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ಡಾ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ

ವಿಶ್ವಶಾಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೇಗ ೇದಯ
ಡಾ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪೀಠಿಕೆ

ಅಮೃತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠಂ

ಪರತಿನಿತಾವು ಒಡಯಟ ಪರತಿಕ್ಷಣವು ಹುಡುಕಯಟ ಪರತಿಗಳಿಗೆಯಲ್ುು ಏನ್ೊೀ ಒಂದು ರೀತಿಯ

ಮೈಸೂರು

ತಳಮಳ, ನಗರ ಪರದ್ೆೀಶ್ದಲೆುಂತು ವತತಡದ ಬೆೀಗೆಯಲ್ಲು ಬೆಂದು ಬಸವಳಿದ ಮುಖವನುು
ನ್ೊೀಡಿದರೆ ಅಯ್ಾೀ ಅನಿಸುತತದ್ೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಸ್ಥಿಯನುು ಶೆೀಕಡಯ ೮೦ ಪರತಿಶ್ತ ಜನರಲ್ಲು
ಕಯಣಬಹುದು. ಇದಕೆೆ ಮುಖಾ ಕಯರಣ ನಮಮ ಬಗೆೆ ನಮಗಿರದ ಅರವು, ನಮಮಜೀವನದ
ಮೂಲೊೀದ್ೆದೀಶ್ವೆೀನ್ೆಂಬುದನುು ಅರಯದ್ೆ ಕಯಲ್ವನುು ಯಯಪಸುತಿತರುವುದು. ಭವಿಷ್ಾತತನುರತ
ನಮಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಈ ಎಲಯುಸಮಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಔಷ್ಧವನುು ಅದ್ೆಷೊಟೀಕಯಲ್ದಹಂದ್ೆಯೀ
ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಯದರೆ. ಅದನುು ಸ್ೆೀವಿಸ್ಥ ನಮಮ ತಳಮಳಗಳನುು ದೂರವಿಡ ಬೆೀಕಷೆಟ. ಆರು ಭಯರತಿೀಯ
ಆಸ್ಥತಕ ದಶ್ಶನಗಳಲೊುೀಂದ್ಯದ ಯ್ೀಗವು ಸವಶರೊೀಗಕುೆ ಮದುದ. ಏಲ್ಲುನ್ೊೀಡಿದರು ಯ್ೀಗದ
ಮಯತು ಕೆೀಳಿಬರುತತದ್ೆ.. ಅದ್ೆೀಷೊಟೀಜನ ಪರತಿನಿತಾವೂ ಯ್ೀಗವನುು ಅಭಾಸ್ಥಸುತಿತರುವುದು
ಕಂಡುಬರುತತದ್ೆ.

ಭಗವತತಗಿೀತೆಯಲ್ೂು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಯತಮ

ಯ್ೀಗವು

ದುುಃಖನಿವರಕವೆಂಬುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಯದನ್ೆ (ಯ್ೀಗೊೀಭವತಿ ದುುಃಖಹಯ). ಭಯರತವು ಅದರಲ್ೂು
ಸನ್ಯತನಧಮಶವು ಯ್ೀಗದ ಉಗಮಸ್ಯಿನ. ಅದಲ್ುದ್ೆೀ ಯ್ೀಗದಿನದ ಹೆಸರನಲ್ಲು ಇಡಿವಿಶ್ವಕೆೆ
ಯ್ೀಗಸಂದ್ೆೀಶ್ವನುು ಸ್ಯರುವಸ್ಯಿನದಲ್ಲು ನ್ಯವಿದ್ೆದೀವೆ. ಆದದರಂದ ಭಯರತಿೀಯರಯದ ನ್ಯವು
ಶಯಸ್ಥರೀಯರೀತಿಯಲ್ಲು ಯ್ೀಗವನುರಯುವುದು ಅನಿವಯಯಶವಯಗಿದ್ೆ. ಹಯಗಯದರೆ ಯ್ೀಗದ
ಮೂಲ್ ಉದ್ೆದೀಶ್ವೆೀನು? ಎಷ್ುಟಪರಮುಖವಿಭಯಗಗಳನುು ಯ್ೀಗವು ಹೊಂದಿದ್ೆ ಎಂಬುವುದನುು
ಶಯಸ್ಥರೀಯರೀತಿಯಲ್ಲು ತಿಳಿಯಲ್ು ಪರಯತಿುಸ್ೊಣ. ಸಮಯನಾವಯಗಿ ಲೊೀಕದಲ್ಲು ಯ್ೀಗವೆಂದರೆ
ದ್ೆೀಹರಕ್ಷಣೊೀದ್ೆದೀಶ್ದಿಂದ ಅಭಾಸ್ಥಸಲ್ಪಡುವ ವಯಾಯಯಮವಿಶೆಷ್ಗಳೆಂಬುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯಲಯಗಿದ್ೆ.
ಅದು ಸರಯಯದ ಅರ್ಶವೆ ಸರ, ಆದರೆ ಯ್ೀಗ ಕೆೀವಯಲ್ ವಯಾಯಯಮವಲ್ು ಇದು ಏಂಟು
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ಪರಮುಖ ಮಟ್ಟಟಲ್ಲಂದಕೂಡಿದ್ೆ. ಜೀವಬರಹಮರನುು ಐಕಾಮಯಡುವ ಸ್ಯಧನವಯಗಿದ್ೆ. "ಸಂಯ್ೀಗೊೀ
ಯ್ೀಗ ಇತಯಾಹುುಃ ಜೀವಯತಮಪರಮಯತಮನ್ೊೀುಃ" ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ ಸೃತಿಯ್ೀಂದು ಸ್ಯರುತತದ್ೆ.
ನಮಮ ಚರದೂರವಯಣಿಯ ವಿದುಾತ್ ಕೊೀಶ್ವು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಥದ್ಯಗ ಅದನುು ಪುನಶೆೆತನಗೊಳಿಸಲ್ು
ವಿದುಾತ್ ಸಂಪಕಶವನುು ಕಲ್ಲಪಸುತೆತೀವೆ.
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ಅದ ೇರೇತಿ ನಮ್ಮ ದ್ೆೈಹಕ ಮತುತ ಮಯನಸ್ಥಕ ಖಿನುತೆಯನುು

ಧ್ಯನಾ-ಸಸಾ-ಪಯರಣಿಗಳನುು

ಆಹಯರಕಯೆಗಿ

ಹೊೀಗಲಯಡಿಸ್ಥ

ಅನಿವಯಯಶವಯಗಿದ್ೆ

ಅದನುು

ಸಂಪಕ್ತಶಸ್ಥ

ನಮಮನುು

ಆಧ್ಯಾತಿಮಕ

ಪುನಶೆೆತನಗೊಳಿಸುವ

ಶ್ಕ್ತತಯ್ೀಂದಿಗೆ

ಯ್ೀಗಸ್ಯಧನ್ೆಗೆ ಅತಾಗತಾವಯಗಿದ್ೆ.

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೀಗ

ಎರಡನ ಯ ಯಮ ಸತ್ಯ: "ವಯಚೊೀ ಮನಸಶ್ೆ ಯರಯರ್ಶತವಂ

ಯ್ೀಗದ ಎಂಟು ಸ್ೊೀಪಯನಗಳನುು ಪತಂಜಲ್ಲಯು ತನು
ಯ್ೀಗದಶ್ಶನದ

ಎರಡನ್ೆಯ

ಸೂತರದಲ್ಲು

"ಯಮ-ನಿಯಮ-ಆಸನ-ಪಯರಣಯಯಯಮ-

ಅಧ್ಯಾಯದ

೨೯

ಸತಾಂ"

ನ್ೆೀ

ಶ್ುದಿಿಕರಸಲ್ಪಟಟ

ತೊಳಲಯಟವನುು

ಬಂಧಿಸುವುದರಮೂಲ್ಕ

ಆತಾಂತಿಕ

ಆನಂದವನುು

ಹೊಂದುವುದ್ಯಗಿದ್ೆ

ನಿರೊಧುಃ"

ಆತಾಂತಿಕ

ಪತಂಜಲ್ಲ

ಕೂಡ

ಮಹಷಿಶಯಂದ

ಹೊಂದ

ಸ್ೊೀಪಯನಗಳನ್ೆುೀರುವುದು
ಆದ

ಎಂಟು

ಮ ರನ ಯ

ಅರ್ಶದಿಂದಕೂಡಿದ್ೆ.

ಒಂದ್ೊಂದ್ೆೀಸ್ೊೀಪಯನಗಳನುು

ಅರೆೈಶಸ್ಥ

ಕೂಡ

ಅಸ ತೇಯ:

ಯಮ

ಬ್ರಹ್ಮಚಯಯ:

ಬರಹಮಚಯಶವು

ಜ್ಞಯನ್ಯಜಶನ್ೆಗೆ ಹಯಗು ಅಜಶತವಿದ್ೆಾಯನುು ರಕ್ಷಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ು
ಅತಿಮುಖಾವಯಗಿದ್ೆ. ಅದ್ೆಷೊಟೀವಿದ್ಯಾರ್ಥಶಗಳು ತಮಮ ಉನುತ

ಯ್ೀಗಸ್ಯಧನ್ೆಗಯಗಿ

"ಯಮ".:

ವಯಾಸ್ಯಂಗಕಯೆಗಿ

ಸತಾ, ಅಸ್ೆತಯ, ಬರಹಮಚಯಶ ಮತುತ ಅಪರಗರಹ ಇವು ಐದು
ಯಮಗಳು.

ಉತತಮವಿದ್ಯಾಲ್ಯಗಳಿಗೆ

ಕೊಳುಳತಯತರೆ.

ಹಯಗೆ

ವಿದ್ಯಾಲ್ಯವನುು

ಮೂಲೊದ್ೆದೀಶ್

ಅಧಾಯನವೆೀ

ಸ್ೆೀರ

ಸ್ೆರರುವರೆಲ್ುರ

ಆಗಿರಬೆೀಕಲ್ುವೆೀ,

ಆದರೆ

ಪಯರರಬಿವಶಯತ್ ವಿದ್ೆಾಯನುು ವರಸಲೆಂದು ವಿದ್ಯಾಲ್ಯವನುು
ಯಮ

ಸವಯಶಭೂತಯನಿ"

ಅಹಾಂಸಾ:

"ಅಹಂಸ್ಯ

ಸ್ೆೀರದ

"ನಹಂಸ್ಯಾತ್

ಮೀಹಸ್ಥ

ಪರಮೀಧಮಶುಃ"

ಭೂಮಿಯಲ್ಲು

ಜನಮವನುು

ಸಕಲ್ಜೀವರಯಶ್ಯನುು

ಕೂಡ

ಭೌತಿಕವಯಗಿಯೂ

ಮಯನಸ್ಥಕವಯಗಿಯೂ

ಅದ್ೆೀಷೊಟೀ

ಜನ

ತರುಣಿಯನುು/ತರುಣನನುು

ತನುಪರಸುತತಕಯಯಶವಯದ

ಜ್ಞಯನ್ಯಜಶನ್ೆಯಲ್ಲು

ವೆೈಫಲ್ಾವನುನುಭವಿಸ್ಥದದನುು ನ್ಯವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದಕೆೆ

ಎಂಬವಯಕಾಗಳು ಹಂಸ್ೆಯಂದ ಸದ್ಯದೂರವಿರಬೆಕೆನುುವುದ್ಯಗಿ
ಸ್ಯರುತತವೆ.

ನುಡಿಯದ್ೆಯರುವುದು

ಯಮ

ನಾಲಕನ ಯ

ವಜಶಸಬೆೀಕಯದ ಅಂಶ್ವನುು ಯಮವೆನುುವರು. ಅಹಂಸ್ಯ,

ಮೊದಲನ ಯ

ಅಲ್ುದ್ೆೀ

ಕಯಮಿಸದ್ೆಯರುವುದನುು ಅಸ್ೆತೀಯವೆನುುವರು.

ಕೊೀಳಳಲ್ು ಪರಯತಿುಸ್ೊೀಣ. –
ಮೊದಲನ ಯದು

ಕರೆಯಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ಪಡುತತದ್ೆ.

ಪರದರವಾಲಯಲ್ಸ್ೆಯಂದಮುಕತವಯಗಿರುವುದು, ಪರವಸುತಗಳನುು

ಒಂದ್ೊಂದು ಸ್ೊೀಪಯನವು ಬಹು ವಿಸೃತಯರ್ಶದಿಂದಕೂಡಿದ್ೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲು

ನುಡಿಯದ್ೆೀಯರುವುದು

ಯ್ೀಗಸ್ಯಧನ್ೆಗೆ ಮುಖಾವಯಗಿದ್ೆ.

ಅನಿವಯಯಶ.

ಅತಿಗಂಭಿರವಯದ

ಪಯರಣಯಂತಿಕಯವಸ್ೆಿಯಲ್ೂು

ಅಸತಾವನುು

ಕಹಯಯದಸತಾವನುು

ಪತಂಜಲ್ಲಪರಣಿೀತವಯದ ಪರತಿಯ್ಂದು ಯ್ೀಗದ ಮಟ್ಟಟಲ್ು
ತನುದ್ೆ

ಸತಾವೆನುಬಹುದು.

ಬೆೀರೆಯವರಮನನ್ೊೀಯಸದರೀತಿಯಲ್ಲು ಮಯತನ್ಯಡುವುದು,

ಬೆೀಕಯದಲ್ಲು

ಉಲೆುೀಖಿಸಲ್ಪಟಟ

ಮಯತನುು

ಸತಾವರತವೆಂಬುದ್ಯಗಿ

ಪಯತಂಜಲ್ಯ್ೀಗದಶ್ಶನ

ಆನಂದವನುು

ಪಯತಂಜಲ್ದಶ್ಶನದ

ಸದ್ಯಸತಾವನ್ೆುೀನುಡಿಯುವುದು

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ ಉಲೆುೀಖಿಸ್ಥದ್ಯದನ್ೆ. ಯ್ೀಗದ ಪರಮೀದ್ೆದೀಶ್
ಮನಸ್ಥಿನ

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ವಯಾಖ್ಯಾಕಯರರಯದ ಅಭಾಂಕರರು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಯದರೆ. ಮನಸ್ಥಿನಿಂದ

ಪರತಯಾಹಯರ-ಧ್ಯರಣ-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಯಧಯ್ೀಽಷಯಟವಂಗಯನಿ"

೧/೨.).

ಹೊರೆತಯಗಿ

ಮನ್ೊೀರಂಜನ್ೆಗಯಗಿ ಮಯಡುವ ಹಂಸ್ೆಯನುು ವಜಶಸುವುದು

ಅಪೂವಶಸ್ಯಧನವನುು

ಯ್ೀಗವೆನುಬಹುದು.

("ಯ್ೀಗಶ್ೆತತವೃತಿತ

ಬಳಸುವುದು

ಮುಖಾಕಯರಣ ಬರಹಮಚಯಶದ ಕೊರತೆ. ಬರಹಮಚಯಶವನುು

ಪಡೆದ

ನ್ಯಶ್ಮಯಡುವ

ಗೌರವದಿಂದದಕಯಣಬೆೀಕು,

ಎಂಟುವಿಧವಯದ

ಅಂಶ್ಗಳಿಂದ

ದೂರವಿರುವುದು ಬರಹಮಚಯಶವೆನಿಸ್ಥಕೊಳುಳವುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ

ಕೂಡ

ಅಂಶ್ವನುು

ಹಂಸ್ಥಸಬಯರದು. ನಮಮಜೀವವನುು ರಕ್ಷಸ್ಥಕೊಳಳಲ್ು ದವಸ-

ಓದುವ

ತರುಣ/ತರುಣಿ
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ಸಮಯದಲ್ಲು

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಅಪರಸುತತವಸುತವೆಂದರೆ
ತಿಳಿಯರ.

ಹಯಗೆಯ
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ಪರಸುತತವಸುತವೆಂದರೆ ಜ್ಞಯನ್ಯಜಶನ್ೆಯಂದರಯರ. ೧)ಸಮರಣ -

ಪಞ್ೆಗವಯಾದಿಗಳ ಸ್ೆೀವನ್ೆಯಂದ ದ್ೆೀಹದ ಅಂತುಃಶ್ುದಿದಯು

ಅಪರಸುತತವಸುತವನುು

-

ಮಯಡಲ್ಪಡುವುದು. ಸಕಲ್ಜೀವಿಗಳಲ್ೂು ಪೆರೀಮಭಯವನ್ೆಯನುು

-

ತೊೀರುತತ

ಸಮರಸುವುದು,

ಅಪರಸುತತವಸುತವನುು

೨)

ಸುತತಿಸುವುದು,

ಕ್ತೀತಶನಂ

೩)

ಕೆೀಲ್ಲುಃ

ತಯಾಗಯದಿಗಳಿಂದ

ಅಪರಸುತತವಸುತವಿನ್ೊೀಂದಿಗೆ ಕಯಲ್ಯಯಪನಮಯಡುವುದು, ೪)

ರಯಗದ್ೆವೀಷಯದಿಗಳನುು

ಪೆರೀಕ್ಷಣ - ಅಪರಸುತತವಸುತವನುು ಸದ್ಯವಿೀಕ್ಷಸುವುದು, ೫)

ಮಯನಸ್ಥಕಶ್ುದಿದಯುಂಟಯಗುವುದು.

ಗುಹಾಭಯಷ್ಣ

-

ಅಪರಸುತತವಸುತವಿನ್ೊೀಂದಿಗೆ

ವಿಷ್ಯಗಳನುು

ಹಂಚಿಕೊಳುಳವುದು,

ಅಪರಸುತತವಸುತವನ್ೆುೀ

೬)

ದೂರಕರಸುವುದರಂದ

ತನುಸಕಲ್
ಸಂಕಲ್ಪ

ಪರಸುತತವೆಂಬುದ್ಯಗಿ

ತನುಲ್ಲುರುವ

-

ಎರಡನ ಯ ನಿಯಮ ಸಾಂತ ೇಷ:

ಭರಮಯನುು

ದ್ೆೀವತಯನುಗರಹದಿಂದ

ಪಯರಪತವಯದವಸುತಗಳಲ್ಲು

ತೃಪತಭಯವನ್ೆಯನುು

ಹೊೀಂದುವುದು, ೭) ಅಧಾವಸ್ಯಯುಃ - ಪರಸುತತವಸುತವನುು

ಸಂತೊೀಷ್ವೆನುುವರು. ಮಯನವನು ತನುಲ್ಲುರುವ ಸಂಪತತನುು

ಮರೆತು ಅಪರಸುತತವಸುತವಿನಲ್ಲು ಸದ್ಯ ರಮಿಸುವುದು, ೮)

ಅನುಭವಿಸ್ಥ

ಕ್ತರಯಯನಿವೃತಿತುಃ - ಪರಸುತತವಸುತವನುು ಸಂಪೂಣಶವಯಗಿ ಬಿಟುಟ

ಚಿಂತಿಸುತತ

ಬಿಡುವುದು ಹಯಗೂ ಅಪರಸುತತವಸುತವನ್ೆುೀ ತನು ಜೀವನದ

ತಯನ್ೆದುುಃಖಮಯವಯಗಿಸ್ಥಕೊೀಳುಳತಯತನ್ೆ,

ಗುರಯಂಬುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿದು ಸವಯಂ ಮೀಹಕೆೆ ವಳಗಯಗುವುದು.

ದುುಃಖಕೆೆ

ಈ ಎಂಟು ಬರಹಮಚಯಶವನುು ನ್ಯಶ್ಮಯಡುವ ಅಂಶ್ಗಳಿಂದ

ಬದಿಗೊತಿತ

ದೂರವಿರುವವರತವನುು ಬರಹಮಚಯಶವೆನು ಬಹುದು.

ಹೊಂದುವ ಅಂಶ್ವನುು ಸಂತೊೀಷ್ವೆನುುವರು.

ಕ ನ ಯದಾದಯಮ ಅಪರಿಗ್ರಹ್: ಬೆರೆಯವರಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟಟ

ಮ ರನ ಯ ನಿಯಮ ತ್ಪಸುು: ಮನಸ್ಥಿನ ತುಮುಲ್ತೆಯನುು

ಅನವಶ್ಾಕವಸುತಗಳನುು

ಬಂಧಿಸಲ್ು

ಅಪರಗರಹವೆನುುವರು.

ತೆಗೆದು

ಕೊಳಳದ್ೆಯರುವುದನುು

ಬಯಕೆಯಸ್ಯಗರವೆೀ

ಮಯನವನ

ಸುಖಿಸುವ

ಬದಲ್ು

ತನುಲ್ಲುರದವಸುತಗಳಬಗೆೆ

ತನು

ಅಮೂಲ್ಾಜೀವನವನುು

ಪರರುಕಯರಣವೆಂದು
ತನುಲ್ಲುರುವ

ಹಯಗೆಯೀ

ಶ್ಪಸುತಯತನ್ೆ.

ವಸುತಗಳಿಂದ

ಮಯಡಬೆೀಕಯದ

ತನು
ಇದನುು

ಸಂತೃಪತಯನುು

ಉಪವಯಸವರತಯದಿಗಳನುು

ತಪಸ್ೆಿನುುವರು.

ಮನಸುಿ ಬಯಕೆಗಳನುು ಬದಿಗೊತಿತ ಅನ್ಯವಶ್ಾವಸುತಗಳನುು

ನಾಲ್ಕನ ಯ ನಿಯಮ್ ಸ್ಾಾಧ್ಾಾಯ: ನ್ಯನು ಯಯರು? ಎಲ್ಲುಂದ

ಸ್ಥವಕರಸದಿರುವುದ್ೆೀ ಅಪರಗರಹ. ಈ ಐದು ಯ್ೀಗಸ್ಯಧನ್ೆಯ

ಬಂದ್ೆ? ನನು ಕತಶವಾವೆೀನು? ನ್ಯನು ಪುನುಃ ಎಲ್ಲು ಸ್ೆೀರಬೆೀಕು?

ಮದಲ್ಮಟ್ಟಟಲಯಗಿದ್ೆ.

ತೊರಕೆಯಜಗತಿತನಲ್ಲು ಯಯವುದು ಸತಾ ? ಯಯವುದು ಅಸತಾ ?
ಜೀವನದ

ನಿಯಮವು

ಯೇಗ್ಸಾಧನ ಯ

ಮಯಡಲೆೀಬೆೀಕಯದ

ದ್ವವತಿೇಯಸ ೇಪಾನ:

ಅಂಶ್ವನುು

ಹೊಂದಬೆೀಕು?

ನಿಯಮವೆನುುವರು.

ಈಶ್ವರಪರಣಿಧ್ಯನ

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಈರೀತಿಯಯದ

ಅದನುು

ಹೆೀಗೆ

ತನುವಿಷ್ಯಕಪರಶೆುಗಳಿಗೆ

ಉತತರವನುುಹುಡುಕ್ತಕೊಳಳಲ್ು ಮಯಡಬೆೀಕಯದ ತತವದಶ್ಶನಗಳ

ಯ್ೀಗದಶ್ಶನದಲ್ಲು ಶೌಚ, ಸಂತೊೀಷ್, ತಪಸುಿ, ಸ್ಯವಧ್ಯಾಯ
ಮತುತ

ಪರಮೀದ್ೆದೀಶ್ವೆೀನು?

ಅಧಾಯನವನುು ಸ್ಯವಧ್ಯಾಯವೆನುುವರು.

ಐದು

ಬಗೆಯನಿಯಮಗಳನುು ನ್ಯವು ಕಯಣಬಹುದು.

ಐದನ ಯ ಹಾಗ್ು ಕ ನ ಯ ನಿಯಮ ಈಶ್ವರಪರಣಿಧಾನ:
ಯ್ೀಗದಶ್ಶನದಲ್ಲು

ಈಶ್ವರನ್ೆಂದರೆ

ಮೊದಲನ ಯನಿಯಮ ಶೌಚ: ಶೌಚವೆಂದರೆ ಶ್ುದಿಿ ಎಂದರ್ಶ.

ನಿಯಂತಿರಸುತಿತರುವ

ಪರಮುಖವಯಗಿ

ಕಯಯಕಶ್ುದಿದ

ನಮಿಮಂದ್ಯಚರಸಲ್ಪಡುವ ಸಕಲ್ಕಮಶಗಳೂಕೂಡ ಆ ಶ್ಕ್ತತಯ

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಶೌಚವು

ಹಯಗು

ಎಂದರ್ಶ.

ಅಧಿೀನದಲ್ಲುದ್ೆ. ಭಗವದಿೆೀತೆಯಲ್ಲುಯೂಕೂಡ ಆ ಅಗೊೀಚರ

ಅಂತುಃಶ್ುದಿಿ ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ ಕಯಯಕಶ್ುದಿದಯು ಪುನುಃ ಎರಡು

ಶ್ಕ್ತತಯ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ುದ್ೆ ಹುಲ್ುುಕಡಿಿಯೂಕೂಡ ಸಂಚರಸುವುದಿಲ್ು

ವಿದಿ.

(ತೆೀನ

ಕಯಯಕ

ಬಯಹಾಶ್ುದಿಿ

ಶ್ಕ್ತತ

ಹಯಗು

ದ್ೆೀಹದಶ್ುದಿದಯನುು

ದಿವವಿಧ.

ಮಯನಸ್ಥಕಶ್ುದಿಿ

ಅಗೊೀಚರ

ಜಗತತನುು

ಶ್ುದಿದಯನುುವರು.

ಸ್ಯುನ್ಯದಿಗಳಿಂದ ದ್ೆೀಹದ ಬಯಹಾಭಯಗವು ಶ್ುದಿದೀಕರಸಲ್ಪಟಟರೆ

ವಿನ್ಯ

ವಣಿಶಸಲಯಗಿದ್ೆ.
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ತೃಣಮಪ

ನ

ಚಲ್ತಿ)

ಎಂಬುದ್ಯಗಿ

ನಮಿಮಂದ್ಯಚರಸಲ್ಪಡುವ
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ಸಕಲ್ಕಮಶಗಳೂಕೂಡಯ ಆ ಅಗೊೀಚರಶ್ಕ್ತತಗೆ ಅಪಶಸುವ

ಕುಂಭಕದಲ್ಲು

ಭಯವನ್ೆಯನುು

ಎನುುವರು.

ಈಶ್ವರಪರಣಿಧ್ಯನವೆನುುವರು.

ಈ

ಐದು

ಯ್ೀಗಸ್ಯಧನ್ೆಯ ಎರಡನ್ೆಯಮಟ್ಟಟಲಯಗಿದ್ೆ.

ಸ್ಯಿಪಸುವುದನುು
ಪಯರಣವಯಯುವಿನ

ಎಕಯಗರತೆಯನುು

ಪಯರಣಯಯಯಮಸ್ಯಧನ್ೆ
ನಿರೊೀದಿದಿಂದ

ಹೊಂದುತತದ್ೆ

ಮನಸುಿ

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕೆಯಲ್ಲು ಹೆೀಳಲಯಗಿದ್ೆ (ಚಲೆೀ ವಯತೆೀ ಚಲ್ಂ
ಯೇಗ್ಸಾಧನ ಯ

ಮ ರನ ಯಮೆಟ್ಟಟಲು

ಆಸನ:

ಚಿತತಂ ನಿಶ್ೆಲೆೀ ನಿಶ್ೆಲ್ಂ ಭವೆೀತ್ - ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕಯ

ದ್ೆೀಹದಸ್ೆಿೈಯಶವನುು ರಕ್ಷಸಲ್ು ಆಸನವು ಅತಿಮುಖಾವಯಗಿದ್ೆ.

೨/೨).

ಪತಂಜಲ್ಲಯು

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

"ಸ್ಥಿರಸುಖಮಯಸನಮ್

"

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಪಯರಣಯಯಯಮವುಸವಶ

ರೊೀಗಗಳಿಗೂ

ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕೆಯಲ್ಲು

ಮದುದ

ಹೆೀಳಲಯಗಿದ್ೆ.

ಆಸನವನುು ವಯವಖ್ಯಾನಿಸ್ಥದ್ಯದನ್ೆ (ಸ್ಥಿರಂ ನಿಶ್ೆಲ್ಂ ಸುಖ್ಯವಹಂ

(ಪಯರಣಯಯಯಮೀನಯುಕೆತೀನ ಸವಶರೊೀಗಕ್ಷಯ್ೀಭವೆೀತ್ -

ಚ ಯತತದ್ಯಸನಂ - ದಶ್ಶನ್ಯಂಕುರವಯಾಖ್ಯಾ ೧೫/೨).

ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕಯ ೨/೧೬).

ಯಯವಭಂಗಿಯಲ್ಲು

ಮನಸಿನುು

ದಿೀರ್ಶಕಯಲ್ದವರೆಗೆ
ಆಭಂಗಿಯನುು

ಪಯರಣವಯಯುವನುು

ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲುಡಲ್ುಸ್ಯಧಾವೀ

ಆಸನವೆನುುವರು.

ಆ

ಸನಗಳು

ಯೇಗ್ದ ಐದನ ಯಸ ೇಪನ ಪರತಾಯಹಾರ: ಬಹಮುಶಖವಯದ

ಇಷೆಟೀ

ಮನಸಿನುು

ಒಳಮುಖವಯಗಿ

ಸ್ೆಳೆದುಕೊಂಡು

ಮನಸ್ಥಿನ

ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿ ಹೆಳುವುದು ಸುಲ್ಭದ ಮಯತಲ್ು. "ಆಸನ್ಯನಿ ಚ

ಇಚೆಛಯನಿುೀಡೆರಸಲ್ು ಮುಖಾಸ್ಯಧನಗಳಯದ ಇಂದಿರಯಗಳನುು

ತಯವನಿತ ಯಯವತೊಾೀ ಜೀವಜಯತಯುಃ" ಎಂಬ ವಯಕಾವು

ಹತೊೀಟ್ಟಯಲ್ಲುಟುಟಕೊಳುಳವುದ್ೆೀ

ಆಸನಗಳ

ಸ್ಯರುತತದ್ೆ.

ಆತಮಜೊಾೀತಿಯನುರಸಲ್ು

ವಣಿಶಸುತತ

ಸಮಸತಜಗತತನುು

ಬಗೆಗಳು

ಆಸನಗಳ

ಅನನತವೆಂಬುದ್ಯಗಿ

ಪರಯ್ೀಜನವನುು

ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕಯಕಯರನು
ಸ್ೆಿೈಯಶಂ

-

ಆರೊೀಗಾಂ

"ಕುಯಯಶತತಯದಸನಂ
ಚಯಂಗಲಯರ್ವಂ

ಪರತಯಾಹಯರ.

ಹೊರಡುವಸ್ಥಿತಿ.

ತನುಹತೊೀಟ್ಟಗೆ

ಇದ್ೆೀ
ಮಯನವನು

ಸುಲ್ಭವಯಗಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬಲ್ುನು ಆದರೆ ತನು ಇಂದಿರಯಗಳನುು ತನು

"

ಹತೊೀಟ್ಟಗೆ ತೆಹೆದುಕೊಳುಳವುದು ಸುಲ್ಭದ ಕಯಯಶವಲ್ು. ತನು

(ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕಯ ೧/೧೯) ಎಂಬುದ್ಯಗಿ ಹೆೀಳಿದ್ಯದನ್ೆ.

ಇಂದಿರಯಗಳನುು

ಅಂದರೆ ಆಸನವನುು ಶ್ರೀರದಸ್ೆಿೈಯಶತೆಗೆ, ಆರೊೀಗಾಸ್ಥದಿಿಗೆ

ಪರತಯಾಹಯರವು ಬಹುಮುಖಾಪರಯ್ೀಜನಕಯರಯಯಗಿದ್ೆ.

ಮತುತ

ಶ್ರೀರದಲ್ರ್ುತವಸ್ಥದಿಿಗೊೀಸೆರ

ತನು

ಹತೊೀಟ್ಟಯಲ್ಲುಟುಟಕೊಳಳಲ್ುು

ಅಭಾಸ್ಥಸಬೆೀಕು

ಎಂದರ್ಶ.

ಯೇಗ್ದ ಆರನ ಯ ಸ ೇಪಾನ ಧಾರಣ: ಧ್ಯರಣೆ ಎಂದರೆ
ಒಂದು ನಿಷ್ೃಷ್ಟವಯದ ಸ್ಯಿನದ ಮೀಲೆ ಚಿತತವನುು ನಿಲ್ಲುಸುವುದು

ಯೇಗ್ದನಾಲಕನ ಯ
ಪಯರಣಯಯಯಮವೆಂದರೆ

ಮೆಟ್ಟಟಲು
ಕೆೀವಲ್

ಪಾರಣಾಯಾಮ:

(ದ್ೆೀಶ್ಬಂಧಶ್ೆತತಸಾ ಧ್ಯರಣಯ - ಪಯತಂಜಲ್ಯ್ೀಗಸೂತರ

ನ್ಯಸ್ಥಕಯಪೀಡನದಿಂದ

೩/೧).

ಇಂದಿರಯಗಳನುು

ಪರತಯಾಹಯರದ

ಕರಮದಿಂದ

ಉಸ್ಥರನುು ತಡೆಹಡಿಯುದಷೆಟೀಅಲ್ು. ಹೀಗೆ ಮಯಡುವುದರಂದ

ನಿಗರಹಸ್ಥದಲ್ಲು ಬಯಹಾಸುಖಗಳ ಸವಿಯನುು ಕಂಡ ಮನಸ್ಥಿಗೆ

ಬುದಿಿಭರಮಣೆಯೂ

ವಿಷ್ಯವೆೀ ಇಲ್ುದಿದದರೆ ಅದುನಿಲ್ುಲಯರದ್ೆಂಬ ರಹಸಾವನುರತು

ಸಂಭವಿಸಬಹುದ್ೆಂದು

ಅನ್ೆೀಕರೊೀಗೊೀತಪತಿತಯೂ
ಶಯಸರವು

ಸ್ಯರುತತದ್ೆ.ಶಯವಸ-

ಮನಸ್ಥಿಗೆ

ಅನತುಃಪರಪಂಚದಲ್ಲು

ಪರಶಯವಸಗಳ ಕ್ತರಯಗಳನುು ಕರಮೀಣ ನಿಲ್ಲುಸುವಕ್ತರಯಯನುು

ಬೆೀಕಯದವಿಷ್ಯಗಳನುು

ಪಯರಣಯಯಯಮವೆನುುವರು

ಕೊಡುವುದ್ೆೀ

(ತಸ್ಥಮನ್

ಶಯವಸಪರಶಯವಸಯ್ೀಗಶತಿವಿಚೆಛೀದುಃ

ಸತಿ

ಪಯರಣಯಯಯಮುಃ

-

ಧ್ಯರಣೆ.

ಆಂತರಯಳಿಕವಯಗಿ

ಧರಸುವಯ್ೀಗಾತೆಯನುು
ಈ

ಮುಂತಯದ

ವಯಯುವನುು

ಯ್ೀಗದಶ್ಶನವು ತಿಳಿಸುತತದ್ೆ.

ಪರಶಯವಸವೆಂದರೆ

ದ್ೆೀಹದ ಒಳಗಿನವಯಯುವನುು ಹೊರಕೆೆ ತಳುಳವುದು. ಈ
ಎರಡು

ಕ್ತರಯಯನುು

ಕರಮೀಣನಿಲ್ಲುಸ್ಥ

ವಯಯುವನುು
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ಒಂದು

ದೂರಶ್ರವಣ

ಪಯತಂಜಲ್ಯ್ೀಗಸೂತರ ೨/೪೯). ಶಯವಸವೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ
ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳುಳವುದು.

ಯ್ೀಗಸ್ಯಧನ್ೆಗೆ

ಅನ್ೆೀಕಸ್ಥದಿದಗಳು

ಸ್ಯಧನ್ೆಯಂದ

ದೂರದೃಷಿಟ

ವಯಕ್ತಿದಿಿ

ಲ್ಭಿಸುವುದ್ಯಗಿ
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ಸನ್ಯತನಧಮಶದಕೊಡುಗೆ

ಮೀಲೆ ಅಂದರೆ ನಮಮ ಇಷ್ಠದ್ೆೀವತೆ ಅರ್ವಯ ಗುರು ಇನಿುತರ

ರೊೀಗದಿಂದ ಬಳಲ್ುತಿತರುವ ವಾಕ್ತತಗೆ ಔಷ್ಧವು ಮುಖಾವೆೀ

ಯಯವುದ್ೊೀ ಒಂದು ವಿಷ್ಯದಮೀಲೆ ಧ್ೆಾೀಯವಸುತವಿನಿಂದ

ಹೊರತಯಗಿ

ಹೊರೆತಯದ ಮತಿತತರ ಯಯವುದ್ೆೀ ವಿಚಯರಗಳ ಬಯಧ್ೆಯಂದ

ವಯಹನದಲ್ಲು

ಹೊರೆತಯದ ಚಿತತದ ಧ್ೆಾೀಯವಸುತವಿನ ಮೀಲ್ಲನ ನಿರಂತರ

ಯಯವಧಮಶದವನಿಂದ

ಏಕಯಗರತೆಯನುು ಧ್ಯಾನವೆನುುವರು. ಧ್ಯಾನವು ಸಗುಣ ಮತುತ

ಪರಶ್ುಸುವುದಿಲ್ು. ಒಂದುವೆೀಳೆ ಹಯಗೆ ಪರಶ್ುಸ್ಥದದಲ್ಲು ಆತನಿಂದ

ನಿಗುಶಣವೆಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಸಗುಣಧ್ಯಾನವು

ಉದಿದಷ್ಟಗುರಯನುು ತಲ್ುಪಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಯಗುವುದಿಲ್ು. ಹಯಗೆಯೀ

ಯಯವುದ್ೊೀ ಒಂದು ನಿದಿಶಷ್ಠ ವಸುತವಿನ ಆಕಯರದ ನಿರಂತರ

ಯ್ೀಗವು ವಿಶ್ವಶಯಂತಿಗಯಗಿ ಸವಶಹತಕಯಗಿ ಭಯರತಿೀಯ

ಚಿಂತನ್ೆ

ಆಕರರಹತವಯಗಿ

ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ

ಇದು

ಅನ್ೆೀಕ

ಯ್ೀಗವು ಸವಶಸ್ೆೀವಾವಯಗಿದ್ೆ. ಯ್ೀಗದಿನವೆಂದು ಒಂದು

ಭಗವಂತನಡೆಗೆ

ಒಯುಾವ

ದಿನ ಯ್ೀಗವನುು ಅಭಾಸ್ಥಸ್ಥ ಮಯರನ್ೆಯದಿನದಿಂದ ಅದಕೆೆ

ಯಯದರೆ

ಮನಸ್ಥಿನ

ಎರಡುವಿಧ.
ನಿಗುಶಣಧ್ಯಾನವು

ಏಕಯಗರತೆಯಯಗಿರುವುದು.

ಸ್ಥದಿದಗಳಮೂಲ್ಕ

ಜೀವವನುು

ಸ್ಯಧನವಯಗಿದ್ೆ.
ಕ ನ ಯದಾಗಿ ಯೇಗ್ದ ಗ್ದುುಗ ಸಮಾಧಿ: ಯ್ೀಗಿಗಳಿಗೆ
ಪರಮಧ್ೆಾೀಯವಯದ
ಪರಮಯತಮನಲ್ಲು
ಅಂದರೆ

ಕೊೀನ್ೆಯಗದುದಗೆಯೀ

ಜೀವದ

ಆತಾಂತಿಕವಯದ

ಸಮಯಧಿಯನುು

ಅನನಾಭಯವನ್ೆಯೀ
ಆನಂದವೆೀ

ಗುರೂಕತಧ್ಯಾನಗಳಿಂದಲ್ೂ,

ಈ

ಉಚಿತವಯದ

ಬಿಟಟರೆ

ಯ್ೀಗದಿಂದ

ಪಡೆಯಲ್ು

ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ು.

ನ್ಯವೆನನೂು

ಯ್ೀಗಯಭಯಾಸವು

ಅದ್ೆೀರೀತಿ

ಅಹಂಸ್ಯ

ಆದದರಂದ

ಆಸನಕೆೆಮಯತರ

ಸತಯಾದಿಗಳಿಂದ್ೊಳಗೊಂಡ

ಎಲಯು ಅಂಗಗಳು ಯ್ೀಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಭಾಸ್ಥಸ್ಥದದಲ್ಲು ಇಡಿ

ಪರಮಯತಮನಲ್ಲು

ವಿಶ್ವವೆೀ ಸ್ೆಿೈಯಶತೆಯನುು ಹೊಂದುವುದು. ಆದದರಂದ ಯ್ೀಗ
ಕೆೀವಲ್ ಮೈಮನದ ಶಯಂತಿಗಷೆಟಯರುವುದಲ್ು ಹೊರತಯಗಿ
ಸಮಸತವಿಶ್ವಶಯಂತಿಗೆ ಎಂಬುವುದನುು ನ್ಯವರಯಬೆೀಕಯಗಿದ್ೆ.

ಉಪಸಾಂಹ್ರ

ಗ್ರಾಂಥಋಣ

ಸಂಪೂಣಶಯ್ೀಗವನುು ಒಂದುವೃಕ್ಷವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ - ಆ

1. ಯ್ೀಗಸೂತರಂ

ಯ್ೀಗವೃಕ್ಷಕೆೆ ಮನಸ್ೆಿೀ ಭೂಮಿ, ಯಮನಿಯಮಗಳೆೀ ಬಿೀಜ
ಆಸನಪಯರಣಯಯಯಮಗಳಿಂದ
ಪುಷ್ಪವನುು
ಧ್ಯರಣ,

ವಯರಣಯಸ್ಥೀ - ೨೨೦೦೧

ಮತುತ

2. ಹಠಯ್ೀಗಪರದಿೀಪಕಯ

ವಿಷ್ದಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟರುವುದರಂದಲ್ೂ

ಸ್ಯವತಯಮರಯಮ,

ಸಂಸೃತ

ಅಕೆೀರ್ಸಶ, ಯ್ೀಗವಿದ್ಯಾ ಡಯಟ್ ಕಯಮ್

ಹಯಸುಹೊಕಯೆಗಿರುವುದರಂದಲ್ೂ
ಭಗವದಿೆೀತೆಯಲ್ಲು

-

ಮತುತ ಆಂಗುವಯಾಖ್ಯಾ ಅನುವಯದಕರು ಬೆೈನ್ ದ್ಯನ್ಯ

ಯ್ೀಗದಶ್ಶನವು ನಮಮ ಇತಿಹಯಸಪುರಯಣವೆೀದಶ್ಸರಗಳಲ್ಲು
ಪತಂಜಲ್ಲಮುನಿಪರಣಿತವಯದುದರಂದಲ್ೂ

ಸಂಸೃತಂ,

ಧ್ಯಕರ ವಯಾಖ್ಯಾಸಹತಂ ಚೌಕಯಂಭಯ ಸಂಸೃತಸಂಸ್ಯಿನ

ಹೊಂದಿ,
ಧ್ಯಾನ

-

ರಯಜಮಯತಶಂಡ,ಪರದಿೀಪ,ಮಣಿಪರಭಯ,ಚನಿದಿಕಯ,ಯ್ೀಗಸು

ಅಂಕುರೊೀತಪತಿತ,

ಸಮಯಧಿಗಳಿಂದ ಫಲ್ದಯಕವಯಗುವುದು.

ಮೂಲ್ವಯಗಿರುವ

ತಿಲಯಂಜಲ್ಲಯನುು

ರತುವಯಗಿದ್ೆ.

ಕೆೀವಲ್ ದ್ೆೀಹಕಸ್ೆಿೈಯಶತೆಯು ಲ್ಭಿಸುವುದು. ಅದ್ೆೀ ಮೀಲ್ೆಂಡ

ಯ್ೀಗಶಯಸರವು ಸ್ಯರುತತದ್ೆ.

ಅಂತರಂಗಸ್ಯಧನ್ೆಗಳಯದ

ಕೊಡಲ್ಪಟಟ

ಎಂಬುದ್ಯಗಿ

ಕೆೀವಲ್ ಆಸನವನುು ಮಯತರಯ್ೀಗವೆಂದರತು ಅಭಾಸ್ಥಸ್ಥದದಲ್ಲು

ಅನನಾಭಕ್ತತಯನಿುಡುವುದರಂದಲ್ೂ ಹೊಂದಬಹುದ್ೆಂಬುವುದ್ಯಗಿ

ಪರತಯಾಹಯರದಿಂದ

ನಿಮಿಶಸುಪಟಟದ್ೆ

ವಯಹನವು

ಯ್ೀಗವು ವಿಶ್ವಶಯಂತಿಗೆ ಕಯರಣವಯಗುತತದ್ೆ.

ನಿಗುಶಣಧ್ಯಾನದಿಂದಲ್ೂ, ಫಲಯಪೆೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ುದ್ೆ ಪರರಹತಕಯೆಗಿ
ಮಯಡುವುದರಂದಲ್ು,

ಈ

ಸವಯಶಂಗವೂ ಕೂಡ ಅಭಾಸ್ಥಸಲ್ಪಡಬೆೀಕು ಆಗ ಮಯತರ

ಜನ್ೌಮಷ್ಧಿಮಂತರತಪಸುಿಗಳಿಂದಲ್ೂ,
ಕಮಶಗಳನುು

ಅವಿವಯದ.

ಅಂಗಡಿಯವನಧಮಶವಲ್ು.

ಸಂಚರಸುವವಾಕ್ತತಯು

ಸ್ಥೀಮಿತವಯಗದ್ೆ

ಸಮಯಧಿ.

ಸಮಯದಿಿ.

ಔಷ್ಧಮಯರುವ

ನಿರಂತರವಯಗಿರಬೆೀಕು.

ಸಮಯಧಿ.

ಎಂಬುವುದು

3. ಯ್ೀಗೊೀಪನಿಷ್ತ್

ಸನ್ಯತನಧಮಶದ

ಮಹದ್ೆೀವಶಯಸ್ಥರೀ

ಯ್ೀಗವು

ರಸ್ೆಚಶಸ್ೆಂಟರ್

ಯ್ೀಗವು
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ದಿ

ಸಂಪಯದಕರು
ಅದ್ಯಾರ್

ಲೆೈಬೆರರ

ಪಂಡಿತ್
ಎಂಡ್
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-

ಶ್ಂಕರಭಯಷ್ಾಸಹತಂ

ಮತಿಲಯಲ್ ಬನರಸ್ಥದ್ಯರ್ಸ.
5. ಮಹಷಿಶ ಪತಂಜಲ್ಲಯ ಯ್ೀಗಸೂತರಗಳು - ಸಂಸೃತ
ಮೂಲ್ ಕನುಡ ವಯಾಖ್ಯಾನಸಹತ, ಸ್ಯವಮಿ ಹಷಯಶನಂದ
ರಯಮಕೃಷಯಣಶ್ರಮ, ಯಯದವಗಿರ ಮೈಸೂರು.
6. ಸ್ಯಂಖಾಕೊೀಶ್ುಃ - ಆಚಯಯಶ ಕೆೀದ್ಯರನ್ಯರ್ ತಿರಪಯಠೀ
ಸಂಸೃತಂ ವಯರಣಯಸ್ಥೀ
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