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ತೃತೀಯಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಕ ೈಲಾಸ ವರ್ಣನಂ 
ರ ೀರ್ುಕಾವತರರ್ ಕಾರರ್ಂ ಚ  
 ಕ ೈಲಾಸ ವರ್ಣನಂ  

 

ಕ್ದಾಚಿ ದಥ ಕ ೈಲಾಸ ೀ|  
ಕ್ಲಧೌತ ಶಿಲಾಮಯೀ | 

ಗಂಧವಣ ವಾಮ ನಯನಾ-  
ಕ್ರೀಡಾ ಮೌಕ್ಿಕ್ ದಪಣಣ ೀ-1 

 ಮಂದಾರ ವಕ್ುಲಾ ಶ  ೀಕ್-  
ಮಾಕ್ಂದ ಪ್ಾರಯ ಭೂರುಹ ೀ |  

ಮಲ್ಲೀ ಮರಂದ ನಿಷಯಂದ –  
ಪ್ಾನಪೀನ ಮಧುವರತ ೀ || 3-2 

 

ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಸಿಬಕಾ ಮೀದ- 
ಕ್ೂಲಂಕ್ ಷಹರಿ ನುುಖ ೀ | 

ಕ್ಲಕ್ಂಠ ಕ್ುಲಾ-ಲಾಪ – 
ಕ್ಂದಲದಾರಗ ಬಂಧುರ ೀ || 3-3 

ಕ್ನನರಿೀ ಗೀತ ಮಾಧುಯಣ-  
ಪರಿವಾಹಿತ ಗಹವರ ೀ |  

ಸಾನಂದ ವರ ಯೀಗೀಂದರ-  
ವೃಂದಾಲಂಕ್ೃತ ಕ್ಂದರ ೀ || 3-4  

ಹ ೀಮಾರವಂದ ಕ್ಲ್ಕಾ- 
ಸುಗಂಧಿ ರಸ ಮಾನಸ ೀ | 

ಶಾತ ಕ್ುಂಭ ಮಯ ಸಿಂಭ- 
ಶತ ೂೀತುಿಂಗ ವರಾಜಿತ ೀ || 3-5 

ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೀಪ ಕ್ಲ್ಕಾ- 
ಮರಿೀಚಿ ದ ೂಯೀತ ತಾಂತರ ೀ | 

ದಾವರ ತ ೂೀರರ್ ಸಂರೂಢ- 
ಶಂಖ ಪದು ನಿಧಿ ದವಯೀ || 3-6 

ಮುಕಾಿ ತಾರ ಕ್ತ ೂೀ ದಾರ – 
ವತಾನಾಂಬರ ಮಂಡಿತ ೀ | 

ಸಪಶಣ ಲಕ್ಷಿತ ವ ೈಡೂಯಣ- 
ಮಯ ಭಿತಿ ಪರಂಪರ ೀ || 3-7 

ಸಂಚರ ತರಮಥ ಶ ರೀಣಿೀ –  
 ಪದವಾಚಾಲ ನೂಪುರ ೀ | 

ಪರವಾಲ ವಲಭಿೀಶೃಂಗ – 
ಶೃಂಗಾರ ಮಣಿ ಮಂಟಪ್ ೀ || 3-8 

ಇತ ಕ ೈಲಾಸ ವರ್ಣನಂ 
ಸಂಹಾಸನಾಸೀನ ಪರಮೀಶವರ ವರ್ಣನಮ್ 

ವಂದಾರು ದ ೀವಮುಕ್ುಟ- 
ಮಂದಾರ ರಸವಾಸತಮ್ | 
ರತನಸಂಹಾಸನಂ ದವಯಮ್  

ಅಧಯಸಿಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ ||  3-9 

ತಮಾಸಾಾನ ಗತಂ ದ ೀವಮ್  
ಸವಣಲ ೂೀಕ್ ಮಹ ೀಶವರಮ್|  
ತರಯಯಂತ ಕ್ಮಲಾರರ್ಯ  
ವಹಾರಕ್ಲ ಹಂಸಕ್ಮ್ ||3-10 

 ಉದಾರ ಗುರ್ಮ್ ಓಂಕಾರ- 
ಶುಕ್ಿಕಾ ಪುಟ ಮೌಕ್ಿಕ್ಮ್ | 
ಸವಣಮಂಗಲ ಸೌಭಾಗಯ- 
ಸಮುದಾಯ ನಿಕ ೀತನಮ್ ||3-11 

ಸಂಸಾರ ವಷ ಮೂರ್ಾಣಲು- 
ಜಿೀವ ಸಂಜಿೀವನೌಷಧಮ್ | 
ನಿತಯಪರಕಾಶ ನ ೈಮಣಲಯ -  
ಕ ೈವಲಯ ಸುರ ಪ್ಾದಪಮ್ ||3-12 

ಅನಂತ ಪರಮಾನಂದ - 
ಮಕ್ರಂದ ಮಧು ವರತಮ್ | 
ಆತು ಶಕ್ ಿಲತಾ ಪುಷಯತ್- 
ತರಲ ೂೀಕ್ೀ ಪುಷಪ ಕ ೂೀರಕ್ಮ್ ||3-13 

ಬರಹಾುಂಡ ಕ್ುಂಡಿಕಾ ಷಂಡ- 
ಪಂಡಿೀ ಕ್ರರ್ ಪಂಡಿತಮ್ | 
ಸಮಸಿ ದ ೀವತಾ ಚಕ್ರ- 
ಚಕ್ರವತಣ ಪದ ೀ ಸಾತಮ್ ||3-14 

ಚಂದರ ಬಂಬಾಯುತಚಾಛಯಾ- 
ದಾಯಾ ದದುಯತ ವಗರಹಮ್ | 
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ುಟ ಜ ೂಯೀತರ್ 

ಮಂಜರಿೀ ಪಂಜರಾಂಬರಮ್ 3-15 

ಚೂಡಾಲಂ ಸ ೂೀಮ ಕ್ಲಯಾ 
ಸುಕ್ುಮಾರ ಬ ಸಾಭಯಾ | 
ಕ್ಲಾಯರ್ ಪುಷಪ ಕ್ಲ್ಕಾ-ಕ್ರ್ಣ ಪೂರ 
ಮನ ೂೀಹರಮ್ ||  3-16 

ಮುಕಾಿವಲಯ ಸಂಬದಧ 
ಮುಂಡ ಮಾಲಾ ವರಾಜಿತಮ್ | 

ಪ್ಾರತಃ ಸಂಫುಲಲ ಕ್ಮಲ - 
ಪರಿಯಾಯ ತರಲ ೂೀಚನಮ್ | 

ಗಂಡಮಂಡಲ ಪಯಣಂತ - 
ಕ್ರೀಡನ್ ಮಕ್ರ ಕ್ುಂಡಲಮ್ | 

ಮಣಿ ಕ್ಂಕ್ರ್ ಕ ೀಯೂರ- 
ಮರಿೀಚಿ ಕ್ರ ಪಲಲವ ೈಃ | 
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ಪಯಾಣಪಿ ಚಂದರ ಸೌಂದಯಣ- 
ಪರಿಪಂಥಿ ಮುಖ ಶಿರಯಮ್ |3-17 

ಮಂದಸುತ ಮಿತಾ ಲಾಪ- 
ಮಧುರಾಧರ ಪಲಲವಮ್ ||3-18 

ಕಾಲ್ಮಾನ ಕಾಲ ಕ್ೂಟಸಯ 
ಕ್ಂಠನಾಲ ೀ ಕ್ಲಂಕ್ತಮ್ || 3-19 

ಚತುಭಿಣಃ ಸಂ ವರಾಜಂತಮ್ 

ಬಾಹು ಮಂದಾರ ಶಾ-ಖಿಭಿಃ ||3-20 
ಗೌರಿೀ ಪಯೀಧರಾಶ ಲೀಷ- 
ಕ್ೃತಾಥಣ ಭುಜ ಮಧಯಮಮ್ | 
ಸುವರ್ಣ ಬರಹು ಸೂತಾರಂಕ್ಮ್  

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೌಶ ೀಯ ವಾಸಸಮ್ |3-21 

ನಾಭಿಸಾಾನಾ ವಲಂಬನಾಯ 
ನವ ಮೌಕ್ಿಕ್ ಮಾಲಯಾ | 
ಗಂಗಯೀವ ಕ್ೃತಾಶ ಲೀಷಮ್ 

ಮೌಲ್ ಭಾಗಾವತೀರ್ಣಯಾ ||3-22 

ಪದ ೀನ ಮಣಿಮಂಜಿೀರ- 
ಪರಭಾ ಪಲಲವ ತಶಿರಯಾ | 
ಚಂದರವತ್ ಸಾಪಟಿಕ್ಂ ಪೀಠಂ  
ಸಮಾವೃತಯ ಸಾತಂ ಪುರಃ ||3-23 

ಇತ ಸಂಹಾಸನಾಸೀನ ಪರಮೀಶವರ 
ವರ್ಣನಂ || 

ಶಕ್ಿವರ್ಣನಮ್  ವಾಮಪ್ಾಶಣವ ನಿವಾಸನಾಯ  
ಮಂಗಲ ಪರಯ ವ ೀಷಯಾ |  

ಸಮಸಿಲ ೂೀಕ್ ನಿಮಾಣರ್-  
ಸಮವಾಯ ಸವರೂಪಯಾ |3-24   

ಇಚಾಛ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಯಾ ರೂಪ- 
ಬಹು ಶಕ್ಿ ವಲಾಸಯಾ | 

ವದಾಯ ತತಿವ ಪರಕಾಶಿನಾಯ 
ವನಾ ಭಾವ ವಹಿೀನಯಾ || 3-25 

ಸಂಸಾರ ವಷ ಕಾಂತಾರ-  
ದಾಹ ದಾವಾಗನ ಲ ೀಖಯಾ |  

ಧಮಿುಲಲ ಮಲ್ಲಕಾಮೀದ-ಝಂಕ್ುರ್  
ವದ್ ಭುರಂಗ ಮಾಲಯಾ || 3-26 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದರ ಸೌಭಾಗಯ- 
ಸಂವಾದ ಮುಖ ಪದುಯಾ | 

ನಾಸಾ ಮೌಕ್ಿಕ್ ಲಾವರ್ಯ- 
ನಾ ಶಿರ ಸುತ ಶ  ೀಭಯಾ || 3-27 

ಮಣಿ ತಾಟಂಕ್ ರಂಗಾಂತರ್ 

ವಲ್ತಾಪ್ಾಂಗ ಲ್ೀಲಯಾ | 

ನ ೀತರದವತಯ ಸೌಂದಯಣ- 
ನಿಂದತ ೀಂದೀ ವರತವಷಾ || 3-28 

ಕ್ುಸುಮಾಯುಧ ಕ ೂೀದಂಡ – 
ಕ್ುಟಿಲಭೂರ ವಲಾಸಯಾ | 

ಬಂಧೂಕ್ ಕ್ುಸುಮ ಚಾಛಯಾ- 
ಬಂಧು ಭೂತಾಧರ ಶಿರಯಾ || 3-29 

ಕ್ಂಠನಾಲ ಜಿತಾನಂಗ-  
ಕ್ಂಬು ಬಬ ೂಬೀಕ್ ಸಂಪದಾ |  

ಬಾಹು ದವತಯ ಸೌಭಾಗಯ-  
ವಂಚಿತ ೂೀ ತಪಲ ಮಾಲಯಾ |3-30 

ಸಾರ ಯೌವನ ಲಾವರ್ಯ –  
ಶೃಂಗಾರಿತ ಶರಿೀರಯಾ |  

ಅತಯಂತ ಕ್ಠಿನ ೂೀತುಿಂಗ-  
ಪೀವರಸಿ ನಭಾರಯಾ || 3-31   

ಮೃಣಾಲ ವಲಲರಿೀತಂತು-  
ಬಂಧು ಭೂತಾವ ಲಗನಯಾ |  

ಶೃಂಗಾರ ತಟಿನಿೀ ತುಂಗ-  
ಪುಲ್ನ ಶ  ರೀಣಿ ಭಾರಯಾ |3-32 

ಕ್ುಸುಂಭ ಕ್ುಸುಮಚಾಛಯಾ –  
ಕ ೂೀಮಲಾಂಬರ ಶ  ೀಭಯಾ |  

ಶೃಂಗಾರ ೂೀದಾಯನ ಸಂರಂಭ –  
ರಂಭಾ ಸಿಂಭ ೂೀರು ಕಾಂಡಯಾ3-33 

ಚೂತ ಪರವಾಲ ಸುಷುಮಾ- 
ಸುಕ್ುಮಾರ ಪದಾಬಜಯಾ | 

ಸಾರ ಮಂಗಲ ಶೃಂಗಾರ 

ಭೂಷಣಾಲಂಕ್ೃ ತಾಂಗಯಾ || 3-34 

ಹಾರ ನೂಪುರ ಕ ೀಯೂರ-  
ಚಮತೃತ ಶರಿೀರಯಾ |  

ಚಕ್ಷ್ುರಾನಂದ ಲತಯಾ  
ಸೌಭಾಗಯ ಕ್ುಲ ವದಯಯಾ || 3-35 

ಉಮಯಾ ಸಮ-ಮಾ-ಸೀನಂ  
ಲ ೂೀಕ್ ಜಾಲ ಕ್ುಟುಂಬಯಾ |  

ಅಪೂವಣ ರೂಪ ಮ ಭಜನ್  
ಪರಿವಾರಾಃ ಸಮಂತತಃ || 3-36 

ಇತ ಶಕ್ಿವರ್ಣನಮ್  
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 ದ ೀವತಾನಾಂ ಸ ೀವಾ ವರ್ಣನಮ್ ಪುಂಡರಿೀಕಾ ಕ್ೃತಂ ಸವಚಛಮ್  
ಪೂರ್ಣ ಚಂದರ ಸಹ ೂೀದರಮ್ |  

ದಧೌ ತಸಯ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಃ  
ಸತಮಾತ-ಪ-ವಾರರ್ಮ್| 3-37 

ತಂತರೀ ಝಂಕಾರ ಶಾಲ್ನಾಯ 
ಸಂಗೀತಾಮೃತ ವದಯಯಾ |  

ಉಪತಸ ಾೀ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 
ಉಪ್ಾಂತ ೀ ಚ ಸರಸವತೀ || 3-38 

 ಝರ್ತಕಂಕ್ರ್ ಜಾತ ೀನ  
ಹಸ ಿೀನ ೂೀಪ ನಿಷದವಧೂಃ |  

ಓಂಕಾರ ತಾಲ ವೃಂತ ೀನ  
ವೀಜಯಾ ಮಾಸ ಶಂಕ್ರಮ್ |3-39 

ಚಲಚಾಾ ಮರಿಕಾ ಹಸಾಿ  
ಝಂಕ್ುರ್ ವನುಣಿ ಕ್ಂಕ್ಣಾಃ |  

ಆಸ ೀವಂತ ತವೂಶಾನಮ್  
ಅಭಿತ ೂೀ ದವಯಕ್ನಯಕಾಃ || 3-40 

ಚಾಮರಾಣಾಂ ವಲ ೂೀಲಾನಾಮ್ 

ಮಧ ಯೀ ತನುುಖ ಮಂಡಲಮ್ | 

ರರಾಜ ರಾಜ ಹಂಸಾನಾಮ್ 

ಭರಮತಾಮಿವ ಪಂಕ್ಜಮ್ || 3-41 

ಮಂತ ರೀರ್ ತಮ ಸ ೀವಂತ 

ವ ೀದಾಃ ಸಾಂಗವಭೂತಯಃ | 

ಭಕಾಾ ಚೂಡಾಮಣಿಂ ಕಾಂತಮ್ 

ವಹಂತ ಇವ ಮೌಲ್ಭಿಃ || 3-42 
ತದೀಯಾಯುಧ ಧಾರಿರ್ಯಃ  
ತತಸಮಾನ ವಭೂಷಣಾಃ |  

ಅಂಗಭೂತಾಃ ಸಿಯಃ ಕಾಶಿಾದ್  
ಆ ಸ ೀವಂತ ತಮಿೀಶವರಮ್ || 3-43 

ಆಪ್ಾಿಧಿಕಾರಿರ್ಃ ಕ ೀಚಿತ್  
ಅನಂತ ಪರಮುಖಾ ಅಪ |  

ಅಷೌೌ ವದ ಯೀಶವರಾ ದ ೀವಮ್  
ಅಭಜಂತ ಸಮಂತತಃ || 3-44 

ತತ ೂೀ ನಂದೀ ಮಹಾಕಾಲಃ  
ಚಂಡ ೂೀ ಭೃಂಗೀರಿಟಿ ಸಿತಃ | 

 

ಸ ೀನಾ ನಿಗಣಜ ವಕ್ಿಶಾ  
ರ ೀರ್ುಕ ೂೀದಾರುಕ್ ಸಿಥಾ| 

ಘಂಟಾಕ್ರ್ಣಃ ಪುಷಪದಂತಃ  
ಕ್ಪ್ಾಲ್ೀ ವೀರಭದರಕ್ಃ| 3-45  

ಏವಮಾದಾಯ ಮಹಾಭಾಗಾ  
ಮಹಾಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಾಃ|  

ನಿರಂಕ್ುಶ ಮಹಾಸತಾಿವ  
ಭ ೀಜಿರ ೀ ತಂ ಮಹ ೀಶವರಮ್ |3-46 

ಅಣಿಮಾದಕ್ಮ್ ಐಶವಯಣಮ್ 

ಯೀಷಾಂ ಸದ ಧೀರ ಪೀಹನಮ್ | 

ಬರಹಾುದಯಃ ಸುರಾ ಯೀಷಾಮ್ 

ಆಜ್ಞಾ ಲಂಘನ ಭಿೀ ರವಃ || 3-47 

ಮೀಕ್ಷ್ಲಕ್ಷಿಮೀ ಪರಿಷವಂಗ -  
ಮುದತಾ ಯೀನಿ ರಾತುನಾ |  

ಯೀಷಾಮಿೀಷ ತಕರಂ ವಶವ-  
ಸಗಣ ಸಂಹಾರ ಕ್ಲಪನಮ್|| 3-48 

ಜ್ಞಾನಶಕ್ಿಃ ಪರಾ ಯೀಷಾಮ್ 

ಸವಣವಸುಿ ಪರಕಾಶಿನಿೀ | 

ಆನಂದ ಕ್ಣಿಕಾ ಯೀಷಾಮ್ 

ಹರಿ ಬರಹಾುದ ಸಂಪದಃ || 3-49 
ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಂತ ೀ ಪದಂ ಯೀಷಾಮ್ 

ಯೀಗನ ೂೀ ಯೀಗ ತತಪರಾಃ | 

ಕಾಂಕ್ಷ್ಣಿೀಯ ಫಲ ೂೀ ಯೀಷಾಮ್ 

ಸಂಕ್ಲಪಃ ಕ್ಲಪ ಪ್ಾದಪಃ || 3-50 

ಕ್ಮಣ ಕಾಲಾದ ಕಾಪಣರ್ಯ-  
ಚಿಂತಾ ಯೀಷಾಂ ನ ವದಯತ ೀ |  

ಯೀಷಾಂ ವಕ್ರಮ ಸನಾನಹಾ 
ಮೃತ ೂಯೀರಪ ಚ ಮೃತಯವಃ|  

ತ ೀಸಾ ರೂಪಯ ಪದಂ ಪ್ಾರಪ್ಾಿಃ  
ಪರಮಥಾ ಭ ೀಜಿರ ೀ ಶಿವಮ್ ||3-51 
 

ಬರಹ ೂೋಪ್ ೀಂದರ ಮಹ ೀಂದಾರದಾಯ  
ವಶವ ತಂತಾರಧಿಕಾರಿರ್ಮ್| 

ಆಯುಧಾ ಲಂಕ್ೃತ ಪ್ಾರಂತಾಃ  
ಪರಿತಸಿಂ ಸಷ ೀವರ ೀ|| 3-52 

ಆದತಾಯ ವಸವೀ ರುದಾರ  
ಯಕ್ಷ್ ಗಂಧವಣ ಕ್ನನರಾಃ| 

ದಾನವಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಾ ದ ೈತಾಯಃ  

ಸದಾಧ ವದಾಯ ಧರ ೂೀ ರಗಾಃ| 

ಅಭಜಂತ ಮಹಾದ ೀವಮ್ | 

ಅಪರಿಚಿಛನನ ಸ ೈನಿಕಾಃ || 3-53 

ವಸಷ ೂಠೀ ವಾಮದ ೀವಶಾ  
ಪುಲಸಾಾಗಸಾ ಶೌನಕಾಃ | 

 

ದಧಿೀಚಿಗೌಣತಮಶ ೈವ 

ಸಾನಂದ ಶುಕ್ ನಾರದಾಃ || 3-54 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 4 

 

ಉಪಮನುಯ ಭೃಗುವಾಯಸ-  
ಪರಾಶರ ಮರಿೀಚಯಃ |  

ಇತಾಯದಾಯ ಮುನಯಃ ಸವ ಣ  
ನಿೀಲಕ್ಂಠಂ ಸಷ ೀವರ ೀ || 3-55 

ಪ್ಾಶರವಸಾ ಪರಿವಾರಾಣಾಮ್ 

ವಮಲಾಂಗ ೀಷು ಬಂಬತಃ | 

ಸವಾಣಂತಗಣತ ಮಾತಾುನಮ್ 

ಸ ರ ೀಜ ೀ ದಶಣಯನಿನವ || 3-56 

ದ ೀವತಾನಾಂ ಸ ೀವಾವರ್ಣನಮ್  

ಪರಮೀಶವರಸಯ ರಾಜ ವಾಯಪ್ಾರ ವರ್ಣನಮ್ 

ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಸ ಶಂಭುರ್ ದ ೀವಾನಾಮ್ 
ಕಾಯಣಭಾಗಂ ನಿರೂಪಯನ್ | 

 ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಗಂಧವಣ ರಾಜಾನಾಮ್ 
ಗಾನವದಾಯಂ ವಭಾವಯನ್||3-57 

ಬರಹುವಷಾವವದಭಿದ ಣವ ೈಃ ಕ್ಷ್ರ್ 
ಮಾಲಾಪಮಾಚರನ್ |  

ಕ್ಷ್ರ್ಂ ದ ೀವ ಮೃಗಾಕ್ಷಿೀಣಾಮ್ ಲಾಲಯನ್ 
ನೃತಯವಭರಮಮ್ |3-58 

ವಾಯಸಾದೀನಾಂ ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಕ್ುವಣನ್  
ವ ೀದ ೂೀಚಾಾರ ೀಷು ಗೌರವಮ್ |  

ವದಧಾನಃ  ಕ್ಷ್ರ್ಂ ದ ೀವಾಯ  
ಮುಖ ೀ ಬಂಬಾಧರ ೀ ದೃಶಃ || 3-59 

ಹಾಸಯನೃತಯಂ ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಪಶಯನ್ 

ಭೃಂಗಣಾ ಪರಿಕ್ಲ್ಪತಮ್ | 

ನಂದನಾ ವ ೀತರ ಹಸ ಿೀನ 

ಸವಣತಂತಾರಧಿಕಾರಿಣಾ || 3-60 
ಅಮುಂಚತಾ ಸದಾ ಪ್ಾಶವಣಮ್ 
ಆತಾುಭಿಪ್ಾರಯ ವ ೀದನಾ| 

ಚ ೂೀದತಾನ್ ವಾಸಯನ್ ಕಾಂಶಿಾದ್| 
ವಸೃಜನ್ ಭೂರ ವಲಾಸತಃ |  

ಸಂಭಾವಯಂಸಿಥಾ ಚಾನಾಯನ್ 
ಅನಾಯನಪ ನಿಯಾಮಯನ್ |3-61 

ಸಮಸಿ ಭುವನಾಧಿೀಶ- ಮೌಲ್  
ಲಾಲ್ತ ಶಾಸನಃ | 

ಅಕ್ುಂಠ ಶಕ್ಿ ರ ವಾಯಜ- ಲಾವರ್ಯ 
ಲಲ್ತಾಕ್ೃತಃ ||3-62 

 

ಸಾರಯೌವನಸೌರಭಯ-  
ಶೃಂಗಾರಿತಕ್ಲ ೀವರಃ |  

ಆತುಶಕ್ಾಮೃತಾಸಾವದ –  
ರಸ ೂೀಲಾಲಸತ ಮಾನಸಃ || 3-63 

ಸಾವಭಾವಕ್ ಮಹ ೈಶವಯಣ-  
ವಶಾರಮ ಪರಮಾವಧಿಃ |  

ನಿಷಕಲಂಕ್ ಮಹಾಸತಿವ-  
ನಿಮಿಣತಾನ ೀಕ್ ವಗರಹಃ || 3-64 

ಅಖಂಡಾರಾತ ದ ೂೀರ್  
ದಂಡ- ಕ್ಂಡೂ ಖಂಡನ ಪಂಡಿತಃ| 

ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಪರಪನಾನನಾಮ್  
ಶಿರೀಕ್ಂಠಃ ಪರಮೀಶವರಃ || 3-65 

ಸಭಾಂತರ ಗತಂ ತಂತರಮ್  
ರ ೀರ್ುಕ್ಂ ಗರ್ನಾಯಕ್ಮ್|ಪರಸಾದಂ 
ಸುಲಭಂ ದಾತುಮ್ ತಾಂಬೂಲಂ ಸ 
ತ ಮಾಹ್  ವಯತ್||3-66 

ಶಂಭ ೂೀರ್ ಆಹಾವನ ಸಂತ ೂೀಷ-  
ಸಂಭರಮೀಣ ೈವ ದಾರುಕ್ಮ್| 

ಉಲಲಂಘಯ ಪ್ಾಶವಣ ಮಗಮತ್  
ಲ ೂೀಕ್ನಾಥಸಯ ರ ೀರ್ುಕ್ಃ || 3-67 

ತಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ ವಭು ಸಿತರ  
ಸಮುಲಲಂಘಿತ ದಾರುಕ್ಮ್ |  

ಮಾಹಾತಯಂ ನಿಜ ಭಕಾಿನಾಮ್  
ದ ೂಯೀತಯನಿನದ ಮಬರವೀತ್ || 3-68 

ರ ೀ! ರ ೀ! ರ ೀರ್ುಕ್ ದುಬುಣದ ಧೀ  
ಕ್ಥಮೀಷ ತವ ಯಾಧುನಾ |  

ಉಲಲಂಘಿತಃ ಸಭಾ ಮಧ ಯೀ  
ಮಮ ಭಕ ೂಿೀ ಹಿ ದಾರುಕ್ಃ || 3-69 

ಲಂಘನಂ ಮಮ ಭಕಾಿನಾಮ್ 

ಪರಮಾನಥಣ ಕಾರರ್ಮ್ | 

ಆಯುಃ ಶಿರಯಂ ಕ್ುಲಂ ಕ್ೀತಣಮ್ 

ನಿಹಂತ ಹಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ || 3-70 
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ಮಮ ಭಕಿ್ ಮವಜ್ಞಾಯ 
ಮಾಕ್ಣಂಡ ೀಯಂ ಪುರಾ ಯಮಃ | 

ಮತಾಪದ ತಾಡನಾ ದಾಸೀತ್ 
ಸುರಣಿೀಯ ಕ್ಲ ೀವರಃ || 3-71 

ಭೃಗ ೂೀಶಾ ಶಂಕ್ು ಕ್ರ್ಣಸಯ ಮಮ ಭಕಿ್ 
ಮತ ೂೀ ಸಯಿೀಃ | ಕ್ೃತಾವನಿಷೌ 
ಮಭೂದವಷುವಃ ವಕ ೀಶ  ೀ 
ದಶಯೀನಿಭಾಕ್ || 3-72 

ಮದಭಕ ಿೀನ ದಧಿೀಚ ೀನ ಕ್ೃತಾವ  
ಯುದಧಂ ಜನಾದಣನಃ |  
ಭಗನ ಚಕಾರಯುಧಃ ಪೂವಣಮ್  
ಪರಾಭವ ಮುಪ್ಾಗಮತ್|| 3-73 

ಕ್ೃತಾಶವಮೀಧ ೂೀ ದಕ್ ೂಪ ಮದಭಕಾಿಂಶಾ 
ಗಣ ೀಶವರಾನ್ | ಅವಮತಯ ಸಭಾಮಧ ಯೀ 
ಮೀಷವಕ ೂಿೀ ಭವತ್ ಪುರಾ || 3-74 

ಶ ವೀತಸಯ ಮಮ ಭಕ್ಿಸಯ  
ದುರತಕ್ರಮ ತ ೀಜಸಃ |  
ಔದಾಸೀನ ಯೀನ ಕಾಲ ೂೀಪ 

ಮಯಾ ದಗಧಃ ಪುರಾಭವತ್ || 3-75 

 ಏವಮನ ಯೀಪ ಬಹವೀ  
ಮದಭಕಾಿ ನಾಮತಕ್ರಮಾತ್ |  

ಪರಿಭೂತಾಃ ಹತಾಶಾಾಸನ್  
ಭಕಾಿ ಮೀ ದುರತಕ್ರಮಾಃ || 3-76 

ಅವಚಾರ ೀರ್ ಮದಭಕ ೂಿೀ ಲಂಘಿತ ೂೀ 
ದಾರುಕ್ಸಿವಯಾ | ಏಷ ತವಂ ರ ೀರ್ುಕಾನ ೀನ 
ಜನುವಾನ್ ಭವ ಭೂತಲ ೀ || 3-77 

 

ಇತ ಪರಮೀಶವರಸಯ ರಾಜ ವಾಯಪ್ಾರ 
ವರ್ಣನಮ್ 

ಶಿರೀ ರ ೀರ್ುಕ್ಸಯ ಶಿವ ವಜ್ಞಾಪನಮ್ ಇತುಯಕ್ಿಃ ಪರಮೀಶ ೀನ 
ಭಕಿ್ಮಾಹಾತಯಶಂಸನಾ |  

ಪ್ಾರಥಣಯಾಮಾಸ ದ ೀವ ೀಶಮ್  
ಪರಣಿಪತಯ ಸ ರ ೀರ್ುಕ್ಃ |  

ಭವದಾಹಾವನ ಸಂಭಾರಂತಾಯ  
ಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾದವ ಲಂಘಿತಃ ||3-78 
ದಾರುಕ ೂೀಯಂ ತತಃ ಶಂಭ ೂೀ 
ಪ್ಾಹಿ ಮಾಂ ಭಕ್ಿವತಸಲ | 

ಮಾನುಷೀಂ ಯೀನಿಮಾಸಾದಯ 
ಮಹಾ ದುಃಖ ವವಧಿಣನಿೀಂ | 

ಜಾತಾಯಯುರ್ ಭ ೂೀಗ ವ ೈಷಮಯ- 
ಹ ೀತು ಕ್ಮಣಪ ಪ್ಾದನಿೀಮ್ | 3-79 

ಸಮಸಿ ದ ೀವ ಕ ೈಂಕ್ಯಣ-  
ಕಾಪಣರ್ಯ ಪರಸವ ಸಾಲ್ೀಮ್ |  

 

ಮಹಾ ತಾಪತರಯೀಪ್ ೀತಾಮ್  
ವಣಾಣಶರಮ ನಿಯಂತರತಾಮ್ |  

ವಹಾಯ ತವತಪದಾಂಭ ೂೀಜ-  
ಸ ೀವಾಂ ಕ್ಂ ವಾವಸಾಮಯಹಮ್ ||3-80 

ಯಥಾ ಮೀ ಮಾನುಷ ೂೀ ಭಾವೀ 
 ನ ಭವ ೀತ್ ಕ್ಷಿತಮಂಡಲ ೀ |  

ತಥಾ ಪರಸಾದಂ ದ ೀವ ೀಶ  
ವಧ ೀಹಿ ಕ್ರುಣಾನಿಧ ೀ || 3-81 

ಇತ ಶಿರೀ ರ ೀರ್ುಕ್ಸಯ ಶಿವ 
ವಜ್ಞಾಪನಮ್ 

ಅವತಾರ ಪರಯೀಜನಮ್ 
ಇತ ಸಂಪ್ಾರಥಿಣತ ೂೀ ದ ೀವೀ  
ರ ೀರ್ುಕ ೀನ ಮಹ ೀಶವರಃ |  

ಮಾ ಭ ೈಷೀಮಣಮ ಭಕಾನಿಾಮ್  
ಕ್ುತ ೂೀ ಭಿೀತರಿಹ ೈಷಯತ || 3-82 

ಶಿರೀಶ ೈಲಸ ೂಯೀತಿರ ೀ ಭಾಗ ೀ  
ತರಲ್ಂಗವಷಯೀ ಶುಭ ೀ |  

ಕ ೂಲ್ಲಪ್ಾಕಾಯಭಿಧಾನ ೂೀಸಿ ಕ ೂೀಪ  
ಗಾರಮೀ ಮಹತಿರಃ || 3-83 

ಸ ೂೀಮೀಶವರಾಭಿಧಾನಸಯ 
ತತರ ವಾಸವತ ೂೀ ಮಮ | 

ಅಸಪೃಶನ್ ಮಾನುಷಂ ಭಾವಮ್ 

ಲ್ಂಗಾತಾರದುಭಣವಷಯಸ || 3-84 

ಮದೀಯಲ್ಂಗಸಂಭೂತಮ್ 

ಮದಭಕ್ಿಪರಿಪ್ಾಲಕ್ಮ್ | 

ವಸುತಾ ಮಾನುಷಾಃ ಸವ ಣ 

ತಾವಂ ಭಜಂತುಮದಾಜ್ಞಯಾ||3-85 
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ಮದದ ವೈತಪರಂ ಶಾಸಿಮ್ 
ವ ೀದವ ೀದಾಂತಸಂಮತಮ್ |  
ಸಾಾಪಯಿಷಯಸ ಭೂಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸವ ಣಷಾಂ ಹಿತಕಾರಕ್ಮ್ ||3-86 

ಮಮ ಪರತಾಪಮತುಲಮ್  
ಮದಭಕಾಿನಾಂ ವಶ ೀಷತಃ |  

ಪರಕಾಶಯ ಮಹಿೀಭಾಗ ೀ  
ವ ೀದಮಾಗಾಣನುಸಾರತಃ || 3-87 

ಇತುಯಕಾಿವ ಪರಮೀಶವರಃ  
ಸ ಭಗವಾನ್  
ಭದಾರಸನಾ ದು ತಾತ ೂೀ 
ಬರಹ ೂೋಪ್ ೀಂದರ  
ಮುಖಾನ್ ವಸೃಜಯ ವಬುಧಾನ್  
ಭೂರ ಸಂಜ್ಞಯಾ ಕ ೀವಲಮ್| 

 

ಪ್ಾವಣತಾಯ ಸಹಿತ ೂೀಗಣ ೈರ್ 
ಅಭಿಮತ ೈಃ ಪ್ಾರಪ ಸವಮ್ 
ಅಂತಃಪುರಮ್  
ಕ್ ೂಣಿೀ ಭಾಗಮ್ ಅವಾತರತ್   
ಪಶು ಪತ ೀರಾಜ್ಞಾ ವಶಾದ್ 
ರ ೀರ್ುಕ್ಃ||3-88 

ಪರಿಸಮಾಪಿಂ 

ಓಂ ತತಸತ್ ಇತ 

ಶಿರೀ ಶಿವಗೀತ ೀಷು ಸದಾಧಂತಾಗಮೀಷು - ಶಿವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಂ ಶಿವಯೀಗಶಾಸ ಿೀ,  
ಶಿರೀ ರ ೀರ್ುಕಾಗಸಾ ಸಂವಾದ ೀ ಶಿರೀವೀರಶ ೈವಧಮಣ ನಿರ್ಣಯೀ, ಶಿರೀಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾಚಾಯಣ ವರಚಿತ ೀ ಶಿರೀಸದಾಧಂತ ಶಿಖಾಮಣೌ  
ಜಗತಸೃಷೌ ವಚಾರ ೂೀ ನಾಮ ತೃತೀಯಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಕ್ಷ್ಮಾಪರ್ ಸ ೂಿೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷ್ರ ಪದ ಭರಷೌಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತತಸವಣಂ ಕ್ಷ್ಮಯತಾಂ ದ ೀವ  

ಶಿರೀರ ೀರ್ುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ: 

ಓಂ ಸವ ೀಣಷಾಂ ಸವಸಿರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸವ ೀಣಷಾಂ ಶಾಂತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸವ ೀಣಷಾಂ ಶಿವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ 

ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು  
ಸಹನೌಭು ನಕ್ುಿ 
ಸಹ ವೀಯಣಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀಜಸವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸುಿ 
ಮಾ ವದವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸಮಸಾಿ ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸವ ೀಣ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸವ ೀಣ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸವ ೀಣ ಭದಾರಣಿ ಪಶಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶಿಾತ ದುಃಖ ಭಾಭಣವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ 
 ಜಯ ರ ೀರ್ುಕ್ ಗೀತ ೀ  ಮಾತ:|  ಜಯ ರ ೀರ್ುಕ್ ಗೀತ ೀ 
 ರ ೀರ್ುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ  ಜಯ ಜಯ ಶಿವ ಗೀತ ೀ         ::  ಪ:: 

ಶಿರೀ ಸದಾದಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸಂಜ್ಞ   ಸುಖಾಯತ ೀ 
 ಕ್ಲಸೀ ಸಂಭವಮುನಿವರ ಸುಕ್ುರತ ೈರವತೀಣ್                      ::೧:: 

ಏಕ ೂೀತಿರಶತಸಂಖಯಸಾಲ ಮಣಿಮಯದೀಪ್ ೀ 
ಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾಚಾಯಣ ಸವಣಾ ಕ್ಷ್ರ ರಚಿತ ೀ                    ::೨:: 

ಅಸಿವರರ್ ವಧಾಯಿನಿ ಷಟ್ಸಸ ಸಿಲ ಸ ೂೀಪ್ಾನ ೀ 
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶಿಣನಿ ತತವತರಯಗೀತ ೀ                         ::೩:: 

ಗುರುಚರಲ್ಂಗಸಪಯಾಣ ದೀಕ್ಷ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶತಶತಭಕ್ಿ ಸು ಗೀತ ೀ ವದ ಯೀ ಬರಹು ಪರ ೀ                            ::೪:: 

ಶರಣಾಗತಕ್ರುಣಾರಸ  ಘಟಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ಿ 
ನಿಶಾಲ ಭಕ್ಿವಧಾಯಿನಿ ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ                    ::೫:: 
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ಶಿರೀ  ಶಿವಯೀಗ ಸುವ ೀದ ಯೀ ಶ ೈವಾಗಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್ತರಮ ಶದ್  ಬುದುಬದ ಶಿವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ            ::೬:: 

ವಶವರಾಧಯ  ಜಗದುುರು  ಸಂಹಾಸನ ಪತನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ  ಭೂ ಮಂಡಲ ಧಾಯಾಣ       ::೭:: 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತುರಪ್ ೈ:  ಕ ೂೀಟಿ ಜನ ೈ ವನನಣದ ಯೀ 
ಸಾ ತವ ಮ್  ಭಗವತ ಮಾ ತ:    |   ಜಯ  ರ ೀರ್ುಕ್ ಗೀತ ೀ      ::೮:: 
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ತೃತೀಯಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಮಂಗಲಾಚರಣಾನುಕ್ರಮಪ್ರಸಂಗಃ ಶಿವಸುಿತಃ  

ಕ್ದಾಚಿದಥ ಕ ೈಲಾಸ ೀ  
ಕ್ಲಧೌತಶಿಲಾಮಯೀ |  

ಗಂಧವಣವಾಮನಯನಾ-  
ಕ್ರೀಡಾಮೌಕ್ಿಕ್ದಪಣಣ ೀ || 3-1 

ಅನಂತರ ಒಂದಾನೆ ಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಶಿಲೆಗಳ್ಳಂದ ತುಂಬಿದಂತಿರುವ, ಗಂಧವವಸ್ತ್ರೀಯರ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಮುತಿಿನ 
ದಪ್ವಣದಂತಿದವ ಕೆೈಲಾಸ ಪ್ವವತದಲ್ಲಿ- 

ಮಂದಾರವಕ್ುಲಾಶ  ೀಕ್-  
ಮಾಕ್ಂದಪ್ಾರಯಭೂರುಹ ೀ |  

ಮಲ್ಲೀಮರಂದನಿಷಯಂದ -  
ಪ್ಾನಪೀನಮಧುವರತ ೀ || 3-2 

ಮಂದಾರ, ಬಕ್ುಲ, ಅಶೆ ೀಕ್, ಮಾವು ಮೊದಲಾದ 
ವೃಕ್ಷಗಳ್ಳಂದ ನಿಬಿಡವಾದ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ 
ಹ ವುಗಳ್ಳಂದ ಸ ಸುವ ಪ್ರಿಮಳದ ಪಾನದಂದ 
ಪ್ರಿಪ್ುಷ್ಟಗಳಾದ ಭ್ರಮರಗಳ್ಳಂದ 
(ಶೆ ೀಭಿಸುತಿರಿುವ)- 

ಕ್ುಂಕ್ುಮಸಿಬಕಾಮೀದ- 
ಕ್ೂಲಂಕ್ಷಹರಿನುುಖ ೀ | 

ಕ್ಲಕ್ಂಠಕ್ುಲಾಲಾಪ – 

ಕ್ಂದಲದಾರಗಬಂಧುರ ೀ || 3-3 

ಕೆಂಪ್ುಹ ಗಳ ಗುಚಛದ ಸುವಾಸನೆಯಂದ ತುಂಬಿದ ದಕ್ರದೆೀಶಗಳುಳಿ, 
ಕೆ ೀಗಿಲೆಗಳ ಸಮ ಹದ ಮಧುರ ಧವನಿಯಂದುತಪನನವಾದ (ರಾಗ 
ಬಂಧುರವಾದ) ಪ್ಂಚಮ ಸವರದಂದ ಮನೆ ೀಹರವಾದ 
(ಕೆೈಲಾಸದಲ್ಲಿ)- 

ಕ್ನನರಿೀಗೀತಮಾಧುಯಣ-  
ಪರಿವಾಹಿತಗಹವರ ೀ |  

ಸಾನಂದವರಯೀಗೀಂದರ-  
ವೃಂದಾಲಂಕ್ೃತಕ್ಂದರ ೀ || 3-4 

ಕ್ನನರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗಾನದ ಮಧುರಧವನಿಯಂದ 
ವಾಾಪ್ಿತವಾದ ಗವಿಗಳುಳಿ, ಸಾನಂದನೆಂಬ ಶೆರೀಷ್ಠ 
ಯೀಗಿವಯವನೆೀ ಮೊದಲಾದ (ಯೀಗಿೀಂದರರ) 
ಸಮ ಹದಂದ- 

ಹ ೀಮಾರವಂದಕ್ಲ್ಕಾ- 
ಸುಗಂಧಿರಸಮಾನಸ ೀ | 

ಶಾತಕ್ುಂಭಮಯಸಿಂಭ- 
ಶತ ೂೀತುಿಂಗವರಾಜಿತ ೀ || 3-5 

ಸುವಣವಕ್ಮಲಗಳ ಮೊಗುುಗಳ ಸುಗಂಧರಸದಂದ ತುಂಬಿದ ಮಾನಸ 
ಸರೆ ೀವರವುಳಿ, ಸುವಣವಮಯಗಳಾದ ಉನನತಗಳಾದ ನ ರಾರು 
ಕ್ಂಬಗಳ್ಳಂದ ಶೆ ೀಭಿಸುತಿಿರುವ- 

ಮಾಣಿಕ್ಯದೀಪಕ್ಲ್ಕಾ- 
ಮರಿೀಚಿದ ೂಯೀತತಾಂತರ ೀ | 

ದಾವರತ ೂೀರರ್ಸಂರೂಢ- 
ಶಂಖಪದುನಿಧಿದವಯೀ || 3-6 

ಮಾಣಿಕ್ಾ ದೀಪ್ಜ್ಾವಲೆಯ ಕಾಂತಿಯಂದ 
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅಂತಃಪ್ುರವುಳಿ 
ಹೆ ರಬಾಗಿಲ್ಲನಲ್ಲರಿುವ ತೆ ೀರಣದ ಎರಡು 
ಕ್ಂಬಗಳ ಮೀಲೆ ಇರಿಸಲಪಟ್ಟ ಶಂಖ ಮತುಿ 
ಪ್ದಮವೆಂಬ ನಿಧಿಯುಳಿ- 

ಮುಕಾಿತಾರಕ್ತ ೂೀದಾರ – 

ವತಾನಾಂಬರಮಂಡಿತ ೀ | 

ಸಪಶಣಲಕ್ಷಿತವ ೈಡೂಯಣ- 
ಮಯಭಿತಿಪರಂಪರ ೀ || 3-7 

ನಕ್ಷತರಗಳಂತಿರುವ ಮುತುಗಿಳ್ಳಂದ ವಿರಚಿತವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ 
ಮೀಲಕಟ್ಟಟನ ವಸರದಂದ ಅಲಂಕ್ೃತವಾದ, ಸಪಶವದಂದಲೆೀ 
ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಬೆೀಕಾದ ವೆೈಡ ಯವಮಣಿಮಯವಾದ ಗೆ ೀಡೆಗಳ 
ಸಾಲುಗಳ್ಳಂದ ಕ್ ಡಿದ- 

ಸಂಚರತರಮಥಶ ರೀಣಿೀ -  
ಪದವಾಚಾಲನೂಪುರ ೀ | 

ಪರವಾಲವಲಭಿೀಶೃಂಗ – 
ಶೃಂಗಾರಮಣಿಮಂಟಪ್ ೀ || 3-8 

ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಿರುವ ಪ್ರಮಥ ಸಮುದಾಯದ 
ಚರಣಗಳಲ್ಲರಿುವ ಗೆಜ್ೆೆಯ ಸರಗಳ್ಳಂದ 
ಶಬಾಾಯಮಾನವಾದ ತಾರಸ್ತ್ (ಛತ್) ಮತುಿ 
ಶಿಖರಗಳ್ಳಂದ ಅಲಂಕ್ೃತವಾದ, ರತನಮಂಟ್ಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಶೆ ೀಭಿಸುತಿಿದಾ ಸ್ತ್ಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೀಶವರನು 
ಮಂಡಿಸ್ತ್ದಾನು. 

ಇತ ಕ ೈಲಾಸವರ್ಣನಂ 
  



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 9 

 

ಸಂಹಾಸನಾಸೀನಪರಮೀಶವರವರ್ಣನಮ್ 

ವಂದಾರುದ ೀವಮುಕ್ುಟ- 
ಮಂದಾರರಸವಾಸತಮ್ | 

ರತನಸಂಹಾಸನಂ ದವಯ- 
ಮಧಯಸಿಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ ||  3-9 

ನಮಸಕರಿಸುತಿರಿುವ ದೆೀವತೆಗಳ ಕ್ರಿೀಟ್ಗಳಲ್ಲರಿುವ ಮಂದಾರ 
ಕ್ುಸುಮಗಳ ಪ್ರಿಮಳದಂದ ಸುವಾಸ್ತ್ತವಾಗಿರುವ, ದೆೀವಲೆ ೀಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ರತನ ಸ್ತ್ಂಹಾಸನವನುನ ಆಶರಯಸ್ತ್ ಕ್ುಳ್ಳತಿರುವ 
ಪ್ರಮೀಶವರನನುನ (ಪ್ರಿವಾರ ದೆೀವತೆಗಳು ಸೆೀವಿಸುತಿಿದಾರು) - 

ತಮಾಸಾಾನಗತಂ ದ ೀವಮ್  
ಸವಣಲ ೂೀಕ್ಮಹ ೀಶವರಮ್ | 

ತರಯಯಂತಕ್ಮಲಾರರ್ಯ - 
ವಹಾರಕ್ಲಹಂಸಕ್ಮ್ ||3-10 

ವೆೀದಗಳ ಕೆ ನೆಯ ಭಾಗವಾದ (ತರಯೀ) 
ಉಪ್ನಿಷ್ತೆಿಂಬ ಕ್ಮಲಗಳ ವನದಲ್ಲಿ 
ವಿಹರಿಸುತಿಿರುವ ರಾಜಹಂಸದಂತಿರುವ, 

ಆಸಾಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳ್ಳತಿರುವ ಸಕ್ಲ ಲೆ ೀಕ್ಗಳ್ಳಗೆ 
ಒಡೆಯನಾದ, ದೆೀವತೆಗಳ್ಳಗ  ದೆೀವನಾದ ಆ 
ಪ್ರಮೀಶವರನನುನ- 

ಉದಾರಗುರ್ಮೀಂಕಾರ- 
ಶುಕ್ಿಕಾಪುಟಮೌಕ್ಿಕ್ಮ್ | 

ಸವಣಮಂಗಲಸೌಭಾಗಯ- 
ಸಮುದಾಯನಿಕ ೀತನಮ್ ||   3-11 

ಉದಾರಗುಣಗಳುಳಿ, ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಶುಕ್ಿಕಾ ಪ್ುಟ್ಕೆಕ (ಚಿಪ್ುಪ) 
ಮುತಿಿನ ಸವರ ಪ್ನ , ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಮಂಗಲ 
ಸೌಭಾಗಾಗಳ ಸಮ ಹಕೆಕ ಮಂದರ ಸವರ ಪ್ನ - 

ಸಂಸಾರವಷಮೂರ್ಾಣಲು- 
ಜಿೀವಸಂಜಿೀವನೌಷಧಮ್ | 

ನಿತಯಪರಕಾಶನ ೈಮಣಲಯ -  
ಕ ೈವಲಯಸುರಪ್ಾದಪಮ್ ||  3-12 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವಿಷ್ದಂದ ಮ ರ್ಛವತರಾದ 
ಜೀವಿಗಳ್ಳಗೆಲಾಿ ಸಂಜೀವಿನಿೀ ಔಷ್ಧದಂತಿರುವ, 

ನಿತಾಪ್ರಕಾಶದಂದ ನಿಮವಲ ಸವಭಾವದವನಾದ 
ಮುಕ್ಿ ರ ಪ್ ಕ್ಲಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವ- 

ಅನಂತಪರಮಾನಂದ - 
ಮಕ್ರಂದಮಧುವರತಮ್ | 

ಆತುಶಕ್ಲಿತಾಪುಷಯತ್- 
ತರಲ ೂೀಕ್ೀಪುಷಪಕ ೂೀರಕ್ಮ್ ||  3-13 

ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಮಾನಂದವೆಂಬ ಪ್ುಷ್ಪರಸವನುನ 
ಪಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲ ಿಭ್ೃಂಗ ಸವರ ಪ್ನಾದ ಆತಮ   (ತನನಲ್ಲ ಿನಿತಾ 
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲರಿುವ)   ಶಕ್ಿಯಂಬ ಬಳ್ಳಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತಿಿರುವ 
ಮ ರು ಲೆ ೀಕ್ಗಳೆಂಬ ಹ ಗಳ ಮೊಗುು ಗಳನುನಳಿವನಾದ- 

ಬರಹಾುಂಡಕ್ುಂಡಿಕಾಷಂಡ- 
ಪಂಡಿೀಕ್ರರ್ಪಂಡಿತಮ್ | 

ಸಮಸಿದ ೀವತಾಚಕ್ರ- 
ಚಕ್ರವತಣಪದ ೀ ಸಾತಮ್ || 3-14 

ಅನಂತ ಬರಹಾಮಂಡಗಳೆಂಬ ಪಾತೆರಗಳ 
ಸಮ ಹವನುನ ಒಂದುಗ ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ುಶಲನಾದ, 

ಎಲಾಿ ದೆೀವತಾ ಸಮ ಹಕೆಕ ಚಕ್ರವತಿವಸಾಾನದಲ್ಲಿ 
ಇರುವ - 

ಚಂದರಬಂಬಾಯುತಚಾಛಯಾ- 
ದಾಯಾದದುಯತವಗರಹಮ್ | 

ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ುಟಜ ೂಯೀತ- 
ಮಣಂಜರಿೀಪಂಜರಾಂಬರಮ್ ||   3-15 

(ನಮಸಕರಿಸಲು ಬಂದ ದೆೀವತೆಗಳ ಮಸಿಕ್ದಲ್ಲರಿುವ) ಹತುಿಸಾವಿರ 
ಚಂದರ ಬಿಂಬಗಳ ಜ್ೆ ತೆ ಸಪಧಿವಸುತಿಿರುವ ದೆೀಹಕಾಂತಿಯುಳಿ, 
ರತನಕ್ರಿೀಟ್ಗಳಲ್ಲರಿುವ ರತನಗಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಗಳಾದ 
ಕ್ರಣಂಗಳ್ಳಂದ (ಬಿಂಬಿತವಾದ) ವಿಚಿತರ ಬಣಣದ ವಸರವುಳಿವನಾದ- 

ಚೂಡಾಲಂ ಸ ೂೀಮಕ್ಲಯಾ 

ಸುಕ್ುಮಾರಬಸಾಭಯಾ | 

ಕ್ಲಾಯರ್ಪುಷಪಕ್ಲ್ಕಾ- 
ಕ್ರ್ಣಪೂರಮನ ೂೀಹರಮ್ ||   3-16 

ಸುಕ್ುಮಾರ (ಕೆ ೀಮಲ)ವಾದ ಕ್ಮಲ 
ತಂತುವಿನಂತಿರುವ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ 
ಚಂದರಕ್ಲೆಯಂದ ಶಿರೆ ೀಭ್ ಷ್ಣನಾದ, 

ಕ್ಲಾಾಣಗಳಾದ (ಮಂಗಳಗಳಾದ) ಹ ವಿನ 
ಮೊಗೆುಯ ಕ್ಣಾವಭ್ರಣದಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ 
ತೆ ೀರುತಿಿರುವ- 

ಮುಕಾಿವಲಯಸಂಬದಧ- 
ಮುಂಡಮಾಲಾವರಾಜಿತಮ್ | 

ಪಯಾಣಪಚಿಂದರಸೌಂದಯಣ- 
ಪರಿಪಂಥಿಮುಖಶಿರಯಮ್ ||    3-17 

ಮುತಿಿನ ಸರಗಳ್ಳಂದ ಕ್ ಡಿದ (ಸಂಬದಧ) ರುಂಡಮಾಲೆಯಂದ 
ಶೆ ೀಭಿಸುವವನಾದ, ಪ್ರಿಪ್ೂಣವನಾದ ಚಂದರನ ಸೌಂದಯವವನುನ 
ತಿರಸಕರಿ ಸುತಿಿರುವ ಮುಖಕಾಂತಿಯುಳಿವನಾದ- 

ಪ್ಾರತಃ ಸಂಫುಲಲಕ್ಮಲ - 
ಪರಿಯಾಯತರಲ ೂೀಚನಮ್ | 

ಮಂದಸುತಮಿತಾಲಾಪ- 
ಮಧುರಾಧರಪಲಲವಮ್ ||   3-18 

ಪಾರತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳ್ಳದ ಕ್ಮಲಗಳ್ಳಗೆ 
ಸಮಾನಗಳಾದ ಮ ರು ನೆೀತರಗಳುಳಿವನಾದ, 

ಮುಗುಳನಗೆಯಂದ, ಮಿತಭಾಷ್ಣದಂದ ಕ್ ಡಿದ 
ಸುಮನೆ ೀಹರವಾದ ತುಟ್ಟಗಳುಳಿವನಾದ- 

ಗಂಡಮಂಡಲಪಯಣಂತ - 
ಕ್ರೀಡನುಕ್ರಕ್ುಂಡಲಮ್ | 

ಕಾಲ್ಮಾನ ಕಾಲಕ್ೂಟಸಯ 
ಕ್ಂಠನಾಲ ೀ ಕ್ಲಂಕ್ತಮ್ || 3-19 

ಗಲಿದವರೆಗೆ ಜ್ೆ ೀಲಾಡುತಿರಿುವ ಮೊಸಳೆಯಾಕಾರದ ಕ್ುಂಡಲಗಳನುನ 
ಧರಿಸ್ತ್ದ, ಕ್ುತಿಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ ಟ್ ವಿಷ್ದ ಕ್ಪ್ುಪಛಾಯಯಂದ 
ಕ್ಲಂಕ್ತ (ಕ್ಪ್ುಪಕ್ಲೆಯುಳಿವ)ನಾದ- 

ಮಣಿಕ್ಂಕ್ರ್ಕ ೀಯೂರ- 
ಮರಿೀಚಿಕ್ರಪಲಲವ ೈಃ | 

ಚತುಭಿಣಃ ಸಂವರಾಜಂತಮ್ 

ಬಾಹುಮಂದಾರಶಾಖಿಭಿಃ ||     3-20 

ರತನದ ಕ್ಡಗಗಳ, ರತನಮಯ ತೆ ೀಳುಬಳೆಗಳ 
ಕಾಂತಿಯಂದ ಕ್ ಡಿದ,ಚಿಗುರಿನಂತೆ 
ಕೆ ೀಮಲವಾದ ಹಸಿಗಳುಳಿ ಮತುಿ ಮಂದಾರ 
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ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಲುಕ 
ಭ್ುಜಗಳ್ಳಂದ ಪ್ರಿಶೆ ೀಭಿಸುತಿರಿುವ- 

ಗೌರಿೀಪಯೀಧರಾಶ ಲೀಷ- 
ಕ್ೃತಾಥಣಭುಜಮಧಯಮಮ್ | 

ಸುವರ್ಣಬರಹುಸೂತಾರಂಕ್ಮ್  
ಸೂಕ್ಷ್ಮಕೌಶ ೀಯವಾಸಸಮ್ ||   3-21 

ಗೌರಿಯ ಕ್ುಚಗಳ (ಪ್ಯೀಧರ) ಆಲ್ಲಂಗನದಂದ ಕ್ೃತಾಥವವಾದ 
ಭ್ುಜಮಧಾ (ಎದೆ)ಯುಳಿ ಸುವಣವದ ಬರಹಮಸ ತರವನುನ ಮತುಿ ಅತಿ 
ಸ ಕ್ಷಮವಾದ ರೆೀಷ್ೆಮಯ (ಕೌಶೆೀಯ) ವಸರವನುನ ಧರಿಸ್ತ್ದ- 

ನಾಭಿಸಾಾನಾವಲಂಬನಾಯ 
ನವಮೌಕ್ಿಕ್ಮಾಲಯಾ | 

ಗಂಗಯೀವ ಕ್ೃತಾಶ ಲೀಷಮ್ 

ಮೌಲ್ಭಾಗಾವತೀರ್ಣಯಾ | 3-22 

ನಾಭಿಸಾಾನದವರೆಗೆ ಜ್ೆ ೀಲಾಡುತಿಿರುವ, ಮಸಿಕ್ 
ಭಾಗದಂದ ಇಳ್ಳದು ಬಂದ ಗಂಗೆಯೀ ಎಂಬಂತೆ 
ಇರುವ, ನ ತನವಾದ ಮುತಿನಿಸರದಂದ 
ಆಶೆಿೀಷಿತನಾದ (ಆಲ್ಲಂಗಿತನಾಗಿರುವ)- 

ಪದ ೀನ ಮಣಿಮಂಜಿೀರ- 
ಪರಭಾಪಲಲವತಶಿರಯಾ | 

ಚಂದರವತಾಸಾಟಿಕ್ಂ ಪೀಠಂ  
ಸಮಾವೃತಯ ಸಾತಂ ಪುರಃ || 3-23 

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತನ ನ ಪ್ುರಗಳ ಕಾಂತಿಯಂದ ಪ್ಲಿವಾಕಾರದ 
ಶೆ ೀಭೆಯನುನ ಧರಿಸ್ತ್ದ ಪಾದದಂದ ಚಂದರನಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವ 
ಸಪಟ್ಟಕ್ಮಯವಾದ ಪೀಠವನುನ ಮಟ್ಟಟ ಕ್ುಳ್ಳತಿರುವ ಪ್ರಮೀಶವರನನುನ 
ಪ್ರಿವಾರ ದೆೀವತೆಗಳು ಸೆೀವಿಸುತಿಿದಾರು. 

ಇತ ಸಂಹಾಸನಾಸೀನ 

ಪರಮೀಶವರವರ್ಣನಂ 
ಶಕ್ಿವಣವನಮ್ 

ವಾಮಪ್ಾಶರವನಿವಾಸನಾಯ  
ಮಂಗಲಪರಯವ ೀಷಯಾ |  

ಸಮಸಿಲ ೂೀಕ್ನಿಮಾಣರ್-  
ಸಮವಾಯಸವರೂಪಯಾ || 3-24 

ಪ್ರಶಿವನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳ್ಳತಿರುವ ಮಂಗಲಮಯವೂ, 

ಪರಯಕ್ರವೂ ಆದ ವೆೀಷ್ವುಳಿ, ಎಲಿ ಭ್ುವನಗಳ ನಿಮಾವಣದಲ್ಲ ಿ
ಶಿವನೆ ಂದಗೆ ಸಮವಾಯ (ನಿತಾ) ಸಂಬಂಧದಂದ ಇರುವವಳಾದ- 

ಇಚಾಛಜ್ಞಾನ ಕ್ರಯಾರೂಪ- 
ಬಹುಶಕ್ಿವಲಾಸಯಾ | 

ವದಾಯತತಿವಪರಕಾಶಿನಾಯ 
ವನಾಭಾವವಹಿೀನಯಾ || 3-25 

ಇಚ್ಾಛಜ್ಞಾನಕ್ರಯಾ ರ ಪ್ವಾದ ಅನೆೀಕ್ ಶಕ್ಗಿಳ್ಳಂದ 
ಕ್ ಡಿರುವವಳಾದ, ಶುದಧವಿದಾಾ 
ತತಿವಸವರ ಪ್ವನುನ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವಳಾದ, 

ಶಿವನೆ ಡನೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಂದ 
ಇರುವವಳಾದ- 

ಸಂಸಾರವಷಕಾಂತಾರ-  
ದಾಹದಾವಾಗನಲ ೀಖಯಾ |  

ಧಮಿುಲಲಮಲ್ಲಕಾಮೀದ-  
ಝಂಕ್ುವಣದಭೃಂಗಮಾಲಯಾ || 3-26 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವಿಷ್ದ ಅರಣಾವನುನ ಸುಡುವುದರಲ್ಲ ಿಕಾಡುಗಿಚಿಿನೆ ೀ 
ಪಾದಯಲ್ಲಿರುವ, ತುರುಬಿನಲ್ಲಿರುವ (ಧಮಿಮಲಿ) ಮಲ್ಲಿಗೆಹ ಗಳ 
ಸುಗಂಧದಂದ ಝೀಂಕ್ರಿಸುತಿಿರುವ ಭ್ರಮರಗಳ ಪ್ಂಕ್ಿಯುಳಿವಳಾದ- 

ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದರಸೌಭಾಗಯ- 
ಸಂವಾದಮುಖಪದುಯಾ | 

ನಾಸಾಮೌಕ್ಿಕ್ಲಾವರ್ಯ- 
ನಾಶಿೀರಸುತಶ  ೀಭಯಾ || 3-27 

ಪ್ೂಣವಚಂದರನ ಸೌಂದಯವದೆ ಡನೆ 
ಸಪಧಿವಸುತಿಿರುವ ಮುಖಕ್ಮಲ ವುಳಿವಳಾದ, 

ನತಿಿನಲ್ಲಿನ (ಮ ಗುತಿ) ಮುತಿನಿ ಲಾವಣಾದಂದ 
ಉತೃಷ್ಟವಾದ ಮಂದಹಾಸದ ಶೆ ೀಭೆಯಂದ 
ಶೆ ೀಭಾಯಮಾನಳಾದ- 

ಮಣಿತಾಟಂಕ್ರಂಗಾಂತ- 
ವಣಲ್ತಾಪ್ಾಂಗಲ್ೀಲಯಾ | 

ನ ೀತರದವತಯಸೌಂದಯಣ- 
ನಿಂದತ ೀಂದೀವರತವಷಾ || 3-28 

ರತನದ ಕ್ಣಾವಭ್ರಣ(ವಾಲೆ)ಗಳೆಂಬ ರಂಗಮಂಟ್ಪ್ದ ಮಧಾದಲ್ಲಿ 
ಹೆ ರಳ್ಳದ ಕ್ಟಾಕ್ಷ (ಕ್ಡೆಗಣಣ ನೆ ೀಟ್) ಲ್ಲೀಲೆಯಂದುಂಟಾದ ಎರಡು 
ನಯನಗಳ ಸೌಂದಯವವು ನಿೀಲಕ್ಮಲಗಳ ಕಾಂತಿಯನುನ 
ಮಿೀರುವಂತಿತು.ಿ 

ಕ್ುಸುಮಾಯುಧಕ ೂೀದಂಡ – 

ಕ್ುಟಿಲಭೂರವಲಾಸಯಾ | 

ಬಂಧೂಕ್ಕ್ುಸುಮಚಾಛಯಾ- 
ಬಂಧುಭೂತಾಧರಶಿರಯಾ || 3-29 

ಮನಮಥನ ಧನುಸ್ತ್ಿನಂತೆ ವಕ್ರವಾಗಿರುವ 
(ಮಣಿದರುವ) ಹುಬುುಗಳ ಶೆ ೀಭೆಯುಳಿವಳಾದ, 

ಬಂಧ ಕ್ ಪ್ುಷ್ಪ (ದಾಸವಾಳ, ಕೆಂಪ್ು ಹ ವು) 
ಕಾಂತಿಯುಳಿ ತುಟ್ಟಗಳ ಶೆ ೀಭೆಯುಳಿವಳಾದ- 

ಕ್ಂಠನಾಲಜಿತಾನಂಗ-  
ಕ್ಂಬುಬಬ ೂಬೀಕ್ಸಂಪದಾ |  

ಬಾಹುದವತಯಸೌಭಾಗಯ-  
ವಂಚಿತ ೂೀತಪಲಮಾಲಯಾ || 3-30 

ತನನ ಕ್ುತಿಿಗೆಯಂದ ಗೆಲಿಲಪಟ್ಟ ಅನಂಗನ (ಮನಮಥನ) ವಿಜಯಶಂಖದ 
ನಾದ ಮಾಧುಯವದ ಶೆ ೀಭೆಯುಳಿವಳಾದ, ಎರಡ  ಭ್ುಜಗಳ 
ಸೌಭಾಗಾದಂದ ವಂಚಿಸಲಪಟ್ಟ ಕ್ನೆೈದಲೆಯ ಮಾಲೆಯುಳಿ- 

ಸಾರಯೌವನಲಾವರ್ಯ -  
ಶೃಂಗಾರಿತಶರಿೀರಯಾ |  

ಅತಯಂತಕ್ಠಿನ ೂೀತುಿಂಗ-  
ಪೀವರಸಿನಭಾರಯಾ || 3-31 

ಸ್ತ್ಾರವಾದ ಯೌವವನದ ಲಾವಣಾದಂದ ಶೃಂಗಾರಿತ 
ಶರಿೀರವುಳಿ, ಅತಾಂತ ಕ್ಠಿಣವಾದ ಉನನತವಾದ 
ಪ್ುಷ್ಟವಾದ ಕ್ುಚಗಳ ಭಾರದಂದ ಕ್ ಡಿದವಳಾದ- 
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ಮೃಣಾಲವಲಲರಿೀತಂತು-  
ಬಂಧುಭೂತಾವಲಗನಯಾ |  

ಶೃಂಗಾರತಟಿನಿೀತುಂಗ-  
ಪುಲ್ನಶ  ರೀಣಿಭಾರಯಾ || 3-32 

ಕ್ಮಲದ ಬಳ್ಳಿಯ ತಂತುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಡುವಿನಿಂದ ಕ್ ಡಿದ 
(ಅತಿ ಸಣಣ ನಡುವುಳಿ), ಶೃಂಗಾರ ರ ಪ್ನದಗೆ ಉನನತವಾದ 
ಮರಳ್ಳನ ದನೆನಗಳಂತಿರುವ ನಿತಂಬಗಳ (ಶೆ ರೀಣಿ) ಭಾರದಂದ 
ಕ್ ಡಿದ- 

ಕ್ುಸುಂಭಕ್ುಸುಮಚಾಛಯಾ -  
ಕ ೂೀಮಲಾಂಬರಶ  ೀಭಯಾ |  

ಶೃಂಗಾರ ೂೀದಾಯನಸಂರಂಭ -  
ರಂಭಾಸಿಂಭ ೂೀರುಕಾಂಡಯಾ|3-33 

ಕ್ುಸುಬೆಯ ಹ ವಿನ ಶೆ ೀಭೆಯಂತಿರುವ 
ರಮಾವಾದ ವಸರದಂದ ಶೆ ೀಭಿಸುತಿಿರುವ, 

ಶೃಂಗಾರವೆಂಬ ತೆ ೀಟ್ದ ಶೆ ೀಭೆಗೆ ಬಾಳೆಯ 
ದಂಡಿನಂತಿರುವ ತೆ ಡೆಗಳುಳಿವಳಾದ 
(ಊರುಕಾಂಡಯಾ)- 

ಚೂತಪರವಾಲಸುಷುಮಾ- 
ಸುಕ್ುಮಾರಪದಾಬಜಯಾ | 

ಸಾರಮಂಗಲಶೃಂಗಾರ 

ಭೂಷಣಾಲಂಕ್ೃತಾಂಗಯಾ || 3-34 

ಮಾವಿನ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಅತಾಂತ ಶೆ ೀಭಾಯಮಾನಳಾದ 
ಮೃದುವಾದ ಪಾದಕ್ಮಲಗಳುಳಿವಳಾದ, ನಿತಾ ಮಂಗಳಾತಮಕ್ಳಾದ 
ಶೃಂಗಾರ ಯೀಗಾವಾದ ಒಡವೆಗಳ್ಳಂದ ಅಲಂಕ್ೃತವಾದ 
ಶರಿೀರವುಳಿವಳಾದ- 

ಹಾರನೂಪುರಕ ೀಯೂರ-  
ಚಮತೃತಶರಿೀರಯಾ |  

ಚಕ್ಷ್ುರಾನಂದಲತಯಾ  
ಸೌಭಾಗಯಕ್ುಲವದಯಯಾ || 3-35 

ಪ್ುಷ್ಪ ರತಾನದಗಳ ಹಾರದಂದ, ಕಾಲ್ಲನ 
ಗೆಜ್ೆೆಗಳ್ಳಂದ, ವಂಕ್ಗಳ್ಳಂದ (ಕೆೀಯ ರ) 
ಪ್ರಿಶೆ ೀಭಿಸುತಿರಿುವ ಶರಿೀರವುಳಿವಳಾದ, 

ನೆ ೀಡುವವರ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಆನಂದ ಲತೆಯಂತಿರುವ, 

ಸೌಭಾಗಾ ಕ್ುಲವಿದಾಾಸವರ ಪ್ಳೂ ಆದ- 
ಉಮಯಾ ಸಮಮಾಸೀನಂ  
ಲ ೂೀಕ್ಜಾಲಕ್ುಟುಂಬಯಾ |  

ಅಪೂವಣರೂಪಮಭಜನ್  
ಪರಿವಾರಾಃ ಸಮಂತತಃ || 3-36 

ಸಕ್ಲ ಲೆ ೀಕ್ಗಳೆೀ ಕ್ುಟ್ುಂಬವಾಗುಳಿ, ಉಮಯಂದಗೆ ಕ್ ಡಿ 
ಕ್ುಳ್ಳತಿರುವ, ಅಸಾಧಾರಣ ರ ಪ್ದಂದ ಕ್ ಡಿದ ಆ ಪ್ರಮೀಶವರನನುನ 
ಅವನ ಪ್ರಿವಾರವು ಸುತಿಲ  ನಿಂತು ಭ್ಜಸುತಿದಿಾರು. 

ಇತ ಶಕ್ವಿರ್ಣನಂ ದೆೀವತಾನಾಂ ಸೆೀವಾವಣವನಮ್ 

ಪುಂಡರಿೀಕಾಕ್ೃತಂ ಸವಚಛಮ್  
ಪೂರ್ಣಚಂದರಸಹ ೂೀದರಮ್ |  

ದಧೌ ತಸಯ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಃ  
ಸತಮಾತಪವಾರರ್ಮ್ || 3-37 

ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮದೆೀವಿಯು ಪ್ರಮೀಶವರನಿಗೆ ಬಿಳ್ಳಕ್ಮಲದಂತೆ 
(ಪ್ುಂಡರಿೀಕಾಕ್ೃತಿ) ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವ, ಪ್ೂಣವಚಂದರನಂತೆ ತಂಪಾದ 
ಶೆವೀತಛತರವನುನ ಹಿಡಿದದಾಳು. 

ತಂತರೀಝಂಕಾರಶಾಲ್ನಾಯ  
ಸಂಗೀತಾಮೃತವದಯಯಾ |  

ಉಪತಸ ಾೀ ಮಹಾದ ೀವಮ್  
ಉಪ್ಾಂತ ೀ ಚ ಸರಸವತೀ || 3-38 

ಸರಸವತಿದೆೀವಿಯು ವಿೀಣೆಯ ಝೀಂಕಾರದೆ ಡನೆ 
ಕ್ ಡಿದ ಅಮೃತ ದಂತಿರುವ ಗಾನವಿದೆಾಯಂದ 
ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಿ ಇದುಾ ಮಹಾದೆೀವನನುನ ಸೆೀವಿಸ್ತ್ದಳು 
(ಉಪ್ತಸೆಾೀ). 

ಝರ್ತಕಂಕ್ರ್ಜಾತ ೀನ  
ಹಸ ಿೀನ ೂೀಪನಿಷದವಧೂಃ |  

ಓಂಕಾರತಾಲವೃಂತ ೀನ  
ವೀಜಯಾಮಾಸ ಶಂಕ್ರಮ್ || 3-39 

ಉಪ್ನಿಷ್ತೆಿಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಝಣತಕರಿಸುವ ಬಳೆಗಳ್ಳಂದ ಕ್ ಡಿದ 
ಹಸಿದಂದ, ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಬಿೀಸಣಿಗೆಯಂದ ಶಂಕ್ರನಿಗೆ ಗಾಳ್ಳಯನುನ 
ಬಿೀಸ್ತ್ದಳು. 

ಚಲಚಾಾಮರಿಕಾಹಸಾಿ  
ಝಂಕ್ುವಣನುಣಿಕ್ಂಕ್ಣಾಃ |  

ಆಸ ೀವಂತ ತವೂಶಾನ-  
ಮಭಿತ ೂೀ ದವಯಕ್ನಯಕಾಃ || 3-40 

ಝಣತಾಕರವನುನ ಮಾಡುವ ರತನದ ಬಳೆಗಳುಳಿ, 
ಚಲ್ಲಸುತಿಿರುವ ಚ್ಾಮರಗಳ್ಳಂದ ಕ್ ಡಿದ 
ಹಸಿಗಳುಳಿ ದೆೀವಲೆ ೀಕ್ದ ಕ್ನೆಾಯರು ಈಶನನುನ 
(ಪ್ರಮೀಶವರನನುನ) ಸೆೀವಿಸುತಿಿದಾರು. 

ಚಾಮರಾಣಾಂ ವಲ ೂೀಲಾನಾಮ್ 

ಮಧ ಯೀ ತನುುಖಮಂಡಲಮ್ | 

ರರಾಜ ರಾಜಹಂಸಾನಾಮ್ 

ಭರಮತಾಮಿವ ಪಂಕ್ಜಮ್ || 3-41 

ಚಲ್ಲಸುತಿಿರುವ ಚ್ಾಮರಗಳ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾತಮನ ಮುಖವು 
ಸಂಚರಿಸುತಿಿರುವ ರಾಜಹಂಸಗಳ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಕ್ಮಲದೆ ೀಪಾದಯಲ್ಲ ಿಶೆ ೀಭಿಸುತಿಿತುಿ. 

ಮಂತ ರೀರ್ ತಮಸ ೀವಂತ 

ವ ೀದಾಃ ಸಾಂಗವಭೂತಯಃ | 

ಭಕಾಾ ಚೂಡಾಮಣಿಂ ಕಾಂತಮ್ 

ವಹಂತ ಇವ ಮೌಲ್ಭಿಃ || 3-42 

ಶಿಕ್ಷಾ-ವಾಾಕ್ರಣ ಷ್ಡಂಗಯುಕ್ಿಗಳಾದ (ಸಾಂಗ 
ವಿಭ್ ತಯಃ) ವೆೀದಗಳು, ಉಪ್ನಿಷ್ತುಿಗಳೆಂಬ 
ತಮಮ ಶಿರಸುಿಗಳ್ಳಂದ ಆ ಪ್ರಮಾತಮನನುನ 
ಮನೆ ೀಹರವಾದ ಚ ಡಾಮಣಿಯೀಪಾದಯಲ್ಲ ಿ
ಧರಿಸ್ತ್ ಮಂತರದಂದ ಭ್ಕ್ಪಿ್ೂವವಕ್ವಾಗಿ 
ಸೆೀವಿಸ್ತ್ದವು. 
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ತದೀಯಾಯುಧಧಾರಿರ್ಯಃ  
ತತಸಮಾನವಭೂಷಣಾಃ |  

ಅಂಗಭೂತಾಃ ಸಿಯಃ ಕಾಶಿಾದ್  
ಆಸ ೀವಂತ ತಮಿೀಶವರಮ್ || 3-43 

ಆ ಪ್ರಮಾತಮನ ಆಯುಧಗಳನುನ ಧರಿಸ್ತ್ರುವ ಪ್ರಮಾತಮನ ಹಾಗೆ 
ಅಲಂಕಾರಗಳನುನ ಧರಿಸ್ತ್ರುವ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂಗಭ್ ತರಾದ ಕೆಲವು 
ದೆೀವಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಈಶವರನನುನ ಸೆೀವಿಸುತಿದಿಾರು. 

ಆಪ್ಾಿಧಿಕಾರಿರ್ಃ ಕ ೀಚಿತ್  
ಅನಂತಪರಮುಖಾ ಅಪ |  

ಅಷೌೌ ವದ ಯೀಶವರಾ ದ ೀವಮ್  
ಅಭಜಂತ ಸಮಂತತಃ || 3-44 

ಶಿವನಿಗೆ ಆಪಾಧಿಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನಂತನೆೀ 
ಮೊದಲಾದ ಎಂಟ್ು ಜನ ವಿದೆಾೀಶವರರು ಸುತಿಲ  
ನಿಂತು ದೆೀವನನುನ (ಶಿವನನುನ) ಭ್ಜಸುತಿಿದಾರು. 

ತತ ೂೀ ನಂದೀ ಮಹಾಕಾಲಃ  
ಚಂಡ ೂೀ ಭೃಂಗೀರಿಟಿಸತಿಃ |  

ಸ ೀನಾನಿಗಣಜವಕ್ಿಶಾ  
ರ ೀರ್ುಕ ೂೀ ದಾರುಕ್ಸಿಥಾ |  

ಘಂಟಾಕ್ರ್ಣಃ ಪುಷಪದಂತಃ  
ಕ್ಪ್ಾಲ್ೀ ವೀರಭದರಕ್ಃ || 3-45 

ಅನಂತರ ನಂದೀಶವರ, ಮಹಾಕಾಲ, ಚಂಡ, ಭ್ೃಂಗಿರಿಟ್ಟ, ಷ್ಣುಮಖ 
(ಸೆೀನಾನಿ), ಗಣೆೀಶ, ರೆೀಣುಕ್ ದಾರುಕ್, ಘಂಟಾಕ್ಣವ, ಪ್ುಷ್ಪದಂತ, 

ಕ್ಪಾಲ್ಲ ಮತು ಿವಿೀರಭ್ದರರು –  
ಇವರೆೀ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾನ್ ಬಲಶಾಲ್ಲಗಳೂ, ನಿರಂಕ್ುಶ 
ಸತವಶಾಲ್ಲಗಳೂ, ಮಹಾಮಹಿಮರ  ಆದ ಪ್ರಮಥರು ಆ 
ಮಹೆೀಶವರನನುನ ಸೆೀವಿಸುತಿದಿಾರು. 

ಏವಮಾದಾಯ ಮಹಾಭಾಗಾ  
ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಃ |  

ನಿರಂಕ್ುಶಮಹಾಸತಾಿವ  
ಭ ೀಜಿರ ೀ ತಂ ಮಹ ೀಶವರಮ್ || 3-

46 

 

ಅಣಿಮಾದಕ್ಮೈಶವಯಣಮ್ 

ಯೀಷಾಂ ಸದ ಧೀರಪೀಹನಮ್ | 

ಬರಹಾುದಯಃ ಸುರಾ ಯೀಷಾಮ್ 

ಆಜ್ಞಾಲಂಘನಭಿೀರವಃ || 3-47 

ಯಾವ ಪ್ರಮಥರ ಸ್ತ್ದಧಯ ಮುಂದೆ ಅಣಿಮಾದ ಅಷ್ಟಸ್ತ್ದಧಗಳು 
ತುಚಛವಾದವುಗಳೂೆೀ, ಬರಹಮನೆೀ ಮೊದಲಾದ ದೆೀವತೆಗಳು ಯಾವ 
ಪ್ರಮಥರ ಆಜ್ಞೆಯನುನ ಉಲಂಿಘಿಸಲು ಭ್ಯಪ್ಡುವರೆ ೀ- 

ಮೀಕ್ಷ್ಲಕ್ಷಿಮೀಪರಿಷವಂಗ -  
ಮುದತಾ ಯೀನಿರಾತುನಾ |  

ಯೀಷಾಮಿೀಷತಕರಂ ವಶವ-  
ಸಗಣಸಂಹಾರಕ್ಲಪನಮ್ || 3-48 

ಯಾವ ಪ್ರಮಥರು ಮೊೀಕ್ಷಮಲಕ್ಷಿಮಯ 
ಆಲ್ಲಂಗನದಂದ ಅಂತರಾತಮನಲ್ಲ ಿ
ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರುವರೆ ೀ, ವಿಶವಸೃಷಿಟ 
ಸಂಹಾರಕ್ರಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅತಿಸುಲಭ್ 
ಸಾಧಾಗಳೂೆೀ- 

ಜ್ಞಾನಶಕ್ಿಃ ಪರಾ ಯೀಷಾಮ್ 

ಸವಣವಸುಿಪರಕಾಶಿನಿೀ | 

ಆನಂದಕ್ಣಿಕಾ ಯೀಷಾಮ್ 

ಹರಿಬರಹಾುದಸಂಪದಃ || 3-49 

ಯಾವ ಪ್ರಮಥರ ಸರ್ವವತೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ಿಯು ಸಕ್ಲ ವಸುಿಗಳ 
ಯಥಾಥವ ಜ್ಞಾನವನುನ ಉಂಟ್ುಮಾಡುವುದೆ ೀ,  
ಹರಿಬರಹಾಮದ ದೆೀವತೆಗಳ ಐಶವಯವಗಳ ಆನಂದವು ಯಾರಿಗೆ 
ಅತಾಲಪವಾಗಿ ತೆ ೀರುವುದೆ ೀ- 

ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಂತ ೀ ಪದಂ ಯೀಷಾಮ್ 

ಯೀಗನ ೂೀ ಯೀಗತತಪರಾಃ | 

ಕಾಂಕ್ಷ್ಣಿೀಯಫಲ ೂೀ ಯೀಷಾಮ್ 

ಸಂಕ್ಲಪಃ ಕ್ಲಪಪ್ಾದಪಃ || 3-50 

ಯೀಗತತಪರರಾದ ಯೀಗಿಗಳು ಯಾರ 
ಸಾಾನವನುನ ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸುವರೆ ೀ, ಯಾರ ಸಂಕ್ಲಪವು 
ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸ್ತ್ದ ಫಲವನುನ ಕೆ ಡುವ 
ಕ್ಲಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವುದೆ ೀ- 

ಕ್ಮಣಕಾಲಾದಕಾಪಣರ್ಯ-  
ಚಿಂತಾ ಯೀಷಾಂ ನ ವದಯತ ೀ |  

ಯೀಷಾಂ ವಕ್ರಮಸನಾನಹಾ  
ಮೃತ ೂಯೀರಪ ಚ ಮೃತಯವಃ |  

ತ ೀ ಸಾರೂಪಯಪದಂ ಪ್ಾರಪ್ಾಿಃ  
ಪರಮಥಾ ಭ ೀಜಿರ ೀ ಶಿವಮ್ || 3-51 

ಯಾವ ಪ್ರಮಥರಿಗೆ ಕ್ಮವ, ಕಾಲಗಳ ಚಿಂತೆಗಳು ಇರುವುದಲರಿ್ವ, 

ಯಾರ ಪ್ರಾಕ್ರಮದ ಉದೆ ಾೀಗಗಳು ಮೃತುಾವಿಗ  
ಮೃತುಾವಾಗಿರುವುರ್ವೀ ಅಂಥ ಶಿವಸಾರ ಪ್ಾ ಪ್ದವನುನ ಪ್ಡೆದ 
ಅಂತಹ ಪ್ರಮಥರು ಶಿವನನುನ ಸೆೀವಿಸುತಿಿದಾರು (ಭೆೀಜರೆೀ). 

ಬರಹ ೂೋಪ್ ೀಂದರಮಹ ೀಂದಾರದಾಯ 
ವಶವತಂತಾರಧಿಕಾರಿರ್ಮ್ | 

ಆಯುಧಾಲಂಕ್ೃತಪ್ಾರಂತಾಃ 
ಪರಿತಸಂಿ ಸಷ ೀವರ ೀ || 3-52 

ಬರಹಮ, ವಿಷ್ುಣ, ಇಂದರ ಮೊದಲಾದ ದೆೀವತೆಗಳು 
ತಮಮ ತಮಮ ಆಯುಧಗಳನುನ ಧರಿಸ್ತ್ಕೆ ಂಡು 
ಜಗತಿಿನ ಸ ತರಧಾರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾತಮನ 
ಸುತಿಲ  ಜ್ಾಗರತರಾಗಿ ನಿಂತು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಸೆೀವಿಸುತಿದಿಾರು. 

ಆದತಾಯ ವಸವೀ ರುದಾರ 
ಯಕ್ಷ್ಗಂಧವಣಕ್ನನರಾಃ | 

ದಾನವಾ ರಾಕ್ಷ್ಸಾ ದ ೈತಾಯಃ 

ಆದತಾರು (ದಾವದಶ ಸ ಯವರು), ವಸುಗಳು (ಅಷ್ಟವಸುಗಳು) 
ಏಕಾದಶ ರುದರರು, ಯಕ್ಷರು, ಗಂಧವವರು, ಕ್ನನರರು, ದಾನವರು, 
ರಾಕ್ಷಸರು, ದೆೈತಾರು, ಸ್ತ್ದಧರು, ವಿದಾಾಧರರು, ಶೆೀಷ್ನೆೀ (ಉರಗ) 

ವಸಷ ೂಠೀ ವಾಮದ ೀವಶಾ 
ಪುಲಸಾಾಗಸಾಶೌನಕಾಃ | 

ದಧಿೀಚಿಗೌಣತಮಶ ೈವ 
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ಸದಾಧ ವದಾಯಧರ ೂೀರಗಾಃ | 

ಅಭಜಂತ ಮಹಾದ ೀವಮ್  
ಅಪರಿಚಿಛನನಸ ೈನಿಕಾಃ || 3-53 

ಮೊದಲಾದ ಸಪ್ವಗಳು – ಇವರೆಲಿರ  ತಮಮ ಅಪ್ರಿಮಿತ 
ಸೆೀನೆಯಂದಗೆ ಮಹಾದೆೀವನನುನ ಭ್ಜಸುತಿಿದಾರು. 

ಸಾನಂದಶುಕ್ನಾರದಾಃ || 3-54 

ಉಪಮನುಯಭೃಗುವಾಯಸ-  
ಪರಾಶರಮರಿೀಚಯಃ |  

ಇತಾಯದಾಯ ಮುನಯಃ ಸವ ಣ  
ನಿೀಲಕ್ಂಠಂ ಸಷ ೀವರ ೀ || 3-55 

ವಸ್ತ್ಷ್ಠ, ವಾಮದೆೀವ, ಪ್ುಲಸಯ, ಆಗಸಯ, ಶೌನಕ್, ದಧಿೀಚಿ, ಗೌತಮ, 

ಸಾನಂದ, ಶುಕ್ದೆೀವ, ನಾರದ, ಉಪ್ಮನುಾ, ಭ್ೃಗು, ವಾಾಸ, ಪ್ರಾಶರ 
ಮತುಿ ಮರಿೀಚ – ಇವರೆೀ ಮೊದಲಾದ ಎಲ ಿಮುನಿಗಳು 
ನಿೀಲಕ್ಂಠನನುನ ಸೆೀವಿಸುತಿದಿಾರು. 

ಪ್ಾಶರವಸಾಪರಿವಾರಾಣಾಮ್ 

ವಮಲಾಂಗ ೀಷು ಬಂಬತಃ | 

ಸವಾಣಂತಗಣತಮಾತಾುನಮ್ 

ಸ ರ ೀಜ ೀ ದಶಣಯನಿನವ || 3-56 

ತನನ ಇಕೆಕಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ತನನ ಪ್ರಿವಾರ 
ದೆೀವತೆಗಳು ಅತಾಂತ ನಿಮವಲವಾದ 
ಶರಿೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ ಆ 
ಪ್ರಮಾತಮನು, ತಾನು 
ಸವಾವಂತಯಾವಮಿಯಂಬುದನುನ 
ತೆ ೀರುತಿಿರುವನೆ ೀ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಿಶೆ ೀಭಿಸ್ತ್ದನು 
(ರೆೀಜ್ೆೀ). 

ಇತ ದ ೀವತಾನಾಂ ಸ ೀವಾವರ್ಣನಂ ಪ್ರಮೀಶವರಸಾ ರಾಜವಾಾಪಾರವಣವನಮ್   

ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಸ ಶಂಭುದ ಣವಾನಾಮ್  
ಕಾಯಣಭಾಗಂ ನಿರೂಪಯನ್ |  

ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಗಂಧವಣರಾಜಾನಾಮ್  
ಗಾನವದಾಯಂ ವಭಾವಯನ್ || 3-57 

ಆ ಶಂಭ್ುವು ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೆೀವತೆಗಳು ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಕಾಯವಗಳ ಬಗೆು 
ಆಜ್ಞಾಪಸುವವನಾದರೆ, ಇನೆ ನಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಶೆರೀಷ್ಠ ಗಂಧವವರ 
ಗಾನವಿದೆಾಯನುನ ಆಲ್ಲಸುತಿಿದಾನು (ವಿಭಾವಯನ್). 

ಬರಹುವಷಾವವದಭಿದ ಣವ ೈಃ  
ಕ್ಷ್ರ್ಮಾಲಾಪಮಾಚರನ್ |  

ಕ್ಷ್ರ್ಂ ದ ೀವಮೃಗಾಕ್ಷಿೀಣಾಮ್  
ಲಾಲಯನ್ ನೃತಯವಭರಮಮ್|3-58 

ಬಳ್ಳಕ್ ಸವಲಪ ಹೆ ತುಿ ಬರಹಮ, ವಿಷ್ುಣ ಮೊದಲಾದ 
ದೆೀವತೆಗಳೂೆಡನೆ ಮಾತನಾಡುವನು, ಸವಲಪ 
ಹೆ ತುಿ ದೆೀವಕ್ನೆಾಯರ ನತವನ ವೆೈಭ್ವವನುನ 
ನೆ ೀಡುವನು. 

ವಾಯಸಾದೀನಾಂ ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಕ್ುವಣನ್  
ವ ೀದ ೂೀಚಾಾರ ೀಷು ಗೌರವಮ್ |  

ವದಧಾನಃ ಕ್ಷ್ರ್ಂ ದ ೀವಾಯ  
ಮುಖ ೀ ಬಂಬಾಧರ ೀ ದೃಶಃ || 3-59 

ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ವೆೀದೆ ೀಚ್ಾಿರಣೆಯನುನ ಮಾಡುತಿಿರುವ ವಾಾಸಾದ 
ಋಷಿಗಳ್ಳಗೆ ಗೌರವವನುನ ಸ ಚಿಸುತಾಿ, ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿತೆ ಂಡೆಯ 
ಹಣಿಣನಂತಿರುವ ತುಟ್ಟಯುಳಿ ತನನ ದೆೀವಿಯ ಮುಖದ ಕ್ಡೆಗೆ 
ದೃಷಿಟಯನುನ ಹೆ ರಳ್ಳಸುತಾಿ- 

ಹಾಸಯನೃತಯಂ ಕ್ಷ್ರ್ಂ ಪಶಯನ್ 

ಭೃಂಗಣಾ ಪರಿಕ್ಲ್ಪತಮ್ | 

ನಂದನಾ ವ ೀತರಹಸ ಿೀನ 

ಸವಣತಂತಾರಧಿಕಾರಿಣಾ || 3-60 

 

ಅಮುಂಚತಾ ಸದಾ ಪ್ಾಶರವಮ್  
ಆತಾುಭಿಪ್ಾರಯವ ೀದನಾ |  

ಚ ೂೀದತಾನ್ ವಾಸಯನ್  
ಕಾಂಶಿಾದ್ ವಸೃಜನ್ ಭೂರವಲಾಸತಃ |  

ಸಂಭಾವಯಂಸಿಥಾ ಚಾನಾಯನ್  
ಅನಾಯನಪ ನಿಯಾಮಯನ್ || 3-61 

ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭ್ೃಂಗಿಯಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಹಾಸಾನೃತಾವನುನ 
ನೆ ೀಡುತಾಿ ಸದಾಶಿವನ ನಿಕ್ಟ್ವತಿವಯಾದ ಶಿವನ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ 
ತಿಳ್ಳದರುವ ಸವವತಂತಾರಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮತುಿ ದಂಡಧಾರಿಯಾದ 
ನಂದಯಂದ ಕೆಲವರನುನ ಕ್ರೆಯಸ್ತ್ ಕ್ುಳಿರಿಸುತಾಿ, ಕೆಲವರನುನ ತನನ 
ಹುಬಿುನ ಸನೆನಯಂದ ಹೆ ರಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸುತಾಿ, ಅದರಂತೆ ಕೆಲವರನುನ 
ಪರೀತಿಯ ವಾಕ್ಾಗಳ್ಳಂದ ಸಂತೆ ೀಷ್ಪ್ಡಿಸುತಾಿ ಮತೆಿ ಕೆಲವರನುನ 
ಶಾಸನಕೆಕ ಒಳಪ್ಡಿಸುತಿಿದಾನು. 

ಸಮಸಿಭುವನಾಧಿೀಶ-  
ಮೌಲ್ಲಾಲ್ತಶಾಸನಃ |  

ಅಕ್ುಂಠಶಕ್ಿರವಾಯಜ -  
ಲಾವರ್ಯಲಲ್ತಾಕ್ೃತಃ || 3-62 

ಎಲಿ ಭ್ುವನಗಳ (ಹದನಾಲುಕ ಲೆ ೀಕ್ಗಳ) 
ಅಧಿೀಶವರರಿಂದ ಶಿರೆ ೀಧಾಯಕ್ವಾದ 
ಶಾಸನವುಳಿವನಾದ, ಎಲ್ಲಿಯ  ಅಡೆತಡೆಯಲಿದ 
ಶಕ್ಿಯುಳಿ, ಸಾವಭಾವಿಕ್ ಲಾವಣಾದಂದ 
ಸುಂದರವಾದ- 

ಸಾರಯೌವನಸೌರಭಯ-  
ಶೃಂಗಾರಿತಕ್ಲ ೀವರಃ |  

ಆತುಶಕ್ಾಮೃತಾಸಾವದ -  

ಸ್ತ್ಾರವಾದ ತಾರುಣಾದಂದ ಅಲಂಕ್ೃತವಾದ ಶರಿೀರವುಳಿವನಾಗಿ, 

ತನನಲ್ಲರಿುವ ಶಕ್ಿರ ಪ್ವಾದ ಅಮೃತದ ರಸಾಸಾವದದಂದ 
ಉಲಿಸ್ತ್ತವಾದ ಮನಸುಿಳಿವನಾಗಿ- 

ಸಾವಭಾವಕ್ಮಹ ೈಶವಯಣ-  
ವಶಾರಮಪರಮಾವಧಿಃ |  

ನಿಷಕಲಂಕ್ಮಹಾಸತಿವ-  

ಸಾವಭಾವಿಕ್ವಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ತ್ರುವ 
ಮಹದೆೈಶವಯವಗಳ್ಳಗೆ (ಸವವಜ್ಞತಾವದ 
ಐಶವಯವಗಳ್ಳಗೆ) ಪ್ರಮಾವಧಿಯಾಗಿರುವ, 
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ರಸ ೂೀಲಾಲಸತಮಾನಸಃ || 3-63 ನಿಮಿಣತಾನ ೀಕ್ವಗರಹಃ || 3-64 ಕ್ಲಂಕ್ಶ ನಾವಾದ ಮಹಾಶಕ್ಿಯಂದ 
ನಿಮಿವಸಲಪಟ್ಟ ಅನೆೀಕ್ ಮಂಗಲ 
ವಿಗರಹಗಳುಳಿವನಾದ- 

ಅಖಂಡಾರಾತದ ೂೀದಣಂಡ-  
ಕ್ಂಡೂಖಂಡನಪಂಡಿತಃ |  

ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಪರಪನಾನನಾಮ್  
ಶಿರೀಕ್ಂಠಃ ಪರಮೀಶವರಃ || 3-65 

ಅನೆೀಕ್ ಸಜೆನ ವೆೈರಿಗಳ ಭ್ುಜಗಳ ನವೆಯನುನ 
ಹೆ ೀಗಲಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಥವನಾದ, ಶರಣಾಗತರಾದವರಿಗೆ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸವರ ಪ್ನಾದ, ಶಿರೀಕ್ಂಠನಾದ ಪ್ರಮೀಶವರನು 
(ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೆ ೀಭಿಸುತಿದಿಾನು)- 

ಸಭಾಂತರಗತಂ ತಂತರಮ್ 

ರ ೀರ್ುಕ್ಂ ಗರ್ನಾಯಕ್ಮ್ | 

ಪರಸಾದಂ ಸುಲಭಂ ದಾತುಮ್ 

ತಾಂಬೂಲಂ ಸ ತಮಾಹವಯತ್ || 

3-66 

ಆ ಶಿರೀಕ್ಂಠನಾದ ಪ್ರಮೀಶವರನು ಸಭೆಯ 
ಮಧಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತ್ದಧನಾದ ರೆೀಣುಕ್ನೆಂಬ 
ಗಣಶೆರೀಷ್ಠನನುನ ಸುಲಭ್ವಾದ ತಾಂಬ ಲ 
ಪ್ರಸಾದವನುನ ಕೆ ಡುವುದಕಾಕಗಿ ಆಹಾವನಿಸ್ತ್ದನು 
(ಶಿರಸಂಜ್ಞೆಯಂದ ಕ್ರೆದನು). 

ಶಂಭ ೂೀರಾಹಾವನಸಂತ ೂೀಷ-  
ಸಂಭರಮೀಣ ೈವ ದಾರುಕ್ಮ್ |  

ಉಲಲಂಘಯ ಪ್ಾಶರವಮಗಮತ್  
ಲ ೂೀಕ್ನಾಥಸಯ ರ ೀರ್ುಕ್ಃ || 3-67 

ಶಂಭ್ುವಿನ ಆಹಾವನದ ಸಂತೆ ೀಷ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ 
ರೆೀಣುಕ್ಗಣೆೀಶವರನು ದಾರುಕ್ ಗಣೆೀಶವರನನುನ ದಾಟ್ಟ 
ಲೆ ೀಕ್ನಾಥನಾದ (ಪ್ರಮೀಶವರನ) ಸಮಿೀಪ್ಕೆಕ ಹೆ ೀದನು. 

ತಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ ವಭುಸಿತರ  
ಸಮುಲಲಂಘಿತದಾರುಕ್ಮ್ |  

ಮಾಹಾತಯಂ ನಿಜಭಕಾಿನಾಮ್  
ದ ೂಯೀತಯನಿನದಮಬರರವೀತ್ || 3-68 

ದಾರುಕ್ನನುನ ದಾಟ್ಟ ಬಂದ ರೆೀಣುಕ್ನನುನ 
ಪ್ರಶಿವನು ನೆ ೀಡಿ, ತನನ ಭ್ಕ್ನಿ ಮಹಾತಯವನುನ 
ವಾಕ್ಿಪ್ಡಿಸಲೆ ೀಸಕರವಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳ್ಳದನು: 

ರ ೀ! ರ ೀ! ರ ೀರ್ುಕ್ ದುಬುಣದ ಧೀ  
 ಕ್ಥಮೀಷ ತವಯಾಧುನಾ |  

 ಉಲಲಂಘಿತಃ ಸಭಾಮಧ ಯೀ  
 ಮಮ ಭಕ ೂಿೀ ಹಿ ದಾರುಕ್ಃ || 3-69 

ಆತುರಬುದಧಯವನಾದ ಹೆೀ ರೆೀಣುಕ್ನೆೀ, ಈ ಸಭೆಯ ಮಧಾದಲ್ಲಿದಾ 
ನನನ ಭ್ಕ್ಿನಾದ ಈ ದಾರುಕ್ನು ನಿನಿನಂದ ಅದು ಹೆೀಗೆ ತಾನೆೀ 
ದಾಟ್ಲಪಟ್ಟನು? 

ಲಂಘನಂ ಮಮ ಭಕಾಿನಾಮ್ 

ಪರಮಾನಥಣಕಾರರ್ಮ್ | 

ಆಯುಃ ಶಿರಯಂ ಕ್ುಲಂ ಕ್ೀತಣಮ್ 

ನಿಹಂತ ಹಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ || 3-70 

ನನನ ಭ್ಕ್ಿರನುನ ದಾಟ್ುವುದು ಅತಾಂತ ಅನಥವಕೆಕ 
ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಅದು ಪಾರಣಿಗಳ ಆಯುಷ್ಾ, 
ಸಂಪ್ತು,ಿ ವಂಶಕ್ೀತಿವಗಳನೆನಲಾಿ 
ಹಾಳುಮಾಡುತಿದೆ. 

ಮಮ ಭಕ್ಿಮವಜ್ಞಾಯ  
ಮಾಕ್ಣಂಡ ೀಯಂ ಪುರಾ ಯಮಃ |  

ಮತಾಪದತಾಡನಾದಾಸೀತ್  
ಸುರಣಿೀಯಕ್ಲ ೀವರಃ || 3-71 

ಪ್ೂವವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಮನು ನನನ ಭ್ಕ್ಿನಾದ ಮಾಕ್ವಂಡೆೀಯನನುನ 
ತಿರಸಕರಿಸ್ತ್, ನನನ ಕಾಲ್ಲನ ಒದೆತದಂದ (ಅದರ) ಸಮರಣಿೀಯ 
ಶರಿೀರಿಯಾದನು. 

ಭೃಗ ೂೀಶಾ ಶಂಕ್ುಕ್ರ್ಣಸಯ  
ಮಮ ಭಕ್ಿಮತ ೂೀಸಿಯೀಃ |  

ಕ್ೃತಾವನಿಷೌಮಭೂದವಷುವಃ  
ವಕ ೀಶ  ೀ ದಶಯೀನಿಭಾಕ್ ||3-72 

ನನನ ಭ್ಕ್ಿರಾದ ಭ್ೃಗುಮುನಿಗ , ಶಂಕ್ುಕ್ಣವನಿಗ  
ವಿಷ್ುಣವು ಕೆೀಡನುನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಲೆಯ 
ಕ್ ದಲುಗಳನುನ ಕ್ೀಳ್ಳಸ್ತ್ಕೆ ಂಡವನಾಗಿ 
ದಶಯೀನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಮ ತಾಳ್ಳದನು. 

ಮದಭಕ ಿೀನ ದಧಿೀಚ ೀನ  
ಕ್ೃತಾವ ಯುದಧಂ ಜನಾದಣನಃ |  

ಭಗನಚಕಾರಯುಧಃ ಪೂವಣಮ್  
ಪರಾಭವಮುಪ್ಾಗಮತ್ || 3-73 

(ಪ್ೂವವದಲ್ಲಿ) ನನನ ಭ್ಕ್ಿನಾದ ದಧಿೀಚಿಯಡನೆ ಜನಾದವನನು ಯುದಧ 
ಮಾಡಿ ತನನ ಚಕಾರಯುಧವನುನ ಮುರಿಸ್ತ್ಕೆ ಂಡು ಪ್ರಾಭ್ವಗೆ ಂಡು 
ತಿರಸೃತನಾದನು. 

ಕ್ೃತಾಶವಮೀಧ ೂೀ ದಕ್ ೂಪ  
ಮದಭಕಾಿಂಶಾ ಗಣ ೀಶವರಾನ್ |  

ಅವಮತಯ ಸಭಾಮಧ ಯೀ  
ಮೀಷವಕ ೂಿೀಭವತ್ ಪುರಾ || 3-74 

ಪ್ೂವವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನು ಕ್ ಡ ಅಶವಮೀಧ ಯಾಗವನುನ 
ಮಾಡಿ ನನನ ಭ್ಕ್ಿರಾದ ಪ್ರಮಥಗಣರನುನ 
ಸಭಾಮಧಾದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಪ್ಡಿಸ್ತ್ 
ಕ್ುರಿತಲೆಯುಳಿವನಾದನು. 

ಶ ವೀತಸಯ ಮಮ ಭಕ್ಸಿಯ  
ದುರತಕ್ರಮತ ೀಜಸಃ |  

ಔದಾಸೀನ ಯೀನ ಕಾಲ ೂೀಪ  
ಮಯಾ ದಗಧಃ ಪುರಾಭವತ್ || 3-75 

(ಪ್ೂವವಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಮಿೀರಲಾಗದ ತೆೀಜಸುಿಳಿ ನನನ ಭ್ಕ್ಿನಾದ 
ಶೆವೀತನನುನ ಉದಾಸ್ತ್ೀನ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ ಯಮನು ನನಿನಂದ 
ಸುಡಲಪಟ್ಟನು. 

ಏವಮನ ಯೀಪ ಬಹವೀ  
ಮದಭಕಾಿನಾಮತಕ್ರಮಾತ್ |  

ಪರಿಭೂತಾಃ ಹತಾಶಾಾಸನ್  
ಭಕಾಿ ಮೀ ದುರತಕ್ರಮಾಃ || 3-76 

ಹಿೀಗೆಯೀ ಇನ ನ ಅನೆೀಕ್ರು ನನನ ಭ್ಕ್ಿರನುನ 
ಉದಾಸ್ತ್ೀನವಾಗಿ ಕ್ಂಡುದರಿಂದ ತಿರಸೃತರ , 

ಕೆ ಲಿಲಪಟ್ಟವರ  ಆಗಿರುತಾಿರೆ. ಆದಾರಿಂದ ನನನ 
ಭ್ಕ್ಿರನುನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು. 
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ಅವಚಾರ ೀರ್ ಮದಭಕ ೂಿೀ  
ಲಂಘಿತ ೂೀ ದಾರುಕ್ಸಿವಯಾ |  

ಏಷ ತವಂ ರ ೀರ್ುಕಾನ ೀನ  
ಜನುವಾನ್ ಭವ ಭೂತಲ ೀ || 3-77 

ಎಲೆೈ ರೆೀಣುಕ್ನೆೀ, ನಿನಿನಂದ ನನನ ಭ್ಕ್ಿನಾದ ದಾರುಕ್ನು 
ಅವಿಚ್ಾರದಂದ ದಾಟ್ಲಪಟ್ಟನು. ಇದರಿಂದ ನಿೀನು ಭ್ ಲೆ ೀಕ್ದಲ್ಲ ಿ
ಜನಮವನುನ ತಾಳು. 

ಇತ ಪರಮೀಶವರಸಯ 
ರಾಜವಾಯಪ್ಾರವರ್ಣನಂ 

ಶಿರೀರೆೀಣುಕ್ಸಾ ಶಿವವಿಜ್ಞಾಪ್ನಮ್ 

ಇತುಯಕ್ಿಃ ಪರಮೀಶ ೀನ  
ಭಕ್ಿಮಾಹಾತಯಶಂಸನಾ |  

ಪ್ಾರಥಣಯಾಮಾಸ ದ ೀವ ೀಶಮ್  
ಪರಣಿಪತಯ ಸ ರ ೀರ್ುಕ್ಃ |  

ಭವದಾಹಾವನಸಂಭಾರಂತಾಯ  
ಮಯಾಜ್ಞಾನಾದವಲಂಘಿತಃ || 3-78 

ಭ್ಕ್ಿರ ಮಹಾತೆಮಯನುನ ಪ್ರಶಂಸ್ತ್ಸುತಿಿದಾ ಪ್ರಮೀಶವರನಿಂದ ಈ 
ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳಲಪಟ್ಟ ಆ ರೆೀಣುಕ್ನು ದೆೀವಾದದೆೀವನಾದ 
ಪ್ರಮೀಶವರನಿಗೆ ನಮಸಕರಿಸ್ತ್ ಪಾರಥವನೆಯನುನ ಮಾಡಿದನು. ಹೆೀ 
ಶಂಭ್ುವೆೀ, ನಿನನ ಆಹಾವನದಂದುಂಟಾದ ಸಂಭಾರಂತಿಯಂದ 
(ಗಡಿಬಿಡಿಯಂದ) ಅಜ್ಞಾನದಂದ (ದಾರುಕ್ನನುನ) ದಾಟ್ಟದೆನು. 

ದಾರುಕ ೂೀಯಂ ತತಃ ಶಂಭ ೂೀ 
ಪ್ಾಹಿ ಮಾಂ ಭಕ್ಿವತಸಲ | 

ಮಾನುಷೀಂ ಯೀನಿಮಾಸಾದಯ 
ಮಹಾದುಃಖವವಧಿಣನಿೀಂ | 

ಜಾತಾಯಯುಭ ೂಣಗವ ೈಷಮಯ- 
ಹ ೀತುಕ್ಮಣಪಪ್ಾದನಿೀಮ್ | 3-79 

ಈ ದಾರುಕ್ನು ನನಿನಂದ ದಾಟ್ಲಪಟ್ಟನು. ಎಲೆೈ 
ಭ್ಕ್ಿವತಿಲನೆೀ, ಅದರಿಂದ (ದಾಟ್ಟದ ದೆ ೀಷ್ದಂದ) 
ನನನನುನ ರಕ್ಷಿಸು. ( 
 ಹೆೀ ಶಂಭ್ುವೆೀ) ಮಹಾದುಃಖವನುನ ಹೆಚಿಿಸುತಿಿರುವ 
ಜ್ಾತಿ, ಆಯು, ಭೆ ೀಗಗಳ ವೆೈಷ್ಮಾಕೆಕ 
ಕಾರಣವಾದ ಕ್ಮವವನುನ ಸಂಪಾದಸುವ, 

ಸಮಸಿದ ೀವಕ ೈಂಕ್ಯಣ-  
 ಕಾಪಣರ್ಯಪರಸವಸಾಲ್ೀಮ್ |  

 ಮಹಾತಾಪತರಯೀಪ್ ೀತಾಮ್  
 ವಣಾಣಶರಮನಿಯಂತರತಾಮ್ |  

 ವಹಾಯ ತವತಪದಾಂಭ ೂೀಜ-  
 ಸ ೀವಾಂ ಕ್ಂ ವಾ ವಸಾಮಯಹಮ್ |3-80 

ಸಮಸಿ ದೆೀವತೆಗಳ ಕೆೈಂಕ್ಯವ ಮತುಿ ಕಾಪ್ವಣಾ  
 (ದೆೈನಾಭಾವ)ಕೆಕ ಉಗಮಸಾಾನವಾಗಿರುವ ಮಹಾತಾಪ್ತರಯಗಳ್ಳಂದ 
ಕ್ ಡಿದ, ವಣಾವಶರಮಗಳ ನಿಯಂತರಣಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿರುವ 
ಮನುಷ್ಾಯೀನಿಯನುನ ಹೆ ಂದ ನಿನನ ಪಾದಕ್ಮಲಸೆೀವೆಯನುನ ಬಿಟ್ುಟ 
ನಾನು ವಾಸಮಾಡಲು ಸಾಧಾವೆೀ?  

ಯಥಾ ಮೀ ಮಾನುಷ ೂೀ ಭಾವೀ  
 ನ ಭವ ೀತ್ ಕ್ಷಿತಮಂಡಲ ೀ |  

 ತಥಾ ಪರಸಾದಂ ದ ೀವ ೀಶ  
 ವಧ ೀಹಿ ಕ್ರುಣಾನಿಧ ೀ || 3-81 

ಆದಾರಿಂದ ದೆೀವದೆೀವೆೀಶನಾದ ಹೆೀ 
ಕ್ರುಣಾನಿಧಿಯೀ, ನನಗೆ ಭ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 
ಮನುಷ್ಾಭಾವವು (ಮನುಷ್ಾ ಜನಮವು) ಬಾರದ 
ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದವನುನ ಅನುಗರಹಿಸು. 

ಇತ ಶಿರೀರ ೀರ್ುಕ್ಸಯ ಶಿವವಜ್ಞಾಪನಂ ಅವತಾರಪ್ರಯೀಜನಮ್   

ಇತ ಸಂಪ್ಾರಥಿಣತ ೂೀ ದ ೀವೀ  
ರ ೀರ್ುಕ ೀನ ಮಹ ೀಶವರಃ |  

ಮಾ ಭ ೈಷೀಮಣಮ ಭಕಾಿನಾಮ್  
ಕ್ುತ ೂೀ ಭಿೀತರಿಹ ೈಷಯತ || 3-82 

ದೆೀವನಾದ (ಲ್ಲೀಲಾಮ ತಿವಯಾದ) ಮಹೆೀಶವರನು, ರೆೀಣುಕ್ನಿಂದ ಈ 
ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರರ್ಥವಸಲಪಟ್ಟವನಾಗಿ (ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳ್ಳದನು)-  
ಎಲೆೈ ರೆೀಣುಕ್ನೆೀ, ನಿೀನು ಹೆದರಬೆೀಡ. ನನನ ಭ್ಕ್ಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಿದ ತಾನೆ 
ಭಿೀತಿಯುಂಟಾಗುವುದು? 

ಶಿರೀಶ ೈಲಸ ೂಯೀತಿರ ೀ ಭಾಗ ೀ  
ತರಲ್ಂಗವಷಯೀ ಶುಭ ೀ |  

ಕ ೂಲ್ಲಪ್ಾಕಾಯಭಿಧಾನ ೂೀಸಿ  
ಕ ೂೀಪ ಗಾರಮೀ ಮಹತಿರಃ || 3-83 

ಶಿರೀಶೆೈಲದ ಉತಿರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಂಗಳಕ್ರವಾದ ತಿರಲ್ಲಂಗ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಕೆ ಲ್ಲಿಪಾಕ್ಯಂಬ ಒಂದು ದೆ ಡಡ 
ಗಾರಮವಿರುವುದು. 

ಸ ೂೀಮೀಶವರಾಭಿಧಾನಸಯ 
ತತರ ವಾಸವತ ೂೀ ಮಮ | 

ಅಸಪೃಶನ್ ಮಾನುಷಂ ಭಾವಮ್ 

ಲ್ಂಗಾತಾರದುಭಣವಷಯಸ || 3-84 

ಅಲ್ಲಿ ಸೆ ೀಮೀಶವರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನನನ ಲ್ಲಂಗದ 
ದೆಸೆಯಂದ ನಿೀನು ಮಾನುಷ್ಭಾವವಿಲಿದೆ (ಯೀನಿಜನಾಗದೆ) 
ಅವತರಿಸುತಿಿೀಯ? 

ಮದೀಯಲ್ಂಗಸಂಭೂತಮ್ 

ಮದಭಕ್ಿಪರಿಪ್ಾಲಕ್ಮ್ | 

ವಸುತಾ ಮಾನುಷಾಃ ಸವ ಣ 

ತಾವಂ ಭಜಂತು ಮದಾಜ್ಞಯಾ |3-85 

ನನನ ಆಜ್ಞೆಯಂದ ನನನ ಆ ಸೆ ೀಮೀಶವರ 
ಲ್ಲಂಗದಂದುದಸ್ತ್ದ, ನನನ ಭ್ಕ್ಿರನುನ ಕಾಪಾಡುವ 
ನಿನನನುನ (ನೆ ೀಡಿ) ಆಶಿಯವಪ್ಟ್ಟ ಸವವಮನುಷ್ಾರು 
ನಿನನನುನ ಸೆೀವಿಸುವವರಾಗಲ್ಲ. 

ಮದದ ವೈತಪರಂ ಶಾಸಿಮ್  
ವ ೀದವ ೀದಾಂತಸಂಮತಮ್ |  

ಸಾಾಪಯಿಷಯಸ ಭೂಲ ೂೀಕ ೀ  

ವೆೀದವೆೀದಾಂತ ಸಮಮತವಾದ, ನನನ ಅದೆವೈತ ಪ್ರವಾದ (ಶಿವಾದೆವೈತ 
ಪ್ರವಾದ), ಸವವಜನಹಿತಕಾರಕ್ವಾದ ಶಾಸರವನುನ ಭ್ ಲೆ ೀಕ್ದಲ್ಲಿ 
ನಿೀನು ಸಾಾಪಸುವನಾಗುವೆ. 

ಮಮ ಪರತಾಪಮತುಲಮ್  
ಮದಭಕಾಿನಾಂ ವಶ ೀಷತಃ |  

ಪರಕಾಶಯ ಮಹಿೀಭಾಗ ೀ  

ನನನ ಪ್ರತಾಪ್ವು (ಮಹಿಮಯು) 
ಅತುಲನಿೀಯವಾದುದು. ನನನ ಭ್ಕ್ಿರ ಪ್ರತಾಪ್ವು 
ನನಗಿಂತಲ  ವಿಶೆೀಷ್ವಾದುದು ಎಂಬುದನುನ 
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ಸವ ಣಷಾಂ ಹಿತಕಾರಕ್ಮ್ || 3-86 ವ ೀದಮಾಗಾಣನುಸಾರತಃ || 3-87 ವೆೀದಮಾಗಾವನು ಸಾರವಾಗಿ ಭ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಾಶಪ್ಡಿಸು. 

ಇತುಾಕಾಿವ ಪ್ರಮೀಶವರಃ ಸ ಭ್ಗವಾನ್ ಭ್ದಾರಸನಾದುತಿಾತೆ ೀ 
ಬರಹೆ ೋಪೆೀಂದರಮುಖಾನ್ ವಿಸೃಜಾ ವಿಬುಧಾನ್ ಭ್ ರಸಂಜ್ಞಯಾ ಕೆೀವಲಮ್| 

ಪಾವವತಾಾ ಸಹಿತೆ ೀ ಗಣೆೈರಭಿಮತೆೈಃ ಪಾರಪ್ ಸವಮಂತಃಪ್ುರಮ್ 

ಕ್ಷೆ ಣಿೀಭಾಗಮವಾತರತ್ ಪ್ಶುಪ್ತೆೀರಾಜ್ಞಾ ವಶಾದ್ ರೆೀಣುಕ್ಃ|| 3-88 

ಭ್ಗವಂತನಾದ (ಷ್ಡುುಣೆೈಶವಯವಯುಕ್ಿನಾದ) ಆ ಪ್ರಮೀಶವರನು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳ್ಳ, 

ಸ್ತ್ಂಹಾಸನದಂದ ಎದುಾ ಹುಬಿುನ ಸಂಜ್ಞೆಯಂದ ಬರಹಮ, ವಿಷ್ುಣ, ಮೊದಲಾದ ದೆೀವತೆಗಳನುನ 
ಕ್ಳುಹಿಸ್ತ್ ಪಾವವತಿಯಡಗ ಡಿ ಆಪ್ಿರಾದ ಕೆಲ ಪ್ರಮಥರೆ ಡನೆ ಅಂತಃಪ್ುರಕೆಕ ತೆರಳ್ಳದನು. 
ಇತಿ ಶಿರೀರೆೀಣುಕ್ಗಣೆೀಶವರನು ಪ್ಶುಪ್ತಿಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭ್ ಲೆ ೀಕ್ದಲ್ಲಿ 
ಅವತರಿಸ್ತ್ದನು.. 

ಇತಿ ಅವತಾರಪ್ರಯೀಜನಂ    
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ಕ್ವ-ಕಾವಯಮ್ 
ಚಿದಾನಂದಪರಾಕಾಶ- 
ಶಿವಾನುಭವಯೀಗತಃ | 

ಶಿವಯೀಗೀತ ನಾಮೀಕ್ಿ- 
ಯಣಸಯ ಯಾಥಾಥರಯಯೀಗನಿೀ | 1-21 

ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಾಕಾಶ ರ ಪ್ವಾದ ಶಿವಾನುಭ್ವ ಯೀಗದಂದ 
ಯಾರಿಗೆ ಶಿವಯೀಗಿ ಎಂಬ ನಾಮವು ಯಥಾಥವವಾಗಿ 
ಅನವಯಸುತಿದೆಯೀ- 

ಶಿವಾಗಮಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಪರಿಪ್ಾಕ್ಸುಗಂಧಿನಾ | 

ಯದೀಯಕ್ೀತಣಪುಷ ಪೀರ್ 

ವಾಸತಂ ಹರಿತಾಂ ಮುಖಮ್  1-22 

ಶಿವಾಗಮಗಳ ಪ್ರಿಪಾಕ್ದಂದ ಸುಗಂಧಿತವಾದ 
ಯಾವ ಶಿವಯೀಗಿಯ ಕ್ೀತಿವಪ್ುಷ್ಪದಂದ ದಕ್ುಕಗಳ 
ಮುಖವು ಸುವಾಸ್ತ್ತವಾಯತೆ ೀ- 

ಯೀನ ರಕ್ಾವತೀ ಜಾತಾ 

ಶಿವಭಕ್ಿಃ ಸನಾತನಿೀ | 

ಬೌದಾಧದಪರತಸದಾಧಂತ- 
ಮಹಾಧಾವಂತಾಂಶುಮಾಲ್ನಾ || 1-23 

ಬೌದಾಧದ ಪ್ರತಿಸ್ತ್ದಾಧಂತಗಳ ಕ್ತಲಿೆಗೆ ಸ ಯವನೆ ೀಪಾದಯಲ್ಲಿರುವ 
ಯಾರಿಂದ (ಶಿವಯೀಗಿ ಶಿವಾಚ್ಾಯವರಿಂದ) ಸನಾತನವಾದ 
ಶಿವಭ್ಕ್ಿಯು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಟತೆ ೀ- 

ಸ ಮಹಾವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಧಮಣಮಾಗಣಪರವತಣಕ್ಃ | 

ಶಿವತತಿವಪರಿಜ್ಞಾನ- 
ಚಂದರಕಾವೃತಚಂದರಮಾಃ || 1-24 

ಶಿವತತಿವ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಚಂದರಕೆಯಂದ 
(ಬೆಳದಂಗಳ್ಳನಿಂದ) ಆವರಿಸಲಪಟ್ಟ ಚಂದರನಂತೆ 
ಇರುವ ಅವನು (ಶಿವಯೀಗಿ ಶಿವಾಚ್ಾಯವನು) 
ಮಹಾವಿೀರಶೆೈವರಿಗೆ ಧಮವಮಾಗವ 
ಪ್ರವತವಕ್ನಾಗಿದಾನು. 

ಆಲ ೂೀಕ್ಯ ಶ ೈವತಂತಾರಣಿ 

ಕಾಮಿಕಾದಾಯನಿ ಸಾದರಮ್ | 

ವಾತುಲಾಂತಾನಿ ಶ ೈವಾನಿ 

ಪುರಾಣಾನಯಖಿಲಾನಿ ತು || 1-25 

ಆದರಪ್ೂವವಕ್ವಾಗಿ (ಸಾದರಂ) ಕಾಮಿಕಾದ ವಾತುಲಾಂತವಾದ 
ಶೆೈವತಂತರಗಳನುನ (ಆಗಮಗಳನುನ) ಮತುಿ ಶಿವಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಎಲಿ 
ಪ್ುರಾಣಗಳನುನ ಅವಲೆ ೀಕ್ನ ಮಾಡಿ (ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ತ್)- 

ವ ೀದಮಾಗಾಣವರ ೂೀಧ ೀನ 

ವಶಿಷಾೌಚಾರಸದಧಯೀ | 

ಅಸನಾುಗಣನಿರಾಸಾಯ 

ಪರಮೀದಾಯ ವವ ೀಕ್ನಾಮ್ |1-26 

ವೆೀದಮಾಗವಗಳ್ಳಗೆ ವಿರೆ ೀಧವಿಲಿದ ಹಾಗೆ 
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಚ್ಾರದ ಸ್ತ್ದಧಗಾಗಿ ಅಸನಾಮಗವಗಳ 
ನಿರಸನಕೆಕ (ಬಿಡಲು) ವಿವೆೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಮೊೀದಕಾಕಗಿ 
(ಸಂತೆ ೀಷ್ಕಾಕಗಿ)- 

ಸವಣಸವಂ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಸಕ್ಲಾಥಣಪರಕಾಶನಮ್ | 

ಅಸಪೃಷೌಮಖಿಲ ೈದ ೂಣಷ ೈ- 
ರಾದೃತಂ ಶುದಧಮಾನಸ ೈಃ || 1-27 

ವಿೀರಶೆೈವರಿಗೆ ಸವವಸವವಾದ ಸಕ್ಲಾಥವಗಳನುನ ಪ್ರಕಾಶಗೆ ಳ್ಳಸುವ 
ಅಖಿಲದೆ ೀಷ್ಗಳು ಮುಟ್ಟದರುವ ಶುದಧಮನಸ್ತ್ಿನಿಂದ ಸ್ತ್ವೀಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟ- 

ತ ೀಷಾವಗಮೀಷು ಸವ ಣಷು 
ಪುರಾಣ ೀಷವಖಿಲ ೀಷು ಚ | 

ಪುರಾ ದ ೀವ ೀನ ಕ್ಥಿತಮ್ 

ದ ೀವ ಯೈ ತನನಂದನಾಯ ಚ || 1-28 

ಆ ಎಲಾಿ ಇಪ್ಪತೆಂಿಟ್ು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ 
ಪ್ುರಾಣಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ೂವವದಲ್ಲ ಿದೆೀವನಿಂದ ದೆೀವಿಗೆ 
ಮತುಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಹೆೀಳಲಪಟ್ಟಟರುವಂತೆ 
(ಶಿವನಿಂದ ಪಾವವತಿಗೆ ಮತು ಿಅವರ ಮಗನಾದ 
ಷ್ಣುಮಖನಿಗೆ ಹೆೀಳಪಟ್ಟಟರುವ)- 

ತತಸಂಪರದಾಯಸದ ಧೀನ 

ರ ೀರ್ುಕ ೀನ ಮಹಾತುನಾ | 

ಗಣ ೀಶವರ ೀರ್ ಕ್ಥಿತ- 
ಮಗಸಾಾಯ ಪುನಃ ಕ್ಷಿತೌ || 1-29 

ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತ್ದಧನಾದ (ಶಿವಸಂಪ್ರದಾಯದ) ಮಹಾತಮನಾದ 
ರೆೀಣುಕ್ ಗಣೆೀಶವರನಿಂದ ಪ್ುನಃ ಕ್ಷಿತಿ (ಭ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ)ಯಲ್ಲಿ 
ಅಗಸಯನಿಗೆ ಹೆೀಳಲಪಟ್ಟಟತು. 

ವೀರಶ ೈವಮಹಾತಂತರ- 
ಮೀಕ ೂೀತಿರಶತಸಾಲಮ್ | 

ಅನುಗರಹಾಯ ಲ ೂೀಕಾನಾ- 
ಮಭಯಧಾತ್ ಸುಧಿಯಾಂ ವರಃ |1-30 

ನ ರೆ ಂದು ಸಾಲಗಳ್ಳಂದ ಕ್ ಡಿದ ವಿೀರಶೆೈವ 
ಮಹಾತಂತರವನುನ (ಮಹಾ ಆಗಮವನುನ) 
ಬುದಧವಂತರಲ್ಲ ಿ(ಸುಧಿಯಾಂ) ಶೆರೀಷ್ಠನಾದ 
(ಶಿವಯೀಗಿ ಶಿವಾಚ್ಾಯವನು) ಲೆ ೀಕ್ದ 
ಅನುಗರಹಕಾಕಗಿ ಹೆೀಳ್ಳದನು. 

ಸವ ಣಷಾಂ ಶ ೈವತಂತಾರಣಾ- 
ಮುತಿರತಾವನಿನರುತಿರಮ್ | 

ನಾಮಾನ ಪರತೀಯತ ೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಯತಸದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣಿಃ || 1-31 

ಸಮಸಿ ಶೆೈವತಂತರಗಳ ಉತಿರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತು ಿಇದರ 
ಉತಿರದಲ್ಲಿ ಮತಾಿವುದ  ಇಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು 
ಸ್ತ್ದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖಾಾತವಾಗಿದೆ. 
(ಪ್ರತಿೀಯತೆೀ) (ತಂತರವೆಂದರೆ ಆಗಮ, ಆಗಮವೆಂದರೆ 
ಸ್ತ್ದಾಧಂತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಮ ರ  ಸಹ ಒಂದೆೀ ಆಗಿವೆ). 
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ಅನುಗತಸಕ್ಲಾಥೆವ ಶೆೈವತಂತೆರಃ ಸಮಸೆತಃ 
ಪ್ರಕ್ಟ್ಟತಶಿವಬೆ ೀಧಾದೆವೈತಭಾವಪ್ರಸಾದೆೀ | 

ವಿದಧತು ಮತಿಮಸ್ತ್ಮನ್ ವಿೀರಶೆೈವಾ ವಿಶಿಷ್ಾಟಃ 
ಪ್ಶುಪ್ತಿಮತಸಾರೆೀ ಪ್ಂಡಿತಶಾಿಘನಿೀಯೀ|| 1-32 

ಮಾಲ್ಲನಿೀ ವೃತಿಮ್ ಸಮಸಿ ಶೆೈವತಂತರಗಳ (ಆಗಮಗಳ, ಸ್ತ್ದಾಧಂತಗಳ)ನುನ ಅನುಸರಿಸಲಪಟ್ಟ 
ಸಕ್ಲ ಅಥವಗಳನುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಲಪಟ್ಟ, ಶಿವಜ್ಞಾನದಂದುಂಟಾದ ಅದೆವೈತ ಭಾವ 
ಪ್ರಸಾದವುಳಿ, ಪ್ಂಡಿತರಿಂದ ಶಾಿಘಿಸಲಪಟ್ಟ, ಪ್ಶುಪ್ತಿಮತಸಾರವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ 
(ಶಿರೀಸ್ತ್ದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ) ವಿಶಿಷ್ಟರಾದ ವಿೀರಶೆೈವರು ತಮಮ ಬುದಧಯನುನ ತೆ ಡಗಿಸಲ್ಲ 
(ಮತಿಂ ವಿದಧತು). 

ಇತ ಕ್ವ-ಕಾವಯವರ್ಣನಂ ಓಂ ತತಿತ್ ಇತಿ ಶಿರೀ ಶಿವಗಿೀತೆೀಷ್ು ಸ್ತ್ದಾಧಂತಾಗಮೀಷ್ು ಶಿವಾದೆವೈತವಿದಾಾಯಾಂ, ಶಿವಯೀಗಶಾಸೆರೀ ಶಿರೀ 
ರೆೀಣುಕಾಗಸಯಸಂವಾದೆೀ ವಿೀರಶೆೈವಧಮವನಿಣವಯೀ ಶಿರೀಶಿವಯೀಗಿ ಶಿವಾಚ್ಾಯವವಿರಚಿತೆೀ 
ಶಿರೀಸ್ತ್ದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣೌ ಶಿರೀಶಿವಯೀಗಿಶಿವಾಚ್ಾಯವ ವಂಶವಣವನಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮಃ 
ಪ್ರಿಚ್ೆಛೀದಃ || 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿರೀ ಶಿವನಿಂದ ಉಪ್ದೆೀಶಿಸಲಪಟ್ಟಟ ಶಿರೀಸ್ತ್ದಾಧಂತಾಗಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಶಿವಾದೆವೈತವಿದಾಾರ ಪ್ವೂ, ಶಿವಯೀಗಶಾಸರವೂ, ಶಿರೀ ರೆೀಣುಕಾಗಸಯಸಂವಾದ ರ ಪ್ವೂ, ಶಿರೀವಿೀರಶೆೈವಧಮವನಿಣವಯವೂ, ಶಿರೀ 
ಶಿವಯೀಗಿಶಿವಾಚ್ಾಯವ ವಿರಚಿತವೂ ಆದ ಶಿರೀಸ್ತ್ದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಶಿವಯೀಗಿ ಶಿವಾಚ್ಾಯವ ವಂಶವಣವನವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಿಚ್ೆಛೀದವು ಮುಗಿದುದು. 
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