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॥ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ॥ 

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

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

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR VIDHYAPEETA 
CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO.  9901971176, 8095551774, 
8095551773 Email : srkarc@gmail.com 
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॥ಕ್ಾಠ್ಕ್್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್॥ 
ಮಙ್ುಲಾಚರಣಮ್ 

ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ತಸ್ೈ ಸವಾತಃ ಪರಮಾರ್ ತ್್ೀ। 

ಸವಾಪಾರಣಿಹೃದಿಸಾಾರ್ ವಾಮನಾರ್ ನ್ಮೀ ನ್ಮಃ॥ 

॥ಕ್ಾಠ್ಕ್್ ೀಪನಿಷ್ದ್॥ 

ಅರ್ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಃ ॥1॥ 
ಅರ್ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ಪರರ್ಮಾ ವಲ್ಲಿೀ॥1-1॥ 

ಅರ್ ಪರರ್ಮ ಬಾರಹಮಣ॥1-1-1॥ 

ಉಶನ್ ಹ ವ್ೈ ವಾಜಶರವಸಃ ಸವಾವ್ೀದ್ಸಂ ದ್ದೌ।  
ತಸಯ ಹ ನ್ಚಿಕ್್ೀತ್ಾ ನಾಮ ಪುತರ ಆಸ।  
ತಂ ಹ ಕತಮಾರಂ ಸನ್ುಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಸತ ನಿೀರ್ಮಾನಾಸತ ಶರದಾದಽಽವಿವ್ೀಶ॥1॥ 
ಪೀತ್್ ೀದ್ಕ್ಾ ಜಗಧತೃಣಾ ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾ ನಿರಿನಿದಿರ್ಾಃ। 
ಅನ್ನಾದ ನಾಮ ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಸಾುನ್ ಸ ಗಚಛತ ತ್ಾ ದ್ದ್ತ್॥2॥ 
ಸ ಹ್ ೀವಾಚ ಪತರಂ ತ್ಾತ ಕಸ್ೈ ಮಾಂ ದಾಸಯಸ್ತೀತ ದಿವತೀರ್ಂ ತೃತೀರ್ಮ್। 
ತಂ ಹ್ ೀವಾಚ ಮೃತಯವ್ೀ ತ್ಾವ ದ್ದಾನಿೀತ॥3॥ 

ರ್ಾಗಸಯ ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಭಾ - ‘ಅಗೌನ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯರ್ಸ್ತಿಶ್ ೀಽಗಿನಂ ನಾಚಿಕ್್ೀತಕಮ್। 

ರ್ಶಾಯೀತ ಸ ತತ ಪಾರಪಯ ಸವಗಾಂ ತತರ ಭರ್ಾತಗಃ। 

ಉಷ್ಯ ಮನ್ವನ್ುರಂ ಕ್ಾಲಮಮೃತತವಂ ಭಜ್ೀತ್ ಕರಮಾತ್॥’ ಇತ ಬರಹಮಸಾರ್ೀ। 

‘ಇಛ್ಾನ್ ವಾಜಶರವೀನ್ಪಾು ದ್ದೌ ಸವಾಸವದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್। 
ಉದಾದಲಕಃ ಸವಗಾಲ್ ೀಕಂ ದ್ದೌ ಗಾಶಾ ನಿರಿನಿದಿರ್ಾಃ। 
ಮಾಂ ದ್ತ್ಾುಾಽಪ ನ್ ತ್್ೀ ಗಾವೀ ದಾತವಾಯ ಈದ್ೃಶಾ ಇತ। 

ಉವಾಚ ಪುತರಸುಂ ಬಾಲಸುಂ ಶಶಾಪ ಪತ್ಾ ಸವರ್ಮ್॥ 
ಉದಾದಲಕ ಶಾಪಸಯ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಯ ಪರತಕ್ರರರ್ಾ 

ಬಹ ನಾಮೀಮಿ ಪರರ್ಮೀ ಬಹ ನಾಮೀಮಿ ಮಧ್ಯಮಃ। 
ಕ್ರಂಸ್ತವದ್ ರ್ಮಸಯ ಕತಾವಯಂ ರ್ನ್ಮರ್ಾಽದ್ಯ ಕರಿಷ್ಯತ॥4॥ 
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ಭಾ – ಸ ಜಗಾಮ ರ್ಮಂ ಬಾಲ್ ೀ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ರ್ಮಸಯ ತತ। 

ಪತ್ಾನಯಂ ಸಮ ಾಜಯಮಾನ್ ೀಽಪ ಜಗಾರಹಾರ್ಘ್ಯಾದಿಕಂ ನ್ ತತ॥ 

ಆಗತ್್ೀ ತತ ರ್ಮೀ ಪಾರಹ ರ್ಮಂ ಸ್ ೀದ್ಕಮಾಹರ। 
ಭಾ - ‘ಇತತಯಕುಃ ಸ ರ್ಮಸುಂ ತತ ಸಮ ಾಜಾಯದಾದ್ವರತರರ್ಮ್॥ 

ಸೌಮನ್ಸಯಂ ಪತತಶ್ೈವ ನಾಚಿಕ್್ೀತ್ಾಗಿನಗಂ ಹರಿಮ್। 
ಮೃತ್್ೀ ಸ್ತಾತಂ ಚ ತಂ ವಿಷ್ತಣಮಿತ ಪಾರದಾದ್ವರತರರ್ಮ್॥’ ಇತ ಗತಸಾರ್ೀ। 
ಅನ್ತಪಶಯ ರ್ಥಾ ಪೂವ್ೀಾ ಪರತಪಶಯ ತಥಾಽಪರ್ೀ। 
ಸಸಯಮಿವ ಮತಯಾಃ ಪಚಯತ್್ೀ ಸಸಯಮಿವ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಪುನ್ಃ॥5॥ 

ಭಾ - ‘ಅಗರಯತ್ಾವದ್ಗಿನನಾಮಾಽಸೌ ನಾಚಿಕ್್ೀತ್ಾಗಿನಗ್ ೀ ಹರಿಃ। 
ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನ್ುಸಯ ತಜಾಞಾನಾನಿನತಯ ಆಪಯತ್್ೀ॥ 

ಪರತಷಾಠ ಸವಾಲ್ ೀಕಸಯ ಸ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾಹೃದ್ುತಃ। 

ಸ ಏವ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾದಿಸುಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮತಚಯತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್॥’ ಇತ ಚ। 
ಅತರ್ಥಸತ್ಾೆರಸಯ ಪಾರಶಸಯಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ವ್ೈಶಾವನ್ರಃ ಪರವಿಶತಯತರ್ಥಬಾರಾಹಮಣ್ ೀ ಗೃಹಾನ್। 

ತಸ್ಯೈತ್ಾಂ ಶಾನಿುಂ ಕತವಾನಿು ಹರ ವ್ೈವಸವತ್್ ೀದ್ಕಮ್॥6॥ 
ಆಶಾಪರತೀಕ್್ೀ ಸಙ್ುತಂ ಸ ನ್ೃತ್ಾಂ ಚ್ೀಷಾಟಪೂತ್್ೀಾ ಪುತರಪಶ ಂಶಾ ಸವಾಾನ್। 

ಏತದ್ ವೃಙ್ಕೆ ತೀ ಪುರತಷ್ಸಾಯಲಾಮೀಧ್ಸ್ ೀ ರ್ಸಾಯನ್ಶನನ್ ವಸತ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಗೃಹ್ೀ॥7॥ 
ತಸ್ ರೀ ರಾತರರ್ಾದ್ವಾತಸೀಗೃಾಹ್ೀ ಮೀಽನ್ಶನನ್ ಬರಹಮನ್ನತರ್ಥನ್ಾಮಸಯಃ। 
ನ್ಮಸ್ುೀಽಸತು ಬರಹಮನ್ ಸವಸ್ತು ಮೀಽಸತು ತಸಾಮತರತ ತರೀನ್ವರಾನ್ ವೃಣಿೀಷ್ವ॥8॥ 

॥ಇತ ಪರರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-1॥ 

ಅರ್ ದಿವತೀರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-2॥ 

ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಾ ಪಾರರ್ಥಾತಃ ಪರರ್ಮೀ ವರಃ 

ಶಾನ್ುಸಙ್ೆಲಾಃ ಸತಮನಾ ರ್ಥಾ ಸಾಯದ್ ವಿೀತಮನ್ತಯಗೌಾತಮೀ ಮಾಽಭಿ ಮೃತ್್ ಯೀ। 

ತವತರಸೃಷ್ಟಂ ಮಾಽಭಿವದ್ೀತರತೀತ ಏತತಿರ್ಾಣಾಂ ಪರರ್ಮಂ ವರಂ ವೃಣ್ೀ॥1॥ 
ರ್ಥಾ ಪುರಸಾುದ್ಾವಿತ್ಾ ಪರತೀತ ಔದಾಧಲಕ್ರರಾರತಣಿಮಾತರಸೃಷ್ಟಃ। 
ಸತಖಂ ರಾತರೀಃ ಶಯತ್ಾ ವಿೀತಮನ್ತಯಸಾುಾಂ ದ್ದ್ೃಶ್ವಾನ್ೃತತಯಮಾಖಾತರಮತಕುಮ್॥2॥ 

ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಾ ಪಾರರ್ಥಾತ್್ ೀ ದಿವತೀಯೀ ವರಃ 
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ಸವಗ್ೀಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ ಭರ್ಂ ಕ್ರಞ್ಾನಾಸ್ತು ನ್ ತತರ ತವಂ ನ್ ಜರರ್ಾ ಬಿಭ್ೀತ। 
ಉಭ್ೀ ತೀತ್ಾವಾ ಅಶನಾರ್ಾಪಪಾಸ್ೀ ಶ್ ೀಕ್ಾತಗ್ ೀ ಮೀದ್ತ್್ೀ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ॥3॥ 
ಸ ತವಮಗಿನಂ  ಸವಗಯಾಮಧ್್ಯೀಷಿ ಮೃತ್್ ಯೀ ಪರಬ ರಹಿ ತಂ ಶರದ್ಧಧ್ಾನಾರ್ ಮಹಯಮ್। 

ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್ಾ ಅಮೃತತವಂ ಭಜನ್ು ಏತದಿದಾತೀೇೀನ್ ವೃಣ್ೀ ವರ್ೀಣ॥4॥ 
ಪರ ತ್್ೀ ಬರವಿೀಮಿ ತದ್ತ ಮೀ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಸವಗಯಾಮಗಿನಂ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಃ ಪರಜಾನ್ನ್। 
ಅನ್ನ್ುಲ್ ೀಕ್ಾಪುಮಥ್ ೀ ಪರತಷಾಠಂ ವಿದಿಧ ತವಮೀತಂ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರ್ಾಮ್॥5॥ 

ಇಷ್ಟಕ್ಾಸ್ತಾತಭಗವದ್ ರಪವಿಷ್ರ್ಕಪರಶನಃ 

ಲ್ ೀಗಾದಿಮಗಿನಂ ತಮತವಾಚ ತಸ್ೈ ರ್ಾ ಇಷ್ಟಕ್ಾ ರ್ಾವತೀವಾಾ ರ್ಥಾ ವಾ। 
ಸ ಚಾಪ ತತರತಯವದ್ದ್ಯಥ್ ೀಕುಮಥಾಸಯ ಮೃತತಯಃ ಪುನ್ರಾಹ ತತಷ್ಟಃ॥6॥ 

ಭಾ- ರ್ಾ ಇಷ್ಟಕ್ಾಃ – ಇಷ್ಟಕ್ಾದ್ೀವತ್ಾಃ। 
‘ಇಷ್ಟಕ್ಾದ್ೀವತ್ಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಷ್ಷೌಠಯತುರಶತತರಕಮ್। 
ರ್ಥಾವದ್ೀವ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ಕಮಾಬನ್ಧನಾತ್ ‘ ಇತ ಚ॥ 

॥ಇತ ದಿವತೀರ್ಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-2॥ 

ಅರ್ ತೃತೀರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-3॥ 

ತಮಬರವಿೀತ್ ಪರೀರ್ಮಾಣ್ ೀ ಮಹಾತ್ಾಮ ವರಂ ತವ್ೀಹಾದ್ಯ ದ್ದಾನಿ ಭ ರ್ಃ। 
ತವ್ೈವ ನಾಮಾನ ಭವಿತ್ಾಽರ್ಮಗಿನಃ ಶೃಙ್ೆಂ ಚ್ೀಮಾಮನ್ೀಕರ ಪಾಂ ಗೃಹಾಣ॥1॥ 

ನಾಚಿಕ್್ೀತ್ಾಗಿನಚರ್ನಾನ್ತಷಾಠತೃಫಲನಿರ ಪಣಮ್ 

ತರನಾಚಿಕ್್ೀತಸ್ತಿಭಿರ್ೀತಯ ಸನಿಧಂ ತರಕಮಾಕೃತುರತ ಜನ್ಮಮೃತ ಯ। 

ಬರಹಮಜಜ್ಞಂ ದ್ೀವಮಿೀಢ್ಯಂ ವಿದಿತ್ಾವ ನಿಚಾೇಯೀಮಾಂ ಶಾನಿುಮತಯನ್ುಮೀತ॥2॥ 

ಭಾ- ತರಭಿರ್ೀತಯ ಸನಿಧಮ್। ವ್ೀದ್ೈರವಿರತದ್ಧಃ। ವ್ೀದ್ ೀಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಭಗವತುತ್ಾುಾದಿಕಂ 
ಜಾನ್ನಿನತಯರ್ಾಃ। 

ತರಕಮಾಕೃತ್ – ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಃ ಕತ್ಾಾ। 
‘ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಃ ಕಮಾ ನ್ ತ್ಾಯಜಯಂ ಕ್ಾರ್ಾಮೀವ ತತ್ ‘ ಇತ ವಚನಾತ್। 
‘ತರರ್ಮೀತದ್ ‘ರ್ಾ ಇಷ್ಟಕ್ಾ ಇತ್ಾಯದಿ। 

‘ಬರಹ್ೇತ ವ್ೀದ್ ಉದಿದಷ್ಟಸುಸಾಮದ್ವಯಕ್್ ುೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಃ। 
ಬರಹಮಜಸ್ುೀನ್ ಕರ್ಥತಃ ಸ ಏವ ಜ್ಞ್ ೀಽಖಿಲಜ್ಞತಃ॥’ ಇತ ನಾಮನಿರತಕ್್ುೀ। 
ಅನ್ೀಕರ ಪಾಮ್ – ಸತವಣಾಮಯೀಮ್। 
‘ಬಹತರ ಪಂ ಚ ಪುರಟಂ ಕ್ಾತಾಸವರಮಿತೀರ್ಾತ್್ೀ ‘ಇತಯಭಿಧ್ಾನಾತ್। 
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‘ರ್ಮೀಽನ್ತವಾದ್ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ವಹ್ನೀಸುನಾನಮತ್ಾಮಪ। 

ಶೃಙ್ೆಂ ಸವಣಾಮಯೀಂ ಚ್ೈವ ಕಣಠಮಾಲಾಮದಾದಿವಭತಃ॥’ ಇತ ಪಾದ್ೇ। 
ಲ್ ೀಕ್ಾದಿಃ ಪರತಷಾಠ ಬರಹಮಜಜ್ಞ್ ೀಽನ್ನ್ುಲ್ ೀಕ್ಾಪುರಿತ್ಾಯದಿವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೈಶಾ ಭಗವಾನ್ೀವ। 
ಸ್ ುೀಮಮಹದ್ತರತಗಾರ್ಂ ಪರತಷಾಠಮಿತ ಪರಮಾಶಾಾಚಾ। ಭಗವತ್್ ೀ 

ಹತಯರತಗಾರ್ನಾಮ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್। ಗತಹಾನಿಹಿತತವಂ ಚ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್। ನ್ 
ಚಾಗಿನಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ರೀಣಾನ್ನ್ುಲ್ ೀಕ್ಾಪುಭಾಗವಜಾಞಾನ್ಂ ವಿನಾ। ‘ತದಾವ ಏತದ್ಕ್ಷರಂ 
ಗಾಗಯಾವಿದಿತ್ಾವಽಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜತಹ್ ೀತ ರ್ಜತ್್ೀ ತಪಸುಪಯತ್್ೀ ಬಹ ನಿ 

ವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಯನ್ುವದ್ೀವಾಸಯ ತದ್ಾವತ ‘ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಃ। ನ್ ಚ ಮತಖ್ಯೀ 

ಸಮಾವತಯಮತಖಾಯಥ್ ೀಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ। 
ತರನಾಚಿಕ್್ೀತಸಿರ್ಮೀತದಿವದಿತ್ಾವ ರ್ ಏವಂ ವಿದಾವಂಶ್ಾನ್ತತ್್ೀ ನಾಚಿಕ್್ೀತಮ್। 
ಸ ಮೃತತಯಪಾಶಾನ್ ಪುರತಃ ಪರಣ್ ೀದ್ಯ ಶ್ ೀಕ್ಾತಗ್ ೀ ಮೀದ್ತ್್ೀ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ॥3॥ 
ಏಷ್ ತ್್ೀಽಗಿನನಾಾಚಿಕ್್ೀತಃ ಸವಗ್ ಯೀಾ ರ್ಮವೃಣಿೀಥಾ ದಿವತೀೇೀನ್ ವರ್ೀಣ। 
ಏತಮಗಿನಂ ತವ್ೈವ ಪರವಕ್ಷಯನಿು ಜನಾಸಸೃತೀರ್ಂ ವರಂ ನಾಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀ ವೃಣಿೀಷ್ವ॥4॥ 
ಅಗರಯತ್ಾವದ್ಗಿನನಾಮಾಽಸೌ ನಾಚಿಕ್್ೀತ್ಾಗಿನಗ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನ್ುಸಯ ತಜಾಞಾನಾನಿನತಯ ಆಪಯತ್್ೀ॥ 

‘ಪರತಷಾಠ ಸವಾಲ್ ೀಕಸಯ ಸ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾಹೃದ್ುತಃ। 

ಸ ಏವ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾದಿಸುಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮತಚಯತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್’ ಇತ ಚ॥ 

ರ್ಾ ಇಷ್ಟಕ್ಾ ರ್ಾ ಇಷ್ಟಕ್ಾದ್ೀವತ್ಾಃ। 

ಇಷ್ಟಕ್ಾದ್ೀವತ್ಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಷ್ಷ್ತಟಯತುರಶತತರಕಮ್। 
ರ್ಥಾವದ್ೀವ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ಕಮಾಬನ್ಧನಾತ್’ ಇತ ಚ॥ 
‘ತರಭಿರ್ೀತಯ ಸನಿಧಮ್’ ವ್ೀದ್ೈರವಿರತದ್ಧಃ। ವ್ೀದ್ ೀಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಭಗವತುತ್ಾವದಿಕಂ 
ಜಾನ್ನಿನತಯರ್ಾಃ। ‘ತರಕಮಾಕೃತ್’ ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಃಕತ್ಾಾ। 

ರ್ಜ್ಞದಾನ್ತಪಃಕಮಾ ನ್ ತ್ಾಯಜಯಂ ಕ್ಾರ್ಾಮೀವ ತತ್’ ಇತ ವಚನಾತ್॥ 
ತರರ್ಮೀತತ್ ರ್ಾ ಇಷ್ಟಕ್ಾ ಇತ್ಾಯದಿ। 

‘ಬರಹಮಜಜ್ಞಃ’ ಇತ ಭಗವನಾನಮನಿರತಕ್ರುಃ 

ಬರಹ್ೇತ ವ್ೀದ್ ಉದಿದಷ್ಟಸುಸಾಮದ್ ವಯಕ್್ ುೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಃ। 
ಬರಹಮಜಸ್ುೀನ್ ಕರ್ಥತಃ ಸ ಏವ ಜ್ಞ್ ೀಽಖಿಲಜ್ಞತಃ’ ಇತ ನಾಮನಿರತಕ್ ುೌ॥ 
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ಅನ್ೀಕರ ಪಾಂ ಸವಣಾಮಯೀಮ್ – 

ಬಹತರ ಪಮ್ ಚ ಪುರಟಂ ಕ್ಾತಾಸವರಮಿತೀರ್ಾತ್್ೀ’ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್। 

ರ್ಮೀಽನ್ತವಾದ್ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ವಹ್ನೀಸುನಾನಮತ್ಾಮಪ। 

‘ಶೃಙ್ೆಂ ಸವಣಾಮಯೀಂ ಚ್ೈವ ಕಣಠಮಾಲಾಮದಾದ್ ವಿಭತಃ’ ಇತ ಪಾದ್ೇ॥ 
ನಾಚಿಕ್್ೀತಸಾ ರ್ಾಚಿತಸಯ ಅಗನಯನ್ುಗಾತಬರಹಮವಿದಾಯಖಯದಿವತೀರ್ವರಸಯ ನಿರ ಪಣಮ್ 

ಲ್ ೀಕ್ಾದಿಃ ಪರತಷಾಠ ಬರಹಮಜಜ್ಞ್ ೀಽನ್ನ್ುಲ್ ೀಕ್ಾಪುರಿತ್ಾಯದಿವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೈಶಾ ಭಗವಾನ್ೀವ। 
‘ಸ್ ುೀಮಮಹದ್ತರತಗಾರ್ಂ ಪರತಷಾಠಮ್’ ಇತ ಪರಾಮಶಾಾಚಾ। ಭಗವತ್್ ೀ 

ಹತಯರತಗಾರ್ನಾಮ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್। ಗತಹಾನಿಹಿತತವಂ ಚ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್॥ 

ನ್ಚಾಗಿನಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ರೀಣಾನ್ನ್ುಲ್ ೀಕ್ಾಪುಃ, ಭಗವಜಾಞಾನ್ಂ ವಿನಾ।  ‘ತದ್ ವಾ 
ಏತದ್ಕ್ಷರಂ ಗಾಗಯಾವಿದಿತ್ಾವಽಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜತಹ್ ೀತ ರ್ಜತ್್ೀ ತಪಸುಪಯತ್್ೀ ಬಹ ನಿ 

ವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಯನ್ುವದ್ೀವಾಸಯ ತದ್ ಭವತ’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಃ। ನ್ಚ ಮತಖ್ಯೀ 

ಸಮಾವತಯಮತಖಾಯಥ್ ೀಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ॥ 

ಇತ ತೃತೀರ್ಂ ಬಾರಹಮಣಂ॥1-1-3॥ 

ಅರ್ ಚತತರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-4॥ 

ನಾಚಿಕ್್ೀತಸಾ ರ್ಾಚಿತಸಯ ತೃತೀರ್ವರಸಯ ನಿರ ಪಣಮ್ 

ೇೀರ್ಂ ಪ್ರೀತ್್ೀ ವಿಚಿಕ್ರತ್ಾಸ ಮನ್ತಷ್ಯೀ ಅಸ್ತುೀತ್್ಯೀಕ್್ೀ ನಾರ್ಮಸ್ತುೀತ ಚ್ೈಕ್್ೀ। 
ಏತದಿವದಾಯಮನ್ತಶ್ಷ್ಟಸುಾರ್ಾಽಹಂ ವರಾಣಾಮೀಷ್ ವರತಸೃತೀರ್ಃ॥1॥ 

ಭಗವಜಾಞಾನ್ಸಯ ದ್ತಃಸಾಧ್ಯತ್ಾವತ್ ತತ್್ೈವ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಾಽಽಗರಹಪರದ್ಶಾನ್ಮ್ 

ದ್ೀವ್ೈರತ್ಾರಪ ವಿಚಿಕ್ರತಸತಂ ಪುರಾ ನ್ ಹಿ ಸತಜ್ಞ್ೀಯೀಽಣತರ್ೀಷ್ ಧ್ಮಾಃ। 
ಅನ್ಯಂ ವರಂ ನ್ಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀ ವೃಣಿೀಷ್ವ ಮಾ ಮೀಪರ್ ೀತಸರತ ಮಾ ಸೃಜ್ೈನ್ಮ್॥2॥ 

ಪ್ರೀತಶಬಾದರ್ಾಕರ್ನ್ಮ್ 

ಭಾ- ಪ್ರೀತ್್ೀ – ಮತಕ್್ುೀ, ಮನ್ತಷ್ಯೀ ನಿರ್ಾಮಕತ್್ವೀನ್ ಭಗವಾನ್ಸ್ತುೀತ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ವದ್ನಿು। 

ನಾಸ್ತುೀತಯಜ್ಞಾಃ। ತಸಯ ನಿರ್ಾಮಕಸಯ ಸವರ ಪಂ ರ್ಥಾವದ್ಹಂ ವಿದಾಯಮ್। 

‘ಅಸಯ ವಿಸರಂಸಮಾನ್ಸಯ ಶರಿೀರಸಾಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಃ। 
ದ್ೀಹಾದಿವಮತಚಯಮಾನ್ಸಯ ಕ್ರಮತರ ಪರಿಶ್ಷ್ಯತ। ಏತದ್ವೈತತ್ ‘ 
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ಇತ ಪರಿಹಾರಾಚಾ ಮತಕ್್ುೀ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪೃಚಛಯತ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್। ದ್ೀಹಾದಿವಶ್ೀಷ್ೀಣ 
ಮೀಚನ್ಂ ನಾಮ ಮತಕ್ರುರ್ೀವ। ಮತಕ್್ುೀರಪ ಮರಣಾತಮಕತ್ಾವನ್ಮರಣಮಿತಯಪ ಭವತ। 
ಸ ಾಲದ್ೀಹಪರಿತ್ಾಯಗಸತು ವಿಸರಂಸಮಾನ್ಸ್ಯೀತಯನ್ೀನ್ೈವೀಕ್್ ುೀ ಭವತ। 

ಅಗಿನಸಾಪರಮಾತಮಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪೃರ್ಕೆರ್ನ್ೀ ಕ್ಾರಣಪರದ್ಶಾನ್ಮ್ 

‘ಅಗಿನಸಾಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನಾಂ ಸಾಮಾನಾಯಜಾಞನ್ತ್್ ೀಽಪ ತತ। 

ಅಜಾನ್ತಸತು ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಜೀವಾನ್ುಃಸ್ತಾತಮಿೀಶವರಮ್॥ 

ನಿರ್ಾಮಕಂ ಚ ಜೀವಾನಾಂ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಸವಾದಾ। 
ಗತಣಾನ್ ಸವೀಾತುಮತ್ಾವದಿೀನಾವಿಜ್ಞಾರ್ ಹರ್ೀಸುಥಾ॥ 

ನ್ೈವ ಮತಕ್ರುಭಾವ್ೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಕೃಚಾಛಿತ್ ತದ್ವದ್ದ್ಯಮಃ। 
ತಸಯ ಗ್ ೀಪಯತವವಿಜ್ಞಪ್ಯೈ ತಥಾಽಪಯಗಿನಸಾವ್ೀದ್ನಾತ್। 

ಸತಖಾಧಿಕಯಂ ಭವ್ೀನ್ತಮಕ್ ುೌ ತಸಾಮತ್ ತತಾೃರ್ಗಿೀರಿತಮ್॥ ‘ ಇತ ತತುಾಸಾರ್ೀ॥ 
ಮತಕ್ಾುಮತಕುನಿರ್ಾಮಕಭಗವದ್ತಪದ್ೀಶ ಏವ ತೃತೀರ್ವರಃ 

‘ಸಾಾಣತಮನ್ಯೀಽನ್ತಸಂರ್ನಿು ರ್ಥಾಕಮಾ ರ್ಥಾಶತರತಮ್ ‘ಇತತಯಕ್ಾುಾ ‘ರ್ ಏಷ್ತ ಸತಪ್ುೀಷ್ತ 
ಜಾಗತಾ ಕ್ಾಮಂಕ್ಾಮಂ ಪುರತಷ್ ೀ ನಿಮಾಮಾಣಃ ‘ ಇತ ವಚನಾಚಾ ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತ್್ ೀ 

ಭಗವಾನ್ ಪೃಚಛಯತ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್। ಮೃತಜೀವ್ೀ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಮತಕುಜೀವ್ೀ 

ಸ್ತಾತಶ್ ಾೀಭರ್ಾತಮಕ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತ್್ಯೀತಸಾಮಚಾಾವಿರ್ ೀಧ್ಃ। 
‘ಗತಹಯಂ ತತಾರಮಂ ಬರಹಮ ಮಿರರ್ಮಾಣಂ ಶರಿೀರಿಣಮ್। 
ಸಮಾರಪುಮಪ ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಜಾಗತಾ ಸವಪತ್್ೀಷ್ವಪ॥’ ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ। 
ಧ್ಾರಕತ್ಾವದ್ಧಮೀಾ ಭಗವಾನ್। 
ದ್ೀವ್ೈರತ್ಾರಪ ವಿಚಿಕ್ರತಸತಂ ಕ್ರಲ ತವಂ ಚ ಮೃತ್್ ಯೀ ರ್ನ್ನ ಸತಜ್ಞ್ೀರ್ಮಾತಾ। 
ವಕ್ಾು ಚಾಸಯ ತ್ಾವದ್ೃಗನ್ ಯೀ ನ್ ಲಭ್ ಯೀ ನಾನ್ ಯೀ ವರಸತುಲಯ ಏತಸಯ ಕಶ್ಾತ್॥3॥ 
ಶತ್ಾರ್ತಷ್ಃ ಪುತರ ಪೌತ್ಾರನ್ ವೃಣಿೀಷ್ವ ಬಹ ನ್ ಪಶ ನ್ ಹಸ್ತುಹಿರಣಯಮಶಾವನ್। 

ಭ ಮೀಮಾಹದಾರ್ತನ್ಂ ವೃಣಿೀಷ್ವ ಸವರ್ಂ ಚ ಜೀವ ಶರದ್ ೀ ರ್ಾವದಿಚಛಸ್ತ॥4॥ 
ಏತತತುಲಯಂ ರ್ದಿ ಮನ್ಯಸ್ೀ ವರಂ ವೃಣಿೀಷ್ವ ವಿತುಂ ಚಿರಜೀವಿಕ್ಾಂ ಚ। 

ಮಹಾಭ ಮೌ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸುಾಮೀಧಿ ಕ್ಾಮಾನಾಂ ತ್ಾವ ಕ್ಾಮಭಾಜಂ ಕರ್ ೀಮಿ॥5॥ 
ೇೀ ೇೀ ಕ್ಾಮ ದ್ತಲಾಭಾ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಾಾನಾೆಮಾಂಶಛನ್ದತಃ ಪಾರರ್ಾರ್ಸವ 

ಇಮಾ ರಾಮಾಃ ಸರಥಾಃ ಸತ ರ್ಾಾ ನ್ ಹಿೀದ್ೃಶಾ ಲಮಾನಿೀರ್ಾ ಮನ್ತಷ್ಯೈಃ। 
ಆಭಿಮಾತರತ್ಾುಭಿಃ ಪರಿಚಾರರ್ಸವ ನ್ಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀ ಮರಣಂ ಮಾಽನ್ತಪಾರಕ್ಷಿೀಃ॥6॥ 
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ಭಾ – ಮರಣ್ೀ ಸ್ತಾತಂ ಭಗವನ್ುಂ ಮಾಽನ್ತಪಾರಕ್ಷಿೀಃ। ಮಹತ ಸಾಮಾರಾೇೀ ಮತಕ್ ುೌ॥ 
ಶ್ ವೀಽಭಾವ ಮತಯಾಸಯ ರ್ದ್ನ್ುಕ್್ೈತತ್ ಸವ್ೀಾನಿದಿರ್ಾಣಾಂ ಜರರ್ನಿು ತ್್ೀಜಃ। 
ಅಪ ಸವಾಂ ಜೀವಿತಮಲಾಮೀವ ತವ್ೈವ ವಾಹಾಸುವ ನ್ೃತುಗಿೀತಮ್॥7॥ 
ನ್ ವಿತ್್ುೀನ್ ತಪಾಣಿೀಯೀ ಮನ್ತಷ್ ಯೀ ಲಪಾಸಯಮಹ್ೀ ವಿತುಮದಾರಕ್ಷಮ ಚ್ೀತ್ಾುಾಮ್। 
ಜೀವಿಷಾಯಮೀ ರ್ಾವದಿೀಶ್ಷ್ಯಸ್ತ ತವಂ ವರಸತು ಮೀ ವರಣಿೀರ್ಃ ಸ ಏವ॥8॥ 
ಅಜೀರ್ಾತ್ಾಮಮೃತ್ಾನಾಮತಪ್ೀತಯ ಜೀರ್ಾನ್ ಮತಯಾಃ ಕ್ಾವಧ್ಸಾಃ ಪರಜಾನ್ನ್। 
ಅಭಿದಾಧಯರ್ನ್ ವಣಾರತಪರಮೀದಾನ್ತದಿೀರ್ೀಾ ಜೀವಿತ್್ೀ ಕ್್ ೀ ರಮೀತ॥9॥ 
ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ವಿಚಿಕ್ರತಸನಿು ಮೃತ್್ ಯೀ ಸಾಮಾರಾೇೀ ಮಹತ ಬ ರಹಿ ನ್ಸುತ್। 
ಯೀಽರ್ಂ ವರ್ೀ ಗ ಢ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ ಟೀ ನಾನ್ಯಂ ತಸಾಮನ್ನಚಿಕ್್ೀತ್ಾ ವೃಣಿೀತ್್ೀ॥10॥ 

॥ಇತ ಚತತರ್ಾಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-4॥ 

ಇತ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ಪರರ್ಮ ವಲಿ್ಲೀ॥1-1॥ 

ಅರ್ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ದಿವತೀರ್ಾ ವಲ್ಲಿೀ॥1-2॥ 
ಅರ್ ಪಞ್ಾಮ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-2-5॥ 

ಬರಹಮವಿದಾಯ-ಭ್ ೀಗಪದಾರ್ಾ-ವಿವ್ೀಚನ್ಮ್ 

ಅನ್ಯಚ್ಛಿೀಯೀಽನ್ಯದ್ತತ್್ೀವ ಪ್ರೀರ್ಸ್ುೀ ಉಭ್ೀ ನಾನಾಥ್ೀಾ ಪುರತಷ್ಂ ಸ್ತನಿೀತಃ। 
ತಯೀಃ ಶ್ರೀರ್ ಆದ್ದಾನ್ಸಯ ಸಾಧ್ತ ಭವತ ಹಿೀರ್ತ್್ೀಽಥಾಾದ್ ರ್ ಉ ಪ್ರೀಯೀ ವೃಣಿೀತ್್ೀ॥1॥ 
ಶ್ರೀರ್ಶಾ ಪ್ರೀರ್ಶಾ ಮನ್ತಷ್ಯಮೀತಸ ುೌ ಸಮಾರಿೀತಯ ವಿವಿನ್ಕ್ರು ಧಿೀರಃ। 
ಶ್ರೀಯೀ ಧಿೀರ್ ೀಽಭಿ ಪ್ರೀರ್ಸ್ ೀ ವೃಣಿೀತ್್ೀ ಪ್ರೀಯೀ ಮನ್ ದೀ ಯೀಗಕ್್ೀಮಾನ್ ವೃಣಿೀತ್್ೀ॥2॥ 
ಸ ತವಂ ಪರರ್ಾನ್ ಪರರ್ರ ಪಾಂಶಾ ಕ್ಾಮಾನ್ಭಿಧ್ಾಯರ್ನ್ ನ್ಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀಽತಯಸಾರಕ್ಷಿೀಃ। 
ನ್ೈತ್ಾಂ ಶೃಙ್ೆಂ ವಿತುಮಯೀಮವಾಪ್ುೀ ರ್ಸಾಯಂ ಮಜಞನಿು ಬಹವೀ ಮನ್ತಷಾಯಃ॥3॥ 

ಭಾ – ಶೃಙ್ೆಮ್ – ಶೃಙ್ಖಲಾಮ್। 
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ್ಮಧ್್ಯೀ ಆನ್ುರ್ಾಪರದ್ಶಾನ್ಮ್ 

ದ್ ರಮೀತ್್ೀ ವಿಪರಿೀತ್್ೀ ವಿಷ್ ಚಿೀ ಅವಿದಾಯ ರ್ಾ ಚ ವಿದ್ಯೀತ ಜ್ಞಾತ್ಾ। 
ವಿದಾಯಭಿೀಪಸತಂ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಂ ಮನ್ಯೀ ನ್ ತ್ಾವ ಕ್ಾಮಾ ಬಹವೀ ಲ್ ೀಲತಪನ್ುಃ॥4॥ 
ಅವಿದಾಯರ್ಾಮನ್ುರ್ೀವತಾಮಾನಾಃ ಸವರ್ಂ ಧಿೀರಾಃ ಪಣಿಡತಂಮನ್ಯಮಾನಾಃ॥ 

ದ್ನ್ದಿಮಯಮಾಣಾಃ ಪರಿರ್ನಿು ಮ ಢಾ ಅನ್ಧೀನ್ೈವ ನಿೀರ್ಾಮಾನಾ ರ್ಥಾಽನಾಧಃ॥5॥ 
ನ್ ಸಾಮಾರಾರ್ಃ ಪರತಭಾತ ಬಾಲಂ ಪರಮಾದ್ಯನ್ುಂ ವಿತುಮೀಹ್ೀನ್ ಮ ಢ್ಮ್। 
ಅರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಪರ ಇತ ಮಾನಿೀ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ವಾಶಮಾಪದ್ಯತ್್ೀ ಮೀ॥6॥ 

ತತವಜ್ಞಾನ್ಸಯ ದ್ತಸಾಸಧ್ಯತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 
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ಶರವಣಾರ್ಾಪ ಬಹತಭಿಯೀಾ ನ್ ಲಭಯಃ ಶೃಣವನ್ ುೀಽಪ ಬಹವೀ ರ್ಂ ನ್ ವಿದ್ತಯಃ। 
ಆಶಾಯೀಾಽಸಯ ವಕ್ಾು ಕತಶಲ್ ೀಽಸಯ ಲಬಾಧಶಾಯೀಾ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಕತಶಲಾನ್ತಶ್ಷ್ಟಃ ॥7॥ 

ಸತಜ್ಞಾನಿನ್ೈವ ಸಮಯಗಾಗವದ್ತಪದ್ೀಶಪಾರಪುರತತುಮಾ 

ನ್ ನ್ರ್ೀಣಾವರಃ ಪ್ರೀಕು ಏಷ್ ಸತಜ್ಞ್ೀಯೀ ಬಹತಧ್ಾ ಚಿನ್ಯಮಾನ್ಃ। 
ಅನ್ನ್ಯಪ್ರೀಕ್್ುೀ ಗತರತರ ನಾಸಯಣಿೀರ್ಾನ್ ಹಯತಕಯಾಮಾಣತಪರಮಾಣಾತ್॥8॥ 

ಭಾ – ಅನ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ನ್ ಯೀಽಹಮಿತಯಜಾನ್ನ್ನನ್ನ್ಯಃ। ತ್್ೀನ್ ಪ್ರೀಕ್್ುೀ ಗತಜ್ಞಾಾನ್ಂ 

ನಾಸ್ತು। 
‘ಪ್ರೀಕ್ಾುಽನ್ಯೀನ್ೈವ ಸತಜ್ಞಾನಾರ್ ಪ್ರೀಷ್ಠ’ಇತ ವಾಕಯವಿಶ್ೀಷಾತ್। 
‘ಜೀವಾನಾಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಯೀ ನ್ ವ್ೀತು ಭಿದಾಂ ಪುಮಾನ್। 
ತದ್ನ್ತವರತ್ಾಶಾ ೇೀ ಕ್್ೀಚಿತ್್ುೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ॥’ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಾ। 
ನ್ೈಷಾ ತಕ್್ೀಾಣ ಮತರಾಪನ್ೀರ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ಾುಽನ್ಯೀನ್ೈವ ಸತಜ್ಞಾನಾರ್ ಪ್ರೀಷ್ಠ। 
ರ್ಾಂ ತವಮಾಪಃ ಸತಯಧ್ೃತಬಾತ್ಾಸ್ತ ತ್ಾವದ್ೃಙ್ ನ್ ೀ ಭ ರ್ಾನ್ನಚಿಕ್್ೀತಃ ಪರಷಾಟ॥9॥ 

ರ್ಮಸಯ ಸತಜ್ಞಾನಿತವನಿರ ಪಣಮ್ 

ಜಾನಾಮಯಹಂ ಶ್ೀವಧಿರಿತಯನಿತಯಂ ನ್ ಹಯಧ್ತರವ್ೈಃ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಹಿ ಧ್ತರವನ್ುತ್। 
ತತ್್ ೀ ಮರ್ಾ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಶ್ಾತ್್ ೀಽಗಿನರನಿತ್್ಯೈದ್ರಾವ್ಯೈಃ ಪಾರಪುವಾನ್ಸ್ತಮ ನಿತಯಮ್॥10॥ 

ಭಾ – ಆಖಯಮ್ – ವಿಷಾಣಾಖಯಮ್ ನಿತಯಂ ಶ್ೀವಧಿರಿತ ಜಾನಾಮಿ। ನಿತಯಮಾಖಯ 
ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ೇೈದ್ರಾವ್ಯೈಮಾನ್ಆದಿಭಿಃ ಆಖಯನಿತಯವಿಷ್ೇೈವಿಾಷಾಣಾಖಯನಿತಯ 

ವಿಷ್ೇೈದ್ರಾವ್ಯೈಃ। ನಿತಯಂ ಭಗವನ್ುಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಸ್ತಮ। ಧ್ತರವೀ – ಭಗವಾನ್। 
ಅಧ್ತರವ್ೈಸುದ್ಾಕ್ರುವಜಾತ್್ೈನ್ಾ ಪಾರಪಯತ್್ೀ। 
ಕ್ಾಮಸಾಯಪುಂ ಜಗತಃ ಪರತಷಾಠಂ ಕರತ್್ ೀರಾನ್ನ್ಯಮಭರ್ಸಯ ಪಾರಮ್। 
ಸ್ ುೀಮಮಹದ್ತರತಗಾರ್ಂ ಪರತಷಾಠಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್ೃತ್ಾಯ ಧಿೀರ್ ೀ ನ್ಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀಽತಯಸಾರಕ್ಷಿೀಃ॥ 

ಭಾ – ಕರತ್್ ೀರಾನ್ನ್ಯಹ್ೀತತಮ್। ಸ್ ುೀಮೈರಪ ಸವಾಾತಮನಾ ಪಾರಪುುಮಶಕಯಮ್। 
ಸ್ ುೀಮೀಭ್ ಯೀಽಪ ಮಹಾನ್ುಮ್। ಉರತಗಾರ್ಮಿತತಯಕುತ್ಾವಚಾ ನ್ ಜೀವವಿಷ್ಯೀಽರ್ಂ 

ಪರಶನಃ।  
ಉಪನಿಷ್ದ್ ೀಽಭ್ೀದ್ಪರತವನಿರಾಕರಣಮ್ 

‘ಶರ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಬರಹಮ ತಲಿಕ್ಷಯಮತಚಯತ್್ೀ। ಶರವತುನ್ಮಯೀ ಭವ್ೀತ್। ಅಭರ್ಂ 

ತತೀಷ್ಾತ್ಾಂ ಪಾರಮ್। ತದ್ೃಗ್ೀವ ಭವತ ‘। ಇತ್ಾಯದೌ ಸವಾತರ ಭ್ೀದ್ಸ್ಯೈವೀಕ್್ುೀಶಾ ನ್ 

ಜೀವಾಭ್ೀದ್ಃ। ನಾಚಿಕ್್ೀತಂ ಶಕ್್ೀಮಸ್ತೀತತಯಕುತ್ಾವಚಾ ನಾಚಿಕ್್ೀತ್ಾಗಿನಸ್ ಾೀ 
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ಭಗವಾನ್ೀವಾತ್್ ರೀಚಯತ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್। ಉರತಗಾರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ 

ಕ್ಾಮಸಾಯಪುಮತಯಸಾರಕ್ಷಿೀಃ। ನ್ ಚ ಮೃತ್ಾವ ರ್ಮಂ ಪಾರಪುಸಯ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸ್ ೀ 

ಮೃತ್್ ೀಽಸ್ತುನಾಸ್ತು ವ್ೀತ ಸಂಶಯೀಽಸ್ತು।  
ತಂ ದ್ತದ್ಾಶಾಂ  ಗ ಢ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟಂ ಗತಹಾಹಿತಂ ಗಹವರ್ೀಷ್ಠಂ ಪುರಾಣಮ್। 
ಅಧ್ಾಯತಮಯೀಗಾಧಿಗಮೀನ್ ದ್ೀವಂ ಮತ್ಾವ ಧಿೀರ್ ೀ ಹಷ್ಾಶ್ ೀಕ್ೌ ಜಹಾತ॥12॥ 

ಭಾ – ಗಹವರ್ೀ –ಮತಕುಜೀವ್ೀ  ಸ್ತಾತಮ್। 
ಗತರ ಪದ್ೀಶ್ೀನ್ ತತವಜ್ಞಾನ್ಪಾರಪುಃ 

ಏತಚತಛಿತ್ಾವ ಸಮಾರಿಗೃಹಯ ಮತಯಾಃ ಪರವೃಹಯ ಧ್ಮಯಾಮಣತಮೀತಮಾಪಯ। 

ಸ ಮೀದ್ತ್್ೀ ಮೀದ್ನಿೀರ್ಂ ಹಿ ಲಬಾಧಾವಿವೃತಂ ಸದ್ಮ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಂ ಮನ್ಯೀ॥13॥ 

ಭಾ- ಪರವೃಹಯ – ಜೀವಾತ್ ಪೃರ್ಕೃತಯ। 

‘ಮತಕುಜೀವ್ೀ ಸ್ತಾತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿದಿತ್ಾವ ಜೀವತಃ ಪೃರ್ಕ್। 

ಮೀದ್ತ್್ೀ ಮೀದ್ನಿೀರ್ಂ ತಂ ಪಾರಪಯ ಮತಕುಃ ಸದ್ೈವ ಚ॥ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ। 
ಅನ್ಯತರ ಧ್ಮಾಾದ್ನ್ಯತ್ಾರಧ್ಮಾಾದ್ನ್ಯತ್ಾರಸಾಮತ್ ಕೃತ್ಾಕೃತ್ಾತ್। 

ಅನ್ಯತರ ಭ ತ್ಾಚಾ ಭವಾಯಚಾ ರ್ತುತ್ ಪಶಯಸ್ತ ತದ್ವದ್॥14॥ 

॥ಇತ ಪಞ್ಾಮಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-2-5॥ 

ಅರ್ ಷ್ಷ್ಠ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-2-6॥ 

ಸವ್ೀಾ ವ್ೀದಾ ರ್ತ್ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ತಪಾಂಸ್ತ ಸವಾಾಣಿ ಚ ರ್ದ್ ವದ್ನಿು। 
ರ್ದಿಚಛನ್ ುೀ ಬರಹಮಚರ್ಾಂ ಚರನಿು ತತ್್ುೀ ಪದ್ಂ ಸಙ್ುಿಹ್ೀಣ ಬರವಿೀಮಯೀಮಿತ್್ಯೀತತ್॥1॥ 
ಏತದ್ಧಯೀವಾಕ್ಷರಂ ಬರಹ್ೇತದ್ಧಯೀವಾಕ್ಷರಂ ಪರಮ್। 
ಏತದ್ಧಯೀವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಯೀ ರ್ದಿಚಛತ ತಸಯ ತತ್॥2॥ 
ಏತದಾಲಮಬನ್ಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಮೀತದಾಲಮಬನ್ಂ ಪರಮ್। 
ಏತದಾಲಮಬನ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ॥3॥ 

ಭಾ-  ‘ಏತದ್ಧಯೀವಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ವಿಷಾಣಾಖಯಂ ಪರಮವಯರ್ಮ್। 
ಸವಾಸಾಯಲಮಬನ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮತಚಯತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಃ॥’ ಇತ ಚ। 

ಬರಹಮಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಜನ್ನ್ಮರಣಾಭಾವಸಮರ್ಾನ್ಮ್ 

ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ವಾ ವಿಪಶ್ಾನಾನರ್ಂ ಕತತಶ್ಾನ್ನ ಬಭ ವ ಕಶ್ಾತ್। 
ಅಜ್ ೀ ನಿತಯಃ ಶಾಶವತ್್ ೀಽರ್ಂ ಪುರಾಣ್ ೀ ನ್ ಹನ್ಯತ್್ೀ ಹನ್ಯಮಾನ್ೀಽಪ ದ್ೀಹ್ೀ॥04॥ 
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ಭಾ - ‘ದ್ೀಹ್ ೀತಾತುವಿನಾಶಾಖೌಯಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಪಯದ್ಾವಾಭವೌ। 
ನ್ ಕತತಶ್ಾದ್ಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜಾಾರ್ತ್್ೀಸುದಿೀಕ್ಷಣಾತ್॥ 

ಭಾವಾಭಾವೌ ನ್ ವಿದ್ತಷ್ ೀ ರ್ಸಾಮಜಞೀವೀ ನ್ ಕಶಾನ್। 

ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ವಾಽಪ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಕರ್ಞ್ಞನ್। 

ಅಜ್ ೀ ನಿತ್್ ಯೀಽವಿಕ್ಾರಶಾ ಜೀವಃ ಪುರಮಣನ್ನಪ॥’ ಇತ ಚ। 
ಅರ್ಂ ಭಗವಾನ್ ಕತತ್್ ೀಽಪ ನ್ ಬಭ ವ ರ್ಸಾಮದ್ತಸುದ್ವೀತ್ಾಽಪ ವಿಪಶ್ಾನ್ನ ಜಾರ್ತ್್ೀ, 

ನ್ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ಚ। ರ್ತಃ ಕಶ್ಾಜಞೀವಃ ಸವತ್್ ೀ ನ್ ಬಭ ವ। ದ್ೀಹಸಮಬನಾಧದಿಧ ಜಾರ್ತ್್ೀ। 
ವಿಪಶ್ಾತಸತು ದ್ೀಹಸಮಾನಾಧಭಾವಾನ್ನ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ಚ। 

ಜೀವಾನಾಂ ಸವರ ಪತ್್ ೀ ನಿತಯತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಹನಾು ಚ್ೀನ್ಮನ್ಯತ್್ೀ ಹನ್ತುಂ ಹತಶ್ಾೀನ್ಮನ್ಯತ್್ೀ ಹತಮ್। 
ಉಭೌ ತ್ೌ ನ್ ವಿಜಾನಿೀತ್್ೀ ನಾರ್ಂ ಹನಿು ನ್ ಹನ್ಯತ್್ೀ॥5॥ 

ಭಗವತ್್ ೀಽಣತತ್್ ೀಽಣಿೀರ್ಸುಾಸಯ ಮಹತ್್ ೀ ಮಹಿೀರ್ಸುಾಸಯ ಚ ಕರ್ನ್ಮ್ 

ಅಣ್ ೀರಣಿೀರ್ಾನ್ಮಹತ್್ ೀ ಮಹಿೀರ್ಾನಾತ್ಾಮಽಸಯ ಜನ್ ುೀನಿಾಹಿತ್್ ೀ ಗತಹಾರ್ಾಮ್। ತಮಕರತತಃ 

ಪಶಯತ ವಿೀತಶ್ ೀಕ್್ ೀ ಧ್ಾತತಃ ಪರಸಾದಾನ್ಮಹಿಮಾನ್ಮಾತಮನ್ಃ॥6॥ 

ಭಾ – ಜೀವಸಾಯಪ ಸವತ್್ ೀ ಮರಣಾಭಾವಾತ್ ‘ಉಭೌ ತ್ೌ ನ್ ವಿಜಾನಿೀತಃ’। ಏವಂ ನಿತಯಸಯ 
ಜನ್ ುೀಗತಾಹಾರ್ಾಂ ನಿಹಿತಃ। ಏವಂ ವಿಷೌಣ ಕರತತರ್ಾಸಯ ಸ್ ೀಽಕರತತಸುನಿನಶಾರ್ಃ। 
ಆತಮನ್ಃ  ಸಕ್ಾಶಾನ್ಮಹಿಮಾನ್ಂ ಮಹಾಮಾನ್ಮ್। 
‘ಜೀವಾದ್ ಗತಣಪರಿಮಾಣಂ ರ್ಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀಮಾಹತುರಮ್। 
ತಸಾಮಜಞೀವಾತ್ ಸ ಮಹಿಮಾ ವಿಷ್ತಣರಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಶತರತ್ೌ॥’ ಇತ ಚ। 

ಸವಾಸಮಥ್ ೀಾ ಭಗವಾನ್ 

ಆಸ್ತೀನ್ ೀ ದ್ ರಂ ವರಜತ ಶರ್ಾನ್ ೀ ರ್ಾತ ಸವಾತಃ। 
ಕಸುಂ ಮದಾಮದ್ಂ ದ್ೀವಂ ಮದ್ನ್ ಯೀ ಜ್ಞಾತತಮಹಾತ॥7॥ 

ಭಾ – ಐಶವರ್ಾಾದ್ೀವ ‘ಆಸ್ತೀನ್ ೀ ದ್ ರಂ ವರಜತ ‘ಇತ್ಾಯದಿ। 

‘ಆಸ್ತೀನ್ ೀ ದ್ ರಂ ವರಜತ ಶರ್ಾನ್ ೀ ರ್ಾತ ಸವಾತಃ। 
ಐಶವರ್ಾಾದ್ಾಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣವಿಾರತದ್ಧಂ  ಟರ್ತಯಸೌ॥’ ಇತ ಚ॥ 

ವಿನಾಶ್ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತಸಯ ಭಗವತ್್ ೀಽವಿನಾಶ್ತವಕರ್ನ್ಮ್ 
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ಅಶರಿೀರಂ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ವನ್ವಸ್ಾೀಷ್ವವಸ್ತಾತಮ್। 
ಮಹಾನ್ುಂ ವಿಭತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮತ್ಾವ ಧಿೀರ್ ೀ ನ್ ಶ್ ೀಚತ॥8॥ 

ಭಗವದ್ನ್ತಗರಹಸಯ ಸಾಕ್ಾತ್ಾೆರಸಾಧ್ನ್ತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ನಾರ್ಮಾತಮ ಪರವಚನ್ೀನ್ ಲಭ್ ಯೀ ನ್ ಮೀಧ್ರ್ಾ ನ್ ಬಹತನಾ ಶತರತ್್ೀನ್। 
ರ್ಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಲಭಯಸುಸ್ಯೈಷ್ ಆತ್ಾಮ ವಿವೃಣತತ್್ೀ ತನ್ ಂ ಸಾವಮ್॥9॥ 

ವ್ೈರಾಗಾಯದಿಸಾಧ್ನ್ಂ ವಿನಾ ಭಗವದ್ನ್ತಗರಹಾಪಾರಪುಃ 

ನಾವಿರತ್್ ೀ ದ್ತಶಾರಿತ್ಾನಾನಶಾನ್ ುೀ ನಾಸಮಾಹಿತಃ। 
ನಾಶಾನ್ುಮನ್ಸ್ ೀ ವಾಽಪ ಪರಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈನ್ಮಾಪುನರ್ಾತ್॥10॥ 

ಭಗವಜಾಞಾನ್ಸಯ ದ್ತಲಾಭತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ರ್ಸಯ ಬರಹಮ ಚ ಕ್ಷತರಂ ಚ್ ೀಭ್ೀ ಭವತ ಓದ್ನ್ಃ। 
ಮೃತತಯರ್ಾಸ್ ಯೀಪಸ್ೀಚನ್ಂ ಕ ಇತ್ಾಾ ವ್ೀದ್ ರ್ತರ ಸಃ॥11॥ 

ಇತ ಷ್ಷ್ಠಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-1-6॥ 

ಇತ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ದಿವತೀರ್ ವಲ್ಲಿೀ॥1-2॥ 

ಅರ್ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ತೃತೀರ್ಾ ವಲ್ಲಿೀ॥1-3॥ 
ಅರ್ ಸಪುಮ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-3-7॥ 

ಹೃದ್ರ್ಸಾಮತಖಯಪಾರಣಪರತೀಕ್್ೀ ಭಗವದಾಧಯನ್ಮ್ 

ಋತಂ ಪಬನ ುೌ ಸತಕೃತಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಗತಹಾಂ ಪರವಿಷೌಟ ಪರಮೀ ಪರಾದ್ಧೀಾ। 
ಛಾರ್ಾತಪೌ ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ವದ್ನಿು ಪಞ್ಜಞಗನಯೀ ೇೀ ಚ ತರನಾಚಿಕ್್ೀತ್ಾಃ॥1॥ 

ಭಾ – ಆತ್ಾಮಽನ್ುರಾತ್್ೇತ ವಿಭತರ್ೀಕ ಏವ ದಿವಧ್ಾ ಸ್ತಾತಃ। 

ಸ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರಮೀ ವಾರ್ೌ ಪರ್ೀಭ್ ಯೀಽಪಯೃದ್ಧರ ಪಕ್್ೀ॥ 

ಶತಭಾನ್ ಪಬತ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಸ ಚಾಛೇೀವ ವಿದ್ತಷಾಂ ಪರಭತಃ। 
ಆತಪಃ ಪಾಪನಾಂ ನಿತಯಂ ಮರ್ಾಾದಾ ವಿಷ್ತಣರ್ಾಜನಾಮ್। 
ಸಂಸಾರಸಯ ಚ ಪಾರಸಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣದಿವಾಸವರ ಪಕಃ॥ 

ಅಗಿನಸಾಮತಕುಸಾಭಗವದ್ ರಪಯೀರ್ೈಕಯಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ರ್ಃ ಸ್ೀತತರಿೀಜಾನಾನಾಮಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ತತಾರಮ್। 
ಅಭರ್ಂ ತತೀಷ್ಾತ್ಾಂ ಪಾರಂ ನಾಚಿಕ್್ೀತಂ ಶಕ್್ೀಮಸ್ತ॥2॥ 

ಧ್ಾಯನ್ೀ ಇನಿದಿರ್ನಿಗರಹಸಾಯಽವಶಯಕತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 
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ಆತ್ಾಮನಾಂ ರರ್ಥನ್ಂ ವಿದಿಧ ಶರಿೀರಂ ರರ್ಮೀವ ಚ। 
ಬತದಿಧಂ ತತ ಸಾರರ್ಥಂ ವಿದಿಧ ಮನ್ಃ ಪರಗರಹಮೀವ ತತ॥3॥ 
ಇನಿದಿರ್ಾಣಿ ಹರ್ಾನಾಹತವಿಾಷ್ರ್ಾಂಸ್ುೀಷ್ತ ಗ್ ೀಚರಾನ್। 
ಆತ್್ೇನಿದಿರ್ಮನ್ ೀರ್ತಕುಂ ಭ್ ೀಕ್್ುೀತ್ಾಯಹತಮಾನಿೀಷಿಣಃ॥4॥ 

ಇನಿದಿರ್ನಿಗರಹಸಯ ವಿವ್ೀಕಸಾಧ್ಯತವನಿರ ಪಣಮ್ 

ರ್ಸುಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ಭವತ ಅರ್ತಕ್್ುೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಸದಾ। 
ತಸ್ಯೀನಿದಿರ್ಾಣಯವಶಾಯನಿ ದ್ತಷ್ಟಶಾವ ಇವ ಸಾರಥ್ೀಃ॥5॥ 
ರ್ಸತು ವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್  ಭವತ ರ್ತಕ್್ುೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಸದಾ। 
ತಸ್ಯೀನಿದಿರ್ಾಣಿ ವಶಾಯನಿ ಸದ್ಶಾವ ಇವ ಸಾರಥ್ೀಃ॥6॥ 
ರ್ಸುಾವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ಾವತಯಮನ್ಸೆಃ ಸದಾಽಶತಚಿಃ। 
ನ್ ಸ ತತಾದ್ಮಾಪ್ನೀತ ಸಂಸಾರಂ ಚಾಧಿಗಚಛತ॥7॥ 
ರ್ಸತು ವಿಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ಭವತ ಸಮನ್ಸೆಃ ಸದಾಶತಚಿಃ। 
ಸ ತತ ತತಾದ್ಮಾಪ್ನೀತ ರ್ಸಾಮದ್ ಾಯೀ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ॥8॥ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಾರರ್ಥರ್ಾಸತು ಮನ್ಃ ಪರಗರಹವಾನ್ ನ್ರಃ। 
ಸ್ ೀಽಧ್ವನ್ಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೀತ ತದ್ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್॥9॥ 

ದ್ೀವತ್ಾತ್ಾರತಮಯಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಇನಿದಿೇೀಭಯಃ ಪರಾ ಹಯಥಾಾ ಅಥ್ೀಾಭಯಶಾ ಪರಂ ಮನ್ಃ। 
ಮನ್ಸಸತು ಪರಾ ಬತದಿಧಬತಾದ್ಧೀರಾತ್ಾಮ ಮಹಾನ್ ಪರಃ॥10॥ 
ಮಹತಃ ಪರಮವಯಕುಮವಯಕ್ಾುತ್ ಪುರತಷ್ಃ ಪರಃ। 
ಪುರತಷಾನ್ನ ಪರಂ ಕ್ರಞ್ಚಾತ್ ಸ ಕ್ಾಷಾಠ ಸಾ ಪರಾ ಗತಃ॥11॥ 

ಜ್ಞಾನಿನಾಮೀವ ಭಗವತ್ಾಸಕ್ಾತ್ಾೆರಃ 

ಏಷ್ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಗ ಢ್ ೀತ್ಾಮ ನ್ ಪರಕ್ಾಶತ್್ೀ। 
ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ತವಗರಯರ್ಾ ಬತದಾಧಯ ಸ ಕ್ಷಮರ್ಾ ಸ ಕ್ಷಮದ್ಶ್ಾಭಿಃ॥12॥ 

ಭಾ – ದ್ೀವ್ೀಭಯ ಇನಿದಿರ್ಾತಮಭ್ ಯೀ ಜಾಯರ್ಾಂಸ್ ೀಽಥಾಾಭಿಮಾನಿನ್ಃ। 
ಸ್ ೀಮವಿತುಪಸ ರ್ಾಾಪಾಯ ಅಶ್ವಯೀಗಿನೀನ್ದಿೀನ್ದಿಸ ನ್ವಃ॥ 

ರ್ಮೀ ದ್ಕ್ಷಶ್ಾೀನಿದಿೇೀಶಾಃ ಸತಪಣಿೀಾ ವಾರತಣಿೀ ತಥಾ। 
ಉಮೀತ ಚಾರ್ಾಮಾನಿನ್ಯಸ್ತುಸ್ ರೀ ದಿವದ್ವಯೀಕದ್ೀವತ್ಾಃ॥ 

ಮನ್ ೀಽಭಿಮಾನಿನ್ ೀ ರತದ್ರವಿೀನ್ದಿಶ್ೀಷಾಸಿಯೀಽಪ ತತ। 

ತ್್ೀ ಶ್ರೀಷಾಠ ಅರ್ಾಮಾನಿಭಯಸ್ುೀಭ್ ಯೀ ಬತದಿಧಃ ಸರಸವತೀ॥ 
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ತಸಾಯ ಬರಹಾಮ ಮಹಾನಾತ್ಾಮ ತತ್್ ೀಽವಯಕ್ಾುಭಿದಾ ರಮಾ। 
ತಸಾಯಸತು ಪುರತಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಪೂಣಾತ್ಾವನ್ನೈವ ತತಸಮಃ। 
ಕಶ್ಾತ್ ಕತತಶ್ಾಚ್ಛಿೀಷ್ಠಸತು ನಾಸ್ತುೀತ ಕ್ರಮತ ಸಾ ಕಥಾ॥ 

ದ್ೀವ್ೀಷ್ವಪ ಸವಸಾವಮಿಭಾವಸಮಬನ್ಧಕರ್ನ್ಮ್ 

ರ್ಚ್ಛೀದ್ ವಾಙ್ಮನ್ಸ್ತ ಪಾರಜ್ಞಸುದ್ ರ್ಚ್ಛೀಜಾಞಾನ್ ಆತಮನಿ। 
ಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನಿ ಮಹತ ತದ್ ರ್ಚ್ಛೀಚಾಛನ್ು ಆತಮನಿ॥13॥ 

॥ಇತ ಸಪುಮಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-3-7॥ 

ಅರ್ ಅಷ್ಟಮ ಬಾರಹಮಣಮ್॥1-3-8॥ 

ಭಾ - ‘ತಸಾಮದಾವಗಾತಮಕ್ಾ ದ್ೀವಿೀರತಮಾದಾಯಸತು ಶ್ವಾದಿಷ್ತ। 

ಶ್ವಾದಿೀನ್ ಬರಹಮವಾಯವೀಸತು ನಿರ್ಚ್ಛೀನ್ಮಹದಾತಮನ್ ೀಃ॥ 

ತ್ೌ ರಮಾರ್ಾಂ ಪರಾನ್ನ್ದೀ ತ್ಾಂ ವಿಷೌಣ ಪರಮಾತಮನಿ। 
ತದ್ವಶತ್್ವೀನ್ ತದಾಧಯನ್ಂ ನಿರ್ಮೀ ನಾಮ ನಾಪರಃ॥ 

ಕತತಸತು ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ದ್ೀವಾನ್ ನಿರ್ಚ್ಛೀದಿವನಿರ್ಾಮಕ್ಾನ್ ‘ ಇತ ಚ॥ 
ವ್ೀದಾಧ್್ಯೀತೄಣಾಂ ಹಿತ್್ ೀಕ್ರುಃ 

ಉತುಷ್ಠತ ಜಾಗರತ ಪಾರಪಯ ವಪಪರರಾನ್ ನಿಬ್ ೀಧ್ತಃ। 
ಕ್ಷತರಸಯ ಧ್ಾರಾ ನಿಶ್ತ್ಾ ದ್ತರತಯರ್ಾ ದ್ತಗಾಂ ಪರ್ಸುತ್ ಕವಯೀ ವದ್ನಿು॥1॥ 
ಅಶಬದಮಸಾಶಾಮರ ಪಮವಯರ್ಂ ತಥಾಽರಸಂ ನಿತಯಮಗನ್ಧವಚಾ ರ್ತ್। 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ತರವಂ ನಿಚಾರ್ಯ ತಂ ಮೃತತಯಮಖಾತ್ ಪರಮತಚಯತ್್ೀ॥2॥ 

ಭಾ – ಸವಭಾರ್ಾಾರ್ಾಃ ಪರತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮಿತ ಮಹತಃ ಪರಮಿತ್್ಯೀವೀಕುಮ್॥ 
ನಾಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀಪಾಖಾಯನ್ಸ್ ಯೀಪಸಂಹಾರಃ ತತೆರ್ನ್ಶರವಣಯೀಃ ಫಲಂ ಚ 

ನಾಚಿಕ್್ೀತಮತಪಾಖಾಯನ್ಂ ಮೃತತಯಪ್ರೀಕುಂ ಸನಾತನ್ಮ್। 
ಉಕ್ಾುಾ ಶತರತ್ಾವ ಚ ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ॥3॥ 
ರ್ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹಯಂ ಶಾರವೇೀದ್ ಬರಹಮಸಂಸದಿ। 
ಪರರ್ತಃ ಶಾರಧ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ವಾ ತದಾನ್ನಾಯರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ತದ್ನ್ನಾಯರ್ ಕಲಾತ ಇತ॥4॥ 

॥ಇತಯಷ್ಟಮಂ ಬಾರಹಮಣಮ್।1-2-8॥ 

॥ಇತ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ತೃತೀರ್ವಲ್ಲಿೀ॥1-3। 

॥ಇತ ಕ್ಾಠ್ಕ್್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ಪರರ್ಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಃ॥1॥ 
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ಅರ್ ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಃ॥2॥ 
॥ಅರ್ ದಿವತೀರ್ಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ಪರರ್ಮಾ ವಲ್ಲಿೀ॥2-1॥ 

ಅರ್ ಪರರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಮ್॥2-1-1॥ 

ಮತಮತಕ್ಷ ಣಾಂ ವ್ೈರಾಗಯಸಮಾಾದ್ನ್ಸಾಯಽವಶಯಕತ್್ ವೀಕ್ರುಃ 

ಪರಾಞ್ಕಞೀ ಖಾನಿ ವಯತೃಣಾತಸವರ್ಂಭ ಸುಸಾಮತಾರಾಙ್ ಪಶಯತ ನಾನ್ುರಾತಮನ್। 
ಕಶ್ಾದ್ ಧಿೀರಃ ಪರತಯಗಾತ್ಾಮನ್ಮೈಕ್ಷದಾವೃತುಚಕ್ಷತರಮೃತತವಮಿಚಛನ್॥1॥ 

ಭಾ- ‘ತೃಣತ ಕ್ಾತೆರಣ್ೀ ‘ ಇತ ಧ್ಾತತಃ॥ 
ಪರಾಚಃ ಕ್ಾಮಾನ್ನ್ತರ್ನಿು ಬಾಲಾಸ್ುೀ ಮೃತ್್ ಯೀರ್ಾನಿು ವಿತತಸಯ ಪಾಶಮ್। 
ಅರ್ ಧಿೀರಾ ಅಮೃತತವಂ ವಿದಿತ್ಾವ ಧ್ತರವಮಧ್ತರವ್ೀಷಿವಹ ನ್ ಪಾರರ್ಾರ್ನ್ುೀ॥2॥ 

ನಾಚಿಕ್್ೀತಸಃ ಪರಶನಸಯ ರ್ಮಪರತತಯಕ್ರುಃ 

ೇೀನ್  ರ ಪಂ ರಸಂ ಗನ್ಧಂ ಶಬಾದನ್ ಸಾಶಾಾಂಶಾ ಮೈರ್ತನಾನ್। 

ಏತ್್ೀನ್ೈವ ವಿಜಾನಾತ ಕ್ರಮತರ ಪರಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥3॥ 
ಜಾಗೃದಾದಿನಿರ್ಾಮಕಸ್ಯೈವ ಮೀಕ್್ೀ ನಿರ್ಾಮಕತವವಚನ್ಮ್ 

ಸವಪಾನನ್ುಂ ಜಾಗರಿತ್ಾನ್ುಂ ಚ್ ೀಭೌ ೇೀನಾನ್ತಪಶಯತ। 
ಮಹಾನ್ುಂ ವಿಭತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮತ್ಾವ ಧಿೀರ್ ೀ ನ್ ಶ್ ೀಚತ॥4॥ 
ರ್ ಇದ್ಂ ಮಧ್ವದ್ಂ ವ್ೀದಾತ್ಾಮನ್ಂ ಜೀವಮನಿುಕ್ಾತ್। 

ಈಶಾನಾಂ ಭ ತಭವಯಸಯ ನ್ ತತ್್ ೀ ವಿಜತಗತಪಸತ್್ೀ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥5॥ 
ರ್ಃ ಪೂವಾಂ ತಪಸ್ೀಽಜಾತಮದ್ಾಯಃ ಪೂವಾಮಜಾರ್ತ। 
ಗತಹಾಂ ಪರವಿಶಯ ತಷ್ಠನ್ುಂ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭಿವಯಾಪಶಯತ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥6॥ 
ರ್ಾ  ಪಾರಣ್ೀನ್ ಸಂವಿಶತ್ಾಯದಿತದ್ೀಾವತ್ಾಮಯೀ। 

ಗತಹಾಂ ಪರವಿಶಯ ತಷ್ಠನಿುೀಂ ರ್ಾ ಭ ತ್್ೀಭಿವಯಾಜಾರ್ತ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥7॥ 

ಭಾ- ಇದ್ಂ ಗತಹಯಂ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ। ರ್ಥಾ ಮರಣಂ ಪಾರಪಯ ಜೀವೀ ಭವತ ತಚಾ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ 

ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾಪನಾರ್। ರ್ಃ ಕಮಾಫಲಭ್ ೀಕ್ಾುಸತಪಾಯದಿಮಾನ್ ಸ ಜೀವಃ। ರ್ಃ 

ಪರಲರ್ಾದಿಷ್ತ ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಸತಪ್ುೀಷ್ತ ಜಾಗತಾ ಸ  ವಿಷ್ತಣಃ ಪರಂ ಬರಹ್ೇತಯರ್ಾಃ। ನ್ ಹಿ 
ಜೀವಸಯ ಯೀನಾಯದಿಗಮನ್ಂ ಬರಹಮ। ಜೀವಾದ್ಾೀಧ್್ೀನ್ ಜ್ಞಾತಂ ಹಿ ಬರಹಮ ರ್ಥಾವಜಾಞಾತಂ 

ಭವತ। ಜೀವಸಾಯನಿುಕ್್ೀ। ನ್ ಹಿ ಸವಸಯ ಸವರ್ಂ ಜೀವೀಽನಿುಕ್್ೀ ಭವತ। ವಸುಾನ್ುರಸಯ ಹಿ 
ದ್ ರತವಮನಿುಕತವಂ ವಾ। 
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‘ಅಮಾನಮಭಯಶಾ ಭ ತ್್ೀಭಯಸುಪ್ೀನಾಮನಃ ಶ್ವಾದ್ಪ। 

ಪೂವಾಂ ಯೀ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಪೂವಾಾಜಾತಂ ಚತತಮತಾಖಮ್॥ 

ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಚ ಗತಹಾಸಂಸಥಂ ಸವಾಭ ತ್್ೈಃ ಸಹಾಭಿಭ ಃ। 

ರ್ಃ ಪಶಯತ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ ಏಷ್ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ತಾತಃ॥’ ಇತ ಚ॥ 
‘ರ್ಥಾ ಮತಖಾದಿನ್ದಿಶಾ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಜಾತ್ಾ ಏವ್ೀನಾದಿದ್ರ್ಃ ಕಶಯಪಾತ್  ಪುನ್ಜಾಾರ್ನ್ುೀ 

ನ್ ತಥಾ ಭಗವತ್್ ೀ ಬರಹಾಮ। ಕ್ರನ್ುಾಜಾತಮೀವಾದ್ಾಯಃ ಪೂವಾಮಜಾರ್ತ್ 

ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ। ಅಜಾರ್ತ್್ೀತ ‘ಜಜ್ಞ್ೀ ಬಹತಜ್ಞಮ್ ‘ ಇತವದ್ನ್ುಣಿಣೀಾತಣಿಚ್। 
‘ಅದ್ನಾದ್ದಿತವಿಾಷ್ತಣರ್ಾಃ ಪಾರಣಸಹಿತಃ ಸ್ತಾತಃ। 
ಉತುಮೀ ದ್ೀವತ್ಾಭಯಶಾ ಸ್ ೀಽತ್ಾಮನ್ಂ ವಿವಿಧ್ಾತಮನಾ॥ 

ಮತಸಯಕ ಮಾಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಗತಹಾಸಂಸಾಮಜೀಜನ್ತ್। 
ಭ ತ್್ೈಃ ಸಹ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ರ್ತಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ॥’ ಇತ ಚ। 

ದ್ೀವತ್ಾಮಯೀ – ದ್ೀವತ್್ ೀತುಮಾ। ಪಾರಣ್ೀನ್ ಸಹ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಭವತ। ಗತಹಾಂ ಪರವಿಶಯ 
ತಷ್ಠನ್ುಂ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಭ ತ್್ೈಃ ಸಹ ವಿವಿಧ್ಂ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ। 
ಅರಣ್ ಯೀನಿಹಿಾತ್್ ೀ ಜಾತವ್ೀದಾ ಗಭಾ ಇವ ಸತಭೃತ್್ ೀ ಗಭಿಾಣಿೀಭಿಃ। 
ದಿವ್ೀ ದಿವ ಈಡ್ ಯೀ ಜಾಗೃಾವದಿಾಹಾವಿಷ್ಮದಿಾಮಾನ್ತಷ್ಯೀಭಿರಗಿನಃ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥8॥ 

ಭಾ- ‘ಸವಾಜ್ಞ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರರಣ್ ಯೀಗತಾರತಶ್ಷ್ಯಯೀಃ। 
ಸತಭೃತಃ ಸ ುರ್ತ್್ೀ ನಿತಯಂ ಜಾದಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ ‘ ಇತ ಚ॥ 

 ಅರ್ಾತ್್ೀ ಣ ಆಭಾಯಮಿತಯರಣಿೀ। 
ರ್ತಶ್ ಾೀದ್ೀತ ಸ ಯೀಾಽಸುಂ ರ್ತರ ಚ ಗಚಾತ। 
ತಂ ದ್ೀವಾಸಸವ್ೀಾ ಅಪಾತ್ಾಸುದ್ತ ನಾತ್್ಯೀತ ಕಶಾನ್। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥9॥ 

ಭಗವದ್ ರಪಾಣಾಂ ಭ್ೀದಾಭಾವೀಕ್ರುಃ 

ರ್ದ್ೀವ್ೀಹ ತದ್ಮತತರ ರ್ದ್ಮತತರ ತದ್ನಿವಹ। 
ಮೃತ್್ ಯೀಸಸ ಮೃತತಯಮಾಪ್ನೀತ ರ್ ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯತ॥10॥ 
ಮನ್ಸ್ೈವ್ೀದ್ಮಾಪುವಯಂ ನ್ೀಹ ನಾನಾಽಸ್ತು ಕ್ರಞ್ಾನ್। 
ಮೃತ್್ ಯೀಸಸ ಮೃತತಯಂ ಗಚಛತ ರ್ ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯತ॥11॥ 

ಭಾ - ‘ರ್ಃ ಪಾರದ್ತಭಾಾವಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಾಹಾದಿಷ್ತ ಚ ಸಂಸ್ತಾತಃ। 

ಸ ಏವ ಮ ಲರ ಪಶಾ ಸಾಕ್ಾನಾನರಾರ್ಣಾಭಿಧ್ಃ॥ 
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ಮ ಲರ ಪಶಾ ರ್ೌ ವಿಷ್ತಣಃ ಪಾರದ್ತಭಾಾವಾದಿಕಶಾ ಸಃ। 

ಗತಣತಃ ಸವರ ಪತ್್ ೀ ವಾಽಪ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಯೀಽತರ ಪಶಯತ॥ 

ಅತಯಲಾಮಪ ಮೃತ್ಾವ ಸ ತಮೀಽನ್ಧಂ ರ್ಾತಯಸಂಶರ್ಮ್। 
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ವಿದ್ಶಾಾತರ ತಮೀ ರ್ಾನಿು ನ್ ಸಂಶರ್ಃ॥ 

ತಥ್ೈವಾವರ್ವಾನಾಂ ಚ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ಪರಸಾರಮ್। 
ಕ್ರರರ್ಾಣಾಂ ತ್್ೀನ್ ಚ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ವಿಚ್ ಛೀಭರ್ಂ ವಿದ್ತಃ॥ 

ರ್ಾನ್ಯೀವಾನ್ಧತಮೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಕ್ಾಚಿದಿವಚಾರಣಾ॥’ ಇತ ಚ॥ 

‘ಭವ್ೀದ್ೀಕತರ ಸಂಯೀಗ ಇವಶಬ್ ದೀ ವಿರತದ್ಧಯೀಃ। 

ಧ್ಮಾಯೀರತಪಮಾರ್ಾಂ ವಾ ಸವಲಾತ್್ವೀ ವಾ ವಿವಕ್ಷಿತ್್ೀ॥’ ಇತ ಶಬದನಿಣಾೇೀ। 
ಅತ್್ ೀ ‘ನಾನ್ೀವ ಇತೀವಶಬ್ ದೀಽತಯಲಾವಿಷ್ಯೀ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ವಿಷ್ರ್ಶಾ। ಪರರ್ಮಂ ‘ರ್ 

ಇಹ ನಾನ್ೀವ ಪಶಯತ’ ಇತ ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ನಿಷ್ೀಧ್ಾರ್ಾಮ್। ‘ನ್ೀಹ ನಾನಾಽಸ್ತು ಕ್ರಞ್ಾನ್’ 
ಇತ ಕ್ರಞ್ಾನ್ಶಬಾದದ್ವರ್ವಾನಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಕ್ರರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಪರಸಾರಂ ತದ್ವತ್ಾಂ ಚ 

ಭ್ೀದ್ನಿಷ್ೀಧ್ಾರ್ಾಮ್। 
ಹೃತಥಭಗವತಾರಿಮಾಣ್ ೀಕ್ರುಃ 

ಅಙ್ತುಷ್ಠಮಾತರಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಮಧ್ಯ ಆತಮನಿ ತಷ್ಠತ। 
ಈಶಾನ್ ೀ ಭ ತಭವಯಸಯ ನ್ ತತ್್ ೀ ವಿಜತಗತಪಸತ್್ೀ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥12॥ 
ಅಙ್ತುಷ್ಠಮಾತರಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಜ್ ಯೀತರಿವಾಧ್ ಮಕಃ। 
ಈಶಾನ್ ೀ ಭ ತಭವಯಸಯ ಸ ಏವಾದ್ಯ ಸ ಉ ಶವಃ। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥13॥ 

ಭಗವದ್ತುಣ್ೀಷ್ತ ಭ್ೀದ್ಚಿನಾುರ್ಾ ಅನ್ರ್ಾತವಕ್ರೀತಾನ್ಮ್ 

ರ್ಥ್ ೀದ್ಕಂ ದ್ತಗ್ೀಾ ವೃಷ್ಟಂ ಪವಾತ್್ೀಷ್ತ ವಿಧ್ಾವತ। 
ಏವಂ ಧ್ಮಾಾನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯಂಸಾುನ್ೀವಾನ್ತವಿಧ್ಾವತ॥14॥ 
ಭಾ – ಭಾದಾಭ್ೀದ್ ಏವ ನಿಷಿಧ್ಯತ್್ೀ ನ್ ತತ ಭ್ೀದ್ ಇತ್ಾಯಶಙ್ೆಂ ನಿವತಾಯತತಮ್  ‘ಏವಂ 
ಧ್ಮಾಾನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯನ್ ‘ಇತ ಭಗವದ್ಧಮಾಾಣಾಮವರ್ವಗತಣಕಮಾಣಾಂ 

ಭ್ೀದ್ದ್ಶಾನ್ೀ ಪೃರ್ಗ್ ದ್ ೀಷ್ಮಾಹ। ಪವಾತ್್ೀಷ್ತ ದ್ತಗ್ೀಾ ಶ್ಖರ್ೀ ವೃಷ್ಟಮಧ್್ ೀ 

ವಿಧ್ಾವತ। ಏವಂ ವಿಷ್ ಣೀಧ್ಾಮಾಾನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯನ್ನನ್ಧನ್ುಮೀ ವಿಧ್ಾವತ। 
ಮತಕುಪರಮಾತಮನ್ ೀಭ್ೀಾದ್ ೀಕ್ರುಃ 

ರ್ಥ್ ೀದ್ಕಂ ಶತದ್ಧೀ ಶತದ್ಧಮಾಸ್ತುಕಯಂ ತ್ಾದ್ೃಗ್ೀವ ಭವತ। 
ಏವಂ ಮತನ್ೀವಿಾಜಾನ್ತ ಆತ್ಾಮ ಭವತ ಗೌತಮ॥15॥ 
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॥ಇತ ಪರರ್ಮಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥2-1-1॥ 

ಭಾ – ವಿಜಾನ್ತ್್ ೀ ಮತನ್ೀರಾತ್ಾಮ ವಾರ್ತರಪ ತ್ಾದ್ೃಗ್ೀವ ಭವತ ನ್ ತತ ಸ ಏವ ಭವತ। 
ಕ್ರಮವನ್ಯೀ ಜೀವಾಃ। 
‘ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಾತ್ಾಮ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ। 
ಮತಕ್್ ುೀ ವಾರ್ತಶಾ ಸಾದ್ೃಶಯಮೀವಂ ವಿಷ್ ಣೀಽಸತು ಗಚಛತ॥ 

ನ್ ತತ ತದ್ ರಪತ್ಾಂ ರ್ಾತ ಕ್ರಮವನ್ಯೀ ದ್ೀವಮಾನ್ತಷಾಃ। 
ಆಭಾಸಾಭಾಸರ ಪಾಸತು ವಾಯೀದ್ೀಾವಸಯ ಸವಾಶಃ॥ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಾಣಿ॥ 

॥ಇತ ದಿವತೀರ್ಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ಪರರ್ಮಾ ವಲಿ್ಲೀ॥2-1॥ 

ಅರ್ ದಿವತೀರ್ಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ದಿವತೀರ್ಾ ವಲ್ಲಿೀ॥2-2॥ 
ಅರ್ ದಿವತೀರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಮ್॥2-2-2॥ 

ಅಭಿಮಾನ್ತ್ಾಯಗಸಯ ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ತವಕರ್ನ್ಮ್ 

ಪುರಮೀಕ್ಾದ್ಶದಾವರಮಜಸಾಯವಕರಚ್ೀತಸಃ। 
ಅನ್ತಷಾಠರ್ ನ್ ಶ್ ೀಚತ ವಿಮತಕುಶಾ ವಿಮತಚಯತ್್ೀ। ಏತದ್ ವ್ೈ ತತ್॥1॥ 

ಭಾ – ಇದ್ಂ ಪುರಂ ಭಗವದ್ಧಿೀನ್ಮಿತಯಧಿಷಾಠರ್ಾಜಸ್ಯೀದ್ಂ ಪುರಮಿತ ಸ್ತಾತಂ ಕೃತ್ಾವ। 
‘ವಿಮತಕ್್ ುೀ ನಿರಭಿೀಮಾನಾತ್ ಪೂವಾಮೀವಾಪರ್ ೀಕ್ಷವಿತ್। 

ಮತಖಯತ್್ ೀ ಮತಚಯತ್್ೀ ಪಶಾಾದ್ ದ್ತಃಖಾದಾಯಭಾಸಹಾನ್ತಃ॥’ ಇತ ಚ। 
ಭಗವನಾಮಹಾತಯವಣಾನ್ಮ್ 

ಹಂಸಃ ಶತಚಿಷ್ದ್ವಸತರನ್ುರಿಕ್ಷಸದ್ ಧೀತ್ಾವ್ೀದಿಷ್ದ್ತರ್ಥದ್ತಾರ್ ೀಣಸತ್। 
ನ್ೃಷ್ದ್ವರಸದ್ೃತಸದ್ದ್ ವಯೀಮಸದ್ಬಾಞಗ್ ೀಜಾ ಋತಜಾ ಅದಿರಜಾ ಋತಂ ಬೃಹತ್॥2॥ 

ಭಾ - ‘ನಿತಯಂ ಹಿೀನ್ ೀಽಖಿಲ್ೈದ್ ೀಾಷ್ೈಃ ಸಾರರ ಪ್ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಃ। 
ಹಂಸ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ತಸಾಮದಾವರ್ತಸಾಶತಚಿಷ್ನ್ಮತಃ। 
ವರಸತವಾಸತರಿತತಯಕುಃ ಸ ಏವಾಪಯನ್ುರಿಕ್ಷಗಃ। 
ಹ್ ೀತ್ಾ ಸವ್ೀಾನಿದಿರ್ಾದಿಸ್ ಾೀ ವ್ೀದಾಯಂ ಪೂಜಯಶಾ ವ್ೀದಿಷ್ತ್। 
ಅತಯನ್ನಶಾಾತರ್ಥಃ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ರ್ಸಾಮದ್ನ್ನಂ ರ್ಮತಚಯತ್್ೀ। 
ಸ ದ್ ರೀಣಕಲಶ್ೀ ಸ್ ೀಮೀ ಸ್ತಾತ ಉಕ್್ ುೀ ದ್ತರ್ ೀಣಸತ್। 

ನ್ೃಷ್ತ ಸ್ತಾತಶಾ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವರ್ೀಷ್ವಪ ಸ ಏವ ತತ। 
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ಋತರ ಪ್ೀ ತಥಾ ವ್ೀದ್ೀ ವಯೀಮಾಖಯಪರಕೃತ್ಾವಪ। 

ವಯೀತಂ ಜಗದಿದ್ಂ ರ್ಸಾಯಂ ಸಾ ವಯೀಮ ಶ್ರೀರತದಾಹೃತ್ಾ। 
ಅಬಞಗ್ ೀಜಾದಿರಜ್ೀಷ್ವೀವಮಾಸ್ುೀ ಅಬಾಞದಿಕಸುತಃ। 
ತಥ್ೈವತ್್ೀಾಷ್ತ ಮತಕ್್ುೀಷ್ತ ಗತ್ಾಸ್ುೀ ವಿಷ್ತಣಮಿತಯೃತ್ಾಃ। 
ವ್ೈದ್ೈಮತಾಖಯತರ್ಾ ಪ್ರೀಕು ಋತಮಿತ್್ಯೀವ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ। 

ಬೃಹತ್ ಪೂಣಾಗತಣತ್ಾವಚಾ ಸ ಏವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ। 
ಭಗವತ್್ ೀ ಮತಖಯಪಾರಣನಿರ್ಾಮಕತ್್ ವತೀಕ್ರುಃ 

ಊಧ್ವಾಂ ಪಾರಣಮತನ್ನರ್ತಯಪಾನ್ಂ ಪರತಯಗಸಯತ। 
ಮಧ್್ಯೀ ವಾಮನ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಂ ವಿಶ್ವೀ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸತ್್ೀ॥3॥ 
ಅಸಯ ವಿಸರಂಸಮಾನ್ಸಯ ಶರಿೀರಸಾಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಃ। 
ದ್ೀಹಾದಿವಮತಚಯಮಾನ್ಸಯ ಕ್ರಮತರ ಪರಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ॥ಏತದ್ವೈ ತತ್॥4॥ 
ನ್ ಪಾರಣ್ೀನ್ ನಾಪಾನ್ೀನ್ ಮತ್್ ಯೀಾ ಜೀವತ ಕಶಾನ್। 
ಇತರ್ೀಣ ತತ ಜೀವನಿು ರ್ಸ್ತಮನ್ನತ್ಾವುಪಾಶ್ರತ್ೌ॥5॥ 
ಪುರಾಣ್ೀನ್ ನಾಪಾನ್ೀನ್ ಮತ್್ ಯೀಾ ಜೀವತ ಕಶಾನ್। 
ಇತರ್ೀಣತತ ಜೀವನಿು ರ್ಸ್ತಮನ್ನೀತ್ಾವುಪಾಶ್ರತ್ೌ॥6॥ 

ಭಾ – ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಪಾರಣ ಏವ ಚ್ೀತನಾನಾಂ ವಿಧ್ಾರಕಃ। 
ಕ್ರನ್ತು ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮಾಶ್ರತಯ ಪಾರಣ್ ೀ ಜೀವಾನ್ ಬಿಭತಯಾರ್ಮ್। 
ಅತ್್ ೀ ಮತಖಾಯಶರಯೀ ವಿಷ್ತಣಶ್ಾೀತನಾನಾಂ ಸವತನ್ಿತಃ। 

ಜೀವಪರಮಾತಮನ್ ೀವ್ೈಾಲಕ್ಷಣಯಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ಹನ್ು ತ ಇದ್ಂ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ ಗತಹಯಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನ್ಮ್। 
ರ್ಥಾ ಮರಣಂ ಪಾರಪಾಯತ್ಾಮ ಭವತ ಗೌತಮಮ್॥6॥ 
ಯೀನಿಮನ್ಯೀ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ಶರಿೀರತ್ಾವರ್ ದ್ೀಹಿನ್ಃ। 
ಸಾಾಣತಮನ್ಯೀಽನ್ತ ಸಂರ್ನಿು ರ್ಥಾಕಮಾ ರ್ಥಾಶತರತಮ್॥7॥ 

ಸತಪುನಿರ್ಾಮಕ ಏವ ಮತಕುನಿರ್ಾಮಕಃ 

ರ್ ಏಷ್ ಸತಪ್ುೀಷ್ತ ಜಾಗತಾ ಕ್ಾಮಂ ಕ್ಾಮಂ ಪುರತಷ್ ೀ ನಿಮಾಮಾಣಃ। 

ತದ್ೀವ ಶತಕರಂ ತದ್ಬಿಹಮ ತದ್ೀವಾಮೃತಮತಚಯತ್್ೀ। 
ತಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಃ ಶ್ರತ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ತದ್ತ ನಾತ್್ಯೀತ ಕಶಾನ್। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥8॥ 

ಜೀವಾನಾಂ ಪರಮಾತಮಪರತಬಿಮಬತ್್ ವೀಕ್ರುಃ 
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ಅಗಿನರ್ಾಥ್ೈಕ್್ ೀ ಭತವನ್ಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತರ ಪ್ೀ ಬಭ ವ। 
ಏಕಸುಥಾ ಸವಾಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತರ ಪ್ೀ ಬಹಿಶಾ॥9॥ 

ಭಾ- ಅಗಿನರ್ಾಥ್ೈಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ ಟೀಽನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ। 

ಪಾಕ್ಾದಿಕತ್ಾಾಽಥಾಪಯಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಪರತರ ಪಕ್ಾಃ॥ 

ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತ ಹ್ಯೀತ್್ೀ ಸನ್ಯಚ್ೀತನ್ವಹನರ್ಃ। 
ಏವಂ ದ್ೀವೀ ವಾರ್ತರಪ ಧ್ಾರಕ್್ ೀಽನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥ 

ರ ಪಂ ರ ಪಂ ತಥಾಽಪಯಸಯ ಪರತಯಭ ತ್ ಪರತರ ಪಕಃ। 
ವಾರ್ತರ್ಾಥ್ೈಕ್್ ೀ ಭತವನ್ಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತರ ಪ್ೀ ಬಭ ವ। 
ಏಕಸುಥಾ ಸವಾಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತರ ಪ್ೀ ಬಹಿಶಾ॥10॥ 

ಭಾ – ಅಚ್ೀತನ್ಃ ಸಾಶಾಗಮಯೀ ಯೀಽರ್ಮೀವಂ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥ 

ಏಕಃ ಸವತನ್ ಿೀ ನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತು ಸವಾಜೀವಾನ್ುರಸ್ತಾತಃ। 

ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತ ಹಯಸಯ ಪರತಬಿಮಾಬಶಾ ಚ್ೀತನಾಃ॥ 
ಸ ಯೀಾ ರ್ಥಾ ಸವಾಲ್ ೀಕಸಯ ಚಕ್ಷತನ್ಾ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ಚಾಕ್ಷತಷ್ೈಬಾರಾಹಯದ್ ೀಷ್ೈಃ। 
ಏಕಸುಥಾ ಸವಾಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ಲ್ ೀಕದ್ತಃಖ್ೀನ್ ಬಾಹಯಃ॥11॥ 

ಭಾ – ಬಾಹಾಯಶಾ ತ್್ೀ ತತ್್ ೀ ನಾಸಯ ಸವರ ಪಂ ತ್್ೀ ಕರ್ಞ್ಾನ್। 

ಅನಾದಿಪರತಬಿಮಾಬಶಾ ಬಭ ವುಸ್ುೀ ಹಯನ್ನ್ುಕ್ಾಃ॥ 

ಸ ಯೀಾ ರ್ಥಾಽಽನ್ುರಂ ಚಕ್ಷತಃ ಪರತಬಿಮಬೀಽಸಯ ಬಾಹಯಕಃ। 
ಬಾಹಯಚಕ್ಷತಗಾತ್್ೈದ್ ೀಾಷ್ೈರನ್ುಶಾಕ್ಷತನ್ಾ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ। 
ಅನ್ುಶಾಕ್ಷತದ್ೀಾವತ್ಾ ತತ ಬಾಹಯಚಕ್ಷತರಚ್ೀತನ್ಮ್॥ 

ಏವಂ ಬಾಹಯಃ ಸವತನ್ಿತ್ಾವಜಞೀವ್ೀಭಯಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ॥ 

ಅಸವತನ್ಿಸಯ ಜೀವಸಯ ದ್ತಃಖ್ೈನ್ೈಾವ ಹಿ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ। 
ಚ್ೀತನಾಭಾಸಕ್್ ೀ ಜೀವಃ ಪರಮಶ್ಾೀತನ್ ೀ ಹರಿಃ। 
ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸವತನ್ ಿೀ ಹಿ ನ್ೈವ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ‘ ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಾ॥ 
ಏಕ್್ ೀ ವಶ್ೀ ಸವಾಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ಏಕಂ ರ ಪಂ ಬಹತಧ್ಾ ರ್ಃ ಕರ್ ೀತ। 
ತಮಾತಮಸಾಂ ೇೀಽನ್ತಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾಸ್ುೀಷಾಂ ಸತಖಂ ಶಾಶವತಂ ನ್ೀತರ್ೀಷಾಮ್॥12॥ 

ಭಾ – ಸ ಏಕ ಏವ ಸವಾಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ। ತಸಯ ರ ಪಂ ರ ಪಂ ಪರತರ ಪಾಖ್ ಯೀ 
ಜೀವೀ ಬಭ ವ। ಬಹಿಶಾಾಸೌ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ನಿತರಾಂ ಭಿನ್ನಃ। ಪರತನ್ಿತ್ಾವತ್। 
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॥ಇತ ದಿವತೀರ್ಂ ಬಾರಹಮಣಂ॥2-2-2॥ 

ಅರ್ ತೃತೀರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಮ್॥2-2-3॥ 

ನಿತ್್ ಯೀ ನಿತ್ಾಯನಾಂ ಚ್ೀತನ್ಶ್ಾೀತನಾನಾಮೀಕ್್ ೀ ಬಹ ನಾಂ ಯೀ ವಿದ್ಧ್ಾತ ಕ್ಾಮಾನ್। 

ತಮಾತಮಸಾಂ ಯೀಽನ್ತಪಶಯನಿು ಧಿೀರಾಸ್ುೀಷಾಂ ಶಾನಿುಃ ಶಾಶವತೀ ನ್ೀತರ್ೀಷಾಮ್॥01॥ 

ಭಾ - ‘ಆತ್್ೈವ್ೀದ್ಮಗರ ಆಸ್ತೀತ್’ಇತ್ಾಯದಿವದ್ನಾದಿತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ। 
‘ಆತಮನಿ ಸಾಂ ಹರಿಂ ಜಾನ್ನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಃ। 
ಜೀವ್ೈಕ್್ಯೀನ್ ತತ ತಂ ಜಾನ್ನ್ ತಮಸಯನ್ಧೀ ಪತ್್ೀದ್ ಧ್ತರವಮ್॥’ ಇತ ಚ। 
ತದ್ೀತದಿತ ಮನ್ಯನ್ುೀಽನಿದ್ೀಾಶಯಂ ಪರಮಂ ಸತಖಮ್। 

ಕರ್ಂ ನ್ತ ತದಿವಜಾನಿೀರ್ಾಂ ಕ್ರಮತ ಭಾತ ನ್ ಭಾತ ವಾ॥2॥ 

ಭಾ – ಏತದ್ೀವ ಭಗವದ್ ರಪಂ ಪರಮಂ ಸತಖಮ್। ಜ್ಞಾನಿಸತಖಂ ತತ ತದಿವಪುಿಣಾಮತರಮ್॥ 

‘ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸತಖಂ ವಿಷ್ತಣಸತಖಸಯ ತತ। 

ಪರತಬಿಮಬಸತು ವಿಪಿೃಟ್ ೆೀ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಪರಂ ಸತಖಮ್॥ 

ಸಮಯಗ್ ಭಾತ ನ್ ಭಾತೀತ ಜಾನಿೀರ್ಾಂ ತತೆರ್ಂ ನ್ವಹಮ್। 
ತತರಸಾದ್ಮೃತ್್ೀ ದಿವಯಮನಿದ್ೀಾಶಯಂ ಪರಂ ಸತಖಮ್’॥ಇತ ಚ ಮಹಾವರಾಹ್ೀ॥ 

ಬಾಹಯಪರಕ್ಾಶಾಗ್ ೀಚರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ 

ನ್ ತತರ ಸ ಯೀಾ ಭಾತ ನ್ ಚನ್ದಿತ್ಾರಕಂ ನ್ೀಮಾ ವಿದ್ತಯತ್್ ೀ ಭಾನಿು ಕತತ್್ ೀಽರ್ಮಗಿನಃ। 
ತಮೀವ ಭಾನ್ುಮನ್ತಭಾತ ಸವಾಂ ತಸಯ ಭಾಸಾ ಸವಾಮಿದ್ಂ ವಿಭಾತ॥3॥ 

॥ಇತ ತೃತೀರ್ಂ ಬಾರಹಮಣಮ್॥2-2-3॥ 

॥ಇತ ದಿವತೀರ್ಾಧ್ಾಯರ್ಸಯ ದಿವತೀರ್ಾ ವಲ್ಲಿೀ॥2-2॥ 

ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಸಯ ಭಗವಾನ್ೀವಾಽಧ್ಾರಃ 

ಊಧ್ವಾಮ ಲ್ ೀಽವಾಕ್ ಶಾಖ ಏಷ್ ೀಽಶವತಾಃ ಸನಾತನ್ಃ। 
ತದ್ೀವ ಶತಕರಂ ತದ್ ಬರಹಮ ತದ್ೀವಾಮೃತಮತಚಯತ್್ೀ॥1॥ 
ತಸ್ತಮನ್ ಲ್ ಿೀಕ್ಾಃ ಶ್ರತ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ತದ್ತ ನಾತ್್ಯೀತ ಕಶಾನ್। ಏತದ್ವೈ ತತ್॥2॥ 

ಭಾ - ‘ಸವೀಾಚ್ ಾೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಮ ಾಲಂ ಭ ಮಿವದ್ಸಯ ತತ। 

ಜಗದಾಖಯಸಯ ವೃಕ್ಷಸಯ ಶಾಖಾ ದ್ೀವಾಸುತ್್ ೀಽಧ್ಮಾ॥ 

ವೃಕ್ಷಮ ಲಂ ರಮಾದ್ೀವಿೀ ಸ್ ೀಽಶಾ ಆಶತಗತ್್ೀಹಾರಿಃ। 
ತದಾವಯಪುತ್ಾವತ್ ತದ್ನ್ನತ್ಾವದ್ಶವತ್್ ಾೀಽರ್ಂ ಪರಕ್ರೀತಾತಃ॥ 
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ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ರಞ್ಾ ಜಗತ್ ಸವಾಂ ಪಾರಣ ಏಜತ ನಿಃಸೃತಮ್। 
ಮಹದ್ಾರ್ಂ ವಜರಮತದ್ಯತಂ ರ್ ಏತದಿವದ್ತರಮೃತ್ಾಸ್ುೀ ಭವನಿು॥3॥ 
ಭರ್ಾದ್ಸಾಯಗಿನಸುಪತ ಭರ್ಾತುಪತ ಸ ರ್ಾಃ। 
ಭರ್ಾದಿನ್ದಿಶಾ ವಾರ್ತಶಾ ಮೃತತಯಧ್ಾಾವತ ಪಞ್ಾಮಃ॥4॥ 
ಇಹ ಜ್ೀದ್ಶಕದ್ ಬೀದ್ತಧಂ ಪಾರಕ್ ಶರಿೀರಸಯ ವಿಸರಸಃ। 
ತತಃ ಸವಗ್ೀಾಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಶರಿೀರತ್ಾವರ್ ಕಲಾತ್್ೀ॥5॥ 
ರ್ಥಾಽಽದ್ಶ್ೀಾ ತಥಾಽಽತಮನಿ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ತಥಾ ಪತೃಲ್ ೀಕ್್ೀ। 
ರ್ಥಾಽಪುಸ ಪರಿೀವ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ತಥಾ ಗನ್ಧವಾಲ್ ೀಕ್್ೀ। 
ಛಾರ್ಾತಪಯೀರಿವ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ॥6॥ 

ಭಾ – ಪರವಾಹತಸುಾನಾದಿಶಾ ಮತಖಯತಸುಾಮೃತ್್ ೀ ಹರಿಃ। 
ಮತಖಾಯಮೃತಃ ಸ ಏವ್ೈಕ್್ ೀ ಜಗನಿನತಯಂ ಪರವಾಹತಃ॥ 

ಪಾರಣಾಖ್ಯೀ ತತ ಹರೌ ಸವಾಮೀಜತಯಸಾಮಚಾ ನಿಸಸೃತಮ್। 
ವಜರವದ್ಾರ್ದ್ಂ ಚ್ೈವ ಸವಧ್ಮಾಸಾಯತಲಙ್ಘನ್ೀ॥ 

ಜೀವ್ೀ ಸ್ತಾತಸತು ಭಗವಾನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಷಿಟಭಿಃ। 
ಆದ್ಶ್ೀಾ ಮತಖವತ್ ಸಮಯಙ್ ನ್ ತಥಾ ಪತೃಲ್ ೀಕಗಃ॥ 

ತತಃ ಕ್ರಞ್ಚಾತ್ ಸಾಷ್ಟತರ್ಾ ಗಾನ್ಧವ್ೀಾ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಹರಿಃ। 

ನಾತ್ಾಯತಪ್ೀ ನ್ ಚಾಛರ್ಾರ್ಾಂ ರ್ಥ್ೈವಾಹನಿ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ। 
ಸಾಷ್ಟಂ ತಥಾ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ॥’ ಇತ ಚ॥ 

ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ದ್ೀವತ್ಾತ್ಾರತಮಯನಿರ ಪಣಮ್ 

ಇನಿದಿರ್ಾಣಾಂ ಪೃರ್ಗಾಾವಮತದ್ರ್ಾಸುಮರ್ೌ ಚ ರ್ತ್। 
ಪೃರ್ಗತತಾದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಮತ್ಾವ ಧಿೀರ್ ೀ ನ್ ಶ್ ೀಚತ॥7॥ 
ಇನಿದಿೇೀಭಯಃ ಪರಂ ಮನ್ ೀ ಮನ್ಸಃ ಸತುಾಮತತುಮಮ್। 
ಸತ್ಾುಾದ್ಧಿ ಮಹಾನಾತ್ಾಮ ಮಹತ್್ ೀಽವಯಕುಮತತುಮಮ್॥8॥ 
ಅವಯಕ್ಾುತತು ಪರಃ ಪುರತಷ್ ೀ ವಾಯಪಕ್್ ೀಽಲ್ಲಙ್ು ಏವ ಚ। 
ತಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಮತಚಯತ್್ೀ ಜನ್ತುರಮೃತತವಂ ಚ ಗಚಛತ॥9॥ 
ಭಾ – ಪುನ್ಃ ‘ಇನಿದಿೇೀಭಯಃ ಪರಂ ಮನ್ಃ ‘ಇತ್ಾಯದಿ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ 
ತ್ಾರತಮಯಜ್ಞಾನ್ಪೂವಾಕಂ ಭಗವತಃ ಸವೀಾತುಮತವಜ್ಞಾನ್ ಏವ ಸವಾವಾಕ್ಾಯನಾಂ 

ಮಹಾತ್ಾತಾರ್ಾಮಿತ ಜ್ಞಾಪಯತತಮ್। 
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‘ತ್ಾರತಮಯಪರಿಜ್ಞಾನ್ಪೂವಾಕಂ ಸವಾತ್್ ೀ ಹರ್ೀಃ। 

ಆಧಿಕ್್ಯೀ ಸವಾವಾಕ್ಾಯನಾಂ ತ್ಾತಾರ್ಾಂ ಮಹದಿಷ್ಯತ್್ೀ॥’ ಇತ ಚ। 
ಶರವವಣಾದಿಸಹಕೃತಮನ್ಸಾ ಭಗವಜಾಞಾನ್ ೀತಾತುಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ 

ನ್ ಸನ್ದೃಶ್ೀ ತಷ್ಠತ ರ ಪಮಸಯ ನ್ ಚಕ್ಷತಷಾ ಪಶಯತ ಕಶ್ಾದ್ೀನ್ಮ್। 

ಹೃದಾ ಮನಿೀಷಾ ಮನ್ಸಾಽಭಿಕಿೃಪ್ುೀ ರ್ ಏನ್ಂ ವಿದ್ತರಮೃತ್ಾಸ್ುೀ ಭವನಿು॥10॥ 

ಭಾ – ಪಾರದ್ತಭಾಾವಾನ್ೃತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಮಿನಿದಿೇೈನ್ೈಾವ ಪಶಯತ। 

ಪಾರದ್ತಭಾಾವಾನ್ಪ ರ್ದಾ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಷ್ಟೈವ ಪಶಯತ। 
ತದ್ೈವ ಮತಚಯತ್್ೀ ಯೀಗಿೀ ನ್ ದ್ತಷ್ಟೈರಿನಿದಿೇೈಃ ಕವಚಿತ್॥’ ಇತ ಚ। 
ರ್ದಾ ಪಞ್ಜಞವತಷ್ಠನ್ುೀ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಮನ್ಸಾ ಸಹ। 
ಬತದಿಧಶಾ ನ್ ವಿಚ್ೀಷ್ಟತ ತ ಪತ್ಾರ ಮಾಹತಃ ಪರಮಾಂ ಗತಮ್॥11॥ 

ಯೀಗನಿರ ಪಣಮ್ 

ತ್ಾಂ ಯೀಗಮಿತ ಮನ್ಯನ್ುೀ ಸ್ತಾರಾಮಿನಿದಿರ್ಧ್ಾರಣಾಮ್। 

ಅಪರಮತುಸುದಾ ಭವತ ಯೀಗ್ ೀ ಹಿ ಪರಭವಾಪಯರ್ೌ॥12॥ 

ಭಾ – ಪರಭವಾಪಯರ್ೌ ಪರತ ಹಿ ಯೀಗಃ। ಭಗವತಃ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಪರಭವಾಪಯರ್ೌ। 
ಗ ರ ಪದ್ೀಶ್ೀನ್ೈವ ಭಗವಜಾಞಾನ್ಮ್ 

ನ್ೈವ ವಾಚಾ ನ್ ಮನ್ಸಾ ಪಾರಪುುಂ ಶಕ್್ ಯೀ ನ್ ಚಕ್ಷತಷಾ। 
ಅಸ್ತುೀತ ಬತರವತ್್ ೀಽನ್ಯತರ ಕರ್ಂ ತದ್ತಪಲಭಯತ್್ೀ॥13॥ 

ಭಗವದ್ನ್ತಗರಹ್ೀಣವ್ೈ ತಜಾಞಾನ್ಮ್ 

ಅಸ್ತುೀತ್್ಯೀವೀಪಲಬಧವಯಸುತುಾಭಾವ್ೀನ್ ಚ್ ೀಭಯೀಃ। 
ಅಸ್ತುೀತ್್ಯೀವೀಪಲಬಧಸಯ ತತುಾಭಾವಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ॥14॥ 

ಭಾ - ‘ಅಧಿಕಃ ಸತ್್ ೀಽರ್ಂ ಭಗವಾನ್ ಸವಾಸಾಮದ್ಪ ಕ್್ೀಶವಃ। 
ಅಸ್ತುೀತ ನಾಮಕಸುಸಾಮಜಾಞಾತವಯಃ ಸ ತಥ್ೈವ ಚ॥ 

ಅನಾಧಿಕಯಂ ಜಾನ್ತ್ಾಂ ತತ ಕರ್ಂ ಸ ಉಪಲಭಯತ್್ೀ। 

ಪರಕೃತ್್ೀಃ ಪುರತಷಾಣಾಂ ಚ ತತುಾಂ ಭಾವರ್ತ ಸತುಟಮ್॥ 

ತತುಾಭಾವಸುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುತರಸಾದಾತ್ ತತ ತಸಯ ಹಿ। 

ಆಧಿಕಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಸತ್ ತತರಸಾದ್ಶಾ ತಥಾವಿದ್ಃ॥ 
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ಅನಾದಿಕ್ಾಲಾದಾಧಿಕಯಂ ಸವಾಸಾಮಜಾಞನ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಃ। 

ಪುನ್ಃ ಪುನ್ವೃಾದಿಧಮೀತ ತಜಾಞಾನ್ಂ ಹಿ ಭವ್ೀ ಭವ್ೀ॥ 

ೇೀಷಾಮಾಧಿಕಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ೈವ ಪೂವಾಂ ಹರ್ೀಭಾವ್ೀತ್। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಪಶಾಾಚಾ ನ್ೈವ ಸಾಯದ್ಭಿಭ ತಂ ತತ ತತ್ ಪುನ್ಃ॥ 

ವಯಞ್ಞಕ್ಾದ್ ವಯಕ್ರುಮಭ್ಯೀತ ತಸಾಮತ್ ತಜಾಞಾನ್ಮತತುಮಮ್ ‘। ಇತ ಚ। 
ಅವಿದಾಯಹಙ್ೆರ-ಕಮಾನಾಶಾತ್ ಕ್ಾಮನಾನಾಶಃ 

ರ್ದಾ ಸವ್ೀಾ ಪರಮತಚಯನ್ುೀ ಕ್ಾಮಾ ೇೀಽಸಯ ಹೃದಿ ಸ್ತಾತ್ಾಃ। 
ಅರ್ ಮತ್್ ಯೀಾಽಮೃತ್್ ೀ ಭವತಯತರ ಬರಹಮ ಸಮತಶತನತ್್ೀ॥15॥ 
ರ್ದಾ ಸವ್ೀಾ ಪರಭಿದ್ಯನ್ುೀ ಹೃದ್ರ್ಸ್ಯೀಹ ಗರನ್ಾರ್ಃ। 
ಅರ್ ಮತ್್ ಯೀಾಽಮೃತ್್ ೀ ಭವತ್್ಯೀತ್ಾವದ್ನ್ತಶಾಸನ್ಮ್॥16॥ 

ಭಾ- ‘ಅನ್ುಃಕರಣಕ್ಾಮಾನಾಂ ತ್ಾಯಗ್ ೀ ವಯಕ್ರುಶ್ಾದಾತಮನಾಮ್। 
ಕ್ಾಮಾನಾಂ ತತ ತದಾ ಮತಕ್್ ುೀ ಮೃತಂ ನ್ೈವಾಭಿರ್ಾಸಯತ॥ 

ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಗರನಿಾಭಿಸತು ನಿತರಾಂ ಮತಚಯತ್್ೀ ರ್ದಾ। 

ತದಾಽಮೃತತವಮೀವ್ೈತ ತದ್ರ್ಾಂ ಚಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್॥ 

ಶರಿೀರಭ ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಜೀವಸುದ್ವಶಗ್ ೀ ರ್ತಃ। 

ಅಧಿಷಿಠತಶಾ ತ್್ೀನ್ೈವ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾತ್  ಪೃರ್ಕ್ ತತಃ॥ 

ಸಾವಖಾಯಚಛರಿೀರಾಜಞೀವಾತ್ ತತ ಪರವೃಹ್ೀದ್ ವಿಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ ‘ ಇತ ಚ। 
‘ರ್ಸಾಯತ್ಾಮ ಶರಿೀರಮ್। ರ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮನ್ುರ್ ೀ ರ್ಮರ್ತ’ಇತ ಚ। ‘ಜನಾನಾಂ 
ಹೃದ್ೇೀ’ಇತತಯಕುತ್ಾವಚಾ ಜೀವಾತ್ ಪೃರ್ಗ್ ಹರಿರಿತ ಸ್ತದ್ಧಮ್॥ 
ಶತಂ ಚ್ೈಕ್ಾ ಚ ಹೃದ್ರ್ಸಯ ನಾಡಯಸಾುಸಾಂ ಮ ಧ್ಾಾನ್ಮಭಿನಿಃಸೃತ್್ೈಕ್ಾ। 
ತಯೀಧ್ವಾಮಾರ್ನ್ನಮೃತತವಮೀತ ವಿಷ್ವಙ್ನಾಯ ಉತೆಿಮಣ್ೀ ಭವನಿು॥17॥ 

ಜೀವ್ೀಶವರಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ತವವಿಚಾರಃ 

ಅಙ್ತುಷ್ಠಮಾತರಃ ಪುರತಷ್ ೀಽನ್ುರಾತ್ಾಮ ಸದಾ ಜನಾನಾಂ ಹೃದ್ೇೀ ಸನಿನವಿಷ್ಟಃ। 
ತಂ ಸಾವಚಛರಿೀರಾತ್ ಪರವೃಹ್ೀನ್ತಮಞ್ಜಞದಿವ್ೀಷಿೀಕ್ಾಂ ಧ್್ೈೇೀಾಣ। 
ತಂ ವಿದಾಯಚತಛಕರಮಮೃತಂ ತಂ ವಿದಾಯಚತಛಕರಮಮೃತಮಿತ॥18॥ 

ಭಾ - ‘ದ್ೀಹಾಙ್ತುಷ್ಠಮಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಜೀವಾಙ್ತುಷ್ಠಮಿತ್್ ೀ ಹೃದಿ। 

ಜೀವಸಯ ಸ ತತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜೀವಾದ್ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮತಕುೇೀ॥’ ಇತ ಚ॥ 
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ರ್ಮೀಪದಿಷ್ಟವಿದ್ಯರ್ಾ ನ್ಚಿಕ್್ೀತಸಃ ಫಲಪಾರಪುಕರ್ನ್ಮ್ 

ಮೃತತಯಪ್ರೀಕ್ಾುಂ ನಾಚಿಕ್್ೀತ್್ ೀಽರ್ ಲಬಾಧಾ ವಿದಾಯಮೀತ್ಾಂ ಯೀಗವಿಧಿಂ ಚ ಕೃತಸನಮ್। 

ಬರಹಮ ಪಾರಪ್ುೀ  ವಿರಜ್ ೀಽಭ ದ್ ವಿಮೃತತಯರನ್ ಯೀಽಪ್ಯೀವಂ ಯೀ ವಿದ್ಧ್ಾಯತಮಮೀವ॥19॥ 

॥ಇತ ಚತತರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಮ್॥2-2-4॥ 

॥ಇತ ಕ್ಾಠ್ಕ್್ ೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಃ॥2॥ 

॥ಇತ ಕ್ಾಠ್ಕ್್ ೀಪನಿಷ್ತ್॥ 

ಭಾ – ಸಂಸಾರಿಶರಿೀರ್ೀಣಾಭ್ೀದ್ ೀ ವಾದಿನಾ ಕ್್ೀನಾಪ ನಾಙ್ಚುೀಕೃತಃ। ನ್ ಚ ಲ್ ೀಕಸ್ತದ್ಧಃ। 
ಜನಾನಾಮಿತ ಭ್ೀದಾತ್। ನ್ ಜೀವೀಽಙ್ತುಷ್ಠಮಾತರಃ। ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಜೀಾವಾದ್ಾೀದ್ಃ 
ಉಕುಃ। ಅತಃ ಸವೀಾತುಮೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಸ್ತದ್ಧಮ್॥ 

ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ತಸ್ೈ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಪರಭವಿಷ್ಣವ್ೀ। 

ರ್ಸಾಯಹಮಾಪು ಆಪ್ುೀಭ್ ಯೀ ಯೀ ಮ ಆಪುತಮಃ ಸದಾ॥ 
ಶಾನಿುಮನ್ಿಃ 

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತತ। ಸಹ ನೌ ಭತನ್ಕತು। ಸಹ ವಿೀರ್ಾಂ ಕರವಾವಹ್ೈಃ। ತ್್ೀಜಸ್ತವ ನಾವಧಿೀತಮಸತು। ಮಾ 

ವಿದಿವಷಾವಹ್ೈ। ಓಂ ಶಾನಿುಃ ಶಾನಿುಃ ಶಾನಿುಃ॥20॥ 

॥ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಾಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಾವಿರಚಿತಂ 

ಕ್ಾಠ್ಕ್್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯಮ್॥ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಾಣಮಸತು 
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