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ಚತುರ್ದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀರ್ಃ 
ಐಕ್ಯಸ್ಯ ಚತುವದಧಸ್ಥಲಪರಸ್ಂಗಃ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ತಾಮಸ್ ತಾಯಗ ಸ್ಂಬಂಧಾತ್ 

ನಿರ್ ದಶಾಚ್ಛೀಲ ತ ಸ್ತಥಾ | 

ಶರಣಾಖ್ಯಸ್ಯ ಭೂಯೀಸ್ಯ 
ಕ್ಥಮೈಕ್ಯ ನಿರೂಪಣಮ್ || 14-1 

||ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಪ್ಾರಣ ಲಂಗಾದಿ ಯೀಗ ೀನ 

ಸ್ುಖಾತಿಶಯ ಮೀಯಿವಾನ್ | 
ಶರಣಾಖ್ಯಃ ಶ್ವ ೀನ ೈಕ್ಯ- 
ಭಾವನಾರ್ ೈಕ್ಯ ವಾನ್ ಭವ ೀತ್ || 14-2 

ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲ ಮಿರ್ಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಚತುಧಾದ ಮುನಿ ಪ ಂಗವ | 

ಐಕ್ಯ ಮಾಚಾರ ಸ್ಂಪತಿತಃ 
ಏಕ್ ಭಾಜನ ಮೀವ ಚ | 
 

ಸ್ಹಭ ೂೀಜನ ಮಿತ ಯೀಷಾಮ್ 

ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣ ಮುಚಯತ ೀ || 14-3 

 
ಅಥ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಮ್ 

ವಷಯಾನಂರ್ ಕ್ಣಿಕಾ- 
ನಿಃಸ್ಪೃಹ ೂೀ ನಿಮದಲಾಶಯಃ | 
ಶ್ವಾನಂರ್ ಮಹಾಸಂಧು- 
ಮಜಜನಾರ್ ೈಕ್ಯ ಮುಚಯತ ೀ || 14-4 

#ನಿಧೂದತಮಲ ಸ್ಂಬಂಧ ೂೀ 
ನಿಷಕಲಂಕ್ ಮನ ೂೀಗತಃ | 
ಶ್ವೀಹ ಮಿತಿ ಭಾವ ೀನ 

ನಿರೂಢ ೂೀ ಹಿ ಶ್ವ ೈಕ್ಯತಾಮ್ || 14-5 

ಶ್ವ ೀನ ೈಕ್ಯಂ ಸ್ಮಾಪನನಃ 
ಚ್ರ್ಾನಂರ್ ಸ್ವರೂಪಿಣಾ | 

ನ ಪಶಯತಿ ಜಗಜ್ಾಜಲಮ್ 

ಮಾಯಾಕ್ಲಪತ ವ ೈಭವಮ್ || 14-6 

#ಬರಹಾಮಂಡ ಬುರ್ುುರ್ ೂೀರ್ ಭೀರ್- 
ವಜ ಂಭೀ ತತತವವೀಚ್ಮಾನ್ | 
ಮಾಯಾ ಸಂಧುಲದಯಂ ಯಾತಿ 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ವಡ ವಾನಲ ೀ || 14-7 
ಮಾಯಾ ಶಕ್ತತ ತಿರ ೂೀಧಾನಾತ್ 

ಶ್ವ ೀ ಭ ೀರ್ ವಕ್ಲಪನಾ | 
ಆತಮನಸ್ತ ದಿವನಾಶ ೀ ತು 
ನಾರ್ ವೈತಾ ತಿಕಂಚ್ ದಿಷಯತ ೀ || 14-8 

#ಪಶುತವಂ ಚ ಪತಿತವಂ ಚ 

ಮಾಯಾ ಮೀಹ ವಕ್ಲಪತಮ್ | 
ತಸಮನ್ ಪರಲಯ ಮಾಪನ ನೀ 
ಕ್ಃ ಪಶುಃ ಕ ೂೀ ನು ವಾ ಪತಿಃ || 14-9 

ಘೂೀರ ಸ್ಂಸಾರ ಸ್ಪದಸ್ಯ 
ಭ ೀರ್ವಲೀಕ್ ಶಾಯಿನಃ | 

ಬಾಧಕ್ಂ ಪರಮಾರ್ ವೈತ- 
ಭಾವನಾ ಪರಮೌಷಧಮ್ || 14-10 

#ಭ ೀರ್ಬುದಿಿ ಸ್ಮುತಪನನ- 
ಮಹಾಸ್ಂಸಾರ ಸಾಗರಮ್ | 
ಅರ್ ವೈತ ಬುದಿಿ ಪ್ೀತ ೀನ 

ಸ್ಮುತತರತಿ ರ್ ೀಶ್ಕ್ಃ || 14-11 
ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ೂೀದಿರಕಾತ 
ಕಾಮರಕ್ಷಃಕ್ತರಯಾಕ್ರಿೀ | 

ಸ್ಂಸಾರ ಕಾಲ ರಾತಿರಸ್ುತ 
ನಶ ಯೀರ್ರ್ ವೈತ ಭಾನು ನಾ || 14-12 

#ತಸಾಮರ್ರ್ ವೈತ ಭಾವಸ್ಯ 
ಸ್ರ್ ಶ  ೀ ನಾಸತ ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಉಪ್ಾಯೀ ಘೂೀರ ಸ್ಂಸಾರ- 
ಮಹಾತಾಪ ನಿವ ತತಯೀ || 14-13 

ಅರ್ ವೈತ ಭಾವನಾ ಜ್ಾತಮ್ 

ಕ್ಷಣಮಾತ ರೀಪಿ ಯತುುಖ್ಮ್ | 
ತತುುಖ್ಂ ಕ ೂೀಟಿ ವಷ ದಣ 

ಪ್ಾರಪಯತ ೀ ನ ೈವ ಭ ೂೀಗಿಭಃ || 14-14 

#ಚ್ತತವ ತಿತ ಸ್ಮಾಲೀನ- 
ಜಗತಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ | 

ಶ್ವಾನಂರ್ ಪರಿಸ್ೂೂತಿದಃ 
ಮುಕ್ತತರಿತಯ ಭಧೀಯತ ೀ || 14-15 

ಇತಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಆಚಾರ ಸ್ಂಪತಿತ ಸ್ಥಲಮ್ ಶ್ವ ೈಕ್ ಭಾವನಾಪನನ- 
ಶ್ವತ ೂವೀ ರ್ ೀಹ ವಾನಪಿ | 

ರ್ ೀಶ್ಕ ೂೀ ಹಿ ನ ಲಪ್ ಯೀತ 

ಸಾವಚಾರ ೈಃ ಸ್ೂತಕಾದಿಭಃ || 14-16 

#ಶ್ವಾರ್ ವೈತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ೀ 
ಸಥತ ೀ ಸ್ತಿ ಮನಸವನಾಮ್ | 
ಕ್ಮದಣಾ ಕ್ತಂ ನು ಭಾವಯಂ ಸಾಯದ್ 

ಅಕ್ ತ ೀನ ಕ್ ತ ೀನ ವಾ || 14-17 
ಶಂಭ ೂೀರ ೀಕ್ತವ ಭಾವ ೀನ 

ಸ್ವದತರ ಸ್ಮರ್ಶದನಃ | 

ಕ್ುವದನನಪಿ ಮಹಾಕ್ಮದ 

#ಸ್ುಕ್ ತಿೀ ರ್ುಷೃತಿೀ ವಾಪಿ 

ಬಾರಹಮಣ ೂೀ ವಾಂತಯಜ್ ೂೀಪಿ ವಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ಭಾವ ಯುಕಾತನಾಮ್ 

ವಣಾದಶರಮ ಸ್ರ್ಾಚಾರ ೈಃ 
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕ್ತಂ ಪರಯೀಜನಮ್ | 
ಲೌಕ್ತಕ್ಸ್ುತ ಸ್ರ್ಾಚಾರಃ 

#ನಿರ್ದಗಿ ಕ್ಮದಬೀಜಸ್ಯ 
ನಿಮದಲಜ್ಞಾನ ವಹಿನನಾ | 

ರ್ ೀಹಿವದ್ ಭಾಸ್ ಮಾನಸ್ಯ 



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

ನ ತತೂಲ ಮವಾಪ ನಯಾತ್ || 14-18 ಸ್ರ್ ಶ  ೀ ಭವತಿ ಧುರವಮ್ || 14-19 ಪಲಾಭಾವ ೀಪಿ ಭಾವಯತ ೀ || 14-20 ರ್ ೀಹಯಾತಾರ ತು ಲೌಕ್ತಕ್ತೀ || 14-21 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಸ್ಮಾಪನನ- 
ಸಥರ ವ ೈರಾಗಯ ಲಕ್ಷಣಃ | 

ಸ್ವಕ್ಮದಣಾ ನ ಲಪ್ ಯೀತ 

ಪರ್ಮಪತರ ಮಿವಾಂಭಸಾ || 14-22 

#ಗಚಛಂಸತ ಷಠನ್ ಸ್ವಪನ್ ವಾಪಿ 

ಜ್ಾಗರನ್ ವಾಪಿ ಮಹಾಮತಿಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ  ಸ್ಮಾ ಯೀಗಾತ್ 

ಶ್ವ ಪೂಜ್ಾ ಪರಃ ಸ್ರ್ಾ || 14-23 

ಯರ್ಯತಪಶಯತಿ ಸಾಮೀರ್ಮ್ 

ವಸ್ುತ ಲ ೂೀಕ ೀಷು ರ್ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಶ್ವ ರ್ಶದನ ಸ್ಂಪತಿತಃ 
ತತರ ತತರ ಮಹಾತಮನಃ || 14-24 

#ಯರ್ಯ ಚ್ಚಂತ ಯತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಮನಸಾ ಶುರ್ಿ ಭಾವನಃ | 

ತತತ ಚ್ಛವ ಮಯತ ವೀನ 

ಶ್ವ ಧಾಯನ ಮುರ್ಾಹ ತಮ್ || 14-25 
ಯತಿಕಂಚ್ದ್ ಭಾಷಿತಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸ ವೀಚಛಯಾ  ಶ್ವ ಯೀಗಿನಾ | 
ಶ್ವ ಸ ೂತೀತರ ಮಿರ್ಂ ಸ್ವದಮ್ 

ಯಸಾಮತ್ ಸ್ವಾದತಮಕ್ಃ ಶ್ವಃ || 14-26 

#ಯಾ ಯಾ ಚ ೀಷಾಾ ಸ್ಮುತಪನಾನ 
ಜ್ಾಯತ ೀ ಶ್ವ ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಾ ಸಾ ಪೂಜ್ಾ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ವದರ್ಾ ತರ್ಗತಾತಮನಾಮ್ || 14-27 

ಇತಿ ಆಚಾರ ಸ್ಂಪತಿತ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಏಕ್ ಭಾಜನ ಸ್ಥಲಮ್ 

ವಶವಂ ಶ್ವಮಯಂ ಚ ೀತಿ 

ಸ್ರ್ಾ ಭಾವಯತ ೂೀ ಧಯಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ ಭಾಜನಾತ್ ಮತಾವತ್ 

ಏಕ್ಭಾಜನ ಮುಚಯತ ೀ || 14-28 

#ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವದಸ್ಯ ಲ ೂೀಕ್ಸ್ಯ 
ಶ್ವಸಾಯರ್ ವೈತ ರ್ಶದನಾತ್ | 
ಏಕ್ಭಾಜನ ಯೀಗ ೀನ 

ಪರಸಾರ್ ೈಕ್ಯ ಮತಿಭದವ ೀತ್ || 14-29 

ಶ್ವ ೀ ವಶವಮಿರ್ಂ ಸ್ವದಮ್ 

ಶ್ವಃ ಸ್ವದತರ ಭಾಸ್ತ ೀ | 

ಆಧಾರಾಧ ೀಯ ಭಾವ ೀನ 

ಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಥತಿಃ || 14-30 

#ಚ್ರ್ ೀಕ್ ಭಾಜನಂ ಯಸ್ಯ 
ಚ್ತತವ ತ ತೀಃ ಶ್ವಾತಮಕ್ಮ್ | 

ನಾನಯತ್ ತಸ್ಯ ಕ್ತಮೀತ ೀನ 

ಮಾಯಾ ಮೂಲ ೀನ ವಸ್ುತನಾ || 14-31 
ಚ್ತರಕಾಶ ಯತ ೀ ವಶವಮ್ 

ತದಿವನಾ ನಾಸತ ವಸ್ುತ ಹಿ | 

ಚ್ರ್ ೀಕ್ ನಿಷಠ ಚ್ತಾತನಾಮ್ 

ಕ್ತಂ ಮಾಯಾ ಪರಿಕ್ಲಪತ ೈಃ || 14-32 

#ವ ತಿತಶ ನ ಯೀ ಸ್ವಹ ರ್ಯೀ 
ಶ್ವಲೀನ ೀ ನಿರಾಕ್ುಲ ೀ | 

ಯಃ ಸ್ರ್ಾ ವತದತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಸ್ ಮುಕ ೂತೀ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ || 14-33 

ಇತಿ ಏಕ್ಭಾಜನ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಸ್ಹ ಭ ೂೀಜನ ಸ್ಥಲಮ್ 

ಗುರ ೂೀಃ ಶ್ವಸ್ಯ ಶ್ಷಯಸ್ಯ 
ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ತಯಾ ಸ್ೃತಿಃ | 

ಸ್ಹಭ ೂೀಜನ ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಸ್ವದಗಾರಸಾತಮ ಭಾವತಃ || 14-34 

#ಶ್ವಂ ವಶವಂ ಗುರುಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ 

ಯೀಜಯೀನಿನತಯ ಮಾತಮನಿ | 
ಏಕ್ತ ವೀನ ಚ್ರ್ಾಕಾರ ೀ 
ತದಿರ್ಂ ಸ್ಹ ಭ ೂೀಜನಮ್ || 14-35 

ಅಯಂ ಶ್ವೀ ಗುರುಶ ೈಷ 

ಜಗರ್ ೀತ ಚಚರಾ ಚರಮ್ | 
ಅಹಂ ಚ ೀತಿ ಮತಿಯದಸ್ಯ 
ನಾಸ್ಯಸೌ ವಶವ ಭ ೂೀಜಕ್ಃ || 14-36 

#ಅಹಂ ಭ ತಯಃ ಶ್ವಃ ಸಾವಮಿೀ 
ಶ್ಷ ೂಯೀಹಂ ಗುರುರ ೀವ ವ ೈ | 
ಇತಿ ಯಸ್ಯ ಮತಿನಾದಸತ 
ಸ್ ಚಾರ್ ವೈತ ಪರ್ ೀ ಸಥತಃ || 14-37 

ಪರಾ ಹಂತಾಮಯೀ ಸಾವತಮ- 
ಪ್ಾವಕ ೀ ವಶವ ಭಾಸ್ವತಿ | 

ಇರ್ಂತಾ ಹವಯ ಹ ೂೀಮೀನ 

ವಶವ ಹ ೂೀಮಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 14-38 

#ಅಹಂ ಶ್ವೀ ಗುರುಶಾಚಹಮ್ 

ಅಹಂ ವಶವಂ ಚರಾಚರಮ್ | 

ಯಯಾ ವಜ್ಞಾಯತ ೀ ಸ್ಮಯಕ್ 

ಪೂಣಾದ ಹಂತ ೀತಿ ಸಾ ಸ್ೃತಾ || 14-39 

ಆಧಾರ ವಹೌನ ಚ್ರ್ೂರಪ್ ೀ 
ಭ ೀರ್ಜ್ಾತಂ ಜಗರ್ಿವಃ | 
ಜುಹ ೂೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಾವ ಯಃ 
ಸ್ ಜ್ಞ ೀಯೀ ವಶವ ಹವಯಭುಕ್ || 14-40 

#ಚ್ರ್ಾಕಾರ ೀ ಪರಾಕಾಶ ೀ 
ಪರಮಾನಂರ್ ಭಾಸ್ವತಿ | 

ವಲೀನ ಚ್ತತ ವ ತಿತೀನಾಮ್ 

ಕಾ ವಾ ವಶವಕ್ರಮಸಥತಿಃ || 14-41 
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ನಿರಸ್ತ ವಶವ ಸ್ಂಬಾಧ ೀ 
ನಿಷಕಲಂಕ ೀ ಚ್ರ್ಂಬರ ೀ | 

ಭಾವಯೀಲಲೀನ ಮಾತಾಮನಮ್ 

ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವತಃ || 14-42 

#ಸ ೈಷಾ ವರ್ಾಯ ಪರಾ ಜ್ಞ ೀಯಾ 

ಸ್ತಾತನಂರ್ ಪರಕಾಶ್ನಿೀ | 

ಮುಕ್ತತ ರಿತುಯಚಯತ ೀ ಸ್ದಿಭಃ 
ಜಗನ ೂೀಹನಿ ವತಿದನಿೀ || 14-43 

ಭಕಾತದಿ ಧಾಮಾಪಿದತ ಧಮದ ಯೀಗಾತ್ 

ಪ್ಾರಪ್ ೈಕ್ ಭಾವಃ ಪರಮಾರ್ುಭತ ೀನ | 
ಶ್ವ ೀನ ಚ್ರ್ ೂವಯೀ ಮಮಯೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಮೀಕ್ಷಶ್ರಯೀ ಭಾಜನ ತಾಮುಪ್ ೈತಿ|1444 

 

ಇತಿ ಸ್ಹಭ ೂೀಜನಸ್ಥಲಮ್ ಪರಿಸಾಮಪತಂ ಓಂ ತತುತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸರ್ಾಿಂತಾಗಮೀಷು ಶ್ವಾರ್ ವೈತವರ್ಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ಯಸ್ಂವಾರ್ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮದನಿಣದಯೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾಯದವರಚ್ತ ೀ ಶ್ರೀಸರ್ಾಿಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ೀ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಾದಿ ಚತುವದಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗ ೂೀ-ನಾಮ ಚತುರ್ದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀರ್ಃ || 

ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ೂತೀತರಮ್  

ಯರ್ಕ್ಷರ ಪರ್ಭರಷಾಮ್ 

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯರ್ಭವ ೀತ್ | 
ತತುವದಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ರ್ ೀವ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ || 

ಓಂ ಸ್ವ ೀದಷಾಂ ಸ್ವಸತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀದಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀದಷಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಓಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ಹ ವೀಯದಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀಜಸವ ನಾ ವ ಧೀತ ಮಸ್ುತ 
ಮಾ ವದಿವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸ್ಮಸಾತ ಸ್ುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀದ ಜನಾಃ ಸ್ುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀದ ಸ್ಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀದ ಭರ್ಾರಣಿ ಪಶಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ರ್ುಃಖ್ ಭಾಭದವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ ಸರ್ಾದಂತ ಶ್ಖಾಮಣಿ 

ಸ್ಂಜ್ ನೀ   ಸ್ುಖಾಯತ ೀ|  
ಸ್ಂಜ್ ನೀ   ಸ್ುಖಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ 

ಕ್ಲಸೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುರತ ೈರವತಿೀಣ ೀದ                     
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಏಕ ೂೀತತರ ಶತ ಸ್ಂಖ್ಯ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯದ  
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯದ  
ಸ್ವಣಾದಕ್ಷರ ರಚ್ತ ೀ 
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಅಷಾಾವರಣ ವಧಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ ೂೀಪ್ಾನ ೀ 
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ ೂೀಪ್ಾನ ೀ 
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ದನಿ  
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ದನಿ 

ತತತವ ತರಯಗಿೀತ ೀ    
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ       

ಗುರುಚರಲಂಗ ಸ್ಪಯಾದ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ವರ್ ಯೀ ಬರಹಮ ಪರ ೀ  

ಶರಣಾಗತ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟ ಶ  ೀಭತ ಹಸ ತ 
ಘಟ ಶ  ೀಭತ ಹಸ ತ 
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ತತ ವಧಾಯಿನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ತತ ವಧಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ 

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸ್ುವ ೀರ್ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗಮ ವರ್ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗಮ ವರ್ ಯೀ 
ಷಡಧಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬುರ್ುುರ್  
ಷಡಧಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬುರ್ುುರ್ 

ಶ್ವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ 

ವಶವರಾಧಯ  ಜಗರ್ುಗರು   
ಸಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಸಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ   
ಭೂ ಮಂಡಲ ಧಾಯಾದ        

ಜ್ಞಾನಾಮ ತ ಪರಿತ ಪ್ ೈ:   
ಕ ೂೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಂರ್ ಯೈ:  
ಕ ೂೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಂರ್ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ:     
ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ       
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ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                    ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ    ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          ಓಂ ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹ ರ್ಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

  

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಾಷ್ಟಕ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ   ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಪ್ಾಹಿಮಾಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ   ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ  ರಕ್ಷಮಾಮ್ 
ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 1 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 2 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 3 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರರ ಶ ಂಗ ನಿಕ ೇತ್ನಂ 

ಶಂಜನಿೇ ಕ ತ್ ಪನನಗ ೇಶವರ ಮಚುುತಾನಲ ಸಾಯಾಕಮ್ 

ಕ್ಷಿಪರದ್ಗದ ಪುರತ್ರಯಂ ತಿರದಿವಾಲಯೈ ರಭ ವಂದ್ರತ್ಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈ ಯಮಃ 

ಪಂಚಪ್ಾರ್ಪ  ಪ ಷಪ ಗಂಧ ಪರ್ಾಂಬುಜ ರ್ವಯ  ಶ  ೀಭತಂ 

ಫಾಲ ಲ ೂೀಚನ ಜ್ಾತ ಪ್ಾವಕ್ ರ್ಗದ ಮನಮಥ ವಗರಹಂ 

ಭಸ್ಮದಿಗಿ ಕ್ಲ ೀವರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವಮವಯಯಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈ ಯಮ: 

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖುಚಮಮ ಕ  ತ ್ ೇತ್ತರಿೇಯ ಮನ ್ ೇಹರಂ 

ಪಂಕಜಾಸನ ಪರ್ಮಲ ೂೀಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರರ ಸರ ್ ೇರುಹಂ 

ದ ೇವಸಂಧು ತ್ರಂಗ ಸೇಕರ ಸಕ್ತ ಶುಭರ ಜಟಾಧರಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮಃ 
ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 4 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 5 ಸ ೂತೀತರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 6 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ಯಕ್ಷರಾಜ ಸ್ಖ್ಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಂ ಭುಜಂಗ ವಭೂಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ ಸ್ುತಾ ಪರಿಷೃತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಂ 

ಕ್ಷ ೀಡ ನಿೀಲಗಲಂ ಪರಶವಥ ಧಾರಿಣಂ ಮ ಗಧಾರಿಣಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಕುಂಡಲೇ ಕ ತ್ ಕುಂಡಲಶವರ ಕುಂಡಲಂ ವ ಷ್ವಾಹನಂ 

ನಾರದಾದ್ರ ಮುನಿೇಶವರ ಸ್ುತತ ವ ೈಭವಂ ಭುವನ ೇಶವರಮ್ 

ಅಂಧಕಾಂತ್ಕ ಮಾಶರತಾಮರ ಪಾದ್ಪಂ ಶಮನಾಂತ್ಕಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಭ ೀಷಜಂ ಭಾವರ ೂೀಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪ ರ್ಾಮಪ ಹಾರಿಣಂ 

ರ್ಕ್ಷಯಜ್ಞ ವನಾಶನಂ ತಿರಗುಣಾತಮಕ್ಂ ತಿರವಲ ೂೀಚನಂ 

ಭಕ್ತತಮುಕ್ತತ ಫಲಪರರ್ಂ ಸ್ಕ್ಲಾಘ ಸ್ಂಘ ನಿಬಹದಣಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 7 ಸ ೂತೀತರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 8 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಾಷಾಕ್ 9 ಸ ೂತೀತರ 

ಭಕತವತ್ಸಲ ಮರ್ಚಮತ್ಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದ್ಂಬರಂ 

ಸವಮ ಭ್ತ್ ಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರ ಮಪರಮೆಯ ಮನುತ್ತಮಮ್ 

ಸ ್ ೇಮವಾರಿನ ಭ ್ ೇಹುತಾಶನ ಸ ್ ೇಮಪಾದ್ುಖಿಲಾಕ ತಿಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈ ಯಮಃ 

ವಶವಸ್ ಷಿಾ ವಧಾಯಿನಂ ಪ ನರ ೀವ ಪ್ಾಲನ ತತಪರಂ 

ಸ್ಂಹರಂ ತಮಪಿ ಪರಪಂಚಮಶ ೀಷಲ ೂೀಕ್ ನಿವಾಸನಂ 

ಕ್ತರ ಡ ಯಂತ ಮಹನಿದಶಂ ಗಣನಾಥ ಯೂಥ ಸ್ಮನಿವತಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈ ಯಮಃ: 

ಮ ತ್ುುಭೇತ್ ಮ ಕಂಡು ಸ್ನುಕ ತ್ ಸತವಂ ಶವ ಸನಿನಧೌ 

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚ ಯ: ಪಠ ೇನನ ಹಿ ತ್ಸು ಮ ತ್ುುಭಯಂ ಭವ ೇತ್ 

ಪೂಣಮ ಮಾಯು ರ ರ ್ ೇಗ ತಾಮಖಿಲಾರ್ಮ ಸಂಪದ್ ಮಾದ್ರಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಏವ ತ್ಸು ದ್ದಾತಿ ಮುಕತ ಮಯತ್ನತ್: 
   
   



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 5 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ನವಯೌವನಾಭಾು೦ 

ಪರಸಪರ ಆಶ್ಲಷಾವ ಪುದ್ಮರಾಭಾುಮ್ 

ನಗ ಂದ್ರ ಕನಾು ವ ಷ್ಕ ೇತ್ನಾಭಾು೦  
ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||1 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಸರಸ ್ ೇತ್ಸವಾಭಾುಂ 

ನಮಸ್ರೂತ್ ಆಭೇಷ್ಟ ವರ ಪರದಾಭಾು೦ 

ನಾರಾಯಣ ೇನಾರ್ಚಮತ್ ಪಾದ್ುಕಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||2|| 

ನಮಃ ಶ್ವಾಭಾಯ೦  ವ ಷವಾಹನಾಭಾಯ೦ 

ವರಿಂಚ್ ವಷಿವವ೦ರ್ರ ಸ್ು ಪೂಜಿತಾ-ಭಾಯಂ 

ವಭೂತಿ ಪ್ಾತಿೀರವ ಲ ೀಪನಾಭಾಯಂ 

ನಮೀ ನಮಃ ಶಂಕ್ರ ಪ್ಾವದತಿೀಭಾಯಂ||3|| 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಜಗದಿೀಶವರಾಭಾಯ೦ 

ಜಗತಪತಿಭಾಯಂ ಜಯ ವಿಗರಹಾಭಾುಂ 

ಜಂಭಾರಿ ಮುಖ ಯೈರ್ ಅಭ ವಂಧಿತಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ-ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||4 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಪರಮೌಷ್ಧಾಭಾುಂ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೇ ಪಂಜರ ರಂಜಿತಾಭಾುಂ 

ಪರಪಂಚ ಸ ಷ್ಟಟ ಸತಿಿ ಸಂಹ ತಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ-ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||5 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ಮ್ ಅತಿ ಸುಂದ್ರಾಭಾು೦ 

ಅತ್ುಂತ್ ಮಾಸಕತ ಹ ರ್ಂಬುಜ್ಾಭಾಯಂ 

ಅಶ ೀಷಲ ೂೀಕ ೈಕ್ ಹಿತ್ಂಕರಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||6 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಕ್ಲನಾಶನಾಭಾಯಂ 

ಕ್ಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಯಣ ವಪುದ್ಮ ರಾ ಭಾುಂ 

ಕ ೈಲಾಸ ಶ ೈಲ ಸಥತ ದ ೇವತಾ ಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||7 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಶುಭಾ ಪ ಹಾಭಾು೦ 

ಅಶ ೇಷ್ಲ ್ ೇಕ ೈಕ ವಿಶ ೇಷ್ಟ ತಾಭಾುಂ 

 ಅಕುಂಠಿತಾ ಭಾುಂ ಸೃತಿ ಸಂಭುರತಾ ಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||8 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ರಥ ವಾಹನಾ ಭಾಯ೦ 

ರವಿೇಂದ್ು ವ ೈಶಾವ ನರ ಲ ್ ೇಚನಾಭಾುಂ 

ರಾಕಾ ಶಶಾಂಕಾಭ ಮುಖಾಅಂಬುಜಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||9 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಜಟಿಲ೦ಧ ರಾಭಾು೦ 

ಜರಾಮ ತಿಭಾುಂ ಚ ವಿವಜಿಮತಾಭಾುಂ 

ಜನಧಮನಾಬ ್ ಜೇಧಭವ ಪ ಜಿತಾ ಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||10 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ವಿಷ್ಮೆೇಕ್ಷಣಾಭಾು೦ 

ಬಿಲವಚಚದಾ ಮಲಿಕ ದಾಮಭ ಧಾಭಾಮ್ 

ಶ  ೇಭಾವತಿೇ ಶಾಂತ್ವತಿೇಶವರಾಭಾುಂ 
ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||11 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦  ಪಶುಪಾಲ-ಕಾ-ಭಾುಂ 

ಜಗತ್ರಯೇ ರಕ್ಷಣ ಬದ್ದ ಹ ಧಾಭಾಮ್  
ಸಮಸತ ರ್ ೀವತಾಸ್ುರ ಪ ಜಿತಾಭಾಯಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||12 
 ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹ ೀಶವರ ಸ ೂತೀತರಂ ಸ್ಂಪೂಣದಂ  
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ಚತುರ್ದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀರ್ಃ ಐಕ್ಯಸ್ಯ ಚತುವದಧಸ್ಥಲಪರಸ್ಂಗಃ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ತಾಮಸ್ ತಾಯಗ ಸ್ಂಬಂಧಾತ್ 

ನಿರ್ ದಶಾಚ್ಛೀಲ ತಸ್ತಥಾ | 

ಶರಣಾಖ್ಯಸ್ಯ ಭೂಯೀಸ್ಯ 
ಕ್ಥಮೈಕ್ಯ ನಿರೂಪಣಮ್ || 14-1 

ಹ ೇ ರ ೇಣುಕಗಣಾಧಿೇಶವರನ ೇ, ತ್ಮೇಗುಣವನುನ ತಾುಗ 
ಮಾಡಿಕ ್ಂಡ ಜ್ಞಾನ ನಿದ ಮಶದ್ರಂದ್ ಮತ್ುತ ಶೇಲ 
ಸಂಪಾದ್ನ ಯಂದ್ ಶರಣನ ಂದ್ು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟ ಈ ಶರಣಸಲಿದ್ 
ಸಾಧಕನು ಮತ ತ ಐಕುನ ಂದ್ು ಹ ೇಗ  ನಿರ್ಪಿಸಲಪಡುವನು. 

||ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಪ್ಾರಣಲಂಗಾದಿ ಯೀಗ ೀನ 

ಸ್ುಖಾತಿಶಯ ಮೀಯಿವಾನ್ | 
ಶರಣಾಖ್ಯಃ ಶ್ವ ೀನ ೈಕ್ಯ- 
ಭಾವನಾರ್ ೈಕ್ಯವಾನ್ ಭವ ೀತ್ ||14-2 

ಹ ೇ ಅಗಸಯನ ೇ, ಪಾರಣಲಂಗಾದ್ರಗಳ 
ಯೇಗದ್ರಂದ್ (ಪಾರಣಲಂಗದ್ 
ಅನುಸಂಧಾನದ್ರಂದ್) ಅತಿಶಯವಾದ್ 
ಆನಂದ್ವನುನ ಅನುಭವಿಸುತಿತದ್ದ ಶರಣನ ಂಬ 
ಸಾಧಕನು ಶವನ ್ ಂದ್ರಗ  ಐಕು ಭಾವನ ಯನುನ 
ಹ ್ ಂದ್ರದಾಗ ಐಕುನ ೇ ಆಗುತಾತನ . 

ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಮಿರ್ಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಚತುಧಾದ ಮುನಿಪ ಂಗವ | 

ಐಕ್ಯಮಾಚಾರ ಸ್ಂಪತಿತಃ 
ಏಕ್ಭಾಜನ ಮೀವ ಚ | 

ಮುನಿಪುಂಗವನಾದ್ ಅಗಸಯನ ೇ, ಈ ಐಕುಸಿಲವು ನಾಲುರ 
ಪರಕಾರವಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಟಿಟದ . (ಅವು ಯಾವುದ ಂದ್ರ ) ಐಕುಸಿಲ, 

ಆಚಾರಸಂಪತಿತಸಲಿ, ಏಕಭಾಜನ ಸಿಲ ಮತ್ುತ 
ಸಹಭ ್ ೇಜನಸಿಲಗಳು. ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಕರಮವಾಗಿ 
ಹ ೇಳಲಾಗುವುದ್ು. 

ಸ್ಹಭ ೂೀಜನ ಮಿತ ಯೀಷಾಮ್ 

ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣ ಮುಚಯತ ೀ || 14-3 

 
 

 

ಅಥ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಮ್    

ವಷಯಾನಂರ್ ಕ್ಣಿಕಾ- 
ನಿಃಸ್ಪೃಹ ೂೀ ನಿಮದಲಾಶಯಃ | 
ಶ್ವಾನಂರ್ಮಹಾಸಂಧು- 
ಮಜಜನಾರ್ ೈಕ್ಯಮುಚಯತ ೀ || 14-4 

ಬಿಂದ್ು ರ್ಪಗಳಾದ್ ವಿಷ್ಯಾನಂದ್ದ್ಲ ಿನಿಸಪೃಹನಾಗಿ 
ನಿಮಮಲವಾದ್ ಆಶಯ (ಭಾವನ )ಯುಳಳ ಶರಣನ ೇ 
ಶವಾನಂದ್ವ ಂಬ ಮಹಾಸಂಧುವಿನಲಿ (ಮಹಾಸಾಗರದ್ಲಿ) 
ಮುಳುಗುವುದ್ರಿಂದ್ ಐಕುನ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . 

#ನಿಧೂದತಮಲ ಸ್ಂಬಂಧ ೂೀ 
ನಿಷಕಲಂಕ್ ಮನ ೂೀಗತಃ | 
ಶ್ವೀಹಮಿತಿ ಭಾವ ೀನ 

ನಿರೂಢ ೂೀ ಹಿ ಶ್ವ ೈಕ್ಯತಾಮ್ || 14-5 

ಮಲಗಳ (ಆಣವಾದ್ರ ಮಲಗಳ) 
ಸಂಬಂಧವನುನ ಕಳ ದ್ುಕ ್ಂಡ, 

ಕಲಂಕರಹಿತ್ವಾದ್ ಮನ ್ ೇವಾುಪಾರವುಳಳ 
ಸಾಧಕನು ಶವೇಹಂ (ಶವನ ೇ 
ನಾನಾಗಿದ ದೇನ ) ಎಂಬ (ಅನುಸಂಧಾನದ್ರಂದ್) 
ಶವ ೈಕುತ ಯನುನ (ಶವನ ್ ಡನ  
ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅಭ ೇದ್ವನುನ) 
ಹ ್ ಂದ್ುವನು. 

ಶ್ವ ೀನ ೈಕ್ಯಂ ಸ್ಮಾಪನನಃ 
ಚ್ರ್ಾನಂರ್ ಸ್ವರೂಪಿಣಾ | 

ನ ಪಶಯತಿ ಜಗಜ್ಾಜಲಮ್ 

ಮಾಯಾಕ್ಲಪತ ವ ೈಭವಮ್ || 14-6 

ರ್ಚದಾನಂದ್ ಸವರ್ಪನಾದ್ ಶವನ ್ ಂದ್ರಗ  ಐಕುತ ಯನುನ 
(ಸಾಮರಸುವನುನ) ಪಡ ದ್ ಐಕುಸಲಿಯ ಮಾಯಾಕಲಪತ್ 
ವ ೈಭವದ್ರಂದ್ ಕ್ಡಿದ್ ಜಗಜಾಜಲವನುನ ನ ್ ೇಡುವುದ್ರಲ.ಿ 

#ಬರಹಾಮಂಡ ಬುರ್ುುರ್ ೂೀರ್ ಭೀರ್- 
ವಜ ಂಭೀ ತತತವವೀಚ್ಮಾನ್ | 
ಮಾಯಾ ಸಂಧುಲದಯಂ ಯಾತಿ 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ವಡ ವಾನಲ ೀ || 14-7 

ಬರಹಾಮಂಡಗಳ ಂಬ ಬುದ್ುಭದ್ಗಳಂದ್ 
(ಬ ್ ಬುುಳಕ ಗಳಂದ್) ಬ ಳ ದ್ು ನಿಂತ್ 
ತ್ತ್ತವಗಳ ಂಬ ವಿೇರ್ಚಗಳುಳಳ (36 ತ್ತ್ತವಗಳ ಂಬ 
ತ ರ ಗಳುಳಳ) ಮಾಯಾ ಸಂಧುವು 
(ಮಾಯಯಂಬ ಸಮುದ್ರವು) ಶವ ೈಕುವ ಂಬ 
ವಡಬಾನಲದ್ಲಿ (ವಡವಾಗಿನಯಲ)ಿ ಲಯವನುನ 
ಹ ್ ಂದ್ುತ್ತದ . 
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ಮಾಯಾ ಶಕ್ತತ ತಿರ ೂೀಧಾನಾತ್ 

ಶ್ವ ೀ ಭ ೀರ್ವಕ್ಲಪನಾ | 
ಆತಮನಸ್ತ ದಿವನಾಶ ೀ ತು 
ನಾರ್ ವೈತಾ ತಿಕಂಚ್ ದಿಷಯತ ೀ || 14-8 

ಶವನಿಗ  ಮಾಯಾಶಕತಯ ತಿರ ್ ೇಧಾನವಾಗಿರಲು 
(ಅವತ್ರಣವಾಗಲು) ಜಿೇವಾತ್ಮನಲಿ ಭ ೇದ್ ಕಲಪನ  
ಉಂಟಾಗುವುದ್ು. ಜಿೇವಾತ್ಮನಲ ಿಭ ೇದ್ಬುದ್ರಿಯು ನಾಶವಾಗಲು 
ಅದ ವೈತ್ಕರಂತ್ಲ್ ಬ ೇರ  ಯಾವುದ್್ ಉಳಯುವುದ್ರಲಿ. 

#ಪಶುತವಂ ಚ ಪತಿತವಂ ಚ 

ಮಾಯಾಮೀಹವಕ್ಲಪತಮ್ | 
ತಸಮನ್ ಪರಲಯಮಾಪನ ನೀ 
ಕ್ಃ ಪಶುಃ ಕ ೂೀ ನು ವಾ ಪತಿಃ || 14-9 

ಪಶುತ್ವವ ೇ ಆಗಲ (ಜಿೇವಭಾವವ ೇ ಆಗಲ) 
ಮತ್ುತ ಪತಿತ್ವವ ೇ ಆಗಲ (ಶವತ್ವವ ೇ ಆಗಲ) – 
ಇವ ರಡ್ ಮಾಯಾ ಮೇಹದ್ರಂದ್ಲ ೇ 
ಕಲಪಸಲಪಟಿಟವ . ಆ ಮಾಯಾ ಮೇಹವು 
ಶವನಲಿ ಪರಳಯವಾಗಲು (ಇಲಿದ್ಂತಾಗಲು) 
ಪಶು ಯಾರು? ಪತಿ ಯಾರು? (ಈ 
ಭ ೇದ್ವಿರುವುದ್ರಲಿ). ಭ ೇದ್ವ ಂಬ (ಶವ-
ಜಿೇವಭ ೇದ್ವ ಂಬ) 

ಘೂೀರ ಸ್ಂಸಾರ ಸ್ಪದಸ್ಯ 
ಭ ೀರ್ವಲೀಕ್ ಶಾಯಿನಃ | 

ಬಾಧಕ್ಂ ಪರಮಾರ್ ವೈತ- 
ಭಾವನಾ ಪರಮೌಷಧಮ್ || 14-10 

ಹುತ್ತದ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ, ಘ್ೇರವಾದ್ (ಭಯಾನಕವಾದ್) 
ಸಂಸಾರರ್ಪವಾದ್ ಸಪಮಕ ರ ಪರಮಾದ ವೈತ್ (ಶವಾದ ವೈತ್) 
ಭಾವನ ಯೇ ಬಾಧಕವಾದ್ ಪರಮೌಷ್ಧವಾಗಿದ . 

#ಭ ೀರ್ಬುದಿಿ ಸ್ಮುತಪನನ- 
ಮಹಾಸ್ಂಸಾರ ಸಾಗರಮ್ | 
ಅರ್ ವೈತಬುದಿಿಪ್ೀತ ೀನ 

ಸ್ಮುತತರತಿ ರ್ ೀಶ್ಕ್ಃ || 14-11 

ಈ ಮಹಾಸಂಸಾರರ್ಪವಾದ್ ಸಾಗರವು 
ಭ ೇದ್ಬುದ್ರಿಯಂದ್ಲ ೇ (ಶವ-ಜಿೇವರ 
ಭ ೇದ್ಬುದ್ರಿಯಂದ್ಲ ೇ) ಉತ್ಪನನವಾಗುತ್ತದ . 
ಇದ್ನುನ ದ ೇಶಕನು ಅದ ವೈತ್ (ಶವಾದ ವೈತ್) 
ಬುದ್ರಿಯಂಬ ಹಡಗಿನಿಂದ್ಲ ೇ ದಾಟ್ುತಾತನ . 

ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ೂೀದಿರಕಾತ 
ಕಾಮರಕ್ಷಃಕ್ತರಯಾಕ್ರಿೀ | 

ಸ್ಂಸಾರಕಾಲರಾತಿರಸ್ುತ 
ನಶ ಯೀರ್ರ್ ವೈತಭಾನುನಾ || 14-12 

ಅಜ್ಞಾನರ್ಪವಾದ್ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದ್ರಂದ್ ಹುಟಿಟ, ಕಾಮ 
ವಾುಪಾರ ರ್ಪವಾದ್ ರಾಕ್ಷಸಕ ತ್ುವನುನ ಮಾಡುತಿತರುವ 

ಸಂಸಾರವ ಂಬ ಕಾಗಮತ್ತಲ ಯು ಅದ ವೈತ್ ಭಾವನಾರ್ಪವಾದ್ 
ಭಾನುವಿನಿಂದ್ (ಸ್ಯಮನಿಂದ್) ನಾಶವಾಗುತ್ತದ . 

#ತಸಾಮರ್ರ್ ವೈತ ಭಾವಸ್ಯ 
ಸ್ರ್ ಶ  ೀ ನಾಸತ ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಉಪ್ಾಯೀ ಘೂೀರಸ್ಂಸಾರ- 
ಮಹಾತಾಪ ನಿವ ತತಯೀ || 14-13 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ಯೇಗಿಗಳಗ  ಘ್ೇರವಾದ್ 
(ಭಯಾನಕವಾದ್) ಸಂಸಾರದ್ 
ಮಹಾತಾಪವನುನ ನಿವ ತಿತ ಮಾಡಿಕ ್ಳಳಲು, 
ಅದ ವೈತ್ ಭಾವನ ಗ  ಸಮವಾದ್ ಬ ೇರ ್ ಂದ್ು 
ಉಪಾಯವು ಇರುವುದ್ರಲಿ. 

ಅರ್ ವೈತ ಭಾವನಾ ಜ್ಾತಮ್ 

ಕ್ಷಣಮಾತ ರೀಪಿ ಯತುುಖ್ಮ್ | 
ತತುುಖ್ಂ ಕ ೂೀಟಿವಷ ದಣ 

ಪ್ಾರಪಯತ ೀ ನ ೈವ ಭ ೂೀಗಿಭಃ || 14-14 

ಅದ ವೈತ್ ಭಾವನ ಯಂದ್ುಂಟಾದ್ ಒಂದ್ು ಕ್ಷಣದ್ ಯಾವ 
ಸುಖವುಂಟ ್ೇ ಆ ಸುಖವು ವಿಷ್ಯಭ ್ ೇಗಿಗಳಗ  ಒಂದ್ು ಕ ್ೇಟಿ 
ವಷ್ಮಗಳಂದ್ಲ್ ಸಹ ಪಾರಪಿತ ಮಾಡಿಕ ್ಳಳಲಾಗುವುದ್ರಲಿ. 

#ಚ್ತತವ ತಿತ ಸ್ಮಾಲೀನ- 
ಜಗತಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ | 

ಶ್ವಾನಂರ್ ಪರಿಸ್ೂೂತಿದಃ 
ಮುಕ್ತತರಿತಯ ಭಧೀಯತ ೀ || 14-15 

ತ್ಮಮ ರ್ಚತ್ತವ ತಿತಯಲ ಿಜಗತ್ತನುನ 
ಲೇನಗ ್ ಳಸಕ ್ಂಡ ಶವಯೇಗಿಗಳಗ  
ಉಂಟಾಗುವ ಶವಾನಂದ್ ಪರಿಸ್ೂತಿಮಯೇ 
(ಪರಿಪೂಣಮತ ಯೇ) ಮುಕತ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತದ . 

ಇತಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಆಚಾರಸ್ಂಪತಿತಸ್ಥಲಮ್   

ಶ್ವ ೈಕ್ಭಾವನಾಪನನ- 
ಶ್ವತ ೂವೀ ರ್ ೀಹವಾನಪಿ | 

ರ್ ೀಶ್ಕ ೂೀ ಹಿ ನ ಲಪ್ ಯೀತ 

ಸಾವಚಾರ ೈಃ ಸ್ೂತಕಾದಿಭಃ || 14-16 

ಶವ ೈಕು ಭಾವನ ಯಂದ್ (ಶವಾದ ವೈತ್ ಭಾವನ ಯಂದ್) ಪಾರಪತ 
ಮಾಡಿಕ ್ಂಡ ಶವತ್ವವುಳಳ ದ ೇಶಕನು (ಐಕುಸಿಲಯು) 
ದ ೇಹಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದರ್ ಸಹ ತ್ನನ ನಿತ್ುಕರಯಗಳಂದ್ ಮತ್ುತ 
ಜನನಾದ್ರ ಪಂಚ (ಜನನ, ಮರಣ, ರಜಃ, ಜಾತಿ, ಉರ್ಚಿಷ್ಟ) 
ಸ್ತ್ಕಗಳಂದ್ ಲಪತನಾಗುವುದ್ರಲಿ. 

#ಶ್ವಾರ್ ವೈತಪರಿಜ್ಞಾನ ೀ 
ಸಥತ ೀ ಸ್ತಿ ಮನಸವನಾಮ್ | 
ಕ್ಮದಣಾ ಕ್ತಂ ನು ಭಾವಯಂ ಸಾಯದ್ 

ಅಕ್ ತ ೀನ ಕ್ ತ ೀನ ವಾ || 14-17 

ಮನಸವಗಳಗ  (ಲಂಗದ್ಲಿ ಐಕುವಾದ್ 
ಮನಸುಸಳಳವರಿಗ ) ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವು 
ಸಿರಗ ್ ಳಳಲು ಅಕ ತ್ ಕಮಮಗಳಂದ್ 
(ಮಾಡಲ ೇಬಾರದ್ ದ್ುಷ್ರಮಮಗಳಂದ್) 
ಅರ್ವಾ ಕ ತ್ ಕಮಮಗಳಂದ್ 
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(ಮಾಡಲ ೇಬ ೇಕಾದ್ ಸತ್ರಮಮಗಳಂದ್) ಯಾವ 
ಫಲವೂ ಆಗುವುದ್ರಲ.ಿ 

ಶಂಭ ೂೀರ ೀಕ್ತವಭಾವ ೀನ 

ಸ್ವದತರ ಸ್ಮರ್ಶದನಃ | 

ಕ್ುವದನನಪಿ ಮಹಾಕ್ಮದ 

ನ ತತೂಲಮವಾಪ ನಯಾತ್ || 14-18 

ಎಲ ಿಡ ಯಲಿ ಸಮದ್ಶಮಯಾದ್, ಶಂಭುವಿನಲಿ (ಶವನಲಿ) 
ಐಕುಭಾವನ ಯನುನ ಹ ್ ಂದ್ರದ್ ಐಕುಸಿಲಯು 
ಮಹಾಕಮಮಗಳನುನ (ಪುಣು ಪಾಪರ್ಪವಾದ್ ಕಮಮಗಳನುನ) 
ಮಾಡಿದ್ರ್ ಸಹ, ಅವುಗಳ ಫಲವನುನ ಆತ್ನು ಹ ್ ಂದ್ುವುದ್ರಲಿ. 

#ಸ್ುಕ್ ತಿೀ ರ್ುಷೃತಿೀ ವಾಪಿ 

ಬಾರಹಮಣ ೂೀ ವಾಂತಯಜ್ ೂೀಪಿ ವಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ಭಾವ ಯುಕಾತನಾಮ್ 

ಸ್ರ್ ಶ  ೀ ಭವತಿ ಧುರವಮ್ || 14-19 

ಸುಕ ತಿಯೇ (ಪುಣಾುತ್ಮನ ೇ) ಆಗಲ, 

ದ್ುಷ್ೃತಿಯೇ (ಪಾಪಾತ್ಮನ ೇ) ಆಗಲ, 

ಬಾರಹಮಣನ ೇ ಆಗಿರಲ ಅರ್ವಾ ಅಂತ್ುಜನ ೇ 
ಆಗಿರಲ ಇವರ ಲಿರ್ ಶವ ೈಕುಭಾವನ ಯಂದ್ 
ಕ್ಡಿದ್ (ಶವಾದ ವೈತ್ ಭಾವವುಳಳ) ಐಕುಸಿಲಗ  
ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಸಮರಾಗಿ ಕಾಣುತಾತರ . 

ವಣಾದಶರಮ ಸ್ರ್ಾಚಾರ ೈಃ 
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕ್ತಂ ಪರಯೀಜನಮ್ | 
ಲೌಕ್ತಕ್ಸ್ುತ ಸ್ರ್ಾಚಾರಃ 
ಪಲಾಭಾವ ೀಪಿ ಭಾವಯತ ೀ || 14-20 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಗ  ಬಾರಹಮಣಾದ್ರ ವಣಮಗಳ ಮತ್ುತ ಬರಹಮಚಯಾಮದ್ರ 
ಆಶರಮಗಳ ಸದಾಚಾರಗಳಂದ್ ಏನ್ ಪರಯೇಜನವಿರುವುದ್ರಲಿ. 
ಆದ್ರ್ ಸಹ ಲೌಕಕವಾದ್ ಸದಾಚಾರವು (ನಿತ್ು, ನ ೈಮಿತಿತಕ 
ಕಮಮಗಳನುನ) ಫಲವಿಲಿದ  ಇದ್ದರ್ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಪಟಿಟದ . 

#ನಿರ್ದಗಿ ಕ್ಮದಬೀಜಸ್ಯ 
ನಿಮದಲಜ್ಞಾನ ವಹಿನನಾ | 

ರ್ ೀಹಿವದ್ ಭಾಸ್ಮಾನಸ್ಯ 
ರ್ ೀಹಯಾತಾರ ತು ಲೌಕ್ತಕ್ತೀ 14-21 

ನಿಮಮಲವಾದ್ ಜ್ಞಾನಾಗಿನಯಂದ್ 
ಕಮಮಬಿೇಜಗಳನುನ ಸುಟ್ುಟಕ ್ಂಡಿರುವ 
ಐಕುಸಿಲಯು ದ ೇಹಧಾರಿಯಂತ  
ಭಾಸವಾಗುತಿತದ್ದರ್ ಸಹ ಅವನ 
ದ ೇಹಯಾತ ರಯು (ದ ೇಹದ್ರಂದಾಗುವ 
ವುವಹಾರಗಳು) ಅವು ಲೌಕಕವಾದ್ವುಗಳು 
(ಪರಕ ತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ್ವುಗಳು) ಆಗಿವ . 

ಶ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಮಾಪನನ- 
ಸಥರವ ೈರಾಗಯಲಕ್ಷಣಃ | 
ಸ್ವಕ್ಮದಣಾ ನ ಲಪ್ ಯೀತ 

ಪರ್ಮಪತರಮಿವಾಂಭಸಾ || 14-22 

ಶವಜ್ಞಾನವನುನ ಪಡ ದ್ ಮತ್ುತ ಸರಿವಾದ್ ವ ೈರಾಗುದ್ ಲಕ್ಷಣವುಳಳ 
ಐಕುಸಿಲಯು ನಿೇರಿನಲಿರುವ ಕಮಲದ್ಂತ  ತ್ನನ ಕಮಮಗಳಂದ್ 
(ಕಮಮಫಲಗಳಂದ್) ಲಪತನಾಗುವುದ್ರಲಿ. 

#ಗಚಛಂಸತ ಷಠನ್ ಸ್ವಪನ್ ವಾಪಿ 

ಜ್ಾಗರನ್ ವಾಪಿ ಮಹಾಮತಿಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಮಾಯೀಗಾತ್ 

ಶ್ವಪೂಜ್ಾಪರಃ ಸ್ರ್ಾ || 14-23 

ಮಹಾಮತಿಯು (ಐಕುಸಲಿಯು) 
ನಡ ಯುತಿತದ್ದರ್, ನಿಂತಿದ್ದರ್, ಮಲಗಿದ್ದರ್, 

ಎಚಚರಗ ್ ಂಡಿದ್ದರ್ ಮತ್ುತ ಇನಾನವ 
ಕಾಯಮಗಳನ ನೇ ಮಾಡುತಿತದ್ದರ್ ಅವನು 
ಶವಜ್ಞಾನಯುಕತನಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ 
ಯಾವಾಗಲ್ ಶವಪೂಜ ಯನ ನೇ 
ಮಾಡುತಿತರುತಾತನ . 

ಯರ್ಯತಪಶಯತಿ ಸಾಮೀರ್ಮ್ 

ವಸ್ುತ ಲ ೂೀಕ ೀಷು ರ್ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಶ್ವರ್ಶದನಸ್ಂಪತಿತಃ 
ತತರ ತತರ ಮಹಾತಮನಃ || 14-24 

ದ ೇಶಕನು (ಐಕುಸಿಲಯು) ಈ ಲ ್ ೇಕದ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ವಸುತವನುನ ಪಿರೇತಿಯಂದ್ ನ ್ ೇಡುತಾತನ ಯೇ ಅವ ಲಿವುಗಳಲ ಿ
ಮಹಾತ್ಮನಾದ್ ಅವನಿಗ  ಶವದ್ಶಮನ ಸಂಪತಿತಯೇ 
ಪಾರಪತವಾಗುವುದ್ು. 

#ಯರ್ಯಚ್ಚಂತಯತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಮನಸಾ ಶುರ್ಿಭಾವನಃ | 

ತತತಚ್ಛವಮಯತ ವೀನ 

ಶ್ವಧಾಯನಮುರ್ಾಹ ತಮ್ || 14-25 

ಶುದ್ಿ ಭಾವದ್ (ನಿಮಮಲವಾದ್ ಭಾವನ ಯುಳಳ) 
ಐಕುಸಿಲದ್ ಯೇಗಿಯು ತ್ನನ ಮನಸಸನಿಂದ್ 
ಏನ ೇನು ರ್ಚಂತಿಸುತಾತನ ಯೇ ಅದ ಲಿವೂ 
ಶವಮಯ ವಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ನುನ 
(ಅವನ ರ್ಚಂತ್ನ ಯನುನ) ಶವಧಾುನವ ಂತ್ಲ ೇ 
ಹ ೇಳಲಾಗುವುದ್ು. 

ಯತಿಕಂಚ್ದ್ ಭಾಷಿತಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸ ವೀಚಛಯಾ  ಶ್ವಯೀಗಿನಾ | 

ಶವಯೇಗಿಯು ಈ ಲ ್ ೇಕದ್ಲ ಿಸ ವೇಚ ಿಯಂದ್ (ತ್ನನ 
ಇಚ ಿಯಂದ್) ಏನನ ನೇ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರ್ ಸಹ ಅದ ಲಿವೂ 

#ಯಾ ಯಾ ಚ ೀಷಾಾ ಸ್ಮುತಪನಾನ 
ಜ್ಾಯತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 

ಶವತಾದಾತ್ಯವನುನ ಹ ್ ಂದ್ರದ್ 
ಶವಯೇಗಿಗಳಂದ್ ಯಾವಾಗಲ್ ಯಾವ 
ಯಾವ ಚ ೇಷ್ ಟಗಳು (ಕರಯಗಳು) 
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ಶ್ವಸ ೂತೀತರಮಿರ್ಂ ಸ್ವದಮ್ 

ಯಸಾಮತ್ ಸ್ವಾದತಮಕ್ಃ ಶ್ವಃ |14-

26 

ಶವಸ ್ ತೇತ್ರವ ೇ ಆಗಿರುತ್ತದ . ಏಕ ಂದ್ರ  ಶವನು 
ಸವಾಮತ್ಮಕನಾಗಿರುತಾತನ . 

ಸಾ ಸಾ ಪೂಜ್ಾ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ವದರ್ಾ ತರ್ಗತಾತಮನಾಮ್ || 14-

27 

ಉತ್ಪನನವಾಗುವುವೇ, ಅವ ಲವಿೂ 
ಮಹ ೇಶನಾದ್ ಶವನ ಪೂಜ ಯೇ ಆಗಿರುತ್ತವ . 

ಇತಿ ಆಚಾರಸ್ಂಪತಿತಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಏಕ್ಭಾಜನಸ್ಥಲಮ್   

ವಶವಂ ಶ್ವಮಯಂ ಚ ೀತಿ 

ಸ್ರ್ಾ ಭಾವಯತ ೂೀ ಧಯಾ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ಭಾಜನಾತಮತಾವತ್ 

ಏಕ್ಭಾಜನಮುಚಯತ ೀ || 14-28 

ಈ ವಿಶವವ ಲಿವೂ ಶವಮಯವ ಂದ್ು ತ್ನನ ಬುದ್ರಿಯಂದ್ 
ಯಾವಾಗಲ್ ಭಾವಿಸುತಿತದ್ದ ಐಕುಸಿಲಗ  ಶವನ ್ ೇವಮನ ೇ 
ಏಕ ೈಕ ಆಶರಯನಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅವನು ಏಕಭಾಜನನ ಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಪಡುತಾತನ . (ಉದಾಹರಣ  : ಭಾಜನ= ಪಾತ್ರ, ಶವನು 
ಜಿೇವಾತ್ಮನು ಒಂದ ೇ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದರ . ಲಂಗ ೈಕುನ್, ಈ ವಿಶವ 
ಎರಡ್ ಸಹ ಶವನಲಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಇವನು (ಲಂಗ ೈಕುನು) 
ಏಕಭಾಜನ ಸಲಿಯಾಗಿದಾದನ .) 

#ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವದಸ್ಯ ಲ ೂೀಕ್ಸ್ಯ 
ಶ್ವಸಾಯರ್ ವೈತ ರ್ಶದನಾತ್ | 
ಏಕ್ಭಾಜನ ಯೀಗ ೀನ 

ಪರಸಾರ್ ೈಕ್ಯಮತಿಭದವ ೀತ್ || 14-29 

ಈ ಲಂಗ ೈಕುಸಿಲಯು ತ್ನನನುನ ಸಕಲ 
ವಿಶವವನುನ ಮತ್ುತ ಶವನನುನ ಒಂದಾಗಿ 
ನ ್ ೇಡುವುದ್ರಿಂದ್ ತ್ನಗುಂಟಾದ್ 
ಏಕಭಾಜನ ಸತಿಿಯಂದ್ ಪರಸಾದ ೈಕುಮತಿ 
ಯುಳಳವನಾಗುತಾತನ  (ಪರಸಾದ್ದ್ಲಿ 
ಐಕುಮತಿಯುಳಳವನಾಗುತಾತನ ). 

ಶ್ವ ೀ ವಶವಮಿರ್ಂ ಸ್ವದಮ್ 

ಶ್ವಃ ಸ್ವದತರ ಭಾಸ್ತ ೀ | 

ಆಧಾರಾಧ ೀಯ ಭಾವ ೀನ 

ಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಥತಿಃ || 14-30 

ಈ ಎಲಿ ವಿಶವವು ಶವನಲಿ ಇರುತ್ತದ . ಶವನು ಎಲ ಿ
ಕಡ ಗಿರುತಾತನ . ಶವ ಮತ್ುತ ಜಗತ್ುತ – ಇವರಿೇವಮರಲಿ ಆಧಾರ 
ಮತ್ುತ ಅಧ ೇಯಭಾವದ್ ಸಿತಿ ಇರುತ್ತದ  (ಶವನು ಆಧಾರ, ಜಗತ್ುತ 
ಆಧ ೇಯವ ಂದ್ು ತಿಳದ್ುಕ ್ಳಳಬ ೇಕು). 

#ಚ್ರ್ ೀಕ್ಭಾಜನಂ ಯಸ್ಯ 
ಚ್ತತವ ತ ತೀಃ ಶ್ವಾತಮಕ್ಮ್ | 

ನಾನಯತ್ ತಸ್ಯ ಕ್ತಮೀತ ೀನ 

ಮಾಯಾಮೂಲ ೀನ ವಸ್ುತನಾ || 14-

31 

ಯಾರ ರ್ಚತ್ತವ ತಿತಯು (ಮನ ್ ೇವಾುಪಾರವು) 
ಶವಾತ್ಮಕವೂ (ಶವಸವರ್ಪವೂ) ಮತ್ುತ 
ರ್ಚದ ೇಕಭಾಜನವೂ (ರ್ಚದ್್ರಪವನ ನೇ 
ಆಶರಯವಾಗಿ ಪಡ ದ್ರರುವುದ ್ ೇ) ಆ 
ಐಕುಸಿಲಗ  ಮಾಯಾ ಮ್ಲವಾದ್ ಈ 
ಪರಪಂಚದ್ರಂದ್ ಏನು ಪರಯೇಜನ? 

ಚ್ತರಕಾಶಯತ ೀ ವಶವಮ್ 

ತದಿವನಾ ನಾಸತ ವಸ್ುತ ಹಿ | 

ಚ್ರ್ ೀಕ್ ನಿಷಠ ಚ್ತಾತನಾಮ್ 

ಕ್ತಂ ಮಾಯಾಪರಿಕ್ಲಪತ ೈಃ || 14-32 

ಚ ೈತ್ನುವ ೇ ವಿಶವವನುನ ಪರಕಾಶಸುತ್ತದ . ಆ ಚ ೈತ್ನುದ್ 
ಹ ್ ರತಾಗಿ ಯಾವ ವಸುತವೂ ಅಸತತ್ವದ್ಲಿರುವುದ್ರಲ.ಿ ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ರ್ಚದ ೇಕನಿಷ್ಠ ರ್ಚತ್ತನಾದ್ (ಚ ೈತ್ನುದ್ಲಿಯೇ ತ್ತ್ಪರವಾದ್ 
ರ್ಚತ್ತವುಳಳ) ಐಕುಸಿಲಗ  ಮಾಯಾಕಲಪತ್ವಾದ್ ಈ ಪಾರಪಂರ್ಚಕ 
ವಸುತಗಳಂದ್ ಯಾವ ಪರಯೇಜನವೂ ಇರುವುದ್ರಲ.ಿ 

#ವ ತಿತಶ ನ ಯೀ ಸ್ವಹ ರ್ಯೀ 
ಶ್ವಲೀನ ೀ ನಿರಾಕ್ುಲ ೀ | 

ಯಃ ಸ್ರ್ಾ ವತದತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಸ್ ಮುಕ ೂತೀ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ || 14-

33 

ವ ತಿತಶ ನುವಾದ್ (ಅನು 
ವುವಹಾರವಿಲಿದ್ರರುವ), ನಿರಾಕುಲವಾದ್ 
(ಕ್ ್ಭ ರಹಿತ್ವಾದ್) ಮತ್ುತ ಶವನಲಿಯೇ 
ಲೇನವಾದ್ ತ್ನನ ಹ ದ್ಯದ್ಲಿಯೇ ಯಾವ 
(ಐಕುಸಿಲದ್) ಯೇಗಿಯು ವತಿಮಸುತಾತನ ಯೇ 
ಅವನು ಮುಕತನ ಂಬುವುದ್ರಲ ಿಯಾವ 
ಸಂಶಯವಿಲಿ. 

ಇತಿ ಏಕ್ಭಾಜನಸ್ಥಲಂ ಅರ್ ಸಹಭ ್ ೇಜನಸಲಿಮ್   

ಗುರ ೂೀಃ ಶ್ವಸ್ಯ ಶ್ಷಯಸ್ಯ 
ಸ್ವಸ್ವರೂಪತಯಾ ಸ್ೃತಿಃ | 

ಸ್ಹಭ ೂೀಜನಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಸ್ವದಗಾರಸಾತಮಭಾವತಃ || 14-34 

ಗುರುವನುನ, ಶವನನುನ ಮತ್ುತ ಶಷ್ುನನುನ ಸವಸವರ್ಪವಾಗಿ (ತ್ನನ 
ಆತ್ಮದ ್ ಂದ್ರಗ  ಅಭನನವಾಗಿ) ತಿಳದ್ುಕ ್ಂಡು 
ಸವಮಗಾರಸಾತ್ಮಭಾವದ್ರಂದ್ (ಎಲವಿನುನ ಒಟ್ುಟಗ್ಡಿಸ ಗರಹಿಸುವ 
ದ ಸ ಯಂದ್) ಇರುವ ಐಕುಸಿಲಯು ಸಹಭ ್ ೇಜನನ ಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

#ಶ್ವಂ ವಶವಂ ಗುರುಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ 

ಯೀಜಯೀನಿನತಯ ಮಾತಮನಿ | 
ಏಕ್ತ ವೀನ ಚ್ರ್ಾಕಾರ ೀ 
ತದಿರ್ಂ ಸ್ಹಭ ೂೀಜನಮ್ || 14-35 

ರ್ಚದಾಕಾರರ್ಪವಾದ್ ತ್ನನ ಆತ್ಮದ್ಲಿ 
ಶವನನುನ, ವಿಶವವನುನ ಮತ್ುತ ಗುರುವನುನ 
ಏಕತ್ವದ್ರಂದ್ ಸಾಕ್ಾತ್ ಯೇಜಿಸುವ 
(ಸಾಕ್ಾತ್ ತಿಳದ್ುಕ ್ಳುಳವ) ಸಿತಿಯೇ 
ಸಹಭ ್ ೇಜನವು. 
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ಅಯಂ ಶ್ವೀ ಗುರುಶ ೈಷ 

ಜಗರ್ ೀತಚಚರಾ ಚರಮ್ | 

ಅಹಂ ಚ ೀತಿ ಮತಿಯದಸ್ಯ 
ನಾಸ್ಯಸೌ ವಶವಭ ೂೀಜಕ್ಃ || 14-36 

ಇವನು ಶವನು, ಇವನು ಗುರುವು, ಇದ್ು ಚರಾಚರವಾದ್ ಜಗತ್ುತ 
ಮತ್ುತ ನಾನು ಎಂಬ ಭ ೇದ್ಬುದ್ರಯಿು ಯಾರಲಿ ಇರುತ್ತದ ಯೇ 
ಅವನು ವಿಶವಭ ್ ೇಜಕನಾಗನು (ಅವನು 
ಸಹಭ ್ ೇಜನಸಿಲಯಲಿ). 

#ಅಹಂ ಭ ತಯಃ ಶ್ವಃ ಸಾವಮಿೀ 
ಶ್ಷ ೂಯೀಹಂ ಗುರುರ ೀವ ವ ೈ | 
ಇತಿ ಯಸ್ಯ ಮತಿನಾದಸತ 
ಸ್ ಚಾರ್ ವೈತಪರ್ ೀ ಸಥತಃ || 14-37 

ನಾನು ಭ ತ್ುನು (ಸ ೇವಕನು), ಶವನು 
ಸಾವಮಿಯು, ನಾನು ಶಷ್ುನು, ಅವನು 
ಗುರುವು.-ಈ ಪರಕಾರದ್ ಭ ೇದ್ಬುದ್ರಿಯು 
ಯಾರಿಗ  ಇರುವುದ್ರಲವಿೇ ಅವನು ಅದ ವೈತ್ 
ಸಾಿನದ್ಲಿರುತಾತನ . 

ಪರಾಹಂತಾಮಯೀ ಸಾವತಮ- 
ಪ್ಾವಕ ೀ ವಶವಭಾಸ್ವತಿ | 

ಇರ್ಂತಾಹವಯ ಹ ೂೀಮೀನ 

ವಶವಹ ೂೀಮಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 14-38 

ವಿಶವಭಾಸಕವಾದ್ (ವಿಶವವನುನ ಬ ಳಗುವ) ಪರಾಹಂತ್ರ್ಪವಾದ್ 
ತ್ನನ ಆತ್ಮವ ಂಬ ಅಗಿನಯಲಿ ಇದ್ಂ ರ್ಪವಾದ್ ಎಲಿವನುನ 
ಹ ್ ೇಮ ಮಾಡುವವನು ವಿಶವಹ ್ ೇಮಿಯಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

#ಅಹಂ ಶ್ವೀ ಗುರುಶಾಚಹಮ್ 

ಅಹಂ ವಶವಂ ಚರಾಚರಮ್ | 

ಯಯಾ ವಜ್ಞಾಯತ ೀ ಸ್ಮಯಕ್ 

ಪೂಣಾದಹಂತ ೀತಿ ಸಾ ಸ್ೃತಾ || 14-

39 

ನಾನ ೇ ಶವನು, ನಾನ ೇ ಗುರುವು, ನಾನ ೇ 
ಚರಾಚರವಾದ್ ವಿಶವವು ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಯಾವುದ್ರಿಂದ್ ಚ ನಾನಗಿ 
ತಿಳಯಲಪಡುತ್ತದ ಯೇ ಅದ್ುವ ೇ 
ಪೂಣಾಮಹಂತ್ವ ಂದ್ು ಕರ ಯಲಪಡುತ್ತದ . 

ಆಧಾರವಹೌನ ಚ್ರ್ೂರಪ್ ೀ 
ಭ ೀರ್ಜ್ಾತಂ ಜಗರ್ಿವಃ | 
ಜುಹ ೂೀತಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಾವ ಯಃ 
ಸ್ ಜ್ಞ ೀಯೀ ವಶವ ಹವಯಭುಕ್ || 14-

40 

ರ್ಚದ್್ರಪವಾದ್ ಅತ್ಮವ ಂಬ ಆಧಾರ ಅಗಿನಯಲಿ ಜಗತಿತನ ಭ ೇದ್ 
ಸಮ್ಹವ ಂಬ ಹವಿಸಸನುನ ಯಾವಾತ್ನು ಹ ್ ೇಮ 
ಮಾಡುವನ ್ ೇ ಅವನು ಜ್ಞಾನಯಜಾವ (ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ 
ದ್ರೇಕ್ಷಿತ್ನ ಂತ್ಲ್) ಮತ್ುತ ವಿಶವಹವುಭುಕ್ (ವಿಶವವ ಂಬ ಹವಿಸಸನುನ 
ಭುಂಜಿಸುವವನು) ಎಂದ್ು ತಿಳದ್ುಕ ್ಳಳಬ ೇಕು. 

#ಚ್ರ್ಾಕಾರ ೀ ಪರಾಕಾಶ ೀ 
ಪರಮಾನಂರ್ ಭಾಸ್ವತಿ | 

ವಲೀನಚ್ತತವ ತಿತೀನಾಮ್ 

ಕಾ ವಾ ವಶವಕ್ರಮಸಥತಿಃ || 14-41 

ಪರಾಕಾಶದ್ಲಿ (ಸವಮತ್ೃಷ್ಟವಾದ್ 
ಆಜ್ಞ ಯಂಬ ಸಂಜ್ಞ ಯುಳಳ ಊಧರವ 
ಹ ದ್ಯಾಕಾಶದ್ಲಿ), ರ್ಚದಾಕಾರರ್ಪವುಳಳ 
(ಅರಿವ ೇ ಸವರ್ಪವಾಗುಳಳ) ಪರಮಾನಂದ್ 
ರ್ಪವಾದ್ ಸ್ಯಮನಲ ಿ(ಪರಮಾನಂದ್ 
ರ್ಪವಾದ್ ಮಹಾಲಂಗವ ಂಬ 
ಮಹಾಬ ಳಗಿನಲಿ) ತ್ನನ ರ್ಚತ್ತವ ತಿತಗಳನುನ 
ಅಡಗಿಸಕ ್ಂಡಿರುವ ಐಕುಸಿಲಗ  ವಿಶವಕರಮದ್ 
ಸಿತಿಯು, ಜಗತಿತನ ವುವಹಾರವು ಯಾವುದ್್ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ. 

ನಿರಸ್ತ ವಶವ ಸ್ಂಬಾಧ ೀ 
ನಿಷಕಲಂಕ ೀ ಚ್ರ್ಂಬರ ೀ | 

ಭಾವಯೀಲಲೀನಮಾತಾಮನಮ್ 

ಸಾಮರಸ್ಯಸ್ವಭಾವತಃ || 14-42 

ನಿರಾಕರಿಸಲಪಟ್ುಟ ವಿಶವ ಸಂಬಾಧ ಯುಳಳ (ಜಗತಿತನ ಎಲಿ 
ಬಾಧ ಗಳನುನ ತ ್ ಲಗಿಸಕ ್ಂಡ), ನಿಷ್ರಲಂಕವಾದ್ 
(ಕಲಂಕರಹಿತ್ವಾದ್), ರ್ಚದಾಕಾಶರ್ಪವಾದ್ ಮಹಾಲಂಗದ್ಲ ಿ
ಸಾಮರಸು ಭಾವದ್ರಂದ್ ತ್ನನನುನ ಐಕುನನಾನಗಿ ಭಾವಿಸಬ ೇಕು. 

#ಸ ೈಷಾ ವರ್ಾಯ ಪರಾ ಜ್ಞ ೀಯಾ 

ಸ್ತಾತನಂರ್ಪರಕಾಶ್ನಿೀ | 

ಮುಕ್ತತ ರಿತುಯಚಯತ ೀ ಸ್ದಿಭಃ 
ಜಗನ ೂೀಹನಿವತಿದನಿೀ || 14-43 

ಸರ್ಚಚದಾನಂದ್ ಸವರ್ಪವನುನ ಪರಕಾಶಸುವ 
ಪರಾವಿದ ುಯನ ನೇ (ಜ್ಞಾನವನ ನೇ) ಶ ರೇಷ್ಠವ ಂದ್ು 
ತಿಳದ್ುಕ ್ಳಳಬ ೇಕು. ಜಗತಿತನ ಮೇಹವನುನ 
ನಿವಾರಿಸುವ ಆ ವಿದ ುಯಂದ್ಲ ೇ ಮುಕತ 
ಸಗುವುದ ಂದ್ು ಸಜಜನರು ಹ ೇಳುತಾತರ . 

 ಭಕಾತದಿಧಾಮಾಪಿದತ ಧಮದಯೀಗಾತ್ 

ಪ್ಾರಪ್ ೈಕ್ಭಾವಃ ಪರಮಾರ್ುಭತ ೀನ | 
ಶ್ವ ೀನ ಚ್ರ್ ೂವಯೀ ಮಮಯೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಮೀಕ್ಷಶ್ರಯೀ ಭಾಜನತಾಮುಪ್ ೈತಿ|14-44 

ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾದಿಗಳಲಲ ಹ ೀಳಿರ್ ಧಮದಗಳನುನ (ಸ್ರ್ಾಚಾರಗಳನುನ) 
ಆಚರಿಸ್ುವ ರ್ರಿಂರ್, ಚ್ರ್ಾಕಾಶರೂಪವಾರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ವನ ೂಡನ  
ಪರಮಾರ್ುಭತವಾರ್ ರೂಪರ್ಲಲ ಐಕ್ಯಭಾವನ ಯನುನ ಹ ೂಂದಿ ಮೀಕ್ಷಶ್ರೀಗ  
ಭಾಜನನಾಗುತಾತನ . 
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ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಾಷ್ಟಕ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ   ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಪ್ಾಹಿಮಾಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ   ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರ  ರಕ್ಷಮಾಮ್ 
ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರರಶ ಂಗಾನಿಕ ೇತ್ನಂ 

ಶಂಜನಿೇಕುರತ್ ಪನನಗ ೇಶವರಮಚುುತ್ನಲಸಾಯಾಕಮ್ 

ಕ್ಷಿಪರದ್ಗದಪುರತ್ರಯಂ ತಿರದ್ರವಾಲಯೈರಭವಂದ್ರತ್ಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಪಂಚಪ್ಾರ್ಪ  ಪ ಷಪ ಗಂಧಪರ್ಾಂಬುಜರ್ವಯ  ಶ  ೀಭತಂ 

ಫಾಲಲ ೂೀಚನ ಜ್ಾತಪ್ಾವಕ್ ರ್ಗದ ಮನಮಥ ವಗರಹಂ 

ಭಸ್ಮದಿಗಿ ಕ್ಲ ೀವರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವಮವಯಯಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖುಚಮಮ ಕ ತ ್ ೇತ್ತರಿೇಯ ಮನ ್ ೇಹರಂ 

ಪಂಕಜಾಸನಪದ್ಮಲ ್ ೇಚನ ಪೇಜಿತಾಂಘ್ರರಸರ ್ ೇರುಹಂ 

ದ ೇವಸಂಧು ತ್ರಂಗಸೇಕರ ಸಕತ ಶುಭರ ಜಟಾಧರಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಯಕ್ಷರಾಜಸ್ಖ್ಂ ಭಗಾಕ್ಷಹರಂ ಭುಜಂಗವಭೂಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ ಸ್ುತಾಪರಿಶುರಕ್ುತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಂ 

ಕ್ಷ ೀಡನಿೀಲಗಲಂ ಪರಶವಧಧಾರಿನಮ್ ಮ ಗಧಾರಿಣಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಕುಂಡಲ ೇಕ ತ್ ಕುಂಡಲಶವರ ಕುಂಡಲಂ ವ ಷ್ವಾಹನಂ 

ನಾರದಾದ್ರ ಮುನಿೇಶವರ ಸುತತ್ ವ ೈಭವಂ ಭುವನ ೇಶವರಮ್ 

ಅಂಧಕಾಂತ್ಕ ಮಾಶರತಾಮರ ಪಾದ್ಪಂ ಶಮನಾಂತ್ಕಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಭ ೀಷಜಂ ಭಾವರ ೂೀಗಿಣಾಮಖಿಲಾಪರ್ಾಮಪಹಾರಿಣಂ 

ರ್ಕ್ಷಯಜ್ಞ ವನಾಶನಂ ತಿರಗುಣಾತಮಕ್ಂ ತಿರವಲ ೂೀಚನಂ 

ಭಕ್ತತಮುಕ್ತತಫಲಪರರ್ಂ ಸ್ಕ್ಲಾಘಸ್ಂಘ ನಿಬಹರಣಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಭಕತ ವತ್ಸಲಮರ್ಚರತ್ಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದ್ಂಬರಂ 

ಸವಮಭ್ತ್ಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರಮಪರಮೆಯಮನುತ್ಿಮಂ 

ಸ ್ ೇಮವಾರಿ ನಭ ್ ೇಹುತಾಶನ ಸ ್ ೇಮಚಾನಿಲಚಾಕರತಿಮ್ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಮಾಶರಯೇ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 

ವಶವಸ್ ಷಿಾವಧಾಯಿನಂ ಪ ನರ  ವ ಪ್ಾಲನತತಪರಂ 

ಸ್ಂಹರಂತಮಪಿ ಪರಪಂಚಮಶ ೀಷಲ ೂೀಕ್ ನಿವಾಸನಂ 

ಕ್ತರ ಡ ಯಂತ ಮಹಾನಿರಶಂ ಗಣನಾಥಯೂಥ ಸ್ಮನಿವತಂ 

ಚಂರ್ರಶ ೀಖ್ರಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಮ ತ್ುು ಭೇತ್ಮ ಕಂಡು ಸ ್ ನುಕ ತ್ಸತವಂ ಶವಸನಿನಧೌ 

ಯತ್ರಕುತ್ರ ಚ ಯ:  ಪ   ನನಹಿತ್ಸು ಮ ತ್ುುಭಯಂ ಭವ ೇತ್ 

ಪೂಣಮಮಾಯುರರ ್ ೇಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಮ ಸಂಪದ್ಮಾದ್ರಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಏವ ತ್ಸು ದ್ದಾತಿ ಮುಕತಮಯತ್ನತ್: 
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1. ಶರೇ (ಮಂಗಳಕರವೂ, ಸಂಪರದಾಯಕವೂ ಆದ್) ವಿಭ್ತಿ ರುದಾರಕ್ಷಗಳನುನ ಧರಿಸ ಪವಿತ್ರನಾದ್ 
ಇಷ್ಟಲಂಗಧಾರಿಯು ಶವತ್ತ್ತವವನುನ ಬ ್ ೇಧಿಸುವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೇ ವಿದ ುಯನುನ (ಮಂತ್ರವನುನ) 
ಜಪಿಸಬ ೇಕು. 

2. ಶ್ವತತತವಕ್ತಕಂತಲೂ ಪರ(ಶ ರೀಷಠ)ವಾರ್ ಬ ೀರ ೂಂರ್ು ಮಹತತರ 
(ಮಹಿಮಾನಿವತ)ವಾರ್ ತತತವವ  ಹ ೀಗ  ಇರುವ ದಿಲಲವೀ ಹಾಗ ಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಂತರಕ್ತಕಂತಲೂ ಮಹತತರವಾರ್ ಬ ೀರ ೂಂರ್ು ಮಂತರವ  ಇರುವ ದಿಲಲ. 

3. ಜಗತಿತಗ  ಮೂಲ ಕಾರಣನಾರ್ ಶ್ವನನುನ ತಿಳಿರ್ುಕ ೂಂಡ ಬಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ರ್ ೀವರುಗಳನುನ ತಿಳಿರ್ುಕ ೂಳಳುವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ  ಇರುವ ದಿಲಲವೀ ಹಾಗ  
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಂತರವನುನ ತಿಳಿರ್ುಕ ೂಂಡ ಬಳಿಕ್ ಮಂತಾರಂತರಗಳನುನ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಂತರಗಳನುನ) ತಿಳಿರ್ುಕ ೂಳಳುವ ರ್ರಿಂರ್ ಏನು ಫಲ? 

4. ಬರಹಮ, ವಷುವ ಮರ್ಲಾರ್ ರ್ ೀವರುಗಳಲಲ ಶಂಭುವ  ಹ ೀಗ  ಮಹತತರ 
(ಸ್ವದತತಮ)ನಾಗಿರುವನ ೂೀ ಅರ್ರಂತ  ಸ್ಪತಕ ೂೀಟಿ ಮಂತರಗಳಲಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತರವ ೀ ಸ್ವದತತಮವಾಗಿರ್ . 

5. ಸ್ಕ್ಲ ಬರಹಾಮಂಡಗಳಿಗ  ಪರಮಾತಮನಾರ್ ಮಹ ೀಶವರನು ಹ ೀತು 
(ಕಾರಣ)ವಾಗಿರುವಂತ  ಅವನ ವಾಚಕ್ ಮಂತರವಾರ್ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತರವ  ಎಲಲ ಮಂತರಗಳಿಗ  ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರ್ . 

6. ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬದವನುನ ಪೂವದರ್ಲಲ (ಮರ್ಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನಂತರ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬುರ್ಾಗಿ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಇರ್ುವ ೀ 
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವ ). ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವ  ಸ್ಕ್ಲ ಶುರತಿ(ವ ೀರ್)ಗಳ 
ಶ್ಖಾಮಣಿಯಾಗಿರ್ . 

7. ಆದಿಕಾಲದಿಂರ್ಲೂ (ಮರ್ಲನಿಂರ್ಲೂ) ಮಲತರಯಗಳ 
ಸ್ಂಬಂಧವಲಲದಿರುವ ರ್ರಿಂರ್ ಸ್ರ್ಾ ಪರಿಶುರ್ಿನಾಗಿರುವ ಸ್ಚ್ಚರ್ಾನಂರ್ ಘನ 
(ಸ್ವರೂಪ)ನು, ಪರಭುವಾರ್ (ಸ್ವತಂತರನೂ ಆರ್) ಶಂಭುವ ೀ ಶ್ವನ ಂರ್ು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

8. ಅಶ ೀಷಗಳಿಗ  (ಜಗತಿತನ ಸ್ ಷಿಾ, ಸಥತಿ, ಲಯಗಳಿಗ ) ಆಸ್ಪರ್ನಾಗಿರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗಿ ಎಲಲ ಮಂಗಲಗಳಿಗೂ ಆಶರಯನಾಗಿರುವ ರ್ರಿಂರ್ ತಿರಯಂಬಕ್ನು 
(ಮುಕ್ಕಣವನು) ಆರ್, ರ್ ೀವಾದಿರ್ ೀವನಾರ್ ಮಹಾರ್ ೀವನು ಶ್ವ ಶಬದದಿಂರ್ 
ಅಭಧ ೀಯನಾಗಿರುತಾತನ . (ಶ್ವನ ಂಬ ಹ ಸ್ರಿನಿಂರ್ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ ). 

9. ಶ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಮುಖ್ಯವ ತಿತಯಿಂರ್ (ಸಾಕ್ಷಾತ್) ಪರಬರಹಮ 
ಪರಕಾಶಕ್ವಾಗಿರುತತವ . (ಪರಶ್ವ ಬರಹಮವನುನ ತಿಳಿಸ್ುವಂತಹುಗಳಾಗಿವ ). 
ಶ್ವನ (ಉಳಿರ್ ನಿೀಲಕ್ಂಠ, ಮ ತುಯಂಜಯ ಮುಂತಾರ್) ಉಳಿರ್ ನಾಮಗಳಳ 
ಅವನ ಗುಣಗಳನುನ ಹ ೀಳಳವ ರ್ರ ಮೂಲಕ್ ಅವನನುನ ತಿಳಿಸ್ುತತವ . 

10. ಅಪರಿಮಿತ ತ ೀಜಸವಯೂ, ಸ್ಚ್ಚರ್ಾನಂರ್ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆರ್ ಶಂಭುವಗ  
ಶ್ವನ ಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಮುಖ್ಯವಾರ್ ನಾಮಗಳಾಗಿವ . ಈ ಶ್ವನ ಂಬ 
ಹ ಸ್ರನುನ ಅವಲಂಬಸಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವ  ಹ ೀಳಲಪಟಿಾರ್ . 

11. ಶ್ವನಾಮದಿಂರ್ ಕ್ೂಡಿರುವ ರ್ರಿಂರ್ ಮೀಕ್ಷಾಪ್ ೀಕ್ಷಿಗಳಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ 
ಮಂತರವನುನ ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಿಯಾರ್ ಮಹಾರ್ ೀವನು ಸ್ಂಸಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಂರ್ು (ಸ್ಂಸಾರದಿಂರ್ ಮುಕ್ತಗ ೂಳಿಸ್ುವನ ಂರ್ು) 
ಪರಸರಿ್ವಾಗಿರುವಂತ  ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವ  ಸ್ಂಸಾರ 

ಕ್ಷಯಕಾರಕ್ವಾಗಿರುತತರ್  (ಸ್ಂಸಾರವನುನ ಕ್ಷಯಿಸ್ುವಂತಹುರ್ಾದಗಿರುತತರ್ ). 

12. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಳ (ಪ ಥಿಿ, ಅಪ ಪ, ತ ೀಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ), 
ಪಂಚತನಾಮತರಗಳಳ (ಗಂಧ, ರಸ್, ರೂಪ, ಸ್ಪಶದ, ಶಬದ), 
ಪಂಚಜ್ಞಾನ ೀಂದಿರಯಗಳಳ (ಘ್ರರಣ, ರಸ್ನ, ಚಕ್ಷು, ಚಮದ, ಶ  ರೀತರ), ಪಂಚ 
ಕ್ಮದಂದಿರಯಗಳಳ (ಪ್ಾಯು, ಉಪಸ್ಥ, ಪ್ಾರ್, ಪ್ಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಂಚಬರಹಮರು 
(ಈಶಾನ, ತತುಪರುಷ, ಅಘೂೀರ, ವಾಮರ್ ೀವ, ಸ್ರ್ ೂಯೀಜ್ಾತ) ಮತುತ 
ಪಂಚಕ್ ತಯಗಳಳ (ಅನುಗರಹ, ತಿರ ೂೀಧಾನ, ಲಯ, ಸಥತಿ, ಸ್ ಷಿಾ) - ಇವ ಲಲವ ಗಳಳ 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 14 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರರ್ ಪಂಚವಣದಗಳಿಂರ್ ಬ ೂೀಧಯಗಳಾಗಿವ  (ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳ ೀ ಈ ಎಲಾಲ ಸ್ ಷಿಾಗ  ಮೂಲ ಕಾರಣ). 

13. ಈ ಪರಪಂಚರ್ಲಲ ವಶ ೀಷವಾಗಿ ಐರ್ು ಐರ್ರ ಗುಂಪ ಗಳಾಗಿರುವ 
ವಸ್ುತಗಳ ಲಲವೂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಗಳ ೀ ಆಗಿರುತತವ  (ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತರದಿಂರ್ಲ ೀ ಪ್ಾರರ್ುಭದವಸರುತತವ ). 

17. ಶ ರೀಷಠವಾರ್ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವ  ಓಂಕಾರದಿಂರ್ ಕ್ೂಡಿಕ ೂಂಡಾಗ 
ವ ೀರ್ಗಳಲಲ ಮತುತ ಶ ೈವಾಗಮಗಳಲಲ ಷಡಕ್ಷರ ಎಂರ್ು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತತರ್ . 

18. ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರರ್ ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಇರಿಸ್ುವಕ ಯಲಲ ಮರ್ಲನ ಅಕ್ಷರವಾರ್ 
ಪರಣವವ ೀ (ಓಂಕಾರವ ೀ) ಸ್ಚ್ಚರ್ಾನಂರ್ ಸ್ವರೂಪನಾರ್ ಕ ೀವಲ ಮಹಾರ್ ೀವನನ ನೀ 
ಬ ೂೀಧಸ್ುತತರ್ . 

19. ಅದಿವತಿೀಯವಾರ್ (ಒಂರ್ ೀ ಒಂರ್ಾರ್) ಪರಮಾನಂರ್ ಸ್ವರೂಪವ  ನಿಷರಪಂಚಕ್ವ  
(ಪ್ಾರಪಂಚ್ಕ್ ಭ ೀರ್ ಶ ನಯವ ) ಆರ್ ಶ್ವನ ಂಬ ಹ ಸ್ರಿನ ಪರಬರಹಮವ  
ಪರಣವವಂರ್ರಿಂರ್ಲ ೀ ಪರಕಾಶ್ಸ್ುತತರ್ . 

20. ಸ ೂೀಹಂ ಎಂಬುವ ರ್ು ಶ್ವ-ಜಿೀವರ ಅಭ ೀರ್ವನುನ ಬ ೂೀಧಸ್ುವ ಪರಮಾತಮ 
ರೂಪವಾರ್ ಮಂತರವಾಗಿರುತತರ್ . ಇರ್ು ಸ್ನಾತನ (ನಿತಯ)ವಾರ್ುರ್ು ಆಗಿರ್ . ಈ 
ಮಂತರರ್ಲಲಯ ಹಕಾರ ಮತುತ ಸ್ಕಾರಗಳಳ ಲ ೂೀಪವಾರ್ಾಗ ಓಂಕಾರವ ಂಬ 
ಏಕಾಕ್ಷರ ಮಂತರವ  ಪರಕ್ಟವಾಗುತತರ್ . 

21. ಈ ಪರಣವ (ಓಂಕಾರ) ಮಂತರದಿಂರ್ ನಿಷಕಲನಾರ್ ಶ್ವನು ಬ ೂೀಧಸ್ಲಪಡುತಾತನ . 
ಅರ್ರಂತ  ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದಿಂರ್ ಶ್ವನ ಸ್ರ್ ೂಯೀಜ್ಾತಾದಿ ಪಂಚಬರಹಮ ಸ್ವರೂಪವ  
ಹ ೀಳಲಪಡುತತರ್ . 

22. ನಿಷಕಲನಾರ್ ಶ್ವನು ಸ್ಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ, ಪರಜ್ಞಾ) ಸ್ವರೂಪನು ಆಗಿರುತಾತನ . 
ಸ್ಕ್ಲನಾರ್ ಪಂಚಬರಹಮನು ವಶವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತಾತನ . ಹಿೀಗ  ಈ ಷಡಕ್ಷರ 
ಮಂತರದಿಂರ್ ಶ್ವನ ಉಭಯ ರೂಪಗಳಳ (ನಿಷಕಲ, ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಳ, 
ನಿರಾಕಾರ, ಸಾಕಾರ) ನಿರೂಪಿತವಾಗುತತವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಂತರಕ ಕ ಮೂಲಮಂತರ, ವರ್ಾಯಮಂತರ, ಶ್ವಮಂತರ, ಶ ೈವಸ್ೂತರ 
ಮಂತರ ಮತುತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತರ ಎಂಬುರ್ಾಗಿ ಐರ್ು ಹ ಸ್ರುಗಳಳ ಪರಸರ್ಿವಾಗಿವ  
(ಪರಪಂಚರ್ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ರ್ರಿಂರ್ ಮೂಲಮಂತರ, ಈ ಮಂತರರ್ ಜಪದಿಂರ್ 
ಶ್ವ-ಜಿೀವ ೈಕ್ಯ ವರ್ ಯಯು ಪ್ಾರಪತವಾಗುವ ರ್ರಿಂರ್ ವರ್ಾಯಮಂತರ, ಸ್ವದರಿಗೂ 
ಮಂಗಲವನುನಂಟು ಮಾಡುವ ರ್ರಿಂರ್ ಶ್ವಮಂತರ, ಶ್ವನ ಸ್ಂಬಂಧಯಾರ್ ಸ್ವದ 
ವಷಯಂಗಳಳ ಇರ್ರಲಲ ಸ್ೂತರರೂಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ರ್ರಿಂರ್ ಶ ೈವಸ್ೂತರ 
ಮಂತರ, ಐರ್ು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರ್ರಿಂರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರ). 

26. ಶ್ವಪೂಜ್ಾ ಪರಾಯಣನಾರ್ (ಶ್ವಪೂಜ್ಾನಿಷಠನಾರ್)ವನು ಪರಣವದಿಂರ್ 
ಕ್ೂಡಿರ್ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವನುನ (ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತರವನುನ) ಸ್ಮಾಧಾನಚ್ತತನಾಗಿ 
ಜಪವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ವಪೂಜ್ಾನಿರತನಾರ್ವನು) ಪೂವದ ಇಲಲವ ೀ 
ಉತತರಮುಖ್ವಾಗಿ ಕ್ುಳಿತು, ಮೂರು ಸಾರಿ ಪ್ಾರಣಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆಮೀಲ  ತನನ ಹ ರ್ಯ ಕ್ಮಲರ್ಲಲ ಸ್ವಾದಲಂಕಾರಯುಕ್ತನಾರ್ ಸಾಂಬ 

29 ಜಪವ  ವಾಚ್ಕ್, ಉಪ್ಾಂಶು ಮತುತ ಮಾನಸಕ್ವ ಂಬುರ್ಾಗಿ ಮೂರು ವಧವಾಗಿ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿಾರ್ . ಸ್ಮಿೀಪರ್ ವಯಕ್ತತಗ  ಮಂತರರ್ ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಕ ೀಳಳತಿತರ್ದರ  ಅರ್ು ವಾಚ್ಕ್ 
ಜಪವ ಂರ್ು ನಿಶಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿರ್ುಕ ೂಳುಬ ೀಕ್ು. ಇರ್ು ಸ್ವದಪ್ಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗಿರುತತರ್ . 
ಎರಡೂ ತುಟಿಗಳನುನ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸ್ಪಶ್ದಸ ಸ್ಮಿೀಪರ್ ವಯಕ್ತತಗ  ಕ ೀಳರ್ ಹಾಗ  
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜಪವ ೀ ಉಪ್ಾಂಶು ಜಪವ ಂರ್ು ಕ್ತೀತರ್ಿ ಸ್ಲಪಡುತತರ್ . ತುಟಿ 
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(ಉಮಾಸ್ಮೀತ)ನಾರ್, ಚಂರ್ರಧರನಾರ್, ಮುಕ್ಕಣವನಾರ್, ಮಂಗಲಸ್ವರೂಪನಾರ್, 

ರ್ ೀವರ್ ೀವನಾರ್ ಮಹಾರ್ ೀವನನುನ ಧಾಯನಿಸ್ುತಾತ ಅನನಯವಾರ್ ಮನಸುನಿಂರ್ ಈ 
ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾಗೂ ನಾಲಗ ಯ ತುದಿಯನುನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ರ್  (ಅಲಾಲಡಿಸ್ರ್ ) ತನ ೂನಳಗ  ಮನಸ್ುನುನ 
ಮಂತಾರಕ್ಷರ ರೂಪರ್ಲಲ ಭಾವಸ್ುವ ರ್ ೀ ಮಾನಸಕ್ ಜಪವ . 

30. ವರತ, ರ್ಾನ ಮತುತ ತಪಸ್ುುಗಳ ಂಬ ಎಷುಾ ಕ್ಮದಯಜ್ಞಗಳಿರುವ ವೀ 
ಅವ ಲಲವೂ ಜಪಯಜ್ಞರ್ ಷ ೂೀಡಶಭಾಗಕ್ೂಕ ಸ್ಮಾನವಾಗಲಾರರ್ು (16ನ ಯ 
ಒಂರ್ು ಭಾಗಕ್ೂಕ ಸ್ಮನಾಗುವ ದಿಲಲ). 

31. ವಾಚ್ಕ್ ಜಪಯಜ್ಞರ್ ಮಹಾತಯವ  ಮರ್ಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿಾತು. ವಾಚ್ಕ್ ಜಪರ್ 
ನೂರುಪ್ಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲರ್ಾಯಕ್ವಾರ್ರ್ುದ ಉಪ್ಾಂಶು ಜಪವ . ಇನುನ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು 
ಹ ಚುಚ ಫಲರ್ಾಯಕ್ವಾರ್ರ್ುದ ಮಾನಸಕ್ ಜಪವ ಂರ್ು ಹ ೀಳಲಾಗಿರ್ . 

32. (ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರರ್) ವಾಚ್ಕ್ ಜಪ ಮತುತ ಉಪ್ಾಂಶು ಜಪಕ್ತಕಂತಲೂ 
ಘೂೀರ ಸ್ಂಸಾರನಾಶಕ್ವಾರ್ ಮಾನಸಕ್ ಜಪವ ೀ ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಶ ರೀಷಠವಾರ್ುರ್ು. 

33. ಈ ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿರ್ ವಧಗಳಲಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂರ್ ೂಂರ್ು ವಧಯಿಂರ್ 
ಭಾವಪೂಣದವಾಗಿ, ಪ್ಾಶರ್ ವಮುಕ್ತತಗಾಗಿ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮದಪ್ಾಶಗಳ 
ನಿವ ತಿತಗಾಗಿ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ವರ್ ಯಯನುನ (ಮಂತರವನುನ) ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಿಯಮ ಸ್ಂಪನನನಾಗಿ (ಯಮ ನಿಯಮಾದಿಗಳಿಂರ್ ಕ್ೂಡಿರ್ವನಾಗಿ), 
ಪರತಿನಿತಯವೂ ಶ್ವಭಾವಸ್ಂಪನನನಾಗಿ ಪರಯತನಪೂವದಕ್ ಈ ಮೂಲಮಂತರದಿಂರ್ 
(ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದಿಂರ್) ತನನ ಶ್ವಲಂಗವನುನ (ಇಷಾಲಂಗವನುನ) ಪೂಜಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕ್ತತಯುತನಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರದಿಂರ್ಲ ೀ ಶ್ವನನುನ 
(ಇಷಾಲಂಗವನುನ) ಒಂರ್ು ಬಾರಿಯಾರ್ರೂ ಪೂಜಿಸ್ುವರ ೂೀ ಅವರು ಈ ಮಂತರರ್ 
ಮಹಿಮಯಿಂರ್ ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ವನುನ ಹ ೂಂರ್ುವರು. 

36. ಅಬಭಕ್ಷಾ (ಜಲಹಾರಿಗಳಾಗಿ), ವಾಯು ಆಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವರತಗಳಿಂರ್ (ಕ್ ಚಛರ ಚಾಂರ್ಾರಯಣಾದಿ ವರತಗಳಿಂರ್) ಕ್ ಶಗ ೂಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಆ 
ವರತಗಳಿಂರ್ ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ ಪ್ಾರಪಿತಯು ಆಗುವ ದಿಲಲ. 

37. ಆರ್ದರಿಂರ್  ತಪಸ್ುು, ಯಜ್ಞ, ವರತ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾದಿಗಳ ಫಲಗಳಳ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಂತರದಿಂರ್ ಶ್ವನನುನ ಪೂಜಿಸರ್ ಫಲರ್ ಕ ೂೀಟಿಯ ಒಂರ್ು ಭಾಗಕ ಕ 
ಸ್ಮವಾಗಲಾರರ್ು. 

38. ಅಶುರಿ್ನ ೀ ಆಗಿರಲ, ಪರಿಶುರ್ಿನ ೀ ಆಗಿರಲ ವರತಭರಷಾನಾರ್ ಪತಿತನ ೀ ಆಗಿರಲ, 

ಒಂರ್ು ಸಾರಿ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರವನುನ ಪಠಿಸ್ುತಾತ ಶ್ವಲಂಗ (ಇಷಾಲಂಗ)ವನುನ 
ಪೂಜಿಸರ್ರ  ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುವ ರ್ರಲಲ ಸ್ಂಶಯವಲಲ. 

39. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಒಂರ್ ೀ ಒಂರ್ು ಸಾರಿ ಉಚಚರಿಸರ್ರೂ ಎಲಾಲ 
ಜಿೀವಗಳ ಎಲಲ ವಧ ಪ್ಾಪಗಳಳ ನಾಶವಾಗುತತವ . 

40. ಸ್ಕ್ಲ ಶ್ವಾಗಮಗಳಲಲ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಕಾರರ್ ಅನ ೀಕ್ ಮಂತರಗಳಳ ಇವ . 
ಅವ ಗಳಳ ಮೀಲಂರ್ ಮೀಲ  ಜಪ್ಾಭಾಯಸ್ವನುನ ಮಾಡಿರ್ಾಗ ಮಾತರ ಪ ರುಷಾಥದ 
(ಧಮದ, ಅಥದ, ಕಾಮ, ಮೀಕ್ಷ)ಗಳನುನ ಕ ೂಡುವಂತಹುಗಳಾಗಿವ . 

41. ಈಶವರನನುನ ಪರತಿಪ್ಾದಿಸ್ುವ (ಈಶವರ ರೂಪವನುನ ಹ ೀಳಳವ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಂತರವ  ಮಹಾಶಕ್ತತಶಾಲಯಾರ್ುರ್ಾಗಿರ್ . ಅಂತ ಯೀ ಒಂರ್ ೀ ಸಾರಿ 
ಉಚಚರಿಸರ್ರೂ ಸ್ಕ್ಲ ಸದಿಿಗಳನುನ ಕ ೂಡುವಂತಹುರ್ಾದಗಿರ್ . 

42. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಉಚಚರಿಸ್ುತಾತ ಒಂರ್ು ಪ ಷಪವನುನ 
ಶ್ವಲಂಗಕ ಕ ಸ್ಮಪಿದಸರ್ರ  ವಾಜಪ್ ೀಯಿ ಯಾಗರ್ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲವ  
ಪ್ಾರಪತವಾಗುತತರ್ . 

43. ಪರತಿನಿತಯ ಮಾಡುವ ಅಗಿನಹ ೂೀತರ ಯಾಗ, ಮೂರು ವ ೀರ್ಗಳ ಅಧಯಯನ, 

ಬಹುರ್ಕ್ಷಿಣ ಯುಳು ಜ್ ೂಯೀತಿಷ ೂಾೀಮಾದಿ ಯಾಗಗಳ ಫಲಗಳಳ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಂತರದಿಂರ್ ಪ್ಾರಪತವಾಗುವ ಫಲರ್ ಕ ೂೀಟಿಯ ಒಂರ್ು ಭಾಗಕ್ೂಕ ಸ್ಮವಾಗಲಾರವ . 
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44. ಪೂವದಕಾಲರ್ಲಲ ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣನಾರ್ (ಶ್ವಜ್ಞಾನ ನಿಷಠನಾರ್) 
ಸಾನಂರ್ನ ಂಬ ಯೀಗಿವಯದನು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಉಚಚರಿಸ 
ನರಕ್ರ್ಲಲರುವವರನುನ ಉರ್ಿರಿಸರ್ನು. 

45. ಪೂವದಕಾಲರ್ಲಲ ಶತಾನಂರ್ನ ಂಬ ಮುನಿಯು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತರರ್ 
ಸದಿಿಯಿಂರ್ ಸ್ಂಗಿರನ ಂಬ ಪ್ಾಪಿಯ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನರಕ್ವನ ನೀ ಸ್ವಗದವನಾನಗಿ 
ಮಾಡಿರ್ನು. 

46. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರದಿಂರ್ ಸದಿಿಯನುನ ಪಡ ರ್ ಉಪಮನುಯ ಎಂಬ 
ಹ ಸ್ರಿನ ಯೀಗಿಯು ಪೂವದಕಾಲರ್ಲಲ ಶ್ವನಿಂರ್ ಶ ೈವಶಾಸ್ರರ್ ಆಚಾಯದ 
ಪರ್ವಯನುನ ಪಡ ರ್ುಕ ೂಂಡನು. 

47. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರರ್ ಜಪದಿಂರ್ ವಸಷಠ ವಾಮರ್ ೀವಾದಿ ಮುನಿಗಳಳ 
ಪ್ಾಪಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅನ ೀಕ್ ಸದಿಿಗಳನುನ ಪಡ ರ್ುಕ ೂಂಡರಲಲರ್  ಮಹಾತ ೀಜಸವಗಳೂ 
(ಶಾಪ್ಾನುಗರಹ ಸ್ಮಥದರೂ) ಆಗಿರ್ದರು. 

48. ಬರಹಮ, ವಷುವ ಮರ್ಲಾರ್ ರ್ ೀವತ ಗಳಳ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರರ್ ಜಪರ್ 
ಮಹಾತಯದಿಂರ್ ಈ ಜಗತಿತನ ಸ್ ಷಿಾ, ಸಥತಿ ಮತುತ ಸ್ಂಹಾರ ಕ್ತರಯಗಳನುನ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಮಥದರಾಗುತಾತರ . 

49. ಇಲಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತರರ್ ವಷಯವಾಗಿ ಹ ಚ್ಚಗ  ಹ ೀಳಳವ ರ್ರಿಂರ್ ಏನು 
ಪರಯೀಜನ? ಯಾವ ಮಹಾತಮನು ರ್ ೀವನಾರ್ ಮಹಾರ್ ೀವನನುನ ಪೂಜಿಸ್ುತಾತ ಪರಮ 
ಭಕ್ತತಯಿಂರ್ ಪರಣವಾಕ್ಷರವ ೀ ಮರ್ಲುಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ (ಓಂ ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಮಂತರವನುನ) ಜಪಿಸ್ುತಾತನ , ಅವನು ರ್ುರಿತ (ಪ್ಾಪ)ಬಂಧನದಿಂರ್ 
ಬಡುಗಡ ಯಾಗಿ ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿಮಯನುನ ಪಡ ರ್ುಕ ೂಳಳುತಾತನ . 
ಇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲಂ ಇಲಲಗ  ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲವ  ಮುಗಿಯಿತು. 

  

  

 


