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ಚತುರ್ಥಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ರ ೀಣುಕಾಗಸ್ತ್ಯ-ದರ್ಥನ ಪರಸ್ತ್ಂಗಃ ರ ೀಣುಕ್ ಭೂಲ ೂೀಕಾ-ವ-ತರಣಮ್ (13 ಶ ್ ಲೀಕ್ಗಳು) 
ಅರ್ ತ್ರರಲಂಗವಷಯೀ 

ಕ ೂಲಲಪಾಕ್ಯಭಿಧ ೀ ಪುರ ೀ | 

ಸ ೂೀಮೀರ್ವರ ಮಹಾಲಂಗಾತ್ 

ಪಾರದುರಾ ಸೀತ್-ಸ್ತ್ ರ ೀಣುಕ್ಃ ||4-1 

 

ಪಾರದುರ್ ಭೂತಂ ತಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ಶಿವಲಂಗಾತ್ ತ್ರಿಲಂಗಜಾಃ | 
ವಸಿತಾಃ ಪಾರಣಿನಃ ಸ್ತ್ರ್ ಥ 

ಬಭೂ-ವು-ರತ್ರ ತ ೀಜಸ್ತ್ಮ್ || 4-2 

ಭಸ ೂೋದೂೂಲತ ಸ್ತ್ರ್ಾಥಂಗಮ್|ಸಾರ 
ರುದ್ಾರಕ್ಷ ಭೂಷಣಮ್ |  
ಲಂಗಧಾರಣ ಸ್ತ್ಂಯುಕ್ತಮ್|  
ಲಂಗಪೂಜಾ ಪರಾಯಣಮ್ | 
ಜಟಾ ಮುಕ್ುಟ ಸ್ತ್ಂಯುಕ್ತಮ್ 

ತ್ರರಪುಂಡಾರಂಕಿತ ಮಸ್ತ್ತಕ್ಮ್ || 4-3 

ಕ್ಟೀ ತಟೀ ಪಟೀ ಭೂತ-|  
ಕ್ಂಥಾ ಪಟಲ ಬಂಧುರಮ್ |  
ದಧಾನಂ ಯೀಗದಂಡಂ ಚ| 
ಭಸಾಿ ಧಾರಂ ಕ್ಮಂಡಲುಮ್ || 4-4 

ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತ ಪರಿಜ್ಞಾನ – 

ಪರಮಾನಂದ ಮೀದಿತಮ್ | 

ನಿಧೂಥತ ಸ್ತ್ವಥ ಸ್ತ್ಂಸಾರ- 
ರ್ಾಸ್ತ್ನಾ ದ್ ೂೀಷ ಪಂಜರಮ್ || 4-5  

ಶಿರ್ಾಗಮ ಸ್ತ್ುಧಾಸಂಧು- 
ಸ್ತ್ಮುನ ೋಷ ಸ್ತ್ುಧಾಕ್ರಮ್ | 

ಚಿತಾತರವಂದ ಸ್ತ್ಂಗೂಢ- 
ಶಿವಪಾದ್ಾಂಬುಜ ದವಯಮ್ || 4-6 

ಯಮಾದಿ ಯೀಗ ತಂತರಜ್ಞಮ್ 

ಸ್ತ್ವತಂತರಂ ಸ್ತ್ವಥಕ್ಮಥಸ್ತ್ು | 

ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತ ಸದೂ ಸ್ತ್ಂತಾನ- 
ಸ್ತ್ಮುದ್ಾಯ ಶಿಖಾಮಣಿಮ್ || 4-7 

ವೀರ ಸದ್ಾೂಂತ ನಿರ್ಾಥಹ- 
ಕ್ೃತಪಟಟ ನಿಬಂಧನಮ್ | 
ಆಲ ೂೀಕ್ ಮಾತರ ನಿಭಿಥನನ- 
ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತ ಪಾರಣಿ ಪಾತಕ್ಮ್ || 4-8 

ತಮ ಪೃಚಛನ್ ಜನಾಃ ಸ್ತ್ರ್ ಥ 

ನಮಂತಃ ಕ ೂೀ ಭರ್ಾನಿತ್ರ | 

ಇತ್ರ ಪೃಷ ೂಟೀ ಮಹಾಯೀಗೀ 

ಜನ ೈರ್ ವಸಿತ ಮಾನಸ ೈಃ || 4-9 

ಪರತುಯರ್ಾಚ ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತ- 
ಮಹಾನಂದ ಪರಾಯಣಃ | 

ಪಿನಾಕಿನಃ ಪಾರ್ರವವತ್ರಥ 

ರ ೀಣುಕಾಖ ೂಯೀ ಗಣ ೀರ್ವರಃ || 4-10 

ಶಿರ್ಾ ದ್ ೀಶಾ-ನು-ಸಾರ ೀಣ 

ಶಿವಲಂಗಾದಿ-ಹಾ-ಭವಮ್ | 

ನಾಮಾನ ರ ೀಣುಕ್ ಸದ್ ೂೂೀಹಮ್ 

ಸದೂ ಸ್ತ್ಂತಾನ ನಾಯಕ್ಃ || 4-11 

 

ಸ್ತ್ವಚಛಂದಚಾರಿೀ ಲ ೂೀಕ ೀಸಿನ್ 

ಶಿವ ಸದ್ಾೂಂತ ಪಾಲಕ್ಃ | 

ಖಂಡಯನ್ ಜ ೈನ ಚಾರ್ಾಥಕ್- 
ಬೌದ್ಾೂದಿೀನಾಂ ದುರಾಗ-ಮಾನ್ ||4-12 

ಇತುಯಕಾತವ ಪರ್ಯ-ತಾಂ ತ ೀಷಾಮ್ 

ವಷಯ ಸಿರ ಚಕ್ಷುಷಾಮ್ | 

ಉತಾಿಯ ವೂಯಮ ಮಾಗ ಥಣ 

ಮಲಯಾದಿರ ಮುಪಾಗಮತ್ || 4-13 

ಇತ್ರ ರ ೀಣುಕ್ ಭೂಲ ೂೀಕಾವತರಣಂ    

 ಮಲಯಾಚಲ ವಣಥನಂ   
ನವಚಂದನ ಕಾಂತಾರ- 
ಕ್ಂದಲ-ನಿಂದ ಮಾರುತಮ್ | 
ಅಭಂಗುರ ಭುಜಂಗ ಸಿೀ- 
ಸ್ತ್ಂಗೀತ ರಸ್ತ್ ಸ್ತ್ಂಕ್ುಲಮ್||4-14 

ಕ್ರಿಪೀತ ಕ್ರಾಕ್ೃಷಟ- 
ಸ್ತ್ುುರ ದ್ ೀಲಾತ್ರ ರ್ಾಸತಮ್ | 
ವರಾಹ ದಂಷ್ಟ್ರಿಕಾ ಧವಸ್ತ್ತ- 
ಮುಸಾತ ಸ್ತ್ುರಭಿ ಕ್ಂದರಮ್|| 4-15 

ಪಟೀರ ದಲ ಪಯಥಂಕ್- 
ಪರಸ್ತ್ುಪತ ರ್ಾಯಧ ದಂಪತ್ರಮ್ | 
ಮಾಧವೀ ಮಲಲಕಾ ಜಾತ್ರ- 
ಮಂಜರಿೀ ರ ೀಣು ರಂಜಿತಮ್ || 4-16  

ಇತ್ರ ಮಲಯಾಚಲ ವಣಥನಂ  
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ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನ ೀಃ ಆರ್ರಮ ವಣಥನಮ್ (8 ಶ ್ ಲೀಕ್ಗಳು) 
ತತರ ಕ್ುತರ ಚಿದ್ಾಭ ೂೀಗ- 
ಸ್ತ್ವಥತುಥ ಕ್ುಸ್ತ್ುಮದುರಮೀ | 
ಅಪರ್ಯದ್ಾರ್ರಮಂ ದಿವಯಮ್ 

ಅಗಸ್ತ್ಯಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನ ೀಃ || 4-17 

ಮಂದ್ಾರ ಚಂದನ ಪಾರಯೈರ್ 

ಮಂಡಿತಂ ತರುಮಂಡಲ ೈಃ | 
ಶಾಖಾ ಶಿಖರ ಸ್ತ್ಂಲೀನ- 
ತಾರಕಾ ಗಣ ಕ ೂೀರಕ ೈಃ || 4-18 

ಮುನಿ ಕ್ನಾಯ ಕ್ರಾನಿೀತ- 
ಕ್ಲಶಾಂಬು ವವರ್ಧಥತ ೈಃ | 

ಆಲರ್ಾಲ ಜಲಾ ಸಾವದ- 
ಮೀದಮಾನ ಮೃಗೀ ಗಣ ೈಃ || 4-19 

ಹ ೀಮಾರವಂದ ನಿಷಯಂದ- 
ಮಕ್ರಂದ ಸ್ತ್ುಗಂರ್ಧಭಿಃ | 

ಮರಾ ಲಾಲಾಪ ರ್ಾಚಾಲು- 
ವೀಚಿ ಮಾಲಾ ಮನ ೂೀಹರ ೈಃ || 4-20 

ಇಂದಿೀ ವರವರ ಜ ೂಯೀತ್ರ- 
ರಂರ್ಧೀಕ್ೃತ ಹರಿನುಿಖ ೈಃ | 

ಲ ೂೀಪಾ ಮುದ್ಾರ ಪದನಾಯಸ್ತ್- 
ಚರಿತಾರ್ಥ ತಟಾಂಕಿತ ೈಃ || 4-21 

ಹಾರ ನಿೀಹಾರ ಕ್ಪೂಥರ- 
ಹರಹಾಸಾ ಮಲ ೂೀದಕ ೈಃ | 

ನಿತಯ ನ ೈಮಿತ್ರತಕ್ ಸಾನನ- 
ನಿಯಮಾಥ ಥಸ್ತ್ತ ಪಸವನಾಮ್ || 4-22 

ಪರಕ್ೃಷಟ ಮಣಿ ಸ ೂೀ-ಪಾನ ೈಃ 
ಪರಿವೀತಂ ಸ್ತ್ರ ೂೀವರ ೈಃ | 

ವಮುಕ್ತ ಸ್ತ್ತತವ ರ್ ೈರಸ್ತ್ಯಂ 

ಬರಹಿಲ ೂೀಕ್ ಮಿರ್ಾಪರಮ್ || 4-23 

ಹೂಯ ಮಾನಾಜಯ ಸ್ತ್ಂತಾನ- 
ಧೂಮಗಂರ್ಧ ಮಹಾಸ್ತ್ಿಲಮ್ | 
ರ್ುಕ್ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ತ್ ಸ್ತ್ಮಾರಬೂ 
ರ್ುರತ್ರ ಶಾಸ ೂಿೀಪ ಬೃಂಹಣಮ್ ||4-24 

ಇತ್ರ ಅಗಸಾಯರ್ರಮವಣಥನಂ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿವಣಥನಮ್   
ತಸ್ತ್ಯ ಮಧ ಯೀ ಸ್ತ್ಮಾಸೀನಂ 

ಮೂಲ ೀ ಚಂದನಭೂರುಹಃ | 

ಸ್ತ್ುಕ್ುಮಾರದಲಚಾಛಯಾ- 
ದೂರಿತಾದಿತಯತ ೀಜಸ್ತ್ಃ || 4-25  

ತಡಿತ್ರಪಂಗ ಜಟಾಭಾರ ೈಃ 
ತ್ರರಪುಂಡಾರಂಕಿತ ಮಸ್ತ್ತಕ ೈಃ | 

ಭಸ ೂೋದೂೂಲತ ಸ್ತ್ರ್ಾಥಂಗ ೈಃ 
ಸ್ತ್ುುರದುರದ್ಾರಕ್ಷ ಭೂಷಣ ೈಃ || 4-26 

ನವವಲಕಲ ರ್ಾಸ ೂೀಭಿಃ 
ನಾನಾ ನಿಯಮ ಧಾರಿಭಿಃ | 

ಪರಿವೀತಂ ಮುನಿಗಣ ೈಃ 
ಪರಮಥ ೈರಿವ ರ್ಂಕ್ರಮ್ || 4-27 

ಸ್ತ್ಮುಜವಲ ಜಟಾ ಜಾಲ ೈಃ 
ತಪಃ ಪಾದಪ ಪಲಲರ್ ೈಃ | 

ಸ್ತ್ುುರ-ತೌೌ ದ್ಾಮಿನಿೀ ಕ್ಲ ಪೈಃ 
ಜಾವಲಾ ಜಾಲ ೈ ರಿ-ರ್ಾನಲಮ್ || 4-28 

ವರ್ುದೂ ಭಸ್ತ್ಿ ಕ್ೃತಯಾ 

ತ್ರರಪುಂಡಾರಂಕಿತ ರ ೀಖಯಾ | 
ತ್ರರಸ ೂರೀತ-ಸ ೀವ ಸ್ತ್ಂಬದೂ- 
ಶಿಲಾಭಾಗಂ ಹಿಮಾಚಲಮ್ || 4-29  

ಭಸಾಿಲಂಕ್ೃತ ಸ್ತ್ರ್ಾಥಂಗಮ್  
ರ್ಶಾಂಕ್-ಮಿವ ಭೂಗತಮ್ | 
ವಸಾನಂ ವಲಕಲಂ ನವಯಮ್ 

ಬಾಲಾ ತಪ ಸ್ತ್ಮ-ಪರಭಮ್ || 4-30 

ವಡರ್ಾಗನ ಶಿಖಾಜಾಲ- 
ಸ್ತ್ಮಾಲೀಢ ಮಿ ರ್ಾಣಥವಮ್ | 
ಸ್ತ್ರ್ಾಥಸಾಮಪಿ ವದ್ಾಯನಾಮ್ 

ಸ್ತ್ಮುದ್ಾಯ ನಿಕ ೀತನಮ್ || 4-31 

ನಯಕ್ೃತ ಪಾರಕ್ೃತಾ ಹಂತಮ್ 

ನಿರೂಢ ಶಿವ ಭಾವನಮ್ | 

ತೃಣಿೀಕ್ೃತ ಜಗಜಾಾಲಮ್ 

ಸದಿೂೀ ನಾಮುದ ಯ ಸ್ತ್ಿಲಮ್ || 4-32 
ಮೀಹಾಂಧಕಾರ ತಪನಮ್ 

ಮೂಲಬ ೂೀಧ ಮಹಿೀರುಹಮ್ | 
ದದರ್ಥ ಸ್ತ್ ಮಹಾಯೀಗೀ 

ಮುನಿಂ ಕ್ಲರ್ ಸ್ತ್ಂಭವಮ್ ||4-33  
ಇತ್ರ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿವಣಥನಮ್ ಶಿರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಪೂಜನಮ್ 

ತಮಾಗತಂ ಮಹಾಸದೂಮ್ 

ಸ್ತ್ಮಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಲಶ ್ ೀದಭವಃ | 

ಗಣ ೀಂದರಂ ರ ೀಣುಕಾ ಭಿ ಖಯಮ್ 

ವರ್ ೀದ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಾ | 

ತಸಾಯನು ಭಾವಂ ವಜ್ಞಾಯ 

ಸ್ತ್ಂಪರಣ ಮಯ ಸ್ತ್ಮಾನಿೀಯ 

ಸಾವಸ್ತ್ನ ೀ ತಂ ನಯ ರ್ ೀರ್ಯತ್ | 
ಲ ೂೀಪಾ ಮುದ್ಾರ ಕ್ರಾನಿೀತ ೈಃ 
ಉದಕ ೈ ರತ್ರ ಪಾವನ ೈಃ | 

ಪಾದ್ೌ ಪರಕ್ಷಾಲ ಯಾ ಮಾಸ್ತ್ 

ಸ್ತ್ಂಪೂಜಯ ತಂ ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ಿಮ್ 

ತನಿನಯೀಗ ಪುರಸ್ತ್ೌರಮ್ | 

ಮುನಿರ್ ವನಯ ಸ್ತ್ಂಪನ ೂನೀ 

ನಿಷ ಸಾದ್ಾ ಸ್ತ್ನಾಂತರ ೀ || 4-36 

ಇತ್ರ ಶಿರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಪೂಜನಮ್ 
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ಸ್ತ್ಹಸ ೈವ ಸ್ತ್ಮುತ್ರಿತಃ || 4-34 ಸ್ತ್ ತಸ್ತ್ಯ ಶಿವಯೀಗನಃ || 4-35 
 ಶಿರೀ ರ ೀಣುಕಾಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಂರ್ಾದಃ ಸ್ತ್ಮಾಸೀನಂ ಮುನಿವರಮ್ 

ಸ್ತ್ವಥತ ೀಜಸವನಾಂ ವಭುಮ್ | 
ಉರ್ಾಚ ಶಾಂತಯಾ ರ್ಾಚಾ 

ರ ೀವಣಃ ಸದೂಶ ೀಖರಃ || 4-37 

ನಿವಥಘ್ನಂ ವತಥಸ ೀ ಕಿಂ ನು 
ನಿತಾಯ ತ ೀ ನಿಯಮ ಕಿರಯಾ | 
ಅರ್ ರ್ಾಗಸ್ತ್ಯ ತ ೀಜಸವನ್ 

ಕ್ುತಃ ಸ್ತ್ುಯಸ ತೀಂತ ರಾ ಯಕಾಃ || 4-38 
ವಂಧ ೂಯೀ ನಿರುದ್ ೂೂೀ ಭವತಾ 

ವಶ ್ ವೀಲಲಂಘ್ನವಭರಮಃ | 

ನಹುಷ ೂೀ ರ ೂೀಷಲ ೀಶಾತ್ ತ ೀ 

ಸ್ತ್ದಯಃ ಸ್ತ್ಪಥತವ ಮಾಗತಃ || 4-39 

ಆ-ಚಾಂತ ೀ ಭವತಾ ಪೂವಥಮ್ 

ಪಂಕ್ಶ ೀಷಾಃ ಪಯೀಧಯಃ | 
ಜಿೀಣಾಥಸ ತೀ ಜಾಠರ ೀ ವಹೌನ 
ದೃಪತೀ ರ್ಾತಾಪಿದ್ಾನವಃ || 4-40 

ಏವಂವಧಾನಾಂ ಚಿತಾರಣಾಮ್ 

ಸ್ತ್ವಥ ಲ ೂೀಕಾತ್ರ ಶಾಯಿನಾಮ್ | 
ಕ್ೃತಾಯನಾಂ ತು ಭರ್ಾನ್ ಕ್ತಾಥ 

ಕ್ಸ ತೀಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಮಪರಭಃ || 4-41 

ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತ ಪರಾನಂದ- 
ಪರಕಾರ್ನ ಪರಾಯಣಮ್ | 

ಭವಂತಮೀಕ್ಂ ರ್ಂಸ್ತ್ಂತ್ರ 

ಪರಕ್ೃತಾಯ ಸ್ತ್ಂಗ ವಜಿಥತಮ್ || 4-42 
ಪುರಾ ಹ ೈಮವತ್ರೀಸ್ತ್ೂನುಃ 
ಅವದತ್ ತ ೀ ಷಡಾನನಃ | 

ಶಿವಧಮಥತತರಂ ನಾಮ 

ಶಾಸ್ತ್ಿಮಿೀರ್ವರಭಾಷ್ಟ್ರತಮ್ || 4-43 

ಭಕಿತಃ ಶ ೈವೀ ಮಹಾಘೂೀರ- 
ಸ್ತ್ಂಸಾರಭಯಹಾರಿಣಿೀ | 

ತವಯಾ ರಾಜನವತ್ರೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 

ಜಾತಾಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನ ೀ || 4-44  

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ವಚನಮ್(10 ಶ ್ ಲೀಕ್ಗಳು) 

ಇತ್ರ ತಸ್ತ್ಯ ವಚಃ ರ್ುರತಾವ 
ಸದೂಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಪುಂಗವಃ | 

ಗಂಭಿೀರಗುಣಯಾ ರ್ಾಚಾ 

ಬಭಾಷ ೀ ಭಕಿತಪೂವಥಕ್ಮ್ || 4-45 

ಅಹಮೀವ ಮುನಿೀಂದ್ಾರಣಾಮ್ 

ಲಾಲ ನಿೀ ಯೀಸಿ ಸ್ತ್ವಥದ್ಾ | 
ಭವದ್ಾಗಮ ಸ್ತ್ಂಪತ್ರತಃ 
ಮಾಂ ವನಾ ಕ್ಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಂಭರ್ ೀತ್ || 4-46 

ಸಿರಮದಯ ಶಿವ ಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಿರಾ ಮೀ ತಾಪ ಸ್ತ್ಕಿರಯಾ | 
ಭವದ್ ದರ್ಥನ ಪುಣ ಯೀನ 

ಸಿರಾ ಮೀ ಮುನಿ ರಾಜತಾ || 4-47 

ಸ್ತ್ಂಸಾರ ಸ್ತ್ಪಥ ದಷಾಟನಾಮ್ 

ಮೂರ್ಛಥತಾನಾಂ ರ್ರಿೀರಿಣಾಮ್ | 
ಕ್ಟಾಕ್ಷಸ್ತ್ತವ ಕ್ಲಾಯಣಮ್ 

ಸ್ತ್ಮುಜಿಾೀವನ ಭ ೀಷಜಮ್ || 4-48 
ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತ ಲ ೂೀಕ್ ಸ್ತ್ಂದ್ಾಹ- 
ತಾಪತರಯ ಮಹಾ ನಲಃ | 

ತವತಪದ್ಾಂಬು ಕ್ಣಾ ಸಾವದ್ಾತ್ 

ಉಪಶಾಮಯತ್ರ ದ್ ೀಹಿನಾಮ್ || 4-49 

ರ ೀಣುಕ್ಂ ತಾವಂ ವಜಾನಾಮಿ 

ಗಣನಾರ್ಂ ಶಿವ ಪಿರಯಮ್ | 

ಅವತ್ರೀಣಥ ಮಿಮಾಂ ಭೂಮಿಮ್ 

ಮದನುಗರಹ ಕಾಂಕ್ಷಯಾ || 4-50 

ಭರ್ಾದೃಶಾನಾಂ ಸದ್ಾೂನಾಮ್ 

ಪರಬ ೂೀಧಧವ ಸ್ತ್ತಜನಿನಾಮ್ | 
ಪರವೃತ್ರತರಿೀದೃಶಿೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 

ಪರಾನುಗರಹ ಕಾರಿಣಿೀ || 4-51 

ತವನುಿಖಾಚ ೂಛರೀತುಮಿಚಾಛಮಿ 

ಸದ್ಾೂಂತಂ ರ್ುರತ್ರ ಸ್ತ್ಂಮತಮ್ | 
ಸ್ತ್ವಥಜ್ಞ ವದ ಮೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ ೈವಂ ಸ್ತ್ರ್ಾಥರ್ಥ ಸಾಧಕ್ಮ್||4-52  
ಸ್ತ್ದಯಃ ಸದಿೂಕ್ರಂ ಪುಂಸಾಮ್ 

ಸ್ತ್ವಥಯೀಗೀಂದರ ಸ ೀವತಮ್ | 
ದುರಾಚಾರ ೈ ರನಾ ಘ್ರರತಮ್ 

ಸವೀಕ್ೃತಂ ರ್ ೀದರ್ ೀದಿಭಿಃ | 

ಶಿರ್ಾತ ೈಕ್ಯ ಮಹಾಬ ೂೀಧ- 
ಸ್ತ್ಂಪರದ್ಾಯ ಪರವತಥಕ್ಮ್ || 4-53 

ಉಕಾತವ ಭರ್ಾನ್  
ಸ್ತ್ಕ್ಲಲ ೂೀಕ್ ಮಹ ೂೀಪಕಾರಮ್ 

ಸದ್ಾೂಂತ ಸ್ತ್ಂಗರಹ ಮನಾದೃತ  

ಬಾಹಯ ತಂತರಮ್ | 

ಸ್ತ್ದಯಃ ಕ್ೃತಾರ್ಥ ಯಿತು ಮಹಥತ್ರ 
ದಿವಯಯೀಗನ್  
ನಾನಾಗಮ ರ್ರವಣ ವತ್ರಥತ  

ಸ್ತ್ಂರ್ಯಂ ಮಾಮ್ ||4-54 
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ಇತ್ರ ಅಗಸ್ತ್ಯಪಾರರ್ಥನಾ ಪರಿಸ್ತ್ಮಾಪತಂ ಓಂ ತತೌತ್ ಇತ್ರ 

ಶಿರೀ ಶಿವಗೀತ ೀಷು ಸದ್ಾೂಂತಾಗಮೀಷು - ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತವದ್ಾಯಯಾಂ ಶಿವಯೀಗಶಾಸ ಿೀ,  

ಶಿರೀ ರ ೀಣುಕಾಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಂರ್ಾದ್ ೀ ಶಿರೀವೀರಶ ೈವಧಮಥ ನಿಣಥಯೀ, ಶಿರೀಶಿವಯೀಗ ಶಿರ್ಾಚಾಯಥ ವರಚಿತ ೀ ಶಿರೀಸದ್ಾೂಂತ ಶಿಖಾಮಣೌ  
ಶಿರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಂಭಾಷಣ ಪರಸ್ತ್ಂಗ ೂೀನಾಮ ಚತುರ್ಥಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ೂತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭರ್ ೀತ್ |  
ತತೌವಥಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ದ್ ೀವ  

ಶಿರೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀರ್ವರ: 

ಓಂ ಸ್ತ್ರ್ ೀಥಷಾಂ ಸ್ತ್ವಸತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ತ್ರ್ ೀಥಷಾಂ ಶಾಂತ್ರರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ತ್ರ್ ೀಥಷಾಂ ಶಿವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ 

ಓಂ ಸ್ತ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ತ್ಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ತ್ಹ ವೀಯಥಂ ಕ್ರರ್ಾವಹ ೈ 

ತ ೀಜಸವ ನಾ ವ ರ್ಧೀತ ಮಸ್ತ್ುತ 
ಮಾ ವದಿವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸ್ತ್ಮಸಾತ ಸ್ತ್ುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸ್ತ್ರ್ ೀಥ ಜನಾಃ ಸ್ತ್ುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸ್ತ್ರ್ ೀಥ ಸ್ತ್ಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ತ್ರ್ ೀಥ ಭದ್ಾರಣಿ ಪರ್ಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶಿಿತ ದುಃಖ ಭಾಭಥರ್ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ 
 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ  ಮಾತ:|  ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
 ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ  ಜಯ ಜಯ ಶಿವ ಗೀತ ೀ         ::  ಪ:: 

ಶಿರೀ ಸದ್ಾದಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸ್ತ್ಂಜ್ಞ   ಸ್ತ್ುಖಾಯತ ೀ 

 ಕ್ಲಸೀ ಸ್ತ್ಂಭವಮುನಿವರ ಸ್ತ್ುಕ್ುರತ ೈರವತ್ರೀಣ್                      ::೧:: 

ಏಕ ೂೀತತರರ್ತಸ್ತ್ಂಖಯಸ್ತ್ಿಲ ಮಣಿಮಯದಿೀಪ ೀ 
ಶಿವಯೀಗ ಶಿರ್ಾಚಾಯಥ ಸ್ತ್ವಣಾ ಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ                    ::೨:: 

ಅಸ್ತ್ತವರಣ ವಧಾಯಿನಿ ಷಟ್ಸೌ ಸ್ತ್ತಲ ಸ ೂೀಪಾನ ೀ 

ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶಿಥನಿ ತತವತರಯಗೀತ ೀ                         ::೩:: 

ಗುರುಚರಲಂಗಸ್ತ್ಪಯಾಥ ದಿೀಕ್ಷ ವಖಾಯತ ೀ 
ರ್ತರ್ತಭಕ್ತ ಸ್ತ್ು ಗೀತ ೀ ವದ್ ಯೀ ಬರಹಿ ಪರ ೀ                            ::೪:: 

ರ್ರಣಾಗತಕ್ರುಣಾರಸ್ತ್  ಘ್ಟಶ ್ ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ನಿರ್ಿಲ ಭಕಿತವಧಾಯಿನಿ ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ                    ::೫:: 

ಶಿರೀ  ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತ್ುರ್ ೀದ್ ಯೀ ಶ ೈರ್ಾಗಮ ವದ್ ಯೀ 
ಷಡರ್ಧಕ್ತ್ರರಮ ರ್ದ್  ಬುದುುದ ಶಿವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ            ::೬:: 

ವರ್ವರಾಧಯ  ಜಗದುುರು  ಸಂಹಾಸ್ತ್ನ ಪತ್ರನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ  ಭೂ ಮಂಡಲ ಧಾಯಾಥ       ::೭:: 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತುರಪ ೈ:  ಕ ೂೀಟ ಜನ ೈ ವನನಥದ್ ಯೀ 
ಸಾ ತವ ಮ್  ಭಗವತ್ರ ಮಾ ತ:    |   ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ      ::೮:: 
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ಚತುರ್ಥಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ರ ೀಣುಕಾಗಸ್ತ್ಯ-ದರ್ಥನ ಪರಸ್ತ್ಂಗಃ ರ ೀಣುಕ್ ಭೂಲ ೂೀಕಾ-ವ-ತರಣಮ್ 

ಅರ್ ತ್ರರಲಂಗವಷಯೀ 

ಕ ೂಲಲಪಾಕ್ಯಭಿಧ ೀ ಪುರ ೀ | 

ಸ ೂೀಮೀರ್ವರಮಹಾಲಂಗಾತ್ 

ಪಾರದುರಾಸೀತ್ ಸ್ತ್ ರ ೀಣುಕ್ಃ || 4-1 

ಅನಂತರದಲ್ಲ ಿಆ ರ ೇಣುಕಗಣ ೇಶ್ವರನು ತ್ರಿಲ್ಲಂಗ ವಿಷಯ 
(ತ್ರಿಲ್ಲಂಗದ ೇಶ್)ದಲ್ಲರಿುವ ಕ ೊಲ್ಲಿಪಾಕವ ಂಬ ಹ ಸರುಳ್ಳ ಪುರದಲ್ಲಿ 
ಸ ೊೇಮೇಶ್ವರನ ಂಬ ಮಹಾಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಿದುರ್ಾಾವವಾದನು 
(ಅವತರಿಸಿದನು). 

ಪಾರದುಭೂಥತಂ ತಮಾಲ ೂೀಕ್ಯ 
ಶಿವಲಂಗಾತ್ ತ್ರಿಲಂಗಜಾಃ | 

ವಸಿತಾಃ ಪಾರಣಿನಃ ಸ್ತ್ರ್ ಥ 

ಬಭೂವುರತ್ರತ ೀಜಸ್ತ್ಮ್ || 4-2 

ತ್ರಿಲ್ಲಂಗ ದ ೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ ಿಜೇವಿಗಳ್ು 
(ಜನರ ಲ್ಿರೊ) ಸ ೊೇಮೇಶ್ವರನ ಂಬ ಶಿವಲ್ಲಂಗದಂದ 
ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾತ ೇಜಸಿವಯಾದ ಶಿಿೇ 
ರ ೇಣುಕಗಣಾಧೇಶ್ವರನನುು ನ ೊೇಡಿ ವಿಸಿಿತರಾದರು 
(ಆಶ್ಚಯಾಚಕಿತರಾದರು). 

ಭಸ ೂೋದೂೂಲತಸ್ತ್ರ್ಾಥಂಗಮ್ 

ಸಾರರುದ್ಾರಕ್ಷಭೂಷಣಮ್ | 

ಲಂಗಧಾರಣಸ್ತ್ಂಯುಕ್ತಮ್ 

ಲಂಗಪೂಜಾಪರಾಯಣಮ್ | 

ಜಟಾಮುಕ್ುಟಸ್ತ್ಂಯುಕ್ತಮ್ 

ತ್ರರಪುಂಡಾರಂಕಿತಮಸ್ತ್ತಕ್ಮ್ || 4-3 

ಭಸಿದಂದ ಉದೊೂಲ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸವಾಾಂಗವುಳ್ಳ, ಬಹಳ್ಷುಟ 
ರುದಾಿಕ್ಷಿಗಳಂದ ಭೊಷಿತನಾದ, ಇಷಟಲ್ಲಂಗವನುು ಧರಿಸಿಕ ೊಂಡಿದದ, 
ಲ್ಲಂಗಪೂಜ ಯಲ್ಲ ಿನಿಷ್ಾಾತನಾದ, ಜಟಾಮಕುಟ್ದಂದ ಕೊಡಿದ, 

ಹಣ ಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಂಡಿವನುು ಧರಿಸಿದ- 

ಕ್ಟೀತಟೀಪಟೀಭೂತ- 
ಕ್ಂಥಾಪಟಲಬಂಧುರಮ್ | 

ದಧಾನಂ ಯೀಗದಂಡಂ ಚ 

ಭಸಾಿಧಾರಂ ಕ್ಮಂಡಲುಮ್ || 4-4 

 

ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತಪರಿಜ್ಞಾನ – 

ಪರಮಾನಂದಮೀದಿತಮ್ | 

ನಿಧೂಥತಸ್ತ್ವಥಸ್ತ್ಂಸಾರ- 
ರ್ಾಸ್ತ್ನಾದ್ ೂೀಷಪಂಜರಮ್ || 4-5 

ಸ ೊಂಟ್ಕ ೆ ಅಲ್ಂಕಾರವಾಗಿದದ ಕಂಥಾ ವಸರದಂದ ಮನ ೊೇಹರನಾದ, 

ಯೇಗದಂಡವನುು ಧರಿಸಿದ ಮತುು ಭಸಿಕ ೆ ಆಧಾರವಾದ 
ಕಮಂಡಲ್ುವನುು ಹಿಡಿದುಕ ೊಂಡಿದದ, ಶಿವಾದ ವೈತ (ಲ್ಲಂಗಾಂಗ 
ಸಾಮರಸಯ) ಪರಿಜ್ಞಾನದಂದುಂಟಾದ ಪರಮಾನಂದದಂದ 
ಸಂತುಷಟನಾದ, ಜನನ ಮರಣ ರೊಪವಾದ ಸಂಸಾರದ 
ಸಕಲ್ವಾಸನಾರೊಪವಾದ ದ ೊೇಷ ಸಮೊಹವನುು 
ಕ ೊಡಹಿಕ ೊಂಡಿರುವ- 

ಶಿರ್ಾಗಮಸ್ತ್ುಧಾಸಂಧು- 
ಸ್ತ್ಮುನ ೋಷಸ್ತ್ುಧಾಕ್ರಮ್ | 

ಚಿತಾತರವಂದಸ್ತ್ಂಗೂಢ- 
ಶಿವಪಾದ್ಾಂಬುಜದವಯಮ್ || 4-6 

ಶಿವಾಗಮಗಳ ಂಬ ಅಮೃತ ಸಮುದಿವನುು 
ಉಕ ೆೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಂದಿಪಾಿಯನಾದ, 

ಹೃದಯಕಮಲ್ದಲ್ಲ ಿಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಟರುವ ಶಿವಪಾದ 
ಕಮಲ್ಗಳ್ುಳ್ಳ- 

ಯಮಾದಿಯೀಗತಂತರಜ್ಞಮ್ 

ಸ್ತ್ವತಂತರಂ ಸ್ತ್ವಥಕ್ಮಥಸ್ತ್ು | 

ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತಸದೂಸ್ತ್ಂತಾನ- 
ಸ್ತ್ಮುದ್ಾಯಶಿಖಾಮಣಿಮ್ || 4-7 

ಯೇಗದ ಯಮದಮಾದ ಅಷ್ಾಟಂಗಗಳ್ ತಂತಿ (ವಿಧಾನ)ವನುು ತ್ರಳದ, 

ಸಕಲ್ ಕಮಾಗಳ್ನುು ಮಾಡುವಲ್ಲ ಿಸವತಂತಿಗಳಾದ ಸಮಸುಸಿದೂರ 
ಸಂತಾನ ಸಮುದಾಯಕ ೆ ಶಿಖಾಮಣಿಯಂತ್ರರುವ- 

ವೀರಸದ್ಾೂಂತನಿರ್ಾಥಹ- 
ಕ್ೃತಪಟಟನಿಬಂಧನಮ್ | 

ಆಲ ೂೀಕ್ಮಾತರನಿಭಿಥನನ- 
ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತಪಾರಣಿಪಾತಕ್ಮ್ || 4-8 

ವಿೇರಶ ೈವ ಸಿದಾೂಂತವನುು ನಿವಾಹಿಸುವ 
(ಸಾಾಪಿಸುವ) ಕಾಯಾಕಾೆಗಿ ಪರಶಿವನಿಂದ ಪಟ್ಟ 
ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊಂಡವನೊ, ನ ೊೇಟ್ ಮಾತಿದಂದಲ ೇ 
ಸಕಲ್ ಪಾಿಣಿಗಳ್ ಪಾಪವನುು 
ತ ೊಲ್ಗಿಸಿಕ ೊಂಡವನೊ ಆದ ಆ 
ರ ೇಣುಕಗಣ ೇಶ್ವರನನುು ತ್ರಿಲ್ಲಂಗದ ೇಶ್ದ 
ಸವಾಜನರೊ ನ ೊೇಡಿ ಆಶ್ಚಯಾಪಟ್ಟರು. 

ತಮಪೃಚಛನ್ ಜನಾಃ ಸ್ತ್ರ್ ಥ 

ನಮಂತಃ ಕ ೂೀ ಭರ್ಾನಿತ್ರ | 

ಇತ್ರ ಪೃಷ ೂಟೀ ಮಹಾಯೀಗೀ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ ಿಜನರೊ ಇವನಿಗ  ನಮಸೆರಿಸಿ ನಿೇವು ಯಾರು? 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಿಶಿುಸಿದರು. ಹಿೇಗ  ವಿಸಿಿತ ಮಾನಸ 
(ಆಶ್ಚಯಾಚಕಿತ)ರಾದ ಜನರಿಂದ ಈ ರಿೇತ್ರಯಾಗಿ ಕ ೇಳ್ಲ್ಪಟ್ಟ ಆ  
 

ಪರತುಯರ್ಾಚ ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತ- 
ಮಹಾನಂದಪರಾಯಣಃ | 

ಪಿನಾಕಿನಃ ಪಾರ್ರವವತ್ರಥ 

ಮಹಾಯೇಗಿಯು, ಶಿವಾದ ವೈತ ಮಹಾನಂದ 
ಪರಾಯಣನು, ಪಿನಾಕಿಯ (ಶಿವನ) 
ಸಮೇಪವತ್ರಾಯಾದ 
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ಜನ ೈವಥಸಿತಮಾನಸ ೈಃ || 4-9 ರ ೀಣುಕಾಖ ೂಯೀ ಗಣ ೀರ್ವರಃ || 4-10 ರ ೇಣುಕನ ಂಬ ಹ ಸರಿನ ನಾನು ಗಣ ೇಶ್ವರನು 
ಎಂಬುದಾಗಿ (ಪಿತುಯವಾಚ) ಉತುರಿಸಿದನು. 

ಶಿರ್ಾದ್ ೀಶಾನುಸಾರ ೀಣ 

ಶಿವಲಂಗಾದಿಹಾಭವಮ್ | 

ನಾಮಾನ ರ ೀಣುಕ್ಸದ್ ೂೂೀಹಮ್ 

ಸದೂಸ್ತ್ಂತಾನನಾಯಕ್ಃ || 4-11 

ಶಿವನ ಆದ ೇಶ್ದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಭೊಲ ೊೇಕದಲ್ಲಿ 
ಶಿವಲ್ಲಂಗದಂದ ಅವತರಿಸಿರುವ ನು. ಸಿದೂಸಂತಾನಕ ೆ ನಾಯಕನಾದ 
ನಾನು ರ ೇಣುಕಸಿದೂನ ಂಬ ಹ ಸರುಳ್ಳವನಾಗಿದ ದೇನ . 

ಸ್ತ್ವಚಛಂದಚಾರಿೀ ಲ ೂೀಕ ೀಸಿನ್ 

ಶಿವಸದ್ಾೂಂತಪಾಲಕ್ಃ | 

ಖಂಡಯನ್ ಜ ೈನಚಾರ್ಾಥಕ್- 
ಬೌದ್ಾೂದಿೀನಾಂ ದುರಾಗಮಾನ್ 4-12 

ಈ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ ಿಜ ೈನ, ಚಾವಾಾಕ ಮತುು ಬೌದೂ 
ಮುಂತಾದ ಮತಗಳ್ ದುರಾಗಮಗಳ್ನುು (ವ ೇದ 
ವಿರುದೂಗಳಾದ ಆಗಮಗಳ್ನುು) ಖಂಡಿಸಲ್ು ಮತುು 
ಶಿವಸಿದಾೂಂತವನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ನಾನು 
ಸ ವೇಚ ೆಯಂದ ಸಂಚರಿಸುವವನಾಗಿದ ದೇನ . 

ಇತುಯಕಾತವ ಪರ್ಯತಾಂ ತ ೀಷಾಮ್ 

ವಷಯಸಿರಚಕ್ಷುಷಾಮ್ | 

ಉತಾಿಯ ವ್ಯೀಮಮಾಗ ಥಣ 

ಮಲಯಾದಿರಮುಪಾಗಮತ್ || 4-13 

ಈ ರಿೇತ್ರಯಾಗಿ ಹ ೇಳ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಬಿಟ್ಟ ಕಣುಾ ಬಿಟ್ಟಂತ ಯೇ 
ನ ೊೇಡುತ್ರುರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದುದ ವ್ಯೇಮ (ಆಕಾಶ್) ಮಾಗಾವಾಗಿ 
ಮಲ್ಯ ಪವಾತಕ ೆ ಹ ೊೇದನು. 

ಇತ್ರ ರ ೀಣುಕ್ಭೂಲ ೂೀಕಾವತರಣಂ ಮಲ್ಯಾಚಲ್ವಣಾನಂ 

ನವಚಂದನಕಾಂತಾರ- 
ಕ್ಂದಲನಿಂದಮಾರುತಮ್ | 

ಅಭಂಗುರಭುಜಂಗಸಿೀ- 
ಸ್ತ್ಂಗೀತರಸ್ತ್ಸ್ತ್ಂಕ್ುಲಮ್ || 4-14 

ಹ ೊಸತಾದ ಶಿಿೇಗಂಧದ ಅರಣಯವನುು ರ್ ೇದಸಿ ಬರುತ್ರುದದ ಮಂದ 
ಮಾರುತದಂದ ಕೊಡಿದ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಪಿಾಣಿಯರ 
ಸಂಗಿೇತರಸದಂದ ತುಂಬಿಕ ೊಂಡಿರುವ- 

ಕ್ರಿಪೀತಕ್ರಾಕ್ೃಷಟ- 
ಸ್ತ್ುುರದ್ ೀಲಾತ್ರರ್ಾಸತಮ್ | 

ವರಾಹದಂಷ್ಟ್ರಿಕಾಧವಸ್ತ್ತ- 
ಮುಸಾತಸ್ತ್ುರಭಿಕ್ಂದರಮ್ || 4-15 

ಆನ ಯ ಮರಿಗಳ್ು ಸ ೊಂಡಲ್ಲನಿಂದ ಕಿತುುಚ ಲ್ಲದಿ 
ಏಲ್ಕಿೆಯ ಬಳಳಯಂದ ಸುವಾಸನ ಗ ೊಂಡಿರುವ, 

ಹಂದಗಳ್ ಕ ೊೇರ ದಾಡ ಯಂದ ಅಗ ಯಲ್ಪಟ್ಟ 
ಕ ೊನಾುರಿಗಡ ೆಯಂದ ಪರಿಮಳತವಾದ 
ಗುಹ ಗಳ್ುಳ್ಳ- 

ಪಟೀರದಲಪಯಥಂಕ್- 
ಪರಸ್ತ್ುಪತರ್ಾಯಧದಂಪತ್ರಮ್ | 

ಮಾಧವೀಮಲಲಕಾಜಾತ್ರ- 
ಮಂಜರಿೀರ ೀಣುರಂಜಿತಮ್ || 4-16 

ಶಿಿೇಗಂಧದ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಸುಗ ಯ ಮೇಲ  ಮಲ್ಗಿರುವ ಬ ೇಡ ದಂಪತ್ರ 
ಗಳ್ುಳ್ಳ, ಸ ೇವಂತ್ರಗ , ಮಲ್ಲಿಗ , ಜಾಜ ಹೊಗಳ್ ಗ ೊಂಚಲ್ಲನಿಂದ ಸುರಿದ 
ಧೊಳನಿಂದ ಮನ ೊೇಹರವಾಗಿಯೊ ಇರುವ ಮಲ್ಯಪವಾತಕ ೆ 
ಆಕಾಶ್ಮಾಗಾದಂದ ಹ ೊೇದನು. 

ಇತ್ರ ಮಲಯಾಚಲವಣಥನಂ ಅಗಸಯಮುನ ೇೇಃ ಆಶ್ಿಮವಣಾನಮ್ 

ತತರ ಕ್ುತರಚಿದ್ಾಭ ೂೀಗ- 
ಸ್ತ್ವಥತುಥಕ್ುಸ್ತ್ುಮದುರಮೀ | 

ಅಪರ್ಯದ್ಾರ್ರಮಂ ದಿವಯಮ್ 

ಅಗಸ್ತ್ಯಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನ ೀಃ || 4-17 

ಎಲ್ಿ ಋತುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರಳ್ುವ ಹೊಗಳ್ ಗಿಡಗಳಂದ ಕೊಡಿದ ಆ 
ಪವಾತದ ಒಂದು ರ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮುನಿಯಾದ ಅಗಸಯನ ದವಯವಾದ 
ಆಶ್ಿಮವನುು(ರ ೇಣುಕನು) ನ ೊೇಡಿದನು. 

ಮಂದ್ಾರಚಂದನಪಾರಯೈ- 
ಮಥಂಡಿತಂ ತರುಮಂಡಲ ೈಃ | 

ಶಾಖಾಶಿಖರಸ್ತ್ಂಲೀನ- 
ತಾರಕಾಗಣಕ ೂೀರಕ ೈಃ || 4-18 

ಕ ೊಂಬ ಗಳ್ ತುದಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನಕ್ಷತಿ 
ಸಮೊಹವ ಂಬ ಮೊಗುುಗಳಂದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಶಿಿೇಗಂಧ 
ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳ್ ಸಮೊಹದಂದ 
ಅಲ್ಂಕೃತವಾದ- 

ಮುನಿಕ್ನಾಯಕ್ರಾನಿೀತ- 
ಕ್ಲಶಾಂಬುವವರ್ಧಥತ ೈಃ | 

ಆಲರ್ಾಲಜಲಾಸಾವದ- 
ಮೀದಮಾನಮೃಗೀಗಣ ೈಃ || 4-19 

ಮುನಿಕನ ಯಯರ ಕರಗಳಂದ ತಂದ ಕಲ್ಶ್ದ ನಿೇರಿನಿಂದ ಬ ಳ ದರುವ 
ಗಿಡಗಳ್ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲರಿುವ ನಿೇರನುು ಆಸಾವದಸಿ ಆನಂದವಾಗಿರುವ ಹ ಣುಾ 
ಜಂಕ ಗಳ್ ಸಮೊಹದಂದ ಕೊಡಿದ- 

ಹ ೀಮಾರವಂದನಿಷಯಂದ- 
ಮಕ್ರಂದಸ್ತ್ುಗಂರ್ಧಭಿಃ | 

ಮರಾಲಾಲಾಪರ್ಾಚಾಲು- 
ವೀಚಿಮಾಲಾಮನ ೂೀಹರ ೈಃ || 4-20 

ಸುವಣಾ ಕಮಲ್ದಂದ ಹ ೊರಕ ೆ ಸೊಸಿದ 
ಮಕರಂದದಂದ ಸುಗಂಧತಗಳಾದ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳ್ 
ನುಡಿಗಳಂದ ಶ್ಬಾದಯಮಾನವಾಗಿರುವ ತ ರ ಗಳ್ 
ಸಾಲ್ುಗಳಂದ ಮನ ೊೇಹರಗಳಾಗಿರುವ- 
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ಇಂದಿೀವರವರಜ ೂಯೀತ್ರ- 
ರಂರ್ಧೀಕ್ೃತಹರಿನುಿಖ ೈಃ | 

ಲ ೂೀಪಾಮುದ್ಾರಪದನಾಯಸ್ತ್- 
ಚರಿತಾರ್ಥತಟಾಂಕಿತ ೈಃ || 4-21 

ನಿೇಲ್ಕಮಲ್ಗಳ್ ಜ ೊಯೇತ್ರಯಂದ ಕತುಲಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಟರುವ 
ದಕುೆಗಳ್ುಳ್ಳ, ಅಗಸಯರ ಪತ್ರುಯಾದ ಲ ೊೇಪಾಮುದ ಿಯ ಪಾದ 
ವಿನಾಯಸದಂದ ಧನಯವಾದ ದಡಗಳಂದ ಕೊಡಿದ- 

ಹಾರನಿೀಹಾರಕ್ಪೂಥರ- 
ಹರಹಾಸಾಮಲ ೂೀದಕ ೈಃ | 

ನಿತಯನ ೈಮಿತ್ರತಕ್ಸಾನನ- 
ನಿಯಮಾಥ ಥಸ್ತ್ತಪಸವನಾಮ್ || 4-22 

ಮುತ್ರುನಹಾರ, ಹಿಮ, ಕಪೂಾರ ಮತುು ಹರನ 
ಮಂದಹಾಸದಂತ  ನಿಮಾಲ್ವಾಗಿರುವ ಜಲ್ದಂದ 
ಕೊಡಿದ, ತಪಸಿವಗಳ್ ನಿತಯ ನ ೈಮತ್ರುಕ ಸಾುನ 
ವಿತಗಳಗ  ಪಿಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವ- 

ಪರಕ್ೃಷಟಮಣಿಸ ೂೀಪಾನ ೈಃ 
ಪರಿವೀತಂ ಸ್ತ್ರ ೂೀವರ ೈಃ | 

ವಮುಕ್ತಸ್ತ್ತತವರ್ ೈರಸ್ತ್ಯಂ 

ಬರಹಿಲ ೂೀಕ್ಮಿರ್ಾಪರಮ್ || 4-23 

ಉತೃಷಟ ರತುಖಚಿತಗಳಾದ ಮಟ್ಟಲ್ುಗಳಂದ ಕೊಡಿದ ಮುಕುವಾಗಿರುವ 
ಸರ ೊೇವರಗಳ್ುಳ್ಳ, ಪಾಿಣಿಗಳ್ ಜಾತ್ರವ ೈರದಂದ ಮುಕುವಾಗಿರುವ ಜಾತ್ರ 
ಅಂತ ಯ ಎರಡನ ಯ ಬಿಹಿಲ ೊೇಕದಂತ್ರರುವುದು. 

ಹೂಯಮಾನಾಜಯಸ್ತ್ಂತಾನ- 
ಧೂಮಗಂರ್ಧಮಹಾಸ್ತ್ಿಲಮ್ | 

ರ್ುಕ್ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ತೌಮಾರಬೂ 
ರ್ುರತ್ರಶಾಸ ೂಿೀಪಬೃಂಹಣಮ್ |4-24 

ಹ ೊೇಮ ಮಾಡುತ್ರುದದ ತುಪಪದ ಧಾರ ಯಂದ 
ಉತಪನುವಾದ ಧೊಮದ ಸುಗಂಧದಂದ ಕೊಡಿದ 
ಗಿಣಿಗಳ್ ಸಂಸತ್ರುನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ೇದ, ಶಾಸರ, 
ಪುರಾಣ ಪಿಸಂಗಗಳಂದ ಕೊಡಿದ ಅಗಸು ್ ಯರ 
ಋಷ್ಾಯಶ್ಿಮವನುು (ರ ೇಣುಕನು) ಕಂಡನು. 

ಇತ್ರ ಅಗಸಾಯರ್ರಮವಣಥನಂ 
ಪರಿಸ್ತ್ಮಾಪತಮ್ 

ಅಗಸಯಮುನಿವಣಾನಮ್ ತಸ್ತ್ಯ ಮಧ ಯೀ ಸ್ತ್ಮಾಸೀನಂ 

ಮೂಲ ೀ ಚಂದನಭೂರುಹಃ | 

ಸ್ತ್ುಕ್ುಮಾರದಲಚಾಛಯಾ- 
ದೂರಿತಾದಿತಯತ ೀಜಸ್ತ್ಃ || 4-25 

ಆ ಆಶ್ಿಮದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಕ ೊೇಮಲ್ಗಳಾದ ಎಲ ಗಳ್ 
ನ ರಳನಿಂದ ಸೊಯಾನ ಬಿಸಿಲ್ನುು ನಿವಾರಿಸುತ್ರುದದ 
ಚಂದನದ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ರರುವ- 

ತಡಿತ್ರಪಂಗಜಟಾಭಾರ ೈಃ 
ತ್ರರಪುಂಡಾರಂಕಿತಮಸ್ತ್ತಕ ೈಃ | 

ಭಸ ೂೋದೂೂಲತಸ್ತ್ರ್ಾಥಂಗ ೈಃ 
ಸ್ತ್ುುರದುರದ್ಾರಕ್ಷಭೂಷಣ ೈಃ || 4-26 

ಮಂಚಿನಂತ  ನಸುಗ ಂಪುವಣಾದ ರ್ಾರವಾದ ಜಡ ಯನುು ಧರಿಸಿದ, 

ಹಣ ಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಂಡಿಭಸಿವನುು ಧರಿಸಿದ, ಸವಾಾಂಗಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಭಸ ೊೋದೊೂಲ್ನವನುು ಮಾಡಿಕ ೊಂಡಿದದ, ರುದಾಿಕ್ಷಿಗಳ್ 
ಆಭೊಷಣಗಳಂದ ಒಪುಪತ್ರುರುವ- 

ನವವಲಕಲರ್ಾಸ ೂೀಭಿಃ 
ನಾನಾನಿಯಮಧಾರಿಭಿಃ | 

ಪರಿವೀತಂ ಮುನಿಗಣ ೈಃ 
ಪರಮಥ ೈರಿವ ರ್ಂಕ್ರಮ್ || 4-27 

ನೊತನಗಳಾದ ನಾರುಮಡಿಗಳ್ನುು ಉಟ್ಟಟರುವ, 

ನಾನಾ ನಿಯಮ(ವಿತ) ಗಳ್ನುು ಪರಿಪಾಲ್ಲಸುತ್ರುರುವ 
ಮುನಿಗಳ್ ಸಮೊಹದಂದ ಸುತುುವರಿದದದ 
ಅಗಸಯಮುನಿಯು ಪಿಮಥರಿಂದ ಸುತುುವರ ಯಲ್ಪಟ್ಟ 
ಶ್ಂಕರನಂತ್ರದದನು. 

ಸ್ತ್ಮುಜವಲಜಟಾಜಾಲ ೈಃ 
ತಪಃ ಪಾದಪಪಲಲರ್ ೈಃ | 

ಸ್ತ್ುುರತೌೌದ್ಾಮಿನಿೀಕ್ಲ ಪೈಃ 
ಜಾವಲಾಜಾಲ ೈರಿರ್ಾನಲಮ್ || 4-28 

ತಪೇಃ ಪಾದಪಲ್ಿವಗಳಗ  ಸಮಾನಗಳಾದ, ಹ ೊಳ ಯುತ್ರುರುವ 
ಮಂಚಿನಂತ್ರರುವ ಉಜವಲ್ವಾದ ಜಡ ಗಳಂದ ಕೊಡಿದ ಅಗಸಯನು 
ಜಾವಲ ಗಳಂದ ಕೊಡಿದ ಅಗಿುಯಂತ್ರದದನು. 

ವರ್ುದೂಭಸ್ತ್ಿಕ್ೃತಯಾ 

ತ್ರರಪುಂಡಾರಂಕಿತರ ೀಖಯಾ | 

ತ್ರರಸ ೂರೀತಸ ೀವ ಸ್ತ್ಂಬದೂ- 
ಶಿಲಾಭಾಗಂ ಹಿಮಾಚಲಮ್ || 4-29 

ಪರಿಶ್ುದೂವಾದ ಭಸಿದಂದ ತ್ರಿಪುಂಡಿವನುು ಧರಿಸಿದ 
(ಅಗಸಯನು) ಗಂಗ ಯ ಮೊರು ಧಾರ ಗಳಂದ 
ಕೊಡಿದ ಹಿಮಾಲ್ಯ ಪವಾತದಂತ  ಕಾಣುತ್ರುದದನು. 

ಭಸಾಿಲಂಕ್ೃತಸ್ತ್ರ್ಾಥಂಗಮ್  
ರ್ಶಾಂಕ್ಮಿವ ಭೂಗತಮ್ | 

ವಸಾನಂ ವಲಕಲಂ ನವಯಮ್ 

ಬಾಲಾತಪಸ್ತ್ಮಪರಭಮ್ || 4-30 

ಸವಾಾಂಗಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಸಿದಂದ ಅಲ್ಂಕೃತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಭೊಮಗಿಳದ ಚಂದಿನಂತ್ರದದನು. ಹ ೊಸ ನಾರುಮಡಿಯುಟ್ುಟದದರಿಂದ 
ಎಳ ಬಿಸಿಲ್ಲಗ  ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತ್ರಯುಳ್ಳವನಾಗಿದದನು. 

ವಡರ್ಾಗನಶಿಖಾಜಾಲ- 
ಸ್ತ್ಮಾಲೀಢಮಿರ್ಾಣಥವಮ್ | 

ಸ್ತ್ರ್ಾಥಸಾಮಪಿ ವದ್ಾಯನಾಮ್ 

ಸ್ತ್ಮುದ್ಾಯನಿಕ ೀತನಮ್ || 4-31 

ವಡವಾಗಿುಯ ಜಾವಲ ಗಳ್ ಶಿಖ ಗಳಂದ 
ವಾಯಪುವಾಗಿರುವ ಸಮುದಿದಂತ  ತ ೊೇರುತ್ರುದದನು. 
ಎಲ್ಿ ವಿದ ಯಗಳ್ ಸಮುದಾಯಕ ೆ ಆಶ್ಿಯನಾಗಿದದನು. 

ನಯಕ್ೃತಪಾರಕ್ೃತಾಹಂತಮ್ 

ನಿರೂಢಶಿವಭಾವನಮ್ | 

ತೃಣಿೀಕ್ೃತಜಗಜಾಾಲಮ್ 

ಪಾಿಕೃತಾಹಂಕಾರ ವಜಾತನೊ, ದೃಢವಾದ ಶಿವರ್ಾವನ ಯುಳ್ಳವನೊ, 

ಜಗಜಾಾಲ್ವನುು ತುಚಿೆೇಕರಿಸಿದವನೊ, ಸವಾಸಿದೂಗಳಗ  ಉಗಮ 
ಸಾಾನವಾದವನೊ ಆಗಿದದನು. 

ಮೀಹಾಂಧಕಾರತಪನಮ್ 

ಮೂಲಬ ೂೀಧಮಹಿೀರುಹಮ್ | 

ದದರ್ಥ ಸ್ತ್ ಮಹಾಯೀಗೀ 

ಮೊೇಹವ ಂಬ ಅಂಧಕಾರಕ ೆ ಸೊಯಾನಂತ್ರರುವ, 

ಸವಸವರೊಪಜ್ಞಾನಕ ೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತ್ರರುವ 
ಕಲ್ಶ್ಸಂಭವನಾದ ಅಗಸಯಮಹಾಮುನಿಯನುು ಆ 
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ಸದಿೂೀನಾಮುದಯಸ್ತ್ಿಲಮ್ || 4-32 ಮುನಿಂ ಕ್ಲರ್ಸ್ತ್ಂಭವಮ್ || 4-33 ಮಹಾಯೇಗಿಯಾದ ರ ೇಣುಕಗಣ ೇಶ್ವರನು 
ನ ೊೇಡಿದನು. 

ಇತ್ರ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿವಣಥನಂ ಶಿಿೇರ ೇಣುಕಪೂಜನಮ್ ತಮಾಗತಂ ಮಹಾಸದೂಮ್ 

ಸ್ತ್ಮಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಲಶ ್ ೀದಭವಃ | 

ಗಣ ೀಂದರಂ ರ ೀಣುಕಾಭಿಖಯಮ್ 

ವರ್ ೀದ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಾ | 

ತಸಾಯನುಭಾವಂ ವಜ್ಞಾಯ 

ಸ್ತ್ಹಸ ೈವ ಸ್ತ್ಮುತ್ರತಿಃ || 4-34 

ಕಲ್ಶ  ೇದಭವನಾದ ಅಗಸಯನು ತನು ಆಶ್ಿಮಕ ೆ 
ಆಗಮಸಿದ ಮಹಾಸಿದೂನನುು ತನು 
ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ನ ೊೇಡಿ, ಈತನು ರ ೇಣುಕನ ಂಬ 
ಹ ಸರಿನ ಗಣ ೇಂದಿನ ಂಬುದಾಗಿ ತ್ರಳದುಕ ೊಂಡನು. 
ಶಿಿೇ ರ ೇಣುಕಗಣ ೇಶ್ವರನ ಪಿರ್ಾವವನುು ತ್ರಳದು, 
ಕೊಡಲ  ಅಗಸಯನು ಎದುದ ನಿಂತು- 

ಸ್ತ್ಂಪರಣಮಯ ಸ್ತ್ಮಾನಿೀಯ 

ಸಾವಸ್ತ್ನ ೀ ತಂ ನಯರ್ ೀರ್ಯತ್ | 

ಲ ೂೀಪಾಮುದ್ಾರಕ್ರಾನಿೀತ ೈಃ 
ಉದಕ ೈರತ್ರಪಾವನ ೈಃ | 

ಪಾದ್ೌ ಪರಕ್ಷಾಲಯಾಮಾಸ್ತ್ 

ಸ್ತ್ ತಸ್ತ್ಯ ಶಿವಯೀಗನಃ || 4-35 

ನಮಸೆರಿಸಿ (ಸಂಪಿಣಮಯ) ಆ ರ ೇವಣಸಿದ ೂೇಶ್ವರನನುು ಆದರದಂದ 
ಬರಮಾಡಿಕ ೊಂಡು, ಅವರನುು ತನು ಆಸನದ ಮೇಲ  ಕುಳ್ಳರಿಸಿದನು. ಆ 
ಅಗಸಯಮಹಷಿಾಯು ಲ ೊೇಪಾಮುದಾಿದ ೇವಿಯು ತಂದ ಅತ್ರ 
ಪಾವನವಾದ ನಿೇರಿನಿಂದ ಆ ಶಿವಯೇಗಿಯ ಎರಡೊ ಪಾದಗಳ್ನುು 
ತ ೊಳ ದನು. 

ಸ್ತ್ಂಪೂಜಯ ತಂ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ಿಮ್ 

ತನಿನಯೀಗಪುರಸ್ತ್ೌರಮ್ | 

ಮುನಿವಥನಯಸ್ತ್ಂಪನ ೂನೀ 

ನಿಷಸಾದ್ಾಸ್ತ್ನಾಂತರ ೀ || 4-36 

ಆ ರ ೇಣುಕ ಗಣ ೇಶ್ವರನನುು ಶಾಸ ೊರೇಕುವಿಧಯಂತ  
ಪೂಜಸಿದ ವಿನಯ ಸಂಪನುನಾದ ಆ 
ಅಗಸಯಮಹಷಿಾಯು ರ ೇಣುಕರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ 
ಬ ೇರ ೊಂದು ಆಸನದ ಮೇಲ  ಕುಳತುಕ ೊಂಡನು. 

ಇತ್ರ ಶಿರೀರ ೀಣುಕ್ಪೂಜನಂ ಶಿಿೇರ ೇಣುಕಾಗಸಯ ಸಂವಾದೇಃ ಸ್ತ್ಮಾಸೀನಂ ಮುನಿವರಮ್ 

ಸ್ತ್ವಥತ ೀಜಸವನಾಂ ವಭುಮ್ | 

ಉರ್ಾಚ ಶಾಂತಯಾ ರ್ಾಚಾ 

ರ ೀವಣಃ ಸದೂಶ ೀಖರಃ || 4-37 

ತ ೇಜಸಿವಗಳಗ  ಶ ಿೇಷಠನಾಗಿರುವ ಬ ೇರ ೊಂದು 
(ಸಮಾನವಾದ) ಆಸನದಲ್ಲ ಿಚ ನಾುಗಿ ಕುಳತ್ರರುವ, 

ಮುನಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಗಿಗಣಯನಾದ ಅಗಸಯನನುು ಕುರಿತು 
ಸಿದೂಶ ಿೇಷಠನಾದ ರ ೇಣುಕನು ಶಾಂತವಾದ 
ವಾಣಿಯಂದ ಹಿೇಗ  ನುಡಿದನು. 

ನಿವಥಘ್ನಂ ವತಥಸ ೀ ಕಿಂ ನು 
ನಿತಾಯ ತ ೀ ನಿಯಮಕಿರಯಾ | 

ಅರ್ ರ್ಾಗಸ್ತ್ಯ ತ ೀಜಸವನ್ 

ಕ್ುತಃ ಸ್ತ್ುಯಸ ತೀಂತರಾಯಕಾಃ || 4-38 

ಹ ೇ ಅಗಸಯನ ೇ, ನಿನಗ  ಯಾವ ವಿಘ್ುಗಳ್ೂ ಇರುವುದಲ್ಿವಲ್ಿವ ೇ? ಮತುು 
ನಿನು ನಿತಯಕಿಿಯಗಳ್ು ನಿಯಮತವಾಗಿ ನಡ ಯುತ್ರುರುವವಲ್ಿವ ೇ? 

ಅಥವಾ ತ ೇಜಸಿವಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗ  ವಿಘ್ುಗಳ್ು ಹ ೇಗ  ತಾನ ೇ 
ಬಂದಾವು? 

ವಂಧ ೂಯೀ ನಿರುದ್ ೂೂೀ ಭವತಾ 

ವಶ ್ ವೀಲಲಂಘ್ನವಭರಮಃ | 

ನಹುಷ ೂೀ ರ ೂೀಷಲ ೀಶಾತ್ ತ ೀ 

ಸ್ತ್ದಯಃ ಸ್ತ್ಪಥತವಮಾಗತಃ || 4-39 

ವಿಶ್ವವನ ುೇ ಮೇರಿ ಬ ಳ ಯಬ ೇಕ ಂಬ ಭಿಮಯುಳ್ಳ 
ವಿಂಧಯಪವಾತವನುು ನಿೇನು ತಡ ದ . ನಹುಷ 
ಚಕಿವತ್ರಾಯು ನಿನು ಕಿಂಚಿತ್ ರ ೊೇಷ ಮಾತಿದಂದ 
ಕೊಡಲ ೇ ಸಪಾವಾದನು. 

ಆಚಾಂತ ೀ ಭವತಾ ಪೂವಥಮ್ 

ಪಂಕ್ಶ ೀಷಾಃ ಪಯೀಧಯಃ | 

ಜಿೀಣಾಥಸ ತೀ ಜಾಠರ ೀ ವಹೌನ 
ದೃಪತೀ ರ್ಾತಾಪಿದ್ಾನವಃ || 4-40 

ಪೂವಾಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಿೇನು ಆಚಮನವನುು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲ ೇ (ಸಪು) 
ಸಮುದಿಗಳ್ ನಿೇರ ಲಾಿ ಒಣಗಿ ಕ ೇವಲ್ ಕ ಸರ ೇ ಉಳಯತು. 
ವಾತಾಪಿಯಂಬ ಕ ೊಬಿಿದ ರಾಕ್ಷಸನು ನಿನು ಜಠರಾಗಿುಯಲ್ಲ ಿ
ಜೇಣಾವಾಗಿ ಹ ೊೇದನು. 

ಏವಂವಧಾನಾಂ ಚಿತಾರಣಾಮ್ 

ಸ್ತ್ವಥಲ ೂೀಕಾತ್ರಶಾಯಿನಾಮ್ | 

ಕ್ೃತಾಯನಾಂ ತು ಭರ್ಾನ್ ಕ್ತಾಥ 

ಕ್ಸ ತೀಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಮಪರಭಃ || 4-41 

ನಿೇನು ಹಿೇಗ  ಸವಾಲ ೊೇಕಗಳ್ಲ್ಲ ಿಅತ್ರಶ್ಯವಾದ 
ಪೂವ್ಾಕುವಾದ ಆಶ್ಚಯಾ ಕೃತಯಗಳ್ನುು 
ಮಾಡಿರುವ . ಆದದರಿಂದ ಹ ೇ ಅಗಸಯನ ೇ, ನಿನಗ  
ಸರಿಸಾಟ್ಟಯಾದವರು ಯಾರೊ ಇಲ್ಿ. 
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ಶಿರ್ಾದ್ ವೈತಪರಾನಂದ- 
ಪರಕಾರ್ನಪರಾಯಣಮ್ | 

ಭವಂತಮೀಕ್ಂ ರ್ಂಸ್ತ್ಂತ್ರ 

ಪರಕ್ೃತಾಯ ಸ್ತ್ಂಗವಜಿಥತಮ್ || 4-42 

ಲ ೊೇಕದ ಜನರು ನಿನ ೊುಬಿನನ ುೇ ಸಾವರ್ಾವಿಕವಾಗಿ 
ಸಂಗವಜಾತನ ಂತಲ್ೊ, ಶಿವಾದ ವೈತ ಪರಾನಂದವನುು 
ಪಿಕಾಶ್ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿತಯನಿರತನ ಂತಲ್ೊ ಪಿಶ್ಂಸಿಸುತ್ರುರುತಾುರ . 

ಪುರಾ ಹ ೈಮವತ್ರೀಸ್ತ್ೂನುಃ 
ಅವದತ್ ತ ೀ ಷಡಾನನಃ | 

ಶಿವಧಮಥತತರಂ ನಾಮ 

ಶಾಸ್ತ್ಿಮಿೀರ್ವರಭಾಷ್ಟ್ರತಮ್ || 4-43 

ಈಶ್ವರನಿಂದ ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಧಮೊಾತುರ ಎಂಬ 
ಹ ಸರಿನ ಶಾಸರವನುು ಪೂವಾಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಹ ೈಮವತ್ರ 
(ಪಾವಾತ್ರ)ಯ ಮಗನಾದ ಷಣುಿಖನು ನಿನಗ  
ಬ ೊೇಧಸಿದನು. 

ಭಕಿತಃ ಶ ೈವೀ ಮಹಾಘೂೀರ- 
ಸ್ತ್ಂಸಾರಭಯಹಾರಿಣಿೀ | 

ತವಯಾ ರಾಜನವತ್ರೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 

ಜಾತಾಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನ ೀ || 4-44 

ಮಹಾಮುನಿಯಾದ ಹ ೇ ಅಗಸಯನ ೇ, ಘೊೇರವಾದ ಸಂಸಾರದ 
ಭಯವನುು ದೊರಮಾಡುವ ಶಿವಭಕಿುಯು ರಾಜಮಾನಯವಾಗಿ ಈ 
ಲ ೊೇಕದಲ್ಲಿ ನಿನಿುಂದ ಪಿಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟತು. 

ಇತ್ರ ಶಿರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ತ್ಯಸ್ತ್ಂರ್ಾದಂ 
ಪರಿಸ್ತ್ಮಾಪತಮ್ 

ಅಗಸಯಮುನಿವಚನಮ್ 

ಇತ್ರ ತಸ್ತ್ಯ ವಚಃ ರ್ುರತಾವ 
ಸದೂಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಪುಂಗವಃ | 

ಗಂಭಿೀರಗುಣಯಾ ರ್ಾಚಾ 

ಬಭಾಷ ೀ ಭಕಿತಪೂವಥಕ್ಮ್ || 4-45 

ಮುನಿಪುಂಗವನಾದ ಅಗಸಯನು ಸಿದೂನಾದ ಆ ರ ೇಣುಕನ ಈ ರಿೇತ್ರಯ 

ಮಾತನುು ಕ ೇಳ, ಗಂಭಿೇರವಾದ ವಾಣಿಯಂದ ಭಕಿುಪೂವಾಕವಾಗಿ ಹಿೇಗ  
ನುಡಿದನು. 

ಅಹಮೀವ ಮುನಿೀಂದ್ಾರಣಾಮ್ 

ಲಾಲನಿೀಯೀಸಿ ಸ್ತ್ವಥದ್ಾ | 

ಭವದ್ಾಗಮಸ್ತ್ಂಪತ್ರತಃ 
ಮಾಂ ವನಾ ಕ್ಸ್ತ್ಯ ಸ್ತ್ಂಭರ್ ೀತ್ |4-46 

ಮುನಿಶ ಿೇಷಠರಲ ಿಲಾಿ ನಾನ ೊೇವಾನ ೇ ಯಾವಾಗಲ್ೊ 
ಪಿಶ್ಂಸನಿೇಯ ವಾದವನು. ಕಾರಣವ ೇನ ಂದರ  
ತಮಿ ಆಗಮನದ ಸಂಪತುು ನನು ಹ ೊರತಾಗಿ 
ಇನಾುರಿಗೊ ಲ್ಭಯವಾಗಿರುವುದಲ್ಿ. 

ಸಿರಮದಯ ಶಿವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಸಿರಾ ಮೀ ತಾಪಸ್ತ್ಕಿರಯಾ | 

ಭವದದರ್ಥನಪುಣ ಯೀನ 

ಸಿರಾ ಮೀ ಮುನಿರಾಜತಾ || 4-47 

ನಿಮಿ ದವಯದಶ್ಾನ ಪುಣಯದಂದ ನನು ಶಿವಜ್ಞಾನವು ಸಿಾರವಾಯತು. 
ನನು ತಪಸಿಿನ ಆಚರಣ ಯು ಶಾಶ್ವತವಾಯತು. ನನು ಮುನಿತವವು 
ಗಟ್ಟಟಗ ೊಂಡು ಸಿಾರವಾಯತು. 

ಸ್ತ್ಂಸಾರಸ್ತ್ಪಥದಷಾಟನಾಮ್ 

ಮೂರ್ಛಥತಾನಾಂ ರ್ರಿೀರಿಣಾಮ್ | 

ಕ್ಟಾಕ್ಷಸ್ತ್ತವ ಕ್ಲಾಯಣಮ್ 

ಸ್ತ್ಮುಜಿಾೀವನಭ ೀಷಜಮ್ || 4-48 

ಈ ಸಂಸಾರವ ಂಬ ಸಪಾವು ಕಚಿಚ ಮೊರ್ಛಾತರಾದ 
ದ ೇಹಿಗಳಗ  ಕಲಾಯಣಕರವಾದ ನಿಮಿ ದೃಷಿಟಪಾತವು 
ಸಂಜೇವಿನಿ ಔಷಧಯಾಗಿದ . 

ಸ್ತ್ಮಸ್ತ್ತಲ ೂೀಕ್ಸ್ತ್ಂದ್ಾಹ- 
ತಾಪತರಯಮಹಾನಲಃ | 

ತವತಪದ್ಾಂಬುಕ್ಣಾಸಾವದ್ಾತ್ 

ಉಪಶಾಮಯತ್ರ ದ್ ೀಹಿನಾಮ್ || 4-49 

ಸಮಸು ಲ ೊೇಕಗಳ್ನುು ಸುಡುತ್ರುರುವ ಜೇವಿಗಳ್ ತಾಪತಿಯವ ಂಬ 
ಪಿಳ್ಯಾಗಿುಯು ನಿಮಿ ಪಾದ ೊೇದಕದ ಒಂದು ಬಿಂದುವನುು ಸ ೇವಿಸಿದ 
ಮಾತಿದಂದಲ ೇ ಶಾಂತವಾಗುತುದ . 

ರ ೀಣುಕ್ಂ ತಾವಂ ವಜಾನಾಮಿ 

ಗಣನಾರ್ಂ ಶಿವಪಿರಯಮ್ | 

ಅವತ್ರೀಣಥಮಿಮಾಂ ಭೂಮಿಮ್ 

ಮದನುಗರಹಕಾಂಕ್ಷಯಾ || 4-50 

ನಿೇವು ಶಿವನಿಗ  ಪಿಿಯರಾದ ಗಣಗಳಗ  ಒಡ ಯರಾದ 
ರ ೇಣುಕರು ಎಂಬುದನುು ನಾನು ತ್ರಳದದ ದೇನ . 
ನನಗ  ಅನುಗಿಹ ಮಾಡುವ ಅಪ ೇಕ್ಷ ಯಂದಲ ೇ 
ತಾವು ಈ ಭೊಮಯ ಮೇಲ  ಅವತಾರವನುು 
ತಾಳದದೇರಿ. 

ಭರ್ಾದೃಶಾನಾಂ ಸದ್ಾೂನಾಮ್ 

ಪರಬ ೂೀಧಧವಸ್ತ್ತಜನಿನಾಮ್ | 

ಪರವೃತ್ರತರಿೀದೃಶಿೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 

ಪರಾನುಗರಹಕಾರಿಣಿೀ || 4-51 

ಶಿವಜ್ಞಾನದಂದ ಜನಿಬಂಧನವನುು ಕಳ ದುಕ ೊಂಡಿರುವ ನಿನುಂಥ 
ಸಿದೂಪುರುಷರು ಈ ಮತಿಯಲ ೊೇಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಇತರರಿಗ  
ಅನುಗಿಹವನುು ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು. 

ತವನುಿಖಾಚ ೂಛರೀತುಮಿಚಾಛಮಿ 

ಸದ್ಾೂಂತಂ ರ್ುರತ್ರಸ್ತ್ಂಮತಮ್ | 

ಸ್ತ್ವಥಜ್ಞ ವದ ಮೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ ೈವಂ ಸ್ತ್ರ್ಾಥರ್ಥಸಾಧಕ್ಮ್ |4-52 

ಹ ೇ ಸವಾಜ್ಞನಾದ ರ ೇಣುಕನ ೇ, ಶ್ುಿತ್ರಸಮಿತವಾದ 
ಸವಾಾಥಾ ಸಾಧಕವಾದ ಶಿವನಿಗ  ಸಂಬಂಧತವಾದ 
ಸಿದಾೂಂತವನುು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿನು ಮುಖದಂದಲ ೇ 
ಕ ೇಳ್ಲ್ು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುತ್ರುರುವ ನು. ಆದದರಿಂದ ನನಗ  
ನಿೇನು ಅದನುು ಬ ೊೇಧಸು. 

ಸ್ತ್ದಯಃ ಸದಿೂಕ್ರಂ ಪುಂಸಾಮ್ 

ಸ್ತ್ವಥಯೀಗೀಂದರಸ ೀವತಮ್ | 

ದುರಾಚಾರ ೈರನಾಘ್ರರತಮ್ 

ತತಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದೂಯನುು ಕ ೊಡುವ, ಎಲ್ ಿಯೇಗಿೇಂದಿರಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟರುವ, ದುರಾಚಾರಿಗಳಗ  ದುೇಃಸಾಧಯವಾದ, 

ವ ೇದವಿದರಿಂದ ಸಿವೇಕೃತವಾದ, ಶಿವ-ಜೇವರ ಐಕಯಬ ೊೇಧಕವಾದ, 
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ಸವೀಕ್ೃತಂ ರ್ ೀದರ್ ೀದಿಭಿಃ | 

ಶಿರ್ಾತ ೈಕ್ಯಮಹಾಬ ೂೀಧ- 
ಸ್ತ್ಂಪರದ್ಾಯಪರವತಥಕ್ಮ್ || 4-53 

ಮಹಾಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಿದಾಯವನುು ಪಿವತಾನಗ ೊಳಸುವ 
ಶಿವಾದ ವೈತವನುು ನನಗ  ಬ ೊೇಧಸು. 

ಉಕಾುಾ ಭವಾನ್  
ಸಕಲ್ಲ ೊೇಕಮಹ ೊೇಪಕಾರಮ್ 

ಸಿದಾೂಂತಸಂಗಿಹಮನಾದೃತ 

ಬಾಹಯತಂತಿಮ್ | 

ಸದಯೇಃ ಕೃತಾಥಾಯತು ಮಹಾತ್ರ ದವಯಯೇಗಿನ್  
ನಾನಾಗಮಶ್ಿವಣವತ್ರಾತಸಂಶ್ಯಂ ಮಾಮ್ ||4-54 

ಹ ೇ ದವಯಯೇಗಿಯಾದ ರ ೇಣುಕನ ೇ, ಎಲ್ ಿಜೇವಿಗಳಗ  ಅನುಗಿಹಕಾರಕವಾದ, 

ವ ೇದವಿರುದೂಗಳಾದ ತಂತಿಗಳ್ನುು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವ ೇದ ಸಮಿತವಾದ ಸಿದಾೂಂತ ಸಾರವನುು 
ತಾವು ನನಗ  ಉಪದ ೇಶ್ ಮಾಡಿ ಅನ ೇಕ ಆಗಮಗಳ್ ಶ್ಿವಣದಂದ ಸಂಶ್ಯಗ ೊಂಡಿರುವ 
ನನುನುು ಕೊಡಲ ೇ ಕೃತಾಥಾನನಾುಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಇತ್ರ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿವಚನಂ 
ಓಂ ತತಿತ್ ಇತ್ರ 

ಶಿಿೇ ಶಿವಗಿೇತ ೇಷು ಸಿದಾೂಂತಾಗಮೇಷು ಶಿವಾದ ವೈತವಿದಾಯಯಾಂ ಶಿವಯೇಗಶಾಸ ರೇ ಶಿಿೇರ ೇಣುಕಾಗಸಯಸಂವಾದ ೇ ವಿೇರಶ ೈವಧಮಾನಿಣಾಯೇ, ಶಿಿೇಶಿವಯೇಗಿ ಶಿವಾಚಾಯಾವಿರಚಿತ ೇ ಶಿಿೇಸಿದಾೂಂತಶಿಖಾಮಣೌ 
ಶಿಿೇರ ೇಣುಕಾಗಸಯ ಸಂರ್ಾಷಣ ಪಿಸಂಗ ೊೇನಾಮ ಚತುಥಾೇಃ ಪರಿಚ ೇೆದೇಃ || 
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