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ಪಂಚದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ – ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಂತರ್ಗತ ನವವಧ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲ - ಪರಸ್ಂರ್ಃ - ಅಥ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಮ್ 
|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಷಟ್ಸ್ಥಲ  ೀಕ್ತ ಸ್ದಾಚಾರ- 
ಸ್ಂಪನನಸ್ಯ ಯಥಾ ಕ್ರಮಮ್ |  
ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಾನಿ ಕ್ಥಯಂತ ೀ  
ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತತ ಪರಾಣಿ ಚ || 15-1 

|| ಅರ್ಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

#ಭಕ್ಾತದ ಯ ಕ್ಾಯ ವಸಾನಾನಿ 

ಷಡುಕ್ಾತನಿ ಸ್ಥಲಾನಿ ಚ | 

ಲಂರ್ಸ್ಥಲಾನಿ ಕ್ಾನಿೀಹ 

ಕ್ಥಯಂತ ೀ ಕ್ತಿ ವಾ ಪುನಃ || 15-2 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ರ್ುವಾಗದಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನಾಯಂತಾಃ 
ಭಕ್ಾತದಿ ಸ್ಥಲ ಸ್ಂಶ್ರತಾಃ | 

ಸ್ಥಲ ಭ ೀದಾಃ ಪರಕ್ತೀತರಯಂತ ೀ 

ಪಂಚಾಶತಸಪತ ಚಾಧುನಾ || 15-3 

#ಆದೌ ನವಸ್ಥಲಾನಿೀಹ 

ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಸ್ಮಾಶರಯಾತ್ | 

ಕ್ಥಯಂತ ೀ ರ್ುಣಸಾರ ೀಣ 

ನಾಮಾನ ಯೀಷಾಂ ಪೃಥಕ್ ಶುರಣು |15-4 

ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಂ ಪೂವಗಮ್ 

ತತಃ ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಮ್ | 

ಪರಜ್ಞಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಂ ಚಾಥ 

ಕ್ತರಯಾ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ ತತಃ || 15-5 

#ಭಾವಲಂರ್ಸ್ಥಲಂ ಚಾಥ 

ಜ್ಞಾನ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ ತತಃ | 

ಸ್ವಯಂ ಪರಂ ಚರಂ ಚ ೀತಿ 

ತ ೀಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಚಯತ ೀ || 15-6 

 ಭಕ್ತಸ್ಥಲಮ್ ಅಥ ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಮ್ 

ದಿೀಯತ ೀ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ಷೀಯತ ೀ ಪಾಶ ಬಂಧನಮ್ | 
ಯಯಾ ದಿೀಕ್ಷ ೀತಿ ಸಾ ತಸಾಯಮ್ 

ರ್ುರುರ್ ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ || 15-7 

#ರ್ುಣಾತಿೀತಂ ರ್ುಕ್ಾರಂ ಚ 

ರ ಪಾತಿೀತಂ ರು ಕ್ಾರಕ್ಮ್ | 
ರ್ುಣಾತಿೀತ ಮರ ಪಂ ಚ 

ಯೀ ದದಾಯತ್ ಸ್ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ || 15-8 

ಆಚಿನ  ೀತಿ ಚ ಶಾಸಾಾಥಾಗನ್ 

ಆಚಾರ ೀ ಸಾಥಪಯತಯಲಮ್ | 
ಸ್ವಯಮಾಚರತ ೀ ಯಸಾಾತ್ 

ಆಚಾಯಗಸ ತೀನ ಚ  ೀಚಯತ ೀ || 15-9 

#ಷಡಧ್ಾವತಿೀತ ಯೀಗ ೀನ 

ಯತತ ೀ ಯಸ್ುತ ದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಮಾಯಾಬ್ಧಿ ತಾರಣ  ೀಪಾಯ- 
ಹ ೀತುರ್ ವಶವರ್ುರುಃ ಶ್ವಃ || 15-10 

ಅಖಂಡಂ ಯೀನ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ವಯಜ್ಯತ ೀ ಸ್ವಗವಸ್ುತಷು | 

ಆತಾ ಯೀರ್ ಪರಭಾವ ೀನ 

ಸ್ ರ್ುರುರ್ ವಶವಭಾಸ್ಕ್ಃ || 15-11 

ಇತಿ ದಿೀಕ್ಷಾರ್ುರುಸ್ಥಲಂ 

 
ಅಥ ಶ್ಕ್ಷಾರ್ುರುಸ್ಥಲಮ್ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ುರು ರಸೌ ಶ್ಕ್ಷಾ- 
ಹ ೀತುಃ ಶ್ಷಯಸ್ಯ ಬ  ೀಧಕ್ಃ | 

ಪರಶ ೂನೀತತರ ಪರವಕ್ಾತ ಚ 

ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ರಿತಿೀಯಗತ ೀ || 15-12 

#ಬ  ೀಧಕ್  ೀಯಂ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತ  ೀ 

ಬ  ೀಧಯಮೀತದಿತಿ ಸ್ುುಟ್ಸ್ಮ್ | 
ಶ್ಷ ಯೀ ನಿ ಯುಜ್ಯತ ೀ ಯೀನ 

ಸ್ ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ರುಚಯತ ೀ || 15-13 
ಸ್ಂಸಾರ ತಿಮಿರ  ೀನಾಾಥಿ- 
ಶರಚಚಂದರ ಮರಿೀಚಯಃ | 

ವಾಚ  ೀ ಯಸ್ಯ ಪರವತಗಂತ ೀ 

ತಮಾಚಾಯಗಂ ಪರಚಕ್ಷ್ತ ೀ || 15-14 

#ದದಾತಿ ಯಃ ಪರತಿ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜ್ರ್ನಾಾಯಾ ನಿ ವತಗಕ್ಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ವಾಸ್ನ  ೀಪಾಯಮ್ 

ತಮಾಚಾಯಗ ವರಂ ವದುಃ || 15-15 

ಪೂವಗ ಪಕ್ಷ್ಂ ಸ್ಮಾದಾಯ 

ಜ್ರ್ದ ಭೀದ ವಕ್ಲಪನಮ್ | 

ಅದ ವೈತ ಕ್ೃತ ಸಿದಾಿಂತ  ೀ 

ರ್ುರುರ ೀಷ ರ್ುಣಾಧಿಕ್ಃ || 15-16 

#ಸ್ಂದ ೀಹ ವನ ಸ್ಂದ  ೀಹ- 
ಸ್ಮುಚ ಛೀದ ಕ್ುಠಾರಿಕ್ಾ | 
ಯತ ಸಕ್ತತ ಧ್ಾರಾ ವಮಲಾ 

ಸ್ ರ್ುರ ಣಾಂ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿಃ || 15-17 
ಯತ ಸಕ್ತತ ದಪಗಣಾ ಭ  ೀಗ ೀ 

ನಿಮಗಲ ೀ ದೃಶಯತ ೀ ಸ್ದಾ | 

ಮೀಕ್ಷ್ ಶ್ರೀರ್ ಬ್ಧಂಬ ರ ಪ ೀಣ 

ಸ್ ರ್ುರುರ್ ಭವತಾರಕ್ಃ || 15-18 

#ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಹೃದಯಾ ಲ ೀಖಯಮ್ 

ಪರದ  ಯೀತಯತಿ ಯಃ ಸ್ವಯಮ್ | 
ಜ್ಞಾನ ದಿೀಪಿಕ್ ಯಾನ ೀನ 

ರ್ುರುಣಾ ಕ್ಃ ಸ್ಮೀ ಭವ ೀತ್ || 15-19 

ಪರಮಾದ ವೈತ ವಜ್ಞಾನ 

ಪರಮೌಷಧಿ ದಾನತಃ | 
ಸ್ಂಸಾರ ರ  ೀರ್ ನಿಮಾಗಥಿೀ 

ದ ೀಶ್ಕ್ಃ ಕ್ ೀನ ಲಭಯತ ೀ || 15-20 

ಇತಿ ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಂ 
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ಅಥ (ಪರಜ್ಞಾ) ಜ್ಞಾನರ್ುರುಸ್ಥಲಮ್  ಉಪದ ೀಷ  ಟೀ ಪದ ೀಶಾನಾಮ್ 

ಸ್ಂಶಯ ಚ ಛೀದ ಕ್ಾರಕ್ಃ | 
ಸ್ಮಯಕ್ಾಞಾನ ಪರದಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಏಷ ಜ್ಞಾನ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ || 15-21 

#ನಿರಸ್ತ ವಶವ ಸ್ಂಭ ೀದಮ್ 

ನಿವಗಕ್ಾರಂ ಚಿದಂಬರಮ್| 

ಸಾಕ್ಷಾತಕರ  ೀತಿ ಯೀ ಯುಕ್ಾಯ 
ಸ್ ಜ್ಞಾನ ರ್ುರು ರುಚಯತ ೀ|| 15-22 

ಕ್ಲಂಕ್ವಾನ ಸೌ ಚಂದರಃ 
ಕ್ಷ್ಯವೃದಿ ಿಪರಿಪುುತಃ | 

ನಿಷಕಲಂಕ್ ಸಿಥತ  ೀ ಜ್ಞಾನ- 
ಚಂದರಮಾ ನಿವಗಕ್ಾರವಾನ್ || 15-23 

#ಪಾಶರವಸ್ಥ ತಿಮಿರಂ ಹಂತಿ 

ಪರದಿೀಪೀ ಮಣಿ ನಿಮಿಗತಃ | 

ಸ್ವಗಗಾಮಿ ತಮೀ ಹಂತಿ 

ಬ  ೀಧದಿೀಪೀ ನಿರಂಕ್ುಶಃ || 15-24 

ಸ್ವಾಗಥಗ ಸಾಧಕ್ ಜ್ಞಾನ- 
ವಶ ೀಷಾದ ೀಶ ತತಪರಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಚಾಯಗಃ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಅನುರ್ರಹಕ್ರಃ ಶ್ವಃ || 15-25 

#ಕ್ಟಾಕ್ಷ್ ಚಂದರಮಾಯಸ್ಯ 
ಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ರ ವಧಗನಃ | 
ಸ್ಂಸಾರ ತಿಮಿರಚ ಛೀದಿೀ 

ಸ್ ರ್ುರುಜ್ಞಾಗನ ಪಾರರ್ಃ || 15-26 
ಬಹಿಸಿತಮಿರವಚ ಛೀತಾತ 
ಭಾನುರ ೀಷ ಪರಕ್ತೀತಿಗತಃ | 

ಬಹಿರಂತ ಸ್ತಮಶ ಛೀದಿೀ 

ವಭುದ ಗಶ್ಕ್ ಭಾಸ್ಕರಃ || 15-27 

#ಕ್ಟಾಕ್ಷ್ ಲ ೀಶ ಮಾತ ರೀಣ 

ವನಾ ಧ್ಾಯನಾದಿ ಕ್ಲಪನಮ್ | 
ಶ್ವತವಂ ಭಾವಯೀದಯತರ 
ಸ್ ವ ೀಧಃ ಶಾಂಭವೀ ಮತಃ || 15-28 

ಶ್ವ ವ ೀಧ ಕ್ರ ೀ ಜ್ಞಾನ ೀ 

ದತ ತೀ ಯೀನ ಸ್ು ನಿಮಗಲ ೀ | 
ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವ ೀಚಿಛಷಯಃ 
ಸ್ ರ್ುರುರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ರಃ || 15-29 

ಇತಿ (ಪರಜ್ಞಾ) ಜ್ಞಾನರ್ುರುಸ್ಥಲಂ 

 ಅಥ ಕ್ತರಯಾ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಮ್ ರ್ುರ  ೀರ್ ವಜ್ಞಾನ ಯೀಗ ೀನ 

ಕ್ತರಯಾ ಯತರ ವಲೀಯತ ೀ | 

ತತಿಕಿಯಾ ಲಂರ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಸ್ವ ಗರಾರ್ಮ ಪಾರಗ ೈಃ || 15-30 

#ಪರಾನಂದ ಚಿದಾಕ್ಾರಮ್ 

ಪರಬರಹ ೈವ ಕ್ ೀವಲಮ್ | 

ಲಂರ್ಂ ಸ್ದ ರಪ ತಾಪನನಮ್ 

ಲಕ್ಷ್ಯತ ೀ ವಶವಸಿದಿಯೀ || 15-31 
ಲಂರ್ ಮೀವ ಪರಂ ಜ  ಯೀತಿಃ 
ಭವತಿ ಬರಹಾ ಕ್ ೀವಲಮ್ | 
ತಸಾಾತ್ ತತ ಪಜ್ನಾ ದ ೀವ 

ಸ್ವಗ ಕ್ಮಗ ಫಲ  ೀದಯಃ || 15-32 

#ಪರಿತಯಜ್ಯ ಕ್ತರಯಾಃ ಸ್ವಾಗ 

ಲಂರ್ ಪೂಜ ೈಕ್ ತತಪರಾಃ | 

ವತಗಂತ ೀ ಯೀಗಿನಃ ಸ್ವ ಗ 

ತಸಾಾಲುಂರ್ಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 15-33 

ಯಜ್ಞಾದಯಃ ಕ್ತರಯಾಃ ಸ್ವಾಗ 

ಲಂರ್ ಪೂಜಾಂಶ ಸ್ಮಿಾತಾಃ | 
ಇತಿ ಯತ ಪಜ್ಯತ ೀ ಸಿದ ಿೈಃ 
ತತಿಕಿಯಾ ಲಂರ್ ಮುಚಯತ ೀ || 15-34 

#ಕ್ತಂ ಯಜ್ಞ ೈ ರಗಿನಹ  ೀತಾರದ ಯೈಃ 
ಕ್ತಂ ತಪೀಭಿಶಚ ದುಶಚರ ೈಃ | 
ಲಂಗಾಚಗನ ರತಿಯಗಸ್ಯ 
ಸ್ ಸಿದಿಃ ಸ್ವಗಕ್ಮಗಸ್ು || 15-35 

ಬರಹಾವಷಾವವದಯಃ ಸ್ವ ಗ 

ವಬುಧ್ಾ ಲಂರ್ಮಾಶ್ರತಾಃ | 

ಸಿದಾಿಃ ಸ್ವಸ್ವಪದ ೀ ಭಾಂತಿ 

ಜ್ರ್ತತಂತಾರಧಿ ಕ್ಾರಿಣಃ || 15-36  

ಇತಿ ಕ್ತರಯಾಲಂರ್ಸ್ಥಲಂ 
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 ಅಥ ಭಾವಲಂರ್ಸ್ಥಲಮ್ ಕ್ತರಯಾ ಯಥಾ ಲಯಂ ಪಾರಪಾತ 
ತಥಾ ಭಾವೀಪಿ ಲೀಯತ ೀ | 
ಯತರ ತದ್ ದ ೀಶ್ಕ್ ೈ ರುಕ್ತಮ್ 

ಭಾವ ಲಂರ್ ಮಿತಿ ಸ್ುುಟ್ಸ್ಮ್ || 15-37 

#ಭಾವ ೀನ ರ್ೃಹಯತ ೀ ದ ೀವೀ 

ಭರ್ವಾನ್ ಪರಮಃ ಶ್ವಃ | 
ಕ್ತಂ ತ ೀನ ಕ್ತರೀಯತ ೀ ತಸ್ಯ 
ನಿತಯಪೂಣ  ಗ ಹಿ ಸ್ ಸ್ೃತಃ || 15-38 

ಅಖಂಡ ಪರಮಾನಂದ- 
ಬ  ೀಧರ ಪಃ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 

ಭಕ್ಾತನಾ ಮುಪಚಾರ ೀಣ 

ಭಾವ ಯೀಗಾತ್ ಪರಸಿೀದತಿ || 15-39 

#ಮೃಚಿಛಲಾ ವಹಿತಾಲುಂಗಾದ್ 

ಭಾವಲಂರ್ಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ | 

ನಿರಸ್ತ ಸ್ವಗದ  ೀಷತಾವದ್ 

ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ ಪರವ ೀಶನಾತ್ || 15-40 

ವಹಾಯ ಬಾಹಯಲಂಗಾನಿ 

ಚಿಲುಂರ್ಂ ಮನಸಿ ಸ್ಾರನ್ | 

ಪೂಜ್ಯೀದ್ ಭಾವ ಪುಷ ಪೈಯಗ 

ಭಾವಲಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 15-41 

#ಮ ಲಾಧ್ಾರ ೀಥವಾ ಚಿತ ತೀ 

ಭ ರಮಧ್ ಯೀ ವಾ ಸ್ು ನಿಮಗಲಮ್ | 
ದಿೀಪಾಕ್ಾರಂ ಯಜ್ನ್ ಲಂರ್ಮ್ 

ಭಾವದರವ ಯೈಃ ಸ್ ಯೀರ್ವಾನ್ |15-42 
ಸಾವನುಭ ತಿ ಪರಮಾಣ ೀನ 

ಜ  ಯೀತಿಲಗಂಗ ೀನ ಸ್ಂಯುತಃ | 
ಶ್ಲಾ ಮೃದಾಾರು ಸ್ಂಭ ತಮ್ 

ನ ಲಂರ್ಂ ಪೂಜ್ಯತಯ ಸೌ ||15-43 

#ಕ್ತರಯಾರ ಪಾ ತು ಯಾ ಪೂಜಾ 

ಸಾ ಜ್ಞ ೀಯಾ ಸ್ವಲಪ ಸ್ಂವದಾಮ್ | 
ಅಂತರಾ ಭಾವಪೂಜಾ ತು 
ಶ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ನಾಂ ಮತಾ || 15-44 

ಇತಿ ಭಾವ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಜ್ಞಾನ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಮ್ 

ತದಾಭವ ಜ್ಞಾಪಕ್ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಲಯಂ ಯತರ ಸ್ಮಶುನತ ೀ | 

ತಜಾಞ ಜ್ಞಾನ ಲಂರ್ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಶ್ವತತಾತವಥಗ ಕ್  ೀವದ ೈಃ || 15-45 

#ತಿರಮ ತಿಗ ಭ ೀದ ನಿಮುಗಕ್ತಮ್ 

ತಿರರ್ುಣಾತಿೀತವ ೈಭವಮ್ | 

ಬರಹಾ ಯದ್ ಬ  ೀಧಯತ ೀ ತತುತ 
ಜ್ಞಾನಲಂರ್ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 15-46 

ಸ್ ಥಲ ೀ ಕ್ತರಯಾ ಸ್ಮಾಪತಿತಃ 
ಸ್ ಕ್ಷ ಮೀ ಭಾವಸ್ಯ ಸ್ಂಭವಃ | 

ಸ್ ಥಲ ಸ್ ಕ್ಷ್ಮ ಪದಾತಿೀತ ೀ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ಪರಾತಾನಿ || 15-47 

#ಕ್ಲಪತಾನಿ ಹಿ ರ ಪಾಣಿ 

ಸ್ ಥಲಾನಿ ಪರಮಾತಾನಃ | 

ಸ್ ಕ್ಷಾಮಣಯಪಿ ಚ ತ ೈಃ ಕ್ತಂ ವಾ 

ಪರಬ  ೀಧಂ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 15-48 
ಪರಾತಪರಂ ತು ಯದ್ ಬರಹಾ 

ಪರಮಾನಂದಲಕ್ಷ್ಣಮ್ | 

ಶ್ವಾಖಯಂ ಜ್ಞಾಯತ ೀ ಯೀನ 

ಜ್ಞಾನಲಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 15-49 

#ಬಾಹಯಕ್ತರಯಾಂ ಪರಿತಯಜ್ಯ 
ಚಿಂತಾಮಪಿ ಚ ಮಾನಸಿೀಮ್ | 
ಅಖಂಡಜ್ಞಾನರ ಪತವಮ್ 

ಯೀ ಭಜ ೀನುಾಕ್ತ ಏವ ಸ್ಃ || 15-50 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಲಂರ್ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಸ್ವಯಸ್ಥಲಮ್ 

ತದಾಭವ ಜ್ಞಾಪಕ್ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಯತರ ಜ್ಞಾನ ೀ ಲಯಂ ವರಜ ೀತ್ | 
ತದಾವನ ೀಷ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತಃ 
ಸಾವಭಿಧ್ಾನ  ೀ ಮನಿೀಷಿಭಿಃ || 15-51 

#ಸ್ವಚಛಂದಾಚಾರ ಸ್ಂತುಷ  ಟೀ 

ಜ  ಯೀತಿಲಗಂರ್ ಪರಾಯಣಃ | 
ಆತಾಸ್ಥ ಸ್ಕ್ಲಾಕ್ಾರಃ 
ಸಾವಭಿಧ್  ೀ ಮುನಿ ಸ್ತತಮಃ || 15-52 

ನಿಮಗಮೀ ನಿರಹಂಕ್ಾರ  ೀ 

ನಿರಸ್ತ ಕ್ ುೀಶ ಪಂಚಕ್ಃ | 

ಭಿಕ್ಷಾಶ್ೀ ಸ್ಮ ಬುದಿಿಶಚ 
ಮುಕ್ತ ಪಾರಯೀ ಮುನಿರ್ ಭವ ೀತ್||15-53 

#ಯದೃಚಾಛ ಲಾಭ ಸ್ಂತುಷ  ಟೀ 

ಭಸ್ಾನಿಷ  ಠೀ ಜತ ೀಂದಿರಯಃ | 
ಸ್ಮ ವೃತಿತರ್ ಭವ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಭಿಕ್ಷ್ುಕ್ ೀ ವಾ ನೃಪ ೀಥವಾ || 15-54 
ಪಶಯನ್ ಸ್ವಾಗಣಿ ಭ ತಾನಿ 

ಸ್ಂಸಾರ ಸಾಥನಿ ಸ್ವಗಶಃ | 

#ಧ್ಾಯನಂ ಶ ೈವಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಭಿಕ್ಷಾ ಚ ೈಕ್ಾಂತ ಶ್ೀಲತಾ | 

ಇತಿ ಸ್ವಯ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಚರ ಸ್ಥಲಮ್ 
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ಸ್ಾಯಮಾನಃ ಪರಾನಂದ ೀ 

ಲೀನಾತಾಾ ವತಗತ ೀ ಸ್ುಧಿೀಃ || 15-55 
ಯತ ೀಶಚತಾವರಿ ಕ್ಮಾಗಣಿ 

ನ ಪಂಚಮ ಮಿಹ ೀಷಯತ ೀ || 15-56 
ಸ್ವರ ಪ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಪನ  ನೀ 

ಧವಸಾತಹಂ ಮಮತಾ ಕ್ೃತಿಃ | 
ಸ್ವಯಮೀವ ಸ್ವಯಂ ಭ ತಾವ 
ಚರತಿೀತಿ ಚರಾಭಿಧಃ || 15-57 

#ಕ್ಾಮ ಕ್  ರೀಧ್ಾದಿ ನಿಮುಗಕ್ತಃ 
ಶಾಂತಿ ದಾಂತಿ ಸ್ಮನಿವತಃ | 
ಸ್ಮ ಬುದಾಿಯ ಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಸ್ವಗತರ ಶ್ವ ಬುದಿಿಮಾನ್ || 15-58 

ಇದಂ ಮುಖಯ ಮಿದಂ ಹಿೀನಮ್ 

ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಕ್ಲಪಯನ್ | 
ಸ್ವಗತರ ಸ್ಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಸ್ವಗಂ ಬರಹ ೇತಿ ಭಾವಯನ್ || 15-59 

#ನ ಸ್ನಾಾನ ೀಷು ಸ್ಂಪಿರೀತಿಮ್ 

ನಾವಮಾನ ೀಷು ಚ ವಯಥಾಮ್ | 
ಕ್ುವಾಗಣಃ ಸ್ಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಕ್ ಟ್ಸ್ಸ ಥೀ ಸಾವತಾನಿ ಸಿಥತಃ || 15-60 
ಅಪಾರಕ್ೃತ ೈರ್ುಗಣ ೈಃ ಸಿವೀಯೈಃ 
ಸ್ವಗಂ ವಸಾಾಪಯನ್ ಜ್ನಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ಪರಮಾನಂದ- 
ಮುದಿತ  ೀ ದ ೀಹಿವಚಚರ ೀತ್ || 15-61 

#ನ ಪರಪಂಚ ೀ ನಿಜ ೀ ದ ೀಹ ೀ 

ನ ಧಮಗ ನ ಚ ದುಷೃತ ೀ | 
ರ್ತವ ೈಷಮಯ ಧಿೀಧಿಗರ  ೀ 

ಯತಿಶಚರತಿ ದ ೀಹಿವತ್ || 15-62 

ಪಾರಕ್ೃತ ೈಶವಯಗ ಸ್ಂಪತಿತ- 
ಪರಾಙ್ುಾಖ ಮನಃ ಸಿಥತಿಃ | 
ಚಿದಾನಂದ ನಿಜಾತಾಸ  ಥೀ 

ಮೀದತ ೀ ಮುನಿಪುಂರ್ವಃ || 15-63 

ಇತಿ ಚರಸ್ಥಲಂ 

 

 ಅಥ ಪರಸ್ಥಲಮ್ ಸ್ವಯಮೀವ ಸ್ವಯಂ ಭ ತಾವ 
ಚರತಃ ಸ್ವಸ್ವರ ಪತಃ | 

ಪರಂ ನಾಸಿತೀತಿ ಬ  ೀಧಸ್ಯ 
ಪರತವ ಮ ಭಿಧಿೀಯತ ೀ || 15-64 

#ಸ್ವತಂತರಃ ಸ್ವಗ ಕ್ೃತ ಯೀಷು 
ಸ್ವಂ ಪರತ ವೀನ ಭಾವತಃ | 

ತೃಣಿೀ ಕ್ುವಗನ್ ಜ್ರ್ಜಾಞಲಮ್ 

ವತಗತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿರಾಟ್ || 15-65 
ವಣಾಗಶರಮ ಸ್ಮಾಚಾರ- 
ಮಾರ್ಗ ನಿಷಾಠ ಪರಾಙ್ುಾಖಃ | 
ಸ್ವಗತೃಷಟಂ ಸ್ವಮಾತಾಾನಮ್ 

ಪಶಯನ್ ಯೀಗಿೀ ತು ಮೀದತ ೀ 15-66 

#ವಶಾವತಿೀತಂ ಪರಂ ಬರಹಾ 

ಶ್ವಾಖಯಂ ಚಿತಸವರ ಪಕ್ಮ್ | 
ತದ ೀವಾಹ ಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಿೀ 

ಸ್ವಗತೃಷಟಃ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 15-67 

ಅಚಲಂ ಧುರವಮಾತಾಾನಮ್ 

ಅನುಪಶಯನಿನರಂತರಮ್ | 

ನಿರಸ್ತವಶವವಭಾರಂತಿಃ 
ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವ ೀನುಾನಿಃ || 15-68 

#ಬರಹಾಾದಾಯಃ ಕ್ತಂ ನು ಕ್ುವಗಂತಿ 

ದ ೀವತಾಃ ಕ್ಮಗ ಮಾರ್ಗಗಾಃ | 

ಕ್ಮಾಗತಿೀತ ಪದಸ್ಥಸ್ಯ 
ಸ್ವಯಂ ಬರಹಾ ಸ್ವರ ಪಿಣಃ || 15-69 

ಸ ವೀಚಛಯಾ ಸ್ಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ವಮುಂಚನ್ ದ ೀಹ ಮಾನಿತಾಮ್ | 

ದಶಗನ ೈಃ ಸ್ಪಶಗನ ೈಃ ಸ್ವಾಗನ್ 

ಅಜ್ಞಾನಪಿ ವಮೀಚಯೀತ್ || 15-70 

#ನಿತ ಯೀ ನಿಮಗಲ ಭಾವನ ೀ ನಿರುಪಮೀ 
ನಿಧ ಗತ ವಶವ ಭರಮೀ 

ಸ್ತಾತನಂದ ಚಿದಾತಾಕ್ ೀ ಪರಶ್ವ ೀ  
ಸಾಮಯಂ ರ್ತಃ ಸ್ಂಯಮಿೀ| 

ಪರಧವಸಾತಶರಮ ವಣಗ ಧಮಗ ನಿರ್ಲಃ 
ಸ್ವಚಛಂದ ಸ್ಂಚಾರ ವಾನ್ 

ದ ೀಹಿೀವಾದುಭತ ವ ೈಭವೀ ವಜ್ಯತ ೀ 
ಜೀವನಿವಮುಕ್ತಃ ಸ್ುಧಿೀಃ || 15-71 

 

ಇತಿ ಪರಸ್ಥಲಮ್ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಂ 

ಓಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಿಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀರ್ ಶಾಸ ಾೀ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ಾರ್ಸ್ಯ ಸ್ಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಗ ನಿಣಗಯೀ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಿಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣೌ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲಾಂತರ್ಗತ ಲಂರ್ಸ್ಥಲ ೀ ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಾದಿ ನವವಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗ  ೀ ನಾಮ ಪಂಚದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಕ್ಷ್ಮಾಪಣ ಸ  ತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷ್ರ ಪದಭರಷಟಮ್ 

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ | 
ತತಸವಗಂ ಕ್ಷ್ಮಯತಾಂ ದ ೀವ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ರ್ಣ ೀಶವರ || 

ಓಂ ಸ್ವ ೀಗಷಾಂ ಸ್ವಸಿತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಗಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಗಷಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಓಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ಹ ವೀಯಗಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 

ತ ೀಜ್ಸಿವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸ್ುತ 
ಮಾ ವದಿವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಲ  ೀಕ್ಾ ಸ್ಮಸಾತ ಸ್ುಖಿನ  ೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀಗ ಜ್ನಾಃ ಸ್ುಖಿನ  ೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀಗ ಸ್ಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀಗ ಭದಾರಣಿ ಪಶಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ದುಃಖ ಭಾಭಗವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ 

ಸ್ಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಸ್ಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ 

ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುರತ ೈ ರವ ತಿೀಣ ೀಗ                     
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಏಕ್  ೀತತರ ಶತ ಸ್ಂಖಯ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ ೀ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗ  
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗ  
ಸ್ವಣಾಗಕ್ಷ್ರ ರಚಿತ ೀ 
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಅಷಾಟವರಣ ವಧ್ಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ  ೀಪಾನ ೀ 

ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ  ೀಪಾನ ೀ 

ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಗನಿ  
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಗನಿ 

ತತತವ ತರಯಗಿೀತ ೀ    
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ       

ರ್ುರುಚರಲಂರ್ ಸ್ಪಯಾಗ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬರಹಾ ಪರ ೀ  
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                   

ಶರಣಾರ್ತ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟ್ಸ್ ಶ ೂೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ಘಟ್ಸ್ ಶ ೂೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ತತ ವಧ್ಾಯಿನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ತತ ವಧ್ಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ರ್ಂಗ ೀ 

 ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸ್ುವ ೀದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬುದುುದ  
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬುದುುದ 

ಶ್ವ ಸಾರ್ರ ರಮಯೀ 
 ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ಜ್ರ್ದುುರು   
ಸಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಸಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ರಥಿತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ರಥಿತಾ   
ಭ  ಮಂಡಲ ಧ್ಾಯಾಗ        
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತೃಪ ೈ:   
ಕ್  ೀಟಿ ಜ್ನ ೈರ್ ವಂದ ಯೈ:  
ಕ್  ೀಟಿ ಜ್ನ ೈರ್ ವಂದ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವತಿ ಮಾತ:     
ಜ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ       
ಓಂ ಜ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 

ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
ಓಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
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ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಾಷ್ಟಕ 

ಚಂದರಶ ೀಖರ   ಚಂದರಶ ೀಖರ ಚಂದರಶ ೀಖರ ಪಾಹಿಮಾಂ 

ಚಂದರಶ ೀಖರ   ಚಂದರಶ ೀಖರ ಚಂದರಶ ೀಖರ  ರಕ್ಷ್ಮಾಮ್ 
ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 1 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 2 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 3 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರರ ಶ ಂಗ ನಿಕ ೇತ್ನಂ 

ಶಂಜನಿೇ ಕ ತ್ ಪನನಗ ೇಶವರ ಮಚುುತಾನಲ ಸಾಯಾಕಮ್ 

ಕ್ಷಿಪರದ್ಗದ ಪುರತ್ರಯಂ ತಿರದಿವಾಲಯೈ ರಭಿ ವಂದ್ರತ್ಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈ ಯಮಃ 

ಪಂಚಪಾದಪ  ಪುಷಪ ರ್ಂಧ ಪದಾಂಬುಜ್ ದವಯ  ಶ ೂೀಭಿತಂ 

ಫಾಲ ಲ  ೀಚನ ಜಾತ ಪಾವಕ್ ದರ್ಾ ಮನಾಥ ವರ್ರಹಂ 

ಭಸ್ಾದಿರ್ಿ ಕ್ಲ ೀವರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವಮವಯಯಂ 

ಚಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈ ಯಮ: 

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖುಚಮಮ ಕ  ತ ್ ೇತ್ತರಿೇಯ ಮನ ್ ೇಹರಂ 

ಪಂಕಜಾಸನ ಪದಾಲ  ೀಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರರ ಸರ ್ ೇರುಹಂ 

ದ ೇವಸಂಧು ತ್ರಂಗ ಸೇಕರ ಸಿಕ್ತ ಶುಭರ ಜಟಾಧರಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮಃ 
ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 4 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 5 ಸ  ತೀತರ ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 6 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ಯಕ್ಷ್ರಾಜ್ ಸ್ಖಂ ಭಗಾಕ್ಷ್ ಹರಂ ಭುಜ್ಂರ್ ವಭ ಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ್ ಸ್ುತಾ ಪರಿಷೃತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಂ 

ಕ್ಷ ೀಡ ನಿೀಲರ್ಲಂ ಪರಶವಥ ಧ್ಾರಿಣಂ ಮೃರ್ಧ್ಾರಿಣಂ 

ಚಂದರಶ ೀಖರ 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 ೀಷಜ್ಂ ಭಾವರ  ೀಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪ ದಾಮಪ ಹಾರಿಣಂ 

ದಕ್ಷ್ಯಜ್ಞ ವನಾಶನಂ ತಿರರ್ುಣಾತಾಕ್ಂ ತಿರವಲ  ೀಚನಂ 

ಭಕ್ತತಮುಕ್ತತ ಫಲಪರದಂ ಸ್ಕ್ಲಾಘ ಸ್ಂಘ ನಿಬಹಗಣಂ 

ಚಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ತಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 7 ಸ  ತೀತರ ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 8 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 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 

ವಶವಸ್ೃಷಿಟ ವಧ್ಾಯಿನಂ ಪುನರ ೀವ ಪಾಲನ ತತಪರಂ 

ಸ್ಂಹರಂ ತಮಪಿ ಪರಪಂಚಮಶ ೀಷಲ  ೀಕ್ ನಿವಾಸಿನಂ 

ಕ್ತರ ಡ ಯಂತ ಮಹನಿಗಶಂ ರ್ಣನಾಥ ಯ ಥ ಸ್ಮನಿವತಂ 

ಚಂದರಶ ೀಖರ 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: 
   
   

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ನವಯೌವನಾಭಾು೦ 

ಪರಸಪರ ಆಶ್ುಷಟವ 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  ವೃಷವಾಹನಾಭಾಯ೦ 

ವರಿಂಚಿ ವಷಿವವ೦ದರ ಸ್ು ಪೂಜತಾ-ಭಾಯಂ 

ವಭ ತಿ ಪಾತಿೀರವ ಲ ೀಪನಾಭಾಯಂ 

ನಮೀ ನಮಃ ಶಂಕ್ರ ಪಾವಗತಿೀಭಾಯಂ||3|| 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಜ್ರ್ದಿೀಶವರಾಭಾಯ೦ 

ಜ್ರ್ತಪತಿಭಾಯಂ ಜಯ ವಿಗರಹಾಭಾುಂ 

ಜಂಭಾರಿ ಮುಖ್ 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 ಹೃದಂಬುಜಾಭಾಯಂ 

ಅಶ ೀಷಲ  ೀಕ್ ೈಕ್ ಹಿತ್ಂಕರಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||6 
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ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಕ್ಲನಾಶನಾಭಾಯಂ 

ಕ್ಂಕ್ಾಲ ಕ್ಲಾಯಣ ವಪುದ್ಮ ರಾ ಭಾುಂ 

ಕ ೈಲಾಸ ಶ ೈಲ ಸಿಥತ 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 ಪುಜತಾ 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 ದ ೀವತಾಸ್ುರ ಪುಜತಾಭಾಯಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||12 
 ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹ ೀಶವರ ಸ  ತೀತರಂ ಸ್ಂಪೂಣಗಂ  

 

ಪಂಚದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ – ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಂತರ್ಗತ ನವವಧ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲ - ಪರಸ್ಂರ್ಃ - ಭಕ್ತಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಷಟ್ಸ್ಥಲ  ೀಕ್ತ ಸ್ದಾಚಾರ- 
ಸ್ಂಪನನಸ್ಯ ಯಥಾ ಕ್ರಮಮ್ |  
ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಾನಿ ಕ್ಥಯಂತ ೀ  
ಜೀವನುಾಕ್ತತಪರಾಣಿ ಚ || 15-1 

ಹ ೇ ಅಗಸಯನ ೇ, ಅಂಗ ಷ್ಟ್ಸ್ಥಲದ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದ್ ಸದಾಚಾರ 
ಸಂಪನನನಾದ್ವನಿಗ  ‘ಜಿೇವನುುಕತ’ ಪರವಾಗಿ ಹ ೇಳುವ 
ಲಂಗಸಲಿಗಳು ಕರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತವ . 

|| ಅರ್ಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

#ಭಕ್ಾತದ್ ಐಕ್ಾಯ ವಸಾನಾನಿ 

ಷಡುಕ್ಾತನಿ ಸ್ಥಲಾನಿ ಚ | 

ಲಂರ್ಸ್ಥಲಾನಿ ಕ್ಾನಿೀಹ 

ಕ್ಥಯಂತ ೀ ಕ್ತಿ ವಾ ಪುನಃ || 15-2 

ಹ ೇ ರ ೇಣುಕಗಣಾಧಿೇಶವರನ ೇ, ಭಕತನನ ನೇ 
ಮದ್ಲುಗ ್ ಂಡು ಐಕುನ ೇ ಕ ್ನ ಯದಾಗಿರುವ ಆರು 
ಸಿಲಗಳನುನ ನಿೇವು ಹ ೇಳಿದ್ರದೇರಿ. ಈಗ 
ಲಂಗಸಲಿಗಳ ಂದ್ರ  ಯಾವುವು? ಅವು ಪುನಃ ಎಷ್ುಟ 
ವಿಧವಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತವ ? 

 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ರ್ುವಾಗದಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನಾಯಂತಾಃ 
ಭಕ್ಾತದಿ ಸ್ಥಲ ಸ್ಂಶ್ರತಾಃ | 

ಸ್ಥಲ ಭ ೀದಾಃ ಪರಕ್ತೀತರಯಂತ ೀ 

ಪಂಚಾಶತಸಪತ ಚಾಧುನಾ || 15-3 

ಭಕಾತದ್ರ ಸಿಲಗಳನುನ ಆಶರಯಸರುವ ದ್ರೇಕ್ಷಾಗುರುಸಿಲವನ ನೇ 
ಮದ್ಲು ಮಾಡಿಕ ್ಂಡು ಜ್ಞಾನಶ ನುಸಲಿದ್ವರ ಗಿನ ಐವತ ತೇಳು 
(57) ಪರಕಾರದ್ ಸಿಲಭ ೇದ್ಗಳು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತವ . 

#ಆದೌ ನವಸ್ಥಲಾನಿೀಹ 

ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಸ್ಮಾಶರಯಾತ್ | 

ಕ್ಥಯಂತ ೀ ರ್ುಣ ಸಾರ ೀಣ 

ನಾಮಾನ ಯೀಷಾಂ ಪೃಥಕ್ ಶುರಣು15-4 

ಇವುಗಳಲ ಿಭಕತಸಲಿವನುನ ಆಶರಯಸರುವ ಒಂಭತ್ುತ 
ಅವಾಂತ್ರ ಸಿಲಗಳು ಗುಣಶ ರೇಷ್ಠತ್ವದ್ರಂದ್ 
ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತವ . ಇವುಗಳ ಹ ಸರುಗಳನುನ 
ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಯಾಗಿ ಕ ೇಳು 

ದಿೀಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಂ ಪೂವಗಮ್ 

ತತಃ ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಮ್ | 
ಪರಜ್ಞಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಂ ಚಾಥ 

ಕ್ತರಯಾ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ ತತಃ ||15-5 

ಮದ್ಲನ ಯದ್ು ದ್ರೇಕ್ಷಾಗುರುಸಲಿವು. ಅನಂತ್ರ 
ಶಕ್ಷಾಗುರುಸಿಲವು. ಅದಾದ್ ಮೆೇಲ  ಪರಜ್ಞಾ (ಜ್ಞಾನ) ಗುರುಸಿಲವು. 
ನಂತ್ರ ಕರಯಾಲಂಗಸಿಲವು.  

#ಭಾವಲಂರ್ಸ್ಥಲಂ ಚಾಥ 

ಜ್ಞಾನಲಂರ್ಸ್ಥಲಂ ತತಃ | 

ಸ್ವಯಂ ಪರಂ ಚರಂ ಚ ೀತಿ 

ತ ೀಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಚಯತ ೀ || 15-6 

ಅದಾದ್ ಮೆೇಲ  ಭಾವಲಂಗ ಸಿಲವು. ನಂತ್ರ 
ಜ್ಞಾನಲಂಗಸಿಲವು. ತ್ರುವಾಯ ಸವಯಸಿಲ, 

ಪರಸಿಲ, ಚರಸಲಿಗಳು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತವ . ಅವುಗಳ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಕರಮವಾಗಿ ಹ ೇಳಲಾಗುವುದ್ು. 

 ಭಕ್ತಸ್ಥಲಮ್  ಅಥ ದಿೀಕ್ಷಾರ್ುರುಸ್ಥಲಮ್  
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ದಿೀಯತ ೀ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ಷೀಯತ ೀ ಪಾಶ ಬಂಧನಮ್ | 
ಯಯಾ ದಿೀಕ್ಷ ೀತಿ ಸಾ ತಸಾಯಮ್ 

ರ್ುರುದಿಗಕ್ಷಾ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ |15-7 

ಯಾವುದ್ರಿಂದ್ ಪರಮಶ ರೇಷ್ಠವಾದ್ ಶವಜ್ಞಾನವು 
ಕ ್ಡಲಪಡುವುದ ್ ೇ ಮತ್ುತ ಮಲ ಮಾಯಾಪಾಶರ್ಪವಾದ್ 
ಬಂಧನವು ಕ್ಷಯಸಲಪಡುವುದ ್ ೇ ಅದ್ುವ ೇ ದ್ರೇಕ್ಷ ಯು. ಆ 
ದ್ರೇಕ್ಷ ಯಲಿ (ದ್ರೇಕ್ಷ  ಮಾಡುವಲಿ) ಯಾರು ಗುರುವೇ ಅವನು 
‘ದ್ರೇಕ್ಷಾಗುರು’ವ ಂದ್ು ನ ನ ಯಲಪಡುವನು. 

#ರ್ುಣಾತಿೀತಂ ರ್ುಕ್ಾರಂ ಚ 

ರ ಪಾತಿೀತಂ ರು ಕ್ಾರಕ್ಮ್ | 
ರ್ುಣಾತಿೀತಮರ ಪಂ ಚ 

ಯೀ ದದಾಯತ್ ಸ್ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ || 
15-8 

‘ಗು’ಕಾರವ ಂದ್ರ  ಗುಣಾತಿೇತ್ (ಪಾರಕ ತ್ 
ಗುಣಾತಿೇತ್)ವ ಂದ್ರ್ಮ ಮತ್ುತ ‘ರು’ ಕಾರವ ಂದ್ರ  
ರ್ಪಾತಿೇತ್ (ಮಾಯಾ ರ್ಪವನುನ ಮೇರಿದ್ುದ) 
ಎಂದ್ರ್ಮ. ಹಿೇಗ  ಗುಣಾತಿೇತ್ವೂ ಮತ್ುತ 
ರ್ಪಾತಿೇತ್ವೂ ಆದ್ (ಗುಣತ್ರಯವನುನ ಮೇರಿದ್ 
ಜ ್ುೇತಿಮಮಯವಾದ್ ಬಿಂದ್ು ಸಂಬಂಧವಾದ್, 

ಕಲಾರ್ಪವಿಲದಿ್, ರ್ಚನುಯ 

ವಸುತವನುನ) ಯಾವನು ಕ ್ಡುವನ ್ ೇ (ಯಾವನು 
ಉಪದ ೇಶಸ ತಿಳಿಸ ಕ ್ಡುವನ ್ ೇ) ಅವನ ೇ 
‘ಗುರು’ವ ಂದ್ು ನ ನ ಯಲಪಡುವನು. 

ಆಚಿನ  ೀತಿ ಚ ಶಾಸಾಾಥಾಗನ್ 

ಆಚಾರ ೀ ಸಾಥಪಯತಯಲಮ್ | 
ಸ್ವಯಮಾಚರತ ೀ ಯಸಾಾತ್ 

ಆಚಾಯಗಸ ತೀನ ಚ  ೀಚಯತ ೀ || 
15-9 

ಶಾಸಾಾರ್ಮಗಳನುನ (ಶವಾಗಮ ಶಾಸಾ ರಹಸಾುರ್ಮಗಳನುನ) 
ಯಾರು ಸಂಗರಹಿಸುತಾತರ ಯೇ, ಆಚಾರದ್ಲ ಿ
(ವಿೇರಶ ೈವಾಚಾರದ್ಲಿ) ಹ ರ್ಚಚನ ಪರಮಾಣದ್ಲ ಿ(ಶಷ್ುರನುನ) 
ನಿಯೇಜಿಸುವನ ್ ೇ ಮತ್ುತ ತಾನ್ ಆಚರಿಸುವನ ್ ೇ ಅವನ ೇ 
‘ಆಚಾಯಮ’ನ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . 

#ಷಡಧ್ಾವತಿೀತ ಯೀಗ ೀನ 

ಯತತ ೀ ಯಸ್ುತ ದ ೀಶ್ಕ್ಃ | 
ಮಾಯಾಬ್ಧಿ ತಾರಣ  ೀಪಾಯ- 
ಹ ೀತುರ್ ವಶವರ್ುರುಃ ಶ್ವಃ || 15-10 

ಯಾವ ದ ೇಶಕನು (ಗುರುವು) ಷ್ಡಧವಗಳನುನ 
(ವಣಾಮಧವ, ಪದಾಧವ, ಮಂತಾರಧವ, ಭುವನಾಧವ, 
ತ್ತಾತಾಧವ, ಕಲಾಧವಗಳನುನ) ಮೇರಿದ್ ಉಪಾಯದ್ರಂದ್ 
ಶವಯೇಗದ್ಲ ಿಯತ್ನಶೇಲನಾಗುತಾತನ ಯೇ 
ಅವನ ೇ ವಿಶವಗುರುವು, ಅವನ ೇ ಶವನು. 

ಅಖಂಡಂ ಯೀನ ಚ ೈತನಯಮ್ 

ವಯಜ್ಯತ ೀ ಸ್ವಗವಸ್ುತಷು | 

ಆತಾಯೀರ್ ಪರಭಾವ ೀನ 

ಸ್ ರ್ುರುವಗಶವಭಾಸ್ಕ್ಃ || 15-11 

ತ್ನನ ಆತ್ುಯೇಗ ಪರಭಾವದ್ರಂದ್ (ಶವತಾದಾತ್ಯ ಯೇಗದ್) 
ಯಾವ ದ ೇಶಕನಿಗ  ಜಗತಿತನ ಎಲ ಿವಸುತಗಳಲ ಿಅಖಂಡವಾದ್ 
ಚ ೈತ್ನುವ ೇ ತ ್ ೇರುವುದ ್ ೇ ಅಂತ್ಹ ಆ ಗುರುವನುನ 
ವಿಶವಭಾಸಕನ ಂದ್ು ಕರ ಯುತಾತರ . 

ಇತಿ ದಿೀಕ್ಷಾರ್ುರುಸ್ಥಲಂ 

 
ಅಥ ಶ್ಕ್ಷಾರ್ುರುಸ್ಥಲಮ್ 

 

ದಿೀಕ್ಷಾರ್ುರುರಸೌ ಶ್ಕ್ಷಾ- 
ಹ ೀತುಃ ಶ್ಷಯಸ್ಯ ಬ  ೀಧಕ್ಃ | 

ಪರಶ ೂನೀತತರ ಪರವಕ್ಾತ ಚ 

ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ರಿತಿೀಯಗತ ೀ || 15-

12 

ಆ ದ್ರೇಕ್ಷಾಗುರುವ ೇ ಶಷ್ುನಿಗ  ಬ ್ ೇಧಕನಾಗಿ ಮತ್ುತ 
ಪರಶ  ನೇತ್ತರಗಳಿಗ  ಪರವಕತಕನಾಗಿ ಶಕ್ಷಣಕ ರ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅವನನುನ `ಶಕ್ಷಾಗುರು’ವ ಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಾಗಿದ . 

#ಬ  ೀಧಕ್  ೀಯಂ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತ  ೀ 

ಬ  ೀಧಯಮೀತದಿತಿ ಸ್ುುಟ್ಸ್ಮ್ | 
ಶ್ಷ ಯೀ ನಿ ಯುಜ್ಯತ ೀ ಯೀನ 

ಸ್ ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ರುಚಯತ ೀ || 15-13 

ಈ ಗುರುವು ಬ ್ ೇಧಕನ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . ಈ 
ಶವಯೇಗ ಜ್ಞಾನವು ಬ ್ ೇಧುವ ಂದ್ು ನಿಶಚಯವಾಗಿ 
ತಿಳಿದ್ುಕ ್ಳಳಬ ೇಕು. ಈ ಬ ್ ೇಧು-ಬ ್ ೇಧಕ 
ಭಾವನ ಯು ಯಾವ ಗುರುವಿನಿಂದ್ ಶಷ್ುನಲ ಿ
ನಿಯೇಜಿಸಲಪಡುತ್ತದ ಯೇ ಅವನು 
‘ಶಕ್ಷಾಗುರು’ವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . 

ಸ್ಂಸಾರ ತಿಮಿರ  ೀನಾಾಥಿ- 
ಶರಚಚಂದರ ಮರಿೀಚಯಃ | 

ವಾಚ  ೀ ಯಸ್ಯ ಪರವತಗಂತ ೀ 

ತಮಾಚಾಯಗಂ ಪರಚಕ್ಷ್ತ ೀ|15-14 

ಯಾವನ ಉಪದ ೇಶ ವಾಕುಗಳು ಸಂಸಾರವ ಂಬ 
ಅಂಧಕಾರವನುನ ತ ್ ಲಗಿಸುವಲಿ ಶರತಾರಲದ್ ಚಂದ್ರನ 
ಕರಣಗಳಂತ  ಕಾಯಮಗ ೈಯುವುದ ್ ೇ ಅವನನುನ 
ಆಚಾಯಮನ ಂದ್ು ಕರ ಯುತಾತರ . 

#ದದಾತಿ ಯಃ ಪರತಿಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜ್ರ್ನಾಾಯಾ ನಿ ವತಗಕ್ಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ವಾಸ್ನ  ೀಪಾಯಮ್ 

ತಮಾಚಾಯಗ ವರಂ ವದುಃ || 15-15 

ಜಗದ್್ರಪವಾದ್ ಮಾಯಯನುನ ನಿವತ್ಮನ 
ಗ ್ ಳಿಸುವ (ತ ್ ಲಗಿರುವ) ಪತಿಜ್ಞಾನವನುನ 
(ಶವಜ್ಞಾನವನುನ) ಯಾವಾತ್ನು ಕ ್ಡುತಾತನ ಯೇ 
ಮತ್ುತ ಅದ ವೈತ್ (ಶವಾದ ವೈತ್) ವಾಸನ ಗ  
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ಸಾಧನವಾದ್ ಆ ಗುರುವನುನ ಆಚಾಯಮಶ ರೇಷ್ಠನ ಂದ್ು 
ಹ ೇಳುತಾತರ . 

ಪೂವಗಪಕ್ಷ್ಂ ಸ್ಮಾದಾಯ 

ಜ್ರ್ದ ಭೀದ ವಕ್ಲಪನಮ್ | 

ಅದ ವೈತ ಕ್ೃತ ಸಿದಾಿಂತ  ೀ 

ರ್ುರುರ ೀಷ ರ್ುಣಾಧಿಕ್ಃ || 15-16 

ಜಗತಿತನ ಭ ೇದ್ರ್ಪವಾದ್ ವಿಕಲಾಪದ್ರಗಳನುನ ಪೂವಮಪಕ್ಷ 
ರ್ಪದ್ಲಿ ಗರಹಿಸಕ ್ಂಡು (ಅವುಗಳನುನ ನಿರಸನಗ ್ ಳಿಸ) 
ಶವಾದ ವೈತ್ ಸದಾಧಂತ್ವನುನ ಸದ್ಧಗ ್ ಳಿಸುವ ಈ ಶಕ್ಷಾಗುರುವ ೇ 
ಗುಣಾಧಿಕನು (ಶ ರೇಷ್ಠನು) (ಪೂವಮಪಕ್ಷವಾದ್ ದ ವೈತ್ 
ಸದಾಧಂತ್ವನುನ ಖಂಡಿಸ, ಶವಾದ ವೈತ್ ಸದಾಧಂತ್ವನುನ 
ಬ ್ ೇಧಿಸುವವನ ೇ ಶಕ್ಷಾಗುರುವು). 

#ಸ್ಂದ ೀಹ ವನ ಸ್ಂದ  ೀಹ- 
ಸ್ಮುಚ ಛೀದ ಕ್ುಠಾರಿಕ್ಾ | 
ಯತ ಸಕ್ತತ ಧ್ಾರಾ ವಮಲಾ 

ಸ್ ರ್ುರ ಣಾಂ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿಃ || 15-17 

ಸಂದ ೇಹಗಳ ಂಬ ನಿಬಿಡವಾದ್ ಅರಣುವನುನ ಕತ್ತರಿಸ 
ಹಾಕುವ ಕ ್ಡಲಯಂತಿರುವ ನಿಮಮಲವಾದ್ 
ಸದ್ುಪದ ೇಶವ ಂಬ ವಾಗಝರಿ ಯಾರಿಗ  ಇರುವುದ ್ ೇ 
ಆ ಶಕ್ಷಾಗುರುವು ಗುರುಗಳಿಗ ಲಾಿ 
ಶಖಾಮಣಿಯಾಗಿದಾದನ . 

ಯತ ಸಕ್ತತ ದಪಗಣಾ ಭ  ೀಗ ೀ 

ನಿಮಗಲ ೀ ದೃಶಯತ ೀ ಸ್ದಾ | 

ಮೀಕ್ಷ್ಶ್ರೀರ್ ಬ್ಧಂಬರ ಪ ೀಣ 

ಸ್ ರ್ುರುರ್ ಭವತಾರಕ್ಃ || 15-18 

ಯಾರ ಉಪದ ೇಶವ ಂಬ ನಿಮಮಲವಾದ್ ದ್ಪಮಣದ್ ವಿಸಾತರದ್ಲಿ 
ಮೇಕ್ಷಲಕ್ಷಿಿಯು ಬಿಂಬರ್ಪದ್ರಂದ್ ಕಾಣುವಳ  ೇ ಆ 
ಶಕ್ಷಾಗುರುವ  ಭವತಾರಕನು. 

#ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಹೃದಯಾಲ ೀಖಯಮ್ 

ಪರದ  ಯೀತಯತಿ ಯಃ ಸ್ವಯಮ್ | 
ಜ್ಞಾನದಿೀಪಿಕ್ ಯಾನ ೀನ 

ರ್ುರುಣಾ ಕ್ಃ ಸ್ಮೀ ಭವ ೀತ್ || 15-19 

ಶಷ್ುರ ಹ ದ್ಯ ಕಮಲದ್ಲರಿುವ (ಅವರ) 
‘ನಿಜ’ರ್ಪದ್ ರ್ಚತ್ರವನುನ ತ್ನನ ಜ್ಞಾನದ್ರೇಪದ್ರಂದ್ 
ಯಾರು ಪರಕಾಶಗ ್ ಳಿಸುವನ ್ ೇ ಅಂತ್ಹ 
ಶಕ್ಷಾಗುರುವಿಗ  ಯಾರು ತಾನ ೇ 
ಸಮಾನರಾಗುವರು? 

ಪರಮಾದ ವೈತ ವಜ್ಞಾನ 

ಪರಮೌಷಧಿ ದಾನತಃ | 
ಸ್ಂಸಾರ ರ  ೀರ್ ನಿಮಾಗಥಿೀ 

ದ ೀಶ್ಕ್ಃ ಕ್ ೀನ ಲಭಯತ ೀ || 15-20 

ಪರಮಾದ ವೈತ್ ವಿಜ್ಞಾನವ ಂಬ (ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ್ ಶವಾದ ವೈತ್ 
ಜ್ಞಾನವ ಂಬ) ಉತ್ೃಷ್ಟ ಔಷ್ಧವನುನ ಕ ್ಡುವುದ್ರ ಮ್ಲಕ 
ಸಂಸಾರವ ಂಬ ರ ್ ೇಗವನುನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಈ ಶಕ್ಷಾಗುರುವ ಂಬ 
ದ ೇಶಕನು ಯಾರಿಗ  ತಾನ ೇ ಲಭುವಾಗಬಲಿನು? 

(ಶಕತಪಾತ್ರ್ಪವಾದ್ ಸಾತಿವಕ ಭಾವಸಹಿತ್ರಾದ್ವರಿಗ  ಮಾತ್ರ 
ಇಂತ್ಹ ಗುರುವು ದ ್ ರ ಯುತಾತನ ). 

ಇತಿ ಶ್ಕ್ಷಾ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಂ 

 

ಅಥ (ಪರಜ್ಞಾ) ಜ್ಞಾನ ರ್ುರು ಸ್ಥಲಮ್ 

ಉಪದ ೀಷ  ಟೀ ಪದ ೀಶಾನಾಮ್ 

ಸ್ಂಶಯ ಚ ಛೀದಕ್ಾರಕ್ಃ | 
ಸ್ಮಯಕ್ಾಞಾನ ಪರದಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಏಷ ಜ್ಞಾನ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ || 15-21 

ಉಪದ ೇಶಗಳನುನ (ಶಾಸಾದ್ ರಹಸಾುರ್ಮಗಳನುನ) 
ಉಪದ ೇಶಸುವ, (ಶಷ್ುನ) ಮನಸಸನಲಿರುವ ಸಂಶಯಗಳನುನ 
ನಿವಾರಣ  ಮಾಡುವ ಮತ್ುತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಮುಕ್ ಜ್ಞಾನವನುನ 
ಪರಧಾನ ಮಾಡುವ (ಶವಜ್ಞಾನವನುನ ಅನುಗರಹಿಸುವ) ಈ 
ಗುರುವ ೇ `ಜ್ಞಾನಗುರು’ವ ಂದ್ು ಕರ ಯಸಕ ್ಳುಳವನು. 

#ನಿರಸ್ತ ವಶವಸ್ಂಭ ೀದಮ್ 

ನಿವಗಕ್ಾರಂ ಚಿದಂಬರಮ್| 

ಸಾಕ್ಷಾತಕರ  ೀತಿ ಯೀ ಯುಕ್ಾಯ 
ಸ್ ಜ್ಞಾನ ರ್ುರು ರುಚಯತ ೀ|| 15-22 

ಯಾವ ಗುರುವು ಯುಕತಯಂದ್ (ಶವಾದ ವೈತ್ 
ಶಾಸಾದ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದ್ ಯುಕತ ಪರಮಾಣಗಳಿಂದ್ ಮತ್ುತ 
ಸಾವನುಭಾವದ್ರಂದ್) ಜಗತಿತನ ಯಾವ ಭ ೇದ್ವೂ 
ಇಲಿದ್ರರುವ, ವಿಕಾರರಹಿತ್ವಾದ್ ‘ರ್ಚದ್ಂಬರ’ವನುನ 
(ರ್ಚದಾಕಾಶ ತ್ತ್ತಾದ್ ಸವರ್ಪ ಪರಮಾತ್ುನನುನ) 
ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ರರಿಸಕ ್ಳುಳವನ ್ ೇ ಅವನ ೇ 
‘ಜ್ಞಾನಗುರು’ವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . 

ಕ್ಲಂಕ್ವಾನ ಸೌ ಚಂದರಃ 
ಕ್ಷ್ಯವೃದಿ ಿಪರಿಪುುತಃ | 

ನಿಷಕಲಂಕ್ ಸಿಥತ  ೀ ಜ್ಞಾನ- 
ಚಂದರಮಾ ನಿವಗಕ್ಾರವಾನ್-23 

ಚಂದ್ರನು (ಆಕಾಶಚಂದ್ರನು) ಕಲಂಕವುಳಳವನು ಮತ್ುತ ಕ್ಷಯ 
ವ ದ್ರಧಗಳಿಂದ್ ಕ್ಡಿಕ ್ಂಡಿರುವವನು ಆಗಿರುತಾತನ . ಆದ್ರ  ಈ 
ಜ್ಞಾನವ ಂಬ ‘ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರನು’ ನಿಷ್ರಲಂಕಯ್, ನಿವಿಮಕಾರಿಯ್ 
ಆಗಿದಾದನ . 

#ಪಾಶರವಸ್ಥ ತಿಮಿರಂ ಹಂತಿ 

ಪರದಿೀಪೀ ಮಣಿ ನಿಮಿಗತಃ | 

ಸ್ವಗಗಾಮಿ ತಮೀ ಹಂತಿ 

ಬ  ೀಧ ದಿೀಪೀ ನಿರಂಕ್ುಶಃ || 15-24 

ಮಣಿಯಂದ್ ನಿಮಮಸಲಪಟ್ಸ್ಟ ದ್ರೇಪವು 
ಸಮೇಪದ್ಲಿರುವ ತಿಮರವನುನ (ಕತ್ತಲ ಯನುನ) 
ನಾಶಮಾಡುವುದ್ು. ಆದ್ರ  ನಿರಂಕುಶವಾದ್ 
(ಅಪರಿರ್ಚಿನನವಾದ್) ಬ ್ ೇಧದ್ರೇಪವು (ಶವಜ್ಞಾನದ್ 
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ದ್ರೇಪವು) ಎಲ ಿಡ ಯಲರಿುವ (ತ್ಮಸಸನುನ) 
ಅಜ್ಞಾನವನುನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದ . 

ಸ್ವಾಗಥಗ ಸಾಧಕ್ ಜ್ಞಾನ- 
ವಶ ೀಷಾದ ೀಶ ತತಪರಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಚಾಯಗಃ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಅನುರ್ರಹಕ್ರಃ ಶ್ವಃ || 15-25 

ಸವಾಮರ್ಮಸಾಧಕವಾದ್ (ಭ ್ ೇಗ ಮೇಕ್ಷಗಳಿಗ  ಸಾಧಕವಾದ್) 
ಜ್ಞಾನ ವಿಶ ೇಷ್ವನುನ (ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವನುನ) 
ಆದ ೇಶಸುವುದ್ರಲಿ (ಉಪದ ೇಶಸುವಲಿ) ತ್ತ್ಪರನಾದ್ ಮತ್ುತ ಎಲ ಿ
ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗ  ಅನುಗರಹವನುನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಾಚಾಯಮನು 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶವನ ೇ ಆಗಿದಾದನ . 

#ಕ್ಟಾಕ್ಷ್ ಚಂದರ ಮಾಯಸ್ಯ 
ಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ರ ವಧಗನಃ | 
ಸ್ಂಸಾರ ತಿಮಿರಚ ಛೀದಿೀ 

ಸ್ ರ್ುರುಜ್ಞಾಗನ ಪಾರರ್ಃ || 15-26 

ಯಾವ ಗುರುವಿನ ಕ ಪಾಕಟಾಕ್ಷವ ಂಬ ಚಂದ್ರನು 
(ಶಷ್ುನ) ಜ್ಞಾನಸಾಗರವನುನ ಹ ರ್ಚಚಸುವನ ್ ೇ ಮತ್ುತ 
ಸಂಸಾರವ ಂಬ ಕತ್ತಲ ಯನುನ 
ಹ ್ ೇಗಲಾಡಿಸುವನ ್ ೇ ಆ ಗುರುವು 
ಜ್ಞಾನಪಾರಂಗತ್ನು. 

ಬಹಿಸಿತಮಿರ ವಚ ಛೀತಾತ 
ಭಾನುರ ೀಷ ಪರಕ್ತೀತಿಗತಃ | 

ಬಹಿರಂತ ಸ್ತಮಶ ಛೀದಿೀ 

ವಭುದ ಗಶ್ಕ್ ಭಾಸ್ಕರಃ || 15-27 

ಈ ಕಾಣುವ ಸ್ಯಮನು ಬಹಿರಂಗದ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲ ಯನುನ 
ಕಳ ಯುವ ನ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಟಿಟರುವನು. ಆದ್ರ  ಈ ವಿಭುವಾದ್ 
(ರ್ಚದಾವಯಮ ರ್ಪಕನಾದ್) ದ ೇಶಕನ ಂಬ ಭಾಸರರನು 
(ಜ್ಞಾನಗುರುವ ಂಬ ಸ್ಯಮನು) ಹ ್ ರ ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನವನುನ 
ದ್್ರಮಾಡುವನು. 

#ಕ್ಟಾಕ್ಷ್ ಲ ೀಶ ಮಾತ ರೀಣ 

ವನಾ ಧ್ಾಯನಾದಿ ಕ್ಲಪನಮ್ | 
ಶ್ವತವಂ ಭಾವಯೀದಯತರ 
ಸ್ ವ ೀಧಃ ಶಾಂಭವೀ ಮತಃ || 15-28 

ಧಾುನ ಧಾರಣಾದ್ರ ಅಷಾಟಂಗಯೇಗಗಳನುನ 
ಮಾಡದ  ಯಾವ ಗುರುವಿನ ಸವಲಪವ ೇ ಆದ್ 
ಕ ಪಾಕಟಾಕ್ಷದ್ರಂದ್ಲ ೇ ಶಷ್ುನಲಿ ಶವತ್ವವು (ಶವನ ೇ 
ನಾನ ಂಬ ಜ್ಞಾನವು) ವುಕತವಾಗುವುದ ್ ೇ ಆ ವ ೇಧವು 
(ಗುರುವಿನಿಂದ್ ಅನುಗರಹಿಸಲಪಟ್ಸ್ಟ ಶವತ್ವ 
ಸಮಾವ ೇಶವು) ‘ಶಾಂಭವಜ್ಞಾನ’ವ ಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಾಗುವುದ್ು. 

ಶ್ವವ ೀಧಕ್ರ ೀ ಜ್ಞಾನ ೀ 

ದತ ತೀ ಯೀನ ಸ್ುನಿಮಗಲ ೀ | 

ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವ ೀಚಿಛಷಯಃ 
ಸ್ ರ್ುರುಜ್ಞಾಗನ ಸಾರ್ರಃ || 15-29 

ಶಷ್ುನಲಿ ಶವವ ೇಧವನುನಂಟ್ಸ್ು ಮಾಡುವ (ಶವತ್ವವನುನ 
ಸಮಾವ ೇಶ ಗ ್ ಳಿಸುವ) ನಿಮಮಲವಾದ್ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ 
ಗುರುವಿನಿಂದ್ ಕ ್ಟ ್ಟಡನ  ಶಷ್ುನು ಜಿೇವನುುಕತನಾಗುವನ ್ ೇ ಆ 
ಗುರುವು ಜ್ಞಾನಸಾಗರನು. 

ಇತಿ (ಪರಜ್ಞಾ) ಜ್ಞಾನ ರ್ುರು 
ಸ್ಥಲಂ 

ಅಥ ಕ್ತರಯಾ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಮ್ 

ರ್ುರ  ೀವಗಜ್ಞಾನ ಯೀಗ ೀನ 

ಕ್ತರಯಾ ಯತರ ವಲೀಯತ ೀ | 

ತತಿಕಿಯಾ ಲಂರ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಸ್ವ ಗ ರಾರ್ಮ ಪಾರಗ ೈಃ || 15-30 

ಜ್ಞಾನಗುರುವಿನಿಂದ್ ದ ್ ರ ತ್ ಅನುಭವಾತ್ುಕ 
ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧದ್ರಂದ್ ಯಾವ ಲಂಗದ್ಲಿ ಎಲಿ ಕರಯಗಳು 
ವಿಲಯಗ ್ ಳುಳವುವೇ ಆ ಲಂಗಕ ರ ಎಲಿರ್ ಶವಾಗಮಗಳಲಿ 
ಪಾರಂಗತ್ರಾದ್ವರು (ಎಲಿ ವಿೇರಶ ೈವಾಚಾಯಮರು) 
‘ಕರಯಾಲಂಗ’ವ ಂದ್ು ಹ ೇಳುತಾತರ . 

#ಪರಾನಂದ ಚಿದಾಕ್ಾರಮ್ 

ಪರಬರಹ ೈವ ಕ್ ೀವಲಮ್ | 

ಲಂರ್ಂ ಸ್ದ ರಪ ತಾಪನನಮ್ 

ಲಕ್ಷ್ಯತ ೀ ವಶವಸಿದಿಯೀ || 15-31 

ಪರಮಾನಂದ್ ಸವರ್ಪವೂ, ರ್ಚದ್್ರಪವೂ ಆದ್ ಆ 
ಕ ೇವಲ ಪರಬರಹುವ ೇ ವಿಶವದ್ಲಯಿ ಎಲಿ ಸತಿರೂಯಗಳ 
ಸದ್ರಧಗಾಗಿ ಸದ್್ರಪತ ಯನುನ ತಾಳಿ, ಇಷ್ಟಲಂಗ 
ರ್ಪದ್ಲಿ ಕುರುಹಾಗಿ ದ ್ ರ ತಿದ . 

ಲಂರ್ಮೀವ ಪರಂ ಜ  ಯೀತಿಃ 
ಭವತಿ ಬರಹಾ ಕ್ ೀವಲಮ್ | 
ತಸಾಾತ್ ತತ ಪಜ್ನಾ ದ ೀವ 

ಸ್ವಗಕ್ಮಗ ಫಲ  ೀದಯಃ|32 

ಪರಂಜ ್ುೇತಿ ಸವರ್ಪವಾದ್, ಕ ೇವಲ ಸವರ್ಪದ್ (ಒಂದ ೇ ಆದ್) 
ಆ ಪರಬರಹುವ ೇ ಈ ಲಂಗವು (ಇಷ್ಟಲಂಗವು). ಆದ್ದರಿಂದ್ ಈ 
ಲಂಗದ್ ಪೂಜ ಯಂದ್ಲ ೇ ಎಲಿ ಸತ್ರಮಮಗಳು ಫಲಸುವುವು. 

#ಪರಿತಯಜ್ಯ ಕ್ತರಯಾಃ ಸ್ವಾಗ 

ಲಂರ್ಪೂಜ ೈಕ್ ತತಪರಾಃ | 

ವತಗಂತ ೀ ಯೀಗಿನಃ ಸ್ವ ಗ 

ತಸಾಾಲುಂರ್ಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ || 15-33 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ಎಲಿ (ಶವ)ಯೇಗಿಗಳು ಬ ೇರ ಲಾಿ 
ಕರಯಗಳನುನ ತ್ುಜಿಸ ಶವಲಂಗ 
ಪೂಜ ಯಂದ್ರಲಿಯೇ ತ್ತ್ಪರರಾಗಿ ಇರುತಾತರ . 
ಅಂತ ಯೇ ಕರಯಾಲಂಗವು ಸವಮತ್ೃಷ್ಟವಾಗಿದ . 

ಯಜ್ಞಾದಯಃ ಕ್ತರಯಾಃ ಸ್ವಾಗ 

ಲಂರ್ ಪೂಜಾಂಶ ಸ್ಮಿಾತಾಃ | 
ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮದ್ಲಾದ್ ಎಲಿ ಕರಯಗಳು ಈ 
ಇಷ್ಟಲಂಗಪೂಜ ಯ ಫಲದ್ ಒಂದ್ು ಅಂಶಕ ರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದ . 

#ಕ್ತಂ ಯಜ್ಞ ೈರಗಿನಹ  ೀತಾರದ ಯೈಃ 
ಕ್ತಂ ತಪೀಭಿಶಚ ದುಶಚರ ೈಃ | 

ಕರಯಾಲಂಗಪೂಜ ಯಲಿ ಯಾರಿಗ  ಆಸಕತ ಇದ ಯೇ 
ಅವನಿಗ  ಎಲಿ ಸತ್ರಮಮಗಳ ಸದ್ರಧಗಳು 
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ಇತಿ ಯತ ಪಜ್ಯತ ೀ ಸಿದ ಿೈಃ 
ತತಿಕಿಯಾಲಂರ್ ಮುಚಯತ ೀ||34 

ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ುಕ ್ಂಡ (ಶವಯೇಗ) ಸದ್ಧರಿಂದ್ 
ಪೂಜ ಗ ್ ಳುಳವ ಯಾವ ಲಂಗವಿದ ಯೇ ಅದ್ುವ ೇ 
ಕರಯಾಲಂಗವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತದ . 

ಲಂಗಾಚಗನ ರತಿಯಗಸ್ಯ 
ಸ್ ಸಿದಿಃ ಸ್ವಗ ಕ್ಮಗಸ್ು || 15-35 

ಉಂಟಾಗುತ್ತವ . ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅವನಿಗ  
ಅಗಿನಹ ್ ೇತಾರದ್ರ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ್ಲ ೇ ಆಗಲ, 

ಅಸಾಧುವಾದ್ ತ್ಪಸುಸಗಳಿಂದ್ಲ ೇ ಆಗಲ ಏನು 
ಪರಯೇಜನ? (ಅವನಿಗ  ಯಾವ ಪರಯೇಜನವೂ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ). 

ಬರಹಾವಷಾವವದಯಃ ಸ್ವ ಗ 

ವಬುಧ್ಾ ಲಂರ್ಮಾಶ್ರತಾಃ | 

ಸಿದಾಿಃ ಸ್ವಸ್ವಪದ ೀ ಭಾಂತಿ 

ಜ್ರ್ತತಂತಾರಧಿ ಕ್ಾರಿಣಃ || 15-36 

ಜಗತಿತನ ನಿಮಾಮಣಾದ್ರ ತ್ಂತ್ರಗಳಿಗ  (ಕರಯಗಳಿಗ ) 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ ಬರಹು, ವಿಷ್ುುವ ೇ ಮದ್ಲಾದ್ ಎಲಿ ದ ೇವತ ಗಳು 
ಲಂಗವನ ನೇ ಆಶರಯಸದ್ವರಾಗಿ (ಲಂಗಪೂಜ ಯನ ನೇ ಮಾಡಿ) 
ತ್ಮು ತ್ಮು ಪದ್ಗಳಲಿ ಸದ್ರಧಯನುನ ಪಡ ದ್ವರಾಗಿರುತಾತರ . 

ಇತಿ ಕ್ತರಯಾ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ 

 

ಅಥ ಭಾವ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಮ್ 

ಕ್ತರಯಾ ಯಥಾ ಲಯಂ ಪಾರಪಾತ 
ತಥಾ ಭಾವೀಪಿ ಲೀಯತ ೀ | 
ಯತರ ತದ್ ದ ೀಶ್ಕ್ ೈರುಕ್ತಮ್ 

ಭಾವಲಂರ್ ಮಿತಿ ಸ್ುುಟ್ಸ್ಮ್ || 15-

37 

ಈ ಹಿಂದ  ಹ ೇಳಿದ್ಂತ  ಯಾವ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಕರಯಗಳು 
ಲಯವನುನ ಹ ್ ಂದ್ುವುವೇ, ಅದ್ರಂತ  ಯಾವ ಲಂಗದ್ಲಿ 
ಭಾವವೂ ಸಹ ಲೇನವಾಗುವುದ ್ ೇ ಅದ್ು ಭಾವಲಂಗ 
(ಪಾರಣಲಂಗ)ವ ಂದ್ು ದ ೇಶಕರು (ವಿೇರಶ ೈವ ಆಚಾಯಮರು) 
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹ ೇಳುತಾತರ . 

#ಭಾವ ೀನ ರ್ೃಹಯತ ೀ ದ ೀವೀ 

ಭರ್ವಾನ್ ಪರಮಃ ಶ್ವಃ | 
ಕ್ತಂ ತ ೀನ ಕ್ತರೀಯತ ೀ ತಸ್ಯ 
ನಿತಯಪೂಣ  ಗ ಹಿ ಸ್ ಸ್ೃತಃ || 15-38 

ಭಗವಂತ್ನಾದ್ (ಷ್ಡುುಣ ೈಶವಯಮ ಸಂಪನನನಾದ್), 
ಪರಮಶವನಾದ್ ದ ೇವನು ಭಾವದ್ರಂದ್ಲ ೇ 
(ಪರಿಪೂಣಮವಾದ್ ಶವಾತ್ುಕ ವ ತಿತಯಂದ್ಲ ೇ) 
ಗರಹಿಸಲಪಡುತಾತನ . ಹಿೇಗ  ನಿತ್ುಪರಿಪೂಣಮನ ಂದ್ು 
ಹ ೇಳಲಪಟ್ಸ್ಟ ಅವನಿಗ  ಕ ೇವಲ ಕರಯಗಳಿಂದ್ ಏನು 
ಪರಯೇಜನ? 

ಅಖಂಡ ಪರಮಾನಂದ- 
ಬ  ೀಧರ ಪಃ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 

ಭಕ್ಾತನಾ ಮುಪಚಾರ ೀಣ 

ಭಾವಯೀಗಾತ್ ಪರಸಿೀದತಿ || 
15-39 

ಅಖಂಡನ್ (ಅಪರಿರ್ಚಿನನನ್), ಪರಮಾನಂದ್ ಸವರ್ಪವೂ 
ಮತ್ುತ ಬ ್ ೇಧರ್ಪನ್ (ರ್ಚದ್್ರಪನ್) ಆದ್ ಆ ಪರಶವನು 
ಭಾವದ್ರಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಭಕತರ ಭಾವನಾತ್ುಕವಾದ್ 
ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ್ ಪರಸನನನಾಗುತಾತನ . 

#ಮೃಚಿಛಲಾ ವಹಿತಾಲುಂಗಾದ್ 

ಭಾವಲಂರ್ಂ ವಶ್ಷಯತ ೀ | 

ನಿರಸ್ತ ಸ್ವಗದ  ೀಷತಾವದ್ 

ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ ಪರವ ೀಶನಾತ್ || 15-

40 

ಮಣುು ಮತ್ುತ ಶಲ  ಮುಂತಾದ್ ಬಾಹುವಸುತಗಳಿಂದ್ 
ನಿಮಮಸಲಪಟ್ಸ್ಟ ಲಂಗಕರಂತ್ಲ್ ಭಾವಲಂಗವು 
(ಪಾರಣಲಂಗವು) ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದ . ಏಕ ಂದ್ರ  
ಅದ್ು ಸವಮದ ್ ೇಷ್ಗಳಿಂದ್ ವಿಮುಕತವಾಗಿದ್ುದ 
ಜ್ಞಾನಮಾಗಮ ಪರವ ೇಶಕ ರ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದ . 

ವಹಾಯ ಬಾಹಯಲಂಗಾನಿ 

ಚಿಲುಂರ್ಂ ಮನಸಿ ಸ್ಾರನ್ | 

ಪೂಜ್ಯೀದ್ ಭಾವ ಪುಷ ಪೈಯಗ 

ಭಾವಲಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 15-41 

ಬಾಹು (ಇಷ್ಟಲಂಗದ್ ಹ ್ ರತಾದ್) ಲಂಗಗಳನುನ ಬಿಟ್ಸ್ುಟ, 
ರ್ಚಲಿಂಗವನ ನೇ ಮನಸಸನಲ ಿಸುರಿಸುತಾತ ಭಾವಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ್ 
ಯಾವಾತ್ನು ಅದ್ನುನ ಪೂಜಿಸುತಾತನ ಯೇ ಅವನು 
ಭಾವಲಂಗಿಯಂದ್ು ಕರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

#ಮ ಲಾಧ್ಾರ ೀಥವಾ ಚಿತ ತೀ 

ಭ ರಮಧ್ ಯೀ ವಾ ಸ್ು ನಿಮಗಲಮ್ | 
ದಿೀಪಾಕ್ಾರಂ ಯಜ್ನ್ ಲಂರ್ಮ್ 

ಭಾವದರವ ಯೈಃ ಸ್ ಯೀರ್ವಾನ್ -42 

ತ್ನನ ಮ್ಲಾಧಾರದ್ಲಿ (ಆಧಾರ ಚಕರದ್ಲಿ), 
ರ್ಚತ್ತದ್ಲಿ (ಹ ದ್ಯದ್ ಅನಾಹತ್ ಚಕರದ್ಲಿ) ಅರ್ವಾ 
ಭ್ರಮಧುದ್ಲಿ (ಆಜ್ಞಾ ಚಕರದ್ಲಿ) ಅತ್ುಂತ್ 
ನಿಮಮಲವಾದ್ ದ್ರೇಪಾಕಾರದ್ ಲಂಗವನುನ 
ಭಾವದ್ರವುಗಳಿಂದ್ ಯಾವಾತ್ನು ಪೂಜಿಸುವನ ್ ೇ 
ಅವನ ೇ ಯೇಗಿಯು (ಶವಯೇಗಿಯು). 

ಸಾವನುಭ ತಿ ಪರಮಾಣ ೀನ 

ಜ  ಯೀತಿಲಗಂಗ ೀನ ಸ್ಂಯುತಃ | 
ಶ್ಲಾಮೃದಾಾರು ಸ್ಂಭ ತಮ್ 

ಸಾವನುಭ್ತಿಯ (ಶವನ ೇ ನಾನ ಂಬ ಅನುಭವ ರ್ಪವಾದ್) 
ಪರಮಾಣದ್ರಂದ್ ಜ ್ುೇತಿಲಮಂಗದ ್ ಡನ  ಬ ರ ತಿರುವವನು ಶಲ , 
ಮಣುು, ಕಟಿಟಗ  ಮುಂತಾದ್ವುಗಳಿಂದ್ ನಿಮಾಮಣಗ ್ ಂಡ 

#ಕ್ತರಯಾರ ಪಾ ತು ಯಾ ಪೂಜಾ 

ಸಾ ಜ್ಞ ೀಯಾ ಸ್ವಲಪ ಸ್ಂವದಾಮ್ | 
ಅಂತರಾ ಭಾವಪೂಜಾ ತು 

ಕರಯಾರ್ಪವಾದ್ (ಬಾಹು ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ್ 
ಮಾಡಲಪಡುವ) ಯಾವ ಪೂಜ ಯದ ಯೇ ಆ 
ಪೂಜ ಯನುನ ಸವಲಪ ತಿಳುವಳಿಕ  ಉಳಳವರದ ದಂದ್ು 
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ನ ಲಂರ್ಂ ಪೂಜ್ಯತಯಸೌ || 15-

43 

ಲಂಗಗಳನುನ (ಇಷ್ಟಲಂಗ ಹ ್ ರತಾದ್ ಬಾಹುಲಂಗಗಳನುನ) 
ಪೂಜಿಸುವುದ್ರಲಿ. 

ಶ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ನಾಂ ಮತಾ || 15-44 ತಿಳಿದ್ುಕ ್ಳಳಬ ೇಕು. ಆದ್ರ  ಅಂತ್ರಂಗದ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಪಡುವ ಶವನ ಆ ಭಾವಪೂಜ ಯು 
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ  (ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ ) 
ಸಮುತ್ವಾದ್ುದ್ು (ಇಷ್ಟಲಂಗ ಪೂಜ ಯನುನ 
ಮಾಡುತಾತ ಭಾವಲಂಗದ್ ಕಡ ಗ  ಸಾಧಕನು 
ಸಾಗಿದಾಗಲ ೇ ಪೂಣಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನು). 

 ಇತಿ ಭಾವ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ  ಅಥ ಜ್ಞಾನ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಮ್ 
ತದಾಭವ ಜ್ಞಾಪಕ್ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಲಯಂ ಯತರ ಸ್ಮಶುನತ ೀ | 

ತಜಾಞ ಜ್ಞಾನಲಂರ್ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಶ್ವತತಾತವಥಗ ಕ್  ೀವದ ೈಃ || 15-

45 

ಆ ಭಾವಲಂಗವನುನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕ ್ಡುವ (ಅರುಹಿಸುವ) 
ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದ್ರಲಿ ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಲಯವನುನ 
ಹ ್ ಂದ್ುವುದ ್ ೇ, ಅದ್ನ ನೇ ಶವತ್ತ್ತಾಕ ್ೇವಿದ್ರು 
ಜ್ಞಾನಲಂಗವ ಂದ್ು ಕರ ಯುತಾತರ . 

#ತಿರಮ ತಿಗ ಭ ೀದ ನಿಮುಗಕ್ತಮ್ 

ತಿರರ್ುಣಾತಿೀತ ವ ೈಭವಮ್ | 

ಬರಹಾ ಯದ್ ಬ  ೀಧಯತ ೀ ತತುತ 
ಜ್ಞಾನಲಂರ್ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 15-

46 

ಬರಹು, ವಿಷ್ುು ರುದ್ರರ ಂಬ ತಿರಮ್ತಿಮ ರ್ಪವಾದ್ 
ಭ ೇದ್ವಿಲಿದ್ರರುವ (ಅಖಂಡವಾದ್) ಸತ್ವ, ರಜ, 

ತ್ಮಸುಸಗಳ ಂಬ ತಿರಗುಣಗಳ ವ ೈಭವಕರಂತ್ಲ್ 
ಮಗಿಲಾದ್ ವ ೈಭವವುಳಳ ಇಂತ್ಹ ಆ ಯಾವ 
ಪರಬರಹುತ್ತ್ತಾವು ಶುರತಿ, ಗುರು, ಸಾವನುಭಾವಗಳಿಂದ್ 
ಬ ್ ೇಧಿಸಲಪಡುತ್ತದ ಯೇ ಅದ್ುವ ೇ 
‘ಜ್ಞಾನಲಂಗ’ವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತದ . 

ಸ್ ಥಲ ೀ ಕ್ತರಯಾ ಸ್ಮಾಪತಿತಃ 
ಸ್ ಕ್ಷ ಮೀ ಭಾವಸ್ಯ ಸ್ಂಭವಃ | 

ಸ್ ಥಲಸ್ ಕ್ಷ್ಮ ಪದಾತಿೀತ ೀ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ಪರಾತಾನಿ || 15-47 

ಪರಾತ್ಪರವಾದ್ ಆ ಜ್ಞಾನಲಂಗವ ೇ ಸ್ಿಲರ್ಪದ್ಲಿ 
ಇಷ್ಟಲಂಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಲಿ ಕರಯಾರ್ಪವಾದ್ 
ಪೂಜಾಸಂಪತಿತಯು ಅರ್ಪಮತ್ವಾಗುವುದ್ು. ಅದ್ುವ ೇ ಸ್ಕ್ಷ ್ ಮ 
ರ್ಪದ್ಲಿ ಭಾವಲಂಗ (ಪಾರಣಲಂಗ)ವಾದ್ ಕಾರಣ ಅದ್ರಲ ಿ
ಭಾವಮಯವಾದ್ ಸಂಪತಿತಯು ಅರ್ಪಮತ್ವಾಗುವುದ್ು. ಇನುನ ಈ 
ಸ್ಿಲ ಸ್ಕ್ಷಿಕರಂತ್ಲ್ ಅತಿೇತ್ವಾದ್ ಪರಾತ್ಪರವಾದ್ 
ಜ್ಞಾನಲಂಗ (ತ್ ರ್ಪತಲಂಗ)ಕ ರ ಜ್ಞಾನವ ೇ ಅಪಮಣಿೇಯವಾಗುವುದ್ು. 

#ಕ್ಲಪತಾನಿ ಹಿ ರ ಪಾಣಿ 

ಸ್ ಥಲಾನಿ ಪರಮಾತಾನಃ | 

ಸ್ ಕ್ಷಾಮಣಯಪಿ ಚ ತ ೈಃ ಕ್ತಂ ವಾ 

ಪರಬ  ೀಧಂ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 15-

48 

ಪರಮಾತ್ುನ ಸ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಸ್ಕ್ಷಿ ರ್ಪಗಳು 
ಕಲಪತ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವ . ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗ  ಅವುಗಳಿಂದ್ 
ಪರಯೇಜನವಿಲದಿ್ ಕಾರಣ, ಪರಬ ್ ೇಧರ್ಪವಾದ್ 
ತ್ ರ್ಪತಲಂಗವನ ನೇ ಸವೇಮತ್ೃಷ್ಟವ ಂದ್ು 
ತಿಳಿಯಬ ೇಕು. 

ಪರಾತಪರಂ ತು ಯದ್ ಬರಹಾ 

ಪರಮಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಣಮ್ | 

ಶ್ವಾಖಯಂ ಜ್ಞಾಯತ ೀ ಯೀನ 

ಜ್ಞಾನಲಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 15-49 

ಪರಮಾನಂದ್ವ ೇ ಸವರ್ಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಈ ಪರಾತ್ಪರ 
ಬರಹುರ್ಪವಾದ್ ಶವತ್ತ್ತಾವು ಯಾರಿಂದ್ 
ತಿಳಿಯಲಪಡುತ್ತದ ಯೇ ಅವನ ೇ ಜ್ಞಾನಲಂಗಿಯಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

#ಬಾಹಯಕ್ತರಯಾಂ ಪರಿತಯಜ್ಯ 
ಚಿಂತಾಮಪಿ ಚ ಮಾನಸಿೀಮ್ | 
ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ರ ಪತವಮ್ 

ಯೀ ಭಜ ೀನುಾಕ್ತ ಏವ ಸ್ಃ || 15-50 

ಪೂವೇಮಕತವಾದ್ ಇಷ್ಟಲಂಗದ್ ಬಾಹುಕರಯಾ 
ರ್ಪವಾದ್ ಪೂಜ ಯನುನ ಮತ್ುತ ಅದ್ರಂತ  
ಪಾರಣಲಂಗಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ್ ಧಾುನರ್ಪವಾದ್ 
ಅಂತ್ಃಪೂಜ ಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿತ್ುಜಿಸ ಯಾವಾತ್ನು 
ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನರ್ಪವಾದ್ ತ್ ರ್ಪತಲಂಗವನುನ 
ಪೂಜಿಸುವನ ್ ೇ ಅವನ ೇ ಮುಕತನು. 

 ಇತಿ ಜ್ಞಾನ ಲಂರ್ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಸ್ವಯ ಸ್ಥಲಮ್  
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ತದಾಭವಜ್ಞಾಪಕ್ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಯತರ ಜ್ಞಾನ ೀ ಲಯಂ ವರಜ ೀತ್ | 
ತದಾವನ ೀಷ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತಃ 
ಸಾವಭಿಧ್ಾನ  ೀ ಮನಿೀಷಿಭಿಃ || 15-

51 

ಆ ಭಾವ (ಭಾವಲಂಗ) ಪರಕಾಶಕವಾದ್ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ 
(ಲಂಗ)ದ್ಲ ಿಲಯ ಹ ್ ಂದ್ುವುದ ್ ೇ ಅಂತ್ಹ ಸತಿಿಯುಳಳವನ  
‘ಸವಯ’ವ ಂದ್ು ಅಭಧಾನವುಳಳವನ ಂದ್ು (ಸವಯಸಿಲಯಂದ್ು, 
ಸವಯಲಂಗವ ಂದ್ು) ಮನಿೇಷ್ಟಭಗಳು (ಶವಜ್ಞಾನಿಗಳು) 
ಹ ೇಳುತಾತರ . 

#ಸ್ವಚಛಂದಾಚಾರ ಸ್ಂತುಷ  ಟೀ 

ಜ  ಯೀತಿಲಗಂರ್ ಪರಾಯಣಃ | 
ಆತಾಸ್ಥಸ್ಕ್ಲಾಕ್ಾರಃ 
ಸಾವಭಿಧ್  ೀ ಮುನಿಸ್ತತಮಃ || 15-52 

ತ್ನನ ಇಷಾಟನುಸಾರ ಆಚರಣ ಗಳಲಿ 
ಸಂತ್ುಷ್ಟನಾಗಿದ್ುದ ಜ ್ುೇತಿಲಮಂಗ (ಜ್ಞಾನಲಂಗ) 
ನಿಷ್ಠನಾದ್ ಶವಸವರ್ಪನಾದ್ ಮತ್ುತ ತ್ನನಲಿ 
ಪರಪಂಚದ್ ಎಲಾಿ ಆಕಾರಗಳನುನ ಅಡಗಿಸಕ ್ಂಡ 
ಮುನಿಶ ರೇಷ್ಠನ ೇ ಸವಯಸಿಲಯು. 

ನಿಮಗಮೀ ನಿರಹಂಕ್ಾರ  ೀ 

ನಿರಸ್ತಕ್ ುೀಶಪಂಚಕ್ಃ | 
ಭಿಕ್ಷಾಶ್ೀ ಸ್ಮಬುದಿಿಶಚ 
ಮುಕ್ತಪಾರಯೀ ಮುನಿಭಗವ ೀತ್|| 

15-53 

ಮಮಕಾರ ರಹಿತ್ನಾದ್, ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾದ್, ಅವಿದಾುದ್ರ 
ಪಂಚಕ ಿೇಶಗಳನುನ ಕಳ ದ್ುಕ ್ಂಡ, ಭಕ್ಷಾಹಾರವನುನ ಸ ೇವಿಸುವ, 

ಸವಮರಲ ಿಸಮಬುದ್ರಧಯುಳಳವನಾದ್ ಮತ್ುತ ಮುನಿಯಾದ್ 
(ಮೌನಿಯಾದ್) ಮುಕತಪಾರಯನಾದ್ವನ ೇ (ಪರಮುಕತಯನುನ 
ಪಡ ದ್ವರಿಗ  ಸಮಾನನಾದ್ವನ ೇ) ಸವಯಸಿಲಯು. 

#ಯದೃಚಾಛ ಲಾಭ ಸ್ಂತುಷ  ಟೀ 

ಭಸ್ಾನಿಷ  ಠೀ ಜತ ೀಂದಿರಯಃ | 
ಸ್ಮವೃತಿತಭಗವ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಭಿಕ್ಷ್ುಕ್ ೀ ವಾ ನೃಪ ೀಥವಾ || 15-54 

ದ ್ ರ ತ್ಷ್ಟರಲಿಯೇ ಸಂತ್ುಷ್ಟನಾದ್, 

ಭಸ ್ ೋದ್್ಧಳನಾದ್ರಗಳಲಿ ನಿಷ ಠಯುಳಳ, 
ಜಿತ ೇಂದ್ರರಯನಾದ್ (ಇಂದ್ರರಯಗಳನುನ 
ಸಾವಧಿೇನದ್ಲಿರಿಸಕ ್ಂಡ) ಸವಯಸಿಲಯಾದ್ 
ಯೇಗಿಯು, ರಾಜನಲಿಯೇ ಆಗಲ ಮತ್ುತ 
ಭಕ್ಷುಕನಲಿಯೇ ಆಗಲ 
ಸಮಬುದ್ರಧಯುಳಳವನಾಗುತಾತನ . 

ಪಶಯನ್ ಸ್ವಾಗಣಿ ಭ ತಾನಿ 

ಸ್ಂಸಾರ ಸಾಥನಿ ಸ್ವಗಶಃ | 

ಸ್ಾಯಮಾನಃ ಪರಾನಂದ ೀ 

ಲೀನಾತಾಾ ವತಗತ ೀ ಸ್ುಧಿೀಃ || 
15-55 

ಸುಧಿೇಯಾದ್ (ಶ  ೇಭಾಯಮಾನ ಬುದ್ರಧಯುಳಳ) ಸವಯಸಿಲಯು 
(ಶವಯೇಗಿಯು) ಸಂಸಾರದ್ಲರಿುವ ಎಲ ಿಪಾರಣಿಗಳನುನ 
ವಿಸುಯವಾಗಿ ನ ್ ೇಡುತಾತ ಪರಮಾನಂದ್ಮಯವಾದ್ 
ಮಹಾಲಂಗದ್ಲಿ ಲೇನವಾಗಿ ವತಿಮಸುವನು. 

#ಧ್ಾಯನಂ ಶ ೈವಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಭಿಕ್ಷಾ ಚ ೈಕ್ಾಂತಶ್ೀಲತಾ | 

ಯತ ೀಶಚತಾವರಿ ಕ್ಮಾಗಣಿ 

ನ ಪಂಚಮಮಿಹ ೀಷಯತ ೀ || 15-56 

ಶವಧಾುನವು, ಶವಜ್ಞಾನವು, ಭಕ್ಷಾಹಾರವು ಮತ್ುತ 
ಏಕಾಂತ್ಶೇಲತ  – ಈ ನಾಲುರ ಕಮಮಗಳನುನ 
ಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಇದ್ರ ಹ ್ ರತ್ು ಐದ್ನ ಯದಾದ್ 
ಯಾವುದ ೇ ಕಮಮವನುನ ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸದ್ವನ ೇ 
‘ಸವಯಸಿಲ’ಯಂದ್ು ತಿಳಿದ್ುಕ ್ಳಳಬ ೇಕು. 

 ಇತಿ ಸ್ವಯಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಚರಸ್ಥಲಮ್  

ಸ್ವರ ಪಜ್ಞಾನಸ್ಂಪನ  ನೀ 

ಧವಸಾತಹಂ ಮಮತಾ ಕ್ೃತಿಃ | 
ಸ್ವಯಮೀವ ಸ್ವಯಂ ಭ ತಾವ 
ಚರತಿೀತಿ ಚರಾಭಿಧಃ || 15-57 

ನಾನು ನನನದ ಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನುನ 
ನಿವಾರಿಸಕ ್ಂಡ, ಸವಸವರ್ಪ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪಡ ದ್ುಕ ್ಂಡ, ಆ 
ಸವಯಲಂಗಿಯೇ ತಾನ ೇ ತಾನಾಗಿ ‘ಚರಿಸು’ವುದ್ರಿಂದ್ 
‘ಚರಸಿಲ’ಯಂದ್ು (ಚರಲಂಗವ ಂದ್ು) ಕರ ಸಕ ್ಳುಳವನು. 

#ಕ್ಾಮಕ್  ರೀಧ್ಾದಿ ನಿಮುಗಕ್ತಃ 
ಶಾಂತಿದಾಂತಿ ಸ್ಮನಿವತಃ | 
ಸ್ಮಬುದಾಿಯ ಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಸ್ವಗತರ ಶ್ವ ಬುದಿಿಮಾನ್ || 15-58 

ಕಾಮಕ ್ರೇಧಾದ್ರಗಳನುನ ನಿಃಶ ೇಷ್ವಾಗಿ 
ಕಳ ದ್ುಕ ್ಂಡ, ಶಾಂತಿ-ದಾಂತಿ ಸಮನಿವತ್ವಾದ್ 
(ಶಮೆ, ದ್ಮೆಗಳಿಂದ್ ಕ್ಡಿದ್), ಸಮಬುದ್ರಧಯುಳಳ 
ಮತ್ುತ ಸವಮತ್ರ ಶವಬುದ್ರಧಯುಳಳವನಾಗಿ, ಈ 
ಚರಸಿಲದ್ ಶವಯೇಗಿಯು ಎಲ ಡಿ ಯಲಿ 
ಸಂಚರಿಸುತಾತನ . 

ಇದಂ ಮುಖಯಮಿದಂ ಹಿೀನಮ್ 

ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಕ್ಲಪಯನ್ | 
ಸ್ವಗತರ ಸ್ಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಸ್ವಗಂ ಬರಹ ೇತಿ ಭಾವಯನ್ || 
15-59 

ಇದ್ು ಮುಖುವಾದ್ುದ್ು ಮತ್ುತ ಇದ್ು ಹಿೇನವಾದ್ುದ್ು ಎಂಬ 
ರ್ಚಂತ ಯನುನ ಮಾಡದ  ಸವಮವನುನ ಬರಹುವ ಂಬುದಾಗಿ 
ಸಾವನುಭಾವದ್ರಂದ್ ಭಾವಿಸ ಎಲ ಡಿ  ಸಂಚರಿಸುವ ಯೇಗಿಯೇ 
‘ಚರಲಂಗ’ನು. 

#ನ ಸ್ನಾಾನ ೀಷು ಸ್ಂಪಿರೀತಿಮ್ 

ನಾವಮಾನ ೀಷು ಚ ವಯಥಾಮ್ | 
ಕ್ುವಾಗಣಃ ಸ್ಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ಕ್ ಟ್ಸ್ಸ ಥೀ ಸಾವತಾನಿ ಸಿಥತಃ || 15-60 

ಕ್ಟ್ಸ್ಸಿನಾದ್ (ನಿವಿಮಕಾರ ಸಿತಿಯಲಿರುವ), ತ್ನನ 
ನಿಜದ್ಲ ಿೇ ತಾನಿರುವ ಚರಸಿಲಯು (ಲ ್ ೇಕದ್ಲಿ 
ದ ್ ರ ಯುವ) ಸನಾುನಗಳಲಿ ರ್ಪರೇತಿಯನ ನೇ ಆಗಲ 
ಮತ್ುತ ಅವಮಾನಗಳಲ ಿವುಥ ಯನ ನೇ ಆಗಲ 
(ಮಾನಸಕ ದ್ುಃಖವನ ನೇ ಆಗಲ) ಹ ್ ಂದ್ದ ೇ 
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ಸವಮತ್ರ ಸಂಚರಿಸುವ ಶವಯೇಗಿಯೇ 
ಚರಲಂಗನು. 

ಅಪಾರಕ್ೃತ ೈರ್ುಗಣ ೈಃ ಸಿವೀಯೈಃ 
ಸ್ವಗಂ ವಸಾಾಪಯನ್ ಜ್ನಮ್ | 
ಅದ ವೈತ ಪರಮಾನಂದ- 
ಮುದಿತ  ೀ ದ ೀಹಿವಚಚರ ೀತ್ || 
15-61 

ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನದ್ರಂದ್ುಂಟಾದ್ ಪರಮಾನಂದ್ದ್ರಂದ್ 
ಸಂತ್ುಷ್ಟನಾದ್, ಅಪಾರಕ ತ್ಗಳಾದ್ (ಲ ್ ೇಕ ್ೇತ್ತರಗಳಾದ್) ತ್ನನ 
ಗುಣಗಳಿಂದ್ ಜಗತಿತನ ಎಲಾಿ ಜನರನುನ ವಿಸುಯಗ ್ ಳಿಸುತಾತ 
(ಅಚಚರಿಗ ್ ಳಿಸುತಾತ) ಸಾಮಾನು ಜಿೇವಿಯಂತ  
ಸಂಚರಿಸುವವನ ೇ ಚರಲಂಗನು. 

#ನ ಪರಪಂಚ ೀ ನಿಜ ೀ ದ ೀಹ ೀ 

ನ ಧಮಗ ನ ಚ ದುಷೃತ ೀ | 
ರ್ತವ ೈಷಮಯ ಧಿೀಧಿಗರ  ೀ 

ಯತಿಶಚರತಿ ದ ೀಹಿವತ್ || 15-62 

ವಿಧಿ-ನಿಷ ೇಧಗಳ ವ ೈಷ್ಮು ಬುದ್ರಧಯನುನ 
ಕಳ ದ್ುಕ ್ಂಡ, ಧಿೇರನಾದ್ (ನಿವಿಮಕಾರ ಮನಸುಸಳಳ) 
ಯತಿಯು (ಈ ಚರಸಿಲಯು) ಈ ಪರಪಂಚದ್ಲಿಯೇ 
ಆಗಲ, ತ್ನನ ದ ೇಹದ್ ವುವಹಾರದ್ಲಿಯೇ ಆಗಲ, 

ಧಮಮದ್ಲಿಯೇ ಆಗಲ, ದ್ ಷ್ೃತ್ುದ್ಲಿ 
(ಪಾಪದ್ಲಿ)ಯೇ ಆಗಲ ದ ೇಹಿಯಂತ  (ಸಾಮಾನು 
ಜಿೇವಿಯಂತ ) ಆಚರಿಸುವುದ್ರಲಿ. 

ಪಾರಕ್ೃತ ೈಶವಯಗ ಸ್ಂಪತಿತ- 
ಪರಾಙ್ುಾಖ ಮನಃ ಸಿಥತಿಃ | 
ಚಿದಾನಂದ ನಿಜಾತಾಸ  ಥೀ 

ಮೀದತ ೀ ಮುನಿಪುಂರ್ವಃ || 15-

63 

ಪರಕ ತಿತ್ತ್ತಾಗಳಿಂದ್ುಂಟಾದ್ ಬರಹು, ವಿಷ್ುು ಮದ್ಲಾದ್ವರ 
ಐಶವಯಮರ್ಪವಾದ್ ಸಂಪತಿತನಿಂದ್ ಪರಾಙ್ುುಖವಾದ್ 
ಮನಸುಸಳಳ ಮತ್ುತ ರ್ಚದಾನಂದ್ರ್ಪವಾದ್ ತ್ನನ ಆತ್ುನಲಿಯೇ 
ಸಿತ್ನಾಗಿ ಆನಂದ್ವನುನ ಪಡುತಿತರುವ ಈ ಮುನಿಪುಂಗವನ ೇ 
(ಮುನಿಶ ರೇಷ್ಠನ ೇ) ಚರಸಿಲಯು. 

ಇತಿ ಚರಸ್ಥಲಂ 

 

ಅಥ ಪರಸ್ಥಲಮ್ 

ಸ್ವಯಮೀವ ಸ್ವಯಂ ಭ ತಾವ 
ಚರತಃ ಸ್ವಸ್ವರ ಪತಃ | 

ಪರಂ ನಾಸಿತೀತಿ ಬ  ೀಧಸ್ಯ 
ಪರತವ ಮಭಿಧಿೀಯತ ೀ || 15-64 

ತಾನ ೇ ತಾನಾಗಿ ಚರಿಸುತಿತದ್ದವನ್, ತ್ನನ ಸವಸವರ್ಪಕರಂತ್ಲ್ 
(ತ್ನಗಿಂತ್ಲ್) ಬ ೇರ ್ ಂದ್ು ಏನ್ ಇಲಿವ ಂಬ 
ಜ್ಞಾನವುಳಳವನಾಗುವುದ ೇ ‘ಪರತ್ವ’ ಸಿತಿಯಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತದ  
(ಪರಸಿಲಯಂದ್ು ಕರ ಯಲಪಡುತಾತನ ). 

#ಸ್ವತಂತರಃ ಸ್ವಗ ಕ್ೃತ ಯೀಷು 
ಸ್ವಂ ಪರತ ವೀನ ಭಾವತಃ | 

ತೃಣಿೀ ಕ್ುವಗನ್ ಜ್ರ್ಜಾಞಲಮ್ 

ವತಗತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿರಾಟ್ || 15-65 

ತ್ನನನುನ ಪರವಸುತವನಾನಗಿ ಭಾವಿಸದ್ (ತಾನ ೇ 
ಪರವಸುತವಾದ್) ಪರಸಿಲದ್ ಶವಯೇಗಿೇಶವರನು ಎಲಿ 
ಕ ತ್ುಗಳಲಿ ಸವತ್ಂತ್ರನಾಗಿದ್ುದ, ಈ ಜಗಜಾಜಲವನುನ 
(ಜಗತ್ ಸಮ್ಹವನುನ) ತ್ ಣವ ಂದ್ು 
ತಿಳಿದ್ುಕ ್ಂಡವನಾಗಿರುತಾತನ . 

ವಣಾಗಶರಮ ಸ್ಮಾಚಾರ- 
ಮಾರ್ಗನಿಷಾಠ ಪರಾಙ್ುಾಖಃ | 

ಸ್ವಗತೃಷಟಂ ಸ್ವಮಾತಾಾನಮ್ 

ಪಶಯನ್ ಯೀಗಿೀ ತು ಮೀದತ ೀ 
15-66 

ಲೌಕಕಗಳಾದ್ ವಣಾಮಶರಮಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಸ್ಟ ಆಚಾರಗಳ 
ನಿಷ ಠಯಂದ್ ಪರಾಙ್ುುಖನಾದ್ ಈ ಪರಸಿಲಯೇಗಿಯು ತ್ನನನ ನೇ 
ಸವಮತ್ೃಷ್ಟವಾದ್ ಪರಬರಹುವನಾನಗಿಯೇ ನ ್ ೇಡುತಾತ 
(ಅನುಭವಿಸುತಾತ) ಆನಂದ್ಮಯನಾಗಿರುತಾತನ . 

#ವಶಾವತಿೀತಂ ಪರಂ ಬರಹಾ 

ಶ್ವಾಖಯಂ ಚಿತಸವರ ಪಕ್ಮ್ | 
ತದ ೀವಾಹಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಿೀ 

ಸ್ವಗತೃಷಟಃ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 15-67 

ವಿಶಾವತಿೇತ್ವಾದ್ (ಜಗತ್ತನುನ ಮೇರಿದ್) 
ರ್ಚದ್್ರಪವಾದ್ ಶವನ ಂಬ ಪರಬರಹುವ ೇ ತಾನ ಂದ್ು 
ಅರಿತ್ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಸವಮತ್ೃಷ್ಟನ ್ ್ಂದ್ು 
ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . 

ಅಚಲಂ ಧುರವಮಾತಾಾನಮ್ 

ಅನುಪಶಯನಿನರಂತರಮ್ | 

ನಿರಸ್ತವಶವವಭಾರಂತಿಃ 
ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವ ೀನುಾನಿಃ || 
15-68 

ತ್ನನನುನ ಅಚಲವನಾನಗಿಯ್ (ನಿಶಚಲನನಾನಗಿಯ್), 
ದ್ ಢನನಾನಗಿಯ್ (ನಿತ್ುನನಾನಗಿಯ್) ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 
ನ ್ ೇಡುತಿತರುವ, ಪಾರಪಂರ್ಚಕ ಭ ೇದ್ಭಾರಂತಿಯನುನ 
ನಿರಾಕರಿಸಗ ್ ಂಡ ಆ ಮುನಿಯೇ (ಆ ಪರಸಿಲದ್ ಯೇಗಿಯೇ) 
ಜಿೇವನುುಕತನಾಗಿರುವನು. 

#ಬರಹಾಾದಾಯಃ ಕ್ತಂ ನು ಕ್ುವಗಂತಿ 

ದ ೀವತಾಃ ಕ್ಮಗ ಮಾರ್ಗಗಾಃ | 

ಕ್ಮಾಗತಿೀತ ಪದಸ್ಥಸ್ಯ 
ಸ್ವಯಂ ಬರಹಾಸ್ವರ ಪಿಣಃ || 15-69 

ಕಮಾಮತಿೇತ್ ಪದ್ಸಿನಾದ್, ಕಮಮಕಾಂಡಗಳಲಿ 
ಹ ೇಳಿದ್ ಪದ್ವಿಗಳನುನ ಮೇರಿ ನಿಂತಿರುವ, ತಾನ ೇ 
ಪರಬರಹು ಸವರ್ಪನಾದ್ ಈ ಪರಸಿಲದ್ ಯೇಗಿಗ  
ಕಮಮಮಾಗಿಮಗಳಾದ್ ಬರಹಾುದ್ರ ದ ೇವತ ಗಳು ಏನು 
ಮಾಡಬಲಿರು? 
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ಸ ವೀಚಛಯಾ ಸ್ಂಚರ ೀದ್ ಯೀಗಿೀ 

ವಮುಂಚನ್ ದ ೀಹಮಾನಿತಾಮ್ | 

ದಶಗನ ೈಃ ಸ್ಪಶಗನ ೈಃ ಸ್ವಾಗನ್ 

ಅಜ್ಞಾನಪಿ ವಮೀಚಯೀತ್ || 15-

70 

ದ ೇಹಾಭಮಾನವನುನ ಬಿಟಿಟರುವ, ತ್ನನ ಇಚಾಿನುಸಾರವಾಗಿ 
ಸಂಚರಿಸುತಿತರುವ ಈ ಪರಸಲಿದ್ ಯೇಗಿಯು ಕ ೇವಲ ತ್ನನ 
ದ್ಶಮನ, ಸಪಶಮನಗಳಿಂದ್ಲ ೇ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ ಜಿೇವಿಗಳನ್ನ ಸಹ 
ಮುಕತರನಾನಗಿ ಮಾಡುವನು. 

#ನಿತ ಯೀ ನಿಮಗಲಭಾವನ ೀ ನಿರುಪಮೀ 
ನಿಧ ಗತ ವಶವಭರಮೀ 

ಸ್ತಾತನಂದ ಚಿದಾತಾಕ್ ೀ ಪರಶ್ವ ೀ  
ಸಾಮಯಂ ರ್ತಃ  ಸ್ಂಯಮಿೀ| 

ನಿತ್ುನ್, ನಿಮಮಲ ಸವರ್ಪನ್, 

ಉಪಮಾತಿೇತ್ನ್, ವಿಶವಭಾರಂತಿರಹಿತ್ನ್, 

ಸರ್ಚಚದಾನಂದ್ಮಯನ್ ಆದ್ ಪರಶವನಲ ಿ
ಸಾಮುತ್ವವನುನ ಪಡ ದ್ುಕ ್ಂಡ ಮತ್ುತ 
ಸಂಯಮಯಾದ್,  

ಪರಧವಸಾತಶರಮ ವಣಗಧಮಗನಿರ್ಲಃ 
ಸ್ವಚಛಂದ ಸ್ಂಚಾರವಾನ್ 

ದ ೀಹಿೀವಾದುಭತ ವ ೈಭವೀ 
ವಜ್ಯತ ೀ ಜೀವನಿವಮುಕ್ತಃ ಸ್ುಧಿೀಃ 
|| 15-71 

ವಣಾಮಶರಮ ಧಮಮಗಳ ಸಂಕ ್ೇಲ ಗಳನುನ ಕಳ ದ್ುಕ ್ಂಡ, 

ಸವಚಂಿದ್ವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತಿತರುವ, ದ ೇಹವನುನ ಧರಿಸದ್ದರ್ ಸಹ 
ಅದ್ುಭತ್ವಾದ್ ವ ೈಭವವನುನ ಹ ್ ಂದ್ರರುವ, ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ 
ಪರಸಿಲದ್ ಸಂಯಮಯು ಜಿೇವನುುಕತನಾಗಿ 
ವಿಜಯಂಗ ೈಯುತಿತರುವನು. 

  

    

ಇತಿ ಪರಸ್ಥಲಮ್ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಂ 

ಓಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾಿಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀರ್ಶಾಸ ಾೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ಾರ್ಸ್ಯಸ್ಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಗನಿಣಗಯೀ 

ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾಯಗವರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾಿಂತಶ್ಖ್ಾಮಣೌ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಂತರ್ಗತಲಂರ್ಸ್ಥಲ ೀ ದಿೀಕ್ಷಾರ್ುರುಸ್ಥಲಾದಿ ನವವಧಸ್ಥಲಪರಸ್ಂಗ  ೀ ನಾಮ ಪಂಚದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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1. ಶರೇ (ಮಂಗಳಕರವೂ, ಸಂಪರದಾಯಕವೂ ಆದ್) ವಿಭ್ತಿ ರುದಾರಕ್ಷಗಳನುನ ಧರಿಸ ಪವಿತ್ರನಾದ್ 
ಇಷ್ಟಲಂಗಧಾರಿಯು ಶವತ್ತ್ತಾವನುನ ಬ ್ ೇಧಿಸುವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೇ ವಿದ ುಯನುನ (ಮಂತ್ರವನುನ) 
ಜರ್ಪಸಬ ೇಕು. 

2. ಶ್ವತತತವಕ್ತಕಂತಲ  ಪರ(ಶ ರೀಷಠ)ವಾದ ಬ ೀರ  ಂದು ಮಹತತರ 
(ಮಹಿಮಾನಿವತ)ವಾದ ತತತವವು ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲುವೀ ಹಾಗ ಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿೀ 
ಮಂತರಕ್ತಕಂತಲ  ಮಹತತರವಾದ ಬ ೀರ  ಂದು ಮಂತರವು ಇರುವುದಿಲು. 

3. ಜ್ರ್ತಿತಗ  ಮ ಲ ಕ್ಾರಣನಾದ ಶ್ವನನುನ ತಿಳಿದುಕ್  ಂಡ ಬಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ದ ೀವರುರ್ಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್  ಳಳುವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲುವೀ ಹಾಗ  
ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿೀ ಮಂತರವನುನ ತಿಳಿದುಕ್  ಂಡ ಬಳಿಕ್ ಮಂತಾರಂತರರ್ಳನುನ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಂತರರ್ಳನುನ) ತಿಳಿದುಕ್  ಳಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಫಲ? 

4. ಬರಹಾ, ವಷುವ ಮದಲಾದ ದ ೀವರುರ್ಳಲು ಶಂಭುವು ಹ ೀಗ  ಮಹತತರ 
(ಸ್ವಗತತಮ)ನಾಗಿರುವನ  ೀ ಅದರಂತ  ಸ್ಪತಕ್  ೀಟಿ ಮಂತರರ್ಳಲು ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ 
ಮಂತರವ ೀ ಸ್ವಗತತಮವಾಗಿದ . 

5. ಸ್ಕ್ಲ ಬರಹಾಾಂಡರ್ಳಿಗ  ಪರಮಾತಾನಾದ ಮಹ ೀಶವರನು ಹ ೀತು 
(ಕ್ಾರಣ)ವಾಗಿರುವಂತ  ಅವನ ವಾಚಕ್ ಮಂತರವಾದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ 
ಮಂತರವು ಎಲು ಮಂತರರ್ಳಿಗ  ಮ ಲಕ್ಾರಣವಾಗಿದ . 

6. ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬಾವನುನ ಪೂವಗದಲು (ಮದಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನಂತರ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಇದುವ ೀ 

ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವು). ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವು ಸ್ಕ್ಲ ಶುರತಿ(ವ ೀದ)ರ್ಳ 
ಶ್ಖ್ಾಮಣಿಯಾಗಿದ . 

7. ಆದಿಕ್ಾಲದಿಂದಲ  (ಮದಲನಿಂದಲ ) ಮಲತರಯರ್ಳ 
ಸ್ಂಬಂಧವಲುದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ದಾ ಪರಿಶುದಿನಾಗಿರುವ ಸ್ಚಿಚದಾನಂದ ಘನ 
(ಸ್ವರ ಪ)ನು, ಪರಭುವಾದ (ಸ್ವತಂತರನ  ಆದ) ಶಂಭುವ ೀ ಶ್ವನ ಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

8. ಅಶ ೀಷರ್ಳಿಗ  (ಜ್ರ್ತಿತನ ಸ್ೃಷಿಟ, ಸಿಥತಿ, ಲಯರ್ಳಿಗ ) ಆಸ್ಪದನಾಗಿರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗಿ ಎಲು ಮಂರ್ಲರ್ಳಿರ್  ಆಶರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿರಯಂಬಕ್ನು 
(ಮುಕ್ಕಣವನು) ಆದ, ದ ೀವಾದಿದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಶ್ವ ಶಬಾದಿಂದ 
ಅಭಿಧ್ ೀಯನಾಗಿರುತಾತನ . (ಶ್ವನ ಂಬ ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ ). 

9. ಶ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷ್ರರ್ಳಳ ಮುಖಯವೃತಿತಯಿಂದ (ಸಾಕ್ಷಾತ್) ಪರಬರಹಾ 
ಪರಕ್ಾಶಕ್ವಾಗಿರುತತವ . (ಪರಶ್ವ ಬರಹಾವನುನ ತಿಳಿಸ್ುವಂತಹುರ್ಳಾಗಿವ ). 
ಶ್ವನ (ಉಳಿದ ನಿೀಲಕ್ಂಠ, ಮೃತುಯಂಜ್ಯ ಮುಂತಾದ) ಉಳಿದ ನಾಮರ್ಳಳ 
ಅವನ ರ್ುಣರ್ಳನುನ ಹ ೀಳಳವುದರ ಮ ಲಕ್ ಅವನನುನ ತಿಳಿಸ್ುತತವ . 

10. ಅಪರಿಮಿತ ತ ೀಜ್ಸಿವಯ , ಸ್ಚಿಚದಾನಂದ ಸ್ವರ ಪನ  ಆದ ಶಂಭುವಗ  
ಶ್ವನ ಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷ್ರರ್ಳಳ ಮುಖಯವಾದ ನಾಮರ್ಳಾಗಿವ . ಈ ಶ್ವನ ಂಬ 
ಹ ಸ್ರನುನ ಅವಲಂಬ್ಧಸಿಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ . 

11. ಶ್ವನಾಮದಿಂದ ಕ್ ಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಕ್ಷಾಪ ೀಕ್ಷರ್ಳಳ ಯಾವಾರ್ಲ  ಈ 
ಮಂತರವನುನ ಜ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಿಯಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಸ್ಂಸಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಂದು (ಸ್ಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ  ಳಿಸ್ುವನ ಂದು) 
ಪರಸಿದಿವಾಗಿರುವಂತ  ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವು ಸ್ಂಸಾರ 

ಕ್ಷ್ಯಕ್ಾರಕ್ವಾಗಿರುತತದ  (ಸ್ಂಸಾರವನುನ ಕ್ಷ್ಯಿಸ್ುವಂತಹುದಾಾಗಿರುತತದ ). 

12. ಪಂಚಮಹಾಭ ತರ್ಳಳ (ಪೃಥಿವ, ಅಪುಪ, ತ ೀಜ್, ವಾಯು, ಆಕ್ಾಶ), 
ಪಂಚತನಾಾತರರ್ಳಳ (ರ್ಂಧ, ರಸ್, ರ ಪ, ಸ್ಪಶಗ, ಶಬಾ), 
ಪಂಚಜ್ಞಾನ ೀಂದಿರಯರ್ಳಳ (ಘ್ರರಣ, ರಸ್ನ, ಚಕ್ಷ್ು, ಚಮಗ, ಶ ೂರೀತರ), ಪಂಚ 
ಕ್ಮಗಂದಿರಯರ್ಳಳ (ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ, ಪಾದ, ಪಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಂಚಬರಹಾರು 
(ಈಶಾನ, ತತುಪರುಷ, ಅಘ ೀರ, ವಾಮದ ೀವ, ಸ್ದ  ಯೀಜಾತ) ಮತುತ 
ಪಂಚಕ್ೃತಯರ್ಳಳ (ಅನುರ್ರಹ, ತಿರ  ೀಧ್ಾನ, ಲಯ, ಸಿಥತಿ, ಸ್ೃಷಿಟ) - ಇವ ಲುವುರ್ಳಳ 
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ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರದ ಪಂಚವಣಗರ್ಳಿಂದ ಬ  ೀಧಯರ್ಳಾಗಿವ  (ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರರ್ಳ ೀ ಈ ಎಲಾು ಸ್ೃಷಿಟಗ  ಮ ಲ ಕ್ಾರಣ). 

13. ಈ ಪರಪಂಚದಲು ವಶ ೀಷವಾಗಿ ಐದು ಐದರ ರ್ುಂಪುರ್ಳಾಗಿರುವ 
ವಸ್ುತರ್ಳ ಲುವೂ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಮಯರ್ಳ ೀ ಆಗಿರುತತವ  (ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ 
ಮಂತರದಿಂದಲ ೀ ಪಾರದುಭಗವಸಿರುತತವ ). 

17. ಶ ರೀಷಠವಾದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರವು ಓಂಕ್ಾರದಿಂದ ಕ್ ಡಿಕ್  ಂಡಾರ್ 
ವ ೀದರ್ಳಲು ಮತುತ ಶ ೈವಾರ್ಮರ್ಳಲು ಷಡಕ್ಷ್ರ ಎಂದು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತತದ . 

18. ಷಡಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರದ ಅಕ್ಷ್ರರ್ಳಳ ಇರಿಸ್ುವಕ್ ಯಲು ಮದಲನ ಅಕ್ಷ್ರವಾದ 
ಪರಣವವ ೀ (ಓಂಕ್ಾರವ ೀ) ಸ್ಚಿಚದಾನಂದ ಸ್ವರ ಪನಾದ ಕ್ ೀವಲ ಮಹಾದ ೀವನನ ನೀ 
ಬ  ೀಧಿಸ್ುತತದ . 

19. ಅದಿವತಿೀಯವಾದ (ಒಂದ ೀ ಒಂದಾದ) ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರ ಪವು ನಿಷರಪಂಚಕ್ವು 
(ಪಾರಪಂಚಿಕ್ ಭ ೀದ ಶೂನಯವು) ಆದ ಶ್ವನ ಂಬ ಹ ಸ್ರಿನ ಪರಬರಹಾವು 
ಪರಣವವಂದರಿಂದಲ ೀ ಪರಕ್ಾಶ್ಸ್ುತತದ . 

20. ಸ  ೀಹಂ ಎಂಬುವುದು ಶ್ವ-ಜೀವರ ಅಭ ೀದವನುನ ಬ  ೀಧಿಸ್ುವ ಪರಮಾತಾ 
ರ ಪವಾದ ಮಂತರವಾಗಿರುತತದ . ಇದು ಸ್ನಾತನ (ನಿತಯ)ವಾದುದು ಆಗಿದ . ಈ 
ಮಂತರದಲುಯ ಹಕ್ಾರ ಮತುತ ಸ್ಕ್ಾರರ್ಳಳ ಲ  ೀಪವಾದಾರ್ ಓಂಕ್ಾರವ ಂಬ 
ಏಕ್ಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವು ಪರಕ್ಟ್ಸ್ವಾರ್ುತತದ . 

21. ಈ ಪರಣವ (ಓಂಕ್ಾರ) ಮಂತರದಿಂದ ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಬ  ೀಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನ . 
ಅದರಂತ  ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರದಿಂದ ಶ್ವನ ಸ್ದ  ಯೀಜಾತಾದಿ ಪಂಚಬರಹಾ ಸ್ವರ ಪವು 
ಹ ೀಳಲಪಡುತತದ . 

22. ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಸ್ಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ, ಪರಜ್ಞಾ) ಸ್ವರ ಪನು ಆಗಿರುತಾತನ . 
ಸ್ಕ್ಲನಾದ ಪಂಚಬರಹಾನು ವಶವ ಸ್ವರ ಪನಾಗಿರುತಾತನ . ಹಿೀಗ  ಈ ಷಡಕ್ಷ್ರ 
ಮಂತರದಿಂದ ಶ್ವನ ಉಭಯ ರ ಪರ್ಳಳ (ನಿಷಕಲ, ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ವರ ಪರ್ಳಳ, 
ನಿರಾಕ್ಾರ, ಸಾಕ್ಾರ) ನಿರ ಪಿತವಾರ್ುತತವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಂತರಕ್ ಕ ಮ ಲಮಂತರ, ವದಾಯಮಂತರ, ಶ್ವಮಂತರ, ಶ ೈವಸ್ ತರ 
ಮಂತರ ಮತುತ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಮಂತರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಐದು ಹ ಸ್ರುರ್ಳಳ ಪರಸಿದಿವಾಗಿವ  
(ಪರಪಂಚದ ಮ ಲ ಕ್ಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮ ಲಮಂತರ, ಈ ಮಂತರದ ಜ್ಪದಿಂದ 
ಶ್ವ-ಜೀವ ೈಕ್ಯ ವದ ಯಯು ಪಾರಪತವಾರ್ುವುದರಿಂದ ವದಾಯಮಂತರ, ಸ್ವಗರಿರ್  
ಮಂರ್ಲವನುನಂಟ್ಸ್ು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಮಂತರ, ಶ್ವನ ಸ್ಂಬಂಧಿಯಾದ ಸ್ವಗ 
ವಷಯಂರ್ಳಳ ಇದರಲು ಸ್ ತರರ ಪವಾಗಿ ನಿರ ಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ ೈವಸ್ ತರ 
ಮಂತರ, ಐದು ಅಕ್ಷ್ರರ್ಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರ). 

26. ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಪೂಜಾನಿಷಠನಾದ)ವನು ಪರಣವದಿಂದ 
ಕ್ ಡಿದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವನುನ (ಷಡಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವನುನ) ಸ್ಮಾಧ್ಾನಚಿತತನಾಗಿ 
ಜ್ಪವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ವಪೂಜಾನಿರತನಾದವನು) ಪೂವಗ ಇಲುವ ೀ 
ಉತತರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ುಳಿತು, ಮ ರು ಸಾರಿ ಪಾರಣಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆಮೀಲ  ತನನ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲು ಸ್ವಾಗಲಂಕ್ಾರಯುಕ್ತನಾದ ಸಾಂಬ 

29 ಜ್ಪವು ವಾಚಿಕ್, ಉಪಾಂಶು ಮತುತ ಮಾನಸಿಕ್ವ ಂಬುದಾಗಿ ಮ ರು ವಧವಾಗಿ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ . ಸ್ಮಿೀಪದ ವಯಕ್ತತಗ  ಮಂತರದ ಅಕ್ಷ್ರರ್ಳಳ ಕ್ ೀಳಳತಿತದಾರ  ಅದು ವಾಚಿಕ್ 
ಜ್ಪವ ಂದು ನಿಶಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ್  ಳುಬ ೀಕ್ು. ಇದು ಸ್ವಗಪಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗಿರುತತದ . 
ಎರಡ  ತುಟಿರ್ಳನುನ ಸ್ ಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಶ್ಗಸಿ ಸ್ಮಿೀಪದ ವಯಕ್ತತಗ  ಕ್ ೀಳದ ಹಾಗ  
ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜ್ಪವ ೀ ಉಪಾಂಶು ಜ್ಪವ ಂದು ಕ್ತೀತಿಗಸ್ಲಪಡುತತದ . ತುಟಿ 
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(ಉಮಾಸ್ಮೀತ)ನಾದ, ಚಂದರಧರನಾದ, ಮುಕ್ಕಣವನಾದ, ಮಂರ್ಲಸ್ವರ ಪನಾದ, 

ದ ೀವದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಧ್ಾಯನಿಸ್ುತಾತ ಅನನಯವಾದ ಮನಸಿಸನಿಂದ ಈ 
ಷಡಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಜ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾರ್  ನಾಲಗ ಯ ತುದಿಯನುನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ದ  (ಅಲಾುಡಿಸ್ದ ) ತನ  ನಳಗ  ಮನಸ್ಸನುನ 
ಮಂತಾರಕ್ಷ್ರ ರ ಪದಲು ಭಾವಸ್ುವುದ ೀ ಮಾನಸಿಕ್ ಜ್ಪವು. 

30. ವರತ, ದಾನ ಮತುತ ತಪಸ್ುಸರ್ಳ ಂಬ ಎಷುಟ ಕ್ಮಗಯಜ್ಞರ್ಳಿರುವುವೀ 
ಅವ ಲುವೂ ಜ್ಪಯಜ್ಞದ ಷ  ೀಡಶಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮಾನವಾರ್ಲಾರದು (16ನ ಯ 
ಒಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮನಾರ್ುವುದಿಲು). 

31. ವಾಚಿಕ್ ಜ್ಪಯಜ್ಞದ ಮಹಾತಯವು ಮದಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟತು. ವಾಚಿಕ್ ಜ್ಪದ 
ನ ರುಪಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದುಾ ಉಪಾಂಶು ಜ್ಪವು. ಇನುನ ಸಾವರ ಪಾಲು 
ಹ ಚುಚ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದುಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಜ್ಪವ ಂದು ಹ ೀಳಲಾಗಿದ . 

32. (ಷಡಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರದ) ವಾಚಿಕ್ ಜ್ಪ ಮತುತ ಉಪಾಂಶು ಜ್ಪಕ್ತಕಂತಲ  
ಘ ೀರ ಸ್ಂಸಾರನಾಶಕ್ವಾದ ಮಾನಸಿಕ್ ಜ್ಪವ ೀ ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಶ ರೀಷಠವಾದುದು. 

33. ಈ ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವಧಿರ್ಳಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದ  ಂದು ವಧಿಯಿಂದ 
ಭಾವಪೂಣಗವಾಗಿ, ಪಾಶದ ವಮುಕ್ತತಗಾಗಿ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮಗಪಾಶರ್ಳ 
ನಿವೃತಿತಗಾಗಿ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿೀ ವದ ಯಯನುನ (ಮಂತರವನುನ) ಜ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಿಯಮ ಸ್ಂಪನನನಾಗಿ (ಯಮ ನಿಯಮಾದಿರ್ಳಿಂದ ಕ್ ಡಿದವನಾಗಿ), 
ಪರತಿನಿತಯವೂ ಶ್ವಭಾವಸ್ಂಪನನನಾಗಿ ಪರಯತನಪೂವಗಕ್ ಈ ಮ ಲಮಂತರದಿಂದ 
(ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರದಿಂದ) ತನನ ಶ್ವಲಂರ್ವನುನ (ಇಷಟಲಂರ್ವನುನ) ಪೂಜಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕ್ತತಯುತನಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರದಿಂದಲ ೀ ಶ್ವನನುನ 
(ಇಷಟಲಂರ್ವನುನ) ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರ  ಪೂಜಸ್ುವರ  ೀ ಅವರು ಈ ಮಂತರದ 
ಮಹಿಮಯಿಂದ ಶ್ವಲ  ೀಕ್ವನುನ ಹ  ಂದುವರು. 

36. ಅಬಭಕ್ಷಾ (ಜ್ಲಹಾರಿರ್ಳಾಗಿ), ವಾಯು ಆಹಾರಿರ್ಳಾಗಿ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವರತರ್ಳಿಂದ (ಕ್ೃಚಛಿ  ಚಾಂದಾರಯಣಾದಿ ವರತರ್ಳಿಂದ) ಕ್ೃಶಗ  ಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಆ 
ವರತರ್ಳಿಂದ ಶ್ವಲ  ೀಕ್ ಪಾರಪಿತಯು ಆರ್ುವುದಿಲು. 

37. ಆದಾರಿಂದ  ತಪಸ್ುಸ, ಯಜ್ಞ, ವರತ ಹಾರ್  ನಿಯಮಾದಿರ್ಳ ಫಲರ್ಳಳ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ 
ಮಹಾಮಂತರದಿಂದ ಶ್ವನನುನ ಪೂಜಸಿದ ಫಲದ ಕ್  ೀಟಿಯ ಒಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ 
ಸ್ಮವಾರ್ಲಾರದು. 

38. ಅಶುದಿನ ೀ ಆಗಿರಲ, ಪರಿಶುದಿನ ೀ ಆಗಿರಲ ವರತಭರಷಟನಾದ ಪತಿತನ ೀ ಆಗಿರಲ, 

ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರವನುನ ಪಠಿಸ್ುತಾತ ಶ್ವಲಂರ್ (ಇಷಟಲಂರ್)ವನುನ 
ಪೂಜಸಿದರ  ಅವನು ಮುಕ್ತನಾರ್ುವುದರಲು ಸ್ಂಶಯವಲು. 

39. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಒಂದ ೀ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಚಚರಿಸಿದರ  ಎಲಾು 
ಜೀವರ್ಳ ಎಲು ವಧ ಪಾಪರ್ಳಳ ನಾಶವಾರ್ುತತವ . 

40. ಸ್ಕ್ಲ ಶ್ವಾರ್ಮರ್ಳಲು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಕ್ಾರದ ಅನ ೀಕ್ ಮಂತರರ್ಳಳ ಇವ . 
ಅವುರ್ಳಳ ಮೀಲಂದ ಮೀಲ  ಜ್ಪಾಭಾಯಸ್ವನುನ ಮಾಡಿದಾರ್ ಮಾತರ ಪುರುಷಾಥಗ 
(ಧಮಗ, ಅಥಗ, ಕ್ಾಮ, ಮೀಕ್ಷ್)ರ್ಳನುನ ಕ್  ಡುವಂತಹುರ್ಳಾಗಿವ . 

41. ಈಶವರನನುನ ಪರತಿಪಾದಿಸ್ುವ (ಈಶವರ ರ ಪವನುನ ಹ ೀಳಳವ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ 
ಮಹಾಮಂತರವು ಮಹಾಶಕ್ತತಶಾಲಯಾದುದಾಗಿದ . ಅಂತ ಯೀ ಒಂದ ೀ ಸಾರಿ 
ಉಚಚರಿಸಿದರ  ಸ್ಕ್ಲ ಸಿದಿಿರ್ಳನುನ ಕ್  ಡುವಂತಹುದಾಾಗಿದ . 

42. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಉಚಚರಿಸ್ುತಾತ ಒಂದು ಪುಷಪವನುನ 
ಶ್ವಲಂರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮಪಿಗಸಿದರ  ವಾಜ್ಪ ೀಯಿ ಯಾರ್ದ ಸಾವರ ಪಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲವು 
ಪಾರಪತವಾರ್ುತತದ . 

43. ಪರತಿನಿತಯ ಮಾಡುವ ಅಗಿನಹ  ೀತರ ಯಾರ್, ಮ ರು ವ ೀದರ್ಳ ಅಧಯಯನ, 

ಬಹುದಕ್ಷಣ ಯುಳು ಜ  ಯೀತಿಷ  ಟೀಮಾದಿ ಯಾರ್ರ್ಳ ಫಲರ್ಳಳ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿೀ 
ಮಂತರದಿಂದ ಪಾರಪತವಾರ್ುವ ಫಲದ ಕ್  ೀಟಿಯ ಒಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮವಾರ್ಲಾರವು. 
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44. ಪೂವಗಕ್ಾಲದಲು ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಜ್ಞಾನ ನಿಷಠನಾದ) 
ಸಾನಂದನ ಂಬ ಯೀಗಿವಯಗನು ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ ಉಚಚರಿಸಿ 
ನರಕ್ದಲುರುವವರನುನ ಉದಿರಿಸಿದನು. 

45. ಪೂವಗಕ್ಾಲದಲು ಶತಾನಂದನ ಂಬ ಮುನಿಯು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಮಂತರದ 
ಸಿದಿಿಯಿಂದ ಸ್ಂಗಿರನ ಂಬ ಪಾಪಿಯ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನರಕ್ವನ ನೀ ಸ್ವರ್ಗವನಾನಗಿ 
ಮಾಡಿದನು. 

46. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರದಿಂದ ಸಿದಿಿಯನುನ ಪಡ ದ ಉಪಮನುಯ ಎಂಬ 
ಹ ಸ್ರಿನ ಯೀಗಿಯು ಪೂವಗಕ್ಾಲದಲು ಶ್ವನಿಂದ ಶ ೈವಶಾಸ್ಾದ ಆಚಾಯಗ 
ಪದವಯನುನ ಪಡ ದುಕ್  ಂಡನು. 

47. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರದ ಜ್ಪದಿಂದ ವಸಿಷಠ ವಾಮದ ೀವಾದಿ ಮುನಿರ್ಳಳ 
ಪಾಪಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅನ ೀಕ್ ಸಿದಿಿರ್ಳನುನ ಪಡ ದುಕ್  ಂಡರಲುದ  ಮಹಾತ ೀಜ್ಸಿವರ್ಳೂ 
(ಶಾಪಾನುರ್ರಹ ಸ್ಮಥಗರ ) ಆಗಿದಾರು. 

48. ಬರಹಾ, ವಷುವ ಮದಲಾದ ದ ೀವತ ರ್ಳಳ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರದ ಜ್ಪದ 
ಮಹಾತಯದಿಂದ ಈ ಜ್ರ್ತಿತನ ಸ್ೃಷಿಟ, ಸಿಥತಿ ಮತುತ ಸ್ಂಹಾರ ಕ್ತರಯರ್ಳನುನ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಮಥಗರಾರ್ುತಾತರ . 

49. ಇಲು ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಂತರದ ವಷಯವಾಗಿ ಹ ಚಿಚಗ  ಹ ೀಳಳವುದರಿಂದ ಏನು 
ಪರಯೀಜ್ನ? ಯಾವ ಮಹಾತಾನು ದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಪೂಜಸ್ುತಾತ ಪರಮ 
ಭಕ್ತತಯಿಂದ ಪರಣವಾಕ್ಷ್ರವ ೀ ಮದಲುಳು ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರ ಮಹಾಮಂತರವನುನ (ಓಂ ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಮಂತರವನುನ) ಜ್ಪಿಸ್ುತಾತನ , ಅವನು ದುರಿತ (ಪಾಪ)ಬಂಧನದಿಂದ 
ಬ್ಧಡುರ್ಡ ಯಾಗಿ ಮೀಕ್ಷ್ಲಕ್ಷಮಯನುನ ಪಡ ದುಕ್  ಳಳುತಾತನ . 
ಇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿೀಜ್ಪಸ್ಥಲಂ ಇಲುಗ  ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿೀಜ್ಪಸ್ಥಲವು ಮುಗಿಯಿತು. 

  

  

 


