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ಷ  ೀಡಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲಾಾಂತರ್ಗತ ನವವಧಲಾಂರ್ಸ್ಥಲಪರಸ್ಾಂರ್ಃ - ಅಥ ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅರ್ಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಸ್ಥಲಾನಾಾಂ ನವಕ್ಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಸ್ಮಾಶರಯಮ್| 

ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲ ೀ ಸಿದಧಮ್ 

ಸ್ಥಲಭ ೀದಾಂ ವದಸ್ವ ಮೀ|| 16-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲ ೀ ಸ್ಾಂತಿ 

ಸ್ಥಲಾನಿ ನವ ತಾಪಸ್ | 

ಕ್ರರಯಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ ಪೂವಗಮ್ 

ತತ  ೀ ಭಾವಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್ || 16-2 

ಜ್ಞಾನಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ ಚಾಥ 

ಸ್ಕಾಯಸ್ಥಲಮೀರಿತಮ್ | 

ತತ  ೀಕಾಯಸ್ಥಲಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಲಾಂ ತತಃ || 16-3 

#ಧಮಾಗಚಾರಸ್ಥಲಾಂ ಚಾಥ 

ಭಾವಾಚಾರಸ್ಥಲಾಂ ತತಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಲಾಂ ಚ ೀತಿ 

ಕ್ರಮಾದ ೀಷಾಾಂ ಭಿದ  ೀಚಯತ ೀ || 16-4 

 ಅಥ ಕ್ರರಯಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್ ಶ್ವೀ ಹಿ ಪರಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪೂಜಾ ತಸ್ಯ ಕ್ರರಯೀಚಯತ ೀ | 
ತತಪರಾ ಆರ್ಮಾ ಯಸಾಾತ್ 

ತದುಕ  ತೀಯಾಂ ಕ್ರರಯಾರ್ಮಃ || 16-5 

#ಪರಕಾಶತ ೀ ಯಥಾ ನಾಗ್ನಃ 
ಅರಣಾಯಾಂ ಮಥನಾಂ ವನಾ | 

ಕ್ರರಯಾಾಂ ವನಾ ತಥಾಾಂತಸ  ಥೀ 
ನ ಪರಕಾಶ  ೀ ಭವ ೀಚ್ಛಛವಃ || 16-6 

ನ ಯಥಾ ವಧಿಲ  ೀಪಃ ಸಾಯತ್ 

ಯಥಾ ದ ೀವಃ ಪರಸಿೀದತಿ | 

ಯಥಾರ್ಮಃ ಪರಮಾಣಾಂ ಸಾಯತ್ 

ತಥಾ ಕ್ಮಗ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 16-7 

#ವಧಿಃ ಶ್ವನಿಯೀಗ  ೀಯಮ್ 

ತಸಾಾದ್ ವಹಿತಕ್ಮಗಣಿ | 
ಶ್ವಾರಾಧನಬುದ ಧಯೈವ 

ನಿರತಃ ಸಾಯದ್ ವಚಕ್ಷಣಃ || 16-8 

ರ್ುರ  ೀರಾದ ೀಶಮಾಸಾದಯ 
ಪೂಜಯೀತ್ ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
ಪೂಜಿತ ೀ ಪರಮೀಶಾನ ೀ 
ಪೂಜಿತಾಃ ಸ್ವಗದ ೀವತಾಃ||16-9 2 time 

#ಸ್ದಾ ಶ್ವಾಚಗನ  ೀಪಾಯ- 
ಸಾಮಗ್ರೀವಯರ್ರಮಾನಸ್ಃ | 

ಶ್ವಯೀರ್ರತ  ೀ ಯೀಗ್ೀ 
ಮುಚಯತ ೀ ನಾತರ ಸ್ಾಂಶಯಃ || 16-10 

ಅಾಂಧಪಾಂರ್ುವದನ  ಯೀನಯ- 
ಸಾಪ ೀಕ್ಷ ೀ ಜ್ಞಾನಕ್ಮಗಣಿೀ | 

ಫಲ  ೀತಪತತತ ವರಕ್ತಸ್ುತ 
ತಸಾಾತ್ ತದ್ವಯಮಾಚರ ೀತ್ 16-11 

#ಜ್ಞಾನ ೀ ಸಿದ ಧೀಪಿ ವದುಷಾಮ್ 

ಕ್ಮಾಗಪಿ ವನಿಯುಜಯತ ೀ | 

ಫಲಾಭಿಸ್ಾಂಧಿ ರಹಿತಮ್ 

ತಸಾಾತ್ ಕ್ಮಗ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್ || 16-12 

ಆಚಾರ ಏವ ಸ್ವ ಗಷಾಮ್ 

ಅಲಾಂಕಾರಾಯ ಕ್ಲಪಯತ ೀ | 
ಆಚಾರಹಿೀನಃ ಪುರುಷ  ೀ 
ಲ  ೀಕ ೀ ಭವತಿ ನಿಾಂದಿತಃ || 16-13 

#ಜ್ಞಾನ ೀನಾಚಾರ ಯುಕ ತೀನ 

ಪರಸಿೀದತಿ ಮಹ ೀಶವರಃ | 
ತಸಾಾದಾಚಾರವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ 
ಭವ ೀದಾದ ೀಹಪಾತನಮ್ || 16-14 

ಇತಿ ಕ್ರರಯಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಭಾವಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್ ಭಾವಚ್ಛಹಾನನಿ ವದುಷ  ೀ 
ಯಾನಿ ಸ್ಾಂತಿ ವರಾಗ್ಣಃ | 

ತಾನಿ ಭಾವಾರ್ಮತ ವೀನ 

ವತಗಾಂತ ೀ ಸ್ವಗದ ೀಹಿನಾಮ್ || 16-15 

#ಶ್ವೀಹಮತಿ ಭಾವೀಪಿ 

ಶ್ವತಾಪತಿತಕಾರಣಮ್ | 

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

ಜ್ಞಾನಾಂ ವಸ್ುತಪರಿಚ ಛೀದ  ೀ 
ಧ್ಾಯನಾಂ ತದಾಾವಕಾರಣಮ್ | 
ತಸಾಾದ್ ಜ್ಞಾತ ೀ ಮಹಾದ ೀವ ೀ 

#ಅಾಂತಬಗಹಿಶಚ ಸ್ವಗತರ 
ಪರಿಪೂಣಗಾಂ ಮಹ ೀಶವರಮ್ | 
ಭಾವಯೀತ್ ಪರಮಾನಾಂದ- 

ಅಥಗಹಿೀನಾ ಯಥಾ ವಾಣಿೀ 
ಪತಿಹಿೀನಾ ಯಥಾ ಸ್ತಿೀ | 
ಶುರತಿಹಿೀನಾ ಯಥಾ ಬುದಿಧಃ 

#ಚಕ್ಷುಹಿಗನ  ೀ ಯಥಾ ರ ಪಮ್ 

ನ ಕ್ರಾಂಚ್ಛದಿವೀಕ್ಷಿತುಾಂ ಕ್ಷಮಃ | 

ಭಾವಹಿೀನಸ್ತಥಾ ಯೀಗ್ೀ 
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ಧ್ಾಯನಯುಕ  ತೀ ಭವ ೀತ್ ಸ್ುಧಿೀಃ ||16-17 ಲಬಧಯೀ ಪಾಂಡಿತ  ೀತತಮಃ || 16-18 ಭಾವಹಿೀನಾ ತಥಾ ಕ್ರರಯಾ || 16-19 ನ ಶ್ವಾಂ ದರಷುುಮೀಶವರಃ || 16-20 
ಭಾವಶುದ ಧೀನ ಮನಸಾ 

ಪೂಜಯೀತ್ ಪರಮೀಷ್ಠಿನಮ್ | 
ಭಾವಹಿೀನಾಾಂ ನ ರ್ೃಹಾಾತಿ 

ಪೂಜಾಾಂ ಸ್ುಮಹತಿೀಮಪಿ || 16-21 

ನ ೈರಾಂತಯಗಣ ಸ್ಾಂಪನ ನೀ 
ಭಾವ ೀ ಧ್ಾಯತುಾಂ ಶ್ವಾಂ ಪರತಿ | 
ತದ್ ಭಾವೀ ಜಾಯತ ೀ ಯದವತ್ 

ಕ್ರರಮೀಃ ಕ್ರೀಟಸ್ಯ ಚ್ಛಾಂತನಾತ್ || 16-22 

ನಿಷಕಲಾಂಕ್ಾಂ ನಿರಾಕಾರಮ್ 

ಪರಬರಹಾ ಶ್ವಾಭಿಧಮ್ | 
ನಿಧ್ಾಯಗತುಮಸ್ಮಥ  ಗಪಿ 

ತದಿವಭ ತಿಾಂ ವಭಾವಯೀತ್ || 16-23 

ಇತಿ ಭಾವಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ 

 ಅಥ ಜ್ಞಾನಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್ ಪರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಚ್ಛಹಾನನಿ 

ಯಾನಿ ಸ್ಾಂತಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ | 
ತಾನಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಮತ ವೀನ 

ಪರವತಗಾಂತ ೀ ವಮುಕ್ತಯೀ || 16-24 

ಭಾವ ೀನ ಕ್ರಾಂ ಫಲಾಂ ಪುಾಂಸಾಮ್ 

ಕ್ಮಗಣಾ ವಾ ಕ್ರಮಷಯತ ೀ | 
ಭಾವಕ್ಮಗಸ್ಮಾಯುಕ್ತಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ವಮುಕ್ರತದಮ್ || 16-25 
ಕ ೀವಲಾಂ ಕ್ಮಗಮಾತ ರೀಣ 

ಜನಾಕ  ೀಟಿಶತ ೈರಪಿ | 

ನಾತಾನಾಾಂ ಜಾಯತ ೀ ಮುಕ್ರತಃ 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಕ ತೀಹಿಗ ಕಾರಣಮ್ || 16-26 

ಜ್ಞಾನಹಿೀನಾಂ ಸ್ದಾ ಕ್ಮಗ 

ಪುಾಂಸಾಾಂ ಸ್ಾಂಸಾರಕಾರಣಮ್ | 
ತದ ೀವ ಜ್ಞಾನಯೀಗ ೀನ 

ಸ್ಾಂಸಾರವನಿವತಗಕ್ಮ್ || 16-27 

ಫಲಾಂ ಕ್ರರಯಾವತಾಾಂ ಪುಾಂಸಾಮ್ 

ಸ್ವಗಾಗದಯಾಂ ನಶವರಾಂ ಯತಃ | 
ತಸಾಾತ್ ಸಾಥಯಿಫಲಪಾರಪ ಯೈ 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಸ್ಮಭಯಸ ೀತ್ || 16-28 

ಶಾಸಾಾಭಾಯಸಾದಿಯತ ನೀನ 

ಸ್ದುುರ  ೀರುಪದ ೀಶತಃ | 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಸ್ಮಭಯಸ ಯೀತ್ 

ಕ್ರಮನ ಯೀನ ಪರಯೀಜನಮ್ || 16-29 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಶ್ವಾದ ವೈತ- 
ಪರಿಪಾಕ್ವನಿಶಚಯಃ | 

ಯೀನ ಸ್ಾಂಸಾರಸ್ಾಂಬಾಂಧ- 
ವನಿವೃತಿತಭಗವ ೀತ್ ಸ್ತಾಮ್ || 16-30 

ಶ್ವಾತಾಕ್ಮದಾಂ ಸ್ವಗಮ್ 

ಶ್ವಾದನಯನನ ವದಯತ ೀ | 

ಶ್ವೀಹಮತಿ ಯಾ ಬುದಿಧಃ 
ತದ ೀವ ಜ್ಞಾನಮುತತಮಮ್ || 16-31 

ಅಾಂಧ್  ೀ ಯಥಾ ಪುರಸಾಥನಿ 

ವಸ್ ತನಿ ಚ ನ ಪಶಯತಿ | 

ಜ್ಞಾನಹಿೀನಸ್ತಥಾ ದ ೀಹಿೀ 
ನಾತಾಸ್ಥಾಂ ವೀಕ್ಷತ ೀ ಶ್ವಮ್ || 16-32 

ಶ್ವಸ್ಯ ದಶಗನಾತ್ ಪುಾಂಸಾಮ್ 

ಜನಾರ  ೀರ್ನಿವತಗನಮ್ | 
ಶ್ವದಶಗನಮಪಾಯಹುಃ 
ಸ್ುಲಭಾಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಾಮ್ || 16-33 

ದಿೀಪಾಂ ವನಾ ಯಥಾ ಗ ೀಹ ೀ 
ನಾಾಂಧಕಾರ  ೀ ನಿವತಗತ ೀ  

ಜ್ಞಾನಾಂ ವನಾ ತಥಾ ಚ್ಛತ ತೀ 
ಮೀಹ  ೀಪಿ ನ ನಿವತಗತ ೀ || 16-34 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಸ್ಕಾಯಸ್ಥಲಮ್ 

ಪರಸ್ಯ ಯಾ ತನುಜ್ಞ ಗಯಾ- 
ದ ೀಹ ಕ್ಮಾಗಭಿಮಾನಿನಃ | 
ತಯಾ ಸ್ಕಾಯೀ ಲ  ೀಕ  ೀಯಾಂ 

ತದಾತಾತವನಿರ ಪಣಾತ್ || 16-35 

ಕಾಯಾಂ ವನಾ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ನ ಕ್ರರಯಾ ನ ಚ ಭಾವನಾ | 
ನ ಜ್ಞಾನಾಂ ಯತತತ  ೀ ಯೀಗ್ೀ 
ಕಾಯವಾನ ೀವ ಸ್ಾಂಚರ ೀತ್ || 16-36 

ಶ್ವ ೈಕ್ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಸ್ಯ 
ಯೀಗ್ನ  ೀಪಿ ಮಹಾತಾನಃ | 
ಕಾಯಯೀಗ ೀನ ಸಿದಧಯಾಂತಿ 

ಭ  ೀರ್ಮೀಕ್ಷಾದಯಃ ಸ್ದಾ || 16-37 

ಕಾಷಿಾಂ ವನಾ ಯಥಾ ವಹಿನಃ 
ಜಾಯತ ೀ ನ ಪರಕಾಶವಾನ್ | 
ಮ ತಿಗಾಂ ವನಾ ತಥಾ ಯೀಗ್ೀ 
ನಾತಾತತತವಪರಕಾಶವಾನ್ ||16-38 

ಮ ತಾಯಗತಾನ ೈವ ದ ೀವಸ್ಯ 
ಯಥಾ ಪೂಜಯತವಕ್ಲಪನಾ | 
ತಥಾ ದ ೀಹಾತಾನ ೈವಾಸ್ಯ 

ನಿಷಕಲ  ೀ ಹಿ ಮಹಾದ ೀವಃ 
ಪರಿಪೂಣಗಃ ಸ್ದಾಶ್ವಃ | 

ಜರ್ತಸೃಷಾುಯದಿಸ್ಾಂಸಿದ ಧಯೈ 

ಬರಹಾಾದಾಯ ದ ೀವತಾಃ ಸ್ವಾಗಃ  
ಮುನಯೀಪಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ | 
ಕಾಯವಾಂತ  ೀ ಹಿ ಕ್ುವಗಾಂತಿ 

ತಪ್ೀ ಹಿ ಮ ಲಾಂ ಸ್ವಾಗಸಾಮ್ 

ಸಿದಿಧೀನಾಾಂ ಯಜಜರ್ತಾಯೀ | 

ತಪಸ್ತತಾಕಯಮ ಲಾಂ ಹಿ 
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ಪೂಜಯತವಾಂ ಪರಯೀಗ್ನಃ || 16-39 ಮ ತಿಗಮಾನ ೀವ ಭಾಸ್ತ ೀ || 16-40 ತಪಃ ಸ್ವಾಗಥಗಸಾಧಕ್ಮ್ || 16-41 ತಸಾಾತ್ ಕಾಯಾಂ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್|42 
ಇತಿ ಸ್ಕಾಯಸ್ಥಲಾಂ  
ಅಥ ಅಕಾಯಸ್ಥಲಮ್ 

ಔಪಚಾರಿಕ್ ದ ೀಹಿತಾವತ್ 

ಜರ್ದಾತಾತವ ಭಾವನಾತ್ | 

ಮಾಯಾಸ್ಾಂಬಾಂಧ ರಾಹಿತಾಯತ್ 

ಅಕಾಯೀ ಹಿ ಪರಃ ಸ್ೃತಃ || 16-43 

ಪರಸ್ಯ ದ ೀಹಯೀಗ ೀಪಿ 

ನ ದ ೀಹಾಶರಯವಕ್ರರಯಾ | 

ಶ್ವಸ ಯೀವ ಯತಸ್ತಸಾಾತ್ 

ಅಕಾಯೀಯಾಂ ಪರಕ್ರೀತಿಗತಃ || 16-44 

ಪರಲಾಂಗ ೀ ವಲೀನಸ್ಯ 
ಪರಮಾನಾಂದ ಚ್ಛನಾಯೀ | 
ಕ್ುತ  ೀ ದ ೀಹ ೀನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ್  ೀ 
ದ ೀಹಿವದಾಾಸ್ನಾಂ ಭರಮಃ || 16-45 

ದ ೀಹಾಭಿಮಾನ ಹಿೀನಸ್ಯ 
ಶ್ವಭಾವ ೀ ಸಿಥತಾತಾನಃ | 
ಜರ್ದ ೀತಚಛರಿೀರಾಂ ಸಾಯತ್ 

ದ ೀಹ ೀನ ೈಕ ೀನ ಕಾ ವಯಥಾ ||   16-46 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೈಕ್ ನಿಷಿಸ್ಯ 
ನಾಹಾಂಕಾರ ಭವಭರಮಃ | 
ನ ಚ ೀಾಂದಿರಯಭವಾಂ ದುಃಖಮ್  
ತಯಕ್ತ ದ ೀಹಾಭಿಮಾನಿನಃ ||   16-47 

ನ ಮನುಷ  ಯೀ ನ ದ ೀವೀಹಮ್ 

ನ ಯಕ್ಷ   ನ ೈವ ರಾಕ್ಷಸ್ಃ | 

ಶ್ವೀಹಮತಿ ಯೀ ಬುದಾಧಯತ್ 

ತಸ್ಯ ಕ್ರಾಂ ದ ೀಹಕ್ಮಗಣಾ ||   16-48 

ಇತಿ ಅಕಾಯಸ್ಥಲಾಂ 

 ಅಥ ಪರಕಾಯಸ್ಥಲಮ್ ವಶ್ೀಕ್ೃತತಾವತ್ ಪರಕ್ೃತ ೀಃ 
ಮಾಯಾಮಾಗಾಗತಿವತಗನಾತ್ | 
ಪರಕಾಯೀಯಮಾಖ್ಾಯತಃ 
ಸ್ತಯಜ್ಞಾನ ಸ್ುಖ್ಾತಾಕ್ಃ || 16-49 

ಪರಬರಹಾವಪುಯಗಸ್ಯ 
ಪರಬ  ೀಧ್ಾನಾಂದಭಾಸ್ುರಮ್ | 
ಪಾರಕ್ೃತ ೀನ ಶರಿೀರ ೀಣ 

ಕ್ರಮೀತ ೀನಾಸ್ಯ ಜಾಯತ ೀ || 16-50 
ಸ್ಮಯಗಾಜಾನಾಗ್ನಸ್ಾಂದ- 
ರ್ಧಜನಾಬೀಜಕ್ಲ ೀವರಃ | 

ಶ್ವತತಾತವವವಲಾಂಬೀ ಯಃ 
ಪರಕಾಯಃ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 16-51 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಿ ಮನ  ೀವೃತಿತ- 
ವಾಸ್ನಾಃ ಕ್ಮಗಸ್ಾಂಭವಾಃ | 
ಯತರ ಯಾಾಂತಿ ಲಯಾಂ ತ ೀನ 

ಸ್ಕಾಯೀಯಾಂ ಪರಾತಾನಾ || 16-52 

ಪರಾಹಾಂತಾಮನುಪಾರಪಯ 
ಪಶ ಯೀದ್ ವಶವಾಂ ಚ್ಛದಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಸ್ದ ೀಹ  ೀತಿಭರಮಸ್ತಸ್ಯ 
ನಿಶ್ಚತಾ ಹಿ ಶ್ವಾತಾತಾ || 16-53 

ಸ್ವಸ್ವರ ಪಾಂ ಚ್ಛದಾಕಾರಮ್ 

ಜ  ಯೀತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದಿವಚ್ಛಾಂತಯನ್ | 
ದ ೀಹವಾನಪಿ ನಿದ ಗಹ  ೀ 
ಜಿೀವನುಾಕ  ತೀ ಹಿ ಸಾಧಕ್ಃ || 16-54 

ದ ೀಹಸಿತಷಿತು ವಾ ಯಾತು 
ಯೀಗ್ನಃ ಸಾವತಾಬ  ೀಧಿನಃ | 
ಜಿೀವನುಾಕ್ರತಭಗವ ೀತ್ ಸ್ದಯಃ 
ಚ್ಛದಾನಾಂದಪರಕಾಶ್ನಿೀ || 16-55 

ಆತಾಜ್ಞಾನಾವಸಾನಾಂ ಹಿ 

ಸ್ಾಂಸಾರಪರಿಪಿೀಡನಮ್ | 

ಸ್ ಯಗದಯೀಪಿ ಕ್ರಾಂ ಲ  ೀಕ್ಃ 
ತಿಮರ ೀಣ  ೀಪರುದಧಯತ ೀ || 16-56 

ದ ೀಹಾಭಿಮಾನನಿಮುಗಕ್ತಃ 
ಕ್ಲಾತಿೀತ ಪದಾಶರಯಃ | 

ಕ್ಥಾಂ ಯಾತಿ ಪರಿಚ ಛೀದಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀಷು ಮಹಾಬುಧಃ || 16-57 
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 ಅಥ ಧಮಾಗಚಾರ ಸ್ಥಲಮ್ ತಸ ಯೈವ ಪರಕಾಯಸ್ಯ 
ಸ್ಮಾಚಾರ  ೀ ಯ ಇಷಯತ ೀ | 
ಸ್ ಧಮಗಃ ಸ್ವಗಲ  ೀಕಾನಾಮ್ 

ಉಪಕಾರಾಯ ಕ್ಲಪಯತ ೀ || 16-58 

ಅಹಿಾಂಸಾ ಸ್ತಯಮಸ ತೀಯಮ್ 

ಬರಹಾಚಯಗಾಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ | 
ದಾನಾಂ ಪೂಜಾ ಜಪ್ೀ ಧ್ಾಯನಮ್ 

ಇತಿ ಧಮಗಸ್ಯ ಸ್ಾಂರ್ರಹಃ || 16-59 
ಶ್ವ ೀನ ವಹಿತ  ೀ ಯಸಾಾತ್ 

ಆರ್ಮೈಧಗಮಗಸ್ಾಂರ್ರಹಃ | 

ತಸಾಾತತಮಾಚರನ್ ವದಾವನ್ 

ತತರಸಾದಾಯ ಕ್ಲಪಯತ ೀ || 16-60 

ಅಧಮಗಾಂ ನ ಸ್ಪೃಶ ೀತ್ ಕ್ರಾಂಚ್ಛದ್ 

ವಹಿತಾಂ ಧಮಗಮಾಚರ ೀತ್ | 
ತಾಂ ಚ ಕಾಮವನಿಮುಗಕ್ತಮ್ 

ತಮಪಿ ಜ್ಞಾನಪೂವಗಕ್ಮ್ || 16-61 

ಆತಾವತ್ ಸ್ವಗಭ ತಾನಿ 

ಸ್ಾಂಪಶ ಯೀದ್ ಯೀರ್ವತತಮಃ | 
ಜರ್ದ ೀಕಾತಾತಾಭಾವಾತ್ 

ನಿರ್ರಹಾದಿವರ  ೀಧತಃ || 16-62 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಜರ್ದ ೀತದಿತಿ ಸ್ುುಟಮ್ | 
ಪಶಯತಃ ಕ್ರಾಂ ನ ಜಾಯೀತ 

ಮಮಕಾರ  ೀ ಹಿ ವಭರಮಃ || 16-63 
ಧಮಗ ಏವ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಯತಃ ಸ್ಾಂಸಿದಿಧಕಾರಣಮ್ | 
ನಿಃಸ್ಪೃಹ  ೀಪಿ ಮಹಾಯೀಗ್ೀ 
ಧಮಗಮಾರ್ಗಾಂ ಚ ನ ತಯಜ ೀತ್ || 16-64 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ೀನ ತೃಪ್ತೀಪಿ 

ಯೀಗ್ೀ ಧಮಗಾಂ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್ | 
ಆಚಾರಾಂ ಮಹತಾಾಂ ದೃಷಾುವ 
ಪರವತಗಾಂತ ೀ ಹಿ ಲತಕ್ರಕಾಃ || 16-65 

ಸ್ದಾಚಾರಪಿರಯಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಸ್ದಾಚಾರ ೀಣ ಪೂಜಯತ ೀ | 

ಸ್ದಾಚಾರಾಂ ವನಾ ತಸ್ಯ 
ಪರಸಾದ  ೀ ನ ೈವ ಜಾಯತ ೀ || 16-66 

ಇತಿ ಧಮಾಗಚಾರಸ್ಥಲಾಂ 

 ಅಥ ಭಾವಾಚಾರಸ್ಥಲಮ್ ಭಾವ ಏವಾಸ್ಯ  ಸ್ವ ಗಷಾಮ್ 

ಭಾವಾಚಾರಃ ಪರಕ್ರೀತಿಗತಃ | 

ಭಾವೀ ಮಾನಸ್ಚ ೀಷಾುತಾಾ 
ಪರಿಪೂಣಗಃ ಶ್ವಾಶರಯಃ || 16-67 

ಭಾವನಾವಹಿತಾಂ ಕ್ಮಗ 

ಪಾವನಾದಪಿ ಪಾವನಮ್ | 
ತಸಾಾದಾಾವನಯಾ ಯುಕ್ತಮ್ 

ಪರಧಮಗಾಂ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 16-68 
ಭಾವ ೀನ ಹಿ ಮನಃಶುದಿಧಃ 
ಭಾವಶುದಿಧಶಚ ಕ್ಮಗಣಾ | 

ಇತಿ ಸ್ಾಂಚ್ಛಾಂತಯ ಮನಸಾ 

ಯೀಗ್ೀ ಭಾವಾಂ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್||16-69 

ಶ್ವಭಾವನಯಾ ಸ್ವಗಮ್ 

ನಿತಯನ ೈಮತಿತಕಾದಿಕ್ಮ್ | 

ಕ್ುವಗನನಪಿ ಮಹಾಯೀಗ್ೀ 
ರ್ುಣದ  ೀಷ ೈನಗ ಬಾಧಯತ ೀ || 16-70 

ಅಾಂತಃ ಪರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ 
ಸ್ಾಂವತ ಸಯಗಸ್ಯ ಸ್ಾಂತತಮ್ | 
ಭಾವ ೀನ ಯದುಪಸಾಥನಮ್ 

ತತಸಾಂಧ್ಾಯವಾಂದನಾಂ ವದುಃ || 16-71 

ಆತಾಜ  ಯೀತಿಷ್ಠ ಸ್ವ ಗಷಾಮ್ 

ವಷಯಾಣಾಾಂ ಸ್ಮಪಗಣಮ್ | 
ಅಾಂತಮುಗಖ್ ೀನ ಭಾವ ೀನ 

ಹ  ೀಮಕ್ಮಗತಿ ಗ್ೀಯತ ೀ || 16-72 
ಭಾವಯೀತ್ ಸ್ವಗಕ್ಮಾಗಣಿ 

ನಿತಯನ ೈಮತಿತಕಾನಿ ಚ | 
ಶ್ವಪಿರೀತಿಕ್ರಾಣ ಯೀವ 

ಸ್ಾಂರ್ರಾಹಿತಯಸಿದಧಯೀ || 16-73 

ಶ್ವ ೀ ನಿವ ೀಶಯ ಸ್ಕ್ಲಮ್ 

ಕಾಯಾಗಕಾಯಗಾಂ ವವ ೀಕ್ತಃ | 
ವತಗತ ೀ ಯೀ ಮಹಾಭಾರ್ಃ 
ಸ್ ಸ್ಾಂರ್ರಹಿತ  ೀ ಭವ ೀತ್ || 16-74 

ಆತಾಾನಮಖಿಲಾಂ ವಸ್ುತ 
ಶ್ವಮಾನಾಂದಚ್ಛನಾಯಮ್ | 
ಏಕ್ಭಾವ ೀನ ಸ್ತತಮ್ 

ಸ್ಾಂಪಶಯನ ನೀವ ಪಶಯತಿ || 16-75 

ಇತಿ ಭಾವಾಚಾರಸ್ಥಲಾಂ 
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 ಅಥ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಲಮ್ ಅಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮಾಚಾರ  ೀ 
ಯೀಗ್ನಃ ಸ್ವಗದ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರ  ೀ ಯದುಕ  ತೀಯಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ್ ಕ್ಥಯತ ೀ || 16-76 

ಶ್ವಾದ ವೈತಪರಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮತುಯಚಯತ ೀ ಬುಧ್ ೈಃ | 

ಸಿದ ಧೀನ ವಾಪಯಸಿದ ಧೀನ 

ಫಲಾಂ ಜ್ಞಾನಾಾಂತರ ೀಣ ಕ್ರಮ್|| 16-77 
ನಿಮಗಲಾಂ ಹಿ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ನಿಃಶ ರೀಯಸ್ಕ್ರಾಂ ಪರಮ್ | 

ರಾರ್ದ ವೀಷಾದಿ ಕ್ಲುಷಮ್ 

ಭ ಯಃ ಸ್ಾಂಸ್ೃತಿ ಕಾರಣಮ್ || 16-78 

ಪರಿಪೂಣಗಾಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಪರತತತವಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಅವಲಾಂಬಯ ಪರವೃತ  ತೀ ಯೀ 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 16-79 

ನಿವಗಕ್ಲ ಪೀ ಪರ ೀ ಧ್ಾಮನ 
ನಿಷಕಲ ೀ ಶ್ವನಾಮನಿ | 

ಜ್ಞಾನ ೀನ ಯೀಜಯೀತ್ ಸ್ವಗಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿೀ ಪರಕ್ರೀತಿಗತಃ || 16-80 

ಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಕ್ರತಪರದಾಂ ಪಾರಪಯ 
ರ್ುರುದೃಷ್ಠುಪರಸಾದತಃ | 

ಕ್ಃ ಕ್ುಯಾಗತ್ ಕ್ಮಗಕಾಪಗಣ ಯೀ 
ವಾಾಂಛಾಾಂ ಸ್ಾಂಸಾರವಧಗನ ೀ || 16-81 

ಕ್ಮಗ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನನಾ ದರ್ಧಮ್ 

ನ ಪರರ  ೀಹ ೀತ್ ಕ್ಥಾಂಚನ | 

ಯದಾಹುಃ ಸ್ಾಂಸ್ೃತ ೀಮ ಗಲಮ್ 

ಪರವಾಹಾನುರ್ತಾಂ ಬುಧ್ಾಃ || 16-82 

ಜ್ಞಾನ ೀನ ಹಿೀನಃ ಪುರುಷಃ 
ಕ್ಮಗಣಾ ಬದಧಯತ ೀ ಸ್ದಾ | 

ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕ್ಮಗಸ್ಾಂಕ್ಲಾಪ 
ಭವಾಂತಿ ಕ್ರಲ ನಿಷುಲಾಃ || 16-83 

ಶುದಾಧಚಾರ ೀ ಶುದಧಭಾವೀ ವವ ೀಕ್ರೀ 
ಜ  ಯೀತಿಃ ಪಶಯನ್ ಸ್ವಗತಶ ೈವಮೀಕ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಧವಸ್ತಪಾರಕ್ೃತಾತಾಪರಪಾಂಚಃ 
ಜಿೀವನುಾಕ್ತಶ ಚೀಷುತ ೀ ದಿವಯಯೀಗ್ೀ ||16-84 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಲಾಂ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಾಂ 

ಓಾಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗ್ೀತ ೀಷು ಸಿದಾಧಾಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಾಂ ಶ್ವಯೀರ್ಶಾಸ ಾೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾರ್ಸ್ಯಸ್ಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಗನಿಣಗಯೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗ್ ಶ್ವಾಚಾಯಗ ವರಚ್ಛತ ೀ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧಾಂತಶ್ಖ್ಾಮಣತ ಲಾಂರ್ ಸ್ಥಲಾಾಂತರ್ಗತ ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲ ೀ ಕ್ರರಯಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಾದಿ ನವ ವಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಾಂಗ  ೀ ನಾಮ  

ಷ  ೀಡಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ  ತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭರಷುಮ್ 

ಮಾತಾರಹಿೀನಾಂ ಚ ಯದಾವ ೀತ್ | 
ತತಸವಗಾಂ ಕ್ಷಮಯತಾಾಂ ದ ೀವ 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ರ್ಣ ೀಶವರ || 

ಓಾಂ ಸ್ವ ೀಗಷಾಾಂ ಸ್ವಸಿತರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸ್ವ ೀಗಷಾಾಂ ಶಾಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸ್ವ ೀಗಷಾಾಂ ಶ್ವಾಂ ಭವತು 
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಓಾಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹನತಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ಹ ವೀಯಗಾಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀಜಸಿವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸ್ುತ 
ಮಾ ವದಿವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಲ  ೀಕಾ ಸ್ಮಸಾತ ಸ್ುಖಿನ  ೀ ಭವಾಂತು 
ಸ್ವ ೀಗ ಜನಾಃ ಸ್ುಖಿನ  ೀ ಭವಾಂತು 
ಸ್ವ ೀಗ ಸ್ಾಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀಗ ಭದಾರಣಿ ಪಶಯಾಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ದುಃಖ ಭಾಭಗವ ೀತ್ 

ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 
ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗ್ೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   

 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗ್ೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   

ಶ್ರೀ ಸಿದಾ್ಾಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ 

ಸ್ಾಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಸ್ಾಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಾಂಭವಮುನಿವರ 

 ಏಕ  ೀತತರ ಶತ ಸ್ಾಂಖಯ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ ೀ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗ್ ಶ್ವಾಚಾಯಗ  

ಅಷಾುವರಣ ವಧ್ಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ  ೀಪಾನ ೀ 
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ  ೀಪಾನ ೀ 
ಪಾಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಗನಿ  
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ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗ್ೀತ ೀ      
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗ್ೀತ ೀ      
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   

ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಾಂಭವಮುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುರತ ೈ ರವ ತಿೀಣ ೀಗ                     
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   

ಶ್ವಯೀಗ್ ಶ್ವಾಚಾಯಗ  
ಸ್ವಣಾಗಕ್ಷರ ರಚ್ಛತ ೀ 
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   

ಪಾಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಗನಿ 

ತತತವ ತರಯಗ್ೀತ ೀ    
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ       

ರ್ುರುಚರಲಾಂರ್ ಸ್ಪಯಾಗ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗ್ೀತ ೀ  
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗ್ೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬರಹಾ ಪರ ೀ  
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ                   

ಶರಣಾರ್ತ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ರತ ವಧ್ಾಯಿನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ರತ ವಧ್ಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ರ್ಾಂಗ ೀ 
 ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   

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

ಶ್ವ ಸಾರ್ರ ರಮಯೀ 
 ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ಜರ್ದುುರು   
ಸಿಾಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಸಿಾಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ರಥಿತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ರಥಿತಾ   
ಭ  ಮಾಂಡಲ ಧ್ಾಯಾಗ        
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತೃಪ ೈ:   
ಕ  ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಾಂದ ಯೈ:  
ಕ  ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಾಂದ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವತಿ ಮಾತ:     
ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗ್ೀತ ೀ       
ಓಾಂ ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ 

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗ್ೀತ ೀ     
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ                        

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗ್ೀತ ೀ     
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ                        

ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ                        
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗ್ೀತ ೀ                        

  

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಾಷ್ಟಕ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ   ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಪಾಹಿಮಾಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ   ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರ  ರಕ್ಷಮಾಮ್ 
ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 1 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 2 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 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 

ಪಾಂಚಪಾದಪ  ಪುಷಪ ರ್ಾಂಧ ಪದಾಾಂಬುಜ ದವಯ  ಶ  ೀಭಿತಾಂ 

ಫಾಲ ಲ  ೀಚನ ಜಾತ ಪಾವಕ್ ದರ್್ ಮನಾಥ ವರ್ರಹಾಂ 

ಭಸ್ಾದಿರ್ಧ ಕ್ಲ ೀವರಾಂ ಭವನಾಶನಾಂ ಭವಮವಯಯಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ರಾಂ 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 
ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 4 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 5 ಸ  ತೀತರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 6 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ಯಕ್ಷರಾಜ ಸ್ಖಾಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಾಂ ಭುಜಾಂರ್ ವಭ ಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ ಸ್ುತಾ ಪರಿಷೃತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಾಂ 

ಕುಂಡಲೇ ಕ ತ್ ಕುಂಡಲಶವರ ಕುಂಡಲಂ ವ ಷ್ವಾಹನಂ 

ನಾರದಾದ್ರ ಮುನಿೇಶವರ ಸ್ುತತ ವ ೈಭವಾಂ ಭುವನ ೇಶವರಮ್ 

ಭ ೀಷಜಾಂ ಭಾವರ  ೀಗ್ಣಾ ಮಖಿಲಾಪ ದಾಮಪ ಹಾರಿಣಾಂ 

ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವನಾಶನಾಂ ತಿರರ್ುಣಾತಾಕ್ಾಂ ತಿರವಲ  ೀಚನಾಂ 
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ಕ್ಷ ೀಡ ನಿೀಲರ್ಲಾಂ ಪರಶವಥ ಧ್ಾರಿಣಾಂ ಮೃರ್ಧ್ಾರಿಣಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ರಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಅಂಧಕಾಂತ್ಕ ಮಾಶರತಾಮರ ಪಾದ್ಪಂ ಶಮನಾಂತ್ಕಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಭಕ್ರತಮುಕ್ರತ ಫಲಪರದಾಂ ಸ್ಕ್ಲಾಘ ಸ್ಾಂಘ ನಿಬಹಗಣಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ರಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 7 ಸ  ತೀತರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 8 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷುಕ್ 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 

ವಶವಸ್ೃಷ್ಠು ವಧ್ಾಯಿನಾಂ ಪುನರ ೀವ ಪಾಲನ ತತಪರಾಂ 

ಸ್ಾಂಹರಾಂ ತಮಪಿ ಪರಪಾಂಚಮಶ ೀಷಲ  ೀಕ್ ನಿವಾಸಿನಾಂ 

ಕ್ರರ ಡ ಯಾಂತ ಮಹನಿಗಶಾಂ ರ್ಣನಾಥ ಯ ಥ ಸ್ಮನಿವತಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ರಾಂ 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 ಆಶ್ಿಷುವ 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 

ವರಿಾಂಚ್ಛ ವಷ್ಠಾವ೦ದರ ಸ್ು ಪೂಜಿತಾ-ಭಾಯಾಂ 

ವಭ ತಿ ಪಾತಿೀರವ ಲ ೀಪನಾಭಾಯಾಂ 

ನಮೀ ನಮಃ ಶಾಂಕ್ರ ಪಾವಗತಿೀಭಾಯಾಂ||3|| 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಜರ್ದಿೀಶವರಾಭಾಯ೦ 

ಜರ್ತಪತಿಭಾಯಾಂ 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 ಹೃದಾಂಬುಜಾಭಾಯಾಂ 

ಅಶ ೀಷಲ  ೀಕ ೈಕ್ ಹಿತ್ಂಕರಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||6 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಕ್ಲನಾಶನಾಭಾಯಾಂ 

ಕ್ಾಂಕಾಲ 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 ಪುಜಿತಾ 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 ಪುಜಿತಾಭಾಯಾಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||12 
 ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹ ೀಶವರ ಸ  ತೀತರಾಂ ಸ್ಾಂಪೂಣಗಾಂ  
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ಷ  ೀಡಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲಾಾಂತರ್ಗತ ನವವಧ ಲಾಂರ್ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಾಂರ್ಃ - ಅಥ ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅರ್ಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಸ್ಥಲಾನಾಾಂ ನವಕ್ಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ ಸ್ಮಾಶರಯಮ್| 

ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲ ೀ ಸಿದಧಮ್ 

ಸ್ಥಲ ಭ ೀದಾಂ ವದಸ್ವ ಮೀ|| 16-1 

ಭಕಿಸಿಲವನಾನಶರಯಸದ್ ಒಂಭತ್ುತ ಸಿಲಗಳು (ಲಂಗ ಸಲಿಗಳು) 
ನಿನಿನಂದ್ ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟವು. ಇನುನ ಮಾಹ ೇಶವರಸಿಲದ್ಲಿರುವ 
ಸಿಲಭ ೇದ್ವನುನ ನನಗ  ಹ ೇಳುವಂರ್ವನಾಗು. 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲ ೀ ಸ್ಾಂತಿ 

ಸ್ಥಲಾನಿ ನವ ತಾಪಸ್ | 

ಕ್ರರಯಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಾಂ ಪೂವಗಮ್ 

ತತ  ೀ ಭಾವಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್ || 16-2 

ಹ ೇ ತ್ಪಸವಯಾದ್ ಅಗಸಯನ ೇ, 
ಮಾಹ ೇಶವರಸಿಲದ್ಲಿ ಒಂಭತ್ುತ ಸಲಿಗಳು 
ಇರುತ್ತವ . ಅದ್ರಲಿ ಮದ್ಲನ ಯದ್ು 
ಕರಯಾಗಮಸಿಲವು. 
ಅನಂತ್ರ ಭಾವಾಗಮ ಸಲಿವು. 

ಜ್ಞಾನಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಾಂ ಚಾಥ 

ಸ್ಕಾಯ ಸ್ಥಲ ಮೀರಿತಮ್ | 
ತತ  ೀಕಾಯ ಸ್ಥಲಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಲಾಂ ತತಃ || 16-3 

ಅದಾದ್ ಮೆೇಲ  ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಸಿಲವು. ನಂತ್ರ ಸಕಾಯ ಸಿಲವು. 
ಆಮೆೇಲ  ಅಕಾಯ ಸಿಲವು. ತ್ರುವಾಯ ಪರಕಾಯ ಸಿಲವು,  

#ಧಮಾಗಚಾರ ಸ್ಥಲಾಂ ಚಾಥ 

ಭಾವಾಚಾರ ಸ್ಥಲಾಂ ತತಃ | 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಸ್ಥಲಾಂ ಚ ೀತಿ 

ಕ್ರಮಾದ ೀಷಾಾಂ ಭಿದ  ೀಚಯತ ೀ ||16-4 

ಅದಾದ್ ಮೆೇಲ  ಧಮಾಮಚಾರ ಸಲಿವು. ನಂತ್ರ 
ಭಾವಾಚಾರಸಿಲವು ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸಿಲವು. 
ಕರಮವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಭ ೇದ್ವನುನ ಹ ೇಳುತ ತೇನ . 

 ಅಥ ಕ್ರರಯಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್   

ಶ್ವೀ ಹಿ ಪರಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪೂಜಾ ತಸ್ಯ ಕ್ರರಯೀಚಯತ ೀ | 
ತತಪರಾ ಆರ್ಮಾ ಯಸಾಾತ್ 

ತದುಕ  ತೀಯಾಂ ಕ್ರರಯಾರ್ಮಃ || 16-5 

ಪರಮನು (ಪರಸಲಿಯಾದ್ ಶವಯೇಗಿಯು) ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶವನ ೇ 
ಆಗಿದಾದನ . ಆ ಶವನ ಪೂಜ ಯೇ (ಆ ಶವಯೇಗಿಯಾದ್ 
ಪರಸಿಲಯ ಪೂಜ ಯೇ) ಕರಯ ಎನಿಸಕ ್ಳುುವುದ್ು. ಅಂತ್ಹ 
ಕರಯಯನುನ ಹ ೇಳುವ ಆಗಮಗಳ ೇ ಕರಯಾಗಮಗಳ ಂದ್ು 
ಹ ೇಳಲಪಟಿಟರುವವು. 

#ಪರಕಾಶತ ೀ ಯಥಾ ನಾಗ್ನಃ 
ಅರಣಾಯಾಂ ಮಥನಾಂ ವನಾ | 

ಕ್ರರಯಾಾಂ ವನಾ ತಥಾಾಂತಸ  ಥೀ 
ನ ಪರಕಾಶ  ೀ ಭವ ೀಚ್ಛಛವಃ || 16-6 

ಅರಣಿಮಂರ್ನವನುನ ಮಾಡದ  (ಕಟಿಟಗ ಯ 
ಗುಳಿಯಲಿ ಕ ್ರಡನಿಟ್ುಟ ಮಂರ್ನ ಮಾಡದ ) 
ಅಗಿನಯು ಹ ೇಗ  ಪರಕಟ್ವಾಗುವುದ್ರಲಿವೇ 
ಅದ್ರಂತ  ಶವರ್ಪವಾದ್ ಕರಯಯನುನ 
ಮಾಡಲಾರದ  ಅಂತ್ರಂಗದ್ಲಯಿ ಶವನು 
ಪರಕಾಶಸಲಾರನು. 

ನ ಯಥಾ ವಧಿಲ  ೀಪಃ ಸಾಯತ್ 

ಯಥಾ ದ ೀವಃ ಪರಸಿೀದತಿ | 

ಯಥಾರ್ಮಃ ಪರಮಾಣಾಂ ಸಾಯತ್ 

ತಥಾ ಕ್ಮಗ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 16-7 

ವಿಧಿಯು ಲ ್ ೇಪವಾಗದ್ ಹಾಗ , ಶವನು ಪರಸನನವಾಗುವ ಹಾಗ  
ಆಗಮಶಾಸರದ್ ಪರಮಾಣದ್ಂತ  ಶವಪೂಜಾ ರ್ಪವಾದ್ 
ಕಮಮವನುನ ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 

#ವಧಿಃ ಶ್ವ ನಿಯೀಗ  ೀಯಮ್ 

ತಸಾಾದ್ ವಹಿತ ಕ್ಮಗಣಿ | 
ಶ್ವಾರಾಧನ ಬುದ ಧಯೈವ 

ನಿರತಃ ಸಾಯದ್ ವಚಕ್ಷಣಃ || 16-8 

ವಿಧಿಯಂದ್ರ  ಶವನ ಶಾಸನವ ಂದ್ರ್ಮ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ವಿಚಕ್ಷಣನಾದ್ವನು ಶವಾರಾಧನ 
ಬುದ್ರಿಯಂದ್ಲ ೇ ವಿಹಿತ್ವಾದ್ ಕಮಮಗಳನುನ 
ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 

ರ್ುರ  ೀರಾದ ೀಶ ಮಾಸಾದಯ 
ಪೂಜಯೀತ್ ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
ಪೂಜಿತ ೀ ಪರಮೀಶಾನ ೀ 
ಪೂಜಿತಾಃ ಸ್ವಗ ದ ೀವತಾಃ||16-9  

2 time 

ಶ್ರೀರ್ುರುವನ ಆದ ೀಶವನುನ ಪಡ ದುಕ  ಾಂಡ ೀ ಪರಮೀಶವರನನುನ 
ಪೂಜಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಆ ಪರಮೀಶವರನನುನ ಪೂಜಿಸ್ಲು ಎಲಿ 
ದ ೀವತ ರ್ಳನ ನ ಪೂಜಿಸಿದಾಂತ  ಆರ್ುತತದ . 

#ಸ್ದಾ ಶ್ವಾಚಗನ  ೀಪಾಯ- 
ಸಾಮಗ್ರೀವಯರ್ರ ಮಾನಸ್ಃ | 

ಶ್ವಯೀರ್ ರತ  ೀ ಯೀಗ್ೀ 
ಮುಚಯತ ೀ ನಾತರ ಸ್ಾಂಶಯಃ || 16-10 

ಯಾವಾಗಲ್ ಶವಾಚಮನ ಗ  ಸಾಧನಗಳಾದ್ 
ಸಾಮಗಿರಗಳನುನ ಸಂಪಾದ್ರಸುವುದ್ರಲಿಯೇ 
ತ ್ ಡಗಿದ್ ಮನಸುಸಳು ಮತ್ುತ 
ಶವಯೇಗದ್ಲಿಯೇ ರತ್ನಾದ್ ಯೇಗಿಯು 
ಮುಕತನಾಗುತಾತನ . ಇದ್ರಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ. 
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ಅಾಂಧ ಪಾಂರ್ು ವದನ  ಯೀನಯ- 
ಸಾಪ ೀಕ್ಷ ೀ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಮಗಣಿೀ | 

ಫಲ  ೀತಪತತತ ವರಕ್ತಸ್ುತ 
ತಸಾಾತ್ ತದ್ವಯಮಾಚರ ೀತ್ ||11 

ಜ್ಞಾನ ಕಮಮಗಳು (ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ 
ಶವಪೂಜಾರ್ಪವಾದ್ ಕಮಮಗಳು) ಕುರುಡ ಮತ್ುತ ಕುಂಟ್ರಂತ  
ಪರಸಪರ ಸಾಪ ೇಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವ .ಆದ್ದರಿಂದ್ ಫಲಗಳಲಿ (ಪರಾ 
ಮತ್ುತ ಅಪರಾ ಮುಕತರ್ಪವಾದ್ ಫಲಗಳಲಿ) ವಿರಕತನಾಗಿ 
ಸಾಧಕನು ಜ್ಞಾನ ಕಮಮಗಳ ರಡನ್ನ ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 

#ಜ್ಞಾನ ೀ ಸಿದ ಧೀಪಿ ವದುಷಾಮ್ 

ಕ್ಮಾಗಪಿ ವನಿಯುಜಯತ ೀ | 

ಫಲಾಭಿಸ್ಾಂಧಿ ರಹಿತಮ್ 

ತಸಾಾತ್ ಕ್ಮಗ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್ ||12 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ  ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವು ಸದ್ಿವಾದ್ರ್ 
ಸಹ ಫಲಾಪ ೇಕ್ಷ  ಇಲದಿ್ ಶವಪೂಜಾರ್ಪವಾದ್ 
ಕಮಮವೂ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಪಡುತ್ತದ . ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ಶವಪೂಜಾ ರ್ಪವಾದ್ ಕಮಮವನುನ 
ತ್ುಜಿಸಕ್ಡದ್ು. 

ಆಚಾರ ಏವ ಸ್ವ ಗಷಾಮ್ 

ಅಲಾಂಕಾರಾಯ ಕ್ಲಪಯತ ೀ | 
ಆಚಾರಹಿೀನಃ ಪುರುಷ  ೀ 
ಲ  ೀಕ ೀ ಭವತಿ ನಿಾಂದಿತಃ || 16-13 

ಎಲಿರಿಗ್ ಆಚಾರವ ೇ ಅಲಂಕಾರವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಟಿಟದ . 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಈ ಲ ್ ೇಕದ್ಲ ಿಆಚಾರಹಿೇನನಾದ್ ಮನುಷ್ುನು 
ನಿಂದ್ರತ್ನಾಗುತಾತನ . 

#ಜ್ಞಾನ ೀನಾಚಾರ ಯುಕ ತೀನ 

ಪರಸಿೀದತಿ ಮಹ ೀಶವರಃ | 
ತಸಾಾದಾಚಾರವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ 
ಭವ ೀದಾ ದ ೀಹ ಪಾತನಮ್ || 16-14 

ಸದಾಚಾರಯುಕತವಾದ್ ಜ್ಞಾನದ್ರಂದ್ಲ ೇ 
ಮಹ ೇಶವರನಾದ್ ಶವನು ಪರಸನನನಾಗುತಾತನ . 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ವನು ದ ೇಹ 
ಪತ್ನವಾಗುವವರ ಗ  (ಮರಣ ಪಯಮಂತ್ರವಾಗಿ) 
ಆಚಾರವಾಂತನಾಗ್ಯೀ ಇರಬ ೇಕು. 

ಇತಿ ಕ್ರರಯಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಭಾವಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್   
ಭಾವ ಚ್ಛಹಾನನಿ ವದುಷ  ೀ 
ಯಾನಿ ಸ್ಾಂತಿ ವರಾಗ್ಣಃ| 

ತಾನಿ ಭಾವಾರ್ಮತ ವೀನ 

ವತಗಾಂತ ೀ ಸ್ವಗ ದ ೀಹಿನಾಮ್ || 
16-15 

ವ ೈರಾರ್ಯ ಸ್ಾಂಪನನನಾದ ಶ್ವಯೀಗ್ಗ  ಯಾವ ಭಾವ 

ಚ್ಛಹ ನರ್ಳ ಾಂಟ  ೀ (ಪರಿಪೂಣಗ ಶ್ವಸ್ವರ ಪವಾದ 
ಅವನ ಮನಸಿಸನ ಲಕ್ಷಣರ್ಳ ಾಂಟ  ೀ) ಅವುರ್ಳ ೀ ಎಲಿ 
ಜಿೀವರ್ಳಿಗ  ಭಾವಾರ್ಮವ ಾಂದು ಹ ೀಳಲಪಡುತತದ . 

#ಶ್ವೀಹಮತಿ ಭಾವೀಪಿ 

ಶ್ವತಾ ಪತಿತ ಕಾರಣಮ್ | 

ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತರಾಂ ನಾಚಾರ  ೀ 
ಭಾವಯುಕ್ತಃ ಶ್ವೀ ಭವ ೀತ್|| 16-

16 

‘ಶವೇಹಂ’ (ಶ್ವನ ೀ ನಾನು) ಎಂಬ ಭಾವವ ೇ 
ಶವತ್ವ ಪಾರಪ್ತತಗ  ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದ . ಆದ್ರ  
ಕ ೇವಲ ಶ್ವಜ್ಞಾನವ ೀ ಆಗಲ, ಕ ೇವಲ ಶವ ಪೂಜಾ 

ರ್ಪವಾದ್ ಆಚಾರವ ೇ ಆಗಲ ಶವತ್ವವನುನ 
ಪಾರಪ್ತತ ಮಾಡಿ ಕ ್ಡಲಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಭಾವ 

ಯುಕತನಾಗಿಯೇ (ಧಾುನ ಯುಕತನಾಗಿಯೇ) 
ಶ್ವನಾರ್ಬ ೀಕ್ು (ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಆಚಾರಗಳನುನ 
ಭಾವಯುಕತನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬ ೇಕ ಂಬುದ ೇ 
ತಾತ್ಪಯಮ). 

ಜ್ಞಾನಾಂ ವಸ್ುತ ಪರಿಚ ಛೀದ  ೀ 
ಧ್ಾಯನಾಂ ತದಾಾವ ಕಾರಣಮ್ | 
ತಸಾಾದ್ ಜ್ಞಾತ ೀ ಮಹಾದ ೀವ ೀ 
ಧ್ಾಯನಯುಕ  ತೀ ಭವ ೀತ್ ಸ್ುಧಿೀಃ ||17 

ವಸ್ುತವನ ಸ್ವರ ಪವನುನ ನಿಣಗಯಿಸ್ುವುದ ೀ ಜ್ಞಾನವು. 
ತದಾಾವಕ ಕ (ಅದ ೀ ಆರ್ಲಕ ಕ) ಧ್ಾಯನವು ಕಾರಣ. 
ಆದ್ರಿಾಂದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಾಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯು 
ಧ್ಾಯನಯುಕ್ತನಾರ್ಬ ೀಕ್ು. 

#ಅಾಂತಬಗಹಿಶಚ ಸ್ವಗತರ 
ಪರಿಪೂಣಗಾಂ ಮಹ ೀಶವರಮ್ | 
ಭಾವಯೀತ್ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಲಬಧಯೀ ಪಾಂಡಿತ  ೀತತಮಃ || 16-18 

ಪಂಡಿತ ್ ೇತ್ತಮನು (ಶವಾಗಮಶಾಸರ 
ಕುಶಲನಾದ್ ಶವಯೇಗಿಯು) ಪರಮಾನಂದ್ದ್ 
ಪಾರಪ್ತತಗಾಗಿ ಮಹ ೇಶವರನನುನ ತ್ನನ ಒಳಗ್ 
ಮತ್ುತ ಹ ್ ರಗ್ ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿರುವನ ಂದ್ು 
ಭಾವಿಸಬ ೇಕು (ಧಾುನಿಸಬ ೇಕು). 

ಅಥಗಹಿೀನಾ ಯಥಾ ವಾಣಿೀ 
ಪತಿಹಿೀನಾ ಯಥಾ ಸ್ತಿೀ | 
ಶುರತಿಹಿೀನಾ ಯಥಾ ಬುದಿಧಃ 
ಭಾವಹಿೀನಾ ತಥಾ ಕ್ರರಯಾ || 16-19 

ಅಥಗಹಿೀನವಾದ ವಾಣಿ (ಮಾತು), ಪತಿ ಇಲಿದ ಸ್ತಿ, 

ಶಾಸ್ಾ ಸ್ಮಾತವಲಿದ ಜ್ಞಾನ, ಇವ ಲಿವುರ್ಳ  ಹ ೀಗ  
ವಯಥಗರ್ಳಾಗ್ರುತತವ ಯೀ ಅದರಾಂತ  ಭಾವಹಿೀನವಾದ 
ಕ್ರರಯಯ  ಸ್ಹ ವಯಥಗವಾಗ್ರುತತದ . 

#ಚಕ್ಷುಹಿಗನ  ೀ ಯಥಾ ರ ಪಮ್ 

ನ ಕ್ರಾಂಚ್ಛದಿವೀಕ್ಷಿತುಾಂ ಕ್ಷಮಃ | 

ಭಾವಹಿೀನ ಸ್ತಥಾ ಯೀಗ್ೀ 
ನ ಶ್ವಾಂ ದರಷುುಮೀಶವರಃ || 16-20 

ಕಣಿಿಲಿದ್ ವುಕತಯು ರ್ಪವನುನ ನ ್ ೇಡುವುದ್ಕ ರ 
ಹ ೇಗ  ಸವಲಪವೂ ಸಮರ್ಮನಲಿವೇ ಅದ್ರಂತ  
ಭಾವಹಿೇನನಾದ್ ಯೇಗಿಯು ಶವನನುನ ಕಾಣಲು 
ಸವಲಪವೂ ಸಮರ್ಮನಾಗುವುದ್ರಲ.ಿ 
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ಭಾವ ಶುದ ಧೀನ ಮನಸಾ 

ಪೂಜಯೀತ್ ಪರಮೀಷ್ಠಿನಮ್ | 
ಭಾವಹಿೀನಾಾಂ ನ ರ್ೃಹಾಾತಿ 

ಪೂಜಾಾಂ ಸ್ುಮಹತಿೀಮಪಿ || 16-21 

ಆದ್ರಿಾಂದ ಭಾವಶುದಧವಾದ ಮನಸಿಸನಿಾಂದಲ ೀ 
ಪರಮೀಷ್ಠಿಯನುನ (ಪರಶ್ವನನುನ) ಪೂಜಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 
ಭಾವಹಿೀನವಾದ ಪೂಜ ಯು ಮಹತತರವಾಗ್ದ್ರ  
ಶ್ವನು ಅದನುನ ಸಿವೀಕ್ರಿಸ್ುವುದಿಲಿ. 

ನ ೈರಾಂತಯಗಣ ಸ್ಾಂಪನ ನೀ 
ಭಾವ ೀ ಧ್ಾಯತುಾಂ ಶ್ವಾಂ ಪರತಿ | 
ತದ್ ಭಾವೀ ಜಾಯತ ೀ ಯದವತ್ 

ಕ್ರರಮೀಃ ಕ್ರೀಟಸ್ಯ ಚ್ಛಾಂತನಾತ್ || 16-22 

ಯಾವ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಭರಮರದ್ ರ್ಚಂತ್ನ ಯಂದ್ 
ಕೇಟ್ಕ ರ ಭರಮರ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುವುದ ್ ೇ, 
ಅದ್ರಂತ  ಶವನನುನ ಕುರಿತ್ು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 
ತ್ನನ ಭಾವನ ಯಲಿ ಧಾುನವು ಸಂಪನನವಾಗಲು 
ಅವನಿಗ  ಶವತ್ವವ ೇ ಪಾರಪತವಾಗುವುದ್ು. 

ನಿಷಕಲಾಂಕ್ಾಂ ನಿರಾಕಾರಮ್ 

ಪರಬರಹಾ ಶ್ವಾಭಿಧಮ್ | 
ನಿಧ್ಾಯಗತುಮಸ್ಮಥ  ಗಪಿ 

ತದಿವಭ ತಿಾಂ ವಭಾವಯೀತ್ || 16-23 

ನಿಷ್ರಲಂಕನ್ (ನಿಮಮಲನ್), ನಿರಾಕಾರನ್ ಆದ್ 
ಶವ ಎಂಬ ಹ ಸರಿನ ಪರಬರಹಮವನುನ ಧಾುನಿಸಲು 
ಅಸಮರ್ಮನಾಗಿದ್ದರ್ ಸಹ ಆ ಪರಶವನ 
ವಿಭ್ತಿಯನುನ(ಸವಮಜ್ಞತ್ವ, ನಿತ್ುತ್ ಪತತ್ವ, 

ಅನಾದ್ರಬ ್ ೇಧತ್ವ, ಸವತ್ಂತ್ರತ್ವ, 
ಅಲುಪತಶಕತತ್ವ ಮತ್ುತ ಅನಂತ್ 
ಶಕತತ್ವಗಳ ಂಬ ಷ್ಡುುಣ ೈಶವಯಮಗಳನುನ) 
ಭಾವಿಸಬ ೇಕು 

. ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಷ್ಡುುಣ ೈಶವಯಮಗಳಾಗಿವ . 

ಇತಿ ಭಾವಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಜ್ಞಾನಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್   

ಪರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚ್ಛಹಾನನಿ 

ಯಾನಿ ಸ್ಾಂತಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ | 
ತಾನಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಮತ ವೀನ 

ಪರವತಗಾಂತ ೀ ವಮುಕ್ತಯೀ || 16-24 

ಭಾವಾರ್ಮಸ್ಥಲದ ಪರಮಯೀಗ್ೀಶವರನ ಯಾವ 
ಜ್ಞಾನ ಚ್ಛಹ ನರ್ಳಿವ ಯೀ ಅವುರ್ಳ ೀ ಶರಿೀರರ್ಳಿಗ  
(ಲ  ೀಕ್ದ ಜಿೀವರ್ಳಿಗ ) ಮುಕ್ರತಗ  ಜ್ಞಾನಾರ್ಮರ್ಳಾಗ್ 
ಪರವತಿಗಸ್ುತತವ . 

ಭಾವ ೀನ ಕ್ರಾಂ ಫಲಾಂ ಪುಾಂಸಾಮ್ 

ಕ್ಮಗಣಾ ವಾ ಕ್ರಮಷಯತ ೀ | 
ಭಾವಕ್ಮಗ ಸ್ಮಾಯುಕ್ತಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ವಮುಕ್ರತದಮ್ || 16-25 

ಪುರುಷ್ರಿಗ  (ಮನುಷ್ುರಿಗ ) ಕ ೇವಲ 
ಕಮಮದ್ರಂದ್ಲ ೇ ಆಗಲ ಅರ್ವಾ ಕ ೇವಲ 
ಭಾವದ್ರಂದ್ಲ ೇ ಆಗಲ ಏನು ಪರಯೇಜನ? 

ಏಕ ಂದ್ರ  ಭಾವಕಮಮಗಳಿಂದ್ ಕ್ಡಿದ್ ಜ್ಞಾನವ ೇ 
ಮುಕತಯನುನ ಕ ್ಡುವುದ್ು. 

ಕ ೀವಲಾಂ ಕ್ಮಗ ಮಾತ ರೀಣ 

ಜನಾಕ  ೀಟಿ ಶತ ೈರಪಿ | 
ನಾತಾನಾಾಂ ಜಾಯತ ೀ ಮುಕ್ರತಃ 
ಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಕ ತೀಹಿಗ ಕಾರಣಮ್ || 16-

26 

ಕ ೀವಲ ಕ್ಮಗವಾಂದನ ನೀ ಆಚರಿಸ್ುತಾತ ಒಾಂದು ನ ರು 
ಕ  ೀಟಿ ಜನಾರ್ಳನುನ ಕ್ಳ ದರ  ಸ್ಹ ಜಿೀವರ್ಳಿಗ  
ಮುಕ್ರತಯು ದ  ರ ಯುವುದಿಲಿ. ಮುಕ್ರತಗ  ಜ್ಞಾನವು 
ಕಾರಣವಾಗ್ರುತತದ . 

ಜ್ಞಾನಹಿೀನಾಂ ಸ್ದಾ ಕ್ಮಗ 

ಪುಾಂಸಾಾಂ ಸ್ಾಂಸಾರ ಕಾರಣಮ್ | 
ತದ ೀವ ಜ್ಞಾನಯೀಗ ೀನ 

ಸ್ಾಂಸಾರ ವನಿವತಗಕ್ಮ್ || 16-27 

ಜ್ಞಾನಹಿೇನನಾದ್ ಕ ೇವಲ ಕಮಮವನ ನೇ 
ಆಚರಿಸುವುದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ು ಜಿೇವಿಗಳ 
ಸಂಸಾರಬಂಧನಕ ರ ಕಾರಣವಾಗುವುದ್ು. ಆ 
ಕಮಮವ ೇ ಜ್ಞಾನದ್ರಂದ್ ಕ್ಡಿ ಆಚರಿಸಲಪಟಾಟಗ 
ಜಿೇವಿಗಳ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನುನ 
ನಿವ ತಿತಗ ್ ಳಿಸುವುದ್ು. 

ಫಲಾಂ ಕ್ರರಯಾ ವತಾಾಂ ಪುಾಂಸಾಮ್ 

ಸ್ವಗಾಗದಯಾಂ ನಶವರಾಂ ಯತಃ | 
ತಸಾಾತ್ ಸಾಥಯಿ ಫಲ ಪಾರಪ ಯೈ 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಸ್ಮಭಯಸ ೀತ್ || 16-28 

ಕ ೀವಲ ಕ್ಮಗವನುನ ಆಚರಿಸ್ುವ ಜಿೀವರ್ಳಿಗ  
ನಶವರರ್ಳಾದ ಸ್ವಗಾಗದಿ ಫಲರ್ಳ ೀ ದ  ರ ಯುವುವು. 
ಆದ್ರಿಾಂದ ಸಿಥರವಾದ ಮುಕ್ರತಫಲವನುನ ಪಾರಪಿತ 
ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲು ಜ್ಞಾನವನ ನೀ ಚ ನಾನಗ್ ಅಭಾಯಸ್ 
ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 

ಶಾಸಾಾಭಾಯಸಾದಿಯತ ನೀನ 

ಸ್ದುುರ  ೀರ್ ಉಪದ ೀಶತಃ | 
ಜ್ಞಾನಮೀವ ಸ್ಮಭಯಸ ಯೀತ್ 

ಕ್ರಮನ ಯೀನ ಪರಯೀಜನಮ್ || 16-29 

ಶಾಸರಗಳ (ವ ೇದಾಗಮಗಳಲಿ ಪರಸದ್ಿವಾದ್ 
ವಿೇರಶ ೈವ ಶಾಸರಗಳ) ಅಭಾುಸವ ೇ ಮದ್ಲಾದ್ 
ಪರಯತ್ನಗಳಿಂದ್ ಮತ್ುತ ಸದ್ುುರುವಿನ 
ಉಪದ ೇಶದ್ರಂದ್ ಜ್ಞಾನವನ ನೇ ಅಭುಸಸಬ ೇಕು. 
ಉಳಿದ್ ಶಾಸರಗಳಿಂದ್ ಏನು ಪರಯೇಜನ? 
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ಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಶ್ವಾದ ವೈತ- 
ಪರಿಪಾಕ್ ವನಿಶಚಯಃ | 

ಯೀನ ಸ್ಾಂಸಾರ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ- 
ವನಿವೃತಿತಭಗವ ೀತ್ ಸ್ತಾಮ್ ||30 

ಪರಮ ಶ್ವಾದ ವೈತದಲಿಯ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ನಿಶಚಯವ ೀ 
ಜ್ಞಾನವು. ಇಾಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಾಂದಲ ೀ ಸ್ತುಪರುಷರಿಗ  
ಸ್ಾಂಸಾರಬಾಂಧನದ ನಿವೃತಿತ ಉಾಂಟಾರ್ುವುದು.  
 

ಶ್ವಾತಾಕ್ಮದಾಂ ಸ್ವಗಮ್ 

ಶ್ವಾದನಯನನ ವದಯತ ೀ | 

ಶ್ವೀಹಮತಿ ಯಾ ಬುದಿಧಃ 
ತದ ೀವ ಜ್ಞಾನಮ್ ಉತತಮಮ್ ||31 

ಈ ಕಾಣುವ ಜಗತ ತಲಿವೂ ಶವಾತ್ಮಕವ ೇ ಆಗಿದ . 
ಇಲಿ ಶವನಿಗ  ಅನುವಾದ್ದ್ುದ ಬ ೇರಾವುದ್್ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ. ನಾನ್ ಸಹ ಶವನ ೇ ಆಗಿದ ದೇನ  
ಎನುನವಂತ್ಹ ಬುದ್ರಿಯೇ (ತಿಳುವಳಿಕ ಯೇ) 
ಉತ್ತಮವಾದ್ ಜ್ಞಾನವ ಂದ್ು ಕರ ಯಲಪಡುವುದ್ು. 

ಅಾಂಧ್  ೀ ಯಥಾ ಪುರಸಾಥನಿ 

ವಸ್ ತನಿ ಚ ನ ಪಶಯತಿ | 

ಜ್ಞಾನ ಹಿೀನ ಸ್ತಥಾ ದ ೀಹಿೀ 
ನಾತಾಸ್ಥಾಂ ವೀಕ್ಷತ ೀ ಶ್ವಮ್||16-32 

ಅಾಂಧನಾದ ಮನುಷಯನು ತನನ ಎದುರಿಗ್ರುವ 
ವಸ್ುತರ್ಳನುನ ಹ ೀಗ  ನ  ೀಡಲಾರನ  ೀ, ಅದರಾಂತ ಯೀ 
ಜ್ಞಾನ ಹಿೀನನಾದ ಜಿೀವಯು ತನ  ನಳಗ್ರುವ ಶ್ವನನುನ 
ನ  ೀಡಲಾರನು. 

ಶ್ವಸ್ಯ ದಶಗನಾತ್ ಪುಾಂಸಾಮ್ 

ಜನಾರ  ೀರ್ನಿವತಗನಮ್ | 
ಶ್ವದಶಗನ ಮಪಾಯಹುಃ 
ಸ್ುಲಭಾಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಾಮ್ || 16-33 

ಪುರುಷ್ರಿಗ  (ಜಿೇವಿಗಳಿಗ ) ಶವ ದ್ಶಮನದ್ರಂದ್ಲ ೇ 
ಜನಮರ ್ ೇಗವು (ಜನನ-ಮರಣರ್ಪವಾದ್ 
ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವು) ನಿವ ತಿತಯಾಗುವುದ್ು. ಈ 
ಶವದ್ಶಮನವು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಗಳಿಗ  
ಸುಲಭವಾದ್ದ ದಂದ್ು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹ ೇಳುತಾತರ . 

ದಿೀಪಾಂ ವನಾ ಯಥಾ ಗ ೀಹ ೀ 
ನಾಾಂಧಕಾರ  ೀ ನಿವತಗತ ೀ 
ಜ್ಞಾನಾಂ ವನಾ ತಥಾ ಚ್ಛತ ತೀ 
ಮೀಹ  ೀಪಿ ನ ನಿವತಗತ ೀ|| 16-34 

ಮನ ಯಲಿ ಅಾಂಧಕಾರವು ದಿೀಪವಲಿದ  ಹ ೀಗ  
ತ  ಲರ್ುವುದಿಲಿವೀ, ಅದರಾಂತ  ಚ್ಛತತದಲಿಯ 
ಮೀಹವೂ ಸ್ಹ ಶ್ವಜ್ಞಾನವಲಿದ  ನಿವೃತಿತಯಾರ್ದು. 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಮಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಸ್ಕಾಯಸ್ಥಲಮ್ 

ಪರಸ್ಯ ಯಾ ತನುಜ್ಞ ಗಯಾ- 
ದ ೀಹ ಕ್ಮಾಗಭಿಮಾನಿನಃ | 
ತಯಾ ಸ್ಕಾಯೀ ಲ  ೀಕ  ೀಯಾಂ 

ತದಾತಾತವ ನಿರ ಪಣಾತ್ || 16-35 

ನಾನು ಸ್ ಥಲನು, ನಾನು ಮಾಡುತಿತದ ್ೀನ  ಮುಾಂತಾದ 
ದ ೀಹ ಮತುತ ಕ್ಮಾಗದಿರ್ಳ ಅಭಿಮಾನವಲಿದಿರುವ ಆ 
ಪರನ (ಶ್ವಯೀಗ್ಯ) ಯಾವ ಶರಿೀರವದ ಯೀ 
ಅದರಿಾಂದಲ ೀ ಈ ಜರ್ತುತ ‘ಸ್ಕಾಯ’ವ ಾಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತತದ . ಏಕ ಾಂದರ  ಆ ಪರನ ದ ೀಹವ ೀ 
ಜನರಿಗ  ‘ಆತಾ’ವ ಾಂಬುದಾಗ್ ನಿರ ಪಿಸ್ಲಪಟಿುದ . 

ಕಾಯಾಂ ವನಾ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ನ ಕ್ರರಯಾ ನ ಚ ಭಾವನಾ | 
ನ ಜ್ಞಾನಾಂ ಯತತತ  ೀ ಯೀಗ್ೀ 
ಕಾಯವಾನ ೀವ ಸ್ಾಂಚರ ೀತ್ || 16-36 

ಎಲಿರಿಗ್ ಕಾಯವಿಲಿದ  ಕರಯಯಾಗಲ, 

ಭಾವನ ಯಾಗಲ ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನವಾಗಲ 
ಉಂಟಾಗುವುದ್ರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ಯೇಗಿಯಾದ್ವನು ಕಾಯವುಳುವನಾಗಿಯೇ 
ಸಂಚರಿಸಬ ೇಕು. 

ಶ್ವ ೈಕ್ ಜ್ಞಾನ ಯುಕ್ತಸ್ಯ 
ಯೀಗ್ನ  ೀಪಿ ಮಹಾತಾನಃ | 
ಕಾಯ ಯೀಗ ೀನ ಸಿದಧಯಾಂತಿ 

ಭ  ೀರ್ ಮೀಕ್ಷಾ ದಯಃ ಸ್ದಾ||37 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪಡ ದ ಯೀಗ್ರ್ಳಾದ 
ಮಹಾತಾರಿರ್  ಸ್ಹ ಕಾಯ ಸ್ಾಂಬಾಂಧದಿಾಂದಲ ೀ 
ಯಾವಾರ್ಲ  ಭ  ೀರ್ ಮೀಕ್ಷಾದಿರ್ಳ  ಸಿದಿಧಸ್ುತತವ . 

ಕಾಷಿಾಂ ವನಾ ಯಥಾ ವಹಿನಃ 
ಜಾಯತ ೀ ನ ಪರಕಾಶವಾನ್ | 
ಮ ತಿಗಾಂ ವನಾ ತಥಾ ಯೀಗ್ೀ 
ನಾತಾ ತತತವ ಪರಕಾಶವಾನ್ ||16-38 

ಕಟಿಟಗ ಯ ಹ ್ ರತಾಗಿ ಅಗಿನಯು ಹ ೇಗ  
ಪರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತ ್ ೇರುವುದ್ರಲಿವೇ 
ಅದ್ರಂತ  ದ ೇಹವಿಲಿದ  ಯೇಗಿಯು ತ್ನನ 
ಆತ್ಮತ್ತ್ತವವನುನ ಪರಕಾಶಪಡಿಸಕ ್ಳುಲು 
ಆಗುವುದ್ರಲಿ. 

ಮ ತಾಯಗತಾ ನ ೈವ ದ ೀವಸ್ಯ 
ಯಥಾ ಪೂಜಯತವ ಕ್ಲಪನಾ | 
ತಥಾ ದ ೀಹಾತಾ ನ ೈವಾಸ್ಯ 

ಮ ತಿಗರ ಪವಾದ ವರ್ರಹವಲಿದ  ದ ೀವರಪೂಜ ಯು 
ಹ ೀಗ  ಉಾಂಟಾರ್ುವುದಿಲಿವೀ, ಅದರಾಂತ  

ನಿಷಕಲ  ೀ ಹಿ ಮಹಾದ ೀವಃ 
ಪರಿಪೂಣಗಃ ಸ್ದಾಶ್ವಃ | 

ಜರ್ತಸೃಷಾುಯದಿ ಸ್ಾಂಸಿದ ಧಯೈ 

ಪರಿಪೂಣಮನು, ಸವಮದಾ ಮಂಗಲಮಯನ್, 

ಸದಾಶವತ್ತ್ವವೂ (ಪಂಚಸಾದಾಖು, ಪಂಚಕಲ  
ಮತ್ುತ ಪಂಚಶಕತ ಮುಂತಾದ್ವುಗಳ ಪಾರಕುಟ್ು 
ಸಾಿನವ ೇ ಸದಾಶವತ್ತ್ವವು)  
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ಪೂಜಯತವಾಂ ಪರಯೀಗ್ನಃ || 16-39 ದ ೀಹಸ್ಾಂಬಾಂಧದಿಾಂದಲ ೀ ಪರ(ಶ್ವ) ಯೀಗ್ರ್  
ಪೂಜಯತವವು ಉಾಂಟಾರ್ುತತದ . 

ಮ ತಿಗಮಾನ ೀವ ಭಾಸ್ತ ೀ || 16-

40 
ಆದ್ ಆ ಮಹಾದ ೇವನು ನಿಷ್ರಲನಾಗಿದಾದನ  
(ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದಾದನ ). ಅವನು ಜರ್ತಿತನ 
ಸ್ೃಷಾುಯದಿರ್ಳ ಸಿದಿಧಗಾಗ್ 
ಮ ತಿಗಮಾಂತನಾಗ್ ತ  ೀರುತಾತನ . 

ಬರಹಾಾದಾಯ ದ ೀವತಾಃ ಸ್ವಾಗಃ  
ಮುನಯೀಪಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ | 
ಕಾಯವಾಂತ  ೀ ಹಿ ಕ್ುವಗಾಂತಿ 

ತಪಃ ಸ್ವಾಗಥಗ ಸಾಧಕ್ಮ್|16-41 

ಬರಹಾಾದಿ ಎಲಿ ದ ೀವತ ರ್ಳ , ಮುಮುಕ್ಷುರ್ಳಾದ ಎಲಾಿ 
ಮುನಿರ್ಳ , ಸ್ವಾಗಥಗಸಾಧಕ್ವಾದ (ಸ್ಕ್ಲ 
ಇಷಾುಥಗರ್ಳನುನ ಕ  ಡುವ) ತಪಸ್ಸನುನ 
ದ ೀಹಧ್ಾರಿರ್ಳಾಗ್ಯೀ ಮಾಡುತಾತರ . 

ತಪ್ೀ ಹಿ ಮ ಲಾಂ ಸ್ವಾಗಸಾಮ್ 

ಸಿದಿಧೀನಾಾಂ ಯಜಜರ್ ತಾಯೀ | 

ತಪಸ್ತತಾಕಯ ಮ ಲಾಂ ಹಿ 

ತಸಾಾತ್ ಕಾಯಾಂ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್|42 

ಮ್ರು ಲ ್ ೇಕದ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಸದ್ರಿಗಳಿಗ  
ತ್ಪಪಸ ಸೇ ಮ್ಲ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದ . ಆ 
ತ್ಪಸಸಗ  ಕಾಯವ ೇ ಮುಖುವಾದ್ುದ್ು. ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಶರಿೀರವನುನ ಬಿಡಕ್ಡದ್ು. 

ಇತಿ ಸ್ಕಾಯಸ್ಥಲಾಂ  ಅಥ ಅಕಾಯಸ್ಥಲಮ್   
ಔಪಚಾರಿಕ್ ದ ೀಹಿತಾವತ್ 

ಜರ್ದಾತಾತವ ಭಾವನಾತ್ | 

ಮಾಯಾ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ರಾಹಿತಾಯತ್ 

ಅಕಾಯೀ ಹಿ ಪರಃ ಸ್ೃತಃ || 16-43 

ಆ ಸಕಾಯಸಿಲದ್ ಪರಯೇಗಿಯು ಔಪಚಾರಿಕ 
ದ ೇಹವುಳುವನಾಗಿ (ದ ೇಹಾಭಮಾನ ಇಲಿದ್ವನಾಗಿ) 
ಜಗವ ಲಿವೂ ತ್ನನ ಆತ್ಮವ ಂದ್ು ಭಾವಿಸ ಮತ್ುತ 
ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧವನುನ ಕಳ ದ್ುಕ ್ಳುುವನ ್ ೇ ಆಗ 
ಅವನು ಅಕಾಯವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುವನು. 

ಪರಸ್ಯ ದ ೀಹ ಯೀಗ ೀಪಿ 

ನ ದ ೀಹಾಶರಯ ವಕ್ರರಯಾ | 

ಶ್ವಸ ಯೀವ ಯತಸ್ತಸಾಾತ್ 

ಅಕಾಯೀಯಾಂ ಪರಕ್ರೀತಿಗತಃ ||16-44 

ಪರಯೇಗಿಗ  ದ ೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರ್ ಸಹ 
ಅವನಿಗ  ಶವನಂತ  ದ ೇಹದ್ಲಿಯ ಕಾಯಾದ್ರ 
ವಿಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದ್ರಲ.ಿ ಆದ್ದರಿಂದ್ ಆ 
ಯೇಗಿಯು ಅಕಾಯವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾತನ . 

ಪರಲಾಂಗ ೀ ವಲೀನಸ್ಯ 
ಪರಮಾನಾಂದ ಚ್ಛನಾಯೀ | 
ಕ್ುತ  ೀ ದ ೀಹ ೀನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ್  ೀ 
ದ ೀಹಿ ವದಾಾಸ್ನಾಂ ಭರಮಃ || 16-45 

ಪರಮಾನಂದ್ ರ್ಪವೂ, ರ್ಚನಮಯವೂ ಆದ್ ಆ 
ಪರಲಂಗದ್ಲಿ ವಿಲೇನನಾದ್ ಆ ಯೇಗಿಗ  
ದ ೇಹಸಂಬಂಧವು ಹ ೇಗ  ತಾನ ೇ ಇರುತ್ತದ . ಅವನು 
ದ ೇಹಿಯಂತ  ತ ್ ೇರುವುದ್ು (ದ ೇಹಧಾರಿಯಂತ  
ತ ್ ೇರುವುದ್ು) ಭರಮೆಯೇ ಆಗಿದ . 

ದ ೀಹಾಭಿಮಾನ ಹಿೀನಸ್ಯ 
ಶ್ವಭಾವ ೀ ಸಿಥತಾತಾನಃ | 
ಜರ್ದ ೀತಚಛರಿೀರಾಂ ಸಾಯತ್ 

ದ ೀಹ ೀನ ೈಕ ೀನ ಕಾ ವಯಥಾ ||   16-46 

ದ ೇಹಾಭಮಾನಹಿೇನನಾಗಿ ಶವೇಹಂ 
ಭಾವನ ಯಲಿಯೇ ಸತಿ್ನಾಗಿರುವ ಆ ಪರ 
ಯೇಗಿಗ  ಈ ಸಮಸತ ಜಗವ ಲಿವೂ 
ಶರಿೇರವಾಗಿರುತ್ತದ  ಎಂದ್ ಮೆೇಲ , ಅವನಿಗಿರುವ 
ಈ ಒಂದ್ು ದ ೇಹದ್ರಂದ್ ಯಾವ ವುವಸ ಿಯು 
ತಾನ ೇ ಉಂಟಾದ್ರೇತ್ು? 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೈಕ್ ನಿಷಿಸ್ಯ 
ನಾಹಾಂಕಾರ ಭವಭರಮಃ | 
ನ ಚ ೀಾಂದಿರಯಭವಾಂ ದುಃಖಮ್  
ತಯಕ್ತ ದ ೀಹಾಭಿಮಾನಿನಃ ||   16-47 

ದ ೇಹಾಭಮಾನವನುನ ತಾುಗ ಮಾಡಿದ್, 

ಶವಜ್ಞಾನವಂದ್ರಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠನಾದ್ ಆ ಪರಯೇಗಿಗ  
ಅಹಂಕಾರದ್ರಂದ್ುಂಟಾದ್ ಭರಮೆಯೇ ಆಗಲ ಅರ್ವಾ 
ಇಂದ್ರರಯಂಗಳಿಂದ್ುಂಟಾದ್ ದ್ುಃಖವ ೇ ಆಗಲ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ.     

ನ ಮನುಷ  ಯೀ ನ ದ ೀವೀಹಮ್ 

ನ ಯಕ್ಷ   ನ ೈವ ರಾಕ್ಷಸ್ಃ | 

ಶ್ವೀಹಮತಿ ಯೀ ಬುದಾಧಯತ್ 

ತಸ್ಯ ಕ್ರಾಂ ದ ೀಹಕ್ಮಗಣಾ ||   16-48 

ನಾನು ಮನುಷ್ುನಲಿ, ನಾನು ದ ೇವನಲಿ, ನಾನು 
ಯಕ್ಷನಲಿ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನಲ.ಿ ಆದ್ರ  ನಾನು 
ಶವನ ೇ ಇದ ದೇನ  ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಂದ್ 
ಯಾರು ಇರುತಾತರ ಯೇ ಅಂತ್ಹವನಿಗ  ದ ೇಹ 
ಕಮಮದ್ರಂದ್ (ದ ೇಹ ವುವಹಾರದ್ರಂದ್) ಯಾವ 
ಪರಯೇಜನವೂ ಇರುವುದ್ರಲಿ. 

ಇತಿ ಅಕಾಯಸ್ಥಲಾಂ  ಅಥ ಪರಕಾಯಸ್ಥಲಮ್  
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ವಶ್ೀಕ್ೃತತಾವತ್ ಪರಕ್ೃತ ೀಃ 
ಮಾಯಾಮಾಗಾಗತಿ ವತಗನಾತ್ | 
ಪರಕಾಯೀಯಮಾಖ್ಾಯತಃ 
ಸ್ತಯಜ್ಞಾನ ಸ್ುಖ್ಾತಾಕ್ಃ || 16-49 

ಪರಕ ತಿಯನುನ ತ್ನನ ವಶದ್ಲಿ ಇಟ್ುಟಕ ್ಂಡಿರುವ ಮತ್ುತ 
ಮಾಯಾಮಾಗಮವನುನ ಮೇರಿ ನಿಂತಿರುವ ಆ 
ಅಕಾಯವ ೇ ಸರ್ಚಚದಾನಂದ್ ಸವರ್ಪಾತ್ಮಕ 
ನಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅವನಿಗ  ಪರಕಾಯನ ಂದ್ು 
ಹ ೇಳಲಾಗುತ್ತದ . 

ಪರಬರಹಾ ವಪುಯಗಸ್ಯ 
ಪರಬ  ೀಧ್ಾನಾಂದ ಭಾಸ್ುರಮ್ | 
ಪಾರಕ್ೃತ ೀನ ಶರಿೀರ ೀಣ 

ಕ್ರಮೀತ ೀನಾಸ್ಯ ಜಾಯತ ೀ || 16-50 

ಸರ್ಚಚದಾನಂದ್ ಸವರ್ಪವಾದ್ ಪರಶವ ಬರಹಮವ ೇ 
ಯಾರಿಗ  ಶರಿೇರವಾಗಿದ ಯೇ ಅಂತ್ಹ 
ಪರಕಾಯನಾದ್ ಯೇಗಿಗ  ಈ ಪಾರಕ ತ್ವಾದ್ 
ಶರಿೇರದ್ರಂದ್ ಯಾವ ಹಾನಿಯ್ ಆಗುವುದ್ರಲಿ. 

ಸ್ಮಯಗಾಜಾನಾಗ್ನಸ್ಾಂದರ್ಧ  
ಜನಾಬೀಜ ಕ್ಲ ೀವರಃ | 

ಶ್ವತತಾತವವವಲಾಂಬೀ ಯಃ 
ಪರಕಾಯಃ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 16-51 

ಸಮುಕಾಜಾನವ ಂಬ ಅಗಿನಯಲಿ (ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವ ಂಬ 
ಅಗಿನಯಲಿ) ಜನಮಬಿೇಜವನುನ ಸುಟ್ುಟ ಹಾಕದ್ ಮತ್ುತ 
ಶವತ್ತ್ತವವನುನ ಅವಲಂಬಿಸದ್ ಯೇಗಿಯೇ 
ಪರಕಾಯನ ಂದ್ು ಕರ ಸಕ ್ಳುುತಾತನ . 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಿ ಮನ  ೀವೃತಿತ- 
ವಾಸ್ನಾಃ ಕ್ಮಗ ಸ್ಾಂಭವಾಃ | 
ಯತರ ಯಾಾಂತಿ ಲಯಾಂ ತ ೀನ 

ಸ್ಕಾಯೀಯಾಂ ಪರಾತಾನಾ || 16-52 

ಕಮಮಪಾಶದ್ರಂದ್ ಹುಟಿಟದ್ ಮತ್ುತ ಮನ ್ ೇ 
ಪರವ ತಿತಯ ವಾಸನ ಗಳು ಮತ್ುತ ದ್ಶ ೇಂದ್ರರಯ 
ವಾುಪಾರಗಳು ಯಾವ ಪರಬರಹಮದ್ಲಿ ಲಯವನುನ 
ಹ ್ ಂದ್ುತ್ತವ ಯೇ, ಆ ಪರಬರಹಮ ಯಾರಿಗ  
ಕಾಯವಾಗಿದ ಯೇ ಅವನ ೇ ಪರ ಕಾಯ 
ನ ನಿಸಕ ್ಳುುವನು. 

ಪರಾಹಾಂತಾ ಮನುಪಾರಪಯ 
ಪಶ ಯೀದ್ ವಶವಾಂ ಚ್ಛದಾತಾಕ್ಮ್ | 
ಸ್ದ ೀಹ  ೀತಿ ಭರಮಸ್ತಸ್ಯ 
ನಿಶ್ಚತಾ ಹಿ ಶ್ವಾತಾತಾ || 16-53 

ಪರಬರಹಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ೇ ನಾನು ಎಂಬ ಪರಾಹಂತಾ 
ಸವರ್ಪವನುನ ಪಾರಪ್ತತಮಾಡಿಕ ್ಂಡು, ವಿಶವವ ಲಿವನ್ನ 
ರ್ಚದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನ ್ ೇಡುವ ಈ ಪರಯೇಗಿಯು 
ಸದ ೇಹಿ ಎನುನವುದ್ು ಭಾರಂತಿಯು. ಏಕ ಂದ್ರ  ಅವನ 
ದ ೇಹವೂ ಸಹ ನಿಶಚತ್ವಾಗಿ ಶವಾತ್ಮರ್ಪವ ೇ 
ಆಗಿರುತ್ತದ . 

ಸ್ವ ಸ್ವರ ಪಾಂ ಚ್ಛದಾಕಾರಮ್ 

ಜ  ಯೀತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾ ದಿವ ಚ್ಛಾಂತಯನ್ | 
ದ ೀಹ ವಾನಪಿ ನಿದ ಗಹ  ೀ 
ಜಿೀವನ್ ಮುಕ  ತೀ ಹಿ ಸಾಧಕ್ಃ || 16-54 

ತ್ನನ ಸವರ್ಪವನುನ ರ್ಚದಾಕಾರವಾದ್ 
ಜ ್ುೇತಿಯಂದ್ು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರ್ಚಂತಿಸುತಿತರುವ ಈ 
ಪರಕಾಯ ಸಿಲದ್ ಸಾಧಕನು 
ದ ೇಹಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದರ್ ಸಹ ನಿದ ಮಹಿಯ್ 
(ದ ೇಹ ಭಾವನ  ಇಲಿದ್ವನ್ ಮತ್ುತ ಪುನಃ 
ದ ೇಹಾಂತ್ರವನುನ ಪಾರಪ್ತತ ಮಾಡಿಕ ್ಳುದ್ವನು), 
ಜಿೇವನುಮಕತನ್ ಆಗಿರುತಾತನ  

ದ ೀಹಸಿತಷಿತು ವಾ ಯಾತು 
ಯೀಗ್ನಃ ಸಾವತಾಬ  ೀಧಿನಃ | 
ಜಿೀವನುಾಕ್ರತರ್ ಭವ ೀತ್ ಸ್ದಯಃ 
ಚ್ಛದಾನಾಂದ ಪರಕಾಶ್ನಿೀ || 16-55 

ಸವಸವರ್ಪ ಜ್ಞಾನಸಂಪನನನಾದ್ ಪರಕಾಯ ಯೇಗಿಯ 
ಸ್ಿಲದ ೇಹವು ಇರಲ ಅರ್ವಾ ಇಲಿದ  ಇರಲ 
ರ್ಚದಾನಂದ್ ಪರಕಾಶವಾದ್ ಜಿೇವನುಮಕತಯು ತ್ಕ್ಷಣದ್ಲ ಿೇ 
ಪಾರಪತವಾಗುತ್ತದ . 

ಆತಾಜ್ಞಾನಾ ವಸಾನಾಂ ಹಿ 

ಸ್ಾಂಸಾರ ಪರಿಪಿೀಡನಮ್ | 

ಸ್ ಯಗದಯೀಪಿ ಕ್ರಾಂ ಲ  ೀಕ್ಃ 
ತಿಮರ ೀಣ  ೀ ಪರುದಧಯತ ೀ || 16-56 

ಸಂಸಾರ ಪ್ತೇಡ ಯು (ಜನನ ಮರಣ ರ್ಪವಾದ್ 
ಸಂಸಾರ ಬಾಧ ಯು) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವವರ ವಿಗ  
ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದ ) ಸ್ಯಮದ್ಯವಾದ್ 
ಮೆೇಲ ಯ್ ಲ ್ ೇಕಕ ರ ಕತ್ತಲ ಯು ವಾುಪ್ತಸ 
ರುವುದ್ುಂಟ ೇ? (ಸ್ಯಮದ್ಯವಾದ್ ಮೆೇಲ  
ಕತ್ತಲ ಯು ಇಲಿವಾಗುವಂತ  ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ್ 
ನಂತ್ರ ಸಂಸಾರ ಬಾಧ  ಇರುವುದ್ರಲಿ). 

ದ ೀಹಾಭಿಮಾನ ನಿಮುಗಕ್ತಃ 
ಕ್ಲಾತಿೀತ ಪದಾಶರಯಃ | 

ಕ್ಥಾಂ ಯಾತಿ ಪರಿಚ ಛೀದಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀಷು ಮಹಾಬುಧಃ || 16-57 

ದ ೇಹಾಭಮಾನದ್ರಂದ್ ಮುಕತನಾದ್, ನಿವ ತಾುದ್ರ 
ಕಲ ಗಳಿಗ  ಅತಿೇತ್ವಾದ್ ಪರಬರಹಮ ಪದ್ವಿಯನುನ 
ಪಡ ದ್ುಕ ್ಂಡ ಮಹಾಬುಧನಾದ್ (ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ್)  

ಪರಕಾಯ ಯೇಗಿಯು ಶರಿೇರಗಳಲಿ 
ಹ ೇಗ  ತಾನ ೇ ಪರಿರ್ಚಿನನನಾದಾನು? 

ಇತಿ ಪರಕಾಯಸ್ಥಲಮ್ 

ಅಥ ಧಮಾಗಚಾರ ಸ್ಥಲಮ್ 
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ತಸ ಯೈವ ಪರಕಾಯಸ್ಯ 
ಸ್ಮಾಚಾರ  ೀ ಯ ಇಷಯತ ೀ | 
ಸ್ ಧಮಗಃ ಸ್ವಗ ಲ  ೀಕಾನಾಮ್ 

ಉಪಕಾರಾಯ ಕ್ಲಪಯತ ೀ || 16-58 

ಆ ಪರಕಾಯನಾದ್ ಯೇಗಿಗ  ಯಾವ ಆಚಾರವು 
ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದ ಯೇ ಆ ಆಚಾರವ ೇ ಧಮಮವು. ಈ 
ಧಮಮವ ೇ ಜಗತಿತನ ಎಲಿ ಜನರ ಉಪಕಾರವಾಗಿ 
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ . 

ಅಹಿಾಂಸಾ ಸ್ತಯಮಸ ತೀಯಮ್ 

ಬರಹಾಚಯಗಾಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ | 
ದಾನಾಂ ಪೂಜಾ ಜಪ್ೀ ಧ್ಾಯನಮ್ 

ಇತಿ ಧಮಗಸ್ಯ ಸ್ಾಂರ್ರಹಃ || 16-59 

ಅಹಿಂಸ , ಸತ್ು, ಅಸ ತೇಯ, ಬರಹಮಚಯಮ, ದ್ಯ, 

ಕ್ಷಮೆ, ದಾನ, ಪೂಜ , ಜಪ ಮತ್ುತ ಧಾುನ – ಈ 
ಹತ್ುತ ಧಮಮವನುನ ಸಂಗರಹಿಸುವ 
ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುತ್ತವ  (ಪಾರಣಿಗಳನುನ ಹಿಂಸಸದ  
ಇರುವುದ್ು, ಸತ್ುವನುನ ನುಡಿಯುವುದ್ು, ಪರ 
ದ್ರವುವನುನ ಅಪರಿಹರಿಸದ ೇ ಇರುವುದ್ು, 
ಬರಹಮಚಯಮವನುನ ಪಾಲಸುವುದ್ು, ಪಾರಣಿದ್ಯ, 

ಸ ೈರಣ , ದಾನ, ಶವಲಂಗ ಪೂಜ , ಶವಮಂತ್ರೂ, 
ಜಪ ಮತ್ುತ ಶವಧಾುನ – ಈ ಹತ್್ತ ಆಚರಣ ಗಳು 
ಧಮಮಸಂಗರಹದ್ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವ ). 

ಶ್ವ ೀನ ವಹಿತ  ೀ ಯಸಾಾತ್ 

ಆರ್ಮೈರ್ ಧಮಗ ಸ್ಾಂರ್ರಹಃ | 
ತಸಾಾತತಮಾಚರನ್ ವದಾವನ್ 

ತತರಸಾದಾಯ ಕ್ಲಪಯತ ೀ || 16-60 

ಈಗ ಹ ೇಳಿದ್ ಅಹಿಂಸಾದ್ರ ಧಮಮಸಂಗರಹಗಳು 
ಆಗಮಗಳಲಿ ಶವನಿಂದ್ ವಿಹಿತ್ಗಳಾಗಿವ  
(ವಿಧಿಸಲಪಟಿಟವ ). ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅವುಗಳನುನ ಆಚರಿಸುವ 
ವಿದಾವಂಸನು ಶವನ ಪರಸಾದ್ವನುನ (ಅನುಗರಹವನುನ) 
ಪಡ ಯಲು ಸಮರ್ಮನಾಗುವನು. 

ಅಧಮಗಾಂ ನ ಸ್ಪೃಶ ೀತ್ ಕ್ರಾಂಚ್ಛದ್ 

ವಹಿತಾಂ ಧಮಗ ಮಾಚರ ೀತ್ | 
ತಾಂ ಚ ಕಾಮ ವನಿಮುಗಕ್ತಮ್ 

ತಮಪಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂವಗಕ್ಮ್ || 16-61 

ಸವಲಪವೂ ಕ್ಡ ಅಧಮಾಮಚರಣ ಯನುನ 
ಮಾಡಕ್ಡದ್ು. ಕ ೇವಲ ವಿಹಿತ್ ಧಮಮಗಳನ ನೇ 
(ಅಹಿಂಸಾದ್ರ ಧಮಮಗಳನ ನೇ) ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 
ಅವುಗಳನುನ ಆಚರಿಸುವಾಗ ‘ಕಾಮ ವಿನಿಮುಮಕತ’ 
ವಾಗಿ (ಫಲಾಪ ೇಕ್ಷ ಯಲಿದ ) ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನ 
ಪೂವಮಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 

ಆತಾವತ್ ಸ್ವಗ ಭ ತಾನಿ 

ಸ್ಾಂಪಶ ಯೀದ್ ಯೀರ್ ವತತಮಃ | 
ಜರ್ದ ೀಕಾತಾತಾ ಭಾವಾತ್ 

ನಿರ್ರಹಾದಿ ವರ  ೀಧತಃ || 16-62 

ಯೇಗವನುನ ಬಲಿ ಈ ಯೇಗಿೇಶವರನು ಜಗತ ತಲಿವನುನ 
ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವದ್ರಂದ್ (ಒಂದ ೇ ಆದ್ ಪರಬರಹಮ 
ಸವರ್ಪವ ಂಬ ಭಾವದ್ರಂದ್ ಕ್ಡಿಕ ್ಂಡಿರುವ) 
ನಿಗರಹಾದ್ರಗಳಿಲಿದ  (ನಿಗರಹ, ಅನುಗರಹಾದ್ರ 
ಭಾವನ ಗಳಿಲಿದ ) ಎಲಿ ಪಾರಣಿಗಳನುನ ತ್ನಾನತ್ಮ 
ಸವರ್ಪವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತಾತನ . 

ಏಕ್ ಏವ ಶ್ವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಜರ್ದ ೀತ ದಿತಿ ಸ್ುುಟಮ್ | 
ಪಶಯತಃ ಕ್ರಾಂ ನ ಜಾಯೀತ 

ಮಮಕಾರ  ೀ ಹಿ ವಭರಮಃ || 16-63 

ಈ ಜಗವ ಲವಿೂ ಒಬಬನ ೇ ಆದ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶವನ ೇ 
ಆಗಿರುವನು. ಇದ್ು ನಿಶಚಯವಾದ್ುದ್ು. ಹಿೇಗ  
ನ ್ ೇಡುವ ಯೇಗಿಗ  ಈ ಲ ್ ೇಕದ್ಲಿ ಏನು 
ತಾನ ೇ ಆಗುವುದ್ರಲಿ (ಯಾವುದ್ು ತಾನ ೇ 
ದ್ುಲಮಭವು).ಇನುನ ಇದ್ು ನನನದ್ು ಮತ್ುತ ಇದ್ು 
ತ್ನನದ ಂಬ ಮಮಕಾರವಾದ್ರು ವಿಶ ೇಷ್ವಾದ್ 
ಭರಮೆಯಾಗಿದ (ಈಭಾರಂತಿಯು ಯೇಗಿ 
ಯಲಿರುವುದ್ರಲಿ). 

ಧಮಗ ಏವ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಯತಃ ಸ್ಾಂಸಿದಿಧ ಕಾರಣಮ್ | 
ನಿಃಸ್ಪೃಹ  ೀಪಿ ಮಹಾಯೀಗ್ೀ 
ಧಮಗಮಾರ್ಗಾಂ ಚ ನ ತಯಜ ೀತ್ |64 

ಸವಮರಿಗ್ ಸಂಸದ್ರಿಗ  ಕಾರಣವಾದ್ುದ್ು (ಭ ್ ೇಗ 
ಮೇಕ್ಷಗಳ ಸದ್ರಿಗ  ಕಾರಣವಾದ್ುದ್ು) ಧಮಮವ ೇ 
ಆಗಿರುತ್ತದ . ಆದ್ದರಿಂದ್ ಮಹಾಯೇಗಿಯು 
ನಿಸಪೃಹನಾಗಿದ್ದರ್ ಸಹ ಧಮಾಮಚರಣ ಯನುನ 
ಬಿಡಕ್ಡದ್ು. 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ೀನ ತೃಪ್ತೀಪಿ 

ಯೀಗ್ೀ ಧಮಗಾಂ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್ | 
ಆಚಾರಾಂ ಮಹತಾಾಂ ದೃಷಾುವ 
ಪರವತಗಾಂತ ೀ ಹಿ ಲತಕ್ರಕಾಃ || 16-65 

ಯೇಗಿಯಾದ್ವನು ಜ್ಞಾನಾಮ ತ್ದ್ರಂದ್ 
(ಶವಜ್ಞಾನಾಮ ತ್ದ್ರಂದ್) ತ್ ಪತನಾಗಿದ್ದರ್ ಸಹ 
ಧಮಮವನುನ (ಅಹಿಂಸಾದ್ರ ಧಮಮಗಳನುನ) 
ಬಿಡಕ್ಡದ್ು. ಏಕ ಂದ್ರ  ಮಹಾತ್ಮರ 
ಆಚಾರವನುನ ನ ್ ೇಡಿಯೇ ಲೌಕಕರು (ಸಾಮಾನು 
ಜನರು) ವತಿಮಸುತಾತರ  (ಆದ್ದರಿಂದ್ ಲ ್ ೇಕ 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 15 

ಸಂಗರಹಕಾರಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಧಮಮವನುನ 
ಆಚರಿಸಬ ೇಕು). 

ಸ್ದಾಚಾರ ಪಿರಯಃ ಶಾಂಭುಃ 
ಸ್ದಾಚಾರ ೀಣ ಪೂಜಯತ ೀ | 

ಸ್ದಾಚಾರಾಂ ವನಾ ತಸ್ಯ 
ಪರಸಾದ  ೀ ನ ೈವ ಜಾಯತ ೀ ||16-66 

ಶಂಭುವು ಸದಾಚಾರ ಪ್ತರಯನಾಗಿರುತಾತನ  ಮತ್ುತ 
ಅವನು ಸದಾಚಾರಗಳಿಂದ್ಲ ೇ ಪೂಜಿಸಲಪಡುತಾತನ . 
ಸದಾಚಾರವಿಲಿದ್ರದ್ದರ  ಶವನ ಪರಸಾದ್ವು 
ಉಂಟಾಗುವುದ್ರಲಿ. 

ಇತಿ ಧಮಾಗಚಾರಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಭಾವಾಚಾರಸ್ಥಲಮ್ 

ಭಾವ ಏವಾಸ್ಯ  ಸ್ವ ಗಷಾಮ್ 

ಭಾವಾಚಾರಃ ಪರಕ್ರೀತಿಗತಃ | 

ಭಾವೀ ಮಾನಸ್ ಚ ೀಷಾುತಾಾ 
ಪರಿಪೂಣಗಃ ಶ್ವಾಶರಯಃ || 16-67 

ಈ ಪೂವಮದ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದ್ ಧಮಾಮಚಾರ 
ಸಂಪನನಯೇಗಿಯ ಭಾವವ ೇ ಲ ್ ೇಕದ್ ಜನರಿಗ ಲಾಿ 
ಭಾವಾಚಾರವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುವುದ್ು (ಭಾವವ ಂದ್ರ  
ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿ ಶವನನುನ ಆಶರಯಸದ್ ಮನ ್ ೇವ ತಿತ 
ರ್ಪವ ಂದ್ು ತಿಳಿದ್ುಕ ್ಳುಬ ೇಕು). 

ಭಾವನಾ ವಹಿತಾಂ ಕ್ಮಗ 

ಪಾವನಾದಪಿ ಪಾವನಮ್ | 
ತಸಾಾದ್ ಭಾವ ನಯಾ ಯುಕ್ತಮ್ 

ಪರ ಧಮಗಾಂ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 16-68 

ಭಾವನ ಯಂದ್ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಕಮಮವ ೇ ಅತ್ುಂತ್ 
ಪವಿತ್ರವಾದ್ುದ್ು. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಶ ರೇಷ್ಠ(ಪರ)ವಾದ್ 
ಶವ ಧಮಾಮಚರಣ ಯನುನ ಭಾವಯುಕತವಾಗಿಯೇ 
ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 

ಭಾವ ೀನ ಹಿ ಮನಃ ಶುದಿಧಃ 
ಭಾವ ಶುದಿಧಶಚ ಕ್ಮಗಣಾ | 

ಇತಿ ಸ್ಾಂಚ್ಛಾಂತಯ ಮನಸಾ 

ಯೀಗ್ೀ ಭಾವಾಂ ನ ಸ್ಾಂತಯಜ ೀತ್|69 

ಭಾವದ್ರಂದ್ಲ ೇ (ಶವಭಾವನ ಯಂದ್ಲ ೇ) ಮನಸಸನ 
ಶುದ್ರಿಯಾಗುವುದ್ು. ಅದ್ರಂತ  ಆ ಶುದ್ಿವಾದ್ 
ಭಾವದ್ರಂದ್ಲ ೇ ಕಮಮಗಳ ಫಲಸದ್ರಿಯು ಆಗುವುದ್ು. 
ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಮನಃಪೂವಮಕವಾಗಿ ರ್ಚಂತಿಸದ್ 
ಯೇಗಿಯು ಭಾವವನುನ ಎಂದ್್ ತ್ುಜಿಸಬಾರದ್ು. 

ಶ್ವಭಾವ ನಯಾ ಸ್ವಗಮ್ 

ನಿತಯ ನ ೈಮತಿತಕಾದಿಕ್ಮ್ | 

ಕ್ುವಗನನಪಿ ಮಹಾ ಯೀಗ್ೀ 
ರ್ುಣದ  ೀಷ ೈನಗ ಬಾಧಯತ ೀ || 16-70 

ಮಹಾಯೇಗಿಯು ಶವಭಾವನ ಯುಳುವನಾಗಿ 
ನಿತ್ುನ ೈಮತಿತಕಾದ್ರ ಎಲ ಿಕಮಮಗಳನುನ 
ಮಾಡಿದ್ರ್ ಸಹ ಆ ಕಮಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ್ 
ಗುಣದ ್ ೇಷ್ಗಳಿಂದ್ ಅವನಿಗ  ಯಾವ ಬಾಧ ಯ್ 
ಉಂಟಾಗುವುದ್ರಲಿ. 

ಅಾಂತಃ ಪರಕಾಶ ಮಾನಸ್ಯ 
ಸ್ಾಂವತ್ ಸ್ ಯಗಸ್ಯ ಸ್ಾಂತತಮ್ | 
ಭಾವ ೀನ ಯದುಪಸಾಥನಮ್ 

ತತ್ ಸ್ಾಂಧ್ಾಯ ವಾಂದನಾಂ ವದುಃ|16-71 

ತ್ನನ ಅಂತ್ರಂಗದ್ಲಿ (ತ್ನನ ಊಧರವ ಹ ತ್ರಮಲದ್ಲಿ) 
ಯಾವಾಗಲ್ ಪರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಸಂವಿತ್ 
ಸ್ಯಮನನುನ (ಜ್ಞಾನಸ್ಯಮನನುನ) ಭಾವನ ಯಂದ್ 
ಮಾಡುವ ಯಾವ ಉಪಸಾಿನವಿದ ಯೇ (ಉಪಾಸನ  
ಯದ ಯೇ)ಅದ್ನುನ ಸಂಧಾುವಂದ್ನ  ಯನಾನಗಿ 
ವಿಧರು(ವಿೇರಶ ೈವ ಆಚಾಯಮರು)ತಿಳಿ ದ್ರರುತಾತರ . 

ಆತಾ ಜ  ಯೀತಿಷ್ಠ ಸ್ವ ಗಷಾಮ್ 

ವಷಯಾಣಾಾಂ ಸ್ಮಪಗಣಮ್ | 
ಅಾಂತಮುಗಖ್ ೀನ ಭಾವ ೀನ 

ಹ  ೀಮಕ್ಮಗತಿ ಗ್ೀಯತ ೀ || 16-72 

ತ್ನನ ಆತ್ಮಜ ್ುೇತಿಯಲಿ (ರ್ಚದ್ಗಿನಯಲಿ) 
ಅಂತ್ಮುಮಖವಾದ್ ಭಾವನ ಯಂದ್ ಎಲಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಸಮಪಮಣ  ಮಾಡುವುದ ೇ 
(ಸಾಗರ ತ್ರಂಗ ನಾುಯದ್ಂತ  ಲಯ 
ರ್ಚಂತ್ನ ಯನುನ ಮಾಡುವುದ ೇ) 
ಹ ್ ೇಮಕಮಮವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತದ . 

ಭಾವಯೀತ್ ಸ್ವಗಕ್ಮಾಗಣಿ 

ನಿತಯನ ೈಮತಿತಕಾನಿ ಚ | 
ಶ್ವಪಿರೀತಿ ಕ್ರಾಣ ಯೀವ 

ಸ್ಾಂರ್ರಾಹಿತಯ ಸಿದಧಯೀ || 16-73 

ಸಂಗರಾಹಿತ್ುದ್ ಸದ್ರಿಗಾಗಿ (ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ್ 
ನಿವ ತಿತಗಾಗಿ) ತಾನು ಮಾಡುವ ಸವಮ ನಿತ್ುಕಮಮ 
ಮತ್ುತ ನ ೈಮತಿತಕ ಕಮಮಗಳು ಶವನಲಿ ಪ್ತರೇತಿಯನುನ 

ಶ್ವ ೀ ನಿವ ೀಶಯ ಸ್ಕ್ಲಮ್ 

ಕಾಯಾಗಕಾಯಗಾಂ ವವ ೀಕ್ತಃ | 
ವತಗತ ೀ ಯೀ ಮಹಾಭಾರ್ಃ 
ಸ್ ಸ್ಾಂರ್ ರಹಿತ  ೀ ಭವ ೀತ್ || 16-74 

ವಿವ ೇಕದ್ರಂದ್ (ಮಾಡುವವನ್ ನಿೇನ ೇ, 
ಮಾಡಿಸುವವನ್ ನಿೇನ  ಮತ್ುತ ಮಾಡಿದ್ 
ಕಮಮಫಲವೂ ನಿೇನ  ಎಂಬ ವಿವ ೇಕಬುದ್ರಿಯಂದ್) 
ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವನು ತ್ನನ ಕಾಯಮ 
ಅಕಾಯಮಗಳನುನ (ಮಾಡಬ ೇಕಾದ್ ಮತ್ುತ 
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ಉಂಟ್ು ಮಾಡುವುದ್ಕಾರಗಿಯೇ ಇವ  ಎಂದ್ು 
ಭಾವಿಸಬ ೇಕು. 

ಮಾಡಬಾರದ್) ಎಲಿ ಕಮಮಗಳನುನ ಶವನಿಗ  
ಸಮಪ್ತಮಸುವನ ್ ೇ ಅವನ ೇ ಸಂಗ ರಹಿತ್ 
ನಾಗುವನು. 

ಆತಾಾನಮಖಿಲಾಂ ವಸ್ುತ 
ಶ್ವಮಾನಾಂದ ಚ್ಛನಾಯಮ್ | 
ಏಕ್ಭಾವ ೀನ ಸ್ತತಮ್ 

ಸ್ಾಂಪಶಯನ ನೀವ ಪಶಯತಿ || 16-75 

ತ್ನನನುನ, ಸಕಲ ಜಗತ್ತನುನ ಮತ್ುತ ಸರ್ಚಚದಾನಂದ್ 
ಸವರ್ಪನಾದ್ ಶವನನುನ ಯಾವಾಗಲ್ ಒಂದ ೇ 
ಭಾವದ್ರಂದ್ ಯಾರು ನ ್ ೇಡುವನ ್ ೇ ಅವನ ೇ 
ಶವಸಾಕ್ಷಾತಾರರವನುನ ಪಡ ಯುವನು. 

ಇತಿ ಭಾವಾಚಾರ ಸ್ಥಲಾಂ ಅಥ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಸ್ಥಲಮ್ 

ಅಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮಾಚಾರ  ೀ 
ಯೀಗ್ನಃ ಸ್ವಗ ದ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರ  ೀ ಯದುಕ  ತೀಯಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ್ ಕ್ಥಯತ ೀ || 16-76 

ಭಾವಾಚಾರ ಸಂಪನನನಾದ್ ಯೇಗಿೇಶವರನ ಯಾವ 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿದ ಯೇ (ಜ್ಞಾನಕ ರ ತ್ಕರ 
ಆಚಾರವಿದ ಯೇ) ಅದ್ುವ ೇ ಎಲಿ ಜಿೇವಿಗಳಿಗ  
ಜ್ಞಾನಾಚಾರವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ತದ . 

ಶ್ವಾದ ವೈತ ಪರಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜ್ಞಾನ ಮತುಯಚಯತ ೀ ಬುಧ್ ೈಃ | 
ಸಿದ ಧೀನ ವಾಪಯ ಸಿದ ಧೀನ 

ಫಲಾಂ ಜ್ಞಾನಾಾಂತರ ೀಣ ಕ್ರಮ್|| 16-77 

ಶವಾದ ವೈತ್ ಪರವಾದ್ ಜ್ಞಾನವ ೇ ಉತ್ೃಷ್ಟವಾದ್ 
ಜ್ಞಾನವ ಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸರಜ್ಞರು ಹ ೇಳುತಾತರ . 
ಅದ್ನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಉಳಿದ್ ಜ್ಞಾನಗಳು 
ಸದ್ಿವಾದ್ರ ೇನು ಅರ್ವಾ ಅಸದ್ಿವಾದ್ರ ೇನು? 

ಅದ್ರಿಂದ್ ಯಾವ ಪರಯೇಜನವೂ ಇರುವುದ್ರಲಿ. 

ನಿಮಗಲಾಂ ಹಿ ಶ್ವ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ನಿಃಶ ರೀಯಸ್ಕ್ರಾಂ ಪರಮ್ | 

ರಾರ್ದ ವೀಷಾದಿ ಕ್ಲುಷಮ್ 

ಭ ಯಃ ಸ್ಾಂ ಸ್ೃತಿ ಕಾರಣಮ್ |16-78 

ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ್ ಶವಜ್ಞಾನವು (ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವು) 
ನಿಮಮಲವಾದ್ುದ್ು ಮತ್ುತ ನಿಃಶ ರೇಯಸರರವಾದ್ುದ್ು 
(ಮುಕತ ಪರವಾದ್ುದ್ು). ಇನ್ನ ರಾಗ ದ ವೇಷಾದ್ರಗಳಿಂದ್ 
ಕಲುಷ್ಟತ್ವಾದ್ (ದ್್ಷ್ಟತ್ವಾದ್) ದ ವೈತ್ 
ಜ್ಞಾನವಾದ್ರ ್ ೇ ಮತ ತ ಸಂಸಾರಕ ರ 
ಕಾರಣವಾಗುವುದ್ು (ಆದ್ದರಿಂದ್ ಶವಾದ ವೈತ್ಜ್ಞಾನವ ೇ 
ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ್ುದ್ು). 

ಪರಿಪೂಣಗಾಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಪರತತತವ ಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಅವಲಾಂಬಯ ಪರವೃತ  ತೀ ಯೀ 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 16-79 

ಪರಶವ ತ್ತ್ತವವನುನ ಪರಕಾಶಗ ್ ಳಿಸುವ, 

ಅಖಂಡವಾದ್ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನುನ (ಶವಾದ ವೈತ್ 
ಜ್ಞಾನವನುನ) ಅವಲಂಬಿಸಕ ್ಂಡು ಯಾವ 
ಆಚರಣ ಯು ನಡ ಯಲಪಡುವುದ ್ ೇ ಅದ್ನ ನೇ 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರವ ಂದ್ು ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . 

ನಿವಗಕ್ಲ ಪೀ ಪರ ೀ ಧ್ಾಮನ 
ನಿಷಕಲ ೀ ಶ್ವನಾಮನಿ | 

ಜ್ಞಾನ ೀನ ಯೀಜಯೀತ್ ಸ್ವಗಮ್ 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿೀ ಪರಕ್ರೀತಿಗತಃ || 16-80 

ನಿವಿಮಕಲಪವಾದ್ (ಭ ೇದ್ರಹಿತ್ವಾದ್), ನಿಷ್ರಲವಾದ್ 
(ನಿರವಯವಾದ್) ಶವನ ಂಬ ಹ ಸರಿನ ಪರಂಧಾಮದ್ಲಿ 
(ಪರಬರಹಮದ್ಲಿ) ಸವಮವನುನ (ಜಗತ ತಲಿವನ್ನ) 
ಜ್ಞಾನದ್ರಂದ್ (ಅಭ ೇದ್ಜ್ಞಾನದ್ರಂದ್) ಯಾವ ಯೇಗಿಯು 
ಸಂಯೇಜಿಸುವನ ್ ೇ (ಕ್ಡಿಸುವನ ್ ೇ) ಅವನ ೇ 
ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿಯಂದ್ು ಹ ೇಳಲಪಡುವನು. 

ಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಕ್ರತಪರದಾಂ ಪಾರಪಯ 
ರ್ುರುದೃಷ್ಠು ಪರಸಾದತಃ | 

ಕ್ಃ ಕ್ುಯಾಗತ್ ಕ್ಮಗ ಕಾಪಗಣ ಯೀ 
ವಾಾಂಛಾಾಂ ಸ್ಾಂಸಾರ ವಧಗನ ೀ ||16-81 

ಮುಕತ ದಾಯಕವಾದ್ ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವನುನ 
ಗುರು (ಕ ಪಾ) ದ್ ಷ್ಟಟಯಂದ್ ಪಡ ದ್ುಕ ್ಂಡ 
ಬಳಿಕ, ಸಂಸಾರವಧಮಕವಾದ್ ಕಮಮ 
ಕಾಪಮಣುದ್ಲಿ (ಕಮಮ ಕ ್ೇಟ್ಲ ಗಳಲಿ) 
ತ ್ ಡಗಿಸಕ ್ಳುಲು ಯಾರು ತಾನ ೇ 
ಇರ್ಚಚಸಬಲಿರು? 

ಕ್ಮಗ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನನಾ ದರ್ಧಮ್ 

ನ ಪರರ  ೀಹ ೀತ್ ಕ್ಥಾಂಚನ | 

ಯಾವ ಕಮಮವನುನ ವಿದಾವಂಸರು ಸಂಸಾರಕ ರ ಮ್ಲ 
ಕಾರಣವನಾನಗಿ ಹ ೇಳುವರ ್ ೇ ಮತ್ುತ ಯಾವ ಕಮಮವು 

ಜ್ಞಾನ ೀನ ಹಿೀನಃ ಪುರುಷಃ 
ಕ್ಮಗಣಾ ಬದಧಯತ ೀ ಸ್ದಾ | 

ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವಿಲಿದ್ ಪುರುಷ್ನು 
ಕಮಮಜಾಲದ್ರಂದ್ ಯಾವಾಗಲ್ 
ಬಂಧಿಸಲಪಡುತಾತನ . ಆದ್ರ  ಶವಾದ ವೈತ್ 
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ಯದಾಹುಃ ಸ್ಾಂಸ್ೃತ ೀಮ ಗಲಮ್ 

ಪರವಾಹಾನುರ್ತಾಂ ಬುಧ್ಾಃ || 16-82 
ಜಲಪರವಾಹ ನಾುಯದ್ಂತ  ಆನಾದ್ರಯಾಗಿ 
ಶರಿೇರವನುನ ಬಳಿವಿಡಿದ್ು ಬಂದ್ರರುವುದ ್ ೇ ಆ 
ಕಮಮವನುನ ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನವ ಂಬ ಅಗಿನಯಲಿ 
ಸುಡಲಾಗಿ ಅದ್ು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ರ ಪುನಃ 
ಅಂಕುರಿಸುವುದ್ರಲಿ. 

ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕ್ಮಗ ಸ್ಾಂಕ್ಲಾಪ 
ಭವಾಂತಿ ಕ್ರಲ ನಿಷುಲಾಃ || 16-83 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ್ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಕಮಮಗಳು 
ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅವುಗಳು ಬಂಧನ 
ಕಾರಿ ಯಾಗಿರುವುದ್ರಲಿ. 

ಶುದಾಧಚಾರ ೀ ಶುದಧಭಾವೀ ವವ ೀಕ್ರೀ 
ಜ  ಯೀತಿಃ ಪಶಯನ್ ಸ್ವಗತ ಶ ೈವ ಮೀಕ್ಮ್ | 

ಜ್ಞಾನ ಧವಸ್ತ ಪಾರಕ್ೃತಾತಾ ಪರಪಾಂಚಃ 
ಜಿೀವನುಾಕ್ತ ಶ ಚೀಷುತ ೀ ದಿವಯಯೀಗ್ೀ ||16-84 

ಶುದಾಿಚಾರಿಯು (ಧಮಾಮಚಾರ ಸಂಪನನನು) ಶುದ್ಿ ಭಾವವುಳುವನ್ (ಭಾವಾಚಾರ ಸಂಪನನನ್ 
ಆದ್) ಮತ್ುತ ವಿವ ೇಕಯ್ (ಜ್ಞಾನಚಾರಸಿಲದ್ ಯೇಗಿಯು) ಎಲ ಿಡ ಯಲಿ ಜ ್ುೇತಿ ರ್ಪನಾದ್ 
ಶವನ ್ ಬಬನನ ನೇ ಕಾಣುತಾತ, ತ್ನಗುಂಟಾದ್ ಆ ಶವಾದ ವೈತ್ ಜ್ಞಾನದ್ರಂದ್ ಪರಕ ತಿ ಜನುವಾದ್ ದ ೇಹ 
ಪರಪಂಚವನುನ ಧವಂಸಮಾಡಿಕ ್ಂಡ (ದ ೇಹಾಭಮಾನವನುನ ಮತ್ುತ ಪರಪಂಚದ್ಲಿಯ 
ಭ ೇದ್ಬುದ್ರಿಯನುನ ನಾಶಮಾಡಿಕ ್ಂಡ) ಆ ದ್ರವುಯೇಗಿಯು ಜಿೇವನುಮಕತನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತಾತನ . 

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಲಾಂ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಾಂ 

ಓಾಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗ್ೀತ ೀಷು ಸಿದಾಧಾಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯಯಾಾಂ ಶ್ವಯೀರ್ ಶಾಸ ಾೀ ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕಾರ್ಸ್ಯ ಸ್ಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಗನಿಣಗಯೀ 
ಶ್ರೀ ಶ್ವಯೀಗ್ ಶ್ವಾಚಾಯಗ ವರಚ್ಛತ ೀ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧಾಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣತ ಲಾಂರ್ ಸ್ಥಲಾಾಂತರ್ಗತ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲ ೀ ಕ್ರರಯಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಾದಿ ನವ ವಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಾಂಗ  ೀ ನಾಮ  

ಷ  ೀಡಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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1. ಶರೇ (ಮಂಗಳಕರವೂ, ಸಂಪರದಾಯಕವೂ ಆದ್) ವಿಭ್ತಿ ರುದಾರಕ್ಷಗಳನುನ ಧರಿಸ ಪವಿತ್ರನಾದ್ 
ಇಷ್ಟಲಂಗಧಾರಿಯು ಶವತ್ತ್ತವವನುನ ಬ ್ ೇಧಿಸುವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೇ ವಿದ ುಯನುನ (ಮಂತ್ರವನುನ) 
ಜಪ್ತಸಬ ೇಕು. 

2. ಶ್ವತತತವಕ್ರಕಾಂತಲ  ಪರ(ಶ ರೀಷಿ)ವಾದ ಬ ೀರ  ಾಂದು ಮಹತತರ 
(ಮಹಿಮಾನಿವತ)ವಾದ ತತತವವು ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲಿವೀ ಹಾಗ ಯೀ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಾಂತರಕ್ರಕಾಂತಲ  ಮಹತತರವಾದ ಬ ೀರ  ಾಂದು ಮಾಂತರವು ಇರುವುದಿಲಿ. 

3. ಜರ್ತಿತಗ  ಮ ಲ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ವನನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಾಂಡ ಬಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ದ ೀವರುರ್ಳನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಳ ಳವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲಿವೀ ಹಾಗ  
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಾಂತರವನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಾಂಡ ಬಳಿಕ್ ಮಾಂತಾರಾಂತರರ್ಳನುನ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಾಂತರರ್ಳನುನ) ತಿಳಿದುಕ  ಳ ಳವುದರಿಾಂದ ಏನು ಫಲ? 

4. ಬರಹಾ, ವಷುಾ ಮದಲಾದ ದ ೀವರುರ್ಳಲಿ ಶಾಂಭುವು ಹ ೀಗ  ಮಹತತರ 
(ಸ್ವಗತತಮ)ನಾಗ್ರುವನ  ೀ ಅದರಾಂತ  ಸ್ಪತಕ  ೀಟಿ ಮಾಂತರರ್ಳಲಿ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರವ ೀ ಸ್ವಗತತಮವಾಗ್ದ . 

5. ಸ್ಕ್ಲ ಬರಹಾಾಾಂಡರ್ಳಿಗ  ಪರಮಾತಾನಾದ ಮಹ ೀಶವರನು ಹ ೀತು 
(ಕಾರಣ)ವಾಗ್ರುವಾಂತ  ಅವನ ವಾಚಕ್ ಮಾಂತರವಾದ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರವು ಎಲಿ ಮಾಂತರರ್ಳಿಗ  ಮ ಲಕಾರಣವಾಗ್ದ . 

6. ನಮಃ ಎಾಂಬ ಶಬ್ವನುನ ಪೂವಗದಲಿ (ಮದಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನಾಂತರ 
ಶ್ವಾಯ ಎಾಂಬುದಾಗ್ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಇದುವ ೀ 
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವು). ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವು ಸ್ಕ್ಲ ಶುರತಿ(ವ ೀದ)ರ್ಳ 
ಶ್ಖ್ಾಮಣಿಯಾಗ್ದ . 

7. ಆದಿಕಾಲದಿಾಂದಲ  (ಮದಲನಿಾಂದಲ ) ಮಲತರಯರ್ಳ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧವಲಿದಿರುವುದರಿಾಂದ ಸ್ದಾ ಪರಿಶುದಧನಾಗ್ರುವ ಸ್ಚ್ಛಚದಾನಾಂದ ಘನ 
(ಸ್ವರ ಪ)ನು, ಪರಭುವಾದ (ಸ್ವತಾಂತರನ  ಆದ) ಶಾಂಭುವ ೀ ಶ್ವನ ಾಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

8. ಅಶ ೀಷರ್ಳಿಗ  (ಜರ್ತಿತನ ಸ್ೃಷ್ಠು, ಸಿಥತಿ, ಲಯರ್ಳಿಗ ) ಆಸ್ಪದನಾಗ್ರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗ್ ಎಲಿ ಮಾಂರ್ಲರ್ಳಿರ್  ಆಶರಯನಾಗ್ರುವುದರಿಾಂದ ತಿರಯಾಂಬಕ್ನು 
(ಮುಕ್ಕಣಾನು) ಆದ, ದ ೀವಾದಿದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಶ್ವ ಶಬ್ದಿಾಂದ 
ಅಭಿಧ್ ೀಯನಾಗ್ರುತಾತನ . (ಶ್ವನ ಾಂಬ ಹ ಸ್ರಿನಿಾಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ ). 

9. ಶ್ವ ಎಾಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರರ್ಳ  ಮುಖಯವೃತಿತಯಿಾಂದ (ಸಾಕ್ಷಾತ್) ಪರಬರಹಾ 
ಪರಕಾಶಕ್ವಾಗ್ರುತತವ . (ಪರಶ್ವ ಬರಹಾವನುನ ತಿಳಿಸ್ುವಾಂತಹುರ್ಳಾಗ್ವ ). 
ಶ್ವನ (ಉಳಿದ ನಿೀಲಕ್ಾಂಠ, ಮೃತುಯಾಂಜಯ ಮುಾಂತಾದ) ಉಳಿದ ನಾಮರ್ಳ  
ಅವನ ರ್ುಣರ್ಳನುನ ಹ ೀಳ ವುದರ ಮ ಲಕ್ ಅವನನುನ ತಿಳಿಸ್ುತತವ . 

10. ಅಪರಿಮತ ತ ೀಜಸಿವಯ , ಸ್ಚ್ಛಚದಾನಾಂದ ಸ್ವರ ಪನ  ಆದ ಶಾಂಭುವಗ  
ಶ್ವನ ಾಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರರ್ಳ  ಮುಖಯವಾದ ನಾಮರ್ಳಾಗ್ವ . ಈ ಶ್ವನ ಾಂಬ 
ಹ ಸ್ರನುನ ಅವಲಾಂಬಸಿಯೀ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವು ಹ ೀಳಲಪಟಿುದ . 

11. ಶ್ವನಾಮದಿಾಂದ ಕ್ ಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಮೀಕ್ಷಾಪ ೀಕ್ಷಿರ್ಳ  ಯಾವಾರ್ಲ  ಈ 
ಮಾಂತರವನುನ ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಿಯಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಸ್ಾಂಸಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಾಂದು (ಸ್ಾಂಸಾರದಿಾಂದ ಮುಕ್ತಗ  ಳಿಸ್ುವನ ಾಂದು) 
ಪರಸಿದಧವಾಗ್ರುವಾಂತ  ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವು ಸ್ಾಂಸಾರ 

ಕ್ಷಯಕಾರಕ್ವಾಗ್ರುತತದ  (ಸ್ಾಂಸಾರವನುನ ಕ್ಷಯಿಸ್ುವಾಂತಹುದಾ್ಗ್ರುತತದ ). 

12. ಪಾಂಚಮಹಾಭ ತರ್ಳ  (ಪೃಥಿವ, ಅಪುಪ, ತ ೀಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ), 
ಪಾಂಚತನಾಾತರರ್ಳ  (ರ್ಾಂಧ, ರಸ್, ರ ಪ, ಸ್ಪಶಗ, ಶಬ್), 
ಪಾಂಚಜ್ಞಾನ ೀಾಂದಿರಯರ್ಳ  (ಘ್ರರಣ, ರಸ್ನ, ಚಕ್ಷು, ಚಮಗ, ಶ  ರೀತರ), ಪಾಂಚ 
ಕ್ಮಗಾಂದಿರಯರ್ಳ  (ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ, ಪಾದ, ಪಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಾಂಚಬರಹಾರು 
(ಈಶಾನ, ತತುಪರುಷ, ಅಘ ೀರ, ವಾಮದ ೀವ, ಸ್ದ  ಯೀಜಾತ) ಮತುತ 
ಪಾಂಚಕ್ೃತಯರ್ಳ  (ಅನುರ್ರಹ, ತಿರ  ೀಧ್ಾನ, ಲಯ, ಸಿಥತಿ, ಸ್ೃಷ್ಠು) - ಇವ ಲಿವುರ್ಳ  
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ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಪಾಂಚವಣಗರ್ಳಿಾಂದ ಬ  ೀಧಯರ್ಳಾಗ್ವ  (ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಎಾಂಬ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರರ್ಳ ೀ ಈ ಎಲಾಿ ಸ್ೃಷ್ಠುಗ  ಮ ಲ ಕಾರಣ). 

13. ಈ ಪರಪಾಂಚದಲಿ ವಶ ೀಷವಾಗ್ ಐದು ಐದರ ರ್ುಾಂಪುರ್ಳಾಗ್ರುವ 
ವಸ್ುತರ್ಳ ಲಿವೂ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಯರ್ಳ ೀ ಆಗ್ರುತತವ  (ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರದಿಾಂದಲ ೀ ಪಾರದುಭಗವಸಿರುತತವ ). 

17. ಶ ರೀಷಿವಾದ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವು ಓಾಂಕಾರದಿಾಂದ ಕ್ ಡಿಕ  ಾಂಡಾರ್ 
ವ ೀದರ್ಳಲಿ ಮತುತ ಶ ೈವಾರ್ಮರ್ಳಲಿ ಷಡಕ್ಷರ ಎಾಂದು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತತದ . 

18. ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಅಕ್ಷರರ್ಳ  ಇರಿಸ್ುವಕ ಯಲಿ ಮದಲನ ಅಕ್ಷರವಾದ 
ಪರಣವವ ೀ (ಓಾಂಕಾರವ ೀ) ಸ್ಚ್ಛಚದಾನಾಂದ ಸ್ವರ ಪನಾದ ಕ ೀವಲ ಮಹಾದ ೀವನನ ನೀ 
ಬ  ೀಧಿಸ್ುತತದ . 

19. ಅದಿವತಿೀಯವಾದ (ಒಾಂದ ೀ ಒಾಂದಾದ) ಪರಮಾನಾಂದ ಸ್ವರ ಪವು ನಿಷರಪಾಂಚಕ್ವು 
(ಪಾರಪಾಂಚ್ಛಕ್ ಭ ೀದ ಶ ನಯವು) ಆದ ಶ್ವನ ಾಂಬ ಹ ಸ್ರಿನ ಪರಬರಹಾವು 
ಪರಣವವಾಂದರಿಾಂದಲ ೀ ಪರಕಾಶ್ಸ್ುತತದ . 

20. ಸ  ೀಹಾಂ ಎಾಂಬುವುದು ಶ್ವ-ಜಿೀವರ ಅಭ ೀದವನುನ ಬ  ೀಧಿಸ್ುವ ಪರಮಾತಾ 
ರ ಪವಾದ ಮಾಂತರವಾಗ್ರುತತದ . ಇದು ಸ್ನಾತನ (ನಿತಯ)ವಾದುದು ಆಗ್ದ . ಈ 
ಮಾಂತರದಲಿಯ ಹಕಾರ ಮತುತ ಸ್ಕಾರರ್ಳ  ಲ  ೀಪವಾದಾರ್ ಓಾಂಕಾರವ ಾಂಬ 
ಏಕಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವು ಪರಕ್ಟವಾರ್ುತತದ . 

21. ಈ ಪರಣವ (ಓಾಂಕಾರ) ಮಾಂತರದಿಾಂದ ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಬ  ೀಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನ . 
ಅದರಾಂತ  ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದಿಾಂದ ಶ್ವನ ಸ್ದ  ಯೀಜಾತಾದಿ ಪಾಂಚಬರಹಾ ಸ್ವರ ಪವು 
ಹ ೀಳಲಪಡುತತದ . 

22. ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಸ್ಾಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ, ಪರಜ್ಞಾ) ಸ್ವರ ಪನು ಆಗ್ರುತಾತನ . 
ಸ್ಕ್ಲನಾದ ಪಾಂಚಬರಹಾನು ವಶವ ಸ್ವರ ಪನಾಗ್ರುತಾತನ . ಹಿೀಗ  ಈ ಷಡಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರದಿಾಂದ ಶ್ವನ ಉಭಯ ರ ಪರ್ಳ  (ನಿಷಕಲ, ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ವರ ಪರ್ಳ , 
ನಿರಾಕಾರ, ಸಾಕಾರ) ನಿರ ಪಿತವಾರ್ುತತವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಾಂತರಕ ಕ ಮ ಲಮಾಂತರ, ವದಾಯಮಾಂತರ, ಶ್ವಮಾಂತರ, ಶ ೈವಸ್ ತರ 
ಮಾಂತರ ಮತುತ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಾಂತರ ಎಾಂಬುದಾಗ್ ಐದು ಹ ಸ್ರುರ್ಳ  ಪರಸಿದಧವಾಗ್ವ  
(ಪರಪಾಂಚದ ಮ ಲ ಕಾರಣವಾಗ್ರುವುದರಿಾಂದ ಮ ಲಮಾಂತರ, ಈ ಮಾಂತರದ ಜಪದಿಾಂದ 
ಶ್ವ-ಜಿೀವ ೈಕ್ಯ ವದ ಯಯು ಪಾರಪತವಾರ್ುವುದರಿಾಂದ ವದಾಯಮಾಂತರ, ಸ್ವಗರಿರ್  
ಮಾಂರ್ಲವನುನಾಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಶ್ವಮಾಂತರ, ಶ್ವನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಯಾದ ಸ್ವಗ 
ವಷಯಾಂರ್ಳ  ಇದರಲಿ ಸ್ ತರರ ಪವಾಗ್ ನಿರ ಪಿತವಾಗ್ರುವುದರಿಾಂದ ಶ ೈವಸ್ ತರ 
ಮಾಂತರ, ಐದು ಅಕ್ಷರರ್ಳಿರುವುದರಿಾಂದ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರ). 

26. ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಪೂಜಾನಿಷಿನಾದ)ವನು ಪರಣವದಿಾಂದ 
ಕ್ ಡಿದ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವನುನ (ಷಡಕ್ಷರ ಮಾಂತರವನುನ) ಸ್ಮಾಧ್ಾನಚ್ಛತತನಾಗ್ 
ಜಪವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ವಪೂಜಾನಿರತನಾದವನು) ಪೂವಗ ಇಲಿವ ೀ 
ಉತತರಮುಖವಾಗ್ ಕ್ುಳಿತು, ಮ ರು ಸಾರಿ ಪಾರಣಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆಮೀಲ  ತನನ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲಿ ಸ್ವಾಗಲಾಂಕಾರಯುಕ್ತನಾದ ಸಾಾಂಬ 

29 ಜಪವು ವಾಚ್ಛಕ್, ಉಪಾಾಂಶು ಮತುತ ಮಾನಸಿಕ್ವ ಾಂಬುದಾಗ್ ಮ ರು ವಧವಾಗ್ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿುದ . ಸ್ಮೀಪದ ವಯಕ್ರತಗ  ಮಾಂತರದ ಅಕ್ಷರರ್ಳ  ಕ ೀಳ ತಿತದ್ರ  ಅದು ವಾಚ್ಛಕ್ 
ಜಪವ ಾಂದು ನಿಶಚಯವಾಗ್ ತಿಳಿದುಕ  ಳಳಬ ೀಕ್ು. ಇದು ಸ್ವಗಪಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗ್ರುತತದ . 
ಎರಡ  ತುಟಿರ್ಳನುನ ಸ್ ಕ್ಷಮವಾಗ್ ಸ್ಪಶ್ಗಸಿ ಸ್ಮೀಪದ ವಯಕ್ರತಗ  ಕ ೀಳದ ಹಾಗ  
ನಿಧ್ಾನವಾಗ್ ಮಾಡುವ ಜಪವ ೀ ಉಪಾಾಂಶು ಜಪವ ಾಂದು ಕ್ರೀತಿಗಸ್ಲಪಡುತತದ . ತುಟಿ 
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(ಉಮಾಸ್ಮೀತ)ನಾದ, ಚಾಂದರಧರನಾದ, ಮುಕ್ಕಣಾನಾದ, ಮಾಂರ್ಲಸ್ವರ ಪನಾದ, 

ದ ೀವದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಧ್ಾಯನಿಸ್ುತಾತ ಅನನಯವಾದ ಮನಸಿಸನಿಾಂದ ಈ 
ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾರ್  ನಾಲಗ ಯ ತುದಿಯನುನ ಸ್ಪಾಂದಿಸ್ದ  (ಅಲಾಿಡಿಸ್ದ ) ತನ  ನಳಗ  ಮನಸ್ಸನುನ 
ಮಾಂತಾರಕ್ಷರ ರ ಪದಲಿ ಭಾವಸ್ುವುದ ೀ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಪವು. 

30. ವರತ, ದಾನ ಮತುತ ತಪಸ್ುಸರ್ಳ ಾಂಬ ಎಷುು ಕ್ಮಗಯಜ್ಞರ್ಳಿರುವುವೀ 
ಅವ ಲಿವೂ ಜಪಯಜ್ಞದ ಷ  ೀಡಶಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮಾನವಾರ್ಲಾರದು (16ನ ಯ 
ಒಾಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮನಾರ್ುವುದಿಲಿ). 

31. ವಾಚ್ಛಕ್ ಜಪಯಜ್ಞದ ಮಹಾತಯವು ಮದಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿುತು. ವಾಚ್ಛಕ್ ಜಪದ 
ನ ರುಪಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದು್ ಉಪಾಾಂಶು ಜಪವು. ಇನುನ ಸಾವರ ಪಾಲು 
ಹ ಚುಚ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದು್ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಪವ ಾಂದು ಹ ೀಳಲಾಗ್ದ . 

32. (ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ) ವಾಚ್ಛಕ್ ಜಪ ಮತುತ ಉಪಾಾಂಶು ಜಪಕ್ರಕಾಂತಲ  
ಘ ೀರ ಸ್ಾಂಸಾರನಾಶಕ್ವಾದ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಪವ ೀ ನಿಶಚಯವಾಗ್ ಶ ರೀಷಿವಾದುದು. 

33. ಈ ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವಧಿರ್ಳಲಿ ಕ್ರಮವಾಗ್ ಒಾಂದ  ಾಂದು ವಧಿಯಿಾಂದ 
ಭಾವಪೂಣಗವಾಗ್, ಪಾಶದ ವಮುಕ್ರತಗಾಗ್ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮಗಪಾಶರ್ಳ 
ನಿವೃತಿತಗಾಗ್) ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ವದ ಯಯನುನ (ಮಾಂತರವನುನ) ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಿಯಮ ಸ್ಾಂಪನನನಾಗ್ (ಯಮ ನಿಯಮಾದಿರ್ಳಿಾಂದ ಕ್ ಡಿದವನಾಗ್), 
ಪರತಿನಿತಯವೂ ಶ್ವಭಾವಸ್ಾಂಪನನನಾಗ್ ಪರಯತನಪೂವಗಕ್ ಈ ಮ ಲಮಾಂತರದಿಾಂದ 
(ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದಿಾಂದ) ತನನ ಶ್ವಲಾಂರ್ವನುನ (ಇಷುಲಾಂರ್ವನುನ) ಪೂಜಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕ್ರತಯುತನಾಗ್ ಯಾರು ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದಿಾಂದಲ ೀ ಶ್ವನನುನ 
(ಇಷುಲಾಂರ್ವನುನ) ಒಾಂದು ಬಾರಿಯಾದರ  ಪೂಜಿಸ್ುವರ  ೀ ಅವರು ಈ ಮಾಂತರದ 
ಮಹಿಮಯಿಾಂದ ಶ್ವಲ  ೀಕ್ವನುನ ಹ  ಾಂದುವರು. 

36. ಅಬಾಕ್ಷಾ (ಜಲಹಾರಿರ್ಳಾಗ್), ವಾಯು ಆಹಾರಿರ್ಳಾಗ್ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವರತರ್ಳಿಾಂದ (ಕ್ೃಚಛರ ಚಾಾಂದಾರಯಣಾದಿ ವರತರ್ಳಿಾಂದ) ಕ್ೃಶಗ  ಾಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಆ 
ವರತರ್ಳಿಾಂದ ಶ್ವಲ  ೀಕ್ ಪಾರಪಿತಯು ಆರ್ುವುದಿಲಿ. 

37. ಆದ್ರಿಾಂದ  ತಪಸ್ುಸ, ಯಜ್ಞ, ವರತ ಹಾರ್  ನಿಯಮಾದಿರ್ಳ ಫಲರ್ಳ  ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಾಂತರದಿಾಂದ ಶ್ವನನುನ ಪೂಜಿಸಿದ ಫಲದ ಕ  ೀಟಿಯ ಒಾಂದು ಭಾರ್ಕ ಕ 
ಸ್ಮವಾರ್ಲಾರದು. 

38. ಅಶುದಧನ ೀ ಆಗ್ರಲ, ಪರಿಶುದಧನ ೀ ಆಗ್ರಲ ವರತಭರಷುನಾದ ಪತಿತನ ೀ ಆಗ್ರಲ, 

ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವನುನ ಪಠಿಸ್ುತಾತ ಶ್ವಲಾಂರ್ (ಇಷುಲಾಂರ್)ವನುನ 
ಪೂಜಿಸಿದರ  ಅವನು ಮುಕ್ತನಾರ್ುವುದರಲಿ ಸ್ಾಂಶಯವಲಿ. 

39. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಒಾಂದ ೀ ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಉಚಚರಿಸಿದರ  ಎಲಾಿ 
ಜಿೀವರ್ಳ ಎಲಿ ವಧ ಪಾಪರ್ಳ  ನಾಶವಾರ್ುತತವ . 

40. ಸ್ಕ್ಲ ಶ್ವಾರ್ಮರ್ಳಲಿ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಕಾರದ ಅನ ೀಕ್ ಮಾಂತರರ್ಳ  ಇವ . 
ಅವುರ್ಳ  ಮೀಲಾಂದ ಮೀಲ  ಜಪಾಭಾಯಸ್ವನುನ ಮಾಡಿದಾರ್ ಮಾತರ ಪುರುಷಾಥಗ 
(ಧಮಗ, ಅಥಗ, ಕಾಮ, ಮೀಕ್ಷ)ರ್ಳನುನ ಕ  ಡುವಾಂತಹುರ್ಳಾಗ್ವ . 

41. ಈಶವರನನುನ ಪರತಿಪಾದಿಸ್ುವ (ಈಶವರ ರ ಪವನುನ ಹ ೀಳ ವ) ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಾಂತರವು ಮಹಾಶಕ್ರತಶಾಲಯಾದುದಾಗ್ದ . ಅಾಂತ ಯೀ ಒಾಂದ ೀ ಸಾರಿ 
ಉಚಚರಿಸಿದರ  ಸ್ಕ್ಲ ಸಿದಿಧರ್ಳನುನ ಕ  ಡುವಾಂತಹುದಾ್ಗ್ದ . 

42. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಉಚಚರಿಸ್ುತಾತ ಒಾಂದು ಪುಷಪವನುನ 
ಶ್ವಲಾಂರ್ಕ ಕ ಸ್ಮಪಿಗಸಿದರ  ವಾಜಪ ೀಯಿ ಯಾರ್ದ ಸಾವರ ಪಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲವು 
ಪಾರಪತವಾರ್ುತತದ . 

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

ಬಹುದಕ್ಷಿಣ ಯುಳಳ ಜ  ಯೀತಿಷ  ುೀಮಾದಿ ಯಾರ್ರ್ಳ ಫಲರ್ಳ  ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಾಂತರದಿಾಂದ ಪಾರಪತವಾರ್ುವ ಫಲದ ಕ  ೀಟಿಯ ಒಾಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸ್ಮವಾರ್ಲಾರವು. 
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44. ಪೂವಗಕಾಲದಲಿ ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಜ್ಞಾನ ನಿಷಿನಾದ) 
ಸಾನಾಂದನ ಾಂಬ ಯೀಗ್ವಯಗನು ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಉಚಚರಿಸಿ 
ನರಕ್ದಲಿರುವವರನುನ ಉದಧರಿಸಿದನು. 

45. ಪೂವಗಕಾಲದಲಿ ಶತಾನಾಂದನ ಾಂಬ ಮುನಿಯು ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಾಂತರದ 
ಸಿದಿಧಯಿಾಂದ ಸ್ಾಂಗ್ರನ ಾಂಬ ಪಾಪಿಯ ಸ್ಲುವಾಗ್ ನರಕ್ವನ ನೀ ಸ್ವರ್ಗವನಾನಗ್ 
ಮಾಡಿದನು. 

46. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದಿಾಂದ ಸಿದಿಧಯನುನ ಪಡ ದ ಉಪಮನುಯ ಎಾಂಬ 
ಹ ಸ್ರಿನ ಯೀಗ್ಯು ಪೂವಗಕಾಲದಲಿ ಶ್ವನಿಾಂದ ಶ ೈವಶಾಸ್ಾದ ಆಚಾಯಗ 
ಪದವಯನುನ ಪಡ ದುಕ  ಾಂಡನು. 

47. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಜಪದಿಾಂದ ವಸಿಷಿ ವಾಮದ ೀವಾದಿ ಮುನಿರ್ಳ  
ಪಾಪಮುಕ್ತರಾಗ್ ಅನ ೀಕ್ ಸಿದಿಧರ್ಳನುನ ಪಡ ದುಕ  ಾಂಡರಲಿದ  ಮಹಾತ ೀಜಸಿವರ್ಳೂ 
(ಶಾಪಾನುರ್ರಹ ಸ್ಮಥಗರ ) ಆಗ್ದ್ರು. 

48. ಬರಹಾ, ವಷುಾ ಮದಲಾದ ದ ೀವತ ರ್ಳ  ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಜಪದ 
ಮಹಾತಯದಿಾಂದ ಈ ಜರ್ತಿತನ ಸ್ೃಷ್ಠು, ಸಿಥತಿ ಮತುತ ಸ್ಾಂಹಾರ ಕ್ರರಯರ್ಳನುನ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಮಥಗರಾರ್ುತಾತರ . 

49. ಇಲಿ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದ ವಷಯವಾಗ್ ಹ ಚ್ಛಚಗ  ಹ ೀಳ ವುದರಿಾಂದ ಏನು 
ಪರಯೀಜನ? ಯಾವ ಮಹಾತಾನು ದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಪೂಜಿಸ್ುತಾತ ಪರಮ 
ಭಕ್ರತಯಿಾಂದ ಪರಣವಾಕ್ಷರವ ೀ ಮದಲುಳಳ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ (ಓಾಂ ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಮಾಂತರವನುನ) ಜಪಿಸ್ುತಾತನ , ಅವನು ದುರಿತ (ಪಾಪ)ಬಾಂಧನದಿಾಂದ 
ಬಡುರ್ಡ ಯಾಗ್ ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿಮಯನುನ ಪಡ ದುಕ  ಳ ಳತಾತನ . 
ಇತಿ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲಾಂ ಇಲಿಗ  ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸ್ಥಲವು ಮುಗ್ಯಿತು. 

  

  

 


