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॥ಶ್ರೀಹಯವದ್ನ್ರಂಗವಿಠ್ಠಲಗ್ ೀ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, despitegreat 
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, Email :srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್,ನ್ನ್ನ 
ಪೂಜಯ ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ 
ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆಅಯವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಯಮ ಲ ಯಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯ  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 

ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. 
ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂಥ ಋಣ- :ಛಲಾರಿ ಶ್ೀಷಾಚಾಯಯ ಕೃತ  ಪರಮಾಣ ಚನಿದಿಕ್ಾ – ಜಯರ್ತೀಥಯ ವಿದಾಯಪೀಠ್, 
ಉತುರಾದಿಮಠ್ ಬ್ಂಗಳೂರತ. 
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ಪರಮಾಣಚನಿದಿಕ್ಾ 

ಹರಿಾಃ ಓಂ: 

ಪರತಯಕ್ಷ ಪರಿಚ್ಛೀದ್ಾಃ 
ಮಂಗಲಾಚರಣಮ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತ್ೀಾಃ ಪದಾಮ್ಭೀಜಯತಗಂ ನ್ತಾವ ಗತರ್ ೀರಪ। 
ಪರಮಾಣಚನಿದಿಕ್ಾಂ ಕತಮ್ೀಯ ಬಾಲಾನಾಂ ಬ್ ೀಧ್ಸ್ತದ್ಧಯೀ॥ 

ಪರಕರಣಾರಂಭತವಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ಮ್ 
ಇಹ ಖಲತ, ‘ಸತಖಮೀವ ಮೀ ಸಾಯತ್, ದ್ತಾಃಖಂ ಮನಾಗಪ ಮಾ ಭ ತ್’ ಇರ್ತ 
ನಿಖಿಲಾಪ್ೀಕ್ಷ್ತಮ್ೀಕ್ಷಸಯ ಭಗವತುದ್ನ್ಯಸಾವತನಾಯಾಸಾವತನ್ಯಾಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ಯತಾವತ್ 

ಮತಮತಕ್ಷತಣಾ ಪರತನ್ಯಮಿದ್ಂ ಸವತನ್ಯವದಾಯತುತರಾ ಅವಶಯಂ ವ್ೀದಿತವಯಮ್। ತದ್ತಕುಂ 
ಭಾಷ್ಯಕ್ಾರ್ೈಾಃ – 

‘ಯ ಏತತಪರತನ್ಯಂ ತತ ಸವಯಮೀವ ಹರ್ೀಸಸದಾ। 

ವಶಮಿತ್ಯೀವ ಜಾನಾರ್ತ ಸಂಸಾರಾನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಹಿ ಸಾಃ’॥ ಇರ್ತ॥ 

ಪರಾಪರತತುವಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪರಮಾಣಾಧೀನ್ಮಿರ್ತ, ತನಿನರ ಪಣಾಥಯಮಿದ್ಂ ಪರಕರಣ-

ಮಾರಭಯತ್ೀ। 
ಗತಾಥಯತಾಶಂಕ್ಾ-ನಿರಾಸಾಃ 

ಯದ್ಯಪ ಜರಾಯೈಯರ್ೀವ ಪದ್ಧತಾಯದೌ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಾದಿಕಂ ಸವಿಸುರಂ ಪರರ್ತಪಾದಿತಮ್, 
ತಥಾಪ ಭಾವಗಮಿಭೀರ್ೈರಪ ವಾಕ್್ಯೈವಯಣಿಯತಮಿರ್ತ, ನಾಲಪಪರಜ್ಞ್ೈಾಃ ಸತಖ್ೀನ್ ಶಕಯತ್ೀ 
ಬ್ ೀದ್ತಧಮಿರ್ತ, ತ್ೀಷಾಂ ತದ್ ಬೀಧ್ನಾಥಯಂ, ಪಾರಯೀಣ ತದ್ತಕುಮೀವ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪರಮೀಯಂ 

ಸಙ್ಕ್ಷೀಪ್ೀಣ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಿತತಮಿದ್ಂ ಪರಕರಣಮಿರ್ತ, ನ್ ವ್ೈಯಥಯಯದ್ ೀಷ್ಾಃ॥ 
ಉದ ದ್ೀಶಾಃ 

ಪರಮಾಣಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಉದ ದ್ೀಶಾದಿರ್ತರಕ್ಾಧೀನ್ಮಿರ್ತ ಉದ ದ್ೀಶಾದಿೀನಾಂ ಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್ೀ। 

ನಾಮಮಾತ್ರೀಣ ವಸತುಸಙ್ಕಚೆ ೀತಯನ್ಮ್ ಉದ ದ್ೀಶಾಃ॥‘ಉದ ದ್ೀಶ’ ಇರ್ತ ಲಕ್ಷಾನಿದ್ಯಶಾಃ। 
‘ನಾಮಮಾತ್ರೀಣ ವಸತುಸಙ್ಕಚೆ ೀತಯನ್ಮಿ’ರ್ತ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಕಿುಾಃ। ಏವಮತತುರತಾರಪ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 

ಕಿೀತಯನ್ಂ ಶಬದಾಃ। ತಾವನಾಮತರಸಯ ಲಕ್ಷಣತ್ವೀ ಗಙ್ಗುಘ ೀಷ್ೀಽರ್ತ ವಾಯಪುಾಃ। ತದಾವಣಾಯ 

ಸಙ್ಕಚೆ ೀತಯನ್ಮಿರ್ತ। ತದ್ಥಯಸತು ವಣಾಯತಮಕಶಬದತವಮ್। ತಾವನಾಮತರಸಯ ಲಕ್ಷಣತ್ವೀ 

ವನಾಧಾಸತತ ಇತಾಯದಿಶಬ ದ್ೀ ಗತಮ್। ಅತ್ ೀ ವಸ್ತುವರ್ತ॥ ತಾವನಾಮತರಸಯ ಲಕ್ಷಣತ್ವೀ ಕ್ಾಕರವ್ೀ 
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ಗತಮ್। ಅತ್ ೀ ನಾಮನೀರ್ತ। ಗಿೀವಾಯಣಭಾಷ್ಯೀತಯಥಯಾಃ। ತತಪರಿಹಾರಾಥಯಂ 

ಮಾತ್ರೀಣ್ೀರ್ತ। ತಸಯ  ಲಕ್ಷಣತರಾ ಅಪರಯತಕುತ್ವೀ ಸರ್ತೀತಯಥಯಾಃ। ಗನ್ಧವರ್ತೀ 
ಪೃರ್ಥವಿೀತಾಯದಿಲಕ್ಷಣವಾಕಯಸಯ ತತ ಗಿೀವಾಯಣಭಾಷ್ರಾ ವಸತುಸಙ್ಕಚೆ ೀತಯನ್ತ್ವೀಽಪ 

ಲಕ್ಷಣತರಾಽಪರಯತಕುತಾವಭಾವಾನಾನರ್ತವಾಯಪುಾಃ॥ ತಥಾ ಚ ಲಕ್ಷಣತರಾ ಅಪರಯತಕುತ್ವೀ 

ಸರ್ತ ಸಂಸೃತನಾಮಾನ ವಸತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕಶಬದಾಃ ಉದ ದ್ೀಶ ಇರ್ತ ಪಯಯವಸಯರ್ತ। 

ಕ್್ೀಚಿತ್ – ಗನ್ಧವರ್ತೀ ಪೃರ್ಥವಿೀತಾಯದಿಲಕ್ಷಣವಾಕ್್ಯೀ ಅರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಮಾತ್ರೀಣ್ೀರ್ತ। 
ತಸಾಯಸಾಧಾರಣಧ್ಮಾಯನ್ತಪರಾಗ್ೀಣ್ೀತಯಥಯಾಃ। ತಥಾ ಚ- ಗನ್ಧವರ್ತೀ ಪೃರ್ಥವಿೀರ್ತ 
ಲಕ್ಷಣವಾಕ್್ಯೀ ಗನ್ಧವತುವರ ಪಾಸಾಧಾರಣಧ್ಮ್ೀಯಪರಾಗ್ೀಣ್ೈವ ವಸತುಸಙ್ಕಚೆ ೀತಯನ್ತ್ವೀನ್ 

ತದ್ನ್ತಪರಾಗ್ೀಣ ವಸತುಸಙ್ಕಚೆ ೀತಯನ್ತಾವಭಾವಾನಾನರ್ತವಾಯಪುಾಃ॥ ನ್ ಚ 
‘ಪೃರ್ಥವಿೀತಾಯದ್ತಯದ ದ್ೀಶ್ೀಽಸಮಭವಾಃ, ತಸಯ ಪೃರ್ಥವಿೀತಾಯದಿ ರ ಪಾಸಾಧಾರಣ-

ಧ್ಮ್ೀಯಪರಾಗ್ೀಣ್ೈವ ವಸತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕತಾವತ್’ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್। 
ಲಕ್ಷಾತಾವಚ ಛ್ೀದ್ಕ್ಾರ್ತರಿಕ್ಾುಸಾಧಾರಣಧ್ಮಾಯನ್ತಪರಾಗ್ೀಣ ವಸತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕಶಬದತವಸಯ 

ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್ ಇತಾಯಹತಾಃ॥ ತನ್ನ। ಪೃರ್ಥವಿೀತವವರ್ತೀ ಪೃರ್ಥವಿೀರ್ತ ಲಕ್ಷಣವಾಕ್್ಯೀಽರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। 
ತಸಯ ಲಕ್ಷಾತಾವಚ ಛ್ೀದ್ಕ್ಾರ್ತರಿಕ್ಾುಸಾಧಾರಣಧ್ಮಾಯನ್ತಪರಾಗ್ೀಣ ವಸತುಪರರ್ತಪಾದ್ಕತಾವತ್। 

ಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಲಕ್ಷಾಮಾತರವಾಯಪಕ್್ ೀ ಧ್ಮ್ೀಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥ ಸಕಲಲಕ್ಷಾವೃರ್ತುತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಲಕ್ಷ್ಾೀತರಾವೃರ್ತುತವಮಿತಯಥಯಾಃ। ಯಥಾ ಗ್ ೀಾಃ ಸಾಸಾನದಿಮತುವಮ್। ತಚಾ ಗ್ ೀಮಾತರವೃರ್ತು, 

ನಾಸ್ತು ಚಾಗ್ ೀಷ್ತ। 

ಧ್ಮ್ೀಯ ಲಕ್ಷಣಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಏಕಶಫತ್ವೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಅತ್ ೀ ಲಕ್ಷ್ಾೀರ್ತ। ಲಕ್ಷಾವೃರ್ತುಧ್ಮಯ 

ಇತಯಥಯಾಃ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಶಬಲತ್ವೀಽರ್ತವಾಯಪು। ತದಾವರಣಾಯ ಲಕ್ಷಾವಾಯಪಕ್್ೀರ್ತ॥ 
ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಶೃಙ್ಕಚುತ್ವೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ತತಪರಿಹಾರಾಯ ಲಕ್ಷಾಮಾತ್ರೀರ್ತ। 
 

ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾನ್ಪರಯೀಜನ್ಮ್ 

ಸಜಾರ್ತೀಯಿಜಾರ್ತೀಯವಾಯವೃರ್ತುವಯಯವಹಾರಶಾ ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾನ್ಪರಯೀಜನ್ಮ್। 
ಲಕ್ಷಾತಾವಚ ಛ್ೀದ್ಕಸಾಕ್ಷಾದಾವಾಪಕಜಾತಯವಚಿಛನ್ನಮಿಹ ಸಜಾರ್ತೀಯಮ್। ತದ್ನ್ವಚಿಛನ್ನಂ ಚ 
ವಿಜಾರ್ತೀಯಮಿಹ ವಿವಕ್ಷ್ತಮ್। ಗ್ ೀಲಕ್ಷ್ಾೀ ಗ್ ೀತವಂ ಲಕ್ಷಾತಾವಚ ಛ್ೀದ್ಕಮ್। ತಸಯ 

ಸಾಕ್ಷಾದಾವಾಪಕಂ  ಪಶತತವಮ್। ತದ್ವಚಿಛನಾನ ಅಶಾವದ್ಯಾಃ ಸಜಾರ್ತೀರಾಾಃ। ತದ್ನ್ವಚಿಛನಾನ 
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ಘಟಾದ್ಯೀ ವಿಜಾರ್ತೀರಾಾಃ। ಸಾಕ್ಷಾದಾವಾಪಕತವಂ ನಾಮ ತದ್ವಾಯಪಕವಾಯಪಕತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ತದಾವಾಪಕತವಮ್। ಪಶತತವಸಯ ಲಕ್ಷಾತಾಚ ಛ್ೀದ್ಕಗ್ ೀತವವಾಯಪಕಪೃರ್ಥವಿೀತಾವವಾಯಪಕತ್ವೀ ಸರ್ತ 
ಗ್ ೀತವವಾಯಪಕತತಾವತಾಸಕ್ಷಾದಾವಾಪಕತವಂ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್। ತ್ೀನ್ ಪರಮೀಯತಾವದಿನಾ 
ಸವಯಸಾಯಪ ಸಜಾರ್ತೀಯತ್ವೀನ್ ವಿಜಾರ್ತೀಯಸಾಯಭಾವಾತ್ ಕಥಮೀತದಿರ್ತ 

ಚ್ ೀದಾಯನ್ವಕ್ಾಶಾಃ॥ ಏವ ಸವ್ೀಯಷ್ವಪ ಲಕ್ಷಣ್ೀಷ್ತ ಸಜಾರ್ತೀರಾದಿ ಜ್ಞ್ೀಯಮ್। 

ಅಲಕ್ಷಣಮ್ 

ಸಕಲಲಕ್ಷಾವೃರ್ತುತ್ವೀ ಸರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಾೀತರಾವೃರ್ತುತಾವಭಾವರ ಪೀ ಧ್ಮಯಸತು ಅಲಕ್ಷಣಮ್। 

ಇದ್ಂ ಚ ವಿಶ್ಷಾಟಭಾವರ ಪಮ್। ವಿಶ್ಷಾಟಭಾವಶಾ ರ್ತರವಿಧ್ಾಃ– ವಿಶ್ೀಷಾಯಭಾವ್ೀನ್, 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಭಾವ್ೀನ್, ಉಭಯಭಾವ್ೀನ್ ಚ್ೀರ್ತ। ತತರ ಶೃಙ್ಕಚುತವರ ಪ್ೀಽಲಕ್ಷಣ್ೀ 

ವಿಶ್ೀಷಾಯಭಾವ್ೀನ್ ವಿಶ್ಷಾಟಭಾವೀ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ। ಶಬಲತವರ ಪಾಲಕ್ಷಣ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಭಾವ್ೀನ್ 
ವಿಶ್ಷಾಟಭಾವೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। ಏಕಶಫತವರ ಪಾಲಕ್ಷಣ್ೀ ಉಭರಾಭಾವಾದಿವಶ್ಷಾಟಭಾವೀ 

ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ॥ 
ಪರಿೀಕ್ಷಾ 

ಯತಕ್ಾುಯತಕುಚಿನಾು ಪರಿೀಕ್ಷಾ। 
ಲಕ್ಷಣವಿಭಾಗಾಃ 

ಅಲಕ್ಷ್ಾೀ ಲಕ್ಷಣಗಮನ್ಮರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಲಕ್ಷ್ಾೈಕದ್ೀಶ್ೀ ಲಕ್ಷಣಸಾಯವತಯನ್ಮವಾಯಪುಾಃ॥ ಲಕ್ಷ್ಾೀ 
ಕ್ಾವಪಯವಕುನ್ಮಸಮಭವಾಃ॥ ಯಸಯ ಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್ೀ ತಲಿಕ್ಷಾಮ್। 

ಪರಮಾಣಂ 

ತತಾರದೌ ಪರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್ೀ – ಯಥಾಥಯಂ ಪರಮಾಣಮ್। 
ಯಥಾವಸಿ್ತತಜ್ಞ್ೀಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿತವಂ ಪರಮಾಣಮಿತಯಥಯಾಃ॥  
ಯದ್ಯಪಯತರ ಬಹತವಕುವಯಮಸ್ತು ತಥಾಪಯತರ ಬಾಲಾನಾಮಧಕ್ಾರಾದ್ತಬದಿಧಮತಾಂ ಪದ್ಧತ್ಯೈವ 

ಜ್ಞಾತತಂ ಶಕಯತಾವಚಾ ನ್ೀಹ್ ೀಚಯತ್ೀ॥ ಏವಮಮತತುರತಾರಪ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ಜ್ಞ್ೀಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿತವಮಾತರಸಯ ಸಂಶಯವಿಪಯಯಯಸಾಧಾರಣಾಯತ್ ಯಥಾವಸಿ್ತತ್ೀರ್ತ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ ೀಪಾದಾನ್ಮ್। ಯಥಾವಸಿ್ತತಂ ಪರಮಾಣಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಪರಮಾತೃಪರಮೀಯ-

ಯೀರರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಅತ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿೀತತಯಕುಮ್॥ ಅತರ ಸಾಕ್ಷಾದಾವ ಪರಮಪರರಾ 

ವಾ ಜ್ಞ್ೀಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿತವಂ ವಿವಕ್ಷ್ತಮಿರ್ತ ನ್ ಪರತಯಕ್ಷಾದಾವವಾಯಪುಾಃ। ನ್ 

ಚ್ೈವಮನ್ನ್ತಗಮಾಃ; ತಸಾಯದ್ ೀಷ್ತಾವತ್॥ 
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ಪರಮಾವಾನ್ ಪರಮಾತಾ | ಪರಮಾವಿಷ್ಯಾಃ ಪರಮೀಯಮ್॥ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಕರಣ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಯಥಾಥ್ೀಯತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಸಂಶರಾದೌ॥ 

ಸಂಶಯಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಕಿಮಿದ್ಂ ಸಂಶಯತವಮ್।‘ಅನ್ವಧಾರಣತವಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ; ಅವಧಾರಣತವಂ 
ನಿಶಾಯತವಂ, ತಚಾ ಸಂಶಯಭಿನ್ನಜ್ಞಾನ್ತವಮ್, ಸಂಶಯತವಂ ಚ ನಿಶಾಯಭಿನ್ನಜ್ಞಾನ್ತವಮ್ 
ಇತಯನ್ ಯೀನಾಯಶರಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ| ಅನ್ವಧಾರಣಜ್ಞಾನ್ತವಸ್ಯೈವ ಸಂಶಯ-

ಲಕ್ಷಣತಾವತ್। ನ್ ಚಾನ್ ಯೀನಾಯಶರಯಾಃ| ಏಕಸ್ತಮನ್ ಧ್ಮಿಯಣಿ 
ಭಾಸಮಾನ್ವಿರತದಾಧನ್ೀಕ್ಾಕ್ಾರಾವಗಾಹಿಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಅನ್ವಧಾರಣಜ್ಞಾನ್ಪದ್ೀನ್ 

ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್। 

“’ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಂಶಯ’” ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಅಯಂ ಘಟ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಅತ್ ೀಽನ್ೀಕ್ಾಕ್ಾರಾವಗಾಹಿೀತತಯಕುಮ್। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಸಾಿಣತಪುರತಷೌ, 

ಘಟಪಟಸುಮಭಕತಮಾಭ ಇತಾಯದಿಸಮ ಹಾಲಮಬನ್ೀ ಅರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ತತಪರಿಹಾರಾಥಯಮೀಕಸ್ತಮನ್ಧಮಿಯಣಿೀರ್ತ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ವೃಕ್ಷಾಃ ಶ್ಂಶತಪಾ, ಘಟ್ ೀ 

ದ್ರವಯಮಿತಾಯದಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಅರ್ತವಾಯಪುಾಃ॥ ಅತ್ ೀ ವಿರತದ ಧ್ೀರ್ತ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಇದ್ಂ ರಜತಮಿರ್ತ 

ಭರರಮೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ್ ೀ ಭಾಸಮಾನ್ೀರ್ತ। ಅತರ ವಿರ್ ೀಧ್ೀ ಭಾಸಮಾನ್ತವಸಯ 

ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವನ್ ನೀಕುದ್ ೀಷ್ ಇತಯವಧ್ೀಯಮ್। 
ಸಂಶಯಕ್ಾರಣಾನಿ 

‘ತಸಯ ಸಂಶಯಸಯ ನಿಣಯಯಕ್ಾಭಾವಸಹಕೃತಾಾಃ 
ಸಾಧಾರಣಧ್ಮಾಯಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯವಿಪರರ್ತಪತತುಪಲಬಧಾನ್ತಪಲಬಧಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಕ್ಾರಣಾನಿೀ’ರ್ತ 

ಕ್್ೀಚಿದಾಹತಾಃ॥ ತನ್ನ | ಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯಜನ್ಯಾಃ ಸಂಶಯೀ ಯಥಾ– ಸಾಿಣತಪುರತಷ್ಯೀಾಃ 
ಸಾಧಾರಣಮ ಧ್ವಯತಾಲಕ್ಷಣಂ ಧ್ಮಯಂ ಪುರ್ ೀವರ್ತಯನ್ತಯಪಲಭಯ ಸಾಿಣತಪುರತಷೌ ಸೃತಾವ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾರಾಂ ಸಾಿಣತತವನಿಶಾಾಯಕಂ ವಕರಕ್್ ೀಟರಾದಿಕಂ, ಪುರತಷ್ತವನಿಶಾಾಯಕಂ 
ಶ್ರಾಃಪಾಣಾಯದಿಕಮನ್ತಪಲಭಮಾನ್ಸಯ ಡ್ ೀಲಾಯಮಾನ್ಂ ಸಂಶಯಜ್ಞಾನ್ಮತತಪದ್ಯತ್ೀ 

‘ಕಿಮಯಂ ಸಾಿಣತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ವ್ೀ’ರ್ತ। ಅಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯಜನ್ಯಾಃ ಸಂಶಯೀ ಯಥಾ – 
ಶಬ ದ್ೀ ಚಾಕ್ಾಶವಿಶ್ೀಷ್ಗತಣತವಮಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯಮತಪಲಭಮಾನ್ಸಯ 

ನಿಣಾಯಯಕಮಜಾನ್ತಾಃ ಸಂಶಯೀ ಭವರ್ತ - ‘ಕಿಮಯಂ ಶಬ್ ದೀ ನಿತ್ ಯೀಽನಿತ್ ಯೀ ವ್ೀ’ರ್ತ। 
ವಿಪರರ್ತಪರ್ತುಜನ್ಯಾಃ ಸಂಶಯೀ ಯಥಾ – ಇನಿದಿಯೀಷ್ತ ವ್ೈಶ್ೀಷಿಕಸಾಙ್ಖ್ಾಯೀಾಃ 
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ಭೌರ್ತಕತಾವಭೌರ್ತಕತವವಿಪರರ್ತಪರ್ತುಂ ಪಶಯತ್ ೀ ನಿಶಾಾಯಕಮಪಶಯತಾಃ ಸಂಶಯೀ ಭವರ್ತ ‘- 

ಕಿಮಿನಿದಿರಾಣಿ ಭೌರ್ತಕ್ಾನಿ ಉತಾಭೌರ್ತಕ್ಾನಿೀ’ರ್ತ। ಉಪಲಬ್ಧಧಜನ್ಯಾಃ ಸಂಶಯೀ ಯಥಾ – 

ಕ ಪಖನ್ನಾನ್ನ್ುರಂ ಜಲ್ ೀಪಲಬ ಧೌ ಸತಾಯಂ ನಿಶಾಾಯಕ್ಾಭಾವ್ೀ ಸಂಶಯೀ ಭವರ್ತ ‘ಕಿಂ 
ಪಾರಕ್ ಸದ್ೀವೀದ್ಕಂ ಕ ಪಖನ್ನ್ೀನಾಭಿವಯಕುಂ ಸದ್ತಪಲಭಯತ್ೀ 

ಉತಾಸತುದ್ೀವೀತಪನ್ನಮಿ’ರ್ತ। ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಧಜನ್ಯಾಃ ಸಂಶಯೀ ಯಥಾ – ಅಸ್ತಮನ್ವಟ್ೀ 
ಪಶಾಚ್ ೀಽಸ್ತುೀರ್ತ ವಾತಾಯಂ ಶತರತವತ್ ೀ ಹಿ ವಟಸಮಿೀಪಂ ಗತಸಯ ಪಶಾಚಾನ್ತಪಲಬ ಧೌ 
ಸತಾಯಂ ನಿಣಾಯಯಕ್ಾಭಾವ್ೀ ಸಂಶಯೀ ಭವರ್ತ- ‘ಕಿಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ಏವ 

ಪಶಾಚ್ ೀಽನ್ುಧಾಯನ್ಶಕ್ಾು ನ್ ೀಪಲಭಯತ್ೀ ಕಿಂ ತವವಿದ್ಯಮಾನ್ ಏವ್ೀ’ರ್ತ॥ 
‘ಉಪಲಬದಾನ್ತಪಲಬ್ ದಾೀಾಃ ಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯ ಏವಾನ್ುಭಾಯವಾರ್ತಯೀಣ್ಯೀವ 

ಕ್ಾರಣಾನಿೀ’ತಯಪರ್ೀ। ಉಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ ಸಾಧಾರಣಯಂ ಕಥಮ್? ಉಪಲಬ್ಧಧಹಿಯ ಅನ್ಧಕ್ಾರ್ೀ 
ಸತಾಮೀವ ಘಟಾದಿೀನಾಮಾಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಯನ್ೀನ್ ದ್ೃಷಾಟ, ಅಸತಾಂ ಘಟಾದಿೀನಾಂ 

ಕತಲಾಲಾದಿವಾಯಪಾರಾನ್ನ್ುರಮಿರ್ತ। ಅಪಲಬ ಧ್ೀಾಃ ಸಾಧಾರಣಯಂ ಕಥಮ್? ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಧಹಿಯ 

ಸತಾಮಿೀಶವರಾದಿೀನಾಂ ಅಸತಾಂ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿೀನಾಂ ಚ ದ್ೃಷ್ಟೀರ್ತ॥  
ಅಸಾಧಾರಣದ್ಮಯವಿಪರರ್ತಪತ್ ುೀರಪ ಸಾಧಾರಣಧ್ಮಯ 

ಏವಾನ್ುಭಾಯವಾತಾಸಧಾರಣಧ್ಮಯ ಏಕ ಏವ ಸಂಶಯಹ್ೀತತರಿರ್ತ ತತುವಮ್। 
ಏತಯೀರನ್ುಭಾಯವಪರಕ್ಾರಸತು ಪದ್ಧತತಯಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ। 

ವಿಪಯಯಯಾಃ 

ತದ್ಭಾವವತ್ಯೀವ ತತರಕ್ಾರಕತಾವವಧಾರಣರ ಪಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪಯಯಯಾಃ। 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪಯಯಯ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಸಂಶಯೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ತದ್ತವಾದಾಸಾಥಯಮವಧಾರಣರ ಪಮಿರ್ತ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಸಮಯಜಾಞಾನ್ೀಽರ್ತ ವಾಯಪುಾಃ। ಅತ 
ಸುದ್ಭಾವವರ್ತ ತತರಕ್ಾರ್ೀರ್ತ॥ ತದ್ಭಾವವರ್ತ ತತರಕ್ಾರಕಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪಯಯಯ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಪುನ್ಾಃ ಸಂಶಯೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ॥ ಅತ್ ೀಽವಧಾರಣ್ೀರ್ತ॥ 
ತದ್ಭಾವವರ್ತತತರಕ್ಾರಕ್ಾವಧಾರಣರ ಪಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪಯಯಯ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ವೃಕ್ಷಾಃ 

ಕಪಸಂಯೀಗಿೀರ್ತ ಪರಮಾರಾಮರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸಂಯೀಗಸಾಯವಾಯಪಯವೃರ್ತುತಾವತ್। ಅತ 

ಏವ್ೀರ್ತ। 
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ವಿಪಯಯಯಜನ್ಕ್ಾಾಃ 

ಸ ಚ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಗಮಾಭಾಸ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಾಯತ್ೀ। ತತರ ಪರತಯಕ್ಷಾಭಾಸತ್ ೀ ಯಥಾ 

– ಶತಕಿುಕ್ಾರಾಂ ರಜತಮಿರ್ತ। ಅನ್ತಮಾನಾಭಾಸತ್ ೀ ಯಥಾ–  ಧ್ ಲ್ಲೀಪಟಲ್ೀ 

ಧ್ ಮಭರಮಾದ್ವಹನಾಭಾವವರ್ತ ವಹನಾನ್ತಮಿರ್ತಾಃ॥ ಆಗಮಾಭಾಸತ್ ೀ ಯಥಾ– ನ್ದಿೀರ್ತೀರ್ೀ 

ಪಞ್ಾ ಫಲಾನಿ ಸನಿುೀರ್ತ ಪರತಾರಕವಾಕಯಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ 

ಸೃರ್ತರಪ ಪರಮಾಣಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಯಥಾವಸಿ್ತತಜ್ಞ್ೀಯವಿಷ್ಯಿೀಕ್ಾರಿತವಂ ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣಮಿರ್ತ ಯದ್ತಕುಂ 

ತದ್ನ್ತಪಪನ್ನಮ್, ಸೃತಾವರ್ತವಾಯಪ ು್ೀರಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ।‘ಸೃರ್ತಾಃ 
ಪರತಯಕ್ಷಮೈರ್ತಹಯಮನ್ತಮಾನ್ಶಾತತಷ್ಟಯಮ್। ಪರಮಾಣಮಿರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಧ್ಮಾಯದ್ಯಥ್ೀಯ 

ಬತಭ ಷ್ತಭಿ (ಮತಮತಕ್ಷತಭಿ)ರಿ’ರ್ತ ಶತರತಾಯದ್ೀಾಃ ಸೃರ್ತಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್॥ 

ಅನ್ ಯೀಕುಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣನಿರಾಕರಣಮ್ 

ಕ್್ೀಚಿತ್ ‘ಪರಮಾಕರಣಂ ಪರಮಾಣ’ಮಿರ್ತ ವದ್ನಿು। ತತರ ಪರಮೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ 

ಪರಶಾವದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಪ್ರೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಪರಮಾಣಾಭಾಸ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಕರಣಮಿತಯನ್ತಕ್ ುೌ 

ಅಸಮಭವಾಃ, ಫಲ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಶ್ಾೀರ್ತ। ತನ್ನ। ಫಲ್ೀಽವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। 

‘ಪರಮಾವಾಯಪುಂ ಪರಮಾಣಮಿ’ತಯಪರಾಃ॥ ತದ್ಪ ನ್ ಸಮಭವರ್ತ। ಯದಾ ವಟಾದಿಸವಯಂ 
ಪರಮೀಯಂ ತದಾ ಈಶವರಪರಮೀರ್ತ, ಸವಯಪರಮೀಯಸ್ಯೀಶವರಪರಮಾವಾಯಪುತ್ವೀನ್ 

ಪರಮೀಯೀಽರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ॥ ಸಾಧ್ನಾಶರಯಯೀರನ್ಯತರತ್ವೀ ಸರ್ತ ಪರಮಾವಾಯಪುತವಂ 

ವಿವಕ್ಷ್ತಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಆಶರಯಪದ್ವ್ೈಯಥಾಯಯತ್॥ ನ್ನಿವೀಶವರಸಾಯಪ 

ಪಾರಮಾಣಾಯತುತಾರವಾಯಪುಪರಿಹಾರಾಥಯಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ | ಪರಮಾಣಶಬದಸಯ ಲತಯಡನ್ುತಾವತ್॥ 
ನ್ನಿವೀಶವರಸಯ ಕತೃಯತ್ವೀಽಪ  ಪರಮಾಂ ಪರತಯಧಕರಣತವಮಸ್ುೀವ, ಅತಾಃ 

ಪರಮಾಣಶಬದವಾಚಯತವಮತಪಪದ್ಯತ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ತಸಯ ಕತೃಯತ್ವೀಽಪ 
ಅಧಕರಣತಾವಭಾವಾತ್ ಕಿರರಾಶರಯಯೀಾಃ ಕತೃಯಕಮಯಣ್ ೀರಾಧಾರತವಸಯ 

ಅಧಕರಣಲಕ್ಷಣತಾವದಿರ್ತ। 

‘ಅನ್ತಭ ರ್ತಾಃ ಪರಮಾಣಮ್। ಸೃರ್ತವಯರ್ತರಿಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ತಭ ರ್ತಾಃ॥ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತಯನ್ತಕ್ ುೌ  

ಘಟ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸೃರ್ತವಯರ್ತರಿಕ್ ು್ೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಸೃತಾವರ್ತವಾಯಪುರಿ’ತಯನ್ಯಾಃ॥ ತನ್ನ। 
ಸಂಶರಾದಾವರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ, ಸೃತೌ ವ್ೀದಾದೌ ಚಾವಾಯಪ ು್ೀಶ್ಾೀರ್ತ॥ 
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ಪರಮಾಣವಿಭಾಗಾಃ 

ಪರಮಾಣಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್ – ಕ್್ೀವಲಮನ್ತಪರಮಾಣ ಚ್ೀರ್ತ। ಅತರ ಪಾರಧಾನ್ಯಕರಮೀಣ್ ೀದ ದ್ೀಶಾಃ। 

ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಮ್ 

 ತತರ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಮ್। ಯಥಾಥಯಮಿರ್ತ ಸಂಶರಾದಿವುಯದಾಸ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ ಪರತಯಕ್ಷವುಯದಾಸಾಃ॥ 

ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣವಿಭಾಗಾಃ 
ಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣಂ ಚತತವಿಯಧ್ಮ್ – ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ। 
ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ಸವತನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶವರಜ್ಞಾನ್ಮ್। ಸವತನ್ಯಮಿರ್ತ ಲಕ್ಾಾದಿಜ್ಞಾನ್ನಿರಾಸಾಃ॥ ಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ 

ಈಶವರವುಯದಾಸಾಃ। ಯದಾವ ಸವಪರಗತಸವಾಯಥಯವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶವರಜ್ಞಾನ್ಮ್। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶವರಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀಽಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತದಾವರಣಾಯ 

ಸವಾಯಥಯವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀಽನ್ಯತರ ಸವಾಯಥಯವಿಷ್ಯೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನಾದಾವರ್ತ-

ವಾಯಪುಾಃ, ತದಾವರಣಾಯ ಸವಪರಗತ್ೀರ್ತ। ಈಶವರಪರತಯಕ್ಷ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ 

ಜ್ಞಾನ್ಪದ್ಮ್॥ ತನಿನಯಮೀನ್ ಯಥಾಥಯಮಿೀಶವರಸವರ ಪಮನಾದಿನಿತಯಂ ಚ।  
ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ಈಶವರ್ೈಕ್ಾಧೀನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಅತ ಈಶವರಾಧೀನ್ಮಿರ್ತ। ಅಧೀನ್ತವಸಯ 

ಭ್ೀದ್ಘಟಿತತಾವನಾನರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಬರಹಾಮದಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಅತ ಏಕ್್ೀರ್ತ॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವೃರ್ತುಾಃ॥ 
ಅಥ ಚ ಈಶವರ್ೀ ತವಸಾವಯರ್ತರಕಮನ್ಯತಾರನಾಲ್ ೀಚನ್ೀ ಸವಯವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಅಸಮದಾದಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಾಃ 

ಸವಯವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ್ ೀಽನಾಲ್ ೀಚನ್ೀ 

ಇರ್ತ, ತಸಾಯಲ್ ೀಚನ್ೀ ಸವಯವಿಷ್ಯತಾವತ್। ಅನಾಲ್ ೀಚನ್ೀ ಸವಯವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ ಈಶವರ್ೀ ತವಸಾವಯರ್ತರಕಮಿರ್ತ॥ 
ಈಶವರ್ೀ ತವಸಾವಯರ್ತರಕಮ್ ಅಲ್ ೀಚನ್ೀ ಸವಯವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ 
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ವಾಯಘಾತ್ೀನಾಸಮಭವಾಃ, ಸಾಯತ್, ಅತ್ ೀಽನ್ಯತ್ರೀರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪರತಯಕ್ಷ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ 

ಜ್ಞಾನ್ಮಿರ್ತ॥ ತದ್ಪ ನಿಯಮೀನ್ ಯಥಾಥಯಮ್। ಲಕ್ಷ್ಮೀಸವರ ಪಮನಾದಿನಿತಯಂ ಚ॥ 

ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ಯೀಗಪರಭಾವಾವಲಬಾಧರ್ತಶಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ ತರ್ತಯವಿಧ್ಮ್ – 

ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಂ, ತಾರ್ತವಕಯೀಭಿಜ್ಞಾನ್ಮತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ। 

ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ಋಜವೀ ನಾಮ ಬರಹಮತವಯೀಗಾಯ ಜಿೀವಾಾಃ॥ ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತರ ಆಲ್ ೀಚನ್ೀ 

ಸವಯವಿಷ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ ಜ್ಞಾನ್ಮೃಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಅಸಮದಾದಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಾಃ ಸವಯವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಾಃ ಸವಯವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 

ಅತ ಆಲ್ ೀಚನ್ೀ ಇರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀಽಸಮಭವಾಃ, ತಸ್ಯೀಶವರ್ೀ ಆಲ್ ೀಚನ್ೀ 

ಸವಯವಿಷ್ಯತಾವಭಾವಾತ್; ಅತ ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ। 

ತತ್ ದಿವವಿಧ್ಮ್ – ಸವರ ಪಂ ಮನ್ ೀವೃರ್ತುರ ಪಂ ಚ್ೀರ್ತ॥ ತತರ 

ಸವರ ಪಮನಾದಿನಿತಯಮ್। ವೃರ್ತುಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಪರವಾಹತ್ ೀಽನಾದಿ॥ ದ್ವಯಮಪ ನಿಯಮೀನ್ 

ಯಥಾಥಯಮ್॥ 

ತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ತದ್ವಾರ್ತರಿಕ್ಾುಾಃ ತತಾವಭಿಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾಸಾುರ್ತವಕ್ಾಾಃ। ತತಾುವಭಿಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಸಾುರ್ತುವಕ್ಾ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಋಜತಯೀಗಿಷ್ವರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಸುದ್ವಾರ್ತರಿಕ್ಾು ಇರ್ತ। ತದ್ವಾರ್ತರಿಕ್ಾು ಇತತಯಕ್ ು್ೀ 
ಅತಾರ್ತುವಕದ್ೀವ್ೀಷ್ವರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಸುತಾುವಭಿಮಾನಿನ್ ಇರ್ತ॥ ತದ್ವಾರ್ತರಿಕ್ಾುಸುತಾುವಭಿಮಾನಿನ್ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಅಸತರ್ೀಷ್ವರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ್ ೀ ದ್ೀವಾ ಇರ್ತ॥ 
ಅನಾದಿತ್ವೀ ಸರ್ತ ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತರ ಆಲ್ ೀಚನ್ೀಽಪಯಸವಯವಿಷ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ 

ತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ್ ೀಽಸವಯವಿಷ್ಯಮಿರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತಸ್ಯೀಶವರ್ೀಽಸವಯವಿಷ್ಯತಾವತ್ ಅತ ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ। 
ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಾಃ ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ 
ಋಜತಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 
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ತಸಾಯಲ್ ೀಚನಾಭಾವದ್ಶಾರಾಮಿೀಶವರಾದ್ನ್ಯತಾರಸವಯವಿಷ್ಯತಾವತ್; 

ಅತ್ ೀಽನಾದಿತ್ವೀ ಸರ್ತೀರ್ತ। 

ತದ್ಪ ದಿವವಿಧ್ಮ್ –ಸವರ ಪಂ ಬಾಹಯಂ ಚ್ೀರ್ತ।  ಸವರ ಪಂ ಯಥಾಥಯಮೀವ। ಬಾಹಯಂ 
ಕದಾಚಿದ್ಯಥಾಥಯಮಪ। 

ಅತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ಋಜತತಾರ್ತುವಕವಯರ್ತರಿಕ್ಾು ದ್ೀವಋಷಾಯದ್ಯೀ ಯೀಗಿನ್ ೀಽತಾರ್ತುವಕ್ಾಾಃ॥ ಸಾದಿತ್ವೀ ಸರ್ತ 
ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತರ ಅಲಪಜ್ಞಾನ್ಯತಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಾರ್ತುವಕ್ಾಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಮತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಈಶವರಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 

ಅತ್ ೀಽಲಪಜ್ಞಾನ್ಯತಕುಮಿತತಯಕುಮ್। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಅಯಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 

ಅತ್ ೀಽಲ್ಪೀರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀಽಸಮಭವಾಃ, ತಸಯ ಈಶವರ್ೀ ಬಹತಲಾಜ್ಞಾನ್ಯತಕುತಾವತ್, ಅತ 

ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ತಾರ್ತುವಕಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ- ಸಾದಿತ್ವೀ 

ಸರ್ತೀರ್ತ। 

ತದ್ಪ ದಿವವಿಧ್ಮ್ ಸವರ ಪಂ ಬಾಹಯಂ ಚ್ೀರ್ತ॥ ಯಥಾಥಯಯನಿಯಮಾದಿಪೂವಯವತ್॥ 

ಅಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ 

ಯೀಗಿವಯರ್ತರಿಕ್ಾು ಜಿೀವಾ ಅಯೀಗಿನ್ಾಃ॥ ಈಶಲಕ್ಷ್ಮೀನಿರಾಸಾಯ ಜಿೀವಾ ಇರ್ತ। 
ಯೀಗಿನಿರಾಸಾಯ ಯೀಗಿವಯರ್ತರಿಕ್ಾು ಇರ್ತ। 

ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತರ ಅಜ್ಞಾನ್ಪರಚತರಜ್ಞಾನ್ಮಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮ್॥ ಅಜ್ಞಾನ್ಪರಚತರಜ್ಞಾನ್ಂ 
ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತಸ್ಯೀಶವರ್ೀ ಅಜ್ಞಾನ್ಪರಚತರತಾವತ್, ಅತ 

ಈಶವರಾದ್ನ್ಯತ್ರೀರ್ತ। 

ತದ್ಪ ಪೂವಯವತ್ ದಿವವಿಧ್ಮ್। ಉತಪರ್ತುವಿನಾಶವಚಾ। 

ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಭಿವಯಕುಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಉತಪರ್ತುವಿನಾಶವತುವಮ್। ವೃರ್ತುಜ್ಞಾನ್ಸಯ 

ಸವರ ಪಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್॥ 

ಅಯೀಗಿನ್ ೀಽಪ ರ್ತರವಿಧ್ಾಃ। ಮತಕಿುಯೀಗಾಯಾಃ ನಿತಯಸಂಸಾರಿಣಸುಮ್ೀಯೀಗಾಯಶ್ಾೀರ್ತ॥ 
ಮತಕಿುಯೀಗಾಯನಾಂ ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ಂ ಯಥಾಥಯಮೀವ। ನಿತಯಸಂಸಾರಿಣಾಂ ತತ 

ಮಿಶರಮೀವ। ಅನ್ಯೀಷಾಂ ವಯಥಾಥಯಮೀವ॥ ಬಾಹಯಂ ತತ 

ತರರಾಣಾಮಪುಯಭವಯವಿಧ್ಮಿರ್ತ॥ 
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ಪರ್ ೀಕುಕ್್ೀವಲಪರಮಾಣವಿಭಾಗವುಯದಾಸಾಃ 

‘ಇನಿದಿಯಜಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಜಚಂ ಸೃರ್ತಾಃ ಆಷ್ಯಂ ಚ್ೀರ್ತ ಚತತವಿಯಧ್ಂ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾಮಿ’ರ್ತ 

ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಇಕ್ಾಾಃ। ತದ್ಸತ್ | ನಿತಯಸ್ಯೀಶವರಜ್ಞಾನಾದ್ೀಾಃ ಆಗಮಜನ್ಯಸಯ ಚ ಸಙ್ಖುಿಹಾತ್। 
ಸೃತ್ೀಮಯನ್ ೀರ ಪ್ೀನಿದಿಯಜನ್ಯತ್ವೀನ್ ಆಷ್ಯಸಯ ಚ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ತ್ವೀನ್ ಯೀಗಿಜ್ಞಾನ್ಸಯ 
ಯೀಗಸಹಕೃತ್ೀನಿದಿಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಪರಭ್ೀದ್ತವಸಯ ತ್ೈರ್ೀವೀಕುತ್ವೀನ್ 

ಪೃಥಗುಿಹಣಯೀಗಾಚಾ॥ 

ಅನ್ತಪರಮಾಣಮ್ 

ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಮನ್ತಪರಮಾಣಮ್॥ ಯಥಾಥಯಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಕ್್ೀವಲ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ  ತತರ ಸಂಶರಾದೌ ಚಾರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸಾಧ್ನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಕತಠಾರ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಕ್್ೀವಲ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಯಥಾಥಯಸಾಧ್ನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಪರತಯಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಸಂಶರಾದಿಸಾಧ್ನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಕರಣಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಪರಮಾತಾರದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಇರ್ತ ಸವಯಂ ಸಾಥಯಕಮ್। 

ಸಾಧ್ನ್ಮ್ 

ಸರ್ತ ಚ ಪರಮಾತಾರದೌ ಕ್ಾರಣ್ೀ ಯದ್ಭಾವಾತ್ ಕ್ಾರಾಯಭಾವೀ ಯಸ್ತಮನ್ ಸತಯಪರರ್ತಬನ ಧ್ೀ 

ಭವತ್ಯೀವ ಕ್ಾಯಯಂ, ತದ್ತಚಯತ್ೀ ಸಾಧ್ನ್ಮಿರ್ತ। ಯಥಾ ವಾಯಪಾರವಾನ್ ಕತಠಾರಾಃ। ಅತ್ ೀ 
ನ್ ರಾದ್ೃಚಿಛಕಸಂವಾದಿಲ್ಲಙ್ಖುವಿಭರಮಾದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ॥ ಕ್ಾಚಾದ್ಯಾಃ ಪರರ್ತಬನಾಧ 

ಇತತಯಚಯನ ು್ೀ। 

ಕ್ಾರಣಮ್ 

ಅನ್ಯಥಾಸ್ತದ್ಧತ್ವೀ ಸರ್ತ ಕ್ಾಯಯನಿಯತಪೂವಯವೃರ್ತು ಕ್ಾರಣಮ್। ಕ್ಾಯಯಂ 

ಪಾರಗಭಾವಪರರ್ತಯೀಗಿ। ತತಾೆರಣಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್ – ಉಪಾದಾನ್ಕ್ಾರಣಂ ನಿಮಿತುಕ್ಾರಣ 

ಚ್ೀರ್ತ॥ ಪರಿಣಾಮಿತ್ವೀ ಸರ್ತ ಯತಾೆರಣಂ ತದ್ತಪಾದ್ನ್ಕ್ಾರಣಮ್। ಯಥಾ ಜಗತಾಃ ಪರಕೃರ್ತಾಃ, 

ಮೃರ್ತಪಣಡಶಾ ಘಟಸಯ॥ ಅಪರಿಣಾಮಿತ್ವೀ ಸರ್ತ ಯತಾೆರಣಂ ತನಿನಮಿತುಕ್ಾರಣಮ್। 
ಯಥಾಽದ್ೃಷಾಟದಿಕಂ ಜಗತಾಃ, ದ್ಣಾಡದಿಕಂ ಚ ಘಟಸಯ। ತತಶಾ 

ಉಕುಕ್ಾರಣಕ್ಾಲಾಪ್ೀಯದ್ರ್ತಶಯಿತಂ ತತಾಸಧ್ನ್ಮಿತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ। 
ಅನ್ತಪರಮಾಣಮ್ 

ಅನ್ತಪರಮಾಣ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್ – ಪರತಯಕ್ಷಮನ್ತಮಾನ್ಮಾಗಮಶ್ಾೀರ್ತ। 
ಪಾರಯೀಣಾಸನಾನವಯವಹಿತವತಯಮಾನ್ಕರ್ತಪರಾಥಯಗಾರಹಕಂ ಪರತಯಕ್ಷಮ್। 
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ಅನಾಸನಾನರ್ತೀತಾನಾಗತವಯವಹಿತಾಥಯಗ್ ೀಚರಮನ್ತಮಾನ್ಮ್। 
ಸಾವತನಾಯಾಶ್ೀಷಾಥಯವಿಷ್ಯ ಆಗಮ ಇರ್ತ॥ ಅಥಯಗರಹಣಕರಮೀಣ್ ೀದ ದ್ೀಶಾಃ। 

ಅಪರಮಾಣತ್ೈವಿಧಾಯತುಜಞನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮಪ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್। ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಿರ್ತ ಶಾಬದಭ್ೀದಾತ್, ತತರ 

ಪರತಯಕ್ಷಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ. ಇದ್ಮೀವ ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರ ಇತತಯಚಯತ್ೀ॥॥ 
ಅನ್ತಮಾನ್ಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ತಮಿರ್ತಾಃ॥ ಆಗಮಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಶಾಬದಮ್॥ 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀನಿದಿಯಂ ಪರತಯಕ್ಷಮ್। ದ್ತಷ್ಟೀನಿದಿಯೀಽರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀರ್ತ॥ 
ಅನ್ತಮಾನಾದಾವರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಇನಿದಿಯಮಿರ್ತ। 

ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಕರಣವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಕರಣಸಯ ಚಾವಾನ್ುರವಾಯಪಾರ್ೀಣ ಭಾವಯಮ್। ಯಥಾ 

ಛಿದಾಕರಣಸಯ ಪರಶ್ ೀದಾಯರತಸಂಯೀಗ್ ೀಽವಾನ್ುರವಾಯಪಾರಾಃ। 
ತಜಞನ್ಯಸುಜಞನ್ಯಜನ್ಕ್್ ೀಽವಾನ್ುರವಾಯಪಾರಾಃ। ಯಥಾ ಪರಶತಜನ್ ಯೀ ದಾರತಸಂಯೀಗಾಃ॥ 
ಸತಯಮ್। ಇನಿದಿಯಂ ಕ್ಾರಣಮ್। ತಸಾಯಥಯಸಂಯೀಗ್ ೀಽವಾನ್ುರವಾಯಪರಾಃ। 
ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರಾಃ ಫಲಮ್॥ ಅತರ ಧ್ಮಿಯಪರಧಾನ್ಯವಿವಕ್ಷರಾ ‘ಅದ್ತಷ್ಟಮಿನಿದಿಯಂ ತವಕ್ಷಮಿ’ರ್ತ 
ತತುವನಿಣಯರಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಸವಸವವಿಷ್ಯಸನಿನಕೃಷ್ಟಮದ್ತಷ್ಟಮಿನಿದಿಯಂ 

ಪರತಯಕ್ಷಮಿತತಯಕುಮ್। ಕವಚಿದ್ವಾನ್ುರವಾಯಪಾರಪಾರಧಾನ್ಯವಿವಕ್ಷರಾ ಲಕ್ಷಣಾನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ 

‘ನಿದ್ ೀಯಷಾಥ್ೀಯನಿದಿಯಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮಿ’ತತಯಕುಮ್। ಅತ್ ೀ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ। 

ಪರತಯಕ್ಷವಿಭಾಗಾಃ 

ಪರತಯಕ್ಷಂ ಸಪುವಿಧ್ಮ್ – ಸಾಕ್ಷ್ಷಿನಿದಿಯಭ್ೀದಾತ್॥ ಅತರ ಚ್ೀತನ್ಸವರ ಪ್ೀನಿದಿಯಂ 

ಸಾಕ್ಷ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ತಸಯ ವಿಷ್ರಾಾಃ – ಆತಮಸವರ ಪಂ, ತದ್ಧಮಾಯಾಃ ಸತಖಾದ್ಯೀ, 
ಭಾವರ ಪಾವಿದಾಯ ಮನ್ಾಃ, ತದ್ವೃತುಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಸತಖಾದಾಯಾಃ 

ಕ್ಾಲ್ ೀಽವಾಯಕೃತಾಕ್ಾಶಶ್ಾೀತಾಯದಾಯಾಃ। ಸ ಚ ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ಂ ವಯನ್ಕಿು॥ ಷ್ಡಿನಿದಿರಾಣಿ ಚ 

ಘಾರಣರಸನ್ಚಕ್ಷತಸುವಕ್್ ್ಿೀತರಮನಾಂಸ್ತ॥ ತತರ ಗನ್ಧಸುದಿವಶ್ೀಷಾಾಃ ಸೌರಭಾದ್ಯೀ 

ಘಾರಣ್ೀನಿದಿಯಸಯ ವಿಷ್ರಾಾಃ॥ ರಸಸುದಿವಶ್ೀಷಾ ಮಾಧ್ತರಾಯದ್ಯೀ ರಸನ್ೀನಿದಿಯಸಯ 

ವಿಷ್ರಾಾಃ। ಮಹತುವಸಮಾನಾಧಕರಣ್ ೀದ್ ಭತರ ಪವನಿು ದ್ರವಾಯಣಿ, ಕ್್ೀಚಿದ್ತುಣಾಃ 

ಸಙ್ಗ್ಾದ್ಯ, ಕಮಯಣಿ, ಜಾತಯಶಾಕ್ಷತಸುವಚ್ ೀವಿಯಷ್ರಾಾಃ॥ ವಾಯತಸಪಶ್ ೀಯಽಪ ತವಚ್ ೀ 

ವಿಷ್ಯಾಃ। ವಾಯತಸತು ಸಪಶಾಯನ್ತಮೀಯಾಃ। 
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ವಾಯತಾಃ ಸಪಶಯನ್ತಮೀಯಾಃ 

ತಥಾ ಹಿ – ಯೀಽಯಂ ವಾರೌ ವಾರ್ತ ಸರ್ತ ಅನ್ತಷ್ಣಶ್ೀತಸಪಶಯಾಃ ಉಪಲಭಯತ್ೀ ಸ ಸಪಶಯಾಃ 

ಕವಚಿದಾಶ್ರತಾಃ ಗತಣತಾವತ್ ರ ಪವತ್। ನ್ ಚಾಸಯ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಆಶರಯಾಃ ಉದ್ ಭತಸಪಶಯವತಾಯಾಃ 

ಪೃರ್ಥವಾಯ ಉದ್ ಭತರ ಪವತುವನಿಯಮಾತ್। ಉಪಲಭಯಮಾನ್ಸಪಶಾಯಶರಯಸಯ 

ನಿೀರ ಪತಾವತ್। ನಾಪ ಜಲತ್ೀಜಸ್ತೀ, ಉಪಲಭಯಮಾನ್ಸಪಶಾಯಶರಯಸಾಯನ್ತಷ್ಣಶ್ೀತತಾವತ್। 
ನ್ ವಿಭತಚತತಷ್ಟಯಂ, ಸಪಶಯರಹಿತತಾವತ್ | ತತಾರಪ ತದ್ಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ೀ ಸವಯದಾ 

ಸವಯತ್ ರೀಪಲಬ್ಧಧಪರಸಙ್ಗುತ್। ನ್ ಮನ್ಾಃ ಪರಮಾಣತಸಪಶಯಸಾಯರ್ತೀನಿದಿಯತಾವತ್। ತಸಾಮದ್ಯಾಃ 
ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ಸಪಶಾಯಶರಯಾಃ ಸ ವಾಯತಾಃ॥ ನ್ನ್ತ ವಾಯತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾಃ 
ಪರತಯಕ್ಷಸಪಶಾಯಶರಯತಾವತ್ ಘಟವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ | ಉದ್ ಭತರ ಪವತುವಸ್ ಯೀಪಾಧತಾವತ್; 

ಅಸ್ ಯೀಪಾಧ್ೀಾಃ ಫಕ್ಷಧ್ಮಯವಾವಚಿಛನ್ನಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತಾವತ್।‘ಯತರ ಬಹಿದ್ರಯವಯತ್ವೀ ಸರ್ತ 

ಪರತಯಕ್ಷತವಂ ತತ್ ರೀದ್ ಭತರ ಪವತುವಮಿರ್ತ ವಾಯಪುನಾಯಸ್ತು, ಪಕ್ಷ್ೀ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯಪಕತಾವತ್। 
ತಸಾಮದಾವಯೀಾಃ ಸಪಶಾಯನ್ತಮೀಯತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮ್। 

ಶಬದಸುದಿವಶ್ೀಷಾ ವಣಾಯದ್ಯಾಃ ಶ್ ರೀತ್ರೀನಿದಿಯಸಯ ವಿಷ್ರಾಾಃ॥ 

ಇಂದಿರಯ-ಅಥಯದ್ ೀಷಾಾಃ 

ಏತ್ೀಷಾಂ ಪಞ್ ಾ್ೀನಿದಿರಾಣಾಂ ಮನ್ ೀಽನ್ಧಷಿಠತತವಂ ಕ್ಾಚಕ್ಾಮಲಾರಾಶಾ ದ್ ೀಷಾಾಃ। 

ಮನ್ಸಸತು ಬಾಹ್ಯೀನಿದಿರಾಧಷಾಠನ್ೀನ್ೈತ್ೀ ಸವ್ೀಯ ವಿಷ್ರಾಾಃ। 
ಬಹಿರಿನಿದಿಯನ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷ್ಾೀಣಾರ್ತೀತಾಾಃ ಪದಾಥಾಯಾಃ ಮನ್ ೀವಿಷ್ರಾಾಃ। ಸೃರ್ತಾಃ ಫಲಮ್;‘ 

ಮಾನ್ಸಪರತಯಕ್ಷಜಾ ಸೃರ್ತಾಃ’ ಇತತಯಕ್ ು್ೀಾಃ। ತತರ ಸಂಸಾೆರಾಃ ಸನಿನಕಷ್ಯರ ಪಾಃ, 

ಯಥಾಯೀಗಿೀನಿದಿರಾಣಾಂ ಯೀಗಜ್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ॥ ತಸಯ ಮನ್ಸ್ ೀದ್ ೀಷಾ 

ರಾಗಾದ್ಯಾಃ। 
ಅಥಯದ್ ೀಷಾಶಾ – ಅರ್ತದ್ ರಸಿತವಮ್, ಅರ್ತಸಾಮಿೀಪಯಂ, ಸೌಕ್ಷಮಾಂ ವಯವಧಾನ್ಮ್, 

ಅನ್ಭಿವಯಕುತವಂ, ಸಾದ್ೃಶಯಮ್ ಚ್ೀತಾಯದ್ಯಾಃ॥ 
ಏತ್ೀಷ್ತ ದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ ಕವಚಿಜಾಞಾನ್ಮೀವ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ, ಕವಚಿಚಾ 

ಸಂಶರಾದಿಕಮತತಪದ್ಯತ್ೀ। 
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ಜ್ಞಾನ್ ೀತಪರ್ತುಕರಮಾಃ 

ಇನಿದಿಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಆತಾಮದಿಚತತಣಾಯಂ ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಕ್ಾರಣಮ್। ಆತಾಮ ಮನ್ಸಾ 

ಸಂಯತಜಯತ್ೀ। ಮನ್ ಇನಿದಿಯೀಣ ಇನಿರಯಮಥ್ೀಯನ್। ಇನಿದಿರಾಣಾಂ 

ವಸತುಪಾರಪಯಪರಕ್ಾಶಕ್ಾರಿತವನಿಯಮಾತ್। 
ಸವ್ೀಯಷಾಮಿನಿದಿರಾಣಾಂ ಸವಸವವಿಷ್ಯೈಾಃ ಸವಸವವಿಷ್ಯಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಭಾವ್ೀನ್ ಚ 

ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀಕ ಏವ ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಕ್ಾರಣಮ್। ನ್ ತತ ಕವಚಿತಪರಮಪರಾ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್॥ 

ಸನಿನಕಷ್ಯಷಾಡಿವಧ್ಯನಿರಾಕರಣಮ್ 

ಏಕ್್ೀ ತತ ‘-ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರಪರಮಾಹ್ೀತತರಿನಿದಿರಾಥಯಯೀಾಃ ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ ಷ್ಡಿವಧ್। ತದ್ಯಥಾ – 
೧.ಸಂಯೀಗಾಃ, ೨.ಸಂಯತಕುಸಮವಾಯಾಃ, ೩.ಸಂಯತಕುಸಮವ್ೀತಸಮವಾಯಾಃ, 

೪.ಸಮವಾಯಾಃ, ೫.ಸಮವ್ೀತಸಮವಾಯಾಃ, ೬.ವಿಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವಶ್ಾೀರ್ತ॥  
ತತರ ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ ಘಟಾದಿದ್ರವ್ಯೈಾಃ ಸಂಯೀಗಾಃ ರ ಪಕಮಯಸಾಮಾನ್ಯೈಾಃ ಸಂಯತಕು 

ಸಮವಾಯಾಃ। ತಥಾ ತವಚ್ ೀ ಘಟಾದಿದ್ರವ್ಯೈಾಃ  ಸಂಯೀಗಾಃ। ಸಪಶಯಕಮಯ ಸಾಮಾನ್ಯೈಾಃ 

ಸಂಯತಕುಸಮವಾಯಾಃ। ತಥಾ ಮನ್ಸ ಆತಮನಾ ಸಂಯೀಗಾಃ, ಆತಮಗತಸತಖಾದಿಭಿಶಾ 

ಸಂಯತಕುಸಮವಾಯಾಃ। ಘಾರಣರಸನಾಯೀಗಯನ್ಧರಸಾಭಾಯಂ ಸಂಯತಕುಸಮವಾಯಾಃ। 
ತಾಭಾಯಂ ಸಂಯತಕ್ ು್ೀ ಫಲ್ೀ ಗನ್ಧರಸಯೀಾಃ ಸಮವಾರಾತ್;ಗತಣಕಮಯಗತಸಾಮಾನ್ಯೈಾಃ 

ಸಂಯತಕುಸಮವ್ೀತಸಮವಾಯಾಃ। ಶ್ ರೀತರಸಯ ಶಬ ದ್ೀನ್ ಸಮವಾಯಾಃ 
ಕಣಯಶತಷ್ತೆಲಯವಚಿಛನ್ನನ್ಭಸಾಃ ಶ್ ರೀತರತಾವತ್, ಶಬದಸಯ ಚಾಕ್ಾಶತಗತಣತಾವತ್; 

ತದ್ುತಶಬದತಾವದಿಸಾಮಾನ್ಯೈಾಃ ಸಮವ್ೀತಸಮವಾಯಾಃ। ತಥಾ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀ 

ಘಟಾಭಾವ್ೀವಿಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವಾಃ ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ। ಇಹ ಭ ತಲ್ೀ ಘಟ್ ೀ ನಾಸ್ತುೀತಯತರ 
ಚಕ್ಷತಾಃ ಸಂಯತಕುಸಯ ಭ ತಲಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣತಾವತ್, ಘಟಾಭಾವಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಯತಾವತ್; 

ಘಟಾಭಾವವದ್ ಭತಲಮಿತಯತರ ಚಕ್ಷತಾಃ ಸಂಯತಕುಸಯ ಭ ತಲಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಯತವಮ್। ಘಟಾ 
ಭಾವಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣತವಮ್, ಏವಂ ಸಮವಾಯಗರಹ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಣವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವಾಃ ಸನಿನಕಷ್ಯಾಃ – 

ಇಹ ತನ್ತುಷ್ತ ಪಟಸಮವಾಯಾಃ, ಪಟಸಮವಾಯವಾನ್ುಸುನ್ುವ ಇತಾಯದಿ ವದ್ನಿು। 

ತದ್ೀತದ್ಸತ್॥ ಗತಣಾದಿೀನಾಂ ಗತಣಾಯದಿಭಿರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಮವಾರಾಭವಾತ್, 

ಸಮವಾಯಸದಾಭವ್ೀ ಪರಮಾಣಾಭಾವಾಚಾ॥ ಆತಮಮನ್ಾಃ ಸಂಯೀಗಸಾಯನ್ಯತರ 
ಪರತಾಯಸರ್ತುತ್ವೀಽಪ ಆತಮನಿ ತದ್ಧಮೀಯಷ್ತ ಚ ನ್ ತಸಯ ತಥಾತವಮ್, ಆತಮನ್ಸುದ್ಧಮಾಯಣಾಂ ಚ 

ಸಾಕ್ಷ್ವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಮನ್ ೀವಿಷ್ಯತಾವಭಾವಾತ್॥ ವಣಾಯತಮಕಶಬದಸಯ ದ್ರವಯತ್ವೀ 
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ಆಕ್ಾಶಗತಣತಾವಭಾವಾತ್। ನ್ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವತ ು್ವೀ ಸತಯಸಮದಾದಿಬಾಹ್ಯೈಕ್್ೀನಿದಿಗಾರಹಯತ್ವೀನ್ 
ವಣಾಯನಾಂ ಗತಣತವಸ್ತದ ಧ್ೀಾಃ ಕಥಂ ದ್ರವಯತವಮಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | ಅಸಮನ್ಮತ್ೀ ತಮಸ್ತ 

ವಯಭಿಚಾರಾತ್ ಪರಮತ್ೀ ಪರದಿೀಪಪರಭಾರಾಂ ವಯಭಿಚಾರಾತ್॥ ಧ್ವನಾಯತಮಕಶಬದಸಯ 

ಆಕ್ಾಶಗತಣತ್ವೀಽಪ ತದ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಮವಾರಾಭಾವಾತ್॥ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ ವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾವಸಯ 
ಸವರಪಸಮಬನ್ಧತ್ವೀನ್ ಭಿನ್ನಸಮಬನ್ಧತಾವಭಾವಾತ್॥ 

ಸೃತ್ೀಾಃ ಮನ್ ೀಜನ್ಯತವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ಯತ್ೆೀಚಿದಾಹತಾಃ- ‘ಸಂಸಾೆರಮಾತರಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸೃರ್ತಾಃ। ಪರತಯಭಿಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತ 

ವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಮಾತರಪದ್ಮ್। ಸಂಸಾೆರಸಮರಯೀಗಾಭಾಯಂ ಜಾಯಮಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಪರತಯಭಿಜ್ಞಾನ್ಮ್। ಸಮರಯೀಗಾಃ ಸಂಯೀಗಾಃ। ಸಂಸಾೆರ್ೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಅಯಂ ಘಟ ಇರ್ತ 

ಜ್ಞಾನ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸಮರಯೀಗ್ೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಸೃತಾವರ್ತವಾಯಪಕಮಿ’ರ್ತ॥ 

ತನ್ನ। ತಥಾ ಸರ್ತ ‘ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಸಯ ಪರಮಾಣಜನ್ಯತವನಿಯಮಾತ್ ಸೃತ್ೀಶಾ 

ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ತಾವತ್। ತಜಞನ್ಕಸಂಸಾೆರಸಾಯಪ ಪೃಥಕರಮಾಣಾಯಪತ ು್ೀಾಃ॥ ತತಶಾ ತಾನಿ 
ಪರಮಾಣಾನಿ ಚತಾವರಿೀರ್ತ ವಿಭಾಗಾನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ॥ ನ್ನ್ತ ಇದ್ಂ ದ್ ಷ್ಣಂ ಭವತಾಮಪ 

ಸಮಾನ್ಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಅಸಾಮಭಿಸತು ಸೃತ್ೀಭಾಯವನಾಸಹಕೃತಮಾನ್ಸ – 

ಪರತಯಕ್ಷಜನ್ಯತಾವಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರಾದಿರ್ತ। 

ಪರತಯಕ್ಷಸಯ ಚಾತತವಿಯಧ್ಯಮ್ 
ಚತತವಿಯಧ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷಮ್ – ಈಶವರಪರತ್ಯೀಕ್ಷಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪರತಯಕ್ಷಂ ಯೀಗಿಪರತಯಕ್ಷಮಯೀಗಿ-

ಪರತಯಕ್ಷಂ ಚ್ೀರ್ತ। ವಿಷ್ಯಸತು ತತುಜಾಞಾನಿಷ್ಯವದಿವವ್ೀಕುವಯಾಃ॥ ಅತರ ವಿಶ್ೀಷ್ಸತು 

ಪದ್ಧತತಯಕುರಿೀತಾಯ ಜ್ಞಾತವಯ ಇರ್ತ ಸವಯಮವದಾತಮ್॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮಜಞಯರ್ತೀಥಯಪೂಜಯಪಾದ್ಪರದ್ಶ್ಯತಮಾಗಾಯನ್ತವರ್ತಯನಾಯಂ 

ಪರಮಾಣಚನಿದಿಕ್ಾರಾಂ ಪರತಯಕ್ಷಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

॥ಅಥ ಅನ್ತಮಾನ್ ಪರಿಚ್ಛೀದ್ಾಃ॥ 

ಹರಿಾಃ ಓಂ॥  
ಅನ್ತಮಾನ್ಮ್ 

ಅಥಾನ್ತಮಾನ್ಂ ನಿರ ಪಯತ್ೀ – ನಿದ್ ೀಯಷ್ ೀಪಪರ್ತುರನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಉಪಪರ್ತುಾಃ, ಯತಕಿುಾಃ, 

ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ವಾಯಪಯಮಿರ್ತ ಪರಾಯಯಾಃ। 
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ಉಪಪರ್ತುರನ್ತಮಾನ್ಮಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಆಶರಯಸ್ತದ ಧ್ೀ ಬಾಧತ್ೀ ಚಾರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 

ತಯೀವಾಯಯಪಾುಶರಯತ್ವೀನ್ ೀಪಪರ್ತುತಾವತ್; ಅತ್ ೀ ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ 

ಪರತಯಕ್ಷಾದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತ ಉಪಪರ್ತುರಿರ್ತ। ಅತರ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಕರಣಮ್। ಪರಾಮಶ್ ೀಯ 

ವಾಯಪಾರಾಃ। ಅನ್ತಮಿರ್ತಾಃ ಫಲಮ್॥ ವಾಯಪುಪರಕ್ಾರಕಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಾಮಶಯಾಃ, 

ಯಥಾ ವಹಿನವಾಯಪಯಧ್ ಮವಾನ್ಯಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಮ್। ತಜಞನ್ಯಂ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿರ್ತ  

ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ತಮಿರ್ತ। 
ವಾಯಪುಾಃ 

ಯತರ ದ್ ಮಸುತಾರಗಿನರಿರ್ತ ಸಾಹಚಯಯನಿಯಮ್ೀ ವಾಯಪುಾಃ॥ ಅತರ ಸಾಹಚಯಯಂ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ 

ಸಾಧ್ಯೀನ್ ಸಮಬನ್ಧಮಾತರಂ ವಿವಕ್ಷ್ತಮ್, ನ್ ತತ ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಯಮೀವ। ತಸಯ 
ನಿಯಮ್ೀ ನಿಯತತವಮ್। ಅವಯಭಿಚಾರಿತಸಾಧ್ಯಸಮಬನ್ಧಾಃ ವಾಯಪುರಿತಯಥಯಾಃ॥ ಸಾಹಚಯಯ-

ನಿಯಮ ಇತ್ಯೀವ ವಾಯಪುಲಕ್ಷಣಮ್। ಯತರ ಧ್ ಮಸುತಾರಗಿನರಿರ್ತ ವಾಯಪುದ್ಶಯನ್ಮ್॥ ತತರ 
ಧ್ ಮ್ೀ ವಾಯಪಯಾಃ, ಅಗಿನವಾಯಯಪಕಾಃ। ವಾಯಪುಧಕರಣಂ ವಾಯಪಯಮ್। ವಾಯಪುನಿರರ ಪಕಂ 
ವಾಯಪಕಮ್। ಅತರ ವಾಯಪಯಸಯ ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತವಂ ನಾಮ ಸಮತಚಿತದ್ೀಶವವೃರ್ತುತವಂ  

ವಿವಕ್ಷ್ತಮ್। ಅತ್ ೀ ನ್ ಕಶ್ಾತತಷದ್ ರೀಪದ್ರವಾಃ। 
ಕ್್ೀಚಿತ್ - ‘ಪರರ್ತಯೀಗಯಸಮಾನಾಧಕರಣಾಃ ಸಾಧ್ನ್ಸಮಾನಾಧಕರಣ್ ೀ ಯೀಽ-

ತಯನಾುಭಾವಾಃ ತಸಾಯಪರರ್ತಯೀಗಿ ಯತಾಸಧ್ಯಂ ತತಸಮಾನಾಧಕರಣಯಂ ವಾಯಪುರಿತಯಥಯಾಃ। 
ಸಾಧ್ಯಸಾಮಾನಾಧಕರಣಯಂ ವಾಯಪುರಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ 
ಪರಮೀಯತಾವದಿತಯತಾರರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತದ್ತವಾದಾಸಾಯ ಸಾಧ್ನ್ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಾ-

ತಯನಾುಭಾವಾಪರರ್ತಯೀಗಿೀರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ವೃಕ್ಷಾಃ ಸಂಯೀಗಿೀ ದ್ರವಯತಾವದಿತಯತಾರವಾಯಪುಾಃ, 

ತತಪರಿಹಾರಾಯ ಪರರ್ತಯೀಗಯಸಮಾನಾಧಕರಣ್ೀರ್ತ। ಸಂಯೀಗಾಭಾವಸಯ 

ಪರರ್ತಯೀಗಿಸಮಾನಾಧಕರಣತಾವನ್ನ ವಾಯಪುಾಃ’ ಇತಾಯಹತಾಃ॥ ತದ್ಸತ್ || ಊಧ್ವಯದ್ೀಶ್ ೀ 
ವೃಷಿಟಮಾನ್ ಅಧ್ ೀದ್ೀಶ್ೀ ನ್ದಿೀಪೂರಾತ್, ಯದಾಽಧ್ ೀದ್ೀಶ್ೀ ನ್ದಿೀಪೂರಾಃ 

ತದ್ ೀಧ್ವಯದ್ೀಶ್ೀ ವೃಷಿಟಾಃ, ಯಥಾ ಸಮರರ್ತಪನ್ನಮಿತಾಯದಿ ವಯಧಕರಣಾನ್ತಮಾನ್ೀಽವಾಯಪ ು್ೀಾಃ॥ 
ನ್ನಿವದ್ಂ ದ್ ಷ್ಣಂ ಭವತಾಂ ಸಮಾನ್ಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಭಾವರ ಪಸಯ 

ಅವಯಭಿಚಾರಿತಸಮಬನ್ಧಸಯ ವಯಧಕರಣಾನ್ತಮಾನ್ೀ  ಸತಾುವದಿರ್ತ॥ 
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ಧ್ಮಾಯಶಾತತವಿಯಧಾಾಃ 

ಧ್ಮಾಯಶಾತತವಿಯಧಾಾಃ– ಕ್್ೀಚನ್ ಸಮವಾಯಪಾುಾಃ, ಕ್್ೀಚನ್ ವಿಷ್ಮವಾಯಪಾುಾಃ, ಕ್್ೀಚನ್ 
ಪರಸಪರಪರಿಹಾರ್ೀಣ್ೈವ ವತಯಮಾನಾಾಃ, ಕ್್ೀಚಿತೆವಚಿತಸಮಾವಿಷಾಟ ಅಪ 

ಪರಸಪರಪರಿಹಾರ್ೀಣ್ೈವ ವತಯನ ು್ೀ।  
ತತರ ಆದಾಯ ಯಥಾ ನಿಷಿದ್ಧತವಪಾಪಸಾಧ್ನ್ತವ-ವಿಹಿತತವಧ್ಮಯಸಾಧ್ನ್ತಾವದ್ಯಾಃ ಯತರ 

ಧ್ಮಯಸಾಧ್ನ್ತವಂ ತತರ ವಿಹಿತತವಮಿರ್ತ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 

ದಿವರ್ತೀರಾ ಯಥಾ – ಧ್ ಮವತಾುವಗಿನಮತುವಕೃತಕತಾವನಿತಯತಾವದ್ಯಾಃ। ಯತರ ಧ್ ಮವತುವಂ 

ತತಾರಗಿನಮತುವಮಿರ್ತ ವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ಯತಾರಗಿನಮತುವಂ ತತರ ಧ್ ಮವತುವಮಿರ್ತ ವಾಯಪುನಾಯಸ್ತು, 

ಅಯೀಗ್ ೀಲಕ್್ೀ ವಯಭಿಚಾರಾತ್॥ ಅತರ ನ್ ಯನ್ದ್ೀಶವೃರ್ತುಧ್ ಮವತುವಂ ವಾಯಪಯಮೀವ। 
ಅಧಕದ್ೀಶವೃತುಗಿನಮತುವಂ ವಾಯಪಕಮೀವ॥ ಏವಂ ಯತರ ಕೃತಕತವಂ ತತಾರನಿತಯತವಮಿರ್ತ 

ವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ಯತಾರನಿತಯತವಂ ತತರ ಕೃತಕತವಮಿರ್ತ ವಾಯಪುನಾಯಸ್ತು, ಪಾರಗಭಾವ್ೀ 

ವಯಭಿಚಾರಾದಿರ್ತ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 

ತೃರ್ತೀರಾ ಯಥಾ – ಗ್ ೀತಾವಶವತವಗಜತವಸ್ತಂಹತಾವದ್ಯಾಃ। ಯತರ ಗ್ ೀತವಂ ನ್ ತತರ 

ಸವಯಥಾಽಶವತವಮ್, ಯತರ ಅಶವತವಂ ನ್ ತತರ ಸವಯಥಾ ಗ್ ೀತವಮ್। 
ತಯೀನಾಯನ್ ನಾೀನ್ಯಂ ವಾಯಪಯವಾಯಪಕಭಾವಾಃ, ಸಮಬನ್ಧಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತ್। ಏವಂ ಯತರ 
ಗಜತವಂ ನ್ ತತರ ಸವಯಥಾ ಸ್ತಂಹತವಮ್, ಯತರ ಸ್ತಂಹತವಂ ನ್ ತತರ ಗಜತವಮಿರ್ತ 

ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್॥ 

ಚತತಥಾಯ ಯಥಾ– ಪಾಚಕತಾವಪುರತಷ್ತವಭ ತತವಮ ತಯತಾವದ್ಯಾಃ। 
ಪಾಚಕತವಪುರತಷ್ತವಯೀಾಃ ಪುರತಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಸಮಾವ್ೀಶ್ೀಽಪ ಪಾಚಕತವಂ 
ಪುರತಷ್ತವಪರಿಹಾರ್ೀಣ ಸ್ತಯೀಷ್ತ ವತಯತ್ೀ, ಪುರತಷ್ತವಮಪ ಪಾಚಕತವಪರಿಹಾರ್ೀಣಾಪಚರ್ತ 

ಪುರತಷ್ೀ ವತಯತ್ೀ॥ ತಾವಪ ನಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ವಾಯಪಯವಾಯಪಕಭಾವವನ ುೌ ಸತಯಪ ಸಮಬನ ಧ್ೀ 

ಪರಸಪರವಯಭಿಚಾರಾತ್। ಏವಂ  ಭ ತತವಮ ತಯತವಯೀಾಃ ಕವಚಿತಸಮಾವ್ೀಶ್ೀಽಪ   
ಭ ತತವಂ ಮ ತಯತವಪರಿಹಾರ್ೀಣಾಕ್ಾಶ್ೀ ವತಯತ್ೀ, ಮ ತಯತವಂ ಭ ತತವಪರಿಹಾರ್ೀಣ 

ಮನ್ಸ್ತ ವತಯತ ಇರ್ತ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 
ತತರ ವಾಯಪಯೀ ಧ್ಮ್ೀಯ ವಾಯಪಕಪರಮಿರ್ತಂ ಜನ್ಯನ್ನನ್ತಮಾನ್ಮಿತತಯಚಯತ್ೀ 

ವಾಯಪಕಶಾಾನ್ತಮೀಯ ಇರ್ತ॥ 
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ಅನ್ತಮಿರ್ತಜನ್ನ್ಪರಕ್ಾರಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಪವಯತ್ೀ ವತಯಮಾನ್ ೀ ಧ್ ಮ್ೀ ಗೃಹಾನ್ುವಯರ್ತಯನ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕಿಮಿತಯಗಿನಪರಮಾಂ 

ನ್ ಜನ್ಯರ್ತ? ಉಚಯತ್ೀ। ನ್ ಪರತಯಕ್ಷವದ್ನ್ತಮಾನ್ಮಜ್ಞಾತಕ್ಾರಣಮ್।ಕಿಂ ತತ 

ಜ್ಞಾತಮೀವ॥ ತಥಾಪ, ನಾರಿಕ್್ೀಲದಿವೀಪವಾಸ್ತನ್ ೀ ದ್ೀಶಾನ್ುರಗತಸಯ ಧ್ ಮಪರರ್ತೀತಾವಪ 
ಕಸಾಮನಾನಗಿನಪರಮ್ೀದ್ಯಾಃ? ತಸಯ ಧ್ ಮಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ೀಽಪ ಅಗಿನವಾಯಪಯತರಾ 

ತಜಾಞಾನಾಭಾವಾತ್॥ ಜ್ಞಾತವಾಯಪುಕಸಾಯಪ ಕತತಾಃ ಕದಾಚಿದ್ಗಿನಪರಮಾನ್ತತಪರ್ತುಾಃ? 

ವಾಯಪುಸಮರಣಾಭಾವಾತ್॥ ತಥಾ ಚ ವಾಯಪುಸಮರಣಸಹಿತಂ ಸಮಯಗಾಞಾತಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ 

ಸಮತಚಿತದ್ೀಶಾದೌ ಲ್ಲಙ್ಕಚುಪರಮಾಂ ಜನ್ಯದ್ನ್ತಮಾನ್ಮಿತತಯಕುಂ ಭವರ್ತ॥ ಅತ ಏವ 
ಲ್ಲಙ್ಖುಸವರ ಪಸಯ ಜ್ಞಾತತ್ವೀಽಪ ದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷಾದಿಸಂಸೃಷ್ಟತರಾ ಜ್ಞಾಪಕತಾವನಾನನ್ತ-

ಮಾನ್ವ್ೈಫಲಯಮ್॥ ತತಶಾ ಅನ್ತಮಾನ್ಸಯ ದ್ವೀ ಅಙ್ಕ ು್ೀ – ವಾಯಪುಾಃ ಸಮತಚಿತದ್ೀಶಾದೌ 

ವೃರ್ತುಶ್ಾೀರ್ತ। ನ್ ತತ ಪಕ್ಷಧ್ತಾಯನಿಯಮಾಃ॥ 

ವಾಯಪುಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕಪರಮಾಣವಿಚಾರಾಃ 
ನ್ನ್ತ ವಾಯಪುಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀನ್ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಜಾಯತ್ೀ? ಯಥಾಯಥಂ 

ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾನಾಗಮೈರಿರ್ತ ಬ ರಮಾಃ। ತತರ ತಾವದ್ ಧಮಸಾಯಗಿನನಾ 

ವಾಯಪುಮಯಹಾನ್ಸಾದೌ ಪರತಯಕ್ಷಗಮಾಯ। ತತರ ಭ ಯೀದ್ಶಯನ್ವಯಭಿಚಾರಾದ್ಶಯನ್ೀ 

ಸಹಕ್ಾರಿಣಿೀ।  
ನ್ನ್ತ ವತಯಮಾನ್ಸನಿನಕೃಷ್ಟಮಾತರಗಾರಹಿಪರತಯಕ್ಷಂ ಸವೀಯಪಸಂಹಾರ್ೀಣ 
ಕಥಮರ್ತೀತಾದ್ಯಸಪದಾಂ ವಾಯಪುಂ ಗೃಹಿಣೀರಾತ್, ಪರತಾಯಸತ ು್ೀರಭಾವಾದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ| 
ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಪರತಾಯಸತ ು್ೀರಭಾವ್ೀಽಪ ಸಾದ್ೃಶ್ಯೀನ್ೈವ ಅರ್ತೀತಾದಿನಾ 

ಪರತಾಯಸರ್ತುಸಮಭವ್ೀನ್ ಸವೀಯಪಸಂಹಾರ್ೀಣ ವಾಯಪುಗರಹ್ ೀಪಪತ ು್ೀಾಃ॥ ಅನ್ತಮಾನ್-

ಗಮಾಯಂ ತತ ವಾಯಪುಮತತುರತ್ ರೀದಾಹರಿಷಾಯಮಾಃ॥ ಯೀ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಸ ನ್ ಹನ್ುವಯಾಃ, ಯೀ 
ಗೌಾಃ ಸಾ ನ್ ಪದಾ ಸರಷ್ಟವಾಯ, ಯದಿವಹಿತಂ ತತೆತಯವಯಮಿತಾಯದಾಯಗಮಗಮಾಯ 

ವಾಯಪುದ್ರಯಷ್ಟವಾಯ॥ 
ಅನ್ತಮಾನ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ರ್ತರವಿಧ್ಮನ್ತಮಾನ್ಮ್ – ಕ್ಾರಾಯನ್ತಮಾನ್ಂ, ಕ್ಾರಣಾನ್ತಮಾನ್ಂ, 

ಅಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಾನ್ತಮಾನ್ಂ, ಚ್ೀರ್ತ॥ ಯತಾೆಯಯಂ ಕ್ಾರಣಮನ್ತಮಾಪಯರ್ತ 

ತತಾೆರಾಯನ್ತಮಾನ್ಮ್, ಯಥಾ ಧ್ ಮ್ೀ ವಹ್ನೀರನ್ತಮಾಪಕಾಃ। ಯತಾೆರಣಂ 
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ಕ್ಾಯಯಮನ್ತಮಾಪಯರ್ತ ತತಾೆರಣಾನ್ತಮಾನ್ಮ್, ಯಥಾ ಇತರಕ್ಾರಣ-

ವಿಶ್ಷ್ಟಮೀಘ ೀನ್ನರ್ತಾಃ ವೃಷ್ಟೀರನ್ತಮಾಪಕ್ಾ। ಯತಸವಸಾಧ್ಯಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ನ್ ಭವರ್ತ ಕ್ಾಯಯಂ 
ಚ ನ್ ಭವರ್ತ ಅಥ ಚ ತದ್ನ್ತಮಾಪಕಂ ತದ್ಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಾನ್ತಮಾನ್ಮಂ, ಯಥಾ ರಸ್ ೀ 

ರ ಪಸಾಯನ್ತಮಾಪಕಾಃ। 
ಪುನ್ದಿವಯವಿಧ್ಮನ್ತಮಾನ್ಮ್– ದ್ೃಷ್ಟಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಚ್ೀರ್ತ॥ ತತರ 
ಪರತಯಕ್ಷಯೀಗಾಯಥಾಯನ್ತಮಾಪಕಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ, ಯಥಾ ಧ್ ಮ್ೀಽಗ್ನೀಾಃ| 
ಪರತಯಕ್ಷಾಯೀಗಾಯಥಾಯನ್ತಮಾಪಕಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಮ್, ಯಥಾ ರ ಪಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಚಕ್ಷತರಾದ್ೀರಿರ್ತ॥ 
ಕ್್ೀಚಿತ್ ‘ರ್ತರವಿಧ್ಮನ್ತಮಾನ್ಮ್– ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಯನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿ-

ಭ್ೀದಾತ್ ಇರ್ತ। 
ಪಕ್ಷಾಃ 

ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವಾನ್ ಧ್ಮಿೀಯ ಪಕ್ಷಾಃ। ಸಪಕ್ಷಾದೌ ಧ್ಮಿಯಣಯರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ 

ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವಾನಿತತಯಕುಮ್। ಯತರರ್ತೀರ್ತಲ್ಲಯಙ್ಕ ು್ೀನ್ ಜನ್ಯಿತವಾಯ ಸ ಸಾಧ್ ಯೀ ಧ್ಮಯಾಃ, 

ಅತ್ ೀ ನಾರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವತವಂ ಸಂಯೀಗ್ೀನ್ ಸಮಬನ ಧ್ೀನ್ ಹ್ೀತಾವಪಯಸ್ತು 

ತದಾವರಣಾಯ ಧ್ಮಿೀಯರ್ತ। 
ಸಪಕ್ಷಾಃ 

ಸಾಧ್ಯಸಮಾನಾಧ್ಮಯವಾನ್ ಧ್ಮಿೀಯ ಸಪಕ್ಷಾಃ। ಮಹಾನ್ಸ್ತೀಯಧ್ ಮೀಽರ್ತ 

ವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಧ್ಮಿಯರ್ತ। ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವಾನ್ ಧ್ಮಿೀಯ ಸಪಕ್ಷ ಇತತಯಕ್ ು್ೀಽಸಮಭವಾಃ, 

ಪಕ್ಷ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಸಾಧ್ಯಧ್ಮಯವತವಂ ಸಂಯೀಗ್ೀನ್ ಸಮಬನ ಧ್ೀನ್ ಹ್ೀತಾವಪಯಸ್ತು 

ತದಾವರಣಾಯ ಧ್ಮಿಯರ್ತ। 
ವಿಪಕ್ಷಾಃ 

ಸಾಧ್ಯಸಮಾನ್ಧ್ಮಯರಹಿತ್ ೀ ಧ್ಮಿೀಯ ವಿಪಕ್ಷಾಃ ಪಕ್ಷ್ೀಽರ್ತರಾಪುವಾರಣಾಯ 

ಸಾಧ್ಯರಹಿತಪದ್ಮ್। ಸಪ್ೀಕ್ಷ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ತತಸಮಾನ್ರಹಿತ್ೀರ್ತ॥ 

ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಂ ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತು ಅವಿದ್ಯಮಾಪಕ್ಷಂ ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿೀನ್ವಿಪಕ್ಷಂ ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿ॥ 
ಅವಿದಾಯಮಾನ್ವಿಪಕ್ಷಂ ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿೀತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ಸವಯಮಭಿಧ್ೀಯಂ ಪರಮೀಯತಾವದಿ’– 

ತಯನ್ತಪರಸಂಹಾರಿಣಯರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಾಃ ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತುೀರ್ತ। ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತು ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ವಿಪಕ್ಷಂ 
ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿೀತತಯಕ್ ು್ೀ ‘ಶಬ್ ದೀಽಭಿಧ್ೀಯಶಾಾಕ್ಷತಷ್ತಾವದಿರ್ತ’ ಸವರ ಪಾಸ್ತದ ಧ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 
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ತತಪರಿಹಾರಾಯ ಪಕ್ಷವೃರ್ತುೀತತಯಕುಮ್। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಘಟಶಬಾದವಭಿಧ್ೀರೌ ಮ ತಯತಾವದಿರ್ತ 

ಭಾಗಾಸ್ತದ ಧ್ೀ ಅರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತತಪರಿಹಾರಾಯ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮಿರ್ತ॥  
ತದಿದವವಿಧ್ಮ್ ಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕತದ್ೀಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಭ್ೀದಾತ್। ಶಬ್ ದೀಽಭಿಧ್ೀಯಾಃ 

ಪರಮೀಯತಾವತ್ ಘಟವದಿರ್ತ ಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮ್। ತಸಾಯಮೀವ ಪರರ್ತಜ್ಞಾರಾಂ 

ಗತಣತಾವದ್ ರಪವದಿರ್ತ ಸಪಕ್ಷ್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಾಃ। 
ದಿವವಿಧಾ ವಾಯಪುಾಃ 

ವಾಯಪುದಿವಯವಿಧಾ – ಅನ್ವಯತ್ ೀ ವಯರ್ತರ್ೀಕತಶ್ಾೀರ್ತ। ಸಾಧ್ನ್ಸಯ ಸಾಧ್ಯೀನ್ 

ವಾಯಪುರನ್ವಯವಾಯಪುಾಃ, ಸಾಧಾಯಭಾವಸಯ ಸಾಧ್ನಾಭಾವ್ೀನ್ ವಾಯಪುವಯಯರ್ತರ್ೀಕಾಃ॥ ತತರ ಚ 
ವಾಯಪ ುೌ ಸಾಧ್ನ್ಂ ವಾಯಪಯಂ, ಸಾಧ್ಯಂ ವಾಯಪಕಮ್ ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪ ುೌ ತತ ಸಾಧಾಯಭಾವೀ 

ವಾಯಪಯಾಃ ಸಾಧ್ನಾಭಾವೀ ವಾಯಪಕಾಃ॥ ಸವಯತರ ವಾಯಪಯಪುರಸಸರ್ೀಣ್ೈವ ವಾಯಪುಗಾರಯಹಾಯ। 
ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿವಾಯಪುಾಃ 

ಅತರ ಪರಮೀಯತವಸಯ ಕ್್ೀವಲಮನ್ವಯವಾಯಪುರ್ೀವಾಸ್ತು; ಯತರಮೀಯಂ ತದ್ಭಿಧ್ೀಯಮ್ 

ಯಥಾ ಘಟ ಇರ್ತ। ನ್ ತತ ವಯರ್ತರ್ೀಕಾಃ, ಪದ್ಭಿಧ್ೀಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ ತತರಮೀಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ 

ಯಥಾಽಮತಕಮಿರ್ತ ದ್ೃಷಾಟನಾುಭಾವಾತ್। ಸವಯಸಾಯಭಿಧ್ೀಯತ್ವೀನ್ ಅನ್ಭಿಧ್ೀಯತಾವ-

ಭಾವಾತ್॥ ತ್ೀನ್ೈತತ್ೆೀವಲಾನ್ವಯಿೀತತಯಚಯತ್ೀ॥ 
ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಿ 

ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷಂ, ಸವಯಸಾಮದಿವಪಕ್ಷದಾವಾವೃತುಂ, ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಿ॥ 
ವಿಪಕ್ಷಾದಾವಾವೃತುಂ ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಿೀತತಯಕ್ ು್ೀ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಪವಯತತಾವದಿತಾಯದಿ 

ವಯಭಿಚಾರಿಣಯರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತದಾವರಣಾಯ ಸವಯಸಾಮದಿರ್ತ। ಪವಯತತವಸಯ 
ನಿರಗಿನಕಮಹಾಹನದಾದ್ೀವಾಯಯವೃತುತ ು್ವೀಽಪ ನಿರಗಿನಕಪವಯತಾದ್ವಾಯವೃತುತ್ವೀನ್ ಸವಯವಿಪಕ್ಷ-

ವಾಯವೃತುತಾವಭಾವಾನಾನರ್ತವಾಯಪುಾಃ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀಽನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿಣಯರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 

ತತಪರಿಹಾರಾರಾವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಪಕ್ಷಮಿರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ಜಿೀವಚಛರಿೀರಂ ಸಾತಮಕಂ 

ಚ್ೀತನ್ತಾವದಿರ್ತ ಸವರ ಪಾಸ್ತದ ಧ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ ತದಾವರಣಾಯ ಪಕ್ಷವೃರ್ತುೀರ್ತ॥ ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ 
ಜಿೀವ್ೀಶವರೌ ಸವಯಜ್ಞೌ ಸವಯಕತೃಯತಾವದಿರ್ತ ಭಾಗಾಸ್ತದ ಧ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತದಾವರಣಾಯ 

ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮಿರ್ತ। 

ಉದಾಹರಣಂ ತತ ಈಶವರಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಕತೃಯತಾವದಿರ್ತ। ಅಸಯ ಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀ ನ್ ಭವರ್ತ 

ಸ ಸವಯಕತಾಯ ನ್ ಭವರ್ತ, ಯಥಾ ದ್ೀವದ್ತು ಇರ್ತ ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುರ್ೀವಾಸ್ತು। ನ್ ತತ ಯಾಃ 
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ಸವಯಕತಾಯ ಸ ಸವಯಜ್ಞ ಇತಯನ್ವಯವಾಯಪುಾಃ, ಈಶವರಾವತಾರಾಣಾಂ ರಾಮಕೃಷಾಣದಿೀನಾಂ 

ಪಕ್ಷತಾವತ್ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜರ್ತೀವಾನಾಮಸವಯಜ್ಞತಾವತ್। ತ್ೀನ್ೈತತ್ೆೀವಲ-

ವಯರ್ತರ್ೀಕಿೀತತಯಚಯತ್ೀ। 
ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿ 

ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಂ ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತು ಸವಯವಿಪಕ್ಷವಾಯವೃತುಮನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿ। 
ವಿಪಕ್ಷವಾಯವೃತುಮನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿೀತಯಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ೀ ಜಿೀವಚಛರಿೀರಮನಿತಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀತಾವದಿರ್ತ 

ವಯಭಿಚಾರಿಣಯರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಪೃರ್ಥವಿೀತವಸಯ ನಿತ್ಯೀ ಗಗನಾದಾವವೃತ ು್ೀಾಃ, ಅತಾಃ ಸವ್ೀಯರ್ತ। ತತರ 
ವೃರ್ಥವಿೀತವಸಯ ನಿತಯಗಗನಾದಾವವೃತಾುವಪ ನಿತ್ಯೀ ಪಾರ್ಥಯವಪರಮಾಣೌ ವೃತ ು್ೀಾಃ 

ಸವಯವಿಪಕ್ಷವಾಯವೃತುತವಭಾವ ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಮ್॥ 
ಸವಯವಿಪಕ್ಷವಾಯವೃತುಮನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿೀತತಯಕ್ ು್ೀ ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಿಣಯರ್ತವಾಯಪುಾಃ | ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ 

ದ್ೀವದ್ತಾುದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ತದಾವರಣಾಯ ಸಪಕ್ಷವೃರ್ತುೀರ್ತ। ತಾವತತಯಕ್ ು್ೀ ದ್ೀವದ್ತುಾಃ 

ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಕತೃಯತಾವದಿರ್ತ ಸವರ ಪಾಸ್ತದ ಧ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಅತಾಃ ಪಕ್ಷವೃದ್ರ್ತುೀತತಯಕುಮ್। 
ತಾವತತಯಕ್್ೀ ಪವಯತಹರದೌ ವಹಿನಮಮನ ುೌ ಧ್ ಮವತಾುವದಿರ್ತ ಭಗಾಸ್ತದ ಧ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, 

ತದಾವರಣಾಯ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮಿರ್ತ। ಧ್ ವತವಸಯ ಹರದ್ೀಽಭಾವ್ೀನ್ ಪಕ್ಷವಾಯಪಕತಾವಭಾವಾತ್। 

ತದ್ ದಿವವಿಧ್ಮ್– ಸವಯಸಪಕ್ಷವೃರ್ತುತದ್ೀಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಭ್ೀದಾತ್॥ ಜಿೀವೀ ನಿತಯಾಃ 
ವಿನಾಶಕ್ಾರಣಶ ನ್ಯತಾವದಿರ್ತ ಸಪಕ್ಷವಾಯಪಕಮ್, ಸವಯಸ್ತಮನ್ ನಿತ್ಯೀ ಗಗನಾದೌ 

ವಿನಾಶಕ್ಾರಣಶ ನ್ಯತವಸಯ ವೃತ ು್ೀಾಃ। ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಧ್ ವತಾುವದಿರ್ತ 

ಸಪಕ್ಷ್ೈಕದ್ೀಶವೃರ್ತುಾಃ, ಅಗಿನಮತಯಪ ಕವಚಿದ್ ಧ್ ಮವತವಸಾಯವೃತ ು್ೀಾಃ। ಇದ್ಂ ಹಿ ಯೀ 
ಧ್ ಮವಾನ್ ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಃ, ಯೀಽಗಿನಮಾನ್ನ ಭವರ್ತ ಸ 

ಧ್ ಮವಾನ್ನ ಭವರ್ತ ಯಥಾ ಮಹಾಹರದ್ ಇರ್ತ ವಾಯಪುದ್ವಯವದ್ನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀ।ಕಿೀತತಯಚಯತ’ 
ಇತಾಯಹತಾಃ। 

ಅನ್ ದಿತವಾಯಪುವಿಭಾಗವುಯದಾಸಾಃ 

ತದಿದ್ಮಸತ್। ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪ ು್ೀಾಃ ಪರಕೃತಸಾಧ್ಯಸ್ತದಾಧವನ್ತಪಯೀಗಾತ್। ನ್ ಹಿ ಭಾವ್ೀನ್ 
ಭಾವಸಾಧ್ನ್ೀ ಅಭಾವಸಾಯಭಾವ್ೀನ್ ವಾಯಪುರತಪಯತಜಯತ್ೀ। ವಾಯಪುಪಕ್ಷ-

ಧ್ಮಯತಯೀವ್ೈಯಯಧಕರಣಯಂ ಚ್ೈವಂ ಸರ್ತ ಸಾಯತ್। ಕಥಂ ತಹಿಯ ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಿಣಾಃ 
ಸಂವಯವಹಾರಾಃ? ಇತಿಮ್ | ತತಾರಪ ಯಸಸವಯಕತಾಯ ಸ ಸವಯಜ್ಞ ಇತ್ಯೀವ ವಾಯಪುಾಃ। ಕಿನ್ತು 
ವಾಯಪುಗರಹಣಸಾಿನ್ಸ್ಯೈವ ವಿಪರರ್ತಪರ್ತುವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ ಸಾ ದ್ಶಯಯಿತತಮಶಕ್ಾಯಽಭ ತ್। 
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ತತ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ತಾಂ ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುರತಪಯತಜಯತ್ೀ। 
ಸವಯಕತೃಯತಾವದಿರ್ತ ಪರಯತಕ್ ು್ೀ ಕಥಮಸಯ ವಾಯಪುರಿತಾಯಕ್ಾಙ್ಗಷರಾಂ ಸವಯಕತೃಯತವಂ 
ಸವಯಜ್ಞತ್ವೀನ್ ವಾಯಪುಂ ತದ್ಭಾವವಾಯಪಕ್ಾಭಾವಪರರ್ತಯೀಗಿತಾವತ್, ಯದ್ಯದ್ಭಾವ-
ವಾಯಪಕ್ಾಭಾವ ಪರರ್ತಯೀಗಿ ತತ ು್ೀನ್ ವಾಯಪುಮ್ ಯಥಾ 

ಧ್ ಮವತುವಮಗಿನಮತ ು್ವೀನ್ೀತಯಸಾಯಥಯಸಯ ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್॥ ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿಣಿ ತತ 

ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುರನ್ತಪಯತಕ್್ೈವ। ವಿವಕ್ಷ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧತಾವತ್। 
ವಯಭಿಚಾರಾಭಾವಪರದ್ಶಯನ್ಮತಖ್ೀನ್ ಕಥಞ್ಚಾದ್ತಪಯತಜಯತ್ೀ। 

ಪುನ್ರನ್ತಮಾನ್ವಿಭಾಗಾಃ 

ಪುನ್ರನ್ತಮಾನ್ಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್ – ಸಾವಥಯಂ ಪರಾಥಯಂ ಚ್ೀರ್ತ। 

ತತರ ಸಾವಥಯಂ ಸವಪರಮಿರ್ತಹ್ೀತತಾಃ। ಸವಯಮೀವ ಭ ಯೀದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಮಹಾನ್ಸಾದೌ ಯತರ 
ಧ್ ಮಸುತಾರಗಿನರಿರ್ತ ವಾಯಪುಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ತದ್ನ್ನ್ುರಂ ಪವಯತಸಮಿೀಪಂ ಗತಸುದ್ುತ್ೀ ಚಾಗೌನ 

ಸನಿದಹಾನ್ಾಃ ಪವಯತ್ೀ ಧ್ ಮಂ ಪಶಯನ್ ವಾಯಪುಂ ಸಮರರ್ತ ‘ಯತರ ಧ್ ಮಸುತಾರಗಿನ’ರಿರ್ತ। 
ತದ್ನ್ನ್ುರಂ ಪವಯತಸಮಿೀಪಂ ಗತಸಯ ವಹಿನವಾಯಪಯಧ್ ಮವಾನ್ಯಂ ಪವಯತ ಇರ್ತ 

ಜ್ಞಾನ್ಮತತಪದ್ಯತ್ೀ ತತಾಸವಥಾಯನ್ತಮಾನ್ಮ್। ಅಯಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಪರಾಮಶಯ ಇತತಯಚಯತ್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ವಹಿನಮಾನಿರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಮತತಪದ್ಯತ್ೀ। 
ಯತತು ಧ್ ಮಾದ್ಗಿನಮನ್ತಮಾಯ ಪರಂ ಪರರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ಯಿತತಂ ಪಞ್ಚಾವಯವವಾಕಯಂ 
ಪರಯತಙ್ಕ್ೆ ತೀ ‘ಪವಯತ್ ೀ ವಹಿನಮಾನ್ , ಧ್ ಮವತಾುವತ್, ಯೀ ಯೀ ಧ್ ಮವಾನ್ ಸ 

ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸಾಃ, ತಥಾ ಚಾಯಂ, ತಸಾಮತುಥಾ’ ಇರ್ತ। ಅನ್ೀನ್ 
ಪರರ್ತಪಾದಿತಾಲಿ್ಲಙ್ಗುತಪರ್ ೀಽಪಯಗಿನಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ।  ಏತದ್ೀವ ಪರಾಥಾಯನ್ತಮಾನ್-

ಮಿತತಯಚಯತ್ೀ॥  
ಅನ್ತಮಾನಾವಯವಾಾಃ 

ಪರರ್ತಜ್ಞಾಹ್ೀತ ದಾಹರಣ್ೀಪನ್ಯನಿಗಮನಾನಿೀರ್ತ ಪಞ್ಚಾವಯವಾಾಃ।  
೧. ಸಾಧ್ಯವತುರಾ ಪಕ್ಷವಚನ್ಂ ಪರರ್ತಜ್ಞಾ, ಯಥಾ ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿರ್ತ॥ 

೨. ಸಾಧ್ನ್ತವಖಾಯಪಕವಿಭಕುನ್ುಂ ಲ್ಲಙ್ಖುವಚನ್ಂ ಹ್ೀತತಾಃ, ಯಥಾ ಧ್ ಮವತಾುವದಿರ್ತ।  
೩. ವಾಯಪತಗರಹಣಸಿಲಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ। ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ– ಸಾಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ 

ವ್ೈಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಶ್ಾೀರ್ತ। ತತಾರನ್ವಯವಾಯಪುಗರಹಣಸಿಲಂ ಸಾಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ, ಯಥಾ 
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ಧ್ ಮಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಮಹಾನ್ಸಾಃ। ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಗರಹಣಸಿಲಂ ವ್ೈಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ, 

ಯಥಾ ತಸ್ತಮನ್ನೀವಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಮಹಾಹರದ್ಾಃ॥ 

ವಾಯಪುಪರದ್ಶಯನ್ಪೂವಯಕಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಚನ್ಮತದಾಹರಣಮ್। ತದಿವವಿಧ್ಮ್ – 

ಸಾಧ್ಮ್ಯೀಯದಾಹರಣಂ, ವ್ೈಧ್ಮ್ಯೀಯದಾಹರಣಂ ಚ್ೀರ್ತ॥ಅನ್ವಯ ವಾಯಪುಪರದ್ಶಯನ್-
ಪೂವಯಕಂ ಸಾಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನ್ುಭಿಧಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಮ್ಯೀಯದಾಹರಣಮ್, ಯಥಾ ಯೀ 

ಧ್ ಮವಾನ್ ಸ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಹಾನ್ಸ ಇರ್ತ। 
ವಯರ್ತರ್ೀಕವಾಯಪುಪರದ್ಶಯನ್ಪೂವಯಕಂ ವ್ೈಧ್ಮಯಯದ್ೃಷಾಟನಾುಭಿಧಾನ್ಂ ವ್ೈಧ್ಮ್ಯೀಯ-

ದಾಹರಣಮ್, ಯೀಽಗಿನಮಾನ್ನ ಭವರ್ತ ಸ ಧ್ ಮವಾನ್ನ ಭವರ್ತ ಯಥಾ ಮಹಾಹರದ್ ಇರ್ತ। 

೪.ದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀ ಪರಸ್ತದ್ಧವಾಯಪುಕಸಯ ಲ್ಲಙ್ಖುಸಯ ಪಕ್ಷವೃರ್ತುತವಖಾಯಪಕಂ ವಚನ್ಮತಪನ್ಯಾಃ। ಸ್ ೀಽಪ 
ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ತತರ, ಮಹಾನ್ಸ ಇವಾಯಂ ಪವಯತ್ ೀಽಪ 

ಧ್ ಮವಾನಿರ್ತ ಸಾಧ್ಮ್ಯೀಯಪನ್ಯಾಃ। ನ್ ಚ ಹರದ್ ಇವಾಯಂ ನಿಧ್ ಯಮಾಃ ಪವಯತ ಇರ್ತ 

ವ್ೈಧ್ಮ್ಯೀಯಪನ್ಯಾಃ॥ 

೫. ಸಹ್ೀತತಕಂ ಪಕ್ಷವಚನ್ಂ ನಿಗಮನ್ಮ್, ಯಥಾ ‘ತಸಾಮತಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನಿರ್ತ’॥ 
ತದ್ೀತದ್ಸತ್, ವಾಯಪುದ್ವೈವಿಧ್ಯನಿರಾಕರಣ್ೀನ್ ೀದಾಹರಣದ್ವೈವಿಧಾಯಸಾಯಪ ನಿರಾಕೃತ-

ತಾವತ್, ಪಞ್ಚಾವಯವಾದಿನಿಯಮಾನ್ತಪಪತ ು್ೀಶಾ। ನಿಯಮಖಣಡನ್ಪರಕ್ಾರಾಃ 

ಪದ್ಧತತಯಕುರಿೀತಾಯ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ॥ ಇತಯನ್ತಮಾನ್ನಿರ ಪಣಮ್। 
ಉಪಪರ್ತುದ್ ೀಷಾಾಃ 

ಅಥ್ ೀಪಪರ್ತುದ್ ೀಷಾ ನಿರ ಪಯನ ು್ೀ॥ ಉಪಪರ್ತುದ್ ೀಷ್ ೀ ದಿವವಿದ್ಾಃ – 

ವಿರ್ ೀಧಾಸಙ್ಖುರ್ತಭ್ೀದಾತ್। 

ತತರ ವಿರ್ ೀಧ್ಸ್ತಯವಿಧ್ಾಃ –ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್-ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್-ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧ್ಭ್ೀದಾತ್। 
ತತರ ಪರರ್ತಜ್ಞಾವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್-ಸವವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ಭ್ೀದಾತ್। ತತರ 
ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ  ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಸಮಬಲಪರಮಾಣ  

ವಿರ್ ೀಧ್ಭ್ೀದಾತ್। 
ತತರ ಪರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ ತತ ‘ವಿಮತಂ ಮಿಥಾಯ ದ್ೃಶಯತಾವತ್, 

ಯದ್ದೃಶಯಂ ತನಿಮಥಾಯ ಯಥಾ ಶತಕಿುರಜತಮ್’ ಇರ್ತ। ಅತರ ಸನ್ ಘಟ ಇತಾಯದಿಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ, 
ವಿಮತಂ ಸತಯಂ ಅಥಯಕಿರರಾಕ್ಾರಿತಾವತಸಮರರ್ತಪನ್ನವದಿತಾಯದ್ಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್, ವಿಶವಂ 
ಸತಯಮಿತಾಯದಾಯಗಮೀನ್ ಚ , ಜಗತಾಃ ಸತಯತಾವವಧಾರಣಾತರಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ ೀ 
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ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ॥ ಸಮಬಲಪರಮಾಣಮವಿರ್ ೀಧ್ಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ ತತ ‘ವಿಮತಂ ಮಿಥಾಯ 

ದ್ೃಶಯತಾವತ್ ಶತಕಿುರಜತತವತ್, ವಿಮತಂ ಸತಯಂ ಪಾರಮಾಣಿಕತಾವದಾತಮವತ್’ ಇರ್ತ॥ 
ಅತಾರನ್ತಮಾನ್ದ್ವಯೀ ವಾಯಪುಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಯೀಾಃ ಸಾಮಾಯತಸಮಬಲಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್ ೀ 

ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। 

ಸವವಚನ್ನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುಜಾರ್ತಭ್ೀದಾತ್।  ತತರ 
ಪೂವಾಯಚಾಯೈಯಯಯತಾರಮಾಣಿಕತರಾ ಅಭತಯಪಗತಂ ತದಿವರತದಾಧಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ ೀ-

ಽಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ। ಪೂವಾಯಚಾಯಯವಚನ್ಸಾಯಪ ಸವಯಮಙ್ಕಚುೀಕೃತತ್ವೀನ್ 

ಸವವಚನ್ತಾವದ್ಪಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ ಸವವಚನ್ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ಭವರ್ತ। ಯಥಾ ನಿರಿೀಶವರಸಾಙ್ಖ್ಾಮತ್ೀ 

ಈಶವರಾಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರಾಃ॥  
ಸವವಚನ್ ಏವ ಸವವಾಯಹತಜಾಯರ್ತಾಃ। ಯಥಾ ಮೀ ಮಾತಾ ವನ ಧ್ಾೀತಾಯದಿ। 

ಹ್ೀತತವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ಸವರ ಪಾಸ್ತದಿಧರವಾಯಪುಶ್ಾೀರ್ತ॥ 
ಸವರ ಪಾಸ್ತದ ಧ್ೀರತದಾಹರಣಂ ತತ, ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಶಾಾಕ್ಷತಷ್ತಾವದಿರ್ತ। ಅತರ ಚಾಕ್ಷತಷ್ತವಂ ಶಬ ದ್ೀ 
ನಾಸ್ತು, ತಸಯ ಶಾರವಣತಾವತ್॥ 
ಅವಾಯಪುಶಾ ರ್ತರಧಾ – ಲ್ಲಙ್ಖುಸಯ ಸಾಧ್ಯೀನ್ ತದ್ಭಾವ್ೀನ್ ಚ ಸಮಬನ್ಧಾಃ, ಸಾಧ್ಯಸಮಬನಾಧಭಾವ್ೀ 

ಸರ್ತ ತದ್ಭಾವ್ೀನ್ೈವ ಸಮಬನ್ಧಾಃ, ಉಭಯಸಮಬನಾಧಭಾವಶ್ಾೀರ್ತ। ತತಾರದ್ ಯೀ ಯಥಾ -

ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಪರಮೀಯತಾವದಿರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ – ಶಬ್ ದೀ ನಿತಯಾಃ ಕೃತಕತಾವದಿರ್ತ। 
ತೃರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ– ಸವಯಮನಿತಯಂ ಸತಾುವದಿರ್ತ; ಅತರ ಸವಯಸಯ 

ಪಕ್ಷತ್ವೀನ್ ೀಭಯಸಮಬನ್ ಧೀ ನಾಸ್ತು॥ 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ- ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಯಂ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಯಂ ಚ್ೀರ್ತ॥ ಆದ್ಯಂ ಯಥಾ – 

ಮನ್ ೀಽನಿತಯಂ ಮ ತಯತಾವತ್ ಪರಮಾಣತವದಿರ್ತ। ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಥಾ – 

ಅತ್ೈವಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಯಥಾ ಕಮೀಯರ್ತ॥ 
ಅಸಙ್ಖುತ್ೀರತದಾಹರಣಂ ತತ, ಈಶವರವಾದಿನ್ಂ ಪರರ್ತ ‘ಕ್ಷ್ತಾಯದಿಕಂ ಸಕತೃಯಕಂ 

ಕ್ಾಯಯತಾವತಪಟವತ್’ ಇರ್ತ। ಅತಾರನಾಕ್ಾಙ್ಕಚಷತಸಾಧ್ನಾಯ ಪರಯತಕುತಾವದಿತ। ಆಕ್ಾಙ್ಗಷ 

ರಹ್ ೀಽಸಙ್ಖುರ್ತರಿರ್ತ ತಲಿಕ್ಷಣಾದಿರ್ತ॥ 
ಅನ್ಯೀ ತತ ‘ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತವಂ, ಸಪಕ್ಷಸತುವಂ, ವಿಪಕ್ಷಾದಾವಾವೃರ್ತುಾಃ, ಅಬಾಧತವಿಷ್ಯತವಂ, 

ಅಸತರರ್ತಪಕ್ಷತವಂ ಚ್ೀರ್ತ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ, ಪಞ್ಾ ರ ಪಾಣಿ॥ ತತಾರನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕಿಣಾಃ ಪಞ್ಚಾಪ 

ವಿವಕ್ಷ್ತಾನಿ। ಕ್್ೀವಲಾನ್ವಯಿನ್ಸತು ಚತಾವರಿ ರ ಪಾಣಿ, ತಸಯ ವಿಪಕ್ಷಾಭಾವ್ೀನ್ 
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ವಿಪಕ್ಷವಾಯವೃತುತಾವಭಾವಾತ್। ಕ್್ೀವಲವಯರ್ತರ್ೀಕಿಣ್ ೀಽಪ ಚತಾವರಿ ರ ಪಾಣಿ, ತಸಯ 

ಸಪಕ್ಷಾಭಾವ್ೀನ್ ಸಪಕ್ಷಸತಾವನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ। 

ತನ್ನ || ವಿವಕ್ಷ್ತರ ಪ್ೀಷ್ತ ಕರ್ತಪಯಸಹಿತಾಾಃ ಕರ್ತಪಚರಹಿತಾ ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾಾಃ॥ ತ್ೀ 
ಚಾಸ್ತದ್ಧವಿರತದಾಧನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟಸತರರ್ತಪಕ್ಷಾಖಾಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಹ್ೀತಾವಭಾಸಾಾಃ॥ 

ವಾಯಪುಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾನ್ಯತರವಿಕಲ್ ೀ ಹ್ೀತತರಸ್ತದಿಧಾಃ। ಸ ಚ ತರವಿಧ್ಾಃ– ಆಶರರಾಸ್ತದ್ಧಾಃ 

ಸವರ ಪಾಸ್ತದ್ ಧೀ ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ಧಶ್ಾೀರ್ತ। 

ತತಾರಶರರಾಸ್ತದ್ ಧೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ಅಸದಾಶರಯಾಃ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಕಶ್ಾೀರ್ತ। 
ಆದ್ ಯೀ ಯಥಾ – ಗಗನಾರವಿನ್ದಂ ಸತರಭಿ ಅರವಿನ್ದತಾವತಸರ್ ೀಜಾರವಿನ್ದವತ್, ಅತರ 

ಗಗನಾರವಿನ್ದಮಾಶರಯಾಃ ಸ ಚ ನಾಸ್ುೀವ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ ಈಶವರವಾದಿನ್ಂ ಪರರ್ತ 

ಕ್ಷ್ತಾುದಿಕಂ ಸಕತೃಯಕಂ ಕ್ಾಯಯತಾವತಪಟವತ್’ ಇರ್ತ। ಅತರ ಸಾಧ್ಯಸಯ ವಿನಿಶ್ಾತತ್ವೀನ್  ಪಕ್ಷ್ೀ 
ಸಾಧ್ಯಸನ ದ್ೀಹಾನ್ತಪಪತ ುೌ ಸಾದ್ಯವತಾಃ ಪಕ್ಷಸಾಯಭಾವಾದಾಶರರಾಸ್ತದಿಧಬ್ ೀಯಧಾಯ। 

ಸವರ ಪಾಸ್ತದ್ ಧೀ ಯಥಾ – ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಶಾಾಕ್ಷತಷ್ತಾವದಿರ್ತ। ಅತರ ಚಾಕ್ಷತಷ್ತವಂ ಹ್ೀತತಾಃ। ಸ 
ಚ ಶಬ ದ್ೀ ನಾಸ್ತು, ಶಬದಸಯ ಶರವಣತಾವತ್। 

ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ ಧೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ – ಸಾಧ್ಯಸಮಬನ್ಧರಹಿತಾಃ, ಸ್ ೀಪಾಧಕಸಮಬನ್ಧಶ್ಾೀರ್ತ॥ ಆದ್ಯೀ 
ಯಥಾ – ಸವಯಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಸತಾುವದಿರ್ತ। ಅತರ ಸವಯಸಯ ಪಕ್ಷತ್ವೀನ್ 

ಪಕ್ಷಾರ್ತರಿಕುಸಪಕ್ಷಾಭಾವಾತಾಸಧ್ಯ ಸಮಬನಾಧಭಾವೀ ಜ್ಞ್ೀಯಾಃ॥ 

ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ – ವ್ೈಧೀ ಹಿಂಸಾ ಪಾಪಸಾಧ್ನ್ಂ ಹಿಂಸಾತಾವತ್ ಬಾರಹಮಣಹಿಂಸಾವದಿರ್ತ। 
ಹಿಂಸಾತವಪಾಪಸಾಧ್ನ್ತವಯೀಾಃ ಸಮಬನ ಧ್ೀ ನಿಷಿದ್ಧತವಸ್ ಯೀಪಾಧ್ೀಾಃ ಸತಾವತ್। 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತ್ವೀ ಸರ್ತ ಸಾಧ್ನಾವಾಯಪಕ ಉಪಾಧರಿರ್ತ ಉಪಾಧಲಕ್ಷಣಮ್॥ 
ಯತಾರಧ್ಮಯಸಾಧ್ನ್ತವಂ ತತರ ನಿಷಿದ್ಧತವಮಿರ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತಾ। ಯತರ ಹಿಂಸಾತವಂ ತತರ 

ನಿಷಿದ್ಧತವಮಿರ್ತ ನಾಸ್ತು ಪಕ್ಷ್ೀ ಪಂಸಾತವಸಯ ಸತ ು್ವೀಽಪ ನಿಷಿದ್ಧತವಸಾಯಭವಾತ್। 
ನ್ನ್ ಪಾಧಾಃ ಕಥಂ ದ್ ೀಷ್ಾಃ, ಇರ್ತ ಚ್ೀದಿತಿಮ್ – ಉಪಾಧವಯಯಭಿಚಾರ್ ೀನಾನಯಕತ್ವೀನ್, 

ಪರರ್ತಪಕ್ಷ್ ೀನಾನಯಕತ್ವೀನ್ ವಾ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಭವರ್ತ। ತತರ ನಿಷಿದ್ಧತವಂ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯಪಕತಾವತ್ 
ಪಕ್ಷಾನಿನವತಯಮಾನ್ಂ ಸತಾಸಧ್ಯವಾಯಪಕತಾವತಸವವಾಯಪಯಂ ಅಧ್ಮಯಸಾಧ್ನ್ತವಂ 

ನಿವತಯಯದಿಧಂಸಾತವಸಯ ಸಾಧಾಯಭಾವಸಮಬನ್ಧಮಾಪಾದ್ಯರ್ತ। ವಾಯಪಕನಿವೃತ ುೌ 

ವಾಯಪಯನಿವೃತ ು್ೀರಾವಶಯಕ ತಾವತ್। ತತಶಾ ಪಕ್ಷಸ್ಯೈವ ವಿಪಕ್ಷತವಪಾರಪಾು ತತರ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀ 
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ಹ್ೀತತರನ್ೈಕ್ಾನಿುಕ್್ ೀ ಭವರ್ತ॥ ಪರರ್ತಪಕ್ಷ್ ೀನಾನಯಕತವಂ ರ್ತವತಿಮ್ – ಉಪಾಧಾಃ ಸವಯಂ 

ಪಕ್ಷಾತ್ ವಾಯವತಯಮಾನ್ಾಃ ಸವವಾಯಪಯಂ ಸಾಧ್ಯಂ ವಾಯವತಯಯರ್ತ। 

ತತಶ್ ಾೀಪಾಧ್ಯಭಾವಾಃ ಸಾಧಾಯಭಾವಸಾಧ್ನ್ೀ ಹ್ೀತತಭಯವರ್ತ। ವ್ೈಧೀ ಹಿಂಸಾ 

ಅಧ್ಮಯಸಾಧ್ನ್ಂ ನ್ ಭವರ್ತ ಅನಿಷಿದ್ಧತಾವತ್ ಭ್ ೀಜನ್ವದಿರ್ತ। ಏವಂ ಚ 

ಸ್ ೀಪಾಧಕತಾವದಿಧಂಸಾತವಂ ವಾಯಪಯತಾವಸ್ತದ್ಧಮಿರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಮ್। 
ಉಪಾಧಶಾತತವಿಯಧ್ಾಃ –ಕ್್ೀವಲಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕಾಃ, ಪಕ್ಷಧ್ಮಾಯವಚಿಛನ್ನಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕಾಃ, 

ಸಾಧ್ನ್ಧ್ಮಾಯವಚಿಛನ್ನಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕಾಃ, ಉದಾಸ್ತೀನ್ಧ್ಮಾಯವಚಿಛನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕಶ್ಾೀರ್ತ॥  
ಆದ್ ಯೀ ಯಥಾ – ಪವಯತ್ ೀ ಧ್ ಮವಾನಾಗಿನಮತಾುವದಿತಯತಾರದ್ರೀಯನ್ಧನ್ಸಂಯೀಗ 

ಉಪಾಧಾಃ॥  
ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ – ವಾಯತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಸಪಶಾಯಶರಯತಾವದಿತಯತರ 

ಬಹಿದ್ರಯವಯತಾವವಚಿಛನ್ನಪರತಯಕ್ಷತವವಾಯಪಕಮತದ್ ಭತರ ಪವತುವಮ್। ಅತರ ಬಹಿದ್ರಯವಯತವಂ 

ಪಕ್ಷಧ್ಮಯಾಃ॥ ಅತ್ ರೀದ್ ಭತರ ಪವತುವಸಯ ಕ್್ೀವಲಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತವಂ ನಾಸ್ತು। ಗತಣಾದೌ 
ಪರತಯಕ್ಷತವಸದಾಭವ್ೀಽಪ ಉದ್ ಭತರ ಪವತಾುವಭಾವಾತ್, ಅತ್ ೀ ದ್ರವಯತಾವ-

ವಚಿಛನ್ನೀತತಯಕುಮ್। ತಥಾಪಾಯತಮನಿ ನ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತಾ, ಅತ್ ೀ 

ಬಹಿದ್ರಯವಯತಾವವಚಿಛನ್ನೀತತಯಕುಮ್॥  
ತೃರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ – ಗಭಯಸಿಾಃ ಶಾಯಮ್ೀ ಭವಿತತಮಹಯರ್ತ ಮೈರ್ತರೀತನ್ಯತಾವದಿತಯತರ 

ಮೈರ್ತರೀತನ್ಯತಾವವಚಿಛನ್ನಶಾಯಮತವವಾಯಪಕಂ ಶಾಕಪಾಕಜತವಮ್। ಅತಾರಪ 
ಶಾಕಪಾಕಚತವಸಯ ಕ್್ೀವಲಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತವಂ ನಾಸ್ತು, ಘಟಾದೌ ಶಾಯಮತವಸದಾಭವ್ೀಽಪ 

ಶಾಕಪಾಕಜತಾವಭಾವಾತ್; ಅತ್ ೀ ಮೈರ್ತರೀತನ್ಯತಾವವಚಿಛನ್ನೀತತಯಕುಮ್।  
ಚತತಥ್ ೀಯ ಯಥಾ– ಪರಮಾಣತಸವರ ಪಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಪರಮೀಯತಾವತ್ ಘಟವದಿತಯತರ 

ಬಹಿದ್ರಯವಯತಾವವಚಿಛನ್ನ ಪರತಯಕ್ಷತವವಾಯಪಕಮತದ್ ಭತರ ಪವತುವಮ್। ಅತರ ಬಹಿದ್ರಯವಯತವ-
ಮತದಾಸ್ತೀನ್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ, ಅಸಯ ಪಕ್ಷಧ್ಮಯತಾವಭಾವಾತ್, ಸಾಧ್ನ್ತಾವಭಾವಾಚಾ। ಅತರ ಯತರ 
ಪರತಯಕ್ಷತವಂ ತತ್ ರೀದ್ ಭತರ ಪವತುವಮಿರ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತಾ ನಾಸ್ತು, ಗತಣಾದೌ 

ವಯಭಿಚಾರಾತ್, ಅತ್ ೀ ಬಹಿದ್ರಯವಯತಾವವಚಿಛನ್ನೀತತಯಕುಮ್। ತಥಾ ಚ, ಯತರ 
ಬಹಿದ್ರಯವಯತಾವವಚಿಛನಾನಪರತಯಕ್ಷತವಂ ತತ್ ರೀದ್ ಭತರ ಪಮಿರ್ತ ಸಾಧ್ನ್ವಾಯಪಕತಾ ನಾಸ್ತು, 

ಪಕ್ಷ್ೀ ವಯಭಿಚಾರಾತ್। 
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ಉಪಾಧಲಕ್ಷಣ್ೀ ತತ, ಸಾಧ್ನಾವಾಯಪಕ ಉಪಾಧರಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಕೃತಕತಾವತ್ 
ಇತಯತರ ಘಟತವಮತಪಾಧಾಃ ಸಾಯತ್, ಕೃತಕತವವರ್ತ ಶಬ ದ್ೀ ಘಟತವಸಾಯಭಾವಾತ್ ಅತಾಃ ಉಕುಂ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕತ್ವೀ ಸರ್ತೀರ್ತ। ಸಾಧ್ಯವಾಯಪಕ ಉಪಾಧರಿತತಯಕ್ ು್ೀ ಧ್ ಮಾನ್ತಮಾನ್ೀ 

ದ್ರವಯತವಮತಪಾಧಾಃ ಸಾಯತ್, ಅತ ಉಕುಂ ಸಾಧ್ನಾವಾಯಪಕ್್ೀರ್ತ। 

ಸಾಧಾಯಭಾವವಾಯಪುೀ ಹ್ೀತತವಿಯರತದ್ಧಾಃ। ಯಥಾ ಶಬ್ ದೀ ನಿತಯಾಃ ಕೃತಕತಾವದಿರ್ತ। ಕೃತಕತವಂ 
ಹಿ, ನಿತಯತಾವಭಾವ್ೀನಾನಿತಯತ್ವೀನ್ ವಾಯಪುಮ್। 

ಸವಯಭಿಚಾರ್ ೀಽನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ। ಸ ರ್ತರವಿಧ್ಾಃ – ಸಾಧಾರಣ- ಅಸಾಧಾರಣಾನ್ತಪ-

ಸಂಹಾರಿಭ್ೀದಾತ್॥  
ತತರ ಸಾಧಾಯಭಾವವದ್ವೃರ್ತುಾಃ ಸಾಧಾರಣಾನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ। ಪವಯತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್ 

ಪರಮೀಯತಾವದಿರ್ತ। ಪರಮೀಯತವಸಯ ವಹನಾಭಾವವರ್ತ ಹರದ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತಾವತ್॥ 
ಸವಯಸಪಕ್ಷವಿಪಕ್ಷವಾಯವೃತುಾಃ ಪಕ್ಷ ಏವ ವತಯಮಾನ್ ೀ ಹ್ೀತತರಸಾಧಾರಣಾನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಾಃ। 
ಭ ಾಃ ನಿತಾಯ ಗನ್ಧವತಾುವದಿರ್ತ। ಗನ್ಧವತುವಂ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ನಿತ್ಯೀಭ್ ಯೀಽನಿತ್ಯೀಭ್ ಯೀ 

ವಾಯವೃತುಂ ಭ ಮಾತರವೃರ್ತು॥  
ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕದ್ೃಷಾಟನ್ುರಹಿತ್ ೀಽನ್ತಪಸಂಹಾರಿೀ। ಯಥಾ ಸವಯಮನಿತಯಂ 

ಪರಮೀಯತಾವದಿರ್ತ। ಅತರ ಸವಯಸಾಯಪ ಪಕ್ಷತಾವದ್ದೃಷಾಟನ್ ುೀ ನಾಸ್ತು। 

ಯಸಯ ಸಾಧಾಯಭಾವಾಃ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ನಿಶ್ಾತಾಃ ಸ ಕ್ಾಲಾತಯರಾಪದಿಷ್ಟಾಃ। ಅಯಮೀವ ಬಾಧತ 

ಇರ್ತ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ। ಯತಾ ಸವಯಂ ತ್ೀಜ್ ೀಽನ್ತಷ್ಣಂ ಪದಾಥಯತಾವದಿತಯತಾರನ್ತಷ್ಣತವಂ 

ಸಾಧ್ಯಂ ತದ್ಭಾವ ಉಷ್ಣತವಂ ಸಪಶಯನ್ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ ಗೃಹಯತ ಇರ್ತ। 

ಸಾಧಾಯಭಾವಸಾಧ್ಕಂ ಹ್ೀತವನ್ುರಂ ಯಸಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಸ ಸತರರ್ತಪಕ್ಷಾಃ। ಯಥಾ ಶಬ್ ದೀ ನಿತಯಾಃ 

ಶರವಣತಾವತ್ ಶಬದತವವತ್। ಶಬ್ ದೀಽನಿತಯಾಃ ಕ್ಾಯಯತಾವತ್ ಘಟವದಿತಯನ್ೀನ್ 

ಪರರ್ತರತದ್ಧತಾವತ್।  ಅಯಮೀವ ಪರಕರಣಸಮ ಇರ್ತ  ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ। 

ತಥ್ ೀದಾಹರಣರಹಿತಾ ಉದಾಹರಣವದ್ವಭಾಸಮಾನಾ ಉದಾಹರಣಾಭಾಸಾಾಃ। ತ್ೀ 
ಚಾನ್ೀಕಪರಕ್ಾರಾಾಃ। 
ತತರ ಸಾಧ್ಮ್ಯೀಯದಾಹರಣ್ೀ ತಾವತಾಸಧ್ಯವ್ೈಕಲಯಂ ಯಥಾ– ಮನ್ ೀಽನಿತಯಂ 

ಮ ತಯತಾವತ್ ಯತ್ ಮತತಯಂ ತದ್ನಿತಯಂ ಯಥಾ ಪರಮಾಣತರಿರ್ತ। 
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ಪರಮಾಣಾವನಿತಯತಾವಭಾವಾತ್ ಸಾಧ್ಯವ್ೈಕಲಯಮ್॥ ಸಾಧ್ನ್ವ್ೈಕಲಯಂ ಯಥಾ – 

ಅತ್ೈವಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಕಮೀಯರ್ತ। ಕಮಯಣ್ ೀಽನಿತಯತ್ವೀಽಪ ಮ ತಯತಾವಭಾವಾತ್॥  
ಉಭಯವ್ೈಕಲಯಂ ಯಥಾ– ಅಸ್ತಮನ್ನೀವಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಯತಾಽಽಕ್ಾಶ ಇರ್ತ। 
ವ್ೈಧ್ಮ್ಯೀಯದಾಹರಣ್ೀ ಸಾಧಾಯಭಾವವ್ೈಕಲಯಂ ಯಥಾ– ತತ್ೈವಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಯಥಾ 

ಕಮೀಯರ್ತ। ಸಾಧ್ನಾಭಾವವ್ೈಕಲಯಂ ಯಥಾ– ತತ್ೈವಾನ್ತಮಾನ್ೀ, ಯದ್ನಿತಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ 

ತನ್ ಮತಯಂ ನ್ ಭವರ್ತ ಯಥಾ ಪರಮಾಣತರಿರ್ತ। ಉಭರಾಭಾವ ವ್ೈಕಲಯಂ ಯಥಾ– 

ತಸ್ತಮನ್ನೀವಾನ್ತಮಾನ್ೀ ಯಥಾ ಘಟಾಃ ಇರ್ತ ವದ್ನಿು। 
ತದ್ೀತದ್ಸತ್, ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಾದ್ದ್ ಷ್ಣತಾವತ್, ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಾತ್ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾ-

ದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾತ್। ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಾದ್ದ್ ಷ್ಣತವಪರಕ್ಾರಾಃ ಅನ್ುಭಾಯವಪರಕ್ಾರಶಾ ಪದ್ಧತತಯಕುರಿೀತಾಯ 

ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। ವಿಸುರಭರಾನ್ನೀಹ್ ೀಚಯತ್ೀ॥ ಇರ್ತ ಸವಯಂ ಸಮಞ್ಞಸಮ್॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮಜಞಯರ್ತೀಥಯಪೂಜಯಪಾದ್ಪರದ್ಶ್ಯತಮಾಗಾಯನ್ತವರ್ತಯನಾಯಂ 

ಪರಮಾಣಚನಿದಿಕ್ಾರಾಂ ಅಮಾನ್ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

ಅಥ  ಆಗಮಪರಿಚ್ಛೀದ್ಾಃ 
ಆಗಮಾಃ 

ಹರಿಾಃ ಓಂ॥  
ಅಥಾಗಮ್ೀ ನಿರ ಪಯತ್ೀ। ನಿದ್ ೀಯಷ್ಾಃ ಶಬದ ಆಗಮಾಃ। ಆಗಮಾಭಾಸ್ೀಽರ್ತ-

ವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ನಿದ್ ೀಯಷ್ೀರ್ತ। ಪರತಯಕ್ಷಾದಾವರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಶಬದ ಇರ್ತ। 
ಶಬದದ್ ೀಷಾಾಃ 

ಅಬ್ ೀಧ್ಕತವಂ ವಿಪರಿೀತಬ್ ೀಧ್ಕತವಂ ಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕತವಮಪರಯೀಜನ್ತವಮನ್ಭಿಮತ-
ಪರಯೀಜನ್ತವಮಶಕಯಸಾಧ್ನ್ಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ಂ  ಲಘ ಪಾಯೀ ಸರ್ತ 

ಗತರ ಪಾಯೀಪದ್ೀಶನ್ಮಿತಾಯದ್ಯಾಃ ಶಬದದ್ ೀಷಾಾಃ॥  
ಅತಾರಬ್ ೀಧ್ಕತವಂ ಚ ದ್ವೀಧಾ ನಿರಭಿಧ್ೀಯತ್ವೀನಾನ್ವರಾಭಾವ್ೀನ್ ಚ್ೀರ್ತ। 
ಯತಾರದ್ಯಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ – ಕಚಟತಪಾನಾಂ ಜಪಗಡದ್ತಾವದಿತಾಯದಿ। 
ದಿವರ್ತೀಯಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ – ಗೌರಶವಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಸ್ತುೀರ್ತ, ಕತಣಡಮಜಾಜಿನ್ಂ 

ದ್ಶದಾಡಿಮಾನಿ ಷ್ಡಪೂಪಾ ಇತಾಯದಿ॥ ವಿಪರಿೀತಬ್ ೀಧ್ಕತವಸಯ ಉದಾಹರಣಂ – ವಿಮತಂ 

ಮಿಥಾಯ, ಶ ದಾರಣಾಂ ವ್ೀದಾಧಕ್ಾರ್ ೀಽಸ್ತು, ಬಾರಹಮಣಾನ್ಂ ನಾಸ್ತುೀತಾಯದಿ॥ 
ಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕತವಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ ತತ –ಪುರಸಾುದಾದಿತಯ ಉದ್ೀರ್ತ, ಪಶಾಾದ್ಸುಮೀರ್ತ, 
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ಮಧ್ತರ್ ೀ ಗತಡಾಃ, ರ್ತಕುಂ ನಿಮಬಫಲಮಿತಾಯದಿ। ನ್ ಚ ‘ಪರಮಾಣಾನ್ುರಸಂವಾದ್ಶಾ 
ದಾರ್ಢಯಯಹ್ೀತತರ್ೀವ್ೀ’ತತಯಕುತ್ವೀನ್ ಕಥಂ ಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕತವಸಯ ದ್ ೀಷ್ತವಮಿರ್ತ ವಾಚಯಮ್, 
ಪೂವಯಪರವೃತುಪರಮಾಣ್ೀನಾಪಾರಮಾಣಯಶಙ್ಗೆಕಲಙ್ಕಚುತ್ೀನಾಥಾಯನಿಣಯಯೀ ತತ 
ಉತುರ್ ೀತುರಪರವೃತುಪರಮಾಣಾನಾಂ  ತನಿನಣಾಯಯಕತ್ವೀನ್ ದಾರ್ಢಯಯಹ್ೀತತತವಸಯ 

ತದ್ಥಯತಾವತ್॥ ಅಪರಯೀಜನ್ತವಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ 

ಕ್ಾಕಸಯ ಕರ್ತ ವಾ ದ್ನಾುಮೀಷ್ಸಾಯಣಡಂ ಕಿಯತ್ ಫಲಮ್। 

ಕಮಬಲ್ೀ ಕರ್ತ ರ್ ೀಮಾಣಿ ಕ್ಾ ವಾತಾಯ ಚ್ ೀಲಮಣಡಲ್ೀ’ ಇತಾಯದಿ॥ 

ಅನ್ಭಿಮತಪರಯೀಜನ್ವತುವಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ ವಿರಕುಂ ಪರರ್ತ ವಾಣಿಜ್ ಯೀಪದ್ೀಶ ಇತಾಯದಿ॥ 
ಅಶಕಯಸಾಧ್ನ್ಪರರ್ತಪಾದ್ಕತವಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ – ಮೃತಮತದಿದಶಯ ಮೃರ್ತಹರಹಿಮಮಹಿೀ-

ಧ್ರ್ ೀತುರಸಾನ್ತಸ್ತದ್ಧಮೃತಸಞ್ಚಞೀವಿನಿೀಕಥನಾದಿ॥ ಲಘ ಪಾಯೀ ಸರ್ತ 
ಗತರ ಪಾಯೀಪದ್ೀಶನ್ಸ್ ಯೀದಾಹರಣಂ – ನ್ಖ್ೀನ್ ಜಾಯಮಾನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ ಕತಠಾರ್ೀಣ 

ಕತವಿಯರ್ತ ತೃಷಿತಂ ಪರರ್ತ  ಗಿೀವಾಯಣತರಙ್ಕಚುಣಿೀರ್ತೀರ್ೀ ಕ ಪಖನ್ನ್ ೀಪದ್ೀಶ ಇತಾಯದಿ॥ 

ಪದ್-ವಾಕಯಮ್ 

ಶಬದಾಃ ಪದ್ವಾಕ್ಾಯತಮಕಾಃ। ವಿಭಕುನಾು ವಣಾಯಾಃ ಪದ್ಮ್। 
ಜಬಗಡದ್ೀತಾಯದಿವಣಯಸಮ ಹ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ವಿಭಕುನಾು ಇರ್ತ। 

ಆಕ್ಾಙ್ಗಷಯೀಗಯತಾಸನಿನಧಮತಾಂ ಪದಾನಾಂ ಸಮ ಹ್ ೀ ವಾಕಯಮ್।  
ಆಕ್ಾಂಕ್ಷಾ 

ಯಸಯ ಯೀನ್ ವಿನಾ ವಾಕ್ಾಯಥಾಯನ್ವರಾನ್ನ್ತಭವಕತವಂ ತಸಯ ತ್ೀನಾಕ್ಾಙ್ಗಷ; ಯಥಾ 
ಘಟಮಾನ್ಯೀತಯತರ ಕಿರರಾಪದ್ಸಯ ಕಮಯಪದ್ೀನ್ ವಿನಾ ಕಿರರಾಕಮಯಭಾವಾನ್ವಯ 

ಬ್ ೀಧ್ಜನ್ಕತವಮಿತಾಯನ್ಯಪದ್ಸಯ ಘಟಪದ್ೀನ್ ಸಹಾಕ್ಾಙ್ಗಷ। ಅಥ ವಾ 
ಪೂವಯಪದ್ಸಞ್ಚಞತಾಕ್ಾಙ್ಗಭಪೂರಕತವಮಾಕ್ಾಙ್ಗಷಚ ಅತ ಏವ ಗೌರಶವಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ 

ಹಸ್ತುೀರ್ತ ನ್ ವಾಕಯಮ್, ಪರಸಪರಾನ್ವಯವಿರಹಾತ್। ಯದ್ಯಪಾಯಕ್ಾಙ್ಗಷ ಚ್ೀತನ್ಧ್ಮಯಾಃ, 
ತಥಾಪ ಅಥಾಯಸಾುವತ್ ಸವಪದ್ಶ್ ರೀತತರನ್ ಯೀನ್ಯವಿಷ್ರಾಕ್ಾಙ್ಗಷಜನ್ಕತ್ವೀನ್ ಸಾಕ್ಾಙ್ಗಷ 

ಇತತಯಚಯನ ು್ೀ। ತತರರ್ತಪಾದ್ಕತಾವತಪದಾನ್ಯಪ ಸಾಕ್ಾಙ್ಗಭಣಿೀತತಯಚಯನ ು್ೀ।  
ಯೀಗಯತಾ 

ಪರರ್ತೀತಾನ್ವಯಸಯ ಪರಮಾಣವಿರ್ ೀಧಾಭಾವೀ ಯೀಗಯತಾ। ಯಥಾ ಜಲ್ೀನ್  
ಸ್ತಞ್ಾರ್ತೀತಯತರ ಜಲಸ್ೀಚನ್ಯೀಾಃ ಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಭಾವಸಂಸಗಯಸಾಯಬಾಧತತಾವತ್ 
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ಸ್ೀಚನ್ಸಯ ಜಲ್ೀನ್ ಸಹಾನ್ವಯೀ ಯೀಗಯತಾ। ಅತ ಏವಾಗಿನನಾ ಸ್ತಞ್ಞರ್ತೀರ್ತ ನ್ ವಾಕಯಮ್; 

ಯೀಗಯತಾವಿರಹಾತ್ | ನ್ ಹಯಗಿನಸ್ೀಚನ್ಯೀಾಃ ಪರಸಪರಾನ್ವಯಯೀಗಯತಾಸ್ತು॥  
ಸನಿನಧಾಃ 

ಅವಿಲಮಬೀನ್ ೀಚಾರಿತತವಂ ಸನಿನಧಾಃ। ಯಥಾಽವಯವಧಾನ್ೀನ್ ೀಚಾರಿತಾನಿ 

ಗಾಮಾನ್ಯೀತಾಯದಿಪದಾನಿ ಸನಿನಧಮನಿು। ಅತ ಏವ ಪರಹರ್ೀ ಪರಹರ್ೀಽಸಹ್ ೀಚಾರಿತಾನಿ 
ಗಾಮಾನ್ಯೀತಾಯದಿೀನಿ ನ್ ವಾಕಯಮ್ ಸನಿನಧ್ಯಭಾವಾತ್। 

ಅತರ ವಾಕಯಂ ಕರಣಂ ಪದಾಥಯಸೃರ್ತರವಾನ್ುರವಾಯಪಾರಾಃ ವಾಕ್ಾಯಥಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಫಲಮ್। 
ಆಗಮ್ೀಽಪ ಶಕಿುಗರಹಾದಿಸಂಯತತಾಃ ಸಮಯಕ್ ಶತರತ ಏವಾಥಯಸಯ ಬ್ ೀಧ್ಕ್್ ೀ ನ್ 

ಪರತಯಕ್ಷವತಸತಾುಮಾತ್ರೀಣ, ಆಗಮಸಾಯನ್ತಮಾನ್ವತ್ ಜ್ಞಾತಕರಣತಾವತ್। ಅನ್ಯಥಾ 
ಆಗಮಸಯ ಸವರ ಪತಾಃ ಸತ ು್ವೀಽಪ ತದ್ಶಾರವಿಣಾಃ ಶರವಣ್ೀಽಪಯಗೃಹಿೀತಸಙ್ಖುರ್ತಕಸಯ ವಾ ಪುಂಸಾಃ 

ಸಾವಥಯಪರಮಾಪಕತಾವಪತ ು್ೀಾಃ। 

ಶಕಿುವಿಚಾರಾಃ 

‘ಗವಾದಿಪದಾನಾಂ’ ಜಾತಾವ್ೀವ ಶಕಿುಾಃ, ವಿಶ್ೀಷ್ಣತರಾ ಜಾತ್ೀಾಃ ಪರಥಮಮತಪಸಿ್ತತತಾವತ್। 
ವಯಕಿುಲಾಭಸಾುವಕ್ಷ್ೀಪಾ’ದಿರ್ತ ಕ್್ೀಚಿತ್। ‘ಜಾರ್ತವಿಶ್ಷಾಟ ವಯಕುಯೀ ವಾಚಾಯಾಃ। ಅತರ ಜಾರ್ತಶಬದಾಃ 
ಶಬದಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುಪರಾಃ। ತಥಾ ಚಾಕ್ಾಶಾದ್‘ಯಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಶಬಾದಾಃ 
ಪರವೃರ್ತುನಿಮಿತುವಿಶ್ಷ್ಟವಸತುವಾಚಿನ್  ಇತಯಪರ್ೀ| ಘಟಾದಿಶಬ ದ್ೀಷ್ತ ಜಾರ್ತಾಃ, ದ್ೀವದ್ತಾುದಿ-
ಸಂಜ್ಞಾಶಬ ದ್ೀಷ್ತ ವಯಕಿುಾಃ, ಸಾಸಾನದಿಮಚಛಬ ದ್ೀಷ್ತ ಆಕೃರ್ತಾಃ, ಗವಾದಿಶಬ ದ್ೀಶತ 

ರ್ತರತಯಮಪೀ’ತ್ಯೀಕ್್ೀ। 

ವಸತುತಸತು, ಯಸಾಮಚಛಬಾದಜಿಟಿರ್ತ ರಾವನ್ ುೀಽಥಾಯಾಃ ಪರರ್ತೀಯನ ು್ೀ ತಾವನ್ುಸುಚಛಬದವಾಚಾಯಾಃ। 
ಸಾದ್ೃಶಯಂ ತತ ಶಕಿುಗರಹ್ೀ ಪರತಯಸರ್ತುರ ಪಮ್। 
ಯಥಾ ಘಟಶಬ ದ್ೀನ್ ಘಟಘಟತವಯೀಾಃ ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ತಾವತಸ ಶಬದಾಃ ತತರ ಶಕುಾಃ, ಶತಕಿಶಬದಾಃ  

ಗತಣಗತಣಿನ್ ೀಾಃ ಶಕುಾಃ, ಗತಶಬದಾಃ ಇತಾಯದಿ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। ಯದಾವ, ಗವಾದಿಪದಾನಾಂ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಯತರಾ ವಯಕುಯ ಏವ ವಾಚಾಯಾಃ, ಆನ್ಯನಾದಿಕಂ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣತಾವದಿನಾ ವಾಚಯಮ್, 

ಗಾಮಾನ್ಯೀತಾಯದೌ ಸವಯತಾರನ್ಯನಾದ್ೀಾಃ ವಯಕ್ಾುವ್ೀವ  ಶಕಿುಕಲಪನಾತ್। 

ಶಕಿುಗರಹಶಾಾಙ್ಖತುಲ್ಲಪರಸಾರಣಾದ್ಪೂವಯಕನಿದ್ೀಯಶ್ೀನ್ೈವ ಭವರ್ತ। ತಥಾ ಹಿ, ಮಾತತಾಃ 
ಪತತವಾಯ ಅಙ್ಕ್ೆ ೀ ಸಿ್ತತಂ ಬಾಲಮನ್ಯಮನ್ಸೆಂ ಸನ್ುಂ 
ಅಙ್ಖತುಲ್ಲಪರಸಾರಣಛ್ ೀಟಿಕ್ಾವಾದ್ನಾಭಾಯಂ ಸವವಚನ್ಶರವಣಾಭಿಮತಖಂ ಮಾತಾರದ್ಯಭಿ-
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ಮತಖಂ ಚ ವಿಧಾಯ ಯಥಾ ವುಯತಾಪದ್ಯಿತಾ ವಾಕಯಂ ಪರಯತಙ್ಕ್ೆ ತೀ, ‘ಬಾಲ! ತವ್ೀಯಂ 
ಮಾತಾ, ತವ ಪತಾಽಯಮ್, ತ್ೀ ಭಾರತಾಽಯಂ ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಮಭಯವಹರರ್ತೀ’ತಾಯದಿ, ತದಾ 
ತ್ೀನ್ ನಿದ್ೀಯಶ್ೀನ್ೈವ ತಸಯ ಶಬದಸಮತದಾಯಸಯ ತಸ್ತಮನ್ನಥಯಸಮತದಾಯೀ 
ವಾಚಯವಾಚಕಭಾವಸಮಬನ್ಧಂ ತಾವತಾಸಮಾನ್ಯತ್ ೀಽವಗಚಛರ್ತ ಬಾಲಾಃ, ‘ಇದ್ಮನ್ೀನಾಯಂ 

ಬ್ ೀಧ್ಯರ್ತೀ’ರ್ತ॥ ಪುನ್ಾಃ ‘ಇಯಂ ಮೀ ಸವಸಾ, ಅಯಂ ತ್ೀ ಸಖಾ ಅಪೂಪಂ ಖಾದ್ರ್ತ’ 
ಇತಾಯದಿ ಪರಯೀಗಾನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಶಬಾದಥಯಯೀರಾವಪೀದಾವಪಾಭಾಯಂ 
ಶಬದಭ್ೀದಾದಿಕಮವಗಮಯ ಮಾತಾರದಿಪದಾನಾಂ ಜನ್ನಾಯದೌ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ 

ವಾಚಕತವಮವಗಚಛರ್ತೀರ್ತ। 

ಅಪರ್ೀ ತತ,  ‘ಶಕಿುಗರಹಸಯ ವೃದ್ಧವಯವಹಾರಾತ್। ತಥಾ ಹಿ, ವುಯರ್ತಪತತಸಾಃ ಬಾಲ್ ೀ ಗಾಮಾನ್ಯ 
ಇತತಯತುಮವೃದ್ಧವಾಕಯಶರವಣಾನ್ನ್ುರಂ ಮಧ್ಯಮವೃದ್ದ್ಧಸಯ ಪರವೃರ್ತುಮತಪಗಮಯ 
ಗವಾನ್ಯನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಮದ್ಯಮವೃದ್ಧಪರವೃರ್ತುಜನ್ಕಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಅನ್ವಯವಯರ್ತರ್ೀಕ್ಾಭಾಯಂ 
ವಾಕಯಜನ್ಯತವಂ ನಿಶ್ಾತಯ ‘ಅಶವಮಾನ್ಯ, ಗಾಂಬಧಾನ್ೀ’ರ್ತ ವಾಕ್ಾಯನ್ನ್ುರ್ೀ 
ಆವಾಪೀದಾವಪಾಭಾಯಂ ಗ್ ೀಪದ್ಸಯ ಗ್ ೀವಯಕ್ ುೌ ಶಕಿುಾಃ, ಅಶವಪದ್ಸಯ ಅಶವವಯಕ್ ುೌ ಶಕಿುರಿರ್ತ 

ವುಯತಪದ್ಯತ’ ಇತಾಯಹತಾಃ। ತನ್ನ। ಶಶವದಿವಸಮರಣಶ್ೀಲಸಯ ಬಾಲಸಯ ಏಷ್ಯದಾನ್ಯನ್ಪಯಯನ್ುಂ 

ಶಬಾದನ್ತಸನಾಧನಾದ್ಯನ್ತಪಪತ ು್ೀಾಃ। 

ವೃರ್ತುಾಃ 

ವೃರ್ತುದಿವಯವಿಧಾ – ಮತಖಾಯ, ಅಮತಖಾಯ ಚ್ೀರ್ತ। 

ತತರ ಶಕಿುಮತಯಖಾಯ ವೃರ್ತುಾಃ। ಅಥಯಸೃತಯನ್ತಕ ಲಪದಾಥಯಸಮಬನ್ಧಾಃ ಶಕಿುಾಃ। ಸಾ ಚ 

ಸಮಯಸಙ್ಖುರ್ತಸಙ್ಕ್ೆ ೀತವಾಚಕತಾವದಿಭಿವಯಯವಹಿರಯತ್ೀ॥ ಸಾ ಶಕಿುಸ್ತಯವಿಧಾ — ಯೀಗಾಃ, 

ರ ಢಾಃ, ಯೀಗರ ಢಶ್ಾೀರ್ತ॥ ತತಾರವಯವಶಕಿುಯೀಯಗಾಃ॥ ಸಮತದಾಯಶಕಿುೀ ರ ಢಾಃ। 
ಉಭಯಶಕಿುಯೀಯಗರ ಢಾಃ। 

ತತರ ಕ್್ೀಚನ್ ಶಬಾದ ಯೀಗ್ೀನ್ೈವಾಥಯಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾಾಃ। ತ್ೀ ಚ ಪಾಚಕ  

ಪಾಠ್ಕದ್ಣಡಕತಣಡಲಾಯದ್ಯಾಃ। ಕ್್ೀಚನ್ ರ ಢ್ಯೈವ ಅಥಯಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾಾಃ। ತ್ೀ ಚ ಘಟಪಟಾದ್ಯಾಃ। 
ಕ್್ೀಚನ್ ಉಭಾಭಾಯಮಥಯಪರತಾಯಯಕ್ಾಾಃ। ತ್ೀ ಚ ಪಙ್ಖೆಜಾದ್ಯಾಃ॥ ಏವಮನಾಯ ಅಪ 

ಮಹಾಯೀಗಾದಾಯಾಃ ಮಖಯವೃತುಯೀ  ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ। 

ಲಕ್ಷಣಂ ತವಮತಖಾಯ ವೃರ್ತುಾಃ। ಶಕಯಸಮಬನ್ ಧೀ ಲಕ್ಷಣಾ॥ ಸಾ ದಿವವಿಧಾ – ಜಹಲಿಕ್ಷಣ 
ಅಜಹಲಿಕ್ಷಣಾ ಚ್ೀರ್ತ। ಯತರ ವಾಚಾಯಥಯಸಾಯನ್ವರಾಭಾವಾಃ ತತರ ಜಹಲಿಕ್ಷಣಾ, ಯಥಾ 
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ಗಙ್ಗುರಾಂ ಘ ೀಷ್ ಇತಾಯದೌ ಯತರ ವಾಚಾಯಥಯಸಾಯಪಯನ್ವಯಾಃ ತತಾರಜಹಲಿಕ್ಷಣಾ, ಯಥಾ 

ಛರ್ತರಣ್ ೀ ರಾನಿುೀತಾಯದೌ। 

ಸಾ ಪುನ್ದಿವಯವಿಧಾ — ಪರಯೀಜನ್ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಾ, ಪರಯೀಜನ್ಸಾಪ್ೀಕ್ಷಾ ಚ್ೀರ್ತ॥ ತತಾರದಾಯ 
ಯಥಾ — ಮಾಗಯಶಾಲನಿುೀರ್ತ। ಇಯಂ ಪರಯೀಜನಾಭಾವ್ೀಽಪ ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ತಾವದ್ ರರ್ಢ-

ಲಕ್ಷಣ್ೀತತಯಚಯತ್ೀ। ದಿವರ್ತೀರಾ ಯಥಾ — ಗಙ್ಗುರಾಂ ಘ ೀಷ್ ಇರ್ತ। ಇಯಂ ಚ 

ಪಾವಿತಾರಾಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ॥ 

ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಆಗಮಾಃ 

ಆಗಮ್ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ — ಅಪೌರತಷ್ೀಯಾಃ ಪೌರತಷ್ೀಯಶ್ಾೀರ್ತ। ತತಾರಪೌರತಷ್ೀಯಾಃ 

ಋಗಾದಿಸದಾಗಮಾಾಃ, ಪೌರತಷ್ೀಯೀ ಭಾರತಾದಿಸದಾಗಮಾಾಃ। ತದ್ತಕುಮ್ — ಆಗಮ್ೀ 

ದಿವವಿಧ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಿತ್ ಯೀಽನಿತಯಸುಥ್ೈವ ಚ। ಋಗಾದಾಯ ಭಾರತಂ ಚ್ೈವ 

ಪಞ್ಾರಾತರಮಥಾಖಿಲಮ್॥ ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ ಚ್ೈವ ಪುರಾಣಂ ಚ್ೈತದಾತಮಕಮ್। ಯೀ 

ಚಾನ್ತರಾಯಿನ್ಸ ು್ವೀಷಾಂ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ಚ ಸದಾಗಮಾಾಃ॥ ದ್ತರಾಗಮಾಸುದಾನ್ಯೀ ಯೀ 

ತ್ೈನ್ಯ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’ ಇರ್ತ॥ 

ವ್ೀದಾಪೌರತಷ್ೀಯತವಪಾರಮಾಣಯಸಾಿಪನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ವ್ೀದ್ಾಃ ಪೌರತಷ್ೀಯಾಃ ವಾಕಯಸಮ ಹತಾವತ್ ಕ್ಾಲ್ಲದಾಸಾದಿವಾಕ್ಾಯವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, 

ಶ ರಯಮಾಣಕತೃಯಕತವಸ್ ಯೀಪಾಧತಾವತ್। 
ನ್ನ್ತ ವ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಪರಮಾಣಂ ತದ್ತಕ್ಾುನ್ತಷಾಠನ್ೀಽಪ ಫಲಾನ್ತಪಲಮಾಭತ್  
ವಿಪರಲಮಭಕವಾಕಯವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ | ವ್ೀದ್ಾಃ ಪರಮಾಣಮೀವ ಅಪೌರತಷ್ೀಯವಾಕಯತಾವತ್ 

ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ್ ೀನ್ಮತುವಾಕಯವದಿರ್ತ ಯತಕಿುವಿರತದ್ಧತಾವತ್। ನ್ ಚಾಸ್ತದಿಧಾಃ ‘ವಾಚಾ  
ವಿರ ಪನಿತಯರಾ’ ಇತಾಯದಿಶತರತ್ೀಾಃ, ‘ಅನಾದಿನಿಧ್ನಾ ನಿತಾಯ ವಾಗತತಸೃಷಾಟ ಸವಯಮತಭವಾ’ 

ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀಶಾ। ನ್ ಚ ಫಲವಿಸಂವಾದಾದ್ಪರಮಾಣಯಮ್। ಅಧಕ್ಾರಿಣಾಂ ಫಲ್ ೀಪಲಮಭೀನ್ 

ತದ್ನ್ತಪಲಮಭಸಯ ಕತೃಯವ್ೈಗತಣಾಯದಿನಿಮಿತುಕತಾವದಿರ್ತ। 

ಆಗಮಸಯ ಪೃಥಕ್ಾರಮಾಣಯವಯವಸಾಿಪನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಆಗಮ್ೀ ನ್ ಪರಮಾಣಂ, ನಿವಿಯಷ್ಯತಾವತ್ ವಿಪರಲಮಭಕವಾಕಯವತ್। ತಥಾ ಹಿ 
ವಿಷ್ಯೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ —ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಶ್ಾೀರ್ತ। ತತಾರದ್ಯಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಸಯ ವಿಷ್ಯಾಃ, 

ದಿವರ್ತೀಯಸುವನ್ತಮಾನ್ಸಯ ವಿಷ್ಯಾಃ। ನ್ ಚಾರ್ತರಿಕುಂ ವಿಷ್ಯಮಿೀಕ್ಷಾಮಹ್ೀ, ಯೀನ್ ವಿಷ್ಯೀಣ 

ಆಗಮಾಃ ಪರಮಾಣಂ ಸಾಯತ್। ಯದ್ಯಪಾಯಗಮಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕಾಃ, ತಥಾಪ ತವನ್ಮತ್ೀ 
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ಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕಸಯ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಕಸಯ ಮಾನಾನ್ುರವಿಷ್ಯೀ ಪರವತಯಮಾನ್ತಾವದ್ಪಾರಮಾಣಯಮ್। 
ಏವಂ ಸವೀಯಽಪಾಯಗಮಾಃ ಅಸಙ್ಕಚೆ ೀಣಯವಿಷ್ರಾಭಾವಾದ್ಪರಮಾಣಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ; 

ಯಥಾಽಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ಯತಾವವಿಶ್ೀಷ್ೀಽಪ ಆಗಮಪಾರಮಾಣಯಸಾಯವಜಯನಿೀಯತಾವತ್। ನ್ ಹಿ 
ಸವಗಾಯಪವಗಾಯದಿಗತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽನ್ತಮಾನ್ವ್ೀದ್ಯಾಃ, ಯೀನಾಗಮಸಯ ನಿವಿಯಷ್ಯತವಂ 

ಸಾಯತ್। ಅನ್ಯಥಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ಯತಾವದಾಗಮ ಏವ ಪರಮಾಣಮ್, ಅನ್ತಮಾನ್ಂ ತತ 

ನಿವಿಯಷ್ಯತಾವದ್ಪರಮಾಣಮೀವ್ೀರ್ತ ಸಾಯದಿರ್ತ। 

ಆಗಮ್ೀಽನ್ತಮಾನ್ ಏನ್ುಭಯವರ್ತೀರ್ತ ವ್ೈಶ್ೀಷಿಕ್ಾಾಃ। ತದ್ಸತ್, ವಾಯಪಾುದ್ಯನ್ನ್ತ-

ಸಾನಾಧನ್ೀಽಪ ವಾಕ್ಾಯಥಯಪರರ್ತೀತ್ೀರನ್ತಭವಸ್ತದ್ಧತಾವತ್। 
ಅಪೌರತಷ್ೀಯಾಃ ಪೃಥಕ್ ಪರಮಾಣಂ ಪೌರತಷ್ೀಯಸುವನ್ತಮಾನ್ಮಿರ್ತ ಭಾಸೆರಾಃ 

(ಪಾರಭಾಕರಾಃ)। ತದ್ಪಯಸತ್| ಉಭಯತರ ವಾಕ್ಾಯಥಯಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾಕ್ಾಙ್ಗಷ-

ಯೀಗಯತಾದಿಸಾಮಗಿರೀಸಾಮಯೀ ಸರ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಕಲಪಕ್ಾಭಾವಾತ್। 

ಅಥಾಯಪತಾುದಿೀನಾಮತಕ್ ು್ೀಷ್ವಂತಭಾಯವಸಮಥಯನ್ಮ್ 

ತದ್ೀವಂ ವಣಿಯತಾನಿ ರ್ತರೀಣಿ ಪರಮಾಣಾನಿ। ಏತ್ೀಬ್ ಯೀಽನ್ಯನ್ನ ಪರಮಾಣಮ್॥ 

ನ್ನ್ವಥಾಯಪರ್ತುರಪ ಪೃಥಕರಮಾಣಮಸ್ತು। ಅನ್ತಪಪದ್ಯಮಾನಾಥಯದ್ಶಯನಾತುದ್ತಪಪಾದ್ಕ್್ೀ 

ಬತದಿಧರಥಾಯಪರ್ತುಾಃ। ಜಿೀವಂಶ್ೈತ್ ರೀ ಗೃಹ್ೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಶತರತ್ೀ ದ್ೃಷ್ಟೀ ವಾ ಚ್ೈತರಸಯ 
ಬಹಿಸಸತುವಂ ಕಲಪಾತ್ೀ। ಜಿೀವತ್ ೀ ಗೃಹ್ೀಽಸತುವಂ ಬಹಿಭಾಯವಂ ವಿನಾ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್ೀ, 
ಅತ್ ೀ ಗೃಹ್ೀಽಸತಾುವನ್ಯಥಾನ್ತಪಪರ್ತುಪರಸ ತಾಥಾಯಪರ್ತುರ್ೀವ ಬಾಹಿಸಸತ ು್ವೀ ಪರಮಾಣಮ್. 

ತಚಾ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಭ್ ಯೀ ಭಿನ್ನಮ್। 

ಬಹಿಭಾಯವಸಯ ಪರತಯಕ್ಷಾದ್ಯವಿಷ್ಯತಾವತ್। ಮೈವಮ್, ಅಥಾಯಪತ ು್ೀರನ್ತಮಾನ್ 

ಏವಾನ್ುಭಾಯವಾತ್। ಚ್ೈತ್ ರೀ ಬಹಿರಸ್ತು ಜಿೀವಿತ ು್ವೀ ಸರ್ತ ಗೃಹ್ೀಽಸತಾುವತ್। ಯೀ ಜಿೀವನ್ಯತರ 
ನಾಸ್ತು ಸ ತತ್ ೀಽನ್ಯತಾರಸ್ತು ಯಥಾಹಿಮಿತಯನ್ತಮಾನ್ೀನ್ೈವ ಬಹಿಭಾಯವಸಯ 

ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ತಾವರ್ತೆಮಥಾಯಪತ ು್ೀಾಃ ಪೃಥಕಿಲಪನ್ರಾ। ಮೃತ್ೀ ವಯಭಿಚಾರವಾರಣಾಯ 
ಸತಯನ್ುಂ, ಗೃಹ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ದ್ೀವದ್ತ ು್ೀ ವಯಭಿಚಾರವಾರಣಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಯಭಾಗ ಇರ್ತ 

ಧ್ಯೀಯಮ್॥ 

ನ್ನ್ ಪಮಾನ್ಮಪ ಪೃಥಕ್ ಪರಮಾಣಮಸ್ತು। ಅರ್ತದ್ೀಶವಾಕ್ಾಯಥಯಸಮರಣಸಹಕೃತ 

ಗ್ ೀಸಾದ್ೃಶಯವಿಶ್ಷ್ಟಪಣಡಜ್ಞಾನ್ಮತಪಮಾನ್ಮ್। ತಥಾ ಹಿ— 
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ಕಶ್ಾದ್ುವಯಪದಾಥಯಮಜಾನ್ನ್ ಕತತಶ್ಾದಾರಣಯಕ್ಾತ್ ಪುರತಷಾದ್ ುೀಸದ್ೃಶ್ೀ ಗವಯ 
ಇತಯರ್ತದ್ೀಶವಾಕಯಂ ಶತರತಾವ ವನ್ಂ ಗತಸುದಾವಕ್ಾಯಥಯಂ ಸಮರನ್ ಗ್ ೀಸಾದ್ೃಶಯವಿಶ್ಷ್ಟಪಣಡಂ 

ಪಶಯರ್ತ। ತದ್ನ್ನ್ುರಮಯಂ ಗವಯಶಬದವಾಚಯ ಇರ್ತ ಪರಮಿರ್ತರತತಪದ್ಯತ್ೀ। ತನ್ನ, 

ಉಪಮಾನ್ಸಾಯಪಯನ್ತಮಾನ್ ಏವಾನ್ುಭಾಯವಾತ್। ಯಥಾ ವಿಮತ್ ೀ ಗವಯಶಬದವಾಚಯಾಃ 

ಅಗ್ ೀತ್ವೀ ಸರ್ತ ಗ್ ೀಸದ್ೃಶತವದ್ವಾರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಘಟವತ್। ಗ್ ೀಸದ್ೃಶ್ೀ ಗವಾನ್ುರ್ೀ 

ವಯಭಿಚಾರವಾರಣಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಯಮಿರ್ತ॥ 

ನ್ನ್ವಭಾವಾಖಯಂ ಪೃಥಕರಮಾಣಮಸ್ತು। ತಚಾಾಭಾವಗರಹಣಾರಾಙ್ಕಚುೀಕರಣಿೀಯಮ್। ಯಥಾ 
ಹಿ – ಘಟಾದ್ಯನ್ತಪಲಬ ಧೌ ಘಟಾಭಾವೀ ನಿಶ್ಾೀಯತ್ೀ, ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಧಶ್ ಾೀಪಲಬಧಾಭಾವಾಃ ಇರ್ತ 

ಅಭಾವಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಘಟಾಭಾವೀ ಗೃಹಯತ ಇರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ | ತಸ್ ಯೀಕ್ ು್ೀಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾತ್॥ 
ತಥಾ ಹಿ | ಅಭಾವಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಮಭಾವ ಪರಮಾಣಮ್। ತತ್ರೀದಾನಿೀಂ ಕ್ೌರವಾದ್ಯಭಾವೀ 

ಭಾರತಾದ್ವಗಮಯತ್ೀ॥ ದ್ೀವದ್ತುಸಯ ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಬಾವಾಃ ವಿಮತಶಾಕ್ಷ ರಹಿತಾಃ 

ಅರ ಪಜ್ಞತಾವದಿತಯನ್ತಮಾನ್ಗಮಯಾಃ॥ ಸತಖಾದ್ಯಭಾವಪರಮಿರ್ತಸತು ಸಾಕ್ಷ್ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ್ೈವ 

ಗಮಾಯ। ಪುರ್ ೀವೃರ್ತುಘಟಾದ್ಯಭಾವಪರರ್ತೀರ್ತಸತು ಝಟಿರ್ತ ಜಾಯಮಾನಾ ಪರತಯಕ್ಷಫಲಮೀವ, 

ನ್ತವನ್ತಪಲಬ್ಧಧಮಾತರಜನಾಯ; ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ತಾವತ್। ಅನ್ತಪಲಬ್ಧಧಸುವವಜಯನಿೀಯ-

ಸನಿನಧರ್ೀವ। ಅನ್ತಪಲಬ ಧ್ೀರವಜಯನಿೀಯಸನಿನಧತವಮಾತ್ರೀಣ ಪೃಥಕ್ ಪರಮಾಣತ್ವೀ 

ಭಾವೀಪಲಬಾಧವಭಾವಾನ್ತಪಲಬ್ಧಧರಪ ಪರಮಾಣಂ ಸಾಯತ್। ಯತರ ತವನ್ಧಕ್ಾರ್ೀ 
ಹಸುಪರಸರಣಾದಿರ ಪಪರಾಮಶ್ೀಯನ್ ಘಟಾಭಾವಂ ಪರತ್ಯೀರ್ತ ತದಾಽನ್ತಪಲಬ್ಧಧಸುತ ು್ವೀನ್ ನ್ 
ತತಾೆರಣಮ್, ಕಿನ್ತು ಲ್ಲಙ್ಖುತ್ವೀನ್ೈವ — ಘಟ್ ೀಽತರ ನಾಸ್ತು ಯೀಗಯತ್ವೀ 

ಸತಯನ್ತಪಲಭಯಮಾನ್ತಾವತ್ ಗಜವದಿರ್ತ॥  
ನ್ನ್ವಭಾವಸಾಯಪೀನಿದಿಯೀಣ ಸನಿನಕಷಾಯನ್ತಪಪತ ು್ೀನ್ಯ ತಜಾಞಾನ್ಸಯ ಪರತಯಕ್ಷಫಲತವಮಿರ್ತ 

ಚ್ೀನ್ನ। ಭಾವವದ್ಭಾವಸಾಯಪ ಇನಿದಿಯಸನಿನಕಷ್ೀಯ ಬಾಧ್ಕ್ಾಭಾವಾತ್। 

ನ್ನ್ತ  ಸಮಭವಾದಿೀನ್ಯಪ ಪೃಥಪರಮಾಣಾನಿ ಸನಿು। ಮೈವಮ್। ತ್ೀಷಾಮಪುಯಕ್ ು್ೀಷ್ವನ್ು-

ಭಾಯವಾತ್। ತಥಾ ಹಿ – ಅಲಪಪರಮಾಣಸಾಧ್ನ್ಂ ಬಹತಲಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಭವಾಃ। ಯಥಾ 

ಶತಮಸ್ತುೀರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀ —ಶತವತಾುವತ್ ಯಥಾಹಮಿರ್ತ ಪರಯೀಗಸಮಭವಾತ್। 

ಪರಸಕುಪರರ್ತಷ್ೀಧ್ೀ ಪರಿಶ್ಷ್ಯಮಾಣ್ೀ ಬತದಿಧಾಃ ಪರಿಶ್ೀಷ್ಾಃ। ಸ ದಿವವಿಧ್ಾಃ— ವಿಧಮತಖ್ ೀ 

ನಿಷ್ೀಧ್ಮತಖಶಾ। ತತಾರದ್ ಯೀ ಯಥಾ — ಚ್ೈತರಮೈತರಯೀರಯಂ ಚ್ೈತರ 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀಽನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಮೈತರಪರಮಾ। ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯಥಾ — ನಾಯಂ ಚ್ೈತರ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ತಸ್ತಮನ್ 
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ಮೈತರಪರಮೀರ್ತ॥ ಇಯಮಪಯನ್ತಮಾನ್ಜನಾಯ, ವಿಮತ್ ೀ ಮೈತರಾಃ 
ಚ್ೈತರಮೈತರಯೀರನ್ಯತರತ್ವೀ ಸತಯಚ್ೈತರತಾವತ್ ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಚ್ೈತರವದಿರ್ತ 

ಪರಯೀಗ್ ೀಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಘಟಾದೌ ವಯಭಿಚಾರವಾರಣಾಯ ಸತಯನ್ುಮ್। 

ಉಪಕರಮಾದಿೀನ್ಯಪ ಅನ್ತಮಾನಾನ್ಯೀವ। ಏತ್ೀಷಾಂ ವಾಕಯತಾತಪರಾಯನ್ತಮಾಪಕತಾವತ್। 

ಅನಿದಿಯಷ್ಟವಕೃಕಂ ಪರವಾದ್ಪಾರಮಪಯಯಮೈರ್ತಹಯಮ್। ಯಥಾಽತರ ವಟ್ೀ ಪಶಾಚ್ ೀಽಸ್ತುೀರ್ತ 

ವಾಕಯಮ್। ತದಾಗಮ ಏವ। 

ಏವಮನಾಯನಿ ಶಾಕೃನ್ಲ್ಲಪಚ್ೀಷಾಟದಿೀನ್ಯಪ ಪರಮಾಣಾನ್ತಯಕ್ ು್ೀಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾಯನಿ। 

ಪಾರಮಾಣಯಸವತಸುವಮ್ 

ಅಥ ಪಾರಮಾಣಯಂ ನಿರ ಪಯತ್ೀ। ಪರಮಾಣಯಸಯ ಸವತಸುವಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್ — ಉತಪತ ುೌ ಜ್ಞಪ ುೌ 

ಚ್ೀರ್ತ॥ ತತರ ಉತಪತ ುೌ ಸವತಸುವಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಮಾತರಜನ್ಯತವಮ್। ಯೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ 

ಜಾಯತ್ೀ ತ್ೀನ್ೈವ ತದ್ುತಂ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಜಾಯತ ಇರ್ತ॥ ಜ್ಞಪ ುೌ ಸವತಸುವಂ ನಾಮ 

ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಕಮಾತರಗಾರಹಯತವಮ್। ಯೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಗೃಹಯತ್ೀ ತ್ೀನ್ೈವ 

ತದ್ುತಪಾರಮಾಣಯಮಪ ಗೃಹಯತ್ೀ ಇರ್ತ॥ 

ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ಪರತಾಃ 

ಅಪಾರಮಾಣಯಸಯ ಪರತಸುವಮಪ ದಿವವಿಧ್ಮ್—ಉತಪತ ುೌ ಜ್ಞಪ ುೌ ಚ್ೀರ್ತ॥ ತತ್ ರೀತಪತ ುೌ 

ಪರತಸುವಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಾರ್ತರಿಕುಕ್ಾರಣಜನ್ಯತವಮ್। ಜ್ಞಪ ುೌ ಪರತಸುವಂ ನಾಮ 

ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಕ್ಾರ್ತರಿಕುಗಾರಹಯತವಮಿರ್ತ ವಸತುಸಿ್ತರ್ತಾಃ॥ 

ಪಾರಮಾಣಯವಿಷ್ಯೀ ಸ್ತದಾಧಂತಾಃ 

ತತರ  ‘ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಪಾರಮಾಣಯಮಪಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಉತಪತ ುೌ ಜ್ಞಪ ುೌ ಚ ಸವತ ಏವ್ೀ’ರ್ತ 

ಸಾಙ್ಗ್ಾ ಮನ್ಯನ ು್ೀ॥‘ಉಭಯಂ ಪರತ ಏವ್ೀ’ರ್ತ ನ್ೈರಾಯಿಕ್ಾಾಃ। ತತರ 
ಜ್ಞಾನ್ಮಿನಿದಿರಾದಿಜನ್ಯಮ್, ಪಾರಮಾಣಯಂ ಪುನ್ರಿನಿದಿರಾದಿಗತಣಜನ್ಯಮ್, ತಥಾ 

ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ತದ್ ದೀಷ್ಜನ್ಯಮ್। ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಾನ್ಸಪರತಯಕ್ಷವ್ೀದ್ಯಮ್, 

ತತಾರಮಾಣಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಸಂವಾದ್ವಿಸಂವಾದಾದಿಲ್ಲಙ್ಖುಜನ್ಯಮಿರ್ತ। ಪರಮಾಸಾಧಾರಣ-

ಕ್ಾರಣಂ ಗತಣಾಃ, ಅಪರಮಾಸಾಧಾರಣಕ್ಾರಣಂ ದ್ ೀಷ್ಾಃ॥‘ಪಾರಮಾಣಯಂ 

ಪರತ್ ೀಽಪಾರಮಾಣಯಂ ಸವತ’ ಇರ್ತ ಬೌದಾಧಾಃ॥ 
ವಸತುತಸತು -ಇನಿದಿರಾದಿನ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಚ್ ೀತಪದ್ಯತ್ೀ ಅಪಾರಮಾಣಯಂ ತತ 

ದ್ ೀಷಾಸಹಕೃತ್ೀನಿದಿರಾದಿಭಿರತತಪದ್ಯತ್ೀ। ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಸಾಕ್ಷ್ಣ್ೈವ 
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ಜ್ಞಾಯತ್ೀ, ಅಪರಮಾಣಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಮಾತರಂ ಸಾಕ್ಷ್ವ್ೀದ್ಯಮ್, ತದ್ಪಾರಮಾಣಯಂ ತತ 

ವಿಸಂವಾದಾದಿನಾನ್ತಮೀಯಮ್॥ ಕರಣಾನಾಂ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಜನ್ಕಶಕಿುರ್ೀವ 

ಸವಕ್ಾರಣಸಾಧತಾ ಪಾರಮಾಣಯಜನ್ಕತವಶಕಿುಾಃ। ಅಪಾರಮಾಣಯಜನ್ನ್ೀ ತತ ದ್ ೀಷ್ವಶಾದ್ನಾಯ 

ಶಕಿುರಾವಿಭಯವರ್ತ। ಜ್ಞಪುಸತು ಪರತ ಏವ, ಇನಿದಿರಾದಿಸವರ ಪಸಯ ಯಥಾತಥಂ 

ಪರಮಾಣವ್ೀದ್ಯತಾವತ್; ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ತವಸಾಯನ್ತಮಾನ್ವ್ೀದ್ಯತಾವದಿರ್ತ। 
ನ್ನ್ತ ‘ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಕಮಾತ್ರೀಣ್ೈವ ತತರಮಾಣಯಗರಹಣಂ’ ಇತ್ಯೀತತತೆತಾಃ, 

ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಕ್ಾರ್ತರಿಕುಗಾರಹಯತ್ವೀ ಕಿಂ ಬಾಧ್ಕಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಯಥಾತ್ವೀಽನ್ವಸಾಿನಾತ್। ತಥಾ 
ಹಿ, ಪಾರಮಾಣಯಂ ತಾವದ್ವಶಯಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿತರಮಾಣ್ೀನ್ ಜ್ಞಾತವಯಂ, ಅಯಥಾ 

ತದ್ಭಾವಪರಸಙ್ಗುತ್। ನ್ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಗಾರಹಕ್ಾರ್ತರಿಕ್ ು್ೀನ್ ತದ್ುಿಹಣಂ ಸವತಸ ು್ವೀ ಪರಥಮಸ್ಯೈವ 

ತತತಾತಾವಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರ್ ೀಪಪತ ು್ೀಾಃ। ಅತಾಃ ಪರಿಶ್ೀಷಾತಾರಮಾಯಸಯ ಸವತಸುವಸ್ತದಿಧಾಃ। 
ನ್ ಚ ಸಾಕ್ಷ್ವ್ೀದ್ಯತ್ವೀಽಪಯನ್ವಸಾಿನ್ಪರಸಙ್ಖುಾಃ ಸಮಾನ್ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್, ಸಾಕ್ಷ್ೀ 

ಸವಯಮಪರಕ್ಾಶಾಃ ಸಾವತಾಮನ್ಂ ಸವಪಾರಮಾಣಯಂ ಚ ಗ್ ೀಚರಯರ್ತೀತಯಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರಾತ್॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ತಥಾಭಾವೀಽಭತಯಪಗಮಯತಾಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಅನ್ುಾಃ ಕರಣವದ್ೃತ ು್ೀಜ್ಞಾಯನ್ಸಯ 

ಜಡತ್ವೀನ್ ಸವಯಮರಕ್ಾಶತಾವಯೀಗಾದಿರ್ತ॥ ಕರಣಪಾರಮಾಣಯಂ ತತ ಪದ್ಧತತಯಕುರಿೀತಾಯ 
ಜ್ಞಾತವಯಮಿರ್ತ ಸವಯಂ ರಮಣಿೀಯಮ್॥ ಶ್ರೀಾಃ॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮಜಞಯರ್ತೀಥಯಪೂಜಯಪಾದ್ಪರದ್ಶ್ಯತಮಾಗಾರನ್ತವರ್ತಯನಾಯಂ 
ಶ್ರೀಮಚಛಲಾರಿಶ್ೀಷಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಾರಾಂ ಪರಮಾಣಚನಿದಿಕ್ಾರಾಂ ಆಗಮಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ 

ಸಮಾಪು॥ 

ಅಥ ಪರಮೀಯಪರಿಚ್ಛೀದ್ಾಃ 
ಏವಂ ಪರಮಾಣಸವರ ಪಂ ಸಪರಿಕರಂ ನಿರ ಪಯ ಇದಾನಿೀಂ ಪರಾಪರತತುವರ ಪಂ 

ಪರಮೀಯಂ ನಿರ ಪಯತ್ೀ।  
ತತುವಮ್ 

ಪರಮಿರ್ತವಿಷ್ಯಸುತುವಮ್। ತತುವಮಿರ್ತ ಲಕ್ಷಾನಿದ್ೀಯಶಾಃ। ಪರಮಿರ್ತವಿಷ್ಯ ಇರ್ತ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಕಿುಾಃ॥ 
ತದ್ತಕುಂ ತತುವವಿವ್ೀಕಟಿೀಕ್ಾರಾಮ್ — ಅತರ ಪರಮೀಯಮಿತಯನ್ತವಾದ್ೀನ್ೈವ ತತುವಸಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ ೀಕುಮಿರ್ತ। 

ಮಿರ್ತವಿಷ್ಯತವಂ ಶತಕಿುರಜತಾದಿಸಾಧಾರಣಮತಾಃ ಪ್ರೀತತಯಪಸಗಯಾಃ॥  
ನ್ನ್ವೀವಮಪಶತಕಿುರಜತಂ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಪರಮಿರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಯ ತತರ 
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ಸತ ು್ವೀನಾರ್ತವಾಯಪುತಾದ್ವಸಿಾಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಅಸ್ತುೀರ್ತ ಪರಮಿರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಯ ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್। 
ತಸಯ ಚ ತತಾರಭಾವಾತ್॥ 
ನ್ನ್ತ ತಥಾಪ ಪುನ್ಾಃ ಶತಕಿುರಜತ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ, ಭರಮಸಾಯಪ ಧ್ಮಯಯಂಶ್ೀ ಪರಮಾತ್ವೀನ್ 
ಪರಮಾತಾವಧಾರಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯತವರ ಪಪರಮಾವಿಷ್ಯತವಸಯ ಸುತಾವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಯದ್ಂಶ್ೀ 

ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಸ್ತು ಪರಮಾತವಂ, ತದಿವಷ್ಯೀ ಯಾಃ, ತತುತುವಮಿತಯಙ್ಕಚುೀಕ್ಾರಾತ್॥ 
ನ್ನ್ತ ತಥಾಪ ಭರಮವಿಷ್ಯಕ್ಾನ್ತವಯವಸಾಯಸಯ ಪರಮಾತ ು್ವೀನ್ ಪರಸಪರರಾ ತದಿವಷ್ಯೀ 
ಶತಕಿುರಜತಾದಾವರ್ತವಾಯಪುದ್ತಯವಾಯರ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಪರರ್ತೀತಯನ್ುರಾವಯವಧಾನ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಶ ನ್ಯೀ 

ಪುರತಷ್ೀ ಅಸಚಛಬದಪರಯೀಗಾತ್ ಪರಮಿರ್ತರಪ ಸತಾು ಭವರ್ತ। ಕ್ಾಯೀಯಪಯತಕು-

ವಾಯಪಾರರಹಿತ್ೀ ಪುರತಷ್ೀ ಅಸಚಛಬದಪರಯೀಗಾತ್ ಪರವೃರ್ತುರಪ ಸತ ು್ೀತಯವಗನ್ುವಯಮ್।  
ಸವತನ್ಯಮ್ 

ಅಥವಾ ಸವಸತಾುರಾಂ ಪರಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಂ ಸವತನ್ಯಮಿತ್ಯೀವ   ಲಕ್ಷಣಮ್। ಸತಾು ಉಕುರಿೀತಾಯ 

ರ್ತರವಿಧ್ೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಪರಾನ್ಧೀನ್ೀ ತತಚ ಛ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುವಾರಣಾಯ ಸವಸತಾುರಾಮಿರ್ತ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್॥ ಯದಾವ ಸವರ ಪಸತಾುರಾಂ ಪರಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಂ ಸವತನ್ಯಮಿತಾಯದಿ ಪೃಥಕ್ 

ಲಕ್ಷಣತರಯಂ ವಿವಕ್ಷ್ತಮಿರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್॥ 

ಅಸವತನ್ಯಮ್ 

ಸತಾುತ್ೈವಿಧ್ಯೀ ಪರಾಪ್ೀಕ್ಷಮಸವತನ್ಯಮ್। ಯದ್ಯಪ ಭಾವಾಭಾವತರಾ 
ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ತರಾ ವಾ ನಿತಾಯನಿತಯತರಾ ವಾಽಸಯ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ಶಕಯತ್ೀ ವಕತುಮ್, 

ತಥಾಪ ವ್ೈಯಥಾಯಯದ್ಯಮೀವ ವಿಭಾಗ್ ೀ ನಾಯಯಯಾಃ। 
ಪರತನ್ಯಪರಮೀಯಂ ಸವತನ್ಯಪರಮೀರಾಯತುತರಾ ವಿದಿತಂ ಹಿ ನಿಾಃಶ್ರೀಯಸಸಾಧ್ನ್ಂ 

ಭವರ್ತ। ತದ್ತಕುಮ್ 

ಯ ಯೀತತಪರತನ್ಯಂ ತತ ಸವಯಮೀವ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ। 
ವಶಮಿತ್ಯೀವ ಜಾನಾರ್ತ ಸಂಸಾರಾನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಹಿ ಸಾಃ’ ಇರ್ತ। 

ಅನ್ಯಥಾ  ಗಙ್ಗುವಾಲತಕ್ಾಪರಿಗಣನ್ವದಿದ್ಂ ತತುವಪರಿಗಣನ್ಮಪಾಥಯಕಂ ಸಾಯತ್। 

ಅಸವತನ್ಯತತುವಂ ದಿವವಿಧ್ಮ್—ಭಾವೀಽಭಾವಶ್ಾೀರ್ತ। ಅಬಾವಪರರ್ತೀರ್ತಾಃ ಭಾವಪರರ್ತೀತಯಧೀನಾ 
ನಿಯಮೀನ್ೀರ್ತ ಪಾಧಾಯನಾಯತ್ ಪರಥಮಂ ಭಾವಸ್ ಯೀದ ದ್ೀಶಾಃ। 



1554 

 
 

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

 

Page 42 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಭಾವಾಃ 

ನ್ನ್ತ ಕಿಮಿದ್ಂ ಭಾವತವಮ್? ನಿಷ್ರರ್ತಯೀಗಿಕತವಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಸಾದ್ೃಶಾಯದಾವವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। 
ತಸಾಯಪಯಯಮನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶ ಇರ್ತ ಪರರ್ತಯೀಗಿನಿರ ಪಯತಾವತ್॥ ಅಭಾವಾನ್ಯತವಂ ತದಿರ್ತ 
ಚ್ೀನ್ನ, ಘಟಾಭಾವಸಾಯಪ ಯರ್ತೆಞ್ಚಾದ್ಭಾವಾನ್ಯತ್ವೀನ್ ತತಾರರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ॥ 
ಅಭಾವತಾವನ್ಧಕರಣತವಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಅಭಾವತವ ಏವಾರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ॥ 
ಅಭಾವತಾವನ್ಧಕರಣತವಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ ಅಭಾವತವ ಏವಾರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। 
ಅಭಾವತವಸಾಯಭಾವತಾವನ್ಧಕರಣತಾವತ್। ಅಭಾವವಿರ್ ೀಧತವಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, 

ನಿತಯತಾವಭಾವ್ೀಽರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ತಸಾಯಪಯನಿತಯತಾವಭಾವವಿರ್ ೀಧತಾವತ್॥ 
ವಿಧಮತಖವ್ೀದ್ಯತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಅಭಾವಸಾಯಪ ಘಟಾಭಾವೀಽಸ್ತುೀರ್ತ 

ವಿಧಮತಖವ್ೀದ್ಯತ್ವೀನಾಭಾವ್ೀಽರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಪರರ್ತೀತಯವಿಷ್ಯತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ 

ಘಟಸಾಯಪ ಘಟಾಭಾವೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತ್ವೀನಾಸಮಭವಾತ್। ತಸಾಮದಾಭವತವಂ 
ದ್ತನಿಯರ ಪಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ | ಅಸ್ತುೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಯ ಭಾವಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್॥ 
ನ್ ಚ  ‘ದಿವರ್ತೀರಾದಿಪರರ್ತೀತೌ ಭಾವಸಾಯಪಯಯಂ ಶತಕ್್ ಿೀ ನ್ೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತ್ವೀನಾಸ್ತುೀರ್ತ 

ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತಾವಭಾವಾ-ದ್ವಾಯಪುರಭಾವ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಶಾ। ತಸಯ ದಿವರ್ತೀರಾದಿಪರರ್ತೀತೌ 

ಅಸ್ತುೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತಾವತ್ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್। ಲಕ್ಷಣ್ೀ ಪರಥಮಪರರ್ತೀತಾವಿರ್ತ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್। 

ನ್ನ್ತ ಶತಕಿುರ ಪಾಯದೌ ಅತಯನಾುಸರ್ತ ಭಾವಲಕ್ಷಣಮರ್ತವಾಯಪುಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ। ಪರರ್ತೀತಪದ್ಸಯ 
ಪರಮಾಪರತ್ವೀನ್ ೀಕುಚ್ ೀದ್ಯನ್ವಕ್ಾಶಾತ್। ತಥಾ ಚ ಪರಥಮಪರರ್ತೀತೌ 

ಯೀಽಸ್ತುೀರ್ತಪರಮಾವಿಷ್ಯಾಃ ಸ ಭಾವ ಇರ್ತ ಭಾವಲಕ್ಷಣಮತಕುಂ ಭವರ್ತ। 

ಅಭಾವಾಃ 
ನ್ನ್ತ ಕಿಮಿದ್ಮಭಾವತವಮ್? ಭಾವಭಿನ್ನತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಭಾವಸಾಯಭಾವಭಿನ್ನತ್ವೀನಾ-

ನ್ ಯೀನಾಯಶರರಾತ್॥ ನ್ ಚ ಭಾವವತವಮನ್ಯದ್ೀವ್ೀರ್ತನಾನ್ ಯೀನಾಯಶರಯ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್ | 

ತಥಾತ್ವೀ ಘಟ್ೀಽರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ತಸಯ ಯಕರ್ತೆಞ್ಚಾದಾಭವಭಿನ್ನತಾವತ್। 
ಭಾವತಾವನ್ಧಕರಣತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಭಾವತ್ವೀಽತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ। ತಸಯ 

ಭಾವವತಾವನ್ಧಕರಣತಾವತ್। ಭಾವತಾವನ್ಧಕರಣತವಸಾಯಭಾವರ ಪತ್ವೀನಾತಾಮ-

ಶರರಾಚಾ॥ ಪರರ್ತಯೀಗಿಜ್ಞಾನಾಧೀನ್ಜ್ಞಾನ್ತವಂ ತದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, 

ಶ್ೀತಸಪಶಯಸಾಯಪುಯಷ್ಣಸಪಶಯವಿರ್ ೀಧತ್ವೀನ್ ತತಾರರ್ತವಾಯಪ ು್ೀಾಃ॥ ನಿಷ್ೀಧ್ಮತಖವ್ೀದ್ಯತವ-
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ಮಭಾವತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಘಟಸಾಯಪ ಘಟಾಭಾವೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ನಿಷ್ೀಧ್ಮತಖವ್ೀದ್ಯತಾವತ್॥ 
ವಿಧಪರತಯರಾವಿಷ್ಯತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ಉಭಾವಸಾಯಪಯಭಾವೀಽಸ್ತುೀರ್ತ 

ಪರತಯಯವಿಷ್ಯತ್ವೀನಾಸಮಭವಾತ್॥ ತಸಾಮದ್ಭಾವತವಂ ದ್ತನಿಯರ ಪಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, 

ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಾಯಭಾವ-ಲಕ್ಷಣತ್ವೀನ್ ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್॥ ನ್ ಚ 
‘ದಿವರ್ತೀರಾದಿಪರರ್ತೀತೌ ಭಾವಸಾಯಪಯಯಂ ಶತಕ್್ ಿೀ ನ್ೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತ್ವೀನ್ 
ತತಾರರ್ತವಾಯಪುಾಃ| ಅಭಾವ್ೀಽವಾಯಪುಶಾ ತಸಯ ದಿವರ್ತೀರಾದಿಪರರ್ತೀತಾವಸ್ತುೀರ್ತ 
ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತಾವತ್’ ಇರ್ತ ವಾಚಯಮ್, ಅಸ್ತಮನ್ ಲಕ್ಷಣ್ೀಽಪ ಪರಥಮಪರರ್ತೀತಾವಿರ್ತ 

ವಿಶ್ೀಷ್ಣಸಯ ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್॥ ನ್ ಚಾರ್ ೀಪತಾಭಾವ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ ಪರರ್ತೀರ್ತಪದ್ಸಯ 

ಪರಮಾಪರತಾವತ್॥ ನ್ನ್ತ ಪಾರಗಭಾವ್ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಯ, 
ಪರಧ್ವಂಸಾಭಾವ್ೀ ವಿನ್ಷ್ಟ ಇರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಯ ಸದಾಭವ್ೀನ್; ನಾಸ್ತುೀರ್ತ 
ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತಾವಭಾವಾತುತಾರರ್ತವಾಯಪುರಿರ್ತ ಚ್ೀತ್, ಮೈವಮ್, ಕ್ಾಯೀಯತಪತ ು್ೀಾಃ ಪೂವಯಂ 

ಕ್ಾಯಯಧ್ವಸಾನ್ನ್ುರಂ ನಾಸ್ತುೀರ್ತಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತವಸಯ ಸವಯಜನಾನ್ತಭವಸ್ತದ್ಧತಾವತ್॥  
ನ್ನ್ತ ತಥಾಪಯನ್ ಯೀನಾಯಭಾವ್ೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯತಾವಭಾವಾದ್ವಾಯಪುರಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, 

ನಾಸ್ತುೀರ್ತಪರರ್ತೀಯತ ಇತಯಸಯ ನ್ೀರ್ತ ಪರರ್ತೀಯತ ಇತಯಥಯಸಯ ವಿವಕ್ಷ್ತತಾವತ್। 
ಧ್ಮಯಯರ್ತರಿಕ್ಾುಭಾವಲಕ್ಷಣಪರತಾವನ್ ನೀಕುಶಙ್ಗೆವಕ್ಾಶ ಇತಯಪಾಯಹತಾಃ, ತತಶಾ 
ಪರಥಮಪರರ್ತೀತೌ ಯೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಪರಮಾವಿಷ್ಯಾಃ ಸ್ ೀಽಭವಾ ಇತಯಭಾವ ಲಕ್ಷಣಮತಕುಂ 

ಭವರ್ತ॥ 
ಕತತ ಏತತ್? ಸವರ ಪ್ೀಣ ಹಿ ಭಾವಾಭಾವೌ ವಿಧನ್ೀಷ್ೀಧಾತಾಮನೌ, ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ತತ 

ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧರ ಪೌ। ತತಾರಪಾತಜಾರಾಂ ಸಂವಿದಿ ಸವರ ಪಮೀವಾವಭಾಸತ್ೀ, 

ದಿವರ್ತೀರಾದಿಪರರ್ತೀತೌ ರ ಪಾನ್ುರಮ್। ತಥಾ ಚ ಪರರ್ತೀರ್ತಾಃ — ಅಸುತರ ಘಟಾಃ, ಸ ನ್ ಶತಕಿ 

ಇರ್ತ। ಏವಂ ನಾಸುತರ ಘಟಾಃ, ಅಸ್ತು ಘಟಾಭಾವ ಇರ್ತ। 
ನ್ನ್ತ ಸವತನ್ಯತತುವಂ ಭಾವೀಽಭಾವೀಽನ್ಯದಾವ? ನಾದ್ಯದಿವರ್ತೀರೌ, ಭಾವಾಭಾವಯೀಾಃ 

ಪರತನ್ಯಪರಭ್ೀದ್ತಾವತ್, ನ್ ತೃರ್ತೀಯಾಃ, ವಾಯಘಾತಾತ್। ಮೈವಮ್ | ಸವತನ್ಯತತುವಸಯ 

ಭಾವಲಕ್ಷಣಾಕ್ಾರನ್ುತ್ವೀನ್ ಭಾವತಾವತ್॥ ಪರತನ್ಯಂ ಭಾವಾಭಾವತರಾ ದಿವವಿಧ್ಮೀವ, ನ್ 
ಪುನ್ರ್ೀಕವಿಧ್ಂ, ನಾಪ ರ್ತರವಿಧ್ಮಿತ್ಯೀವಮಪರ್ ೀ ವಿಭಾಗಾಃ ನ್ ಪುನ್ಾಃ ಪರತನ್ಯಮೀವ 

ಭಾವಾಭಾವಾತಮಕಮಿರ್ತ॥ ಅತರ ವಿಶ್ೀಷ್ಸತು ತತುವಸಙ್ಗ್ಾನ್ ೀಕುರಿೀತಾಯ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ॥ 
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ಚ್ೀತನ್ಾಃ 

ಭಾವೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ — ಚ್ೀತನ್ ೀಽಚ್ೀತನ್ಶ್ಾೀರ್ತ। ಸವಯಮಚ್ೀತನ್ಂ ಚ್ೀತನಾಥಯಮಿರ್ತ 

ಚ್ೀತನ್ಸಯ ಪಾರಧಾನಾಯತ ಪವೀಯದ ದ್ೀಶಾಃ॥ ಚ್ೀತಯತ್ೀ ಜಾನಾರ್ತೀರ್ತ ಜ್ಞಾತೃತವಂ ಚ್ೀತನ್ಸಯ 

ಲಕ್ಷಣಮ್। ಏವಂ ವಿಧ್ ೀ ನ್ ಭಕಿುೀತಯಜ್ಞಾತೃತವಮಚ್ೀನ್ಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥ 

ಚ್ೀತನ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ದ್ತಾಃಖಸಪೃಷ್ಟಾಃ, ತದ್ಸಪೃಷ್ಟಶ್ಾೀರ್ತ॥ ಯದ್ಯಪಯ 
ನ್ಯೀದ್ತಯಖಾಸಪೃಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ಪಾರಧಾನಾಯತ ಪವಯಮತದ ದ್ೀಶಯಾಃ, ತಥಾಪಯಭಾವಸಯ ಭಾವ 

ನಿರ ಪಯತಾವದ್ತದಾಃಖಸಪೃಟಸಯ ಪರಥಮಮತದ ದ್ೀಶಾಃ॥ ಕದಾಚಿದ್ಪ ದ್ತಾಃಖಾಸಮಬದ್ಧಸುದ್ಸಪೃಷ್ಟಾಃ 

ಮತಕ್ ು್ೀಷ್ವರ್ತವಾಯಪುಪರಿಹಾರಾಯ ಕದಾಚಿದ್ಪೀರ್ತ॥ ತತರ ರಮಾ ದ್ತಾಃಖಾಸಪೃಷಾಟ। ತದ್ನ್ಯೀ 
ಚ್ೀನ್ತಾಾಃ ದ್ತಾಃಖಸಪೃಷಾಠಾಃ॥ 

ದ್ತಾಃಋಸಪೃಷಾಟಾಃ ದಿವವಿಧಾಾಃ —ಮತಕ್ಾು ವತರಮಾನ್ದ್ತಾಃಖಾಶ್ಾೀರ್ತ॥ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪೂವಯಂ 

ದ್ತಾಃಖಸಮಬನಾಧದ್ತದಾಃಕಸಪೃಷ್ಟತವಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮ್। ಮತಕ್ಾು ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಮನ್ತಷ್ ಯೀತುಮಾನಾು 

ಅನ್ೀಕವಿಧಾಾಃ। 

ವತಯಮಾನ್ದ್ತಾಃಖಾ ದಿವವಿಧಾಾಃ — ಮತಕಿುಯೀಗಾಯಾಃ ಮತಕುಯೀಗಾಯಾಃ। ತತರ ಮತಕ್ಾು ಇವ 

ಮತಕಿುಯೀಗಾಯ ಅಪ ಅನ್ೀಕವಿಧಾಾಃ। 

ಮತಕುಯೀಗಾಯ ದಿವವಿಧಾ। ತಮ್ೀಯೀಗಾಯ ನಿತಯಸಂಸಾರಿಣಶ್ಾೀರ್ತ। 

ತಮ್ೀಯೀಗಾಯಶಾತತವಿಯಧಾಾಃ— ದ್ೈತಯರಾಕ್ಷಸಪಶಾಚಮಾನ್ತಷಾಧ್ಮಭ್ೀದಾತ್॥ ಏವಂ 
ಪಾರಪುತಮಸ್ ೀಽಪ ಚತತವಿಯಧಾಾಃ॥ 

ಅಚ್ೀತನ್ಮ್ 

ಅಚ್ೀತನ್ಂ ರ್ತರವಿಧ್ಮ್ – ನಿತಯಂ ನಿತಾಯನಿತಯಮನಿತಯಂ ಚ್ೀರ್ತ। ನಿತಯಂ ವ್ೀದಾದಿಕಮ್, 

ನಿತಾಯನಿತಯಂ ಪರಕೃರ್ತಕ್ಾಲಪುರಾಣಾದಿ, ಅನಿತಯಂ ಮಹದಾದಿ। ಅತರ ವಿಸ್ೀಷ್ಸತು 

ತತವಸಙ್ಗ್ಾನ್ಡಿೀಕ್್ ೀಕುರಿೀತಾಯ ದ್ರಷ್ಟವಯಾಃ। 

ಅಭಾವವಿವರಣಮ್ 

ಏವಂ ಭಾವಂ ಸಪರಪಞ್ಾಂ ನಿರ ಪಯ, ಅಭಾವೀ ನಿರ ಪಯತ್ೀ॥ ಅಭಾವಸ್ತಯವಿಧ್ಾಃ — 
ಪಾರಗಭಾವಾಃ ಪರಧ್ವಂಸಾಭಾವೀಽತಯನಾುಭಾವಶ್ಾೀರ್ತ॥ ಪಾರಮಾಣಿಕಪರರ್ತಯೀಗಿ-
ಕತಾವತಾರಗಭಾವಪರಧ್ವಂಸಾಭಾವಯೀರಪಾರಮಾಣಿಕಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾತಯನಾು-

ಭಾವಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರಥಮಮತದ ದ್ೀಶಾಃ। ತತಾರಪ ಪಾರಗಭಾವಸಯ 



1554 

 
 

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

 

Page 45 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪೂವಯಭಾವಿತಾವತರಧ್ವಂಸಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರಥಮಮತದ ದ್ೀಶಾಃ। ತತಾರಪ ಪಾರಗಭಾವಸಯ 

ಪೂವಯಭಾವಿತಾವತರಧ್ವಂಸಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರಥಮಮತದ ದ್ೀಶಾಃಥ ಇತಯವಧಾತವಯಮ್। 

ಯೀಽಭಾವಾಃ ಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪಾರಗ್ೀವಾಸ್ತು ಸ ಪಾರಗಭಾವಾಃ। ಅತಾರಭಾವಾಃ 
ಇತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಘಟಸಾಮಗಾರಾದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 

ಯೀಽಭಾವಾಃ ಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರತ ಏವಾಸ್ತು ಸ ಪರದ್ವಂಸಾಃ॥ ಅತಾರಭಾವ 
ಇತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಅನ್ನ್ುರಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀತುರಕ್ಾಲ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಪರರ್ತಯೀಗಿಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷಯೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಘಟಧ್ವಂಸಸಯ ತನಾುವದ್ತಯತಪರ್ತುಕ್ಾಲಾತಾರಗಪ 

ಸತ ು್ವೀನಾಸಮಭವಾಃ। ಪರತ ಇತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಘಟಪಾರಗಭಾವ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 

ಯೀಽಭಾವಾಃ ಧ್ಮಿಯಭಿನ್ನತ್ವೀ ಸರ್ತ ಕ್ಾಲತರಯೀಽಸ್ತು ಸ್ ೀಽತಯನಾುಭಾವ॥ ಅತಾರಭಾವ 
ಇತಯನ್ತಕ್ ುೌ ನಿತಯಭಾವ್ೀಷ್ವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। ಕ್ಾಲತರಯ ಇತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಪಾರಗಭಾವಾದಾವರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ಧ್ಮಿಯಭಿನ್ನತ್ವೀ ಸರ್ತೀತಯನ್ತಕ್ ುೌ ಆಕ್ಾಶಾದಿ ನಿಷಾಠನ್ ಯೀನಾಯಭಾವ್ೀಽರ್ತವಾಯಪುಾಃ। 
ನ್ನ್ತ ನಾಭಾವಸಯ ತ್ೈವಿಧ್ಯಂ ಸಮಭವರ್ತ‘ | ಇಹ ಭ ತಲ್ೀ ಘಟ್ ೀ ನಾಸ್ತುೀ’ರ್ತ 
ಸಾವಯಜನಿೀನ್ಪರರ್ತೀರ್ತವಿಷ್ಯಸಯ ಸಂಸಗಾಯಭಾವಸಾಯನ್ಯಸಯ ಸತಾುವದಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ, ತಸಯ 

ಯಥಾಸಮಭಂ ಪಾರಗಭಾವಾದಿಷ್ವನ್ುಭಾಯವಾತ್। ಘಟಾನ್ಯನಾತಾರಕ್ 
ಸಂಸಗಯಪಾರಗಭಾವಾಃ, ತದ್ಪನ್ಯನಾನ್ನ್ುರಂ ಸಂಸಗಯಪರಧ್ವಂಸಾಃ, ಯತರ ತತ 

ಕ್ಾಲತರಯೀಽಪ ಘಟಸಂಸಗ್ ೀಯ ನಾಸ್ತು ತತರ ಸಂಸಗಾಯತಯನಾುಭಾವ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ನ್ನ್ವಶ್ಾೀ ಗ್ ೀತವಂ ನಾಸ್ತುೀತಾಯದೌ ಪರರ್ತೀಯಮಾನ್ ೀ ಗ್ ೀತಾವಭಾವಶಾತತಥಯಾಃ ಸಾಯತ್, 
ನಿರವಧಕತ್ವೀನ್ ತಸಯ ಪಾರಗಭಾವಾದಿಧ್ವಂಸಾನ್ನ್ುಭಾಯವಾತ್, 
ಪಾರಮಣಿಕಪರರ್ತಯೀಗಿಕತ್ವೀನಾತಯನಾುಭಾವಾನ್ನ್ುಭಾಯವಾಚ್ಾೀರ್ತ ಚ್ೀತ್; ಅತರ ಬ ರಮಾಃ 
ಉಕುರಿೀತಾಯ ಅಶ್ವೀ ಗ್ ೀತವಸಂಸಗಯಸ್ಯೈವ ನಿಷ್ೀಧ್ಯತ್ವೀನ್ 

ತದ್ಭಾವಸಾಯತಮನಾಭಾವಾನ್ುಭಾಯವಸಮಭವಾತ್। 

ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಸಯ ವಸತುಸವರ ಪತವಮ್ 

ನ್ನ್ತ ತಥಾಪ ನಾಭಾವಸ್ತಯವಿಧ್ಾಃ ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಸಯ ಚತತಥಯಸಯ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತಾವದಿರ್ತ 

ಚ್ೀನ್ನ, ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವಸಯ ಧ್ಮಿಯಸವರ ಪತಾವತ್। ಅತ್ ೀ ನಾಭಾವರ್ತರತವಭಙ್ಖುಾಃ। 
ನ್ನ್ವೀತಾವತಾ ಪರಬನ ಧ್ೀನ್ ದ್ರವಾಯಣಾಮಭಾವಾನಾಂ ನ್ ಸವರ ಪಂ ವಿಚಾರಿತಂ ನ್ೈತಾವತಾ 

ಸವಯಂ ತತುವಂ ವಿಚಾರಿತಂ ಭವರ್ತ, ಗತಣಕಮಯಸಾಮಾನಾಯದಿೀನಾಮವಿಚಾರಿತತಾವತ್। ನ್ 
ಚ್ೈತ್ೀ ನ್ ಸನ್ುೀವ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿಸ್ತದ್ಧತಾವದಿರ್ತ। ಸತಯಮ್। ಸನ್ುೀವ ಗತಣಾದ್ಯಾಃ। ಕಿಂ ನಾಮ 
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ಯಥಾ ಭಾವಾ ಅತಯನಾುಭಿನಾನಾಃ, ನ್ ತಥಾ ಗತಣಾದ್ಯಾಃ। ಅಪ ತತ 

ಸಾವಶರಯದ್ರವಯಸವರ ಪಭ ತಾ ಏವ। ಅತ್ ೀ ನ್ ತ್ೀ ಪೃಥಕೆಥಯನ ು್ೀ। 

ಗತಣಗತಣಿನ್ ೀಾಃ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್-ಅತಯಂತಾಭ್ೀದ್ವಿಚಾರಾಃ 
ದ್ರವಯಸವರ ಪಭ ತಾ ಗತಣಾದ್ಯೀ ದಿವವಿಧಾ — ರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿನ್ ೀಽ-

ರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿನ್ಶ್ಾೀರ್ತ। ತತರ ರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿನ್ ೀ ಯೀ ಗತಣಾದ್ಯಸುತರ ಭ್ೀದ್ ೀ 

ನಾಸ್ತು, ಕಿನ್ುವತಯನಾುಭ್ೀದ್ ಏವ। ಅರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿನ್ ೀ ಯೀ ಗತಣಾದ್ಯಸುತರ 

ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಪರರ್ತಪತುವೌಯ। 

ಏವಮತಪಾದಾನ್ ೀಪಾದ್ೀಯಯೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದಾವ್ೀವ ಪರರ್ತಪತುವೌಯ। ಯಥಾ 
ಪಟ್ ೀತಪತ ು್ೀಾಃ ಪೂವಯಂ ತನಾನಶಾನ್ನ್ುರಮಪ ಸತಸವಪ ತನ್ತುಷ್ತ ಪಟಸಾಯಭಾವಾದ್ಭೀದ್ ೀ 

ಜ್ಞಾತವಯಾಃ, ಪಟಸಯ ತನ್ತುಭಿಭ್ೀಯದಾನ್ತಪಲಮಾಭದ್ಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। 

ತಥಾ ಗತಣಗತಣಿನ್ ೀರಪ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾವತಯನಾುಭ್ೀದ್ಶ್ಾೀರ್ತ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। ಯಥಾ ಸತಯಪ 
ಚ ತಫಲ್ೀ ಆತಪ್ೀನ್ ಶಾಯಮರ ಪಸಯ ಪಾರಕಫಲ್ೀನ್ ಭ್ೀದಾನ್ತಪಲಮಾಭದ್ಭ್ೀದ್ ೀ 

ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। ಪಟಗತಶೌಕ್ಾಿಾದಿೀನಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿತ್ವೀನ್ ಗತಣಿನಾ 

ಪಟ್ೀನಾತಯನಾುಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। 

ಕಿರರಾಕಿರರಾವತ್ ೀಾಃ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾತಯನ್ುಭ್ೀದ್ವಿಚಾರಾಃ 

ಕಿರರಾಕಿರರಾವತ್ ೀರಪ ಗತಣಗತಣಿವದ್ಭೀದಾಭ್ೀದಾವತಯನಾುಭ್ೀದ್ಶ್ಾೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। 
ಯಥಾ ತತರ ಪಟಚಲನ್ಯೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದೌ। ಸತಯಪ ಪಟ್ೀ ಚಲನ್ಸಾಯಭಾವದ್ಭೀದ್ಾಃ 
ಅರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿತಾವತ್, ಪಟಚಲನ್ದ್ಶಾರಾಂ ಪಟಚಲನ್ಸಯ ಪಟ್ೀನ್ ಸಹ 

ಭ್ೀದಾದ್ಶಯನಾದ್ಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। 

ಚ್ೀತನ್ತರ್ತೆಿಯಯೀರತಯನಾುಭ್ೀದ್ಾಃ ಕಿರರಾರಾ ಅಪ ನಿತಯತಾವತ್। ಚ್ೀತನ್ಕಿರರಾರಾಾಃ 

ನಿತಯತ್ ವೀಪಪಾದ್ನ್ಂ ನಾಯಯಸತಧಾರಾಂ ಟಿೀಕ್ಾಕ್ಾರ್ೈಾಃ ಕೃತಮನ್ತಸನ ಧ್ೀಯಮ್। 

ಜಾರ್ತವಯಕಿುವಿಚಾರಾಃ 

ತಥಾ ಜಾರ್ತವಯಕ್್ ುೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದಾವತಯನಾುಭ್ೀದ್ಶ್ಾೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಯಥಾ ತತರ 

ಬಾರಹಮಣತವಬಾರಹಮಣಯೀಭ್ೀಯದಾಭ್ೀದೌ। ಸತಾಯಮಪ ಬಾರಹಮಣವಯಕ್ ುೌ ಮಹಾಪಾತಕ್್ೀನ್ 
ಬಾರಹಮಣತವಜಾತ್ೀರಪಾರಾದ್ಭೀದ್ಾಃ ಅರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿತಾವತ್, ‘ಮಾಸ್ೀನ್ ಶ ದ್ ರೀ 
ಭವರ್ತ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ರಸವಿಕರರಾತ್’ ಇರ್ತ ರಸವಿಕರಯಪಾತಕ್್ೀನ್ 
ಬಾರಹಮಣತವಜಾತ್ೀರಪಾಯಶರವಣಾತ್; ತಥಾ ಅಯಸಾುಮಾರದಿಪದಾಥಾಯನ್ಂ 
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ಸಪಶಯಮಣಿಸಮಬನ ಧ್ೀನ್ ಸತವಣಯತವಪಾರಪಾು ಅಯಸಾುವದಿಜಾತಯಪಾಯದ್ಶಯನಾತ್। 
ಬಾರಹಮಣತವಸಯ ಬಾರಹಮಣವಯಕ್ಾು ಪಾರಕ್ ಭ್ೀದಾನ್ತಪಲಮಾಭದ್ಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। 
ಪಟಪಟತವಯೀರತಯನಾುಭ್ೀದ್ ಏವ ರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿತಾವತ್। 

ವಿಶ್ಷ್ಟಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಯಸವರ ಪಸಯ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾವತಯನಾುಭ್ೀದ್ಶ್ಾೀರ್ತ ಜ್ಞಾತವಯಮ್। ಯಥಾ — 
ತತರ ದ್ೀವದ್ತುಸಯ ದ್ಣಿಡನ್ಶಾ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಸತಯಪ ದ್ೀವದ್ತ ು್ೀ ದ್ಣಿಡನ್ ೀಽಭಾವಾದ್ಭೀದ್ಾಃ 

ಅರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿತಾವತ್। 

ಅಂಶಾಂಶಯಭ್ೀದ್ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ವಿಚಾರಾಃ 

ತಥಾ ಅಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀರತಯನಾುಭ್ೀದ್ ೀ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ದ್ರಷ್ಟವೌಯ। ಯಥಾ ತತರ 
ತನ್ತುಲಕ್ಷಣ್ೈಕ್್ೈಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಪಟಸಯ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಏಕ್್ೈಕತನ್ತುರ ಪಾಂಶಾಪಗಮೀಽಪ 
ಅಂಶ್ನ್ಾಃ ಪಟಸಾಯವಸಾಿನಾದ್ಭೀದ್ಾಃ ಅರಾವದ್ದಿವಯಭಾವಿತಾವತ್, ವಯರ್ತಷ್ಙ್ಖುವಿಶ್ೀಷ್-

ವಿಶ್ಷ್ಟತಾವವಸಾಿರಾಮಂಶಸಾಯಂಶ್ನ್ ೀಽಭ್ೀದ್ ೀ ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। ವಯರ್ತಷ್ಙ್ಖುವಿಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ಷ್ಟೈಾಃ 
ಸವ್ೈಯಸುನ್ತುರ ಪಾಂಶ್ೈರತಯನಾುಭ್ೀದ್ ಏವ, ತದ್ವಾರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಪಟಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತ್। 
ತಥ್ ೀಕುಂ ‘ತನ್ತುಭ್ ಯೀಽನ್ಯಾಃ ಪಟಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತೆಸಯ ದ್ೃಷಿಟಪಥಂ ಗತಾಃ’ ಇರ್ತ। 

ಅತ್ ೀ ಗತಣಾದ್ಯೀ ವಸತುಸವರ ಪತಾವನ್ನ ಪೃಥಕೆಲ್ಲಪತಾ ಇರ್ತ ಸಿ್ತತಮ್। ತದ್ತಕುಂ — 
‘ಕ್ಾಯಯಕ್ಾರಣಯೀಶ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಗತಣತದ್ವತ್ ೀಾಃ। ಕಿರರಾಕಿರರಾವತ್ ೀಶ್ೈವ ತಥಾ 

ಜಾರ್ತವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಾಃ | ವಿಶ್ಷ್ಟಶತದ್ಧಯೀಶ್ೈವ ತಥ್ೈವಾಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀರಪ’ ಇರ್ತ। 

ಸವಯಂ ಸವತನಾಯಧೀನ್ಮ್ 

ನ್ನ್ತ ಭಾವಾಭಾವಾದಿಭ್ೀದ್ಭಿನ್ನಮಸವತನ್ಯತತುವಂ ಸವತನ್ಯತತಾುವಧೀನ್ತರಾ ಜ್ಞಾತಂ ಹಿ 
ನಿಾಃಶ್ರೀಯಸಾಧ್ನ್ಮಿತತಯಕುಂ, ತತರ ಕಸ್ತಮನ್ ವಿಷ್ಯೀ ಅಸವತನ್ಯತತುವಸಯ ಭಗವದ್ಧೀನ್ತವಂ 
ಜ್ಞಾತವಯಮಿರ್ತ ಚ್ೀತ್; ಸೃಷಿಟಸಿ್ತರ್ತಸಂಹಾರಾದಿಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಭಗವದ್ಧೀನ್ತವಂ 

ಜ್ಞಾತವಯಮಿತಯವ್ೀಹಿ। ಕಿಮತರ ಪರಮಾಣಮಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನ | ‘ಸೃಷಿಟಾಃಸಿ್ತರ್ತಾಃ ಸಂಹೃರ್ತಶಾ 

ನಿಯಮ್ೀಽಜ್ಞಾನ್ಬ್ ೀಧ್ನ್ೀ। ಬನ್ ಧೀ ಮ್ೀಕ್ಷಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಮಾವೃರ್ತಜ್ ಯೀಯರ್ತರ್ೀವ ಚ। 
ವಿಷ್ತಣನಾಽಸಯ ಸಮಸುಸಯ ಸಮಾಸ ವಾಯಸಯೀಗತಾಃ’ ಇರ್ತ ಸೃತ್ೀರ್ೀವ ಪರಮಾಣತಾವತ್। 

ಅಸಾಯಥಯಾಃ — ನಿಯಮ್ೀ ವಾಯಪಾರ್ೀಷ್ತ ಪರರಣಮ್॥ ಬನ್ದಾಃ ಪರಕೃತ್ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾತ್। ಮ್ೀಕ್ಷಾಃ 

ಪರಕೃರ್ತಬನಾಧತ್। ಆವೃರ್ತಾಃ ಬಾಹಯತಮಾಃ। ಜ್ ಯೀರ್ತಾಃ ಬಾಹಯಪರಕ್ಾಶಾಃ। ಏಕ್ಾರ್ ೀ 

ವಿಷ್ತಣನ್ೀತಯನ್ೀನ್ ಸಮಬಧ್ಯತ್ೀ। ಅಸಯ ಸಮಸುಸಾಯಸವತನ್ಯತತುವಸಯ। ಭವನಿುೀರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 
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ನ್ನ್ವೀತತಸೃಷಿಟಸಿ್ತರ್ತವಾಕಯಂ ಪೂವೀಯಕುವಿರತದ್ಧಮ್। ಸಮಸುಸಯ ಸೃಷಿಟಸಂಹಾರ್ ೀಕ್ ುೌ 
ವ್ೀದಾದಿೀನಾಂ ನಿತಯತ್ ವೀಕಿುವಿರ್ ೀಧ್, ಅಚ್ೀತನ್ಸಯ ಬ್ ೀಧ್ ೀಕ್ ುೌ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ, 

ಇತಯತ ಉಕುಂ- ಸಮಾಸ್ೀರ್ತ। ಸಮಾಸಾಃ ಸಙ್ಕ್ಷೀಪಾಃ, ವಾಯಸ್ ೀ ವಿಸಾುರಾಃ, ತಾವ್ೀವ 

ಯೀಗಾವುಪಾರೌ, ಉಕ್ಾುಥಯಘಟನಾರಾಮ್। 
ತದಿದ್ಮತಕುಂ ಭವರ್ತ — ಉಕುಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಯತರ ತತ ು್ವೀ ಅಲ್ಲಪೀರಾಂಸ್ ೀ ಧ್ಮಾಯಾಃ 
ಸಮಭವನಿು ತತರ ತಾವನ್ ುೀ ವಿಷ್ಣವಧೀನಾಾಃ ಜ್ಞಾತವಾಯಾಃ, ಯತರ ತತ ಬಹವಾಃ ತತರ ತಾವುೀ 

ಧ್ಮ್ೀಯ ವಿಷ್ತಣವಧೀನಾಾಃ  ಜ್ಞಾತವಯಾಃ। ತತರ ಸಿ್ತರ್ತನಿಯಮೌ ಸವಯಸಯ। ಸೃಷಿಟಸಂಹೃರ್ತೀ 
ನಿತಾಯನಿತಯಸಾಯನಿತಯಸಯ ಚ। ಅತಾರಜ್ಞಾನ್ಪದ್ಂ ಭಾವಾಭಾವೀಭಯವಿಧಾಜ್ಞಾನ್ಪರಮ್। 
ತತರ ಭಾವರ ಪಾಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ತಾಃಖಸಪೃಷ್ಟಸಯ, ಜ್ಞಾನ್ಭಾವಸತು ಸವಯಸಯ। ಬ್ ೀಧ್ನ್ಂ 

ಚ್ೀತನ್ಸಯ। ಸತಖಂ ಪಾರಪುತಮಸ್ ೀ ವಿನಾ ಸವಯಸಾಯಸವತನ್ಯಚ್ೀತನ್ಸಯ। ದ್ತಾಃಖಂ 

ದ್ತಾಃಖಾಸಪೃಷ್ಟಂ ವಿನಾ ಸವಯಸಯ ಚ್ೀತಾಯದಿ ದ್ರಷ್ಟವಯಮ್। 

ಅಂರ್ತಮಮಂಗಲಮ್ 

ತದ್ೀವಂ ಪರಮಾಣ್ೈಮತಯಮತಕ್ಷತಣಾ ಸವತನ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸಕಲಜಗಜಞನಾಮದಿಕತಾಯ 
ಸಕಲಗತಣಪರಿಪೂಣಯಾಃ, ಸಕಲದ್ ೀಷ್ದ್ ರ ಇತಾಯದಿರ ಪ್ೀಣ ತಂ ಜ್ಞಾತಾವ, ತದ್ಭಜನ್ೀ 
ಕೃತ್ೀ ತಸಾಯಶ್ೀಷಾನಿಷ್ಟನಿವೃರ್ತುವಿಶ್ಷ್ಟಪರಮಾನ್ನಾದವಾಪುರ ಪಮ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ಭವರ್ತೀರ್ತ 

ಅಶ್ೀಷ್ಮರ್ತಮಙ್ಖುಲಮ್॥ 

ಮದಾಚಾಯಯಮನ್ ೀಧಾಮಮಧ್ವಮಾನ್ಸಮಞ್ಾಕ್್ೀ। 

ಶರಾನ್ಾಃ ಶ್ರೀಧ್ರಾಶ್ಿಷ್ಟಸತುಷಾಯನ್ಮತೃರ್ತತ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಿವದ್ವಚ ಾಡಾಮಣಿಛಲಾರಿನ್ೃಸ್ತಂಹಾಚಾಯಯಶ್ಷ್ಯ 
ಶ್ೀಷಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಾರಾಂ  ಪರಮಾಣಚನಿದಿಕ್ಾರಾಂ  ಪರಮೀಯಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ  

ಸಮಾಪಾು॥ 

ಶ್ರೇಕೃಷಾಾಪ್ಥಣಮಸುತ – ಸಮಾಪ್ತೇಽಯಂ ಗರನಾಿಃ॥ 


