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ಪ,ಥಮ ಅನು2'ವ:
3␣ೕವರ ಅವ6ಕ8 ಸ:ರೂಪದ ಕು=␣ತು
ಭಗ@'A B␣ವC␣ೕ ಪರ3␣ೖವ. ಅವನ ಪ=␣ಪDಣF ಸ:ರೂಪ@'ದ ಪರB␣ವನು G'ಲ,3␣ೕಶ J'ಗೂ ರೂಪಗK␣L␣
ಅM␣ೕತ ಎಂದು ಎಲO B␣ವಭಕ8ರು ನಂಬುQ'8R.␣ ಪರS'ತT B␣ವನ ಸ:ರೂಪದ ಬL␣L␣ U␣ೂೕV␣ W␣ಶXಬY@'V␣
"C␣ೕM␣, C␣ೕM␣” ಎಂದು ಉದ[=␣ಸುQ'8C.␣ \'ವ ]␣ವರ^␣ಗೂ W␣ಲುಕದ ಆ 3␣ೕವರ 3␣ೕವC␣ೕ ಮಹ3␣ೕವa'ದ
B␣ವ. ಓಂ.
ಎರಡC␣ಯ ಅನು2'ವ:
3␣ೕವರ ಸವF@'6e␣ f␣gಮಮಯ ಸ:ರೂಪವನುh ಕು=␣ತು
B␣ವC␣ೕ ಪರ3␣ೖವi␣ಂದು ಎಲO B␣ವಭಕ8ರ ನಂಬುL␣. ಇk␣ೕ ಬ,J'Tಂಡವನೂh, ಸಕಲ ಚm'ಚರ ವಸು8ಗಳನೂh
@'6e␣%␣ರುವ, ಎಲO=␣ಗೂ ಸW␣ಹದo␣Oರುವ ಭಗವಂತನ f␣gಮಮಯ ಸ:ರೂಪi␣ೕ ಪm'ಶp␣8. ಸೃr␣sಯ ಸಮಸ8
ರೂಪಗಳ ಒಳಗೂ ಶp␣,8 u'ನ, ಆನಂದ ರೂe␣\'V␣ ಪ,ವv␣ಸುM␣8ರುವ ಪ=␣ಶುದ( ಪ,w␣U␣ೕ ಅ%␣8ತ:ದ
ಆx␣ದ,ವ6ವD ಮತು8 ಮೂy'z'ರವD ಆದ ಪm'ಶp␣8. ಓಂ.
ಮೂರC␣ಯ ಅನು2'ವ:
ಇಷs3␣ೖವ J'ಗೂ ಎಲOರ ಸೃr␣sಕತFನೂ ಆದ 3␣ೕವರ ಕು=␣ತು
B␣ವC␣ೕ 3␣ೕವರ 3␣ೕವC␣ಂದು ಎಲO B␣ವಭಕ8ರೂ ನಂಬುQ'8R.␣ ಪ=␣ಪDಣFನೂ, ಆx␣-ಅಂತ6 ರv␣ತನೂ,
]␣ಶ:@'6e␣ಯೂ, ಸ@'Fಂತ\'F|␣ಯೂ ಆದ ಪರS'ತTC␣ೕ ಮಹ3␣ೕವ. ಅವನು i␣ೕದ, ಆಗಮಗಳ
ರಚನG'ರ. ಸi␣DೕFತ8ಮa'ದ ಆ ಪರ}␣ೕಶ:ರ ಸಕಲ ಸೃr␣sಯ G'ರ~␣ೕಭೂತ, ಕತೃF, ಜಗದ,€ಕ J'ಗೂ
ಲಯG'ರಕ. ಓಂ.
a'ಲ•C␣ಯ ಅನು2'ವ:
3␣ೕವ ಗಜಮುಖನ ಕು=␣ತು

ಎಲO B␣ವಭಕ8=␣ಗೂ ಮJ'3␣ೕವ ಗ^␣ೕಶನo␣O ಅಪ=␣|␣ತ ನಂƒ␣„.␣ \'ವu3␣ೕ ಪD†␣ , „␣ಲಸವನುh
ಆರಂ‡␣ಸುವ ಮುನh ಅವರು f␣Dಡಮಡುವuದು B␣ವ-ಶp␣8ಯರ ಪuತ,a'ದ ಆ ಪ,ಭು]␣ನ ಅk␣ಗK␣L␣ೕ. ಭಕ8ರ
ಪ,ಥಮ ಆm'ಧ6 3␣ೖವa'ದ ಗಣಪM␣ಯು G'ರುಣ6ಮೂM␣F ಮತು8 W␣ಷ‰€Š'M␣. a'6ಯi␣ೕ ಅವನ ಮನ.
ಓಂ.
ಐದC␣ಯ ಅನು2'ವ:
3␣ೕವ G'M␣F„␣ೕಯನ ಕು=␣ತು
B␣ವ-ಶp␣8ಯರ ಮಗa'ದ G'M␣F„␣ೕಯನo␣O B␣ವಭಕ8=␣L␣ಲO ನಂಬುL␣. ಅವನ ಅನುಗ,ಹದ ಈ•␣ (i␣ೕŽ)
ಅu'ನದ ಬಂಧನವನುh ಕಳಚುವಂತದುY. ಪ&'Tಸನದo␣O ಕುK␣ತ U␣ೂೕV␣ z'6ನಸ•a'V␣ ಮುರುಗನನುh
ಆm'•␣ಸುQ'8C.␣ J'L␣, ಮುರುಗನo␣O C␣ಟs U␣ೂೕV␣ಯ ಮನ ’'ಂತ@'ಗುತ83␣. ಓಂ.
ಆರC␣ಯ ಅನು2'ವ:
ಆತTದ ಸೃr␣s J'ಗೂ 3␣ೖವ3␣ೂಡC␣ ಆತT ಏp␣ೕಭ]␣ಸುವuದರ ಕು=␣ತು
ಪ,M␣ ಆತTವD B␣ವನ ಸೃr␣s ಮತು8 ಅದು ಈಶ:ರ ಸ:ರೂe␣ ಎಂಬುದು ಎಲO B␣ವಭಕ8ರ ]␣’':ಸ. ಎಲO
ಆತTಗK␣ಗೂ ತಮT ಈಶ:ರ ಸ:ರೂಪದ ಪDಣF ಅ=␣ವu ಬರುವuದು ಅವuಗಳನುh ಕ]␣x␣ರುವ ಕಮF, S'U␣
ಮತು8 Q'ವu 3␣ೖವx␣ಂದ ”␣ೕR␣ಂಬ 2'ವದ ಬಂಧನವu B␣ವನ ಕೃf␣•␣ಂದ ಕಳ–␣ƒ␣&'Yಗ S'ತ,. ಓಂ.
ಏಳC␣ಯ ಅನು2'ವ:
ಅ%␣8ತ:ದ ಸೂ•ಲ, ಸೂ€T J'ಗೂ G'ರಣ ಸ8ರಗಳ ಕು=␣ತು
B␣ವನ ಭಕ8R␣ಲO ಜಗದ ಮೂರು ಸ8ರಗಳo␣O ನಂƒ␣„␣•␣•␣s&'YR:␣ ಆತTಗಳu ˜␣M␣ಕ ರೂಪ ಧ=␣%␣ರುವ ಸೂ•ಲ
ಜಗತು8; ಆತTಗಳu ™'S'ನ6 ಕ~␣šL␣ ಅL␣ೂೕಚರ G'ಯಗ›'V␣ ]␣ಹ=␣ಸುವ ಸೂ€T ಜಗತು8 J'ಗೂ ಆತTಗಳu
ತಮT ಸಹಜ 3␣ೕx␣ೕಪ6S'ನ ರೂಪದo␣Oರುವ G'ರಣ ಜಗತು8. ಓಂ.
ಎಂಟC␣ಯ ಅನು2'ವ:
ಕಮF, ಸಂ™'ರ J'ಗೂ ಮರುಹು•␣sW␣ಂದ ƒ␣ಡುಗœ␣ಯ ಕು=␣ತು

B␣ವನ ಉŠ'ಸಕR␣ಲO ಕಮF %␣&'(ಂತದo␣O ನಂƒ␣„␣ ಉಳ•ವರು. ಕಮF %␣&'(ಂತದಂž␣ ಪ,M␣ ಆತTವD Q'ನು
S'ಡುವ G'ಯFಗŸ␣ಲOದರ ಫಲವನುh ಅನುಭ]␣ಸ¡␣ೕ”␣ೕಕು J'ಗೂ ತನh ಕಮF ಫಲವC␣ಲO ಸi␣%␣ }␣ೂೕ€
ಗK␣ಸುವ ತನಕ ಆತT ಮರುಹುಟುs ಪœ␣ಯುತ8¡␣ೕ ಇರುತ83␣. ಓಂ.

ಒಂಬತ8C␣ಯ ಅನು2'ವ:
ಆಂತ=␣ಕ ಮುನhœ␣ಯ a'ಲು• S'ಗFಗಳ ಬL␣L␣
ಪರB␣ವನ ™'¢'Q'•ರG'•V␣, ಸದು[ರು]␣ನ C␣ೕರ S'ಗFದಶFನ ಮತು8 ಕೃf␣U␣ೂಂx␣L␣ ನœ␣ಸುವ ಚU␣F ಋಜು ¤␣ೕವನ, p␣,U␣ - 3␣ೕಗುy'm'ಧC␣ J'ಗೂ U␣ೂೕಗವu }␣ೂೕ€ ™'ಧನ@'ದ u'ನವನುh ಪœ␣ಯಲು
ಅತ6ವಶ6 ಎಂದು ಎಲO B␣ವಭಕ8ರೂ ನಂಬುQ'8R.␣ ಓಂ.
ಹತ8C␣ಯ ಅನು2'ವ:
ಸಮಸ8 ಸೃr␣sಯ ಒK␣M␣ನ ಬL␣L␣
\'ರೂ ಸ:2'ವx␣ಂದ¡␣ೕ ದುಷsರಲO ಎಂಬುದು B␣ವನ ಉŠ'ಸಕR␣ಲOರ ನಂಬುL␣. ž␣ೂೕ=␣„␣ಗ¥␣sೕ ಅu'ನ
„␣ಡp␣ನ ಮೂಲi␣ಂಬಂž␣ ಕಂಡರೂ W␣ಜಕೂ• „␣ಡp␣¦'ವ ಮೂಲವD ಇಲO. ಒK␣ತೂ ಇಲO, „␣ಡಕೂ ಇಲO,
ಎಲOವD B␣ವನ –␣ತ8i␣ೕ ಎಂಬುದನುh ದ\'ಪರm'ದ ಎy'O B␣ವಭಕ8ರೂ ಬಲOರು. ಓಂ.
ಹC␣ೂhಂದC␣ಯ ಅನು2'ವ:
3␣ೕಗುy'm'ಧC␣ಯ ಗಹನ ಉ3␣Yೕಶದ ಕು=␣ತು
ಸೂ•ಲ, ಸೂ€T J'ಗೂ G'ರಣ ಜಗತು8ಗಳu ಹದ@'V␣ }␣ೕŸ␣ೖ%␣ ಒ§'sV␣ „␣ಲಸ S'ಡುವu3␣ೕ ಧಮF ಎಂದು
ಎಲO B␣ವಭಕ8ರ ]␣’':ಸ. 3␣ೕಗುy'm'ಧC␣•␣ಂದ ಈ ಮೂರೂ ¡␣ೂೕಕಗಳ ¤␣ೕ]␣ಗಳ ನಡುi␣ ಸಂಪಕF
ಏಪFಟುs ™'ಮರಸ6 ಉಂ§'ಗುತ83␣ ಎಂದು B␣ವನ ಉŠ'ಸಕರು ನಂಬುQ'8R.␣ ಓಂ.
ಹC␣hರಡC␣ಯ ಅನು2'ವ:
B␣ವ ಪಂ¨'€=␣ ಮಂತ,ದ ಕು=␣ತು

ಐದು ಪ]␣ತ, ಅ€ರಗಳನುh ಒಳL␣ೂಂಡ “ನಮಃ B␣@'ಯ” ಮಂತ,ವu !␣ೖವ ಮತದ ಸi␣DೕFಚª J'ಗೂ
™'ರಭೂತ@'ದ ಮಂತ,i␣ಂದು ಎಲO B␣ವಭಕ8ರೂ ಪ=␣ಗ~␣ಸುQ'8R.␣ B␣ವ ಪಂ¨'€=␣ ಮಂತ,ದ ಮv␣}␣ಯ
ಗು«␣sಂದR␣ ಸ=␣\'ದ ™'ಧಕ=␣ಂದ, ಸಮಪFಕ ಸಮಯದo␣O ಮಂತ,ವನುh „␣ೕK␣%␣„␣ೂಳu•ವuದು. ಓಂ.

