣಾತಮನ್ಯಪ 

ಸತಯರಿತಯವತಾಯಯ ಗತಾಃ ಸವಯತ್ೈಕರ ಪಯಮೀವ್ೀತಯಪಯರ್ಯ ಉಕುಾಃ। 
ಇತಶಾನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮವಾಚಯಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಶತರತತಾವಚಾ ಓಂ ॥1-1-5-11 ॥ 

ತತ್ ನಾಶಬದಮಿತಿ ವತಯತ್ೀ। ನಿಗತಯಣಸ್ಯೀತಿ ಪರಕೃತಮ್। ಕ್ೀವಲ್ ೀ ನಿಗತಯಣಶಾ ಇತಿ 
ಸತಾುಾದಿಗತಣಹಿೀನ್ಸಯ ಶತರತತಾವಚಾ ತತ್ ನಾಶಬದಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಲಕ್ಷಣರಾ ಶತರತತವಸಯ 

ಅನ್ವಸಾಾದ್ತಾಃಸಾತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ ॥5 ॥ 

ಪರತಿಜ್ಞಾತಂ ಸಮನ್ವಯಂ ಪರಕಟಯತಯರಾಯಯಶ್ೀಷ್ೀಣ। 
ಅನ್ಯತ್ ರೀಭಯತಾರನ್ಯತ್ೈವಪರಸಿದ್ಧಭ್ೀದಾತ್ ತಿರವಿಧವ್ೈದಿಕಶಬಾದನಾಂ 
ನಾಮಲ್ಲಙ್ಗುಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರತ ಯ್ೀಕಂ ದ್ವೈವಿರಾಯತ್ ಆದ್ಯಪ್ಾದ್ೀ ಅನ್ಯತರಪರಸಿದಾಧನಾಂ 

ನಾಮಾತಮಕಶಬಾದನಾಂ ಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ॥2॥ 

ಆನ್ನ್ದಮರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-6॥ 

ಓಂ ಆನ್ನ್ದಮಯೀಽಭಾಯಸಾತ್ ಓಂ ॥1-1-6-12 ॥ 
ಅತರ ನ್ಯೀ ಗತಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕಾ ಗತಣವಾಚಕಾಶಾನಾಮಾತಮಕಾಾಃ ಶಬಾದಾಃ 

ಸಮನಿವೀಯನ ು್ೀ।ತತಿುಾತಿ ಅರಾಯಯಪರಿಸಮಾಪು ಸಾರಾಯಪಯಕತರಾ ಪರತಿನ್ಯಂ 

ಪ್ಾರಯೀಣ ಅನ್ತವತಯತ್ೀ। ಆನ್ನ್ದಮಯ ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। ತ್ೈತಿುರಿೀಯೀ ಶತರತಾ 

ಆನ್ನ್ದಮರಾದ್ಯಾಃ ಪಞ್ಾ ತತತು ತದ್ೀವ ಬರಹ್ೈವ। ಆನ್ನ್ದಮರಾದಿಶಬದವಾಚಯಂ 

ಬರಹ್ೈವ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ ಪರತಿನ್ಯಮಥ್ ೀಯ ರ್ಯೀಯಾಃ| ಕತತಾಃ ಅಭಾಯಸಾತ್ | 

ಅತರ ಅಭಾಯಸಶಬ್ದೀನ್ ತದ್ೀಕದ್ೀಶ್ ೀಽಸಕೃದ್ತಕ್ತುಮಾತರಂ ಗೃಹಯತ್ೀ। ಪರತಿಪರಕರಣಂ 
‘ಯೀಽನ್ುಂ ಬರಹ್ ೇಪ್ಾಸತ್ೀ’ ಇತಾಯದಿರ ಪ್್ೀಣ ಬರಹಮಶಬದಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ 
‘ಅನ್ ಯೀಽನ್ುರ ಆತಾಮ’, ‘ಏತಮನ್ುಮಯಮಾತಾಮನ್ಮತಪಸಙ್ಗಾರಮಿತಿ’, 
‘ಏತಮನ್ುಮಯಮಾತಾಮನ್ಮತಪಸಙ್ಗಾರಮಯ’ ಇತಿ ಪರತಿಪರಕರಣಂ ತಿರಾಃ  

ಶರವಣಾದಾತಮಶಬಾದಭಾಯಸಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ‘ಅನ್ುಂ ಬರಹ್ೇತಿ ವಯಜಾನಾತ್’ 
ಇತತಯತುರಾನ್ತವಾಕ್ೀ ಬರಹಮಶಬದಸತಾುಾತ್ ದಿವಾಃ ಶರವಣ್ೀನ್ 
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ಬರಹಮಶಬಾದಭಾಯಸಾದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ॥ಉತುರಂ ಕಲಪದ್ವಯಂ ಚನಿದರಕ್ ೀಕುಮ್। ಶತರತೌ 
ಅನ್ುಮಯಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪ್ಾಯನ್ನ್ದಮಯಸ್ಯೀತರ್ ೀಪಲಕ್ಷಕತ್ವೀನ್ ೀಕ್ತುಾಃ 
ಜಿಜ್ಞಾಸಾಕ್ಷ್ೀಪಕಾವಯವತಾವದಿಪೂವಯಪಕ್ಷಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸತಾುಾತ್ 

ಸವಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಿತಾನ್ನ್ದವಾಚಿತಾವಚಾ। ಆದ್ಯಕಲ್ಪೀ ಬರಹಮಶಬಾದದಿತಿ 

ವಾಚ್ಯೀಽಭಾಯಸಾದಿತತಯಕ್ತುವಿಯಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಮಯಯೀಾಃ ಸ್ ೀಽಪಯಸಿುೀತಿ ಸ ಚನಾಯ॥ 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಮಾಧತ ು್ೀ— 

ಓಂ ವಿಕಾರಶಬಾದನ್ುೀತಿ ಚ್ೀನ್ು ಪ್ಾರಚತರಾಯತ್ ಓಂ ॥1-1-6-13 ॥ 

ವಿಕಾರಾರ್ಯಕ ಮಯಟಶಬಾದದ್ನ್ುಮರಾದಿನ್ಯ ಬರಹ್ೇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಪ್ಾರಚತರಾಯತ್ 
ಪ್ಾರಚತರಾಯರ್ಯತಾವದ್ತರ ಮಯಟಶಬದಜಾತಸ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಶಬಾದದಿತಿ 
ಸಮತದಾರಾಭಪ್ಾರಯಮ್। ವಿಕಾರ್ೀತಿ ಪ್ಾರಚತರಾಯದಿತಿ ಚ 
ಬಾಧಕಾನ್ುರತತಸಮಾರ್ ಯೀರತಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಸಮನ್ವಯೀಶಬದಗತತಾವದ್ಸಯ 

ಸವಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಕ್ತುಾಃ॥ 

ಆನ್ನ್ದಮಯಮಾತರಸಯ ಬರಹಮತ್ವೀ ಮಯಟಾಃ ಪ್ಾರಚತರಾಯರ್ಯತ್ವೀ ಚ ಹ್ೀತವನ್ುರಮಾಹ— 

ಓಂ ತದ್ಧೀತತವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ಓಂ ॥1-1-6-14 ॥ 
ಆನ್ನ್ದಮಯಸುತಿುಾತಿ ವತಯತ್ೀ। ಮಯಟ್ ಪ್ಾರಚತರಾಯರ್ಯ ಇತಿ ಚ। ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಸುತರ 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀ ‘ಕ್ ೀ ಹ್ಯೀವಾನಾಯತ್’ ಇತಿ 

ಲ್ ೀಕಚ್ೀಷ್ಟಕತಾವಖ್ಯಹ್ೀತತವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸೌತರಂ ತದಿತಿ ಪದ್ಂ ತನ್ರಮ್। ಯದಿ 
ಆನ್ನ್ದಮಯೀ ನ್ ಬರಹಮ, ಮಯಟ್ ಚ ನ್ ಪ್ಾರಚತರಾಯರ್ಯಾಃ ತದಾ ಆಕಾಶಾಖ್ಯವಿಷ್ ಣೀಾಃ 

ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ವೀ ಹ್ೀತತಂ ನ್ ಬ ರರಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 

ಇತಶಾ ಆನ್ನ್ದಮರಾದ್ಯಾಃ ಪಞ್ಚಾಪ ಬರಹ್ೇತಾಯಾಃ— 

ಓಂ ಮಾನ್ರವಣಿಯಕಮೀವ ಚ ಗಿೀಯತ್ೀ ಓಂ ॥1-1-6-15 ॥ 

ಆನ್ನ್ದಮರಾದಿಬರಹ್ೇತಿ ವತಯತ್ೀ। ಚ್ ೀ ಯತ ಇತಯಥ್ೀಯ। ಕ್ತಂ ಚ್ೀತಿ ಸಮತಚಾಯೀ ವಾ। 
ಮನ್ರವಣಯಾಃ ‘ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ನ್ುಂ’ ಇತಿ ವ್ೀದ್ಾಃ ತ್ೀನ್ ಪ್ರೀಕುಂ ಮಾನ್ರವಣಿಯಕಮ್। 
ಮನ್ರವಣ್ೀಯನ್ ಲಕ್ಷಣವತುಯೀಕುಂ ಪರಂ ಬರಹ್ೈವ ಅನ್ುಮರಾದಿಶಬದಪಞ್ಾಕ್ೀನ್ 

ಗಿೀಯತ್ೀ। ಯತ್ ೀಽತಶಾ ಪಞ್ಚಾಪ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸತಯಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ುಪದಾನಾಂ 
ಅನ್ುಮರಾದಿಶಬಾದನಾಂ ಚ ಅಥಾಯನ್ತಸನಾಧನ್ೀ ಏಕಾರ್ಯತವಪರತಿೀತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಏತ್ೀನ್ ಅಭಾಯಸಾದಿತತಯಕುಬರಹಮಶಬ್ ದೀಽಮತಖ್ಯ ಇತಿ ನಿರಸುಮ್। 
ಮಾನ್ರವಣಿಯಕಪರಬರಹಮಣ ಏವಾತರ ಗಾನಾದಿತಿ॥ 
ವಿರಿಞ್ಚಾದಿರ್ೀವ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ನ್ೀತರ್ ೀಽನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥1-1-6-16 ॥ 

ಆನ್ನ್ದಮರಾದಿರಿತಿ ವತಯತ್ೀ। ಇತರಸುದಿತರ್ ೀ ವಿಷ್ಣಾತರಶಾತತಮತಯಖ್ಾದಿನ್ಯ ಭವತಿ। 
ಕತತಾಃ? ‘ಬರಹಮವಿದಾಪ್ುೀತಿ ಪರಮ್’ ಇತತಯಕುಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯತವಸಾಯನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ। 
ತಸ್ಯೈವ ಅನ್ುಮರಾದಿತ್ವೀನ್ ೀಕುತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ವಿಭಾಷಾ ಗತಣ್ೀಽಸಿರರಾಮ್’ ಇತಯತರ 

ವಿಭಾಷಾ ಗತಣ ಇತಿ ಯೀಗವಿಭಾಗ್ ೀಕ ು್ೀರನ್ತಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಸಾಧತ । ಏವಮಗ್ರೀಽಪ ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ಓಂ ॥1-1-6-17 ॥ 

ಆನ್ನ್ದಮಯೀ ನ್ೀತರ ಇತಿ ವತಯತ್ೀ। ಆನ್ನ್ದಮರಾದ್ಭೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾಾನ್ನ್ದಮಯೀ 

ನ್ೀತರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸ ಏಕ್ ೀ ಬರಹಮಣ ಆನ್ನ್ದಾಃ’ ಇತಾಯದಿನಾ ವಿರಿಞ್ಚಾದ್ೀಾಃ 
ಪರಿಮಿತಾನ್ನ್ದತವಮತಕಾುಾ ‘ಯತ್ ೀ ವಾಚ’ ಇತಾಯನ್ನ್ದಮಯಸಯ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ ವೀಕ ು್ೀರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಸತರಾರಾಂ ತತ ಆನ್ನ್ದಮರಾದ್ೀಾಃ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿತವಂ ಯತಜಯತ್ೀ। 
ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ತಾವದಿಬರಹಮಧಮಾಯಣಾಂ ಬರಹಾಮಭ್ೀದಾಜಿಜೀವಾನಾಂ 

ಕರ್ಞ್ಚಾದ್ತಪಪತ ು್ೀರಿತಾಯಶಙ್ಗಾರಾಂ ‘ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ’ ಇತಿ ಸ ತರಮ್। ತತರ 
ಚಶಬ್ ದೀ ನ್ ಕ್ೀವಲಮಿತರ ಆನ್ನ್ದಮರಾದಿನ್ೀಯತಿ ಕ್ತನ್ತು ಬರಹಮಭನ್ುಶಾ ನ್ೀತಯಥ್ೀಯ ‘ಸ 

ಯಶಾಾಯಂ ಪುರತಷ್ೀ। ‘ಯಶಾಾಸಾವಾದಿತ್ಯೀ’ ಇತಾಯದಾವಧಿಷಾಠತೃತಾವದಿನಾ 

ಬರಹಮಭ್ೀದ್ಸಯ ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಿ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್ ॥ 

ನ್ನ್ವಸಾುಾನ್ನ್ದಮರಾದಿಬರಯಹಮ। ತದ್ಭೀದ್ ೀ ವಿರಿಞ್ಚಾದ್ೀನ್ಯ ಯತಕುಾಃ। 
ಶರಿೀರತಾವತಮತಾವದ್ಯನ್ತಮಾನ್ವಿರ್ ೀರಾದಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಕಾಮಾಚಾ ನಾನ್ತಮಾನಾಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥1-1-6-18 ॥ 
ಚ್ ೀಽವರಾರಣ್ೀ। ಅದ್ೃಷ್ಟೀಽಥ್ೀಯ ಶತಷಾಾನ್ತಮಾನಾಪ್್ೀಕ್ಷಾ ನ್ ಕಾರಾಯ। ಕಾಮಾತ್ 
ಕಾಮಚಾರಿತಾವದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಪರತಯಕ್ಷಸಾಯದ್ವೈತ್ೀಽಪರಸರಾತ್ ಶತರತ್ೀಶಾ 
‘ತದ್ತುಣಸಾರತಾವತ್’ ಇತಯತರ ನಿರಸಯತಾವದ್ನ್ತಮಾನಾಮೀವಾಶಙ್ಗಾಾ ಪರತತಯಕುಮ್। 

ನ್ನ್ ಕುಭ್ೀದ್ ೀಽಸತಯ ಏವಾತ್ ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇತಯತ ಆಹ— 
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ಓಂ ಅಸಿಮನ್ುಸಯ ಚ ತದ್ ಯೀಗಂ ಶಾಸಿು ಓಂ ॥1-1-6-19 ॥ 

ಚ ಶಬ್ ದೀ ಯತಕ್ತುಸಮತಚಾಯೀ। ಶತರತಿಮತಯಕಾುವಪೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಸಿಮನ್ ಪರಕರಣ್ೀ| 
ಅಸ್ಯೀತರಸಯ ಜಿೀವಸಯ| ತ್ೀನಾನ್ನ್ದಮರಾದಿರ ಪ್್ೀಣ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಯೀಗಂ ಸಮಬನ್ಧಂ 
ಮತಕಾುವಪ ‘ಸ್ ೀಽಶತುತ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಶಾಸಿು ಯತಾಃ ಅತ ಐಕಾಯಯೀಗಾತ್ 

ಆನ್ನ್ದಮರಾದಿಾಃ ನ್ೀತರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಕ್ತನ್ತು ಮತಕಾುವಪ 

ಭ್ೀದಾಕ್ಷ್ೀಪಕತದ್ ಯೀಗಶಾಸನಾಚ್ಾೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ತದಾನಿೀನ್ುನ್ ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಸತಯ 
ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಯದಾವ ಇತಶಾಾನ್ನ್ದಮರಾದಿಬರಯಹ್ೇತಾಯಹ॥  ‘ಅಸಿಮನ್ ’ಇತಿ ಅಸಿಮನ್ 

ಪರಕರಣ್ೀ। ಅಸಯ ‘ಸ ಯ ಏವಂ ವಿತ್’ ಇತತಯಕುಸಯ ಬರಹಮವಿದ್ಸುದ್ ಯೀಗಂ 
ತ್ೈರನ್ುಮರಾದಿಭಯೀಯಗಂ ಪ್ಾರಪುಂ ಫಲತ್ವೀನ್ ‘ಏತಮನ್ುಮಯಮಾತಾಮನ್ಮ್’ ಇತಿ 

ಶತರತಿಾಃ ಶಾಸಿು ಯತ್ ೀಽತಶಾಾನ್ನ್ದಮರಾದಿಭಬರಯಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಹಿ 

ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯಪ್ಾರಪುಯತಯಕ ು್ೀತಿ ಭಾವಾಃ॥6॥ 

ಅನ್ುಸುತಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-7॥ 

ಓಂ ಅನ್ುಸುದ್ಧಮೀಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥1-1-7-20 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಅನ್ುಸಾತವಲ್ಲಙ್ಗುದಾವರಾ ಅಧಿ ದ್ೈವಗತ ಸವಯನಾಮಸಮನ್ವಯಾಃ ಕ್ತರಯತ್ೀ। 
ತತಿುಾತಿ ವತಯತ್ೀ। ಶತರತಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ಅನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಂ ಕತಾಯರಮ್’, ‘ಅನ್ುಶಾನ್ದರಮಸಿ’ ಇತಿ 

ತ್ೈತಿುರಿೀಯೀ ಅನ್ುಾಃಶತರತಂ ಬರಹ್ೈವ ನ್ ತತ ಇನಾದರದಿಾಃ । ತಸಯಬರಹಮಣ್ ೀ ಧಮಾಯಣಾಂ 
ಸಮತದ್ರಸಾತವ ಬರಹಾಮಣೂವಿೀಯಯತಾವದಿರ ಪ್ಾಣಾಂ ತತಾರನ್ುಾಃ ಶತರತ್ೀ ‘ಅನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ’,  

‘ಯಸಾಯಣೂಕ್ ೀಶಮ್’ ಇತಾಯದಿನ್ ೀಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಧಮೀಯಪದ್ೀಶಾದಿತ್ಯೀವ 

ಪೂತೌಯ ತದಿತತಯಕ್ತುಸ ು್ೀಷಾಂ ಬರಹಾಮವಯಭಚಾರಿತವಪಕ್ಷಧಮಯತವಯೀಾಃ ಪರದ್ಶಯನಾಥಾಯ। 
ಅನ್ುಸುದಿತಿ ತನ್ರಮ್ । ಏವಮಗ್ರೀಽಪ । 
ನ್ನ್ವತರ ಇನಾದರದಿಶತರತಿೀನಾಮಪ ಸತಾುಾತ್ ಶತರತಿಲ್ಲಙ್ಗುನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ ಇನಾದರದ್ೀರನ್ುಸ ಾ್ೀನ್ 
ಬರಹಮಣಾ ಅಭ್ೀದಾತ್ ಇನಾದರದಿರಪ ಅನ್ುಸ್ ಾೀಽಸಿುಾತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾಾನ್ಯಾಃ ಓಂ ॥1-1-7-21 ॥ 

ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ತದಿತಿ ವತಯತ್ೀ। ಇನಾದರದಿಭಯ ಇತಿ ಯೀಗಯತರಾ ಲಭಯತ್ೀ। ನ್ 
ಕ್ೀವಲಂ ತಚಾಬಾದಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣರನ್ುಾಃಶತರತಾಃ ಕ್ತನ್ತು ಇನಾದರದಿಭ್ ಯೀಽನ್ಯಶಾ। ಕತತಾಃ ? 
‘ಇನ್ದರಸಾಯತಾಮ’, ‘ವಾಯೀರಾತಾಮನ್ಮ್’ ಇತಾಯದೌ ಇನಾದರದ್ಯನ್ುರಾಯಮಿತಾವದ್ತಯಕಾಯ 
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ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತಯಸತು ಬರಹಮಣಿ ನ್ೀರಾ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತದಿತಯನ್ತವೃತ ು್ೀರನ್ಯದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪುಂನಿದ್ೀಯಶಾಃ ಶೌರತಾತಮಪದಾನ್ತಸಾರಾತ್ ॥7॥ 

ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣಮ್॥1-8॥ 

ಓಂ ಆಕಾಶಸುಲ್ಲಿಙ್ಗುತ್ ಓಂ ॥1-1-8-22 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಆಧಿಭೌತಿಕಸವಯನಾಮಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಪ್ಾರರಾನಾಯದ್ನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಕತ್ವೀನ್ ಆಕಾಶಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ। ತತಿುಾತಿ ವತಯತ್ೀ। ‘ಆಕಾಶ ಇತಿ 
ಹ್ ೀವಾಚ’ ಇತಿ ಛಾನ್ ದೀಗಯಸಾಾಕಾಶ್ ೀ ಹರಿರ್ೀವ। ಮಹಾಯೀಗವಿದ್ವದ್ ರಢಿಭಾಯಂ 

ಮತಖ್ಯವೃತಾಯ ಬರಹಮಪರ ಆಕಾಶಶಬದ ಇತಿ ರಾವತ್ । ನ್ ತತ ರ ಢ್ಾಯ ಭ ತಾಕಾಶಮ್। 
‘ಸ ಏಷ್ಾಃ ಪರ್ ೀವರಿೀರಾನ್ತದಿಘೀರ್ಾಃ ಸ ಏಷ್ ೀಽನ್ನ್ುಾಃ’ ಇತಿ 

ಪರ್ ೀವರಿೀಯಸಾುಾದ್ೀಸುತಾರಕಾಶ್ೀ ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ಲಯಙ್ಗುದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಬರಹಾಮವಯಭಚಾರಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಆಕಾಶ್ೀ ಶರವಣಾದಿತಿ ರಾವತ್। ಲ್ಲಙ್ಗುದಿತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಸಮತದಾರಾಶರಾ। ಪತಿನ್ಯಂ ತತಿುಾತಯವರಾರಣಾರ್ಯಕತ್ ೀರನ್ತವೃತಿುಾಃ 
‘ಅಭಮಾನಿವಯಪದ್ೀಶಸತು’ ಇತಯತಾರಭಮಾನಿದ್ೀವತ್ೀವ 

ಮಹಾಯೀಗವಿದ್ವದ್ ರಢಿಭಾಯಮಿೀಶ ಏವ ತತುಚಾಬದಮತಖ್ಾಯರ್ಯ ಇತಿ ದ್ಶಯಯಿತತಮ್। 
ಅನ್ಯಸಯ ಮತಖ್ಯತ್ವೀ ವಾ ಅಸಾಯಮತಖ್ಯತ್ವೀ ವಾ ತದ್ಯೀಗಾತ್। ಏವಂ ಚ 
ಮತಖ್ಾಯಮತಖ್ಯನಾಯಯೀನ್ೈವ ಶತರತಿಷ್ತ ತ್ೈಸ ತ್ಾಃ ಶಬ ದ್ೈಾಃ ವಿಷ್ತಣಗರಹಣಸಿದಾಧವಪ 

ಅಭಾಯಸತದ್ಧಮಯತಲ್ಲಿಙ್ಗುದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ತಾತಪಯಯಜ್ಞಪಯಥಾಯ। ಮತಖ್ಯತವಂ ನ್ೀತಯಭತಯಪ್್ೀತಯ, 

ಅನ್ತವಾದ್ೀನ್ಂ ವ್ೀತಿ ಜ್ಞ್ೀಯಮ್ ॥8॥ 

ಪ್ಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-9॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಪ್ಾರಣಾಃ ಓಂ ॥1-1-9-23 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಆರಾಯತಿಮಕಾಶ್ೀಷ್ನಾಮಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಪ್ಾರರಾನಾಯದ್ನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಪ್ಾರಣ್ ೀಕ್ತುಾಃ।‘ತದ್ವೈ ತವಂ ಪ್ಾರಣ’ ಇತತಯಕುಾಃ ಪ್ಾರಣ್ ೀ 
ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ರ ಢ್ಾಯ ಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಾಃ। ಕತತಾಃ? ಅತ ಏವ ‘ಶ್ರೀಶಾ ತ್ೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಶಾ ಪತೌುಾ’ 
ಇತಿ ನಿರವಕಾಶಶ್ರೀಲಕ್ಷಿಮೀಪತಿತವಲ್ಲಙ್ಗುದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಏವ್ೀತಿ ‘ಶಬಾದದ್ೀವ’ ಇತಯತ್ರೀವ 
ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ನಿರವಕಾಶತವಮಾಹ ॥9॥ 

ಜ್ ಯೀತಿರಧಿಕರಣಮ್॥1-1-10॥ 
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ಓಂ ಜ್ ಯೀತಿಶಾರಣಾಭರಾನಾತ್ ಓಂ ॥1-1-10-24 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಸ ಕುಗತಾಶ್ೀಷ್ನಾಮಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ। ಪರಕಾಶವಾಚಿತ್ವೀನ್ 
ಪ್ಾರರಾನಾಯದಾವ ಪೂವಾಯಕ್ಷ್ೀಪಕಹೃದ್ರಾ ಹಿ ತತವಯತಕುತರಾ ವಾ 

ಅನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಜ್ ಯೀತಿಷ್ ಉಕ್ತುಾಃ। ‘ಜ್ ಯೀತಿಹೃಯದ್ಯ ಆಹಿತಮ್’ ಇತಿ ಸ ಕ್ ುೀಕುಂ 

ಜ್ ಯೀತಿಾಃ ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತವಗಿುಸ ಕುಗತತಾವದಿನಾ ಅಗಿುಾಃ। ‘ವಿ ಮೀ ಕಣಾಯ ಪತಯತಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿನಾ ಕಣಾಯದಿೀನಾಂ ವಿಚಾರಣಾಭರಾನಾತ್। 
ಕಣಾಯದಿಸವ್ೀಯನಿದರಯವಿದ್ ರತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ।  ಅಪರಿಚಿಾನ್ುವ್ೈಭವಾದಿತಿ ರಾವತ್। 
ವಿಚರಣ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಚರಣ್ೀತತಯಕ್ತುರತಪಸಗಯಸಯ ದ್ ಯೀತಕತವಮಾತಾರದಾವ ವಿ ಮೀ 

ಮನ್ಶಾರತಿೀತಿ ಶತರತಯನ್ತಗಮಾಥಾಯ ವ್ೀತಿ ॥10॥ 

ಗಾಯತರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-11॥ 

ಓಂ ಛನ್ ದೀಽಭರಾನಾನ್ುೀತಿ  ಚ್ೀನ್ು ತಥಾ ಚ್ೀತ್ ೀಽಪಯಣನಿಗದಾತ್ ತಥಾ 

ಹಿ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಓಂ ॥1-1-11-25 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಅಧಿ ವ್ೀದ್ಗತಗಾಯತಾರಾದ್ಯಶ್ೀಷ್ಛನ್ ದೀನಾಮಸಮನ್ವಯಂ ಬ ರತ್ೀ। 
ಪ್ಾರರಾನಾಯದ್ನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಗಾಯತಾರಾಾಃ ಸ ಚನ್ೀನ್ ೀಪ್ಾದಾನ್ಮ್।ಛನ್ದ  
ಇತಾಯವೃತಿುಾಃ। ‘ಗಾಯತಿರೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಮ್’ ಇತತಯಕುಗಾಯತಿರೀ ಛನ್ದಾಃ ಸಾಯತ್ । ಕತತಾಃ? 
ಗಾಯತಿರೀಪದ್ೀನ್ ಛನ್ದಸ್ ೀಽಭರಾನಾತ್। ತಚಾಬದಸಯ ತತರ ರ ಢತಾವದಿತಿ ರಾವತ್। ನ್ 
ಬರಹ್ೇತಿ ಚ್ೀತ್। ನ್। ಕತತಾಃ? ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯನ್ಮ್। ದ್ಶಯನ್ಂ ಶತರತಿಾಃ। ‘ಗಾಯತಿ ತಾರಯತಿ 

ಚ’ ಇತಿ ಗಾನ್ತಾರಣಕತೃಯತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಬ್ ೀಧಕಶತರತಿಹಿಯ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅಪರಸಿದ್ಧಪದ್ೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ನಿದ್ೀಯಶ್ ೀ ಕ್ತಂ ಪರಯೀಜನ್ಮತ ಉಕುಂ— ತಥ್ೀತಿ। 
ಗಾನಾದಿಕತೃಯತವಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತರಾ ಚ್ೀತಸಯಪಯಣಾಯೀಪ್ಾಸನಾಯೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಿಗದಾತ್ ‘ಗಾಯತಿರೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಮ್’ ಇತಿ ಕರ್ನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಚ್ೀತ್ ೀಪಯಣ್ೀತತಯಕ್ತುರತಪ್ಾಸನಾಸವರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ಏವಂ ನ್ರಾನ್ುರ್ೀ 

ಅಪರಸಿದ್ಧಶಬ್ ದೀಕ್ತುಕೃತಯಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಸತರಾರಾಂ ತತ ‘ಪರ್ ೀ ದಿವೀ ಜ್ ಯೀತಿಾಃ’ 

ಇತತಯಕುಂ ಜ್ ಯೀತಿಶಾನ್ದ ಏವ। ನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ। ‘ಗಾಯತಿರೀ ವಾ’ ಇತತಯಪಕರಮೀ 

ಗಾಯತಿರೀರ ಪಛನ್ದಸ್ ೀಽಭರಾನಾದಿತಿ ಚ್ೀತಿತಯಪ ಶಙ್ಗಾರ್ಯಾಃ। 
ಗಾನ್ತಾರಣಕತೃಯತಾವದಾುಯತಿರೀ ಬರಹ್ೇತಿ ಜ್ ಯೀತಿರಪ ಬರಹ್ೇತಿ ಪರಿಹಾರ್ ೀಽಭಮತಾಃ॥ 
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ಇತಶಾ ಗಾಯತಿರೀ ಬರಹ್ೇತಾಯಹ—  

ಓಂ ಭ ತಾದಿಪ್ಾದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ ೀಪಪತ್ುೀಶ್ೈವಮ್ ಓಂ ॥1-1-11-26 ॥ 

ಭ ತಂ ವಿಶವಮಾದಿಯಯಸಾಯಮೃತಸಾಯಮೃತಾಖ್ಯಸವರ ಪಸಯ ತದ್ ಭತಾದಿ। ಭ ತಾದಿ 
ಚಾಸೌ ಪ್ಾದ್ಶಾ| ತಸಯ ವಯಪದ್ೀಶಾಃ। ಏವಂ ‘ಪ್ಾದ್ ೀಽಸಯ ಸವಾಯ ಭ ತಾನಿ 
ತಿರಪ್ಾದ್ಸಾಯಮೃತಂ ದಿವಿ’ ಇತ್ಯೀವಂ 

ಭ ತಾಮೃತರ ಪಪ್ಾದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ ೀಪಪತ ು್ೀಶ್ೈವಂ ಗಾಯತಿರೀ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಏವಮಿತಯಸಾಯವೃತಿುಾಃ। ತತಾರದ್ಯಂ ‘ತರರಾಣಾಮೀವ ಚ್ೈವಮ್’ ಇತಯತ್ರೀವ  

ಪರಕಾರಾರ್ಯಕಮ್। ‘ಚತತಷ್ಪದಾ ಗಾಯತಿರೀ’ ಇತತಯಕಾುಾ ತದಿವವರಣಾಯ 
ಸಮಮತಿತ್ವೀನ್ ೀಪನಿಷ್ದ್ತದಾಹೃತ್ೀ ‘ತಾವಾನ್’ ಇತಿ ಮನ್ರೀ ಅಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ‘ಸವಾಯಣಿ 

ಭ ತಾನಿ’ ಇತ್ಯೀಕಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ। ಅಮೃತಾಖ್ಯಂ ವ್ೈಕತಣಾಠದಿಸಿಾತರ ಪತರಯಂ ತಿರಪ್ಾತ್ 

ಪ್ಾದ್ತರಯಮಿತಿ ಭ ತಾದಿಪ್ಾದ್ಚತತಷ್ಟಯವತುಾಮತಕುಮ್। ತಚಾ ನ್ ಛನ್ದಸಿ ಯತಕುಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ‘ಪುರತಷ್ಸ ಕ್ ುೀಕುತಾವಚಾ’ ಇತಯನ್ತಕುಸಮತಚಾಯೀ ವಾ ಚಾಃ। ‘ಜ್ಞ್ೀ ಪರರ್ಮಯೀಾಃ’ 
ಇತಯತರ ಪರರ್ಮಾದಿವತಿೀಯಯೀಾಃ ಪರರ್ಮಾಶಬದ ಇವ ಪ್ಾದ್ಶಬದಾಃ 

ಅಮೃತಾಖ್ಯಸವರ ಪ್ಾಂಶ್ೀ ಮತಖ್್ ಯೀ ಭ ತ್ೀಷ್ವಮತಖ್ಯ ಇತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್ ॥ 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಮಾಧತ ು್ೀ— 

ಓಂ ಉಪದ್ೀಶಭ್ೀದಾನ್ುೀತಿ ಚ್ೀನ್ ುೀಭಯಸಿಮನ್ುಪಯವಿರ್ ೀರಾತ್ ಓಂ  

॥1-1-11-27॥ 

ಗಾಯತಿರೀಜ್ ಯೀತಿಷ್ ೀದ್ತಯಯಸಾತವದಿವಾಃಪರತವರ ಪ್ೀಪದ್ೀಶಭ್ೀದಾತ್ ತದ್ ದ್ವಯಂ 

ಬರಹಾಮಖ್ಯಮೀಕಂ ವಸಿುಾತತಯಕುಂ ನ್ ಯತಕುಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು।  ಉಭಯಸಿಮನ್ುಪುಯಪದ್ೀಶ್ೀ 

ವಿರ್ ೀರಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಿರಸಪುಲ್ ೀಕಾಪ್್ೀಕ್ಷಯೀಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಭ ಭತಯವಾಃ 
ಸವರಿತಿ ತಿರಲ್ ೀಕಾಪ್್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ಭತವಲ್ ೀಯಕಾದ್ ಧ್ಯಸಯ ಸವಯಸಯ 

ದ್ತಯತಾವದ್ನ್ನಾುಸನ್ಶ್ವೀತದಿವೀಪವ್ೈಕತಣಠಸಾಾನಾಂ ದ್ತಯಸಾತಾವತ್। 
ಭ ಭ ಯವಾಃಸವಮಯಹಜಯನ್ಸುಪಾಃಸತಯಮಿತಿ ಸಪುಲ್ ೀಕವಿವಕ್ಷಾರಾಂ 
ಮೀರತಸ ಯಯಮಣೂಲ್ೀನ್ದರಸದ್ನಾನಾಂ ‘ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ದೌಯಮಯಹಾಮೀರತರಾಕಾಶ್ೀ 

ಸ ಯಯಮಣೂಲಮ್। ದಿವಿೀನ್ದರಸದ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ತತಪರ್ೀ ತತ ದಿವಾಃ ಪರ್ೀ’ ಇತಿ ಸೃತಾಯ 
ದ್ತಯತಾವತ್ ಕರಮಾತ್ ತತಪರಾನ್ನಾುಸನಾದಿಸಾಾನಾಂ ದ್ತಯಪರತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಲ್ ೀಕತರಯಪಕ್ಷ್ೀಽಪ ಉಕುದಿಶಾ ದ್ತಯಪರತವಸಿದಾಧವಪ ವ್ೈಕತಣಠಸಯ ಸವಯದ್ತಯಪರತವಸಿದ ಧ್ಾೈ 

ಸಪುಲ್ ೀಕಪಕ್ಷ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ‘ದಾವಾತಮಕ್ೀಭಯಶಾ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ವ್ೈಕತಣಠಶ್ ಾೀಚಾ ಉಚಯತ್ೀ’ 

ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ। ಚನಿದರಕಾರಾಂ ತತ – ಅಗಿುಸ ಕುಸಾಚಾನ್ ದೀಗಯಸಾಜ್ ಯೀತಿಷ್ ೀನ್ೈಯಕಾರ್ಯತವಂ 

ಕಣಾಯದಿವಿದ್ ರತವದ್ೃಷ್ಟಶತರತತಾವದ್ತಯಪದ್ೀಶಭ್ೀದಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಉಭಯಸಿಮನ್ುಪುಯಪದ್ೀಶ್ೀ ಆಕಾರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅವಿರ್ ೀರಾದಿತಿ ವೃತಯನ್ುರಮತಕುಮ್ ॥11॥ 

ಪ್ಾದಾನ್ಯಪ್ಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥1-1-12॥ 

ಓಂ ಪ್ಾರಣಸುಥಾಽನ್ತಗಮಾತ್ ಓಂ ॥1-1-12-28 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಅನ್ಯಪ್ಾರಪಕಬಹತಲ್ಲಙ್ಗುಯತತನಾಮಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ। ಐತರ್ೀಯೀ 
ಬಹತಕೃತವಾಃ ‘ತಾ ವಾ ಏತಾ’ ಇತಾಯರಭಯ ಶತರತಾಃ ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಯಥಾ ‘ತದ್ವೈತವಂ ಪ್ಾರಣ’ 

ಇತಯಯಂ ಬರಹಮ ತಥಾ ಅಯಂ ಚ ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ಇನ್ದರಜಿೀವಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಾಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ಬರಹಮಶಬದದ್ೀವೀಪ್ಾಸಯತಾವದಿತತ್ ಶತರತಿಲ್ಲಙ್ಗುನಾಮಸಿಮನ್ ಪರಕರಣ್ೀ 

ಅನ್ತಗಮಾತ್ ಅನ್ತವೃತ ು್ೀರಭಾಯಸಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಥ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ 

ತತ್ ರೀಕುಜಿೀವನ್ಹ್ೀತತತವರ ಪಪ್ಾರಣಪದ್ಪರವೃತಿುನಿಮಿತುಸತುಾಸಾಮರಣಾಥಾಯ। ‘ತಥಾ 

ಪ್ಾರಣಾಾಃ ತಥಾಽನ್ಯತರತಿಷ್ೀರಾತ್’ ಇತಾಯದಿವತ್। ಯದಾವ ಅಸಾಯನ್ಯತ್ವೀ 

ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ೀಽಪಯನ್ಯ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಸ ಚಾಯಂ ಚ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಿ ವಕತುಂ ತಥ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ಅನ್ತಗಮಾದಿತತಯಕ್ತುರ್ೀತತರಕರಣಸಯ ವ್ೈಷ್ಣತ್ ವೀಕಯಥಾಯ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಮಾಧತ ು್ೀ— 

ಓಂ ನ್ ವಕತುರಾತ್ ೇಪದ್ೀಶಾದಿತಿ ಚ್ೀದ್ರಾಯತಮಸಮಭನ್ಧಭ ಮಾ ಹಯಸಿಮನ್ ಓಂ    

॥1-1-12-29 ॥ 

ವಕತುಬೃಯಹತಿೀಸಹಸರಂ ವಕತುವಿಯಶಾವಮಿತರಸ್ಯೀನ ದ್ರೀಣ ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮಸೃಷ್ೀ’ ಇತಿ 

ಆತಮನ್ ಏವ ಪ್ಾರಣತಯೀಪದ್ೀಶಾನ್ು ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಬರಹ್ೇತಿ ಚ್ೀನ್ುೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತಾಃ? ಹಿ 
ಯಸಾಮತ್ ಅಸಿಮನ್ ಪರಕರಣ್ೀ ಅದಾಯತಮಂ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಹಭ ತ್ೀಷ್ತ 
ಇನ್ದರವಿಶಾವಮಿತಾರದಿಷ್ತ ಸಮಬನ್ಧಭ ಮಾಸಮಬನ್ಧಬಾಹತಲಯಮ್, ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀಽಹಂ ಪ್ಾರಣಸುಾಂ 
ಪ್ಾರಣಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತಾನಿ’ ಇತತಯಕುಬಹವರಾಯತಸಮಬನ್ಧ ಇತಿ ರಾವತ್, ವಯಪದಿಶಯತ್ೀ 

ಯತ್ ೀಽತಾಃ ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಇನ್ದರೀಣ ಪ್ಾರಣಾಖ್ಯಬರಹಮಣಾಃ 

ಸವಯಗತತವಮೀವೀಚಯತ್ೀ ನ್ ತತ ಪ್ಾರಣತ್ವೀನಾತ್ ೇಪದಿಶಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಯದಾವ 
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ಅಸಮನಿುನ್ದರೀಽಧಿಕಾತಮನ್ಾಃ ಸಮಬನ್ಧಭ ಮಾ ಆವ್ೀಶಬಾಹತಲಯಂ ಹಿ ಯಸಾಮದ್ಸಯತಾಃ 

ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷರಾ ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮ್’ ಇತತಯಕ್ತುರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆತ್ ೇಪದ್ೀಶಾದಿತ್ಯೀವ 
ಪೂತೌಯ ವಕತುರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಶಾಸರವಕಾುರಂ ಪರತಿ ಇನ್ದರಸಯ ನ್ ವಿಪರಲಮಭ ಇತಿ ಪೂವಯಪಕ್ಷ್ೀ 

ಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಥಾಯ। ಸಮಬನ ಧ್ೀತತಯಕ್ತುರ್ೈಕಯನಿವೃತಯಥಾಯ॥ 
ತಹಿಯ ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಮಯಯಸಯೃಷ್ೀ ಇತಾಯದಿ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಶಾಸರದ್ೃಷಾಟಾತ ಪದ್ೀಶ್ ೀ ವಾಮದ್ೀವವತ್ ಓಂ ॥1-1-12-30 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಶಾಸಿುೀತಿ ಶಾಸರಮನ್ುರಾಯಮಿೀ। ‘ಸಂವಿಚಾಾಸರಂ ಪರಂ ಪದ್ಮ್’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। 
ತದ್ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮ್’ ಇತತಯಪದ್ೀಶ್ ೀ ನ್ ತತ ತದಾತ್ಯೀನ್। 
ವಾಮದ್ೀವವತ್ ವಾಮದ್ೀವೀಪದ್ೀಶವತ್। ಯಥಾ ವಾಮದ್ೀವೀಽನ್ುರಾಯಮಿದ್ೃಷಾಟಾ 
‘ಅಹಂ ಮನ್ತರಭವಮ್’ ಇತಾಯದಾಯಹ ತದ್ವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ುರಾಯಮಿದ್ೃಷ್ಟಾೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ 
ಶಾಸ್ರೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಯ ಶಾಸೃತಾವತ್ ತತುಚಾಬದವಾಚಯತ್ೀತಿ ಜ್ಞಾಪನಾಥಾಯ। 
‘ತತುನಾುಮುೀಚಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಶಾಸೃತವಹ್ೀತತತಾಃ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। 

ಓಂ ಜಿೀವಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಲ್ಲಙ್ಗುನ್ುೀತಿ  ಚ್ೀನ್ ುೀಪ್ಾಸಾತ್ೈವಿರಾಯದಾಶ್ರತತಾವದಿಹ 

ತದ್ ಯೀಗಾತ್ ಓಂ ॥1-1-12-31 ॥ 

ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಬರಹ್ೇತಿ ವತಯತ್ೀ। ನ್ೀತಯನ್ನ್ುರಂ ಶಾಸರದ್ೃಷಾಯ ತ ಪದ್ೀಶ ಇತಿ ಚ । ‘ತಂ 
ಶತಂ ವಷಾಯಣಯಭಾಯಚಯತ್’ ಇತಿ ಶತಾಯತಷಾಟಾದಿರ ಪಜಿೀವಲ್ಲಙ್ಗುತ್ 

ಪ್ಾರಣಸಂವಾದಾದಿಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಲ್ಲಙ್ಗುನ್ು ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಬರಹ್ೇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ‘ತಂ ಶತಮ್’ 

ಇತಾಯದಿಜಿೀವಪ್ಾರಣಲ್ಲಙ್ ುೀಪದ್ೀಶಾಃ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಯತಕುಾಃ। 
‘ಉದಾಸಿೀನ್ವದಾಸಾುಂ ತೌ’ ಇತೌಯದಾಸಿೀನ್ಯಂ ತತ ಬಾಹಯರ ಪ್್ೀಣ್ೀತಯವಿರ್ ೀಧಾಃ। 
ಕ್ತಮಥಾಯ ಅನ್ುರಾಯಮತಯಕ್ತುರಿತಯತ ಉಕುಮ್ ಉಪ್ಾಸ್ೀತಾಯದಿ। 
ಅನ್ುವಾಯಯಪುತವಬಹಿಷ್ಠತವಭ್ೀದ್ೀನ್ ಬರಹ್ ೇಪ್ಾಸಾರಾಾಃ ತ್ೈವಿರಾಯದಿಹ ಪರಕರಣ್ೀ ‘ಸ 
ಏತಮೀವ ಸಿೀಮಾನ್ಂ ವಿದಾಯೈಯತರಾ ದಾವರಾ ಪ್ಾರಪದ್ಯತ’ ಇತಿ  ‘ಸ ಏತಮೀವ 
ಪುರತಷ್ಂ ಬರಹಮತತಮಮಪಶಯತ್’ ಇತಿ ‘ಏತದ್ಧ ಸಮ ವ್ೈ ತದಿವದಾವನಾಹ ಮಹಿದಾಸ 

ಐತರ್ೀಯಾಃ’ ಇತಿ ಚ ತತ್-ತ್ೈವಿಧಯಸಾಯಶ್ರತತಾವದ್ತಕುತಾವತ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಏಕಯೈವೀಪ್ಾಸರಾ ಅಲಂ ಕ್ತಂ ತ್ೈವಿಧಯನ್ೀತಯತ ಉಕುಮ್—ತದ್ ಯೀಗಾತ್। 
ತಸ್ ಯೀಪ್ಾಸಾತ್ೈವಿಧಯಸಾಯದಿಕಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಯೀಗಾದ್ತಯಕುತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಪೂರಣಗತಣ’ 
ಇತಿ ಗತಣ್ೀನ್ ಸಮಾಸನಿಷ್ೀಧಸಾಯನಿತಯತ್ ವೀಕ್ುೀರತಪ್ಾಸತ್ೈವಿರಾಯದಿತಿ ಸಾಧತ। 
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ಸಂಜ್ಞಾಪರಮಾಣತಾವದಿತಾಯದಿವತ್। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ| ‘ಣಾಯಸಶರನ್ ಾೀ ಯತಚ್’ ಇತಿ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಮನಾಶ್ರತಯ ‘ಗತರ್ ೀಶಾ ಹಲಾಃ’ ಇತತಯತಸಗಯಸ್ಯೈವಾಶರಯಣಾದಾವ, 
‘ರ್ ೀಗಾಖ್ಾಯರಾಂ ಣತವಲ್ ಬಹತಲಮ್’ ಇತಿ ಬಹತಲಗರಹಣಾದಾವ, 
‘ವಾಽಸರ ಪ್ೀಽಸಿರರಾಮ್’ ಇತಿ ಸರ ಪಪರತಯಯಸಯ ವಿಕಲ್ಪೀನ್ ಬಾರ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ 

ಘಞ್ಂತತ್ವೀನ್ ವಾ ಉಪ್ಾಸ್ೀತಿ ಸಾಧತ॥‘ಘಞ್ಂತಾಃ ಪುಂಸಿ’ ಇತಿ 
ಪ್ಾಣಿನಿೀಯಲ್ಲಙ್ಗುನ್ತಶಾಸನ್ಸಯ ತೃತಿೀಯೀ ‘ನೌ ವೃ ರಾನ್ಯೀ’ ಇತಯತರ ಮಞ್ಜರಾಯಂ 

ಪ್ಾರಯಿಕತ್ ವೀಕ ು್ೀಾಃ ॥12 ॥ 
ಅತಾರನ್ನ್ದಮಯನ್ಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾವವಯವ್ೈಕಯಂ, ಅನ್ುನ್ಯಯೀ 
ಇನಾದರದಿದ್ೀವಗತ್ೈಶವರಾಯದ್ೀಾಃ ಆಕಾಶನ್ಯೀ ಸವಯಸವಭಾವಸಯ ಚ ಈಶಾಯತುತವಂ, 
ಪ್ಾರಣನ್ಯೀ ಸವಯಜಿೀವನ್ಹ್ೀತತತವಂ, ಜ್ ಯೀತಿನ್ಯಯೀ ಸವಯಸ ಕಾುನಾಂ 
ಅವ್ೈಷ್ಣವತವಪರಸಿದ್ಧೀಾಃ ಅಜ್ಞಾನ್ಮ ಲತವಂ, ಛನ್ ದೀನ್ಯೀ 
ಅನಾದಿನಿತಯಸಾಯಪೀಶಾಧಿೀನ್ತವಂ, ಅನ್ಯನ್ಯೀ ಸವಯತತುಚತಾರತಿಲ್ಲಙ್ಗುನಾಂ 

ತತುದ್ನ್ುರಾಯಮಿಸಾತವಂ ಸಿದ್ಧಮಿತಾಯದಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್ ॥ 

॥ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ 

ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ ಪರರ್ಮಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥1-1॥ 

ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ ದಿವತಿೀಯಪ್ಾದ್ಾಃ ॥1-2 ॥ 
ಸವಯಗತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥1-2-1॥ 

ಏವಮನ್ಯತರ ಪರಸಿದಾಧಶ್ೀಷ್ನಾಮಸಮನ್ವಯಂ ಉಕಾುಾ ಅತರಪ್ಾದ್ೀ 
ತಾದ್ೃಶಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ —- 

ಓಂ ಸವಯತರ ಪರಸಿದ್ ಧೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥1-2-1-32 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಸವಯತಾರವಸಿಾತತವರ ಪತಾದ್ೃಶಭಾವಾಖ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯಾಃ ಕ್ತರಯತ್ೀ। 
ತತಿುಾತಿ ವತಯತ್ೀ। ಉಚಯಮಾನ್ಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸವಯತರ ‘ಏತಮಸಾಯಮೀತಂ ದಿವಿ’ 
ಇತಾಯದಿನಾ ‘ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್ೀಷ್ತ’ ಇತಯನ ು್ೀನ್ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಷ್ ಚಯಮಾನ್ಂ ತತತು 

ಬರಹ್ೈವ। ನ್ತಾವದಿತ್ ಯೀ ಜಿೀವೀ ವಾ। ಕತತಾಃ? ಪರಸಿದ್ಧಸಯ ಬರಹಮಣ್ಯೀವ ಶತರತಾಯದೌ 
ಪರಸಿದ್ಧಸಯ ಬರಹಮಶಬದಸಯ ‘ಏತಮೀವ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ’ ಇತತಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಬರಹಮಶಬಾದದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪರಸಿದ ಧ್ೀತತಯಕ್ತುಜಿೀಯವಾದಿಗರಹಣ್ೀ ಪರಸಿದಿಧಬಾಧಸ ಚನಾಯ। 
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ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ವಿವಕ್ಷಿತಗತಣ್ ೀಪಪತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥1-2-1-33 ॥ 

ಸವಯತರ ತತಿುಾತಿ ವತಯತ್ೀ। ವಿವಕ್ಷಿತಾನಾಂ ವಕತುಂ ಯೀಗಾಯನಾಂ ವಕ್ಷಾಮಾಣಾನಾಮಿತಿ 
ವಾ, ಉಪಸಂಹಾರಸಾಾನಾಮಿತಿ ರಾವತ್, ತಾತಪಯಯವಿಷ್ರಾಣಾಮಿತಿ ವಾ, ಗತಣಾನಾಂ 
‘ಸ ಯೀಽತ್ ೀಽಶತರತ’ ಇತಾಯದ್ತಯಕಾುಶತರತತಾವದಿಧಮಾಯಣಾಮತಪಪತ ು್ೀಶಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದೌ 

ಬರಹ್ೈವ। ಜಿೀವಾದಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ವಿವಕ್ಷಿತ್ೀತತಯಕ್ತುಗತಯಣಾನಾಮತಪಸಂಹಾರಸಾತಾವದಿನಾ ಪ್ಾರಬಲಯ ಸ ಚನಾಯ। 
ಅನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ ತತ ವಿವಕ್ಷಿತ ಏತಚತಾರತಾಯದಾವಭಮತ್ ೀ ದ್ ರ್ೀ ಶಕುಸಾಯಪ 
ತತುಚಾಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧನಾರ್ಯಂ ತತರ ತತಾರವಸಾಾನ್ರ ಪ್ೀ ಯೀ ಗತಣಸುಸಯ 
ಲ್ಲೀಲಯೀಪಪತ ು್ೀದ್ ಯರಸಾಸಾಯಪ ಶಕುಸಯ ತತರ ತತಾರವಸಾಾನ್ಂ ವಯರ್ಯಮಿತಿ ನ್ 

ಚ್ ೀದ್ಯಮಿತಿ ವೃತಯನ್ುರಮ್ ಅಭಪ್್ರೀತಮ್॥ 
ಆದಿತಯಶತರತ್ೀರಾದಿತಯಶಾಕ್ಷತಮಯಯತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುಚಾ ಜಿೀವೀ ವಾ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಅನ್ತಪಪತ್ುೀಸತು ನ್ ಶಾರಿೀರಾಃ ಓಂ ॥1-2-1-34॥ 

ಸವಯತ್ ರೀಚಯಮಾನ್ಮಿತಿ ವತಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ಶಾರಿೀರಾಃ ಶರಿೀರಸಮಬನಿಧೀ ಆದಿತ್ ಯೀ 

ಜಿೀವೀ ವಾ ನ್ ತಥಾ। ಸವಯಗತತಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀರ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅಣತತವಸಯ 
ವಕ್ಷಾಮಾಣತಾವತುಯೀಾಃ ಸವಯಗತತ್ವೀ ಕಮಯಣಾಮಪ ಸವಯಸಮಬನಿಧತಾಪತಾಯ 

ಅಭಮಾನ್ಸಾಯಪ್ಾಯಪ್ಾತ್ೀನ್ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿವಯವಸಾಾಯೀಗಾಚ್ಾೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಏವ್ೀತಯನ್ತಪಪತ ು್ೀದಾಯಢಯಯಂ ಕ್ತಂ ತತರ ಸಾಧಕ್ ೀಕ್ಯೀತಿ ವಾ ಸ ಚಯತಿ। ನ್ೀತರ ಇತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ಶಾರಿೀರ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘ಸ ಯಶಾಾಯಮಶರಿೀರಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಾವಶರಿೀರತಾವನ್ತಪಪತಿುಂ 

ಚ ಜಿೀವ್ೀ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಇತಶಾ ನ್ ಶಾರಿೀರಸುಥ್ೀತಾಯಹ— 

ಓಂ ಕಮಯಕತೃಯವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ಓಂ ॥1-2-1-35 ॥ 

ಭಾವಪರರಾನ್ ೀಽಯಮ್। ಸವಯತ್ ರೀಚಯಮಾನ್ಸ್ಯೀತಿ ಶಾರಿರಸ ಯ್ೀತಿ ಚ 

ವಿಪರಿಣಮಾಯನ್ತವತಯತ್ೀ। ಏತಸಾಯಮಿತಿ ಪೃರ್ಥವಾಯದೌ ಸವಯತ್ ರೀಚಯಮಾನ್ಸಯ 
‘ಆತಾಮನ್ಂ ಪರಸ್ೈ’ ಇತಿ ಕಮಯತ್ವೀನ್ ಶಾರಿೀರಸಯ ಶಂಸತಿೀತಿ ಕತೃಯತ್ವೀನ್ 
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ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ನ್ ಶಾರಿೀರಸುಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾತ್ವೀ ಶಾರಿೀರಸ್ಯೈವ ಶಂಸನ್ಕ್ತರರಾರಾಂ  

ಕಮಯತವಂ ಕತೃಯತವಂ ಚ ಸಾಯತ್। ತಚಾ ವಿರತದ್ಧಮೀಕಸ್ಯೀತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಚಕ್ಷತಮಯಯತಾವದಿಪರಬಲಜಿೀವಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ಪ್ಾರಗತಕುಂ ಬರಹಮಶಬಾದದಿಕಂ 
ಸವಯಮನ್ಯರ್ಯಿತವಯಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಶಬದವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥1-2-1-36 ॥ 
ಶಬದಸಯ ಬರಹಮಶಬದಸಯ। ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸಾವರಾರಣತವರ ಪವಿಶ್ೀಷಾದ್ ಬರಹಮಶಬ್ ದೀ ನ್ 
ಶಾರಿೀರಪರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಏತಮೀವ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ’ ಇತಿ ಸಾವರಾರಣಬರಹಮಶಬದತ್ವೀ 

ಮತಖ್ಯಬರಹಮತವಂ ಸಾಯತ್ ತಚಾ ಜಿೀವ್ೀ ನ್ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 

ಇತಶಾಸವಯತ್ ರೀಚಯಮಾನ್ಂ ಬರಹ್ೇತಾಯಹ  — 

ಓಂ ಸೃತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥1-2-1-37 ॥ 

‘ಅಹಮಾತಾಮ  ಗತಡಾಕ್ೀಶ ಸವಯಭ ತಾಶಯಸಿಾತಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಶಾ ಸವಯತರ 
ತದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸೃತ್ೀಾಃ ಸವವಚನ್ತ್ವೀಽಪ ಪರ್ ೀಕಾುಥಾಯನ್ತವಾದ್ರ ಪತಾವತ್ 

ತದ್ತಕ್ತುಾಃ। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ॥ 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಮಾಧತ ು್ೀ - 

ಓಂ ಅಭಯಕೌಕಸಾುಾತ್ ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾಚಾ ನ್ೀತಿ ಚ್ೀನ್ು ನಿಚಾಯಯತಾವದ್ೀವಂ 

ವಯೀಮವಚಾ ಓಂ ॥1-2-1-38 ॥ 

ಸವಯತರ ತತಿುಾತಿ ವತಯತ್ೀ। ಅಭಯಕಮಲಪಮೀಕಾಃ ಸಾಾನ್ಂ  ಯಸಯ ತಸಯ ಭಾವಸುತುಾಂ 

ತಸಾಮತ್। ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತ್ಯೀತದ್ತಾಯಪಯನ್ವೀತಿ। ‘ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್ೀಷ್ತ’ ಇತಿ 
ಸವಯಪ್ಾರಣಿಹೃದ್ಯಗತಹಾಸಾತವರ ಪ್ಾಭಯಕೌಕಸುಾವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ತದ್ ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ 
ತಸಯ ಶಾರಿೀರಸಾಯದಿತಯಶತರತಾಯ ಚಕ್ಷತಮಯಯತಾವದಿಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ ಚ ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ನ್ ಸವಯತರ 

ಬರಹ್ೈವ್ೀತಿ ಯತಕುಮ್। ಶಾಸತುರಪ ವಾಯಪುತ್ವೀನ್ ಶಾಸರದ್ೃಷಾಟಾಪ ನ್ಯನಾಯೀಗಾದಿತಿ 

ಚ್ೀನ್ು। ಕ್ತಂ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಲೌಪಕಸಾುಾದ್ತಯಕ್ತುವಯಯಥಾಯಅಯತಕಾು ವಾ। ನಾದ್ಯ ಇತಾಯಹ - 

ನಿಚಾಯಯತಾವದ್ೀವಮ್। ಅಭಯಕೌಕತಸಾಚಕ್ಷತಮಯಯತಾವದಿನ್ ೀಪ್ಾಸಯತಾವನ್ು 

ವಯಥ್ೀಯತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯೀ ಆಹ — ವಯೀಮವತ್। ಯಥಾ ವಾಯಪುಸಾಯಪ ವಯೀಮು 

ಏಕ್ೈಕದ್ೀಶ್ೀಽವಸಿಾತಿಾಃ ತಥಾ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪ ಭ ತಾಶರಾದೌ  ಸಿಾತಿಯತಯಕ ು್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅತರ  ವಯೀಮವ್ೈಷ್ಮಯಮಲಪಶತರತ್ೀಾಃ  ಇತಯತರ ಸಮಾರಾಸಯತ್ೀ। 
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ಉಪ್ಾಸಾತ್ೈವಿರಾಯದಿತತಯಕಾುವಪ ನಿಚಾಯಯತಾವದಿತಿ ಪುನ್ರತಕ್ತುರತಪ್ಾಸಾರಾ 

ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತವಪರದ್ಶಯನಾಯ। ‘ಚಾಯತಯ ದ್ಶಯನ್ೀ’ ಇತಿ ರಾತ್ ೀಾಃ। ತ್ೀನ್ ೀಪ್ಾಸಾ 
ಮಾನ್ಸಕ್ತರರಾಽರ್ಯ ಹಿೀನಾಪ ಯತಕ ು್ೀತಿ ತಚತಾರತಿರಮಾನ್ಮಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್॥ 
ಪುನ್ರತಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ —                                                                                  

ಓಂ ಸಮಭೀಗಪ್ಾರಪುರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯತ್ ಓಂ ॥1-2-1-39 ॥ 

ಸಮಾನ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾಃ ಸಮಭೀಗಾಃ। ವಯೀಮವತ್ ಸವಯಜಿೀವಶರಿೀರಸಾತ್ವೀ 

ತತಸಮಾನ್ಭ್ ೀಗಪ್ಾರಪುಬರಯಹಮಣ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಕತತಾಃ? ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯತ್ 

ಸಾಮಥಾಯಯತಿಶರಾದಿತಯತಯಾಃ। ಅನ್ುನ್ಯಯೀ ಕತಿಪರಾನ್ುಾಃಸಾತವಮತಕುಮ್। ಅತರ ತತ 
ಸವಾಯನ್ುಾಃಸಾತವಮ್। ವಾಯಪ್ ು್ೀ ಹರೌ ವಯೀಮವದಿತಿ ತಸ್ ಯೀಪಪನ್ುತಾ ಚ್ ೀಚಯತ ಇತಿ 

ಭ್ೀದ್ಾಃ॥1 ॥ 

ಅತೃತಾವಧಿಕರಣಮ್॥1-2-2॥ 

ಓಂ ಅತಾುಚರಾಚರಗರಹಣಾತ್ ಓಂ ॥1-2-2-40 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಸಂಹಾರರ ಪಕ್ತರರಾತಮಕಲ್ಲಙ್ಗುಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ। ‘ಸವಯಂ ವಾ ಅತಿು’ 
ಇತತಯಕಾುತಾು ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತವದಿತಿಾಃ। ಸವಯಮಿತಿ ಚರಾಚರಸಾಯದ್ಯತರಾ 

ಗರಹಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತದಿತಯನ್ತವೃತ ು್ೀರತಿರತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪುಂನಿದ್ೀಯಶಾಃ ‘ಸ ತರಾ ವಾಚಾ 
ತ್ೀನಾಽತಮನಾ’ ಇತಾಯದೌ ಸ ಇತಿ ಪುಲಿ್ಲಙ್ಗುತಚಾಬ ದ್ೀನ್ ಪರಕೃತಮೃತತಯರ್ೀವ 

ನಿಣ್ೀಯಯಶತರತಾವುಚಯತ ಇತಿ ತದ್ನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್। ಶತರತಯನ್ತಗಮಾತ್ ಸವ್ೀಯತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಚರಾಚರ್ೀತಿ ತದ್ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀನ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಸಙ್ ಾೀಚಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾಯ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಪರಕರಣಾಚಾ ಓಂ ॥1-2-2-41 ॥ 

‘ನ್ೈವ್ೀಹ ಕ್ತಞ್ಾನ್’ ಇತಾಯದಿ ಬರಹಮಪರಕರಣಾಚಾಾತಾು ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ॥2॥ 

ಗತಹಾಧಿಕರಣಮ್॥1-2-3॥ 

ಓಂ ಗತಹಾಂ ಪರವಿಷಾಟವಾತಾಮನೌ ಹಿ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥1-2-3-42 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಕಮಯಫಲಭ್ ೀಗರ ಪಕ್ತರರಾಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಋತಂ ಪಬನಾುವಿತಿ 

ಯೀಗಯತರಾನ್ವೀತಿ। ‘ಋತಂ ಪಬನೌು ಸತಕೃತಸಯ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಗತಹಾಂ ಪರವಿಷೌಟ’ ಇತಿ 
ಶತರತತಯಕೌು ಋತಂ ಪಬನಾುವಾತಾಮನಾವ್ೀವ 
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ಆತಾಮನ್ುರಾತಾಮಖ್ಯಬರಹಮರ ಪವಿಶ್ೀಷಾವ್ೀವ। ನ್ ತತ ಜಿೀವ್ೀಶವರೌ। ಕತತಾಃ? ಗತಹಾಂ 
ಪರವಿಷೌಟ। ಹ್ೀತತಗಭಯಮಿದ್ಮ್। ಹೃದ್ಯಗತಹಾಪರವಿಷ್ಟತವಲ್ಲಙ್ಗುದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಹಿಶಬ್ದೀನ್ 
ಬರಹಮಣ್ಯೀವ ‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂ’ ಇತಾಯದೌ ತಸಯ ಪರಸಿದಿಧಮಾಹ। 
ರ ಪದ್ವಯಸಯ ಗತಹಾಸಾತವಂ ಕತತ ಇತಯತ ಉಕುಂ — ತದ್ಧಶಯನಾತ್। ತಸಯ 
ಆತಮನ್ ೀಗತಯಹಾಸಾತವಸಯ ‘ಘಮಾಯ ಸಮನಾುತಿರವೃತಂ ವಾಯಪತತಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತತಯಕ್ುೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಋತಂ ಪಬನಾುಮಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಗತಹಾಪರವಿಷ್ಟತ್ ವೀಕ್ತುದಾವರಾ 

ತದ್ತಕ್ತುಗತಯಹಾಪರವಿಷ್ಟತವರ ಪಹ್ೀತತಸ ಚನಾಥಾಯ। ತತಿುಾತಯನ್ತವೃತಾುವಪ 
ಆತಾಮನಾವಿತಿ ದಿವವಚನಾನಾುತಮಪದ್ ೀಕ್ತುರಾದ್ೀಯಂ ಮಾತಿೀತಾಯತ್ೇತಿ 
ಶತಭಬ್ ೀಕೃತವಮಸಯ ಸ ಚಯಿತತಂ, ಶೌರತದಿವವಚನ್ಸಯ ಗತತಯಕ್ಯೈ 

ಆತಾಮನ್ುರಾತಾಮಖ್ಯರ ಪದ್ವಯಂ ವಕತುಂ ಚ್ೀತಿ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ – 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಚಾ ಓಂ ॥1-2-3-43॥ 
‘ಯಾಃ ಸ್ೀತತರಿೀಜಾನಾನಾಮಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಯತಪರಮ್’ ಇತ್ಯೀಕವಚನ್ೀನ್ 
ಸ್ೀತತತವಬರಹಮತಾವದಿನಾ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಚಾ ಪಬನಾುವಾತಾಮನಾವ್ೀವ ನ್ 

ಜಿೀವ್ೀಶಾವಿತಯರ್ಯಾಃ॥3॥ 

ಅನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-2-4॥ 

ಓಂ ಅನ್ುರ ಉಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥1-2-4-44॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಚಕ್ಷತರನ್ುಾಃಸಿಾತರ ಪಭಾವಯತಕುರಮಣರ ಪಕ್ತರರಾಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। 
ತತಿುಾತಯಸಿು। ‘ಯ ಏಷ್ ೀಽನ್ುರಕ್ಷಿಣಿ ಪುರತಷ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಏಷ್ ಆತಾಮ’ 

ಇತತಯಕ್ ುೀಽನ್ುರಶಾಕ್ಷತರನ್ುಾಃಸಿಾತಾವ ರಮಮಾಣ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ ನ್ ತವಗಿುಾಃ। 
‘ಏತದ್ಮೃತಮಭಯಮೀತದ್ಬರಹಮ’ ಇತತಯಕಾುಮೃತತಾವಭಯತವಲ್ಲಙ್ಗುಬರಹಮಶಬಾದನಾಂ 

ತತ್ೈವೀಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅನ್ುರಕ್ಷಿಣಿ’ ಇತಿ ಶತರತಾವನ್ುಾಃಸಾತ್ ವೀಕಾುವಪ, ‘ಏಷ್ ಆತಾಮ’ 
ಇತಾಯತಮಪದ್ೀನಾಽಽದ್ೀಯಂ ಮಾತಿೀತಿ ರಮಣಸಾಯಪುಯಕ ು್ೀಾಃ 

ಅನ್ುರತಪಪದಾದ್ರಮತ್ೀಞ್ಯಮನಾುಡೂಪರತಯಯೀನಾನ್ುರ ಇತಿ ನಿರದಿಕ್ಷತ್। ಅತ ಏವ 

ತದಿತಯನ್ತವೃತಾುವಪ ಪುಂನಿದ್ೀಯಶಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಾಮಿತಾಯಹ— 
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ಓಂ ಸಾಾನಾದಿವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ಓಂ ॥1-2-4-45 ॥ 

ಸಾಾನ್ಮಕ್ಷಿ। ಆದಿಪದಾತ್ ತದ್ಧಿಷಾಠತೃ ಗೃಹಯತ್ೀ। ಸಾಾನಾದಿಶಬಾದತ್ 
ಸಾಾನಾದಿಶಕ್ತುರತಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ|  ಸಾಾನ್ರ ಪ್ಾಕ್ಷಿಶಕ ು್ೀರಧಿಷಾಠತೃಶಕ್ುೀಶಾವಯಪದ್ೀಶಾಚಾಾನ್ುರ್ ೀ 

ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ತದ್ಯದ್ಸಿಮನ್ ಸಪಯವೀಯದ್ಕಂ ವಾ ಸಿಞ್ಾತಿ’ 

ಇತಾಯದಿನಾಽಕ್ಷ್ ೀಽಸಙ್ಗುತವಶಕ್ತುರತಚಯತ್ೀ। ಏವಂ ‘ಏತಂ ಸಂಯದಾವಮ ಇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ’ 

ಇತಾಯದಿನಾ ಅಕ್ಷಾನ್ುಸಾಸಯ ಸಂಯದಾವಮತವಶಕ್ತುಶ್ ಾೀಚಯತ್ೀ। ತದ್ ದ್ವಯಮಕ್ಷಾನ್ುಾಃಸಾಸಯ 

ಬರಹಮತವ ಏವ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಪರಕರಣಬಲಾಚ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಸತಖ್ವಿಶ್ಷಾಟಭರಾನಾದ್ೀವ ಚ ಓಂ ॥1-2-4-46 ॥ 

ವಿಶ್ಷ್ಟಂ ಚ ತತತಸಖ್ಂ ಚ ಸತಖ್ವಿಶ್ಷ್ಟಂ ‘ಕಡಾರಾಾಃ ಕಮಯರಾರಯೀ’ ಇತಿ ಪರನಿಪ್ಾತಾಃ। 
ಸತಖ್್ೀನ್ ವಿಶ್ಷ್ಟಮಿತಿ ವಾ, ಸತಖ್್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ಷ್ಟಮಿತಿ ವಾ ಸತಖ್ವಿಶ್ಷ್ಟಮ್। ‘ಕಂ ಬರಹಮ ಖ್ಂ 
ಬರಹಮ’ ಇತತಯಪಕರಮೀ ಕಂ ಸತಖ್ಂ ಬರಹಮ ಪೂಣಯಮಿತಿ 

ಪೂಣಯತವವಿಶ್ಷ್ಟಸತಖ್ರ ಪತಾವಭರಾನಾಚಾಾನ್ುರ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಏವ್ೀತಯನ್ೀನ್ 
ತಿಷ್ಠತತ ತಾವತ್ ಖ್ಂ ಬರಹ್ೇತಿ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನಾಭರಾನ್ಮಿತಾಯಹ। ವಿಶ್ಷ್ಟೀತಿ ಜಿೀವ್ೀ 
ವಯಭಚಾರನಿರಾಸಾಯ ॥ 

ಅಸತು ಕಂ ಬರಹ್ೇತತಯಕಾು ಬರಹಮವಿದಾಯ। ಅಕ್ಷಿವಿದಾಯ ತವಗಿುಪರಾಽಸಿುಾತಯತ ಆಹ - 
ಓಂ ಶತರತ್ ೀಪನಿಷ್ತಾಗತಯಭರಾನಾಚಾ ಓಂ ॥1-2-4-47 ॥ 

ಶತರತ್ೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಕ್ೀತಿ ಬರಹಮವಾಯ  ತನ್ರೀಣ್ ೀಕೌು। ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಬರಹಮ ಕಂ ಬರಹಮ’ 
ಇತಿ ತಯೀಾಃ ಪರಕೃತತಾವತ್। ಶತರತ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಂ ಶತರತಮತರಾಯತ್ೈತದಿವದಾಯನಾಂ 
ಪುಂಸಾಂ ಕ್ೀನ್ ವಾಯತನಾ ಕಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಗತ್ೀಾಃ ಪ್ಾರಪ್ ು್ೀಾಃ ‘ಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ 
ಗಮಯತಿ’ ಇತಯಭರಾನಾಚಾ ಅನ್ುರ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ಯವಿದಾಯಶರವಣಾದಿನಾಽನ್ಯಪ್ಾರಪ್ ು್ೀರಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ವಿಪಕ್ಷ್ೀ ಬಾಧಕ್ೀನಾಪ್್ಯೀವಮಿತಾಯಹ – 

ಓಂ ಅನ್ವಸಿಾತ್ೀರಸಮಭವಾಚಾ ನ್ೀತರಾಃ ಓಂ ॥1-2-4-48 ॥ 

ಅನ್ುರ ಇತರ್ ೀಽಗಿುನ್ಯ। ಕ್ತಂ ತತ ಬರಹ್ೈವ। ಕತತಾಃ? ಅನ್ವಸಿಾತ್ೀಾಃ। 
ಜಿೀವಸಾಯಗ್ುೀಜಿೀಯವಾನ್ುರಪ್್ರೀರಕತ್ವೀ ತಸಾಯಪ ಪ್್ರೀರಕಾನ್ುರ್ೀಣ ಭಾವಯಮ್। ತಸಾಯಪ 
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ತಥ್ೀತಯನ್ವಸಾಾನಾತ್। ಅಙಚುೀಕೃತಯ ಚ್ೀದ್ಮತದಿತಮ್। ಅಗ್ುೀರಪ ಪ್್ರೀಯೀಯಣ 

ಜಿೀವತವಸಾಮಯೀನ್ ಪ್್ರೀರಣಾಸಮಭವಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ॥4॥ 

ಅನ್ುರಾಯಮಯಧಿಕರಣಮ್॥1-2-5॥ 

ಓಂ ಅನ್ುರಾಯಮಯಧಿದ್ೈವಾದಿಷ್ತ ತದ್ಧಮಯವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥1-2-5-49॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಅನ್ುಾಃಸಿಾತಿರ ಪಭಾವಯತಕುಂ ನಿಯಮನಾಖ್ಯಂ ಕ್ತರರಾತಮಕಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ 

ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಅಧಿ ದ್ೈವಾದಿಪದ್ೀನ್ ತತುತರಕರಣಂ ಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ತದಿತಿ ತನ್ರಮ್। 
ತತಿವತಯಸಿು। ‘ಏಷ್ ತ ಆತಾಮಽನ್ುರಾಯಮಯಮೃತ’ ಇತಿ ಶತರತ್ ೀಽನ್ುರಾಯಮಿೀ ಬರಹ್ೈವ ನ್ 

ತತ ಪರಕೃತಿಸುತುದ್ಭಮಾನಿೀ ಜಿೀವೀ ವಾ। ಕತತಾಃ? ಅಧಿ ದ್ೈವಾಧಿ ಭ ತಾದಿಪರಕರಣ್ೀಷ್ತ 
ತಸಾಯನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಸಮಬನಿಧತರಾ ತಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಧಮಯಸಯ ‘ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ವ್ೀದ್ 
ಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಮನ್ುರ್ ೀ ಯಮಯತಿ’ ಇತಾಯದಿನಾ 

ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯವಿದಿತತಾವನ್ುರತಾವದ್ೀವಯಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತಿುಾತಯನ್ತವೃತಾುವಪ 

ಪುಂನಿದ್ೀಯಶ್ ೀ ನಿಣ್ೀಯಯಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್। ತದ್ಧಮಯವಯಪದ್ೀಶಾದಿತ್ಯೀವ 

ಪೂತಾಯವಧಿದ್ೈವ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ೀಾಃ ಚ್ೀತನ್ತವಸ ಚನಾಥಾಯ। ತ್ೀನ್ 

ಜಡಾವ್ೀದ್ಯತವಂ ಪರಕೃತಾಯದಾವಪ ಯತಕುಮಿತಿ  ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ನ್ನ್ತ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಶರಿೀರತಾವಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ಪರಕೃತಿಜಿೀವೌ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯತಾಮಿತಯತ ಆಹ- 

ಓಂ ನ್ ಚ ಸಾಮತಯಮತದ್ಧಮಾಯಭಲಾಪ್ಾತ್ ಓಂ ॥1-2-5-50॥ 

ಚಸುಾಥ್ೀಯ। ಶಾರಿೀರಶ ಾ್ೀತಯನ್ತಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ಸಾಮತಯಂ ಸಾಙ್ಗ್ಾಸೃತತಯಕುಂ ಪರರಾನ್ಮ್। 
ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ತದ್ೀವ ನ್ ತತ ಸಾಮತಯಂ ಶಾರಿೀರ್ ೀ ಜಿೀವಶಾ। ಕತತಾಃ? 

ಅತದ್ಧಮಾಯಭಲಾಪ್ಾತ್। ತಯೀಾಃ ಸಾಮತಯಜಿೀವಯೀಧಯಮಾಯಣಾಂ 

ತಿರಗತಣತವಸಂಸಾರಿತಾವದಿೀನಾಂ ಅಭಲಾಪ್ಾಭಾವಾತ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಶಾರಿೀರತವಂ ತತ 
‘ಶ್ೀಯಯತ್ೀ ನಿತಯಮೀವಾಸಾಮತ್’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸಾವಕಾಶಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸಾಮತ್ೀಯತತಯಕ್ತುಾಃ 
ಸೃತತಯಕುದಿಶಾ ಸವಯಸಯ ತದ್ತಪ್ಾದಾನ್ಕತರಾ ತದ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ 
ತತಸಾರ ಪತಾವಭಪ್ಾರಯೀಣ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಶರಿೀರತವಮಿತಿ ಪೂವಯಪಕ್ಷ್ೀ ಯತಕ್ತುಂ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಶಾರಿೀರ್ೀತತಯಕ್ತುರಪ ಶಾರಿೀರತಾವತ್ ತತುಚಾರಿೀರತವಂ 

ತತುದ್ಭಮಾನಿಜಿೀವಸಯ ಯತಕುಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮಿತಾಯಹತಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ 

ಕಾಪಲಸೃತಿಮಾತರಕಲ್ಲಪತಂ, ನ್ ತತ ಶತರತತಯಕುಮಿತಿ ಸಾಮತಯಮಿತತಯಕುಮ್। 
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ಪರಸಜಯಪರತಿಷ್ೀರಾರ್ಯಕನ್ಞ್ಾಃ ಕ್ತರರಾಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತ್ವೀನ್ ಅಸಾಮಥ್ಯೀಯಽಪ 

‘ಅಸ ಯಯಂಪಶಾಯಾಃ’ ಇತಾಯದಾವಿವ ಅಕತಯರಿ ಚ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪನಾತ್ ಸಮಾಸಾಃ॥ 
ಜಿೀವಪಕ್ಷ್ೀ ಸಾಧಕಂ ನ್ೀತತಯಕಾುಾ ಬಾಧಕಂ ಚಾಹ — 

ಓಂ ಶಾರಿೀರಶ್ ಾೀಭಯೀಽಪ ಹಿ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈನ್ಮಧಿೀಯತ್ೀ ಓಂ ॥1-2-5-51 ॥ 

ನ್ೀತಿ ವತಯತ್ೀ। ಆತಮನ್ ೀಽನ್ುರ ಇತಿ ಮಾಧಯನಿದನಾಯನಾಾಃ ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ುರ್ ೀ ವಿವಿಕು 
ಇತಿ ಕಾಣಾವಶ್ೈನ್ಂ ಜಿೀವಂ ಪರಕೃತಾದ್ನ್ುಯಯಮಿಣ್ ೀ ಭ್ೀದ್ೀನಾಧಿೀಯತ್ೀ ಹಿ 

ಯಸಾಮದ್ತ್ ೀ ನ್ ಶಾರಿೀರಶಾಾನ್ುರಾಯಮಿೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಆತಮವಿಜ್ಞಾನ್ಶಬದಯೀಜಿೀಯವಾರ್ಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಚಕಾರ್ ೀ ‘ಯಸ ು್ೀಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್’ 
ಇತಾಯದಿಭ್ೀದಾಧಯಯನಾತ್ ಚಿತರಕೃತಿನಾಯನ್ುರಾಯಮಿೀತಿ ಸಮತಚಾರಾರ್ಯ ಇತಿ 

ತತುಾಪರದಿೀಪಕ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ನ್ಞ್್ ೀಽನ್ತಕಷ್ಯಣಾರ್ಯ ಇತಿ ಟೀಕ್ ೀಕ್ತುಾಃ। 
ಆದ್ಯಸ ತ್ರೀಽನ್ತವೃತಾುವರಾರಣವಾಯವತಯಯಂ ಸಯತಕ್ತುಕಂ ದ್ಶಯಯಿತತಮಿಮೌ  

ಯೀಗೌ॥5॥ 

ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಕರಣಮ್॥1-2-6॥ 

ಓಂ ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕ್ ೀ ಧಮೀಯಕ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥1-2-6-52 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಅಭಾವಾತಮಕಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಅದ್ೃಶಯತಾವದ್ಯೀ ಗತಣಾ ಯಸಯ 

‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಾಃ ಪರ ಇತತಯಕುಪರಸಯ ಸ ತಥಾ। ‘ಶ್ೀಷಾದಿವಭಾಷಾ’ ಇತಿ ಕಾಃ। 
“ಯತುದ್ದ್ರೀಶಯಮಗಾರಹಯಮ್” ಇತತಯಕಾುದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕಮಕ್ಷರಂ ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ 
ಚಿದ್ಚಿತರಕೃತಿವಿರಿಞ್ಾರತದಾರಾಃ। “ಅರ್ ಪರಾ ಯರಾ ತದ್ಕ್ಷರಮಧಿ ಗಮಯತ್ೀ” ಇತಿ 

ಋಗಾದಿಪರವಿದಾಯ ವಿಷ್ಯತವರ ಪಧಮೀಯಕ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। “ಪರತಾಃ ಪರಾಃ” ಇತಿ 

ಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್ ಪುಂನಿದ್ೀಯಶಾಃ। ತ್ೀನ್ ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕಮಕ್ಷರಂ ಪರತಾಃ ಪರ 
ಇತತಯಕುಪರವಸತು ಚ್ೈಕಮಿತತಯಕಾಯ ಪರತಾವವಧಯಕ್ಷರಮನ್ಯದಿತಿ ಪ್ಾರಪ್ ು್ೀನ್ಯ ಸಿದಾಧನ ು್ೀ 

ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತವಂ ಬಾಧಕಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪತಮ್। ಅದ್ೃಶಾತಾವದಿರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಗತಣ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ 
ದ್ೃಶಾಯದ್ನ್ಯದ್ದ್ೃಶಯಮಿತಿ ವಿಗರಹ್ೀಣ ದ್ೃಶಾಯದ್ಯನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಶಾ ಗತಣ ಇತಿ ವಿಧಿ 

ರ ಪತಾವದಿೀಶಾಖ್ಯಧಮಿಯಸವರ ಪತವಂ ನ್ ವಿರತದ್ಧಮಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ತಥಾಪ 
ವಿಶ್ೀಷಾದ್ಧಮಯಧಮಿಯತವಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಂ ಬಹತವಿರೀಹಿೀತಯರ್ಯಾಃ ಕಾಃ। 
ಅವರಾರಣವಾಯವತಯಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಯತಕಾಯ ನಿರಸಯತಿ — 
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ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಭಾಯಂ ಚ ನ್ೀತರೌ ಓಂ ॥1-2-6-53 ॥ 

ವಿರಿಞ್ಾರತದ್ರಯೀಾಃ ಚ್ೀತನ್ತ್ವೀನ್ೈಕ್ತೀಕಾರ್ೀಣ ಜಡಪರಕೃತಿವಿರಿಞ್ಚಾರತದಾರಣಾಮಿತರಾವಿತಿ 

ದಿವವಚನ್ೀನಾತರ ಗರಹಣಮ್। ಇತರೌ ನಾದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕೌ। ಕತತಾಃ:? “ಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ” 

ಇತಿ ಸಾವಯಜ್ಞವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್। ಪರತಾಃ ಪರತವವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಚಾ ಜಡಪರಕೃತಿನ್ಯ। 
“ತಸಾಮದ್ೀತದ್ ಬರಹಮ” ಇತಿ “ಅನ್ಯಮಿೀಶಮ್” ಇತಿ ಚ 
ವಿರಿಞ್ಾರತದ್ರಯೀರದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕಾಕ್ಷರಾತ್ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ನ್ 

ವಿರಿಞ್ಾರತದಾರವಿತಿ ಯಥಾಕರಮಂ ಹ್ೀತ । ಚಶಬದಸಯ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಧಮೀಯಕ್ುೀಾಃ 

ಕ್ತನಾುಾಭಾಯಂ ಹ್ೀತತಭಾಯಂ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನಾನ್ಯತಾರಪ ಸಿದಾಧನ್ುಹ್ೀತ್ ೀಾಃ 

ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸ್ೀಽಪ ವಾಯಪರ ಇತಿ ಸ ಚಿತಮ್। ಚಿದ್ಚಿತ್ ೀಾಃ ಪರಕೃತಿತ್ವೀನ್ೈಕಯಂ 
ಜಿೀವತ್ವೀನ್ ಚ ಬರಹಮರತದ್ರಯೀರಿತಿ ಇತರಾವಿತಿ ಚತಾವರ್ ೀ ಅಪ ಗೃಹಯನ್ು ಇತಯಪ್ಾಯಹತಾಃ॥ 

ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ರ ಪ್ೀಪನಾಯಸಾಚಾ ಓಂ ॥1-2-6-54 ॥ 

“ಯದಾ ಪಶಯಾಃ ಪಶಯತ್ೀ ರತಗಮವಣಯಮ್” ಇತಿ ರತಗಮವಣ್ ೀಯಪನಾಯಸಾಚಾ 

ಅದ್ೃಶಯತಾವದಿಗತಣಕ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಮಿಶರರ ಪತ್ವೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ 

ಶತದ್ಧರ ಪತರಾ ತಸ್ಯೈವಾತರ ಗರಹಣಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥6॥ 

FORMAT CHANGED 

ವ್ೈಶಾವನ್ರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-2-7॥ 

ಓಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಾಃ ಸಾರಾರಣಶಬದವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥1-2-7-55॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಪ್ಾಚಕತಾವದ್ಯನ್ೀಕಲ್ಲಙ್ಗುಯತತಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। 
ತತಿುಾತಯಸಿು। “ಆತಾಮನ್ಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಮತಪ್ಾಸ ು್ೀ”, ‘ಅಯಮಗಿುವ್ೈಯಶಾವನ್ರಾಃ’ ಇತಾಯದೌ 

ಶತರತೌ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ ನ್ ತತ ಅಗಿುಾಃ। ಕತತಾಃ? ಸಾಧರಾರಣಶಬದಸಯ 
ಅಗಾುವಿಷ್ತಣಸಾರಾರಣಸಾಯಪ ವ್ೈಶಾವನ್ರಶಬದಸಯ ವಿಶ್ೀಷಾದಾತಮಪದ್ೀನ್ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಆತಮಶಬದಾಃ ಅಗಾುವಮತಖ್್ ಯೀಽಪ ಯತಜಯತ ಇತಯತಾಃ ಸಮಾಖ್ಾಯಮಾಹ— 
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ಓಂ ಸಮಯಯಮಾಣಮನ್ತಮಾನ್ಂ ಸಾಯದಿತಿ ಓಂ ॥1-2-7-56॥ 

ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀ ಬರಹ್ೇತಯಸಿು। ತ್ೀನ್ ಇತಿಶಬಾದನ್ವಯಾಃ। 
ಅನ್ತಮಿೀಯತ್ೀಽನ್ೀನ್ೀತಯನ್ತಮಾನ್ಮ್। “ಅಹಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರ” ಇತಿ ಗಿೀತಾರಾಂ 
ಸಮಯಯಮಾಣಂ ವಿಷ್ ಣೀವ್ೈಯಶಾವನ್ರತವಮತಾರಪ ಸ ಏವ ವ್ೈಶಾವನ್ರ 

ಇತಯಸಾಯನ್ತಮಾಪಕಂ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। “ಅಹಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಾಃ” ಇತಿ ಶತರತಿಸಮಾಖ್ಾಯನಾದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। 

ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ— 

ಓಂ ಶಬಾದದಿಭ್ ಯೀಽನ್ುಾಃ ಪರತಿಷಾಠನಾನ್ುೀತಿ ಚ್ೀನ್ು ತಥಾ 

ದ್ೃಷ್ತಟಾಪದ್ೀಶಾದ್ಸಮಭವಾತ್ ಪುರತಷ್ವಿಧಮಪ ಚ್ೈನ್ಮಧಿೀಯತ್ೀ ಓಂ  

॥ 1-2-7-57  

ಆದಿಪದಾಲಿ್ಲಙ್ಗುನಿ। ಅನ್ುಾಃ ಪರತಿಷಾಠನ್ೀನ್ ತತಾಮೀಯಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ‘ಅಯಮಗಿುಾಃ’ 
ಇತಾಯದ್ಯಗಿುಶಬಾದತ್ ‘ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ೀ ತದ್ ಹತತಮ್’ ಇತಿ ‘ಹೃದ್ಯಂ ಗಾಹಯಪತಯಮ್’ 
ಇತಾಯದಿನಾ ಹ್ ೀಮಾದಾಯರಾರತವಗಾಹಯಪತಾಯದ್ಯಙ್ಗುತವಲ್ಲಙ ು್ೀಭ್ ಯೀ ‘ಯೀಽಯಮನ್ುಾಃ 
ಪುರತಷ್ೀ’, ‘ಯೀನ್ೀದ್ಮನ್ುಂ ಪಚಯತ್ೀ’ ಇತಯನ್ುಾಃ ಪರತಿಷಾಠನ್ೀನ್ ಪಚನ್ವಾಯಪ್ಾರಾತ್ 

ಪ್ಾಚಕತ್ವೀನಾನ್ುಾಃ ಪರತಿಷಾಠನಾದಿತಿ ವಾ ವ್ೈಶಾವರನ್ ೀ ನ್ ಬರಹ್ೇತಿ ಚ್ೀತ್। ನ್। ಕತತಾಃ? 
ತಥಾ ಅಗಾುಾದಿನಾಮಲ್ಲಙ್ಗುಕಮಯವತ ು್ಾೀನ್ ದ್ೃಷ್ತಟಾಪದ್ೀಶಾತ್ ಉಪ್ಾಸನ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ 

ತ್ೀಷಾಂ ಸಾವಕಾಶತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ದ್ೃಷ್ಟಪ್ಾದಾತ್ ನಾವಿದ್ಯಮಾನ್ರಾಯನ್ಮಿತಿ 

ಸ ಚಿತಮ್। ಕ್ತಞ್ಾ ‘ಕ್ ೀ ನ್ ಆತಾಮ ಕ್ತಂ ಬರಹಮ’ ಇತತಯಪಕರಮೀಕಾುತಮತಾವದ್ಯಸಮಭವಾತ್। 
ಬರಹಮಪರಕರಣಾಚ್ಾೀತಿ ರಾವತ್। ಅಪ ಕ್ತಞ್ ಾ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಏನ್ಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ಪುರತಷ್ವಿಧಂ 
ಪುರತಷ್ ೀ ಯದಿವಧಸುದಿವಧಮಧಿೀಯತ್ೀ ಛನ್ ದೀಗಾ ಯತ್ ೀಽತ್ ೀಽಪೀತಿ ಯೀಜಯಮ್। 
‘ಶ್ೀಷ್ ಣೀಯ ದೌಯಾಃ ಸಮವತಯತ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಪುರತಷ್ಸ ಕ್ ುೀಕುಪುರತಷ್ವಿಧಮೀವ್ೈನ್ಂ 

‘ಮ ದ ಧ್ೈಯವ ಸತತ್ೀಜಾ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಅಧಿೀಯತ ಇತಿ ತತಸಮಾಖ್ಾಯನಾದ್ಪೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಚಶಬದಾಃ ಪುರತಷ್ಸ ಕುಸಯ ವ್ೈಷ್ಣವತವಪರಸಿದಿಧದ್ ಯೀತಕಾಃ। ಅನ್ುಾಃ ಪರತಿಷಾಠನ್ಸಯ ಕಮಯತಾವತ್ 

ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ। ತತಪಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಪರರಾನ್ಲ್ಲಙ್ಗುತಾವತ್ ಪೃರ್ಗತಕುಮಿತತಯಕುಮ್। ತಥಾ 

ಚ್ೀತ್ ೀಪಯಣ್ೀತಯತರ ಪರಸಿದ್ಧಶಬದತಾಯಗ್ೀ ಪರಯೀಜನ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಇಹ ತತ ಶಬಾದದ್ೀಾಃ 

ಸಾವಕಾಶತ್ ವೀಕ್ತುರಿತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ॥ 
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ಪರಸಿದ್ಧೀದ್ೀಯವತಾ ಭ ತಂ ಚ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅತ ಏವ ನ್ ದ್ೀವತಾ ಭ ತಂ ಚ ಓಂ ॥ 1-2-7-58॥ 
ಆತಮಶಬಾದದಿತಿ ಹ್ೀತ್ ೀರ್ೀವಾಗಿುದ್ೀಯವತಾ ತ್ೀಜ್ ೀಭ ತಂ ಚ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀ ನ್ 

ಭವತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅಗಾುಾದಿಶಬಾದನಾಂ ಬರಹ್ೈಕವಾಚಿತ್ವೀಽಗಾುಾದೌ ವಯವಹಾರವಿರ್ ೀಧಾಃ 
ಫಲಾಭಾವಾದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಪಯವಿರ್ ೀಧಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-7-59 ॥ 

ವಾಚಾಯರ್ಯಧಿೀವಯವಹಿತಂ ಲಕ್ಷಣಾದಿಕಂ ವಿನಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮತಖ್ಯವೃತಾಯ ಬರಹಮಣಾಃ 

ಅಗಾುಾದಿಶಬಾದರ್ಯತ್ವೀಽಪಯನ್ಯತರ ವಯವಹಾರಾವಿರ್ ೀಧಂ ಜ್ೈಮಿನಿರಾಹ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಹಾನಾದ್ಯರ್ಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಅಗಾುಾದಿಶಬಾದನಾಂ ಬರಹಮಣಿ ಮತಖ್ಯತ್ವೀ ಸ ಕಾುದಿವಯವಸಾಾ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಭವಯಕ್ುೀರಿತಾಯಶಮರರ್ಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-7-60 ॥ 

ಅಗಾುಾದಿಸ ಕಾುದಿನಿಯಮ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಗಾುಾದಿಸ ಕಾುದಿಭಬರಯಹ್ ೇಪ್ಾಸಾು-
ವಗಾುಾದಿಷ್ವೀವ ತಸಾಯಭವಯಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವ್ೀನಾಗಾುಾದಿಸ ಕಾುದಿನಿಯಮ ಇತಾಯಶಮರಥ್ ಯೀ 

ಮನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ವಯವಸಾಾಮಾಹ — 

ಓಂ ಅನ್ತಸೃತ್ೀಬಾಯದ್ರಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-2-7-61 ॥ 
ತತುತ ಸಕಾುದ್ತಯಪ್ಾಸಕ್ೈರಗಾುಾದಿಷ್ವೀವ ಬರಹಮಣ್ ೀಽನ್ತಸೃತ್ೀಹ್ೀಯತ್ ೀಾಃ ಸ ಕಾುದಿ 

ವಯವಸ ಾ್ೀತಿ ಬಾದ್ರಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ಅನ್ತಸೃತ್ೀಾಃ ಪೂವಯತ್ವೀಽಪಯಮಿವಯಕಯನ್ನ್ುರಮಪ ಸಾ 

ಕಾಯೀಯತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮತಕ್ತುಾಃ। 
ನಿಮಿತಾುನ್ುರಮಾಹ— 

ಓಂ ಸಮಪತ್ುೀರಿತಿ ಜ್ೈಮಿನಿಸುಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 1-2-7-62 ॥ 

ಅಗಾುಾದಿಸ ಕಾುದ್ತಯಪ್ಾಸಕಾನಾಮಗಾುಾದಿಪ್ಾರಪ್ ು್ೀನಿಯಮಿತಾುದಿತಿ ಭಾವ್ೀನ್ 

ಸ ಕಾುದಿನಿಯಮ ಇತಿ ಜ್ೈಮಿನಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ತದ್ತಪ್ಾಸೌು ತತಾರಪುಾಃ ಕತತಾಃ? ತಥಾ ಹಿ 
ದ್ಶಯಯತಿ। ‘ತಂ ಯಥಾ ಯಥ್ ೀಪ್ಾಸತ್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಹಿ ಪರಸಿದಾಧ ಶತರತಿಾಃ 

ಜ್ೈಮಿನಿಮತಂ ಯಥಾ ತಥಾ ದ್ಶಯಯತಿೀತಯರ್ಯಾಃ ಭವತಿೀತಯಸಯ ಪ್ಾರಪುುವನಿುೀತಯಥಾಯತ್। 

ಬರಹ್ ೇಪ್ಾಸಾುವಗಾುಾದಿಪ್ಾರಪುಾಃ ಕರ್ಮಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಆಮನ್ನಿು ಚ್ೈನ್ಮಸಿಮನ್ ಓಂ ॥ 1-2-7-63 ॥ 

ಚಶಬದಾಃ ಶಙ್ಗಾವಾಯವತಯಕಾಃ। ಏನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಮಸಿಮನ್ುಗಾುಾದೌ। ತಸಯ ದ್ೀವತಾ ಭ ತಞ್ ಾ್ೀತಿ 

ಪರಕೃತತಾವತ್। ‘ಯೀಽಗೌು ತಿಷ್ಠನ್’ ಇತಾಯದಿನಾ ಆಮನ್ನಿು ಶತರತಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅಗಾುಾದಿಪ್ಾರಪುಪದ್ೀನ್ ತತಥಬರಹಮಪ್ಾರಪ್ ು್ೀವಿಯವಕ್ಷಿತತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಶತರತಯನ್ತಸಾರಾದ್ೀನ್ಮಿತಿ ಪುಂನಿದ್ೀಯಶಾಃ। ಜ್ೈಮಿನಾಯದ್ತಯಕ್ತುಸ ು್ೀಷಾಂ ಪರಸಿದ್ಧಾಥಾಯ। 
ಶಬಾದನಾಂ ಲ್ ೀಕವಯವಹಾರಾವಿರ್ ೀಧಂ ವದ್ನ್ ಸ ಕಾುದಿನಿಯಮಂ ಚಾಹ್ೀತಿ 

ಜ್ೈಮಿನ್ೀದಿವಯರತಪ್ಾದಾನ್ಮ್॥ 

ಅತಾರದ್ಯನ್ಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸಸವಯಶಕ್ತುಪರಬ್ ೀಧಕತವಂ ಸವಯಗತಸಾಯಪಯಲಪಸಾಾನ್ಸಿಾತತವಂ ಚ। 
ಅತ ು್ೀತಿ ನ್ಯೀಽದ್ನ್ಕ್ತರರಾ। ಗತಹಾನ್ಯೀ ಸಾರಭ್ ೀಕೃತವಮೀಕಸಾಯಪಯನ್ೀಕತವಂ ಚ। 
ಅನ್ುರನ್ಯೀ ಬರಹಾಮದ್ೀರಿೀಶಂ ವಿನಾ ಸಾವವರನ್ೀತೃತಾವಯೀಗಾಃ। ಅನ್ುರಾಯಮಿನ್ಯೀ 

ಸವಯಸಯ ತಚಿಾೀಯಯತಾವತ್ ತತುನ್ರತಾವದಾವ ತಚಾರಿೀರತವಮ್। ಅದ್ೃಶಯತವನ್ಯೀ 
ಗ್ ೀತಾರದ್ಯಭಾವಸ್ಯೀಶಾಖ್ಯಧಮಿಯತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ೀಽಪ ದ್ೃಶಾಯದ್ಯನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಸಯ 

ತತಸಾರ ಪತವಂ ಸಿದ್ಧಮ್। ಅನ್ಯನ್ಯೀ ಸ ಕಾುದಿವಯವಸ ಾ್ೀತಾಯದಿರ್ಯೀಯಮ್॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ 

ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥1-2॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥  

ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥1-3 ॥ 
 

ದ್ತಯಭಾವದಾಯಧಿಕರಣಮ್॥1-3-1॥ 

ಅತರಪ್ಾದ್ೀ ಉಭಯತರಪರಸಿದ್ಧನಾಮಲ್ಲಙ್ಗುತಮಕದಿವವಿಧಶಬಧಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ 

ಓಂ ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಂ ಸವಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-64 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ತಾದ್ೃಷ್ಂ ಸವಾಯರಾರತವಲ್ಲಙ್ಗುಗಂ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ತತಿುಾತಯಸಿು। ‘ಯಸಿಮನ್ 

ದೌಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷಮ್’ ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಂ ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಂ ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ 
ತತ ಪರರಾನ್ಂ ವಾಯತರತದ್ರಜಿೀವಾ ವಾ। ಸವಶಬಾದತ್ ಸ್ವೀತಿ ಶಬದಾಃ ಸವಶಬದಸುಸಾಮತ್। ಶತರತೌ 
ಸವಶಬಾದಭಾವಾತ್ ತತಪರಾಯರಾತಮಶಬ್ ದೀ ಗಾರಹಯಾಃ। ಸಭಾರಾಜ್ೀತಯತರ ಪ್ಾಣಿನಿೀಯೀ 

ರಾಜಶಬದವತ್। ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಾನ್ಥಾತಾಮನ್ಮಿತಾಯತಮಶಬಾದದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆತಮಶಬಾದದಿತಿ 
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ವಾಚ್ಯೀ ಸ್ವೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಸಯ ಬರಹಮಣ ಏವ ಶಬದ ಇತಯಪ ವಿಗರಹ್ೀಣಾಸಾರಾರಾಣಯಂ 

ಜ್ಞಾಪಯಿತತಮ್। ತಚಾಬಾದದಿತತಯಕಾುವಪ ಶಬದವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ ಜ್ಞಾಪತಾಃ ಸಾಯದಿತಿ। 
ಜಾಯಮಾನ್ತವರ ಪಜಿೀವಲ್ಲಙ್ಗುದಾತಮಶಬದಾಃ ಅಮತಖ್ಯಾಃ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಮತಕ್ ುೀಪಸೃಪಯವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-65 ॥ 

ದ್ವಾೀಕಯೀರಿತಾಯದಾವಿವ ಭಾವಪರರಾನ್ ೀಽಯಮ್। ಉಪಸೃಪಯತವಂ 

ಪ್ಾರಪ್ಾಯನ್ುರಶ ನ್ಯತ್ವೀ ಸತಿ ಪ್ಾರಪಯತವಮ್। ತ್ೀನಾನ್ುರಾ ಪ್ಾರಪ್್ಯೀ ನ್ ವಯಭಚಾರಾಃ। 
‘ಅಮೃತಸ್ಯೀಷ್ ಸ್ೀತತಾಃ’ ಇತಯಮೃತಶಬಿದತಮತಕ್ ುೀಪಸೃಪಯತವವಯಪದ್ೀಶಾತ್ 

ನಾತಮಶಬ್ ದೀಽಮತಖ್ಯ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಅಮೃತಸ್ೀತಿವತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಮತಕ ು್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ 

ತದ್ಥ್ ೀಯಕಯಥಾಯ। ಏವಮನ್ಯತಾರಪ। 
ರತದ್ರಪರಕೃತಿೀ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯತಾಮ್। ‘ರತದ್ ರೀ ವಾ ವ ಲ್ ೀಕಾರಾರಾಃ ಭ ತಂ ಚ ಭವಚಾ 
ಭವಿಷ್ಯಚಾ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। ಅತ ಆಹ — 

ಓಂ ನಾನ್ತಮಾನ್ಮತಚಾಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-66 ॥ 

ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಮಿತಯಸಿು। ಅನ್ತಮಿೀಯತ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ವಾ 
ಅನ್ತಮಾನ್ಶಬಾದಚ್ಾೈಷ್ಕ್ೀಽಣಿ ಕೃತ್ೀ ಅನ್ತಮಾನ್ಶಬ್ದೀನ್ ವಾ 

ಅನ್ತಮಾನ್ಪರರಾನ್ಪ್ಾಶತಪತಸಾಙ್ಗ್ಾಸಿದ್ಧರತದ್ರಪರರಾನ್ೀ ಗಾರಹ್ಯೀ। ರತದ್ರಾಃ ಪರರಾನ್ಂ ಚ 
ನ್ ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಮ್। ಅತಚಾಬಾದತ್। ತಯೀಾಃ 

ರತದ್ರಪರಕೃತ್ ಯೀಭಯಸಮಧರ್ ೀಗರತವತಿರಗತಣತಾವದಿಶಬಾದನಾಮಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ರತದ್ರಪನಾಕಾಯದಿಶಬಾದನಾಂ ‘ಅನ್ಯನಾಮಾುಂ ಗತಿವಿಯಷ್ತಣಾಃ’ ಇತಾಯದ್ೀನ್ಯ ತಚಾಬದತವಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಅತದ್ಧಮೀಯತಿವದ್ಯಂ ನಿದ್ೀಯಶ್ ೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। 
ರತದ್ರಪರಕೃತ್ ಯೀದ್ವಯಯೀರತಪ್ಾದಾನಾಯ ವಾ ಟೀಕ್ ೀಕುರಿೀತಾಯ 
ಪೂವಯಪಕ್ಷಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ ವಾ ತದಾಗಮಾನಾಮಮಾನ್ತವಸ ಚನಾಯ ವಾ 

ವಕ್ಷಾಮಾಣಾದಿಶಾ ವೃತಯನ್ುರಸ ಚನಾಯ ವಾ ನಾನ್ತಮಾನ್ಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ಜಿೀವವಾಯ  ಕ್ತಮತರ ವಾಚೌಯ ನ್ ಸಾಯತಾಂ ಜಾಯಮಾನ್ ಇತಿ ಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ‘ವಾಯತನಾ ವ್ೈ 

ಗೌತಮ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। ಅತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಪ್ಾರಣಭೃಚಾ ಓಂ ॥ 1-3-1-67 ॥ 

ಚಶಬಾದನ್ುೀತಿ ಸವಶಬಾದದಿಹ್ೀತವಶಾಾನ್ತಕೃಷ್ಯನ ು್ೀ। ವಾಯತಶಾ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। 
ಆತಮಶಬದಮತಕ್ ುೀಪಸೃಪಯತಾವತಚಾಬ ದ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಿೀವವಾಯ  ನ್ 

ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜಾಯಮಾನಾದಿಶಬ್ ದೀಽಭವಯಕಾಯದಿನಾ ವಿಷೌಣ ಯತಕು 

ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಜಿೀವ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪ್ಾರಣಭೃದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಸಹ ಪ್ಾರಣ್ೈರಿತತಯಕುಪ್ಾರಣಭೃತುಾಂ 
ತಸಯ ಯತಕುಮಿತಿ ಪೂವಯಪಕ್ಷಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ। ಯೀಗವಿಭಾಗ ಉತುರಾರ್ಯಾಃ। 
ವಾಯಕರಣ್ೀ ರಞ್ ಜ್ೀಶ್ಾೀತಾಯದಿವತ್।ಅತರ ಶತರತೌ ಜಿೀವಮಾತರಲ್ಲಙ್ಗುಸತ ು್ಾೀನ್ 

ತದ್ೈಕಯಸ್ಯೈವಾಗ್ರೀ ನಿರಾಸಾತ್। ಅತ ಏವಾಸಯ ಸವಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಕ್ತುಾಃ।  
ನ್ನ್ ಭಯಪ್ಾರಪಕಾಬಾರ್ೀನ್ ಜಿೀವಬರಹಾಮಭ್ೀದ್ ೀಽಸಿುಾತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-68 ॥ 

 ‘ಜತಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶಯತಯನ್ಯಮಿೀಶಮ್’ ಇತಿೀಹ್ೈವ 

ಜಿೀವಬರಹಮಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾನ್ುೈಕಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
 ಈಶಶಬದಂ ಬರಹ್ೇತಿ ಕತತಾಃ? ಯೀನ್ ಜಿೀವಬರಹಮಭ್ೀದ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರಕರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-1-69 ॥ 

‘ದ್ವೀ ವಿದ್ಯೀ ವ್ೀದಿತವ್ಯೀ’ ಇತಿ ಪರವಿದಾಯವಿಷ್ಯವಸತುನ್ ಆರಭಾಯಧಿೀತತ್ವೀನ್ 

ಬರಹಮಪರಕರಣಾದಿೀಶಶಬಾದಥ್ ೀಯ ಬರಹ್ೇತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಶತರತಿಬಲಾದ್ಭೀದ್ಾಃ, ಲ್ಲಙ್ಗುದ್ಪೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಿಾತಯದ್ನಾಭಾಯಂ ಚ ಓಂ ॥ 1-3-1-70 ॥ 

ನ್ೈಕಯಮಿತಯಸಿು। ಸಿಾತಿಾಃ ಕಮಯಫಲ್ ೀಪಜಿೀವನ್ಂ ವಿನಾಽವಸಾಾನ್ಮ್। ಅದ್ನ್ಂ 

ತದ್ತಪಜಿೀವನ್ಮ್। ತಾಭಾಯಂ ಚ ಜಿೀವಬರಹಮಣ್ ೀನ್ೈಕಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅನ್ಯಾಃ ಪಪಪಲಂ 
ಸಾವದ್ವತಯನ್ಶುನ್ುನ್ ಯೀ ಅಭಚಾಕಶ್ೀತಿ’ ಇತಿ ಜಿೀವ್ೀಶಯೀರದ್ನ್ತದ್ರಹಿತಸಿಾತತಯಕ ು್ೀರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಶತರತಾವದ್ನ್ಸಾಯದಿತ್ವೀನ್ ಅದ್ನ್ಸಿಾತಿಭಾಯಮಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ 

ಸಿಾತ್ೀರಿೀಶಸಮಬನಿಧತ್ವೀನಾಭಯಹಿಯತತಾವದ್ಲಾಪಕ್ಷರತಾವಚಾ ವಯತಾಯಸಾಃ। ಅತರ 

ನಾನ್ತಮಾನ್ಮತಚಾಬಾದದಿತಯನ್ತವೃತಾಯ ಅನ್ತಮಾನ್ಂ ಭ್ೀದ್ಮಿಥಾಯತ್ವೀ ನ್ ಮಾನ್ಮ್। 
ತದಿವರತದ್ಧಮತತ್ ಭ್ೀದ್ಸತಯತವಮ್। ಅತಚಾಬಾದತ್ ಭ್ೀದ್ಸತಯತವಬ್ ೀಧಕಶಬಾದತ್। 
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ಅನ್ತಮಾನ್ಮ ಲಭ ತಶಬಾದಭಾವಾಚ್ಾೀತಿ ವೃತಯನ್ುರಮತಕಾುಾ ಭ್ೀದ್ಮಿಥಾಯತವಂ 

ನಿರಸನಿೀಯಮಿತಿ ವದ್ನಿು॥1॥ 

ಭ ಮಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-2॥ 

ಓಂ ಭ ಮಾ ಸಮರಸಾದಾದ್ಧತಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-2-71 ॥ 

ಅತರ ತಾದ್ೃಶಭ ಮನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ‘ಯೀ ವ್ೈ ಭ ಮಾ ತತತಸಖ್ಮ್’ 

ಇತತಯಕ್ ುೀ ಭ ಮಾ ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ಪ್ಾರಣಾಃ। ಕತತಾಃ? ಸಮರಸಾದಾತ್ ಸಮಯಕ್ 

ಪರಸಿೀದ್ತಯನ್ೀನ್ೀತಿ ಸಮರಸಾದ್ಾಃ ಪೂಣಯಸತಖ್ಮ್। ‘ತತತಸಖ್ಮ್’ ಇತಿ 

ಪೂಣಯಸತಖ್ತಾವಭರಾನಾತ್। ಅಧತಯಪದ್ೀಶಾತ್, ಅಧಿ ಅಧಿಕತ್ವೀನ್ ನಾಮಾದಿೀನಾಂ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮತಪರಿ ತದ್ತತುಮತ್ವೀನ್ 

ವಯಪದ್ೀಶಾಚ್ಾೀತಯಗ್ರೀತನ್ಶಾಕಾರ್ ೀಽತಾರನ್ತಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ಅತರ ಭ ಮೀತಿ ಪುಂನಿದ್ೀಯಶಾಃ 

ಪ್ಾರಗವತ್। ಸಮಬನ್ಧಭ ಮೀತಯಸಯ ಭಾವಾರ್ಯತ್ವೀಽಪೀಹ 

ಭಾವಭವಿತ್ ರೀರಭ್ೀದಾತ ಪಣಯರ ಪಭವಿತರರ್ಯತವಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಪೂಣಯಸತಖ್ತಾವದಿತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ಸಮರಸಾದಾದಿತಿ ರೌಗಿಕ್ ೀಕ್ತುರಿೀಶಸಯ ಸತಖಿತ್ವೀ ದ್ತಾಃಖಿತವಂ ಸಾಯದಿತಿ ನ್ 

ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಪೂಣಯಸತಖ್ಕಾಯೀಯಣ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖ್ಾಭಾವನಿಶಾರಾದಿತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಧಮೀಯಪಪತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 1-3-2-72 ॥ 

‘ಸ ಏವಾಧಸಾುತ್ ಸ ಉಪರಿಷಾಠತ್’ ಇತತಯಕುಸವಯಗತತಾವದಿಧಮಾಯಣಾಮತಪಪತ ು್ೀಶಾ 

ಭ ಮಾ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತೌ ಸತಯಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪ ಸತಾಯದ್ೀಾಃ ಪರಣಾಢ್ಾಯ 

ಭ ಮಾಯತುತ್ ವೀಕ ು್ೀಾಃ ಸವಯಸಯ ಬರಹಮತಾಪುಯೀ ಭ ಮು ಉಕ್ತುರಿತ್ಯೀಕ್ೀ। 
ಸಮರಸಾದಾದಿಹ್ೀತತಯತತತಾವಚಾ। ಸ್ೈವ ಹಿೀತಯತ್ ೀ ಗತತವಂ 

ಚಾನ್ಯತ್ ೀಽವಸ್ೀಯಮ್॥2॥ 

ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-3॥ 

ಓಂ ಅಕ್ಷರಮಮಬರಾನ್ುಧೃತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-3-73 ॥ 

ಅತಾರಕ್ಷರನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ‘ಏತದ್ವೈ ತದ್ಕ್ಷರಂ ಗಾಗಿಯ’ ಇತತಯಕುಮಕ್ಷರಂ ತತತು 

ಬರಹ್ೈವ ನ್ ಶ್ರೀತತುಾಮ್। ಅಮಬರಾನ್ುಧೃತ್ೀಾಃ। ಅಮಬರಮಾಕಾಶಶಬಿದತಂ ಶ್ರೀತತುಾಮನ ು್ೀ 
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ಯಸಯ ಸವಯಸಯ ತದ್ಮಬರಾನ್ುಂ ತಸಯ ಧೃತ್ೀರಾಯರಣಾತ್। 
ಶತರತಾವಾಕಾಶಾಖ್ಯಚಿತರಕೃತ್ೀಾಃ ಸವಾಯರಾರತವಮತಕಾುಾ ‘ಏತಸಿಮನ್ ಖ್ಲವಕ್ಷರ್ೀ 

ಗಾಗಾಯಯಕಾಶ ಓತಶಾ ಪ್ರೀತಶಾ’ ಇತಯಕ್ಷರಸಯ ತದಾರಾರತವಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅಮಬರಧೃತ್ೀರಿತ್ಯೀವ ಪೂತಾಯವನ ು್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಸವಯಸಾಯಪ ಪರಕೃತಿದಾವರಾ 

ಬರಹ್ೈವಾಶರಯ ಇತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್ ‘ಪೃರ್ಥವಾಯದಿಪರಕೃತಯನ್ುಮ್’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಾಃ। 
ಅಮಬರಸಯ ಶ್ರೀತತುಾಜ್ಞಾಪನಾಯ ಚ್ೀತಯಪ್ಾಯಹತಾಃ। ಸವಾಯಶರಯತ್ವೀ ಸತ್ಯೀಕಾಶರಯತವಸಯ 

ತಲಿ್ಲಙ್ಗುತಾವದಿತಿ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಾ ಚ ಪರಶಾಸನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-3-74 ॥ 

ಉಚಯತ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸಾ ಧೃತಿಶಾ ಪರಶಾಸನಾದ್ಕ್ಷರಸಾಯಜ್ಞಾಮಾತಾರದ್ತಚಯತ್ೀ ‘ಏತಸಯ 

ವಾ ಅಕ್ಷರಸಯ  ಪರಶಾಸನ್ೀ ಗಾಗಿೀಯ ಸ ರಾಯಚನ್ದರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಾಃ’ ಇತಾಯದೌ। 
ಅತಶಾಾಕ್ಷರಂ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಹಿ 
ಪ್್ರೀತತಯಕಾುಸಙ್ಗತಾಚಿತವಿಷ್ಯತಾವನ್ನಾಯಯತುತವರ ಪಪರಕೃಷ್ಟಶಾಸನ್ಮಾತ್ರೀಣ 

ಸವಯಧೃತಿರನ್ಯಸಯ ಯತಜಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಅನ್ಯಭಾವವಾಯವೃತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 1-3-3-75 ॥ 

ಅನ್ಯೀಷಾಂ ವಸ ುನಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಸೌಾಲಾಯದಿಧಮಾಯಣಾಂ ವಾಯವೃತ ು್ೀಾಃ 

‘ಅಸ ಾಲಮನ್ಣತ’ ಇತಾಯದಿನಾಽಕ್ಷರ್ೀ ವಾಯವೃತತಯಕ ು್ೀಶಾಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸೌಾಲಾಯದಿೀತಿ ವಾಚ್ಯೀಽನ್ಯಭಾವ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸೌಾಲಾಯದಿಹಿೀನ್ಮಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಚ್ೀನಿುಾಃಸವಭಾವಂ 
ಸಾಯದಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಂ, ಅನ್ಯವಸತುಸವಭಾವಸಯ ಪ್ಾರಕೃತಸ್ಯೈವ ಸ ಾೌಲಾಯದ್ೀವಾಯಯವೃತತಯಕ್ುೀರಿತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್। ನ್ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಂ ನಿರಪ್್ೀಕ್ಷಂ ಸ ಾೌಲಾಯದಿರಾಹಿತಯಮನ್ಯಸಯ ಯತಜಯತ ಇತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಯದಾವ ಸತರಾರಿೀತಾಯ ‘ಅಸ ಾಲಮನ್ಣತ’ ಇತಾಯದಿನಾ 

ಸೌಾಲಾಯದಿವಿರತದಾಧಣತತವಮಹತಾುಾದಿಮತಾುಾಚ್ಾೀತಿ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। 
ಬಹತಪದ್ವಿಷ್ಯಂ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಂ ಸವಶಬ್ದೀನ್ ಕೃತಾವ ಕತಿಪಯಪದ್ವಿಷ್ಯತಾವದಿದ್ಂ 

ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಂ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ಸಮತಚಿಾತಮ್। ನ್ ಚ ವಿರ್ ೀಧಾಃ। 
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ಅನ್ಯಭಾವವಾಯವೃತ ು್ೀರನ್ಯವಸತುವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ ವಸತುಸವಭಾವಸ್ಯೈವ ತಾದ್ೃಶತಾವದಿತಿ 

ರಾವದಿತಿ ವೃತಯನ್ುರಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್॥3॥ 

ಸದ್ಧಿಕರಣಮ್॥1-3-4॥ 

ಓಂ ಈಕ್ಷತಿಕಮಯವಯಪದ್ೀಶಾತಸಾಃ ಓಂ॥ 1-3-3-76 ॥ 

ಅತರ ‘ಸದ್ೀವ ಸ್ ೀಮಯ’ ಇತಾಯದಿಸೃಷ್ಟಸಾಾನ್ಸಾಸನಾುಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಯೀಗಯತರಾ 

ಸದಿತಯನ್ವೀತಿ। ಸ ಇತಯನ್ೀನ್ ತಚಿವತಿ ತತರನ್ವೀತಿ। ‘ಸದ್ೀವ’ ಇತಾಯದೌ ಶತರತಂ ಸತ್ ಸ 

ಏವ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ। ನ್ ಪರರಾನ್ಮ್। ಈಕ್ಷತಿರ ಪಂ ಚ ತತಾಮಯ ಚ ತಸಯ ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ 

‘ತದ್ೈಕ್ಷತ’ ಇತಿೀಕ್ಷಣಾಖ್ಯವಾಯಪ್ಾರ್ ೀಕ ು್ೀಜಯಡ್ೀ ತದ್ಯೀಗಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಈಕ್ಷತಿೀತ್ಯೀವ 
ವಾಚ್ಯೀ ಕಮೀಯತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವರ ಪ್ಾನ್ಯೀಕ್ಷಣಾಭಾವಾತಾರ್ಂ ತದ್ೈಕ್ಷತ್ೀತಿ ಕತೃಯತವಶತರತಿರಿತಿ 

ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಕ್ತರರಾಕತೃಯಭಾವ ಇತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ತತುಾಪರದಿೀಪಚನಿದರಕಯೀಸತು ಕಮೀಯತಿ ‘ನ್ ಕತೃಯತವಂ ನ್ ಕಮಾಯಣಿ’ ಇತಯತ್ರೀವ 

ಸೃಷ್ಟರತಚಯತ್ೀ। ಈಕ್ಷತಿಶಾ ಕಮಯ ಚ ತಯೀರಿೀಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಕ್ತರಯಯೀರತಕ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತಿುಾತಯನ್ತವೃತಾುವಪ ಸ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ‘ಏಕ್ ೀ ನಾರಾಯಣ ಆಸಿೀತ್’, ‘ಸ ಮತನಿಭ ಯತಾವ 

ಸಮಚಿನ್ುಯತ್’ ಇತಾಯದಿಸಮಾಖ್ಾಯಂ ಸ ಚಯಿತತಮಿತತಯಕುಮ್ ॥4॥ 

ದ್ಹರಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-5॥ 

ಓಂ ದ್ಹರ ಉತುರ್ೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-5-77 ॥ 

ಅತರ ಹೃತಪದ್ಮಸಾತವಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ತತಿುಾತಯಸಿು। ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಮಿತಿ  

ಮಣ ೂಕಪುಿತಾಯಽನ್ವೀತಿ। ಪೂವಯಸಾಮತ್ ಸದಿತಿ ಚ। ‘ಉಭ್ೀ ಅಸಿಮನ್ ರಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ’ 
ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕುಂ ದ್ತಯಭಾವದಾಯಯತನ್ಂ ಸತ್ ದ್ಹರ್ೀ ‘ದ್ಹರಂ ಪುಣೂರಿೀಕಂ ವ್ೀಶಮ’ 

ಇತಾಯದ್ತಯಕುದ್ಹರ್ೀ ಹೃತಪದ್ೇ ತತತು ಬರಹ್ೈವ ನ್ ಜಿೀವಾದಿಾಃ। ಉತುರ್ೀಭಯಾಃ ‘ಯ ಆತಾಮ 

ಅಪಹತಪ್ಾಪ್ಾಮ’ ಇತಾಯದ್ತಯತುರವಾಕಯಸಾಾಪಹತಪ್ಾಪಮತಾವದಿಧಮೀಯಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಗತಿಶಬಾದಭಾಯಂ ತಥಾ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಚ ಓಂ ॥ 1-3-5-78 ॥ 

ದ್ಹರ್ೀ ತತಿುಾತಯಸಿು। ಗತಿಾಃ ಸತಪುಪ್ಾರಪುಾಃ। ಶಬ್ ದೀ ಬರಹಮಶಬದಾಃ। ತಾಭಾಯಂ 
ಸತಪುಗಮಯತವಲ್ಲಙ್ಗುಬರಹಮಶಬಾದಭಾಯಮತಕುರ ಪದ್ಹರಸಾಂ 

ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ।‘ಅಹರಹಗಯಚಾನ್ಯ ಏತಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ ವಿನ್ದನಿು’ ಇತಿ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಸಯ 
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ಸತಪುಪರಜಾಪ್ಾರಪಯತ್ ವೀಕಾಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕಮಿತಿ ಬರಹಮಲ್ ೀಕತ್ ವೀಕಾಯ ಚ ತಸಾಸಯ 

ಸತಪುಪ್ಾರಪಯತವಂ ಬರಹಮಶಬದವಾಚಯತವಂ ಚ ಸಿದಿಧಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ 

ತಥಾಹಿೀತಾಯದಿನಾ। ಯಥಾ ಗತಿಶಬೌದ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಗೌ ತಥಾ 
ಲ್ಲಙ್ಗುಮರಣಾಯಖ್ಯಸತರಾಸಮತದಾರಶರಯಲ್ ೀಕವತುಾರ ಪಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಚ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಗಂ 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ಯತ್ ೀಽತ್ ೀಽಪ ದ್ಹರಸಾಂ ಬರಹ್ೇತಯರ್ಯಾಃ। ಏತಲ್ ಿೀಕವತುಾಂ ಚ ವಿಷ ಣೌ 

ಪರಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಹ್ೀರರ್ಯಾಃ। 
‘ಅರಶಾ ಹ ವ್ೈ ಣಯಶಾಾಣಯವೌ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ೀ’ ಇತತಯತುರವಾಕ್ಯೀಽರಣಾಯಖ್ಯಸತರಾ 
ಸಮತದಾರಶರಯೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್ೀ ಪರಯತಕುಸಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಶಬದಸಯ ಹೃತಪದ್ೇ ‘ಏತಂ 

ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮ್’ ಇತಿ ಪರಯೀಗಾತ್ ತತಥಸಯ ತಲ್ ಿೀಕವತುಾಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅಸಯ ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ 
ಹೃತಮದ್ಮಸಾಗತತವಂ ನ್ ಸಪಷ್ಟಮಿತಿ ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ। ಅತ ಏವಾಸಯ ತತಥತಾಂ ವಕತುಂ 
ತಥ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಯದಾವ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮಿತಿ ಹೃತಪದ್ಮಸಯ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕತ್ ವೀಕಾಯ ತತ್ ಥೀ 

ವಿಷ್ತಣರಿತತಯಕುಮ್। ಬರಹಮಲ್ ೀಕಪದ್ಸಯ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕವಾಚಿತವಂ ಕತತ ಇತಯತ 

ಇದ್ಮತಚಯತ್ೀ। ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸತರಾಸಮತದಾರಶರಯಲ್ ೀಕವತುಾರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಚ ದ್ೃಷ್ಟಂ 

ತದಾಶರಯಲ್ ೀಕವತುಾಂ ಚ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಪರಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಹ್ೀರರ್ಯಾಃ। ಹೃತಪದ್ೇ 
ಪರಯತಕುಬರಹಮಲ್ ೀಕಪದ್ಮತತುರತರ ಪರಯತಜಯ ‘ಅರಶಾ ಹ ವ್ೈ ಣಯಶಾಾಣಯವೌ 
ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ೀ’ ಇತಿ ತದಾಶರಯಲ್ ೀಕತ್ ವೀಕ ು್ೀನ್ಯ ಸತಯಲ್ ೀಕ್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಪದಾರ್ಯ 

ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಅತರ ಪಕ್ಷ್ೀ ಬರಹಮಶಬದರ ಪಹ್ೀತತಸಾಧಕತಾವದ್ಸಯ ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಧೃತ್ೀಶಾ ಮಹಿಮುೀಽಸಾಯಸಿಮನ್ತುಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-5-79 ॥ 

ಧೃತ್ೀರಾಯರಣಾಚಾ ‘ಯ  ಆತಾಮ ಸ ಸ್ೀತತವಿಯಧೃತಿಾಃ’ ಇತಿ ಸವಯರಾರಕತವಲ್ಲಙ್ಗುಶರವಣಾಚಾ 

ದ್ಹರ್ೀ ಬರಹ್ೈವ। ಏತಲ್ಲಿಙ್ಗುಂ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಗಮಿತಿ। ಕತತಾಃ? ಅಸಯ ಹೃತಪದ್ಮಸಾಸಯ 

ಮಹಿಮುೀಽಪಹತಪ್ಾಪಮತಾವದ್ೀರಸಿಮನ್ ವಾಕ್ಯೀ ಉಪಲಬ ಧ್ೀರಿತ್ಯೀಕ್ ೀಽರ್ಯಾಃ। ‘ಯ 
ಆತಾಮ’ ಇತಿ  ಪ್ಾರಗತಕುಹೃತಪದ್ಮಸಾಾತಮಪರಾಮಶ್ೀಯನ್ ‘ಸ ಸ್ೀತತಾಃ’ ಇತಾಯದ್ತಯಕಾುಾ ಸವ್ೀಯ 

ಪ್ಾಪ್ಾಮನ್ ೀಽತ್ ೀ ನಿವತಯನ್ು ಇತಾಯದ್ತಯಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅನ್ಯಸತು ಧೃತಿಪದ್ೀನ್ 

ಧೃತಿಯತಕುಂ ವಾಕಯಂ ಗೃಹಯತ್ೀ। ಅಸಿಮನಿುತಿ ಚ ತನ್ರಮ್। ಚಶಬದ ಉಪಲಬ ಧ್ೀಶ್ಾೀತಯನ ವ್ೀತಿ। 
ಧೃತ್ೀಧೃಯತಿಪರತಿಪ್ಾದ್ಕಾದ್ೀಷ್ಸ್ೀತತವಿಯರಾರಣ ಇತಿ ವಾಕಾಯತ್ 

ವಾಜಸನ್ೀಯಸಮಾಖ್ಾಯನಾದ್ದಹರ್ೀ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಿ ರಾವತ್। ತತಾರಪ ಬರಹ್ೇತಿ ಕತತಾಃ? 
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ಅಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಿಮುಾಃ ಸವಾಯಧಿಪತಿತಾವದ್ೀರಸಿಮನ್ ಹೃತಪದ್ಮಸ ಾ್ೀ ಅಸಿಮನ್ 

ವಾಜಸನ್ೀಯೀ ಉಪಲಬ ಧ್ೀಶ ಾ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಯ ಏಷ್ ೀನ್ುಹೃಯದ್ಯ ಆಕಾಶಸುಸಿಮನ್ ಶ್ೀತ್ೀ 
ಸವಯಸಯ ವಶ್ೀ’ ಇತಾಯದ್ತಯಕಾುಾ ‘ಏಷ್ ಸವ್ೀಯಶವರ ಏಷ್ ಭ ತಪ್ಾಲಾಃ’ ಇತಿ ವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ ುೀಕಾಯ 

ತಸಯ ವ್ೈಷ್ಣವತವಂ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ತತಸಮಾಖ್ಾಯನಾದ್ದಹರ್ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಪರಸಿದ್ಧೀಶಾ ಓಂ ॥ 1-3-5-80 ॥ 
‘ದ್ಹರಂ ವಿಪ್ಾಪಮಮ್’ ಇತಾಯದಿತ್ೈತಿುರಿೀಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯತಪದ್ಮಸಾತವಪರಸಿದ್ಧೀಶಾ 

ತತಸಮಾಖ್ಾಯನಾದ್ದಹರ್ೀ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಇತರಪರಾಮಶಾಯತ್ ಸಾಃ ಇತಿ ಚ್ೀನಾುಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-5-81 ॥ 

‘ಪರಞ್್ ಜಾೀತಿರತಪಸಮಪದ್ಯ’ ಇತಿ ಪರಕೃತಸ್ಯೀತರಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಪರಾಮಶಾಯತ್ ‘ಏಷ್ 
ಆತಾಮ’ ಇತ್ಯೀತಚಾಬ ದ್ೀನ್ ‘ಯ ಆತಾಮಽಪಹತಪ್ಾಪ್ಾಮ’ ಇತಾಯದಿನ್ ೀಕು 

ಹೃತಪದ್ಮಸಾಸಾಯತಮತವವಿರಾನಾದ್ದಹರ್ೀ ಸ ಜಿೀವ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅಸಮಭವಾತ್। 
ಅಪಹತಪ್ಾಪಮತಾವದಿಧಮಾಯಣಾಂ ಹೃತಪದ್ಮಸ ಾ್ೀ ಶತರತಾನಾಂ ಜಿೀವ್ೀ ಅಸಮಭವಾತ್ 

‘ಏತದ್ಮೃತಮಭಯಮ್’ ಇತತಯಕಾುಮೃತತಾವದ್ೀಶಾ ಅಸಮಭವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕಾುಸಮಭವಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಉತುರಾಚ್ಾೀದಾವಿಭ ಯತಸವರ ಪಸತು ಓಂ ॥ 1-3-5-82 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಸ ಇತಿ ದ್ಹರ ಇತಿ ಚಾಸಿು। ನ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಉತುರಾತ್ ಜಿೀವಸಯ 

ಸತಯಕಾಮತವಪರತಿಪ್ಾದ್ಕಾತ್ ‘ಸ ತತರ ಪಯೀಯತಿ’ ಇತಾಯದ್ತಯತುರವಾಕಾಯತ್। ತತ 
ಏವಾಪಹತಪ್ಾಪಮತಾವದಿಸಮಭವ್ೀನ್ ದ್ಹರ್ೀ ಜಿೀವ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಆವಿಭ ಯತಸವರ ಪಸತು 
ಮತಕು ಏವೀಚಯತ್ೀ ಸತಯಕಾಮತ್ವೀನ್ ತತ ರ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸ್ವೀನ್ ರ ಪ್್ೀಣಾಭನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ’ 
ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ। ಹೃತಪದ್ಮಸಾಸಯ ದ್ೀಹಾನ್ುವಯತಿಯತರಾ ಮತಕುತಾವಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಮತಕುಸಿುಾತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಶೌರತಮತಕ್ತುಸವರ ಪ್ೀಕಾಯಥ್ೈವಮತಕ್ತುಾಃ। ‘ಪೂವಾಯದಿಭ್ ಯೀ ನ್ವಭ್ ಯೀ 
ವಾ’ ಇತತಯಕ ು್ೀರತತುರಾದಿತಿ ಸಾಧತ॥ 
ಏಷ್ ಆತ್ೇತಿ ಜಿೀವಪರಾಮಶಯಬಲಾತ್ ಕರ್ಞ್ಚಾಜಿಜೀವ ಏವ ದ್ಹರಸಾ ಇತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಅನಾಯರ್ಯಶಾ ಪರಾಮಶಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-5-83 ॥ 

ಚ ಏವ। ಅನ್ ಯೀಽಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ಯೀ ಯಸಯ ಸಾಃ। 
ಪರಞ್್ ಜಾೀತಿರಿತತಯಕುಜ್ ಯೀತಿರ ಪಬರಹಮವಿಷ್ಯ ಏವ ಪರಾಮಶಯಾಃ। 
ಪರಾಮೃಶಾಯತಮತವವಿರಾನ್ಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏಷ್ ಇತಿ ಪುಲ್ಲಿಙ್ಗುಂ ತವನಾಯತಾಮಪ್್ೀಕ್ಷಯೀತಿ 

ಭಾವಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಅಲಪಶತರತ್ೀರಿತಿ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 1-3-5-84 ॥ 
‘ದ್ಹರಂ ಪುಣೂರಿೀಕಮ್’ ಇತಾಯದಿನಾ ಅಲಪಸಯ ಸಾಾನ್ಸಯ ಶರವಣಾದ್ದಹರ್ೀ ಸಾಃ ನ್ ಬರಹ್ೇತಿ 

ಚ್ೀತ್ ನ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತತ್ ಅಲಪಸಾಾನ್ಸಾತವಮತಕುಂ ನಿಚಾಯಯತಾವದಿತಾಯದಿನಾ 

ಸಮಾಹಿತಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಯೀಮುೀಽಮಶತ್ ೀಽಲೌಪಕಸುಾಂ ಯತಕುಮ್। ವಿಷ್ ಣೀರಂಶಸಾಯಪ 
ಪೂಣಯತಾವದಿತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾರ್ಯಮಿದ್ಂ ಸಮರಣಮ್। ತನಿುರಾಸಶಾ ತದ್ತಕುಂ 
ತತಸವಯಗತತ ವ್ೀನ್ೈವ ಹೃತಪದ್ಮಸಾತವಂ ‘ಏಷ್ ಮ ಆತಾಮಽನ್ುಹೃಯದ್ಯೀ ಜಾಯರಾನ್ 

ಪೃರ್ಥವಾಯ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾವುಕುಮಿತಿ ವೃತಯನ್ುರಾದ್ ಬೀಧಯಾಃ। ಅಚಿನ್ಯಶಕ್ತುತಾವದ್ತಯಜಯತ ಇತಿ 
ಭಾವಾಃ॥ 

ಅನ್ತಕೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥1-3-6॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಕೃತ್ೀಸುಸಯ ಚ ಓಂ ॥ 1-3-6-85 ॥ 
ಅತರ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಪ್ಾರರ್ಥಯತತವರ ಪಮಾನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಗೃಹಯಮಾಣತವಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ 

ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಆನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಗೃಹಯಮಾಣಮಿತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। 
ಅನ್ತಕೃತಿಪದ್ೀನಾನ್ತಭಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ। ತಸಾಯಪ ಕ್ತರರಾತಾವತ್। ತಸ್ಯೀತಿ ತನ್ರಮ್। 
‘ಕರ್ಂ ನ್ತ ತದಿವಜಾನಿೀರಾಂ ಕ್ತಮತ ಭಾತಿ ನ್ ಭಾತಿ ವಾ’ ಇತತಯಕುಮಾನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ 

ಗೃಹಯಮಾಣಂ ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನಿಸತಖ್ಮ್। ಕತತಾಃ? ತಸಾಯಽನ್ ಕ ಲ್ಯೀನ್ 
ಗೃಹಯಮಾಣಸಾಯನ್ತಕೃತ್ೀಾಃ ಸ ರಾಯದಿಭರನ್ತಭಾನಾತ್। ‘ತಮೀವ ಭಾನ್ುಮನ್ತಭಾತಿ 

ಸವಯಮ್’ ಇತಿ ತದ್ಧಿೀನ್ಭಾನ್ಶರವಣಾತ್ ಸ ರಾಯದ್ೀರಿತಿ ರಾವತ್। ಕ್ತಞ್ಾ ತಸಯ, 
ವಾಕಯಪರತಿೀಕಂ ಚ್ೈತತ್, ‘ತಸಯ ಭಾಸಾ ಸವಯಮಿದ್ಂ ವಿಭಾತಿ’ ಇತಿ ಸವಯಸಯ 

ತತರಕಾಶಯತ್ ವೀಕ್ುೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚಶಬ್ದೀನ್ ‘ನ್ ತತರ ಸ ಯೀಯ ಭಾತಿ’ 

ಇತಾಯದ್ತಯಕುಸ ರಾಯದ್ಯಪರಕಾಶಯತಾವಚ್ಾೀತಿ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। ‘ಕರ್ಂ ನ್ತ  
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ತದಿವಜಾನಿೀರಾಮ್’ ಇತಿ ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ೀ ತಮಿತಿ ತಸ್ಯೀತಿ ತತ್ರೀತಿ ತಚಾಬ ದ್ೈರಾನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ 
ಗೃಹಯಮಾಣಂ ಪರಾಮೃಶಯ ಸ ರಾಯದಿತ್ೀಜ್ ೀನಿಯನ್ೃತವ-ಸವಯಪರಕಾಶಕತವ-

ಸ ರಾಯದ್ಯಪರಕಾಶಯತಾವಖ್ಯನಿರವಕಾಶಲ್ಲಙ್ಗುತರಯೀಕ ು್ೀಬರಯಹ್ೈವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅನ್ತಭಾನಾದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅನ್ತಕೃತ್ೀರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ರಾಯದಿಕೃತಮನ್ಯದ್ಪ 

ತಪನಾದಿೀಶಾಧಿೀನ್ಮಿತಿ ದ್ಶಯಯಿತತಮಿತತಯಕುಂ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ಾದೌ। ‘ತಾಪನಿೀ ಪ್ಾಚನಿೀ 
ಚ್ೈವ’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಾಃ। ಶತರತೌ ಸ ರಾಯದ್ಯಪರಕಾಶಯತವಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪಯನ್ತಕೃತತಯಕ್ತುಾಃ 
ತಮಿತಿ ಪುಲ್ಲಙಿ್ಗುತಾವತ್ ಕರ್ಂ ‘ಕರ್ಂ ನ್ತ ತತ್’ ಇತತಯಕುಂ ತಮಿತಾಯದಿನಾ ಪರಾಮೃಶಯತ 

ಇತಿ  ಪೂವಯಪಕ್ಷಮ ಲತಾವದಾವ, ಕ್ತರೀರಾನ್ುರಮಪ ತದ್ಧಿೀನ್ಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ವ್ೀತಿ। 
ಅತ ಏವ ‘ಕ್ತಮತ ಭಾತಿ’ ಇತತಯಕುದ್ತಜ್ಞ್ೀಯಯಸಯ ‘ನ್ ತತರ ಸ ಯೀಯ ಭಾತಿ’ ಇತಿ 
ಪರತಯಭಜ್ಞಾನಾತ್ ಸನಿುಹಿತಪರಾಮಶ್ಯಪ್ಾರತಿಪದಿಕಪ್ಾರಬಲಾಯಚಾ ತದ್ೀವ ಪರಾಮೃಶಯತ 

ಇತಿ ವಕತುಂ ತಸಾಯನ್ತಕೃತ್ೀರಿತಾಯಹ। ಅನ್ಯಥಾಽನ್ತಕೃತ್ೀರಿತ್ಯೀವಾವಕ್ಷಾತ್॥ 
ಪೂವೀಯಕುಲ್ಲಙ್ಗುತರಯಸಯ ವ್ೈಷ್ಣವತವಂ ಶತರತಿಸೃತಿಭಾಯಮಾಹ — 

ಓಂ ಆಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 1-3-6-86 ॥ 

ಅಪಾಃ ಶ ರಯತ ಇತಿ ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। ‘ಆಹಂ ತತ ು್ೀಜ್ ೀ ರಶ್ೇತ್’ ಇತಯತರತ್ೀಜ ಇತಿ 

ಸವಯಪರಕಾಶಕತವಂ ರಶ್ೇದಿತಿ ಸ ರಾಯದಿತ್ೀಜ್ ೀನಿಯನ್ೃತವಂ ಶ ರಯತ್ೀ। 
‘ಯದಾದಿತಯಗತಂ ತ್ೀಜಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತೌ ‘ಮಾಮಕಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ತದ್ದಾಯಮ್ 

ಸಮಯಯತ್ೀ। ಮಾಮಕಂ ಮದ್ಧಿೀನ್ಂ ಮದಿೀಯಞ್ ಾ್ೀತಯಥಾಯತ್। ‘ನ್ ತದಾಭಸಯತ್ೀ 

ಸ ಯಯಾಃ’ ಇತಿ ತೃತಿೀಯಂ ಸಮಯಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ಯಥಾಟೀಕಂ ಸ ತರದ್ವಯಂ 

ಲ್ಲಙ್ಗುದ್ವಯಪರಮ್। ಸೃತಾವಿವ ಶತರತೌ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಯಸಾಯಸತಫಟತಾವತ್ ಸಾ ಅಪನಾ 

ಸಮತಚಿಾತಾ। ಸೃತಿಸತು ಸವಶಬ್ ದೀಕಾು। ಯದಾವ ಪೂವಯತರ 

ಚಶಬ್ ದೀಽನ್ತಕೃತ್ೀಸುಸ್ಯೀತತಯಕುಸವಯಪರಕಾಶಕತಾವಚ್ಾೀತಿ ಹ್ೀತತದ್ವಯಸಮತಚಾಯೀ। 
ಅತಾರಪ ಹ್ೀತವನ್ುರಸಮತಚಾಯೀ। ‘ನ್ ತದಾಭಸಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಸ ರಾಯದ್ಯಪರಕಾಶಯತವಂ 

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮಯಯತ್ೀ। ಅತ್ ೀಽಪ್ಾಯನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಗೃಹಯಮಾಣಂ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯಸಯ 

ವೃತಯನ್ುರಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್॥6॥ 
ವಾಮನಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-7॥ 
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ಓಂ ಶಬಾದದ್ೀವ ಪರಮಿತಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-7-87 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಈಶಾನ್ನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ತಚಾ ಯೀಗಯತರಾಽನ ವ್ೀತಿ। ತತಿುಾತಯಸಿು। 
‘ಅಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಮಧಯ ಆತಮನಿ ತಿಷ್ಠತಿ’, ‘ಈಶಾನ್ ೀ ಭ ತಭವಯಸಯ’ ಇತತಯಕು 

ಈಶಾನ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ ಪರಮಿತಾಃ। ಈಶಾನ್ಶಬ್ ದೀ ಬರಹಮಮಾತರವಾಚಿತ್ವೀನ್ ಪರಮಿತ್ ೀ ನ್ 

ತತ ವಾಯತವಾಚಿತ್ವೀನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಮರ್ಯೀ ವಾಮನ್ಮಾಸಿೀನ್ಮ್’ ಇತಿ 

ವಾಮನ್ಶಬಾದದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ।  ಏವ್ೀತಿ ಪ್ಾರಣಾದಿವಯವಸಾಾಪಕತಾವದಿವಾಯತಲ್ಲಙ್ಗುಚತಾರತ್ೀಾಃ 

ಪ್ಾರಬಲಯಮತಚಯತ್ೀ। ಪರಮಿತ ಇತಿ ನಿರವಕಾಶತವಮ್॥  
ನ್ನ್ತ ಕರ್ಮಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರ ಇತತಯಕು ತನಾಮತರತವಂ ಬರಹಮಣ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಹೃದ್ಯಪ್್ೀಕ್ಷರಾ ತತ ಮನ್ತಷಾಯಧಿಕಾರತಾವತ್ ಓಂ ॥ 1-3-7-88 ॥ 

‘ಅಙ್ಗತುಷ್ಟಮಾತರ’ ಇತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ ವ್ೀತಿ। ತತಿುಾತಯಸಿು। ತತರ್ೀವ। ಅಪಯಥ್ೀಯ ಚ। 
ಹೃದಿೀತಿ ತತಾಥವಕಾಶ ಉಚಯತ್ೀ। ಹೃತಾಥವಕಾಶಾಪ್್ೀಕ್ಷಯೈವ 

ಬರಹಾಮಖ್ಯಪುರತಷ್ ೀಽಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರ ಉಚಯತ್ೀ ನ್ ತತ ಸವತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಹೃದ್ರಾಕಾಶರ ಪಸಾಾನ್ಗತಂ ತದ್ುತ್ೀ ವಿಷಾಣವುಪಚಯರ್ಯ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತನಾಮತರಪರಿಮಾಣತರಾ ವಯಕುಹೃತಥರ ಪ್ಾಪ್್ೀಕ್ಷಯೀತಯಪ ಮತಖ್್ ಯೀಽರ್ಯಾಃ ಟೀಕಾತ್ ೀ 

ಭಾತಿ। ಪಶಾವದಿೀನಾಮಙ್ಗತುಷಾಠಭಾವ್ೀಽಪಯಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರ  
ಇತಿ ವಿದಾಯರಾ ಮನ್ತಷಾಯಧಿಕಾರತಾವತ್ ‘ಅಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ’ ಇತಿ 

ಯತಕುಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪಶಾವದಿಗತಸಾಯಙ್ಗತುಷ್ಠಮಾತರತಾವನ್ತಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ॥7॥ 

ದ್ೀವತಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-8॥ 

ಓಂ ತದ್ತಪಯಯಪ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-8-89 ॥ 

ಅತರ ದ್ೀವಾನಾಮಧಿಕಾರ್ ೀಽಸಿುೀತಿ ಪರಸಙ್ಗುದ್ತಚಯತ್ೀ। ಅಧಿಕಾರ ಇತಿ 

ವಿಭಾಗವಿಪರಿಣಾಮಾಭಾಯಮಸಿು। ತದ್ತಪರಿ ತಸಯ ಪರಕೃತಸಯ ಮನ್ತಷ್ಯತವಸ್ ಯೀಪರಿ 

ವಿದಾಯಕಮಯಭಾಯಂ ದ್ೀವತವಪ್ಾರಪಯನ್ನ್ುರಮಪ। ದ್ೀವಾನಾಮಪೀತಿ ರಾವತ್। 
ಅಧಿಕಾರ್ ೀಽಸಿು। ಕತತಾಃ? ಸಮಭವಾತ್। ವಿಶ್ಷ್ಟಬತದಾಧಾದ್ೀಾಃ ಸಮಭವಾದಿತಿ ಬಾದ್ರಾಯಣ 

ಆಹ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಬಾದ್ರಾಣ ಇತಿ ವಿಮತಿಸ ಚನಾಯ। ದ್ೀವಾನಾಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ತದ್ತಪರಿೀತತಯಕ್ತುದ್ೀಯವತವಸಯ ಸಾದಿತಾವದಿನಾ ಮೀಕ್ಷಾರ್ಥಯತಾ ಯತಕ ು್ೀತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಅಪೀತಯನ್ೀನ್ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ತ್ೀಷಾಂ ಮನ್ತಷ್ಯತವದ್ಶಾರಾಮಿತಾಯಹ। ಪುರಾಣಗತಣ್ೀತಯತರ 
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ಸನಾತವ್ಯೀನ್ ಚ ಸಾಹಚರಾಯತ್ ಕೃದ್ನಾುವಯಯೀನ್ೈವ ಸಮಾಸನಿಷ್ೀರಾತುದ್ತಪರಿೀತಿ 

ಸಾಧತ॥ 
ತದ್ತಪರಿೀತಯನ್ೀನ್ ೀಕುಂ ಸಾದಿತವಂ ತಾವದಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ವಿರ್ ೀಧಾಃ ಕಮಯಣಿೀತಿ ಚ್ೀನಾುನ್ೀಕಪರತಿಪತ್ುೀದ್ಯಶಯನಾತ್ ಓಂ 

॥ 1-3-8-90 ॥ 

ತದ್ತಪರಿೀತತಯಕುದ್ೀವಪದ್ಸಯ ಸಾದಿತ್ವೀ ಕಮಯಣಿ ಕಮಯವಿಷ್ಯೀ ವಿರ್ ೀರ್ ೀ ವಯರ್ಯತಾ 

ಸಾಯತ್। ಇನಾದರದಿಪದ್ಪ್ಾರಪ್ ು್ೀಾಃ ಪೂವಯಮಿನಾದರದಿದ್ೀವತಾಽಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ತದ ದ್ೀಶ್ೀನ್ 

ಹವಿಸಾಯಗಾಯೀಗಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅನ್ೀಕಪರತಿಪತ ು್ೀದ್ಯಶಯನಾತ್। ಅನ್ೀಕ್ೀಷಾಂ 
ಯೀಗಯಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಪರತಿಪತ ು್ೀಾಃ ಪೂವಯಂ ಪೂವಯಂ ದ್ೀವತಾಪದ್ಪ್ಾರಪ್್ುೀಾಃ ‘ಯಜ್ಞ್ೀನ್ 

ಯಜ್ಞಮ್’ ಇತಿ ಶತರತೌ ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏತದ ದ್ೀವತಾಭಾವ್ೀಽಪ 

ಪ್ಾರಪುಪದ್ದ್ೀವತಾನ್ುರಸತಾುಾನ್ು ಕಮಯವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಸಾನ್ುತವಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಶಬದ ಇತಿ ಚ್ೀನಾುತಾಃ ಪರಭವಾತ್ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಭಾಯಮ್ ಓಂ  

॥ 1-3-8-91॥ 

ವಿರ್ ೀಧ ಇತಯಸಿು। ಅತಾಃ ಶಬದಾಃ ಪರಕೃತಶಬದಪರಾಃ। ಪರಭವಶಬದಸುನಿುಯಮಾವಗಮಪರಾಃ। 
ತದ್ತಪರಿೀತತಯಕ್ತುಲಬಧಸಾನ್ುತ್ವೀ ದ್ೀವಪದ್ಸ್ ಯೀಪಪಿವ್ೀ ಸತಿ ಶಬ ದ್ೀ ನಿತ್ಯೀ ವ್ೀದ್ರ ಪಶಬ ದ್ೀ 

ಅಪ್ಾರಮಾಣಾಯಖ್ಯವಿರ್ ೀಧಾಃ ಸಾಯತ್। ಪಶಾಾದಿನಾದರದಿದ್ೀವತಾಭಾವ್ೀನ್ ವಾಚಯಹಿೀನ್ಸಯ 
ಪ್ಾರಮಾಣಾಯಯೀಗಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅತಾಃ ಶಬಾದತ್।  ‘ರಾತಾ ಯಥಾ ಪೂವಯಮಕಲಪಯತ್’ 
‘ಯಥ್ೈವ ನಿಯಮಾಃ ಕಾಲ್ೀ’ ಇತಾಯದಿಶಬಾದತ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪರಭವನಿಯಮಾವಗಮಾತ್ 

ಪರವಾಹರ ಪ್್ೀಣ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಿತಯತಾವನ್ು ದ್ ೀಷ್ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಶಬ ದ್ೀ 

ಉಪಚರಿತಾಽಪುಯಕ್ತುಾಃ ಸಾಯದ್ತ ಉಕುಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀತಿ। ಮಹತಾಂ 
ಪರಭವನಿಯಮಪರತಯಕ್ಷಾದ್ನ್ಯೀಷಾಮತಪರಿತನ್ಕಾಲ್ ೀ ದ್ೀವವಾನ್ 

ಕಾಲತಾವದಿತಯನ್ತಮಾನಾತುನಿುಯಮಾವಗಮಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ನ್ವತ ಇತ ಯ್ೀವಾಲಂ ಕ್ತಂ 

ಪರತಯಕ್ಷಾದ್ತಯಕಾಯ। ಮೈವಮ್। 
ಶತರತಾವುಪಚಾರ್ ೀಕ್ತುನಿರಾಸಾರ್ಯತಾವದ್ನ್ತಮಾನ್ಸಾಯಪಯಯೀಗಯಜನಾರ್ಯತಾವತ್। ಅತ 
ಏವ ಚಶಬಾದಭಾವಾಃ। ಶಬದಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನ್ೀಭಯ ಇತಯನ್ತಕಾುಾ ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಶಾ ಪ್ಾರಙಚುದ್ೀಯಶಶಾ 
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ಶಬದಸಯ ಜಾತಾಯ ಪ್ಾರಬಲಾಯತ್। ಕಮಯಣಿೀವ ಸಾದಿತವಯತಕುಚ್ ೀದ್ಯಸಮಾರ್ ಯೀಾಃ ಶಬ ದ್ೀ, 
ಶಬದ ಇವ ಚ ಸಾನ್ುತವನಿಮಿತುಶಙ್ ಾೀತುರಯೀಾಃ ಕಮಯಣಯಪ  ಸಾಮಯೀನ್ ವಿರ್ ೀಧಾಃ 
ಶಬದಕಮಯಣ್ ೀರಿತಿ ಚ್ೀದಿತಿ ವಿನ್ಯಸಿತವ್ಯೀಽಪ ಕಮಯಣಾ ದ್ೀವತ್ ವೀಕ ುೌ ತಹಿಯ ಕಮಯಣಿ 
ವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ತತ್ೈವೀತಿಾತ್ೀ ಚ್ ೀದ್ಯೀ ಶಬ ದ್ೀನ್ ೀದ್ಧೃತ್ೀ ತಹಿಯ ಶಬ ದ್ೀ ವಿರ್ ೀಧ 

ಇತಯನ್ನ್ುರಂ ಶಙ್ ಾೀತಾಾನಾದಾಕಾಙ್ಗಾಕರಮಾದ್ ಯೀಗದ್ವಯಮ್॥ 
ಅಥಾಯಪತಾಯ ದ್ೀವಪರವಾಹನಿತಯತವಮಾಹ — 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚ ನಿತಯತವಮ್ ಓಂ ॥ 1-3-8-92 ॥ 

ಅತ ಏವ ಶಬದನಿತಯತಾವದ್ೀವ। ತದ್ನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತ ಯ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ನಿತಯತವಂ 

ದ್ೀವಪರವಾಹಸ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ತಂ ಯತಕಯನ್ುರಾನ್ವೀಷ್ಣ್ೀನ್ೀತ್ಯೀವಾರ್ಯಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ 

ಶಬಾದತ್ ಕ್ತನ್ತು ಶಬದನಿತಯತಾವನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಯ ಚ್ೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ನ್ 

ಹಿೀನಾದರಗಚ್ಾೀತಾಯದಿವಾಚ್ ೀ ನಿತಯತವಂ ವಾಚಾಯನಿತಯತ್ವೀ ಯತಜಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅಥಾಯಪತ ು್ೀರನ್ತಮಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಾವತಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ॥ 
ನ್ನ್ತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪರವಾಹನಿತಯತ್ವೀಽಪ 
ನಾನಾನಾಮರ ಪವತ ು್ಾೀನ್ೈಕಪರಕಾರವ್ೀದ್ಸಾಯಪ್ಾರಮಾಣಾಯಖ್ಯವಿರ್ ೀಧಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ 
ಆಹ— 

ಓಂ ಸಮಾನ್ನಾಮರ ಪತಾವಚಾಾವೃತಾುವಪಯವಿರ್ ೀರ್ ೀ ದ್ಶಯನಾತ್ 

ಸೃತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥ 1-3-8-93 ॥ 

ತದ್ತಪರಿೀತಯತ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯನ್ವೀತಿ। ಪ್ಾರಚಿೀನ್ದ್ೀವಾನಾಂ ಮತಕುತ್ವೀನ್ 

ಸವಸವಪದ್ೀಷ್ವವೃತಾುವಪ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ತತಸಮಾನ್ನಾಮರ ಪತಾವತ್। 
ತತುಾಪರದಿೀಪರಿೀತಾಯ ಸಮಾನ್ಧಮಯಕತಾವಚ್ಾೀತಿ ಚಶಬಾದರ್ಯಾಃ। 
ತತರತಿಪ್ಾದ್ಕ್ೈಕವಿಧವ್ೀದ್ಸಾಯಪ್ಾರಮಾಣಾಯಖ್ಾಯವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಾಸಿು। ತದ್ೀವ ಕತತ ಇತಿ 
ಚ್ೀತ್ ದ್ಶಯನಾತ್। ‘ಯಥಾ ಪೂವಯಮ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ಅನಾದಿನಿಧನಾ ನಿತಾಯ’ 
ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಇನಾದರದಿಪದ್ಸಾತ್ ವೀಪ್ಾಧಿನಾ ತಾನ್ೀವ ಪರತಿಪ್ಾದ್ಯತಿೀತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಶತರತ್ೀಾಃ ಸವರ ಪಕಿೃಪುನಿಯಮಪರತವರ ಪ್ಾನ್ಯಥಾಸಿದಿಧನಿರಾಸಕತಾವತ್ ಸೃತ್ೀಾಃ 

ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ। ಚನಿದರಕಾರಾನ್ತು ಪ್ಾರಚಿೀನಾನಾಂ ತತಪದ್ಸಾಾನಾಂ ಮತಕಾುನಾಂ 
ಸತಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ತತಪದ್ಪ್ಾರಪುಾಃ ಪುನ್ಸ ು್ೀಷಾಮಪ ಮತಕ್ತುರಿತ್ಯೀವಂ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 72 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮತಕ ು್ೀರಾವೃತಾುವಪೀತ್ಯೀಕಮರ್ಯಮತಕಾುಾ ಪ್ಾರಚಿೀನಾನಾಂ ಮತಕುತ್ವೀನ್ 
ಸವಸವಪದಾದಾವೃತಾುವಪೀತಿ ಚ್ೀತಿ 

ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕುಮಾವೃತಾುವಿತಯಸಾಯಥಾಯನ್ುರಮತಕುಮ್॥ 
ದ್ೀವಾನಾಮಧಿಕಾರಮಾಕ್ಷಿಪತಿ — 

ಓಂ ಮರಾವದಿಷ್ವಸಮಭವಾದ್ನ್ಧಿಕಾರಂ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-8-94॥ 

ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯಸಿು। ‘ಅಸೌ ವಾ ಆದಿತ್ ಯೀ ದ್ೀವಮಧತ’ 
ಇತಾಯದ್ತಯಕುಮಧತಜ್ ಯೀತಿಷ್ ಟೀಮಾದಿವಿದಾಯಸತ ದ್ೀವಾನಾಮನ್ಧಿಕಾರಂ 

ಜ್ೈಮಿನಿಮಯನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಮೀಕ್ಷ್ೀತರವಸತತಾವದಿಫಲಕಾಸತ ಯೀಗಾಯನಾಂ 
ವಸತತಾವದಿಫಲಾನಾಮಾಪುತಾವದ್ಯೀಗಾಯನಾಮಕಾಮಯತ ವ್ೀನಾರ್ಥಯತಾಽಸಮಭವಾದಿತಯ

ರ್ಯಾಃ॥ 
ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯವಿದಾಯಸವಧಿಕಾರಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಜ್ ಯೀತಿಷ್ ಭಾವಾಚಾ ಓಂ ॥ 1-3-8-95॥ 

ಚ್ ೀಽಪಯಥ್ೀಯ। ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯಸಿು। ಜ್ ಯೀತಿಾಃಶಬ್ ದೀ ಜ್ಞಾನ್ಪರಾಃ। ದ್ೀವಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ೀ 
ಭಾವಾತ್। ವಸ ುನಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸಮಸುವಸತುವಿಷ್ಯಿೀಕರಣಾದಿತಿ ರಾವತ್। 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಸಾವಯಜ್ಞ್ಾೀನ್ ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯವಿದಾಯಸವಪ 

ತತಾಸಧಯಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಪುತ್ವೀನಾಽರ್ಥಯತಾಽಸಮಭವಾದ್ನ್ಧಿಕಾರಂ ಮನ್ಯತ ಇತಯನ್ವಯಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ೀ ಭಾವಾದಿತಿ ಸವಯಜ್ಞತಾವದಿತಿ ವಾ ವಾಚ್ಯೀ ಜ್ ಯೀತಿಷ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುರಾದಿತಯಪರಕಾಶ್ೀ 

ಸವಯವಸ ುನಾಮನ್ುಭಾಯವವದಿತಯರ್ಯಸ ಚನಾಥಾಯ। 
ಯೀಗದ್ವಯೀಕುಮನ್ಧಿಕಾರಚ್ ೀದ್ಯಂ ಸಮಾಧತ್ುೀ — 

ಓಂ ಭಾವಂ ತತ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀಽಸ್ಮು ಹಿ ಓಂ ॥1-3-8-96॥ 

ಮರಾವದಿಷ್ವತಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಯೀತಿ ದ್ೀವಾನಾಮಿತಿ ಚಾಸಿು। ತತವಿಯಶ್ೀಷ್ೀ। 
ಬಾದ್ರಾಯಣಸಿುಾತಯನ್ವಯಾಃ। ಭಾವಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮರಾವದ್ಯಶ್ೀಷ್ವಿದಾಯಸವಧಿಕಾರಸಯ 

ಭಾವಂ ಮನ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ಅಸಿು ಹಿ। ಅತಿಶಯ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಮೀಕ್ಷಫಲ್ೀ ತದ್ಧೀತತಜ್ಞಾನ್ೀ 

ಚಾತಿಶಯೀಽಸಿು ಹಿ ಯತ್ ೀಽತ್ ೀಽತಿಶರಾರ್ಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಯೀಗಯಸಯ 

ಜ್ಞಾನ್ಫಲಯೀರತಿಶಯಸಾಯನ್ವಾಪ್ಾಯಪತ್ುೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಜ್ೈಮಿನಿಮತಂ ತತ 

ಪ್ಾರಪುಜ್ಞಾನ್ಫಲಯೀರಥ್ೀಯಽನ್ಧಿಕಾರ ಇತಯವಿರ್ ೀರ್ ೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ॥8॥ 
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ಅಪಶ ದಾರಧಿಕರಣಮ್॥1-3-9॥ 

ಓಂ ಶತಗಸಯ ತದ್ನಾದ್ರಶರವಣಾತ್ ತದಾಽಽದ್ರವಣಾತ್ ಸ ಚಯತ್ೀ ಹಿ ಓಂ     

॥1-3-9-97॥ 

ಅತರ ಶ ದಾರಣಾಮಧಿಕಾರ್ ೀ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ವ್ೀದ್ವಿದಾಯಸಿವತಿ ಪರಕೃತಮ್। 
ಶ ದ್ರಸ್ಯೀತಯಥಾಯದ್ನ್ವೀತಿ। ಅನ್ಧಿಕಾರ ಇತಯಸಿು। ಆದ್ಯಸುಚಾಬದಾಃ ಶತರತತಯಕುಹಂಸಪರಾಃ। ಅನ್ಯಾಃ 
ಶತಕಪರಾಃ। ತರಾ ಶತಚಾ ಆದ್ರವಣಾನಿುಮಿತಾುಚ ಾದ್ರೀತತಯಕುಪ್ೌತಾರಯಣ್ ೀ ಮತನಿನಾ ‘ಅಹ 

ಹಾರ್ೀತಾವ ಶ ದ್ರ’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತೌ, ನ್ ರ ಢ್ಾಯ। ಅತಾಃ ಶ ದ್ರಸಾಯನ್ಧಿಕಾರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಶತಗ್ೀವಾಸಯ ಕ್ತಂ ನಿಮಿತ್ುೀತಯತ ಉಕುಮ್ — ಶತಗಸಯ ತದ್ನಾದ್ರ್ೀತಿ। ‘ಕಮವರ ಏನ್ಮ್’ 

ಇತಾಯದಿನಾ ಹಂಸಕೃತಾನಾದ್ರಶರವಣಾದ್ಸಯ ಪ್ೌತಾರಯಣಸಯ ಶತಗಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕರ್ಂ 

ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಶತಗಸಯ ಜಾತ್ೀತಯತ ಉಕುಮ್। ಸ ಚಯತ್ೀ ಹಿೀತಿ। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ‘ಸಾಃ 

ಸಞ್ಚಜಹಾನ್ ಏವ ಕ್ಷತಾುರಮತವಾಚ’ ಇತಿ ವಯಗರತ್ ವೀಕಾಯ ಸ ಚಯತ್ೀ। ಅತಾಃ ಶತಗಸಯ 
ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಶತಚಾ ದ್ರವತಿೀತಿ ನಿರತಕುತಾವದ್ುಕಾರಸಯ ದ್ತ್ವೀ ದಿೀರ್ೀಯ ಚ ಶ ದ್ರ 
ಇತಿ ಭವತಿ। ಶತಗ ದ್ರೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಶತರತೌ ಶ ದ್ರೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಶ್ ೀಕಾಧಿಕಯಜ್ಞಾಪನಾಯ। ಅತ ಏವ 
ಸ ತ್ರೀ ತದ್ದರವಣಾದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ತದಾದ್ರವಣಾದಿತತಯಕಾರವಾಯಖ್ಾಯನಾಮಾಙ್ಗಕೃತಮ್॥ 
ನ್ನ್ತ ಶೌರತಾಃ ಶ ದ್ರಶಬ್ ದೀ ರ ಢಾಃ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಕ್ಷತಿರಯತಾವವಗತ್ೀಶ್ ಾೀತುರತರ ಚ್ೈತರರಥ್ೀನ್ ಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ಓಂ॥ 1-3-9-98 ॥ 

ಅಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಆದ್ರವಣಾದಿತಿ ಶ ದ್ರಸಾಯನ್ಧಿಕಾರ ಇತಿ ಚ। ಚಿತರಶಾಾಸೌ ರರ್ಶಾ 

ಚಿತರಸಾಸುಸ್ಯೀದ್ಂ ಚ್ೈತರರರ್ಮ್। ಭಾವಪರರಾನ್ಞ್ ಾ್ೀದ್ಂ, ತ್ೀನ್। 
ಉತುರತಾರಸಾಯದ್ರವಣಾದ್ತತುರವಾಕ್ಯೀ ಪ್ೌತಾರಯಣಸಾಯದ್ರವಣ್ ೀಕಯನ್ನ್ುರಂ 

‘ಅಯಮಶವತರಿೀರರ್ಾಃ’ ಇತತಯತುರವಾಕ್ಯೀ ಶತರತ್ೀನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಚ್ೈತರರಥ್ೀನ್ 
ಚ್ೈತರರರ್ತ್ವೀನ್ ಚಿತರರರ್ಸಮಬನಿಧತ್ವೀನ್ ಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ಲ್ಲಙ ು್ೀನಾಸಯ ಪ್ೌತಾರಯಣಸಯ 

ಕ್ಷತಿರಯತಾವವಗತ್ೀಶಾ ಶ ದ್ರಶಬ್ ದೀ ನ್ ರ ಢ ಇತಿ ಶ ದ್ರಸಾಯನ್ಧಿಕಾರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅಶವತರಿೀಯತಕುರರ್ಶ್ಾತರಪದಾರ್ಯಾಃ। ‘ರರ್ಸುಾಶವತರಿೀಯತಕುಶ್ಾತರಾಃ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। ರಥ್ೀನ್ 
ಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ೀತ್ಯೀವ ವಾಚ ಯ್ೀ ಚಿತರಪದ್ಮಪೂವಯರರ್ಯೀಗಾತ್ 

ಕ್ಷತಿರಯತವಸಮಾಭವನಾರ್ಯಮ್। ಚಿತ್ರೀಣ್ೀತತಯಕಾುವಪ ತಾದ್ೃಶರಥ್ೀನ್ೀತಿ ಸಿದ ಧ್ೀ ರಥ್ ೀಕ್ತುಾಃ 
ಸಪಷಾಟಥಾಯ। ಚಿತ್ರೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಚ್ೈತ್ರೀತತಯಕ್ತುಾಃ’ ‘ಹಾರ್ೀತಾವ ತವ’ 
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ಇತತಯಕುಮತಖ್ಯಸಾವಭಾವಿಕಸಮಬನ್ಧಂ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ತ್ೀನ್ ರರ್ಥತವಮಾತರಸಯ 

ವ್ೈದಿಕಮಾತ್ರೀಽಪ ಕರ್ಞ್ಚಾತ್ ಸಮಭವಾದ್ವಾಭಚಾರ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ೀತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ಲ್ಲಙ್ಗುದಿತತಯಕ್ತುವಯಯತಯರಾತ್, 

ತೃತಿೀರಾಪಞ್ಾಮಯೀಹ್ೀಯತತರ ಪ್್ೈಕಾರ್ಯತಾವದ್ವೀತಿ। 
ಉತುರತ್ರೀತತಯಕ್ತುಸಾುದ್ೃಶರರ್ಬ್ ೀಧಕವಾಕಯದ್ ಯೀತನಾಯ। ಯದಾವ ಶ ದ್ರೀತಿ 

ಸಮಬೀಧನಾದ್ತತುರತ ರ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ಶ ದ್ರಶತರತಿತ್ ೀಽಪ ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ ಚರಮತ್ವೀನ್ 

ಪ್ಾರಬಲಯಂ ಸ ಚಯತಿ। ಚಶಬದಾಃ ‘ಶರದಾಧದ್ೀಯೀ ಬಹತದಾಯಿೀ’ 

ಇತಾಯದಿವಾಕಯಶ್ೀಷ್ಸಾಲ್ಲಙ್ಗುನ್ುರಸಮತಚಾರಾರ್ಯ ಇತಯಪ್ ಯ್ೀಕ್ೀ॥ 
ಇತಶಾ ಶ ದ್ರಸಾಯನ್ಧಿಕಾರ ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಂಸಾಾರಪರಾಮಶಾಯತ್ ತದ್ಭಾವಾಭಲಾಪ್ಾಚಾ ಓಂ ॥ 1-3-9-99 ॥ 

ಅನಾಯರ್ಯವಚನ್ಂ ಪರಾಮಶಯಾಃ। ಅಧಯಯನಾಙ್ಗುತ್ವೀನ್ ‘ತಮರಾಯಪಯಿೀತ’ 
ಇತತಯಪನ್ಯನಾಖ್ಯಸಂಸಾಾರಪರಾಶಾಯತ್ ಶ ದ್ರಸಯ ಚ ‘ನಾಗಿುನ್ಯ ಯಜ್ಞ್ ೀ ನ್ 
ಸಂಸಾಾರಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಸಂಸಾಾರಾಭಾವಾಬಿಲಾಪ್ಾಚಾ ಶ ದ್ರಸಯ ವ್ೀದ್ವಿದಾಯನ್ಧಿಕಾರ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ಪೂವಯಸ ತ್ರೀ ರರ್ಸಯ ವ್ೀದ್ವಾಯಪುತಾವದ ವ್ೀದ್ದಾವರಾ 

ಲ್ಲಙ್ಗುತವಮಭಮತಮ್। ತದ್ದಾಯಂ ಶ ದ್ರೀಽಪಯಸಿುಾತಯತ್ ೀಽಯಂ ಯೀಗಾಃ। 
ವ್ೀದಾಙ್ಗುಸಂಸಾಾರಭಾವಾದ್ವೀದಾಭಾವ್ೀನ್ ರರ್ಥತವಂ ನ್ ಚ್ೀತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಶ ದ್ರಂ 
ನ್ ೀಪನ್ಯಿೀತ್ೀತಿ ನಿಷ್ೀರಾಭಾವಾದ್ಸತು ತಸಾಯಪ ಸಂಸಾಾರ ಇತಯತ್ ೀ ವಾ। 
ಇತಶಾ ನ್ ಸಂಸಾಾರ ಇತಿ ವಾಽಽಹ — 

ಓಂ ತದ್ಭಾವನಿರಾಯರಣ್ೀ ಚ ಪರವೃತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-9-100 ॥ 

ಚ್ ೀಽವರಾರಣ್ೀ ಸಮತಚಾಯೀ ವಾ। ತಸಯ ಪರಕೃತಶ ದ್ರತವಸಾಯಭಾವನಿರಾಯರಣ್ೀ 

ಸತ್ಯೀವ ಪರವೃತ ು್ೀಾಃ। ಸಂಸಾಾರ ಇತಯಸಿು। ಉಪನ್ಯನ್ಸಂಸಾಾರ್ೀ ಪರವೃತ ು್ೀಶಾ ನ್  

ನಿಶ್ೀರಾಭಾವ ಇತಿ ವಾ ನ್ ಸಂಸಾಾರ ಇತಿ ವಾ ಯೀಜಯಮ್। ‘ನ್ೈತದ್ಬಾರಹಮಣ್ ೀ 
ವಿವಕತುಮಹಯತಿ’ ಇತಿ ಸತಯಕಾಮೀ ಶ ದ್ರತಾವಭಾವಂ ನಿಶ್ಾತ್ಯೈವ ತದ್ತಪನ್ಯನ್ೀ 

ಪರವೃತುತಾವತ ು್ೀನ್ ಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ ನಿಷ್ೀರಾಧಿಜ್ಞಾಯಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಅನ್ಯಪಕ್ಷ್ೀ 
ಸಂಸಾಾರಾಭಾವ್ೀ ಸಾರ್ಯೀ ನಾಗಿುರಿತಿ ಪ್ಾರಗತಕುಶತರತಾಯ ಪರವೃತಿುರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುಸಮತಚಾಯೀ 

ಚಾಃ॥ 
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ಸಂಸಾಾರಾಭಾವ್ೀಽಪ ವಿಶ್ಷ್ಟಬತದಾಧಾದಿಮತಾುಾದ್ ದಿವಜವದ್ಧಿಕಾರಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಶರವಣಾಧಯಯನಾರ್ಯಪರತಿಷ್ೀರಾತ್ ಸೃತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥ 1-3-9-101 ॥ 

ಅರ್ಯಪದ್ೀನಾಥಾಯವರಾರಣಮತಚಯತ್ೀ। ವ್ೀದ್ಶರವಣಾಧಯಯನಾಥಾಯವರಾರಣಾನಾಂ  
‘ಶರವಣ್ೀ ತರಪುಜತತಭಾಯಮ್’ ಇತಾಯದಿನಾ ಪರತಿಷ್ೀರಾತ್ ‘ನಾಗಿುನ್ಯ ಯಜ್ಞಾಃ ಶ ದ್ರಸಯ’ 

ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಶಾ ಶ ದ್ರಸಾಯನ್ಧಿಕಾರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತೌ ಶ ದ್ರಪದಾನ್ತಕ ು್ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ 
ಸೃತತಯಕ್ತುಾಃ॥9॥ 

ಕಮಪನಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-10॥ 

ಓಂ ಕಮಪನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-10-102 ॥ 

ಅತರ ವಜರನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಯೀಗಯತರಾ ವಜರ ಇತಯನ ವ್ೀತಿ। ತತಿುಾತಯಸಿು।  
‘ಮಹದ್ಭಯಂ ವಜರಮತದ್ಯತಮ್’ ಇತತಯಕುವಜ್ ರೀ ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತಿವನಾದರಯತಧಮ್। 
ಕಮಪನಾತ್ ‘ಜಗತಸವಯಂ ಪ್ಾರಣ ಏಜತಿ ನಿಾಃಸೃತಮ್’ ಇತಿ ಕಮಪನ್ವಚನಾತ್ 

ಜಗಚ್ಾೀಷ್ಟಕತವಲ್ಲಙ್ಗುದಿತಯರ್ಯಾಃ॥10॥ 

ಜ್ ಯೀತಿರಧಿಕರಣಮ್॥1-3-11॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀತಿದ್ಯಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-11-103 ॥ 

ಅತರ ಜ್ ಯೀತಿನಾಯಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ‘ಯೀಽಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಯಾಃ ಪ್ಾರಣ್ೀಷ್ತ 

ಹೃದ್ಯನ್ುಜ್ ಯೀಯತಿಾಃ’ ಇತತಯಕುಂ ಜ್ ಯೀತಿಬರಯಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ಜಿೀವಾಃ। ಕತತಾಃ? ದ್ಶಯನಾತ್ 

‘ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಜ್ ಯೀತಿವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವ ಬರಹಮ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪ್ಾರಕ್ 

ಸಮನಿವತತ್ವೀಽಪುಯಭಯತರ ಪರಸಿದ್ಧತ್ವೀನ್ ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ॥11॥ 

ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-12॥ 

ಓಂ ಆಕಾಶ್ ೀಽಥಾಯನ್ುರತಾವದಿವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 1-3-12-104 ॥ 

ಅತಾರಕಾಶನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ‘ಆಕಾಶ್ ೀ ವ್ೈ ನಾಮ 

ನಾಮರ ಪಯೀನಿಯವಯಹಿತಾ’ ಇತತಯಕಾುಕಾಶಸುತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತವವಾಯಕೃತಾಕಾಶಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ಅಥಾಯನ್ುರತಾವದಿವಯಪದ್ೀಶಾತ್। ಅನ್ ಯೀಽಥ್ ೀಯಽಥಾಯನ್ುರಮ್। 
ವಿಲಕ್ಷಣ್ ೀಽರ್ಯಾಃ। ತಸಯ ಭಾವಾಃ। 
ನಾಮರ ಪರಾಹಿತಯರ ಪವಿಲಕ್ಷಣಾರ್ಯತವವಯಪದ್ೀಶಾತ್ 

ಆದಿಪದಾದ್ಬರಹಮತಾವಮೃತತವವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಥಾಯನ್ುರತವಮಾತ್ ರೀಕಾುವಪ 
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‘ನಾಮರ ಪಯೀನಿಯವಯಹಿತಾ ತ್ೀ ಯದ್ನ್ುರಾ ತದ್ಬರಹಮ ತದ್ಮೃತಮ್’ ಇತಿ 

ವಿಷ್ಯವಾಕ್ಯೀ ಸನಿುಹಿತತಾವತ್ ಅನಾಮರ ಪತವರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ಸಿದಿಧಾಃ। 
ಯದಾವಽಥಾಯನ್ುರತವಮರ ಪತವಂ ಆದಿಪದ್ೀನಾಮತತವಂ ಗಾರಹಯಮ್। 
ಪ್ಾರಕೃತರ ಪರಾಹಿತಾಯತ್ ಸಾಕಲ್ಯೀನ್ ಶಬಾದಗ್ ೀಚರತವರ ಪ್ಾನಾಮತಾವಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಿರಪ್್ೀಕ್ಷಹ್ೀತತತವಂ ಸ ಚಯಿತತಂ ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ। 
ಶತರತಾವನಾಮತವಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪಯರ ಪತ್ ವೀಕ್ತುನಾಯಮುೀಽರ್ಯಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್॥12॥ 

ಸತಷ್ತಪಯಧಿಕರಣಮ್॥1-3-13॥ 

ಓಂ ಸತಷ್ತಪುಯತಾಾರನ್ ಯೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ ಓಂ ॥ 1-3-13-105 ॥ 

ಅತರ ಸವಪ್ಾುದಿದ್ರಷ್ತಟತುಾಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯಸಿು। ಸವಪ್ಾುದಿದ್ರಷ್ಟೀತಿ 
ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। ‘ಸ ಯತುತರ ಕ್ತಞ್ಚಾತಪಶಯತಯನ್ನಾವಗತಸ ು್ೀನ್ ಭವತಿ’ 

ಇತತಯಕುಸವಪ್ಾುದಿದ್ರಷಾಟ ತತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ಜಿೀವಾಃ। ಕತತಾಃ? ‘ಅನ್ನಾವಗತಸ ು್ೀನ್ 

ಭವತಯಸಙ್ ುೀ ಹಯಯಂ ಪುರತಷ್ಾಃ’ ಇತಯಸಙ್ಗುತವಲ್ಲಙ್ಗುತ್। ನ್ ಚಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ಲ್ಲಙ್ ುೀಪಪತಿುಾಃ। 
‘ಪ್ಾರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾ ಸಮಪರಿಷ್ವಕುಾಃ’ ಇತಿ ‘ಪ್ಾರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾಽನಾವರ ಢಾಃ’ ಇತಿ ಚ 
ಸತಷ್ತಪುಯತಾಾನಿುಪರಕರಣಯೀಾಃ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜಿೀವ್ೀಶಯೀವಯಯಪದ್ೀಶಾದಿತಿ ಪರಮಪರರಾ 

ಯೀಜಯಮ್॥13॥ 

ಬಾರಹಮಣಾಧಿಕರಣಮ್॥1-3-14॥ 

ಓಂ ಪತಾಯದಿಶಬ್ದೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-3-14-106 ॥ 

ಅತರ ಬಾರಹಮಣನಾಮ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। ಬಾರಹಮಣ ಇತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। ‘ಏಷ್ 
ನಿತ್ ಯೀ ಮಹಿಮಾ ಬಾರಹಮಣಸಯ’ ಇತತಯಕ್ ುೀ ಬಾರಹಮಣಸುತತು ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ವಿರಿಞ್ಾಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ‘ಸವಯಸಯ ವಶ್ೀ ಸವಯಸ್ಯೀಶಾನ್ಾಃ। ಸವಾಯಧಿಪತಿಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿಸವಾಯಧಿಪತಾಯದಿವಾಚಿಶಬ ದ್ೀಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ ಶತರತೌ ವಶ್ತವಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪ 
ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಯನ್ುರಾನ್ತರ್ ೀರಾತ್ ಪತಾಯದಿೀತತಯಕುಮ್। ಪರತ್ಯೀಕಂ 

ಹ್ೀತತತವಜ್ಞಾಪನಾಯ ಬಹತವಚನ್ಮಿತಾಯಹತಾಃ॥14॥ 

ತೃತಿೀಯಪ್ಾದ್ಸಾರಸಙ್ಗುರಹಾಃ 

ಅತಾರದ್ಯನ್ಯೀ ಅಜಸಾಯವಿಭಾಯವಾಖ್ಯಜನಿಾಃ, ಭ ಮನ್ಯೀ ಸವಯಗತಸಾಯಪ 
ಪರಿಸಪನ್ದಕ್ತರರಾ, ಅಕ್ಷರನ್ಯೀ ಮಹತ್ ೀಽಪಯಣತತವಮ್, ಈಕ್ಷತಿನ್ಯೀ ಸವರ ಪ್್ೈರ್ೀವ 
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ಬಹತಭವನ್ಮ್, ದ್ಹರನ್ಯೀ ಈಶಾಂಶಸಾಯಪ ವಾಯಪುತಾ, ಅನ್ತಕೃತಿನ್ಯೀ 
ಸ ರಾಯದಿಕೃತ್ೀರಿೀಶಾಯತುತವಮ್, ಶಬಾದದಿತಿ ನ್ಯೀ ಪ್ಾರಣಪ್್ರೀರಕತವಂ ಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ 
ಪೂವಯಪೂವಯಪ್ಾರಬಲಯಂ ಚ, ದ್ೀವತಾನ್ಯೀ ದ್ೀವಷಾಯಯದಿೀನಾಂ 
ಕಮಯಬರಹಮವಿದ್ಯಯೀರಧಿಕಾರಾಃ, ಶತಗಿತಿ ನ್ಯೀ ವ್ೀದ್ವಿದಾಯರಾಮೀವ 
ಶ ದ್ರಸಾಯನ್ಧಿಕಾರಾಃ, ಕಮಪನಾದಿತಿ ನ್ಯೀ ರ ಢಿತಾಃ ಸಾಮತಯಯೀಗಸಯ ಪ್ಾರಬಲಯಮ್, 
ಜ್ ಯೀತಿನ್ಯಯೀ ಜಿೀವ್ೀನ್ ಸಹ್ೀಶಸಯ ಲ್ ೀಕಾನ್ುರಸಞ್ಚಾರಸಯ ಕಮಾಯನ್ಧಿೀನ್ತವಮ್, 
ಸತಷ್ತಪುನ್ಯೀ ನಿಲ್ೀಯಪತವಮ್, ಅನ್ಯನ್ಯೀ ವಿರಿಞ್್ೈಕಯನಿರಾಸ ಇತಾಯದಿ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ 

ವಿವ್ೀಕುವಯಮ್॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ 

ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥ 1-3॥ 

ಅರ್ ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥1-4॥ 
ಅಸಿಮನ್ ಪ್ಾದ್ೀಽನ್ಯತ್ೈವ ಪರಸಿದ್ಧದಿವವಿಧಶಬದಸಮನ್ವಯ ಉಚಯತ್ೀ। 

ಆನ್ತಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-1॥ 

ಓಂ ಆನ್ತಮಾನಿಕಮಪ್್ಯೀಕ್ೀಷಾಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು 

ಶರಿೀರರ ಪಕವಿನ್ಯಸುಗೃಹಿೀತ್ೀದ್ಯಶಯಯತಿ ಚ ಓಂ ॥ 1-4-1-107 ॥ 

ಅತ್ೈಶವಯಯವಿರ್ ೀಧಯವರತವದ್ತಾಃಖಿತಾವದ್ಯರ್ಯಕಶಬಾದಾಃ ಸಮನಿವೀಯನ ು್ೀ। 
ಅತಾರವಯಕುಜಿೀವಬದಾಧದಿಶಬ್ ದೀ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। ಅಪರ್ೀವಾಥ್ೀಯ। 
ಆನ್ತಮಾನಿಕಮಿತಿ ಜಿೀವಾದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಮ್। ತತಿುಾತಯಸಿು। ‘ಅವಯಕಾುತ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ’, 
‘ಜಿೀವಾ ಏವ ತತ ದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ’ 
ಇತತಯಕಾುವಯಕಾುದಿಶಬ ದ್ೈರಾನ್ತಮಾನಿಕಮಪಯನ್ತಮಾನ್ಗಮಯಮ್, ಶ್ೈಷ್ಕಷ್ಠಕ್, 

ಪರರಾನಾದಿರ್ೀವ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾಚಾಾಖ್ಾಸ ಚಯತ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅವಯಕಾುದಿ ತತತು 

ಪರಮಮತಖ್ಯವೃತಾಯ ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ಪರರಾನಾದಿ। ಕತತಾಃ? ದ್ಶಯಯತಿ ಶತರತಿಾಃ। ಚಶಬ್ದೀನ್ 
ಸೃತಿಾಃ। ‘ಅವಯಕುಮಚಲಂ ಶಾನ್ುಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ। ‘ಅವಯಕ್ ುೀಽಕ್ಷರ ಉಚಯತ್ೀ’ ಇತಿ 

ಸೃತಿಶಾ। ತಥಾ ‘ಅನ್ೀನ್ ಜಿೀವ್ೀನಾತಮನಾ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ। ‘ಜಿೀವೀ ವಿನ್ಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷಿೀ’ 

ಇತಿ ಸೃತಿಶಾಾವಯಕಾುದಿ ಬರಹ್ೇತಿ ಯತ್ ೀ ದ್ಶಯಯತಿ ತಸಾಮದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವಾವಯಕಾುದಿಶಬದವಾಚಯತ್ವೀ ಕರ್ಮನ್ಯತರ ವಯವಹಾರ ಇತಯತ ಉಕುಮ್। 
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ಶರಿೀರ್ೀತಿ। ಶರಿೀರಸಯ ರ ಪಮಿವ ರ ಪಂ ಯಸಯ ತಚಾರಿೀರರ ಪಂ, ಕತತಿಸತಂ 
ಶರಿೀರರ ಪಂ ಶರಿೀರರ ಪಕಂ ಪರರಾನಾದಿ ತತರ ವಿನ್ಯಸುಸಯ ಸಿಾತಸಯ 

ವಿಷ್ ಣೀರವಯಕಾುದಿಪದ್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಿನ್ಯಸ ು್ೀತತಯಕಾಯ 
ಅವಯಕಾುದಿಶಬದವಾಚಯಬರಹಮಸಮಬನಾಧತ್ ಪರರಾನಾದಾವವಯಕಾುದಿಶಬದವಯವಹಾರ ಇತಿ 

ದ್ಶ್ಯತಮ್। ವ್ೈಪರಿೀತಯಂ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಯತಾಃ ಶರಿೀರ್ೀತಿ। ಜಿೀವಶರಿೀರಂ ಯಥಾ ತತುನ್ರಂ 

ತಥಾ ಪರರಾನಾದ್ಯಪ ಬರಹಮತನ್ರಮಿತಿ। ಮತಖ್ಯಶರಿೀರಂ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತಾಃ ಕ್ೀತಿ। ನ್ ಹಿ 
ಕತತಿಸತಂ ಮತಖ್ಯಶರಿೀರಂ ಭವತಿೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಸಿಾತ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ವಿನ್ಯಸ ು್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಪರರಾನಾದಿವಿಶ್ಷ್ಟಸ್ಯೈವಾವಯಕಾುದಿಪದ್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಿನ್ಯ ಕ್ೀವಲಸ್ಯೀತಿ ವಕತುಮ್॥ 
ಶೌರತಸಾಮತಯಪರಯೀಗ್ೀಽಪಯವಯಕಾುದಿಶಬದಸಯ ವಿಷ ಣೌ ಮತಖ್ಯತವಂ ಕತತ ಇತಯತ ಆಹಾ — 

ಓಂ ಸ ಕ್ಷಮಂ ತತ ತದ್ಹಯತಾವತ್  ಓಂ ॥ 1-4-1-108 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಸ ಕ್ಷಮಮೀವ ವಸುಾವಯಕುಶಬದವಾಚಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅವಯಕುತವಸ್ಯೈವ 

ತಚಾಬದನಿಮಿತುತಾವತ್ ಕರ್ಮೀತದಿತಯತ ಉಕುಮ್ — ತದ್ಹಯತಾವತ್। ತದಿತಿ ತನ್ರಮ್। 
ತಸಯ ಸ ಕ್ಷಮಸಯ ತಸಯ ಪರಕೃತಾವಯಕುತವಸಾಯಹಯತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸ ಕ್ಷಮಸ್ಯೈವಾವಯಕುಶಬದಪರವೃತಿುನಿಮಿತಾುವಯಕುತಾಹಯತಾವತ್ ತದ್ವಯಕುಶಬದವಾಚಯಂ 

ಬರಹ್ೈವ। ‘ಯತುತ ಸಕ್ಷಮಮ್ ಪರಮಂ ವ್ೀದಿತವಯಮ್’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ ಸ ಕ್ಷಮತಮಮಿತಯವಯಕು 

ಶಬದಮತಖ್ಾಯರ್ಯ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಜಿೀವಾದಿಪದ್ನಿಮಿತುಪ್ಾರಣರಾರಕತಾವದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। 
ನ್ನ್ತ ವಿಷ್ ಣೀರವಯಕಾುದಿಶಬದಮತಖ್ಾಯರ್ಯತ ವ್ೀಽಪೀಹ ಪರತಾವವಧಿತಾವರ್ಯಕ 
ಪಞ್ಾಮಾಯಕ್ಷಿಪ್ಾುವರತವದ್ತಾಃಖಿತಾವದ್ೀಶಾಾಯೀಗ್ೀನ್ ಪಞ್ಾಮಾಯದ್ೀಾಃ 
ವಯರ್ಯತಾಪತ್ುೀನಾಯವಯಕಾುದಿಶಬದವಾಚಯಂ ಬರಹ್ೇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವದ್ರ್ಯವತ್ ಓಂ ॥ 1-4-1-109 ॥ 

ಅವರತಾವಕ್ಷ್ೀಪಕಾವಿಧಿತಾವದಿವಾಚಿಪಞ್ಾಮಾಯದಿಶಬದಜಾತಮಿತಯನ್ವೀತಿ। ಅರ್ಯವತ್ 

ಪರಬರಹಮಣಯರ್ಯವತ್ ನ್ ವಯರ್ಯಮ್। ಕತತಾಃ? ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವತ್। 
ಅವರತವದ್ತಾಃಖಿತಾವದಿತನಿುಮಿತುಧಮಾಯಣಾಂ ತಸಯ ವಿನ್ಯಸುಪದ್ೀನ್ ಪರಕೃತಸಯ 

ಬರಹಮಣ್ ೀಽಧಿೀನ್ತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಬರಹಮಣಯವರತಾವದ್ೀರಭಾವ್ೀಽಪ ಅನ್ಯಗತಾವರತಾವದ್ೀಾಃ 
ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವತುತರ ತದಾವಚಿಶಬ್ ದೀ ರಾಜ್ಞಿ ಜಯಿಶಬದವದ್ಸಿುೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಇತಶಾ ಮತಖ್ಯತ್ ೀಽವಯಕಾುದಿಶಬದವಾಚಯಂ ಬರಹ್ೇತಾಯಹ— 

ಓಂ ಜ್ಞ್ೀಯತಾವವಚನಾಚಾ ಓಂ ॥ 1-4-1-110 ॥ 

ಅವಯಕುಜಿೀವಾದಿಶಬದಮತಖ್ಾಯಥ್ ೀಯ ಬರಹ್ೈವ। ನಾನ್ತಮಾನಿಕಾದಿಾಃ। ‘ತಮೀವ್ೈಕಂ 
ಜಾನ್ರ್ ಆತಾಮನ್ಮ್’ ಇತಿ ಬರಹಮಣ ಏವ ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯತ್ ವೀಕಯನ್ತಕ್ತುಭಾಯಂ 
ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯವ್ೀದಾನಾಂ ಬರಹಮಪರತವಸಿದ ಧೌ ಪರತಿವಾಕಯಂ ತತಪರತವಸಯ ‘ಆದಾವನ ು್ೀ ಚ 
ಮರ್ಯೀ ಚ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸಿದ ಧ್ೀಾಃ ಸವತಾಃಪ್ಾರಪುಮತಖ್ಯವೃತಿುತಾಯಗಾಯೀಗಾತ್ 

ಅವಯಕಾುದಿಶಬದಮತಖ್ಾಯಥ್ ೀಯ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ವದ್ತಿೀತಿೀ ಚ್ೀನ್ು ಪ್ಾರಜ್ಞ್ ೀ ಹಿ ಓಂ ॥ 1-4-1-111 ॥ 

ಜ್ಞ್ೀಯತಾವವಚನ್ಮನ್ಯಸಾಯಪ ಸಿದ್ಧಮ್। ಯತ್ ೀ ‘ಮಹತಾಃ ಪರಂ ಧತರವಂ ನಿಚಾಯಯ ತಂ 
ಮೃತತಯಮತಖ್ಾತ್ ಪರಮತಚಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಮಹತಪರತವಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ ಪರರಾನ್ಸಾಯಪ 

ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯತವಂ ವದ್ತಿ ಶತರತಿರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಪ್ಾರಜ್ಞ್ ೀ ಹಿ। ಯಸಾಮತ್ ಪ್ಾರಜ್ಞ್ ೀ 

ವಿಷ್ತಣರತರ ಉಚಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸವಯತಾಃ ಪರ್ೀ ಮಹತಪರತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ವಿಷ್ತಣಗರಯಹಣ್ೀ ಕ್ತಂ ಕಾರಣಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರಕರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-1-112 ॥ 

‘ಸ್ ೀಽಧ್ನ್ಾಃ ಪ್ಾರಮಾಪ್ುೀತಿ ತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್’ ಇತಿ 
ಪರಕರಣ್ ೀಕಾುಥ್ ೀಯಪ್ಾಸಕಸಯ ವಿಷ್ತಣಪದ್ಪ್ಾರಪುಯಕಾಯ ನಿಣಿೀಯತಾತರಕರಣಾತ್ 

ಪ್ಾರಜ್ಞಸುತ್ ರೀಚಯತ ಇತಯನ್ವಯಾಃ॥ 
ಇತಶಾ ಪ್ಾರಜ್ಞ ಏವ ನಿಚಾಯಯವಾಕ್ ಯೀಕು ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ತರರಾಣಾಮೀವ ಚ್ೈವಮತಪನಾಯಸಾಃ ಪರಶುಶಾ ಓಂ ॥ 1-4-1-7-113 ॥ 

ಆದ್ಯಚಶಬ್ ದೀ ಯತಕ್ತುಸಮತಚಾಯೀ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಪರಕರಣಾದಿತಿ। ಅನ್ಯಾಃ 

ಪರಶ್ ುೀಪನಾಯಸಸಮತಚಾಯೀ। ಪ್ಾರಜ್ಞ ಇತಯಸಿು। ಬತದಿಧಸಾತಾವತ್ ಏತದ್ತಪನಿಷ್ದಿೀತಯನ್ವೀತಿ। 
ಏವಂ ‘ವಿೀತಮನ್ತಯಸಾುಾಂ ದ್ದ್ೃಶ್ವಾನ್ೃತತಯಮತಖ್ಾತರಮತಕುಮ್’ ಇತಿ ‘ಸವಗಯಯಮಗಿುಂ 
ನ್ಚಿಕ್ೀತಾಃ ಪರಜಾನ್ನ್’ ಇತಿ, ‘ದ್ೀವ್ೈರತಾರಪ ವಿಚಿಕ್ತತಿಸತಂ ಕ್ತಲ’ ಇತ್ಯೀವಂ ಪರಕಾರ್ೀಣ 
ತರರಾಣಾಂ ಪತೃಸೌಮನ್ಸಯ-ಸವಗಾಯಯಗಿು-ಬರಹಮಣಾಮೀವೀಪನಾಯಸ್ ೀ ಯತ್ ೀಽತಶಾ 

ಪ್ಾರಜ್ಞ ಏವ ತತರ ಉಚಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತರರಾಣಾಮೀವ್ೀತಿ ಕತತ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ — 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 80 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪರಶುಶ್ಾೀತಿ। ‘ಸತಮನಾ ಯಥಾ ಸಾಯದಿವೀತಮನ್ತಯಾಃ’ ಇತಿ, ‘ಸ ತವಮಗಿುಂ ಸವಗಯಯಮರ್ಯೀಷ್ 
ಮೃತ್ ಯೀ ಬರಬ ರಹಿ ತಮ್’ ಇತಿ, ‘ಯೀಯಂ ಪ್್ರೀತ್ೀ ವಿಚಿಕ್ತತಾಸ ಮನ್ತಷ್ಯೀ’ ಇತಿ ಚ್ೈತತ್ 

ತಿರತಯವಿಷ್ಯ ಏವ ಪರಶುಶಾ ಯತ್ ೀಽತ ಉಪನಾಯಸಸಿರತಯವಿಷ್ಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಆದ್ಯಶ್ ಾೀ ಹ್ೀತೌ। ಅನ್ಯಾಃ ಸಮತಚಾಯ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ಪರಶುಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪ 
ಪರತಿವಚನ್ಸಾನಿಚಾಯಯವಾಕಯಸಯ ಪರರಾನ್ಪರತವಶಙ್ಗಾನಾತ್ 

ತನಿುರಸಿತತಮತಪನಾಯಸಸಾಯದಾವುಕ್ತುಾಃ। ತರರಾಣಾಮೀವ ಚ್ೀತ ಯ್ೀವ 
ಪೂತಾಯವ್ೀವಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ತರಯಮರ್ಯೀ ಪರರಾನ್ಸಯ ನ್ ನಿವ್ೀಶ ಇತಿ ದ್ಶಯಯಿತತಂ 

ಪರಕಾರತರಯೀಕಯಥಾಯ। ಉಪನಾಯಸಸ್ ಯೀಕುತರಯವಿಷ್ಯತವಸಿದ ಧ್ಾೈ ಪರಶ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ಪರವೃತಿುನಿಮಿತುಸತ ು್ಾೀಽಪ ಪರಯೀಗಪ್ಾರಚತರಾಯಭಾವಾನ್ತಮಖ್ಯತ್ ೀ 
ನಾವಯಕಾುದಿಶಬದಂ ಬರಹ್ೇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಮಹದ್ವಚಾ ಓಂ ॥ 1-4-1-8-114 ॥ 

ಚಶಬಾದದ್ವಯಕಾುದಿಶಬದಂ ಬರಹ್ೇವ್ೀತಿ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। ಮಹದ್ವತ್ ಮಹಚಾಬದಂ ಬರಹಮ 

ಯಥಾ ತಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಮಹಚಾಬ್ ದೀ ಮಹತುತ ು್ಾೀ ಪರಯೀಗಪ್ಾರಚತಯಯವತ್ುಾೀನ್ ಬರಹಮಣಿ 
ತದಿಧೀನ್ ೀಽಪ ‘ಮಹಾನ್ುಂ ವಿಭತಮಾತಾಮನ್ಮ್’ ಇತಾಯದೌ ಯಥಾ 
ಮಹತುಾರ ಪತತರವೃತಿುನಿಮಿತುಸತಾುಾನ್ತಮಖ್ಯಾಃ ತಥಾಽವಯಕಾುದಿಶಬ್ ದೀಽನ್ಯತರ ಪರಸಿದಾಧಾ 

ಬರಹಮಣಿ ತದ್ಭಾವ್ೀಽಪ ನಿಮಿತಾುತಿಶರಾನ್ತಮಖ್ಯ ಇತಿ ಬಾವಾಃ। 
ಮಹಚಾಬ ದ್ೀಽಪ ವಿಪರತಿಪನ್ುಂ ಪರತಿ ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ುರಮಾಹ — 

ಓಂ ಚಮಸವದ್ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-1-9-115 ॥ 

ಅವಯಕಾುದಿ ಬರಹ್ೈವ್ೀತಯಸಿು। ಚಮಸಶಬ್ ದೀ ಯಜ್ಞಪ್ಾತ ರ್ೀ ಪರಸಿದ್ ಧೀಽಪ ಯಥಾ ಶ್ರಸಿ 

ಮತಖ್ಯಸುಥಾಽವಯಕಾುದಿರಪ ಬರಹ್ೈವ ತತರ ಮತಖ್ಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ನ್ತ ‘ಇದ್ಂ ತಚಿಾರ ಏಷ್ 
ಹಯವಾಯಗಿಬಲಶಾಮಸ ಊಧ್ಯಬತಧು’ ಇತಯನ್ತಶಾಸನ್ಸತಾುಾತುಸಯ ತಥಾತ್ವೀಽಪಯತಯ ಕತತ 

ಇತಯತ ಉಕುಮ್ — ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್। ‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ ‘ಇದ್ಂ ತಚಿಾರಾಃ’ 

ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಅವಿಶಷಾತ್ ತತಾಸಮಾಯತ್। ಅಸಾಯ ಅಪಯನ್ತಶಾಸನ್ರ ಪತಾವದಿತಿ 

ರಾವತ್। ಸಮನ್ವಯಸಯ ಗತಣಪೂತಯಯರ್ಯತ್ವೀಽಪಯತರ ದ್ ೀಷ್ವಾಚಿನಾಂ ತದ್ತಕ್ತುಾಃ ‘ಪ್ಾರಣ 
ಋಚ ಇತ್ಯೀವ ವಿದಾಯತ್’ ಇತಾಯದೌ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತವಸಾಯಪ 

ಮತಮತಕ್ಷತಜ್ಞ್ೀಯತ್ ವೀಕ ು್ೀರಿತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಸಪಷ್ಟಮೀತದ್ಗ್ರೀ ಕಲಪನ್ೀತಯತರ॥1॥ 
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ಜ್ ಯೀತಿರತಪಕರಮಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-2॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀತಿರತಪಕರಮಾತ್ ತತ ತಥಾ ಹಯಧಿೀಯತ ಏಕ್ೀ ಓಂ 

॥ 1-4-2-10-116 ॥ 

ಅತರ ಸವ್ೀಯ ಶಬಾದ ವಣಯಪದಾದಿರ ಪ್್ೀಣ ಸಮನಿವೀಯನ ು್ೀ। ತತಿುಾತಯಸಿು। ತತರ್ೀವ। 
ಲಯಬ್ ಿೀಪನಿಮಿತಾು ಪಞ್ಾಮಿೀ। ಹಿಹ್ೀಯತೌ। ‘ಜ್ ಯೀತಿಷಾ ಯಜ್ೀತ’ ಇತತಯಕುಜ್ ಯೀತಿರಾದಿಾಃ 

ತತತು ಪರಮಮತಖ್ಯವೃತಾಯ ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ಕಮಾಯದಿಾಃ। ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮದ್ೀಕ್ೀ 
ಶಾಖಿನ್ಾಃ, ತದಿತಾಯವತಯತ್ೀ, ತದ್ಬರಹಮ ತಥಾ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತ್ವೀನ್ ‘ತಾ ವಾ 

ಏತಾಸಸವಾಯ ಋಚಾಃ’ ಇತಾಯದಿನಾಽಧಿೀಯತ್ೀ ಪಠ್ನಿು ತಸಾಮದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕರಾ 

ವೃತ್ಯೀತಯತ ಉಕುಮ್ — ಉಪಕರಮಾತಿುಾತಿ। ಉಪಕರಮಂ ವಿರಾಯೈವ। ‘ಏಷ್ ಇಮಂ 
ಲ್ ೀಕಮಭಾಯಚಯತ್’ ಇತತಯಪಕರಮಯೈವ ‘ತಾ ವಾ ಏತಾ’ ಇತಿ ಅಧಿೀಯತ ಇತಿ 
ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಕಾಂಶ್ಾದ್ೃಷಾಯದಿಶಬಾದನ್ ಬರಹಮಣಿ ಯೀಗಿಕತಾವದ್ತಯಕ್ ಯೀಪಕರಮಯ 

ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ತನಿುಷ್ಠತ್ ೀಕ ು್ೀಮಯಹಾಯೀಗರ ಢಿವೃತಾಯ ತದಾವಚಿತವಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಶತರತೌ ವಸನಾುದ್ೀರಾದಿತ್ವೀಽಪ ಪರರಾನ್ಕಮಯವಾಚಿತ್ವೀನ್ 

ಪ್ಾರರಾನಾಯದ್ನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಜ್ ಯೀತಿರತಕ್ತುಾಃ। ಮಹಾಯೀಗವಿದ್ವದ್ ರಢ್್ ಯೀಾಃ 

ಪರದ್ಶಯನಾಯೀಪಕರಮಾತಿುಾತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ಕರ್ಂ ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿಸವಯಶಬದವಾಚಯಂ ಬರಹಮ? ಕಮಯಕರಮಾದಿವಿರ್ ೀರಾತ್ 
ವುಯತಪತಯಸಮಭವಾಚ್ಾೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಕಲಪನ್ ೀಪದ್ೀಶಾಚಾ ಮರಾವದಿವದ್ವಿರ್ ೀಧಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-2-11-117 ॥ 

ಚ ಏವ ಸಮತಚಾಯೀ ವಾ। ಕಲಪನ್ೀತಿ ತನ್ರಮ್। ಕಲಪನಾಂ ಕಿೃಪುಮ್। 
ಲ್ ೀಕಸಿದ್ಧರ ಢ್ಾಯದಿವೃತಿುಕಿೃಪುಮತಪ್್ೀತ್ಯೈವ ಕಲಪನ್ರಾ ವುಯತಾಪದ್ನ್ೀನ್ 
ಲ್ ೀಕಕಿೃಪುಮಹಾಯೀಗವೃತ ು್ೀವುಯಯತಾಪದ್ನ್ೀನ್ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತ್ವೀನ್ ‘ತಾ ವಾ’ 

ಇತಾಯದಿನ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್। ಕಲಪನಾರಾಾಃ ಸವಯಶಬದವಾಚಯತ್ವೀನ್ ೀಪ್ಾಸನಾರಾಾಃ 

‘ಪ್ಾರಣ ಋಚ ಇತ್ಯೀವ ವಿದಾಯತ್’ ಇತಾಯದಾವುಪದ್ೀಶಾದ್ವಿರ್ ೀಧಶಾ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ 
ಸಾಧಕಮಸಿು, ಕಮಾಯದ್ಯನ್ನ್ತಷಾಠನ್ವಿರ್ ೀಧಶಾ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಮರಾವದಿವತ್। ಯಥಾ 
‘ಅಸಾವಾದಿತ್ ಯೀ ದ್ೀವಮಧತ’ ಇತಿ ಮಧತಶಬದಸಾಯದಿತಯಸಾವಿಷೌಣ 

ಉಪ್ಾಸನಾರ್ಯಮತಕಾುವಪ ನ್ ಕ್ಷೌದ್ರಕಾದೌ ವಯವಹಾರವಿರ್ ೀಧಸುದ್ವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
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ಏವಾರ್ಯಚಶಬದಸಯ ಉಪ್್ೀತ್ಯೈವ್ೀತಾಯದಾಯಹೃತ್ೀನಾನ್ವಯಾಃ। ಯೀಗಯತರಾ 

ಕಲಪನಾಪದ್ೀನ್ ವಾ ಉಪದ್ೀಶಾದ್ೀವ್ೀತಿ ವಾಽನ್ವಯ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ತಥಾ ಚಾನ್ಯತಾರಪ 
ವೃತಯಙಚುೀಕಾರಾದ್ ವುಯತಪತಾಯದಿ ಯತಜಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪೂವೀಯತುರನ್ಯಶ್ೀಷ್ತ್ವೀಪಯಸಯ ಯೀಗಸಾಯತರ ನಿವ್ೀಶ್ ೀ ವುಯತಪತತಯಕಯರ್ಯಾಃ॥2॥ 

ನ್ ಶಙ್ ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದಿಕರಣಮ್(ಪಞ್ಾಜನಾಧಿಕರಣಮ್)॥1-4-3॥ 

ಓಂ ನ್ ಸಙ್ ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್ಪ ನಾನಾಭಾವಾದ್ತಿರ್ೀಕಾಚಾ ಓಂ 

॥1-4-3-12-118 ॥ 

ಅತರ ಬಹತತವವಾಚಿಶಬಾದಾಃ ಸಮನಿವೀಯನ ು್ೀ। ಅಪವಿಯಭಾಗ್ೀನ್ 

ವಿರ್ ೀಧಪದಾಕಷ್ಯಣಾರ್ಯಾಃ। ಆರಾರಾರ್ೀಯಭಾವಸಮತಚಾರಾಥ್ ೀಯ ವಾ। ಪಞ್ಾಜನಾ 

ಇತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ ವ್ೀತಿ। ತತಿುಾತಯಸಿು। ‘ಯಸಿಮನ್ ಪಞ್ಾ ಪಞ್ಾಜನಾ’ 

ಇತತಯಕುಪಞ್ಾಪಞ್ ಾ್ೀತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಯತಕಾು ಜನಾಾಃ ತತತು ಬರಹ್ೈವ ಪರಮಮತಖ್ಯವೃತಾಯ। ನ್ 
ಪ್ಾರಣಾಃ ಚಕ್ಷತಶ್ ರೀತರಮನಾಂಸಿ। ಕತತಾಃ? 

ತದ್ಧಿೀನ್ತವಜ್ಞ್ೀಯತಾವವಚನಾದಿವಿಶ್ೀಷಾದ್ತಯಕುಹ್ೀತತಭಯಾಃ। ಅಗ್ರೀತನ್ಹ್ೀತ್ ೀಶ್ಾೀತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಏವಂ ತಹಿಯ ಪಞ್ ಾ್ೀತತಯಕುಬಹತತವಸಙ್ಗ್ಾದಿವಿರ್ ೀಧ ಇತಯತಾಃ ಸ ತರಮ್ — 

ಸಙ್ ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್ಪ। ಪಞ್್ಾೀತಿ ಬಹತತವಸಙ್ ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾತ್ 

ಯಸಿಮನ್ಬರಹಮಣಿೀತತಯಕಾುರಾರಾರ್ೀಯಭಾವಾದ್ಪ ನ್ ವಿರ್ ೀಧಾಃ। ಕತತಾಃ? ನಾನಾಭಾವಾತ್। 
ನಾನಾಶಬ್ ದೀ ಭನ್ುವಾಚಿೀ। ನಾನಾರ ಪ್ಾಣಾಂ ಭಾವಾತ್ ಸತಾುಾದ್ತಿರ್ೀಕಾಚಾ ಭ್ೀದಾಚಾ 
ಜನಾ ಇತತಯಕುರ ಪ್ಾಪ್್ೀಕ್ಷರಾ ಯಸಿಮನಿುತತಯಕುಶರಿೀರಸಾರ ಪಸಾಯತಿರಿಕುತಾವಚ್ಾೀತಿ 

ದ್ವಯೀಾಃ ಕರಮೀಣ ನಿರಾಸಾಃ। ಪ್ಾರಗತಕುಹ್ೀತತಭರ್ೀವ್ೀಹಾಪ ಬರಹಮತವಸಿದ ಧ್ೀಾಃ 

ಬಾಧಕಮಾತರಮತದ್ಧೃತಮ್। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ। ಅತರ ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। 
ಅತಾರವಿರ್ ೀಧಪಕ್ಷಮನ್ತವತಯಯ ನ್ೀತಯವಕತುಂ ಶಕಯತ್ವೀಽಪ ತದ್ತಕ್ತುಾಃ 
ಸಙ್ ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್ಪ ‘ಪ್ಾರಣಸಯ ಪ್ಾರಣಮ್’ ಇತಾಯದಿಷ್ಷ್ಠೀನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಾರಣಾದ್ಯೀ ನ್ 

ಪಞ್ಾಜನಾ ನಾನಾಭಾವಾತ್ ತ್ೀಷಾಂ ಪರತಿಶರಿೀರಂ ನಾನಾತ್ವೀನ್ ಪಞ್ಾತಾವಯೀಗಾತ್। 
ನ್ ಹ್ಯೀಕಸಿಮನ್ ದ್ೀಹ್ೀ ಏಕ ಏವ ಪ್ಾರಣಾದಿರಿತಾಯದಿವೃತಯನ್ುರಂ ಚನಿದರಕ್ ೀಕುದಿಶಾ 

ಜ್ಞಾಪಯಿತತಂ ಸಙ್ ್ಾೀಪಸಙ್ಗುರಹಾದ್ಪ ಯೀ ವಿರ್ ೀಧಾಃ ಸ ನ್ೀತವನ್ವಯಲಾಭಾಯಚ್ೀತಿ॥ 
ಕ್ೀ ತ್ೀ ಪಞ್ಾತಾವಶರಯರ ಪವಿಶ್ೀಷಾಾಃ, ಕತತಶಾ ಹ್ೀತತವಿಶ್ೀಷಾತ ು್ೀ ಬರಹ್ೇತಯತ ಆಹ — 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 83 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಓಂ ಪ್ಾರಣಾದ್ಯೀ ವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-13-119 ॥ 

ಪಞ್ಾಜನಾ ಇತಯಸಿು। ‘ಪ್ಾರಣಸಯ ಪ್ಾರಣಮತತ ಚಕ್ಷತಷ್ಶಾಕ್ಷತಾಃ’ ಇತಾಯದಿ 
ದಿವತಿೀರಾನ್ುನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಾರಣಚಕ್ಷತಾಃ ಶ್ ರೀತಾರನ್ುಮನ್ಾಃಶಬಿದತಾಾಃ ಪಞ್ಾಜನಾಾಃ ‘ಪ್ಾರಣಸಯ 

ಪ್ಾರಣಮ್’ ಇತಾಯದಿವಾಕಯಶ್ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ ಪ್ಾರಣಪ್ಾರಣದ್ತಾವದಿಲ್ಲಙ್ಗುತ್ 

ಪಞ್ಾಜನಾ ಬರಹಮರ ಪವಿಶ್ೀಷಾ ಇತತಯಕುಂ ಭವತಿ। ತ್ೀನ್ ಪಞ್ಾಜನ್ಸವರ ಪ್ೀಕ್ತುಾಃ 

ವಯಥ್ೀಯತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಉತುರಾರ್ಯತಾವಚಾ। ನ್ ಹ್ಯೀತದ್ನ್ತಕೌು 

ಜ್ ಯೀತಿಷ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಯತಯಕಾು॥ 
ವಾಜಸನ್ೀಯೀ ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ೀ ಪಞ್ಾಜನಾ ನ್ ಶ ರಯನ್ು ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಜ್ ಯೀತಿಷ್ೈಕ್ೀಷಾಮಸತಯನ್ುೀ ಓಂ ॥ 1-4-14-120 ॥ 
ಏಕ್ೀಷಾಂ ಕಾಣಾವನಾಂ ಶಾಖ್ಾರಾಮನ್ುೀ ಅನಾುಖ್ಯರ ಪ್್ೀ ಅಸತಯಪ ಜ್ ಯೀತಿಷಾಂ 

ಜ್ ಯೀತಿರಿತಿ ಪ್ಾರಗತಕುಜ್ ಯೀತಿಷಾ ಪಞ್ಾತವಂ ಬ್ ೀಧಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಜ್ ಯೀತಿಷ್ೀತ್ಯೀಕವಚನ್ ೀಕಾಯ ನ್ ಷ್ಷ್ಠಾನ್ುಜ್ ಯೀತಿರಾದ್ೀಾಃ ಪಞ್ಾಜನ್ತವಮಿತಿ ಸ ಚಿತಮ್। 
ದ್ವಯೀರ್ೀಕಾರ್ಯತವಂ ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಭ್ೀದಾತ್ ಪಞ್ಾಕದ್ವಯಂ ವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ॥3॥ 

ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-4॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಕಾರಣತ್ವೀನ್ ಚಾಕಾಶಾದಿಷ್ತ ಯಥಾವಯಪದಿಷ್ ಟೀಕ್ುೀಾಃ ಓಂ  1-4-4-121 

ಅತಾರವಾನ್ುರಕಾರಣತವಲ್ಲಙ್ಗುಂ ವಾ ತಾದ್ೃಶಾಕಾಶಾದಿನಾಮ ವಾ ಸಮನಿವೀಯತ್ೀ। 
ಆಕಾಶಾದಿಸಮತಚಾರಾಕಶಾಾಃ। ಕಾಯಯತವಸಮತಚಾಾಯಕ್ ೀ ವಾ। 
ಆಕಾಶಾದಿಷ್ವತಾಯವೃತಿುಾಃ। ತತಿುಾತಯಸಿು। ನ್ ವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಚ। ‘ಆತಮನ್ ಆಕಾಶಾಃ ಸಮ ಭತ’ 
ಇತಾಯದೌ ಕಾರಣತ್ವೀನ್ ಕಾಯಯತ್ವೀನ್ ಚ್ ೀಕಾುಕಾಶಾದಿಶಾ ಪರಮಮತಖ್ಯವೃತಾಯ 

ಬರಹ್ೈವ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಮ ಲಕಾರಣಾತ್ೇತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ತತ ಭ ತಾದಿಾಃ। ಕತತಾಃ? 

ಪ್ಾರಗತಕುಹ್ೀತತಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಚ ಕಾಯಯಕಾರಣಭಾವಸಯ ದ್ತಯಭಾವದಿನ್ಯರಿೀತಾಯ 

ವಯಙ್ಗುಾವಯಞ್ಜಕರ ಪತ್ವೀಽಪ್್ಯೀಕಸಯ ವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಆಕಾಶಾದಿಷ್ತ ಸಿಾತತಾವದಿತಿ 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ನ್ ವಿರ್ ೀಧ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಆಕಾಶಾದ್ತಯತಪತೌು ತದ್ನ್ುಸಾತ್ವೀನ್ ತಸಾಯಪಯಭವಯಕಾಯ 
ಕಾಯಯತವಂ, ವಾರಾವದಿಸಾರ ಪವಯಕ್ತುಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಕಾರಣತವಂ ಚ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಆಕಾಶಾದಿಷ್ತ ಸಿಾತತವಮೀವ ಕತತ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ — ಯಥ್ೀತಿ। ಯಥಾ ಯೀನ್ 
ಪರಕಾರ್ೀಣಾವಿದಿತತಾವದಿನಾ ‘ಸ ಯೀಽತ್ ೀಶತರತ’ ಇತಾಯದೌ 
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ವಯಪದಿಷ್ಟಸುಸ್ ಯೀಕ ು್ೀರಾಕಾಶಾದಿಷ್ತ  ‘ಯ ಆಕಾಶ್ೀ ತಿಷ್ಠನ್ ಯೀ ವಾರೌ ತಿಷ್ಠನ್’ 

ಇತಾಯದಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। ಉಕ ು್ೀರಿತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ಯಥಾ ವಯಪದಿಷ್ಟೀತತಯಕ್ತುಾಃ ‘ಆಕಾಶ್ೀ ತಿಷ್ಠನ್’ 
ಇತಾಯದಾವಪ ಆಕಾಶಾದೌ ಸಿಾತಂ ಬರಹ್ೇತಿ ಕತತ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್, 
ಶತರತಯನ್ುರ್ ೀಕಾುವಿದಿತತವಪರಕಾರಸಯ ‘ಯಮಾಕಾಶ್ ೀ ನ್ ವ್ೀದ್’ 

ಇತಾಯದಿಶರವಣಾದಿತಯನ್ುರಾಯಮಿನ್ಯೀಕುನಾಯಯಸಮರಣಾಥಾಯ॥4॥ 

ಸಮಾಕಷಾಯಧಿಕರಣಮ್॥1-4-5॥ 

ಓಂ ಸಮಾಕಷಾಯತ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-122 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಜ್ ಯೀತಿನ್ಯಯ ಇವ ಸವಯಶಬಾದ ನಾಯಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಮನಿವೀಯನ್ುೀ। ತತಿುಾತಿ 
ಪರಕೃತಂ ಬರಹಮ ತತ ಇತಯನ್ವೀತಿ। ನ್ ವಿರ್ ೀಧ ಇತಯಸಿು। ವಕ್ಷಾಮಾಣಂ 

ಜಗತಪದ್ಮಾಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ಸವಯಶಬಾದನಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಪೂವೀಯಕುಹ್ೀತತಭಾಃ 
ಬರಹಮವಾಚಿತ್ವೀಽನ್ಯತರ ರ ಢ್ಾಯದಿನಾ ವಯವಹಾರ್ೀ ಚ ಸಿದ ಧ್ೀ ಬಾಧಕನಿರಾಸಾರ್ಯಮಿದ್ಂ 

ಸ ತರಮ್। ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ತತ್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಕಾಶಾಜಜಗತಿ ಸಮಯಗಾಕಷಾಯನ್ು 

ವೃತಿುಸಾಮಾಯಪತಾಯ ತತಿುಾತಯವರಾರಣವಿರ್ ೀಧ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸಮಾಕಷ್ ೀಯಕಾಯ ವಿಷೌಣ 
ಪರಮಮತಖ್ಯವೃತಿುರನ್ಯತರ ಮತಖ್ಯವೃತಿುರಿತಿ ಮತಖ್ಯತಾರತಮಯಸ ಚನಾತ್ 

ತತಿುಾತಯವರಾರಣ್ ೀಪಪತಿುರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸಮಿತತಯಕ್ತುರನ್ಯತರ ಮತಖ್ಯತವಮೀವ ನ್ 

ಲಕ್ಷಣಾದಿರಿತಿ ಸ ಚನಾಯ। ಸಾಕ್ಷಾದಿತಯತರ ವಿಷ್ತಣವಾಚಿನಾಂ ಜಗತಿ ಪರಯೀಗ್ೀ 
ಹಾನಾದಿವಯವಹಾರಾಃ ಫಲಮಿತಿ, ಶರಿೀರ್ೀತಯತರ ತತುಚಾಬದವಾಚಯಬರಹಮಸಮಬನ್ಧಸುತರ 
ನಿಮಿತುಮಿತಿ, ಕಲಪನ್ೀತಯತರ ರ ಢ್ಾಯದಿರಸಿುೀತಿ, ಅತರ ತತ 

ಮತಖ್ಯವೃತಿುತಾರತಮಯಮಸಿುೀತತಯಕುಮಿತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ವಿಷಾಣವುತೃಷ್ಟವೃತೌು ಕರ್ಂ ಜಗತಿ ಪರಸಿದಿಧರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಜಗದಾವಚಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-123 ॥ 

ಶಬಾದನಾಮಿತಯಸಿು। ಜಗದಾವಚಿತಾವದಿತಾಯವತಯತ್ೀ। ದಿವತಿೀಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಪರಮ್। ಶಬಾದನಾಂ 
ಜಗದಾವಚಿತಾವಲ್ ಿೀಕಾನಾಂ ಜಗತಿ ವಯವಹಾರಾದ ಧ್ೀತ್ ೀಜಯಗದಾವಚಿತಾವತ್ 

ಜಗದಾವಚಿತವಜ್ಞಾನಾತುತರ ಪರಸಿದಿಧರಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಲ್ ೀಕಾನಾಂ ಜಗತ್ಯೀವ ಶಬದವಯವಹಾರ್ೀಣ 
ತತ್ೈವ ವುಯತಪತಿುಬಲಾತುತರ ಪರಸಿದಿಧಬರಯಹಮಣಿ ಮತಖ್ಯತಾವಜ್ಞಾನ್ಮ ಲ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ— 
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ಓಂ ಜಿೀವಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಲ್ಲಙ್ಗುದಿತಿ ಚ್ೀತ್ ತದಾವಾಖ್ಾಯತಮ್ ಓಂ॥1-4-5-124 ॥ 

ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವದ್ರ್ಯವದಿತಿ ನ್ೀತಿ ಚ ಮಣ ೂಕಪುಿತಾಯಽನ್ತವತಯತ್ೀ। ಶಬದಜಾತಂ ಸವಯಸಯ 
ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವತುತಾರರ್ಯವದಿತಿ ನ್ ಯತಕುಮ್। ‘ಅಸಯ ಯದ್ೀಕಾಂ ಶಾಖ್ಾಂ ಜಿೀವೀ 
ಜಹಾತಯರ್ ಸಾ ಶತಷ್ಯತಿ’ ಇತಿ ಜಿೀವ್ೀ ಕವಚಿತ್, ‘ವಾಯತನ್ೈವ ಹಿ ಲ್ ೀಕಾ ನ್ೀನಿೀಯನ್ುೀ’ 

ಇತಿ ವಾರೌ ಸವಯತರ ತದ್ಧಿೀನ್ತವರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಶ ರಯತ್ೀ। ತಸಾಮಲ್ಲಿಙ್ಗುತುಯೀರಪ 

ಶಬದಜಾತಮರ್ಯವತ್। ಮತಖ್ಯತಸುಯೀರಪ ವಾಚಕಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಯತಸುಲ್ಲಙಿ್ಗುಂ 

ವಾಯಖ್ಾಯತಂ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಸಮಬನಿಧತಯೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ನ್ ವ್ೈದಿಕಶಬಾದನಾಂ ಮತಮತಕ್ಷತಂ ಪರತಿ ಕಮಯದ್ೀವತಾದೌ ಸಮಾಕಷ್ೀಯಣ ಫಲಂ 
ತಸಯ ಫಲಾನ್ುರಾನಿಚತಾತಾವತ್ ಮೀಕ್ಷಸಯ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸಿದ ಧ್ೀರತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅನಾಯರ್ಯಂ ತತ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಪರಶುವಾಯಖ್ಾಯನಾಭಾಯಮಪ ಚ್ೈವಮೀಕ್ೀ ಓಂ        

॥ 1-4-5-125 ॥ 

ಜಗದಾವಚಿತವಮಿತಯಸಿು। ಶಬಾದನಾಮಿತಿ ಚ। ಅನ್ಯೀತಿ ಪರಕೃತಜಿೀವಾದ್ಯನ್ಯಬರಹಮವಾಚಿೀ ಸನ್ 

ತಜಾಜಾನ್ಪರಾಃ। ತತರ್ೀವ। ಶಬಾದನಾಂ ಜಗದಾವಚಿತವಂ ವ್ೈದಿಕಶಬಾದನಾಂ ಮತಮತಕ್ಷತಂ ಪರತಿ 

ಕಮಯದ್ೀವತಾದಿಜಗದಾವಚಿತವಂ ಅನಾಯರ್ಯಂ ತತ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾರ್ಯಮೀವ। ಕತತಾಃ? 

‘ಕಸಿಮನ್ತು ಭಗವೀ ವಿಜ್ಞಾತ್ೀ ಸವಯಮಿದ್ಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶೌನ್ಕಪರಶಾುತ್। 
‘ತಸ್ೈ ಸ ಹ್ ೀವಾಚ ದ್ವೀ ವಿದ್ಯೀ ವ್ೀದಿತವ್ಯೀ’ ಇತಯಙಚುರಸ್ ೀ ವಾಯಖ್ಾಯನಾತಾುಭಾಯಂ 

ಹ್ೀತತಭಾಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ ‘ಕರ್ಂ ನ್ತ ಭಗವಸಸ ಆದ್ೀಶಾಃ’ ಇತಿ, ‘ಯಥಾ ಸೌಮಯೈಕ್ೀನ್’ 

ಇತಿ ಶ್ವೀತಕ್ೀತ ದಾದಲಕಪರಶುವಾಯಖ್ಾಯನಾಭಾಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕಸಿಮನ್ ಜ್ಞಾತ್ೀ ಸವಯಜ್ಞಾನ್ಂ 
ಸಫಲಂ ಭವತಿೀತಿ ಪರಶ ು್ೀ ಪರವಿದಾಯವಿಷ್ಯಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಭವತಿೀತಿ 

ವಾಯಖ್ಾಯನ್ತಾತಪರಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅಪ ಚ ನ್ ಕ್ೀವಲಮಥಾಯದ್ೀತತಿಸದ್ಧಾತಿ। ಕ್ತನ್ತು 
ಸಪಷ್ಟಂ ಚ್ೈವಮೀಕ್ೀ ಶಾಕ್ತನ್ ೀ ‘ಯಸುನ್ು ವ್ೀದ್ ಕ್ತಮೃಚಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ’ ಇತಿ ಪಠ್ನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। 

ವ್ೈದಿಕಶಬಾದನಾಂ ಜಗದಾವಚಿತವಮನಾಯರ್ಯಮಿತಿ ನ್ ಯತಕುಮ್। ಪರತಿಪದ್ಂ 
ಬರಹಮಪರತ್ ವೀಕಾಯಽಪ ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಸಿದ ಧ್ೀರತ ಆಹ — 

ಓಂ ವಾಕಾಯನ್ವರಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-5-126 ॥ 

ನಿಮಿತುಪಞ್ಾಮಿೀಯಮ್। ವ್ೈದಿಕಶಬದನಾಮನಾಯರ್ಯಂ ಜಗದಾವಚಿತವಮಿತಯಸಿು। ಕತತಾಃ? 

ವಾಕಾಯನ್ವರಾನಿುಮಿತಾುದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕಮಯದ್ೀವತಾದಿವಾಚಿತರಾ 
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ಸಿಾತವಾಕಾಯನಾಮನ್ುತ್ ೀ ಬರಹಮಪರತವಮಿತ್ಯೀವಂರ ಪವಾಕಾಯನ್ವರಾಭಾವ್ೀ 
ಮನಾದನಾಂ ಪರತಿಪ್ಾದಾನ್ವಯಯೀಗಯತರಾ ತತರ ವ್ೈಮತಖ್ಯಮಿತಾಯದಿದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ॥ 

ಅನಾಯರ್ಯಂ ಜಗಾವಚಿತವಮಿತತಯಕುಮ್। ತತಾರ್ಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರತಿಜ್ಞಾಸಿದ್ಧೀಲ್ಲಯಙ್ಗುಮಾಶಮರರ್ಯಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-5-127 ॥ 

ಜಗದಾವಚಿತವಮನಾಯರ್ಯಮಿತಯಸಿು। ಪರತಿಜ್ಞಾಸಿದ ಧ್ೀಾಃ ‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಾ ಅಯನಾಯ’ ಇತಿ 
ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತರಿತಿ ಪರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಯನಿಶಾಯಸಯ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಶಬಾದನಾಂ ಜಗದಾವಚಿತವಂ 

ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಜನ್ಕಂ ಸತ್ ಅನಾಯರ್ಯಂ ಭವತಿೀತಾಯಶಮರಥ್ ಯೀ ಮನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸವಿಸುರಂ 
ಕಮಾಯದಿಸವರ ಪ್್ೀ ಪರತಿಪ್ಾದಿತ್ೀ ಸತಿ ಕಮಾಯಣಾಂ ಕ್ಷತದ್ರಫಲಕತವಜ್ಞಾನಾತ್ 
ತಜಾಜಾನ್ೀನಾಕ್ಷತದ್ರಫಲಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವೀಪ್ಾದ್ೀಯಮಿತಿ ವ್ೈರಾಗಯಜನ್ನ್ದಾವರಾ 

ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಭವತಿೀತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಜಗದಾವಚಿತವಮನಾಯರ್ಯಮಿತ್ಯೀತತ್ ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ್ಾಯಹ   — 

ಓಂ ಉತಾರಮಿಷ್ಯತ ಏವಂಭಾವಾದಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-5-128 ॥ 

ಶಬಾದನಾಂ ಜಗದಾವಚಿತವಮನಾಯರ್ಯಂ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾರ್ಯಮ್। ಕರ್ಮ್? ಉತಾರಮಿಷ್ಯತಾಃ 
ಬನಾಧತ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ೀತಾರಮಣಮಿಚಾತಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಮತಮತಕ್ಷ್ ೀರ್ೀವಂ ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತತರಾ 

ಕಮಾಯದ್ೀಭಾಯವಾದ್ವಶಯಮಾಭವಾತ್। ಆವಶಯಕತಾವದಿತಿ ರಾವತ್। 
ಇತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಮಯನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ವಿವಿದಿಷ್ನಿು ಯಜ್ಞ್ೀನ್’ 

ಇತಾಯದ್ೀಮಯನ್ಶತಶದ್ಧಾರ್ಯತಯೀಪ್ಾದ್ೀಯತಾವತ್ ಕಮಯಣಸುದಾವಚಿತವಮ್। 
ಮನ್ಶತಶದಿಧದಾವರಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಮಿತಿ ಬಾವಾಃ॥ 
ಅನಾಯರ್ಯಂ ಜಗದಾವಚಿತವಮಿತ್ಯೀತದ್ನ್ಯಥಾಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಅವಸಿಾತ್ೀರಿತಿ ಕಾಶಕೃತಸನಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-5-129 ॥ 

ಬರಹಮಣಿೀತಿ ಪರಕೃತಂ ಬರಹಾಮನ್ವೀತಿ। ಕಮಯದ್ೀವತಾದಿಜಗತ್ ೀ ಬರಹಮಣಯವಸಿಾತ್ೀಾಃ, 
ಅನಾಯರ್ಯಮ್ ‘ಏಷ್ ಸ್ೀತತವಿಯರಾರಣಾಃ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸವಾಯರಾರತವಪರಕಾರಕ 
ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ ೀತಪತಯರ್ಯಮ್ ಆರ್ೀಯರ ಪಕಮಾಯದಿಜಗದಾವಚಿತವಮಿತಿ ಕಾಶಕೃತ್ ಸನೀ 

ಮನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಶ್ಷ್ಯಪರಸಿದ್ಧಾರ್ಯಂ ಜ್ೈಮಿನಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ॥5॥ 

ಪರಕೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥1-4-6॥ 
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ಓಂ ಪರಕೃತಿಶಾ ಪರತಿಜ್ಞಾದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ತಪರ್ ೀರಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-6-130 ॥ 

ಅತರ ಸಿರೀಲ್ಲಙ್ಗುಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಸಮನಿವೀಯನ ು್ೀ। ಶ್ರೀವಾಚಿತರಾ ಪ್ಾರರಾನಾಯತ್ 

ಪರಕೃತಿಪದ್ಸಾಯನ್ ಯೀಪಲಕ್ಷಣತಾವತ್। ತತಿುಾತಯಸಿು। ‘ಸ್ೈಷಾ ಪರಕೃತಿಾಃ’ 

ಇತಾಯದ್ತಯಕುಪರಕೃತಾಯದಿ ಮತಖ್ಯತ್ ೀ ಬರಹ್ೈವ। ನ್ ತತ ಶ್ರೀತತಾವದಿ। ಕತತಾಃ? ‘ಹನ್ತತಮೀವ 
ಪುರತಷ್ಂ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಭವದ್ನಿು’ ಇತಿ ಪರತಿಜ್ಞಾ, ‘ಯಥಾ ನ್ದ್ಯಾಃ ಸಯನ್ದಮಾನಾಾಃ 

ಸಮತದಾರಯಣಾಾಃ ಸಮತದ್ರಮಭವಿಶನಿು ಏವಮೀವ್ೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ’ ಇತಿ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ। 
ತಯೀರನ್ತಪರ್ ೀರಾತುದ್ನ್ತಸಾರಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ತದ್ತಪರ್ ೀಧಾಃ ಸಾಯದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಸವಯಸಿರೀಶಬದಸಮತಚಾಾಯಕಾಃ ಚ ಇತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಪುಮಾನ್ 
ಕ್ತನ್ುಾವಯವಹಿತಸ ತಿಹ್ೀತತತವರ ಪಸಿರೀತಾವತ್ ಪರಕೃತಾಯದಿಸವಯಶಬದವಾಚ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರಿತಿ 

ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। ತ್ೀನ್ ಸಿರೀತವಂ ಚ್ೀತ್ ಪುಂಸುಾಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮಿತಿ 

ಟೀಕಾಚನಿದರಕಯೀರತಕುಮ್। ಪ್ಾರಗತಕುಹ್ೀತತಭರ್ೀವ ಪೂವಯತ್ೈವ ಪರಕೃತಾಯದಿ ಬರಹ್ೇತಿ 
ಸಿದಾಧವಪ ‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ’ ಇತಯತರ ಸವಯಶಬ್ದೀ ಸಙ್ ಾೀಚಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾಯ ಪುನ್ಾಃ 

ಸಾಧಕ್ ೀಕ್ತುಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಅಭರ್ ಯೀಪದ್ೀಶಾಚಾ ಓಂ ॥ 1-4-6-131 ॥ 

ಪರಕೃತಿರಿತಯನ್ತವತಯಮಾನ್ಮಾವತಯತ್ೀ। ದಿವತಿೀಯಂ ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। 
ಯೀಗಯತರಾಽಭರ್ಯೀತಯನ್ೀನಾನ್ವೀತಿ। ಅಭರ್ಯೀತಯಪ್ಾಯವತಯತ್ೀ। ದಿವತಿೀಯಂ 

ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಪರಕೃತಿಬರಯಹ್ೈವ। ಕತತಾಃ? ಪರಕೃತಿತ ವ್ೀನ್ 

ಪರಕೃತಿಶಬದವಾಚಯತ್ವೀನಾಭರಾಯರಾಾಃ ಇಚಾಾರಾ ಉಪದ್ೀಶಾತ್। 
‘ಪರಕೃತಿವಾಯಸನ್ೀತ್ಯೀವಂ ತವ್ೀಚಾಾಽನ್ನ್ು’ ಇತಿ ಸೃತೌ ತಥಾ 

ಬರಹಮಣ್ ೀಽಭರಾಯತ್ ವೀಪದ್ೀಶಾದಿಚಾಾರ ಪತ್ ವೀಪದ್ೀಶಾತ್। ‘ಸ್ ೀಽಭರಾಯ ಸ 

ಜ ತಿಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪರಕೃತಿಶಬದವಾಚ್ಯೀಚಾಾತಮಕತಾವಚಾ ಪರಕೃತಿಶಬದಂ ಬರಹ್ೇತಿ 
ಭಾವಾಃ॥ 
ಆದ್ ಯೀಕುಂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಂ ದಿವತಿೀಯೀಕುಂ ಪ್ಾರಮಪಯಯರ ಪಂ ಚ ಮಾನ್ಂ ವಿನಾ 
ವಿಶ್ಷ್ಯಮಾನಾಭಾವಾತ್ ಕರ್ಂ ಪರಕೃತಾಯದಿಶಬದಂ ಬರಹ್ೇತಯತ ಆಹ  — 
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ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ ಾೀಭರಾಮಾುನಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-6-132 ॥ 

ಚ ಏವ। ಪರಕೃತಾಯದಿಬರಯಹ್ೈವ। ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ಾರಮಪಯೀಯ ವಿನ್ ೀಭಯಸಯ 

ಪರಕೃತಾಯದಿಶಬದತವಸಯ ಪುರತಷ್ತವಸಯ ಚಾಮಾುನಾತ್। ‘ಏಷ್ ಸಿರೀ ಏಷ್ ಪುರತಷ್ಾಃ’ ಇತಿ 
ಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ನಿಮಿತಾುಭಾವಾನ್ು ಪರಕೃತಿಶಬದಂ ಬರಹ್ೇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಆತಮಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಿಣಾಮಾತ್ ಓಂ ॥ 1-4-6-133 ॥ 

ಯೀಗಯತರಾ ಪರಕೃತ್ೀರಿತಯನ್ವೀತಿ। ಪರಿಣಾಮಾದಿತಿ ಲಯಬ್ ಿೀಪ್್ೀ ಪಞ್ಾಮಿೀ। ಪರಕೃತ್ೀಾಃ 
ಪರಿಣಾಮಂ ವಿರಾಯ ತತ್ರೀರಣಾರಾಽಽತಮನ್ಾಃ ಪರಕೃತ್ೀಬಯಹತರಾ ಕರಣಾತ್ 

ಪರಕೃತಿಬರಯಹ್ೇತಯರ್ಯಾಃ। ಪರಕೃಷಾಟ ಕೃತಿಯಯಸ್ಯೀತಿ ಯೀಗಸಮಭವಾತ್। ತದ್ಧಿೀನ್ತ್ವೀ 
ಸತಯಪ ತದ್ನಾದ್ರ್ೀಣ ಗತಣಪೂತಯರ್ಯಂ ನಿಮಿತಾುನ್ುರ್ ೀಕ್ತುಾಃ। 
ಪರಿಣಾಮಾದಿತತಯಕ್ತುರಾತಮಪರಕೃತ್ೀಸುತ್ರೀರಣರ ಪಫಲ್ ೀಕಯಥಾಯ॥ 
ಕರ್ಂ ಪರಕೃತಾಯದಿಸಿರೀಲ್ಲಙ್ಗುಶಬದವಾಚಯತವಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ, ಸಿರೀತವರ ಪನಿಮಿತಾುಭಾವಾದ್ತ ಆಹ 
— 

ಓಂ ಯೀನಿಶಾ ಹಿ ಗಿೀಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 1-4-6-134 ॥ 

ಹಿ ಯಸಾಮದ್ ಯೀನಿಶಾ ಸವದ್ೀಹಾದ್ತತಾಪದ್ಕಂ ಬರಹಮ ಗಿೀಯತ್ೀ ‘ಯದ್ ಭತಯೀನಿಂ 

ಪರಿಪಶಯನಿು’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಅತಾಃ ಪರಕೃತಾಯದಿಶಬದಂ ಬರಹ್ೇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸ ತಿರವಯವರಾನ್ೀನ್’ 
ಇತಿ ಸೃತ್ೀರವಯವರಾನ್ೀನ್ ಸವದ್ೀಹಾದ್ೀವೀತಾಪದ್ಕತವರ ಪಯೀನಿಶಬದತಾಃ 

ಸಿರೀತವಸಮಭವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಪರಕೃತಿಶಬದನಿಮಿತ ು್ೀನ್ ಸಹ 

ತದ್ತಪಲಕ್ಷಿತಸಿರೀಶಬದಮಾತರನಿಮಿತುಸಮತಚಾಯೀ ಚಾಃ॥6॥ 

ಸವಯವಾಯಖ್ಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥1-4-7॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ವಾಯಖ್ಾಯತಾ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಾಃ ಓಂ ॥ 1-4-7-135 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ನಿಷ್ೀರಾಥಾಯಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಸಮನಿವೀಯನ ು್ೀ। ಏತ್ೀನ್ 
ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವದಿಪ್ಾರಗತಕುಹ್ೀತತಜಾತ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ ಶ ನಾಯಸದಾದಿಶಬಾದಸುತತು ಮತಖ್ಯವೃತಾಯ 

ಬರಹ್ೈವ್ೀತಿ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಾಃ ಪರತಿಪ್ಾದಿತಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪ್ಾರಗತಕುಸವಯಪರಮೀರಾವರಾರಣಾಥಾಯ ದಿವರತಕ್ತುಾಃ। ‘ಅವರಾರಣಾರ್ಯಂ ಸವಯಸಯ’ 

ಇತಾಯದ್ೀಾಃ॥7॥ 
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ಅತಾರದ್ಯನ್ಯೀ ತತುನಿುಷ ಠ್ೀಶಸಮಬನಾಧದ್ನ್ಯತರ ವಯವಹಾರಾಃ ಸಾವತನ್ರಾಸಯ ಶಬದಪರವೃತೌು 

ನಿಮಿತುತವಂ ಮತಖ್ಯತವಂ ಚ। ಜ್ ಯೀತಿನ್ಯಯೀ ಶಬಾದನಾಂ ಪದ್ವಣಯರ ಪ್್ೀಣ್ೀಶ್ೀ 

ವೃತಿುರನ್ಯತರ ರ ಢಿಶಾ। ನ್ಸಙ್್ ಾೀತಿ ನ್ಯೀ ಈಶಸಯ ರ ಪಭ್ೀದ್ೀನಾರಾರಾರ್ೀಯಭಾವಾಃ। 
ಕಾರಣತ್ವೀನ್ೀತಿ ನ್ಯೀ ಈಶಸಯ ರ ಪಭ್ೀದ್ನ್ 

ವಯಙ್ಗುಾವಯಞ್ಜಕತವರ ಪಕಾಯಯಕಾರಣತವಮ್। ಸಮಾಕಷ್ಯನ್ಯೀ ವೃತಿುತಾರತಮಯಮ್। 
ಪರಕೃತಿನ್ಯೀ ಏಕಸಿಮನ್ುಪ ರ ಪ್್ೀ ಸಿರೀತವಪುಂಸುಾಸಮಾವ್ೀಶಾಃ। ಅನ್ಯನ್ಯೀ 

ತತಚಾನಿಯನ್ೃತವಮಿತಿ ರ ಯ್ೀಯಮ್॥ 

ಶಬಾದ ದಿವರಾ ಗತಣಾವದ್ಯವಾಚಿತ್ವೀನ್ ವಯವಸಿಾತಾಾಃ। 

ಅನಾಯಾಃ ಸಾವತನ್ರಾತ್ ೀಽನ್ಯೀ ತತ ತದ್ುತತಾವಚಾ ವಿಷ್ತಣಗಾಾಃ॥ 

ಅದಾಯಯಪ್ಾದ್ಸಙ್ಗುತಾಯದಿ ಗತರತಪ್ಾದ್ಕೃತನಾಯಯಸಙ್ಗುರಹ್ೀ ಬ್ ೀಧಯಮ್॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ  ಪರರ್ಮಾರಾಯಯಸಯ 

ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 

ದವತಿೀಯಾಧ್ಾಾಯಃ॥2॥ 
ಅರ್ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ಪರರ್ಮಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥2-1॥ 

ಸೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-1॥ 

ಪೂವ್ೀಯಣ್ ೀಕುಸಮನ್ವಯೀಽನ್ೀನಾರಾಯಯೀನ್ ವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಿರಸಯತ್ೀ। ಯತಕ್ತು-ಸಮಯ-

ಶತರತಿ-ಯತಕತಯಪ್್ೀತಶತರತಿವಿರ್ ೀರಾಾಃ ಪ್ಾದ್ೀಷ್ತ ಕರಮೀಣ ನಿರಸಯನ ು್ೀ। ಆದ್ಯಪ್ಾದ್ೀ 

ಪರಬಲತಾವದ್ತಯಕ್ತುವಿರ್ ೀಧಾಃ, ಸೃತಿವಿರ್ ೀಧಶಾತ ರ ಪತಾವದಾದ್ಯನ್ಯೀ ನಿರಸಯತ್ೀ॥ 

ಓಂ ಸೃತಯನ್ವಕಾಶದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗು ಇತಿ 

ಚ್ೀನಾುನ್ಯಸೃತಯನ್ವಕಾಶದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗುತ್ ಓಂ॥ 2-1-1-136 ॥ 

ಅತರ ಸಾಮತಾಯಸಾುವದ್ವೀದ್ಪ್ಾರಮಾಣಯವಾದಿನ್ಸುದ್ವಾದಿನ್ ಇತಿ ದ್ವೀರಾ। ಆದ್ಯೀಽಪ 
ತದ್ಪ್ೌರತಷ್ೀಯತವವಾದಿನ್ಸುದ್ವಾದಿನ್ ಇತಿ ದ್ವೀರಾ। 
ತತಸವಯಸೃತಯವಿರ್ ೀರ್ ೀಽತ್ ರೀಚಯತ್ೀ। ಸೃತಿೀನಾಂ 
ಶ್ೈವಸಾಙ್ಗ್ಾಕಾಣಾದಾದಿಸೃತಿೀನಾಂ ಅನ್ಯಪರತಾವಭಾವರ ಪ್ಾನ್ವಕಾಶ್ೀನ್ 
ವಿಷ್ತಣಕತೃಯತಾವದಿಬ್ ೀಧಕಶತರತ್ೀರಪ್ಾರಮಾಣಯದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗು ಇತಿ ತದ್ನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ 

ಶತರತಿನ್ೀಯಯೀತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅನಾಯಸಾಂ ಪಞ್ಾರಾತರಸೃತಿೀನಾಂ 
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ವಿಷ್ತಣಕತೃಯತಾವದ್ಥಾಯನ್ುರಪರತಾವಭಾವರ ಪ್ಾನ್ವಕಾಶ್ೀನ್ 

ತದಿವರತಧತಾವದಿತರಸೃತಿೀನಾಮೀವಾಪ್ಾರಮಾಣಯದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗುತ್। ಏವಞ್ಾ 
ಶ್ೈವಾದಿಸೃತಿಷ್ತ ಶೌರತಸೃತಿಭಾಃ ಪರತಿರತದಾಧಸವಪರತಿಬದ್ಧಶತರತಿಭರ್ೀವ 

ವಿಷ್ತಣಕತೃಯತಾವದಿಸಿದಿಧರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಯದಾವ ಅನಾಯಸಾಂ ಶೌರತಸೃತಿೀನಾಂ 
ಶತರತಿಸಂವಾದ್ೀನ್ ಬಲವತಾುಾದ್ನ್ವಕಾಶ್ೀನ್ 
ಶ್ೈವಾದಿಸೃತಿೀನಾಮಪ್ಾರಮಾಣಾಯಖ್ಯದ್ ೀಷ್ಸಯ ಪರಕಷ್ೀಯಣ ಸಙ್ಗುತ್ 

ಸಮಬನಾಧದ್ತಯನಾುಪ್ಾರಮಾಣಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತಿುಾತಯತ್ ರೀಪಕರಮಾದ್ಯೈರ್ೀವ ವ್ೀದಾಥ್ ೀಯ 
ನಿಣ್ೀಯಯ ಇತಿ ಸಿದಾಧವಪೀಹ್ ೀಪಕರಮಾದ್ಯೀಽಪ ಸೃತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ ನ್ೀರಾ ಇತಿ 

ಶಙ ಾ್ೀತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। ವಯತಯನ್ುರಂ ತತ 
ಬೌದಾಧಹಯತಾದಿಸೃತಿೀನಾಮನ್ಯಪರತಾವಭಾವರ ಪ್ಾನ್ವಕಾಶ್ೀನ್ 
ತಾಸಾಮೀವಾಪ್ುೀಕಾುನಾಮಪ್ಾರಮಾಣಯದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗು ಇತಿ ತದಿವರತದ್ಧಶತರತಿನ್ಯ 

ಮಾನ್ಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅನ್ಯಸೃತಿೀನಾಂ ಶೌರತಸೃತಿೀನಾಮನ್ವಕಾಶ್ೀನ್ 

ಶೌರತಸೃತಿೀನಾಮೀವಾಪ್ಾರಮಾಣಯದ್ ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗುದಿತಿ। ತಾತಪಯಯಂ ತತ ಪೂವಯವತ್। 
ಶೌರತಸೃತಿವಿರ್ ೀರ್ೀಽಪ್ಾಯಪ್ುೀಕಾುನಾಮವ್ೈದಿಕಸೃತಿೀನಾಂ 
ಕರ್ಮಪ್ಾರಮಾಣಯಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಇತರ್ೀಷಾಂ ಚಾನ್ತಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-1-137 ॥ 
ನಾಸತಯಪಲಬಿಧಯಯಸಯ ತದ್ನ್ತಪಲಬಿಧಾಃ ಉಪಲಬಧಾಯೀಗಯಂ ಫಲಂ ತಸಾಮದ್ತಿರ್ೀಷಾಂ 
ಉಪಲಬಿಧಯೀಗಾಯನಾಂ ಫಲಾನಾಂ, ತೃತಿೀರಾದಿಷ್ವತಿ ಪುಂವದಾಭವಾಃ, 

ಅನ್ತಪಲಬ ದ್ೀರನ್ತಪಲಮಾಭದಿತಾಯವೃತಾಯ ಯೀಜಯಮ್। ಯದಾವ ಪೂವಯಸ ತ್ರೀ ಯಸಿಮನ್ 
ಪರತಯಕ್ಷಾಯೀಗ್ಯೀ ವಿಶವಕತೃಯತಾವದೌ ಸೃತಿವಿರ್ ೀಧಾಃ ಶಙಚಾತಾಃ ತದಿತರ್ೀಷಾಂ ಪರತಯಕ್ಷ 

ಯೀಗಾಯನಾಂ ಫಲಾನಾಮನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷಫಲವಿಸಂವಾದಾದಾಪ್ುೀಕುತವಮೀವ ನ್ೀತಯವ್ೈದಿಕಸೃತಿೀನಾಮಪ್ಾರಮಾಣಯಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಚಶಬದಾಃ ಕ್ತಞ್ಚಾತ್ ಫಲ್ ೀಪಲಬಧಾಙಚುೀಕಾರಾರ್ಯಾಃ॥ 
ನ್ನ್ವವ್ೈದಿಕಸೃತಿೀನಾಂ ಮರ್ಯೀ ಯೀಗಸೃತತಯಕುಫಲ್ೀ 
ವಿಸಂವಾದಾಭಾವಾನಾುಪ್ಾರಮಾಣಯಮಿತಯಧಿಕಾಶಙ್ಗಾರಾಮಾಹ — 
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ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಯೀಗಾಃ ಪರತತಯಕುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-1-138 ॥ 

ಏತ್ೀನ್ ಪ್ಾರಗತಕುಫಲಾನ್ತಪಲಮಭೀನ್ ಯೀಗಶಾಸರಮಪ ಪರತತಯಕುಂ ನಿರಸುಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರರ್ಮಂ ಸ್ವೀದ್ನ್ಂ ದಿವತಿೀಯಂ ಗಾತರಭಞ್ಜನ್ಮಿತಾಯದ್ತಯಕಾುಭಾಯಸಾವಸ್ ಾೀತಾಷ್ಯಕಾಲ 

ಏವ ಸ್ವೀದ್ನಾದಿೀನಾಮದ್ೃಷ್ಟೀರಿತಯರ್ಯಾಃ॥1॥ 

ನ್ ವಿಲಕ್ಷಣತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-1-2॥ 

ಓಂ ನ್ ವಿಲಕ್ಷಣತಾವದ್ಸಯ ತಥಾತವಂ ಚ ಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 2-1-2-139 ॥ 

ಅತರ ಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಅಸಯ ಶತರತಿಸೃತಿರ ಪಸಯ ಶಾಸರಸಯ ತಥಾತವಂ 
ಶ್ೈವಾದಿಸೃತಿವದ್ಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ನಾಸಿು। ಶತರತ್ೀರಪುರತಷ್ೀಯತ್ವೀನ್ 

ಶೌರತಸೃತ್ೀಸುದ್ನ್ತಸಾರಿತ್ವೀನ್ ವಿಲಕ್ಷಣತಾವತ್, ಸವತಾಃ ಪ್ಾರಮಾಣಯರ ಪವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯಚಾ। 
ತಥಾತವಂ ಚಾಪ್ೌರತಷ್ೀಯತವಂ ತದ್ನ್ತಸಾರಿತವರ ಪಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ 
ಸಂವಾದಾನ್ಪ್್ೀಕ್ಷತವರ ಪಂ ಸವತಾಃ ಪರಮಾಣಯರ ಪಂ ಚ ಯಥಾಕರಮಂ ‘ವಾಚಾ ವಿರ ಪ 
ನಿತಯರಾ’ ಇತಿ, ‘ಭಾರತಂ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ವ್ೀದಾ’ ಇತಿ, ‘ನ್ ಚಕ್ಷತನ್ಯ ಶ್ ರೀತರಂ ನ್ 

ತಕ್ ೀಯ ನ್ ಸೃತಿವ್ೀಯದಾ ಹ್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ವ್ೀದ್ಯನಿು’ ಇತಿ ಶಬಾದತ್ ಸಿದ್ಧಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತಥಾತವಮಿತಯಸ್ ಯೀಭಯತಾರನ್ವಯಾಃ। ಏವಂ ಚ ಶ್ೈವಾದಿಸೃತಿವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯನ್ು 

ಫಲವಿಸಂವಾದ್ರ ಪಯತಕಾಯ ಶತರತಾಯದ್ೀಸುದ್ವದ್ಪ್ಾರಮಾಣಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ನ್ನ್ತ ಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ ಸವತಾಃ ಪ್ಾರಮಾಣ್ಯೀಽಪ ವಿಸಂವಾದ್ರ ಪ್ಾಪವಾದ್ೀನಾಪ್ಾರಮಾಣಯಂ 
ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ತತ ಓಂ ॥ 2-1-2-140 ॥ 

ತತಶಬ್ ದೀಽಧಿಕಾರಿವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕಾಃ। ಇತರ್ೀಷಾಮಿತಯತರ ಪರಸಕುಂ ಫಲಂ ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ। ಕವಚಿದಿವಸಂವಾದ್ಾಃ ಕತೃಯವ್ೈಗತಣಯನಿಮಿತುಕ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥2॥ 

ಅಭಮಾನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-3॥ 

ಓಂ ಅಭಮಾನಿವಯಪದ್ೀಶಸತು ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಗತಿಭಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 2-1-3-141 ॥ 

ಅತರ ದ್ೃಢಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। 
ಯೀಗಯತರಾಽಭಮಾನಿಪದ್ೀನಾನ್ವೀತಿ। ‘ಮೃದ್ಬರವಿೀತ್’, ‘ತಾ ಆಪ ಐಕ್ಷನ್ು’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತಾವಭಮಾನಿನ್ಶ್ಾೀತನ್ಸ್ಯೈವ ವಯಪದ್ೀಶಾಃ ನ್ ತತ ಜಡಸಯ। ಯೀನ್ ಮೃನ್ು 

ವಕ್ತರೀ ಜಡತಾವದಿತಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧಾಃ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ನ್ನ್ವಭಮಾನಿನ್ಾಃ 
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ಪ್ಾರದ್ೀಶ್ಕತವವಿದ್ೀಹತವಯೀವ್ೈಯಯಯರ್ಯಯಂ ವಕೃತಾವದ್ಯಯೀಗ್ ೀ 

ವಾಯಪುತವಸದ್ೀಹತವಯೀರನ್ತಪಲಮಾಬಧ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ – ವಿಶ್ೀಷ್ೀತಿ। ವಿಶ್ಷ್ಯತ ಇತಿ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಶಕ್ತುಾಃ। ಅನ್ತಗತಿವಾಯಯಪುಾಃ, ತಾಭಾಯಮ್। 
ವಾಯಪುತವಸದ್ೀಹತವಯೀರಙಚುೀಕಾರ್ೀಽಪಯನ್ುರಾಯನ್ಶಕಾಯ ಅದ್ಶಯನ್ ೀಪಪತ್ುೀರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಅತಾರಕಾಙ್ಗಾಕರಮೀಲಿಙ್ಗಘನ್ೀಽಲಾಪಕ್ಷರತವಂ ಪರಯೀಜಕಮ್। ಯದಾವ 

ಕರ್ಮಭಮಾನಿನ್ಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿವಸುಾನ್ುರಮಧಿಷಾಠಯ ವಚನಾದಿಕಮ್। ಕರ್ಂ ಚ 

ಪರಿಚಿಾನ್ುಸಾಯನ್ೀಕಾಭಮನ್ಯಮಾನಾಧಿಷಾಠತೃತವಮಿತಯತ ಉಕುಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀತಿ। ತಸಯ ತಥಾ 
ಸಾಮಥಾಯಯದ್ಭಮನ್ಯಮಾನ್ೀ ಸವಯತಾರಂಶತ್ ೀ ವಾಯಪುತಾವಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ 
ಚ್ೀತನ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀಽಭಮಾನಿೀತತಯಕ್ತುರಭಮನ್ಯಮಾನ್ಗತಮೃತಾುಾದಿಮೃಚಾಬದಪರವೃತಿು-
ನಿಮಿತುಸಾಯಭಮಾನ್ಯಧಿೀನ್ತಾವದಿತಿ ನಾಯಯೀ ಮೃದಾದಿಶಬಾದನಾಂ 
ಮೃದಾದಿಭ್ ಯೀಽಪಯಭಮಾನಿನಿ ತತಶಬದ ಸ ಚಿತಮತಖ್ಯತ್ ವೀಪಪ್ಾದ್ನಾರಾನ್ತಸನ ಧ್ೀಯ 

ಇತಿ ಸ ಚನಾಯ। ತ್ೀನ್  ಕರ್ಂ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧಮಾತ್ರೀಣ ಶತರತ್ೀಾಃ 

ಪರತಿೀತಾರ್ಯಪರಚಾಯವನ್ಮಿತಿ ನಿರಸುಮ್। ಚ್ೀತನ್ಗರಹಣ್ೀ ಮತಖ್ಾಯರ್ಯಲಾಭ್ೀನ್ 

ಶತರತಯಥಾಯಬಾಧನಾದಿತಿ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ। ಮತಖ್ಯತವಸ ಚಕತವಂ ಚಾನ್ಯನಿರಾಸಾರ್ಯಕತಾವದಿತಿ 

ರ್ಯೀಯಮ್। ಸವಯಥಾಽನ್ಯನಿರಾಸಾಯೀಗಾತ್। ಶರಿೀರರ ಪಕವಿನ್ಯಸುಗೃಹಿೀತ್ೀರಿತಿ 

ನಾಯರಾದಾವಕಯಶ್ೀಷ್ೀ ತಿರವೃತಾರಣಾದ್ತಯಕ ು್ೀಶಾ। ಶಕ್ತುೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ವಿಶ್ೀಷ್ೀತತಯಕಾಯಽಸಮದಾದಿಭ್ ಯೀ ವಿಶ್ಷಾಟಽತಿಶಯಿತಾ ಸ್ೀತಿ ಸ ಚಯತಿ। ಸತರಾರಾಂ 
ತವಭಮಾನಿತದಿವಗರಹತದ್ನ್ುರಾಯನ್ಶಕಾಯದ್ೀಾಃ 
ಮೃತಾುಾದಿಯತಕ್ತುಮೃದಾದಿವಕೃತವಶತರತತಯಭರಾನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಿುರ ಪ್ಾಥಾಯಪತ್ಯೈವ 
ಸಿದ ಧ್ೀವಿಯಶ್ೀಷಾನ್ತಗತಿಪದ್ೀನ್ ತತರತಿಪ್ಾದ್ಕಂ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಭಮಾನಿನ್ಯ ಇತಾಯದಿವಚನ್ಂ 

ಗೃಹಯತ್ೀ। ತಥಾ ಚ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಅಭಮಾನಾಯದಿಕಮಥಾಯಪತ ಯ್ೈವ ಸಿದ್ಧಮಾಗಮಸಿದ್ಧಂ 

ಚ್ೀತತಯಕುಮ್॥ 
ವಿಶ್ೀಷ್ೀತಾಯದ್ೀರಾದ್ಯೀಽಥ್ೀಯ ಅದ್ಶಯನ್ಮತಪ್್ೀತಯ ಪೂವಯಂ ಶಕಾಯ ಸಮಾಹಿತಮ್ 
ಇದಾನಿೀಂ ತದ್ೀವ ನ್ೀತಿ ವಾ ನಾಸ್ಯೀವಾಭಮಾನಿೀ ಅದ್ಶಯನಾದಿತಯತ್ ೀ ವಾಹ - 
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ಓಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಚ ಓಂ ॥ 2-1-3-142 ॥ 

ಯೀಗಿಭರತಪಲಭಯತ್ೀ ಚ। ಅಭಮಾನಿೀತಿ ಬತದಿಧವಿಭಾಗ್ೀನಾನ್ತವತಯತ್ೀ। ಏತಚಾ 

‘ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಮತನಿಭಶಾ ತಾಾಃ’ ಇತಾಯದಿನಾಽವಸ್ೀಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸ ತರಯೀರ್ೀಕವಚನ್ಂ 

ಸಮತದಾರಾಭಪ್ಾರಯಮ್॥3॥ 

ಅಸದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-1-4॥ 

ಓಂ ಅಸದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ಪರತಿಷ್ೀಧಮಾತರತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-4-143 ॥ 

ಅತರ ಶತರತತಯಪಸಜಯನ್ಕಪ್ಾರಗಭಾವಕತೃಯತವಸಾಧಕಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಶತರತ್ೀಬರಯಹಮಪರತ್ ವೀಕಾುವಪಯನ್ಯತಾರಪ ವೃತ ು್ೀಸಸತಾುಾತ್। ಅತಾರಸಚಾಬದಾಃ 

ಪ್ಾರಗಭಾವಪರಾಃ ಅಭಾವಪರತಿಯೀಗಿಪರಶಾ। ಅಸ್ುೀಭಾಯವ್ೀ ಕತಯರಿ ಚ ಶತೃಪರತಯಯೀ 
ಶುಸ್ ೀರಲ್ ಿೀಪ್್ೀ ನ್ಞ್-ಸಮಾಸ್ೀ ಅಸದ್ಭವನ್ಮಿತಿ ನಾಸಿುೀತಯಸದಿತಿ ಚ 

ರ ಪಸಮಭವಾತ್। ಯದ್ಯಪ ಶತೃ ಕತಯಯೀಯವ। ತಥಾಪ ಛಾನ್ದಸ್ ೀ ಭಾವಸಾಧನ್ಾಃ। 
ಕತೃಯಸಾಧನ್ತವಂ ತತ ಯತಕ್ತುಸ ಚನಾರ್ಯಮ್। ಅತ ಏವಾಭಾವ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಅಸದಿತತಯಕ್ತುಾಃ, ಶತರತಯನ್ತಗಮಸ ಚನಾಥಾಯ ಚ। ಅಪೀತಾವಿೀತಿೀಹಾಪಯನ್ವೀತಿ। ಅಪೀತೌ 
ಅಸತ್ ಲಯವೃತಿುವಿಯಶವಪ್ಾರಗಭಾವಾಃ ಜಗತಾಾರಣಮಿತಯಸಿು। 
ಅನ್ನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಪುವಯಕ್ಷಣವೃತಿುತಾವತ್। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಪ್ಾಯ ಘಟಪ್ಾರಗಭಾವವತ್। 
‘ಅಸದ್ೀವ್ೀದ್ಮಗರ ಆಸಿೀತ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಶ್ಾೀತ್ಯೀಕಾ ವೃತಿುಾಃ। ಅನಾಯ ತತ ಭಾವಜಾತಂ 
ಅಪೀತೌ ಲಯೀ ಅಸತ್ ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ, ಭಾವತಾವತ್ ಕಾಯಯವದಿತಿ। ಏವಂ ಲಯೀ 
ಭಾವಮಾತರಸಿದೌಧ ಕಾಯಯಸಯ ಸಕತೃಯಕತವನಿಯಮಾತ್ ಪರಿಶ್ೀಷಾದ್ಭಾವಸ್ಯೈವ 

ಕತೃಯತವಂ ಸಿದ್ಧಾತಿ। ‘ಅಸದ್ೀವ ತನ್ಮನ್ ೀಽಕತರತತ’। ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಪ್ಾರಗಭಾವಾಃ ಕತ್ೀಯತಿ ನ್। ಪರತಿಷ್ೀಧಮಾತರತಾವದ್ಭಾವಧಮಯತಾಂ ವಿನಾ ಸವರ ಪತ 

ಏವ ನಿಷ್ೀಧರ ಪತಾವತ್। ಘಟಪ್ಾರಗಭಾವವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಭಾವ್ೀಷ್ತ ಕತಲಾಲಾದಿಷ್ತ 
ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಧಮಾಯತಮನಾ ಪರತಿಷ್ೀಧರ ಪತವಮಸಿುೀತಿ ವಯಭಚಾರನಿರಾಸಾಯ 

ಮಾತರಪದ್ಮ್। ಕತೃಯತಾವಭಾವ್ೀ ವಿಶವಕತೃಯತವಂ ದ್ ರ್ೀಽಪ್ಾಸುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಯದ್ಯಪ 

ನಿಷ್ೀಧಮಾತ್ರೀತತಯಕಾಯ ನಿಷ್ೀರ್ೈಕಸವರ ಪತವಂ ಲಭಯತ್ೀ। ತಚಾ ಪಕ್ಷ್ೀ ಅಸಿದ್ಧಂ 

ದ್ೃಷಾಟನಾುದ್ ವಾಯವೃತುಂ ಚ। ಸವಯಸಯ ಧಮಾಯತಮನಾ ದಿವರ ಪತಾವತ್। ತಥಾಪ 
ಪರತಿಶ್ೀಧಮಾತರಪದ್ೀನಾನ್ುಮಾತರಂ ಭತಕುಮಿತಿವತ್ ಪರತಿಷ್ೀಧಸಾಮಾನ್ಯಂ ಗಮಯತ್ೀ। 
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ಧಮಯಧಮಿಯಣ್ ೀಶಾ ಧಮಿೀಯ ಪರರಾನ್ ಇತಿ ಧಮಾಯತಮತಾಂ ವಿನಾ ಧಮಿಯತ ಏವ 

ನಿಷ್ೀಧತಾವದಿತಿ ಗಮಯತ ಇತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ನ್ನ್ತ ಶತರತಿಬಲಾದ್ನ್ಯತಾರದ್ೃಷ್ಟಮಪ ಕತೃಯತವಂ ವಿಶವಪ್ಾರಗಭಾವಸಯ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಪೀತೌ ತದ್ವತರಸಙ್ಗುದ್ಸಮಞ್ಜಸಮ್ ಓಂ ॥2-1-4-144 ॥ 

ತಚಾಬದಾಃ ಪ್ಾರಕ್ ಪರವೃತಾುಸತಪರಾಃ ಸಾವರಾರಣಾಃ। ವದಿತಿ ಮತತಪರತಯಯೀ ನ್ ತತ ವತಿಾಃ। 
ಭಾವಪರರಾನ್ ೀಽಯಮ್। ಅಪೀತೌ ಪರಲಯೀ ತದ್ವತರಸಙ್ಗುತ್ 

ಅಭಾವಮಾತರತವಪರಸಙ್ಗುದ್ ಅಸಮಞ್ಜಸಮ್ ಅಭಾವಕತೃಯತವಮತಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕಾಯಯನಾಶ್ೀ ಉಪ್ಾದಾನ್ಮಾತಾರವಶ್ೀಷ್ನಿಯಮಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಕತೃಯಪ್ಾದಾನ್ಯೀಸುವ್ೈಕತಾವತ್। ಅಪೀತಾವಿತಯನ್ೀನ್ ಪರಲಯೀ ಭಾವಮಾತರಸತ ು್ಾೀ 

ಕಾಲ್ ೀಽಪ ನ್ ಸಾಯದಿತಿ ಸ ಚಯತಿ॥ 
ನ್ೀದ್ಮನಿಷ್ಟಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ನ್ ತತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಭಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-4-145 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಅತರ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಪದ್ೀನ್ ತತಾರವರಾರಿತವಾಯಪುಮ ಲಕಮನ್ತಮಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ। 
ತನಾಮತರಸಾಯಸಾಧಕತಾವತ್। ವಾಯಪುಸತುಾಸ ಚನಾಯೈವಮತಕ್ತುಾಃ। ಪರಲಯೀ 

ಸವಾಯಸತುಾಮಿಷ್ಟಮಿತಿ ನ್ ಯತಜಯತ್ೀ। ತದಾ ಪದಾರ್ಯಸತುಾಸಾಧನ್ೀ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಭಾವಾದ್ನ್ತಮಾನ್ಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಿಮತ್ ೀತಪತಿುಭಾಯವಾಧಿೀನಾ 

ಉತಪತಿುತಾವದ್ ಘಟ್ ೀತಪತಿುವತ್। ವಿಮತ್ ೀ ವಿನಾಶಾಃ ಸಶ್ೀಷ್ ೀ ವಿನಾಶತಾವದ್ 

ಘಟವಿನಾಶವತ್। ವಿಮತಾಃ ಕಾಲ್ ೀ ಭಾವವಾನ್ ಕಾಲತಾವದ್ನ್ಯಕಾಲವದಿತಾಯದಿ 

ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವದ್ ಅನಿಷಾಟಪ್ಾದ್ನ್ಮೀವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಲಯೀ ಸವಯಸತಾುಾಙಚುೀಕಾರ್ ೀಽಪ್ಾರಮಾಣಿಕತಾವಚಾ ನ್ೀಷ್ಟ ಇತಾಯಹ  — 

ಓಂ ಸವಪಕ್ಷದ್ ೀಷಾಚಾ ಓಂ ॥ 2-1-4-146 ॥ 

ಸವಪಕ್ಷ್ೀ ಸವಾಯಸತುಾಪಕ್ಷ್ೀ ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾವರ ಪದ್ ೀಷಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಪರತಯಕ್ಷಾಗಮೌ ನ್ 

ಸುಾಃ । ಅದ್ಶಯನಾತ್। ಭಾವತವಂ ತತ ದ್ತಷ್ಟಮ್। ಶತರತಿೀ ಚಾನ್ಯಪರ್ೀ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ತಕ್ೀಯಣ ಸದ್ಸತ್ ೀಾಃ ಕಾರಣತವಸಾಧನ್ಬಾಧನ್ೀ ಆಕ್ಷಿಪಯ ಸಮಾಧತ ು್ೀ  — 
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ಓಂ ತಕಾಯಪರತಿಷಾಠನಾದ್ಪಯನ್ಯಥಾಽನ್ತಮೀಯಮಿತಿ 

ಚ್ೀದ್ೀವಮಪಯನಿಮೀಯಕ್ಷಪರಸಙ್ಗುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-4-147 ॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಪೂವಯಸ ತರದ್ವಯೀಕಾುದ್ ಅಭಾವಾಕಾರಣತವಭಾವಕಾರಣತವರ ಪ್ಾತ್ 
ಪರಮೀರಾದ್ವೈಪರಿೀತ್ಯೀನಾಭಾವಕಾರಣತವಭಾವಾಕಾರಣತವರ ಪ್್ೀಣಾಽಪಯನ್ತಮಾತತಂ 

ಶಕಯಮ್। ತಕಯಸಾಯಪರತಿಷಾಠನಾದ್ ಅಪರತಿಷ್ಠತತಾವದ್ ಅವಯವಸಿಾತತ್ವೀನಾಪ್ಾರಮಾಣಾಯತ್। 
ನ್ ಹಿ ಪರತಿತಕಯಾಃ ಏತಾವಾನ್ೀವ್ೈತಾದ್ೃಶಂ ತಕಯ ಪರತಿ ವಿರ್ ೀಧಿತರಾ ಪರವತಯತ್ೀ 

ನ್ೈತಾದ್ೃಶಮಿತಿ ನಿರಾಮಕಮಸಿು। ಅತಸಸವಾಯನ್ತಮಾನ್ೀಷ್ತ 
ಪರತಿತಕಯಸಾಯವಾರಣಿೀಯತ್ವೀನ್ ತ್ೀಷಾಮಪ್ಾರಮಾಣಾಯತ್, ಅತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ತದ್-

ದ್ವಯಸಾಧನ್ಂ ಪೂವಯಸ ತರದ್ವಯೀ ನ್ ಯತಕುಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಏವಮಪ್್ಯೀವಂ ಸತಿ 
ತಕಯಸಾಯಪ್ಾರಮಾಣ್ಯೀ ಸತಿ, ಯದಾವ ಏವಮಪ ‘ರಾವದ್ೀವ ಪರಮಾಣ್ೀನ್’ 
ಇತಾಯದಿಸೃತೌ ಪರಮಾಣಮ ಲತಕಯಸಯ ಪರತಿಷಾಠ ಅನ್ಯಸಯ ತತ ನ್ೀತತಯಕಾುವಪ 

ತಕಯಮಾತಾರಪ್ಾರಮಾಣ್ಯೀಽನಿಮೀಯಕ್ಷಪರಸಙ್ ುೀ ಮೀಕ್ಷಾಭಾವಪರಸಙ್ಗು ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ತವರಾಪ ಶಾಸರಫಲತ ವ್ೀನಾಙಚುೀಕೃತಮೀಕ್ಷಸಯ ವಿಪರತಿಪನ್ುಂ ಚಾವಾಯಕಂ ಪರತಿ 

ತಕ್ೀಯಣ್ೈವ ಸಾಧನಿೀಯತಾವತ್। ವಿಪರತಿಪನ್ುೀ ಚಾಥ್ೀಯ ಸವಸಾಯಪ ಕ್ೀವಲಾಗಮೀನ್ 

ಅನ್ಧಯವಸಾಯೀನ್ ಸವಮತ್ೀ ಮೀಕ್ಷಾಬಾವಪರಸಙ್ಗುತ್। ಅತ್ ೀ ರಾವತರಮಿತಂ 

ತಾವನಾಮತರಸಾಧಕತಕಯಾಃ ಪರತಿಷ್ಠತ್ ೀಽನ್ಯಸತು ನ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಸತರಾರಾಂ ತತ 

ತಕಯಮಾತಾರಪ್ಾರಮಾಣ್ಯೀ ಸವವಾಯಘಾತದ್ ೀಷಾದ್ನಿಮೀಯಕ್ಷಪರಸಙ್ಗುಾಃ ಇತಯರ್ಯ ಉಕುಾಃ। 
ತಕಾಯಪರತಿಷಾಠನಾದ್ನ್ಯಥಾ ತಕಯಯಮಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಅನ್ತಮೀಯಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ನ್ 

ತಕ್ ೀಯಽನ್ತಮಾನಾದ್ ಭದ್ಯತ ಇತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್॥ 
ನ್ನ್ವಭಾವಸಯ ನಿಷ್ೀಧಮಾತರತ್ವೀನಾಕತೃಯತ ವ್ೀಽಪ ಜಿೀವಸಯ ತದ್ಭಾವಾತ್ 
ತತಾಾರಣಕಮಸತು, ನಿಷಾಾರಣಕಂ ವಾಽಸತು ಕ ಲಪತನ್ವದಿದ್ಂ ಜಗದಿತಿ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಶಙ್ಗಾರಾಮಾಹ  — 

ಭ್ ೀಕರಧಿಕರಣಮ್॥2-1-5॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಶ್ಷಾಟಽಪರಿಗರಹಾ ಅಪ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-5-148 ॥ 

ಏತ್ೀನ್ ಸತಾಾರಣತ್ವೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಭಾವ್ೀನ್ ಜಿೀವಾದಿಕಾರಣತ್ವೀ ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾವ್ೀನ್ ಚ 
ಶ್ಷಾಟಾಃ ಪ್ಾರಙ್ ನಿರಸಾುದ್ಭಾವಕತೃಯತಾವದ್ವಶ್ಷಾಟಾಃ, ಯದಾವ ಶ್ಷಾಟ ಅವಶ್ಷ್ಟತರಾ 
ಪರತಿೀತಾಾಃ ನ್ ತತ ಪೂವ್ೀಯಣ್ೈವಾನಿರಸಾು ಇತಯರ್ಯಾಃ, ಅಪರಿಗರಹಾ ವ್ೀದ್ಪರಿಗರಹಶ ನಾಯಾಃ 
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ತದಿವರತದಾಧಶಾ ಜಿೀವಪರರಾನ್ಶ ನ್ಯಕಾಲಸವಭಾವಾದಿವಾದಾ ನಿರಸಾು ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ 
ಶ್ಷಾಟ ಇತ ಯ್ೀವೀಕ್ುೀ ಬರಹಮವಾದ್ ೀಽಪ ಪ್ಾರಪ್ುೀತಿೀತಯಪರಿಗರಹಾ ಇತತಯಕುಮ್। 
ತನಾಮತ್ರೀ ತ ಕ್ುೀ ಅಭಾವಕತೃಯತವವಾದ್ ೀಽಪ ಗೃಹ್ಯೀತ। ಅತಾಃ ಶ್ಷಾಟ ಇತತಯಕುಮ್। 
ಉಕುರಿೀತಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಙ್ಗಾಸ ಚನಾಯ ವ್ೀತಿ। ಪರತತಯಕಾು ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ ವಾಯಖ್ಾಯತಾ ಇತಿ 
ವಚನ್ಂ ‘ಜಿೀವಾದ್ಭವನಿು ಭ ತಾನಿ’, ‘ಅಕಸಾಮದಿದ್ಮಾವಿರಾಸಿೀತ್’ 

ಇತಾಯದಿಪೂವಯವಾದ್ಯನ್ತಕ ಲಶತರತಿೀನಾಂ ಪ್ಾರಗತಕುಬರಹಮಪರತವಸಮರಣಾಯ॥5॥ 

ಓಂ ಭ್ ೀಕಾರಪತ್ುೀರವಿಭಾಗಶ್ಾೀತ್ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-6-149 ॥ 

ಅತರ ಬಹತಶತರತಿಸಿದ್ಧತರಾ ಪರಬಲಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಭ್ ೀಕತುಜಿೀಯವಸಯ ಮೀಕ್ಷ್ೀ 
ಬರಹಮತಾವಪತ ು್ೀಾಃ ‘ಪರ್ೀಽವಯಯೀ ಸವಯ ಏಕ್ತೀಭವನಿು’ ಇತಾಯದಿಷ್ತ ಶರವಣಾತ್ 

ತಯೀರವಿಭಾಗ್ ೀ ಭ್ೀದಾಭಾವಾಃ। ತತಶಾಾಸವಯಕತೃಯಜಿೀವಾಭನ್ುತಾವನ್ು ಬರಹಮಣಾಃ 
ಸವಯಕತೃಯತ್ೀತಿ ಚ್ೀತ್ ನ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಬರಹಮಣ್ ೀ ಜಿೀವಾಭ್ೀದ್ ಏವ ನಾಸಿು। 
ಶೌರತಸ ು್ಾೀಕ್ತೀಭಾವಪರಯೀಗಾಃ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವತ್। ಯಥಾ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಉದ್ಕ್ೀ 
ಉದ್ಕಸ್ಯೈಕ್ತೀಭಾವವಯವಹಾರ್ ೀ, ಯಥಾ ವ ಪ್ಾರಗಿವಭನಾು ಬಾರಹಣಣಾಃ 
ಸಾಮರತಮೀಕ್ತೀಭ ತಾ ಇತಿ ವಯಪದ್ೀಶಸುಥಾ ಪ್ಾರಗಿಭನ್ುಸಾಾನಾ ಭನ್ುಮತಯೀ ಜಿೀವಾಾಃ 

ಮತಕೌು ಬರಹಮಣ್ೈಕಸಾಾನಾ ಏಕಮತಯ  ಇತಿ ಸಾಾನ್ೈಕಾಯದಿನಿಮಿತುಕ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಂ 
ಏವಂ ಲಕ್ಷಿತಲಕ್ಷಣಾಶರಯಣಂ ಶತರತ್ೀರಿತಯತ್ ೀಽಪ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವತ್। 
ಲ್ ೀಕ್ೀಽಪಯನ್ಯದ್ವಸತು ವಸುಾನ್ುರ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ಮಾಪನ್ುಂ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಮ್। ಅತಾಃ ಪ್ಾರಗಿಭನ್ುತರಾ 

ಪರತಿೀತಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಮತಕಾುವಭ್ೀದಾಯೀಗಾದ್ ಬಾಧಕಾದ್ೀವಮಾಶರಯಣಂ ಯತಕುಮ್। 
ನ್ ಚ ಪ್ಾರಗ್ಭೀದ್ಪರತಿೀತಿಭರಯಮಾಃ। ಬಾಧಕಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥5॥ 

ಆರಮಭಣಾಧಿಕರಣಮ್॥॥2-1-6॥ 

ಓಂ ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಾರಮಭಣಶಬಾದದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-6-150 ॥ 

ಅತರ ಬಹತಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಿರಸಯತ್ೀ। ಅವರಸ್ಯೀತಯಗ್ರೀ ಅಭರಾನಾತ್ 

ಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಸ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಸಯ ತದ್ನ್ನ್ಯತವಂ ಬರಹಾಮನ್ನ್ಯತವಂ, ನ್ 
ತತ್ ೀಽನ್ಯತವಮ್। ಸವರ ಪಸಾಮಥಾಯಯದ್ೀವ ತಸಯ ಸವಯಕತೃಯತವಮಿತಿ ರಾವತ್। ನ್ 
ತವನ್ಯತ್ ಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಮಪ್್ೀಕ್ಷ್ಾೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಕತತಾಃ? ಆರಭಯತ್ೀ ಯೀನ್ 

ತದಾರಮಭಣಮತಪಪ್ಾದಾನ್ಮ್। ಆರಮಭಣಪದ್ೀನಾಧಿಷಾಠನಾದಿಸಾಧನ್ಜಾತಂ 
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ಲಕ್ಷಯಿತಾವ ತದಾಕ್ಷ್ೀಪ್ೀ ಲಕ್ಷಣಿೀಯಾಃ। ತಥಾ ಚ ‘ಕ್ತಂ ಸಿವದಾಸಿೀದ್ಧಿಷಾಠನ್ಮಾರಮಭಣಂ  
ಕತಮತಿಸಾತಾಥಾಸಿೀತ್’ ಇತಿ ಸವತನಾರಧಿಷಾಠನಾದಾಯಕ್ಷ್ೀಪಕಶಬಾದತ್ ಅಪರ ತನ್ರತಾವತ್ 

ಸವತನ್ರತಾವತ್ ಸಾಧನ್ಸತಾುಪರದ್ತಾವದಿತಿ ಆದಿಪದ್ ೀಕುವಯತಿರ್ೀಕ್ತ ಹ್ೀತತಭಯಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅತರ ಸವತನ್ರಸಾಧನಾಭಾವ ಇತತಯಕ ು್ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪ ಸಾವತನ್ರಾಂ ನ್ೀತಿ ಸಾಯತ್। 
ತದ್ನ್ನ್ಯತವಂ ಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಸ್ಯೀತತಯಕ ು್ೀ ತದ್ೀವ ಸವತನ್ರ ಸಾಧನ್ಂ ನಾನ್ಯದಿತಿ ಲಭಯತ 

ಇತ್ಯೀವಮತಕುಮ್। ಶತರತವಧಿಷಾಠನ್ಸಾಯದಿತ್ವೀಽಪ ಆರಮಭಣಶಬದಸಯ 

ಸಾಧಕತಮರ ಪಕಾರಣವಾಚಿತರಾ ಅರ್ಯಪ್ಾರರಾನಾಯತುಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ। 
ಶತರತಾವಧಿಷಾಠನಾದಿಮಾತಾರಕ್ಷ್ೀಪಶರವಣ್ೀಽಪ ಸಾಧನ್ಸತಾುಾವ್ೀದ್ಕ ‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತಯನ್ುರಬಲಾತ್ ಸಾವತನ ರ್ಾೀಣಾಧಿಷಾಠನಾದಾಯಕ್ಷ್ೀಪಪರತವಂ ಲಭಯತ್ೀ। ಅಗ್ರೀ 
ಪರಿಹಾರಾನ್ತಕ ು್ೀಾಃ ಕ್ತಂಶಬ್ ದೀ ನ್ ಪರಶಾುರ್ಯಕ ಇತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ವಿದಾಯರಣ್ಯೀನಾಪ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪ್ಾರ್ಯತವಸ್ಯೈವೀಕ ು್ೀಾಃ। 
ವಿಪಕ್ಷ್ೀ ಬಾಧಕಾಚ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಭಾವ್ೀ ಚ್ ೀಪಲಬ್ದೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-6-151 ॥ 

ಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಪರಸಙ್ಗು ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಉಕುವ್ೈಪರಿೀತ್ಯೀ ಬಾಧಕ್ ೀಕ್ತುತಾವತ್ 

ತದ್ನ್ಯೀತಿ ಲಭಯತ್ೀ। ತದ್ನ್ಯಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಸಯ ಭಾವ್ೀ ಉಪಲಭ ದ್ೀಾಃ ಪರಸಙ್ಗುಾಃ। 
ಪರಮಾಣ್ೈರತಪಲಭ್ಯೀತ್ೀತಿ ರಾವತ್। ನ್ ೀಪಲಭಯತ್ೀ। ಅತಶಾ ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷಶತರತ್ ಯೀರಭಾವಾದ್ ಯತಕ ು್ೀಶಾಾನ ು್ೀ ನಿರಾಸಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈ ರಸಾಚಾ’ 
ಇತಾಯದಾವಬಾದ್ತಯಪಲಕ್ಷಿತಭ ತಾದಿಯತಕುತರಾ ಹಿರಣಯಗಭಯಸಯ ಹರ್ೀಾಃ 
ಸಕಾಶಾದ್ತತಪತತಯಕಾಯ ಕರ್ಂ ಸಾಧನಾನ್ುರಾನ್ತಪಲಮಭ ಇತಯತ ಆಹ —  

ಓಂ ಸತಾವಚಾಾವರಸಯ ಓಂ ॥ 2-1-6-152 ॥ 

ಚ್ ೀಽವರಾರಣ್ೀ। ಸಾಧನ್ಸ ಯ್ೀತಯಸಿು। ಅವರಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ಸಯ ಸಾಧನ್ಸಯ ಸತಾುಾದ್ೀವ 
‘ಅದ್ಭಾ’ ಇತಾಯದಿವಚನ್ಂ, ನ್ ಸವತನ್ರಸಯ ಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥ ಸಾಧನಾನ್ುರಸತುಾಮತಪ್್ೀತಯ 
ತಸ್ಯೀಶಾಧಿೀನ್ತವಮತಕುಂ, ತನ್ುೀತಾಯಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ— 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 98 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಓಂ ಅಸದ್ವಾಪದ್ೀಶಾನ್ುೀತಿ ಚ್ೀನ್ು ಧಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ  

॥ 2-1-6-153॥ 

ಭಾವನಿದ್ೀಯಶ  ್ೀಽಯಮ್। ಸಾಧನ್ಸ ಯ್ೀತಯಸಿು। ‘ನಾಸದಾಸಿೀನ್ ುೀ ಸದಾಸಿೀತುದಾನಿೀಂ 
ನಾಸಿೀದ್ರಜ್ ೀ ನ್ ೀ ವಯೀಮ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಸಾಧನ್ಸಾಯಽಸತುಾವಯಪದ್ೀಶಾನ್ ುೀಕುಂ 

ಯತಕುಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಸವತನ್ರತಾವವಯಕುತಾವವಿಕೃತತಾವದಿಧಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ್ೈವಾಸತುಾವಯಪದ್ೀಶ್ ೀ ನ್ 

ಸವರ ಪ್್ೀಣ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತ್ ೀ ಮತಖ್ಾಯರ್ಯತಾಯಗಾಃ। ವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್। ತಮ ಆಸಿೀದಿತಿ 

ಪರಕೃತಾಯದಿಸತುಾಪರವಾಕಯಶ್ೀಷಾನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪತ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ‘ತಸಾಮದಾಧನ್ಯನ್ು 

ಪರಾಃ ಕ್ತಞ್ಾನಾಸ’ ಇತಿ ಸಾವತನ್ರಾನಿಷ್ೀಧವಾಕಯಶ್ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಪರ ಇತಿ 
ವಯರ್ಯಮಿತಿ ಬಾವಾಃ। ಅತ್ರೀಶಮತಪ್್ೀತಾಯನ್ಯಸಾಯಸತುಾಶಙ್ಗಾನಾತ್ ನ್ ಅಸದಿತಿ 

ಚ್ೀದಿತಯನ್ೀನ್ ಪ್ೌನ್ರತಕಯಮ್॥ 
ನ್ನ್ತ ತಸ್ಯೈವ ಸವತನ್ರತ್ವೀ ಸಾಧನಾನ್ುರ್ ೀಪ್ಾದಾನ್ಮಯತಕುಮಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಯತಕ್ುೀಾಃ ಶಬಾದನ್ುರಾಚಾ ಓಂ ॥ 2-1-6-154 ॥ 
ಸ್ವೀಚಾರಾ ಲ್ಲೀಲಯ ಸಾವಧಿೀನ್ಸಾಧನಾನ್ುರ್ ೀಪ್ಾದಾನ್ೀನ್ ಸೃಷ್ಟೀಯತಯಕುತಾವತ್ 
ಲ್ಲೀಲರಾ ದ್ಣೂಮಾಲಮಬಾ ಗಚಾತ್ ೀಽಪಙ್ಗತುತವವವತ್, ಈಶತಾವವಿರ್ ೀಧಿತಾವದಿತಿ 

ರಾವತ್। ಲ್ಲೀಲಯೀತಿ ಕತತ್ ೀ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ? ಶಬಾದನ್ುರಾಚಾ। ಶಬದವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಶಬಾದನ್ುರಮ್। 
ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಯಪರತಿಪ್ಾದ್ಕಾಃ ಶಬದ ಇತಿ ರಾವತ್। ತಸಾಮತ್ ‘ಶಕ್ ುೀಽಪ 

ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣರಕತತಯಂ ಕತತಯಮನ್ಯಥಾ। ಸವಭನ್ುಂ ಕಾರಣಾಭನ್ುಂ ಭನ್ುಂ ವಿಶವಂ 

ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ’ ಇತಿ ಶಬಾದನ್ುರಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ಸಾಧನಾನ್ುರಮೀವ ಸೃಷೌಟ 

ಮಾಸಿುಾತಯತ ಉಕುಂ ಶಬ್ದೀತಿ। ‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯ’ ಇತಿ 

ತತಸತುಾಬ್ ೀಧಕಶಬಾದನ್ುರಾಚಾ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಪ್ಾರಗತಕು ‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈ 
ರಸಾಚಾ’, ‘ತಮ ಆಸಿೀತ್’ ಇತಾಯದಿಶಬಾದತ್ ಕ್ತನ್ತು ಶಬಾದನ್ುರಾದ್ಪ 

ಸಾಧನ್ಸತುಾಮತಪ್್ೀಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪೂವಯಶತರತಿಸಙ್ಗುರಹಾಯೈವ ಶಬಾದನ್ುರಾದಿತತಯಕುಮ್। 
ಆದ್ಯಶತರತ್ೀರನಿೀಶವರಕತೃಯಕಾವಾನ್ುರಸೃಷ್ಟವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಅನ್ಯಶತರತ್ೀಾಃ 
ತಮಾಃಪರಭೃತ್ೀಲಯಯೀ ಸತ್ ುಾೀಕಾುವಪೀಶಸೃಷೌಟ ಕಾರಣತವಂ 
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ನ್ೀತ ಯ್ೀವಮನ್ಯಥಾನ್ಯನ್ಸಮಭವಾತ್ ಶಬಾದನ್ುರ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಅತಾರಜಸ್ಯೀಶಾದ್ೀವ 

ಸೃಷ್ಟತರಾ ತತಾರಬಾದ್ೀಹ್ೀಯತತತ್ ವೀಕ ು್ೀಾಃ॥ 
ಸಾಧನ್ಸತ್ವೀಽನ್ತಮಾನ್ಂ ಚಾಹ — 

ಓಂ ಪಟವಚಾ ಓಂ ॥ 2-1-6-155 ॥ 

ವಿಮತಾ ಸೃಷ್ಟಾಃ ಕತೃಯಭನ್ುಸಾಧನ್ಸಾರಾಯ। ಸೃಷ್ಟತಾವತಪಟಸೃಷ್ಟವದಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ನ್ನ್ವೀವಂ ಕತೃಯಭನ್ುಸವತನ್ರಸಾಧನ್ಸಾರ್ಯೀತಯಪ ಸತಸಾಧಯಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಯಥಾ ಪ್ಾರಣಾದಿಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-6-156 ॥ 

ಯಥಾ ಪ್ಾರಣಾದ್ೀಹಾದಿಕಂ ‘ಪ್ಾರಣ್ೀ ತಿಷ್ಠನ್’ 

ಇತಾಯದಿನ್ೀಶಾನ್ತಪರವಿಷ್ಟತಾವನ್ುಸವತನ್ರಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ಪರವ್ೀಶವ್ೈಯಯಥಾಯಯತ್ ತಥಾ 
‘ಪರಕೃತಿಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ಪರವಿಶಯ’ ಇತತಯಕಾಯ ಸಾಧನ್ಮಪೀಶಾನ್ತಪರವಿಷ್ಟತಾವತ್ ನ್ 

ಸವತನ್ರಮಿತಿ ತತಾಸಧನ್ಂ ಬಾಧಿತಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥6 

ಇತರವಯಪದ್ೀಶಾಧಿಕರಣಮ್॥2-1-7॥ 

ಓಂ ಇತರವಯಪದ್ೀಶಾದಿಧತಾಕರಣಾದಿದ್ ೀಷ್ಪರಸಕ್ತುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-7-157 ॥ 

ಅತರ ಶತರತಯನ್ತಭವಸಂವಾದಿಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಿರಸಯತ್ೀ। 
ಅಸದ್ವಾಪದ್ೀಶಾದಿತಯಶ ಾ್ೀದಿತಯಸಿು। ಸ ಚ ಯದ್ಯಥ್ೀಯ। ಯದಿತಹ ಯ್ೀಯಶಾ ನಿತಾಯನ್ವಯಾಃ। 
ಇತರಸಯ ಪರಸತುತಬರಹಮಕತೃಯತಾವದಿತರಸಯ ಜಿೀವಕತೃಯತವಸಯ ‘ಜಿೀವಾದ್ಭವನಿು ಭ ತಾನಿ’ 

ಇತಿ ಶತರತೌ ವಯಪದ್ೀಶಾತ್, ಯದಿ ಜಿೀವಾಃ ಸವತನ್ರಕತ್ೀಯತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತಹಿಯ 

ಹಿತಾಕರಣಸಾಯದಿಪದ್ ೀಕಾುಹಿತಕರಣಸಯ ಚ ದ್ ೀಷ್ಸಯ ಪರಸಕ್ತುಾಃ। ತೌ ದ್ ೀಷೌ 

ಪರಸಜ್ಯೀರಾತಾಮಿತಿ ರಾವತ್। ತ್ೀ ನ್ ಸಾಯತಾಮ್। ನ್ ಹಿ ಸವತನ್ರಸಯ ತದ್ದಾಯಂ 

ಯತಜಯತ ಇತಿ ರಾವತ್। ಶತರತಿಸತು ಬರಹಮಪರ್ೀತಾಯಕ ತಮ್। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ 
ಇತರಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಸವತನ್ರಕತೃಯತವವಯಪದ್ೀಶಾದಿತತಯಕುಮ್। 
ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತತಯಕ್ತುಶ ಾ್ೀತನ್ತವಯತಕ ು್ೀಾಃ ಶತರತಿಸಂವಾದ್ ೀಕಯಥಾಯ। ಏತ್ೀನ್ ಶ್ಷ್ಟೀತಯಸಯ 
ಪರಪಞ್ಾತಾವನ್ು ಪ್ೌನ್ರತಕಯಮ್॥ 
ಯದಿ ಬಾಧಕಾಜಿಜೀವಸಯ ಸವತನ್ರಕತತಯತವತಾಯಗಸುಹಿೀಯಶಸಾಯಪ ಕತೃಯತ ವ್ೀ 
ಶರಮಚಿನಾುದಿದ್ ೀಷಾಪತಿುಬಾಧಕಸಾಮಯೀನ್ ತನ್ು ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಅಧಿಕಂ ತತ ಭ್ೀದ್ನಿದ್ೀಯಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-7-158 ॥ 

ತತಾಃ ಸಾಮಯವಾಯವತಯಕಾಃ। ಭ್ೀದ್ಶಬ್ ದೀಽತಿಶಾರಾಖ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ವಾಚಿೀ। 
ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಿತಯತಸುದಿತಯಸಿು। ತದ್ಬರಹಮ ತವಧಿಕಶಕಾಯದಿಮತ ು್ಾೀನ್ ೀತೃಷ್ಟಮ್। ‘ಶ್ ರೀತಾ 
ಮನಾು’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀಽಖಿಲಶ್ ರೀತೃತಾವನ್ುರಾಯಮಿತಾವದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ 

ನಿದ್ೀಯಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏವಂವಿಧಸಯ ತ್ೀ ದ್ ೀಷಾ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಯದ್ಯೀವಂ ತಹಿಯ ಚ್ೀತನ್ತಾವದಿೀಶವಜಿಜೀವೀಽಪ ಸವತನ್ರಕತಾಯ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಶಾಮದಿವಚಾ ತದ್ನ್ತಪಪತಿುಾಃ ಓಂ ॥ 2-1-7-159 ॥ 

ಚ್ ೀಽಪಯರ್ಯಾಃ। ಚ್ೀತನ್ತ ವ್ೀಽಪ ಜಿೀವಸಾಯಶಾಮದ್ೀರಿವಾಸವತನ್ರಾತಾವತ್ ಸವತಾಃ 

ಕತೃಯತಾವನ್ತಪಪತಿುಾಃ। ಆದಿಪದ್ೀನ್ 

ಸುಮಾಭದ್ಯನ್ೀಕದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಕ್ತುರಸಾವತನ್ರಾಹ್ೀತ್ ೀರವಯಭಚಾರದ್ಶಯನಾಯ। 
ಏವಮಗ್ರೀಽಪ ತತ ಏವ ಯೀಗಯಹ್ೀತತಲಾಭ್ ೀಽಪ। ಅಸಾವತನ್ರಾಂ ಚ। 
ಹಿತಾಕ್ತರರಾದಿನಾ ಮೃತಿಸತಪ್ಾಯದೌ ಸಾವಯಜನಿೀನಾನ್ತಭವ್ೀನ್ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಚ್ೀತನ್ತವಯತಕ್ತುಶಾಾಪರಯೀಜಿಕ್ೀತಾಯಶಯಾಃ। 
ಉಕುಮನ್ತಭವವಿರ್ ೀರ್ೀನಾಕ್ಷಿಪಯ ತಸಯ ಗತಿಮಾಹ — 

ಓಂ ಉಪಸಂಹಾರದ್ಶಯನಾನ್ುೀತಿ ಚ್ೀತ್ ಕ್ಷಿೀರವದಿಧ ಓಂ ॥ 2-1-7-160 ॥                                                                                                                                                                           

ತದ್ನ್ತಪಪತಿುರಿತಯಸಿು। ನ್ಞ್ ಆವತಯತ್ೀ। ಜಿೀವ 
ಉಪಸಂಹಾರಸಾಯರಬಧಕಾಯಯಸಮಾಪನ್ಸಾಯನ್ತಭವಾನ್ು ಸವತನ್ರಕತೃಯತಾವನ್ತಪಪತಿುರಿತಿ 

ಚ್ೀನ್ು। ಕ್ಷಿೀರವತ್। ಯಥಾ ಗ್ ೀಷ್ತ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ಗ್ ೀಭನ್ುಕತರಯಧಿೀನ್ಂ ತಥಾ 

ಜಿೀವ್ೀ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ಮಪ ಕಾರಾಯವಸಾನ್ಂ ಜಿೀವಭನ್ುೀಶಾಖ್ಯಕತರಯಧಿೀನ್ಮ್। ‘ಯ 

ಆತಾಮನ್ಮ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅನ್ುಂ ರಸಾದಿರ ಪ್್ೀಣ ಪ್ಾರಣಾಃ ಪರಿಣಯತಯಸೌ’ 

ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಕ್ಷಿೀರಸಾಯನಾಯಧಿೀನ್ತವಪರಸಿದಿಧಂ ಹಿಶಬ ದ್ೀನಾಹ। 
ಅನ್ತಭವಾದಿಸಿದಾಧಸಾವತನ್ರಾಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಸವತನ್ರಕತೃಯತಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀರ್ೀವ 

ಬಾಧಕಾದ್ನ್ತಭವೀ ಭರಮ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ದ್ಶಯನಾದಿತತಯಕ್ತುಯತಯಕ ು್ೀಾಃ 

ಪರತಯಕ್ಷಸಂವಾದ್ ೀಕಯಥಾಯ॥ 

ನ್ನಿವೀಶ ಏವಾನ್ತಪಲಮಾಭನಾುಸಿು। ಕತತಸುದ್ಧಿೀನ್ತ್ೀತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ದ್ೀವಾದಿವದ್ಪ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಓಂ ॥ 2-1-7-161 ॥ 

ದ್ೀವಾದಿೀನಾಮಿವ ಸತ್ ೀಽಪೀಶಸಾಯನ್ತಪಲಮಭೀ ಯತಕುಾಃ। ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ಾರಗತಕುದಿೀಶಾ 
ಅದ್ೃಶಯತವಶಕ್ತುಮತ ು್ಾೀ ಈಶಸಾಯಪ ತಥಾತಾವತ್। ತಥಾತವಂ ಕತತ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ – ಅಪ 

ಲ್ ೀಕ ಇತಿ। ಲ್ ೀಕ್ೀ ಪಶಾಚಾದಿೀನಾಮನಿೀಶಾನಾಮಪತಾದ್ೃಶಶಕ್ತುರಸಿು 

ಕ್ತಮಿವೀಶವರಸ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅದ್ೃಶಯಸಾಯಪ ಶತರತಾಯದಿನಾ ಸದಾಭವ್ೀ ದ್ೀವಾದಿದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ। 
ಅದ್ೃಶಯತವಶಕ್ತುಮತ್ ುಾೀಪಪ್ಾದ್ನಾರಾಪ ಲ್ ೀಕ ಇತತಯಕ್ತುರಿತಿ ವಿವ್ೀಕಾಃ। ಯದಾವ 

ದ್ೀವಾದೌ ವಿಪರತಿಪನ್ುಂ ಪರತಯಪ ಲ್ ೀಕ ಇತ್ಯೀಕಾರ್ಯ ಏವ ದ್ೃಷಾಟನ್ುದ್ವಯಮ್। ಉಕುಂ 

ಚ್ೈವಮೀವ ಸತರಾರಾಮಭಮಾನಿನ್ಯೀ॥ 

ಹಿತಾಕ್ತರರಾದಿನಾ ಜಿೀವಸಯ ಸವತಾಃ ಕತೃಯತವಂ ನ್ೀತತಯಕುಮ್। ಯತಕಯನ್ುರ್ೀಣಾಪ ನ್ೀತಾಯಹ 
— 

ಓಂ ಕೃತಸನಪರಸಕ್ತುನಿಯರವಯವತವಶಬದಕ್ ೀಪ್ೀ ವಾ ಓಂ ॥ 2-1-7-162 ॥ 

ಯದಿ ಜಿೀವಾಃ ಸವತನ್ರಕತಾಯ ತಹಿೀಯತಯಸಿು। ಜಿೀವಾಃ ಸವಯಕಾಯೀಯಷ್ತ ಸವಯಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ 

ಪರವತಯತ್ೀಽಶ್ೀನ್ ವಾ ನಾದ್ಯಾಃ। ತೃಣಾದಾನಾದಾವಪ ಕೃತಸನಸಾಮರ್ಯಯಪರಸಕ್ತುಾಃ। ಸಾ 
ಚಾನ್ತಭವವಿರತದಾಧ। ನಾನ್ಯಾಃ। ಅಂಶಾಭಾವಾತ್। ತದ್ಙಚುೀಕಾರ್ೀ ಚ ‘ಅರ್ ಯಾಃ ಸ ಜಿೀವಾಃ 

ಸ ನಿತ್ ಯೀ ನಿರವಯವ’ ಇತಿ ನಿರವಯವತವ ಶತರತಿವಾಯಕ್ ೀಪಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಾ ಶಬದಾಃ 
ಪಕ್ಷಭ್ೀದ್ೀನಾಪ್ಾದ್ನ್ಸ ಚನಾರ್ಯಾಃ। ಅತ್ ೀ ನ್ ಜಿೀವಾಃ ಸವತನ್ರಕತಾಯ। 
ಕ್ತನಿುಾೀಶಾಧಿೀನ್ಕತಾಯ। ಯದಿಧ ಯತಕಾಯ ವಿರತದ ಧ್ಾೀತ ತದಿೀಶಕೃತಮೀವ ಹಿೀತತಯಕ ು್ೀರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ವಯತಿರ್ೀಕ್ ೀ ಗನ್ಧವದಿತಿ ಜಿೀವಸಾಯನ್ೀಕರ ಪತ್ ೀಕಾಯ ಸಾಂಶತವಸಿದ್ಧವಪೀಹ 
ನಿರವಯವತವಶಬದಕ್ ೀಪ್ಾಪ್ಾದ್ನ್ಂ ಭನಾುಂಶಶ ನ್ಯತಾವದ್ ಯತಕುಮಿತಾಯದಿ ಸತರ್ ೀಕುಂ 

ಬ್ ೀಧಯಮ್॥7॥ 

ಶಬಧಮ ಲತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-1-8॥ 

ಓಂ ಶತರತ್ೀಸತುಶಬದಮ ಲತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-8-163 ॥ 
ಅತಾರನ್ನಾುಂಶಸಾಯಪೀಶಸ್ಯೈಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ವಾಯಪ್ಾರ್ೀ ಅಣಿೀಯಸಾುಾದಿಯತಕುಸಯ 

ಮಹಿೀಯಸಾುಾದೌ ವಾಯಘಾತಪಯಯವಸಾಯಿಪರಬಲಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। 
ಜಿೀವಾದಿವಶ್ೀಷ್ೀ ವಾ। ನ್ೀಶವರಕತೃಯತ್ವೀ ಕೃತಸನಪರಸಕಾಯದಿಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಪರಕೃತಂ 

ಲಭಯತ್ೀ। ‘ಯೀಽಸೌ ವಿರತದ್ ಧೀಽವಿರತದ್ ಧೀ ಮನ್ತರಮನ್ತಾಃ’ ಇತಾಯದಿನಾ 
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ಲ್ ೀಕವಿರತದ್ಧಧಮಾಯಣಾಮಿೀಶ್ೀಽವಿರತದ್ಧತವಶರವಣಾದ್ೀವ। ನ್ನ್ತ ಶೌರತಮಪ 

ಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧಂ ಕರ್ಮತಪ್್ೀಯಮಿತಿ ಚ್ೀತ್। ಶಬದಮ ಲತಾವತ್। ಶಬ್ ದೀ ಮ ಲಂ 

ಪರಮಾಣಂ ಯಸಯ ತತಾುಾತ್ ಶಬ ದ್ೈಕಗಮಯತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ೀವಲಯತಕಯಯೀಗಯತಾವನ್ು 

ತತರ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶಾ ನ್ೀಶವರ್ೀ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ಆತಮನಿ ಚ್ೈವಂ ವಿಚಿತಾರಶಾ ಹಿ ಓಂ ॥ 2-1-8-164 ॥ 

ಆದ್ಯಶ್ ಾೀಽವರಾರಣ್ೀ। ಅನ್ಯಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ಆತಮನಿ ಚ ಈಶವರ ಏವ ಏವಂವಿರಾ 

ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧನಿರಾಸಕಾಾಃ ವಿಚಿತಾರಾಃ ಅಘಟತಘಟಕಾಾಃ ಶಕುಯಸಸನಿು। ನ್ ಜಿೀವ್ೀ। 
‘ವಿಚಿತರಶಕ್ತುಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾಣ್ ೀ ನ್ ಚಾನ್ಯೀಷಾಂ ಶಕುಯಸಾುದ್ೃಶಾಸತಯಾಃ’ ಇತಾಯದಿ 

ಹಿಶಬದಸ ಚಿತಶತರತಿಸಿದಾಧ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅತಶಾ ನ್ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। 
ಅಧಿಕನಿುಾತಯತರ ಶರಮಾದಿದ್ ೀಷ್ನಿರಾಸಾರಾಖಿಲಶ್ ರೀತೃತಾವದ್ಯತಿಶಯೀ ಮಾನ್ ೀಕ್ತುಾಃ। 
ಇಹ ತತ ಕೃತಸನಪರಸಕಾಯದಿದ್ ೀಷ್ನಿರಾಸಕವಿಚಿತರಶಕ್ತುಸತುಾ ಇತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ಜಿೀವ್ೀಽಪೀಶವಚ್ಾೀತನ್ತಾವದಿನಾ ಕೃತಸನಪರಸಕಾಯದಿ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀರ್ ೀ 
ಅವಿರ್ ೀಧತಾಂ ಮಿೀರಾತಾಮಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಸವಪಕ್ಷದ್ ೀಷಾಚಾ ಓಂ ॥ 2-1-8-165 ॥ 

ಚ್ ೀಽವರಾರಣ್ೀ। ಜಿೀವಪಕ್ಷ್ೀ ಕೃತಸನಪರಸಕಾಯದಿದ್ ೀಷಾದ್ೀವ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀರ್ ೀ 

ನಾವಿರ್ ೀಧತಾಂ ನ್ೀತವಯಾಃ। ಈಶವಚೌಾರತತವಶಬ ದ್ೈಕಗಮಯತವವಿಚಿತರಶಕ್ತುಮತಾುಾನಾಂ 

ಅವಿರ್ ೀಧತಾಕಲಪಕಾನಾಮಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ನ್ನಿವೀಶ್ೀಽಪ ವಿಚಿತರಶಕ್ತುಯಯದಾಽವಿಷ್ರಾ ಭವತಿ ಯದಾ ಚ ನ್ಶಯತಿ ತದಾ ವಿರ್ ೀಧ 
ಏವ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸವೀಯಪ್್ೀತಾ ಚ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-8-166 ॥ 

ಚಶಬದಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ದ್ೀವತ್ೀತಿ ಶತರತಿಬಲಾಲಭಿಯತ್ೀ। ಸವಯಶಬ್ ದೀ ಲಕ್ಷಣರಾ 

ಸವಯವಿಷ್ಯಕಸಾವಯಕಾಲ್ಲಕಶಕ್ತುಪರಾಃ। ತಥಾ ಚ ಸವಾಯಭಸಾುದ್ೃಶಶಕ್ತುಭರತಪ್್ೀತಾ 

ಚಾತಾಮಖ್ಯದ್ೀವತಾ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಾಃ ಶಕ್ತುಮತಿೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ತದ್ದಶಯನಾತ್ 
ತಾದ್ೃಶಶಕ್ತುಮತಾುಾವ್ೀದ್ಕಾತ್ ‘ಸವ್ೈಯಯತಯಕಾು ಶಕ್ತುಭದ್ೀಯವತಾ  ಸಾ ಪರ್ೀತಿ ರಾಂ 
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ಪ್ಾರಹತರಜಸರಶಕ್ತುಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿವಾಕಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆತಮನಿೀತತಯಪಕರಮಾತ್ ಉಪ್್ೀತ ಇತಿ 

ವಾಚ್ಯೀ ‘ಉಪ್್ೀತಾ’ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಶತರತಿವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚನಾಯ। 
ಈಶಕತೃಯತವಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ವಿಕರಣತಾವನ್ುೀತಿ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 2-1-8-167 ॥ 

ನ್ೀತಾಯವತಯತ್ೀ। ‘ಅಚಕ್ಷತಾಃಶ್ ರೀತರಂ ತದ್ಪ್ಾಣಿಪ್ಾದ್ಮ್’ ಇತಾಯದಿ 

ಶತರತಾಯಽಕ್ಷಾಾದಿಕರಣಶ ನ್ಯತಾವನ್ುೀಶಸಯ ಕತೃಯತವಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ತತಾರಣರಾಹಿತಯಂ 
ಪ್ಾರಕೃತಪ್ಾಣಾಯದಿವಿಷ್ಯಮಿತಿ ‘ನ್ ತಸಯ ಕಾಯಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತ’ ಇತಿ 

ತತ್ೈವೀಕುಮ್। ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। ವಿಚಿತಾರಶಾ ಹಿೀತಯನ್ೀನ್ 
ಅಶ್ೀಷ್ವಿರ್ ೀಧನಿರಾಸ್ೀಽಪ ಚಿದಾನ್ನಾದತಮಕವಿಗರಹವತಾುಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ಯತಕ್ತುಬತಭತತಸರಾ 

ಪುನ್ಾಃ ಶಙ ಾ್ೀತಿ ರ್ಯೀಯಮ್॥8॥ 

ನ್ ಪರಯೀಜನಾಧಿಕರಣಮ್॥2-1-9॥ 

ಓಂ ನ್ ಪರಯೀಜನ್ವತಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 2-1-9-168 ॥ 

ಅತರ ಫಲಮತಖ್ದ್ೃಢಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಹ್ೀತತವಿಶ್ೀಷ್ ೀಕಾಯ 

ಸವಪರಯೀಜನಾರ್ಯಮಿತಿ ಲಭಯತ್ೀ। ಪರಕೃತಮಿೀಶಸಯ ಕತೃಯತವಂ ನ್ 

ಸವಪರಯೀಜನಾರ್ಯಮ್। ಕತತಾಃ? ನ್ಪರಯೀಜನ್ವತಾುಾತ್। ನ್ಸಮಾಸ್ ೀಽಯಮ್। 
ವಾಯಖ್ಾಯನಾದೌ ಹಸುಚಾಲನಾದಾವಿವ ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಫಲಾಭಾವ್ೀ ಕರ್ಮಿೀಶಸಯ ಪ್ ರ್ೀಕ್ಷಾವತಾಃ ಪರವೃತಿುರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಲ್ ೀಕವತತುಲ್ಲೀಲಾಕ್ೈವಲಯಮ್  ಓಂ ॥ 2-1-9-169 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಮತಾುದ್ೀನ್ೃಯತುಗಾನಾದಿಕಾ ಕ್ತರರಾ ಯಥಾ ತಥ್ೀಶಸಾಯಪ ಸೃಷ್ಟಕ್ತರರಾ 

ಲ್ಲೀಲಾರಾಾಃ ಕ್ೈವಲಯಂ ಕ್ೀವಲಂ ಪರಯೀಜನ್ವತಾುಂ ವಿನಾ ಲ್ಲೀಲ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಫಲಾಭಾವ್ೀಽಪ ಸತಖ್್ ೀದ್ರೀಕಾತ್ ಸವಭಾವಾದ್ೀವ ವಿಶವಸೃಷ್ಟರಿತಿ ಭಾವಾಃ॥9॥ 

ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣಾಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-10॥ 
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ಓಂ ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣ್ಯೀ ನ್ ಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ  ಓಂ  

॥ 2-1-10-170॥ 
ಅತರ ಕಮಾಯದಿಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತ್ವೀಽನ್ಪ್್ೀಕ್ಷತ್ವೀ ಚ ದ್ ೀಷ್ ಇತಿ ಬಹತಮತಖ್ದ್ೃಢಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ 

ಉಚಯತ್ೀ। ಯತಕುಮಿೀಶಕತೃಯತವಮಿತಿ ಪರಕೃತಮ್। ತತುತಾಮಾಯನ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ನಿನಿಯಮಿತುಂ 
ಪ್ಾರಣಿನಾಂ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿದಾನ್ೀನ್ೀಶಸಯ ಪ್ಾರಪ್ ು್ೀ ಯೀ ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣ್ಯೀ 

ತ್ೀ ನ್ ಸುಾಃ। ಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್। ಉತುರಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾತಾಮೀಯತಿ ಲಭಯತ್ೀ। 
ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿಫಲದಾನ್ೀ ಕಮಯಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್। ನಿನಿಯಮಿತುತಾವಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ – ಹಿ ಯತಸುಥಾ ಪರಸತುತಾರ್ಯಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಪುನ್ಾಃ ಶಬದಾಃ। 
‘ಪರಸತುತಾಥ್ೀಯ ತಥಾಶಬದ ಉದಿೀಯಯತ್ೀ’ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ। ‘ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂ ಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯತಿ 

ಪ್ಾಪ್್ೀನ್ ಪ್ಾಪಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ॥ 
ಕಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಫಲದಾತೃತವಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ನ್ ಕಮಾಯವಿಭಾಗಾದಿತಿ ಚ್ೀನಾುನಾದಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-1-10-171 ॥ 

ಪೂವಯಸ ತಾರಂಶ್ ೀಽನ್ತವತಯತ್ೀ। ಈಶಸಯ ಕಮಯಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತಾವದ್ವೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣ ಯ್ೀ 

ನ್ೀತಿ ನ್ ಯತಕುಮ್। ಯದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಫಲಂ ದ್ದಾಯತ್ ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಣಿೀಯಂ ಕಮಯ ನಾಸಿು। ಕತತಾಃ? 
ಅವಿಭಾಗಾತ್ ಅಸಾವತನಾರಾತ್। ತಸಾಯಪೀಶಕೃತತಾವದಿತಿ ರಾವತ್। ಸವಕೃತಾಪ್್ೀಕ್ಷರಾ 

ಫಲದಾನ್ೀ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದ್ಯನಿಸಾುರಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅನಾದಿತಾವತಾಮಯಣಾಮ್। 
ಪರವಾಹತ್ ೀಽನಾದಿತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪೂವಯಪೂವಯಕಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಕೃತಮತತುರ್ ೀತುರಂ 

ಕಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಫಲಂ ದ್ದಾತಿೀತತಯಕೌು ದ್ ೀಷಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತದ್ನ್ನ್ಯತಾವದಿನ್ಯಸಿದಾಧ ಸಾವತನ್ರಾಜಗದ್ವಿಭಾಗಾದ್ಸಾವತನ್ರಾಮಿತಿ 

ಸ ಚನಾರಾವಿಭಾಗಾದಿತತಯಕ್ತುಾಃ। ಪರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿರವಯತಿರ್ೀಕಾಚಾಬ ದ್ೀಭಯ ಇತಿವದಿತ ಯ್ೀಕ್ೀ॥ 
ತಹಿಯ ಕಮಾಯದಿಸಾಪ್್ೀಕ್ಷಸಯ ಸಾವತನ್ರಾಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚಾಪುಯಪಲಭಯತ್ೀ ಚ ಓಂ॥ 2-1-10-172 ॥ 

ಚ್ ೀಽವರಾರಣ್ೀ। ಸಾವತನ್ರಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಣ್ೀಽಪ ಸಾವತನ್ರಾಮತಪಪದ್ಯತ 

ಏವ। ತಸಯ ಸಾವಧಿೀನ್ತಾವತ್। ಏವಂ ತಹಿಯ ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ನಾಮಾನ್ಪ್್ೀಕ್ಷ್ೈವ। ತಥಾ ಚ 
ಪುನ್ವ್ೈಯಷ್ಮಾಯದಾಯಪತಿುರಿತಯತ ಉಕುಮ್। ಉಪಲಭಯತ್ೀ ಚ್ೀತಿ। ವ್ೈಷ್ಮಯ ನ್ೈಘಘಯಣ್ಯೀ 

ಇತಯಸಿು। ಉಪಲಭಯತ್ೀ ಹಿೀದ್ೃಶಂ ಕಮಯಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತವಕೃತಂ ವ್ೈಷ್ಮಯಂ ನ್ೈಘಘಯಣಯಂ ಚ। ‘ಸ 
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ಕಾರಯೀತತಪಣಯಮಥಾಪ ಪ್ಾಪಂ ನ್ ತಾವತಾ ದ್ ೀಷ್ವಾನ್’ ಇತಾಯದಾವಿತಿ 

ಪರತ್ಯೀಕಮನ್ವಯಾಃ। ಅತ್ ೀ ನ್ೀದ್ಮನಿಷ್ಟಮ್। ವ್ೀದಾಪ್ಾರಮಾಣಾಯಹ್ೀತತತಾವದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಸಾವತನ್ರಾಮ್। ಉಪಲಭಯತ್ೀ ಚ 
ಕಮಾಯದ್ೀಸುದ್ಧಿೀನ್ತವಮಿತ್ಯೀಕಮರ್ಯಮತಕಾುಾ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚ ತಾದ್ೃಶಂ ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿ 

ಉಪಲಭಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಪರಮಾಣ್ೈರಿತಾಯದಾಯವೃತಾಯಽನ್ೀಕರಾ ಯೀಜಿತಮ್॥10॥ 

ಸವಯಧಮೀಯಪಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-1-11॥ 

ಓಂ ಸವಯಧಮೀಯಪಪತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-1-11-173 ॥ 

ಅತರ ಸವಯಗತಣಪೂತೌಯ ಸವಯದ್ ೀಷ್ರಾಹಿತ್ಯೀ ಚ ಯತಕಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಧಮಾಯಣಾಂ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಸದ್ತುಣಾನಾಂ 

ದ್ತಾಃಖ್ದ್ವೀಷಾದಿದ್ ೀಷಾಭಾವಾನಾಂ ಚ್ೀಶ ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಬರಹಮ ಸದಾ ಪ್ಾರಪುಸದ್ತುಣಂ, 
ತತ್ರೀಪುಸತ್ವೀ ಸತಿ ತತರ ಶಕುತಾವತ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಪ್ಾಯ ಸಮಮತವತ್। ಬರಹಮ ಸದಾ 
ತಯಕುಸವಯದ್ ೀಷ್ಂ, ತಜಿಜಹಾಸತತ್ವೀ ಸತಿ ತತರ ಶಕುತಾವತ್, ಸಮಮತವತ್ 

ಇತತಯಪಪತಿುಸಿದ್ಧತಾವತ್। ಚಶಬಾದತ್ ‘ಗತಣಾಾಃ ಶತರತಾಾಃ ಸತವಿರತದಾಧಶಾ ದ್ೀವ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಶಾ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ 

ಪರರ್ಮಪ್ಾದ್ಸಾರಸಙ್ಗುರಹಾಃ 

ಸೃತಿನ್ಯೀಽಶೌರತಸೃತಯಪ್ಾರಮಾಣಯಮ್। ನ್ವಿಲಕ್ಷಣತಾವದಿನ್ಯೀ 

ಶತರತಿಶೌರತಸೃತ್ ಯೀಾಃ ಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ತತಸಾತಸುಾಂ ಚ। ಅಭಮಾನಿನ್ಯೀ 

ಅಭಮಾನಿತದಿವಗರಹತದ್ನ್ುರಾಯನ್ಶಕಾಯದಿ। ಅಸದಿತಿ ನ್ಯೀ ಲಯೀ ಭಾವಸತುಾಮ್। 
ಭ್ ೀಕ್ತರತಿ ನ್ಯೀ ಮತಕೌು ಜಿೀವಪರ್ೈಕಯನಿರಾಸಾಃ। ತದ್ನ್ನ್ಯತವನ್ಯೀ 

ಸೃಷ್ಟಸಾಧನಾನಾಮಿೀಶಯತುತವಮ್। ಇತರ್ೀತಿ ನ್ಯೀ ಜಿೀವಸಯ 

ಕತೃಯತ್ವೀಽಪಯಸಾವತನ್ರಾಮ್, ಈಶಸಾಯನ್ತಪಲಮಭೀಽಪ ಸತುಾಮ್। ಶತರತ್ೀರಿತಿ ನ್ಯೀ 

ಅಘಟತಘಟಕನಿತಯಶಕ್ತುಮತುಾಮ್। ನ್ೀತಿ ನ್ಯೀ ಸವಭಾವತಾಃ ಸೃಷ್ಟಾಃ। ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ಯೀ 

ಕಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷತ್ವೀಽಪ ಸಾವತನ್ರಾಮ್। ಅನ್ಯನ್ಯೀ ಸವಯಗತಣಪೂಣಯತವಂ 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ಶ ನ್ಯತವಂ ಚ್ೀತಾಯದಿ ಸಿದ್ಧಮ್। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ ವಿವ್ೀಕುವಯಮ್। 
ಭೀಷ್ಯತಯಸಾಮಂಸತು ವಿಸುರಾಃ॥ 
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ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ 

ಪರರ್ಮಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥2-1॥ 

ಅರ್ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥2-2॥ 

॥ಓಂ॥ ಇತರ್ೀಷಾಂ ಚಾನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರಿತತಯಕುಹ್ೀತತವಿಸುರರ ಪತಾವತುದ್ನ್ನ್ುರಂ 

ಸಮರಾವಿರ್ ೀರ್ ೀಽತರ ಪ್ಾದ್ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ। ಹ್ೈತತಕಪ್ಾಷ್ಣೂಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಮರಾ 

ದಿವವಿರಾಾಃ ಪೂವೀಯತುರಾಧಿಕರಣಷ್ಟಾದ್ವಯೀನ್ ನಿರಸಯನ ು್ೀ। ವ್ೀದ್ವಾದ್ಸಯ ಯತಕ್ತುಪ್ಾದ್ 

ಏವ ನಿರಾಸಾತ್। 

ರಚನಾನ್ತಪಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-1॥ 

ಓಂ ರಚನಾನ್ತಪಪತ್ುೀಶಾ ನಾನ್ತಮಾನ್ಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-1-174 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ನಿರಿೀಶವರಸಾಙ್ಗ್ಾಮತಂ ನಿರಸಯತ್ೀ। ಪರಸಾುವಾತ್ ಕತಿರಯತಿ ಲಭಯತ್ೀ। 
ಅನ್ತಮಿೀಯತ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ಮ್। ‘ಕೃತಯಲತಯಟ್ ೀ ಬಹತಲಮ್’ ಇತಿ  ಕಮಯಣಿ ಲತಯಟ್। 
ಮಹದಾದಿಕಾಯಯಂ ಸಕಾರಣಂ ಕಾಯಯತಾವದಿತಿ ಸಾಙ್ಗ್ಾನ್ತಮಾನ್ ಕಲ್ಲಪತಂ  ಪರರಾನ್ಂ  

ನ್ ಕತೃಯ। ಕತತಾಃ? ರಚನಾನ್ತಪಪತ ು್ೀಜಯಡಸಯ ರಚಯಿತೃತಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಚಶಬ್ದೀನ್ 
ಸಾಧಕಮಾನಾಭಾವಾಚ್ಾೀತಿ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। ನ್ನ್ತ ಪರರಾನ್ಸಯ ಕತೃಯತ್ವೀ ಅನ್ತಮಾನ್ಂ 

ಮಾನ್ಮಿತಯತ್ ೀಽಪ್ಾಯಹ। ರಚನ್ೀತಿ। ಮಾನ್ಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕರಣ್ೀ ಲತಯಟ್। 
ಅನ್ತಮಾನ್ಂ ನ್  ಮಾನ್ಮ್। ಕತತಾಃ? ಅನ್ತಮಾನ್ರಚನಾರಾ 

ಅನ್ತಪಪತ ು್ೀದ್ೃಯಷ್ಟತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಮಹದಾದಿಕಂ ಸಕಾರಣಕಂ ಸಜಾತಿೀಯಕಾರಣಕಂ 
ಸ್ ೀಪ್ಾದಾನ್ಕಾರಣಕಂ ಸವತನ್ರಕಾರಣಕಂ ಚ್ೀತಿ ರಚನಾರಾಂ ಸಿದ್ಧಸಾಧನಾದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಏತದ್ರ್ಯಮೀವ ರಚನ್ೀತಯನ್ತಮಾನ್ಮಿತಿ ಚ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ತಪಪ್್ುೀಶಾ ನ್ 
ಪರರಾನ್ಮಿತಯವಕ್ಷಾತ್। ಕತೃಯತವಮಿಹ ಸವತಾಃ ಪರವೃತಿುಮತುಾಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್॥ 
ಇತಶಾ ಜಡಂ ನ್ ಕತಿರಯತಾಯಹ  — 

ಓಂ ಪರವೃತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-2-1-175 ॥ 

ಚ್ೀತನ್ಸ್ಯೀತಿ ಪೂವಯತಾರಥಾಯತ್ ಪರಕೃತಮನ್ವೀತಿ। ನಾನ್ತಮಾನ್ಮಿತಯಸಿು। ದ್ಶಯನಾದಿತಿ 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಪಟಾದಿಸೃಷೌಟ ಚ್ೀತನ್ಪರವೃತಿುದ್ಶಯನಾಚಾ ನಾನ್ತಮಾನ್ಂ ಪರರಾನ್ಂ 

ಕತಿರಯತಯರ್ಯಾಃ। ಪಟಸೃಷ್ಟದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ಮಹದಾದಿಸೃಷಾಟವಪ 

ಚ್ೀತನಾಧಿೀನ್ತಾವನ್ತಮಾನ್ಂ ಸತಶಕಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಚ್ೀತನ್ಸಾಯಪ 
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ನಿವಿಯಕಾರಸಯ ನ್ ಪರವೃತಿುರಿತಯತ ಆಹ — ಪರವೃತ ು್ೀಶಾ। ಯೀಽಹಮನ್ತಭವಿತಾ ಸ ಏಷ್ 

ಕಾಯಯಮಾರಭ ಇತಿ ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಪರವೃತ್ುೀರನ್ತಭವಾದಿತತಯಕುಮ್। 
ಜಡತಾವನ್ು ಕತೃಯ ಪರರಾನ್ಮಿತತಯಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಪಯೀಽಮತಬವಚ್ಾೀತ್ ತತಾರಪ ಓಂ ॥ 2-2-1-176 ॥ 

ಅಪೀತಯನ್ೀನ್ ಚ್ೀತನ್ಪರವೃತ ು್ೀದ್ಯಶಯನಾದಿತಾಯಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ಅನ್ತಮಾನ್ಂ ನ್ ಕತಿರಯತಯಸಿು। 
ಯಥಾ ಪಯಾಃ ಕ್ಷಿೀರಂ ಸವತ್ ೀ ದ್ರಾಯತಮನಾ ಪರಿಣಮತ್ೀ। ಯಥಾ ವಾ ಜಲಂ ಸವತ್ ೀ 

ಗಚಾತಿ ತಥಾಽನ್ತಮಾನ್ಂ ಕತಿರಯತಿ ಚ್ೀನ್ು। ತತಾರಪ 
ಪಯೀಮಾಬಾದಾವಪೀಶಾಖ್ಯಚ್ೀತನ್ಪರವೃತ ು್ೀದ್ಯಶಯನಾತ್ ‘ಏತ್ೀನ್ ಹ ವಾವ ಪಯೀ 

ಮಣೂಂ ಭವತಿ। ಏತಸಯ ವಾಽಕ್ಷರಸಯ ಪರಶಾಸನ್ೀ ಗಾಗಿಯ ಪ್ಾರಚ್ ಯೀ ನ್ದ್ಯಾಃಸಯನ್ದನ್ು’ 
ತಾಯದಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತಶಾ ಜಡತವಂ ನ್ ವಯಭಚಾರಿೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಸವತಾಃ ಪರಿಣಾಮಿ ಪಯಾಃ, 

ಅಮತಪ ತತ ಪರವೃತಿುಮಾತ್ರೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಿ ದ್ವಯೀಕ್ತುಾಃ॥ 

ಅಸತು ಶತರತಿಬಲಾತಪಯೀಮಾಬಾದಾವ್ೀವಮ್। ಅಯಸಾಾನಾುದಿರನ್ಯಸತು ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ 
ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ವಯತಿರ್ೀಕಾನ್ವಸಿಾತ್ೀಶಾಾನ್ಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-2-1-177 ॥ 

ಪರಕೃತ್ೀಶ್ ೀಽನ್ವೀತಿ। ‘ನ್ ಋತ್ೀ ತವತಿಾರಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತ್ಯೀಶವಯತಿರ್ೀಕ್ೀಣ ಕಸಾಯಪ 
ಕಮಯಣ್ ೀಽನ್ವಸಾಾನಾಚಾ ನ್ ಕ್ ೀಽಪ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಯನ್ಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್ 

ಸದಿಧರನಾದ್ರಣಿೀಯತಾವದ್ನ್ತಮಾನ್ಕತೃಯತವಸ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವಽಯಸಾಾನಾುದ್ೀರಪ 

ಪೂವ್ೀಯಣ್ೈವ ನಿರಾಸಸಮಭವಾತ್ ಕ್ೈಮತತ್ಯೀನ್ ೀಕಾುರ್ಯಂ ಸಾಧಯತಿ — ವಯತಿರ್ೀಕ್ೀತಿ। 
ಚ್ೀತನ್ಪರವೃತ ು್ೀರಿತಯಸಿು। ಈಶವಯತಿರ್ೀಕ್ೀಣ 
ಚ್ೀತನ್ಪರವೃತ ು್ೀರಪಯನ್ವಸಾಾನಾನಾುನ್ತಮಾನ್ಂ ಸವತಾಃ ಪರವೃತಿುಮದಿತಿ ಕ್ತಮತ 

ವಾಚಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಪರಮಾಣಕಂ ಪರಮಾಣವಿರತದ್ಧಂ ಚ ತನ್ಮತಂ ನ್ ೀಪ್ಾದ್ೀಯಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ॥1॥ 

ಅನ್ಯತಾರಭಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-2॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯತಾರಭಾವಾಚಾ ನ್ ತೃಣಾದಿವತ್ ಓಂ॥ 2-2-2-178 ॥ 

ಅತರ ‘ ನ್ ಋತ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಗತಯಣಭ ತ್ೀಶಪರತವಸಮಭವಾನ್ು ಮೀ ಪ್ಾರಗತಕುದ್ ೀಷ್ ಇತಿ 

ಪೂವಾಯಕ್ಷ್ೀಪ್್ೀಣ ಪರವೃತುಮಿೀಶಗತಣಕಪರರಾನ್ಕತೃಯಮತಂ ನಿರಸಯತ್ೀ। ಈಶಾಃ 
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ಪರಕೃತಸುತಸೃಜಯಂ ಜಗಚಾ। ಚ್ ೀಽನ್ತಕುಸಮತಚಾಯೀ। ಅನ್ಯತರ ಈಶಾದ್ನಾಯರಾರತ್ವೀನ್ 
ಜಗತ್ ೀಽಭಾವಾತ್ ತತ್ರೀರಣಾಂ ವಿನಾ ಕಸಾಯಪ ಕಾಯಯಸಯ ಸತಾುಾಭಾವಾದಿತಿ 

ರಾವತ್। ಚಬಾದತ್ ಪರಕೃತಾಯದಿಕಾರಣಸತಾುದ್ೀರಪೀಶಾಯತುತಾವಚಾ। ತೃಣಾದಿೀನಾಂ 
ಪಜಯನ್ಯ ಇವ ನ್ೀಶ್ ೀಽನ್ತಗಾರಹಕಮಾತರಂ ಕ್ತನ್ತು ಸವಯಸವತನ್ರ ಏವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಹಿ 
ಯದ್ಧಿೀನ್ಂ ಯತಸತಾುದಿ ತತುಸಾಯನ್ತಗಾರಹಕಮಾತರಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತಾಯದಿನಾ ಹ್ೀತತಾಃ ಸಿದ್ಧ ಇತಿ ರ ಯ್ೀಯಮ್। 
ಅನಾಯನ್ಧಿೀನ್ತ್ವೀಶಾಧಿೀನ್ತವಯೀಲಾಯಭಾಯೈವಂ ವಿನಾಯಸಾಃ॥2॥ 

ಅಭತಯಪಗಮಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-3॥ 

ಓಂ ಅಭತಯಪಗಮೀಽಪಯಥಾಯಭಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-3-179 ॥ 

ಅತರ ಶತರತಯಪ್ಾರಮಾಣಾಯನ್ು ಮೀ ಪ್ಾರಗತಕುದ್ ೀಷ್ ಇತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ಚಾವಾಯಕಮತಂ 

ನಿರಸಯತ್ೀ। ನ್ೀತಯಸಿು। ಅರ್ಯಶಬ್ ದೀ ವಿಷ್ಯಪರಯೀಜನ್ಪರಾಃ। ತವದಿೀಯಶಾಸರಸಯ 

ಸಿದಾಧನ್ುತವಮತಪಗಮಯತ್ೀ ನ್ ವಾ। ಅನ್ುೀಽಸಮದಿಷ್ಟಮ್। ಆದ್ಯೀ ವಿಷ್ಯಪರಯೀಜನ್ವತುಾಂ 

ನ್ ೀಪ್್ೀಯತ್ೀ ಉತ್ ೀಪ್್ೀಯತ್ೀ। ನಾದ್ಯಾಃ। ಅಭತಯಪಗಮೀಽಪ 
ಸಿದಾಧನ್ುತಾವಽಭತಯಪಗಮೀಽಪ ತದಾವಾಪಕಯೀರರ್ಯಯೀರಭಾವಾಽಭತಯಪಗಮಾದ್ 

ವಾಯಹತಾಯಪ್ಾತಾತ್। ನಾನ್ಯಾಃ, ದ್ೃಷಾಟದ್ೃಷ್ಟಯೀವಿಯಷ್ಯಪರಯೀಜನ್ಯೀಭಾವಾನ್ು 

ಯತಕುಂ ತನ್ಮತಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥3॥ 

ಪುರತಷಾಷಾಮಧಿಕರಣಮ್॥2-2-4॥ 

ಓಂ ಪುರತಷಾಶಮವದಿತಿ ಚ್ೀತ್ ತಥಾಽಪ ಓಂ ॥ 2-2-4-180 ॥ 

ಅತರ ನ್ ಪ್ಾರಗತಕುದ್ ೀಷ್ ೀಽತಾರಸಿುೀತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ಜಿೀವಗತಣಕಪರರಾನ್ಕತೃಯವಾದ್ಂ 

ನಿರಾಚಷ್ಟೀ। ನ್ೀತಯಸಿು। ಯಥಾ ಪುರತಷ್ಸಯ ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಸಮಬನ ಧ್ೀನ್ 
ಶರಿೀರಮಶಾಮನ್ಯನಾದಿಕತೃಯ ತದ್ವತರರಾನ್ಂ ಜಿೀವಸಮಬನಾಧತ್ 
ಮಹದಾದಿಕಾಯಯಕತರಯಸಿುಾತಿ ಚ್ೀತ್, ತಥಾಪ ಏವಮಧಿಕಾಶಙ್ಗಾಸದಾಭವ್ೀಽಪ 

ನ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ನಿಸಾುರಾಃ। ‘ನ್ ಋತ್ೀ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ಶರಿೀರಪರವೃತ ು್ೀರಪೀಶಾಯತುತ್ವೀನ್ 

ತವ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಸಾಧಯಹಿೀನ್ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಇತಶಾ ಸಾಧಯಹಿೀನ್ ಇತಾಯಹ — 
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ಓಂ ಅಙಚುತಾವನ್ತಪಪತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-4-181 ॥ 

ಜಿೀವಸಯ ಗತಣತ್ವೀ ತವಯೀಚಯಮಾನ್ೀ ಸಾವಯಜನಿೀನ್ಸಯ ಶರಿೀರಮ್ 

ಪರತಯಙಚುತುಾಸಾಯನ್ತಪಪತ ು್ೀನ್ಯ ಪುರತಷಾಶಮದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ ಯತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪ್ಾರಗತಕುಶತರತಾವಸಯ ಹ್ೈತತಕತ್ವೀನಾನಾದ್ರಾದ್ತರ ಚಶಬಾದಪರಯೀಗಾಃ॥4॥ 

ಅನ್ಯಥಾನ್ತಮಿತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-5॥ 

ಓಂ ಅನ್ಯಥಾಽನ್ತಮಿತೌ ಚ ಜ್ಞಶಕ್ತುವಿಯೀಗಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-5-182 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕಾುಙಚುತಾವನ್ತಪಪತತಯದಾಧರ್ೀಣ ಪ್ಾರಪುಂ ಜಿೀವಪರರಾನ್ಕತೃಯವಾದ್ಂ 

ಪರತಾಯಚಷ್ಟೀ। ಚಶಬ್ದೀನಾಙಚುತಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀರಾಕಷ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ಾರಗತಕಾುದ್ನ್ಯಥಾ 
ಜಿೀವಸಯ ಪ್ಾರರಾನ್ಯೀನ್ ಪರಕೃತ್ೀಗತಯಣತ್ವೀನ್ ಪುರತಷಾಶಮದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ೈವಾನ್ತಮಿತೌ 

ಚಾಙಚುತಾವನ್ತಪಪತಿುಾಃ। ಕತತಾಃ? ಜ್ಞಶಕ್ತುವಿಯೀಗಾತ್। ಜಾನಾತಿೀತಿ ಜ್ಞಾಃ। 
ಇಗತಪಧಜ್ಞಾಪರೀಕ್ತರಾಃ ಕಾಃ। ಜ್ಞಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ಶರಿೀರಸಮಬನ ಧ್ೀ 
ಶಕಯಭಾವಾತುದ್ತಪಸಜಯನ್ಕಪುರತಷ್ಕತೃಯತವಪಕ್ಷ್ೀ ತ್ೀನ್ ವಿನಾ ತತಸಮಬನ ಧ್ೀ 

ಸಾಮಥಾಯಯಭಾವಾದ್ ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಇತರ್ೀತಯತರ ಶತರತಾಯದಿಪ್ಾರಪುಂ 
ಜಿೀವಕತೃಯತವಮ್ ಅತರ ತತ ಸಮಯಪ್ಾರಪುಂ ನಿರಸಯತ ಇತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯದ್ ೀಷ್ೀಣಾಪ ಪ್ಾರಕುನ್ಸವಯಪಕ್ಷಾನಿುರಾಹ— 

ಓಂ ವಿಪರತಿಷ್ೀರಾಚಾಾಸಮಞ್ಜಸಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-5-183 ॥ 

ಸವಯಶತರತಿಸೃತಿಯತಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾವಚಾಾನಿೀಶವರಮತಮಸಮಞ್ಜಸಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥5॥ 

ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಕಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-6॥ 

ಓಂ ಮಹದಿದೀಘಯವದಾವ  ಹರಸವಪರಿಮಣೂಲಾಭಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-184 ॥ 
ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕುನಿರಿೀಶಮತ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ ೀಽತರ ನಾಸಿುೀತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಕಮತಂ 

ನಿರಸಯತ್ೀ। ಪಞ್ಾಮಯನಾುದ್ವತಿಾಃ। ಪರತಿಯೀಗಿನ್ಸುಥಾ ನಿದ್ೀಯಶಾತ್। ತತರ ತಸ ಯ್ೀವ್ೀತಯಸಯ 
ಪ್ಾರಯಿಕತಾವತ್। ಷ್ಷ್ಠಾನಾುದ್ವತಿತ್ವೀ ತತ ಸಕಾಶಾದಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। 
ಭಾವಪರರಾನ್ ೀಽಯಮ್।ಯಥಾ ಮಹತಾವದಿದೀಘಯತಾವಚಾ ಪರಿಮಾಣಾಚಾತತರಣತಕಾದಿ 
ಕಾಯಯಗತಂ ಪರಿಮಾಣಂ ಜಾಯತ್ೀ ತಥಾ ಹರಸವತಾವತಪರಿಮಾಣೂಲಾಯಚಾ ಪರಿಮಾಣಾತ್ 

ತತುತಾಾಯೀಯ ಪರಿಮಾಣಮತತಪದ್ಯೀತ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಮಹತುಾದಿೀಘಯತಾವಭಾಯಮಪ 

ನ್ ೀತಪದ್ಯೀತ। ಅವಿಶ್ೀಷಾದಿತಿ ವಾ ಶಬಾದರ್ಯಾಃ। 
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ಪರಿಮಾಣಾವಾನ್ುರಜಾತೌಮಾನಾಭಾವ್ೀನಾಣತತವಮಹತಾವದ್ೀಾಃ ಸಾವಧಿಕತರಾ 
ದ್ವಾಣತಕಾದಿಪರಿಮಾಣಸಾಯಪ ಸಾವಪಕೃಷ್ಟಪರಿಮಾಣಾನ್ಮಹತ ು್ಾೀನ್ 
ಸಾರ ಪ್ಾಯದ್ವೈಜಾತ್ಯೀಽಪ ಸಙ್ಗ್ಾಯೀವ ದ್ವಾಣತಕಾದಿಪರಿಮಾಣ್ೀನ್ ತತಾಾಯೀಯ 

ಪರಿಮಾಣ್ ೀತಪತಿುಸಮಭವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಏವಂ ದ್ರವಯಸಮವಾಯಿಕಾರಣಮಪ 

ನಿರಸನಿೀಯಮ್। ಅತರ ಮಹತುಾದಿೀಘಯತ್ವೀತಾಯದಿವಾಚ್ಯೀ ಮಹದಿತಾಯದಿನಿದ್ೀಯಶಸತು 

‘ಪರಚಯವಿಶ್ೀಷಾಚಾ ಮಹತ್’ ಇತಿ ಕಾಣಾದ್ಸ ತಾರನ್ತಸಾರಾದಿತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ದಾಷಾಟಯನಿುಕಸಯ ದಿವತಾವದಾವ ವಿಷ್ಯವಾಯಪಯರ್ಯಂ ವಾ 
ಪರ್ ೀಪ್್ೀತಪರಿಮಾಣಚತತಷ್ಾಮಪ್ಾರಮಾಣಿಕಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಂ ವಾ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುದ್ವಯೀಕ್ತುಾಃ॥ 
ಅಸಮವಾಯಿಕಾರಣಂ ನಿರಸಯ ನಿಮಿತುಂ ನಿರಸಯತಿ— 

ಓಂ ಉಭಯಥಾಽಪ ನ್ ಕಮಾಯತಸುದ್ಭಾವಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-6-185 ॥ 

ಉಭಯಥಾಽಪಈಶವರ್ೀಚಾಾರಾ ನಿತಾಯನಿತಯತವರ ಪಪರಕಾರದ್ವಯೀಽಪ ನ್ ಕಮಯ 

ಪರಮಾಣತಷ್ತ ಕ್ತರರಾ ನ್ ಸಮಭವತಿ। ಅತಾಃ ಪರಮಾಣತಷ್ತ ಕ್ತರರಾಭಾವಾತ್ ತದ್ಭಾವಾಃ 

ಪರಿಮಾಣಸನಿುರಾಪತದ್ವಾಣತಕಾದಿಕಾರಾಯಭಾವ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ನಿತಯತ್ವೀ ಲಯೀ ತಸಾಯಂ 

ಸತಾಯಮಣತಷ್ತ ಕಮಾಯನ್ತತಾಪದ್ೀನ್ ವಯಭಚಾರಾದ ಧ್ೀತತತವಂ ನಾಸಿು। ಅನಿತಯತ್ವೀ 
ಅನ್ವಸಾುದಾಯಪ್ಾತ್ೀನ್ ೀತಾಪದ್ಕಾಭಾವಾದಿೀಶ್ೀಚಾಾರಾ ಹ್ೀತತತವಂ ನ್ ಯತಕುಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಸಿದಾಧನ ು್ೀತಿವೀಶಸಯ ವ್ೈದಿಕತಾವನ್ು ದ್ ೀಷ್ ಇತಿ ಹೃದ್ಯಮ್। ಉಭಯಥಾಪ 

ತದ್ಭಾವಾದಿತ್ಯೀವೀಕೌು ಕಮಾಯದ್ಯಭಾವ್ೀನಾನ್ಯಥಾಸಿದಿಧಂ ಶಙ ಾ್ೀತ। ಅತ್ ೀ ನ್ 

ಕಮೀಯತತಯಕ್ತುಾಃ। ತಸಯ ಇಚ ಾ್ೈಕಹ್ೀತತಕತಾವದ್ದ್ೃಷ್ಟವಿಲಮಬೀನ್ ಕಾಯಯವಿಲಮಾಬಭಾವಾತ್। 
ಉಭಯಥಾಽಪ ನ್ ಕಮೀಯತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಶ್ೀಷ್ ೀಕ್ತುರನಿಷ್ಟಸ ಚನಾಥಾಯ। 
ಉಭಯಥಾಽಪ ಕಮಾಯಭಾವಾದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ನ್ ಕಮಾಯತ  ಇತಿ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ೀಕ್ತುಲಯಯೀ 

ಸತಾಯಮಪೀಶ್ೀಚಾಾರಾಂ ನ್ ಕಮಾಯತ್ ೀ ವಯಭಚಾರಾಃ। ತದ್ನ್ಯದಾಪ ನ್ ಕಮಯ ಅತಾಃ 

ಕಾರಾಯಭಾವ ಇತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್॥ 
ಸಮವಾಯಿಕಾರಣಂ ಚ ನಿರಾಹ – 
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ಓಂ ಸಮವಾರಾಭತಯಪಗಮಾಚಾ ಸಾಮಾಯದ್ನ್ವಸಿಾತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-6-186 ॥ 

ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ಅವಯವಾವಯವಾಯದಿೀನಾಂ ಭನ್ುತವಮತಪ್್ೀತಯ ತ್ೀಷಾಂ 

ಸಮವಾರಾಯತಪಗಮಾಚಾ ತನ್ಮತಮಸತ್। ಕತತಾಃ? ಸಮವಾಯಸಾಯಪ 

ಸಮವಾಯಿಭಾಯಂ ಭನ್ುತವಸಾಮಾಯತ್। ಮೃದ್ಘಟಸಮವಾಯ 
ಇತಾಯದಿವಿಶ್ಷ್ಟಬತದ್ತಧಾಪಪತುಯೀ ಸಮವಾರಾನ್ುರಾಪ್್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ತತಾರಪ್್ಯೀವಂ 

ತತಾರಪ್್ಯೀವಮಿತಯನ್ವಸಾಾನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸಮವಾರಾಸಮಭವಾನ್ು ಪರಮಾಣಾವದಿೀನಾಂ 

ದ್ರವಾಯದಿಕಾರಣತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಏವಂ ಕಾರಣತರಯನಿರಾಸ್ೀನ್ ಸೃಷ್ಟಂ ನಿರಸಯ ಪರಲಯಂ ನಿರಾಚಷ್ಟೀ— 

ಓಂ ನಿತಯಮೀವ ಚ ಭಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-187 ॥ 

ಕ್ತಞ್ ಾ್ೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಈಶ್ೀಚಾಾಪರಮಾಣಾವದಿಕಾರಣಸಯ ನಿತಯಂ ಭಾವಾನಿುತಯಮೀವ ಚ 

ಕಾಯಯಂ ಸಾಯನ್ು ತತ ಕದಾಚಿತರಲಯ ಇತ್ಯೀವಾರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ಸಮವಾಯಸ್ವೀತಯಸಿು। 
ಸತಾುಸಮವಾಯೀ ಜನಿರಿತಿ ಪರ್ೈರಙಚುೀಕೃತತಾವತ್ ಸಮವಾಯಸಯ ಚ ನಿತಯಮೀವ 

ಭಾವಾತ್ ಸವಯಂ ನಿತಯಂ  ಜನಿಮತಾಸಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾಚ ಸೃಷ್ಟ ಪರಲರಾನ್ತಪಪತಿುರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ॥ 

ಅಭತಯಪ್್ೀತಯ ಪರಮಾಣತನಿತಯತವಂ ತದಾರಮಭವಾದ್ ೀ ದ್ ಷ್ತಾಃ। ಇದಾನಿೀಂ ತತ 
ತನಿುತಯತವಮೀವ ನ್ೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ರ ಪ್ಾದಿಮತಾುಾಚಾವಿಪಯಯಯೀ  ದ್ಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-188 ॥ 
ಕ್ತಞ್ಾ ಪ್ಾರ್ಥಯವಾದಿಪರಮಾಣ ನಾಂ ರ ಪಸಾದಿಮತಾುಾತ್ ಪರಕೃತನಿತಯತವವಿಪಯಯಯಾಃ 

ಅನಿತಯತವಂ ಭವತಿ। ಯದ್ ರಪ್ಾದಿಮತ್ ತದ್ನಿತಯಮಿತಿ ಘಟಾದೌ ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಭೌತಿಕತ್ವೀನ್ ರ ಪ್ಾದ್ೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಾತ್ ನ್ೀಶಾದೌ ವಯಭಚಾರಾಃ॥ 

ಅಸತು ರ ಪ್ಾದಿಮತ್ುಾೀಽಪ ನಿತಯತವಮ್। ಅಸತು ವಾ ಅನಿತಯತವಮ್। ಕ್ತಂ ಬಾಧಕಮತ ಆಹ 
— 
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ಓಂ ಉಭಯಥಾ ಚ ದ್ ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-6-189 ॥ 

ಉಕುಪಕ್ಷದ್ವಯೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆದ್ಯೀ ಘಟಾದ್ೀರಪ ನಿತಯತಾಪತಿುಾಃ। 
ತತಾಸಮಯಸಯ ಅಣತಷ್ವಪಯನ್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ ಸತಸಾಧತಾವತ್। ಅನ್ಯೀಽಣ ನಾಮಭಾವ್ೀನ್ 

ದ್ವಾಣತಕಾದಿಕಾರಾಯಭಾವ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶಾ ತನ್ಮತಂ ನಿರಾಚಷ್ಟೀ— 

ಓಂ ಅಪರಿಗರಹಾಚಾ ಅತಯನ್ುಮನ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥ 2-2-6-190॥ 
ಪರಮಾಣಾವರಮಭವಾದ್ಸಯ ಶತರತಾಯದಿಪರಿಗರಹಶ ನ್ಯತಾವತ್ ತದಿವರತದ್ಧತಾವಚಾಾನ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ 

ಅನಾದ್ರಣಂ ಯತಕುಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥6॥ 

ಸಮತದಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-7॥ 

ಓಂ ಸಮತದಾಯ ಉಭಯಹ್ೀತತಕ್ೀಽಪ ತದ್ಪ್ಾರಪುಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-7-191 ॥ 
ಏವಂ ಹ್ೈತತಕಾನಿುರಸಯ ಪ್ಾಷ್ಣಿೂಷ್ತ 

ಪರಮಾಣತಪಞ್ಜವಾದಿನ್ ೀವ್ೈಯಭಾಷ್ಕಸೌತಾರನಿುಕಯೀಮಯತಮತರ ನ್ಯೀ ನಿರಸಯತ್ೀ। 
ಉಭಯೀತಯನ್ೀಕ್ ೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಅಪಾಃ ಏಕಹ್ೀತತಕತವಪಕ್ಷನಿರಾಸಸ ಚಕಾಃ। 
ಕಾಲಕಮಾಯದಿನಿಮಿತ್ುೀನ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ೀಽಣತಹ್ೀತತಕಾಃ ಸಮತದಾಯೀ ಭವತಿ। ನ್ ತವವಯವಿೀ 

ಕಶ್ಾದ್ಸಿುೀತಿ ಮತ್ೀ ಸಮತದಾಯಾಃ ಕ್ತಮೀಕಾಣತಹ್ೀತತಕ ಉತಾನ್ೀಕಾಣತಹ್ೀತತಕಾಃ। 
ಏಕಸಾಮತ್ ಸಮತದಾಯ ಇತಯಸಯ  ವಾಯಹತಾಯದ್ೀರಾದ್ ಯೀಽಯತಕುಾಃ। ಅನ್ಯೀಽಪ 
ಉಭಯಹ್ೀತತಕ್ೀ ಮಿಲ್ಲತಾನ್ೀಕಹ್ೀತತಕ್ೀ ಸಮತದಾಯೀಽಙಚುೀಕೃತ್ೀ ಸತಿ ತದ್ಪ್ಾರಪುಸುಸಯ 

ಸಮತದಾಯಸಾಯಪ್ಾರಪುರನ್ತಪಪತಿುರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಣ ನಾಂ ಮೀಲನ್ೀ ಸತಿ 

ಸಮತದಾಯಸುಸಿಮನ್ ಸತಿ ಮೀಲನ್ಮಿತಯನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ವಿರಲಾನ್ೀಕಹ್ೀತತಕತ್ವೀ ತತ ತಾದ್ೃಶಾಣ ನಾಂ ಸದಾ ಸತಾುಾತ್ ಸಮತದಾಯೀಽಪ 

ಸದಾ ಸಾಯದಿತಿ ಲರಾಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸಮತದಾಯೀ ಅನ್ೀಕಹ್ೀತತಕ್ೀಽಪೀತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ಉಭಯೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಉಭಾವವಯವಾವಸಯ ಮೀಲನ್ಸಯ ತದ್ತಭಯಮಿತಿ 

ಸಮತದಿತಾನ್ೀಕತವರ ಪಮಿಲ್ಲತತವರ ಪಪಕ್ಷಲಾಭಾಯ। ಸಙ್ಗ್ಾರಾ ಅವಯವ್ೀ 

ತಯಪ್। ದಿವತಿರಭಾಯಂ ತಯಸಯಯಜಾವ। ಉಭಾದ್ತದಾತ್ ುೀ ನಿತಯಮಿತಿ ಸೃತ್ೀಾಃ। 
ಯದ್ ವೀಭಶಬದಪರಾಯಯಾಃ ಅತ್ ರೀಭಯಶಬದಾಃ। ಸವಾಯದಿಸ ತರಕ್ೈಯಯಟ್ೀ 
ಉಭಾದ್ತದಾತ್ ುೀ ನಿತಯಮಿತಿ ನಿತಯಗರಹಣಸಯ ಸಮಾಸಾದಾವುಭಶಬದಸ್ ಯೀಭಯೀತ್ಯೀವ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 113 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ ಪಮಿತ್ಯೀತದ್ರ್ಯಜ್ಞಾಪಕತ್ ವೀಕ್ುೀಾಃ। ಏವಞ್್ ಾೀಭಯಹ್ೀತತಕಾಃ ಸಮತದಾಯ 

ಇತಯತಾರಪಮಿಲ್ಲತ್ ೀಭಯಹ್ೀತತಕಾಃ ಸಮತದಾಯಶ್ಾೀದ್ನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾತುದ್ಪ್ಾರಪುಾಃ। 
ವಿರಲ್ ೀಭಯಹ್ೀತತಕಶ್ಾೀತ್ ಸಮತದಾಯಾಃ ಸದಾ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ೀಚಿತತು ಮಿಲ್ಲತಾ 

ವಿರಲಾಶ್ಾೀತತಯಭಯೀ ಯೀಽಣವಸುದ್ತಭಯಹ್ೀತತಕ್ೀಽಪಸಮತದಾಯೀ ತದ್ಪ್ಾರಪುಾಃ। 
ತದಿತಿ ಸನಿುಹಿತಸಮತದಾಯೀ ಬತದಿಧಸಾಲಯಶ್ ಾೀಚಯತ ಇತಿ ಪಕ್ಷದ್ವಯಸಾಯಪ ಸ ತರ ಏವ 

ನಿರಾಸ ಇತಯಪ್ಾಯಹತಾಃ॥ 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಇತರ್ೀತರಪರತಯಯತಾವದಿತಿ ಚ್ೀನ್ ುೀತಪತಿುಮಾತರ ನಿಮಿತುತಾವತ್ ಓಂ 

॥2-2-19॥ 

ಇತರಸಹಿತಮಿತರದಿತರ್ೀತರತ್। ತಸಯ ಪರತಯಯೀಽಪ್್ೀಕ್ಷಾಬತದಿಧಯಯಸಯ 

ವಯವಹಾರಾದ್ೀಸುಸಯ ಭಾವಸುತುಾಂ ತಸಾಮತ್। ಯದ್ತಕುಂ ಪ್ಾರಕ್ 

ಲರಾಯೀಗ್ ೀಽನ್ ಯೀನಾಯಶರಯ ಇತಿ ಚ। ತನ್ು। ಅಣತಗತಾನ್ೀಕತವಸಙ್ಗ್ಾರ ಪಸಯ 
ಮದ್ಭಮತಸಮತದಾಯಸಯ ಸದಾ ಸತ ು್ಾೀಽಪ 
ತತರತಿೀತಿವಯವಹಾರಯೀರಪ್್ೀಕ್ಷಾಬತದ್ಧಾಧಿೀನ್ತಾವತ್ 
ಸಾಮಿೀಪಯಹ್ೀತತಕಾಪ್್ೀಕ್ಷಾಬತದ್ಧಾಭಾವ್ೀನ್ 

ಸಮತದಾಯಪರತಿೀತಾಯದ್ೀರಭಾವಾಲಿರಾದ್ತಯಪಪತಿುರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ವಿರಲಾಣ ನಾಂ 
ಮಿಲ್ಲತಾಣತರ ಪಸಮತದಾಯೀತಪತಿುಮಾತ್ರೀ ನಿಮಿತುತಾವದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾಬತದಾಧಾದೌ 

ನಿಮಿತುತಾವಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ೀ ಏಕ್ೈಕಕಾಯೀಯತಾಪದ್ನ್ೀನ್ೈವಾಣ ನಾಂ 
ನಾಶಾದಾದೌ ದ್ಶಯನ್ಂ 
ತತ್ ೀಽಪ್್ೀಕ್ಷಬತದಿಧಸುತಸುತಸಮತದಾಯವಿಷ್ಯಪರತಿೀತಿವಯವಹಾರಾವ್ೀಕತರ ಸವಯಂ ನ್ 

ಯತಕುಮಿತಿ ಕದಾಪ ಸಮತದಾಯಪರತಿೀತಿವಯವಹಾರೌ ನ್ ಸಾಯತಾಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತರ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುರಪ್್ೀಕ್ಷಾಬತದಿಧಸವರ ಪ್ೀಪದ್ಶಯನಾಯ। 
ತದ್ಪಯನ್ ಯೀನ್ಯಸಾಹಿತಯರ ಪಸಾಮಿೀಪಯಹ್ೀತತಕಾ ಸ್ೀತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಅಭತಯಪ್್ೀತಯ 
ಚ್ೀದ್ಮತದಿತಮ್। 
ವಸತುತ್ ೀ ವಿರಲಾಣತಭ್ ಯೀ 
ಮಿಲ್ಲತಾಣತರ ಪ್ಾಸದ್ೃಶಕಾಯಯಜನ್ನ್ಮೀವಾಯತಕುಮಿತಾಯಹ— 
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ಓಂ ಉತುರ್ ೀತಾಪದ್ೀ ಚ ಪೂವಯನಿರ್ ೀರಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-193 ॥ 

ನ್ೀತಯಸಿು। ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ವಿಸದ್ೃಶಕಾಯಯಜನಿಶಾ ನ್ ಯತಕ್ುೀತಯನ್ವೀತಿ। 
ಅವರಾರಣ್ೀಽಪ ವಾ। ಉತುರಸಯ ಸವಸದ್ೃಶಕಾಯಯಸ್ ಯೀತಾಪದ್ ಏವ ಪೂವಯಸಯ 

ಕಾರಣಸಯ ನಿರ್ ೀರಾನಾುಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ೀ ಕಾರಣಸಯ ಸದ್ೃಶಕಾಯಯಜನ್ನ್ 
ಏವ ಸಾಮಥಾಯಯತ್ ತತಾಾಯಯಮತತಾಪದ್ಯ ಪಶಾಾದ್ವೈಸಾದ್ೃಶಯಂ 

ಜನ್ಯತಿೀತ್ಯೀತದ್ಪಯಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸತರಾರಾಂ ತ ತಪತಿುಮಾತರ ಏವ 
ಸದ್ೃಶಕಾಯೀಯತಾಪದ್ ಏವ ನಿಮಿತುತಾವದಿವಸದ್ೃಶಕಾಯೀಯ ನಿಮಿತುತಾವಭಾವಾದಿತಿ 
ಪೂವಯಸ ತಾರಂಶಸಾಯಥಾಯನ್ುರಮತಕ್ ುಾೀತುರ್ ೀತಾಪದ್ೀ ಚ್ೀತಯಸಯ ಕಾಯೀಯತಾಪದ್ ಏವ 

ಪೂವಯನಾಶಾನ್ು ಕಾಯೀಯ ಸಂಸಾಾರಾರಾಯಕತವಮ್। ತ್ೀನಾತಾಮದಿಕ್ಷಣಿಕತವವಾದ್ೀ 
ವಾಯಪ್ಾಯದ್ಯನ್ತಸನಾಧತತರ್ೀಕಸಾಯಭಾವ್ೀಽಪ 
ಪೂವಯಪೂವಾಯತಮಸಂಸಾಾರಯೀಗಿನಾಮತತುರಾತಮನಾಮತತಪತಾಯ 

ತಕಾಯದಿವಯವಹಾರ್ ೀ ಯತಕು ಇತಿ ನ್ ಯತಕುಮಿತಯಥಾಯನ್ುರಮತಕುಮ್॥ 
ಪರತಿಕ್ಷಣ್ ೀತಪತಿುರ್ೀವ ನ್ೀತಾಯಹ  — 

ಓಂ ಅಸತಿ ಪರತಿಜ್ಞ್ ೀಪರ್ ೀರ್ ೀ ರೌಗಪದ್ಯಮನ್ಯಥಾ ಓಂ ॥ 2-2-7-194 ॥ 

ನ್ೀತಯಸಿು। ಉತುರ್ ೀತಾಪದ್ ಇತಿ ಪೂವ್ೀಯತಿ ಚ ಪರತಿಕ್ಷಣಮಿತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। ನ್ 
ಪರತಿಕ್ಷಣಂ ಕಾಯೀಯತಪತಿುಯತಯಕಾು। ಕತತಾಃ? ಕ್ತಂ ಕಾರಣ್ೀ ನ್ಷ್ಟೀ ಕಾಯಯಮತತಪದ್ಯತ್ೀ 

ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ವಾ। ಆದ್ಯೀ ಅಸತಿ ಪೂವಯಸಿಮನಾಾರಣ್ೀಽಸತಿ ಕಾಯೀಯತಪತಿುರಿತತಯಕ ು್ೀ 

ತತುಸಯ ಕಾಯಯಮಿತಿ ಪರತಿಜ್ಞಾರಾ ಉಪರ್ ೀರ್ ೀ ಹಾನಿರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅತಿಪರಸಙ್ಗುದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಸತಿ ಪೂವಯಸಿಮನ್ ಉತುರ್ ೀತಾಪದ್ ಇತಯನ್ಯಪಕ್ಷ್ೀ  

ರೌಗಪದ್ಯಮವಿಚಿಾನ್ ುೀತಪತಿುಾಃ। ಕಾರಾಯಣಾಮಿತಿ ಪರಕೃತಮನ್ವೀತಿ। ಸಾಯದಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಕಾರಣಸಯ ಕಾಯಯಕ್ಷಣ್ೀಽಪಯವಸಾಾನ್ೀ ಕಾರಣಸಯ ವಿನಾಶಕಾಭಾವ್ೀನ್ ಪುನ್ಸುಸಾಮತ್ 

ಕಾಯೀಯತಪತುಯಾಃ ಸತಯಾಃ ತ್ೀಭಯಸುಥ್ೀತಿ ಸವಯಕಾಯಯಜನಿರವಿಚಿಾನಾು ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಯದಾವ ಯಸಿಮನ್ ಕ್ಷಣ್ೀ ಕಾರಣಂ ತಸಿಮನ್ುೀವ ಕಾರಾಯವಸಾಾನ್ಂ ತತಾಾರಾಯಣಾಂ 

ಚ್ೈವಮಿತಿ ಸವಯಕಾರಾಯಣಾಂ ಸಹಾವಸಾಾನ್ರ ಪರೌಗಪದ್ಯಂ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರಾಭಮತತಾವದ್ಸತಪಕ್ಷಸಯ ಪೂವಯನಿದ್ೀಯಶಾಃ।  
ಏವಂ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ೀ ಕಾಯೀಯತಪತಿುಂ ನಿರಸಯ ವಿನಾಶಂ ಚ ನಿರಸಯತಿ — 
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ಓಂ ಪರತಿಸಙ್ಗ್ಾಽಪರತಿಸಙ್ಗ್ಾನಿರ್ ೀರಾಪ್ಾರಪುರವಿಚ್ಾೀದಾತ್ ಓಂ  

॥ 2-2-7-195॥ 

ಪರತಿಸಙ್ಗ್ಾ ಬತದಿಧಾಃ। ತದ್ಭಾವೀಽಪರತಿಸಙ್ಗ್ಾ। 
ಬತದಿಧಪೂವಾಯಬತದಿಧಪೂವಯವಿನಾಶೌಪರತಿಸಙ್ಗ್ಾಪರತಿಸಙ್ಗ್ಾನಿರ್ ೀರೌ। ತಾವ್ೀವ 

ಸಸನಾುನ್ವಿನಾಶಪರತಿಕ್ಷಣವಿನಾಶಾವುಚ ಯ್ೀತ್ೀ। ತಯೀರಪ್ಾರಪುರನ್ತಪಪತಿುಾಃ। ಕತತಾಃ? 

ಅವಿಚ ಾ್ೀದಾತ್। ಕಾಯಯಜನಿೀನಾಮಿತಿ ವಾ ಕಾರಾಯಣಾಮಿತಿ ವಾ ಪರಕೃತಮನ ವ್ೀತಿ। 
ಕಾರಣ್ೀ ಸತಿ ಕಾಯಯಂ ಭವತ್ಯೀವ್ೀತಿ ನಿಯಮಾಭತಯಪಗಮಾತ್ ಪರತಿಕ್ಷಣಂ 
ಕಾಯಯಮತತಾಪದ್ಯ ನ್ಶಯತಿೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಉತಪತಿುಕ್ಷಣಸ್ಯೈವ 
ಕಾಯಯವಿಯೀಗಕ್ಷಣತಾವತಾಾಯಯವಿಯೀಗಕಾಲ್ೀ ಕಾರಣಂ ಸದ್ೀವ್ೀತಿ 

ಕಾಯಯಮತತಾಪದ್ಯೀತ್। ತದ್ತತಪತಯನ್ನ್ುರಂ ಚ್ೈವಮಿತಿ ಕರ್ಂ     

ತವದ್ಙಚುೀಕೃತಪರತಿಕ್ಷಣವಿನಾಶಾಃಸಾಯತ್। ತಥಾ ಸತ್ ೀ ಹಿ ಘಟಸಾಯನಿುಕ್ ೀ ನಾಶಾಃ। 
ಅತ್ ೀಽಸೌ ಸತಾುಾತಾಾಯಯಮತತಾಪದ್ಯೀದ್ೀವ। ತತಾಾಯಯಂ ಚ್ೈವಮಿತಿ ಕರ್ಂ 

ತವದ್ಙಚುೀಕೃತಸನಾುನ್ ೀಚ ಾ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅರ್ಯಕ್ತರರಾಕಾರಿತವರ ಪಸತಾುಾನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಯ ಕ್ಷಣಿಕತವಂ 
ಭಾವಾನಾಮತಪ್್ೀಯಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಉಭಯಥಾ ಚ ದ್ ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-196 ॥ 

ಕಾರಣ್ೀ ಸತಿ ಕಾಯಯಂ ಭವತ್ಯೀವ್ೀತಿ ನಿಯಮೀಽನಿಯಮೀ ಚ್ ೀಭಯಥಾಪ 

ದ್ ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆದ್ಯೀ ಕಾರಣಸಾಯಪ ರಾವತಾಾಯಯಭಾವಿತಾವತ್ 

ಸವ್ಯೀತರಗ್ ೀಶೃಙ್ಗುವತ್ ನ್ ಕಾಯಯಕಾರಣಭಾವಾಃ। ಅನ್ಯೀ 

ತತಾಾಲ್ೀಽರ್ಯಕ್ತರರಾಭಾವ್ೀನಾಽಸತಾುಾಪತಾಯ ನ್ ಕದಾಪ ತತಾಃ ಕಾಯಯಜನಿರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಜಲಾಹರಣಾದಿಯೀಗಯತಯೈವ ಸತ್ ುಾೀಪಪತಿುರಿತಿ ಹೃದ್ಯಮ್। 
ನ್ನ್ತ ಯತಸತ್ ತತಾಣಿಕಂ ಯಥಾ ದಿೀಪ್ಾದಿೀತಯನ್ತಮಾನಾತ್ ಕ್ಷಣಿಕತವಂ 
ಭಾವಾನಾಮಸಿುಾತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಆಕಾಶ್ೀ ಚಾವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-7-197 ॥ 

ದಿೀಪ ಇವಾಕಾಶ್ೀ ಚ ಪರಿಮಾಣವಿಶ್ೀಷಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆಕಾಶ್ೀ 
ಪರಿಮಾಣವಿಶ್ೀಷಾದ್ಶಯನ್ೀನ್ ತಸಾಯಕ್ಷಣಿಕತವಂ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ತದ್ದೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ 
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ಸತುಾಹ್ೀತತನ್ೈವ ಸವಯಸಯ ಕ್ಷಣಿಕತವಂ ಸಸಾಧನ್ಮಿತಿ ಪರಕರಣಸಮಂ ತವದ್ನ್ತಮಾನ್ಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। 
ಬಾಧಿತತ್ವೀನಾಪಯನ್ತಮಾನ್ಂ ನಿರಾಹ — 

ಓಂ ಅನ್ತಸೃತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-2-7-198 ॥ 

ತದ್ೀವ್ೀದ್ಮಿತಿ ಪರತಯಭಜ್ಞಾನಾಚಾ ನಾನ್ತಮಾನಾತ್ ಕ್ಷಣಿಕತವಂ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥7॥ 

ಅಸದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-2-8॥ 

ಓಂ ನಾಸತ್ ೀಽದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-2-8-199 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಪರಮಾಣತಪುಞ್ಜವಾದ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ ೀಽತರ ನ್ೀತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ಶ ನ್ಯಮತಂ 

ನಿರಸಯತ್ೀ। ವಿಶವಕಾರಣತವಮಿತಿ ಪರಕರಣಾಲಭಿಯತ್ೀ। ಅಸತಾಃ ಶ ನ್ಯಸಯ ಜಗತಾಾರಣತವಂ 
ನ್ ಯತಕುಮ್। ಕತತಾಃ? ಮಾನಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಕತತ್ ೀ ನ್ ಮಾನ್ಮಿತಯತಾಃ 

ಅದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್ ಶ ನ್ಯಕಾರಣತವಸಾಯಪರತಯಕ್ಷತಾವತ್। ಕಾವಪ ತತಾಾರಣತವಸಾಯದ್ಶಯನಾದ್ 

ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾವ್ೀನ್ ನಾನ್ತಮಾನಿಕತಾವದಿತಿ ರಾವತ್। ತಥಾ ಅದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್, 
ಆಗಮಸ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ, ಶ ನ್ಯಕಾರಣತವಬ್ ೀಧಕಾಗಮಸಾಯದ್ಶಯನಾದಿತಿ ಪರಮಪರರಾ 

ಅದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತಿ ಹ್ೀತತಯೀಯಜಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ಮಾನಾಭಾವೀಮೀರಾಭಾವಹ್ೀತತನ್ಯ ತತ 

ಪರತಯಕ್ಷಾಭಾವಮಾತರಮಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಸತರಾರಾಂ ತತ ಅಸತಾಃ ಶ ನಾಯಜಜಗತ್ ೀ 

ಜನ್ಮ ನ್ೀತಿ ಪಞ್ಾಮಯನ್ುತರಾ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್। ಯದ್ಯಪ ಶ ನ್ಯಂ ನಾಸದಿತಯಭತಯಪ್್ೀತಂ 

ಮಾಧಯಮಿಕ್ೈಾಃ। ತಥಾಪ ಸವಯಧಮಯಶ ನ್ಯತ್ವೀ ಅಸತುಾಮಾಪ್ಾದ್ಯ ಅಸತ ಇತತಯಕುಮ್। 
ವೃತಯನ್ುರಂ ತತ ನಾ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸತಾಃ ಆದಿಕಾಲ್ಲೀನ್ಕಾಯಯಸಯ ಕತಾಯಽನ್ತಮಾತವಯಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್  ಅದ್ಯತನ್ಕಾಯೀಯ ಪುಂಸೃತತವಸಯ ದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತಿ ರ್ಯೀಯಮ್॥ 
ಅದ್ೃಷ್ಟಮಪಯಸತ್ ೀ ಜಗತಾಾರಣತವಮಸಿುಾತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಉದಾಸಿೀನಾನಾಮಪ ಚ್ೈವಂ ಸಿದಿಧಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-8-200 ॥ 

ಏವಮಸತಾಃ ಕಾರಣತ್ವೀ ಸತತಯದಾಸಿೀನಾನಾಂ 
ಹ್ೀಯೀಪ್ಾದ್ೀಯಧಿೀವಿಷ್ಯತಾವದ್ತದಾಸಿೀನಾನಾಂ ಖ್ಪುಷಾಪದಿೀನಾಮಪ ಸಕಾಶಾತ್  

ಸೌರಭಾಯದಿಕಾಯಯಸಿದಿಧಾಃ  ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಚ್ೀಚ ಾನಾಯದ್ಪ ಕಾಯಯಂ ನ್ 

ಸಾಯದ್ಸತಾವವಿಶ್ೀಷಾದಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಂ ಚಶಬದಾಃ। ಖ್ಪುಷಾಪದಿೀನಾಮತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಉದಾಸಿೀನ್ೀತತಯಕ್ತುಹ್ೀತತಗಭಯತರಾ ನ್ೀಷಾಟಪತಿುರಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್।ವೃತಯನ್ುರಾಣಿ 
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ತತ— ಏವಂ ಶ ನಾಯದ್ೀವ ಸವೀಯತಪತೌು 
ತನಾುಾದ್ತಯಪ್ಾದಾನಾದ್ತದಾಸಿೀನಾನಾಮಪಉಪ್ಾದಾನ್ಹಿೀನಾನಾಂ, 

ಚಿಕ್ತೀಷಾಯದಿರಹಿತಾನಾಮಿತಿ ರಾವತ್, ಪುಂಸಾಂ ಘಟಾದಿಕಾಯಯಸಿದಿಧಾಃ ಸಾಯದಿತಿ। ತಥಾ 
ದ್ೀಶಕಾಲಾದ್ಯಪ್್ೀಕ್ಷಾನಿಯಮಾದ್ತದಾಸಿೀನಾನಾಂ ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾರಹಿತಾನಾಮಪ 

ಕಾರಾಯಣಾಂ ಕ್ತಂಶತಕಪುಷಾಪದಿೀನಾಂ ಸಿದಿಧಾಃ ಸಾಯದಿತಿ ಸತರ್ ೀಕಾುನಿ ರ ಯ್ೀರಾನಿ। 
ಕತೃಯಪ್ಾದಾನ್ನಿಮಿತಾುಪ್್ೀಕ್ಷಾಪ  ನ್ ಸಾಯದಿತಿ ಫಲ್ಲತಾರ್ಯಾಃ। 
ಮಾಽಸತು ಶ ನ್ಯಪರಿಣಾಮಾಃ ಪರಪಞ್ಾಸುದಿವವತಯಸತು ಸಾಯತುತ್ ರೀಕುದ್ ೀಷಾಭಾವಾದ್ತ ಆಹ 
— 

ಓಂ ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-8-201 ॥ 

ಭವತಿೀತಿ ಭಾವಾಃ ಸನ್। ಅಭಾವೀಽಸನ್। ಭವತ್ೀಶ್ಾೀತಿ ಣಾಃ। ಜಗತ್ ಅಬಾವೀ ನ್ 

ಶ ನ್ಯವಯತಿರ್ೀಕ್ೀಣ ತತುಾಂ ನಾಸಿುೀತಿ ನ್। ಉಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ 

ಸದಿತತಯಪಲಭಯಮಾನ್ತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸತರಾರಾಂ ತತ ತವಾಸತ್ ೀ ಜನಿರಿವ ಮಮ 

ಸತ್ ೀ ಜನಿನ್ಯ ದ್ೃಷಾಟ। ಜಗತಾಃ ಸತಾುಾಸಮಮತ್ೀರಿತಯತ್ ೀ ಜಗತ್ ೀಽಸತುಾಂ 

ನ್ೀತಾಯಹ್ೀತಯವತಾಯಯ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್॥  
ನ್ನ್ತ ಸದಿತತಯಪಲಮಭೀಽಪ ಸವಪ್ಾುದಿವದ್ಸಜಜಗತ್ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದ್ತ ಆಹ— 

ಓಂ ವ್ೈಧಮಾಯಯಚಾ ನ್ ಸವಪ್ಾುದಿವತ್ ಓಂ ॥ 29-202 ॥ 

ಅಭಾವ ಇತಿ ವತಯತ್ೀ। ಸವಪುಜಾಗರತಾವದಿವದ್ರಜತಜಭತಜಙ್ಗುದಿವಚಾ ಜಗದ್ಭವೀಽಸನ್ು। 
ಕತತಾಃ? ವ್ೈಧಮಾಯಯಚಾ ಸವಪು ಏವಾಯಂ ನ್ ಜಾಗರತ್, ರಜತಜರಿಯಂ ನ್ ಸಪಯ ಇತಿ 

ಬಾಧವಿಷ್ಯತವವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚಶಬ್ ದೀಽತರ ಚ 

ಬಾರಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಸ ಚನಾರ್ಯಾಃ। ಸತರಾರಾಂ 
ದ್ೃಶಯತಾವದಿಮಿಥಾಯತವಹ್ೀತವಪ್ಾಕರಣಾರ್ಯಮಪ್್ಯೀತದ್ವತಾಯಯ ಸವಪ್ಾುದಿವಜಜಗದ್ 

ದ್ೃಶಯತಾವದಿನಾ ನ್ ಮಿಥಾಯ। ಅರ್ಯಕ್ತರರಾಕಾರಿತಾವದಿವ್ೈಧಮಾಯಯತ್ ಸತಯತವಸಿದ ಧ್ೀಾಃ, 
ಚಶಬ್ ದೀಕುಸತಯತಾವನ್ತಭವಬಾರಾತ್, ತತಏವ ಮಿಥಾಯತ್ವೀ ಕಸಾಯಪ 

ಮಾನ್ಸಾಯಭಾವಾಚ್ಾೀತಿ ಸತರತಿಪಕ್ಷಬಾಧಮಿಥಾಯತವಮಾನಾಭಾವೀಕ್ತುಪರಮಪುಯಕುಮ್। 
ತ್ೀನ್ ಬಾರಾಭಾವೀ ನಾಸಿದ್ಧ ಇತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಸವಪ್ಾುದಿವಜಜಗನ್ು 
ದ್ೃಶಯತಾವದಿನಾ ಮಿಥಾಯ। ಸವಪು ಏವಾಯಂ  ನ್ ಜಾಗರಿತ ಇತಿ ಪರತಿೀತಾಯ 
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ಜಾಗರತಾುಾದ್ಯೀಕದ್ೀಶಸ್ಯೈವ ಮಿಥಾಯತ್ವೀನ್  ಸವಯಸಯ ತದ್ಭಾವ್ೀನ್ ಸಾಧಯವ್ೈಕಲಾಯತ್। 
ಜಾಗರತುಾಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತ್ವೀ ಬಾಧಕಭಾವಾಭಾವಾಭಾಯಂ ವ್ೈಧಮಾಯಯದಿತಿ ಯೀಜಿತಮ್। 
ಏತ್ೀನ್ೈವಾದ ವ್ೈತಮತಂ ಚ ಪರತತಯಕುಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 

ಅನ್ತಪಲಬಧಾಧಿಕರಣಮ್॥2-2-9॥ 

ಓಂ ನ್ ಭಾವೀಽನ್ತಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-9-203 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ನಾಸತ್ ೀಽದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತತಯಕುದ್ ೀಷ್ ೀ ನಾತ್ರೀತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮತಂ 

ನಿರಾಹ। ಜಗದಿತಿ ಪರಕೃತಮ್। ಭವತಿೀತಿ ಭಾವಾಃ ಸದ್ ರಪಜ್ಞಾನ್ಮ್। ಜಗತ್ ಭಾವೀ 

ಜ್ಞಾನಾತಮಕಂ ನ್। ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಜಗದಾಕಾರ್ೀಣ ಪರಿಣಮತ ಇತಿ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? 
ಅನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರನ್ನ್ತಭವಾತ್। ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಪಲಬಿಧವಿರ್ ೀರಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀಯಯೀಭ್ೀಯದ್ಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಭಾವ ಇತತಯಕ್ತುನಾಯಽಸತ ಇತತಯಕುದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ೀತಿ ದ್ಶಯಯಿತತಮ್। 
ಕ್ೀಚಿತತು ಪ್ಾರಪ್ೌು ಭತವೂ ಶತದಿಧಚಿನ್ುಯೀರಿತಿ ಕವಿಕಲಪದ್ತರಮೀಕ ು್ೀಶ್ಾನಾುರ ಪಜ್ಞಾನಾರ್ಯಸಯ 

ಭತವೀ ರ ಪಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಯತಷಾಮಕಂ ಭಾಾಃ ಸಾಕಾರತ್ವೀನಾಭಮತಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಿ 

ವಾಽಭಪ್್ರೀತಯ ಭಾವ ಇತತಯಕ್ತುರಿತಾಯಹತಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಕ್ಷಣಿಕತಾವಚಾ ಓಂ ॥ 2-2-9-204 ॥ 

ನ್  ಭಾವ ಇತಿ ವತಯತ್ೀ। ಭಾವ ಇತಿ ಆವತಯತ್ೀ ಚ। ಭಾವಸಯ ಕ್ಷಣಿಕತಾವಚಾ 
ಆಶತತರವಿನಾಶ್ತಾವಚಾ ನ್ ಭಾವೀ ಜಗದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜಗತಾಃ ಸಾಾಯಿತವಂ ಪ್ಾರಗತಕುಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ॥ 
ಏವಂ ಪೃರ್ಙ್ ನಿರಸಾುನಿ ಬೌದ್ಧಮತಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ ೀಷ್ೀಣ ನಿರಾಹ— 

ಓಂ ಸವಯಥಾಽನ್ತಪ್ಪ್ತ ುೀಶಚ ಓಂ ॥ 2-2-9-205 ॥ 

ನ್ೀತಯಸಿು। ಸವಯಥಾ ಪರತಯರ್ಯಂ ಕ್ಷಣಿಕತವಕಲಪನ್ೀ ಶ ನಾಯದ್ವೈತಕಲಪನ್ೀ 

ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ವೈತಕಲಪನ್ೀ ಪರಕಟನ್ೀ ಪರಚಾಾದ್ನ್ೀ ವಾ ವ್ೀದ್ದ್ವೀಷ್ಪಕ್ಷಾ ನ್ ಗಾರಹಾಯಾಃ। ಕತತಾಃ? 
ಅನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ ಉಪಪತತಯಪಲಕ್ಷಿತಮಾನಾಭಾವಾತ್ ತದಿವರತದ್ಧತಾವಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ॥9॥ 

ನ್ೈಕಸಿಮನ್ುಧಿಕರಣಮ್॥2-2-10॥ 
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ಓಂ ನ್ೈಕಸಿಮನ್ುಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-10-206 ॥ 

ಅತರ ಸವಯಪರಕಾರ್ ೀಪಗಮಾನ್ುೈಕಪಕ್ಷ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ ೀಽತ ರ್ೀತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ಕ್ಷಪಣಕಮತಂ 

ನಿರಾಕ್ತರಯತ್ೀ। ಸತುಾಮ್, ಅಸತುಾಂ, ಸದ್ಸತುಾಂ, ಸದ್ಸದಿವಲಕ್ಷಣತವಂ, ಸತ ು್ಾೀ ಸತಿ 
ಸದಿವಲಕ್ಷಣತವಮಸತ ು್ಾೀ ಸತಯಸದಿವಲಕ್ಷಣತವಂ, ಸದ್ಸದಾತಮಕತ್ವೀ ಸತಿ 

ಸದ್ಸದಿವಲಕ್ಷಣತವಮಿತಯನಿಯತಸಪುಪರಕಾರಾ ಏಕಸಿಮನ್ ವಸತುನಿ ನ್ ಯತಕಾುಾಃ। ಕತತಾಃ? 
ಅಸಮಭವಾತ್। ಅಪ್ಾರಮಾಣಿಕತ್ವೀನಾಸಮಾಭವಿತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯದ್ಪ ದ್ೀಹಪರಿಮಾಣತವಂ ಜಿೀವಸ್ ಯೀಪ್್ೀತಂ ತತಿಾಂ 

ಸವಯದ್ೀಹಗತಚ್ೀಷ್ ಟೀಪಪತಯರ್ಯಮತಪ್್ೀಯತ್ೀ। ಅರ್ ದ್ೀಹಾವಚ ಾ್ೀದ್ಕಂ ವಿನಾತಮನ್ಾಃ 
ಪರಿಮಾಣಾಭಾವಾದಾವ ಆದ್ಯ ಆಹ— 

ಓಂ ಏವಂಚಾತಾಮಽಕಾತಸನಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-10-207 ॥ 

ಜ್ೈನ್ಮತಪರಸಙ್ಗುಸನಿುರಾಪತಮಾತಮನ್ ೀ ದ್ೀಹಪರಿಮಾಣತವಮೀವಮಿತಿ 

ಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ। ಏವಂ ಚ ದ್ೀಹಪರಿಮಾಣತ್ವೀ ಸತಾಯತಮನ್ ೀ 
ಮಶಕಾದಿದ್ೀಹಸಾಾತಮನ್ ೀ ಗಜಾದಿದ್ೀಹಪ್ಾರಪ್ಾುವಕಾತಸಾಯಮಪೂಣಯತವಂ 

ಸವಯದ್ೀಹಾವಾಯಪತವಂ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತಶಾ ನ್ ಸವಯದ್ೀಹಚ್ೀಷ್ಟೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಯದಾವಽಽತಮನ್ ೀ ಗಜಾದಿದ್ೀಹಸಾಸಯ ಮಶಕಾದಿದ್ೀಹಪ್ಾರಪ್ಾುವಾತಮನ್ ೀಽಕಾತಸನಾಯಂ 

ದ್ೀಹ ಏವ ಕಾತಸನಾಯಂ ನ್ ಸಾಯದ್ತಿರ್ೀಕಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತಶಾ ಕಾಯಪರಿಮಾಣತವಭಙ್ಗು 

ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಚಶಬ್ದೀನ್ೈವ್ೈಷ್ ೀಽಪಯರ್ಯಾಃ ಸಙ್ಗುರಹ್ ಯೀ ನ್ ವೃತಯನ್ುರ್ೀಣ್ೀತ್ಯೀಕ್ೀ॥ 
ಯದಾ ಯದ ದ್ೀಹಮಾಪ್ುೀತಿ ತದಾ ತದ ದ್ೀಹಪರಿಮಾಣ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ನ್ ಚ ಪರಾಯರಾದ್ಪಯವಿರ್ ೀರ್ ೀ ವಿಕಾರಾದಿಭಯಾಃ ॥ 2-2-10-208 ॥ 
ಪರಾಯರಾದ್ಪ ಕರಮಾದ್ಪ, ಕರಮಾತ್ ತತುದ ದ್ೀಹಪರಿಮಾಣತಾವಙಚುೀಕಾರಾದ್ಪ 

ಅವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನ್ ಚ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ವಿಕಾರಾದಿಭಯಾಃ ವಿಕಾರಿತಾವಪತ್ುೀಾಃ। 
ತತಶಾಾನಿತಯತಾವನಿಮೀಯಕ್ಷತವಶಾಸರವ್ೈಯಯಥಾಯಯನಿ ತ್ೀಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸವಮತ್ೀ ಜಿೀವಸಯ 

ಸತಖ್ಾದಿಭ್ ೀಗಕೃತ್ ೀಚಾತವನಿೀಚತವರ ಪವಿಕಾರ್ ೀಽಸಿು। ತಸಯ ಸವರ ಪ 

ವಿಕಾಸಸಙ್ ಾೀಚರ ಪತಾವತ್। 
ತಥಾಪಚ್ೈತನಾಯದಿರಾವದ್ದರವಯಭಾವಿಧಮಯನಿವೃತಾುವ್ೀವಾನಿತಯತ್ ವೀಪಗಮಾನಾುನಿತಯ-
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ತವಮತಕುಂ ಸತರಾರಾಮ್। ಉಕುಂ ಚ ನ್ಯಚನಿದರಕಾರಾಮ್ – 

ಸಙ್ ಾೀಚವಿಕಾಸಾದ್ನ್ಯಥಾಭಾವಾನಾುಶ್ ೀ ನ್ೀತಿ॥ 
ಪ್ಾರಗತಕುಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಪರತಾಯಹ — 

ಓಂ ಅನಾಯವಸಿಾತ್ೀಶ್ ಾೀಭಯನಿತಯತಾವದ್ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-10-209 ॥ 

ಅನ್ಯಸಯಮತಕ್ತುಗತಾತಮಪರಿಮಾಣಸಾಯವಸಿಾತ್ೀಸುದ್ವಚ ಾ್ೀದ್ಕತರಾ 
ನಿತಯದ್ೀಹಾವಶಯಮಾಭವ್ೀನ್ ೀಭಯಸಯ 
ಮತಕಾುವಾತಮತದ ದ್ೀಹಯೀನಿಯತಯತಾವದ್ದ್ಯತನ್ದ್ೀಹಾನಾಮಪ ನಿತಯತವಂ 

ಸಾಯದಿವಿಶ್ೀಷಾದ ದ್ೀಹತಾವವಿಶ್ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ವೃತಯನ್ುರಂ ತತ, ಅನಾಯ ರಾಽವಸಿಾತಿಾಃ 
ಸತತ್ ೀಧ್ಯಗತಿರ ಪ್ಾ ಮತಕಾಯಖ್ಾಯ ತಸಾಯಶಾ ವಿಕಾರಾತುದ್ ರಪ್ಾದ್ಪ ವಿಕಾರಾತ್ 

ಆತಮನ್ ೀಽನಿತಯತವಂ ಸಾಯದಿತಿ ಪೂವಯಸಾಮದ್ನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಪರಿಮಾಣಾದಿತಿ 

ಚಾರ್ಯಾಃ। ಏವಮಪ ತಸಯ ನಿತಯತ್ವೀ ಉಭಯನಿತಯತಾವದಾತಮಪರಪಞ್ಾಯೀದ್ವಯಯೀರಪ 
ನಿತಯತಾವಪ್ಾತಾದಿವಕಾರಿತವಮಾತರಸಯ ತವರಾಽಪರಯೀಜಕ್ತೀಕೃತತಾವದಿವಕಾರವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ 

ನಾಶವಾಯಪುತ್ವೀನ್ ತವರಾಽನ್ಙಚುೀಕಾರಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಯದಾವ ಸಾಾಸ ುನಾಂ 
ಪರಿಮಾಣಭ್ೀದ್ೀನಾತಮನ್ ೀ ವಿಕಾರಾಪತಾಯ ವಾ ದ್ೀಹ್ೀನಿದರರಾಪತಿುಬಾಧಕ್ೀನ್ ವಾ 

ನಿರಾತಮಕತವಮತಪ್್ೀತಮ್। ತಚಾ ನ್। ಆದ್ಯೀ ಗಜಾದಿದ್ೀಹಸಾಯವಿಶ್ೀಷಾತ್। ಅನ್ಯೀ 
ಸಾಾಸ ುನಾಂ ಮಾನ್ತಷಾದ್ಯವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಗಿೀತಾದಿಶರವಣ್ೀನ್ 
ಸಾಾಸ ುನಾಮಪವಿಕಾಸದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀಹ್ೀನಿದರರಾದ್ಯನ್ತಮಾನಾದಿತಿ ಸತರ್ ೀಕುಂ 

ರ್ಯೀಯಮ್। ಅತರಪರಪಞ್ಾಸಾಯಪ ನಿತಯತಾವದಿತಿವಾಚ ಯ್ೀ 

ಉಭಯೀತತಯಕ್ತುನಾಯಯಯಸಾಮಯಸ ಚನಾಯ॥10॥ 

ಪತತಯರಧಿಕರಣಮ್॥2-2-11॥ 

ಓಂ ಪತತಯರಸಾಮಞ್ಜಸಾಯತ್ ಓಂ ॥ 2-2-11-210 ॥ 
ಅತರ ನ್ಯೀ ನ್ೈಕಸಿಮನಿುತತಯಕುದ್ ೀಷ್ ೀಽತರ ನ್ೀತಿ ಪ್ಾರಪುಂ ಸೌರಾದಿಮತ್ ೀಪ 

ಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಶ್ೈವಮತಂ  ನಿರಸಯತ್ೀ। ನ್ೀತಿ ಕಾರಣತವಮಿತಿ ಚ ವತಯತ್ೀ। ಪತತಯಾಃ 
ಪಶತಪತ್ೀಾಃ ನ್ ಜಗತಾಾರಣತವಂ ಯತಕುಮ್। ಕತತಾಃ? ಪತತಯರಸಾಮಞ್ಜಸಾಯತ್ 

ಪ್ಾರತನ್ರಾಜನಿಮೃತಾಯದಿದ್ ೀಷ್ತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಚಾ ಶತರತಾಯದಿಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಬಾವಾಃ। 
ಪತತಯರಿತತಯಭಯತಾರನ್ವೀತಿ॥ 
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ಇತಶಾ ನ್ ಯತಕುಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಸಮಬನಾಧನ್ತಪಪತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-2-11-211 ॥ 

 ಪತತಯರಿತಯಸಿು। ಪತತಯರಶರಿೀರತಾವಜಜಗತಾ ಕಾಯಯಕತೃಯಭಾವರ ಪ 

ಸಮಬನಾಧನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಾ ನ್ ಪತತಯಾಃ ಕತೃಯತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಅಧಿಷಾಠನಾನ್ತಪಪತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-2-11-212 ॥ 

ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಧಿಷಾಠನಾನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಾ ನ್ ಪತತಯಾಃ ಕಾರಣತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಭ ತಾನಾಂ 

ಪರಲ್ಲೀನ್ತ್ವೀನ್ ಸೃಷಾಟಾದಿಕಾಲ್ೀಽಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅಭಾವಾದಿತಿ 
ವಾಚ್ಯೀಽನ್ತಪಪತ ು್ೀರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಕಾರಕತಾವತ್ ತಸ್ಯೈವಾಧಿಷಾಠನ್ತ್ವೀ 

ಚ್ೀತನಾನ್ುರವದ್ ಭೀಗಪ್ಾರಪ್ಾಯ ತದ್ನ್ತಪಪತ ು್ೀರಿತಯಗ್ರೀತನ್ದ್ ೀಷ್ಸ ಚನಾಯ॥ 
ಯೀಗದ್ವಯೀಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಕರಣವಚ್ಾೀನ್ು ಭ್ ೀಗಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-11-213 ॥ 

ಕರಣಮಿತಿ ದ್ೀಹ ಉಚಯತ್ೀ। ಜಿೀವಸಯ ತತುತಾಾಯಯಜನ್ನ್ೀ ತಸಯ ಸಹಕಾರಿತಾವತ್। 
ಏತಚ್ ಾೀಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಅಸಮದಾದಿಶರಿೀರವದಿದ್ಂ ಕಾರಕಜಾತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 
ಪರಯತಾುಧಿಷ ಠ್ೀಯತರಾ ಪತತಯಾಃಶರಿೀರರ ಪಮಧಿಷಾಠನ್ರ ಪಂ ಚ್ೀತಿ ನ್  

ಸಮಬನಾಧನ್ತಪಪತಾಯದಿೀತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಭ್ ೀಗಾದಿಭಯಾಃ 

ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಾನ್ತಭವರ ಪಭ್ ೀಗ್ ೀತಪತಿುಮರಣಾಖ್ಯದ್ ೀಷ್ೀಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕಾರಕಜಾತಸಯ ಶರಿೀರತ್ವೀ ತದ್ಧಮಯಪ್ಾರಪ್ ು್ೀರನಿವಾರಣಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಕರಣವಚ್ಾೀದಿತತಯಕುಂ ದ್ೀಹವತುಾಪಕ್ಷಂ ಸಮಬನ್ಧೀತತಯಕುಂ ತದ್ಭಾವ ಪಕ್ಷಂ ಚ 
ದ್ ೀಷಾನ್ುರ್ೀಣ ನಿರಸಯತಿ — 

ಓಂ ಅನ್ುವತುಾಮಸವಯಜ್ಞತಾ ವಾ ಓಂ ॥ 2-2-11-214 ॥ 

ಪತತಯರಿತಯಸಿು। ಶ್ವೀ ದ್ೀಹವಾನ್ ನ್ ವಾ। ಆದ್ಯೀ ಪತತಯರನ್ುವತುಾಂ ಪರಿಚಿಾನ್ುತವಂ ಸಾಯತ್। 
ಅನ್ಯೀ ಸವಯಜ್ಞತಾ ನ್ ಸಾಯತ್। ಅಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ವಾಶಬ್ ದೀ ವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। ನ್ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಸಯ ಚ್ೈತಾರದಿವತ್ ಕತೃಯತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಏತ್ೀನ್ ಲ್ಲೀಲಾವಿಗರಹ್ ೀಪ್ಾದಾನ್ಮಸಿುೀತಿ ಪರತತಯಕುಮ್। ತಸಾಯಪ ದ್ೀಹತ್ವೀನ್ 
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ಮೃತಿರ ಪ್ಾನ್ುವತಾುಾನಿಸಾುರಾತ್। ಸವಮತ್ೀ ಚ್ೈತ್ೀ ದ್ ೀಷಾ ಆತಮನಿ 

ಚ್ೈವಮಿತಾಯದಿಸ ತ್ೈರ್ೀವ ಶತರತಿಬಲಾನಿರಸಾು ಇತಾಯಕ ತಮ್॥11॥ 

ಉತಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-2-12॥ 

ಓಂ ಉತಪತಯಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-2-12-215 ॥ 

ಅತರ ಪೂವಯನಾಯಯೀನ್ ನಿರಸುಮಪ ಶಕ್ತುಮತಂ ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ವಿವಕ್ಷರಾ 

ಪುನ್ನಿಯರಸಯತ್ೀ। ನ್ ಶಕ್ತುಜಯಗತಾಾರಣಮಿತಯನ್ವೀತಿ। ಕತತಾಃ? ಉತಪತಯಸಮಭವಾತ್। 
ತತ್ ೀಽಪತ್ ಯೀತಪತಯಸಮಭವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪುರತಷಾನ್ನ್ತಗೃಹಿೀತಸಿರೀಮಾತಾರದ್ಪತ್ ಯೀತಪತ ು್ೀರದ್ಶಯನಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಶ್ವಾನ್ತಗೃಹಿೀತಾ ಶಕ್ತುಾಃ ಕಾರಣಮಿತಿ ಮಧಯಮವಾಮಮತಂ ನಿರಾಹ— 

ಓಂ ನ್ ಚ ಕತತಯಾಃ ಕರಣಮ್ ಓಂ ॥ 2-2-12-216 ॥ 

ಕತತಯಶಾಾನ್ತಗಾರಹಕಸಯ ಶ್ವಸಯ ಜ್ಞಾನಾದಿಸಾಧನ್ಂ ನಾಸಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। ಶ್ವಸಯ 

ಕಾರಣ್ ೀತಾಪದ್ನ್ೀ ಕ್ೀವಲಶಕ ು್ೀರಶಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ೀಹಾದಿಕಾರಣವಾನ್ ಅನ್ತಗಾರಹಕಾಃ ಶ್ವ ಇತಯಣತವಾಮಮತಂ ನಿರಾಹ — 

ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವ್ೀ ವಾ ತದ್ಪರತಿಷ್ೀಧಾಃ ಓಂ ॥ 2-2-12-217 ॥ 

ಕತತಯರಿತಯಸಿು। ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವ್ೀಽಙಚುೀಕೃತ್ೀ ಸತಿ ತಸಯ ಪರಕೃತಶ್ೈವಮತಸಾಯಪರತಿಷ್ೀಧಾಃ 

ಪರತಿಷ್ೀರ್ ೀ ನ್ ಕತತಾಃ ಸಾಯತ್, ಅನ್ತಮತಿಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಾದ್ೃಶಶ್ವ್ೀನ್ೈವ 

ಸವಯಕಾಯೀಯತಪತೌು ವಯರ್ಯಂ ಶಕ್ತುಕತೃಯತಾವಙಚುೀಕರಣಮ್। ಶ್ವಕತೃಯತವಂ ಚ ಪ್ಾರಙ್ 

ನಿರಸುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಏವಂ ಶಾಕ ು್ೀಯಮತತರಯಂ ಪೃರ್ಙ್ ನಿರಸಯ ಸಾಮಾನ್ಯೀನಾಪ ನಿರಾಹ — 

ಓಂ ವಿಪರತಿಷ್ೀರಾಚಾ ಓಂ ॥ 2-2-12-218 ॥ 
ಸಕಲಶತರತಾಯದಿವಿರತದ್ಧತಾವಚಾಾಸಮಞ್ಜಸಂ ಶಕ್ತುಮತಮಿತಿ ಯೀಜಯಮ್ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ 

ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 
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ಅರ್ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥2-3॥ 

ವಿಪರತಿಷ್ೀರಾದಿತತಯಕುದ್ ೀಷ್ ೀ ವ್ೈದಿಕಮತ್ೀಽಪ ಸಾಯದಿತಾಯಶಙ್ಗಾಂ 

ವುಯದಾಸಯಿತತಮತರ ಪ್ಾದ್ೀ ಶತರತಿವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಿರಾಕ್ತರಯತ್ೀ॥ 

ವಿಯದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-3-1॥ 

ಓಂ ನ್ ವಿಯದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-1-219 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ವಿಯದ್ತತಪತಯನ್ತತಪತಿುಶತರತ್ ಯೀರವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಉತಪತಯಸಮಭವ್ೀ 

ವೃತ ು್ೀರನ್ತತಪತಿುೀತಯನ್ವೀತಿ। ವಿಯದ್ನ್ತತಪತಿುಮನ್ು ಉತಪತಿುಮದ್ೀವ। ಕತತಾಃ? ಅಶತರತ್ೀಾಃ 
ತದ್ನ್ತತಪತಿುಶತರತಯಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ ಶತರತೌ ಸ ತ್ರೀ ಚ ವಿಯತಪದ್ೀನ್ ಭ ತಾಕಾಶೌ 

ತದ್ಭಮಾನಿನೌ ಚ್ೀತಿ ಚತತಷ್ಟಯಮತಚಯತ್ೀ। ವಿಯದಿತಿ ಚ 
ಪರಕೃತಿಜಿೀವಚ್ೈತನ್ಯಕಾಲವ್ೀದ್ಮಹದ್ಹಙ್ಗಾರಮನ್ ೀಬತದಾಧಾದಿೀನಾಂ 

ತದ್ಭಮಾನಿನಾಂ ಚ್ ೀಪಲಕ್ಷಕಮಿತಿ ಸತರಾರಾಮ್। 
ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಯಪುಮತಾುಾತುತಸವಯಮತಚಯತ ಇತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ। ಉತಪತಿುಶಾಾತರ 

ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷಾವಾಪುರ ಪ್ಾ। ಸಾ ಚ ನಿತ್ಯೀ ಯಥಾಯೀಗಯಮ್। ಶ್ರಯಾಃ 

ಸಿಸೃಕ್ಷತತವಂ, ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಿಣಾಮಾಃ, ಆಕಾಶಸಯ ಮ ತಯಸಮಬನ್ಧ ಇತಾಯದಿ। ಅನ್ಯತರ 
ಭ ತಾವ ಭವನ್ರ ಪ್ಾ। ಉತಪತಿುಶತರತಿರಪ ತತುತಪರಾ। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ಉತಪತೌು ಮಾನಾಭಾವಾದ್ೀವಾನ್ತತಪತಿುಮತುಾಂ ಸಿದ್ಧಾತಿೀತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಅಸಿುತತ ಓಂ ॥ 2-3-1-220 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಅಸ್ಯೀವ ವಿಯದ್ತತಪತಿುಶತರತಿಾಃ ‘ಆಕಾಶಾಃ ಸಮ ಭತಾಃ’ ಇತಾಯದಿಕ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 

‘ಅನಾದಿವಾಯ ಅಯಮಾಕಾಶಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿವಿರತದ ಧ್ೀಯಂ ಶತರತಿಾಃ। ಅಶತರತ್ೀರಿತಿ 
ಚಾಸಿದ್ಧಮಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಗೌಣಯಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-1-221 ॥ 

ಅನಾದಿತವಶತರತಿಗೌಯಣಿೀ ಗೌಣಾನಾದಿತವಪರಾ। ಅಸಮಭವಾತ್ 

ಅಸಿುೀತತಯಕ್ ುೀತಪತಿುಶತರತಿೀನಾಮಯೀಗಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಭ ತಸಯ ಸವರ ಪತಾಃ, 
ತದ್ಭಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀಹತಾಃ ಅವಕಾಶತದ್ಭಮಾನಿನ್ ೀಾಃ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷಾವಾಪುತ 

ಉತಪತಿುಸಮಭವ್ೀನ್ ಚತತಷ್ಟಯವಿಷ್ಯತಾವತ್ ಬಹತತಾವಚ್ ಾೀತಪತಿುಶತರತಿುಯತಯಕಾು। 
‘ಅನಾದಿವಾಯ’ ಇತಿ ಶತರತಿಭ ಯತ್ೀ ಸವಯಥಾಽಯತಕ ು್ೀತಯಸವಯವಿಷ್ಯತಾವದ್ ಭತ್ೀ 
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ಛತಿರವಲಾಕಿ್ಷಣಿಕ್ತೀ ವಾ ಚಿರನ್ುನ್ತವಮಾತ್ರೀಣ ಗೌಣಿೀ ವಾ ಭ ತ್ೀತರತಿರತರಾಕಾಶಪರಾ 

ವಾ ನ್ೀಯೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶಾ ಗೌಣಿೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಶಬಾದಚಾ ಓಂ ॥ 2-3-1-222 ॥ 

‘ಅರ್ ಹ ವಾ ವ ನಿತಾಯನಿ’ ಇತಿ ಭಾಷ್ ಯೀಕುಶತರತ್ೀಶಾಾನಾದಿಶತರತಿಗೌಯಣಿೀ। ಅನಾಯ 
ಮತಖ್ಾಯಥ್ೀಯತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಮಸಮಭವಯತಕ್ತುಸಿದ್ಧೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಅಸಾಯಂ ಶತರತೌ 
ಭಾಗಶ್ ೀ ಹತಯತಪದ್ಯನ್ು ಇತಿ 
ಭ ತಾದಿಚತತಭಯಭಾಯಗ್ೈರಾಕಾಶಪದಾರ್ಯಸ್ ಯೀತಪತತಯಕ ು್ೀರವಕಾಶಾದಿಸವರ ಪಕತಿಪ-

ಯಭಾಗ್ೀನಾನ್ತತಪತತಯಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ನ್ನ್ತ ‘ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಮಿರಯತ್ೀ’ ಇತಿ ವಿಷಾಣವನ್ತತಪತಿುವಾಚಿಶಬದಸಯ 
ಮತಖ್ಾಯರ್ಯತವದ್ಶಯನಾದ್ಸಾಯಪಯನ್ೀಕಾರ್ಯತವ 
ನಿರಾಸಾರಾಕಾಶ್ೀಽಪಯನ್ತತಪತಿುಶತರತಿಮತಯಖ್ ಯ್ೈವ ವಾಚ್ಯೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಾಯಚ್ೈಕಸಯ ಬರಹಮಶಬದವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-1-223 ॥ 

ಚ ಏವ। ತಸ್ ಯೀಭಯತಾರನ್ವಯಾಃ। ಏಕಸ್ಯೈವಾನ್ತತಪತಿುವಾಚಿಶಬದಸಯ ವಿಷೌಣ 

ಮತಖ್ಯತ್ವೀಽಪ್ಾಯಕಾಶ್ೀಽಮತಖ್ಯತವಂ ಸಾಯದ್ೀವ। ಬರಹಮಶಬದವತ್। ಬರಹಮಶಬದಸಯ 

ಪರಬರಹಮಣಿ ಮತಖ್ಯತ್ವೀಽಪ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿಷ್ತ ಗೌಣತವಂ ತದ್ವದಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 

ಅಸತು ಬರಹಮಶಬ್ ದೀ ಬಾರಾದ್ನ್ಯತಾರಮತಖ್ಯಾಃ। ಇಹ ತತ ಕತತ ಇತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಪರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿರವಯತಿರ್ೀಕಾತ್ ಶಬ್ದೀಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-1-224 ॥ 
ಆಕಾಶ್ೀಽಪಯನ್ತತಪತಿುವಾಚಿಶಬದಸಯ ಮತಖ್ಯತ್ವೀ ‘ಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಮಸೃಜತ’ ಇತಿ 

ಪರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಾಃ ಸಾಯತ್। ನ್ ಚಾತರ ಆಕಾಶ  ್ೀ ನ್ ಶತರತ ಇತಿ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ಅವಯತಿರ್ೀಕಾದಾಕಾಶಸಯ ಸವಯಮಧಯಪತಿತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸಪಷ್ಟಮತಾರಕಾಶಸ್ ಯೀತಪತಿುನ್ಯ ಭಾತಿೀತಯತಾಃ ಶಬ ದ್ೀಭಯ ಇತಿ। ‘ಆತಾಮ ವಾ ಇದ್ಮೀಕ 
ಏವಾಗ್ರೀ’, ‘ಅಸದ್ೀವ್ೀದ್ಮಗ್ರೀ’, ‘ಇದ್ಂ ವಾ ಅಗ್ರೀ ನ್ೈವ ಕ್ತಞ್ಾನ್’ 

ಇತಾಯದ್ತಯತಪತಿುಶತರತಿಭಯಾಃ ಸಪಷ್ಟಂ ಸಾದಿತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಬಹತವಚನ್ೀನ್ 

ಬಹತಶತರತಿವಿರ್ ೀರಾದ್ೀಕಸಾಯನ್ತತಪತಿುಶಬದಸಾಯಮತಖ್ಯತವಂ ನಾಯಯಯಮಿತಿ ಸ ಚಯತಿ। 
ಅಸಮಭವಾದಿತತಯಕುವಿವೃತಿುತಾವದ್ಸಯ ನ್ ಪ್ೌನ್ರತಕಯಮ್॥ 
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ಆಕಾಶಾದಾವನ್ತತಪತಿುಶಬದಸಯ ಗೌಣತಾವಯ ತಸಯ ಶಬದತಾಃ 
ಸಾದಿತವಮತತಾುಾಽನ್ತಮಾನ್ತ್ ೀಽಪ ತದಾಹ — 

ಓಂ ರಾವದಿವಕಾರಂ ತತ ವಿಭಾಗ್ ೀ ಲ್ ೀಕವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-1-225 ॥ 

ವಿಕಾರ ಇತಿ ಕಮಯಣಿ ಘಞ್। ‘ರಾವದ್ವರಾರಣ’ ಇತಯವಯಯಿೀಭಾವಾಃ। ವಿಭಾಗಪದ್ೀನ್ 
ಕಮಾಯರ್ಯಘಞ್ನ ು್ೀನಾಲಪಶಕ್ತುಮಾನ್ತಚಯತ್ೀ। ತಸಾಯಪಯಯಮಿಹಶಕ್ ುೀ ನ್ೀತಿ 

ವಿಭಜಯಮಾನ್ತಾವತ್। ರಾವದಿವಕಾರಂ ವಿಕ್ತರಯಮಾಣ ಏವಾಥ್ ೀಯ ವಿಭಾಗ್ ೀ ವಿಭಕುಾಃ, 

ಅಲಪಶಕ್ತುಮಾನಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯೀ ವಿಭಕುಾಃ ಸ ವಿಕ್ತರಯಮಾಣ ಇತಿ ವಾಯಪುರತಕಾು ಭವತಿ। 
ರಾವದ್ನಿತಯಂ ಕೃತಕಮಿತಿವತ್। ಲ್ ೀಕವದ್ಘಟಾದಿವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏತ್ೀನ್ 

ವಿಯದ್ತತಪತಿುಮತ್ ವಿಭಕುತಾವದ್ಘಟಾದಿವದಿತಯನ್ತಮಾನ್ಂ ಸ ಚಿತಮ್। 
ತತಯಯಸಾಮದಿತಯಥ್ೀಯ। ಯಸಾಮದ್ೀವಂ  ತಸಾಮದಿವಕಾರ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ಅನ್ತಮಾನ್ೀನಾಪೀತಿ 

ಟೀಕ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ। ಅಲಪಶಕ್ತುತಾವಚ್ಾೀತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕ ು್ೀಾಃ ತತಶಾಾರ್ಯಾಃ ಸನ್ ಅನ್ತಮಾನ್ಸಯ 

ಪ್ಾರಕುನ್ಶಬದಸಮತಚಾರಾರ್ಯ ಇತಯನ್ಯೀ। ಯದ್ತತಪತಿುಮತ್ ನ್ ತದ್ವಿಭಕುಂ ವಯತಿರ್ೀಕ್ೀಣ 

ಯಥಾ ಬರಹ್ೇತಿತ್ ೀರರ್ಯ ಇತಯಪ್ಾಯಹತಾಃ॥1॥ 

ಮಾತರಿಶಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-3-2॥ 

ಓಂ ಏತ್ೀನ್ ಮಾತರಿಶಾವ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-2-226 ॥ 

‘ಆಕಾಶಾದಾವಯತಾಃ’, ‘ವಾಯತವಾಯ ವ ನಿತಯಾಃ’ ಇತಿ ವಾಯತತಪತಯನ್ತತಪತಿುಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ 

ಉಚಯತ್ೀ। ಮಾತರಿಶಾವಪದ್ೀನ್ ತದ್ಮತಖ್ಯಮತಖ್ಾಯಭಮಾನಿರ ಪತಿರತಯಪರ್ೀಣ 

ತದ್ತತಪತಯನ್ತತಪತಿುಪರಶಬ್ ದೀ ಗೃಹಯತ್ೀ।ಏತ್ೀನಾಶತರತ್ೀರಿತಾಯದಿ ಪ್ಾರಗತಕುಹ್ೀತತಜಾತ್ೀನ್ 
ಮಾತರಿಸಾವನ್ತತಪತಾಯದಿಪರಶಬ್ ದೀ ವಾಯಖ್ಾಯತಾಃ ಗೌಣಮತಖ್ಯತ್ವೀನ್ ವಾಯಖ್ಾಯತ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ವಿಶ್ೀಷ್ಶಙ್ಗಾರಾಂ ಮತಖ್ಯವಾಯೀಜ್ಞಾಯನ್ನಿತಯತವರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ಂ 

ವಕತುಮಯಂ ಯೀಗಾಃ॥2। 

ಅಸಮಭವಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-3॥ 

ಓಂ ಅಸಮಭವಸತು ಸತ್ ೀಽನ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-3-227 ॥ 

ಅತರ ಬರಹ್ ೇತಪತಿುಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ಸತ್ ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಸಮಭವ  

ಏವಾನ್ತತಪತಿುರ್ೀವ। ಕತತಾಃ? ಅನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಅಸತಸಸಕಾಶಾತ್ 

ಸಜಜನ್ಮನ್ ೀಽನ್ತಪಪತ್ುೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕಾವಪಯದ್ಶಯನಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಉತಪತಯಸಮಭವ 
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ಇತಯನ್ತವೃತಾುವಪ ತಸಯ ನ್ ವಿಯದಿತಿ ನ್ಞ್ಚಽನಿವತತಾವತ್ ಪುನ್ರಸಮಭವ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ತತರಿತಿ ಭಾಗ್ ೀತಪತಿುಂ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಪುಂ ಚ ನಿರಾಹ। ಸತ ಇತತಯಕ್ತುರಸತಾಃ 
ಸದ್ಜಾಯತ್ೀತಿ ಶತರತಿಸ ಚನ್ೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪಯಸದ್ ರಪಕಾರಣಮಸಿುೀತಿ 

ಪೂವಯಪಕ್ಷಯತಕ್ತುಂ ಸಾವತನ್ರಾರ ಪಸಿದಾಧನ್ುಯತಕ್ತುಂ ಚ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಸತುಾಂ 

ಸಾವತನ್ರಾಮತದಿದಷ್ಟಮಿತಿ ಭಾರತ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ। ದ್ತಯಭಾವದಿನ್ಯೀ 
ಆವಿಭಾಯವರ ಪ್ೀತಪತಿುಸಿದಾಧವಪಯತರ 
ಪರಕರಣ್ೀಽಭಪ್್ರೀತಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷಾವಾಪುರ ಪ್ೀತಪತಿುನಿರಾಸ್ ೀಽತ್ರೀತಿ 

ರ್ಯೀಯಮ್॥3॥ 

ತ್ೀಜ್ ೀಧಿಕರಣಮ್॥2-3-4॥ 

ಓಂ ತ್ೀಜ್ ೀಽತಸುಥಾ ಹಾಯಹ ಓಂ ॥ 2-3-4-228 ॥ 

ಅತರ ತ್ೀಜ್ ೀಜನ್ಕಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಅತ ಇತಿ ಸತ ಇತತಯಕುಂ ಬರಹ್ ೇಚಯತ್ೀ। 
ತ್ ೀರನ್ತವೃತಿುಾಃ। ಉತಪತಿುಮದಿತಿ ಮಣ ೂಕಪುಿತಾಯಽನ್ತವತಯತ್ೀ। ತಥ್ೀತಿ ಸಮತಚಾಯೀ। 
ಅತಸತು ಬರಹಮಣ ಏವ ನ್ ತತ ವಾಯೀಾಃ। ತ್ೀಜಸುಥಾ ತ್ೀಜ್ ೀಽಪುಯತಪತಿುಮತ್। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ 
ವಿಯತ್ ಮಾತರಿಶಾವ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮದಾಹ — ‘ತತ ು್ೀಜ್ ೀಽಸೃಜತ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕಾರಣತ್ವೀನ್ೀತಯತರ ಸತಸ ು್ೀಜಾಃ ಕಾರಣತ್ವೀನ್ ೀಕಾುವಪೀಹ ಪುನ್ರತಕ್ತುಾಃ 
ತದ್ವತಾಸಾತನ್ರಾೀಣ ವಾಯೀರಪ ಹ್ೀತತತವನಿವೃತಯಥಾಯ। ವಿಯತಯವಿವಾದಾತ ು್ೀಜಸ್ ೀ 

ದ್ ರಶತರತ್ೀಶಜತ್ ವೀಕ್ಯೈವ ವಾಯೀರಪ ತತಿಸದ ಧ್ೀಸ ು್ೀಜ್ ೀಽತ ಇತ್ಯೀವೀಕ್ತುಾಃ। 
ತದ್ನ್ನ್ಯತವಮಿತಾಯದೌ ಯತಕ್ತುಪ್ಾರಪುಂ ಕಾರಣಾನ್ುರಸಾವತನ್ರಾಂ ನಿರಸುಮ್ ಇಹ ತತ 

ಶತರತಿಪ್ಾರಪುಮಿತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ಅತರ ತ್ೀಜ ಆದಿಪದ್ೀನ್ ಜಡಂ ತದ್ದೀವತಾ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ॥4॥ 

ಅಬಧಿಕರಣಮ್॥2-3-5॥ 

ಓಂ ಆಪ್ಃ ಓಂ ॥ 2-3-5-229 ॥ 
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ಅತಾರಬಜನ್ಕಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಅತಸುಥಾಽಹಾಯಹ್ೀತಯಸಿು ಉತಪತಿುಮದಿತಿ ಚ। 
ಆಪ್ೀಽಪಯತ ಏವೀತಪತಿುಮತಯಾಃ। ನ್ ತವಗ್ುೀಾಃ। ಯಸಾಮತ್ ಬರಹ್ೈವ್ೀದ್ಮಗರ 

‘ಆಸಿೀತುದ್ಪ್ೀಽಸೃಜತ’ ಇತಾಯಹ ಶತರತಿರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆಪ ಇತಿ 

ಶೌರತಪೃರ್ಥವಾಯದ್ೀರತಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಧಮಾಯತ್ ಸ್ವೀದಾದಿದ್ೃಷ್ಟೀರಗ ು್ೀರಬಜನ್ಮ ಪರತಯಕ್ಷಮಿತಿ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಶಙ್ಗಾನಿವೃತಯಥ್ ೀಯಽಯಂ ವಿಭಾಗಾಃ॥5॥ 

ಪೃರ್ಥವಯಧಿಕರಣಮ್॥2-3-6॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಪೃರ್ಥವಯಧಿಕಾರರ ಪಶಬಾದನ್ುರಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ  2-3-6-230 

ಅತರ ‘ತಾ ಅನ್ುಮಸೃಜನ್ು’,‘ಅದ್ಭಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ’ ಇತಿ ದಾವರಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಅನ್ುಮಿತಯನ ವ್ೀತಿ। ಅನ್ುಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ಪರಸಿದಾಧನ್ುಮ್। ಯೀನ್ ಶತರತ್ ಯೀವಿಯರ್ ೀಧಾಃ 

ಸಾಯತ್। ಕತತಾಃ? ಅಧಿಕಾರಾತ್ ‘ತತ ು್ೀಜ್ ೀಽಸೃಜತ’ ಇತಾಯದಿಭ ತಪರಕರಣಾತ್। 
ಯತೃಷ್ಣಂ ತದ್ನ್ುಸ್ಯೀತಿ ಕಾಷ್ಣಾಯರ ಪ್ಾತ್, ಪೃರ್ಥವಿೀ ವಾ ಅನ್ುಮಿತಿ ಶಬಾದನ್ುರಾತ್। 
ಆದಿಪದಾದ್ವೀದ್ ೀ ನಾಪರಮಾಣಮಪ್ೌರತಷ್ೀಯತಾವದಿತಾಯದಿ ಯತಕ ು್ೀಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಾಧಿಕಾರಮಾತಾರದ್ನ್ುಶತರತಿಬಾಧಾಃ ಶಕಯ ಇತಯತ್ ೀ ರ ಪ್್ೀತಿ ಲ್ಲಙ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। ನ್ 

ತಾಭಾಯಮಪಯತಿೀವ ಶತರತ್ೀಬಾಯಧಾಃ। ಕ್ತನ್ತು ತದಾವಚಿತವಜ್ಞಾಪನ್ಮಿತಿ ಭಾವ್ೀನ್ 

ಶಬಾದನ್ುರ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಶಬ ದ್ೀತ್ಯೀವ ವಾಚ ಯ್ೀ ಅನ್ುರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಶಾಖ್ಾನ್ುರಸಾತವಸ ಚನಾಯೀತಿ 

ಕ್ೀಚಿತ್। ‘ಆಪ್ೀಽನ್ುಮಸೃಜನ್ು ಪೃರ್ಥವಿೀ ವಾ ಅನ್ುಮ್’ ಇತ್ಯೀವಂ 

ರ ಪಶಬದವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತನಾಯೀತಯನ್ಯೀ। ಶತರತ್ ಯೀರಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಯತ್ ೀ 

ಯತಕ್ತುಾಃ॥6॥ 

ತದ್ಭರಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-7॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತದ್ಭರಾಯನಾದ್ೀವ ತತ ತಲ್ಲಿಙ್ಗುತ್ ಸಾಃ ಓಂ  2-3-7-231 

ಅತ್ೈವಮಧಿಭ ತಾಧಿದ್ೈವಜನ್ಮಶತರತಯವಿರ್ ೀಧಮತಕಾುಾ ‘ಯತರಯನಿು’, ‘ರತದ್ ರೀ 

ಮಾವಿಶಾನ್ುಕ’ ಇತಿ ತತಸಂಹಾರಕಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಅಭರಾಯನ್ಮಿಚಾಾ। 
ತತಸುದ್ುತಸಞ್ಚಜಹಿೀಷಾಯತವರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ವಾಚಿೀ। ಏವ್ೀತಿ ಕ್ೈಮತತಯಸ ಚಕಾಃ। ತಲಿ್ಲಙ ು್ೀತಿ 
ತಚಾಬ ದ್ೀನ್ ಬತದಿಧಸಾಂ ವಿಶವಸಂಹತೃಯತವಮತಚಯತ್ೀ। ಸ ಇತಿ ಪರಕೃತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ। ಸಂಹತ್ೀಯತಿ 
ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಂಹತಾಯ, ನ್ ರತದ್ರಾಃ। ಕತತಾಃ? ತದ್ಭರಾಯನಾತುಸಯ 
ವಿಷ್ ಣೀರಭರಾಯನಾತುಸಾಯಭರಾಯನಾದಿತಿ ಶತರತತಯಕಾುದ್ನಾದಿಬನ್ಧಸಞ್ಚಜಹಿೀಷಾಯರ ಪ್ಾದ್ೀವ 
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ತಲಿ್ಲಙ್ಗುತುಸಯ ಸಾದಿಜಗತಸಂಹತೃಯತವಸಯ ಸಾಧಕಾಲ್ಲಿಙ್ಗುದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನಾದ್ೀರಪ ಬನ್ಧಸಯ 
ಲಯಕತಾಯ ಕ್ತಲ ವಿಷ್ತಣಾಃ, ಕ್ತಮತ ಸಾದ್ೀಜಯಗತ ಇತ ಯ್ೀವಕಾರತಾತಪಯಯಮ್। ಸ ಇತಿ ‘ಸ 
ನ್ ೀ ಹರಿಘಘಯತಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿಸ ಚಕಮ್। ಅಯಂ ಚ ಚನಿದರಕ್ ೀಕುಾಃ। ಟೀಕಾರಾಂ ತತ 

ತಸಯ ಬನ್ಧಲಯಸಯ ತದ್ಭರಾಯನಾತುಸ್ಯೀತಿ ಶತರತೌ ತದ್ಭರಾಯನ್ಹ್ೀತತಕತವಶರವಣಾತ್। 
ತಥಾ ಚ ತಲಿ್ಲಙ್ಗುತುದಿಚಾಾಧಿೀನ್ತಾವಲ್ಲಙ್ಗಾದ್ಬನ್ಧಲಯಕತಾಯ ವಿಷ್ತಣರಿತಯನ್ತಮಿೀಯತ್ೀ। 
ಅನಾದಿಬನ್ಧಸಂಹತೃಯತಾವತ್ ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾದಿಜಗತಸಂಹತಾಯಽನ್ತಮಿೀಯತ ಇತಿ 
ಪಞ್ಾಮಯೀವ್ೈಯಯಯಧಿಕರಣಯಮತಪ್್ೀತಯ ಪರಮಪರರಾ ಹ್ೀತತತ್ ವೀಕ್ತುಭಾಯಷ್ಯಸ್ಯೈವ 

ವಾಯಖ್ಾಯ। ಏಕ್ೀ ತತ ತತರ್ೀವ, ಸ ಏವ್ೀತಯನ್ವೀತಿೀತಾಯಹತಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್ಾದೌ 

ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಚಿೀತತಯಕುಮ್॥7॥ 

ವಿಪಯಯರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-8॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ವಿಪಯಯಯೀಣ ತತ ಕರಮೀ ತ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚ ಓಂ  2-3-8-232 

ಅನಾುದಿಭ ತಸಂಹಾರಕರಮಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಅತ ಇತಾಯವತಯತ್ೀ। ಕರಮಸಿುಾತಿ 

ತತರನ್ವೀತಿ। ಕರಮಸತು ‘ಕರಮಾದ್ತತಪದ್ಯತ್ೀ ಕರಮಾದಿವಲ್ಲೀಯತ’ ಇತಿ ಶತರತತಯಕುಕರಮಸತು ಅತಾಃ 

ಪರಕೃತಾತ್ ಸೃಷ್ಟಕರಮಾದಿವಪಯಯಯೀಣ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ಅತಾಃ ಅಸಾಮದ್ೀವ ಶಬಾದತ್। 
ಯಸಾಯಂ ಭಾಲವಿ್ೀಯಶತರತೌ ಕರಮಾದ್ತತಪದ್ಯತ ಇತಾಯದಿನಾ ಕರಮಾಲಿಯಾಃ 

ಶತರತಸುಸಾಯಮೀವ ಶತರತೌ ಕರಮಾದ್ತವಾತಾರಮಾಚ್ಾೀತಿ ವುಯತಾರಮಾಲಿಯಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ವುಯತಾರಮಾಲಿರಾಙಚುೀಕಾರ್ೀ ಲ್ ೀಕವಿರ್ ೀಧ ಇತಯತ ಉಕುಮ್ ಉಪಪದ್ಯತ್ೀ ಚ್ೀತಿ। 
ವಿಪಯಯಯ ಇತಿ ವತಯತ್ೀ। ಪೂವೀಯತಪನಾುನಾಂ ಸಾಮಾಥಾಯಯಧಿಕಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತತಸತು ಕರಮಾಲ್ಲಿೀಯನ ು್ೀ ಇತಿ ಶತರತಿಗತಿಸ ಚಕಾಃ। ವಿಪರಿೀತಕರಮಸಾಯಪ ಕರಮತಾವದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ತತರ್ೀವ ಸಾಾನ್ೀ ಅತ ಇತಯತರ ಚಾನ್ವೀತಿೀತ ಯ್ೀಕ್ೀ॥8॥ 

ಅನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-9॥ 

ಓಂ ಅನ್ುರಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸಿೀ ಕರಮೀಣ ತಲ್ಲಙಿ್ಗುದಿತಿ  

ಚ್ೀನಾುವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-9-233 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕುವುಯತಾರಮಲಯಸಯ ವಿಜ್ಞಾನಾದಾವಪವಾದ್ಶಙ್ಗಾನಿರಾಸ್ೀನ್ 

ಲಯಕರಮಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸಿೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸುತ ು್ಾೀ ಅನ್ುರಾ ವಿನಾ 

ಕರಮೀಣ ಪ್ಾರಗತಕುಕರಮೀಣಾನ್ಯೀಷಾಂ ತತಾವನಾಂ ಲಯ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತಾಃ? ತಲಿ್ಲಙ್ಗುತ್ । 
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ತತ್ ರೀಕ ು್ೀಽಥ್ೀಯ ‘ಮನ್ಸಶಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮ್’, ‘ಯಚ ಾ್ೀದಾವಙ್ಗಮನ್ಸಿ ಪ್ಾರಜ್ಞಸುದ್ಯಚ ಾ್ೀಜಾಜಾನ್’ ಇತಿ 

ಶತರತತಯಕಾುತ್ ಕರಮಾದ್ತತಪನ್ುಯೀಾಃ ಕರಮಾಲಿರಾಖ್ಯಲ್ಲಙ್ಗುದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸ್ ೀಯಯಥ್ ೀತಪತಿುಲಯ ಇತಿ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ವಿಜ್ಞಾನ್ಮನ್ಸ್ ೀಾಃ ಕರಮೀಣ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀಽನ್ುರ್ೀತ ಯ್ೀವಂರ ಪ್ೀಕ್ತುಾಃ ತದ್ 

ದ್ವರಾದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ವುಯತಾರಮೀಣ ಲಯ ಇತಯಥಾಯನ್ತಮತಿಸ ಚನಾಯ।  
ಉಕುಲ್ಲಙ್ಗುಮೀವ ತತರ ಮಾನ್ಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಚರಾಚರವಯಪ್ಾಶರಯಸತು ಸಾಯತ್ ತದ್ವಾಪದ್ೀಶ್ ೀ 

ಭಾಕುಸುದಾಭವಭಾವಿತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-9-234 ॥ 

ಚರ್ೀತಿ ಚಞ್ಾಲತಾವನ್ಮನ್ ೀರ ಪಮಿನಿದರಯಂ ತದ್ವೃತಿುರ ಪವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ। 
ಅಚರ್ೀತಯಚಞ್ಾಲತಾವನ್ಮನ್ಸುತವಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ತತುಾಂ ಚ। ಸಾಯದಿತಿ ಸಮಾಭವನಾರಾಮ್। ಸ 
ಚಾಸೌ ವಯಪದ್ೀಶಶಾ ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾಃ। ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಸತು ಮನ್ಸಶಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತಿ 
ಮನ್ ೀವಿಜ್ಞಾನ್ಶಬದರ ಪ್ೀ ವಯಪದ್ೀಶಸತು ಚರಾಚರವಯಪ್ಾಶರಯಾಃ 

ಸಾಯತ್।ಇನಿದರತದ್ವೃತಿುತತವವಿಷ್ಯಾಃ ಸಮಾಭವಿತಾಃ। ತಥಾಪ ಸ ಏಕದ್ೀಶವಿಷ್ಯಾಃ।  
ಇನಿದರಯಮನ್ಸುತುಾರ ಪಮನ್ಾಃಶಬಾದಥ್ೀಯ ತದ್ವೃತಿುವಿಜ್ಞಾನ್ತತುಾರ ಪವಿಜ್ಞಾನ್ಶಬಾದಥ್ೀಯ 
ಚ್ೈಕದ್ೀಶ್ೀನಿದರಯತದ್ವೃತಿುರ ಪಮನ್ ೀವಿಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯ ಏವ ನ್  ತತ ತತುಾವಿಷ್ಯ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ।  ತದಾಭವಭಾವಿತಾವತ್। ಚರಾಚರವಯಪ್ಾಶರಯೀತಿ ಪ್ಾರತಿಪದಿಕಮಾತರಂ 

ತದಾಭವವಿಶಷ್ಣತ್ವೀನಾವತಯತ್ೀ। ಚರಾಚರ್ೀತಿ ಸಾಾವರಜಙ್ಗುಮಾವುಚ್ಯೀತ್ೀ। ತದಿತಿ 

ಮನ್ಾಃ। ಚರಾಚರವಯಪ್ಾಶರಯೀಣ ಜಙ್ಗುಮಾದಿಸವಯವಸತುವಿಷ್ಯಕತ್ವೀನ್ ತದಾಭವ್ೀನ್ 

ಮನ್ ೀಭಾವ್ೀನ್ ಆಲ್ ೀಚನ್ೀನ್ೀತಿ ರಾವತ್। ಭಾವಿತಾವತ್ 

ವೃತಿುರ ಪಜ್ಞಾನ್ಸ್ ಯೀತಪದ್ಯಮಾನ್ತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತಶಬದಾಃ ಶತರತ್ೀಗಯತಿಸ ಚಕಾಃ। ಮನ್ 

ಇತಾಯದ್ಯನ್ತಕಾುಾ ಚರಾಚರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ತದಾಭವವಿಶ್ೀಷ್ಣತಾವಥಾಯ। ತದಿತಿ ತನ್ರಮ್। ತತರ 
ಚರಾಚರ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ಯೀ ತಸಯ ಮನ್ಸ್ ೀ ಭಾವಿತಾವದಿವಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೀತಯರ್ಯ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ಮನ್ಾಃ 
ಶಬ ದ್ೀನ್ ಮನ್ ೀರ ಪ್್ೀನಿದರಯಂ ಮನ್ಸುತುಾಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನ್ಶಬ ದ್ೀನಾಪ ವೃತಿುವಿಯಜ್ಞಾನ್ತತುಾಂ 

ಚ। ತಥಾಚ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ತುವಯಸತುನಿ ಮನ್ ೀಭಾವ್ೀನ್ 
ವೃತ ು್ೀಜಾಯಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಮನ್ ೀರ ಪ್್ೀನಿದರಯತಜಜನ್ಯವೃತಿುವಿಷ್ರಾ ನ್ ತತುಾವಿಷ್ರಾ 
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ಇತಿ ನ್ ತಲಿ್ಲಙ್ಗುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಭಾಗವಾಚಿಭಕುಶಬಾದತ್ ತಸ್ಯೀದ್ಮಿತಿ ಸಮಬನ್ಧಮಾತ್ರೀಽಣಿ 

ಕೃತ್ೀ ಭಾಕ್ ುೀ ಭಾಗವಿಷ್ಯ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾತಿೀತಿ ರ್ಯೀಯಮ್॥9॥ 

ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್॥2-3-10॥ 

ಓಂ ನಾತಾಮಽಶತರತ್ೀನಿಯತಯತಾವಚಾ ತಾಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-10-235 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಮಲರಾಲಯಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಪರಕರಣಾಲಿಯವಾನಿತಿ ಲಭಯತ್ೀ। 
ಆತಾಮ ಪರಮಾತಾಮ ದ್ೀಹನಾಶಾಖ್ಯಲಯವಾನ್ು ಭವತಿ। ಅಶತರತ್ೀಾಃ 

ಬರಹಮಲಯಸಾಯಶರವಣಾತ್। ‘ಸವಯಂ ವಿಲಾಪ್ಾಯನ್ುಸುಮಸಿ ನಿಲ್ಲೀನ್ಾಃ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿಸುಾಪಹಿತತವಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಕತತ ಏವಮನಾಯರ್ಯಕಲಪನ್ೀತಯತಾಃ ಶತರತ್ೀರಿತಿ ವಿಚಿಾದ್ಯ 

ಯೀಜಯಮ್। ‘ತತಚ ಾ್ೀನಾಭ್ಪಹಿತಂ ಯದಾಸಿೀತ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಸಾಯಂ 
‘ನಾಸದಾಸಿೀತ್’ ಇತಿ ಸವಯಸಯ ಲಯಮತಕಾುಾ ‘ತಮ ಆಸಿೀತ್’ ಇತಿ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಸಿಾತಿಮತಕಾುಾ 

ಬರಹಮಣಸುದ್ಪಹಿತತವಸಯ ಪುನ್ಾಃ ಪ್ಾರದ್ತಭಾಯವಸಯ ಚ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ। ತಸಾಮತುತಸಮಾಖ್ಾಯನಾದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಕತತ ಏವಮ್? ಲಯ ಏವ ಕ್ತಂ ನ್ಸಾಯತ್’ ಸಮಾಖ್ಾಯತ್ ೀನಿಲ್ಲೀನ್ಶತರತ್ೀಾಃ 

ಪ್ಾರಬಲಾಯತ್। ಅತ ಉಕುಂ ನಿತಯತಾವಚಾ ತಾಭಯ ಇತಿ। ತಾಭ್ ಯೀ ನಿತಯತಾವಚಾ ಆತಮನ್ ೀ 
ನಿಲ್ಲೀನ್ಶತರತಿರನಾಯಥ್ೀಯತಯರ್ಯಾಃ। ಪ್ಾರಬಲಾಯಯ ಬಾಹತಲ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ। ಅಸಮಭವ 

ಇತಯತಾರಜನ್ ೇಕಾುವಪ ಲ್ಲೀಲಾದ್ೀಹಗರಹಣತಾಯಗಾವಪ ನ್ೀತಿ ವಕತುಮಯಂ ಯೀಗಾಃ। 
‘ನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಮ್’ ಇತಿ ದ್ೀಹನಿತಯತವಸಾಯಪುಯಕ ು್ೀಾಃ॥10॥ 

ಜ್ಞಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-11॥ 

ಓಂ ಜ್ಞ್ ೀಽತ ಏವ ಓಂ ॥ 2-3-11-236 ॥ 

ಏವಮಧಿಭ ತಾಧಿದ್ೈವಬರಹಮವಿಷ್ಯಶತರತಯವಿರ್ ೀಧಮತಕಾುಾ ಇತಾಃ 

ಪರಮಾಪ್ಾದ್ಸಮಾಪು ಜಿೀವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಅತರ ‘ನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಮ್’, 

‘ಆತಾಮನ್ ೀ ವುಯಚಾರನಿು’ ಇತಿ ಜಿೀವಜನಾಮಜನ್ಮಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಉತಪದ್ಯತ 

ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅತ ಏವ್ೀತಿ ತನಾರವೃತ್ ಯೀರನ್ಯತರಾಃ। ಜಾನಾತಿೀತಿ ಜ್ಞಾಃ ಜಿೀವಾಃ, 
ಇಗತಪಧಜ್ಞಾಪರೀಕ್ತರಾಃ ಕಾಃ, ಅತ ಏವ ಪರಕೃತಾತಮನ್ ಏವೀತಪದ್ಯತ್ೀ। ಅತ ಏವಾವಿನ್ಷಾಟ 
ಏವೀತಪದ್ಯನ್ು ಇತಿ ಶತರತತ್ವೀನ್ ಪರಕೃತಶತರತ್ೀರ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ನಿತ್ ಯೀ ನಿತಾಯನಾಮ್’ 

ಇತಿ ಜಿೀವನಿತಯತವಶತರತಿಾಃ ಸವರ ಪಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅನಾದಿನಿತಯಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಜನಿರಯತಕ ು್ೀತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಯತಕ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-3-11-237 ॥ 

ತಾದ್ೃಶಸಾಯಪ ಜನ್ೀಯತಯಕುತಾವಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರಾಧಿೀನ್ದ್ೀಹರ ಪವಿಶ್ೀಷಾವಾಪುಲಕ್ಷಣ್ ೀತಪತ ು್ೀರತಪಪನ್ುತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ದ್ೀಹ್ ೀತಪತಿುನಿಮಿತುವಿರ್ ೀಧಸತು ರಾವದಾತ್ೇತಯತರ ನಿರಸಿಷ್ಯತ್ೀ। 
ಏವಂರ ಪಜನ್ನ್ೀಜಿೀಯವ್ೀ ವಿಯನ್ುಯೀನ್ ಸಿದಾಧವಪುಯತಪತಿು ಶತರತಿಾಃ 
ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷಾವಾಪುರ ಪ್ೀತಪತಿುಪರಾ ಚ್ೀದ್ನ್ತತಪತಿುಶತರತಿರಪೀಶ ಇವ 

ಜಿೀವವಿಯದಾದಾವಪ ತದ್ಭಾವಪರ್ೀತಿ ಪೂವಾಯಕ್ಷ್ೀಪ್್ೀ ತಾದ್ೃಶಜನಿಶತರತಿರಿೀಶ್ೀ ನಾಸಿು। 
ಜಿೀವಾದೌ ತತ ‘ಪರಕೃತಿಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕಾಲ್ ೀ ವ್ೀದಾಶ್ಾೀತಿ ಚತತಷ್ಟಯಮ್। ನಿತಯಂ 
ಸವರ ಪತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಶ್ೀಷಾವಾಪುಮಾತರತಾಃ। ಉತಪತಿುಮತ್’ ಇತಾಯದಿಕಾಽಸಿುೀತಿ 

ಸಮಾರಾನಾರ್ಯಮಿದ್ಮಿತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್॥11॥ 

ಉತಾಾರನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥2-3-12॥ 

ಓಂ ಉತಾಾರನಿುಗತಾಯಗತಿೀನಾಮ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-238 ॥ 
ಅತರ ‘ವಾಯಪ್ಾು ಹಾಯತಾಮನ್ಾಃ’, ‘ಅಣತಹ್ಯೀಯಷ್ ಆತಾಮ’ ಇತಿ ಜಿೀವಪರಿಮಾಣಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ 

ಉಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞ ಇತಯಸಿು। ಅಣತರಿತಿ ವಕ್ಷಾಮಾಣಂ ಹ್ೀತತಬಲಾದಾವ ಅನ್ವೀತಿ। 
ಜಿೀವೀಽಣತರತತಾಾರನಿುಗತಾಯಗತಿೀನಾಂ ಹ್ೀತ ನಾಂ ಸಕಾಶಾದಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಉತಾಾರನಾಯದಿಮತಾುಾದಿತಿ ರಾವತ್। ‘ಸ್ ೀಽಸಾಮಚಾರಿೀರಾದ್ತತಾರಮಾಯಮತಂ ಲ್ ೀಕಂ 

ಗಚಾತಯಮತಷಾಮದಿಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾಗಚಾತಿ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ತಾಸಾಂ ಶತರತತಾವತ್। ವಾಯಪುಸಯ 
ತದ್ಯೀಗಾತ್ ಮಧಯಮಪರಿಮಾಣತ ವ್ೀಽಪಯನಿತಯತಾವಪತ ು್ೀರತಕುತಾವದ್ಣತರ್ೀವ। 
ವಾಯಪುಸಾಯಪೀಶಸಯ ಭ ಮಜ್ ಯೀತಿನ್ಯಯಯೀರತತಾಾರನಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ 

ಅಕ್ಷರನ್ಯನಾಯಯೀನಾಣತತವಸಾಯಪ ಸತಾುಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಪರಸಙ್ಗುದ್ತತಾಾರನಾಯದ್ೀಾಃ ಪರಾಯತುತಾಮಾಹ — 

ಓಂ ಸಾವತಮನಾ ಚ್ ೀತುರಯೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-12-239 ॥ 

ಸಕಾಶಾದಿತಯಸಿು। ಚ ಏವ। ಪರಮಾತಮನ್ೈವ ಜ್ಞಸ್ ಯೀತಾಾರನಾಯದ್ಯೀ ನ್ ಸವತ ಇತಿ 

ವಿಪರಿಣಾಮೀನಾನ್ತವೃತಿುಾಃ। ಉತುರಯೀರತತುರವಾಕಯಯೀಾಃ ಸಖ್ಾಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
‘ಸ್ ೀಽಸಾಮಚಾರಿೀರಾತ್’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೀ ಉತಾಾರನಾಯದೌ ಸಾವತನ್ರಾಪರತಿೀತಾವಪ ‘ಸಾವತಮನಾ 
ಪರ್ೀಣ್ೀಮಂ ಗಭಯಮನ್ತಪರವಿಶತಿ’ ಇತಿ, ‘ಏಷ್ ಹ್ಯೀನ್ಂ ಜಿೀವಮಭಜಿೀವಯತಿ’ ಇತಿ 
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ಚ್ ೀತುರವಾಕಯದ್ವಯೀ ಪರಾಯತುತ್ ವೀಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸ್ವೀನ್ೀತಿ ವಾ ಆತಮನ್ೀತಿ ವಾ 
ವಾಚ್ಯೀ ಸಾವತಮನ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್। ತ್ೀನ್ ಶತಭಮಾದ್ತು ಇತಯರ್ಯಕ್ೀನ್ 

ಸಾವತಮಶಬ್ದೀನ್ ಈಶಸ್ ಯೀತಾಾರನಾಯದಿನಾ ಜಿೀವವನ್ು ದ್ತಾಃಖ್ಮಿತಿ ದ್ಶ್ಯತಮ್॥ 
ಪ್ಾರಗತಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ನಾಣತರತಚತಾರತ್ೀರಿತಿ ಚ್ೀನ್ುೀತರಾಧಿಕಾರಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-240 ॥ 

ಜ್ಞ್ ೀಽಣತನ್ಯ। ಅತಚತಾರತ್ೀಾಃ। ‘ವಾಯಪ್ಾು ಹಾಯತಾಮನ್’ ಇತಯನ್ಣತತವಶತರತ್ೀಾಃ। 
ಉತಾಾರನಾಯದಿಕಂ ತತ ಮನ್ ೀಗತಮಾತಮನ್ತಯಪಚಯಯತ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಶತರತ್ೀಬರಯಹಮಪರತಾವದಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಕತತ ಏವಮಿತಯತ ಇತರಾಧಿಕಾರಾತ್। ಇತರಸಯ 
ಪರಕೃತ ಜಿೀವಭನ್ುಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಧಿಕಾರಾತ್। ‘ಆತ್ೇದ್ಂ ಸೃಜತಿ’ ಇತಿ ಪರಕರಣಾತ್ 

ಆತಾಮನ್ ಇತಿ ಬಹತವಚನ್ಬಾಧನ್ೀನ್ ಬರಹಮಪರತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ಅಧಿಕಾರಮಾತ್ರೀಣ ನ್ ಬಹತವಚನ್ಶತರತಿಬಾರ್ ೀ ಯತಕು ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸವಶಬ್ ದೀನಾಮನಾಭಾಯಂ ಚ ಓಂ ॥ 2-3-12-241 ॥ 

ಸ್ವೀತಿ ಶಬದ ಇತಿ ವಾ, ಸವಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಶಬದ ಇತಿ ವಾ ಸವಶಬದ ಆತಮಶಬದಾಃ। ಸವಶಬಾದದಿತಯನ್ೀನ್ 
ಸಮಮೀತತ್। ಉನಾಮನ್ಮಪರಿಮಿತಮ್। ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। 
ಆತಮಶಬಾದಪರಿಮಿತತವಲ್ಲಙ್ಗುಭಾಯಂ ಚ ಈಶಪರತವಂ ಶತರತ್ೀಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಮಧಿಕಾರಾದಿತಿ 

ಚಾರ್ಯಾಃ। ಏಷ್ ೀ ಹಾಯತಾಮದ್ತಯದ್ುತ್ ೀ ಮಾನ್ಶಕ್ುೀಾಃ’ ಇತಿ ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ೀ ತಯೀಾಃ 

ಶರವಣಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅಣ್ ೀದ್ೀಯಹ್ೀ ವಾಯಪಯಯೀಗ್ೀನ್ ತತರ ತತರ ಪರಿಜ್ಞಾನಾಯೀಗ ಇತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಅವಿರ್ ೀಧಶಾನ್ದನ್ವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-242 ॥ 

ಜ್ಞಸಾಯಣತತ್ವೀಽಪೀತಯನ್ವೀತಿ। ಅವಿರ್ ೀರ್ ೀ ದ್ೀಹವಾಯಪಯವಿರ್ ೀಧಾಃ ಚನ್ದನ್ವತ್ 

ಚನ್ದನ್ಬಿನ್ತದವತ್। ಏಕದ್ೀಶಪತಿತಹರಿಚನ್ದನ್ಬಿನ್ ದೀಾಃ ಸಾವಂಶ್ೈಾಃ ಶರಿೀರವಾಯಪುಾಃ। 
ತದ್ವಜಜಾಸಾಯಪ ಸಾವಂಶ್ೈದ್ೀಯಹವಾಯಪುಯತಯಜಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಚನ್ದನ್ೀತತಯಕಾಯ 

‘ಅಣತಮಾತ್ ರೀಽಪಯಯಂ ಜಿೀವಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ॥ 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ 
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ಓಂ ಅವಸಿಾತಿವ್ೈಶ್ೀಷಾಯದಿತಿ ಚ್ೀನಾುಭತಯಪಗಮಾದ್ಧೃದಿ ಹಿ ಓಂ॥2-3-12-243 ॥ 

ಚನ್ದನ್ಸ ಯ್ೀತಯಸಿು। ಚನ್ದನ್ಬಿನ್ ದೀದ್ೀಯಹ್ೀ ಕವಚಿತ್ 
ಸಮಯಗನ್ಯತಾರಸಮಯಗಿತಯವಸಾಾನ್ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯದ್ ವಾಯಪಯಯೀಗ್ೀಽಪ ಜ್ಞಸಯ ತದ್ಭವಾನ್ು 

ಯತಕಾು ದ್ೀಹ ವಾಯಪುರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಅಭತಯಪಗಮಾತ್ 

ಜ್ಞಸಾಯಪಯವಸಿಾತಿವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಸ್ಯೀತಯನ್ವೀತಿ। ಹೃದಿ ಹಿೀತಿ ಶತರತಿಪರತಿೀಕ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ‘ಹೃದಿ ಹ್ಯೀಷ್ 
ಆತಾಮ’ ಇತಿ ಶತರತ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಸಾಯಪ ಹೃದಿ ಸಮಯಗನ್ಯತಾರಸಮಯಗವಸಿಾತಯಭತಯಪಗಮಾತ್ 

ನ್ ವ್ೈಷ್ಮಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸತರಾಣಾಮಂಶತಸಾಾತ ವ್ೀಽಪಯನ ಯ್ೀಷಾಂ ತದ್ಭಾವಾತ್ ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣ 
ದ್ೀಹವಾಯಪುಮಾಹ — 

ಓಂ ಗತಣಾದಾವಽಽಲ  ೀಕವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-12-244 ॥ 

ಅಣ್ ೀರಪ ಜ್ಞಸಯ ಗತಣಾಚಿಾದ್ತುಣಾದ ದ್ೀಹವಾಯಪುರಾಲ್ ೀಕವತ್। ಆಲ್ ೀಕಸಯ ದಿೀಪ್ಾದ್ೀಾಃ 
ಸವರ ಪ್್ೀಣ ದಿೀಪಕಾದಾವಪ್್ಯೀಕತಾರವಸಾಾನ್ೀಽಪ ಪರಕಾಶಗತಣ್ೀನಾವರಕಾದಿವಾಯಪುಾಃ। 
ತಥಾ ಜ್ಞಸಯ ಸವರ ಪ್್ೀಣ ಹೃದಿ ಸಿಾತಸಾಯಪ ಚಿದ್ತುಣ್ೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀ ವಾಯಪುರಿತಿ ।ಗತಣಾದಿತತಯಕಾಯ 
‘ಚಿದ್ತುಣಸಯ ಸವರ ಪತಾವತುದಾವಾಪುಶಾ’ ಇತಿ ಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ಅಣತಜಿೀವಾಭನ್ುಸಯ 
ಚಿದ್ತುಣಸಯ ಕರ್ಂ ವಾಯಪುರಿತಯತ ಆಲ್ ೀಕವದಿತತಯಕುಮ್॥12॥ 

ವಯತಿರ್ೀಕಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-13॥ 

॥ ॥ ಓಂ ವಯತಿರ್ೀಕ್ ೀ ಗನ್ಧವತ್ ತಥಾ ಚ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ  2-3-13-245 

ಅತರ ಜ್ಞಸ್ಯೈಕರ ಪತಾವನ್ೀಕರ ಪತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಅಂಶ್ೈರಿತಿ 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ।  ತಥಾಶಬ್ ದೀಽಣ್ ೀರಪೀತಯರ್ಯಕಾಃ। ತಥಾಽಣ್ ೀರಪ ತದ್ಂಶ್ೈವಯಯತಿರ್ೀಕ್ ೀ 
ಭ್ೀದ್ ೀಽಸಿು। ಯದಾವ ವಯತಿರ್ೀಕ್ ೀ ವಿಭಾಗಾಃ। ಬಹತರ ಪತವಮಸಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅತಯನ್ುಭ್ೀದ್ಹಿೀನ್ಸಯ ಭ್ೀದ್ ೀಽಸಮಾಭವಿತ ಇತಯತ್ ೀ ಗನ್ಧವದಿತಿ। ಯಥಾ ಪುಷ್ಪಗನ್ಧಸಯ 

ಸಾವಂಶ್ೈವಿಯಭಾಗಸುಥ್ೀತಿ। ತಥಾ ಚ ‘ಸ ಪಞ್ಾರಾ ಸಪುರಾ ದ್ಶರಾ’ ಇತಿ ಶತರತತಯಕುಂ 

ಬಹತರ ಪತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಕತತಾಃ? ದ್ಶಯಯತಿ। ‘ಅಥ್ೈಕ ಏವ ಸನ್ 

ಗನ್ಧವದ್ವಾತಿರಿಚಯತ್ೀ ಅಥ್ೈಕ್ತೀಭವತಯರ್ ಬಹಿವೀಭವತಿ॥’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ। ಚಶಬಾದತ್ 

‘ಅಚಿನ್ಯಯೀಶಶಕ್ಯೈವ’ ಇತಿ ಸೃತಿಶಾ। ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ ಭನಾುಂಶಶ ನ್ಯತ್ವೀಽಪ ಜ್ಞಸಯ 
ಯೀಗಾರಾಧಿತ್ೀಶವರಪರಸಾದ್ಯತುಯೀಗಸಮಪದಾಂಶವಿಭಾಗಸಮಭವ್ೀನ್ 
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ಬಹತರ ಪತ್ ವೀಪಪತ್ುೀಾಃ। ಸ ಏಕರಾ ನ್  ಸಪುರ್ೀತ್ಯೀಕರ ಪತವಶತರತ್ೀಾಃ 

ಸವರ ಪ್್ೈಕಯಪರತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಶತರತಿಾಃ ಸೃತಿಶಾ ತಥಾ ದ್ಶಯಯತಿೀತಿ ವಾ 

ತಥ್ೀತಯಸಾಯನ್ವಯಾಃ॥13॥ 

ಪೃರ್ತಗತಪದ್ೀಶಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-14॥ 

ಓಂ ಪೃರ್ಗತಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-14-246 ॥ 

ಅತರ ಜಿೀವ್ೀಶಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಶತರತಯಸಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞ ಇತಿ ಸಾವತಮನ್ೀತಿ ಚ 
ವತಯತ್ೀ। ಸಾವತಮನಾ ಪರಮಾತಮನಾ ಪೃರ್ಕ್ತಭನ್ುಾಃ ನ್ ತವಭನ್ುಾಃ। ಕತತಾಃ? ಉಪದ್ೀಶಾತ್। 
‘ಭನ್ ುೀಽಚಿನ್ಯಾಃ ಪರಮೀ ಜಿೀವಸಙ್ಗಘತ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ।  
ವಿರತದ್ಧಧಮಾಯಧಿಕರಣತವಯತಕತಯಪ್್ೀತತ್ವೀನ್ ಭ್ೀದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ಪ್ಾರಬಲಾಯತ್ ನ್ 

ತತುಾಮಸಾಯದಿಶತರತಿತಾಃ ಅಭ್ೀದ್ ೀ ಗಾರಹಯ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
ಏವಂ ತಹಯಯದ್ವೈತಶತರತಿನಿಯವಿಯಷ್ರಾ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ತದ್ತುಣಸಾರತಾವತ್ ತತ ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾಃ ಪ್ಾರಜ್ಞವತ್ ಓಂ ॥ 2-3-14-247 ॥ 

ಜ್ಞಸ್ಯೀತಯನ್ವೀತಿ। ತದಿತಿ ಸಾವತ್ ೇಚಯತ್ೀ। ತದ್ತುಣಶಬದಾಃ ತದ್ತುಣಸದ್ೃಶಗತಣಪರಾಃ। ಸಾರಾಃ 
ಸವರ ಪಮ್। ತದ್ವಾಪದ್ೀಶ್ ೀ ಜ್ಞಸಯ ಪರಾಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ 

ಪರಮಾತಮಗತಣಸದ್ೃಶಾನ್ನಾದದಿಗತಣಸವರ ಪತಾವದ್ೀವ। ನ್ ತವಭ್ೀದಾತ್। ಪ್ಾರಜ್ಞವತ್ 
ಪ್ಾರಜ್ಞಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಯಥಾ ‘ಸವಯಂ ಖ್ಲ್ಲವದ್ಂ ಬರಹಮ’ ಇತಿ ಜಗದ್ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ ೀ 

ಜಗದ್ತುಣಸದ್ೃಶಗತಣಸವರ ಪತಾವತುದ್ವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸವಯಭ ತಗತಣ್ೈಯತಯಕು ದ್ೈವಂ ತವಂ 
ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸಿ’ ಇತಿ, ‘ಗಾಮಾವಿಶಯ ಚ ಭ ತಾನಿ ರಾರರಾಮಿ’ ಇತಿ 
ಭ ಮಾಯದಿಗತರಾರಕತಾವದಿಗತಣಸದ್ೃಶಗತಣಾತಮಕತ್ ವೀಕ್ುೀಜಯಗದ್ತುಣಸಾರತವಂ 

ಪ್ಾರಜ್ಞಸಯ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಶಾಸರಸಯ ಸದ್ಧಿಕಾರಿಕತರಾ 
ಮತಕಯಯೀಗಾಯನಾಮನಾನ್ನಾದದಿರ ಪತ್ವೀಽಪ ತಾನ್ ಪರತಿ 

ತತುಾಮಸಿೀತಯನ್ತಕ ು್ೀಸುದ್ತುಣಸಾರತಾವದ್ತಯಕ್ತುಯತಯಕ ು್ೀತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ಸ ಯಯಕಾದಿವದಿತಯನ್ೀನಾಗತತವಂ ತತ್ೈವ ವಯಕುಮ್॥14॥ 

ರಾವದ್ಧಿಕರಣಮ್॥2-3-15॥ 

॥ ॥ ಓಂ ರಾವದಾತಾಮಭಾವಿತಾವಚಾ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಸುದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ 2-3-15-248
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ಅತರ ಜಿೀವಸವರ ಪ್ಾನ್ತತಪತಿುತದ್ತಪ್ಾಧತಯತಪತಿುಶತರತ್ ಯೀರತಪ್ಾಧತಯತಪತೌು 

ಜಿೀವಾನ್ತತಪತಯಯೀಗಾದಿತಿ ಪ್ಾರಪುವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಿರಸಯತ್ೀ। ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। 
ದ್ಶಯನಾಚ್ಾೀತಯನ್ವೀತಿ। ಉಪ್ಾರ್ೀಶ್ಾೀತಿ ವಾ। ಜ್ಞಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಆತ್ೇತಿ ಬರಹ್ ೇಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞಸಯ 
ಜಿೀವಸಯ ತದ್ತಪ್ಾರ್ೀಶಾ ರಾವದಾತಮಭಾವಿತಾವತ್ ರಾವತಪರಮಾತಮಭಾವಿತಾವನ್ು 

ದ್ ೀಷ್ಾಃ। ‘ಸ್ ೀಽನಾದಿನಾ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪ್ಾಪ್್ೀನಾನ್ತಬದ್ಧಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿನಾಽನಾದಿಪುಣಾಯದಿಸಮಬನ್ಧಬ್ ೀಧಕಶತರತಯಪ್ಾರಮಾಣಯದ್ ೀಷ್ೀ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಸಮರಣಾಚಾ। ‘ನಿತಯಾಃ ಪರ್ ೀ ನಿತ್ ಯೀ ಜಿೀವ’ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ, ‘ಆತಾಮ 
ನಿತಯಾಃ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್್ೀ ತವನಿತ್ಯೀ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅವಿನ್ಷಾಟ ಏವೀತಪದ್ಯನ್ು’ ಇತಿ 

ಉಪ್ಾದ್ತಯತಪತಿುವಚನ್ಂ ತತ ಬಾಹ್ ಯೀಪ್ಾಧಿವಿಷ್ಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ‘ಜಿೀವೀಪ್ಾಧಿದಿವಯರಾ 

ಪ್ರೀಕುಾಃ ಸವರ ಪಂ ಬಾಹಯ ಏವ ಚ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಾಃ। ಅನಾದ್ಯನ್ನಾುಜಜಾಸಯ ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ರಾವದಿತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಬಿಮಬೀಪ್ಾಧಿತತಸನಿುಧಿೀನಾಂ ತರರಾಣಾಮಪಯನ್ುವತುಾಂ ನ್। 
ಯೀನ್ ಜ್ಞಸಯ ತಥಾತವಂ ಸಾಯದಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್॥15॥ 

ಪುಂಸಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-16॥ 

ಓಂ ಪುಂಸಾುಾದಿವತುಾಸಯಸತ್ ೀಽಭವಯಕ್ತುಯೀಗಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-16-249 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಸಯ ಸತಖ್ಾದಿರ ಪತವತದ್ಭಾವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ಅಸ್ಯೀತಿ 
ತದ್ತುಣಸಾರತವಪರಾಮಶಯಾಃ। ಜ್ಞಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಜ್ಞಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಸತಸತು ಸತ ಏವ 
ಪ್ಾರಗಿವದ್ಯಮಾನ್ಸ್ಯೈವಾಸಯ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಸವರ ಪತವಸಯ ಪುಂಸಾುಾದಿವತ್ ಬಾಲ ಯ್ೀ 
ಪುಂಸುಾಸಿರೀತಾವದ್ೀರಿವಾಭವಯಕ್ತುಯೀಗಾತ್ ಅಭವಯಕಾಯ ಅಭತಾಃ ಸತಷ್ತಟ ವಯಕಾಯ ನಿಮಿತ್ುೀನ್ 

ಯೀಗಾತ್ ಸ ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿವಮತಕು ಆನ್ನಿದೀಭವತಿೀತಾಯದಿ ವಯಪದ್ೀಶಸ್ ಯೀಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅಪತ್ ಯೀತಪತಿುಶಕ್ತುರ ಪಪೂಂಸಾುಾದ್ೀರೌಯವನ್ೀಽಭವಯಕ ು್ೀನಾಯಯಂ ಪ್ಾರಕ್ ಪುಮಾನ್ 
ಇದಾನಿೀಂ ಪುಮಾನಿತತಯಕ್ತುಯಯಥಾ ಏವಂ 
ಜ್ಞಸವರ ಪ್ಾನ್ನಾದದ್ೀರಾವರಣನಿವೃತಿುರ ಪವಯಕಾಯ ‘ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿವಮತಕು ಆನ್ನಿದೀಭವತಿ’ 
ಇತಾಯದ್ತಯಪಪತ ು್ೀರ್ೀತಚತಾರತಿವಿರ್ ೀರ್ೀನ್ ‘ವಿಜ್ಞಾನಾತಾಮ ಸಹ ದ್ೀವ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸ 

ಆನ್ನ್ದಾಃ’ ಇತಯಸಾಯಪ್ಾರಮಾಣಾಯನಾಪತ ು್ೀಜ್ಞ್ ೀಯ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿರ ಪ ಏವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸತ ಏವ್ೀತಯರ್ಯಕತತಸತು ಪೂವಯಪಕ್ಷದ್ ಯೀತನಾಯ। ಅಭೀತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಸತಪ್ಾುವಾನ್ನಾದದ್ೀವಯಯಕಾುವಪ ಮತಕಾುವಿವ ನ್ ಸಮಯಕ್। ತ್ೀನ್ ಸಾಽಪ ನ್ 
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ವಯಪದ್ೀಶಹ್ೀತತರಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ತತಾಃ ಸತಷ್ಟಾರ್ಯಾಃ ಸನ್ುಭವಯಕ ು್ೀಾಃ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಣಿೀಭ ಯ ಇಮಮರ್ಯಮಾಹ್ೀತ್ಯೀಕ್ೀ॥ 

ಅಸತು ‘ನಿತಾಯನ್ನ್ ದೀ ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ಆನ್ನಾದದಿರ ಪತವಂ ಜ್ಞಸಯ। 
ತಥಾಪ್ಾಯವರಣಂ ನ್ ೀಪ್್ೀಯಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ನಿತ್ ಯೀಪಲಬಧಾನ್ತಪಲಬಿಧಪರಸಙ್ ುೀಽನ್ಾತರನಿಯಮೀ  

ವಾಽನ್ಾಥಾ ಓಂ ॥ 2-3-16-250 ॥ 

ಅಸ್ಯೀತಯಸಿು। ತಿರವಿಧಜಿೀವರಾಶ್ಪರ್ ೀ ಜ್ಞಶಬದಶಾ। ಅನ್ಯತರ್ೀತಿ ಪ್ಾರಗತಕುದ್ವಯಂ ಗೃಹಯತ್ೀ। 
ಸಾವಪಯಯಸಮಪತ್ ಯೀರನ್ಯತರ್ೀತಯತ್ರೀವ ವಾಶಬ್ ದೀ ವಯವಸಿಾತವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ 
ಆವರಣಾನ್ಙಚುೀಕಾರ್ೀ ಜ್ಞಾನಾಂ ಮತಕ್ತುಯೀಗಾಯನಾಂ ತಮೀಯೀಗಾಯನಾಂ ಚ 
ಜಿೀವಾನಾಮಸಾಯನ್ನಾದದಿರ ಪತವಸಯ ಯಥಾಕರಮಂ ನಿತ್ ಯೀಪಲಬಧಾನ್ತಪಲಬ್ ಧಾೀಾಃ 
ಪರಸಙ್ಗುಾಃ ಸತಾಂ ನಿಯಮಾನ್ನಾದನ್ತಭವಾಃ ಸಾಯದ್ಸತಾಂ ನಿತಯಮಾನ್ನಾದದ್ಯನ್ತಪಲಬಿಧಾಃ 

ಸಾಯತ್। ಆನ್ನಾದದ್ಯನ್ತಪಲಬಿಧಪದ್ೀನ್ ತದಿವರತದ್ಧ ದ್ತಾಃಖ್ಾನ್ತಭವ ಉಚಯತ್ೀ। ಅಸತರಾ 
ಇತಾಯದಾವಿವ। ನಿತಯಂ ದ್ತಾಃಖ್ಾನ್ತಭವಾಃ ಸಾಯತ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಮಧಯಮಜಿೀವಾನ್ಂ 

ತವನ್ಯತರನಿಯಮಾಃ ಸಾಯತ್। ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್್ ೀಭರಾನ್ತಭವಾಃ 

ಸಾಯದಿವಮಿಶರತಾವತ ು್ೀಷಾಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆವೃತ್ೀರಭಾವ್ೀಽನ್ತಭಾವಾಭಾವಾಯೀಗಾದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ತದ್ತುಣ್ೀತಿ ಸತಾಂ ಪರಕೃತತಾವದಾಭವತಾವಚ್ ಾೀಪಲಬಿಧಾಃ ಪ್ಾರಗತಕಾು। ತದ್ತಭಯೀತಿ 
ವಾಚ್ಯೀಽನ್ಯತರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಯೀರ್ೀಕಾನ್ತಭವಕಾಲ ಏವಾನ್ಯತರಾನ್ತಭವಾಃ 

ಸಾಮಯೀನ್ ಸಾಯದಿತಿ ದ್ಶಯಯಿತತಮ್। ತದ್ತಭಯೀತತಯಕೌು ಕಾಲಭ್ೀದ್ೀನ್ೀತಯಪ 

ಪರತಿೀಯೀತ್ೀತಿ ಕ್ೀಚಿತ್। ನಿತ್ಯೀತಿ ಮಧಯಮಪರಮ್। 
ಅನ್ಯತರ್ೀತತಯತುಮಾಧಮಪರಮಿತ್ಯೀಕ್ೀ॥16॥ 

ಕತೃಯತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-3-17॥ 

ಓಂ ಕತಾಯ ಶಾಸಾರರ್ಯವತಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-251 ॥ 
ಅತರ ‘ಯತಾಮಯ ಕತರತತ್ೀ ತದ್ಭಸಮಪದ್ಯತ್ೀ’, ‘ನಾನ್ಯಾಃ ಕತಾಯ’ ಇತಿ 

ಜಿೀವಕತೃಯತಾವಕತೃಯತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞ ಇತಯಸಿು। ಜ್ಞಾಃ ಕತಾಯ। 
ಶಾಸಾರರ್ಯವತಾುಾತ್ ವಿಧಿನಿಷ್ೀಧರ ಪಶಾಸರಸಾಯರ್ಯವತಾುಾತ್। ಅನ್ಯಥಾ 

ಶಾಸರಸಾರ್ಯಕಯಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜಡ್ೀಶಮತಕಾುನಾಂ ತದ್ವಿಷ್ಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
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ಜ್ಞಸಾಯಕತೃಯತ್ವೀಽಪ ಕಾಲಪನಿಕಕತೃಯತ್ವೀನ್ ಶಾಸರಸಾರ್ಯಕಯಮಸಿುಾತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ವಿಹಾರ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-252 ॥ 

ಜ್ಞಾಃ ಕತ್ೈಯವ ನ್ ಕಲ್ಲಪತಕತೃಯತವವಾನ್। ‘ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್ ರಮಮಾಣಾಃ ಸಿರೀಭವಾಯ 

ರಾನ್ೈವಾಯ’ ಇತಿ ಮತಕೌು ವಿಹಾರಕತೃಯತ್ ವೀಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 

ಅಸ ು್ಾೀವಂ ಮತಕೌು। ಸಂಸಾರ್ೀ ತತ ಕಾಲಪನಿಕಮಸತು ಕತೃಯತವಮ್। ತಾವತಾ 
ಶಾಸರಸಾರ್ಯಕಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಉಪ್ಾದಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-253 ॥  

ಮೀಕ್ಷಾದ್ತಯದ ದ್ೀಶ್ೀನ್ ಸಾಧನಾದ್ತಯಪ್ಾದಾನಾತ್ ಉಪ್ಾದಾನ್ಪರತಿೀತ್ೀಜ್ಞಯಾಃ 

ಕತ್ೈಯವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಪರತಯಕ್ಷಸಿದ್ಧತಾವತ್ ಕತೃಯತವಂ ನ್ ಕಾಲಪನಿಕಮಿತಿ ಭಾವಾಃ।  
ಏವಂ ಶಾಸರಸಾರ್ಯಕಾಯನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಯ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ ಚ ಕತೃಯತವಂ ಪರಸಾಧಯ 
ಶತರತಾಯಽಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ಕ್ತರರಾರಾಂ ನ್ ಚ್ೀನಿುದ್ೀಯಶವಿಪಯಯಯಾಃ ಓಂ  

॥ 2-3-17-254 ॥ 

‘ಆತಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪ್ಾಸಿೀತ’ ಇತಿ ಉಪ್ಾಸನಾದಿಕ್ತರರಾರಾಂ ಕತೃಯತ್ವೀನ್ 

ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ ಜ್ಞಾಃ ಕತಾಯ। ನ್ ಚ್ೀತ್ ಜಿೀವಸ್ ಯೀಪ್ಾಸಿೀತ್ೀತಯತರ ಕತೃಯತ್ ವೀಪದ್ೀಶ್ ೀ 
ನ್ ಚ್ೀತ್ ಪರಮಾತಮನ್ ಏವ ಕತೃಯತಾವಪತಾಯ ಆತಾಮನ್ಮಿತಿ ನಿದ್ೀಯಶಸಯ ವಿಪಯಯಯೀ 

ವಯತಾಯಸಾಃ ಸಾಯತ್। ಆತ್ೇತಿ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಏವಮಕ್ಷಯತಕ್ತುಶತರತಿಭ್ ಯೀ ಜ್ಞಾಃ ಕತಾಯ ಚ್ೀತ್ ಕರ್ಂ ‘ನಾನ್ಯಾಃ ಕತಾಯ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ, ‘ಇತರ’ 
ಇತಿ ಸ ತ್ರೀ ಪ್ಾರಕ್ ಕತೃಯತವನಿರಾಸಶ್ಾೀತಯತಸುದಾಶಯಮಾಹ — 

ಓಂ ಉಪಲಬಿಧವದ್ನಿಯಮಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-17-255 ॥ 

ಕ್ತರರಾರಾಮಿತಯಸಿು। ಉಪಲಬಾಧವನಿಯಮೀ ಯಥಾ ಏವಂ ಕ್ತರರಾರಾಮನಿಯಮ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಇದ್ಂ ಸತರ ಪಂ ಸತಗನ್ಧಂ ಸತಖ್ರ ಪಂ ವಾ ಜ್ಞಾಸಾಯಮಿ ವಿಪರಿೀತಂ ನ್ 
ಪಶಾಯಮಿ ನ್ ಜಿಘಾರಮಿ ಇತಿ ಸಪೃಹಯತ್ ೀಽಪ ತಜಾಜಾನ್ಲಾಭ್ ೀ ಯಥಾ ಏವಮಿದ್ಂ 
ಕತರಾಯಮಿತಿೀಚಾತ್ ೀಽಪ ನ್ ಕ್ತರರಾರಾಂ ನಿಯಮ ಇತಿ  ನಿಯತಕತೃಯತಾವಭಾವಪರಂ 

ತದ್ದಾಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥ 
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ಕತತ್ ೀ ಜ್ಞಸಾಯನಿಯಮಾಃ? ಕ್ತರರಾದಾವಸವತನ್ರತಾವದಿತಿ ಭಾವ್ೀನಾಸಾವತನ್ರಾೀ 
ಹ್ೀತತಮಾಹ — 

ಓಂ ಶಕ್ತುವಿಪಯಯರಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-17-256 ॥ 

ಈಶಶಕಯಪ್್ೀಕ್ಷರಾ ಜ್ಞಸಯ ವಿಪಯಯರಾದ್ಲಪಶಕ್ತುತಾವದ್ಸಾವತನ್ರಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ॥ 
ಇತಶಾಾಸಾವತನ್ರಾಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಮಾಧಯಭಾವಾಚಾ ಓಂ ॥ 2-3-17-257॥ 

ಸಮಾಧಿರಲಮತಬದಿಧಾಃ। ತದ್ಭಾವಾಚಾಾಪೂಣಯಕಾಮತಾವಚಾಾಸಾವತನ್ರಾಂ ಜ್ಞಾಯತ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತತಶಾಾನಿಯಮ ಇತಿ ಪರಮಪರರಾ ಇಮೌ ಹ್ೀತ  ಬ್ ೀರೌಯ॥ 

ನ್ನ್ತ ಜ್ಞಸಯಸವತನ್ರಕತೃಯತ್ವೀ ಕರ್ಂ ಕತ್ೀಯತತಯಕ್ತುಾಃ। ಸವತನ್ರಾಃ ಖ್ಲತ ಕತ್ೀಯತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಯಥಾ ಚ ತಕ್ಷ್ ೀಭಯಥಾ ಓಂ ॥ 2-3-17-258 ॥ 

ಯಥಾ ತಕ್ಷಾ ಉಭಯಥಾ ಕಾರಯಿತೃನಿಯತತ್ವೀನ್ ಕತೃಯತ್ವೀನ್ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ ತಥಾ 

ಜ್ಞ್ ೀಽಪೀಶನಿಯತ್ ೀಽಪ ಕತ್ ೀಯಚಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಚಸತು ದಾಷಾಟಯನಿುಕಸಮತಚಾಾಯಕಾಃ॥ 

ಕ್ತಂ ತಕ್ಷವದ್ಸಯ ಕತೃಯತವಶಕ್ತುಾಃ ಸಾವಧಿೀನಾ। ನ್ೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಪರಾತ್ ತತ ತಚತಾರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-17-259 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಶಕ್ತುರಿತಿ ವಿಭಜಯ ಅಸಿು। ಜ್ಞಸಯ ಕತೃಯತವಶಕ್ತುಾಃ ಪರಾದ್ೀವ ಈಶಾಧಿೀನ್ೈವ। 
ತಚತಾರತ್ೀಾಃ। ‘ಕತೃಯತವಂ ಕಾರಣತವಂ ಚ’ ಇತಿೀಶಾಧಿೀನ್ತವಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 

ಏವಂ ತಹಿೀಯಶಸ್ಯೈವ ಸಾಯತ್ ಕತೃಯತವಮ್। ನ್ ಜ್ಞಸ್ಯೀತಿ ಪುನ್ಾಃ ಶಾಸರವ್ೈಯರ್ಯಯಮಿತಯತ 
ಆಹ— 

ಓಂ ಕೃತಪರಯತಾುಪ್್ೀಕ್ಷಸತುವಿಹಿತಪರತಿಷ್ೀರಾವ್ೈಯಥಾಯಯದಿಭಯಾಃ ಓಂ 

॥ 2-3-17-260 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಪರ ಇತಯನ್ತಷ್ಜಯತ್ೀ। ಕೃತಮಿತಿ ಕಮೀಯಚಯತ್ೀ। ಪರಯತ್ುೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। 
ಆದಿಪದಾದ್ವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿ ಗೃಹಯತ್ೀ। ಜಿೀವನಾದಿಕಮಯಪರಯತುಯೀಗಯತಾಪ್್ೀಕ್ಷ ಏವ 

ಪರಾಃ ಜ್ಞಂ ಪ್್ರೀರಯತಿೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕ್ತಮಶಕಾಯ ನ್ೀತಾಯಹ। ವಿಹಿತ್ೀತಿ। 
ವಿಧಿನಿಷ್ೀಧಶಾಸಾರವ್ೈಯಥಾಯಯಯ। ಸವಸಯ ವ್ೈಷ್ಮಯನ್ೈಘಘಯಣಯನಿರಾಸಾಯೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। 
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ಏತದ್ರ್ಯಮೀವ ಕಮಾಯದ್ಯಪ್್ೀಕ್ಷ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಪ್ಾರಗತಕಾುವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿ ಅತರ ಆದಿಪದ್ೀನ್ 

ಸಾಮರಿತಮಿತಿ ರ್ಯೀಯಮ್॥17॥ 

ಅಂಶಾಧಿಕರಣಮ್॥2-3-18॥ 

ಓಂ ಅಂಶ್ ೀ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶಾದ್ನ್ಯಥಾ ಚಾಪ ದಾಶಕ್ತತವಾದಿತವಮಧಿೀಯತ 

ಏಕ್ೀ ಓಂ ॥ 2-3-18-261 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಸ್ಯೀಶಾಂಶತಾವನ್ಂಶತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞ ಇತಯಸಿು। 
ಪರಸ್ಯೀತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ೀತಿ ಪೂವಯತ್ ರೀತುರತರ 

ಚಾನ್ವೀತಿ।‘ಅಪರಾದಿತವಮಪೀತಯನ್ವೀತಿ। ಜ್ಞ್ ೀ ಜಿೀವಾಃ ಪರಸಾಯಂಶಾಃ ತದ್ುಭಯವಾಸಿತ್ವೀನ್ 
ತದ್ನ್ುಭ ಯತತಾವತ್। ಅಂಶ ಇವಾಂಶಾಃ ಪತಾಪುತಾರದಿಸಮಬನ ಧ್ೈಾಃ ಕ್ೀವಲಂ 

ತದ್ತಪಜಿೀವಕತ್ವೀನ್ ತಚ ಾ್ೀಷ್ಭ ತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ತತ್ ೀ ನ್ ಯನ್ತ್ವೀ ಸತಿ 
ಕ್ತಞ್ಚಾತುತಸದ್ೃಶರ ಪ್ಾಂಶ ಇತಯರ್ಯಾಃ ಕತತಾಃ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶಾದ್ನ್ಯಥಾ ಚ 

ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯನ್ವಯಾಃ। ‘ನಾನಾ ಹ್ಯೀನ್ಂ ವಯಪದಿಶನಿು ಪತ್ೀತಿ ಪುತ್ರೀತಿ ಬಾರತ್ೀತಿ ಚ’ 
ಇತಿ ಶತರತೌ ಪತಾಪುತರತಾವದಿನಾನಾಪರಕಾರ್ೀಣ ಸಮಬನ್ಧವಯಪದ್ೀಶಾತ್। ನಾಸಾವಸಯ 
ಕತತಶ್ಾೀನ್ೀತಿ ನ್ೈವಾಂಶ್ ೀ ನ್ ಸಮಬನ್ಧ ಇತಿ ಚಾನ್ಯಥಾ ಚ ಸಮಬನಾಧಭಾವ್ೀನ್ ಚ 

ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತದ್ತಭಯಬಲಾಜಿಜೀವಾಃ ಕ್ೀವಲಂ ಪರ್ೀಣ್ ೀಪಕಾಯಯ ಏವ ನ್ 

ಕದಾಚಿತುಸ್ ಯೀಪಕತ್ೀಯತಿ ತದ್ತಪಜಿೀವಕರ ಪ್ಾಂಶ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ। 
ಉಪಕಾಯಯತ್ವೀನ್ ಸಮಬನ್ಧವಯಪದ್ೀಶಸ್ ಯೀಪಕತೃಯತಾವಭಾವ್ೀನ್ ಸಮಬನಾಧಭಾವಸಯ 

ಚ್ ೀಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅಯಂ ಚ ಹ್ೀತತರಾದ್ಯೀಽಥ್ೀಯ । ಅನ್ಯೀ ತವನ್ಯಥಾ ಚ 
ದಾಶಕ್ತತವಾದಿತವಮಧಿೀಯತ ಇತಿ ಏಕ್ೀ ಶಾಖಿನ್ಾಃ। ಜ್ಞಸಯ ಜಿೀವಸಯ ‘ಬರಹಮ ದಾಶಾ ಬರಹಮ 
ಕ್ತತವಾ ಬರಹ್ೈವ್ೀಮೀ ದಾಶಾಾಃ’ ಇತಿ ಬರಹಾಮಭ್ೀದ್ಮಧಿೀಯತ್ೀ। ಅನ್ಯಥಾ ಚ ಅನ್ಯಾಃ 
ಪರ್ ೀಽನ್ ಯೀ ಜಿೀವ ಇತಿ ಭ್ೀದ್ಂ ಚಾಧಿೀಯತ ಏಕ್ೀ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। 
ಈಶಜಿೀವಯೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದ್ ೀಕಯನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಯ ಭ್ೀದ್ಮತಪ್್ೀತಾಯಭ್ೀದ್ಸಾಾನ್ೀ 

ತನ್ ುಾನ್ತ್ವೀ ಸತಿ ಕ್ತಞ್ಚಾತ್ ತತಸದ್ೃಶರ ಪ್ಾಂಶತವಂ ನಿವ್ೀಶಯತ್ೀ। ಅಭ್ೀದ್ಸಯ ಬಾರಾದಿತಿ 
ಭಾವಾಃ। ಟೀಕಾರಾಮನ್ಯಥ್ೀತಿ ಪದ್ಮತತುರ್ೀಣ ಯೀಜಿತಮ್। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ 
ಪೂವ್ೀಯಣ। ಪಕ್ಷದ್ವಯೀಽಪ ಭಾಷ್ಯೀ ಸಾವರಸಯದ್ಶಯನಾಚಾನಿದರಕಾರಾಮತಭಯತರ 

ಯೀಜಿತಮ್। ಯದಾವ ಟೀಕಾರಿೀತಾಯ ನಾನಾವಯಪದ್ೀಶಾದಿತ್ಯೀವಾದ್ಯೀಽಥ್ೀಯ ಹ್ೀತತಾಃ॥ 
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ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಮನ್ರವಣಾಯತ್ ಓಂ ॥ 2-3-18-262 ॥ 

ಅಪ್್ೀರಾಕಾಷ್ಯಾಃ। ‘ಪ್ಾದ್ ೀಽಸಯ ವಿಶಾವ ಭ ತಾನಿ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಶಾ ಜ್ಞಾಃ ಪರಸಾಯಂಶ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಪ್ಾದ್ ೀಽಮಶ ಇತ್ಯೀಕಾರ್ಯತಾವತ್॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 2-3-18-263 ॥ 

‘ಮಮೈವಾಂಶ್ ೀ ಜಿೀವಲ್ ೀಕ್ೀ ಜಿೀವಭ ತಾಃ’ ಇತಿ ಜ್ಞಾಃ ಪರಸಾಯಂಶ ಇತಿ ಸಮಯಯತ್ೀ। 
ಅತ್ ೀಽಪಯಂಶ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಜಿೀವಲ್ ೀಕ್ೀ ಜಿೀವದ್ೀಹ್ೀ ಜಿೀವಭ ತ್ ೀ ಜಿೀವಾಖ್ಯಶ್ಾೀತನ್ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ಜ್ಞಸಯ ಪರಾಂಶತ್ವೀ ಮತಾಸಾದ್ೀಜ್ಞಯಸಯ ಚ ಸಾಮಯಂ ಸಾಯತ್ 
ಅನ್ಂಶತವಶತರತಿವಿರ್ ೀಧಶ್ಾೀತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಪರಕಾಶಾದಿವನ್ುೈವಂ ಪರಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-18-264 ॥ 

ಪರ್ ೀ ಮತಾಸಾದಿರ ಪೀ ಪರಮಾತಾಮ ಏವಂ ಭನಾುಂಶ್ ೀ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕರ್ಂ 

ಪರಕಾಶಾದಿವತ್ । ಪರಕಾಶಾದ್ಯಭಮಾನಿವತ್। ಯಥಾ ಪರಕಾಶಾಃ ಕಾಲಾಗಾುಾದ್ಯಭಮಾನಿೀ 

ಖ್ದ್ ಯೀತಾಭಮಾನಿವನ್ು। 
ಕಾಲಾಗಾುಾದ್ಯಭಮಾನಿನ್ಸ ು್ೀಜ್ ೀಜಲಪೃರ್ಥವಯಭಮಾನಿವಹಾುಾದ್ೀರಭನಾುಂಶತಾವತ್, 

ಖ್ದ್ ಯೀತಾಭಮಾನಿನಾಂ ತತ ಭನಾುಂಶತಾವತ್। ತಥಾ ಮತಾಸಾದ್ೀಾಃ 

ಪರಮಾತಮಸವರ ಪತಾವಜಿಜೀವಸಯ ತತ ಭನಾುಂಶತಾವನ್ು ತಯೀಾಃ ಸಾಮಯಮಿತಿ। 
ಏತ್ೀನಾನ್ಂಶತವಶತರತಿಾಃ ಸವರ ಪ್ಾಂಶತವನಿಷ್ೀಧಪರ್ೀತತಯಕುಂ ಭವತಿ। 
ಮತಾಸಾದ್ೀಜಿೀಯವಸಯ ಚಾಭನಾುಂಶತವಂ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯತ್? 
ದ್ೃಷಾಟನ್ುಮಾತರಸಾಯಸಾಧಕತಾವದ್ತ ಆಹ— 

ಓಂ ಸಮರನಿು ಚ ಓಂ ॥ 2-3-18-265 ॥ 

ಜಿೀವಸಯ ಭನಾುಂಶತವಂ ಮತಾಸಾದ್ೀರಭನಾಂಶತವಮ್। ಸೃತಿಕತಾಯರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಏತ್ೀ 
ಸಾವಂಶಕಲಾಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಕೃಷ್ಣಸತು ಭಗವಾನ್ ಸವಯಮ್’ ಇತಿ ಸೃತೌ। ಪೂವಯ 
ವರಾಹಾದ್ೀಜಿೀಯವಸಯ ಚ ‘ಜಗೃಹ್ೀ ಪ್ೌರತಷ್ಂ ರ ಪಮ್’ ಇತಾಯದಿನಾ ‘ಋಷ್ಯೀ 
ಮನ್ವೀ ದ್ೀವಾ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಚ ವಿಷ್ಣಾಂಶತವಮತಕಾುಾ ಏತ್ೀ ಪುಂಸಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ 
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ಸವರ ಪ್ಾಂಶವಿಭಾಗಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಸತು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಮ ಲರ ಪ್್ಯೀವ ಇತಿ 
ವರಾಹಾದ್ೀರಭನಾುಂಶತವಂ, ಜಿೀವಾನಾಂ ತತ ‘ಅತಾಃ ಪರಂ ಯದ್ವಯಕುಮ್’ ಇತಿ ಸೃತೌ 
ಭನಾುಂಶತವಂ, ತಥಾ ‘ಸಾವಂಶಶಾಾಥ್ ೀ ವಿಭನಾುಂಶ’ ಇತಿ ಸೃತೌ 
ಸವರ ಪ್ಾಸವರ ಪಲಕ್ಷಣಯೀರತಕ ು್ೀಾಃ ತಯೀಶಾ ‘ನ್ ತವತಸಮೀಽಸಿು’ ಇತಿ ಸೃತಾಯ ಈಶ್ೀ 

ಅನ್ತಭವ್ೀನ್ ಜಿೀವ್ೀ ಸಿದ್ಧತರಾ ತಯೀಭಯನಾುಭನಾುಂಶತವಂ ಸಮರನಿುೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಬಹತಸೃತಿದ್ ಯೀತನಾಯ ಬಹತವಚನ್ಮ್। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಿ ಚಾರ್ಯ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। 
ಅನ್ಯಥಾ ಚಾಪ ದಾಶಕ್ತತವ್ೀತತಯಕುಹ್ೀತ ನಾಂ ಸೃತಿೀನಾಂ ಚ ಸಮತಚಾರಾರ್ಯಶಾ 

ಇತಯನ್ಯೀ। ಸಮಯಯತ ಇತಿ ಜ್ಞಸ್ಯೀಶಾಂಶತ್ವೀ ಸೃತಿರತಕಾು। ಅತರ ತತ ಭನಾುಂಶತವ ಇತಿ 
ಭ್ೀದ್ಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಂ ಪರ ಇತಾಯಹ— 

ಓಂ ಅನ್ತಜ್ಞಾಪರಿಹಾರೌ ದ್ೀಹಸಮಬನಾಧಜ್ ಜಾೀತಿರಾದಿವತ್ ಓಂ 

॥2-3-18-266॥ 

ಜ್ಞಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಪರಾದಿತಯನ್ವೀತಿ। ಅನ್ತಜ್ಞ್ೀತಿ ತತ ಪವಯಕಪರವೃತಿುರತಚಯತ್ೀ। ಪರಿಹಾರ್ ೀ 
ಬನ್ಧನಿವೃತಿುಾಃ। ಜ್ಞಸಯ ಜಿೀವಸಯ ದ್ೀಹಸಮಬನಾಧದ ಧ್ೀತ್ ೀಾಃ ಪರಾದ್ನ್ತಜ್ಞಾಪರಿಹಾರೌ 

ಈಶಾನ್ತಜ್ಞಾಧಿೀನ್ಪರವೃತಿುಮೀಕ್ಷೌ ಸುಾಃ। ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿವತ್। ಯಥಾ ಜ್ ಯೀತಿಷ್ ೀ 
ಹಯಕ್ಷಾಭಮಾನಿನ್ ೀಽಪಭರಷ್ಟಸಯ ಶ್ಿೀಷಾಮಭಮಾನಿನ್ಶಾ ತತುದ ದ್ೀಹ ಸಮಬನಾಧತ್ 

ಸ ಯಯವರತಣಾನ್ತಜ್ಞರಾ ತತುತರವೃತಾಯದಿಸುಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। ಪರಸಯ 
ಚ ಮತಾಸಾದ್ೀದ್ೀಯಹಸಮಬನಾಧದ್ಧೀತ್ ೀಸೌು ನ್ ಸು ಇತಿ ನ್ೈವಂ  ಪರ ಇತಯಪ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ಕರ್ಮ್? ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿವತ್। ಜ್ ಯೀತಿಷ್ಾಃ ಪರಭಾಭಮಾನಿನ್ ೀ ಅಮೃತಾಬಧಾಭಮಾನಿನ್ಶಾ 
ಯಥಾ ಸ ರಾಯದ್ಯನ್ತಜ್ಞಾಧಿೀನ್ಪರವೃತಾಯದಿನಾಯಸಿುೀತಯಕ್ಷಾಾದ್ಯಭಮಾನಿನಾ ಸಾಮಯಂ 

ನಾಸಿು ತಥ್ೀತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಪೂವಯಂ ಸವರ ಪ್ಾಂಶತವಭನಾುಂಶತವಯೀಾಃ 
ಪರಕಾಶಾದಿರತಾರಂಶಯನ್ತಗಾರಹಯತಾವನ್ನ್ತಗಾರಹಯತವಯೀಜ್ ಯೀಯತಿರಾದಿ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಿ 

ಭ್ೀದ್ಾಃ॥ 
ಇತಶಾ ನ್ ಸಾಮಯಂ ತಯೀರಿತಾಯಹ — 
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ಓಂ ಅಸನ್ುತ್ೀಶಾಾವಯತಿಕರಾಃ ಓಂ ॥ 2-3-18-267 ॥ 

ಶಕ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಜ್ಞಸಾಯಸನ್ುತ್ೀಾಃ ಶಕಾಯ ಅಸನ್ುತ್ೀರಪೂಣಯತಾವಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಮತಾಸಾದ್ೀಶಾ 

ತದಾಭವಾದಿತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಅವಯತಿಕರ್ ೀ ನ್ೈವಂ ಪರ ಇತತಯಕುಸಾಯವಯತಿಕರ್ ೀ 

ವಯತಾಯಸಾಭಾವ ಇತಯರ್ಯಾಃ॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಆಭಾಸ ಏವ ಚ ಓಂ ॥ 2-3-18-268 ॥ 

ಜ್ಞ ಆಭಾಸ ಏವ ಈಶಪರತಿಬಿಮಬ ಏವ। ಮತಾಸಾದಿಸತು ನ್ ತಥಾ। ಅತಶಾಾವಯತಿಕರ ಇತಿ 
ಯೀಜಯಮ್। ಯೀಗವಿಭಾಗಾಃ ಪರರ್ಮಾನಿದ್ೀಯಶಶ್ ಾೀತುರಾರ್ಯಾಃ॥18॥ 

ಅದ್ೃಷಾಟಧಿಕರಣಮ್॥ 2-3-19॥ 

ಓಂ ಅದ್ೃಷ್ಟನಿಯಮಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-19-269 ॥ 
ಅತರ ಜ್ಞಸ್ಯೀಶಾಭಾಸತಾವನಾಭಾಸತವಪರಯೀಾಃ ‘ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತಿರ ಪ್ೀ ಬಭ ವ’ 

ಇತಿ ‘ನ್ೈವಾಂಶ್ ೀ ನ್ ಸಮಬನ್ಧ’ ಇತಿ ಶತರತ್ ಯೀರವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಆಭಾಸ ಏವ್ೀತಿ ಜ್ಞ 
ಇತಿ ಚಾಸಿು। ಅದ್ೃಷ್ಟೀತಿ ವಿದಾಯದ್ತಯಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞ ಆಭಾಸ ಏವ ಈಶಪರತಿಬಿಮಬ ಏವ। 
ಅದ್ೃಷಾಟನಿಯಮಾತ್ ವಿದಾಯಕಮಯಸಂಸಾಾರಾದಿವ್ೈಚಿತಾರಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಬಿಮಾಬವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಽಪ ತತುದಿೀರಾನಾದ್ಯದ್ೃಷ್ಟವ್ೈಚಿತ್ರಾೀಣ 

ದ್ೀವದಾನ್ವಮಾನ್ವಾದಿವ್ೈಚಿತರಾಸಮಭವ್ೀನ್ ಪರತಿಬಿಮಬತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸಾಾನ್ವಿಶ್ೀಷಾದಿತಯತ್ ೀ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ತತ್ೈವ ವಕ್ಷಾತ್ೀ॥ 
ರಾಗಾದಿವ್ೈಚಿತಾರಾದ್ೀವ ಪರತಿಬಿಮಬವ್ೈಚಿತರಾಮಸಿುಾತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಭಸನಾಧಾದಿಷ್ವಪ ಚ್ೈವಮ್ ಓಂ ॥ 2-3-19-270 ॥ 

ಅಭಸನಿಧರಿಚಾಾ। ರಾಗದ್ವೀಷ್ಮೀಹಾದಿದ್ ೀಷ್ೀಷ್ವಪ್್ಯೀಯಂ ವ್ೈಚಿತರಾಮ್। 
ಅದ್ೃಷಾಟನಿಯಮಾತ್। ನ್ ಕ್ೀವಲಮಾಭಾಸ ಇತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ರಾಗಾದಿವ್ೈಚಿತರಾಂ 

ಕರ್ಮಿತಯಪ್್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ತಸ್ಯೈವಾನ್ತಸತಯವಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪೂವಯಪೂವಯರಾಗಾದಿವ್ೈಚಿತಾರಾದ್ೀವ ತದ್ಸಿುಾತಯತ ಉಕುಂ ಚ್ೀತಿ। ಪರತಿಕ್ಷಣಂ ವ್ೈಚಿತರಾಂ 
ಚ್ೀತಿ ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। ರಾಗಾದ್ಯವ್ೈಚಿತ ರ್ಾೀಽಪ್್ಯೀಕಸಿಮನ್ ಪುಂಸಿ ಪರತಿಕ್ಷಣಂ 

ದ್ೃಶಯಮಾನ್ಂ ವ್ೈಚಿತರಾಮದ್ೃಷಾಟನಿಯಮಾದ್ೀವ ವಾಚಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 
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ತಹಿಯ ಭ ಮಾಯದಿಸಾಾನ್ವ್ೈಚಿತ ರ್ಾೀಣ್ೈವ ಸತರನ್ರವ್ೈಚಿತರಾಮಸಿುಾತಾಯಶಙ್ಗಾಾಹ — 

ಓಂ ಪರದ್ೀಶಾದಿತಿ ಚ್ೀನಾುನ್ುಭಾಯವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-3-19-271 ॥ 

ಏವಮಿತಯಸಿು।‘ಸವಗಾಯದಿಪರದ್ೀಶಾವ್ೈಚಿತಾರಾದ್ೀವಂ ವ್ೈಚಿತರಾಮಾಭಾಸಸಾಯಸಿುಾತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಅನ್ುಭಾಯವಾತ್। ತದ್ವೈಚಿತರಾಸಾಯಪಯದ್ೃಷ್ಟವ್ೈಚಿತರಾ ಏವಾನ್ುಭಾಯವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಿನಿಯಮಿತುಂ ತದ್ವೈಚಿತಾರಾಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥19॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ತೃತಿೀಯಾಃ 

ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು 

ಅರ್ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥2-4॥ 

ರಾವದಿವಕಾರನಿುಾತತಯಕುಯತಕತಯಪ್್ೀತರಾಽಕಾಶಾದ್ೀರತತಪತಿುಶತರತಾಯ ಅನ್ತತಪತಿು 
ಶತರತಿಗೌಯಣಿೀ ಚ್ೀತ್ ತಹತಯಯಪ್ಾದಾನಾಭಾವಾದಿಯತಕತಯಪ್್ೀತರಾ 
ಪ್ಾರಣಾದ್ಯನ್ತತಪತಿುಶತರತಾಯ ತದ್ನಿತಯತವಶ್ರಗೌಯಣಿೀತಿ ಶಙ್ಗಾಂ ವುಯದ್ಸಿತತಮತರ ಪ್ಾದ್ೀ 

ಸಯತಕ್ತುಕಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ॥ 

ಪಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥2-4-1॥ 

ಓಂ ತಥಾ ಪ್ಾರಣಾಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-1-272 ॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ‘ಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ ಪ್ಾರಣಾಃ’ ಇತಿೀನಿದರಯಜನ್ಮಶತರತ್ೀಾಃ ‘ಪ್ಾರಣಾ 
ಏವಾನಾದ್ಯ’ ಇತಿ ತದ್ಜನ್ಮಶತರತಾಯ ‘ನ್ ೀಪ್ಾದಾನ್ಂ ಹಿೀನಿದರರಾಣಾಮ್’ ಇತಿ 

ಯತಕತಯಪ್್ೀತರಾ ಅವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತಥ್ೀತಿ ಪ್ಾರಗತಕುಯತಕಯನ್ತಕಷ್ಯಣಾರ್ಯಮ್। 
ಯಥಾ ವಿಯದಾದ್ಯೀ ಜಾತಾಸುಥಾ ಪ್ಾರಣಾ ಇನಿದರರಾಣಿ ಈಶಾದ್ೀವೀತಪತಿುಮನಿು। 
ಅಶತರತ್ೀರಿತಾಯದ್ತಯಕುಹ್ೀತತಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ ಪ್ಾರಣಾ ಇತಿೀನಿದರರಾಣಿ 

ತದ್ಭಮಾನಿನ್ಶಾ। ಜನಿರಪ ಪರಾಧಿೀನ್ವಿಶ್ೀಷ್ರ ಪ್್ೈವ। ಸಾ  ಚ 

ಯಥಾಯೀಗಮತಪಚರಾದಿರ ಪ್ಾ ರ್ಯೀರಾ। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ॥ 
ನ್ನ್ತ ‘ಪ್ಾರಣಾ ಏವ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಶತರತ್ೀರಿತಿ ಕರ್ಮತ ಆಹ — 

ಓಂ ಗೌಣಯಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 2-4-1-273 ॥ 

ಅನಾದಿತವಶತರತಿಗೌಯಣಿೀ, ಅನಾದಿಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದರಯಪರಾ। ಅಸಮಭವಾತ್ 

ಮತಖ್ಾಯನಾದಿತಾವಸಮಭವಾತ್। ತಥಾ ‘ಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ 

ಸಮಭವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ನಿರತಪ್ಾದಾನ್ತಾವದಿತಯಧಿಕಾಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾಯ ಗೌಣಿೀತಿ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 144 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪುನ್ಯೀಯಗಾಃ। ಪ್ಾರಗತಕುಗೌಣತಾವದ್ನಾಯದ್ೃಶಗೌಣತ್ ವೀಕಯರ್ಯಮಯಂ ಯೀಗ ಇತಿ 

ಕ್ೀಚಿತ್॥ 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಪರತಿಜ್ಞಾನ್ತಪರ್ ೀರಾಚಾ ಓಂ ॥ 2-4-1-274 ॥ 

‘ಇದ್ಂ ಸವಯಮಸೃಜತ’ ಇತಿ ಪರತಿಜ್ಞಾನ್ತಸಾರಾಚಾ ಪ್ಾರಣಾ ಉತಪತಿುಮನ್ು ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸ 
ಪ್ಾರಣಮಸೃಜತ’, ‘ಸ ಪ್ಾರಣಾನ್’, ‘ಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ ಪ್ಾರಣಾಃ’ ಇತಾಯದಿವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ್ೀಾಃ 
‘ಪ್ಾರಣಾ ಏವಾನಾದ್ಯ’ ಇತಿ ಸಯತಕ್ತುಕ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತಿತಾಃ ಪ್ಾರಬಲಾಯರ್ಯಂ 

ಪ್ಾರಗತಕುಸಾಮಾನ್ಯಶತರತಿಸಾಮರಣಾರಾಯಂ ಯೀಗಾಃ॥1॥ 

ಮನ್ ೀಧಿಕರಣಮ್॥2-4-2॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತತಾರಕ್ಷತರತ್ೀಶಾ ಓಂ  2-4-2-275 

ಅತರ ‘ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚ’,  ‘ನಿತಯಂ ಮನ್ ೀಽನಾದಿತಾವತ್’ 

ಇತಯನ್ಯೀಮಯನ್ ೀಜನಾಮಜನ್ಮಶತರತ್ ಯೀರವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತದಿತಿ ಪರಸತುತ 

ಪ್ಾರಣ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ತತಾರಗಿತತಯಕಾಯ ಮನ್ ಇತಿ ಲಭಯತ್ೀ। ಉತಪತಿುಮದಿತಿ ಚಾಸಿು। 
ಅನಾದಿೀಶಾದ್ತತಪತಿುಮತ್। ಕತತಾಃ? ತ್ೀಭಯಾಃ ಪ್ಾರಣ್ೀಭಯಾಃ ಪ್ಾರಕ್ ಪೂವಯಂ ಶತರತ್ೀಾಃ। 
‘ಏತಸಾಮಜಾಜಯತ್ೀ ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯನಿದರರಾಣಿ ಚ’ ಇತಿ  ತಸ್ ಯೀತಪನ್ುತ್ವೀನ್ 

ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚಶಬ್ ದೀಽನ್ತಕುಸಮತಚಾಯೀ। ತದ್ನ್ತತಪತಿು 

ವಚನ್ಮಲ್ ಪೀಪಚಯಕಾರಣಾದಿತಿ ವಚನಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ‘ನಿತಯಂ ಮನ್ಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತಿಾಃ ಸ ಕ್ಷಮಮನ್ಾಃ ಪರಾ। ಜನ್ಮಶತರತಿರತಪಚಯರ ಪ್ೀತಪತಿುಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
‘ವಾಯೀವಾಯವ ರತದ್ರ ಉದ್ೀತಿ’ ಇತಿ ವಾಯೀಮಯನ್ ೀಜನಿಶತರತಿಾಃ ದಾವರಪರ್ೀತಿ ನ್ 

ತದಿವರ್ ೀಧ ಇತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। ತತಾರಗಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಮನ್ ೀರ ಪಂ ವಿಷ್ಯಂ ಪೃರ್ಙ್ 
ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಜನ್ ೇಕಾಯ ಜನ್ಮಶತರತ್ೀರಜನ್ಮಶತರತಿತ್ ೀ ನಿರವಕಾಶತವಂ 

ಪೂವೀಯತಪನ್ುತವಮಲ್ ಪೀಪಚಯರ ಪ್ೀತಪತಿುಭ್ೀದ್ಂ ಚ ಸ ಚಯಿತತಮ್॥2॥ 

ತತ ಪವಯಕತಾವಧಿಕರಣಮ್॥2-4-3॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತತ ಪವಯಕತಾವದಾವಚಾಃ  ಓಂ  2-4-3-276 

ಅತರ ವಾಗಜನಾಮಜನ್ಮಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ವಾಚ್ ೀ ವಾಗಿನಿದರಯಸಯ ತತ್ ಪರಕೃತಂ 

ಮನ್ಾಃ ಪೂವಯಂ ಕಾರಣಂ ಯಸಾಯಸುಸಾಯ ಭಾವಾಃ। ತಸಾಮತ್ ತತ ಪವಯಕತಾವತ್ ‘ಮನ್ಾಃ 
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ಪೂವಯರ ಪಂ ವಾಗತತುರರ ಪಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಾತ್ ಮನ್ಾಃಕಾರಣತಾವದ್ 

ವಾಗತತಪತಿುಮತಿೀತಯರ್ಯಾಃ।  ‘ವಾಗಾವವ ನಿತಾಯ ನ್ ಹ್ಯೀಷ್ ೀತಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸತು 
ನಿತಯವ್ೀದ್ ೀಚಾಾರಣಯೀಗಯತಾವದ್ ಗೌಣಿೀತಿ ಭಾವಾಃ॥3॥ 

ಸಪುಗತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-4॥ 

ಓಂ ಸಪುಗತ್ೀವಿಯಶ್ೀಷ್ತತಾವಚಾ ಓಂ ॥ 2-4-4-277 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಣಸಙ್ಗ್ಾಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಪ್ಾರಣಾ ಇತಯಸಿು। ಗತ್ೀಜ್ಞಾಯನ್ಸಯ 

ಸಮಬನಿಧನ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕಾಾಃ ಪ್ಾರಣಾಾಃ ಸಪು। ಕತತಾಃ? ವಿಶ್ೀಷ್ತತಾವತ್। ‘ಸಪು ಪ್ಾರಣಾಾಃ 
ಪರಭವನಿು’ ಇತಿ ಶತರತಾವುತುರತರ ‘ಗತಹಾಶರಾಂ ನಿಮಿಯತಾಾಃ ಸಪು’ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯತ್ವೀನ್ 

ವಿಶ್ೀಷ್ತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಗತಹಾಶರಾಂ ಬತದೌಧ, ಬತದ್ಧಾಥಾಯತ್ ಇತಯಥಾಯತ್। 
ಚಸುಾನ್ತಕುಸಮತಚಾಯೀ। ‘ಸಪು ಪ್ಾರಣಸುಾವಗತ್ೀಾಃ ಪಞ್ಾ ಪ್ಾರಣಾಶಾ ಕಮಯಣಾಃ। ಏವಂ 
ಪ್ಾರಣದಾವದ್ಶಕಂ ಶರಿೀರ್ೀ ನಿತಯಸಂಸಿಾತಮ್।’ ಇತಿ ವಚನಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ ಚ 
‘ದಾವದ್ಶ ವಾ ಏತ್ೀ ಪ್ಾರಣಾಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ದಾವದ್ಶತ್ವೀಽಪ  ‘ಸಪು ಪ್ಾರಣಾಾಃ’ 
ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ ಶ್ ರೀತರಚಕ್ಷತಸುಾಗರಸನ್ಘಾರಣಮನ್ ೀಬತದಿಧೀನಾಂ 
ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತಿವನಿದರಯತವವಿವಕ್ಷರಾ ಸಪುಪರತ್ ವೀಪಪತ ು್ೀಾಃ ನ್ ತಯೀವಿಯರ್ ೀಧ ಇತಿ 

ಭಾವಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ಸಪುಭ್ ಯೀಽನ ಯ್ೀಷಾಂ ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಸತ ು್ಾೀ ‘ಸಪು’ ಇತಿ ಶೌರತೌ ತ್ೈಾಃ ಸಹ ಪ್ಾಠ್ಾಃ 
ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಹಸಾುದ್ಯಸತು ಸಿಾತ್ೀಽತ  ೀ ನ್ ೈವಮ್ ಓಂ ॥ 2-4-4-278 ॥ 

ಸಿಾತ ಇತಿ ಬನ್ಧಸಿಾತಿಹ್ೀತತತಾವತ್ ಕಮೀಯಚಯತ್ೀ। ನಿವೃತುಮಪ ಪರವೃತುಸಾರ ಪ್ಾಯದ್ 

ಗೌಣಾಯ ವೃತಾಯ ಸಿಾತಪದ್ೀನ್ ಗೃಹಯತ್ೀ। ತತವ್ೈಯಲಕ್ಷಣಯದ್ ಯೀತಕಾಃ। 
ಹಸುಪ್ಾದ್ಪ್ಾಯತಗತಹಯವಾಚಸತು ಸಿಾತ್ೀ ಕಮಯವಿಷ್ಯೀ ಕಮಾಯಥಾಯನಿ। ಅತಾಃ 

ಕಮಾಯರ್ಯತವವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದ್ೀವ ತ್ೈಾಃ ಸಹ ಪ್ಾಠ್ ೀ ನಾಸಿುೀತಯರ್ಯಾಃ॥4॥ 

ಅಣವಧಿಕರಣಮ್॥2-4-5॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅಣವಶಾ ಓಂ  2-4-5-279 

ಅತರ ಪ್ಾರಣಾಣತತಾವನ್ಣತತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಪ್ಾರಣಾ ಇತಯಸಿು। ಪ್ಾರಣಾ 

ಅಣವಸ ು್ೀಜಸಾ ವಾಯಪ್ಾುಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ ಚ ‘ಅಣತಭಾಃ ಪಶಯತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ 
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ದ್ ರಶರವಣಾದಿಯತಕತಯಪ್್ೀತ ‘ದಿವಿೀವ ಚಕ್ಷತರಾತತಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ನ್ ವಿರತದ್ಧಾತ ಇತಿ 

ಭಾವಾಃ॥5॥ 

ಶ್ರೀಷಾಠಧಿಕರಣಮ್॥2-4-6॥ 

ಓಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಶಾ ಓಂ ॥ 2-4-6-280 ॥ 

ಅತರ ಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಜನಾಮಜನ್ಮಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಶ್ರೀಷ್ಠಶಾ ಪ್ಾರಣ ಉತಪತಿುಮಾನ್ 

ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಪ್ಾರಣಾ ಇತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ‘ಆತಮತ ಏಷ್ ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ। 
‘ಯತಾರಪುಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತತಯಕುಸವೀಯತಪತಿುಮೃತಿಹ್ೀತತತವಯತಕತಯಪ್್ೀತಾ ‘ನ್ೈಷ್ ಪ್ಾರಣ 

ಉದ್ೀತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಿಶಾ ಸ ಾಲಸ ಕ್ಷಮಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣವಿಷ್ಯೀತಿ ಭಾವಾಃ।  ‘ಏತ್ೀನ್ 
ಮಾತರಿಶಾವ’ ಇತಯತರ ಬಾಹಯವಾಯತರ ಪ್್ೀಣ್ ೀತಪತತಯಕಾುವಪ 

ಸವಯಮೃತ ಯತಪತಿುಹ್ೀತತನಾ ಪ್ಾರಣರ ಪ್್ೀಣಾಪುಯತಪತಿುರತ್ ರೀಚಯತ ಇತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ಪ್ಾರಣಜನ್ಮಶತರತಿಾಃ ಚ್ೀಷಾಟದಿಪರಾ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ನ್ ವಾಯತಕ್ತರಯೀ ಪೃರ್ತಗತಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 2-4-6-281 ॥ 

ಪ್ಾರಣ್ ೀತಪತಿುಶತರತಿಸಾಾಃ ಪ್ಾರಣ್ ೀ ಬಾಹಯವಾಯತಚ್ೀಷಾಟರ ಪಕ್ತರಯೀ ನ್ ಭವತಾಃ। ಕತತಾಃ? 
‘ಸ ಪ್ಾರಣಮಸೃಜತ’ ಇತತಯಕಾುಾ ‘ಪ್ಾರಣಾತ್ ಶರದಾಧಂ ಖ್ಂ ವಾಯತಜ್ ಯೀಯತಿರಾಪಾಃ 
ಪೃರ್ಥವಿೀನಿದರಯಂ ಮನ್ ೀಽನ್ುಮನಾುದಿವೀಯಯಂ ತಪ್ೀ ಮನಾರಾಃ ಕಮಯ’ ಇತಿ  ತಯೀಾಃ 

ಪೃರ್ಗತಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥6॥ 

ಚಕ್ಷತರಾಧಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-7॥ 

ಓಂ ಚಕ್ಷತರಾದಿವತ್ ತತ ತತಸಹಶ್ಷಾಟಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-7-282 ॥ 

ಅತರ ಶ್ರೀಷ್ಠಸಾವತನಾರಾಸಾವತನ್ರಾಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಶ್ರೀಷ್ಠ ಇತಯಸಿು। ತತರ್ೀವ। 
ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಾಾಃ ಚಕ್ಷತರಾದಿವದ್ೀವ। ಚಕ್ಷತರಾದಿ ಯಥ್ೀಶಾಧಿೀನ್ಂ 

ತಥಾಽಯಮಪ ಈಶಾಧಿೀನ್ ಇತಿ ಲಭಯತ್ೀ। ಏವ್ೀತತಯತಪತಾುವಿವ ಸಾವತನಾರಾದೌ ನ್ 
ವಯವಸಾಾಽಸಿುೀತಿ ಸ ಚಯತಿ। ಕತತಾಃ? ತತಸಹಶ್ಷಾಟಾದಿಭಯಾಃ। ತ್ೈಾಃ ಚಕ್ಷತರಾದಿಭಾಃ ಸಹ ಶ್ಷ್ಟಾಃ 
ಶಾಸನ್ಮತಕ್ತುಾಃ ‘ಸವಯಂ ಹ್ಯೀವ್ೈತತ್ ಪರಮೀಽವತಿಷ್ಠತ್ೀ ಪ್ಾರಣಶಾ ಪ್ಾರಣಾಶಾ ಪ್ಾರಣಿನ್ಶಾ’ 

ಇತಿ ಪ್ಾರಣ್ೈಾಃ ಸಹ್ೀಶವಶತ್ವೀನ್ ಪ್ಾಠಾತ್। ನ್ನ್ತ ‘ಯದಾಶರರಾದ್ಸಯ ಚ್ೀಷಾಟ’ 
ಇತತಯಕಾುನ್ನಾಯಶರಯತವಯತಕತಯಪ್್ೀತಾ ‘ನ್ ಪ್ಾರಣಾಃ ಕ್ತಞ್ಚಾದಾಶ್ರತಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ 

ಶತರತಿಮಾತಾರತ್ ಕರ್ಮಪ್ೀದ್ಯತ ಇತಯತ ಉಕುಮಾದಿಭಯ ಇತಿ। ‘ಸವಯಕತಾಯಽಪ ಸನ್ 
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ಪ್ಾರಣಾಃ ಪರಮಾರಾರತಾಃ ಸಿಾತಾಃ’ ಇತಿ, ‘ನಾನ್ ಯೀಽತ್ ೀಽಸಿು ದ್ರಷಾಟ’ 

ಇತಾಯದಿವಚನಾದಿೀಶದ್ವರಾಯೀಗಾದಿರ ಪಯತಕ ು್ೀಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ನ್ ಪ್ಾರಣಾಃ 

ಕ್ತಞ್ಚಾದಾಶ್ರತಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಅನ್ನ್ಯೀಶವರತಾವವಾನ್ುರ್ೀಶವರತವಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪ್ಾರರಾನಾಯತ್ ಚಕ್ಷತಷ್ ಆದಿತ ವ್ೀನ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಸಾವತನ್ರಾೀ ಶತರತಿಬಾಹತಲಯಮಸಿುೀತಿ ಚ್ ೀದ್ಯಂ 

ತತ ‘ಸ್ ೀಽಧಯಕ್ಷ’ ಇತಯತರ ನಿರಸಿಷ್ಯತ್ೀ। ಶ್ರೀಷ್ಠಸ್ಯೀಶಾಯತುತ್ವೀ 
ಚಕ್ಷತರಾದಿವದ್ವಾನ್ುರ್ೀಶವರತವಂ ಚ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಕರಣತಾವಚಾ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಸುಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 2-4-7-283 ॥ 

ಶ್ರೀಷ್ಠಸ್ಯೀತಯನ್ವೀತಿ। ಕರಣತವಂ ಕತೃಯಪರಯೀಜಯತವಮ್। ಶ್ರೀಷ್ಠಸಾಯಕರಣತಾವತ್, 

ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀಾಃ ಕರಣತಾವಚ್ಾೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ತದ್ವದ್ವಾನ್ುರ್ೀಶವರತಾವಭಾವದ್ ೀಷ್ ೀ ನಾಸಿು। ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ತಥಾ 
ಕರಣತಾವದಿನಾ ಪ್ಾರಣಂ ಚಕ್ಷತರಾದಿ ಚ ದ್ಶಯಯತಿ ‘ತಾನಿ ವಾ ಏತಾನಿ ಕರಣಾನಿ ಅರ್ 

ಪ್ಾರಣ ಏವಾಕರಣಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿರತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸತಪ್ ು್ೀಽಪ ಜಿೀವ್ೀ 

ಪ್ಾರಣವಾಯಪ್ಾರದ್ೃಷ್ಟೀಸುಸಯ ಜಿೀವಾಪರಯೀಜಯತವಮ್। ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀಸತು ನ್ೈವಮಿತಿ 

ಭಾವಾಃ॥7॥ 

ಪಞ್ಾವೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-8॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಪಞ್ಾವೃತಿುಮಯನ್ ೀವದ್ವಾಪದಿಶಯತ್ೀ ಓಂ  2-4-8-284 

ಅತರ ಪ್ಾರಣಾಪ್ಾನಾದ್ೀಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಸವರ ಪತವತದಾದಸತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಶ್ರೀಷ್ಠ 
ಇತಯಸಿು। ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಪಞ್ಾವೃತಿುಾಃ ಪಞ್ಾ ವೃತುಯಾಃ ಪ್ಾರಣಾಪ್ಾನ್ವಾಯನ್ ೀದಾನ್ 

ಸಮಾನಾಖ್ಯರ ಪ್ಾಣಿ ಯಸಯ ಸ ತಥಾ ಪ್ಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಸವರ ಪವಾನಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। ಪ್ಾರಣಾದಿಪಞ್ಾದಾಸವಾನಿತಯಪ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಕತತಾಃ? 

ಮನ್ ೀವತ್। ಯಥಾ ಮನ್ಾಃ ಮನ್ ೀಬತದ್ಧಾಹಙ್ಗಾರಚಿತುಚ್ೀತನಾಖ್ಯಸವರ ಪವತ್, 
ತಜಜನ್ಯಮನ್ಾಃಪರಭೃತಿವೃತಿುಪಞ್ಾಕವಚಾ ತದ್ವತ್ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀಽಪ ವಗಯದ್ವಯವಾನ್ 
ವಯಪದಿಶಯತ್ೀ ‘ಅರ್ ಪಞ್ಾವೃತ್ಯೈತತ್ ಪರವತಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ 

ಯೀಜಯಮ್। ‘ಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ್ೀ ಮತಖ್ಯದಾಸಾ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ  ‘ಮತಖ್ಯಸ್ವೈವ ಸವರ ಪ್ಾಣಿ 

ಪ್ಾರಣಾದಾಯಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಶಾ ಭನ್ುಪ್ಾರಣಾದಿಪರತಾವತ್ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥8॥ 

ಅಣವಧಿಕರಣಮ್॥2-4-9॥ 
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ಓಂ ಅಣತಶಾ ಓಂ ॥ 2-4-9-285 ॥ 

ಅತರ ಶ್ರೀಷ್ಠಸಾಯಣತತಾವನ್ಣತತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಶ್ರೀಷ್ಠ ಇತಯಸಿು। ಅಣತಶಾ 
ಅಣತವಾಯಯಪುಶ್ಾೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಅನ್ುಾಃ ಪ್ಾರಣರ ಪ್್ೀಣಾಣತಾಃ, ಬಹಿವಾಯಯತರ ಪ್್ೀಣ ವಾಯಪು 

ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಅತಾಃ ‘ಪ್ಾರಣ ಏವಾಧಸಾುತ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಣತಾಃ’ ಇತಿ 

ಶತರತ್ೀಶಾ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥9॥ 

ಜ್ ಯೀತಿರಾದ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-10॥ 

ಓಂ ಜ್ ಯೀತಿರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಂ ತತ ತದಾಮನ್ನಾತ್ ಓಂ ॥ 2-4-10-286 ॥ 

ಅತರ ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀಜಿೀಯವ್ೀಶಕರಣತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ತದಿತಿ ವಯಸುಂ 
ಸಮಸುಂ ಚ। ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿತಾಯವೃತಿುಾಃ। ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿಾಃ ಅಧಿಷಾಠನ್ಂ ಯಸಯ ಸ ತಥಾ, 

ತನಿುರಾಮಕಮಿತಿ ರಾವತ್। ‘ಯೀಽಗೌು ತಿಷ್ಠನ್’, ‘ಯಸ ು್ೀಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್’ 
ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ಅಗಾುಾದಿರ ಪಜ್ ಯೀತಿರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಂ ಯದ್ ಬರಹಮ ತತತು ತದ್ೀವ 
ಜ್ ಯೀತಿರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಂ ಜ್ ಯೀತಿೀರ ಪಚಕ್ಷತರಾದಿನಿರಾಮಕಂ, ತತಾಾರಣಮಿತಿ 

ರಾವತ್। ಕತತಾಃ? ತದಾಮನ್ನಾತ್ ತಸಯ ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಧಿಷಾಠತೃತವಸಯ ‘ಯಶಾಕ್ಷತಷ್ ತಿಷ್ಠನ್’ 

ಇತಾಯದಿನಾ ಆಮನ್ನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಬರಹ್ೇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ 
ಯದ್ಗಾುಾದಿರ ಪಜ್ ಯೀತಿರಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಮಿತಿ ಬರಹಮವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ ೀಕ್ತುಾಃ 
ಬರಹಮಣ್ ೀಽಗಾುಾದಿರ ಪಭ ತಪ್್ರೀರಕತಾವತ್ ತದ್ಂಶಭ ತಚಕ್ಷತರಾದ್ೀರಪ ತಸ್ಯೈವ 

ಪ್್ರೀರಕತವಮಿತಿ ಯತಕ್ತುಂ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಅತ ಏವ ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿಭ ತಕಾಯಯತಾವತ್। 
ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿಶಬ ದ್ೀನ್ ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀಗರಯಹಣಮ್। ಆಕಾಶಾದ್ಯಧಿಷಾಠನ್ಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಜ್ ಯೀತಿರಾದಿೀತತಯಕ್ತುರಪ ಚಕ್ಷತರಾದಿೀತಿ ಪರಕೃತತಾವತ್। 
ನ್ನ್ವೀವಂ  ‘ಜಿೀವಸಯ ಕರಣಾನಾಯಹತಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಕರ್ಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪ್ಾರಣವತಾ ಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 2-4-10-287 ॥ 

ಪ್ಾರಣಾ ಇನಿದರರಾಣಯಸಯ ಸನಿುೀತಿ ಪ್ಾರಣವಾನ್  ಜಿೀವಾಃ ತ್ೀನ್। ತದಿತಯಸಿು। ತದ್ ಬರಹಮ 

ಪ್ಾರಣವತಾ ಜಿೀವ್ೀನ್ ಕತಾರಯ ಸವಕರಣ್ೈಾಃ ದ್ಶಯನಾದಿ ಕಾರಯತಿ। ‘ಏಷ್ ಹಯನ್ೀನಾತಮನಾ 
ಚಕ್ಷತಷಾ ದ್ಶಯಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಶಬಾದದಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। 
ಕರಣಾನಾಮಪೀಶಪರಯೀಜಯತ್ವೀಽಪ ಜಿೀವಸಯ ತದಾಯತುಕತತಯಾಃ ಕಮಯಸಾಧನ್ತಾವತ್ 
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ತತಪರಾ ಶತರತಿರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಶತರತಯನ್ತರ್ ೀರಾತ್ ಆತಮನ್ೀತಿ ಜಿೀವ್ೀನ್ೀತಿ ವಾ ವಾಚ್ಯೀ 

ಪ್ಾರಣವತ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಉತುರಯೀಗ್ೀ ಪ್ಾರಣತತಸಮಬನ್ಧಯೀರನ್ವರಾಥಾಯ। 
ಶತರತ್ೀರಥಾಯನ್ುರಮಾಹ — 

ಓಂ ತಸಯ ಚ ನಿತಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 2-4-10-288 ॥ 

ತಸಯ ಪ್ಾರಣವತ್ ೀ ಜಿೀವಸಯ। ಚಶಬ್ದೀನ್ ಪ್ಾರಣಾನ್ಂ ತತಸಮಬನ್ಧಸಯ ಚ್ೀತಿ 

ಸಮತಚಿಾೀಯತ್ೀ। ತಯೀರಪ ಪ್ಾರಣವದಿತಿ ಸನಿುರಾಪತತಾವತ್। 
ಜಿೀವಪ್ಾರಣತತಸಮಬನಾಧನಾಂ ನಿತಯತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜಿೀವಕರಣಸಮಬನ್ಧಸಯ 
ಚಿರಕಾಲ್ಲೀನ್ತಾವತ್ ಜಿೀವಕರಣತವಶತರತಿರತಪಚರಿತಾಥ್ೀಯತಿ ‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಾ ಏತಾನಿ 

ಕರಣಾನಿ’ ಇತಿ ಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಸಮಬನ್ಧನಿತಯತ್ ವೀಕ್ಯೈವ ಪೂತೌಯ 

ಜಿೀವಪ್ಾರಣಯೀರಪ ತದ್ತಕ್ತುಾಃ ತತಸಮಬನ್ಧನಿತಯತಾವಥಾಯ। ಸಮಬನಿಧನ್ ೀರಭಾವ್ೀ 

ತದ್ಯೀಗಾತ್॥10॥ 

ತ ಇಂದಿರರಾಣಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-11॥ 

ಓಂ ತ ಇನಿದರರಾಣಿ ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾದ್ನ್ಯತರ ಶ್ರೀಷಾಠತ್ ಓಂ ॥ 2-4-11-289 ॥ 

ಅತರ ಶ್ರೀಷ್ಠಸ್ಯೀನಿದರರಾನಿೀನಿದರಯತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತ ಇತಿ ಪ್ಾರಕ್ 

ಚಶಬ್ ದೀಕಾುಾಃ ಪ್ಾರಣಾ ಉಚಯನ ು್ೀ। ಶ್ರೀಷಾಠದ್ನ್ಯತರ ಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಾದ್ನ್ಯೀ ತ್ೀ ಪ್ಾರಣಾ 

ಇನಿದರರಾಣಿ, ನ್ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ। ಕತತಾಃ? ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾತ್ ತಸಯ ಶ್ರೀಷಾಠದ್ನ್ಯೀಷಾಮಿನಿದರಯತವಸಯ 

‘ದಾವದ್ಶ ವ್ೀನಿದರರಾಣಾಯಹತಾಃ। ಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಸುಾನಿನಿದರಯಮ್’ ಇತಿ ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಶ್ರೀಷ್ ಠೀಽನಿನಿದರಯಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಶ್ರೀಷಾಠದ್ನ್ಯತ್ರೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ 
ಶ್ರೀಷಾಠದ್ನ್ಯೀಷಾಮಿನಿದರಯತವಂ ಶ ರ್ೀಷ್ಠಸಯ ತವನಿನಿದರಯತವಂ, ‘ಪ್ಾರಣಾ ವಾ ಇನಿದರರಾಣಿ’ ಇತಿ 

ಸಾಮಾನ್ಯಶತರತಿಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠದ್ನ್ಯಪ್ಾರಣವಿಷ್ಯೀತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಅತ ಏವಾನ್ಯತ್ರೀತಿ 
ಸಪುಮತಯಕ್ತುಾಃ। 
ಏವಂ ಚ ಶ ರ್ೀಷ್ ಠೀಽನಿನಿದರಯಂ ಚ್ೀತ್ ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀರಪ ತನ್ು ಸಾಯತ್, 
ಈಶವಶತಾವವಿಶ್ೀಷಾದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಭ್ೀದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-11-290 ॥ 

ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತ ಇತಿ ಶ ರ್ೀಷಾಠದಿತಿ ಚ ಪದ್ಂ ವಿಪರಿಣಮಾಯನ್ವೀತಿ। ತ್ೀಷಾಂ 
ದಾವದ್ಶಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಸಯ ಚ ಭ್ೀದ್ಶತರತ್ೀಾಃ ತ ಏವ್ೀನಿದರರಾಣಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸಿಾತ ಏವ 
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ಹಿೀದ್ಂ ಮತಖ್ಯಪ್ಾರಣಾಃ ಕರ್ ೀತಿ ಕಾರಯತಿ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಶ ರ್ೀಷ್ಠಸಯ 

ಸವಯಕತೃಯಕಾರಯಿತೃತ ವ್ೀನ್ ಈಶಸಾಮಯಸಾಯನ್ಯೀಷಾಂ ತದ್ಭಾವಸ್ ಯೀಕ್ುೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಸಯ ಚ ಕ್ೀವಲಶತರತಾಯ ಭ್ೀದ್ಮತಕಾುಾ ಪರತಯಕ್ಷಶತರತಿಭಾಯಂ ಚ ತದಾಹ — 

ಓಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯಚಾ ಓಂ ॥ 2-4-11-291 ॥ 
ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಸಯ ಚ ಜಿೀವಪರಯತಾುಧಿೀನ್ತವತದ್ನ್ಧಿೀನ್ತವರ ಪವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ 

ಕರಮಾತ್ ಪರತಯಕ್ಷಶತರತಿಭಾಯಂ ಸಿದ್ಧಂ ತ ಏವ್ೀನಿದರರಾಣಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಪರವೃತ ು್ೀಾಃ 
ಜಾಗರತ್ಯೀವ ಭಾವ್ೀನ್ ಸತಪ್ಾುವಭಾವ್ೀನ್ ಜಿೀವಾಯತುತವಂ ಪರತಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಮ್। ಶ್ರೀಷ್ಠಸಯ ತತ 
‘ಪ್ಾರಣಾಗುಯ ಏವಾಸಿಮನ್ ಪುರ್ೀ ಜಾಗರತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಚಶಬದಸ ಚಿತರಾ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ 

ರ್ಯೀಯಮ್॥11॥ 

ಸಙ್ಗಜಾಮ ತಯಯಧಿಕರಣಮ್॥2-4-12॥ 

ಓಂ ಸಙ್ಗಜಾಮ ತಿಯಕಿೃಪುಸತು ತಿರವೃತತಾವಯತ ಉಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ 

॥ ॥ 2-4-12-292

ಅತರ ನಾಮರ ಪಯೀಾಃ ವಿರಿಞ್ ಾ್ೀಶಸೃಷ್ಟತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। 
ಮ ತಿಯದ್ೀಯಹಾಃ। ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। ಸಂಜ್ಞಾಮ ತ್ ಯೀಯಾಃ 
ನಾಮಪರಪಞ್ಾದ್ೀಹಾದಿರ ಪಪರಪಞ್ಾಯೀಾಃ ಕಿೃಪುಾಃ ಸೃಷ್ಟಸಿರವೃತತಾವಯತ ಏವ। ತಿರೀಣಿ 

ತ್ೀಜ್ ೀಬನಾುನಿ ವೃಣ್ ೀತಿ ಮಿಶರಯತಿೀತಿ ತಿರವೃತ್। ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಭಾವ್ೀ ಕ್ತವಬನ್ುಂ 
ವಾ। ತ್ೀಜ್ ೀಽಬನಾುನಾಂ ಮಿಶರಣಂ ಕತವಯತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ನ್ ವಿರಿಞ್ಚಾತ್। ಕತತಾಃ? 
ಉಪದ್ೀಶಾತ್। ‘ಸವಾಯಣಿ ರ ಪ್ಾಣಿ ವಿಚಿತಯ ಧಿೀರ್ ೀ ನಾಮಾನಿ ಕೃತಾವ’ ಇತಿ 

ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ವಿರಿಞ್್ ಾೀ ವಾ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿರ್ೀಚಯತಿ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿರವಾನ್ುರಕತೃಯತವಪರಾ। ತ್ೀನ್ ‘ಪರಮಾದ ಧ್ಾೀತ್ೀ ನಾಮರ ಪ್್ೀ ವಾಯಕ್ತರಯೀತ್ೀ’ ಇತಿ 

ಶತರತ್ೀರವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಪರಾದಿತ ಯ್ೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತಿರವೃದಿತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ 

ತಿರವೃತಾತೃಯತವಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ। ತಿರವೃತಾರಣಾಭಾವ್ೀ 

ರ ಪ್ೀತಪತ ು್ೀರಯೀಗಸಾಯಗ್ರೀ ಸಪಷ್ಟತಾವತ್। ರ ಪ್ಾಭಾವ್ೀ 

ನಾಮಕಿೃಪ್ ು್ೀರಯೀಗಾದಿತಿ। ಸಂಜ್ಞ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಶೌರತನಾಮರ ಪ್್ೀ ವಾಯಖ್ಾಯತತಮ್। 
ಇಂದಿರರಾಶರಯದ್ೀಹ್ ೀಕಾಯ ಪೂವೀಯತುರಸಙ್ಗುತಿಂ ಸ ಚಯಿತತಂ ಚ್ೀತಿ ಕ್ೀಚಿತ್॥12॥ 

ಮಾಂಸಾಧಿಕರಣಮ್॥2-4-13॥ 
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ಓಂ ಮಾಂಸಾದಿ ಭೌಮಂ ಯಥಾಶಬದಮಿತರಯೀಶಾ ಓಂ ॥ 2-4-13-293 ॥ 

ಅತರ ಪರಸತುತದ್ೀಹಕಾರಣಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಉಚಯತ್ೀ। ಮಾಂಸಾದಿೀತಿ ಸಾವರಾರಣಮ್। 
ಕಾಯಯಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಙಚುೀಕಾಯಯಮಿತಿ ಚ। ಪರಸತುತದ್ೀಹಸಾಂ ಮಾಂಸಾದ್ಯೀವ ಕಠಿನ್ಂ 

ವಸತು ಭೌಮಂ ಪ್ಾರ್ಥಯವಂ, ನ್ ಸವಯಶರಿೀರಂ, ಕ್ತನಿುಾತರಯೀರಪ್ ು್ೀಜಸ್ ೀಶಾ ಕಾಯಯಮ್। 
ಯಥಾಶಬದಂ ‘ಯತಾಠಿನ್ಂ ಸಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಯದ್ರವಂ ತದಾಪ್ೀ ಯದ್ತಷ್ಣಂ ತತ ು್ೀಜಾಃ 

ಅಸೃಗಾವರಿ ತ್ೀಜ್ ೀ ಮಜಾಜ’ ಇತಿ ಶಬ್ ದೀಕುದಿಶಾಽಙಚುೀಕಾಯಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏವಂ ಚ 
ದ್ೀಹಸಯ ‘ಇಮಾಸಿುಸ್ ರೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ಪ್ಾರಪಯ’ ಇತಿ 

ಭ ತತರರಾತಮಕತವಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಇತಾಯಕ ತಮ್। ಯದಾವ ಮಾಂಸಾದಿ ಭೌಮಂ 
ಭ ಮಿಕಾಯಯಂ, ನ್ೈತಾವದ್ೀವ, ಕ್ತನ್ುಾಪ್ ು್ೀಜಸ್ ೀಶಾ ಕಾಯಯಂ 

ಯಥಾಶಬದಮತಪ್್ೀಯಮ್। ‘ವಿಮಿಶಾರಣಿ ಹಿ ಭ ತಾನಿ’ ಇತಿ ಶಬ್ದೀ 
ಭ ಮಾಯದಿಭ ತಶಬಾದನಾಂ ಸವತ್ ೀ ಮಿಶರತ್ ವೀಕಾಯ ನ್ೈಕಭ ತತವಂ 
ಮಾಂಸಶ್ ೀಣಿತಾದ್ೀರಿತಿ ‘ಆಪ್ೀ ವಾವ ಮಾಂಸಮ್’ 

ಇತಾಯದಿತಪಯಕತಾವದಿಯತಕತಯಪ್್ೀತಾಪಯತಾವದಿಶತರತಯವಿರ್ ೀಧ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಕರ್ಂ ತಹಿಯ ವಿಶ್ಷಾಯಪಯತಾವದ್ತಯಕ್ತುರತ ಆಹ — 

ಓಂ ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯತ್ ತತ ತದಾವದ್ಸುದಾವದ್ಾಃ ಓಂ ॥ 2-4-13-294 ॥ 
ಭ ಮಾಯದಿಭ ತಸಂಯೀಗವ್ೈಶ್ೀಷಾಯತ್ ತದಾವದ್ಾಃ ಭೌಮತಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ವಾದ್ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ದಿವರತಕ್ತುರತಕುಸವಾಯವರಾರಣಾಥಾಯ॥ 13॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ಚತತರ್ಯಾಃ 

ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು ॥ 

ದಿವತಿೀರಾರಾಯಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ 

ತೃತಿೀಯಾಧ್ಾಾಯಃ॥3॥ 
ಅರ್ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ಪರರ್ಮ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥3-1॥ 

ಏವಂ ಸಮನ್ವರಾವಿರ್ ೀರಾಭಾಯಂ ಬರಹಮಪದಾಥ್ ೀಯ ವಿಚಾರಿತಾಃ। 
ಅತಾರರಾಯಯೀಽರ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾಪದಾಭಾಯಮತಕಾುನಿ 

ವ್ೈರಾಗಯಭಕತಯಪ್ಾಸಿುಜ್ಞಾನ್ರ ಪಸಾಧನಾನಿ ವಿಚಾಯಯನ ು್ೀ। ಆದ್ಯಪ್ಾದ್ೀ 
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ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತ ಪ್ಾಸನಾಙ್ಗುಭಕ್ತುದಾಢ್ಾಯಯಪ್ಾದ್ಕವ್ೈರಾಗಾಯಯ 

ಗತಾಯಗತಿಸವಗಯನ್ರಕಗಭಯವಾಸಾದಿಸವರ ಪಂ ನಿರ ಪಯತ್ೀ। 

ತದ್ನ್ುರಪರತಿಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-1॥ 

ಓಂ ತದ್ನ್ುರಪರತಿಪತೌುರಂಹತಿ ಸಮಪರಿಷ್ವಕುಾಃ ಪರಶುನಿರ ಪಣಾಭಾಯಮ್ ಓಂ          

॥ ॥  3-1-1-295 

ಅತರ ನ್ಯೀ ಜಿೀವಸಯ ಭ ತಾವಿಯೀಗಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತದಿತಿ ಪ್ಾರಗತಕುಭ ತಪರಾಮಶಯಾಃ। 
ನಿಮಿತುಸಪುಮಿೀ ಚ್ೀಯಮ್। ಜಿೀವ ಇತಯಥಾಯದ್ನ್ವೀತಿ। ಪರಸತುತತಾವದ್ ಭ ತ್ೈರಿತಿ ಚ । 
ಜಿೀವಾಃ ಪೂವಯದ್ೀಹಂ ಹಿತಾವ ಗಚಾನ್ ಭ ತ್ೈಾಃ ಸಮಪರಿಷ್ವಕ್ ುೀ ರಂಹತಿ ಗಚಾತಿ। 
ಕ್ತಮರ್ಯಮ್। ತದ್ನ್ುರಪರತಿಪತೌು ದ್ೀಹಾನ್ುರಪ್ಾರಪಯರ್ಯಮ್। ಕತತಾಃ? ‘ವ್ೀತಯ ಯಥಾ 
ಪಞ್ಾಮಾಯಮಾಹತತಾವಾಪಾಃ ಪುರತಷ್ವಚಸ್ ೀ ಭವನಿು’, ‘ಇತಿ ತತ 
ಪಞ್ಾಮಾಯಮಾಹತತಾವಾಪಾಃ ಪುರತಷ್ವಚಸ್ ೀ ಭವನಿು’ ಇತಿ ಪರಶುನಿರ ಪಣಾಭಾಯಂ 

ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅಬತಪಲಕ್ಷಿತ್ ೀ ಜಿೀವಾಃ ಪಞ್ಾಮಾಯಮಾಹತತೌ ಯೀಷ್ತಿ 

ಪುರತಷ್ವಚಸಾಃ ಪುರತಷ್ ಇತಿ ನಾಮವಾನಿತಯರ್ಯಾಃ। ಗತಾವಭಾವ್ೀ ಆಗತೌ 

ಭ ತಸಮಬನ್ ಧೀಕಯಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ತದ್ನ್ುರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ, ಭ ತಗತ್ೀಾಃ ಫಲ್ ೀಕಯಥಾಯ। 
ತ್ೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ೀಹಭ್ ೀಗದಾನ್ೀನ್ ಕೃತಾಥಾಯನಾಂ ಜಿೀವ್ೀನ್ ಸಹ ಗತಿವಯಯಥ್ೀಯತಿ ನ್ 

ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಅತ ಏವಾನ್ುರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಪ್ಾರಪ್ಾುವಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪರತಿಪತಾುವಿತತಯಕ್ತುಾಃ। ಯಂ 

ದ್ೀಹಂ ಪರತಿಪದ್ಯತ್ೀ ರಾಯಯತಯನ ು್ೀ ತಮಿತಿ ಸ ಚನಾಯ। ‘ಯಂ ಯಂ ವಾಽಪ ಸಮರನ್’ 

ಇತಾಯದ್ೀರಿತ್ಯೀಕ್ೀ। ಸಮಪರಿೀತತಯಕ್ತುರಾಮತಕ್ತು ತತಪರಿಷ್ವಙ್ ುೀಽಸ್ಯೀವ್ೀತಿ 

ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ‘ಭ ತಾನಾಂ ವಿನಿವೃತಿುಸತು ಮರಣಮ್’ ಇತಿ ಸೃತಿಸತು 

ಭಾಗವಿಷ್ಯೀತಯಗ್ರೀ ವಯಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥1॥ 

ತಾರಾತಮಕತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-1-2॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತಾರಾತಮಕತಾವತ್ ತತ ಭ ಯಸಾುಾತ್ ಓಂ  3-1-2-296 

ಅತರ ಕೃತಸನಭ ತವಿಯೀಗ ಉಚಯತ್ೀ। ಅಪ್ಾಮಿತಿ ಅಪಶಬದ ಇತಿ ಚ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತ್ೀನ್ 
ತ್ ೀರನ್ವಯಾಃ। ರಂಹತಿೀತಯಸಿು। ಜಿೀವಾಃ ಸವಯಭ ತ್ೈಾಃ ಸಮಪರಿಷ್ವಕ್ ುೀ ರಂಹತಿ। ನ್ 
ತವದಿಭರ್ೀವ। ನ್ ಚ ಪರಶಾುದಿಸಾಾಪಶಬದವಿರ್ ೀಧಾಃ। ಅಪ್ಾಂ ತಾರಾತಮಕತಾವತ್ 

ಕ್ಷಿತಿಜಲಗಾುಾತಮಕತಾವತ್ ತದ್ತಕಾಯ ತ್ೀಷಾಮಪುಯಕ ು್ೀಾಃ। ತಾರಾತಮಕತ ವ್ೀಽಪ ಶತರತಾವಪಶಬದಸತು 
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ಭ ಯಸಾುಾದ್ಪ್ಾಂ ಬಾಹತಲಾಯದ್ ಯತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ಷಿತಾಯದಿತ್ ೀಽಪ ಬಹತತ್ ವೀಕ್ಯೈ 
ಪರಕಷ್ಯಪರತಯಯೀಕ್ತುಾಃ॥2॥ 

ಪ್ಾರಣಗತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-3॥ 

ಓಂ ಪ್ಾರಣಗತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥ 3-1-3-297 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕುಭ ತಗತಿರ್ೀವೀಪಪತಾಯ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಚಸತು ಭ ತಾನಾಂ 

ಪ್ಾರಣಾವಿನಾಭಾವಸಮತಚಾಯೀ। ‘ಕರಣ್ೈವಾಯವ ನ್ ವಿಯತಜಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಜಿೀಯವ್ೀನ್ 
ಸಹ ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಗತ್ೀಭ ಯತಾನಾಂ  ‘ಯತರ ವಾವ ಭ ತಾನಿ ತತರ ಕರಣಾನಿ’ ಇತಿ 
ಶತರತಾಯ ಪ್ಾರಣಾವಿನಾಭ ತತಾವಚಾ ಭ ತ್ೈಸಸಮಪರಿಷ್ವಕ್ ುೀ ರಂಹತಿ ಜಿೀವ ಇತಯರ್ಯಾಃ 

(ಪರಶಾುದೌ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಭ ತಗತಯನ್ತಕ ು್ೀರಯಂ ಯೀಗಾಃ)॥3॥ 

ಅಗಾುಾದ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-4॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅಗಾುಾದಿಗತಿಶತರತ್ೀರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ಭಾಕುತಾವತ್ ಓಂ  3-1-4-298 

ಅತರ ಪ್ಾರಣಗತಿರಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಮರ್ಯಯತ್ೀ। ಪ್ಾರಣಾನಾಮಿತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ನ್ೀತಾಯವತಯತ್ೀ। 
‘ಅಗಿುಂ ವಾಗಪ್್ಯೀತಿ ವಾತಂ ಪ್ಾರಣಶಾಕ್ಷತರಾದಿತಯಂ ಮನ್ಶಾನ್ದರಮಸಂ ದಿಶಾಃ ಶ್ ರೀತರಮ್’ 

ಇತಿ ಪ್ಾರಣಾನಾಮಗಾುಾದಿೀನ್ ಪರತಿ ಗತಿಶತರತ್ೀನ್ಯ ಪ್ಾರಣಗತಿಜಿೀವ್ೀನ್ ಸಹ್ೀತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಭಕುತಾವತ್ ಭಾಗವಿಷ್ಯತಾವತ್। ಅಗಾುಾದಿಶತರತ್ೀರಿತಯನ್ವಯಾಃ। ಭ ತಾನಾಮಪ ತ್ೈರ್ೀವ 

ಗತಿಜ್ಞರಾ। ‘ಪುರತಷ್ಸಯ ಮೃತೌ ಬರಹಮನ್ ಪ್ಾರಣಾ ಭಾಗತ ಏವ ತತ। ಅಧಿದ್ೈವಂ 
ಪ್ಾರಪುುವನಿು ಭಾಗತ್ ೀಽನ್ತವರಜನಿು ತಮ್’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಭಕುಪದ್ಂ 

ಚರಾಚರ್ೀತಯತರ ವಾಯಖ್ಾಯತಮ್॥4॥ 

ಪರರ್ಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-5॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ಪರರ್ಮೀ ಶರವಣಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ತಾ ಏವ ಹತಯಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ  3-1-5-299 

ಅತರ ಭ ತಗತಿರಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪರರ್ಮ ಇತಾಯದಾಯವತಯತ್ೀ। ನ್ೀತ್ಯೀತಚಾ। 
ಅಗಿುಪದ್ಂ ವಿಭಜಾಯಸಿು। ‘ಏತಸಿಮನ್ುಗೌು ದ್ೀವಾಾಃ ಶರದಾಧಂ ಜತಹವತಿ’ ಇತಿ ಪರರ್ಮೀಽಗೌು 

ದಾವಾಖ್್ಯೀ ಶರವಣಾತ್ ಶರದಾಧಯತಕುಜಿೀವಹ್ ೀಮಶರವಣಾತ್। ಪರರ್ಮೀ 
ಉಪಕರಮೀಽಶರವಣಾತ್ ಭ ತಸಾಹಿತಾಯಶರವಣಾನ್  ನ್ ಭ ತ್ೈಾಃ ಪರಿಷ್ವಕ್ ುೀ ರಂಹತಿ 

ಜಿೀವ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ತಾ ಏವ ಪರಸತುತಾ ಆಪ ಏವ ಶರದಾಧಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಚಯನ ು್ೀ। 
ಕತತಾಃ? ಉಪಪತ್ುೀಾಃ। ‘ಇತಿ ತತ ಪಞ್ಾಮಾಯಮಾಹತತಾವಾಪಾಃ’ 
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ಇತತಯಪಸಂಹಾರಸ್ ಯೀಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚರಮವಾಕ್ಯೀ ತಾರಾತಮಕಾಪ್ಾಂ ಶರವಣಾತ್ 
ಪರರ್ಮವಾಕ್ಯೀಽಪ ಶರದಾಧಶಬ ದ್ೀನಾಜಹಲಕಿ್ಷಣರಾ ಶರದ್ಧರಾ ತಾರಾತಮಕಾದಿಭಶಾ ಯತಕ್ ುೀ 

ಜಿೀವೀ ಗಾರಹಯ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥5॥  
ಅಶತರತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-1-6॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅಶತರತತಾವದಿತಿ ಚ್ೀನ್ುೀಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಂ ಪರತಿೀತ್ೀಾಃ ಓಂ  3-1-6-300 

ಅತರ ಭ ತಗತಿರ್ೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತಯಭಾವ್ೀನಾಕ್ಷಿಪಯ ಸಾಧಯತ್ೀ। ನ್ೀತಯವತಯತ್ೀ। 
ಅಶತರತತಾವತ್ ‘ಅಗಿುಂ ವಾಗಪ್್ಯೀತಿ’ ಇತಾಯದಿವದಿವಶ್ಷ್ಯ ಜಿೀವ್ೀನ್ ಭ ತಗತ್ೀರಶತರತತಾವತ್ 

ನ್ ಸಮಪರಿಷ್ವಕೌು ರಂಹತಿೀತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಇಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಮ್ ಇಷಾಟಪೂತಾಯದಿಕಾರಿಣಾಂ 
‘ಅರ್ ಹ್ೈನ್ಂ ಯಜಮಾನ್ಂ ಕ್ತಂ ನ್ ಜಹಾತಿ? ಭ ತಾನ್ಯೀವ ಭ ತ್ೈರ್ೀವ ಗಚಾತಿ’ ಇತಿ 

ಪರತಯಕ್ಷಶತರತಾಯ ಭ ತ್ೈಾಃ ಸಹ ಗತಿಪರತಿೀತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಪ್ಾಂ ಪ್ಾರಣಾನಾಂ ಚ 
ಗತಿಶರವಣ್ೀನ್ ಅಥಾಯದ್ ಭ ತಾನಾಂ ಗತಿಸಿದಾಧವಪ ಇಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಮಿತಿ ವಿಶ್ಷ್ಯ 

ಶತರತತಯಕ್ತುಾಃ ಕ್ೈಮತತಾಯಥಾಯ॥6॥ 

ಭ್ಾಕಾುಧಿಕರಣಮ್॥3-1-7॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಭಾಕುಂ ವಾಽನಾತಮವಿತಾುಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ  3-1-7-301 

ಅತರ ಕಮಯಣ್ ೀ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತಾ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ವಾಶಬ್ ದೀ ವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। 
ಅಮೃತತವಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ಅಪ್ಾಮ ಸ್ ೀಮಮಮೃತಾ ಅಭ ಮ’ ಇತಿ ಕಮಯತಾಃ 
ಶತರತಮಮೃತತವಂ ಕಾಮಯಕಮಿಯಣ್ ೀ ಭಾಕುಂ ಭಾಗವಿಷ್ಯಂ, ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಾಲ್ಲೀನ್ಮಿತಿ 

ರಾವತ್। ಕತತಾಃ? ಅನಾತಮವಿತಾವತ್ ಆತಾಮಜ್ಞಾನಿತಾವತ್। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ‘ತಮೀವಂ 
ವಿದಾವನ್’, ‘ಸ ಏವಮವಿದಿತ್ ೀ ನ್ ಭತನ್ಕ್ತು’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿಸಾಥಾ ದ್ಶಯಯತಿ, ತಥಾ 
‘ಅಮೃತ್ ೀ ವಾವ ಸ್ ೀಮಪ್ೀ ಭವತಿ ರಾವದಿನ್ದರಾಃ’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತಿಸುಥಾ ದ್ಶಯಯತಿ 

ಅಲಪಕಾಲ್ಲೀನಾಮೃತತವಂ ದ್ಶಯಯತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ವಾಶಬಾದದ್ಕಾಮಯಕಮಿಯಣ್ ೀ ಗರಹಣಮ್। 
ಅಕಾಮಯಕಮಿಯಣ್ ೀ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ ೀಶಾಾಮೃತತವಂ ಭಾಕುಂ ಗೌಣಂ ಜ್ಞಾನ್ದಾವರಾ, 

ಜ್ಞಾನಿನ್ಶ್ಾೀತ್ ಮೀಕ್ಷ್ೈಕದ್ೀಶತಿಶಯರ ಪಂ ಭಾಕುಮಮೃತತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಹಿ 
ಯಸಾಮತ್ ‘ಕಮಯಣಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತನ್ ೀತಿ’ ಇತಿ, ‘ಆತಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪ್ಾಸ ು್ೀ ನ್ 

ಹಾಸಯ’ ಇತಿ ಚ ಶತರತಿಸುಥಾ ದ್ಶಯಯತಿ ಉಕಾುರ್ಯದ್ವಯಂ ದ್ಶಯಯತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ಉಪ್ಾಸ ು್ೀ 

ಜಾನಾತಿ ಚ್ೀತಯಥಾಯತ್॥7॥ 
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ಕೃತಾತಯರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-8॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಕೃತಾತಯಯೀಽನ್ತಶಯವಾನ್ ದ್ೃಷ್ಟಸೃತಿಭಾಯಮ್ ಓಂ  3-1-8-302 

ಅತರ ಕಮಯಣಾಂ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ನಿಾಃಶ್ೀಷಾನಾಶಾ ಉಚಯತ್ೀ। ಕೃತಸಯ ಕಮಯಣ್ ೀಽತಯಯೀ 

ಸವಗಾಯದಿಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಕ್ಷಯೀಽನ್ತಶಯವಾನ್ ಭತಕುಕಮಯಶ್ೀಷ್ವಾನ್  ಆರಾತಿ। ಕತತಾಃ? 
‘ಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೀಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾರಾತಿ’ ಇತಿ, ‘ಭತಕುಶ್ೀಷಾನ್ತಶಯವಾನಿಮಾಂ ಪ್ಾರಪಯ ಭತವಂ 

ಪುನ್ಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸೃತಿಭಾಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಭ ಮಾಯಮಲಪಸಮಾಪದ್ನ್ೀ ಕಮಯಸಮಾಪುರಿತಿ 

ಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾಯ ಸೃತತಯಕ್ತುಾಃ॥8॥ 

ಯಥ್ೀತಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-9॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಯಥ್ೀತಮನ್ೀವಂ ಚ ಓಂ  3-1-9-303 

ಅತರ ಸವಗಾಯದಾಗತಿಪರಕಾರ ಉಚಯತ್ೀ। ಯತಾ ಯೀನ್ ಪರಕಾರ್ೀಣ ಇತಂ ಸವಗಾಯದಿ ಪರತಿ 

ಗತಂ ತಥಾ ಆರಾತಿ। ಅನ್ೀವಂ ಚ ತತ್ ೀಽನ್ಯಮಾಗ್ೀಯಣ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯಥ್ೀತಮಿತತಯಕಾಯ ‘ಧ ಮಾದ್ಭರಮಭಾರದಾಕಾಶಮಾಕಾಶಾಚಾನ್ದರಲ್ ೀಕಂ 

ಯಥ್ೀತಮಾಕಾಶಮಾಕಾಶಾದಾವಯತಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ಆಕಾಶಪಯಯನ್ುಂ 

ಯಥ್ೀತಂ ತತ್ ೀಽವಾಯಗನ್ಯಥ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ॥9॥ 

ಚರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-10॥ 

ಓಂ ಚರಣಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ತದ್ತಪಲಕ್ಷಣಾಥ್ೀಯತಿ ಕಾಷಾಣಯಜಿನಿಾಃ ಓಂ 

॥3-1-10-304॥ 

ಅತರ ಗತಾಗತಸಯ ಕಮಯಫಲತವಮತಚಯತ್ೀ। ಯಥ್ೀತಮಿತಿ ಪರಕೃತಂ ಗತಾಗತಂ 

ಚರಣಾತ್ ಕಮಾಯಙ್ಗುಭ ತಾಚಾರಾದ್ ಭವತಿ, ನ್ ತತ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಭಾಃ। 
‘ರಮಣಿೀಯಚರಣಾ ರಮಣಿೀರಾಂ ಯೀನಿಮಾಪದ್ಯನ ು್ೀ’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತ್ೀರಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ತದ್ತಪಲಕ್ಷಣಾಥಾಯ ತಸಯ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಾಃ ಅಜಹಲಿಕ್ಷಣಯೀಪಪ್ಾದ್ನಾಥಾಯ 

ರಮಣಿೀಯೀತಿ ಶತರತಿರಿತಿ ಕಾಷಾಣಯಜಿನಿಮಿಯನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅತಾಃ ಕಾಮಯಕಮಯಣಿ 

ವ್ೈರಾಗಯಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಬಾವಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 
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ಓಂ ಆನ್ರ್ಯಕಯಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-1-11-305 ॥ 

ಚರಣಶಬದಸ ಯ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಯತ ವ್ೀ ಚರಣಶಬದಸಾಯನ್ರ್ಯಕಯಂ ಸಾಯತ್। 
ಯಜ್ಞದಿಕೃತಾಂ ಪರಕೃತತ್ವೀನ್ ಯೀ ಯಜ್ಞಾದಿಕಾರಿಣ್ ೀ ರಮಣಿೀರಾ 

ಇತತಯದ್ತಯಕ್ಯೈವೀಪಲಕ್ಷಣಸಮಭವಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷತಾವತ್ ತದಿತಿ ಚರಣಮತಚಯತ್ೀ। 
ಸಾದ್ವಸಾಧತಚರಣಾಪ್್ೀಕ್ಷತಾವದ್ ಯಜ್ಞಾದಿಕಮಿಯಣಾಂ, 

ರಮಣಿೀಯತವಕಪೂಯತವಯೀರಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಯಜ್ಞಾದಿಕೃತ್ವೀ ಸಸಾನ್ೀಽಪ 

ಕರ್ಮೀಕ್ೀಷಾಂ ರಮಣಿೀಯತವಮನ ಯ್ೀಷಾಂ, ಕಪೂಯತವಮಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ಸಾಧ್ಸಾರಾವಚಾರಹ್ೀತತಕತಾವದಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಂ ಚರಣಪದ್ಂ ಶತರತಾವರ್ಯವದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। 
ಪರಕಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಚರಣಶತರತಿಂ ವಾಯಚಷ್ಟೀ— 

ಓಂ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್ೀ ಏವ್ೀತಿ ತತ ಬಾದ್ರಿಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-12-306 ॥ 

ಚರಣ ಇತಯನ್ತವತಯಯಮ್। ರಮಣಿೀಯಕಪೂಯಚರಣ್ೀ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್ೀ ಏವ 

ಸಮಿೀಚಿೀನಾಸಮಿೀಚಿೀನ್ಧಮಾಯಧಮಾಯವ್ೀವ। ನ್ ತತ ತದ್ಙ್ಗುಂ ತತ್ ೀಽನ್ಯೀ। ಧಮಯಂ 

ಕತರತತ್ೀತಯಥ್ೀಯ ಧಮಯಂ ಚರತ್ೀತಿ ಪರಯೀಗಾದಿತಿ ಬಾದ್ರಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। 
ತತಶಬ್ ದೀಽಯಮೀವ ಸ ತರಕೃತಿಸದಾಧನ್ು ಇತಿ ಸ ಚನಾರ್ಯಾಃ। ‘ತತಶಬದಸತು ವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಸಾಯತ್ 

ಸವಸಿದಾಧನ ು್ೀಽವರಾರಣ್ೀ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಾಃ॥10॥ 

ಅನಿಷಾಟಧಿಕರಣಮ್॥3-1-11॥ 

ಓಂ ಅನಿಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಮಪ ಚ ಶತರತಮ್ ಓಂ ॥ 3-1-13-307 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾಪಕೃತಾಮಪ ಗತಾಗತಮಸಿುೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಗತಾಗತಿಮಿತಯಸಿು। ಇಷ್ಟಂ ರಾಗಾಃ। 
ಪೂತಯದ್ತಾುದಿರಾದಿಪದಾರ್ಯಾಃ। ನ್ಞ್ ತದ್ಭಾವ್ೀ ತದಿವರತದ್ಧೀ ಚಾಸಿು। 
ಇಷಾಟಪೂತಾಯದ್ಯಕಾರಿಣಾಂ ತದಿವರತದ್ಧಪ್ಾಪಕಾರಿಣಾಮಪ ಗತಾಗತಂ ಶತರತಂ ‘ತದ್ಯ ಇಹ 

ಶತಭಕೃತ್ ೀ ಯೀ ಚಾಶತಭಕೃತಸ ು್ೀ ಶತಭಮನ್ತಭ ರಾವತಯನ ು್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ನ್ ಕ್ೀವಲಮಿಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಮಿತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ಚಸತು ದ್ತಾಃಖ್ಾನ್ುರಸಮತಚಾಯೀ। 
ತದ್ ವಯನ್ಕ್ತು — 
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ಓಂ ಸಂಯಮನ್ೀ ತವನ್ತಭ ಯೀತರ್ೀಷಾಮಾರ್ ೀಹಾವರ್ ೀಹೌ 

ತದ್ುತಿದ್ಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-1-14-308 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ದಿವತಿೀರಾಥ್ೀಯ ಸಪುಮಿೀ। ಸಮಯಗ್ ಯಮನ್ಂ ಶಾಸನ್ಂ ಸಮಯಗಯಮಶಾಸನ್ಂ 
ಅನ್ತಭ ಯ ತತ ಅನ್ತಭ ಯೈವ ಇತರ್ೀಷಾಮನಿಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಮಾರ್ ೀಹಾವರ್ ೀಹೌ 
ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದಾರ್ ೀಹ್ ೀ ವುಯತಾಾನ್ಮನ್ಯೀಷಾಮವರ್ ೀಹ್ ೀ ನಿೀಚಸಾಾನ್ೀ ನಿತಯನ್ರಕ್ೀ 

ಪ್ಾತ್ ೀ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ತದ್ುತಿದ್ಶಯನಾತ್ — ತ್ೀಷಾಮನಿಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಂ ಗತ್ೀರ್ೀವಂ 

ವಿಧಗತ್ೀಾಃ। ‘ಸವ್ೀಯ ವಾ ಏತ್ೀಽಶತಭಕೃತಾಃ ಸಂಯಮನ್ೀ ಪರಪತನಿು’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ 

ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸಂಯಮನ್ಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಸಪುಮತಯಕ್ತುಾಃ ಯಮಶಾಸನ್ಂ 
ಕ್ವೀತಾಯಕಾಙ್ಗಾರಾಂ ಸಮಯಗ್ ಯಮನ್ಂ ಪ್ಾಪ್ೀಪರಮೀ ಯತ್ರೀತಿ ವುಯತಪತಾಯ 

ಸಂಯಮನ್ೀ ನ್ರಕ್ೀ ಇತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್, ಉದಾಹೃತಶತರತಿಸ ಚನಾರ್ಯಂ ಚ। ಉಕುಂ 

ಚ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ಸಂಯಮನ್ೀ ನ್ರಕ್ೀ ಸಂಯಮನ್ಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮನ್ತಭ ಯೀತಾಯದಿ। 
ತತಶಬದಾಃ ಸಂಯಮನ್ಮಪಯನ್ಯೀಷಾಮ್ ಆರ್ ೀಹಾದಿವದ್ ವ್ೈಕಲ್ಲಪಕಂ ನ್ೀತಿ 

ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ಅನಿಷಾಟದಿಕಾರಿಣಾಮಿತಯನ್ತವೃತಾುವಪ ಇತರ್ೀಷಾಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ತನ್ಮರ್ಯೀ 

ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದಾರ್ ೀಹ್ ೀಽನ್ಯೀಷಾಂ ಹರಿದ್ವೀಷ್ಣಾಮವರ್ ೀಹ ಇತಿ ವಿಕಲಪಸ ಚನಾಥಾಯ। 
ಪ್ಾರಕ್ ಚಶಬ್ ದೀಕುವಯಕ್ತುಪರತಾವದ್ಸಯ ಯೀಗಸಾಯರ್ ೀಹಾವರ್ ೀಹೌ ಚ್ೀತಿ 

ಚಶಬಾದಭಾವೀಽಪ್ೌನ್ರತಕಯಂ ಚ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ಸೃತಿಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ  — 

ಓಂ ಸಮರನಿು ಚ ಓಂ ॥ 3-1-15-309 ॥ 

‘ಗಚಾನಿು ಪ್ಾಪನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ರಕಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಾಃ’ ಇತಾಯದಿ, ‘ತಾನ್ಹಂ ದಿವಷ್ತ- ಕರರಾನ್’ 

ಇತಿ, ‘ಸವಯದ್ೀವಾವರತ್ವೀನ್ ಯೀ ಜಾನಾತಿ ಚ ಕ್ೀಶವಮ್’ ಇತಾಯದಿ ಸಮರನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪ್ಾರಗತಕುಶತರತಿಸಮತಚಾಯೀ ಚಾಃ। ಸೃತಿಭ ಯಸಾುಾರಾ ಬಹತವಚನ್ಮ್॥11॥ 

ಅಪಸಪ್ಾುಧಿಕರಣಮ್॥3-1-12॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅಪ ಸಪು ಓಂ  3-1-12-310 

ಅತರ ಹರಿದ್ವೀಷ್ಣಾಃ ಪ್ಾರಗತಕುನಿತಯನ್ರಕಾಃ ಸಮರ್ಯಯತ್ೀ। ಸಂಯಮನ್ಮಿತಯಸಿು। ಅಪಪದಾತ್ 

ಸಮರನಿುೀತಯಸಿು। ಸಂಯಮನ್ಂ ನ್ರಕಂ ಸಪ್ಾುಪ ಸಪುಪರಭ್ೀದ್ಮಪ ಸಮರನಿು। ನ್ 

ತ್ವೀಕವಿಧಮ್। ಯೀನ್ ರಾವಾದಿನ್ದರ ಇತತಯಕ್ತುವಿರ್ ೀಧಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ರೌರವೀಽರ್ 
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ಮಹಾಂಶ್ೈವ’ ಇತಾಯದಿಸೃತಿಕತಾಯರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸೃತೌ 

ಪಞ್ಚಾನಾಮೀವಾನಿತಯತ್ ವೀಕಾಯ ರಾವದಿನ್ದರ ಇತತಯಕ ು್ೀಸುತಪರತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಯದ್ಯಪ 

ಬಹತಕ್ ೀಟ್ ಯೀ ನ್ರಕಾಾಃ। ತಥಾಪ ಸಪು ಪರರಾನಾನಿೀತಯಪಶಬದ ಇತಿ 

ತತವಪರದಿೀಪ್ೀಕ್ತುಾಃ॥12॥ 

ತತಾರಪಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-13॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತತಾರಪ ಚ ತದಾವಾಪ್ಾರಾದ್ವಿರ್ ೀಧಾಃ ಓಂ  3-1-13-311 

ಅತರ ನ್ರಕಸಯ ದ್ತಾಃಖ್ರ ಪತ್ ೀಚಯತ್ೀ। ತತ್ರೀತಿ ಪರಸತುತ್ ೀ ನ್ರಕ ಉಚಯತ್ೀ। ಚಶಬ್ ದೀ 
ದ್ತಾಃಖ್ಾಭ್ ೀಗಸಮತಚಾರಾರ್ಯಾಃ। ತತಾರಪ ನ್ರಕ್ೀಽಪ ದ್ತಾಃಖ್ಬ್ ೀಗ್ೀನ್ೈವ 
ತದಾವಾಪ್ಾರಾತ್ ತಸ ಯ್ೀಶಸಯ ಪ್್ರೀರಣಾಖ್ಯವಾಯಪ್ಾರಾದ್ವಿರ್ ೀಧಾಃ ‘ಸವಯಂ ರಮಯತಿ 
ಸವಯಂ ನ್ ರಮಯತಿ’ ಇತಿ ಸವಯನಿಯನ್ೃತವಶತರತಿವಿರ್ ೀರ್ ೀ ವಾ ನ್ರಕಸಯ ಸದ್ತಾಃಖ್ತ್ವೀ 

ತನಿುಯನ್ತುರಿೀಶಸಯ ದ್ತಾಃಖ್ಾಬ್ ೀಕೃತವವಿರ್ ೀರ್ ೀ ವಾ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸಮಭೀಗಪ್ಾರಪುರಿತಯತರ ಅಭ್ ೀಗ್ ೀಕಾುವಪ ಇಹ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ತದ್ತಕ್ತುಾಃ ಭ್ ೀಗ್ ೀ ನ್ 

ದ್ಶಯನ್ಮಾತರಂ ಕ್ತನ್ತು ತತೃತನಿೀಚ್ ೀಚಾತವಮ್। ತತತು ನ್ೀಶ್ೀಽಸಿುೀತಿ 

ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್॥13॥ 

ವಿದಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-14॥ 

॥ ॥ ಓಂ ವಿದಾಯಕಮಯಣ್ ೀರಿತಿ ತತ ಪರಕೃತತಾವತ್ ಓಂ  3-1-14-312 

ಅತರ ಭ ತಾನಾಂ ಸಾಧನ್ ಏವ ಸಾವತನ್ರಾಂ ನ್ ತತ ಪತೃರಾನಾದಿಫಲ 

ಪ್ಾರಪ್ಾುವಿತತಯಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ಇತಿಶಬದಾಃ ಶೌರತಪದಾರ್ಯಸಾಯಥ್ ೀಯಕ್ತುಪರಾಃ। ‘ಏತಯೀಾಃ 
ಪಥ್ ೀಯನ್ೈಯಕತರ್ೀಣ ಚ’ ಇತಿ ಶತರತಾವ್ೀತಯೀರಿತಯಸಯ 

ವಿದಾಯಕಮಯಣ್ ೀರಿತ್ಯೀವಾರ್ಯಾಃ। ನ್ ತತ ದ್ೀವರಾನ್ಪತೃರಾನ್ಯೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯೀನ್ 

ಫಲಸಾವತನ್ರಾಂ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಕತತಾಃ? ಪರಕೃತತಾವತ್। ವಿದಾಯಕಮಯಣ್ ೀರಿತಯನ್ವೀತಿ। 
‘ತದ್ಯ ಇತಾಂ ವಿದ್ತಯೀಯ ಚ್ೀಮೀಽರಣ್ಯೀ ಶರದಾಧ ತಪ ಇತತಯಪ್ಾಸತ್ೀ 

ತ್ೀಽಚಿಯಷ್ಮಭಸಮಭವನಿು। ಅರ್ ಯ ಇಮೀ ಗಾರಮಾ ಇಷಾಟಪೂತ್ೀಯ ದ್ತುಮಿತತಯಪ್ಾಸತ್ೀ 

ತ್ೀ ಧ ಮಮ್’ ಇತಿ ವಿದಾಯಕಮಯರ ಪಮಾಗಯಯೀರಪ ಪರಕೃತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏಕ್ೀ ತತ 
ತತರಪಯರ್ಯಾಃ। ಇತಿಶಬ್ ದೀ ವಾಕಯವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕಾಃ। ‘ತದ್ಯ ಇತಾಂ’ ಇತಾಯದಿವಾಕ ಯ್ೀ 
ದ್ೀವರಾನಾದ್ತಯಪಸಾಾಪಕವಿದಾಯಕಮಯಣ್ ೀರಪ ಪರಕೃತತಾವದಿತಯರ್ಯ ಇತಾಯಹತಾಃ। 
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ವಿದಾಯಕಮಯಪದ್ಪರಯೀಗಾತ್ ‘ವಿದಾಯಪರ್ಾಃ ಕಮಯಪಥ್ ೀ ದೌವ ಪನಾಾನೌ ಪರಕ್ತೀತಿಯತೌ। 
ತದಿವಜಿಯತಸಿರರಾ ರಾತಿ ತಿಯಯಗ್ ವಾ ನ್ರಕಂ ತಮಾಃ॥’ ಇತಿ ಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ॥14॥ 

ನ್ ತೃತಿೀರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-15॥ 

ಓಂ ನ್ ತೃತಿೀಯೀ ತಥ್ ೀಪಲಬ್ಧೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-1-15-313 ॥ 

ಅತಾರನ್ಧತಮಸಯ ದ್ತಾಃಖ್ಮಾತರತವಮತಚಯತ್ೀ। ಸತಖ್ಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತೃತಿೀಯೀ  ‘ತಿಯಯಗ್ 

ವಾ ನ್ರಕಂ ತಮಾಃ’ ಇತತಯಕುತೃತಿೀಯೀಽನ್ಧತಮಸ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಸತಖ್ಮಿತಯಸಿು। ಕತತಾಃ? 
ತಥ್ ೀಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ। ‘ಅಥಾವಿದಾವನ್ಕಮಯ’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ತಥಾ ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಪಲಬ ಧ್ೀರಿತ ಯ್ೀವ ವಾಚ್ಯೀ ತಥ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಯಥಾಶಬದಮತಪ್್ೀಯಂ ನ್ ತತ ದ್ತಾಃಖ್ಸಯ 
ಸತಖ್ವಾಯಪಯತವಬತದಿಧರಾದ್ತಯವ್ಯೀತಿ ವಾ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಯಬ್ ೀಧಕತವಂ ಶತರತ್ೀರಸಿುೀತಿ ವಾ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಸೃತಿಯತಕ್ತುಭಾಯಂ ಚ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಮಯಯತ್ೀಽಪ ಚ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಓಂ ॥ 3-1-15-314 ॥ 

ನ್ ತೃತಿೀಯೀ ಸತಖ್ಮಿತ್ಯೀತತ್ ‘ತಿಯಯಕ್ಷತ ನ್ರಕ್ೀ ಚ್ೈವ ಸತಖ್ಲ್ೀಶ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ। 
ನಾನ ಧ್ೀತಮಸಿ’ ಇತಿ ಸಮಯಯತ್ೀ। ಲ್ ೀಕ್ೀಽಪ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಲೌಕ್ತಕ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಯತಕುಯತಕ್ತುಸಿದ್ಧಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯಥಾ ರಾಜಾಪರಯೀ ನ್ರಾಃ ಸತಖಿತ ವ್ೀನ್ 
ರಾಜಾನಿಷ್ಟತಾವತ್ ನ್ ಸತಖ್ಭಾಗ್ ಏವಮಿೀಶಾಪರಯೀಽನ್ಧತಮಸಸಾಾಃ ಸತಖಿತ್ವೀನ್ 

ಈಶಾನಿಷ್ಟತಾವತ್ ನ್ ಸತಖ್ಭಾಗಿತಯನ್ತಮಾನ್ಸಿದ್ಧಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅತಯಪರಯೀ ಸತಖ್ಮಪ 

ತಥ್ೈವ ಪರಮೀಶವರಾಃ’ ಇತಿ ಯತಕ್ತುಮ ಲಸೃತಿಸಮತಚಾಯೀ ಚಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-1-15-315 ॥ 

ನ್ ತೃತಿೀಯೀ ಸತಖ್ಮಿತ್ಯೀತದ್ ವಿರಿಞ್ಚಾಪರತಯಕ್ಷಾಚಾ ಸಿದ್ಧಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಚಾ 

‘ನಾರಾಯಣಪರಸಾದ್ೀನ್’ ಇತಾಯದಿಸೃತಾಯ ಬ್ ೀಧಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅಥಾಯಪತಿುತ್ ೀಽಪ್್ಯೀವಮಿತಾಯಹ — 
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ಓಂ ತೃತಿೀಯೀ ಶಬಾದವರ್ ೀಧಾಃ ಸಂಶ್ ೀಕಜಸಯ ಓಂ ॥ 3-1-15-316 ॥ 

ತೃತಿೀಯ ಇತಯಸಿು। ತೃತಿೀಯೀ ಯತೃತಿೀಯಂ ತತ್ರೀತತಯಕಾಯ ತಮಸಿರವಿಧಮಿತಿ ಗಮಯತ್ೀ। 
ಮೀಹಸ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತೃತಿೀಯೀಽಪ ತೃತಿೀಯೀ ತಮಸಿ ವಿಷ್ಯೀ ಸಂಶ್ ೀಕಜಸಯ 
ಅತಿದ್ತಾಃಖ್ಜನ್ಯಸಯ ಮೀಹಸಯ ಶಬಾದವರ್ ೀಧಾಃ ಶಬ ದ್ೀನ್ ಪ್ಾರಪುಾಃ ಶಬದಶರವಣ್ೀನ್ 

ಪ್ಾರಪುಭಯವತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ತಮಸಿ ತೃತಿೀಯತಮಸ್ ೀ ವಣಯನ್ೀ 
ತಚ್ ಾರೀತೄಣಾಮತಿದ್ತಾಃಖ್ಂ ಭವತಿ, ತ್ೀನ್ ಚ ಮ ಛ್ೀಯತಿ ತದ್ನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಾಯ ನ್ ತತರ 

ಸತಖ್ಮಸಿುೀತಿ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅಥಾಯಪತ ು್ೀರನ್ತಮಾನ್ತ್ವೀಽಪ ತದಿವಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ 

ಪೃರ್ಗತಕ್ತುಾಃ। ನ್ ತೃತಿೀಯೀ ಶತರತಿಸೃತಿಯತಕ್ತುದ್ೃಷ್ಟಾಥಾಯಪತಿುಭಯ ಇತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ 
ಯೀಗವಿಭಾಗ್ ೀ ಯತಕ ು್ೀಾಃ ಸಾಮತಯತವಂ ದ್ೃಷ ಠ್ೀರಸಿುತವಸಾಯಪ ಸೃತಾಯಯತುತವಂ 
ತೃತಿೀಯೀಽಪ  ತೃತಿೀಯಸಯ 

ದ್ತಾಃಖ್ಮಾತರತವಮಥಾಯಪತಿುಸಿದ್ಧಮಿತಾಯದಿವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತನಾರ್ಯ ಇತ ಯಹಯಮ್। 
ತದ್ತಕುಮತಿಸಪ್ ು್ೀತಯತರ ತತವಪರದಿೀಪ್್ೀ — ಸವಯತರ ಚ್ೀತಾಮೀವ ಸ ತರಪದಾನಾಂ 
ಕೃತಯಮತಪಕ್ಷಿಪತಿ, ನ್ ತತ ನಿವಯಕ್ತು, ಸ ಕ್ಷಮಬತದಿಧಭಾಃ ಅಧಿಕಾರಿಭಬಾಯವಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪಯನಿುತಿ। 
ಶ್ ೀಕಜಮೀಹಪ್ಾರಪುಾಃ ಶ್ ರೀತೄಣಾಂ ಭವತಿೀತ್ಯೀತತ್ ಸೃತಾಯಽಽಹ — 

ಓಂ ಸಮರಣಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-1-15-317 ॥ 

ತೃತಿೀಯೀ ಶಬಾದವರ್ ೀಧಾಃ ಸಂಶ್ ೀಕಜಸ್ಯೀತಯಸಯ ‘ಮಹಾತಮಸಿರರಾ ಪ್ರೀಕುಮ್’ 

ಇತಾಯದಿನಾ ಸಮರಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪ್ಾರಕ್ ತಮಸ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಮಾತರತ್ವೀ ಸೃತತಯಕ್ತುಾಃ। ಅತರ ತತ 
ತಮಸ್ರೈವಿದ್ಯೀ ತೃತಿೀಯಶ್ ರೀತೃಮೀಹಪ್ಾರಪ್ೌು ಚ್ೀತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ತ್ೈವಿಧಯಸಯ ಚ್ೀತಿ ಚಾರ್ಯ 
ಇತಿ ಭಾತಿ॥15॥ 

ತತಾಸಾಭಾವಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-16॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತತಾಸಾಭಾವಾಯಪತಿುರತಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ  3-1-16-318 

ಅತರ ಕಮಿಯಣಾಂ ಧ ಮಾದಿದ್ೀವತಾಭವನ್ಂ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ತದಿತಿ ವಿದಾಯ ಸ ತ್ರೀ 
ಪರಕೃತಧ ಮಾದಿರತಚಯತ್ೀ। ತತ ಏವ ಕಮಯಣ ಇತಿ ಚಾನ್ವೀತಿ। ‘ಧ ಮೀ ಭ ತಾವಽಭರಂ 

ಭವತಿ’ ಇತಾಯದೌ ಧ ಮಾದಿಭವನ್ಂ ನಾಮ ಕಮಿಯಣಾಃ ತತಾಸಾಭಾವಾಯಪತಿುಾಃ। ತಸಯ 
ಧ ಮಾದ್ೀಾಃ ಸವಭಾವ ಇವ ಸವಭಾವೀ ಯಸಯ ಸ ತತಸಾಭಾವಾಃ। ಗಜಮತಖ್ ಇತಾಯದಿವತ್। 
ತತಸಾಭಾವಸಯ ಭಾವಾಃ ತತಾಸಾಭಾವಯಂ ಧ ಮಾದಿದ್ೀವತಾ 
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ಸವಭಾವಸದ್ೃಶಸವಭಾವತವಪ್ಾರಪುಾಃ, ನ್ ತತ ತದ್ೈಕಯಂ ತತರದ್ಪ್ಾರಪುವ್ೀಯತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತಾಸದ್ೃಶಯಂ ಚ ತದ ದ್ೀವತಾಪರವ್ೀಶ್ೀನ್ ತದ್ುತಿಸಿಾತಾಯದೌ ಸವಸಯ ಗತಿಸಿಾತಾಯದಿರಿತಿ 

ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಕತತಾಃ? ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಅನ್ಯಸಾಯನ್ಯತಾವದ್ೃಷಾಟಾ 

ಅಸ್ಯೈವಾರ್ಯಸ್ ಯೀಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ॥16॥ 

ನಾತಿಚಿರ್ೀಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-1-17॥ 

॥ ॥ ಓಂ ನಾತಿಚಿರ್ೀಣ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ  3-1-17-319 

ಅತರ ಸವಗಾಯದ್ವರ ಢಸಯ ಕಮಿಯಣಾಃ ಅಚಿರ್ೀಣ ಗಭಯವಾಸಾದಿಪ್ಾರಪುರತಚಯತ್ೀ। 
ಯೀನಿಮಾಪ್ುೀತಿೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕಮಾಯತಯಸಿು। ಕಮಿೀಯ ನಾತಿಚಿರ್ೀಣ, ನ್ಸಮಾಸಾಃ, 

ಅಚಿರ್ೀಣ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ ಅತಿಚಿರ್ೀಣ ನ್ ಯೀನಿಮಾಪ್ುೀತಿ, ಕ್ತನ್ುಾಚಿರ್ೀಣ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ವಿಶ್ೀರಾತ್। ‘ತದ್ಯ ಇಹ ರಮಣಿೀಯಚರಣಾ ಅಭಾಯಶ್ ೀಹ ಯತ ು್ೀ 

ರಮಣಿೀರಾಂ ಯೀನಿಮಾಪದ್ಯನ ು್ೀ’ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಚಿರ್ೀಣ್ೀತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ನಾತಿತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ, ‘ಯಥ್ೀತಮಾಕಾಶಮಾಕಾಶಾದಾವಯತಂ’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ 

ಬಹತಸಾಾನ್ಗಮನ್ ೀಕಾಯ ಚಿರ್ೀಣ್ೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಅತಿಚಿರ್ೀಣ ಆಗಮನ್ಸ್ಯೈವ ತತರ 

ನಿಷ್ೀರಾದಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ಅತ ಏವಾತಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಸವಗಯಲ್ ೀಕಾದ್ವಾಕ್ ಪ್ಾರಪ್ುೀ 

ವತಸರಾತ್ ಪೂವಯಮೀವ ತತ। ಮಾತತಾಃ ಶರಿೀರಮಾಪ್ುೀತಿ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ॥17॥ 

ಅನಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-18॥ 

ಓಂ ಅನಾಯಧಿಷ್ಠತ್ೀ ಪೂವಯವದ್ಭಲಾಪ್ಾತ್ ಓಂ ॥ 3-1-18-320 ॥ 

ಅತರ ಕಮಿಯಣ್ ೀ ವಿರೀಹಾಯದಿಭಾವೀ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ವಿರೀಹಾಯದಿದ್ೀಹ್ೀ ಪರವ್ೀಶ ಇತಿ 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕಮಿಯಣ ಇತಯಸಿು। ‘ತ ಇಹ ವಿರೀಹಿಯವಾಸಿುಲಾ ಮಾಷಾ ಇತಿ ಜಾಯನ ು್ೀ’ ಇತಿ 

ವಿರೀಹಾಯದಿಬಾವೀ ನಾಮ ಅನಾಯಧಿಷ್ಠತ್ೀ ವಿರೀಹಾಯದಿದ್ೀಹ್ೀ ಪರವ್ೀಶ ಏವ। ನ್ ತತ 
ತದ್ಭಮಾನಿತವಮ್। ಯೀನ್ ತಚ ಾ್ೀದಾದಿನಾ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಕಮಿಯಣಾಃ ಶಙ ಾ್ಾೀತ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕರ್ಂ 
ತಹಿಯ ವಿರೀಹಿಯವಾ ಇತ್ಯೈಕ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ? ಪೂವಯವತ್ ಧ ಮೀ ಭ ತ ವ್ೀತಿ 

ಪೂವೀಯಕ್ತುಯಯಥಾ ತಥ್ೀತಿ। ಕತತಾಃ? ಅಭಲಾಪ್ಾತ್। ‘ಸ್ ೀಽವಾಗುತಾಃ ಸಾಾವರಾನ್ 

ಪರವಿಶಯ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾವಭಲಾಪ್ಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಿರೀಹಾಯದಿದ್ೀಹ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ 
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ಅನ್ಯೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಗಾಯದ್ವಾಗುತಸಯ ವಿರೀಹಾಯದಿದ್ೀಹಾನ್ಭಮಾನ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ವೃದಿಧನ್ಯ 

ಸಾಯದಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಅನ್ಯೀನಾಭಮಾನಿಜಿೀವ್ೀನ್ ಅಧಿಷ್ಟತತಾವದಿತಿ ವಕತುಮ್। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಅಶತದ್ಧಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 3-1-18-321 ॥ 

ಕಮೀಯತಯನ್ವೀತಿ। ಯಜ್ಞಾಖ್ಯಂ ಕಮಾಯಶತದ್ಧಂ ದ್ತಾಃಖ್ಸಾಧನ್ಂ ಹಿಂಸಾತಾವತ್ 

ದಿವಜಹಿಂಸಾವತ್। ಅತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾ ಕಮಿಯಣ ಇತಯಯತಕುಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಶಬಾದತ್ 

ಶಬದವಿಹಿತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಹಿಂಸಾತವಸಾಯಪರಯೀಜಕತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ॥18॥ 

ರ್ೀತ್ ೀಧಿಕರಣಮ್॥3-1-19॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ರ್ೀತಾಃಸಿಗ್ ಯೀಗ್ ೀ ರ್ ಓಂ  3-1-19-322 

ಅತರ ಸವಗಾಯದಿವರ ಢಸಯ ಪತೃಪರವ್ೀಶಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಕಮಿಯಣ ಇತಯಸಿು। ಅಥ್ೀತಯನ್ನ್ುರಂ 
ಮಾತೃಯೀಗ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕಮಿಯಣ್ ೀ ರ್ೀತಸಿಸಗ್ ಯೀಗಾಃ ಪತೃ ಪರವ್ೀಶಾಃ। ಅತ ತತಾಃ 
ಪಶಾಾತ್ ಮಾತೃಯೀಗ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ ಚ ‘ಮಾತತರ್ೀವೀದ್ರಂ ವರಜ್ೀತ್’ ಇತಿ 

ವಚನಾವಿರ್ ೀಧಾಃ। ಮಾತೃಯೀಗಸಯ ಪಶಾಾದ್ಪ ಸತಾುಾತ್। 
ಏವ್ೀತಯಸಾಯಯೀಗವಾಯವತಯಕತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಪತೃಯೀಗ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ರ್ೀತಸಿಸಗಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಪತೃಪರವ್ೀಶಾನ್ತಪಯೀಗ್ ೀ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಾಃ। ದ್ೀಹಪರಿಣಾಮಾಯ 
ರ್ೀತಸ್ ೀಽಪ್್ೀಕ್ಷಿತತ್ವೀನ್ ಈಶಕಿೃಪ್ಾಯ ತತ ಸ್ೀಕಯೀಗ್ ೀಪಯೀಗಾದಿತಿ ಸ ಚನಾಥಾಯ, 

‘ತತ್ ೀ ರ್ೀತಸಿಸಚಮೀವಾನ್ತಪರವಿಶತಯರ್ ಮಾತರಂ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸ ಚನಾಥಾಯ ಚ॥19॥ 

ಯೀನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥3-1-20॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಯೀನ್ೀಾಃ ಶರಿೀರಮ್ ಓಂ  3-1-20-323 

ಅತರ ಕಮಿಯಣಾಃ ಪತೃದಾವರಾ ಯೀನಿಪರವ್ೀಶ್ೀನ್ ದ್ೀಹಪ್ಾರಪುಸಾಸಧಯತ್ೀ। ಅತ್ೀತಯಸಿು। ತತ್ 
ಪರಕೃತಾದ್ಥಾಯನ್ುರ್ೀ ವತಯತ್ೀ। ಕಮಿೀಯ ಪತೃಕರಮೀಣ ಯೀನ್ೀಾಃ ಪರವ್ೀಶಾನ್ನ್ುರಂ 

ಶರಿೀರಂ ಲಭತ್ೀ। ಅತಕವಚಿತ್ ಮಾನಾಧತೃದ್ ರೀಣದ್ತರಪದ್ಶತಕಾದೌ ತಪಾಃ ಶಕಾಯ ತ್ೀನ್ 

ವಿನ್ೈವ ಶರಿೀರಪ್ಾರಪುರಿತಯರ್ಯಾಃ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ 

ಪರರ್ಮಾಃ ಪ್ಾದ್-॥3-1॥ 
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ಅರ್ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥3-2॥ 

ಉಕುವ್ೈರಾಗಾಯಪ್ಾದ್ಯದಾಢಯಯರ್ಯಕ್ ೀಪ್ಾಸನಾಙ್ಗುಭಕತಯತಪತುಯೀ ಭಗವನಿಮಹಿಮಾಽತರ 

ಪ್ಾದ್ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ। 

ಸನಾಧಾದಿಕರಣಮ್॥3-2-1॥ 

ಓಂ ಸನ್ಧಾೀ ಸೃಷ್ಟರಾಹ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-2-1-324 ॥ 

ಅತರ ಸವಪ್ಾುರ್ಯತದಿಧಯೀರಿೀಶಾಧಿೀನ್ತವಮತಚಯತ್ೀ। ಜಾಗರತತಸಪುಸನೌಧಭವತಿೀತಿ ಸನ್ಧಾೀ 
ಸವಪ್್ುೀ ಶೃಷ್ಟರತಾಯನಾಮಿತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವಯಾಃ। ನಿರ್ ೀಧಶ್ಾೀತತಯಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। 
ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮದಾಹ ಶಬದ ಇತಿ ವಿಪರಿಣಮಾಯನ್ತವೃತಿುವಾಯ, ಶತರತಿರಿತಿ ಶ್ೀಷ್ ೀ ವಾ। 
‘ಅರ್ ರಥಾನ್ ರರ್ಯೀಗಾನ್ ಪರ್ಾಃ ಸೃಜತ್ೀ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏವಂ ಚ ಸನ ಧ್ಾೀ 
ಏವಾಥಾಯನಾಂ ಸೃಷ್ಟನಿರ್ ೀಧಸತ್ುಾೀನ್ ಪ್ಾರಗ ಧ್ಯಮದ್ೃಷ್ಟಮಾತ್ರೀಣ 

ಅಸತಾುಾಭಾವಾತ್ ಸವಪ್ಾುರ್ಯತದಿವಯೀರಿೀಶಾಧಿೀನ್ತವಮೀವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಕತರಯಭಾವಾತ್ ನ್ ತತಸೃಷ್ಟಯತಯಕ ು್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ನಿಮಾಯತಾರಂ ಚ್ೈಕ್ೀ ಪುತಾರದ್ಯಶಾ ಓಂ ॥ 3-2-1-325 ॥ 

ಏಕ ಇತಿ ಪೂವೀಯಕುರಯೀರನ್ವೀತಿ। ಏಕ್ೀ ಶಾಖಿನ್ಾಃ ಸನ ಧ್ಾೀಽಥಾಯನಾಂ ನಿಮಾಯತಾರಂ 

ಚ ‘ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಪುರತಷ್ ೀ ನಿಮಯಮಾಣಾಃ’ ಇತಾಯಹತಾಃ। ನ್ ಸೃಷ್ಟಮಾತರಂ ಶ ರಯತ 

ಇತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಪುತಾರದ್ಯಶಾ ‘ಏತಸಾಮದ್ಯೀವ ಪುತ್ ರೀ ಜಾಯತ್ೀ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಸನ ಧ್ಾೀ 

ಪುತಾರದ್ಯಶ್ಾೀಶ್ೀನ್ ಸೃಜಯನ್ು ಇತಿ ಏಕ್ೀ ಆಹತರಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। ನಿಮಾಯತಾರಮಿತಿ 

ಪುತ್ರೀತಿ ಚ ಶತರತಿವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚನಾರ್ಯಮ್। ಅತಾರದ್ಯಶತರತೌ ಈಶಸಯ ಸಪಷ್ಟಂ 

ಸನ್ಧಾಕತೃಯತಾವಪರತಿೀತ್ೀಾಃ ಪುತಾರದ್ಯಶ ಾ್ೀತಿ ಶತರತಯನ್ುರ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಜಿೀವಸಯ ಸತಪುತ್ವೀಽಪ 
ಈಶಸಯ ಕತೃಯತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಓಂ ಮಾರಾಮಾತರಂ ತತ ಕಾತ್ಸನಾೀಯನಾನ್ಭವಯಕು ಸವರ ಪತಾವತ್ ಓಂ  

॥3-2-1-326॥ 

ತತರ್ೀವ। ಮಾಯೀತಿ ತನ್ರೀಣ ಈಶ್ೀಚಾಾವಾಸನ್ೀ ಉಚಯತ್ೀ। ಸನಾಧಾಮಿತಯಸಿು। ಸನ್ಧಾಂ 
ಸವಪುಸಮಬನ್ಧಾರ್ಯಜಾತಂ ಮಾರಾಮಾತರಂ ತತ ಮಾರಾಭಾಯಂ ಸಂಸಾಾರ್ೀಶ್ೀಚಾಾಭಾಯಂ 

ಮಾತರಂ ತತ ನಿಮಿಯತಮೀವ। ಮಾಙ್ ಮಾನ್ ಇತಯತಾಃ ಕಮಯಣಿ ತರಪರತಯಯಾಃ। ಅನಾದಿ 
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ಮನ್ ೀಗತಸಂಸಾಾರಾನ್ ಉಪ್ಾದಾನಿೀಕೃತಯ ಈಶಾಃ ಸ್ವೀಚಾರಾ ನಿಮಿತ ು್ೀನ್ 

ನಿಮಿಯಮಿೀತ್ೀ। ನಾನ್ಯೀನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತ್ ೀ ಮಾರಾಮಯತವಮ್? ಅತ  ಉಕುಂ 

ಕಾತ ು್ಸಾೀಯನ್ೀತಾಯದಿ। ಸಾಕಲ್ಯೀನಾನ್ಭವಯಕುಸವರ ಪತಾವತ್ ಮಾರಾಮಾತರಮೀವ, ನ್ 

ಬಾಹ್ ಯೀಪ್ಾದಾನ್ಕಮ್। ತಥಾತ್ವೀ ಸಮಯಗಭವಯಕ್ತುಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ಭವಯಕ ು್ೀತಾಯದ್ತಯಕಾಯ ‘ಮನ್ ೀಗತಾಂಸತು ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ಯದ್ಯಪ 

‘ತಿರಗತಣಾತಿಮಕಾಽರ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ವಿಷ್ತಣಶಕ್ತುಸುಥ್ೈವ ಚ। ಮಾರಾಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯನ ು್ೀ’ ಇತಿ 
ಸೃತ್ೀಾಃ, ‘ಮಾರಾ ವಯತನ್ಮಭಖ್ಾಯ’ ಇತಿ ಪರಜ್ಞಾನಾಮಸತ ಪ್ಾಠಾದಾವ ಮಾರಾಶಬದಸಯ 

ಪರಜ್ಞಾರ್ಯತವಮ್। ತಥಾಪ ತಜಜನಾಯ ವಾಸನಾಽತರ ಲಕ್ಷಾತ ಇತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ। 
ಸನಾಧಾರ್ಯಸಯ ಬಾಹಾಯಥಾಯಜನ್ಯತ್ವೀ ಶತಕ್ತುರ ಪಯವದ್ಸತುಾಂ ಸಾಯದ್ತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸ ಚಕಶಾ ಹಿ ಶತರತ್ೀರಾಚಕ್ಷತ್ೀ ಚ ತದಿವದ್ಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-1-327 ॥ 

ಆದ್ಯಶ್ ಾೀ ಹ್ೀತೌ। ಸನ್ ಧಾೀಽರ್ಯಾಃ ಶತಭಾಶತಭಸ ಚಕ್ ೀ ಯತ್ ೀಽತ್ ೀ ನಾಸನಿುತಿ 

ಯೀಜಯಮ್। ಕತತಾಃ? ಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ಯದಾ ಕಮಯಸತ ಕಾಮಯೀಷ್ತ’ ಇತಿ, ‘ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣದ್ನ್ುಂ 

ಪಶಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ ಪರತಯಕ್ಷತಾಃ ಫಲದ್ಶಯನಾಚ್ಾೀತಿ ಹ್ೀರರ್ಯಾಃ। ತದಿವದ್ಾಃ 
ಸನಾಧಾರ್ಯವಿದ್ ೀ ವಾಯಸಾದ್ಯಾಃ ‘ಯದಾವಽಪ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಬ ರರಾತ್’ 

ಇತಾಯದಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ॥1॥ 

ಪರಾಭರಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-2॥ 

ಓಂ ಪರಾಭರಾಯನಾತ್ ತತ ತಿರ್ ೀಹಿತಂ ತತ್ ೀ ಹಯಸಯ ಬನ್ಧವಿಪಯಯರೌ ಓಂ 

॥ ॥  3-2-2-328

ಅತರ ಸನ್ಧಾತಿರ್ ೀರಾಯಕತವಮ್ ಈಶಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ಸನಾಧಾಮಿತಯಸಿು। 
ಪರಾಭರಾಯನಾತತು ಈಶ್ೀಚಾಾತ ಏವ, ಸನ್ಧಾಂ ತಿರ್ ೀಹಿತಂ ತಿರ್ ೀಧಿೀಯತ್ೀ। ನ್ 
ಜ್ಞಾನ್ೀನ್। ಹಿ ಯಸಾಮದ್ಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ತತ ಈಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯತಾ 
ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಯೀಾಃ ಅಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ನಿಮಿತುತವಪರಸಿದಾಧಾವಪ ನ್ 
ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಾವಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನಾಧಿೀನೌ, ತಯೀಜಯಡತ್ವೀನಾಸಾವತನಾರಾತ್, ಕ್ತನ್ತು 
ಈಶಾಯತೌು, ತಥಾ ಸನಾಧಾ ವಿಭಾಯವತಿರ್ ೀಭಾವಯೀಾಃ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ನಿಮಿತುತವಪರತಿೀತಾವಪ ಈಶಾಧಿೀನ್ತ್ೈವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। ಹಿಶಬ್ ದೀ 
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ಬನಾಧದ್ೀರಜ್ಞಾನಾದ್ಯನ್ಧಿೀನ್ತವಪರಸಿದ್ಧಾರ್ಯಾಃ। ಹ್ೀತವಥ್ ೀಯ ವಾ। ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಾವಿತತಯಕಾಯ 

‘ಸವಪ್ಾುದಿಬತದಿಧಕತಾಯ ಚ’ ಇತಾಯದಿಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ॥2॥ 

ದ್ೀಹಯೀಗಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-3॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ದ್ೀಹಯೀಗಾದಾವಸ್ ೀ ಪ ಓಂ  3-2-3-329 

ಅತರ ಜಾಗರದ್ವಸಾಾಪರವತಯಕತವಮ್ ಈಶಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀ। ಅಪ; ‘ಪರಾಭರಾಯನಾತತು’ 

ಇತಯನ್ತಕಷ್ಯಕಾಃ। ಸತಪುಸಮತಚಾಾಯಕ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ಅಸ್ಯೀತಯಸಿು। ತೃತಿೀರಾಥ್ೀಯ 

ಪಞ್ಾಮಿೀ। ದ್ೀಹಯೀಗ್ೀನ್ ದ್ೀಹಾಭಮಾನ್ೀನ್ ವಾಸ್ ೀಽಪ ಸಿಾತಿರಪ 

ಜಾಗರದ್ವಸಾಾಽಪೀತಯರ್ಯಾಃ ಪರಾಭರಾಯನಾದ್ೀವ ನ್ ಕಾಲಾದಿತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಜಾಗರದ್ಪೀತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ದ್ೀಹ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ತತಸಾರ ಪವಯಕಯಥಾಯ। ಸಾಽಪಯವಸಾಾನ್ುರ್ೀ ಜಿೀವಸಯ 
ದ್ೀಹಾನಾಭಮಾನ್ೀನ್ ತಸಾಯನಾಯಯತುತ್ವೀಽಪ ಜಾಗರಣ್ೀ ಮಮ ದ್ೀಹ ಇತಿ 

ಸಾವತನಾರಯಭಮಾನ್ೀನ್ ನ್ ತದ್ಧಿೀನ್ತವಂ ಜಾಗರತವಸ್ಯೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ‘ಸ  ಏವ 
ಜಾಗರಿತ್ೀ ಸಾಾಪಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿವಿರ್ ೀರಾದಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮಿತ್ಯೀಕ್ೀ। 
ಗಜಾಶಾವದಿದ್ಶಯನ್ಸಯ ಸಾುನಾದಿಭ್ ೀಗಸಯ ಚ ಸವಪುಜಾಗರಣಯೀಾಃ ಸಮಾಯತ್ ತಯೀಾಃ 
ಕ್ ೀ ಭ್ೀದ್ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಂ, ಜಾಗರತಿ ದ್ೀಹಾಭಮಾನಾಭವಾತ್, ಅನ್ಯಥಾ 

ತದ್ಭಾವೀದ್ಭೀದ್ ಇತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮಿತಯನ್ಯೀ॥3॥ 

ತದ್ಭಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-4॥ 

॥ ॥ ಓಂ ತದ್ಭಾವೀ ನಾಡಿೀಷ್ತ ತಚತಾರತ್ೀರಾತಮನಿ ಹ ಓಂ  3-2-4-330 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಸತಪುಪ್ಾರಪಯತವಮಹಿಮೀಚಯತ್ೀ। ಅಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಜಿೀವಸಯ ತದ್ಭಾವಾಃ 
ಪರಸತುತಜಾಗರತಸಾಪ್ಾುಭಾವಾಃ, ಸತಪುರಿತಿ ರಾವತ್, ನಾಡಿೀಷಾವತಮನಿ 

ನಾಡಿೀಸಾಪರಮಾತಮನಿ। ಕತತಾಃ? ತಚತಾರತ್ೀಾಃ। ತಸಯ ನಾಡಿೀಸಾತವಸಯ ಆತಮಸಾತವಸಯ ಚ ‘ಆಸತ 
ತದಾ ನಾಡಿೀಷ್ತ ಸತಪ್ುೀ ಭವತಿ’, ‘ಸತಾ ಸೌಮಯ ತದಾ ಸಮಪನ್ ುೀ ಭವತಿ’ ಇತಿ 

ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತಿದ್ವಯನಿವಾಯಹಸಪಷ್ಟೀಕರಣಾಯ ನಾಡಿೀಸಾ ಇತಯನ್ತಕುಾ 

ವಿಭಜ್ ಯೀಕ್ತುರಿತಿ ಕ್ೀಚಿತ್। ಸತಪುರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ತದ್ಭಾವ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಸತಪುಸವರ ಪಪರದ್ಶಯನಾಯ। ತ್ೀನ್ ಬಾಹಾಯನ್ುರಿನಿದರರಾಣಾಮ್ ಉಪರತಿರ್ೀವ, ನ್ 

ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಸ್ಯೀತಿ ಸವರ ಪಜ್ಞಪ್ಾಯ ಸವರ ಪಸತಖ್ಭ್ ೀಗಸುದಾ ಯತಕು ಇತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ನಾಡಿೀಷ್ವತಿ ಬಹತವಚನ್ಂ ಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್। ಶತರತೌ ಚ ಪರತಿದ್ೀಹಂ ತದ್ ಬಹತಲಾಯದಿತಿ 
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ಜ್ಞ್ೀಯಮ್। ಹ್ೀತಿ ‘ತನಾುಡಿೀಸಂಸಿಾತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಮರ ಯ್ೀ ಜಿೀವಾಃ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ’ 

ಇತಾಯದಿಪರಸಿದಿಧದ್ ಯೀತಕಮಿತಿ ಭಾತಿ॥4॥ 

ಪರಬ್ ೀರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-5॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ಅತಾಃ ಪರಭ್ ೀರ್ ೀ ಸಾಮತ್ ಓಂ  3-2-5-331 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಸತಪುಪರಬ್ ೀಧಕತವಮತಚಯತ್ೀ। ಅಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಜಿೀವಸಯ ಸತಪುಪರಬ್ ೀಧಾಃ 

ಅಸಾಮತ್ ಪರಕೃತಾತ್ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ಅತಾಃ ಜಿೀವಸಾಾತಮನ್ಯೀವ 
ಸತಪುತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಈಶ್ೀನ್ ಸಾವನ್ುನಿಯವ್ೀಶ್ತಸಯ ತತ್ರೀರಣಾಂ ವಿನಾ 

ಉದ್ ಬೀದ್ತಧಮಶಕಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಪರಬ್ ೀಧ ಇತತಯಕಾಯ ‘ಏಷ್ ಏವ ಸತಪುಂ 

ಪರಬ್ ೀಧಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿಾಃ ಸ ಚಯತ್ೀ। ಭ್ೀರಿೀತಾಡನಾದ್ೀಾಃ ಪರಬ್ ೀಧಕತವದ್ೃಷ್ಟಾಃ 
ನಿಮಿತುತವಮಾತರವಿಷ್ಯೀತಿ ಭಾವಾಃ॥5॥ 

ಕಮಾಯನ್ತಸೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-2-6॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಸ ಏವ ಚ ಕಮಾಯನ್ತಸೃತಿಶಬದವಿಧಿಭಯಾಃ ಓಂ  3-2-6-332 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಸವಯಜನಿೀನ್ಸವಾಯವಸಾಾಪರವತಯಕತವಮತಚಯತ್ೀ। ಸ ಏವ ಪರಸತುತಾತ್ೈವ 
ಸವಾಯವಸಾಾಪರವತಯಕ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಚಾಃ ಪಕ್ಷಾನ್ುರವಾಯವತಯಕಾಃ। ನ್ ದ್ೀಶಕಾಲಾನ್ುರ್ೀಽನ್ಯ 
ಇತಿ ಏವ್ೀತಯತ್ ೀಽಥಾಯಲಿಬಧಸಾಯಪ ವಾಚನಿಕತಾವಯ ಚಶಬದಾಃ ಕತತಾಃ? 

ಕಮಾಯನ್ತಸೃತಿಶಬದವಿಧಿಭಯಾಃ। ಕಮೀಯತಿ ಧಮಾಯಧಮಯರ ಪಂ ವಾಯಪ್ಾರಮಾತರಂ ವಾ। 
ತ್ೀನ್ ತಸಯ ಈಶ್ೈಕಾಯತುತವಶತರತಿಲಯಕ್ಷಾತ್ೀ। ‘ಸ ಏವ ಸಾಧತಕಮಯ ಕಾರಯತಿ। ಏಷ್ 
ಹ್ಯೀವಾಸಾಧತಕಮಯ ಕಾರಯತಿ’ ಇತಿ ಕಮಯಣಾಮಿೀಶಯತುತವಶತರತ್ೀಾಃ। 
ಸವಪ್ಾುದಿಪ್ಾರಪ್ ು್ೀಶಾ ತದ್ನ್ುಭಾಯವಾತ್। ‘ಪರದ್ಶಯಕಸತು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಪ್ಾುದ್ೀರ್ೀಕ ಏವ 
ತತ।’ ಇತಯಭಮತಾಥಾಯನ್ತಸಾರಿಸೃತ್ೀಾಃ। ‘ಏಷ್ ಸವಪ್ಾುನ್ ದ್ಶಯಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಶಬಾದತ್। 
‘ಆತಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪ್ಾಸಿೀತ’ ಇತಾಯತಮನ್ ಏವೀಪ್ಾಸಯತವವಿರ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ಯಸಾಯಪ ಪ್್ರೀರಕತ್ವೀ ಏವಕಾರಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥6॥ 

ಸಮಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-2-7॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ಮತಗ್ಧೀ ಧಯಸಮಪತಿುಾಃ ಪರಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ  3-2-7-333 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಮೀಹಾಖ್ಾಯವಾನ್ುರಾವಸಾಾಸಿಾತಜಿೀವಸಯ ಅಧಯಪ್ಾರಪಯತವಮತಚಯತ್ೀ। 
ಅಸ್ಯೀತಾಯತಮನಿೀತಿ ಚಾಸಿು। ಮತಗ ಧ್ೀ ಮೀಹ್ೀ ಮ ಛಾಯರಾಂ, ಭಾವ್ೀ ಕುಾಃ, ಜಿೀವಸಯ 
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ಆತಮನ್ಯಧಯಪ್ಾರಪುಾಃ। ನ್ ಸಮಯಕ್ ಪ್ಾರಪುಾಃ। ಕತತಾಃ? ಪರಿಶ್ೀಷಾತ್ - 
ಆತಮವಿದ್ ರತವಸಾಮಿೀಪಯಪರವ್ೀಶಾಧಯಪರವ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಆದ್ಯತಿರಕಸಯ ‘ಹೃದ್ಯಸಾಾತ್ 
ಪರಾಜಿಜೀವಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತಾಯ ಜಾಗರದಾದ್ಯವಸಾಾನ್ುರತ್ವೀನಾಧಯಪರವ್ೀಶಸ್ಯೈವ 

ಪರಿಶ್ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ನಾತಿದ್ ರಸಾಮಿೀಪಯಸಾಯಚಿರಕಾಲ್ಲೀನ್ತಾವತ್ ನ್ 

ತಸಯಮೀಹತವಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಸವಪ್ಾುದಿವತ್ ನ್ ಮೀಹಾಃ ಸವತನಾರವಸ ಾ್ೀತಿ ದ್ ಯೀತನಾಯ 

ವಯವರಾನ್ೀನಾಸ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ। ಜನಾಮದಿಸ ತ್ ರೀಕುಸೃಷಾಟಾದಿಕತೃಯತವಸಯ 

ಪರಪಞ್ಾನ್ಮೀತ್ೈಯೀಯಗ್ೈಾಃ ಕೃತಮಿತಯಪ್ೌನ್ರತಕಯಮ್॥7॥ 

ನ್ ಸಾಾನ್ತ್ ೀಽಪಯಧಿಕರಣಮ್॥3-2-8॥ 

ಓಂ ನ್ ಸಾಾನ್ತ್ ೀಽಪ ಪರಸ್ ಯೀಭಯಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸವಯತರ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-2-8-334 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಸವಯತರ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಶ್ೀಷ್ಗತಣತವಮಭನ್ುತವಂ ಚ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಸಾಾನ್ತ ಇತಿ 
ತದ್ಭೀದ್ ೀ ಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ಆದಾಯದಿತಾವತ್ ಸಪುಮಯಥ್ೀಯ ತಸಿಾಃ। ಉಭಶಬದಪರಾಯಯ 

ಉಭಯಶಬದಾಃ। ಉಭಶಬದಶಾ ಸಙ್ಗ್ಾತದ್ನಾಯರ್ಯಯೀವಾಯಚಕಾಃ। ಉಭಾವುದಾತು ಇತಿ 

ಸ ತ್ರೀ ದ್ವಯರ್ಯತವಸಯ ವೃತಾಯದೌ ದ್ಶ್ಯತತಾವತ್। ಏವಂ ಚ್ ೀಭಯಹ್ೀತತಕ ಇತಯತರ 

ಸಙ್ಗ್ಾಪರತ್ವೀಽಪೀಹ ಭನ್ುಪರತವಂ ನ್ ವಿರತದ್ಧಾತ್ೀ। 
ಸತರನ್ರತಿಯಯಗಾದ್ಯಕ್ಷಾಾದಿಸಾಾನ್ಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಪರಸ್ಯೀಶಸ್ ಯೀಭಯಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಭನ್ುರ ಪಂ 

ನಾಸಿು। ‘ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಸವರ ಪಮತದಿದಷ್ಟಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಜ್ಞಾಪಕಮೀವ ಚ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। 
ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। ದ್ ೀಷ್ತಾವದಿ ಚ ನ್ೀತಯಪ ರ್ಯೀಯಮ್। ಕತತಾಃ? ಸವಯತರ ಹಿ। ಹಿ 
ಯಸಾಮತ್ ಸವಯಸಾಾನ್ೀಷ್ತ ನಿದ್ ೀಯಷಾಶ್ೀಷ್ಗತಣ್ ೀ ನಿಭ್ೀಯದ್ಶಾ ಪರಾಃ  

‘ಸವಯಭ ತ್ೀಷ್ವೀತಮೀವ ಬರಹ್ೇತಾಯಚಕ್ಷತ್ೀ’ ಇತಾಯದೌ ಶ ರಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಭಯತವಮಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಲ್ಲಙ್ಗುಮಿತತಯಕ್ತುನ್ಯ ಪ್ಾಣಾಯದ್ಯೀಕ್ೈಕದ್ೀಶ್ೀನಾನ್ೀಕತರ ಸಿಾತಿಾಃ, ಕ್ತನ್ತು 
ಸಮಗ್ರೀಷ್ತ ವಿಗರಹ್ೀಷ್ವನ್ೀಕತರ ಸತಸಾಪ ತ್ೀಷಾಂ ಭನ್ುತವಮಾತರಂ ನ್ೀತಿ 

ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ಅಭಯಕೌಕಸಾುಾದಿತಯತರ ವಯೀಮವತ್ ಸವಯಗತಸಾಯಪ್್ಯೀಕ್ೈಕತರ 

ಸಿಾತಿಾಃ। ಅಲಪಶತರತ್ೀರಿತಯತ್ೈಕ್ೈಕತರ ಸಿಾತಾಂಶಸಾಯಪ ಪೂಣಯತವಮತಕುಮ್। ಅತರ ಚ್ೈಕ್ೈಕತರ 
ಸಿಾತಸಯ ಸಮಗಾರವಯವತವಮತಚಯತ ಇತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ರ ಪಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಲ್ಲಙ್ಗು ಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ 
ಸಾಾನ್ಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಪರಸ್ ಯೀಭಯತ್ವೀ ಲ್ಲಙ್ಗುಮ್, ಅಪರಯೀಜಕತಾವದಿತಿ 

ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕುದಿಶಾಽಥಾಯನ್ುರಸ ಚನಾಯ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 168 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಓಂ ನ್ ಭ್ೀದಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ಪರತ್ಯೀಕಮತದ್ವಚನಾತ್ ಓಂ॥ 3-2-8-335 ॥ 

ಪರಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಭ್ೀದ್ೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। ‘ಕಾಯಯಕಾರಣಬದೌಧ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಜಾಗರದ್ವದ್ ಧೀ 
ವಿಶವಾಃ, ಸವಪುಬದ್ಧಸ್ತಜಸ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ಬದ್ಧ; ಪ್ಾರಜ್ಞ ಇತಾಯದಿಭ್ೀದ್ದ್ ೀಷ್ತಾವದಿವಚನಾತ್ 

ನಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರಸ್ಯೀತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಪರತ್ಯೀಕಮತದ್ವಚನಾತ್। ತತ್ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ಅತತ್ ಅಭ್ೀದ್ಾಃ। 
‘ಏಷ್ ನ್ ಆತಾಮಽನ್ುರಾಯಮಯಮೃತಾಃ’ ಇತಯತರ ಪೃರ್ಥವಯನ್ುರಾಯಮಯೀವ 
ತವಾನ್ುರಾಯಮಿೀತಿ ‘ಅಯಮೀವ ಸಾಃ ಯೀಽಯಮಾತಾಮ’ ಇತಾಯದೌ ಈಶವರರ ಪ್ಾಣಾಂ 

ಪರತ್ಯೀಕಂ ಪರಸಪರಂ ಮ ಲರ ಪ್್ೀಣ ಚಾಭ್ೀದ್ವಚನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಬದ್ ಧೀ 

ಬನಾಧದಿಸಾಕ್ಷಿತವತ್’ ಇತಾಯದೌ ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವಚನಾದಿತತಯಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। 

ಅತದ್ವಚನಾದಿತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಪರತ್ಯೀಕಮಿತತಯಕ್ತುರಾದ್ರಸ ಚನಾಥಾಯ। ತ್ೀನ್ 

ಭ್ೀದ್ ೀಕ್ತುತಾಃ ಅಭ್ೀದ್ ೀಕ್ುೀಾಃ ಪ್ಾರಬಲಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅಭ್ೀದ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ ಕತಿಪಯರ ಪಪರತವಸಮಭವಾತ್ ನ್ ತತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಶತರತ್ೀಬಾಯಧ ಇತಯತ 
ಆಹ — 

॥ ॥ ಓಂ ಅಪ ಚ್ೈವಮೀಕ್ೀ ಓಂ  3-2-8-336 
ಏಕ್ೀಽಪ ಶಾಖಿನ್ಾಃ ಏವಮಭ್ೀದ್ಂ ‘ಅಮಾತ್ ರೀಽನ್ನ್ುಮಾತರಶಾ’ ಇತಿ ಪರಸಯ  

(ವಣಯಯನಿು) ಪಠ್ನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। ಚಶಬ್ ದೀಽನ್ನ್ುರ ಪತವಂ ಚ್ೀಶ್ೀ ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। 
ಅಮಾತ್ ರೀ ನ್ ಭನಾುಂಶರಹಿತ ಇತಯಥಾಯತ್। ಬ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಃ ಸಾಾನ್ 

ಭ್ೀದಾದ್ೈಶವರಾಯಚಾ ಯತಕು ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥8॥ 

ಅರ ಪ್ಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-9॥ 

ಓಂ ಅರ ಪವದ್ೀವ ಹಿ ತತರರಾನ್ತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-9-337 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಸಾಯಪ್ಾರಕೃತದ್ೀಹತವಮತಚಯತ್ೀ। ತದಿತಿ ತನ್ರಮ್। ವಯಸುಂ ಸಮಸುಂ ಚ। ತತ್ 
ಪರಸತುತಂ ಬರಹಮ ಅರ ಪವದ್ೀವ ಪ್ಾರಕೃತಾದಿದ್ೀಹರಹಿತಮೀವ। ಯೀನಾನಿತಯತಾ 

‘ಅರ ಪಮನಾಮಯಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿವಿರ್ ೀರ್ ೀ ವಾ ಸಾಯತ್। ಕತತಾಃ? 

ತತರರಾನ್ತಾವತ್। ತಸಯ ಬರಹಮಣಸ ು್ೀಭಯಾಃ ಪರಕೃತಿಭ ತ್ೀಭಯ ಉತುಮತಾವತ್। ಹಿಶಬದಾಃ 
‘ಅಸ ಾಲಮನ್ಣತ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಶ್ಾೀತಿ ಸ ಚಯತಿ। ಸಾವಧಿೀನ್ೀನ್ 

ಪರಕೃತಾಯದಿನಾಽಽತಮಬನಾಧಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಸ್ವೀಚಾಾದಿನಾ ನಿಮಿತ ು್ೀನಾಪ ನ್ ತಾದ್ೃಶಂ ರ ಪಮಿತಿ ವಕತುಂ ಶತರತ್ೀರಪ ಸ ಚನ್ಮ್। 
ಅತರ ಪರಸ್ಯೀತಿ ಪರಸಾುವದ್ರ ಪವಾನಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ  

ಕ್ತಿೀಬ್ ೀಕ್ತುಹಿಯಶಬ್ ದೀಕುಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್। ಅರ ಪಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಮತತಪ್ 

ರ ಪರ ಪಭ್ೀದ್ನಿವೃತಯರ್ಯ ಇತಾಯಹತಾಃ। ‘ಅನ್ಯಭಾವ’ ಇತತಯಕುಸಯ 

ಸಮರ್ಯನ್ಮತ್ರೀತ್ಯೀಕ್ೀ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ತತಾರನ್ಯವಸತುಸವಭಾವವಾಯವೃತಿುರತಕಾು, ನ್ 
ತತ ನಿೀರ ಪತಾ। ಸಾಽತ್ ರೀಚಯತ ಇತತಯಕುಮ್। 
ಅರ ಪತ್ವೀ ‘ರತಗಮವಣಯ’ ಇತಿ ರ ಪತವವಿರ್ ೀಧಾಃ, 
ಸೌನ್ದಯಯಸೌಲಕ್ಷಣಾಯದ್ಯಭಾವಶ್ಾೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರಕಾಶವಚಾಾವ್ೈಯರ್ಯಯಮ್ ಓಂ ॥ 3-2-9-338 ॥ 
‘ಯದಾ ಪಶಯಾಃ ಪಶಯತ್ೀ ರತಗಮವಣಯಂ’, ‘ಶಾಯಮಾತ್ ಶಬಲಂ ಪರಪದ್ಯೀ’, 

‘ಸತವಣಯಜ್ ಯೀತಿಾಃ’ ಇತಾಯದಿರ ಪತವಶತರತಿೀನಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅವ್ೈಯರ್ಯಯ 

ವ್ೈಯಯರ್ಯಯಮಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ಚ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸೌನ್ದರಾಯದ್ಯಭಾವಶಾ ನ್ೀತತಯಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। 
ಕತತಾಃ? ರ ಪತಾವತ್ ಬರಹಮಣ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ತಹಯಯರ ಪತವಶತರತಿವಿರ್ ೀಧ ಇತಯತ ಉಕುಂ 

ಪರಕಾಶವದಿತಿ। ಪರಕಾಶಸ್ಯೀವ, ನಾಸಿು ಪರಕಾಶ ಇತಾಯದಿವಯವಹಾರಸ್ಯೀವ್ೀತಿ ರಾವತ್। 
ತತುಾಪರದಿೀಪದಿಶಾ ಚಶಬ್ ದೀಽರತಪತವಶತರತಿೀನಾಂ ಚ್ೀತಯನ ವ್ೀತಿ। 
ಅವ್ೈಯಯರ್ಯಯಮಿತಯನ್ವಯಾಃ। ಯಥಾ ಗೃಹಾನ್ುಶಾಾಕ್ಷತಷಾದಿಪರಕಾಶ್ೀ ಸತಯಪ ತಸಯ 
ಸೌರಾದಿಲೌಕ್ತಕಪರಕಾಶವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ ನಾಸಿು ಪರಕಾಶ ಇತತಯಕ್ತುಸುಥಾ ರ ಪತ್ವೀಽಪ 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಲಕ್ಷಣಾಪ್ಾರಕೃತರ ಪತಾವದ್ ಅರ ಪಶತರತಯಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ವೃತಯನ್ುರಂ ತತ ರ ಪಶಬದಸಯ ಪ್ಾರಕೃತರ ಪ್್ೀ ವುಯತಪನ್ುತರಾ 

ಅಪ್ಾರಕೃತ್ೀಽವುಯತಪತಾಯಽರ ಪತವಶತರತಿೀನಾಂ ವ್ೈಯಯರ್ಯಯಂ ನ್। ಪರಕಾಶವತ್ 

ಪರಕಾಶವಾಚಿಶಬದಸ್ಯೀವ। ಯತಾಽಪರಕಾಕೃತಪರಕಾಶ್ೀಽಪ ಬರಹಮಣಿ ಸತವಣಯಜ್ ಯೀತಿರಿತಿ 

ಪರಕಾಶಶಬದಸುಥಾರ ಪಶಬ್ ದೀಽಪ। ಉಪಪತಿುಸತು ‘ಬತದ್ಧಾರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ವತ್’ ಇತಯಗ್ರೀ 

ವಯಕ್ತುೀಭವಿಷ್ಯತಿೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತಸಾಯಪ್ಾರಕೃತತವಂ ಕತತಾಃ? ಸವಯರ ಪ್ಾಣಾಂ ಪ್ಾರಕೃತತಾವದಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಆಹ ಚ ತನಾಮತರಮ್ ಓಂ ॥ 3-2-9-339 ॥ 

ರ ಪಮಿತಿ ಪರಕೃತಮನ್ವೀತಿ। ತದ್ತುಣಸಾರತಾವದಿತಿ ಪರಸತುತೌ ಜ್ಞಾನಾನ್ನೌದ ತದಿತಿ 
ಪರಾಮೃಶ್ಯೀತ್ೀ। ರ ಪಂ ತನಾಮತರಂ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಮಾತರಂ ಚಾಹ ‘ಏಕಾತಯ 

ಪರತಯಯಸಾರಂ’, ‘ಆನ್ನ್ದಮಾತರಮಜರಮ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿನ್ಯ ಪ್ಾರಕೃತಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕುಶತರತೌ ದ್ೀಹಸಯ ಜ್ಞಾನಾದಾಯತಮತಾ ನ್ ಶತರತ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಚಾಥ್ ೀ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-2-9-340 ॥ 

‘ಆನ್ನ್ದರ ಪಮಮೃತಂ ಯದಿವಭಾತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಿರಾನ್ನಾದತಮಕಂ ರ ಪಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಚ। 
ಅಥ್ ೀ ಇತಯಥಾಯನ್ುರಮತಚಯತ್ೀ। ಅಥ್ ೀ ಅಪ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಮಪ ರ ಪಂ 

ಸಮಯಯತ್ೀ।‘ಶತದ್ಧಸಫಟಕಸಙ್ಗಾಶಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ನಿರಞ್ಜನ್ಮ್। ಚಿನ್ುಯಿೀತ 

ಯತಿನಾಯನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪ್ಾದ್ೃತ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥’ ಇತಿ ಸಮಯಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪೂವಯತ್ರೀಶತದ ದ್ೀಹಯೀರ್ೈಕಯಬತದಾಧಾ ಈಶಸಯ ಜ್ಞಾನಾದಾಯತಮಕತ್ವೀ ಶತರತಿರತಕಾು। ಅತರ 
ತತ ವಿಶ್ಷ್ಯೀತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್॥9॥ 

ಉಪಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-10॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅತ ಏವ ಚ್ ೀಪಮಾ ಸ ಯಯಕಾದಿವತ್ ಓಂ  3-2-10-341 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಜಿೀವ್ೀನ್ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಉಪಮೀತಯನ್ನ್ುರಂ ‘ನ್ ಭ್ೀದಾತ್’ 

ಇತಿ ಸ ತಾರತ್ ‘ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು’ ಇತಯನ್ತವತಯನಿೀಯಮ್। ‘ತತ್ ೀ ಹಯಸಯ’ ಇತಯತ್ ೀ ‘ಹಯಸಯ’ 
ಇತಿ ಚ। ಚಾಃ ಸ ಯಯಕಾದಿವಚ ಾ್ೀತಿ ಭನ್ುಕರಮಾಃ। ಅತ ಏವ್ೀತಿ ತನ್ರಮ್। 
ಅತ್ೀ ಏವ — ಈಶತದ್ ರಪ್ಾಣಾಮಭ್ೀದ್ಸಯ ‘ನ್ ಸಾಾನ್ತಾಃ’ ಇತಯತ್ ರೀಕಾುಾದ್ೀವ, ಅತ ಏವ-
ಚ್ೀತನ್ತಾವಂಶಾಂಶ್ತಾವದಿಹ್ೀತ್ ೀರ್ೀವ ಅಸಯ ಜಿೀವಸಯ ಉಪಮಾ ಮತಾಸಾದಿ ಸಾಮಯಂ, 

ಮತಾಸಾದಿವದಿೀಶಭ್ೀದ್ ಇತಿ ರಾವತ್, ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಸ ಯಯಕಾದಿವತ್। 
ಸ ರಾಯದಿಪರತಿಬಿಮಬಸ ಯಯಕಚಾಾರಾದಿವತ್। ಯೀಗಯತರಾ ಪರತಿಬಿಮಬತಾವದಿತಿ 

ಹ್ೀತತರನ ವ್ೀತಿ। ಜಿೀವೀ ನ್ೀಶಾಭನ್ು ಇತಿ ಸಾಧಯಸಮತಚಾಯೀ ಚಾಃ। ಸ ಯಯಕಾದಿಾಃ 

ಪರತಿಬಿಮಬತಾವತ್ ಸ ರಾಯದಿನಾ ಯಥಾ ನಾಭನ್ುಸುಥಾ ಜಿೀವೀಽಪೀಶ್ೀನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯದಾವ ‘ಅತ ಏವ’ ಇತಾಯವತಯತ್ೀ। ದಿವತಿೀಯಮ್ ಉಪಮೀತಯತಾಃ ಪರಂ ಯೀಜಯಮ್। 
ಆದ್ಯಂ ತನ್ರಮ್। ಉಪಮಾಶಬದಾಃ ಉಪಮಾವತರತಿಬಿಮಬಪರಾಃ। ಅತ ಏವ 

ಮತಾಸಾದಿಸಾವಂಶರ ಪ್ಾಣಾಂ ಈಶ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಾದ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಸ್ ಯೀಕುತಾವದ್ೀವ। ಅತ ಏವ 
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ಜಿೀವಸಾಯಪ ಸಮರ ಪ್ಾಂಶತ್ವೀ ಮತಾಸಾದ್ಯವಿಶ್ೀಷಾಪ್ಾತಾದ್ೀವ ಉಪಮಾ ಪರತಿಬಿಮಬಾಃ 

ಈಶಪರತಿಬಿಮಬೀ ಜಿೀವಾಃ। ಅತ ಏವ ಈಶಪರತಿಬಿಮಬತಾವದ್ೀವ ಸ ಯಯಕಾದಿವತ್ 

ನ್ೀಶಾಭನ್ ುೀ ಜಿೀವ ಇತಿ ಚ ಅಸಾಯರ್ಯಾಃ। 

ಆದ್ಯೀಽಥ್ೀಯ ಹ್ೀತತಸಿದಿಧಾಃ ‘ರ ಪಂ ರ ಪಂ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯಧಿೀನ್। ಅನ್ಯೀಽಥ್ೀಯ 

ಸ ತ್ ರೀಕುಯತಕಾಯಧಿೀನಾ। 
‘ಅತ ಏವ ಚ್ ೀಪಮಾ’ ಇತಯಂಶಸಯ ವೃತಯನ್ುರಂ ತತ – ತೃತಿೀರಾಥ್ೀಯ ತಸಿಾಃ। ಅತ ಏವ — 
‘ಪೃತಗತಪದ್ೀಶಾತ್’, ‘ತದ್ತುಣಸಾರತಾವತ್’, ‘ಸನ ಧ್ಾೀ ಸೃಷ್ಟಾಃ’ ಇತತಯಕುಭನ್ುತವರ ಪಸಾಧಯ-
ಸಾದ್ೃಶಯಬಿಮಾಬಧಿೀನ್ತವರ ಪ್ಾಸಾಧನ್ಧಮೈಯರ್ೀವ, ಉಪಮಾ 

ಸ ಯಯಕಾದಿದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ ನ್ ತ ಪ್ಾರಾಯಯತುತಾವದಿನಾ। ಯೀನಾನಿತಯತಾವದಿದ್ ೀಷ್ಾಃ 

ಸಾಯದಿತಿ। ಏತದ್ರ್ಯಸ ಚನಾಯೈವ ದಿವತಿೀಯೀಽಥ್ೀಯ ಪರತಿಬಿಮಬ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಉಪಮೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಅಭ್ೀದಾಂಶ ಏವ ವಿವಾದಾತ್ ತನಿುರಾಸಾಃ। ಪೃರ್ಗಿತಯತ್ ರೀಕುಂ 
ಭ್ೀದ್ಮತಪ್್ೀತಾಯಭ್ೀದ್ಸಾಯಪ ಶಙ್ಗಾನಾದ್ಪ್ೌನ್ರತಕಯಮ್। ಆದ್ಯವೃತೌು ಭ್ೀದ್ೀಽವಿಗಾನಾತ್ 

ಅಭ್ೀದ್ಮಾತರಂ ಶಙಚಾತಮ್॥10॥ 

ಅಮತಬವದ್ಧಿಕರಣಮ್॥3-2-11॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅಮತಬವದ್ಗರಹಣಾತ್ ತತ ನ್ ತಥಾತವಮ್ ಓಂ  3-2-11-342 

ಅತ್ರೀಶಭಕ ು್ೀಾಃ ಸವರ ಪಸತಖ್ಾಭವಯಕ್ತುರ ಪಫಲಮತಚಯತ್ೀ। ಅಮತಬವದಿತಿ ಸಾದ್ೃಶಾಯಥ್ೀಯ 

ವತಿಾಃ। ನ್ ಮತತಪ್। ಸ್ುೀಹಾತಮಕಾಮತಬಪದ್ೀನ್ ಮಾನ್ಸಸ್ುೀಹ್ ೀ ಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ತಥ್ೈವ 
ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕ ು್ೀಾಃ। ಗರಹಣಂ ಜ್ಞಾನ್ಮ್।  ಅಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮಮತಬವದಿತಿ। 
ಅಮತಬವದ್ಗರಹಣಾದ್ ಗರಹಣಾಭಾವಾದ್ — ಅಮತಬಸದ್ೃಶಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ, 

ಸ್ುೀಹಯತಕುಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದಿತಿ ರಾವತ್ — ಭಕಯಭಾವಾದಿತಿ ತಾತಪರಾಯರ್ಯಾಃ। 
‘ತಥಾತವಮ್’ ಇತಯನ್ೀನ್ ‘ಅತ ಏವ’ ಇತಿ ಪೂವಯತರ ಪರಕೃತಂ 

ತದ್ತುಣಸಾರತವರ ಪಸಾದ್ೃಶಯಂ ಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ। ತತವಿಯಶ್ೀಷ್ೀ। ವಯಜಯತ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾ ಸತಖ್ಾತಮಕತವರ ಪಸಾದ್ೃಶಯಂ ನ್ ತತ ವಯಜಯತ್ೀ ನ್ ಸಮಯಗ್ ವಯಜಯತ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। 

ಸತಪ್ೌು ಭಕ್ತುಂ ವಿನಾಽಪ ವಯಕ್ತುರಸಿುೀತಯತಾಃ ತತರತಕುಾಃ। ಭಕ್ತುಂ ವಿನ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ‘ಅಮತಬವತ್’ 

ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಭವಿತಸವರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ಏವಮಪ ಸ್ುೀಹಪೂವಯಕಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದಿತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ‘ಅಮತಬ’ ಇತತಯಕ್ತುರಮತಬಗತಸ್ುೀಹಸ್ಯೀವ ಭಕ್ಯೀಕದ್ೀಶಸ್ುೀಹಸಯ ಸಹಜತವಂ 
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ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ಗೃಹಾಣತಿ — ಅರ್ಯಂ ನ್ ಮತಞ್ಾತಿೀತಿ ಜ್ಞಾನ್ಶಬಾದರ್ಯಸ ಚನಾಯ 

ಗರಹಣಪದ್ಮಿತಿ ಕ್ೀಚಿತ್। ಭಕಾಯ ತಥಾತವಂ ವಯಜಯತ ಇತಯನ್ವಯಮತಖ್್ೀನ್ ವಾಕ್ಯೀ 
ವಯತಿರ್ೀಕಮತಖ್್ೀನ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಭಕಯಭಾವ್ೀಽಪ ಸತಪ್ೌು ಸತಖ್ವಯಕ್ತುತರಸಿು ಕ್ತಂ ಭಕ್ಯೀತಿ ಶಙಚಾತ್ೀ, 

ಭಕಯಭಾವ್ೀ ಸತಖ್ಂ ನ್ ಸಮಯಗ್ ವಯಜಯತ ಇತಿ ಸಮಾರಾತತಮ್। ಏಕ್ೀ ತತ — 
ಪುಂಸಾುಾದಿವಾದಿತಯತ್ ರೀಕುಂ ಸಾದ್ೃಶಯಸಾಯಭವಯಕುತವಂ ತಥಾತವಮಿತಿ ಪರಾಮೃಶಯತ 

ಇತಾಯಹತಾಃ॥11॥ 

ವೃದಿಧಹಾರಸಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-12॥ 

ಓಂ ವೃದಿಧಹಾರಸಭಾಕುಾಮನ್ುಭಾಯವಾದ್ತಭಯಸಾಮಞ್ಜಸಾಯದ್ೀವಮ್ ಓಂ  

॥3-2-12-343॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಕ್ ಫಲಹ್ೀತತತಯೀಕುಭಕ ು್ೀಸಾುರತಮಯಮತಚಯತ್ೀ। 
ಅಮತಬವದ್ಗರಹಣಪದ್ ೀಕುಭಕ್ತುರಿಹಾನ್ವೀತಿ। ಭಕ ು್ೀಾಃ ವೃದಿಧ ಹಾರಸಭಾಕುಾಮ್ 

ಆಧಿಕಯನ್ ಯನ್ತಾವತವಮಸಿು। ಕತತಾಃ? ಅನ್ುಭಾಯವಾತ್। ಬರಹಾಮದಿೀನಾಮಸಮದಾದಿೀನಾಂ ಚ 

ಭಕುತ್ವೀಽನ್ುಭಾಯವತ್। ತ್ೀಷಾಂ ಮಹದ್ಲಪಫಲತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಫಲತಾರತಮಯೀಽಪ 

ಕತತ್ ೀ ಭಕ್ತುತಾರತಮಯಮ್? ಅತ ಉಕುಮ್ ಉಭಯೀತಾಯದಿ। ಪರಸ್ಯೀತಯಸಿು। ಏವಂ 
ಭಕ್ತುತಾರತಮಾಯಙಚುೀಕಾರ ಏವ್ೀಶಸಯ ಉಭರಾನ್ ಬರಹಾಮದಿೀನ್ ಅಸಮದಾದಿೀನ್ ಪರತಿ 

ಸಾಮಞ್ಜಸಯಸಮಭವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ನಿಬಿೀಜಂ ವಿಷ್ಮಫಲದಾತತರಿೀಶಸಯ 

ವ್ೈಷ್ಮಾಯಪತ್ುೀಾಃ। ಫಲವ್ೈಷ್ಮಾಯನ್ತಪಪತಾಯ ಭಕ್ತುವ್ೈಷ್ಮಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಫಲತಾರತಮಯಂ ಕತತ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-2-12-344 ॥ 

‘ಅಥಾತ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ’ ಇತಾಯದೌ ಫಲತಾರತಮಯದ್ಶಯನಾತ್। ಚಶಬಾದದ್ 

‘ಯಥಾ ಭಕ್ತುವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽತರ’ ಇತಾಯದಿಸಮರಣಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಫಲ್ೀ ವ್ೈಷ್ಮಯೀಽಪ ಭಕೌು 
ತತ್ ಕತತಾಃ? ಅನ್ಯವ್ೈಷ್ಮಯಹ್ೀತತಕತ್ ವೀಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಶಙ್ಗಾಂ ನಿರಸಿತತಂ ಸೃತಿರತಕ ು್ೀತಿ 

ರ್ಯೀಯಮ್। ಫಲವ್ೈಷ್ಮಯಶತರತ್ೀರನ್ಯಥಾಸಿದಿಧಾಃ ‘ಅಕ್ಷರಧಿರಾಮ್’ ಇತಯತರ 

ನಿರಸಿಷ್ಯತ್ೀ॥12॥ 

ಪರಕತಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-13॥ 

॥ಓಂ ಪರಕೃತ್ೈತಾವತುಾಂ ಹಿ ಪರತಿಷ್ೀಧತಿ ತತ್ ೀ ಬರವಿೀತಿ ಚ ಭ ಯಾಃ ಓಂ  3-
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॥ 2-13-345 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಜನಾಮದಿಸ ತ್ ರೀಕುಂ ವಿಶವಪ್ಾತೃತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪರ ಇತಯಸಿು। ವಿಶವಪ್ಾಲಕ 
ಇತಿ ಯೀಗಯತರಾಽನ ವ್ೀತಿ। ಪರ್ ೀ ವಿಶವಪ್ಾಲಕಾಃ। ನ್ ಸವಭಾವಾತ್ ಪ್ಾಲನ್ಸಿದಿಧಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ಪರಕೃತಸಯ ‘ಅಸ್ಯೀದ್ೀಷಾ ಸತಮತಿಾಃ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಪರಕೃತಸಯ 
ಸೃಷ್ಟಲಯಕತೃಯತವಸಯ ಏತಾವತುಾಂ ತಾವನಾಮತರತವಂ ಪರತಿಷ್ೀಧತಿ, ತತಾಃ 
ಸೃಷಾಟಾದಿಕತೃಯತಾವದ್ ಭ ಯಾಃ ಅಧಿಕಂ ಪ್ಾತೃತವಮಪ ಬರವಿೀತಿ ‘ನ್ೈತಾವದ್ೀನಾ ಪರ್ ೀ 
ಅನ್ಯದ್ಸತಯಕ್ಷಾ ಸ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಬಿಭತಿಯ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಚಶಬಾದತ್ ‘ಸೃಷ್ಟಂ ಚ ಪ್ಾಲನ್ಂ 

ಚ್ೈವ’ ಇತಿ ಸೃತಿಶಾಾತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತೌ ಉಕಾುರ್ಯಸಯ ಸಪಷ್ಟತಾವಯ 

ಸೃತ್ೀರಿತತಯಕ್ತುಾಃ॥13॥ 

ಅವಯಕಾುಧಿಕರಣಮ್॥3-2-14॥ 

ಓಂ ತದ್ವಯಕುಮಾಹ ಹಿ ಓಂ ॥3-2-14-346 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಪರ್ ೀಕ್ಷಸಯ ತದ್ಭಕ್ತುಜನ್ಯಪರಸಾದ್ೈಕಸಾಧಯತವಮತಚಯತ್ೀ। ತದ್ರ್ಯಂ ಚತತಭಯಾಃ 

ಸ ತ್ೈಸುಸಾಯವಯಕುತವಮತಚಯತ್ೀ। ತದ್ ಬರಹಾಮವಯಕುಮ್। ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮತ್ 
‘ಅರ ಪಮಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಸದಾಽವಯಕುಂ ಚ ನಿಷ್ಾಲಮ್’ ಇತಿ ಶತರತಿರಾಹಾವಯಕುತವಮತ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ತಿೀಬ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್। ತದಾರಾಧನಾದ್ 

ಅವಯಕುಸಾಯಪ್ಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಾಮಸತು। ಕ್ತಂ ಭಕ್ಯೀತಯತ ಆಹ  — 

ಓಂ ಅಪ ಸಂರಾಧನ್ೀ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಭಾಯಮ್ ಓಂ ॥3-2-14-347 ॥ 

ತದ್ವಯಕುಮಿತಯಸಿು। ಭಕ್ತುಹಿೀನಾರಾಧನ್ೀಽಪ ತದ್ ಬರಹಮವಯಕುಮೀವ। ನ್ ವಯಜಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? 
ಆರಾಧನ್ೀಽಪಯವಯಕುತವಸ್ಯೀತಯನ್ವೀತಿ। ತಸಯ ಜ್ಞಾನಿಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ 

ಸ ಕ್ಷಮತವಹ್ೀತತಕಾನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ಚ ಸಿದ್ಧತಾವದಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಅಜ್ಞಾಪ್್ೀಕ್ಷರಾನ್ತಮಾನ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ಜ್ಞಾನಿಪರತಯಕ್ಷಮಪಯಸಿುೀತ್ಯೀತಚಾ ‘ನ್ 

ತಮಾರಾಧಯಿತಾವಽಪ’ ಇತಾಯದಿ ಸೃತಾಯ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಅವಯಕುಸಾಯಪೀಶಸಯ ಸವಶಕಾಯ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ಂ ಪರತಿ ಪರತಯಕ್ಷತವಸಾಯಗ್ರೀ ವಯಕುತಾವದ್ ಅವಯಕುತವಂ ಪರತಯಕ್ಷಮಿತಿ ವಾಯಹತಿರಿತಿ ನ್ 

ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ಅಗ್ುೀಭ ಯತಸಯ ಸ ಾಲಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್್ೀಣ ವಯಕುತಾವವಯಕುತವದ್ ಈಶಸಾಯಪ 
ಮ ಲರ ಪ್್ೀಣಾವಯಕುಸಯ ಗೃಹಿೀತರ ಪ್್ೈವಯಯಕುತಾಽಸಿುಾತಯತ ಆಹ — 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 174 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಓಂ ಪರಕಾಶವಚಾಾವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಮ್ ಓಂ ॥3-2-14-348 ॥ 

ತದ್ವಯಕುಮಿತಯಸಿು। ಚ್ ೀ ನ್ಞ್ರ್ಯಾಃ। ತದ್ ಬರಹಮ ಪರಕಾಶವಚಾ ಪರಕಾಶವನ್ು, ಅಗಿುವತ್ 

ಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್್ೀಣಾವಯಕುಮ್ ಸ ಾಲರ ಪ್್ೀಣ ವಯಕುಮಿತಿ ನ್। ಕ್ತನ್ುಾವಯಕುಮೀವ। ಕತತಾಃ? 
ಅವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯಂ ತಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಅವಿಶ್ೀಷ್ತವಂ, ಯತ ಇತಿ ಯೀಜಯಂ, 

ತಾದ್ೃಶಾವಿಶ್ೀಷಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ನಾಸೌ ಸ ಕ್ಷ್ ೇ ನ್ ಸ ಾಲಾಃ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ 

ಸವಯತ್ೈಕರ ಪವತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತಸಯ ಸವಯಥಾಽವಯಕುತ್ವೀ ಕ್ತಂ ಭಕಾಯದಿನ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರಕಾಶಶಾ ಕಮಯಣಯಭಾಯಸಾತ್ ಓಂ ॥3-2-14-349 ॥ 

ಕಮಯಣಿೀತಿ ಕಮಯಕಾರಕಮತಚಯತ್ೀ। ನ್ ಕ್ತರರಾ। ತದಿತಿ ಸಪುಮಯನ್ುತರಾಽನ್ತವತಯತ್ೀ। 
ಕಮಯಣಿ ಕಮಯಕಾರಕ್ೀ ವಿಷ್ಯಭ ತ್ೀ ತಸಿಮನ್ ಬರಹಮಣಯಭಾಯಸಾತ್। ಶರವಣಾದ್ೀರಿತಿ 
ಯೀಗಯತರಾಽನ್ವೀತಿ। ಬರಹಮವಿಷ್ಯಕಶರವಣಾದ್ೀಾಃ ಪ್ೌನ್ಾಃ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪರಕಾಶಶಾ 

ತದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಭಾವತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ ಶ  ್ ರೀತವಯ ಇತಾಯದ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಕಮಯಣಿೀತತಯಕ್ತುರವಾಚಯಸಯ ಶಾಸರವಿಷ್ಯತಾವತ್ ನ್ ಶರವಣಾದಿೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ಈಕ್ಷತಿನ್ಯೀ ವಾಚಯತ್ ವೀಕಾಯ ವಿಷ್ಯತವಸಾಧನಾದಿತಿ ತನಾುಾಯಸಾಮರಣಾಥಾಯ। 
ಸಾಮರಣಂ ಚಾತಾರವಯಕುತ್ ವೀಕಾಯ ಅವಿಷ್ಯತವಶಙ್ ಾೀತಾಾನಾದಿತತಯಕುಂ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ। 
ಕರ್ಮವಯಕುಸಯ ಸಾಧನ್ಶತ್ೀನಾಪ ಪರಕಾಶ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅತ್ ೀಽನ್ನ್ ುೀನ್ ತಥಾ ಹಿ ಲ್ಲಙ್ಾಮ್ ಓಂ ॥3-2-14-350 ॥ 

ಪರಕಾಶ ಇತಯಸಿು। ಅತ ಇತಿ ‘ಆಹ ಹಿ’ ಇತಿ, ‘ಪರಕಾಶಸಾ’ ಇತಯತರ ಚಾಭಪ್್ರೀತಶತರತಿದ್ವಯಂ 

ಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ। ಅವಯಕುತ್ವೀ ಪರತಯಕ್ಷತ್ವೀ ಚ ಪರಮಾಣಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ನ ು್ೀನಾಪರಿಚಿಾನ್ುಶಕ್ತುಕ್ೀನ್ ಈಶ್ೀನ್, ತತರಸಾದ್ೀನ್ೀತಿ ರಾವತ್। ಅತ್ ೀಽವಯಕುಸಾಯಪ 
ಪರಕಾಶ್ ೀ ಭವತಿೀತಿ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ಶತರತಿದ್ವರಾಯೀಗಾದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಬಲವದ್ತಯಕಾಯಚ್ೈವಮಿತತಯಕುಂ ತಥಾಹಿ ಲ್ಲಙ್ಗುಮಿತಿ। ತಥ್ೀತಿ ಸಮತಚಾಯೀ। 
ಹಿಹ್ೀಯತೌ। ‘ತಸಾಯಭರಾಯನಾತ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತತಯಕುಂ 
ಈಶಪರಸಾದ್ಸಾಧಯಬನ್ಧನಿವೃತಿುರ ಪಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ಚ ಪರಸಾದ್ಹ್ೀತತಪರಕಾಶಜ್ಞಾಪಕಂ ಹಿ 

ಯಸಾಮದ್ಸಿು ತಸಾಮದ್ಪ್ ಯ್ೀತತ್ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಪರಕಾಶಸಯ ಪರಸಾದ್ಸಾಧಯತಾವದಿತಿ 
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ಭಾವಾಃ। ತ್ೀನ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀಽನ್ನ ು್ೀನ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಅವಯಕುಸಯ ಪರಸಾದ್ೀನಾಪ ಕರ್ಂ ಪರಕಾಶ ಇತಿ 
ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ತಸಾಯನ್ನ್ುಶಕ್ತುತಾವದಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್॥14॥ 

ಅಹಿಕತಣೂಲಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-15॥ 

ಓಂ ಉಭಯವಯಪದ್ೀಶಾತುಾಹಿಕತಣೂಲವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-15-351 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಗತಣಿತವಂ ಗತಣತವಂ (ಚ) ಸಾಧಯತ್ೀ। ಉಭಯಸಯ ಗತಣಿತವಸಯ ಗತಣಾತಮಕತವಸಯ 
ಚ ‘ಆನ್ನ್ದಂ ಬರಹಮಣಾಃ’, ‘ಏಷ್ ಪರಮ ಆನ್ನ್ದಾಃ’ ಇತಾಯದೌ ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಗತಣಿತವಂ ಗತಣತವಂ 

ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಶೌರತಮಪ ಕರ್ಮೀತತ್? ಕಾವಪಯದ್ೃಷ್ಟೀರಿತಯತ ಉಕುಮ್ — ಅಹಿೀತಿ। ಅಹಿಶಾ 
ಕತಣೂಲಂ ಚ ತಯೀರಿವ। ಅಹಿಕತಣೂಲಯೀಸಾುದಾತ್ಯೀಽಪ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಕಾಯ 

ಕತಣೂಲಕತಣೂಲ್ಲಭಾವೀ ಯಥಾ ತಥ್ೈವ್ೀತಿ। ಯದಾವ ಕಮಯರಾರಯತತತಪರತಷೌ 

ಅಹಿರ ಪಕತಣೂಲಮ್, ಅಹ್ೀಾಃ ಕತಣೂಲಂ ಯಥಾ ತಥ್ೀತಿ। ಕ್ ೀಽರ್ಯಾಃ? ಅಹಾಯತಮಕಮಪ 

ಕತಣೂಲಂ ಯಥಾ ತದ್ಧಮಯಸುಥಾಽಽನ್ನಾದದಿಧಮಾಯ ಅಪೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅಹಿನಾ ಕತಣೂಲಸಯ 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ವತ ು್ಾೀಽಪ ಮನಾದನಾಮಭ್ೀದ್ೀ ಬತದಿಧಮವತಾರಯಿತತಮಿದ್ಮ್। ‘ಯಥಾ 

ಪೃರ್ಥವಾಯಮೀಷ್ಧಯಾಃ ಸಮಭವನಿು’ ಇತಿವದಿತತಯಕುಂ ಸತರಾರಾಮ್। ಭಾಷ್ಯೀ ಚ ತತಶಬದಾಃ 
ಶತರತ್ಯೀಕಗಮಯತವರ ಪವಿಶ್ೀಷಾರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ನ್ೀಶ್ ೀ ಗತಣಾವಾನ್ 

ತದಾತಮಕತಾವದಿತಾಯದಿ ಯತಕ್ತುವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಾಃ। 
ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ುರ್ೀಣ್ೈತದಾಹ — 

ಓಂ ಪರಕಾಶಾಶರಯವದಾವ ತ್ೀಜಸಾುಾತ್ ಓಂ ॥ 3-2-15-352 ॥ 

ಪರಕಾಶ್ೀತಿ ಭಾಸವರರ ಪಂ ವಿವಕ್ಷಾತ್ೀ। ಪರಕಾಶಾಶರಯಸಾಯದಿತಯಸಯ ಯಥಾ ಪರಕಾಶತವಂ, 

ಪರಕಾಶ್ತವಂ ತದ್ವದ್ ಗತಣಾತಮಕಸ್ಯೀಶಸಯ ಗತಣಿತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯದ್ 

ಹಿತಾವಽಽದಿತಯದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀ ಕ್ ೀ ಹ್ೀತತರಿತಯತ ಉಕುಂ — ತ್ೀಜಸಾುಾದಿತಿ। 
ತ್ೀಜ್ ೀರ ಪತ್ವೀನಾನ್ುರಙ್ಗುತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆದಿತಯವದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಏವಮತಕ್ತುರಭ್ೀದ್ೀಽಪ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಶಕಾಯಽಽಶರರಾಶ್ರಯಭಾವೀಽಸಿುೀತಿ ಸ ಚನಾಯ। ಅಯಂ ವಾ ದ್ೃಷಾಟನ್ು ಇತಿ 

ವಾಶಬಾದರ್ಯಾಃ। ಏವಮಗ್ರೀಽಪ। 
ಏತದ್ೀವ ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ುರ್ೀಣಾಽಽಹ — 
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ಓಂ ಪೂವಯವದಾವ ಓಂ ॥ 3-2-15-353 ॥ 

ಯಥಾ ಕಾಲಾಃ ಪೂವ್ೀಯಣಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಪೂವಯ ಇತಿ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ, ತಥಾ ಗತಣಾತಮಕಂ ಬರಹಮ 

ಗತಣಿೀತಿ ವಿಶ್ಷ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ದ್ೃಷಾಟನ್ುತರಯಮಾದ್ರಾರ್ಯಂ ವಾ ಸ ಾಲ 

ಸ ಕ್ಷಮಮತಯಪ್್ೀಕ್ಷರಾ ಆದ್ಯತೃತಿೀಯೀ, ದಿವತಿೀಯಮನ್ುರಙ್ಗುತಾವದಿತಿ ವಾ ಬ್ ೀಧಯಮ್।  
ಗತಣಗತಣಿನ್ ೀಭ್ೀಯದ್ ಏವ ಕ್ತಂ ನ್ ಸಾಯದ್ತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರತಿಷ್ೀರಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-2-15-354 ॥ 

ಭ್ೀದ್ಸ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಽಸಿು ಕ್ತಞ್ಾನ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ಕ್ತಞ್ಾನ್ ಗತಣಾಯದಿ ನಾನಾ 

ಭನ್ುಂ ನಾಸಿುೀತಿ ಗತಣಗತಣಾಯದಿಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರತಿಷ್ೀರಾಚಾ ನ್ ಭ್ೀದ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ॥15॥ 

ಪರಮತಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-16॥ 

ಓಂ ಪರಮತಾಃ ಸ್ೀತ ನಾಮನ್ಸಮಬನ್ಧಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶ್ೀಭಯಾಃ ಓಂ  

॥ 3-2-16-355॥ 

ಅತ್ರೀಶಗತಣಾನಾಂ ಅಲೌಕ್ತಕತವಮತಚಯತ್ೀ। ಗತಣಜಾತಮಿತಿ ಪರಕೃತಮನ್ವೀತಿ। 
ಆನ್ನಾದದಿಗತಣಜಾತಂ ಅತಾಃ ಲೌಕ್ತಕಾನ್ನಾದದ್ೀಾಃ ಪರಂ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್। ಕತತಾಃ? 

ಸ್ೀತ ನಾಮನ್ೀತಿ ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ವಯಪದ್ೀಶಪದ್ಂ ಪರತ್ಯೀಕಮನ್ವೀತಿ। ‘ಏಷ್ 
ಸ್ೀತತವಿಯದ್ೃತಿಯಯ ಏಷ್ ಆನ್ನ್ದಾಃ’ ಇತಿ ಸ್ೀತತತವವಯಪದ್ೀಶಾತ್, ‘ಯತ್ ೀ ವಾಚ್ ೀ 
ನಿವತಯನ ು್ೀ’ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ತವಸಯ ಪೂಣಯತವಸ್ ಯೀಕ ು್ೀಾಃ, ‘ಏತಸ್ಯೈವಾನ್ನ್ದಸಾಯನಾಯನಿ 

ಭ ತಾನಿ  ಮಾತಾರಮತಪಜಿೀವನಿು’ ಇತಿ ಬಿಮಬಪರತಿಬಿಮಬರ ಪಸಮಬನ್ ಧೀಕ ು್ೀಾಃ। 
ಮಾತಾರಮಿತಯಸಯ ಪರತಿಬಿಮಾಬಂಶಮಿತಯಥಾಯತ್। ‘ಅನ್ಯಜಾಜಾನ್ಂ ತತ 

ಜಿೀವಾನಾಮನ್ಯಜಾಜಾನ್ಂ ಪರಸಯ ಚ’ ಇತಿ ಭ್ೀದ್ ೀಕ್ುೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಇತ್ ೀಽಪ್್ಯೀವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-2-16-356 ॥ 

ಅತ ಇತಿ ಪರಕೃತಾನಾಮನಾಯನ್ನಾದದಿೀನಾಮಿತಿ ವಿಪರಿಣಾಮೀನಾನ್ವಯಾಃ। 
ದ್ಶಯನ್ಮತಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಮನ್ ೀವಾಗ್ ುೀಚರತಾವದ್ನಾಯನ್ನಾದದಿೀನಾಂ ಏತದಿೀರಾನಾಂ 

ತದ್ಭಾವತಾಃ ಪರಮಿೀಶಗತಣಜಾತಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಸಾಯಲೌಕ್ತಕತ್ವೀ 
ಶತರತಾಯದಾವಾನ್ನಾದದಿಶಬದಪರಯೀಗಾಃ ಕರ್ಮಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಬತದ್ಧಾರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-16-357 ॥ 

ಪ್ಾದ್ವತ್ ಪ್ಾದ್ಸ್ಯೀವ। ಆನ್ನಾದದಿಪದ್ಪರಯೀಗಾಃ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಯಥಾ 
ಲ್ ೀಕಪ್ಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣ್ೀಶವಪ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ‘ಪ್ಾದ್ ೀಽಸಯವಿಶಾವ ಭ ತಾನಿ’ ಇತಿ 
ಪ್ಾದ್ಪದ್ಪರಯೀಗ್ ೀ ಬತದ್ಧಾರ್ಯಾಃ ಭ ತಾನಾಮಿೀಶಾಂಶತವಜ್ಞಾನಾರ್ಯಾಃ, ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯ 
ಇತಿ ರಾವತ್, ಯದಾವ ಬತದಿಧೀತಿ ಣಯನ್ುಮತಪ್್ೀತಯ ಬ್ ೀಧನಾರ್ಯ ಇತಿ ವಾಯಖ್್ಯೀಯಂ, 
ತಥಾ ಅಲೌಕ್ತಕ್ೀಽಪ್ಾಯನ್ನಾದದಿಪದ್ಪರಯೀಗ್ ೀ ಬತದ್ಧಾರ್ಯಾಃ ಅನ್ತಕ ಲವ್ೀದ್ಯತಾವ—

(ಅನ್ ಯೀಕಾುವ್ೀದ್ಯತವನಿರಾಸಾ)ಥಾಯದಿಜ್ಞಾಪನಾಥ್ ೀಯ ಯತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಬತದ್ಧಾರ್ಯ 

ಇತತಯಕ್ತುರಾನ್ನಾದದಿಪದ್ಪರಯೀಗ್ೀ ಪರಯೀಜನ್ ೀಕಯಥಾಯ। ಸಾಽಪ ಸವಣಯಘಟ್ೀ 

ಘಟಪದ್ಸ್ಯೀವ ಕ್ತಞ್ಚುಸಾದ್ೃಶಯಮಾತ್ರೀಣ ವುಯತಪತಿುಯತಯಕ್ುೀತಿ ಸ ಚನಾಥಾಯ॥16॥ 

ಸಾಾನ್ವಿಶ್ೀಷಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-17॥ 

ಓಂ ಸಾಾನ್ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಪರಕಾಶಾದಿವತ್ ಓಂ ॥ 3-2-17-358 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಾಮದಾಯನ್ನಾದದಿೀನಾಮ್ ಈಶಾನ್ನಾದದಿಪರತಿಬಿಮಬತವಮತಚಯತ್ೀ। ಪರಕಾಶಾದಿವತ್ 

ಸ ರಾಯದಿಪರತಿಬಿಮಬ ಇವ। ಯಥಾ ಸ ರಾಯದಿಪರತಿಬಿಮಬೀ 
ಸ ಯಯಕಾನಾುದಿಸಾಾನ್ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸಾಾನ್ಗತಣಾತ್ ಅಗಿುಜನ್ಕತಾವದಿವ್ೈಚಿತರಾಂ ತದ್ವದ್ 
ಬರಹಾಮದಿಸಾಾನ್ಗತಾನಾದಿಭಕಾಯದಿಗತಣವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಪರತಿಬಿಮಬವ್ೈಚಿತರಾಸಮಭವ್ೀನ್ 

ಬರಹಾಮದಾಯನ್ನಾದದಿಕಂ ಈಶಾನ್ನಾದದಿಪರತಿಬಿಮಬಮಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಉಪಪತ್ುೀಶಾ ಓಂ ॥ 3-2-17-359 ॥ 

ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಸಾಾನ್ಗತಣ್ೀನ್, ಕ್ತನ್ತು ಬಿಮಬಸಾಮಥಾಯಯಚ ಾ್ೀತಿ। 
ವ್ೈಚಿತರಾಸ್ಯೀತಯನ್ವೀತಿ। ಬಿಮಬಭ ತ್ೀಶಸಾಮಥಾಯಯಚಾ ಬರಹಾಮದಾಯನ್ನಾದದೌ 

ವ್ೈಚಿತರಾಸ್ ಯೀಪಪತ್ುೀಸುತರತಿಬಿಮಬಂ ಅನಾಯನ್ನಾದದಿಕಮ್। ಜಲ್ೀ 
ಸ ಯಯಪರತಿಬಿಮಾಬದ್ಗಿುಜನಾಮದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ, ಸ ಯಯಕಾನ ು್ೀ ಮತಖ್ಪರತಿಬಿಮಾಬತ್ 

ತದ್ದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಸ ತರದ್ವಯಮರ್ಯವತ್। ಅದ್ೃಷಾಟನಿಯಮಾದಿತಯತರ ಜಿೀವಾನಾಂ 

ವಿಚಿತರತಾವದ್ ಅವಿಚಿತರಬರಹಮಪರತಿಬಿಮಬತವಂ ನ್ೀತಿ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ನಿರಸುಮ್। ಅತರ ತತ 
ಪರತಿಬಿಮಬ ಇವ ಬಿಮಬೀಽಪ ವ್ೈಚಿತರಾಂ ಸಾಯದಿತಿ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಯತಕಾಯ ಚ ನಿರಸಯತ 

ಇತಿ ಭ್ೀಧಾಃ॥17॥ 
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ತಥಾನ್ಯತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-2-18॥ 

ಽ ॥ ॥ ಓಂ ತಥಾ ನ್ಯತ್ ಪರತಿಷ್ೀರಾತ್ ಓಂ  3-2-18-360 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಪ್ಾರಗತಕುವಯಕುತವಮೀವ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತದಿತಯಸಿು। ರಾಯನ್ಪರತಿೀತಾದಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಏತದ್ಥ್ೀಯ ಅತ ಇತಯನ್ತವೃತಿುವಾಯ। ತದ್ ಬರಹಮ ರಾಯನ್ಪರತಿೀತಾತ್ ತಥಾ 

ಬರಹಾಮನ್ನಾದದಿವತ್ ಅನ್ಯತ್ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್। ನ್ ತತ ತದ್ೀವ। ಯೀನ್ ವಯಕುಂ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ಪರತಿಷ್ೀರಾತ್ ‘ಯನ್ಮನ್ಸಾ ನ್ ಮನ್ತತ್ೀ’, ‘ತದ್ೀವ ಬರಹಮ ತವಂ ವಿದಿಧ ನ್ೀದ್ಂ 

ಯದಿದ್ಮತಪ್ಾಸತ್ೀ’ ಇತಿ ರಾಯನ್ೀ ಪರತಿೀತಸಯ ಬರಹಾಮತವಪರತಿಷ್ೀರಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ಯದಿತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ತಥ್ೀತತಯಕ್ತುಯಯಥಾ 
ಜಿೀವಾನ್ನಾದದ್ೀರಲಪತಾವದಿಹ್ೀತ್ ೀಸುತ್ ೀಽನ್ಯದ್ ಬರಹಾಮನ್ನಾದದಿ 
ತಥ್ ೀಪ್ಾಸಾಕೃತಸಯದ್ತಲಯಕ್ಷಣತಾವದಿಹ್ೀತ್ ೀಸುತ್ ೀಽನ್ಯದ್ಬರಹ್ೇತಿ 

ಪ್ಾರಗತಕುನಾಯಯಸ ಚನಾಥಾಯ। ತದ್ನ್ವರಾಯೈವ ಪರಮಿತಯನ್ತವೃತಾುವಪ 

ಅನ್ಯದಿತತಯಕ್ತುಾಃ॥ 

ಸವಯಗತತಾವಧಿಕರಣಮ್॥3-2-19॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಅನ್ೀನ್ ಸವಯಗತತವಮಾರಾಮಯಶಬಾದದಿಭಯಾಃ ಓಂ  3-2-19-361 

ಅತ್ರೀಶಸ್ಯೈವ ಜಗತಾತೃಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಸವಯಸೃಷಾಟಾದಿೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅನ್ೀನ್ೀತಿ 
ಸಾವಧರಾಣಮ್। ಅನ್ೀನ್ ಪರಕೃತ್ೀಶ್ೀನ್ೈವ ಸವಯಸೃಷಾಟಾದಿ। ನ್ 

ದ್ೀಶಾನ್ುರಾದಾವನ್ಯೀನ್। ಕತತಾಃ? ಸವಯಗತತಾವತ್। ‘ಏಷ್ ಸವಯ ಏಷ್ ಸವಯಗತಾಃ’ ಇತಿ 
ಸವಯಗತತವಶರವಣಾತ್। ಮಾರಾಮಯ ಇತಿ ವಿಷೌಣ ಮಾರಾಮಯಶಬದಂ 

ವಾಯಕತವಯಚತಾರತಿಗೃಯಹಯತ್ೀ। ‘ಸವಯತರ ಸವಯಮೀತಸಾಮತ್’ ಇತಿ 

ಮಾರಾಮಯಶಬದವಾಯಖ್ಾಯಶತರತ್ೀಾಃ। ಆದಿಪದ್ಸಾಯನ್ಯತರ 

ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥19॥ 

ಫಲಾಧಿಕರಣಮ್॥3-2-20॥ 

ಓಂ ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-2-20-362 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಸಯ ಸವಗಾಯದಿಕಮಯಫಲದಾತೃತವಮತಚಯತ್ೀ। ಅತಾಃ ಪರಸತುತಾದಿೀಶಾತ್ ಫಲಂ, ನ್ 
ಕಮಯತಾಃ। ಕತತ? ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಈಶಸಯ ಚ್ೀತನ್ತ್ವೀನ್ ಫಲದಾನ್ಸಮಬವಾತ್। 
ಕಮಯಣ್ ೀಽಚ್ೀತನ್ತ್ವೀನ್ ತದ್ಯೀಗಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
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ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಸಮಾಭವನಾಮಾತರಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಶತರತತಾವಚಾ ಓಂ ॥ 3-2-20-363 ॥ 
‘ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಂ ಬರಹಮ ರಾತಿದಾಯತತಾಃ’ ಇತಿ ಫಲದಾತೃತವಸಯ ಶತರತತಾವಚಾಾತಾಃ 

ಫಲಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಈಶಾತ್ ಫಲಮಿತ್ಯೀತದಾಕ್ಷಿಪತಿ — 

ಓಂ ಧಮಯಂ ಜ್ೈಮಿನಿರತ ಏವ ಓಂ ॥ 3-2-20-364 ॥ 

ಫಲಮತ ಇತಯಸಿು। ಅತ ಏವ್ೀತಿ ತನ್ರಮ್। ಅತ ಏವ ‘ಏಷ್ ಹ್ಯೀವ ಸಾಧತಕಮಯ 
ಕಾರಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀರ್ೀವ, ಅತ ಏವ್ೀಶಾದ್ೀವ, ಧಮಯಮಿತಿ 

ಕಮಯಮಾತ್ ರೀಪಲಕ್ಷಣಂ, ಧಮಾಯಧಮಾಯಖ್ಯಂ ಕಮಯ ಕಾರಿತಂ ಜ್ೈಮಿನಿರಾಹ। ಅತಾಃ 
ಕಮಯಣ ಏವ ಚ ಫಲಂ ಭವತಿೀತಾಯಹ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಧಮಾಯದಿತಿ 

ವಾಚ್ಯೀಽರ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಲಾಭಾಯೈವಂ ವಿನಾಯಸಾಃ। ರಾತಿದಾಯತತರಿತಿ ಶತರತಿಾಃ 

ಪ್ಾರಮಪಯಯಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸಮಾಧತ್ುೀ — 

ಓಂ ಪೂವಯಂ ತತ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಹ್ೀತತ ವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ  

॥3-2-20-365 ॥ 

ಧಮಯಮಿತಯಸಿು। ತತವಿಯಶ್ೀಷ್ೀ। ಹ್ೀತಿವತಿ ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಪೂವೀಯಕುಂ ಬರಹಮ ಧಮಯಂ 

ಚ ಫಲಹ್ೀತತಂ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಮನ್ಯತ್ೀ। ಬರಹಮ ಕತೃಯತ್ವೀನ್ ಧಮಯಂ ಕರಣತ್ವೀನ್, ನ್ 

ತತ ಸಾಮಯೀನ್ೀತಿ ತ್ ೀರರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಹ್ೀತತವಯಪದ್ೀಶಾತ್। ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಯಂ ಲ್ ೀಕಂ 
ನ್ಯತಿ ಇತಿ ಬರಹಮಕಮಯಣ್ ೀಾಃ ಕತೃಯತವಕರಣತವರ ಪಹ್ೀತತವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ।  
ಪೂವಯಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಕತೃಯತ್ ವೀಪಯತಕುಚ್ೀತನ್ತವಜ್ಞಪ್್ಯೈ। ಪ್ಾರರಾನ್ಯಸ ಚನಾಯೀತಿ 

ಕ್ೀಚಿತ್। ಸಾಮಾನ್ಯತಾಃ ಕಮಯಣಾಃ ಫಲಹ್ೀತತತವಂ ಪ್ಾರಗತಕುಂ ತದ್ನ್ತಮತಮೀವ್ೀತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಫಲಮತ ಇತತಯಕಾಯ ಕಮಯಣಾಃ ಫಲಹ್ೀತತತವಂ ನ್ೀತಿ ಪ್ಾರಪುಚ್ ೀದ್ಯನಿರಾಸಾಯ 

ತೃತಿೀಯೀ ಯೀಗಾಃ। ತಸಯ ಬರಹಮವತ್ ಪ್ಾರರಾನ್ಯವುಯದಾಸಾರಾನ್ಯಾಃ॥20॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿ ಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ 

ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥3-2॥ 
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ಅರ್ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯೀ ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥3-3॥ 
ಅತರ ಪ್ಾದ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತಭಕ್ತುಸಾರಾಯ ಉಪ್ಾಸನಾ ಉಚಯತ್ೀ। 

ಸವಯವ್ೀದಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-1॥ 

ಓಂ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ ಚ್ ೀದ್ನಾದ್ಯವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-1-366॥ 

ಅತರ ನ್ಯೀ ರಾಯನಾಙ್ಗುಸವಯಸಚಾಾಸರಶರವಣಮನ್ನ್ಕತಯವಯತಾ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪ್ಾರಕ್ 

ಪೂವಯಪದ್ಪರಕೃತಂ ಬರಹಾಮನ್ವೀತಿ। ಅನ್ ುೀ ನಿಣಯಯಾಃ। ಉಭಯೀರಪ ದ್ೃಷ್ ಟೀಽನ್ು 

ಇತಾಯದ್ೀಾಃ। 
ಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ನಾಮನ ು್ೀನ್ ಸವಯವ್ೀದ್ವಿಷ್ಯಶರವಣಮನ್ನ್ಸಾಧಯನಿಣಯಯೀನ್ ೀತಾಪದ್ಯಾಃ 

ಪರತಯಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯಸಯ ತದ್ಬರಹಮ। ಯಥಾಶಕ್ತು ಸವಯವ್ೀದಾನ್ ಶರವಣಾದಿನಾ ನಿಣಿೀಯಯ 

ಜ್ಞಾತವಯಂ ಬರಹ್ೇತಿ ರಾವತ್। ನ್ ತತ ಸವಸವಶಾಖ್ಾಮಾತ್ ರೀಕುರಿೀತ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? 
ಚ್ ೀದ್ನಾದ್ಯವಿಶ್ೀಷಾತ್। ಚ್ ೀದ್ನಾ ವಿಧಿಾಃ। ಸ್ ೀಽತರ ತದ್ವಚಾಾಖ್ಾಪರಾಃ। ಚ್ ೀದ್ನಾಸತ 
ತದ್ತಯಕಾಣಾವದಿಶಾಖ್ಾಸತ ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಕಾಣ್ವೈರ್ೀವಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಮಾಧಯನಿದನ್ೈರ್ೀವಮಿತಿ 

ಅಧಿಕಾರಿವಿಶ್ೀಷಾಭಾವಾತ್। ಸ ಏವ ಕರ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯ 

ಇತಯತ್ ೀಽಪಚ್ ೀದ್ನಾದ್ಯವಿಶ್ೀಷಾತ್। ಚ್ ೀದ್ನಾನಾಮ್ 
ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪ್ಾಸಿೀತ್ೀತಾವದಿವಿಧಿೀನಾಮ್ ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ 

ಸವಾಯಧಿಕಾರಿಸಾರಾರಣಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯತಾ ಕಾಣ್ವೈರ್ೀವಮಿತಾಯದಿ ರ ಪ್್ೀಣ 

ವಿಧಿಸಮಿೀಪ್್ೀ ಶರವಣಂ ಸಾಯತ್। ತದ್ಭಾವಾದ್ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಆದಿಪದಾದ್ 

ಯತಕ್ತುಾಃ। ಅಧಿಕಾರಿವಿಶ್ೀಷ್ಕಲಪಕಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ವಿಧಯರ್ಯಂ ತತರ 

ತತ್ ರೀಕಾುರ್ಯವಾದಾದಿರ ಪಯತಕ್ತುೀನಾಮವಿಶ್ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ುೀತತಯಕ್ತುಾಃ 

ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಶರವಣಮನ್ನ್ಸಾಧಯತವಂ ವಕತುಮ್। ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಭ್ೀದಾನ್ುೀತಿ ಚ್ೀದ್ೀಕಸಾಯಮಪ ಓಂ ॥ 3-3-1-367 ॥ 
‘ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಂ ಬರಹಮ’, ‘ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ನ್ುಂ ಬರಹಮ’, ಇತಾಯದಿನಾ ಪರತಿಶಾಖ್ಂ 

ವಸತುಭ್ೀದಾನ್ೈಕಂ ಬರಹಮ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಮ್। ಕ್ತನ್ತು ಸವಸವಶಾಖ್ಾಪರತಯಯಮೀವ। 
ಏಕಸ್ಯೈವ ವಸತುನ್ ೀಽಧಿಕಾರಿಣಾ ಜ್ಞ್ೀಯತಾವದಿತಿ ಚ್ೀತ್। ನ್ೀತಿ ನ್ಞ್ ಆವೃತಿುಾಃ। ಕತತಾಃ? 
ಏಕಸಾಯಮಪ। ಪರಕೃತತಾವತ್ ಶಾಖ್ಾರಾಮಿತಯನ್ವೀತಿ। ಭ್ೀದಾದಿತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। 
‘ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪ್ಾಸಿೀತ’, ‘ಕಂ ಬರಹಮ ಖ್ಂ ಬರಹಮ’ 
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ಇತ್ಯೀಕಶಾಖ್ಾರಾಮಪಯರ್ಯಭ್ೀದ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ ಏಕಶಾಖ್್ ೀಕುಮಪ ನ್ ಜ್ಞ್ೀಯಂ 

ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತತರ ಧನ ಯ್ೀನ್ತವಾದ್ೀನ್ ಅನಾಯನ್ಯಧಮಯವಿರಾನಾದ್ 

ಅಸ ು್ಾೈಕಯಮಿತಿಸಿವೀಕಾರ್ೀ check ಸವಯ ಶಾಖ್ಾಸವಪ ತಥಾ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಾವರಾಯಯಸಯ ತಥಾತ್ವೀನ್ ಹಿ ಸಮಾಚಾರ್ೀಽಧಿಕಾರಾಚಚ ಓಂ॥03-368॥ 

ಸಾವರಾಯಯಸಯ ತಥಾತ್ವೀನ್ೀತಾಯವತಯತ್ೀ। ಸಾವರಾಯಯಸಯ, ಲಕ್ಷಣರಾ 

‘ಸಾವರಾಯಯೀಽರ ಯ್ೀತವಯಾಃ’ ಇತಿ ಸಾವರಾಯರಾಧಯಯನ್ವಿರ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾತ್ವೀ 
ನಾವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವಾಯಧಿಕಾರಿಸಾಧರಣ್ಯೀನ್ ಸವ್ೀಯವ್ೀದಾಧಯಯನ್ವಿರಾಯಕತ್ವೀನ್ 

ಹ್ೀತತನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸಾವರಾಯಯಸಯ ಸವಯಶಾಖ್ಾಸಮ ಹಸಯ ತಥಾತ್ವೀನಾವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೈವ 
ಉಕ ು್ೀನ್ೈವಾರ್ಯೀತವಯತ್ವೀನ್ೈವ, ‘ವ್ೀದ್ಾಃ ಕೃತ್ ಸನೀಽಧಿಗನ್ುವಯಾಃ’ ಇತಿ 

ಹಿಶಬದಸ ಚಿತಸೃತ್ೀಶಾ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ ಬರಹಮ। ಅಧಯಯನ್ಸಯ 

ಜ್ಞಾನಾರ್ಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ತಥಾ ಸಮಾಚಾರ್ೀಽಧಿಕಾರಾಚಾ। ಅಸಾಯಪ್ಾಯವೃತಿುಾಃ। 
‘ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಕುಮಾಗ್ೀಯಣ ಕಮಯ ಕತವಿೀಯತ’ ಇತಿ ಸೃತಾಯ ಸಮಾಚಾರ್ೀ 

ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಕುಕಮಯಣಾಃ ಸಮಯಗನ್ತಷಾಠನ್ೀ ಸವ್ೀಯಷಾಮಧಿಕಾರಾಚಾ। ಸಮಾಚಾರ್ೀ, 
ಚರ ಗತೌ, ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಕುಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ೀ ಸತತರಾಮಧಿಕಾರಾತ್ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ 

ಬರಹ್ೇತಯನ್ತವತಯಯ ಯೀಜಯಮ್। ಶಾಖ್ಾಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರಸಿದ್ಧತಾವದ್ ಅಧಯಯನ್ವಿಧಿಾಃ 

ವಿಶ್ೀಷ್ನಿಷ್ ಠೀ ವಾಚಯ ಇತಿ ಶಙ್ಗಾಮಪನ್ೀತತಂ ಹಿೀತಿ ಸೃತಿಸ ಚನ್ಮ್। 
ಶಾಖ್ಾಭ್ೀದ್ ೀಽಶಕ್ತುಹ್ೀತತಕ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸತರಾರಾಂ ತತ, ಸಮಾಚಾರ್ೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ಶರವಣಾದ್ಯನ್ತಷಾಠನ್ೀಽಧಿಕಾರಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಏಕ್ೈಕಶಾಖ್ಾಪರತಯಯತ್ವೀ ಬರಹಮಣಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಮಹಾಮತಿೀನಾಮದಾಯಪ ತನ್ು ಸಾಯತ್। 
ಸಮಾಚಾರಾದಿತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀಽಧಿಕಾರಾದಿತತಯಕ್ತುಾಃ 

ದ್ೀವತಾನ್ಯೀಕುನಾಯಯಸಾಮರಣಯೀತತಯಕುಮ್। 
ಏವಂ ತಹಿಯ ಮನಾದನಾಮಧಯಯನಾನ್ಧಿಕಾರಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಲ್ಲಲವಚಾ ತನಿುಯಮಾಃ ಓಂ ॥ 04-369 ॥ 

ಚ ಏವ। ಸ ಚಾಸೌ ನಿಯಮಶಾ, ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ ಬರಹಮತ್ಯೀಷ್ ನಿಯಮಾಃ, 

ಸಲ್ಲಲವತ್ ಸಲ್ಲಲಾನಾಂ ಸಮತದ್ರಪ್ಾರಪುನಿಯಮ ಇವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸವಾಯಸಾಮಪ್ಾಂ 
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ಸಮತದ್ರ ಏಕಾಯನ್ಮ್’ ಇತತಯಕ್ ುೀ ನಿಯಮಾಃ ಸತಾಯಂ ಶಕೌು। ಏವಮೀವ 

ಸವಯಶಾಖ್ಾಪರತಯಯಂ ಬರಹ್ೇತ್ಯೀಷ್ ೀಽಪ ತತುತತಪಂಶಕ್ತುಮಪ್್ೀಕ್ಷ್ಾೈವ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸಲ್ಲಲ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ  ‘ಯಥಾ ನ್ದಿೀನಾಂ ಸಲ್ಲಲಂ ಶಕ್ಯೀ ಸಾಗರಗಂ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸ ಚನಾಥಾಯ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಚ ಓಂ ॥ 05-370 ॥ 

‘ಸವ್ೈಯಶಾ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಪರಮೀ ಹಿ ದ್ೀವೀ ಜಿಜ್ಞಾಸಯ’ ಇತಿ ಶತರತಿದ್ಯಶಯಯತತಯಕಾುರ್ಯ, 
ಚಶಬಾದತ್ ‘ಸವಾಯನ್ ವ್ೀದಾನ್ ಸ್ೀತಿಹಾಸಾನ್’ ಇತಿ ಸೃತಿಶಾ, ಯತ್ ೀಽತಾಃ 

ಸವಯವ್ೀದಾನ್ುಪರತಯಯಂ ಬರಹ್ೇತಯರ್ಯಾಃ॥1॥ 

ಉಪಸಂಹಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-2॥ 

ಓಂ ಉಪಸಂಹಾರ್ ೀಽಥಾಯಭ್ೀದಾದಿವಧಿಶ್ೀಷ್ವತ್ ಸಮಾನ್ೀ ಚ ಓಂ 

॥3-3-2-371॥ 

ಅತರ ಸಾವಯತಿರಕಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ೀಣ ಈಶಸಯ ರಾಯನ್ಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಸವಯವ್ೀದ್ೀತಿ 
ಷ್ಷ್ಠಾನ್ುತರಾಽನ್ತವತಯತ್ೀ। ಬರಹ್ೇತಿ ಚ। ಉಪಸಂಹಾರ್ ೀ ಯತಗಪದ್ 

ಬತರಾಯರ್ ೀಪಣಮ್। ತ್ೀನ್ ತತ ಪವಯಕಂ ರಾಯನ್ಂ ಗೃಹಯತ್ೀ। 
ಸವಯವ್ೀದಾನಾಮಥಾಯಭ್ೀದಾತ್ ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಕಾುಥಾಯನಾಂ ಆನ್ನಾದದಿಗತಣಾನಾಂ 
ಅಪಹತಪ್ಾಪಮತಾವದಿದ್ ೀಷಾಭಾವಾನಾಂ ಚಾಭ್ೀದಾದಿವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಉಪಸಂಹಾರಾಃ 

ಕಾಯಯಾಃ। ಅವಿಭಾಗ್ೀನ್ ತಾನ್ತಪಸಂಹೃತಯ ಬರಹಮ ರ್ಯೀಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? 

ವಿಧಿಶ್ೀಷ್ವತ್। ಶ್ಷ್ಯನ್ು ಇತಿ ಶ್ೀಷಾಣಿ। ವಿಧಿಭಾಃ ಶ್ಷಾಟನಿ ವಿಧಿಶ್ೀಷಾಣಿ 

ಕಮಾಯಣಿೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಯಥಾ ವಿಹಿತತಾವತ್ ಸನಾಧಾದಿ ಕಮಯ ಕಾಯಯಂ, ಏವಂ ‘ಉಪ್ಾಸಯ 
ಏಕಾಃ ಪರತಾಃ ಪರ್ ೀ ಯೀ ವ್ೀದ್ೈಶಾ ಸವ್ೈಯಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿವಿಹಿತತಾವದ್ ಉಕುರ ಪಂ 

ರಾಯನ್ಂ ಕಾಯಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ಪರತಯವಾರಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ।  
ಉಕುಸಾಯಪವಾದ್ಾಃ ಸಮಾನ್ೀ ಚ್ೀತಿ। ಚ ಏವ। ಸಮಾನ್ ಏವ ಯೀಗಯಗತಣ ಏವ 

ಉಕ್ ುೀಪಸಂಹಾರ್ ೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। ನ್ ತವಯೀಗಯರ್ ೀದ್ನಾದಿವಿಷ್ಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಉಕುಂ 
ಚ ಸಾಙ್ಗಾಷ್ಯಣಸ ತ್ರೀ — ‘ಅಚ್ೀತನಾಸತಾಯಯೀಗಾಯನ್ಯನ್ತಪ್ಾಸಾಯನ್ಯಫಲತವ 

ವಿಪಯಯರಾಭಾಯಮ್’ ಇತಿ। ಕಮಯವದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 
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ವಿಧಿಶ್ೀಷ್ೀತತಯಕ್ತುವಿಯಹಿತತವಹ್ೀತತಸ ಚನಾಥಾಯ। ವಿಧಿಶ್ೀಷಾಣಿೀತಿ ಸೃತಿಸ ಚನಾಥಾಯ 
ಚ। 
ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ — ಸವಯವ್ೀದ್ ೀಪ್ಾಸಾಯರ್ಯಸಯ ಸವಯಗತಣಾತಮಕಸಯ 

ವಿಷ್ ಣೀರಭ್ೀದಾದ್ೀಕತಾವದಿತಯರ್ಯ ಉಕುಾಃ। ವಿಧಿಶ್ೀಷ್ವದಿತಯಸಯ 
ಪರರಾನ್ವಿಧಿಶ್ೀಷ್ಭ ತಾನಿ ಪರರಾಜಾದಿೀನಿ ಯಥ್ೀತಿ ವಾಽರ್ಯ 

ಇತಯಥಾಯನ್ುರಮಪುಯಕುಮ್। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಅನ್ಯಥಾತವಂ ಚ ಶಬಾದದಿತಿ ಚ್ೀನಾುವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥3-3-2-372॥ 
ಶಬಾದತ್ ‘ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪ್ಾಸಿೀತ’ ಇತಿ ಶಬಾದದ್ನ್ಯಥಾತವಂ ಪ್ಾರಗತಕಾುದ್ನ್ಯಥಾತವಮ್ 

ಉಪಸಂಹಾರಾಕತಯವಯತವಮ್। ಅವರಾರಣ್ೀನಾತಮತಾವದ್ನ್ಯಗತಣಾರಾಯನ್ಪರತಿೀತ್ೀರಿತಿ 

ಚ್ೀನ್ು। ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್। ಏತ್ೀ ಗತಣಾ ನ್ ೀಪ್ಾಸಾಯ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀ 

ಮಾನಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅವರಾರಣಂ ತವಯೀಗವಯವಚ ಾ್ೀದ್ೀನಾನಾತಮತವ 

ವಾಯವೃತಿುಪರಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಉಪಸಂಹಾರ್ೀ ತತ ‘ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈರ್ೀಕ ಏವ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿರಸಿುೀತಾಯಕ ತಮ್। 

ನ್ ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ ೀ ಯತಕುಾಃ। ಅಶಕಯತಾವದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ನ್ ವಾ ಪರಕರಣಭ್ೀದಾತ್ ಪರ್ ೀವರಿೀಯಸಾುಾದಿವತ್ ಓಂ ॥3-3-2-373॥ 

ಉಪಸಂಹಾರ ಇತಯಸಿು। ಷ್ ೀಡಶ್ಗರಹಣವದ್ ವಾಶಬ್ ದೀ ವಯವಸಿಾತವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। ನ್ 
ವೀಪಸಂಹಾರಾಃ ಕಾಯಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಪರಕರಣಭ್ೀದಾತ್ 

ಪರ್ ೀವರಿೀಯೀವ್ೈಶಾವನ್ರಾದಿಪರಕರಣಭ್ೀದಾತ್। ಅನ್ಯಥಾ ತನ್ು ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಏಕ್ೈಕಪರಕರಣ್ೀಽಪ ಸವಯಗತಣ್ ೀಕ್ತುಸಮಭವಾತ್ ತದ್ಭೀದ್ೀಽಪ ಸಾಯತ್ 

ಸವಯಗತಣ್ ೀಸಂಹಾರ ಇತಯತಾಃ ಉಕುಂ ಪರ್ ೀವರಿೀಯಸಾುಾದಿವದಿತಿ। ‘ಸ ಏಷ್ 
ಪರ್ ೀವರಿೀರಾನ್ತದಿುೀರ್ಾಃ ಸ ಏಷ್ ೀಽನ್ನ್ುಾಃ’ ಇತಾಯದಿಪರಕರಣ್ೀಷ್ತ 
ಪರ್ ೀವರಿೀಯಸಾುಾದಿಕಂ ಯತಾ ತಾವನಾಮತರಮತಪ್ಾಸಯಮತಕುಂ, ತಥಾ 

ತತುದಿವರ್ ೀಕುಮಾತರಮತಪ್ಾಸಾಯಮ್। ನ್ ತ ಪಸಂಹೃತ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 
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ಓಂ ಸಙ್ಗಜಾತಶ್ಾೀತ್ ತದ್ತಕುಮಸಿು ತತ ತದ್ಪ ಓಂ ॥3-3-2-374॥ 

ಸಙ ಜ್ಾೀತಿ ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಸವಯವಿದಾಯನಾಮಿತಿ ಪರಕೃತತಾವದ್ನ್ವೀತಿ। ‘ಸ್ ೀಽಹಂ 
ನಾಮವಿದ್ೀವ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಸವಯವಿದಾಯನಾಂ ಸಂಜ್ಞಾತಾಃ ಸಂಜ್ಞಾತವತಾಃ 
ಈಶಾನಾಮತವತಾಃ ತದ್ತುಣವಾಚಿತಾವತ್ ತಸಯ ರಾಯನಾರ್ಯತಾವತ್ ಉಪಸಂಹಾರಾಃ ಕಾಯಯ 

ಇತಿ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್। ತತ್ ಉಪಸಂಹಾರಕತಯವಯತವಂ ಉಕುಂ ಅಸಾಮಭಾಃ ಪ್ಾರಗಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಇಷ್ಟಮೀವ್ೈತದ್ಸಾಮಕಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅಸಿು ತತ ತದ್ಪ। ತತರ್ೀವ। ‘ನಾಮ ವಾ ಏತಾ 

ಬರಹಮಣಾಃ ಸವಯವಿದಾಯಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿರ ಪಪರಮಾಣಮಸ್ಯೀವ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ 

ನಾಮತವಯತಕ್ತುಮಾತರಂ ಇತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ಪರಯತ್ುೀನ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ೀ 
ಫಲಾದಿಕಯಬ್ ೀಧನಾರ್ಯಂ ಬಹತಪರಮಾಣಗರಹಣಾರ್ಯಂ ಚ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ 

ಉಪಸಂಹಾರ್ ೀಪನಾಯಸ ಇತತಯಕುಂ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ॥2॥ 

ಪ್ಾರಪಯಧಿರಕಣಮ್॥3-3-3॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಪ್ಾರಪ್್ುೀಶಾ ಸಮಞ್ಜಸಮ್ ಓಂ  3-3-3-375 

ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕ್ ುೀಪಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಯೀಾಃ ಪುರತಷ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಯತಕುತವಂ 

ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪರಕೃತಂ ಉಪಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಕತಯವಯತವಂ ಸಮಞ್ಜಸಂ, ವಕತುಂ 

ಯತಕುಂ ಚ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಕತಯವಯತವಮಿತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಪ್ಾರಪ್ ು್ೀಾಃ 

ಯೀಗಯತಾವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತಯೀಾಃ ಪ್ಾರಪುತಾವತ್। ವಯವಸಿಾತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯೀಗಯತಾವಿಶ್ೀಷ್ಶಯ ರಾವದಿತಯತರ ವಕ್ಷಾತ್ೀ। ರಾಯನ್ಕಾಲ್ೀ ಯಸಯ ರಾವದ್ 

ಗತಣಜಾತಂ ಸಪಷ್ಟಂ ಭಾತಿ ತ್ೀನ್ ತಾವದ್ತಪ್ಾಸಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥3॥ 

ಸವಯಭ್ೀದಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-4॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಸವಾಯಭ್ೀದಾದ್ನ್ಯತ್ರೀಮೀ ಓಂ  3-3-4-376 

ಅತರ ಬಹತಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಸಯ ಫಲಾಧಿಕ್ ಯೀಕಾಯ ಕತಯವಯತ್ೈವ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಫಲ ಇತಿ 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಇಮೀ ಉಪಸಂಹತೃಯತ್ವೀನ್ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಪರಸತುತಾಾಃ ಬರಹಾಮದ್ಯಾಃ ಅನ್ಯತರ 
ಫಲ್ೀಽನ್ತಪಸಂಹತೃಯಫಲವಿಲಕ್ಷಣ್ೀ ಸಮ ಪಣಾಯನ್ನಾದದಾಯತಮಕ್ೀ ಮೀಕ್ಷಫಲ್ೀ ಭವನಿು 

ತದಾಭಜ್ ೀ ಭವನಿು। ಕತತಾಃ? ಸವಾಯಭ್ೀದಾತ್, ಸವಯಗತಣಾನಾಂ 

ಅಬ್ೀದ್ೀನ್ ೀಪ್ಾಸನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸವಯಗತಣಯತಕುತ್ವೀನ್ ೀಪ್ಾಸನಾದಿತಿ ರಾವತ್। 
ಉಪಸಂಹರಾಲಭಯಫಲ ಇತಿ ನಿದ್ೀಯಶ್ಯೀ ಅನ್ಯತ್ರೀತತಯಕ್ತುಾಃ 
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ತಸಾಯನ್ತಪಸಂಹಾರಾಲಭಯತವಸ ಚನಾಯ। ತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ೈವಾಲಮಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
‘ಇಮೀ’ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹತೃಯತರಾ ಮಹತ ು್ಾೀನ್ 

ಮಹಾಫಲಯೀಗಯತಾಂ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ತ್ೀನ್ ಮಾನಾಭಾವಾತ್ ತ್ೀಷಾಂ 

ಫಲಾತಿಶಯನಿಣಯಯ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್॥4॥ 

ಆನ್ನಾದಧಿಕರಣಮ್॥3-3-5॥ 

ಓಂ ಆನ್ನಾದದ್ಯಾಃ ಪರರಾನ್ಸಯ ಓಂ ॥ 3-3-5-377 ॥ 

ಅತರ ಸವಯಮತಮತಕ್ಷತಸಾರಾರಣಗತಣ್ ೀಪ್ಾಸನಾ ನಿಣಿೀಯಯತ್ೀ। ಪರರಾನ್ಸಯ 
ಮೀಕ್ಷಸಾಯಥ್ೀಯ ಆನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವತಮತವರ ಪ್ಾಾಃ ಚತಾವರ್ ೀ ಗತಣಾಾಃ 

ರ್ಯೀರಾಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ತನ್ು ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಮೀಕ್ಷಸ್ಯೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪರರಾನ್ಸ ಯ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ 
‘ಸತಖ್ಮೀವ ಮೀ ಸಾಯದ್ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಮನಾಗಪ ಮಾ ಭ ತ್’ ಇತಿ ನಿಖಿಲಾಶಾಸಯತ್ವೀನ್ 
ಪರರಾನ್ನಿದ್ ೀಯಷ್ಸತಖ್ಾನ್ತಭವರ ಪತಾವತ್ ತಸಯ ತದ್ರ್ಯಂ ಏತ ಏವೀಪ್ಾಸಾಯಾಃ 

ನಾನ್ಯ ಇತಿ ತದ್ತಪಪ್ಾದ್ಕಂ ಸ ಚಯಿತತಮ್।‘ತಂ ಯಥಾ ಯಥ್ ೀಪ್ಾಸತ್ೀ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ 
ಸಾವಮಿತವಂ ತತ ತತಿರೀತಯರ್ಯತಾವದ್ತಪ್ಾಸಯಮಿತಿ ಆತ್ೇತಿ ತ ಪಗಚಾನಿು’ ಇತಯತಾರಗ್ರೀ 

ವಯಕುಮ್॥5॥ 

ಪರಯಶ್ರಸಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-6॥ 

ಓಂ ಪರಯಶ್ರಸಾುಾದ್ಯಪ್ಾರಪುರತಪಚರಾಪಚರೌ ಹಿ ಭ್ೀದ್ೀ ಓಂ॥3-3-6-378॥ 

ಅತರಪರಯಶ್ರಸಾುಾದಿಗತಣಾನಾಂ ಸವೀಯಪ್ಾಸಯತಾ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಪರಯಶ್ರಸಾುಾದಿಶಬದಾಃ 

ತದ್ತಪ್ಾಸಿುಪರಾಃ। ಭ್ೀದ್ ಇತಿ ನಿಮಿತುಸಪುಮಿೀ। ಪರರಾನ್ಸ್ಯೀತಯಸಿು। ‘ತಸಯ ಪರಯಮೀವ 

ಶ್ರಾಃ’ ಇತಾಯದ್ತಯಕುಪರಯಶ್ರಸಾುಾದಿಗತಣ್ ೀಪ್ಾಸಿುಪ್ಾರಪುಾಃ ನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮ್। ಕತತಾಃ? 

ಪರರಾನ್ಸಯ ಮಾಕ್ಷಾಖ್ಯಫಲಸಯ ಭ್ೀದ್ೀ ಭ್ೀದಾರ್ಯಂ, ತಾರತಮಾಯರ್ಯಮ್। 
ಉಪಚರಾಪಚರೌ। ಪರಸಾುವಾದ್ ಗತಣ್ ೀಪ್ಾಸನಾರಾ ಇತಯನ್ವೀತಿ। 
ಗತಣ್ ೀಪ್ಾಸನಾರಾ ಉಪಚರಾಪಚರೌ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ,  ತಾರತಮಯಮಿತಿ ರಾವತ್, 

ಉಪ್್ೀರಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। ಹಿಹ್ೀಯತೌ। ಯಸಾಮದ್ೀವಂ ತಸಾಮದಿತಿ। ‘ಆನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ 

ಭವತಿ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿಸಿದ್ಧಫಲಭ್ೀದ್ಪರಸಿದಿಧದ್ ಯೀತಕ್ ೀ ವಾ। ಭ್ೀದ್ ಇತತಯಕಾಯ ‘ನ್ೈವ 
ಸವ್ೀಯಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೈಯರತಪ್ಾಸಾಯ ಮತಕ್ತುಭ್ೀದ್ತಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ।  
ಅಪ್ಾರಪುರಿತತಯಕಾಯ ಯೀಗಯತಾಽಪ ತಾವತಿೀತಿ ಸ ಚಿತಮ್॥6॥ 
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ಇತರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-7॥ 

ಓಂ ಇತರ್ೀ ತವರ್ಯಸಾಮಾನಾಯತ್ ಓಂ ॥ 3-3-7-379 ॥ 

ಅತರ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಬಹತಗತಣ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ। ಶ್ೀಷ್ೀಣಾನ್ವೀತಿ। 
ಇತರ್ೀ ಸವಾಯಭ್ೀದಾದಿತತಯಕುಸವಯಗತಣ್ೀಭಯಾಃ, ಆನ್ನಾದದ್ಯ ಇತತಯಕುಚತತಭಯಯಶಾ ಇತರ್ೀ 

ಗತಣಾಾಃ, ಮದ್ಯಮಗತಣಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ದ್ೀವಾದಿಭರತಪಸಂಹಾರಾಯ ಏವ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ನ್ೈತಚಾಕಯಂ ಯೀಗಯತಾಽನಿಣಯರಾದಿತಯತ ಉಕುಮ್ ಅಥ್ೀಯತಿ। ಲಯಬ್ ಿೀಪ್್ೀ ಪಞ್ಾಮಿೀ। 
ಸವಸವಪ್ಾರಪಯಫಲಸಾಮಯಮಪ್್ೀಕ್ಷ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪ್ಾರಪಯಫಲಾನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ ೀಪಸಂಹಾಯಯಗತಣಾನ್ ಪರತಿ 

ಯೀಗಯತಾನಿಶಾಯೀಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಭಾವಿಫಲ್ ೀತಾಷ್ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಸವಯಜ್ಞಗತರತಣಾ 

ತದ್ನ್ತಸಾರಿಗತಣನಿಯಮೀಪದ್ೀಶ್ ೀಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಗತರತನಿಯತಿಾಃ ಪರದಾನ್ನ್ಯೀ 

ವಯಕಾು। ಅಥಾಯದಿತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಸಾಮಾನಾಯದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಫಲ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಯೀಾಃ 

ಸಾಮಾಯದಿತಿ ಯತಕ್ತುಂ ಸ ಚಯಿತತಮ್॥7॥ 

ಅರಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-8॥ 

ಓಂ ಆರಾಯನಾಯ ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-8-380 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕ್ ುೀಪಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಯೀಾಃ ಪರಮಾಣಮತಚಯತ್ೀ। ಸಂಜ್ಞಾತ 

ಇತಯತರ ಪರಕೃತ ಸವಯಗತಣ್ ೀಕ್ತುರನ್ವೀತಿ। ಸಂಜ್ಞಾತ ಇತತಯಕುನಾಯಯೀನ್ 
ಸವಯವ್ೀದಾದಿಷ್ವೀಶಸಯ ಸವಯಗತಣ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಆ ಸಮನಾುತ್ 
ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಪೂವಯಕರಾಯನಾಥಾಯ, ಆ 

ಸಮಯಗನ್ತರ ಪಫಲಜನ್ಕರಾಯನಾಥಾಯ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾತ್। 
ಉಕುರ ಪರಾಯನಾದ್ನ್ಯಪರಯೀಜನಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸವಯವ್ೀದಾದ್ೀರಿೀಶನಾಮತ್ವೀನ್ ತದ್ತುಣಾಭರಾಯಕತವಮೀವೀಪಸಂಹಾರ್ೀ 

ಮಾನ್ಮಿತತಯಕುಂ ಭವತಿ। 
ಫಲ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪರಯೀಜನ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಗತಣ್ ೀಕ್ತುಂ ಪರತಿ ರಾಯನ್ಸಯ 

ಪರಯೀಜಕತವಸ ಚನಾಯ। ವಿಧಿಶ್ೀಷ್ವದಿತಯತರ ವಿಹಿತತವಯತಕ್ುೀರತಕಾುವಪ 
ಉಪಸಂಹಾರಫಲಸಯ ಮೀಕ್ಷಸಾಯನ್ಯತಾಃ ಸಿದ ಧ್ೀನ್ೈಯಷ್ಫಲ್ಯೀನಾಪರಯೀಜಕತವಂ ತಸಾಯ ಇತಿ 

ಶಙ್ಗಾವುಯದಾಸಾರಾಯಂ ಯೀಗಾಃ। ಸಂಜ್ಞಾತ ಇತಿ 
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ಗತಣ್ ೀಕ ು್ೀರತಪಸಂಹಾರಾರ್ಯತ್ ವೀಕಾುವಪ ಗತಣಾನಾಂ ವಿಪರಕ್ತೀಣಯತಯೀಕುತಾವತ್ ನ್ 
ತಸಾಯ ಇದ್ಂ ಫಲಮಿತಾಯಶಙ್ಗಾಾ ತಾದ್ೃಶಾನಾಮ್ ಉಪಸಂಹೃತಯರಾಯನ್ೀ 
ಫಲಾತಿಶಯೀಽಸಿುೀತಿ ಆಙ್ಗ ಸ ಚಯಿತಾವ ವಿಪರಕ್ತೀಣ್ ೀಯಕ ು್ೀರನ್ಯಥಾಸಿದಿಧಂ ವಕತುಂ 

ಚಾಯಮಿತಿ। 
ಉಪಸಂಹಾರ್ೀ ಮಾನ್ಮತಕಾುಾಽನ್ತಪಸಂಹಾರ್ೀಽಪ ತದಾಹ — 

ಓಂ ಆತಮಶಬಾದಚಾ ಓಂ ॥ 3-3-8-381 ॥ 

ಆತ್ೇತಿ ಭಾವಪರರಾನ್ಂ ಸಾವರಾರಣಂ ಚ। ಆತಮತವಮಾತ್ ರೀಪ್ಾಸಿುವಿರಾಯಕಾಃ ಶಬದ 

ಆತಮಶಬದಾಃ ‘ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪ್ಾಸಿೀತ’ ಇತಿ ಶಬದಾಃ। ತಸಾಮತ್ 
ಗತಣಾನ್ುರವಾಯವೃತಿುಪೂವಯಮಾತಮತ್ ವೀಪ್ಾಸಿುವಿರಾಯಕಶಬಾದತ್ ಅನ್ತಪಸಂಹಾರಶಾ 

ಸಿದ್ಧಾತಿೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಮನ್ ೀತಾಮನ್ರ ಇತಾಯದಿವದಾತಮಪದ್ಯತಕುಾಃ ಶಬದಾಃ ಆತಮಶಬದ ಇತಿ 

ವಾ  ವಿಗರಹಾಃ। ಅನ್ಯಥಾತವಮಿತಯತಾರಯೀಗವಾಯವೃತಯರ್ಯತ್ವೀಽಭಮತ್ೀಽಪಯತರ 
ಚತತಗತಯಣ್ ೀಪ್ಾಸಾುವಪಯಶಕಾುನ್ ಪರತಿ ಪ್ಾರಪ್ ು್ೀಶ್ಾೀತಯತ್ ರೀಕುದಿಶಾ 

ತತುದ್ ಯೀಗಯತಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತಥಾ ತಥಾ ಪರತಿತ್ೀರವಿರ್ ೀಧಾಃ॥8॥ 

ಆತಮಗೃಹಿೀತಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-9॥ 

ಓಂ ಆತಮಗೃಹಿೀತಿರಿತರವದ್ತತುರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-9-382 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಗತಕುಚತತಗತಯಣ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಆತ್ೇತಿ ಶಬಾದತ್ ಪರಂ 

ಆನ್ನಾದದಿೀನಾಮಿತಿ ಷ್ಷ್ಠಾನ್ುತ್ವೀನಾನ್ವೀತಿ। ಆತಮನಾ ಆತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ಆನ್ನಾದದಿೀನಾಂ 
ಚತತಗತಯಣಾನಾಂ ಗೃಹಿೀತಿಾಃ ಗರಹಣಂ ಉಕ್ತುರಸಿು। ಯೀನ್ 

ಪ್ಾರಗತಕುದಿಶಾಽತಮತವಮೀಕಮೀವೀಪ್ಾಸಯಂ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕರ್ಮೀಕ್ೀನಾನ್ೀಕಗರಹಣಮ್? ಇತರವತ್। ‘ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ನ್ುಂ ಬರಹಮ’ 

ಇತಾಯದಿವಾಕ್ಯೀನ್ೀವಾನ್ೀಕಸತಯತಾವದ್ತಯಕ್ತುಸುಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಉತುರಾತ್। ‘ಅತರ 

ಹ್ಯೀತ್ೀ ಸವಯ ಏಕ್ತೀಭವನಿು, ಇತತಯತುರವಾಕಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ  ‘ಪ್ಾರಣನ್ುೀವ ಪ್ಾರಣ್ ೀ 
ನಾಮ ಭವತಿ ವದ್ನ್ ವಾಕ್ ಪಶಯನ್ ಚಕ್ಷತಾಃ ಶೃಣವನ್ ಶ್ ರೀತರಂ ಮನಾವನ್ ೀ ಮನ್ಾಃ’ 
ಇತಾಯದಿಪೂವಯ ವಾಕ್ ಯೀಕು ಗತಣಾನ್ ‘ಏತ್ೀ’ ಇತಿ ಪರಾಮೃಶಾಯತಾರತಮತವಗತಣ್ೀ 

ಏಕ್ತೀಭವನಿು ಅನ್ುಭಯವನಿುೀತತಯಕ ು್ೀಾಃ। ಪ್ಾರಣಶಬದಸಯ ಚ ‘ಪರಕತಷಾಟನ್ನ್ದರ ಪತಾವತ್ ಪ್ಾರಣಾಃ’ 
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ಇತತಯಕಾಯ ಪ್ಾರಣತವಸಯ ಆನ್ನ್ದತಾವತ್ ಪ್್ರೀತಿ ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಲಾಭಾತ್, ಮನ್ ಇತಾಯದಿನಾ 

ಜ್ಞಾನ್ ೀಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಉತುರಾದಿತಯಸಯ ಸಾಧತತವಮತಕುಂ ಪ್ಾರಕ್॥9॥ 

ಅನ್ವರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-10॥ 

ಓಂ ಅನ್ವರಾದಿತಿ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯದ್ವರಾರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-10-383 ॥ 

ಅತಾರತಮಶಬಾದತಿತತಯಕಾುನ್ತಪಸಂಹಾರಮಾನ್ತವಂ ಆತಮಶಬದಸಾಯಕ್ಷಿಪಯ ಸಮಾಧಿೀಯತ್ೀ। 

‘ಆತಮಶಬ ದ್ೀ’ ಇತಿ ಸಪುಮಯನ್ುತಾಽನ್ತವತಯತ್ೀ। ‘ಆಪುವಾಯಪ್ ು್ೀರಾತಮಶಬದಾಃ ಪರಮಸಯ’ 
ಇತತಯಕಾಯ ಆತಮಶಬ ದ್ೀ ಸವಯಗತಣಾನಾಮನ್ವರಾತ್, ತಸಯ ಸವಯಗತಣವಾಚಿತಾವದಿತಿ 
ರಾವತ್, ಅನ್ತಪಸಂಹಾರಮಾನ್ತವಂ ತಸಾಯಯತಕುಮಿತಿ ಚ್ೀತ್ ಸಾಯತ್ 

ಸವಯಗತಣವಾಚಿತವಮಾತಮಶಬದಸಯ ಸಾಯತ್ ಅಙಚುೀಕ್ತರಯತ ಏವ। ಕತತಾಃ? ಅವರಾರಣಾತ್ 

ಆತ್ೇತ್ಯೀವ್ೀತಯವರಾರಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅಸಯ ವಿರ್ೀಾಃ ಬರಹಾಮದಿಸವಾಯಧಿಕಾರಿಕತಾವತ್ 
ಆತಮಪದ್ೀನ್ ಸವಯಗತಣಾನ್ತಕೌು ಅವರಾರಣ್ೀನಾನ್ಯವಾಯವೃತತಯಕಾಯ ‘ಗತಣ್ೈಾಃ 

ಸವ್ೈಯರತಪ್ಾಸ್ ಯೀಽಸೌ ಬರಹಮಣಾ’ ಇತಾಯದಿವಿರ್ ೀಧಾಃ ಸಾಯತ್। ಅತಾಃ ಸವಯಗತಣಾನ್ 

ಬರಹಾಮದಿೀನ್ ಪರತಯಭಧತ ು್ೀ। ಅನಾಯನ್ ಪರತಿ ತತ ತತುದ್ ಯೀಗಾಯನ್ೀವ್ೀತಿ ಜ್ಞಾಯತ ಏವ್ೀತಿ 

ಯತಕುಂ ಪ್ಾರಗತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥10॥ 

ಕಾರಾಯಖ್ಾಯನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-11॥ 

ಓಂ ಕಾರಾಯಖ್ಾಯನಾದ್ಪೂವಯಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-11-384 ॥ 

ಅತರ ‘ಪರಮತ’ ಇತತಯಕಾುಲೌಕ್ತಕಗತಣಾನಾಂ ರ ಯ್ೀಯತವಮತಚಯತ್ೀ। 
ಗತಣಜಾತಮಿತಯನ ವ್ೀತಿ। ‘ರ್ಯೀಯಮ್’ ಇತಿ ಚ ಪರಸಾುವಾತ್। 
ಕಾಯೀಯಽಪಯಪೂವಯತವಮಥಾಯದ್ನ್ವೀತಿ। ಗತಣಜಾತಂ ಅಪೂವಯಂ ಅಲೌಕ್ತಕಂ  

ಉಪಸಂಹೃತಯ ರ್ಯೀಯಮ್। ಕತತಾಃ? ಕಾರಾಯಖ್ಾಯನಾತ್ 
ಮೀಕ್ಷಾಖ್ಾಯಪೂವಯಕಾಯಯಸ್ ಯೀಕ್ುೀಾಃ ‘ಅಲೌಕ್ತಕಾಸುಸಯ ಗತಣಾ ಹತಯಪ್ಾಸಾಯ ಅಲೌಕ್ತಕಂ 

ಮತಕ್ತುಕಾಯಯಂ ಯತ್ ೀಽಸಯ’ ಇತಿ ಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। ಫಲಾನ್ತಸಾರಿರಾಯನ್ಸ್ಯೈವ 

ಕತಯವಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥11॥ 

ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-12॥ 
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ಓಂ ಸಮಾನ್ ಏವಂ ಚಾಭ್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-12-385 ॥ 

ಅತರ ವಾಣಾಯಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ೀಽಪ ಕ್ತರರಾಣಾಂ ನ್ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಸಾಃ, ಕ್ತನ್ತು 

ಸಾಮಾನ್ಯೀನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಚ್ ೀಽಪಯಥ್ೀಯ, ಅವರಾರಣ್ೀ ಚ। ಏವಂ ಚ ಏವಮಪ 
ಈಶಧಮಾಯಣಾಮಪೂವಯತ್ವೀಽಪ, ಸಮಾನ್ೀ ಚ ಯೀಗಯವಿಷ್ಯ ಏವೀಪಸಂಹಾರಾಃ 

ಕಾಯಯಾಃ। ನ್ ತವಯೀಗ್ಯೀ। ವಾಣಾಯಶಾ ‘ಯಥಾಶಕ್ತು ಸೃತಾನ್ ರಾತಾರ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ 
ಸರಸವತಿೀ’ ಇತಾಯದಿಸೃತಾಯ ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಕ್ತರರಾಸಾಮಾನ್ಯೀನ್ ಚ ಯೀಗಯತವಂ, ನ್ ತತ 

ವಿರಿಞ್ಾವತ್ ತದಿವಶ್ೀಷ್ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತಹಿಯ ತಿರವಿಕರಮತಾವದಿರಾಯನ್ಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಯತ ಉಕುಮ್। ಅಭ್ೀದಾತ್। 
ನಿತಯವಿಕಾರನಾಯದಿಸಾಮಾನ್ಯಕ್ತರರಾಸವನ್ುಭಾಯವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸಮಾನ್ 

ಇತತಯಕ್ತುಯೀಯಗಯತಾಫಲಾಭಾಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಮತಪಸಂಹಾರಸಯ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ತ್ೀನ್ 
ವಾಣಿೀವಾಣಿೀಶಯೀಾಃ ಸಾಾನ್ೈಕಯಗತಣತಾರತಮಾಯಭಾಯಂ ಸಮವಿಷ್ಯಫಲತ್ವೀನ್ 
ತದ ಧ್ೀತ ಪ್ಾಸನ್ಸಾಯಪ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ದ್ವಯೀಾಃ ಸಾಮಯಂ, ಕ್ತರರಾಸತ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶ್ೀಷಾಭಾಯಂ ವಿಷ್ಮತವಂ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ತಿರವಿಕರಮತಾವದಿಕ್ತರರಾವಿಶ್ೀಷ್ ೀಪಸಂಹಾರ್ ೀ ನ್ ಯತಕುಾಃ। 
ತಾಸಾಮನಿತಯತ್ವೀನ್ ರಾಯನ್ಕಾಲ್ೀಽಸತಾುಾದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಮಬನಾಧದ್ೀವಮನ್ಯತಾರಪ ಓಂ ॥ 3-3-12-386 ॥ 

ಸಮಬನ್ಧಸಾುದಾತಯಮ್। ಅನ್ಯತಾರಪ 

ತಿರವಿಕರಮತಾವದಿಕ್ತರರಾವಿಷ್ಯೀಽಪ್್ಯೀವಮತಪಸಂಹಾರಾಃ ಕಾಯಯಾಃ। ಸಮಬನಾಧತ್ 

ಈಶತಾದಾತಾಯತ್ ತಾಸಾಂ ನಿತಯತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ನಿತಯತಾವದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಏವಮತಕ್ತುಸುತರ ಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ। ತಾದಾತಯಂ ಚ ‘ಗತಣಕ್ತರರಾದ್ಯೀ ಭಾವಾಾಃ 

ಸವರ ಪಂ ನಾನ್ಯದಿಷ್ಯತ್ೀ’  ಇತಾಯದಿವಚನಾಸಿದ್ಧಮ್। ಸಮಬನಾಧದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ತಾದಾತ್ಯೀಽಪ 
ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಕ್ತರರಾ ತದ್ವತುಾಂ ವಯಕಾಯತಮನಾ ಕಾದಾಚಿತಾತವಮಿತಾಯದಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್ 

॥12॥ 

ನ್ವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-13॥ 
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ಓಂ ನ್ ವಾ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-13-387 ॥ 

ಅತರ ‘ಆತಮಶಬಾದಚಾ’ ಇತತಯಕಾುನ್ತಪಸಂಹಾರಮಾನ್ತವಂ ಆತಮಶಬದಸಯ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ಆತಮಗೃಹಿೀತಿರಿತಯಸಿು। ಅನ್ವರಾದಿತಯತಾಃ ಸವಯಗತಣಾನಾಮಿತಿ ಚ। ವಾಶಬ್ ದೀ 

ವಯವಸಿಾತವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। 
ನ್ ವಾ ಸವಯಗತಣಾನಾಮಾತಮಪದ್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಿಾಃ। ಕತತಾಃ? ವಿಶ್ೀಷಾತ್ 

ಯೀಗಯತಾವಿಶ್ೀಷಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆತಮಪದ್ಸಯ ಸವಯಗತಣ್ ೀಕ್ತುಶಕಾುವಪ 

ಅಧಿಕಾರಿವಿಶ್ೀಷಾನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ ತತುದ್ ಯೀಗಯಬ್ ೀಧಕತಾವತ್। ತ್ೀನ್ ಯಸಯ ರಾವನ್ ುೀ 

ಗತಣಾಯತಗಪದ್ ಭಾನಿು ತ್ೀನ್ ತಾವನ್ ುೀ ರ್ಯೀರಾ ಇತಿ ನಾವಯವಸಿಾತಿರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಚ ಓಂ ॥ 3-3-13-388 ॥ 
‘ಸವಾಯನ್ ಗತಣಾನ್ ಆತಮಶಬ್ ದೀ ಬರವಿೀತಿ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಮಿತರ್ೀಷಾಂ ನ್ ಚ್ೈವ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿದ್ಯಶಯಯತಿ ನ್ ವಾ ಸವ್ೀಯಷಾಮಾತಮಪದ್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಿರಿತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ 
ವಿಶ್ೀಷಾದಿತಿ ಯತಕ್ಯೈಷ್ ೀಽರ್ಯಾಃ ಸಿದ್ಧ ಇತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ॥13॥ 

ಸಮಭೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-14॥ 

ಓಂ ಸಮಭೃತಿದ್ತಯವಾಯಪಯಪ ಚಾತಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-14-389 ॥ 

ಅತರ ಸಮಭೃತಾಯದಿಗತಣಸಯ ಸವೀಯಪ್ಾಸಯತವಂ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಅಪಾಃ ನ್ೀತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುರ್ಯಾಃ। 
ಚ ಏವ। ಸಮಭೃತಿಾಃ ಸಮಯಗ್ ಭರಣಮ್। ದ್ತಯವಾಯಪುಾಃ ಪರಕಾಶ್ೀನ್ ವಾಯಪುಾಃ। 
ಸಮಾಹಾರದ್ವನ್ದಾಾಃ। ‘ಉಕ್ಷಾ ಸ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಬಿಭತಿಯ (ಋ.10-32-7) ‘ಏಷ್ ಹಿ 
ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್ೀಷ್ತ ಭಾತಿ’ (ಛಾ.4.15.4) ಇತತಯಕುಸಮಭೃತಿದ್ತಯವಾಯಪುೀ ನ್ 

ಸವೀಯಪ್ಾಸ್ಯೀ। ಕ್ತನ್ತು ದ್ೀವಾದ್ತಯಪ್ಾಸ್ಯೀ। ಕತತಾಃ? ಅತಶಾ ಅತ ಏವ। 
ಪ್ಾರಗತಕುಯೀಗಯತಾವಿಶ್ೀಷಾದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಯೀಗಯತ್ೈವೀಪ್ಾಸಿುನಿಯಮೀ 

ಪರಯೀಜಿಕಾ ನ್ ಫಲಾಪ್್ೀಕ್ಷ್ೀತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮೀವಾರ್ಯಶಾ। ತ್ೀನ್ ಮತಕೌು 
ಸಾವವರಭರಣಪರಕಾಶವಾಯಪ್ಯೀಾಃ ಸವಾಯಶಾಸಯತಾವತ್ ಸವೀಯಪ್ಾಸಯತವಂ ತಯೀರಿತಿ ನ್ 

ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಅಪಾಃ ವಿೀರೌಯದಾರಾಯದಿಸಮತಚಾಾಯಕಾಃ। ಅತ ಏವ 
ದಿವತವಮಾತರವಾಯವೃತಯರ್ಯಂ ಸಮಭೃತಿದ್ತಯವಾಯಪಯಪೀತಯಪರಗೃಹಯ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ। 
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ಸಮಭೃತಿವಾಯಪುವಿೀಯೈಯಶವರಾಯದ್ಯೀ ದ್ೀವೀಪ್ಾಸಾಯ ಇತತಯಕುಮ್। ತತಪಕ್ಷ್ೀ ನ್ 
ಸಮಾಹಾರಾಃ॥14॥ 

ಪುರತಷಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-15॥ 

ಓಂ ಪುರತಷ್ವಿದಾಯರಾಮಪ ಚ್ೀತರ್ೀಷಾಮನಾಮಾುನಾತ್ ಓಂ 

॥3-3-15-390॥ 

ಅತರ ಸವಯತ್ ೀ ಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃ ಕಾಯಯ ಇತಿ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ಸವಯವಿದ್ ಯೀಕುಮಾರಾಮಿತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ಪುರತಷ್ವಿದಾಯರಾಂ 
ಪುರತಷ್ಸ ಕಾುಖ್ಾಯವಿದಾಯರಾಂ ಇತರ್ೀಷಾಂ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದ್ ಗತಣಾನಾಮನಾಮಾುನಾತ್, 
ಚಶಬಾದತ್ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದಾಮಾುನಾತ್ ಸವಯತ್ ೀ ಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃ ಕಾಯಯ ಇತಿ 

ಯೀಜಯಮ್। ಕ್ತಮತ ವಿದಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಸವಾಯನಾಮಾುನ್ಮಿತಿ 

ಕ್ೈಮತತಯಸ ಚನಾಥ್ ೀಯಽಪಶಬದಾಃ। ಏಕತ್ೈವ ವಿವಕ್ಷಿತಸವೀಯಕಯಭಾವಾತ್ 

ಸವಯವಿದಾಯತಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹೃತಿಾಃ ಕಾಯೀಯತಿ ಭಾವಾಃ॥15॥ 

ವ್ೀರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-16॥ 

ಓಂ ವ್ೀರಾಧಯರ್ಯಭ್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-16-391 ॥ 

ಅತರ ಭ್ೀದ್ನಾದಿೀಶಗತಣಸಯ ಯತಾಯದ್ತಯಪ್ಾಸಯತವಂ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ನ್ೀತಯಸಿು। ‘ತಂ 
ಪರತಯಞ್ಾಮಚಿಯಷಾ ವಿಧಯ ಮಮಯನ್’, ‘ಅಗ್ುೀ ತವಚಂ ರಾತತರಾನ್ಸಯ ಭನಿಧ’, ‘ಪರಾ 

ಶೃಣಿೀಹಿ’ ಇತಿ ಶತರತವ್ೀರಾದಿ ನ್ ಸವೀಯಪ್ಾಸಯಮ್। ಕತತಾಃ? ಅರ್ಯಭ್ೀದಾತ್ 

ಫಲಭ್ೀದಾತ್। ವ್ೀರಾದ್ತಯಪ್ಾಸನ್ಸಯ ದ್ತಷ್ಟಜನ್ಹಿಂಸಾದಿರ ಪವಿಲಕ್ಷಣಫಲಕತಾವತ್। 
ತತರ ಚ ಯತಾಯದ್ೀರನ್ಧಿಕಾರಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ॥16॥ 

ಹಾನ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-17॥ 

ಓಂ ಹಾನೌ ತ ಪ್ಾಯನ್ಶಬದಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ ಕತಶಾಛಂದ್ಸತುತತಯಪಗಾನ್ವತ್ 

ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-17-392 ॥ 

ಅತರ ಮತಕಾುವಪುಯಪ್ಾಸಯಸಿುತವಮತಚಯತ್ೀ। ತತರ್ೀವ ಗಾನ್ವದ್ೀವ್ೀತಯನ ವ್ೀತಿೀತಿ ಭಾಷ್ಯೀ 
ಭಾತಿ। ಉಪ್ಾಸನ್ಮಿತಿ ಪರಸಾುವಾದ್ನ್ವೀತಿ। ಸ್ವೀಚಾಯೀತಿ ಚ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಬಲಾತ್। ತ್ೀನ್ ವಾ 
ತ್ ೀರನ್ವಯಾಃ। 
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ಹಾನೌ ಬನ್ಧಹಾನಿರತಪಮತಕೌು ಉಪ್ಾಸನ್ಮಸಿು ಮತಕಾುನಾಮ್। ತದ್ಪ ಸ್ವೀಚಾರಾ। ನ್ 
ವಿಧಿತಾಃ। ಆದ್ಯಂ ಕತತಾಃ? ತದ್ತಕುಮ್। ತತ್ ಉಪ್ಾಸನ್ಮತಕುಮ್। ‘ಏತತ್ ಸಾಮ 

ಗಾಯನಾುಸ ು್ೀ’ ಇತಾಯದೌ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಸ್ವೀಚಾಯೀತಿ ದಿವತಿೀಯಂ 

ಕತತಾಃ? ಉಪ್ಾಯನ್ಶಬದಶ್ೀಷ್ತಾವತ್। ಉಪ್ಾಯನ್ಂ ಮೀಕ್ಷಾಃ। ಮೀಕ್ಷವಾಕಯಶ್ೀಷ್ತಾವತ್। 
ಉಪ್ಾಸನಾವಿಧಿೀನಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ಬರಹಮವಿದಾಪ್ುೀತಿ ಪರಮ್’ ಇತಿ ಮೀಕ್ಷವಾಕ್ಯೀ 
ಜ್ಞಾನಾನ್ ೇಕ್ಷ ಇತತಯಕ ು್ೀ ತತಾರ್ಂ ಸಾಯದಿತಯತ ಉಪ್ಾಸನಾವಿಧಿಪರವೃತ ು್ೀಾಃ 

ಮೀಕ್ಷಸಿದ್ಧಾರ್ಯಂ ಪರಕೃತಾ ವಿಧಯೀ ಮತಕ್ತುವಿಷ್ರಾಾಃ ಕರ್ಂ ಸತಯರಿತಿ ಬಾವಾಃ। 
ಸ್ವೀಚಾಯೀಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕರ್ಮ್? ಕತಶಾಚಾನ್ದಸತುತತಯಪಗಾನ್ವತ್। ಕತಶ್ೈಾಃ 

ಕತಶಗರಹಣ್ೀನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಆಚಾನ ದ್ೀನ್ ಸ್ವೀಚಾರಾ। ಸತುತಿಾಃ ಮನ್ರಸಾಧಯಕ್ತರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಉಪಗಾನ್ಂ ಸಾಮಸಾಧಯಾಃ। ತದ್ವತ್ ಮನ್ರಸಾಮಾಧಯನ್ವಿದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಿಯತಬರಹಮಯಜ್ಞಾನ್ನ್ುರಮಪ ದಿವಜನ್ಮನಾಂ ಸ್ವೀಚಾಯೈವ ಕತಶರಾರಣ್ೀನ್ 

ಮನಾರಧಯಯನ್ಂ ಯತಾ ತಥ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಹಾನಾವಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಯಕ್ಿೀಶಬನ್ಧತಾಯಗ್ ೀ ಮತಕ್ತುರಿತಿ ತತಸಾರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ಸಾಽಪ 
ಸ್ವೀಚಾಯೀತಯಸ್ ಯೀಪಪ್ಾದ್ನಾಥಾಯ। ವಿವರಿಷ್ಯತ್ೀ ಚ್ೈತತ್। ಉಪ್ಾಯನ್ೀತತಯಕ್ತುರಪ 
ಅಯನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಸಯ ಉಪ ಸಮಿೀಪ್್ೀ ಗಮನ್ಂ ಉಪ್ಾಯನ್ಮಿತಿ 

ಮತಕ ು್ೀಜ್ಞಾಯನ್ಸಾಧಯತ್ ವೀಕಯಥಾಯ। ಸಾ ಚ ತಚ್ಾೀಷ್ತವಮ್ ಉಕುದಿಶಾ ವಯಕ್ತುೀಕತತಯಮ್। 
ಸಾಮಿೀಪ್ಾಯದಿರ ಪತವಂ ವಕತುಮೀವಮತಕ್ತುರಿತ್ಯೀಕ್ೀ। ಆಬನ್ಧಹಾನ್ೀವಿಯಧಿತಾಃ, ಹಾನೌ ತತ 
ಸ್ವೀಚಾಯೀತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕಸತುರಿತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ಭಾತಿ। ತದ್ತಕುಮಿತಯಸಯ ತತ್ 
‘ಸ್ವೀಚಾಯೀಪ್ಾಸನ್ಂ ಮತಕಾು ಅಪ ಹಿ ಕತವಯನಿು’ ಇತಿ ಸೃತಾವುಕುಮಿತಿ ವೃತಯನ್ುರಂ ಚ 

ರ್ಯೀಯಮ್। 
ಮತಕೌು ಪ್ಾರಪ್ಾುನಿಷ್ಟನಿವೃತಯಥಾಯ ಅಸ ುಪ್ಾಸಿುರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಾಮಪರಾಯೀತತಯವಾಯಭಾವಾತ್ ತಥಾ ಹಯನ್ಯೀ ಓಂ ॥ 3-3-17-393 ॥ 

ಸಾಮಪರಾಯೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ತತಯವಯಸಯ ನಿರಸನಿೀಯಸಾಯನಿಷ್ಟಸಾಯಭಾವಾತ್। ಕತತಾಃ? ಹಿ 
ಯಸಾಮದ್ನ್ಯೀ ಶಾಖಿನ್ಸುಥಾ ಪಠ್ನಿು ‘ತಿೀಣ್ ೀಯ ಹಿ ತದಾ ಸವಾಯನ್ ಶ್ ೀಕಾನ್ 

ಹೃದ್ಯಸಯ ಭವತಿ’ ಇತಿ ತಸಾಮದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
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ರಾತವನ್ುರಾದಾವ ಆಗಮಶಾಸನ್ಸಾಯನಿತಯತಾವದಾವ ಆಧಯರಾತತಕಸ್ಯೀತಿ ನ್ೀಟ್। ತ್ೀನ್ 
ತತಯವ್ಯೀತಿ ಸಾಧತ॥17॥ 

ಛನಾದಧಿಕರಣಮ್॥3-3-18॥ 

ಓಂ ಛನ್ದತ ಉಭರಾವಿರ್ ೀರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-18-394 ॥ 

ಅತರ ಮತಕಾುನಾಂ ಕಮಯಕೃತಯನಿಯಮಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ, ‘ಹಾನೌ ತತ’ ಇತಯಸಿು। 
ಕಮಯಕರಣಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅವಿರ್ ೀಧಾಃ ಅಭಾವಾಃ। 
ಹಾನೌ ಮತಕೌು ತತ ಕಮಯಕರಣಂ ಛನ್ದತಾಃ ಸ್ವೀಚಾರಾ। ಕತವಯನಿು ನ್ ಕತವಯನಿು ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ಉಭರಾವಿರ್ ೀರಾತ್। ವಿಧಿಪರತಯವಾಯಯೀರಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸ ಏವ ಕತತ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಗತ್ೀರರ್ಯವತುಾಮತಭಯಥಾಽನ್ಯಥಾ ಹಿ ವಿರ್ ೀಧಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-18-395 ॥ 

ಉಭರಾವಿರ್ ೀಧ ಇತಯಸಿು। ಹಿಹ್ೀಯತೌ। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ಉಭಯಥಾ 
ವಿಧಿಪರತಯವಾಯಯೀರಭಾವ್ೀನ್ೈವ ಗತ್ೀಾಃ ಈಶಪ್ಾರಪುರ ಪಮತಕ ು್ೀಾಃ ಅರ್ಯವತುಾಂ 

ಪುರತಷಾರ್ಯತವಂ, ತಸಾಮತ್ ವಿಧಿಪರತಯವಾಯಭಾವ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ತದ್ವತ ು್ಾೀ 
ವಿರ್ ೀಧಾಃ ಮೀಕ್ಷತವವಿರ್ ೀಧ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸಂಸಾರಸಮಾನ್ಧಮಯತಾಪತ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಉಭಯತಾ ಖ್ಲ್ಲವತಿ ಪರಸಿದ್ಧಾಥ್ ೀಯ ವಾ ಹಿಶಬದಾಃ। ಗತ್ೀರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ನ್ ಕ್ಿೀಶಹಾನಿರ ಪ್್ೈವ 
ಮತಕ್ತುಾಃ ಕ್ತನಿುಾೀಶಗತಿರ ಪ್ಾ ಚ್ೀತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। 

ಉಭರಾವಿರ್ ೀಧಾಃ ಕಮಾಯನಿಯಮೀ ಸಮಭವಾಕ ಏವ, ನ್ ತ ಪಪ್ಾದ್ಕಾಃ। ರಾಯನ್ೀ 
ವಯಭಚಾರಾದಿತಯತ ಆಹ  — 

ಓಂ ಉಪಪನ್ುಸುಲಕಿ್ಷಣಾಥ್ ೀಯಪಲಬ್ಧೀಲ್ ೀಯಕವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-18-396 ॥ 

ಏವಂ ಭಾವ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕಮಯ  ಕತವಯನಿು ನ್  ಕತವಯನಿುೀತ್ಯೀವಂ ಭಾವ ಉಪಪನ್ ುೀ 

ಯತಕುಾಃ। ಕತತಾಃ? ತಲಿಕ್ಷಣಸಯ ತನಿುಮಿತುಕಸಯ ಕಮಯಸಾಧಯಸಾಯರ್ಯಸಯ 

ಮೀಕ್ಷಾಖ್ಯಫಲಸ್ ಯೀಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ ಪ್ಾರಪ್್ುೀಾಃ। ಲ್ ೀಕವತ್। ಯಥಾ ಲ್ ೀಕ್ೀ 
ರಾಗವಿಧಿಪೂತಿಯಫಲಸಾಧನ್ವಿಷ್ತಣಕರಮಣಾದಿನಿಯಮೀ ನ್ ಪೂತಯಯನ್ನ್ುರಮಪ 

ತಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ತದ್ಥ್ೀಯತ್ಯೀವ ಪೂತಾಯವ್ೀವಮತಕ್ತುಾಃ ಮತಕ ುೌ ಕಮಯಣಾಃ ಪರಮಪರರಾ ಹ್ೀತತತವಮಿತಿ 

ದ್ ಯೀತನಾಯ। ತದ್ಧೀತತಕ್ೀತಯನ್ತಕಾುಾ ಲಕ್ಷಣ್ೀತತಯಕ್ತುರಪ ಫಲಸಯ ಸವಪ್ಾರಪಯನ್ನ್ುರಂ ಪುನ್ಾಃ 
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ಸಾಧನಾನ್ತಷಾಠನ್ನಿಯಮನಿವಾರಕತವಂ ಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಪ್ಾರಪುಫಲತ್ವೀಽಪ 
ನಿಯಮೀನ್ ೀಪ್ಾಸನಾಕರಣಂ ತತ ಮತಕಾುನಾಂ 
ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತವಸಂಸಾಾರಪ್ಾಟವಾಖ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತತಸತಾುಾತ್, ಅತರ 

ತದ್ಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ವಿಷ್ತಣಕರಮಣಂ ನಾಮ ವಿಷ್ತಣಮತದಿದಶಯ ಕ್ತರಯಮಾಣಂ 

ಕಮೀಯತಾಯಹತಾಃ॥ 18॥ 

ಅನಿಯಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-19॥ 

ಓಂ ಅನಿಯಮಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಮವಿರ್ ೀರಾಚಾಬಾದನ್ತಮಾನಾಭಾಯಮ್ ಓಂ  

॥ 3-3-19-397 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಮದ್ಶ್ಯನಾಂ ಮೀಕ್ಷನ್ೈಯತಯಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಗತ್ೀರಿತಯಸಿು। ಸವ್ೀಯಷಾಂ 

ಬರಹಮದ್ಶ್ಯನಾಂ ಗತ್ೀಮತಯಕ ು್ೀರನಿಯಮಾಃ। ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದ್ಸಿು, ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾನ್ುೀತಿ 

ಉಪ್ಾಸನಾವತ್ ಮತಕ ು್ೀನಿಯಯಮೀ ವಯವಸಾಾ ನಾಸಿು। ಕ್ತನ್ುಾನಿಯಮ ಏವ। ಕತತಾಃ? 
ಅವಿರ್ ೀರಾತ್। ‘ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಬರಹಮಣ್ೈವ ಹತಯಪ್ಾಸಾಯ ನಾನ್ಯೈಾಃ’ ಇತಿ ತತರ 

ಶತರತಿವಿರ್ ೀಧವದಿಹ ತದಿವರ್ ೀರಾಭಾವಾತ್। ಅವಿರ್ ೀರ್ೀಽಪುಯಕಾುಥ್ೀಯ ಮಾನ್ಂ 

ಕ್ತಮಿತಯತ ಉಕುಂ — ಶಬ ದ್ೀತಿ। ‘ನ್ ಕಶ್ಾತ್ ಬರಹಮವಿತ್ ಸೃತಿಮನ್ತಭವತಿ ಮತಕ್ ುೀ ಹ್ಯೀವ 
ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶಬಾದತ್, ‘ವಿಮತಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನಿಯತಮೀಕ್ಷಾಾಃ ಜ್ಞಾನಿತಾವತ್ ಸಮಮತವತ್’ 

ಇತಯನ್ತಮಾನಾಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಪಸಂಹರಾನ್ತಮಾನ್ತೌಲಯನಿರಾಸಾಯ ಅಸಯ ಬಾಧಕಶ ನ್ಯತವಶತರತಿಮ ಲ್ೀ ವಕತುಂ 

ಪಶಾಾದ್ತಕ್ತುಾಃ। ಬಾಧಕಾಭಾವಸಾಧಕಯೀಾಃ ದ್ವಯೀರಪುಯಕ್ತುಾಃ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾತ್ 
ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಾಮತಪಸಂಹಾರ ಇವಾಯೀಗಯತವಂ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಂ, ತಾಭಾಯಂ 

ತದ್ಭಾವನಿಶಾರಾದಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಉಪಸಂಹಾರವ್ೈಷ್ಮಯಂ ವಕತುಮೀವಾನಿಯಮ 

ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ನಿಯಮ ಇತಯವಕ್ಷಾತ್॥19॥ 

ರಾವದ್ಧಿಕರಣಮ್॥3-3-20॥ 

ಓಂ ರಾವದ್ಧಿಕಾರಮವಸಿಾತಿರಾಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-20-398 ॥ 

ಅತ್ ರೀಪ್ಾಸನಾರಾಂ ಅಸ್ಯೈತಾವಾನ್ ಅಸಯ ತ್ವೀತಾವನಿತಯಧಿಕಾರನಿಯಮಾಃ 

ಸಾಧಯತ್ೀ। ಗತ್ೀರಿತಿ ವಿಪರಿಣಮಯ ವಾ, ಹಾನಾವಿತಿ ವಾ ವತಯತ್ೀ। 
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ಅಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಮ್ — ಅಧಿಕಾರ್ ೀ ಯೀಗಯತಾ, ತದ್ನ್ತಸಾಯಯನ್ತಷಾಠನ್ೀ ಶ್ೀಲಂ 

ಯೀಷಾಂ ತ್ೀ ಅಧಿಕಾರಿಕಾಾಃ। ಶ್ೀಲಮಿತಿ ಸ ತಾರತ್ ಠ್ಕ್। ತ್ೀಷಾಂ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ 
ರಾವದ್ಧಿಕಾರಂ, ರಾವದ್ವರಾರಣ ಇತಯವಯಯಿೀಭಾವಾಃ, ಅಧಿಕಾರಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ್ೈವ 

ಗತೌ ಮತಕಾುವಸಿಾತಿಾಃ ತಾರತಮಯೀನಾವಸಾಾನ್ಮ್। ನ್ 

ತ ಪ್ಾಸನಾಪರಯತುತಾರತಮಯೀನ್। ಯೀನ್ ಪ್ಾರಗಧಿಕಾರನಿಯಮೀ ನ್ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಮತಕೌು ಸತಖ್ಾದಿತಾರತಮಯಸಯ ಪ್ಾರಕುನ್ಯೀಗಯತಾತಾರತಮಯೈಕನಿಬನ್ಧನ್ತಾವತ್ 

ತದ್ಭಾವ್ೀ ತನ್ು ಸಾಯತ್। ಪರಯತುತಾರತಮಯಸಾಯಪ ತದಾಯತುತಾವತ್। 
‘ಸಾವಧಿಕಾರಾಧಿಕ್ ೀ ಯತುಾಃ’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ತದ್ೀಕಾಯತುತವಂ ದ್ ಯೀತಯಿತತಂ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ। ಸಂಸಾರ್ೀಽಪ 
ಯತಾಧಿಕಾರಮವಸಿಾತಿಸತ ು್ಾೀಪ ಮತಕಾುವಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಸಂಸಾರ್ೀ ವಿಕ್ಷ್ೀಪವಶಾದ್ 
ಯೀಗಯತಾನ್ತಸಾರಿತವಮ್ ಅವಸಿಾತ್ೀಾಃ ಕ್ತಞ್ಚಾದಿವಹನ್ಯತ್ೀ, ಹಾನೌ ತತ ನ್ೀತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಆಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಅಧಿಕಾರಾಧಿಕ್ ೀ ಯತ್ ುೀ ನ್ ತ್ೀಷ್ವತಿ 

ಸ ಚನಾಯ। 

ಮತಕೌು ತಾರತಮಯಮೀವಾಯತಕುಮ್। ಅನ್ ಯೀನ್ಯವಿರ್ ೀರಾಪತ ು್ೀಾಃ। ‘ದ್ಶಯನಾಚಾ’ 
ಇತತಯಕಾುನ್ನ್ದತಾರತಮಯಶತರತ್ೀಾಃ ಸಂಸಾರಿಪರತ್ವೀನ್ ಮಾನಾಭಾವಾಚ್ಾೀತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಅಕ್ಷರಧಿರಾಂ ತವವಿರ್ ೀಧಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯತದಾಭವಾಭಾಯಮೌಪಸದ್ವತ್ 

ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-20-399 ॥ 

ತತರಪಯಥ್ೀಯ ಅಸಮತ ವ್ೀಽಪೀತಿ ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। ಗತಾವಿತಾಯಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಮಿತಿ ಚಾಸಿು। 
ಅಕ್ಷರಧಿರಾಮಿತಿ ಹ್ೀತತಗಭಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। 
ಬರಹಮಧಿರಾಂ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಮತಕಾುನಾಮಸಮತ್ವೀಽಪಯವಿರ್ ೀರ್ ೀ ವಿರ್ ೀರ್ ೀ 

ನಾಸಿು। ಕತತಾಃ? ಬರಹಮಧಿೀತಾವತ್। ವಿಷ್ಯಲಮಪಟತಾವಭಾವಾದಿತಿ ರಾವತ್। 
ಸಾಮಾನ್ಯತದಾಭವಾಭಾಯಂ – ಸಾಮಾನಾಯತ್ ಮತಸರಾದಿದ್ ೀಷಾಭಾವಸಾಮಯತ್, 
ತದಾಭವಾತ್ — ತದಿತಿ ತನ್ರಂ — ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಾತಸಯಯವಿಷ್ಯತರಾ ಪರಸಞ್ಚಜತ್ೀಭಯಾಃ 
ಉತುಮೀಭಯಾಃ ತಸಯ ಪರಕೃತಬರಹಮಜ್ಞಾನಾದಿಲಕ್ಷಣ್ ೀಪಕಾರಸಯ 

ಭಾವಾದ್ನ್ಯೀಷಾಮವರಾಣಾಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕರ್ಂ? ಔಪ್ಾಸದ್ವತ್  — ಸಚಿಾಷ್ಸಯ ಯಥಾ 

ಗತರಾವವಿರ್ ೀಧಸುಥ್ೀತಿ। ಕತಾಃ?  ತತ್ — ಅಸಮತ್ವೀಽಪ ದ್ ೀಷಾಬಾವಾದಿನಾ 
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ವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನ್ೀತ್ಯೀತತ್, ಉಕುಂ —‘ನಾನಾವಿರಾ ಜಿೀವಸಙ್ಗಘ ವಿಮತಕ ುೌ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। 

ಅಕ್ಷರಧಿಯೀ ವ್ೈರಾಗಯಸಾಧಯತಾವತ ು್ೀನ್ ವಿಷ್ಯಲಮಪಟತಾವಭಾವಾಃ ಸ ಚಯತ್ೀ। 
ಅಕ್ಷರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ‘ಅಕ್ಷಯಗತಣಗಣರಾಮಿು ಪರಮಾನ್ದರ ಪ್್ೀ ಪರಮಾಶಾಯಯರ ಪ್್ೀ 
ಯಥ್ೀಷಾಟನ್ನ್ದಭ್ ೀಜಕ್ೀ ಭಗವತಿ ಸಿಾತಧಿರಾಂ ಕತತ್ ೀಽಸಮತ್ವೀನ್ ವಿರ್ ೀಧಾಃ? ಇತಿ 

ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕಾಯಽನ್ೀಕವಿಶ್ೀಷ್ಣಸ ಚನಾಯ। ತತರ್ೀವಾಥ್ೀಯ ವಾ। 
ಹ್ೀತತಭರನ್ವೀತಿ। ತ್ೀನಾನ್ವಯವಯತಿರ್ೀಕಾಭಾಯಮೀತ್ೀಷಾಮೀವಾವಿರ್ ೀಧವಾಯಪುತವಂ ನ್ 

ಸಮತವಸ್ವೀತಿ ಸ ಚಯತಿ। ಲ್ ೀಕ್ೀ ವಿರ್ ೀಧಿಷ್ವಸಮತವಸಯ ವಿಷ್ಯಲಮಪಟತಾವದ್ೀಶಾ 

ದ್ಶಯನಾತ್ ಕರ್ಮೀವಮಿತಯತ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। ಸಾಮಾನಾಯದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ 

ದ್ ೀಷಾಭಾವಂ ವಕತುಮ್। ಪೂವೀಯಕಾುನ್ನ್ದತಾರತಮಯಶತರತ್ೀಾಃ 

ಸಂಸಾರಿಪರತವಶಙ್ಗಾನಾತ್ ತದ್ತಕುಮಿತಿ ಪರಮಾಣ್ ೀಕ್ತುಾಃ॥20॥ 

ಇಯದಾಮನ್ನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-21॥ 

ಓಂ ಇಯದಾಮನ್ನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-21-400 ॥ 

ಅತ್ ರೀಪ್ಾಸಕಾನಾಂ ಪ್ಾರಣವಧಿತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಅಧಿಕಾರಿಕಣಾಮಿತಯಸಿು। ಇಯದಿತಿ 

ಛನ್ ದೀಗಶತರತಿಸಾಂ ಪ್ಾರಣವಧಿತವಂ ಪರಾಮೃಶತಿ। 

ಅಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಮ್ ಉಪ್ಾಸಕಾನಾಮ್ ಇಯತ್ ಪ್ಾರಣವಧಿತವಮೀವ। ನ್ ತತ 

ಪ್ಾರಣಾದ್ಧಿಕ್ ೀಽಸಿು। ಕತತಾಃ? ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಾವ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ರಾನ್ ನ್ 

ಪ್ಾರಣಾದ್ಭರಾನ್’ ಇತಿ ಶತರತೌ ತಥಾಽಽಮನ್ನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕಾಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಅನ್ುರಾ ಭ ತಗಾರಮವದಿತಿ ಚ್ೀತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-21-401 ॥ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುಬಲಾತ್ ಪ್ಾರಣಾಃ ಸಾಧಿಕಾಃ ಅಧಿಕಾರಿತಾವದಿತಿ ಸಾಧಯಹ್ೀತ  ಸಮಬದ ಧ್ಾೀತ್ೀ। 
ಅಕ್ಷರಮಿತಿ ವಿಭಾಗ್ೀನಾನ್ವೀತಿ। 
ಯಥಾ ಭ ತಗಾರಮೀ 
ನಾಮವಾಙ್ಗಮನ್ಾಃಸಙ್ಗಾಲಪಚಿತುರಾಯನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಬಲಾನಾುಪ್ ು್ೀಜಆಕಾಶಸಮರಾಶಾಪ್ಾರಣಸಮ 
ಹ್ೀ ಏಕಸಾಮದ್ೀಕ್ ೀಽಧಿಕ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ತಥಾ ಅಧಿಕಾರಿತಾವತ್ ಪ್ಾರಣಾಃ ಅಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ 

ಅನ್ುರಾ ವಿನಾ ಸಾಧಿಕಾಃ ಸಾಯತ್। ಈಶ್ೀನ್ ಸಿದ್ಧಸಾಧನ್ತಾವಾರಣಾಯ ಅನ್ುರಾ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 197 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಬರಹ್ೇತತಯಕುಮ್। ಇತಿ ಚ್ೀತ್, ನ್ೀತಯಗ್ರೀತನ್ಮಾಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ತದ್ತಕುಮ್। ತದ್ತಿ 
ತನ್ರಮ್। ತತರ ಪ್ಾರಣಾದ್ಧಿಕಾಭಾವ್ೀ, ತತ್ ಪರಮಾಣಂ ‘ಪ್ಾರಣ್ ೀ ವಾ’ ಇತತಯಕುಂ 

ಯತ್ ೀಽತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತಚಾನ್ದಬಾಧಿತಮನ್ತಮಾನ್ಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ನ್ ಚ 

ಪ್ಾರಣಾದ್ಧಿಕಾಭಾವ್ೀ ನಾಮಾದಿಭ್ ಯೀಽಪ ಸ ನ್ ಸಾಯದಿತಿ ವಾಚಯಮ್। ಕತತಾಃ? ತತ್ 
ನಾಮಾದಿಭ್ ಯೀ ವಾಗಾದ್ೀರತತುಮತವಂ, ಉಕುಂ ‘ವಾಗ್ ವಾವ ನಾಮುೀ ಭ ಯಸಿೀ’ 

ಇತಾಯದಿೀತಿ ವೃತಯನ್ುರಂ ತದ್ತಕುಮಿತಯಸಯ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಅನ್ಯಥಾ ಭ್ೀದಾನ್ತಪಪತಿುರಿತಿ ಚ್ೀನ್ ುೀಪದ್ೀಶವತ್ ಓಂ॥3-3-21-402॥ 

ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ಾರಕ್ ಪೂವಯಪಕ್ಷತಯಕಾುದ್ನ್ಯಥಾ ಪ್ಾರಣಾದ್ಧಿಕಾಭಾವ್ೀ ಅಸ್ಯೈವ ಸವೀಯತುಮತವ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಭ್ೀದಾನ್ತಪಪತಿುಾಃ। ಪರಸತುತಬರಹಮಣಾ ಪ್ಾರಣಸಯ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಶತರತಾಯದಿಸಿದ್ಧಾಃ ಅಯತಕುಾಃ 

ಸಾಯತ್। ದ್ವಯೀರಸಙ್ಗತಾಚಿತಸವೀಯತುಮತಾವಯೀಗಾತ್। ಸಙ್ ಾೀಚಸತು 

ಇರಾನಿತಯನಿಶ್ಾತ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಉಪದ್ೀಶವತ್। ಯಥ್ ೀಪದ್ೀಶಂ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ 

ಭ ರಾನಿತಿ ಸವಯಶಬದಸಙ್ ಾೀಚ್ ೀಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। ಅನ್ಯೀಭಯಾಃ ಪ್ಾರಣಸಯ 
ತತ್ ೀ ಹರ್ೀರಾಧಿಕಯಸಯ ಶತರತಾವುಕುತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಅನ್ುರ್ೀತತಯಕಾುವಪ ಉಕುದಿಶಾ 

ಶತ್ ೀತುರ್ೀ ಯತಕ ು್ೀ॥21॥ 

ವಯತಿಹಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-22॥ 

ಓಂ ವಯತಿಹಾರ್ ೀ ವಿಶ್ಂಷ್ನಿು ಹಿೀತರವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-22-403 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಣಾದಿೀಶಸ್ ಯೀತುಮತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪರಸತುತಂ ‘ಪ್ಾರಣಾದ್ತತುಮತುಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ’ 

ಇತಯನ್ವೀತಿ। 

ಯತಕುಂ ಪ್ಾರಣಾತ್ ಸತಾಯಖ್ಯವಿಷ್ ಣೀರತತುಮತವಮ್। ತಯೀಮಯರ್ಯೀ 

ಪರಶುಪರತಿವಚನ್ಯೀರಶರವಣ್ೀಽಪ ವಯತಿಹಾರ್ ೀಽರಾಯಹರಾಃ ಕಾಯಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಹಿ 

ಯಸಾಮತ್ ಇತರವತ್ ಪರಶಾುದಿನಾ ನಾಮಾದಿತ್ ೀ ವಾಗಾದಿಕಮಿವ। ತತಶಬ ದ್ೀನ್ 
ಪ್ಾರಣಾತ್ ಸತಯಂ ವಿಶ್ಷ್ತಿ ವಾಯವತಯಯನಿು ಛನ್ ದೀಗಾಾಃ ‘ಏಷ್ ತತ ವಾ ಅತಿವದ್ತಿ ಯಾಃ 
ಸತ್ಯೀನಾತಿವದಿತಿ’ ಇತಿ ಪ್ಾರಣವಾದಿನ್ಾಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಸತಾಯತಿವಾದಿನ್ಂ ತತನಾ ವಿಶ್ಷ್ನಿು 

ಇತಾಯವೃತಾಯ ಯೀಜಯಮ್। ತ್ೀನ್ ಪ್ಾರಣಾತಸತಾಯನ್ಯತವಜ್ಞಾನಾತ್ ತದ್ನ್ಯಥಾಽನ್ತಪಪತಾಯ 

ಅರಾಯಹಾರ್ ೀ  ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 198 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಯತಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾತಿಕಾರನ್ುಸಯ ವಿಶ್ಷಾಯತಾರಶತರತಸಯ ಹಾರಾಃ 
ಪೂವಯಪರಕರಣಾದಾಹರಣಮಿತಿ ವಾ, ವಿಶ್ಷಾಯತಿಶಯಿತಾರ್ಯಕಸಯ 

ಪ್ಾರಣಾದ್ಧಿಕಾರ್ಯಕವಾಕಯಸಾಯಹರಣಮಿತಿ ವಾ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮಿತಾಯಹತಾಃ। ಕರ್ಂ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಸಯ ಪೂವಯಪರಕರಣಭ್ೀದ್ಕತ್ೀತಯತ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। 
ನಾಮಾದಾಯಧಿಕಯವಾಚಿತಾವತ್ ಪರಶಾುದ್ೀಯಯತಾ ಭ್ೀದ್ಕತಾ ತಥಾ 

ತ್ ೀರಪ್ಾಯಧಿಕಯವಾಚಿತಾವದಿತಿ॥22॥ 

ಸತಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-23॥ 

ಓಂ ಸ್ೈವ ಹಿ ಸತಾಯದ್ಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-23-404 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಣಾದಿಶಸ್ವೈವೀತುಮತವಂ  ಸಾಧಯತ್ೀ। ಹಿಹ್ೀಯತೌ। 
ಪ್ಾರಣಾದಿವಷ್ ಣೀರ್ೀವೀತುಮತವಮಿತಯನ್ವೀತಿ। ನ್ ತತ ಬಹ ನಾಮ್। ಕತತಾಃ? ಹಿ  ಯಸಾಮತ್ 
ಸತಾಯದ್ಯಾಃ ಸತಯವಿಜ್ಞಾನ್ಮತಿಶರದಾಧನಿಷಾಠಕೃತಿಸತಖ್ಭ ಮಾಹಮಾತಮನ್ಾಃ 

ಪ್ಾರಣಾದ್ ಧ್ಯಮಾಮಾುತಾಾಃ ಸ್ೈವ ಪರಕೃತ್ೀಶಾಖ್ಾಯ ಪರದ್ೀವತ್ೈವಾತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸ್ೀತಿ ಕೃತಿನಿಷಾಠದ್ಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ ಸಿರೀಲ್ಲಙ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। ಸಿರೀಲ್ಲಙ್ಗುನಾಂ ಬಹತತಾವತ್। ತ್ೀನ್ 
ಪರಕೃತಿನ್ಯೀಕುಸಿರೀತವಂ ಸಾಮರಿತಂ ರ್ಯೀಯಮ್। ನಾಮಾದಿಪ್ಾರಣಪಯಯನಾುದಿತಾಯದಿ 

ಸೃತಿಪರಸಿದಿಧದ್ ಯೀತಕ್ ೀ ವಾ ಹಿಶಬದಾಃ॥23॥ 

ಕಾಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-24॥ 

ಓಂ ಕಾಮಾದಿತರತರ ತತರ ಚಾಯತನಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-24-405 ॥ 

ಅತರ ಉಪ್ಾಸೌು ಶ್ರಯೀಽನ್ಧಿಕಾರಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಕಾಮಾದಿತಾಯವೃತಿುಾಃ। ಏವಾಥ್ೀಯ 
ಸಮತಚಾಯೀ ವಾ ಚಾಃ। ಪ್ಾರಣವಿಷ್ತಣಪರಸಙ್ಗುಸನಿುರಾಪತಾ ಶ್ರೀರನ್ವೀತಿ। 
ಕಾಮಾಃ ಇಚಾಾ। ಕಾಮಾತ್ ಕಾಮಾಧಿೀನಾತ್ ಕಾಮಾದ್ೀವ 
ಈಶ್ೀಚಾಾನ್ತಸಾರಿಸ್ವೀಚಾಯೈವ, ನ್ ಕಮಯತಾಃ ಶ್ರೀಾಃ ತತರ ಈಶಸಮಿೀಪ್್ೀ ಮ ಲರ ಪ್್ೀಣ 

ಸಿಾತಾ ಇತರತರ ಚ ಭ ಮಾಯದೌ ಅವತರತಿೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತಾಃ? ಆಯತನಾದಿಭಯಾಃ। ಅನ್ೀನ್ 
ಆಯತನಾದಿಬ್ ೀಧಕಶತರತಿಗೃಯಹಯತ್ೀ। ‘ಸವಾಯಯತನಾ ಸವಯಕಾಲಾ ಸವ್ೀಯಚಾಾ’ ಇತಿ 
ಸವಯಂ ಆಯತನ್ಂ ಯಸಾಯ ಇತಾಯದಿವುಯತಪತಾಯ 

ಸವಯಗತತಾವದಿಬ್ ೀಧಕಶತರತಾಯದ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
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ಅವತಾರ್ ೀಕಾಯ ಜನಾಮದ್ೀರಾವಿಭಾಯವಾದಿತ ವ್ೀನ್ ಬನಾಧಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ ಅವದ್ಧತಾವತ್ 

ತಸಾಯಾಃ ನ್ ೀಪ್ಾಸನಾಧಿಕಾರಿತವಮಿತಿ ಸ ಚಿತಮ್। ಜನಾಮದ್ಯೀವ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಯತಾಃ 

ತತ್ರೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ತತರ ತಥಾಸಿಾತತ್ವೀಽಪ ಇನಾದರದಿವತ್ ಜನ್ೈವ ಸಾಯದಿತಯತಾಃ 

ಕಾಮಾದ್ೀವ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ತಹಿಯ ಈಶವತ್ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ಕ್ತಮ್? ಇತಯತಾಃ ಆದಾಯ 

ಕಾಮಾದಿತತಯಕ್ತುತಾಃ। ಇತರತರ ಚ್ೀತತಯಕ್ಯೈವಾವತರತಿೀತಿ ಲಾಭಾತ್ ತಸಾಯಪ 

ಸಾರ್ಯಕಯಮ್। ತತರ ತಥಾಸಿಾತ್ೈವ 
ಅನ್ಯತ್ರೀಚಾಾರಾಽವತರತಿೀತ್ಯೀತತಸವಯಗತತಾವದಿವಾಚಿಶತರತಿಸಿದ್ಧಮಿತಿ ವಕತುಂ 

ಆಯತನ್ೀತಾಯದ್ಯಪಯರ್ಯವತ್। ಅವತರತಿೀತತಯಕಾಯ ಅಬದ್ಧತವಸಯ 
ಕಾಮಾಧಿೀನ್ಕಾಮಾದ್ೀವ್ೀತಿ ಪ್ಾರತನ್ ರಾೀಕಾಯ ಅಮೀಚಕತವಸಯ ಚ ಲಾಭ್ೀನ್ 

ಪ್ಾರಣಸತಯಯೀಮಯರ್ಯೀ ಶ್ರೀತತಾುಾನ್ತಕ್ತುಗತಿರಪ ಸ ಚಿತಾ। ನಾಮಾದ್ಯಸತು 

ಬದ್ಧತಾವದಿತಾಯದ್ೀಾಃ। 
ಕರ್ಂ ತಹಿಯ ‘ಯದ್ಚಿಯತಂ ಬರಹಮಭವಾದಿಭಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ಶ್ರರಾಚ’ ಇತತಯಕ್ ುೀಪ್ಾಸನಾ ತಸಾಯ 
ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಆದ್ರಾದ್ಲ್ ೀಪಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-24-406 ॥ 

ಶ್ರಯ ಇತಯನ್ತವತಯನಿೀಯಮ್। ಶ್ರಯೀ ಭಗವದ್ತಪ್ಾಸಿುಲ್ ೀಪ್ಾಭಾವಾಃ ಆದ್ರಾತ್ 

ನಿರತಪ್ಾಧಿಕಭಕಯತಿಶರಾತ್, ನ್ ತತ ಬದ್ಧತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕತತ್ ೀ ಹ್ೀತ್ ೀಸುಸಾಯ ನಿತಯಮತಕುತವಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಉಪಸಿಾತ್ೀಸುದ್ವಚನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-24-407 ॥ 

ಪರಸತುತ್ೀಶಸಯ ಉಪ ಸಮಿೀಪ್್ೀ ಸಿಾತ್ೀಾಃ ನಿತಯಂ ಸಿಾತತಾವತ್। ಶ್ರಯೀ ನಿತಯಂ 

ತತಸಮಬನಿಧತ್ವೀನಾತಿಶಯಿತತತರಸಾದಾನಿುತಯಮತಕುತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ನಿತಯಂ ತದ್ತಪಸಿಾತಿಾಃ 

ಕತತಾಃ? ತದ್ವಚನಾತ್। ‘ದಾವವ್ೀತಾವನಾದಿನಿತೌಯ ಅನಾದಿಯತಕ ುೌ’ ಇತಿ 

ನಿತಯಸಮಬನಿಧತವವಚನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥24॥ 

ನಿರಾಯರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-25॥ 
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ಓಂ ತನಿುರಾಯರಣಾರ್ಯನಿಯಮಸುದ್ದೃಷ್ಟೀಾಃ ಪೃರ್ಗಧಾಪರತಿಬನ್ಧಾಃ ಫಲಮ್ ಓಂ          

॥3-3-25-408 ॥ 

ಅತರ ಶರವಣಮನ್ನ್ ೀಪ್ಾಸಿುೀನಾಂ ತಿಸೃಣಾಮಪ ಕತಯವಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಹಿಾಃ 

ಶತರತಿಸ ಚಕಾಃ ಫಲಮಿತಾಯವತಯತ್ೀ। ತದ್ದೃಷ ಟ್ೀರಿತಯಪ। ತನಿುರಾಯರಣಂ ತದಿತಿ 

ವ್ೀದ್ಬ್ ೀಧಯತುಾಪರಾಮಶಯಾಃ। ಭಾವಪರರಾನ್ಂ ವಾ। ಇತಾಯದಿತಾಯದಿನಾ 

ಪೂವಯಪರಕೃತಪರಾಪರತತುಾಪರಾಮಶ್ ೀಯ ವಾ। ಅಯಮಸಾಯರ್ಯ ಇತಿ ತತುಾನಿಶಾಯ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ಸಹಿತ್ ೀಽರ್ಯನಿಯಮಾಃ ಅಯಮೀವ ವ್ೀದಾಥ್ ೀಯ ನಾನ್ಯ ಇತಿ 
ನಿಶಾಯೀಽರ್ಯನಿಯಮಾಃ ಶರವಣಮನ್ನ್ಫಲರ ಪಂ, ತದ್ ದ್ವಯಮಪ, ತದ್ದೃಷ್ಟೀಾಃ ಸ್ೀತಿ 

ಪರಸತುತಬರಹಮಣ್ ೀ ದ್ಶಯನಾತ್ ರಾಯನ್ಸಾರಾಯತ್ ಪೃರ್ಕ್। ಅತಾಃ ತಾಭಾಯಂ ದ್ೃಷ್ಟಾಸಿದ ಧ್ೀಾಃ 
ದ್ೃಷ್ಟಾರ್ಯಂ ರಾಯನ್ಂ ಕಾಯಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ರಾಯನಾದ್ೀವ ಸಿದ್ ಧೀ ಕ್ತಂ ತಾಭಾಯಮಿತಯತ ಉಕುಂ ಹಿೀತಿ। ಶ್ ರೀತವಯ 
ಇತಿ ಶತರತೌ ದ್ೃಷ್ಟಾರ್ಯಂ ತರಯಸಾಯಪ ವಿಹಿತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಿರಾನ್ೀಽಪ ಕರ್ಂ 

ಯತಕುಮಿತಯತ ಉಕುಂ — ಅಪರತಿಬನ್ಧಾಃ ಫಲಮ್। ತದ್ದೃಷ ಟ್ೀಾಃ 

ಸನ ದ್ೀಹವಿಪಯಯಯಕೃತಪರತಿಬನಾಧಭಾವಾಃ ಫಲಂ ಶರವಣಮನ್ನ್ಯೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸಾಕ್ಷಾದ್ 
ದ್ೃಷ್ಟಸವರ ಪ್ಾಜನ್ನ್ೀಽಪ ತತರತಿಬನ್ಧನಿರಾಸದಾವರಾ ತತರ ವಾಯಪರಯೀತ್ೀ ಇತಿ ಯತಕುಂ 

ತಾದ್ರ್ಯಯಮ್। ‘ಶತರತಾವ ಮತಾವ ತಥಾ ರಾಯತಾವ’ ಇತಾಯದ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಪರತಿಬನ್ಧಾಃ 
ಪರತಿಬನ್ಧಕ ಇತಿ ಸಂಶರಾದಿವಾಯ। 
ತದ್ದೃಷ್ಟೀಹಯಯಪರತಿಬನ್ಧಾಃ ಫಲಮಿತತಯಕ್ಯೈವ ದ್ೃಷ್ಟಾರ್ಯಂ ರಾಯನ್ಂ ಅಪರತಿಬನಾಧರ್ಯಂ 
ಶತರತಿಮತಿೀ ಕಾಯೀಯ ಇತಿ ಸಿದಾಧವಪ ಶ್ೀಷ್ ೀಕ್ತುಾಃ ದ್ೃಷ್ಟಸುಯೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಫಲಂ 

ಸಾಯತ್, ಕ್ತಂ ರಾಯನ್ೀನ್ೀತಿ ಶಙ್ಗಾಂ ವುಯದ್ಸಿತತಮ್। ತಹಿಯ ತ್ೀನ್ೈವ ದ್ೃಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಾಃ ಕ್ತಂ 
ತಾಭಾಯಮಿತಿ ಶಙ್ಗಾಂ ವುಯದ್ಸಿತತಂ ಅಪರತಿಬನ್ಧ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। ಅಪರತಿಬನ್ಧಸಯ 

ಫಲತವಕಲಪಕತರಾ ಹಿೀತಿ ದ್ೃಷ್ಟಾರ್ಯಂ ವಿಹಿತತಾವಖ್ಯಹ್ೀತ ಕ್ತುಾಃ। ತದ್ತಪಪ್ಾದ್ಕತ ವ್ೀನ್ 
ಚಾಪರತಿಬನ್ಧಾಃ ಫಲಮಿತಿೀತಿ ಸವಯಮರ್ಯವತ್। ಶರವಣಾದ್ೀಜಯನ್ಲ್ ೀಕಾದ್ಯರ್ಯಂ 
ಕಾಯಯತವಸಿದಾಧವಪ ದ್ೃಷ್ಟಾರ್ಯಂ ತಿರತಯಕತಯವಯತವಮತ್ ರೀಚಯತ ಇತಿ 

ಬ್ ೀಧಯಮ್॥25॥ 

ಪರದಾನಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-26॥ 
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ಓಂ ಪರದಾನ್ವದ್ೀವ ಹಿ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-26-409 ॥ 

ಅತ್ ರೀಪ್ಾಸೌು ಪರೀತಿಪೂವಯಕಗತರ ಪದ್ೀಶಾಖ್ಾಯಙ್ಗುಮತಚಯತ್ೀ। ತದಿತಾಯವೃತಿುಾಃ। ತತ್ 
ಶರವಣಾದಿತರಯಂ ಪರದಾನ್ವದ್ೀವ। ದಾನ್ಮತಪದ್ೀಶಾಃ ಪರೀತಿಪೂವಯಕತವರ ಪ 

ಪರಕೃಷ್ಟದಾನ್ಯತತಮೀವ ದ್ೃಷಾಟಾಖ್ಯಪಲವದಿತಿ ಯೀಜಯಮ್। ನ್ 

ಶರವಣಾದಿಮಾತರಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ತತ್ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪರ(ದಾನಾ) ಸಾದಾಧಿೀನ್ತವಮ್ 

ಉಕುಂ ‘ಆಚಾಯಯವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀ ವ್ೀದ್’ ಇತಿ ಶತರತಾವತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಏವ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ 
ದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಗತರತಪೀತಾಯಯತುತ್ವೀ ಮತಕ ು್ೀರಪ ತಥಾತಾವಪತಾಯ ಕದಾಚಿತುದ್ಪರೀತಾಯ 

ಮತಕಯಭಾವೀಽಪ ಸಾಯದಿತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಕ್ತಞ್ಚಾದಾಧಸಾದ್ೀಾಃ ತತಾರಙಚುೀಕಾರಾತ್। 
‘ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಗತರತಶಾಪ್್ೀಽಪ’ ಇತಾಯದ್ೀರಿತಿ ವಾ, ‘ಶ್ ರೀತವಯಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ 
ಶತರತಾಯದಿಮಾತ್ ರೀಕಾುವಪ ಸ್ೀತಿಕತಯವಯಸಯ ಸಾಧನ್ತವಮನ್ತಕ್ತುಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಸಪಷ್ಟಮಿತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಂ ವಾ। ಉಕುಂ ಚ ಟೀಕಾರಾಂ — ‘ನ್ ಹಿ ದ್ೃಢಮತಷ್ಟನಿಪೀಡನಾದಿ ಪೃರ್ಕ್ 

ಸಾಧನ್ಮತಚಯತ’ ಇತಿ॥26॥ 

ಲ್ಲಙ್ಗುಭ ಯಸಾುಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-27॥ 

ಓಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಭ ಯಸಾುಾತ್ ತದಿಧ ಬಲ್ಲೀಯಸುದ್ಪ ಓಂ ॥ 3-3-27-410 ॥ 

ಅತರ ಗತರತಪರಸಾದ್ಸಯ ಬಲ್ಲೀಯಸುಾಮತಚಯತ್ೀ। ತತ್ ಗತರತಪರದಾನ್ಂ (ಚ) ಬಲ್ಲೀಯಾಃ 

ಶರವಣಾದಿಸವಪರಯತಾುದ್ಪ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧನ್ೀ ಬಲ್ಲಷ್ಠಮ್। ಕತತಾಃ? ಲ್ಲಙ್ಗುಭ ಯಸಾುಾತ್ 

ಲ್ಲಙ್ಗುಬಾಹತಲಾಯತ್ ಬಾಹತಲಯದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ವೃಷ್ಭಾವಿಷಾಟದ್ ವಾಯೀಾಃ ಅಗ್ರೀಾಃ 
ಹಂಸಜಲವಾಯಸಸವರ ಪಬರಹಮವರತಣಾಭಾಯಂ ಚ ಶತರತಿವಿದ್ಯೀನಾಪ ಸತಯಕಾಮೀನ್ 
‘ಭಗವಾಂಸ ು್ಾೀವ ಮೀ ಕಾಮೀ ಬ ರರಾತ್’ ಇತಿ ಕೃತಗತರತಪ್ಾರರ್ಯನಾ ಏಕಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ ‘ಅತರ 
ಹ ನ್ ಕಞ್ಾನ್ ವಿೀರಾಯ’ ಇತಿ ಗತರತಕೃತಾನ್ತಜ್ಞಾ ಚ ಅಪರಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಂ, ತಥಾ 
ಉಪಕ್ ೀಸಲ್ೀನಾಗಿುಭಯಾಃ ಶತರತಿವಿದ್ಯೀನಾಪ ಕೃತಗತರತಪ್ಾರರ್ಯನಾ ತದ್ತುರತಕೃತವಿದ್ ಯೀಕ್ತು 

ಶ್ಾೀತಾಯದಿಲ್ಲಙ್ಗುಬಾಹತಲಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಕ್ತಂ ತಹಿಯ ಶರವಣಾದಿನ್ೀತಯತ ಉಕುಂ — ತದ್ಪ। 
ಶರವಣಾದ್ಯಪ ಕಾಯಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅತರ ಶ್ ರೀತವಯ ಇತಾಯದಿಶತರತಿಸ ಚಕ್ ೀ ಹಿಶಬದಾಃ। ಲ್ಲಙ್ಗುಬಾಹತಲಾಯದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 

ಪರಕಷ್ ೀಯಕ್ತುಾಃ ಶರವಣಾದಿತಿರತರಾದ್ಧಿಕಲ್ಲಙ್ಗುಸ ಚನಾಯ। ತಚಾ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ 

ದ್ಶ್ಯತಮ್। ಬಲವದಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಬಲ್ಲೀಯ ಇತಿ ಪರಕಷ್ ೀಯಕ್ತುಾಃ ನ್ ಶರವಣಾದಿತ್ ೀ 
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ದ್ತಬಯಲಂ ನಾಪ ತದ್ವದ್ಬಲವತ್, ಕ್ತನ್ತು ಬಲ್ಲೀಯ ಇತಿ ದೌಬಯಲಯ ತತಾಸಮಯೀ 

ವುಯದ್ಸಿತತಮಿತಿ॥27॥ 

ವಿಕಲಾಪಧಿಕರಣಮ್॥3-3-28॥ 

ಓಂ ಪೂವಯವಿಕಲಪಾಃಪರಕರಣಾತ್ ಸಾಯತ್ ಕ್ತರರಾಮಾನ್ಸವತ್ ಓಂ 

॥3-3-28-411 ॥ 

ಅತರ ಪೂವಯಪ್ಾರಪ್ಾುದ್ನ್ ಯೀಽಪ ಗತರತಾಃ ಸಿವೀಕಾಯಯ ಇತತಯಚಯತ್ೀ। ಗತರತಾಃ ಪರಕೃತಾಃ 
ಪೂವ್ೀಯಣ ಪೂವಯಗೃಹಿೀತ್ೀನ್ ಗತರತಣಾ ಪಶಾಾತ್ ಪ್ಾರಪುಗತರ್ ೀವಿಯಕಲಪಾಃ। ಸಙ್ಗುರಹ್ ಯೀ 

ನ್ ವ್ೀತಿ ವಿವಿಧಕಲಪಾಃ ಸಾಯತ್ ಪೂವಯಂ ತಯಕಾುಾ ಪರಾಃ ಸಿವೀಕಾಯೀಯ ನ್ ವ್ೀತಿ। ನ್ ತತ 
ಗಾರಹಯ ಏವ್ೀತಿ ವಿಧಿಾಃ। ಕತತ್ ೀ ಗಾರಹಯಾಃ? ಪರಕರಣಾತ್। ಅನ್ತಗರಹಾಃ ಪರಕೃತಾಃ। ಅನ್ತಗರಹಸಯ 
ಪರಕಷ್ೀಯಣ ಕರಣಾದ ಧ್ೀತ್ ೀಾಃ। ಕ್ತರರಾಮಾನ್ಸವತ್। ಮಾನ್ಸಂ ಚ ಸಾ ಕ್ತರರಾ ಚ, 

ತದ್ವತ್ ರಾಯನ್ವತ್। ಕಡಾರಾಾಃ ಕಮಯರಾರಯ ಇತಿ ಪರನಿಪ್ಾತಾಃ। ಯತಾ ಫಲತಾಃ 

ಸಮಯೀರಾಯಯನ್ಯೀಾಃ ವಿಕಲಪಸುಥ್ೀತಿ। 
ವಿಕಲ್ಪೀತತಯಕಾಯ ‘ವಿಕಲಪಾಃ ಸಮಯೀಭಯವ್ೀತ್’ ಇತಿ, ‘ವಿಕಲಪಾಃ ಕಾಮತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್’ ಇತಿ ಚ 

ಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ತ್ೀನ್ ಪೂವಯಸಾಮದ್ತತುಮಶ್ಾೀತ್ ಪರಾಃ ಸಡ್ ಗಾರಹಯ ಏವ। ನ್ ವಿಕಲಪಾಃ। 
ಸಮೀಽಪ ಪೂವಾಯನ್ತಜ್ಞಯೈವ। ಅಧಮಶ್ಾೀನ್ು ಗಾರಹಯ ಏವ್ೀತಿ ಸ ಚಿತಮ್। 
ಪರಕೃಷಾಟನ್ತಗರಹಕತೃಯತವ ಏವ ನಾನ್ಯಥ್ೀತಿ ವಕತುಮ್। ತ್ೀನ್ ಪೂವಯತಾಯಗ್ೀ ಹ್ೀತತನ್ೀಯತಿ 
ನಿರಸುಮ್। ಪೂಣಾಯನ್ತಗರಹಾರ್ಯತಾವದಿತಿ। ಏತ್ೀನ್ ‘ಗತರತಮನ್ರಪರಿತಾಯಗಿೀ ರೌರವಂ 

ನ್ರಕಂ ವರಜ್ೀತ್’ ಇತಾಯದಿವಚನ್ಂ ಅಧಮವಿಷ್ಯಂ ವಯರ್ಯವಿಷ್ಯಕಂ ವ್ೀತತಯಕುಂ ಭವತಿ। 
ರಾಯನ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಕ್ತರರಾಮಾನ್ಸ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ತತಸಾರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ಕ್ೀಚಿತತು 
ಪೂವಯವಿಕಲಪಶಾ ಪೂವಯಸಮಶ ಾ್ೀದ್ನ್ಯಸುದಾ ವಿಕಲಪ ಇತಿ 

ದ್ ಯೀತನಾಯೈವಮತಕ್ತುರಿತಾಯಹತಾಃ। 
ಇತಶಾ ಸಮೀತುಮೌ ಗಾರಹಯವಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಅತಿದ್ೀಶಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-3-28-412 ॥ 

‘ಬರಹ್ ೇಪ್ಾಸವ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಪೂವಯಗತರತಣಾ 

ಸಮೀತುಮಗತರತಸಿವೀಕಾರಾರಾತಿದ್ೀಶಾಚಾ ಸಮೀತುಮೌ ಗಾರಹಾಯವಿತಯರ್ಯಾಃ॥28॥ 

ವಿದಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-29॥ 
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ಓಂ ವಿದ್ಯೈವ ತತ ನಿರಾಯರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-29-413 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತರಿತತಯಚಯತ್ೀ। ಮತಕ್ತುಸಾಧನ್ಮಿತಿ ಪರಕರಣಾದ್ನ್ವೀತಿ। 
ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಮತಕ್ತುಸಾಧನ್ಂ, ನ್ ಕಮಯ। ಕತತಾಃ? ನಿರಾಯರಣಾತ್। ‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಾ 
ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ’ ಇತಯನ್ಯನಿರಾಸ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ 

ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವನಿರಾಯರಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಕಮಯಣ್ೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದಿಧಮ್’ ಇತಯತ್ ೀಽಪ 

‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಾ’ ಇತಯಸಯ ಪ್ಾರಬಲಯಸ ಚಕಸತು ಶಬದಾಃ। 
ವಿದ್ಯೈವ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ವಿದಾಯ ಕಮಯ ವಾ ಇತಯನಿಣಯಯ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। 
ತ್ೀನ್ ಭಕುಂ ವ್ೀತತಯಕಾುವಪ ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತತಯಕಾಯ 

ಪ್ಾರಪುವಿಶ್ೀಷ್ಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾರ್ಯತಾವದ್ಸಾಯಪ್ೌನ್ರತಕಯಂ ರ್ಯೀಯಮ್। ಏವ್ೀತತಯಕ್ಯೈವ 

ಬಾದ್ಯನ್ುರ್ ೀಕುಸವಯಮತಕ್ತುಹ್ೀತ ನಾಂ ವುಯದಾಸ್ೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। ಸ ಚ 

ವಿಸೃತ್ ೀಽನ್ತವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ। 
ತಹಿಯ ಶರವಣ್ೀನ್ೈವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತವಿದ್ ಯೀಪಪತೌು ಕ್ತಂ ರಾಯನ್ೀನ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-3-29-414 ॥ 

ತನ್ರಮಿದ್ಮ್। ಬರಹಮಸಾಕ್ಷಾತಾಾರಾದ್ಪ ಮತಕ್ತುಾಃ ನ್ ವಿದಾಯಮಾತಾರತ್। ಯೀನ್ 

ರಾಯನ್ವ್ೈಯಯರ್ಯಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ವಿದಾವನ್ಮೃತಾಃ’ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ ಕರ್ಮೀವಮಿತಿ ಚ್ೀತ್, 

ದ್ಶಯನಾಚಾ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ಮತಚಯತ ಇತಿ ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತಾಯ ‘ವಿದಾವನ್’ 

ಇತಯಪ ಶತರತಿರ್ೀತದ್ಥ್ೀಯತಿ ಭಾವಾಃ॥29॥ 

ಶತರತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-30॥ 

ಓಂ ಶತರತಾಯದಿಬಲ್ಲೀಯಸಾುಾಚಾ ನ್ ಬಾಧಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-30-415 ॥ 

ಪ್ಾರಗತಕುಮೀವಾತಾರಕ್ಷಿಪಯ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತ್ವೀಽಪ ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತಿ 

ಸೃತಿಬಾರ್ ೀ ನಾಸಿು। ಕತತಾಃ? ಶತರತಾಯದಿಬಲ್ಲೀಯಸಾುಾತ್। ತಮೀವಮಿತಿ ಶತರತಿಾಃ 
ಆದಿಪದಾತ್ ‘ಇನ್ ದರೀಽಶವಮೀರಾನ್ ಶತಮಿಷಾಟಾ’ ಇತಿ ಶತರತತಯಕುಂ 
ಬಹತಕಮಯಕೃತ್ ೀಽಪೀನ್ದರಸಯ ದ್ತಾಃಖ್ಾಮಿಶರಸತಖ್ರ ಪಮೀಕ್ಷಾರ್ಯಂ 
ತತುಾಜ್ಞಾನ್ಪ್ಾರರ್ಯನ್ರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುಂ, ‘ನಾಸಯಕೃತಾಃ ಕೃತ್ೀನ್’ ಇತತಯಕಾಯ 
ಆದ್ಯನ್ುವತಫಲತ್ವೀನಾವಧೃತಕಮಯಣಾ ನಿತಯಪುಮಥ್ ೀಯ ನ್ೀತಿ ಯತಕ್ತುಾಃ, ‘ಕಮಯಣಾ 

ಬಧಯತ್ೀ ಜನ್ತುವಿಯದ್ಯರಾ ಚ ವಿಮತಚಯತ್ೀ।ತಸಾಮತ್ ಕಮಯ ನ್ ಕತವಯನಿು’ ಇತಿ ಸೃತಿಶಾ 
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ಗೃಹಯತ್ೀ। ಶತರತ್ೀರನ್ವಕಾಶಾವರಾರಣವತ ು್ಾೀನ್, ಯತಕ್ುೀಾಃ ಶೌರತತಾವದಿನಾ, 

ಸೃತ್ೀರಿೀಶವಾಕಯತ್ವೀನ್, ಯತಕತಯಪ್್ೀತತ್ವೀನ್ ಚ ಬಲ್ಲೀಯಸಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 

ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತತಯಕ್ತುರಮಾನ್ಂ ಕ್ತಮಿತಯತಶ್ಾೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಆಸಿಾತಾ ಏವ್ೀತಯನ್ವಯ ಇತಿ ಬಾವಾಃ। 
ಬಾಧ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತಿ ಸೃತ್ೀರ್ೀವಕಾರಾತ್ ಈಶವಾಕಯತಾವಚಾ ಪ್ಾರಬಲಯಮಿತಿ 

ಶಙ್ಗಾಂ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್। ಬಲ್ಲೀಯಸಾುಾದಿತಿ ಪರಕಷ್ ೀಯಕ್ತುಾಃ ‘ತಮೀವಂ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ 
ಸಾವರಾರಣಾದಿತ್ವೀಽಪ ನ್ ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತಿ  ಬಲವತಸಮೃತಿಸಾಮಯಂ ನಿರವಕಾಶತಾವದಿನಾ 

ತತ್ ೀಽಪಯತಿಶಯಿತತವಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ಚಸತು ಸೃತಿಗತಿಸ ಚಕಾಃ॥30॥  
ಅನ್ತಬನಾಧಧಿಕರಣಮ್॥3-3-31॥ 

ಓಂ ಅನ್ತಬನಾಧದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-31-416 ॥ 

ಅತರ ಪರಸತುತದ್ಶಯನ್ಸಯ ಭಕ್ತುಸಾಧಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ದ್ಶಯನ್ಮಿತಯಸಿು। ಅನ್ತಬನ್ ಧೀ ಭಕ್ತುಾಃ। 
‘ಅನ್ತಬನ್ಧಸತು ಭಕ್ತುಾಃ ಸಾಯತ್’ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ। ಶಮದ್ಮಾದಿಾಃ ಆದಿಪದಾರ್ಯಾಃ। 
ಶರವಣಾದಿಜನ್ಯಮಪ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಂ ಅನ್ತಬನಾಧದಿಭ್ ಯೀ ಹರಿಗತರತಭಕಾಯದಿಭ್ ಯೀ ಭವತಿ ನ್ 

ದ್ವೀಷಾದಿನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಭಕ್ತುೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅನ್ತಬನ ಧ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸಾವನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಬರಾುತಿ ಆಜಯಯತಿ 
ಹರಿಗತವಾಯದಿಪರಸಾದಾದಿಕಮಿತ್ಯೀವಂರ ಪ್ಾ ಭಕ್ತುರ್ೀವ ನ್ ದ್ವೀಷಾದಿರಿತಿ 

ಜ್ಞಾಪಯಿತತಮ್। ತ್ೀನ್ ‘ದ್ವೀಷಾಚ್ಾೀದಾಯದ್ಯಾಃ’ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಭಾವಭಕುವಿಷ್ಯೀತಿ 

ಸ ಚಿತಮ್। ಅತರ ದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಭಕ್ತುಸಾಧಯತವಮತಕುಮ್। ಅಮತಬವದಿತಯತರ ಮೀಕ್ಷಸಯ 

ಭಕ್ತುಸಾಧಯತವಮಿತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಪರರಾನ್ಸಾಧನ್ತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಾಃ, 

ಸಾಧನಾನ್ುರ್ ೀಪಸಙ್ಗುರಹಾರ್ಯಶಾ ಪುನ್ರಾರಮಭ ಇತತಯಕುಮ್॥31॥ 

ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-32॥ 

ಓಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಪೃರ್ಕುಾವದ್ದೃಷ್ಟಶಾ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-32-417 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಸಯ ತಾರತಮಯಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಂ ಪರಜ್ಞಾವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ, 

ಅವಿಚಿಾನ್ುಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಸನಾುನ್ರ ಪಂ ರಾಯನ್ಮ್। ತಸಯ ಪೃರ್ಕುಾವತ್ ತಾರತಮಯವತ್ 

ದ್ೃಷ್ಟಶಾ ಪೃರ್ಕ್ ನಾನಾವಿರ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ತದ್ತಕುಂ ತಟ್ ದ್ೃಷ್ಟತಾರತಮಯಮ್ ಉಕುಮ್ 

‘ಅನ್ುದ್ೃಯಷ್ಟಯೀ ಬಹಿದ್ೃಯಷ್ಟಯೀಽವತಾರದ್ೃಷ್ಟಾಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ 
ದ್ೃಷ್ಟಪೃರ್ಕ್ುಾೀಽಪ ಸವಯಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮತಕ್ತುತರಿತ್ಯೀತತ್ ‘ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಹಯವತಾರಾಣಾಮ್’ 
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ಇತಿ ಸೃತಾವುಕುಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ‘ದ್ೃಷ್ಟಾೀವ ತಂ’ ಇತಿ ಸಮ ಪಣಯದ್ೃಷಾಟವ್ೀವ ಮೀಕ್ಷಾಃ 

ಶತರತ ಇತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಯಥಾಯೀಗಂ ತದ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ। 
ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಕ್ತುಾಃ ದ್ೃಷ್ಟಹ್ೀತತರಾಯನ್ಸಯ ಭ್ೀದಾದಿತಿ ಹ್ೀತತಸ ಚನಾಯ। ರಾಯನ್ವದಿತಿ 
ವಾಚ್ಯೀ ಏವಮತಕ್ತುಾಃ ತತಸಾರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ತ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ಯಮಾನ್ಸಕ್ತರರಾ ರಾಯನ್ಮಿತಿ 

ವಾದ್ ೀ ನಿರಸುಾಃ। ಕಷ್ಯಕಾಣಾಮಿವ ಸಾಧನ್ಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಕದಾಚಿತ್ ಸಾಧಯಸಾಮಯಂ 

ಸಾಯದಿತಯತಾಃ ‘ತದ್ತಕುಮ್’ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। ದ್ಶಯನ್ಗರಹಣ್ೀ ವತಯಮಾನ್ೀ ದ್ೃಷ್ಟರಿತತಯಕ್ತುಾಃ 
ಸಪಷಾಟರ್ಯತಾವಯ ವಾ, ಸಾರಾಯಪಯಕಚಶಬಾದನ್ವರಾಯ ವಾ। ‘ಅನ್ುದ್ೃಯಷ್ಟಯಾಃ ಇತಿ 

ಶತರತಿವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚನಾಯ ವಾ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ॥32॥ 

ನ್ ಸಾಮಾನಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-3-33॥ 

ಓಂ ನ್ ಸಾಮಾನಾಯದ್ಪುಯಪಲಬ್ಧೀಮೃಯತತಯವನ್ು ಹಿ ಲ್ ೀಕಾಪತಿುಾಃ ಓಂ  

॥ 3-3-33-418 ॥ 

ಅತರ ಬಿಮಬಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ದ್ೃಷ್ಟಪರಸಙ್ಗುಸನಿುರಾಪತಾ ಮತಕ್ತುರ್ಾಃ 

ಬರಹಮಸವರ ಪಂ ಚಾನ್ವೀತಿ। ಸಾಮಾನಾಯದಿತಾಯವೃತಿುಾಃ। ಬರಹಮರ ಪ್ಾಣಾಂ ಸಾಮಾನಾಯತ್ 
ಸಮಾನ್ತಾವತ್ ಉಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ ಸಾಮಾನಾಯತ್ ಸಾರಾರಣಾಯತ್ ಕ್ತಞ್ಚಾದ್ ರಪದ್ೃಷ್ಟಾಪ 

ಮತಕ್ತುಭಯವತಿೀತಿ ನ್। ಕ್ತನ್ತು ಸವಬಿಮಬರ ಪದ್ೃಷ್ಟಾೈವ। ಮೃತತಯವತ್। ಯಥಾ 

ಮೃತಿಸಾಮಾನಾಯತ್ ನ್ ಮತಕ್ತುಾಃ, ಕ್ತನ್ತು ಮೃತಿವಿಶ್ೀಷಾದ್ನ್ನ್ುರಂ ತಥ್ೀತಿ। 
ರ ಪ್ಾನ್ುರದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ವ್ೈಫಲಾಯಯೀಗಾತ್ ತಸಾಯಾಃ ಯತಫಲಂ ಸ್ೈವ ಮತಕ್ತುರಿತಯತ ಉಕುಂ ನ್ 

ಹಿೀತಿ। ರ ಪ್ಾನ್ುರದ್ೃಷ್ಟಫಲಭ ತಾ ಮಹರಾದಿಲ್ ೀಕಪ್ಾರಪುಾಃ ಮತಕ್ತುನ್ಯ ಭವತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। 

ತತಫಲಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಲ್ ೀಕಾಪತಿುರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ತತಫಲಮಿದ್ಮಿತಿ ಸ ಚನಾಯ। ದ್ೃಷ್ಟಪದ್ೀ 
ಪರಕೃತ್ೀಽಪುಯಪಲಬ ಧ್ೀರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಉಪ ಸಮಿೀಪ್್ೀ ಯೀಗಯತರಾ ಸಿಾತಸಯ 

ರ ಪಸ್ ಯೀಪಲಬಿಧರಿತಿ ಸವಯೀಗಯದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಮತಕ್ತುರಿತಯಪ ಸ ಚನಾಯೀತ್ಯೀಕ್ೀ। ನ್ 

ಸಾಮಾನಾಯದ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರಿತಯನ್ೀನ್ ಸವಯೀಗಯದ್ೃಷ್ಟೀರಿತಯಪ ಲಭಯತ ಇತಯನ್ಯೀ॥33॥ 

ಪರ್ೀಣಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-34॥ 
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ಓಂ ಪರ್ೀಣ ಚ ಶಬದಸಯ ತಾದಿವಧಯಂ ಭ ಯಸಾುಾತ್ ತವನ್ತಬನ್ಧಾಃ ಓಂ  

॥ 3-3-34-419॥ 

ಅತರ ಭಕ ು್ೀಾಃ ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ದ್ೃಷ್ಟಹ್ೀತತತವಂ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಚ ಏವ। ತತರಾವತಯತ್ೀ। 
ಪರಸಾುವಾತ್ ದ್ೃಷಾಟಾದಿಕಮಿತಯನ್ವೀತಿ। 
ಪರ್ೀಣ ಚ ಪರಮಾತಮನ್ೈವ ದ್ೃಷಾಟಾದಿಕಂ, ನ್ ಭಕಾಯ ಸವತನ್ರರಾ। ಕತತಾಃ? 
‘ಏತ್ೈರತಪ್ಾಯೈಯಯತತ್ೀ ಯಸತು ವಿದಾವಂಸುಸ್ಯೈಷ್ ಆತಾಮ ವಿಶತ್ೀ ಬರಹಮರಾಮ’ ಇತಿ 

ಶತರತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಕರ್ಂ ತಹಿಯ ‘ಭಕ್ತುರ್ೀವ್ೈನ್ಂ’ ಇತಿ ಶತರತಿರತ ಉಕುಂ ಶಬದಸ್ಯೀತಿ। 
‘ಭಕ್ತುರ್ೀವ’ ಇತಿ ಶಬದಸಯ ತಾದಿವಧಯಂ ತತ ಭಕ ು್ೀಾಃ। ಸಾವತನ್ರಾೀಣ ದ್ೃಷಾಟಾದಿಹ್ೀತತತವವಾಚಿತವಂ 
ತತ ತಸಾಯಾಃ ಕಾರಣತಾವತ್ ಯತಕುಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ಹನಾು ರಾಮಶರಾಃ’ ಇತಿವದ್ತಪಚಾರ ಇತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಸತಸಾನ್ಯೀಷ್ತ ಭಕ್ುೀವಿಯಶ್ಷ್ ಯೀಕ್ತುಾಃ ಕತತಾಃ? ಭ ಯಸಾುಾತುಾನ್ತಬನ್ಧಾಃ। ಅನ್ತಬನ್ಧಸತು 
ಭಕ್ತುಸತು ಭ ಯಸಾುಾತ್ ಕರಣ್ೀಷ್ತ ಪರರಾನ್ತಾವದ್ತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯದಾವ ಪರ್ೀಣ್ೈವ ವಾಚ್ಯೀನ್ ನಿಮಿತ ು್ೀನ್ ಶಬದಸಯ ಭಕ್ತುರ್ೀವ್ೀತಿ ಶಬದಸಯ ತಾದಿವಧಯಂ 

ಯತಕುಮಿತಿ ವೃತಯನ್ುರಂ ಏತದ್ಂಶಸಯ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಸವಯಶಬಾದನಾಂ ಬರಹಮಣಿ ವೃತ್ುೀಾಃ 
ಪರರ್ಮೀ ಸಿದ್ಧತಾವತ್ ತತಪರ್ೀಯಂ ಶತರತಿರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಕ್ೀಚಿತತು ಶಬದಸಯ ಏತ್ೈರಿತಿ ಶಬದಸಯ 
ತಾದಿವಧಯಂ ಪರ್ೀಣ್ೈವ ದ್ೃಷಾಟಾದಿಕಂ ಭವತಿೀತ್ಯೀತದ್ರ್ಯವಾಚಿತವಮಸಿು ಯತ್ ೀಽತಾಃ 

ಪರ್ೀಣ್ೈವ ದ್ೃಷಾಟಾದಿಕಮಿತಾಯಪ ಯೀಜಯನಿು। 

ಭಕ್ತುರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅನ್ತಬನ್ಧ ಇತತಯಕ್ತುರಸಯ  ಪ್ಾರರಾನ್ಯಘಟನಾಯ। ಶತರತೌ 

ವಿಶ್ಷ್ ಯೀಕ ು್ೀಗಯತಿಸ ಚಕಸತುಶಬದಾಃ॥34॥ 

ಏಕಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-35॥ 

ಓಂ ಏಕ ಆತಮನ್ಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಭಾವಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-35-420 ॥ 

ಅತರ ಯೀಗಯತಾನಾದಿತಾವಯ ಅಂಶಾಶ್ನ್ ೀರ್ೈಕಯಮತಚಯತ್ೀ। ಚ್ೀತಯಸಿು। ಅಂಶ್ೀ ಅಂಶ 
ಇತ್ಯೀಕಾಃ। ಚ ಏವ। ನ್ ಭನ್ುಾಃ। ಯೀನಾಂಶಸ್ ಯೀತಪತಾಯ ಯೀಗಯತಾನಾದಿತವಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। ಕತತಾಃ? ಆತಮನ್ ೀಽಮಿಶನ್ಾಃ ಸಮಬನಿಧನಿ ಶರಿೀರ್ೀ ಅಂಶ್ಕಮಾಯಜಿಯತಶರಿೀರ್ೀ 

ಭಾವಾತ್। ಅಂಶಸ ಯ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ ೀ ವಾ। ಏತದ್ಥ್ೀಯ ಆತಮನ್ ಇತಾಯವೃತಿುವಾಯ। 
ಅಜತಯನಾದ್ಯಂಶಸಯ ಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಇನಾದರದ್ಯಂಶ್ಕಮಾಯಜಿಯತ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಸತುಾಂ ತತ್ ೀ 

ಭ್ೀದ್ೀ ನ್ ಯತಕುಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಜ್ಞಾನಾದಿಭ್ೀದಾದ್ಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀಾಃ ಭ್ೀದ್ ಏವ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ವಯತಿರ್ೀಕಸುದಾಭವಭಾವಿತಾವನ್ು ತ ಪಲಬಿಧವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-35-421 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಉಪಲಬಿಧೀತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। ಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್ಾದೌ ವಯತಿರ್ೀಕ 

ಇವಾಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀವಯಯತಿರ್ೀಸತು ಭ್ೀದ್ ಏವ್ೀತಿ ನ್। ಕತತಾಃ? ತದಾಬವಭಾವಿತಾವತ್। 
ತಸಾಯಂಶ್ನ್ ೀ ಭಾವ್ೀನ್ ಉಪ್ಾಸನಾದಿನಾ ಭಾವಿತಾವತ್ ಅಂಶಸಯ 
ತತಫಲಾನ್ತಸನಾಧತೃತಾವತ್ ಅಲ್ಪೀ 

ಜ್ಞಾನಾದಾವನ್ತಸನಾಧನಾಭಾವ್ೀಽಪಯಂಶ್ಗತ್ ೀಪ್ಾಸನಾದಿಫಲಾನ್ತಸನಾಧನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತಥಾ ತದಾಭವಸಾಯಂಶಗತಜ್ಞಾನಾದ್ೀಾಃ ಧಮಯಸಯ 

ಭಾವಿತಾವದ್ಂಶ್ನ್ ೀಽನ್ತಸನಾಧತೃತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ॥35॥ 

ಅಙ್ಗುವಬದಾಧಧಿಕರಣಮ್॥3-3-36॥ 

ಓಂ ಅಙ್ಗುವಬದಾಧಸತು ನ್ ಶಾಖ್ಾಸತ ಹಿ ಪರತಿವ್ೀದ್ಮ್ ಓಂ ॥ 3-3-36-422 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಾಮದಿಪರಿವಾರದ್ೀವತ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕಾಯೀಯತಿ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತತವಿಯಶ್ೀಷ್ೀ। 
ಅಙ್ಗುಬದಾಧಾಃ ಈಶಸಾಯಙ್ಗುತರಾ ಅವಬದಾಧಾಃ ಸಿಾತಾಾಃ ಬರಹಮದಾಯಾಃ ಉಪ್ಾಸಾಯ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷಾಮತಕ ು್ೀಾಃ ಫಲಾನ್ುರಾಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ನ್ತಪಪತ ು್ೀರ್ೀವ। 
ಆದಾಯನಾಯೀತತಯಕುತಾವದಿತಿ। ತಹಿಯ ದ್ೀವತವವ್ೈಷ್ಣವತಾವದಿಧಮಾಯಣಾಂ 
ಸವಯದ್ೀವ್ೀಷ್ವವಬರಹಾಮದ್ಯಸಾರಾರಣಧಮಾಯಣಾಂ ರತದಾರದಿಷ್ತ ರತದ್ರತಾವದಿಗತಣಾನಾಂ 

ಚ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ ಉಪಸಂಹಾಯಯತಾ ಸಾಯದಿತಯತ ಉಕುಂ ತಿವತಿ। ಉಪಸಂಹಾರ್ೀ ತತ ಅಸಿು 

ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸ ಕಾಃ? ಪರತಿವ್ೀದ್ಂ ರಾಾಃ ಶಾಕಾಸಾುಸತ ಉಕುಂ ಬರಹಾಮದಿಗತಣಜಾತಂ 

ರತದಾರದೌ ನ್ ೀಪಸಂಹಾಯಯಮ್। ಉಕುಮಾನಾಂ ಗತಣಾ ಅವರ್ೀಷ್ತ ಸಮೀಷ್ತ 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಸಿಮನ್ ನ್ ರ್ಯೀರಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತ ಏತದಿತಯತ್ ೀ ಹಿೀತತಯಕುಮ್। 
ಸಮತಾವದ್ ದೀತುಮತಾವದ ಧ್ೀತಿ ಸೃತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಬರಹಾಮದಾಯ  ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅಙ ು್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ತ್ೀಷಾಮತಪ್ಾಸಿುನ್ಯ ಪ್ಾರರಾನ್ಯೀನ್, ಕ್ತನ್ತು 

ಅಙ್ಗುತ್ವೀನ್ೀತಿ ಸ ಚನಾಯ। ತ್ೀನ್ ‘ತಮೀವ್ೈಕಂ’ ಇತಿ ಶತರತಿವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನಾಸಿು। ತತರ 
ಪ್ಾರರಾನ್ಯೀನ್ ಜ್ಞ್ೀಯತವನಿರಾಸಾದಿತಿ ಫಲ್ಲತಮ್। ಅಙ್ಗುದ್ೀವಾ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅವಬದಾಧ 
ಇತತಯಕ್ತುಾಃ ಅವಮತಾವದ್ ಬದ್ಧತಾವದ್ಙ್ಗುತವಮಿತಯಙ್ಗುತ್ ವೀಪಪ್ಾದ್ನಾಯೀತ್ಯೀಕ್ೀ। ಅನ್ಯೀ ತತ 
— ಈಶಾಙ ು್ೀಷ್ವವಬದಾಧಾಃ ಸಿಾತಾ ಇತ್ಯೀವ ತ್ೀಷಾಮಙ್ಗು ದ್ೀವತಾತವಂ ನ್ ತತ 
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ತದ್ಙ್ಗುತ ವ್ೀನ್ೈವ।  ‘ವಿಷ್ ಣೀರಙ್ಗುಸಮತದ್ ಭತ್ೀಾಃ ವಿಷ್ ಣೀರಙ್ಗುನಿ ದ್ೀವತಾಾಃ’ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ। 
ಯತ್ ೀ ಜನಿಸುತ್ೈವ ಸಿಾತ್ೀಾಃ ಅಙ್ಗುತವಮೀವ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ್ ೀಽವಬದ್ಧತಾವದಿತಿ 

ವಕತುಮಿತಾಯಹತಾಃ। ವಸತುತಸತು ಅಙ್ಗುವಬದಾಧ ಇತಯಸಯ ನಾಯಮರ್ಯಾಃ। 
ಭಾಷಾಯದಿವಿರ್ ೀರಾತ್। ಕ್ತನ್ತು, ಅಙ ು್ೈಾಃ ಅಙ್ಗುದ್ೀವ್ೈರವಬದಾಧಾಃ ಸಮಬದಾಧಸುದಿವಷ್ರಾಾಃ 

ಉಪ್ಾಸಿುಪರಿಚರಾಯದ್ಯಾಃ ಕಾರಾಯ ಇತ್ಯೀವಾರ್ಯಾಃ। ಶಾಖ್ಾಸತ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ 
ಪರತಿವ್ೀದ್ಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಅವಿಭಕುವ್ೀದ್ಸಾಯಪ ಸತಾುಾದಿತತಯಕುಂ ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ। 
ಅಧಮಸಾಾನಾಮತತುಮೀಷ್ ಪಸಂಹಾರ್ೀಽಪ ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ಮನಾರದಿವದಾವಽವಿರ  ೀಧಃ ಓಂ ॥ 3-3-36-423 ॥ 

ವಾಶಬ್ ದೀ ವಯವಸಿಾತವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। ಅವರಗತಣಾನಾಮತತುಮೀಷ್ ಪಸಂಹಾರ್ೀಽಪ 

ಅವಿರ್ ೀಧಾಃ। ಮನಾರದಿವತ್। ಯಥಾಮನ್ರವಿದಾಯದ್ೀರಧಮಪರಸಯ 

ಉತುಮವಿಷ್ಯತ್ವೀನಾಧಯಯನ್ಂ ತಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಪೂವಯಪರಸಿದ್ಧವಜಯಂ ತತ ಶಕಾರದಾಯ 
ದ್ೀವತಾ ಮತಾಾಃ’ ಇತಿ ಋಗಾಭಷ್ ಯೀಕ ು್ೀಾಃ॥36॥ 

ಭ ಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-37॥ 

ಓಂ ಭ ಮುಾಃ ಕರತತವಜಾಜಾಯಸುಾಂ ತಥಾ ಚ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 3-3-37-424 ॥ 

ಅತರ ಭ ಮಗತಣಸಯ ಸವೀಯಪ್ಾಸಯತವಮತಚಯತ್ೀ। ಭ ಮೀತಯತರ ಭಾವಭವಿತ್ ರೀರ್ೈಕ್ಯೀನ್ 
ಧಮಿಯಪರತ್ ವೀಕಾುವಪ ಇಹ ನಿರತಿಶಯಪೂಣಯತವರ ಪಧಮಯಪರ್ ೀ ಭಾವಪರರಾನ್ ೀ 

ವಾ ಭ ಮಶಬದಾಃ। ಉಪ್ಾಸಯ ಇತಯಸಿು। 
ಭ ಮಗತಣಾಃ ಸವ್ೈಯರತಪ್ಾಸಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ಭ ಮುೀ ಭ ಮಗತಣಸಯ ಜಾಯಯಸುಾಂ 

ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಪ್ಾರರಾನ್ಯಂ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ। ಜಾಯಯಸುಾಂ ಕತತಾಃ? ಕರತತವತ್। ಅನ್ೀನ್ 
ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ವನ್ತಸ ಯತತ್ವೀನ್ ಆನ್ನಾದದಿಗತಣ್ ೀಪ್ಾಸಿುಫಲಹ್ೀತತತಾವದಿತಿ 

ಹ್ೀತತಲಯಭಯತ್ೀ। ಯಥಾ ದಿೀಕ್ಷಾಪ್ಾರಯಣಿೀಯೀದ್ಯನಿೀಯಸವನ್ತರರಾವಭೃಥಾತಮಕಾಃ 
ಕರತತವಿಯಶವಜಿದಾದಿಸವಯಯೀಗ್ೀಷ್ವನ್ತವೃತುತ್ವೀನ್ ತತುದ್ ಯೀಗಾಯನ್ತಷಾಠನ್ಫಲಹ್ೀತತರಿತಿ 

ತಸಯ ಜಾಯಯಸುಾಂ ತಥ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಇತರಗತಣಾಪ್್ೀಕ್ಷರಾಽಸಯ ಪರಶಸುತರತವದ್ ಯೀತನಾಯ 

ಪರಕಷ್ಯಪರತಯಯಾಃ। ಸವಾಯನ್ತಸ ಯತತ್ವೀನಾಸ್ಯೈವ ಫಲಹ್ೀತತತವಂ ಕತತಾಃ? – ತಥಾ 
ದ್ಶಯಯತಿ ಚ। 
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ಕರತತಶಬ್ ದೀ ದಿೀಕ್ಷಾದ್ಯಙ್ಗುಕಲಾಪವಿಶ್ಷ್ಟಜ್ ಯೀತಿಷ್ ಟೀಮವಾಚಯಪ ಅತರ ತದ್ಙ್ಗುಕಲಾಪಪರ 

ಇತಿ ಗತರತಪ್ಾದಾಾಃ। ತ್ೀನ್ ಕಸಾಯಚಿದ್ತರ ಮಿೀಮಾಂಸಾವಿರ್ ೀಧಪರಲಾಪ್ೀಽಪ್ೀಢಾಃ। 
ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ – ಯಥಾ ಸವನ್ತರರಾತಮಕಾಃ ಕರತತಾಃ ಅಹಿೀನಾದಿಷ್ತ ಪರತಯಹಂ 
ಸಮಬಧಯಮಾನ್ ೀ ವಿಶ್ಷ್ ಟೀ ಭವತಿ ತಮನ್ುರ್ೀಣ ಏಕಸಾಯಪಯಹ್ ುೀಽನ್ನ್ತಷ್ಠೀಯತ್ವೀನ್ 
‘ಧತರವಾಾಃ ಸತಾರಣಾಮ್ ಅಹಿೀನಾಾಃ’ ಇತಿ ಸತಾರಣಿ ಪರಕೃತಯ ರಾಜ್ಞಿಕ್ ೀಕ್ತುರ್ೀವಂ 

ಇಹಾಪೀತತಯಕುಮ್। ಕವಚಿದ್ ಭಾಷ್ಯೀ ತಥಾಚ್ೀತಿ ಪ್ಾಠ್ಾಃ। ಅತರ ‘ತಥಾಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ’ ಇತಿ 

ಪ್ಾಠಾನ್ುರಂ ಕ್ೀಚನ್ ಪಠ್ನಿು॥37॥ 

ನಾನಾಶಬಾದಧಿಕರಣಮ್॥3-3-38॥ 

ಓಂ ನಾನಾ ಶಬಾದದಿಭ್ೀದಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-38-425 ॥ 

ಅತರ ಭ ಮಗತಣಸಯ ತಾರತಮಯೀನ್ೈವ ಸವೀಯಪಸಯತವಮತಚಯತ್ೀ। ಭ ಮೀಪ್ಾಸಯ 

ಇತಯಸಿು। ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಅನ್ತಸ ಯತ್ ೀ ಭ ಮಗತಣ್ ೀ ನಾನಾ 

ಸವ್ೈಯಯಯಥಾಽಧಿಕಾರಂ ನಾನಾಪರಕಾರ್ೀಣ್ ೀಪ್ಾಸಯಾಃ। ನ್ ತತ ಏಕರ ಪ್್ಯೀಣ। ಯೀನ್ 

ಫಲಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಸಾಯತ್। ಕತತಾಃ? ಶಬಾದದಿಭ್ೀದಾತ್ ಶಬಾದನ್ತಮಾನ್ಪರತಯಕ್ಷ್ೈಭ್ೀಯದಾತ್। 
ಭ ಮಗತಣಪರತಿೀತ್ೀಾಃ ನಾನಾಪರಕಾರತಾವತ್ ಶಬಾದದಿನ್ೈವ ತತರತಿತ್ೀರ್ೀಷ್ಟವಯತಾವತ್, 
ತ್ೈಶಾ ಯಥಾಽಧಿಕಾರಂ ತಾರತಮಯೀನ್ ಪೂಣಯತವಪರತಿೀತ್ೀಾಃ 

ಕ್ಷಣದಿನ್ಪಕ್ಷಮಾಸಾದಾಯನ್ನ್ಯತಾರತಮಯವತ್ ಪೂಣಯತ್ವೀಽಪ ತದ್ತಪಪತ ು್ೀಶ ಾ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪರತಯಕ್ಷಾದಿೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ವುಯತಾರಮೀಕ್ತುಾಃ ಶರವಣಾದಿಕರಮಮಪ್್ೀಕ್ಷ್ಾೀತಿ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ತಿರತಯೀಕ್ತುಾಃ ನ್ೈಕ್ೀನಾಪ್್ಯೀಕರ ಪ್ಾ ಧಿೀಾಃ ಸವಯಸಯ ಜಾಯತ ಇತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಮಿತ್ಯೀಕ್ೀ॥38॥ 

ವಿಕಲಾಪಧಿಕರಣಮ್॥3-3-39॥ 

ಓಂ ವಿಕಲ್ ಪೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-3-39-426 ॥ 

ಅತರ ಬಿಮಾಬನ್ ಯೀಪ್ಾಸ ು್ೀಾಃ ವಿಕಲ್ಪೀನ್ ಕತಯವಯತವಮತಚಯತ್ೀ। ಸಾಮಾನ್ ಯೀಪ್ಾಸನ್ಸ ಯ್ೀತಿ 

ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಬಿಮಾಬನ್ಯನ್ೃಸಿಂಹ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಸಯ ವಿಕಲ್ ಪೀ ವಿವಿಧಕಲಪಾಃ, ಕತಯವಯಂ ನ್ ವ್ೀತಿ। ನ್ 
ತತ ನ್ ಕಾಯಯಮೀವ್ೀತಿ ನಿಯಮಾಃ। ಕತತಾಃ? ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲತಾವತ್ 

ದ್ತರಿತನಿವೃತಿುರ ಪಫಲವಿಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತತತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯಸಯ ತದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ತ್ೀನ್ 

ಕಾಯಯಮ್, ಅನ್ಯೀನ್ ತತ ನ್ೀತಿ ಷ್ ೀಡಶ್ಗರಹಣಾಗರಹಣವದ್ ವಯವಸಿಾತ್ ೀ ವಿಕಲಪಾಃ॥39॥ 
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ಕಾಮಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-40॥ 

ಓಂ ಕಾಮಾಯಸತುಯಥಾಕಾಮಂ ಸಮತಚಿಾೀಯೀರನ್ು ವಾ ಪೂವಯಹ್ೀತವಭಾವಾತ್ 

ಓಂ ॥ 3-3-40-427 ॥ 

ಅತರ ಮೀಕ್ಷಾನ್ಯಕಾಮಯವಿದ್ ಯೀಕುಭಗವದ್ ರಪತದ್ತುಣ್ ೀಪ್ಾಸ ುೌ ವಿಶ್ೀಷ್ ಉಚಯತ್ೀ। ತತಾಃ 
ಪ್ಾರಚಿೀನಾದಿವಶ್ೀಷ್ೀ। ಕಾಮಾಯಸತು ಮೀಕ್ಷಾನ್ಯಕಾಮಯಸಾಧನ್ೀಶಗತಣಾಸತು ಯತಾಕಾಮಂ 

ವಿತಾುದಿಕಾಮಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಸಮತಚಿಾೀಯೀರನ್ ನ್ ವಾ ಉಪಸಂಹಾರಾಯ ನ್ ವಾ। 
ಅಮತಮತಕ್ಷತಭರತಪಸಂಹಾರಾಯಾಃ, ಮತಮತಕ್ಷತಭನ್ೀಯತಿ ಪುಂಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಯವಸಿಾತ 

ವಿಕಲಾಪಥ್ ೀಯ ವಾಶಬದಾಃ। ಮತಮತಕ್ಷತಬಿನ್ೀಯತಿ ಕತತಾಃ? ಪೂವಯಹ್ೀತವಭಾವಾತ್ 

ಮೀಕ್ಷ್ೀಚಾಾತಾಃ ಪೂವೀಯ ಯೀ ಹ್ೀತತಾಃ ವಿತಾುದಿಕಾಮಾಖ್ಯಾಃ ತದ್ಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯಥಾಕಾಮಮಿತಿ ಸಮತಚಾಯವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ ಸತ್ ಯಸಯ ಯದಿವತಾುದಿಕಾಮಾಃ ತಸಯ 

ತತುದ್ನ್ತಗತಣಗತಣಾ ಉಪಸಂಹಾರಾಯ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಕಯರ್ಯಮ್। 

ಯದಾವ ಕಾಮೀತಿ ಕಾಮವಿಶ್ೀಷ್ತಾವದಿೀಶಪರಸಾದ್ ೀ ಮೀಕ್ಷಾನ್ಯಕಾಮಶಾ ಗೃಹಯತ್ೀ। 
ದ್ವಯೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಮ್। ಯಥಾಕಾಮಂ ಈಶಪರಸಾದ್ಮನ್ತಲಿಙ್ಗಘಾ ತಮತದಿಧಶ್ಯೀತಿ 

ರಾವತ್, ಮತಮತಕ್ಷತಭಾಃ ಸಮತಚಿಾೀಯೀರನ್। ಯಥಾಕಾಮಂ ಅನ್ಯಕಾಮಾನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ 

ತಮತದಿಧಶಯ ನ್  ವೀಪಸಂಹಾರಾಯಾಃ। ಫಲಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮತಮತಕ್ಷತಷ ವ್ೀವ ವಿಕಲಾಪಥ್ ೀಯ 

ವಾಶಬದಾಃ। ಅನ್ಯಕಾಮಾಯನ್ೀತಿ ಕತತ? ಪೂವಯಹ್ೀತವಭಾವಾತ್ 

ಕಾಮಾಖ್ಯಹ್ೀತವಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾವ 

ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲಾಖ್ಯಪೂವಯನ್ಯೀಕುಹ್ೀತವಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅತ ಏವ ಕಾಮೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪೂವ್ೀಯತತಯಕ್ತುಾಃ ಮತಮತಕ್ಷಾದ್ಶಾರಾಂ ಅನ್ಯಕಾಮೀ ನಾಸಿು, 

ತಸಯ ಪೂವಯಕಾಲ್ಲೀನ್ತಾವದಿತಿ ಕಾಮಾಭಾವಸಯ ಪಕ್ಷಧಮಯತಾಸ ಚನಾಯ ಚ। 
ಕಾಮಾಭಾವ್ೀಽಸತು ಸಮತಚಾಯ ಇತಯಪರಯೀಜಕತವಶಙ್ಗಾವುಯದಾಸಾಯ 

ಹ್ೀತಿವತತಯಕ್ತುಾಃ॥40॥ 

ಅಙ್ಗುಧಿಕರಣಮ್॥3-3-41॥ 

ಓಂ ಅಙ ು್ೀಷ್ತ ಯಥಾಽಽಶರರಾಭಾವಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-41-428 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಈಶಾಙ್ಗುಶ್ರತತ್ವೀನ್ ದ್ೀವಮಾತ್ ರೀಪ್ಾಸಯತವಮತಚಯತ್ೀ। 
ಅಙ ು್ೀಷ್ವತತಯಕ ು್ೀಾಃ ಸ ರಾಯದಿದ್ೀವತಾನಾಮಿತಯನ ವ್ೀತಿ। 
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ಯಥಾಽಽಶರಯಬಾವಾಃ ‘ಚಕ್ಷ್ ೀಾಃ ಸ ಯಯಾಃ’, ‘ತದಾಶ್ರತಾಶಾ ತ್ೀ ಸವ್ೀಯ’ 
ಇತಾಯದಾವುತುಸುಥ್ೈವ ಈಶಾಙ ು್ೀಷ್ ಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕಾಯೀಯತಿ ಪರಕರಣಾದ್ನ್ವೀತಿ ಅನ್ಯಥಾ 

‘ಚಕ್ಷ್ ೀಾಃ’ ಇತಾಯದ್ಯಙ್ಗುಸಿಾತಿಶತರತಿವ್ೈಯಯಥಾಯಯಪತ ು್ೀಾಃ। 

ಯತರ ಜನ್ಮ ತತ್ೈವ ಸಿಾತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಯ ಹಿ — 

ಓಂ ಶ್ಷ್ಟೀಶಾ ಓಂ ॥ 3-3-41-429 ॥ 

ಶ್ಷ್ಟಾಃ ಶ್ಕ್ಷಾವಿಧಿರಿತಿ ರಾವತ್। ‘ಯಸಿಮನ್ ಯಸಿಮನ್ ಯೀ ಹಿ ಚಾಙ ು್ೀ ನಿವಿಷ್ಟಾಃ ಪರಸಯ 

ಚಿನ್ಯಾಃ ಸ ತಥಾ ತಥ್ೈವ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ವಿರಾನಾಚಾ ಅಙ ು್ೀಷ್ ಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕಾಯೀಯತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। 
ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ‘ಚಕ್ಷ್ ೀಾಃ’ ಇತಾಯದಿವಚನಾನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತ್ಯೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। 
ಅಧಿಕಾಯಯಭಾವಾತ್ ನ್ ಕಾಯೀಯತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಮಾಹಾರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-3-41-430 ॥ 

ಅನ್ೀನ್ ತದ್ವಚನ್ಮತಪಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ‘ಅಙ ು್ೈಾಃ ಪರಾದ ಯ್ೀ ಹಿ ದ್ೀವಾ ವಿಸೃಷಾಟಸುತುದ್ತುಣಾನ್ 

ಪರಮೀ ಸಂಹರ್ೀತ। ತಾಂಶಾಾಪ ತತ್ೈವ ವಿಚಿನ್ಯ ದ್ೀವಾನ್ ಸಾಾನ್ಂ ಮತಮತಕ್ಷತಾಃ ಪರಮಂ 

ವರಜ್ೀತ॥’ ಇತಿ ಪರಕಾಶಕತಾವದಿಗತಣಾನಾಂ ತತುದ ದ್ೀವಾನಾಂ 

ಚ್ ೀಪಸಂಹಾರಫಲವಚನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏತಚತಾರತೌ ತಥ್ ೀಪ್ಾಸ ು್ೀಾಃ 
ಪರಮಸಾಾನಾವಾಪುಫಲತ್ ವೀಕ ು್ೀಾಃ ತಸಯ ದ್ೀವಯೀಗಯತಾವತ್  ದ್ೀವ್ೈಸುಥ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ 

ಕಾರಾಯ, ನ್  ಸವ್ೈಯರಿತಿ ಸಿದ್ಧಾತಿೀತಿ ‘ಆನ್ನಾದದ್ಯಾಃ’ ಇತತಯಕುವಿರ್ ೀರ್ ೀ ನ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ದ್ೀವ್ೈರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಏವಮತಕ್ತುಯತಯಕ್ತುಸ ಚನಾಯ। ಮಧತವಿದಾಯರಾಂ ತಥಾ 

ಕಿೃಪುತಾವದಿತಿ। 
ಇತಶಾ ತಥ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕಾಯೀಯತಾಯಹ — 

ಓಂ ಗತಣಸಾರಾರಣಯಶತರತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥ 3-3-41-431 ॥ 

ಗತಣಾನಾಮಿೀಶಗತಣಾನಾಂ ಸಾರಾರಣಯಸಯ ಉಪ್ಾಸಯತ್ವೀನ್ ಸಾಮಯಸಯ ಸವ್ೀಯಷಾಂ 
ಗತಣಾನಾಮತಪ್ಾಸಯತವಸ್ಯೀತಿ ರಾವತ್, ಶತರತ್ೀಾಃ ‘ಸಾರಾರಣಾಯತ್ ಸವಯಗತಣಾಾಃ ಪರಸಯ 

ಸಮಾಹಾರಾಯಸುತುಾದ್ೃಶ ್ೀ ಮತಮತಕ್ಷ್ ೀಾಃ’ ಇತಿ ಶರವಣಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸ ರಾಯಶರಯಚಕ್ಷತಷಾಟಾದಿೀನಾಮಪ ಈಶಗತಣತಾವದ್ೀವಂ ಉಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕಾಯೀಯತಿ 

ಭಾವಾಃ॥41॥ 
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ನ್ವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-3-42॥ 

ಓಂ ನ್ ವಾಽತತಸಹಭಾವಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-3-42-432 ॥ 

ಅತಾರಙ್ಗುದ್ೀವತ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಸಯ ದ್ೀವಾನ್ಯೈರಕತಯವಯತವಮತಚಯತ್ೀ। ನ್ ವಾಽಙ ು್ೀಷ್ತ 

ಸ ರಾಯದಿೀನಾಮತಪ್ಾಸಿುಾಃ ಕಾರಾಯ। ಕತತಾಃ? ಅತತಸಹಭಾವಶತರತ್ೀಾಃ 
ಸವಯಶಾಖ್ಾಗತ್ ೀಪ್ಾಸನ್ೀನ್ ಸಹಭಾವ್ೀನ್ ಸಹಸತ ು್ಾೀನಾಶರವಣಾದಿತಿ ನ್ಞ್್ ೀ 

ವಯತಾಯಸ್ೀನ್ ಯೀಜಯಮ್। ದ್ೀವಾನ್ಯಪ್್ೀಕ್ಷರಾ ವಾಶಬದಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-4-1-433 ॥ 

‘ಸತ್ ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪ ಆತಾಮ’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ದ್ೀವ್ೈಸುಥ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ 

ಕಾರಾಯ ನಾನ್ಯೈರಿತಯಸಾಯರ್ಯಸಯ ದ್ಶಯನಾಚ್ೈವಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥42॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯೀ 

ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥3-3॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು 

ಅರ್ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥3-4॥ 
ಪ್ಾರಗತಕ್ ುೀಪ್ಾಸನಾಸಾರಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಸಯ ವಿದ್ಯೈವ್ೀತಯತರ ಸವತನ್ರಸ್ಯೈವ 
ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವರ ಪ ಸಾಮರ್ಯಯಸಿದಾಧವಪ ಇಹ ಪ್ಾದ್ೀ ಮತಕಯನ್ಯಫಲಾದಾವಪ 

ಸಾಮರ್ಯಯಮಸಿುೀತತಯಚಯತ್ೀ। 

ಪುರತಷಾಥಾಯಧಿಕರಣಮ್॥3-4-1॥ 

ಓಂ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಽತಾಃ ಶಬಾದದಿತಿ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-1-434 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸವಯಪುರತಷಾರ್ಯಹ್ೀತತತವಮಹಿಮೀಚಯತ್ೀ। ಯದ್ರ್ಯಂ ಪ್ಾರಗತಪ್ಾಸನಾ 

ಉಕಾು ತಜಾಜಾನ್ಮ್ ಅತ ಇತಿ ಪರಾಮೃಶತಿ। ಪುರತಷ್ೈಾಃ ಅರ್ಯಯತ ಇತಿ ಪುರತಷಾರ್ಯ ಇತಿ 
ಸವೀಯಽಪ ಪುಮರ್ಯ ಉಚಯತ್ೀ। 

ಅತ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ಶಬಾದತ್ ‘ಯಂ  ಯಂ ಲ್ ೀಕಂ’ 

ಇತಾಯದಿಶಬಾದದಿತಿ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಮನ್ಯತ್ೀ। ವಿಮತಿಸ ಚನಾಯೈತತಪದ್ಮ್। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪತಿ— 
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ಓಂ ಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ ಪುರತಷಾರ್ಯವಾದ್ ೀ ಯಥಾಽನ್ಯೀಷ್ವತಿ ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ಓಂ  

॥ 3-4-1-435 ॥ 

ಅತ ಇತ್ಯೀತದಿವಪರಿಣಮಯ ವತಯತ್ೀ। ಅಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪುರತಷಾರ್ಯವಾದ್ಾಃ ‘ಯಂ ಯಂ’ ಇತಿ 
ಶತರತೌ ಸವಗಾಯದಿಮತಕಯನ್ಯಪುಮರ್ಯಹ್ೀತತತವವಾದ್ಾಃ ಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ 

ತದ ಧ್ೀತತಕಮಯಶ್ೀಷ್ತಾವತ್ ನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್। ಏವಂ ತಹಿಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪ್ಾರರಾನ್ಯೀನ್ ಶತರತೌ 
ತದಾವದ್ಾಃ ಕರ್ಮ್? ಯತಾಽನ್ಯೀಷ್ತ ‘ಸವಗಯಂ ಧನಾದ್ಧೀಹತ್ ೀ ವ್ೈ ಗೃಹಾಚಾ ಪ್ಾರಪಸಾನಿು’ 
ಇತಿ ಶತರತೌ ವಿತಾುದಿಷ್ತ ಸವಗಯಹ್ೀತತಕಮಯಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ಯಥಾ ತದಾವದ್ಸುಥ್ೀತಿ 

ಜ್ೈಮಿನಿಮಯನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಶ್ೀಷ್ತವಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಕಮಾಯಜಿಯತ್ೀ 

ಅತಿಶರಾರಾಯಕತವಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ಕತತಾಃ ಶ್ೀಷ್ತವಕಲಪನಾ? ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಆಚಾರದ್ಶಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-4-1-436 ॥ 

ಚ್ ೀ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯನ್ವೀತಿ। ಆಚಾರಸಯ ಕಮಾಯನ್ತಷಾಠನ್ಸಯ ‘ಯಜ್ಞ್ೀನ್ 

ಯಜ್ಞಮಯಜನ್ು ದ್ೀವಾಾಃ’ ಇತಾಯದೌ ದ್ಶಯನಾತ್। ಅತ ಏಷಾ ಕಲಪನಾ। 
ಅನ್ಯಥಾಽಽಚಾರವ್ೈಯಯಥಾಯಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। 

ಅಸ ು್ಾೈತಾವತಾ ದ್ವಯೀಹ್ೀಯತತತವಮ್। ಸವಗಾಯದಾವಙ್ಗುಙಚುತವಂ ಕತತ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ತಚತಾರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-1-437 ॥ 
ತಸಯ ಕಮಯಪರತಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಶ್ೀಷ್ತವಸಯ ‘ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯರಾ ಕರ್ ೀತಿ ತದ್ೀವ 

ವಿೀಯಯವತುರಂ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶರವಣಾತ್ ತಚ ಾ್ೀಷ್ತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಯಂ ಯಂ’ ಇತಿ 
ಶತರತಮಪ ಜ್ಞಾನ್ಪ್ಾರರಾನ್ಯಂ ಯತಾ ನ್ ೀಪ್್ೀಯತ್ೀ ತಥಾ ಕಮಯಪ್ಾರರಾನ್ಯಂ ಶತರತಮಪ 
ನ್ ೀಪ್್ೀಯತಾಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಮನಾವರಮಭಣಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-438 ॥ 
‘ಕಮೈಯವ ದ್ೀಹಂ ದ್ೈವಿಕಂ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ವಾಽಪಯನಾವರಭ್ೀತ್’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಕಮಯಣ್ೈವ 
ಐಹಿಕಾಮತಷ್ಮಕದ್ೀಹಾದ್ೀಾಃ ಸಂ ಪ್ಾರರಾನ್ಯೀನ್ ಅನಾವರಮಭಣಾತ್ ಉತಾಪದ್ನ್ ೀಕ ು್ೀಾಃ 

ತಸ್ಯೈವ ಪ್ಾರರಾನ್ಯಂ ನ್ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ೀಷ್ತವಂ ತತಾಸಮಯಂ ವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ತಥಾಪ ಜ್ಞಾನಾಯಚಾರಸಯ ಮತಕುವತ್ ಲ್ಲೀಲಾತ್ವೀನ್ ಫಲಾಭಾವಾತ್ ನ್ ಶ್ೀಷ್ತವಸಾಧಕಂ 
ತದಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ತದ್ವತ್ ೀ ವಿರಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-439 ॥ 

‘ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ ಕಮಾಯಣಿ ಸದ್ ೀದಿತಾನಿ ಕತರಾಯದ್ಕಾಮಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ತದ್ವತಾಃ 

ಪರಸತುತಜ್ಞಾನ್ವತಾಃ ಕರಮವಿರಾನಾತ್ ನ್ ಲ್ಲೀಲಾತವಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ಹಿ ವಿಹಿತಸಯ 

ಲ್ಲೀಲಾತವಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಇತಶಾ ನ್ ಲ್ಲೀಲಾತವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ನಿಯಮಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-4-1-440 ॥ 

‘ಕತವಯನ್ುೀವ್ೀಹ ಕಮಾಯಣಿ ಜಿಜಿೀವಿಷ್ೀತ್’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಪ ಕಮಯಣ್ ೀ 

ನಿಯಮಿತತಾವಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅಕರಣ್ೀ ಪರತಯವಾರಾಚಾ ನ್ ಲ್ಲೀಲಾತವಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಏವಂ ಜ್ೈಮಿನಿಮತಮತಪನ್ಯಸಯ ಸವಮತಂ ಸಾಧಯತಿ— 

ಓಂ ಅಧಿಕ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ತತ ಬಾದ್ರಾಯಣಸ್ಯೈವಂ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ            

॥ 3-4-1-441॥ 

ತತಾಃ ಪ್ಾರಚಿೀನಾದಿವಶ್ೀಷಾರ್ಯಾಃ। ಏವಮಿತಿ ‘ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಽತಾಃ’ ಇತತಯಕುಪರಾಮಶಯಾಃ। 
ಬಾದ್ರಾಯಣಸಯ ಏವಂ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಸವಯಪುರತಷಾಥ್ ೀಯ ಭವತಿೀತ್ಯೀವಂ ಮತಂ, ನ್ 

ತತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯಶ್ೀಷ್ತರಾ ತಥ್ೀತಿ। ತಹಿಯ ಜ್ಞಾನಾಯಚಾರವ್ೈಯಯರ್ಯಯಂ 

ಪ್ಾರಗತಕುವಿರಾಯದ್ಯಯೀಗಶ್ಾೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಕತತಾಃ? ಅಧಿಕ್ ೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಜ್ಞಾನಾಜಿಯತ್ೀ 
ಫಲ್ೀಽಧಿಕಸಯ ಕಮಾಯಧಿೀನಾತಿಶಯಸಯ ‘ಯಥಾ ಯಥಾ ಕಮಯ ಕತರತತ್ೀ ತಥಾ 

ತಥಾಽಧಿಕ್ ೀ ಭವತಿ’ ಇತತಯಪದ್ೀಶಾತ್। ಕಮಯಣ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ೀಷ್ತ್ ವೀಕ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತದ್ದಶಯನಾತ್। ಚಸಾಯನ್ತವೃತಿುಾಃ। ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಫಲ್ೀ ಕಮಾಯಜಿಯತಾತಿಶಯಸಯ 

ರಾಜಸ ರಾದಿನ್ ೀಪಲಮಾಭಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ।  
ರಾಜಸ ರಾಜಿಯತಾನ್ ಲ್ ೀಕಾನ್ಶವಮೀರಾಭವಧಿಯತಾನ್। 

ಪ್ಾರಪುುಹಿ ತವಂ ಮಹಾಭಾಗ ತಪಸಶಾ ಮಹಾಫಲಮ್॥ 

ಇತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕುವಚನಾದ್ೀತದ್ವಸ್ೀಯಮ್। ಶ್ೀಷ್ತವಶತರತಾಯ ಲ್ಲಙ್ಗುದ್ಶಯನ್ೀನ್ 
ಚಾಚಾರಸಯ ವಿರಾಯದ್ೀಶಾ ಕಮಯಣಾಃ ಶ್ೀಷ್ತ್ವೀನ್ ೀಪಪತಿುರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ 
ಏವಮಿತಯಸಯ ಏವಂ ಪ್ಾರಗ್ ಜ್ೈಮಿನ್ತಯಕುಶತರತಿಗತ್ೀರಿತಯರ್ಯ ಉಕುಾಃ। ತತಾಃ ದ್ಶಯನಾಚ್ಾೀತಿ 
ಚಾರ್ಯ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। 
ಕಮಯಣ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ೀಷ್ತ್ವೀಽಪ ಜ್ಞಾನ್ ಏವಾತಿಶರಾಜಯಕತವಮಸಿುಾತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ತತಲಯಮ್ ತತ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಓಂ ॥ 3-4-1-442 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ದ್ಶಯನ್ಂ ತತಲಯಂ  ತತ। ಕಮಯಣಾಃ ಕೃತಾವಕೃತೌ ಚ ಸಮಮೀವ 

ಪುಮರ್ಯಸಮರ್ಯಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಏತಚಾ ‘ಕಾಮಕಾರ್ೀಣ ಚ್ೈಕ್ೀ’ ಇತಯಗ್ರೀ ವಯಕುಮತ್ ೀ 

ನ್ೈವಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಮೀಕ್ಷ್ೀತರಸವಗಾಯದಿಫಲ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ೀಷ್ತವಕಮಯಶ್ೀಷ್ತವಯೀಾಃ 
ಜ್ೈಮಿನಿವಾಯಸಮತಯೀಾಃ ಮನ್ತಷ್ಯದ್ೀವರ ಪ್ಾಧಿಕಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಾ, ದ್ೀವ್ೀಷ್ವಪ 

ಪರಬಲಕಮಯಪರತಿಬದಾಧಪರತಿಬದ್ಧಜ್ಞಾನಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಾ ಅವಿರ್ ೀರ್ ೀ ಬ್ ೀಧಯಾಃ। 
ನ್ನ್ವೀವಂ ಶ್ೀಷ್ತಾವದಿಷ್ಟ ಸತಾರಾ ಜ್ಞಾನಿಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಪರತಿಬನ್ಧಯತತದ್ೀವಾನಾಂ ಚ 
ಮೀಕ್ಷಾನ್ಯಪುಮಥ್ ೀಯ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ೀಷ್ಕಮಯಣಾ ಪರತಿಬನ್ಧಹಿೀನ್ದ್ೀವಾನಾಂ ತತ ಕಮಯಶ್ೀಷ್ 
ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಭವತಿೀತಯರ್ಯಸಯ ಅಧಿಕ್ೀತಾಯದಿಯೀಗಾಭಾಯಮೀವ ಸಿದ ಧ್ೀರಾದ್ ಯೀ ಯೀಗಾಃ 

ಶಕ್ ಯೀಽವಕತುಮ್। ತದ್ರ್ಯಸಾಯಪ್್ಯೀತದ್ರ್ಯದ್ವಯೀ ಏವ ಸಾಾಪಯತಾವತ್, ಸಾಮಾನ್ಯಸಯ 

ವಿಶ್ೀಷ್ನಿಷ್ಠತಾವವಶಯಮಾಭವಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ೈವಮ್। 
ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪುಮರ್ಯಮಾತರಹ್ೀತತತವಸಿದಾಧವ್ೀವ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾತ್ 
ಕಮಯಶ್ೀಷ್ತ್ವೀನ್ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾತ್ ಕಮಯಶ್ೀಷ್ತ ವ್ೀನ್ ಅನ್ಯಫಲಹ್ೀತತತವಮಿತಿ  

ವಿಶ್ೀಷ್ವಿಚಾರಾವಸರಾತ್। ಅನ್ಯಥಾ ಅಸಾಯನ್ವಸರದ್ತಸಾತ ವ್ೀನಾನ್ತತಾಾನಾತ್। ಉಕುಂ ಚ 

ಪೂವಯಮಿೀಮಾಂಸಾರಾಮ್ — ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ವತಾ ಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ೀತಾಯದಿ। 
ಏವಮನ್ಯತಾರಪ ರ್ಯೀಯಮ್॥1॥ 

ಅಸಾವಯತಿರಕಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-2॥ 

ಓಂ ಅಸಾವಯತಿರಕ್ತೀ ಓಂ ॥ 3-4-2-443 ॥ 

ಅತರ ಈಶಜ್ಞಾನ್ಂ ಅಸವಾಯಧಿಕಾರಿಕಮಿತತಯಚಯತ್ೀ। ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿತ್ೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಅಸಾವಯತಿರಕ್ತೀ ಸವಯಜನ್ನಿಷಾಠ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅರ್ಥಯತಾವದ್ೀಾಃ ಸಾಮಾಯತ್ ಕರ್ಂ ನ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ವಿಭಾಗಾಃ ಶತವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-2-444 ॥ 

ನ್ವಕ್ ೀಟೀನಾಂ ದ್ೀವತವಸಾಮಯೀಽಪ ಪರಾಪರಬರಹಮದ್ವರಾಧಿಕಸಯ ಶತಸಯ 
ಸ್ ೀಮಾಧಿಕಾರ್ ೀ ನಾನ್ಯೀಷಾಮಿತಿ ವಿಭಾಗ್ ೀ ಯಥಾ ತಥ್ೈವ ಅರ್ಥಯತಾವದಿಸಾಮಯೀಽಪ 

ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದ್ಧಿಕಾರಿತಾ ಅನ ಯ್ೀಷಾಂ ನ್ೀತಿ ವಿಭಾಗಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅರ್ಥಯತಾವದಿಮಾತರಂ ನ್ 

ಪರಯೀಜಕಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಇತ್ ೀಽನ್ಯತ್ ನಾಸ ಯ್ೀವ ಪರಯೀಜಕಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಧಯಯನ್ಮಾತರವತಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-2-445 ॥ 

‘ಅಧಿಕಾರಿತಾ’ ಇತಯಸಿು। ಮಾತ್ರೀತಿ ಕಾತಸನಾಯಮತಚಯತ್ೀ। ಯಥಾಶಕ್ತು ಕೃತಾಸನಧಯಯನ್ವತಾಃ 

ಅಧಿಕಾರಿತ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಅಧಯಯನ್ೀತಿ ಪಲವಧಯಯನ್ಮತಚಯತ್ೀ।  ಮಾತ ರ್ೀತಿ 

ಸಾಙ್ಗುತವರ ಪಕಾತ್ ಸನಾೀಯಕ್ತುಾಃ। ತ್ೀನಾವ್ೈಷ್ಣವಕೃತಾಧಯಯನ್ಸಯ 

ಸಾಙ್ಗುತವಸಫಲತವಯೀರಭಾವಾದ್ ವಾಯವೃತಿುರಿತತಯಕುಮ್। 
ಸಾಙ್ಗುಸಫಲವ್ೀದಾಧಯಯನ್ವತುಾಂ ಪರಯೀಜಕಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥2॥ 

ಅವಿಶ್ೀಷಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-3॥ 

ಓಂ ನಾವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-3-446 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರ್ೀ ತಾರತಮಯಮಸಿುೀತತಯಚಯತ್ೀ। ಅಧಿಕಾರಿತ್ೀತಯಸಿು। 
ಅವಿಶ್ೀಷಾದಿತಾಯವೃತಿುಾಃ। ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಯಜ್ಞಾಧಿಕಾರಿತಾಽವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ನ್। ಏಕರ ಪ್ಾ 
ನ್। ಕತತಾಃ? ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಪಯವಿಶ್ೀಷ್ಪರಸಙ್ಗುತ್। 
ಅಧಿಕಾರಾನ್ತಸಾರಿತವಸ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ೀ ತಾರತಮಯಂ ಚ ಪರಜ್ಞಾನ್ುರಪೃರ್ಕುಾವದ್ದೃಷ್ಟಶಾ 

ಇತಯತರ ಸಾಧಿತಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ರಾವದ್ಧಿಕಾರಮಿತಯತರ ವೃದಿಧಹಾರಸಭಾಕುಾಮಿತಿ ನ್ಯಸಿದ ಧ್ೀನ್ ಮತಕ್ತು ತಾರತಮಯೀನ್ 

ಉಪ್ಾಸನಾಧಿಕಾರಿತಾತಾರತಮಯಮತಕುಮ್। ಇಹ ತತ ಪರಜ್ಞಾನ್ುರ್ೀತಯತರ 

ಸಿದ್ಧದ್ೃಷ್ಟತಾರತಮಯೀನ್ ತದ್ಧಿಕಾರವಿಶ್ೀಷ್ ಉಚಯತ ಇತಿ ಭ್ೀಧಾಃ॥3॥ 

ಸತುತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-4-4॥ 

ಓಂ ಸತುತಯೀಽನ್ತಮತಿವಾಯ ಓಂ ॥ 3-4-4-447 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದ್ಸತರವೃತೌು ವಿಶ್ೀಷ್ ಉಚಯತ್ೀ। ನ್ೀತಯಸಿು। ವಿಧಿಪದ್ಮ್ ಅಗ ರ್ೀತನ್ಂ 

ಆಕೃಷ್ಯತ್ೀ। ‘ಸ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಕ್ೀನ್ ಸಾಯದ್ ಯೀನ್ ಸಾಯತ್ ತ್ೀನ್ೀದ್ೃಷ್ ಏವ’ ಇತಿಶತರತೌ 

ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಯಥ್ೀಷಾಟಚರಣಂ ನ್ ವಿಧಿಾಃ। ಕ್ತನ್ತು ಸತುತಯೀ ಜ್ಞಾನಿಸತುತಯರ್ಯಮ್। 
ಯಥ್ೀಷಾಟಚಾರ್ೀಽಪ ಜ್ಞಾನಿೀ ಮತಚಯತ ಏವ್ೀತಿ ಸಾಮರ್ಯಯಪರಕಟನಾಯೈವೀಚಯತ್ೀ। 
ಅನ್ತಮತಿವಾಯ ಜ್ಞಾನಿನಾ ಕ್ತರಯಮಾಣಸಾಯಭಯನ್ತಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ ವಾ। 
ವಾಶಬ್ ದೀಽಪರ್ ೀಕ್ಷಿಮಾತರಸಾರಾರಣಸತುತಯಥ್ೀಯನ್ ಸಹ ದ್ೀವಮಾತರ 
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ವಿಷ್ರಾನ್ತಮತಿರ ಪ್ಾರ್ಯಭ್ೀದ್ಸಯ ವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। ಸವಯಥಾ ಯಥ್ೀಷಾಟಚಾರ್ ೀ ನ್ 

ವಿಧಿೀಯತ್ೀ ಯೀನ್ ಸದ್ಸದ್ರವೃತ್ ಯೀಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ತಹಯಯಸತರವೃತಾಯ ಕತಣಿಠತಶಕ್ುೀಜ್ಞಾಯನ್ಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಂ ನ್ ಸಾಯತ್। ಸಾಯಚಾ 
ಸತರವೃತಿುಸಮತಚಿಾತಸ್ಯೀತಯತ ಆದ್ಯಂ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ನಿರಾಹ — 

ಓಂ ಕಾಮಕಾರ್ೀಣ ಚ್ೈಕ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-4-448 ॥ 

ಚ್ ೀಽಪಯಥ್ೀಯ। ಏಕ್ೀ ಶಾಖಿನ್ಾಃ ಕಾಮಕಾರ್ೀಣಚ, ಕಾರಶಾರಣಂ, ಯಥ್ೀಷಾಟಚಾರ್ೀಣಾಪ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಮೀಕ್ಷಂ ‘ಕಾಮಚಾರಾಾಃ ಕಾಮಭಕ್ಷಾಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಪಠ್ನಿು ಯತ್ ೀಽತ್ ೀ 

ಬಾಧಕಾಭಾವಾದ್ಸಿು ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದ್ಸತರವೃತೌು ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ದಿವತಿೀಯಚ್ ೀದ್ಯಂ 

‘ಅತ  ಏವ ಚಾಗಿುೀನ್ಧನ್’ ಇತಯತರ ನಿರಸಿಷ್ಯತ್ೀ। 
ಕ್ೈಮತತ್ಯೀನಾಪ್್ಯೀತಮರ್ಯಮಾಹ— 

ಓಂ ಉಪಮದ್ಯಂ ಚ ಓಂ ॥ 3-4-4-449 ॥ 

ಏಕ ಇತಯಸಿು। ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕೃತಮ್। ಚ್ ೀಽಪಯರ್ಯಾಃ ಸನ್ ಕಮಯಸಮತಚಾಯೀ। 
ಅನಿವತಯಯತರಾ ಪ್ಾರಪುಸಾಯರಬಧಕಮಯಣ್ ೀಽಪ ಕ್ತಞ್ಚಾದ್ತಭಕುಸಯ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ೀಪಮದ್ಯಂ 
ಫಲಹಾರಸಮೀಕ್ೀ ‘ಓಮಿತತಯಚಾಾರಾಯನ್ುರಿಮಮಾತಾಮನ್ಮಭಪಶ್ ಯೀಪಮೃದ್ಯ ಪುಣಯಂ ಚ 

ಪ್ಾಪಂ ಚ’ ಇತಿ ಪಠ್ನಿು। ಕ್ತಮತತುರಕಾಲ್ಲೀನ್ಂ ವಿಕಮಯ ನ್ ಮತಕ್ತುಪರತಿಬನ್ಧಕಮಿತಿ 

ವಾಚಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯದ್ಯೀವಂ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಾಮಪ ವಿಕಮಾಯಚಾರ್ೀಽಪಯಪರ್ ೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಾಃ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ 
— 

ಓಂ ಊಧ್ಯರ್ೀತಸತಸ ಚ ಶಬ್ದೀ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-4-4-450 ॥ 

ಚಾಃ ಸಾಧಯಸಮತಚಾಯೀಽವರಾರಣ್ೀ ವಾ। ಜ್ಞಾನಿವತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಾಮಪ ತಥ್ೀತಿ ನ್। 
ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮದ್ ಧ್ಯರ್ೀತಾಃಸತ ಚ, ಉಪಲಕ್ಷಣಂ, 
ಊಧ್ಯರ್ೀತಸಾುಾದಿಗತಣಯತಕ ು್ೀಷ್ವೀವ ‘ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹಯಮ ಧ್ಯರ್ೀತಾಃ ಸತ 

ಭಾಷ್ಯೀತ್’ ಇತಾಯದಿಶಬ ದ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ ೀಪದ್ೀಶವಿಧಿರಸಿುೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ, ಅತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪರ್ ೀಕ್ಷಪೂವಯಕತಾವದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಸ್ಯೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪ್ಾರರಾನಾಯತ್ ಸವಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಧ್ಯರ್ೀತಸ್ ುಾೀಕ್ತುಾಃ। ‘ಊಧ್ಯರ್ೀತಾಃಸತ ಭಾಷ್ಯೀತ್’ ಇತಿ 

ಶತರತಿವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತನಾಯ ವಾ। 
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‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ ಸತುತಾಯದ್ಯರ್ಯತವಮತಕುಮ್। 
ಸದಾಚಾರನಿಯಮಾಚರಣರ ಪಂ ಅಥಾಯನ್ುರಂ ಚಾಽಹ— 

ಓಂ ಪರಾಮಶಯಂ ಜ್ೈಮಿನಿರಚ್ ೀದ್ನಾ ಚಾಪವದ್ತಿ ಹಿ ಓಂ ॥ 3-4-4-451 ॥ 

ಜ್ೈಮಿನಿಾಃ ‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ ‘ಪ್ಾರತರತತಾಾಯ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತಯನ್ುರ್ ೀಕುಸದಾಚಾರಪರಾಮಶಯಂ ಬ ರತ್ೀ। ಕ್ತಮತಕುಂ ಭವತಿ। 
ಶತರತಯನ್ುರವಿಹಿತಸದಾಚಾರ್ೀಷ್ವೀವ ವಿಧಿಬನ ಧ್ೀನ್ ವಿನಾ ಸ್ವೀಚಾರಾಽನಿಯಮೀನ್ 

ವತ್ೀಯತ। ನ್ ತತ ಕಾಮಚಾರವಿಧಿಾಃ ಸತುತಾಯದಿವ್ೀಯತತಯಕುಂ ಭವತಿ। ಸದ್ಸದಿವಷ್ರಾ 

ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ಅಚ್ ೀದ್ನಾ ನಿಷ್ದ್ಧಂ ಜ್ಞಾನಿನಾ ಕಾಯಯಮಿತಿ 

ವಿಧಿನಾಯಸಿು। ‘ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ನ್ ಹನ್ುವಯಾಃ’ ಇತಯಪವದ್ತಿ ಚ ಶತರತಿಾಃ। ಅತ್ ೀ ವಿಧಯಭಾವಾತ್ 

ನಿಷ್ೀಧಸತಾುಾಚಾ ಕಲಪಕಾಭಾವಾದಿತಿ। ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ಸಾಮಾನ್ಯನಿಷ್ೀಧಸಯ ಜ್ಞಾನಿಷ್ವಪ 

ಪರವೃತ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪ್ಾರಗತಕುಂ ಸತುತಾಯದ್ಯರ್ಯತವಮೀವಾಸಾಯಾಃ ಸಾಧಯತಿ — 

ಓಂ ಅನ್ತಷ್ಠೀಯಂ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಸಾಮಯಶತರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-4-452 ॥ 

ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀಽನ್ತಷ ಠ್ೀಯಂ ಕಾಮಚಾರಶತರತ್ೀರರ್ಯಂ ಬ ರತ್ೀ। ಕ್ತಮತಕುಂ ಭವತಿ। 
ಅನ್ತಷ ಠ್ೀಯಮಧಯ ಏವ ಸ್ವೀಚಾರಾ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾದ್ನ್ತಷಾಠನ್ಂ ಕ್ೀಷಾಞ್ಚಾನ ು್ೀತಯನ್ತಷ್ಠೀಯೀ 

ಕಾಮಚಾರಾನ್ತಮಿತಿರ್ೀವ ನ್ ತತ ಕಾಮಚಾರವಿಧಿಾಃ। ಪ್ಾರಗತಕುಂ ನಿಯಮೀನ್ ಕತಯವಯತವಂ 

ನ್ೀತತಯಕುಂ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ಸಾಮಯಶತರತ್ೀಾಃ ಕ್ೀನಾಪ ಪರಕಾರ್ೀಣ ಪರವೃತಾುವಪ ಈದ್ೃಶ 

ಏವ್ೀತಿ ಸಾಮಯೀಕ ು್ೀಾಃ। ‘ಯಸಾುಾತಮರತಿರ್ೀವ ಸಾಯತ್’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀರಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। 
ವಿಹಿತಾಕರಣಪ್ಾರಪ್ಾುಸಾಮಯಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾರ್ಯತಾವತ್ ತಸಾಯಾಃ। ನಿಯಮೀನ್ 
ಸವಾಯಚರಣಪಕ್ಷ್ೀ ಕದಾಚಿದ್ಸಾಮಯಪರಸಕಯಭಾವ್ೀನ್ ಸವಾಯಚರಣ್ೀನ್ 

ಸಮಾಭವಿತಸಾಮಯಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯತ್ೈವ ಸಾಯತ್। ತತ್ ೀಽಪ 

ಪ್ಾರಪುಸಾಮಯನಿರಾಸಾರ್ಯತವಸಯ ವರತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಏವಮರ್ಯದ್ವಯಮತಕಾುಾ ಸ್ವೀಚಾಾಚರಣವಿಧಯರ್ಯಂ ಚಾಽಽಹ— 

ಓಂ ವಿಧಿವಾಯ ರಾರಣವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-453 ॥ 

‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಯಥ್ೀಷಾಟಚಾರವಿಧಿಾಃ। ವಾಶಬ್ ದೀಽಧಿಕಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ 
ಪ್ಾರಗತಕ ು್ೀನ್ ವಯವಸಿಾತವಿಕಲಾಪರ್ಯಾಃ। ತಹಯಯಜ್ಞಸಾಯಪ್್ಯೀವಂ ಸಾಯದ್ತ ಉಕುಂ ರಾರಣ್ೀತಿ। 
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ಯಥಾ ವ್ೀದ್ರಾರಣಂ ತ್ೈವಣಿಯಕಾನಾಮೀವ ವಿಹಿತಂ ತಥಾ ಕಾಮಚಾರ್ ೀಽಪ 

ಜ್ಞಾನಿನಾಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ವಿಧಿವ್ೀಯತತಯಕುಮ್ ಆಕ್ಷಿಪ್ಾಯಽಽಹ — 

ಓಂ ಸತುತಿಮಾತರಮತಪ್ಾದಾನಾದಿತಿ ಚ್ೀನಾುಪೂವಯತಾವತ್ ಓಂ॥3-4-4-454 ॥ 
ಜ್ಞಾನಿಭರಪ ‘ಸನಾಧಾಮತಪ್ಾಸಿೀತ’ ಇತಾಯದಿಸಾಮಾನ್ಯವಿಧಿಸಿವೀಕಾರಾತ್ ‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ 

ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಪ್ಾರಗತಕುಸತುತಿಮಾತರಮ್। ನ್ ವಿಧಿಾಃ। ವಿಧಿತ್ವೀ ತದ್ತಪ್ಾದಾನಾಯೀಗಾದಿತಿ 

ಚ್ೀನ್ು। ಕತತಾಃ? ಅಪೂವಯತಾವತ್। ತತುಾಪರದಿೀಪದಿಶಾಪೂವಯಮನಾದಿಬರಹಮ। ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ 
ಅಬರಹಮತಾವತ್ ಬರಹಾಮಧಿೀನ್ತಾವದಿತಿ ರಾವತ್। ಅಾಃ ಬರಹಮ ಪೂವಯಂ ನ್ೀತೃ ಯಸಯ ತಸಯ 

ಭಾವಸುಸಾಮದಿತಯರ್ಯ ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ಏತದ್ತಕುಂ ಭವತಿ। ‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತಯಸಾಯವಿಧಿತ್ವೀನ್ 

ಸತುತಿತ್ವೀ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸವಯವಿರಾಯತಿದ್ ರತ ವ್ೀನ್ ಸತುತಿಮಾತರವಿಷ್ಯತವಂ ಸಾಯತ್। 
ತಚಾಾಯತಕುಮ್। ಸವಯವಿಧಯತಿದ್ ರತವಸಯ ಬರಹಮಲಕ್ಷಣತಾವತ್। ಜ್ಞಾನಿನ್ಶಾ 

ಬರಹಮವಶತರಾ ಅಬರಹಮತಾವದಿತಿ। 
ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಪೂವಯತಾವತ್ ಸವಯವಿಧಯತಿದ್ ರತವಭರಾತ್ ‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ 
ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಸ್ವೀಚಾಾಚಾರವಿಧಿಾಃ, ಸಪಷ್ಟಪರಮಾಣಾಚ್ಾೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಭಾವಶಬಾದಚಾ ಓಂ ॥ 3-4-4-455 ॥ 
‘ಯಥಾವಿರಾನ್ಮಪರ್ೀ ವಿಧಿಭಾಯವ್ೀ ಪರಜಾಪತ್ೀಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ 

ಇಚಾಾಽಪರಪರಾಯಯಭಾವಶಬಾದಚಾ ಸ್ವೀಚಾಾಚಾರವಿಧಿರಿತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ಪೂವಯಸ ತ್ರೀ 

ಸ್ವೀಚಾಾಚಾರವಿರ್ೀರರ್ಯಸಿದ್ಧತಾವತ್ ಚಶಬದಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಪ್ಾರಿಪಿವಾಥಾಯ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು ವಿಶ್ೀಷ್ತತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-456 ॥ 
‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತಾಯದಿಶತರತಯಾಃ ಪ್ಾರಿಪಿವಾಥಾಯಾಃ ಚಞ್ಾಲಾಥಾಯ ಅವಯವಸಿಾತಾಥಾಯಾಃ 

ಸತಯಾಃ। ನಿಯಮೀನ್ ಸವಯಧಮಾಯಚರಣಂ ತನ್ಮಧಯ ಏವ ಕಾಮಚಾರ್ೀಣಾಚರಣಂ 

ಯಥ್ೀಷಾಟಚಾರವಿಧಿರಿತತಯಕಾುರ್ಯತರಯಸಯ ವಿರತದ್ಧತಾವದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ವಿಶ್ೀಷ್ತತಾವತ್। 
‘ತ್ರೀರಾ ಹ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ಜ್ಞಾನಿನಾಮನ್ೀಕಪರಕಾರತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತರ್ಶಾ ಕ್ತಮಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ತಥಾ ಚ್ೈಕವಾಕ್ ಯೀಪಬನಾಧತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-457 ॥ 

ಏಕವಾಕ್ಯೀತಿ ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ತಥಾ ಚ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ತ್ೈವಿರ ಯ್ೀ ಸತಿ ‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ 
ಇತಯಸಯ ತರಾರ್ಯತಾವನ್ತಗತಣಾನ್ಂ ‘ಪ್ಾರತರತತಾಾಯ’ ಇತಿ, ‘ಯತಾಸವಾತಮರತಿಾಃ’ ಇತಿ, 
‘ಯಥಾವಿರಾನ್ಂ’ ಇತಿ ಚ ವಾಕಾಯನಾಮೀಕವಾಕಯತ್ವೀನ್ 

ಜ್ಞಾನಿಭ್ೀದ್ಮಾಶ್ರತಾಯವಿರ್ ೀರ್ೀನ್ ಉಪಬನಾಧತ್। ತಥಾ ಚ ತ್ೀಷಾಮವಿರ್ ೀರ್ೀ ಸತಿ 
‘ಕ್ೀನ್ ಸಾಯತ್’ ಇತಿ ವಾಕಯಸಾಯಪ ಏಕವಾಕಯತ್ ವೀಪಬನಾಧತ್ 

ಅಪ್ಾರಿಪಿವಾಥ್ ೀಯಪಬನಾಧತ್ ಜ್ಞಾನಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಿಾರಾರ್ಯತವಯೀಗಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಜ್ೈಮಿನಿಮತಂ ಜ್ಞಾನಿಮಾನ್ತಷ್ವಿಷ್ಯಂ ವಾಯಸಮತಂ ದ್ೀವತಾವಿಷ್ಯಂ ವಿಧಿವ್ೀಯತಿ 

ಮತಂ ವಿರಿಞ್ಚಾವಿಷ್ಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸದ್ಸತರವೃತಾುವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ೀತತಯಕುಮ್। ತತರ ಸಾಯಚಾ 
ಸತರವೃತಿುಸಮತಚಿಾತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತವಮಿತಿ ಪ್ಾರ ತಂ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ನಿರಾಹ — 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚಾಗಿುೀನ್ಧನಾದ್ಯನ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥ 3-4-4-458 ॥ 

ಅಗ್ುೀರಿನ್ಧನ್ಂ ದಿೀಪನ್ಂ ಯಸಿಮನ್ ತದ್ಗಿುಹ್ ೀತರಮ್। ಅತ ಏವ  ‘ಕಾಮಚಾರಾಾಃ 
ಕಾಮಭಕ್ಷಾಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಕಾಮಚಾರ್ೀಽಪ ಮೀಕ್ಷನ್ೈಯಯತಯಸಯ ಉಕುತಾವದ್ೀವ, ಜ್ಞಾನ್ಸಯ 

ಮೀಕ್ಷಾಜಯನ್ೀ ಅಗಿುಹ್ ೀತಾರದಾಯಶರಮವಣಯಧಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಾ ನಾಸಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। ಚಶಬ್ ದೀ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದ್ಸತರವೃತಿುಭಾಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಸತ ು್ಾೀಽಪೀತಿ ವಾ, ‘ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತತಪನ್ುಂ 

ತ್ೀಷಾಂ ಮೀಕ್ಷ್ೀ  ವಿನಿಶ್ಾತಾಃ। ಶತಭಕಮಯಭರಾಧಿಕಯಂ ವಿಪರಿೀತ್ೈವಿಯಪಯಯಯಾಃ’ 

ಇತಾಯದಿಸೃತಿಂ ವಾ ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। ತ್ೀನ್ ತಾಭಾಯಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಕರ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತಿ 
ನಿರಸುಮ್। 
ಸತರವೃತ್ುೀಾಃ ಮತಕಾುವ್ೀವೀಪಯೀಗ್ ೀಽಸತು। ಕ್ತಮಾಧಿಕಯ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸವಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞಾದಿಶತರತ್ೀರಶವವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-459 ॥ 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕೃತಮ್। ಸವಯಧಮಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಚ ಜ್ಞಾನ್ ೀತಪತಯರ್ಯಮೀವ ನ್ ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯಮ್। 
ಕತತಾಃ? ಯಜ್ಞಾದಿಶತರತ್ೀಾಃ ‘ವಿವಿದಿಷ್ನಿು ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ದಾನ್ೀನ್ ತಪಸಾ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ। 
ಉಭರಾರ್ಯಂ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ ಉಕುಮ್ — ಅಶವವತ್। ಗತೌ ನಿವೃತಾುರಾಂ 
ತತಾಸಧನಾಶಾವದ್ೀಯಯಥಾಽನ್ಪ್್ೀಕ್ಷಾ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಕಮಯಣಾಂ ಜ್ಞಾನ್ೀ ನಿವೃತ ು್ೀ 

ತತಫಲಾರ್ಯಮಪ್್ೀಕ್ಷಾ ನ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
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ಏವಂ ತಹಿಯ ನ್ ತಾಭಾಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮತಕಾುವಾಧಿಕಯಸಿದ ಧ್ೀರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಶಮದ್ಮಾದ್ತಯಪ್್ೀತಾಃ ಸಾಯತ್ ತಥಾಽಪತತ ತದಿವರ್ೀಸುದ್ಙ್ಗುತರಾ 

ತ್ೀಷಾಮವಶಾಯನ್ತಷ್ಠೀಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-460 ॥ 
ತಥಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಮತಕ್ತುಹ್ೀತತತ ವ್ೀಽಪ ಜ್ಞಾನಿೀ ಶಮದ್ಮಾದಿಸತರವೃತತಯಪ್್ೀತಾಃ 

ಸಾಯತ್। ಕತತಾಃ? ತದಿವರ್ೀಾಃ ‘ಆಚಾರಾಯದಿವದಾಯಮವಾಪ್್ಯೈತಮಾತಾಮನ್ಮಭಪಶಯಶಾನ್ ುೀ 

ಭವ್ೀದಾದನ್ ುೀ ಭವ್ೀತ್’ ಇತಿ ತಸಯ ಶಮದ್ಮಾದ್ಯಪ್್ೀತತವಸಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ವಿರಾನಾತ್। 
ಕ್ತಮಥ್ ೀಯಽಯಂ ವಿಧಿರಿತಯತ ಉಕುಂ ತದಿತಾಯದಿ। ತದ್ಙ್ಗುತರಾ ಪರಸತುತಜ್ಞಾನಾಙ್ಗುತರಾ 

ಜ್ಞಾನ್ಪರತಿಷಾಠಪಕತರಾ ತ್ೀಷಾಂ ಶಮದ್ಮಾದಿೀನಾಮವಶಾಯನ್ತಷ ಠ್ೀಯತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
‘ತಪ್ೀ ದ್ಮಾಃ ಕಮೀಯತಿ ಪರತಿಷಾಠ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಪರತಿಷ್ಠರಾಽಪ ಕ್ತಂ ಫಲಮಿತಯತಾಃ ಸಮ ಪಣಯಫಲಾರ್ಯಕತವದ್ ಯೀತಕಾಃ ತತರತಕುಾಃ। 
ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮತಕ್ತುಸಿದೌಧ ಸವಯೀಗಯಪೂಣಯಫಲಾವಾಪ್್ಯೈ ಶಮಾದಾಯವಶಯಕಮ್। ‘ಯಸಯ 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಸಯ ಮೀಕ್ಷಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀರಿತಿ। 
ಕರ್ಂ ತಹಿಯ ನಿಷ್ದಾಧನ್ುಭ್ ೀಜನ್ೀಽಪ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ‘ಯದಿ ವಾ ಅಪ್್ಯೀವಂ ವಿನಿುಖಿಲಂ 
ಭಕ್ಷಯಿೀತ್ೈವಮೀವ ಸ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಹಾರಸಾಭಾವೀಕ್ತುರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸವಾಯನಾುನ್ತಮತಿಶಾ ಪ್ಾರಣಾತಯಯೀ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-4-461 ॥ 

ಚಸುಾರ್ಯಾಃ ಸನ್ ಶತರತ್ೀವಿಯಷ್ಯದ್ ಯೀತಕಾಃ। ‘ಯದಿ ಹವಾ ಇತಿ ಶತರತೌ 

ಸವಾಯನಾುನ್ತಮತಿಶಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಪ್ಾರಣಾತಯಯವಿಷ್ರಾ। ಯದಿ ಜ್ಞಾನಿೀ 

ಪ್ಾರಣಾತಯಯಕಾಲ್ೀ ನಿಷ್ದ್ಧಮಪ ಭತಞ್ಚಜೀತ ತದಾ ನ್ ತ್ೀನ್ ತಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತಿ। ಕತತಾಃ? 
ತದ್ದಶಯನಾತ್। ತಸಯ ಪ್ಾರಣಾತಯಯೀ ಯಥಾಲಬಾಧದ್ನ್ಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್ ವಾಕಯಶ್ೀಷ್ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ನ್ ವಾ ಅಜಿೀವಿಷ್ಯಮಿಮಾನ್ಖ್ಾದ್ನಿುತಿ ಹ್ ೀವಾಚ ಕಾಮೀ ಮ 
ಉದ್ಪ್ಾನ್ಮ್’ ಇತಿ ಉಚಿಾಷ್ಟಮಿತತಯದ್ಕತಾಯಗ್ೀನ್ ಕತಲಮಷಾಭಕ್ಷಣ್ೀ ಜಿೀವನ್ಂ ನ್ ಸಾಯದಿತಿ 

ತದ್ಭಕ್ಷಣಂ ದ್ೃಶಯತ ಇತಿ ಲ್ಲಙ್ಗುದ್ಶಯನಾದ್ೀವ ಜ್ಞಾಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ।  
ಕ್ತಞ್ಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸದ್ಸತರವೃತೌು ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ೀತ್ಯೀತತ್ ಕ್ತಂ ನಿಷ್ದ್ಧಸಾಯಕೃತೌ 
ಬಾಧಕಸತಾುಾದಾವ ಕೃತೌ ಪರಮಾಣಸತಾುಾದಾವ ನಿಷ್ೀಧಕಮಾನಾಭಾವಾದಾವ ಕೃತೌ 
ಬಾಧಕಾಭಾವಾದಾವ? ನಾದ್ಯ ಇತಾಯಹ — 
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ಓಂ ಅಬಾರಾಚಾ ಓಂ ॥ 3-4-4-462 ॥ 

ಕ್ತಞ್ ಾ್ೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। ಅನಾಯರಾಯನಾಚರಣ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಬಾಧಕಾಭಾವಾತ್ ನ್ೈವಂ 

ಕಲಪನಿೀಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ದಿವತಿೀಯಾಃ। ಅಸಿದ ಧ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ನ್ ತೃತಿೀಯ ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-4-463 ॥ 

ಸದ್ಧಮಾಯತಾಯಗಾಃ ‘ಅತಿೀತಾನಾಗತಜ್ಞಾನಿೀ’ ಇತಿ ಸಮಯಯತ್ೀಽಪೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಿಷ್ೀಧಕಸೃತಿಸತಾುಾನಾುಯಂ ಕಲಪ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ನ್ ಸೃತಿಮಾತರಂ ಶತರತಿಶಾಾಸಿುೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಶಬದಶಾಾತ್ ೀಽಕಾಮಚಾರ್ೀ ಓಂ॥ 3-4-4-464 ॥ 
ಅಕಾಮಚಾರ್ೀ ‘ಏವಂ ಪಶಯನ್ು ಕಾಮಚರಿತಂ ಚರ್ೀತ್’ ಇತಿ ಶಬದಶಾಾಸಿು ಯತ್ ೀಽತ್ ೀ ನ್ 

ತೃತಿೀಯಾಃ ಕಲಪ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತರಿೀಯಂ ಪರತಾಯಹ ಅತ ಇತಿ। ‘ತಥಾಪ ತತ’ ಇತಯತರ ತತಶಬಾದರ್ಯಪರತಿಯೀಗಿತರಾ 

ಸನಿುಹಿತಂ ಪರಾಮೃಶಯತ್ೀ।ಅಲಪಫಲತಾವಚಾ ನ್ ಬಾಧಕಾಭಾವಕಲ್ ಪೀ ಯತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ನಿಷ್ದ್ಧಕೃತೌ ಫಲಹಾರಸಾಪತ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಅಸತು ಬಾಧಕಾನಿುಷ್ದಾಧಕೃತಿಾಃ। ಕಮಯಕೃತಿಸತು ಕತತಾಃ? ಹಾರಸಹ್ೀತ್ ೀರಸತ್ುಾೀ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ 
ಪೂಣಯಪಲಸಿದ ಧ್ೀರತ ಆಹ — 

ಓಂ ವಿಹಿತತಾವಚಾಾಶರಮಕಮಾಯಪ ಓಂ ॥ 3-4-4-465 ॥ 

ಅಪವಯಣಯಧಮಯಸಮತಚಾಯೀ। ‘ಪಶಯನ್ುಪೀಮಮಾತಾಮನ್ಂ ಕತರಾಯತ್ ಕಮಯ’ ಇತಿ 

ಶತರತೌ ವಿಹಿತತಾವತ್ ಆಶರಮಾದ್ತಯಚಿತಕಮಯ ಕಾಯಯಂ ಚ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ನಿಷ್ದ್ಧಂ ನ್ 
ಕಾಯಯಮಿತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। 

ವಿಹಿತತ ವ್ೀಽಪ ಪ್ಾರಗತಕುದಿಶಾ ಫಲಾಭಾವಾನ್ು ಕಾಯಯಮ್। ಅನ್ಯಥಾ 
ಸಮತಚಾಯವಾದಾಪತ್ುೀರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಹಕಾರಿತ್ವೀನ್ ಚ ಓಂ ॥ 3-4-4-466 ॥ 

ಮೀಕ್ಷಹ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ಸಹಕಾರಿತ್ವೀನಾಪ ಕಮಯ ಕಾಯಯಂ, ನ್ ವಿಹಿತತಾವದ್ೀವ್ೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। 
ವಿನಾಽಪ ಕಮಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮೀಕ್ಷಸವರ ಪಸಿದೌಧ ಸಮ ಪಣಯತತಿಸದ್ಧಾರ್ಯಂ ಕಮಯ 
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ಸಹಕಾರಿತರಾಽಪ್್ೀಕ್ಷಾತ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕತತಶಬಾದಥ್ ೀಯ ವಾ ಚಶಬದಾಃ। ತ್ೀನ್ 
ಸಮತಚಾಯವಾದ್ ೀ ವಾಯವತಿಯತಾಃ। ‘ಜ್ಞಾನಾನ್ ೇಕ್ಷ್ ೀ ಭವತ್ಯೀವ’ ಇತಿ 

ಸೃತಿಸಮತಚಾಾಯಕ ಇತ ಯ್ೀಕ್ೀ॥4॥ 

ಉಭಯಲ್ಲಙ್ಗುಧಿಕರಣಮ್॥3-4-5॥ 

ಓಂ ಸವಯಥಾಽಪತತ ತ ಏವೀಭಯಲ್ಲಙ್ಗುತ್ ಓಂ ॥ 3-4-5-467 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಧಿಕಾರಿಮಾತರಪ್ಾರಪಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ಉಭಶಬದಪರಾಯಯೀಽತ್ ರೀಭಯಶಬದಾಃ। ಸವಯಥಾಽಪ 
ದ್ೀಶಕಾಲಗತರ ಪಸತಿುಶರವಣಾದ್ಯನ್ೀಕ್ ೀತಾಸಹ್ೀಪ ತ ಏವ ಪರಸತುತಯೀಗಾಯ ಏವ 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪ್ಾರಪುುವನಿುೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ನ್ ತವಯೀಗಾಯಾಃ। ಪರತತಯತ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ಮಾಪುುವನಿುೀತಿ  

ತ್ ೀರರ್ಯಸುತಾುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕುಾಃ। ಕತತಾಃ ಉಭಯಲ್ಲಙ್ಗುತ್। 
ಯೀಗಾಯಯೀಗಯಯೀಜ್ಞಾಯನ್ಪ್ಾರಪಯಪ್ಾರಪುರ ಪ್ೀಭಯಲ್ಲಙ್ಗುದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಇನ್ದರವಿರ್ ೀಚನ್ಯೀಾಃ ‘ಯ ಏಷ್ ೀಽನ್ುರಿೀಕ್ಷಣಿ ಪುರತಷ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಏಷ್ ಆತ್ೇತಿ 
ಹ್ ೀವಾಚ’ ಇತಿ ಪರಜಾಪತಿನ್ ೀಪದಿಷ್ಟಯೀಜ್ಞಾಯನ್ಪ್ಾರಪಯಪ್ಾರಪ್ಯೀಾಃ ಶತರತೌ 

ದ್ಶಯನಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಯದಾವ, ಉಭಯತರ ಅಯೀಗ್ಯೀನ್ ಉತಾಸಹ್ೀನಾಪ  ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಪಯತ್ೀ, ಪರತತಯತ 
ವಿಪರಿೀತಮಾಪಯತ ಇತತಯಭಯತರ ಲ್ಲಙ್ಗುದ್ಶಯನಾತ್ ವಿರ್ ೀಚನ್ಸಯ 

ಜ್ಞಾನಾನಾಪುವಿಪರಿೀತಾವಾಪುದ್ಶಯನ್ರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸವಯಥಾಽಪೀತತಯಕ್ತುಾಃ 
‘ಅಸಾವಯತಿರಕ್ತೀ’ ಇತಿ ನ್ಯಸಿದಾಧನ್ಧಿಕಾರ್ೀಽಪ ಪರಯತ್ುೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್ೈರಾಪಯತಾಮಿತಿ 

ಶಙ್ಗಾವುಯದಾಸಾಯ। 
ಮಹಾಯತ್ುೀನಾಯೀಗಯತಾಭಭವಸಮಭವಾತ್ ಅಯೀಗಾಯನಾಮಪ ಜ್ಞಾನಾವಾಪುರಸತು। 
ಗಾಧಿಜಸಯ ವಿಪರತಾವವಾಪುವದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅನ್ಭಭವಂ ಚ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 3-4-5-468 ॥ 

ಸವಭಾವಸ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ದ್ೈವಿೀಮೀವ ಸಮಪತಿು ದ್ೀವಾ ಅಭಗಚಾನಾಯಸತರಿೀಮೀವ ಚಾಸತರಾ 
ನ್ೈವ್ೈತಯೀರಭಭವಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಸವಭಾವ ಏವ ಹಯವತಿಷ್ಠತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ 

ಸವಭಾವಸಾಯನ್ಭಭವಂ ದ್ಶಯಯತಿ। ಅಯೀಗಯತಾ ಚ ಸವಭಾವ ಇತಿ ಕರ್ಂ ತದ್ಭಭವ ಇತಿ 

ಚಾರ್ಯಾಃ। ಕ್ಷತಿರಯತಾವದಿಕಂ ತವಸಾವಭಾವಿಕಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ನಿೀಚ್ ೀಚಾಾನಾಂ ತದ್ಭಾವ್ೀಽಪ ಮದ್ಯಮಾನಾಂ ಸವಭಾವಾಭಭವ್ೀನ್ 
ಜ್ಞಾನಾಪುರಸಿುಾತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅನ್ುರಾ ಚಾಪ ತತ ತದ್ದೃಷ್ಟೀಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-5-469 ॥ 

ಅಪಾಃ ಮಿಶರಬತದಿಧೀನಾಮಿತಿ ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। ಸವಭಾವಾನ್ಭಭವ ಇತಯಸಿು। ‘ಸವಯಥಾಽಪ 
ತತ’ ಇತಯತರ ಪರಸತುತಸಮಯಗಾಜಾನ್ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ಯೀರಿಹಾನ್ವಯಾಃ। ಚ ಏವ। 
ಸಮಯಗಾಜಾನಾಸಮಯಗಾಜಾನ್ೀ ಅನ್ುರಾ ಚ ತಯೀಮಯಧಯ ಏವ ಸಿಾತಿರಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕ್ೀಷಾಮ್? 

ತದ್ವದ್ವಯೀಗಯದ್ೀವಾಸತರಾನ್ಯೀಷಾಂ ಮಾನ್ವಾನಾಮಿತಿ ರಾವತ್। 

ಯದಾವ, ಅನ್ಭಭಾವಕಷ್ಯಾಃ। ಅನ್ುರ ಸಿಾತಾನಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಸಮಯಗಾಜಾನ್ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ಯೀಮಯರ್ಯೀ ಸಿಾತಾನಾಂ ಮಾನ್ವಾನಾಮಿತಿ ರಾವತ್, 

ಅನ್ಭಭವ ಏವ ಮಿಶರಬತದಿಧತವಮೀವ ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಪ್ಾರಪುರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಮಿಶರಬತದಿಧೀನಾಮಪ ಸವಭಾವಾಭಭವೀ ನಾಸಿು। ಕತತಾಃ? ತದ್ದೃಷ್ಟೀಾಃ। ತದಿತಿ ತನ್ರಮ್। 
ತತವಿಯಶ್ೀಷ್ೀ। ತ್ೀಷಾಂ ತತರ ಮಿಶರಬತದಿಧತ್ವೀ ಏವ ತಸಯ ದಾಢಯಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ 

ದ್ೃಷ್ಟೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ದ್ೀವಾಸತರಮನ್ತಷಾಯಣಾಮೀವಂ ಸವಭಾವತವಂ ಕತತಾಃ? ತಥಾತ್ವೀ ಫಲಸಾಯಪ 
ತದ್ನ್ತಗತಣತಾವಪತ್ುೀರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಪ ಸಮಯಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-5-470 ॥ 
‘ಅಸತರಾ ಆಸತರ್ೀಣ’ ಇತಿ ಸೃತಾಯ ತಾದ್ೃಕಸಾಭಾವತವಂ ತದ್ನ್ತಗತಣಫಲಮಿತಿ ತದ್ದಾಯಂ 

ಸಮಯಯತ್ೀಽಪೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಇತಶಾ ದ್ೀವಾನಾಮೀವ ಸಮಯಗಾಜಾನ್ತತಫಲ್ೀ, ನಾನ್ಯೀಷಾಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಗರಹಂ ಚ ಓಂ ॥ 3-4-5-471 ॥ 
ದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀಶಸಯ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತಗರಹಂ ಚ ‘ಶೃಣ್ವೀ ವಿೀರ ಉಗರಮತಗರಮ್’ ಇತಿ 

ಶತರತಿದ್ಯಶಯಯತಿೀತಯಸಿು। ಅತಶಾ ತದ ಧ್ೀತತಜ್ಞಾನ್ಮಪ ತ್ೀಷಾಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಸವಭಾವಾಭಭವೀ ನ್ೀತ್ಯೀತದ್ ಯತಕಾಯಽಽಹ— 

ಓಂ ಅತಸಿುಾತರಜಾಜಾಯೀಲ್ಲಙ್ಗುಚಾ ಓಂ ॥ 3-4-5-472 ॥ 

ಅತ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀತಿ ಪರಸತುತದ್ೀವಭಾಗಸಯ ಪರಾಮಶಯಾಃ। ತತರ್ೀವ। ಅಗ್ರೀಽನ್ವೀತಿ। 
ಅತ್ ೀ ದ್ೀವಭಾಗಾದಿತರದ್ಸತರಜಾತಮೀವ ಜಾಯಯಾಃ ಅತಿಬಹತಲಮಸಿು ಯತ್ ೀಽತಾಃ 
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ಸವಭಾವಾನ್ಭಭವ ಇತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ಅನ್ಯಥಾ ದ್ೀವಭಾಗದ್ ನ್ತಾ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಜಾಯಯಸುಾಮೀವ ಕತತಾಃ? ಲ್ಲಙ್ಗುತ್, ‘ತಸಾಮನ್ುಜನ್ತಾಮಿರಾತ್’ ಇತಿ 

ಜನ್ಸಙ್ಗಘಪರವ್ೀಶ್ ೀಕಯನ್ಯಥಾನ್ತಪಪತಿುರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುತ್। ‘ಕನಿೀಯಸಾ ಏವ ದ್ೀವಾ 

ಜಾಯಯಸಾ ಆಸತರಾಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಶ್ಾೀತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। 
ಜ್ೈಮಿನಿಮತ್ೀನಾಪ್್ಯೀಷ್ ೀಽರ್ಯಾಃ ಸಿದ್ಧ ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ತದ್ ಭತಸಯ ತತ ತದಾಭವೀ ಜ್ೈಮಿನ್ೀರಪ ನಿಯಮಾತದ್ ರಪ್ಾಭಾವ್ೀಭಯಾಃ 

ಓಂ ॥ 3-4-5-473 ॥ 

ತದಿತಿ ಪರಸತುತದ್ೀವಾದಿತರಯಪರಾಮಶಯಾಃ। ತತರ್ೀವ। ಭ  ಪ್ಾರಪ್ೌು। ತದ್ ಭತಸಯ ತತುಾಂ 
ದ್ೀವಾದಿತವಂ ಪ್ಾರಪುಸ್ಯೈವ ದ್ೀವಾದ್ೀಸುದಾಭವೀ ದ್ೀವಾದಿಭಾವಾಃ ಜ್ೈಮಿನ್ೀರಪ ಸಿದ್ಧಾಃ। ನ್ 
ವಾಯಸಸ್ಯೈವ್ೀತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ಪುರತಷಾರ್ಯನ್ಯ ಇವ ವಯವಸಿಾತವಿಕಲ್ ಪೀ ನ್ೀತಿ 

ಸ ಚಯತಿ। ಕತತಾಃ? ನಿಯಮಾತದ್ ರಪ್ಾಭಾವ್ೀಭಯಾಃ। ಏತ್ೀನ್ 

ನಿಯಮಾದಿಶತರತಿಲಯಕ್ಷಾತ್ೀ। ತದ್ ರಪಂ ಪ್ಾರಗಿವದ್ಯಮಾನ್ಸವಭಾವಾಃ। 
ತನ್ುೀತಯತದ್ ರಪಮ್। ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಅಭಾವಾಃ ಅಭ ತಿಾಃ। ಭ ತ್ೀರಪುಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। 
‘ನಾಸತರಾ ದ್ೈವಿೀಮ್’ ಇತಿ ನಿಯಮಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ನಾಸತರಾಣಾಂ ದ್ೈವಂ ರ ಪಂ’ 

ಇತಯತದ್ ರಪತವಶತರತ್ೀಾಃ। ‘ತಂ ಭ ತಿರಿತಿ ದ್ೀವಾ ಉಪ್ಾಸಾಞ್ಾಕ್ತರರ್ೀ ತ್ೀ ಬಭ ವುಾಃ’, 
‘ಅಭ ತಿರಿತಯಸತರಾಸ ು್ೀ ಪರಾಬಭ ವುಾಃ’ ಇತಿ 

ದ್ೀವಾಸತರಭ ತಯಭ ತಿಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ॥5॥ 

ಅಧಿಕಾರಿಕಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-6॥ 

ಓಂ ನ್ ಚಾಧಿಕಾರಿಕಮಪ ಪತನಾನ್ತಮಾನಾತ್ ತದ್ಯೀಗಾತ್ ಓಂ 

॥3-4-6-4॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ದ್ೀವಾದಿಪದಾನಾಕಾಙಚಾಭರ್ೀವ ಪ್ಾರಪಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಚಶಬ್ ದೀ ಜ್ಞಾನ್ೀ 
ಪ್ಾರಗತಕ್ ುೀಧ್ಯರ್ೀತಸಾುಾದಿೀತಿಕತಯವಯತಾತ್ ೀ 

ದ್ೀವಾದಿಪದಾನಾಕಾಙಚಾತಾವಖ್್ಯೀತಿಕತಯವಯತಾನ್ುರಸ ಚಕಾಃ। ಅಪಾಃ 

ಕ್ೈಮತತಯಸ ಚನಾರ್ಯಮ್। 
ಯಸಯ ಯಸಿಮನ್ ಪದ್ೀಽಧಿಕಾರಾಃ ಶತರತಾಯದಿಸಿದ್ಧಾಃ ತದ್ ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವಪದ್ಮ್ 

ಆಧಿಕಾರಿಕಂ ತದ್ಪ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಯನಾ ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಂ ಕ್ತಮವೈಶಮೈಯಯಂ ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತಿ। 
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ಕತತಾಃ? ತದ್ಯೀಗಾತ್। ತದಾಕಾಙ್ಗಾರಾ ಅಯೀಗಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತದ್ಯೀಗಾಃ ಕತತಾಃ? 

ಪತನಾನ್ತಮಾನಾತ್। ಅಯೀಗಯಮಾರ್ ೀಢತಂ ಯತಮಾನ್ಸಯ ಲ್ ೀಕ್ೀ 

ಪತನ್ ೀಪಲಮಭೀನ್ ಇಹಾಪ ಬರಹಾಮದಿಪದಾಕಾಙ್ಗಾವಾನ್ ಪತತಿ। 
ಅಯೀಗಾಯರ್ ೀಹಪರಯತುವತಾುಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ವಿಮತ್ ೀ ದ್ೀವಾದಿಭಾಃ ಪ್ಾತಯತ್ೀ, 

ಅಶಕಯತತಪದ್ೀಚತಾತಾವತ್ ರಾಜಪದ್ೀಚತಾವದಿತಿ ವಾ ಪತನಾನ್ತಮಾನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆದ್ಯೀ 
ಇಚಾಾರಾ ಯತುವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ವೀಪಗಮಾನಾುಸಿದಿಧಾಃ। 
ದ್ೀವಪದ್ಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಆಧಿಕಾರಿಕಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ತತುದ್ಧಿಕಾರಿಭಾಃ ಪ್ಾರಪಯಂ 

ತದ್ನ್ಯೈನಾಯಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ‘ತ್ೀನ್ ಯೀಗಾಯನಾಮಪ 
ತತುದಾಕಾಙ್ಗಾವತಾಂ ಜ್ಞಾನಾನ್ವಾಪುಾಃ ಅನ್ತಮಾನ್ಬಾರಾದಿದ್ ೀಷ್ಶಾ ಸಾಯದಿತಿ 

ಶಙ್ಗಾನ್ವಕಾಶಾಃ। 
ಕ್ೈಮತತ್ಯೀನಾಪ ದ್ೀವಪದಾಕಾಙ್ಗಾಯೀಗಮಾಹ— 

ಓಂ ಉಪಪೂವಯಮಪೀತ್ಯೀಕ್ೀ ಭಾವಶಮನ್ವತ್ ತದ್ತಕುಮ್ ಓಂ 

॥3-4-6-475 ॥ 

ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತಯಸಿು। ಆಧಿಕಾರಿಕಮಿತತಯಕ್ತುಲಬಧಂ ದ್ೀವಪದ್ಮಿತ್ಯೀತದಿಹಾಪಯನ್ವೀತಿ। 
ಉಪ್್ೀತಿ ಶಬದಾಃ ಪೂವೀಯ ಯಸಯ ತದ್ತಪಪೂವಯಂ ದ್ೀವಪದ್ಮ್ 

ಉಪದ್ೀವಪದ್ಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಉಪಶಬ್ ದೀಽಯಂ ಸಮಿೀಪವತಿಯವಾಚಿೀ। 
ಸಙ್ಗ್ಾರಾವಯರಾಸನ್ುೀತಯತರ ಮಞ್ಜರಾಯಂ ಸಮಿೀಪಸಮಿೀಪರ ಪದ್ವಾರ್ಯತ್ ವೀಕ ು್ೀಾಃ। 
ದ್ೀವಾನಾಮತಪವತಿಯನ್ಾಃ ಉಪದ್ೀವಾಾಃ ಗನ್ಧವಾಯದ್ಯಸ ು್ೀಷಾಂ ಪದ್ಮಪ  
ಭಾವಶಮನ್ವತ್ ಭಾವಶಮನ್ಪದ್ವತ್ ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತ್ಯೀಕ್ೀ ವದ್ನಿು, ಕ್ತಮತ ದ್ೀವಪದ್ಂ 

ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ದ್ೃಷಾಟನಿುೀಭ ತಂ ಋಷಾಯದಿಪದ್ಂ ದಾಷಾಟಯನಿುಕಂ 
ಗನ್ಧವಾಯದಿಪದ್ಂ ಚ ಕತತ್ ೀ ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮ್? ತದ್ತಕುಂ ತದ್ದಾಯಂ 
ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತ ಯ್ೀತದ್ತಕುಂ ‘ಯರ್ಷ್ೀಯನ್ ಪರಜಾಪತಿೀನ್ ನಾಕಾಙ ಾ್ೀದ್ೀವಂ ನ್ 

ಗನ್ಧವಾಯನ್’ ಇತಿ ಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಗನ್ಧವಾಯನಿತಿ ವಾ ಗನ್ಧವಾಯದಿಪದ್ಮಿತಿ ವಾ ವಾಚ್ಯೀ ಉಪ್್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ 
ತತಸಮಿೀಪವತಿಯನಾಮಪ ಪದ್ಂ ನಾಕಾಙ್ಗಾಾಂ ಕ್ತಮತ 

ತ್ೀಷಾಮಿತಯಪಪದ್ಸ ಚಿತಕ್ೈಮತತಯವಯಕಯಥಾಯ। ಋಷ್ವದಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಭಾವ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ 
‘ಭಾವ್ೀ ಚಿತ ು್ೀ ಚ್ೀಷಾಟರಾಂ ಚ ಶಮನಾದ್ ಭಾವಶಮನಾ ಋಷ್ಯಾಃ’ ಇತಿ 
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ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕಾಯ ಋಷ್ಸವರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ತ್ೀನ್ ಋಷ್ತವಜಾತ್ೀರಭಾವಾದ್ 
ವಸಿಷಾಠದಿಾಃ ಸಾಯಮ್’ ಇತಿೀಚಾಾರಾ ಅಯೀಗ್ೀಽಪ ‘ಋಷ್ಾಃ ಸಾಯಮ್’ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಚಾಾ 

ನ್ ವಿರತದ್ಧೀತಿ ಸ ಚಿತಮಿತಿ ಕ್ೀಚಿತ್। ಅತ ಏವ ದ್ೀವಾದಿಪದ್ೀಭ್ ಯೀ 

ಮತನಾಯದಿಪದಾಕಾಙ್ಗಾರಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚನಾಯೈಕ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। ಏಕ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ವಿವಕ್ಷವಾಃ। 
ಋಷ್ಪದ್ಂ ಯಥಾನಾಕಾಙ್ಗಾಾಂ ತಥ್ೈತದ್ಪೀತಾಯಹತರಿತತಯಕಾಯ 

ಋಷ್ಸಾಮಾನ್ಯವಿವಕ್ಷವಸಾುಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತಾಯಹತರಿತಿ ಲಾಭಾತ್। ಉಪದ್ೀವಾದಿಪದ್ಂ ತತ 

ಸವಯಥಾಽನಾಕಾಙ್ಗಾಾಮಿತಿ। ವಿಮತಿಸಾಮಯೀಽಪ ಮತನಿಪದ್ಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತವಂ 

ಶತರತಯನ್ತಸಾರಾತ್। 
ತಹಿಯ ಜ್ಞಾನ್ಭಕಾಯದಿಕಮಪ್ಾಯಕಾಙ್ಗಾಾಂ ನ್ ವ್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಬಹಿಸ ುಭಯಥಾಽಪಿ ಸೃತ ೀರಾಚಾರಾಚಚ ಓಂ ॥ 3-4-6-476 ॥ 

ತತವಿಯಶ್ೀಷ್ದ್ ಯೀತಕಾಃ। ಬಹಿಸತು  ದ್ೀವಷ್ಯಗನ್ಧವಯಪದ್ೀಭ್ ಯೀ  

ಬಹಿಭ ಯತಜ್ಞಾನ್ಭಕಾಯದಿಷ್ವಸಿು ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸ ಕಾಃ? ಉಭಯಥಾಽಪ 

ಆಕಾಙ್ಗಾರಾಮನಾಕಾಙ್ಗಾರಾಮಪ ನ್ ಪತನ್ಮ್। ಕತತಾಃ? ‘ದ್ೀವಷ್ಯಗನ್ಧವಾಯಣಾಮ್’ 

ಇತಿ ಸೃತ್ೀಾಃ। ಆಚಾರಾದಿತಾಯಚಾರವಾಕಯಂ ಗೃಹಯತ್ೀ। ‘ನಾನಾತವಮೀವ ಕಾಮಾನಾಂ 

ನಾಕಾಮಾಃ ಕವ ಚ ದ್ೃಷ್ಯತ್ೀ। ಅತ್ ೀಽವಿರತದ್ಧಕಾಮಾಃ ಸಾಯದ್ಕಾಮಸ್ುೀನ್ ಭಣಯತ್ೀ।’ 
ಇತಯವಿರತದ್ಧಕಾಮೀನಾಚಾರಾಪರತಿಪ್ಾದ್ಕವಾಕಾಯಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ೀನ್ ವಾಕ್ಯೀನ್  
‘ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ ಯಾಃ ಸವಾಯನ್ ಪುಮಾಂಶಾರತಿ’ ಇತಿ 

ಗಿೀತ್ ೀಕಾುಕಾಮಚಾರಸಾಯವಿರತದ್ಧಕಾಮಚಾರಪರತಿಪ್ಾದ್ನಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ವಿಹಾಯೀತಿ ವಾಕ್ಯೀ ಸವಯಕಾಮಗರಹಣ್ ೀಕ್ುೀಾಃ ಕರ್ಂ ಭಕಾಯದಿಕಾಮ ಇತಯತ 

ಆಚಾರಾಚ್ಾೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಚಾಃ ಸೃತಿಸಮತಚಾಾಯಕ ಇತಿ ಭಾಷಾಯದೌ ಭಾತಿ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ 
ಚಕಾರಾತ್ ‘ಋಷ್ಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಶ್ಾೀತತಯಕುಮ್॥6॥ 

ಫಲಶತರತಯಧಿಕರಣಮ್॥3-4-7॥ 

ಓಂ ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶತರತ್ೀರಿತಾಯತ್ರೀಯಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-7-477 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಸಾವಮಿನ್ ೀಽಪ ಸನಿುರಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಫಲದಾತೃತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ಸಾವಮಿನ್ ಇತ್ಯೀಕವಚನ್ಂ ಸಮತದಾಯಪರಮ್। 
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ಸಾವಮಿನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಮಿತಿ ಫಲಪದ್ಸಯ ಬತದಾಧಾಽತಾರಪಯನ್ವಯಾಃ। 
ಕತತಾಃ? ಫಲಶತರತ್ೀಾಃ। ಸಾವಮಿನ್ ಇತಯನ ವ್ೀತಿ। ‘ಸಾವಮಿೀ ಹಿ ಫಲಮಶತುತ್ೀ ನಾಸಾವಮಿೀ’ ಇತಿ 

ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶರವಣಾದಿತಾಯತ್ರೀಯೀ ಮನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಫಲಶತರತ್ೀರಿತಿ 

ಹ್ೀತ ಕಾಯ ಸಾವಮಿನಾಮೀವ ಫಲಮಿತಿ ಸಾಧಯಸಯ ಶ್ೀಷ್ ೀ ವಾ। 
ದ್ೀವಾನಾಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಸಾವಮಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ 

ತ್ೀಷಾಮೀವ್ೀನಿದರರಾದಿಪ್್ರೀರಕತ್ವೀನ್ಜ್ಞಾನ್ಸಾವಮಿತಾವದಿತಿ ಹ್ೀತತಸ ಚನಾಯ। 
ಶತರತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ೈಕವಚನ್ ೀಕ್ತುಾಃ। ವಿಮತಿಸ ಚನಾಯ ಮತನಿಪದ್ಮ್। 
ಪರಜಾನಾಮಪ ಫಲಮಸಿುೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಆತಿವಯಜಯಮಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಸುಸ್ೈ ಹಿ ಪರಿಕ್ತರಯತ್ೀ ಓಂ ॥ 3-4-7-478 ॥ 

ಋತಿವಜಾಮಿದ್ಮಾತಿವಯಜಮ್। ಲತಪ್ುೀಪಮಾನ್ಮ್। ಸತ್ರೀ ಋತಿವಜಾಂ ಫಲಮಿವ 

ಪರಜಾನಾಮಪ ಜ್ಞಾನಾದಿಫಲಮಸಿುೀತಯನ್ವೀತಿ। ಇತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? 

ತಸ್ೈ ಹಿ ಪರಿಕ್ತರಯತ್ೀ। ತಾದ್ಥ್ಯೀಯ ಚತತರ್ಥೀಯ। ತಸ್ೈ ಪರಜಾರ್ಯಂ ದ್ೀವ್ೈಜ್ಞಾಯನಾದಿ 
ಪರಿಕ್ತರಯತ್ೀ ಸಮಾಪದ್ಯತ್ೀ ಹಿ ಯಸಾಮದ್ತ ಇತಿ। ಹಿಹ್ೀಯತೌ ವಾ, ಯದ್ರ್ಯಂ ಯದ್ 

ಯೀನ್ ಕ್ತರಯತ್ೀ ತತಫಲಂ ತಸ್ಯೀತಿ ಲ್ ೀಕಪರಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಪರಸಿದಿಧದ್ ಯೀತಕ್ ೀ ವಾ। 
ಆತಿವಯಜಯಮಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಸತ್ರೀ ಅಯಜಮಾನಾನಾಂ ತತುಾಪರದಿೀಪದಿಶಾ ಗೃಹಪತಿೀನಾಮಪ 

ಯಥಾ ಫಲಂ ತಥಾ ಅಸಾವಮಿತ ವ್ೀಽಪ ಪರಜಾನಾಂ ಫಲಮಿತಿ ಸ ಚಯತಿ। 
ಋತಿವಜಾಮಗೃಹಿೀತದ್ಕ್ಷಿಣತ್ವೀನ್ ಕತೃಯತಾವದ್ಸತು ಫಲಮ್। ಇಹ ಕರ್ಮಿತಯತಾಃ ತಸಾಮ 

ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ। 
ಏವಂ ಹಿ ಪರಜಾನಾಮೀವ ಫಲಂ ಸಾಯತ್, ನ್ ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಹಕಾಯಯನ್ುರವಿಧಿಾಃಪಕ್ಷ್ೀಣ ತೃತಿೀಯಂ ತದ್ವತ್ ೀ ವಿರಾಯದಿವತ್ ಓಂ         

॥ 3-4-7-479 ॥ 

ಸಹಕಾಯಯನ್ುರ್ೀತಿ ಪಕ್ಷ್ೀಣ್ೀತಿ ಚ ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಪರಜಾನಾಂ ಸಹಕಾಯಯನ್ುರತ್ವೀನ್ 

ದ್ೀವಾನ್ ಪರತಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೀನ್ ವಿರಾನ್ಂ ಪಕ್ಷ್ೀಣ ಪಕ್ಷತ್ವೀನ್ ತೃತಿೀಯಂ ತೃತಿೀಯಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ। 
ಕರ್ಮ್? ತದ್ವತ್ ೀ ವಿರಾಯದಿವತ್। ತದ್ವತಾಃ ತದಿತಿ ಪರಸತುತಪರಜಾಸುದಿವಶ್ೀಷಾಾಃ 

ಶ್ಷಾಯಶ ್ ಾೀಚಯನ ು್ೀ। ಪರಜಾವತ್ ೀ ರಾಜ್ಞಾಃ ಶ್ಷ್ಯವತ್ ೀ ಗತರ್ ೀಶಾ ವಿರಾಯದಿವತ್। 
ಆದಿಪದಾತ್ ಫಲಮ್। ಸಹಕಾಯಯನ್ುರ್ೀತಿ ಬತದಾಧಾಽನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ಯಥಾ ಪರಜಾಶ್ಷಾಯಣಾಂ 
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ರಾಜಗತರತಸಹಕಾರಿತ್ವೀನ್ ವಿರಾನ್ಫಲಂ ಚ ತಯೀರ್ೀವ ಮತಖ್ಯಂ ತದ್ವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯಥಾ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಗತರ್ ೀಶಾ ಪ್ಾಲನ್ೀ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ ಚ ಪರಜಾನಾಂ ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಚ 
ಸಹಕಾರಿತ್ವೀಽಪ ತಯೀರ್ೀವ ಮತಖ್ಯಂ ಪ್ಾಲನಾದಿಫಲಂ ತ್ೀಷಾಂ ತವಲಪಂ ತಥಾ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಹಿತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ದಾನಾದೌ ಪರಜಾನಾಂ ಸಹಕಾರಿೀಕರಣಾತ್ ದ್ೀವಾನಾಂ 

ಮತಖ್ಯಂ ಫಲಂ ಪರಜಾನಾಮಲಪಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅನ್ುರಶಬದಾಃ ಅನ್ತಗಾರಹಯತವರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ಪರಾಃ ತತಸಹಕಾರಿೀಕರಣಂ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ 

ತ್ೀಷ್ವನ್ತಗರಹಾಯೀತಿ ಸ ಚಯತಿ। ಯದಾವ, ಆಚಾಯಯಾಃ ಸಹಕಾರಿೀ, ಪರಜಾಸತು 

ಸಹಕಾಯಯನ್ುರಮಿತಿ ದ್ ಯೀತಯಿತತಮ್ ಅನ್ುರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। 

ದ್ೀವಾನಾಮೀವ ಫಲಮ್ ಇತಿ ಶತರತ್ ಯೀಕುಮಾದ್ಯಂ ಮತಂ ಪೂಣಯಫಲಾಪ್್ೀಕ್ಷರಾ। 
ಪರಜಾನಾಂ ಫಲಮಿತಿ ಯತಕ್ ಯೀಕುಂ ದಿವತಿೀಯಂ ಮತಮ್ ಅಲಪಫಲಾಪ್್ೀಕ್ಷರಾ। 
ಆಚಾಯಯಪರವ್ೀಶ್ೀನ್ ಪರವಕತುತವಂ ಪರಜಾಸತ ಸಿಾತಾವ ತದಿನಿದರಯಪರವತಯನ್ೀನ್ ಜ್ಞಾಪನ್ಮಿತಿ 

ದ್ವಯಂ ದ್ೀವಾನ್ಂ ಫಲಾಧಿಕ್ಯೀ ಮತಖ್ಯಂ ಕಾರಣಮ್। ಪರಜಾನಾಂ 
ಸಹಕಾರಿಮಾತರತಾವದ್ಲಪಮಿತಿ ಪ್ಾರಗತಕುದ್ವಯಮತಪಪ್ಾದ್ಯಿತತಮಿದ್ಂ 

ಸವಮತತ್ವೀನ್ ೀರರಿೀಕೃತಮಿತಯವಿರ್ ೀಧಾಃ। ಏತಚಾ ಪುಣಯವಿಷ್ಯಮ್। 
ಪರಜಾಕೃತಪ್ಾಪಫಲಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ೈವಾಸಿು, ಕ್ತನ್ುಾಸತರಾಣಾಮೀವ್ೀತಿ 

ರ್ಯೀಯಮ್॥7॥ 

ಕೃತಸನಭಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-8॥ 

ಓಂ ಕೃತಸನಭಾವಾತ್ ತತ ಗೃಹಿಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಃ ಓಂ ॥ 3-4-8-480 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಶ್ೀಷಾಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಯತಿೀನಾಂ ಸವಾಯತಿಶಯಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ದ್ೀವಾನಾಮಿತಿ ಪರಕೃತತಾವದ್ನ್ವೀತಿ। ಯತಿೀನಾಮೀವಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಣಾಂ 

ಸವಾಯಶರಮಿಷ್ ತುಮತವಮಿತಿ ಸಾಧಯಮಭಮತಮ್। 
‘ಕತಟತಮಿಬೀ ಶತಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ’ ಇತಾಯದಿನಾ ಗೃಹಿಣಾಂ ಮೀಕ್ಷಮತಕಾುಾ ‘ನ್ ಚ 
ಪುನ್ರಾವತಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಗೃಹಿಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಸತು ದ್ೀವಾನಾಂ ಕೃತಸನಭಾವಾತ್ 

ಕೃತಾಸನನಾಂ ಗೃಹಧಮಾಯಣಾಮ್ ಸತಾುಾತ್ ತತಪರ್ ೀ ನ್ ತತ ಮನ್ತಷ್ಯಗೃಹಸಾಪರಾಃ। 
ಯೀನ್ ತದ್ಬಲ್ೀನ್ ಗೃಹಿಣ್ ೀ ಯತ್ೀರಪುಯತುಮತವಮಾಶಙ ಾ್ಾೀತ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಏವಂ ಹಿ 
ಯತಿನ್ ೀ ದ್ೀವನಾಮತತುಮತವಂ ಕರ್ಮಿತಯತ್ ೀಽಪ ಕೃತಸನಭಾವಾದಿತಿ। ದ್ೀವಾನಾಂ 
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ಕೃತಸನಯತಿಧಮಾಯಣಾಂ ಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಗೃಹಿಭ್ ಯೀ ಯತಿೀನಾಂ ತ್ೀಭ್ ಯೀಽಪ 

ದ್ೀವಾನಾಮತತುಮತವಮಿತಾಯಶಯಾಃ। 

ಕೃತ್ಸನೀತತಯಕಾಯ ‘ಕೃತಾಸನ ಹ ಯ್ೀತ್ೀ ಗೃಹಿಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ದ್ೀವಪರ 
ಇತ್ಯೀವ ವಾಚ್ಯೀ ಕೃತಸನಭಾವಾದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಮತಖ್ಯಗೃಹಿತ್ವೀನ್ 
ತತಪರತ್ ವೀಪಪ್ಾದ್ನಾಯ, ಗೃಹಿಣ್ ೀ ಯತ್ೀಸುತ್ ೀಽಪ ದ್ೀವಾನಾಮಾಧಿಕಯಲಾಭಾಯ 

ಚ। ತತಾಃ ಉಪಸಂಹಾರಸಯ ಗತಿಸ ಚಕ್ ೀ ವಾ ಏವಾರ್ಯಾಃ ಸನ್ ಅರಾಯಹೃತದ್ೀವಪರ 

ಇತಯನ್ೀನಾನ್ವೀತಿ ವಾ। ಉಪಸಂಹಾರ ಇತತಯಕ್ತುಮತಯಕೌು ಗೃಹಸಾಸಾಯಧಿಕ್ಯೀ 

ತಾತಪಯಯಮಸಿುೀತಿ ಪೂವಯಪಕ್ಷದಾಢಯಯಸ ಚನಾಯ। 
ಕ್ೈಮತತ್ಯೀನಾಪ ಯತಿೀತ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಮಾಧಿಕಯಮಾಹ — 

ಓಂ ಮೌನ್ವದಿತರ್ೀಷಾಮಪುಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-8-481 ॥ 

ಮತನ್ೀಭಾಯವೀ ಮೌನ್ಂ ಯತಿತವಮ್। ತದ್ವದಿತರಾಶರಮಧಮಾಯಣಾಮಪ ‘ದ್ೀವಾ ಏವ 
ಬರಹಮಚಾರಿಣ್ ೀ ದ್ೀವಾ ಏವ ಗೃಹಸಾಾ ದ್ೀವ ಏವ ವನ್ಸಾಾ ಯಥಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಮತನ್ಯಾಃ’ 

ಇತಿ ಶತರತಾವುಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯದಾ  ಆಶರಮದ್ವಯಕಮಿಯತ್ವೀನ್ೈವ ಯತಿತ್ ೀ 

ದ್ೀವಾನಾಮಾಧಿಕಯಂ ಕ್ತಮತ ತದಾ ಸವಾಯಶರಮಕಮಿಯತ್ವೀನ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ॥7॥ 

ಅನ್ವರಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-9॥ 

ಓಂ ಅನಾವಿಷ್ತಾವಯನ್ುನ್ವರಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-9-482 ॥ 

ಅತಾರಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಸಙ್ಗುತಪರ್ ೀಜ್ಞಾನ್ಸಾಯತಿಗ್ ೀಪಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಅನಾವಿಷ್ತಾವಯನ್ 
ಸಭಾಚತವರಾದಿಷಾವವಿಷಾಾರಮಕತವಯನ್, ಉಪದ್ೀಶಮಿತಯನ್ತವತಯಯಂ, ಕತರಾಯದಿತಿ 

ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತಾಃ? ಅನ್ವರಾತ್ ಉಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆವಿಷಾಾರ್ೀ ಅಯೀಗಾಯನಾಮಪ 

ಜ್ಞಾನ್ಪ್ಾರಪ್ಾಯಽನ್ರ್ಯಪ್ಾರಪುರತಪಯತಕ್ುೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅನ್ವರಾದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಅನಿವೀಯತ್ೀ 

ಸಾರ್ಯೀನ್ ಸಮಬಧಯತ ಇತಿ ಯತಕ ು್ೀವಾಯಯಪುಮತುಾಂ ವಕತುಮಿತಿ॥9॥ 

ಐಹಿಕಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-10॥ 

ಓಂ ಐಹಿಕಮಪರಸತುತಪರತಿಬನ್ಧೀ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ ॥ 3-4-10-483 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪರತಿಬನಾಧಭಾವ್ೀ ಸಾಧನ್ಸಮ ಪತಿಯಜನ್ಮನ್ಯೀವೀದ್ಯಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಇಹ 
ಜನ್ಮನಿ ಭವಮೈಹಿಕಮ್। ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಯಸಿು। ಅಪರಸತುತ ಪರತಿಬನ್ಧೀ ಪ್ಾರರಬಧಪರತಿಬನಾಧಭಾವ್ೀ 
ಜ್ಞಾನ್ಮೈಹಿಕಂ ಇಹ ಜನ್ಮನ್ಯೀವ ಭವತಿ। ನ್ ಚ್ೀಞ್ಜನಾಮತರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? 
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ತದ್ದಶಯನಾತ್। ‘ಶತರತಾವಽಽತಾಮನ್ಂ ಮತಿಪೂವಯಂಹತಯಪ್ಾಸ್ಯೀಹ್ೈವ ದ್ೃಷ್ಟಂ’ ಇತಿ ಶತರತೌ 

ಉಕಾುರ್ಯಸಯ ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥10॥ 

ಮತಕ್ತುಫಲಾಧಿಕರಣಮ್॥3-4-11॥ 

ಓಂ ಏವಂ ಮತಕ್ತುಫಲಾನಿಯಮಸುದ್ವಸಾಾವಧೃತ್ೀಸುದ್ವಸಾಾವಧೃತ್ೀಾಃ ಓಂ          

॥ 3-4-11-484 ॥ 

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸ್ ವೀತಪತಿುಜನಾಮನ್ನ್ುರಮೀವಾಪರತಿಬನ ಧ್ೀ ಮತಕಾಯಜಯಕತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ ಇವ ಮತಕ್ತುಫಲ್ೀ ಅನಿಯಮಾಃ ಅಪರತಿಬನ ಧ್ೀ ತದ್ದೀಹಾನ್ನ್ುರಮೀವ ನ್ ಚ್ೀದ್ 

ದ್ೀಹಾನ್ುರಾವಸಾನ್ೀ ಇತ್ಯೀವ। ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ ೀತಪತಿುಜನಾಮನ್ನ್ುರಮೀವ್ೀತಿ ನಿಯಮ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ ೀತಪತಿುಜನ್ಮನಿ ಮತಕಯಭಾವ್ೀ ಕದಾಽಪ ನ್ೀತಿ ಕತತ್ ೀ ನ್ ಕಲಪಾತ್ೀ, 

ಪರತಿಬನ್ಧಕಲಪನಾ ಕತತಾಃ? ತದ್ವಸಾಾವಧೃತ್ೀಾಃ। ತಸಿಮನ್ ಬರಹಮಣಯವಸಾಾಸಿಾತಿಯಯಸಯ ತಸಯ 
ಬರಹಮಸಂಸಾಸಯ ಮತಕ್ತುಫಲಾವರಾರಣಾತ್ ‘ಬರಹಮಸಂಸ್ ಾೀಽಮೃತತವಮೀತ್ಯೀವ’ ಇತಿ 

ಶತರತಾವಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಮತಕಯನಿಯಮ ಇತ್ಯೀವ ಪೂತೌಯ ಫಲ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಸವಯಪುಮಥಾಯನಾಂ 
ಜ್ಞಾನ್ಫಲತ್ ವೀಕಾುವಪ ತ್ೀಷಾಮಾನ್ತಷ್ಙಚುಕತವಂ, ಮತಕ ು್ೀರ್ೀವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಫಲತವಮಿತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಮಿತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕುಂ ರ್ಯೀಯಮ್। ದಿವರತಕ್ತುರತಕುಸಯ ಸವಯಸಯ 

ಪ್ಾರಮಾಣಿಕತವಸ ಚನಾಥಾಯ। 
‘ಸವಯಪರಮಾಣಸಿದ್ಧತವಂ ವಕತುಮಾರಾಯಯಮ ಲತಾಃ। 
ಅರಾಯರಾನ ು್ೀ ದಿವರತಕ್ತುಾಃ ಸಾಯತ್ ಪೂವೀಯಕುಂಸಾಯವರಾರಣಾತ್॥’ ಇತತಯಕ ು್ೀಾಃ॥11॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾರಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಸಯ 

ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ। ತೃತಿೀರಾರಾಯಯಾಃ ಸಮ ಪಣಯಾಃ ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 

ಅರ್ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಾಃ॥4॥ 

ಅರ್ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ ಪರರ್ಮಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥4-1॥ 

ಆವೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-1-1॥ 

ಏವಮರ್ ಬರಹಮಜಿಜ್ಞಾಸಾಪ್ಾದಾಥಾಯನ್ ನಿರ ಪ್ಾಯತಾರರಾಯಯೀಽತಾಃಶಬ್ ದೀಕುಂ 

ಕಮಯಕ್ಷಯೀತಾಾರನಿುಮಾಗಯಭ್ ೀಗಾತಮಕಮೀಕ್ಷಸವರ ಪಂ ನಿರ ಪಯತ್ೀ। ಆದ್ಯಪ್ಾದ್ೀ 
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ಪ್ಾರರ್ಮಾಯತ್ ಕಮಯಕ್ಷರಾಖ್ಯಂ  ಪ್ಾರರಾನ್ಯೀನ್ ವಿಚಾಯಯತ್ೀ। ತತರ ಸಪುಭನ್ಯಯೈಾಃ 

ಅತಯನಾುವಶಯಮಾಭವಿ ಸಾಧನ್ಂ ವಿಚಾಯಯತ್ೀ। 

ಓಂ ಆವೃತಿುರಸಕೃದ್ತಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 4-1-1-485 ॥ 

ಅತರ ಶರವಣಾದ್ೀರಾವೃತಿುಾಃ ಕಾಯೀಯತಿ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಶರವಣಾದ್ೀರಾವೃತಿುಾಃ 
ಕಾಯೀಯತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತಾಃ? ‘ಸ ಆತಾಮ ತತುಾಮಸಿ’ ಇತತಯದಾದಲಕ್ೀನ್ ಶ್ವೀತಕ್ೀತತಂ ಪರತಿ 

ಅಸಕೃತ್ ಅನ್ೀಕವಾರಂ ತತ್ ರೀಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಶ್ಷ್ಯೀಣ 

ಶರವಣಾದಾಯವೃತ್ುೀರಕತಯವಯತ್ವೀ ಅಸಕೃದ್ತಪದ್ೀಶ್ ೀ ವಯರ್ಯಾಃ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಶರವಣಾವೃತಿುಕತಯವಯತವಮನ್ೀನ್ ಸಿದ್ಧಮ್। ತಿರತಯಕತಯವಯತವಂ ಚ ಸಾಧಯತಿ — 

ಓಂ ಲ್ಲಙ್ಗುಚಾ ಓಂ ॥ 4-1-1-486 ॥ 

‘ಸ ತಪ್ೀಽತಪಯತ। ಪುನ್ರ್ೀವ ವರತಣಂ ಪತರಮತಪಸಸಾರ’ ಇತಾಯದಿನಾ ತಾದ್ 
ಭೃಗ್ ೀಾಃ ಶರವಣಾದ್ೀರಾವತಯನ್ರ ಪಲ್ಲಙ್ಗುಚಾ ಶರವಣಾದಿೀನಾಮಾವೃತಿುಾಃ 

ಕಾಯೀಯತಯರ್ಯಾಃ॥1॥ 

ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-1-2॥ 

ಓಂ ಆತ್ೇತಿ ತ ಪಗಚಾನಿು ಗಾರಹಯನಿು ಚ ಓಂ ॥ 4-1-2-487 ॥ 

ಅತಾರತಮತ್ ವೀಪ್ಾಸ ು್ೀಾಃ ನಿತಯಶಾಃ ಕತಯವಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಆತಮಶಬದಸಾಯಽಽವೃತಿುಾಃ ಆದ್ ಯೀ 
ರ ಢ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಪರಾಃ। ಅನ್ಯ ಆದ್ತ ು್ೀ ಭೃತಾಯನಿತಿಸಾವಮಿವಾಚಿೀ। ಆಙ್ಗ ಪವಾಯದಾಞ್ ಆತ್ ೀ 

ಮನಿನಿುತಿ ಮನಿನ್-ಪರತಯಯೀ ದ್ಸಯ ತತ್ವೀ ಆತ್ ೀ ಲ್ ೀಪ್್ೀ ಚ್ೈವಂರ ಪತಾವತ್।  
‘ಯಚಾಾಪ್ುೀತಿ ಯದಾದ್ತ ು್ೀ’ ಇತಿ ನಿರತಕ ು್ೀಾಃ। ತತರ್ೀವ। 

ಆತಾಮ ವಿಷ್ತಣರಾತಾಮ ಮಮ ಸಾವಮಿೀತ ಯ್ೀವೀಪಗಚಾನಿು ಉಪ್ಾಸತ್ೀ ಜಾನ್ನಿು ಚ ಸನ್ುಾಃ। 
ಗಾರಹಯನಿು ಚ ಶ್ಷಾಯನ್ ಶ್ಷ್ಯೀಭಯ ಉಪದಿಶನಿು ಯತ್ ೀಽತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮೀಯ ಸಾವಮಿೀತಿ 

ಸದ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ ಸವಯಥಾ ಕಾಯೀಯತಯರ್ಯಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣರಾತ್ೇತಯರ್ಯಲಾಭಾಯಸಾವಮಿೀತಯನ್ತಕ್ತುಾಃ। ‘ಆತಾಮನ್ಮೀವಾಹಂ ವಿಜಾನಿೀರಾಮ್’, 
‘ಆತ್ೇತ್ಯೀವೀಪ್ಾಸವ’, ‘ಆತ್ೇತತಯಪ್ಾಸನ್ಂ ಕಾಯಯಮ್’ ಇತಾಯದಿ ವಚನ್ಸ ಚನಾಯ 

ಚ। ಉಪಗಚಾನಿುೀತ್ಯೀವಮತಕ್ತುಾಃ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯತವಸಾಯಪ ಲಾಭಾಯ। ಉಪಗಚಾನಿು ಗಾರಹಯನಿು 

ಚ್ೀತತಯಕ್ತುದ್ವಯಯೀರಪ್ಾಯವಶಯಕತವದ್ ಯೀತನಾಯ। ಆನ್ನಾದದ್ಯ ಇತಯತ್ ರೀಕುಸಯ 

ಆತಮತ್ ವೀಪ್ಾಸನ್ಸಾಯತಾಯವಶಯಕತವಸ ಚನಾರಾತರ ಪುನ್ರತಕ್ತುಾಃ॥2॥ 
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ನ್ ಪರತಿೀಕಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-3॥ 

ಓಂ ನ್ ಪರತಿೀಕ್ೀ ನ್ ಹಿ ಸಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-3-488 ॥ 

ಅತರ ವಿಷ್ತಣಪರತಿೀಕಯೀರ್ೈಕ್ ಯೀಪ್ಾಸಿುಾಃ ನಿವಾಯಯತ್ೀ।‘ಆತ್ೇತಿ’ ಇತಿ 

ಪದ್ದ್ವಯಮನ್ತವತಯತ್ೀ। ‘ಪರತಿೀಕ್ೀ’ ಇತಿ ವಿಷ್ಯಸಪುಮಿೀ। ‘ನಾಮ ಬರಹ್ೇತತಯಪ್ಾಸಿೀತ’ 

ಇತಾಯದೌ ಶತರತನಾಮಾದೌ ಪರತಿೀಕ್ೀ ಆತ್ೇತತಯಪ್ಾಸಿುನ್ಯ ಕಾರಾಯ। ನಾಮಾದಿಕಂ 

ಬರಹ್ೇತಿ ನ್ ೀಪ್ಾಸಯಮ್। ಕತತಾಃ?  ನ್ ಹಿ ಸಹ। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ಸ ಪರಸತುತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ 

ಪರತಿೀಕಂ ನ್ ಭವತಿ। ಅತಸುಯೀರ್ೈಕಾಯಭಾವಾತ್ ನ್ ತಥ್ ೀಪ್ಾಸಿುಾಃ। 
ಕಾರಾಯ।ಇತ್ ಯೀಪ್ಾಸ ು್ೀನಿಯಶ್ೀರಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ।  
ಕರ್ಂ ತಹಿಯ ಕಾಯೀಯತಯತ್ ೀಽಪ— ಪರತಿೀಕ್ೀ। ಅಧಿಕರಣಸಪುಮಿೀ। ಆತ್ೇತಿೀತಯಸಿು। 
ಪರತಿಮಾತಮಕ್ೀ ನಾಮಾದೌ ಆತಾಮಅಸಿುೀತತಯಪ್ಾರಿತಾಃ ಕಾಯೀಯತಯರ್ಯಾಃ॥3॥ 

ಬರಹಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-1-4॥ 

ಓಂ ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟರತತಾಷಾಯತ್ ಓಂ ॥ 4-1-4-489 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಮತ್ ವೀಪ್ಾಸ ು್ೀರಾವಶಯಕತವಮತಚಯತ್ೀ। ಆತ್ೇತಯತ ಆತಮಶಬದಾಃ ಸಪುಮಯನ್ುತರಾ 

ವಿಪರಿಣಮಯ ವತಯತ್ೀ। ಆತಮನಿ ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಬರಹಮತ್ ವೀಪ್ಾಸನ್ಂ ಪೂಣಯತ್ ವೀಪ್ಾಸಿುಾಃ 
ಸವಯಥಾ ಆರಾಯ। ಕತತಾಃ? ಉತಾಷಾಯತ್ ಸವಯಗತಣಪೂಣಯತವರ ಪ್ೀತಾಷ್ಯಸಯ 

ಬರಹಮಪದ್ಪರವೃತಿುನಿಮಿತುತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ತಥ್ ೀಪ್ಾಸ ು್ೀರ್ೀವ ಪರೀತಿಹ್ೀತತತಾವದಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। 

ಯದಾವ ತಥ್ ೀಪ್ಾಸ ು್ೀಾಃ ಉಪ್ಾಸಯನ್ುರಾದ್ತತೃಷ್ಟತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸವಯಗತಣಪೂಣಯತವರ ಪಬರಹಮತವಸಯ ಉತೃಷ್ಟತವರ ಪತರಾ 

ತಥ್ ೀಪ್ಾಸ್ುೀರನ್ ಯೀಪ್ಾಸನಾದ್ತತಾಷಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟರಿತತಯಕಾಯ 

‘ಬರಹಮದ್ೃಷಾಟಾ ಸದ್ ೀಪ್ಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ಭ ಮು 

ಇತಯತ್ ರೀಕುಸಾಯಸಯ ಅವಶಯಕಾಯಯತಾವಯ ಪುನ್ರಿಹ್ ೀಕ್ತುಾಃ॥4॥ 

ಆದಿತಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-1-5॥ 

ಓಂ ಆದಿತಾಯದಿಮತಯಶಾಾಙ್ಗು ಉಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-5-490 ॥ 

ಅತಾರಙ್ಗುಶ್ರತತ್ವೀನ್ ದ್ೀವತ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಸಾಯವಶಯಕತವಮತಚಯತ್ೀ। ಅಙ ು್ೀ 
ಪರಸತುತಬರಹಾಮಙ ು್ೀ ತತರ ಸಿಾತತ್ವೀನ್ ಆದಿತಾಯದಿಮತಯಾಃ ಆದಿತಾಯದ್ತಯಪ್ಾಸನಾಶಾ, 
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ಸವಸಾವಶರರಾಙ್ಗುಕತ್ವೀನ್ ೀಪ್ಾಸನಾ ಇತಿ ರಾವತ್, ಆದಿತಾಯದಿದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸದಾ ಸವಯಥಾ 

ಕಾರಾಯ ಏವ। ಕತತಾಃ? ಉಪಪತ ು್ೀಾಃ। ದ್ೀವಾನಾಮ್ ಅಙ್ಗುಜತ್ವೀನ್ ಮತಕೌು ತತರ 

ಲಯಸಾಯಪ್್ೀಕ್ಷಿತತಾವತ್। ಉಪ್ಾಸನ್ಸಯ ಫಲಸಾಮಯೀನ್ ಕಾಯಯತಾವತ್ ರ ಪ್ಾನ್ುರ್ೀಣ 

ನಿತಯಂ ತತಾರವಸಿಾತಾಯ ಮಿಥ್ ಯೀಪ್ಾಸನಾಭಾವಾದಿತತಯಪಪತ ು್ೀಾಃ ಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಪ್ಾಸನ್ಸಯ ಜ್ಞಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತವದ್ ಯೀತನಾಯ ದ್ೃಷ್ಟಮಯತಯ ಇತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ। ತಥಾ 
ಜ್ಞಾನ್ಮಪ್ಾಯವಶಯಕಮಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಂ ಚ್ೀತಿ। ಬಹತವಚನ್ಂ ತತ ಯದ್ಯದ್ಙ ು್ೀ ಯಸಯ 

ಯಸಯ ನಿವ್ೀಶಸ ು್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ತಥಾ ಮತಿಾಃ ಕಾಯೀಯತಯನ್ೀಕಕತೃಯಕತವದ್ ಯೀತನಾಯ। ಚಸತು 
ಬರಹಮದ್ೃಷಾಟಾ ಸಮತಚಾರಾರ್ಯ ಇತ ಯ್ೀಕ್ೀ। ಅವರಾರಣ ಇತಯನ ಯ್ೀ। ಅಙ್ಗು ಇತ್ಯೀಕವಚನ್ಂ 
‘ಸ್ ವೀತಪತಯಙ್ಗುಂ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಶ್ಾನ್ಯಂ ಸದ್ೈವ ತತ’ ಇತಿ ಸೃತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ 

ಇತ್ಯೀಕ್ೀ। ಅಙ್ಗುನಾಮಭ್ೀದ್ಸ ಚನಾಯೀತಯನ್ಯೀ। 
ಅಙ ು್ೀಷ್ವತಯತ್ ರೀಕುಸಾಯವಶಯಕತ್ ವೀಕ್ತುರತ್ರೀತಯದ್ ೀಷ್ಾಃ॥5॥ 

ಆಸಿೀನಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-6॥ 

ಓಂ ಆಸಿೀನ್ಾಃ ಸಮಭವಾತ್ ಓಂ ॥ 4-1-6-491 ॥ 

ಅತರ ರಾಯನ್ೀ ಆಸನಾದಿನಿಯಮಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಆಸಿೀನ್ಾಃ ಆಸನ್ೀ ಉಪವಿಷ್ಟ ಏವ 

ಸದ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಂ ಕತರಾಯತ್। ಕತತಾಃ? ಸಮಭವಾತ್ ಆಸಿೀನ್ಸ್ಯೈವ ಸಮಭವಾತ್ 

ಅನ್ಯಸಾಯಸಮಭವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ।ಆಸನ್ಸದ್ ೀಪ್ಾಸನ್ಯೀಾಃ ದ್ವಯೀವಿಯರ್ ೀರಾತ್ 
ಆಸನ್ಂ ನಾವಶಯಕಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ರಾಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 4-1-6-492 ॥ 

ಭಾವಪರರಾನ್ಮ್। ಆಸಿೀನ್ೀನ್ ಕ್ತರಯಮಾಣಸಯ ರಾಯನ್ರ ಪತಾವದ್ವಿರ್ ೀಧಶ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಸಮರಣರಾಯನ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಉಪ್ಾಸನ್ಸಯ ದ್ವೈವಿರಾಯತ್ ನಿತಯಂ ಕಾಯಯಸವ ಸಮರಣಸಯ 

ತದ್ನ್ಪ್್ೀಕ್ಷತ್ವೀಽಪ ರಾಯನ್ೀ ತದಾವಶಯಕಮ್। ಅನ್ಯಥಾ ಚಿತುವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಪರತಯಹಾರಾದಿನಾಽಪ ವಿಕ್ಷ್ೀಪನಿರಾಸಾತ್ ಕ್ತಮಾಸನ್ೀನ್ೀತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ಅಚಲತವಂ ಚಾಪ್್ೀಕ್ಷಾ ಓಂ ॥ 4-1-6-493 ॥ 

ಮನ್ ೀವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ಾಭಾವ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ಪರತಾಯಹಾರಾದಿನಾ, ಕ್ತನ್ತು 
ಶರಿೀರಾಚಲತವಂ ಚಾಪ್್ೀಕ್ಷಾ  ಮನ್ ೀವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ಾಭಾವೀ ಭವತಯತ ಆಸಿೀನ್ ಏವ 

ರಾಯಯಿೀತ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಅನಿದ್ರತವಂ ಚಶಬಾದರ್ಯ ಇತತಯಕುಮ್। 
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ಸೃತಿಭರಪ್ಾಯಸನ್ಸಾಯವಶಯಕತವಮಾಹ — 

ಓಂ ಸಮರನಿು ಚ ಓಂ ॥ 4-1-6-494 ॥ 
ಕೃಷಾಣದ್ಯ ಉಕುಮರ್ಯಂ ‘ಉಪವಿಶಾಯಸನ್ೀ’, ‘ಸಮಂ ಕಾಯಶ್ರ್ ೀಗಿರೀವಂ’ ಇತಾಯದಿನಾ 

ಸಮರನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸೃತಿಬಹತತವಸ ಚನಾಯ ಬಹತವಚನ್ಮ್। 
‘ಪವಯತಾಗ್ರೀ ನ್ದಿೀತಿೀರ್ೀ’, ‘ಬಾರಹ್ೇ ಮಹ ತ್ೀಯ ಉತಾಾಯ’ ಇತಾಯದ್ೀಾಃ 
ದ್ೀಶಕಾಲಯೀರಪ್ಾಯಸನ್ವದಾವಶಯಕತವಂ ಸಾಯದ್ತ ಆಹ — 

ಓಂ ಯತ್ೈಕಾಗರತಾ ತತಾರ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಓಂ ॥ 4-1-6-495 ॥ 

ರಾಯನ್ಸ್ಯೀತಿ ವಿಪರಿಣಮಾಯಸಿು। ಯತರ ದ್ೀಶಕಾಲಾದೌ ರಾಯನ್ಸ್ಯೈಕಾಗರತಾ ಸಾಯತುತರ 

ರಾಯನ್ಂ ಕಾಯಯಮ್। ನ್ ತತ ದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ನಿಯತಿಾಃ। ಕತತಾಃ? ಕ್ತಂ 
ರಾಯನ್ ೀಪಯೀಗಿತರಾ ಆಸನ್ವತ್ ತದಾವಶಯಕಮ್ ಉತ 

ತಜಾಜಾನ್ ೀಪಯೀಗಿತರಾ। ನ್ ದ್ವಯಮಪ। ಅವಿಶ್ೀಷಾತ್ ನಿಯತದ್ೀಶಾದಿನಾ 

ರಾಯನ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಾ ತ್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅವಿಶ್ೀಷಾದಿತತಯಕಾಯ ‘ತಮೀವ 

ದ್ೀಶಂ ಸ್ೀವ್ೀತ’ ಇತಾಯದಿಸೃತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ॥6॥ 

ಅಪ್ಾರಯಣಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-7॥ 

ಓಂ ಆಪ್ಾರಯಣಾತ್ ತತಾರಪ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಟಮ್ ಓಂ ॥ 4-1-7-496 ॥ 

ಅತರ ರಾಯನ್ಸಯ ಪರರಾಣಾನ್ುತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಆಙ್ ಮರಾಯದಾರಾಮ್। ಪರಕಷ್ೀಯಣ 
ಅಯನ್ಂ ಪ್ಾರಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪರತಿ ಪರರಾಣರ ಪಮೀಕ್ಷಾಃ। ಆ ಪ್ಾರಯಣಾತ್ 

ಮೀಕ್ಷಪಯಯನ್ುಂ ರಾಯನ್ಮವಶಯಕಮಿತಿ ಪರಸತುತಮನ್ವೀತಿ। ಕತತಾಃ?  ದ್ೃಷ್ಟಂ ಹಿ। ದ್ೃಷ್ಟಂ 
ಶತರತಿಾಃ। ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ‘ಸ ಯೀ ಹ ವ್ೈ ತದ್ಭಗವನ್ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ 

ಪ್ಾರರಾಣಾನ್ುಮೀಙ್ಗಾರಮಭರಾಯಯಿೀತ’ ಇತಿ ಶತರತಿರಸಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕ್ೈಮತತ್ಯೀನಾಪ್ಾಯಹ – ತತಾರಪ। ಮತಕಾುವಪ ರಾಯನ್ಂ ಕತವಯತ್ೀ ಕ್ತಮತ ತತಾಃ 

ಪ್ಾರಗಿತಯರ್ಯಾಃ। ತದ್ೀವ ಕತತಾಃ? ದ್ೃಷ್ಟಂ ಹಿ ‘ಮತಕಾು ಅಪ ಹ್ಯೀನ್ಮತಪ್ಾಸತ್ೀ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿಯಯತ್ ೀಽತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಆಪ್ಾರಯಣಾದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಶತರತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್। 
ಆಕಡಾರಾದಿವದ್ಯಂ ನಿದ್ೀಯಶಾಃ॥7॥ 

ತದ್ಧಿಗಮಾಧಿಕರಣಮ್॥4-1-8॥ 
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ಓಂ ತದ್ಧಿಗಮ ಉತುರಪೂವಾಯಘಯೀರಶ್ಿೀಷ್ವಿನಾಶೌ ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾತ್ 

ಓಂ ॥4-1-8-497 ॥ 

ಏವಂ ಪ್ಾರಸಙಚುಕಂ ಸಮಾಪಯ ಅತ್ರೀಶಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಕಮಯಕ್ಷರಾಖ್ಯಫಲಸಿದಿಧಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ತದಿತಿ ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟರಿತಿಪರಕೃತಬರಹಮಪರಾಮಶಯಾಃ। ತದ್ಧಿಗಮೀ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ೀ ಸತಿ 
ಉತುರಪೂವಾಯಘಯಯೀರಶ್ರೀಷ್ವಿನಾಶೌ ಉತುರಾಘಸಾಯಶ್ಿೀಷ್ಾಃ ಪೂವಾಯಘಸಯ 

ವಿನಾಶ್ ೀ ಭವತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ನಾಭತಕುಂ ಕ್ಷಿೀಯತ್ೀ ಕಮಯ’ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಸತು 
ಅಕೃತಪ್ಾರಯಿಶ್ಾತುವಿಷ್ಯತವಸಯ ವಾ, ಅಜ್ಞವಿಷ್ಯತವಸಯ ವಾ ಪ್ಾರರಬಧವಿಷ್ಯತವಸಯ ವಾ 

ಕಲಪನಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ನ್ ಚ ತತರ ಪ್ಾರಯಶ್ಾತುವಿಧಿವದಿಹ ಬಾಧಕಂ ನ್ೀತಿ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾತ್ ‘ತದ್ಯಥಾ ಪುಷ್ಾರಪಲಾಶ’ ಇತಿ ಶತರತಾವಶ್ಿೀಷ್ಸಯ,  

‘ತದ್ಯಥ್ೈಷ್ೀಕಾತ ಲಂ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ನಾಶಸಯ ಚ ವಯಪದ್ೀಶಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅಶ್ಿೀಷ್ ೀ ನಾಮ ಇಹ ಜನ್ಮನ್ಯಶತಚಿತಾವಸಮಾಭಷ್ಯತಾವದ್ಯಭಾವಾಃ ಪರತರ ಚ 

ನ್ರಕಾದ್ಯಹ್ೀತತತವಮ್। ಆನ್ನ್ದಹಾರಸಕಾರಕತಾವಖ್ಯಶ್ಿೀಷ್ ೀಽಸ್ಯೀವ್ೀತಿ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
ದ್ೃಷ್ಟೀರತಪ್ಾಸಿುರ ಪತಾವತ್ ಜ್ಞಾನ್ಲಾಭಾರಾಧಿಗಮ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ಪುಣಯಸಾಯಪ್್ಯೀವಂಭಾವ್ೀನ್ ಕಮಯಣ್ ೀರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಅಘಯೀರಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಪುಣ್ಯೀ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚನಾಯ। ಸ ಚ ವಕ್ಷಾತ್ೀ। ‘ಉಪಮದ್ಯಂ ಚ’ ಇತಯತರ ಪ್ಾರರಬಧಸಾಯಲಪಭ್ ೀಗ 

ಉಕುಾಃ। ಇಹಾಪ್ಾರರಬಧಸಯ ಸವರ ಪನಾಶ ಇತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। 
ಈಶದ್ವೀಷ್ಣ್ ೀ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪುಣಯಸಾಯಪ್ ಯ್ೀವಮಿತಾಯಹ— 

ಓಂ ಇತರಸಾಯಪ್್ಯೀವಮಸಂಶ್ಿೀಷ್ಾಃ ಪ್ಾತ್ೀ ತತ ಓಂ ॥ 4-1-8-498 ॥ 

ಇತರಸ್ಯೀತಿ ತನ್ರಮ್। ಪ್ಾತ ಇತಿಸಾಮಿೀಪಯಸಪುಮಿೀ। ತಾದ್ಥ್ಯೀಯ ವಾ। ಅಸಂಶ್ಿೀಷ್ 
ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣಮ್। ತತಾಃ ಅನ್ತತಾಾನ್ರತಪವಿಶ್ೀಷ್ವಾಚಿೀ ಸನ್ ಪ್ಾತವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್। 
ಇತರಸಯ ಪರಸತುತಜ್ಞಾನಿೀತರಸ್ಯೀಶದ್ವೀಷ್ಣಾಃ ಪ್ಾತ್ೀ ತತ ಅನ್ತತಾಾನ್ಪ್ಾತ್ೀ ಆಸನ್ುೀ 
ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಪೂಣ್ ೀಯ ಸತಿ ಪುಣಯಸಾಯಪ ಏವಂ ಜ್ಞಾನಿಪ್ಾಪಸ್ಯೀವ 

ಉತುರಪೂವಯಘಯೀರಶ್ಿೀಷ್ವಿನಾಶೌ ಭವತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 

ತಮೀಭ್ ೀಗಾನ್ನ್ುರಂ ಪುಣಯಭ್ ೀಗ್ ೀಽಸತು ಕ್ತಮಶ್ಿೀಷಾದಿನ್ೀತಯತಾಃ ತತರತಕುಾಃ। 
ಏವಮಿತತಯಕ್ಯೈವ ವಿನಾಶಸ್ಯೀವಾಶ್ಿೀಷ್ಸಾಯಪ ಲಾಭ್ೀಽಪ ಪುನ್ರತಕ್ತುಾಃ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽರ್ೀನ್ 
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ಆನ್ನ್ದಹಾರಸ ಇವ್ೀಶದ್ವೀಷ್ಣಾಃ ಪುಣ್ಯೀನ್ ತಮಸಿ ಕ್ತಞ್ಚಾತತಸಖ್ಲ್ೀಶ್ ೀಽಪ ನ್ೀತಿ 

ಸವಯಥ್ೈವಾಶ್ಿೀಷ್ ಇತಿ ವಕತುಮ್। ಅತ  ಏವ ಸಮಿತತಯಕುಮ್। 
ಜ್ಞಾನಿದ್ವೀಷ್ಣ್ ೀಾಃ ಜ್ಞಾನಾದಿನ್ೈವ ಪ್ಾಪಪುಣಯಯೀಾಃ ಕ್ಷಯೀ ಸದ್ ಯೀ ಮೀಕ್ಷಾದಿ 
ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅನಾರಬದಕಾಯೀಯ ಏವ ತತ ಪೂವ್ೀಯ ತದ್ವರ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-8-499 ॥ 
ಅನಾರಬಧಕಾಯೀಯ ಭ್ ೀಕತುಮ್ ಅನ್ತಪಕಾರನ ು್ೀ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ರ ಪ್್ೀ ಕಾಯೀಯ ಯಯೀಸ ು್ೀ 

ತಾದ್ೃಶ್ೀ ಏವ ಪೂವ್ೀಯ ಪೂವೀಯಕ ು್ೀ ಪುಣಯಪ್ಾಪ್್ೀ ನ್ಶಯತ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ನ್ ತತ 
ಪ್ಾರರಬಧಕಾಯೀಯ ಯೀನ್ ೀಕುದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ುರಂ ಪ್ಾರರಬಧಸತುಾಂ 
ಕತತಾಃ? ತದ್ವರ್ೀಾಃ। ಶರವಣಾದಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತದಿತಿ ತನ್ರಂ ಶತರತಿಸಾಂ ಪರಾಮೃಶತಿ। ತಸಯ 
ಮೀಕ್ಷಸಯ ತದ್ವರ್ೀಾಃ ಪ್ಾರರಬಧಕಮಾಯವಸಾನಾವಧಿಕತವಸಯ ‘ತಸಯ ತಾವದ್ೀವ ಚಿರಂ 

ರಾವನ್ು ವಿಮೀಕ್ಷ್ಾೀಽರ್ ಸಮಪತಸಾತ್ೀ’ ಇತಿ ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತಾಃ ಚಾರ್ಯಾಃ ಸನ್ ‘ಯದ್ನಾರಬಧಪ್ಾಪಂ ಸಾಯತ್’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಶ್ಾೀತಿ ಸಮತಚಿಾನ್ ೀತಿ। 
ಶತರತೌ ಪ್ಾರರಬಧಸತುಾಸಾಯಸತಫಟತಾವತ್ ಸೃತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಘಕ್ಷಯೀಽಪ ತತೃತಪೂವೀಯತುರಪುಣಯಸತಾುಾತ್ ಕರ್ಂ ಮತಕ್ತುರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅಗಿುಹ್ ೀತಾರದಿ ತತ ತತಾಾರಾಯಯೈವ ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಓಂ 

॥4-1-8-500 ॥ 

ತತಾಃ ಜ್ಞಾನಿನ್ಸತು ನ್ ದ್ವೀಷ್ಣ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷಾರ್ಯಾಃ। ತತಾಾಯಯಮಿತಿ 

ಕಮಯರಾರಯಸ ು್ೀತತಪರತಷ್ಶಾ। ತದಿತಿ ಪರಸತುತಾಧಿಗಮ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಗಿುಹ್ ೀತಾರದ್ಯಕಾಮಯಂ ಕಮಯ ತತಾಾರಾಯಯೈವ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಕಾರಾಯಯ 

ಜ್ಞಾನ್ಕಾಯಯಮೀಕ್ಷಾತಿಶರಾನ್ತಭವಾಯೈವ ಚ। ನ್ ತತ ನಾಶಾ ಶ್ಿೀಷಾವಾಪ್ುೀತಿ। 
ನಾಪ ಬನ್ಧಕಮ್। ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪೂವಯಕೃತಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ಾಶಾಾತಯಂ ತತ 

ಅತಿಶಯಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ತದ್ದಶಯನಾತ್। ‘ಯ ಆತಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪ್ಾಸ ು್ೀ ನ್ 

ಹಾಸಯ ಕಮಯ ಕ್ಷಿೀಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಾವುಕಾುರ್ಯಸಯ ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಯೀ 
ಜಿಜ್ಞಾಸತರತಪ್ಾಸ್ುೀ ತಸಯ ಪುಣಯಂ ಜ್ಞಾನ್ದಾವರ್ೀಣಾಕ್ಷಯಮೀಕ್ಷಫಲಂ ಭವತಿೀತಿ ತಥಾ ಯ 
ಉಪ್ಾಸ್ುೀ ಜಾನಿೀತ್ೀ ತಸಯ ಪುಣಯಮ್ ಅಕ್ಷಯಮೀಕ್ಷಾತಿಶರಾಯೀತಿ 

ಶತರತಯರ್ಯಪರತಿೀತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
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ಇತರಸ್ಯೀತಯಸಯ ವಯವಾರಾದ್ಗಿುಹ್ ೀತಾರದಿೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಪುಣಯಂ ತಿವತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಏವಮತಕ್ತುಾಃ  

ವಿಶ್ಷ್ಯ ಪರದ್ಶಯನಾಯೀತಿ ಕ್ೀಚಿತ್। ಅಗುಯೀ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಹ್ ೀತರಂ ಹವಿಯಯಸಿಮನ್ 

ಇತಯಕಾಮಕಮಯಲಾಭಾಯೀತಯನ್ಯೀ। ಏವ್ೀತಯಘವದಿವನಾಶಾದಿಕಂ ನ್ೀತಿ ವಕತುಮ್। 
ಭಾಕುಂ ವ್ೀತಯತರ ಮತಕ ು್ೀಾಃ ಕಮಯಸಾಧಯತವಶತರತಿಗತತಯಕಯರ್ಯಂ ಪೂವೀಯತುರಪುಣಯಸಯ 

ಮತಕತಯಪಯೀಗ ಉಕುಾಃ। ಅತರ ತತ ಪರತಿಬನ್ಧಕತವಶಙ್ಗಾನಿರಾಸಾಯೀತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। 
ತಥಾಪ ಕಾಮಯಪುಣಯಸತಾುಾತ್ ಕರ್ಂ ಮತಕ್ತುರಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅತ್ ೀಽನ್ಯದ್ಪೀತ್ಯೀಕ್ೀಷಾಮತಭಯೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-1-8-501 ॥ 

ಅಪೀತಯತಾಃ ಅಶ್ಿೀಷ್ವಿನಾಶಾವಿತಯಸಿು। ಅನಾರಬಧಕಾಯಯಮಿತಿ ಚ। ಅತಾಃ 
ಪರಸತುತಾದ್ಕಾಮಾಯದ್ನ್ಯತ್ ಕಾಮಯಂ ಪೂವೀಯತುರಪುಣಯಂ ಚಾಪ್ಾರರಬಧಮನಿಷ್ಟಂ ಚ್ೀತಿ 

ಶ್ೀಷ್ಾಃ, ನಾಶಾಶ್ಿೀಷಾವವಾಪ್ುೀತಿ। ನ್ ಕ್ೀವಲಮಘಮಿತಯಪ್್ೀರರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? 

ಇತ್ಯೀಕ್ೀಷಾಮತಭಯೀಾಃ। ಇತಿ ಏವಂ ಪೂವೀಯತುರಪುಣಯಪ್ಾಪಯೀಸಾಯಗ್ೀನ್ 
ಏಕ್ೀಷಾಂ ಶಾಖಿನಾಂ ಪ್ಾಠ್ ೀಽಸಿು ‘ತಸಯ ಪುತಾರ ದಾಯಮತಪಯನಿು ಸತಹೃದ್ಾಃ 

ಸಾಧತಕೃತಾಯಂ ತಿವಷ್ನ್ುಾಃ ಪ್ಾಪಕೃತಾಯಮ್’ ಇತಯತ ಇತಯತಯಾಃ। 
ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಅಘಸ್ಯೈವ ನಾಶ್ೀ ಕರ್ಂ ಸೃಹೃದ್ಾಃ ಸಾಧತಕೃತಾಯಂ ಇತಯವತಾಯಯ 
ಅತ್ ೀಽನ್ಯತ್ ಕಾಮಯಮಪ್ಾರರಬಧಮನಿಷ್ಟಂ ಚ ಪುಣಯಂ ನ್ಶಯತಿೀತ್ಯೀವಂ ಭಾವಾದಿಧ 
ಏಕ್ೀಷಾಂ ಶಾಖಿನಾಮಯಂ ಪ್ಾಠ್ ೀ ನ್ ಪುನ್ರಕಾಮಯಪುಣಯಸಯ ನಾಶಾದಿನ್ೀತಿ 

ಇತಿಶಬದಸಯ ಹ್ೀತವರ್ಯತವಮತಪ್್ೀತಾಯರ್ಯ ಉಕುಾಃ। 
ನಾಶಶ್ರಸಾಾಲಪಫಲಸಯ ಕಮಯಣ್ ೀ ಮತಕಯನ್ತಪರವ್ೀಶಾಃ ಕರ್ಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯಯೀತಿ ಹಿ ಓಂ ॥ 4-1-8-502 ॥ 

ಅಗಿುಹ್ ೀತಾರದಿೀತಿ ತತಾಾಯಯಯೈವ್ೀತಿ ಚಾಸಿು। ‘ಯದ್ೀವ ವಿದ್ಯರಾ ಕರ್ ೀತಿ 
ಶರದ್ಧಯೀಪನಿಷ್ದಾ ತದ್ೀವ ವಿೀಯಯವತುರಂ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಿಹಿಯ 

ಯಸಾಮದ್ಸಯತ್ ೀಽಕಾಮಯಂ ಜ್ಞಾನಿಕಮಯ ಮೀಕ್ಷ್ ೀಪಯೀಗಿೀತಿ ಯತಕುಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಶತರತ್ೀರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಪರತಿೀಕಗರಹಣ್ೀನ್ ತದ್ತಕ್ತುರಜ್ಞಕೃತಕಮಯಣ್ ೀ ನ್ಶವರಾಲಪಫಲಕತ್ವೀಽಪ 

ಜ್ಞಾನಿಕೃತಸಯ ನ್ ತಥ್ೀತಿ ದ್ ಯೀತನಾಯ। ತಚತಾರತ್ೀರಿತಯತರ ವಿದ್ಯರಾ ಕೃತಂ ಕಮಯ 

ಮತಕಯನ್ಯಫಲಾಯ ಶಕುಮಿತತಯಕುಮ್। ಇಹ ತತ ಮೀಕ್ಷಗತಾತಿಶರಾಯೀತಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ। 

ಏತತಿರಸ ತಿರೀನಾಯಯೀ ದ್ವೀಷ್ಣಾಂ ಪುಣ ಯ್ೀ ಪ್ಾಪ್್ೀ ಚಾನ್ತಸತಯವಯಾಃ। 
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ತಥಾಪ ಜ್ಞಾನಿದ್ವೀಷ್ಣ್ ೀಾಃ ಪ್ಾರರಬಧಪುಣಯಪ್ಾಪಸತಾುಾತ್ ನ್ ಮತಕ್ತುತಮಸಿೀ 
ಸಾಯತಾಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ತಿವತರ್ೀ ಕ್ಷಪಯಿತಾವಽಥ ಸಮಪತಸಯತ ೀ ಓಂ ॥4-1-8-503 ॥ 

ತತಾಃ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಪ್ಾರರಬಧಭ್ ೀಗ್ೀ ಉಪಮದ್ಯಂ ಚ್ೀತತಯಕುವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚಕಾಃ। ಅರ್ಶಬ್ ದೀ 
ನಿಯಮಸ ಚಕಾಃ। 
ಇತರ್ೀ ಪರಸತುತಾನಾರಬಾಧದ್ನ್ಯೀ ಪ್ಾರರಬಧಪುಣಯಪ್ಾಪ್್ೀ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಕ್ಷಪಯಿತಾವ, ಅರ್ 

ಪ್ಾರರಬಧಪುಣಯಪ್ಾಪಕ್ಷಪಣಾದ್ನ್ವೀವ ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ ೀತಪತಯನ್ನ್ುರಮಿವ ವಿಲಮಬಾಃ। 
ಸಮಪತಸಾತ್ೀ। ಬರಹಮ ವಾ ತಮೀ ವಾ ಗಾರಪ್ುೀತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ ಪರರ್ಮಾಃ 

ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮ ಪಣಯಾಃ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 

ಅರ್ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ 
ವಾಙ್ಗಮನ್ಸಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-1॥ 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಭ್ ೀಗಾಭಾಯಂ ಕಮಯಕ್ಷಯಮತಕಾುಾಽತರ ಪ್ಾದ್ೀ 

ದ್ೀಹತಾಯಗಾಖ್ಯಫಲಮತಚಯತ್ೀ। ತಸಯ ದ್ೀವತದ್ನ್ಯರ ಪ್ಾಧಿಕಾರಿಭ್ೀದ್ೀನ್ 
ಲಯೀತಾಾರನಿುರ ಪ್್ೀಣ ಭ್ೀದಾದಾದೌ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸ್ ವೀತುಮದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಲಯ 

ಉಚಯತ್ೀ। 

ಓಂ ವಾಙ್ಗಮನ್ಸಿ ದ್ಶಯನಾಚಾಬಾದಚಾ ಓಂ ॥ 4-2-1-504 ॥ 

ಅತರ ವಾಚ್ ೀ ಮನ್ಸಿ ಲಯಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ವಾಕ್ ವಾಗಭಮಾನಿನಿೀ ವಾರತಣಿೀ ಸತಪಣಿೀಯ 

ಚ ಮನ್ಸಿ ಮನ್ ೀಽಭಮಾನಿನಿ ಶ್ೀಷ್ೀ ಚ  ಲ್ಲೀಯತ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಸಿಮನ್ುೀವಾಥ್ೀಯ 
ಸಮಪತಸಾತ ಇತಯನ್ತವೃತಿುವಾಯ। ಕತತಾಃ? ದ್ಶಯನಾತ್। ವಾಚ್ ೀ ಮನ್ ೀವಶತವಸಯ 

ಪರತಯಕ್ಷತ ಏವ ದ್ಶಯನಾತ್। ಮನ್ಸಾ ಸಙ್ಗಾಲ್ಲಪತಸ್ಯೈವ ವಾಚಾ ವಾಯಹರಣಾತ್। ತಸಯ 
‘ರಾವನ್ು ವಾಙ್ ಮನ್ಸಿ ಸಮಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶಬಾದಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। 

ವಾಚ್ ೀ ಮನ್ ೀವಶತವದ್ೃಷಾಟವಪ ಕತತಸುತರ ಲಯ ಇತಯತಾಃ ಶಬ್ ದೀಕ್ತುಾಃ। ‘ವಾಕ್ 
ಪೂವಯರ ಪಂ ಮನ್ ಉತುರರ ಪಂ’, ‘ಮನ್ಾಃ ಪೂವಯರ ಪಂ ವಾಗತತುರರ ಪಂ’ ಇತಿ 
ವಾಯಮಿಶ್ ರೀಕ್ತುಾಃ ವಾಙ್ ಮನ್ಸಯೀಾಃ ವಿಷ್ತಣನಾಮಿು ಪೂವೀಯತುರವಣಯದ್ೀವತಾತ್ವೀ 

ಗತಣಪರರಾನ್ತ್ವೀ ಚ ಮತನಿಮತವಿಮತಿಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। ವಾರತಣಿೀ ಶ್ೀಷ್ 
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ಇತಾಯದಿಪರಸಿದ್ಧತತುದ್ವೀವತಾವಾಚಿಪರ್ೀ ಪರಯೀಜ್ಯೀ ವಾಗಿತಾಯತತಯಕ್ತುಾಃ ಯಥಾ 
ಮತಚಯಮಾನಾನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮತತುಮೀಷ್ತ ಲಯಾಃ ಏವಂ ತದ್ಭಮನ್ಯಮಾನಾನಾಂ 
ದ್ೀಹಗಾನಾಂ  ವಾಗಾದಿವೃತಿುೀನಾಂ ಮೃತಿಕಾಲ್ೀ ಲಯೀ ಭವತಿೀತಿ ಪರಸಙ್ಗುತ್ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ವಾಚ್ ೀ ಲಯನಿಶಾಯೀಽಪ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಕರ್ಂ ಲಯನಿಶಾಯ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚ ಸವಾಯಣಯನ್ತ ಓಂ ॥ 4-2-1-505 ॥ 

ಅತ ಇತಿ ಪರಸತುತಶಬದಪರಾಮಶಯಾಃ। ಸವಾಯಣಿ ದ್ೈವತಾನಿ 

ಅನ್ತಸವನಿಯಮಯನಿರಾಮಕಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಲ್ಲೀಯನ್ು ಇತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ಕತತಾಃ? ಅತ ಏವ 
‘ಅಗೌು ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾ ವಿಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ’ ಇತಾಯದಿಶಬಾದದ್ೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಚಾಃ ಸವಾಯಣಯಪೀತಯರ್ಯ ಇತಿ ಟೀಕಾರಾಂ ಭಾತಿ। ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ಚಶಬಾದದಿನಿದರರಾಣಿ 

ಚ ಯಥಾನ್ತಕ ಲಂ ವಿಲ್ಲೀಯನ್ು ಇತತಯಕುಮ್। ನಿರಾಮಕಾನಾಂ 

ಬಾಹತಲಾಯಲಿರಾನಿಶಾಯ ಇತಯತಾಃ ಅತ ಏವ್ೀತಿ ಶತರತತಯಕ್ತುಾಃ। ಏವ್ೀತಿ ನಿಶಾಯಮಾಹ। 
ಸವಾಯಣಿೀತಿ ಕ್ತಿೀಬ್ ೀಕ್ತುಾಃ ‘ಅನಾಯನಿ ದ್ೈವತಾನಿ ಯಥಾನ್ತಕ ಲಮ್’ ಇತಿ 

ಶತರತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್॥1॥ 

ಮನ್ಾಃಪ್ಾರಣಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-2॥ 

ಓಂ ತನ್ಮನ್ಾಃ ಪ್ಾರಣ ಉತುರಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-2-506 ॥ 

ಅತರ ಮನ್ಸಾಃ ಪ್ಾರಣ್ೀ ಲಯಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತತ್ ‘ತತಾರಕ್ ಶತರತ್ೀಾಃ’ ಇತಿ 
ಈಶಾದ್ತತಪನ್ುತ್ವೀನ್ ೀಕುಂ ಪೂವಯಯೀಗ್ೀ ವಾಙಚುರಾಮಕತ್ವೀನ್ ಪರಸತುತಂ ವಾ ಮನ್ಾಃ 
ಮನ್ ೀಽಭಮಾನಿೀ ಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸತಪಣಯಶಾ ಪ್ಾರಣ್ೀ ವಾಣಿೀದಾವರಾ ಚತತಮತಯಖ್್ೀ ಲ್ಲೀಯತ 

ಇತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ಕತತಾಃ? ಉತುರಾತ್। ಶಬಾದದಿತಯಸಿು। ಪೂವೀಯಕುವಾಙ್ಗಮನ್ಸಿೀತಿ ಶಬಾದತ್ 

ಮನ್ಾಃ ಪ್ಾರಣ ಇತತಯತುರಾಚಾಬಾದದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಮನ್ಾಃ ಪ್ಾರಣ ಇತ ಯ್ೀವ ಪೂತೌಯ ತದಿತತಯಕ್ತುಾಃ 
ಮನ್ಸಾಃ ಪ್ಾರಣಾದ್ನ್ತತಪನ್ುತ್ವೀನ್ ವಾಗಾದಿಸವಯಪರವೃತಿುಹ್ೀತತತ್ವೀನ್ 

ಪ್ಾರಣಾದ್ನ್ ನ್ತಾವಚಾ ನ್ ಪ್ಾರಣ್ೀ ಲಯ ಇತಿ ಶಙ್ಗಾಸ ಚನಾಯ।ಸಮಾಧಿಸತು 
ಪ್ಾರಣದಾವರಾ ಈಶಜತಾವತ್ ‘ಮನ್ ಉದ್ಕರಮಾತ್ ಮಿೀಲ್ಲತ ಇವ ಪ್ಾರಣ್ೀ ಉತಾಾರನ ು್ೀ 

ಪದ್ಯತ’ ಇತಾಯದ್ೀಸುತ್ ಊನ್ತಾವದಿತಿ ಪರಕೃಷಾಟನ್ನ್ವಾಚಿಪ್ಾರಣಪದಾತ್ ಸ ಚಿತಾಃ॥2॥ 

ಅಧಯಕ್ಷಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-3॥ 
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ಓಂ ಸ್ ೀಽಧಯಕ್ಷ್ೀ ತದ್ತಪಗಮಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-3-507 ॥ 

ಅತರ ಚತತಮತಯಖ್ಸ್ಯೀಶ್ೀ ಲಯ ಉಚಯತ್ೀ। ಸ ಪ್ಾರಣಾಃ ಅಧಯಕ್ಷ್ೀ ಪರಮಾತಮನಿ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ। 
ಕತತಾಃ? ತದ್ತಪಗಮಾದಿಭಯಾಃ। ತದ್ತಪಗಮೀಽಧಯಕ್ಷಪ್ಾರಪುಾಃ। ಆದಿಪದಾತ್ 

ಅಧಯಕ್ಷಾನ್ತಪ್ಾರಣನ್ತತರವ್ೀಶಾದಿ, ತ್ೀನ್ ಚ ತದ್ ಬೀಧಕಶತರತಾಯದಿ ಗೃಹಯತ್ೀ। ‘ಪ್ಾರಣಾಃ 
ಪರಮತಪಗಚಾತಿ ಪ್ಾರಣಾಃ ಪರಮನ್ತಪ್ಾರಣಿತಿ, ಪ್ಾರಣಾಃ ಪರಸಾಯಂ ದ್ೀವತಾರಾಮ್’, 

‘ಮತಕಾುಾಃ ಸನ್ ುೀಽಗಿುಮಾವಿಶಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಭತಞ್ಜತ್ೀ। ಅಗಿುರಿನ ದ್ರೀ ತಥ್ೀನ್ದರಶಾ 
ವಾಯತಮಾವಿಶಯ ಸ್ ೀಽಪ ತತ। ಆವಿಶಯ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ಭತಙ ಾ್ವೀ ಭ್ ೀಗಾಂಶಾ 

ಬಾಹಯಕಾನ್॥’ ಇತಾಯದಿತದ್ತಪಗಮಾದಿಶತರತಿಸೃತಿಭಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಪ್ಾರಣಸಯ 

ತದ್ಧಿೀನ್ತಾವತ್ ತಸ್ಯೀಶ್ೀ ಲಯೀ ಯತಕು ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅಧಯಕ್ಷ ಇತತಯಕ್ತುಸುಸಯ ಸಾವಮಿತಾವತ್ ಪ್ಾರಣಸಯ ತದ್ಧಿೀನ್ತ್ವೀನ್ ತತರ ಲಯೀ ಯತಕು ಇತಿ 

ಯತಕ್ತುಸ ಚನಾಯ। ಚಕ್ಷತರಾದಿವತಿುಾತಯತರ ಈಶವಶತ್ ವೀಕಾುವಪ 
ಪ್ಾರಣಸಾವತನ್ರಾಶತರತಿಬಾಹತಲ್ಯೀನ್ ತದ್ಯೀಗಮಾಶಙ್ಗಾಾ 

ನಿರವಕಾಶ್ೀಶವಶತವಶತರತಿಬಾಹತಲ್ಯೀನ್ ತದ್ವಶತ್ ವೀಕಯರ್ಯಮಯಂ ಯೀಗಾಃ। 
ಸಾವತನ್ರಾಶತರತಯಸತು ‘ಸವ್ೀಯ ಪ್ಾರಣಮತಪಗಚಾನಿು’, ‘ಪ್ಾರಣಂ ದ್ೀವಾ ಅನ್ತಪ್ಾರಣನಿು’ 

ಇತಾಯದ್ತಯಕಾಯ ಸವಯಸಯ ಪ್ಾರಣ್ ೀಪಗಮಾದಿನಾ ಸಾವಕಾಶಾ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಏತದ್ರ್ಯಂ 
ತದ್ತಪಗಮೀತಯಸಯ ವೃತಯನ್ುರಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್। ಪ್ಾರಣಸಯ ತ್ೀಜಸಿ 
ಮಾಗಯಮಾತರತವಸ್ ಯೀಕುಸೃತಾವ್ೀವೀಕ ು್ೀಾಃ ಲರಾಭಾವಾನ್ು ‘ಪ್ಾರಣಸ ು್ೀಜಸಿ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿವಿರ್ ೀಧಾಃ॥3॥ 

ಭ ತಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-4॥ 

ಓಂ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ತಚತಾರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-4-508 ॥ 

ಅತರ ಪ್ಾರಗ್ ವಿಶ್ಷ್ ಯೀಕಾುನ್ಯದ್ೀವಾನಾಂ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಲಯ ಉಚಯತ್ೀ। 
ಪ್ಾರಗತಕ ು್ೀಭ್ ಯೀಽನ್ಯೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಪಞ್ಾಸತ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಭ ತಾಭಮಾನಿಷ್ತ ಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ। ನ್ 
ತ್ವೀಕಸಿಮನ್ುಗಾುವಿತಿ ಬಹತವಚನಾರ್ಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ತಚತಾರತ್ೀಾಃ। ತಸಯ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಾನಾಂ 
ಲಯಸಯ ‘ಭ ತ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಾ ವಿಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ’ ಇತಿ ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅಗೌು ದ್ೀವಾ 
ವಿಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸತು ಅಗ್ರೀ ಸಾವಕಾಶಯಿಷ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವಾಃ॥4॥ 

ನ್ೈಕಸಿಮನ್ುಧಿಕರಣಮ್॥4-2-5॥ 
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ಓಂ ನ್ೈಕಸಿಮನ್ ದ್ಶಯಯತ್ ೀ ಹಿ ಓಂ ॥ 4-2-5-509 ॥ 

ಅತರ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಯಭ ತ್ೀಷ್ತ ಲಯಾಃ ಸಮರ್ಯಯತ್ೀ। ಭ ತ ಇತಿ ವಿಪರಿಣಾಮೀನ್ 

ವತಯತ್ೀ। ದ್ೀವಾನಾಮಗೌು ಲಯೀಽಪ ತದಾದಾರಾ ವಾರಾವಾಕಾಶ್ೀ ಚ ಲಯೀನ್ 
ಭ ತ್ೀಷ್ವತಿ ಪ್ಾರಗತಕು ಇತತಯಪಪತ ು್ೀಾಃ ಏಕಸಿಮನ್ುಗಾುವ್ೀವ ಭ ತ್ೀ ದ್ೀವಾ ವಿಲ್ಲೀಯನ್ು ಇತಿ 

ನ್ ಭವತಿ। ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ‘ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಋಭವೀ ವಿಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ 
ವರತಣ್ೀಽಶ್ವನಾವಗಾುವಗುಯಾಃ’ ಇತಿ, ‘ಋಭವಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ’ ಇತಿ, ಚ ಶತರತಿೀ ಪರತ್ಯೀಕಂ 

ಭ ತ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವತಾಲಯಂ ದ್ಶಯಯತ್ ೀಽತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅಗೌು ದ್ೀವಾ ವಿಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ’ 
ಇತಿ ಶತರತಿಸತು ಉದಾಹೃತಶತರತೌ ‘ಅಗುಯಾಃ’ ಇತಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಸವಾಯಗಿುಪುತರಮಾತರಪರ್ೀತಿ 

ಭಾವಾಃ॥5॥ 

ಸಮನಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-6॥ 

ಓಂ ಸಮನಾ ಚಾಸೃತತಯಪಕರಮಾದ್ಮೃತತವಂ ಚಾನ್ತಪ್ೀಷ್ಯ ಓಂ 

॥4-2-6-510॥ 

ಅತರ ಶ್ರಯೀ ವಿಷೌಣ ಲರಾಭಾವಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಆದ್ಯಶ್ ಾೀ ನ್ಞ್್ ೀಽನ್ತಪಕಷ್ಯಕಾಃ। 
ಅನ್ ಯೀಽವರಾರಣ್ೀ। 

ನ್ ಶ್ರೀರಿೀಶ್ೀ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ಅನ್ತಪ್ೀಷ್ಯ ಚ ಅನ್ತಪ್ಾಸ್ಯೈವ  ಸವತ ಏವಾಮೃತತವಂ 

ನಿತಯಮತಕುತವಮಸಾಯ ಇತಿ ರಾವತ್। ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ ಯೀಜಯಮ್। ತದ್ೀವ ಕತತಾಃ? 
ಅಸೃತತಯಪಕರಮಾತ್। ಸೃತಿಾಃ ಸಂಸಾರಾಃ। ಕದಾಽಪ ಸಂಸಾರ್ ೀಪಕರಮಣಾಭಾವಾತ್। 
ತದ್ಪ ಕತತಾಃ? ಸಮನಾ ದ್ೀಶಕಾಲಾಭಾಯಂ ವಾಯಪ್ಾಯ ಸಮೀ ನಾ ಪರಮಪುರತಷ್ ೀ 

ವಿಷ್ತಣಯಯಸಾಯಾಃ ಸಾ। ಙಚೀಬಭಾವಶಾಾನ್ದಸಾಃ। ಹ್ೀತತಗಭಯಮ್। ಈಶವನಿುತಯತಾವತ್ 

ಸವಯಗತತಾವದಿತತಯತುರ್ ೀತುರಂ ಪರತಿ ಪೂವಯಪೂವಯಸಯ  ಹ್ೀತತತವಂ ಬ್ ೀಧಯಮ್। 
‘ತ್ೀಜಾಃ ಪರಸಾಯಂ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸತು ‘ಹರ್ೀರತಯನ್ುಸಮಾಮಿೀಪಯಂ ಲಯೀ ಲಕ್ಷಾಮಾಾಃ’ 

ಇತತಯಕ ು್ೀರತಿಸಾಮಿೀಪಯಪರ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅಸತರತ್ೀರಿತ್ಯೀವ ಪೂತಾಯವುಪಕರಮೀತತಯಕ್ತುಾಃ ಕದಾಽಪ ಸಂಸಾರ್ ೀ ನ್ೀತಿ ವಕತುಮ್। 
ಅಸೃತತಯಪಕರಮಾದಿತತಯಕಾಯ ‘ದಾವವಸೃತಯನ್ತಪಕರಮೌ ಪರಕೃತಿಶಾ ಪರಮಶಾ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ 

ಸ ಚಿತಾ। ಅನ್ತಪ್ೀಷ್ಯೀತಯಕಾರಸ್ ಯೀತವಂ ಛಾನ್ದಸಮ್। ಯದಾವ – ಉಪಪೂವಯಸಯ 

ವಸತ್ೀಾಃ ಸಮರಸಾರಣ್ೀ ರ ಪಮೀತತ್। ಉಪವಾಸಾದಿಕ್ಿೀಶಮಕೃತಾವ ಅನ್ತಪ್ಾಸ್ಯೀತಿ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 243 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರಾವತ್। ಕಾಮಾದಿತಯತರಬನ್ ಧೀಕಾುವಪೀಶ್ೀನ್ ಸವಯಸಾಮಾಯಪತ ು್ೀರಬನ್ ಧೀ ನ್ ಯತಕು 

ಇತಿ ತದಾಕ್ಷ್ೀಪ್ಾದಿೀಶಾಧಿೀನ್ತವಯತಕಾಯ ಶತರತಾಯ ಚ ಲಯಶಙ್ಗಾರಾಮಯಮಾರಮಭಾಃ। 
ಇತಯಮತಕುತ್ವೀ ಸವಯಸಾಮಯಮಿೀಶ್ೀನ್ ಸಾಯದ್ತ ಆಹ — 

ಓಂ ತದ್ಪೀತ್ೀಾಃ ಸಂಸಾರವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-6-511 ॥ 

ತದ್ಪೀತ್ೀಾಃ ಪರಸತುತಪರಕೃತೌ ಲಯಸಯ ಸಂಸಾರವಯಪದ್ೀಶಾತ್ ಈಶ್ೀ ಲಯಸಯ 
ಮತಕ್ತುವಯಪದ್ೀಶಾದ್  ‘ ‘‘ವಿಲ್ಲೀನ್ ೀ ಹಿ ಪರಕೃತೌ ಸಂಸಾರಮೀತಿ ವಿಲ್ಲೀನ್ಾಃ 
ಪರಮೀಹಯಮೃತತವಮೀತಿ’’ ಇತಿ ಶತರತೌ’ ಇತತಯಪಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ಯೀಜಯಮ್ — ಅತ್ ೀ ನ್ 

ಸವಯಸಾಮಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ — ಆಸಮನಾುದ್ಪೀತ್ೀರಿತಯವಿಜ್ಞಾತತವಂ ಪರವ್ೀಶಸ್ ಯೀಕುಮ್।  ‘ 
‘‘ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ಪರವಿಷ್ಟಂ ಯದ್ಪೀತಂ’’ ಇತಿ ವಚನ್ಸಯ ‘‘ಅಪಯಯೀಽಯಂ 
ಸಮತದಿದಷ್ಟಸುದ್ನ್ಯೀಷಾಮದ್ಶಯನ್ಮ್’’ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಸಾವಕಾಶತವಶಙ್ಗಾ ಸಾಯದಿತಿ 

ತದಾಪೀತ್ೀರಿತತಯಕುಮ್। ಸವಸಾಯಪಯವಿಜ್ಞಾತ ಏವ ತದಾ ಪರಕೃತೌ ಪರವ್ೀಶಾಃ’ ಇತಾಯದ್ತಯಕಾಯ 
ತದಾಪೀತ್ೀರಿತಿ ಪ್ಾಠ್ ೀಽಭಮತ ಇತಿ ಭಾತಿ। 
ಇತಶಾ ನ್ ಸವಯಸಾಮಯಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸ ಕ್ಷಮಂ ಪರಮಾಣತಶಾ ತಥ್ ೀಪಲಬ್ದೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-6-512 ॥ 

ತದಿತಿ ವಿಭಜಾಯಸಿು। ಆವತಯತ್ೀ ಚ। ಆದ್ಯಂ ಪಞ್ಾಮಯನ್ುಂ ವಿಪರಿಣಾಮಯಮ್। ತಸಾಯಾಃ 
ಪರಕೃತ್ೀರಪ ತದ್ ಬರಹಮ ಸ ಕ್ಷಮಂ ಪರಮಾಣತಶಾ ಪರಿಮಾಣತಶಾ 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಗತಣಪರಿಮಾಣ್ೀನ್ ಚಾಧಿಕಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕತತಾಃ? ‘ಸವಯತಾಃ ಪರಕೃತಿಾಃ 
ಸ ಕ್ಷಾಮ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ತಥಾ ದ್ಶಯನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಅತ್ ೀಽಪ 
ನ್ ಸವಯಸಾಮಯಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಏವಂ ಹಿ ನಿತಯಮತಕುತಾವದಿನಾ ಸಾಮಯಮಪ ನ್ ಸಾಯದ್, ಬರಹಾಮದಿವದಿತಯತ ಆಹ— 

ಓಂ ನ್ ೀಪಮದ್ೀಯನಾತಾಃ ಓಂ ॥ 4-2-6-513 ॥ 

ಅತಾಃ ಸಾಮಯತದ್ಭಾವಯೀರ್ೀವ ಸಾಧಿತತಾವತ್ 
ಸಾವತನಾರಾದಿೀಶಗತಣಾಸಾರಾರಣಾಯನ್ತಪಮದ್ೀಯನ್ ನಿತಯಮತಕುತಾವದಿನಾ 

ಸಾಮಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ನ್ ೀಪಮದ್ೀಯನ್ೀತಿ ನ್ ಸಮಾಸಾಃ। 
ಇತಶಾ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಸಮಯಮಿತಾಯಹ — 
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ಓಂ ಅಸ್ಯೈವ ಚ್ ೀಪಪತ್ುೀರ ಷಾಮ ಓಂ ॥ 4-2-6-514 ॥ 

ಅಸ್ಯೀತಿ ಪರಸತುತಂ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಸಮಯಮತಚಯತ್ೀ। ಚಾಃ ಸಮತಚಾಯೀ। ಉಪಪತ ು್ೀರಿತಿ ಷ್ಷ್ಠೀ। 
ಊಷ್ೇತಿ ತತಪದ್ ೀಪ್್ೀತಶತರತಿರತಚಯತ್ೀ। 
‘ದಿವರಾ ಹಿೀದ್ಮವದ್ೃಶಯತ್ೀ ಊಷಾಮವದ್ನ್ ಷಾಮವಚಾ। ತತ್ ರೀಷಾಮವತ್ ಪರಂಬರಹಮ 
ಯನ್ು’ ಜಿಘರನಿು ಇತಾಯದಿನ್ೀಶಸ್ ಯೀಷಾಮವತುಾಂ, ದ್ೀವಾಯ ಊಷಾಮವತುಾಮನ್ ಷ್ಮವತುಾಂ ಚ 
ವದ್ನಿುೀ ಶತರತಿದ್ೀಯವಯೀರಸ್ಯೈವ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಸಮಯಸ್ಯೈವೀಪಪತ ು್ೀರಥ್ೀಯ ಭವತಿ 

ತಸ್ ಯೀಪಪ್ಾದಿಕಾ ಭವತಿ ಯತ್ ೀಽತಶಾ ಕ್ತಞ್ಚಾತಾಸಮಯಂ ತಯೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಪರತಿಷ್ೀರಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು ಶಾರಿೀರಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-6-515 ॥ 

ಅಸ್ಯೀತಯಸಿು। ‘ಸವ್ೀಯ ಹ್ಯೀತ್ೀಽಣವೀ ಜಾಯನ ು್ೀ ಮಿರಯನ ು್ೀ ಚ’ ಇತಾಯದಿ ಶತರತೌ 
ಈಶಾದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ನಿತಯಸವಯಗತತಾವದ್ಯಭಾವಸಯ ಈಶ್ೀ ತದಾಭವಸಯ ಚ್ ೀಕಾಯಽಸಯ 
ದ್ೀಶಕಾಲವಾಯಪ್ಾಯದಿನಾಽಪ ಸಾಮಯಸಯ ಪರತಿಷ್ೀರಾತ್ ನ್ 

ದ್ೀವದ್ೀವಯೀದ್ೀಯಶಾದಿವಾಯಪ್ಾಯದಿನಾಽಪ ಸಾಮಯಮಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಶರಿೀರಾತ್ ಜಿೀವಾತ್ 

ಸಾಮಯಸ್ಯೈವ್ೀಶಸಯ ಶತರತೌ ಪರತಿಷ್ೀರಾತ್। ಪರಕತ್ೀಸುತರತಿಷ್ೀರಾಭಾವಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಶರಿೀರಾದಿತತಯಕ್ತುಸುಸಯ ಶಾರಿೀರತ ವ್ೀನ್ ನಿತಯಸವಯಗತತಾವಯೀಗಾದಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಕತತಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯಶತರತ್ೀಾಃ ಶಾರಿೀರಸಾಮಾಯಭಾವರ ಪವಿಶ್ೀಷ್ಪರತವಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಪಷ್ ಟೀ ಹ್ಯೀಕ್ೀಷಾಮ್ ಓಂ ॥ 4-2-6-516 ॥ 

ಏಕ್ೀಷಾಂ ಮಾಧಿರಾನಿದನಾನಾಂ ‘ಅಥಾಸಮಾ ಬರಹ್ೇನ್ ದರೀ ರತದ್ರಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತೌ 
ಜಿೀವಾನಾಮೀವಾಸಮತ್ ವೀಕ್ತುಪೂವಯಕಂ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಸಮಾಸಮತವವಾದ್ಾಃ ಸಪಷ್ ಟೀಽಸಿು 

ಯತ್ ೀಽತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತ ಯ್ೈವ ಸಾಮಾನ್ಯಶತರತ್ೀಬಾಯಧಾಃ, ವಿಶ್ೀಷ್ಸೃತಾಯ ಚ್ೀತಾಯಹ — 

ಓಂ ಸಮಯಯತ್ೀ ಚ ಓಂ ॥ 4-2-6-517 ॥ 
‘ಬರಹಾಮದಾಯಸುಾಸಮಾಾಃ ಪ್ರೀಕಾುಾಃ ಪರಕೃತಿಶಾ ಸಮಾಸಮಾ’ ಇತಿ ಸಮಯಯತ್ೀ ಅಸಮತವಂ 

ಸಮಾಸಮತವಂ ಚಾತಶ್ೈವಮಿತಯರ್ಯಾಃ॥6॥ 

ಪರಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-7॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 

Page 245 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಓಂ ತಾನಿ ಪರ್ೀ ತಥಾ ಹಾಯಹ ಓಂ ॥ 4-2-7-518 ॥ 

ಅತರ ವಿರಿಞ್ ಾ್ೀತರದ್ೀವಾನಾಮ್ ಈಶ್ೀ ಲಯ ಉಚಯತ್ೀ। ‘ತಾನಿ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಲ್ಲೀಯನ್ುೀ’ 
ಇತತಯಕುಸವಯದ್ೈವತಾನಿ ಶತರತಯನ್ುರ್ ೀಕುದಾವರಾನ್ುರಪರವ್ೀಶಪೂವಯಕವಿರಿಞ್ಾದಾವರಾ ಪರ್ೀ 

ಪರಮಾತಮನಿ ಲ್ಲೀಯನ ು್ೀ, ನ್ ತತ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿಸವಸವಬಿಮಬ ಏವ। ಯೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಮತಕ್ತುನ್ಯ 

ಸಾಯತ್। ಕತತಾಃ? ಹಿ ಯಸಾಮತ್ ‘ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ಾರಣಮಾವಿಶಯ ದ್ೀವ್ೀ ಮತಕಾು ಲಯಂ 

ಪರಮೀ ರಾನಿು’ ಇತಿ ಶರತಿಸುಥಾಽಹಾತ  ಇತಯರ್ಯಾಃ॥7॥ 

ಅವಿಭಾಗಾಧಿಕರಣಮ್॥4-2-8॥ 

ಓಂ ಅವಿಭಾಗ್ ೀ ವಚನಾತ್ ಓಂ ॥ 4-2-8-519 ॥ 

ಅತರ ಮತಕಾುನಾಮಿೀಶಾಧಿೀನ್ತವಮತಚಯತ್ೀ।ಪರಸತುತದ್ೀವಾದಿಮತಕಾುನಾಂ 

ಸತಯಕಾಮಾದ್ೀರಿೀಶ್ೀಚಾಾತಾಃ ಅವಿಭಾಗಸಾುದಾತಯಮ್। ತ್ೀನ್ ವಿಷ್ಯತಾದಾತಯಂ 

ಲಕ್ಷಾತ್ೀ। ಇಚಾಯೈಕವಿಷ್ಯತವಂ ತದಿಚಾಾನ್ತಸಾರಿತವಮಿತಿ ರಾವತ್। ನ್ ಸಾವತನ್ರಾಮ್। 
ಕತತಾಃ? ವಚನಾತ್ ಕಾಮೀನ್ ಮೀ ಕಾಮ ಆಗಾದ್ಧೃದ್ರಾದ್ಧದ್ಯಂ ಮೃತ್ ಯೀರಿತಿ 

ವಚನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥8॥ 

ತದ್ ೀಕ್ ೀಽಧಿಕರಣಮ್॥4-2-9॥ 

ಓಂ ತದ್ ೀಕ್ ೀಽಗರಜವಲನ್ಂ ತತರಕಾಶ್ತದಾವರ್ ೀ ವಿದಾಯಸಾಮಥಾಯಯತ್ 

ತಚ್ಾೀಷ್ಗತಯನ್ತಸೃತಿಯೀಗಾಚಾ ಹಾದಾಯನ್ತಗೃಹಿೀತಾಃ ಶತಾಧಿಕರಾ ಓಂ           

॥ 4-2-9-520 ॥ 

ಏವಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮೀಕ್ಷಮತಕಾುಾಽತರ ಮನ್ತಷಾಯಣಾ ಮತಕಯರ್ಯಂ 

ದ್ೀಹ್ ೀತಾರಮಣಸಾಯಜ್ಞಮೃತಿತ್ ೀ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತದಿತಿ ಪರ ಇತಿ ಪರಕೃತ 
ಬರಹ್ ೇಚಯತ್ೀ। 
ಉತಾಾರನಿುಕಾಲ್ೀ ತದ್ ೀಕಸ್ ೀ ಭಗವದ್ ೀಕಸ್ ೀ ಹೃದ್ಯಸಾಯಗ್ರೀ ಜವಲನ್ಂ ಪರಭಾ 

ಪ್ಾರದ್ತಭಯವತಿ। ತಾವತಾಽಜ್ಞಾತ್ ಕ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ? ಅತ ಉಕುಂ ತದಿತಿ। ತ್ೀನ್ ಪರಕಾಶ್ೀನ್ 
ಪರಕಾಶ್ತನಾಡಿೀದಾವರಾಃ ಸನ್ ದ್ೀಹಾನಿುರಾಯತಿೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಅಜ್ಞಸತು ನ್ೈವಮಿತಿ 

ತತ್ ೀಽಸಿು ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। ಜ್ಞಸಾಯಪ ಪ್ಾರರಬಧಸತಾುಾತ್ ಕರ್ಮಯಂ 

ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽತ ಉಕುಂ ವಿದ್ಯೀತಿ। ಈಶಾಪರ್ ೀಕ್ಷಶಕ್ಯೀತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಸಯ 
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ಸ್ ವೀದ್ಯಮಾರಭಯ ಫಲದಾತೃತಾವತ್। ‘ಸ್ ವೀದ್ರಾತ್ ಫಲದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ’ ಇತಾಯದ್ೀರಿತಿ 

ಭಾವಾಃ। 
ತಹಿಯ ಜ್ಞಸಾಯಽದಿಮೃತಿರ್ೀವ್ೈವಂ ಕ್ತಂ ನ್ೀತಯತ ಉಕುಂ — 

ತಚ ಾ್ೀಷ್ಗತಯನ್ತಸೃತಿಯೀಗಾಚಾ। ತಸಾಯ ವಿದಾಯರಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀಽಙ್ಗುಂ ರಾ 
ಹೃದ್ಯಮಾರಭಯ ಬರಹಮಪ್ಾರಪುಪಯಯನಾುರಾ ಗತ್ೀರನ್ತಸೃತಿಾಃ ತತಾಸಹಿತಾಯಚಾ, ನ್ 

ವಿದಾಯಸಾಮರ್ಯಯಮಾತಾರದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸಾ ಚ ಸೃತಿಾಃ ಸವಕಮಯವಿರಾಮ ಏವ ನ್ 

ಮೃತಯನ್ುರ್ೀ। ‘ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕಮಯಯತಕಾುನಾಮ್’ ಇತಾಯದ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಕ್ತಮತಕುರ ಪ್್ೀಣ 

ವಿದಾಯಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ೈವ ನಿರಾಯತಿನ್ೀಯತಾಯಹ — ಹಾದ್ೀಯತಿ। ಹೃತಸಮಬನಿಧನಾ ಹೃದಿಸ ಾ್ೀನ್ 

ವಿದಾಯಪರಸನ್ುೀನ್ ಈಶ್ೀನಾನ್ತಗೃಹಿೀತಾಃ ಸನ್ ನಿರಾಯತಿೀತಯರ್ಯಾಃ। ಕರಾ ನಾಡ್ಯೀತಯತ 

ಉಕುಂ ಶತ್ೀತಿ।ಶತಾಧಿಕರಾ ಸತಷ್ತಮಾುಖ್ಯಯೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಗತಯನ್ತಸೃತಿಯೀಗಾದಿತಯನ್ೀನ್ೈವ ಪೂತೌಯ ತಚ ಾ್ೀಷ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ ವಿದಾಯರಾ 

ಗತಿಸೃತಿಸಾಪ್್ೀಕ್ಷತ್ವೀ ಉತಾರಮಣಹ್ೀತತತವಂ ನ್ೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮ್। ತಸಾಯಸುಚ ಾ್ೀಷ್ತಾವತ್। 
ನ್ ಹಿೀತಿಕತಯವಯತಾಮಪ್್ೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ಹ್ೀತತರಹ್ೀತತರಿತಿ 

ದ್ ಯೀತನಾಯೀತಿ।ತತುಾಪರದಿೀಪ್್ೀ ತತ ತದ್ೀತಿ ವಿಚ್ಾೀದ್ೀನ್ ೀತಾಾರನಿುಕಾಲ 

ಇತ್ಯೀಕ್ ೀಽರ್ಯ ಉಕುಾಃ। ತತಪಕ್ಷ್ೀ ಓಮಾಙ್ ೀಶ್ಾೀತಿ ಚಕಾರಾದ್ನ್ಯತಾರಪೀತಿ 

ಸತರ್ ೀಕ ು್ೀಸುದ್ ೀಕ ಇತಿ ಸಾಧತ। ತದಿತಿ ಚ ವಿಚ ಾ್ೀದ್ೀನ್ ತಸಯ ವಿದ್ತಷ್ ೀ ಜಿೀವಸಯ 
ಹೃದ್ರಾಗರಜವಲನ್ಂ ಭವತಿೀತಯನ್ ಯೀಽಥ್ ೀಯಽಭಮತಾಃ। 

ದಾವರ ಇತತಯಕಾಯ ನಾಡಯನ್ುಾಃ ಅಜ್ಞವತುಮಸ್ೈವ ಗಮನ್ಂ ಸಾಯತ್। ಅನ್ಯಥಾ 
ತತಪದ್ವ್ೈಯಯತಾಯದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ರಶಯನ್ತಸಾರಿೀ ಓಂ ॥ 4-2-9-521 ॥ 

‘ಸಹಸರಂ ವಾ ಆದಿತಯಸಯ ರಶಮಯ ಆಸತ ನಾಡಿೀಷಾವತತಾಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ 

ನಾಡಯನ್ುರಾತತಸೌರರಶಯನ್ತಸಾರಿೀ ಸಙ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ನಿರಾಯತಿೀತಯಸಿು। 
ದಾವರಪರಕಾಶಸಯವ್ೈಷ್ಣವತಾವದ್ನ್ುಾಃ ಪರಕಾಶಸಯ ಸೌರತಾವತ್ ದಾವರಪದ್ಮರ್ಯವತ್। ‘ತದಾ 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವತ್ೀಜಸಾ ದ್ ಯೀತತ್ೀ ಹೃದ್ರಾಗರಂ’ ಇತಾಯದ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 
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ಓಂ ನಿಶ್ ನ್ೀತಿ ಚ್ೀನ್ು ಸಮಬನಾಧತ್ ಓಂ ॥ 4-2-9-522 ॥ 

ರಾತೌರ ಪಯಯವಸಿತಕಮಯಣಾಮತತಾಾರನಿುನ್ಯ ಸಾಯತುದಾ ರಶಯಭಾವಾದಿತಿ ಚ್ೀನ್ು। 
ಸಮಬನಾಧತ್। ರಶ್ೇನಾಮಿತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ ಬಾಹಾಯದಿತಾಯಭಾವ್ೀಽಪಯನ್ುಾಃಸಾಯದಿತಯರಶ್ೇನಾಂ 

ಸದಾ ನಾಡಿೀಸಮಬನಾಧದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ರಾವದ ದ್ೀಹಭಾವಿನಿ ನಾಡಿೀರಶ್ಮಸಮಬನ ಧ್ೀ ಮಾನಾಭಾವ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ರಾವದ್ದೀಹಭಾವಿತಾವದ್ದಶಯಯತಿ ಚ ಓಂ ॥ 4-2-9-523 ॥ 

ಸಮಬನ್ಧಸ್ಯೀತಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುಾಃ। ನಾಡಿೀರಶ್ಮಸಮಬನ್ಧಸಯ ರಾವದ್ದೀಹಾಭಾವಿತಾವತ್। ನ್ 

ಚಾಸಿದ್ಧಮಿದ್ಮ್। ‘ಸಂಸೃಷಾಟ ವಾ ಏತ್ೀ ರಶಮಯಶಾ ನಾಡಯಶಾ ನ್ೈಷಾಂ ವಿಯೀಗ್ ೀ 

ರಾವದಿದ್ಂ ಶರಿೀರಂ’ ಇತಿ ಶತರತಿದ್ಯಶಯಯತಿ ಯಸಾಮತುಸಾಮದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚ್ ೀ ಯತ 

ಇತಯಥ್ೀಯ। 
ರಾವದ ದ್ೀಹಭಾವಿತವಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಚ್ೀತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಪಞ್ಾಮತಯಕ್ತುಾಃ ನಾಡಿೀರಶ್ಮಸಮಬನ್ಧಾಃ 

ಸದಾತನ್ ೀಽರ್ ದ್ೀಹಪ್ಾತಪೂವಯಕಾಲ್ಲೀನ್ಾಃ? ನಾದ್ಯಾಃ। ಸದಾ ನಾಡಿೀನಾಮಭಾವಾತ್। 
ನಾನ್ಯಾಃ। ಕದಾಚಿದ್ಜ್ಞಾನಿನ್ಸುಮಸ್ ೀತಾಾರನಿುಪರಸಙ್ಗುದಿತಿ ನಾಶಙ್ಗಾಾಮ್। 
ರಾವದ ದ್ೀಹಭಾವಿತ್ ವೀಪಗಮಾತ್। ತಸಯ ಚ ಶತರತಿಸಿದ್ಧತಾವದಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
‘ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಮರಣಾದಾಯತಿ ಸವಗಯಂ ಬರಹ್ ೇತುರಾಯಣ್ೀ’ ಇತತಯಕಾಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ 
ಉತಾಾರನ್ಯಯೀಗವತ್ ರಾತರವಪುಯತಾಾರನ್ಯಭಾವೀಪಪತಾಯ 
ರಾತಾರವುತಾಾರನ್ತಯಪಪ್ಾದ್ನಾರಾಸ್ ೀ ವಯರ್ಯ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಅತಶಾಾಯನ್ೀಽಪಿ ಹಿ ದಕ್ಷಿಣ ೀ ಓಂ ॥ 4-2-9-524 ॥ 

ಸಾಧಯಸಮತಚಾಯೀ ಚಾಃ। ಹಿಹ್ೀಯತೌ। ಅಪಾಃ ಸೃತಿಸಮತಚಾಯೀ। ‘ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಮರಣಾತ್’ ಇತಿ 
ಸೃತಿವಚನ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ ೀತಾಾರನ್ಯಯೀಗದ್ೃಷಾಟನ್ುೀನ್ ರಾತಾರವಪ 

ತದ್ಭಾವೀ ನ್ ವಾಚಯಾಃ। ‘ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಮರಣಾತ್’ ಇತಿ  ಸೃತಿಸತ ು್ಾೀಽಪ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ೀ 

ಜ್ಞಾನಿನ್ ಉತಾಾರನಿುಯತಯಕಾು। ಕತತಾಃ? ಅತಾಃ ಸೌರರಶ್ಮಸಹಸರಸಯ 

ನಾಡಿೀಸಮಬನ್ಧಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸೃತೌ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರಾಯಣಶಬ ದ್ೀನ್ 

ದ್ೀಹವಾಯಪುಸೌರರಶ್ೇನಾಮೀವಾಭರಾನ್ಂ ನ್ ತತ ಕಾಲಸ್ಯೀತಿ ಭಾವಾಃ। ‘ಶತಂ ಪಞ್್ೈವ 

ಸ ಯಯಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯನ್ರಶಮಯಾಃ’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀರಿತಯಪ್ಾಯಹತಾಃ॥9॥ 

ಯೀಗಯಧಿಕರಣಮ್॥4-2-10॥ 
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ಓಂ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಪರತಿ ಸಮಯೀಯತ್ೀ ಸಾಮತ್ೀಯ ಚ್ೈತ್ೀ ಓಂ ॥ 4-2-10-525 ॥ 

ಅತರ ವಿದಾಯಗತಯನ್ತಸೃತ್ ಯೀರವಶಯಕತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಯೀಗಿನ್ ಇತಿ ದಿವತಿೀರಾನ್ುಮ್। 
ಏತ್ೀ ಬರಹಮಚನ್ದರಗತಿೀ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ಪರತಿಸಮಯೀಯತ್ೀ 

‘ಅಗಿುಜ್ ೀಯತಿರಹಾಃಶತಕಿಾಃ’, ‘ಧ ಮೀ ರಾತಿರಸುಥಾ ಕೃಷ್ಣಾಃ’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ ಯೀರತಚ್ಯೀತ್ೀ। 
ಜ್ಞಾನಾದಿಸಾಧಯತರಾ ಸಮಯೀಯತ್ೀ ಇತಿ ರಾವತ್। ನ್ ತತ ಕಾಲಾದಿಕೃತ್ೀ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ೀನ್ ಬರಹಮಗತ್ೀವಿಯದಾಯಸಾಧಯತವಮತಕುಮ್। 

ಗತಯನ್ತಸೃತಿಸಾಧಯತವಂ ಚಾಽಽಹ – ಸಾಮತ್ೀಯ ಚ್ೀತಿ। ಸೃತ್ೀರಿಮೀ ಸಾಮತ್ೀಯ। 
ಗತಯನ್ತಸೃತಿಸಾರ್ಯೀ ಏವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಸಮಯಯತ್ೀ ಇತಯನ್ವಯಾಃ। ‘ಅಗಿುಜ್ ಯೀಯತಿಾಃ’ ಇತಿ 
ಸೃತೌ ಬರಹಮವಿದ್ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್, ಗತಯನ್ತಸಮರಣಾದ್ ‘ಬರಹಮ ಚನ್ದರಂ ವಾ ಗಚಾತಿ’ ಇತಿ 

ವಚನಾಚಾ ವಿದಾಯನ್ತಸೃತಿಸಾಧಯತವಂ ಗತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಯೀಗಿನ್ ಇತತಯಕ್ತುಬರಯಹಮಚನ್ದರಗತ್ ಯೀಜ್ಞಾಯನ್ಕಮಯಣಿೀ ಏವೀಪ್ಾರೌ, ನ್ ತತ 

ತತಾಾಲಸೃತಿರಿತಿ ಸ ಚಯಿತತಮಿತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ಾದಾಭತಿ। 
ಯೀಗಶಬದಸ್ ಯೀಪ್ಾರಾರ್ಯತಾವತ್॥10॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ 

ದಿವತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮ ಪಣಯಾಃ ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 

ಅರ್ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥4-3॥ 
ಬರಹಮನಾಡ್ ಯೀತಾಾರನಾುನಾಂ ಯೀ ಬರಹಮಪ್ಾರಪ್ೌು ಮಾಗಯಾಃ, ಯಚಾ ತ್ೀನ್ ಪಥಾ 

ಗತಾನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಗಮಯಂ ತದ್ವಯಮತರ ಪ್ಾದ್ೀ ಕರ್ಯತ್ೀ। 

ಅಚಿಯರಾದ್ಯಧಿಕರಣಮ್॥4-3-1॥ 

ಓಂ ಅಚಿಯರಾದಿನಾ ತತರರ್ಥತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-1-526 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಪ್ಾರಪುಮಾಗ್ೀಯಽಚಿಯಷ್ ಆದಿತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಬರಹಮ ಗಚಾನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ 
‘ತ್ೀಽಚಿಯಷ್ಮಭಸಂವಿಶನ್ಯಚಿಯಷ್ ೀಽಹಾಃ’ ಇತತಯಕಾುಚಿಯರಾದಿನಾ ಪಥಾ ಗಚಾತಿ ನ್ ತತ ‘ಸ 

ವಾಯತಮಾಗಚಾತಿ’ ಇತತಯಕುವಾರಾವದಿನಾ। ಕತತಾಃ? ತತರರ್ಥತ್ೀಾಃ। ತಸ್ ಯೀಕಾುರ್ಯಸಯ 
‘ತ್ೀಽಚಿಯಷ್ಮೀವಾಭಸಮಭವನಿು’ ಇತಿ ಶತರತೌ ‘ದಾವವ್ೀವ ಮಾಗೌಯ 

ಪರರ್ಥತಾವಚಿಯರಾದಿವಿಯಪಶ್ಾತಾಮ್’ ಇತಿ ಸೃತೌ ಚ ಪರಸಿದ ಧ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸ ವಾಯತಮ್’ 

ಇತಯಸಯ ತತ ಗತಿವಯಕ್ಷಾತ್ೀ॥1॥ 
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ವಾಯತಶಬಾದಧಿಕರಣಮ್॥4-3-2॥ 

ಓಂ ವಾಯತಶಬಾದದ್ವಿಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷಾಭಾಯಮ್ ಓಂ ॥ 4-3-2-527 ॥ 

ಅತರ ವಾಯೀರಚಿಯರನ್ನ್ುರಪ್ಾರಪಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಅವಿಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷಾಭಾಯಂ 

ವಾಯತಶಬಾದದಾವಯೀಾಃ ಪ್ಾರಪಯತವಶತರತ್ೀಾಃ ವಾಯೀದಿವಯತಿೀಯಪ್ಾರಪಯತವಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
‘ಯದಾ ಹ ವ್ೈ ಪುರತಷ್ ೀಽಸಾಮಲ್ ಿೀಕಾತ್ ಪ್್ೈತಿ ಸ ವಾಯತಮಾಗಚಾತಿ’ ಇತಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ವಾಯೀಾಃ ಪರರ್ಮಪ್ಾರಪಯತ್ ವೀಕ ು್ೀಾಃ ತಸಾಯಶಾ 
ಪೂವೀಯಕಾುವಿಶ್ೀಷ್ವಚನ್ಬಾರ್ೀನಾಚಿಯಷ್ ೀಽನ್ನ್ುರಪ್ಾರಪಯತಾವರ್ಯತವಸಯ 

ನಾಯಯಯತಾವತ್। ‘ಸ ಇತ್ ೀ ಗತ್ ೀ ದಿವತಿೀರಾಂ ಗತಿಂ ವಾಯತಮಾಗಚಾತಿ’ ಇತಿ 

ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಕಾಯ ಚ ತಥ್ೈವಾವಗತ್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ॥2॥ 

ತಟದ್ಧಿಕರಣಮ್॥4-3-3॥ 

ಓಂ ತಟತ್ ೀಽಧಿವರತಣಾಃ ಸಮಬನಾಧತ್ ಓಂ ॥ 4-3-3-528 ॥ 

ಅತರ ತಠಿಲ್ ಿೀಕಸಯ ಸಂವತಸರಲ್ ೀಕಾದ್ನ್ನ್ುರಪ್ಾರಪಯತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ತಟತಸುಲ್ ಿೀಕಾದ್ಧಿ ಉಪರಿ ತಟಲ್ ಿೀಕಪ್ಾರಪಯನ್ನ್ುರಂ ವರತಣಾಃ ಪ್ಾರಪ್ಯೀ ನ್ ತತ  

‘ಸಂವತಸರಾದ್ವರತಣಲ್ ೀಕಂ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ತದ್ನ್ನ್ುರಮೀವ। ಕತತಾಃ? ಸಮಬನಾಧತ್। 
‘ತಟತ್ ೀ ಹ ಯಹಯತ್ೀ ವರತಣಲ್ ೀಕಾಃ’ ಇತಿ ತಸಯ 

ತಟತ್ ೀಽಧಿಸಮಬನ್ಧಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥3॥ 

ಆತಿವಾಹಿಕಾಧಿಕರಣಮ್॥4-3-4॥ 

ಓಂ ಆತಿವಾಹಿಕಸುಲ್ಲಿಙ್ಗುತ್ ಓಂ ॥ 4-3-4-529 ॥ 

ಅತಾರಚಿಯಷ್ ೀಽನ್ನ್ುರಂ ಪ್ಾರಪಯವಾಯೀರಾತಿವಾಹಿಕತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ದಿವತಿೀಯಪ್ಾರಪಯತರಾ ಪ್ಾರಗತಕ್ ುೀ ವಾಯತರಾತಿವಾಯಹಿಕಾಖ್್ ಯೀ ಮತಖ್ಯವಾಯತಪುತರಾಃ  

ಕಶ್ಾತ್, ನ್ ಮತಖ್ಯವಾಯತಾಃ। ಕತತಾಃ? ಪೂವಯಪ್ಾರಪಯತವರ ಪತಲ್ಲಿಙ್ಗುದಿತಯರ್ಯಾಃ। 

ನ್ನ್ವಥಾಪ ನ್ ಮತಖ್ಯಾಃ ಕತತಾಃ? ಅನ್ಯಥಾ ತತಾರಪಯನಾಪತ್ುೀಾಃ। ‘ವಿದ್ತಯತಮೀವಾನ್ುತ 
ಉಪಗಚಾತಿ ದೌಯವಾಯವ ವಿದ್ತಯತುತಪತಿಂ ವಾಯತಮತಪಗಮಯ’ ಇತಯಗ್ರೀ 
ವಾಯವನ್ುರಪ್ಾರಪುಯಕಾುವಪ ಸನ ದ್ೀಹಾನಿರಾಸಾದಿತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ಉಭಯವಾಯಮೀಹತ್ ತತಿಸದ್ಧೀಾಃ ಓಂ॥ 4-3-4-530 ॥ 

ಸಪುಮಯಥ್ೀಯ ಪಞ್ಾಮಿೀ। ಉಭಯಸಿಮನ್ ವಾಯತಶಬ ದ್ೀ ಆತಿವಾಹಿಕ್ ೀ ಮತಖ್್ ಯೀ ವ್ೀತಿ 

ವಾಯಮೀಹ್ೀ ಸನ ದ್ೀಹ್ೀಽಪ ತತಿಸದ್ಧೀಾಃ। ಪೂವೀಯಕು ಆತಿವಾಹಿಕಾಃ ಪಶಾಾದ್ತಕ್ ುೀ ಮತಖ್ಯ 

ಇತಯಸಾಯರ್ಯಸಯ ಸಿದ ಧ್ೀಾಃ। ಪಶಾಾತುನ್ಸಯ ದಿವಸಪತಿತವಲ್ಲಙ್ಗುದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 

ಉತಾಾರನ್ುಸತು ಶರಿೀರಾತ್ ಸಾವತ್ ಗಚಾತಯರ್ಛಯಷ್ಮೀವ ತತ। ತತ್ ೀ ಹಿ ವಾಯೀಾಃ ಪುತರಂ ಚ 

ಯೀಽಸೌ ನಾಮಾುಽಽತಿವಾಹಿಕಾಃ॥ ತತ್ ೀಽಹಂ ಪೂವಯಪಕ್ಷಂ ಚಾಪುಯದ್ಕಸಂವತಸರಂ 
ತಥಾ। ತಟತಂ ವರತಣಂ ಚ್ೀವ ಪರಜಾಪಂ ಸ ಯಯಮೀವ ಚ॥ ಸ್ ೀಮಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ 

ಚ್ೀನ್ದರಂ ಧತರವಂ ದ್ೀವಿೀಂ ದಿವಂ ತಥಾ। ತತ್ ೀ ವಾಯತಂ ಪರಂ ಪ್ಾರಪಯ ತ್ೀನ್ೈತಿ 

ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥’ ಇತಿ ಸೃತ್ ಯೀಕಾುರ್ಯಾಃ ಸವೀಯ ರ್ಯೀಯಾಃ॥4॥ 

ವ್ೈದ್ತಯತಾಧಿಕರಣಮ್॥4-3-5॥ 

ಓಂ ವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೈವ ತತಸುಚತಾರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-5-531 ॥ 

ಅತ್ರೀಶಪ್ಾರಪುಮಾಗ್ೀಯ ಮತಖ್ಯವಾಯೀರನಿುಮತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ತತ ಇತಯನ್ನ್ುರಮನ್ಯಾಃ 

ಪ್ಾರಪ್ಯೀಽಸಿುೀತಿ ನ್ ಶಙ್ಗಾಾಮಿತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ವಿದ್ತಯತ್ ೀಽಯಂ ವ್ೈದ್ತಯತಾಃ। ತ್ೀನ್ 

ವಿದ್ತಯತಪತಿನಾ ವಾಯತನ್ೈವ ಬರಹಮಗಮನ್ಶರವಣಾತ್। ‘ಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮಯತಿ’ ಇತಿ 

ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಯದಾವ ವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೈವ ಬರಹಮಪ್ಾರಪುಯಯತಸುಸಾಮದ ಧ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸ ಏವಾನಿುಮಪ್ಾರಪಯ ಇತಿ 

ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ತಚತಾರತ್ೀಾಃ ವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೈವ ಬರಹಮಗಮನ್ಸಯ ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಅನ್ಯಸಾಯನಿುಮಪ್ಾರಪಯತ್ವೀ ತಸಯ ಬರಹಮಪ್ಾರಪಕತವಂ ಸಾಯತ್। ತಚಾ ನಾಸಿುೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ವ್ೈದ್ತಯತ್ೀನ್ೀತತಯಕಾಯ ‘ವಿದ್ತಯತಪತಿವಾಯಯತರ್ೀವ ನ್ಯೀದ್ ಬರಹಮ ನ್ ಚಾಪರಾಃ’ ಇತಿ ಸೃತಿಾಃ 

ಸ ಚಿತಾ॥5॥ 

ಕಾರಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-3-6॥ 

ಓಂ ಕಾಯಯಂ ಬಾದ್ರಿರಸಯಗತತಯಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-6-532 ॥ 

 ಏವಂ ಮಾಗಯಂ ವಿಚಾಯಯ ಗಮಯಮತರ ನಿರ ಪಯತ್ೀ। ಕಾಯಯಮತತಪತಿುಮತ್। ತದ್ 

ಬರಹ್ೇತಯನ್ವೀತಿ। ‘ಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಕಾಯಯಂ ಬರಹಮ ಚತತಮತಯಖ್ಾಖ್ಯಮೀವ 

ವಾಯತನ್ಯಯತಿೀತಿ ಬಾದ್ರಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ಬರಹಮಶಬದಸ ಯ್ೀಶ್ೀ ಮತಖ್ಯತಾವತ್ 

ಕರ್ಮೀವಮಿತಯತ ಉಕುಮ್ — ಅಸ್ಯೀತಿ। ‘ತಥಾಪ ಪರಕೃತ್ೀಬಯನ್ ಧೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ 
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ಭಧಯತ್ೀ’ ಇತತಯಕಾಯ ಚತತಮತಯಖ್ಮತಕ್ತುಪಯಯನ್ುಂ ಬನ್ಧಸಯ ಸನ್ುತತ್ವೀನ್ ತತ್ ೀಽವಾಯಗ್ 

ಅಸ್ಯೈವ ಗತತಯಪಪತ ು್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಬದ್ಧತ್ವೀನ್ ಪರಪ್ಾರಪಯಯೀಗರ ಪಯತಕ್ತುಬಲಾದ್ 

ಬರಹಮಶತರತ್ೀರಮತಖ್ಾಯರ್ಯತವಮಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ವಿಶ್ೀಷ್ಶತರತಿಬಲಾಚಾಾಮತಖ್ಾಯರ್ಯತವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತತಾವಚಾ ಓಂ ॥ 4-3-6-533 ॥ 
‘ಯದಿ ವಾವ ಪರಮಭಪಶಯತಿ ಪ್ಾರಪ್ುೀತಿ ಬರಹಾಮಣಂ ಚತತಮತಯಖ್ಮ್’ ಇತಿ ಶತರತೌ 

ಚತತಮತಯಖ್ತ ವ್ೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತತಾವಚಾ ಕಾಯಯಮೀವ ಬರಹಮಪದಾರ್ಯ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
‘ಬರಹಮವಿದಾಪ್ುೀತಿ ಪರಂ’ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಪರಪ್ಾರಪುಯಕ ು್ೀಾಃ ಕರ್ಂ ಕಾಯಯಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಾಮಿೀಪ್ಾಯತತುತದ್ವಾಪದ್ೀಶಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-6-534 ॥ 

ತತರ್ೀವ। ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಪರಪ್ಾರಪುವಯಪದ್ೀಶಾಃ ಪರಪ್ಾರಪ್ ು್ೀಾಃ ಕಾಲತಾಃ ಸಾಮಿೀಪ್ಾಯದ್ೀವ 

ಹ್ೀತ್ ೀನ್ಯ ತತ ಕಾಯಯಸಾಯಪ್ಾರಪಯತಾವನ್ು ಪರಸಯ ಪರರ್ಮಪ್ಾರಪಯತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
‘ತದ್ವಾಪದ್ೀಶಸತು’ ಇತಯನಿವತಾಃ ಸನ್ ‘ಬರಹಮವಿತ್’ ಇತಿ ಶತರತಿಗತಿಸ ಚನಾಥ್ ೀಯ ವಾ 

ತತಶಬದಾಃ। 
ಸಾಮಿೀಪ್ಾಯದಿತಿ ಕ್ ೀಽರ್ಯಾಃ? ಲರಾದ್ವಾಯಗ್ ಉತ ಲಯ ಏವ ವಾ? ನಾದ್ಯಾಃ। 
ಬದ್ಧತವರ ಪಪ್ಾರಗತಕುಯತಕ್ತುಸಾಮಾಯತ್। ನಾನ್ಯಾಃ। ಮಾನಾಭಾವಾದಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಕಾರಾಯತಯಯೀ ತದ್ಧಯಕ್ಷ್ೀಣ ಸಹಾತಾಃ ಪರಮಭರಾನಾತ್ ಓಂ 

॥4-3-6-535 ॥ 
ಕಾರಾಯಣಾಮತಯಯೀ ನಾಶರ ಪಪರಲಯೀ ತದ್ಧಯಕ್ಷ್ೀಣ ಕಾರಾಯಣಾಂ ಸಾವಮಿನಾ 

ಚತತಮತಯಖ್್ೀನ್ ಸಹ ಅತಶಾತತಮತಯಖ್ಾತ್ ಪರಂ ಬರಹಮ ಜ್ಞಾನಿೀ ಗಚಾತಿ। ಕತತಾಃ? ‘ತ್ೀ ಹ 
ಬರಹಾಮಣಮಭಪದ್ಯ ಯದ್ೈತದಿವಲ್ಲೀಯತ್ೀಽರ್ ಸಹ ಬರಹಮಣ ಪರಮಭಗಚಾನಿು’ ಇತಿ ಶತರತೌ 

ತದ್ಭರಾನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕಾಯೀಯತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಲಯಸವರ ಪ್ೀಕಯಥಾಯ। ತದ್ಧಯಕ್ಷ್ೀಣ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಈಶನಿಯೀಗಾತುಸಯ 

ಕಾರಾಯಧಿಕೃತತ್ವೀನ್ ತದ್ಪಗಮೀ ತಸಾಯಪೀಶಪ್ಾರಪುಯತಯಕ ು್ೀತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ— 
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ಓಂ ಸೃತ್ೀಶಾ ಓಂ ॥ 4-3-6-536 ॥ 

ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ತ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಸಮಾರಪ್ ು್ೀ ಪರತಿಸಞ್ಾರ್ೀ। ಪರಸಾಯನ್ುೀ ಪರಾತಾಮನ್ಾಃ ಪರವಿಶನಿು 
ಪರಂ ಪದ್ಮ್॥ ಇತಿ ಸೃತ್ೀಶಾ ಕಾರಾಯತಯಯ ಇತತಯಕು ಏವಾಥ್ ೀಯ ಜ್ಞಾಯತ 

ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಪ್ಾರಪ್್ಯೀ ಪಕ್ಷಾನ್ುರಮಾಹ— 

ಓಂ ಪರಂ ಜ್ೈಮಿನಿಮತಯಖ್ಯತಾವತ್ ಓಂ ॥ 4-3-6-537 ॥ 
‘ಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಾಯತಗಯಮಯತಿ ನ್ ಕಾಯಯಮಿತಯರ್ಯ 

ಇತಿ ಜ್ೈಮಿನಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ಬರಹಮಶಬದಸಯ ತತರ ಮತಖ್ಯತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಮತಖ್ಯತ್ವೀ ತದ್ನ್ತಪಪತಿುಾಃ ಪ್ಾರಗತಕ ು್ೀತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ದ್ಶಯನಾಚಾ ಓಂ ॥ 4-3-6-538 ॥ 

ಪರಸ್ಯೀತಯನ್ತವತಯಯಮ್। ಶರವಣಾದಿಸಾಧನ್ೈರಪರ್ ೀಕ್ಷತರಾ ಪರಸ್ಯೈವ ಬರಹಮಣ್ ೀ 

ದ್ಶಯನಾಚಾಾನ್ಯಸಯ ತದ್ಭಾವಾದ್ತಯಕು ಏವಾತರ ಮತಖ್ಾಯರ್ಯಸಿವೀಕಾರ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಇತಶ್ೈವಮಿತಾಯಹ — 

ಓಂ ನ್ ಚ ಕಾಯೀಯ ಪರತಿಪತಯಭಸನಿಧಾಃ ಓಂ ॥ 4-3-6-539 ॥ 

ಪರತಿಪತಿುರತಪ್ಾಸಿುಾಃ। ತತಸಹಿತ್ ೀಽಭಸನಿಧರಿಚಾಾ ಪರತಿಪತಯಭಸನಿಧಾಃ। ಕಾಯೀಯ ಬರಹಮಣಿ 
ಪರತಿಪತಿುಾಃ ಕಾಯಯಂ ಪ್ಾರಪುವಾನಿೀತಯಭಸನಿಧಶಾ ನಾಸಿು ಯತ್ ೀಽತಶಾ ಪರಮೀವ ಪ್ಾರಪಯಂ, 

ನ್ ಕಾಯಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಹ್ೀತತಸಮತಚಾಯೀ ಚಾಃ। 
ಏವಂ ಬಾದ್ರಿಜ್ೈಮಿನಿಮತಭ್ೀದ್ ೀಕಾಯ ವಿರತದ್ಧವತ್ ಪರತಿೀಯಮಾನಾನಾಂ 
ಕಾಯಯಪರಗತಿವಿಷ್ಯಶತರತಿಸೃತಿೀನಾಂ ವಿರ್ ೀಧಂ ಪರಿಹರನ್ ವಿಷ್ಯವಿಭಾಗಸತಾುಂ 
ಸ ಚಯಿತಾವ ಉಭಯತರ ಚ ಗನ್ುೄಣಾಂ ಸಹ್ೀತತಕಂ ವಿಭಾಗಜ್ಞಾಪನಾಯ ಸವಮತಮಾಹ 
— 

ಓಂ ಅಪರತಿೀಕಾಲಮಬನಾನ್ ನ್ಯತಿೀತಿ ಬಾದ್ರಾಯಣ ಉಭಯಥಾ ಚ 

ದ್ ೀಷಾತ್ ತತಾರತತಶಾ ಓಂ ॥ 4-3-6-540 ॥ 

ಪರತಿೀಕಂ ದ್ೀಹಾಃ। ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್। ತತ್ೈವ ದ್ೀಹಾದಾವ್ೀವ ಬರಹಮ ಪಶಯನ್ುಾಃ 
ಪರತಿೀಕಾಲಮಬನಾಾಃ। ತದ್ನ್ಯೀಽಪರತಿೀಕಾಲಮಬನಾಾಃ। ವಾಯಪುತರಾ ಬರಹಮ ಪಶಯನ್ು 
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ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತಾನ್ ಪರಂ ನ್ಯತಿ, ನ್ ತತ ಸವಾಯನ್। ಅನಾಯನ್ೀವ ಚ ಕಾಯಯಮಿತಿ 

ಶತರತಯರ್ಯ ಇತಿ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಮನ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ಉಭಯಥಾ ಚ ದ್ ೀಷಾತ್। 
ಕಾಂಶ್ಾತ್ ಕಾಯಯಂ, ಕಾಂಶ್ಾತ್ ಪರಮಿತಯನ್ಸಿವೀಕೃತಯ ಸವಾಯನ್  ಕಾಯಯಮೀವ ನ್ಯತಿ 

ನ್ ಪರಂ, ಪರಮೀವ ನ್ ಕಾಯಯಮಿತಯಙಚುೀಕಾರ್ೀ ದ್ ೀಷ್ಸತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಆದ್ಯೀ 
ಬರಹಮಶಬದಸಯ ತತರ ಮತಖ್ಯತವಂ, ತದ್ದಶಯನ್ಂ ತತ್ೈವೀಪ್ಾಸಾಯದಿಸತುಾಮಿತಿ ಪರಪ್ಾರಪುಪಕ್ಷ್ೀ 

ಯತಾಸಧಕಮತಕುಂ ತದ್ಯತಕುಂ ಸಾಯತ್। ಅನ್ಯೀ ಕಾಯಯಸ ಯ್ೈವ ಗಮಯತ್ ವೀಪಪತಿುಾಃ, 
‘ಬರಹಾಮಣಂ ಚತತಮತಯಖ್ಂ’ ಇತಿ ವಿಶ್ೀಷ್ತತವಮಿತಾಯದಿ ಯತ್ ಕಾಯಯಪ್ಾರಪುಪಕ್ಷ್ೀ ಸಾಧಕ 

ಮತಕುಂ ತದ್ಯತಕುಂ ಸಾಯದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ಉಭಯಪ್ಾರಪುಪಕ್ಷ್ೀ ದ್ ೀಷ್ದ್ವರಾಪ್ಾತ 

ಇತ್ಯೀತಟಟೀಕಾರಾಮೀವ ಪರಿಹೃತಮ್। 
‘ಯತಾರಪುುಮಭವಾಞ್ಾತಿ ತತಾರಪ್ುೀತಿ’ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಇಚಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಕ್ತಂ ತಯೀಾಃ 

ಪ್ಾರಪುರಿತಯತ ಉಕುಂ - ತತಾರತತಶ್ಾೀತಿ। ಶತರತಿಗರಹಣಮೀತತ್। ‘ಸ ಯಥಾಕಾಮೀ ಭವತಿ 
ತತಾರತತಭಯವತಿಯತಾರತತಭಯವತಿ ತತಾಮಯ ಕತರತತ್ೀ ತದ್ಭಸಮಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇತಿ 
ಶತರತಿಯಯತ್ ೀಽತ್ ೀ ನ್ೀಚಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತತಾರಪುಾಃ, ಕ್ತನ್ತು ಕ್ೀನ್ಚಿತ್ 

ಕರಮೀಣ್ೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ ಶತರತೌ ಯತಾರಪುೀಚಾಾ ತಜಾಜಾನ್ ೀಪ್ಾಸನಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೈರ್ೀವ 

ತತಾರಪ್ ು್ೀರತಕುತಾವದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಕಾಂಶ್ಾದಿತಿ ವಾಚ ಯ್ೀ ಅಪರತಿೀಕ್ೀತಾಯದ್ತಯಕ್ತುಾಃ ಕರಮೀಽಪ ನ್ 
ಸೌಕಯಯಕರಮೀಣ್ ೀಭಯಪ್ಾರಪುಾಃ ‘ಸಪರತಿೀಕಾಶಾತತಮತಯಖ್ಮಪರತಿೀಕಾಾಃ ಪರಮಿಹ್ೈತ್ೀ 
ಗಚಾನಿು’, ‘ಪರತಿೀಕಂ ದ್ೀಹ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಿಸೃತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ 

ಪರತಿೀಕಾಲಮಬನಾನ್ ಕಾಯಯಮ್, ಅನಾಯನ್ ಪರಮಿತಿ ಕರಮ ಇತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। 
ಅಪರತಿೀಕಾಲಮಬನಾಾಃ ಕ್ೀಚಿತ್ ಕ್ೀಚಿನ್ುೈವಮಿತಿ ನಿಯಮಾಭಾವ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 4-3-6-541 ॥ 
ಅಪರತಿೀಕಾಲಮಬನ್ತಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ‘ದ್ೀವಾ ವಾವ ಸವಯಪರಕಾಶಾ 
ಋಷ್ಯೀಽನ್ುಾಃಪರಕಾಶಾ ಮನ್ತಷಾಯ ಏವ ಬಹಿಾಃ ಪರಕಾಶಾಾಃ’ ಇತಿ 

ಶತರತಿದ್ಯಶಯಯತಿೀತಯರ್ಯಾಃ॥6॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ 

ತೃತಿೀಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ಸಮ ಪಣಯಾಃ॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥START 
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ಅರ್ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ ॥4-4॥ 
ಅತರ ಪ್ಾದ್ೀ ಚತತಮತಯಖ್್ೀನ್ ಸಹ ಪರಬರಹಮಪ್ಾರಪ್ಾುನಾಂ ಯಸುತರ ಭ್ ೀಗಾಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ। 

ಸಮಪದಾಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-1॥ 

ಓಂ ಸಮಪದಾಯವಿಹಾಯ ಸ್ವೀನ್ ಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 4-4-1-542 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಸಯ ಬರಹಾಮನ್ತಿಕರಮೀಣ್ೈವ ಭ್ ೀಗಾನ್ತಭವಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಪರಮಿತಯಸಿು। 
ಜ್ಞಾನಿೀ ಪರಂ ಬರಹಮ ಸಮಪದ್ಯ ಪ್ಾರಪ್ಾಯವಿಹಾಯ ಪರಂ ಬರಹಾಮನ್ತಿಕರಮಯ ಸ್ವೀನ್ 

ರ ಪ್್ೀಣಾವಸಿಾತಾಃ ಸನ್ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಙ್ಗಾವಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ‘ಏತಂ ಸ್ೀತತಂ ತಿೀತಾವಯಽನ್ಧಾಃ 
ಸನ್ುನ್ ಧೀ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಿವಿರ್ ೀಧ ಇತಯತ ಉಕುಂ - ಶಬಾದದಿತಿ। ‘ಇಮಾಂ 
ರ್ ೀರಾಮಶ್ವಾಂ ನ್ದಿೀಂ ತಿೀತ್ವೈಯತಂ ಸ್ೀತತಮಾಪ್್ಯೈತ್ೀನ್ೈವ ಸ್ೀತತನಾ ಮೀದ್ತ್ೀ’ 

ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಏತಚತಾರತಯನ್ತರ್ ೀರ್ೀನ್ ಪ್ಾರಗತಕುಸಾಮಾನ್ಯಶತರತ್ೀರಥ್ ೀಯ 

ವಾಚಯ ಇತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಸಮಪದ್ಯೀತತಯಕಾಯ ‘ಸ ಏವಂವಿದ್ೀವಂ ಮನಾವನ್ ಏವಂ 
ಪಶಯನಾುತಾಮನ್ಮಭಸಮಪದ್ಯೈತ್ೀನಾತಮನಾ ಯಥಾಕಾಮಂ ಸವಾಯನ್ 

ಕಾಮಾನ್ನ್ತಭವತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಸ ಚಯತ್ೀ। ಸ್ವೀನ್ೀತಿ ‘ಪರಂ ಜ್ ಯೀತಿರತಪಸಮಪದ್ಯ 

ಸ್ವೀನ್ ರ ಪ್್ೀಣಾಭನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಸ ಚಿತಾ। ಪರಾನ್ತಿಕರಮೀ ಹಯಮತಕುತವಂ 
ಸಾಯತ್, ‘ಏತಂ ಸ್ೀತತಂ ತಿೀತಾವಯ’ ಇತಿ ತದ್ತಿಕರಮ ಏವ ಮತಕುತ್ ವೀಕ ು್ೀರಿತಿ ಶಙ್ಗಾಂ 

ವುಯದ್ಸಿತತಂ ಸ್ವೀನ್ೀತತಯಕುಮ್। ಸವರ ಪ್ಾವಿಭಾಯವಸ್ಯೈವ ಮತಕ್ತುತಾವದಿತಿ। ಶಬಾದದಿತತಯಕ್ತುಾಃ 
ಶತರತಿವಿರ್ ೀಧ ನಿರಾಸಾಥಾಯ॥1॥ 

ಮತಕಾುಧಿಕರಣಮ್॥4-4-2॥ 

ಓಂ ಮತಕುಾಃ ಪರತಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಓಂ ॥ 4-4-2-543 ॥ 

ಅತರ ಬರಹಮ ಪ್ಾರಪಯ ತದ್ವಿಹಾಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಞ್ಚಜನ್ಸಯ ಮತಕುತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ।  ಸ ತತರ 
ಪಯೀಯತಿ ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ತರೀಡನ್’ ಇತಯತರ ಮತಕು  ಉಚಯತ್ೀ। ನ್ ತತ ಕ್ತರರಾಪರತಿೀತಾಯ 

ಸಂಸಾರಿೀ।  ಕತತಾಃ? ‘ಅರ್ ಯದ್ೈನ್ಂ ಮತಕ್ ುೀಽನ್ತಪರವಿಶತಿ ಮೀದ್ತ್ೀ ಪರಮೀದ್ತ್ೀ’ 

ಇತಿ ಶತರತಯನ್ುರ್ೀ ಮತಕುಸ್ಯೈವ್ೈಂವಿಧಭ್ ೀಗಪರತಿಜ್ಞಾನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಸ್ವೀನ್ 

ರ ಪ್್ೀಣಾಭನಿಷ್ಪದ್ಯತ್ೀ’ ಇತತಯಪಕರಮೀ ಸಪಷ್ಟಂ ಮತಕುತವಸಯ ಪರತಿಭಾನಾದಿತಿ ಚಾರ್ಯಾಃ। 
ಶತರತಿವಿರ್ ೀರಾತ್ ಮತಕುಸಾಯಕ್ತರಯತವಂ ಬಾಧಿತಮಿತಿ ಭಾವಾಃ॥2॥ 
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ಆತಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-4-3॥ 

ಓಂ ಆತಾಮ ಪರಕರಣಾತ್ ಓಂ ॥ 4-4-3-544 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಪ್ಾರಪಯಜ್ ಯೀತಿಷ್ ೀ ಬರಹಮತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ‘ಪರಂ ಜ್ ಯೀತಿರತಸಮಪದ್ಯ’ ಇತಿ 

ಶರತಂ ಮತಕುಪ್ಾರಪಯಂ ಜ್ ಯೀತಿರಾತಾಮ ಪರಮಾತ್ೈವ। ನ್ ತತ ‘ಸ ಯಯಮಗನ್ಮ 

ಜ್ ಯೀತಿಾಃ’, ‘ಸ ತ್ೀಜಸಿ ಸ ಯೀಯ ಸಮಪನ್ುಾಃ’ ಇತಾಯದಿಶತರತಾಯ ಸ ಯಯಾಃ। ಕತತಾಃ? ‘ಯ 

ಆತಾಮ ಅಪಹತಪ್ಾಪ್ಾಮ’ ಇತಿ ಪರಮಾತಮಪರಕರಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ॥3॥ 

ಅವಿಭಾಗಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-4॥ 

ಓಂ ಅವಿಭಾಗ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್ ಓಂ ॥ 4-4-4-545 ॥ 

ಅತರ ಸಾಯತಜಯಭಾಜಾಮ್ ಈಶಭತಕುಭ್ ೀಗವತುಾಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಅವಿಭಾಗ್ೀನ್ 

ಪರಮಾತಮಭ್ ೀಗಾವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಸಾಯತಜಯಭಾಜ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಞ್ಜತ್ೀ। 
ತದಾಭಗಾನ್ೀವ ಕಾಂಶ್ಾತತಭಞ್ಜತ್ೀ, ನ್ ಪ್ಾರ್ಯಕ ಯ್ೀನ್ೀತಿ ರಾವತ್। ಕತತಾಃ? ದ್ೃಷ್ಟತಾವತ್। 
‘ರಾನ್ೀವಾಹಂ ಶೃಣ್ ೀಮಿ ರಾನ್ ಪಶಾಯಮಿ’ ಇತಾಯದಿಶತರತೌ ತಥಾ 

ದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತಿರಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ ದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತತಯಕ್ತುಾಃ ಮನಾರಾದೌ 
ರಾಜಭ್ ೀಗಯಗಾನ್ಲಾಸಾಯದಿಕ್ತಞ್ಚಾದ್ ಭೀಕೃತವಸಯ ಲ್ ೀಕ್ೀ ದ್ೃಷ್ಟತಾವದಿತಿ 

ಸ ಚಯಿತತಮ್॥4॥ 

ಬಾರಹಾಮಧಿಕರಣಮ್॥4-4-5॥ 

ಓಂ ಬಾರಹ್ೇಣ ಜ್ೈಮಿನಿರತಪನಾಯಸಾದಿಭಯಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-5-546 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಸಯ ದ್ೀಹಾಭಾವಪರಯತಕಾುಭ್ ೀಕೃತವಂ ನಿರಸಯ ಭ್ ೀಕೃತವಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। 
ಮತಕುಸಯ ಸವದ್ೀಹಾಭಾವ್ೀಽಪೀಶಪರವಿಷ್ಟಸಯ ಬಾರಹ್ೇಣ ಬರಹಮಸಮಬನಿಧನಾ ದ್ೀಹ್ೀನ್ 

ಗರಹವದ್ ಭೀಗ್ ೀಽಸಿುೀತಿ ಜ್ೈಮಿನಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ‘ಬರಹಮಣಾ ಪಶಯತಿ ಬರಹಮಣಾ 
ಶತರಣ್ ೀತಿ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ತಥ್ ೀಪನಾಯಸಾತ್। ಆದಿಪದ್ಸಯ ‘ಆದ್ತ ು್ೀ ಹರಿಹಸ ು್ೀನ್ 
ಹರಿದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಪಶಯತಿ’ ಇತಾಯದಿಸೃತ್ೀಾಃ, ‘ಗಚಾಾಮಿ ವಿಷ್ತಣಪ್ಾದಾಭಾಯಂ ವಿಷ್ತಣದ್ೃಷಾಟಾ ಚ 

ದ್ಶಯನ್ಮ್। ಇತಾಯದಿಪೂವಯಸಮರಣಾನ್ತಮಕುಸ್ಯೈತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ’ ಇತಿ 

ಸೃತತಯಕುಯತಕ ು್ೀಶ ಾ್ೀತಯರ್ಯಾಃ। ಶತರತೌ ಬಾರಹಮದ್ೀಹಾನ್ತಕ ು್ೀಾಃ ಸೃತತಯಕ್ತುಾಃ। ಸವಯಂ 

ದ್ೀಹಹಿೀನ್ಸಯ ಕರ್ಮನ್ಯದ್ೀಹ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗ ಇತಯತ್ ೀ ಇತತಯಕ್ತುಾಃ। 
ದ್ೀಹಾಭಾವಮತಪ್್ೀತಯ ಭ್ ೀಗಂ ಪರಸಾಧಯ ತತಸತುಾಮತಪ್್ೀತಾಯಪ ತಮಾಹ — 
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ಓಂ ಚಿತಿಮಾತ್ರೀಣ ತದಾತಮಕತಾವದಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-5-547 ॥ 

ಚಿತಿಮಾತ್ರೀಣ ಚಿನಾಮತರರ ಪ್್ೀಣ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಮತಕ್ ುೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಙ ಾ್ವೀ। ನ್ ಚ್ೈವಂ 
ದ್ೀಹಿತ್ವೀ ಸಂಸಾರಿಸಮಾನ್ತವಮ್। ಚಿನಾಮತರದ್ೀಹಸಯ ತದಾತಮಕತಾವತ್ 

ಮತಕುಸವರ ಪತಾವತ್। ತಸಾಯಕೃತಿರಮತ್ವೀನ್ 

ಕೃತಿರಮದ್ೀಹಸ್ಯೈವತತಾಸಙ್ಗ್ಾಪ್ಾದ್ಕತವಮಿತೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಮಯನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
‘ಚಿನಾಮತರ ಏವ್ೈಷ್ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ ಮತಕುಸಯ ತದಾತಮಕತಾವತ್ 

ಚಿನಾಮತಾರತಮಕತಾವದಿತಯಪಯರ್ಯಾಃ। ತ್ೀನ್ ಮತಕುಸಯ ಕತತಶ್ಾದ್ ರಪತವಮಿತಿ ನಿರಸುಮ್। 
ದ್ೀಹಭಾವಾಭಾವಯೀವಿಯರ್ ೀರಾತ್ ಸಮಾಧಿದ್ವಯಮಯತಕುಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಏವಮಪುಯಪನಾಯಸಾತ್ ಪೂವಯಭಾವಾದ್ವಿರ್ ೀಧಂ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಓಂ   

॥4-4-5-548॥ 
ಏವಮಪ ಚಿನಾಮತರದ್ೀಹ್ೀನ್ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಞ್ಜತ ಇತ್ಯೀವಪರಕಾರ್ೀಣಾಪ ‘ಸ ವಾ ಏಷ್ 
ಏತಸಾಮನ್ಮತಾಯಯದಿಮತಕುಶ್ಾನಾಮತಿರೀ ಭವತಯರ್ ತ್ೀನ್ೈವ 
ರ ಪ್್ೀಣಾಭಪಶಯತಯಭಶತರಣ್ ೀತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಾವುಪನಾಯಸಾತ್ ಪೂವಯಭಾವಾತ್ 
ಪೂವಯಸಯ ಜ್ೈಮಿನ್ತಯಕುದ್ೀಹಾಭಾವಸಾಯಪ ಭಾವಾತ್ ತತ್ ರೀಕುಶತರತಾಯ ಸತಾುಾವಗಮಾತ್ 
– ದ್ವಯೀರಪ ಪರಮಾಣಿಕತಾವದಿತಿ ರಾವತ್ — ಅವಿರ್ ೀಧಂ 
ಜ್ೈಮಿನೌಯಡತಲ್ ೀಮಿಮತಯೀಮಯತಾಯಯಮತಯಯದ್ೀಹಾಭಾವಭಾವಾಭತಯಪಗಮೀನಾವಿ

ರ್ ೀಧಂ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಮನ್ಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಅವಿರ್ ೀಧಪರಕಾರಶಾ ‘ಮತಯಯದ್ೀಹಂ 
ಪರಿತಯಜಯ ಚಿತಿಮಾತಾರತಮದ್ೀಹಿನ್ಾಃ’ ಇತಾಯದಿಸೃತಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಚಿನಾಮತರಕ್ೀಣ 
ಸವದ್ೀಹ್ೀನ್ ಬರಹಮದ್ೀಹ್ೀನ್ ಚ ಸಾಹಿತ್ಯೀನ್ ಭ್ ೀಗಾವಿರ್ ೀಧಂ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ 

ಮನ್ಯತ್ೀ। ಸಾಹಿತಯಂ ಚ ತತ ಏವ ದ್ಶಯನ್ ಶರವಣಾದ್ತಯಕ ು್ೀಾಃ 

ತದ್ನ್ತಗಾರಹಾಯನ್ತಗಾರಹಕಭಾವ್ೀನ್ೀತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕುರಿೀತಾಯ ರ್ಯೀಯಮ್। 
ಔಡತಲ್ ೀಮಿಮತ್ೀ ಪ್ಾರಙ್ಗಮನಾನ್ತಕ್ುೀರಿಹ್ ೀಪನಾಯಸಾದಿತತಯಕ್ತುಾಃ॥5॥ 

ಸಙ್ಗಾಲಾಪಧಿಕರಣಮ್॥4-4-6॥ 

ಓಂ ಸಙ್ಗಾಲಾಪದ್ೀವ ಚ ತಚತಾರತ್ೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-6-549 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಸಯ ಸಙ್ಗಾಲಪಮಾತರಸಾಧಯಭ್ ೀಗವತುಾಂ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಮತಕಾುನಾಂ 

ಸಙ್ಗಾಲಾಪದ್ೀವ ಭ್ ೀಗಸಿದಿಧಾಃ। ಕತತಾಃ? ತಚತಾರತ್ೀಾಃ। ‘ಸಙ್ಗಾಲಾಪದ್ೀವಾಸಯ ಪತರಾಃ 
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ಸಮತತಿುಷ್ಠನಿು’ ಇತಿ ತಸಯ ಶರವಣಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಚಶಬದಸತು ಲ್ ೀಕ್ೀ ಭ್ ೀಗಸಯ 
ಕಮಯಸಾಧಯತಾವತ್ ಮತಕುಭ್ ೀಗಸಾಯಪ ಪರಯತಾುಪ್್ೀಕ್ಷ್ೀತಿ ನ್ ವಾಚಯಮಿತಿ 

ಶಙ್ಗ್ವಾಯವೃತಯರ್ಯ ಇತಿ ಟೀಕಾ। ಚಕಾರಾದ್ನಿಷ್ಟಭ್ ೀಗ್ ೀಪರಮಶ್ಾೀತಿ 

ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕ್ತುಾಃ॥6॥ 

ಅನ್ನಾಯಧಿಪತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-7॥ 

ಓಂ ಅತ ಏವ ಚಾನ್ನಾಯಧಿಪತಿಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-7-550 ॥ 

ಅತರ ಮತಕಾುನಾಮನಿಯಮಯತವರಾಹಿತ್ಯೀನ್ ಭ್ ೀಗಾಃ ಸಾಧಯತ್ೀ। ಅತ ಏವ 
ಪ್ಾರಗತಕುದ್ಹಮಿಯತಾಮೀವ ನಿಯಮಯಾಃ ಸಾಯಮಿತಿ ಸತಯಸಙ್ಗಾಲಾಪದ್ೀವ 

ಮತಕ್ ುೀಽನ್ನಾಯಧಿಪತಿಾಃ ಕಿೃಪುಸ್ ವೀತುಮೀಭ್ ಯೀಽನಾಯಧಿಪತಿಹಿೀನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ಚಸತು 
ರಾಜಗೃಹಂ ಪರವಿಷ್ಟಸಯ ಪರತಿಹಾರಪ್ಾಲಾದಿನಿಯತತವವತ್ ಮತಕುಸಾಯಪೀಶಗೃಹಂ 

ಪರವಿಷ್ಟಸಾಯವರನಿಯಮಯತಾ ಸಾಯದಿತಿ ಶಙ್ಗಾನಿವೃತಯಥ್ೀಯತಿ ಟೀಕಾ। 
‘ಪರಮೀಽಧಿಪತಿಸ್ುಾೀಷಾಂ’ ಇತಾಯದಿಪರಮಾಣಸಮತಚಾಯ ಇತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕ್ತುಾಃ। 
ಅನ್ಧಿಪತಿರಿತತಯಕೌು  ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಪತಿತವಂ ವಾರಿತಂ 

ಸಾಯದಿತಯತ್ ೀಽನ್ನಾಯಧಿಪತಿರಿತತಯಕುಮ್॥7॥ 

ಅಭಾವಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-8॥ 

ಓಂ ಅಭಾವಂ ಬಾದ್ರಿರಾಹ ಹ್ಯೀವಮ್ ಓಂ ॥ 4-4-8-551 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಸಯ ಬ್ ೀಗಾನ್ತಪಪತಿುನಿಯರಸಯತ್ೀ। ಅಭಾವಂ 
ಚಿನಾಮತರದ್ೀಹಾನ್ಯಪ್ಾರಕೃತದ್ೀಹಸಾಯಭಾವಂ ಮತಕಾುನಾಂ  ಬಾದ್ರಿಮಯನ್ಯತ್ೀ, ಯೀನ್ 

ದ್ತಾಃಖಿತಾವದಿಕಮಾಶಙ್ಗಾಾಂ ಸಾಯತ್। ಕತತಾಃ? ‘ಅಶರಿೀರ್ ೀ ವಾವ ತದಾ ಭವತಿ’   ಇತಿ 
ಶತರತಿರ್ೀವಮಾಹ ಹಿ ಯಸಾಮತುಸಾಮದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ದ್ೀಹಸದಾಭವಮಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಭಾವಂ ಜ್ೈಮಿನಿವಿಯಕಲಾಪಮಾುನಾತ್ ಓಂ ॥ 4-4-8-552 ॥ 

ಕದಾಚಿದ್ ಭ್ ೀಗಾರ್ಯಂ ಮತಕಾುನಾಂ ಚಿನಾಮತರದ್ೀಹಾನ್ಯಪ್ಾರಕೃತದ್ೀಹಸಯ ಭಾವಂ ಸತವಂ 

ಜ್ೈಮಿನಿಮಯನ್ಯತ್ೀ। ಕತತಾಃ? ‘ಚಿತಾ ವಾ ಅಚಿತಾ ವಾ’ ಇತಿ ಶತರತೌ 

ವಿಕಲಾಪಮಾುನಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕುಮತಯೀವಿಯರತದ್ಧತಾವತ್ ಸವಮತಂ ಕ್ತಮಿತಯತ ಆಹ— 
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ಓಂ ದಾವದ್ಶಾಹವದ್ತಭಯವಿಧಂ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀಽತಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-8-553 ॥ 

ಅತ ಇತಿ ಮತದ್ವಯೀಕುಪರಮಾಣಪರಾಮಶಯಾಃ। ಉಭಯವಿಧಂ ಮತಕಾುನಾಂ 

ದ್ೀಹಭಾವಾಭಾವಾಖ್ಯಂ ಪ್ಾರಗತಕುಮತಭಯವಿಧಂ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ ಸವಮತಂ ಮನ್ಯತ್ೀ। 
ಕತತಾಃ? ಅತಾಃ ಉಭಯೀರಪ ಪರಮಾಣವತಾುಾದಿತಯರ್ಯಾಃ। 

ವಿರತದ್ಧಂ ಕರ್ಂ ಸವಮತಮ್? ಅತ ಉಕುಂ — ದಾವದ್ಶ್ೀತಿ। ಯತಾ 
ದಾವದ್ಶಾಹಾಖ್ಯರಾಗಸಯ ಕರತತತವಂ ಸತರತವಂ ಚ ಯಜಮಾನ್ೀಚಾರಾ ಏಕಾನ್ೀಕ 
ಯಜಮಾನ್ಕತಾವಭಾಯಮವಿರತದ್ಧಂ ತಥಾ ಮತಕಾುನಾಮಿಚಾರಾ ದ್ೀಹಭಾವಾಭಾವೌ ನ್ 

ವಿರತದಾಧವಿತಿ। 
ಅತರ ಭಾಷ್ಯೀ ಕರತತಶಬ್ ದೀಽಹಗಯಣಾಖ್ಾಯಹಿೀನ್ಪರ ಇತಿ ಗತರತಪ್ಾದಾಾಃ। ತದ್ತಕುಂ 
ತತವಪರದಿೀಪ್್ೀ – ಕರತತರಿತಯಹಿೀನ್ ೀ ವಿವಕ್ಷಾತ್ೀ। ಅಹಿೀನ್ೈಕಾಹ್ೀಷ್ವಸಯ ಶ್ರೀಷ್ಠತಾವತ್ ಅತರ 

ಕರತತಶಬದಾಃ ಪರಯತಕುಾಃ। ತಥಾಚ ಶತರತಿಾಃ — ಶ್ರೀಷ್ಠಯಜ್ಞ್ ೀ ವಾ ಏಷ್, ಯತ್ ದಾವದ್ಶಾಹಾಃ 

ಇತಾಯದಿ। ತ್ೀನ್ ಕಸಯಚಿನಿೇಮಾಂಸಾವಿರ್ ೀರಾಪಲಾಪ್ಾನ್ವಕಾಶಾಃ। 
ನ್ನ್ವೀವಮವಿರ್ ೀರ್ೀಽಪ ದ್ೀಹಾಭಾವ್ೀ ಕರ್ಂ ಭ್ ೀಗ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ತನ್ವಭಾವ್ೀ ಸನ್ಧಾವದ್ತಪಪತ್ುೀಾಃ ಓಂ ॥ 4-4-8-554 ॥ 

ತನ್ವಭಾವ್ೀ ಮತಕೌು ಬಾಹಯದ್ೀಹಾಭಾವ್ೀಽಪುಯಪಪತ ು್ೀಾಃ ಭ್ ೀಗಸ್ಯೀತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕರ್ಂ? 
ಸನ್ಧಾವತ್। ಸವಪ್ಾುವಸಾಾರಾಂ ದ್ೀಹಾಭಮಾನಾಭಾವ್ೀಪ ಯಥಾ ಭ್ ೀಗಸುಥ್ೀತಿ। 
ಅನ್ಭಮಾನ್ಸಾಯಭಾವಸಾಮಾಯತ್। ಸಾವಪ್ಾುಥಾಯನಾಂ ಸತಯತ್ ವೀಕ ು್ೀರಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ದ್ೀಹಭಾವ್ೀ ತತ ಸತತರಾಂ ಭ್ ೀಗ್ ೀ ಯತಕು ಇತಾಯಹ — 

ಓಂ ಭಾವ್ೀ ಜಾಗರದ್ವತ್ ಓಂ ॥ 4-4-8-555 ॥ 
ಯಥಾ ಜಾಗರದ್ದಶಾರಾಂ ದ್ೀಹಭಾವ್ೀ ಭ್ ೀಗಸುಥಾ ಮತಕಾುವಪ ದ್ೀಹಭಾವ್ೀ ಭ್ ೀಗ್ ೀ 

ಯತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। ದ್ೀಹಸತುಾಪಕ್ಷ್ೀ ಭ್ ೀಗಾಯೀಗಾಭಾವಾದ್ಯಂ ಯೀಗಾಃ ಅವಕತುಂ 

ಶಕಯ ಇತಿ ಚ್ೀನ್ು। ಪರದಿೀಪವದಿತಿ ವಕ್ಷಾಮಾಣದ್ ೀಷ್ನಿರಾಸಪರಸಾುವಾರ್ಯತಾವದ್ಸಯ 

ಅನ್ಯಥ್ೈತದಿವಷ್ಯತಾ ತಸಯ ನ್ ಜ್ಞಾಯೀತ್ೀತಿ ಭಾವಾಃ। 
ದ್ೀಹಭಾವ್ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಭ್ ೀಗ್ ೀಽಪ ಸಾಯದಿತಯತ ಆಹ— 
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ಓಂ ಪರದಿೀಪವದಾವ್ೀಶಸುಥಾ ಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 4-4-8-556 ॥ 

ಮತಕಾುನಾಮಾವ್ೀಶಾಃ ಶತದ್ಧಪರಕೃತಿಮಯಜ್ ಯೀತಿೀರ ಪಬಾಹಯದ್ೀಹಪರವ್ೀಶಾಃ 

ಪರದಿೀಪವತ್ ಪರದಿೀಪಸಯ ದಿೀಪಕಾವ್ೀಶ ಇವ। ಯಥಾ ಪರದಿೀಪ್ೀ ದಿೀಪಕಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸನ್ 
ತತಥತ್ೈಲಾದ್ಯೀವ ಭತಙ ಾ್ವೀ ನ್ ಕಾಷಾಣಾಯದಿ ತಥಾ ಮತಕ್ ುೀ ಜಡದ್ೀಹಪರವಿಷ್ ಟೀಽಪ ನ್ 

ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಭತಙ ಾ್ವೀ ಕ್ತನ್ತು ಸತಖ್ಮೀವ। ಕತತಾಃ? ‘ತಿೀಣ್ ೀಯ ಹಿ ತದಾ ಸವಾಯನ್ ಹೃದ್ಯಸಯ 

ಭವತಿ’ ಇತಿ ಶತರತಿಸುಥಾ ಮತಕೌು ದ್ತಾಃಖ್ಾಭಾವಂ ದ್ಶಯಯತಿ ಹಿ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಿ। 
ಯಥಾ ದಿೀಪಕಾಂ ಪರಕಾಶಯನ್ುೀವ ತ್ೈಲಾದಿ ಭತಙ ಾ್ವೀ ತಥಾ ಮತಕ್ ುೀ ಜಡದ್ೀಹಂ 
ಪರಕಾಶಯನ್ುೀವ ಸತಖ್ಂ ಭತಙ್ಾವೀ ನ್ ತತ ದ್ೀಹಧಮಯಸಂಸಪಷ್ಟ ಇತಿ ಚ ದ್ ಯೀತನಾಯ 

ಪರದಿೀಪದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀಕ್ತುಾಃ। 
‘ತಿೀಣ್ ೀಯ ಹಿ’ ಇತಿ ವಾಕಯಂ ಸವಗಯಸಾಪರಂ ಕ್ತಂ  ನ್ ಸಾಯದ್ತ ಆಹ — 

ಓಂ ಸಾವಪಯಯಸಮಪತ್ ಯೀರನ್ಯತರಾಪ್್ೀಕ್ಷಮಾವಿಷ್ೃತಂ ಹಿ ಓಂ  

॥4-4-8-557॥ 

ಸಾವಪಯಯಾಃ ಸತಪುಾಃ। ಸಮಪತಿಮತಯಕ್ತುಾಃ। ಅನ್ಯತರಶಬ್ ದೀಽತ್ ರೀಭಯಪರಾಃ। ‘ತಿೀಣ್ ೀಯ ಹಿ’ 
ಇತಿ ವಾಕಯಂ ಸತಪುಮತಕತಯಭಯಪರಂ, ನ್ ಸವಗಯವಿಷ್ಯಮ್। ಕತತಾಃ? ಹಿ 

ಯಸಾಮದಾವಿಷ್ೃತಂ ತದ್ತಭಯವಿಷ್ಯತವಮಸಯ ವಾಕಯಸಯ ವಿಸಪಷ್ಟಮತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಅತರ 
ಪತಾಽಪತಾ ಭವತಯನ್ನಾವಗತಂ ಪುಣ್ಯೀನ್’ 

ಇತಯಪತೃತವಪುಣಯಪ್ಾಪ್ಾದ್ಯಸಙ್ಗುತವಲ್ಲಙ್ಗುಶರವಣಾತ್। ಸವಗಿಯಣಾಃ 

ಶರದಾಧದಿಭ್ ೀಕೃತತಸುದ್ಯೀಗಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। 
ಅನ್ಯತರ್ೀತಯಸಯ ದ್ವಯೀಮಯಧಯ ಏಕಾರ್ಯತ್ವೀ ವಸತುನಿ ವಿಕಲಾಪಪ್ಾತಾತ್ 

ಸಾವಪಯರಾಪ್್ೀಕ್ಷಂ ಸಮಪತಯಪ್್ೀಕ್ಷಮಿತಿ ವಾರಾತ್। ಸಾವಪಯಯಸಮಪತಯಪ್್ೀಕ್ಷಮಿತಿ ವಾಚ್ಯೀ 
ಏವಮತಕ್ತುಾಃ ಸಾವಪಯಯೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ರಾ ಸಮಪತಿುಾಃ ಸತಪುಸುದ್ಪ್್ೀಕ್ಷಮಿತಯರ್ಯ ಇತಿ ಮನ್ದಸಯ 
ಶಙ್ಗಾ ಮಾಭ ದಿತಿ ಸಮಬನ್ಧಮಾತಾರಷ್ಷಾಠಾ ಸಾವಪಯಯಸಮಪತ್ ಯೀರಪ್್ೀಕ್ಷಮಿತತಯಕಾಯ 
ಪೂತಾಯವಪಯರ್ಯದ್ವಯಸಯ ಸಾಮಯೀನ್ ಮತಖ್ಯತಾವದ್ ಯಥಾರತಚ್ಯೀಕಾಥ್ ೀಯ ಗಾರಹಯ ಇತಿ 

ದ್ ಯೀತನಾಯ ಸಾವಪಯಯಸಮಪತ್ ಯೀಮಯರ್ಯೀಽನ್ಯತರ್ೀತತಯಕ್ತುಾಃ। ಏತ್ೀನ್ 

ಸಾವಪಯಯಸಮಪತತಯಭರಾಪ್್ೀಕ್ಷಮಿತಿ ವಾಚಯಮಿತಿ ನಿರಸುಮ್। ತಥಾತ್ವೀ 
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ದ್ವಯೀಮತಯಖ್ಯತಾವಸ ಚನಾತ್। ಏತಚಾ 

ತತುಾಪರದಿೀಪಬೃಹದಾಭಷ್ಯಕಮಯನಿಣಯಯಟೀಕಾಸತ ವಯಕುಮ್। 

ಜಗದಾವಾಪ್ಾರಾಧಿಕರಣಮ್॥4-4-9॥ 

ಓಂ ಜಗದಾವಾಪ್ಾರವಜಯಮ್ ಓಂ ॥ 4-4-9-558 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಸಯ ಭ್ ೀಗ್ೀಯತಾು ಸಾಧಯತ್ೀ। ಸೃಷಾಟಾದಿಜಗದಾವಾಪ್ಾರವಜಯಂ ಕಾಮಂ ಮತಕು 
ಆಪ್ುೀತಿ, ನ್ ತತ ‘ಸವಾಯನ್ ಕಾಮಾನಾಪ್ಾುಾಽಮೃತಾಃ’ ಇತಿ ಶತರತಾಯ 

ಸೃಷಾಟಾದಿಕಾಮಾನ್ಪೀತಯರ್ಯಾಃ। 
ಕತತ ಇತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಪರಕರಣಾದ್ಸನಿುಹಿತತಾವಚಾ ಓಂ ॥ 4-4-9-559 ॥ 

‘ಶರಿೀರಭ್ೀದಾದ್ ಧ್ಯಮತತಾರಮಯ’ ಇತಿ ಜಿೀವಪರಕರಣಾತ್ ಜಿೀವಾನಾಂ 
ಜಗಞ್ಜನ್ನಾದಿಸಾಮಥ್ಯೀಯಽಸನಿುಹಿತತಾವತ್ ತದಿವದ್ ರತಾವತುದಿಧೀನ್ತಾವದಿತಿ ರಾವತ್ — 

‘ಸವಾಯನ್ ಕಾಮಾನ್’ ಇತಿ ಶತರತ್ೀಾಃ ಸಙ್ ಾೀಚ್ ೀ ಯತಕು ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಉಕುಮಾಕ್ಷಿಪ್ಾಯಹ — 

ಓಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ ೀಪದ್ೀಶಾದಿತಿ ಚ್ೀನಾುಧಿಕಾರಿಕಮಣೂಲಸ್ ಾೀಕ್ುೀಾಃ ಓಂ 

॥4-4-9-560॥ 

‘ತಾ ಯೀ ವ್ೀದ್। ಸ ವ್ೀದ್ ಬರಹಮ। ಸವ್ೀಯಽಸ್ೈ ದ್ೀವಾ ಬಲ್ಲಮಾವಹನಿು’ ಇತಿ ಪರತಯಕ್ಷಂ 
ಸಪಷ್ಟಂ ಮತಕುಸಯ ಸವಯದ್ೀವಪೂಜಯತ್ ವೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಮತಕಾುನಾಂ ಜಗದ್ೈಶವಯಯಮಸಿುೀತಿ 

ಚ್ೀನ್ು। ಕತತಾಃ? ಆಧಿಕಾರಿಕಮಣೂಲಸ್ ಾೀಕ್ಾೀಾಃ। ಅಧಿಕಾರ್ೀ ನಿಯತಕಾು ಆದಿಕಾರಿಕಾಾಃ — ‘ತತರ 

ನಿಯತಕುಾಃ’ ಇತಿ ಠ್ಕ್ — ಸವಯೀಗಯಪದ್ವಿೀಂ ಪ್ಾರಪ್ಾು ದ್ೀವಾಾಃ। ತ್ೀಷಾಂ ಮಣೂಲ್ೀ 
ನಿರಾಮಕತರಾ ಸಿಾತಸಯ ಮತಕುವಿರಿಞ್ಾಸ್ಯೈವ ತತ್ ರೀಕ್ುೀನಾಯಶ್ೀಷ್ಭತಕಾುನಾಂ 

ಜಗದಿವಷ್ಯೈಶವಯಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ। 
ದ್ೀವಮಣೂಲ್ೀತಿ ವಾಚ್ಯೀ ಏವಮತಕ್ತುಮತಯಕುದ್ೀವಾನಾಮಪ 

ಮತಕುಸಾವವರನಿಯಮನಾಧಿಕಾರ್ೀ ನಿಯತಕುತವಮಸಿುೀತಿ ಸ ಚಯಿತತಮ್। ತತರ ತತರ 
ಸಿಾತಾವ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಙ್ಗಾವ ಇತಿ ಮಣೂಲಸ್ಯೀತತಯಕುಮಿತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕ್ತುಾಃ। 
ಮತಕುಬರಹಾಮದಿೀನಾಮಮತಕುಜಗದಾವಾಪ್ಾರ್ ೀಽಪ ಕತತ್ ೀ ನ್ೀತಯತ ಆಹ — 
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ಓಂ ವಿಕಾರಾವತಿಯ ಚ ತಥಾಹಿ ದ್ಶಯಯತಿ ಓಂ ॥ 4-4-9-561 ॥ 

ಚ್ ೀ ನ್ೀತಯನ್ತಕಷಾಯರ್ಯಾಃ। ವಿಕಾರಂ ಸಂಸಾರಮಾವತಯಯತಿೀತಿ ವಿಕಾರಾವತಿಯ। 
ತದಿವಷ್ಯಂ ವಾಯಪರಣಂ ಮತಕಾುನಾಂ ನಾಸಿು। ಕತತಾಃ? ‘ಇಮಂ ಮಾನ್ವಮಾವತಯ 

ನಾವತಯನ ು್ೀ’ (ಛಾ.4.15.6) ಇತಿ ಶತರತಿಸುಥಾ ದ್ಶಯಯತಿ ಹಿ ಯತ್ ೀಽತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ಮಾನ್ವಾ ಯತಾರವತಯನ್ುೀ ಸ ಮಾನ್ವಾವತಯಾಃ ಸಂಸಾರಾಃ। ತಂ ನಾವತಯಯನಿುೀತಿ 

ಶತರತಯರ್ಯಾಃ॥1॥ 

ಸಿಾತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-10॥ 

॥ ॥ ಓಂ ಸಿಾತಿಮಾಹ ದ್ಶಯಯತಶ್ೈವಂ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಓಂ  4-4-10-562 

ಅತರ ಮತಕಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗಾದಿನಾ ವೃದಿಧಹಾರಸೌ ನ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ।  ‘ಬರಹಮಣಿ ಸಮಪನ್ ುೀ ನ್ 
ಜಾಯತ್ೀ ನ್ ಮಿರಯತ್ೀ ನ್ ಹಿೀಯತ್ೀ ನ್ ವಧಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತಿಾಃ ಸಿಾತಿಂ 

ಮತಕಾುನಾಮೀಕಪರಕಾರ್ೀಣಾವಸಾಾನ್ಮಾಹ। ಮಹತಾಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ, ‘ಮತಕ್ ುೀ ನ್ 
ವೃದಾಧಾದಿಮಾನ್ ತದ ಧ್ೀತತಶ ನ್ಯತಾವತ್’  ಇತಯನ್ತಮಾನ್ಂ ಚ ಏವಂ 

ಏಕಪರಕಾರ್ೀಣಾವಸಿಾತಿಂ ದ್ಶಯಯತಾಃ। ಮಹತಾಂ ಪರತಯಕ್ಷಮಸಿುೀತ್ಯೀತತ್ ‘ನ್ ಹಾರಸ್ ೀ ನ್ 

ಚ ವೃದಿಧವಾಯ’ ಇತಾಯದಿಸೃತಾಯಽವಸ್ೀಯಮ್। 
ಮತಕಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗವಿಶ್ೀಷ್ಸತಾುಾತ್ ಕರ್ಮೀವಮಿತಯತ ಆಹ — 

ಓಂ ಭ್ ೀಗಮಾತರಸಾಮಯಲ್ಲಙ್ಗುಚಾ ಓಂ ॥ 4-4-11-563 ॥ 
ಭ್ ೀಗಮಾತರಸಯ ಸಾಮಯೀ ಮತಕುಸಾಯನ್ನ್ದವೃದಾಧಾದ್ಯಕಾರಣತ್ವೀ ಲ್ಲಙ್ಗುಚಾ ಲ್ಲಙ್ಗುಸಯ 

ಸತಾುಾಚ್ಾೀತಯರ್ಯಾಃ। ‘ಏತಮಾನ್ನ್ದಮಯಮಾತಾಮನ್ಮನ್ತವಿಶಯ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ ಮಿರಯತ್ೀ 
ನ್ ಹರಸತ್ೀ ನ್ ವಧಯತ್ೀ ಯಥಾಕಾಮಂ ಚರತಿ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪಬತಿ ಯಥಾಕಾಮಂ 
ರಮತ್ೀ ಯಥಾಕಾಮಮತಪರಮತ್ೀ’ ಇತಿ ಶತರತೌ ಮತಕುಸಯ ವೃದಾಧಾದ್ಯಭಾವೀಕ್ತುಪೂವಯಂ 
ಭ್ ೀಗಭಾವಾಭಾವೀಕ ು್ೀಭ್ ೀಯಗವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಾನ್ನ್ದವೃದಾದಾದಿಹ್ೀತತರಿತಯಥ್ೀಯ 

ಲ್ಲಙ್ಗುಸತಾುಾದಿತಿ ಭಾವಾಃ। ‘ಯಥಾಕಾಮಂ ರಮತ್ೀ ಉಪರಮತ್ೀ’ ಇತಿ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಸ ಚನಾಯ ಮಾತರಪದ್ ೀಕ್ತುರಿತಿ ತತುಾಪರದಿೀಪ್ೀಕ್ತುಾಃ। ಭ್ ೀಗಸಾಮಾನ್ಯ ಏವ 

ಸಾಮಯಂ ನ್ ತತ ತದಿವಶ್ೀಷ್ ಇತಯರ್ಯ ಇತಿ ನಾಯರಾಮೃತ್ ೀಕ್ತುಾಃ॥10॥ 

ಅನಾವೃತಯಧಿಕರಣಮ್॥4-4-11॥ 
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ಓಂ ಅನಾವೃತಿುಾಃ ಶಬಾದದ್ನಾವೃತಿುಾಃ ಶಬಾದತ್ ಓಂ ॥ 4-4-12-564 ॥ 

ಅತರ ಮತಕುಸಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಞ್ಚಜನ್ಸಾಯಪುನ್ರಾವೃತಿುರತಚಯತ್ೀ। ಮತಕಾು ನಾಮನಾವೃತಿುಾಃ, 

ನ್ ತತ ಸವಯಕಾಲಸಾಯಪ ಸಮಾಪ್ಾಯ ಸವಗಿಯವತ್ ಪುನ್ರಾವೃತಿುಾಃ। ಕತತಾಃ? ‘ನ್ ಚ 
ಪುನ್ರಾವತಯತ್ೀ’ ಇತಿ ಶಬಾದತ್ ಶತರತ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ। ಜ್ಞಾಯತ ಇತಿ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
ಸಮಸುಶಾಸಾರಥಾಯವರಾರಣಾಥಾಯ ಸ ತರಸ್ಯೈವಾತರ ದಿವರತಕ್ತುಾಃ॥11॥ 

ಕಲಾಯಣಗತಣಪೂಣಾಯಯ ದ್ ೀಷ್ದ್ ರಾಯ ವಿಷ್ಣವ್ೀ। 

ನ್ಮಾಃ ಶ್ರೀಪ್ಾರಣನಾಥಾಯ ಭಕಾುಭೀಷ್ಟಪರದಾಯಿನ್ೀ॥ 

ಸತಧಿೀನ್ದರಗತರಪ್ಾದಾನಾಂ ಶ್ಷ್ಯೀಣ ಶ್ರೀಶತತಷ್ಟಯೀ। 
ರಾಘವ್ೀನ್ದರೀಣ ಯತಿನಾ ಕೃತ್ ೀಯಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರಯತಿಕೃತಾರಾಂ ತನ್ರದಿೀಪಕಾರಾಂ ಚತತಥಾಯರಾಯಯಸಯ 

ಚತತರ್ಯಾಃ ಪ್ಾದ್ಾಃ॥4-4॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು 
 
Sri Raghavendra Swamiji stands as epitome amongst the greatest writers in Madhwa Philosophy. Tatwavaadins 
are deeply indebted to Him for his range of works/Tippanis on  most of the writings of Trio - Acharya 
Madhwa, Sri Jayatheertha and Sri Vyasaraja. Unique feature of synthesizing all the opinions of  these authors, 
without leaving any room for difference amongst them, is the hall-mark of His writings. His opinion is 
considered ultimate on any aspects. Simplicity, preciseness, conviction, depth, firmness stand glaring, despite 
the usage of limited words and short sentences. Wholistic approach on grammar and topics of Poorva-
Mimamsa, complement everything and is a treat to watch. The kindness of disposition is so unique, that it 
becomes a priceless art to be practiced with great reverence. His approach of highlighting proofs to 
substantiate his opinion on very complicated aspects, is worth emulating. Never ever he critisises anyone. Most 
of the time, he sets out the merits and demerits,  enabling readers to form a considered opinion. He is 
renowned for his compassion to devotees in grief. Likewise he is polestar, to learners in the path of seeking 
wisdom.  
Mantralaya PrabhugaLu has 6 works to his credit  on Brahma Sutra.  

1. Parimala: It is best gloss on famous Sriman-Nyaya-Sudha, a renowned commentary on 
Anuvyakhyana of Acharya Madhwa.  

2. Tatwaprakashika- Bhaavadheepa:  Unique gloss on Sri Jayatheertha’s Tatwaprakashika, a 
commentary on Brahmasutra Bhashya of Sri Acharya Madhwa. 
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3. Prakasha: It is a gloss on Tatparya-Chandrika of Star Sri Vyasaraja. Tatparya Chandrika is itself a 
matchless exposition of Tatwaprakashika, authored by  radiant Sri Jayatheertha. 

4. Tatwamanjari: Astrounding work which blossoms the multi-dimensional meaning of Anubhashya, which 
is dynamic, breathtaking and abysmally stuffed masterpiece of Acharya Madhwa on Brahma Sutras. 

5. Nyayamukthavali: Again a treatise summarizing the essence of each adhikarana of Brahma Sutras. 
6. Tantradeepika:  Mantralaya Swamiji captions this work aptly as Tantradeepika, for the – term “Tantra” 

means “Religious Treatise – Scientific Treatise – Composition of Divine Authority”  and Deepika means 
beacon. It elucidates, limelights and mirrors with utmost clarity, all the essentials of Brahma-
Mimamsa.   Raghavendra Vijaya  crisply defines Tantra Deepika as 
‘सूत्रपात्ररुचिरं कलितचधि न्यायपूर्िकसुधाज्यभरेण। 
तन्त्रदीपमनबुोधयदर्थ ंभाष्यर्र्त िकमयं तनतुಽेस्म॥ सर्ि 8, श्िो. 10॥ 
Brahmasutra is like a Lamp-(ಹ್ಣತ ) for Tantradeepika-(Flame) which precisely elucidates the 
essentials of each Sutra. Brahmasutrabhashya-(Commentary) is its wick.Sri Raghavendra Swamiji has 
poured the Sudha-ghee into this lamp, to brighten the flame.  
 
Tantradeepika is unique compared to other works of Sri Raghavendra on Brahmasutra. First, it states 
the objective of each of its Adhikarana and embarks on to investigate the objections and dilemmas-
(poorvapaksha). Then, the apt Sutra which clarifies the objection, is referred. To interpret the Sutra, 
additional words-(Adhyahara) are complemented to render them  intelligible. Then how to apply 
continued influence-(Anuvrutthi) of a preceeding rule is stated. Usage of rhetorics-(Punarukthi) and 
purpose is then explained. Art and principles of filling the gaps-(SheshaPooraNa) is then clarified. 
After resorting to the aforesaid techniques, unambiguous statement is carved out. Subsequently,  
each of such words in the sentence  is realigned, related and then construed(Anvaya). Ultimately, the 
subject matter and its obvious meaning-(Bhavartha) is depicted. Also, different interpretations if any in 
Tatwa-pradeepa, Sudha, Chandrika etc. are referred to. Seeming tautology-(Punarukthi) and apparent 
contradictions-(Virodhabhaasa) are discussed and then solutions presented. Also, at the end of each 
pada, accomplished topic or thing established-(Prameya) in each Adhikarana is summarily captured. 
Hence, this Tantradeepika marvels as complete treatise on Brahma-Sutra. 
 
Fortunate we are, if we can dive in this Gold-Mine, even for some time on a daily basis. 
Undoubtedly, this can be the most meaningful and befitting aaradhana to the towering and mighty 
personality - (Mantralaya PrabhugaLu) Sri Raghavendra Swamiji.  
 
Our eyes would be lucky and our soul would be overwhelmed when we immerse ourselves in the 
unending treasures to be unearthed from this great treatise: 
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