
Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 1 

 

 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತಃ 
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಃ 

ಪಾರರ್ಣ ಗ್ರಾಂಥಃ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ಪರಥಮ: ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಮಾಂಗ್ಳಾಚರಣಾನುಕ್ರಮ ಪರಸಾಂಗ್ಃ 

ಶ್ವಸುುತಿ: ಶ್ರೀ ಗ್ಣ ೀಶ ಸುುತಿ: 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 2 

 

 ಓಾಂ ಓಾಂ ಓಾಂ  
ಗ್ಜಾನನಾಂ ಭೂತ ಗ್ಣಾಧಿ ಸ ೀವತಾಂ 

ಕ್ಪಿಥಥ ಜಾಂಭು ಫಲ ಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಾಂ 
ಉಮಾಸುತಾಂ ಶ  ೀಕ್ ವನಾಶ ಕಾರಣಾಂ 

ನಮಾಮಿ ವಘ್ನೀಶವರ ಪಾದ ಪಾಂಕ್ಜಾಂ 

ಗ್ುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಾಾ ಗ್ುರುರ್ ವಷುು:  
ಗ್ುರುರ್ ದ ೀವೀ ಮಹ್ ೀಶವರಃ  
ಗ್ುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರ ಬ್ರಹ್ಾಾ  
ತಸ ೈ ಶ್ರೀ ಗ್ುರುವ ೀ ನಮಃ 

ಪಾಂಚಾನನ ಮುಖ ೂೀದೂೂತಾನ್  
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮನೂಪಮಾನ್| 

ಪಾಂಚಸೂತರ ಕ್ೃತ ೂೀ ವಾಂದ ೀ  
ಪಾಂಚಾಚಾರ್ಾಯನ್ ಜಗ್ದುುರೂನ್|| 

ಜೀರ್ಾತ್ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಚಾರ್ಯ:  
ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ಖಾಮಣ:  
ಯೀ ವೀರಶ ೈವ ಸಿದಾದಾಂತಮ್ 

ಸಾಾಪರ್ಾ ಮಾಸ ಭೂತಲ ೀ| 

ವಶ ವೀಶ ಲಾಂಗ್ ಸಾಂಭೂತಾಂ  
ವಶವ ವದಾಯ ವಬ ೂೀಧಕ್ಮ್| 

ವಶವವಾಂದಯಾಂ ಸದಾವಾಂದ ೀ 
ವಶಾವರಾಧಯಾಂ ಜಗ್ದುುರುಮ್|| 

ಉಳ್ಳವರು ಶ್ವಾಲರ್ ಮಾಡುವರರ್ಯ 
ನಾನ ೀನು ಮಾಡಲ ಬ್ಡವನರ್ಯ 
ಎನನ ಕಾಲ ೀ ಕ್ಾಂಬ್,  
 

ದ ೀಹವ ೀ ದ ೀಗ್ುಲ ಶ್ರವ ೀ ಹ್ ೂನನ ಕ್ಳ್ಶವರ್ಯ 
ಕ್ೂಡಲ ಸಾಂಗ್ಮ ದ ೀವಾ  
ಸಾಾವರಕ್ಕಳಿವ ಾಂಟು ಜಾಂಗ್ಮಕ್ಕಳಿವಲಲ  
ಸಾಾವರಕ್ಕಳಿವ ಾಂಟು ಜಾಂಗ್ಮಕ್ಕಳಿವಲಲ  

ಅಥ ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಃ 
ಪಾರರ್ಣಮ್ 

ಓಾಂ ಅಸಯ ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ  
ಶಾಸರ ಮಹ್ಾ ಮಾಂತರಸಯ  
ಭಗ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ವಯೀಗಿ 
ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿ:|  

ಅನುಷುುಪ್ ಛಾಂದಃ |  
ಶ್ರೀ ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಸವರೂಪ:  
ಪರಶ್ವೀ ದ ೀವತಾ||  
ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ರೂಪಾರ್  
ಶ್ವಾರ್ ಬ್ರಹಾಣ ೀ  ನಮಃ 
ಇತಿ ಬೀಜಮ್|| 

ಅಮೃತಾಥಯಮ್ ಪರಪನಾನನಾಮ್ 

ರ್ಾ ಸುವದಾಯ ಪರದಾಯಿನೀ| 

ಇತಿ ಶಕ್ತು: 

ಶ್ವ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಸಿದಾದಾಂತಮ್ ಶೃಣು ಸಾದರಮ್ 

ಇತಿ ಕ್ತೀಲಕ್ಮ್ | 

ಅಥಃ ಕ್ರನಾಯಸಃ |  
 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಸಾಾಕ್ಷಾತ್  
ಚಿದಾನಾಂದ ಮಯೀ ವಭು:| 
ಇತಿ ಅಾಂಗ್ುಷುಭ್ಾಯಮ್ ನಮಃ| 

ನವಯಕ್ಲ ೂಪೀ ನರಾಕಾರ ೂೀ  
ನಗ್ುಯಣ ೂೀ ನಷ್ ಪರಪಾಂಚಕ್ಃ| 
ಇತಿ ತಜಯನಭ್ಾಯಾಂ ನಮಃ|  

ಅನಾದಯ ವದಾಯ ಸಾಂಭಾಂದಾತ್ 

ತದಾಂಶ  ೀ ಜೀವ ನಾಮಕ್ಃ| 
ಇತಿ ಮಧಯಮಾಭ್ಾಯಾಂ ನಮಃ| 

ದ ೀವತಿೀರ್ ರ್ಮ್ ಮನುಷ್ಾಯದಿ 

ಜಾತಿ ಭ್ ೀದ  ವಯವಸಿಾತಃ| 
ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಾಯಾಂ ನಮಃ| 

ಮಾಯಿೀ ಮಹ್ ೀಶವರ ಸ ುೀಷ್ಾಾಂ 

ಪ ರೀರಕ ೂೀ ಹೃದಿ ಸಾಂಸಿಾತಃ| 
ಇತಿ ಕ್ನಷಿುಕಾಭ್ಾಯಾಂ ನಮಃ| 

ಬೀಜ ೀ ರ್ಥಾಾಂsಕ್ುರ: ಸಿದದ: 
ಸುಥಾsತಾನ ಶ್ವಃ ಸಿಾತಃ| 

ಇತಿ ಕ್ರತಲಕ್ರ ಪೃಷ್ಾಠಾಂಭ್ಾಯಾಂನಮಃ| 

 

ಅಥಃ  ಹೃದರ್ಾದಿ ನಾಯಸಃ | 
 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಸಾಾಕ್ಷಾತ್  
ಚಿದಾನಾಂದ ಮಯೀ ವಭು:| 
ಇತಿ ಹೃದರ್ಾರ್ ನಮಃ| 

ನವಯಕ್ಲ ೂಪೀ ನರಾಕಾರ ೂೀ  
ನಗ್ುಯಣ ೂೀ ನಷ್ ಪರಪಾಂಚಕ್ಃ| 

ಇತಿ ಶ್ರಸ ೀ ಸಾವಹ್ಾ| 

ಅನಾದಯ ವದಾಯ ಸಾಂಭಾಂದಾತ್ 

ತದಾಂಶ  ೀ ಜೀವ ನಾಮಕ್ಃ| 
ಇತಿ ಶ್ಖಾಯ್ಯೈ ವಷಟ್ | 

ದ ೀವತಿೀರ್ ರ್ಮ್ ಮನುಷ್ಾಯದಿ  
ಜಾತಿ ಭ್ ೀದ  ವಯವಸಿಾತಃ| 
ಇತಿ ಕ್ವಚಾರ್ ಹುಮ್| 

ಮಾಯಿೀ ಮಹ್ ೀಶವರ ಸ ುೀಷ್ಾಾಂ 

ಪ ರೀರಕ ೂೀ ಹೃದಿ ಸಾಂಸಿಾತಃ| 
ಇತಿ ನ ೀತರತರರ್ಾರ್  ವೌಷಟ್ || 

ಬೀಜ ೀ ರ್ಥಾಾಂsಕ್ುರ: ಸಿದದ: 
ಸುಥಾsತಾನ ಶ್ವಃ ಸಿಾತಃ| 
ಇತಿ ಅಸಾರರ್ ಫಟ | 

ಶ್ರೀ ಶ್ವ ಪಿರೀತಯಥ ಯ  
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ  
ಪಾಠ ೀ ವನಯೀಗ್ಃ|| 
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ಅಥಃ  ಧ್ಾಯನಮ್ 
ಸವಸಿು ಶ್ರೀ ಗ್ಣನಾರ್ಕ ೀನ ಮುನಯ್ೀ  
ಅಗ್ಸಾಾರ್ ತತಾವರ್ಥಯನ ೀ| 
ಶ್ಷ್ಾಯರ್ ಪರತಿಭ್ ೂೀಧಿತ ೀ ಭಗ್ವತ ೀ  
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ ೀನ ಸವರ್ಮ್|| 

ತಾ ತತವಮ್ ಶ್ವಯೀಗಿ ವರ್ಯ 
ಸುಕ್ೃತಿರ್ ಮೀ ಮಾನಸ ೀ ಮಾಂದಿರ ೀ| 
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ ೀ  
ವಸಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಪರದಿೀಪೀ ಭವ||1 

ಶರಣಾಗ್ತ ದಿೀನಾಥಯ  
ಪರಿತಾರಣ ೈಕ್ ಹ್ ೀತವ ೀ| 
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ಣ ೀಶಾರ್  
ಜ್ಞಾನ ಮುದಾರರ್ ತ ೀ ನಮಃ||2|| 

ಅಗ್ಸಾ ಸಾಂಶರ್ ವಾರತ  
ಮಹ್ಾಧ್ಾವಾಂತಾಾಂಶು ಮಾಲನಮ್| 
ವಾಂದ ೀ ಶ್ವಸುತಾಂ ದ ೀವಾಂ  
ರ ೀಣುಕಾಖ್ಯಾಂ ಜಗ್ದುುರುಮ್||3|| 

ನಮಃ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಾರ್ ತುಭಯಾಂ  
ಶ್ರೀ ವೀರಶ ೈವಾಗ್ಮ ಸಾಗ್ರಾರ್| 
ವನಾಪಿ ತ ೈಲಾಂ ಭವತಾs ತರಯ್ೀನ  
ಪರಜಾವಲತ ೂೀ ಜ್ಞಾನಮಣ ಪರದಿೀಪ:  

ರ್ಸಿಾನಾನಗ್ಮ ಶಾಸರತತವ ಮಖಿಲಾಂ  
ಸಮಯಕ್ ಚ ಸಾಂಸೂಚಿತಮ್ | 
ಭಕ ೈರ್ ವಾಾಂಛಿತ ಭುಕ್ತು ಮುಕ್ತು 
ಫಲದಾಂ ರ್ತಕಲಪ ವೃಕ್ಷಾತಾ ಕ್ಾಂ | 

ತಾಂ ಶ ೈವಾಗ್ಮ ಸಮಾತಾಂ  
ನಗ್ಮವದ್ ವದವದಿೂರಾ ಸ ೀವತಾಂ|  
ಶ್ರೀಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಮ್ ಪರತಿದಿನಾಂ  
ಧ್ಾಯಯ್ೀತ್ ಸದಾ ಸಾದರಮ್ ||5|| 

ಪೂಜಯಶ್ರೀ ಶ್ವಯೀಗಿವರ್ಯ ರಚಿತಾಂ  
ಸಿದಾದಾಂತ ರತಾನಕ್ರಾಂ | 
ಸೂಕ್ಷಮಮ್  ಧ್ಾಮಿಯಕ್ ತಾತಿವಕ್ ಸಾಲರ್ುತಾಂ  
ಚ ೈಕಾಧಿಕ್ಾಂ ತತ್ ಶತಮ್ | 

ತ ೈಲ ೂೀಕ್ಯಾಂ ಪದ ಮಾದಿ ಮಾಂ ಪರಪದಾಂ  
ಸವಾಯಾಂತಿ ಮೀ ಯೀಜತಮ್ 

ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಮ್ ದಿನ ದಿನಾಂ  
ಧ್ಾಯಯ್ೀತ್ ಸದಾ ಶಾಾಂತಿದಮ್||6|| 

  

ಅಥಃ ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ ಮಾಹ್ಾತಯಮ್ 
ರ್ಃ ಪಠ ೀತ್ ಪರಯೀತ ೂೀ ನತಯಾಂ 

 ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಮ್| 
ಶ್ವಸಾರ್ುಜಯ ಮಾಪನೀತಿ 

 ಭರ್ ಶ  ೀಕಾಧಿ ವಜಯತಃ ||1|| 

ಸದಾsಧಯರ್ನ ಶ್ೀಲಸಯ 
 ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ: 
ಕ್ಷಿೀರ್ಾಂತ  ಸವಯ ಪಾಪಾನ 

 ಪೂವಯಜನಾ ಕ್ೃತಾನ ಚ||2|| 

ಜಲ ಸಾನನಾದ್ ವರಾಂ ಪ ಾಂಸಾ  
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ | 
ಜ್ಞಾನಾಣಯವ ೀ ಸದಾ ಸಾನನಾಂ  
ಸಾಂಸಾರ ಮಲ ನಾಶನಮ್||3|| 

ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ಣಾಧಯಕ್ಷ: 
ಮುಖ್ ಪದಾಾದಿವನ: ಸೃತಃ| 
ಕ್ಾಂಠಪಿೀಠ ೀ ಸದಾ ಧ್ಾರ್ಯ:  
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ: ||4|| 

ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ಣಾಧಯಕ್ಷ 

ವಚನಾಮೃತ ಸಾಗ್ರಮ್ | 
ಪಾರ್ಾಂ ಪಾರ್ಾಂ ಸದಾ ಪ ಾಂಸಾಾಂ 

ಪ ನಜಯನಾ ನ ವದಯತ ೀ ||5|| 

ಸವಾಯಗ್ಮ ವರಜ ೂೀ ಗಾವ: 
 ತಾ ಸಾಾಂ ದ ೂಗಾದ ಚ ರ ೀಣುಕ್ಃ| 
ವತ ೂಾೀsಗ್ಸಾ: ಸುಧಿೀರ್ ಭ್ ೂೀಕಾು 
ದುಗ್ದಾಂ ಶ್ಖಾಮಣರ್ ಮಹ್ಾನ್||6|| 

ಏಕ್ಾಂ ಶಾಸರಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ವಾದ ವೈತ ಸಾಂಜಯಾಂ 

ಏಕ ೂೀ ದ ೀವಃ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಾದ ೀವ ಏವ| 
ಏಕ ೂೀ ಮಾಂತರ:  
 ಶ ೈವಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀsರ್ಮ್  
ಕ್ಮಾಯಪ ಯೀಕ್ಮ್ 

 ಇಷುಲಾಂಗಾಚಯನಾಂ  ಹಿ ||7|| 
ಅಥ ಫಲ ಶುರತಿ: 

ಶ್ರೀ ವ ೀದಾಗ್ಮ ವೀರಶ ೈವ ಸರಣಾಂ 

 ಶ್ರೀ ಷಟ್ ಸಾಲ ೂೀಧಯನಾಣಮ್ 
ಶ್ರೀ ಜೀವ ೀಶವರ ಯೀಗ್  
ಪದಾ ತರಣಾಂ 

 ಶ್ರೀ ಗ ೂೀಪಯ ಚಿಾಂತಾಮಣಮ್ | 

ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಮ್ 

ಲಖ್ಯಿತರ್ಸುಾಂ  
ಲಖಿತಾವ ಪರಾನ್ | 

ಶುರತಾವ ಶಾರವಯಿತಾ  
ಸರ್ಾತಿ ವಮಲಾಾಂ  
ಭುಕ್ತುಾಂ ಚ ಮುಕ್ತುಾಂ ಪರಾಮ್|| 
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ಶ್ರೀ ಜಗ್ದುುರು ರ ೀಣುಕಾಚಾರ್ಯ: ಪರಸಿೀದತು 
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಃ ಪರಥಮ:ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಶ್ವ-ಸುುತಿ:  ಶಕ್ತು ಸುುತಿ ಶಿ 

ತ ೈಲ ೂೀಕ್ಯ ಸಾಂಪಾದಾಲ ೀಖ್ಯ 
ಸಮುಲ ಲೀಖ್ನ ಭಿತುಯ್ೀ 
ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ರೂಪಾರ್  

ಶ್ವಾರ್ ಬ್ರಹಾಣ ೀ ನಮಃ|| 

ಬ್ರಹ್ ೇ ತಿ ವಯಪ ದ ೀಶಸಯ  
ವಷರ್ಾಂ ರ್ಾಂ ಪರಚಕ್ಷತ ೀ 
ವ ೀದಾಾಂತಿನ ೂೀ ಜಗ್ನೂಾಲಾಂ  

ತಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಾಂ ಶ್ವಾಂ 

ರ್ಸ ೂಯೀಮಿಯ ಭುದ್ ಭದಾಭ್ಾಸಃ  
ಷಟ್ತ್ರಾಂಶತ್ ತತವ ಸಾಂಚರ್ಃ! 
ನಮಯಲಾಂ ಶ್ವಾನಾ ಮಾನಮ್  

ತಾಂ ವಾಂದ ೀ ಚಿನಾಹ್ ೂೀಧಧಿಮ್ 

ರ್ದಾೂಸಾ ಭ್ಾಸತ ೀ ವಶವಾಂ  

ಯ್ತುಾಖ ೀನಾನು ಮೀದತ ೀ  
ನಮಸುಸ ೈ ಗ್ುಣಾತಿೀತ  
ವಭವಾರ್ ಪರಾತಾನ ೀ 

ಸದಾಶ್ವ ಮುಖಾಶ ೀಷ 
ತತ ೂುವೀನ ೇಷ ವಧ್ಾಯಿನ ೀ 
ನಷಕಲಾಂಕ್ ಸವಭ್ಾವಾರ್  
ನಮಃ ಶಾಾಂತಾರ್ ಶಾಂಭವ ೀ|| 

ಸ ವೀಚಾಿ ವಗ್ರಹ ರ್ುಕಾುರ್  
ಸ ವೀಚಾಿ ವತಯನ ವತಿಯನ ೀ  
ಸ ವಚಾಿ ಕ್ೃತ ತಿರಲ ೂೀಕಾರ್  
ನಮಃ ಸಾಾಂಬಾರ್ ಶಾಂಭವ ೀ|| 

ರ್ತರ ವಶಾರಮತಿ ಶತಯಮ್  
ಸಾವಭ್ಾವಕ್ ಮನುತುಮಮ್ 

ನಮಸುಸ ೈ ಮಹ್ ೀಶಾರ್  
ಮಹ್ಾದ ೀವಾರ್ ಶ ಲನ ೀ|| 

ಇತಿ ಶ್ವ-ಸುುತಿ: 

ರ್ಾಮಾಹು: ಸವಯ ಲ ೂೀಕಾSನಾಮ್  

ಪರಕ್ೃತಿಾಂ ಶಾಸರ ಪಾರಾಗಾಃ  
ತಾಾಂ ಧಮಯ  ಚಾರಿಣಾಂ ಶಾಂಭ್ ೂೀ:S  
ಪರಣಮಾಮಿ ಪರಾಾಂ ಶ್ವಾಮ್ 

ರ್ರ್ಾ ಮಹ್ ೀಶವರಃ ಶಾಂಭುರ್  
ನಾಮ ರೂಪಾದಿ ಸಾಂರ್ುತಃ 
ತಸ ಯೈ ಮಾರ್ಾ ಸವರೂಪಾಯ್ೈ  
ನಮಃ ಪರಮ ಶಕ್ುಯ್ೀ|| 

ಶ್ವಾದಾಯದಿ ಸಮುತಪನನ  
ಶಾಾಂತಯತಿೀತ ಪರ ೂೀತುರಾಮ್| 

ಮಾತರಾಂ ತಾಾಂ ಸಮಸಾುನಾಮ್  

ವಾಂದ ೀ ಶ್ವಕ್ರಿೀಾಂ ಶ್ವಾಮ್|| 

ಇಚಾಿ ಜಾನನಾದಿ ರೂಪ ೀಣ  

ರ್ಾ ಶಾಂಬ ೂೀವಯಶವ ಭ್ಾವನೀ|  

ವಾಂದ ೀ ತಾಾಂ ಪರಮಾನಾಂದ  

ಪರಭ್ ೂೀದಲಹರಿೀಾಂ ಶ್ವಾಮ್ 
ಅಮೃತಾಥಾಯಾಂ ಪರಪನಾನನಾಮ್  

ರ್ಾ ಸುವದಾಯ ಪರದಾಯಿನೀ|  
ಅಹನಯಶಮಹಾಂ ವಾಂದ ೀ  
ತಾಮಿೀಶಾನ ಮನ ೂೀರಮಾಮ್ 

ಇತಿ ಶಕ್ತು ಸುುತಿ: ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ   
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ಅಥ ಗ್ರಾಂಥಕಾರವಾಂಶವಣಯನಮ್ 

ಕ್ಶ್ಿದಾಚಾರ ಸಿದಾಾನಾಮ್  
ಅಗ್ರಣೀಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 

ಶ್ವಯೀಗಿೀತಿ ವಖಾಯತಃ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮಹ್ ೂೀದಧಿಃ ||  

ಶ್ವಭಕ್ತು ಸುಧ್ಾ ಸಿಾಂಧು- 
ಜೃಾಂಭಣಾಮಲ ಚಾಂದಿರಕಾ | 

ಭ್ಾರತಿೀ ರ್ಸಯ ವದಧ್ ೀ 
ಪಾರರ್ಃ ಕ್ುವಲಯೀತಾವಮ್ || 

ತಸಯ ವಾಂಶ ೀ ಸಮುತಪನ ೂನೀ 
ಮುಕಾುಮಣ ರಿವಾಮಲಃ | 

ಮುದದದ ೀವಾ ಭಿಧ್ಾಚಾಯೀಯ 

ಮೂಧಯನಯಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ ||  

ಮುದಾದನಾ0 ತಾವಯಜಾಂತೂನಾಮ್ 

ಪರಣತಾನಾಾಂ ಪರಬ ೂೀಧತಃ | 

ಮುದದದ ೀವ ೀತಿ ವಖಾಯತಾ 

ಸಮಾಖಾಯ ರ್ಸಯ ವಶುರತಾ|| 

ತಸಾಯಸಿೀನನಾಂದನಃ ಶಾಾಂತಃ 
ಸಿದಾನಾಥಾಭಿಧಃಶುಚಿಃ | 

ಶ್ವಸಿದಾಾಾಂತ ನನ ೀಯತಾ 

ಶ್ವಾಚಾರ್ಯಃ ಶ್ವಾತಾಕ್ಃ|| 

ವೀರಶ ೈವಶ್ಖಾರತನಮ್ 

ವಶ್ಷ್ಾುಚಾರಸಾಂಪದಮ್ |  

ಶ್ವಜ್ಞಾನಮಹ್ಾಸಿಾಂಧುಮ್ 

ರ್ಾಂ ಪರಶಾಂಸಾಂತಿ ದ ೀಶ್ಕಾಃ || 

ರ್ಸಾಯಚಾರ್ಯಕ್ುಲಾಜಾಾತಾ 

ಸತಾಮಾಚಾರಮಾತೃಕಾ | 

ಶ್ವಭಕ್ತುಃ ಸಿಾರಾ ರ್ಸಿಾನ್ 

ಜಜ್ಞ ೀ ವಗ್ತವಪಲವಾ ||  

ತಸಯ ವೀರ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ- 
ಶ್ಖಾರತನಸಯ ನಾಂದನಃ | 

ಅಭವತ್ ಶ್ವ ಯೀಗಿೀತಿ 

ಸಿಾಂಧ್ ೂೀರಿವ ಸುಧ್ಾಕ್ರಃ || 
ಇತಿ ಕ್ವ ವಾಂಶ ವಣಯನಮ್ ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ ಕ್ವ ಕಾವಯಾಂ 

ಚಿದಾನಾಂದಪರಾಕಾಶ- 
ಶ್ವಾನುಭವಯೀಗ್ತಃ | 

ಶ್ವಯೀಗಿೀತಿ ನಾಮೀಕ್ತುರ್ 
ರ್ಸಯ ರ್ಾಥಾಥರಯಯೀಗಿನೀ||1-21 

ಶ್ವಾಗ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಪರಿಪಾಕ್ಸುಗ್ಾಂಧಿನಾ | 

ರ್ದಿೀರ್ಕ್ತೀತಿಯಪ ಷ್ ಪೀಣ 

ವಾಸಿತಾಂ ಹರಿತಾಾಂ ಮುಖ್ಮ್ ||1-22 

ಯ್ೀನ ರಕ್ಷಾವತಿೀ ಜಾತಾ 

ಶ್ವಭಕ್ತುಃ ಸನಾತನೀ | 

ಬೌದಾಾದಿ ಪರತಿಸಿದಾಾಾಂತ- 
ಮಹ್ಾಧ್ಾವಾಂತಾಾಂಶು ಮಾಲನಾ || 1-23 

ಸ ಮಹ್ಾವೀರ ಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಧಮಯಮಾಗ್ಯ ಪರವತಯಕ್ಃ | 

ಶ್ವತತುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಚಾಂದಿರಕಾ ವೃತ ಚಾಂದರಮಾಃ || 1-24 

ಆಲ ೂೀಕ್ಯ ಶ ೈವ ತಾಂತಾರಣ 

ಕಾಮಿಕಾದಾಯನ ಸಾದರಮ್ | 

ವಾತುಲಾಾಂತಾನ ಶ ೈವಾನ 

ಪ ರಾಣಾನಯಖಿಲಾನ ತು || 1-25 

ವ ೀದಮಾಗಾಯ ವರ ೂೀಧ್ ೀನ 

ವಶ್ಷ್ಾುಚಾರ ಸಿದಾಯ್ೀ | 

ಅಸನಾಾಗ್ಯ ನರಾಸಾರ್ 

ಪರಮೀದಾರ್ ವವ ೀಕ್ತನಾಮ್ || 1-26 

ಸವಯಸವಾಂ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಸಕ್ಲಾಥಯ ಪರಕಾಶನಮ್ | 

ಅಸಪೃಷು ಮಖಿಲ ೈರ್ ದ ೂೀಷ್ ೈರ್ 

ಆದೃತಾಂ ಶುದಾಮಾನಸ ೈಃ || 1-27 

ತ ೀಷ್ಾವಗ್ಮೀಷು ಸವ ಯಷು 
ಪ ರಾಣ ೀಷವ ಅಖಿಲ ೀಷು ಚ | 

ಪ ರಾ ದ ೀವ ೀನ ಕ್ರ್ಥತಮ್ 

ದ ೀವ ಯೈ ತನನಾಂದನಾರ್ ಚ || 1-28 
ತತಾಾಂಪರದಾರ್ ಸಿದ ಾೀನ 

ರ ೀಣುಕ ೀನ ಮಹ್ಾತಾನಾ | 

ಗ್ಣ ೀಶವರ ೀಣ ಕ್ರ್ಥತಮ್ 

ಅಗ್ಸಾಾರ್ ಪ ನಃಕ್ಷಿತೌ || 1-29 

ವೀರಶ ೈವ ಮಹ್ಾ ತಾಂತರಮ್  
ಏಕ ೂೀತುರ ಶತಸಾಲಮ್ | 

ಅನು-ಗ್ರಹ್ಾರ್ ಲ ೂೀಕಾನಾಮ್ 

ಅಭಯಧ್ಾತ್ ಸುಧಿರ್ಾಾಂವರಃ ||1-30 

ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ಶ ೈವ ತಾಂತಾರಣಾಮ್ 

ಉತುರತಾವನ್ ನರುತುರಮ್ | 

ನಾಮಾನ ಪರತಿೀರ್ತ ೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ರ್ತಿಾದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಃ || 31 

ಅನುಗ್ತ ಸಕ್ಲಾಥ ಯ|  
ಶ ೈವತಾಂತ ೈಃ ಸಮಸ ೈಃ |  

ಪರಕ್ಟ್ತ್ತ ಶ್ವಬ ೂೀಧ್ಾದ ವೈತ |  
ಭ್ಾವ ಪರಸಾದ ೀs| 

ವದಧತು ಮತಿಮಸಿಾನ್  ಪಶುಪತಿ ಮತಸಾರ ೀ  ಇತಿ ಕ್ವಕಾವಯ ವಣಯನಾಂ ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ  
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ವೀರಶ ೈವಾ ವಶ್ಷ್ಾುಃ  ಪಾಂಡಿತ ಶಾಲಘನೀಯ್ೀ||32 
ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ,  
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ಶ್ರೀವೀರಶ ೈವಧಮಯ ನಣಯಯ್ೀ, ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತ ೀ  
ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ  ವಾಂಶ ವಣಯನಾಂ  
ಮಾಂಗ್ಳಾಚರಣಾನುಕ್ರಮ ಪರಸಾಂಗ್ಃ ನಾಮ ಪರಥಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
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ದಿವತಿೀರ್ಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ರ ೀಣುಕ್-ದಾರುಕಾ-ವತರಣಮ್  
ಸೃಷಿು ವಚಾರಃ  

ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ರೂಪಾರ್ 

ಸದಸದ್ ವಯಕ್ತು ಹ್ ೀತವ ೀ| 

ನಮಃ ಶ್ವಾರ್ ಸಾಾಂಬಾರ್ 

ಸ-ಗ್ಣಾರ್ ಸವರ್ಾಂಭುವ ೀ|| 

#ಸದಾಶ್ವ ಮುಖಾಶ ೀಷ- 
ತತುವ ಮೌಕ್ತುಕ್ ಶುಕ್ತುಕಾಮ್ | 

ವಾಂದ ೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಿೀಾಂ ಶಕ್ತುಮ್ 

ಮಹ್ಾ ಮಾರ್ಾದಿ ರೂಪಿಣೀಮ್ | 

 ಇತಿ ಮಾಂಗ್ಲಾಚರಣಮ್ 

(22 ಶ  ಲೀಕ್ಗ್ಳ್ು) 
ವಸುುನದ ೀಯಶನಮ್ 

ಅಸಿು ಸಚಿಿತ್-ಸುಖಾಕಾರಮ್   
ಅಲಕ್ಷಣ ಪದಾಸಪದಮ್ |  

ನವಯಕ್ಲಪಾಂ ನರಾಕಾರಮ್ |  

ನರಸಾುಶ ೀಷ ವಪಲವಮ್ 

#ಪರಿಚ ಛೀದ ಕ್ಥಾ ಶ ನಯಮ್ 

ಪರಪಾಂಚಾತಿೀತ ವ ೈಭವಮ್ | 

ಪರತಯಕ್ಷಾದಿ ಪರಮಾಣಾ-ನಾಮ್ 

ಅಗ ೂೀಚರ ಪದ ೀ ಸಿಾತಮ್ ||4 

ಸವಪರಕಾಶಮ್ ವರಾಜಾಂತ-ಮ್  
ಅನಾಮರ್ಮ್ ಅನೌಪಮಮ್  
ಸವಯಜ್ಞಾಂ ಸವಯಗ್ಾಂ ಶಾಾಂತಮ್ 

ಸವಯಶಕ್ತು ನರಾಂಕ್ುಶಮ್ || 2-5 

#ಶ್ವರುದರ ಮಹ್ಾದ ೀವ 

ಭವಾದಿ ಪದ ಸಾಂಜ್ಞಿತಮ್ | 

ಅದಿವತಿೀರ್ಮ ನದ ೀಯಷಯಮ್ 

ಪರಾಂಬ್ರಹಾ ಸನಾತನಮ್ ||2-6 
ತತರ ಲೀನ ಮಭೂತ್ ಪೂವಯಮ್ 

ಚ ೀತನಾ ಚ ೀತನಾಂ ಜಗ್ತ್ | 

ಸಾವತಾಲೀನಾಂ ಜಗ್ತಾಕರ್ಯಮ್ 

ಸವಪರಕಾಶಯಾಂ ತದದುೂತಮ್ || 2-7 

ಶ್ವಾಭಿಧಾಂ ಪರಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ಜಗ್ನನಮಾಯತುಮ್ ಇಚಛರ್ಾ | 

ಸವರೂಪಮ್ ಆದಧ್ ೀ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ 
ಸುಖ್ಸೂೂತಿಯ ವಜೃಾಂಭಿತಮ್ || 2-8 

ನರಸು ದ ೂೀಷ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಮ್ 

ನರುಪಾಧಿಕ್ ಮ-ವಯರ್ಮ್ | 

ದಿವಯಮ್ ಪಾರಕ್ೃತಾಂ ನತಯಮ್ 

ನೀಲಕ್ಾಂಠಾಂ ತಿರಲ ೂೀಚನಮ್ || 2-9 

ಚಾಂದಾರಧಯ ಶ ೀಖ್ರಾಂ ಶುದಾಮ್ 

ಶುದಾ ಸೂಟ್ತ್ಕ್ ಸನನಭಮ್ | 

ಶುದಾ ಮುಕಾು ಫಲಾಭ್ಾಸಮ್  
ಉಪಾಸಯಾಂ ಗ್ುಣಮೂತಿಯಭಿಃ || 2-10 

ವಶುದಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಣಮ್ 
ವಷರ್ಾಂ ಸವಯಯೀಗಿೀ-ನಾಮ್ | 

ಕ ೂೀಟ್ತ್ ಸೂರ್ಯ ಪರತಿೀಕಾಶಮ್ 

ಚಾಂದರಕ ೂೀಟ್ತ್ ಸಮಪರಭಮ್ 

ಅಪಾರಕ್ೃತ ಗ್ುಣಾ ಧ್ಾರಮ್ 

ಅನಾಂತ ಮಹಿಮಾಸಪದಮ್ || 2-11 

ತದಿೀರ್ಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತುಃ 
ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಲಕ್ಷಣಾ |  

ಸಮಸು ಲ ೂೀಕ್ನಮಾಯಣ- 
ಸಮವಾರ್ ಸವರೂಪಿಣೀ || 2-12 

ತದಿಚಛರ್ಾ ಭವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ತತ್ು  ಸವರೂಪಾನು ಸಾರಿಣೀ |  

ಸ ಶಾಂಭು ಭಯಗ್ವಾನ್ ದ ೀವಃ |  

ಸವಯಜ್ಞಃ ಸವಯಶಕ್ತುಮಾನ್ || 2-13  
 

ಜಗ್ತಿಾ-ಸೃಕ್ಷುಃ ಪರಥಮಮ್ 

ಬ್ರಹ್ಾಾಣಾಂ ಸವಯ ದ ೀಹಿನಾಮ್ | 

ಕ್ತಾಯರಾಂ ಸವಯ ಲ ೂೀಕಾನಾಮ್ 

ವದಧ್ ೀ ವಶವನಾರ್ಕ್ಃ || 2-14 
 

ತಸ ೈ ಪರಥಮ ಪ ತಾರರ್ 

ಶಾಂಕ್ರಃ ಶಕ್ತುಮಾನ್ ವಭುಃ|  

ಸವಯಜ್ಞಃ ಸಕ್ಲಾ ವದಾಯಃ|  

ಸಾನುಗ್ರಹ ಪಾದಿಶತ್| 

ಪಾರಪುವದ ೂಯೀ ಮಹ್ಾದ ೀವಾತ್ | 

ಬ್ರಹ್ಾಾ ವಶವ ನರ್ಾಮಕಾತ್ || 2-15 

ಸಮಸು ಲ ೂೀಕಾನ್ ನಮಾಯ ತುಮ್ 

ಸಮುದಯಮ ಪರ ೂೀಭವತ್ |  

ಕ್ೃತ ೂೀದ ೂಯೀ ಗ ೂೀಪಿ ನಮಾಯಣ ೀ  

ಜಗ್ತಾಾಂ ಶಾಂಕ್ರಾ ಜ್ಞರ್ಾ|  

ಅಜ್ಞಾತ ೂೀ ಪಾರ್ ಸಾಂಪತ ುೀ- 
ರಭವನಾಾರ್ರ್ಾವೃತಃ ||16 
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ವಧ್ಾತು ಮಖಿಲಾನ್ ಲ ೂೀಕಾನ್ 

ಉಪಾರ್ಾಂ ಪಾರಪ ುಮಿಚಛರ್ಾ | 
ಪ ನಸುಾಂ ಪಾರಥಯರ್ಾಮಾಸ 
ದ ೀವ ದ ೀವಾಂ ತಿರರ್ಾಂಬ್ಕ್ಮ್ ||17 

ನಮಸ ುೀ ದ ೀವ ದ ೀವ ೀಶ 
ನಮಸ ುೀ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ | 
ಅಸಾದಾದಿ ಜಗ್ತಾವಯಮ್ 

ನಮಾಯಣ ನ ವಧಿಕ್ಷಮ ||18 

ಉಪಾರ್ಾಂ ವದ ಮೀ ಶಾಂಭ್ ೂೀ 
ಜಗ್ತಾರಷುಃ! ಜಗ್ತಪತ ೀ | 
ಸವಯಜ್ಞಃ ಸವಯ ಶಕ್ತು ಸುವಮ್  

ಸವಯಕ್ತಾಯ ಸನಾತನಃ |19 

ಇತಿ ಸಾಂಪಾರತಿಯಥ: ಶಾಂಭುಃ  
ಬ್ರಹಾಣಾ ವಶವನಾರ್ಕ್ಃ | 
ಉಪಾರ್ಮವದತ್ ತಸ ೈ  
ಲ ೂೀಕ್ ಸೃಷಿು ಪರವತಯನಮ್ ||20 

ಉಪಾರ್ಮ್ ಈಶವರ ೀಣ ೂೀಕ್ುಮ್ 

ಲಬಾಾವಪಿ ಚತುರಾನನಃ | 
ನ ಸಮಥ ೂಯ ಭವತ್ ಕ್ತುಯಮ್ 

ನಾನಾ ರೂಪಮ್ ಇದ ಜಗ್ತ್ ||21  
 

ಪ ನಸುಾಂ ಪಾರಥಯರ್ಾಮಾಸ  
ಬ್ರಹ್ಾಾ ವಹವಲ ಮಾನಸಃ | 
ದ ೀವದ ೀವ ಮಹ್ಾದ ೀವ  
ಜಗ್ತ್ ಪರಥಮಕಾರಣ| 
ನಮಸ ುೀ ಸಚಿಿದಾನಾಂದ  
ಸ ವೀಚಾಛ ವಗ್ರಹ ರಾಜತ ||22 

ಭವ ಶವಯ ಮಹ್ ೀಶಾನ  
ಸವಯ ಕಾರಣ ಕಾರಣ | 
ಭವದುಕ ೂುೀ ಶುಯಪಾಯೀ ಮೀ 
ನ ಕ್ತಾಂಚಿಜಾಾಾರ್ತ ೀಧುನಾ ||23 
 

ಸೃಷಿುಾಂ ವಧ್ ೀಹಿ ಭಗ್ವನ್ 

ಪರಥಮಾಂ ಪರಮೀಶವರ | 
ಜ್ಞಾತ ೂೀಪಾರ್ ಸುತಃ ಕ್ುರ್ಾಯಮ್ 

ಜಗ್ತಾೃಷಿುಮ್ ಉಮಾಪತ ೀ ||24 
 
ಇತಿ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೆಶನಂ 

ಪರಮಥಾನಾಾಂ ಸೃಷಿುಃ 
ಇತ ಯೀವಾಂ ಪಾರರ್ಥಯತಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಬ್ರಹಾಣಾ ವಶವ ಯೀನನಾ | 

ಸಸಜಾಯತಾ ಸಮಪರಖಾಯನ್ 

ಸವಯಗಾನ್ ಸವಯ ಶಕ್ತುಕಾನ್ || 25 

ಪರಬ ೂೀಧ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಪರಿವಾಹಿತ ಮಾನಸಾನ್  
ಪರಮಥಾನ್  ವಶವನಮಾಯಣ  
ಪರಲರ್ಾ ಪಾದ ಉಕ್ಷಮಾನ್ ||2-26 

ಸೃಷು ಪರಮಥವಗ ಯಷು 
ವಣಾಯಶರಮ ಪರಿಕ್ರಮಾನ್ | 
ಅಪಾರಕ್ೃತ ಸದಾಚಾರಾನ್ 

ಉಪಾದಿ ಶ ದಥ ಪರಭುಃ || 2-27  

ತ ೀಷು ಪರಮಥ ವಗ ಯಷು 
ಸೃಷ್ ುೀಷು ಪರಮಾತಾನಾ | 
ರ ೀಣುಕ ೂೀ ದಾರುಕ್ಶ ಿೀತಿ 
ದಾವವಭೂತಾಾಂ ಶ್ವಪಿರರ್ೌ||2-28 

ಸವಯವದಾಯ ವಶ ೀಷಜ್ಞೌ 
ಸವಯಕಾರ್ಯ ವಚಕ್ಷಣೌ| 
ಮಾರ್ಾಮಲ ವನರ್ ಮುಕ ುೌ 
ಮಹಿಮಾತಿಶಯೀ ಜವಲೌ||2-29 

ಆತಾಾನಾಂದಪರಿಸೂೂತಿಯ- 
ರಸಾಸಾವದನಲಾಂಪಟೌ | 
ಶ್ವತತುವಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ತಿರಸೃತಭವಾಮರ್ೌ ||2-30 

ನಾನಾಪಥಮಹ್ಾಶ ೈವ-  
ತಾಂತರನವಾಯಹತತಪರೌ  
ವ ೀದಾಾಂತ ಸಾರ ಸವಯಸವ- 
ವವ ೀಚನ ವಚಕ್ಷಣೌ ||2-31 

ನತಯಸಿದ ಾೌ  ನರಾತಾಂಕೌ 
ನರಾಂಕ್ುಶ ಪರಾಕ್ರಮೌ | 
ತಾದೃಶೌ ತೌ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗೌ  
ಸಾಂವೀಕ್ಷಯ ಪರಮೀಶವರಃ ||2-32 

ಸಮಥೌಯ ಸವಯ ಕಾಯ್ಯಷು 
ವಶಾವಸ ಪರ ಮಾಶ್ರತೌ | 
 

ಅಾಂತಃಪ ರ ದಾವರಪಾಲೌ 
ನಮಯಮೀ ನರ್ತೌ ವಭುಃ||2-33 

ಗ್ಣ ೀಶವರೌ ರ ೀಣುಕ್ದಾರುಕಾವ ಭ್ೌ 
ವಶಾವಸಭೂತೌ ನವಚಾಂದರಮೌಲ ೀಃ  
 

ಅಾಂತಃಪ ರ ದಾವರಗ್ತೌ ಸದಾ ತೌ 
ವತ ೀನ-ತುರ್ ವಶವ-ಪ-ತ ೀಸುು 
ಸ ೀವಾಮ್ 34 

ಇತಿ - ಪರಮಥಾನಾಾಂ ಸೃಷಿುಃ ಪರಿ ಸಮಪ ುೌ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 
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ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು – ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ, 
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ಶ್ರೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಯ ನಣಯಯ್ೀ, ಶ್ರೀ ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ 

ಜಗ್ತಾೃಷಿು ವಚಾರ ೂೀ ನಾಮ ದಿವತಿೀರ್ಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
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ತೃತಿೀರ್ಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಕ ೈಲಾಸ ವಣಯನಾಂ  ರ ೀಣುಕಾವತರಣ ಕಾರಣಾಂ ಚ ಕ ೈಲಾಸ ವಣಯನಾಂ 
ಕ್ದಾಚಿ ದಥ ಕ ೈಲಾಸ ೀ|  
ಕ್ಲಧ್ೌತ ಶ್ಲಾಮಯ್ೀ | 

ಗ್ಾಂಧವಯ ವಾಮ ನರ್ನಾ-  
ಕ್ತರೀಡಾ ಮೌಕ್ತುಕ್ ದಪಯಣ ೀ-1 

ಮಾಂದಾರ ವಕ್ುಲಾ ಶ  ೀಕ್-  
ಮಾಕ್ಾಂದ ಪಾರರ್ ಭೂರುಹ್ ೀ |  

ಮಲಲೀ ಮರಾಂದ ನಷಯಾಂದ –  
ಪಾನಪಿೀನ ಮಧುವರತ ೀ || 3-2 

 ಕ್ುಾಂಕ್ುಮ ಸುಬ್ಕಾ ಮೀದ- 
ಕ್ೂಲಾಂಕ್ ಷಹರಿ ನುಾಖ ೀ | 

ಕ್ಲಕ್ಾಂಠ ಕ್ುಲಾ-ಲಾಪ – 
ಕ್ಾಂದಲದಾರಗ್ ಬ್ಾಂಧುರ ೀ || 3-3 

ಕ್ತನನರಿೀ ಗಿೀತ ಮಾಧುರ್ಯ-  
ಪರಿವಾಹಿತ ಗ್ಹವರ ೀ |  

ಸಾನಾಂದ ವರ ಯೀಗಿೀಾಂದರ-  
ವೃಾಂದಾಲಾಂಕ್ೃತ ಕ್ಾಂದರ ೀ || 3-4 

ಹ್ ೀಮಾರವಾಂದ ಕ್ಲಕಾ- 
ಸುಗ್ಾಂಧಿ ರಸ ಮಾನಸ ೀ | 

ಶಾತ ಕ್ುಾಂಭ ಮರ್ ಸುಾಂಭ- 
ಶತ ೂೀತುುಾಂಗ್ ವರಾಜತ ೀ || 3-5 

 ಮಾಣಕ್ಯ ದಿೀಪ ಕ್ಲಕಾ- 
ಮರಿೀಚಿ ದ ೂಯೀತಿ ತಾಾಂತರ ೀ | 

ದಾವರ ತ ೂೀರಣ ಸಾಂರೂಢ- 
ಶಾಂಖ್ ಪದಾ ನಧಿ ದವಯ್ೀ || 3-6 

ಮುಕಾು ತಾರ ಕ್ತತ ೂೀ ದಾರ – 
ವತಾನಾಾಂಬ್ರ ಮಾಂಡಿತ ೀ | 

ಸಪಶಯ ಲಕ್ಷಿತ ವ ೈಡೂರ್ಯ- 
ಮರ್ ಭಿತಿು ಪರಾಂಪರ ೀ || 3-7 

ಸಾಂಚರ ತರಮಥ ಶ ರೀಣೀ –  
 ಪದವಾಚಾಲ ನೂಪ ರ ೀ | 

ಪರವಾಲ ವಲಭಿೀ ಶೃಾಂಗ್ – 
ಶೃಾಂಗಾರ ಮಣ ಮಾಂಟಪ ೀ || 3-8 

ಇತಿ ಕ ೈಲಾಸ ವಣಯನಾಂ ಸಿಾಂಹ್ಾಸನಾಸಿೀನ ಪರಮೀಶವರ ವಣಯನಮ್  
ವಾಂದಾರು ದ ೀವ ಮುಕ್ುಟ- 
ಮಾಂದಾರ ರಸ ವಾಸಿತಮ್ | 
ರತನ ಸಿಾಂಹ್ಾಸನಾಂ ದಿವಯಮ್  

ಅಧಯಸುಾಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ ||  3-9 

ತಮಾಸಾಾನ ಗ್ತಾಂ ದ ೀವಮ್  
ಸವಯ ಲ ೂೀಕ್ ಮಹ್ ೀಶವರಮ್|  
ತರರ್ಯಾಂತ ಕ್ಮಲಾರಣಯ  
ವಹ್ಾರಕ್ಲ ಹಾಂಸಕ್ಮ್ ||3-10 

ಉದಾರ ಗ್ುಣಮ್ ಓಾಂಕಾರ- 
ಶುಕ್ತುಕಾ ಪ ಟ ಮೌಕ್ತುಕ್ಮ್ | 
ಸವಯಮಾಂಗ್ಲ ಸೌಭ್ಾಗ್ಯ- 
ಸಮುದಾರ್ ನಕ ೀತನಮ್ ||3-11 

ಸಾಂಸಾರ ವಷ ಮೂರ್ಾಯಲು- 
ಜೀವ ಸಾಂಜೀವ ನೌಷಧಮ್ | 
ನತಯಪರಕಾಶ ನ ೈಮಯಲಯ -  
ಕ ೈವಲಯ ಸುರ ಪಾದಪಮ್ ||3-12 

ಅನಾಂತ ಪರಮಾನಾಂದ - 
ಮಕ್ರಾಂದ ಮಧು ವರತಮ್ | 
ಆತಾ ಶಕ್ತು ಲತಾ ಪ ಷಯತ್- 
ತಿರಲ ೂೀಕ್ತೀ ಪ ಷಪ ಕ ೂೀರಕ್ಮ್ ||3-13 

ಬ್ರಹ್ಾಾಾಂಡ ಕ್ುಾಂಡಿಕಾ ಷಾಂಡ- 
ಪಿಾಂಡಿೀ ಕ್ರಣ ಪಾಂಡಿತಮ್ | 
ಸಮಸು ದ ೀವತಾ ಚಕ್ರ- 
ಚಕ್ರವತಿಯ ಪದ ೀ ಸಿಾತಮ್ ||3-14 

ಚಾಂದರ ಬಾಂಬಾರ್ುತ ಚಾಛರ್ಾ- 
ದಾರ್ಾ ದದುಯತಿ ವಗ್ರಹಮ್ | 
ಮಾಣಕ್ಯ ಮುಕ್ುಟ ಜ ೂಯೀತಿರ್ 

ಮಾಂಜರಿೀ ಪಿಾಂಜರಾಾಂಬ್ರಮ್ 3-15 

ಚೂಡಾಲಾಂ ಸ ೂೀಮ ಕ್ಲರ್ಾ 
ಸುಕ್ುಮಾರ ಬ ಸಾ ಭರ್ಾ | 
ಕ್ಲಾಯಣ ಪ ಷಪ ಕ್ಲಕಾ- 
ಕ್ಣಯ ಪೂರ ಮನ ೂೀಹರಮ್||3-16 

ಮುಕಾುವಲರ್ ಸಾಂಬ್ದಾ 
ಮುಾಂಡ ಮಾಲಾ ವರಾಜತಮ್ | 
ಪರ್ಾಯಪು ಚಾಂದರ ಸೌಾಂದರ್ಯ- 
ಪರಿಪಾಂರ್ಥ ಮುಖ್ ಶ್ರರ್ಮ್ |3-17 

ಪಾರತಃ ಸಾಂಫುಲಲ ಕ್ಮಲ - 
ಪರಿರ್ಾರ್ ತಿರಲ ೂೀಚನಮ್ | 
ಮಾಂದಸಿಾತ ಮಿತಾ ಲಾಪ- 
ಮಧುರಾಧರ ಪಲಲವಮ್ ||3-18 

ಗ್ಾಂಡಮಾಂಡಲ ಪರ್ಯಾಂತ - 
ಕ್ತರೀಡನ್ ಮಕ್ರ ಕ್ುಾಂಡಲಮ್ | 
ಕಾಲಮಾನ ಕಾಲ ಕ್ೂಟಸಯ 
ಕ್ಾಂಠನಾಲ ೀ ಕ್ಲಾಂಕ್ತತಮ್ || 3-19 

ಮಣ ಕ್ಾಂಕ್ಣ ಕ ೀರ್ೂರ- 
ಮರಿೀಚಿ ಕ್ರ ಪಲಲವ ೈಃ | 
ಚತುಭಿಯಃ ಸಾಂ ವರಾಜಾಂತಮ್ 

ಬಾಹು ಮಾಂದಾರ ಶಾ-ಖಿ ಭಿಃ3-20 
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ಗೌರಿೀ ಪಯೀಧರಾಶ ಲೀಷ- 
ಕ್ೃತಾಥಯ ಭುಜ ಮಧಯಮಮ್ | 
ಸುವಣಯ ಬ್ರಹಾ ಸೂತಾರಾಂಕ್ಮ್  

ಸೂಕ್ಷಮ ಕೌಶ ೀರ್ ವಾಸಸಮ್ |3-21 

ನಾಭಿಸಾಾನಾ ವಲಾಂಬನಾಯ 
ನವ ಮೌಕ್ತುಕ್ ಮಾಲರ್ಾ | 
ಗ್ಾಂಗ್ ಯ್ೀವ ಕ್ೃತಾ ಶ ಲೀಷಮ್ 

ಮೌಲ ಭ್ಾಗಾ ವತಿೀಣಯರ್ಾ ||3-22 

ಪದ ೀನ ಮಣಮಾಂಜೀರ- 
ಪರಭ್ಾ ಪಲಲವ ತಶ್ರರ್ಾ | 
ಚಾಂದರವತ್ ಸಾಪಟ್ತ್ಕ್ಾಂ ಪಿೀಠಾಂ  
ಸಮಾವೃತಯ ಸಿಾತಾಂ ಪ ರಃ ||3-23 

ಇತಿ ಸಿಾಂಹ್ಾಸನಾಸಿೀನ ಪರಮೀಶವರ 
ವಣಯನಾಂ || 

 ಶಕ್ತುವಣಯನಮ್ ವಾಮಪಾಶಯವ ನವಾಸಿನಾಯ  
ಮಾಂಗ್ಲ ಪಿರರ್ ವ ೀಷರ್ಾ |  

ಸಮಸುಲ ೂೀಕ್ ನಮಾಯಣ-  
ಸಮವಾರ್ ಸವರೂಪರ್ಾ |3-24   

ಇಚಾಛ ಜ್ಞಾನ ಕ್ತರರ್ಾ ರೂಪ- 
ಬ್ಹು ಶಕ್ತು ವಲಾಸರ್ಾ | 

ವದಾಯ ತತುವ ಪರಕಾಶ್ನಾಯ 
ವನಾ ಭ್ಾವ ವಹಿೀನರ್ಾ || 3-25 

ಸಾಂಸಾರ ವಷ ಕಾಾಂತಾರ-  
ದಾಹ ದಾವಾಗಿನ ಲ ೀಖ್ರ್ಾ |  

ಧಮಿಾಲಲ ಮಲಲಕಾಮೀದ-ಝಾಂಕ್ುರ್  
ವದ್ ಭುರಾಂಗ್ ಮಾಲರ್ಾ || 3-26 

ಸಾಂಪೂಣಯ ಚಾಂದರ ಸೌಭ್ಾಗ್ಯ- 
ಸಾಂವಾದಿ ಮುಖ್ ಪದಾರ್ಾ | 

ನಾಸಾ ಮೌಕ್ತುಕ್ ಲಾವಣಯ- 
ನಾ ಶ್ರ ಸಿಾತ ಶ  ೀಭರ್ಾ || 3-27 

ಮಣ ತಾಟಾಂಕ್ ರಾಂಗಾಾಂತರ್ 

ವಲತಾಪಾಾಂಗ್ ಲೀಲರ್ಾ | 

ನ ೀತರ ದಿವತರ್ ಸೌಾಂದರ್ಯ- 
ನಾಂದಿತ ೀಾಂದಿೀ ವರತಿವಷ್ಾ || 3-28 

ಕ್ುಸುಮಾರ್ುಧ ಕ ೂೀದಾಂಡ – 
ಕ್ುಟ್ತ್ಲ ಭೂರ ವಲಾಸ ರ್ಾ | 

ಬ್ಾಂಧೂಕ್ ಕ್ುಸುಮ ಚಾಛರ್ಾ- 
ಬ್ಾಂಧು ಭೂತಾಧರ ಶ್ರರ್ಾ || 3-29 

ಕ್ಾಂಠನಾಲ ಜತಾನಾಂಗ್-  
ಕ್ಾಂಬ್ು ಬಬ ೂಬೀಕ್ ಸಾಂಪದಾ |  

ಬಾಹು ದಿವತರ್ ಸೌಭ್ಾಗ್ಯ-  
ವಾಂಚಿತ ೂೀ ತಪಲ ಮಾಲರ್ಾ |3-30 

ಸಿಾರ ರ್ೌವನ ಲಾವಣಯ –  
ಶೃಾಂಗಾರಿತ ಶರಿೀರರ್ಾ |  

ಅತಯಾಂತ ಕ್ಠಿನ ೂೀತುುಾಂಗ್-  
ಪಿೀವರ ಸು ನ ಭ್ಾರರ್ಾ || 3-31   

ಮೃಣಾಲ ವಲಲರಿೀತಾಂತು-  
ಬ್ಾಂಧು ಭೂತಾವ ಲಗ್ನರ್ಾ |  

ಶೃಾಂಗಾರ ತಟ್ತ್ನೀ ತುಾಂಗ್-  
ಪ ಲನ ಶ  ರೀಣ ಭ್ಾರರ್ಾ |3-32 

ಕ್ುಸುಾಂಭ ಕ್ುಸುಮಚಾಛರ್ಾ –  
ಕ ೂೀಮಲಾಾಂಬ್ರ ಶ  ೀಭರ್ಾ |  

ಶೃಾಂಗಾರ ೂೀದಾಯನ ಸಾಂರಾಂಭ –  
ರಾಂಭ್ಾ ಸುಾಂಭ್ ೂೀರು ಕಾಾಂಡರ್ಾ3-33 

ಚೂತ ಪರವಾಲ ಸುಷುಮಾ- 
ಸುಕ್ುಮಾರ ಪದಾಬ್ಾರ್ಾ | 

ಸಿಾರ ಮಾಂಗ್ಲ ಶೃಾಂಗಾರ 

ಭೂಷಣಾಲಾಂಕ್ೃ ತಾಾಂಗ್ರ್ಾ || 3-34 

ಹ್ಾರ ನೂಪ ರ ಕ ೀರ್ೂರ-  
ಚಮತೃತ ಶರಿೀರರ್ಾ |  

ಚಕ್ಷುರಾನಾಂದ ಲತರ್ಾ  
ಸೌಭ್ಾಗ್ಯ ಕ್ುಲ ವದಯರ್ಾ || 3-35 

ಉಮರ್ಾ ಸಮ-ಮಾ-ಸಿೀನಾಂ  
ಲ ೂೀಕ್ ಜಾಲ ಕ್ುಟುಾಂಬ್ರ್ಾ |  

ಅಪೂವಯ ರೂಪ ಮ ಭಜನ್  
ಪರಿವಾರಾಃ ಸಮಾಂತತಃ || 3-36 

ಇತಿ ಶಕ್ತುವಣಯನಮ್  
 

 ದ ೀವತಾನಾಾಂ ಸ ೀವಾ ವಣಯನಮ್ ಪ ಾಂಡರಿೀಕಾ ಕ್ೃತಿಾಂ ಸವಚಛಮ್  
ಪೂಣಯ ಚಾಂದರ ಸಹ್ ೂೀದರಮ್ |  

ದಧ್ೌ ತಸಯ ಮಹ್ಾಲಕ್ಷಿಮೀಃ  

ತಾಂತಿರೀ ಝಾಂಕಾರ ಶಾಲನಾಯ 
ಸಾಂಗಿೀತಾಮೃತ ವದಯರ್ಾ |  
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ಸಿತಮಾತ-ಪ-ವಾರಣಮ್| 3-37 ಉಪತಸ ಾೀ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 
ಉಪಾಾಂತ ೀ ಚ ಸರಸವತಿೀ || 3-38 

ಝಣತಕಾಂಕ್ಣ ಜಾತ ೀನ  
ಹಸ ುೀನ ೂೀಪ ನಷದವಧೂಃ |  

ಓಾಂಕಾರ ತಾಲ ವೃಾಂತ ೀನ  
ವೀಜರ್ಾ ಮಾಸ ಶಾಂಕ್ರಮ್ |3-39 

ಚಲಚಾಿ ಮರಿಕಾ ಹಸಾು  
ಝಾಂಕ್ುರ್ ವನಾಣ ಕ್ಾಂಕ್ಣಾಃ |  

ಆಸ ೀವಾಂತ ತವೂಶಾನಮ್  
ಅಭಿತ ೂೀ ದಿವಯಕ್ನಯಕಾಃ || 3-40 

ಚಾಮರಾಣಾಾಂ ವಲ ೂೀಲಾನಾಮ್ 

ಮಧ್ ಯೀ ತನುಾಖ್ ಮಾಂಡಲಮ್ | 

ರರಾಜ ರಾಜ ಹಾಂಸಾನಾಮ್ 

ಭರಮತಾಮಿವ ಪಾಂಕ್ಜಮ್ || 3-41 

ಮಾಂತ ರೀಣ ತಮ ಸ ೀವಾಂತ 

ವ ೀದಾಃ ಸಾಾಂಗ್ವಭೂತರ್ಃ | 

ಭಕಾಾ ಚೂಡಾಮಣಾಂ ಕಾಾಂತಮ್ 

ವಹಾಂತ ಇವ ಮೌಲಭಿಃ || 3-42 
ತದಿೀರ್ಾರ್ುಧ ಧ್ಾರಿಣಯಃ  
ತತಾಮಾನ ವಭೂಷಣಾಃ |  

ಅಾಂಗ್ಭೂತಾಃ ಸಿರರ್ಃ ಕಾಶ್ಿದ್  
ಆ ಸ ೀವಾಂತ ತಮಿೀಶವರಮ್ || 3-43 

ಆಪಾುಧಿಕಾರಿಣಃ ಕ ೀಚಿತ್  
ಅನಾಂತ ಪರಮುಖಾ ಅಪಿ |  

ಅಷ್ೌು ವದ ಯೀಶವರಾ ದ ೀವಮ್  
ಅಭಜಾಂತ ಸಮಾಂತತಃ || 3-44 

ತತ ೂೀ ನಾಂದಿೀ ಮಹ್ಾಕಾಲಃ  
ಚಾಂಡ ೂೀ ಭೃಾಂಗಿೀರಿಟ್ತ್ ಸುತಃ | 

ಸ ೀನಾ ನಗ್ಯಜ ವಕ್ರಶಿ  
 

ರ ೀಣುಕ ೂೀದಾರುಕ್ ಸುಥಾ| 

ಘಾಂಟಾಕ್ಣಯಃ ಪ ಷಪದಾಂತಃ  
ಕ್ಪಾಲೀ ವೀರಭದರಕ್ಃ| 3-45  

ಏವಮಾದಾಯ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗಾ  
ಮಹ್ಾಬ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಾಃ|  

ನರಾಂಕ್ುಶ ಮಹ್ಾಸತಾುವ  
ಭ್ ೀಜರ ೀ ತಾಂ ಮಹ್ ೀಶವರಮ್ |3-46 

ಅಣಮಾದಿಕ್ಮ್ ಐಶವರ್ಯಮ್ 

ಯ್ೀಷ್ಾಾಂ ಸಿದ ಾೀರ ಪೀಹನಮ್ | 

ಬ್ರಹ್ಾಾದರ್ಃ ಸುರಾ ಯ್ೀಷ್ಾಮ್ 

ಆಜ್ಞಾ ಲಾಂಘನ ಭಿೀ ರವಃ || 3-47 

ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿಮೀ ಪರಿಷವಾಂಗ್ -  
ಮುದಿತಾ ಯ್ೀನು ರಾತಾನಾ |  

ಯ್ೀಷ್ಾಮಿೀಷ ತಕರಾಂ ವಶವ-  
ಸಗ್ಯ ಸಾಂಹ್ಾರ ಕ್ಲಪನಮ್|| 3-48 

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತುಃ ಪರಾ ಯ್ೀಷ್ಾಮ್ 

ಸವಯವಸುು ಪರಕಾಶ್ನೀ | 

ಆನಾಂದ ಕ್ಣಕಾ ಯ್ೀಷ್ಾಮ್ 

ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಾಾದಿ ಸಾಂಪದಃ || 3-49 
ಆಕಾಾಂಕ್ಷಾಂತ ೀ ಪದಾಂ ಯ್ೀಷ್ಾಮ್ 

ಯೀಗಿನ ೂೀ ಯೀಗ್ ತತಪರಾಃ | 

ಕಾಾಂಕ್ಷಣೀರ್ ಫಲ ೂೀ ಯ್ೀಷ್ಾಮ್ 

ಸಾಂಕ್ಲಪಃ ಕ್ಲಪ ಪಾದಪಃ || 3-50 

ಕ್ಮಯ ಕಾಲಾದಿ ಕಾಪಯಣಯ-  
ಚಿಾಂತಾ ಯ್ೀಷ್ಾಾಂ ನ ವದಯತ ೀ |  

ಯ್ೀಷ್ಾಾಂ ವಕ್ರಮ ಸನಾನಹ್ಾ 
ಮೃತ ೂಯೀರಪಿ ಚ ಮೃತಯವಃ|  

 

ತ ೀಸಾ ರೂಪಯ ಪದಾಂ ಪಾರಪಾುಃ  
ಪರಮಥಾ ಭ್ ೀಜರ ೀ ಶ್ವಮ್ ||3-51 
 

ಬ್ರಹ್ ೂೇಪ ೀಾಂದರ ಮಹ್ ೀಾಂದಾರದಾಯ  
ವಶವ ತಾಂತಾರಧಿಕಾರಿಣಮ್| 

ಆರ್ುಧ್ಾ ಲಾಂಕ್ೃತ ಪಾರಾಂತಾಃ  
ಪರಿತಸುಾಂ ಸಿಷ್ ೀವರ ೀ|| 3-52 

ಆದಿತಾಯ ವಸವೀ ರುದಾರ  
ರ್ಕ್ಷ ಗ್ಾಂಧವಯ ಕ್ತನನರಾಃ| 

ದಾನವಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ದ ೈತಾಯಃ  
ಸಿದಾಾ ವದಾಯ ಧರ ೂೀ ರಗಾಃ|  

ಅಭಜಾಂತ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ | 

ಅಪರಿಚಿಛನನ ಸ ೈನಕಾಃ || 3-53 
 

ವಸಿಷ್ ೂಠೀ ವಾಮದ ೀವಶಿ  
ಪ ಲಸಾಾಗ್ಸಾ ಶೌನಕಾಃ | 
ದಧಿೀಚಿಗೌಯತಮಶ ೈವ 

ಸಾನಾಂದ ಶುಕ್ ನಾರದಾಃ || 3-54 
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ಉಪಮನುಯ ಭೃಗ್ುವಾಯಸ-  
ಪರಾಶರ ಮರಿೀಚರ್ಃ |  

ಇತಾಯದಾಯ ಮುನರ್ಃ ಸವ ಯ  
ನೀಲಕ್ಾಂಠಾಂ ಸಿಷ್ ೀವರ ೀ || 3-55 

ಪಾಶರವಸಾ ಪರಿವಾರಾಣಾಮ್ 

ವಮಲಾಾಂಗ ೀಷು ಬಾಂಬತಃ | 

ಸವಾಯಾಂತಗ್ಯತ ಮಾತಾಾನಮ್ 

ಸ ರ ೀಜ ೀ ದಶಯರ್ನನವ || 3-56 

ದ ೀವತಾನಾಾಂ ಸ ೀವಾವಣಯನಮ್  

ಪರಮೀಶವರಸಯ ರಾಜ ವಾಯಪಾರ ವಣಯನಮ್ 

ಕ್ಷಣಾಂ ಸ ಶಾಂಭುರ್ ದ ೀವಾನಾಮ್ 
ಕಾರ್ಯಭ್ಾಗ್ಾಂ ನರೂಪರ್ನ್ | 

 ಕ್ಷಣಾಂ ಗ್ಾಂಧವಯ ರಾಜಾನಾಮ್ 
ಗಾನವದಾಯಾಂ ವಭ್ಾವರ್ನ್||3-57 

ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದಿಭಿದ ಯವ ೈಃ ಕ್ಷಣ 
ಮಾಲಾಪಮಾಚರನ್ |  

ಕ್ಷಣಾಂ ದ ೀವ ಮೃಗಾಕ್ಷಿೀಣಾಮ್ ಲಾಲರ್ನ್ 
ನೃತಯ ವಭರಮಮ್ |3-58 

ವಾಯಸಾದಿೀನಾಾಂ ಕ್ಷಣಾಂ ಕ್ುವಯನ್  
ವ ೀದ ೂೀಚಾಿರ ೀಷು ಗೌರವಮ್ |  

ವದಧ್ಾನಃ  ಕ್ಷಣಾಂ ದ ೀವಾಯ  
ಮುಖ ೀ ಬಾಂಬಾಧರ ೀ ದೃಶಃ || 3-59 

ಹ್ಾಸಯ ನೃತಯಾಂ ಕ್ಷಣಾಂ ಪಶಯನ್ 

ಭೃಾಂಗಿಣಾ ಪರಿ ಕ್ಲಪತಮ್ | 

ನಾಂದಿನಾ ವ ೀತರ ಹಸ ುೀನ 

ಸವಯ ತಾಂತಾರಧಿಕಾರಿಣಾ || 3-60 
ಅಮುಾಂಚತಾ ಸದಾ ಪಾಶವಯಮ್ 
ಆತಾಾಭಿಪಾರರ್ ವ ೀದಿನಾ| 

ಚ ೂೀದಿತಾನ್ ವಾಸರ್ನ್ ಕಾಾಂಶ್ಿದ್| 
ವಸೃಜನ್ ಭೂರ ವಲಾಸತಃ |  

ಸಾಂಭ್ಾವರ್ಾಂಸುಥಾ ಚಾನಾಯನ್ 
ಅನಾಯನಪಿ ನರ್ಾಮರ್ನ್ |3-61 

ಸಮಸು ಭುವನಾಧಿೀಶ-  
ಮೌಲ ಲಾಲತ ಶಾಸನಃ | 

ಅಕ್ುಾಂಠ ಶಕ್ತು ರ ವಾಯಜ-  
ಲಾವಣಯ ಲಲತಾಕ್ೃತಿಃ ||3-62 

 

ಸಿಾರ ರ್ೌವನಸೌರಭಯ-  
ಶೃಾಂಗಾರಿತ ಕ್ಲ ೀವರಃ |  

ಆತಾಶಕ್ಾಮೃತಾಸಾವದ –  
ರಸ ೂೀಲಾಲಸಿತ ಮಾನಸಃ || 3-63 

ಸಾವಭ್ಾವಕ್ ಮಹ್ ೈಶವರ್ಯ-  
ವಶಾರಮ ಪರಮಾವಧಿಃ |  

ನಷಕಲಾಂಕ್ ಮಹ್ಾಸತುವ-  
ನಮಿಯತಾನ ೀಕ್ ವಗ್ರಹಃ || 3-64 

ಅಖ್ಾಂಡಾರಾತಿ ದ ೂೀರ್  
ದಾಂಡ- ಕ್ಾಂಡೂ ಖ್ಾಂಡನ ಪಾಂಡಿತಃ| 

ಚಿಾಂತಾಮಣಃ ಪರಪನಾನನಾಮ್  
ಶ್ರೀಕ್ಾಂಠಃ ಪರಮೀಶವರಃ || 3-65 

ಸಭ್ಾಾಂತರ ಗ್ತಾಂ ತಾಂತರಮ್  
ರ ೀಣುಕ್ಾಂ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ಮ್| 

ಪರಸಾದಾಂ ಸುಲಭಾಂ ದಾತುಮ್ 
ತಾಾಂಬ್ೂಲಾಂ ಸ ತ ಮಾಹ್  
ವರ್ತ್||3-66 

ಶಾಂಭ್ ೂೀರ್ ಆಹ್ಾವನ ಸಾಂತ ೂೀಷ-  
ಸಾಂಭರಮೀಣ ೈವ ದಾರುಕ್ಮ್| 

ಉಲಲಾಂಘಯ ಪಾಶವಯ ಮಗ್ಮತ್  
ಲ ೂೀಕ್ನಾಥಸಯ ರ ೀಣುಕ್ಃ || 3-67 

ತಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ ವಭು ಸುತರ  
ಸಮುಲಲಾಂಘಿತ ದಾರುಕ್ಮ್ |  

ಮಾಹ್ಾತಯಾಂ ನಜ ಭಕಾುನಾಮ್  
ದ ೂಯೀತರ್ನನದ ಮಬ್ರವೀತ್ || 3-68 

ರ ೀ! ರ ೀ! ರ ೀಣುಕ್ ದುಬ್ುಯದ ಾೀ  
ಕ್ಥಮೀಷ ತವ ರ್ಾಧುನಾ |  

ಉಲಲಾಂಘಿತಃ ಸಭ್ಾ ಮಧ್ ಯೀ  
ಮಮ ಭಕ ೂುೀ ಹಿ ದಾರುಕ್ಃ || 3-69 

ಲಾಂಘನಾಂ ಮಮ ಭಕಾುನಾಮ್ 

ಪರಮಾನಥಯ ಕಾರಣಮ್ | 

ಆರ್ುಃ ಶ್ರರ್ಾಂ ಕ್ುಲಾಂ ಕ್ತೀತಿಯಮ್ 

ನಹಾಂತಿ ಹಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ || 3-70 
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ಮಮ ಭಕ್ು ಮವಜ್ಞಾರ್ 
ಮಾಕ್ಯಾಂಡ ೀರ್ಾಂ ಪ ರಾ ರ್ಮಃ | 

ಮತಾಪದ ತಾಡನಾ ದಾಸಿೀತ್ 
ಸಾರಣೀರ್ ಕ್ಲ ೀವರಃ || 3-71 

ಭೃಗ ೂೀಶಿ ಶಾಂಕ್ು ಕ್ಣಯಸಯ  
ಮಮ ಭಕ್ತು ಮತ ೂೀ ಸುಯೀಃ | 

ಕ್ೃತಾವನಷು ಮಭೂದಿವಷುುಃ ವ 

ಕ ೀಶ  ೀ ದಶಯೀನಭ್ಾಕ್ || 3-72 

ಮದೂಕ ುೀನ ದಧಿೀಚ ೀನ 

 ಕ್ೃತಾವ ರ್ುದಾಾಂ ಜನಾದಯನಃ |  
ಭಗ್ನ ಚಕಾರರ್ುಧಃ ಪೂವಯಮ್  
ಪರಾಭವ ಮುಪಾಗ್ಮತ್|| 3-73 

ಕ್ೃತಾಶವಮೀಧ್ ೂೀ ದಕ್ಷ ೂಪಿ  
ಮದೂಕಾುಾಂಶಿ ಗ್ಣ ೀಶವರಾನ್ |  
ಅವಮತಯ ಸಭ್ಾಮಧ್ ಯೀ 
 ಮೀಷವಕ ೂರೀ ಭವತ್ ಪ ರಾ || 3-74 

ಶ ವೀತಸಯ ಮಮ ಭಕ್ುಸಯ  
ದುರತಿಕ್ರಮ ತ ೀಜಸಃ |  
ಔದಾಸಿೀನ ಯೀನ ಕಾಲ ೂೀಪಿ 

ಮರ್ಾ ದಗ್ಾಃ ಪ ರಾಭವತ್ || 3-75 

 ಏವಮನ ಯೀಪಿ ಬ್ಹವೀ  
ಮದೂಕಾು ನಾಮತಿಕ್ರಮಾತ್ |  

ಪರಿಭೂತಾಃ ಹತಾಶಾಿಸನ್  
ಭಕಾು ಮೀ ದುರತಿಕ್ರಮಾಃ || 3-76 

ಅವಚಾರ ೀಣ ಮದೂಕ ೂುೀ  
ಲಾಂಘಿತ ೂೀ ದಾರುಕ್ಸುವರ್ಾ |  
ಏಷ ತವಾಂ ರ ೀಣುಕಾನ ೀನ 

 ಜನಾವಾನ್ ಭವ ಭೂತಲ ೀ || 3-77 

 

ಇತಿ ಪರಮೀಶವರಸಯ ರಾಜ ವಾಯಪಾರ 
ವಣಯನಮ್ 

ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ಸಯ ಶ್ವ ವಜ್ಞಾಪನಮ್ ಇತುಯಕ್ುಃ ಪರಮೀಶ ೀನ 
ಭಕ್ುಮಾಹ್ಾತಯಶಾಂಸಿನಾ |  

ಪಾರಥಯರ್ಾಮಾಸ ದ ೀವ ೀಶಮ್  
ಪರಣಪತಯ ಸ ರ ೀಣುಕ್ಃ |  

ಭವದಾಹ್ಾವನ ಸಾಂಭ್ಾರಾಂತಾಯ  
ಮರ್ಾ ಜ್ಞಾನಾದಿವ ಲಾಂಘಿತಃ ||3-78 
ದಾರುಕ ೂೀರ್ಾಂ ತತಃ ಶಾಂಭ್ ೂೀ 
ಪಾಹಿ ಮಾಾಂ ಭಕ್ುವತಾಲ | 

ಮಾನುಷಿೀಾಂ ಯೀನಮಾಸಾದಯ 
ಮಹ್ಾ ದುಃಖ್ ವವಧಿಯನೀಾಂ | 

ಜಾತಾಯರ್ುರ್ ಭ್ ೂೀಗ್ ವ ೈಷಮಯ- 
ಹ್ ೀತು ಕ್ಮಯಪ ಪಾದಿನೀಮ್ | 3-79 

ಸಮಸು ದ ೀವ ಕ ೈಾಂಕ್ರ್ಯ-  
ಕಾಪಯಣಯ ಪರಸವ ಸಾಲೀಮ್ |  

 

ಮಹ್ಾ ತಾಪತರಯೀಪ ೀತಾಮ್  
ವಣಾಯಶರಮ ನರ್ಾಂತಿರತಾಮ್ |  

ವಹ್ಾರ್ ತವತಪದಾಾಂಭ್ ೂೀಜ-  
ಸ ೀವಾಾಂ ಕ್ತಾಂ ವಾವಸಾಮಯಹಮ್ ||3-80 

ರ್ಥಾ ಮೀ ಮಾನುಷ್ ೂೀ ಭ್ಾವೀ 
 ನ ಭವ ೀತ್ ಕ್ಷಿತಿಮಾಂಡಲ ೀ |  

ತಥಾ ಪರಸಾದಾಂ ದ ೀವ ೀಶ  
ವಧ್ ೀಹಿ ಕ್ರುಣಾನಧ್ ೀ || 3-81 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ಸಯ ಶ್ವ 
ವಜ್ಞಾಪನಮ್ 

ಅವತಾರ ಪರಯೀಜನಮ್    
ಇತಿ ಸಾಂಪಾರರ್ಥಯತ ೂೀ ದ ೀವೀ  
ರ ೀಣುಕ ೀನ ಮಹ್ ೀಶವರಃ |  

ಮಾ ಭ್ ೈಷಿೀಮಯಮ ಭಕಾುನಾಮ್  
ಕ್ುತ ೂೀ ಭಿೀತಿರಿಹ್ ೈಷಯತಿ || 3-82 

ಶ್ರೀಶ ೈಲಸ ೂಯೀತುರ ೀ ಭ್ಾಗ ೀ  
ತಿರಲಾಂಗ್ವಷಯ್ೀ ಶುಭ್ ೀ |  

ಕ ೂಲಲಪಾಕಾಯಭಿಧ್ಾನ ೂೀಸಿು ಕ ೂೀಪಿ  
ಗಾರಮೀ ಮಹತುರಃ || 3-83 

ಸ ೂೀಮೀಶವರಾಭಿಧ್ಾನಸಯ 
ತತರ ವಾಸವತ ೂೀ ಮಮ | 

ಅಸಪೃಶನ್ ಮಾನುಷಾಂ ಭ್ಾವಮ್ 

ಲಾಂಗಾತಾರದುಭಯವಷಯಸಿ || 3-84 

ಮದಿೀರ್ಲಾಂಗ್ಸಾಂಭೂತಮ್ 

ಮದೂಕ್ುಪರಿಪಾಲಕ್ಮ್ | 

ವಸಿಾತಾ ಮಾನುಷ್ಾಃ ಸವ ಯ 

ತಾವಾಂ ಭಜಾಂತುಮದಾಜ್ಞರ್ಾ||3-85 
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ಮದದ ವೈತಪರಾಂ ಶಾಸರಮ್ 
ವ ೀದವ ೀದಾಾಂತ ಸಾಂಮತಮ್ |  
ಸಾಾಪಯಿಷಯಸಿ ಭೂಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ಹಿತ ಕಾರಕ್ಮ್ ||3-86 

ಮಮ ಪರತಾಪಮತುಲಮ್  
ಮದೂಕಾುನಾಾಂ ವಶ ೀಷತಃ |  

ಪರಕಾಶರ್ ಮಹಿೀಭ್ಾಗ ೀ  
ವ ೀದಮಾಗಾಯನುಸಾರತಃ || 3-87 

ಇತುಯಕಾುವ ಪರಮೀಶವರಃ  
ಸ ಭಗ್ವಾನ್ ಭದಾರಸನಾ ದು ತಿಾತ ೂೀ 
ಬ್ರಹ್ ೂೇಪ ೀಾಂದರ ಮುಖಾನ್ ವಸೃಜಯ 
ವಬ್ುಧ್ಾನ್ ಭೂರ ಸಾಂಜ್ಞರ್ಾ ಕ ೀವಲಮ್| 

 

ಪಾವಯತಾಯ ಸಹಿತ ೂೀಗ್ಣ ೈರ್ 
ಅಭಿಮತ ೈಃ ಪಾರಪ ಸವಮ್ 
ಅಾಂತಃಪ ರಮ್  
ಕ್ಷ ೂಣೀ ಭ್ಾಗ್ಮ್ ಅವಾತರತ್   
ಪಶು ಪತ ೀರಾಜ್ಞಾ ವಶಾದ್ 
ರ ೀಣುಕ್ಃ||3-88 

ಇತಿ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು – ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ ಶಾಸ ರೀ, 
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯ ನಣಯಯ್ೀ, ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ 

ಜಗ್ತಾೃಷಿು ವಚಾರ ೂೀ ನಾಮ ತೃತಿೀರ್ಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
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ಚತುಥಯಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ-ದಶಯನ ಪರಸಾಂಗ್ಃ ರ ೀಣುಕ್ ಭೂಲ ೂೀಕಾ-ವ-ತರಣಮ್ (13 ಶ  ಲೀಕ್ಗ್ಳ್ು) 
ಅಥ ತಿರಲಾಂಗ್ವಷಯ್ೀ 
ಕ ೂಲಲಪಾಕ್ಯಭಿಧ್ ೀ ಪ ರ ೀ | 

ಸ ೂೀಮೀಶವರ ಮಹ್ಾಲಾಂಗಾತ್ 

ಪಾರದುರಾ ಸಿೀತ್-ಸ ರ ೀಣುಕ್ಃ ||4-1 

 

ಪಾರದುರ್ ಭೂತಾಂ ತಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ಶ್ವಲಾಂಗಾತ್ ತಿರಲಾಂಗ್ಜಾಃ | 
ವಸಿಾತಾಃ ಪಾರಣನಃ ಸವ ಯ 

ಬ್ಭೂ-ವ -ರತಿ ತ ೀಜಸಮ್ || 4-2 

ಭಸ ೂೇದೂಾಲತ ಸವಾಯಾಂಗ್ಮ್| 
ಸಾರ ರುದಾರಕ್ಷ ಭೂಷಣಮ್ |  
ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣ ಸಾಂರ್ುಕ್ುಮ್|  
ಲಾಂಗ್ಪೂಜಾ ಪರಾರ್ಣಮ್ | 
ಜಟಾ ಮುಕ್ುಟ ಸಾಂರ್ುಕ್ುಮ್ 

ತಿರಪ ಾಂಡಾರಾಂಕ್ತತ ಮಸುಕ್ಮ್ || 4-3 

ಕ್ಟ್ತ್ೀ ತಟ್ತ್ೀ ಪಟ್ತ್ೀ ಭೂತ-|  
ಕ್ಾಂಥಾ ಪಟಲ ಬ್ಾಂಧುರಮ್ |  
ದಧ್ಾನಾಂ ಯೀಗ್ದಾಂಡಾಂ ಚ| 
ಭಸಾಾ ಧ್ಾರಾಂ ಕ್ಮಾಂಡಲುಮ್ || 4-4 

ಶ್ವಾದ ವೈತ ಪರಿಜ್ಞಾನ – 

ಪರಮಾನಾಂದ ಮೀದಿತಮ್ | 

ನಧೂಯತ ಸವಯ ಸಾಂಸಾರ- 
ವಾಸನಾ ದ ೂೀಷ ಪಾಂಜರಮ್ || 4-5  

ಶ್ವಾಗ್ಮ ಸುಧ್ಾಸಿಾಂಧು- 
ಸಮುನ ೇಷ ಸುಧ್ಾಕ್ರಮ್ | 

ಚಿತಾುರವಾಂದ ಸಾಂಗ್ೂಢ- 
ಶ್ವಪಾದಾಾಂಬ್ುಜ ದವರ್ಮ್ || 4-6 

ರ್ಮಾದಿ ಯೀಗ್ ತಾಂತರಜ್ಞಮ್ 

ಸವತಾಂತರಾಂ ಸವಯಕ್ಮಯಸು | 

ಸಮಸು ಸಿದಾ ಸಾಂತಾನ- 
ಸಮುದಾರ್ ಶ್ಖಾಮಣಮ್ || 4-7 

ವೀರ ಸಿದಾಾಾಂತ ನವಾಯಹ- 
ಕ್ೃತಪಟು ನಬ್ಾಂಧನಮ್ | 
ಆಲ ೂೀಕ್ ಮಾತರ ನಭಿಯನನ- 
ಸಮಸು ಪಾರಣ ಪಾತಕ್ಮ್ || 4-8 

ತಮ ಪೃಚಛನ್ ಜನಾಃ ಸವ ಯ 

ನಮಾಂತಃ ಕ ೂೀ ಭವಾನತಿ | 

ಇತಿ ಪೃಷ್ ೂುೀ ಮಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ಜನ ೈರ್ ವಸಿಾತ ಮಾನಸ ೈಃ || 4-9 

ಪರತುಯವಾಚ ಶ್ವಾದ ವೈತ- 
ಮಹ್ಾನಾಂದ ಪರಾರ್ಣಃ | 

ಪಿನಾಕ್ತನಃ ಪಾಶರವವತಿಯ 

ರ ೀಣುಕಾಖ ೂಯೀ ಗ್ಣ ೀಶವರಃ || 4-10 

ಶ್ವಾ ದ ೀಶಾ-ನು-ಸಾರ ೀಣ 

ಶ್ವಲಾಂಗಾದಿ-ಹ್ಾ-ಭವಮ್ | 

ನಾಮಾನ ರ ೀಣುಕ್ ಸಿದ ೂಾೀಹಮ್ 

ಸಿದಾ ಸಾಂತಾನ ನಾರ್ಕ್ಃ || 4-11 

ಸವಚಛಾಂದಚಾರಿೀ ಲ ೂೀಕ ೀಸಿಾನ್ 

ಶ್ವ ಸಿದಾಾಾಂತ ಪಾಲಕ್ಃ | 

ಖ್ಾಂಡರ್ನ್ ಜ ೈನ ಚಾವಾಯಕ್- 
ಬೌದಾಾದಿೀನಾಾಂ ದುರಾಗ್-ಮಾನ್ ||4-12 

ಇತುಯಕಾುವ ಪಶಯ-ತಾಾಂ ತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ವಷರ್ ಸಿಾರ ಚಕ್ಷುಷ್ಾಮ್ | 

ಉತಾಾರ್ ವೂಯಮ ಮಾಗ ಯಣ 

ಮಲರ್ಾದಿರ ಮುಪಾಗ್ಮತ್ || 4-13 

ಇತಿ ರ ೀಣುಕ್ ಭೂಲ ೂೀಕಾವತರಣಾಂ  ಮಲರ್ಾಚಲ ವಣಯನಾಂ  

ನವಚಾಂದನ ಕಾಾಂತಾರ- 
ಕ್ಾಂದಲ-ನಾಾಂದ ಮಾರುತಮ್ | 
ಅಭಾಂಗ್ುರ ಭುಜಾಂಗ್ ಸಿರೀ- 
ಸಾಂಗಿೀತ ರಸ ಸಾಂಕ್ುಲಮ್||4-14 

ಕ್ರಿಪೀತ ಕ್ರಾಕ್ೃಷು- 
ಸುೂರ ದ ೀಲಾತಿ ವಾಸಿತಮ್ | 
ವರಾಹ ದಾಂಷಿಿಕಾ ಧವಸು- 
ಮುಸಾು ಸುರಭಿ ಕ್ಾಂದರಮ್|| 4-15 

ಪಟ್ತ್ೀರ ದಲ ಪರ್ಯಾಂಕ್- 
ಪರಸುಪು ವಾಯಧ ದಾಂಪತಿಮ್ | 
ಮಾಧವೀ ಮಲಲಕಾ ಜಾತಿ- 
ಮಾಂಜರಿೀ ರ ೀಣು ರಾಂಜತಮ್ || 4-16  

ಇತಿ ಮಲರ್ಾಚಲ ವಣಯನಾಂ  

ಅಗ್ಸಾ ಮುನ ೀಃ ಆಶರಮ ವಣಯನಮ್ (8 ಶ  ಲೀಕ್ಗ್ಳ್ು) 
ತತರ ಕ್ುತರ ಚಿದಾಭ್ ೂೀಗ್- 
ಸವಯತುಯ ಕ್ುಸುಮದುರಮೀ | 

ಮಾಂದಾರ ಚಾಂದನ ಪಾರಯ್ೈರ್ 

ಮಾಂಡಿತಾಂ ತರುಮಾಂಡಲ ೈಃ | 
ಮುನ ಕ್ನಾಯ ಕ್ರಾನೀತ- 
ಕ್ಲಶಾಾಂಬ್ು ವವಧಿಯತ ೈಃ | 

ಹ್ ೀಮಾರವಾಂದ ನಷಯಾಂದ- 
ಮಕ್ರಾಂದ ಸುಗ್ಾಂಧಿಭಿಃ | 
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ಅಪಶಯದಾಶರಮಾಂ ದಿವಯಮ್ 

ಅಗ್ಸಾಸಯ ಮಹ್ಾಮುನ ೀಃ || 4-17 
ಶಾಖಾ ಶ್ಖ್ರ ಸಾಂಲೀನ- 
ತಾರಕಾ ಗ್ಣ ಕ ೂೀರಕ ೈಃ || 4-18 

ಆಲವಾಲ ಜಲಾ ಸಾವದ- 
ಮೀದಮಾನ ಮೃಗಿೀ ಗ್ಣ ೈಃ || 4-19 

ಮರಾ ಲಾಲಾಪ ವಾಚಾಲು- 
ವೀಚಿ ಮಾಲಾ ಮನ ೂೀಹರ ೈಃ || 4-20 

ಇಾಂದಿೀ ವರವರ ಜ ೂಯೀತಿ- 
ರಾಂಧಿೀಕ್ೃತ ಹರಿನುಾಖ ೈಃ | 

ಲ ೂೀಪಾ ಮುದಾರ ಪದನಾಯಸ- 
ಚರಿತಾಥಯ ತಟಾಾಂಕ್ತತ ೈಃ || 4-21 

ಹ್ಾರ ನೀಹ್ಾರ ಕ್ಪೂಯರ- 
ಹರಹ್ಾಸಾ ಮಲ ೂೀದಕ ೈಃ | 

ನತಯ ನ ೈಮಿತಿುಕ್ ಸಾನನ- 
ನರ್ಮಾಥ ಯಸ್ ತಪಸಿವನಾಮ್ || 4-22 

ಪರಕ್ೃಷು ಮಣ ಸ ೂೀ-ಪಾನ ೈಃ 
ಪರಿವೀತಾಂ ಸರ ೂೀವರ ೈಃ | 

ವಮುಕ್ು ಸತುವ ವ ೈರಸಯಾಂ 

ಬ್ರಹಾಲ ೂೀಕ್ ಮಿವಾಪರಮ್ || 4-23 

ಹೂರ್ ಮಾನಾಜಯ ಸಾಂತಾನ- 
ಧೂಮಗ್ಾಂಧಿ ಮಹ್ಾಸಾಲಮ್ | 
ಶುಕ್ ಸಾಂಸತ್ ಸಮಾರಬ್ಾ 
ಶುರತಿ ಶಾಸ ೂರೀಪ ಬ್ೃಾಂಹಣಮ್ ||4-24 

ಇತಿ ಅಗ್ಸಾಾಶರಮವಣಯನಾಂ ಅಗ್ಸಾ ಮುನವಣಯನಮ್   
ತಸಯ ಮಧ್ ಯೀ ಸಮಾಸಿೀನಾಂ 

ಮೂಲ ೀ ಚಾಂದನಭೂರುಹಃ | 

ಸುಕ್ುಮಾರದಲಚಾಛರ್ಾ- 
ದೂರಿತಾದಿತಯ ತ ೀಜಸಃ || 4-25  

ತಡಿತಿಪಾಂಗ್ ಜಟಾಭ್ಾರ ೈಃ 
ತಿರಪ ಾಂಡಾರಾಂಕ್ತತ ಮಸುಕ ೈಃ | 

ಭಸ ೂೇದೂಾಲತ ಸವಾಯಾಂಗ ೈಃ 
ಸುೂರದ್ ರಾದಾರಕ್ಷ ಭೂಷಣ ೈಃ || 4-26 

ನವವಲಕಲ ವಾಸ ೂೀಭಿಃ 
ನಾನಾ ನರ್ಮ ಧ್ಾರಿಭಿಃ | 

ಪರಿವೀತಾಂ ಮುನಗ್ಣ ೈಃ 
ಪರಮಥ ೈರಿವ ಶಾಂಕ್ರಮ್ || 4-27 

ಸಮುಜವಲ ಜಟಾ ಜಾಲ ೈಃ 
ತಪಃ ಪಾದಪ ಪಲಲವ ೈಃ | 

ಸುೂರ-ತ್  ಸೌದಾಮಿನೀ ಕ್ಲ ಪೈಃ 
ಜಾವಲಾ ಜಾಲ ೈ ರಿ-ವಾನಲಮ್ || 4-28 

ವಶುದಾ ಭಸಾ ಕ್ೃತರ್ಾ 

ತಿರಪ ಾಂಡಾರಾಂಕ್ತತ ರ ೀಖ್ರ್ಾ | 
ತಿರಸ ೂರೀತ-ಸ ೀವ ಸಾಂಬ್ದಾ- 
ಶ್ಲಾಭ್ಾಗ್ಾಂ ಹಿಮಾಚಲಮ್ || 4-29  

ಭಸಾಾಲಾಂಕ್ೃತ ಸವಾಯಾಂಗ್ಮ್  
ಶಶಾಾಂಕ್-ಮಿವ ಭೂಗ್ತಮ್ | 
ವಸಾನಾಂ ವಲಕಲಾಂ ನವಯಮ್ 

ಬಾಲಾ ತಪ ಸಮ-ಪರಭಮ್ || 4-30 

ವಡವಾಗಿನ ಶ್ಖಾಜಾಲ- 
ಸಮಾಲೀಢ ಮಿ ವಾಣಯವಮ್ | 
ಸವಾಯಸಾಮಪಿ ವದಾಯನಾಮ್ 

ಸಮುದಾರ್ ನಕ ೀತನಮ್ || 4-31 

ನಯಕ್ೃತ ಪಾರಕ್ೃತಾ ಹಾಂತಮ್ 

ನರೂಢ ಶ್ವ ಭ್ಾವನಮ್ | 

ತೃಣೀಕ್ೃತ ಜಗ್ಜಾಾಲಮ್ 

ಸಿದಿಾೀ ನಾಮುದ ರ್ ಸಾಲಮ್ || 4-32 
ಮೀಹ್ಾಾಂಧಕಾರ ತಪನಮ್ 

ಮೂಲಬ ೂೀಧ ಮಹಿೀರುಹಮ್ | 
ದದಶಯ ಸ ಮಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ಮುನಾಂ ಕ್ಲಶ ಸಾಂಭವಮ್ ||4-33  

ಇತಿ ಅಗ್ಸಾಮುನವಣಯನಮ್ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಪೂಜನಮ್ 

ತಮಾಗ್ತಾಂ ಮಹ್ಾಸಿದಾಮ್ 

ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಲಶ  ೀದೂವಃ | 

ಗ್ಣ ೀಾಂದರಾಂ ರ ೀಣುಕಾ ಭಿ ಖ್ಯಮ್ 

ವವ ೀದ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ್ಾ | 

ತಸಾಯನು ಭ್ಾವಾಂ ವಜ್ಞಾರ್ 

ಸಹಸ ೈವ ಸಮುತಿಾತಃ || 4-34 

ಸಾಂಪರಣ ಮಯ ಸಮಾನೀರ್ 

ಸಾವಸನ ೀ ತಾಂ ನಯ ವ ೀಶರ್ತ್ | 
ಲ ೂೀಪಾ ಮುದಾರ ಕ್ರಾನೀತ ೈಃ 
ಉದಕ ೈ ರತಿ ಪಾವನ ೈಃ | 

ಪಾದೌ ಪರಕ್ಷಾಲ ರ್ಾ ಮಾಸ 

ಸ ತಸಯ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 4-35 

ಸಾಂಪೂಜಯ ತಾಂ ರ್ಥಾ ಶಾಸರಮ್ 

ತನನಯೀಗ್ ಪ ರಸಾರಮ್ | 

ಮುನರ್ ವನರ್ ಸಾಂಪನ ೂನೀ 
ನಷ ಸಾದಾ ಸನಾಾಂತರ ೀ || 4-36 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಪೂಜನಮ್ 

 ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದಃ ಸಮಾಸಿೀನಾಂ ಮುನವರಮ್ 

ಸವಯತ ೀಜಸಿವನಾಾಂ ವಭುಮ್ | 
ನವಯಘನಾಂ ವತಯಸ ೀ ಕ್ತಾಂ ನು 
ನತಾಯ ತ ೀ ನರ್ಮ ಕ್ತರರ್ಾ | 
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ಉವಾಚ ಶಾಾಂತರ್ಾ ವಾಚಾ 

ರ ೀವಣಃ ಸಿದಾಶ ೀಖ್ರಃ || 4-37 

ಅಥ ವಾಗ್ಸಾ ತ ೀಜಸಿವನ್ 

ಕ್ುತಃ ಸುಯಸ ುೀಾಂತ ರಾ ರ್ಕಾಃ || 4-38 
ವಾಂಧ್ ೂಯೀ ನರುದ ೂಾೀ ಭವತಾ 

ವಶ  ವೀಲಲಾಂಘನವಭರಮಃ | 

ನಹುಷ್ ೂೀ ರ ೂೀಷಲ ೀಶಾತ್ ತ ೀ 
ಸದಯಃ ಸಪಯತವ ಮಾಗ್ತಃ || 4-39 

ಆ-ಚಾಾಂತ ೀ ಭವತಾ ಪೂವಯಮ್ 

ಪಾಂಕ್ಶ ೀಷ್ಾಃ ಪಯೀಧರ್ಃ | 
ಜೀಣಾಯಸ ುೀ ಜಾಠರ ೀ ವಹ್ೌನ 
ದೃಪುೀ ವಾತಾಪಿದಾನವಃ || 4-40 

ಏವಾಂವಧ್ಾನಾಾಂ ಚಿತಾರಣಾಮ್ 

ಸವಯ ಲ ೂೀಕಾತಿ ಶಾಯಿನಾಮ್ | 
ಕ್ೃತಾಯನಾಾಂ ತು ಭವಾನ್ ಕ್ತಾಯ 

ಕ್ಸ ುೀಗ್ಸಾ ಸಮಪರಭಃ || 4-41 

ಶ್ವಾದ ವೈತ ಪರಾನಾಂದ- 
ಪರಕಾಶನ ಪರಾರ್ಣಮ್ | 

ಭವಾಂತಮೀಕ್ಾಂ ಶಾಂಸಾಂತಿ 

ಪರಕ್ೃತಾಯ ಸಾಂಗ್ ವಜಯತಮ್ || 4-42 
ಪ ರಾ ಹ್ ೈಮವತಿೀಸೂನುಃ 
ಅವದತ್ ತ ೀ ಷಡಾನನಃ | 

ಶ್ವಧಮಯತುರಾಂ ನಾಮ 

ಶಾಸರಮಿೀಶವರಭ್ಾಷಿತಮ್ || 4-43 

ಭಕ್ತುಃ ಶ ೈವೀ ಮಹ್ಾಘ್ೂೀರ- 
ಸಾಂಸಾರಭರ್ಹ್ಾರಿಣೀ | 

ತವರ್ಾ ರಾಜನವತಿೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಜಾತಾಗ್ಸಾ ಮಹ್ಾಮುನ ೀ || 4-44  

ಅಗ್ಸಾ ಮುನ ವಚನಮ್(10 ಶ  ಲೀಕ್ಗ್ಳ್ು) 

ಇತಿ ತಸಯ ವಚಃ ಶುರತಾವ 
ಸಿದಾಸಯ ಮುನಪ ಾಂಗ್ವಃ | 

ಗ್ಾಂಭಿೀರಗ್ುಣರ್ಾ ವಾಚಾ 

ಬ್ಭ್ಾಷ್ ೀ ಭಕ್ತುಪೂವಯಕ್ಮ್ || 4-45 

ಅಹಮೀವ ಮುನೀಾಂದಾರಣಾಮ್ 

ಲಾಲ ನೀ ಯೀಸಿಾ ಸವಯದಾ | 
ಭವದಾಗ್ಮ ಸಾಂಪತಿುಃ 
ಮಾಾಂ ವನಾ ಕ್ಸಯ ಸಾಂಭವ ೀತ್ || 4-46 

ಸಿಾರಮದಯ ಶ್ವ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಿಾರಾ ಮೀ ತಾಪ ಸಕ್ತರರ್ಾ | 
ಭವದ್ ದಶಯನ ಪ ಣ ಯೀನ 

ಸಿಾರಾ ಮೀ ಮುನ ರಾಜತಾ || 4-47 

ಸಾಂಸಾರ ಸಪಯ ದಷ್ಾುನಾಮ್ 

ಮೂಛಿಯತಾನಾಾಂ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ | 
ಕ್ಟಾಕ್ಷಸುವ ಕ್ಲಾಯಣಮ್ 

ಸಮುಜಾೀವನ ಭ್ ೀಷಜಮ್ || 4-48 
ಸಮಸು ಲ ೂೀಕ್ ಸಾಂದಾಹ- 
ತಾಪತರರ್ ಮಹ್ಾ ನಲಃ | 

ತವತಪದಾಾಂಬ್ು ಕ್ಣಾ ಸಾವದಾತ್ 

ಉಪಶಾಮಯತಿ ದ ೀಹಿನಾಮ್ || 4-49 

ರ ೀಣುಕ್ಾಂ ತಾವಾಂ ವಜಾನಾಮಿ 

ಗ್ಣನಾಥಾಂ ಶ್ವ ಪಿರರ್ಮ್ | 

ಅವತಿೀಣಯ ಮಿಮಾಾಂ ಭೂಮಿಮ್ 

ಮದನುಗ್ರಹ ಕಾಾಂಕ್ಷರ್ಾ || 4-50 

ಭವಾದೃಶಾನಾಾಂ ಸಿದಾಾನಾಮ್ 

ಪರಬ ೂೀಧಧವ ಸುಜನಾನಾಮ್ | 
ಪರವೃತಿುರಿೀದೃಶ್ೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಪರಾನುಗ್ರಹ ಕಾರಿಣೀ || 4-51 

ತವನುಾಖಾಚ ೂಛರೀತುಮಿಚಾಛಮಿ 

ಸಿದಾಾಾಂತಾಂ ಶುರತಿ ಸಾಂಮತಮ್ | 
ಸವಯಜ್ಞ ವದ ಮೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ ೈವಾಂ ಸವಾಯಥಯ ಸಾಧಕ್ಮ್||4-52  
ಸದಯಃ ಸಿದಿಾಕ್ರಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಸವಯಯೀಗಿೀಾಂದರ ಸ ೀವತಮ್ | 
ದುರಾಚಾರ ೈ ರನಾ ಘ್ರರತಮ್ 

ಸಿವೀಕ್ೃತಾಂ ವ ೀದವ ೀದಿಭಿಃ | 

ಶ್ವಾತ ೈಕ್ಯ ಮಹ್ಾಬ ೂೀಧ- 
ಸಾಂಪರದಾರ್ ಪರವತಯಕ್ಮ್ || 4-53 

ಉಕಾುವ ಭವಾನ್  
ಸಕ್ಲಲ ೂೀಕ್ ಮಹ್ ೂೀಪಕಾರಮ್ 

ಸಿದಾಾಾಂತ ಸಾಂಗ್ರಹ ಮನಾದೃತ  

ಬಾಹಯ ತಾಂತರಮ್ | 

ಸದಯಃ ಕ್ೃತಾಥಯಯಿತು ಮಹಯತಿ 
ದಿವಯಯೀಗಿನ್  
ನಾನಾಗ್ಮ ಶರವಣ ವತಿಯತ  

ಸಾಂಶರ್ಾಂ ಮಾಮ್ ||4-54 
ಇತಿ ಅಗ್ಸಾಪಾರಥಯನಾ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು - ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ, 
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ಶ್ರೀವೀರಶ ೈವಧಮಯ ನಣಯಯ್ೀ, ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ ಚತುಥಯ: ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
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ಪಾಂಚಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ  ಭಕ್ುಸಾಲ ೀ ಪಿಾಂಡ-ಪಿಾಂಡಜ್ಞಾನ 

ಸಾಂಸಾರ ಹ್ ೀರ್ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ್ಃ ಸಿದಾಾಾಂತ ಕ್ಥನಮ್ (21 ಶ  ಲೀಕ್ಗ್ಳ್ು) 
ಅಥಾಗ್ಸಾ ವಚಃ ಶುರತಾವ 
ರ ೀಣುಕ ೂೀ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ಃ | 

ಧ್ಾಯತಾವ ಕ್ಷಣಾಂ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಸಾಾಂಬ್ಮಾಹ ಸಮಾಹಿತಃ || 5-1 

ಅಥ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ಶಾಸನಾಂ ಪಾರರಾಂಭ0 ಅಗ್ಸಾ ಮುನಶಾದೂಯಲ 

ಸಮಸಾುಗ್ಮ ಪಾರಗ್ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಸಿದಾಾಾಂತಾಂ ಶುರಣು ಸಾದರಮ್ || 5-2  

ಅಗ್ಸಾ ಖ್ಲು ಸಿದಾಾಾಂತಾಃ 
ವಖಾಯತಾ ರುಚಿಭ್ ೀದತಃ | 

ಭಿನಾನಚಾರ ಸಮಾರ್ುಕಾು 
ಭಿನಾನಥಯ ಪರತಿ ಪಾದಕಾಃ || 5-3 

ಸಾಾಂಖ್ಯಾಂ ಯೀಗ್ಃ ಪಾಾಂಚರಾತರಮ್ 

ವ ೀದಾಃ ಪಾಶುಪತಾಂ ತಥಾ | 
ಏತಾನ ಮಾನ ಭೂತಾನ 

ನ ೂೀಪ ಹನಾಯನ ರ್ುಕ್ತು ಭಿಃ || 5-4 

ವ ೀದಃ ಪರಧ್ಾನಾಂ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಸಾಾಂಖಾಯದಿೀನಾಾಂ ಮಹ್ಾಮುನ ೀ | 
ವ ೀದಾನುಸರಣಾ ದ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಪಾರಮಾಣಯ ಮಿತಿ ನಶ್ಿತಮ್ || 5-5 

ಪಾಾಂಚರಾತರಸಯ ಸಾಾಂಖ್ಯಸಯ 
ಯೀಗ್ಸಯ ಚ ತಥಾ ಮುನ ೀ | 
ವ ೀದ ೈಕ್ ದ ೀಶ ವತಿಯತವಮ್ 

ಶ ೈವಾಂ ವ ೀದ ಮರ್ಾಂ ಮತಮ್ || 5-6 

ವ ೀದ ೈಕ್ ದ ೀಶ ವತಿಯಭಯಃ 
ಸಾಾಂಖಾಯ ದಿಭ್ ೂಯೀ ಮಹ್ಾಮುನ ೀ | 
ಸವಯ ವ ೀದಾನುಸಾರಿತಾವತ್ 

ಶ ೈವತಾಂತರಾಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 5-7 
ಶ ೈವತಾಂತರ ಮಿತಿ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸಿದಾಾಾಂತಾಖ್ಯಾಂ ಶ್ವೀದಿತಮ್ | 
ಸವಯ ವ ೀದಾಥಯ ರೂಪತಾವತ್ 

ಪಾರರಮಾಣಯಾಂ ವ ೀದವತ್ ಸದಾ || 5-8 

ಆಗ್ಮಾ ಬ್ಹುಧ್ಾ ಪರೀಕಾುಃ 
ಶ್ವ ೀನ ಪರಮಾತಾನಾ | 

ಶ ೈವಾಂ ಪಾಶುಪತಾಂ ಸ ೂೀಮಮ್ 

ಲಾಕ್ುಲಾಂ ಚ ೀತಿ ಭ್ ೀದತಃ || 5-9 

ತ ೀಷು ಶ ೈವಾಂ ಚತುಭ್ ಯದಮ್ 

ತಾಂತರಾಂ ಸವಯ ವನಶ್ಿತಮ್ | 
ವಾಮಾಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಚ ೈವ 

ಮಿಶರಾಂ ಸಿದಾಾಾಂತ ಸಾಂಜ್ಞಕ್ಮ್ || 5-10 

ಶಕ್ತು ಪರಧ್ಾನಾಂ ವಾಮಾಖ್ಯಮ್ 

ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಭ್ ೈರವಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಸಪು ಮಾತೃ ಪರಾಂ ಮಿಶರಮ್ 

ಸಿದಾಾಾಂತಾಂ ವ ೀದ ಸಮಾತಮ್ || 5-11 
ವ ೀದ ಧಮಾಯಭಿ ಧ್ಾಯಿತಾವತ್ 

ಸಿದಾಾಾಂತಾಖ್ಯಃ ಶ್ವಾಗ್ಮಃ | 

ವ ೀದ ಬಾಹಯ ವರ ೂೀಧಿತಾವದ್ 

ವ ೀದ ಸಮಾತ ಉಚಯತ ೀ || 5-12 

ವ ೀದ ಸಿದಾಾಾಂತ ಯೀರ್ ಐಕ್ಯಮ್ 

ಏಕಾಥಯ ಪರತಿಪಾದನಾತ್ | 
ಪಾರಮಾಣಯಾಂ ಸದೃಶಾಂ ಜ್ಞ ೀರ್ಮ್ 

ಪಾಂಡಿತ ೈ ರ ೀತಯೀಃ ಸದಾ || 5-13 

ಸಿದಾಾಾಂತಾಖ ಯೀ ಮಹ್ಾತಾಂತ ರೀ 
ಕಾಮಿಕಾದ ಯೀ ಶ್ವೀದಿತ ೀ | 

ನದಿಯಷುಮ್ ಉತುರ ೀ ಭ್ಾಗ ೀ 
ವೀರಶ ೈವ ಮತಾಂ ಪರಮ್ || 5-14 

ವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವರೂಪಾರ್ಾಮ್ 

ವಶ ೀಷ್ಾದ್ ರಮಣಾಂ ರ್ತಃ | 
ತಸಾಾದ ೀತ ೀ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗಾ 

ವೀರಶ ೈವಾ ಇತಿ ಸೃತಾಃ || 5-15 
ವೀಶಬ ದೀ ನ ೂೀಚಯತ ೀ ವದಾಯ 
ಶ್ವಜೀವ ೈಕ್ಯ ಬ ೂೀಧಿಕಾ | 
ತಸಾಯಾಂ ರಮಾಂತ ೀ ಯ್ೀ ಶ ೈವಾ 

ವೀರಶ ೈವಾಸುು  ತ ೀ ಮತಾಃ || 5-16 

ವದಾಯರ್ಾಾಂ ರಮತ ೀ ರ್ಸಾಾತ್ 

ಮಾರ್ಾಾಂ ಹ್ ೀ ರ್ಾಾಂ ಶವವದ್ ರಹ್ ೀತ್  
ಅನ ೀನ ೈವ ನರುಕ ುೀನ 

ವೀರಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸೃತಃ || 5-17 

ವ ೀದಾಾಂತ ಜನಯಾಂ ರ್ಜಾಾಾನಮ್ 

ವದ ಯೀತಿ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 
ವದಾಯರ್ಾಾಂ ರಮತ ೀ ತಸಾಯಮ್ 

ವೀರ ಇತಯ-ಭಿ-ಧಿೀರ್ತ ೀ || 5-18  

ಶ ೈವ ೈರ್ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ೈ ಶ ೈವ 

ಕಾರ್ಯಮಾಂತಬ್ಯಹಿಃ ಕ್ರಮಾತ್ | 
ಶ್ವೀ ಮಹ್ ೀಶವರಶ ಿೀತಿ 

ನಾತಯಾಂತ ಮಿಹ ಭಿದಯತ ೀ || 5-19 
ರ್ಥಾ ರ್(ತ)ಥಾ ನ ಭಿದಯಾಂತ ೀ 
ಶ ೈವಾ ಮಾಹ್ ೀಶವರಾ ಅಪಿ | 
ವೀರಶ ೈವಾಃ ಷಡ ೂೀದಾಃ 

ಶ್ವಾಶ್ರತ ೀಷು ತ ೀ ಶ ೈವಾಃ 
ಜ್ಞಾನ ರ್ಜ್ಞ ರತಾಃ ನರಾಃ || 5-20 

 

ಮಾಹ್ ೀಶವರಾಃ ಸಮಾಖಾಯತಾಃ 
ಕ್ಮಯ ರ್ಜ್ಞ ರತಾ ಭುವ | 

 

ತಸಾಾದಾಭಯಾಂತರ ೀ ಕ್ುರ್ುಯಃ 
ಶ ೈವಾಃ ಮಾಹ್ ೀಶವರಾಃ ಬ್ಹಿಃ || 5-21 
ಇತಿ ಸಿದಾಾಾಂತ ಕ್ಥನಮ್ 
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ವೀರಶ ೈವಾಸುು ಷಡ ೂೀದಾಃ 
ಸಾಲಧಮಯವಭ್ ೀದತಃ | 

ಭಕಾುದಿ ವಯವಹ್ಾರ ೀಣ 

ಪರೀಚಯಾಂತ ೀ ಶಾಸರ ಪಾರಗ ೈಃ || 5-22 

ಶಾಸರಾಂ ತು ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಷಡ್ ವಧಾಂ ಸಾಲ ಭ್ ೀದತಃ | 

ಧಮಯಭ್ ೀದ ಸಮಾಯೀಗಾತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ-ವ-ಭ್ ೀದತಃ || 5-23 

ಆದೌ ಭಕ್ು ಸಾಲಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ತತ ೂೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲಮ್ | 
ಪರಸಾದಿ ಸಾಲ ಮನಯತುು 
ಪಾರಣ ಲಾಂಗಿ ಸಾಲಾಂ ತತಃ | 

ಶರಣ ಸಾಲ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಷಷಠ ಮೈಕ್ಯ ಸಾಲಾಂ ಮತಮ್ || 5-24 

ಇತಿ ವೀರಶ ೈವಾಃ ಷಡ ೂೀದಾಃ 

ಭಕ್ು ಸಾಲಮ್ 
ಭಕ್ುಸಾಲಾಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ 

ಪರಥಮಾಂ ಕ್ಲಶ  ೀದೂವ | 
ತದವಾಾಂತರ ಭ್ ೀದಾಾಂಶಿ 
ಸಮಾಹಿತ ಮನಾಃ ಶುರಣು || 5-25 

ಶ ೈವೀ ಭಕ್ತುಃ ಸಮುತಪನಾನ 
ರ್ಸಾಯಸೌ ಭಕ್ು ಉಚಯತ ೀ | 

ತಸಾಯನುಷ್ ಠೀರ್ಧಮಾಯಣಾ- 
ಮುಕ್ತುರ್ ಭಕ್ುಸಾಲಾಂ ಮತಮ್ || 5-26 

ಅವಾಾಂತರಸಾಲಾನಯತರ 
ಪಾರಹುಃ ಪಾಂಚದಶ  ೀತುಮಾಃ | 
ಪಿಾಂಡತಾ ಪಿಾಂಡವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಾಂಸಾರಗ್ುಣ ಹ್ ೀರ್ತಾ || 5-27 

ದಿೀಕ್ಷಾ ಲಾಂಗ್ಧೃತಿ ಶ ೈವ 

ವಭೂತ ೀರಪಿ ಧ್ಾರಣಮ್ | 

ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾಂ ಪಶಾಿತ್ 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪ ಸುಥಾ || 5-28 
ಭಕ್ುಮಾಗ್ಯ ಕ್ತರರ್ಾ ಚ ೈವ 

ಗ್ುರ ೂೀರ್ ಲಾಂಗ್ಸಯ ಚಾಚಯನಮ್ | 
ಜಾಂಗ್ಮಸಯ ತಥಾ ಹ್ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ಪರಸಾದ ಸಿವೀಕ್ೃತಿ ಸುಥಾ || 5-29 

ಅತರ ದಾನತರರ್ಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸ ೂೀಪಾಧಿನರುಪಾಧಿಕ್ಮ್ | 
ಸಹಜಾಂ ಚ ೀತಿ ನದಿಯಷುಮ್ 

ಸಮಸಾುಗ್ಮ ಪಾರಗ ೈಃ || 5-30 

ಏತಾನ ಶ್ವಭಕ್ುಸಯ 
ಕ್ತಯವಾಯನ ಪರರ್ತನತಃ || 5-31 

 

ಅಥ ಪಿಾಂಡಸಾಲಮ್    
ಬ್ಹುಜನಾಕ್ೃತ ೈಃ ಪ ಣ ಯೈಃ 
ಪರಕ್ಷಿೀಣ ೀ ಪಾಪಪಾಂಜರ ೀ | 

ಶುದಾಾಾಂತಃಕ್ರಣ ೂೀ ದ ೀಹಿೀ 
ಪಿಾಂಡಶಬ ದೀನ ಗಿೀರ್ತ ೀ || 5-32 

ಶ್ವಶಕ್ತು ಸಮುತಪನ ನೀ 
ಪರಪಾಂಚ ೀಸಿಾನ್ ವಶ್ಷಯತ ೀ | 
ಪ ಣಾಯಧಿಕ್ಃ ಕ್ಷಿೀಣಪಾಪಃ 
ಶುದಾಾತಾಾ ಪಿಾಂಡನಾಮಕ್ಃ || 5-33 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್  
ಚಿದಾನಾಂದ ಮಯೀ ವಭುಃ| 

ನವಯಕ್ಲ ೂಪೀ ನರಾಕಾರ ೂೀ  
ನಗ್ುಯಣ ೂೀ ನಷರ ಪಾಂಚಕ್ಃ |  
ಅನಾದಯ ವದಾಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಾತ್| 
ತದಾಂಶ  ೀಜೀವ ನಾಮಕ್ಃ|34 

ದ ೀವತಿರ್ಯಙ್ಾನುಷ್ಾಯದಿ- 
ಜಾತಿಭ್ ೀದ ೀ ವಯವಸಿಾತಃ | 
ಮಾಯಿೀ ಮಹ್ ೀಶವರ ಸ ುೀಷ್ಾಮ್ 

ಪ ರೀರಕ ೂೀ ಹೃದಿ ಸಾಂಸಿಾತಃ || 5-35 

ಚಾಂದರಕಾಾಂತ ೀ ರ್ಥಾ ತ ೂೀರ್ಮ್ 

ಸೂರ್ಯಕಾಾಂತ ೀ ರ್ಥಾನಲಃ | 
ಬೀಜ ೀ ರ್ಥಾಾಂಕ್ುರಃ ಸಿದಾಃ 
ತಥಾತಾನ ಶ್ವಃ ಸಿಾತಃ || 5-36 

ಆತಾತವಮಿೀಶವರತವಾಂ ಚ 

ಬ್ರಹಾಣ ಯೀಕ್ತರ ಕ್ಲಪತಮ್ | 

ಬಾಂಬ್ತವಾಂ ಪರತಿಬಾಂಬ್ತವಮ್ 

ರ್ಥಾ ಪೂಷಣ ಕ್ಲಪತಮ್ || 5-37 

ಗ್ುಣತರರ್ ವಭ್ ೀದ ೀನ 

ಪರತತ ುವೀ ಚಿದಾತಾನ | 

ಭ್ ೂೀಕ್ೃತವಾಂ ಚ ೈವ ಭ್ ೂೀಜಯತವಮ್ 

ಪ ರೀರಕ್ತವಾಂ ಚ ಕ್ಲಪತಮ್ || 5-38 

ಗ್ುಣತರರ್ಾತಿಾಕಾ ಶಕ್ತುಃ 
ಬ್ರಹಾನಷ್ಾಠ ಸನಾತನೀ | 
ತದ ವೈಷಮಾಯತ್ ಸಮುತಪನಾನ 
ತಸಿಾನ್ ವಸುುತರರ್ಾಭಿಧ್ಾ || 5-39 

ಕ್ತಾಂಚಿತಾತುವರಜ ೂೀರೂಪಮ್ ಭ್ ೂೀಕಾು ಭ್ ೂೀಜಯಾಂ ಪ ರೀರಯಿತಾ ಅತರ ಪ ರೀರಯಿತಾ ಶಾಂಭುಃ ಭ್ ೂೀಜಯಮವಯಕ್ುಮಿತುಯಕ್ುಮ್ 
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ಭ್ ೂೀಕ್ೃಸಾಂಜ್ಞಕ್ಮುಚಯತ ೀ| ಅತಯಾಂತ 

ತಾಮಸ ೂೀಪಾಧಿ-ಭ್ ೂಯಜಯಮಿತಯ 
ಭಿಧಿೀರ್ತ ೀ| ಪರತತುವಮಯೀಪಾಧಿಃ 
ಬ್ರಹಾ ಚ ೈತನಯಮಿೀಶವರಃ|| 5-40 

ವಸುುತರರ್ಮಿದಾಂ ಸೃತಮ್ | 
ಅಖ್ಾಂಡ ೀ ಬ್ರಹಾಚ ೈತನ ಯೀ 
ಕ್ಲಪತಾಂ ಗ್ುಣಭ್ ೀದತಃ || 5-41 

ಶುದ ೂಾೀಪಾಧಿಮಯಹ್ ೀಶವರಃ | 

ಸಮಿಾಶ  ರೀಪಾಧರ್ಃ ಸವ ಯ 

ಭ್ ೂೀಕಾುರಃ ಪಶವಃ ಸೃತಾಃ || 5-42 

ಶುದಾತಾಮಸರೂಪಕ್ಮ್|ಸವಯಜ್ಞಃ 
ಪ ರೀರಕ್ಃ ಶಾಂಭುಃ|ಕ್ತಾಂಚಿಜ ೂಾಾೀ ಜೀವ 
ಉಚಯತ ೀ|ಅತಯಾಂತ ಗ್ೂಢ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ಜಡಮ ವಯಕ್ು ಮುಚಯತ ೀ || 5-43 
ಉಪಾಧಿಃ ಪ ನರಾಖಾಯತಃ 
ಶುದಾಾಶುದಾವಭ್ ೀದತಃ | 
ಶುದ ೂಾೀಪಾಧಿಃ ಪರಾ ಮಾರ್ಾ 

ಸಾವಶರರ್ಾ ಮೀಹಕಾರಿಣೀ || 5-44 

ಅಶುದ ೂಾೀಪಾಧಿ ರಪ ಯೀವಮ್ 

ಅವದಾಯಶರರ್ ಮೀಹಿನೀ | 
ಅವದಾಯ ಶಕ್ತು ಭ್ ೀದ ೀನ 

ಜೀವಾಃ ಬ್ಹು ವಧ್ಾಃ ಸೃತಾಃ || 5-45 

ಮಾರ್ಾ ಶಕ್ತು ವಶಾದಿೀಶ  ೀ 
ನಾನಾ ಮೂತಿಯ ಧರಃ ಪರಭುಃ | 
ಸವಯಜ್ಞಃ ಸವಯಕ್ತಾಯ ಚ 

ನತಯಮುಕ ೂುೀ ಮಹ್ ೀಶವರಃ || 5-46 

ಕ್ತಾಂಚಿತಕತಾಯ ಚ ಕ್ತಾಂಚಿಜ ೂಾಾೀ 
ಬ್ದ ೂಾೀನಾದಿಶರಿೀರವಾನ್ | 

ಅವದಾಯಮೀಹಿತಾಃ ಜೀವಾಃ 
ಬ್ರಹ್ ೈಕ್ಯಜ್ಞಾನವಜಯತಾಃ || 5-47 

ಪರಿಭರಮಾಂತಿ ಸಾಂಸಾರ ೀ 
ನಜಕ್ಮಾಯನುಸಾರತಃ | 
ದ ೀವತಿರ್ಯಙ್ಾನುಷ್ಾಯದಿ- 
ನಾನಾ ಯೀನ ವಭ್ ೀದತಃ || 5-48 

ಚಕ್ರ ನ ೀಮಿ ಕ್ರಮೀಣ ೈವ 

ಭರಮಾಂತಿ ಹಿ ಶರಿೀರಿಣಃ | 

ಜಾತಾಯರ್ು ಭ್ ೂಯಗ್ವ ೈಷಮಯ- 
ಕಾರಣಾಂ ಕ್ಮಯ ಕ ೀವಲಮ್ || 5-49 

ಏತ ೀಷ್ಾಾಂ ದ ೀಹಿನಾಾಂ ಸಾಕ್ಷಿೀ 
ಪ ರೀರಕ್ಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 

ಏತ ೀಷ್ಾಾಂ ಭರಮತಾಾಂ ನತಯಮ್ 

ಕ್ಮಯರ್ಾಂತರ ನರ್ಾಂತರಣ ೀ || 5-50 

ದ ೀಹಿನಾಾಂ ಪ ರೀರಕ್ಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಹಿತ ಮಾಗ ೂಯಪದ ೀಶಕ್ಃ | 

ಪ ನರಾವೃತಿು ರಹಿತ- 
ಮೀಕ್ಷಮಾಗ ೂಯ ಪದ ೀಶಕ್ಃ || 5-51 

ಸವಕ್ಮಯ ಪರಿಪಾಕ ೀನ 

ಪರಕ್ಷಿೀಣ ಮಲ ವಾಸನಃ | 

ಶ್ವ ಪರಸಾದಾಜಾೀ ವೀರ್ಮ್ 

ಜಾರ್ತ ೀ ಶುದಾಮಾನಸಃ || 5-52 

ಶುದಾಾಾಂತಃಕ್ರಣ ೀ ಜೀವ ೀ 
ಶುದಾಕ್ಮಯವಪಾಕ್ತಃ | 

ಜಾರ್ತ ೀ ಶ್ವಕಾರುಣಾಯತ್ 

ಪರಸುೂಟಾ ಭಕ್ತುರ ೈಶವರಿೀ || 5-53 

ಜಾಂತುರಾಂತಯ ಶರಿೀರ ೂೀ ಸೌ 

ಪಿಾಂಡ ಶಬಾದಭಿ ಧ್ ೀರ್ಕ್ಃ || 5-54 

 

ಇತಿ ಪಿಾಂಡಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಪಿಾಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಲಮ್ 
ಶರಿೀರಾತಾ ವವ ೀಕ ೀನ 

ಪಿಾಂಡಜ್ಞಾನೀ ಸ ಕ್ಥಯತ ೀ | 

ಶರಿೀರಮೀವ ಚಾವಾಯಕ ೈಃ 
ಆತ ೇತಿ ಪರಿಕ್ತೀರ್ ತಯತ ೀ || 5-55 

ಇಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ತಥಾತಾ ತವಮ್ 

ಅಪರ ೈಃ ಪರಿಭ್ಾಷಯತ ೀ | 
ಬ್ುದಿಾತತುವ ಗ್ತ ೈರ್ ಭ್ೌದ ಾೈಃ 
ಬ್ುದಿಾರಾತ ೇತಿ ಗಿೀರ್ತ ೀ || 5-56 

ನ ೀಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ನ ದ ೀಹಸಯ 
ನ ಬ್ುದ ಾೀರಾತಾ ತಾ ಭವ ೀತ್ | 
ಅಹಾಂ ಪರತಯರ್ ವ ೀದಯತಾವತ್ 

ಅನುಭೂತ ಸೃತ ೀರಪಿ || 5-57 

ಶರಿೀರ ೀಾಂದಿರರ್ ಬ್ುದಿಾಭ್ ೂಯೀ 
ವಯತಿರಿಕ್ುಃ ಸನಾತನಃ | 
ಆತಾಸಿಾತಿ ವವ ೀಕ್ತೀ ರ್ಃ 
ಪಿಾಂಡಜ್ಞಾನೀ ಸ ಕ್ಥಯತ ೀ || 5-58 

ನಶವರಾಣ ಶರಿೀರಾಣ 

ನಾನಾರೂಪಾಣ ಕ್ಮಯಣಾ | 
ಆಶ್ರತ ೂೀ ನತಯ ಏ ವಾಸೌ 

ಇತಿ ಜಾಂತ ೂೀರ್ ವವ ೀಕ್ತತಾ || 5-59 
ಶರಿೀರಾತ್ ಪೃಥ ಗಾತಾಾನಮ್ 

ಆತಾಭಯಃ ಪೃಥ ಗಿೀಶವರಮ್ | 

ಪ ರೀರಕ್ಾಂ ಯೀ ವಜಾನಾತಿ 

ಪಿಾಂಡಜ್ಞಾ ನೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 5-60 
ಇತಿ ಪಿಾಂಡಜ್ಞಾನ ಸಾಲಾಂ 
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ಅಥ ಸಾಂಸಾರ ಹ್ ೀರ್ಸಾಲಮ್ 
ನರಸುಹೃತಕಲಾಂಕ್ಸಯ 
ನತಾಯನತಯವವ ೀಕ್ತನಃ | 

ಸಾಂಸಾರಹ್ ೀರ್ತಾಬ್ುದಿಾಃ 
ಜಾರ್ತ ೀ ವಾಸನಾ ಬ್ಲಾತ್ || 5-61 

ಐಹಿಕ ೀ ಕ್ಷಣಕ ೀ ಸೌಖ ಯೀ 
ಪ ತರದಾರಾದಿಸಾಂಭವ ೀ | 

ಕ್ಷಯಿತಾವದಿರ್ುತ ೀ ಸವಗ ಯ 

ಕ್ಸಯ ವಾಾಂರ್ಾ ವವ ೀಕ್ತನಃ || 5-62 

ಜಾತಸಯ ಹಿ ಧುರವೀ ಮೃತುಯಃ 
ಧುರವಾಂ ಜನಾ ಮೃತಸಯ ಚ | 

ಜಾಂತುಮಯರಣಜನಾಾಭ್ಾಯಮ್ 

ಪರಿ ಭರಮತಿ ಚಕ್ರವತ್ || 5-63 

ಮತಾಯ ಕ್ೂಮಯ ವರಾಹ್ಾಾಂಗ ೈಃ 
ನೃಸಿಾಂಹ ಮನುಜಾದಿಭಿಃ | 

ಜಾತ ೀನ ನಧನಾಂ ಪಾರಪುಮ್ 

ವಷುುನಾಪಿ ಮಹ್ಾತಾನಾ || 5-64 
ಭೂತಾವ ಕ್ಮಯ ವಶಾಜಾಾಂತುಃ 
ಬಾರಹಾಣಾದಿಷು ಜಾತಿಷು | 
ತಾಪತರರ್ ಮಹ್ಾವಹಿನ- 
ಸಾಂತಾಪಾದ್ ದಹಯತ ೀ ಭೃಶಮ್ || 5-65 

ಕ್ಮಯ ಮೂಲ ೀನ ದುಃಖ ೀನ 

ಪಿೀಡಯಮಾನಸಯ ದ ೀಹಿನಃ | 

ಆಧ್ಾಯತಿಾಕಾದಿನಾ ನತಯಮ್ 

ಕ್ುತರ ವಶಾರಾಂತಿರಿಷಯತ ೀ || 5-66 

ಆಧ್ಾಯತಿಾಕ್ಾಂ ತು ಪರಥಮಮ್ 

ದಿವತಿೀರ್ಾಂ ಚಾಧಿ ಭ್ೌತಿಕ್ಮ್ | 
ಆಧಿ ದ ೈವಕ್ ಮನಯಚಿ 
ದುಃಖ್ ತರರ್ ಮಿದಾಂ ಸೃತಮ್ || 5-67 

ಆಧ್ಾಯತಿಾಕ್ಾಂ ದಿವಧ್ಾ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಾಂತರ ಭ್ ೀದತಃ | 

ವಾತಪಿತಾಾದಿಜಾಂ ದುಃಖ್ಮ್ 

ಬಾಹಯಮಾಧ್ಾಯತಿಾಕ್ಾಂ ಮತಮ್ || 5-68 
ರಾಗ್ದ ವೀಷ್ಾದಿಸಾಂಪನನಮ್ 

ಆಾಂತರಾಂ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 
ಆಧಿಭ್ೌತಿಕ್ಮೀತದಿಾ 
ದುಃಖ್ಾಂ ರಾಜಾದಿಭೂತಜಮ್|| 5-69 

ಆಧಿದ ೈವಕ್ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷಾದಿ ಸಾಂಭವಮ್ | 
ದುಃಖ ೈ ರ ೀತ ೈ ರುಪ ೀತಸಯ ಕ್ಮಯಬ್ದಾಸಯ 
ದ ೀಹಿನಃ| ಸವಗ ಯ ವಾ ರ್ದಿ ವಾ ಭೂಮೌ 

ಸುಖ್ಲ ೀಶ  ೀ ನ ವದಯತ ೀ || 5-70 

ತಟ್ತ್ತುಾ ವೀಚಿ ಮಾಲಾಸು 
ಪರದಿೀಪಸಯ ಪರಭ್ಾಸು ಚ | 

ಸಾಂಪತುಾ ಕ್ಮಯ ಮೂಲಾಸು 
ಕ್ಸಯ ವಾ ಸಿಾರತಾಮತಿಃ || 5-71 

ಮಲಕ ೂೀಶ ೀ ಶರಿೀರ ೀಸಿಾನ್ 

ಮಹ್ಾದುಃಖ್ ವವಧಯನ ೀ | 

ತಟ್ತ್ದಾಂಕ್ುರ ಸಾಂಕಾಶ ೀ 
ಕ ೂೀ ವಾ ರುಚ ಯೀತ ಪಾಂಡಿತಃ || 5-72 

ನತಾಯನಾಂದ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಆತಾತತುವಾಂ ವಹ್ಾರ್ ಕ್ಃ | 

ವವ ೀಕ್ತೀ ರಮತ ೀ ದ ೀಹ್ ೀ 
ನಶವರ ೀ ದುಃಖ್ಭ್ಾಜನ ೀ || 5-73 

ವವ ೀಕ್ತೀ ಶುದಾಹೃದಯೀ 
ನಶ್ಿತಾತಾ ಸುಖ ೂೀದರ್ಃ | 

ದುಃಖ್ಹ್ ೀತೌ ಶರಿೀರ ೀಸಿಾನ್ 

ಕ್ಲತ ರೀ ಚ ಸುತ ೀಷು ಚ || 5-74 

ಸುಹೃತುಾ ಬ್ಾಂಧುವಗ ಯಷು 
ಧನ ೀಷು ಕ್ುಲ ಪದಾತೌ | 

ಅನತಯ ಬ್ುದಾಾಯ ಸವಯತರ 
ವ ೈರಾಗ್ಯಾಂ ಪರಮಶುನತ ೀ || 5-75 

ವವ ೀಕ್ತನ ೂೀ ವರಕ್ುಸಯ 
ವಷಯ್ೀ ಷ್ಾವತಾ ರಾಗಿಣಃ | 

ಸಾಂಸಾರ ದುಃಖ್ ವಚ ಛೀದ- 
ಹ್ ೀತೌ ಬ್ುದಿಾಃ ಪರವತಯತ ೀ || 5-76 

ನತಾಯನತಯ ವವ ೀಕ್ತನಃ 
 ಸುಕ್ೃತಿನಃ ಶುದಾಾಶರ್ ಸಾಯತಾನ ೂೀ 
ಬ್ರಹ್ ೂೇಪ ೀಾಂದರ ಮಹ್ ೀಾಂದರಮುಖ್ಯ  
ವಭವ ೀಷವ ಸಾಾಯಿತಾಾಂ ಪಶಯತಃ | 

ನತಾಯನಾಂದಪದ ೀನರಾಕ್ೃತ  
ಜಗ್ತಾಾಂಸಾರದುಃಖ ೂೀದಯ್ೀ  
ಸಾಾಂಬ ೀ ಚಾಂದರ ಶ್ರ ೂೀಮಣೌ  
ಸಮುದಯ್ೀದ್ ಭಕ್ತುರ್ ಭವಧವಾಂಸಿನೀ|| 5-77 

ಇತಿ ಸಾಂಸಾರ ಹ್ ೀರ್ ಸಾಲಾಂ ಪರಿಸಾಪುಾಂ 

 
 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ, 
ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ಶ್ರೀವೀರಶ ೈವಧಮಯ ನಣಯಯ್ೀ, 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ 

ಭಕ್ುಸಾಲ ೀ ಪಿಾಂಡಾದಿ ಸಾಲ ತರರ್ ಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಪಾಂಚಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಷಷಠಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ  - ಗ್ುರುಕಾರುಣಯಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣಪರಸಾಂಗ್ಃ ಅಥ ಗ್ುರುಕಾರುಣಯಸಾಲಮ್ 
ತತ ೂೀ ವವ ೀಕ್ಸಾಂಪನ ೂನೀ 
ವರಾಗಿೀ ಶುದಾ ಮಾನಸಃ | 
ಜಜ್ಞಾಸುಃ ಸವಯ ಸಾಂಸಾರ- 
ದ ೂೀಷ ಧವಾಂಸ ಕ್ರಾಂ ಶ್ವಮ್ || 6-1 

ಉಪ ೈತಿ ಲ ೂೀಕ್ ವಖಾಯತಮ್ 

ಲ ೂೀಭ ಮೀಹ ವವಜಯತಮ್ | 
ಆತಾ ತತುವ ವಚಾರಜ್ಞಮ್ 

ವಮುಕ್ು ವಷರ್-ಭರಮಮ್ || 6-2 

ಶ್ವಸಿದಾಾಾಂತ ತತುವಜ್ಞಮ್ 

ಛಿನನಸಾಂದ ೀಹ ವಭರಮಮ್ | 
ಸವಯತಾಂತರ ಪರಯೀಗ್ಜ್ಞಮ್ 

ಧ್ಾಮಿಯಕ್ಾಂ ಸತಯವಾದಿನಮ್ || 6-3 

ಕ್ುಲ ಕ್ರಮಾ ಗ್ತಾಚಾರಮ್ 

ಕ್ುಮಾಗಾಯಚಾರ ವಜಯತಮ್ | 
ಶ್ವಧ್ಾಯನ ಪರಾಂ ಶಾಾಂತಮ್ 

ಶ್ವತತುವವವ ೀಕ್ತನಮ್ || 6-4 
ಭಸ ೂೇದೂಾಲನ ನಷ್ಾುತಮ್ 

ಭಸಾತತುವ ವವ ೀಕ್ತನಮ್ | 

ತಿರಪ ಾಂಡರ ಧ್ಾರಣ ೂೀತಕಾಂಠಮ್ 

ಧೃತ ರುದಾರಕ್ಷ ಮಾಲಕ್ಮ್ || 6-5 

ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣ ಸಾಂರ್ುಕ್ುಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಪೂಜಾ ಪರಾರ್ಣಮ್ | 
ಲಾಂಗಾಾಂಗ್ ಯೀಗ್ ತತುವಜ್ಞಮ್ 

ನರೂಢಾದ ವೈತ ವಾಸನಮ್ |  
ಲಾಂಗಾಾಂಗ್ ಸಾಲ ಭ್ ೀದಜ್ಞಮ್|  
ಶ್ರೀಗ್ುರುಾಂ ಶ್ವವಾದಿನಮ್ |6-6 

ಸ ೀವ ೀತ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಮ್ 

ಶ್ಷ್ ೂಯೀ ಭಕ್ತು ಭರ್ಾನವತಃ | 
ಷಣಾಾಸಾನ್ ವತಾರಾಂ ವಾಪಿ 

ರ್ಾವದ ೀಷ ಪರಸಿೀದತಿ || 6-7 

ಪರಸನನಾಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಮ್ 

ಭಕಾಾ ಮುಕ್ತು ಪರದಶಯಕ್ಮ್ | 

ಪಾರಥಯಯ್ೀದಗ್ರತಃ ಶ್ಷಯಃ 
ಪಾರಾಂಜಲರ್ ವನರ್ಾನವತಃ || 6-8 

ಭ್ ೂೀ ಕ್ಲಾಯಣ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗ್ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮಹ್ ೂೀದಧ್ ೀ | 

ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸಾಂಪಾರಪುಮ್ 

ರಕ್ಷ ಮಾಾಂ ಭವ ರ ೂೀಗಿಣಮ್ || 6-9 

ಇತಿ ಶುದ ಾೀನ ಶ್ಷ್ ಯೀಣ 

ಪಾರರ್ಥಯತಃ ಪರಮೀ ಗ್ುರುಃ |                                                                                                                                                           
ಶಕ್ತುಪಾತಾಂ ಸಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ದಿೀಕ್ಷರ್ಾ ಯೀಜಯ್ೀದಮುಮ್ || 6-10 

ದಿೀರ್ತ ೀ ಚ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ಷಿೀರ್ತ ೀ ಪಾಶಬ್ಾಂಧನಮ್ | 
ರ್ಸಾಾದ ಸಮಾಖಾಯತಾ 

ದಿೀಕ್ಷ ೀತಿೀರ್ಾಂ ವಚಕ್ಷಣ ೈಃ || 6-11 

ಸಾ ದಿೀಕ್ಷಾ ತಿರವಧ್ಾ ಪರೀಕಾು 
ಶ್ವಾಗ್ಮ ವಶಾರದ ೈಃ | 

ವ ೀಧ್ಾರೂಪಾ ಕ್ತರರ್ಾರೂಪಾ 

ಮಾಂತರರೂಪಾ ಚ ತಾಪಸ || 6-12 
ಗ್ುರ ೂೀ-ರಾ ಲ ೂೀಕ್ ಮಾತ ರೀಣ 

ಹಸು ಮಸುಕ್ ಯೀಗ್ತಃ | 
ರ್ಃ ಶ್ವತುವ ಸಮಾವ ೀಶ  ೀ 
ವ ೀಧ್ಾ ದಿೀಕ್ಷ ೀತಿ ಸಾ ಮತಾ || 6-13 

ಮಾಾಂತಿರೀ ದಿೀಕ್ಷ ೀತಿ ಸಾ ಪರೀಕಾು 
ಮಾಂತರ ಮಾತ ೂರೀಪದ ೀಶ್ನೀ | 
ಕ್ುಾಂಡಮಾಂಡಲ ಕ ೂೀ ಪ ೀತಾ 

ಕ್ತರರ್ಾದಿೀಕ್ಷಾ ಕ್ತರಯೀತುರಾ || 6-14 

ಶುಭಮಾಸ ೀ ಶುಭತಿಥೌ 

ಶುಭಕಾಲ ೀ ಶುಭ್ ೀಹನ | 

ವಭೂತಿಾಂ ಶ್ವಭಕ ುೀಭ್ ೂಯೀ 
ದತಾುವ ತಾಾಂಬ್ೂಲ ಪೂವಯಕ್ಮ್ || 6-15 

ರ್ಥಾವಧಿ ರ್ಥಾಯೀಗ್ಮ್ 

ಶ್ಷಯಮಾನೀರ್ ದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 

ಸಾನತಾಂ ಶುಕಾಲಾಂಬ್ರಧರಮ್ 

ದಾಂತಧ್ಾವನ ಪೂವಯಕ್ಮ್ || 6-16 
ಮಾಂಡಲ ೀ ಸಾಾಪಯ್ೀಚಿಛಷಯಮ್ 

ಪಾರಮ್ ಮುಖ್ಾಂ ತಮ್ ದಮುಖ್ಃ | 
ಶ್ವಸಯ ನಾಮ ಕ್ತೀತಿಯಾಂ ಚ 

ಚಿಾಂತಾಮಪಿ ಚ ಕಾರಯ್ೀತ್ || 6-17 

ವಭೂತಿ ಪಟುಾಂ ದತಾುವಗ ರೀ 
ರ್ಥಾಸಾಾನಾಂ ರ್ಥಾವಧಿ | 

ಪಾಂಚಬ್ರಹಾ ಮಯ್ೈಸುತರ 
ಸಾಾಪಿತ ೈಃ ಕ್ಲಶ  ೀದಕ ೈಃ || 6-18 

ಆಚಾರ್ಯಃ ಸಮಮೃತಿವಗಿೂಃ 
ತಿರಃ ಶ್ಷಯ ಮಭಿಷಿಾಂಚಯ್ೀತ್ | 
ಅಭಿಷಿಚಯ ಗ್ುರುಃ ಶ್ಷಯಮ್ 

ಆಸಿೀನಾಂ ಪರಿತಃ ಶುಚಿಮ್ ||   6-19 

ತತಃ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಾಂ ಶ ೈವೀಮ್ 

ಸಾಂಸಾರ ಭರ್ ತಾರಿಣೀಮ್ ||  6-20 
ತಸಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಣ ಯ ತು 
ನಗ್ೂಢಮಪಿ ಕ್ತೀತಯಯ್ೀತ್ | 

ಛಾಂದ ೂೀ ರೂಪಮ್ ಋಷಿಾಂ ಚಾಸಯ ದ ೀವತಾ ನಾಯಸ ಪದಾತಿಮ್ ||   6-21 ಇತಿ ಗ್ುರುಕಾರುಣಯಸಾಲಮ್  
ಅಥ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣ ಸಾಲಮ್ 
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ಸಾೂಟ್ತ್ಕ್ಾಂ ಶ ೈಲಜಾಂ ವಾಪಿ 

ಚಾಂದರಕಾಾಂತ ಮರ್ಾಂ-ತು ವಾ | 
ಬಾಣಾಂ-ವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಾಂತಾಂ ವಾ 

ಲಾಂಗ್ಮೀಕ್ಾಂ ಸಮಾ-ಹರ ೀತ್ || 6-22 

ಸವಯ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಂಪನ ನೀ 
ತಸಿಾನ್ ಲಾಂಗ ೀ ವಶ  ೀಧಿತ ೀ | 
ಪಿೀಠಸಿಾತ ೀ ಅಭಿಷಿಕ ುೀ ಚ 

ಗ್ಾಂಧ ಪ ಷ್ಾಪ ದಿ ಪೂಜತ ೀ | 

ಮಾಂತರಪೂತ ೀ ಕ್ಲಾಾಂ ಶ ೈವೀಮ್ 

ಯೀಜಯ್ೀದಿವಧಿನಾ ಗ್ುರುಃ || 6-23 

ಶ್ಷಯಸಯ ಪಾರಣಮಾದಾರ್ 

ಲಾಂಗ ೀ ತತರ ನಧ್ಾಪಯ್ೀತ್ | 6-24 

ತಲಲಾಂಗ್ಾಂ ತಸಯ ತು ಪಾರಣ ೀ 
ಸಾಾಪಯ್ೀ ದ ೀಕ್ ಭ್ಾವತಃ | 

ಏವಾಂ ಕ್ೃತಾವ ಗ್ುರುರ್ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಶ್ಷಯಹಸ ುೀ ನಧ್ಾಪಯ್ೀತ್ || 6-25 
ಪಾರಣವದಾಾರಣೀರ್ಾಂ ತತ್ 

ಪಾರಣಲಾಂಗ್ಮಿದಾಂ ತವ | 

ಕ್ದಾಚಿತ್  ಕ್ೃತರಚಿದಾವಪಿ 

ನ ವಯೀಜರ್ ದ ೀಹತಃ || 6-26 

ರ್ದಿ ಪರಮಾದಾತ್ ಪತಿತ ೀ 
ಲಾಂಗ ೀ ದ ೀಹ್ಾನ್ ಮಹಿೀತಲ ೀ | 
ಪಾರಣಾನ್ ವಮುಾಂಚ ಸಹಸಾ 

ಪಾರಪುಯ್ೀ ಮೀಕ್ಷಸಾಂಪದಃ || 6-27 

ಇತಿ ಸಾಂಬ ೂೀಧಿತಃ ಶ್ಷ್ ೂಯೀ 
ಗ್ುರುಣಾ ಶಾಸರವ ೀದಿನಾ | 

ಧ್ಾರಯ್ೀಚಾಛಾಂಕ್ರಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀ ಪಾರಣಯೀಗ್ತಃ || 6-28 

ಲಾಂಗ್ಸಯ ಧ್ಾರಣಾಂ ಪ ಣಯಮ್ 

ಸವಯ ಪಾಪ ಪರಣಾಶನಮ್ | 
ಆದೃತಾಂ ಮುನಭಿಃ ಸವ ಯಃ 
ಆಗ್ಮಾಥಯ ವಶಾರದ ೈಃ || 6-29 

ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ದಿವಧ್ಾ ಸವಾಯಥಯ ಸಾಧಕ ೈಃ | 
ಬಾಹಯಮಾಭಯಾಂತರಾಂ ಚ ೀತಿ 

ಮುನಭಿರ್ ಮೀಕ್ಷ ಕಾಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ || 6-30 

ಚಿದೂರಪಾಂ ಪರಮಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಶಾಾಂಕ್ರಾಂ ಸವಯಕಾರಣಮ್ | 
ರ್ತ್ ತಸಯ ಧ್ಾರಣಾಂ ಚಿತ ುೀ 
ತದಾಾಂತರ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 6-31 

ಚಿದೂರಪಾಂ ಹಿ ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ಶ್ವಾಖ್ಯಾಂ ವಶವಕಾರಣಮ್ | 

ನರಸುವಶವ ಕಾಲುಷಯಮ್ 

ನಷಕಲಾಂ ನವಯಕ್ಲಪಕ್ಮ್ || 6-32 

ಸತಾುನಾಂದ ಪರಿಸೂೂತಿಯ- 
ಸಮುಲಾಲಸ ಕ್ಲಾಮರ್ಮ್ | 
ಅಪರಮೀರ್ಮ ನದ ಯಶಯಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷುಭಿರು ಪಾಸಿತಮ್ || 6-33 
ಪರಾಂ ಬ್ರಹಾ ಮಹ್ಾಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಪರಪಾಂಚಾತಿೀತಮವಯರ್ಮ್ | 
ತದ ೀವ ಸವಯಭೂತಾನಾಮ್ 

ಅಾಂತಸಿರಸಾಾನಗ ೂೀಚರಮ್ || 6-34 

ಮೂಲಾಧ್ಾರ ೀ ಚ ಹೃದಯ್ೀ 
ಭೂರಮಧ್ ಯೀ ಸವಯದ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ್ಾಂ ಸದಾ ಭ್ಾತಿ 

ರ್ದ್ ಬ್ರಹ್ ೇತಾಯ ಹುರಾಗ್ಮಾಃ || 6-35 

ಅಪರಿಚಿಛನನಮವಯಕ್ುಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ ಸನಾತನಮ್ | 
ಉಪಾಸನಾಥಯ ಮಾಂತಃಸಾಮ್ 

ಪರಿಚಿಛನನಾಂ ಸವಮಾರ್ ರ್ಾ || 6-36 

ಲರ್ಾಂ ಗ್ಚಛತಿ ರ್ತ ೈವ 

ಜಗ್ದ ೀ ತಚ್ ಚರಾಚರಮ್ | 

ಪ ನಃ ಪ ನಃ ಸಮುತಪತಿುಮ್ 

ತಲಲಾಂಗ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ ಶಾಶವತಮ್ || 6-37 
ತಸಾಾಲಲಾಂಗ್ಮ್ ಇತಿ ಖಾಯತಮ್ 

ಸತಾುನಾಂದಚಿದಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಬ್ೃಹತಾುವದ್ ಬ್ೃಾಂಹಣತಾವಚಿ 
ಬ್ರಹಾ ಶಬಾದ ಭಿಧ್ ೀರ್ಕ್ಮ್ || 6-38 

ಆಧ್ಾರ ೀ ಹೃದಯ್ೀ ವಾಪಿ 

ಭೂರಮಧ್ ಯೀ ವಾ ನರಾಂತರಮ್ | 
ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗಾನುಸಾಂಧ್ಾನಮ್ 

ಆಾಂತರಾಂ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣಮ್ || 6-39 

ಆಧ್ಾರ ೀ ಕ್ನಕ್ಪರಖ್ಯಮ್ 

ಹೃದಯ್ೀ ವದುರಮಪರಭಮ್ | 
ಭೂರಮಧ್ ಯೀ ಸೂಟ್ತ್ಕ್ಚಾಛರ್ಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಯೀಗಿೀ ವಭ್ಾವಯ್ೀತ್ || 6-40 

ನರುಪಾಧಿಕ್ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಸಾಯಾಂತರ ಧ್ಾರಣಮ್ | 
ವಶ್ಷುಾಂ ಕ ೂೀಟ್ತ್ ಗ್ುಣತಮ್ 

ಬಾಹಯ ಲಾಂಗ್ಸಯ ಧ್ಾರಣಾತ್ || 6-41 
ಯ್ೀ ಧ್ಾರರ್ಾಂತಿ ಹೃದಯ್ೀ 
ಲಾಂಗ್ಾಂ ಚಿದೂರಪಮೈಶವರಮ್ | 
ನ ತ ೀಷ್ಾಾಂ ಪ ನರಾವೃತಿುಃ 
ಘ್ೂೀರ ಸಾಂಸಾರ ಮಾಂಡಲ ೀ || 6-42 

ಅಾಂತಲಯಾಂಗಾನುಸಾಂಧ್ಾನಮ್ 

ಆತಾವದಾಯಪರಿಶರಮಃ | 

ಗ್ುರೂಪಾಸನಶಕ್ತುಶಿ 
ಕಾರಣಾಂ ಮೀಕ್ಷಸಾಂಪದಾಮ್ || 6-43 

ವ ೈರಾಗ್ಯಜ್ಞಾನರ್ುಕಾುನಾಮ್ 

ಯೀಗಿನಾಾಂ ಸಿಾರಚ ೀತಸಾಮ್ | 
ಅಾಂತಲಯಾಂಗಾನು ಸಾಂಧ್ಾನ ೀ 
ರುಚಿಬಾಯಹ್ ಯೀ ನ ಜಾರ್ತ ೀ || 6-44 

ಬ್ರಹ್ಾಾ ವಷುುಶಿ ರುದರಶಿ 
ವಾಸವಾದಾಯಶಿ ಲ ೂೀಕ್ಪಾಃ | 
ಮುನರ್ಃ ಸಿದಾಗ್ಾಂಧವಾಯಃ 
ದಾನವಾ ಮಾನವಾಸುಥಾ || 6-45 

ಸವ ಯ ಚ ಜ್ಞಾನಯೀಗ ೀನ 

ಸವಯಕಾರಣಕಾರಣಮ್ | 

ತಸಾಾತಾವಯ ಪರರ್ತ ನೀನ 

ಶಾಾಂಕ್ರಾಂ ಲಾಂಗ್ಮುತುಮಮ್ | 
ಅಾಂತರ್ ಧ್ಾರಯಿತುಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಅಶಕ್ುಃ ಶಕ್ು ಏವ ವಾ | 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ತು ತಿರವಧಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸೂಾಲಾಂ ಸೂಕ್ಷಮಾಂ ಪರಾತಪರಮ್ | 
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ಪಶಯಾಂತಿ ಹೃದಯ್ೀ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಪರಮಾನಾಂದಲಕ್ಷಣಮ್ || 6-46 
ಅಾಂತರ್ ವಭ್ಾವಯ್ೀದ್ ವದಾವನ್ 

ಅಶ ೀಷಕ ಲೀಶ ಮುಕ್ುಯ್ೀ || 6-47 
ಬಾಹಯಾಂ ಚ ಧ್ಾರಯ್ೀಲಲಾಂಗ್ಮ್ 

ತದೂರಪಮಿತಿ ನಶಿರ್ಾತ್ || 6-48 
ಇಷುಲಾಂಗ್ಮಿದಾಂ ಸೂಾಲಮ್ 

ರ್ದ್ ಬಾಹ್ ಯೀ ಧ್ಾರ್ಯತ ೀತನೌ  6-49 
ಪಾರಣಲಾಂಗ್ಮಿದಾಂ ಸೂಕ್ಷಮಮ್ 

ರ್ದಾಂತಭ್ಾಯವನಾಮರ್ಮ್ | 
ಪರಾತಪರಾಂ ತು ರ್ತ ೂರೀಕ್ುಮ್ 

ತೃಪಿುಲಾಂಗ್ಾಂ ತದುಚಯತ ೀ || 6-50 

ಭ್ಾವನಾತಿೀತಮವಯಕ್ುಮ್ 

ಪರಬ್ರಹಾ ಶ್ವಾಭಿಧಮ್ | 
ಇಷುಲಾಂಗ್ಮಿದಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್| ಅನಷು 
ಪರಿಹ್ಾರತಃ | ಧ್ಾರಯ್ೀ ದವ ಧ್ಾನ ೀನ 

ಶರಿೀರ ೀ ಸವಯದಾ ಬ್ುಧಃ || 6-51 

ಮೂಧಿನಯ ವಾ ಕ್ಾಂಠದ ೀಶ ೀ ವಾ 

ಕ್ಕ್ಷ ೀ ವಕ್ಷಃಸಾಲ ೀಪಿ ವಾ | 

ಕ್ುಕ್ಷೌ ಹಸುಸಾಲ ೀ ವಾಪಿ 

ಧ್ಾರಯ್ೀಲಲಾಂಗ್ ಮೈಶವರಮ್ || 6-52 

ನಾಭ್ ೀರಧಸಾುಲಲಾಂಗ್ಸಯ 
ಧ್ಾರಣಾಂ ಪಾಪಕಾರಣಮ್ | 

ಜಟಾಗ ರೀ ತಿರಕ್ಭ್ಾಗ ೀ ಚ 

ಮಲಸಾಾನ ೀ ನ ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ || 6-53 

ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಿೀ ಸದಾ ಶುದ ೂಾೀ 
ನಜಲಾಂಗ್ಾಂ ಮನ ೂೀರಮಮ್ | 
ಅಚಯಯ್ೀದ್ ಗ್ಾಂಧಪ ಷ್ಾಪದ ಯೈಃ 
ಕ್ರಪಿೀಠ ೀ ಸಮಾಹಿತಃ ||6-54 

ಬಾಹಯ ಪಿೀಠಾಚಯನಾ ದ ೀತತ್ 

ಕ್ರಪಿೀಠಾಚಯನಾಂ ವರಮ್ | 

ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಾಂ ನರಾಂತರಮ್ || 6-55 

ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದಯೀ ದ ೀವಾಃ 
ಮುನಯೀ ಗೌತಮಾದರ್ಃ | 
ಧ್ಾರರ್ಾಂತಿ ಸದಾ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಉತುಮಾಾಂಗ ೀ ವಶ ೀಷತಃ || 6-56 

ಲಕ್ಷಾಮಯದಿಶಕ್ುರ್ಃ ಸವಾಯಃ 
ಶ್ವಭಕ್ತುವಭ್ಾವತಾಃ | 

ಧ್ಾರರ್ಾಂತಯಲಕಾಗ ರೀಷು 
ಶ್ವಲಾಂಗ್ಮಹನಯಶಮ್ ||6-57 

ವ ೀದಶಾಸರಪ ರಾಣ ೀಷು 
ಕಾಮಿಕಾದಾಯಗ್ಮೀಷು ಚ | 

ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣಮಾಖಾಯತಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಸಯ ನಶಿರ್ಾತ್ || 6-58 

ಋಗಿತಾಯಹ ಪವತರಾಂ ತ ೀ 
ವತತಾಂ ಬ್ರಹಾಣಸಪತ ೀ | 

ತಸಾಾತಪವತರಾಂ ತಲಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಧ್ಾರ್ಯಾಂ ಶ ೈವಮನಾಮರ್ಮ್ || 6-59 

ಬ್ರಹ್ ೇತಿ ಲಾಂಗ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಬ್ರಹಾಣಃ ಪತಿರಿೀಶವರಃ | 

ಪವತರಾಂ ತದಿಾ ವಖಾಯತಮ್ 

ತತಾಾಂಪಕಾಯತ್ ತನುಃ ಶುಚಿಃ || 6-60 

ಅತಪುತನುರಜ್ಞ ೂೀ ವ ೈ 
ಆಮಃ ಸಾಂಸಾಕರವಜಯತಃ | 
ದಿೀಕ್ಷರ್ಾ ರಹಿತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ನಾಪ ನರ್ಾಲಲಾಂಗ್ಮುತುಮಮ್ || 6-61 
ಅಘ್ೂೀರಾಪಾಪಕಾಶ್ೀತಿ 

ರ್ಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನೂಃ | 
ರ್ಜುಷ್ಾ ಗಿೀರ್ತ ೀ ರ್ಸಾಾತ್ 

ತಸಾಾಚ ಛೈವೀಘವಜಯತಃ || 6-62 

ಯೀ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಿೀ ನರ್ತಾಾಂತರಾತಾಾ 
ನತಯಾಂ ಶ್ವಾರಾಧನಬ್ದಾಚಿತುಃ | 
 

ಸ ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ ಸವಯಮಲಾಪಹತ ಯೈ 
ಭಸಾಾಮಲಾಂ ಚಾರು ರ್ಥಾ ಪರಯೀಗ್ಮ್ ||6-63 

ಇತಿ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣಸಾಲಾಂ  ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ, ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ 
ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಭಕ್ುಸಾಲ ೀ ಗ್ುರುಕಾರುಣಯಸಾಲ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣ ಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಷಷಠಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ|| 
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ಸಪುಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ - ಅಥ ಭಸಾರುದರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಸಾಲಮ್ ಅಥ ಭಸಾ ಧ್ಾರಣ ಸಾಲಾಂ 
ಭಸಾಧ್ಾರಣ ಸಾಂರ್ುಕ್ುಃ 
ಪವತ ೂರೀ ನರ್ತಾಶರ್ಃ | 

ಶ್ವಾಭಿಧ್ಾನಾಂ ರ್ತ ೂರೀಕ್ುಮ್ 

ಭ್ಾಸನಾದೂಸಿತಾಂ ತಥಾ || 7-1 

#ಮಹ್ಾಭಸ ೇತಿ ಸಾಂಚಿಾಂತಯ 
ಮಹ್ಾದ ೀವಾಂ ಪರಭ್ಾಮರ್ಮ್ | 
ವತಯಾಂತ ೀ ಯ್ೀ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗಾಃ 
ಮುಖಾಯಸ ುೀ ಭಸಾಧ್ಾರಿಣಃ || 7-2 

ಶ್ವಾಗಾನಯದಿ ಸಮುತಪನನಮ್ 

ಮಾಂತರನಾಯಸಾದಿ ಯೀಗ್ತಃ | 
ತದುಪಾಧಿಕ್ ಮಿತಾಯಹುಃ 
ಭಸಾತಾಂತರ ವಶಾರದಾಃ || 7-3 

#ವಭೂತಿರ್ ಭಸಿತಾಂ ಭಸಾ 
ಕ್ಷಾರಾಂ ರಕ್ಷ ೀತಿ ಭಸಾನಃ| 

ಏತಾನ ಪಾಂಚನಾಮಾನ 

ಹ್ ೀತುಭಿಃ ಪಾಂಚಭಿರ್ ಭೃಶಮ್ || 7-4 
ವಭೂತಿರ್ ಭೂತಿ ಹ್ ೀ ತತ್ ವಾತ್ 

ಭಸಿತಾಂ ತತುವ ಭ್ಾಸನಾತ್ | 

ಪಾಪಾನಾಾಂ ಭತಯಸ್ ನಾದೂಸಾ 
ಕ್ಷರಣಾತ್ ಕ್ಷಾರಮಾಪದಾಮ್ | 

ರಕ್ಷಣಾತ್ ಸವಯಭೂತ ೀಭ್ ೂಯೀ  
ರಕ್ಷ ೀತಿ ಪರಿಗಿೀರ್ತ ೀ || 7-5 

#ನಾಂದಾ ಭದಾರ ಚ ಸುರಭಿಃ 
ಸುಶ್ೀಲಾ ಸುಮನಾ ಸುಥಾ | 

ಪಾಂಚ ಗಾವೀ ವಭ್ ೂೀಜಾಯತಾಃ 
ಸದ ೂಯೀಜಾತಾದಿ ವಕ್ರತಃ || 7-6 

ಕ್ಪಿಲಾ ಕ್ೃಷ್ಾು ಧವಲಾ 

ಧೂಮಾರ ರಕಾು ತಥ ೈವ ಚ | 

ನಾಂದಾ ದಿೀನಾಾಂ ಗ್ವಾಾಂ ವಣಾಯಃ 
ಕ್ರಮೀಣ ಪರಿ ಕ್ತೀತಿಯ ತಾಃ || 7-7 

ಸದ ೂಯೀಜಾತಾ ದಿ ವಭೂತಿಶಿ 
ವಾಮಾದೂಸಿತ ಮೀವ ಚ || 7-8  
 

#ಅಘ್ೂೀರಾದೂಸಾ ಸಾಂಜಾತಮ್ 

ತತುಪರುಷ್ಾತ್ ಕ್ಷಾರಮೀವ ಚ | 
ರಕ್ಷಾ ಚ ೀಶಾನವಕಾರಚಿ 
ನಾಂದಾದಿದಾವರ ತ ೂೀಭವತ್ || 7-9 

ಧ್ಾರಯ್ೀನನತಯ ಕಾಯ್ೀಯಷು 
ವಭೂತಿಾಂ ಚ ಪರರ್ತನತಃ | 

ನ ೈಮಿತಿುಕ ೀಷು ಭಸಿತಮ್ 

ಕ್ಷಾರಾಂ ಕಾಮಯೀಷು ಸವಯದಾ || 7-10 

#ಪಾರರ್ಶ್ಿತ ುೀಷು ಸವ ಯಷು 
ಭಸಾ ನಾಮ ರ್ಥಾವಧಿ | 

ರಕ್ಷಾ ಚ ಮೀಕ್ಷ ಕಾಯ್ಯಷು 
ಪರಯೀಕ್ುವಾಯ ಸದಾ ಬ್ುಧ್ ೈಃ || 7-11 

ನಾಂದಾದಿೀನಾಾಂ ತು ಯ್ೀ ವಣಾಯಃ 
ಕ್ಪಿಲಾದಾಯಃ ಪರ ಕ್ತೀತಿಯ ತಾಃ | 
ತ ಏವ ವಣಾಯ ವಖಾಯತಾ 

ಭೂತಾಯದಿೀನಾಾಂ ರ್ಥಾಕ್ರಮಮ್ |7-12 

#ಭಸ ೂೇತಾಪದನಮ್ ಉದಿದಷುಮ್ 

ಚತುಧ್ಾಯ ತಾಂತರ ವ ೀದಿಭಿಃ | 

ಕ್ಲಪಾಂಚ ೈವಾನು ಕ್ಲಪಾಂ ತು- 
ಉಪಕ್ಲಪ ಮ ಕ್ಲಪಕ್ಮ್ || 7-13  

ಏಷ್ಾಮಾದಿಮಮ್ ಉತೃಷುಮ್ 

ಅನಯತ್ ಸವಯಮ ಭ್ಾ ವತಃ | 
ರ್ಥಾ ಶಾಸ ೂರೀಕ್ು ವಧಿನಾ 

ಗ್ೃಹಿೀತಾವ ಗ ೂೀಮರ್ಾಂ ನವಮ್ |14 

#ಸದ ಯೀನ ವಾಮದ ೀವ ೀನ 

ಕ್ುರ್ಾಯತಿಪಾಂಡ ಮನುತುಮಮ್ | 
ಶ  ೀಷಯ್ೀತ್ ಪ ರುಷ್ ೀಣ ೈವ 

ದಹ್ ೀದ್ ಘ್ೂೀರಾಚಿಛವಾಗಿನನಾ | 
ತತ ಈಶಾನ ಮಾಂತ ರೀಣ 

ಬಲವಪಾತ ರೀ ನಧ್ಾ-ಪ-ಯ್ೀತ್ | 7-15 

ಕ್ಲಪಾಂ ತದೂಸಾ ವಜ್ಞ ೀರ್ಮ್ 

ಅನುಕ್ಲಪ ಮಥ ೂೀಚಯತ ೀ || 7-16 

#ವನ ೀಷು ಗ ೂೀಮರ್ಾಂ ರ್ಚಿ 
ಶುಷಕಾಂ ಚೂಣಯಕ್ೃತಾಂ ತಥಾ | 
ದಗ್ಾಾಂ ಚ ೈ ವಾನು ಕ್ಲಾಪಖ್ಯಮ್ 

ಆಪಣಾದಿಗ್ತಾಂ ತು ರ್ತ್ || 7-17 

ವಸ ರೀಣ ೂೀತಾುರಿತಾಂ ಭಸಾ 
ಗ ೂೀ ಮೂತಾರ ಬ್ದಾಪಿಾಂಡಿತಮ್ | 
ದಗ್ಾಾಂ ಪಾರಗ್ುಕ್ು ವಧಿನಾ 

ಭವ ೀದೂಸ ೂೇಪ ಕ್ಲಪಕ್ಮ್ || 7-18 

#ಅನ ಯೈರ್ ಆಪಾದಿತಾಂ ಭಸಾ 
ಅಕ್ಲಪಮಿತಿ ನಶ್ಿತಮ್ | 

ಏಷ್ ವೀ ಕ್ತಮ ಮಾದಾರ್ 

ಪಾತ ರೀಷು ಕ್ಲಶಾದಿಷು || 7-19 
ತಿರಸಾಂಧಯಮ್ ಆಚರ ೀತ್ ಸಾನನಮ್ 

ರ್ಥಾಸಾಂಭವಮೀವ ವಾ | 

ಸಾನನಕಾಲ ೀ ಕ್ರೌ ಪಾದೌ 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ವಮಲಾಾಂಭಸಾ || 7-20 

 #ವಾಮ ಹಸು ತಲ ೀ-ಭಸಾ 
ಕ್ಷಿಪಾುವಚಾಛ ದಾಯನಯ ಪಾಣನಾ | 
ಅಷು ಕ್ೃತಾವಥ ಮೂಲ ೀನ 

ಮೌನೀ ಭಸಾಾಭಿಮಾಂತರಯ ಚ || 7-21 

ಶ್ರ ಈಶಾನ ಮಾಂತ ರೀಣ 

ಪ ರುಷ್ ೀಣ ಮುಖ್ಾಂ ತಥಾ | 

ಹೃತರದ ೀಶ-ಮಘ್ೂೀರ ೀಣ 

ವಾಮದ ೀವ ೀನ ಗ್ುಹಯಕ್ಮ್ || 7-22 

#ಪಾದೌ ಸದ ಯೀನ ಸವಾಯಾಂಗ್ಮ್ 

ಪರಣವ ೀನ ೈವ ಸ ೀಚಯ್ೀತ್ | 

ಭಸಾನಾ ವಹಿತಾಂ ಸಾನನಮ್ 

ಇದಮ್ ಆಗ ನೀರ್ ಮುತುಮಮ್ || 7-23 
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ಸಾನನ ೀಷು ವಾರುಣಾದ ಯೀಷು 
ಮುಖ್ಯಮೀತನ್ ಮಲಾಪಹಮ್ | 
ಭಸಾಸಾನನವತಾಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ರ್ಥಾಯೀಗ್ಾಂ ದಿನ ೀ ದಿನ ೀ || 7-24 

#ವಾರುಣಾದ ಯೈರಲಾಂ ಸಾನನ ೈಃ 
ಬಾಹಯದ ೂೀಷ್ಾಪಹ್ಾರಿಭಿಃ | 
ಆಗ ನೀರ್ಾಂ ಭಸಾನಾ ಸಾನನಮ್ 

ರ್ತಿ ಭಿಸುು ವಧಿೀರ್ತ ೀ || 7-25 

ಆದರ ಸಾನನಾತ್ ಪರಾಂ ಭಸಾ 
ಆದ ರಯ ಜಾಂತು ವಧ್ ೂೀ ಧುರವಮ್ | 
ಆಧಯಾಂ ತು ಪರಕ್ೃತಿಾಂ ವದಾಯತ್ 

ಪರಕ್ೃತಿಾಂ ಬ್ಾಂಧನಾಂ ವದುಃ || 7-26 

#ಪರಕ್ೃತ ೀಸುು ಪರಹ್ಾಣಾಥಯಮ್ 

ಭಸಾನಾ ಸಾನನ ಮಿಷಯತ ೀ | 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಾಯ ವಬ್ುಧ್ಾಃ ಸವ ಯ 

ಮುನಯೀ ನಾರದಾ ದರ್ಃ || 7-27  
ಯೀಗಿನಃ ಸನಕಾದಾಯಶಿ 
ಬಾಣಾದಾಯ ದಾನವಾ ಅಪಿ|  

ಭಸಾ ಸಾನನ ರ್ುತಾಃ ಸವ ಯ |  

ಶ್ವಭಕ್ತು ಪರಾರ್ಣಾಃ |  

ನಮುಯಕ್ು ದ ೂೀಷ ಕ್ಲಲಾಃ  
ನತಯಶುದಾಾ ಭವಾಂತಿ ಹಿ || 7-28 

#ನಮಶ್ಿವಾಯ್ೀತಿ ಭಸಾ 
ಕ್ೃತಾವ ಸಪಾು-ಭಿ ಮಾಂತಿರತಮ್ | 
ಉದೂಾಲಯ್ೀತ್ ತ ೀನ ದ ೀಹಮ್ 

ತಿರಪ ಾಂಡರಾಂ ಚಾಪಿ ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ || 7-29 

 

ಸವಾಯಾಂಗ ೂೀದೂಾಲನಾಂ ಚಾಪಿ 

ನ ಸಮಾನಾಂ ತಿರಪ ಾಂಡರಕ ೈಃ | 
ತಸಾಾತ್ ತಿರಪ ಾಂಡರ-ಮೀ-ವ ೈಕ್ಮ್ 

ಲಖ ೀದುದೂಾಲನಾಂ ವನಾ || 7-30  

#ತಿರಪ ಾಂಡರಾಂ ಧ್ಾರಯ್ೀನನತಯಮ್ 

ಭಸಾನಾ ಸಜಲ ೀನ ಚ | 
ಸಾಾನ ೀಷು ಪಾಂಚ ದಶಸು 
ಶರಿೀರ ೀ ಸಾಧಕ ೂೀತುಮಃ || 7-31 

ಉತುಮಾಾಂಗ ೀ ಲಲಾಟ ೀ ಚ 

ಶರವಣ ದಿವತಯ್ೀ ತಥಾ| 

ಗ್ಲ ೀ ಭುಜ ದವಯ್ೀ ಚ ೈವ 

ಹೃದಿ ನಾಭ್ೌ ಚ ಪೃಷಠಕ ೀ|| 7-32 

#ಬಾಹುರ್ುಗ ೇ ಕ್ಕ್ುದ ದೀಶ ೀ 
ಮಣ ಬ್ಾಂಧದವಯ್ೀ ತಥಾ | 

ತಿರಪ ಾಂಡರಾಂ ಭಸಾನಾ ಧ್ಾರ್ಯಮ್ 

ಮೂಲ ಮಾಂತ ರೀಣ ಸಾಧಕ ೈಃ || 7-33 
ವಾಮ ಹಸು ತಲ ೀ ಭಸಾ 
ಕ್ಷಿಪಾುವ-ಚಾಛ-ದಾಯನಯ ಪಾಣನಾ | 
ಅಗಿನರಿತಾಯ-ದಿ ಮಾಂತ ರೀಣ 

ಸಪೃಶನ್ ವಾರಾ-ಭಿಮಾಂತರಯ ಚ || 7-34  

#ತಿರಪ ಾಂಡರ ಮುಕ್ು ಸಾಾನ ೀಷು 
ದಧ್ಾಯತ್ ಸಜಲ ಭಸಾನಾ | 
ಶ್ವಾಂ ಶ್ವಾಂ ಕ್ರಾಂ ಶಾಾಂತಮ್ 

ಸ ಪಾರಪನೀತಿ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ || 7-35 

ಮಧ್ಾಯಾಂಗ್ುಲ ತರಯ್ೀಣ ೈವ 

ಸವ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ರಸಯ ತು | 

ಷಡಾಂಗ್ು ಲಾರ್ತಾಂ ಮಾನಮ್ 

ಅಪಿ ವಾಲಕ್ ಮಾನಕ್ಮ್ || 7-36  

#ನ ೀತರರ್ುಗ್ಾ ಪರಮಾಣ ೀನ 

ಫಾಲ ೀ ದಧ್ಾಯತ್ ತಿರಪ ಾಂಡರಕ್ಮ್ | 
ಮಧಯಮಾನಾಮಿಕಾಾಂಗ್ುಷ್ ಠೈಃ 
ಅನುಲ ೂೀಮ ವಲ ೂೀಮತಃ || 7-37 

#ಧ್ಾರಯ್ೀದಯಸಿರ ಪ ಾಂಡಾರಾಂಕ್ಮ್ 

ಸ ರುದ ೂರೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 7-38 
ಋಜು ಶ ವೀತ ಮನುವಾಯಪುಮ್ 

ಸಿನಗ್ಾಾಂ ಶ  ರೀತರ ಪರಮಾಣಕ್ಮ್ | 
ಏವಾಂ ಸಲಕ್ಷಣ ೂೀ ಪ ೀತಮ್ 

ತಿರಪ ಾಂಡರಾಂ ಸವಯಸಿದಿಾದಮ್ || 7-39 

#ಪಾರತಃಕಾಲ ೀ ಚ ಮಧ್ಾಯಹ್ ನೀ 
ಸಾರ್ಾ ಹ್ ನೀ ಚ ತಿರಪ ಾಂಡರಕ್ಮ್ | 
ಕ್ದಾ ಚಿದೂಸಾ ನಾ ಕ್ುರ್ಾಯತ್ 

ಸ ರುದ ೂರೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 7-40 

ಏವಾಂ ವಧಾಂ ವಭೂತಾಯ ಚ 

ಕ್ುರುತ ೀ ರ್ಸ್ ತಿರಪ ಾಂಡರಕ್ಮ್ | 
ಸ ರೌದರ ಧಮಯ ಸಾಂರ್ುಕ್ುಃ 
ತರಯಿೀಮರ್ ಇತಿ ಶುರತಿಃ || 7-41 

#ಬ್ರಹ್ಾಾ ವಷುುಶಿ ರುದರಶಿ 
ದ ೀವಾಃ ಶಕ್ರಪ ರ ೂೀಗ್ಮಾಃ | 
ತಿರಪ ಾಂಡರಾಂ ಧ್ಾರರ್ಾಂತ ಯೀವ 

ಭಸಾನಾ ಪರಿಕ್ಲಪತಮ್ || 7-42 

ವಸಿಷ್ಾಠದಾಯ ಮಹ್ಾ ಭ್ಾಗಾಃ 
ಮುನರ್ಃ ಶುರತಿಕ ೂೀವದಾಃ | 
ಧ್ಾರರ್ಾಂತಿ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ತಿರಪ ಾಂಡರಾಂ ಭಸಾನಾ ಕ್ೃತಮ್ || 7-43 

#ಶ ೈವಾಗ್ಮೀಷು ವ ೀದ ೀಷು 
ಪ ರಾಣ ೀಷವ ಅಖಿಲ ೀಷು ಚ | 

ಸೃತಿೀತಿಹ್ಾಸ ಕ್ಲ ಪೀಷು 
ವಹಿತಾಂ ಭಸಾಪ ಾಂಡರಕ್ಮ್| 

ಧ್ಾರಣೀರ್ಾಂ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಶ ೈವಾನಾಾಂ ಚ ವಶ ೀಷತಃ || 7-44 

ನಾಸಿುಕ ೂೀ ಭಿನನಮರ್ಾಯದ ೂೀ 
ದುರಾಚಾರ ಪರಾರ್ಣಃ | 

ಭಸಾ ತಿರಪ ಾಂಡರಧ್ಾರಿೀ ಚ ೀತ್ 

ಮುಚಯತ ೀ ಸವಯ ಕ್ತಲಬಷ್ ೈಃ || 7-45  
ಇತಿ ಭಸಾಧ್ಾರಣಸಾಲಾಂ 
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ಅಥ ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣ ಸಾಲಮ್ 
ಭಸಾನಾ ವಹಿತಸಾನನಃ 
ತಿರಪ ಾಂಡಾರಾಂಕ್ತತಮಸುಕ್ಃ | 
ಶ್ವಾಚಯನಪರ ೂೀ ನತಯಮ್ 

ರುದಾರಕ್ಷಮಪಿ ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ || 7-46 

#ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾ ದ ೀವ 

ಮುಚಯಾಂತ ೀ ಸವಯಪಾತಕ ೈಃ | 
ದುಷು ಚಿತಾು ದುರಾಚಾರಾ 

ದುಷರಜ್ಞಾ ಅಪಿ ಮಾನವಾಃ || 7-47 

ಪ ರಾ ತಿರಪ ರಸಾಂಹ್ಾರ ೀ 
ತಿರನ ೀತ ೂರೀ ಜಗ್ತಾಾಂ ಪತಿಃ | 
ಉದಪಶಯತ್ ಪ ರಾಾಂ ಯೀಗ್ಮ್ 
ಉನೇಲತ ವಲ ೂೀಚನಃ || 7-48 

#ನಪ ೀತುಸುಸಯ ನ ೀತ ರೀಭ್ ೂಯೀ 
ಬ್ಹವೀ ಜಲ ಬಾಂದವಃ | 

ತ ೀಭ್ ೂಯೀ ಜಾತಾ ಹಿ ರುದಾರಕ್ಷಾಃ 
ರುದಾರಕ್ಷಾ ಇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಾಃ || 7-49 

ರುದರನ ೀತರ ಸಮುತಪನಾನ 
ರುದಾರಕ್ಷಾ ಲ ೂೀಕ್ ಪಾವನಾಃ | 
ಅಷುತಿರಾಂಶತ್ ಪರಭ್ ೀದ ೀನ 

ಭವಾಂತುಯತಪತಿು ಭ್ ೀದತಃ || 7-50 

#ನ ೀತಾರತ್ ಸೂರ್ಾಯತಾನಃ ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ 
ಕ್ಪಿಲಾ ದಾವದಶ  ೀದಿತಾಃ | 

ಶ ವೀತಾಃ ಷ್ ೂೀಡಶ ಸಾಂಜಾತಾಃ 
ಸ ೂೀಮ ರೂಪಾ ದಿವ ಲ ೂೀಚನಾತ್ || 7-51 

ಕ್ೃಷ್ಾು  ದಶ ವಧ್ಾ ಜಾತಾ 

ವಹಿನ ರೂಪಾ ದಿವ ಲ ೂೀಚನಾತ್ | 
ಏವಮುತಪತಿು ಭ್ ೀದ ೀನ 

ರುದಾರಕ್ಷಾ ಬ್ಹುಧ್ಾ ಸೃತಾಃ || 7-52 

#ಅಚಿಛದರಾಂ ಕ್ನಕ್ಪರಖ್ಯಮ್ 

ಅನನಯ ಧೃತಮುತುಮಮ್ | 

ರುದಾರಕ್ಷಾಂ ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ ಪಾರಜ್ಞಃ 
ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾರ್ಣಃ || 7-53 

ರ್ಥಾಸಾಾನಾಂ ರ್ಥಾವಕ್ರಮ್ 

ರ್ಥಾಯೀಗ್ಾಂ ರ್ಥಾವಧಿ | 
ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ರುದರಸಾರ್ುಜಯ ಸಿದಾಯ್ೀ || 7-54 

#ಶ್ಖಾರ್ಾಮೀಕ್ ಮೀಕಾಸಯಮ್ 

ರುದಾರಕ್ಷಾಂ ಧ್ಾರಯ್ೀದ್ ಬ್ುಧಃ | 
ದಿವತಿರದಾವ ದಶವಕಾರಣ 

ಶ್ರಸಿ ತಿರೀಣ ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ || 7-55 

ಷಟ್ತ್ರಾಂಶ ದಾಾರಯ್ೀನೂಾಧಿನಯ 

ನತಯಮೀಕಾ ದಶಾನನಾನ್ | 
ದಶಸಪು ಪಾಂಚವಕಾರನ್ 

ಷಟ್ ಷಟಕಣಯದವಯ್ೀ ವಹ್ ೀತ್ || 7-56 

#ಷಡಷು ವದನಾನ್ ಕ್ಾಂಠ ೀ 
ದಾವತಿರಾಂಶದಾಾರಯ್ೀತ್ ಸದಾ | 
ಪಾಂಚಾಶದಾಾರಯ್ೀದ್ ವದಾವನ್ 

ಚತುವಯಕಾರಣ ವಕ್ಷಸಿ || 7-57 
ತರಯೀದಶಮುಖಾನ್ ಬಾಹ್ ೂವೀಃ 
ಧರ ೀತ್ ಷ್ ೂೀಡಶ ಷ್ ೂೀಡಶ | 
ಪರತ ಯೀಕ್ಾಂ ದಾವದಶ ವಹ್ ೀತ್ 

ನವಾಸಾಯನ್ ಮಣ ಬ್ಾಂಧಯೀಃ || 7-58 

ಚತುದಯಶ ಮುಖ್ಾಂ ರ್ಜ್ಞ- 
ಸೂತರ ಮಷ್ ೂುೀತುರಾಂ ಶತಮ್ | 
ಧ್ಾರಯ್ೀತ್ ಸವಯಕಾಲಾಂ ತು 
ರುದಾರಕ್ಷಾಂ ಶ್ವಪೂಜಕ್ಃ || 7-59 

ಏವಾಂ ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಿೀ ರ್ಃ 
ಸವಯಕಾಲ ೀ ತು ವತಯತ ೀ | 

ತಸಯ ಪಾಪಕ್ಥಾ ನಾಸಿು 
ಮೂಢಸಾಯಪಿ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ || 7-60 

#ಬ್ರಹಾಹ್ಾ ಮದಯಪಾಯಿೀ ಚ |  
ಸವಣಯಹೃದ್ ಗ್ುರುತಲಪ ಗ್ಃ|  
ಮಾತೃಹ್ಾ ಪಿತೃಹ್ಾ ಚ ೈವ |  ಭೂರಣಹ್ಾ 
ಕ್ೃತ ಘ್ರತಕ್ಃ|ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾ ದ ೀವ |  
ಮುಚಯತ ೀ ಸವಯ ಪಾತಕ ೈಃ || 7-61 

ದಶಯನಾತ್ ಸಪಶಯನಾಚ ೈವ 

ಸಾರಣಾದಪಿ ಪೂಜನಾತ್ | 
ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾ ಲ ೂಲೀಕ ೀ 
ಮುಚಯಾಂತ ೀ ಪಾತಕ ೈಜಯನಾಃ || 7-62 

#ಬಾರಹಾಣ ೂೀ ವಾಾಂತಯಜ ೂೀ ವಾಪಿ 

ಮೂಖ ೂಯ ವಾ ಪಾಂಡಿತ ೂೀಪಿ ವಾ | 

ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾ ದ ೀವ 

ಮುಚಯತ ೀ ಸವಯ ಪಾತಕ ೈಃ || 7-63 

ಗ್ವಾಾಂ ಕ ೂೀಟ್ತ್ಪರದಾನಸಯ | 

ರ್ತೂಲಾಂ ಭುವ ಲಭಯತ ೀ | 
ತತೂಲಾಂ ಲಭತ ೀ ಮತ ೂಯಯ: 

ನತಯಾಂ ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಾತ್ || 7-64 

#ಮೃತುಯಕಾಲ ೀ ತು ರುದಾರಕ್ಷಮ್ 

ನಷಿಪೀಡಯ ಸಹ ವಾರಿಣಾ| 

ರ್ಃಪಿಬ ೀ ಚಿಿಾಂತರ್ನ್ ರುದರಮ್| 

ರುದರಲ ೂೀಕ್ಾಂ ಸ ಗ್ಚಛತಿ || 7-65 
ಭಸ ೂೇದೂಾಲತ ಸವಾಯಾಂಗಾಃ 
ಧೃತ ರುದಾರಕ್ಷ ಮಾಲಕಾಃ | 

ಯ್ೀ ಭವಾಂತಿ ಮಹ್ಾತಾಾನಃ 
ತ ೀ ರುದಾರ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 7-66 

#ನತಾಯನ ಕಾಮಾಯನ ನಮಿತುಜಾನ 

ಕ್ಮಾಯಣ ಸವಾಯಣ ಸದಾಪಿ ಕ್ುವಯನ್| 

ಯೀ ಭಸಾ ರುದಾರಕ್ಷ ಧರ ೂೀ ರ್ದಿ ಸಾಯದ್| 

ದಿವಜ ೂೀ ನ ತಸಾಯಸಿು ಫಲ ೂೀಪಪತಿುಃ || 7-67 

ಸವ ಯಷು ವಣಾಯಶರಮ ಸಾಂಗ್ತ ೀಷು 
ನತಯಾಂ ಸದಾಚಾರ ಪರಾರ್ಣ ೀಷು | 
ಶುರತಿಸೃತಿ ಭ್ಾಯಮಿಹ ಚ ೂೀದಯಮಾನ ೂೀ 
ವಭೂತಿ ರುದಾರಕ್ಷಧರಃ ಸಮಾನಃ||7-68 

ಇತಿ ರುದಾರಕ್ಷಧ್ಾರಣ ಸಾಲ  

ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ 
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ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ - ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ 
ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀವೀರಶ ೈವ ಧಮಯನಣಯಯ್ೀ ಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಭಕ್ುಸಾಲ ೀ ಭಸಾ ರುದಾರಕ್ಷಧ್ಾರಣಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಸಪುಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ೂುೀತರಮ್  

ರ್ದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷುಮ್ 

ಮಾತಾರಹಿೀನಾಂ ಚ ರ್ದೂವ ೀತ್ |  
ತತಾವಯಾಂ ಕ್ಷಮಯತಾಾಂ ದ ೀವ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗ್ಣ ೀಶವರ: 

ಓಾಂ ಸವ ೀಯಷ್ಾಾಂ ಸವಸಿುರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸವ ೀಯಷ್ಾಾಂ ಶಾಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸವ ೀಯಷ್ಾಾಂ ಶ್ವಾಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶ ಂತಿಿಃ ಶ ಂತಿಿಃ ಶ ಂತಿಿಃ 

ಓಾಂ ಸಹನಾ ಭವತು  
ಸಹನೌಭು ನಕ್ುು 
ಸಹ ವೀರ್ಯಾಂ ಕ್ರವಾವಹ್ ೈ 
ತ ೀಜಸಿವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸುು 
ಮಾ ವದಿವಷ್ಾವ ಹ್ ೈ 
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸಮಸಾು ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಾಂತು 
ಸವ ೀಯ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಾಂತು 
ಸವ ೀಯ ಸಾಂತು ನರಾಮರ್ಃ 
ಸವ ೀಯ ಭದಾರಣ ಪಶಯಾಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಿತ ದುಃಖ್ ಭ್ಾಭಯವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶ ಂತಿಿಃ ಶ ಂತಿಿಃ ಶ ಂತಿಿಃ 
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ಅಷುಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಜಪ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ್ಃ ಅಥ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ || ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 
ಧೃತಶ್ರೀಭೂತಿ ರುದಾರಕ್ಷಃ 
ಪರರ್ತ ೂೀ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಕ್ಃ | 

ಜಪ ೀತ್ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀವದಾಯಮ್ 

ಶ್ವತತುವಪರಬ ೂೀಧಿನೀಮ್ || 8-1 

ಶ್ವತತಾುವತ್ ಪರಾಂ ನಾಸಿು 
ರ್ಥಾ ತತಾುವಾಂತರಾಂ ಮಹತ್ | 
ತಥಾ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಮಾಂತಾರತ್ 

ನಾಸಿು ಮಾಂತಾರಾಂತರಾಂ ಮಹತ್ ||   8-2 

ಜ್ಞಾತ ೀ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಮಾಂತ ರೀ 
ಕ್ತಾಂ ವಾ ಮಾಂತಾರಾಂತರ ೈಃ ಫಲಮ್ | 
ಜ್ಞಾತ ೀ ಶ್ವ ೀ ಜಗ್ನೂಾಲ ೀ 
ಕ್ತಾಂ ಫಲಾಂ ದ ೀವತಾಾಂತರ ೈಃ ||   8-3 

ಸಪುಕ ೂೀಟ್ತ್ಷು ಮಾಂತ ರೀಷು 
ಮಾಂತರಃ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀ ಮಹ್ಾನ್ | 
ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದಿದ ೀವ ೀಷು 
ರ್ಥಾ ಶಾಂಭುಮಯಹತುರಃ ||    8-4 

ಅಶ ೀಷಜಗ್ತಾಾಂ ಹ್ ೀತುಃ   
ಪರಮಾತಾಾ ಮಹ್ ೀಶವರಃ | 
ತಸಯ ವಾಚಕ್ಮಾಂತ ೂರೀರ್ಮ್ 

ಸವಯಮಾಂತ ೈಕ್ ಕಾರಣಮ್ ||    8-5 

ತಸಾಯಭಿಧ್ಾನಮಾಂತ ೂರೀರ್ಮ್ 

ಅಭಿಧ್ ೀರ್ಶಿ ಸ ಸೃತಃ | 
ಅಭಿಧ್ಾನಾಭಿಧ್ ೀರ್ತಾವತ್ 

ಮಾಂತಾರತ್ ಸಿದಾಃ ಪರಃ ಶ್ವಃ ||     8-6 

ನಮಃ ಶಬ್ದಾಂ ವದ ೀತ್ ಪೂವಯಮ್ 

ಶ್ವಾಯ್ೀತಿ ತತಃ ಪರಮ್ | 

ಮಾಂತರಃ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀ ಹ್ ಯೀಷ 

ಸವಯಶುರತಿ ಶ್ರ ೂೀಗ್ತಃ ||    8-7 

ಆದಿತಃ ಪರಿಶುದಾತಾವತ್ 

ಮಲತರರ್ ವಯೀಗ್ತಃ | 

ಶ್ವ ಇತುಯಚಯತ ೀ ಶಾಂಭುಃ 
ಚಿದಾನಾಂದ ಘನಃ ಪರಭುಃ ||    8-8 

ಆಸಪ ದತಾವದ ಶ ೀಷ್ಾಣಾಮ್ 

ಮಾಂಗ್ಲಾನಾಾಂ ವಶ ೀಷತಃ | 

ಶ್ವಶಬಾದಭಿ ಧ್ ೀಯೀ ಹಿ 

ದ ೀವದ ೀವ ಸಿರರ್ಾಂಬ್ಕ್ಃ ||    8-9 

ಶ್ವ ಇತಯಕ್ಷರ ದವಾಂದವಮ್ 

ಪರಬ್ರಹಾಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಮುಖ್ಯ ವೃತಾಾ ತದನ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ಶಬಾದನಾಾಂ ಗ್ುಣವೃತುರ್ಃ ||  8-10 

ತಸಾಾನುಾಖ್ಯತರಾಂ ನಾಮ 

ಶ್ವ ಇತಯಕ್ಷರದವರ್ಮ್ | 

ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ರೂಪಸಯ  
ಶಾಂಭ್ ೂೀ ರಮಿತ ತ ೀಜಸಃ | 

ಏತನಾನಮಾವಲಾಂಬ ೀನ 

ಮಾಂತರಃ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಃ ಸೃತಃ ||  8-11 

ರ್ಸಾಾದತಃ ಸದಾ ಜಪಯೀ 
ಮೀಕ್ಷಾಕಾಾಂಕ್ಷಿ ಭಿ ರಾದರಾತ್ ||   8-12 

ರ್ಥಾನಾದಿಮಯಹ್ಾದ ೀವಃ  
ಸಿದಾಃ ಸಾಂಸಾರಮೀಚಕ್ಃ | 
ತಥಾ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀ ಮಾಂತರಃ 
ಸಾಂಸಾರ ಕ್ಷರ್ ಕಾರಕ್ಃ ||   8-13 

ಪಾಂಚಭೂತಾನ ಸವಾಯಣ  
ಪಾಂಚ ತನಾಾತರಕಾಣ ಚ | 

ಜ್ಞಾನ ೀಾಂದಿರರ್ಾಣ ಪಾಂಚಾಪಿ 

ಪಾಂಚ ಕ್ಮಯಾಂದಿರರ್ಾಣ ಚ ||  8-14 

ಪಾಂಚ ಬ್ರಹ್ಾಾಣ ಪಾಂಚಾಪಿ 

ಕ್ೃತಾಯನ ಸಹಕಾರಣ ೈಃ | 

ಬ ೂೀಧ್ಾಯನ ಪಾಂಚ ಭಿವಯಣ ಯಃ  
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹ್ಾಮನ ೂೀಃ ||  8-15 

ಪಾಂಚಧ್ಾ ಪಾಂಚಧ್ಾ ರ್ಾನ 

ಪರಸಿದಾಾನ ವಶ ೀಷತಃ | 
ತಾನ ಸವಾಯಣ ವಸೂುನ  
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮರ್ಾನ ಹಿ || 8-16 

ಓಾಂಕಾರಪೂವಯ ಮಾಂತ ೂರೀರ್ಮ್  
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮರ್ಃ ಪರಃ | 

ಶ ೈವಾಗ್ಮೀಷು ವ ೀದ ೀಷು  
ಷಡಕ್ಷರ ಇತಿ ಸೃತಃ ||8-17 

ಮಾಂತರ ನಾಯಸಾದಿ ಭೂತ ೀನ 

ಪರಣವ ೀನ ಮಹ್ಾಮನ ೂೀಃ | 

ಪರಬ ೂೀಧಯತ ೀ ಮಹ್ಾದ ೀವಃ  
ಕ ೀವಲಶ್ಿತುಾಖಾತಾಕ್ಃ ||  8-18 

ಪರಣವ ೀನ ೈ ಕ್ವಣ ಯನ 

ಪರಬ್ರಹಾ ಪರಕಾಶಯತ ೀ |  
ಅದಿವತಿೀರ್ಾಂ ಪರಾನಾಂದಮ್  
ಶ್ವಾಖ್ಯಾಂ ನಷರಪಾಂಚಕ್ಮ್ ||   8-19 

ಪರಮಾತಾಮನುಜ್ಞ ಯರ್ಃ 
ಸ ೂೀಹಾಂರೂಪಃ ಸನಾತನಃ | 
ಜಾರ್ತ ೀ ಹಾಂಸಯೀರ್ ಲ ೂೀಪಾತ್ 

ಓ ಮಿತ ಯೀ ಕಾಕ್ಷರ ೂೀ ಮನುಃ || 8-20 
ಪರಣವ ೀನ ೈವ ಮಾಂತ ರೀಣ 

ಬ ೂೀಧಯತ ೀ ನಷಕಲಃ ಶ್ವಃ | 
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೀಣ ಮಾಂತ ರೀಣ  
ಪಾಂಚಬ್ರಹಾ ತನುಸುಥಾ ||    8-21 

ನಷಕಲಃ ಸಾಂವದಾಕಾರಃ 
ಸಕ್ಲ ೂೀ ವಶವಮೂತಿಯಕ್ಃ | 

ಉಭರ್ಾತಾಾ ಶ್ವೀ ಮಾಂತ ರೀ 
ಷಡಕ್ಷರಮಯ್ೀ ಸಿಾತಃ ||     8-22 

ಮೂಲಾಂ ವದಾಯ ಶ್ವಃ ಶ ೈವಾಂ 

ಸೂತರಾಂ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಸುಥಾ | 

ಏತಾನ ನಾಮಧ್ ೀರ್ಾನ 

ಕ್ತೀತಿಯತಾನ ಮಹ್ಾಮನ ೂೀಃ ||8-23 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಿಮಾಾಂ ವದಾಯಮ್ 

ಪರಣವ ೀನ ಷಡಕ್ಷರಿೀಮ್ | 

ಜಪ ೀತ್ ಸಮಾಹಿತ ೂೀ ಭೂತಾವ 
ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾರ್ಣಃ ||    8-24 
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ಪಾರಣಾರ್ಾ ಮತರರ್ಾಂ ಕ್ೃತಾವ 
ಪಾರಙ್ುಾಖ ೂೀದಙ್ುಾಖ ೂೀಪಿ ವಾ | 
ಚಿಾಂತರ್ನ್ ಹೃದರ್ಾಾಂಭ್ ೂೀಜ ೀ 
ದ ೀವದ ೀವಾಂ ತಿರರ್ಾಂಬ್ಕ್ಮ್ ||   8-25 

ಸವಾಯಲಾಂಕಾರ ಸಾಂರ್ುಕ್ುಮ್  
ಸಾಾಂಬ್ಾಂ ಚಾಂದಾರಧಯ ಶ ೀಖ್ರಮ್ | 
ಜಪ ೀದ ೀತಾಾಂ ಮಹ್ಾವದಾಯಮ್  
ಶ್ವರೂಪಾ ಮನನಯ ಧಿೀಃ ||  8-26 

ಜಪಸುು ತಿರವಧಃ ಪರೀಕ ೂುೀ 
ವಾಚಿಕ ೂೀಪಾಾಂಶುಮಾನಸಃ | 
ಶ ರರ್ತ ೀ ರ್ಸುು ಪಾಶರವಸ ಾೈಃ 
ರ್ಥಾ ವಣಯ ಸಮನವರ್ಃ ||  8-27 

ವಾಚಿಕ್ಃ ಸ ತು ವಜ್ಞ ೀರ್ಃ 
ಸವಯಪಾಪ ಪರಭಾಂಜನಃ | 

ಈಷತ್ ಸುರಷ್ಾುವ ಧರ ಪ ಟಮ್  
ಯೀ ಮಾಂದಮ್ ಅಭಿಧಿೀರ್ತ ೀ || 8-28 

ಪಾಶರವಸ ಾೈರ ಶುರತಃ ಸ ೂೀರ್ಮ್ 

ಉಪಾಾಂಶುಃ ಪರಿಕ್ತೀತಿಯತಃ | ಅಸಪೃಷ್ಾುವ 
ಧರಮಸಪಾಂದಿ| ಜಹ್ಾವಗ್ರಾಂ ತರಾತಾನಾ | 
ಭ್ಾವಯತ ೀ ವಣಯರೂಪ ೀಣ 

ಸಮಾನಸ ಇತಿ ಸೃತಃ ||8-29 

ರ್ಾವಾಂತಃ ಕ್ಮಯ ರ್ಜ್ಞಾದಾಯ 
ವರತದಾನ ತಪಾಾಂಸಿ ಚ | 

ಸವ ಯ ತ ೀ ಜಪರ್ಜ್ಞಸಯ 
ಕ್ಲಾಾಂ ನಾಹಯಾಂತಿ ಷ್ ೂೀಡಶ್ೀಮ್ ||8-30 

ಮಾಹ್ಾತಯಾಂ ವಾಚಿಕ್ಸ ಯೈತತ್ 

ಜಪರ್ಜ್ಞಸಯ ಕ್ತೀತಿಯತಮ್ | 
ತಸಾಾಚಛತಗ್ುಣ ೂೀಪಾಾಂಶುಃ 
ಸಹಸ ೂರೀ ಮಾನಸಃ ಸೃತಃ|31 

 

ವಾಚಿಕಾತ್ ತದುಪಾಾಂಶ  ೀಶಿ  
ಜಪಾದಸಯ ಮಹ್ಾಮನ ೂೀಃ |  
ಮಾನಸ ೂೀ ಹಿ ಜಪಃ ಶ ರೀಷ್ ೂಠೀ  
ಘ್ೂೀರ ಸಾಂಸಾರ ನಾಶಕ್ಃ ||    8-32 

ಏತ ೀಷ್ ವೀಕ ೀನ ವಧಿನಾ  
ರ್ಥಾ ಭ್ಾವಾಂ ರ್ಥಾ ಕ್ರಮಮ್ | 
ಜಪ ೀತ್ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮೀತಾಮ್ 

ವದಾಯಾಂ ಪಾಶ ವಮುಕ್ುಯ್ೀ ||8-33 

ಅನ ೀನ ಮೂಲ ಮಾಂತ ರೀಣ 

ಶ್ವಲಾಂಗ್ಾಂ ಪರಪೂಜಯ್ೀತ್ | 
ನತಯಾಂ ನರ್ಮ ಸಾಂಪನನಃ  
ಪರರ್ತಾತಾಾ ಶ್ವಾತಾಕ್ಃ ||     8-34 

ಭಕಾಾ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೀಣ ೈವ 

ರ್ಃ ಶ್ವಾಂ ಸಕ್ೃದಚಯಯ್ೀತ್ | 
ಸ ೂೀಪಿ ಗ್ಚ ಛೀಚಿಛವ ಸಾಾನಮ್  
ಮಾಂತರಸಾಯ ಸ ಯೈವ ಗೌರವಾತ್ ||    8-35 

ಅಬ್ೂಕ್ಷಾ ವಾರ್ು ಭಕ್ಷಾಶಿ  
ಯ್ೀ ಚಾನ ಯೀ ವರತ ಕ್ಷಿಯತಾಃ | 
ತ ೀಷ್ಾಮೀತ ೈ ವರತ ೈನಾಯಸಿು 
ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ ಸಮಾಗ್ಮಃ ||     8-36 

ತಸಾಾತುಪಾಾಂಸಿ ರ್ಜ್ಞಾಶಿ 
ವರತಾನ ನರ್ಮಾಸುಥಾ | 
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಾಚಯನ ಸ ಯೈತ ೀ 
ಕ ೂೀಟಯಾಂಶ ೀನಾಪಿ ನ ೂೀ ಸಮಾಃ || 8-37 

ಅಶುದ ೂಾೀ ವಾ ವಶುದ ೂಾೀ ವಾ 

ಸಕ್ೃತ್ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೀಣ ರ್ಃ | 
ಪೂಜಯ್ೀತ್ ಪತಿತ ೂೀ ವಾಪಿ 

ಮುಚಯತ ೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ ||  8-38 

ಸಕ್ೃದುಚಾಿರಮಾತ ರೀಣ 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಹ್ಾಮನ ೂೀಃ | 

ಸವ ಯಷ್ಾಮಪಿ ಜಾಂತೂನಾಮ್  
ಸವಯಪಾಪಕ್ಷಯೀ ಭವ ೀತ್ ||   8-39 

ಅನ ಯೀಪಿ ಬ್ಹವೀ ಮಾಂತಾರ 
ವದಯಾಂತ ೀ ಸಕ್ಲಾಗ್ಮೀ | 
ಭೂಯೀ ಭೂರ್ಃ ಸಮಭ್ಾಯಸಾತ್ 

ಪ ರುಷ್ಾಥಯಪರದಾಯಿನಃ ||   8-40 
ಏಷ ಮಾಂತ ೂರೀ ಮಹ್ಾಶಕ್ತುಃ 
ಈಶವರಪರತಿಪಾದಕ್ಃ | 
ಸಕ್ೃದುಚಾಿರಣಾದ ೀವ 

ಸವಯಸಿದಿಾ ಪರದಾರ್ಕ್ಃ ||   8-41 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಾಂ ಸಮುಚಾಿರ್ಯ 

ಪ ಷಪಾಂ ಲಾಂಗ ೀ ವನಕ್ಷಿಪ ೀತ್ | 
ರ್ಸುಸಯ ವಾಜಪ ೀರ್ಾನಾಮ್  
ಸಹಸರಫಲಮಿಷಯತ ೀ ||   8-42 

ಅಗಿನಹ್ ೂೀತರಾಂ ತರಯೀ ವ ೀದಾ 

ರ್ಜ್ಞಾಶಿ ಬ್ಹುದಕ್ಷಿಣಾಃ | 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಜಪಸ ಯೈತ ೀ  
ಕ ೂೀಟಯಾಂಶ ೀನಾಪಿ ನ ೂೀ ಸಮಾಃ ||   8-43 

ಪ ರಾ ಸಾನಾಂದಯೀಗಿೀಾಂದರಃ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನಪರಾರ್ಣಃ | 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಾಂ ಸಮುಚಾಿರ್ಯ 

ನಾರಕಾನುದತಾರರ್ತ್ ||   8-44 
ಸಿದಾಾಯ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಸಾಯಸಯ 
ಶತಾನಾಂದಃ ಪ ರಾ ಮುನಃ | 

ನರಕ್ಾಂ ಸವಗ್ಯಮಕ್ರ ೂೀತ್ 

ಸಾಂಗಿರಸಾಯಪಿ ಪಾಪಿನಃ ||   8-45 

ಉಪಮನುಯಃ ಪ ರಾ ಯೀಗಿೀ 
ಮಾಂತ ರೀಣಾನ ೀನ ಸಿದಿಾಮಾನ್ | 
ಲಬ್ಾವಾನ್ ಪರಮೀಶಾನಾತ್ 

ಶ ೈವಶಾಸರಪರವಕ್ೃತಾಮ್ ||   8-46 

ವಸಿಷಠವಾಮದ ೀವಾದಾಯ 
ಮುನಯೀ ಮುಕ್ುಕ್ತಲಬಷ್ಾಃ | 
ಮಾಂತ ರೀಣಾನ ೀನ ಸಾಂಸಿದಾಾ 
ಮಹ್ಾತ ೀಜಸಿವನ ೂೀಭವನ್ ||     8-47 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಿೀನಾಾಂ ಚ ದ ೀವಾನಾಮ್  
ಜಗ್ತಾೃಷ್ಾುಯದಿಕ್ಮಯಣ | 
ಮಾಂತರಸಾಯಸ ಯೈವ ಮಾಹ್ಾತಾಯತ್ 

ಸಾಮಥರಯಮುಪಜಾರ್ತ ೀ ||     8-48 
ಕ್ತಮಿಹ ಬ್ಹುಭಿರುಕ ೈರ್ ಜಪತಿ ಪರಮಭಕಾಾ    
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ಮಾಂತರಮೀವಾಂ ಮಹ್ಾತಾಾ 
ಪರಣವ ಸಹಿತಮಾದೌ  
ರ್ಸುು ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಾಖ್ಯಮ್ | 

ಪೂಜರ್ನ್ ದ ೀವದ ೀವಮ್ 

ಸಗ್ತ ದುರಿತಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ  
ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿಮೀಾಂ ಪರರ್ಾತಿ || 8-49 

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ - ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ 
ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಯನಣಯಯ್ೀ ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ 
ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಅಷುಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ನವಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಭಕ್ುಮಾಗ್ಯಕ್ತರರ್ಾ-ಉಭರ್-ತಿರವಧಸಾಂಪತಿು- (Page – 160) 

ಚತುವಯಧಸಾರಾರ್ ದಾನತರರ್ಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ -ಅಥ ಭಕ್ುಮಾಗ್ಯಕ್ತರರ್ಾಸಾಲಮ್ 
ಭೂತಿ ರುದಾರಕ್ಷ ಸಾಂರ್ುಕ ೂುೀ 
ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಿೀ ಸದಾಶ್ವಃ | 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪೀದ ೂಯೀಗಿೀ 
ಶ್ವಭಕ್ು ಇತಿ ಸೃತಃ || 9-1 

ಶರವಣಾಂ ಕ್ತೀತಯನಾಂ ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ 
ಸಾರಣಾಂ ಪಾದಸ ೀವನಮ್ | 

ಅಚಯನಾಂ ವಾಂದನಾಂ ದಾಸಯಮ್ 

ಸಖ್ಯಮಾತಾನವ ೀದನಮ್ || 9-2 

ಏವಾಂ ನವವಧ್ಾ ಭಕ್ತುಃ 
ಪರೀಕಾು ದ ೀವ ೀನ ಶಾಂಭುನಾ | 

ದುಲಯಭ್ಾ ಪಾಪಿನಾಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸುಲಭ್ಾ ಪ ಣಯಕ್ಮಯಣಾಮ್ || 9-3 

ಅಧಮೀ ಚ ೂೀತುಮೀ ವಾಪಿ 

ರ್ತರ ಕ್ುತರಚಿ ದೂಜಯತಾ || 

ವತಯತ ೀ ಶಾಾಂಕ್ರಿೀ ಭಕ್ತುಃ 
ಸ ಭಕ್ು ಇತಿ ಗಿೀರ್ತ ೀ || 9-4 

ಭಕ್ತುಃ ಸಿಾರಿೀಕ್ೃತಾ ರ್ಸಿಾನ್ 

ಮಲೀಚ ಛೀ ವಾ ದಿವಜಸತುಮೀ | 

ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ ಪಿರರ್ಃ ಸ ವಪರಶಿ 
ನ ಪಿರಯೀ ಭಕ್ತುವಜಯತಃ || 9-5 

ಸಾ ಭಕ್ತುರ್ ಧಿವವಧ್ಾ ಜ್ಞ ೀರ್ಾ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಾಂತರ ಭ್ ೀದತಃ | 

ಬಾಹ್ಾಯ ಸೂಾಲಾಾಂತರಾ ಸೂಕ್ಷಾಮ 
ವೀರಮಾಹ್ ೀಶವರಾದೃತಾ || 9-6 

ಸಿಾಂಹ್ಾಸನ ೀ ಶುದಾದ ೀಶ ೀ 
ಸುರಮಯೀ ರತನಚಿತಿರತ ೀ | 

ಶ್ವಲಾಂಗ್ಸಯ ಪೂಜಾ ರ್ಾ 

ಸಾ ಬಾಹ್ಾಯ ಭಕ್ತುರುಚಯತ ೀ || 9-7 

ಲಾಂಗ ೀ ಪಾರಣಾಂ ಸಮಾಧ್ಾರ್ 

ಪಾರಣ ೀ ಲಾಂಗ್ಾಂ ತು ಶಾಾಂಭವಮ್ | 
ಸವಸಾಾಂ ಮನಸುಥಾ ಕ್ೃತಾವ 
ನ ಕ್ತಾಂಚಿಚ್ ಚಿಾಂತಯ್ೀದ್ ರ್ದಿ || 9-8 

ಸಾಭಯಾಂತರಾ ಭಕ್ತುರಿತಿ 

ಪರೀಚಯತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿಭಿಃ | 

ಸಾ ರ್ಸಿಾನ್ ವತಯತ ೀ ತಸಯ 
ಜೀವನಾಂ ಭರಷು ಬೀಜವತ್ || 9-9 

ಬ್ಹುನಾತರ ಕ್ತಮುಕ ುೀನ 

ಗ್ುಹ್ಾಯದ್ ಗ್ುಹಯತರಾ ಪರಾ | 
ಶ್ವಭಕ್ತುರ್ ನ ಸಾಂದ ೀಹಃ 
ತರ್ಾ ರ್ುಕ ೂುೀ ವಮುಚಯತ ೀ || 9-10 

ಪರಸಾದಾದ ೀವ ಸಾ ಭಕ್ತುಃ 
ಪರಸಾದ ೂೀ ಭಕ್ತುಸಾಂಭವಃ | 

ರ್ಥ ೈವಾಾಂಕ್ುರತ ೂೀ ಬೀಜಮ್ 

ಬೀಜತ ೂೀ ವಾ ರ್ಥಾಾಂಕ್ುರಃ || 9-11 

ಪರಸಾದಪೂವಯಕಾ ಯ್ೀರ್ಮ್ 

ಭಕ್ತುಮುಯಕ್ತು ವಧ್ಾಯಿನೀ | 

ನ ೈವ ಸಾ ಶಕ್ಯತ ೀ ಪಾರಪ ುಮ್ 

ನರ ೈರ ೀಕ ೀನ ಜನಾನಾ || 9-12 
ಅನ ೀಕ್ಜನಾಶುದಾಾನಾಮ್ 

ಶೌರತಸಾಾತಾಯನುವತಿಯನಾಮ್ | 
ವರಕಾುನಾಾಂ ಪರಬ್ುದಾಾನಾಮ್ 

ಪರಸಿೀದತಿ ಮಹ್ ೀಶವರಃ || 9-13 

ಪರಸನ ನೀ ಸತಿ ಮುಕ ೂುೀಭೂತ್ 

ಮುಕ್ುಃ ಶ್ವಸಮೀ ಭವ ೀತ್ | 
ಅಲಪಭಕಾಾಪಿ ಯೀ ಮತರಯಃ 
ತಸಯ ಜನಾತರರ್ಾತಪರಮ್ || 9-14 

ನ ಯೀನರ್ಾಂತರಪಿೀಡಾ ವ ೈ 
ಭವ ೀನ ನೈವಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ | 

ಸಾಾಂಗಾ ನೂಯ ನಾ ಚ ರ್ಾ ಸ ೀವಾ 

ಸಾ ಭಕ್ತುರಿತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 9-15 

ಸಾ ಪ ನಭಿಯದಯತ ೀ ತ ರೀಧ್ಾ| ಮನ ೂೀ 
ವಾಕಾಕರ್ಸಾಧನ ೈಃ | ಶ್ವರೂಪಾದಿ 

ಚಿಾಂತಾ ರ್ಾ| ಸಾ ಸ ೀವಾ ಮಾನಸಿೀ 
ಸೃತಾ | ಜಪಾದಿ ವಾಚಿಕ್ತೀ ಸ ೀವಾ 

ಕ್ಮಯಪೂಜಾ ಚ ಕಾಯಿಕ್ತೀ || 9-16 
ಬಾಹಯಮಾಭಯಾಂತರಾಂ ಚ ೈವ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಾಂತರಮೀವ ವಾ | 
ಮನ ೂೀವಾಕಾಕರ್ಭ್ ೀದ ೈಶಿ 
ತಿರಧ್ಾ ತದೂಜನಾಂ ವದುಃ || 9-17 

 

ಮನ ೂೀ ಮಹ್ ೀಶ ಧ್ಾಯನಾಢಯಮ್ 

ನಾನಯ ಧ್ಾಯನ ರತಾಂ ಮನಃ | 

ಶ್ವನಾಮ ರತಾ ವಾಣೀ 
ವಾಙ್ಾತಾ ಚ ೈವ ನ ೀತರಾ || 9-18 

ಲಾಂಗ ೈಃ ಶ್ವಸಯ ಚ ೂೀದಿದಷ್ ುೈಃ 
ತಿರಪ ಾಂಡಾರ ದಿ ಭಿರಾಂಕ್ತತಃ| 

ಶ್ವೀಪಚಾರ ನರತಃ | 
ಕಾರ್ಃ ಕಾಯೀ ನ ಚ ೀತರಃ |9-19 

 

ಅನಾಯತಾವದಿತಾಂ ಬಾಹಯಮ್ 

ಶಾಂಭ್ ೂೀರಭಯಚಯನಾದಿಕ್ಮ್ | 

ತದ ೀವ ತು ಸವಸಾಂವ ೀದಯಮ್ 

ಆಭಯಾಂತರಮುದಾಹೃತಮ್ | 

ಮನ ೂೀ ಮಹ್ ೀಶಪರವಣಮ್ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಾಂತರಮುಚಯತ ೀ || 9-20 
ಪಾಂಚಧ್ಾ ಕ್ಥಯತ ೀ ಸದಿೂಃ ಶ್ವಾಥ ಯ ದ ೀಹಸಾಂಶ  ೀಷಃ ಜಪಃ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಾಭ್ಾಯಸಃ ಧ್ಾಯನಾಂ ಶ್ವಸಯ ರೂಪಾದಿ- 
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ತದ ೀವ ಭಜನಾಂ ಪ ನಃ | 

ತಪಃ ಕ್ಮಯ ಜಪೀ ಧ್ಾಯನಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಂ ಚ ೀತಯನುಪೂವಯಕ್ಮ್ || 9-21 

 

ತಪಃಕ್ೃಚಾಛರದಿ ನ ೂೀ ಮತಮ್ | 
ಶ್ವಾಚಾಯ ಕ್ಮಯ ವಜ್ಞ ೀರ್ಮ್ 

ಬಾಹಯಾಂ ರ್ಾಗಾದಿ ನ ೂೀಚಯತ ೀ || 9-22 

ಪರಣವಾಭ್ಾಯಸ ಏವ ವಾ | 

ರುದಾರಧ್ಾಯರ್ಾದಿ ಕಾ ಭ್ಾಯಸ ೂೀ 
ನ ವ ೀದಾಧಯರ್ನಾದಿಕ್ಮ್ || 9-23 

ಚಿಾಂತಾ ನಾತಾಾದಿಚಿಾಂತನಮ್ | 
ಶ್ವಾಗ್ಮಾಥಯ ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಂ ನಾನಾಯಥಯ ವ ೀದನಮ್ | 
ಇತಿ ಪಾಂಚ ಪರಕಾರ ೂೀರ್ಮ್ 

ಶ್ವರ್ಜ್ಞಃ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ || 9-24 
ಅನ ೀನ ಪಾಂಚರ್ಜ್ಞ ೀನ 

ರ್ಃ ಪೂಜರ್ತಿ ಶಾಂಕ್ರಮ್ | 
ಭಕಾಾ ಪರಮರ್ಾ ರ್ುಕ್ುಃ 
ಸ ವ ೈ ಭಕ್ು ಇತಿೀರಿತಃ || 9-25 

ಪೂಜನಾಚಿಛವಭಕ್ುಸಯ 
ಪ ಣಾಯ ಗ್ತಿರವಾಪಯತ ೀ | 

ಅವಮಾನಾನಾಹ್ಾಘ್ೂೀರ ೂೀ 
ನರಕ ೂೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 9-26 

ಶ್ವಭಕ ೂುೀ ಮಹ್ಾತ ೀಜಾಃ 
ಶ್ವಭಕ್ತುಪರಾಙ್ುಾಖಾನ್ | 

ನ ಸಪೃಶ ೀನ ನೈವ ವೀಕ್ಷ ೀತ 

ನ ತ ೈಃ ಸಹ ವಸ ೀತ್ ಕ್ವಚಿತ್ || 9-27 

ರ್ದಾ ದಿೀಕ್ಷಾ ಪರವ ೀಶಃ ಸಾಯತ್ 

ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಣ ಪೂವಯಕ್ಃ | 

ತದಾ ಪರಭೃತಿ ಭಕ ೂುೀಸೌ 

ಪೂಜಯ್ೀತ್ ಸಾವವಗ್ಮಸಿಾತಾನ್ || 9-28 
ಸವಮಾಗಾಯಚಾರ ನರತಾಃ 
ಸಜಾತಿೀರ್ಾ ದಿವ ಜಾಸುು ಯ್ೀ | 

ತ ೀಷ್ಾಾಂ ಗ್ೃಹ್ ೀಷು ಭುಾಂಜೀತ 

ನ ೀತರ ೀಷ್ಾಾಂ ಕ್ದಾಚನ || 9-29 

ಸವಮಾಗಾಯಚಾರ ವಮುಖ ೈಃ 
ಭವಭಿಃ ಪಾರಕ್ೃತಾತಾಭಿಃ | 

ಪ ರೀಷಿತಾಂ ಸಕ್ಲಾಂ ದರವಯಮ್ 

ಆತಾಲೀನಮಪಿ ತಯಜ ೀತ್ || 9-30 

ನಾಚಯಯ್ೀದನಯದ ೀವಾಾಂಸುು 
ನ ಸಾರ ೀನನ ಚ ಕ್ತೀತಯಯ್ೀತ್ | 
ನ ತನನವ ೀದಯ ಮಶ್ನೀರ್ಾತ್ 

ಶ್ವಭಕ ೂುೀ ದೃಢ ವರತಃ || 9-31 

ರ್ದುೃಹ್ ೀಷವನಯ ದ ೀವೀಸಿು 
ತದುೃಹ್ಾಣ ಪರಿತಯಜ ೀತ್ | 

ನಾನಯದ ೀವಾಚಯಕಾನ್ ಮತಾಯಯನ್ 

ಪೂಜಾಕಾಲ ೀ ನರಿೀಕ್ಷಯ್ೀತ್ || 9-32 
ಸದಾ ಶ್ವ ೈಕ್ ನಷ್ಾಠನಾಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಾಧವವತಿಯನಾಮ್ | 
ನಹಿ ಸಾಾವರ ಲಾಂಗಾನಾಮ್ 

ನಮಾಯಲಾಯದುಯಪ ರ್ುಜಯತ ೀ || 9-33 

ರ್ತರ ಸಾಾವರ ಲಾಂಗಾನಾಮ್ 

ಅಪಾರ್ಃ ಪರಿ ವತಯತ ೀ | 

ಅಥವಾ ಶ್ವ ಭಕಾುನಾಮ್ 

ಶ್ವಲಾಾಂಛನ ಧ್ಾರಿಣಾಮ್ || 9-34 

ತತರ ಪಾರಣಾನ್ ವಹ್ಾರ್ಾಪಿ 

ಪರಿಹ್ಾರಾಂ ಸಮಾಚರ ೀತ್ | 

ಶ್ವಾಥಯಾಂ ಮುಕ್ು ಜೀವಶ ಿೀತ್ 

ಶ್ವ ಸಾರ್ುಜಯಮಾಪ ಪುರ್ಾತ್ || 9-35 

ಶ್ವ ನಾಂದಾಕ್ರಾಂ ದೃಷ್ಾುವ 
ಘ್ರತಯ್ೀ ದಥವಾ ಶಪ ೀತ್ | 

ಸಾಾನಾಂ ವಾ ತತಪರಿತಯಜಯ 
ಗ್ಚ ಛೀದ್ ರ್ದಯಕ್ಷಮೀ ಭವ ೀತ್ || 9-36 

ರ್ತರ ಚಾಚಾರ ನಾಂದಾಸಿು 
ಕ್ದಾಚಿತುತರ ನ ವರಜ ೀತ್ | 

ರ್ದುೃಹ್ ೀ ಶ್ವನಾಂದಾಸಿು 
ತದುೃಹ್ಾಣ ಪರಿತಯಜ ೀತ್ || 9-37 

ರ್ಃ ಸವಯಭೂತಾಧಿಪತಿಮ್ 

ವಶ ವೀಶಾನಾಂ ವನಾಂದತಿ | 

ನ ತಸಯ ನಷೃತಿಃ ಶಕಾಯ 
ಕ್ತುಯಾಂ ವಷಯಶತ ೈರಪಿ || 9-38 

ಶ್ವಪೂಜಾಪರ ೂೀ ಭೂತಾವ 
ಪೂವಯಕ್ಮಯ ವಸಜಯಯ್ೀತ್ | 
ಅಥವಾ ಪೂವಯಕ್ಮಯ ಸಾಯತ್ 

ಸಾ ಪೂಜಾ ನಷೂಲಾ ಭವ ೀತ್ || 9-39 

ಉತುಮಾಾಂ ಗ್ತಿಮಾಶ್ರತಯ 
ನೀಚಾಾಂ ವೃತಿುಾಂ ಸಮಾಶ್ರತಃ | 
ಆರೂಢಪತಿತ ೂೀ ಜ್ಞ ೀರ್ಃ 
ಸವಯಕ್ಮಯಬ್ಹಿಷೃತಃ || 9-40 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀಪದ ೀಶ್ೀ ಚ 

ನರಸುುತಿಕ್ರ ೂೀ ರ್ದಿ 

ಸ ೂೀಲಾಂಗಿೀ ಸ ದುರಾಚಾರಿೀ 
ಕ್ುಕ್ವಃ ಸ ತು ವಶುರತಃ || 9-41 

ಚಮಯಪಾತ ರೀ ಜಲಾಂ ತ ೈಲಮ್ 

ನ ಗಾರಹಯಾಂ ಭಕ್ತುತತಪರ ೈಃ | 
ಗ್ೃಹಯತ ೀ ರ್ದಿ ಭಕ ುೀನ 

ರೌರವಾಂ ನರಕ್ಾಂ ವರಜ ೀತ್ || 9-42 

ನ ತಸಯ ಸೂತಕ್ಾಂ ಕ್ತಾಂಚಿತ್- 
ಪಾರಣಲಾಂಗಾಾಂಗ್ಸಾಂಗಿನಃ | 

ಜನಾನ ೂೀತಾಾಂ ಮೃತ ೂೀತಾಾಂ ಚ 

ವದಯತ ೀ ಪರಮಾಥಯತಃ || 9-43 

ಲಾಂಗಾಚಯನರತಾರ್ಾಶಿ 
ಋತೌ ನಾರ್ಾಯ ನ ಸೂತಕ್ಮ್ | 

ತಥಾ ಪರಸೂತಿಕಾರ್ಾಶಿ 
ಸೂತಕ್ಾಂ ನ ೈವ ವದಯತ ೀ || 9-44 

ಗ್ೃಹ್ ೀ ರ್ಸಿಾನ್ ಪರಸೂತಾ ಸಿರೀ ಶ್ವಸಾಾನಾನ ತಿೀಥಾಯನ ಶ್ವಕ್ಷ ೀತ ೂರೀತಾವಮಹ್ಾ- ನಾನನತ ೂೀರ್ಸಮಾಂ ದಾನಮ್ 
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ಸೂತಕ್ಾಂ ನಾತರ ವದಯತ ೀ | 

ಶ್ವಪಾದಾಾಂಬ್ುಸಾಂಸಪಶಾಯತ್ 

ಸವಯಪಾಪಾಂ ಪರಣಶಯತಿ || 9-45 

ವಶ್ಷ್ಾುನ ಶ್ವಾಚಯಕ್ಃ | 

ಶ್ವರ್ಾತ ೂರೀತಾವಾಂ ನತಯಮ್ 

ಸ ೀವ ೀತ ಪರರ್ಾ ಮುದಾ || 9-46 

ರ್ಾತಾರದಶಯನಕಾಾಂಕ್ಷಿಣಾಮ್ | 
ಮಾಗ ಯನನಪಾನ ದಾನಾಂ ಚ 

ಕ್ುರ್ಾಯನಾಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ಜನಃ || 9-47 

ನ ಚಾಹಿಾಂಸಾಪರಾಂ ತಪಃ | 
ತಸಾಾನಾಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ನತಯಮ್ 

ಅನನತ ೂೀರ್ಪರದ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 9-48 
ಸವಮಾಗಾಯಚಾರವತಿಯಭಯಃ 
ಸವಜಾತಿಭಯಃ ಸದಾ ವರತಿೀ | 
ದದಾಯತ್ ತ ೀಭಯಃ ಸಮಾದದಾಯತ್ 

ಕ್ನಾಯಾಂ ಕ್ುಲಸಮುದೂವಾಮ್ || 9-49 

ಏವಮಾಚಾರಸಾಂರ್ುಕ ೂುೀ 
ವೀರಶ ೈವೀ ಮಹ್ಾವರತಿೀ | 
ಪೂಜಯ್ೀತ್ ಪರರ್ಾ ಭಕಾಾ 
ಗ್ುರುಾಂಲಾಂಗ್ಾಂ ಚ ಸಾಂತತಮ್ || 9-50 

ಅಥ ಉಭರ್ ಸಾಲಮ್ 

 
 

ಗ್ುರ ೂೀರಭಯಚಯನ ೀನಾಪಿ 

ಸಾಕ್ಷಾದಭಯಚಿಯತಃ ಶ್ವಃ | 

ತಯೀನಾಯಸಿು ಭಿದಾ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ 

ಏಕ್ತಾವತ್ ತತುವರೂಪತಃ || 9-51 

ರ್ಥಾ ದ ೀವ ೀ ಜಗ್ನಾನಥ ೀ 
ಸವಾಯನುಗ್ರಹಕಾರಕ ೀ | 

ತಥಾ ಗ್ುರುವರ ೀ ಕ್ುರ್ಾಯತ್ 

ಉಪಚಾರಾನ್ ದಿನ ೀ ದಿನ ೀ || 9-52 

ಅಪರತಯಕ್ಷ ೂ ಮಹ್ಾದ ೀವಃ 
ಸವ ಯಷ್ಾಮಾತಾಮಾರ್ರ್ಾ | 
ಪರತಯಕ್ಷ ೂ ಗ್ುರು ರೂಪ ೀಣ 

ವತಯತ ೀ ಭಕ್ತು ಸಿದಾಯ್ೀ || 9-53 

ಶ್ವಜ್ಞಾನಾಂ ಮಹ್ಾಘ್ೂೀರ- 
ಸಾಂಸಾರಾಣಯವತಾರಕ್ಮ್ | 
ದಿೀರ್ತ ೀ ಯ್ೀನ ಸ ಗ್ುರುಃ 
ಕ್ಸಯ ವಾಂದ ೂಯೀ ನ ಜಾರ್ತ ೀ || 9-54 

ರ್ತಕಟಾಕ್ಷಕ್ಲಾಮಾತಾರತ್ 

ಪರಮಾನಾಂದ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಲಭಯತ ೀ ಶ್ವರೂಪತವಮ್ 

ಸ ಗ್ುರುಃ ಕ ೀನ ನಾಚಿಯತಃ || 9-55 

ಹಿತಮೀವ ಚರ ೀನನತಯಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀಣ ಧನ ೀನ ಚ | 

ಆಚಾರ್ಯಸ ೂಯೀಪ ಶಾಾಂತಸಯ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮಹ್ಾನಧ್ ೀಃ || 9-56 

ಗ್ುರ ೂೀರಾಜ್ಞಾಾಂ ನ ಲಾಂಘ್ೀತ 

ಸಿದಿಾಕಾಮಿೀ ಮಹ್ಾಮತಿಃ | 

ತದಾಜ್ಞಾಲಾಂಘನ ೀನಾಪಿ 

ಶ್ವಾಜ್ಞಾಚ ಛೀದಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 9-57 

ಇತಿ ಉಭರ್ಸಾಲಾಂ  
ಅಥ ತಿರವಧ ಸಾಂಪತಿು ಸಾಲಮ್ 

 

ರ್ಥಾ ಗ್ುರೌ ರ್ಥಾ ಲಾಂಗ ೀ 
ಭಕ್ತುಮಾನ್ ಪರಿವತಯತ ೀ | 
ಜಾಂಗ್ಮೀ ಚ ತಥಾ ನತಯಮ್ 

ಭಕ್ತುಾಂ ಕ್ುರ್ಾಯದ್ ವಚಕ್ಷಣಃ || 9-58 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸವಾಯನುಗ್ರಹಕಾರಕ್ಃ | 

ಗ್ುರು ಜಾಂಗ್ಮ ಲಾಂಗಾತಾಾ 
ವತಯತ ೀ ಭುಕ್ತುಮುಕ್ತುದಃ || 9-59 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಚ ದಿವವಧಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಜಾಂಗ್ಮಾಜಾಂಗ್ಮಾತಾನಾ | 
ಅಜಾಂಗ್ಮೀ ರ್ಥಾ ಭಕ್ತುಃ 
ಜಾಂಗ್ಮೀ ಚ ತಥಾ ಸೃತಾ || 9-60 

ಅಜಾಂಗ್ಮಾಂ ತು ರ್ಲಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಮೃಚಿಛಲಾದಿವನಮಿಯತಮ್ | 

ತದವರಾಂ ಜಾಂಗ್ಮಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಶ್ವಯೀಗಿೀತಿ ವಶುರತಮ್ || 9-61 
ಅಚರ ೀ ಮಾಂತರಸಾಂಸಾಕರಾತ್ 

ಲಾಂಗ ೀ ವಸತಿ ಶಾಂಕ್ರಃ | 

ಸದಾಕಾಲಾಂ ವಸತ ಯೀವ 

ಚರಲಾಂಗ ೀ ಮಹ್ ೀಶವರಃ || 9-62 

ಶ್ವಯೀಗಿನ ರ್ದದತುಮ್ 

ತದಕ್ಷರ್ಫಲಾಂ ಭವ ೀತ್ | 

ತಸಾಾತ್ ಸವಯಪರರ್ತ ನೀನ 

ತಸ ೈ ದ ೀರ್ಾಂ ಮಹ್ಾತಾನ ೀ || 9-63 

ರ್ತೂಲಾಂ ಲಭತ ೀ ಜಾಂತುಃ 
ಪೂಜರ್ಾ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ | 

ತದಕ್ಷರ್ಮಿತಿ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸಕ್ಲಾಗ್ಮಪಾರಗ ೈಃ || 9-64 

ನಾವಮನ ಯೀತ ಕ್ುತಾರಪಿ 

ಶ್ವಯೀಗಿನಮಾಗ್ತಮ್ | 

ಅವಮಾನಾದೂವ ೀತುಸಯ 
ದುಗ್ಯತಿಶಿ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ || 9-65 

ಶ್ವಯೀಗಿೀ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಇತಿ ಕ ೈಾಂಕ್ರ್ಯ ಭಕ್ತುತಃ | 
ಪೂಜಯ್ೀದಾದರ ೀಣ ೈವ 

ರ್ಥಾ ಲಾಂಗ್ಾಂ ರ್ಥಾ ಗ್ುರುಃ || 9-66  
ಇತಿ ತಿರವಧಸಾಂಪತಿುಸಾಲಾಂ ಅಥ ಪರಸಾದ ಸಿವೀಕಾರ ಸಾಲಮ್ 
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ಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ರ್ಥಾ ಭಕಾಾ 
ಸಿವೀಕ್ರ ೂೀತಿ ಮಹ್ ೀಶ್ತುಃ | 

ತಥಾ ಶ್ವಾತಾನ ೂೀನಯತಯಮ್ 

ಗ್ುರುಜಾಂಗ್ಮಯೀರಪಿ || 9-67 

ಸವಯಮಾಂಗ್ಲಮಾಾಂಗ್ಲಯಮ್ 

ಸವಯಪಾವನಪಾವನಮ್ | 

ಸವಯಸಿದಿಾಕ್ರಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ ಪಾದಾಾಂಬ್ುಧ್ಾರಣಮ್| 9-68 

ಶ್ರಸಾ ಧ್ಾರಯ್ೀದಯಸುು 
ಪತರಾಂ ಪ ಷಪಾಂ ಶ್ವಾಪಿಯತಮ್ | 
ಪರತಿಕ್ಷಣಾಂ ಭವ ೀತ್ ತಸಯ 
ಪೌಾಂಡರಿೀಕ್ಕ್ತರರ್ಾಫಲಮ್ || 9-69 

ಭುಾಂಜೀರ್ಾದ್ ರುದರಭುಕಾುನನಮ್ 

ರುದರಪಿೀತಾಂ ಜಲಾಂ ಪಿಬ ೀತ್ | 
ರುದಾರಘ್ರರತಾಂ ಸದಾ ಜಘ್ರೀತ್ 

ಇತಿ ಜಾಬಾಲಕ್ತೀ ಶುರತಿಃ || 9-70 
ಅಪಯಯಿತಾವ ನಜ ೀ ಲಾಂಗ ೀ 
ಪತರಾಂ ಪ ಷಪಾಂ ಫಲಾಂ ಜಲಮ್ | 
ಅನಾನದಯಾಂ ಸವಯಭ್ ೂೀಜಯಾಂ ಚ 

ಸಿವೀಕ್ುರ್ಾಯದ್ ಭಕ್ತುಮಾನನರಃ || 9-71 

ಗ್ುರುತಾವತ್ ಸವಯಭೂತಾನಾಮ್ 

ಶಾಂಭ್ ೂೀರಮಿತತ ೀಜಸಃ | 
ತಸ ೈ ನವ ೀದಿತಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಸಿವೀಕಾರ್ಯಾಂ ತತಪರಾರ್ಣ ೈಃ || 9-72 

ಯ್ೀ ಲಾಂಗ್ಧ್ಾರಿಣ ೂೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಯ್ೀ ಶ್ವ ೈಕ್ಪರಾರ್ಣಾಃ | 

ತ ೀಷ್ಾಾಂ ತು ಶ್ವನಮಾಯಲಯಮ್ 

ಉಚಿತಾಂ ನಾನಯಜಾಂತುಷು || 9-73 

ಅನನಜಾತ ೀ ತು ಭಕ ುೀನ 

ಭುಜಯಮಾನ ೀ ಶ್ವಾಪಿಯತ ೀ | 

ಸಿಕ ಾೀ ಸಿಕ ಾೀಶವಮೀಧಸಯ 
ರ್ತೂಲಾಂ ತದವಾಪಯತ ೀ || 9-74 

ನಮಾಯಲಯಾಂ ನಮಯಲಾಂ ಶುದಾಮ್ 

ಶ್ವ ೀನ ಸಿವೀಕ್ೃತಾಂ ರ್ತಃ | 

ನಮಯಲ ೈಸುತಪರ ೈಧ್ಾಯರ್ಯಮ್ 

ನಾನ ಯೈಃ ಪಾರಕ್ೃತಜಾಂತುಭಿಃ | 9-75 

ಶ್ವಭಕ್ತು ವಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಜಾಂತೂನಾಾಂ ಪಾಪಕ್ಮಯಣಾಮ್ | 

ವಶುದ ಾೀ ಶ್ವನಮಾಯಲ ಯೀ 
ನಾಧಿಕಾರ ೂೀಸಿು ಕ್ುತರಚಿತ್ || 9-76 

ಶ್ವಲಾಂಗ್ಪರಸಾದಸಯ 
ಸಿವೀಕಾರಾದಯತೂಲಾಂ ಭವ ೀತ್ | 
ತಥಾ ಪರಸಾದಸಿವೀಕಾರಾದ್ 

ಗ್ುರುಜಾಂಗ್ಮಯೀರಪಿ || 9-77 

ತಸಾಾದ್ ಗ್ುರುಾಂ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಶ್ವಯೀಗಿನಮೀವ ಚ | 
ಪೂಜಯ್ೀತ್ ತತರಸಾದಾನನಮ್ 

ಭುಾಂಜೀರ್ಾತ್ ಪರತಿವಾಸರಮ್ 9-78 
ದಾನತರರ್ಸಾಲಮ್ ಅಥ ಸ ೂೀಪಾಧಿದಾನಸಾಲಮ್ 

ಶ್ವಲಾಂಗ ೀ ಶ್ವಾಚಾಯ್ಯ  

ಶ್ವಯೀಗಿನ ಭಕ್ತುಮಾನ್ | 

ದಾನಾಂ ಕ್ುರ್ಾಯದ್ ರ್ಥಾಶಕ್ತು- 
ತತರಸಾದರ್ುತಃ ಸದಾ || 9-79 

ದಾನಾಂ ಚ ತಿರವಧಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸ ೂೀಪಾಧಿನರುಪಾಧಿಕ್ಮ್ | 
ಸಹಜಾಂ ಚ ೀತಿ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಸವಯತಾಂತರ ವಶಾರದ ೈಃ || 9-80 

ಫಲಾಭಿಸಾಂಧಿಸಾಂರ್ುಕ್ುಮ್ 

ದಾನಾಂ ರ್ದಿವಹಿತಾಂ ಭವ ೀತ್ | 
ತತ್ ಸ ೂೀಪಾಧಿಕ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷುಭಿರನಾದೃತಮ್ || 9-81 

ಇತಿ ಸ ೂೀಪಾಧಿದಾನಸಾಲಾಂ ಪರಿಸಮಾಪುಮ್ 

ಅಥ ನರುಪಾಧಿದಾನಸಾಲಮ್ 

ಫಲಾಭಿಸಾಂಧಿನಮುಯಕ್ುಮ್ 

ಈಶವರಾಪಿಯತಕಾಾಂಕ್ಷಿತಮ್ | 

ನರುಪಾಧಿಕ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ದಾನಾಂ ದಾನವಶಾರದ ೈಃ || 9-82 
ಅಥ ಸಹಜದಾನಸಾಲಮ್ 

ಆದಾತೃದಾತೃದ ೀರ್ಾನಾಮ್ 

ಶ್ವಭ್ಾವಾಂ ವಚಿಾಂತರ್ನ್ | 

ಆತಾನ ೂೀಕ್ತೃಯಭ್ಾವಾಂ ಚ 

ರ್ದ್ ದತುಾಂ ಸಹಜಾಂ ಭವ ೀತ್ || 9-83 

ಸಹಜಾಂ ದಾನಮುತೃಷುಮ್ 

ಸವಯದಾನ ೂೀತುಮೀತುಮಮ್ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನಪರದಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಜನಾರ ೂೀಗ್ ನವತಯಕ್ಮ್ || 9-84 

ಶ್ವಾರ್ ಶ್ವಭಕಾುರ್ 

ದಿೀರ್ತ ೀ ರ್ದಿ ಕ್ತಾಂಚನ | 
ಭಕಾಾ ತದಪಿ ವಖಾಯತಮ್ 

ಸಹಜಾಂ ದಾನಮುತುಮಮ್ || 9-85 

ದಾನಾತ್ ಸವಣಯಸಹಸರಸಯ 
ಸತಾಪತ ರೀ ರ್ತೂಲಾಂ ಭವ ೀತ್ | 
ಏಕ್ಪ ಷಪಪರದಾನ ೀನ 

ಶ್ವ ೀ ತತೂಲಮಿಷಯತ ೀ || 9-86 
ಶ್ವ ಏವ ಪರಾಂ ಪಾತರಮ್ 

ಸವಯವದಾಯನಧಿಗ್ುಯರುಃ | 
ಶ್ವಯಗಿೀ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನಮಹ್ ೂೀದಧಿಃ | 

ಶ್ವಯೀಗಿೀ ಮಹತಾಪತರಮ್ 

ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ದಾನಕ್ಮಯಣ | 

ಭಿಕ್ಷಾಮಾತರಪರದಾನ ೀನ 

ಶಾಾಂತಾರ್ ಶ್ವಯೀಗಿನ ೀ | 
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ತಸ ೈ ದತುಾಂ ತು ರ್ತಿಕಾಂಚಿತ್ 

ತದನಾಂತಫಲಾಂ ಭವ ೀತ್ || 9-87 
ರ್ತಿಕಾಂಚಿದ್ ದಿೀರ್ತ ೀ ತಸ ೈ 

ತದಾದನಾಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಯಕ್ಮ್ ||9-88 
ತಸಾಾನಾನಸಿು ಪರಾಂ ಕ್ತಾಂಚಿತ್  

ಪಾತರಾಂ ಶಾಸರವಚಾರತಃ || 9-89 
ರ್ತೂಲಾಂ ಲಭಯತ ೀ ನ ೈತದ್ 

ರ್ಜ್ಞಕ ೂೀಟ್ತ್ಶತ ೈರಪಿ || 9-90 
ಶ್ವಯೀಗಿನ ಸಾಂತೃಪ ುೀ 
ತೃಪುೀ ಭವತಿ ಶಾಂಕ್ರಃ | 

ತತೃಪಾಾ ತನಾರ್ಾಂ ವಶವಮ್ 

ತೃಪಿುಮೀತಿ ಚರಾಚರಮ್ || 9-91 

ತಸಾಾತ್ ಸವಯಪರರ್ತ ನೀನ 

ಯ್ೀನ ಕ ೀನಾಪಿ ಕ್ಮಯಣಾ | 

ತೃಪಿುಾಂ ಕ್ುರ್ಾಯತ್ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ಅನಾನದ ಯ ಃಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 9-92 

ನರುಪಾಧಿಕ್ ಚಿದೂರಪ- 
ಪರಾನಾಂದಾತಾವಸುುನ | 

ಸಮಾಪುಾಂ ಸಕ್ಲಾಂ ರ್ಸಯ 
ಸ ದಾನೀ ಶಾಂಕ್ರಃ ಸವರ್ಮ್ || 9-93 

ಉಕಾುಖಿಲಾಚಾರಪರಾರ್ಣ ೂೀ ಸೌ 

ಸದಾ ವತನವನ್ ಸಹಜಾಂ ತು ದಾನಮ್ | 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಿಸಾಂಪತುಾ ವರಕ್ುಚಿತ ೂುೀ 
ಭಕ ೂುೀ ಹಿ ಮಾಹ್ ೀಶವರತಾಮುಪ ೈತಿ -94 

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಭಕ್ುಸಾಲ ೀ ಭಕ್ುಮಾಗ್ಯಕ್ತರರ್ಾಸಾಲಾದಿ ಸಪುವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ನವಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ದಶಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಯ, ನವವಧ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ್ಃ, ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಸಾಲಾಂ|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 
ಭಕ್ುಸಾಲಾಂ ಸಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಭವತಾ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ | 

ಕ ೀನ ವಾ ಧಮಯಭ್ ೀದ ೀನ 

ಭಕ ೂುೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ಭವ ೀತ್ ||10-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || ಕ ೀವಲ ೀ ಸಹಜ ೀ 
ದಾನ ೀ| ನಷ್ಾುತಃ ಶ್ವತತಪರಃ | 
ಬ್ರಹ್ಾಾದಿಸಾಾನವಮುಖ ೂೀ 
ಭಕ ೂುೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸೃತಃ || 10-2 

ಭಕ ುೀರ್ಯದಾ ಸಮುತಕಷ್ ೂಯ 

ಭವ ೀದ್ ವ ೈರಾಗ್ಯಗೌರವಾತ್ | 
ತದಾ ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಪರೀಕ ೂುೀ 
ಭಕ್ುಃ ಸಿಾರವವ ೀಕ್ವಾನ್ || 10-3 

ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲಾಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ರ್ಥ ೂೀಕ್ುಾಂ ಶಾಂಭುನಾ ಪ ರಾ | 
ಮಾಹ್ ೀಶವರಪರಶಾಂಸಾದೌ 

ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠ ತತಃ ಪರಮ್ || 10-4 
ಪೂವಾಯಶರರ್ನರಾಸಶಿ 
ತಥಾದ ವೈತ ನರಾಕ್ೃತಿಃ | 

ಆಹ್ಾವನವಜಯನಾಂ ಪಶಾಿತ್ 

ಅಷುಮೂತಿಯನರಾಕ್ೃತಿಃ || 10-5 

ಸವಯಗ್ತವ ನರಾಸಶಿ 
ಶ್ವತವಾಂ ಶ್ವಭಕ್ುಯೀಃ | 

ಏವಾಂ ನವವಧಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಮಹ್ಾಸಾಲಮ್ || 10-6 

ಆದಿತಃ ಕ್ರಮಶ  ೀ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಸಾಲಭ್ ೀದಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಸಮಾಹಿತ ೀನ ಮನಸಾ 

ಶ ರರ್ತಾಾಂ ಭವತಾ ಮುನ ೀ || 10-7 

ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಪರಶಾಂಸಾ ಸಾಲಮ್ 

 

ವಶವಸಾಾದಧಿಕ ೂೀ ರುದ ೂರೀ 
ವಶಾವನುಗ್ರಹ ಕಾರಕ್ಃ | 

ಇತಿ ರ್ಸಯ ಸಿಾರಾ ಬ್ುದಿಾಃ 
ಸ ವ ೈ ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸೃತಃ || 10-8 

ಬ್ರಹ್ಾಾದ ಯೈಮಯಲನಪಾರಯ್ೈಃ 
ನಮಯಲ ೀ ಪರಮೀಶವರ ೀ | 
ಸಾಮಯೀಕ್ತುಾಂ ಯೀ ನ ಸಹತ ೀ 
ಸ ವ ೈ ಮಾಹ್ ೀಶವರಾಭಿಧಃ || 10-9 

ಈಶವರಃ ಸವಯಭೂತಾನಾಮ್ 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಿೀನಾಾಂ ಮಹ್ಾನತಿ | 
ಬ್ುದಿಾಯೀಗಾತ್ ತದಾಸಕ ೂುೀ 
ಭಕ ೂುೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸೃತಃ || 10-10 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಿದ ೀವತಾಜಾಲಮ್ 

ಮೀಹಿತಾಂ ಮಾರ್ರ್ಾ ಸದಾ | 
ಅಶಕ್ುಾಂ ಮುಕ್ತುದಾನ ೀ ತು 
ಕ್ಷರ್ಾತಿಶರ್ಸಾಂರ್ುತಮ್ || 10-11 

 ಅನಾದಿಮುಕ ೂುೀ ಭಗ್ವಾನ್ 

ಏಕ್ ಏವ ಮಹ್ ೀಶವರಃ | 

ಮುಕ್ತುದಶ ಿೀತಿ ಯೀ ವ ೀದ 

ಸ ವ ೈ ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸೃತಃ || 10-12 

ಕ್ಷರ್ಾತಿಶರ್ಸಾಂರ್ುಕಾು 
ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದಿಸಾಂಪದಃ | 

ತೃಣವನಾನಯತ ೀ ರ್ುಕಾಾ 
ವೀರಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸದಾ || 10-13 

ಶಬ್ದಸಪಶಾಯದಿಸಾಂಪನ ನೀ 
ಸುಖ್ಲ ೀಶ ೀ ತು ನಃಸಪೃಹಃ | 
ಶ್ವಾನಾಂದ ೀ ಸಮುತಕಾಂಠ ೂೀ 
ವೀರಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 10-14 

ಪರಸಿರೀಸಾಂಗ್ನಮುಯಕ್ುಃ 
ಪರದರವಯಪರಾಙ್ುಾಖ್ಃ | 

ಶ್ವಾಥಯಕಾರ್ಯಸಾಂಪನನಃ 
ಶ್ವಾಗ್ಮ ಪರಾರ್ಣಃ || 10-15 

ಶ್ವಸುುತಿರಸಾಸಾವದ- 
ಮೀದಮಾನ ಮನಾಃ ಶುಚಿಃ | 
ಶ್ವೀತಕಷಯ ಪರಮಾಣಾನಾಮ್ 

ಸಾಂಪಾದನ ಸಮುದಯತಃ || 10-16 

ನಮಯಮೀ ನರಹಾಂಕಾರ ೂೀ 
ನರಸು ಕ ಲೀಶ ಪಾಂಜರಃ | 

ಅಸಪೃಷು ಮದ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ 
ಮಾತಾರ್ಾಯವ ೀಶವಜಯತಃ || 10-17 

ನರಸುಮದನ ೂೀನ ೇಷ್ ೂೀ 
ನಧೂಯತಕ ೂರೀಧವಪಲವಃ | 

ಸದಾ ಸಾಂತುಷುಹೃದರ್ಃ 
ಸವಯಪಾರಣಹಿತ ೀರತಃ || 10-18 

ನವಾರಣಸಮುದ ೂಯೀಗಿೀ 
ಶ್ವಕಾರ್ಯ ವರ ೂೀಧಿನಾಮ್ | 
ಸಹಚಾರಿೀ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ಶ್ವೀತಕಷ್ಾಯಭಿಧ್ಾಯಿಭಿಃ || 10-19 
ಶ್ವಾಪಕ್ಷಯ ಸಾಂಪಾರಪೌು 
ಪಾರಣತಾಯಗ ೀಪಯ ಶಾಂಕ್ತತಃ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ ನಷಠಃ ಸವಾಯತಾಾ 
ವೀರಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 10-20 

ಇತಿ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಪರಶಾಂಸಾಸಾಲಾಂ ಅಥ ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠ ಸಾಲಮ್ 

ಅಸಯ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಸ ೂಯೀಕ್ುಮ್ 

ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠ ಮಹ್ಾಸಾಲಮ್ | 
ಅಪಗ್ಚಛತು ಸವಯಸವಮ್ 

ಶ್ರಶ ಛೀದನ ಮಸುು ವಾ | 

ಲಾಂಗ್ಪೂಜಾಮ ಕ್ೃತಾವ ತು 
ಯ್ೀ ನ ಭುಾಂಜಾಂತಿ ಮಾನವಾಃ | 

ಕ್ತಮನ ಯೈರ್ ಧಮಯ ಕ್ಲಲ ೈಃ 
ಕ್ತೀಕ್-ಷ್ಾಥಯ ಪರದಾಯಿಭಿಃ | 
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ಪಾರಣಾತಯ ಯ್ೀಪಿ ಸಾಂಪನ ನೀ 
ರ್ದತಾಯಜಯಾಂ ವಧಿೀರ್ತ ೀ || 10-21 

ಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ನ ಮುಾಂಚ ೀತ 

ಲಾಂಗ್ಪೂಜಾ ಮಹ್ಾವರತಮ್ || 10-22 
ತ ೀಷ್ಾಾಂ ಮಹ್ಾತಾನಾಾಂ ಹಸ ುೀ 
ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿರ್ ಉಪಸಿಾತಾ || 10-23 

ಸಾಕ್ಷಾನ ೂೇಕ್ಷ ಪರದಃ ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ 
ಧಮಯ ಲಾಂಗಾಚಯನಾತಾಕ್ಃ || 10-24 

ಅಪಿಯತ ೀನಾನನಪಾನ ೀನ 

ಲಾಂಗ ೀ ನರ್ಮಪೂಜತ ೀ | 
ಯ್ೀ ದ ೀಹವೃತಿುಾಂ ಕ್ುವಯಾಂತಿ 

ಮಹ್ಾಮಾಹ್ ೀಶವರಾ ಹಿ ತ ೀ || 10-25 

ಚಿನಾಯ್ೀ ಶಾಾಂಕ್ರ ೀ ಲಾಂಗ ೀ 
ಸಿಾರಾಂ ಯ್ೀಷ್ಾಾಂ ಮನಃ ಸದಾ | 
ವಮುಕ ುೀ-ತರ ಸವಾಯಥಯಮ್ 

ತ ೀ ಶ್ವಾ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 10-26 

ಲಾಂಗ ೀ ರ್ಸಯ ಮನ ೂೀ ಲೀನಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಸುುತಿಪರಾ ಚ ವಾಕ್ | 

ಲಾಂಗಾಚಯನಪರೌ ಹಸೌು 
ಸ ರುದ ೂರೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 10-27 

ಲಾಂಗ್ನಷಠಸಯ ಕ್ತಾಂ ತಸಯ 
ಕ್ಮಯಣಾ ಸವಗ್ಯಹ್ ೀತುನಾ | 

ನತಾಯನಾಂದ ಶ್ವಪಾರಪಿುಃ 
ರ್ಸಯ ಶಾಸ ರೀಷು ನಶ್ಿತಾ || 10-28 

ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠಪರಾಂ ಶಾಾಂತಮ್ 

ಭೂತಿರುದಾರಕ್ಷ ಸಾಂರ್ುತಮ್ | 
ಪರಶಾಂಸಾಂತಿ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಾಯ ದ ೀವತಾ ಮುದಾ || 10-29 

ಇತಿ ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ ಪೂವಾಯಶರರ್ನರಸನಸಾಲಮ್ 

 

ಲಾಂಗ ೈಕ್ ನಷಠ ಹೃದರ್ಃ 
ಸದಾ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ಜನಃ | 
ಪೂವಾಯಶರರ್ ಗ್ತಾನ್ ಧಮಾಯನ್ 

ತಯಜ ೀತ್ ಸಾವಚಾರ ರ ೂೀಧಕಾನ್ 1030 

ಸವಜಾತಿಕ್ುಲಜಾನ್ ಧಮಾಯನ್ 

ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠವರ ೂೀಧಿನಃ | 

ತಯಜನ್ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀ ಜ್ಞ ೀರ್ಃ 
ಪೂವಾಯಶರರ್ ನರಾಸಕ್ಃ || 10-31 

ಶ್ವಸಾಂಸಾಕರಯೀಗ ೀನ 

ವಶುದಾಾನಾಾಂ ಮಹ್ಾತಾನಾಮ್ | 
ಕ್ತಾಂ ಪೂವಯಕಾಲಕ ೈರ್ ಧಮೈಯ: 
ಪಾರಕ್ೃತಾನಾಾಂ ಹಿ ತ ೀ ಮತಾಃ ||10-32 

ಶ್ವಸಾಂಸಾಕರಯೀಗ ೀನ 

ಶ್ವಧಮಾಯನುಷಾಂಗಿಣಾಮ್ | 
ಪಾರಕ್ೃತಾನಾಾಂ ನ ಧಮಯಷು  

ಪರವೃತಿುರ್ ಉಪಪದಯತ ೀ || 10-33 

ವಶುದಾಾಃ ಪಾರಕ್ೃತಾಶ ಿೀತಿ 

ದಿವವಧ್ಾ ಮಾನುಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ | 

ಶ್ವಸಾಂಸಾಕರಿಣಃ ಶುದಾಾಃ 
ಪಾರಕ್ೃತಾ ಇತರ ೀ ಮತಾಃ || 10-34 

ವಣಾಯಶರಮಾದಿ ಧಮಾಯಣಾಮ್ 

ವಯವಸಾಾ ಹಿ ದಿವಧ್ಾ ಮತಾ | 

ಏಕಾ ಶ್ವ ೀನ ನದಿಯಷ್ಾು 
ಬ್ರಹಾಣಾ ಕ್ರ್ಥತಾ ಪರಾ || 10-35 

ಶ್ವೀಕ್ುಧಮಯನಷ್ಾಠ ತು 
ಶ್ವಾಶರಮನಷ್ ೀವಣಾಮ್ | 

ಶ್ವಸಾಂಸಾಕರ ಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಧಮಯಃ ಪ ೈತಾಮಹಃ ಸೃತಃ || 10-36 

ಶ್ವಸಾಂಸಾಕರರ್ುಕ ುೀಷು 
ಜಾತಿಭ್ ೀದ ೂೀ ನ ವದಯತ ೀ | 

ಕಾಷ್ ಠೀಷು ವಹಿನದಗ ಾೀಷು 
ರ್ಥಾ ರೂಪಾಂ ನ ವದಯತ ೀ || 10-37 

ತಸಾಾತಾವಯ ಪರರ್ತ ನೀನ 

ಶ್ವಸಾಂಸಾಕರ ಸಾಂರ್ುತಃ | 

ಜಾತಿಭ್ ೀದಾಂ ನ ಕ್ುವಯತ 

ಶ್ವಭಕ ುೀ ಕ್ದಾಚನ || 10-38 

ಇತಿ ಪೂವಾಯಶರರ್ ನರಸನ ಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಸವಾಯದ ವೈತ ನರಸನ ಸಾಲಮ್ 

ಪೂಜಯ ಪೂಜಕ್ಯೀಲಯಾಂಗ್- 
ಜೀವಯೀಭ್ ಯದ ವಜಯನ ೀ | 

ಪೂಜಾಕ್ಮಾಯದಯ ಸಾಂಪತ ುೀಃ 
ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠ ವರ ೂೀಧತಃ || 10-39 

ಸವಾಯದ ವೈತ ವಚಾರಸಯ 
ಜ್ಞಾನಾಭ್ಾವ ೀ ವಯವಸಿಾತ ೀಃ | 

ಭವ ೀನಾಾಹ್ ೀಶವರಃ ಕ್ಮಿೀಯ 

ಸವಾಯದ ವೈತನರಾಸಕ್ಃ || 10-40 

ಪ ರೀರಕ್ಾಂ ಶಾಂಕ್ರಾಂ ಬ್ುದಾಾವ 
ಪ ರೀರ್ಯಮಾತಾಾನಮೀವ ಚ | 
ಭ್ ೀದಾತ್ ತಾಂ ಪೂಜಯ್ೀನನತಯಮ್ 

ನ ಚಾದ ವೈತಪರ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 10-41  

ಪತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮಹ್ಾದ ೀವಃ 
ಪಶುರ ೀಷ ತದಾಶರರ್ಃ | 

ಅನಯೀಃ ಸಾವಮಿಭೃತಯತವಮ್ 

ಅಭ್ ೀದ ೀ ಕ್ಥಮಿಷಯತ ೀ || 10-42 
ಸಾಕ್ಷಾತೃತಾಂ ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ರ್ದಾ ಭವತಿ ಬ ೂೀಧತಃ | 

ತದಾದ ವೈತಸಮಾಪತಿುಃ 
ಜ್ಞಾನಹಿೀನಸಯ ನ ಕ್ವಚಿತ್ || 10-43 

ಭ್ ೀದಸಯ ಕ್ಮಯಹ್ ೀತುತಾವದ್ 

ವಯವಹ್ಾರಃ ಪರವತಯತ ೀ | 
ಲಾಂಗ್ಪೂಜಾದಿಕ್ಮಯಸ ೂಾೀ 
ನ ಚಾದ ವೈತಾಂ ಸಮಾಚರ ೀತ್ || 10-44 

ಪೂಜಾದಿವಯವಹ್ಾರಃ ಸಾಯತ್ 

ಭ್ ೀದಾಶರರ್ತರ್ಾ ಸದಾ | 
ಲಾಂಗ್ಪೂಜಾ ಪರಸ್ ತಸಾಾತ್ 

ನಾದ ವೈತ ೀ ನರತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 10-45 

ಇತಿ ಸವಾಯದ ವೈತ ನರಸನಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಆಹ್ಾವನ ನರಸನಸಾಲಮ್ 
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ಲಾಂಗಾಚಯನ ಪರಃ ಶುದಾಃ 
ಸವಾಯದ ವೈತ ನರಾಸಕ್ಃ | 

ಸ ವೀಷುಲಾಂಗ ೀ ಶ್ವಾಕಾರ ೀ 
ನ ತಮಾವಾಹ-ಯ್ೀ-ಚಿಛವಮ್ || 10-46 

ರ್ದಾ ಶ್ವಕ್ಲಾ ರ್ುಕ್ುಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ದದಾಯ ನ್ ಮಹ್ಾಗ್ುರುಃ | 
ತದಾರಭಯ ಶ್ವಸುತರ 
ತಿಷಠತಾಯಹ್ಾವನಮತರ ಕ್ತಮ್ || 10-47 

ಸಸಾಂಸಾಕರ ೀಷು ಲಾಂಗ ೀಷು 
ಸದಾ ಸನನಹಿತಃ ಶ್ವಃ | 

ತತಾರಹ್ಾವನಾಂ ನ ಕ್ತಯವಯಮ್ 

ಪರತಿಪತಿುವರ ೂೀಧಕ್ಮ್ || 10-48 

ನಾಹ್ಾವನಾಂ ನ ವಸಗ್ಯಾಂ ಚ 

ಸ ವೀಷುಲಾಂಗ ೀ ತು ಕಾರಯ್ೀತ್ | 
ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠಪರ ೂೀ ನತಯಮ್ 

ಇತಿ ಶಾಸರಸಯ ನಶಿರ್ಃ || 10-49 
ಇತಿ ಆಹ್ಾವನ ನರಸನ ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಅಷುಮೂತಿಯನರಸನಸಾಲಮ್ ರ್ಥಾತಾಶ್ವಯೀರ ೈಕ್ಯಮ್ 

ನ ಮತಾಂ ಕ್ಮಯಸಾಂಗಿನಃ | 

ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಪೃರ್ಥವಾಯದ ೀಃ 
ಅದ ವೈತಮಪಿ ನ ೀಷಯತ ೀ || 10-50 

ಪೃರ್ಥವಾಯದಯಷುಮೂತಿಯತವಮ್ 

ಈಶವರಸಯ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಮ್ | 
ತದಧಿಷ್ಾಠತೃಭ್ಾವ ೀನ 

ನ ಸಾಕ್ಷಾದ ೀಕ್ಭ್ಾವತಃ || 10-51 
ಪೃಥಾವಯದಿಕ್ಮಿದಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಕಾರ್ಯಾಂ ಕ್ತಾಯ ಮಹ್ ೀಶವರಃ | 
ನ ೈತತಾಾಕ್ಷಾನಾಹ್ ೀಶ  ೀರ್ಮ್ 

ಕ್ುಲಾಲ ೂೀ ಮೃತಿುಕಾ ರ್ಥಾ || 10-52 

ಪೃರ್ಥವಾಯದಾಯತಾಪರ್ಯಾಂತ- 
ಪರಪಾಂಚ ೂೀ ಹಯಷುಧ್ಾ ಸಿಾತಃ | 

ತನುರಿೀಶಸಯ ಚಾತಾಾರ್ಮ್ 

ಸವಯತತುವನರ್ಾಮಕ್ಃ || 10-53 

ಶರಿೀರಭೂತಾದ ೀತಸಾಾತ್ 

ಪರಪಾಂಚಾತ್ ಪರಮೀಷಿಠನಃ | 
ಆತಾಭೂತಸಯ ದ ೀವಸಯ 
ನಾಭ್ ೀದ ೂೀ ನ ಪೃಥಕ್ ಸಿಾತಿಃ || 10-54 

ಅಚ ೀತನತಾವತ್ ಪೃಥಾವಯದ ೀಃ 
ಅಜ್ಞತಾವದ್ ಆತಾನಸುಥಾ | 

ಸವಯಜ್ಞಸಯ ಮಹ್ ೀಶಸಯ 
ನ ೈಕ್ರೂಪತವಮಿಷಯತ ೀ || 10-55 

ಇತಿ ರ್ಶ್ಿಾಂತಯ್ೀನನತಯಮ್ 

ಪೃಥಾವಯದ ೀರಷುಮೂತಿಯತಃ | 
ವಲಕ್ಷಣಾಂ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಸ ೂೀಷುಮೂತಿಯ ನರಾಸಕ್ಃ || 10-56 

ಅಥ ಅಷುಮೂತಿಯನರಸನಸಾಲಮ್ 

ಅಥ ಸವಯಗ್ತವನರಸನ ಸಾಲಮ್ 
ಸವಯಗ್ತ ವೀ ಮಹ್ ೀಶಸಯ 
ಸವಯತಾರರಾಧನಾಂ ಭವ ೀತ್ | 

ನ ಲಾಂಗ್ಮಾತ ರೀ ತನನಷ್ ೂಠೀ 
ನ ಶ್ವಾಂ ಸವಯಗ್ಾಂ ಸಾರ ೀತ್ || 10-57 

ಸವಯಗ ೂೀಪಿ ಸಿಾತಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಸಾವಧ್ಾರ ೀ ಹಿ ವಶ ೀಷತಃ | 
ತಸಾಾದನಯತರ ವಮುಖ್ಃ 
ಸ ವೀಷುಲಾಂಗ ೀ ರ್ಜ ೀಚಿಛವಮ್ || 10-58 

ಶ್ವಃ ಸವಯಗ್ತಶಾಿಪಿ 

ಸಾವಧ್ಾರ ೀ ವಯಜಯತ ೀ ಭೃಶಮ್ | 
ಶಮಿೀಗ್ಭ್ ಯ ರ್ಥಾ ವಹಿನಃ 
ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವಭ್ಾವಯತ ೀ || 10-59 

ಸವಯಗ್ತವಾಂ ಮಹ್ ೀಶಸಯ 
ಸವಯಶಾಸರವನಶ್ಿತಮ್ | 

ತಥಾಪಾಯಶರರ್ಲಾಂಗಾದೌ 

ಪೂಜಾಥಯಮಧಿಕಾ ಸಿಾತಿಃ || 10-60 

ನತಯಾಂ ಭ್ಾಸಿ ತದಿೀರ್ಸುವಮ್ 

ರ್ಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನೂಃ | 
ಅಘ್ೂೀರಾಪಾಪಕಾಶ್ೀತಿ 

ಶುರತಿರಾಹ ಸನಾತನೀ || 10-61  

ತಸಾಾತ್ ಸವಯಪರರ್ತ ನೀನ 

ಸವಯಸಾಾನಪರಾಙ್ುಾಖ್ಃ | 
ಸ ವೀಷುಲಾಂಗ ೀ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಪೂಜಯ್ೀತ್ ಪೂಜಕ ೂೀತುಮಃ ||10-62 
ಶ್ವಸಯ ಸವಯಗ್ತ ವೀಪಿ 

ಸವಯತರ ರತಿವಜಯತಃ | 

ಸ ವೀಷುಲಾಂಗ ೀ ರ್ಜನ್ ದ ೀವಮ್ 

ಸವಯಗ್ತವನರಾಸಕ್ಃ || 10-63 

ಇತಿ ಸವಯಗ್ತವನರಸನಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಶ್ವಜಗ್ನಾರ್ಸಾಲಮ್ 

 
 

ಪೂಜಾವಧ್ೌ ನರ್ಮಯತಾವತ್ 

ಲಾಂಗ್ಮಾತ ರೀ ಸಿಾತಾಂ ಶ್ವಮ್ | 
ಪೂಜರ್ನನಪಿ ದ ೀವಸಯ 
ಸವಯಗ್ತವಾಂ ವಭ್ಾವಯ್ೀತ್ || 10-64 

ರ್ಸಾಾದ ೀತತ್ ಸಮುತಪನನಮ್ 

ಮಹ್ಾದ ೀವಾಚಿರಾಚರಮ್ | 
ತಸಾಾದ ೀತನನ ಭಿದ ಯೀತ 

ರ್ಥಾ ಕ್ುಾಂಭ್ಾದಿಕ್ಾಂ ಮೃದಃ || 10-65 
ಶ್ವತತಾುವತ್ ಸಮುತಪನನಮ್ 

ಜಗ್ದಸಾಾನನ ಭಿದಯತ ೀ | 

ರ್ಥಾ ತಾಂತುಭಿರುತಪನನಃ 
ಪಟಸುಾಂತುಮರ್ಃ ಸೃತಃ | 

ಆತಾಶಕ್ತು ವಕಾಸ ೀನ 

ಶ್ವೀ ವಶಾವತಾನಾ ಸಿಾತಃ | 
ತಸಾಾಚಿಛವಮರ್ಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಜಗ್ದ ೀತಚಿರಾಚರಮ್ | 
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ಫ ೀನ ೂೀಮಿಯಬ್ುದುಬದಾಕಾರಮ್ 

ರ್ಥಾ ಸಿಾಂಧ್ ೂೀನಯ ಭಿದಯತ ೀ || 10-66 
ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಸಮುತಪನನಮ್ 

ಶ್ವ ಏವ ಚರಾಚರಮ್ || 10-67 
ಕ್ುಟ್ತ್ೀಭ್ಾವಾದ್ ರ್ಥಾ ಭ್ಾತಿ 

ಪಟಃ ಸವಸಯ ಪರಸಾರಣಾತ್ || 10-68  
ತದಭಿನನತರ್ಾ ಭ್ಾತಿ 

ಸಪಯತವಮಿವ ರಜುಾತಃ || 10-69 
ರಜೌಾ ಸಪಯತವವದ್ ಭ್ಾತಿ 

ಶುಕೌು ಚ ರಜತತವವತ್ | 

ಚ ೂೀರತವವದಪಿ ಸಾಾಣೌ 

ಮರಿೀಚಾಯಾಂ ಚ ಜಲತವವತ್ || 10-70 

ಗ್ಾಂಧವಯಪ ರವದ ೂವಯೀಮಿನ 
ಸಚಿಿದಾನಾಂದಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ನರಸುಭ್ ೀದಸದಾೂವ ೀ 
ಶ್ವ ೀ ವಶವಾಂ ವರಾಜತ ೀ || 10-71 

ಪತರಶಾಖಾದಿರೂಪ ೀಣ 

ರ್ಥಾ ತಿಷಠತಿ ಪಾದಪಃ | 
ತಥಾ ಭೂಮಾಯದಿರೂಪ ೀಣ 

ಶ್ವ ಏಕ ೂೀ ವರಾಜತ ೀ || 10-72 

ಅಥ ಭಕ್ುದ ೀಹಿಕ್ಲಾಂಗ್ಸಾಲಮ್ 

 

ಸಮಸುಜಗ್ದಾತಾಾಪಿ 

ಶಾಂಕ್ರಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 

ಭಕಾುನಾಾಂ ಹೃದರ್ಾಾಂಭ್ ೂೀಜ ೀ 
ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವರಾಜತ ೀ || 10-73 

ಕ ೈಲಾಸ ೀ ಮಾಂದರ ೀ ಚ ೈವ 

ಹಿಮಾದೌರ ಕ್ನಕಾಚಲ ೀ | 

ಹೃದಯ್ೀಷು ಚ ಭಕಾುನಾಮ್ 

ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವಯವಸಿಾತಃ || 10-74 

ಸವಾಯತಾಾಪಿ ಪರಿಚಿಛನ ೂನೀ 
ರ್ಥಾ ದ ೀಹ್ ೀಷು ವತಯತ ೀ | 
ತಥಾ ಸವಕ್ತೀರ್ಭಕ ುೀಷು 
ಶಾಂಕ್ರ ೂೀ ಭ್ಾಸತ ೀ ಸದಾ || 10-75 

ನತಯಾಂ ಭ್ಾತಿ ತವದಿೀಯ್ೀಷು 
ರ್ಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನೂಃ | 
ಅಘ್ೂೀರಾಪಾಪಕಾಶ್ೀತಿ 

ಶುರತಿರಾಹ ಸನಾತನೀ || 10-76 
ವಶುದ ಾೀಷು ವರಕ ುೀಷು 
ವವ ೀಕ್ತಷು ಮಹ್ಾತಾಸು | 
ಶ್ವಸಿುಷಠತಿ ಸವಾಯತಾಾ 
ಶ್ವಲಾಾಂಛನಧ್ಾರಿಷು || 10-77 

ನತಯಾಂ ಸಾಂತ ೂೀಷರ್ುಕಾುನಾಮ್ 

ಜ್ಞಾನ ನಧೂಯತಕ್ಮಯಣಾಮ್ | 
ಮಾಹ್ ೀಶವರಾಣಾಮಾಂತಃಸ ೂಾೀ 
ವಭ್ಾತಿ ಪರಮೀಶವರಃ || 10-78 

ಅನಯತರ ಶಾಂಭ್ ೂೀ ರತಿಮಾತರಶ ನ ೂಯೀ 
ನಜ ೀಷುಲಾಂಗ ೀ ನರ್ತಾಾಂತರಾತಾಾ | 
ಶ್ವಾತಾಕ್ಾಂ ವಶವಮಿದಾಂ ವಬ್ುಧಯನ್ 

ಮಾಹ್ ೀಶವರ ೂೀಸೌಭವತಿ ಪರಸಾದಿೀ79 

 

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲ ೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಪರಶಾಂಸಾದಿನವವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ದಶಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಏಕಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪರಸಾದಿನಃ ಸಪುವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಉಕ ೂುೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠದಿಧಮಯವಾನ್ | 

ಕ್ಥಮೀಷ ಪರಸಾದಿೀತಿ 

ಕ್ಥಯತ ೀ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ || 11-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಲಾಂಗ್ನಷ್ಾಠದಿಭ್ಾವ ೀನ 

ಧವಸುಪಾಪನಬ್ಾಂಧನಃ | 

ಮನಃ ಪರಸಾದಯೀಗ ೀನ 

ಪರಸಾದಿೀತ ಯೀಷ ಕ್ಥಯತ ೀ || 11-2 

ಪರಸಾದಿಸಾಲಮಿತ ಯೀತತ್ 

ಅಸಯ ಮಾಹ್ಾತಯಬ ೂೀಧಕ್ಮ್ | 
ಅಾಂತರಸಾಲಭ್ ೀದ ೀನ 

ಸಪುಧ್ಾ ಪರಿಕ್ತೀತಿಯತಮ್ || 11-3 

ಪರಸಾದಿಸಾಲಮಾದೌ ತು 
ಗ್ುರುಮಾಹ್ಾತಯಕ್ಾಂ ತತಃ | 
ತತ ೂೀ ಲಾಂಗ್ಪರಶಾಂಸಾ ಚ 

ತತ ೂೀ ಜಾಂಗ್ಮಗೌರವಮ್ || 11-4 

ತತ ೂೀ ಭಕ್ುಸಯ ಮಾಹ್ಾತಯಮ್ 

ತತಃ ಶರಣಕ್ತೀತಯನಮ್ | 
ಶ್ವಪರಸಾದಮಾಹ್ಾತಯಮ್ 

ಇತಿ ಸಪುಪರಕಾರಕ್ಮ್ | 
ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣಮೀತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ಥರ್ಾಮಿ ಮಹ್ಾಮುನ ೀ || 11-5 
ಇತಿ ಪರಸಾದಿಸಾಲಮ್ 

ಅಥ ಪರಸಾದಿಸಾಲಮ್ 
ನ ೈಮಯಲಯಾಂ ಮನಸ ೂೀ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಪರಸಾದ ಇತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ | 
ಶ್ವಸಯ ಲಾಂಗ್ರೂಪಸಯ 
ಪರಸಾದಾದ ೀವ ಸಿದಾಯತಿ || 11-6 

ಶ್ವಪರಸಾದಾಂ ರ್ದದರವಯಮ್ 

ಶ್ವಾರ್ ವನವ ೀದಿತಮ್ | 

ನಮಾಯಲಯಾಂ ತತುು ಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಮನ ೂೀ ನ ೈಮಯಲಯ ಕಾರಣಮ್ || 11-7 

ಮನಃ ಪರಸಾದಸಿದಾಯಥಯಮ್ 

ನಮಯಲಜ್ಞಾನಕಾರಣಮ್ | 

ಶ್ವಪರಸಾದಾಂ ಸಿವೀಕ್ುವಯನ್ 

ಪರಸಾದಿೀತ ಯೀಷ ಕ್ಥಯತ ೀ || 11-8 

ಅನನಶುದಾಾಯ ಹಿ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ತತುವಶುದಿಾರುದಾಹೃತಾ | 
ವಶುದಾಮನನಜಾತಾಂ ಹಿ 

ರ್ಚಿಛವಾರ್ ಸಮಪಿಯತಮ್ || 11-9 
ತದ ೀವ ಸವಯಕಾಲಾಂ ತು 
ಭುಾಂಜಾನ ೂೀ ಲಾಂಗ್ತತಪರಃ | 
ಮನಃಪರಸಾದಮತುಲಮ್ 

ಲಭತ ೀ ಜ್ಞಾನಕಾರಣಮ್ || 11-10 

ಆತಾಭ್ ೂೀಗಾರ್ ನರ್ತಮ್ 

ರ್ದಯದ್ ದರವಯಾಂ ಸಮಾಹಿತಮ್ | 
ತತುತ್ ಸಮಪರಯ ದ ೀವಾರ್ 

ಭುಾಂಜೀತಾತಾವಶುದಾಯ್ೀ || 11-11 

ನತಯಸಿದ ಾೀನ ದ ೀವ ೀನ 

ಭಿಷಜಾ ಜನಾರ ೂೀಗಿಣಾಮ್ | 
ರ್ದಯತ್ ಪರಸಾದಿತಾಂ ಭುಕಾುವ 
ತತುಜಾನಾರಸಾರ್ನಮ್ || 11-12 

ಆರ ೂೀಗ್ಯಕಾರಣಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣಶುದಿಾದಮ್ | 

ತಾಪತರರ್ಮಹ್ಾರ ೂೀಗ್- 
ಸಮುದಾರಣಭ್ ೀಷಜಮ್ || 11-13 

ಆರ ೂೀಗ್ಯಕಾರಣಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣಶುದಿಾದಮ್ | 

ತಾಪತರರ್ಮಹ್ಾರ ೂೀಗ್- 
ಸಮುದಾರಣಭ್ ೀಷಜಮ್ || 11-13 

ವ ೈರಾಗ್ಯಸಾಂಪದ ೂೀ ಮೂಲಮ್ 

ಮಹ್ಾನಾಂದಪರವಧಯನಮ್ | 

ದುಲಯಭಾಂ ಪಾಪಚಿತಾುನಾಮ್ 

ಸುಲಭಾಂ ಶುದಾಕ್ಮಯಣಾಮ್ || 11-15 

ಆದೃತಾಂ ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದ ಯೈಃ 
ವಸಿಷ್ಾಠದ ಯೈಶಿ ತಾಪಸ ೈಃ | 

ಶ್ವಸಿವೀಕ್ೃತಮನಾನದಯಮ್ 

ಸಿವೀಕಾರ್ಯಾಂ ಸಿದಿಾಕಾಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ || 11-16 

ಪತರಾಂ ಪ ಷಪಾಂ ಫಲಾಂ ತ ೂೀರ್ಮ್ 

ರ್ಚಿಛವಾರ್ ನವ ೀದಿತಮ್ | 

ತತುತ್ ಸಿವೀಕಾರಯೀಗ ೀನ 

ಸವಯಪಾಪಕ್ಷಯೀ ಭವ ೀತ್ || 11-17 
ರ್ಥಾ ಶ್ವಪರಸಾದಾನನಮ್ 

ಸಿವೀಕಾರ್ಯಾಂ ಲಾಂಗ್ತತಪರ ೈಃ | 
ತಥಾ ಗ್ುರ ೂೀಃ ಪರಸಾದಾನನಮ್ 

ತಥ ೈವ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ || 11-18 
ಇತಿ ಪರಸಾದಿಸಾಲಾಂ  
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ಅಥ ಗ್ುರುಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಮ್ 
ಗ್ುರುರ ೀವಾತರ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಕಾರಣಾಂ ಸಿದಿಾಕ್ಮಯಣಾಮ್ | 
ಗ್ುರುರೂಪೀ ಮಹ್ಾದ ೀವೀ 
ರ್ತಃ ಸಾಕ್ಷಾದುಪಸಿಾತಃ || 11-19 

ನಷಕಲ ೂೀ ಹಿ ಮಹ್ಾದ ೀವೀ 
ನತಯಜ್ಞಾನಮಹ್ ೂೀದಧಿಃ | 

ಸಕ್ಲ ೂೀ ಗ್ುರುರೂಪ ೀಣ 

ಸವಾಯನುಗಾರಹಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 11-20 

ರ್ಃ ಶ್ವಃ ಸ ಗ್ುರುಜ್ಞ ಯಯೀ 
ಯೀ ಗ್ುರುಃ ಸ ಶ್ವಃ ಸೃತಃ | 
ನ ತಯೀರಾಂತರಾಂ ಕ್ುರ್ಾಯದ್ 

ಜ್ಞಾನಾವಾಪೌು ಮಹ್ಾಮತಿಃ || 11-21 

ಹಸುಪಾದಾದಿಸಾಮಯೀನ 

ನ ೀತರ ೈಃ ಸದೃಶಾಂ ವದ ೀತ್ | 
ಆಚಾರ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಂ ಶುದಾಮ್ 

ಶ್ವರೂಪತರ್ಾ ಸಿಾತಮ್ || 11-22 
ಆಚಾರ್ಯಸಾಯವಮಾನ ೀನ 

ಶ ರೀರ್ಃ ಪಾರಪಿುವರ್ಃ ಹನಯತ ೀ | 
ತಸಾಾನನಃಶ ರೀರ್ಸಪಾರಪ ಾೈ 
ಪೂಜಯ್ೀತ್ ತಾಂ ಸಮಾಹಿತಃ || 11-23 

ಗ್ುರುಭಕ್ತುವಹಿೀನಸಯ 
ಶ್ವಭಕ್ತುನಯ ಜಾರ್ತ ೀ | 

ತತಃ ಶ್ವ ೀ ರ್ಥಾ ಭಕ್ತುಃ 
ತಥಾ ಭಕ್ತುಗ್ುಯರಾವಪಿ || 11-24 

ಇತಿ ಗ್ುರುಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಲಾಂಗ್ಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಮ್ 

ಗ್ುರುಮಾಹ್ಾತಯಯೀಗ ೀನ 

ನಜಜ್ಞಾನಾತಿರ ೀಕ್ತಃ | 

ಲಾಂಗ್ಸಾಯಪಿ ಚ ಮಾಹ್ಾತಯಮ್ 

ಸವಯತೃಷುಾಂ ವಭ್ಾವಯತ ೀ || 11-25 

ಶ್ವಸಯ ಬ ೂೀಧಲಾಂಗ್ಾಂ ರ್ದ್ 

ಗ್ುರುಬ ೂೀಧಿತಚ ೀತಸಾ | 

ತದ ೀವ ಲಾಂಗ್ಾಂ ವಜ್ಞ ೀರ್ಮ್ 

ಶಾಾಂಕ್ರಾಂ ಸವಯಕಾರಣಮ್ || 11-26 

ಪರಾಂ ಪವತರಮಮಲಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ ಸನಾತನಮ್ | 
ಶ್ವಾಭಿಧ್ಾನಾಂ ಚಿನಾಾತರಮ್ 

ಸದಾನಾಂದಾಂ ನರಾಂಕ್ುಶಮ್ || 11-27 

ಕಾರಣಾಂ ಸವಯಲ ೂೀಕಾನಾಮ್ 

ವ ೀದಾನಾಮಪಿ ಕಾರಣಮ್ | 
ಪೂರಣಾಂ ಸವಯತತುವಸಯ 
ತಾರಣಾಂ ಜನಾವಾರಿಧ್ ೀಃ || 11-28 

ಜ ೂಯೀತಿಮಯರ್ಮನದ ಯಶಯಮ್ 

ಯೀಗಿನಾಮಾತಾ ನ ಸಿಾತಮ್ | 
ಕ್ಥಾಂ ವಜ್ಞಾರ್ತ ೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಮಹ್ಾಗ್ುರುದರ್ಾಾಂ ವನಾ || 11-29 

ಬ್ರಹಾಣಾ ವಷುುನಾ ಪೂವಯಮ್ 

ರ್ಲಲಾಂಗ್ಾಂ ಜ ೂಯೀತಿರಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಅಪರಿಚ ಛೀದಯಮಭವತ್ 

ಕ ೀನ ವಾ ಪರಿಚ ೂೀದಯತ ೀ || 11-30 

ಬ್ಹುನಾತರ ಕ್ತಮುಕ ುೀನ 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ ಸನಾತನಮ್ | 
ಯೀಗಿನ ೂೀ ರ್ತರ ಲೀರ್ಾಂತ ೀ 
ಮುಕ್ುಪಾಶ ನಬ್ಾಂಧನಾಃ || 11-31 

ಪಿೀಠಿಕಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತುಃ 
ಲಾಂಗ್ಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 
ಶ್ವಶಕ್ತು ಸಮಾಯೀಗ್ಮ್ 

ವಶವಾಂ ಲಾಂಗ್ಾಂ ತದುಚಯತ ೀ || 11-32 
ಬ್ರಹ್ಾಾದರ್ಃ ಸುರಾಃ ಸವ ಯ 

ಮುನರ್ಃ ಶೌನಕಾದರ್ಃ | 

ಶ್ವಲಾಂಗಾಚಯನಾದ ೀವ 

ಸವಾಂ ಸವಾಂ ಪದಮವಾಪ ನರ್ುಃ || 11-33 

ವಶಾವಧಿಪತವಮ್ ಈಶಸಯ 
ಲಾಂಗ್ಮೂತ ಯಃ ಸವಭ್ಾವಜಮ್ | 
ಅನನಯದ ೀವ-ಸಾ-ದೃಶಯಮ್ 

ಶುರತಿರಾಹ ಸನಾತನೀ || 11-34 

ಇತಿ ಲಾಂಗ್ಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಜಾಂಗ್ಮಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಮ್ 

ಗ್ುರುಶ್ಷಯಸಮಾರೂಢ- 
ಲಾಂಗ್ಮಾಹ್ಾತಯಸಾಂಪದಃ | 
ಸವಯಾಂ ಚಿದೂರಪವಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಜಾಂಗ್ಮಾಧಿಕ್ಯ ಮುಚಯತ ೀ || 11-35 

ಜಾನಾಂತಯತಿಶರ್ಾದ್ ಯ್ೀ ತು 
ಶ್ವಾಂ ವಶವಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಸವಸವರೂಪತರ್ಾ ತ ೀ ತು 
ಜಾಂಗ್ಮಾ ಇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಾಃ || 11-36 

ಯ್ೀ ಪಶಯಾಂತಿ ಜಗ್ಜಾಾಲಮ್ 

ಚಿದೂರಪಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ತಃ | 

ನದೂಯತಮಲ ಸಾಂಸಪಶಾಯಃ 
ತ ೀ ಸೃತಾಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-37 

ಘ್ೂೀರಸಾಂಸಾರತಿಮಿರ- 
ಪರಿಧವಾಂಸನಕಾರಣಮ್ | 

ಯ್ೀಷ್ಾಮಸಿು ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ತ ೀ ಮತಾಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-38 
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ಜತಕಾಮಾ ಜತಕ ೂರೀಧ್ಾ 

ಮೀಹಗ್ರಾಂರ್ಥವಭ್ ೀದಿನಃ | 
ಸಮಲ ೂೀಷ್ಾುಶಾಕ್ನಕಾಃ 
ಸಾಧವಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-39 

ಸಮೌ ಶತೌರ ಚ ಮಿತ ರೀ ಚ 

ಸಾಕ್ಷಾತೃತಶ್ವಾತಾಕಾಃ | 

ನಃಸಪೃಹ್ಾ ನರಹಾಂಕಾರಾ 

ವತಯಾಂತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-40 

ದುಲಯಭಾಂ ಹಿ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ದುಲಯಭಾಂ ಶ್ವಚಿಾಂತನಮ್ | 

ಯ್ೀಷ್ಾಮೀತದ್ ದವರ್ಾಂ ಚಾಸಿು 
ತ ೀ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛವಾತಾಕಾಃ || 11-41 

ಪಾದಾಗ್ರರ ೀಣವೀ ರ್ತರ 
ಪತಾಂತಿ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ತದ ೀವ ಸದನಾಂ ಪ ಣಯಮ್ 

ಪಾವನಾಂ ಗ್ೃಹಮೀಧಿನಾಮ್ || 11-42 
ಸವಯಸಿದಿಾಕ್ರಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ದಶಯನಾಂ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಪಶಯನಾಂ ಪಾಪಶಮನಮ್ 

ಪೂಜನಾಂ ಮುಕ್ತುಸಾಧನಮ್ || 11-43 

ಮಹತಾಾಂ ಶ್ವತಾತಪರ್ಯ- 
ವ ೀದಿನಾಮ್ ಅನುಮೀದಿನಾಮ್ | 

ಕ್ತಾಂ ವಾ ಫಲಾಂ ನ ಸಿದ ಾಯೀತ 

ಸಾಂಪಕಾಯಚಿಛವಯೀಗಿನಾಮ್ || 11-44 

ಇತಿ ಜಾಂಗ್ಮಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಭಕ್ುಮಾಹ್ಾತಯ ಸಾಲಮ್ 

ಗ್ುರ ೂೀಲಯಾಂಗ್ಸಯ ಮಾಹ್ಾತಯ- 
ಕ್ಥನಾಚಿಛವಯೀಗಿನಾಮ್ | 

ಸಿದಾಾಂ ಭಕ್ುಸಯ ಮಾಹ್ಾತಯಮ್ 

ತಥಾಪ ಯೀಷ ಪರಶಸಯತ ೀ || 11-45 

ಯ್ೀ ಭಜಾಂತಿ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಪರಮಾತಾಾನಮವಯರ್ಮ್ | 
ಕ್ಮಯಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ 

ತ ೀ ಭಕಾು ಇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಾಃ || 11-46 

ದುಲಯಭ್ಾ ಹಿ ಶ್ವ ೀ ಭಕ್ತುಃ 
ಸಾಂಸಾರ ಭರ್ ತಾರಿಣೀ | 

ಸಾ ರ್ತರ ವತಯತ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸ ಭಕ್ುಃ ಪರಿಗಿೀರ್ತ ೀ || 11-47 

ಕ್ತಾಂ ವ ೀದ ೈಃ ಕ್ತಾಂ ತತಃ ಶಾಸ ರೈಃ 
ಕ್ತಾಂ ರ್ಜ್ಞ ೈಃ ಕ್ತಾಂ ತಪೀವರತ ೈಃ | 
ನಾಸಿು ಚ ೀಚಾಛಾಂಕ್ರಿೀ ಭಕ್ತುಃ 
ದ ೀಹಿನಾಾಂ ಜನಾರ ೂೀಗಿಣಾಮ್ || 11-48 

ಶ್ವಭಕ್ತುವಹಿೀನಸಯ 
ಸುಕ್ೃತಾಂ ಚಾಪಿ ನಷೂಲಮ್ | 

ವಪರಿೀತಫಲಾಂ ಚ ಸಾಯದ್ 

ದಕ್ಷಸಾಯಪಿ ಮಹ್ಾಧವರ ೀ || 11-49 

ಅತಯಾಂತ ಪಾಪ ಕ್ಮಾಯಪಿ 

ಶ್ವಭಕಾಾ ವಶುದಾಯತಿ | 

ಚಾಂಡ ೂೀ ರ್ಥಾ ಪ ರಾ ಭಕಾಾ 
ಪಿತೃಹ್ಾಪಿ ಶ್ವೀಭವತ್ || 11-50 

ಸುಕ್ೃತಾಂ ದುಷೃತಾಂ ಚಾಪಿ 

ಶ್ವಭಕ್ುಸಯ ನಾಸಿು ಹಿ | 
ಶ್ವಭಕ್ತುವಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಕ್ಮಯಪಾಶನಬ್ಾಂಧನಮ್ || 11-51 

ಶ್ವಾಶ್ರತಾನಾಾಂ ಜಾಂತೂನಾಮ್ 

ಕ್ಮಯಣಾ ನಾಸಿು ಸಾಂಗ್ಮಃ | 

ವಾಜನಾಾಂ ದಿನನಾಥಸಯ 
ಕ್ಥಾಂ ತಿಮಿರಜಾಂ ಭರ್ಮ್ || 11-52 

ನರ ೂೀದುಾಾಂ ನ ಕ್ಷಮಾಂ ಕ್ಮಯ 

ಶ್ವಭಕಾುನ್ ವಶೃಾಂಖ್ಲಾನ್ | 
ಕ್ಥಾಂ ಮತುಗ್ಜಾನ್ ರುಾಂಧ್ ೀತ್ 

ಶೃಾಂಖ್ಲಾ ಬಸತಾಂತುಜಾ || 11-53 

ಬಾರಹಾಣಃ ಕ್ಷತಿರಯೀ ವಾಪಿ 

ವ ೈಶ  ಯೀ ವಾ ಶ ದರ ಏವ ವಾ | 
ಅಾಂತಯಜ ೂೀ ವಾ ಶ್ವ ೀ ಭಕ್ುಃ 
ಶ್ವವನಾಾನಯ ಏವ ಸಃ || 11-54 

ಶ್ವಭಕ್ತುಸಮಾವ ೀಶ ೀ 
ಕ್ವ ಜಾತಿಪರಿಕ್ಲಪನಾ | 
ಇಾಂಧನ ೀಷವಗಿನದಗ ಾೀಷು 
ಕ ೂೀ ವಾ ಭ್ ೀದಃ ಪರಕ್ತೀತರಯತ ೀ || 11-55 

ಶುದಾಾ ನರ್ಮಸಾಂರ್ುಕಾುಃ 
ಶ್ವಾಪಿಯತಫಲಾಗ್ಮಾಃ | 
ಅಚಯರ್ಾಂತಿ ಶ್ವಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ವಜ್ಞ ೀರ್ಾಸ ುೀ ಗ್ಣ ೀಶವರಾಃ || 11-56 

ಇತಿ ಭಕ್ುಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಶರಣಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಮ್   
ಗ್ುರುಲಾಂಗಾದಿ ಮಾಹ್ಾತಯ- 
ಬ ೂೀಧ್ಾನ ವೀಷಣಸಾಂಗ್ತಃ | 

ಸವಾಯತಾನಾ ಶ್ವಾಪತಿುಃ 
ಶರಣಸಾಾನಮುಚಯತ ೀ || 11-57 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಿವಬ್ುಧ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ 

ಮುಕಾುವ ಪಾರಕ್ೃತವ ೈಭವಾನ್ | 
ಪರಪದಯತ ೀ ಶ್ವಾಂ ರ್ತುು 
ಶರಣಾಂ ತದುದಾಹೃತಮ್ || 11-58 

ಶರಣಯಃ ಸವಯಭೂತಾನಾಮ್ 

ಶಾಂಕ್ರಃ ಶಶ್ಶ ೀಖ್ರಃ | 

ಸವಾಯತಾನಾ ಪರಪನನಸುಮ್ 

ಶರಣಾಗ್ತ ಉಚಯತ ೀ || 11-59 

ವಮುಕ್ುಭ್ ೂೀಗ್ಲಾಲಸ ೂಯೀ 
ದ ೀವತಾಾಂತರನಸಪೃಹಃ | 

ಶ್ವಮಭಯಥಯರ್ನ್ ಮೀಕ್ಷಮ್ 

ಶರಣಾರ್ಥಯತಿ ಗಿೀರ್ತ ೀ || 11-60 
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ಯ್ೀ ಪರಪನಾನ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಮನ ೂೀವಾಕಾಕರ್ಕ್ಮಯಭಿಃ | 
ತ ೀಷ್ಾಾಂ ತು ಕ್ಮಯಜಾತ ೀನ 

ಕ್ತಾಂ ವಾ ದ ೀವಾದಿತಪಯಣ ೈಃ || 11-61 

ಸವ ಯಷ್ಾಮಪಿ ರ್ಜ್ಞಾನಾಮ್ 

ಕ್ಷರ್ಃ ಸವಗ್ಯಃ ಫಲಾರ್ತ ೀ | 

ಅಕ್ಷರ್ಾಂ ಫಲಮಾಪನೀತಿ 

ಪರಪನನಃ  ಪರಮೀಶವರಮ್ || 11-62 

ಪರಪನನಪಾರಿಜಾತಸಯ 
ಭವಸಯ ಪರಮಾತಾನಃ | 

ಪರಪತಾಾ ಕ್ತಾಂ ನ ಜಾಯ್ೀತ 

ಪಾಪಿನಾಮಪಿ ದ ೀಹಿನಾಮ್ || 11-63 

ಪರಪನಾನನಾಾಂ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಪರಿಪಕಾವಾಂತರಾತಾನಾಮ್ | 
ಜನ ೈವ ಜನಾ ನಾನ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ವೃಥಾ ಜನನಸಾಂಗಿನಾಮ್ || 11-64 
ದುಲಯಭಾಂ ಮಾನುಷಾಂ ಪಾರಪಯ 
ಜನನಾಂ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಮ್ | 

ಯ್ೀ ನ ಜಾನಾಂತಿ ದ ೀವ ೀಶಮ್ 

ತ ೀಷ್ಾಮಾತಾಾ ನರಥಯಕ್ಃ || 11-65 

ತತುಕಲಾಂ ಹಿ ಸದಾ ಶುದಾಮ್ 

ಸಫಲಾಂ ತಸಯ ಜೀವತಮ್ | 

ರ್ಸಯ ಚಿತುಾಂ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ 

ವಲೀನಮಬ್ಹಿಮುಯಖ್ಮ್ || 11-66 

ಇತಿ ಶರಣಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಪರಸಾದಮಾಹ್ಾತಯಸಾಲಮ್ 

ಗ್ುರುಲಾಂಗಾದಿಮಾಹ್ಾತಯ- 
ವಶ ೀಷ್ಾನುಭವಸಿಾತಿಃ | 

ರ್ಸಾಾಚಿಛವಪರಸಾದಾತ್ ಸಾಯತ್ 

ತದಸಯ ಮಹಿಮೀಚಯತ ೀ || 11-67 

ಸದಾ ಲಾಂಗ ೈಕ್ನಷ್ಾಠನಾಮ್ 

ಗ್ುರುಪೂಜಾನುಷಾಂಗಿಣಾಮ್ | 
ಪರಪನಾನನಾಾಂ ವಶುದಾಾನಾಮ್ 

ಪರಸಿೀದತಿ ಮಹ್ ೀಶವರಃ || 11-68 

ಪರಸಾದ ೂೀಪಿ ಮಹ್ ೀಶಸಯ 
ದುಲಯಭಃ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 

ಘ್ೂರಸಾಂಸಾರಸಾಂತಾಪ- 
ನವೃತಿುಯ್ಯನ ಜಾರ್ತ ೀ || 11-69 

ರ್ಜ್ಞಾಸುಪಾಾಂಸಿ ಮಾಂತಾರಣಾಮ್ 

ಜಪಶ್ಿಾಂತಾ ಪರಬ ೂೀಧನಮ್ | 
ಪರಸಾದಾಥಯಾಂ ಮಹ್ ೀಶಸಯ 
ಕ್ತೀತಿಯತಾನ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ || 11-70 

ಪರಸಾದಮೂಲಾ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಭಕ್ತುರವಯಭಿಚಾರಿಣೀ | 
ಶ್ವಪರಸಾದಹಿೀನಸಯ 
ಭಕ್ತುಶಾಿಪಿ ನ ಸಿದಾಯತಿ || 11-71 

ಗ್ಭಯಸ ೂಾೀ ಜಾರ್ಮಾನ ೂೀ ವಾ 

ಜಾತ ೂೀ ವಾ ಬಾರಹಾಣ ೂೀಥವಾ | 
ಅಾಂತಯಜ ೂೀ ವಾಪಿ ಮುಚ ಯೀತ 

ಪರಸಾದ ೀ ಸತಿ ಶಾಾಂಕ್ರ ೀ || 11-72 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಾಯ ವಬ್ುಧ್ಾಃ ಸವ ಯ 

ಸವಸವಸಾಾನನವಾಸಿನಃ | 

ನತಯಸಿದಾಾ ಭವಾಂತ ಯೀವ 

ಪರಸಾದಾತ್ ಪಾರಮೀಶವರಾತ್ |11-73 

ಪರಸಾದ ೀ ಶಾಾಂಭವ ೀ ಸಿದ ಾೀ 
ಪರಮಾನಾಂದಕಾರಣ ೀ | 

ಸವಯಾಂ ಶ್ವಮರ್ಾಂ ವಶವಮ್ 

ದೃಶಯತ ೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 11-74 
ಸಾಂಸಾರಚಕ್ರನವಾಯಹ- 
ನಮಿತುಾಂ ಕ್ಮಯ ಕ ೀವಲಮ್ | 
ಪರಸಾದ ೀನ ವನಾ ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ 
ನ ಕ್ಸಾಯಪಿ ನವತಯತ ೀ || 11-75 

ಬ್ಹುನಾತರ ಕ್ತಮುಕ ುೀನ 

ನಾಸಿು ನಾಸಿು ಜಗ್ತ್ ತರಯ್ೀ | 
ಸಮಾನಮಧಿಕ್ಾಂ ಚಾಪಿ 

ಪರಸಾದಸಯ ಮಹ್ ೀಶ್ತುಃ || 11-76 

ಶ್ವಪರಸಾದ ೀ ಸತಿ ಯೀಗ್ಭ್ಾಜ 

ಸವಯಾಂ ಶ್ವ ೈಕಾತಾತರ್ಾ ವಭ್ಾತಿ | 

ಸವಕ್ಮಯಮುಕ್ುಃ ಶ್ವಭ್ಾವತಾತಾಾ 
ಸ ಪಾರಣಲಾಂಗಿೀತಿ ನಗ್ದಯತ ೀಸೌ || 11-77 

 

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ -ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾ ಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಪರಸಾದಿಸಾಲ ೀ ಪರಸಾದಿಸಾಲಾದಿಸಪುವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಏಕಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ದಾವದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪಾರಣಲಾಂಗಿನಃ ಪಾಂಚವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಮ್ 

|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಭಕ ೂುೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಶ ಿೀತಿ 

ಪರಸಾದಿೀತಿ ನಬ ೂೀಧಿತಃ | 

ಏಕ್ ಏವ ಕ್ಥಾಂ ಚ ೈಷಃ 
ಪಾರಣಲಾಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಭಕ ೂುೀ ಮಾಹ್ ೀಶವರಶ ೈಷ 

ಪರಸಾದಿೀತಿ ಚ ಕ್ತೀತಿಯತಃ | 

ಕ್ಮಯಪಾರಧ್ಾನಯಯೀಗ ೀನ 

ಜ್ಞಾನಯೀಗ ೂೀಸಯ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-2 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಚಿದಾತಾಕ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ತಚಛಕ್ತುಃ ಪಾರಣರೂಪಿಣೀ | 

ತದೂರಪಲಾಂಗ್ವಜ್ಞಾನೀ 
ಪಾರಣಲಾಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-3 

ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಾಂ ಚ ೈತತ್ 

ಪಾಂಚಸಾಲ ಸಮನವತಮ್ | 
ಪಾರಣಲಾಂಗಿ ಸಾಲಾಂ ಚಾದೌ 

ಪಾರಣಲಾಂಗಾಚಯನಾಂ ತತಃ || 12-4 

ಶ್ವಯೀಗ್ ಸಮಾಧಿಶಿ 
ತತ ೂೀ ಲಾಂಗ್ನಜಸಾಲಮ್ | 
ಅಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಕ್ರಮಾದ ೀಷ್ಾಾಂ ಭಿದ ೂೀಚಯತ ೀ || 12-5 

ಅಥ ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಮ್ 

 
ಪಾರಣಾಪಾನ ಸಮಾಘ್ರತಾತ್ 

ಕ್ಾಂದಮಧ್ಾಯದಯದುತಿಾತಮ್ | 

ಪಾರಣಲಾಂಗ್ಾಂ ತದಾಖಾಯತಮ್ 

ಪಾರಣಾಪಾನ ನರ ೂೀಧಿಭಿಃ || 12-6 

ಪಾರಣ ೂೀ ರ್ತರ ಲರ್ಾಂ ರ್ಾತಿ 

ಭ್ಾಸಕರ ೀ ತುಹಿನಾಂ ರ್ಥಾ | 

ತತಾರಣಲಾಂಗ್ಮುದಿದಷುಮ್ 

ತದಾಾರಿೀ ಸಾಯತ್ ತದಾಕ್ೃತಿಃ || 12-7 
ಜ್ಞಾನನಾಾಂ ಯೀಗ್ರ್ುಕಾುನಾಮ್ 

ಅಾಂತಃ ಸುೂರತಿ ದಿೀಪವತ್ | 
ಚಿದಾಕಾರಾಂ ಪರಾಂ ಬ್ರಹಾ- 
ಲಾಂಗ್ಮಜ್ಞ ೈನಯ ಭ್ಾವಯತ ೀ || 12-8 

ಅಾಂತಃಸಿಾತಾಂ ಪರಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಜ ೂಯೀತಿೀರೂಪಾಂ ಶ್ವಾತಾಕ್ಮ್ | 
ವಹ್ಾರ್ ಬಾಹಯಲಾಂಗ್ಸಾಾ 
ವಮೂಢಾ ಇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಾಃ || 12-9 

ಸಾಂವಲಲಾಂಗ್ಪರಾಮಶ್ಯ 

ಬಾಹಯವಸುುಪರಾಙ್ುಾಖ್ಃ | 

ರ್ಃ ಸದಾ ವತಯತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಪಾರಣಲಾಂಗಿೀ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 12-10 

ಮಾರ್ಾವಕ್ಲಪಜಾಂ ವಶವಮ್ 

ಹ್ ೀರ್ಾಂ ಸಾಂಚಿಾಂತಯ ನತಯಶಃ | 
ಚಿದಾನಾಂದಮಯ್ೀ ಲಾಂಗ ೀ 
ವಲೀನಃ ಪಾರಣಲಾಂಗ್ವಾನ್ || 12-11 

ಸತಾು ಪಾರಣಮಯಿೀ ಶಕ್ತುಃ 
ಸದೂರಪಾಂ ಪಾರಣಲಾಂಗ್ಕ್ಮ್ | 
ತತಾಾಮರಸಯವಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಪಾರಣಲಾಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-12 

ಇತಿ ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಾಂ  
ಅಥ ಪಾರಣಲಾಂಗಾಚಯನಸಾಲಮ್ 

 

ಅಾಂತಗ್ಯತಾಂ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಶ್ವಮರ್ಾಂ ಪರಮ್ | 
ಪೂಜಯತ ೀ ಭ್ಾವಪ ಷ್ ಪೈರ್ಯತ್ 

ಪಾರಣಲಾಂಗಾಚಯನಾಂ ಹಿ ತತ್ || 12-13 

ಅಾಂತಃ ಪವನಸಾಂಸಪೃಷ್ ುೀ 
ಸುಸೂಕ್ಷಾಮಾಂಬ್ರ ಶ  ೀಭಿತ ೀ | 
ಮೂಧಯನಯ ಚಾಂದರವಗ್ಲತ್ 

ಸುಧ್ಾ ಸ ೀಕಾತಿ ಶ್ೀತಲ ೀ || 12-14 
ಬ್ದ ಾೀಾಂದಿರರ್ ನವದಾವರ ೀ 
ಬ ೂೀಧದಿೀಪ ೀ ಹೃದಾಲಯ್ೀ | 
ಪದಾಪಿೀಠ ೀ ಸಮಾಸಿೀನಮ್ 

ಚಿಲಲಾಂಗ್ಾಂ ಶ್ವವಗ್ರಹಮ್ | 

ಭ್ಾವಯಿತಾವ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ಪೂಜಯ್ೀದ್ ಭ್ಾವವಸುುಭಿಃ || 12-15 

ಕ್ಷಮಾಭಿಷ್ ೀಕ್ ಸಲಲಮ್ 

ವವ ೀಕ ೂೀ ವಸರಮುಚಯತ ೀ | 
 

ಸತಯಮಾಭರಣಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ವ ೈರಾಗ್ಯಾಂ ಪ ಷಪ ಮಾಲಕಾ || 12-16 

ಗ್ಾಂಧಃ ಸಮಾಧಿಸಾಂಪತಿುಃ 
ಅಕ್ಷತಾ ನರಹಾಂಕ್ೃತಿಃ | 

ಶರದಾಾಧೂಪೀ ಮಹ್ಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜಗ್ದಾೂಸಿಪರದಿೀಪಿಕಾ || 12-17 

ಭ್ಾರಾಂತಿಮೂಲಪರಪಾಂಚಸಯ 
ನವ ೀದಯಾಂ ತನನವ ೀದನಮ್ | 
ಮೌನಾಂ ಘಾಂಟಾಪರಿಸಪಾಂದಃ 
ತಾಾಂಬ್ೂಲಾಂ ವಷರ್ಾಪಯಣಮ್|| 12-18 

ವಷರ್ಭ್ಾರಾಂತಿರಾಹಿತಯಮ್ 

ತತರದಕ್ಷಿಣಕ್ಲಪನಾ | 

ಬ್ುದ ಾೀಸುದಾತಿಾಕಾ ಶಕ್ತುಃ 
ನಮಸಾಕರ ಕ್ತರರ್ಾ ಮತಾ || 12-19 

ಏವಾಂವಧ್ ೈರ್ ಭ್ಾವಶುದ ಾೈಃ 
ಉಪಚಾರ ೈರ ದೂಷಿತ ೈಃ | 

ಪರತುಯನುಾಖ್ ಮನಾಭೂತಾವ 
ಪೂಜಯ್ೀಲಲಾಂಗ್ಮಾಾಂತರಮ್ |12-20 
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ಇತಿ ಪಾರಣಲಾಂಗಾಚಯನಸಾಲಾಂ ಅಥ ಶ್ವಯೀಗ್ ಸಮಾಧಿಸಾಲಮ್ ಅಾಂತಃಕ್ತರರ್ಾರತಸಾಯಸಯ 
ಪಾರಣಲಾಂಗಾಚಯನಕ್ರಮೈಃ | 

ಶ್ವಾತಾಧ್ಾಯನಸಾಂಪತಿುಃ 
ಸಮಾಧಿರಿತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-21 

ಸವಯತತ ೂುವೀಪರಿಗ್ತಮ್ 

ಸಚಿಿದಾನಾಂದಭ್ಾಸುರಮ್ | 

ಸವಪರಕಾಶಮನದ ಯಶಯಮ್ 

ಅವಾಙ್ಾನಸಗ ೂೀಚರಮ್ || 12-22 
ಉಮಾಖ್ಯರ್ಾ ಮಹ್ಾಶಕಾಾ 
ದಿೀಪಿತಾಂ ಚಿತಾವರೂಪರ್ಾ | 

ಹಾಂಸರೂಪಾಂ ಪರಾತಾಾನಮ್ 

ಸ ೂೀಹಾಂಭ್ಾವ ೀನ ಭ್ಾವಯ್ೀತ್ | 
ತದ ೀಕ್ತಾನತಾಸಿದಿಾಃ 
ಸಮಾಧಿಃ ಪರಮೀ ಮತಃ || 12-23 

ಪರಬ್ರಹಾ ಮಹ್ಾಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಪಾರಣ ೂೀ ಜೀವಃ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ | 
ತದ ೀಕ್ಭ್ಾವಮನನಾತ್ 

ಸಮಾಧಿಸಾಃ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ || 12-24 

ಅಾಂತಃ ಷಟಿಕ್ರರೂಢಾನ 

ಪಾಂಕ್ಜಾನ ವಭ್ಾವಯ್ೀತ್ | 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಿಸಾಾನಭೂತಾನ 

ಭೂರಮಧ್ಾಯಾಂತಾನ ಮೂಲತಃ || 12-25 

ಭೂರಮಧ್ಾಯ ದೂಧರವಭ್ಾಗ ೀ ತು 
ಸಹಸರದಲ ಮಾಂಬ್ುಜಮ್ | 
ಭ್ಾವಯ್ೀತುತರ ವಮಲಮ್ 

ಚಾಂದರಬಾಂಬ್ಾಂ ತದಾಂತರ ೀ || 12-26 

ಸೂಕ್ಷಮರಾಂಧರಾಂ ವಜಾನೀರ್ಾತ್ 

ತತ ಕೈಲಾಸಪದಾಂ ವದುಃ | 

ತತರಸಾಾಂ ಭ್ಾವಯ್ೀಚಛಾಂಭುಮ್ 

ಸವಯಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || 12-27 

ಬ್ಹಿವಾಯಸನರ್ಾ ವಶವಮ್ 

ವಕ್ಲಾಪಥಯಾಂ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ಅಾಂತವಾಯಸಿತಚಿತಾುನಾಮ್ 

ಆತಾಾನಾಂದಃ ಪರಕಾಶತ ೀ || 12-28 

ಆತಾಾರಣಸಮುತ ಾೀನ 

ಪರಮೀದಮಥನಾತ್ ಸುಧಿೀಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿನನಾ ದಹ್ ೀತ್ ಸವಯಮ್ 

ಪಾಶಜಾಲಾಂ ಜಗ್ನಾರ್ಮ್ || 12-29 

ಸಾಂಸಾರವಷವೃಕ್ಷಸಯ 
ಪಾಂಚಕ ಲೀಶಪಲಾಶ್ನಃ | 
ರ್ ೀದನ ೀ ಕ್ಮಯಮೂಲಸಯ 
ಪರಶುಃ ಶ್ವಭ್ಾವನಾ || 12-30 

ಅಜ್ಞಾನರಾಕ್ಷಸ ೂೀನ ೇಷ- 
ಕಾರಿಣಃ ಸಾಂಹೃತಾತಾನಃ | 

ಶ್ವಧ್ಾಯನಾಂ ತು ಸಾಂಸಾರ- 
ತಮಸಶಿಾಂಡಭ್ಾಸಕರಃ | 

ತದ ೀಕ್ತಾನತಾಸಿದಿಾಃ 
ಸಮಾಧಿಃ ಪರಮೀ ಮತಃ || 12-31 

ಇತಿ ಶ್ವಯೀಗ್ಸಮಾಧಿಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಲಾಂಗ್ನಜಸಾಲಮ್ 

 
ಸಾವಾಂತಸಾಶ್ವಲಾಂಗ್ಸಯ 
ಪರತಯಕ್ಷಾನುಭವಸಿಾತಿಃ | 
ರ್ಸ ಯೈವ ಪರಲಾಂಗ್ಸಯ 
ನಜಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ || 12-32 

ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದಯೀ ದ ೀವಾಃ 
ಸವ ಯ ವ ೀದಾದರ್ಸುಥಾ | 

ಲೀರ್ಾಂತ ೀ ರ್ತರ ಗ್ಮಯಾಂತ ೀ 
ತಲಲಾಂಗ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ ಕ ೀವಲಮ್ || 12-33 

 

ಚಿದಾನಾಂದಮರ್ಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ್ವ ಏವ ನರಾಂಜನಃ | 
ಲಾಂಗ್ಮಿತುಯಚಯತ ೀ ನಾನಯದ್ 

ರ್ತಃ ಸಾಯದಿವಶವಸಾಂಭವಃ || 12-34 

ಬ್ಹುನಾತರ ಕ್ತಮುಕ ುೀನ 

ಲಾಂಗ್ಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ | 

ಶ್ವಾಭಿಧಾಂ ಪರಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ಚಿದೂರಪಾಂ ಜಗ್ದಾಸಪದಮ್ || 12-35 

ವ ೀದಾಾಂತವಾಕ್ಯಜಾಾಂ ವದಾಯಮ್ 

ಲಾಂಗ್ಮಾಹುಸುಥಾಪರ ೀ | 
ತದಸದ ಾಾೀರ್ರೂಪತಾವತ್ 

ಲಾಂಗ್ಸಯ ಬ್ರಹಾರೂಪಿಣಃ || 12-36 

ಅವಯಕ್ುಾಂ ಲಾಂಗ್ಮಿತಾಯಹುಃ 
ಜಗ್ತಾಾಂ ಮೂಲಕಾರಣಮ್ | 
ಲಾಂಗಿೀ ಮಹ್ ೀಶವರಶ ಿೀತಿ 

ಮತಮೀತದಸಾಂಗ್ತಮ್ || 12-37 
ನ ಸೂಯಯ ಭ್ಾತಿ ತತ ರೀಾಂದುಃ 
ನ ವದುಯನನ ಚ ಪಾವಕ್ಃ | 

ಜ ೂಯೀತಿಮಯರ್ಾಂ ಪರಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಶುರತಿರಾಹ ಶ್ವಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಲಾಂಗಾನಾನಸಿು ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ರ್ದಸಾಾಜಾಾರ್ತ ೀ ಜಗ್ತ್ | 
ತಸಾಾಲಲಾಂಗ್ಾಂ ಪರಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ಸಚಿಿದಾನಾಂದಲಕ್ಷಣಮ್ | 
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ನ ತಾರಕಾ ಮಹ್ಾಲಾಂಗ ೀ 
ದ ೂಯೀತಮಾನ ೀ ಪರಾತಾನ || 12-38 

ತಸಯ ಭ್ಾಸಾ ಸವಯಮಿದಮ್ 

ಪರತಿಭ್ಾತಿ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ || 12-39 
ರ್ದ ೀತದೂರಪತಾಾಂ ಧತ ುೀ 
ರ್ದತರ ಲರ್ಮಶುನತ ೀ || 12-40 

ನಜರೂಪಮಿತಿ ಧ್ಾಯನಾತ್ 

ತದವಸಾಾ ಪರಜಾರ್ತ ೀ || 12-41 
ಇತಿ ಲಾಂಗ್ನಜಸಾಲಾಂ ಅಥ ಅಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ಸಾಲಮ್ ಜ್ಞಾನಮಾಂಗ್ಮಿತಿ ಪಾರಹುಃ 

ಜ್ಞ ೀರ್ಾಂ ಲಾಂಗ್ಾಂ ಸನಾತನಮ್ | 
ವದಯತ ೀ ತದದವರ್ಾಂ ರ್ಸಯ 
ಸ ೂೀಾಂಗ್ಲಾಂಗಿೀತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಃ || 12-42 

ಅಾಂಗ ೀ ಲಾಂಗ್ಾಂ ಸಮಾ ರೂಢಮ್ 

ಲಾಂಗ ೀ ಚಾಾಂಗ್ಮುಪಸಿಾತಮ್ | 
ಏತದಸಿು ದವರ್ಾಂ ರ್ಸಯ 
ಸ ಭವ ೀದಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ವಾನ್ || 12-43 

ಜ್ಞಾತಾವ ರ್ಃ ಸತತಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಸಾವಾಂತಸಾಾಂ ಜ ೂಯೀತಿರಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಪೂಜಯ್ೀದ್ ಭ್ಾವರ್ನನತಯಮ್ 

ತಾಂ ವದಾಯದಾಂಗ್ಲಾಂಗಿನಮ್ || 12-44 

ಜ್ಞಾರ್ತ ೀ ಲಾಂಗ್ಮೀವ ೈಕ್ಮ್ 

ಸವ ಯಃ ಶಾಸ ರಃ ಸನಾತನ ೈಃ | 
ಬ್ರಹ್ ೇತಿ ವಶವಧ್ಾಮೀತಿ 

ವಮುಕ ುೀಃ ಪದಮಿತಯಪಿ || 12-45 

ಮುಕ್ತುರೂಪಮಿದಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಇತಿ ರ್ಸಯ ಮನಃಸಿಾತಿಃ | 

ಸ ಮುಕ ೂುೀ ದ ೀಹಯೀಗ ೀಪಿ 

ಸ ಜ್ಞಾನೀ ಸ ಮಹ್ಾಗ್ುರುಃ || 12-46 

ಅನಾದಿನಧನಾಂ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಕಾರಣಾಂ ಜಗ್ತಾಮಿತಿ | 

ಯ್ೀ ನ ಜಾನಾಂತಿ ತ ೀ ಮೂಢಾ 

ಮೀಕ್ಷಮಾಗ್ಯಬ್ಹಿಷೃತಾಃ || 12-47 
ರ್ಃ ಪಾರಣಲಾಂಗಾಚಯನ ಭ್ಾವಪೂವ ೈಯರ್ 

ಧಮಯರುಪ ೀತಃ ಶ್ವಭ್ಾವತಾತಾಾ | 

ಸ ಏವ ತುರ್ಯಃ ಪರಿ ಕ್ತೀತಿಯತ ೂೀಸೌ 

ಸಾಂವದಿವಪಾಕಾಚಛರಣಾಭಿಧ್ಾನಃ || 12-48 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು 
ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲ ೀ 
ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಾದಿಪಾಂಚವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ದಾವದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ತರಯೀದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಶರಣಸಯ ಚತುವಯಧ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ್ಃ ಶರಣಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಮಾಹ್ ೀಶವರಃ ಪರಸಾದಿೀತಿ 

ಪಾರಣಲಾಂಗಿೀತಿ ಬ ೂೀಧಿತಃ | 
ಕ್ಥಮೀಷ ಸಮಾದಿಷುಃ 
ಪ ನಃ ಶರಣ ಸಾಂಜ್ಞಕ್ಃ || 13-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಅಾಂಗ್ಲಾಂಗಿೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಃ 
ಸತಿೀ ಜ್ಞ ೀರ್ಃ ಶ್ವಃ ಪತಿಃ | 

ರ್ತೌಾಖ್ಯಾಂ ತತಾಮಾವ ೀಶ ೀ 
ತದಾವನ್ ಶರಣನಾಮವಾನ್ || 13-2 

ಸಾಲಮೀತತ್ ಸಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಚತುಧ್ಾಯ ಧಮಯಭ್ ೀದತಃ | 

ಆದೌ ಶರಣಮಾಖಾಯತಮ್ 

ತತಸಾುಮಸವಜಯನಮ್ || 13-3 

#ತತ ೂೀ ನದ ಯಶಮ್ ಉದಿದಷುಮ್ 

ಶ್ೀಲಸಾಂಪಾದನಾಂ ತತಃ | 
ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣ ಮೀತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ಥರ್ಾಮಿ ನಶಮಯತಾಮ್ || 13-4 

 ಅಥ ಶರಣಸಾಲಮ್ ಸತಿೀವ ರಮಣ ೀ ರ್ಸುು 
ಶ್ವ ೀ ಶಕ್ತುಾಂ ವಭ್ಾವರ್ನ್ | 
ತದನಯ ವಮುಖ್ಃ ಸ ೂೀರ್ಮ್ 

ಜ್ಞಾತಃ ಶರಣ ನಾಮವಾನ್ || 13-5 

#ಪರಿಜ್ಞಾತ ೀ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಕ ೂೀ ವಾನಯಮಭಿಕಾಾಂಕ್ಷತಿ | 

ನಧ್ಾನ ೀ ಮಹತಿ ಪಾರಪ ುೀ 
ಕ್ಃ ಕಾಚಾಂ ರ್ಾಚತ ೀ ನಯತಃ || 13-6 

ಶ್ವಾನಾಂದಾಂ ಸಮಾಸಾದಯ 
ಕ ೂೀ ವಾನಯಮುಪತಿಷಠತ ೀ | 

ಗ್ಾಂಗಾಮೃತಾಂ ಪರಿತಯಜಯ 
ಕ್ಃ ಕಾಾಂಕ್ಷ ೀನ್ ಮೃಗ್ತೃಷಿುಕಾಮ್ ||13-7 

#ಸಾಂಸಾರತಿಮಿರಚ ಛೀದ ೀ 
ವನಾ ಶಾಂಕ್ರಭ್ಾಸಕರಮ್ | 

ಪರಭವಾಂತಿ ಕ್ಥಾಂ ದ ೀವಾಃ 
ಖ್ದ ೂಯೀತಾ ಇವ ದ ೀಹಿನಾಮ್ || 13-8 

ಸಾಂಸಾರಾತಯಃ ಶ್ವಾಂ ರ್ಾರ್ಾದ್ 

ಬ್ರಹ್ಾಾದ ಯೈಃ ಕ್ತಾಂ ಫಲಾಂ ಸುರ ೈಃ | 
ಚಕ ೂೀರಸ್ ತೃಷಿತಃ ಪಶ ಯೀತ್ 

ಚಾಂದರಾಂ ಕ್ತಾಂ ತಾರಕಾ ಅಪಿ || 13-9 

#ಶ್ವ ಏವ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಶರಣಯಃ ಶರಣಾರ್ಥಯನಾಮ್ | 

ಸಾಂಸಾರ ೂೀರಗ್ದಷ್ಾುನಾಮ್ 

ಸವಯಜ್ಞಃ ಸವಯದ ೂೀಷಹ್ಾ || 13-10 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಸಮುತಪನ ನೀ 
ಪರಾನಾಂದಃ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ತದಾಸಕ್ು ಮನಾ ಯೀಗಿೀ 
ನಾನಯತರ ರಮತ ೀ ಸುಧಿೀಃ || 13-11 

#ತಸಾಾತ್ ಸವಯಪರರ್ತ ನೀನ 

ಶಾಂಕ್ರಾಂ ಶರಣಾಂ ಗ್ತಃ | 

ತದನಾಂತ ಸುಖ್ಾಂ ಪಾರಪಯ 
ಮೀದತ ೀ ನಾನಯಚಿಾಂತರ್ಾ || 13-12 

ಇತಿ ಶರಣಸಾಲಾಂ ಅಥ ತಾಮಸನರಸನಸಾಲಮ್ 

ಶ್ವಾಸಕ್ು ಪರಾನಾಂದ- 
ಮೀದಿನಾ ಗ್ುರುಣಾ ರ್ತಃ | 
ನರಸಯಾಂತ ೀ ತಮೀಭ್ಾವಾಃ 
ಸ ತಾಮಸ ನರಾಸಕ್ಃ || 13-13 

#ರ್ಸಯ ಜ್ಞಾನಾಂ ತಮೀಮಿಶರಮ್ 

ನ ತಸಯ ಗ್ತಿರಿಷಯತ ೀ | 

ಸತುವಾಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನಯೀಗ್ಸಯ 
ನ ೈಮಯಲಯಾಂ ವದುರುತುಮಾಃ || 13-14 

ಶಮೀ ದಮೀ ವವ ೀಕ್ಶಿ 
ವ ೈರಾಗ್ಯಾಂ ಪೂಣಯಭ್ಾವನಾ | 
ಕ್ಷಾಾಂತಿಃ ಕಾರುಣಯ ಸಾಂಪತಿುಃ 
ಶರದಾಾ ಸತಯ ಸಮುದೂವಾ || 13-15 

#ಶ್ವಭಕ್ತುಃ ಪರ ೂೀ ಧಮಯಃ 
ಶ್ವ ಜ್ಞಾನಸಯ ಬಾಾಂಧವಾಃ | 

ಏತ ೈರ್ುಯಕ ೂುೀ ಮಹ್ಾ ಯೀಗಿೀ 
ಸಾತಿುವಕ್ಃ ಪರಿಕ್ತೀತಿಯತಃ || 13-16 

ಕಾಮಕ ೂರೀಧ ಮಹ್ಾ ಮೀಹ- 
ಮದ ಮಾತಾರ್ಯ ವಾರಣಾಃ| 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮೃಗ ೀಾಂದರಸಯ 
ಕ್ಥಾಂ ತಿಷಠಾಂತಿ ಸನನಧ್ೌ || 13-17  

#ರ್ತರ ಕ್ುತಾರಪಿ ವಾ ದ ವೀಷಿು 
ಪರಪಾಂಚ ೀ ಶ್ವ ರೂಪಿಣ | 

ಶ್ವದ ವೀಷಿೀ ಸ ವಜ್ಞ ೀಯೀ 
ರಜ ಸಾವಷು ಮಾನಸಃ||13-18 

ಯೀ ದ ವೀಷಿು ಸಕ್ಲಾನ್ ಲ ೂೀಕಾನ್ 

ಯೀ ವಾಹಾಂಕ್ುರುತ ೀ ಸದಾ | 
ಯೀ ಸತಯ ಭ್ಾವನಾ ರ್ುಕ್ುಃ 
ಸ ತಾಮಸ ಇತಿ ಸೃತಃ || 13-19 

#ತಮೀ ಮೂಲಾ ಹಿ ಸಾಂಜಾತಾ 

ರಾಗ್ ದ ವೀಷ್ಾದಿ ಪಾದಪಾಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ುಠಾರ ೀಣ 

ರ್ ೀದಯಾಂತ ೀ ಹಿ ನರಾಂತರಮ್ || 13-20 
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ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಸಮುತಪನ ನೀ 
ಸಹಸಾರದಿತಯ ಸನನಭ್ ೀ | 

ಕ್ುತಸು ಮೀ ವಕಾರಾಸುಯಃ 
ಮಹತಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗಿ ನಾಮ್ ||13-21 

ಇತಿ ತಾಮಸ ನರಸನ ಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ನದ ಯಶಸಾಲಮ್ 
ನರಾಕ್ೃತಯ ತಮೀಭ್ಾಗ್ಮ್ 

ಸಾಂಸಾರಸಯ ಪರವತಯಕ್ಮ್ | 

ನದಿಯಶಯತ ೀ ತು ರ್ ಜಾಾಾನಮ್ 

ಸ ನದ ಯಶ ಇತಿ ಸೃತಃ | 13-22 

#ಗ್ುರುರ ೀವ ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ಪರಕಾಶರ್ತಿ ದ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಕ ೂೀ ವಾ ಸೂರ್ಯಾಂ ವನಾ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ತಮಸ ೂೀ ವನವತಯಕ್ಃ || 13-23 

ಅಾಂತರ ೀಣ ಗ್ುರುಾಂ ಸಿದಾಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಸಾಂಸಾರ ನಷೃತಿಃ | 

ನದಾನಜ್ಞಾಂ ವನಾ ವ ೈದಯಮ್ 

ಕ್ತಾಂ ವಾ ರ ೂೀಗ ೂೀ ನವತಯತ ೀ ||13-24 

#ಅಜ್ಞಾನಮಲನಾಂ ಚಿತು- 
ದಪಯಣಾಂ ಯೀ ವಶ  ೀಧಯ್ೀತ್ | 
ಪರಜ್ಞಾ ವಭೂತಿ ಯೀಗ ೀನ 

ತಮಾಹುರ್ ಗ್ುರುಸತುಮಮ್ || 13-25 

ಅಪರ ೂೀಕ್ಷಿತ ತತುವಸಯ 
ಜೀವನುಾಕ್ು ಸವಭ್ಾವನಃ | 

ಗ್ುರ ೂೀಃ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ೀ ಸಾಂಸಿದ ಾೀ 
ಕ ೂೀವಾ ಲ ೂೀಕ ೀಷು ದುಲಯಭಃ ||13-26 

#ಕ ೈವಲಯ ಕ್ಲಪತರವೀ 
ಗ್ುರವಃ ಕ್ರುಣಾಲರ್ಾಃ | 

ದುಲಯಭ್ಾ ಹಿ ಜಗ್ತಯಸಿಾನ್ 

ಶ್ವಾದ ವೈತ ಪರಾರ್ಣಾಃ || 13-27 
ಕ್ಷಿೀರಾಬಾರಿವ ಸಿಾಂಧೂನಾಮ್ 

ಸುಮೀರುರಿವ ಭೂಭೃತಾಮ್ | 
ಗ್ರಹ್ಾಣಾಮಿವ ತಿಗಾಾಾಂಶುಃ 
ಮಣೀನಾಮಿವ ಕೌಸುುಭಃ || 13-28 

#ದುರಮಾಣಾಮಿವ ಭದರಶ್ರೀಃ 
ದ ೀವಾನಾಮಿವ ಶಾಂಕ್ರಃ | 
ಗ್ುರುಃ ಶ್ವಃ ಪರಃ ಶಾಲಘ್ೂಯೀ 
ಗ್ುರೂಣಾಾಂ ಪಾರಕ್ೃತಾತಾನಾಮ್ || 13-29 

ಇತಿ ನದ ಯಶ ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಶ್ೀಲ ಸಾಂಪಾದನ ಸಾಲಮ್ 

ಜಜ್ಞಾಸಾ ಶ್ವತತುವಸಯ 
ಶ್ೀಲಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ | 
ನದ ಯಶಯಯೀಗಾ ದಾರ್ಾಯಣಾಮ್ 

ತದಾವನ್ ಶ್ೀಲೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 13-30 

#ಪರಪನಾನತಿಯ ಹರ ೀ ದ ೀವ ೀ 
ಪರಮಾತಾ ನ ಶಾಂಕ್ರ ೀ | 

ಭ್ಾವಸಯ ಸಿಾರತಾ ಯೀಗ್ಃ 
ಶ್ೀಲ ಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ || 13-31 

ಶ್ೀಲಾಂ ಶ್ವ ೈಕ್ ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಶ್ವ ಧ್ಾಯನ ೈಕ್ ತಾನತಾ | 

ಶ್ವಪಾರಪಿು ಸಮುತಕಾಂಠಾ 

ತದ ೂಯೀಗಿೀ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಸೃತಃ || 13-32 

#ಶ್ವಾದನಯತರ ವಜ್ಞಾನ ೀ 
ವ ೈಮುಖ್ಯಾಂ ರ್ಸಯ ಸುಸಿಾರಮ್ | 
ತದಾಸಕ್ು ಮನ ೂೀವೃತಿುಃ 
ತಮಾಹುಃ ಶ್ೀಲ ಭ್ಾಜನಮ್ ||13-33 

ಪತಿವರತಾರ್ಾ ರ್ಚಿಛೀಲಮ್ 

ಪತಿರಾಗಾತ್ ಪರಶಸಯತ ೀ | 
ತಥಾ ಶ್ವಾನುರಾಗ ೀಣ 

ಸುಶ್ೀಲ ೂೀಭಕ್ು ಉಚಯತ ೀ ||13-34 

#ಪತಿಾಂ ವನಾ ರ್ಥಾ ಸಿರೀಣಾಮ್ 

ಸ ೀವಾನಯಸಯ ತು ಗ್ಹಯಣಾ | 
ಶ್ವಾಂ ವನಾ ತಥಾನ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ಸ ೀವಾ ನಾಂದಾಯ ಕ್ೃತಾತಾನಾಮ್ || 13-35 

ಬ್ಹುನಾತರ ಕ್ತಮುಕ ುೀನ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೈಕ್ ನಷಠತಾ | 

ಶ್ೀಲಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಸದಿೂಃ 
ಶ್ೀಲವಾಾಂ ಸ್ ತತಪರ ೂೀ ಮತಃ || 13-36 

#ಶ್ವಾತಾ ಬ ೂೀಧ್ ೈಕ್ರತಃ ಸಿಾರಾಶರ್ಃ 
ಶ್ವಾಂ ಪರಪನ ೂನೀ ಜಗ್ತಾಮಧಿೀಶಮ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ ನಷ್ಾಠಹಿತ ಶ್ೀಲಭೂಷಣಃ 
ಶ್ವ ೈಕ್ಯವಾನ ೀಷ ಹಿ ಕ್ಥಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ-37 

ಇತಿ ಶ್ೀಲ ಸಾಂಪಾದನ ಸಾಲಾಂ ಪರಿ ಸಮಾಪುಾಂ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾ ಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ ಶರಣಸಾಲ ೀ ಶರಣ ಸಾಲಾದಿ ಚತುವಯಧ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ತರಯೀದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಚತುದಯಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಐಕ್ಯಸಯ ಚತುವಯಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ ಐಕ್ಯಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ತಾಮಸ ತಾಯಗ್ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಾತ್ 

ನದ ಯಶಾಚಿಛೀಲ ತ ಸುಥಾ | 

ಶರಣಾಖ್ಯಸಯ ಭೂಯೀಸಯ 
ಕ್ಥಮೈಕ್ಯ ನರೂಪಣಮ್ || 14-1 

||ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಪಾರಣಲಾಂಗಾದಿ ಯೀಗ ೀನ 

ಸುಖಾತಿಶರ್ ಮೀಯಿವಾನ್ | 
ಶರಣಾಖ್ಯಃ ಶ್ವ ೀನ ೈಕ್ಯ- 
ಭ್ಾವನಾದ್ ಐಕ್ಯವಾನ್ ಭವ ೀತ್ || 14-2 

ಐಕ್ಯಸಾಲಮಿದಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಚತುಧ್ಾಯ ಮುನಪ ಾಂಗ್ವ | 

ಐಕ್ಯಮಾಚಾರ ಸಾಂಪತಿುಃ 
ಏಕ್ಭ್ಾಜನ ಮೀವ ಚ | 

 

ಸಹಭ್ ೂೀಜನ ಮಿತ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ರಮಾ ಲಲಕ್ಷಣ ಮುಚಯತ ೀ || 14-3 

 
ಅಥ ಐಕ್ಯಸಾಲಮ್ 

ವಷರ್ಾನಾಂದ ಕ್ಣಕಾ- 
ನಃಸಪೃಹ್ ೂೀ ನಮಯಲಾಶರ್ಃ | 
ಶ್ವಾನಾಂದ ಮಹ್ಾಸಿಾಂಧು- 
ಮಜಾನಾದ ೈಕ್ಯ ಮುಚಯತ ೀ || 14-4 

#ನಧೂಯತ ಮಲ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ 
ನಷಕಲಾಂಕ್ ಮನ ೂೀಗ್ತಃ | 

ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಭ್ಾವ ೀನ 

ನರೂಢ ೂೀ ಹಿ ಶ್ವ ೈಕ್ಯತಾಮ್ || 14-5 

ಶ್ವ ೀನ ೈಕ್ಯಾಂ ಸಮಾಪನನಃ 
ಚಿದಾನಾಂದ ಸವರೂಪಿಣಾ | 

ನ ಪಶಯತಿ ಜಗ್ಜಾಾಲಮ್ 

ಮಾರ್ಾಕ್ಲಪತ ವ ೈಭವಮ್ || 14-6 

#ಬ್ರಹ್ಾಾಾಂಡ ಬ್ುದುಬದ ೂೀದ ೂೀದ- 
ವಜೃಾಂಭಿೀ ತತುವ ವೀಚಿಮಾನ್ | 
ಮಾರ್ಾ ಸಿಾಂಧುಲಯರ್ಾಂ ರ್ಾತಿ 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ವಡ ವಾನಲ ೀ || 14-7 
ಮಾರ್ಾ ಶಕ್ತು ತಿರ ೂೀಧ್ಾನಾತ್ 

ಶ್ವ ೀ ಭ್ ೀದ ವಕ್ಲಪನಾ | 
ಆತಾನಸು ದಿವನಾಶ ೀ ತು 
ನಾದ ವೈತಾ ತಿಕಾಂಚಿ ದಿಷಯತ ೀ || 14-8 

#ಪಶುತವಾಂ ಚ ಪತಿತವಾಂ ಚ 

ಮಾರ್ಾಮೀಹವಕ್ಲಪತಮ್ | 
ತಸಿಾನ್ ಪರಲರ್ಮಾಪನ ನೀ 
ಕ್ಃ ಪಶುಃ ಕ ೂೀ ನು ವಾ ಪತಿಃ || 14-9 

ಘ್ೂೀರಸಾಂಸಾರಸಪಯಸಯ 
ಭ್ ೀದ ವಲೇಕ್ ಶಾಯಿನಃ | 
ಬಾಧಕ್ಾಂ ಪರಮಾದ ವೈತ- 
ಭ್ಾವನಾ ಪರಮೌಷಧಮ್ || 14-10 

#ಭ್ ೀದ ಬ್ುದಿಾ ಸಮುತಪನನ- 
ಮಹ್ಾ ಸಾಂಸಾರ ಸಾಗ್ರಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ಬ್ುದಿಾ ಪೀತ ೀನ 

ಸಮುತುರತಿ ದ ೀಶ್ಕ್ಃ || 14-11 
ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ೂೀದಿರಕಾು 
ಕಾಮರಕ್ಷಃ ಕ್ತರರ್ಾಕ್ರಿೀ | 

ಸಾಂಸಾರ ಕಾಲ ರಾತಿರಸುು 
ನಶ ಯೀದ ದ ವೈತ ಭ್ಾನುನಾ ||14-12 

#ತಸಾಾದ ದ ವೈತ ಭ್ಾವಸಯ 
ಸದೃಶ  ೀ ನಾಸಿು ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಉಪಾಯೀ ಘ್ೂೀರ ಸಾಂಸಾರ- 
ಮಹ್ಾತಾಪ ನವೃತುಯ್ೀ || 14-13 

ಅದ ವೈತ ಭ್ಾವನಾ ಜಾತಮ್ 

ಕ್ಷಣಮಾತ ರೀಪಿ ರ್ತುಾಖ್ಮ್ | 
ತತುಾಖ್ಾಂ ಕ ೂೀಟ್ತ್ವಷ್ ಯಣ 

ಪಾರಪಯತ ೀ ನ ೈವ ಭ್ ೂೀಗಿಭಿಃ || 14-14 

#ಚಿತುವೃತಿು ಸಮಾಲೀನ- 
ಜಗ್ತಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ | 

ಶ್ವಾನಾಂದ ಪರಿಸೂೂತಿಯಃ 
ಮುಕ್ತುರಿತಯಭಿಧಿೀರ್ತ ೀ || 14-15 

ಇತಿ ಐಕ್ಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಆಚಾರ ಸಾಂಪತಿು ಸಾಲಮ್ ಶ್ವ ೈಕ್ ಭ್ಾವನಾಪನನ- 
ಶ್ವತ ೂವೀ ದ ೀಹ ವಾನಪಿ | 

ದ ೀಶ್ಕ ೂೀ ಹಿ ನ ಲಪ ಯೀತ 

ಸಾವಚಾರ ೈಃ ಸೂತಕಾದಿಭಿಃ || 14-16 

#ಶ್ವಾದ ವೈತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ೀ 
ಸಿಾತ ೀ ಸತಿ ಮನಸಿವನಾಮ್ | 
ಕ್ಮಯಣಾ ಕ್ತಾಂ ನು ಭ್ಾವಯಾಂ ಸಾಯದ್ 

ಅಕ್ೃತ ೀನ ಕ್ೃತ ೀನ ವಾ || 14-17 
ಶಾಂಭ್ ೂೀರ ೀಕ್ತವ ಭ್ಾವ ೀನ 

ಸವಯತರ ಸಮದಶಯನಃ | 

ಕ್ುವಯನನಪಿ ಮಹ್ಾಕ್ಮಯ 

ನ ತತೂಲ ಮವಾಪ ನರ್ಾತ್ || 14-18 

#ಸುಕ್ೃತಿೀ ದುಷೃತಿೀ ವಾಪಿ 

ಬಾರಹಾಣ ೂೀ ವಾಾಂತಯಜ ೂೀಪಿ ವಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ ಭ್ಾವ ರ್ುಕಾುನಾಮ್ 

ಸದೃಶ  ೀ ಭವತಿ ಧುರವಮ್ || 14-19 

ವಣಾಯಶರಮ ಸದಾಚಾರ ೈಃ 
ಜ್ಞಾನನಾಾಂ ಕ್ತಾಂ ಪರಯೀಜನಮ್ | 
ಲೌಕ್ತಕ್ಸುು ಸದಾಚಾರಃ 
ಪಲಾ ಭ್ಾವ ೀಪಿ ಭ್ಾವಯತ ೀ || 14-20 

#ನದಯಗ್ಾ ಕ್ಮಯ ಬೀಜಸಯ 
ನಮಯಲ ಜ್ಞಾನ ವಹಿನನಾ | 

ದ ೀಹಿವದ್ ಭ್ಾಸ ಮಾನಸಯ 
ದ ೀಹ ರ್ಾತಾರ ತು ಲೌಕ್ತಕ್ತೀ ||14-21 
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ಶ್ವಜ್ಞಾಸಮಾಪನನ- 
ಸಿಾರ ವ ೈರಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣಃ | 
ಸವ ಕ್ಮಯಣಾ ನ ಲಪ ಯೀತ 

ಪದಾಪತರ ಮಿ ವಾಾಂಭಸಾ || 14-22 

#ಗ್ಚಛಾಂ ಸಿುಷಠನ್ ಸವಪನ್ ವಾಪಿ 

ಜಾಗ್ರನ್ ವಾಪಿ ಮಹ್ಾಮತಿಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಸಮಾಯೀಗಾತ್ 

ಶ್ವಪೂಜಾಪರಃ ಸದಾ || 14-23 

ರ್ದಯತಪಶಯತಿ ಸಾಮೀದಮ್ 

ವಸುು ಲ ೂೀಕ ೀಷು ದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಶ್ವದಶಯನ ಸಾಂಪತಿುಃ 
ತತರ ತತರ ಮಹ್ಾತಾನಃ || 14-24 

#ರ್ದಯಚಿಿಾಂತರ್ತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಮನಸಾ ಶುದಾ ಭ್ಾವನಃ | 

ತತುಚಿಛವಮರ್ತ ವೀನ 

ಶ್ವಧ್ಾಯನ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 14-25 
ರ್ತಿಕಾಂಚಿದ್ ಭ್ಾಷಿತಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸ ವೀಚಛರ್ಾ  ಶ್ವಯೀಗಿನಾ | 
ಶ್ವ ಸ ೂುೀತರ ಮಿದಾಂ ಸವಯಮ್ 

ರ್ಸಾಾತ್ ಸವಾಯತಾಕ್ಃ ಶ್ವಃ || 14-26 

#ರ್ಾ ರ್ಾ ಚ ೀಷ್ಾು ಸಮುತಪನಾನ 
ಜಾ ರ್ತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಾ ಸಾ ಪೂಜಾ ಮಹ್ ೀಶಸಯ 
ಸವಯದಾ ತದುತಾತಾನಾಮ್ || 14-27 

ಇತಿ ಆಚಾರಸಾಂಪತಿು ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಏಕ್ಭ್ಾಜನ ಸಾಲಮ್ 

ವಶವಾಂ ಶ್ವಮರ್ಾಂ ಚ ೀತಿ 

ಸದಾ ಭ್ಾವರ್ತ ೂೀ ಧಿರ್ಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ ಭ್ಾಜನಾತಾ ತಾವತ್ 

ಏಕ್ಭ್ಾಜನಮುಚಯತ ೀ || 14-28 

#ಸವಸಯ ಸವಯಸಯ ಲ ೂೀಕ್ಸಯ 
ಶ್ವಸಾಯದ ವೈತ ದಶಯನಾತ್ | 
ಏಕ್ಭ್ಾಜನ ಯೀಗ ೀನ 

ಪರಸಾದ ೈಕ್ಯ ಮತಿಭಯವ ೀತ್ || 14-29 

ಶ್ವ ೀ ವಶವಮಿದಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಶ್ವಃ ಸವಯತರ ಭ್ಾಸತ ೀ | 

ಆಧ್ಾರಾಧ್ ೀರ್ ಭ್ಾವ ೀನ 

ಶ್ವಸಯ ಜಗ್ತಃ ಸಿಾತಿಃ || 14-30 

#ಚಿದ ೀಕ್ಭ್ಾಜನಾಂ ರ್ಸಯ 
ಚಿತುವೃತ ುೀಃ ಶ್ವಾತಾಕ್ಮ್ | 

ನಾನಯತ್ ತಸಯ ಕ್ತಮೀತ ೀನ 

ಮಾರ್ಾ ಮೂಲ ೀನ ವಸುುನಾ||14-31 
ಚಿತರಕಾಶರ್ತ ೀ ವಶವಮ್ 

ತದಿವನಾ ನಾಸಿು ವಸುು ಹಿ | 

ಚಿದ ೀಕ್ ನಷಠ ಚಿತಾುನಾಮ್ 

ಕ್ತಾಂ ಮಾರ್ಾ ಪರಿಕ್ಲಪತ ೈಃ || 14-32 

#ವೃತಿುಶ ನ ಯೀ ಸವಹೃದಯ್ೀ 
ಶ್ವಲೀನ ೀ ನರಾಕ್ುಲ ೀ | 

ರ್ಃ ಸದಾ ವತಯತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಸ ಮುಕ ೂುೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 14-33 

ಇತಿ ಏಕ್ ಭ್ಾಜನ ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಸಹಭ್ ೂೀಜನ ಸಾಲಮ್ 

ಗ್ುರ ೂೀಃ ಶ್ವಸಯ ಶ್ಷಯಸಯ 
ಸವ ಸವರೂಪತರ್ಾ ಸೃತಿಃ | 

ಸಹಭ್ ೂೀಜನ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಸವಯಗಾರಸಾತಾ ಭ್ಾವತಃ ||14-34 

ಶ್ವಾಂ ವಶವಾಂ ಗ್ುರುಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ 

ಯೀಜಯ್ೀ ನನತಯ ಮಾತಾನ | 
ಏಕ್ತ ವೀನ ಚಿದಾಕಾರ ೀ 
ತದಿದಾಂ ಸಹಭ್ ೂೀಜನಮ್ || 14-35 

ಅರ್ಾಂ ಶ್ವೀ ಗ್ುರುಶ ೈಷ 

ಜಗ್ದ ೀತಚಿರಾಚರಮ್ | 

ಅಹಾಂ ಚ ೀತಿ ಮತಿರ್ಯಸಯ 
ನಾಸಾ ಸೌ ವಶವ ಭ್ ೂೀಜಕ್ಃ || 14-36 

ಅಹಾಂ ಭೃತಯಃ ಶ್ವಃ ಸಾವಮಿೀ 
ಶ್ಷ್ ೂಯೀಹಾಂ ಗ್ುರುರ ೀವ ವ ೈ | 
ಇತಿ ರ್ಸಯ ಮತಿನಾಯಸಿು 
ಸ ಚಾ ದ ವೈತ ಪದ ೀ ಸಿಾತಃ ||14-37 

ಪರಾಹಾಂತಾಮಯ್ೀ ಸಾವತಾ- 
ಪಾವಕ ೀ ವಶವ ಭ್ಾ ಸವತಿ | 

ಇದಾಂತಾಹವಯ ಹ್ ೂೀಮೀನ 

ವಶವ ಹ್ ೂೀಮಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 14-38 

ಅಹಾಂ ಶ್ವೀ ಗ್ುರು ಶಾಿಹಮ್ 

ಅಹಾಂ ವಶವಾಂ ಚರಾಚರಮ್ | 

ರ್ರ್ಾ ವಜ್ಞಾರ್ತ ೀ ಸಮಯಕ್ 

ಪೂಣಾಯಹಾಂತ ೀತಿ ಸಾ ಸೃತಾ || 14-39 

ಆಧ್ಾರ ವಹ್ೌನ ಚಿದೂರಪ ೀ 
ಭ್ ೀದಜಾತಾಂ ಜಗ್ದಾವಃ | 
ಜುಹ್ ೂೀತಿ ಜ್ಞಾನರ್ಜಾವ ರ್ಃ 
ಸ ಜ್ಞ ೀಯೀ ವಶವಹವಯಭುಕ್ || 14-40 

ಚಿದಾಕಾರ ೀ ಪರಾಕಾಶ ೀ 
ಪರಮಾನಾಂದ ಭ್ಾಸವತಿ | 

ವಲೀನ ಚಿತು ವೃತಿುೀನಾಮ್ 

ಕಾ ವಾ ವಶವಕ್ರಮ ಸಿಾತಿಃ || 14-41 

ನರಸುವಶವಸಾಂಬಾಧ್ ೀ 
ನಷಕಲಾಂಕ ೀ ಚಿದಾಂಬ್ರ ೀ | 

ಸ ೈಷ್ಾ ವದಾಯ ಪರಾ ಜ್ಞ ೀರ್ಾ 

ಸತಾುನಾಂದ ಪರಕಾಶ್ನೀ | 

ಭಕಾುದಿ ಧ್ಾಮಾಪಿಯತ ಧಮಯ ಯೀಗಾತ್ 

ಪಾರಪ ೈಕ್ ಭ್ಾವಃ ಪರಮಾದುೂತ ೀನ | 
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ಭ್ಾವಯ್ೀಲಲೀನ ಮಾತಾಾನಮ್ 

ಸಾಮರಸಯ ಸವಭ್ಾವತಃ || 14-42 

ಮುಕ್ತುರಿತುಯಚಯತ ೀ ಸದಿೂಃ 
ಜಗ್ನ ೂೇಹ ನವತಿಯನೀ || 14-43 

ಶ್ವ ೀನ ಚಿದ ೂವಯೀ ಮಮ ಯ್ೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಮೀಕ್ಷಶ್ರಯೀ ಭ್ಾಜನತಾಮುಪ ೈತಿ|14-44 
ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಯ ನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಐಕ್ಯಸಾಲ ೀ ಐಕ್ಯ ಸಾಲಾದಿ ಚತುವಯಧ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಚತುದಯಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಪಾಂಚದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ – ಭಕ್ುಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ನವವಧ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲ - ಪರಸಾಂಗ್ಃ - ಅಥ ಭಕ್ುಸಾಲಮ್ 
|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಷಟಥಲ ೂೀಕ್ು ಸದಾಚಾರ- 
ಸಾಂಪನನಸಯ ರ್ಥಾಕ್ರಮಮ್ |  
ಲಾಂಗ್ಸಾಲಾನ ಕ್ಥಯಾಂತ ೀ  
ಜೀವನುಾಕ್ತುಪರಾಣ ಚ || 15-1 

|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

#ಭಕಾುದ ಯ ಕಾಯ ವಸಾನಾನ 

ಷಡುಕಾುನ ಸಾಲಾನ ಚ | 

ಲಾಂಗ್ಸಾಲಾನ ಕಾನೀಹ 

ಕ್ಥಯಾಂತ ೀ ಕ್ತಿ ವಾ ಪ ನಃ || 15-2 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಗ್ುವಾಯದಿ ಜ್ಞಾನ ಶ ನಾಯಾಂತಾಃ 
ಭಕಾುದಿ ಸಾಲ ಸಾಂಶ್ರತಾಃ | 

ಸಾಲ ಭ್ ೀದಾಃ ಪರಕ್ತೀತರಯಾಂತ ೀ 
ಪಾಂಚಾಶತ್ ಸಪು ಚಾಧುನಾ || 15-3 

#ಆದೌ ನವಸಾಲಾನೀಹ 

ಭಕ್ುಸಾಲ ಸಮಾಶರರ್ಾತ್ | 

ಕ್ಥಯಾಂತ ೀ ಗ್ುಣಸಾರ ೀಣ 

ನಾಮಾನ ಯೀಷ್ಾಾಂ ಪೃಥಕ್ ಶುರಣು |15-4 

ದಿೀಕ್ಷಾ ಗ್ುರು ಸಾಲಾಂ ಪೂವಯಮ್ 

ತತಃ ಶ್ಕ್ಷಾ ಗ್ುರು ಸಾಲಮ್ | 

ಪರಜ್ಞಾ ಗ್ುರು ಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಕ್ತರರ್ಾ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲಾಂ ತತಃ || 15-5 

#ಭ್ಾವಲಾಂಗ್ ಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಜ್ಞಾನ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲಾಂ ತತಃ | 

ಸವರ್ಾಂ ಪರಾಂ ಚರಾಂ ಚ ೀತಿ 

ತ ೀಷ್ಾಾಂ ಲಕ್ಷಮಣ ಮುಚಯತ ೀ || 15-6 

 ಭಕ್ುಸಾಲಮ್ ಅಥ ದಿೀಕ್ಷಾ ಗ್ುರು ಸಾಲಮ್ 

ದಿೀರ್ತ ೀ ಪರಮಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ಷಿೀರ್ತ ೀ ಪಾಶ ಬ್ಾಂಧನಮ್ | 
ರ್ರ್ಾ ದಿೀಕ್ಷ ೀತಿ ಸಾ ತಸಾಯಮ್ 

ಗ್ುರುದಿಯಕ್ಷಾ ಗ್ುರುಃ ಸೃತಃ || 15-7 

#ಗ್ುಣಾತಿೀತಾಂ ಗ್ುಕಾರಾಂ ಚ 

ರೂಪಾತಿೀತಾಂ ರು ಕಾರಕ್ಮ್ | 
ಗ್ುಣಾತಿೀತಮರೂಪಾಂ ಚ 

ಯೀ ದದಾಯತ್ ಸ ಗ್ುರುಃ ಸೃತಃ || 15-8 

ಆಚಿನ ೂೀತಿ ಚ ಶಾಸಾರಥಾಯನ್ 

ಆಚಾರ ೀ ಸಾಾಪರ್ತಯಲಮ್ | 
ಸವರ್ಮಾಚರತ ೀ ರ್ಸಾಾತ್ 

ಆಚಾರ್ಯಸ ುೀನ ಚ ೂೀಚಯತ ೀ || 15-9 

#ಷಡಧ್ಾವತಿೀತ ಯೀಗ ೀನ 

ರ್ ತತ ೀ ರ್ಸುು ದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಮಾರ್ಾಬಾ ತಾರಣ ೂೀಪಾರ್- 
ಹ್ ೀತುರ್ ವಶವ ಗ್ುರುಃ ಶ್ವಃ || 15-10 

ಅಖ್ಾಂಡಾಂ ಯ್ೀನ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ವಯಜಯತ ೀ ಸವಯ ವಸುುಷು | 

ಆತಾಯೀಗ್ ಪರಭ್ಾವ ೀನ 

ಸ ಗ್ುರುರ್ ವಶವ ಭ್ಾಸಕ್ಃ || 15-11 

ಇತಿ ದಿೀಕ್ಷಾ ಗ್ುರು ಸಾಲಾಂ 

 
ಅಥ ಶ್ಕ್ಷಾ ಗ್ುರು ಸಾಲಮ್ 

ದಿೀಕ್ಷಾಗ್ುರುರಸೌ ಶ್ಕ್ಷಾ- 
ಹ್ ೀತುಃ ಶ್ಷಯಸಯ ಬ ೂೀಧಕ್ಃ | 

ಪರಶ  ನೀತುರ ಪರವಕಾು ಚ 

ಶ್ಕ್ಷಾಗ್ುರು ರಿತಿೀರ್ಯತ ೀ || 15-12 

#ಬ ೂೀಧಕ ೂೀರ್ಾಂ ಸಮಾಖಾಯತ ೂೀ 
ಬ ೂೀಧಯಮೀತದಿತಿ ಸುೂಟಮ್ | 
ಶ್ಷ್ ಯೀ ನ ರ್ುಜಯತ ೀ ಯ್ೀನ 

ಸ ಶ್ಕ್ಷಾ ಗ್ುರು ರುಚಯತ ೀ || 15-13 
ಸಾಂಸಾರ ತಿಮಿರ ೂೀನಾಾರ್ಥ- 
ಶರಚಿಾಂದರ ಮರಿೀಚರ್ಃ | 

ವಾಚ ೂೀ ರ್ಸಯ ಪರವತಯಾಂತ ೀ 
ತಮಾಚಾರ್ಯಾಂ ಪರಚಕ್ಷತ ೀ || 15-14 

#ದದಾತಿ ರ್ಃ ಪರತಿಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜಗ್ನಾಾರ್ಾ ನ ವತಯಕ್ಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ವಾಸನ ೂೀಪಾರ್ಮ್ 

ತಮಾಚಾರ್ಯ ವರಾಂ ವದುಃ || 15-15 

ಪೂವಯಪಕ್ಷಾಂ ಸಮಾದಾರ್ 

ಜಗ್ದ ೂೀದ ವಕ್ಲಪನಮ್ | 

ಅದ ವೈತ ಕ್ೃತ ಸಿದಾಾಾಂತ ೂೀ 
ಗ್ುರುರ ೀಷ ಗ್ುಣಾಧಿಕ್ಃ || 15-16 

#ಸಾಂದ ೀಹ ವನ ಸಾಂದ ೂೀಹ- 
ಸಮುಚ ಛೀದ ಕ್ುಠಾರಿಕಾ | 
ರ್ತೂಾಕ್ತುಧ್ಾರಾ ವಮಲಾ 

ಸ ಗ್ುರೂಣಾಾಂ ಶ್ಖಾಮಣಃ || 15-17 
ರ್ತೂಾಕ್ತು ದಪಯಣಾ ಭ್ ೂೀಗ ೀ 
ನಮಯಲ ೀ ದೃಶಯತ ೀ ಸದಾ | 

ಮೀಕ್ಷಶ್ರೀರ್ ಬಾಂಬ್ರೂಪ ೀಣ 

ಸ ಗ್ುರುರ್ ಭವತಾರಕ್ಃ || 15-18 

#ಶ್ಷ್ಾಯಣಾಾಂ ಹೃದರ್ಾಲ ೀಖ್ಯಮ್ 

ಪರದ ೂಯೀತರ್ತಿ ರ್ಃ ಸವರ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾನದಿೀಪಿಕ್ ರ್ಾನ ೀನ 

ಗ್ುರುಣಾ ಕ್ಃ ಸಮೀ ಭವ ೀತ್ || 15-19 

ಪರಮಾದ ವೈತ ವಜ್ಞಾನ 

ಪರಮೌಷಧಿ ದಾನತಃ | 
ಸಾಂಸಾರ ರ ೂೀಗ್ ನಮಾಯರ್ಥೀ 
ದ ೀಶ್ಕ್ಃ ಕ ೀನ ಲಭಯತ ೀ || 15-20 

ಇತಿ ಶ್ಕ್ಷಾಗ್ುರುಸಾಲಾಂ 
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ಅಥ (ಪರಜ್ಞಾ) ಜ್ಞಾನಗ್ುರುಸಾಲಮ್  ಉಪದ ೀಷ್ ೂುೀ ಪದ ೀಶಾನಾಮ್ 

ಸಾಂಶರ್ ಚ ಛೀದಕಾರಕ್ಃ | 
ಸಮಯಕಾಾಾನ ಪರದಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಏಷ ಜ್ಞಾನ ಗ್ುರುಃ ಸೃತಃ || 15-21 

#ನರಸು ವಶವಸಾಂಭ್ ೀದಮ್ 

ನವಯಕಾರಾಂ ಚಿದಾಂಬ್ರಮ್| 

ಸಾಕ್ಷಾತಕರ ೂೀತಿ ಯೀ ರ್ುಕಾಾ 
ಸ ಜ್ಞಾನ ಗ್ುರು ರುಚಯತ ೀ|| 15-22 

ಕ್ಲಾಂಕ್ವಾನ ಸೌ ಚಾಂದರಃ 
ಕ್ಷರ್ವೃದಿಾ ಪರಿಪ ಲತಃ | 

ನಷಕಲಾಂಕ್ ಸಿಾತ ೂೀ ಜ್ಞಾನ- 
ಚಾಂದರಮಾ ನವಯಕಾರವಾನ್ || 15-23 

#ಪಾಶರವಸಾ ತಿಮಿರಾಂ ಹಾಂತಿ 

ಪರದಿೀಪೀ ಮಣ ನಮಿಯತಃ | 

ಸವಯಗಾಮಿ ತಮೀ ಹಾಂತಿ 

ಬ ೂೀಧದಿೀಪೀ ನರಾಂಕ್ುಶಃ || 15-24 

ಸವಾಯಥಯ ಸಾಧಕ್ ಜ್ಞಾನ- 
ವಶ ೀಷ್ಾದ ೀಶ ತತಪರಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಃ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಅನುಗ್ರಹಕ್ರಃ ಶ್ವಃ || 15-25 

#ಕ್ಟಾಕ್ಷ ಚಾಂದರಮಾರ್ಸಯ 
ಜ್ಞಾನ ಸಾಗ್ರ ವಧಯನಃ | 
ಸಾಂಸಾರ ತಿಮಿರಚ ಛೀದಿೀ 
ಸ ಗ್ುರುಜ್ಞಾಯನ ಪಾರಗ್ಃ || 15-26 

ಬ್ಹಿಸಿುಮಿರವಚ ಛೀತಾು 
ಭ್ಾನುರ ೀಷ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ | 

ಬ್ಹಿರಾಂತಸುಮಶ ಛೀದಿೀ 
ವಭುದ ಯಶ್ಕ್ ಭ್ಾಸಕರಃ || 15-27 

#ಕ್ಟಾಕ್ಷ ಲ ೀಶ ಮಾತ ರೀಣ 

ವನಾ ಧ್ಾಯನಾದಿ ಕ್ಲಪನಮ್ | 
ಶ್ವತವಾಂ ಭ್ಾವಯ್ೀದಯತರ 
ಸ ವ ೀಧಃ ಶಾಾಂಭವೀ ಮತಃ || 15-28 

ಶ್ವವ ೀಧಕ್ರ ೀ ಜ್ಞಾನ ೀ 
ದತ ುೀ ಯ್ೀನ ಸುನಮಯಲ ೀ | 

ಜೀವನುಾಕ ೂುೀ ಭವ ೀಚಿಛಷಯಃ 
ಸ ಗ್ುರುಜ್ಞಾಯನ ಸಾಗ್ರಃ || 15-29 

ಇತಿ (ಪರಜ್ಞಾ) ಜ್ಞಾನಗ್ುರುಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ ಕ್ತರರ್ಾ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲಮ್ ಗ್ುರ ೂೀವಯಜ್ಞಾನ ಯೀಗ ೀನ 

ಕ್ತರರ್ಾ ರ್ತರ ವಲೀರ್ತ ೀ | 

ತತಿಕರರ್ಾ ಲಾಂಗ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಸವ ಯರಾಗ್ಮ ಪಾರಗ ೈಃ || 15-30 

#ಪರಾನಾಂದ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಪರಬ್ರಹ್ ೈವ ಕ ೀವಲಮ್ | 

ಲಾಂಗ್ಾಂ ಸದೂರಪ ತಾಪನನಮ್ 

ಲಕ್ಷಯತ ೀ ವಶವ ಸಿದಾಯ್ೀ || 15-31 
ಲಾಂಗ್ಮೀವ ಪರಾಂ ಜ ೂಯೀತಿಃ 
ಭವತಿ ಬ್ರಹಾ ಕ ೀವಲಮ್ | 
ತಸಾಾತ್ ತತೂಪಜನಾದ ೀವ 

ಸವಯಕ್ಮಯ ಫಲ ೂೀದರ್ಃ || 15-32 

#ಪರಿತಯಜಯ ಕ್ತರರ್ಾಃ ಸವಾಯ 

ಲಾಂಗ್ ಪೂಜ ೈಕ್ ತತಪರಾಃ | 

ವತಯಾಂತ ೀ ಯೀಗಿನಃ ಸವ ಯ 

ತಸಾಾಲಲಾಂಗ್ಾಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 15-33 

ರ್ಜ್ಞಾದರ್ಃ ಕ್ತರರ್ಾಃ ಸವಾಯ 

ಲಾಂಗ್ ಪೂಜಾಾಂಶ ಸಮಿಾತಾಃ | 
ಇತಿ ರ್ತೂಪಜಯತ ೀ ಸಿದ ಾೈಃ 
ತತಿಕರರ್ಾಲಾಂಗ್ ಮುಚಯತ ೀ ||15-34 

#ಕ್ತಾಂ ರ್ಜ್ಞ ೈ ರಗಿನ ಹ್ ೂೀತಾರದ ಯೈಃ 
ಕ್ತಾಂ ತಪೀಭಿಶಿ ದುಶಿರ ೈಃ | 
ಲಾಂಗಾಚಯನ ರತಿರ್ಯಸಯ 
ಸ ಸಿದಾಃ ಸವಯ ಕ್ಮಯಸು ||15-35 

ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವದರ್ಃ ಸವ ಯ 

ವಬ್ುಧ್ಾ ಲಾಂಗ್ ಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಸಿದಾಾಃ ಸವ ಸವಪದ ೀ ಭ್ಾಾಂತಿ 

ಜಗ್ತುಾಂತಾರ ಧಿ ಕಾರಿಣಃ || 15-36  

ಇತಿ ಕ್ತರರ್ಾಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಂ 
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 ಅಥ ಭ್ಾವಲಾಂಗ್ಸಾಲಮ್ ಕ್ತರರ್ಾ ರ್ಥಾ ಲರ್ಾಂ ಪಾರಪಾು 
ತಥಾ ಭ್ಾವೀಪಿ ಲೀರ್ತ ೀ | 
ರ್ತರ ತದ್ ದ ೀಶ್ಕ ೈರುಕ್ುಮ್ 

ಭ್ಾವಲಾಂಗ್ಮಿತಿ ಸುೂಟಮ್ || 15-37 

#ಭ್ಾವ ೀನ ಗ್ೃಹಯತ ೀ ದ ೀವೀ 
ಭಗ್ವಾನ್ ಪರಮಃ ಶ್ವಃ | 
ಕ್ತಾಂ ತ ೀನ ಕ್ತರೀರ್ತ ೀ ತಸಯ 
ನತಯಪೂಣ ೂಯ ಹಿ ಸ ಸೃತಃ || 15-38 

ಅಖ್ಾಂಡ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಬ ೂೀಧರೂಪಃ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 

ಭಕಾುನಾ ಮುಪಚಾರ ೀಣ 

ಭ್ಾವಯೀಗಾತ್ ಪರಸಿೀದತಿ || 15-39 

#ಮೃಚಿಛಲಾ ವಹಿತಾಲಲಾಂಗಾದ್ 

ಭ್ಾವಲಾಂಗ್ಾಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ | 

ನರಸು ಸವಯದ ೂೀಷತಾವದ್ 

ಜ್ಞಾನಮಾಗ್ಯ ಪರವ ೀಶನಾತ್ || 15-40 

ವಹ್ಾರ್ ಬಾಹಯಲಾಂಗಾನ 

ಚಿಲಲಾಂಗ್ಾಂ ಮನಸಿ ಸಾರನ್ | 

ಪೂಜಯ್ೀದ್ ಭ್ಾವ ಪ ಷ್ ಪೈಯಯ 

ಭ್ಾವಲಾಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 15-41 

#ಮೂಲಾಧ್ಾರ ೀಥವಾ ಚಿತ ುೀ 
ಭೂರಮಧ್ ಯೀ ವಾ ಸು ನಮಯಲಮ್ | 
ದಿೀಪಾಕಾರಾಂ ರ್ಜನ್ ಲಾಂಗ್ಮ್ 

ಭ್ಾವದರವ ಯೈಃ ಸ ಯೀಗ್ವಾನ್ ||15-42 
ಸಾವನುಭೂತಿಪರಮಾಣ ೀನ 

ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ ೀನ ಸಾಂರ್ುತಃ | 
ಶ್ಲಾಮೃದಾದರು ಸಾಂಭೂತಮ್ 

ನ ಲಾಂಗ್ಾಂ ಪೂಜರ್ತಯ ಸೌ || 15-43 

#ಕ್ತರರ್ಾರೂಪಾ ತು ರ್ಾ ಪೂಜಾ 

ಸಾ ಜ್ಞ ೀರ್ಾ ಸವಲಪ ಸಾಂವದಾಮ್ | 
ಅಾಂತರಾ ಭ್ಾವಪೂಜಾ ತು 
ಶ್ವಸಯ ಜ್ಞಾನ ನಾಾಂ ಮತಾ || 15-44 

ಇತಿ ಭ್ಾವಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಜ್ಞಾನಲಾಂಗ್ಸಾಲಮ್ 

ತದಾೂವ ಜ್ಞಾಪಕ್ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಲರ್ಾಂ ರ್ತರ ಸಮಶುನತ ೀ | 

ತಜಾಾ ಜ್ಞಾನಲಾಂಗ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಶ್ವತತಾುವಥಯಕ ೂೀವದ ೈಃ || 15-45 

#ತಿರಮೂತಿಯ ಭ್ ೀದ ನಮುಯಕ್ುಮ್ 

ತಿರಗ್ುಣಾತಿೀತವ ೈಭವಮ್ | 

ಬ್ರಹಾ ರ್ದ್ ಬ ೂೀಧಯತ ೀ ತತುು 
ಜ್ಞಾನಲಾಂಗ್ಮುದಾಹೃತಮ್ || 15-46 

ಸೂಾಲ ೀ ಕ್ತರರ್ಾಸಮಾಪತಿುಃ 
ಸೂಕ್ಷ ಮೀ ಭ್ಾವಸಯ ಸಾಂಭವಃ | 

ಸೂಾಲಸೂಕ್ಷಮಪದಾತಿೀತ ೀ 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಪರಾತಾನ || 15-47 

#ಕ್ಲಪತಾನ ಹಿ ರೂಪಾಣ 

ಸೂಾಲಾನ ಪರಮಾತಾನಃ | 

ಸೂಕ್ಷಾಮಣಯಪಿ ಚ ತ ೈಃ ಕ್ತಾಂ ವಾ 

ಪರಬ ೂೀಧಾಂ ಸಮಾಚರ ೀತ್ || 15-48 
ಪರಾತಪರಾಂ ತು ರ್ದ್ ಬ್ರಹಾ 
ಪರಮಾನಾಂದಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಶ್ವಾಖ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತ ೀ ಯ್ೀನ 

ಜ್ಞಾನಲಾಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 15-49 

#ಬಾಹಯಕ್ತರರ್ಾಾಂ ಪರಿತಯಜಯ 
ಚಿಾಂತಾಮಪಿ ಚ ಮಾನಸಿೀಮ್ | 
ಅಖ್ಾಂಡಜ್ಞಾನರೂಪತವಮ್ 

ಯೀ ಭಜ ೀನುಾಕ್ು ಏವ ಸಃ || 15-50 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಸವರ್ಸಾಲಮ್ 

ತದಾೂವಜ್ಞಾಪಕ್ಜ್ಞಾನಮ್ 

ರ್ತರ ಜ್ಞಾನ ೀ ಲರ್ಾಂ ವರಜ ೀತ್ | 
ತದಾವನ ೀಷ ಸಮಾಖಾಯತಃ 
ಸಾವಭಿಧ್ಾನ ೂೀ ಮನೀಷಿಭಿಃ || 15-51 

#ಸವಚಛಾಂದಾಚಾರ ಸಾಂತುಷ್ ೂುೀ 
ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ್ ಪರಾರ್ಣಃ | 
ಆತಾಸಾಸಕ್ಲಾಕಾರಃ 
ಸಾವಭಿಧ್ ೂೀ ಮುನಸತುಮಃ || 15-52 

ನಮಯಮೀ ನರಹಾಂಕಾರ ೂೀ 
ನರಸುಕ ಲೀಶಪಾಂಚಕ್ಃ | 
ಭಿಕ್ಷಾಶ್ೀ ಸಮಬ್ುದಿಾಶಿ 
ಮುಕ್ುಪಾರಯೀ ಮುನಭಯವ ೀತ್|| 15-53 

#ರ್ದೃಚಾಛ ಲಾಭ ಸಾಂತುಷ್ ೂುೀ 
ಭಸಾನಷ್ ೂಠೀ ಜತ ೀಾಂದಿರರ್ಃ | 
ಸಮವೃತಿುಭಯವ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 
ಭಿಕ್ಷುಕ ೀ ವಾ ನೃಪ ೀಥವಾ || 15-54 

ಪಶಯನ್ ಸವಾಯಣ ಭೂತಾನ 

ಸಾಂಸಾರ ಸಾಾನ ಸವಯಶಃ | 

#ಧ್ಾಯನಾಂ ಶ ೈವಾಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಭಿಕ್ಷಾ ಚ ೈಕಾಾಂತಶ್ೀಲತಾ | 

ಇತಿ ಸವರ್ ಸಾಲಾಂ ಅಥ ಚರ ಸಾಲಮ್ 
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ಸಾರ್ಮಾನಃ ಪರಾನಾಂದ ೀ 
ಲೀನಾತಾಾ ವತಯತ ೀ ಸುಧಿೀಃ || 15-55 

ರ್ತ ೀಶಿತಾವರಿ ಕ್ಮಾಯಣ 

ನ ಪಾಂಚಮಮಿಹ್ ೀಷಯತ ೀ || 15-56 
ಸವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸಾಂಪನ ೂನೀ 
ಧವಸಾುಹಾಂ ಮಮತಾ ಕ್ೃತಿಃ | 
ಸವರ್ಮೀವ ಸವರ್ಾಂ ಭೂತಾವ 
ಚರತಿೀತಿ ಚರಾಭಿಧಃ || 15-57 

#ಕಾಮಕ ೂರೀಧ್ಾದಿ ನಮುಯಕ್ುಃ 
ಶಾಾಂತಿದಾಾಂತಿ ಸಮನವತಃ | 
ಸಮಬ್ುದಾಾಯ ಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 
ಸವಯತರ ಶ್ವ ಬ್ುದಿಾಮಾನ್ || 15-58 

ಇದಾಂ ಮುಖ್ಯಮಿದಾಂ ಹಿೀನಮ್ 

ಇತಿ ಚಿಾಂತಾಮಕ್ಲಪರ್ನ್ | 
ಸವಯತರ ಸಾಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 
ಸವಯಾಂ ಬ್ರಹ್ ೇತಿ ಭ್ಾವರ್ನ್ || 15-59 

#ನ ಸನಾಾನ ೀಷು ಸಾಂಪಿರೀತಿಮ್ 

ನಾವಮಾನ ೀಷು ಚ ವಯಥಾಮ್ | 
ಕ್ುವಾಯಣಃ ಸಾಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 
ಕ್ೂಟಸ ಾೀ ಸಾವತಾನ ಸಿಾತಃ || 15-60 

ಅಪಾರಕ್ೃತ ೈಗ್ುಯಣ ೈಃ ಸಿವೀಯ್ೈಃ 
ಸವಯಾಂ ವಸಾಾಪರ್ನ್ ಜನಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಮುದಿತ ೂೀ ದ ೀಹಿವಚಿರ ೀತ್ || 15-61 

#ನ ಪರಪಾಂಚ ೀ ನಜ ೀ ದ ೀಹ್ ೀ 
ನ ಧಮಯ ನ ಚ ದುಷೃತ ೀ | 
ಗ್ತವ ೈಷಮಯ ಧಿೀಧಿಯರ ೂೀ 
ರ್ತಿಶಿರತಿ ದ ೀಹಿವತ್ || 15-62 

ಪಾರಕ್ೃತ ೈಶವರ್ಯ ಸಾಂಪತಿು- 
ಪರಾಙ್ುಾಖ್ ಮನಃ ಸಿಾತಿಃ | 
ಚಿದಾನಾಂದ ನಜಾತಾಸ ೂಾೀ 
ಮೀದತ ೀ ಮುನಪ ಾಂಗ್ವಃ || 15-63 

ಇತಿ ಚರಸಾಲಾಂ 

 

 ಅಥ ಪರಸಾಲಮ್ ಸವರ್ಮೀವ ಸವರ್ಾಂ ಭೂತಾವ 
ಚರತಃ ಸವಸವರೂಪತಃ | 

ಪರಾಂ ನಾಸಿುೀತಿ ಬ ೂೀಧಸಯ 
ಪರತವ ಮಭಿಧಿೀರ್ತ ೀ || 15-64 

#ಸವತಾಂತರಃ ಸವಯ ಕ್ೃತ ಯೀಷು 
ಸವಾಂ ಪರತ ವೀನ ಭ್ಾವತಃ | 

ತೃಣೀ ಕ್ುವಯನ್ ಜಗ್ಜಾಾಲಮ್ 

ವತಯತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿರಾಟ್ || 15-65 
ವಣಾಯಶರಮ ಸಮಾಚಾರ- 
ಮಾಗ್ಯನಷ್ಾಠ ಪರಾಙ್ುಾಖ್ಃ | 

ಸವಯತೃಷುಾಂ ಸವಮಾತಾಾನಮ್ 

ಪಶಯನ್ ಯೀಗಿೀ ತು ಮೀದತ ೀ 15-66 

#ವಶಾವತಿೀತಾಂ ಪರಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ಶ್ವಾಖ್ಯಾಂ ಚಿತಾವರೂಪಕ್ಮ್ | 
ತದ ೀವಾಹಮಿತಿ ಜ್ಞಾನೀ 
ಸವಯತೃಷುಃ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 15-67 

ಅಚಲಾಂ ಧುರವಮಾತಾಾನಮ್ 

ಅನುಪಶಯನನರಾಂತರಮ್ | 

ನರಸುವಶವವಭ್ಾರಾಂತಿಃ 
ಜೀವನುಾಕ ೂುೀ ಭವ ೀನುಾನಃ || 15-68 

#ಬ್ರಹ್ಾಾದಾಯಃ ಕ್ತಾಂ ನು ಕ್ುವಯಾಂತಿ 

ದ ೀವತಾಃ ಕ್ಮಯ ಮಾಗ್ಯಗಾಃ | 

ಕ್ಮಾಯತಿೀತ ಪದಸಾಸಯ 
ಸವರ್ಾಂ ಬ್ರಹಾಸವರೂಪಿಣಃ || 15-69 

ಸ ವೀಚಛರ್ಾ ಸಾಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 
ವಮುಾಂಚನ್ ದ ೀಹಮಾನತಾಮ್ | 

ದಶಯನ ೈಃ ಸಪಶಯನ ೈಃ ಸವಾಯನ್ 

ಅಜ್ಞಾನಪಿ ವಮೀಚಯ್ೀತ್ || 15-70 

#ನತ ಯೀ ನಮಯಲಭ್ಾವನ ೀ ನರುಪಮೀ 
ನಧೂಯತ ವಶವಭರಮೀ 
ಸತಾುನಾಂದ ಚಿದಾತಾಕ ೀ ಪರಶ್ವ ೀ  
ಸಾಮಯಾಂ ಗ್ತಃ  ಸಾಂರ್ಮಿೀ| 

ಪರಧವಸಾುಶರಮ ವಣಯಧಮಯನಗ್ಲಃ 
ಸವಚಛಾಂದ ಸಾಂಚಾರವಾನ್ 

ದ ೀಹಿೀವಾದುೂತ ವ ೈಭವೀ ವಜರ್ತ ೀ 
ಜೀವನವಮುಕ್ುಃ ಸುಧಿೀಃ || 15-71 

 

ಇತಿ ಪರಸಾಲಮ್ ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಭಕ್ುಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತಲಾಂಗ್ಸಾಲ ೀ ದಿೀಕ್ಷಾಗ್ುರುಸಾಲಾದಿ ನವವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಪಾಂಚದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಷ್ ೂೀಡಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಮಾಹ್ ೀಶವರ ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ನವವಧಲಾಂಗ್ಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ - ಅಥ ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಸಾಲಾನಾಾಂ ನವಕ್ಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಭಕ್ುಸಾಲ ಸಮಾಶರರ್ಮ್| 

ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲ ೀ ಸಿದಾಮ್ 

ಸಾಲಭ್ ೀದಾಂ ವದಸವ ಮೀ|| 16-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲ ೀ ಸಾಂತಿ 

ಸಾಲಾನ ನವ ತಾಪಸ | 

ಕ್ತರರ್ಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ ಪೂವಯಮ್ 

ತತ ೂೀ ಭ್ಾವಾಗ್ಮ ಸಾಲಮ್ || 16-2 

ಜ್ಞಾನಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಸಕಾರ್ಸಾಲಮಿೀರಿತಮ್ | 

ತತ ೂೀಕಾರ್ಸಾಲಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಪರಕಾರ್ ಸಾಲಾಂ ತತಃ || 16-3 

#ಧಮಾಯಚಾರಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಭ್ಾವಾಚಾರಸಾಲಾಂ ತತಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸಾಲಾಂ ಚ ೀತಿ 

ಕ್ರಮಾದ ೀಷ್ಾಾಂ ಭಿದ ೂೀಚಯತ ೀ || 16-4 

 ಅಥ ಕ್ತರರ್ಾಗ್ಮಸಾಲಮ್ ಶ್ವೀ ಹಿ ಪರಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪೂಜಾ ತಸಯ ಕ್ತರಯೀಚಯತ ೀ | 
ತತಪರಾ ಆಗ್ಮಾ ರ್ಸಾಾತ್ 

ತದುಕ ೂುೀರ್ಾಂ ಕ್ತರರ್ಾಗ್ಮಃ || 16-5 

#ಪರಕಾಶತ ೀ ರ್ಥಾ ನಾಗಿನಃ 
ಅರಣಾಯಾಂ ಮಥನಾಂ ವನಾ | 

ಕ್ತರರ್ಾಾಂ ವನಾ ತಥಾಾಂತಸ ೂಾೀ 
ನ ಪರಕಾಶ  ೀ ಭವ ೀಚಿಛವಃ || 16-6 

ನ ರ್ಥಾ ವಧಿಲ ೂೀಪಃ ಸಾಯತ್ 

ರ್ಥಾ ದ ೀವಃ ಪರಸಿೀದತಿ | 

ರ್ಥಾಗ್ಮಃ ಪರಮಾಣಾಂ ಸಾಯತ್ 

ತಥಾ ಕ್ಮಯ ಸಮಾಚರ ೀತ್ || 16-7 

#ವಧಿಃ ಶ್ವನಯೀಗ ೂೀರ್ಮ್ 

ತಸಾಾದ್ ವಹಿತಕ್ಮಯಣ | 
ಶ್ವಾರಾಧನಬ್ುದ ಾಯೈವ 

ನರತಃ ಸಾಯದ್ ವಚಕ್ಷಣಃ || 16-8 

ಗ್ುರ ೂೀರಾದ ೀಶಮಾಸಾದಯ 
ಪೂಜಯ್ೀತ್ ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
ಪೂಜತ ೀ ಪರಮೀಶಾನ ೀ 
ಪೂಜತಾಃ ಸವಯದ ೀವತಾಃ||16-9 2 time 

#ಸದಾ ಶ್ವಾಚಯನ ೂೀಪಾರ್- 
ಸಾಮಗಿರೀವಯಗ್ರಮಾನಸಃ | 

ಶ್ವಯೀಗ್ರತ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ಮುಚಯತ ೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ || 16-10 

ಅಾಂಧಪಾಂಗ್ುವದನ ೂಯೀನಯ- 
ಸಾಪ ೀಕ್ಷ ೀ ಜ್ಞಾನಕ್ಮಯಣೀ | 

ಫಲ ೂೀತಪತೌು ವರಕ್ುಸುು 
ತಸಾಾತ್ ತದದವರ್ಮಾಚರ ೀತ್ 16-11 

#ಜ್ಞಾನ ೀ ಸಿದ ಾೀಪಿ ವದುಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ಮಾಯಪಿ ವನರ್ುಜಯತ ೀ | 

ಫಲಾಭಿಸಾಂಧಿ ರಹಿತಮ್ 

ತಸಾಾತ್ ಕ್ಮಯ ನ ಸಾಂತಯಜ ೀತ್ || 16-12 

ಆಚಾರ ಏವ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಅಲಾಂಕಾರಾರ್ ಕ್ಲಪಯತ ೀ | 
ಆಚಾರಹಿೀನಃ ಪ ರುಷ್ ೂೀ 
ಲ ೂೀಕ ೀ ಭವತಿ ನಾಂದಿತಃ || 16-13 

#ಜ್ಞಾನ ೀನಾಚಾರ ರ್ುಕ ುೀನ 

ಪರಸಿೀದತಿ ಮಹ್ ೀಶವರಃ | 
ತಸಾಾದಾಚಾರವಾನ್ ಜ್ಞಾನೀ 
ಭವ ೀದಾದ ೀಹಪಾತನಮ್ || 16-14 

ಇತಿ ಕ್ತರರ್ಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ ಅಥ ಭ್ಾವಾಗ್ಮಸಾಲಮ್ ಭ್ಾವಚಿಹ್ಾನನ ವದುಷ್ ೂೀ 
ರ್ಾನ ಸಾಂತಿ ವರಾಗಿಣಃ | 

ತಾನ ಭ್ಾವಾಗ್ಮತ ವೀನ 

ವತಯಾಂತ ೀ ಸವಯದ ೀಹಿನಾಮ್ || 16-15 

#ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಭ್ಾವೀಪಿ 

ಶ್ವತಾಪತಿುಕಾರಣಮ್ | 

ನ ಜ್ಞಾನಮಾತರಾಂ ನಾಚಾರ ೂೀ 
ಭ್ಾವರ್ುಕ್ುಃ ಶ್ವೀ ಭವ ೀತ್|| 16-16 

ಜ್ಞಾನಾಂ ವಸುುಪರಿಚ ಛೀದ ೂೀ 
ಧ್ಾಯನಾಂ ತದಾೂವಕಾರಣಮ್ | 
ತಸಾಾದ್ ಜ್ಞಾತ ೀ ಮಹ್ಾದ ೀವ ೀ 
ಧ್ಾಯನರ್ುಕ ೂುೀ ಭವ ೀತ್ ಸುಧಿೀಃ ||16-17 

#ಅಾಂತಬ್ಯಹಿಶಿ ಸವಯತರ 
ಪರಿಪೂಣಯಾಂ ಮಹ್ ೀಶವರಮ್ | 
ಭ್ಾವಯ್ೀತ್ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಲಬ್ಾಯ್ೀ ಪಾಂಡಿತ ೂೀತುಮಃ || 16-18 

ಅಥಯಹಿೀನಾ ರ್ಥಾ ವಾಣೀ 
ಪತಿಹಿೀನಾ ರ್ಥಾ ಸತಿೀ | 
ಶುರತಿಹಿೀನಾ ರ್ಥಾ ಬ್ುದಿಾಃ 
ಭ್ಾವಹಿೀನಾ ತಥಾ ಕ್ತರರ್ಾ || 16-19 

#ಚಕ್ಷುಹಿಯನ ೂೀ ರ್ಥಾ ರೂಪಮ್ 

ನ ಕ್ತಾಂಚಿದಿವೀಕ್ಷಿತುಾಂ ಕ್ಷಮಃ | 

ಭ್ಾವಹಿೀನಸುಥಾ ಯೀಗಿೀ 
ನ ಶ್ವಾಂ ದರಷುುಮಿೀಶವರಃ || 16-20 
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ಭ್ಾವಶುದ ಾೀನ ಮನಸಾ 

ಪೂಜಯ್ೀತ್ ಪರಮೀಷಿಠನಮ್ | 
ಭ್ಾವಹಿೀನಾಾಂ ನ ಗ್ೃಹ್ಾುತಿ 

ಪೂಜಾಾಂ ಸುಮಹತಿೀಮಪಿ || 16-21 

ನ ೈರಾಂತಯ್ಯಣ ಸಾಂಪನ ನೀ 
ಭ್ಾವ ೀ ಧ್ಾಯತುಾಂ ಶ್ವಾಂ ಪರತಿ | 
ತದ್ ಭ್ಾವೀ ಜಾರ್ತ ೀ ರ್ದವತ್ 

ಕ್ತರಮೀಃ ಕ್ತೀಟಸಯ ಚಿಾಂತನಾತ್ || 16-22 

ನಷಕಲಾಂಕ್ಾಂ ನರಾಕಾರಮ್ 

ಪರಬ್ರಹಾ ಶ್ವಾಭಿಧಮ್ | 
ನಧ್ಾಯಯತುಮಸಮಥ ೂಯಪಿ 

ತದಿವಭೂತಿಾಂ ವಭ್ಾವಯ್ೀತ್ || 16-23 

ಇತಿ ಭ್ಾವಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ ಜ್ಞಾನಾಗ್ಮಸಾಲಮ್ ಪರಸಯ ಜ್ಞಾನಚಿಹ್ಾನನ 

ರ್ಾನ ಸಾಂತಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ | 
ತಾನ ಜ್ಞಾನಾಗ್ಮತ ವೀನ 

ಪರವತಯಾಂತ ೀ ವಮುಕ್ುಯ್ೀ || 16-24 

ಭ್ಾವ ೀನ ಕ್ತಾಂ ಫಲಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಕ್ಮಯಣಾ ವಾ ಕ್ತಮಿಷಯತ ೀ | 
ಭ್ಾವಕ್ಮಯಸಮಾರ್ುಕ್ುಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ವಮುಕ್ತುದಮ್ || 16-25 
ಕ ೀವಲಾಂ ಕ್ಮಯಮಾತ ರೀಣ 

ಜನಾಕ ೂೀಟ್ತ್ಶತ ೈರಪಿ | 

ನಾತಾನಾಾಂ ಜಾರ್ತ ೀ ಮುಕ್ತುಃ 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಕ ುೀಹಿಯ ಕಾರಣಮ್ || 16-26 

ಜ್ಞಾನಹಿೀನಾಂ ಸದಾ ಕ್ಮಯ 

ಪ ಾಂಸಾಾಂ ಸಾಂಸಾರಕಾರಣಮ್ | 
ತದ ೀವ ಜ್ಞಾನಯೀಗ ೀನ 

ಸಾಂಸಾರವನವತಯಕ್ಮ್ || 16-27 

ಫಲಾಂ ಕ್ತರರ್ಾವತಾಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಸವಗಾಯದಯಾಂ ನಶವರಾಂ ರ್ತಃ | 
ತಸಾಾತ್ ಸಾಾಯಿಫಲಪಾರಪ ಾೈ 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಸಮಭಯಸ ೀತ್ || 16-28 

ಶಾಸಾರಭ್ಾಯಸಾದಿರ್ತ ನೀನ 

ಸದುುರ ೂೀರುಪದ ೀಶತಃ | 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಸಮಭಯಸ ಯೀತ್ 

ಕ್ತಮನ ಯೀನ ಪರಯೀಜನಮ್ || 16-29 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಶ್ವಾದ ವೈತ- 
ಪರಿಪಾಕ್ವನಶಿರ್ಃ | 

ಯ್ೀನ ಸಾಂಸಾರಸಾಂಬ್ಾಂಧ- 
ವನವೃತಿುಭಯವ ೀತ್ ಸತಾಮ್ || 16-30 

ಶ್ವಾತಾಕ್ಮಿದಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಶ್ವಾದನಯನನ ವದಯತ ೀ | 

ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ರ್ಾ ಬ್ುದಿಾಃ 
ತದ ೀವ ಜ್ಞಾನಮುತುಮಮ್ || 16-31 

ಅಾಂಧ್ ೂೀ ರ್ಥಾ ಪ ರಸಾಾನ 

ವಸೂುನ ಚ ನ ಪಶಯತಿ | 

ಜ್ಞಾನಹಿೀನಸುಥಾ ದ ೀಹಿೀ 
ನಾತಾಸಾಾಂ ವೀಕ್ಷತ ೀ ಶ್ವಮ್ || 16-32 

ಶ್ವಸಯ ದಶಯನಾತ್ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಜನಾರ ೂೀಗ್ನವತಯನಮ್ | 
ಶ್ವದಶಯನಮಪಾಯಹುಃ 
ಸುಲಭಾಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷ್ಾಮ್ || 16-33 

ದಿೀಪಾಂ ವನಾ ರ್ಥಾ ಗ ೀಹ್ ೀ 
ನಾಾಂಧಕಾರ ೂೀ ನವತಯತ ೀ  

ಜ್ಞಾನಾಂ ವನಾ ತಥಾ ಚಿತ ುೀ 
ಮೀಹ್ ೂೀಪಿ ನ ನವತಯತ ೀ || 16-34 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ ಅಥ ಸಕಾರ್ಸಾಲಮ್ 

ಪರಸಯ ರ್ಾ ತನುಜ್ಞ ಯರ್ಾ- 
ದ ೀಹ ಕ್ಮಾಯಭಿಮಾನನಃ | 
ತರ್ಾ ಸಕಾಯೀ ಲ ೂೀಕ ೂೀರ್ಾಂ 

ತದಾತಾತವನರೂಪಣಾತ್ || 16-35 

ಕಾರ್ಾಂ ವನಾ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ನ ಕ್ತರರ್ಾ ನ ಚ ಭ್ಾವನಾ | 
ನ ಜ್ಞಾನಾಂ ರ್ತುತ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ಕಾರ್ವಾನ ೀವ ಸಾಂಚರ ೀತ್ || 16-36 

ಶ್ವ ೈಕ್ಜ್ಞಾನರ್ುಕ್ುಸಯ 
ಯೀಗಿನ ೂೀಪಿ ಮಹ್ಾತಾನಃ | 
ಕಾರ್ಯೀಗ ೀನ ಸಿದಾಯಾಂತಿ 

ಭ್ ೂೀಗ್ಮೀಕ್ಷಾದರ್ಃ ಸದಾ || 16-37 

ಕಾಷಠಾಂ ವನಾ ರ್ಥಾ ವಹಿನಃ 
ಜಾರ್ತ ೀ ನ ಪರಕಾಶವಾನ್ | 
ಮೂತಿಯಾಂ ವನಾ ತಥಾ ಯೀಗಿೀ 
ನಾತಾತತುವಪರಕಾಶವಾನ್ ||16-38 

ಮೂತಾಯಯತಾನ ೈವ ದ ೀವಸಯ 
ರ್ಥಾ ಪೂಜಯತವಕ್ಲಪನಾ | 
ತಥಾ ದ ೀಹ್ಾತಾನ ೈವಾಸಯ 
ಪೂಜಯತವಾಂ ಪರಯೀಗಿನಃ || 16-39 

ನಷಕಲ ೂೀ ಹಿ ಮಹ್ಾದ ೀವಃ 
ಪರಿಪೂಣಯಃ ಸದಾಶ್ವಃ | 

ಜಗ್ತಾೃಷ್ಾುಯದಿಸಾಂಸಿದ ಾಯೈ 
ಮೂತಿಯಮಾನ ೀವ ಭ್ಾಸತ ೀ || 16-40 

ಬ್ರಹ್ಾಾದಾಯ ದ ೀವತಾಃ ಸವಾಯಃ  
ಮುನಯೀಪಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ | 
ಕಾರ್ವಾಂತ ೂೀ ಹಿ ಕ್ುವಯಾಂತಿ 

ತಪಃ ಸವಾಯಥಯಸಾಧಕ್ಮ್ || 16-41 

ತಪೀ ಹಿ ಮೂಲಾಂ ಸವಾಯಸಾಮ್ 

ಸಿದಿಾೀನಾಾಂ ರ್ಜಾಗ್ತರಯ್ೀ | 

ತಪಸುತಾಕರ್ಮೂಲಾಂ ಹಿ 

ತಸಾಾತ್ ಕಾರ್ಾಂ ನ ಸಾಂತಯಜ ೀತ್|42 
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ಇತಿ ಸಕಾರ್ಸಾಲಾಂ  
ಅಥ ಅಕಾರ್ಸಾಲಮ್ 

ಔಪಚಾರಿಕ್ ದ ೀಹಿತಾವತ್ 

ಜಗ್ದಾತಾತವ ಭ್ಾವನಾತ್ | 

ಮಾರ್ಾಸಾಂಬ್ಾಂಧ ರಾಹಿತಾಯತ್ 

ಅಕಾಯೀ ಹಿ ಪರಃ ಸೃತಃ || 16-43 

ಪರಸಯ ದ ೀಹಯೀಗ ೀಪಿ 

ನ ದ ೀಹ್ಾಶರರ್ವಕ್ತರರ್ಾ | 

ಶ್ವಸ ಯೀವ ರ್ತಸುಸಾಾತ್ 

ಅಕಾಯೀರ್ಾಂ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ || 16-44 

ಪರಲಾಂಗ ೀ ವಲೀನಸಯ 
ಪರಮಾನಾಂದ ಚಿನಾಯ್ೀ | 
ಕ್ುತ ೂೀ ದ ೀಹ್ ೀನ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ 
ದ ೀಹಿವದಾೂಸನಾಂ ಭರಮಃ || 16-45 

ದ ೀಹ್ಾಭಿಮಾನ ಹಿೀನಸಯ 
ಶ್ವಭ್ಾವ ೀ ಸಿಾತಾತಾನಃ | 
ಜಗ್ದ ೀತಚಛರಿೀರಾಂ ಸಾಯತ್ 

ದ ೀಹ್ ೀನ ೈಕ ೀನ ಕಾ ವಯಥಾ ||   16-46 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೈಕ್ ನಷಠಸಯ 
ನಾಹಾಂಕಾರ ಭವಭರಮಃ | 
ನ ಚ ೀಾಂದಿರರ್ಭವಾಂ ದುಃಖ್ಮ್  
ತಯಕ್ು ದ ೀಹ್ಾಭಿಮಾನನಃ ||   16-47 

ನ ಮನುಷ್ ೂಯೀ ನ ದ ೀವೀಹಮ್ 

ನ ರ್ಕ್ಷ ೂ ನ ೈವ ರಾಕ್ಷಸಃ | 

ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಯೀ ಬ್ುದಾಾಯತ್ 

ತಸಯ ಕ್ತಾಂ ದ ೀಹಕ್ಮಯಣಾ ||   16-48 

ಇತಿ ಅಕಾರ್ಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ ಪರಕಾರ್ಸಾಲಮ್ ವಶ್ೀಕ್ೃತತಾವತ್ ಪರಕ್ೃತ ೀಃ 
ಮಾರ್ಾಮಾಗಾಯತಿವತಯನಾತ್ | 
ಪರಕಾಯೀರ್ಮಾಖಾಯತಃ 
ಸತಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಾತಾಕ್ಃ || 16-49 

ಪರಬ್ರಹಾವಪ ರ್ಯಸಯ 
ಪರಬ ೂೀಧ್ಾನಾಂದಭ್ಾಸುರಮ್ | 
ಪಾರಕ್ೃತ ೀನ ಶರಿೀರ ೀಣ 

ಕ್ತಮೀತ ೀನಾಸಯ ಜಾರ್ತ ೀ || 16-50 
ಸಮಯಗಾಾಾನಾಗಿನಸಾಂದ- 
ಗ್ಾಜನಾಬೀಜಕ್ಲ ೀವರಃ | 

ಶ್ವತತಾುವವವಲಾಂಬೀ ರ್ಃ 
ಪರಕಾರ್ಃ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 16-51 

ಇಾಂದಿರರ್ಾಣ ಮನ ೂೀವೃತಿು- 
ವಾಸನಾಃ ಕ್ಮಯಸಾಂಭವಾಃ | 
ರ್ತರ ರ್ಾಾಂತಿ ಲರ್ಾಂ ತ ೀನ 

ಸಕಾಯೀರ್ಾಂ ಪರಾತಾನಾ || 16-52 

ಪರಾಹಾಂತಾಮನುಪಾರಪಯ 
ಪಶ ಯೀದ್ ವಶವಾಂ ಚಿದಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಸದ ೀಹ್ ೂೀತಿಭರಮಸುಸಯ 
ನಶ್ಿತಾ ಹಿ ಶ್ವಾತಾತಾ || 16-53 

ಸವಸವರೂಪಾಂ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಜ ೂಯೀತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದಿವಚಿಾಂತರ್ನ್ | 
ದ ೀಹವಾನಪಿ ನದ ಯಹ್ ೂೀ 
ಜೀವನುಾಕ ೂುೀ ಹಿ ಸಾಧಕ್ಃ || 16-54 

ದ ೀಹಸಿುಷಠತು ವಾ ರ್ಾತು 
ಯೀಗಿನಃ ಸಾವತಾಬ ೂೀಧಿನಃ | 
ಜೀವನುಾಕ್ತುಭಯವ ೀತ್ ಸದಯಃ 
ಚಿದಾನಾಂದಪರಕಾಶ್ನೀ || 16-55 

ಆತಾಜ್ಞಾನಾವಸಾನಾಂ ಹಿ 

ಸಾಂಸಾರಪರಿಪಿೀಡನಮ್ | 

ಸೂಯಯದಯ್ೀಪಿ ಕ್ತಾಂ ಲ ೂೀಕ್ಃ 
ತಿಮಿರ ೀಣ ೂೀಪರುದಾಯತ ೀ || 16-56 

ದ ೀಹ್ಾಭಿಮಾನನಮುಯಕ್ುಃ 
ಕ್ಲಾತಿೀತ ಪದಾಶರರ್ಃ | 

ಕ್ಥಾಂ ರ್ಾತಿ ಪರಿಚ ಛೀದಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀಷು ಮಹ್ಾಬ್ುಧಃ || 16-57 
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 ಅಥ ಧಮಾಯಚಾರ ಸಾಲಮ್ ತಸ ಯೈವ ಪರಕಾರ್ಸಯ 
ಸಮಾಚಾರ ೂೀ ರ್ ಇಷಯತ ೀ | 
ಸ ಧಮಯಃ ಸವಯಲ ೂೀಕಾನಾಮ್ 

ಉಪಕಾರಾರ್ ಕ್ಲಪಯತ ೀ || 16-58 

ಅಹಿಾಂಸಾ ಸತಯಮಸ ುೀರ್ಮ್ 

ಬ್ರಹಾಚರ್ಯಾಂ ದರ್ಾ ಕ್ಷಮಾ | 
ದಾನಾಂ ಪೂಜಾ ಜಪೀ ಧ್ಾಯನಮ್ 

ಇತಿ ಧಮಯಸಯ ಸಾಂಗ್ರಹಃ || 16-59 
ಶ್ವ ೀನ ವಹಿತ ೂೀ ರ್ಸಾಾತ್ 

ಆಗ್ಮೈಧಯಮಯಸಾಂಗ್ರಹಃ | 

ತಸಾಾತುಮಾಚರನ್ ವದಾವನ್ 

ತತರಸಾದಾರ್ ಕ್ಲಪಯತ ೀ || 16-60 

ಅಧಮಯಾಂ ನ ಸಪೃಶ ೀತ್ ಕ್ತಾಂಚಿದ್ 

ವಹಿತಾಂ ಧಮಯಮಾಚರ ೀತ್ | 
ತಾಂ ಚ ಕಾಮವನಮುಯಕ್ುಮ್ 

ತಮಪಿ ಜ್ಞಾನಪೂವಯಕ್ಮ್ || 16-61 

ಆತಾವತ್ ಸವಯಭೂತಾನ 

ಸಾಂಪಶ ಯೀದ್ ಯೀಗ್ವತುಮಃ | 
ಜಗ್ದ ೀಕಾತಾತಾಭ್ಾವಾತ್ 

ನಗ್ರಹ್ಾದಿವರ ೂೀಧತಃ || 16-62 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಜಗ್ದ ೀತದಿತಿ ಸುೂಟಮ್ | 
ಪಶಯತಃ ಕ್ತಾಂ ನ ಜಾಯ್ೀತ 

ಮಮಕಾರ ೂೀ ಹಿ ವಭರಮಃ || 16-63 
ಧಮಯ ಏವ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ರ್ತಃ ಸಾಂಸಿದಿಾಕಾರಣಮ್ | 
ನಃಸಪೃಹ್ ೂೀಪಿ ಮಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ಧಮಯಮಾಗ್ಯಾಂ ಚ ನ ತಯಜ ೀತ್ || 16-64 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ೀನ ತೃಪುೀಪಿ 

ಯೀಗಿೀ ಧಮಯಾಂ ನ ಸಾಂತಯಜ ೀತ್ | 
ಆಚಾರಾಂ ಮಹತಾಾಂ ದೃಷ್ಾುವ 
ಪರವತಯಾಂತ ೀ ಹಿ ಲೌಕ್ತಕಾಃ || 16-65 

ಸದಾಚಾರಪಿರರ್ಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಸದಾಚಾರ ೀಣ ಪೂಜಯತ ೀ | 

ಸದಾಚಾರಾಂ ವನಾ ತಸಯ 
ಪರಸಾದ ೂೀ ನ ೈವ ಜಾರ್ತ ೀ || 16-66 

ಇತಿ ಧಮಾಯಚಾರಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ ಭ್ಾವಾಚಾರಸಾಲಮ್ ಭ್ಾವ ಏವಾಸಯ  ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಭ್ಾವಾಚಾರಃ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ | 

ಭ್ಾವೀ ಮಾನಸಚ ೀಷ್ಾುತಾಾ 
ಪರಿಪೂಣಯಃ ಶ್ವಾಶರರ್ಃ || 16-67 

ಭ್ಾವನಾವಹಿತಾಂ ಕ್ಮಯ 

ಪಾವನಾದಪಿ ಪಾವನಮ್ | 
ತಸಾಾದಾೂವನರ್ಾ ರ್ುಕ್ುಮ್ 

ಪರಧಮಯಾಂ ಸಮಾಚರ ೀತ್ || 16-68 
ಭ್ಾವ ೀನ ಹಿ ಮನಃಶುದಿಾಃ 
ಭ್ಾವಶುದಿಾಶಿ ಕ್ಮಯಣಾ | 

ಇತಿ ಸಾಂಚಿಾಂತಯ ಮನಸಾ 

ಯೀಗಿೀ ಭ್ಾವಾಂ ನ ಸಾಂತಯಜ ೀತ್||16-69 

ಶ್ವಭ್ಾವನರ್ಾ ಸವಯಮ್ 

ನತಯನ ೈಮಿತಿುಕಾದಿಕ್ಮ್ | 

ಕ್ುವಯನನಪಿ ಮಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ಗ್ುಣದ ೂೀಷ್ ೈನಯ ಬಾಧಯತ ೀ || 16-70 

ಅಾಂತಃ ಪರಕಾಶಮಾನಸಯ 
ಸಾಂವತೂಾರ್ಯಸಯ ಸಾಂತತಮ್ | 
ಭ್ಾವ ೀನ ರ್ದುಪಸಾಾನಮ್ 

ತತಾಾಂಧ್ಾಯವಾಂದನಾಂ ವದುಃ || 16-71 

ಆತಾಜ ೂಯೀತಿಷಿ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ವಷರ್ಾಣಾಾಂ ಸಮಪಯಣಮ್ | 
ಅಾಂತಮುಯಖ ೀನ ಭ್ಾವ ೀನ 

ಹ್ ೂೀಮಕ್ಮಯತಿ ಗಿೀರ್ತ ೀ || 16-72 
ಭ್ಾವಯ್ೀತ್ ಸವಯಕ್ಮಾಯಣ 

ನತಯನ ೈಮಿತಿುಕಾನ ಚ | 
ಶ್ವಪಿರೀತಿಕ್ರಾಣ ಯೀವ 

ಸಾಂಗ್ರಾಹಿತಯಸಿದಾಯ್ೀ || 16-73 

ಶ್ವ ೀ ನವ ೀಶಯ ಸಕ್ಲಮ್ 

ಕಾರ್ಾಯಕಾರ್ಯಾಂ ವವ ೀಕ್ತಃ | 
ವತಯತ ೀ ಯೀ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗ್ಃ 
ಸ ಸಾಂಗ್ರಹಿತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 16-74 

ಆತಾಾನಮಖಿಲಾಂ ವಸುು 
ಶ್ವಮಾನಾಂದಚಿನಾರ್ಮ್ | 
ಏಕ್ಭ್ಾವ ೀನ ಸತತಮ್ 

ಸಾಂಪಶಯನ ನೀವ ಪಶಯತಿ || 16-75 

ಇತಿ ಭ್ಾವಾಚಾರಸಾಲಾಂ 

  



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 62 

 

 ಅಥ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸಾಲಮ್ ಅಸಯ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಚಾರ ೂೀ 
ಯೀಗಿನಃ ಸವಯದ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ೂೀ ರ್ದುಕ ೂುೀರ್ಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ ಕ್ಥಯತ ೀ || 16-76 

ಶ್ವಾದ ವೈತಪರಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ | 

ಸಿದ ಾೀನ ವಾಪಯಸಿದ ಾೀನ 

ಫಲಾಂ ಜ್ಞಾನಾಾಂತರ ೀಣ ಕ್ತಮ್|| 16-77 
ನಮಯಲಾಂ ಹಿ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ನಃಶ ರೀರ್ಸಕ್ರಾಂ ಪರಮ್ | 

ರಾಗ್ದ ವೀಷ್ಾದಿ ಕ್ಲುಷಮ್ 

ಭೂರ್ಃ ಸಾಂಸೃತಿ ಕಾರಣಮ್ || 16-78 

ಪರಿಪೂಣಯಾಂ ಮಹ್ಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಪರತತುವಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಅವಲಾಂಬ್ಯ ಪರವೃತ ೂುೀ ಯೀ 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 16-79 

ನವಯಕ್ಲ ಪೀ ಪರ ೀ ಧ್ಾಮಿನ 
ನಷಕಲ ೀ ಶ್ವನಾಮನ | 

ಜ್ಞಾನ ೀನ ಯೀಜಯ್ೀತ್ ಸವಯಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿೀ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಃ || 16-80 

ಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಕ್ತುಪರದಾಂ ಪಾರಪಯ 
ಗ್ುರುದೃಷಿುಪರಸಾದತಃ | 

ಕ್ಃ ಕ್ುರ್ಾಯತ್ ಕ್ಮಯಕಾಪಯಣ ಯೀ 
ವಾಾಂರ್ಾಾಂ ಸಾಂಸಾರವಧಯನ ೀ || 16-81 

ಕ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾಗಿನನಾ ದಗ್ಾಮ್ 

ನ ಪರರ ೂೀಹ್ ೀತ್ ಕ್ಥಾಂಚನ | 

ರ್ದಾಹುಃ ಸಾಂಸೃತ ೀಮೂಯಲಮ್ 

ಪರವಾಹ್ಾನುಗ್ತಾಂ ಬ್ುಧ್ಾಃ || 16-82 

ಜ್ಞಾನ ೀನ ಹಿೀನಃ ಪ ರುಷಃ 
ಕ್ಮಯಣಾ ಬ್ದಾಯತ ೀ ಸದಾ | 

ಜ್ಞಾನನಃ ಕ್ಮಯಸಾಂಕ್ಲಾಪ 
ಭವಾಂತಿ ಕ್ತಲ ನಷೂಲಾಃ || 16-83 

ಶುದಾಾಚಾರ ೀ ಶುದಾಭ್ಾವೀ ವವ ೀಕ್ತೀ 
ಜ ೂಯೀತಿಃ ಪಶಯನ್ ಸವಯತಶ ೈವಮೀಕ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಧವಸುಪಾರಕ್ೃತಾತಾಪರಪಾಂಚಃ 
ಜೀವನುಾಕ್ುಶ ಿೀಷುತ ೀ ದಿವಯಯೀಗಿೀ ||16-84 

 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸಾಲಾಂ ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲ ೀ ಕ್ತರರ್ಾಗ್ಮಸಾಲಾದಿನವವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಷ್ ೂೀಡಶಃ 

ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಸಪುದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪರಸಾದಿಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತನವವಧಲಾಂಗ್ಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ ಅಥ ಪರಸಾದಿಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಸಾಲಾನ ತಾನ ಚ ೂೀಕಾುನ 

ರ್ಾನ ಮಾಹ್ ೀಶವರಸಾಲ ೀ | 
ವದಸವ ಸಾಲಭ್ ೀದಾಂ ಮೀ 
ಪರಸಾದಿಸಾಲ ಸಾಂಶ್ರತಮ್ || 17-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಸಾಲಭ್ ೀದಾ ನವ ಪರೀಕಾುಃ 
ಪರಸಾದಿಸಾಲ ಸಾಂಶ್ರತಾಃ | 

ಕಾರ್ಾನುಗ್ರಹಣಾಂ ಪೂವಯಮ್ 

ಇಾಂದಿರರ್ಾನುಗ್ರಹಾಂ ತತಃ || 17-2 

ಪಾರಣಾನುಗ್ರಹಣಾಂ ಪಶಾಿತ್ 

ತತಃ ಕಾರ್ಾಪಿಯತಾಂ ಮತಮ್| 

ಕ್ರಣಾಪಿಯತ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ತತ ೂೀ ಭ್ಾವಾಪಿಯತಾಂ ಮತಮ್ || 17-3 

#ಶ್ಷಯಸಾಲಾಂ ತತಃ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಶುಶ ರಷ್ಾ ಸಾಲಮೀವ ಚ | 

ತತಃ ಸ ೀವಯಸಾಲಾಂ ಚ ೈಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ರಮಶಃ ಶುರಣು ಲಕ್ಷಣಮ್ || 17-4 

 ಅಥ ಕಾರ್ಾನುಗ್ರಹಸಾಲಮ್ ಅನುಗ್ೃಹ್ಾುತಿ ರ್ಲ ೂಲೀಕಾನ್ 

ಸವಕಾರ್ಾಂ ದಶಯರ್ನನಸೌ | 

ತಸಾಾದ ೀಷ ಸಮಾಖಾಯತಃ 
ಕಾರ್ಾನುಗ್ರಹ ನಾಮಕ್ಃ || 17-5 

#ರ್ಥಾ ಶ್ವೀನುಗ್ೃಹ್ಾುತಿ 

ಮೂತಿಯಮಾವಶಯ ದ ೀಹಿನಃ | 
ತಥಾ ಯೀಗಿೀ ಶರಿೀರಸಾಃ 
ಸವಾಯನುಗಾರಹಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 17-6 

ಶ್ವಃ ಶರಿೀರಯೀಗ ೀಪಿ 

ರ್ಥಾ ಸಾಂಗ್ ವವಜಯತಃ | 

ತಥಾ ಯೀಗಿೀ ಶರಿೀರಸ ೂಾೀ 
ನಃಸಾಂಗ ೂೀ ವತಯತ ೀ ಸದಾ || 17-7 

#ಶ್ವಭ್ಾವನರ್ಾ ರ್ುಕ್ುಃ 
ಸಿಾರರ್ಾ ನವಯಕ್ಲಪರ್ಾ | 
ಶ್ವೀ ಭವತಿ ನಧೂಯತ- 
ಮಾರ್ಾವ ೀಶ ಪರಿಪಲವಃ || 17-8 

ಚಿತು ವೃತಿುಷು ಲೀನಾಸು 
ಶ್ವ ೀ ಚಿತುಾಖ್ ಸಾಗ್ರ ೀ | 

ಅವದಾಯಕ್ಲಪತಾಂ ವಸುು 
ನಾನಯತ್ ಪಶಯತಿ ಸಾಂರ್ಮಿೀ || 17-9 

#ನ ೀದಾಂ ರಜತಮಿತುಯಕ ುೀ 
ರ್ಥಾ ಶುಕ್ತುಃ ಪರಕಾಶತ ೀ | 

ನ ೀದಾಂ ಜಗ್ದಿತಿ ಜ್ಞಾತ ೀ 
ಶ್ವತತುವಾಂ ಪರಕಾಶತ ೀ || 17-10 

ರ್ಥಾ ಸವಪನಕ್ೃತಾಂ ವಸುು 
ಪರಬ ೂೀಧ್ ೀನ ೈವ ಶಾಮಯತಿ | 

ತಥಾ ಶ್ವಸಯ ವಜ್ಞಾನ ೀ 
ಸಾಂಸಾರಾಂ ನ ೈವ ಪಶಯತಿ || 17-11 

#ಅಜ್ಞಾನಮೀವ  ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಸಾಂಸಾರ ಭರಮಣಕಾರಣಮ್ | 
ತನನವೃತೌು ಕ್ಥಾಂ ಭೂರ್ಃ 
ಸಾಂಸಾರಭರಮ ದಶಯನಮ್ || 17-12 

ಗ್ಲತಾಹಾಂಕ್ೃತಿ ಗ್ರಾಂರ್ಥಃ 
ಕ್ತರೀಡಾಕ್ಲಪತ ವಗ್ರಹಃ | 

ಜೀವನುಾಕ್ುಶಿರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 
ದ ೀಹಿ ವನನರುಪಾಧಿಕ್ಃ || 17-13 

ಇತಿ  ಕಾರ್ಾನುಗ್ರಹಸಾಲಮ್ 

 ಅಥ ಇಾಂದಿರರ್ಾನುಗ್ರಹಸಾಲಮ್ ದಶಯನಾತ್ ಪರಕಾರ್ಸಯ 
ಕ್ರಣಾನಾಾಂ ವವ ೀಕ್ತಃ | 

ಇಾಂದಿರರ್ಾನುಗ್ರಹಃ ಪರೀಕ್ುಃ 
ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ತತುವವ ೀದಿಭಿಃ || 17-14 

#ಇಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಸಾವಥ ಯಷು ಸತಿ ಸಾಂಗ್ಮೀ | 

ರಾಗ ೂೀ ವಾ ಜಾರ್ತ ೀ ದ ವೀಷಃ 
ತೌ ಯೀಗಿೀ ಪರಿವಜಯಯ್ೀತ್|17-15 

ಇಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ಬ್ಹಿವೃಯತಿುಃ 
ಪರಪಾಂಚಸಯ ಪರಕಾಶ್ನೀ | 
ಅಾಂತಃ ಶ್ವ ೀ ಸಮಾವ ೀಶ  ೀ 
ನಷರಪಾಂಚಸಯ ಕಾರಣಮ್ || 17-16 

#ಕ್ಷಣಮಾಂತಃ ಶ್ವಾಂ ಪಶಯನ್ 

ಕ ೀವಲ ೀನ ೈವ ಚ ೀತಸಾ | 
ಬಾಹ್ಾಯಥಾಯನಾಮ್ ಅನುಭವಮ್ 

ಕ್ಷಣಾಂ ಕ್ುವಯನ್ ದೃಗಾದಿಭಿಃ || 17-17 

ಸವ ಯಾಂದಿರರ್ ನರೂಢ ೂೀಪಿ 

ಸವ ಯಾಂದಿರರ್ ವಹಿೀನವಾನ್ | 
ಶ್ವಾಹಿತ ಮನಾ ಯೀಗಿೀ 
ಶ್ವಾಂ ಪಶಯತಿ ನಾಪರಮ್ || 17-18 

#ನ ಜರಾ ಮರಣಾಂ ನಾಸಿು 
ನ ಪಿಪಾಸಾ ನ ಚ ಕ್ಷುಧ್ಾ | 

ಶ್ವಾಹಿತ ೀಾಂದಿರರ್ ಸಾಯಸಯ 
ನಮಾಯನಸಯ ಮಹ್ಾತಾನಃ || 17-19 
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ಮನ ೂೀ ರ್ತರ ಪರವತ ಯತ 

ತತರ ಸವ ಯಾಂದಿರರ್ ಸಿಾತಿಃ | 

ಶ್ವ ೀ ಮನಸಿ ಸಾಂಲಲೀನ ೀ 
ಕ್ವ ಚ ೀಾಂದಿರರ್ ವಚಾರಣಾ || 17-20 

#ರ್ದಯತ್ ಪಶಯನ್ ದೃಶಾ ಯೀಗಿೀ 
ಮನಸಾ ಚಿಾಂತರ್ತಯಪಿ | 

ತತುತ್ ಸವಯಾಂ ಶ್ವಾಕಾರಮ್ 

ಸಾಂವದೂರಪಾಂ ಪರಕಾಶತ ೀ || 17-21 

ಕ್ರಣ ೈಃ ಸಹಿತಾಂ ಪಾರಣಮ್ 

ಮನಸಾಯಧ್ಾರ್ ಸಾಂರ್ಮಿೀ | 
ಯೀಜಯ್ೀತ್ ಸ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ರ್ತರ ನಾಸಿು ಜಗ್ದೂರಮಃ || 17-22 

#ಸವ ಯಾಂದಿರರ್ ಪರವೃತಾಾ ಚ 

ಬ್ಹಿರಾಂತಃ ಶ್ವಾಂ ರ್ಜನ್ | 

ಸವಚಛಾಂದಚಾರಿೀ ಸವಯತರ 
ಸುಖಿೀ ಭವತಿ ಸಾಂರ್ಮಿೀ || 17-23 

ಇತಿ ಇಾಂದಿರರ್ಾನುಗ್ರಹಸಾಲಾಂ 

  
ಅಥ ಪಾರಣಾನುಗ್ರಹಸಾಲಮ್ ಶ್ವಸಯ ಪರಕಾರ್ಸಯ 

ರ್ತ್ ತಾತಪರ್ಾಯವ ಲ ೂೀಕ್ನಮ್ | 

ತತಾರಣಾನುಗ್ರಹಃ ಪರೀಕ್ುಃ 
ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ತತುವದಶ್ಯಭಿಃ || 17-24 

#ಪಾರಣ ೂೀ ರ್ಸಯ ಲರ್ಾಂ ರ್ಾತಿ 

ಶ್ವ ೀ ಪರಮಕಾರಣ ೀ | 

ಕ್ುತಸುಸ ಯೀಾಂದಿರರ್ ಸೂೂತಿಯಃ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರದಶಯನಮ್ || 17-25 

ಕ್ರಣ ೀಷು ನವೃತ ುೀಷು 
ಸಾವಥಯಸಾಂಗಾತ್ ಪರರ್ತನತಃ | 
ತ ೈಃ ಸಮಾಂ ಪಾರಣಮಾರ ೂೀಪಯ 
ಸಾವಾಂತ ೀ ಶಾಾಂತಮತಿಃ ಸವರ್ಮ್17-26 

#ಶಾಾಂತತಾವತ್ ಪಾರಣ ವೃತಿುೀನಾಮ್ 

ಮನಃಶಾಮ್ ರ್ತಿ ವೃತಿುಭಿಃ | 
ತಚಾಛಾಂತೌ ಯೀಗಿನಾಾಂ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ 

ಶ್ವಾದನಯನನ ದೃಶಯತ ೀ || 17-27 

ಪಾರಣ ಏವ ಮನುಷ್ಾಯಣಾಮ್ 

ದ ೀಹಧ್ಾರಣ ಕಾರಣಮ್ | 

ತದಾಧ್ಾರಃ ಶ್ವಃ ಪರೀಕ್ುಃ 
ಸವಯಕಾರಣ ಕಾರಣಮ್ || 17-28 

#ನರಾಧ್ಾರಃ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪಾರಣಸ ುೀನ ಪರತಿಷಿಠತಃ | 

ತದಾಧ್ಾರಾ ತನುಜ್ಞ ಯರ್ಾ: 
ಜೀವೀ ಯ್ೀನ ೈವ ಚ ೀಷುತ ೀ || 17-29 

ಶ್ವ ೀ ಪಾರಣ ೂೀ ವಲೀನ ೂೀಪಿ 

ಯೀಗಿನ ೂೀ ಯೀಗ್ಮಾಗ್ಯತಃ | 
ಸವಶಕ್ತುವಾಸನಾಯೀಗಾದ್ 

ಧ್ಾರರ್ತ ಯೀವ ವಗ್ರಹಮ್ || 17-30 

#ಸ ಚಾಭ್ಾಯಸವಶಾದ್ ಭೂರ್ಃ 
ಸವಯತತಾುವತಿ ವತಿಯನ | 

ನಷಕಲಾಂಕ ೀ ನರಾಕಾರ ೀ 
ನರಸಾುಶ ೀಷವಕ್ಲವ ೀ || 17-31 

ಚಿದಿವಲಾಸ ಪರಿಸೂೂತಿಯ- 
ಪರಿಪೂಣಯ ಸುಖಾಹವಯ್ೀ | 

ಶ್ವ ೀ ವಲೀನಃ ಸವಾಯತಾಾ 
ಯೀಗಿೀ ಚಲತಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ || 17-32 

#ಪರಧವಸು ವಾಸನಾಸಾಂಗಾತ್ 

ಪಾರಣವೃತಿುಪರಿಕ್ಷರ್ಾತ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ತೀ ಭೂತ ಸವಾಯತಾಾ 
ಸಾಾಣುವದ್ ಭ್ಾತಿ ಸಾಂರ್ಮಿೀ || 17-33 

ಇತಿ ಪಾರಣಾನುಗ್ರಹಸಾಲಾಂ ಅಥ ಕಾರ್ಾಪಿಯತಸಾಲಮ್ ಶ್ವಸಯ ಪರರೂಪಸಯ 
ಸವಾಯನುಗಾರಹಿಣ ೂೀಚಯನ ೀ | 
ತಾಯಗ ೂೀ ದ ೀಹ್ಾಭಿಮಾನಸಯ 
ಕಾರ್ಾಪಿಯತ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 17-34 

#ರ್ದಾ ಯೀಗಿೀ ನಜಾಂ ದ ೀಹಮ್ 

ಶ್ವಾರ್ ವನವ ೀದಯ್ೀತ್ | 

ತದಾ ಭವತಿ ತದೂರಪಮ್ 

ಶ್ವರೂಪಾಂ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ || 17-35 
ಇಾಂದಿರರ್ ಪಿರೀತಿ ಹ್ ೀತೂನ 

ವಷರ್ಾಸಾಂಗ್ ಜಾನ ಚ | 

ಸುಖಾನ ಸುಖ್ಚಿದೂರಪ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿೀ ನವ ೀದಯ್ೀತ್|| 17-36 

#ದಶಯನಾತ್ ಸಪಪಶಯನಾದ್ ಭುಕ ುೀಃ 
ಶರವಣಾದ್ ಘ್ರರಣ ನಾದಪಿ | 

ವಷಯ್ೀಭ್ ೂಯೀ ರ್ದುತಪನನಮ್ 

ಶ್ವ ೀ ತತುಾಖ್ಮಪಯಯ್ೀತ್ || 17-37 

ದ ೀಹದಾವರ ೀಣ ರ್ದಯತ್ ಸಾಯತ್ 

ಸುಖ್ಾಂ ಪಾರಸಾಂಗ್ಮಾತಾನಃ | 
ತತುನನವ ೀದರ್ನ್ ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ 
ಯೀಗಿೀ ಭವತಿ ನಮಯಲಃ || 17-38 

ಇತಿ ಕಾರ್ಾಪಿಯತಸಾಲಾಂ 
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 ಅಥ ಕ್ರಣಾಪಿಯತಸಾಲಮ್ ಆಸಾಂಜನಾಂ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಕ್ರಣಾನಾಾಂ ಪರಾತಪರ ೀ | 
ಶ್ವ ೀ ರ್ತ್ ತದಿದಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಕ್ರಣಾಪಿಯತಮಾಗ್ಮೀ || 17-39 

#ರ್ದಯತಕರಣಮಾಲಾಂಬ್ಯ 
ಭುಾಂಕ ುೀ ವಷರ್ಜಾಂ ಸುಖ್ಮ್ | 
ತತುಚಿಛವ ೀ ಸಮಪ ಪಯರ್ಷ 

ಕ್ರಣಾಪಯಕ್ ಉಚಯತ ೀ || 17-40 
ಅಹಾಂಕಾರ ಮದ ೂೀದಿರಕ್ುಮ್ 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣವಾರಣಮ್ | 
ಬ್ಧಿನೀರ್ಾದ್ ರ್ಃ ಶ್ವಾಲಾನ ೀ 
ಸ ಧಿೀರಃ ಸವಯಸಿದಿಾಮಾನ್ || 17-41 

#ಇಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಮನಃ ಪರಥಮಮುಚಯತ ೀ | 
ವಶ್ೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ವ ೀ ತಸಿಾನ್ 

ಕ್ತಮನ ಯೈಸುದವ ಶಾನುಗ ೈಃ || 17-42 

ಇಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ವಶ್ೀಕಾರ ೂೀ 
ನವೃತಿು ರಿತಿ ಗಿೀರ್ತ ೀ | 

ಲಕ್ಷಿೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ವ ೀ ತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರಗಾಹನಮ್ || 17-43 

#ಸಾಂಸಾರ ವಷಕಾಾಂತಾರ- 
ಸಮುಚ ಛೀದ ಕ್ುಠಾರಿಕಾ | 
ಉಪಶಾಾಂತಿಭಯವ ೀತ್ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಇಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ವಶ್ೀಕ್ೃತೌ || 17-44 
ಇಾಂದಿರಯ್ೈರ ೀವ ಜಾರ್ಾಂತ ೀ 
ಪಾಪಾನ ಸುಕ್ೃತಾನ ಚ | 

ತ ೀಷ್ಾಾಂ ಸಮಪಯಣಾದಿೀಶ ೀ 
ಕ್ುತಃ ಕ್ಮಯನಬ್ಾಂಧನಮ್ || 17-45 

#ಪರಕಾಶಮಾನ ೀ ಚಿದವಹ್ೌನ 
ಬ್ಹಿರಾಂತಜಯಗ್ನಾಯ್ೀ | 
ಸಮಪರಯ ವಷರ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ 

ಮುಕ್ುವಜಾಾರ್ತ ೀ ಜನಃ || 17-46 

ಚಿತುದರವಯಾಂ ಸಮಾದಾರ್ 

ಜಗ್ಜಾಾತಾಂ ಮಹ್ಾಹವಃ | 

ಚಿದವಹ್ೌನ ಜುಹವತಾಮಾಂತಃ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರವಪಲವಃ || 17-47 

#ಆತಾ ಜ ೂಯೀತಿಷಿ ಚಿದೂರಪ ೀ 
ಪಾರಣವಾರ್ು ನಬ ೂೀಧಿತ ೀ | 
ಜುಹವನ್ ಸಮಸು ವಷರ್ಾನ್ 

ತನಾಯೀ ಭವತಿ ಧುರವಮ್ || 17-48 
ಇಾಂದಿರರ್ಾಣ ಸಮಸಾುನ 

ಶರಿೀರಾಂ ಭ್ ೂೀಗ್ಸಾಧನಮ್ | 
ಶ್ವಪೂಜಾಾಂಗ್ಭ್ಾವ ೀನ 

ಭ್ಾವರ್ನ್ ಮುಕ್ತುಮಾಪ ನರ್ಾತ್ ||49 

ಇತಿ ಕ್ರಣಾಪಿಯತಸಾಲಾಂ 

ಅಥ ಭ್ಾವಾಪಿಯತಸಾಲಮ್ 

 

ಶ್ವ ೀ ನಶಿಲ ಭ್ಾವ ೀನ 

ಭ್ಾವಾನಾಾಂ ರ್ತಾಮಪಯಣಮ್ | 
ಭ್ಾವಾಪಿಯತಮಿದಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಶ್ವಸದಾೂವ ವ ೀದಿಭಿಃ || 17-50 

#ಚಿತುಸಾ ಸಕ್ಲಾಥಾಯನಾಮ್ 

ಮನನಾಂ ರ್ತುು  ಮಾನಸ ೀ | 
ತದಪಯಣಾಂ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಮಾನಸ ೂೀ ಭ್ಾವ ಉಚಯತ ೀ || 17-51 
ಭ್ಾವ ಏವ ಹಿ ಜಾಂತೂನಾಮ್ 

ಕಾರಣಾಂ ಬ್ಾಂಧಮೀಕ್ಷಯೀಃ | 
ಭ್ಾವಶುದೌಾ ಭವ ೀನುಾಕ್ತುಃ 
ವಪರಿೀತ ೀ ತು ಸಾಂಸೃತಿಃ || 17-52 

#ಭ್ಾವಸಯ ಶುದಿಾರಾಖಾಯತಾ 

ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಯೀಜನಾ | 
ವಪರಿೀತ ಸಮಾಯೀಗ ೀ 
ಕ್ುತ ೂೀ ದುಃಖ್ ನ ವತಯನಮ್ || 17-53 

ಭ್ ೂೀಕಾು ಭ್ ೂೀಗ್ಯಾಂ ಭ್ ೂೀಜಯಿತಾ 

ಸವಯಮೀತಚಿರಾಚರಮ್ | 

ಭ್ಾವರ್ನ್ ಶ್ವರೂಪ ೀಣ 

ಶ್ವೀ ಭವತಿ ವಸುುತಃ || 17-54 

#ಮಿಥ ಯೀತಿ ಭ್ಾವರ್ನ್ ವಶವಮ್ 

ವಶಾವತಿೀತಾಂ ಶ್ವಾಂ ಸಾರನ್ | 
ಸತಾುನಾಂದ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಬ್ದುಾಮಿಹ್ಾಹಯತಿ || 17-55 
ಸವಯಾಂ ಕ್ಮಾಯಚಯನಾಂ ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ 
ವಚನಾಂ ತಸಯ ಕ್ತೀತಯನಮ್ | 

ಇತಿ ಭ್ಾವರ್ತ ೂೀ ನತಯಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಸಾಯತ್ ಕ್ಮಯಬ್ಾಂಧನಮ್ |17-56 

#ಸವ ಯಾಂದಿರರ್ಗ್ತಾಂ ಸೌಖ್ಯಮ್ 

ದುಃಖ್ಾಂ ವಾ ಕ್ಮಯಸಾಂಭವಮ್ | 
ಶ್ವಾಥಯಾಂ ಭ್ಾವರ್ನ್ ಯೀಗಿೀ 
ಜೀವನುಾಕ ೂುೀ ಭವಷಯತಿ || 17-57 

ಇತಿ ಭ್ಾವಾಪಿಯತಸಾಲಾಂ  
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 ಅಥ ಶ್ಷಯಸಾಲಮ್ ಶಾಸನೀಯೀ ಭವ ೀದಯಸುು 
ಪರಕಾಯ್ೀನ ಸವಯದಾ | 

ತತರಸಾದಾತುು ಮೀಕ್ಷಾರ್ಥಯ 

ಸ ಶ್ಷಯ ಇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಃ || 17-58 

#ಭ್ಾವೀ ರ್ಸಯ ಸಿಾರ ೂೀ ನತಯಮ್ 

ಮನ ೂೀ ವಾಕಾಕರ್ ಕ್ಮಯಭಿಃ | 
ಗ್ುರೌ ನಜ ೀ ಗ್ುಣ ೂೀದಾರ ೀ 
ಸ ಶ್ಷಯ ಇತಿ ಗಿೀರ್ತ ೀ || 17-59 

ಶಾಾಂತ ೂೀ ದಾಾಂತಸುಪಶ್ಿೀಲಃ 
ಸತಯವಾಕ್ಾಮದಶಯನಃ | 

ಗ್ುರೌ ಶ್ವ ೀ ಸಮಾನಸಾಃ 
ಸ ಶ್ಷ್ಾಯಣಾಮಿಹ್ ೂೀತುಮಃ || 17-60 

#ಗ್ುರುಮೀವ ಶ್ವಾಂ ಪಶ ಯೀತ್ 

ಶ್ವಮೀವ ಗ್ುರುಾಂ ತಥಾ | 

ನ ೈತಯೀರಾಂತರಾಂ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ 

ವಜಾನೀರ್ಾ ದಿವ ಚಕ್ಷಣಃ || 17-61 

ಶ್ವಾಚಾರ ೀ ಶ್ವಧ್ಾಯನ ೀ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಚ ನಮಯಲ ೀ | 

ಗ್ುರ ೂೀರಾದ ೀಶ ಮಾತ ರೀಣ 

ಪರಾಾಂ ನಷ್ಾಠಮವಾಪ ನರ್ಾತ್ || 17-62 

#ಬ್ರಹ್ಾಾಾಂಡಬ್ುದುಬದ ೂೀದೂೂತಮ್ 

ಮಾರ್ಾ ಸಿಾಂಧುಾಂ ಮಹತುರಮ್ | 
ಗ್ುರ ೂೀಃ ಕ್ವಲ ರ್ತಾಯಶು 
ಕ್ಟಾಕ್ಷ ವಡವಾನಲಃ || 17-63 

ಗ್ುರ ೂೀಃ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ವ ೀಧ್ ೀನ 

ಶ್ವೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ | 

ರಸವ ೀಧ್ಾದ್ ರ್ಥಾ ಲ ೂೀಹ್ ೂೀ 
ಹ್ ೀಮತಾಾಂ ಪರತಿಪದಯತ ೀ || 17-64 

#ನ ಲಾಂಘಯ್ೀದ್ ಗ್ುರ ೂೀರಾಜ್ಞಾಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ಪರಕಾಶರ್ನ್ | 

ಶ್ವಾಸಕ ುೀನ ಮನಸಾ 

ಸವಯಸಿದಿಾಮವಾಪ ನರ್ಾತ್ || 17-65 

ಶ್ವಾದನಯಜಾಗ್ನಾಥಾಯ 
ಶ್ವಃ ಸಾಂವತಾವರೂಪಕ್ಃ | 

ಶ್ವಸುವಮಿತಿ ನದಿಯಷ್ ೂುೀ 
ಗ್ುರುಣಾ ಮುಕ್ು ಏವ ಸಃ || 17-66 

#ಗ್ುರ ೂೀಲಯದಾೂವ ಮಹ್ಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಾಂಸಾರಾಮರ್ಭ್ ೀಷಜಮ್ | 
ಮೀದತ ೀ ರ್ಃ ಸುಖಿೀ ಶಾಾಂತಃ 
ಸ ಜೀವನುಾಕ್ು ಏವ ಹಿ || 17-67 

ಇತಿ ಶ್ಷಯಸಾಲಾಂ ಅಥ ಶುಶ ರಷುಸಾಲಮ್ ಬ ೂೀಧಯಮಾನಃ ಸ ಗ್ುರುಣಾ 

ಪರಕಾಯ್ೀನ ಸವಯದಾ | 

ತಚುಛಶ ರಷ್ಾರತಃ ಶ್ಷಯಃ 
ಶುಶ ರಷುರಿತಿ ಕ್ತೀತರಯತ ೀ || 17-68 

#ಕ್ತಾಂ ಸತಯಾಂ ಕ್ತಾಂ ನು ವಾಸತಯಮ್ 

ಕ್ ಆತಾಾ ಕ್ಃ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 

ಇತಿ ಶರವಣಸಾಂಸಕ ೂುೀ 
ಗ್ುರ ೂೀಃ ಶ್ಷ್ ೂಯೀ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 17-69 

ಶುರತಾವ ಶುರತಾವ ಗ್ುರ ೂೀವಾಯಕ್ಯಮ್ 

ಶ್ವಸಾಕ್ಷಾತಿಕರರ್ಾವಹಮ್ | 

ಉಪಶಾಮಯತಿ ರ್ಃ ಸಾವಾಂತ ೀ 
ಸ ಮುಕ್ತುಪದಮಾಪ ನರ್ಾತ್ || 17-70 

#ನ ಬ್ುದಾಯತಿ ಗ್ುರ ೂೀವಾಯಕ್ಯಮ್ 

ವನಾ ಶ್ಷಯಸಯ ಮಾನಸಮ್ | 
ತ ೀಜ ೂೀ ವನಾ ಸಹಸಾರಾಂಶ  ೀಃ 
ಕ್ಥಾಂ ಸುೂರತಿ ಪಾಂಕ್ಜಮ್ || 17-71 

ಸೂರ್ಯಸ ೂಯೀದರ್ ಮಾತ ರೀಣ 

ಸೂರ್ಯಕಾಾಂತಃ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ಗ್ುರ ೂೀರಾಲ ೂೀಕ್ ಮಾತ ರೀಣ 

ಶ್ಷ್ ೂಯೀ ಬ ೂೀಧ್ ೀನ ಭ್ಾಸತ ೀ || 17-72 

#ಅದ ವೈತ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಪರಬ ೂೀಧ್ ೈಕ್ ಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 
ಉಪಾರ್ಾಂ ಶುರಣುರ್ಾಚಿಛಷಯಃ 
ಸದುುರುಾಂ ಪಾರಪಯ ಸಾಾಂಜಲಃ || 17-73 

ಕ್ತಾಂ ತತುವಾಂ ಪರಮಾಂ ಜ್ಞ ೀರ್ಮ್ 

ಕ ೀನ ಸವ ಯ ಪರತಿಷಿಠತಾಃ | 

ಕ್ಸಯ ಸಾಕ್ಷಾತಿಕರರ್ಾ ಮುಕ್ತುಃ  
ಕ್ಥಯ್ೀತಿ ಸಮಾಸತಃ || 17-74 

#ಇತಿ ಪರಶ ನೀ ಕ್ೃತ ೀ ಪೂವಯಮ್ 

ಶ್ಷ್ ಯೀಣ ನರ್ತಾತಾನಾ | 

ಬ್ೂರರ್ಾತ್ ತತುವಾಂ ಗ್ುರುಸುಸ ೈ 

ಯ್ೀನ ಸಾಯತ್ ಸಾಂಸೃತ ೀಲಯರ್ಃ || 17-75 

ಶ್ವ ಏವ ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ಚಿದಾನಾಂದ ಸದಾಕ್ೃತಿಃ | 
ಸ ರ್ಥಾಥಯಸುದನಯಸಯ 
ಜಗ್ತ ೂೀ ನಾಸಿು ನತಯತಾ || 17-76 

#ಅರ್ಥಾಥಯಪರಪಾಂಚ ೂೀರ್ಮ್ 

ಪರತಿತಿಷಠತಿ ಶಾಂಕ್ರ ೀ | 

ಸದಾತಾನ ರ್ಥಾ ಶುಕೌು 
ರಜತತವಾಂ ವಯವಸಿಾತಮ್ || 17-77 

ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಭ್ಾವ ೀನ 

ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ೀ ಸಿಾರಮ್ | 
#ಶ್ವಾಂ ಭ್ಾವರ್ ಚಾತಾಾನಮ್ 

ಶ್ವಾದನಯಾಂ ನ ಚಿಾಂತರ್ | 
ಏವಾಂ ಪರಚ ೂೀದಿತಃ ಶ್ಷ್ ೂಯೀ 
ಗ್ುರುಣಾ ಗ್ುಣಶಾಲನಾ | 

ಇತಿ ಶುಶ ರಷುಸಾಲಾಂ 
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ಮುಕ ೂುೀ ಭವತಿ ಸಾಂಸಾರಾತ್ 

ಮೀಹಗ್ರಾಂಥ ೀವಯಭ್ ೀದತಃ ||17-78 
ಏವಾಂ ಸಿಾರ ೀ ಶ್ವಾದ ವೈತ ೀ 
ಜೀವನುಾಕ ೂುೀ ಭವಷಯಸಿ || 17-79 

ಶ್ವಮೀವ ಜಗ್ತ್ ಪಶಯನ್ 

ಜೀವನುಾಕ ೂುೀಭಿಜಾರ್ತ ೀ || 17-80 
 ಅಥ ಸ ೀವಯಸಾಲಮ್ ಗ್ುರುವಾಕಾಯಮೃತಾಸಾವದಾತ್ 

ಪಾರಪು ಬ ೂೀಧ ಮಹ್ಾಫಲಃ | 
ಶುಶ ರಷುರ ೀವ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಸ ೀವಯತಾವತ್ ಸ ೀವಯ ಉಚಯತ ೀ || 17-81 

#ಗ್ುರೂಪದಿಷ್ ುೀ ವಜ್ಞಾನ ೀ 
ಚ ೀತಸಿ ಸಿಾರತಾಾಂ ಗ್ತ ೀ | 
ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ಶ್ವಃ ಶ್ಷ್ ೂಯೀ 
ಗ್ುರುವತ್ ಪೂಜಯತ ೀ ಸದಾ || 17-82 

ಜ್ಞಾನಾದಾಧಿಕ್ಯಸಾಂಪತಿುಃ 
ಗ್ುರ ೂೀರ್ಯಸಾಾದುಪಸಿಾತಾ | 
ತಸಾಾಜಾಾಾನಾಗ್ಮಾಚಿಛಷ್ ೂಯೀ 
ಗ್ುರುವತ್ ಪೂಜಯತಾಾಂ ವರಜ ೀತ್|17-83 

#ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಭ್ಾವಸಯ 
ನ ೈರಾಂತರ್ಾಯದ್ ವಶ ೀಷತಃ | 
ಶ್ವಭ್ಾವ ೀ ಸಮುತಪಪನ ನೀ 
ಶ್ವವತ್ ಪೂಜಯ ಏವ ಸಃ || 17-84 

ವಷರ್ಾಸಕ್ು ಚಿತ ೂುೀಪಿ 

ವಷರ್ಾ ಸಾಂಗ್ವಜಯತಃ | 

ಶ್ವಭ್ಾವ ರ್ುತ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ಸ ೀವಯಃ ಶ್ವ ಇವಾಪರಃ || 17-85 

 

 #ಮುಕ್ುಃ ಸಾಂಶರ್ಪಾಶತಃ | 
ಸಿಾರಮನಾ ಬ ೂೀಧ್ ೀ ಚ ಮುಕ್ತುಪರದ ೀ | 
ಮೀಹಾಂ ದ ೀಹಭೃತಾಾಂ ದೃಶಾ ವಘಟರ್ನ್ | 
ಮೂಲಾಂ ಮಹ್ಾಸಾಂಸೃತ ೀಃ| 

ಸತಾುನಾಂದ ಚಿದಾತಾಕ ೀ ನರುಪಮೀ ಶ ೈವ ೀ ಪರಸಿಾನ್ ಪದ ೀ 
ಲೀನಾತಾಾ ಕ್ಷಯಿತ ಪರಪಾಂಚ ವಭವೀ ಯೀಗಿೀ ಜನ ೈಃ ಸ ೀವಯತ ೀ||17-86 

ಇತಿ ಸ ೀವಯಸಾಲಾಂ ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ಪರಸಾದಿಸಾಲ ೀ ಕಾರ್ಾನುಗ್ರಹ್ಾದಿ ನವವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಸಪುದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಅಷ್ಾುದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ನವವಧಲಾಂಗ್ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ್ಃ  ಅಥ ಪಾರಣಲಾಂಗಿ ಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಪರಸಾದಿಸಾಲ ಸಾಂಬ್ದಾಾಃ 
ಸಾಲಭ್ ೀದಾಃ ಪರಕ್ತೀತಿಯತಾಃ | 

ಪಾರಣಲಾಂಗಿಸಾಲಾ ರೂಢಾನ್ 

ಸಾಲಭ್ ೀದಾನ್ ವದಸವ ಮೀ || 18-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಸಾಲಾನಾಾಂ ನವಕ್ಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಪಾರಣಲಾಂಗಿ ಸಾಲಾ ಶ್ರತಮ್ | 

ಆದಾವಾತಾ ಸಾಲಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಅಾಂತರಾತಾ ಸಾಲಾಂ ತತಃ || 18-2 

ಪರಮಾತಾ ಸಾಲಾಂ ಪಶಾಿತ್ 

ನದ ಯಹ್ಾಗ್ಮ ಸಾಂಜ್ಞಕ್ಮ್ | 

ನಭ್ಾಯವಾಗ್ಮ ಸಾಂಜ್ಞಾಂ ಚ 

ತತ ೂೀ ನಷ್ಾುಗ್ಮ ಸಾಲಮ್ || 18-3 

#ಆದಿ ಪರಸಾದನಾಮಾ ಥ 

ತತ ೂೀಪಯಾಂತಯ ಪರಸಾದಕ್ಮ್ | 
ಸ ೀವಯ ಪರಸಾದಕ್ಾಂ ಚಾಥ 

ಶುರಣು ತ ೀಷ್ಾಾಂ ಚ ಲಕ್ಷಣಮ್ || 18-4 

ಇತಿ ಪಾರಣಲಾಂಗಿ ಸಾಲಮ್ ಅಥ ಆತಾಸಾಲಮ್ ಜೀವ ಭ್ಾವಾಂ ಪರಿತಯಜಯ 
ರ್ದಾ ತತುವಾಂ ವಭ್ಾವಯತ ೀ | 
ಗ್ುರ ೂೀಶಿ ಬ ೂೀಧ ಯೀಗ ೀನ 

ತದಾತಾಾರ್ಾಂ ಪರಕ್ತೀತಿಯ ತಃ || 18-5 

#ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭ್ಾಗ ೀನ 

ಸದೃಶ  ೀ ಹೃದರ್ ಸಿಾತಃ | 
ಅಶನನ್ ಕ್ಮಯಫಲಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಆತಾಾ ಸುೂರತಿ ದಿೀಪವತ್ || 18-6 
ಆತಾಾಪಿ ಸವಯಭೂತಾನಾಮ್ 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣ ಮಾಶ್ರತಃ | 

ಅಣುಭೂತ ೂೀ ಮಲಾ ಸಾಂಗಾದ್ 

ಆದಿಕ್ಮಯ ನರ್ಾಂತಿರತಃ || 18-7 

#ಜಪಾ ಯೀಗಾದಯಥಾ ರಾಗ್ಃ 
ಸೂಟ್ತ್ಕ್ಸಯ ಮಣ ೀಭಯವ ೀತ್ | 
ತಥಾಹಾಂಕಾರ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಾತ್ 

ಆತಾ ನ ೂೀ ದ ೀಹಮಾನತಾ || 18-8 

ಅಶರಿೀರ ೂೀಪಿ  ಸವಯತರ 
ವಾಯಪಕ ೂೀಪಿ ನರಾಂಜನಃ| 

ಆತಾಾ  ಮಾರ್ಾ ಶರಿೀರಸಾಃ 
ಪರಿಭರಮತಿ ಸಾಂಸೃತೌ || 18-9 

#ಆತಾ ಸವರೂಪ ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ದ ೀಹ್ ೀಾಂದಿರರ್ ವಭ್ಾಗ್ತಃ | 

ಅಖ್ಾಂಡ ಬ್ರಹಾ ರೂಪ ೀಣ 

ತದಾತಾ ಪಾರಪಿು ರುಚಯತ ೀ || 18-10 
ನ ಚಾಸಿು ದ ೀಹ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ 
ನದ ಯಹಸಯ ಸವಭ್ಾವತಃ | 
ಅಜ್ಞಾನ ಕ್ಮಯ ಯೀಗ ೀನ 

ದ ೀಹಿೀ ಭವತಿ ಭುಕ್ುಯ್ೀ || 18-11 

#ನಾ ಸೌ ದ ೀವೀ ನ ಗ್ಾಂಧವಯ 

ನ ರ್ಕ್ಷ ೂ ನ ೈವ ರಾಕ್ಷಸಃ | 

ನ ಮನುಷ್ ೂಯೀ ನ ತಿರ್ಯಕ್ ಚ 

ನ ಚ ಸಾಾವರವಗ್ರಹಃ | 

ತತುಚಛರಿೀರ ಯೀಗ ೀನ 

ತತುನಾನಮಾನ ವರಾಜತ ೀ || 18-12 

ನಾನಾ ಕ್ಮಯವಪಾಕಾಶಿ 
ನಾನಾ ಯೀನಸಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ನಾನಾ ಯೀಗ್ ಸಮಾಪನಾನ 
ನಾನಾ ಬ್ುದಿಾ ವಚ ೀಷಿುತಾಃ || 18-13 

#ನಾನಾ ಮಾಗ್ಯ ಸಮಾರೂಢಾ 

ನಾನಾ ಸಾಂಕ್ಲಪ ಕಾರಿಣಃ | 

ಅ ಸವತಾಂತಾರಶಿ ಕ್ತಾಂಚಿಜಾಾಾಃ 
ಕ್ತಾಂಚಿತಕತೃಯತವ ಹ್ ೀತವಃ | 

ಲೀಲಾ ಭ್ಾಜನ ತಾಾಂ ಪಾರಪಾುಃ 
ಶ್ವಸಯ ಪರಮಾತಾನಃ || 18-14 

ಚ ೂೀದಿತಾಃ ಪರಮೀಶ ೀನ 

ಸವಸವ ಕ್ಮಾಯನು ರೂಪತಃ | 

ಸವಗ್ಯಾಂ ವಾ ನರಕ್ಾಂ ವಾಪಿ 

ಪಾರಣನ ೂೀ ರ್ಾಾಂತಿ ಕ್ಮಿಯಣಃ || 18-15 

#ಪ ನಃ ಕ್ಮಾಯವಶ ೀಷ್ ೀಣ 

ಜಾರ್ಾಂತ ೀ ಗ್ಭಯಕ ೂೀಟರಾತ್ | 
ಜಾತಾ ಮೃತಾಃ ಪ ನಜಾಯತಾಃ  
ಪ ನಮಯರಣ ಭ್ಾಜನಃ | 

ಭರಮಾಂತಿ ಘ್ೂೀರ ಸಾಂಸಾರ ೀ 
ವಶಾರಾಂತಿ ಕ್ಥರ್ಾ ವನಾ || 18-16 

ಜೀವತವಾಂ ದುಃಖ್ ಸವಯಸವಮ್ 

ತದಿದಾಂ ಮಲ ಕ್ಲಪತಮ್ | 

ನರಸಯತ ೀ ಗ್ುರ ೂೀಬ ೂಯಧ್ಾತ್ 

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತುಃ ಪರಕಾಶತ ೀ || 18-17 

ಇತಿ ಆತಾ ಸಾಲಾಂ 
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 ಅಥ ಅಾಂತರಾತಾ ಸಾಲಮ್ ರ್ದಾ ನರಸುಾಂ ಜೀವತವಮ್ 

ಭವ ೀದ್ ಗ್ುವಯನುಬ ೂೀಧತಃ | 
ತದಾಾಂತರಾತಾ  ಭ್ಾವೀಪಿ 

ನರಸುಸಯ ಭವ ೀದ್ ಧುರವಮ್ || 18-18 

#ದ ೀಹ ಸಿಾತ ೂೀಪಯರ್ಾಂ ಜೀವೀ 
ದ ೀಹಸಾಂಗ್ ವವಜಯತಃ | 

ಬ ೂೀಧ್ಾತಪರಾತಾ ಭ್ಾವತಾವತ್ 

ಅಾಂತರಾತ ೇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಃ || 18-19 
ಆತಾಾಾಂತರಾಲ ವತಿಯತಾವತ್ 

ಜೀವಾತಾ ಪರಮಾತಾನ ೂೀಃ | 
ಯೀಗಾದುಭರ್ ಧಮಾಯಣಾಮ್ 

ಅಾಂತರಾತ ೇತಿ ಕ್ತೀತಿಯತಃ || 18-20 

#ಅಹಾಂಕಾರಸಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಾತ್ 

ಮನುಷಯತಾವದಿ ವಭರಮಃ | 

ನ ಸವಭ್ಾವ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಅಾಂತರಾತ ೇತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 18-21 

ರ್ಥಾ ಪದಾ ಪಲಾಶಸಯ 
ನ ಸಾಂಗ ೂೀ ವಾರಿಣಾ ಭವ ೀತ್ | 
ತಥಾ ದ ೀಹಜುಷ್ ೂೀಪಯಸಯ 
ನ ಶರಿೀರ ೀಣ ಸಾಂಗ್ತಿಃ || 18-22 

#ನೀಡಸಿಾತ ೂೀ ರ್ಥಾ ಪಕ್ಷಿೀ 
ನಡಾದಿೂನನಃ ಪರದೃಶಯತ ೀ | 

ದ ೀಹಸಿಾತ ಸುಥಾತಾಾರ್ಮ್ 

ದ ೀಹ್ಾದನಯಃ ಪರಕಾಶಯತ ೀ || 18-23 
ಆಚಾಛದಯತ ೀ ರ್ಥಾ ಚಾಂದ ೂರೀ 
ಮೀಘ್ೈರಾಸಾಂಗ್ವಜಯತ ೈಃ | 

ತಥಾತಾಾ ದ ೀಹಸಾಂಘ್ರತ ೈಃ 
ಅಸಾಂಗ್ ಪರಿವ ೀಷಿುತಃ || 18-24 

#ನಮಯಮೀ ನರಹಾಂಕಾರ ೂೀ 
ನರಸ ೂುೀಪಾಧಿ ವಕ್ಲವಃ | 
ದ ೀಹಸ ೂಾೀಪಿ ಸದಾ ಹ್ಾಯತಾಾ 
ಶ್ ವಾಂ ಪಶಯತಿ ಯೀಗ್ತಃ || 18-25 

ಭ್ ೂೀಕ್ೃ ಭ್ ೂೀಜಯ ಪರಿತಾಯಗಾತ್ 

ಪ ರೀರಕ್ಸಯ ಪರಸಾದತಃ | 

ಭ್ ೂೀಕ್ೃತಾಭ್ಾವ ಗ್ಲತಃ 
ಸುೂರತಾಯತಾಾ ಸವಭ್ಾವತಃ || 18-26 

#ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ಪ ರೀರಕ್ತ ವೀನ 

ಶಾಂಭುರಾಂತಃ ಸಿಾತಃ ಸದಾ | 
ತತಪರಿಜ್ಞಾನ ಯೀಗ ೀನ 

ಯೀಗಿೀ ನಾಂದತಿ ಮುಕ್ುವತ್ || 18-27 
ಇತಿ ಅಾಂತರಾತಾಸಾಲಾಂ ಅಥ ಪರಮಾತಾಸಾಲಮ್ ನಧೂಯತ ೀ ತತರ ಬ ೂೀಧ್ ೀನ 

ಮಲ ೀ ಸಾಂಸಾರಕಾರಣ ೀ | 

ಸಾಮರಸಾಯತ್ ಪರಾತಾಸಾಾತ್ 

ಪರಮಾತಾಾ ರ್ಮುಚಯತ ೀ || 18-28 

#ಸವ ಯಷ್ಾಮಾತಾ ಭ್ ೀದಾನಾಮ್ 

ಉತೃಷುತಾವತ್ ಸವತ ೀಜಸಾ | 
ಪರಮಾತಾಾ ಶ್ವಃ ಪರೀಕ್ುಃ 
ಸವಯಗ ೂೀಪಿ ಪರಕಾಶವಾನ್ || 18-29 

ಬ್ರಹ್ಾಾಾಂಡ ಬ್ುದುಬದ ಸ ೂುೀಮಾ 

ರ್ಸಯ ಮಾರ್ಾಮಹ್ ೂೀದಧ್ೌ | 
ಉನಾಜಾಾಂತಿ ನಮಜಾಾಂತಿ 

ಪರಮಾತಾಾ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 18-30 

#ರ್ಸಿಾನ್ ಜ ೂಯೀತಿಗ್ಯಣಾಃ ಸವ ಯ 

ಸುೂಲಾಂಗಾ ಇವ ಪಾವಕಾತ್ | 
ಉತಪತಯ ವಲರ್ಾಂ ರ್ಾಾಂತಿ 

ತದೂರಪಾಂ ಪರಮಾತಾನಃ || 18-31 

ರ್ಸಿಾನ್ ಸಮಸು ವಸೂುನ 

ಕ್ಲ ೂಲೀಲಾ ಇವ ವಾರಿಧ್ೌ | 
ಸಾಂಭೂರ್ ಲರ್ ಮಾರ್ಾಾಂತಿ 

ತದೂರಪಾಂ ಪರಮಾತಾನಃ || 18-32 

#ನರಸು ಮಲ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಮ್ 

ನಃಶ ೀಷ ಜಗ್ದಾತಾಕ್ಮ್ | 

ಸವಯತತ ೂುವೀ ಪರಿ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸವರೂಪಾಂ ಪರಮಾತಾನಃ || 18-33 
ರ್ಥಾ ವಾಯಪಯ ಜಗ್ತಾವಯಮ್ 

ಸವಭ್ಾಸಾ ಭ್ಾತಿ ಭ್ಾಸಕರಃ | 

ತಥಾ ಸವಶಕ್ತು ಭಿವಾಯಯಪಯ 
ಪರಮಾತಾಾ ಪರಕಾಶತ ೀ || 18-34 

#ವಶವತ ೂೀ ಭ್ಾಸಮಾನ ೂೀಪಿ 

ವಶವ ಮಾರ್ಾ ವಲಕ್ಷಣಃ | 

ಪರಮಾತಾಾ ಸವರ್ಾಂಜ ೂಯೀತಿೀ – 

ರೂಪೀ ಜೀವಾತಾನಾಾಂ ಭವ ೀತ್|| 18-35 

ಇತಿ ಪರಮಾತಾ ಸಾಲಾಂ  
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 ಅಥ #ನದ ಯಹ್ಾಗ್ಮ ಸಾಲಮ್ ದ ೀಹಿನ ೂೀಪಿ ಪರಾತಾತವ- 
ಭ್ಾವನ ೂೀ ನರಹಾಂಕ್ೃತ ೀಃ | 

ನರಸುದ ೀಹಧಮಯಸಯ 
ನದ ಯಹ್ಾಗ್ಮ ಉಚಯತ ೀ || 18-36 

#ಗ್ಲತ ೀ ಮಮತಾ ಹಾಂತ ೀ 
ಸಾಂಸಾರ ಭರಮಕಾರಣ ೀ | 

ಪರಾಹಾಂತಾಾಂ ಪರವಷುಸಯ 
ಕ್ುತ ೂೀ ದ ೀಹಃ ಕ್ುತ ೂೀ ರತಿಃ || 18-37 

ಕ ೀವಲ ೀ ನಷರ ಪಾಂಚೌಘ್ೀ 
ಗ್ಾಂಭಿೀರ ೀ ಚಿನಾಹ್ ೂೀದಧ್ೌ | 

ನಮಗ್ನ ಮಾನಸ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ಕ್ಥಾಂ ದ ೀಹಾಂ ವಚಿಾಂತಯ್ೀತ್ || 18-38 

#ಅಪರಿಚ ಛೀದಯ ಮಾತಾಾನಮ್ 

ಚಿದಾಂಬ್ರ ಮಿತಿ ಸಾರನ್ | 

ದ ೀಹ ಯೀಗ ೀಪಿ ದ ೀಹಸ ಾೈಃ 
ವಕಾರ ೈನಯ ವಲಪಯತ ೀ || 18-39 

ಅಖ್ಾಂಡ ಸಾಂವದಾಕಾರಮ್ 

ಅದಿವತಿೀರ್ಾಂ ಸುಖಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಪರಮಾಕಾಶ ಮಾತಾಾನಮ್ 

ಮನಾವನಃ ಕ್ುತರ ಮುಹಯತಿ || 18-40 

#ಉಪಾಧಿ ವಹಿತಾ ಭ್ ೀದಾ 

ದೃಶಯಾಂತ ೀ ಚ ೈಕ್ ವಸುುನ | 
ಇತಿ ರ್ಸಯ ಮತಿಃ ಸ ೂೀರ್ಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ದ ೀಹಮಿತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 18-41 
ಭ್ ೀದ ಬ್ುದಿಾಃ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಪರಿಚ ಛೀದಸಯ ಕಾರಣಮ್ | 

ಅಭ್ ೀದ ಬ್ುದೌಾ ಜಾತಾರ್ಾಮ್ 

ಪರಿಚ ಛೀದಸಯ ಕಾ ಕ್ಥಾ || 18-42 

#ಶ್ವೀಹ ಮಿತಿ ರ್ಸಾಯಸಿು 
ಭ್ಾವನಾ ಸವಯಗಾಮಿನೀ | 

ತಸಯ ದ ೀಹ್ ೀನ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಃ 
ಕ್ಥಾಂ ಸಾಯದಮಿತಾತಾನಃ || 18-43 

ಇತಿ ನದ ಯಹ್ಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ 

 
#ಅಥ #ನಭ್ಾಯವಾಗ್ಮಸಾಲಮ್ 

ವಯತಿ ರ ೀಕಾತ್ ಸವವರೂಪಸಯ 
ಭ್ಾವಾಾಂತರ ನರಾಕ್ೃತ ೀಃ| 

ಭ್ಾವೀ ವಕಾರ ನಮುಯಕ ೂುೀ 
ನಭ್ಾಯವಾಗ್ಮ ಉಚಯತ ೀ || 18-44 

#ಅಹಾಂ ಬ್ರಹ್ ೇತಿ ಭ್ಾವಸಯ 
ವಸುು ದವರ್ ಸಮಾಶರರ್ಃ | 

ಏಕ್ತೀ ಭೂತಸಯ ಚಿದ ೂವಯೀಮಿನ 
ತದಭ್ಾವೀ ವನಶ್ಿತಃ || 18-45 

ಏಕ್ಭ್ಾವ ನರೂಢಸಯ 
ನಷಕಲಾಂಕ ೀ ಚಿದಾಂಬ್ರ ೀ | 

ಕ್ವ ಜಾತಿ ವಾಸನಾ ಯೀಗ್ಃ 
ಕ್ವ ದ ೀಹಿತವಾಂ ಪರಿಭರಮಃ || 18-46 

#ಶ ನ ಯೀ ಚಿದಾಂಬ್ರ ೀ ಸಾಾನ ೀ 
ದೂರ ೀ ವಾಙ್ಮಾನ ಸಾಧವನಃ | 
ವಲೀನಾತಾಾ ಮಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ಕ ೀನ ಕ್ತಾಂ ವಾಪಿ ಭ್ಾವಯ್ೀತ್ || 18-47 

ಅವಶುದ ಾೀ ವಶುದ ಾೀ ವಾ 

ಸಾಲ ೀ ದಿೀಪಿುರ್ಯಥಾ ರವ ೀಃ | 

ಪತತ ಯೀವಾಂ ಸದಾದ ವೈತಿೀ 
ಸವಯತರ ಸಮವೃತಿುಮಾನ್ || 18-48 

#ನ ಬಭ್ ೀತಿ ಜರಾಮೃತ ೂಯೀಃ 
ನ ಕ್ಷುಧ್ಾರ್ಾ ವಶಾಂ ವರಜ ೀತ್ | 
ಪರಿಪೂಣಯ ನಜಾನಾಂದಮ್ 

ಸಮಾಸಾವದನ್ ಮಹ್ಾಸುಖಿೀ || 18-49 

ಕ್ುತ ೂೀ ಭ್ಾವಃ ಕ್ುತಶ್ಿತುಮ್ 

ಕ್ುತಃ ಸಾಂಕ್ಲಪ ವಾಸನಾ | 

ನಸುರಾಂಗ ೀ ಚಿದಾಂ ಬ ೂೀಧ್ೌ 

ವಲೀನಸಯ ಮಹ್ಾತಾನಃ || 18-50 

ಇತಿ ನಭ್ಾಯವಾಗ್ಮಸಾಲಾಂ 
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 ಅಥ #ನಷ್ಾುಗ್ಮಸಾಲಮ್ ಭ್ ೀದಶ ನ ಯೀ ಮಹ್ಾಬ ೂೀಧ್ ೀ 
ಜ್ಞಾತಾರದಿತರರ್ಹಿೀನಕ್ಃ | 
ಜ್ಞಾನಸಯ ನಷುಭ್ಾವ ೀನ 

ನಷ್ಾುಗ್ಮ ಇಹ್ ೂೀಚಯತ ೀ || 18-51 

#ಅದ ವೈತ ವಾಸನಾವಷು- 
ಚ ೀತಸಾಾಂ ಪರಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಪಶಯತಾಮಾಂತರಾತಾಾನಮ್ 

ಜ್ಞಾತೃತವಾಂ ಕ್ಥಮನಯಥಾ || 18-52 
ಅಕ್ತಾಯಹಮವ ೀತಾುಹಮ್ 

ಅದ ೀಹ್ ೂೀಹಾಂ ನರಾಂಜನಃ | 

ಇತಿ ಚಿಾಂತರ್ತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸಾಂವದ ೀವ ಪರಕಾಶತ ೀ || 18-53 

#ನರಸು ಭ್ ೀದ ಜಲಪಸಯ 
ನರಿೀಹಸಯ ಪರಶಾಮಯತಃ | 

ಸ ವೀ ಮಹಿಮಿನ ವಲೀನಸಯ 
ಕ್ತಮನಯಜ ಾಾೀರ್ ಮುಚಯತ ೀ || 18-54 

ಏಕ್ತೀಭೂತ ೀ ನಜಾಕಾರ ೀ 
ಸಾಂವದಾ ನಷರಪಾಂಚರ್ಾ | 

ಕ ೀನ ಕ್ತಾಂ ವ ೀದನೀರ್ಾಂ ತದ್ 

ವ ೀತಾು ಕ್ಃ ಪರಿಭ್ಾಷಯತ ೀ || 18-55 

#ಮಹ್ಾಸತಾು ಮಹ್ಾಸಾಂವದ್ 

ವಶವ ರೂಪಾ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ತದಿವನಾ ನಾಸಿು ವಸ ುವೀಕ್ಮ್ 

ಭ್ ೀದ ಬ್ುದಿಾಾಂ ವಮುಾಂಚತಃ || 18-56 
ಇತಿ ನಷ್ಾುಗ್ಮಸಾಲಾಂ #ಅಥ ಆದಿಪರಸಾದಿಸಾಲಮ್ ಸವಾಯಧಿಷ್ಾಠಕ್ೃತಃ  ಶಾಂಭುಃ 

ಆದಿಸುಸಯ ಪರಸಾದತಃ | 

ಆದಿಪರಸಾದಿೀತುಯಕ ೂುೀರ್ಮ್ 

ನವಯಕಾರ ಪದ ೀ ಸಿಾತಃ || 18-57 

#ಅನ ೀಕ್ಜನಾಶುದಾಸಯ 
ನರಹಾಂಕಾರಭ್ಾವನಃ | 

ಅಪರಪಾಂಚಸಾಯದಿ ದ ೀವಃ 
ಪರಸಿೀದತಿ ವಮುಕ್ುಯ್ೀ || 18-58 

ಶ್ವಪರಸಾದ ಸಾಂಪತಾಾ 
ಶ್ವಭ್ಾವ ಮುಪ ೀರ್ುಷಿ | 

ಶ್ವಾದನಯ ಜಾಗ್ಜಾಾಲಮ್ 

ದೃಶಯತ ೀ ನ ಚ ದೃಶಯತ ೀ || 18-59 

#ಶಾಂಭ್ ೂೀಃ ಶ್ವ ಪರಸಾದ ೀನ 

ಸಾಂಸಾರಚ ಛೀದ ಕಾರಿಣಾ | 

ಮೀಹಗ್ರಾಂರ್ಥಾಂ ವನಭಿಯದಯ 
ಮುಕ್ತುಾಂ ರ್ಾಾಂತಿ ವವ ೀಕ್ತನಃ || 18-60 

ವನಾ ಪರಸಾದಮಿೀಶಸಯ 
ಸಾಂಸಾರ ೂೀ ನ ನವತಯತ ೀ | 
ವನಾ ಸೂಯಯದರ್ಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಯತ್ ತಮಸ ೂೀ ಲರ್ಃ || 18-61 

#ಸವಾಯನು ಗಾರಹಕ್ಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಕ ೀವಲಾಂ ಕ್ೃಪರ್ಾ ಪರಭುಃ | 

ಮೀಚಯ್ೀತ್ ಸಕ್ಲಾನ್ ಜಾಂತೂನ್ 

ನ ಕ್ತಾಂಚಿದಿಹ ಕಾರಣಮ್ || 18-62 
ಇತಿ ಆದಿಪರಸಾದಿಸಾಲಾಂ #ಅಥ ಅಾಂತಯ ಪರಸಾದಿ ಸಾಲಮ್ ಲರ್ಃ ಸವಯಪದಾಥಾಯನಾಮ್ 

ಅಾಂತಯ ಇತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ | 
ಪರಸಾದ ೂೀನು ಭವಸುಸಯ 
ತದಾವನಾಂತಯ ಪರಸಾದವಾನ್ || 18-63 

#ದ ೀವತಿರ್ಯಙ್ಾನುಷ್ಾಯದಿ- 
ವಯವಹ್ಾರ ವಕ್ಲಪನಾ | 
ಮಾರ್ಾಕ್ೃತಾ ಪರ ೀ ತತ ುವೀ 
ತಲಲಯ್ೀ ತತಷಯೀ ಭವ ೀತ್ || 18-64 

ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ೀ ಪರ ೀ ತತ ುವೀ 
ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ಕ್ವ ಪದಾಥಯ ಪರಿಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ುತ ೂೀ ಜ್ಞಾತೃತವ ಸಾಂಭವಃ || 18-65 

#ಪದಾಥಾಯಃ ಸವಪನ ಸಾಂದೃಷ್ಾು 
ರ್ಥಾ ಬ ೂೀಧ್ ೀ ಲರ್ಾಂ ಗ್ತಾಃ | 

ತಥಾ ಸಾಂಸಾರಜಾಃ ಭ್ಾವಾ 

ಲೀರ್ಾಂತ ೀ ಬ್ರಹಾ ಬ ೂೀಧತಃ || 18-66 

ಸುಷುಪುಸಯ ರ್ಥಾ ವಸುು 
ನ ಕ್ತಾಂಚಿದಪಿ ಭ್ಾಸತ ೀ | 

ತಥಾ ಮುಕ್ುಸಯ ಜೀವಸಯ 
ನ ಕ್ತಾಂಚಿದವಸುು ದೃಶಯತ ೀ || 18-67 

#ರ್ಥಾಕಾಶ ಮವಚಿಛನನಮ್ 

ನವಯಕಾರಾಂ ಸವರೂಪತಃ | 

ತಥಾ ಮುಕ್ುಸಯ ಜೀವಸಯ 
ಸವರೂಪಮವ ಶ್ಷಯತ ೀ || 18-68 

ನ ಕ್ತಾಂಚಿದಪಿ ಮುಕ್ುಸಯ 
ದೃಶಯಾಂ ಕ್ತಯವಯಮೀವ ವಾ | 

ಸುಖ್ ಸೂೂತಿಯ ಸವರೂಪ ೀಣ 

ನಶಿಲಾ ಸಿಾತಿರುಚಯತ ೀ || 18-69 
#ಶ್ವಾದ ವೈತಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಶ್ರ್ಥಲಾಶ ೀಷ ವಸುು ನಃ | 

ಕ ೀವಲಾಂ ಸಾಂವದುಲಾಲಸ- 
ದಶ್ಯನಃ ಕ ೀನ ಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 18-70 
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ಇತಿ ಅಾಂತಯಪರಸಾದಿಸಾಲಾಂ #ಅಥ ಸ ೀವಯ ಪರಸಾದಿ ಸಾಲಮ್ ಸ ೀವಯೀ ಗ್ುರುಃ ಸಮಸಾುನಾಮ್ 

ಶ್ವ ಏವ ನ ಸಾಂಶರ್ಃ | 

ಪರಸಾದ ೂೀಸಯ ಪರಾನಾಂದ- 
ಪರಕಾಶಃ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ || 18-71 

#ಸ ೀವಯೀ ಗ್ುರುಃ ಸೃತ ೂೀ ಹಯಸಯ 
ಪರಸಾದ ೂೀನುಭವೀ ಮತಃ | 
ತದ ೀಕಾವ ೀಶರೂಪ ೀಣ 

ತದಾವನ್ ಸ ೀವಯ ಪರಸಾದವಾನ್ || 18-72 
ಗ್ುರುದ ೀವಃ ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ಪರತತುವಾಂ ಗ್ುರುಃ ಸೃತಃ | 
ತದ ೀಕ್ತಾವನು ಭ್ಾವ ೀನ 

ನ ಕ್ತಾಂಚಿದವ ಶ್ಷಯತ ೀ || 18-73 

#ಅಪರಿಚ ಛೀದಯಮಾತಾಸಾಮ್ 

ಅವಾಙ್ಾನಸ ಗ ೂೀಚರಮ್ | 

ಆನಾಂದಾಂ ಪಶಯತಾಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ರತಿರನಯತರ ಕಾ ಭವ ೀತ್ || 18-74 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ೀನ ತೃಪುಸಯ 
ಕ್ತಮನ ಯೈಭ್ ೂಯಜಯವಸುುಭಿಃ | 

ಜ್ಞಾನಾದ ೀವ ಪರಾನಾಂದಮ್ 

ಪರಕಾಶರ್ತಿ ಸಚಿಛವಃ || 18-75 

#ಮುಕ್ತುರ ೀವ ಪರಾ ತೃಪಿುಃ 
ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಲಕ್ಷಣಾ | 

ನತಯತೃಪುಸಯ ಮುಕ್ುಸಯ 
ಕ್ತಮನ ಯೈಭ್ ೂಯಗ್ಸಾಧನ ೈಃ || 18-76 

ನ ಬಾಹಯಾಂ ಕ್ಮಯ ತಸಾಯಸಿು 
ನ ಚಾಾಂತನ ವಯ ಕ್ುತರಚಿತ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನರೂಢಸಯ 
ದ ೀಹಭ್ಾರಾಂತಿಾಂ ವಮುಾಂಚತಃ || 18-77 

ನ ಕ್ಮಯಬ್ಾಂಧ್ ೀ ನ ತಪೀ ವಶ ೀಷ್ ೀ 
ನ ಮಾಂತರ ಯೀಗಾಭಯಸನ ೀ ತಥ ೈವ | 
 

ಧ್ಾಯನ ೀ ನ ಬ ೂೀಧ್ ೀ ಚ ತಥಾತಾ ತತ ುವೀ 
ಮನಃಪರವೃತಿುಃ ಪರಯೀಗ್ ಭ್ಾಜಾಮ್|18-78 

ಇತಿ ಸ ೀವಯಪರಸಾದಿಸಾಲಾಂ ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ 

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ 
ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ, ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ 

ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ಪಾರಣಲಾಂಗಿ ಸಾಲ ೀ ಆತಾಸಾಲಾದಿ ನವವಧ ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ 

ಅಷ್ಾುದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಏಕ ೂೀನವಾಂಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಶರಣ ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ದಾವದಶವಧ ಲಾಂಗ್ ಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ್ಃ ಅಥ  ಶರಣಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಸಾಲಭ್ ೀದಾಃ ಸಮಾಖಾಯತಾಃ 
ಪಾರಣಲಾಂಗಿ ಸಾಲಾಶರರ್ಾಃ | 

ಕ್ಥರ್ ಸಾಲಭ್ ೀದಾಂ ಮೀ 
ಶರಣಸಾಲ ಸಾಂಶ್ರತಮ್ || 19-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಶರಣಸಾಲ ಮಾಶ್ರತಯ 
ಸಾಲದಾವದಶ ಕ್ಾಂ ಮರ್ಾ | 

ಉಚಯತ ೀ ನಾಮ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಸಾಲಾನಾಾಂ ಶೃಣು  ತಾಪಸ || 19-2 

ದಿೀಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ಪೂವಯಮ್ 

ಶ್ಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ತತಃ | 
ಜ್ಞಾನಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ಚಾಥ 

ಕ್ತರರ್ಾನಷಪತಿುಕ್ಾಂ ತತಃ || 19-3 

#ಭ್ಾವನಷಪತಿುಕ್ಾಂ ಚಾಥ 

ಜ್ಞಾನನಷಪತಿುಕ್ಾಂ ತತಃ | 

ಪಿಾಂಡಾಕಾಶ ಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಬಾಂದಾವಕಾಶ ಸಾಲಾಂ ತತಃ || 19-4 

ಮಹ್ಾಕಾಶ ಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಕ್ತರರ್ಾರ್ಾಶಿ ಪರಕಾಶನಮ್ | 
ಭ್ಾವಪರಕಾಶನಾಂ ಪಶಾಿತ್ 

ತತ ೂೀ ಜ್ಞಾನ ಪರಕಾಶನಮ್ | 
ಸವರೂಪಾಂ ಪೃಥಗ ೀತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ಥರ್ಾಮಿ ರ್ಥಾಕ್ರಮಮ್ || 19-5 
#ಶರಣಸಾಲಮ್ 

 ಅಥ #ದಿೀಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ ಸಾಲಮ್ ದಿೀಕ್ಷರ್ಾಪಗ್ತ ದ ವೈತಮ್ 

ರ್ಜಾಾಾನಾಂ ಗ್ುರು ಶ್ಷಯಯೀಃ | 
ಆನಾಂದಸ ಯೈಕ್ಯಮೀತ ೀನ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ಸೃತಮ್ || 19-6 

#ಅಥವಾ ಪಾದ ಶಬ ದೀನ 

ಗ್ುರುರ ೀವ ನಗ್ದಯತ ೀ | 

ಶ್ಷಯಶ  ಿೀದಕ್ ಶಬ ದೀನ 

ತಯೀರ ೈಕ್ಯಾಂ ತು ದಿೀಕ್ಷರ್ಾ || 19-7 
ಪರಮಾನಾಂದ ಏವೀಕ್ುಃ 
ಪಾದಶಬ ದೀನ ನಮಯಲಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಂ ಚ ೂೀದಕ್ಶಬ ದೀನ 

ತಯೀರ ೈಕ್ಯಾಂ ತು ದಿೀಕ್ಷರ್ಾ || 19-8 

#ಪರ ಸಾಂವತರಕಾಶಾತಾಾ 
ಪರಮಾನಾಂದ ಭ್ಾವನಾಮ್ | 
ಅಧಿಗ್ಮಯ ಮಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ನ ಭ್ ೀದಾಂ ಕಾವಪಿ ಪಶಯತಿ || 19-9 

ದ ೀಶಕಾಲಾದಯ ವಚ ಛೀದ- 
ವಹಿೀನಾಂ ನತಯ ನಮಯಲಮ್ | 
ಆನಾಂದಾಂ ಪಾರಪಯ ಬ ೂೀಧ್ ೀನ 

ನಾನಯತ್ ಕಾಾಂಕ್ಷತಿ ಸಾಂರ್ಮಿೀ || 19-10 

#ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮಪಿ ಸವಚಛಮ್ 

ಗ್ುರುಕಾರುಣಯ ಸಾಂಭವಮ್ | 
ಆಸಾವದಯ ರಮತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಸಾಂಸಾರಾಮರ್ ವಜಯತಃ || 19-11 

ಇತಿ ದಿೀಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಸಾಲಾಂ #ಅಥ #ಶ್ಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಸಾಲಮ್ ಗ್ುರುಶ್ಷಯಮರ್ಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಶ್ಕ್ಷಾ ಯೀಗಿನಮಿೀರ್ಯತ ೀ | 
ತಯೀಃ ಸಮರಸತವಾಂ ಹಿ 

ಶ್ಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ಸೃತಮ್ || 19-12 

#ಮರ್ಥತಾಚಾಛಸರಜಲಧ್ ೀಃ 
ರ್ುಕ್ತುಮಾಂಥಾನ ವ ೈಭವಾತ್ | 
ಗ್ುರುಣಾ ಲಭಯತ ೀ ಬ ೂೀಧ- 
ಸುಧ್ಾ ಸುಮನಸಾಾಂ ಗ್ಣ ೈಃ || 19-13 

ಜ್ಞಾನಚಾಂದರ ಸಮುದೂೂತಾಮ್ 

ಪರಮಾನಾಂದ ಚಾಂದಿರಕಾಮ್ | 
ಪಶಯಾಂತಿ ಪರಮಾಕಾಶ ೀ 
ಮುಕ್ತುರಾತೌರ ಮಹ್ಾಧಿರ್ಃ || 19-14 

#ದೃಷ್ ುೀ ತಸಿಾನ್ ಪರಾನಾಂದ ೀ 
ದ ೀಶ ಕಾಲಾದಿ ವಜಯತ ೀ | 

ದರಷುವಯಾಂ ವದಯತ ೀ ನಾನಯತ್ 

ಶ  ರೀತವಯಾಂ ಜ್ಞ ೀರ್ಮೀವ ವಾ || 19-15 

ಆತಾಾನಾಂದ ೀನ ತೃಪುಸಯ 
ಕಾ ಸಪೃಹ್ಾ ವಷಯ್ೀ ಸುಖ ೀ | 
ಗ್ಾಂಗಾ ಜಲ ೀನ ತೃಪುಸಯ 
ಕ್ೂಪತ ೂೀಯ್ೀ ಕ್ುತ ೂೀ ರತಿಃ || 19-16 

#ರ್ಸಿಾನನ ಪಾರಪು ಕ್ಲ ೂಲೀಲ ೀ 
ಸುಖ್ಸಿಾಂಧ್ೌ ನಮಜಾತಿ | 
ಸಾಮರಸಾಯನಾಹ್ಾಯೀಗಿೀ 
ತಸಯ ಸಿೀಮಾ ಕ್ುತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 19-17 

ಗ್ುರುಪರಸಾದಚಾಂದ ರೀಣ ಇತಿ #ಶ್ಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಸಾಲಾಂ 

 

ಅಥ #ಜ್ಞಾನಪಾದ ೂೀದಕ್ಸಾಲಮ್ # 
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ನಷಕಲಾಂಕ ೀನ ಚಾರುಣಾ | 
ರ್ನಾನಃ ಕ್ುಮುದಾಂ ನತಯಮ್ 

ಬ ೂೀಧಿತಾಂ ತಸಯ ಕ ೂೀ ಭರಮಃ || 19-18 

 

ತದ ೈಕ್ಯ ಸಾಂಪದಾನಾಂದ- 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ ಗ್ುರುಮಯತಃ | 
ತತಾಾಮರಸಯಾಂ ಶ್ಷಯಸಯ 
ಜ್ಞಾನಪಾದ ೂೀದಕ್ಾಂ ವದುಃ || 19-19 

#ಅವದಾಯ ರಾಹು ನಮುಯಕ ೂುೀ 
ಜ್ಞಾನಚಾಂದರಃ ಸುನಮಯಲಃ | 
ಪರಕಾಶತ ೀ ಪರಾಕಾಶ ೀ 
ಪರಾನಾಂದ ಮಹ್ಾದುಯತಿಃ || 19-20 

ಅಜ್ಞಾನ ಮೀಘ ನಮುಯಕ್ುಃ 
ಪೂಣಯ ಜ್ಞಾನ ಸುಧ್ಾಕ್ರಃ | 

ಆನಾಂದ ಜಲಧ್ ೀ ವೃಯದಿಾಮ್ 

ಅನುಪಶಯನ್ ವಭ್ಾಸತ ೀ || 19-21 

#ಜ್ಞಾನ ಚಾಂದ ೂರೀದಯ್ೀ ಜಾತ ೀ 
ಧವಸುಮೀಹ ತಮೀಭರಾಃ | 

ಪಶಯಾಂತಿ ಪರಮಾಾಂ ಕಾಷ್ಾಠಮ್ 

ಯೀಗಿನಃ ಸುಖ್ ರೂಪಿಣೀಮ್ || 19-22 
ಮಾರ್ಾರಜನಾಯ  ವರಮೀ 
ಬ ೂೀಧಸೂಯ್ಯ ಪರಕಾಶ್ತ ೀ | 
ನರಸು ಸವಯವಾಯಪಾರಃ 
ಚಿತರಾಂ ಸವಪಿತಿ ಸಾಂರ್ಮಿೀ || 19-23 

#ಅನಾದಯ ವದಾಯ ವಚಿಛತಿು- 
ವ ೀಲಾರ್ಾಾಂ ಪರಯೀಗಿನಃ | 
ಪರಕಾಶತ ೀ ಪರಾನಾಂದಃ 
ಪರಪಾಂಚ ೀನ ವನಾ ಕ್ೃತಃ || 19-24 

ನತಾಯನಾಂದ ೀ ನಜಾಕಾರ ೀ 
ವಮಲ ೀ ಪರತ ೀಜಸಿ | 
ವಲೀನ ಚ ೀತಸಾಾಂ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಕ್ುತ ೂೀ ವಶವವಕ್ಲಪನಾ || 19-25 

#ಕ್ುತ ೂೀ ಬ್ರಹ್ಾಾ ಕ್ುತ ೂೀ ವಷುುಃ 
ಕ್ುತ ೂೀ ರುದರಃ ಕ್ುತ ೂೀ ರವಃ | 
ಸಾಕ್ಷಾತೃತಪರಾನಾಂದ- 
ಜ ೂಯೀತಿಷಃ ಸಾಮಯಕ್ಲಪನಾ || 19-26 

ಅಪರ ೂೀಕ್ಷ ಪರಾನಾಂದ- 
ವಲಾಸಸಯ ಮಹ್ಾತಾನಃ | 
ಬ್ರಹಾವಷ್ಾುವವದಯೀ ದ ೀವಾ 

ವಶ ೀಷ್ಾಃ ಸುಖ್ಬಾಂದವಃ || 19-27 

#ರ್ನಾಾತಾರಸಹಿತಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ವಾಾಂಛಾಂತಿ ವಷರ್ಾಂ ನರಾಃ | 
ತದ ಪರಮೀರ್ಮಾನಾಂದಮ್ 

ಪರಮಾಂ ಕ ೂೀ ನ ವಾಾಂಛತಿ || 19-28 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಪಾದ ೂೀದಕ್ಸಾಲಾಂ # 

 ಅಥ #ಕ್ತರರ್ಾನಷಪತಿುಸಾಲಮ್ ಪರಕಾಯ್ೀ ಕ್ತರರ್ಾಪತಿುಃ 
ಕ್ಲಪತ ೈವ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ರಜೌಾ ಭುಜಾಂಗ್ವದ್ ರ್ಸಾಾತ್ 

ಕ್ತರರ್ಾನಷಪತಿುಮಾನರ್ಮ್ || 19-29 

#ಜ್ಞಾನನಾಾಂ ರ್ಾನ ಕ್ಮಾಯಣ 

ತಾನ ನ ೂೀ ಜನಾ ಹ್ ೀತವಃ | 
ಅಗಿನದಗಾಾನ ಬೀಜಾನ 

ರ್ಥಾ ನಾಾಂಕ್ುರ ಕಾರಣಮ್ || 19-30 
ಕ್ಮಯಣಾ ಕ್ತಾಂ ಕ್ೃತ ೀನಾಪಿ 

ಜ್ಞಾನನ ೂೀ ನರಹಾಂಕ್ೃತ ೀಃ | 

ವಕ್ತರರ್ಾ ಪರತಿ ಬಾಂಬ್ಸಾಾ 
ಕ್ತಾಂ ಕ್ರ ೂೀತಿ ಹಿಮದುಯತ ೀಃ || 19-31 

#ಚಾಂದರಸಯ ಮೀಘ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಾದ್ 

ರ್ಥಾ ಗ್ಮನ ಕ್ಲಪನಾ | 

ತಥಾ ದ ೀಹಸಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ಾತ್ 

ಆರ ೂೀಪಾಯ ಸಾಯತ್ ಕ್ತರರ್ಾತಾನಃ|| 19-32 

ಜ್ಞಾನೀ ಕ್ಮಯ ನರೂಢ ೂೀಪಿ 

ಲಪಯತ ೀ ನ ಕ್ತರರ್ಾಫಲ ೈಃ | 

ಘೃತಾದಿನಾ ರ್ಥಾ ಜಹ್ಾವ 
ಭ್ ೂೀಕ್ತರೀ ಚಾಪಿ ನ ಲಪಯತ ೀ || 19-33 

#ನರಸ ೂುೀಪಾಧಿ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ೀ 
ಜೀವ ೀ ರ್ಾ ರ್ಾ ಕ್ತರರ್ಾ ಸಿಾತಿಃ | 
ಸಾ ಸಾ ಪರತಿೀತಿ ಮಾತ ರೀಣ 

ನಷೂಲಾ ಚಾತರ ಲೀರ್ತ ೀ || 19-34 
ಗ್ಚಛನಾಿಷಠನ್ ಸವಪನ್ ವಾಪಿ 

ನ ನಷಕಮಾಯಸಿು ಕ್ಶಿನ | 
ಸವಭ್ಾವೀ ದ ೀಹಿನಾಾಂ ಕ್ಮಯ 

ಜ್ಞಾನನಾಾಂ ತತುು ನಷೂಲಮ್ || 19-35 
#ಪರಿಪೂಣಯಮಹ್ಾನಾಂದ- 
ಭ್ಾವನಃ ಶುದಾ ಚ ೀತಸಃ | 

ನ ಭವ ೀತ್ ಕ್ಮಯ ಕಾಪಯಣಯಮ್ 

ನಾನಾ ಭ್ ೂೀಗ್ ಫಲಪರದಮ್ || 19-36 
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ಇತಿ ಕ್ತರರ್ಾನಷಪತಿುಸಾಲಾಂ ಅಥ #ಭ್ಾವನಷಪತಿುಸಾಲಮ್ ಭ್ಾವಃ ಪರತಿೀರ್ಮಾನ ೂೀಪಿ 

ಪರಕಾಯ್ೀ ತು ಕ್ಲಪತಃ | 

ಶುಕೌು ರಜತವದ್ ರ್ಸಾಾದ್ 

ಭ್ಾವ ನಷಪತಿು ಮಾನರ್ಮ್ || 19-37 

#ಭ್ಾವ ೀನ ನಾಸಿು ಸಾಂಬ್ಾಂಧಃ 
ಕ ೀವಲ ಜ್ಞಾನ ಯೀಗಿನಃ | 

ತಥಾಪಿ ಭ್ಾವಾಂ ಕ್ುವಯತ 

ಶ್ವ ೀ ಸಾಂಸಾರ ಮೀಚಕ ೀ || 19-38 
ಪರಿಪೂಣಯ ಪರಬ ೂೀಧ್ ೀಪಿ 

ಭ್ಾವಾಂ ಶಾಂಭ್ೌ ನ ವಜಯಯ್ೀತ್ | 
ಭ್ಾವೀ ಹಿ ನಹಿತಸುಸಿಾನ್ 

ಭವಸಾಗ್ರ ತಾರಕ್ಃ || 19-39 

#ನವತರಯ ಜನಾ ಜಾಂ ದುಃಖ್ಮ್ 

ಭ್ಾವಃ ಶ ೈವೀ ನವತಯತ ೀ | 
ರ್ಥಾ ಕಾಷ್ಾಠದಿಕ್ಾಂ ದಗಾಾವ 
ಸವರ್ಾಂ ಶಾಮಯತಿ ಪಾವಕ್ಃ || 19-40 

#ಪರಕಾಶ್ತ ೀ ಶ್ವಾನಾಂದ ೀ 
ತದಾೂವ ೈಃ ಕ್ತಾಂ ಪರಯೀಜನಮ್ | 
ಸಿದ ಾೀ ಸಾಧ್ ಯೀ ಚಿರ ೀಣಾಪಿ 

ಸಾಧನ ೈಃ ಕ್ತಾಂ ಪರಯೀಜನಮ್ || 19-41 

ಏಕ್ತೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ವ ೀ ಭ್ಾವ ೀ 
ಜ್ಞಾನ ೀನ ಸಹ ಸಾಂರ್ಮಿೀ | 
ವಸಿಾತಾತಾ ಸಮಾವ ೀಶಃ 
ಶ್ವಭ್ಾವ ೀ ವಭ್ಾಸತ ೀ || 19-42 

#ನ ಭ್ಾವ ೀನ ವನಾ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ನ ಭ್ಾವೀ ಜ್ಞಾನಮಾಂತರಾ | 
ಮೀಕ್ಷಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ತಸಾಾದುಭರ್ಮಾಶರಯ್ೀತ್ || 19-43 

ಇತಿ #ಭ್ಾವನಷಪತಿುಸಾಲಾಂ 

ಅಥ #ಜ್ಞಾನನಷಪತಿುಸಾಲಮ್ 
ಜ್ಞಾನಸಯ ವಯವಹ್ಾರ ೀಪಿ 

ಜ್ಞ ೀರ್ಾಭ್ಾವಾತ್ ಸವಭ್ಾವತಃ | 
ಸವಪನವಜಾಾಾನನಷಪತಾಯ 
ಜ್ಞಾನನಷಪನನ ಇತಯ ಸೌ || 19-44 

#ಸವಪನ ಜಾತಾಂ ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಹ ಸಾವಥ ಯನಯವತಯತ ೀ | 

ತಥಾತಾನ  ಪರಕಾಶ ೀ ತು 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞ ೀರ್ಾಂ ನವತಯತ ೀ || 19-45 

ಪರಿಪೂಣ ಯ ಮಹ್ಾನಾಂದ ೀ 
ಪರಮಾಕಾಶಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ಶ್ವ ೀ ವಲೀನ ಚಿತುಸಯ 
ಕ್ುತ ೂೀ ಜ್ಞ ೀರ್ಾಾಂತರ ೀ ಕ್ಥಾ || 19-46 

#ಅಖ್ಾಂಡಾನಾಂದ ಸಾಂವತಿು- 
ಸವರೂಪಾಂ ಬ್ರಹಾ ಕ ೀವಲಮ್ | 
ಮಿಥಾಯ ತದನಯದಿತ ಯೀಷ್ಾ 

ಸಿಾತಿಜ್ಞಾಯನ ಮಿಹ್ ೂೀಚಯತ ೀ || 19-47 

ಸತಾುತಾನಾನು ವೃತುಾಂರ್ದ್ 

ಘಟಾದಿಷು ಪರಾಂ ಹಿ ತತ್ | 

ವಾಯವತಯಮಾನಾ ಮಿಥ ಯೀತಿ 

ಸಿಾತಿಜ್ಞಾಯನ ಮಿಹ್ ೂೀಚಯತ ೀ || 19-48 

#ಅಕಾರಣ ಮಕಾರ್ಯಾಂ ರ್ತ್ 

ಅಶ ೀಷ್ ೂೀಪಾಧಿವಜಯತಮ್ | 
ತದಬರಹಾ ತದಹಾಂ  ಚ ೀತಿ 

ನಷ್ಾಠ ಜ್ಞಾನ ಮುದಿೀರ್ಯತ ೀ || 19-49 
ಜ್ಞಾತಾಪಯಹಾಂ ಜ್ಞ ೀರ್ಮಿದಮ್ 

ಇತಿ ವಯವಹೃತಿಃ ಕ್ುತಃ | 

ಅಭ್ ೀದ ಬ್ರಹಾ ಸಾವರಸ ಯೀ 
ನರಸಾುಖಿಲ ವಸುುನ || 19-50 

ಇತಿ #ಜ್ಞಾನನಷಪತಿುಸಾಲಾಂ  # 

 ಅಥ #ಪಿಾಂಡಾಕಾಶ ಸಾಲಮ್ ರ್ಥಾ ಪಿಾಂಡಸಾ ಆಕಾಶ- 
ಸುಥಾತಾಾ ಪೂಣಯ ಉಚಯತ ೀ | 
ಏತದಥಯ ವವ ೀಕ ೂೀ ರ್ಃ 
ಪಿಾಂಡಾಕಾಶ ಸಾಲಾಂ ವದುಃ|| 19-51 

#ಘಟ ೂೀಪಾಧಿರ್ಯಥಾಕಾಶಃ 
ಪರಿಪೂಣಯಃ ಸವರೂಪತಃ | 

ತಥಾ ಪಿಾಂಡಸಿಾತ ೂೀ ಹ್ಾಯತಾಾ 
ಪರಿಪೂಣಯಃ ಪರಕಾಶತ ೀ || 19-52 

ಅಾಂತಃಸಿಾತಾಂ ಪರಾಕಾಶಮ್ 

ಶ್ವಮದ ವೈತ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

#ಶ್ವಾಗಾರಮಿದಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಶರಿೀರಾಂ ಬ ೂೀಧ ದಿೀಪಿತಮ್ | 
ಪರಾಕಾಶ ಸವರೂಪ ೀಣ 

ಪರಕಾಶಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 

#ಏತಚಿಛವಪ ರಾಂ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಸಪುಧ್ಾತು ಸಮಾವೃತಮ್ | 
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ಭ್ಾವಯ್ೀದ್ ರ್ಃ ಸುಮನಸಾ 

ಪಿಾಂಡಾಕಾಶಃ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 19-53 
ಷಟ್ತ್ರಾಂಶ ತುತುವಘಟ್ತ್ತಮ್ 

ಸುಮನಃ ಪದಾಪಿೀಠಕ್ಮ್ || 19-54 
ಹೃದಾಕಾಶ ಗ್ುಹ್ಾಲೀನ ೂೀ 
ದೃಶಯತ ೀಾಂತಃ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ || 19-55 

ಅತರ ಹೃತಪಾಂಕ್ಜಾಂ ವ ೀಶಾ 
ಸೂಕ್ಷಾಮಾಂಬ್ರ ಮನ ೂೀಹರಮ್|| 19-56 

ತತರ ಸನನಹಿತಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ನತಯಸಿದಾಃ ಪರಕಾಶಾತಾಾ 
ಜಲಸಾಾಕಾಶ ವಚಿಛವಃ || 19-57 

#ಅಾಂತರಾಕಾಶ ಬಾಂಬ್ಸಾಮ್ 

ಅಶ ೀಷ್ ೂೀಪಾಧಿ ವಜಯತಮ್ | 
ಘಟಾಕಾಶ ಇವ ಚಿಛನನಮ್ 

ಭ್ಾವಯ್ೀಚಿಿನಾರ್ಾಂ ಶ್ವಮ್ || 19-58 

ಇತಿ ಪಿಾಂಡಾಕಾಶಸಾಲಾಂ # 

 ಅಥ #ಬಾಂದಾವಕಾಶಸಾಲಮ್ ರ್ಥಾಕಾಶ  ೀ ವಭುಜ್ಞ ಯರ್ಃ 
ಸವಯ ಪಾರಣುಯಪರಿ ಸಿಾತಃ | 
ತಥಾತ ೇತುಯಪಮಾನಾಥಯಮ್ 

ಬಾಂದಾವಕಾಶ ಸಾಲಾಂ ವದುಃ || 19-59 

#ರ್ಥ ೈಕ ೂೀ ವಾರ್ುರಾಖಾಯತಃ 
ಸವಯಪಾರಣ ಗ್ತ ೂೀ ವಭುಃ | 
ತಥಾತಾಾ ವಾಯಪಕ್ಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸವಯಪಾರಣಗ್ತಃ ಸವರ್ಮ್ || 19-60 
ರ್ಥಾ ವಹಿನ ರಮೀರ್ಾತಾಾ 
ಸವಯತ ೈಕ ೂೀಪಿ ಭ್ಾಸತ ೀ | 

ತಥಾ ಶಾಂಭುಃ ಸಮಸಾುತಾಾ 
ಪರಿಚ ಛೀದ ವವಜಯತಃ || 19-61 

#ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ ದ ೀಹಿನಾಮಾಂತಃ 
ಚಿತ್ ತತ ೂೀರ್ಾಂ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ತಸಿಾನ್ ಪರತಿಫಲತಾಯತಾಾ 
ಶ್ವೀ ದಪಯಣವದ್ ವಭುಃ || 19-62 

ಏಕ ೂೀ ವಶ್ೀಕ್ೃತಃ ಸಾಂವತ್ 

ಪರಕಾಶಾತಾಾ ಪರಾತಪರಃ | 
ಸವಯಪಾರಣ ಗ್ತ ೂೀ ಭ್ಾತಿ 

ತಥಾಪಿ ವಭುರುಚಯತ ೀ || 19-63 

#ಏಕ್ ಏವ ರ್ಥಾ ಸೂರ್ಯಃ 
ತ ೀಜಸಾ ಭ್ಾತಿ ಸವಯಗ್ಃ | 

ತಥಾತಾಾ ಶಕ್ತು ಭ್ ೀದ ೀನ 

ಶ್ವಃ ಸವಯಗ್ತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 19-64 
ಇತಿ ಬಾಂದಾವಕಾಶಸಾಲಾಂ ಅಥ #ಮಹ್ಾಕಾಶ ಸಾಲಮ್ ಪಿಾಂಡಾಾಂಡಸಾಾಂ ರ್ಥಾಕಾಶಮ್ 

ನ ಭಿನನಾಂ ತದವದಾತಾನಃ | 
ಅಭಿನನಃ ಪರಮಾತ ೇತಿ 

ಮಹ್ಾಕಾಶಸಾಲಾಂ ವದುಃ || 19-65 

#ರ್ಥಾ ನ ಭಿನನಮಾಕಾಶಮ್ 

ಘಟ ೀಷು ಚ ಮಠ ೀಷು ಚ | 

ತಥಾಾಂಡ ೀಷು ಚ ಪಿಾಂಡ ೀಷು 
ಸಿಾತ ೂೀ ಹ್ಾಯತಾಾ ನ ಭಿದಯತ ೀ || 19-66 

ಅನದ ಯಶಯಮನೌಪಮಯಮ್ 

ಅವಾಙ್ಾನಸ ಗ ೂೀಚರಮ್ | 

ಸವಯತ ೂೀ ಮುಖ್ ಸಾಂಪನನಮ್ 

ಸತಾುನಾಂದಾಂ ಚಿದಾತಾಕ್ಮ್ || 19-67 

#ಕಾಲಾತಿೀತಾಂ ಕ್ಲಾತಿೀತಮ್ 

ಕ್ರಮ ಯೀಗಾದಿ ವಜಯತಮ್ | 
ಸಾವನುಭೂತಿ ಪರಮಾಣಸಾಮ್ 

ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಾ ಮುದರ್ಸಾಲಮ್ || 19-68 

ಶ್ವಾಖ್ಯಾಂ ಪರಮಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ಪರಮಾಕಾಶ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಲಾಂಗ್ಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಸದಿೂಃ 
ರ್ದಿವನಾ ನ ಜಗ್ತಿಥತಿಃ || 19-69 

#ಪರಮಾಕಾಶ ಮವಯಕ್ುಮ್ 

ಪರಬ ೂೀಧ್ಾನಾಂದ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಲಾಂಗ್ಾಂ ಜ ೂಯೀತಿಮಯರ್ಾಂ ಪಾರಹುಃ 
ಲೀರ್ಾಂತ ೀ ರ್ತರ ಯೀಗಿನಃ || 19-70 

 # ಸಾಂವದ ೀವ ಪರಾ ಕಾಷ್ಾಠ 
ಪರಮಾನಾಂದ ರೂಪಿಣೀ | 

ತಾಮಾಹುಃ ಪರಮಾಕಾಶಮ್ 

ಮುನಯೀ ಮುಕ್ು ಸಾಂಶರ್ಾಃ || 19-71 

#ತರಾಂಗಾದಿ ರ್ಥಾ ಸಿಾಂಧ್ ೂೀಃ 
ಸವರೂಪಾನಾನತಿ ರಿಚಯತ ೀ | 
ತಥಾ ಶ್ವಾಚಿಿದಾಕಾಶಾದ್ 

ವಶವಮೀತನನ ಭಿದಯತ ೀ || 19-72 
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ರ್ಥಾ ಪ ಷಪಪಲಾಶಾದಿ 

ವೃಕ್ಷ ರೂಪಾನನ ಭಿದಯತ ೀ | 

ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಪರಾಕಾಶಾತ್ 

ಜಗ್ತ ೂೀ ನಾಸಿು ಭಿನನತಾ || 19-73 

#ರ್ಥಾ ಜ ೂಯೀತಿೀಾಂಷಿ ಭ್ಾಸಾಂತ ೀ 
ಭೂತಾಕಾಶ ೀ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ | 
ತಥಾ ಭ್ಾಾಂತಿ ಪರಾಕಾಶ ೀ 
ಬ್ರಹ್ಾಾಾಂಡಾನ ವಶ ೀಷತಃ || 19-74 

ನರಸ ೂುೀಪಾಧಿ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಮ್ 

ನಮಯಲಾಂ ಸಾಂವದಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಪರಾಕಾಶಾಂ ಜಗ್ಚಿಿತರ- 
ವಲಾಸಾಲಾಂಬ್ ಭಿತಿುಕ್ಮ್ || 19-75 

#ಇತಿ ಮಹ್ಾಕಾಶಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ #ಕ್ತರರ್ಾಪರಕಾಶ ಸಾಲಮ್ ಶ್ವಸಯ ಪರಿಪೂಣಯಸಯ 
ಚಿದಾಕಾಶಸವ ರೂಪಿಣಃ | 
ಆತಾತ ವೀನಾನು ಸಾಂಧ್ಾನಾತ್ 

ಕ್ತರರ್ಾದ ೂಯೀತನವಾನ್ ರ್ಮಿೀ || 19-76 

#ನಷಕಲಾಂಕ್ ಚಿದಾನಾಂದ- 
ಗ್ಗ್ನ ೂೀಪಮ ರೂಪಿಣಃ | 

ಶ್ವಸಯ ಪರಿಪೂಣಯಸಯ 
ವೃತಿುಶ ೈತನಯ ರೂಪಿಣೀ || 19-77 

ನಷಕಲಾಂಕ ೀ ನರಾಕಾರ ೀ 
ನತ ಯೀ ಪರಮತ ೀಜಸಿ | 

ವಲೀನ ಚಿತು ವೃತುಸಯ 
ತಥಾ ಶಕ್ತುಃ ಕ್ತರಯೀಚಯತ ೀ || 19-78 

#ಸವಯಜ್ಞಃ ಸವಯ ಕ್ತಾಯ ಚ 

ಸವಯಗ್ಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 

ತದ ೈಕ್ಯ ಚಿಾಂತರ್ಾ ಯೀಗಿೀ 
ತಾದೃಶಾತಾಾ ಪರಕಾಶತ ೀ || 19-79 

ಸವ ಯಾಂದಿರರ್ಾಣಾಾಂ ವಾಯಪಾರ ೀ 
ವದಯಮಾನ ೀಪಿ ಸಾಂರ್ಮಿೀ | 
ಪರತುಯಙ್ುಾಖ ೀನ ಮನಸಾ 

ಶ್ವಾಂ ಪಶಯನ್ ಪರಮೀದತ ೀ || 19-80 

#ಕ್ೂಟಸಾ ಮಚಲಾಂ ಪಾರಜ್ಞಮ್ 

ಗ್ುಣಾತಿೀತಾಂ ಗ್ುಣ ೂೀತುರಮ್ | 
ಶ್ವತತುವಾಂ ಸವರೂಪ ೀಣ 

ಪಶಯನ್ ಯೀಗಿೀ ಪರಮೀದತ ೀ || 19-81 
ಪರಾತಾನ ಕ್ತರರ್ಾ  ಸವಾಯ 

ಗ್ಾಂಧವಯನಗ್ರಿೀವ ಮುಖ್ | 
ಪರಕಾಶತ ಇತಿ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಕ್ತರರ್ಾರ್ಾಸುು ಪರಕಾಶನಮ್ || 19-82 

ಇತಿ #ಕ್ತರರ್ಾಪರಕಾಶಸಾಲಾಂ  # 

 ಅಥ #ಭ್ಾವಪರಕಾಶಸಾಲಮ್ ತರಾಂಗಾದಾಯ ರ್ಥಾ ಸಿಾಂಧ್ೌ 

ನ ಭಿದಯಾಂತ ೀ ತಥಾತಾನ | 
ಭ್ಾವಾ ಬ್ುದಾಾಯದರ್ಃ ಸವ ಯ 

ರ್ತುದ್ ಭ್ಾವ ಪರಕಾಶನಮ್ || 19-83 

#ಶ್ವ ಏವ ಜಗ್ತಾವಯಮ್ 

ಶ್ವ ಏವಾಹಮಿತಯಪಿ | 
ಭ್ಾವರ್ನ್ ಪರಮೀ ಯೀಗಿೀ 
ಭವದ ೂೀಷ್ ೈನಯ ಬಾಧಯತ ೀ || 19-84 

ಶ್ವಭ್ಾವ ೀ ಸಿಾರ ೀ ಜಾತ ೀ 
ನಲ ಯಪಸಯ ಮಹ್ಾತಾನಃ | 

ಯ್ೀ ಯ್ೀ ಭ್ಾವಾಃ ಸಮುತಪನಾನಃ 
ತ ೀ ತ ೀ ಶ್ವಮರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ || 19-85 

#ಅದಿವತಿೀರ್ ಶ್ವಾಕಾರ- 
ಭ್ಾವನಾ ಧವಸು ಕ್ಮಯಣಾ | 

ನ ಕ್ತಾಂಚಿದ್ ಭ್ಾವಯತ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ್ವಾದನಯನಾಹ್ಾತಾನಾ || 19-86 

ಗ್ಲತಾಜ್ಞಾನ ಬ್ಾಂಧಸಯ 
ಕ ೀವಲಾತಾಾನು ಭ್ಾವನಃ | 

ರ್ತರ ರ್ತ ರೀಾಂದಿರರ್ಾಸಕ್ತುಃ 
ತತರ ತತರ ಶ್ವಾತಾತಾ || 19-87 

#ರಾಗ್ದ ವೀಷ್ಾದಯೀ ಭ್ಾವಾಃ 
ಸಾಂಸಾರ ಕ ಲೀಶ ಕಾರಣಮ್ | 
ತ ೀಷ್ಾಮುಪರಮೀ ರ್ತರ 
ತತರ ಭ್ಾವಃ ಶ್ವಾತಾಕ್ಃ || 19-88 

ರ್ಥಾ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾಕಾರಾಂತೌ 

ನ ಶಕ ೂನೀತಿ ತಮಃ ಸದಾ | 
ತಥಾ ಪರಕಾಶ ಮಾತಾಾನಮ್ 

ನಾ ವದಾಯಕ್ರಮತಿ ಸವರ್ಮ್ || 19-89 
#ಇತಿ ಭ್ಾವಪರಕಾಶಸಾಲಾಂ # 
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 ಅಥ #ಜ್ಞಾನ ಪರಕಾಶ ಸಾಲಮ್ ಮುಖಾಯಥ ಯ ಸಾಂಭವ ೀ ಜಾತ ೀ 
ಲಕ್ಷಣಾಯೀಗ್ಸಾಂಶರರ್ಾತ್ | 
ತಜಾಾಾನಯೀಜನಾಂ ರ್ತುತ್ 

ಉಕ್ುಾಂ ಜ್ಞಾನಪರಕಾಶನಮ್ || 19-90 

#ಮುಕ್ುಸಯ ಜ್ಞಾನಸಾಂಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ 
ಜ್ಞ ೀರ್ಾ ಭ್ಾವಃ ಸವಭ್ಾವತಃ | 
ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ನ ಭ್ ೀದಮತಿ ವತಯತ ೀ || 19-91 
ಜ್ಞಾನ ಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಸದಿೂಃ 
ಪರಿಚ ಛೀದ ೂೀಪಿ ವಸುುನಃ | 
ಪರಾತಾನಯ ಪರಿಚ ಛೀದ ೀ 
ಕ್ುತ ೂೀ ಜ್ಞಾನಸಯ ಸಾಂಭವಃ || 19-92 

#ಜ್ಞಾನಸಾಯವಷಯ್ೀ ತತ ುವೀ 
ಶ್ವಾಖ ಯೀ ಚಿತುಾಖಾತಾನ | 

ಆತ ೈಕ್ತಾವನುಸಾಂಧ್ಾನಮ್ 

ಜ್ಞಾನ ಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ್ ೈಃ || 19-93 

ಅಪರಿಚಿಛನನಮಾನಾಂದಮ್ 

ಸತಾುಕಾರಾಂ ಜಗ್ನಾರ್ಮ್ | 
ಬ್ರಹ್ ೇತಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಬ್ರಹಾಜ್ಞಾನ ಮಿಹ್ ೂೀಚಯತ ೀ || 19-94 

#ಬ್ರಹಾಜ್ಞಾನ ೀ ಸಮುತಪನ ನೀ 
ವಶ  ವೀಪಾಧಿ ವವಜಯತ ೀ | 
ಸವಯಾಂ ಸಾಂವನಾರ್ಾಂ ಭ್ಾತಿ 

ತದನಯನ ನೈವ ದೃಶಯತ ೀ || 19-95 
ತಸಾಾದದ ವೈತವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಅಪವಗ್ಯಸಯ ಕಾರಣಮ್ | 
ಭ್ಾವರ್ನ್ ಸತತಾಂ ಯೀಗಿೀ 
ಸಾಂಸಾರ ೀಣ ನ ಲಪಯತ ೀ || 19-96 

#ನತ ಯೀ ನಮಯಲ ಸತುವಯೀಗಿಷು 
ಪರ ೀ ನವಾಯಸನ ೀ ನಷಕಲ ೀ 
ಸವಾಯತಿೀತ ಪದ ೀ ಚರಾಚರ ಮಯ್ೀ 
ಸತಾುತಾನ ಜ ೂಯೀತಿಷಿ| 

ಸಾಂವದ ೂವಯೀಮಿನ ಶ್ವ ೀ ವಲೀನ 

ಹೃದರ್ಸುದ ೂೀದವ ೈಮುಖ್ಯತಃ 
ಸಾಕ್ಷಾತಾವಯ ಗ್ತ ೂೀ ವಭ್ಾತಿ  
ವಗ್ಲದಿವಶವಃ ಸವರ್ಾಂ ಸಾಂರ್ಮಿೀ||19-97 

ಇತಿ #ಜ್ಞಾನಪರಕಾಶಸಾಲಾಂ 

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ಶರಣಸಾಲ ೀ ದಿೀಕ್ಷಾಪಾದ ೂೀದಕ್ಸಾಲಾದಿದಾವದಶವಧಸಾಲಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ 

#ಏಕ ೂೀನವಾಂಶತಿತಮಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ವಾಂಶಃಪರಿಚ ಛೀದಃ ಐಕ್ಯಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತನವವಧಲಾಂಗ್ಸಾಲಪರಸಾಂಗ್ಃ ಅಥ ಐಕ್ಯಸಾಲಮ್ 
|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

ಸಾಲಭ್ ೀದಾಸುವರ್ಾ ಪರೀಕಾುಃ 
ಶರಣಸಾಲಸಾಂಶ್ರತಾಃ | 

ಐಕ್ಯಸಾಲಗ್ತಾನ್ ಬ್ೂರಹಿ 

ಸಾಲಭ್ ೀದಾನ್ ಗ್ಣ ೀಾಂದರ ಮೀ || 20-1 

|| ಶ್ರೀ #ರ ೀಣುಕ್ಉವಾಚ || 

ಸಾಲಾನಾಾಂ ನವಕ್ಾಂ ಚ ೈಕ್ಯ- 
ಸಾಲ ೀಸಿಾನ್ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ || 20-2 

ತತಿಾವೀಕ್ೃತಪರಸಾದ ೈಕ್ಯ- 
ಸಾಲಮಾದೌ  ಪರಕ್ತೀತಿಯತಮ್ | 
ಶ್ಷ್ ೂುೀದನಸಾಲಾಂ ಚಾಥ 

ಚರಾಚರಲರ್ಸಾಲಮ್ || 20-3 

#ಭ್ಾಾಂಡಸಾಲಾಂ ತತಃ ಪರೀಕ್ುಮ್ 

ಭ್ಾಜನಸಾಲಮುತುಮಮ್ | 

ಅಾಂಗಾಲ ೀಪಸಾಲಾಂ ಪಶಾಿತ್ 

ಸವಪರಾಜ್ಞಾಸಾಲಾಂ ತತಃ || 20-4 

ಭ್ಾವಾಭ್ಾವವನಾಶಾಂ ಚ 

ಜ್ಞಾನಶ ನಯಸಾಲಾಂ ತತಃ | 

ತದ ೀಷ್ಾಾಂ ಕ್ರಮಶ  ೀ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಶೃಣು ತಾಪಸ ಲಕ್ಷಣಮ್ || 20-5 

# ಐಕ್ಯಸಾಲಮ್ ಅಥ ಸಿವೀಕ್ೃತಪರಸಾದಿಸಾಲಮ್ # 

ಮುಖಾಯಥ ೂಯ  ಲಕ್ಷಣಾಥಯಶಿ 
ರ್ತರ ನಾಸಿು ಚಿದಾತಾನ | 
ವಶೃಾಂಖ್ಲತರ್ಾ ತಸಯ 
ಪರಸಾದಃ ಸಿವೀಕ್ೃತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 20-6 

#ಮಾತೃಮೀರ್ಪರಮಾಣಾದಿ- 
ವಯವಹ್ಾರ ೀ ವಹ್ಾರಿಣೀಮ್ | 
ಸಾಂವತಾಾಕ್ಷಾತೃತಿಾಂ ಲಬಾಾವ 
ಯೀಗಿೀ ಸಾವತಾನ ತಿಷಠತಿ || 20-7 

ಅದ ವೈತಬ ೂೀಧನಧೂಯತ- 
ಭ್ ೀದಾವ ೀಶಸಯ ಯೀಗಿನಃ | 

ಸಾಕ್ಷಾತೃತಮಹ್ಾಸಾಂವತ್ 

ಪರಕಾಶಸಯ ಕ್ವ ಬ್ಾಂಧನಮ್ || 20-8 

#ಚಿದಾತಾನ ಶ್ವ ೀ ನಯಸುಮ್ 

ಜಗ್ದ ೀತಚಿರಾಚರಮ್ | 

ಜ್ಞಾರ್ತ ೀ ತನಾರ್ಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಅಗೌನ ಕಾಷ್ಾಠದಿಕ್ಾಂ ರ್ಥಾ || 20-9 
ನ ಭ್ಾತಿ ಪೃರ್ಥವೀ ನ ಜಲಮ್ 

ನ ತ ೀಜ ೂೀ ನ ೈವ ಮಾರುತಃ | 
ನಾಕಾಶ  ೀ ನ ಪರಾಂ ತತುವಮ್ 

ಶ್ವ ೀ ದೃಷ್ ುೀ ಚಿದಾತಾನ || 20-10 

#ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ ೀ  ಚಿದಾಕಾರ ೀ 
ಜವಲತಯಾಂತನಯರಾಂತರಮ್ | 

ವಲೀನಾಂ ನಖಿಲಾಂ ತತುವಮ್ 

ಪಶಯನ್  ಯೀಗಿೀ ನ ಲಪಯತ ೀ || 20-11 

ಅಾಂತಮುಯಖ ೀನ ಮನಸಾ 

ಸಾವತಾಜ ೂಯೀತಿಷಿ ಚಿನಾಯ್ೀ | 
ಸವಾಯನಪಯಥಯವಷರ್ಾನ್ 

ಜುಹವನ್ ಯೀಗಿೀ ಪರಮೀದತ ೀ || 20-12 

#ಸಚಿಿದಾನಾಂದಜಲಧ್ೌ 

ಶ್ವ ೀ ಸಾವತಾನ ನಮಯಲಃ | 
ಸಮಪರಯ ಸಕ್ಲಾನ್ ಭುಾಂಕ ುೀ 
ವಷರ್ಾನ್ ತತರಸಾದತಃ || 20-13 

ಇತಿ ಸಿವೀಕ್ೃತಪರಸಾದಿಸಾಲಾಂ #ಅಥ #ಶ್ಷ್ ೂುೀದನಸಾಲಮ್ ಪರಕಾಶತ ೀ ರ್ಾ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್  

ಮಾರ್ಾ ಸ ೈವೀದನಾಕ್ೃತಿಃ | 
ಲೀರ್ತ ೀ ತತರ ಚಿಲಲಾಂಗ ೀ 
ಶ್ಷುಾಂ ತತಪರಿಕ್ತೀತಿಯತಮ್ || 20-14 

#ಜಗ್ದಾಂಗ ೀ ಪರಿಗ್ರಸ ುೀ 
ಮಾರ್ಾಪಾಶವಜೃಾಂಭಿತ ೀ | 
ಸಾವತಾಜ ೂಯೀತಿಷಿ ಬ ೂೀಧ್ ೀನ 

ತದ ೀಕ್ಮವಶ್ಷಯತ ೀ || 20-15 
ಅಖ್ಾಂಡ(ಸಾಂವದಾನಾಂದ)ಸಚಿಿದಾನಾಂದ- 
ಪರಬ್ರಹಾಸವರೂಪಿಣಃ | 
ಜೀವನುಾಕ್ುಸಯ ಧಿೀರಸಯಮಾರ್ಾ 
ಕ ೈಾಂಕ್ರ್ಯವಾದಿನೀ || 20-16 

#ವಶವಾಂ ಸಾಂಮೀಹಿನೀ ಮಾರ್ಾ 

ಬ್ಹುಶಕ್ತುನಯರಾಂಕ್ುಶಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ತವಮುಪ ೀತಸಯ 
ನ ಪ ರಃ ಸಾಾತುಮಿೀಹತ ೀ || 20-17 

ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ ೀ ಚಿದಾಕಾರ ೀ 
ನಮಗ ನೀನ ಮಹ್ಾತಾನಾ | 
ಭುಜಯಮಾನಾ ರ್ಥಾಯೀಗ್ಮ್ 

ನಶಯಾಂತಿ ವಷರ್ಾಃ ಸವತಃ || 20-18 

# ಶಬಾದದಯೀಪಿ ವಷರ್ಾ 

ಭುಜಯಮಾನಾಸುದಿಾಂದಿರಯ್ೈಃ | 
ಆತಾನ ಯೀವ ವಲೀರ್ಾಂತ ೀ 
ಸರಿತಃ ಸಾಗ್ರ ೀ ರ್ಥಾ || 20-19 
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ಅಥಯಜಾತಮಶ ೀಷಾಂ ತು 
ಗ್ರಸನ್ ಯೀಗಿೀ ಪರಶಾಮಯತಿ | 
ಸಾವತಾನ ೈವಾಸಿಾತ ೂೀ ಭ್ಾನುಃ 
ತ ೀಜ ೂೀಜಾಲಮಶ ೀಷತಃ || 20-20 

# ಇತಿ ಶ್ಷ್ ೂುೀದನಸಾಲಾಂ 

 
 

ಅಥ ಚರಾಚರಲರ್ಸಾಲಮ್ # 

ಲಾಂಗ ೈಕ ಯೀ ತು ಸಮಾಪನ ನೀ 
ಚರಣಾಚರಣ ೀ ಗ್ತ ೀ | 
ನದ ಯಹಿೀ ಸ ಭವ ೀದ ೂಯೀಗಿೀ 
ಚರಾಚರವನಾಶಕ್ಃ || 20-21 

#ಅನಾದಯವದಾಯಮೂಲಾ ಹಿ 

ಪರತಿೀತಿಜಯಗ್ತಾಮಿರ್ಮ್ | 
ಸಾವತ ೈಕ್ಬ ೂೀಧ್ಾತ್ ತನಾನಶ ೀ 
ಕ್ುತ ೂೀ ವಶವಪರಕಾಶನಮ್ || 20-22 

ರ್ಥಾ ಮೀಘ್ರಃ ಸಮುದೂೂತಾಃ 
ವಲೀರ್ಾಂತ ೀ ನಭಸಾಲ ೀ | 

ತಥಾತಾನ ವಲೀರ್ಾಂತ ೀ 
ವಷರ್ಾಃ ಸಾವನುಭ್ಾವನಃ || 20-23 

#ಸವಪ ನೀ ದೃಷುಾಂ ರ್ಥಾ ವಸುು 
ಪರಬ ೂೀಧ್ ೀ ಲರ್ಮಶುನತ ೀ | 
ತಥಾ ಸಾಾಂಸಾರಿಕ್ಾಂ ಸವಯಮ್ 

ಆತಾಜ್ಞಾನ ೀ ವನಶಯತಿ || 20-24 
ಜಾಗ್ರತಾವಪನ ಸುಷುಪಿುಭಯಃ 
ಪರಾವಸಾಾಮುಪ ೀರ್ುಷಃ | 

ಕ್ತಾಂ ವಾ ಪರಮಾಣಾಂ ಕ್ತಾಂ ಜ್ಞ ೀರ್ಮ್ 

ಕ್ತಾಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಸಯ ಸಾಧನಮ್ || 20-25 

#ತುರ್ಾಯತಿೀತಪದಾಂ  ರ್ತುದ್ 

ದೂರಾಂ ವಾಙ್ಾನಸಾಧವನಃ | 

ಅನುಪರವಶಯ ತದ ೂಯೀಗಿೀ 
ನ ಭೂಯೀ ವಶವಮಿೀಕ್ಷತ ೀ || 20-26 

ನಾನಯತ್ ಪಶಯತಿ ಯೀಗಿೀಾಂದ ೂರೀ 
ನಾನಯಜಾಾನಾತಿ ಕ್ತಾಂಚನ | 

ನಾನಯಚಛೃಣ ೂೀತಿ ಸಾಂದೃಷ್ ುೀ 
ಚಿದಾನಾಂದಮಯ್ೀ ಶ್ವ ೀ || 20-27 

#ಅಸದ ೀವ ಜಗ್ತ್ ಸವಯಮ್ 

ಸದಿವ ಪರತಿಭ್ಾಸತ ೀ | 

ಜ್ಞಾತ ೀ ಶ್ವ ೀ ತದಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸವರೂಪಮುಪಪದಯತ ೀ || 20-28 
ಇತಿ ಚರಾಚರಲರ್ಸಾಲಾಂ ಅಥ # ಭ್ಾಾಂಡಸಾಲಮ್ ಬ್ರಹ್ಾಾಾಂಡ ಶತಕ ೂೀಟ್ತ್ೀನಾಮ್ 

ಸಗ್ಯಸಿಾತಿಲರ್ಾನ್ ಪರತಿ | 
ಸಾಾನಭೂತ ೂೀ  ವಮಶ  ಯ ರ್ಃ 
ತದಾೂಾಂಡಸಾಲಮುಚಯತ ೀ || 20-29 

# ವಮಶಾಯಖಾಯ ಪರಾಶಕ್ತುಃ 
ವಶ  ವೀದಾೂಸನಕಾರಿಣೀ | 

ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸವಯಭೂತಾನಾಮ್ 

ಸಮಿಾಂಧ್ ೀ ಸವಯತ ೂೀಮುಖಿೀ || 20-30 
ವಶವಾಂ ರ್ತರ ಲರ್ಾಂ ರ್ಾತಿ 

ವಭ್ಾತಾಯತಾಾ ಚಿದಾಕ್ೃತಿಃ | 

ಸದಾನಾಂದಮರ್ಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸಾ ವಮಶಯಮಯಿೀ ಕ್ಲಾ || 20-31 

#ಪರಾಹಾಂತಾಸಮಾವ ೀಶ- 
ಪರಿಪೂಣಯವಮಶಯವಾನ್ | 

ಸವಯಜ್ಞಃ ಸವಯಗ್ಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ 
ಸವಯಕ್ತಾಯ ಮಹ್ ೀಶವರಃ || 20-32 

ವಶಾವಧ್ಾರಮಹ್ಾಸಾಂವತ್ 

ಪರಕಾಶಪರಿಪೂರಿತಮ್ | 

ಪರಾಹಾಂತಾಮರ್ಾಂ ಪಾರಹುಃ 
ವಮಶಯಾಂ ಪರಮಾತಾನಃ || 20-33 

#ವಮಶಯಭ್ಾಾಂಡವನಯಸು- 
ವಶವತತುವವವಜೃಾಂಭಣಃ | 

ಅನನಯಮುಖ್ ಸಾಂಪ ರೀಕ್ಷಿೀ 
ಮುಕ್ುಃ ಸಾವತಾನ ತಿಷಠತಿ || 20-34 

ಇತಿ ಭ್ಾಾಂಡಸಾಲಾಂ #ಅಥ ಭ್ಾಜನಸಾಲಮ್ ಸಮಸುಜಗ್ದಾಂಡಾನಾಮ್ 

ಸಗ್ಯಸಿಾತಯಾಂತ ಕಾರಣಮ್ | 

ವಮಶ  ಯ ಭ್ಾಸತ ೀ ರ್ತರ 
ತದ್ ಭ್ಾಜನಮಿಹ್ ೂೀಚಯತ ೀ || 20-35 

#ವಮಶಾಯಖಾಯ  ಪರಾಶಕ್ತುಃ 
ವಶವವ ೈಚಿತರಯಕಾರಿಣೀ | 
ರ್ಸಿಾನ್ ಪರತಿಷಿಠತಾ ಬ್ರಹಾ 
ತದಿದಾಂ ವಶವಭ್ಾಜನಮ್ || 20-36 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣರೂಪ ೀಣ 

ಜಗ್ದಾಂಕ್ುರ ರೂಪತಃ | 

#ರ್ಥಾ ಚಾಂದ ರೀ ಸಿಾರಾ ಜ ೂಯೀತಾಾು 
ವಶವವಸುುಪರಕಾಶ್ನೀ | 

ಅಕಾರಃ ಶ್ವ ಆಖಾಯತ ೂೀ 
ಹಕಾರಃ ಶಕ್ತುರುಚಯತ ೀ | 

#ಅಹಾಂತಾಾಂ ಪರಮಾಾಂ ಪಾರಪಯ 
ಶ್ವಶಕ್ತುಮಯಿೀಾಂ ಸಿಾರಾಮ್ | 
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ರ್ಸಿಾನ್ ವಭ್ಾತಿ ಚಿಚಛಕ್ತುಃ 
ಬ್ರಹಾಭೂತಃ ಸ ಉಚಯತ ೀ || 20-37 

ತಥಾ ಶಕ್ತುವಯಮಶಾಯತಾಾ 
ಪರಕಾರ ೀ ಬ್ರಹಾಣ ಸಿಾತಾ || 20-38 

ಶ್ವಶಕ್ತುಮರ್ಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ಸಿಾತಮೀಕ್ಮಹಾಂಪದ ೀ || 20-39 

ಬ್ರಹಾಭೂರ್ಾಂ ಗ್ತ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ವಶಾವತಾಾ ಪರತಿಭ್ಾಸತ ೀ || 20-40 

ವೃಕ್ಷಸಾಾಂ ಪತರಪ ಷ್ಾಪದಿ 

ವಟಬೀಜಸಿಾತಾಂ ರ್ಥಾ | 
ತಥಾ ಹೃದರ್ಬೀಜಸಾಮ್ 

ವಶವಮೀತತ್ ಪರಾತಾನಃ || 20-41 

#ಇತಿ ಭ್ಾಜನಸಾಲಾಂ #ಅಥ ಅಾಂಗಾಲ ೀಪ ಸಾಲಮ್ # 

ದಿಕ್ ಕಾಲಾದಯ ನವಚಿಛನನಮ್ 

ಚಿದಾನಾಂದಮರ್ಾಂ ಮಹತ್ | 
ರ್ಸಯ ರೂಪಮಿದಾಂ ಖಾಯತಮ್ 

ಸ ೂೀಾಂಗಾಲ ೀಪ ಇಹ್ ೂೀಚಯತ ೀ ||20-42 

#ಸಮಸು ಜಗ್ದಾತಾಾಪಿ 

ಸಾಂವದೂರಪೀ ಮಹ್ಾಮತಿಃ | 
ಲಪಯತ ೀ ನ ೈವ ಸಾಂಸಾರ ೈಃ 
ರ್ಥಾ ಧೂಮಾದಿ ಭಿನಯಭಃ || 20-43 

ನ ವಧಿನಯ ನಷ್ ೀಧಶಿ 
ನ ವಕ್ಲ ೂಪೀ ನ ವಾಸನಾ | 

ಕ ೀವಲಾಂ ಚಿತಾವರೂಪಸಯ 
ಗ್ಲತ ಪಾರಕ್ೃತಾತಾನಃ || 20-44 

#ಘಟಾದಿಷು ಪೃಥಗ್ೂೂತಮ್ 

ರ್ಥಾಕಾಶಾಂ ನ ಭಿದಯತ ೀ | 
ತಥ ೂೀಪಾಧಿಗ್ತಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ನಾನಾರೂಪಾಂ ನ ಭಿದಯತ ೀ || 20-45 

ಅನಶವರ ಮ ನದ ಯಶಯಮ್ 

ರ್ಥಾ ವಯೀಮ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಾಾಪಿ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ಅತರ ವ ೈ ಶ ೀಷಿಕ್ತೀ ಕ್ಲಾ || 20-46 

#ನ ದ ೀವತವಾಂ ನ ಮಾನುಷಯಮ್ 

ನ ತಿರ್ಯಕ್ುವಾಂ  ನ ಚಾನಯಥಾ | 
ಸವಾಯಕಾರತವ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಜೀವನುಾಕ್ುಸಯ ಯೀಗಿನಃ || 20-47 

ಇತಿ ಅಾಂಗಾಲ ೀಪ ಸಾಲಾಂ #ಅಥ ಸವಪರಾಜ್ಞ ಸಾಲಮ್ 

ಅಪರಮೀಯ್ೀ ಚಿದಾಕಾರ ೀ 
ಬ್ರಹಾಣಯದ ವೈತ ವ ೈಭವ ೀ | 

ವಲೀನಃ ಕ್ತಾಂ ನು ಜಾನಾತಿ 

ಸಾವತಾಾನಾಂ ಪರಮೀವ ವಾ || 20-48 

#ರ್ತರ ನಾಸಿು ಭಿದಾಯೀಗಾತ್ 

ಅಹಾಂ ತವಮಿತಿ ವಭರಮಃ | 

ನ ಸಾಂಯೀಗ ೂೀ ವಯೀಗ್ಶಿ 
ನ ಜ್ಞ ೀರ್ಜ್ಞಾತೃ ಕ್ಲಪನಾ || 20-49 

ನ ಬ್ಾಂಧ್ ೂೀ ನ ಚ ಮುಕ್ತುಶಿ 
ನ ದ ೀವಾದಯಭಿಮಾನತಾ | 
ನ ಸುಖ್ಾಂ ನ ೈವ ದುಃಖ್ಾಂ ಚ 

ನಾಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮೀವ ವಾ || 20-50 

#ನ ೂೀತೃಷುತವಾಂ ನ ಹಿೀನತವಮ್ 

ನ ೂೀಪರಿಷ್ಾುನನ ಚಾಪಯಧಃ | 

ನ ಪಶಾಿನ ನೈವ ಪ ರತ ೂೀ 
ನ ದೂರ ೀ ಕ್ತಾಂಚಿದಾಂತರ ೀ || 20-51 

ಸವಾಯಕಾರ ೀ  ಚಿದಾನಾಂದ ೀ 
ಸತಯರೂಪಿಣ ಶಾಶವತ ೀ | 

ಪರಾಕಾಶಮಯ್ೀ ತಸಿಾನ್ 

ಪರ ೀ ಬ್ರಹಾಣ ನಮಯಲ ೀ || 20-52 

#ಏಕ್ತೀಭ್ಾವ ಮುಪ ೀತಾನಾಮ್ 

ಯೀಗಿನಾಾಂ ಪರಮಾತಾನಾಮ್ | 

ಪರಾಪರಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಪರಿಹ್ಾಸಕ್ಥಾ ಕ್ುತಃ || 20-53 

ದ ೀಶಕಾಲಾನ ವಚಿಛನನ- 
ತ ೀಜ ೂೀರೂಪ ಸಮಾಶರರ್ಾತ್ | 
ಸವಪರಜ್ಞಾನ ವರಹ್ಾತ್ 

ಸವಪರಾಜ್ಞಸಾಲಾಂ ವದುಃ || 20-54 

#ಇತಿ ಸವಪರಾಜ್ಞಸಾಲಾಂ 

 #ಅಥ ಭ್ಾವಾಭ್ಾವಲರ್ ಸಾಲಮ್ ತವಾಂತಾಹಾಂತಾ ವನಮುಯಕ ುೀ 
ಶ ನಯಕ್ಲ ಪೀ ಚಿದಾಂಬ್ರ ೀ | 

ಏಕ್ತೀಭೂತಸಯ ಸಿದಾಸಯ 
ಭ್ಾವಾಭ್ಾವಕ್ಥಾ ಕ್ುತಃ || 20-55 

#ಅಹಾಂಭ್ಾವಸಯ ಶ ನಯತಾವತ್ 

ಅಭ್ಾವಸಯ ತಥಾತಾನಃ | 
ಭ್ಾವಾಭ್ಾವ ವನಮುಯಕ ೂುೀ 
ಜೀವನುಾಕ್ುಃ ಪರಕಾಶತ ೀ || 20-56 
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ಸುಖ್ದುಃಖಾದಿಭ್ಾವ ೀಷು 
ನಾಭ್ಾವೀ ಭ್ಾವ ಏವ ವಾ | 
ವದಯತ ೀ ಚಿತಾವರೂಪಸಯ 
ನಲ ಯಪಸಯ ಮಹ್ಾತಾನಃ || 20-57 

#ರ್ಸಿಾನ್ ಜ ೂಯೀತಿಷಿ ಚಿದೂರಪ ೀ 
ದೃಶಯತ ೀ ನ ೈವ ಕ್ತಾಂಚನ | 
ಸದೂರಪಾಂ ವಾಪಯ ಸದೂರಪಮ್ 

ಭ್ಾವಾಭ್ಾವಾಂ ವಮುಾಂಚತಃ || 20-58 

ಪರತಿೀರ್ ಮಾನೌ ವದ ಯೀತ ೀ 
ಭ್ಾವಾಭ್ಾವೌ ನ ಕ್ುತರಚಿತ್ | 
ಲಾಂಗ ೈಕ ಯೀ ಸತಿ ರ್ತುಸಾಾದ್ 

ಭ್ಾವಾಭ್ಾವ ಲರ್ ಸಾಲಮ್ || 20-59 

#ಇತಿ ಭ್ಾವಾಭ್ಾವಲರ್ಸಾಲಾಂ 

 ಅಥ #ಜ್ಞಾನಶ ನಯ ಸಾಲಮ್ ಪರಾಪರ ಸಮಾಪ ೀಕ್ಷ- 
ಭ್ಾವಾಭ್ಾವ ವವ ೀಚನಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಬ್ರಹಾಣ ತನಾನಸಿು 
ಜ್ಞಾನ ಶ ನಯ ಸಾಲಾಂ ವದುಃ || 20-60 

#ಜಲ ೀ ಜಲಮಿವ ನಯಸುಮ್ 

ವಹ್ೌನ ವಹಿನ ರಿವಾಪಿಯತಮ್ | 

ಪರ ೀ ಬ್ರಹಾಣ ಲೀನಾತಾಾ 
ವಭ್ಾಗ ೀನ ನ ದೃಶಯತ ೀ || 20-61 

ಸವಾಯತಾನ ಪರ ೀ ತತ ುವೀ 
ಭ್ ೀದಶಾಂಕಾ ವವಜಯತ ೀ | 
ಜ್ಞಾತಾರ ದಿವಯ ವಹ್ಾರ ೂೀತಾಮ್ 

ಕ್ುತ ೂೀ ಜ್ಞಾನಾಂ ವಭ್ಾವಯತ ೀ || 20-62 

#ನವಯಕಾರಾಂ ನರಾಕಾರಮ್ 

ನತಯಾಂ ಸಿೀಮಾ ವವಜಯತಮ್ | 
ವಯೀಮವತಪರಮಾಂ ಬ್ರಹಾ 
ನವಯಕ್ಲಪತರ್ಾ ಸಿಾತಮ್ || 20-63 

ನ ಪೃಥಾವಯದಿೀನ ಭೂತಾನ 

ನ ಗ್ರಹ್ಾ ನ ೈವ ತಾರಕಾಃ | 

ನ ದ ೀವಾ ನ ಮನುಷ್ಾಯಶಿ 
ನ ತಿರ್ಯಾಂಚ ೂೀ ನ ಚಾಪರ ೀ || 20-64 

#ತಸಿಾನ್ ಕ ೀವಲ ಚಿನಾಾತರ – 

ಸತಾುನಾಂದ ೈಕ್ ಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ತವಾಂತಾ ಹಾಂತಾದಿ ಸಾಂರೂಢಮ್ 

ವಜ್ಞಾನಾಂ ಕ ೀನ ಭ್ಾವಯತ ೀ || 20-65 
ಜ್ಞ ೀರ್ಾಭ್ಾವಾದಿವ ಶ ೀಷ್ ೀಣ 

ಶ ನಯಕ್ಲಪಾಂ ವಭ್ಾವಯತ ೀ | 

ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞ ೀರ್ಾದಿಭಿಃ ಶ ನಯಮ್ 

ಶ ನಯಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಗ್ುಯಣ ೈಃ || 20-66 

#ಆದಾವಾಂತ ೀ ಚ ಮಧ್ ಯೀ ಚ 

ಶ ನಯಾಂ ಸವಯತರ ಸವಯದಾ | 
ದಿವತಿೀಯ್ೀನ  ಪದಾಥ ಯನ 

ಶ ನಯಾಂ ಶ ನಯಾಂ ವಭ್ಾವಯತ ೀ || 20-67 

ಕ ೀವಲಾಂ ಸಚಿಿದಾನಾಂದ- 
ಪರಕಾಶಾದವರ್ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಶ ನಯಕ್ಲಪಾಂ ಪರಾಕಾಶಮ್ 

ಪರಬ್ರಹಾ ಪರಕಾಶತ ೀ || 20-68 

#ಶ ನಯಜ್ಞಾನಾದಿಸಾಂಕ್ಲ ಪೀ 
ಶ ನಯಸವಾಯಥಯಸಾಧನ ೀ | 

 

ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ ೀ ಚಿದಾಕಾರ ೀ 
ಸವಪರಕಾಶ ೀ  ನರುತುರ ೀ || 
ಏಕ್ತೀಭ್ಾವ ಮುಪ ೀತಸಯ 
ಕ್ಥಾಂ ಜ್ಞಾನಸಯ ಸಾಂಭವಃ || 20-69 

#ರ್ಸಯ ಕಾರ್ಯದಶಾ ನಾಸಿು 
ಕಾರಣತವಮಥಾಪಿ ವಾ | 

ಶ ೀಷತವಾಂ ನ ೈವ ಶ ೀಷಿತವಮ್ 

ಸ ಮುಕ್ುಃ ಪರ ಉಚಯತ ೀ || 20-70 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಶ ನಯಸಾಲಾಂ #ಶಾಸ ೂರೀಪ ಸಾಂಹ್ಾರಃ 

 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ಸಾಲಮ್ 

ಏತಾವದುಕಾುವ ಪರಮ ಪರಬ ೂೀಧಮ್ 

ಅದ ವೈತಮಾನಾಂದ ಶ್ವ ಪರಕಾಶಮ್ | 

ದ ೀವ ಯೈ ಪ ರಾ ಭ್ಾಷಿತಮಿೀಶವರ ೀಣ 

ತೂಷಿುೀ ಮಭೂದಾಾಯನ ಪರ ೂೀ ಗ್ಣ ೀಾಂದರಃ 
|| 20-71 

#ಏವ ಮುಕಾುವ ಸಮಾಸಿೀನಮ್ 

ಶ್ವಯೀಗ್ ಪರಾರ್ಣಮ್ | 

ರ ೀಣುಕ್ಾಂ ತಾಂ ಸಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ಬ್ಭ್ಾಷ್ ೀ ಪಾರಾಂಜಲಮುಯನಃ || 20-72 

|| ಅಗ್ಸಾ ಉವಾಚ || 

 
ಶ್ವಯೀಗ್ ವಶ ೀಷಜ್ಞ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮಹ್ ೂೀದಧ್ ೀ | 

ಸಮಸುವ ೀದ ಶಾಸಾರದಿ- 
ವಯವಹ್ಾರ ಧುರಾಂಧರ || 20-73 

#ಆಲ ೂೀಕ್ ಮಾತರ ನಧೂಯತ- 
ಸವಯ ಸಾಂಸಾರ ಬ್ಾಂಧನ:| 

ಸವಚಛಾಂದ ಚರಿತ ೂೀಲಾಲಸ 

ಸವಪರಕಾಶಾತಾ ವಚಿಛವ || 20-74 
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ಅವತಿೀಣಯಮಿದಾಂ ಶಾಸರಮ್ 

ಅನವದಯಾಂ ತವದಾನನಾತ್ | 

ಶುರತಾವ ಮೀ ಮೀದತ ೀ ಚಿತುಮ್ 

ಜ ೂಯೀತಿಃ ಪಶ ಯೀ ಶ್ವಾಭಿಧಮ್ || 20-75 

#ಅದಯ ಮೀ ಸಫಲಾಂ ಜನಾ 
ಗ್ತ ೂೀ ಮೀ ಚಿತು ವಭರಮಃ | 

ಸಾಂಜಾತಾ ಪಾಶವಚಿಛತಿುಃ 
ತಪಾಾಂಸಿ ಫಲತಾನ ಚ || 20-76 

ಇದಾನೀ ಮೀವ ಮೀ ಜಾತಮ್ 

ಮುನರಾಜ ೂೀತುಮೀತುಮಮ್| 

ಇತಃಪರಾಂ ಮರ್ಾ ನಾಸಿು 
ಸದೃಶ  ೀ ಭುವನತರಯ್ೀ || 20-77 

#ಶಾಸರಾಂ ತವ ಮುಖ ೂೀದಿುೀಣಯಮ್ 

ಶ್ವಾದ ವೈತ ಪರಾಂ-ಪರಮ್ | 
ಮಾಾಂ ವನಾ ಕ್ಸಯ ಲ ೂೀಕ ೀಷು 
ಶ  ರೀತು ಮಸಿು ತಪಃ ಶುಭಮ್ || 20-78 

ತಪಸಾಾಂ ಪರಿಪಾಕ ೀನ 

ಶಾಂಕ್ರಸಯ ಪರಸಾದತಃ | 

ಆಗ್ತಸುವಾಂ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗ್ 

ಮಾಾಂ ಕ್ೃತಾಥಯಯಿತುಾಂ ಗಿರಾ ||20-79 

   

#|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

 
ಇತಿ ಸುುವಾಂತಾಂ ವನರ್ಾದ್ 

ಅಗ್ಸಾಾಂ ಮುನಪ ಾಂಗ್ವಮ್ | 
ಆಲ ೂೀಕ್ಯ ಕ್ರುಣಾದೃಷ್ಾುಯ 
ಬ್ಭ್ಾಷ್ ೀ ಸ ಗ್ಣ ೀಶವರಃ || 20-80 

ಅಗ್ಸಾ ಮುನಶಾದೂಯಲ 

ತಪಸಿಾದಾ ಮನ ೂೀರಥ | 

ತಾವಾಂ ವನಾ ಶ್ವಶಾಸರಸಯ 
ಕ್ಃ ಶ  ರೀತುಮಧಿಕಾರವಾನ್ || 20-81 

#ಪಾತರಾಂ ಶ್ವಪರಸಾದಸಯ 
ಭವಾನ ೀಕ ೂೀ ನ ಚಾಪರಃ | 

ಇತಿ ನಶ್ಿತಯ ಕ್ರ್ಥತಮ್ 

ಮರ್ಾ ತ ೀ ತಾಂತರಮಿೀದೃಶಮ್ ||20-82 
ಸಾಾಪಯತಾಾಂ ಸವಯಲ ೂೀಕ ೀಷು 
ತಾಂತರಮೀತತ್ ತವವರ್ಾ ಮುನ ೀ | 
ಈದೃಶಾಂ ಶ್ವಬ ೂೀಧಸಯ 
ಸಾಧನಾಂ ನಾಸಿು ಕ್ುತರಚಿತ್ || 20-83 

#ರಹಸಯಮೀತತ್ ಸವಯಜ್ಞಃ 
ಸವಾಯನುಗಾರಹಕ್ಃ ಶ್ವಃ | 

ಅವಾದಿೀತ್ ಸವಯಲ ೂೀಕಾನಾಮ್ 

ಸಿದಾಯ್ೀ ಪಾವಯತಿೀಪತಿಃ || 20-84 

ತದಿದಾಂ ಶ್ವಸಿದಾಾಾಂತ- 
ಸಾರಾಣಾ ಮುತುಮೀತುಮಮ್ | 
ವ ೀದವ ೀದಾಾಂತ ಸವಯಸವಮ್ 

ವದಾಯಚಾರ ಪರವತಯಕ್ಮ್ || 20-85 

#ವೀರಮಾಹ್ ೀಶವರ ಗಾರಹಯಮ್ 

ಶ್ವಾದ ವೈತಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 
ಪರಿೀಕ್ಷಿತ ೀಭ್ ೂಯೀ ದಾತವಯಮ್ 

ಶ್ಷ್ ಯೀಭ್ ೂಯೀ ನಾನಯಥಾ ಕ್ವಚಿತ್ || 20-86 
ಏತಚಛರವಣ ಮಾತ ರೀಣ 

ಸವ ಯಷ್ಾಾಂ  ಪಾಪಸಾಂಕ್ಷರ್ಃ | 
 

#ಅವತಿೀಣಯಾಂ ಮರ್ಾ ಭೂಮೌ 

ಶಾಸರಸಾಯಸಯ ಪರವೃತುಯ್ೀ | 
ಪರವತಯರ್ ಶ್ವಾದ ವೈತಮ್ 

ತವಮಪಿ ಜ್ಞಾನಮಿೀದೃಶಮ್ || 20-87 

ಇತಿ #ಶ್ವ ೈಕ್ಯಸಾಲಾಂ  

ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿತ ೀಷು ಸಿದಾದಾಂತಾಗ್ಮೀಷು 
ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಾಂಗ್ಸಾಲಾಾಂತಗ್ಯತ ಐಕ್ಯಸಾಲ ೀ 

ಸಿವೀಕ್ೃತಪರಸಾದಿಸಾಲಾದಿ ನವವಧಸಾಲ ಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ವಾಂಶತಿತಮಪರಿಚ ಛೀದಃ.|| 
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ಏಕವಂಶಿಃ ಪರಿಚದಛೇದಿಃ #ವಭಿೀಷಣಾಭಿೀಷುಪರದಾನಮ್  # 
ಇತುಯಕಾುವ ಪಶಯತಸುಸಯ 
ಪ ರಸಾುದ ೀವ ರ ೀಣುಕ್ಃ | 

ಅಾಂತದಯಧ್ ೀ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಚಿಾಂತರ್ನನಾಂತರಾತಾನಾ || 21-1 

# ಅಾಂತಹಿಯತ ೀ ತದಾ ತಸಿಾನ್ 

ಮುನರಾಶಿರ್ಯಸಾಂಕ್ುಲಃ | 

ತಚಾಛಸರಪರವಣ ೂೀ ಭೂತಾವ 
ಸಮವತಯತ ಸಾಂರ್ಮಿೀ || 21-2 

ರ್ ಇದಾಂ ಶ್ವಸಿದಾಾಾಂತಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಮತಾಂ ಪರಮ್ | 
ಶುರಣ ೂೀತಿ ಶುದಾಮನಸಾ 

ಸ ರ್ಾತಿ ಪರಮಾಾಂ ಗ್ತಿಮ್ || 21-3 

# ಸವಚಛಾಂದಾಚಾರರಸಿಕ್ಃ 
ಸ ವೀಚಾಛನಮಿಯತ ವಗ್ರಹಃ | 

ಆಸಸಾದ ಪ ರಿೀಾಂ ಲಾಂಕಾಮ್ 

ರ ೀಣುಕ ೂೀ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ಃ || 21-4 
ತಮಾಗ್ತಾಂ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗ್ಮ್ 

ಸವಾಯಗ್ಮ ವಶಾರದಮ್ | 

ವಭಿೀಷಣಃ ಸಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ಗ ೀಹಾಂ ಪಾರವ ೀಶರ್ನನಜಮ್ || 21-5 

# ಭದಾರಸನ ೀ ನಜ ೀ ರಮಯೀ 
ನವ ೀಶಯ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ಮ್ | 

ಅಘರಯಪಾದಾಯದಿಭಿಃ ಸವ ಯಃ 
ಉಪಚಾರ ೈರಪೂಜರ್ತ್ || 21-6 

ಪೂಜತ ೀನ ಪರಸನ ನೀನ 

ರ ೀಣುಕ ೀನ ನರೂಪಿತಃ | 
ನಷಸಾದ ತದಭ್ಾಯಸ ೀ 
ಸ ನಜಾಸನಮಾಶ್ರತಃ || 21-7 

#ಆಬ್ಭ್ಾಷ್ ೀ ಗ್ಣ ೀಾಂದರಾಂ ತಮ್ 

ಕ್ೃತಾಾಂಜಲವಯಭಿೀಷಣಃ | 
ಮಾನುಷ್ಾಕಾರ ಸಾಂಪನನಮ್ 

ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛವಮಿವಾಪರಮ್ || 21-8 
ರ ೀಣುಕ್ ತವಾಂ ಗ್ಣಾಧಿೀಶ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನಪರಾರ್ಣ | 
ಅವತಿೀಣಯಾಂ ಮಹಿೀಮೀನಾಮ್ 

ಇತಿ ಸಮಯಕ್ ಶುರತಾಂ ಮರ್ಾ || 21-9 

#ಮದಾೂಗ್ಯ ಗೌರವಾದದಯ 
ಸಮಾರ್ಾಸುವಾಂ ಪ ರಿೀಮಿಮಾಮ್ | 

ಕ್ಥಾಂ ಭ್ಾಗ್ಯವಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಸುಲಭ್ಾಃ ಸುಯಭಯವಾದೃಶಾಃ || 21-10 

ಮತಾಮೀ ನಾಸಿು ಲ ೂೀಕ ೀಷು 
ಭ್ಾಗಾಯತಿಶರ್ ವತುರ್ಾ | 

ರ್ಸಯ ಗ ೀಹಾಂ ಸವರ್ಾಂ ಪಾರಪುೀ 
ಭವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾನಾಹ್ ೀಶವರಃ || 21-11 

#ಕ್ೃತಾಥಾಯ ಮೀ ಪ ರಿೀ ಹ್ ಯೀಷ್ಾ 

ಕ್ೃತಾಥ ೂಯ  ರಾಕ್ಷಸಾನವರ್ಃ | 
ಜೀವತಾಂ ಚ ಕ್ೃತಾಥಯಾಂ ಮೀ 
ರ್ಸಯ ತವಾಂ ದೃಷಿುಗ ೂೀಚರಃ || 21-12 

ಇತಿ ಬ್ುರವಾಣಾಂ ಕ್ಲಾಯಣಮ್ 

ರಾಕ್ಷಸ ೀಾಂದರಾಂ ಗ್ಣ ೀಶವರಃ | 

ಬ್ಭ್ಾಷ್ ೀ ಸಸಿಾತ ೂೀ ವಾಣೀಮ್ 

ವಶ  ವೀಲಾಲಸಕ್ರಿೀಾಂ ಶುಭ್ಾಮ್|| 21-13 

#ವಭಿೀಷಣ ಮಹ್ಾಭ್ಾಗ್ 

ಜಾನ ೀ ತಾವಾಂ ಧಮಯಕ ೂೀವದಮ್ | 
ತಾವಾಂ ವನಾ ಕ್ಸಯ ಲ ೂೀಕ ೀಷು 
ಜಾರ್ತ ೀ ಭಕ್ತುರಿೀದೃಶ್ೀ || 21-14 

ಸಮಸುಶಾಸರ ಸಾರಜ್ಞಮ್ 

ಸವಯಧಮಯ ಪರಾರ್ಣಮ್ | 
ಅಧ್ಾಯತಾ ವದಾಯನರತಮ್ 

ಆಹುಸಾುವಾಂ ರಾಕ್ಷಸ ೀಶವರ || 21-15 

#ತವದಿೀರ್ಧಮಯಸಾಂಪತಿುಮ್ 

ಶುರತಾವಹಾಂ ವಸಿಾತಾಶರ್ಃ | 

ವರಜನ್ ಕ ೈಲಾಸಮಚಲಮ್ 

ತವದಾಂತಿಕ್ಮುಪಾಗ್ತಃ || 21-16 
ಪಿರೀತ ೂೀಸಿಾ ತವ ಚಾರಿತ ೈಃ 
ಶ  ೀಭನ ೈಲ ೂಯಕ್ ವಶುರತ ೈಃ | 
ದಾಸಾಯಮಿ ತ ೀ ವರಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪಾರಥಯರ್ಸವ ರ್ಥ ೀಪಿಾತಮ್ || 21-17 

#ಇತಿ ಪರಸಾದ ಸುಮುಖ ೀ 
ಭ್ಾಷಮಾಣ ೀ ಗ್ಣ ೀಶವರ ೀ | 

ಪರಣಮಯ ಪರರ್ಾ ಪಿರೀತಾಯ 
ವಾಯಜಹ್ಾರ ವಭಿೀಷಣಃ || 21-18 

ಆಗ್ಮಾನುಗ್ರಹ್ಾದ ೀವ 

ಭವತಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ | 

ದುಲಯಭ್ಾಃ ಸವಯಲ ೂೀಕಾನಾಮ್ 

ಸಮಪದಯಾಂತ ಸಾಂಪದಃ || 21-19 

#ತಥಾಪಿ ಪಾರಥಯನೀರ್ಾಂ ಮೀ 
ಕ್ತಾಂಚಿದಸಿು ಗ್ಣ ೀಶವರ | 

ಸುಕ್ೃತ ೀ ಪರಿಪಕ ವೀ ಹಿ 

ಸವರ್ಾಂ ಸಿದಾಯತಿ ವಾಾಂಛಿತಮ್ || 21-20 
ರಾವಣ ೂೀ ಹಿ ಮಮ ಭ್ಾರತಾ 

ಮಾಹ್ ೀಶವರಶ್ಖಾಮಣಃ | 

ಅದೃಷುಶತುರಸಾಂಬಾಧಮ್ 

ಶಶಾಸ ಹಿ ಜಗ್ತರರ್ಮ್ || 21-21 

#ರ್ಸಯ ಪರತಾಪ ಮತುಲಮ್ 

ಸ ೂೀಢುಮಕ್ಷತ ಶಕ್ುರ್ಃ | 

ಇಾಂದಾರದರ್ಃ ಸುರಾಃ ಸವ ಯ 

ರಾಜಯಲಕ್ಷಾಮಯ ವಯೀಜತಾಃ || 21-22 

ಸ ತು ಕಾಲವಶ ೀನ ೈವ 

ಸವಚರಿತರವಪರ್ಯರ್ಾತ್ | 

ರಣ ೀ ವಷುವವತಾರ ೀಣ 

ರಾಮೀಣ ನಹತ ೂೀಭವತ್ || 21-23 

#ಸ ತು ರಾಮಶರಾವದಾಃ 
ಕ್ಾಂಠಸಖಲತಜೀವತಃ | 

ಅವಶ್ಷುಾಂ ಸಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ಮಾಮವಾದಿೀತುಾದುಃಖಿತಃ || 21-24 
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ವಭಿೀಷಣ ವಶ ೀಷಜ್ಞ 

ಮಹ್ಾಬ್ುದ ಾೀ ಸುಧ್ಾಮಿಯಕ್ | 

ಅವಶ್ಷ್ ೂುೀಸಿ ವಾಂಶಸಯ 
ರಕ್ಷಸಾಾಂ ಭ್ಾಗ್ಯಗೌರವಾತ್ || 21-25 

#ವರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಂಪನಾನ 
ಮಹತುಾ ದ ೂರೀಹಕಾರಿಣಃ | 

ಈದೃಶ್ೀಾಂ ತು ಗ್ತಿಾಂ ಪಾರಪಾು 
ದುಸುರಾ ಹಿ ವಧಿಸಿಾತಿಃ || 21-26 

ನವಕ್ಾಂ ಲಾಂಗ್ಕ ೂೀಟ್ತ್ೀನಾಮ್ 

ಪರತಿಷ್ಾಠಪಯಮಿಹ ಸಾಲ ೀ | 
ಇತಿ ಸಾಂಕ್ಲಪತಾಂ ಪೂವಯಮ್ 

ಮರ್ಾ ತದವಶ್ಷಯತ ೀ || 21-27 

#ಕ ೂೀಟ್ತ್ಷಟಕಾಂ ತು ಲಾಂಗಾನಾಮ್ 

ಮರ್ಾ ಸಾಧು ಪರತಿಷಿಠತಮ್ | 
ಕ ೂೀಟ್ತ್ತರರ್ಾಂ ತು ಲಾಂಗಾನಾಮ್ 

ಸಾಾಪನೀರ್ಮತಸುವರ್ಾ || 21-28 
ಇತಿ ತಸಯ ವಚಃ ಶುರತಾವ 
ದಿೀನಬ್ುದ ಾೀಮಯರಿಷಯತಃ | 

ತಥಾ ಸಾಧು ಕ್ರ ೂೀಮಿೀತಿ 

ಪರತಿಜ್ಞಾತಾಂ ಮರ್ಾ ತಥಾ || 21-29 

#ರ್ುಗ್ಪಚಿಛವ ಲಾಂಗಾನಾಮ್ 

ಕ ೂೀಟ್ತ್ತರರ್ ಮನುತುಮಮ್ | 
ಪರತಿಷ್ಾಠಪಯಾಂ ರ್ಥಾಶಾಸರಮ್ 

ಇತಿ ಮೀ ನಶಿಯೀಭವತ್ || 21-30 

ಲಾಂಗ್ಕ ೂೀಟ್ತ್ ತರರ್ಸ ಯೀಹ 

ರ್ುಗ್ಪತ್ ಸಾಾಪನಾ ವಧ್ೌ | 
ಅವದನ ನೀ ಕ್ಮಾಚಾರ್ಯಮ್ 

ಅಹಮೀವಮ ವಸಿಾತಃ || 21-31 

#ಶ್ವಶಾಸರ ವಶ ೀಷಜ್ಞ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ನಧಿಭಯವಾನ್ | 

ಆಚಾರ್ಯ ಭ್ಾವಮಾಸಾದಯ 
ಮಮ ಪೂರರ್ ವಾಾಂಛಿತಮ್ || 21-32 

ತಸ ಯೀತಿ ವಚನಾಂ ಶುರತಾವ 
ರಾಕ್ಷಸ ೀಾಂದರಸಯ ಧಿೀಮತಃ | 

ತಥ ೀತಿ ಪರತಿಶುಶಾರವ 

ಸವಯಜ್ಞ ೂೀ ಗ್ಣನಾರ್ಕ್ಃ || 21-33 

#ತತ್ ಸಾಂತುಷುಚಿತುಸಯ 
ಪೌಲಸಾಸ ಯೀಷುಸಿದಾಯ್ೀ | 

 

ಕ ೂೀಟ್ತ್ತರರ್ಾಂ ತು ಲಾಂಗಾನಾಮ್ 

ರ್ಥಾಶಾಸರಾಂ ರ್ಥಾವಧಿ | 
ತಿರಕ ೂೀಟಾಯಚಾರ್ಯ ರೂಪ ೀಣ 

ಸಾಾಪಿತಾಂ ತ ೀನ ತತಷಣ ೀ || 21-34 

ತಾದೃಶಾಂ ತಸಯ ಮಾಹ್ಾತಯಶಮ್ 

ಸಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ ವಭಿೀಷಣಃ | 

ಪರಣನಾಮ ಮುಹುಭಯಕಾಾ 
ಪಾದಯೀಸುಸಯ ವಸಿಾತಃ || 21-35 

#ಪರಣತಾಂ ವನಯೀಪ ೀತಮ್ 

ಪರಹೃಷುಾಂ ರಾಕ್ಷಸ ೀಶವರಮ್ | 

ಅನುಗ್ೃಹಯ ಸವಮಾಹ್ಾತಾಾ ಃಪರ್ದ್ 

ರ ೀಣುಕ ೂೀಾಂತಹಿಯತ ೂೀ ಭವತ್ |21-36 

ವಭಿೀಷಣ ೂೀಪಿ ಹೃಷ್ಾುತಾಾ 
ರ ೀಣುಕ್ಸಯ ಪರಸಾದತಃ | 
ಶ್ವಭಕ್ತು ರಸಾಸಕ್ುಃ 
ಸಿಾರರಾಜಯ ಮಪಾಲರ್ತ್ || 21-37 

#ರ ೀಣುಕ ೂೀಪಿ ಮಹ್ಾತ ೀಜಾಃ 
ಸಾಂಚರನ್ ಕ್ಷಿತಿಮಾಂಡಲ ೀ | 

ಪರಚಛನನಶಿ ಪರಕಾಶಶಿ 
ಪರಮಾದ ವೈತ ಭ್ಾವತಃ || 21-38 

ಕಾಾಂಶ್ಿದ್ ದೃಷಿು ನಪಾತ ೀನ 

ಕ್ರುಣಾ ರಸವಷಿಯಣಾ | 

ಅಪರಾನುಪದ ೀಶ ೀನ 

ಶ್ವಾದ ವೈತಾಭಿಮಶ್ಯನಾ || 21-39 
#ಅನಾಯಾಂಶಿ ಸಹವಾಸ ೀನ 

ಸಮಸುಮಲ ಹ್ಾರಿಣಾ | 

ಕ್ೃತಾಥಯರ್ನ್ ಜನಾನ್ ಸವಾಯನ್  
ಕ್ೃತಿನಃ ಪಕ್ವ ಕ್ಮಿಯಣಃ |21-40 

ದಶಯಯಿತಾವ ನಜಾಧಿಕ್ಯಮ್ 

ಶ್ವದಶಯನ ಲಾಲಸಃ | 

ಖ್ಾಂಡಯಿತಾವ ದುರಾಚಾರಾನ್ 

ಪಾಷಾಂಡಾನ್ ಭಿನನ ದಶಯನಾನ್ || 21-41 

#ರ್ಾಂತರಮಾಂತರ ಕ್ಲಾಸಿದಾಾನ್ 

ವಮತಾನ್ ಸಿದಾಮಾಂಡಲಾನ್ | 
 

#ವಜತಯ ಸವಪರಭ್ಾವ ೀನ 

ಸಾಾಪಯಿತಾವ ಶ್ವಾಗ್ಮಾನ್ | 
ಆಜಗಾಮ ನಜಾವಾಸಮ್ 

ಕ ೂಲಲಪಾಕಾಯಭಿಧಾಂ ಪ ರಮ್ || 21-42 
ತತರ ಸಾಂಭ್ಾವತಃ ಸವ ಯಃ 
ಜನ ೈಃ ಶ್ವ ಪರಾರ್ಣ ೈಃ | 

ಸ ೂೀಮನಾಥಾಭಿಧ್ಾನಸಯ 
ಶ್ವಸಯ ಪಾರಪ ಮಾಂದಿರಮ್ || 21-43 

#ಪಶಯತಾಾಂ ತತರ ಸವ ಯಷ್ಾಮ್ 

ಭಕಾುನಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ತನಾವನ ೂೀ ವಸಾರ್ಾಂ ಭ್ಾವ ೈಃ 
ತುಷ್ಾುವ ಪರಮೀಶವರಮ್ || 21-44 

ದ ೀವ ದ ೀವ ಜಗ್ನಾನಥ 

ಜಗ್ತಾಕರಣಕಾರಣ | 

ಬ್ರಹಾವಷುುಸುರಾಧಿೀಶ- 
ವಾಂದಯಮಾನಪದಾಾಂಬ್ುಜ || 21-45 

#ಸಾಂಸಾರ ನಾಟಕ್ ಭ್ಾರಾಂತಿ- 
ಕ್ಲಾನವಯಹಣಪರದ | 

ಸಮಸುವ ೀದವ ೀದಾಾಂತ- 
ಪರಿಬ ೂೀಧಿತವ ೈಭವ || 21-46 

ಸಾಂಸಾರವ ೈದಯ ಸವಯಜ್ಞ 

ಸವಯಶಕ್ತುನರಾಂಕ್ುಶ | 

#ಸಾಂಸಾರ ವ ೈದಯ ಸವಯಜ್ಞ 

ಸವಯಶಕ್ತು ನರಾಂಕ್ುಶ | 

ಸಮಸು ಜಗ್ದಾಧ್ಾರ- 
ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ್ ವಜೃಾಂಭಣ | 

# ಗ್ುಣತರರ್ ಪದಾತಿೀತ 

ಮಲತರರ್ ವನಾಶನ | 
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ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಸವಯಸವ 
ಪರಮಾಕಾಶವಗ್ರಹ || 21-47 

ಸಚಿಿದಾನಾಂದ ಸವಯಸವ 
ಪರಮಾಕಾಶವಗ್ರಹ || 21-47 

ಸದಾಶ್ವ ಮುಖಾನ ೀಕ್- 
ದಿವಯಮೂತಿಯ ಕ್ಲಾಧರ || 21-48 

ಜಗ್ತರರ್ ವಲಾಸಾತಾನ್ 

ಶುರತಿತರರ್ ವಲ ೂೀಚನ || 21-49 
ಪಾಹಿ ಮಾಾಂ ಪರಮೀಶಾನ 

ಪಾಹಿ ಮಾಾಂ ಪಾವಯತಿೀಪತ ೀ | 
 

#ತವದಾಜ್ಞರ್ಾ ಮಯ್ೈತಾವತ್ 

ಕಾಲಮಾತರಾಂ ಮಹಿೀತಲ ೀ | 
ಅಚಾರಿ ಭವದುಕಾುನಾಮ್ 

ಆಗ್ಮಾನಾಾಂ ಪರಸಿದಾಯ್ೀ || 21-50 

ಅತಃ ಪರಾಂ ಸವರೂಪಾಂ ತ ೀ 
ಪಾರಪ ುಕಾಮೀಸಿಾ ಶಾಂಕ್ರ | 
ಅಾಂತರಾಂ ದ ೀಹಿ ಮೀ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ 

ಅನುಕ್ಾಂಪಾವಶ ೀಷತಃ || 21-51 

 

#ಇತುಯಕ ುೀ ಗ್ಣನಾರ್ಕ ೀನ ಸಹಸಾ 
ಲಾಂಗಾತುತಃ ಶಾಾಂಕ್ರಾತ್ 

ವತಾಾಗ್ಚಛ ಮಹ್ಾನುಭ್ಾವ ಭವತ ೂೀ 
ಭಕಾಾ ಪರಸನ ೂನೀಸಯಹಮ್| 

ಇತುಯಚ ಿ ರಗ್ದಾದವಚಸುನುಭೃತಾ ಮಾಶಿರ್ಯ 

ಮಾಸಿೀತ್ ತುದಾ 

ದಿವಯೀ ದುಾಂದುಭಿರಾನನಾದ ಗ್ಗ್ನ ೀ ಪ ಷಪಾಂ 
ವವಷುಯಗ್ಯಣಾಃ||21-52 

#ಶುರತಾವ ಲಾಂಗಾದ್ ವಚನ ಮುದಿತಾಂ  
ಶಾಾಂಕ್ರಾಂ, ಸಾನುಕ್ಾಂಪಮ್ 

ಸಾಂಹೃಷ್ಾುತಾಾ ಗ್ಣಪತಿರಥ ೂೀ,  
ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಾ ದಿೀಪಯಮಾನಃ | 

ಜಾತ ೂೀತ್ ಕ್ಾಂಠ ೈಃ ಪರಮನುಚರ ೈಃ,  
ಯೀಗಿಭಿಃ ಸೂುರ್ಮಾನ ೂೀ,| 
ಜ ೂಯೀತಿಲಯಾಂಗ್ಾಂ ಪರ ಮನುವಶತ್ | 
ಸವಪರಕಾಶಾಂ ತದಾನೀಮ್ || 21-53 

# ಲೀನ ೀ ತಸಿಾನ್ ಶಾಾಂಕ್ರ ೀ ಸವಪರಕಾಶ ೀ 
ದಿವಾಯಕಾರ ೀ ರ ೀಣುಕ ೂೀ ಸಿದಾನಾಥ ೀ | 

 

ಸವಯ ಲ ೂೀಕ ೂೀ ವಸಿಾತ ೂೀ 
ಭೂತ್ ತದಾನೀಾಂ 

ಶ ೈವೀ ಭಕ್ತುಃ  
ಸಪರಮಾಣಾ ಬ್ಭೂವ || 21-54 

#ಶ್ರೀವ ೀದಾಗ್ಮ ವೀರಶ ೈವ ಸರಣಾಂ  
ಶ್ರೀ ಷಟಥಲ ೂೀದಯನಾಣಮ್ 

ಶ್ರೀ ಜೀವ ೀಶವರ ಯೀಗ್ ಪದಾ ತರಣಾಂ  
ಶ್ರೀ ಗ ೂೀಪಯ ಚಿಾಂತಾಮಣಮ್|  

 

ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣಾಂ ಲಖ್ಯಿತಾ  
ರ್ಸುಾಂ ಲಖಿತಾವ ಪರಾನ್ 

ಶುರತಾವ ಶಾರವಯಿತಾ ಸ ರ್ಾತಿ 
ವಮಲಾಾಂ  
ಭುಕ್ತುಾಂ ಚ ಮುಕ್ತುಾಂ ಪರಾಮ್|21-55 

 #ಇತಿ ವಭಿೀಷಣಾಭಿೀಷುಪರದಾನಾಂ ಪರಿಸಮಾಪುಾಂ # 
ಓಾಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಾಾಂತಾಗ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯರ್ಾಾಂ ಶ್ವಯೀಗ್ಶಾಸ ರೀ 
ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗ್ಸಾಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಯನಣಯಯ್ೀ ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ 
ಶ್ವಾಚಾರ್ಯವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಾಾಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ವಭಿೀಷಣಾಭಿೀಷುವರ 
ಪರದಾನಪರಸಾಂಗ ೂೀ ನಾಮ ಏಕ್ವಾಂಶತಿತಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 

ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ೂುೀತರಮ್  

ರ್ದಕ್ಷರ ಪದಭರಷುಮ್ 

ಮಾತಾರಹಿೀನಾಂ ಚ ರ್ದೂವ ೀತ್ | 
ತತಾವಯಾಂ ಕ್ಷಮಯತಾಾಂ ದ ೀವ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗ್ಣ ೀಶವರ || 

ಓಾಂ ಸವ ೀಯಷ್ಾಾಂ ಸವಸಿುರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸವ ೀಯಷ್ಾಾಂ ಶಾಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸವ ೀಯಷ್ಾಾಂ ಶ್ವಾಂ ಭವತು 
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಓಾಂ ಸಹನಾ ವವತು  
ಸಹನೌಭು ನಕ್ುು 
ಸಹ ವೀರ್ಯಾಂ ಕ್ರ ವಾ ವ ಹ್ ೈ: 
ತ ೀಜಸಿವ ನಾವ ಧಿೀತ ಮಸುು 
ಮಾ ವದಿವ ಷ್ಾವ ಹ್ ೈ:  
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸಮಸಾು ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಾಂತು 
ಸವ ೀಯ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಾಂತು 
ಸವ ೀಯ ಸಾಂತು ನರಾಮರ್ಃ 
ಸವ ೀಯ ಭದಾರಣ ಪಶಯಾಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಿತ ದುಃಖ್ ಭ್ಾಭಯವ ೀತ್ 

ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 
ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ    ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ  ಏಕ ೂೀತುರ ಶತ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಷ್ಾುವರಣ ವಧ್ಾಯಿನ  
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ಮಾತ: ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ ವಹ್ಾರಿಣ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ ವಹ್ಾರಿಣ   
ಜರ್ ಜರ್ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಮಾತ: ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ ವಹ್ಾರಿಣ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ ವಹ್ಾರಿಣ   
ಜರ್ ಜರ್ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಸಾಂಜ ನೀ   ಸುಖಾಯತ ೀ|  
ಸಾಂಜ ನೀ   ಸುಖಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸಿೀ ಸಾಂಭವಮುನವರ 

ಕ್ಲಸಿೀ ಸಾಂಭವಮುನವರ  
ಸುಕ್ುರತ ೈ ರವ ತಿೀಣ ೀಯ                     
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಸಾಲ ಮಣ ಮರ್ ದಿೀಪ ೀ 
ಸಾಲ ಮಣ ಮರ್ ದಿೀಪ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ  
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾರ್ಯ  
ಸವಣಾಯಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ 
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಷಟ್ ಸಾಲ ಸ ೂೀಪಾನ ೀ 
ಷಟ್ ಸಾಲ ಸ ೂೀಪಾನ ೀ 
ಪಾಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಯನ  
ಪಾಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಯನ 

ತತುವ ತರರ್ಗಿೀತ ೀ    
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ       

ಗ್ುರುಚರಲಾಂಗ್ ಸಪರ್ಾಯ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತ ಭಕ್ು ಸು ಗಿೀತ ೀ  
ಶತ ಶತ ಭಕ್ು ಸು ಗಿೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬ್ರಹಾ ಪರ ೀ  
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                   

ಶರಣಾಗ್ತ ಕ್ರುಣಾರಸ   
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ು 
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ು 
ನಶಿಲ ಭಕ್ತು ವಧ್ಾಯಿನ  
ನಶಿಲ ಭಕ್ತು ವಧ್ಾಯಿನ  
ಮಲಹ್ಾರಿಣ ಗ್ಾಂಗ ೀ 
 ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸುವ ೀದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬ್ುದುಬದ  
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬ್ುದುಬದ 

ಶ್ವ ಸಾಗ್ರ ರಮಯೀ 
 ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ಜಗ್ದುುರು   
ಸಿಾಂಹ್ಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಸಿಾಂಹ್ಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗ್ರರ್ಥತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗ್ರರ್ಥತಾ   
ಭೂ ಮಾಂಡಲ ಧ್ಾರ್ಾಯ        
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತೃಪ ೈ:   
ಕ ೂೀಟ್ತ್ ಜನ ೈರ್ ವಾಂದ ಯೈ:  
ಕ ೂೀಟ್ತ್ ಜನ ೈರ್ ವಾಂದ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭಗ್ವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭಗ್ವತಿ ಮಾತ:     
ಜರ್  ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ       
ಓಾಂ ಜರ್  ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 

ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ವಹ್ಾರಿಣ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ವಹ್ಾರಿಣ 

ಜರ್ ಜರ್ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ವಹ್ಾರಿಣ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದರ್ವಹ್ಾರಿಣ 

ಜರ್ ಜರ್ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
ಓಾಂ ಜರ್ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

  

ಚಂದರಶದೇಖರ ಷ್ಟಕ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ   ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಪಾಹಿಮಾಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ   ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ  ರಕ್ಷಮಾಮ್ 
ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 1 ಸದ್ ುೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 2 ಸದ್ ುೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 3 ಸದ್ ುೇತ್ರ 

ರತ್ನಸ ನತ ಶರ ಸ್ನಂ ರಜತ ದ್ರರ ಶ ಂಗ ನಿಕದೇತ್ನಂ 

ಶಂಜನಿೇ ಕ ತ್ ಪನನಗದೇಶವರ ಮಚತುತ ನಲ ಸ ಯ ಕಮ್ 

ಕ್ಷಿಪರದಗದ ಪುರತ್ರಯಂ ತಿರದಿವಾಲಯ್ೈ ರಭಿ ವಂದ್ರತ್ಂ 

ಪಾಂಚಪಾದಪ  ಪ ಷಪ ಗ್ಾಂಧ ಪದಾಾಂಬ್ುಜ ದವರ್  ಶ  ೀಭಿತಾಂ 

ಫಾಲ ಲ ೂೀಚನ ಜಾತ ಪಾವಕ್ ದಗ್ದ ಮನಾಥ ವಗ್ರಹಾಂ 

ಭಸಾದಿಗ್ಾ ಕ್ಲ ೀವರಾಂ ಭವನಾಶನಾಂ ಭವಮವಯರ್ಾಂ 

ಮತ್ುವ ರಣ ಮತಖುಚಮೆ ಕ  ತದ್ ೇತ್ುರಿೇಯ ಮನದ್ ೇಹರಂ 

ಪಂಕಜ ಸ್ನ ಪದಾಲ ೂೀಚನ ಪೂಜಿತ ಂಘ್ರರ ಸ್ರದ್ ೇರತಹಂ 

ರ್ದೇವಸಂಧತ ತ್ರಂಗ ಸೇಕರ ಸಿಕ್ು ಶುಭರ ಜಟ ಧರಂ 
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ಚಂದರಶದೇಖರ ಮ ಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವದೈ ಯಮಿಃ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯ್ೀ ಮಮ ಕ್ತಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈ ರ್ಮ: ಚಂದರಶದೇಖರ ಮ ಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವದೈಯಮಿಃ 
ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 4 ಸದ್ ುೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 5 ಸ ೂುೀತರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 6 ಸದ್ ುೇತ್ರ 

ರ್ಕ್ಷರಾಜ ಸಖ್ಾಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಾಂ ಭುಜಾಂಗ್ ವಭೂಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ ಸುತಾ ಪರಿಷೃತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಾಂ 

ಕ್ಷ ೀಡ ನೀಲಗ್ಲಾಂ ಪರಶವಥ ಧ್ಾರಿಣಾಂ ಮೃಗ್ಧ್ಾರಿಣಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯ್ೀ ಮಮ ಕ್ತಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈರ್ಮ: 

ಕತಂಡಲೇ ಕ ತ್ ಕತಂಡಲಶವರ ಕತಂಡಲಂ ವ ಷ್ವ ಹನಂ 

ನ ರರ್ ದ್ರ ಮತನಿೇಶವರ ಸುುತ ವ ೈಭವಾಂ ಭತವನದೇಶವರಮ್ 

ಅಂಧಕ ಂತ್ಕ ಮ ಶರತ ಮರ ಪ ದಪಂ ಶಮನ ಂತ್ಕಂ 

ಚಂದರಶದೇಖರ ಮ ಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವದೈಯಮ: 

ಭ್ ೀಷಜಾಂ ಭ್ಾವರ ೂೀಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪ ದಾಮಪ ಹ್ಾರಿಣಾಂ 

ದಕ್ಷರ್ಜ್ಞ ವನಾಶನಾಂ ತಿರಗ್ುಣಾತಾಕ್ಾಂ ತಿರವಲ ೂೀಚನಾಂ 

ಭಕ್ತುಮುಕ್ತು ಫಲಪರದಾಂ ಸಕ್ಲಾಘ ಸಾಂಘ ನಬ್ಹಯಣಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯ್ೀ ಮಮ ಕ್ತಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈರ್ಮ: 
ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 7 ಸ ೂುೀತರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 8 ಸದ್ ುೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರಾಷುಕ್ 9 ಸ ೂುೀತರ 

ಭಕುವತ್ಸಲ ಮರ್ಚೆತ್ಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ 

ಸ್ವೆ ಭ್ತ್ ಪತಿಂ ಪರ ತ್ಪರ ಮಪರಮೆಯ ಮನತತ್ುಮಮ್ 

ಸದ್ ೇಮವ ರಿನ ಭದ್ ೇಹತತ ಶನ ಸದ್ ೇಮಪ ದುಖಿಲ ಕ ತಿಂ 

ಚಂದರಶದೇಖರ ಮ ಶರಯೇ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವದೈ ಯಮಿಃ 

ವಶವಸೃಷಿು ವಧ್ಾಯಿನಾಂ ಪ ನರ ೀವ ಪಾಲನ ತತಪರಾಂ 

ಸಾಂಹರಾಂ ತಮಪಿ ಪರಪಾಂಚಮಶ ೀಷಲ ೂೀಕ್ ನವಾಸಿನಾಂ 

ಕ್ತರ ಡ ರ್ಾಂತ ಮಹನಯಶಾಂ ಗ್ಣನಾಥ ರ್ೂಥ ಸಮನವತಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯ್ೀ ಮಮ ಕ್ತಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈ ರ್ಮಃ: 

ಮ ತ್ತುಭೇತ್ ಮ ಕಂಡತ ಸ್್ನತಕ ತ್ ಸ್ುವಂ ಶವ ಸ್ನಿನಧೌ 

ಯತ್ರ ಕತತ್ರ ಚ ಯ: ಪಠದೇನನ ಹಿ ತ್ಸ್ು ಮ ತ್ತುಭಯಂ ಭವದೇತ್ 

ಪೂಣೆ ಮ ಯತ ರ ರದ್ ೇಗ ತ ಮಖಿಲ ರ್ೆ ಸ್ಂಪದ ಮ ದರಂ 

ಚಂದರಶದೇಖರ ಏವ ತ್ಸ್ು ದರ್ ತಿ ಮತಕು ಮಯತ್ನತ್: 
   
   

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ನವಯೌವನ ಭ ು೦ 

ಪರಸ್ಪರ ಆಶ್ಲಷುವ ಪುದೆರ ಭ ುಮ್ 

ನಗದಂದರ ಕನ ು ವ ಷ್ಕದೇತ್ನ ಭ ು೦  
ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರ ಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||1 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ಸ್ರಸದ್ ೇತ್ಸವ ಭ ುಂ 

ನಮಸ್್ರೂತ್ ಆಭೇಷ್ಟ ವರ ಪರರ್ ಭ ು೦ 

ನ ರ ಯಣದೇನ ರ್ಚೆತ್ ಪ ದತಕ ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರ ಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||2|| 

ನಮಃ ಶ್ವಾಭ್ಾಯ೦  ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಾಯ೦ 

ವರಿಾಂಚಿ ವಷಿುವ೦ದರ ಸು ಪೂಜತಾ-ಭ್ಾಯಾಂ 

ವಭೂತಿ ಪಾತಿೀರವ ಲ ೀಪನಾಭ್ಾಯಾಂ 

ನಮೀ ನಮಃ ಶಾಂಕ್ರ ಪಾವಯತಿೀಭ್ಾಯಾಂ||3|| 
ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ಜಗ್ದಿೀಶವರಾಭ್ಾಯ೦ 

ಜಗ್ತಪತಿಭ್ಾಯಾಂ ಜಯ ವಗರಹ ಭ ುಂ 

ಜಂಭ ರಿ ಮುಖ ಯೈರ್ ಅಭ ವಂಧಿತ ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರ-ಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||4 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ಪರಮೌಷ್ಧ ಭ ುಂ 

ಪಂಚ ಕ್ಷರಿೇ ಪಂಜರ ರಂಜಿತ ಭ ುಂ 

ಪರಪಂಚ ಸ್ ಷ್ಟಟ ಸತಿಿ ಸ್ಂಹ ತ ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರ-ಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||5 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ಮ್ ಅತಿ ಸ್ತಂದರ ಭ ು೦ 

ಅತ್ುಂತ್ ಮ ಸ್ಕು ಹೃದಾಂಬ್ುಜಾಭ್ಾಯಾಂ 

ಅಶ ೀಷಲ ೂೀಕ ೈಕ್ ಹಿತ್ಂಕರ ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||6 
ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ಕ್ಲನಾಶನಾಭ್ಾಯಾಂ 

ಕ್ಾಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಯಣ ವಪುದೆ ರ  ಭ ುಂ 

ಕದೈಲ ಸ್ ಶ ೈಲ ಸಿಾತ ರ್ದೇವತ  ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||7 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ಶತಭ  ಪ ಹ ಭ ು೦ 

ಅಶದೇಷ್ಲದ್ ೇಕದೈಕ ವಶದೇಷ್ಟ ತ ಭ ುಂ 

 ಅಕತಂಠಿತ  ಭ ುಂ ಸ್ೃತಿ ಸ್ಂಭತರತ  ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||8 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ರಥ ವಾಹನಾ ಭ್ಾಯ೦ 

ರವೇಂದತ ವದೈಶ ವ ನರ ಲದ್ ೇಚನ ಭ ುಂ 

ರ ಕ  ಶಶ ಂಕ ಭ ಮತಖ ಅಂಬತಜ ಭ ುಂ 

ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||9 
ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ಜಟಿಲ೦ಧ ರ ಭ ು೦ 

ಜರ ಮ ತಿಭ ುಂ ಚ ವವಜಿೆತ ಭ ುಂ 

ಜನಧೆನ ಬದ್ ಜೇಧಭವ ಪ ಜತಾ ಭ ುಂ 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦ ವಷ್ಮೆೇಕ್ಷಣ ಭ ು೦ 

ಬಿಲವಚಚರ್  ಮಲಿಕ ರ್ ಮಭ ಧ ಭಾಮ್ 

ಶದ ೇಭ ವತಿೇ ಶ ಂತ್ವತಿೇಶವರ ಭ ುಂ 

ನಮಿಃ ಶವ ಭ ು೦  ಪಶತಪ ಲ-ಕ -ಭ ುಂ 

ಜಗತ್ರಯೇ ರಕ್ಷಣ ಬದದ ಹ ಧ ಭಾಮ್  
ಸ್ಮಸ್ು ದ ೀವತಾಸುರ ಪ ಜತಾಭ್ಾಯಾಂ 
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ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರ ಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||10 ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರ ಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||11 ನಮೇ ನಮಿಃ ಶಂಕರಪ ವೆತಿೇಭ ುಂ||12 
 ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹ್ ೀಶವರ ಸ ೂುೀತರಾಂ ಸಾಂಪೂಣಯಾಂ  

 

ಭ ದರಪದ ಶತಕಿದ ಚೌತಿಯಂದತ 
ಚಂದ್ರರನ ನದ್ ೇಡಿದರದ ಅಪವ ದ ತ್ಪಪದತ 
||ಭ ದರಪದ|| 

ನರವದೇಷ್ರ್ ರಿ ಹರಿಕರಷ್ಣನ ಹಿಡಿದತ 
ಹತಳುವಂರ್ ನರರಿಗತ ಇದತ ಬದನನ ಬಿಡದತ 
 

ಯ ದವಕತಲವನತ ಪ ವನಗದ್ ಳಿಸ 

ಉದ್ರಸದ ಮ ಧವ ಮಧತರದಯಲ 

||ಯ ದವಕತಲ|| 

ಗದ್ ಲಿನದನಿಸದವ ಕಳಳ ನದನಿಸದವ 

ಗದ್ ೇವಧೆನ ಗಿರಿಧ ರಿ 

ಚೌತಿಯ ಚಂದರನ ಕ ಣತತ್ ಇರತಳಲ 

ಅಳುಕದ ಕರಷ್ಣನತ ಮನದಲ ಿ

 

 

 

 

 

 
 

ರ ಜಋಷ್ಟ ಅ ಸ್ತ್ರಜಿತ್ನಿಗದ ರ್ದ್ ರದಯತ್ತ 
ಅನತಪಮ ದ್ರವುಮಣಿ 

ತ್ಪಸಸಗದ ಮೆರ್ಚಚ ನಿೇಡಿದ ವರವನತ 
ಕರತಣ ಮಯನ ದ್ರೇನಮಣಿ 

||ರ ಜಋಷ್ಟ|| 

 

ಯ ದವರದ್ ಂದ್ರಗದ ಬದೇಟದಗದ ಹದ್ ೇದನತ 
ಕರಷ್ಣನತ ಕ ಡಿನಲ 

ಸಂಹವು ಕದ್ಂದ್ರತ್ತ ರತ್ನಧ ರಿಯ 

ಪಡದಯಲತ ದ್ರವುಮಣಿ 

 

ಕರಷ್ಣನದ್ ಬಬನದ ಹಿಂದಕದ ಬರಲತ 
ಶಂಕದಯತ ಮ್ಡಿತ್ತ ಜನರಲ ಿ

  ||ಕರಷ್ಣ|| 
ಅಮ್ಲುಮಣಿಯದತ ಕರಷ್ನದೇ ಕಳಳ 
ಎನತನವ ಸ್ಲಿದ ನತಡಿ ಕದೇಳಿ 

ಕರಷ್ಣನತ ತ ಳರ್ದ ಮಣಿಯನತ ಹತಡತಕತತ್ 

ಹದ್ ರಟನತ ಅಡವಯಲ 

ಕಂಡನತ ಕರಷ್ಣನತ ಸ್್ಯೆನ ಮಣಿಯನತ 
ಕರಡಿಯ ಗತಹದಯಲಿ 
 

ಜ ಂಬವಂತ್ನ ಮಗಳು ಜ ಂಬವತಿ 

ಬಳಿಯಲದಿ್ರದತ್ತ ಸ್್ಯೆಮಣಿ 

ಘ್ೇರಯತಧಧವ ಮ ಡಿ ಕದ್ನದಯನತ 
ಕ ಣರ್ದ ನಿಂದ ವೇರ ಗರಣಿ  
 

ಜ ಂಬವಂತ್ನಿಗದ ರ ಮನ ಗಿ 

ಶರೇ ಕರಷ್ಣಕಂಡತ ಬಂದ||ಜ ಂಬವಂತ್|| 

ಹದ್ ೇರ ಟ ನಡದಸದ ತ್ಪ್ಪಪಗ ಗಿ 

ಜ ಂಬವಂತ್ ನದ್ ಂದ||ಹದ್ ೇರ ಟ|| 

ಮಣಿಯನಿನತ್ತು ಮಗಳನತನ ಇತ್ತು 
ತ  ಶರಣತ ಶರಣತ ಎಂದ 

ಶಮಂತ್ಕಮಣಿಯನತ ಕಂಡ ಯದತಕತಲ 

ಹದ್ ಗಳಿತ್ತ ಕರಷ್ಣನ ಒಲವಂದ 

 

ಕರಷ್ಣ ಜಯ ಹರಿ ಕರಷ್ಣ ಜಯ 

ಮ ಧವ ರ ಧ ಲದ್ ೇಲ ಜಯ||ಕರಷ್ಣ||  
 

ಚೌತಿಯ ಚಂದರನ ದಶೆನದ್ರಂದ 

ಕ ಡಿತ್ತ ಕರಷ್ಣನ ಅಪವ ದ 

ಈ ಕಥದ ಕದೇಳಲತ ರ್ದ್ ರದವುದತ 
ಜನರಿಗದ ರ್ದ್ ೇಷ್ದ 
ಪರಿಹ ರ||ಚೌತಿಯ|| 

ಗಣಪತಿ ಒಲತಮೆಗದ ಪ ತ್ರರ ಗಲತ 
ಇದತವದ ಸ್ತಲಭ ವಧ ನ||ಗಣಪತಿ|| 

ಕ ಯೆಸಧಿಧಯ ಒಳ್ದಳ ಬತಧಿಧಯ 

ಕದ್ಡತವನತ ಹರಸ್ತತ್ ಗಜ ನನ 

 

ಗಜ ನನಂ ಭ್ತ್ ಗಣ ದ್ರ 
ಸದೇವತ್ಂ 

ಕಪ್ಪತ್ಿ ಜಂಭ್ಫಲಸ ರ ಭಕ್ಷಿತ್ಂ 

ಉಮ ಸ್ತತ್ಂ 
ಶದ ೇಕವನ ಶಕ ರಣಂ 

ನಮ ಮಿ ವಘನೇಶವರ 
ಪ ದಪಂಕಜಂ 
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ಕಾಶ್ ಪಿೀಠದಲಲ ನಡ ರ್ುವ ಉತುರಾಧಿಕಾರ ಸಿವೀಕಾರ ಸಮಾರಾಂಭದಲಲ  
ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಾಂತ ಶ್ಖಾಮಣ ಗ್ರಾಂಥಪಠಣ ಸಪಾುಹ 

ವೇರಶದೈವ ಐಕುತ  ಪರಿಷ್ದ್ ಹ ಗ್ (ವೇರಶದೈವ ಐಕುತ  ಮಂಡಳಿ) 

ಪರಕಟಣದ 
 

ಹದ್ ರಡತವ ದ್ರನ : ಏಪ್ಪರಲ್ 7 ತ್ಲತಪುವ ದ್ರನ ಏಪ್ಪರಲ್ 9 

ವ ಪ ಸ್ ಬರತವ ದ್ರನ : ವ ರಣ ಸಯಂದ ಏಪ್ಪರಲ್ 17  

ಮೆೈಸ್್ರತ ವಭ ಗ ದ ರದೇಲದವ DGM ಅವರಿಗದ  

 
ಪಯಣಿಗರ  
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ಮದಲ ಹ್ ಸರು (First Name) : 

ಕ ೂನ  ಹ್ ಸರು (Last Name) : 

ವರ್ಸುಾ Age : 

Gender 

Date Of Birth -  

Adhar / ID  

ವವರ ಕದ್ಡಬದೇಕತ 

 
ನಿೇವು ನಿಮಮ ಕಡದಯ ಜನರ ಹದಸ್ರನತನ ಹ ಳ್ದಯಲಿ ಬರದದತ 

Photo ಹದ್ ಡದದತ ಕಳಿಸ  

ಸಿೇಪರ್ ಕದ್ೇಚ್ ಬತಕ್ ಮ ಡಿ ಹದ್ ೇಗಿ ಬರ ಲ ಗತವುದತ 
11,000 ಮತಂಗಡ ಹಣ ಪ ವತಿಸ್ ಬದೇಕತ - ಎಲ ಿ ಲದಕರ ಹ ಕ ವ ಪಸ್ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಮಿಕರ ಹಣ ನಿೇಡಲ ಗತವುದತ 

ನಿಮಮ ಗಂಗ ಧರ್ ಮಠದ 

🙏🙏🙏🙏🙏 
 


