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ಸಪತದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪರಸಾದಿಸಥಲಾಾಂತರ್ಗತನವವಧಲಾಂರ್ಸಥಲಪರಸಾಂರ್ಃ ಅಥ ಪರಸಾದಿಸಥಲಮ್ 
|| ಅರ್ಸಯ ಉವಾಚ || 

ಸಥಲಾನಿ ತಾನಿ ಚ  ೀಕ್ಾತನಿ 

ಯಾನಿ ಮಾಹ ೀಶವರಸಥಲ ೀ | 
ವದಸವ ಸಥಲಭ ೀದಾಂ ಮೀ 

ಪರಸಾದಿಸಥಲ ಸಾಂಶ್ರರತಮ್ || 17-1 

|| ಶ್ರರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಸಥಲಭ ೀದಾ ನವ ಪ್ರೀಕ್ಾತಃ 
ಪರಸಾದಿಸಥಲ ಸಾಂಶ್ರರತಾಃ | 

ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಣಾಂ ಪೂವಗಮ್ 

ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಾಂ ತತಃ || 17-2 

ಪ್ಾರಣಾನುರ್ರಹಣಾಂ ಪಶಾಾತ್ 

ತತಃ ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತಾಂ ಮತಮ್| 

ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ತತ  ೀ ಭಾವಾರ್ಪಗತಾಂ ಮತಮ್ || 17-3 

#ಶ್ರಷಯಸಥಲಾಂ ತತಃ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಶುಶರರಷಾ ಸಥಲಮೀವ ಚ | 

ತತಃ ಸ ೀವಯಸಥಲಾಂ ಚ ೈಷಾಮ್ 

ಕ್ರಮಶಃ ಶುರಣು ಲಕ್ಷಣಮ್ || 17-4 

 ಅಥ ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್ ಅನುರ್ೃಹಾಾತಿ ಯಲ  ಲೀಕ್ಾನ್ 

ಸವಕ್ಾಯಾಂ ದಶಗಯನನಸೌ | 

ತಸಾಾದ ೀಷ ಸಮಾಖ್ಾಯತಃ 
ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹ ನಾಮಕ್ಃ || 17-5 

#ಯಥಾ ಶ್ರವೀನುರ್ೃಹಾಾತಿ 

ಮ ತಿಗಮಾವಶಯ ದ ೀಹಿನಃ | 
ತಥಾ ಯೀಗೀ ಶರಿೀರಸಥಃ 
ಸವಾಗನುಗ್ಾರಹಕ್  ೀ ಭವ ೀತ್ || 17-6 

ಶ್ರವಃ ಶರಿೀರಯೀಗ್ ೀರ್ಪ 

ಯಥಾ ಸಾಂರ್ ವವರ್ಜಗತಃ | 

ತಥಾ ಯೀಗೀ ಶರಿೀರಸ  ಥೀ 

ನಿಃಸಾಂಗ್  ೀ ವತಗತ ೀ ಸದಾ || 17-7 

#ಶ್ರವಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತಃ 
ಸ್ಥಥರಯಾ ನಿವಗಕ್ಲಪಯಾ | 
ಶ್ರವೀ ಭವತಿ ನಿಧ ಗತ- 
ಮಾಯಾವ ೀಶ ಪರಿಪಲವಃ || 17-8 

ಚಿತತ ವೃತಿತಷು ಲೀನಾಸು 
ಶ್ರವ ೀ ಚಿತುುಖ ಸಾರ್ರ ೀ | 

ಅವದಾಯಕ್ಲಪತಾಂ ವಸುತ 
ನಾನಯತ್ ಪಶಯತಿ ಸಾಂಯಮೀ || 17-9 

#ನ ೀದಾಂ ರಜತಮತುಯಕ್ ತೀ 

ಯಥಾ ಶುಕ್ತಃ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ | 

ನ ೀದಾಂ ಜರ್ದಿತಿ ಜ್ಞಾತ ೀ 

ಶ್ರವತತತವಾಂ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ || 17-10 
ಯಥಾ ಸವಪನಕ್ೃತಾಂ ವಸುತ 
ಪರಬ  ೀಧ ೀನ ೈವ ಶಾಮಯತಿ | 

ತಥಾ ಶ್ರವಸಯ ವಜ್ಞಾನ ೀ 

ಸಾಂಸಾರಾಂ ನ ೈವ ಪಶಯತಿ || 17-11 

#ಅಜ್ಞಾನಮೀವ  ಸವ ಗಷಾಮ್ 

ಸಾಂಸಾರ ಭರಮಣಕ್ಾರಣಮ್ | 
ತನಿನವೃತೌತ ಕ್ಥಾಂ ಭ ಯಃ 
ಸಾಂಸಾರಭರಮ ದಶಗನಮ್ || 17-12 

ರ್ಲತಾಹಾಂಕ್ೃತಿ ರ್ರಾಂಥಃ 
ಕ್ರೀಡಾಕ್ಲಪತ ವರ್ರಹಃ | 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್ತಶಾರ ೀದ್ ಯೀಗೀ 

ದ ೀಹಿ ವನಿನರುಪ್ಾಧಿಕ್ಃ || 17-13 

ಇತಿ  ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್ 

 ಅಥ ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್ ದಶಗನಾತ್ ಪರಕ್ಾಯಸಯ 
ಕ್ರಣಾನಾಾಂ ವವ ೀಕ್ತಃ | 

ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಃ ಪ್ರೀಕ್ತಃ 
ಸವ ಗಷಾಾಂ ತತತವವ ೀದಿಭಃ || 17-14 

#ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ಸಮಸಾತನಾಮ್ 

ಸಾವಥ ಗಷು ಸತಿ ಸಾಂರ್ಮೀ | 

ರಾಗ್  ೀ ವಾ ಜಾಯತ ೀ ದ ವೀಷಃ 
ತೌ ಯೀಗೀ ಪರಿವಜಗಯೀತ್|17-15 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ಬಹಿವೃಗತಿತಃ 
ಪರಪಾಂಚಸಯ ಪರಕ್ಾಶ್ರನಿೀ | 
ಅಾಂತಃ ಶ್ರವ ೀ ಸಮಾವ ೀಶ ರೀ 

ನಿಷರಪಾಂಚಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ || 17-16 

#ಕ್ಷಣಮಾಂತಃ ಶ್ರವಾಂ ಪಶಯನ್ 

ಕ್ ೀವಲ ೀನ ೈವ ಚ ೀತಸಾ | 
ಬಾಹಾಯಥಾಗನಾಮ್ ಅನುಭವಮ್ 

ಕ್ಷಣಾಂ ಕ್ುವಗನ್ ದೃಗ್ಾದಿಭಃ || 17-17 

ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ನಿರ ಢ  ೀರ್ಪ 

ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ವಹಿೀನವಾನ್ | 
ಶ್ರವಾಹಿತ ಮನಾ ಯೀಗೀ 

ಶ್ರವಾಂ ಪಶಯತಿ ನಾಪರಮ್ || 17-18 

#ನ ಜರಾ ಮರಣಾಂ ನಾಸ್ಥತ 
ನ ರ್ಪಪ್ಾಸಾ ನ ಚ ಕ್ಷುಧಾ | 

ಶ್ರವಾಹಿತ ೀಾಂದಿರಯ ಸಾಯಸಯ 
ನಿಮಾಗನಸಯ ಮಹಾತಾನಃ || 17-19 
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ಮನ  ೀ ಯತರ ಪರವತ ಗತ 

ತತರ ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ಸ್ಥಥತಿಃ | 

ಶ್ರವ ೀ ಮನಸ್ಥ ಸಾಂಲಲೀನ ೀ 

ಕ್ವ ಚ ೀಾಂದಿರಯ ವಚಾರಣಾ || 17-20 

#ಯದಯತ್ ಪಶಯನ್ ದೃಶಾ ಯೀಗೀ 

ಮನಸಾ ಚಿಾಂತಯತಯರ್ಪ | 

ತತತತ್ ಸವಗಾಂ ಶ್ರವಾಕ್ಾರಮ್ 

ಸಾಂವದ ರಪಾಂ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ || 17-21 

ಕ್ರಣ ೈಃ ಸಹಿತಾಂ ಪ್ಾರಣಮ್ 

ಮನಸಾಯಧಾಯ ಸಾಂಯಮೀ | 
ಯೀಜಯೀತ್ ಸ ಶ್ರವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಯತರ ನಾಸ್ಥತ ಜರ್ದ್ರಮಃ || 17-22 

#ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ಪರವೃತಾಯ ಚ 

ಬಹಿರಾಂತಃ ಶ್ರವಾಂ ಯಜನ್ | 

ಸವಚಛಾಂದಚಾರಿೀ ಸವಗತರ 
ಸುಖೀ ಭವತಿ ಸಾಂಯಮೀ || 17-23 

ಇತಿ ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಾಂ 

  
ಅಥ ಪ್ಾರಣಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್ ಶ್ರವಸಯ ಪರಕ್ಾಯಸಯ 

ಯತ್ ತಾತಪಯಾಗವ ಲ  ೀಕ್ನಮ್ | 

ತತಾರಣಾನುರ್ರಹಃ ಪ್ರೀಕ್ತಃ 
ಸವ ಗಷಾಾಂ ತತತವದಶ್ರಗಭಃ || 17-24 

#ಪ್ಾರಣ  ೀ ಯಸಯ ಲಯಾಂ ಯಾತಿ 

ಶ್ರವ ೀ ಪರಮಕ್ಾರಣ ೀ | 

ಕ್ುತಸತಸ ಯೀಾಂದಿರಯ ಸ ೂತಿಗಃ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರದಶಗನಮ್ || 17-25 

ಕ್ರಣ ೀಷು ನಿವೃತ ತೀಷು 
ಸಾವಥಗಸಾಂಗ್ಾತ್ ಪರಯತನತಃ | 
ತ ೈಃ ಸಮಾಂ ಪ್ಾರಣಮಾರ  ೀಪಯ 
ಸಾವಾಂತ ೀ ಶಾಾಂತಮತಿಃ ಸವಯಮ್17-26 

#ಶಾಾಂತತಾವತ್ ಪ್ಾರಣ ವೃತಿತೀನಾಮ್ 

ಮನಃಶಾಮ್ ಯತಿ ವೃತಿತಭಃ | 
ತಚಾಛಾಂತೌ ಯೀಗನಾಾಂ ಕ್ಾಂಚಿತ್ 

ಶ್ರವಾದನಯನನ ದೃಶಯತ ೀ || 17-27 

ಪ್ಾರಣ ಏವ ಮನುಷಾಯಣಾಮ್ 

ದ ೀಹಧಾರಣ ಕ್ಾರಣಮ್ | 

ತದಾಧಾರಃ ಶ್ರವಃ ಪ್ರೀಕ್ತಃ 
ಸವಗಕ್ಾರಣ ಕ್ಾರಣಮ್ || 17-28 

#ನಿರಾಧಾರಃ ಶ್ರವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪ್ಾರಣಸ ತೀನ ಪರತಿಷ್ಠಿತಃ | 

ತದಾಧಾರಾ ತನುಜ್ಞ ಗಯಾ: 
ರ್ಜೀವೀ ಯೀನ ೈವ ಚ ೀಷಟತ ೀ || 17-29 

ಶ್ರವ ೀ ಪ್ಾರಣ  ೀ ವಲೀನ  ೀರ್ಪ 

ಯೀಗನ  ೀ ಯೀರ್ಮಾರ್ಗತಃ | 
ಸವಶಕ್ತವಾಸನಾಯೀಗ್ಾದ್ 

ಧಾರಯತ ಯೀವ ವರ್ರಹಮ್ || 17-30 

#ಸ ಚಾಭಾಯಸವಶಾದ್ ಭ ಯಃ 
ಸವಗತತಾತವತಿ ವತಿಗನಿ | 

ನಿಷಕಲಾಂಕ್ ೀ ನಿರಾಕ್ಾರ ೀ 

ನಿರಸಾತಶ ೀಷವಕ್ಲವ ೀ || 17-31 

ಚಿದಿವಲಾಸ ಪರಿಸ ೂತಿಗ- 
ಪರಿಪೂಣಗ ಸುಖ್ಾಹವಯೀ | 

ಶ್ರವ ೀ ವಲೀನಃ ಸವಾಗತಾಾ 

ಯೀಗೀ ಚಲತಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ || 17-32 

#ಪರಧವಸತ ವಾಸನಾಸಾಂಗ್ಾತ್ 

ಪ್ಾರಣವೃತಿತಪರಿಕ್ಷಯಾತ್ | 

ಶ್ರವ ೈಕ್ೀ ಭ ತ ಸವಾಗತಾಾ 

ಸಾಥಣುವದ್ ಭಾತಿ ಸಾಂಯಮೀ || 17-33 
ಇತಿ ಪ್ಾರಣಾನುರ್ರಹಸಥಲಾಂ ಅಥ ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತಸಥಲಮ್ ಶ್ರವಸಯ ಪರರ ಪಸಯ 

ಸವಾಗನುಗ್ಾರಹಿಣ  ೀಚಗನ ೀ | 
ತಾಯಗ್  ೀ ದ ೀಹಾಭಮಾನಸಯ 
ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 17-34 

#ಯದಾ ಯೀಗೀ ನಿಜಾಂ ದ ೀಹಮ್ 

ಶ್ರವಾಯ ವನಿವ ೀದಯೀತ್ | 

ತದಾ ಭವತಿ ತದ ರಪಮ್ 

ಶ್ರವರ ಪಾಂ ನ ಸಾಂಶಯಃ || 17-35 
ಇಾಂದಿರಯ ರ್ಪರೀತಿ ಹ ೀತ ನಿ 

ವಷಯಾಸಾಂರ್ ಜಾನಿ ಚ | 

ಸುಖ್ಾನಿ ಸುಖಚಿದ ರಪ್ ೀ 

ಶ್ರವಯೀಗೀ ನಿವ ೀದಯೀತ್|| 17-36 

#ದಶಗನಾತ್ ಸಪಪಶಗನಾದ್ ಭುಕ್ ತೀಃ 
ಶರವಣಾದ್ ಘ್ರರಣ ನಾದರ್ಪ | 

ವಷಯೀಭ  ಯೀ ಯದುತಪನನಮ್ 

ಶ್ರವ ೀ ತತುುಖಮಪಗಯೀತ್ || 17-37 

ದ ೀಹದಾವರ ೀಣ ಯದಯತ್ ಸಾಯತ್ 

ಸುಖಾಂ ಪ್ಾರಸಾಂರ್ಮಾತಾನಃ | 
ತತತನಿನವ ೀದಯನ್ ಶಾಂಭ  ೀಃ 
ಯೀಗೀ ಭವತಿ ನಿಮಗಲಃ || 17-38 

ಇತಿ ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತಸಥಲಾಂ 
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 ಅಥ ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತಸಥಲಮ್ ಆಸಾಂಜನಾಂ ಸಮಸಾತನಾಮ್ 

ಕ್ರಣಾನಾಾಂ ಪರಾತಪರ ೀ | 
ಶ್ರವ ೀ ಯತ್ ತದಿದಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತಮಾರ್ಮೀ || 17-39 

#ಯದಯತಕರಣಮಾಲಾಂಬಯ 
ಭುಾಂಕ್ ತೀ ವಷಯಜಾಂ ಸುಖಮ್ | 
ತತತಚಿಛವ ೀ ಸಮಪ್ ಪಗಯಷ 

ಕ್ರಣಾಪಗಕ್ ಉಚಯತ ೀ || 17-40 
ಅಹಾಂಕ್ಾರ ಮದ  ೀದಿರಕ್ತಮ್ 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣವಾರಣಮ್ | 
ಬಧಿನೀಯಾದ್ ಯಃ ಶ್ರವಾಲಾನ ೀ 

ಸ ಧಿೀರಃ ಸವಗಸ್ಥದಿಿಮಾನ್ || 17-41 

#ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ಸಮಸಾತನಾಮ್ 

ಮನಃ ಪರಥಮಮುಚಯತ ೀ | 
ವಶ್ರೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ರವ ೀ ತಸ್ಥಾನ್ 

ಕ್ಮನ ಯೈಸತದವ ಶಾನುಗ್ ೈಃ || 17-42 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ವಶ್ರೀಕ್ಾರ  ೀ 

ನಿವೃತಿತ ರಿತಿ ಗೀಯತ ೀ | 

ಲಕ್ಷೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ರವ ೀ ತ ೀಷಾಮ್ 

ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರಗ್ಾಹನಮ್ || 17-43 

#ಸಾಂಸಾರ ವಷಕ್ಾಾಂತಾರ- 
ಸಮುಚ ಛೀದ ಕ್ುಠಾರಿಕ್ಾ | 
ಉಪಶಾಾಂತಿಭಗವ ೀತ್ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ವಶ್ರೀಕ್ೃತೌ || 17-44 
ಇಾಂದಿರಯೈರ ೀವ ಜಾಯಾಂತ ೀ 

ಪ್ಾಪ್ಾನಿ ಸುಕ್ೃತಾನಿ ಚ | 

ತ ೀಷಾಾಂ ಸಮಪಗಣಾದಿೀಶ ೀ 

ಕ್ುತಃ ಕ್ಮಗನಿಬಾಂಧನಮ್ || 17-45 

#ಪರಕ್ಾಶಮಾನ ೀ ಚಿದವಹೌನ 
ಬಹಿರಾಂತಜಗರ್ನಾಯೀ | 
ಸಮಪರಯ ವಷಯಾನ್ ಸವಾಗನ್ 

ಮುಕ್ತವಜಾಾಯತ ೀ ಜನಃ || 17-46 

ಚಿತತದರವಯಾಂ ಸಮಾದಾಯ 

ಜರ್ಜಾಾತಾಂ ಮಹಾಹವಃ | 

ಚಿದವಹೌನ ಜುಹವತಾಮಾಂತಃ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರವಪಲವಃ || 17-47 

#ಆತಾ ಜ  ಯೀತಿಷ್ಠ ಚಿದ ರಪ್ ೀ 

ಪ್ಾರಣವಾಯು ನಿಬ  ೀಧಿತ ೀ | 
ಜುಹವನ್ ಸಮಸತ ವಷಯಾನ್ 

ತನಾಯೀ ಭವತಿ ಧುರವಮ್ || 17-48 
ಇಾಂದಿರಯಾಣಿ ಸಮಸಾತನಿ 

ಶರಿೀರಾಂ ಭ  ೀರ್ಸಾಧನಮ್ | 
ಶ್ರವಪೂಜಾಾಂರ್ಭಾವ ೀನ 

ಭಾವಯನ್ ಮುಕ್ತಮಾಪ ನಯಾತ್ ||49 

ಇತಿ ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತಸಥಲಾಂ 

ಅಥ ಭಾವಾರ್ಪಗತಸಥಲಮ್ 

 

ಶ್ರವ ೀ ನಿಶಾಲ ಭಾವ ೀನ 

ಭಾವಾನಾಾಂ ಯತುಮಪಗಣಮ್ | 
ಭಾವಾರ್ಪಗತಮದಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಶ್ರವಸದಾ್ವ ವ ೀದಿಭಃ || 17-50 

#ಚಿತತಸಥ ಸಕ್ಲಾಥಾಗನಾಮ್ 

ಮನನಾಂ ಯತುತ  ಮಾನಸ ೀ | 
ತದಪಗಣಾಂ ಶ್ರವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಮಾನಸ  ೀ ಭಾವ ಉಚಯತ ೀ || 17-51 
ಭಾವ ಏವ ಹಿ ಜಾಂತ ನಾಮ್ 

ಕ್ಾರಣಾಂ ಬಾಂಧಮೀಕ್ಷಯೀಃ | 
ಭಾವಶುದೌಿ ಭವ ೀನುಾಕ್ತಃ 
ವಪರಿೀತ ೀ ತು ಸಾಂಸೃತಿಃ || 17-52 

#ಭಾವಸಯ ಶುದಿಿರಾಖ್ಾಯತಾ 

ಶ್ರವೀಹಮತಿ ಯೀಜನಾ | 
ವಪರಿೀತ ಸಮಾಯೀಗ್ ೀ 

ಕ್ುತ  ೀ ದುಃಖ ನಿ ವತಗನಮ್ || 17-53 

ಭ  ೀಕ್ಾತ ಭ  ೀರ್ಯಾಂ ಭ  ೀಜಯಿತಾ 

ಸವಗಮೀತಚಾರಾಚರಮ್ | 

ಭಾವಯನ್ ಶ್ರವರ ಪ್ ೀಣ 

ಶ್ರವೀ ಭವತಿ ವಸುತತಃ || 17-54 

#ಮಥ ಯೀತಿ ಭಾವಯನ್ ವಶವಮ್ 

ವಶಾವತಿೀತಾಂ ಶ್ರವಾಂ ಸಾರನ್ | 
ಸತಾತನಾಂದ ಚಿದಾಕ್ಾರಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಬದುಿಮಹಾಹಗತಿ || 17-55 
ಸವಗಾಂ ಕ್ಮಾಗಚಗನಾಂ ಶಾಂಭ  ೀಃ 
ವಚನಾಂ ತಸಯ ಕ್ೀತಗನಮ್ | 

ಇತಿ ಭಾವಯತ  ೀ ನಿತಯಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಸಾಯತ್ ಕ್ಮಗಬಾಂಧನಮ್ |17-56 

#ಸವ ಗಾಂದಿರಯರ್ತಾಂ ಸೌಖಯಮ್ 

ದುಃಖಾಂ ವಾ ಕ್ಮಗಸಾಂಭವಮ್ | 
ಶ್ರವಾಥಗಾಂ ಭಾವಯನ್ ಯೀಗೀ 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವಷಯತಿ || 17-57 

ಇತಿ ಭಾವಾರ್ಪಗತಸಥಲಾಂ  
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 ಅಥ ಶ್ರಷಯಸಥಲಮ್ ಶಾಸನಿೀಯೀ ಭವ ೀದಯಸುತ 
ಪರಕ್ಾಯೀನ ಸವಗದಾ | 

ತತರಸಾದಾತುತ ಮೀಕ್ಷಾಥಗ 

ಸ ಶ್ರಷಯ ಇತಿ ಕ್ೀತಿಗತಃ || 17-58 

#ಭಾವೀ ಯಸಯ ಸ್ಥಥರ  ೀ ನಿತಯಮ್ 

ಮನ  ೀ ವಾಕ್ಾಕಯ ಕ್ಮಗಭಃ | 
ರ್ುರೌ ನಿಜ ೀ ರ್ುಣ  ೀದಾರ ೀ 

ಸ ಶ್ರಷಯ ಇತಿ ಗೀಯತ ೀ || 17-59 
ಶಾಾಂತ  ೀ ದಾಾಂತಸತಪಶ್ರಶೀಲಃ 
ಸತಯವಾಕ್ುಮದಶಗನಃ | 

ರ್ುರೌ ಶ್ರವ ೀ ಸಮಾನಸಥಃ 
ಸ ಶ್ರಷಾಯಣಾಮಹ  ೀತತಮಃ || 17-60 

#ರ್ುರುಮೀವ ಶ್ರವಾಂ ಪಶ ಯೀತ್ 

ಶ್ರವಮೀವ ರ್ುರುಾಂ ತಥಾ | 

ನ ೈತಯೀರಾಂತರಾಂ ಕ್ಾಂಚಿತ್ 

ವಜಾನಿೀಯಾ ದಿವ ಚಕ್ಷಣಃ || 17-61 

ಶ್ರವಾಚಾರ ೀ ಶ್ರವಧಾಯನ ೀ 

ಶ್ರವಜ್ಞಾನ ೀ ಚ ನಿಮಗಲ ೀ | 

ರ್ುರ  ೀರಾದ ೀಶ ಮಾತ ರೀಣ 

ಪರಾಾಂ ನಿಷಾಿಮವಾಪ ನಯಾತ್ || 17-62 

#ಬರಹಾಾಾಂಡಬುದುುದ  ೀದ ್ತಮ್ 

ಮಾಯಾ ಸ್ಥಾಂಧುಾಂ ಮಹತತರಮ್ | 
ರ್ುರ  ೀಃ ಕ್ವಲ ಯತಾಯಶು 
ಕ್ಟಾಕ್ಷ ವಡವಾನಲಃ || 17-63 

ರ್ುರ  ೀಃ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ವ ೀಧ ೀನ 

ಶ್ರವೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ | 

ರಸವ ೀಧಾದ್ ಯಥಾ ಲ  ೀಹ  ೀ 

ಹ ೀಮತಾಾಂ ಪರತಿಪದಯತ ೀ || 17-64 

#ನ ಲಾಂಘಯೀದ್ ರ್ುರ  ೀರಾಜ್ಞಾಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ಪರಕ್ಾಶಯನ್ | 

ಶ್ರವಾಸಕ್ ತೀನ ಮನಸಾ 

ಸವಗಸ್ಥದಿಿಮವಾಪ ನಯಾತ್ || 17-65 

ಶ್ರವಾದನಯಜಾರ್ನಿಾಥಾಯ 
ಶ್ರವಃ ಸಾಂವತುವರ ಪಕ್ಃ | 

ಶ್ರವಸತವಮತಿ ನಿದಿಗಷ  ಟೀ 

ರ್ುರುಣಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ || 17-66 

#ರ್ುರ  ೀಲಗದಾ್ವ ಮಹಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಾಂಸಾರಾಮಯಭ ೀಷಜಮ್ | 
ಮೀದತ ೀ ಯಃ ಸುಖೀ ಶಾಾಂತಃ 
ಸ ರ್ಜೀವನುಾಕ್ತ ಏವ ಹಿ || 17-67 

ಇತಿ ಶ್ರಷಯಸಥಲಾಂ ಅಥ ಶುಶರರಷುಸಥಲಮ್ ಬ  ೀಧಯಮಾನಃ ಸ ರ್ುರುಣಾ 

ಪರಕ್ಾಯೀನ ಸವಗದಾ | 

ತಚುಛಶರರಷಾರತಃ ಶ್ರಷಯಃ 
ಶುಶರರಷುರಿತಿ ಕ್ೀತರಯತ ೀ || 17-68 

#ಕ್ಾಂ ಸತಯಾಂ ಕ್ಾಂ ನು ವಾಸತಯಮ್ 

ಕ್ ಆತಾಾ ಕ್ಃ ಪರಃ ಶ್ರವಃ | 

ಇತಿ ಶರವಣಸಾಂಸಕ್  ತೀ 

ರ್ುರ  ೀಃ ಶ್ರಷ  ಯೀ ವಶ್ರಷಯತ ೀ || 17-69 
ಶುರತಾವ ಶುರತಾವ ರ್ುರ  ೀವಾಗಕ್ಯಮ್ 

ಶ್ರವಸಾಕ್ಷಾತಿಕರಯಾವಹಮ್ | 

ಉಪಶಾಮಯತಿ ಯಃ ಸಾವಾಂತ ೀ 

ಸ ಮುಕ್ತಪದಮಾಪ ನಯಾತ್ || 17-70 

#ನ ಬುದಿಯತಿ ರ್ುರ  ೀವಾಗಕ್ಯಮ್ 

ವನಾ ಶ್ರಷಯಸಯ ಮಾನಸಮ್ | 
ತ ೀಜ  ೀ ವನಾ ಸಹಸಾರಾಂಶ ರೀಃ 
ಕ್ಥಾಂ ಸುೂರತಿ ಪಾಂಕ್ಜಮ್ || 17-71 

ಸ ಯಗಸ  ಯೀದಯ ಮಾತ ರೀಣ 

ಸ ಯಗಕ್ಾಾಂತಃ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ | 
ರ್ುರ  ೀರಾಲ  ೀಕ್ ಮಾತ ರೀಣ 

ಶ್ರಷ  ಯೀ ಬ  ೀಧ ೀನ ಭಾಸತ ೀ || 17-72 

#ಅದ ವೈತ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಪರಬ  ೀಧ ೈಕ್ ಪರಕ್ಾಶಕ್ಮ್ | 
ಉಪ್ಾಯಾಂ ಶುರಣುಯಾಚಿಛಷಯಃ 
ಸದುುರುಾಂ ಪ್ಾರಪಯ ಸಾಾಂಜಲಃ || 17-73 

ಕ್ಾಂ ತತತವಾಂ ಪರಮಾಂ ಜ್ಞ ೀಯಮ್ 

ಕ್ ೀನ ಸವ ಗ ಪರತಿಷ್ಠಿತಾಃ | 

ಕ್ಸಯ ಸಾಕ್ಷಾತಿಕರಯಾ ಮುಕ್ತಃ  
ಕ್ಥಯೀತಿ ಸಮಾಸತಃ || 17-74 

#ಇತಿ ಪರಶ ನೀ ಕ್ೃತ ೀ ಪೂವಗಮ್ 

ಶ್ರಷ ಯೀಣ ನಿಯತಾತಾನಾ | 

ಬ ರಯಾತ್ ತತತವಾಂ ರ್ುರುಸತಸ ೈ 

ಯೀನ ಸಾಯತ್ ಸಾಂಸೃತ ೀಲಗಯಃ || 17-75 

ಶ್ರವ ಏವ ಪರಾಂ ತತತವಮ್ 

ಚಿದಾನಾಂದ ಸದಾಕ್ೃತಿಃ | 
ಸ ಯಥಾಥಗಸತದನಯಸಯ 
ಜರ್ತ  ೀ ನಾಸ್ಥತ ನಿತಯತಾ || 17-76 

#ಅಯಥಾಥಗಪರಪಾಂಚ  ೀಯಮ್ 

ಪರತಿತಿಷಿತಿ ಶಾಂಕ್ರ ೀ | 

ಸದಾತಾನಿ ಯಥಾ ಶುಕ್ೌತ 
ರಜತತವಾಂ ವಯವಸ್ಥಥತಮ್ || 17-77 

ಶ್ರವೀಹಮತಿ ಭಾವ ೀನ 

ಶ್ರವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ೀ ಸ್ಥಥರಮ್ | 
#ಶ್ರವಾಂ ಭಾವಯ ಚಾತಾಾನಮ್ 

ಶ್ರವಾದನಯಾಂ ನ ಚಿಾಂತಯ | 
ಏವಾಂ ಪರಚ  ೀದಿತಃ ಶ್ರಷ  ಯೀ 

ರ್ುರುಣಾ ರ್ುಣಶಾಲನಾ | 
ಇತಿ ಶುಶರರಷುಸಥಲಾಂ  
ಅಥ ಸ ೀವಯಸಥಲಮ್ 
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ಮುಕ್  ತೀ ಭವತಿ ಸಾಂಸಾರಾತ್ 

ಮೀಹರ್ರಾಂಥ ೀವಗಭ ೀದತಃ ||17-78 
ಏವಾಂ ಸ್ಥಥರ ೀ ಶ್ರವಾದ ವೈತ ೀ 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವಷಯಸ್ಥ || 17-79 
ಶ್ರವಮೀವ ಜರ್ತ್ ಪಶಯನ್ 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್  ತೀಭಜಾಯತ ೀ || 17-80 
ರ್ುರುವಾಕ್ಾಯಮೃತಾಸಾವದಾತ್ 

ಪ್ಾರಪತ ಬ  ೀಧ ಮಹಾಫಲಃ | 
ಶುಶರರಷುರ ೀವ ಸವ ಗಷಾಮ್ 

ಸ ೀವಯತಾವತ್ ಸ ೀವಯ ಉಚಯತ ೀ || 17-81 

#ರ್ುರ ಪದಿಷ ಟೀ ವಜ್ಞಾನ ೀ 

ಚ ೀತಸ್ಥ ಸ್ಥಥರತಾಾಂ ರ್ತ ೀ | 
ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ಶ್ರವಃ ಶ್ರಷ  ಯೀ 

ರ್ುರುವತ್ ಪೂಜಯತ ೀ ಸದಾ || 17-82 

ಜ್ಞಾನಾದಾಧಿಕ್ಯಸಾಂಪತಿತಃ 
ರ್ುರ  ೀಯಗಸಾಾದುಪಸ್ಥಥತಾ | 
ತಸಾಾಜಾಾಾನಾರ್ಮಾಚಿಛಷ  ಯೀ 

ರ್ುರುವತ್ ಪೂಜಯತಾಾಂ ವರಜ ೀತ್|17-83 

#ಶ್ರವೀಹಮತಿ ಭಾವಸಯ 
ನ ೈರಾಂತಯಾಗದ್ ವಶ ೀಷತಃ | 
ಶ್ರವಭಾವ ೀ ಸಮುತಪಪನ ನೀ 

ಶ್ರವವತ್ ಪೂಜಯ ಏವ ಸಃ || 17-84 
ವಷಯಾಸಕ್ತ ಚಿತ  ತೀರ್ಪ 

ವಷಯಾ ಸಾಂರ್ವರ್ಜಗತಃ | 

ಶ್ರವಭಾವ ಯುತ  ೀ ಯೀಗೀ 

ಸ ೀವಯಃ ಶ್ರವ ಇವಾಪರಃ || 17-85 

#ಮುಕ್ತಃ ಸಾಂಶಯಪ್ಾಶತಃ  
ಸ್ಥಥರಮನಾ ಬ  ೀಧ ೀ ಚ ಮುಕ್ತಪರದ ೀ 

ಮೀಹಾಂ ದ ೀಹಭೃತಾಾಂ ದೃಶಾ ವಘಟಯನ್  
ಮ ಲಾಂ ಮಹಾಸಾಂಸೃತ ೀಃ| 

ಸತಾತನಾಂದ ಚಿದಾತಾಕ್ ೀ ನಿರುಪಮೀ ಶ ೈವ ೀ 
ಪರಸ್ಥಾನ್ ಪದ ೀ 

ಲೀನಾತಾಾ ಕ್ಷಯಿತ ಪರಪಾಂಚ ವಭವೀ 
ಯೀಗೀ ಜನ ೈಃ ಸ ೀವಯತ ೀ||17-86 

 

ಇತಿ ಸ ೀವಯಸಥಲಾಂ ಪರಿಸಮಾಪತಾಂ 

ಓಾಂ ತತುತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರರೀ ಶ್ರವಗೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಿಾಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ರವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಾಂ ಶ್ರವಯೀರ್ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರರೀರ ೀಣುಕ್ಾರ್ಸಯಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಗನಿಣಗಯೀ 

ಶ್ರರೀಶ್ರವಯೀಗಶ್ರವಾಚಾಯಗವರಚಿತ ೀ ಶ್ರರೀಸ್ಥದಾಿಾಂತಶ್ರಖ್ಾಮಣೌ ಲಾಂರ್ ಸಥಲಾಾಂತರ್ಗತ ಪರಸಾದಿಸಥಲ ೀ ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಾದಿ ನವವಧಸಥಲಪರಸಾಂಗ್  ೀ ನಾಮ ಸಪತದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
 

ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ  ತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭರಷಟಮ್ 

ಮಾತಾರಹಿೀನಾಂ ಚ ಯದ್ವ ೀತ್ | 
ತತುವಗಾಂ ಕ್ಷಮಯತಾಾಂ ದ ೀವ 

ಶ್ರರೀರ ೀಣುಕ್ ರ್ಣ ೀಶವರ || 

ಓಾಂ ಸವ ೀಗಷಾಾಂ ಸವಸ್ಥತರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸವ ೀಗಷಾಾಂ ಶಾಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಾಂ ಸವ ೀಗಷಾಾಂ ಶ್ರವಾಂ ಭವತು 
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಓಾಂ ಸಹನಾ ಭವತು  
ಸಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸಹ ವೀಯಗಾಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 

ತ ೀಜಸ್ಥವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸುತ 
ಮಾ ವದಿವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 

ಲ  ೀಕ್ಾ ಸಮಸಾತ ಸುಖನ  ೀ ಭವಾಂತು 
ಸವ ೀಗ ಜನಾಃ ಸುಖನ  ೀ ಭವಾಂತು 
ಸವ ೀಗ ಸಾಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸವ ೀಗ ಭದಾರಣಿ ಪಶಯಾಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ರಾತ ದುಃಖ ಭಾಭಗವ ೀತ್ 

ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ ಶಾಾಂತಿಃ 
ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರವ ಗೀತ ೀ      

 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರವ ಗೀತ ೀ      

ಶ್ರರೀ ಸ್ಥದಾದಾಂತ ಶ್ರಖ್ಾಮಣಿ 

ಸಾಂಜ ನೀ   ಸುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಸಾಂಜ ನೀ   ಸುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸಾಂಭವಮುನಿವರ 

ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸಾಂಭವಮುನಿವರ  

 ಏಕ್  ೀತತರ ಶತ ಸಾಂಖಯ 
ಸಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಸಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಶ್ರವಯೀಗ ಶ್ರವಾಚಾಯಗ  
ಶ್ರವಯೀಗ ಶ್ರವಾಚಾಯಗ  

ಅಷಾಟವರಣ ವಧಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸಥಲ ಸ  ೀಪ್ಾನ ೀ 

ಷಟ್ ಸಥಲ ಸ  ೀಪ್ಾನ ೀ 

ಪಾಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ರಗನಿ  
ಪಾಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ರಗನಿ 
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ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   ಸುಕ್ುರತ ೈ ರವ ತಿೀಣ ೀಗ                     
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಸವಣಾಗಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ 
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ತತತವ ತರಯಗೀತ ೀ    
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ       

ರ್ುರುಚರಲಾಂರ್ ಸಪಯಾಗ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸು ಗೀತ ೀ  
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸು ಗೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬರಹಾ ಪರ ೀ  
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                   

ಶರಣಾರ್ತ ಕ್ರುಣಾರಸ   
ಘಟ ಶ ರೀಭತ ಹಸ ತ 
ಘಟ ಶ ರೀಭತ ಹಸ ತ 
ನಿಶಾಲ ಭಕ್ತ ವಧಾಯಿನಿ  
ನಿಶಾಲ ಭಕ್ತ ವಧಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ರ್ಾಂಗ್ ೀ 

 ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಶ್ರರೀ  ಶ್ರವಯೀಗ ಸುವ ೀದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 

ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 

ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬುದುುದ  
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬುದುುದ 

ಶ್ರವ ಸಾರ್ರ ರಮಯೀ 
 ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ಜರ್ದುುರು   
ಸ್ಥಾಂಹಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಸ್ಥಾಂಹಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ರಥತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ರಥತಾ   
ಭ  ಮಾಂಡಲ ಧಾಯಾಗ        
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತೃಪ್ ೈ:   
ಕ್  ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಾಂದ ಯೈ:  
ಕ್  ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಾಂದ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವತಿ ಮಾತ:     
ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ       
ಓಾಂ ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರವ ಗೀತ ೀ     
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರವ ಗೀತ ೀ     
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        

ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        
ಓಾಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        

  

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಾಷ್ಟಕ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ   ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಪ್ಾಹಿಮಾಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ   ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರ  ರಕ್ಷಮಾಮ್ 
ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 1 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 2 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 3 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರರ ಶ ಂಗ ನಿಕ ೇತ್ನಂ 

ಶಂಜನಿೇ ಕ ತ್ ಪನನಗ ೇಶವರ ಮಚುುತಾನಲ ಸಾಯಾಕಮ್ 

ಕ್ಷಿಪರದ್ಗದ ಪುರತ್ರಯಂ ತಿರದಿವಾಲಯೈ ರಭ ವಂದ್ರತ್ಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈ ಯಮಃ 

ಪಾಂಚಪ್ಾದಪ  ಪ ಷಪ ರ್ಾಂಧ ಪದಾಾಂಬುಜ ದವಯ  ಶ ರೀಭತಾಂ 

ಫಾಲ ಲ  ೀಚನ ಜಾತ ಪ್ಾವಕ್ ದರ್ದ ಮನಾಥ ವರ್ರಹಾಂ 

ಭಸಾದಿರ್ಿ ಕ್ಲ ೀವರಾಂ ಭವನಾಶನಾಂ ಭವಮವಯಯಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈ ಯಮ: 

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖುಚಮಮ ಕ  ತ ್ ೇತ್ತರಿೇಯ ಮನ ್ ೇಹರಂ 

ಪಂಕಜಾಸನ ಪದಾಲ  ೀಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರರ ಸರ ್ ೇರುಹಂ 

ದ ೇವಸಂಧು ತ್ರಂಗ ಸೇಕರ ಸ್ಥಕ್ತ ಶುಭರ ಜಟಾಧರಂ 

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

ಯಕ್ಷರಾಜ ಸಖಾಂ ಭಗ್ಾಕ್ಷ ಹರಾಂ ಭುಜಾಂರ್ ವಭ ಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ ಸುತಾ ಪರಿಷೃತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಾಂ 

ಕ್ಷ ೀಡ ನಿೀಲರ್ಲಾಂ ಪರಶವಥ ಧಾರಿಣಾಂ ಮೃರ್ಧಾರಿಣಾಂ 

ಕುಂಡಲೇ ಕ ತ್ ಕುಂಡಲಶವರ ಕುಂಡಲಂ ವ ಷ್ವಾಹನಂ 

ನಾರದಾದ್ರ ಮುನಿೇಶವರ ಸುತತ ವ ೈಭವಾಂ ಭುವನ ೇಶವರಮ್ 

ಅಂಧಕಾಂತ್ಕ ಮಾಶರತಾಮರ ಪಾದ್ಪಂ ಶಮನಾಂತ್ಕಂ 

ಭ ೀಷಜಾಂ ಭಾವರ  ೀಗಣಾ ಮಖಲಾಪ ದಾಮಪ ಹಾರಿಣಾಂ 

ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವನಾಶನಾಂ ತಿರರ್ುಣಾತಾಕ್ಾಂ ತಿರವಲ  ೀಚನಾಂ 

ಭಕ್ತಮುಕ್ತ ಫಲಪರದಾಂ ಸಕ್ಲಾಘ ಸಾಂಘ ನಿಬಹಗಣಾಂ 
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ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ಾಂ ಕ್ರಿಷಯತಿ ವ ೈಯಮ: 
ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 7 ಸ  ತೀತರ ಚಾಂದರಶ ೀಖರಾಷಟಕ್ 8 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಾಂದರಶ ೀ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 

ವಶವಸೃಷ್ಠಟ ವಧಾಯಿನಾಂ ಪ ನರ ೀವ ಪ್ಾಲನ ತತಪರಾಂ 

ಸಾಂಹರಾಂ ತಮರ್ಪ ಪರಪಾಂಚಮಶ ೀಷಲ  ೀಕ್ ನಿವಾಸ್ಥನಾಂ 

ಕ್ರ ಡ ಯಾಂತ ಮಹನಿಗಶಾಂ ರ್ಣನಾಥ ಯ ಥ ಸಮನಿವತಾಂ 

ಚಾಂದರಶ ೀಖರ ಮಾಶರಯೀ ಮಮ ಕ್ಾಂ 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 ಆಶ್ರಲಷಟವ 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 ಶ್ರವಾಭಾಯ೦  ವೃಷವಾಹನಾಭಾಯ೦ 

ವರಿಾಂಚಿ ವಷ್ಠಾವ೦ದರ ಸು ಪೂರ್ಜತಾ-ಭಾಯಾಂ 

ವಭ ತಿ ಪ್ಾತಿೀರವ ಲ ೀಪನಾಭಾಯಾಂ 

ನಮೀ ನಮಃ ಶಾಂಕ್ರ ಪ್ಾವಗತಿೀಭಾಯಾಂ||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  ೀಕ್ ೈಕ್ ಹಿತ್ಂಕರಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||6 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಕ್ಲನಾಶನಾಭಾಯಾಂ 

ಕ್ಾಂಕ್ಾಲ ಕ್ಲಾಯಣ ವಪುದ್ಮ ರಾ ಭಾುಂ 

ಕ ೈಲಾಸ ಶ ೈಲ ಸ್ಥಥತ ದ ೇವತಾ ಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||7 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಶುಭಾ ಪ ಹಾಭಾು೦ 

ಅಶ ೇಷ್ಲ ್ ೇಕ ೈಕ ವಿಶ ೇಷ್ಟ ತಾಭಾುಂ 

 ಅಕುಂಠಿತಾ ಭಾುಂ ಸೃತಿ ಸಂಭುರತಾ ಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||8 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ರಥ ವಾಹನಾ ಭಾಯ೦ 

ರವಿೇಂದ್ು ವ ೈಶಾವ ನರ ಲ ್ ೇಚನಾಭಾುಂ 

ರಾಕಾ ಶಶಾಂಕಾಭ ಮುಖಾಅಂಬುಜಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||9 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಜಟಿಲ೦ಧ ರಾಭಾು೦ 

ಜರಾಮ ತಿಭಾುಂ ಚ ವಿವಜಿಮತಾಭಾುಂ 

ಜನಧಮನಾಬ ್ ಜೇಧಭವ ಪ ರ್ಜತಾ 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 ೀವತಾಸುರ ಪ ರ್ಜತಾಭಾಯಾಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||12 
 ಶ್ರರೀ ಉಮಾ ಮಹ ೀಶವರ ಸ  ತೀತರಾಂ ಸಾಂಪೂಣಗಾಂ  
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ಸಪತದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪರಸಾದಿಸಥಲಾಾಂತರ್ಗತನವವಧಲಾಂರ್ಸಥಲಪರಸಾಂರ್ಃ ಅಥ ಪರಸಾದಿಸಥಲಮ್ 

|| ಅರ್ಸಯ ಉವಾಚ || 

ಸಥಲಾನಿ ತಾನಿ ಚ  ೀಕ್ಾತನಿ 

ಯಾನಿ ಮಾಹ ೀಶವರಸಥಲ ೀ | 
ವದಸವ ಸಥಲಭ ೀದಾಂ ಮೀ 

ಪರಸಾದಿಸಥಲ ಸಾಂಶ್ರರತಮ್ || 17-1 

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

|| ಶ್ರರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಸಥಲಭ ೀದಾ ನವ ಪ್ರೀಕ್ಾತಃ 
ಪರಸಾದಿಸಥಲ ಸಾಂಶ್ರರತಾಃ | 

ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಣಾಂ ಪೂವಗಮ್ 

ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಾಂ ತತಃ || 17-2 

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

ಪ್ಾರಣಾನುರ್ರಹಣಾಂ ಪಶಾಾತ್ 

ತತಃ ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತಾಂ ಮತಮ್| 

ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ತತ  ೀ ಭಾವಾರ್ಪಗತಾಂ ಮತಮ್ || 
17-3 

 #ಶ್ರಷಯಸಥಲಾಂ ತತಃ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಶುಶರರಷಾ ಸಥಲಮೀವ ಚ | 

ತತಃ ಸ ೀವಯಸಥಲಾಂ ಚ ೈಷಾಮ್ 

ಕ್ರಮಶಃ ಶುರಣು ಲಕ್ಷಣಮ್ || 17-4 

 

ಅಥ ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್    

ಅನುರ್ೃಹಾಾತಿ ಯಲ  ಲೀಕ್ಾನ್ 

ಸವಕ್ಾಯಾಂ ದಶಗಯನನಸೌ | 

ತಸಾಾದ ೀಷ ಸಮಾಖ್ಾಯತಃ 
ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹ ನಾಮಕ್ಃ || 17-5 

 #ಯಥಾ ಶ್ರವೀನುರ್ೃಹಾಾತಿ 

ಮ ತಿಗಮಾವಶಯ ದ ೀಹಿನಃ | 
ತಥಾ ಯೀಗೀ ಶರಿೀರಸಥಃ 
ಸವಾಗನುಗ್ಾರಹಕ್  ೀ ಭವ ೀತ್ || 17-6 

 

ಶ್ರವಃ ಶರಿೀರಯೀಗ್ ೀರ್ಪ 

ಯಥಾ ಸಾಂರ್ ವವರ್ಜಗತಃ | 

ತಥಾ ಯೀಗೀ ಶರಿೀರಸ  ಥೀ 

ನಿಃಸಾಂಗ್  ೀ ವತಗತ ೀ ಸದಾ || 17-7 

 #ಶ್ರವಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತಃ 
ಸ್ಥಥರಯಾ ನಿವಗಕ್ಲಪಯಾ | 
ಶ್ರವೀ ಭವತಿ ನಿಧ ಗತ- 
ಮಾಯಾವ ೀಶ ಪರಿಪಲವಃ || 17-8 

 

ಚಿತತ ವೃತಿತಷು ಲೀನಾಸು 
ಶ್ರವ ೀ ಚಿತುುಖ ಸಾರ್ರ ೀ | 

ಅವದಾಯಕ್ಲಪತಾಂ ವಸುತ 
ನಾನಯತ್ ಪಶಯತಿ ಸಾಂಯಮೀ || 17-9 

 #ನ ೀದಾಂ ರಜತಮತುಯಕ್ ತೀ 

ಯಥಾ ಶುಕ್ತಃ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ | 

ನ ೀದಾಂ ಜರ್ದಿತಿ ಜ್ಞಾತ ೀ 

ಶ್ರವತತತವಾಂ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ || 17-10 

 

ಯಥಾ ಸವಪನಕ್ೃತಾಂ ವಸುತ 
ಪರಬ  ೀಧ ೀನ ೈವ ಶಾಮಯತಿ | 

 #ಅಜ್ಞಾನಮೀವ  ಸವ ಗಷಾಮ್ 

ಸಾಂಸಾರ ಭರಮಣಕ್ಾರಣಮ್ | 
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ತಥಾ ಶ್ರವಸಯ ವಜ್ಞಾನ ೀ 

ಸಾಂಸಾರಾಂ ನ ೈವ ಪಶಯತಿ || 17-11 
ತನಿನವೃತೌತ ಕ್ಥಾಂ ಭ ಯಃ 
ಸಾಂಸಾರಭರಮ ದಶಗನಮ್ || 17-12 

ರ್ಲತಾಹಾಂಕ್ೃತಿ ರ್ರಾಂಥಃ 
ಕ್ರೀಡಾಕ್ಲಪತ ವರ್ರಹಃ | 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್ತಶಾರ ೀದ್ ಯೀಗೀ 

ದ ೀಹಿ ವನಿನರುಪ್ಾಧಿಕ್ಃ || 17-13 

 ಇತಿ  ಕ್ಾಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್ ಅಥ ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್ 

ದಶಗನಾತ್ ಪರಕ್ಾಯಸಯ 
ಕ್ರಣಾನಾಾಂ ವವ ೀಕ್ತಃ | 

ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಃ ಪ್ರೀಕ್ತಃ 
ಸವ ಗಷಾಾಂ ತತತವವ ೀದಿಭಃ || 17-14 

 #ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ಸಮಸಾತನಾಮ್ 

ಸಾವಥ ಗಷು ಸತಿ ಸಾಂರ್ಮೀ | 

ರಾಗ್  ೀ ವಾ ಜಾಯತ ೀ ದ ವೀಷಃ 
ತೌ ಯೀಗೀ ಪರಿವಜಗಯೀತ್|17-

15 

 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ಬಹಿವೃಗತಿತಃ 
ಪರಪಾಂಚಸಯ ಪರಕ್ಾಶ್ರನಿೀ | 
ಅಾಂತಃ ಶ್ರವ ೀ ಸಮಾವ ೀಶ ರೀ 

ನಿಷರಪಾಂಚಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ || 17-16 

 #ಕ್ಷಣಮಾಂತಃ ಶ್ರವಾಂ ಪಶಯನ್ 

ಕ್ ೀವಲ ೀನ ೈವ ಚ ೀತಸಾ | 
ಬಾಹಾಯಥಾಗನಾಮ್ ಅನುಭವಮ್ 

ಕ್ಷಣಾಂ ಕ್ುವಗನ್ ದೃಗ್ಾದಿಭಃ || 17-17 

 

ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ನಿರ ಢ  ೀರ್ಪ 

ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ವಹಿೀನವಾನ್ | 
ಶ್ರವಾಹಿತ ಮನಾ ಯೀಗೀ 

ಶ್ರವಾಂ ಪಶಯತಿ ನಾಪರಮ್ || 17-18 

 #ನ ಜರಾ ಮರಣಾಂ ನಾಸ್ಥತ 
ನ ರ್ಪಪ್ಾಸಾ ನ ಚ ಕ್ಷುಧಾ | 

ಶ್ರವಾಹಿತ ೀಾಂದಿರಯ ಸಾಯಸಯ 
ನಿಮಾಗನಸಯ ಮಹಾತಾನಃ || 17-19 

 

ಮನ  ೀ ಯತರ ಪರವತ ಗತ 

ತತರ ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ಸ್ಥಥತಿಃ | 

ಶ್ರವ ೀ ಮನಸ್ಥ ಸಾಂಲಲೀನ ೀ 

ಕ್ವ ಚ ೀಾಂದಿರಯ ವಚಾರಣಾ || 17-20 

 #ಯದಯತ್ ಪಶಯನ್ ದೃಶಾ ಯೀಗೀ 

ಮನಸಾ ಚಿಾಂತಯತಯರ್ಪ | 

ತತತತ್ ಸವಗಾಂ ಶ್ರವಾಕ್ಾರಮ್ 

ಸಾಂವದ ರಪಾಂ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ || 17-21 

 

ಕ್ರಣ ೈಃ ಸಹಿತಾಂ ಪ್ಾರಣಮ್ 

ಮನಸಾಯಧಾಯ ಸಾಂಯಮೀ | 
ಯೀಜಯೀತ್ ಸ ಶ್ರವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

 #ಸವ ಗಾಂದಿರಯ ಪರವೃತಾಯ ಚ 

ಬಹಿರಾಂತಃ ಶ್ರವಾಂ ಯಜನ್ | 

ಸವಚಛಾಂದಚಾರಿೀ ಸವಗತರ 
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ಯತರ ನಾಸ್ಥತ ಜರ್ದ್ರಮಃ || 17-22 ಸುಖೀ ಭವತಿ ಸಾಂಯಮೀ || 17-23 

 ಇತಿ ಇಾಂದಿರಯಾನುರ್ರಹಸಥಲಾಂ ಅಥ ಪ್ಾರಣಾನುರ್ರಹಸಥಲಮ್  

ಶ್ರವಸಯ ಪರಕ್ಾಯಸಯ 
ಯತ್ ತಾತಪಯಾಗವ ಲ  ೀಕ್ನಮ್ | 

ತತಾರಣಾನುರ್ರಹಃ ಪ್ರೀಕ್ತಃ 
ಸವ ಗಷಾಾಂ ತತತವದಶ್ರಗಭಃ || 17-24 

 #ಪ್ಾರಣ  ೀ ಯಸಯ ಲಯಾಂ ಯಾತಿ 

ಶ್ರವ ೀ ಪರಮಕ್ಾರಣ ೀ | 

ಕ್ುತಸತಸ ಯೀಾಂದಿರಯ ಸ ೂತಿಗಃ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರದಶಗನಮ್ || 17-25 

 

ಕ್ರಣ ೀಷು ನಿವೃತ ತೀಷು 
ಸಾವಥಗಸಾಂಗ್ಾತ್ ಪರಯತನತಃ | 
ತ ೈಃ ಸಮಾಂ ಪ್ಾರಣಮಾರ  ೀಪಯ 
ಸಾವಾಂತ ೀ ಶಾಾಂತಮತಿಃ ಸವಯಮ್17-
26 

 #ಶಾಾಂತತಾವತ್ ಪ್ಾರಣ ವೃತಿತೀನಾಮ್ 

ಮನಃಶಾಮ್ ಯತಿ ವೃತಿತಭಃ | 
ತಚಾಛಾಂತೌ ಯೀಗನಾಾಂ ಕ್ಾಂಚಿತ್ 

ಶ್ರವಾದನಯನನ ದೃಶಯತ ೀ || 17-27 

 

ಪ್ಾರಣ ಏವ ಮನುಷಾಯಣಾಮ್ 

ದ ೀಹಧಾರಣ ಕ್ಾರಣಮ್ | 

ತದಾಧಾರಃ ಶ್ರವಃ ಪ್ರೀಕ್ತಃ 
ಸವಗಕ್ಾರಣ ಕ್ಾರಣಮ್ || 17-28 

 #ನಿರಾಧಾರಃ ಶ್ರವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪ್ಾರಣಸ ತೀನ ಪರತಿಷ್ಠಿತಃ | 

ತದಾಧಾರಾ ತನುಜ್ಞ ಗಯಾ: 
ರ್ಜೀವೀ ಯೀನ ೈವ ಚ ೀಷಟತ ೀ || 17-29 

 

ಶ್ರವ ೀ ಪ್ಾರಣ  ೀ ವಲೀನ  ೀರ್ಪ 

ಯೀಗನ  ೀ ಯೀರ್ಮಾರ್ಗತಃ | 
ಸವಶಕ್ತವಾಸನಾಯೀಗ್ಾದ್ 

ಧಾರಯತ ಯೀವ ವರ್ರಹಮ್ || 17-30 

 #ಸ ಚಾಭಾಯಸವಶಾದ್ ಭ ಯಃ 
ಸವಗತತಾತವತಿ ವತಿಗನಿ | 

ನಿಷಕಲಾಂಕ್ ೀ ನಿರಾಕ್ಾರ ೀ 

ನಿರಸಾತಶ ೀಷವಕ್ಲವ ೀ || 17-31 

 

ಚಿದಿವಲಾಸ ಪರಿಸ ೂತಿಗ- 
ಪರಿಪೂಣಗ ಸುಖ್ಾಹವಯೀ | 

ಶ್ರವ ೀ ವಲೀನಃ ಸವಾಗತಾಾ 

ಯೀಗೀ ಚಲತಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ || 17-32 

 #ಪರಧವಸತ ವಾಸನಾಸಾಂಗ್ಾತ್ 

ಪ್ಾರಣವೃತಿತಪರಿಕ್ಷಯಾತ್ | 

ಶ್ರವ ೈಕ್ೀ ಭ ತ ಸವಾಗತಾಾ 

ಸಾಥಣುವದ್ ಭಾತಿ ಸಾಂಯಮೀ || 17-
33 

 

 ಇತಿ ಪ್ಾರಣಾನುರ್ರಹಸಥಲಾಂ ಅಥ ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತಸಥಲಮ್  

ಶ್ರವಸಯ ಪರರ ಪಸಯ  #ಯದಾ ಯೀಗೀ ನಿಜಾಂ ದ ೀಹಮ್  
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ಸವಾಗನುಗ್ಾರಹಿಣ  ೀಚಗನ ೀ | 
ತಾಯಗ್  ೀ ದ ೀಹಾಭಮಾನಸಯ 
ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 
17-34 

ಶ್ರವಾಯ ವನಿವ ೀದಯೀತ್ | 

ತದಾ ಭವತಿ ತದ ರಪಮ್ 

ಶ್ರವರ ಪಾಂ ನ ಸಾಂಶಯಃ || 17-35 

ಇಾಂದಿರಯ ರ್ಪರೀತಿ ಹ ೀತ ನಿ 

ವಷಯಾಸಾಂರ್ ಜಾನಿ ಚ | 

ಸುಖ್ಾನಿ ಸುಖಚಿದ ರಪ್ ೀ 

ಶ್ರವಯೀಗೀ ನಿವ ೀದಯೀತ್|| 17-

36 

 #ದಶಗನಾತ್ ಸಪಪಶಗನಾದ್ ಭುಕ್ ತೀಃ 
ಶರವಣಾದ್ ಘ್ರರಣ ನಾದರ್ಪ | 

ವಷಯೀಭ  ಯೀ ಯದುತಪನನಮ್ 

ಶ್ರವ ೀ ತತುುಖಮಪಗಯೀತ್ || 17-37 

 

ದ ೀಹದಾವರ ೀಣ ಯದಯತ್ ಸಾಯತ್ 

ಸುಖಾಂ ಪ್ಾರಸಾಂರ್ಮಾತಾನಃ | 
ತತತನಿನವ ೀದಯನ್ ಶಾಂಭ  ೀಃ 
ಯೀಗೀ ಭವತಿ ನಿಮಗಲಃ || 17-38 

 ಇತಿ ಕ್ಾಯಾರ್ಪಗತಸಥಲಾಂ ಅಥ ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತಸಥಲಮ್ 

ಆಸಾಂಜನಾಂ ಸಮಸಾತನಾಮ್ 

ಕ್ರಣಾನಾಾಂ ಪರಾತಪರ ೀ | 
ಶ್ರವ ೀ ಯತ್ ತದಿದಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತಮಾರ್ಮೀ || 17-39 

 #ಯದಯತಕರಣಮಾಲಾಂಬಯ 
ಭುಾಂಕ್ ತೀ ವಷಯಜಾಂ ಸುಖಮ್ | 
ತತತಚಿಛವ ೀ ಸಮಪ್ ಪಗಯಷ 

ಕ್ರಣಾಪಗಕ್ ಉಚಯತ ೀ || 17-40 

 

ಅಹಾಂಕ್ಾರ ಮದ  ೀದಿರಕ್ತಮ್ 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣವಾರಣಮ್ | 
ಬಧಿನೀಯಾದ್ ಯಃ ಶ್ರವಾಲಾನ ೀ 

ಸ ಧಿೀರಃ ಸವಗಸ್ಥದಿಿಮಾನ್ || 17-41 

 #ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ಸಮಸಾತನಾಮ್ 

ಮನಃ ಪರಥಮಮುಚಯತ ೀ | 
ವಶ್ರೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ರವ ೀ ತಸ್ಥಾನ್ 

ಕ್ಮನ ಯೈಸತದವ ಶಾನುಗ್ ೈಃ || 17-42 

 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ವಶ್ರೀಕ್ಾರ  ೀ 

ನಿವೃತಿತ ರಿತಿ ಗೀಯತ ೀ | 

ಲಕ್ಷೀಕ್ೃತ ೀ ಶ್ರವ ೀ ತ ೀಷಾಮ್ 

ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರಗ್ಾಹನಮ್ || 17-43 

 #ಸಾಂಸಾರ ವಷಕ್ಾಾಂತಾರ- 
ಸಮುಚ ಛೀದ ಕ್ುಠಾರಿಕ್ಾ | 
ಉಪಶಾಾಂತಿಭಗವ ೀತ್ ಪ ಾಂಸಾಮ್ 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಾಾಂ ವಶ್ರೀಕ್ೃತೌ || 17-

44 

 

ಇಾಂದಿರಯೈರ ೀವ ಜಾಯಾಂತ ೀ  #ಪರಕ್ಾಶಮಾನ ೀ ಚಿದವಹೌನ  
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ಪ್ಾಪ್ಾನಿ ಸುಕ್ೃತಾನಿ ಚ | 

ತ ೀಷಾಾಂ ಸಮಪಗಣಾದಿೀಶ ೀ 

ಕ್ುತಃ ಕ್ಮಗನಿಬಾಂಧನಮ್ || 17-45 

ಬಹಿರಾಂತಜಗರ್ನಾಯೀ | 
ಸಮಪರಯ ವಷಯಾನ್ ಸವಾಗನ್ 

ಮುಕ್ತವಜಾಾಯತ ೀ ಜನಃ || 17-46 

ಚಿತತದರವಯಾಂ ಸಮಾದಾಯ 

ಜರ್ಜಾಾತಾಂ ಮಹಾಹವಃ | 

ಚಿದವಹೌನ ಜುಹವತಾಮಾಂತಃ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಂಸಾರವಪಲವಃ || 17-47 

 #ಆತಾ ಜ  ಯೀತಿಷ್ಠ ಚಿದ ರಪ್ ೀ 

ಪ್ಾರಣವಾಯು ನಿಬ  ೀಧಿತ ೀ | 
ಜುಹವನ್ ಸಮಸತ ವಷಯಾನ್ 

ತನಾಯೀ ಭವತಿ ಧುರವಮ್ || 17-48 

 

ಇಾಂದಿರಯಾಣಿ ಸಮಸಾತನಿ 

ಶರಿೀರಾಂ ಭ  ೀರ್ಸಾಧನಮ್ | 
ಶ್ರವಪೂಜಾಾಂರ್ಭಾವ ೀನ 

ಭಾವಯನ್ ಮುಕ್ತಮಾಪ ನಯಾತ್ 

||49 

 ಇತಿ ಕ್ರಣಾರ್ಪಗತಸಥಲಾಂ 

 

ಅಥ ಭಾವಾರ್ಪಗತಸಥಲಮ್ 

 

ಶ್ರವ ೀ ನಿಶಾಲ ಭಾವ ೀನ 

ಭಾವಾನಾಾಂ ಯತುಮಪಗಣಮ್ | 
ಭಾವಾರ್ಪಗತಮದಾಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಶ್ರವಸದಾ್ವ ವ ೀದಿಭಃ || 17-50 

 #ಚಿತತಸಥ ಸಕ್ಲಾಥಾಗನಾಮ್ 

ಮನನಾಂ ಯತುತ  ಮಾನಸ ೀ | 
ತದಪಗಣಾಂ ಶ್ರವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಮಾನಸ  ೀ ಭಾವ ಉಚಯತ ೀ ||17-51 

 

ಭಾವ ಏವ ಹಿ ಜಾಂತ ನಾಮ್ 

ಕ್ಾರಣಾಂ ಬಾಂಧಮೀಕ್ಷಯೀಃ | 
ಭಾವಶುದೌಿ ಭವ ೀನುಾಕ್ತಃ 
ವಪರಿೀತ ೀ ತು ಸಾಂಸೃತಿಃ || 17-52 

 #ಭಾವಸಯ ಶುದಿಿರಾಖ್ಾಯತಾ 

ಶ್ರವೀಹಮತಿ ಯೀಜನಾ | 
ವಪರಿೀತ ಸಮಾಯೀಗ್ ೀ 

ಕ್ುತ  ೀ ದುಃಖ ನಿ ವತಗನಮ್ || 17-

53 

 

ಭ  ೀಕ್ಾತ ಭ  ೀರ್ಯಾಂ ಭ  ೀಜಯಿತಾ 

ಸವಗಮೀತಚಾರಾಚರಮ್ | 

ಭಾವಯನ್ ಶ್ರವರ ಪ್ ೀಣ 

ಶ್ರವೀ ಭವತಿ ವಸುತತಃ || 17-54 

 #ಮಥ ಯೀತಿ ಭಾವಯನ್ ವಶವಮ್ 

ವಶಾವತಿೀತಾಂ ಶ್ರವಾಂ ಸಾರನ್ | 
ಸತಾತನಾಂದ ಚಿದಾಕ್ಾರಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಬದುಿಮಹಾಹಗತಿ || 17-55 

 

ಸವಗಾಂ ಕ್ಮಾಗಚಗನಾಂ ಶಾಂಭ  ೀಃ  #ಸವ ಗಾಂದಿರಯರ್ತಾಂ ಸೌಖಯಮ್  
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ವಚನಾಂ ತಸಯ ಕ್ೀತಗನಮ್ | 

ಇತಿ ಭಾವಯತ  ೀ ನಿತಯಮ್ 

ಕ್ಥಾಂ ಸಾಯತ್ ಕ್ಮಗಬಾಂಧನಮ್ |17-

56 

ದುಃಖಾಂ ವಾ ಕ್ಮಗಸಾಂಭವಮ್ | 
ಶ್ರವಾಥಗಾಂ ಭಾವಯನ್ ಯೀಗೀ 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವಷಯತಿ || 17-57 

 ಇತಿ ಭಾವಾರ್ಪಗತಸಥಲಾಂ ಅಥ ಶ್ರಷಯಸಥಲಮ್  

ಶಾಸನಿೀಯೀ ಭವ ೀದಯಸುತ 
ಪರಕ್ಾಯೀನ ಸವಗದಾ | 

ತತರಸಾದಾತುತ ಮೀಕ್ಷಾಥಗ 

ಸ ಶ್ರಷಯ ಇತಿ ಕ್ೀತಿಗತಃ || 17-58 

 #ಭಾವೀ ಯಸಯ ಸ್ಥಥರ  ೀ ನಿತಯಮ್ 

ಮನ  ೀ ವಾಕ್ಾಕಯ ಕ್ಮಗಭಃ | 
ರ್ುರೌ ನಿಜ ೀ ರ್ುಣ  ೀದಾರ ೀ 

ಸ ಶ್ರಷಯ ಇತಿ ಗೀಯತ ೀ || 17-59 

 

ಶಾಾಂತ  ೀ ದಾಾಂತಸತಪಶ್ರಶೀಲಃ 
ಸತಯವಾಕ್ುಮದಶಗನಃ | 

ರ್ುರೌ ಶ್ರವ ೀ ಸಮಾನಸಥಃ 
ಸ ಶ್ರಷಾಯಣಾಮಹ  ೀತತಮಃ || 17-60 

 #ರ್ುರುಮೀವ ಶ್ರವಾಂ ಪಶ ಯೀತ್ 

ಶ್ರವಮೀವ ರ್ುರುಾಂ ತಥಾ | 

ನ ೈತಯೀರಾಂತರಾಂ ಕ್ಾಂಚಿತ್ 

ವಜಾನಿೀಯಾ ದಿವ ಚಕ್ಷಣಃ || 17-61 

 

ಶ್ರವಾಚಾರ ೀ ಶ್ರವಧಾಯನ ೀ 

ಶ್ರವಜ್ಞಾನ ೀ ಚ ನಿಮಗಲ ೀ | 

ರ್ುರ  ೀರಾದ ೀಶ ಮಾತ ರೀಣ 

ಪರಾಾಂ ನಿಷಾಿಮವಾಪ ನಯಾತ್ || 
17-62 

 #ಬರಹಾಾಾಂಡಬುದುುದ  ೀದ ್ತಮ್ 

ಮಾಯಾ ಸ್ಥಾಂಧುಾಂ ಮಹತತರಮ್ | 
ರ್ುರ  ೀಃ ಕ್ವಲ ಯತಾಯಶು 
ಕ್ಟಾಕ್ಷ ವಡವಾನಲಃ || 17-63 

 

ರ್ುರ  ೀಃ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ವ ೀಧ ೀನ 

ಶ್ರವೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ | 

ರಸವ ೀಧಾದ್ ಯಥಾ ಲ  ೀಹ  ೀ 

ಹ ೀಮತಾಾಂ ಪರತಿಪದಯತ ೀ || 17-64 

 #ನ ಲಾಂಘಯೀದ್ ರ್ುರ  ೀರಾಜ್ಞಾಮ್ 

ಜ್ಞಾನಮೀವ ಪರಕ್ಾಶಯನ್ | 

ಶ್ರವಾಸಕ್ ತೀನ ಮನಸಾ 

ಸವಗಸ್ಥದಿಿಮವಾಪ ನಯಾತ್ || 17-65 

 

ಶ್ರವಾದನಯಜಾರ್ನಿಾಥಾಯ 
ಶ್ರವಃ ಸಾಂವತುವರ ಪಕ್ಃ | 

ಶ್ರವಸತವಮತಿ ನಿದಿಗಷ  ಟೀ 

ರ್ುರುಣಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ || 17-66 

 #ರ್ುರ  ೀಲಗದಾ್ವ ಮಹಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಾಂಸಾರಾಮಯಭ ೀಷಜಮ್ | 
ಮೀದತ ೀ ಯಃ ಸುಖೀ ಶಾಾಂತಃ 
ಸ ರ್ಜೀವನುಾಕ್ತ ಏವ ಹಿ || 17-67 
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 ಇತಿ ಶ್ರಷಯಸಥಲಾಂ ಅಥ ಶುಶರರಷುಸಥಲಮ್  

ಬ  ೀಧಯಮಾನಃ ಸ ರ್ುರುಣಾ 

ಪರಕ್ಾಯೀನ ಸವಗದಾ | 

ತಚುಛಶರರಷಾರತಃ ಶ್ರಷಯಃ 
ಶುಶರರಷುರಿತಿ ಕ್ೀತರಯತ ೀ || 17-68 

 #ಕ್ಾಂ ಸತಯಾಂ ಕ್ಾಂ ನು ವಾಸತಯಮ್ 

ಕ್ ಆತಾಾ ಕ್ಃ ಪರಃ ಶ್ರವಃ | 

ಇತಿ ಶರವಣಸಾಂಸಕ್  ತೀ 

ರ್ುರ  ೀಃ ಶ್ರಷ  ಯೀ ವಶ್ರಷಯತ ೀ ||17-69 

 

ಶುರತಾವ ಶುರತಾವ ರ್ುರ  ೀವಾಗಕ್ಯಮ್ 

ಶ್ರವಸಾಕ್ಷಾತಿಕರಯಾವಹಮ್ | 

ಉಪಶಾಮಯತಿ ಯಃ ಸಾವಾಂತ ೀ 

ಸ ಮುಕ್ತಪದಮಾಪ ನಯಾತ್ |17-70 

 #ನ ಬುದಿಯತಿ ರ್ುರ  ೀವಾಗಕ್ಯಮ್ 

ವನಾ ಶ್ರಷಯಸಯ ಮಾನಸಮ್ | 
ತ ೀಜ  ೀ ವನಾ ಸಹಸಾರಾಂಶ ರೀಃ 
ಕ್ಥಾಂ ಸುೂರತಿ ಪಾಂಕ್ಜಮ್ || 17-71 

 

ಸ ಯಗಸ  ಯೀದಯ ಮಾತ ರೀಣ 

ಸ ಯಗಕ್ಾಾಂತಃ ಪರಕ್ಾಶತ ೀ | 
ರ್ುರ  ೀರಾಲ  ೀಕ್ ಮಾತ ರೀಣ 

ಶ್ರಷ  ಯೀ ಬ  ೀಧ ೀನ ಭಾಸತ ೀ |17-

72 

 #ಅದ ವೈತ ಪರಮಾನಾಂದ- 
ಪರಬ  ೀಧ ೈಕ್ ಪರಕ್ಾಶಕ್ಮ್ | 
ಉಪ್ಾಯಾಂ ಶುರಣುಯಾಚಿಛಷಯಃ 
ಸದುುರುಾಂ ಪ್ಾರಪಯ ಸಾಾಂಜಲಃ || 17-

73 

 

ಕ್ಾಂ ತತತವಾಂ ಪರಮಾಂ ಜ್ಞ ೀಯಮ್ 

ಕ್ ೀನ ಸವ ಗ ಪರತಿಷ್ಠಿತಾಃ | 

ಕ್ಸಯ ಸಾಕ್ಷಾತಿಕರಯಾ ಮುಕ್ತಃ  
ಕ್ಥಯೀತಿ ಸಮಾಸತಃ || 17-74 

 #ಇತಿ ಪರಶ ನೀ ಕ್ೃತ ೀ ಪೂವಗಮ್ 

ಶ್ರಷ ಯೀಣ ನಿಯತಾತಾನಾ | 

ಬ ರಯಾತ್ ತತತವಾಂ ರ್ುರುಸತಸ ೈ 

ಯೀನ ಸಾಯತ್ ಸಾಂಸೃತ ೀಲಗಯಃ || 
17-75 

 

ಶ್ರವ ಏವ ಪರಾಂ ತತತವಮ್ 

ಚಿದಾನಾಂದ ಸದಾಕ್ೃತಿಃ | 
ಸ ಯಥಾಥಗಸತದನಯಸಯ 
ಜರ್ತ  ೀ ನಾಸ್ಥತ ನಿತಯತಾ || 17-76 

 #ಅಯಥಾಥಗಪರಪಾಂಚ  ೀಯಮ್ 

ಪರತಿತಿಷಿತಿ ಶಾಂಕ್ರ ೀ | 

ಸದಾತಾನಿ ಯಥಾ ಶುಕ್ೌತ 
ರಜತತವಾಂ ವಯವಸ್ಥಥತಮ್ || 17-77 

 

ಶ್ರವೀಹಮತಿ ಭಾವ ೀನ 

ಶ್ರವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ೀ ಸ್ಥಥರಮ್ | 
ಮುಕ್  ತೀ ಭವತಿ ಸಾಂಸಾರಾತ್ 

 #ಶ್ರವಾಂ ಭಾವಯ ಚಾತಾಾನಮ್ 

ಶ್ರವಾದನಯಾಂ ನ ಚಿಾಂತಯ | 
ಏವಾಂ ಸ್ಥಥರ ೀ ಶ್ರವಾದ ವೈತ ೀ 
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ಮೀಹರ್ರಾಂಥ ೀವಗಭ ೀದತಃ ||17-78 ರ್ಜೀವನುಾಕ್  ತೀ ಭವಷಯಸ್ಥ || 17-79 

ಏವಾಂ ಪರಚ  ೀದಿತಃ ಶ್ರಷ  ಯೀ 

ರ್ುರುಣಾ ರ್ುಣಶಾಲನಾ | 
ಶ್ರವಮೀವ ಜರ್ತ್ ಪಶಯನ್ 

ರ್ಜೀವನುಾಕ್  ತೀಭಜಾಯತ ೀ || 17-80 

 ಇತಿ ಶುಶರರಷುಸಥಲಾಂ  
 

ಅಥ ಸ ೀವಯಸಥಲಮ್ 

ರ್ುರುವಾಕ್ಾಯಮೃತಾಸಾವದಾತ್ 

ಪ್ಾರಪತ ಬ  ೀಧ ಮಹಾಫಲಃ | 
ಶುಶರರಷುರ ೀವ ಸವ ಗಷಾಮ್ 

ಸ ೀವಯತಾವತ್ ಸ ೀವಯ ಉಚಯತ ೀ ||81 

 #ರ್ುರ ಪದಿಷ ಟೀ ವಜ್ಞಾನ ೀ 

ಚ ೀತಸ್ಥ ಸ್ಥಥರತಾಾಂ ರ್ತ ೀ | 
ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ಶ್ರವಃ ಶ್ರಷ  ಯೀ 

ರ್ುರುವತ್ ಪೂಜಯತ ೀ ಸದಾ || 17-82 

 

ಜ್ಞಾನಾದಾಧಿಕ್ಯಸಾಂಪತಿತಃ 
ರ್ುರ  ೀಯಗಸಾಾದುಪಸ್ಥಥತಾ | 
ತಸಾಾಜಾಾಾನಾರ್ಮಾಚಿಛಷ  ಯೀ 

ರ್ುರುವತ್ ಪೂಜಯತಾಾಂ ವರಜ ೀತ್|83 

 #ಶ್ರವೀಹಮತಿ ಭಾವಸಯ 
ನ ೈರಾಂತಯಾಗದ್ ವಶ ೀಷತಃ | 
ಶ್ರವಭಾವ ೀ ಸಮುತಪಪನ ನೀ 

ಶ್ರವವತ್ ಪೂಜಯ ಏವ ಸಃ || 17-84 

 

ವಷಯಾಸಕ್ತ ಚಿತ  ತೀರ್ಪ 

ವಷಯಾ ಸಾಂರ್ವರ್ಜಗತಃ | 

ಶ್ರವಭಾವ ಯುತ  ೀ ಯೀಗೀ 

ಸ ೀವಯಃ ಶ್ರವ ಇವಾಪರಃ || 17-85 

 #ಮುಕ್ತಃ ಸಾಂಶಯಪ್ಾಶತಃ  
ಸ್ಥಥರಮನಾ ಬ  ೀಧ ೀ ಚ ಮುಕ್ತಪರದ ೀ 

ಮೀಹಾಂ ದ ೀಹಭೃತಾಾಂ ದೃಶಾ 
ವಘಟಯನ್  
ಮ ಲಾಂ ಮಹಾಸಾಂಸೃತ ೀಃ| 

 

ಸತಾತನಾಂದ ಚಿದಾತಾಕ್ ೀ ನಿರುಪಮೀ 
ಶ ೈವ ೀ ಪರಸ್ಥಾನ್ ಪದ ೀ 

ಲೀನಾತಾಾ ಕ್ಷಯಿತ ಪರಪಾಂಚ ವಭವೀ 
ಯೀಗೀ ಜನ ೈಃ ಸ ೀವಯತ ೀ||17-86 

   

ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸಥಲಾಂ ಪರಿಸಮಾಪತಾಂ 

ಓಾಂ ತತುತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರರೀ ಶ್ರವಗೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಿಾಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ರವಾದ ವೈತ ವದಾಯಯಾಾಂ ಶ್ರವಯೀರ್ ಶಾಸ ರೀ ಶ್ರರೀ ರ ೀಣುಕ್ಾರ್ಸಯ ಸಾಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಗನಿಣಗಯೀ 

ಶ್ರರೀ ಶ್ರವಯೀಗ ಶ್ರವಾಚಾಯಗ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ರರೀ ಸ್ಥದಾಿಾಂತ ಶ್ರಖ್ಾಮಣೌ ಲಾಂರ್ ಸಥಲಾಾಂತರ್ಗತ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸಥಲ ೀ ಕ್ರಯಾರ್ಮ ಸಥಲಾದಿ ನವ ವಧ ಸಥಲ ಪರಸಾಂಗ್  ೀ ನಾಮ  
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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) 
ಜಪಿಸಬ ೇಕು. 

2. ಶ್ರವತತತವಕ್ಕಾಂತಲ  ಪರ(ಶ ರೀಷಿ)ವಾದ ಬ ೀರ  ಾಂದು ಮಹತತರ 
(ಮಹಿಮಾನಿವತ)ವಾದ ತತತವವ  ಹ ೀಗ್  ಇರುವ ದಿಲಲವೀ ಹಾಗ್ ಯೀ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಾಂತರಕ್ಕಾಂತಲ  ಮಹತತರವಾದ ಬ ೀರ  ಾಂದು ಮಾಂತರವ  ಇರುವ ದಿಲಲ. 

3. ಜರ್ತಿತಗ್  ಮ ಲ ಕ್ಾರಣನಾದ ಶ್ರವನನುನ ತಿಳಿದುಕ್  ಾಂಡ ಬಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ದ ೀವರುರ್ಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್  ಳಳುವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ್  ಇರುವ ದಿಲಲವೀ ಹಾಗ್  
ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಾಂತರವನುನ ತಿಳಿದುಕ್  ಾಂಡ ಬಳಿಕ್ ಮಾಂತಾರಾಂತರರ್ಳನುನ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಾಂತರರ್ಳನುನ) ತಿಳಿದುಕ್  ಳಳುವ ದರಿಾಂದ ಏನು ಫಲ? 

4. ಬರಹಾ, ವಷುಾ ಮದಲಾದ ದ ೀವರುರ್ಳಲಲ ಶಾಂಭುವ  ಹ ೀಗ್  ಮಹತತರ 
(ಸವಗತತಮ)ನಾಗರುವನ  ೀ ಅದರಾಂತ  ಸಪತಕ್  ೀಟಿ ಮಾಂತರರ್ಳಲಲ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರವ ೀ ಸವಗತತಮವಾಗದ . 

5. ಸಕ್ಲ ಬರಹಾಾಾಂಡರ್ಳಿಗ್  ಪರಮಾತಾನಾದ ಮಹ ೀಶವರನು ಹ ೀತು 
(ಕ್ಾರಣ)ವಾಗರುವಾಂತ  ಅವನ ವಾಚಕ್ ಮಾಂತರವಾದ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರವ  ಎಲಲ ಮಾಂತರರ್ಳಿಗ್  ಮ ಲಕ್ಾರಣವಾಗದ . 

6. ನಮಃ ಎಾಂಬ ಶಬದವನುನ ಪೂವಗದಲಲ (ಮದಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನಾಂತರ 
ಶ್ರವಾಯ ಎಾಂಬುದಾಗ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನಮಃ ಶ್ರವಾಯ ಇದುವ ೀ 

ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವ ). ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವ  ಸಕ್ಲ ಶುರತಿ(ವ ೀದ)ರ್ಳ 
ಶ್ರಖ್ಾಮಣಿಯಾಗದ . 

7. ಆದಿಕ್ಾಲದಿಾಂದಲ  (ಮದಲನಿಾಂದಲ ) ಮಲತರಯರ್ಳ 
ಸಾಂಬಾಂಧವಲಲದಿರುವ ದರಿಾಂದ ಸದಾ ಪರಿಶುದಿನಾಗರುವ ಸಚಿಾದಾನಾಂದ ಘನ 
(ಸವರ ಪ)ನು, ಪರಭುವಾದ (ಸವತಾಂತರನ  ಆದ) ಶಾಂಭುವ ೀ ಶ್ರವನ ಾಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

8. ಅಶ ೀಷರ್ಳಿಗ್  (ಜರ್ತಿತನ ಸೃಷ್ಠಟ, ಸ್ಥಥತಿ, ಲಯರ್ಳಿಗ್ ) ಆಸಪದನಾಗರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗ ಎಲಲ ಮಾಂರ್ಲರ್ಳಿರ್  ಆಶರಯನಾಗರುವ ದರಿಾಂದ ತಿರಯಾಂಬಕ್ನು 
(ಮುಕ್ಕಣಾನು) ಆದ, ದ ೀವಾದಿದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಶ್ರವ ಶಬದದಿಾಂದ 
ಅಭಧ ೀಯನಾಗರುತಾತನ . (ಶ್ರವನ ಾಂಬ ಹ ಸರಿನಿಾಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ ). 

9. ಶ್ರವ ಎಾಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಮುಖಯವೃತಿತಯಿಾಂದ (ಸಾಕ್ಷಾತ್) ಪರಬರಹಾ 
ಪರಕ್ಾಶಕ್ವಾಗರುತತವ . (ಪರಶ್ರವ ಬರಹಾವನುನ ತಿಳಿಸುವಾಂತಹುರ್ಳಾಗವ ). 
ಶ್ರವನ (ಉಳಿದ ನಿೀಲಕ್ಾಂಠ, ಮೃತುಯಾಂಜಯ ಮುಾಂತಾದ) ಉಳಿದ ನಾಮರ್ಳಳ 
ಅವನ ರ್ುಣರ್ಳನುನ ಹ ೀಳಳವ ದರ ಮ ಲಕ್ ಅವನನುನ ತಿಳಿಸುತತವ . 

10. ಅಪರಿಮತ ತ ೀಜಸ್ಥವಯ , ಸಚಿಾದಾನಾಂದ ಸವರ ಪನ  ಆದ ಶಾಂಭುವಗ್  
ಶ್ರವನ ಾಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಮುಖಯವಾದ ನಾಮರ್ಳಾಗವ . ಈ ಶ್ರವನ ಾಂಬ 
ಹ ಸರನುನ ಅವಲಾಂಬಿಸ್ಥಯೀ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವ  ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ . 

11. ಶ್ರವನಾಮದಿಾಂದ ಕ್ ಡಿರುವ ದರಿಾಂದ ಮೀಕ್ಷಾಪ್ ೀಕ್ಷರ್ಳಳ ಯಾವಾರ್ಲ  ಈ 
ಮಾಂತರವನುನ ಜರ್ಪಸಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಿಯಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಸಾಂಸಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಾಂದು (ಸಾಂಸಾರದಿಾಂದ ಮುಕ್ತಗ್  ಳಿಸುವನ ಾಂದು) 
ಪರಸ್ಥದಿವಾಗರುವಾಂತ  ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವ  ಸಾಂಸಾರ 

ಕ್ಷಯಕ್ಾರಕ್ವಾಗರುತತದ  (ಸಾಂಸಾರವನುನ ಕ್ಷಯಿಸುವಾಂತಹುದಾದಗರುತತದ ). 

12. ಪಾಂಚಮಹಾಭ ತರ್ಳಳ (ಪೃಥವ, ಅಪ ಪ, ತ ೀಜ, ವಾಯು, ಆಕ್ಾಶ), 
ಪಾಂಚತನಾಾತರರ್ಳಳ (ರ್ಾಂಧ, ರಸ, ರ ಪ, ಸಪಶಗ, ಶಬದ), 
ಪಾಂಚಜ್ಞಾನ ೀಾಂದಿರಯರ್ಳಳ (ಘ್ರರಣ, ರಸನ, ಚಕ್ಷು, ಚಮಗ, ಶ ರರೀತರ), ಪಾಂಚ 
ಕ್ಮಗಾಂದಿರಯರ್ಳಳ (ಪ್ಾಯು, ಉಪಸಥ, ಪ್ಾದ, ಪ್ಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಾಂಚಬರಹಾರು 
(ಈಶಾನ, ತತುಪರುಷ, ಅಘ ೀರ, ವಾಮದ ೀವ, ಸದ  ಯೀಜಾತ) ಮತುತ 
ಪಾಂಚಕ್ೃತಯರ್ಳಳ (ಅನುರ್ರಹ, ತಿರ  ೀಧಾನ, ಲಯ, ಸ್ಥಥತಿ, ಸೃಷ್ಠಟ) - ಇವ ಲಲವ ರ್ಳಳ 
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ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಪಾಂಚವಣಗರ್ಳಿಾಂದ ಬ  ೀಧಯರ್ಳಾಗವ  (ನಮಃ 
ಶ್ರವಾಯ ಎಾಂಬ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರರ್ಳ ೀ ಈ ಎಲಾಲ ಸೃಷ್ಠಟಗ್  ಮ ಲ ಕ್ಾರಣ). 

13. ಈ ಪರಪಾಂಚದಲಲ ವಶ ೀಷವಾಗ ಐದು ಐದರ ರ್ುಾಂಪ ರ್ಳಾಗರುವ 
ವಸುತರ್ಳ ಲಲವೂ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಯರ್ಳ ೀ ಆಗರುತತವ  (ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರದಿಾಂದಲ ೀ ಪ್ಾರದುಭಗವಸ್ಥರುತತವ ). 

17. ಶ ರೀಷಿವಾದ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವ  ಓಾಂಕ್ಾರದಿಾಂದ ಕ್ ಡಿಕ್  ಾಂಡಾರ್ 
ವ ೀದರ್ಳಲಲ ಮತುತ ಶ ೈವಾರ್ಮರ್ಳಲಲ ಷಡಕ್ಷರ ಎಾಂದು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತತದ . 

18. ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಇರಿಸುವಕ್ ಯಲಲ ಮದಲನ ಅಕ್ಷರವಾದ 
ಪರಣವವ ೀ (ಓಾಂಕ್ಾರವ ೀ) ಸಚಿಾದಾನಾಂದ ಸವರ ಪನಾದ ಕ್ ೀವಲ ಮಹಾದ ೀವನನ ನೀ 
ಬ  ೀಧಿಸುತತದ . 

19. ಅದಿವತಿೀಯವಾದ (ಒಾಂದ ೀ ಒಾಂದಾದ) ಪರಮಾನಾಂದ ಸವರ ಪವ  ನಿಷರಪಾಂಚಕ್ವ  
(ಪ್ಾರಪಾಂಚಿಕ್ ಭ ೀದ ಶರನಯವ ) ಆದ ಶ್ರವನ ಾಂಬ ಹ ಸರಿನ ಪರಬರಹಾವ  
ಪರಣವವಾಂದರಿಾಂದಲ ೀ ಪರಕ್ಾಶ್ರಸುತತದ . 

20. ಸ  ೀಹಾಂ ಎಾಂಬುವ ದು ಶ್ರವ-ರ್ಜೀವರ ಅಭ ೀದವನುನ ಬ  ೀಧಿಸುವ ಪರಮಾತಾ 
ರ ಪವಾದ ಮಾಂತರವಾಗರುತತದ . ಇದು ಸನಾತನ (ನಿತಯ)ವಾದುದು ಆಗದ . ಈ 
ಮಾಂತರದಲಲಯ ಹಕ್ಾರ ಮತುತ ಸಕ್ಾರರ್ಳಳ ಲ  ೀಪವಾದಾರ್ ಓಾಂಕ್ಾರವ ಾಂಬ 
ಏಕ್ಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವ  ಪರಕ್ಟವಾರ್ುತತದ . 

21. ಈ ಪರಣವ (ಓಾಂಕ್ಾರ) ಮಾಂತರದಿಾಂದ ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ರವನು ಬ  ೀಧಿಸಲಪಡುತಾತನ . 
ಅದರಾಂತ  ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದಿಾಂದ ಶ್ರವನ ಸದ  ಯೀಜಾತಾದಿ ಪಾಂಚಬರಹಾ ಸವರ ಪವ  
ಹ ೀಳಲಪಡುತತದ . 

22. ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ರವನು ಸಾಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ, ಪರಜ್ಞಾ) ಸವರ ಪನು ಆಗರುತಾತನ . 
ಸಕ್ಲನಾದ ಪಾಂಚಬರಹಾನು ವಶವ ಸವರ ಪನಾಗರುತಾತನ . ಹಿೀಗ್  ಈ ಷಡಕ್ಷರ 
ಮಾಂತರದಿಾಂದ ಶ್ರವನ ಉಭಯ ರ ಪರ್ಳಳ (ನಿಷಕಲ, ಸಕ್ಲ ಸವರ ಪರ್ಳಳ, 
ನಿರಾಕ್ಾರ, ಸಾಕ್ಾರ) ನಿರ ರ್ಪತವಾರ್ುತತವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಾಂತರಕ್ ಕ ಮ ಲಮಾಂತರ, ವದಾಯಮಾಂತರ, ಶ್ರವಮಾಂತರ, ಶ ೈವಸ ತರ 
ಮಾಂತರ ಮತುತ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಾಂತರ ಎಾಂಬುದಾಗ ಐದು ಹ ಸರುರ್ಳಳ ಪರಸ್ಥದಿವಾಗವ  
(ಪರಪಾಂಚದ ಮ ಲ ಕ್ಾರಣವಾಗರುವ ದರಿಾಂದ ಮ ಲಮಾಂತರ, ಈ ಮಾಂತರದ ಜಪದಿಾಂದ 
ಶ್ರವ-ರ್ಜೀವ ೈಕ್ಯ ವದ ಯಯು ಪ್ಾರಪತವಾರ್ುವ ದರಿಾಂದ ವದಾಯಮಾಂತರ, ಸವಗರಿರ್  
ಮಾಂರ್ಲವನುನಾಂಟು ಮಾಡುವ ದರಿಾಂದ ಶ್ರವಮಾಂತರ, ಶ್ರವನ ಸಾಂಬಾಂಧಿಯಾದ ಸವಗ 
ವಷಯಾಂರ್ಳಳ ಇದರಲಲ ಸ ತರರ ಪವಾಗ ನಿರ ರ್ಪತವಾಗರುವ ದರಿಾಂದ ಶ ೈವಸ ತರ 
ಮಾಂತರ, ಐದು ಅಕ್ಷರರ್ಳಿರುವ ದರಿಾಂದ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರ). 

26. ಶ್ರವಪೂಜಾ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ರವಪೂಜಾನಿಷಿನಾದ)ವನು ಪರಣವದಿಾಂದ 
ಕ್ ಡಿದ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವನುನ (ಷಡಕ್ಷರ ಮಾಂತರವನುನ) ಸಮಾಧಾನಚಿತತನಾಗ 
ಜಪವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ರವಪೂಜಾನಿರತನಾದವನು) ಪೂವಗ ಇಲಲವ ೀ 
ಉತತರಮುಖವಾಗ ಕ್ುಳಿತು, ಮ ರು ಸಾರಿ ಪ್ಾರಣಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆಮೀಲ  ತನನ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲಲ ಸವಾಗಲಾಂಕ್ಾರಯುಕ್ತನಾದ ಸಾಾಂಬ 

29 ಜಪವ  ವಾಚಿಕ್, ಉಪ್ಾಾಂಶು ಮತುತ ಮಾನಸ್ಥಕ್ವ ಾಂಬುದಾಗ ಮ ರು ವಧವಾಗ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ . ಸಮೀಪದ ವಯಕ್ತಗ್  ಮಾಂತರದ ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಕ್ ೀಳಳತಿತದದರ  ಅದು ವಾಚಿಕ್ 
ಜಪವ ಾಂದು ನಿಶಾಯವಾಗ ತಿಳಿದುಕ್  ಳುಬ ೀಕ್ು. ಇದು ಸವಗಪ್ಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗರುತತದ . 
ಎರಡ  ತುಟಿರ್ಳನುನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗ ಸಪಶ್ರಗಸ್ಥ ಸಮೀಪದ ವಯಕ್ತಗ್  ಕ್ ೀಳದ ಹಾಗ್  
ನಿಧಾನವಾಗ ಮಾಡುವ ಜಪವ ೀ ಉಪ್ಾಾಂಶು ಜಪವ ಾಂದು ಕ್ೀತಿಗಸಲಪಡುತತದ . ತುಟಿ 
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(ಉಮಾಸಮೀತ)ನಾದ, ಚಾಂದರಧರನಾದ, ಮುಕ್ಕಣಾನಾದ, ಮಾಂರ್ಲಸವರ ಪನಾದ, 

ದ ೀವದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಧಾಯನಿಸುತಾತ ಅನನಯವಾದ ಮನಸ್ಥುನಿಾಂದ ಈ 
ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಜರ್ಪಸಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾರ್  ನಾಲಗ್ ಯ ತುದಿಯನುನ ಸಪಾಂದಿಸದ  (ಅಲಾಲಡಿಸದ ) ತನ  ನಳಗ್  ಮನಸುನುನ 
ಮಾಂತಾರಕ್ಷರ ರ ಪದಲಲ ಭಾವಸುವ ದ ೀ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಜಪವ . 

30. ವರತ, ದಾನ ಮತುತ ತಪಸುುರ್ಳ ಾಂಬ ಎಷುಟ ಕ್ಮಗಯಜ್ಞರ್ಳಿರುವ ವೀ 
ಅವ ಲಲವೂ ಜಪಯಜ್ಞದ ಷ  ೀಡಶಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸಮಾನವಾರ್ಲಾರದು (16ನ ಯ 
ಒಾಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸಮನಾರ್ುವ ದಿಲಲ). 

31. ವಾಚಿಕ್ ಜಪಯಜ್ಞದ ಮಹಾತಯವ  ಮದಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟತು. ವಾಚಿಕ್ ಜಪದ 
ನ ರುಪ್ಾಲು ಹ ಚುಾ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದುದ ಉಪ್ಾಾಂಶು ಜಪವ . ಇನುನ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು 
ಹ ಚುಾ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದುದ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಜಪವ ಾಂದು ಹ ೀಳಲಾಗದ . 

32. (ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ) ವಾಚಿಕ್ ಜಪ ಮತುತ ಉಪ್ಾಾಂಶು ಜಪಕ್ಕಾಂತಲ  
ಘ ೀರ ಸಾಂಸಾರನಾಶಕ್ವಾದ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಜಪವ ೀ ನಿಶಾಯವಾಗ ಶ ರೀಷಿವಾದುದು. 

33. ಈ ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವಧಿರ್ಳಲಲ ಕ್ರಮವಾಗ ಒಾಂದ  ಾಂದು ವಧಿಯಿಾಂದ 
ಭಾವಪೂಣಗವಾಗ, ಪ್ಾಶದ ವಮುಕ್ತಗ್ಾಗ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮಗಪ್ಾಶರ್ಳ 
ನಿವೃತಿತಗ್ಾಗ) ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ವದ ಯಯನುನ (ಮಾಂತರವನುನ) ಜರ್ಪಸಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಿಯಮ ಸಾಂಪನನನಾಗ (ಯಮ ನಿಯಮಾದಿರ್ಳಿಾಂದ ಕ್ ಡಿದವನಾಗ), 
ಪರತಿನಿತಯವೂ ಶ್ರವಭಾವಸಾಂಪನನನಾಗ ಪರಯತನಪೂವಗಕ್ ಈ ಮ ಲಮಾಂತರದಿಾಂದ 
(ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದಿಾಂದ) ತನನ ಶ್ರವಲಾಂರ್ವನುನ (ಇಷಟಲಾಂರ್ವನುನ) ಪೂರ್ಜಸಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕ್ತಯುತನಾಗ ಯಾರು ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದಿಾಂದಲ ೀ ಶ್ರವನನುನ 
(ಇಷಟಲಾಂರ್ವನುನ) ಒಾಂದು ಬಾರಿಯಾದರ  ಪೂರ್ಜಸುವರ  ೀ ಅವರು ಈ ಮಾಂತರದ 
ಮಹಿಮಯಿಾಂದ ಶ್ರವಲ  ೀಕ್ವನುನ ಹ  ಾಂದುವರು. 

36. ಅಬ್ಕ್ಷಾ (ಜಲಹಾರಿರ್ಳಾಗ), ವಾಯು ಆಹಾರಿರ್ಳಾಗ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವರತರ್ಳಿಾಂದ (ಕ್ೃಚಛರ ಚಾಾಂದಾರಯಣಾದಿ ವರತರ್ಳಿಾಂದ) ಕ್ೃಶಗ್  ಾಂಡವರಿಗ್  ಅವರ ಆ 
ವರತರ್ಳಿಾಂದ ಶ್ರವಲ  ೀಕ್ ಪ್ಾರರ್ಪತಯು ಆರ್ುವ ದಿಲಲ. 

37. ಆದದರಿಾಂದ  ತಪಸುು, ಯಜ್ಞ, ವರತ ಹಾರ್  ನಿಯಮಾದಿರ್ಳ ಫಲರ್ಳಳ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಾಂತರದಿಾಂದ ಶ್ರವನನುನ ಪೂರ್ಜಸ್ಥದ ಫಲದ ಕ್  ೀಟಿಯ ಒಾಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ 
ಸಮವಾರ್ಲಾರದು. 

38. ಅಶುದಿನ ೀ ಆಗರಲ, ಪರಿಶುದಿನ ೀ ಆಗರಲ ವರತಭರಷಟನಾದ ಪತಿತನ ೀ ಆಗರಲ, 

ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರವನುನ ಪಠಿಸುತಾತ ಶ್ರವಲಾಂರ್ (ಇಷಟಲಾಂರ್)ವನುನ 
ಪೂರ್ಜಸ್ಥದರ  ಅವನು ಮುಕ್ತನಾರ್ುವ ದರಲಲ ಸಾಂಶಯವಲಲ. 

39. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಒಾಂದ ೀ ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಉಚಾರಿಸ್ಥದರ  ಎಲಾಲ 
ರ್ಜೀವರ್ಳ ಎಲಲ ವಧ ಪ್ಾಪರ್ಳಳ ನಾಶವಾರ್ುತತವ . 

40. ಸಕ್ಲ ಶ್ರವಾರ್ಮರ್ಳಲಲ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಕ್ಾರದ ಅನ ೀಕ್ ಮಾಂತರರ್ಳಳ ಇವ . 
ಅವ ರ್ಳಳ ಮೀಲಾಂದ ಮೀಲ  ಜಪ್ಾಭಾಯಸವನುನ ಮಾಡಿದಾರ್ ಮಾತರ ಪ ರುಷಾಥಗ 
(ಧಮಗ, ಅಥಗ, ಕ್ಾಮ, ಮೀಕ್ಷ)ರ್ಳನುನ ಕ್  ಡುವಾಂತಹುರ್ಳಾಗವ . 

41. ಈಶವರನನುನ ಪರತಿಪ್ಾದಿಸುವ (ಈಶವರ ರ ಪವನುನ ಹ ೀಳಳವ) ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಾಂತರವ  ಮಹಾಶಕ್ತಶಾಲಯಾದುದಾಗದ . ಅಾಂತ ಯೀ ಒಾಂದ ೀ ಸಾರಿ 
ಉಚಾರಿಸ್ಥದರ  ಸಕ್ಲ ಸ್ಥದಿಿರ್ಳನುನ ಕ್  ಡುವಾಂತಹುದಾದಗದ . 

42. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಉಚಾರಿಸುತಾತ ಒಾಂದು ಪ ಷಪವನುನ 
ಶ್ರವಲಾಂರ್ಕ್ ಕ ಸಮರ್ಪಗಸ್ಥದರ  ವಾಜಪ್ ೀಯಿ ಯಾರ್ದ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು ಹ ಚುಾ ಫಲವ  
ಪ್ಾರಪತವಾರ್ುತತದ . 

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

ಬಹುದಕ್ಷಣ ಯುಳು ಜ  ಯೀತಿಷ  ಟೀಮಾದಿ ಯಾರ್ರ್ಳ ಫಲರ್ಳಳ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಾಂತರದಿಾಂದ ಪ್ಾರಪತವಾರ್ುವ ಫಲದ ಕ್  ೀಟಿಯ ಒಾಂದು ಭಾರ್ಕ್ ಕ ಸಮವಾರ್ಲಾರವ . 
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44. ಪೂವಗಕ್ಾಲದಲಲ ಶ್ರವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ರವಜ್ಞಾನ ನಿಷಿನಾದ) 
ಸಾನಾಂದನ ಾಂಬ ಯೀಗವಯಗನು ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ ಉಚಾರಿಸ್ಥ 
ನರಕ್ದಲಲರುವವರನುನ ಉದಿರಿಸ್ಥದನು. 

45. ಪೂವಗಕ್ಾಲದಲಲ ಶತಾನಾಂದನ ಾಂಬ ಮುನಿಯು ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಮಾಂತರದ 
ಸ್ಥದಿಿಯಿಾಂದ ಸಾಂಗರನ ಾಂಬ ಪ್ಾರ್ಪಯ ಸಲುವಾಗ ನರಕ್ವನ ನೀ ಸವರ್ಗವನಾನಗ 
ಮಾಡಿದನು. 

46. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದಿಾಂದ ಸ್ಥದಿಿಯನುನ ಪಡ ದ ಉಪಮನುಯ ಎಾಂಬ 
ಹ ಸರಿನ ಯೀಗಯು ಪೂವಗಕ್ಾಲದಲಲ ಶ್ರವನಿಾಂದ ಶ ೈವಶಾಸರದ ಆಚಾಯಗ 
ಪದವಯನುನ ಪಡ ದುಕ್  ಾಂಡನು. 

47. ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಜಪದಿಾಂದ ವಸ್ಥಷಿ ವಾಮದ ೀವಾದಿ ಮುನಿರ್ಳಳ 
ಪ್ಾಪಮುಕ್ತರಾಗ ಅನ ೀಕ್ ಸ್ಥದಿಿರ್ಳನುನ ಪಡ ದುಕ್  ಾಂಡರಲಲದ  ಮಹಾತ ೀಜಸ್ಥವರ್ಳೂ 
(ಶಾಪ್ಾನುರ್ರಹ ಸಮಥಗರ ) ಆಗದದರು. 

48. ಬರಹಾ, ವಷುಾ ಮದಲಾದ ದ ೀವತ ರ್ಳಳ ಈ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರದ ಜಪದ 
ಮಹಾತಯದಿಾಂದ ಈ ಜರ್ತಿತನ ಸೃಷ್ಠಟ, ಸ್ಥಥತಿ ಮತುತ ಸಾಂಹಾರ ಕ್ರಯರ್ಳನುನ ಮಾಡಲು 
ಸಮಥಗರಾರ್ುತಾತರ . 

49. ಇಲಲ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಾಂತರದ ವಷಯವಾಗ ಹ ಚಿಾಗ್  ಹ ೀಳಳವ ದರಿಾಂದ ಏನು 
ಪರಯೀಜನ? ಯಾವ ಮಹಾತಾನು ದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಪೂರ್ಜಸುತಾತ ಪರಮ 
ಭಕ್ತಯಿಾಂದ ಪರಣವಾಕ್ಷರವ ೀ ಮದಲುಳು ಪಾಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಾಂತರವನುನ (ಓಾಂ ನಮಃ 
ಶ್ರವಾಯ ಮಾಂತರವನುನ) ಜರ್ಪಸುತಾತನ , ಅವನು ದುರಿತ (ಪ್ಾಪ)ಬಾಂಧನದಿಾಂದ 
ಬಿಡುರ್ಡ ಯಾಗ ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಮಯನುನ ಪಡ ದುಕ್  ಳಳುತಾತನ . 
ಇತಿ ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸಥಲಾಂ ಇಲಲಗ್  ಪಾಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜಪಸಥಲವ  ಮುಗಯಿತು. 

  

  

 


