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ಅಷ್ಾಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಾಿಂತರ್ಗತ ನವವಧಲಿಂರ್ ಸ್ಥಲ ಪಾಸ್ಿಂರ್ಃ  ಅಥ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಮ್ 
|| ಅರ್ಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲ ಸ್ಿಂಬದಾಧಃ 
ಸ್ಥಲಭ ೀದಾಃ ಪಾಕೀರ್ತಗತಾಃ | 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಾ ರೂಢಾನ್ 

ಸ್ಥಲಭ ೀದಾನ್ ವದಸ್ವ ಮೀ || 18-1 

|| ಶ್ಾೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಸ್ಥಲಾನಾಿಂ ನವಕ್ಿಂ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಾ ಶ್ಾತಮ್ | 

ಆದಾವಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ಅಿಂತರಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ತತಃ || 18-2 

ಪರಮಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ಪಶಾಾತ್ 

ನಿದ ಗಹಾರ್ಮ ಸ್ಿಂಜ್ಞಕ್ಮ್ | 

ನಿಭಾಗವಾರ್ಮ ಸ್ಿಂಜ್ಞಿಂ ಚ 

ತತ ೂೀ ನಷ್ಾಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್ || 18-3 

#ಆದಿ ಪಾಸಾದನಾಮಾ ಥ 

ತತ ೂೀಪಯಿಂತಯ ಪಾಸಾದಕ್ಮ್ | 
ಸ ೀವಯ ಪಾಸಾದಕ್ಿಂ ಚಾಥ 

ಶುಾಣು ತ ೀಷ್ಾಿಂ ಚ ಲಕ್ಷಣಮ್ || 18-4 

ಇರ್ತ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಮ್ ಅಥ ಆತಮಸ್ಥಲಮ್ ಜೀವ ಭಾವಿಂ ಪರಿತಯಜ್ಯ 
ಯದಾ ತತತವಿಂ ವಭಾವಯತ ೀ | 
ರ್ುರ ೂೀಶಾ ಬ ೂೀಧ ಯೀಗ ೀನ 

ತದಾತಾಮಯಿಂ ಪಾಕೀರ್ತಗ ತಃ || 18-5 

#ವಾಲಾರ್ಾ ಶತಭಾಗ ೀನ 

ಸ್ದೃಶ  ೀ ಹೃದಯ ಸ್ಥಥತಃ | 
ಅಶನನ್ ಕ್ಮಗಫಲಿಂ ಸ್ವಗಮ್ 

ಆತಾಮ ಸ್ುುರರ್ತ ದಿೀಪವತ್ || 18-6 
ಆತಾಮಪಿ ಸ್ವಗಭೂತಾನಾಮ್ 

ಅಿಂತಃಕ್ರಣ ಮಾಶ್ಾತಃ | 

ಅಣುಭೂತ ೂೀ ಮಲಾ ಸ್ಿಂಗಾದ್ 

ಆದಿಕ್ಮಗ ನಿಯಿಂರ್ತಾತಃ || 18-7 

#ಜ್ಪ್ಾ ಯೀಗಾದಯಥಾ ರಾರ್ಃ 
ಸ್ುಟಿಕ್ಸ್ಯ ಮಣ ೀಭಗವ ೀತ್ | 
ತಥಾಹಿಂಕಾರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಾತ್ 

ಆತಮ ನ ೂೀ ದ ೀಹಮಾನಿತಾ || 18-8 

ಅಶರಿೀರ ೂೀಪಿ  ಸ್ವಗತಾ 
ವಾಯಪಕ ೂೀಪಿ ನಿರಿಂಜ್ನಃ| 

ಆತಾಮ  ಮಾಯಾ ಶರಿೀರಸ್ಥಃ 
ಪರಿಭಾಮರ್ತ ಸ್ಿಂಸ್ೃತೌ || 18-9 

#ಆತಮ ಸ್ವರೂಪ ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ದ ೀಹ ೀಿಂದಿಾಯ ವಭಾರ್ತಃ | 

ಅಖಿಂಡ ಬಾಹಮ ರೂಪ್ ೀಣ 

ತದಾತಮ ಪ್ಾಾಪಿತ ರುಚಯತ ೀ || 18-10 
ನ ಚಾಸ್ಥತ ದ ೀಹ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ ೂೀ 
ನಿದ ಗಹಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವತಃ | 
ಅಜ್ಞಾನ ಕ್ಮಗ ಯೀಗ ೀನ 

ದ ೀಹೀ ಭವರ್ತ ಭುಕ್ತಯೀ || 18-11 

#ನಾ ಸೌ ದ ೀವೀ ನ ರ್ಿಂಧವಗ 

ನ ಯಕ್ ೂ ನ ೈವ ರಾಕ್ಷಸ್ಃ | 

ನ ಮನುಷ್ ೂಯೀ ನ ರ್ತಯಗಕ್ ಚ 

ನ ಚ ಸಾಥವರವರ್ಾಹಃ | 

ತತತಚಛರಿೀರ ಯೀಗ ೀನ 

ತತತನಾನಮಾನ ವರಾಜ್ತ ೀ || 18-12 

ನಾನಾ ಕ್ಮಗವಪ್ಾಕಾಶಾ 
ನಾನಾ ಯೀನಿಸ್ಮಾಶ್ಾತಾಃ | 
ನಾನಾ ಯೀರ್ ಸ್ಮಾಪನಾನ 
ನಾನಾ ಬುದಿಧ ವಚ ೀಷ್ಟಾತಾಃ || 18-13 

#ನಾನಾ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಮಾರೂಢಾ 

ನಾನಾ ಸ್ಿಂಕ್ಲಪ ಕಾರಿಣಃ | 

ಅ ಸ್ವತಿಂತಾಾಶಾ ಕಿಂಚಿಜ್ಾ್ಞಃ 
ಕಿಂಚಿತಕತೃಗತವ ಹ ೀತವಃ | 

ಲೀಲಾ ಭಾಜ್ನ ತಾಿಂ ಪ್ಾಾಪ್ಾತಃ 
ಶ್ವಸ್ಯ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-14 

ಚ ೂೀದಿತಾಃ ಪರಮೀಶ ೀನ 

ಸ್ವಸ್ವ ಕ್ಮಾಗನು ರೂಪತಃ | 

ಸ್ವರ್ಗಿಂ ವಾ ನರಕ್ಿಂ ವಾಪಿ 

ಪ್ಾಾಣಿನ ೂೀ ಯಾಿಂರ್ತ ಕ್ರ್ಮಗಣಃ || 18-15 

#ಪುನಃ ಕ್ಮಾಗವಶ ೀಷ್ ೀಣ 

ಜ್ಾಯಿಂತ ೀ ರ್ಭಗಕ ೂೀಟರಾತ್ | 
ಜ್ಾತಾ ಮೃತಾಃ ಪುನಜ್ಾಗತಾಃ  
ಪುನಮಗರಣ ಭಾಜನಃ | 

ಭಾಮಿಂರ್ತ ಘೂೀರ ಸ್ಿಂಸಾರ ೀ 
ವಶಾಾಿಂರ್ತ ಕ್ಥಯಾ ವನಾ || 18-16 

ಜೀವತವಿಂ ದುಃಖ ಸ್ವಗಸ್ವಮ್ 

ತದಿದಿಂ ಮಲ ಕ್ಲಪತಮ್ | 

ನಿರಸ್ಯತ ೀ ರ್ುರ ೂೀಬ ೂಗಧಾತ್ 

ಜ್ಞಾನಶಕತಃ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 18-17 

ಇರ್ತ ಆತಮ ಸ್ಥಲಿಂ 
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 ಅಥ ಅಿಂತರಾತಮ ಸ್ಥಲಮ್ ಯದಾ ನಿರಸ್ತಿಂ ಜೀವತವಮ್ 

ಭವ ೀದ್ ರ್ುವಗನುಬ ೂೀಧತಃ | 
ತದಾಿಂತರಾತಮ  ಭಾವೀಪಿ 

ನಿರಸ್ತಸ್ಯ ಭವ ೀದ್ ಧುಾವಮ್ || 18-18 

#ದ ೀಹ ಸ್ಥಥತ ೂೀಪಯಯಿಂ ಜೀವೀ 
ದ ೀಹಸ್ಿಂರ್ ವವಜಗತಃ | 

ಬ ೂೀಧಾತಪರಾತಮ ಭಾವತಾವತ್ 

ಅಿಂತರಾತ ೇರ್ತ ಕೀರ್ತಗತಃ || 18-19 
ಆತಾಮಿಂತರಾಲ ವರ್ತಗತಾವತ್ 

ಜೀವಾತಮ ಪರಮಾತಮನ ೂೀಃ | 
ಯೀಗಾದುಭಯ ಧಮಾಗಣಾಮ್ 

ಅಿಂತರಾತ ೇರ್ತ ಕೀರ್ತಗತಃ || 18-20 

#ಅಹಿಂಕಾರಸ್ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಾತ್ 

ಮನುಷಯತಾವದಿ ವಭಾಮಃ | 

ನ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಅಿಂತರಾತ ೇರ್ತ ಕ್ಥಯತ ೀ || 18-21 

ಯಥಾ ಪದಮ ಪಲಾಶಸ್ಯ 
ನ ಸ್ಿಂಗ ೂೀ ವಾರಿಣಾ ಭವ ೀತ್ | 
ತಥಾ ದ ೀಹಜ್ುಷ್ ೂೀಪಯಸ್ಯ 
ನ ಶರಿೀರ ೀಣ ಸ್ಿಂರ್ರ್ತಃ || 18-22 

#ನಿೀಡಸ್ಥಥತ ೂೀ ಯಥಾ ಪಕ್ಷೀ 
ನಿಡಾದಿಿನನಃ ಪಾದೃಶಯತ ೀ | 

ದ ೀಹಸ್ಥಥತ ಸ್ತಥಾತಾಮಯಮ್ 

ದ ೀಹಾದನಯಃ ಪಾಕಾಶಯತ ೀ || 18-23 
ಆಚಾಛದಯತ ೀ ಯಥಾ ಚಿಂದ ೂಾೀ 
ಮೀಘೈರಾಸ್ಿಂರ್ವಜಗತ ೈಃ | 

ತಥಾತಾಮ ದ ೀಹಸ್ಿಂಘಾತ ೈಃ 
ಅಸ್ಿಂರ್ ಪರಿವ ೀಷ್ಟಾತಃ || 18-24 

#ನಿಮಗಮೀ ನಿರಹಿಂಕಾರ ೂೀ 
ನಿರಸ ೂತೀಪ್ಾಧಿ ವಕ್ಲವಃ | 
ದ ೀಹಸ ೂಥೀಪಿ ಸ್ದಾ ಹಾಯತಾಮ 
ಶ್ ವಿಂ ಪಶಯರ್ತ ಯೀರ್ತಃ || 18-25 

ಭ ೂೀಕ್ೃ ಭ ೂೀಜ್ಯ ಪರಿತಾಯಗಾತ್ 

ಪ್ ಾೀರಕ್ಸ್ಯ ಪಾಸಾದತಃ | 

ಭ ೂೀಕ್ೃತಾಭಾವ ರ್ಲತಃ 
ಸ್ುುರತಾಯತಾಮ ಸ್ವಭಾವತಃ || 18-26 

#ಸ್ವ ಗಷ್ಾಿಂ ಪ್ ಾೀರಕ್ತ ವೀನ 

ಶಿಂಭುರಿಂತಃ ಸ್ಥಥತಃ ಸ್ದಾ | 
ತತಪರಿಜ್ಞಾನ ಯೀಗ ೀನ 

ಯೀಗಿೀ ನಿಂದರ್ತ ಮುಕ್ತವತ್ || 18-27 
ಇರ್ತ ಅಿಂತರಾತಮಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಪರಮಾತಮಸ್ಥಲಮ್ ನಿಧೂಗತ ೀ ತತರ ಬ ೂೀಧ ೀನ 

ಮಲ ೀ ಸ್ಿಂಸಾರಕಾರಣ ೀ | 

ಸಾಮರಸಾಯತ್ ಪರಾತಮಸಾಥತ್ 

ಪರಮಾತಾಮ ಯಮುಚಯತ ೀ || 18-28 

#ಸ್ವ ಗಷ್ಾಮಾತಮ ಭ ೀದಾನಾಮ್ 

ಉತೃಷಾತಾವತ್ ಸ್ವತ ೀಜ್ಸಾ | 
ಪರಮಾತಾಮ ಶ್ವಃ ಪ್ಾೀಕ್ತಃ 
ಸ್ವಗಗ ೂೀಪಿ ಪಾಕಾಶವಾನ್ || 18-29 

ಬಾಹಾಮಿಂಡ ಬುದುುದ ಸ ೂತೀಮಾ 

ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಮಹ ೂೀದಧೌ | 
ಉನಮಜ್್ಿಂರ್ತ ನಿಮಜ್್ಿಂರ್ತ 

ಪರಮಾತಾಮ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 18-30 

#ಯಸ್ಥಮನ್ ಜ್ ೂಯೀರ್ತರ್ಗಣಾಃ ಸ್ವ ಗ 

ಸ್ುುಲಿಂಗಾ ಇವ ಪ್ಾವಕಾತ್ | 
ಉತಪತಯ ವಲಯಿಂ ಯಾಿಂರ್ತ 

ತದೂಾಪಿಂ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-31 

ಯಸ್ಥಮನ್ ಸ್ಮಸ್ತ ವಸ್ೂತನಿ 

ಕ್ಲ ೂಲೀಲಾ ಇವ ವಾರಿಧೌ | 
ಸ್ಿಂಭೂಯ ಲಯ ಮಾಯಾಿಂರ್ತ 

ತದೂಾಪಿಂ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-32 

#ನಿರಸ್ತ ಮಲ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಮ್ 

ನಿಃಶ ೀಷ ಜ್ರ್ದಾತಮಕ್ಮ್ | 

ಸ್ವಗತತ ೂತವೀ ಪರಿ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ಸ್ವರೂಪಿಂ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-33 
ಯಥಾ ವಾಯಪಯ ಜ್ರ್ತಸವಗಮ್ 

ಸ್ವಭಾಸಾ ಭಾರ್ತ ಭಾಸ್ಕರಃ | 

ತಥಾ ಸ್ವಶಕತ ಭಿವಾಯಗಪಯ 
ಪರಮಾತಾಮ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 18-34 

#ವಶವತ ೂೀ ಭಾಸ್ಮಾನ ೂೀಪಿ 

ವಶವ ಮಾಯಾ ವಲಕ್ಷಣಃ | 

ಪರಮಾತಾಮ ಸ್ವಯಿಂಜ್ ೂಯೀರ್ತೀ – 

ರೂಪ್ೀ ಜೀವಾತಮನಾಿಂ ಭವ ೀತ್|| 18-35 

ಇರ್ತ ಪರಮಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ  
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 ಅಥ #ನಿದ ಗಹಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್ ದ ೀಹನ ೂೀಪಿ ಪರಾತಮತವ- 
ಭಾವನ ೂೀ ನಿರಹಿಂಕ್ೃತ ೀಃ | 

ನಿರಸ್ತದ ೀಹಧಮಗಸ್ಯ 
ನಿದ ಗಹಾರ್ಮ ಉಚಯತ ೀ || 18-36 

#ರ್ಲತ ೀ ಮಮತಾ ಹಿಂತ ೀ 
ಸ್ಿಂಸಾರ ಭಾಮಕಾರಣ ೀ | 

ಪರಾಹಿಂತಾಿಂ ಪಾವಷಾಸ್ಯ 
ಕ್ುತ ೂೀ ದ ೀಹಃ ಕ್ುತ ೂೀ ರರ್ತಃ || 18-37 

ಕ ೀವಲ ೀ ನಿಷರ ಪಿಂಚೌಘೀ 
ರ್ಿಂಭಿೀರ ೀ ಚಿನಮಹ ೂೀದಧೌ | 

ನಿಮರ್ನ ಮಾನಸ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ಕ್ಥಿಂ ದ ೀಹಿಂ ವಚಿಿಂತಯೀತ್ || 18-38 

#ಅಪರಿಚ ಛೀದಯ ಮಾತಾಮನಮ್ 

ಚಿದಿಂಬರ ರ್ಮರ್ತ ಸ್ಮರನ್ | 

ದ ೀಹ ಯೀಗ ೀಪಿ ದ ೀಹಸ ಥೈಃ 
ವಕಾರ ೈನಗ ವಲಪಯತ ೀ || 18-39 

ಅಖಿಂಡ ಸ್ಿಂವದಾಕಾರಮ್ 

ಅದಿವರ್ತೀಯಿಂ ಸ್ುಖಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಪರಮಾಕಾಶ ಮಾತಾಮನಮ್ 

ಮನಾವನಃ ಕ್ುತಾ ಮುಹಯರ್ತ || 18-40 

#ಉಪ್ಾಧಿ ವಹತಾ ಭ ೀದಾ 

ದೃಶಯಿಂತ ೀ ಚ ೈಕ್ ವಸ್ುತನಿ | 
ಇರ್ತ ಯಸ್ಯ ಮರ್ತಃ ಸ ೂೀಯಮ್ 

ಕ್ಥಿಂ ದ ೀಹರ್ಮತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 18-41 
ಭ ೀದ ಬುದಿಧಃ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಪರಿಚ ಛೀದಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ | 

ಅಭ ೀದ ಬುದೌಧ ಜ್ಾತಾಯಾಮ್ 

ಪರಿಚ ಛೀದಸ್ಯ ಕಾ ಕ್ಥಾ || 18-42 

#ಶ್ವೀಹ ರ್ಮರ್ತ ಯಸಾಯಸ್ಥತ 
ಭಾವನಾ ಸ್ವಗಗಾರ್ಮನಿೀ | 

ತಸ್ಯ ದ ೀಹ ೀನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಃ 
ಕ್ಥಿಂ ಸಾಯದರ್ಮತಾತಮನಃ || 18-43 

ಇರ್ತ ನಿದ ಗಹಾರ್ಮಸ್ಥಲಿಂ 

 
#ಅಥ #ನಿಭಾಗವಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್ 

ವಯರ್ತ ರ ೀಕಾತ್ ಸ್ವವರೂಪಸ್ಯ 
ಭಾವಾಿಂತರ ನಿರಾಕ್ೃತ ೀಃ| 

ಭಾವೀ ವಕಾರ ನಿಮುಗಕ ೂತೀ 
ನಿಭಾಗವಾರ್ಮ ಉಚಯತ ೀ || 18-44 

#ಅಹಿಂ ಬಾಹ ೇರ್ತ ಭಾವಸ್ಯ 
ವಸ್ುತ ದವಯ ಸ್ಮಾಶಾಯಃ | 

ಏಕೀ ಭೂತಸ್ಯ ಚಿದ ೂವಯೀರ್ಮನ 
ತದಭಾವೀ ವನಿಶ್ಾತಃ || 18-45 

ಏಕ್ಭಾವ ನಿರೂಢಸ್ಯ 
ನಿಷಕಲಿಂಕ ೀ ಚಿದಿಂಬರ ೀ | 

ಕ್ವ ಜ್ಾರ್ತ ವಾಸ್ನಾ ಯೀರ್ಃ 
ಕ್ವ ದ ೀಹತವಿಂ ಪರಿಭಾಮಃ || 18-46 

#ಶ ನ ಯೀ ಚಿದಿಂಬರ ೀ ಸಾಥನ ೀ 
ದೂರ ೀ ವಾಙ್ಮಮನ ಸಾಧವನಃ | 
ವಲೀನಾತಾಮ ಮಹಾಯೀಗಿೀ 
ಕ ೀನ ಕಿಂ ವಾಪಿ ಭಾವಯೀತ್ || 18-47 

ಅವಶುದ ಧೀ ವಶುದ ಧೀ ವಾ 

ಸ್ಥಲ ೀ ದಿೀಪಿತಯಗಥಾ ರವ ೀಃ | 

ಪತತ ಯೀವಿಂ ಸ್ದಾದ ವೈರ್ತೀ 
ಸ್ವಗತಾ ಸ್ಮವೃರ್ತತಮಾನ್ || 18-48 

#ನ ಬಿಭ ೀರ್ತ ಜ್ರಾಮೃತ ೂಯೀಃ 
ನ ಕ್ಷುಧಾಯಾ ವಶಿಂ ವಾಜ್ ೀತ್ | 
ಪರಿಪೂಣಗ ನಿಜ್ಾನಿಂದಮ್ 

ಸ್ಮಾಸಾವದನ್ ಮಹಾಸ್ುಖೀ || 18-49 

ಕ್ುತ ೂೀ ಭಾವಃ ಕ್ುತಶ್ಾತತಮ್ 

ಕ್ುತಃ ಸ್ಿಂಕ್ಲಪ ವಾಸ್ನಾ | 

ನಿಸ್ತರಿಂಗ ೀ ಚಿದಿಂ ಬ ೂೀಧೌ 

ವಲೀನಸ್ಯ ಮಹಾತಮನಃ || 18-50 

ಇರ್ತ ನಿಭಾಗವಾರ್ಮಸ್ಥಲಿಂ 

 ಅಥ #ನಷ್ಾಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್ ಭ ೀದಶ ನ ಯೀ ಮಹಾಬ ೂೀಧ ೀ 
ಜ್ಞಾತಾಾದಿತಾಯಹೀನಕ್ಃ | 
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಷಾಭಾವ ೀನ 

ನಷ್ಾಾರ್ಮ ಇಹ ೂೀಚಯತ ೀ || 18-51 

#ಅದ ವೈತ ವಾಸ್ನಾವಷಾ- 
ಚ ೀತಸಾಿಂ ಪರಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಪಶಯತಾಮಿಂತರಾತಾಮನಮ್ 

ಜ್ಞಾತೃತವಿಂ ಕ್ಥಮನಯಥಾ || 18-52 
ಅಕ್ತಾಗಹಮವ ೀತಾತಹಮ್ 

ಅದ ೀಹ ೂೀಹಿಂ ನಿರಿಂಜ್ನಃ | 

#ನಿರಸ್ತ ಭ ೀದ ಜ್ಲಪಸ್ಯ 
ನಿರಿೀಹಸ್ಯ ಪಾಶಾಮಯತಃ | 

ಏಕೀಭೂತ ೀ ನಿಜ್ಾಕಾರ ೀ 
ಸ್ಿಂವದಾ ನಿಷರಪಿಂಚಯಾ | 

#ಮಹಾಸ್ತಾತ ಮಹಾಸ್ಿಂವದ್ 

ವಶವ ರೂಪ್ಾ ಪಾಕಾಶತ ೀ | 
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ಇರ್ತ ಚಿಿಂತಯತಃ ಸಾಕ್ಾತ್ 

ಸ್ಿಂವದ ೀವ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 18-53 
ಸ ವೀ ಮಹರ್ಮನ ವಲೀನಸ್ಯ 
ಕಮನಯಜ್ ್ಞೀಯ ಮುಚಯತ ೀ || 18-54 

ಕ ೀನ ಕಿಂ ವ ೀದನಿೀಯಿಂ ತದ್ 

ವ ೀತಾತ ಕ್ಃ ಪರಿಭಾಷಯತ ೀ || 18-55 
ತದಿವನಾ ನಾಸ್ಥತ ವಸ ತವೀಕ್ಮ್ 

ಭ ೀದ ಬುದಿಧಿಂ ವಮುಿಂಚತಃ || 18-56 
ಇರ್ತ ನಷ್ಾಾರ್ಮಸ್ಥಲಿಂ #ಅಥ ಆದಿಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಮ್ ಸ್ವಾಗಧಿಷ್ಾಾಕ್ೃತಃ  ಶಿಂಭುಃ 

ಆದಿಸ್ತಸ್ಯ ಪಾಸಾದತಃ | 

ಆದಿಪಾಸಾದಿೀತುಯಕ ೂತೀಯಮ್ 

ನಿವಗಕಾರ ಪದ ೀ ಸ್ಥಥತಃ || 18-57 

#ಅನ ೀಕ್ಜ್ನಮಶುದಧಸ್ಯ 
ನಿರಹಿಂಕಾರಭಾವನಃ | 

ಅಪಾಪಿಂಚಸಾಯದಿ ದ ೀವಃ 
ಪಾಸ್ಥೀದರ್ತ ವಮುಕ್ತಯೀ || 18-58 

ಶ್ವಪಾಸಾದ ಸ್ಿಂಪತಾಯ 
ಶ್ವಭಾವ ಮುಪ್ ೀಯುಷ್ಟ | 

ಶ್ವಾದನಯ ಜ್್ರ್ಜ್ಾ್ಲಮ್ 

ದೃಶಯತ ೀ ನ ಚ ದೃಶಯತ ೀ || 18-59 

#ಶಿಂಭ ೂೀಃ ಶ್ವ ಪಾಸಾದ ೀನ 

ಸ್ಿಂಸಾರಚ ಛೀದ ಕಾರಿಣಾ | 

ಮೀಹರ್ಾಿಂಥಿಂ ವನಿಭಿಗದಯ 
ಮುಕತಿಂ ಯಾಿಂರ್ತ ವವ ೀಕನಃ || 18-60 

ವನಾ ಪಾಸಾದರ್ಮೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ಿಂಸಾರ ೂೀ ನ ನಿವತಗತ ೀ | 
ವನಾ ಸ್ೂಯಗದಯಿಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಯತ್ ತಮಸ ೂೀ ಲಯಃ || 18-61 

#ಸ್ವಾಗನು ಗಾಾಹಕ್ಃ ಶಿಂಭುಃ 
ಕ ೀವಲಿಂ ಕ್ೃಪಯಾ ಪಾಭುಃ | 

ಮೀಚಯೀತ್ ಸ್ಕ್ಲಾನ್ ಜ್ಿಂತೂನ್ 

ನ ಕಿಂಚಿದಿಹ ಕಾರಣಮ್ || 18-62 
ಇರ್ತ ಆದಿಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಿಂ #ಅಥ ಅಿಂತಯ ಪಾಸಾದಿ ಸ್ಥಲಮ್ ಲಯಃ ಸ್ವಗಪದಾಥಾಗನಾಮ್ 

ಅಿಂತಯ ಇತುಯಚಯತ ೀ ಬುಧ ೈಃ | 
ಪಾಸಾದ ೂೀನು ಭವಸ್ತಸ್ಯ 
ತದಾವನಿಂತಯ ಪಾಸಾದವಾನ್ || 18-63 

#ದ ೀವರ್ತಯಗಙ್ಮನುಷ್ಾಯದಿ- 
ವಯವಹಾರ ವಕ್ಲಪನಾ | 
ಮಾಯಾಕ್ೃತಾ ಪರ ೀ ತತ ತವೀ 
ತಲಲಯೀ ತತಷಯೀ ಭವ ೀತ್ || 18-64 

ಸಾಕ್ಾತೃತ ೀ ಪರ ೀ ತತ ತವೀ 
ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ಕ್ವ ಪದಾಥಗ ಪರಿಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ುತ ೂೀ ಜ್ಞಾತೃತವ ಸ್ಿಂಭವಃ || 18-65 

#ಪದಾಥಾಗಃ ಸ್ವಪನ ಸ್ಿಂದೃಷ್ಾಾ 
ಯಥಾ ಬ ೂೀಧ ೀ ಲಯಿಂ ರ್ತಾಃ | 

ತಥಾ ಸ್ಿಂಸಾರಜ್ಾಃ ಭಾವಾ 

ಲೀಯಿಂತ ೀ ಬಾಹಮ ಬ ೂೀಧತಃ || 18-66 

ಸ್ುಷುಪತಸ್ಯ ಯಥಾ ವಸ್ುತ 
ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಭಾಸ್ತ ೀ | 

ತಥಾ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ 
ನ ಕಿಂಚಿದವಸ್ುತ ದೃಶಯತ ೀ || 18-67 

#ಯಥಾಕಾಶ ಮವಚಿಛನನಮ್ 

ನಿವಗಕಾರಿಂ ಸ್ವರೂಪತಃ | 

ತಥಾ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ 
ಸ್ವರೂಪಮವ ಶ್ಷಯತ ೀ || 18-68 

ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಮುಕ್ತಸ್ಯ 
ದೃಶಯಿಂ ಕ್ತಗವಯಮೀವ ವಾ | 

ಸ್ುಖ ಸ್ೂುರ್ತಗ ಸ್ವರೂಪ್ ೀಣ 

ನಿಶಾಲಾ ಸ್ಥಥರ್ತರುಚಯತ ೀ || 18-69 
#ಶ್ವಾದ ವೈತಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಶ್ಥಲಾಶ ೀಷ ವಸ್ುತ ನಃ | 

ಕ ೀವಲಿಂ ಸ್ಿಂವದುಲಾಲಸ್- 
ದಶ್ಗನಃ ಕ ೀನ ಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 18-70 

ಇರ್ತ ಅಿಂತಯಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಿಂ #ಅಥ ಸ ೀವಯ ಪಾಸಾದಿ ಸ್ಥಲಮ್ ಸ ೀವಯೀ ರ್ುರುಃ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಶ್ವ ಏವ ನ ಸ್ಿಂಶಯಃ | 

ಪಾಸಾದ ೂೀಸ್ಯ ಪರಾನಿಂದ- 
ಪಾಕಾಶಃ ಪರಿಕೀತಾಯತ ೀ || 18-71 

#ಸ ೀವಯೀ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತ ೂೀ ಹಯಸ್ಯ 
ಪಾಸಾದ ೂೀನುಭವೀ ಮತಃ | 
ತದ ೀಕಾವ ೀಶರೂಪ್ ೀಣ 

ತದಾವನ್ ಸ ೀವಯ ಪಾಸಾದವಾನ್ || 18-72 
ರ್ುರುದ ೀವಃ ಪರಿಂ ತತತವಮ್ 

ಪರತತತವಿಂ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ | 
#ಅಪರಿಚ ಛೀದಯಮಾತಮಸ್ಥಮ್ 

ಅವಾಙ್ಮನಸ್ ಗ ೂೀಚರಮ್ | 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ೀನ ತೃಪತಸ್ಯ 
ಕಮನ ಯೈಭ ೂಗಜ್ಯವಸ್ುತಭಿಃ | 

#ಮುಕತರ ೀವ ಪರಾ ತೃಪಿತಃ 
ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾ | 
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ತದ ೀಕ್ತಾವನು ಭಾವ ೀನ 

ನ ಕಿಂಚಿದವ ಶ್ಷಯತ ೀ || 18-73 
ಆನಿಂದಿಂ ಪಶಯತಾಿಂ ಪುಿಂಸಾಮ್ 

ರರ್ತರನಯತಾ ಕಾ ಭವ ೀತ್ || 18-74 
ಜ್ಞಾನಾದ ೀವ ಪರಾನಿಂದಮ್ 

ಪಾಕಾಶಯರ್ತ ಸ್ಚಿಛವಃ || 18-75 
ನಿತಯತೃಪತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ 
ಕಮನ ಯೈಭ ೂಗರ್ಸಾಧನ ೈಃ || 18-76 

ನ ಬಾಹಯಿಂ ಕ್ಮಗ ತಸಾಯಸ್ಥತ 
ನ ಚಾಿಂತನ ವಗ ಕ್ುತಾಚಿತ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನರೂಢಸ್ಯ 
ದ ೀಹಭಾಾಿಂರ್ತಿಂ ವಮುಿಂಚತಃ || 18-77 

ನ ಕ್ಮಗಬಿಂಧ ೀ ನ ತಪ್ೀವಶ ೀಷ್ ೀ 
ನ ಮಿಂತಾಯೀಗಾಭಯಸ್ನ ೀ ತಥ ೈವ | 
ಧಾಯನ ೀ ನ ಬ ೂೀಧ ೀ ಚ ತಥಾತಮತತ ತವೀ 
ಮನಃಪಾವೃರ್ತತಃ ಪರಯೀರ್ಭಾಜ್ಾಮ್|18-78 

ಇರ್ತ ಸ ೀವಯಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಿಂ # 

ಓಿಂ ತತಸತ್ ಇರ್ತ 

ಶ್ಾೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಧಿಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯಯಾಿಂ ಶ್ವಯೀರ್ಶಾಸ ರೀ 
ಶ್ಾೀರ ೀಣುಕಾರ್ಸ್ಯಸ್ಿಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಗನಿಣಗಯೀ, 

ಶ್ಾೀಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗವರಚಿತ ೀ 
ಶ್ಾೀಸ್ಥದಾಧಿಂತಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಿಂರ್ ಸ್ಥಲಾಿಂತರ್ಗತ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ ೀ ಆತಮಸ್ಥಲಾದಿ ನವವಧ ಸ್ಥಲಾಿಂತರ್ಗತಪಾಸ್ಿಂಗ ೂೀ ನಾಮ 

ಅಷ್ಾಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
 

ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ೂತೀತಾಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭಾಷಾಮ್ 

ಮಾತಾಾಹೀನಿಂ ಚ ಯದಿವ ೀತ್ | 
ತತಸವಗಿಂ ಕ್ಷಮಯತಾಿಂ ದ ೀವ 

ಶ್ಾೀರ ೀಣುಕ್ ರ್ಣ ೀಶವರ || 

ಓಿಂ ಸ್ವ ೀಗಷ್ಾಿಂ ಸ್ವಸ್ಥತರ್ ಭವತು 
ಓಿಂ ಸ್ವ ೀಗಷ್ಾಿಂ ಶಾಿಂರ್ತರ್ ಭವತು 
ಓಿಂ ಸ್ವ ೀಗಷ್ಾಿಂ ಶ್ವಿಂ ಭವತು 
ಓಿಂ ಶಾಿಂರ್ತಃ ಶಾಿಂರ್ತಃ ಶಾಿಂರ್ತಃ 

ಓಿಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ಹ ವೀಯಗಿಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀಜ್ಸ್ಥವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸ್ುತ 
ಮಾ ವದಿವಷ್ಾವ ಹ ೈ 
ಓಿಂ ಶಾಿಂರ್ತಃ ಶಾಿಂರ್ತಃ ಶಾಿಂರ್ತಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸ್ಮಸಾತ ಸ್ುಖನ ೂೀ ಭವಿಂತು 
ಸ್ವ ೀಗ ಜ್ನಾಃ ಸ್ುಖನ ೂೀ ಭವಿಂತು 
ಸ್ವ ೀಗ ಸ್ಿಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀಗ ಭದಾಾಣಿ ಪಶಯಿಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಾತ ದುಃಖ ಭಾಭಗವ ೀತ್ 

ಓಿಂ ಶಾಿಂರ್ತಃ ಶಾಿಂರ್ತಃ ಶಾಿಂರ್ತಃ 
ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

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

ಶ್ಾೀ ಸ್ಥದಾದಿಂತ ಶ್ಖಾಮಣಿ 

ಸ್ಿಂಜ್ ನೀ   ಸ್ುಖಾಯತ ೀ|  
ಸ್ಿಂಜ್ ನೀ   ಸ್ುಖಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸ್ಿಂಭವಮುನಿವರ 

ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸ್ಿಂಭವಮುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುಾತ ೈ ರವ ರ್ತೀಣ ೀಗ                     
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಏಕ ೂೀತತರ ಶತ ಸ್ಿಂಖಯ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗ  
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗ  
ಸ್ವಣಾಗಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ 
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಅಷ್ಾಾವರಣ ವಧಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ ೂೀಪ್ಾನ ೀ 
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ ೂೀಪ್ಾನ ೀ 
ಪಿಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಗನಿ  
ಪಿಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಗನಿ 

ತತತವ ತಾಯಗಿೀತ ೀ    
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ       
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ರ್ುರುಚರಲಿಂರ್ ಸ್ಪಯಾಗ 

ದಿೀಕ್ಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ಶತ ಶತ ಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬಾಹಮ ಪರ ೀ  
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                   

ಶರಣಾರ್ತ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ನಿಶಾಲ ಭಕತ ವಧಾಯಿನಿ  
ನಿಶಾಲ ಭಕತ ವಧಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ರ್ಿಂಗ ೀ 
 ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ಾೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸ್ುವ ೀದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್-ರ್ತಾಮಶದ್  ಬುದುುದ  
ಷಡಧಿಕ್-ರ್ತಾಮಶದ್  ಬುದುುದ 

ಶ್ವ ಸಾರ್ರ ರಮಯೀ 
 ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ಜ್ರ್ದುುರು   
ಸ್ಥಿಂಹಾಸ್ನ ಪರ್ತನಾ 

ಸ್ಥಿಂಹಾಸ್ನ ಪರ್ತನಾ 

ಪಾವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ಾಥತಾ   
ಪಾವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ಾಥತಾ   
ಭೂ ಮಿಂಡಲ ಧಾಯಾಗ        
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತೃಪ್ ೈ:   
ಕ ೂೀಟಿ ಜ್ನ ೈರ್ ವಿಂದ ಯೈ:  
ಕ ೂೀಟಿ ಜ್ನ ೈರ್ ವಿಂದ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವರ್ತ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭರ್ವರ್ತ ಮಾತ:     
ಜ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ       
ಓಿಂ ಜ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 

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

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

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

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
ಓಿಂ ಜ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

  

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರಾಷ್ಟಕ 

ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ   ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಪ್ಾಹಮಾಿಂ 

ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ   ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ  ರಕ್ಷಮಾಮ್ 
ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 1 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 2 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 3 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರರ ಶ ಂಗ ನಿಕ ೇತ್ನಂ 

ಶಂಜನಿೇ ಕ ತ್ ಪನನಗ ೇಶವರ ಮಚುುತಾನಲ ಸಾಯಾಕಮ್ 

ಕ್ಷಿಪರದ್ಗದ ಪುರತ್ರಯಂ ರ್ತಾದಿವಾಲಯೈ ರಭಿ ವಂದ್ರತ್ಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈ ಯಮಃ 

ಪಿಂಚಪ್ಾದಪ  ಪುಷಪ ರ್ಿಂಧ ಪದಾಿಂಬುಜ್ ದವಯ  ಶ  ೀಭಿತಿಂ 

ಫಾಲ ಲ ೂೀಚನ ಜ್ಾತ ಪ್ಾವಕ್ ದರ್ದ ಮನಮಥ ವರ್ಾಹಿಂ 

ಭಸ್ಮದಿರ್ಧ ಕ್ಲ ೀವರಿಂ ಭವನಾಶನಿಂ ಭವಮವಯಯಿಂ 

ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಮಾಶಾಯೀ ಮಮ ಕಿಂ ಕ್ರಿಷಯರ್ತ ವ ೈ ಯಮ: 

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖುಚಮಮ ಕ  ತ ್ ೇತ್ತರಿೇಯ ಮನ ್ ೇಹರಂ 

ಪಂಕಜಾಸನ ಪದಮಲ ೂೀಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರರ ಸರ ್ ೇರುಹಂ 

ದ ೇವಸಂಧು ತ್ರಂಗ ಸೇಕರ ಸ್ಥಕ್ತ ಶುಭಾ ಜಟಾಧರಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮಃ 
ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 4 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 5 ಸ ೂತೀತಾ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 6 ಸ ್ ತೇತ್ರ 

ಯಕ್ಷರಾಜ್ ಸ್ಖಿಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಿಂ ಭುಜ್ಿಂರ್ ವಭೂಷಣಮ್ 

ಶ ೈಲರಾಜ್ ಸ್ುತಾ ಪರಿಷೃತ ಚಾರು ವಾಮ ಕ್ಲ ೀವರಿಂ 

ಕ್ ೀಡ ನಿೀಲರ್ಲಿಂ ಪರಶವಥ ಧಾರಿಣಿಂ ಮೃರ್ಧಾರಿಣಿಂ 

ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಮಾಶಾಯೀ ಮಮ ಕಿಂ ಕ್ರಿಷಯರ್ತ ವ ೈಯಮ: 

ಕುಂಡಲೇ ಕ ತ್ ಕುಂಡಲಶವರ ಕುಂಡಲಂ ವ ಷ್ವಾಹನಂ 

ನಾರದಾದ್ರ ಮುನಿೇಶವರ ಸ್ುತತ ವ ೈಭವಿಂ ಭುವನ ೇಶವರಮ್ 

ಅಂಧಕಾಂತ್ಕ ಮಾಶರತಾಮರ ಪಾದ್ಪಂ ಶಮನಾಂತ್ಕಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಮಮ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈಯಮ: 

ಭ ೀಷಜ್ಿಂ ಭಾವರ ೂೀಗಿಣಾ ಮಖಲಾಪ ದಾಮಪ ಹಾರಿಣಿಂ 

ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವನಾಶನಿಂ ರ್ತಾರ್ುಣಾತಮಕ್ಿಂ ರ್ತಾವಲ ೂೀಚನಿಂ 

ಭಕತಮುಕತ ಫಲಪಾದಿಂ ಸ್ಕ್ಲಾಘ ಸ್ಿಂಘ ನಿಬಹಗಣಿಂ 

ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಮಾಶಾಯೀ ಮಮ ಕಿಂ ಕ್ರಿಷಯರ್ತ ವ ೈಯಮ: 
ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 7 ಸ ೂತೀತಾ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 8 ಸ ್ ತೇತ್ರ ಚಿಂದಾಶ ೀಖರಾಷಾಕ್ 9 ಸ ೂತೀತಾ 
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ಭಕತವತ್ಸಲ ಮರ್ಚಮತ್ಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದ್ಂಬರಂ 

ಸವಮ ಭ್ತ್ ಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರ ಮಪರಮೆಯ ಮನುತ್ತಮಮ್ 

ಸ ್ ೇಮವಾರಿನ ಭ ್ ೇಹುತಾಶನ ಸ ್ ೇಮಪಾದ್ುಖಿಲಾಕ ತಿಂ 

ಚಂದ್ರಶ ೇಖರ ಮಾಶರಯೇ ಕಂ ಕರಿಷ್ುತಿ ವ ೈ ಯಮಃ 

ವಶವಸ್ೃಷ್ಟಾ ವಧಾಯಿನಿಂ ಪುನರ ೀವ ಪ್ಾಲನ ತತಪರಿಂ 

ಸ್ಿಂಹರಿಂ ತಮಪಿ ಪಾಪಿಂಚಮಶ ೀಷಲ ೂೀಕ್ ನಿವಾಸ್ಥನಿಂ 

ಕಾ ಡ ಯಿಂತ ಮಹನಿಗಶಿಂ ರ್ಣನಾಥ ಯೂಥ ಸ್ಮನಿವತಿಂ 

ಚಿಂದಾಶ ೀಖರ ಮಾಶಾಯೀ ಮಮ ಕಿಂ ಕ್ರಿಷಯರ್ತ 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 ಆಶ್ಲಷಾವ ಪುದ್ಮರಾಭಾುಮ್ 

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

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಸರಸ ್ ೇತ್ಸವಾಭಾುಂ 

ನಮಸ್ರೂತ್ ಆಭೇಷ್ಟ ವರ ಪರದಾಭಾು೦ 

ನಾರಾಯಣ ೇನಾರ್ಚಮತ್ ಪಾದ್ುಕಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||2|| 

ನಮಃ ಶ್ವಾಭಾಯ೦  ವೃಷವಾಹನಾಭಾಯ೦ 

ವರಿಿಂಚಿ ವಷ್ಟವವ೦ದಾ ಸ್ು ಪೂಜತಾ-ಭಾಯಿಂ 

ವಭೂರ್ತ ಪ್ಾರ್ತೀರವ ಲ ೀಪನಾಭಾಯಿಂ 

ನಮೀ ನಮಃ ಶಿಂಕ್ರ ಪ್ಾವಗರ್ತೀಭಾಯಿಂ||3|| 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಜ್ರ್ದಿೀಶವರಾಭಾಯ೦ 

ಜ್ರ್ತಪರ್ತಭಾಯಿಂ ಜಯ ವಿಗರಹಾಭಾುಂ 

ಜಂಭಾರಿ ಮುಖ ಯೈರ್ ಅಭ ವಂಧಿತಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ-ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||4 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಪರಮೌಷ್ಧಾಭಾುಂ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೇ ಪಂಜರ ರಂಜಿತಾಭಾುಂ 

ಪರಪಂಚ ಸ ಷ್ಟಟ ಸತಿಿ ಸಂಹ ತಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರ-ಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||5 

ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ಮ್ ಅತಿ ಸುಂದ್ರಾಭಾು೦ 

ಅತ್ುಂತ್ ಮಾಸಕತ ಹೃದಿಂಬುಜ್ಾಭಾಯಿಂ 

ಅಶ ೀಷಲ ೂೀಕ ೈಕ್ ಹಿತ್ಂಕರಾಭಾುಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||6 
ನಮಃ ಶವಾಭಾು೦ ಕ್ಲನಾಶನಾಭಾಯಿಂ 

ಕ್ಿಂಕಾಲ 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 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 ಪುಜತಾಭಾಯಿಂ 

ನಮೇ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾವಮತಿೇಭಾುಂ||12 
 ಶ್ಾೀ ಉಮಾ ಮಹ ೀಶವರ ಸ ೂತೀತಾಿಂ ಸ್ಿಂಪೂಣಗಿಂ  
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ಅಷ್ಾಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಾಿಂತರ್ಗತ ನವವಧಲಿಂರ್ ಸ್ಥಲ ಪಾಸ್ಿಂರ್ಃ  ಅಥ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅರ್ಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲ ಸ್ಿಂಬದಾಧಃ 
ಸ್ಥಲಭ ೀದಾಃ ಪಾಕೀರ್ತಗತಾಃ | 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಾ ರೂಢಾನ್ 

ಸ್ಥಲಭ ೀದಾನ್ ವದಸ್ವ ಮೀ || 18-1 

 || ಶ್ಾೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಸ್ಥಲಾನಾಿಂ ನವಕ್ಿಂ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಾ ಶ್ಾತಮ್ | 

ಆದಾವಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ಅಿಂತರಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ತತಃ || 18-2 

 

ಪರಮಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ಪಶಾಾತ್ 

ನಿದ ಗಹಾರ್ಮ ಸ್ಿಂಜ್ಞಕ್ಮ್ | 

ನಿಭಾಗವಾರ್ಮ ಸ್ಿಂಜ್ಞಿಂ ಚ 

ತತ ೂೀ ನಷ್ಾಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್ || 18-3 

 #ಆದಿ ಪಾಸಾದನಾಮಾ ಥ 

ತತ ೂೀಪಯಿಂತಯ ಪಾಸಾದಕ್ಮ್ | 
ಸ ೀವಯ ಪಾಸಾದಕ್ಿಂ ಚಾಥ 

ಶುಾಣು ತ ೀಷ್ಾಿಂ ಚ ಲಕ್ಷಣಮ್ || 18-4 

 

 ಇರ್ತ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಮ್ ಅಥ ಆತಮಸ್ಥಲಮ್  

ಜೀವ ಭಾವಿಂ ಪರಿತಯಜ್ಯ 
ಯದಾ ತತತವಿಂ ವಭಾವಯತ ೀ | 
ರ್ುರ ೂೀಶಾ ಬ ೂೀಧ ಯೀಗ ೀನ 

ತದಾತಾಮಯಿಂ ಪಾಕೀರ್ತಗ ತಃ || 18-5 

 #ವಾಲಾರ್ಾ ಶತಭಾಗ ೀನ 

ಸ್ದೃಶ  ೀ ಹೃದಯ ಸ್ಥಥತಃ | 
ಅಶನನ್ ಕ್ಮಗಫಲಿಂ ಸ್ವಗಮ್ 

ಆತಾಮ ಸ್ುುರರ್ತ ದಿೀಪವತ್ || 18-6 

 

ಆತಾಮಪಿ ಸ್ವಗಭೂತಾನಾಮ್ 

ಅಿಂತಃಕ್ರಣ ಮಾಶ್ಾತಃ | 

ಅಣುಭೂತ ೂೀ ಮಲಾ ಸ್ಿಂಗಾದ್ 

ಆದಿಕ್ಮಗ ನಿಯಿಂರ್ತಾತಃ || 18-7 

 #ಜ್ಪ್ಾ ಯೀಗಾದಯಥಾ ರಾರ್ಃ 
ಸ್ುಟಿಕ್ಸ್ಯ ಮಣ ೀಭಗವ ೀತ್ | 
ತಥಾಹಿಂಕಾರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಾತ್ 

ಆತಮ ನ ೂೀ ದ ೀಹಮಾನಿತಾ || 18-8 

 

ಅಶರಿೀರ ೂೀಪಿ  ಸ್ವಗತಾ 
ವಾಯಪಕ ೂೀಪಿ ನಿರಿಂಜ್ನಃ| 

ಆತಾಮ  ಮಾಯಾ ಶರಿೀರಸ್ಥಃ 
ಪರಿಭಾಮರ್ತ ಸ್ಿಂಸ್ೃತೌ || 18-9 

 #ಆತಮ ಸ್ವರೂಪ ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ದ ೀಹ ೀಿಂದಿಾಯ ವಭಾರ್ತಃ | 

ಅಖಿಂಡ ಬಾಹಮ ರೂಪ್ ೀಣ 

ತದಾತಮ ಪ್ಾಾಪಿತ ರುಚಯತ ೀ || 18-10 

 

ನ ಚಾಸ್ಥತ ದ ೀಹ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ ೂೀ 
ನಿದ ಗಹಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವತಃ | 
ಅಜ್ಞಾನ ಕ್ಮಗ ಯೀಗ ೀನ 

 #ನಾ ಸೌ ದ ೀವೀ ನ ರ್ಿಂಧವಗ 

ನ ಯಕ್ ೂ ನ ೈವ ರಾಕ್ಷಸ್ಃ | 

ನ ಮನುಷ್ ೂಯೀ ನ ರ್ತಯಗಕ್ ಚ 
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ದ ೀಹೀ ಭವರ್ತ ಭುಕ್ತಯೀ || 18-11 ನ ಚ ಸಾಥವರವರ್ಾಹಃ | 

ತತತಚಛರಿೀರ ಯೀಗ ೀನ 

ತತತನಾನಮಾನ ವರಾಜ್ತ ೀ || 18-12 
ನಾನಾ ಕ್ಮಗವಪ್ಾಕಾಶಾ 
ನಾನಾ ಯೀನಿಸ್ಮಾಶ್ಾತಾಃ | 
ನಾನಾ ಯೀರ್ ಸ್ಮಾಪನಾನ 
ನಾನಾ ಬುದಿಧ ವಚ ೀಷ್ಟಾತಾಃ || 18-13 

 #ನಾನಾ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಮಾರೂಢಾ 

ನಾನಾ ಸ್ಿಂಕ್ಲಪ ಕಾರಿಣಃ | 

ಅ ಸ್ವತಿಂತಾಾಶಾ ಕಿಂಚಿಜ್ಾ್ಞಃ 
ಕಿಂಚಿತಕತೃಗತವ ಹ ೀತವಃ | 

ಲೀಲಾ ಭಾಜ್ನ ತಾಿಂ ಪ್ಾಾಪ್ಾತಃ 
ಶ್ವಸ್ಯ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-14 

 

ಚ ೂೀದಿತಾಃ ಪರಮೀಶ ೀನ 

ಸ್ವಸ್ವ ಕ್ಮಾಗನು ರೂಪತಃ | 

ಸ್ವರ್ಗಿಂ ವಾ ನರಕ್ಿಂ ವಾಪಿ 

ಪ್ಾಾಣಿನ ೂೀ ಯಾಿಂರ್ತ ಕ್ರ್ಮಗಣಃ || 18-
15 

 #ಪುನಃ ಕ್ಮಾಗವಶ ೀಷ್ ೀಣ 

ಜ್ಾಯಿಂತ ೀ ರ್ಭಗಕ ೂೀಟರಾತ್ | 
ಜ್ಾತಾ ಮೃತಾಃ ಪುನಜ್ಾಗತಾಃ  
ಪುನಮಗರಣ ಭಾಜನಃ | 

ಭಾಮಿಂರ್ತ ಘೂೀರ ಸ್ಿಂಸಾರ ೀ 
ವಶಾಾಿಂರ್ತ ಕ್ಥಯಾ ವನಾ || 18-16 

 

ಜೀವತವಿಂ ದುಃಖ ಸ್ವಗಸ್ವಮ್ 

ತದಿದಿಂ ಮಲ ಕ್ಲಪತಮ್ | 

ನಿರಸ್ಯತ ೀ ರ್ುರ ೂೀಬ ೂಗಧಾತ್ 

ಜ್ಞಾನಶಕತಃ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 18-17 

 ಇರ್ತ ಆತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಅಿಂತರಾತಮ ಸ್ಥಲಮ್ 

ಯದಾ ನಿರಸ್ತಿಂ ಜೀವತವಮ್ 

ಭವ ೀದ್ ರ್ುವಗನುಬ ೂೀಧತಃ | 
ತದಾಿಂತರಾತಮ  ಭಾವೀಪಿ 

ನಿರಸ್ತಸ್ಯ ಭವ ೀದ್ ಧುಾವಮ್ || 18-18 

 #ದ ೀಹ ಸ್ಥಥತ ೂೀಪಯಯಿಂ ಜೀವೀ 
ದ ೀಹಸ್ಿಂರ್ ವವಜಗತಃ | 

ಬ ೂೀಧಾತಪರಾತಮ ಭಾವತಾವತ್ 

ಅಿಂತರಾತ ೇರ್ತ ಕೀರ್ತಗತಃ || 18-19 

 

ಆತಾಮಿಂತರಾಲ ವರ್ತಗತಾವತ್ 

ಜೀವಾತಮ ಪರಮಾತಮನ ೂೀಃ | 
ಯೀಗಾದುಭಯ ಧಮಾಗಣಾಮ್ 

 #ಅಹಿಂಕಾರಸ್ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಾತ್ 

ಮನುಷಯತಾವದಿ ವಭಾಮಃ | 

ನ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನಾತ್ 
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ಅಿಂತರಾತ ೇರ್ತ ಕೀರ್ತಗತಃ || 18-20 ಅಿಂತರಾತ ೇರ್ತ ಕ್ಥಯತ ೀ || 18-21 
ಯಥಾ ಪದಮ ಪಲಾಶಸ್ಯ 
ನ ಸ್ಿಂಗ ೂೀ ವಾರಿಣಾ ಭವ ೀತ್ | 
ತಥಾ ದ ೀಹಜ್ುಷ್ ೂೀಪಯಸ್ಯ 
ನ ಶರಿೀರ ೀಣ ಸ್ಿಂರ್ರ್ತಃ || 18-22 

 #ನಿೀಡಸ್ಥಥತ ೂೀ ಯಥಾ ಪಕ್ಷೀ 
ನಿಡಾದಿಿನನಃ ಪಾದೃಶಯತ ೀ | 

ದ ೀಹಸ್ಥಥತ ಸ್ತಥಾತಾಮಯಮ್ 

ದ ೀಹಾದನಯಃ ಪಾಕಾಶಯತ ೀ || 18-23 

 

ಆಚಾಛದಯತ ೀ ಯಥಾ ಚಿಂದ ೂಾೀ 
ಮೀಘೈರಾಸ್ಿಂರ್ವಜಗತ ೈಃ | 

ತಥಾತಾಮ ದ ೀಹಸ್ಿಂಘಾತ ೈಃ 
ಅಸ್ಿಂರ್ ಪರಿವ ೀಷ್ಟಾತಃ || 18-24 

 #ನಿಮಗಮೀ ನಿರಹಿಂಕಾರ ೂೀ 
ನಿರಸ ೂತೀಪ್ಾಧಿ ವಕ್ಲವಃ | 
ದ ೀಹಸ ೂಥೀಪಿ ಸ್ದಾ ಹಾಯತಾಮ 
ಶ್ ವಿಂ ಪಶಯರ್ತ ಯೀರ್ತಃ || 18-25 

 

ಭ ೂೀಕ್ೃ ಭ ೂೀಜ್ಯ ಪರಿತಾಯಗಾತ್ 

ಪ್ ಾೀರಕ್ಸ್ಯ ಪಾಸಾದತಃ | 

ಭ ೂೀಕ್ೃತಾಭಾವ ರ್ಲತಃ 
ಸ್ುುರತಾಯತಾಮ ಸ್ವಭಾವತಃ || 18-26 

 #ಸ್ವ ಗಷ್ಾಿಂ ಪ್ ಾೀರಕ್ತ ವೀನ 

ಶಿಂಭುರಿಂತಃ ಸ್ಥಥತಃ ಸ್ದಾ | 
ತತಪರಿಜ್ಞಾನ ಯೀಗ ೀನ 

ಯೀಗಿೀ ನಿಂದರ್ತ ಮುಕ್ತವತ್ || 18-27 

 

 ಇರ್ತ ಅಿಂತರಾತಮಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಪರಮಾತಮಸ್ಥಲಮ್  

ನಿಧೂಗತ ೀ ತತರ ಬ ೂೀಧ ೀನ 

ಮಲ ೀ ಸ್ಿಂಸಾರಕಾರಣ ೀ | 

ಸಾಮರಸಾಯತ್ ಪರಾತಮಸಾಥತ್ 

ಪರಮಾತಾಮ ಯಮುಚಯತ ೀ || 18-28 

 #ಸ್ವ ಗಷ್ಾಮಾತಮ ಭ ೀದಾನಾಮ್ 

ಉತೃಷಾತಾವತ್ ಸ್ವತ ೀಜ್ಸಾ | 
ಪರಮಾತಾಮ ಶ್ವಃ ಪ್ಾೀಕ್ತಃ 
ಸ್ವಗಗ ೂೀಪಿ ಪಾಕಾಶವಾನ್ || 18-29 

 

ಬಾಹಾಮಿಂಡ ಬುದುುದ ಸ ೂತೀಮಾ 

ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಮಹ ೂೀದಧೌ | 
ಉನಮಜ್್ಿಂರ್ತ ನಿಮಜ್್ಿಂರ್ತ 

ಪರಮಾತಾಮ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 18-30 

 #ಯಸ್ಥಮನ್ ಜ್ ೂಯೀರ್ತರ್ಗಣಾಃ ಸ್ವ ಗ 

ಸ್ುುಲಿಂಗಾ ಇವ ಪ್ಾವಕಾತ್ | 
ಉತಪತಯ ವಲಯಿಂ ಯಾಿಂರ್ತ 

ತದೂಾಪಿಂ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-31 

 

ಯಸ್ಥಮನ್ ಸ್ಮಸ್ತ ವಸ್ೂತನಿ 

ಕ್ಲ ೂಲೀಲಾ ಇವ ವಾರಿಧೌ | 
ಸ್ಿಂಭೂಯ ಲಯ ಮಾಯಾಿಂರ್ತ 

ತದೂಾಪಿಂ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-32 

 #ನಿರಸ್ತ ಮಲ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಮ್ 

ನಿಃಶ ೀಷ ಜ್ರ್ದಾತಮಕ್ಮ್ | 

ಸ್ವಗತತ ೂತವೀ ಪರಿ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ಸ್ವರೂಪಿಂ ಪರಮಾತಮನಃ || 18-33 
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ಯಥಾ ವಾಯಪಯ ಜ್ರ್ತಸವಗಮ್ 

ಸ್ವಭಾಸಾ ಭಾರ್ತ ಭಾಸ್ಕರಃ | 

ತಥಾ ಸ್ವಶಕತ ಭಿವಾಯಗಪಯ 
ಪರಮಾತಾಮ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 18-34 

 #ವಶವತ ೂೀ ಭಾಸ್ಮಾನ ೂೀಪಿ 

ವಶವ ಮಾಯಾ ವಲಕ್ಷಣಃ | 

ಪರಮಾತಾಮ ಸ್ವಯಿಂಜ್ ೂಯೀರ್ತೀ – 

ರೂಪ್ೀ ಜೀವಾತಮನಾಿಂ ಭವ ೀತ್|| 

18-35 

 

 ಇರ್ತ ಪರಮಾತಮ ಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ #ನಿದ ಗಹಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಮ್  

ದ ೀಹನ ೂೀಪಿ ಪರಾತಮತವ- 
ಭಾವನ ೂೀ ನಿರಹಿಂಕ್ೃತ ೀಃ | 

ನಿರಸ್ತದ ೀಹಧಮಗಸ್ಯ 
ನಿದ ಗಹಾರ್ಮ ಉಚಯತ ೀ || 18-36 

 #ರ್ಲತ ೀ ಮಮತಾ ಹಿಂತ ೀ 
ಸ್ಿಂಸಾರ ಭಾಮಕಾರಣ ೀ | 

ಪರಾಹಿಂತಾಿಂ ಪಾವಷಾಸ್ಯ 
ಕ್ುತ ೂೀ ದ ೀಹಃ ಕ್ುತ ೂೀ ರರ್ತಃ || 18-37 

 

ಕ ೀವಲ ೀ ನಿಷರ ಪಿಂಚೌಘೀ 
ರ್ಿಂಭಿೀರ ೀ ಚಿನಮಹ ೂೀದಧೌ | 

ನಿಮರ್ನ ಮಾನಸ ೂೀ ಯೀಗಿೀ 
ಕ್ಥಿಂ ದ ೀಹಿಂ ವಚಿಿಂತಯೀತ್ || 18-
38 

 #ಅಪರಿಚ ಛೀದಯ ಮಾತಾಮನಮ್ 

ಚಿದಿಂಬರ ರ್ಮರ್ತ ಸ್ಮರನ್ | 

ದ ೀಹ ಯೀಗ ೀಪಿ ದ ೀಹಸ ಥೈಃ 
ವಕಾರ ೈನಗ ವಲಪಯತ ೀ || 18-39 

 

ಅಖಿಂಡ ಸ್ಿಂವದಾಕಾರಮ್ 

ಅದಿವರ್ತೀಯಿಂ ಸ್ುಖಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಪರಮಾಕಾಶ ಮಾತಾಮನಮ್ 

ಮನಾವನಃ ಕ್ುತಾ ಮುಹಯರ್ತ || 18-40 

 #ಉಪ್ಾಧಿ ವಹತಾ ಭ ೀದಾ 

ದೃಶಯಿಂತ ೀ ಚ ೈಕ್ ವಸ್ುತನಿ | 
ಇರ್ತ ಯಸ್ಯ ಮರ್ತಃ ಸ ೂೀಯಮ್ 

ಕ್ಥಿಂ ದ ೀಹರ್ಮತ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 18-41 

 

ಭ ೀದ ಬುದಿಧಃ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಪರಿಚ ಛೀದಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ | 

ಅಭ ೀದ ಬುದೌಧ ಜ್ಾತಾಯಾಮ್ 

ಪರಿಚ ಛೀದಸ್ಯ ಕಾ ಕ್ಥಾ || 18-42 

 #ಶ್ವೀಹ ರ್ಮರ್ತ ಯಸಾಯಸ್ಥತ 
ಭಾವನಾ ಸ್ವಗಗಾರ್ಮನಿೀ | 

ತಸ್ಯ ದ ೀಹ ೀನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಃ 
ಕ್ಥಿಂ ಸಾಯದರ್ಮತಾತಮನಃ || 18-43 

 

 ಇರ್ತ ನಿದ ಗಹಾರ್ಮಸ್ಥಲಿಂ 

 
#ಅಥ #ನಿಭಾಗವಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್  

ವಯರ್ತ ರ ೀಕಾತ್ ಸ್ವವರೂಪಸ್ಯ  #ಅಹಿಂ ಬಾಹ ೇರ್ತ ಭಾವಸ್ಯ  
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ಭಾವಾಿಂತರ ನಿರಾಕ್ೃತ ೀಃ| 

ಭಾವೀ ವಕಾರ ನಿಮುಗಕ ೂತೀ 
ನಿಭಾಗವಾರ್ಮ ಉಚಯತ ೀ || 18-44 

ವಸ್ುತ ದವಯ ಸ್ಮಾಶಾಯಃ | 

ಏಕೀ ಭೂತಸ್ಯ ಚಿದ ೂವಯೀರ್ಮನ 
ತದಭಾವೀ ವನಿಶ್ಾತಃ || 18-45 

ಏಕ್ಭಾವ ನಿರೂಢಸ್ಯ 
ನಿಷಕಲಿಂಕ ೀ ಚಿದಿಂಬರ ೀ | 

ಕ್ವ ಜ್ಾರ್ತ ವಾಸ್ನಾ ಯೀರ್ಃ 
ಕ್ವ ದ ೀಹತವಿಂ ಪರಿಭಾಮಃ || 18-46 

 #ಶ ನ ಯೀ ಚಿದಿಂಬರ ೀ ಸಾಥನ ೀ 
ದೂರ ೀ ವಾಙ್ಮಮನ ಸಾಧವನಃ | 
ವಲೀನಾತಾಮ ಮಹಾಯೀಗಿೀ 
ಕ ೀನ ಕಿಂ ವಾಪಿ ಭಾವಯೀತ್ || 18-47 

 

ಅವಶುದ ಧೀ ವಶುದ ಧೀ ವಾ 

ಸ್ಥಲ ೀ ದಿೀಪಿತಯಗಥಾ ರವ ೀಃ | 

ಪತತ ಯೀವಿಂ ಸ್ದಾದ ವೈರ್ತೀ 
ಸ್ವಗತಾ ಸ್ಮವೃರ್ತತಮಾನ್ || 18-48 

 #ನ ಬಿಭ ೀರ್ತ ಜ್ರಾಮೃತ ೂಯೀಃ 
ನ ಕ್ಷುಧಾಯಾ ವಶಿಂ ವಾಜ್ ೀತ್ | 
ಪರಿಪೂಣಗ ನಿಜ್ಾನಿಂದಮ್ 

ಸ್ಮಾಸಾವದನ್ ಮಹಾಸ್ುಖೀ || 18-49 

 

ಕ್ುತ ೂೀ ಭಾವಃ ಕ್ುತಶ್ಾತತಮ್ 

ಕ್ುತಃ ಸ್ಿಂಕ್ಲಪ ವಾಸ್ನಾ | 

ನಿಸ್ತರಿಂಗ ೀ ಚಿದಿಂ ಬ ೂೀಧೌ 

ವಲೀನಸ್ಯ ಮಹಾತಮನಃ || 18-50 

 ಇರ್ತ ನಿಭಾಗವಾರ್ಮಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ #ನಷ್ಾಾರ್ಮಸ್ಥಲಮ್ 

ಭ ೀದಶ ನ ಯೀ ಮಹಾಬ ೂೀಧ ೀ 
ಜ್ಞಾತಾಾದಿತಾಯಹೀನಕ್ಃ | 
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಷಾಭಾವ ೀನ 

ನಷ್ಾಾರ್ಮ ಇಹ ೂೀಚಯತ ೀ || 18-51 

 #ಅದ ವೈತ ವಾಸ್ನಾವಷಾ- 
ಚ ೀತಸಾಿಂ ಪರಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಪಶಯತಾಮಿಂತರಾತಾಮನಮ್ 

ಜ್ಞಾತೃತವಿಂ ಕ್ಥಮನಯಥಾ || 18-52 

 

ಅಕ್ತಾಗಹಮವ ೀತಾತಹಮ್ 

ಅದ ೀಹ ೂೀಹಿಂ ನಿರಿಂಜ್ನಃ | 

ಇರ್ತ ಚಿಿಂತಯತಃ ಸಾಕ್ಾತ್ 

ಸ್ಿಂವದ ೀವ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 18-53 

 #ನಿರಸ್ತ ಭ ೀದ ಜ್ಲಪಸ್ಯ 
ನಿರಿೀಹಸ್ಯ ಪಾಶಾಮಯತಃ | 

ಸ ವೀ ಮಹರ್ಮನ ವಲೀನಸ್ಯ 
ಕಮನಯಜ್ ್ಞೀಯ ಮುಚಯತ ೀ || 18-54 

 

ಏಕೀಭೂತ ೀ ನಿಜ್ಾಕಾರ ೀ 
ಸ್ಿಂವದಾ ನಿಷರಪಿಂಚಯಾ | 

ಕ ೀನ ಕಿಂ ವ ೀದನಿೀಯಿಂ ತದ್ 

 #ಮಹಾಸ್ತಾತ ಮಹಾಸ್ಿಂವದ್ 

ವಶವ ರೂಪ್ಾ ಪಾಕಾಶತ ೀ | 
ತದಿವನಾ ನಾಸ್ಥತ ವಸ ತವೀಕ್ಮ್ 
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ವ ೀತಾತ ಕ್ಃ ಪರಿಭಾಷಯತ ೀ || 18-55 ಭ ೀದ ಬುದಿಧಿಂ ವಮುಿಂಚತಃ || 18-56 
 ಇರ್ತ ನಷ್ಾಾರ್ಮಸ್ಥಲಿಂ #ಅಥ ಆದಿಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಮ್  

ಸ್ವಾಗಧಿಷ್ಾಾಕ್ೃತಃ  ಶಿಂಭುಃ 
ಆದಿಸ್ತಸ್ಯ ಪಾಸಾದತಃ | 

ಆದಿಪಾಸಾದಿೀತುಯಕ ೂತೀಯಮ್ 

ನಿವಗಕಾರ ಪದ ೀ ಸ್ಥಥತಃ || 18-57 

 #ಅನ ೀಕ್ಜ್ನಮಶುದಧಸ್ಯ 
ನಿರಹಿಂಕಾರಭಾವನಃ | 

ಅಪಾಪಿಂಚಸಾಯದಿ ದ ೀವಃ 
ಪಾಸ್ಥೀದರ್ತ ವಮುಕ್ತಯೀ || 18-58 

 

ಶ್ವಪಾಸಾದ ಸ್ಿಂಪತಾಯ 
ಶ್ವಭಾವ ಮುಪ್ ೀಯುಷ್ಟ | 

ಶ್ವಾದನಯ ಜ್್ರ್ಜ್ಾ್ಲಮ್ 

ದೃಶಯತ ೀ ನ ಚ ದೃಶಯತ ೀ || 18-59 

 #ಶಿಂಭ ೂೀಃ ಶ್ವ ಪಾಸಾದ ೀನ 

ಸ್ಿಂಸಾರಚ ಛೀದ ಕಾರಿಣಾ | 

ಮೀಹರ್ಾಿಂಥಿಂ ವನಿಭಿಗದಯ 
ಮುಕತಿಂ ಯಾಿಂರ್ತ ವವ ೀಕನಃ || 18-60 

 

ವನಾ ಪಾಸಾದರ್ಮೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ಿಂಸಾರ ೂೀ ನ ನಿವತಗತ ೀ | 
ವನಾ ಸ್ೂಯಗದಯಿಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಕ್ುತಃ ಸಾಯತ್ ತಮಸ ೂೀ ಲಯಃ ||61 

 #ಸ್ವಾಗನು ಗಾಾಹಕ್ಃ ಶಿಂಭುಃ 
ಕ ೀವಲಿಂ ಕ್ೃಪಯಾ ಪಾಭುಃ | 

ಮೀಚಯೀತ್ ಸ್ಕ್ಲಾನ್ ಜ್ಿಂತೂನ್ 

ನ ಕಿಂಚಿದಿಹ ಕಾರಣಮ್ || 18-62 

 

 ಇರ್ತ ಆದಿಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಿಂ #ಅಥ ಅಿಂತಯ ಪಾಸಾದಿ ಸ್ಥಲಮ್  

ಲಯಃ ಸ್ವಗಪದಾಥಾಗನಾಮ್ 

ಅಿಂತಯ ಇತುಯಚಯತ ೀ ಬುಧ ೈಃ | 
ಪಾಸಾದ ೂೀನು ಭವಸ್ತಸ್ಯ 
ತದಾವನಿಂತಯ ಪಾಸಾದವಾನ್ || 18-

63 

 #ದ ೀವರ್ತಯಗಙ್ಮನುಷ್ಾಯದಿ- 
ವಯವಹಾರ ವಕ್ಲಪನಾ | 
ಮಾಯಾಕ್ೃತಾ ಪರ ೀ ತತ ತವೀ 
ತಲಲಯೀ ತತಷಯೀ ಭವ ೀತ್ || 18-64 

 

ಸಾಕ್ಾತೃತ ೀ ಪರ ೀ ತತ ತವೀ 
ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ಕ್ವ ಪದಾಥಗ ಪರಿಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ುತ ೂೀ ಜ್ಞಾತೃತವ ಸ್ಿಂಭವಃ || 18-

65 

 #ಪದಾಥಾಗಃ ಸ್ವಪನ ಸ್ಿಂದೃಷ್ಾಾ 
ಯಥಾ ಬ ೂೀಧ ೀ ಲಯಿಂ ರ್ತಾಃ | 

ತಥಾ ಸ್ಿಂಸಾರಜ್ಾಃ ಭಾವಾ 

ಲೀಯಿಂತ ೀ ಬಾಹಮ ಬ ೂೀಧತಃ || 18-66 

 

ಸ್ುಷುಪತಸ್ಯ ಯಥಾ ವಸ್ುತ  #ಯಥಾಕಾಶ ಮವಚಿಛನನಮ್  
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ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಭಾಸ್ತ ೀ | 

ತಥಾ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ 
ನ ಕಿಂಚಿದವಸ್ುತ ದೃಶಯತ ೀ || 18-67 

ನಿವಗಕಾರಿಂ ಸ್ವರೂಪತಃ | 

ತಥಾ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ 
ಸ್ವರೂಪಮವ ಶ್ಷಯತ ೀ || 18-68 

ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಮುಕ್ತಸ್ಯ 
ದೃಶಯಿಂ ಕ್ತಗವಯಮೀವ ವಾ | 
ಸ್ುಖ ಸ್ೂುರ್ತಗ ಸ್ವರೂಪ್ ೀಣ 

ನಿಶಾಲಾ ಸ್ಥಥರ್ತರುಚಯತ ೀ || 18-69 

 #ಶ್ವಾದ ವೈತಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಶ್ಥಲಾಶ ೀಷ ವಸ್ುತ ನಃ | 
ಕ ೀವಲಿಂ ಸ್ಿಂವದುಲಾಲಸ್- 
ದಶ್ಗನಃ ಕ ೀನ ಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 18-70 

 

 ಇರ್ತ ಅಿಂತಯಪಾಸಾದಿಸ್ಥಲಿಂ #ಅಥ ಸ ೀವಯ ಪಾಸಾದಿ ಸ್ಥಲಮ್  

ಸ ೀವಯೀ ರ್ುರುಃ ಸ್ಮಸಾತನಾಮ್ 

ಶ್ವ ಏವ ನ ಸ್ಿಂಶಯಃ | 

ಪಾಸಾದ ೂೀಸ್ಯ ಪರಾನಿಂದ- 
ಪಾಕಾಶಃ ಪರಿಕೀತಾಯತ ೀ || 18-71 

 #ಸ ೀವಯೀ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತ ೂೀ ಹಯಸ್ಯ 
ಪಾಸಾದ ೂೀನುಭವೀ ಮತಃ | 
ತದ ೀಕಾವ ೀಶರೂಪ್ ೀಣ 

ತದಾವನ್ ಸ ೀವಯ ಪಾಸಾದವಾನ್|18-72 

 

ರ್ುರುದ ೀವಃ ಪರಿಂ ತತತವಮ್ 

ಪರತತತವಿಂ ರ್ುರುಃ ಸ್ೃತಃ | 
ತದ ೀಕ್ತಾವನು ಭಾವ ೀನ 

ನ ಕಿಂಚಿದವ ಶ್ಷಯತ ೀ || 18-73 

 #ಅಪರಿಚ ಛೀದಯಮಾತಮಸ್ಥಮ್ 

ಅವಾಙ್ಮನಸ್ ಗ ೂೀಚರಮ್ | 

ಆನಿಂದಿಂ ಪಶಯತಾಿಂ ಪುಿಂಸಾಮ್ 

ರರ್ತರನಯತಾ ಕಾ ಭವ ೀತ್ || 18-74 

 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ೀನ ತೃಪತಸ್ಯ 
ಕಮನ ಯೈಭ ೂಗಜ್ಯವಸ್ುತಭಿಃ | 

ಜ್ಞಾನಾದ ೀವ ಪರಾನಿಂದಮ್ 

ಪಾಕಾಶಯರ್ತ ಸ್ಚಿಛವಃ || 18-75 

 #ಮುಕತರ ೀವ ಪರಾ ತೃಪಿತಃ 
ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾ | 

ನಿತಯತೃಪತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ 
ಕಮನ ಯೈಭ ೂಗರ್ಸಾಧನ ೈಃ || 18-76 

 

ನ ಬಾಹಯಿಂ ಕ್ಮಗ ತಸಾಯಸ್ಥತ 
ನ ಚಾಿಂತನ ವಗ ಕ್ುತಾಚಿತ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನರೂಢಸ್ಯ 
ದ ೀಹಭಾಾಿಂರ್ತಿಂ ವಮುಿಂಚತಃ || 18-

77 

 ನ ಕ್ಮಗಬಿಂಧ ೀ ನ ತಪ್ೀವಶ ೀಷ್ ೀ 
ನ ಮಿಂತಾಯೀಗಾಭಯಸ್ನ ೀ ತಥ ೈವ | 
ಧಾಯನ ೀ ನ ಬ ೂೀಧ ೀ ಚ ತಥಾತಮತತ ತವೀ 
ಮನಃಪಾವೃರ್ತತಃ 
ಪರಯೀರ್ಭಾಜ್ಾಮ್|| 18-78 

 

ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಲಿಂ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಿಂ 
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ಓಿಂ ತತಸತ್ ಇರ್ತ 

ಶ್ಾೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಧಿಂತಾರ್ಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯಯಾಿಂ ಶ್ವಯೀರ್ ಶಾಸ ರೀ ಶ್ಾೀ ರ ೀಣುಕಾರ್ಸ್ಯ ಸ್ಿಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧಮಗನಿಣಗಯೀ 
ಶ್ಾೀ ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಗ ವರಚಿತ ೀ ಶ್ಾೀ ಸ್ಥದಾಧಿಂತ ಶ್ಖಾಮಣೌ ಲಿಂರ್ ಸ್ಥಲಾಿಂತರ್ಗತ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲ ೀ ಕಾಯಾರ್ಮ ಸ್ಥಲಾದಿ ನವ ವಧ ಸ್ಥಲ ಪಾಸ್ಿಂಗ ೂೀ ನಾಮ  

ಷ್ ೂೀ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. ಶ್ವತತತವಕಕಿಂತಲೂ ಪರ(ಶ ಾೀಷಾ)ವಾದ ಬ ೀರ ೂಿಂದು ಮಹತತರ 
(ಮಹಮಾನಿವತ)ವಾದ ತತತವವು ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲಲವೀ ಹಾಗ ಯೀ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಿಂತಾಕಕಿಂತಲೂ ಮಹತತರವಾದ ಬ ೀರ ೂಿಂದು ಮಿಂತಾವು ಇರುವುದಿಲಲ. 

3. ಜ್ರ್ರ್ತತಗ  ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ವನನುನ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಿಂಡ ಬಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ದ ೀವರುರ್ಳನುನ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳುವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಿಲಲವೀ ಹಾಗ  
ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಿಂತಾವನುನ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಿಂಡ ಬಳಿಕ್ ಮಿಂತಾಾಿಂತರರ್ಳನುನ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಿಂತಾರ್ಳನುನ) ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದರಿಿಂದ ಏನು ಫಲ? 

4. ಬಾಹಮ, ವಷುವ ಮದಲಾದ ದ ೀವರುರ್ಳಲಲ ಶಿಂಭುವು ಹ ೀಗ  ಮಹತತರ 
(ಸ್ವಗತತಮ)ನಾಗಿರುವನ ೂೀ ಅದರಿಂತ  ಸ್ಪತಕ ೂೀಟಿ ಮಿಂತಾರ್ಳಲಲ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಿಂತಾವ ೀ ಸ್ವಗತತಮವಾಗಿದ . 

5. ಸ್ಕ್ಲ ಬಾಹಾಮಿಂಡರ್ಳಿಗ  ಪರಮಾತಮನಾದ ಮಹ ೀಶವರನು ಹ ೀತು 
(ಕಾರಣ)ವಾಗಿರುವಿಂತ  ಅವನ ವಾಚಕ್ ಮಿಂತಾವಾದ ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಿಂತಾವು ಎಲಲ ಮಿಂತಾರ್ಳಿಗ  ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿದ . 

6. ನಮಃ ಎಿಂಬ ಶಬದವನುನ ಪೂವಗದಲಲ (ಮದಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನಿಂತರ 
ಶ್ವಾಯ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಇದುವ ೀ 
ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವು). ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವು ಸ್ಕ್ಲ ಶುಾರ್ತ(ವ ೀದ)ರ್ಳ 
ಶ್ಖಾಮಣಿಯಾಗಿದ . 

7. ಆದಿಕಾಲದಿಿಂದಲೂ (ಮದಲನಿಿಂದಲೂ) ಮಲತಾಯರ್ಳ 
ಸ್ಿಂಬಿಂಧವಲಲದಿರುವುದರಿಿಂದ ಸ್ದಾ ಪರಿಶುದಧನಾಗಿರುವ ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಘನ 
(ಸ್ವರೂಪ)ನು, ಪಾಭುವಾದ (ಸ್ವತಿಂತಾನೂ ಆದ) ಶಿಂಭುವ ೀ ಶ್ವನ ಿಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ . 

8. ಅಶ ೀಷರ್ಳಿಗ  (ಜ್ರ್ರ್ತತನ ಸ್ೃಷ್ಟಾ, ಸ್ಥಥರ್ತ, ಲಯರ್ಳಿಗ ) ಆಸ್ಪದನಾಗಿರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗಿ ಎಲಲ ಮಿಂರ್ಲರ್ಳಿರ್ೂ ಆಶಾಯನಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ರ್ತಾಯಿಂಬಕ್ನು 
(ಮುಕ್ಕಣವನು) ಆದ, ದ ೀವಾದಿದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಶ್ವ ಶಬದದಿಿಂದ 
ಅಭಿಧ ೀಯನಾಗಿರುತಾತನ . (ಶ್ವನ ಿಂಬ ಹ ಸ್ರಿನಿಿಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾತನ ). 

9. ಶ್ವ ಎಿಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಮುಖಯವೃರ್ತತಯಿಿಂದ (ಸಾಕ್ಾತ್) ಪರಬಾಹಮ 
ಪಾಕಾಶಕ್ವಾಗಿರುತತವ . (ಪರಶ್ವ ಬಾಹಮವನುನ ರ್ತಳಿಸ್ುವಿಂತಹುರ್ಳಾಗಿವ ). 
ಶ್ವನ (ಉಳಿದ ನಿೀಲಕ್ಿಂಠ, ಮೃತುಯಿಂಜ್ಯ ಮುಿಂತಾದ) ಉಳಿದ ನಾಮರ್ಳಳ 
ಅವನ ರ್ುಣರ್ಳನುನ ಹ ೀಳಳವುದರ ಮೂಲಕ್ ಅವನನುನ ರ್ತಳಿಸ್ುತತವ . 

10. ಅಪರಿರ್ಮತ ತ ೀಜ್ಸ್ಥವಯೂ, ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆದ ಶಿಂಭುವಗ  
ಶ್ವನ ಿಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಮುಖಯವಾದ ನಾಮರ್ಳಾಗಿವ . ಈ ಶ್ವನ ಿಂಬ 
ಹ ಸ್ರನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ಥಯೀ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವು ಹ ೀಳಲಪಟಿಾದ . 

11. ಶ್ವನಾಮದಿಿಂದ ಕ್ೂಡಿರುವುದರಿಿಂದ ಮೀಕ್ಾಪ್ ೀಕ್ಷರ್ಳಳ ಯಾವಾರ್ಲೂ ಈ 
ಮಿಂತಾವನುನ ಜ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಿಯಾದ ಮಹಾದ ೀವನು ಸ್ಿಂಸಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಿಂದು (ಸ್ಿಂಸಾರದಿಿಂದ ಮುಕ್ತಗ ೂಳಿಸ್ುವನ ಿಂದು) 
ಪಾಸ್ಥದಧವಾಗಿರುವಿಂತ  ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವು ಸ್ಿಂಸಾರ 

ಕ್ಷಯಕಾರಕ್ವಾಗಿರುತತದ  (ಸ್ಿಂಸಾರವನುನ ಕ್ಷಯಿಸ್ುವಿಂತಹುದಾದಗಿರುತತದ ). 

12. ಪಿಂಚಮಹಾಭೂತರ್ಳಳ (ಪೃಥವ, ಅಪುಪ, ತ ೀಜ್, ವಾಯು, ಆಕಾಶ), 
ಪಿಂಚತನಾಮತಾರ್ಳಳ (ರ್ಿಂಧ, ರಸ್, ರೂಪ, ಸ್ಪಶಗ, ಶಬದ), 
ಪಿಂಚಜ್ಞಾನ ೀಿಂದಿಾಯರ್ಳಳ (ಘಾಾಣ, ರಸ್ನ, ಚಕ್ಷು, ಚಮಗ, ಶ  ಾೀತಾ), ಪಿಂಚ 
ಕ್ಮಗಿಂದಿಾಯರ್ಳಳ (ಪ್ಾಯು, ಉಪಸ್ಥ, ಪ್ಾದ, ಪ್ಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಿಂಚಬಾಹಮರು 
(ಈಶಾನ, ತತುಪರುಷ, ಅಘೂೀರ, ವಾಮದ ೀವ, ಸ್ದ ೂಯೀಜ್ಾತ) ಮತುತ 
ಪಿಂಚಕ್ೃತಯರ್ಳಳ (ಅನುರ್ಾಹ, ರ್ತರ ೂೀಧಾನ, ಲಯ, ಸ್ಥಥರ್ತ, ಸ್ೃಷ್ಟಾ) - ಇವ ಲಲವುರ್ಳಳ 
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ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾದ ಪಿಂಚವಣಗರ್ಳಿಿಂದ ಬ ೂೀಧಯರ್ಳಾಗಿವ  (ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಎಿಂಬ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರರ್ಳ ೀ ಈ ಎಲಾಲ ಸ್ೃಷ್ಟಾಗ  ಮೂಲ ಕಾರಣ). 

13. ಈ ಪಾಪಿಂಚದಲಲ ವಶ ೀಷವಾಗಿ ಐದು ಐದರ ರ್ುಿಂಪುರ್ಳಾಗಿರುವ 
ವಸ್ುತರ್ಳ ಲಲವೂ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಮಯರ್ಳ ೀ ಆಗಿರುತತವ  (ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಿಂತಾದಿಿಂದಲ ೀ ಪ್ಾಾದುಭಗವಸ್ಥರುತತವ ). 

17. ಶ ಾೀಷಾವಾದ ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾವು ಓಿಂಕಾರದಿಿಂದ ಕ್ೂಡಿಕ ೂಿಂಡಾರ್ 
ವ ೀದರ್ಳಲಲ ಮತುತ ಶ ೈವಾರ್ಮರ್ಳಲಲ ಷಡಕ್ಷರ ಎಿಂದು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತತದ . 

18. ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾದ ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಇರಿಸ್ುವಕ ಯಲಲ ಮದಲನ ಅಕ್ಷರವಾದ 
ಪಾಣವವ ೀ (ಓಿಂಕಾರವ ೀ) ಸ್ಚಿಾದಾನಿಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಕ ೀವಲ ಮಹಾದ ೀವನನ ನೀ 
ಬ ೂೀಧಿಸ್ುತತದ . 

19. ಅದಿವರ್ತೀಯವಾದ (ಒಿಂದ ೀ ಒಿಂದಾದ) ಪರಮಾನಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ನಿಷರಪಿಂಚಕ್ವು 
(ಪ್ಾಾಪಿಂಚಿಕ್ ಭ ೀದ ಶ ನಯವು) ಆದ ಶ್ವನ ಿಂಬ ಹ ಸ್ರಿನ ಪರಬಾಹಮವು 
ಪಾಣವವಿಂದರಿಿಂದಲ ೀ ಪಾಕಾಶ್ಸ್ುತತದ . 

20. ಸ ೂೀಹಿಂ ಎಿಂಬುವುದು ಶ್ವ-ಜೀವರ ಅಭ ೀದವನುನ ಬ ೂೀಧಿಸ್ುವ ಪರಮಾತಮ 
ರೂಪವಾದ ಮಿಂತಾವಾಗಿರುತತದ . ಇದು ಸ್ನಾತನ (ನಿತಯ)ವಾದುದು ಆಗಿದ . ಈ 
ಮಿಂತಾದಲಲಯ ಹಕಾರ ಮತುತ ಸ್ಕಾರರ್ಳಳ ಲ ೂೀಪವಾದಾರ್ ಓಿಂಕಾರವ ಿಂಬ 
ಏಕಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವು ಪಾಕ್ಟವಾರ್ುತತದ . 

21. ಈ ಪಾಣವ (ಓಿಂಕಾರ) ಮಿಂತಾದಿಿಂದ ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಬ ೂೀಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನ . 
ಅದರಿಂತ  ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾದಿಿಂದ ಶ್ವನ ಸ್ದ ೂಯೀಜ್ಾತಾದಿ ಪಿಂಚಬಾಹಮ ಸ್ವರೂಪವು 
ಹ ೀಳಲಪಡುತತದ . 

22. ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಸ್ಿಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ, ಪಾಜ್ಞಾ) ಸ್ವರೂಪನು ಆಗಿರುತಾತನ . 
ಸ್ಕ್ಲನಾದ ಪಿಂಚಬಾಹಮನು ವಶವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತಾತನ . ಹೀಗ  ಈ ಷಡಕ್ಷರ 
ಮಿಂತಾದಿಿಂದ ಶ್ವನ ಉಭಯ ರೂಪರ್ಳಳ (ನಿಷಕಲ, ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ವರೂಪರ್ಳಳ, 
ನಿರಾಕಾರ, ಸಾಕಾರ) ನಿರೂಪಿತವಾರ್ುತತವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಿಂತಾಕ ಕ ಮೂಲಮಿಂತಾ, ವದಾಯಮಿಂತಾ, ಶ್ವಮಿಂತಾ, ಶ ೈವಸ್ೂತಾ 
ಮಿಂತಾ ಮತುತ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಮಿಂತಾ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಐದು ಹ ಸ್ರುರ್ಳಳ ಪಾಸ್ಥದಧವಾಗಿವ  
(ಪಾಪಿಂಚದ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಮೂಲಮಿಂತಾ, ಈ ಮಿಂತಾದ ಜ್ಪದಿಿಂದ 
ಶ್ವ-ಜೀವ ೈಕ್ಯ ವದ ಯಯು ಪ್ಾಾಪತವಾರ್ುವುದರಿಿಂದ ವದಾಯಮಿಂತಾ, ಸ್ವಗರಿರ್ೂ 
ಮಿಂರ್ಲವನುನಿಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಶ್ವಮಿಂತಾ, ಶ್ವನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಯಾದ ಸ್ವಗ 
ವಷಯಿಂರ್ಳಳ ಇದರಲಲ ಸ್ೂತಾರೂಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಶ ೈವಸ್ೂತಾ 
ಮಿಂತಾ, ಐದು ಅಕ್ಷರರ್ಳಿರುವುದರಿಿಂದ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾ). 

26. ಶ್ವಪೂಜ್ಾ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಪೂಜ್ಾನಿಷಾನಾದ)ವನು ಪಾಣವದಿಿಂದ 
ಕ್ೂಡಿದ ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವನುನ (ಷಡಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವನುನ) ಸ್ಮಾಧಾನಚಿತತನಾಗಿ 
ಜ್ಪವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ವಪೂಜ್ಾನಿರತನಾದವನು) ಪೂವಗ ಇಲಲವ ೀ 
ಉತತರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ುಳಿತು, ಮೂರು ಸಾರಿ ಪ್ಾಾಣಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆಮೀಲ  ತನನ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲಲ ಸ್ವಾಗಲಿಂಕಾರಯುಕ್ತನಾದ ಸಾಿಂಬ 

29 ಜ್ಪವು ವಾಚಿಕ್, ಉಪ್ಾಿಂಶು ಮತುತ ಮಾನಸ್ಥಕ್ವ ಿಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ವಧವಾಗಿ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿಾದ . ಸ್ರ್ಮೀಪದ ವಯಕತಗ  ಮಿಂತಾದ ಅಕ್ಷರರ್ಳಳ ಕ ೀಳಳರ್ತತದದರ  ಅದು ವಾಚಿಕ್ 
ಜ್ಪವ ಿಂದು ನಿಶಾಯವಾಗಿ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳುಬ ೀಕ್ು. ಇದು ಸ್ವಗಪ್ಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗಿರುತತದ . 
ಎರಡೂ ತುಟಿರ್ಳನುನ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸ್ಪಶ್ಗಸ್ಥ ಸ್ರ್ಮೀಪದ ವಯಕತಗ  ಕ ೀಳದ ಹಾಗ  
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜ್ಪವ ೀ ಉಪ್ಾಿಂಶು ಜ್ಪವ ಿಂದು ಕೀರ್ತಗಸ್ಲಪಡುತತದ . ತುಟಿ 
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(ಉಮಾಸ್ಮೀತ)ನಾದ, ಚಿಂದಾಧರನಾದ, ಮುಕ್ಕಣವನಾದ, ಮಿಂರ್ಲಸ್ವರೂಪನಾದ, 

ದ ೀವದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಧಾಯನಿಸ್ುತಾತ ಅನನಯವಾದ ಮನಸ್ಥಸನಿಿಂದ ಈ 
ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾವನುನ ಜ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾರ್ೂ ನಾಲಗ ಯ ತುದಿಯನುನ ಸ್ಪಿಂದಿಸ್ದ  (ಅಲಾಲಡಿಸ್ದ ) ತನ ೂನಳಗ  ಮನಸ್ಸನುನ 
ಮಿಂತಾಾಕ್ಷರ ರೂಪದಲಲ ಭಾವಸ್ುವುದ ೀ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಜ್ಪವು. 

30. ವಾತ, ದಾನ ಮತುತ ತಪಸ್ುಸರ್ಳ ಿಂಬ ಎಷುಾ ಕ್ಮಗಯಜ್ಞರ್ಳಿರುವುವೀ 
ಅವ ಲಲವೂ ಜ್ಪಯಜ್ಞದ ಷ್ ೂೀಡಶಭಾರ್ಕ್ೂಕ ಸ್ಮಾನವಾರ್ಲಾರದು (16ನ ಯ 
ಒಿಂದು ಭಾರ್ಕ್ೂಕ ಸ್ಮನಾರ್ುವುದಿಲಲ). 

31. ವಾಚಿಕ್ ಜ್ಪಯಜ್ಞದ ಮಹಾತಯವು ಮದಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿಾತು. ವಾಚಿಕ್ ಜ್ಪದ 
ನೂರುಪ್ಾಲು ಹ ಚುಾ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದುದ ಉಪ್ಾಿಂಶು ಜ್ಪವು. ಇನುನ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು 
ಹ ಚುಾ ಫಲದಾಯಕ್ವಾದದುದ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಜ್ಪವ ಿಂದು ಹ ೀಳಲಾಗಿದ . 

32. (ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾದ) ವಾಚಿಕ್ ಜ್ಪ ಮತುತ ಉಪ್ಾಿಂಶು ಜ್ಪಕಕಿಂತಲೂ 
ಘೂೀರ ಸ್ಿಂಸಾರನಾಶಕ್ವಾದ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಜ್ಪವ ೀ ನಿಶಾಯವಾಗಿ ಶ ಾೀಷಾವಾದುದು. 

33. ಈ ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವಧಿರ್ಳಲಲ ಕ್ಾಮವಾಗಿ ಒಿಂದ ೂಿಂದು ವಧಿಯಿಿಂದ 
ಭಾವಪೂಣಗವಾಗಿ, ಪ್ಾಶದ ವಮುಕತಗಾಗಿ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮಗಪ್ಾಶರ್ಳ 
ನಿವೃರ್ತತಗಾಗಿ) ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ವದ ಯಯನುನ (ಮಿಂತಾವನುನ) ಜ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಿಯಮ ಸ್ಿಂಪನನನಾಗಿ (ಯಮ ನಿಯಮಾದಿರ್ಳಿಿಂದ ಕ್ೂಡಿದವನಾಗಿ), 
ಪಾರ್ತನಿತಯವೂ ಶ್ವಭಾವಸ್ಿಂಪನನನಾಗಿ ಪಾಯತನಪೂವಗಕ್ ಈ ಮೂಲಮಿಂತಾದಿಿಂದ 
(ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾದಿಿಂದ) ತನನ ಶ್ವಲಿಂರ್ವನುನ (ಇಷಾಲಿಂರ್ವನುನ) ಪೂಜಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕತಯುತನಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾದಿಿಂದಲ ೀ ಶ್ವನನುನ 
(ಇಷಾಲಿಂರ್ವನುನ) ಒಿಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಪೂಜಸ್ುವರ ೂೀ ಅವರು ಈ ಮಿಂತಾದ 
ಮಹಮಯಿಿಂದ ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ವನುನ ಹ ೂಿಂದುವರು. 

36. ಅಬಿಕ್ಾ (ಜ್ಲಹಾರಿರ್ಳಾಗಿ), ವಾಯು ಆಹಾರಿರ್ಳಾಗಿ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವಾತರ್ಳಿಿಂದ (ಕ್ೃಚಛರ ಚಾಿಂದಾಾಯಣಾದಿ ವಾತರ್ಳಿಿಂದ) ಕ್ೃಶಗ ೂಿಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಆ 
ವಾತರ್ಳಿಿಂದ ಶ್ವಲ ೂೀಕ್ ಪ್ಾಾಪಿತಯು ಆರ್ುವುದಿಲಲ. 

37. ಆದದರಿಿಂದ  ತಪಸ್ುಸ, ಯಜ್ಞ, ವಾತ ಹಾರ್ೂ ನಿಯಮಾದಿರ್ಳ ಫಲರ್ಳಳ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಿಂತಾದಿಿಂದ ಶ್ವನನುನ ಪೂಜಸ್ಥದ ಫಲದ ಕ ೂೀಟಿಯ ಒಿಂದು ಭಾರ್ಕ ಕ 
ಸ್ಮವಾರ್ಲಾರದು. 

38. ಅಶುದಧನ ೀ ಆಗಿರಲ, ಪರಿಶುದಧನ ೀ ಆಗಿರಲ ವಾತಭಾಷಾನಾದ ಪರ್ತತನ ೀ ಆಗಿರಲ, 

ಒಿಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾವನುನ ಪಠಿಸ್ುತಾತ ಶ್ವಲಿಂರ್ (ಇಷಾಲಿಂರ್)ವನುನ 
ಪೂಜಸ್ಥದರ  ಅವನು ಮುಕ್ತನಾರ್ುವುದರಲಲ ಸ್ಿಂಶಯವಲಲ. 

39. ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾವನುನ ಒಿಂದ ೀ ಒಿಂದು ಸಾರಿ ಉಚಾರಿಸ್ಥದರೂ ಎಲಾಲ 
ಜೀವರ್ಳ ಎಲಲ ವಧ ಪ್ಾಪರ್ಳಳ ನಾಶವಾರ್ುತತವ . 

40. ಸ್ಕ್ಲ ಶ್ವಾರ್ಮರ್ಳಲಲ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪಾಕಾರದ ಅನ ೀಕ್ ಮಿಂತಾರ್ಳಳ ಇವ . 
ಅವುರ್ಳಳ ಮೀಲಿಂದ ಮೀಲ  ಜ್ಪ್ಾಭಾಯಸ್ವನುನ ಮಾಡಿದಾರ್ ಮಾತಾ ಪುರುಷ್ಾಥಗ 
(ಧಮಗ, ಅಥಗ, ಕಾಮ, ಮೀಕ್ಷ)ರ್ಳನುನ ಕ ೂಡುವಿಂತಹುರ್ಳಾಗಿವ . 

41. ಈಶವರನನುನ ಪಾರ್ತಪ್ಾದಿಸ್ುವ (ಈಶವರ ರೂಪವನುನ ಹ ೀಳಳವ) ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಿಂತಾವು ಮಹಾಶಕತಶಾಲಯಾದುದಾಗಿದ . ಅಿಂತ ಯೀ ಒಿಂದ ೀ ಸಾರಿ 
ಉಚಾರಿಸ್ಥದರೂ ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ಥದಿಧರ್ಳನುನ ಕ ೂಡುವಿಂತಹುದಾದಗಿದ . 

42. ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾವನುನ ಉಚಾರಿಸ್ುತಾತ ಒಿಂದು ಪುಷಪವನುನ 
ಶ್ವಲಿಂರ್ಕ ಕ ಸ್ಮಪಿಗಸ್ಥದರ  ವಾಜ್ಪ್ ೀಯಿ ಯಾರ್ದ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು ಹ ಚುಾ ಫಲವು 
ಪ್ಾಾಪತವಾರ್ುತತದ . 

43. ಪಾರ್ತನಿತಯ ಮಾಡುವ ಅಗಿನಹ ೂೀತಾ ಯಾರ್, ಮೂರು ವ ೀದರ್ಳ ಅಧಯಯನ, 

ಬಹುದಕ್ಷಣ ಯುಳು ಜ್ ೂಯೀರ್ತಷ್ ೂಾೀಮಾದಿ ಯಾರ್ರ್ಳ ಫಲರ್ಳಳ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಿಂತಾದಿಿಂದ ಪ್ಾಾಪತವಾರ್ುವ ಫಲದ ಕ ೂೀಟಿಯ ಒಿಂದು ಭಾರ್ಕ್ೂಕ ಸ್ಮವಾರ್ಲಾರವು. 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 20 

44. ಪೂವಗಕಾಲದಲಲ ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಜ್ಞಾನ ನಿಷಾನಾದ) 
ಸಾನಿಂದನ ಿಂಬ ಯೀಗಿವಯಗನು ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾವನುನ ಉಚಾರಿಸ್ಥ 
ನರಕ್ದಲಲರುವವರನುನ ಉದಧರಿಸ್ಥದನು. 

45. ಪೂವಗಕಾಲದಲಲ ಶತಾನಿಂದನ ಿಂಬ ಮುನಿಯು ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಮಿಂತಾದ 
ಸ್ಥದಿಧಯಿಿಂದ ಸ್ಿಂಗಿರನ ಿಂಬ ಪ್ಾಪಿಯ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನರಕ್ವನ ನೀ ಸ್ವರ್ಗವನಾನಗಿ 
ಮಾಡಿದನು. 

46. ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾದಿಿಂದ ಸ್ಥದಿಧಯನುನ ಪಡ ದ ಉಪಮನುಯ ಎಿಂಬ 
ಹ ಸ್ರಿನ ಯೀಗಿಯು ಪೂವಗಕಾಲದಲಲ ಶ್ವನಿಿಂದ ಶ ೈವಶಾಸ್ರದ ಆಚಾಯಗ 
ಪದವಯನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡನು. 

47. ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾದ ಜ್ಪದಿಿಂದ ವಸ್ಥಷಾ ವಾಮದ ೀವಾದಿ ಮುನಿರ್ಳಳ 
ಪ್ಾಪಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅನ ೀಕ್ ಸ್ಥದಿಧರ್ಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡರಲಲದ  ಮಹಾತ ೀಜ್ಸ್ಥವರ್ಳೂ 
(ಶಾಪ್ಾನುರ್ಾಹ ಸ್ಮಥಗರೂ) ಆಗಿದದರು. 

48. ಬಾಹಮ, ವಷುವ ಮದಲಾದ ದ ೀವತ ರ್ಳಳ ಈ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾದ ಜ್ಪದ 
ಮಹಾತಯದಿಿಂದ ಈ ಜ್ರ್ರ್ತತನ ಸ್ೃಷ್ಟಾ, ಸ್ಥಥರ್ತ ಮತುತ ಸ್ಿಂಹಾರ ಕಾಯರ್ಳನುನ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಮಥಗರಾರ್ುತಾತರ . 

49. ಇಲಲ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಿಂತಾದ ವಷಯವಾಗಿ ಹ ಚಿಾಗ  ಹ ೀಳಳವುದರಿಿಂದ ಏನು 
ಪಾಯೀಜ್ನ? ಯಾವ ಮಹಾತಮನು ದ ೀವನಾದ ಮಹಾದ ೀವನನುನ ಪೂಜಸ್ುತಾತ ಪರಮ 
ಭಕತಯಿಿಂದ ಪಾಣವಾಕ್ಷರವ ೀ ಮದಲುಳು ಪಿಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಿಂತಾವನುನ (ಓಿಂ ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಮಿಂತಾವನುನ) ಜ್ಪಿಸ್ುತಾತನ , ಅವನು ದುರಿತ (ಪ್ಾಪ)ಬಿಂಧನದಿಿಂದ 
ಬಿಡುರ್ಡ ಯಾಗಿ ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಮಯನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುತಾತನ . 
ಇರ್ತ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜ್ಪಸ್ಥಲಿಂ ಇಲಲಗ  ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀಜ್ಪಸ್ಥಲವು ಮುಗಿಯಿತು. 

  

  

 


