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ಪಂಚಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ  ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ೀ ಪಂಡ-ಪಂಡಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಸಾರ ಹ ೀಯ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗಃ ಸಿದಾಧಂತ ಕ್ಥನಮ್ (21 ಶ ್ ಲೀಕ್ಗಳು) 
ಅಥಾಗಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರರತಾಾ 
ರ ೀಣರಕ  ೀ ಗಣನಾಯಕ್ಃ | 

ಧ್ಾಯತಾಾ ಕ್ಷಣಂ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 

ಸಾಂಬಮಾಹ ಸ್ಮಾಹಿತಃ || 5-1 

ಅಥ ಶ್ರೀರ ೀಣರಕ್ಶಾಸ್ನಂ ಪ್ಾರರಂಭ0 ಅಗಸ್ಯ ಮರನಿಶಾದ ೂಲ 

ಸ್ಮಸಾತಗಮ ಪ್ಾರಗ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ರಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 

ಸಿದಾಧಂತಂ ಶ್ರರಣರ ಸಾದರಮ್ || 5-2  

ಅಗಸ್ಯ ಖಲರ ಸಿದಾಧಂತಾಃ 
ವಖ್ಾಯತಾ ರರಚಿಭ ೀದತಃ | 

ಭಿನಾಾಚಾರ ಸ್ಮಾಯರಕಾತ 
ಭಿನಾಾಥೂ ಪರತಿ ಪ್ಾದಕಾಃ || 5-3 

ಸಾಂಖಯಂ ಯೀಗಃ ಪ್ಾಂಚರಾತರಮ್ 

ವ ೀದಾಃ ಪ್ಾಶ್ರಪತಂ ತಥಾ | 
ಏತಾನಿ ಮಾನ ಭ ತಾನಿ 

ನ  ೀಪ ಹನಾಯನಿ ಯರಕ್ತತ ಭಿಃ || 5-4 

ವ ೀದಃ ಪರಧ್ಾನಂ ಸ್ವ ೂಷಾಮ್ 

ಸಾಂಖ್ಾಯದೀನಾಂ ಮಹಾಮರನ ೀ | 
ವ ೀದಾನರಸ್ರಣಾ ದ ೀಷಾಮ್ 

ಪ್ಾರಮಾಣಯ ಮಿತಿ ನಿಶ್ಿತಮ್ || 5-5 

ಪ್ಾಂಚರಾತರಸ್ಯ ಸಾಂಖಯಸ್ಯ 
ಯೀಗಸ್ಯ ಚ ತಥಾ ಮರನ ೀ | 
ವ ೀದ ೈಕ್ ದ ೀಶ್ ವತಿೂತಾಮ್ 

ಶ ೈವಂ ವ ೀದ ಮಯಂ ಮತಮ್ || 5-6 

ವ ೀದ ೈಕ್ ದ ೀಶ್ ವತಿೂಭಯಃ 
ಸಾಂಖ್ಾಯ ದಭ  ಯೀ ಮಹಾಮರನ ೀ | 
ಸ್ವೂ ವ ೀದಾನರಸಾರಿತಾಾತ್ 

ಶ ೈವತಂತರಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 5-7 
ಶ ೈವತಂತರ ಮಿತಿ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಸಿದಾಧಂತಾಖಯಂ ಶ್ವೀದತಮ್ | 
ಸ್ವೂ ವ ೀದಾಥೂ ರ ಪತಾಾತ್ 

ಪ್ಾರಾಮಾಣಯಂ ವ ೀದವತ್ ಸ್ದಾ || 5-8 

ಆಗಮಾ ಬಹರಧ್ಾ ಪ್ರೀಕಾತಃ 
ಶ್ವ ೀನ ಪರಮಾತಮನಾ | 

ಶ ೈವಂ ಪ್ಾಶ್ರಪತಂ ಸ  ೀಮಮ್ 

ಲಾಕ್ರಲಂ ಚ ೀತಿ ಭ ೀದತಃ || 5-9 

ತ ೀಷರ ಶ ೈವಂ ಚತರಭ ೂದಮ್ 

ತಂತರಂ ಸ್ವೂ ವನಿಶ್ಿತಮ್ | 
ವಾಮಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ೈವ 

ಮಿಶ್ರಂ ಸಿದಾಧಂತ ಸ್ಂಜ್ಞಕ್ಮ್ || 5-10 

ಶ್ಕ್ತತ ಪರಧ್ಾನಂ ವಾಮಾಖಯಮ್ 

ದಕ್ಷಿಣಂ ಭ ೈರವಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಸ್ಪತ ಮಾತೃ ಪರಂ ಮಿಶ್ರಮ್ 

ಸಿದಾಧಂತಂ ವ ೀದ ಸ್ಮಮತಮ್ || 5-11 
ವ ೀದ ಧಮಾೂಭಿ ಧ್ಾಯಿತಾಾತ್ 

ಸಿದಾಧಂತಾಖಯಃ ಶ್ವಾಗಮಃ | 

ವ ೀದ ಬಾಹಯ ವರ  ೀಧಿತಾಾದ್ 

ವ ೀದ ಸ್ಮಮತ ಉಚಯತ ೀ || 5-12 

ವ ೀದ ಸಿದಾಧಂತ ಯೀರ್ ಐಕ್ಯಮ್ 

ಏಕಾಥೂ ಪರತಿಪ್ಾದನಾತ್ | 
ಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ಸ್ದೃಶ್ಂ ಜ್ಞ ೀಯಮ್ 

ಪಂಡಿತ ೈ ರ ೀತಯೀಃ ಸ್ದಾ || 5-13 

ಸಿದಾಧಂತಾಖ್ ಯೀ ಮಹಾತಂತ ರೀ 

ಕಾಮಿಕಾದ ಯೀ ಶ್ವೀದತ ೀ | 

ನಿದೂಷಟಮ್ ಉತತರ ೀ ಭಾಗ ೀ 

ವೀರಶ ೈವ ಮತಂ ಪರಮ್ || 5-14 

ವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವರ ಪ್ಾಯಾಮ್ 

ವಶ ೀಷಾದ್ ರಮಣಂ ಯತಃ | 
ತಸಾಮದ ೀತ ೀ ಮಹಾಭಾಗಾ 

ವೀರಶ ೈವಾ ಇತಿ ಸ್ೃತಾಃ || 5-15 
ವೀಶ್ಬ ದೀ ನ  ೀಚಯತ ೀ ವದಾಯ 
ಶ್ವಜೀವ ೈಕ್ಯ ಬ  ೀಧಿಕಾ | 
ತಸಾಯಂ ರಮಂತ ೀ ಯೀ ಶ ೈವಾ 

ವೀರಶ ೈವಾಸ್ರತ  ತ ೀ ಮತಾಃ || 5-16 

ವದಾಯಯಾಂ ರಮತ ೀ ಯಸಾಮತ್ 

ಮಾಯಾಂ ಹ ೀ ಯಾಂ ಶ್ಾವದ್ ರಹ ೀತ್  
ಅನ ೀನ ೈವ ನಿರರಕ ತೀನ 

ವೀರಮಾಹ ೀಶ್ಾರಃ ಸ್ೃತಃ || 5-17 

ವ ೀದಾಂತ ಜನಯಂ ಯಜ್ಜಾಞಾನಮ್ 

ವದ ಯೀತಿ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 
ವದಾಯಯಾಂ ರಮತ ೀ ತಸಾಯಮ್ 

ವೀರ ಇತಯ-ಭಿ-ಧಿೀಯತ ೀ || 5-18  

ಶ ೈವ ೈರ್ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರ ೈ ಶ ೈವ 

ಕಾಯೂಮಂತಬೂಹಿಃ ಕ್ರಮಾತ್ | 
ಶ್ವೀ ಮಹ ೀಶ್ಾರಶ ಿೀತಿ 

ನಾತಯಂತ ಮಿಹ ಭಿದಯತ ೀ || 5-19 
ಯಥಾ ಯ(ತ)ಥಾ ನ ಭಿದಯಂತ ೀ 

ಶ ೈವಾ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಾ ಅಪ | 
ಶ್ವಾಶ್ರತ ೀಷರ ತ ೀ ಶ ೈವಾಃ 
ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರತಾಃ ನರಾಃ || 5-20 

ವೀರಶ ೈವಾಃ ಷಡ ಭೀದಾಃ 

ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಾಃ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತಾಃ 
ಕ್ಮೂ ಯಜ್ಞ ರತಾ ಭರವ | 
ತಸಾಮದಾಭಯಂತರ ೀ ಕ್ರಯರೂಃ 
ಶ ೈವಾಃ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಾಃ ಬಹಿಃ || 5-21 

ಇತಿ ಸಿದಾಧಂತ ಕ್ಥನಮ್  
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ವೀರಶ ೈವಾಸ್ರತ ಷಡ ಭೀದಾಃ 
ಸ್ಥಲಧಮೂವಭ ೀದತಃ | 

ಭಕಾತದ ವಯವಹಾರ ೀಣ 

ಪ್ರೀಚಯಂತ ೀ ಶಾಸ್ರ ಪ್ಾರಗ ೈಃ || 5-22 

ಶಾಸ್ರಂ ತರ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಷಡ್ ವಧಂ ಸ್ಥಲ ಭ ೀದತಃ | 

ಧಮೂಭ ೀದ ಸ್ಮಾಯೀಗಾತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ-ವ-ಭ ೀದತಃ || 5-23 

ಆದೌ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ತತ  ೀ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಸ್ಥಲಮ್ | 
ಪರಸಾದ ಸ್ಥಲ ಮನಯತರತ 
ಪ್ಾರಣ ಲಂಗಿ ಸ್ಥಲಂ ತತಃ | 

ಶ್ರಣ ಸ್ಥಲ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಷಷಠ ಮೈಕ್ಯ ಸ್ಥಲಂ ಮತಮ್ || 5-24 

ಇತಿ ವೀರಶ ೈವಾಃ ಷಡ ಭೀದಾಃ 

ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲಮ್ 
ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ 

ಪರಥಮಂ ಕ್ಲಶ ್ ೀದಭವ | 
ತದವಾಂತರ ಭ ೀದಾಂಶ್ಿ 
ಸ್ಮಾಹಿತ ಮನಾಃ ಶ್ರರಣರ || 5-25 

ಶ ೈವೀ ಭಕ್ತತಃ ಸ್ಮರತಪನಾಾ 
ಯಸಾಯಸೌ ಭಕ್ತ ಉಚಯತ ೀ | 

ತಸಾಯನರಷ ಠೀಯಧಮಾೂಣಾ- 
ಮರಕ್ತತರ್ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ ಮತಮ್ || 5-26 

ಅವಾಂತರಸ್ಥಲಾನಯತರ 
ಪ್ಾರಹರಃ ಪಂಚದಶ ್ ೀತತಮಾಃ | 
ಪಂಡತಾ ಪಂಡವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸ್ಂಸಾರಗರಣ ಹ ೀಯತಾ || 5-27 

ದೀಕ್ಷಾ ಲಂಗಧೃತಿ ಶ ೈವ 

ವಭ ತ ೀರಪ ಧ್ಾರಣಮ್ | 

ರರದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಂ ಪಶಾಿತ್ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪ ಸ್ತಥಾ || 5-28 
ಭಕ್ತಮಾಗೂ ಕ್ತರಯಾ ಚ ೈವ 

ಗರರ  ೀರ್ ಲಂಗಸ್ಯ ಚಾಚೂನಮ್ | 
ಜಂಗಮಸ್ಯ ತಥಾ ಹ ಯೀಷಾಮ್ 

ಪರಸಾದ ಸಿಾೀಕ್ೃತಿ ಸ್ತಥಾ || 5-29 

ಅತರ ದಾನತರಯಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಸ  ೀಪ್ಾಧಿನಿರರಪ್ಾಧಿಕ್ಮ್ | 
ಸ್ಹಜಂ ಚ ೀತಿ ನಿದೂಷಟಮ್ 

ಸ್ಮಸಾತಗಮ ಪ್ಾರಗ ೈಃ || 5-30 

ಏತಾನಿ ಶ್ವಭಕ್ತಸ್ಯ 
ಕ್ತೂವಾಯನಿ ಪರಯತಾತಃ || 5-31 

 

ಅಥ ಪಂಡಸ್ಥಲಮ್    
ಬಹರಜನಮಕ್ೃತ ೈಃ ಪುಣ ಯೈಃ 
ಪರಕ್ಷಿೀಣ ೀ ಪ್ಾಪಪಂಜರ ೀ | 

ಶ್ರದಾಧಂತಃಕ್ರಣ  ೀ ದ ೀಹಿೀ 

ಪಂಡಶ್ಬ ದೀನ ಗಿೀಯತ ೀ || 5-32 

ಶ್ವಶ್ಕ್ತತ ಸ್ಮರತಪನ ಾೀ 

ಪರಪಂಚ ೀಸಿಮನ್ ವಶ್ಷಯತ ೀ | 
ಪುಣಾಯಧಿಕ್ಃ ಕ್ಷಿೀಣಪ್ಾಪಃ 
ಶ್ರದಾಧತಾಮ ಪಂಡನಾಮಕ್ಃ || 5-33 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್  
ಚಿದಾನಂದ ಮಯೀ ವಭರಃ|ನಿವೂಕ್ಲ  ಪೀ 
ನಿರಾಕಾರ  ೀ ನಿಗರೂಣ  ೀ ನಿಷರ ಪಂಚಕ್ಃ | 
ಅನಾದಯ ವದಾಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಾತ್| 
ತದಂಶ ್ ೀಜೀವ ನಾಮಕ್ಃ|34 

ದ ೀವತಿಯೂಙ್ಮನರಷಾಯದ- 
ಜ್ಜಾತಿಭ ೀದ ೀ ವಯವಸಿಥತಃ | 
ಮಾಯಿೀ ಮಹ ೀಶ್ಾರ ಸ ತೀಷಾಮ್ 

ಪ್ ರೀರಕ  ೀ ಹೃದ ಸ್ಂಸಿಥತಃ || 5-35 

ಚಂದರಕಾಂತ ೀ ಯಥಾ ತ  ೀಯಮ್ 

ಸ್ ಯೂಕಾಂತ ೀ ಯಥಾನಲಃ | 
ಬೀಜ್ಜ ೀ ಯಥಾಂಕ್ರರಃ ಸಿದಧಃ 
ತಥಾತಮನಿ ಶ್ವಃ ಸಿಥತಃ || 5-36 

ಆತಮತಾಮಿೀಶ್ಾರತಾಂ ಚ 

ಬರಹಮಣ ಯೀಕ್ತರ ಕ್ಲಪತಮ್ | 

ಬಂಬತಾಂ ಪರತಿಬಂಬತಾಮ್ 

ಯಥಾ ಪೂಷಣಿ ಕ್ಲಪತಮ್ || 5-37 

ಗರಣತರಯ ವಭ ೀದ ೀನ 

ಪರತತ ತವೀ ಚಿದಾತಮನಿ | 

ಭ  ೀಕ್ೃತಾಂ ಚ ೈವ ಭ  ೀಜಯತಾಮ್ 

ಪ್ ರೀರಕ್ತಾಂ ಚ ಕ್ಲಪತಮ್ || 5-38 

ಗರಣತರಯಾತಿಮಕಾ ಶ್ಕ್ತತಃ 
ಬರಹಮನಿಷಾಠ ಸ್ನಾತನಿೀ | 
ತದ ಾೈಷಮಾಯತ್ ಸ್ಮರತಪನಾಾ 
ತಸಿಮನ್ ವಸ್ರತತರಯಾಭಿಧ್ಾ || 5-39 

ಕ್ತಂಚಿತಸತತವರಜ್ಜ  ೀರ ಪಮ್ ಭ  ೀಕಾತ ಭ  ೀಜಯಂ ಪ್ ರೀರಯಿತಾ 

ವಸ್ರತತರಯಮಿದಂ ಸ್ೃತಮ್ | 
ಅತರ ಪ್ ರೀರಯಿತಾ ಶ್ಂಭರಃ 
ಶ್ರದ  ಧೀಪ್ಾಧಿಮೂಹ ೀಶ್ಾರಃ | 

ಭ  ೀಜಯಮವಯಕ್ತಮಿತರಯಕ್ತಮ್ 
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ಭ  ೀಕ್ೃಸ್ಂಜ್ಞಕ್ಮರಚಯತ ೀ| ಅತಯಂತ 

ತಾಮಸ  ೀಪ್ಾಧಿ-ಭ  ೂಜಯಮಿತಯ 
ಭಿಧಿೀಯತ ೀ| ಪರತತತವಮಯೀಪ್ಾಧಿಃ 
ಬರಹಮ ಚ ೈತನಯಮಿೀಶ್ಾರಃ|| 5-40 

ಅಖಂಡ ೀ ಬರಹಮಚ ೈತನ ಯೀ 

ಕ್ಲಪತಂ ಗರಣಭ ೀದತಃ || 5-41 

ಸ್ಮಿಮಶ ್ ರೀಪ್ಾಧಯಃ ಸ್ವ ೂ 

ಭ  ೀಕಾತರಃ ಪಶ್ವಃ ಸ್ೃತಾಃ || 5-42 
ಶ್ರದಧತಾಮಸ್ರ ಪಕ್ಮ್|ಸ್ವೂಜ್ಞಃ 
ಪ್ ರೀರಕ್ಃ ಶ್ಂಭರಃ|ಕ್ತಂಚಿಜ್ಜ  ಞಾೀ ಜೀವ 
ಉಚಯತ ೀ|ಅತಯಂತ ಗ ಢ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ಜಡಮ ವಯಕ್ತ ಮರಚಯತ ೀ || 5-43 
ಉಪ್ಾಧಿಃ ಪುನರಾಖ್ಾಯತಃ 
ಶ್ರದಾಧಶ್ರದಧವಭ ೀದತಃ | 
ಶ್ರದ  ಧೀಪ್ಾಧಿಃ ಪರಾ ಮಾಯಾ 

ಸಾಾಶ್ರಯಾ ಮೀಹಕಾರಿಣಿೀ || 5-44 

ಅಶ್ರದ  ಧೀಪ್ಾಧಿ ರಪ್ ಯೀವಮ್ 

ಅವದಾಯಶ್ರಯ ಮೀಹಿನಿೀ | 
ಅವದಾಯ ಶ್ಕ್ತತ ಭ ೀದ ೀನ 

ಜೀವಾಃ ಬಹರ ವಧ್ಾಃ ಸ್ೃತಾಃ || 5-45 

ಮಾಯಾ ಶ್ಕ್ತತ ವಶಾದೀಶ ್ ೀ 

ನಾನಾ ಮ ತಿೂ ಧರಃ ಪರಭರಃ | 
ಸ್ವೂಜ್ಞಃ ಸ್ವೂಕ್ತಾೂ ಚ 

ನಿತಯಮರಕ  ತೀ ಮಹ ೀಶ್ಾರಃ || 5-46 

ಕ್ತಂಚಿತಕತಾೂ ಚ ಕ್ತಂಚಿಜ್ಜ  ಞಾೀ 

ಬದ  ಧೀನಾದಶ್ರಿೀರವಾನ್ | 

ಅವದಾಯಮೀಹಿತಾಃ ಜೀವಾಃ 
ಬರಹ ೈಕ್ಯಜ್ಞಾನವಜೂತಾಃ || 5-47 

ಪರಿಭರಮಂತಿ ಸ್ಂಸಾರ ೀ 

ನಿಜಕ್ಮಾೂನರಸಾರತಃ | 
ದ ೀವತಿಯೂಙ್ಮನರಷಾಯದ- 
ನಾನಾ ಯೀನಿ ವಭ ೀದತಃ || 5-48 

ಚಕ್ರ ನ ೀಮಿ ಕ್ರಮೀಣ ೈವ 

ಭರಮಂತಿ ಹಿ ಶ್ರಿೀರಿಣಃ | 

ಜ್ಜಾತಾಯಯರ ಭ  ೂಗವ ೈಷಮಯ- 
ಕಾರಣಂ ಕ್ಮೂ ಕ ೀವಲಮ್ || 5-49 

ಏತ ೀಷಾಂ ದ ೀಹಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿೀ 

ಪ್ ರೀರಕ್ಃ ಪರಮೀಶ್ಾರಃ | 

ಏತ ೀಷಾಂ ಭರಮತಾಂ ನಿತಯಮ್ 

ಕ್ಮೂಯಂತರ ನಿಯಂತರಣ ೀ || 5-50 

ದ ೀಹಿನಾಂ ಪ್ ರೀರಕ್ಃ ಶ್ಂಭರಃ 
ಹಿತ ಮಾಗ  ೂಪದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 

ಪುನರಾವೃತಿತ ರಹಿತ- 
ಮೀಕ್ಷಮಾಗ  ೂ ಪದ ೀಶ್ಕ್ಃ || 5-51 

ಸ್ಾಕ್ಮೂ ಪರಿಪ್ಾಕ ೀನ 

ಪರಕ್ಷಿೀಣ ಮಲ ವಾಸ್ನಃ | 

ಶ್ವ ಪರಸಾದಾಜಞೀ ವೀಯಮ್ 

ಜ್ಜಾಯತ ೀ ಶ್ರದಧಮಾನಸ್ಃ || 5-52 

ಶ್ರದಾಧಂತಃಕ್ರಣ ೀ ಜೀವ ೀ 

ಶ್ರದಧಕ್ಮೂವಪ್ಾಕ್ತಃ | 

ಜ್ಜಾಯತ ೀ ಶ್ವಕಾರರಣಾಯತ್ 

ಪರಸ್ರುಟಾ ಭಕ್ತತರ ೈಶ್ಾರಿೀ || 5-53 

ಜಂತರರಂತಯ ಶ್ರಿೀರ  ೀ ಸೌ 

ಪಂಡ ಶ್ಬಾದಭಿ ಧ್ ೀಯಕ್ಃ || 5-54 

 

ಇತಿ ಪಂಡಸ್ಥಲಂ 

ಅಥ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಲಮ್ 
ಶ್ರಿೀರಾತಮ ವವ ೀಕ ೀನ 

ಪಂಡಜ್ಞಾನಿೀ ಸ್ ಕ್ಥಯತ ೀ | 

ಶ್ರಿೀರಮೀವ ಚಾವಾೂಕ ೈಃ 
ಆತ ೇತಿ ಪರಿಕ್ತೀರ್ ತಯತ ೀ || 5-55 

ಇಂದರಯಾಣಾಂ ತಥಾತಮ ತಾಮ್ 

ಅಪರ ೈಃ ಪರಿಭಾಷಯತ ೀ | 
ಬರದಧತತತವ ಗತ ೈರ್ ಭೌದ ಧೈಃ 
ಬರದಧರಾತ ೇತಿ ಗಿೀಯತ ೀ || 5-56 

ನ ೀಂದರಯಾಣಾಂ ನ ದ ೀಹಸ್ಯ 
ನ ಬರದ ಧೀರಾತಮ ತಾ ಭವ ೀತ್ | 
ಅಹಂ ಪರತಯಯ ವ ೀದಯತಾಾತ್ 

ಅನರಭ ತ ಸ್ೃತ ೀರಪ || 5-57 

ಶ್ರಿೀರ ೀಂದರಯ ಬರದಧಭ  ಯೀ 

ವಯತಿರಿಕ್ತಃ ಸ್ನಾತನಃ | 
ಆತಮಸಿಥತಿ ವವ ೀಕ್ತೀ ಯಃ 
ಪಂಡಜ್ಞಾನಿೀ ಸ್ ಕ್ಥಯತ ೀ || 5-58 

ನಶ್ಾರಾಣಿ ಶ್ರಿೀರಾಣಿ 

ನಾನಾರ ಪ್ಾಣಿ ಕ್ಮೂಣಾ | 
ಆಶ್ರತ  ೀ ನಿತಯ ಏ ವಾಸೌ 

ಇತಿ ಜಂತ  ೀರ್ ವವ ೀಕ್ತತಾ || 5-59 
ಶ್ರಿೀರಾತ್ ಪೃಥ ಗಾತಾಮನಮ್ 

ಆತಮಭಯಃ ಪೃಥ ಗಿೀಶ್ಾರಮ್ | 

ಪ್ ರೀರಕ್ಂ ಯೀ ವಜ್ಜಾನಾತಿ 

ಪಂಡಜ್ಞಾ ನಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 5-60 
ಇತಿ ಪಂಡಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಲಂ 
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ಅಥ ಸ್ಂಸಾರ ಹ ೀಯಸ್ಥಲಮ್ 
ನಿರಸ್ತಹೃತಕಲಂಕ್ಸ್ಯ 
ನಿತಾಯನಿತಯವವ ೀಕ್ತನಃ | 

ಸ್ಂಸಾರಹ ೀಯತಾಬರದಧಃ 
ಜ್ಜಾಯತ ೀ ವಾಸ್ನಾ ಬಲಾತ್ || 5-61 

ಐಹಿಕ ೀ ಕ್ಷಣಿಕ ೀ ಸೌಖ್ ಯೀ 

ಪುತರದಾರಾದಸ್ಂಭವ ೀ | 

ಕ್ಷಯಿತಾಾದಯರತ ೀ ಸ್ಾಗ ೂ 

ಕ್ಸ್ಯ ವಾಂಛಾ ವವ ೀಕ್ತನಃ || 5-62 

ಜ್ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧರರವೀ ಮೃತರಯಃ 
ಧರರವಂ ಜನಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ | 

ಜಂತರಮೂರಣಜನಾಮಭಾಯಮ್ 

ಪರಿ ಭರಮತಿ ಚಕ್ರವತ್ || 5-63 

ಮತಸಯ ಕ್ ಮೂ ವರಾಹಾಂಗ ೈಃ 
ನೃಸಿಂಹ ಮನರಜ್ಜಾದಭಿಃ | 

ಜ್ಜಾತ ೀನ ನಿಧನಂ ಪ್ಾರಪತಮ್ 

ವಷರುನಾಪ ಮಹಾತಮನಾ || 5-64 
ಭ ತಾಾ ಕ್ಮೂ ವಶಾಜಞಂತರಃ 
ಬಾರಹಮಣಾದಷರ ಜ್ಜಾತಿಷರ | 
ತಾಪತರಯ ಮಹಾವಹಿಾ- 
ಸ್ಂತಾಪ್ಾದ್ ದಹಯತ ೀ ಭೃಶ್ಮ್ || 5-65 

ಕ್ಮೂ ಮ ಲ ೀನ ದರಃಖ್ ೀನ 

ಪೀಡಯಮಾನಸ್ಯ ದ ೀಹಿನಃ | 

ಆಧ್ಾಯತಿಮಕಾದನಾ ನಿತಯಮ್ 

ಕ್ರತರ ವಶಾರಂತಿರಿಷಯತ ೀ || 5-66 

ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ್ಂ ತರ ಪರಥಮಮ್ 

ದಾತಿೀಯಂ ಚಾಧಿ ಭೌತಿಕ್ಮ್ | 
ಆಧಿ ದ ೈವಕ್ ಮನಯಚಿ 
ದರಃಖ ತರಯ ಮಿದಂ ಸ್ೃತಮ್ || 5-67 

ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ್ಂ ದಾಧ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಬಾಹಾಯಭಯಂತರ ಭ ೀದತಃ | 

ವಾತಪತಾಥದಜಂ ದರಃಖಮ್ 

ಬಾಹಯಮಾಧ್ಾಯತಿಮಕ್ಂ ಮತಮ್ || 5-68 
ರಾಗದ ಾೀಷಾದಸ್ಂಪನಾಮ್ 

ಆಂತರಂ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 
ಆಧಿಭೌತಿಕ್ಮೀತದಧ 
ದರಃಖಂ ರಾಜ್ಜಾದಭ ತಜಮ್|| 5-69 

ಆಧಿದ ೈವಕ್ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಗರಹಯಕ್ಷಾದ ಸ್ಂಭವಮ್ | 
ದರಃಖ್ ೈ ರ ೀತ ೈ ರರಪ್ ೀತಸ್ಯ ಕ್ಮೂಬದಧಸ್ಯ 
ದ ೀಹಿನಃ| ಸ್ಾಗ ೂ ವಾ ಯದ ವಾ ಭ ಮೌ 

ಸ್ರಖಲ ೀಶ ್ ೀ ನ ವದಯತ ೀ || 5-70 

ತಟಿತರಸ ವೀಚಿ ಮಾಲಾಸ್ರ 
ಪರದೀಪಸ್ಯ ಪರಭಾಸ್ರ ಚ | 

ಸ್ಂಪತರಸ ಕ್ಮೂ ಮ ಲಾಸ್ರ 
ಕ್ಸ್ಯ ವಾ ಸಿಥರತಾಮತಿಃ || 5-71 

ಮಲಕ  ೀಶ ೀ ಶ್ರಿೀರ ೀಸಿಮನ್ 

ಮಹಾದರಃಖ ವವಧೂನ ೀ | 

ತಟಿದಂಕ್ರರ ಸ್ಂಕಾಶ ೀ 

ಕ  ೀ ವಾ ರರಚ ಯೀತ ಪಂಡಿತಃ || 5-72 

ನಿತಾಯನಂದ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಆತಮತತತವಂ ವಹಾಯ ಕ್ಃ | 

ವವ ೀಕ್ತೀ ರಮತ ೀ ದ ೀಹ ೀ 

ನಶ್ಾರ ೀ ದರಃಖಭಾಜನ ೀ || 5-73 

ವವ ೀಕ್ತೀ ಶ್ರದಧಹೃದಯೀ 

ನಿಶ್ಿತಾತಮ ಸ್ರಖ್  ೀದಯಃ | 

ದರಃಖಹ ೀತೌ ಶ್ರಿೀರ ೀಸಿಮನ್ 

ಕ್ಲತ ರೀ ಚ ಸ್ರತ ೀಷರ ಚ || 5-74 

ಸ್ರಹೃತರಸ ಬಂಧರವಗ ೂಷರ 
ಧನ ೀಷರ ಕ್ರಲ ಪದಧತೌ | 

ಅನಿತಯ ಬರದಾಧಯ ಸ್ವೂತರ 
ವ ೈರಾಗಯಂ ಪರಮಶ್ರಾತ ೀ || 5-75 

ವವ ೀಕ್ತನ  ೀ ವರಕ್ತಸ್ಯ 
ವಷಯೀ ಷಾಾತಮ ರಾಗಿಣಃ | 

ಸ್ಂಸಾರ ದರಃಖ ವಚ ಛೀದ- 
ಹ ೀತೌ ಬರದಧಃ ಪರವತೂತ ೀ || 5-76 

ನಿತಾಯನಿತಯ ವವ ೀಕ್ತನಃ 
 ಸ್ರಕ್ೃತಿನಃ ಶ್ರದಾಧಶ್ಯಸಾಯತಮನ  ೀ 

ಬರಹ  ೇಪ್ ೀಂದರ ಮಹ ೀಂದರಮರಖಯ  
ವಭವ ೀಷಾ ಸಾಥಯಿತಾಂ ಪಶ್ಯತಃ | 

ನಿತಾಯನಂದಪದ ೀನಿರಾಕ್ೃತ  
ಜಗತಸಂಸಾರದರಃಖ್  ೀದಯೀ  
ಸಾಂಬ ೀ ಚಂದರಶ್ರ  ೀಮಣೌ  
ಸ್ಮರದಯೀದ್ ಭಕ್ತತರ್ ಭವಧವಂಸಿನಿೀ|| 5-77 

ಇತಿ ಸ್ಂಸಾರಹ ೀಯಸ್ಥಲಂ ಪರಿಸಾಪತಂ   

ಇತಿ ಅಗಸ್ಯಪ್ಾರಥೂನಾ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಂ ಓಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷರ ಸಿದಾಧಂತಾಗಮೀಷರ - ಶ್ವಾದ ಾೈತವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ರೀ,  

ಶ್ರೀ ರ ೀಣರಕಾಗಸ್ಯ ಸ್ಂವಾದ ೀ ಶ್ರೀವೀರಶ ೈವಧಮೂ ನಿಣೂಯೀ, ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯೂ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಧಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣೌ  
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ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ೀ ಪಂಡಾದಸ್ಥಲತರಯಪರಸ್ಂಗ  ೀ ನಾಮ ಪಂಚಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ  ತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತತಸವೂಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ದ ೀವ  

ಶ್ರೀರ ೀಣರಕ್ ಗಣ ೀಶ್ಾರ: 

ಓಂ ಸ್ವ ೀೂಷಾಂ ಸ್ಾಸಿತರ್ ಭವತರ 
ಓಂ ಸ್ವ ೀೂಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ ಭವತರ 
ಓಂ ಸ್ವ ೀೂಷಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತರ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಓಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತರ  
ಸ್ಹನೌಭರ ನಕ್ರತ 
ಸ್ಹ ವೀಯೂಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 

ತ ೀಜಸಿಾ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸ್ರತ 
ಮಾ ವದಾಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಲ  ೀಕಾ ಸ್ಮಸಾತ ಸ್ರಖಿನ  ೀ ಭವಂತರ 
ಸ್ವ ೀೂ ಜನಾಃ ಸ್ರಖಿನ  ೀ ಭವಂತರ 
ಸ್ವ ೀೂ ಸ್ಂತರ ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀೂ ಭದಾರಣಿ ಪಶ್ಯಂತರ 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಿತ ದರಃಖ ಭಾಭೂವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
 ಜಯ ರ ೀಣರಕ್ ಗಿೀತ ೀ  ಮಾತ:|  ಜಯ ರ ೀಣರಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
 ರ ೀಣರಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ  ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ         ::  ಪ:: 

ಶ್ರೀ ಸಿದಾದಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ ಸ್ಂಜ್ಞ   ಸ್ರಖ್ಾಯತ ೀ 

 ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಂಭವಮರನಿವರ ಸ್ರಕ್ರರತ ೈರವತಿೀಣ್                      ::೧:: 

ಏಕ  ೀತತರಶ್ತಸ್ಂಖಯಸ್ಥಲ ಮಣಿಮಯದೀಪ್ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯೂ ಸ್ಾಣಾ ಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ                    ::೨:: 

ಅಸ್ತವರಣ ವಧ್ಾಯಿನಿ ಷಟ್ಸಸ ಸ್ತಲ ಸ  ೀಪ್ಾನ ೀ 

ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ೂನಿ ತತಾತರಯಗಿೀತ ೀ                         ::೩:: 

ಗರರರಚರಲಂಗಸ್ಪಯಾೂ ದೀಕ್ಷ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶ್ತಶ್ತಭಕ್ತ ಸ್ರ ಗಿೀತ ೀ ವದ ಯೀ ಬರಹಮ ಪರ ೀ                            ::೪:: 

ಶ್ರಣಾಗತಕ್ರರಣಾರಸ್  ಘಟಶ ್ ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ನಿಶ್ಿಲ ಭಕ್ತತವಧ್ಾಯಿನಿ ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ                    ::೫:: 

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸ್ರವ ೀದ ಯೀ ಶ ೈವಾಗಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್ತಿರಮ ಶ್ದ್  ಬರದರುದ ಶ್ವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ            ::೬:: 

ವಶ್ಾರಾಧಯ  ಜಗದರುರರ  ಸಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ  ಭ  ಮಂಡಲ ಧ್ಾಯಾೂ       ::೭:: 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತರರಪ್ ೈ:  ಕ  ೀಟಿ ಜನ ೈ ವನಾೂದ ಯೀ 
ಸಾ ತಾ ಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾ ತ:    |   ಜಯ  ರ ೀಣರಕ್ ಗಿೀತ ೀ      ::೮:: 
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ಪಂಚಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ  ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ೀ ಪಂಡ-ಪಂಡಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಸಾರ ಹ ೀಯ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗಃ ಸಿದಾಧಂತ ಕ್ಥನಮ್ (21 ಶ ್ ಲೀಕ್ಗಳು) 
ಅಥಾಗಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರರತಾಾ 
ರ ೀಣರಕ  ೀ ಗಣನಾಯಕ್ಃ | 
ಧ್ಾಯತಾಾ ಕ್ಷಣಂ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 

ಸಾಂಬಮಾಹ ಸ್ಮಾಹಿತಃ || 5-1 

 ಅಥ ಶ್ರೀರ ೀಣರಕ್ಶಾಸ್ನಂ ಪ್ಾರರಂಭ0 

ಬಳಿಕ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಬಿನ್ನಪವನ್ನನ ಕ ೇಳಿ ಗಣನಾಯಕರಾದ ರ ೇಣನಕರನ 
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸಾಾಂಬ(ಉಮಾಪತಿ)ನಾದ ಮಹಾದ ೇವನ್ನ್ನನ ಧ್ಾಾನ್ 
ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ಮಾಧ್ಾನ್ ಚಿತ್ತದಾಂದ ನ್ನಡಿದರನ. 
ಅಥ ಶ್ರೇರ ೇಣನಕಶಾಸ್ತ್ನ್ಾಂ ಶ್ರೇರ ೇಣನಕ ಶಾಸ್ತ್ನ್ದ ಪ್ಾರರಾಂಭವು 

ಅಗಸ್ಯ ಮರನಿಶಾದ ೂಲ 

ಸ್ಮಸಾತಗಮ ಪ್ಾರಗ | 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ರಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 

ಸಿದಾಧಂತಂ ಶ್ರರಣರ ಸಾದರಮ್ || 5-2  

ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತ ಆಗಮಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ಾರಾಂಗತ್ನಾದ, 

ಮನನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ ರೇಷ್ಠನಾದ ಎಲ ೈ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ೇ, 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ್ವನ್ನನ ಉಾಂಟನಮಾಡನವ ಸಿದಾಧಾಂತ್ವನ್ನನ 
ಹ ೇಳುವ ನ್ನ. ಆದರಪೂವವಕವಾಗಿ ಕ ೇಳು. 

  ಅಗಸ್ಯ ಖಲರ ಸಿದಾಧಂತಾಃ 
ವಖ್ಾಯತಾ ರರಚಿಭ ೀದತಃ | 
ಭಿನಾಾಚಾರ ಸ್ಮಾಯರಕಾತ 
ಭಿನಾಾಥೂ ಪರತಿ ಪ್ಾದಕಾಃ || 5-3 

ಹ ೇ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ೇ, ಅಭಿರನಚಿಯ ಭ ೇದದಾಂದ ಭಿನ್ನ 
ಭಿನಾನಚಾರಗಳಿಾಂದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಥವಗಳನ್ನನ 
ವಿವರಿಸ್ತ್ನವುದರಿಾಂದ ಸಿದಾಧಾಂತ್ಗಳು ಅನ ೇಕ 
ವಿಧವಾಗಿ ಪರಖ್ಾಾತ್ವಾಗಿವ . 

ಸಾಂಖಯಂ ಯೀಗಃ ಪ್ಾಂಚರಾತರಮ್ 

ವ ೀದಾಃ ಪ್ಾಶ್ರಪತಂ ತಥಾ | 
ಏತಾನಿ ಮಾನ ಭ ತಾನಿ 

ನ  ೀಪ ಹನಾಯನಿ ಯರಕ್ತತ ಭಿಃ || 5-4 

ಸಾಾಂಖ್ಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೇಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ಾಾಂಚರಾತ್ರ, ವ ೇದಗಳು ಹಾಗೂ 
ಪ್ಾಶನಪತ್ಶಾಸ್ತ್ರ- ಇವ ಲಾಿ ಪರಮಾಣಗಳಾಗಿವ . ಆದದರಿಾಂದ 
ಇವುಗಳನ್ನನ ಯನಕ್ತತ ತ್ಕವಗಳಿಾಂದ ಖ್ಾಂಡಿಸ್ತ್ಕೂಡದನ. 

ವ ೀದಃ ಪರಧ್ಾನಂ ಸ್ವ ೂಷಾಮ್ 

ಸಾಂಖ್ಾಯದೀನಾಂ ಮಹಾಮರನ ೀ | 
ವ ೀದಾನರಸ್ರಣಾ ದ ೀಷಾಮ್ 

ಪ್ಾರಮಾಣಯ ಮಿತಿ ನಿಶ್ಿತಮ್ || 5-5 

ಹ ೇ ಮಹಾಮನನಿಯೇ, ಸಾಾಂಖ್ಾಾದ 
ಸ್ತ್ವವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗ  ವ ೇದವ ೇ ಪರಧ್ಾನ್ವಾದನದನ. 
ವ ೇದವನ್ನನ ಅನ್ನಸ್ತ್ರಿಸಿದದರಿಾಂದಲ ೇ ಇವುಗಳ 
ಪ್ಾರಮಾಣಾವು ನಿಶ್ಿತ್ವಾಗಿರನತ್ತದ . 

ಪ್ಾಂಚರಾತರಸ್ಯ ಸಾಂಖಯಸ್ಯ 
ಯೀಗಸ್ಯ ಚ ತಥಾ ಮರನ ೀ | 
ವ ೀದ ೈಕ್ ದ ೀಶ್ ವತಿೂತಾಮ್ 

ಶ ೈವಂ ವ ೀದ ಮಯಂ ಮತಮ್ || 5-6 

ಹ ೇ ಮನನಿಯೇ, ಪ್ಾಾಂಚರಾತ್ರರ, ಸಾಾಂಖ್ಾ ಮತ್ನತ ಯೇಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳು 
ವ ೇದದ ಏಕದ ೇಶವತಿವಗಳಾಗಿರನತ್ತವ . (ವ ೇದದ ಒಾಂದನ ಭಾಗವನ್ನನ 
ಮಾತ್ರ ಒಪುುವಾಂತ್ಹನಗಳಾಗಿವ ). ಆದರ  ಶ ೈವ(ಸಿದಾಧಾಂತ್)ವು 
ಸ್ತ್ಾಂಪೂಣವವಾಗಿ ವ ೇದಮಯ ಎನ್ನನವುದನ ನಿಗಮಾಗಮ ತ್ಜ್ಞರ 
ಅಭಿಮತ್ವಾಗಿದ . 

ವ ೀದ ೈಕ್ ದ ೀಶ್ ವತಿೂಭಯಃ 
ಸಾಂಖ್ಾಯ ದಭ  ಯೀ ಮಹಾಮರನ ೀ | 
ಸ್ವೂ ವ ೀದಾನರಸಾರಿತಾಾತ್ 

ಶ ೈವತಂತರಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 5-7 

ಹ ೇ ಮಹಾಮನನಿಯೇ, ವ ೇದದ ಒಾಂದನ ಭಾಗವನ್ನನ 
ಒಪುುತಿತರನವ ಸಾಾಂಖ್ಾಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ 
ಸ್ತ್ವವ ವ ೇದಾನ್ನಸಾರಿಯಾದ ಶ ೈವ (ಸಿದಾಧಾಂತ್) 
ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲಿಕ್ತಕಾಂತ್ ವಿಶ್ಷ್ಟ (ವಿಲಕ್ಷಣ)ವಾಗಿದ . 

ಶ ೈವತಂತರ ಮಿತಿ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಸಿದಾಧಂತಾಖಯಂ ಶ್ವೀದತಮ್ | 
ಸ್ವೂ ವ ೀದಾಥೂ ರ ಪತಾಾತ್ 

ಪ್ಾರಾಮಾಣಯಂ ವ ೀದವತ್ ಸ್ದಾ || 5-8 

ಶ್ವನಿಾಂದ ಉಪದ ೇಶ್ತ್ವಾದ ಶ ೈವತ್ಾಂತ್ರವು ಸಿದಾಧಾಂತ್ವ ಾಂಬನದಾಗಿ 
ಹ ೇಳಲುಟ್ಟಟದ . ಇದನ ಸ್ತ್ವವವ ೇದಾಥವಗಳ ಸ್ತ್ವರೂಪವಾದದರಿಾಂದ ಇದನ 
ಯಾವಾಗಲೂ ವ ೇದದಾಂತ  ಪರಮಾಣವಾಗಿರನತ್ತದ . 

ಆಗಮಾ ಬಹರಧ್ಾ ಪ್ರೀಕಾತಃ 
ಶ್ವ ೀನ ಪರಮಾತಮನಾ | 
ಶ ೈವಂ ಪ್ಾಶ್ರಪತಂ ಸ  ೀಮಮ್ 

ಲಾಕ್ರಲಂ ಚ ೀತಿ ಭ ೀದತಃ || 5-9 

ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ವನಿಾಂದ ಉಪದ ೇಶ್ಸ್ತ್ಲುಟಟ 
ಆಗಮಗಳು ಶ ೈವ, ಪ್ಾಶನಪತ್, ಸ ೂೇಮ ಮತ್ನತ 
ಲಾಕನಲವ ಾಂಬ ವ ೈವಿಧಾದಾಂದ ಹಲವು 
ಬಗ ಯಾಗಿವ . 

ತ ೀಷರ ಶ ೈವಂ ಚತರಭ ೂದಮ್ 

ತಂತರಂ ಸ್ವೂ ವನಿಶ್ಿತಮ್ | 
ವಾಮಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ೈವ 

ಮಿಶ್ರಂ ಸಿದಾಧಂತ ಸ್ಂಜ್ಞಕ್ಮ್ || 5-10 

ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿಶ ೈವಶಾಸ್ತ್ರವು ವಾಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಮಿಶರ 
ಮತ್ನತಸಿದಾಧಾಂತ್ವ ಾಂಬ ಹ ಸ್ತ್ರಿನಿಾಂದ ನಾಲನಕ ವಿಧವಾಗಿರನತ್ತದ  
ಎಾಂಬನದಾಗಿ ಎಲಾಿ ಆಗಮತ್ಜ್ಞರಿಾಂದ ನಿಶಿಯಿಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟದ . 

ಶ್ಕ್ತತ ಪರಧ್ಾನಂ ವಾಮಾಖಯಮ್ 

ದಕ್ಷಿಣಂ ಭ ೈರವಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಸ್ಪತ ಮಾತೃ ಪರಂ ಮಿಶ್ರಮ್ 

ಸಿದಾಧಂತಂ ವ ೀದ ಸ್ಮಮತಮ್ || 5-

11 

ಶಕ್ತತಯ ಉಪ್ಾಸ್ತ್ನ ಯೇ ಪರಧ್ಾನ್ವಾದದನದ 
ವಾಮತ್ಾಂತ್ರವು, ಭ ೈರವನ್ ಉಪ್ಾಸ್ತ್ನ ಯೇ 
ಪರಧ್ಾನ್ವಾದದನದ ದಕ್ಷಿಣತ್ಾಂತ್ರವು, ಬ್ಾರಹ್ಮಮ 
ಮೊದಲಾದ ಸ್ತ್ಪತಮಾತ್ೃಕ ಯರ ಉಪ್ಾಸ್ತ್ನ ಯೇ 
ಪರಧ್ಾನ್ವಾದದನದ ಮಿಶರತ್ಾಂತ್ರವು. ಇನ್ನನ 
ವ ೇದಸ್ತ್ಮಮತ್ವಾದದ ದೇ ಸಿದಾಧಾಂತ್ತ್ಾಂತ್ರವು. 
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ವ ೀದ ಧಮಾೂಭಿ ಧ್ಾಯಿತಾಾತ್ 

ಸಿದಾಧಂತಾಖಯಃ ಶ್ವಾಗಮಃ | 
ವ ೀದ ಬಾಹಯ ವರ  ೀಧಿತಾಾದ್ 

ವ ೀದ ಸ್ಮಮತ ಉಚಯತ ೀ || 5-12 

ಸಿದಾಧಾಂತ್ವ ಾಂಬ ಹ ಸ್ತ್ರಿನ್ ಶ್ವಾಗಮವು ವ ೇದ ೂೇಕತವಾದ 
ಧಮವವನ್ನನ ಪರತಿಪ್ಾದಸ್ತ್ನವುದರಿಾಂದ ಮತ್ನತ ವ ೇದ ಬ್ಾಹಾಗಳಾದ 
ಚಾವಾವಕಾದಗಳನ್ನನ ವಿರ ೂೇಧಿಸ್ತ್ನತಿತರನವುದರಿಾಂದ ಇದನ 
ವ ೇದಸ್ತ್ಮಮತ್ವ ಾಂದನ ಹ ೇಳಲುಟ್ಟಟದ . 

ವ ೀದ ಸಿದಾಧಂತ ಯೀರ್ ಐಕ್ಯಮ್ 

ಏಕಾಥೂ ಪರತಿಪ್ಾದನಾತ್ | 
ಪ್ಾರಮಾಣಯಂ ಸ್ದೃಶ್ಂ ಜ್ಞ ೀಯಮ್ 

ಪಂಡಿತ ೈ ರ ೀತಯೀಃ ಸ್ದಾ || 5-13 

ವ ೇದ ಮತ್ನತ ಸಿದಾಧಾಂತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದ ೇ 
ವಿಷ್ಯ ಪರತಿಪ್ಾದಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟರನ ವುದರಿಾಂದ 
ಪಾಂಡಿತ್ರನ ಇವ ರಡರ ಪ್ಾರಮಾಣಾವನ್ನನ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತ್ಮಾನ್ವಾಗಿಯೇ 
ತಿಳಿದನಕ ೂಳಳಬ್ ೇಕನ. 

ಸಿದಾಧಂತಾಖ್ ಯೀ ಮಹಾತಂತ ರೀ 

ಕಾಮಿಕಾದ ಯೀ ಶ್ವೀದತ ೀ | 
ನಿದೂಷಟಮ್ ಉತತರ ೀ ಭಾಗ ೀ 

ವೀರಶ ೈವ ಮತಂ ಪರಮ್ || 5-14 

ಶ್ವನಿಾಂದ ಉಪದ ೇಶ್ಸ್ತ್ಲುಟಟ ಕಾಮಿಕಾದ ವಾತ್ನಲಾಾಂತ್ಾಗಳಾದ 
ಸಿದಾಧಾಂತ್ವ ಾಂಬ ಹ ಸ್ತ್ರಿನ್ ಮಹಾತ್ಾಂತ್ರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿ
ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿೇರಶ ೈವ ಮತ್ವು ಹ ೇಳಲುಟ್ಟಟದ . 

ವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವರ ಪ್ಾಯಾಮ್ 

ವಶ ೀಷಾದ್ ರಮಣಂ ಯತಃ | 
ತಸಾಮದ ೀತ ೀ ಮಹಾಭಾಗಾ 

ವೀರಶ ೈವಾ ಇತಿ ಸ್ೃತಾಃ || 5-15 

ಶ್ವರೂಪವಾದ ವಿದ ಾಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ 
ರಮಿಸ್ತ್ನವರ ೂೇ ಅಾಂತ್ಹ ಭಾಗಾಶಾಲ್ಲಗಳು 
ವಿೇರಶ ೈವರ ಾಂಬನದಾಗಿ ಸ್ತ್ಮರಿಸ್ತ್ಲುಡನತಾತರ . 

ವೀಶ್ಬ ದೀ ನ  ೀಚಯತ ೀ ವದಾಯ 
ಶ್ವಜೀವ ೈಕ್ಯ ಬ  ೀಧಿಕಾ | 
ತಸಾಯಂ ರಮಂತ ೀ ಯೀ ಶ ೈವಾ 

ವೀರಶ ೈವಾಸ್ರತ  ತ ೀ ಮತಾಃ || 5-16 

‘ವಿೇ’ ಶಬದದಾಂದ ಶ್ವ ಮತ್ನತ ಜೇವರ ಐಕಾವನ್ನನ (ಏಕತ್ವವನ್ನನ) 
ಬ್ ೂೇಧಿಸ್ತ್ನವ ವಿದ ಾಯನ ಹ ೇಳಲುಡನತ್ತದ . ಆ ವಿದ ಾಯಲ್ಲ ಿಯಾವ 
ಶ್ವಭಕತರನ ರಮಿಸ್ತ್ನವರ ೂೇ (ಆನ್ಾಂದವನ್ನನ) ಪಡನತಾತರ ಯೇ 
ಅವರನ ವಿೇರಶ ೈವರ ಾಂದನ ಕರ ಯಲುಟ್ಟಟದಾದರ . 

ವದಾಯಯಾಂ ರಮತ ೀ ಯಸಾಮತ್ 

ಮಾಯಾಂ ಹ ೀ ಯಾಂ ಶ್ಾವದ್ ರಹ ೀತ್  
ಅನ ೀನ ೈವ ನಿರರಕ ತೀನ 

ವೀರಮಾಹ ೀಶ್ಾರಃ ಸ್ೃತಃ || 5-17 

ಯಾವ ಕಾರಣದಾಂದ ಈ ವಿದ ಾಯಲ್ಲಿ 
ರಮಿಸ್ತ್ನವನ ೂೇ, ಹ ೇಯವಾದ ಮಾಯಯನ್ನನ 
ನಾಯಿಯಾಂತ  ತಾಾಗ ಮಾಡನವನ ೂೇ ಈ 
ರಿೇತಿಯಾದ ನಿವವಚನ್ದಾಂದ (ನಿರನಕ್ತತ) 
ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರನ ಾಂದನ ಸ್ತ್ಮರಿಸ್ತ್ಲುಡನತಾತನ . 

ವ ೀದಾಂತ ಜನಯಂ ಯಜ್ಜಾಞಾನಮ್ 

ವದ ಯೀತಿ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 
ವದಾಯಯಾಂ ರಮತ ೀ ತಸಾಯಮ್ 

ವೀರ ಇತಯ-ಭಿ-ಧಿೀಯತ ೀ || 5-18 

ವ ೇದಾಾಂತ್(ಉಪನಿಷ್ತ್)ದಾಂದ ಉತ್ುನ್ನವಾದ ಯಾವ 
ಜ್ಞಾನ್ವಿದ ಯೇ ಅದನ ವಿದ ಾಯಾಂದನ ಹ ೇಳಲುಡನತ್ತದ . ಆ ವಿದ ಾಯಲ್ಲಿ 
ಯಾರನ ರಮಿಸ್ತ್ನತಾತರ ಯೇ ಅವರನ ‘ವಿೇರ’ ಎಾಂದನ 
ಹ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳುಳವರನ. 

ಶ ೈವ ೈರ್ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರ ೈ ಶ ೈವ 

ಕಾಯೂಮಂತಬೂಹಿಃ ಕ್ರಮಾತ್ | 
ಶ್ವೀ ಮಹ ೀಶ್ಾರಶ ಿೀತಿ 

ನಾತಯಂತ ಮಿಹ ಭಿದಯತ ೀ || 5-19 

ಶ ೈವ(ವಿೇರಶ ೈವ)ರಿಾಂದ ಮತ್ನತ ಮಾಹ ೇಶವರ 
(ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರ)ರಿಾಂದ ಮಾಡಲುಡನವ ಕ್ತರಯಯನ 
(ಇಷ್ಟಲ್ಲಾಂಗ ೂೇಪ್ಾಸ್ತ್ನ ಯನ) ಕರಮವಾಗಿ ಅಾಂತ್ರಾಂಗ 
ಮತ್ನತ ಬಹ್ಮರಾಂಗದನದ ಎಾಂದನ ತಿಳಿದನಕ ೂಳಳಬ್ ೇಕನ. 

ಶ್ವ ಮತ್ನತ ಮಹ ೇಶವರ ಇವರಿೇವವರಲ್ಲಿ ಹ ೇಗ  ಅತ್ಾಾಂತ್ವಾಗಿ ಭ ೇದವಿರನವುದಲವಿೇ ಅದರಾಂತ  ವಿೇರಶ ೈವ ಮತ್ನತ ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತ್ುರ ಭ ೇದವಿರನವುದಲಿ (ಏಕಾಾಂತ್ದಲ್ಲ ಿಇಷ್ಟಲ್ಲಾಂಗಪೂಜ  ಮಾಡನವವರನ 
ವಿೇರಶ ೈವರಾದರ , ಜನ್ರಿಗ  ಮಾಗವದಶವನ್ ಮಾಡನವುದಕಾಕಗಿ ಬಹ್ಮರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲಾಂಗ ಪೂಜ ಯನ್ನನ ಮಾಡನವವರನ ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರರ ಾಂದನ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದ ). 

ಯಥಾ ಯ(ತ)ಥಾ ನ ಭಿದಯಂತ ೀ 

ಶ ೈವಾ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಾ ಅಪ | 
ಶ್ವಾಶ್ರತ ೀಷರ ತ ೀ ಶ ೈವಾಃ 
ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರತಾಃ ನರಾಃ || 5-20 

 

ಶ್ವ ಮತ್ನತ ಮಹ ೇಶವರರನ ಹ ೇಗ  ಭಿನ್ನರಲಿವೇ ಅದರಾಂತ  
ವಿೇರಶ ೈವರನ ಮತ್ನತ ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರರನ ಸ್ತ್ಹ ಪರಸ್ತ್ುರ 
ಭಿನ್ನರಾಗಿರನವುದಲಿ. ಶ್ವನ್ನ್ನನ ಆಶರಯಿಸ್ತ್ನವವರಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಮನ್ನಷ್ಾರನ ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞದಲ್ಲ ಿತ್ತ್ುರರ ೂೇ ಅವರನ 
ವಿೇರಶ ೈವರ ನಿಸಿಕ ೂಳುಳವರನ. ಕಮವಯಜ್ಞದಲ್ಲ ಿತ್ತ್ುರರಾದವರನ 
ಈ ಭೂಮಿಯಳಗ  

ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಾಃ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತಾಃ 
ಕ್ಮೂ ಯಜ್ಞ ರತಾ ಭರವ | 
ತಸಾಮದಾಭಯಂತರ ೀ ಕ್ರಯರೂಃ 
ಶ ೈವಾಃ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಾಃ ಬಹಿಃ || 5-21 

ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರರ ಾಂದನ ಪರಸಿದಧರಾಗಿರನವರನ. 
ಆದದರಿಾಂದ ವಿೇರಶ ೈವರನ ಅಾಂತ್ರಾಂಗದಲ್ಲ ಿ
ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಾಚವನ ಯನ್ನನ ಮತ್ನತ 
ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರರನ ಬಹ್ಮರಾಂಗದಲ್ಲಿ 
ಇಷ್ಟಲ್ಲಾಂಗಾಚವನ ಯನ್ನನ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವರನ. 
 

(ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿವಿೇರಶ ೈವರನ ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರರಿಬಬರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಅನ್ನಭಾವಿಗಳಾದರೂ, ವಿೇರಶ ೈವನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತ್ನ್ನ ಪ್ಾಡಿಗ  ತಾನ್ನ ಇರನತಾತನ . ಆದರ  ವಿೇರಮಾಹ ೇಶವರನ್ನ ತ್ನ್ನ ಅನ್ನಭವ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ನನ 
ಜಗತಿತಗ  ಹಾಂಚಲನ ಕ್ತರಯಾಪರಧ್ಾನ್ನಾಗಿರನತಾತನ ) 

ಇತಿ ಸಿದಾಧಂತ ಕ್ಥನಮ್ ವಿೇರಶ ೈವಾಾಃ ಷ್ಡ ಭೇದಾಾಃ   
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ವೀರಶ ೈವಾಸ್ರತ ಷಡ ಭೀದಾಃ 
ಸ್ಥಲಧಮೂವಭ ೀದತಃ | 
ಭಕಾತದ ವಯವಹಾರ ೀಣ 

ಪ್ರೀಚಯಂತ ೀ ಶಾಸ್ರ ಪ್ಾರಗ ೈಃ || 5-22 

ಸ್ತ್ಥಲಗಳ ಭ ೇದದಾಂದ, ಭಕತ ಮಾಹ ೇಶವರಾದ ವಾವಹಾರದಾಂದ 
ವಿೇರಶ ೈವರನ ಆರನ ವಿಧವಾಗಿದಾದರ  (ಷ್ಡ ಭೇಧ) ಎಾಂದನ 
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ಾರಾಂಗತ್ರನ ಹ ೇಳುತಾತರ . 

ಶಾಸ್ರಂ ತರ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಷಡ್ ವಧಂ ಸ್ಥಲ ಭ ೀದತಃ | 
ಧಮೂಭ ೀದ ಸ್ಮಾಯೀಗಾತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ-ವ-ಭ ೀದತಃ || 5-23 

ವಿೇರಶ ೈವರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ತ್ಥಲಭ ೇದದಾಂದ ಮತ್ನತ 
ಆಯಾ ಸ್ತ್ಥಲಗಳ ಧಮವಭ ೇದದಾಂದ ಹಾಗೂ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಭ ೇದದಾಂದ ಆರನ ಪರಕಾರವಾಗಿರನತ್ತವ . 

ಆದೌ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ತತ  ೀ ಮಾಹ ೀಶ್ಾರಸ್ಥಲಮ್ | 
ಪರಸಾದ ಸ್ಥಲ ಮನಯತರತ 
ಪ್ಾರಣ ಲಂಗಿ ಸ್ಥಲಂ ತತಃ | 

ಮೊದಲನ ಯದನ ಭಕತಸ್ತ್ಥಲವ ಾಂದನ ಹ ೇಳಲುಟ್ಟಟದ . ಆನ್ಾಂತ್ರ 
ಮಾಹ ೇಶವರ ಸ್ತ್ಥಲವು ಮತ ೂತಾಂದನ ಪರಸಾದಸ್ತ್ಥಲವು, ನ್ಾಂತ್ರ 
ಪ್ಾರಣಲ್ಲಾಂಗಿಸ್ತ್ಥಲವು, ಆಮೇಲ  ಶರಣ ಸ್ತ್ಥಲವು. ಆರನ ಯದನ 
ಐಕಾಸ್ತ್ಥಲವ ಾಂದನದಾಗಿ ಸ್ತ್ಮಮತ್ವಾಗಿದ . 

ಶ್ರಣ ಸ್ಥಲ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಷಷಠ ಮೈಕ್ಯ ಸ್ಥಲಂ ಮತಮ್ || 5-24 

ಇತಿ ವೀರಶ ೈವಾಃ ಷಡ ಭೀದಾಃ 

 

ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲಮ್    

ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ 

ಪರಥಮಂ ಕ್ಲಶ ್ ೀದಭವ | 
ತದವಾಂತರ ಭ ೀದಾಂಶ್ಿ 
ಸ್ಮಾಹಿತ ಮನಾಃ ಶ್ರರಣರ || 5-25 

ಹ ೇ ಕಲಶ  ೇದಭವನಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ೇ, ಮೊದಲ್ಲಗ  ಭಕತಸ್ತ್ಥಲವನ್ನನ 
ಹ ೇಳುತ ತೇನ  ಮತ್ನತ ಅದರ ಅವಾಾಂತ್ರ ಸ್ತ್ಥಲಗಳ ಭ ೇದವನ್ೂನ 
ಸ್ತ್ಹ ಹ ೇಳುವ ನ್ನ. ಸ್ತ್ಮಾಧ್ಾನ್ ಮನ್ಸ್ತ್ಕನಾಗಿ ಕ ೇಳು. 

ಶ ೈವೀ ಭಕ್ತತಃ ಸ್ಮರತಪನಾಾ 
ಯಸಾಯಸೌ ಭಕ್ತ ಉಚಯತ ೀ | 

ತಸಾಯನರಷ ಠೀಯಧಮಾೂಣಾ- 
ಮರಕ್ತತರ್ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ ಮತಮ್ || 5-26 

ಯಾವನಿಗ  ಶ್ವನ್ಲ್ಲಿ ಭಕ್ತತಯನ 
ಉತ್ುನ್ನವಾಗಿದ ಯೇ ಅವನ್ನ ಭಕತನ ಾಂದನ 
ಹ ೇಳಲುಡನತಾತನ . ಅವನ್ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ಕ ಕ 
ಯೇಗಾಗಳಾದ ಧಮವಗಳನ್ನನ ಹ ೇಳುವುದ ೇ 
ಭಕತಸ್ತ್ಥಲವ ಾಂದನ ಸ್ತ್ಮಮತ್ವಾಗಿದ . 

ಅವಾಂತರಸ್ಥಲಾನಯತರ 
ಪ್ಾರಹರಃ ಪಂಚದಶ ್ ೀತತಮಾಃ | 
ಪಂಡತಾ ಪಂಡವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸ್ಂಸಾರಗರಣ ಹ ೀಯತಾ || 5-27 

ಈ ಭಕತಸ್ತ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹದನ ೈದನ ಅವಾಾಂತ್ರ ಸ್ತ್ಥಲಗಳಿವ  ಎಾಂದನ 
ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . ಅವು ಯಾವುವ ಾಂದರ  ಪಾಂಡಸ್ತ್ಥಲ, 

ಪಾಂಡಜ್ಞಾನ್ಸ್ತ್ಥಲ, ಸ್ತ್ಾಂಸಾರಹ ೇಯಸ್ತ್ಥಲ, ಗನರನಕಾರನಣಾಸ್ತ್ಥಲ, 

ಲ್ಲಾಂಗಧ್ಾರಣಸ್ತ್ಥಲ, ವಿಭೂತಿಧ್ಾರಣಸ್ತ್ಥಲ, 

ದೀಕ್ಷಾ ಲಂಗಧೃತಿ ಶ ೈವ 

ವಭ ತ ೀರಪ ಧ್ಾರಣಮ್ | 
ರರದಾರಕ್ಷ ಧ್ಾರಣಂ ಪಶಾಿತ್ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪ ಸ್ತಥಾ || 5-28 

ರನದಾರಕ್ಷಧ್ಾರಣಸ್ತ್ಥಲ, ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಜಪಸ್ತ್ಥಲ, 

ಭಕತಮಾಗವಕ್ತರಯಾಸ್ತ್ಥಲ, ಗನರನ-ಲ್ಲಾಂಗಾಚವನ್ಸ್ತ್ಥಲ 
(ಉಭಯಸ್ತ್ಥಲ), ಗನರನ-ಲ್ಲಾಂಗ-ಜಾಂಗಮಾಚವನ್ಸ್ತ್ಥಲ 
(ತಿರವಿಧ ಸ್ತ್ಾಂಪತಿತಸ್ತ್ಥಲ), ಗನರನ-ಲ್ಲಾಂಗ-ಜಾಂಗಮ-
ಪರಸಾದ ಸ್ತ್ಥಲ 

ಭಕ್ತಮಾಗೂ ಕ್ತರಯಾ ಚ ೈವ 

ಗರರ  ೀರ್ ಲಂಗಸ್ಯ ಚಾಚೂನಮ್ | 
ಜಂಗಮಸ್ಯ ತಥಾ ಹ ಯೀಷಾಮ್ 

ಪರಸಾದ ಸಿಾೀಕ್ೃತಿ ಸ್ತಥಾ || 5-29 

(ಚತ್ನವಿವಧ ಸಾರಾಯಸ್ತ್ಥಲ), ತಿರವಿಧ ದಾನ್ಸ್ತ್ಥಲ (ಸ ೂೇಪ್ಾಧಿದಾನ್, 

ನಿರನಪ್ಾಧಿದಾನ್, ಸ್ತ್ಹಜದಾನ್ಸ್ತ್ಥಲ). ಹ್ಮೇಗ  ಎಲಿ ಆಗಮಗಳ 
ಪ್ಾರಾಂಗತ್ರಿಾಂದ ನಿದ ವಶ್ಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟವ . 

ಅತರ ದಾನತರಯಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಸ  ೀಪ್ಾಧಿನಿರರಪ್ಾಧಿಕ್ಮ್ | 

ಸ್ಹಜಂ ಚ ೀತಿ ನಿದೂಷಟಮ್ 

ಸ್ಮಸಾತಗಮ ಪ್ಾರಗ ೈಃ || 5-30 

ಪರತಿಯಬಬ ಶ್ವಭಕತನ್ನ ಈ ಹದನ ೈದನ ಸ್ತ್ಥಲಗಳ 
ಆಚರಣ ಗಳನ್ನನ ಪರಯತ್ನಪೂವವಕವಾಗಿ 
ಮಾಡಬ್ ೇಕಾದ ಕತ್ವವಾಗಳಾಗಿವ . 

ಏತಾನಿ ಶ್ವಭಕ್ತಸ್ಯ ಕ್ತೂವಾಯನಿ ಪರಯತಾತಃ || 5-31 ಅಥ ಪಂಡಸ್ಥಲಮ್  

ಬಹರಜನಮಕ್ೃತ ೈಃ ಪುಣ ಯೈಃ 
ಪರಕ್ಷಿೀಣ ೀ ಪ್ಾಪಪಂಜರ ೀ | 
ಶ್ರದಾಧಂತಃಕ್ರಣ  ೀ ದ ೀಹಿೀ 

ಪಂಡಶ್ಬ ದೀನ ಗಿೀಯತ ೀ || 5-32 

ಬಹನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲ ಿಮಾಡಿದ ಪುಣಾವಿಶ ೇಷ್ದಾಂದ ಪ್ಾಪವ ಾಂಬ 
ಪಾಂಜರವು ಕ್ಷಿೇಣವಾಗಲನ, ಶನದಧವಾದ ಅಾಂತ್ಕರಣವುಳಳ ದ ೇಹ್ಮ 
(ಜೇವಿ)ಯನ ಪಾಂಡ ಶಬದದಾಂದ ಕರ ಯಲುಡನತಾತನ . 

ಶ್ವಶ್ಕ್ತತ ಸ್ಮರತಪನ ಾೀ 

ಪರಪಂಚ ೀಸಿಮನ್ ವಶ್ಷಯತ ೀ | 
ಪುಣಾಯಧಿಕ್ಃ ಕ್ಷಿೀಣಪ್ಾಪಃ 
ಶ್ರದಾಧತಾಮ ಪಂಡನಾಮಕ್ಃ || 5-33 

ಶ್ವ-ಶಕ್ತತಯರಿಾಂದ ಉತ್ುನ್ನವಾದ ಈ ಪರಪಾಂಚದಲ್ಲ ಿ
ಅಧಿಕ ಪುಣಾವಾಂತ್ನಾದ ಮತ್ನತ ಪ್ಾಪವನ್ನನ 
ಕ್ಷಯಿಸಿಕ ೂಾಂಡ ಪಾಂಡ ಎಾಂಬ ಹ ಸ್ತ್ರಿನ್ ಶನದಾಧತ್ಮನ್ನ 
ವಿಶ್ಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಸ್ತ್ಲುಡನತಾತನ  (ಎಲಿರಿಗಿಾಂತ್ ಎದನದ 
ಕಾಣನತಾತನ ). 
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ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್  
ಚಿದಾನಂದ ಮಯೀ ವಭರಃ| 
ನಿವೂಕ್ಲ  ಪೀ ನಿರಾಕಾರ  ೀ  
ನಿಗರೂಣ  ೀ ನಿಷರ ಪಂಚಕ್ಃ |  
ಅನಾದಯ ವದಾಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಾತ್| 
ತದಂಶ ್ ೀಜೀವ ನಾಮಕ್ಃ|34 

ಒಬಬನ ೇ ಒಬಬನಾಗಿರನವ ಶ್ವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿದಾನ್ಾಂದಮಯನ್ೂ, 

ವಾಾಪಕನ್ೂ (ವಿಭನವು), ನಿವಿವಕಲುನ್ೂ (ವಿಕಲುವ ಾಂದರ  ವಸ್ತ್ನತ 
ಶ ನ್ಾವಾದ ಶಬದಜ್ಞಾನಾವಲಾಂಬಿ ಮನ ೂೇವೃತಿತ), ನಿರಾಕಾರನ್ೂ, 

ನಿಗನವಣನ್ೂ (ಸ್ತ್ತ್ವ, ರಜ, ತ್ಮೊೇಗನಣಗಳಿಗ  ಅತಿೇತ್ನ್ನ), 
ನಿಷ್ರಪಾಂಚಕನ್ೂ (ಮಾಯಿಕ ಪರಪಾಂಚ ಶ ನ್ಾನ್ೂ) ಆಗಿದಾದನ . 
ಅನಾದಯಾದ ಅವಿದ ಾಯ ಸ್ತ್ಾಂಬಾಂಧವಾಗನವುದರಿಾಂದ ಆ 
ಸ್ತ್ಚಿಿದಾನ್ಾಂದಮಯನಾದ ಶ್ವನ್ ಅಾಂಶವ ೇ ಜೇವ ಎಾಂಬ 
ಹ ಸ್ತ್ರಿನಿಾಂದ ಕರ ಯಲುಡನತಾತನ . 

ದ ೀವತಿಯೂಙ್ಮನರಷಾಯದ- 
ಜ್ಜಾತಿಭ ೀದ ೀ ವಯವಸಿಥತಃ | 
ಮಾಯಿೀ ಮಹ ೀಶ್ಾರ ಸ ತೀಷಾಮ್ 

ಪ್ ರೀರಕ  ೀ ಹೃದ ಸ್ಂಸಿಥತಃ || 5-35 

ಆ ಜೇವನ ೇ ದ ೇವ, ಕ್ತರಮಿಕ್ತೇಟ ಮತ್ನತ ಮನ್ನಷ್ಾ 
ಮೊದಲಾದ (84 ಲಕ್ಷ ಪರಕಾರವಾದ) ಜಾತಿಗಳ 
ಭ ೇದದಲ್ಲಿ ವಾವಸಿಥತ್ನಾಗಿದಾದನ . ಮಾಯಾಶಕ್ತತ 
ವಿಶ್ಷ್ಟನಾದ ಮಹ ೇಶವರನ್ನ ಆ ಎಲಿ ಜೇವಿಗಳಿಗ  
ಪ್ ರೇರಕನಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನ ಲ ಸಿದಾದನ . 

ಚಂದರಕಾಂತ ೀ ಯಥಾ ತ  ೀಯಮ್ 

ಸ್ ಯೂಕಾಂತ ೀ ಯಥಾನಲಃ | 
ಬೀಜ್ಜ ೀ ಯಥಾಂಕ್ರರಃ ಸಿದಧಃ 
ತಥಾತಮನಿ ಶ್ವಃ ಸಿಥತಃ || 5-36 

ಚಂದರಕಾಂತ ಶ್ಲ ಯಲಲ ಹ ೀಗ  ನಿೀರರ ಇರರತತದ ಯೀ, 

ಸ್ ಯೂಕಾಂತ ಶ್ಲ ಯಲಲ ಹ ೀಗ  ಅಗಿಾ ಇರರತತದ ಯೀ, ಬೀಜದಲಲ 
ಹ ೀಗ  ಅಂಕ್ರರವರರವುದ  ೀ ಹಾಗ  ಜೀವಾತಮನಲಲ ಶ್ವನರ 
ನ ಲ ಸಿದಾದನ . 

ಆತಮತಾಮಿೀಶ್ಾರತಾಂ ಚ 

ಬರಹಮಣ ಯೀಕ್ತರ ಕ್ಲಪತಮ್ | 
ಬಂಬತಾಂ ಪರತಿಬಂಬತಾಮ್ 

ಯಥಾ ಪೂಷಣಿ ಕ್ಲಪತಮ್ || 5-37 

ಹ ೇಗ  ಸ್ತ್ೂಯವನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಾಂಬತ್ವವು ಮತ್ನತ 
ಪರತಿಬಿಾಂಬತ್ವವು ಕಲ್ಲುಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟರನವುದ ೂೇ ಹಾಗ ೇ 
ಬರಹಮನ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ (ಜೇವಾತ್ಮ)ವು ಮತ್ನತ 
ಈಶವರತ್ವವು ಕಲ್ಲುಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟದ . 

ಗರಣತರಯ ವಭ ೀದ ೀನ 

ಪರತತ ತವೀ ಚಿದಾತಮನಿ | 
ಭ  ೀಕ್ೃತಾಂ ಚ ೈವ ಭ  ೀಜಯತಾಮ್ 

ಪ್ ರೀರಕ್ತಾಂ ಚ ಕ್ಲಪತಮ್ || 5-38 

ಪರತತತವವಾದ ಚಿದ ರಪವಾದ ಶ್ರದಧ ಚ ೈತನಯದಲಲ ಸ್ತಾಾದ 
ಗರಣತರಯಗಳ ಭ ೀದದಂದ ಭ  ೀಕ್ೃತಾ, ಭ  ೀಜಯತಾ ಮತರತ 
ಪ್ ರೀರಕ್ತಾಗಳು ಕ್ಲಪಸ್ಲಪಟಿಟವ . 

ಗರಣತರಯಾತಿಮಕಾ ಶ್ಕ್ತತಃ 
ಬರಹಮನಿಷಾಠ ಸ್ನಾತನಿೀ | 
ತದ ಾೈಷಮಾಯತ್ ಸ್ಮರತಪನಾಾ 
ತಸಿಮನ್ ವಸ್ರತತರಯಾಭಿಧ್ಾ || 5-39 

ಪರಬರಹಮದಲ್ಲ ಿಸ್ತ್ನಾತ್ನ್ವಾಗಿರನವ 
(ಯಾವಾಗಲೂ ಇರನವ) ತಿರಗನಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತತಯನ 
ತ್ನ್ನಲ್ಲಿಯ ಸ್ತ್ತಾವದ ಗನಣಗಳ ವ ೈಷ್ಮಾದಾಂದ 
(ತ್ರತ್ಮ ಭಾವದಾಂದ) ಆ ಪರಬರಹಮದಲ್ಲ ಿಮೂರನ 
ವಸ್ತ್ನತಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತ್ನತ್ತದ . 

ಕ್ತಂಚಿತಸತತವರಜ್ಜ  ೀರ ಪಮ್ 

ಭ  ೀಕ್ೃಸ್ಂಜ್ಞಕ್ಮರಚಯತ ೀ|  

ಅತಯಂತ ತಾಮಸ  ೀಪ್ಾಧಿ-
ಭ  ೂಜಯಮಿತಯ ಭಿಧಿೀಯತ ೀ| 

ಪರತತತವಮಯೀಪ್ಾಧಿಃ 
ಬರಹಮ ಚ ೈತನಯಮಿೀಶ್ಾರಃ|| 5-40 

ಕ್ತಂಚಿತ್ (ಸ್ಾಲಪ) ಸ್ತಾಗರಣ ಮತರತ ಸ್ಾಲಪ ರಜ್ಜ  ೀಗರಣಗಳಂದ 
ಉತಪನಾವಾದ ರ ಪವು ಭ  ೀಕ್ೃವ ಂಬ ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ ಹ ೀಳಲಪಡರತತದ . 
ಅತಯಂತ ತಮೀಗರಣ ಉಪ್ಾಧಿಯಿಂದ ಭ  ೀಜಯವ ಂಬರದಾಗಿ 
ಹ ೀಳಲಪಡರತತದ . ಶ್ರದಧ ಸ್ತಾಗರಣದ ಉಪ್ಾಧಿಯಿಂದ ಆ 
ಬರಹಮಚ ೈತನಯವ ೀ ಈಶ್ಾರನ ಂದರ ಕ್ರ ಯಿಸಿಕ  ಳುುತತದ . 

ಭ  ೀಕಾತ ಭ  ೀಜಯಂ ಪ್ ರೀರಯಿತಾ 

ವಸ್ರತತರಯಮಿದಂ ಸ್ೃತಮ್ | 
ಅಖಂಡ ೀ ಬರಹಮಚ ೈತನ ಯೀ 

ಕ್ಲಪತಂ ಗರಣಭ ೀದತಃ || 5-41 

ಅಖ್ಾಂಡವಾದ ಬರಹಮಚ ೈತ್ನ್ಾದಲ್ಲ ಿಸ್ತ್ತಾವದ ಗನಣ 
ಭ ೇದದಾಂದ ಭ ೂೇಕಾತ (ಜೇವ), ಭ ೂೇಜಾ (ವಿಷ್ಯ) 
ಮತ್ನತ ಪ್ ರೇರಯಿತಾ (ಪ್ ರೇರಕನಾದ ಈಶವರ) ಎಾಂಬ 
ವಸ್ತ್ನತತ್ರಯಗಳು ಕಲ್ಲುಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟದ . 

ಅತರ ಪ್ ರೀರಯಿತಾ ಶ್ಂಭರಃ 
ಶ್ರದ  ಧೀಪ್ಾಧಿಮೂಹ ೀಶ್ಾರಃ | 
ಸ್ಮಿಮಶ ್ ರೀಪ್ಾಧಯಃ ಸ್ವ ೂ 

ಭ  ೀಕಾತರಃ ಪಶ್ವಃ ಸ್ೃತಾಃ || 5-42 

ಇಲಲ ಪ್ ರೀರಕ್ನಾದ ಶ್ಂಭರವು ಶ್ರದಧ ಉಪ್ಾಧಿಯಿಂದ ಕ್ ಡಿದವನಾಗಿ 
ಮಹ ೀಶ್ಾರನ ಂದರ ಕ್ರ ಯಲಪಡರತಾತನ . ಮಿಶ್ರ ಉಪ್ಾಧಿಯರಳುವರಾದ 
ಮತರತ ಭ  ೀಕ್ೃಗಳಾದ ಎಲಲ ಜೀವಗಳು ಪಶ್ರಗಳ ಂದರ 
ಕ್ರ ಯಿಸಿಕ  ಳುುತಾತರ . 

ಭ  ೀಜಯಮವಯಕ್ತಮಿತರಯಕ್ತಮ್ 

ಶ್ರದಧತಾಮಸ್ರ ಪಕ್ಮ್|ಸ್ವೂಜ್ಞಃ 
ಪ್ ರೀರಕ್ಃ ಶ್ಂಭರಃ|ಕ್ತಂಚಿಜ್ಜ  ಞಾೀ ಜೀವ 
ಉಚಯತ ೀ|ಅತಯಂತ ಗ ಢ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ಜಡಮ ವಯಕ್ತ ಮರಚಯತ ೀ || 5-43 

ಶನದಧ ತ್ಮೊೇರೂಪವಾದ ಭ ೂೇಜಾವು (ವಿಷ್ಯವು) 
ಅವಾಕತವ ಾಂದನ ಹ ೇಳಲುಡನತ್ತದ . ಪ್ ರೇರಕನಾದ 
ಶಾಂಭನವು ಸ್ತ್ವವಜ್ಞನಾಗಿರನತಾತನ . ಜೇವನ್ನ 
ಕ್ತಾಂಚಿಜ್ಞರ ಾಂದನ ಹ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳುಳವನ್ನ. ಅತ್ಾಾಂತ್ 
ಗೂಢ ಚ ೈತ್ನ್ಾರೂಪವಾದದನದ (ಭ ೂೇಜಾವು) 
ಅವಾಕತವ ಾಂದನ ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 10 

 

ಉಪ್ಾಧಿಃ ಪುನರಾಖ್ಾಯತಃ 
ಶ್ರದಾಧಶ್ರದಧವಭ ೀದತಃ | 
ಶ್ರದ  ಧೀಪ್ಾಧಿಃ ಪರಾ ಮಾಯಾ 

ಸಾಾಶ್ರಯಾ ಮೀಹಕಾರಿಣಿೀ || 5-44 

ಉಪ್ಾಧಿಯರ ಪುನಃ ಶ್ರದಧ ಮತರತ ಅಶ್ರದಧವ ಂಬ ಭ ೀದದಂದ (ಎರಡರ 
ವಧವಾಗಿ) ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ . ಶ್ರದಧವಾದ ಉಪ್ಾಧಿಯೀ ಪರಾ 
(ಮಾಹಾ)ಮಾಯಯರ ತಾನರ ಆಶ್ರಯಿಸಿರರವ ಪ್ ರೀರಕ್ನಾದ 
ಶ್ಂಭರವನ ಮೀಲ  ತನಾ ಮೀಹವನರಾ ಬೀರರವುದಲಲ. 

ಅಶ್ರದ  ಧೀಪ್ಾಧಿ ರಪ್ ಯೀವಮ್ 

ಅವದಾಯಶ್ರಯ ಮೀಹಿನಿೀ | 
ಅವದಾಯ ಶ್ಕ್ತತ ಭ ೀದ ೀನ 

ಜೀವಾಃ ಬಹರ ವಧ್ಾಃ ಸ್ೃತಾಃ || 5-45 

ಇದ ೇ ಪರಕಾರ ಅಶನದ ೂಧೇಪ್ಾಧಿಯಾದ ಅವಿದ ಾಯನ 
ತಾನ್ನ ಆಶರಯಿಸಿರನವ ಜೇವಿಯ ಮೇಲ  ತ್ನ್ನ 
ಮೊೇಹವನ್ನನ ಬಿೇರನತ್ತದ . ಈ ಅವಿದಾಾಶಕ್ತತಯ 
ಭ ೇದದಾಂದ ಜೇವಿಗಳು ಅನ ೇಕ ವಿಧವಾಗಿ 
ಹ ೇಳಲುಟ್ಟಟದಾದರ . 

ಮಾಯಾ ಶ್ಕ್ತತ ವಶಾದೀಶ ್ ೀ 

ನಾನಾ ಮ ತಿೂ ಧರಃ ಪರಭರಃ | 
ಸ್ವೂಜ್ಞಃ ಸ್ವೂಕ್ತಾೂ ಚ 

ನಿತಯಮರಕ  ತೀ ಮಹ ೀಶ್ಾರಃ || 5-46 

ಸ್ವೂ ಸ್ಮಥೂನಾಗಿರರವಂತಹ ಈಶ್ನರ (ಈಶ್ಾರನರ) 
ಮಾಯಾಶ್ಕ್ತತಯ ಉಪ್ಾಧಿಯಿಂದ ನಾನಾ ಲೀಲಾಮ ತಿೂ 
(ಸ್ದ  ಯೀಜ್ಜಾತಾದ ಲೀಲಾ ವಗರಹ)ಗಳನರಾ ಧರಿಸ್ರತಾತನ . ಈ 
ಮಹ ೀಶ್ಾರನರ ಸ್ವೂಜ್ಞನರ, ಸ್ವೂಕ್ತೃೂವು ಮತರತ ನಿತಯಮರಕ್ತನರ 
ಆಗಿರರತಾತನ . 

ಕ್ತಂಚಿತಕತಾೂ ಚ ಕ್ತಂಚಿಜ್ಜ  ಞಾೀ 

ಬದ  ಧೀನಾದಶ್ರಿೀರವಾನ್ | 

ಅವದಾಯಮೀಹಿತಾಃ ಜೀವಾಃ 
ಬರಹ ೈಕ್ಯಜ್ಞಾನವಜೂತಾಃ || 5-47 

ಅವಿದಾಾಮೊೇಹ್ಮತ್ರಾದ ಜೇವರನ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ಕತ್ವರನ, 
ಕ್ತಾಂಚಿತ್ಜ್ಞರೂ, ಬದಧರೂ, ಅನಾದಶರಿೇರವುಳಳವರೂ 
ಮತ್ನತ ಬರಹ ೈಕಜ್ಞಾನ್ವಜವತ್ರೂ ಆಗಿರನತಾತರ . 

ಪರಿಭರಮಂತಿ ಸ್ಂಸಾರ ೀ 

ನಿಜಕ್ಮಾೂನರಸಾರತಃ | 
ದ ೀವತಿಯೂಙ್ಮನರಷಾಯದ- 
ನಾನಾ ಯೀನಿ ವಭ ೀದತಃ || 5-48 

(ಈ ಜೀವರರ) ತಮಮ ತಮಮ ನಿಜಕ್ಮಾೂನರಸಾರವಾಗಿ ತಿಯೂಕ್, 

ಮನರಷಯ ಮತರತ ದ ೀವ ಮರಂತಾದ ನಾನಾ ಯೀನಿಗಳ ಭ ೀದದಂದ 
ಸ್ಂಸಾರದಲಲ ಪರಿಭರಮಿಸ್ರತಾತರ . 

ಚಕ್ರ ನ ೀಮಿ ಕ್ರಮೀಣ ೈವ 

ಭರಮಂತಿ ಹಿ ಶ್ರಿೀರಿಣಃ | 
ಜ್ಜಾತಾಯಯರ ಭ  ೂಗವ ೈಷಮಯ- 
ಕಾರಣಂ ಕ್ಮೂ ಕ ೀವಲಮ್ || 5-49 

(ಈ ಜೇವರನ) ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 
ನಿಜಕಮಾವನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತಿಯವಕ್, ಮನ್ನಷ್ಾ 
ಮತ್ನತ ದ ೇವ ಮನಾಂತಾದ ನಾನಾ ಯೇನಿಗಳ 
ಭ ೇದದಾಂದ ಸ್ತ್ಾಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಭರಮಿಸ್ತ್ನತಾತರ . 

ಏತ ೀಷಾಂ ದ ೀಹಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿೀ 

ಪ್ ರೀರಕ್ಃ ಪರಮೀಶ್ಾರಃ | 
ಏತ ೀಷಾಂ ಭರಮತಾಂ ನಿತಯಮ್ 

ಕ್ಮೂಯಂತರ ನಿಯಂತರಣ ೀ || 5-50 

ಪ್ ರೀರಕ್ನಾದ ಪರಮೀಶ್ಾರನರ ದ ೀಹಧ್ಾರಿಗಳಾದ ಜೀವಗಳಗ  
ಸಾಕ್ಷಿೀರ ಪವಾಗಿರರತಾತನ . ಸ್ಂಸಾರದಲಲ ನಿತಯವೂ ತಿರರಗರತಿತರರವ 
ಎಲಲ ಜೀವಗಳ ಕ್ಮೂಯಂತರವನರಾ ಅವನ ೀ ನಿಯಂತಿರಸ್ರತಾತನ . 
(ಈಶ್ಾರನರ ಜೀವಗಳ ಕ್ಮೂಗಳಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯ  ಪ್ ರೀರಕ್ ಮತರತ 
ನಿಯಂತರಕ್ನಾಗಿದಾದನ ). 

ದ ೀಹಿನಾಂ ಪ್ ರೀರಕ್ಃ ಶ್ಂಭರಃ 
ಹಿತ ಮಾಗ  ೂಪದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಪುನರಾವೃತಿತ ರಹಿತ- 
ಮೀಕ್ಷಮಾಗ  ೂ ಪದ ೀಶ್ಕ್ಃ || 5-51 

ದ ೇಹಧ್ಾರಿಗಳಾದ ಜೇವಿಗಳಿಗ  ಪ್ ರೇರಕನಾಗಿರನವ 
ಶಾಂಭನವು ಹ್ಮತ್ಮಾಗ ೂವ ಪದ ೇಶಕನ್ೂ ಆಗಿದಾದನ  
ಮತ್ನತ ಪುನ್ರಾವೃತಿತರಹ್ಮತ್ವಾದ ಮೊೇಕ್ಷಮಾಗವದ 
ಉಪದ ೇಶಕನ್ೂ ಆಗಿರನತಾತನ . 

ಸ್ಾಕ್ಮೂ ಪರಿಪ್ಾಕ ೀನ 

ಪರಕ್ಷಿೀಣ ಮಲ ವಾಸ್ನಃ | 
ಶ್ವ ಪರಸಾದಾಜಞೀ ವೀಯಮ್ 

ಜ್ಜಾಯತ ೀ ಶ್ರದಧಮಾನಸ್ಃ || 5-52 

ಈ ಜೀವನರ ತನಾ ಕ್ಮೂಗಳು ಪರಿಪ್ಾಕ್ವಾದಾಗ, ಮಲವಾಸ್ನ ಗಳು 
ಕ್ಷಿೀಣವಾದಾಗ ಮತರತ ಶ್ವನ ಅನರಗರಹವು ಪ್ಾರಪತವಾದಾಗ ಶ್ರದಧ 
ಮಾನಸ್ನಾಗರತಾತನ . 

ಶ್ರದಾಧಂತಃಕ್ರಣ ೀ ಜೀವ ೀ 

ಶ್ರದಧಕ್ಮೂವಪ್ಾಕ್ತಃ | 
ಜ್ಜಾಯತ ೀ ಶ್ವಕಾರರಣಾಯತ್ 

ಪರಸ್ರುಟಾ ಭಕ್ತತರ ೈಶ್ಾರಿೀ || 5-53 

ಕಮವವಿಪ್ಾಕದಾಂದ ಶನದಾಧಾಂತ್ಾಃಕರಣನಾದ 
ಜೇವಾತ್ಮನ್ಲ್ಲಿ ಶ್ವಕಾರನಣಾದಾಂದ ಈಶವರ 
ವಿಷ್ಯಿಕವಾದ ಧೃಢವಾದ ಭಕ್ತತಯನ 
ಉಾಂಟಾಗನತ್ತದ . 

ಜಂತರರಂತಯ ಶ್ರಿೀರ  ೀ ಸೌ 

ಪಂಡ ಶ್ಬಾದಭಿ ಧ್ ೀಯಕ್ಃ || 5-54 
ಹಿೀಗ  ಶ್ರದಾಧಂತಃಕ್ರಣಿಯಾದ ಪಂಡಶ್ಬದ ವಾಚಯನಾದ ಈ ಜೀವನರ 
ಅಂತಯಶ್ರಿೀರಿ (ಚರಮದ ೀಹಿ)ಯಂದರ ಕ್ರ ಯಲಪಡರತಾತನ . 

ಇತಿ ಪಂಡಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಪಾಂಡ ಜ್ಞಾನ್ ಸ್ತ್ಥಲಮ್ 

ಶ್ರಿೀರಾತಮ ವವ ೀಕ ೀನ 

ಪಂಡಜ್ಞಾನಿೀ ಸ್ ಕ್ಥಯತ ೀ | 
ಶ್ರಿೀರಮೀವ ಚಾವಾೂಕ ೈಃ 
ಆತ ೇತಿ ಪರಿಕ್ತೀರ್ ತಯತ ೀ || 5-55 

ಶ್ರಿೀರ ಮತರತ ಆತಮಗಳ ವವ ೀಕ್ವನರಾ ಪಡ ದವನರ 
ಪಂಡಜ್ಞಾನಿಯಂದರ ಹ ೀಳಲಪಡರತಾತನ . ಚಾವಾೂಕ್ ದಶ್ೂನದವರರ 
ಶ್ರಿೀರವ ೀ ಆತಮವ ಂದರ ಹ ೀಳುತಾತರ . 

ಇಂದರಯಾಣಾಂ ತಥಾತಮ ತಾಮ್ 

ಅಪರ ೈಃ ಪರಿಭಾಷಯತ ೀ | 
ಬರದಧತತತವ ಗತ ೈರ್ ಭೌದ ಧೈಃ 
ಬರದಧರಾತ ೇತಿ ಗಿೀಯತ ೀ || 5-56 

ಬ್ ೇರ  ಕ ಲವರನ ಇಾಂದರಯಗಳ ೇ ಆತ್ಮವ ಾಂಬನದಾಗಿ 
ಪರತಿಪ್ಾದಸ್ತ್ನತಾತರ . ಬನದಧತ್ತ್ತವವಾದಗಳಾದ 
ಬ್ೌದಧರನ ಬನದಧಯೇ ಆತ್ಮವ ಾಂದನ 
ಪರತಿಪ್ಾದಸ್ತ್ನತಾತರ . 
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ನ ೀಂದರಯಾಣಾಂ ನ ದ ೀಹಸ್ಯ 
ನ ಬರದ ಧೀರಾತಮ ತಾ ಭವ ೀತ್ | 
ಅಹಂ ಪರತಯಯ ವ ೀದಯತಾಾತ್ 

ಅನರಭ ತ ಸ್ೃತ ೀರಪ || 5-57 

ಆತಮವು ಅಹಂ ಪರತಯಯಕ ಕ ವ ೀದಯವಾಗಿದ . ಅದ ೀ ರಿೀತಿಯಾದ 
ಅನರಭವ ಮತರತ ಸ್ೃತಿಗಳೂ ಸ್ಹ ಇರರವುದರಿಂದ 
ಇಂದರಯಗಳಾಗಲ, ದ ೀಹಗಳಾಗಲ ಮತರತ ಬರದಧಯೀ ಆಗಲ ಇವು 
ಆತಮವಾಗಲಾರವು- (ಏಕ ಂದರ  ಇವು ಅಹಂ ಪರತಯಯಕ ಕ 
ವ ೀದಯವಾಗಿದ . ಮಮ ಪರತಯಯಕ ಕ ವ ೀದಯವಾಗಿರರವುದಲಲ. ಅಂತ ಯೀ 
ಇವು ಅನಾತಮಗಳು). 

ಶ್ರಿೀರ ೀಂದರಯ ಬರದಧಭ  ಯೀ 

ವಯತಿರಿಕ್ತಃ ಸ್ನಾತನಃ | 
ಆತಮಸಿಥತಿ ವವ ೀಕ್ತೀ ಯಃ 
ಪಂಡಜ್ಞಾನಿೀ ಸ್ ಕ್ಥಯತ ೀ || 5-58 

ಶರಿೇರ, ಇಾಂದರಯ ಮತ್ನತ ಬನದಧಗಳಿಗಿಾಂತ್ 
ಭಿನ್ನವಾಗಿರನವ ಸ್ತ್ನಾತ್ನ್ವಾದ ಆತ್ಮದ 
ಅಸಿತತ್ವವನ್ನನ ವಿವ ೇಕದಾಂದ ಯಾರನ 
ತಿಳಿದನಕ ೂಳುಳವರ ೂೇ ಅವರನ ಪಾಂಡಜ್ಞಾನಿಯಾಂದನ 
ಕರ ಯಲುಡನತಾತರ . 

ನಶ್ಾರಾಣಿ ಶ್ರಿೀರಾಣಿ 

ನಾನಾರ ಪ್ಾಣಿ ಕ್ಮೂಣಾ | 
ಆಶ್ರತ  ೀ ನಿತಯ ಏ ವಾಸೌ 

ಇತಿ ಜಂತ  ೀರ್ ವವ ೀಕ್ತತಾ || 5-59 

ಶ್ರಿೀರಗಳು ನಶ್ಾರವಾದವುಗಳು ಮತರತ ಕ್ಮೂದ ತಾರತಮಯದಂದ 
ನಾನಾ ಪರಕಾರಗಳಾಗಿರರತತವ . ಇಂತಹ ಶ್ರಿೀರದಲಲರರವ ಆತಮವು 
ನಿತಯವಾದರದರ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಕ ಯೀ ಜೀವಯ ವವ ೀಕ್ವಾಗಿದ . 

ಶ್ರಿೀರಾತ್ ಪೃಥ ಗಾತಾಮನಮ್ 

ಆತಮಭಯಃ ಪೃಥ ಗಿೀಶ್ಾರಮ್ | 
ಪ್ ರೀರಕ್ಂ ಯೀ ವಜ್ಜಾನಾತಿ 

ಪಂಡಜ್ಞಾ ನಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 5-60 

ಶರಿೇರಕ್ತಕಾಂತ್ಲೂ ಆತ್ಮವು ಭಿನ್ನವಾದನದನ. 
ಆತ್ಮಕ್ತಕಾಂತ್ಲೂ (ಜೇವಾತ್ಮ ರಿಗಿಾಂತ್ಲೂ) 
ಈಶವರನ್ನ ಭಿನ್ನನಾಗಿದಾದನ  ಮತ್ನತ 
ಪ್ ರೇರಕನಾಗಿದಾದನ  ಎಾಂಬನದಾಗಿ ತಿಳಿದವನ್ನ 
ಪಾಂಡಜ್ಞಾನಿ ಎಾಂದನ ಕರ ಯಲುಡನತಾತನ . 

ಇತಿ ಪಂಡಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಲಂ  ಅಥ ಸ್ಂಸಾರ ಹ ೀಯಸ್ಥಲಮ್  

ನಿರಸ್ತಹೃತಕಲಂಕ್ಸ್ಯ 
ನಿತಾಯನಿತಯವವ ೀಕ್ತನಃ | 

ಸ್ಂಸಾರಹ ೀಯತಾಬರದಧಃ 
ಜ್ಜಾಯತ ೀ ವಾಸ್ನಾ ಬಲಾತ್ ||5-61 

ಹೃದಯದ ಕ್ಲಂಕ್ವನರಾ ಕ್ಳ ದರಕ  ಂಡರ ನಿತಾಯನಿತಯ ವವ ೀಕ್ತಯಾದ 
ಜೀವಗ  ಶ್ರಭವಾಸ್ನಾ ಬಲದಂದ ಸ್ಂಸಾರದಲಲ ಹ ೀಯಬರದಧಯರ 
ಉಂಟಾಗರತತದ . 

ಐಹಿಕ ೀ ಕ್ಷಣಿಕ ೀ ಸೌಖ್ ಯೀ 

ಪುತರದಾರಾದಸ್ಂಭವ ೀ | 

ಕ್ಷಯಿತಾಾದಯರತ ೀ ಸ್ಾಗ ೂ 

ಕ್ಸ್ಯ ವಾಂಛಾ ವವ ೀಕ್ತನಃ || 5-62 

ಪತಿನಪುತಾರದಗಳ ಸ್ತ್ಾಂಗದಾಂದನಾಂಟಾಗನವ 
ಐಹ್ಮಕವಾದ ಮತ್ನತ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸ್ತ್ನಖ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ 
ಕ್ಷಯಪತ್ನಾದ ದ ೂೇಷ್ಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿದ 
ಸ್ತ್ವಗವಸ್ತ್ನಖ್ದಲ್ಲ ಿಯಾವ ವಿವ ೇಕ್ತಗ  
ಇಚ ೆಯನಾಂಟಾದೇತ್ನ? 

ಜ್ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧರರವೀ ಮೃತರಯಃ 
ಧರರವಂ ಜನಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ | 

ಜಂತರಮೂರಣಜನಾಮಭಾಯಮ್ 

ಪರಿ ಭರಮತಿ ಚಕ್ರವತ್ || 5-63 

ಹರಟಿಟದವನಿಗ  ಮರಣವ ಂಬರದರ ನಿಯತವಾದರದರ. 
ಮೃತವಾದವನಿಗ  ಜನನವೂ ನಿಶ್ಿತವು. ಆದದರಿಂದ ಜೀವಾತಮನರ 
(ಜಂತರ) ಈ ಹರಟರಟ ಸಾವುಗಳ ಅಧಿೀನನಾಗಿ ಚಕ್ರದಂತ  
ಸ್ರತರತತಿತರರವನರ (ಪರಿಭರಮಿಸ್ರತಿತರರವನರ). 

ಮತಸಯ ಕ್ ಮೂ ವರಾಹಾಂಗ ೈಃ 
ನೃಸಿಂಹ ಮನರಜ್ಜಾದಭಿಃ | 

ಜ್ಜಾತ ೀನ ನಿಧನಂ ಪ್ಾರಪತಮ್ 

ವಷರುನಾಪ ಮಹಾತಮನಾ || 5-64 

ಮಹಾಮಹ್ಮಮನಾದ ವಿಷ್ನುಪರಮಾತ್ಮನ್ೂ ಸ್ತ್ಹ 
ಮತ್್ಯ, ಕೂಮವ, ವರಾಹ, ನ್ೃಸಿಾಂಹ, ಮನ್ನಷ್ಾ 
ಮನಾಂತಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ (ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮರಣವನ್ನನ ಹ ೂಾಂದದನ್ನ. 

ಭ ತಾಾ ಕ್ಮೂ ವಶಾಜಞಂತರಃ 
ಬಾರಹಮಣಾದಷರ ಜ್ಜಾತಿಷರ | 
ತಾಪತರಯ ಮಹಾವಹಿಾ- 
ಸ್ಂತಾಪ್ಾದ್ ದಹಯತ ೀ ಭೃಶ್ಮ್5-65 

ಜೀವಾತಮನರ (ಜಂತರ) ತನಾ ಅನಾದಕ್ಮೂದ ದ ಸ ಯಿಂದ, 

ಬಾರಹಮಣ-ಕ್ಷತಿರಯಾದ ನಾನಾ ಜ್ಜಾತಿಗಳಲಲ ಜನಮ ತಾಳ 
(ಆಧ್ಾಯತಿಮಕಾದ) ತಾಪತರಯಗಳ ಂಬ ಬ ಂಕ್ತಯ ಬ ೀಗ ಯಲಲ 
ಬಲವಾಗಿ ಬ ಂದರ ಹ  ೀಗರವನರ (ಈ ಶ ್ ಲೀಕ್ದಲಲ 
ಲ  ೀಕಾರ ಢಿಯಲಲರರವ ಬಾರಹಮಣಾದ ವಣೂಗಳಲಲ ಜನಮ ತಾಳಲರ 
ಅವರವರ ಪೂವೂಕ್ಮೂಗಳ ೀ ಕಾರಣ ಎಂದರ ಹ ೀಳಲಾಗಿದ . 

ಕ್ಮೂ ಮ ಲ ೀನ ದರಃಖ್ ೀನ 

ಪೀಡಯಮಾನಸ್ಯ ದ ೀಹಿನಃ | 

ಆಧ್ಾಯತಿಮಕಾದನಾ ನಿತಯಮ್ 

ಕ್ರತರ ವಶಾರಂತಿರಿಷಯತ ೀ || 5-66 

ಕಮವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ಾರಪತವಾಗನವ 
ಆಧ್ಾಾತಿಮಕಾದ (ಅಧ್ಾಾತಿಮಕ, ಆಧಿಭೌತಿಕ ಮತ್ನತ 
ಆಧಿದ ೈವಿಕಗಳ ಾಂಬ) ಮೂರನ ಪರಕಾರದ 
ದನಾಃಖ್ದಾಂದ ನಿತ್ಾವೂ ಪೇಡಿಸ್ತ್ಲುಡನತಿತರನವ 
ಜೇವಾತ್ಮರಿಗ  ಎಲ್ಲ ಿತಾನ  ವಿಶಾರಾಂತಿಯನ್ನನ 
ಇಚಿೆಸ್ತ್ಲನ ಸಾಧಾ 

ಯಾರನ ಯಾವುದ ೇ ವಣವದವರಾಗಿದದರೂ ಅವರ ಲಿರೂ ಈ ಲ್ಲಾಂಗಧ್ಾರಣ , ಲ್ಲಾಂಗಪೂಜ ಯ ಮನಖ್ಾಾಂತ್ರ ಲ್ಲಾಂಗಸ್ತ್ವರೂಪರ ೇ ಆಗನವರ ಾಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನನ ಮನಾಂದನ್ ಪರಿಚ ೆೇದಗಳಲ್ಲ ಿಶ್ರೇ ಶ್ವಯೇಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯವರನ 
ನಿರೂಪಸಿದಾದರ . ಆದದರಿಾಂದ ಶ್ರೇ ಸಿದಾಧಾಂತ್ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ ಗರಾಂಥವು ವಣಾವಶರಮ ಧಮವವನ್ನನ ಪರತಿಪ್ಾದಸಿಲಿ). 
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ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ್ಂ ತರ ಪರಥಮಮ್ 

ದಾತಿೀಯಂ ಚಾಧಿ ಭೌತಿಕ್ಮ್ | 
ಆಧಿ ದ ೈವಕ್ ಮನಯಚಿ 
ದರಃಖ ತರಯ ಮಿದಂ ಸ್ೃತಮ್ 5-67 

ಮದಲನ ಯದರ ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ್ ದರಃಖ. ಎರಡನ ಯದರ ಆಧಿಭೌತಿಕ್ 
ದರಃಖ ಮತ  ತಂದರ ಆಧಿದ ೈವಕ್ ದರಃಖ. ಹಿೀಗ  ಇವು ಮ ರ  
ದರಃಖತರಯಗಳ ಂದರ ಹ ೀಳಲಪಟಿಟವ . 

ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ್ಂ ದಾಧ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಬಾಹಾಯಭಯಂತರ ಭ ೀದತಃ | 

ವಾತಪತಾಥದಜಂ ದರಃಖಮ್ 

ಬಾಹಯಮಾಧ್ಾಯತಿಮಕ್ಂಮತಮ್ 568 

ಆಧ್ಾಾತಿಮಕ ದನಾಃಖ್ವು ಬ್ಾಹಾ ಮತ್ನತ 
ಅಭಾಾಂತ್ರವ ಾಂದನ ಎರಡನ ವಿಧವಾಗಿ ಹ ೇಳಲುಟ್ಟಟದ . 
ವಾತ್ ಪತಾತದಗಳಿಾಂದ ಉತ್ುನ್ನವಾದ 
(ರ ೂೇಗಗಳಿಾಂದನಾಂಟಾದವು) ದನಾಃಖ್ವು ಬ್ಾಹಾ 
ಆಧ್ಾಾತಿಮಕ ದನಾಃಖ್ವ ಾಂದನ ಸ್ತ್ಮಮತಿಸ್ತ್ಲುಟ್ಟಟದ . 

ರಾಗದ ಾೀಷಾದಸ್ಂಪನಾಮ್ 

ಆಂತರಂ ಪರಿಕ್ತೀತರಯತ ೀ | 
ಆಧಿಭೌತಿಕ್ಮೀತದಧ 
ದರಃಖಂ ರಾಜ್ಜಾದಭ ತಜಮ್|| 5-69 

ರಾಗದ ಾೀಷಾದಗಳಂದ ಉಂಟಾಗರವ ದರಃಖವು ಅಭಯಂತರ 
ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ್ ದರಃಖವ ಂದರ ಕ್ತೀತಿೂಸ್ಲಪಡರತತದ . ರಾಜನಿಂದ ಮತರತ 
ಕ್ ರರಪ್ಾರಣಿಗಳಂದ ಉಂಟಾಗರವ ದರಃಖ ಆಧಿಭೌತಿಕ್ ದರಃಖವು. 

ಆಧಿದ ೈವಕ್ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಗರಹಯಕ್ಷಾದ ಸ್ಂಭವಮ್ | 
ದರಃಖ್ ೈ ರ ೀತ ೈ ರರಪ್ ೀತಸ್ಯ 
ಕ್ಮೂಬದಧಸ್ಯ ದ ೀಹಿನಃ|  
ಸ್ಾಗ ೂ ವಾ ಯದ ವಾ ಭ ಮೌ 

ಸ್ರಖಲ ೀಶ ್ ೀ ನ ವದಯತ ೀ || 5-70 

ನ್ವಗರಹ ಮತ್ನತ ಭೂತ್ಭ ೇತಾಳಾದಗಳಿಾಂದ 
ಉತ್ುನ್ನವಾಗನವ ದನಾಃಖ್ ಆಧಿದ ೈವಿಕ ದನಾಃಖ್ವ ಾಂದನ 
ಹ ೇಳಲುಡನತ್ತದ . ಈ ದನಾಃಖ್ಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿರನವ 
ಮತ್ನತ ಕಮವ(ಪುಣಾ, ಪ್ಾಪ)ದಾಂದ ಬದಧತ್ನಾದ 
ಜೇವಿಗ  ಸ್ತ್ವಗವದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಭೂಲ ೂೇಕದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ೂತ ಸ್ತ್ನಖ್ವು 
ಇರನವುದಲಿ. 

ತಟಿತರಸ ವೀಚಿ ಮಾಲಾಸ್ರ 
ಪರದೀಪಸ್ಯ ಪರಭಾಸ್ರ ಚ | 

ಸ್ಂಪತರಸ ಕ್ಮೂ ಮ ಲಾಸ್ರ 
ಕ್ಸ್ಯ ವಾ ಸಿಥರತಾಮತಿಃ || 5-71 

ಕ  ೀಲಮಂಚರಗಳಂತ , ನಿೀರಿನ ತ ರ ಗಳ ಸಾಲರಗಳಂತ  ಮತರತ 
ದೀಪದ ಜ್ಜಾಾಲ ಗಳಂತ  ಅಸಿಥರಗಳಾದ ಕ್ಮೂಮ ಲದ 
ಸ್ಂಪತರತಗಳಲಲ ಯಾರಿಗ  ತಾನ ೀ ಅವುಗಳ ಬಗ ು 
ಸಿಥರಬರದಧಯರಂಟಾದೀತರ? 

ಮಲಕ  ೀಶ ೀ ಶ್ರಿೀರ ೀಸಿಮನ್ 

ಮಹಾದರಃಖ ವವಧೂನ ೀ | 

ತಟಿದಂಕ್ರರ ಸ್ಂಕಾಶ ೀ 

ಕ  ೀ ವಾ ರರಚ ಯೀತ ಪಂಡಿತಃ |5-72 

ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಕ ೂೇಶವಾಗಿರನವ, 

ಮಹಾದನಾಃಖ್ವನ್ನನ ವಧಿವಸ್ತ್ನವ, ಕ ೂೇಲ್ಲಮಾಂಚಿನ್ಾಂತ  
ಕ್ಷಣಕಾಲ ತ ೂೇರಿ ಇಲದಿಾಂತಾಗನವ ಈ ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಪಾಂಡಿತ್ನ್ನ ತಾನ ೇ ಪರೇತಿಪಡನವನ್ನ? 

ನಿತಾಯನಂದ ಚಿದಾಕಾರಮ್ 

ಆತಮತತತವಂ ವಹಾಯ ಕ್ಃ | 

ವವ ೀಕ್ತೀ ರಮತ ೀ ದ ೀಹ ೀ 

ನಶ್ಾರ ೀ ದರಃಖಭಾಜನ ೀ || 5-73 

ನಿತಯವೂ, ಆನಂದರ ಪನ , ಚಿದಾಕಾರಸ್ಾರ ಪನ  ಆದ 
ಆತಮತತತವವನರಾ ಬಟರಟ ಯಾವ ವವ ೀಕ್ತಯರ ದರಃಖ್ಾಶ್ರಯವಾದ 
ಮತರತ ನಶ್ಾರವಾದ ದ ೀಹದಲಲ ರಮಿಸ್ಬಲಲನರ. 

ವವ ೀಕ್ತೀ ಶ್ರದಧಹೃದಯೀ 

ನಿಶ್ಿತಾತಮ ಸ್ರಖ್  ೀದಯಃ | 

ದರಃಖಹ ೀತೌ ಶ್ರಿೀರ ೀಸಿಮನ್ 

ಕ್ಲತ ರೀ ಚ ಸ್ರತ ೀಷರ ಚ || 5-74 

 

ಸ್ರಹೃತರಸ ಬಂಧರವಗ ೂಷರ 
ಧನ ೀಷರ ಕ್ರಲ ಪದಧತೌ | 

ಅನಿತಯ ಬರದಾಧಯ ಸ್ವೂತರ 
ವ ೈರಾಗಯಂ ಪರಮಶ್ರಾತ ೀ || 5-75 

ಶ್ರದಧ ಹೃದಯವುಳುವನರ ಆತಮಸ್ರಖದಲಲ ನಿಶ್ಿಯವನರಾ ತಾಳದ 
ವವ ೀಕ್ತಯರ ದರಃಖಕ ಕ ಕಾರಣಿೀಭ ತವಾದ ಈ ಶ್ರಿೀರದಲಲ, 
ಹ ಂಡತಿಯಲಲ, ಮಕ್ಕಳಲಲ, ಸ ಾೀಹಿತರಲಲ, ಬಂಧರಬಾಂಧವರಲಲ, 
ಧನಕ್ನಕಾದಗಳಲಲ ಮತರತ ತನಾ ಕ್ರಲಪದಧತಿಯಲಲ ಅನಿತಯ 
ಬರದಧಯರಳುವನಾಗಿ ಈ ಎಲಲವುಗಳಲಲ ವ ೈರಾಗಯವನರಾ ಹ  ಂದರವನರ. 

ವವ ೀಕ್ತನ  ೀ ವರಕ್ತಸ್ಯ 
ವಷಯೀ ಷಾಾತಮ ರಾಗಿಣಃ | 

ಸ್ಂಸಾರ ದರಃಖ ವಚ ಛೀದ- 
ಹ ೀತೌ ಬರದಧಃ ಪರವತೂತ ೀ || 5-76 

ವಿಷ್ಯ (ಶಬದ, ಸ್ತ್ುಶವ, ರೂಪ, ರಸ್ತ್, ಗಾಂಧ)ಗಳಲ್ಲ ಿ
ವ ೈರಾಗಾವನ್ನನ ಹ ೂಾಂದದ, ತ್ನಾನತ್ಮನ್ಲ್ಲ ಿ
ಅನ್ನಗರಹವುಳಳವನಾದ ವಿವ ೇಕ್ತಯ ಬನದಧಯನ 
ಸ್ತ್ಾಂಸಾರದನಾಃಖ್ವನ್ನನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕನವ 
ಉಪ್ಾಯವನ್ನನ ಹನಡನಕನವುದರಲ್ಲಿ 
ಪರವೃತ್ತವಾಗನತ್ತದ . 

ನಿತಾಯನಿತಯ ವವ ೀಕ್ತನಃ 
 ಸ್ರಕ್ೃತಿನಃ ಶ್ರದಾಧಶ್ಯಸಾಯತಮನ  ೀ 

ಸ್ತಕಮೂ ಪರಾಯಣನ , ನಿಮೂಲಾಂತಃಕ್ರಣನ , ನಿತಾಯನಿತಯ 
ವವ ೀಕ್ತಯ , ಬರಹಮ, ವಷರು, ಮಹ ೀಂದರ ಮದಲಾದ ದ ೀವತ ಗಳ 
ವ ೈಭವಗಳನರಾ 

ನಿತಾಯನಂದಪದ ೀನಿರಾಕ್ೃತ  
ಜಗತಸಂಸಾರದರಃಖ್  ೀದಯೀ  

ಸ್ತ್ಹ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಣನವ ಜೇವಾತ್ಮನಿಗ , 
ನಿತಾಾನ್ಾಂದಕ ಕ ಸಾಥನ್ವಾಗಿರನವ ಸ್ತ್ಾಂಸಾರ 
ದನಾಃಖ್ವನ್ನನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಚಾಂದರಧರನಾದ 
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ಬರಹ  ೇಪ್ ೀಂದರ ಮಹ ೀಂದರಮರಖಯ  
ವಭವ ೀಷಾ ಸಾಥಯಿತಾಂ ಪಶ್ಯತಃ | 

ಸಾಂಬ ೀ ಚಂದರಶ್ರ  ೀಮಣೌ  
ಸ್ಮರದಯೀದ್ ಭಕ್ತತರ್ 
ಭವಧವಂಸಿನಿೀ|| 5-77 

ಸಾಾಂಬನ್ಲ್ಲ ಿ(ಉಮಾಸ್ತ್ಹ್ಮತ್ ಶ್ವನ್ಲ್ಲಿ) 
ಭವಧವಾಂಸಿಯಾದ ಭಕ್ತತಯನಾಂಟಾಗನವುದನ. 

ಇತಿ ಸ್ಂಸಾರಹ ೀಯಸ್ಥಲಂ 

ಪರಿಸಾಪತಂ 
   

ಇತಿ ಅಗಸ್ಯಪ್ಾರಥೂನಾ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಂ ಓಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷರ ಸಿದಾಧಂತಾಗಮೀಷರ - ಶ್ವಾದ ಾೈತವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ರೀ,  

ಶ್ರೀ ರ ೀಣರಕಾಗಸ್ಯ ಸ್ಂವಾದ ೀ ಶ್ರೀವೀರಶ ೈವಧಮೂ ನಿಣೂಯೀ, ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯೂ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಧಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣೌ  
ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ೀ ಪಂಡಾದಸ್ಥಲತರಯಪರಸ್ಂಗ  ೀ ನಾಮ ಪಂಚಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
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