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ಅಷಟಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲಪರಸ್ಂಗಃ ಅಥ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಜಪ ಸ್ಥಲಮ್ (49 ಶ ್ ಲೀಕ್ಗಳು)  
|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಧೃತಶ್ರೀಭೂತಿ ರುದ್ಾರಕ್ಷಃ 
ಪರಯತ ೂೀ ಲಂಗಧಾರಕ್ಃ | 

ಜಪ ೀತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀವದ್ಾಯಮ್ 

ಶ್ವತತ್ವಪರಬ ೂೀಧಿನೀಮ್ || 8-1 

ಶ್ವತತಾ್ವತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತ್ 
ಯಥಾ ತತಾ್ವಂತರಂ ಮಹತ್ | 
ತಥಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಮಂತಾರತ್ 

ನಾಸ್ತ್ ಮಂತಾರಂತರಂ ಮಹತ್ ||   8-2 

ಜ್ಞಾತ ೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಮಂತ ರೀ 

ಕಂ ವಾ ಮಂತಾರಂತರ ೈಃ ಫಲಮ್ | 
ಜ್ಞಾತ ೀ ಶ್ವ ೀ ಜಗನ್ೂೂಲ ೀ 

ಕಂ ಫಲಂ ದ್ ೀವತಾಂತರ ೈಃ ||   8-3 

ಸ್ಪ್ಕ ೂೀಟಿಷು ಮಂತ ರೀಷು 
ಮಂತರಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀ ಮಹಾನ್ | 
ಬ್ರಹೂವಷ್ಣಾವವದಿದ್ ೀವ ೀಷು 
ಯಥಾ ಶಂಭುಮಮಹತ್ರಃ ||    8-4 

ಅಶ ೀಷ ಜಗತಾಂ ಹ ೀತುಃ   
ಪರಮಾತಾೂ ಮಹ ೀಶವರಃ | 
ತಸ್ಯ ವಾಚಕ್ ಮಂತ ೂರೀಯಮ್ 

ಸ್ವಮಮಂತ ೈಕ್ ಕಾರಣಮ್ ||    8-5 

ತಸ್ಾಯಭಿಧಾನ್ ಮಂತ ೂರೀಯಮ್ 

ಅಭಿಧ ೀಯಶಚ ಸ್ ಸ್ೃತಃ | 
ಅಭಿಧಾನಾ ಭಿಧ ೀಯತಾವತ್ 

ಮಂತಾರತ್ ಸ್ತದಧಃ ಪರಃ ಶ್ವಃ ||     8-6 

ನ್ಮಃ ಶಬ್ದಂ ವದ್ ೀತ್ ಪೂವಮಮ್ 

ಶ್ವಾಯೀತಿ ತತಃ ಪರಮ್ | 

ಮಂತರಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀ ಹ ಯೀಷ 

ಸ್ವಮಶುರತಿ ಶ್ರ ೂೀಗತಃ ||    8-7 

ಆದಿತಃ ಪರಿಶುದಧತಾವತ್ 

ಮಲತರಯ ವಯೀಗತಃ | 

ಶ್ವ ಇತುಯಚಯತ ೀ ಶಂಭುಃ 
ಚಿದ್ಾನ್ಂದ ಘನ್ಃ ಪರಭುಃ ||    8-8 

ಆಸ್ಪ ದತಾವದ ಶ ೀಷ್ಣಾಣಾಮ್ 

ಮಂಗಲಾನಾಂ ವಶ ೀಷತಃ | 

ಶ್ವಶಬಾದಭಿ ಧ ೀಯೀ ಹಿ 

ದ್ ೀವದ್ ೀವಸ್ ತಿರಯಂಬ್ಕ್ಃ ||    8-9 

ಶ್ವ ಇತಯಕ್ಷರ ದವಂದವಮ್ 

ಪರಬ್ರಹೂಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಮುಖ್ಯವೃತಾಾ ತದನ ಯೀಷ್ಣಾಮ್ 

ಶಬಾದನಾಂ ಗುಣವೃತ್ಯಃ ||  8-10 

ತಸ್ಾೂನ್ುೂಖ್ಯತರಂ ನಾಮ 

ಶ್ವ ಇತಯಕ್ಷರದವಯಮ್ | 

ಸ್ಚಿಚದ್ಾನ್ಂದ ರೂಪಸ್ಯ  
ಶಂಭ ೂೀ ರಮಿತ ತ ೀಜಸ್ಃ | 

ಏತನಾಾಮಾವಲಂಬ ೀನ್ 

ಮಂತರಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಃ ಸ್ೃತಃ ||  8-11 

ಯಸ್ಾೂದತಃ ಸ್ದ್ಾ ಜಪ್ಯೀ 

ಮೀಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಭಿ ರಾದರಾತ್ ||8-12 
ಯಥಾನಾದಿಮಮಹಾದ್ ೀವಃ  
ಸ್ತದಧಃ ಸ್ಂಸ್ಾರಮೀಚಕ್ಃ | 
ತಥಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀ ಮಂತರಃ 
ಸ್ಂಸ್ಾರ ಕ್ಷಯ ಕಾರಕ್ಃ ||   8-13 

ಪಂಚಭೂತಾನ ಸ್ವಾಮಣಿ  
ಪಂಚ ತನಾೂತರಕಾಣಿ ಚ | 

ಜ್ಞಾನ ೀಂದಿರಯಾಣಿ ಪಂಚಾಪಿ 

ಪಂಚ ಕ್ರ್ಮಂದಿರಯಾಣಿ ಚ ||  8-14 

ಪಂಚ ಬ್ರಹಾೂಣಿ ಪಂಚಾಪಿ 

ಕ್ೃತಾಯನ ಸ್ಹಕಾರಣ ೈಃ | 

ಬ ೂೀಧಾಯನ ಪಂಚ ಭಿರ್  ವಮಣ ಮಃ  
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮನ ೂೀಃ ||  8-15 

ಪಂಚಧಾ ಪಂಚಧಾ ಯಾನ 

ಪರಸ್ತದ್ಾಧನ ವಶ ೀಷತಃ | 
ತಾನ ಸ್ವಾಮಣಿ ವಸ್ೂ್ನ  
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಾನ ಹಿ ||     8-16 

ಓಂಕಾರಪೂರ್ವಮ ಮಂತ ೂರೀಯಮ್  
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಯಃ ಪರಃ | 

ಶ ೈವಾಗರ್ೀಷು ವ ೀದ್ ೀಷು  
ಷಡಕ್ಷರ ಇತಿ ಸ್ೃತಃ ||    8-17 

ಮಂತರ ನಾಯಸ್ಾದಿ ಭೂತ ೀನ್ 

ಪರಣವ ೀನ್ ಮಹಾಮನ ೂೀಃ | 

ಪರಬ ೂೀಧಯತ ೀ ಮಹಾದ್ ೀವಃ  
ಕ ೀವಲಶ್ಚತುುಖಾತೂಕ್ಃ ||  8-18 

ಪರಣವ ೀನ ೈಕ್ ವಣ ಮನ್ 

ಪರಬ್ರಹೂ ಪರಕಾಶಯತ ೀ |  
ಅದಿವತಿೀಯಂ ಪರಾನ್ಂದಮ್  
ಶ್ವಾಖ್ಯಂ ನಷರಪಂಚಕ್ಮ್ ||   8-19 

ಪರಮಾತೂಮನ್ುಜ್ಞ ಮಯಃ 
ಸ್ ೂೀಹಂರೂಪಃ ಸ್ನಾತನ್ಃ | 
ಜಾಯತ ೀ ಹಂಸ್ಯೀರ್ ಲ ೂೀಪಾತ್ 

ಓಮಿತ ಯೀ ಕಾಕ್ಷರ ೂೀ ಮನ್ುಃ || 8-20 
ಪರಣವ ೀನ ೈವ ಮಂತ ರೀಣ 

ಬ ೂೀಧಯತ ೀ ನಷಕಲಃ ಶ್ವಃ | 
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೀಣ ಮಂತ ರೀಣ  
ಪಂಚಬ್ರಹೂ ತನ್ುಸ್್ಥಾ ||    8-21 

ನಷಕಲಃ ಸ್ಂವದ್ಾಕಾರಃ 
ಸ್ಕ್ಲ ೂೀ ವಶವಮೂತಿಮಕ್ಃ | 

ಉಭಯಾತಾೂ ಶ್ರ್ವೀ ಮಂತ ರೀ 

ಷಡಕ್ಷರಮಯೀ ಸ್ತಥತಃ ||     8-22 

ಮೂಲಂ ವದ್ಾಯ ಶ್ವಃ ಶ ೈವಂ 

ಸ್ೂತರಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್್ಥಾ | 

ಏತಾನ ನಾಮಧ ೀಯಾನ 

ಕೀತಿಮತಾನ ಮಹಾಮನ ೂೀಃ ||8-23 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಮಿಮಾಂ ವದ್ಾಯಮ್ 

ಪರಣವ ೀನ್ ಷಡಕ್ಷರಿೀಮ್ | 

ಜಪ ೀತ್ ಸ್ಮಾಹಿತ ೂೀ ಭೂತಾವ 
ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾಯಣಃ ||    8-24 
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ಪಾರಣಾಯಾ ಮತರಯಂ ಕ್ೃತಾವ 
ಪಾರಙ್ುೂಖ ೂೀದ್ ಮುಖ ೂೀಪಿ ವಾ | 
ಚಿಂತಯನ್ ಹೃದಯಾಂಭ ೂೀಜ ೀ 

ದ್ ೀವದ್ ೀವಂ ತಿರಯಂಬ್ಕ್ಮ್ ||   8-25 

ಸ್ವಾಮಲಂಕಾರ ಸ್ಂಯುಕ್್ಮ್  
ಸ್ಾಂಬ್ಂ ಚಂದ್ಾರಧಮಶ ೀಖ್ರಮ್ | 
ಜಪ ೀದ್ ೀತಾಂ ಮಹಾವದ್ಾಯಮ್  
ಶ್ವರೂಪಾ ಮನ್ನ್ಯಧಿೀಃ ||  8-26 

ಜಪಸ್ು್ ತಿರವಧಃ ಪ್ರೀಕ ೂ್ೀ 

ವಾಚಿಕ ೂೀಪಾಂಶು ಮಾನ್ಸ್ಃ | 
ಶ್ರಯತ ೀ ಯಸ್ು್ ಪಾಶರವಸ್ ಥೈಃ 
ಯಥಾ ವಣಮ ಸ್ಮನ್ವಯಃ ||  8-27 

ವಾಚಿಕ್ಃ ಸ್ ತು ವಜ್ಞ ೀಯಃ 
ಸ್ವಮಪಾಪ ಪರಭಂಜನ್ಃ | 

ಈಷತ್  ಸ್ುರಷ್ಣಾಟವ ಧರ ಪುಟಮ್  
ಯೀ ಮಂದಮ್ ಅಭಿಧಿೀಯತ ೀ 8-28 

ಪಾಶರವಸ್ ಥೈರ ಶುರತಃ ಸ್ ೂೀಯಮ್ 
ಉಪಾಂಶುಃ ಪರಿಕೀತಿಮತಃ | ಅಸ್ಪೃಷ್ಣಾಟವ 
ಧರಮಸ್ಪಂದಿ| ಜಿಹಾವಗರಂ ಯೀಂತರಾತೂನಾ 
| ಭಾವಯತ ೀ ವಣಮರೂಪ ೀಣ 

ಸ್ಮಾನ್ಸ್ ಇತಿ ಸ್ೃತಃ ||   8-29 

ಯಾವಂತಃ ಕ್ಮಮ ಯಜ್ಞಾದ್ಾಯ| ವರತದ್ಾನ್ 
ತಪಾಂಸ್ತ ಚ | ಸ್ವ ಮ ತ ೀ ಜಪಯಜ್ಞಸ್ಯ| 
ಕ್ಲಾಂ ನಾಹಮಂತಿ ಷ್ಣ ೂೀಡಶ್ೀಮ್ ||8-30 

ಮಾಹಾತಯಂ ವಾಚಿಕ್ಸ್ ಯೈತತ್ 

ಜಪಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕೀತಿಮತಮ್ | 
ತಸ್ಾೂಚಛತ ಗುಣ ೂೀಪಾಂಶುಃ 
ಸ್ಹಸ್ ೂರೀ ಮಾನ್ಸ್ಃ ಸ್ೃತಃ|31 

ವಾಚಿಕಾತ್ ತದುಪಾಂಶ ್ ೀಶಚ  
ಜಪಾದಸ್ಯ ಮಹಾಮನ ೂೀಃ |  
ಮಾನ್ಸ್ ೂೀ ಹಿ ಜಪಃ ಶ ರೀಷ್ಣ ೂಠೀ  
ಘೂೀರ ಸ್ಂಸ್ಾರ ನಾಶಕ್ಃ ||    8-32 

ಏತ ೀಷ್ಣ ವೀಕ ೀನ್ ವಧಿನಾ  
ಯಥಾಭಾವಂ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ | 
ಜಪ ೀತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀರ್ೀತಾಮ್ 

ವದ್ಾಯಂ ಪಾಶವಮುಕ್್ಯೀ ||     8-33 

ಅನ ೀನ್ ಮೂಲಮಂತ ರೀಣ 

ಶ್ವಲಂಗಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್ | 
ನತಯಂ ನಯಮ ಸ್ಂಪನ್ಾಃ  
ಪರಯತಾತಾೂ ಶ್ವಾತೂಕ್ಃ ||     8-34 

ಭಕಾಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೀಣ ೈವ 

ಯಃ ಶ್ವಂ ಸ್ಕ್ೃದಚಮಯೀತ್ | 
ಸ್ ೂೀಪಿ ಗಚ ಛೀಚಿಛವ ಸ್ಾಥನ್ಮ್  
ಮಂತರಸ್ಾಯಸ್ ಯೈವ ಗೌರವಾತ್ ||    8-35 

ಅಬ್ಭಕ್ಷಾ ವಾಯು ಭಕ್ಷಾಶಚ  
ಯೀ ಚಾನ ಯೀ ವರತ ಕ್ರ್ಷಮತಾಃ | 
ತ ೀಷ್ಣಾರ್ೀತ ೈವರತ ೈನಾಮಸ್ತ್ 
ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ ಸ್ಮಾಗಮಃ ||     8-36 

ತಸ್ಾೂತ್ಪಾಂಸ್ತ ಯಜ್ಞಾಶಚ 
ವರತಾನ ನಯಮಾಸ್್ಥಾ | 
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಚಮನ್ಸ್ ಯೈತ ೀ 

ಕ ೂೀಟಯಂಶ ೀನಾಪಿ ನ ೂೀ ಸ್ಮಾಃ ||    8-37 

ಅಶುದ್ ೂಧೀ ವಾ ವಶುದ್ ೂಧೀ ವಾ 

ಸ್ಕ್ೃತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೀಣ ಯಃ | 
ಪೂಜಯೀತ್ ಪತಿತ ೂೀ ವಾಪಿ 

ಮುಚಯತ ೀ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ ||  8-38 

ಸ್ಕ್ೃದುಚಾಚರ ಮಾತ ರೀಣ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮನ ೂೀಃ | 
ಸ್ವ ಮಷ್ಣಾಮಪಿ ಜಂತೂನಾಮ್  
ಸ್ವಮಪಾಪಕ್ಷಯೀ ಭವ ೀತ್ ||   8-39 

ಅನ ಯೀಪಿ ಬ್ಹರ್ವೀ ಮಂತಾರ 
ವದಯಂತ ೀ ಸ್ಕ್ಲಾಗರ್ೀ | 
ಭೂಯೀ ಭೂಯಃ ಸ್ಮಭಾಯಸ್ಾತ್ 

ಪುರುಷ್ಣಾಥಮ ಪರದ್ಾಯಿನ್ಃ ||   8-40 
ಏಷ ಮಂತ ೂರೀ ಮಹಾಶಕ್ಃ 
ಈಶವರ ಪರತಿಪಾದಕ್ಃ | 
ಸ್ಕ್ೃದುಚಾಚರಣಾ ದ್ ೀವ 

ಸ್ವಮಸ್ತದಿಧ ಪರದ್ಾಯಕ್ಃ ||   8-41 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಂ ಸ್ಮುಚಾಚಯಮ 

ಪುಷಪಂ ಲಂಗ ೀ ವನಕ್ಷಿಪ ೀತ್ | 
ಯಸ್್ಸ್ಯ ವಾಜಪ ೀಯಾನಾಮ್  
ಸ್ಹಸ್ರ ಫಲ ಮಿಷಯತ ೀ ||   8-42 

ಅಗ್ನಾಹ ೂೀತರಂ ತರಯೀ ವ ೀದ್ಾ 

ಯಜ್ಞಾಶಚ ಬ್ಹುದಕ್ಷಿಣಾಃ | 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪಸ್ ಯೈತ ೀ  
ಕ ೂೀಟಯಂಶ ೀ ನಾಪಿನ ೂೀ ಸ್ಮಾಃ ||   8-43 

ಪುರಾ ಸ್ಾನ್ಂದ ಯೀಗ್ನೀಂದರಃ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ್ ಪರಾಯಣಃ | 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ಸ್ಮುಚಾಚಯಮ 

ನಾರಕಾನ್ು ದತಾರಯತ್ ||   8-44 
ಸ್ತದ್ಾಧಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ಾಯಸ್ಯ 
ಶತಾನ್ಂದಃ ಪುರಾ ಮುನಃ | 

ನ್ರಕ್ಂ ಸ್ವಗಮಮಕ್ರ ೂೀತ್ 

ಸ್ಂಗ್ನರಸ್ಾಯಪಿ ಪಾಪಿನ್ಃ ||   8-45 

ಉಪಮನ್ುಯಃ ಪುರಾ ಯೀಗ್ನೀ 

ಮಂತ ರೀಣಾನ ೀನ್ ಸ್ತದಿಧಮಾನ್ | 
ಲಬ್ಧವಾನ್ ಪರರ್ೀಶಾನಾತ್ 

ಶ ೈವಶಾಸ್ರಪರವಕ್ೃತಾಮ್ ||   8-46 

ವಸ್ತಷಠ ವಾಮದ್ ೀವಾದ್ಾಯ 
ಮುನ್ಯೀ ಮುಕ್್ಕಲಿಷ್ಣಾಃ | 
ಮಂತ ರೀಣಾನ ೀನ್ ಸ್ಂಸ್ತದ್ಾಧ 
ಮಹಾ ತ ೀಜಸ್ತವನ ೂೀ ಭವನ್ || 8-47 

ಬ್ರಹಾೂದಿೀನಾಂ ಚ ದ್ ೀವಾನಾಮ್  
ಜಗತುೃಷ್ಣಾಟಾದಿಕ್ಮಮಣಿ | 
ಮಂತರಸ್ಾಯಸ್ ಯೈವ ಮಾಹಾತಾಯತ್ 

ಸ್ಾಮಥರಾಮುಪಜಾಯತ ೀ ||     8-48 
ಕಮಿಹ ಬ್ಹುಭಿರುಕ ೈರ್ 

ಮಂತರರ್ೀವಂ ಮಹಾತಾೂ 
ಪರಣವ ಸ್ಹಿತಮಾದ್ೌ  
ಯಸ್ು್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಖ್ಯಮ್ | 

ಜಪತಿ ಪರಮಭಕಾಾ  
ಪೂಜಯನ್ ದ್ ೀವದ್ ೀವಮ್ 

ಸ್ಗತ ದುರಿತಬ್ಂಧ ೂೀ  
ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಪರಯಾತಿ || 8-49 
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ಇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲಂ ಪರಿಸ್ಮಾಪ್ಂ 
ಓಂ ತತುತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗ್ನೀತ ೀಷು ಸ್ತದ್ಾಧಂತಾಗರ್ೀಷು ಶ್ವಾದ್ ವೈತವದ್ಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ್ ರೀ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ಾಸ್ಂವಾದ್ ೀವೀರಶ ೈವ ಧಮಮನಣಮಯೀ ಶ್ವಯೀಗ್ನಶ್ವಾಚಾಯಮವರಚಿತ ೀ  
ಶ್ರೀಸ್ತದ್ಾಧಂತಶ್ಖಾಮಣೌ - ಭಕ್್ಸ್ಥಲ ೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪಸ್ಥಲಪರಸ್ಂಗ ೂೀ ನಾಮ - ಅಷಟಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ ೂ್ೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನ್ಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತತುವಮಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ದ್ ೀವ  

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ: 

ಓಂ ಸ್ವ ೀಮಷ್ಣಾಂ ಸ್ವಸ್್ತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಮಷ್ಣಾಂ ಶಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಮಷ್ಣಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶ ಂತಿಃ ಶ ಂತಿಃ ಶ ಂತಿಃ 

ಓಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹನೌಭು ನ್ಕ್ು್ 
ಸ್ಹ ವೀಯಮಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 

ತ ೀಜಸ್ತವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸ್ು್ 
ಮಾ ವದಿವಷ್ಣಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸ್ಮಸ್ಾ್ ಸ್ುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀಮ ಜನಾಃ ಸ್ುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀಮ ಸ್ಂತು ನರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀಮ ಭದ್ಾರಣಿ ಪಶಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ದುಃಖ್ ಭಾಭಮವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ನೀತ ೀ  ಮಾತ:|  ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ನೀತ ೀ 
 ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ  ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗ್ನೀತ ೀ         ::  ಪ:: 

ಶ್ರೀ ಸ್ತದ್ಾದಂತ ಶ್ಖಾಮಣಿ ಸ್ಂಜ್ಞ   ಸ್ುಖಾಯತ ೀ 

 ಕ್ಲಸ್ತೀ ಸ್ಂಭವಮುನವರ ಸ್ುಕ್ುರತ ೈರವತಿೀಣ್                      ::೧:: 

ಏಕ ೂೀತ್ರಶತಸ್ಂಖ್ಯಸ್ಥಲ ಮಣಿಮಯದಿೀಪ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗ್ನ ಶ್ವಾಚಾಯಮ ಸ್ವಣಾ ಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ                    ::೨:: 

ಅಸ್್ವರಣ ವಧಾಯಿನ ಷಟ್ಸು ಸ್್ಲ ಸ್ ೂೀಪಾನ ೀ 

ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಮನ ತತವತರಯಗ್ನೀತ ೀ                         ::೩:: 

ಗುರುಚರಲಂಗಸ್ಪಯಾಮ ದಿೀಕ್ಷ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶತಶತಭಕ್್ ಸ್ು ಗ್ನೀತ ೀ ವದ್ ಯೀ ಬ್ರಹೂ ಪರ ೀ                            ::೪:: 

ಶರಣಾಗತಕ್ರುಣಾರಸ್  ಘಟಶ ್ ೀಭಿತ ಹಸ್ ್ 
ನಶಚಲ ಭಕ್ವಧಾಯಿನ ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ                    ::೫:: 

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗ್ನ ಸ್ುವ ೀದ್ ಯೀ ಶ ೈವಾಗಮ ವದ್ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್ತಿರಮ ಶದ್  ಬ್ುದುಿದ ಶ್ವ ಸ್ಾಗರ ರರ್ಯೀ            ::೬:: 

ವಶವರಾಧಯ  ಜಗದುುರು  ಸ್ತಂಹಾಸ್ನ್ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ್ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ  ಭೂ ಮಂಡಲ ಧಾಯಾಮ       ::೭:: 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತುರಪ ೈ:  ಕ ೂೀಟಿ ಜನ ೈ ವನ್ಾಮದ್ ಯೀ 
ಸ್ಾ ತವ ಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾ ತ:    |   ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ನೀತ ೀ      ::೮:: 
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1. ಶ್ರೀ (ಮಂಗಳಕರವೂ, ಸಂಪ್ರದ ಯಕವೂ ಆದ) ವಿಭೂತ ರುದ ರಕ್ಷಗಳನ್ುು ಧರಿಸಿ ಪ್ವಿತ್ರನ ದ 
ಇಷ್ಟಲಂಗಧ ರಿಯು ಶ್ವತ್ತ್್ವವನ್ುು ಬಯೂೀಧಿಸುವ ಪ್ಂಚ ಕ್ಷರಿೀ ವಿದಯೆಯನ್ುು (ಮಂತ್ರವನ್ುು) 
ಜಪಿಸಬಯೀಕು. 

2. ಶ್ವತತ್ವಕಕಂತಲೂ ಪರ(ಶ ರೀಷಠ)ವಾದ ಬ ೀರ ೂಂದು ಮಹತ್ರ 
(ಮಹಿಮಾನವತ)ವಾದ ತತ್ವವು ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲಲರ್ವೀ ಹಾಗ ಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಂತರಕಕಂತಲೂ ಮಹತ್ರವಾದ ಬ ೀರ ೂಂದು ಮಂತರವು ಇರುವುದಿಲಲ. 

3. ಜಗತಿ್ಗ  ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ವನ್ನ್ುಾ ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡ ಬ್ಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ದ್ ೀವರುಗಳನ್ುಾ ತಿಳಿದುಕ ೂಳುುವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲಲರ್ವೀ ಹಾಗ  
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಂತರವನ್ುಾ ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡ ಬ್ಳಿಕ್ ಮಂತಾರಂತರಗಳನ್ುಾ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಂತರಗಳನ್ುಾ) ತಿಳಿದುಕ ೂಳುುವುದರಿಂದ ಏನ್ು ಫಲ? 

4. ಬ್ರಹೂ, ವಷುವ ಮದಲಾದ ದ್ ೀವರುಗಳಲಲ ಶಂಭುವು ಹ ೀಗ  ಮಹತ್ರ 
(ಸ್ರ್ವಮತ್ಮ)ನಾಗ್ನರುವನ ೂೀ ಅದರಂತ  ಸ್ಪ್ಕ ೂೀಟಿ ಮಂತರಗಳಲಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತರವ ೀ ಸ್ರ್ವಮತ್ಮವಾಗ್ನದ್ . 

5. ಸ್ಕ್ಲ ಬ್ರಹಾೂಂಡಗಳಿಗ  ಪರಮಾತೂನಾದ ಮಹ ೀಶವರನ್ು ಹ ೀತು 
(ಕಾರಣ)ವಾಗ್ನರುವಂತ  ಅವನ್ ವಾಚಕ್ ಮಂತರವಾದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತರವು ಎಲಲ ಮಂತರಗಳಿಗ  ಮೂಲಕಾರಣವಾಗ್ನದ್ . 

6. ನ್ಮಃ ಎಂಬ್ ಶಬ್ದವನ್ುಾ ಪೂವಮದಲಲ (ಮದಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನ್ಂತರ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬ್ುದ್ಾಗ್ನ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನ್ಮಃ ಶ್ವಾಯ ಇದುವ ೀ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವು). ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವು ಸ್ಕ್ಲ ಶುರತಿ(ವ ೀದ)ಗಳ 
ಶ್ಖಾಮಣಿಯಾಗ್ನದ್ . 

7. ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ (ಮದಲನಂದಲೂ) ಮಲತರಯಗಳ 
ಸ್ಂಬ್ಂಧವಲಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ದ್ಾ ಪರಿಶುದಧನಾಗ್ನರುವ ಸ್ಚಿಚದ್ಾನ್ಂದ ಘನ್ 
(ಸ್ವರೂಪ)ನ್ು, ಪರಭುವಾದ (ಸ್ವತಂತರನ್ೂ ಆದ) ಶಂಭುವ ೀ ಶ್ವನ ಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾನ್ . 

8. ಅಶ ೀಷಗಳಿಗ  (ಜಗತಿ್ನ್ ಸ್ೃರ್ಷಟ, ಸ್ತಥತಿ, ಲಯಗಳಿಗ ) ಆಸ್ಪದನಾಗ್ನರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗ್ನ ಎಲಲ ಮಂಗಲಗಳಿಗೂ ಆಶರಯನಾಗ್ನರುವುದರಿಂದ ತಿರಯಂಬ್ಕ್ನ್ು 
(ಮುಕ್ಕಣವನ್ು) ಆದ, ದ್ ೀವಾದಿದ್ ೀವನಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನ್ು ಶ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ 
ಅಭಿಧ ೀಯನಾಗ್ನರುತಾ್ನ . (ಶ್ವನ ಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿನಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾ್ನ ). 

9. ಶ್ವ ಎಂಬ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುಖ್ಯವೃತ್ಿಯಿಂದ (ಸ್ಾಕ್ಷಾತ್) ಪರಬ್ರಹೂ 
ಪರಕಾಶಕ್ವಾಗ್ನರುತ್ವ . (ಪರಶ್ವ ಬ್ರಹೂವನ್ುಾ ತಿಳಿಸ್ುವಂತಹುಗಳಾಗ್ನವ ). 
ಶ್ವನ್ (ಉಳಿದ ನೀಲಕ್ಂಠ, ಮೃತುಯಂಜಯ ಮುಂತಾದ) ಉಳಿದ ನಾಮಗಳು 
ಅವನ್ ಗುಣಗಳನ್ುಾ ಹ ೀಳುವುದರ ಮೂಲಕ್ ಅವನ್ನ್ುಾ ತಿಳಿಸ್ುತ್ವ . 

10. ಅಪರಿಮಿತ ತ ೀಜಸ್ತವಯೂ, ಸ್ಚಿಚದ್ಾನ್ಂದ ಸ್ವರೂಪನ್ೂ ಆದ ಶಂಭುವಗ  
ಶ್ವನ ಂಬ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳಾಗ್ನವ . ಈ ಶ್ವನ ಂಬ್ 
ಹ ಸ್ರನ್ುಾ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ್ . 

11. ಶ್ವನಾಮದಿಂದ ಕ್ೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಕ್ಷಾಪ ೀಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ 
ಮಂತರವನ್ುಾ ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಿಯಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನ್ು ಸ್ಂಸ್ಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಂದು (ಸ್ಂಸ್ಾರದಿಂದ ಮುಕ್್ಗ ೂಳಿಸ್ುವನ ಂದು) 
ಪರಸ್ತದಧವಾಗ್ನರುವಂತ  ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವು ಸ್ಂಸ್ಾರ 

ಕ್ಷಯಕಾರಕ್ವಾಗ್ನರುತ್ದ್  (ಸ್ಂಸ್ಾರವನ್ುಾ ಕ್ಷಯಿಸ್ುವಂತಹುದ್ಾದಗ್ನರುತ್ದ್ ). 

12. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು (ಪೃಥಿಿ, ಅಪುಪ, ತ ೀಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ), 
ಪಂಚತನಾೂತರಗಳು (ಗಂಧ, ರಸ್, ರೂಪ, ಸ್ಪಶಮ, ಶಬ್ದ), 
ಪಂಚಜ್ಞಾನ ೀಂದಿರಯಗಳು (ಘ್ರರಣ, ರಸ್ನ್, ಚಕ್ಷು, ಚಮಮ, ಶ ್ ರೀತರ), ಪಂಚ 
ಕ್ರ್ಮಂದಿರಯಗಳು (ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ, ಪಾದ, ಪಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಂಚಬ್ರಹೂರು 
(ಈಶಾನ್, ತತುಪರುಷ, ಅಘೂೀರ, ವಾಮದ್ ೀವ, ಸ್ದ್ ೂಯೀಜಾತ) ಮತು್ 
ಪಂಚಕ್ೃತಯಗಳು (ಅನ್ುಗರಹ, ತಿರ ೂೀಧಾನ್, ಲಯ, ಸ್ತಥತಿ, ಸ್ೃರ್ಷಟ) - ಇವ ಲಲವುಗಳು 
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ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದ ಪಂಚವಣಮಗಳಿಂದ ಬ ೂೀಧಯಗಳಾಗ್ನವ  (ನ್ಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳ ೀ ಈ ಎಲಾಲ ಸ್ೃರ್ಷಟಗ  ಮೂಲ ಕಾರಣ). 

13. ಈ ಪರಪಂಚದಲಲ ವಶ ೀಷವಾಗ್ನ ಐದು ಐದರ ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ನರುವ 
ವಸ್ು್ಗಳ ಲಲವೂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಗಳ ೀ ಆಗ್ನರುತ್ವ  (ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತರದಿಂದಲ ೀ ಪಾರದುಭಮವಸ್ತರುತ್ವ ). 

17. ಶ ರೀಷಠವಾದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಕ್ೂಡಿಕ ೂಂಡಾಗ 
ವ ೀದಗಳಲಲ ಮತು್ ಶ ೈವಾಗಮಗಳಲಲ ಷಡಕ್ಷರ ಎಂದು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತ್ದ್ . 

18. ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರಿಸ್ುವಕ ಯಲಲ ಮದಲನ್ ಅಕ್ಷರವಾದ 
ಪರಣವವ ೀ (ಓಂಕಾರವ ೀ) ಸ್ಚಿಚದ್ಾನ್ಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಕ ೀವಲ ಮಹಾದ್ ೀವನ್ನ ಾೀ 
ಬ ೂೀಧಿಸ್ುತ್ದ್ . 

19. ಅದಿವತಿೀಯವಾದ (ಒಂದ್ ೀ ಒಂದ್ಾದ) ಪರಮಾನ್ಂದ ಸ್ವರೂಪವು ನಷರಪಂಚಕ್ವು 
(ಪಾರಪಂಚಿಕ್ ಭ ೀದ ಶ್ನ್ಯವು) ಆದ ಶ್ವನ ಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿನ್ ಪರಬ್ರಹೂವು 
ಪರಣವರ್ವಂದರಿಂದಲ ೀ ಪರಕಾಶ್ಸ್ುತ್ದ್ . 

20. ಸ್ ೂೀಹಂ ಎಂಬ್ುವುದು ಶ್ವ-ಜಿೀವರ ಅಭ ೀದವನ್ುಾ ಬ ೂೀಧಿಸ್ುವ ಪರಮಾತೂ 
ರೂಪವಾದ ಮಂತರವಾಗ್ನರುತ್ದ್ . ಇದು ಸ್ನಾತನ್ (ನತಯ)ವಾದುದು ಆಗ್ನದ್ . ಈ 
ಮಂತರದಲಲಯ ಹಕಾರ ಮತು್ ಸ್ಕಾರಗಳು ಲ ೂೀಪವಾದ್ಾಗ ಓಂಕಾರವ ಂಬ್ 
ಏಕಾಕ್ಷರ ಮಂತರವು ಪರಕ್ಟವಾಗುತ್ದ್ . 

21. ಈ ಪರಣವ (ಓಂಕಾರ) ಮಂತರದಿಂದ ನಷಕಲನಾದ ಶ್ವನ್ು ಬ ೂೀಧಿಸ್ಲಪಡುತಾ್ನ . 
ಅದರಂತ  ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದಿಂದ ಶ್ವನ್ ಸ್ದ್ ೂಯೀಜಾತಾದಿ ಪಂಚಬ್ರಹೂ ಸ್ವರೂಪವು 
ಹ ೀಳಲಪಡುತ್ದ್ . 

22. ನಷಕಲನಾದ ಶ್ವನ್ು ಸ್ಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ್, ಪರಜ್ಞಾ) ಸ್ವರೂಪನ್ು ಆಗ್ನರುತಾನ್ . 
ಸ್ಕ್ಲನಾದ ಪಂಚಬ್ರಹೂನ್ು ವಶವ ಸ್ವರೂಪನಾಗ್ನರುತಾ್ನ . ಹಿೀಗ  ಈ ಷಡಕ್ಷರ 
ಮಂತರದಿಂದ ಶ್ವನ್ ಉಭಯ ರೂಪಗಳು (ನಷಕಲ, ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳು, 
ನರಾಕಾರ, ಸ್ಾಕಾರ) ನರೂಪಿತವಾಗುತ್ವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಂತರಕ ಕ ಮೂಲಮಂತರ, ವದ್ಾಯಮಂತರ, ಶ್ವಮಂತರ, ಶ ೈವಸ್ೂತರ 
ಮಂತರ ಮತು್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತರ ಎಂಬ್ುದ್ಾಗ್ನ ಐದು ಹ ಸ್ರುಗಳು ಪರಸ್ತದಧವಾಗ್ನವ  
(ಪರಪಂಚದ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗ್ನರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತರ, ಈ ಮಂತರದ ಜಪದಿಂದ 
ಶ್ವ-ಜಿೀವ ೈಕ್ಯ ವದ್ ಯಯು ಪಾರಪ್ವಾಗುವುದರಿಂದ ವದ್ಾಯಮಂತರ, ಸ್ವಮರಿಗೂ 
ಮಂಗಲವನ್ುಾಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಮಂತರ, ಶ್ವನ್ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಯಾದ ಸ್ವಮ 
ವಷಯಂಗಳು ಇದರಲಲ ಸ್ೂತರರೂಪವಾಗ್ನ ನರೂಪಿತವಾಗ್ನರುವುದರಿಂದ ಶ ೈವಸ್ೂತರ 
ಮಂತರ, ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರ). 

26. ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಪೂಜಾನಷಠನಾದ)ವನ್ು ಪರಣವದಿಂದ 
ಕ್ೂಡಿದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವನ್ುಾ (ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತರವನ್ುಾ) ಸ್ಮಾಧಾನ್ಚಿತ್ನಾಗ್ನ 
ಜಪವನ್ುಾ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ವಪೂಜಾನರತನಾದವನ್ು) ಪೂವಮ ಇಲಲವ ೀ 
ಉತ್ರಮುಖ್ವಾಗ್ನ ಕ್ುಳಿತು, ಮೂರು ಸ್ಾರಿ ಪಾರಣಾಯಾಮವನ್ುಾ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆರ್ೀಲ  ತನ್ಾ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲಲ ಸ್ವಾಮಲಂಕಾರಯುಕ್್ನಾದ ಸ್ಾಂಬ್ 

29 ಜಪವು ವಾಚಿಕ್, ಉಪಾಂಶು ಮತು್ ಮಾನ್ಸ್ತಕ್ವ ಂಬ್ುದ್ಾಗ್ನ ಮೂರು ವಧವಾಗ್ನ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ್ . ಸ್ಮಿೀಪದ ವಯಕ್ಗ  ಮಂತರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ ೀಳುತಿ್ದದರ  ಅದು ವಾಚಿಕ್ 
ಜಪವ ಂದು ನಶಚಯವಾಗ್ನ ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಬ ೀಕ್ು. ಇದು ಸ್ವಮಪಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗ್ನರುತ್ದ್ . 
ಎರಡೂ ತುಟಿಗಳನ್ುಾ ಸ್ೂಕ್ಷ್ವಾಗ್ನ ಸ್ಪಶ್ಮಸ್ತ ಸ್ಮಿೀಪದ ವಯಕ್ಗ  ಕ ೀಳದ ಹಾಗ  
ನಧಾನ್ವಾಗ್ನ ಮಾಡುವ ಜಪವ ೀ ಉಪಾಂಶು ಜಪವ ಂದು ಕೀತರ್ಿ ಸ್ಲಪಡುತ್ದ್ . ತುಟಿ 
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(ಉಮಾಸ್ರ್ೀತ)ನಾದ, ಚಂದರಧರನಾದ, ಮುಕ್ಕಣವನಾದ, ಮಂಗಲಸ್ವರೂಪನಾದ, 

ದ್ ೀವದ್ ೀವನಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನ್ನ್ುಾ ಧಾಯನಸ್ುತಾ್ ಅನ್ನ್ಯವಾದ ಮನ್ಸ್ತುನಂದ ಈ 
ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನ್ುಾ ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾಗೂ ನಾಲಗ ಯ ತುದಿಯನ್ುಾ ಸ್ಪಂದಿಸ್ದ್  (ಅಲಾಲಡಿಸ್ದ್ ) ತನ ೂಾಳಗ  ಮನ್ಸ್ುನ್ುಾ 
ಮಂತಾರಕ್ಷರ ರೂಪದಲಲ ಭಾವಸ್ುವುದ್ ೀ ಮಾನ್ಸ್ತಕ್ ಜಪವು. 

30. ವರತ, ದ್ಾನ್ ಮತು್ ತಪಸ್ುುಗಳ ಂಬ್ ಎಷುಟ ಕ್ಮಮಯಜ್ಞಗಳಿರುವುರ್ವೀ 
ಅವ ಲಲವೂ ಜಪಯಜ್ಞದ ಷ್ಣ ೂೀಡಶಭಾಗಕ್ೂಕ ಸ್ಮಾನ್ವಾಗಲಾರದು (16ನ ಯ 
ಒಂದು ಭಾಗಕ್ೂಕ ಸ್ಮನಾಗುವುದಿಲಲ). 

31. ವಾಚಿಕ್ ಜಪಯಜ್ಞದ ಮಹಾತಯವು ಮದಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟತು. ವಾಚಿಕ್ ಜಪದ 
ನ್ೂರುಪಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲದ್ಾಯಕ್ವಾದದುದ ಉಪಾಂಶು ಜಪವು. ಇನ್ುಾ ಸ್ಾವರ ಪಾಲು 
ಹ ಚುಚ ಫಲದ್ಾಯಕ್ವಾದದುದ ಮಾನ್ಸ್ತಕ್ ಜಪವ ಂದು ಹ ೀಳಲಾಗ್ನದ್ . 

32. (ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದ) ವಾಚಿಕ್ ಜಪ ಮತು್ ಉಪಾಂಶು ಜಪಕಕಂತಲೂ 
ಘೂೀರ ಸ್ಂಸ್ಾರನಾಶಕ್ವಾದ ಮಾನ್ಸ್ತಕ್ ಜಪವ ೀ ನಶಚಯವಾಗ್ನ ಶ ರೀಷಠವಾದುದು. 

33. ಈ ರ್ೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವಧಿಗಳಲಲ ಕ್ರಮವಾಗ್ನ ಒಂದ್ ೂಂದು ವಧಿಯಿಂದ 
ಭಾವಪೂಣಮವಾಗ್ನ, ಪಾಶದ ವಮುಕ್ಗಾಗ್ನ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮಮಪಾಶಗಳ 
ನವೃತಿ್ಗಾಗ್ನ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ವದ್ ಯಯನ್ುಾ (ಮಂತರವನ್ುಾ) ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಯಮ ಸ್ಂಪನ್ಾನಾಗ್ನ (ಯಮ ನಯಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕ್ೂಡಿದವನಾಗ್ನ), 
ಪರತಿನತಯವೂ ಶ್ವಭಾವಸ್ಂಪನ್ಾನಾಗ್ನ ಪರಯತಾಪೂವಮಕ್ ಈ ಮೂಲಮಂತರದಿಂದ 
(ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದಿಂದ) ತನ್ಾ ಶ್ವಲಂಗವನ್ುಾ (ಇಷಟಲಂಗವನ್ುಾ) ಪೂಜಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕ್ಯುತನಾಗ್ನ ಯಾರು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದಿಂದಲ ೀ ಶ್ವನ್ನ್ುಾ 
(ಇಷಟಲಂಗವನ್ುಾ) ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಪೂಜಿಸ್ುವರ ೂೀ ಅವರು ಈ ಮಂತರದ 
ಮಹಿರ್ಯಿಂದ ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ವನ್ುಾ ಹ ೂಂದುವರು. 

36. ಅಬ್ಭಕ್ಷಾ (ಜಲಹಾರಿಗಳಾಗ್ನ), ವಾಯು ಆಹಾರಿಗಳಾಗ್ನ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವರತಗಳಿಂದ (ಕ್ೃಚಛರ ಚಾಂದ್ಾರಯಣಾದಿ ವರತಗಳಿಂದ) ಕ್ೃಶಗ ೂಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಆ 
ವರತಗಳಿಂದ ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ ಪಾರಪಿ್ಯು ಆಗುವುದಿಲಲ. 

37. ಆದದರಿಂದ  ತಪಸ್ುು, ಯಜ್ಞ, ವರತ ಹಾಗೂ ನಯಮಾದಿಗಳ ಫಲಗಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಂತರದಿಂದ ಶ್ವನ್ನ್ುಾ ಪೂಜಿಸ್ತದ ಫಲದ ಕ ೂೀಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ ಕ 
ಸ್ಮವಾಗಲಾರದು. 

38. ಅಶುದಧನ ೀ ಆಗ್ನರಲ, ಪರಿಶುದಧನ ೀ ಆಗ್ನರಲ ವರತಭರಷಟನಾದ ಪತಿತನ ೀ ಆಗ್ನರಲ, 

ಒಂದು ಸ್ಾರಿ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವನ್ುಾ ಪಠಿಸ್ುತಾ್ ಶ್ವಲಂಗ (ಇಷಟಲಂಗ)ವನ್ುಾ 
ಪೂಜಿಸ್ತದರ  ಅವನ್ು ಮುಕ್್ನಾಗುವುದರಲಲ ಸ್ಂಶಯವಲಲ. 

39. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನ್ುಾ ಒಂದ್ ೀ ಒಂದು ಸ್ಾರಿ ಉಚಚರಿಸ್ತದರೂ ಎಲಾಲ 
ಜಿೀವಗಳ ಎಲಲ ವಧ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ವ . 

40. ಸ್ಕ್ಲ ಶ್ವಾಗಮಗಳಲಲ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಕಾರದ ಅನ ೀಕ್ ಮಂತರಗಳು ಇವ . 
ಅವುಗಳು ರ್ೀಲಂದ ರ್ೀಲ  ಜಪಾಭಾಯಸ್ವನ್ುಾ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಮಾತರ ಪುರುಷ್ಣಾಥಮ 
(ಧಮಮ, ಅಥಮ, ಕಾಮ, ಮೀಕ್ಷ)ಗಳನ್ುಾ ಕ ೂಡುವಂತಹುಗಳಾಗ್ನವ . 

41. ಈಶವರನ್ನ್ುಾ ಪರತಿಪಾದಿಸ್ುವ (ಈಶವರ ರೂಪವನ್ುಾ ಹ ೀಳುವ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಂತರವು ಮಹಾಶಕ್ಶಾಲಯಾದುದ್ಾಗ್ನದ್ . ಅಂತ ಯೀ ಒಂದ್ ೀ ಸ್ಾರಿ 
ಉಚಚರಿಸ್ತದರೂ ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ತದಿಧಗಳನ್ುಾ ಕ ೂಡುವಂತಹುದ್ಾದಗ್ನದ್ . 

42. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನ್ುಾ ಉಚಚರಿಸ್ುತಾ್ ಒಂದು ಪುಷಪವನ್ುಾ 
ಶ್ವಲಂಗಕ ಕ ಸ್ಮಪಿಮಸ್ತದರ  ವಾಜಪ ೀಯಿ ಯಾಗದ ಸ್ಾವರ ಪಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲವು 
ಪಾರಪ್ವಾಗುತ್ದ್ . 

43. ಪರತಿನತಯ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಾಹ ೂೀತರ ಯಾಗ, ಮೂರು ವ ೀದಗಳ ಅಧಯಯನ್, 

ಬ್ಹುದಕ್ಷಿಣ ಯುಳು ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಣ ೂಟೀಮಾದಿ ಯಾಗಗಳ ಫಲಗಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಂತರದಿಂದ ಪಾರಪ್ವಾಗುವ ಫಲದ ಕ ೂೀಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ೂಕ ಸ್ಮವಾಗಲಾರವು. 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 8 

44. ಪೂವಮಕಾಲದಲಲ ಶ್ವಜ್ಞಾನ್ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಜ್ಞಾನ್ ನಷಠನಾದ) 
ಸ್ಾನ್ಂದನ ಂಬ್ ಯೀಗ್ನವಯಮನ್ು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನ್ುಾ ಉಚಚರಿಸ್ತ 
ನ್ರಕ್ದಲಲರುವವರನ್ುಾ ಉದಧರಿಸ್ತದನ್ು. 

45. ಪೂವಮಕಾಲದಲಲ ಶತಾನ್ಂದನ ಂಬ್ ಮುನಯು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತರದ 
ಸ್ತದಿಧಯಿಂದ ಸ್ಂಗ್ನರನ ಂಬ್ ಪಾಪಿಯ ಸ್ಲುವಾಗ್ನ ನ್ರಕ್ವನ ಾೀ ಸ್ವಗಮವನಾಾಗ್ನ 
ಮಾಡಿದನ್ು. 

46. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದಿಂದ ಸ್ತದಿಧಯನ್ುಾ ಪಡ ದ ಉಪಮನ್ುಯ ಎಂಬ್ 
ಹ ಸ್ರಿನ್ ಯೀಗ್ನಯು ಪೂವಮಕಾಲದಲಲ ಶ್ವನಂದ ಶ ೈವಶಾಸ್ರದ ಆಚಾಯಮ 
ಪದವಯನ್ುಾ ಪಡ ದುಕ ೂಂಡನ್ು. 

47. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದ ಜಪದಿಂದ ವಸ್ತಷಠ ವಾಮದ್ ೀವಾದಿ ಮುನಗಳು 
ಪಾಪಮುಕ್್ರಾಗ್ನ ಅನ ೀಕ್ ಸ್ತದಿಧಗಳನ್ುಾ ಪಡ ದುಕ ೂಂಡರಲಲದ್  ಮಹಾತ ೀಜಸ್ತವಗಳೂ 
(ಶಾಪಾನ್ುಗರಹ ಸ್ಮಥಮರೂ) ಆಗ್ನದದರು. 

48. ಬ್ರಹೂ, ವಷುವ ಮದಲಾದ ದ್ ೀವತ ಗಳು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದ ಜಪದ 
ಮಹಾತಯದಿಂದ ಈ ಜಗತಿ್ನ್ ಸ್ೃರ್ಷಟ, ಸ್ತಥತಿ ಮತು್ ಸ್ಂಹಾರ ಕರಯಗಳನ್ುಾ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಮಥಮರಾಗುತಾ್ರ . 

49. ಇಲಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದ ವಷಯವಾಗ್ನ ಹ ಚಿಚಗ  ಹ ೀಳುವುದರಿಂದ ಏನ್ು 
ಪರಯೀಜನ್? ಯಾವ ಮಹಾತೂನ್ು ದ್ ೀವನಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನ್ನ್ುಾ ಪೂಜಿಸ್ುತಾ್ ಪರಮ 
ಭಕ್ಯಿಂದ ಪರಣವಾಕ್ಷರವ ೀ ಮದಲುಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನ್ುಾ (ಓಂ ನ್ಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಮಂತರವನ್ುಾ) ಜಪಿಸ್ುತಾ್ನ , ಅವನ್ು ದುರಿತ (ಪಾಪ)ಬ್ಂಧನ್ದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗ್ನ ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿ್ಯನ್ುಾ ಪಡ ದುಕ ೂಳುುತಾ್ನ . 
ಇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲಂ ಇಲಲಗ  ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲವು ಮುಗ್ನಯಿತು. 

  

  

 


