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ಷಷಠಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ  - ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಲಿಂಗಧಾರಣ್ಪರಸಿಂಗಃ 
ಅಥ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸಥಲಮ್ 

ತತ ್ ೀ ವವ ೀಕ್ಸಿಂಪನ ್ ನೀ 
ವರಾಗೀ ಶುದಧ ಮಾನಸಃ | 
ಜಿಜ್ಞಾಸುಃ ಸವವ ಸಿಂಸಾರ- 
ದ ್ ೀಷ ಧ್ವಿಂಸ ಕ್ರಿಂ ಶಿವಮ್ || 6-1 

ಉಪ ೈತಿ ಲ ್ ೀಕ್ ವಖ್ಾಯತಮ್ 

ಲ ್ ೀಭ ಮೀಹ ವವಜಿವತಮ್ | 
ಆತಮ ತತ್ವ ವಚಾರಜ್ಞಮ್ 

ವಮುಕ್್ ವಷಯ-ಭರಮಮ್ || 6-2 

ಶಿವಸಿದಾಧಿಂತ ತತ್ವಜ್ಞಮ್ 

ಛಿನನಸಿಂದ ೀಹ ವಭರಮಮ್ | 
ಸವವತಿಂತರ ಪರಯೀಗಜ್ಞಮ್ 

ಧಾರ್ಮವಕ್ಿಂ ಸತಯವಾದಿನಮ್ || 6-3 

ಕ್ುಲ ಕ್ರಮಾ ಗತಾಚಾರಮ್ 

ಕ್ುಮಾರ್ಾವಚಾರ ವಜಿವತಮ್ | 
ಶಿವಧಾಯನ ಪರಿಂ ಶಾಿಂತಮ್ 

ಶಿವತತ್ವವವ ೀಕಿನಮ್ || 6-4 
ಭಸ ್ ೋದ ಧ್ಲನ ನಿಷ್ಾಾತಮ್ 

ಭಸಮತತ್ವ ವವ ೀಕಿನಮ್ | 

ತಿರಪ ಿಂಡ್ರ ಧಾರಣ ್ ೀತಕಿಂಠಮ್ 

ಧ್ೃತ ರುದಾರಕ್ಷ ಮಾಲಕ್ಮ್ || 6-5 

ಲಿಂಗಧಾರಣ್ ಸಿಂಯುಕ್್ಮ್ 

ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಪರಾಯಣ್ಮ್ | 
ಲಿಂರ್ಾಿಂಗ ಯೀಗ ತತ್ವಜ್ಞಮ್ 

ನಿರ್ಢಾದ ವೈತ ವಾಸನಮ್ |  
ಲಿಂರ್ಾಿಂಗ ಸಥಲ ಭ ೀದಜ್ಞಮ್|  
ಶಿರೀಗುರುಿಂ ಶಿವವಾದಿನಮ್ |6-6 

ಸ ೀವ ೀತ ಪರಮಾಚಾಯವಮ್ 

ಶಿಷ್ ್ ಯೀ ಭಕಿ್ ಭಯಾನಿವತಃ | 
ಷಣಾಮಸಾನ್ ವತಸರಿಂ ವಾಪಿ 

ಯಾವದ ೀಷ ಪರಸಿೀದತಿ || 6-7 

ಪರಸನನಿಂ ಪರಮಾಚಾಯವಮ್ 

ಭಕಾಾ ಮುಕಿ್ ಪರದಶವಕ್ಮ್ | 

ಪಾರಥವಯೀದಗರತಃ ಶಿಷಯಃ 
ಪಾರಿಂಜಲರ್ ವನಯಾನಿವತಃ || 6-8 

ಭ ್ ೀ ಕ್ಲಾಯಣ್ ಮಹಾಭಾಗ 

ಶಿವಜ್ಞಾನ ಮಹ ್ ೀದಧ ೀ | 

ಆಚಾಯವವಯವ ಸಿಂಪಾರಪ್ಮ್ 

ರಕ್ಷ ಮಾಿಂ ಭವ ರ ್ ೀಗಣ್ಮ್ || 6-9 

ಇತಿ ಶುದ ಧೀನ ಶಿಷ್ ಯೀಣ್ 

ಪಾರರ್ಥವತಃ ಪರಮೀ ಗುರುಃ |                                                                                                                                                           
ಶಕಿ್ಪಾತಿಂ ಸಮಾಲ ್ ೀಕ್ಯ 
ದಿೀಕ್ಷಯಾ ಯೀಜಯೀದಮುಮ್ || 6-10 

ದಿೀಯತ ೀ ಚ ಶಿವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ಷೀಯತ ೀ ಪಾಶಬಿಂಧ್ನಮ್ | 
ಯಸಾಮದ ಸಮಾಖ್ಾಯತಾ 

ದಿೀಕ್ ೀತಿೀಯಿಂ ವಚಕ್ಷಣ ೈಃ || 6-11 

ಸಾ ದಿೀಕ್ಾ ತಿರವಧಾ ಪ್ರೀಕಾ್ 

ಶಿವಾಗಮ ವಶಾರದ ೈಃ | 

ವ ೀಧಾರ್ಪಾ ಕಿರಯಾರ್ಪಾ 

ಮಿಂತರರ್ಪಾ ಚ ತಾಪಸ || 6-12 
ಗುರ ್ ೀ-ರಾ ಲ ್ ೀಕ್ ಮಾತ ರೀಣ್ 

ಹಸ್ ಮಸ್ಕ್ ಯೀಗತಃ | 
ಯಃ ಶಿವತ್ವ ಸಮಾವ ೀಶ  ೀ 
ವ ೀಧಾ ದಿೀಕ್ ೀತಿ ಸಾ ಮತಾ || 6-13 

ಮಾಿಂತಿರೀ ದಿೀಕ್ ೀತಿ ಸಾ ಪ್ರೀಕಾ್ 
ಮಿಂತರ ಮಾತ ್ ರೀಪದ ೀಶಿನಿೀ | 
ಕ್ುಿಂಡ್ಮಿಂಡ್ಲ ಕ ್ೀ ಪ ೀತಾ 

ಕಿರಯಾದಿೀಕ್ಾ ಕಿರಯೀತ್ರಾ || 6-14 

ಶುಭಮಾಸ ೀ ಶುಭತಿಥೌ 

ಶುಭಕಾಲ ೀ ಶುಭ ೀಹನಿ | 

ವಭ್ತಿಿಂ ಶಿವಭಕ ್ೀಭ ್ ಯೀ 
ದತಾ್ವ ತಾಿಂಬ್ಲ ಪೂವವಕ್ಮ್ || 6-15 

ಯಥಾವಧಿ ಯಥಾಯೀಗಮ್ 

ಶಿಷಯಮಾನಿೀಯ ದ ೀಶಿಕ್ಃ | 

ಸಾನತಿಂ ಶುಕಾಲಿಂಬರಧ್ರಮ್ 

ದಿಂತಧಾವನ ಪೂವವಕ್ಮ್ || 6-16 
ಮಿಂಡ್ಲ ೀ ಸಾಥಪಯೀಚ್ಛಛಷಯಮ್ 

ಪಾರಮ್ ಮುಖಿಂ ತಮ್ ದಮುಖಃ | 
ಶಿವಸಯ ನಾಮ ಕಿೀತಿವಿಂ ಚ 

ಚ್ಛಿಂತಾಮಪಿ ಚ ಕಾರಯೀತ್ || 6-17 

ವಭ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಂ ದತಾ್ವರ್ ರೀ 
ಯಥಾಸಾಥನಿಂ ಯಥಾವಧಿ | 

ಪಿಂಚಬರಹಮ ಮಯೈಸ್ತರ 
ಸಾಥಪಿತ ೈಃ ಕ್ಲಶ  ೀದಕ ೈಃ || 6-18 

ಆಚಾಯವಃ ಸಮಮೃತಿವಗಭಃ 
ತಿರಃ ಶಿಷಯ ಮಭಿಷಿಂಚಯೀತ್ | 
ಅಭಿಷಚಯ ಗುರುಃ ಶಿಷಯಮ್ 

ಆಸಿೀನಿಂ ಪರಿತಃ ಶುಚ್ಛಮ್ ||   6-19 

ತತಃ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀಿಂ ಶ ೈವೀಮ್ 

ಸಿಂಸಾರ ಭಯ ತಾರಿಣೀಮ್ ||  6-20 
ತಸಯ ದಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣ ವ ತು 
ನಿಗ್ಢಮಪಿ ಕಿೀತವಯೀತ್ | 

ಛಿಂದ ್ ೀ ರ್ಪಮ್ ಋಷಿಂ ಚಾಸಯ ದ ೀವತಾ ನಾಯಸ ಪದಧತಿಮ್ ||   6-21 ಇತಿ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸಥಲಮ್  
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ಅಥ ಲಿಂಗಧಾರಣ್ ಸಥಲಮ್ 
ಸಾಾಟಿಕ್ಿಂ ಶ ೈಲಜಿಂ ವಾಪಿ 

ಚಿಂದರಕಾಿಂತ ಮಯಿಂ-ತು ವಾ | 
ಬಾಣ್ಿಂ-ವಾ ಸ್ಯವಕಾಿಂತಿಂ ವಾ 

ಲಿಂಗಮೀಕ್ಿಂ ಸಮಾ-ಹರ ೀತ್ || 6-22 

ಸವವ ಲಕ್ಷಣ್ ಸಿಂಪನ ನೀ 
ತಸಿಮನ್ ಲಿಂರ್ ೀ ವಶ  ೀಧಿತ ೀ | 
ಪಿೀಠಸಿಥತ ೀ ಅಭಿಷಕ ್ೀ ಚ 

ಗಿಂಧ್ ಪ ಷ್ಾಾ ದಿ ಪೂಜಿತ ೀ | 

ಮಿಂತರಪೂತ ೀ ಕ್ಲಾಿಂ ಶ ೈವೀಮ್ 

ಯೀಜಯೀದಿವಧಿನಾ ಗುರುಃ || 6-23 

ಶಿಷಯಸಯ ಪಾರಣ್ಮಾದಾಯ 

ಲಿಂರ್ ೀ ತತರ ನಿಧಾಪಯೀತ್ | 6-24 

ತಲಲಿಂಗಿಂ ತಸಯ ತು ಪಾರಣ ೀ 
ಸಾಥಪಯೀ ದ ೀಕ್ ಭಾವತಃ | 

ಏವಿಂ ಕ್ೃತಾವ ಗುರುರ್ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶಿಷಯಹಸ ್ೀ ನಿಧಾಪಯೀತ್ || 6-25 
ಪಾರಣ್ವದಾಧರಣೀಯಿಂ ತತ್ 

ಪಾರಣ್ಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ತವ | 

ಕ್ದಾಚ್ಛತ್  ಕ್ೃತರಚ್ಛದಾವಪಿ 

ನ ವಯೀಜಯ ದ ೀಹತಃ || 6-26 

ಯದಿ ಪರಮಾದಾತ್ ಪತಿತ ೀ 
ಲಿಂರ್ ೀ ದ ೀಹಾನ್ ಮಹೀತಲ ೀ | 
ಪಾರಣಾನ್ ವಮುಿಂಚ ಸಹಸಾ 

ಪಾರಪ್ಯೀ ಮೀಕ್ಷಸಿಂಪದಃ || 6-27 

ಇತಿ ಸಿಂಬ ್ ೀಧಿತಃ ಶಿಷ್ ್ ಯೀ 
ಗುರುಣಾ ಶಾಸರವ ೀದಿನಾ | 

ಧಾರಯೀಚಾಛಿಂಕ್ರಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀ ಪಾರಣ್ಯೀಗತಃ || 6-28 

ಲಿಂಗಸಯ ಧಾರಣ್ಿಂ ಪ ಣ್ಯಮ್ 

ಸವವ ಪಾಪ ಪರಣಾಶನಮ್ | 
ಆದೃತಿಂ ಮುನಿಭಿಃ ಸವ ವಃ 
ಆಗಮಾಥವ ವಶಾರದ ೈಃ || 6-29 

ಲಿಂಗಧಾರಣ್ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ದಿವಧಾ ಸವಾವಥವ ಸಾಧ್ಕ ೈಃ | 
ಬಾಹಯಮಾಭಯಿಂತರಿಂ ಚ ೀತಿ 

ಮುನಿಭಿರ್ ಮೀಕ್ಷ ಕಾಿಂಕ್ಷಭಿಃ || 6-30 

ಚ್ಛದ್ರಪಿಂ ಪರಮಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶಾಿಂಕ್ರಿಂ ಸವವಕಾರಣ್ಮ್ | 
ಯತ್ ತಸಯ ಧಾರಣ್ಿಂ ಚ್ಛತ ್ೀ 
ತದಾಿಂತರ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 6-31 

ಚ್ಛದ್ರಪಿಂ ಹ ಪರಿಂ ತತ್ವಮ್ 

ಶಿವಾಖಯಿಂ ವಶವಕಾರಣ್ಮ್ | 

ನಿರಸ್ವಶವ ಕಾಲುಷಯಮ್ 

ನಿಷಕಲಿಂ ನಿವವಕ್ಲಾಕ್ಮ್ || 6-32 

ಸತಾ್ನಿಂದ ಪರಿಸ್ಾತಿವ- 
ಸಮುಲಾಲಸ ಕ್ಲಾಮಯಮ್ | 
ಅಪರಮೀಯಮ ನಿದ ವಶಯಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷುಭಿರು ಪಾಸಿತಮ್ || 6-33 
ಪರಿಂ ಬರಹಮ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ 

ಪರಪಿಂಚಾತಿೀತಮವಯಯಮ್ | 
ತದ ೀವ ಸವವಭ್ತಾನಾಮ್ 

ಅಿಂತಸಿರಸಾಥನರ್ ್ ೀಚರಮ್ || 6-34 

ಮ್ಲಾಧಾರ ೀ ಚ ಹೃದಯೀ 
ಭ್ರಮಧ ಯೀ ಸವವದ ೀಹನಾಮ್ | 
ಜ ್ಯೀತಿಲವಿಂಗಿಂ ಸದಾ ಭಾತಿ 

ಯದ್ ಬರಹ ೋತಾಯ ಹುರಾಗಮಾಃ || 6-35 

ಅಪರಿಚ್ಛಛನನಮವಯಕ್್ಮ್ 

ಲಿಂಗಿಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನಮ್ | 
ಉಪಾಸನಾಥವ ಮಿಂತಃಸಥಮ್ 

ಪರಿಚ್ಛಛನನಿಂ ಸವಮಾಯ ಯಾ || 6-36 

ಲಯಿಂ ಗಚಛತಿ ಯತ ೈವ 

ಜಗದ ೀ ತಚ್ ಚರಾಚರಮ್ | 

ಪ ನಃ ಪ ನಃ ಸಮುತಾತಿ್ಮ್ 

ತಲಲಿಂಗಿಂ ಬರಹಮ ಶಾಶವತಮ್ || 6-37 
ತಸಾಮಲಲಿಂಗಮ್ ಇತಿ ಖ್ಾಯತಮ್ 

ಸತಾ್ನಿಂದಚ್ಛದಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಬೃಹತಾ್ವದ್ ಬೃಿಂಹಣ್ತಾವಚಚ 
ಬರಹಮ ಶಬಾಾ ಭಿಧ ೀಯಕ್ಮ್ || 6-38 

ಆಧಾರ ೀ ಹೃದಯೀ ವಾಪಿ 

ಭ್ರಮಧ ಯೀ ವಾ ನಿರಿಂತರಮ್ | 
ಜ ್ಯೀತಿಲವಿಂರ್ಾನುಸಿಂಧಾನಮ್ 

ಆಿಂತರಿಂ ಲಿಂಗಧಾರಣ್ಮ್ || 6-39 

ಆಧಾರ ೀ ಕ್ನಕ್ಪರಖಯಮ್ 

ಹೃದಯೀ ವದುರಮಪರಭಮ್ | 
ಭ್ರಮಧ ಯೀ ಸಾಟಿಕ್ಚಾಛಯಮ್ 

ಲಿಂಗಿಂ ಯೀಗೀ ವಭಾವಯೀತ್ || 6-40 

ನಿರುಪಾಧಿಕ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಲಿಂಗಸಾಯಿಂತರಧಾರಣ್ಮ್ | 

ವಶಿಷಟಿಂ ಕ ್ೀಟಿಗುಣತಮ್ 

ಬಾಹಯಲಿಂಗಸಯ ಧಾರಣಾತ್ || 6-41 
ಯೀ ಧಾರಯಿಂತಿ ಹೃದಯೀ 
ಲಿಂಗಿಂ ಚ್ಛದ್ರಪಮೈಶವರಮ್ | 
ನ ತ ೀಷ್ಾಿಂ ಪ ನರಾವೃತಿ್ಃ 
ಘ್ೀರ ಸಿಂಸಾರ ಮಿಂಡ್ಲ ೀ || 6-42 

ಅಿಂತಲವಿಂರ್ಾನುಸಿಂಧಾನಮ್ 

ಆತಮವದಾಯಪರಿಶರಮಃ | 

ಗುರ್ಪಾಸನಶಕಿ್ಶಚ 
ಕಾರಣ್ಿಂ ಮೀಕ್ಷಸಿಂಪದಾಮ್ || 6-43 

ವ ೈರಾಗಯಜ್ಞಾನಯುಕಾ್ನಾಮ್ 

ಯೀಗನಾಿಂ ಸಿಥರಚ ೀತಸಾಮ್ | 
ಅಿಂತಲವಿಂರ್ಾನು ಸಿಂಧಾನ ೀ 
ರುಚ್ಛಬಾವಹ ಯೀ ನ ಜಾಯತ ೀ || 6-44 

ಬರಹಾಮ ವಷುಾಶಚ ರುದರಶಚ 
ವಾಸವಾದಾಯಶಚ ಲ ್ ೀಕ್ಪಾಃ | 
ಮುನಯಃ ಸಿದಧಗಿಂಧ್ವಾವಃ 
ದಾನವಾ ಮಾನವಾಸ್ಥಾ || 6-45 
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ಸವ ವ ಚ ಜ್ಞಾನಯೀರ್ ೀನ 

ಸವವಕಾರಣ್ಕಾರಣ್ಮ್ | 

ಪಶಯಿಂತಿ ಹೃದಯೀ ಲಿಂಗಮ್ 

ಪರಮಾನಿಂದಲಕ್ಷಣ್ಮ್ || 6-46 

ತಸಾಮತಸವವಪರಯತ ನೀನ 

ಶಾಿಂಕ್ರಿಂ ಲಿಂಗಮುತ್ಮಮ್ | 
ಅಿಂತರ್ ವಭಾವಯೀದ್ ವದಾವನ್ 

ಅಶ ೀಷಕ ಲೀಶ ಮುಕ್್ಯೀ || 6-47 

ಅಿಂತರ್ ಧಾರಯಿತುಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಅಶಕ್್ಃ ಶಕ್್ ಏವ ವಾ | 

ಬಾಹಯಿಂ ಚ ಧಾರಯೀಲಲಿಂಗಮ್ 

ತದ್ರಪರ್ಮತಿ ನಿಶಚಯಾತ್ || 6-48 

ಲಿಂಗಿಂ ತು ತಿರವಧ್ಿಂ ಪ್ರೀಕ್್ಮ್ 

ಸ ಥ್ಲಿಂ ಸ್ಕ್ಷಮಿಂ ಪರಾತಾರಮ್ | 
ಇಷಟಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ಸ ಥ್ಲಮ್ 

ಯದ್ ಬಾಹ ಯೀ ಧಾಯವತ ೀತನೌ  6-49 
ಪಾರಣ್ಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ಸ್ಕ್ಷಮಮ್ 

ಯದಿಂತಭಾವವನಾಮಯಮ್ | 
ಪರಾತಾರಿಂ ತು ಯತ ್ ರೀಕ್್ಮ್ 

ತೃಪಿ್ಲಿಂಗಿಂ ತದುಚಯತ ೀ || 6-50 

ಭಾವನಾತಿೀತಮವಯಕ್್ಮ್ 

ಪರಬರಹಮ ಶಿವಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ಇಷಟಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ಸಾಕ್ಾತ್| ಅನಿಷಟ 
ಪರಿಹಾರತಃ | ಧಾರಯೀ ದವ ಧಾನ ೀನ 

ಶರಿೀರ ೀ ಸವವದಾ ಬುಧ್ಃ || 6-51 

ಮ್ಧಿನವ ವಾ ಕ್ಿಂಠದ ೀಶ ೀ ವಾ 

ಕ್ಕ್ ೀ ವಕ್ಷಃಸಥಲ ೀಪಿ ವಾ | 

ಕ್ುಕ್ೌ ಹಸ್ಸಥಲ ೀ ವಾಪಿ 

ಧಾರಯೀಲಲಿಂಗ ಮೈಶವರಮ್ || 6-52 

ನಾಭ ೀರಧ್ಸಾ್ಲಲಿಂಗಸಯ 
ಧಾರಣ್ಿಂ ಪಾಪಕಾರಣ್ಮ್ | 

ಜಟಾರ್ ರೀ ತಿರಕ್ಭಾರ್ ೀ ಚ 

ಮಲಸಾಥನ ೀ ನ ಧಾರಯೀತ್ || 6-53 

ಲಿಂಗಧಾರಿೀ ಸದಾ ಶುದ ್ ಧೀ 
ನಿಜಲಿಂಗಿಂ ಮನ ್ ೀರಮಮ್ | 
ಅಚವಯೀದ್ ಗಿಂಧ್ಪ ಷ್ಾಾದ ಯೈಃ 
ಕ್ರಪಿೀಠ ೀ ಸಮಾಹತಃ ||6-54 

ಬಾಹಯ ಪಿೀಠಾಚವನಾ ದ ೀತತ್ 

ಕ್ರಪಿೀಠಾಚವನಿಂ ವರಮ್ | 

ಸವ ವಷ್ಾಿಂ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷ್ಣಾಿಂ ನಿರಿಂತರಮ್ || 6-55 

ಬರಹಮವಷ್ಾಾವದಯೀ ದ ೀವಾಃ 
ಮುನಯೀ ರ್ೌತಮಾದಯಃ | 
ಧಾರಯಿಂತಿ ಸದಾ ಲಿಂಗಮ್ 

ಉತ್ಮಾಿಂರ್ ೀ ವಶ ೀಷತಃ || 6-56 

ಲಕ್ಾಮಾದಿಶಕ್್ಯಃ ಸವಾವಃ 
ಶಿವಭಕಿ್ವಭಾವತಾಃ | 

ಧಾರಯಿಂತಯಲಕಾರ್ ರೀಷು 
ಶಿವಲಿಂಗಮಹನಿವಶಮ್ ||6-57 

ವ ೀದಶಾಸರಪ ರಾಣ ೀಷು 
ಕಾರ್ಮಕಾದಾಯಗಮೀಷು ಚ | 

ಲಿಂಗಧಾರಣ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಸಯ ನಿಶಚಯಾತ್ || 6-58 

ಋಗತಾಯಹ ಪವತರಿಂ ತ ೀ 
ವತತಿಂ ಬರಹಮಣ್ಸಾತ ೀ | 

ತಸಾಮತಾವತರಿಂ ತಲಲಿಂಗಮ್ 

ಧಾಯವಿಂ ಶ ೈವಮನಾಮಯಮ್ || 6-59 

ಬರಹ ೋತಿ ಲಿಂಗಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಬರಹಮಣ್ಃ ಪತಿರಿೀಶವರಃ | 

ಪವತರಿಂ ತದಿಧ ವಖ್ಾಯತಮ್ 

ತತಸಿಂಪಕಾವತ್ ತನುಃ ಶುಚ್ಛಃ || 6-60 

ಅತಪ್ತನುರಜ್ಞ ್ೀ ವ ೈ 
ಆಮಃ ಸಿಂಸಾಕರವಜಿವತಃ | 
ದಿೀಕ್ಷಯಾ ರಹತಃ ಸಾಕ್ಾತ್ 

ನಾಪ ನಯಾಲಲಿಂಗಮುತ್ಮಮ್ || 6-61 
ಅಘ್ೀರಾಪಾಪಕಾಶಿೀತಿ 

ಯಾ ತ ೀ ರುದರ ಶಿವಾ ತನ್ಃ | 
ಯಜುಷ್ಾ ಗೀಯತ ೀ ಯಸಾಮತ್ 

ತಸಾಮಚ ಛೈವೀಘವಜಿವತಃ || 6-62 

ಯೀ ಲಿಂಗಧಾರಿೀ ನಿಯತಾಿಂತರಾತಾಮ 
ನಿತಯಿಂ ಶಿವಾರಾಧ್ನಬದಧಚ್ಛತ್ಃ | 
ಸ ಧಾರಯೀತ್ ಸವವಮಲಾಪಹತ ಯೈ 
ಭಸಾಮಮಲಿಂ ಚಾರು ಯಥಾ ಪರಯೀಗಮ್ || 

6-63 

 

ಇತಿ ಲಿಂಗಧಾರಣ್ಸಥಲಿಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಿಂ ಓಿಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶಿರೀ ಶಿವಗೀತ ೀಷು ಸಿದಾಧಿಂತಾಗಮೀಷು - ಶಿವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಿಂ ಶಿವಯೀಗಶಾಸ ರೀ,  
ಶಿರೀ ರ ೀಣ್ುಕಾಗಸಾ ಸಿಂವಾದ ೀ ಶಿರೀವೀರಶ ೈವಧ್ಮವ ನಿಣ್ವಯೀ, ಶಿರೀಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾಚಾಯವ ವರಚ್ಛತ ೀ ಶಿರೀಸಿದಾಧಿಂತ ಶಿಖ್ಾಮಣೌ  
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ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸಥಲ ಲಿಂಗಧಾರಣ್ಸಥಲಪರಸಿಂರ್ ್ ೀ ನಾಮ ಷಷಠಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ|| 
ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ಸ ್ ್ೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹೀನಿಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತತಸವವಿಂ ಕ್ಷಮಯತಾಿಂ ದ ೀವ  

ಶಿರೀರ ೀಣ್ುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ: 

ಓಿಂ ಸವ ೀವಷ್ಾಿಂ ಸವಸ್ಿರ್ ಭವತು 
ಓಿಂ ಸವ ೀವಷ್ಾಿಂ ಶಾಿಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಿಂ ಸವ ೀವಷ್ಾಿಂ ಶಿವಿಂ ಭವತು 
ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ 

ಓಿಂ ಸಹನಾ ಭವತು  
ಸಹನೌಭು ನಕ್ು್ 
ಸಹ ವೀಯವಿಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀಜಸಿವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸು್ 
ಮಾ ವದಿವಷ್ಾವ ಹ ೈ 
ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ 

ಲ ್ ೀಕಾ ಸಮಸಾ್ ಸುಖಿನ ್ ೀ ಭವಿಂತು 
ಸವ ೀವ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ ್ ೀ ಭವಿಂತು 
ಸವ ೀವ ಸಿಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸವ ೀವ ಭದಾರಣ ಪಶಯಿಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶಿಚತ ದುಃಖ ಭಾಭವವ ೀತ್ 

ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ 
 ಜಯ ರ ೀಣ್ುಕ್ ಗೀತ ೀ  ಮಾತ:|  ಜಯ ರ ೀಣ್ುಕ್ ಗೀತ ೀ 
 ರ ೀಣ್ುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣ  ಜಯ ಜಯ ಶಿವ ಗೀತ ೀ         ::  ಪ:: 

ಶಿರೀ ಸಿದಾಾಿಂತ ಶಿಖ್ಾಮಣ ಸಿಂಜ್ಞ   ಸುಖ್ಾಯತ ೀ 
 ಕ್ಲಸಿೀ ಸಿಂಭವಮುನಿವರ ಸುಕ್ುರತ ೈರವತಿೀಣ್                      ::೧:: 

ಏಕ ್ೀತ್ರಶತಸಿಂಖಯಸಥಲ ಮಣಮಯದಿೀಪ ೀ 
ಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾಚಾಯವ ಸವಣಾ ಕ್ಷರ ರಚ್ಛತ ೀ                    ::೨:: 

ಅಸ್ವರಣ್ ವಧಾಯಿನಿ ಷಟ್ಸಸ ಸ್ಲ ಸ ್ ೀಪಾನ ೀ 
ಪಿಂಚಾಚಾರ  ವಮಶಿವನಿ ತತವತರಯಗೀತ ೀ                         ::೩:: 

ಗುರುಚರಲಿಂಗಸಪಯಾವ ದಿೀಕ್ಷ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತಶತಭಕ್್ ಸು ಗೀತ ೀ ವದ ಯೀ ಬರಹಮ ಪರ ೀ                            ::೪:: 

ಶರಣಾಗತಕ್ರುಣಾರಸ  ಘಟ್ಶ  ೀಭಿತ ಹಸ ್ 
ನಿಶಚಲ ಭಕಿ್ವಧಾಯಿನಿ ಮಲಹಾರಿಣ ಗಿಂರ್ ೀ                    ::೫:: 

ಶಿರೀ  ಶಿವಯೀಗ ಸುವ ೀದ ಯೀ ಶ ೈವಾಗಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡ್ಧಿಕ್ತಿರಮ ಶದ್  ಬುದುುದ ಶಿವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ            ::೬:: 

ವಶವರಾಧ್ಯ  ಜಗದುುರು  ಸಿಿಂಹಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರರ್ಥತಾ  ಭ್ ಮಿಂಡ್ಲ ಧಾಯಾವ       ::೭:: 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರಿತುರಪ ೈ:  ಕ ್ೀಟಿ ಜನ ೈ ವನನವದ ಯೀ 
ಸಾ ತವ ಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾ ತ:    |   ಜಯ  ರ ೀಣ್ುಕ್ ಗೀತ ೀ      ::೮:: 
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ಷಷಠಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ  - ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಲಿಂಗಧಾರಣ್ಪರಸಿಂಗಃ ಅಥ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸಥಲಮ್ 
ತತ ್ ೀ ವವ ೀಕ್ಸಿಂಪನ ್ ನೀ 
ವರಾಗೀ ಶುದಧ ಮಾನಸಃ | 
ಜಿಜ್ಞಾಸುಃ ಸವವ ಸಿಂಸಾರ- 
ದ ್ ೀಷ ಧ್ವಿಂಸ ಕ್ರಿಂ ಶಿವಮ್ || 6-1 

ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ್ ಮನಸ್ುುಳ್ಳ (ಪಿಂಡಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ್) ವಿವ ೇಕ 
ಸ್ಿಂಪನನನಾದ್ (ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಿಯಾದ್) ವಿರಾಗಿಯು 
(ಸ್ಿಂಸಾರಹ ೇಯಸ್ಥಲಿಯು) ಬ್ಳಿಕ ಸ್ಿಂಸಾರದ್ ಎಲ್ಲ ದ  ೇಷಗಳ್ನುನ 
ಧ್ವಿಂಸ್ ಮಾಡುವ ಶಿವನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಯುಳ್ಳವನಾಗಿ (ಶಿವನನುನ 
ತಿಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಳವ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ ಯೆುಳ್ಳವನಾಗಿ) ಶಿರೇ ಗುರುವಿನ ಕಡ ಗ  
ಹ  ೇಗುವನು. 

ಉಪ ೈತಿ ಲ ್ ೀಕ್ ವಖ್ಾಯತಮ್ 

ಲ ್ ೀಭ ಮೀಹ ವವಜಿವತಮ್ | 
ಆತಮ ತತ್ವ ವಚಾರಜ್ಞಮ್ 

ವಮುಕ್್ ವಷಯ-ಭರಮಮ್ || 6-2 

ಲ  ೇಕವಿಖ್ಾಯತ್ನಾದ್, ಲ  ೇಭ 
ಮೇಹವಜಿಿತ್ನಾದ್, ಆತ್ಮತ್ತ್್ವ ವಿಚ್ಾರವನುನ 
ಬ್ಲ್ಲ, ವಿಷಯಭರಮೆಯಿಂದ್ ವಿಮುಕ್ನಾದ್- 

ಶಿವಸಿದಾಧಿಂತ ತತ್ವಜ್ಞಮ್ 

ಛಿನನಸಿಂದ ೀಹ ವಭರಮಮ್ | 
ಸವವತಿಂತರ ಪರಯೀಗಜ್ಞಮ್ 

ಧಾರ್ಮವಕ್ಿಂ ಸತಯವಾದಿನಮ್ || 6-3 

ಶಿವ ಸಿದಾಧಿಂತ್ವನುನ ಬ್ಲ್ಲ, ಸ್ಿಂದ ೇಹ ಮತ್ು ್ವಿಭರಮೆಗಳ್ನುನ ಕತ್ರ್ಿಸಿ 
ಹಾಕಿದ್, ಸ್ವಿತ್ಿಂತ್ರಗಳ್ (ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಗಮಗಳ್) ಪರಯೇಗವನುನ 
ಬ್ಲ್ಲ, ಧ್ಮಿನಿಷಠನಾದ್ ಮತ್ು್ ಸ್ತ್ಯವಾದಿಯಾದ್- 

ಕ್ುಲ ಕ್ರಮಾ ಗತಾಚಾರಮ್ 

ಕ್ುಮಾರ್ಾವಚಾರ ವಜಿವತಮ್ | 
ಶಿವಧಾಯನ ಪರಿಂ ಶಾಿಂತಮ್ 

ಶಿವತತ್ವವವ ೀಕಿನಮ್ || 6-4 

ಗುರುವಿಂಶ ಕರಮದಿಿಂದ್ ಬ್ಿಂದ್, ಆಚ್ಾರ 
(ಸ್ದಾಚ್ಾರ) ಸ್ಿಂಪನನನಾದ್, ಕುತಿುತ್ (ದ್ುರಾಚ್ಾರ) 
ಆಚ್ಾರಗಳಿಿಂದ್ ವಜಿಿತ್ನಾದ್, 

ಶಿವಧ್ಾಯನತ್ತ್ಪರನಾದ್, ಶಾಿಂತ್ 
(ಮಾತ್ುಯಿರಹಿತ್)ನಾದ್, ಶಿವತ್ತ್್ವ ವಿವ ೇಕವುಳ್ಳ- 

ಭಸ ್ ೋದ ಧ್ಲನ ನಿಷ್ಾಾತಮ್ 

ಭಸಮತತ್ವ ವವ ೀಕಿನಮ್ | 
ತಿರಪ ಿಂಡ್ರ ಧಾರಣ ್ ೀತಕಿಂಠಮ್ 

ಧ್ೃತ ರುದಾರಕ್ಷ ಮಾಲಕ್ಮ್ || 6-5 

ಭಸ  ೋದ್ ಧಲ್ನ ಕಿರಯೆಯಲಿಲ ನಿಷ್ಾಾತ್ನಾದ್, ಭಸ್ಮತ್ತ್್ವವನುನ 
ತಿಳಿದಿರುವ, ತಿರಪುಿಂಡರವನುನ ಧ್ರಿಸ್ುವಲಿಲ ಅತ್ಾಯಸ್ಕಿ್ಯುಳ್ಳ, 
ರುದಾರಕ್ಷಮಾಲ ಯನುನ ಧ್ರಿಸಿದ್- 

ಲಿಂಗಧಾರಣ್ ಸಿಂಯುಕ್್ಮ್ 

ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಪರಾಯಣ್ಮ್ | 
ಲಿಂರ್ಾಿಂಗ ಯೀಗ ತತ್ವಜ್ಞಮ್ 

ನಿರ್ಢಾದ ವೈತ ವಾಸನಮ್ |  
ಲಿಂರ್ಾಿಂಗ ಸಥಲ ಭ ೀದಜ್ಞಮ್|  
ಶಿರೀಗುರುಿಂ ಶಿವವಾದಿನಮ್ |6-6 

ಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ ಯಿಂದ್ ಕ ಡಿದ್, ಲಿಿಂಗಪೂಜಾ 
ಪರಾಯಣನಾದ್, ಲಿಿಂಗಾಿಂಗಯೇಗದ್ ತ್ತ್್ವವನುನ 
ತಿಳಿದಿರುವ, ಶಿವಾದ ವೈತ್ ಭಾವನಾನಿಷಠನಾದ್, 

ಲಿಿಂಗಸ್ಥಲ್ ಅಿಂಗಸ್ಥಲ್ ಭ ೇದ್ವನುನ ತಿಳಿದಿರುವ, 

ಶಿವತ್ತ್್ವವನುನ ಬ  ೇಧಿಸ್ುವ ಶಿರೇ (ಷಡುುಣ ೈಶವಯಿ 
ಸ್ಿಂಪನನನಾದ್) ಗುರುವನುನ (ಶಿಷಯಭಾವದಿಿಂದ್) 
ಆಶರಯಸ್ುತ್ಾ್ನ . 

ಸ ೀವ ೀತ ಪರಮಾಚಾಯವಮ್ 

ಶಿಷ್ ್ ಯೀ ಭಕಿ್ ಭಯಾನಿವತಃ | 
ಷಣಾಮಸಾನ್ ವತಸರಿಂ ವಾಪಿ 

ಯಾವದ ೀಷ ಪರಸಿೀದತಿ || 6-7 

ಭಯಭಕಿ್ಗಳಿಿಂದ್ ಕ ಡಿದ್ ಶರಣಾಗತ್ನಾದ್ ಶಿಷಯನು ಆರು 
ತಿಿಂಗಳ್ವರ ವಿಗ  ಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ವಷಿದ್ವರ ವಿಗ  ಅಥವಾ ಅವನು 
(ಶಿರೇ ಗುರುವು) ಪರಸ್ನನನಾಗುವವರ ವಿಗ  ಪರಮಾಚ್ಾಯಿನ 
ಸ ೇವ ಯನುನ ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಪರಸನನಿಂ ಪರಮಾಚಾಯವಮ್ 

ಭಕಾಾ ಮುಕಿ್ ಪರದಶವಕ್ಮ್ | 
ಪಾರಥವಯೀದಗರತಃ ಶಿಷಯಃ 
ಪಾರಿಂಜಲರ್ ವನಯಾನಿವತಃ || 6-8 

ತ್ನನ ಭಕಿ್ಯಿಂದ್ ಪರಸ್ನನನಾದ್, ಮುಕಿ್ಮಾಗಿವನುನ 
ತ್  ೇರಿಸ್ುವ ಪರಮಾಚ್ಾಯಿನ ಎದ್ುರಿಗ  ಶಿಷಯನು 
ಅಿಂಜಲಿಬ್ದ್ಧನಾಗಿ (ಹಿೇಗ ) ವಿನಯದಿಿಂದ್ 
ಪ್ಾರರ್ಥಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಭ ್ ೀ ಕ್ಲಾಯಣ್ ಮಹಾಭಾಗ 

ಶಿವಜ್ಞಾನ ಮಹ ್ ೀದಧ ೀ | 
ಆಚಾಯವವಯವ ಸಿಂಪಾರಪ್ಮ್ 

ರಕ್ಷ ಮಾಿಂ ಭವ ರ ್ ೀಗಣ್ಮ್ || 6-9 

ಕಲಾಯಣಸ್ವರ ಪನಾದ್, ಮಹಾಭಾಗ (ಶ ರೇಷಠ)ನಾದ್, ಶಿವಜ್ಞಾನ 
ಸಾಗರನಾದ್ ಹ ೇ ಆಚ್ಾಯಿ ಶ ರೇಷಠನ ೇ, ನಿನನ ಬ್ಳಿಗ  ಬ್ಿಂದಿರುವ 
ಭವರ  ೇಗಿಯಾದ್ ನನನನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ು. 

ಇತಿ ಶುದ ಧೀನ ಶಿಷ್ ಯೀಣ್ 

ಪಾರರ್ಥವತಃ ಪರಮೀ ಗುರುಃ |                                                                                                                                                           
ಶಕಿ್ಪಾತಿಂ ಸಮಾಲ ್ ೀಕ್ಯ 
ದಿೀಕ್ಷಯಾ ಯೀಜಯೀದಮುಮ್6-10 

ಕಲಾಯಣಸ್ವರ ಪನಾದ್, ಮಹಾಭಾಗ (ಶ ರೇಷಠ)ನಾದ್, 

ಶಿವಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಾದ್ ಹ ೇ ಆಚ್ಾಯಿ ಶ ರೇಷಠನ ೇ, 

ನಿನನ ಬ್ಳಿಗ  ಬ್ಿಂದಿರುವ ಭವರ  ೇಗಿಯಾದ್ 
ನನನನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ು. 

ದಿೀಯತ ೀ ಚ ಶಿವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಕ್ಷೀಯತ ೀ ಪಾಶಬಿಂಧ್ನಮ್ | 
ಯಾವುದ್ರಿಿಂದ್ ಶಿವಜ್ಞಾನವು ಕ  ಡಲ್ಪಡುತ್್ದ ಯೇ ಮತ್ು್ 
ಪ್ಾಶಬ್ಿಂಧ್ವು ಕ್ಷಯಸ್ಲ್ಪಡುತ್್ದ ಯೇ ಅದ್ಕ ಕ (ಆ ಸ್ಿಂಸಾಕರಕ ಕ) 

ಸಾ ದಿೀಕ್ಾ ತಿರವಧಾ ಪ್ರೀಕಾ್ 

ಶಿವಾಗಮ ವಶಾರದ ೈಃ | 
ಹ ೇ ತ್ಪಸಿವಯಾದ್ ಅಗಸ್ಯನ ೇ, ಶಿವಾಗಮ 
ವಿಶಾರದ್ರು ದಿೇಕ್ಷ ಯನುನ ವ ೇಧ್ಾದಿೇಕ್ಷ , 
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ಯಸಾಮದ ಸಮಾಖ್ಾಯತಾ 

ದಿೀಕ್ ೀತಿೀಯಿಂ ವಚಕ್ಷಣ ೈಃ || 6-11 
ವಿಚ್ಕ್ಷಣರು (ಶಿವಾಗಮ ವಿಶಾರದ್ರು) ದಿೇಕ್ಷ ಯೆಿಂದ್ು ಕರ ಯುತ್ಾ್ರ . 
ಸಾ ದಿೇಕ್ಷಾ ತಿರವಿಧ್ಾ ಪ್ರೇಕಾ್ 

ವ ೀಧಾರ್ಪಾ ಕಿರಯಾರ್ಪಾ 

ಮಿಂತರರ್ಪಾ ಚ ತಾಪಸ || 6-12 
ಮಿಂತ್ರದಿೇಕ್ಷ  ಮತ್ು್ ಕಿರಯಾದಿೇಕ್ಷ  ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ 
ಮ ರು ವಿಧ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳಿದಾದರ . 

ಗುರ ್ ೀ-ರಾ ಲ ್ ೀಕ್ ಮಾತ ರೀಣ್ 

ಹಸ ್ಮಸಕ್್ ಯೀಗತಃ | 
ಯಃ ಶಿವತ್ವ ಸಮಾವ ೀಶ  ೀ 
ವ ೀಧಾ ದಿೀಕ್ ೀತಿ ಸಾ ಮತಾ || 6-13 

ಶಿರೇಗುರುವಿನ ಆಲ  ೇಕನ (ಕೃಪ್ಾಕಟಾಕ್ಷ ವಿೇಕ್ಷಣ) ಮಾತ್ರದಿಿಂದ್ 
ಮತ್ು್ ಹಸ್್ ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಿಂಯೇಗದಿಿಂದ್ ಯಾವ ಶಿವತ್ವವು 
ಸ್ಮಾವ ೇಶಗ  ಳ್ಳಳವುದ  ೇ, ಅದ್ು ವ ೇಧ್ಾದಿೇಕ್ಷ ಯೆಿಂದ್ು 
ಸ್ಮಮತ್ವಾಗಿದ . 

ಮಾಿಂತಿರೀ ದಿೀಕ್ ೀತಿ ಸಾ ಪ್ರೀಕಾ್ 

ಮಿಂತರ ಮಾತ ್ ರೀಪದ ೀಶಿನಿೀ | 
ಕ್ುಿಂಡ್ಮಿಂಡ್ಲ ಕ ್ೀ ಪ ೀತಾ 

ಕಿರಯಾದಿೀಕ್ಾ ಕಿರಯೀತ್ರಾ || 6-14 

ಮಿಂತ್ರವನುನ ಮಾತ್ರ ಉಪದ ೇಶಿಸ್ಲ್ಪಡುವ 
ದಿೇಕ್ಷ ಯು ಮಿಂತ್ರದಿೇಕ್ಷ ಯೆಿಂದ್ು ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುತ್್ದ . 
ಕುಿಂಡಮಿಂಡಲ್ಗಳ್ನುನ ರಚಿಸಿ 
ಕಿರಯಾಪರಧ್ಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ದಿೇಕ್ಷ ಯು 
ಕಿರಯಾದಿೇಕ್ಷ ಯು. 

ಶುಭಮಾಸ ೀ ಶುಭತಿಥೌ 

ಶುಭಕಾಲ ೀ ಶುಭ ೀಹನಿ | 
ವಭ್ತಿಿಂ ಶಿವಭಕ ್ೀಭ ್ ಯೀ 
ದತಾ್ವ ತಾಿಂಬ್ಲ ಪೂವವಕ್ಮ್ |6-15 

ಶುಭ (ಮಾಘಾದಿ) ಮಾಸ್ಗಳ್ಲಿಲ, ಶುಭ (ಭದಾರದಿ) ತಿರ್ಥಗಳ್ಲಿಲ, ಶುಭ 
(ಅಮೃತ್ಾದಿ) ಕಾಲ್ಗಳ್ಲಿಲ, ಶುಭ (ಸ  ೇಮ, ಶುಕಾರದಿ) ವಾರದ್ಲಿಲ 
ಶಿವಭಕ್ರಿಗ  ತ್ಾಿಂಬ್ ಲ್ಪೂವಿಕವಾದ್ ವಿಭ ತಿಯನುನ ಕ  ಟುು- 

ಯಥಾವಧಿ ಯಥಾಯೀಗಮ್ 

ಶಿಷಯಮಾನಿೀಯ ದ ೀಶಿಕ್ಃ | 
ಸಾನತಿಂ ಶುಕಾಲಿಂಬರಧ್ರಮ್ 

ದಿಂತಧಾವನ ಪೂವವಕ್ಮ್ || 6-16 

 

ಮಿಂಡ್ಲ ೀ ಸಾಥಪಯೀಚ್ಛಛಷಯಮ್ 

ಪಾರಮ್ ಮುಖಿಂ ತಮ್ ದಮುಖಃ | 
ಶಿವಸಯ ನಾಮ ಕಿೀತಿವಿಂ ಚ 

ಚ್ಛಿಂತಾಮಪಿ ಚ ಕಾರಯೀತ್ || 6-17 

ದ್ಿಂತ್ಧ್ಾವನವನುನ ಮಾಡಿ (ಹಲ್ುಲಜಿಿ) ಸಾನನ ಮಾಡಿ, ಶುಭರವಾದ್ 
ಮಡಿಯನುನಟು ಶಿಷಯನನುನ ದ ೇಶಿಕನು ಕರ ತ್ಿಂದ್ು ಮಿಂಡಲ್ (ಸ್ವಸಿ್ಕ 
ಮಿಂಡಲ್)ದ್ಲಿಲ ಪೂವಿ ಇಲ್ಲವ ೇ ಉತ್್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ ಡಿಸ್ಬ ೇಕು 
ಮತ್ು್ ಶಿವನ ಚಿಿಂತ್ನ ಯನುನ ಹಾಗ  ಶಿವನಾಮ 
ಸ್ಿಂಕಿೇತ್ಿನ ಯನುನ ಮಾಡಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ವಭ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಂ ದತಾ್ವರ್ ರೀ 
ಯಥಾಸಾಥನಿಂ ಯಥಾವಧಿ | 

ಪಿಂಚಬರಹಮ ಮಯೈಸತ್ರ 
ಸಾಥಪಿತ ೈಃ ಕ್ಲಶ  ೀದಕ ೈಃ || 6-18 

ವಿಧಿಪೂವಿಕವಾಗಿ (ಶಾಸ  ರೇಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂತ್ ) 
ಆಯಾ ಸಾಥನ (ಮಸ್್ಕಾದಿ)ಗಳ್ಲಿಲ ತಿರಪುಿಂಡರ 
ಪಟುವನುನ ಧ್ರಿಸಿ, ಅವನ ಮುಿಂದ  ಪಿಂಚ್ಬ್ರಹಮ 
ಪರತಿೇಕಗಳಾಗಿ ಸಾಥಪಸ್ಲ್ಪಟು ಕಲ್ಶ (ಪಿಂಚ್ 
ಕಲ್ಶ)ಗಳ್ ಉದ್ಕದಿಿಂದ್- 

ಆಚಾಯವಃ ಸಮಮೃತಿವಗಭಃ 
ತಿರಃ ಶಿಷಯ ಮಭಿಷಿಂಚಯೀತ್ | 
ಅಭಿಷಚಯ ಗುರುಃ ಶಿಷಯಮ್ 

ಆಸಿೀನಿಂ ಪರಿತಃ ಶುಚ್ಛಮ್ ||   6-19 

ಆಚ್ಾಯಿನು ಋತಿವಜರಿಿಂದ  ಡಗ ಡಿ ಶಿಷಯನಿಗ  ಮ ರು ಬಾರಿ 
ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುನ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಹಿೇಗ  ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುನ ಮಾಡಿ 
ಗುರುವು ತ್ನನ ಸ್ಮೇಪದ್ಲಿಲ ಶುಚಿಭ ಿತ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ 
ಶಿಷಯನಿಗ - 

ತತಃ ಪಿಂಚಾಕ್ಷರಿೀಿಂ ಶ ೈವೀಮ್ 

ಸಿಂಸಾರ ಭಯ ತಾರಿಣೀಮ್ ||  6-20 
ತಸಯ ದಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣ ವ ತು 
ನಿಗ್ಢಮಪಿ ಕಿೀತವಯೀತ್ | 
ಛಿಂದ ್ ೀ ರ್ಪಮ್ ಋಷಿಂ ಚಾಸಯ 
ದ ೀವತಾ ನಾಯಸ ಪದಧತಿಮ್ ||   6-21 

ಅನಿಂತ್ರ ಸ್ಿಂಸಾರಭಯವನುನ ದ್ ರ ಮಾಡುವ, 

ಶಿವ ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧಿಯಾದ್ ಪಿಂಚ್ಾಕ್ಷರ ಮಿಂತ್ರವನುನ 
(ಶಿವ ಪಿಂಚ್ಾಕ್ಷರಿ ಮಿಂತ್ರವನುನ) ಆ ಶಿಷಯನ 
ಬ್ಲ್ಗಿವಿಯಲಿಲ ನಿಗ ಢ (ಗುಪ್)ವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕು. 
ಅದ್ರಿಂತ್  ಆ ಮಿಂತ್ರದ್ ಛಿಂದ್ಸ್ುು, ರ ಪ, ಋಷಿ, 

ದ ೇವತ್  ಮತ್ು್ ಅದ್ರ ನಾಯಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನುನ 
ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕು. 

ಇತಿ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸಥಲಮ್ ಅಥ ಲಿಂಗಧಾರಣ್ ಸಥಲಮ್   

ಸಾಾಟಿಕ್ಿಂ ಶ ೈಲಜಿಂ ವಾಪಿ 

ಚಿಂದರಕಾಿಂತ ಮಯಿಂ-ತು ವಾ | 
ಬಾಣ್ಿಂ-ವಾ ಸ್ಯವಕಾಿಂತಿಂ ವಾ 

ಲಿಂಗಮೀಕ್ಿಂ ಸಮಾ-ಹರ ೀತ್ || 6-22 

ಸ್ಪಟಿಕ, ಶಿರೇಶ ೈಲ್ಪವಿತ್ ಶಿಲ , ಚ್ಿಂದ್ರಕಾಿಂತ್ಶಿಲ , ಸ್ ಯಿಕಾಿಂತ್ 
ಶಿಲ  ಮತ್ು ್ನಮಿದಾ ಬಾಣಲಿಿಂಗ – ಇವುಗಳ್ಲಿಲ 
ಯಾವುದಾದ್ರ  ಿಂದ್ು ಶಿಲ ಯಿಂದ್ ನಿಮಿತ್ವಾದ್ ಲಿಿಂಗವನುನ 
(ದಿೇಕ್ಷ ಗಾಗಿ) ತ್ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೇಕು. 

ಸವವ ಲಕ್ಷಣ್ ಸಿಂಪನ ನೀ 
ತಸಿಮನ್ ಲಿಂರ್ ೀ ವಶ  ೀಧಿತ ೀ | 
ಪಿೀಠಸಿಥತ ೀ ಅಭಿಷಕ ್ೀ ಚ 

ಗಿಂಧ್ ಪ ಷ್ಾಾ ದಿ ಪೂಜಿತ ೀ | 
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ಮಿಂತರಪೂತ ೀ ಕ್ಲಾಿಂ ಶ ೈವೀಮ್ 

ಯೀಜಯೀದಿವಧಿನಾ ಗುರುಃ || 6-23 

ಶಿಷಯಸಯ ಪಾರಣ್ಮಾದಾಯ 

ಲಿಂರ್ ೀ ತತರ ನಿಧಾಪಯೀತ್ | 6-24 

ಸ್ವಿ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಿಂದ್ ಕ ಡಿದ್, ಶಾಸ್ರವಿಧಿಯಿಂದ್ 
ಪರಿಶುದ್ಧಗ  ಳಿಸಿದ್ ಹಸ್್ಪೇಠದ್ಲಿಲರಿಸಿ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುನ ಮಾಡಿದ್ 
ಮತ್ು್ ಗಿಂಧ್ ಪುಷ್ಾಪದಿಗಳಿಿಂದ್ ಪೂಜಿಸ್ಲ್ಪಟು, ಮಿಂತ್ರದಿಿಂದ್ 
ಸ್ಿಂಸ್ಕರಿಸ್ಲ್ಪಟು ಆ ಲಿಿಂಗದ್ಲಿಲ ಶಿರೇಗುರುವು ವಿಧ್ುಯಕ್ವಾಗಿ 
ಶಿವಕಲ ಯನುನ (ಶಿಷಯನ ಚಿತ್ಕಳ ಯನುನ) ಸ್ಿಂಯೇಜಿಸ್ಬ ೇಕು (ಹಸ್್ 
ಮಸ್್ಕ ಸ್ಿಂಯೇಗ ದಿಿಂದ್). ಆ ಲಿಿಂಗದ್ಲಿಲಯೆೇ ಶಿಷಯನ ಪ್ಾರಣವನ ನ 
ಸ್ಹ ತ್ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ಪರತಿಷಿಠಸ್ಬ ೇಕು. 

ತಲಲಿಂಗಿಂ ತಸಯ ತು ಪಾರಣ ೀ 
ಸಾಥಪಯೀ ದ ೀಕ್ ಭಾವತಃ | 
ಏವಿಂ ಕ್ೃತಾವ ಗುರುರ್ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶಿಷಯಹಸ ್ೀ ನಿಧಾಪಯೀತ್ || 6-25 

ಅದ್ರಿಂತ್  ಆ ಶಿಷಯನ ಪ್ಾರಣದ್ಲಿಲ ಆ ಲಿಿಂಗವನುನ 
ಏಕಭಾವದಿಿಂದ್ (ತ್ಾದಾತ್ಯ ಭಾವದಿಿಂದ್) 
ಸಾಥಪಸ್ಬ ೇಕು. ಹಿೇಗ  ಮಾಡಿ ಶಿರೇಗುರುವು ಶಿಷಯನ 
ಹಸ್್ದ್ಲಿಲ ಆ ಲಿಿಂಗವನುನ ಕ  ಡಬ ೇಕು. 

ಪಾರಣ್ವದಾಧರಣೀಯಿಂ ತತ್ 

ಪಾರಣ್ಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ತವ | 
ಕ್ದಾಚ್ಛತ್  ಕ್ೃತರಚ್ಛದಾವಪಿ 

ನ ವಯೀಜಯ ದ ೀಹತಃ || 6-26 

ಹ ೇ ಶಿಷಯನ ೇ), ಇದ್ು ನಿನನ ಪ್ಾರಣಲಿಿಂಗವು. ಇದ್ನುನ ನಿೇನು ನಿನನ 
ಪ್ಾರಣದ್ಿಂತ್  ಧ್ರಿಸ್ಬ ೇಕು ಎಿಂದ್ , ಎಲಿಲಯ  ಇದ್ನುನ ನಿನನ 
ದ ೇಹದಿಿಂದ್ ಅಗಲಿಸ್ಬ ೇಡ. 

ಯದಿ ಪರಮಾದಾತ್ ಪತಿತ ೀ 
ಲಿಂರ್ ೀ ದ ೀಹಾನ್ ಮಹೀತಲ ೀ | 
ಪಾರಣಾನ್ ವಮುಿಂಚ ಸಹಸಾ 

ಪಾರಪ್ಯೀ ಮೀಕ್ಷಸಿಂಪದಃ || 6-27 

ಒಿಂದ್ು ವ ೇಳ  ಪರಮಾದ್ದಿಿಂದ್ (ಎಚ್ಚರಿಕ  
ಇಲ್ಲದಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್) ಲಿಿಂಗವು ದ ೇಹದಿಿಂದ್ ಕಳ್ಚಿ 
ಭ ಮಯ ಮೆೇಲ  ಬಿದ್ದದ ದೇ ಆದ್ರ  ಮೇಕ್ಷ 
ಸ್ಿಂಪತಿನ್ ಪ್ಾರಪ್ಗಾಗಿ ಕ ಡಲ ೇ ಪ್ಾರಣವನುನ 
ತ್ಾಯಗ ಮಾಡು (ದಿೇಕ್ಷ ಯಿಂದ್ ಪಡ ದ್ ಲಿಿಂಗವನುನ 
ಪ್ಾರಣಕಿಕಿಂತ್ಲ್  ಮಗಿಲಾಗಿ ಪರೇತಿಸ್ು ಎಿಂಬ್ 
ಭಾವ). 

ಇತಿ ಸಿಂಬ ್ ೀಧಿತಃ ಶಿಷ್ ್ ಯೀ 
ಗುರುಣಾ ಶಾಸರವ ೀದಿನಾ | 
ಧಾರಯೀಚಾಛಿಂಕ್ರಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶರಿೀರ ೀ ಪಾರಣ್ಯೀಗತಃ || 6-28 

ಶಾಸ್ರ (ವಿೇರಶ ೈವ ಶಾಸ್ರ)ವನುನ ಬ್ಲ್ಲಿಂತ್ಹ ಶಿರೇ ಗುರುವಿನಿಿಂದ್ ಈ 
ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಸ್ಿಂಬ  ೇಧಿಸ್ಲ್ಪಟು (ತಿಳಿ ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಟು) ಶಿಷಯನು ಆ 
ಇಷುಲಿಿಂಗವನುನ ಪ್ಾರಣವಿರುವವರ ಗ  ತ್ನನ ದ ೇಹದ್ ಮೆೇಲ  
ಧ್ರಿಸಿಕ  ಿಂಡಿರಬ ೇಕು. 

ಲಿಂಗಸಯ ಧಾರಣ್ಿಂ ಪ ಣ್ಯಮ್ 

ಸವವ ಪಾಪ ಪರಣಾಶನಮ್ | 
ಆದೃತಿಂ ಮುನಿಭಿಃ ಸವ ವಃ 
ಆಗಮಾಥವ ವಶಾರದ ೈಃ || 6-29 

ಇಷುಲಿಿಂಗವನುನ ಧ್ರಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಪುಣಯದ್ 
ಪ್ಾರಪ್ಯಾಗುವುದ್ು ಮತ್ು್ ಎಲಾಲ ಪ್ಾಪಗಳ್ಳ 
ನಾಶ ಹ  ಿಂದ್ುವವು. (ಅಿಂತ್ ಯೆೇ) ಶಿವಾಗಮಗಳ್ 
ಅಥಿವನುನ ತಿಳಿದ್ ವಿಶಾರದ್ರಾದ್ (ನಿಪುಣರಾದ್) 
ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳ್ಳ ಇದ್ನುನ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿದಾದರ . 

ಲಿಂಗಧಾರಣ್ ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ದಿವಧಾ ಸವಾವಥವ ಸಾಧ್ಕ ೈಃ | 
ಬಾಹಯಮಾಭಯಿಂತರಿಂ ಚ ೀತಿ 

ಮುನಿಭಿರ್ ಮೀಕ್ಷ ಕಾಿಂಕ್ಷಭಿಃ || 6-30 

ಸ್ವಿ ಪುರುಷ್ಾಥಿ ಸಾಧ್ಕರಾದ್, ಮೇಕ್ಷಾಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳಾದ್ 
ಮುನಿಗಳಿಿಂದ್ ಈ ಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ ಯು ಬಾಹಯ ಮತ್ು ್ಆಭಯಿಂತ್ರ 
(ಬ್ಹಿರಿಂಗ ಮತ್ು್ ಅಿಂತ್ರಿಂಗ)ವ ಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಎರಡು ಪರಕಾರ 
ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಟಿುದ . 

ಚ್ಛದ್ರಪಿಂ ಪರಮಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶಾಿಂಕ್ರಿಂ ಸವವಕಾರಣ್ಮ್ | 
ಯತ್ ತಸಯ ಧಾರಣ್ಿಂ ಚ್ಛತ ್ೀ 
ತದಾಿಂತರ ಮುದಾಹೃತಮ್ || 6-31 

ಸ್ವಿಕ ಕ ಕಾರಣೇಭ ತ್ವಾದ್, 

ಶಿವಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧ್ವಾದ್ ಯಾವ ಚಿದ್ ರಪವಾದ್ 
(ಅರಿವಿನ ಸ್ವರ ಪದ್) ಆ ಪರಮಲಿಿಂಗವನುನ 
ಚಿತ್್ದ್ಲಿಲ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳ್ಳಳವುದ ೇ 
ಅಿಂತ್ರಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣವ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ . 

ಚ್ಛದ್ರಪಿಂ ಹ ಪರಿಂ ತತ್ವಮ್ 

ಶಿವಾಖಯಿಂ ವಶವಕಾರಣ್ಮ್ | 
ನಿರಸವ್ಶವ ಕಾಲುಷಯಮ್ 

ನಿಷಕಲಿಂ ನಿವವಕ್ಲಾಕ್ಮ್ || 6-32 

ಸ್ವಿಕ ಕ ಕಾರಣೇಭ ತ್ವಾದ್, ಶಿವಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧ್ವಾದ್ ಯಾವ 
ಚಿದ್ ರಪವಾದ್ (ಅರಿವಿನ ಸ್ವರ ಪದ್) ಆ ಪರಮಲಿಿಂಗವನುನ 
ಚಿತ್್ದ್ಲಿಲ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳ್ಳಳವುದ ೇ ಅಿಂತ್ರಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣವ ಿಂದ್ು 
ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ . 

ಸತಾ್ನಿಂದ ಪರಿಸ್ಾತಿವ- 
ಸಮುಲಾಲಸ ಕ್ಲಾಮಯಮ್ | 
ಅಪರಮೀಯಮ ನಿದ ವಶಯಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷುಭಿರು ಪಾಸಿತಮ್ || 6-33 

ಆ ಪರತ್ತ್ವವು ಸ್ತ್ಾ್ನಿಂದ್ಗಳ್ ಪರಿಸ್ ೂತಿಿ 
(ಸ್ತ್, ಚಿತ್, ಆನಿಂದ್)ಯೆಿಂಬ್ ಸ್ಮುಲಾಲಸ್ 
ರ ಪವಾದ್ ಕಲಾಶಕಿ್ಯಿಂದ್ ಯುಕ್ವಾಗಿದ . ಅದ್ು 
ಪರಮಾಣಗಳಿಗ  ಅಗಮಯವೂ, ಅನಿದ ಿಶಯವೂ 
ಆಗಿದ . ಆದ್ರ  ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಿಂದ್ ಉಪ್ಾಸಿಸ್ಲ್ು 
ಅಹಿವಾದ್ುದಾಗಿದ . 
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ಪರಿಂ ಬರಹಮ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ 

ಪರಪಿಂಚಾತಿೀತಮವಯಯಮ್ | 
ತದ ೀವ ಸವವಭ್ತಾನಾಮ್ 

ಅಿಂತಸಿರಸಾಥನರ್ ್ ೀಚರಮ್ || 6-34 

ಪರಪಿಂಚ್ಕ ಕ ಅತಿೇತ್ವಾದ್, ಅವಯಯವಾದ್ (ಅವಿನಾಶಿಯಾದ್) 
ಪರಬ್ರಹಮವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಪಡುವ ಆ ಮಹಾಲಿಿಂಗವು ಸ್ವಿಜಿೇವಿಗಳ್ 
ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ ಮ ರು ಸಾಥನಗಳ್ಲಿಲ ಅದ ೇ ಗ  ೇಚ್ರಿಸ್ುತ್್ದ . 

ಮ್ಲಾಧಾರ ೀ ಚ ಹೃದಯೀ 
ಭ್ರಮಧ ಯೀ ಸವವದ ೀಹನಾಮ್ | 
ಜ ್ಯೀತಿಲವಿಂಗಿಂ ಸದಾ ಭಾತಿ 

ಯದ್ ಬರಹ ೋತಾಯ ಹುರಾಗಮಾಃ || 6-
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ವಾಗಮಗಳ್ಲಿಲ ಬ್ರಹಮವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಸಿಕ  ಳ್ಳಳವ ಆ 
ಜ  ಯೇತಿಲಿಿಿಂಗವು ಸ್ವಿಜಿೇವಿಗಳ್ ಮ ಲಾಧ್ಾರ 
(ಆಧ್ಾರ ಚ್ಕರ), ಹೃದ್ಯ (ಅನಾಹತ್ ಚ್ಕರ) ಮತ್ು್ 
ಭ ರಮಧ್ಯ (ಆಜ್ಞಾ ಚ್ಕರ)ಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವಾಗಲ್  
ಪರಕಾಶಿಸ್ುತ್್ದ . 

ಅಪರಿಚ್ಛಛನನಮವಯಕ್್ಮ್ 

ಲಿಂಗಿಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನಮ್ | 
ಉಪಾಸನಾಥವ ಮಿಂತಃಸಥಮ್ 

ಪರಿಚ್ಛಛನನಿಂ ಸವಮಾಯ ಯಾ || 6-36 

ಅಪರಿಚಿೆನನ (ಅಖಿಂಡ)ವಾದ್, ಅವಯಕ್ವಾದ್, ಸ್ನಾತ್ನವಾದ್ 
(ಯಾವಾಗಲ್  ಇರುವ), ಪರಬ್ರಹಮ ಸ್ವರ ಪವಾದ್, ಅಿಂತ್ಸ್ಥವಾದ್ 
ಆ ಲಿಿಂಗವು ತ್ನನ ಮಾಯಾಶಕಿಯ್ಿಂದ್ ಉಪ್ಾಸ್ನ ಗ  ೇಸ್ಕರ 
ಪರಿಚಿೆನನವಾಯತ್ು (ಖಿಂಡಿತ್ವಾಯತ್ು). (ಇದ್ು 
ಸ್ವಾಿತ್ಮಭಾವವಾಗಿದ ). 

ಲಯಿಂ ಗಚಛತಿ ಯತ ೈವ 

ಜಗದ ೀ ತಚ್ ಚರಾಚರಮ್ | 
ಪ ನಃ ಪ ನಃ ಸಮುತಾತಿ್ಮ್ 

ತಲಲಿಂಗಿಂ ಬರಹಮ ಶಾಶವತಮ್ || 6-37 

ಚ್ರಾಚ್ರಾತ್ಮಕವಾದ್ ಈ ಜಗತ್ು ್ಎಲಿಲ ಪುನಃ 
ಪುನಃ ಉತ್ಪತಿ್ಯಾಗುವುದ  ೇ ಮತ್ು್ 
ಲ್ಯವಾಗುವುದ  ೇ ಆ ಶಾಶವತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹಮವ ೇ 
ಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಸಿಕ  ಳ್ಳಳವುದ್ು. 

ತಸಾಮಲಲಿಂಗಮ್ ಇತಿ ಖ್ಾಯತಮ್ 

ಸತಾ್ನಿಂದಚ್ಛದಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಬೃಹತಾ್ವದ್ ಬೃಿಂಹಣ್ತಾವಚಚ 
ಬರಹಮ ಶಬಾಾ ಭಿಧ ೀಯಕ್ಮ್ || 6-38 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಸ್ಚಿಚದಾನಿಂದ್ ಸ್ವರ ಪವಾದ್ ಆ ಪರಮತ್ತ್್ವವು 
ಲಿಿಂಗವ ಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಖ್ಾಯತಿಯನುನ ಪಡ ಯತ್ು. ಇದ್ು ವಿಶವಕಿಕಿಂತ್ಲ್  
ಬ್ೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಮತ್ು್ ವಿಶವಕ ಕ 
ಮಹಾಪ್ೇಷಕವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಇದ್ು ಬ್ರಹಮಶಬ್ದಕ ಕ 
ಅಭಿಧ್ ೇಯವಾಗಿರುತ್್ದ  (ಇದ್ನುನ ಬ್ರಹಮವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಾಗಿದ ). 

ಆಧಾರ ೀ ಹೃದಯೀ ವಾಪಿ 

ಭ್ರಮಧ ಯೀ ವಾ ನಿರಿಂತರಮ್ | 
ಜ ್ಯೀತಿಲವಿಂರ್ಾನುಸಿಂಧಾನಮ್ 

ಆಿಂತರಿಂ ಲಿಂಗಧಾರಣ್ಮ್ || 6-39 

ಮ ಲಾಧ್ಾರ, ಹೃದ್ಯ ಮತ್ು್ ಭ ರಮಧ್ಯದ್ಲಿಲ 
ನಿರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಜ  ಯೇತಿಲಿಿಿಂಗದ್ 
ಅನುಸ್ಿಂಧ್ಾನವನುನ ಮಾಡುವುದ ೇ ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ 
ಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ ಯು. 

ಆಧಾರ ೀ ಕ್ನಕ್ಪರಖಯಮ್ 

ಹೃದಯೀ ವದುರಮಪರಭಮ್ | 
ಭ್ರಮಧ ಯೀ ಸಾಟಿಕ್ಚಾಛಯಮ್ 

ಲಿಂಗಿಂ ಯೀಗೀ ವಭಾವಯೀತ್ || 6-
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ಯೇಗಿಯು ಅಿಂತ್ರ ಲಿಿಂಗಾನುಸ್ಿಂಧ್ಾನವನುನ ಮಾಡುವಾಗ 
ಆಧ್ಾರಚ್ಕರದ್ಲಿಲ ಸ್ವಣಿವಣಿದ್, ಹೃದ್ಯದ್ ಅನಾಹತ್ಚ್ಕರದ್ಲಿಲ 
ವಿದ್ುರಮ (ಹವಳ್)ದ್ ಕಾಿಂತಿಯ ಮತ್ು್ ಭ ರಮಧ್ಯದ್ ಆಜ್ಞಾಚ್ಕರದ್ಲಿಲ 
ಸ್ೂಪಟಿಕವಣಿದ್ ಲಿಿಂಗವನುನ ಭಾವಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ನಿರುಪಾಧಿಕ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಲಿಂಗಸಾಯಿಂತರಧಾರಣ್ಮ್ | 
ವಶಿಷಟಿಂ ಕ ್ೀಟಿಗುಣತಮ್ 

ಬಾಹಯಲಿಂಗಸಯ ಧಾರಣಾತ್ || 6-41 

ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ಲಿಲಯ ಈ ಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ ಯು 
ನಿರುಪ್ಾಧಿಕ ಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ  ಯೆಿಂದ್ು 
ಖ್ಾಯತ್ವಾಗಿದ . ಇದ್ು 
ಬಾಹಯಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ ಗಿಿಂತ್ಲ್  ಕ  ೇಟಿ ಪ್ಾಲ್ು 
ಮಗಿಲಾದ್ುದ್ು ಆಗಿದ . 

ಯೀ ಧಾರಯಿಂತಿ ಹೃದಯೀ 
ಲಿಂಗಿಂ ಚ್ಛದ್ರಪಮೈಶವರಮ್ | 
ನ ತ ೀಷ್ಾಿಂ ಪ ನರಾವೃತಿಃ್ 
ಘ್ೀರ ಸಿಂಸಾರ ಮಿಂಡ್ಲ ೀ || 6-42 

ಯಾರು ತ್ನನ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲ ಚಿದ್ ರಪವಾದ್ ಈಶವರ 
ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧಿಯಾದ್ ಲಿಿಂಗವನುನ ಧ್ರಿಸ್ುತ್ಾ್ರ ಯೇ ಅವರಿಗ  ಈ 
ಘ ೇರ ಸ್ಿಂಸಾರಮಿಂಡಲ್ದ್ಲಿಲ ಪುನರಾವೃತಿ್ಯು (ಪುನಜಿನಮವು) 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಿಂತಲವಿಂರ್ಾನುಸಿಂಧಾನಮ್ 

ಆತಮವದಾಯಪರಿಶರಮಃ | 
ಗುರ್ಪಾಸನಶಕಿ್ಶಚ 
ಕಾರಣ್ಿಂ ಮೀಕ್ಷಸಿಂಪದಾಮ್ || 6-43 

ಗುರುಸ ೇವ ಯನುನ ಮಾಡುವ ಶಕಿಯ್ು, 
ಆತ್ಮವಿದ ಯಯ ಪರಿಶರಮವು (ಶರವಣ, ಮನನ, 

ನಿಧಿಧ್ಾಯಸ್ನಗಳ್ಳ) ಮತ್ು್ 
ಅಿಂತ್ಲಿಿಿಂಗಾನುಸ್ಿಂಧ್ಾನ – ಇವು ಮ ರು 
ಮೇಕ್ಷಸ್ಿಂಪತ್್ನುನ ಪಡ ಯುವ ಕಾರಣಗಳ್ಳ 
(ಸಾಧ್ನಗಳ್ಳ). 

ವ ೈರಾಗಯಜ್ಞಾನಯುಕಾ್ನಾಮ್ 

ಯೀಗನಾಿಂ ಸಿಥರಚ ೀತಸಾಮ್ | 
ಅಿಂತಲವಿಂರ್ಾನು ಸಿಂಧಾನ ೀ 
ರುಚ್ಛಬಾವಹ ಯೀ ನ ಜಾಯತ ೀ || 6-44 

ವ ೈರಾಗಯ ಮತ್ು ್ಜ್ಞಾನದಿಿಂದ್ ಕ ಡಿದ್ ಸಿಥರಚಿತ್್ವುಳ್ಳ 
ಯೇಗಸಾಧ್ಕರಿಗ  ಅಿಂತ್ಲಿಿಿಂಗಾನುಸ್ಿಂಧ್ಾನದ್ಲಿಲಯೆೇ ಅಭಿರುಚಿ 
ಉಿಂಟಾಗುವುದ್ು. ಬಾಹಯಲಿಿಂಗದ್ಲಿಲ ಅಭಿರುಚಿ ಉಿಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

7ಬರಹಾಮ ವಷುಾಶಚ ರುದರಶಚ 
ವಾಸವಾದಾಯಶಚ ಲ ್ ೀಕ್ಪಾಃ | 

ಮುನಯಃ ಸಿದಧಗಿಂಧ್ವಾವಃ 
ದಾನವಾ ಮಾನವಾಸ್ಥಾ || 6-45 

ಬ್ರಹಮನ , ವಿಷುಾವೂ, ರುದ್ರನ , ವಾಸ್ವಾದಿ 
(ಇಿಂದಾರದಿ) ಲ  ೇಕಪ್ಾಲ್ಕರು (ದಿಕಾಪಲ್ಕರು), 
ಮುನಿಗಳ್ಳ, ಸಿದ್ಧರು, ಗಿಂಧ್ವಿರು ಹಾಗ ಯೆೇ 
ದಾನವರು ಮತ್ು್ ಮಾನವರು- 
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ಸವ ವ ಚ ಜ್ಞಾನಯೀರ್ ೀನ 

ಸವವಕಾರಣ್ಕಾರಣ್ಮ್ | 
ಪಶಯಿಂತಿ ಹೃದಯೀ ಲಿಂಗಮ್ 

ಪರಮಾನಿಂದಲಕ್ಷಣ್ಮ್ || 6-46 

ಇವರ ಲ್ಲರ  ಜ್ಞಾನಯೇಗದಿಿಂದ್ ಸ್ಮಸ್್ ಕಾರಣಗಳಿಗ  
ಕಾರಣನಾದ್, ಪರಮಾನಿಂದ್ ಲ್ಕ್ಷಣವುಳ್ಳ (ಸ್ವರ ಪವಾದ್) 
ಲಿಿಂಗವನುನ ತ್ಮಮ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲಯೆೇ ಕಾಣುತ್ಾ್ರ . 

ತಸಾಮತಸವವಪರಯತ ನೀನ 

ಶಾಿಂಕ್ರಿಂ ಲಿಂಗಮುತ್ಮಮ್ | 
ಅಿಂತರ್ ವಭಾವಯೀದ್ ವದಾವನ್ 

ಅಶ ೀಷಕ ಲೀಶ ಮುಕ್್ಯೀ || 6-47 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಸ್ವಿಪರಯತ್ನದಿಿಂದ್ ಉತ್್ಮವಾದ್ 
ಶಿವಲಿಿಂಗವನುನ (ಜ  ಯೇತಿಲಿಿಿಂಗವನುನ) ಜ್ಞಾನಿಯು 
ತ್ನನ ಸ್ಮಸ್್ ಕ ಲೇಶಗಳ್ ಮುಕಿ್ಗಾಗಿ ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ಲಿಲ 
ಭಾವಿಸ್ಬ ೇಕು (ಧ್ಾಯನಿಸ್ಬ ೇಕು). 

ಅಿಂತರ್ ಧಾರಯಿತುಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಅಶಕ್್ಃ ಶಕ್್ ಏವ ವಾ | 
ಬಾಹಯಿಂ ಚ ಧಾರಯೀಲಲಿಂಗಮ್ 

ತದ್ರಪರ್ಮತಿ ನಿಶಚಯಾತ್ || 6-48 

ಜ  ಯೇತಿಲಿಿಿಂಗವನುನ ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ಲಿಲ ಧ್ರಿಸ್ಲ್ು ಶಕ್ನಾಗಲಿ 
ಅಥವಾ ಅಶಕ್ನ ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನು ಬಾಹಯಲಿಿಂಗವನುನ ಆ 
ಜ  ಯೇತಿಲಿಿಿಂಗದ್ ಸ್ವರ ಪವ ಿಂತ್ಲ ೇ ನಿಶಚಯಸಿ ಧ್ರಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಲಿಂಗಿಂ ತು ತಿರವಧ್ಿಂ ಪ್ರೀಕ್ಮ್್ 

ಸ ಥ್ಲಿಂ ಸ್ಕ್ಷಮಿಂ ಪರಾತಾರಮ್ | 
ಇಷಟಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ಸ ಥ್ಲಮ್ 

ಯದ್ ಬಾಹ ಯೀ ಧಾಯವತ ೀತನೌ6-49 

ಈ ಲಿಿಂಗವು ಸ್ ಥಲ್, ಸ್ ಕ್ಷಮ ಮತ್ು್ ಪರಾತ್ಪರ 
(ಕಾರಣ) ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಮ ರು ಪರಕಾರವಾಗಿ 
ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಟಿುದ . ಯಾವುದ್ು ಬಾಹಯ ತ್ನುವಿನಲಿಲ 
ಧ್ರಿಸ್ಲ್ಪಟಿುದ ಯೇ ಆ ಸ್ ಥಲ್ವಾದ್ ಲಿಿಂಗವು 
ಇಷುಲಿಿಂಗವಾಗಿದ . 

ಪಾರಣ್ಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ಸ್ಕ್ಷಮಮ್ 

ಯದಿಂತಭಾವವನಾಮಯಮ್ | 
ಪರಾತಾರಿಂ ತು ಯತ ್ ರೀಕ್್ಮ್ 

ತೃಪಿಲ್ಿಂಗಿಂ ತದುಚಯತ ೀ || 6-50 

ಸ್ ಕ್ಷಮವಾದ್ ಲಿಿಂಗವ ೇ ಪ್ಾರಣಲಿಿಂಗವು. ಯಾವುದ್ು ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ಲಿಲ 
ಭಾವಮಯವಾಗಿರುವುದ  ೇ ಅದ್ು ಪರಾತ್ಪಪರಲಿಿಂಗ. ಅದ್ುವ ೇ 
ತ್ೃಪ್ಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು, ಭಾವಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುತ್್ದ . 

ಭಾವನಾತಿೀತಮವಯಕ್್ಮ್ 

ಪರಬರಹಮ ಶಿವಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ಇಷಟಲಿಂಗರ್ಮದಿಂ ಸಾಕ್ಾತ್| ಅನಿಷಟ 
ಪರಿಹಾರತಃ | ಧಾರಯೀ ದವ 
ಧಾನ ೀನ 

ಶರಿೀರ ೀ ಸವವದಾ ಬುಧ್ಃ || 6-51 

ಅವಯಕ್ವೂ (ರ ಪ್ಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ್), ಭಾವನ ಗ  
ಅತಿೇತ್ವಾದ್ುದ್  ಆ ಪರಶಿವನ ಿಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿನ ಆ 
ಪರಬ್ರಹಮವ ೇ ಈ ಇಷುಲಿಿಂಗವು. ಇದ್ು ಸಾಕ್ಷಾತ್ 
ಅನಿಷು (ಸ್ಿಂಸಾರದ್ ಪ್ಾಶ ಲ್ಕ್ಷಣವಾದ್ 
ಅನಿಷು)ವನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಬ್ುಧ್ನು 
(ಜ್ಞಾನಿಯು) ಯಾವಾಗಲ್  ಅವಧ್ಾನದಿಿಂದ್ 
(ಎಚ್ಚರಿಕ ಯಿಂದ್) ಶರಿೇರದ್ ಮೆೇಲ  ಇದ್ನುನ 
ಧ್ರಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಮ್ಧಿನವ ವಾ ಕ್ಿಂಠದ ೀಶ ೀ ವಾ 

ಕ್ಕ್ ೀ ವಕ್ಷಃಸಥಲ ೀಪಿ ವಾ | 
ಕ್ುಕ್ೌ ಹಸ್ಸಥಲ ೀ ವಾಪಿ 

ಧಾರಯೀಲಲಿಂಗ ಮೈಶವರಮ್ || 6-52 

ಮಸ್್ಕದ್ಲಿಲ, ಕಿಂಠದ ೇಶದ್ಲಿಲ (ಕ  ರಳ್ಲಿಲ), ಕಕ್ಷ ಯಲಿಲ (ಬ್ಗಲ್ಲಿಲ), ವಕ್ಷ 
ಸ್ಥಲ್ದ್ಲಿಲ (ಎದ ಯ ಮೆೇಲ ), ಕುಕ್ಷಿಯಲಿಲ (ಉದ್ರದ್ ಮೆೇಲ ) ಅಥವಾ 
ಹಸ್್ದ್ಲಿಲಯೆೇ ಆಗಲಿ ಈಶವರ ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧಿಯಾದ್ ಲಿಿಂಗವನುನ 
(ಇಷುಲಿಿಂಗವನುನ) ಧ್ರಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ನಾಭ ೀರಧ್ಸಾ್ಲಲಿಂಗಸಯ 
ಧಾರಣ್ಿಂ ಪಾಪಕಾರಣ್ಮ್ | 

ಜಟಾರ್ ರೀ ತಿರಕ್ಭಾರ್ ೀ ಚ 

ಮಲಸಾಥನ ೀ ನ ಧಾರಯೀತ್ || 6-53 

ನಾಭಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ಕ ಳ್ಗ  ಲಿಿಂಗವನುನ ಧ್ರಿಸ್ುವುದ್ು 
ಪ್ಾಪಕ ಕ ಕಾರಣವು. ಜಟ ಯ ಅಗರ ಭಾಗದ್ಲಿಲ, 
ತಿರಕಜಾಗದ್ಲಿಲ (ಬ ನುನ ಮೆೇಲ ) ಮತ್ು್ 
ಮಲ್ಸಾಥನಗಳ್ಲಿಲ ಲಿಿಂಗವನುನ ಧ್ರಿಸ್ಬಾರದ್ು. 

ಲಿಂಗಧಾರಿೀ ಸದಾ ಶುದ ್ ಧೀ 
ನಿಜಲಿಂಗಿಂ ಮನ ್ ೀರಮಮ್ | 
ಅಚವಯೀದ್ ಗಿಂಧ್ಪ ಷ್ಾಾದ ಯೈಃ 
ಕ್ರಪಿೀಠ ೀ ಸಮಾಹತಃ ||6-54 

ಲಿಿಂಗ(ಇಷುಲಿಿಂಗ)ಧ್ಾರಿಯು ಸ್ದಾ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಲ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುತ್ಾ್ನ . 
ಅವನು ಮನ  ೇಹರವಾದ್ ತ್ನನ ಇಷುಲಿಿಂಗವನುನ 
ಕರಪೇಠದ್ಲಿಲರಿಸಿಕ  ಿಂಡು ಸ್ಮಾಧ್ಾನ ಚಿತ್್ನಾಗಿ (ಏಕಾಗರ 
ಮನಸಿುನಿಿಂದ್) ಗಿಂಧ್ ಪುಷ್ಾಪದಿಗಳಿಿಂದ್ ಪೂಜಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಬಾಹಯ ಪಿೀಠಾಚವನಾ ದ ೀತತ್ 

ಕ್ರಪಿೀಠಾಚವನಿಂ ವರಮ್ | 
ಸವ ವಷ್ಾಿಂ ವೀರಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷ್ಣಾಿಂ ನಿರಿಂತರಮ್ |6-55 

ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ್ ಎಲ್ಲ ವಿೇರಶ ೈವರಿಗ  
ಬಾಹಯಪೇಠದ್ಲಿಲ (ಇಷುಲಿಿಂಗವನಿನರಿಸಿ) ಪೂಜ  
ಮಾಡುವುದ್ಕಿಕಿಂತ್ಲ್  ಕರಪೇಠದ್ಲಿಲರಿಸಿ 
ಅಚಿಿಸ್ುವುದ ೇ ವರವು (ಶ ರೇಷಠವಾದ್ುದ್ು). 

ಬರಹಮವಷ್ಾಾವದಯೀ ದ ೀವಾಃ 
ಮುನಯೀ ರ್ೌತಮಾದಯಃ | 
ಧಾರಯಿಂತಿ ಸದಾ ಲಿಂಗಮ್ 

ಉತ್ಮಾಿಂರ್ ೀ ವಶ ೀಷತಃ || 6-56 

ಬ್ರಹಮ, ವಿಷುಾವ ೇ ಮದ್ಲಾದ್ ದ ೇವತ್ ಗಳ್ಳ, ಗೌತ್ಮಾದಿ ಮುನಿಗಳ್ಳ 
ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲ್  ತ್ಮಮ ಉತ್್ಮಾಿಂಗದ್ಲಿಲ 
(ಮಸ್್ಕದ್ಲಿಲ) ಇಷುಲಿಿಂಗವನುನ ಧ್ರಿಸ್ುತ್ಾ್ರ . 

ಲಕ್ಾಮಾದಿಶಕ್್ಯಃ ಸವಾವಃ 
ಶಿವಭಕಿ್ವಭಾವತಾಃ | 
ಧಾರಯಿಂತಯಲಕಾರ್ ರೀಷು 
ಶಿವಲಿಂಗಮಹನಿವಶಮ್ ||6-57 

ಶಿವಭಕಿ್ಯುತ್ರಾದ್ ಲ್ಕ್ಷಿ ್ ಮಯೆೇ ಮದ್ಲಾದ್ 
ಎಲಾಲ ಶಕಿ್ದ ೇವತ್ ಯರು ತ್ಮಮ ಹಣ ಯ ಮೆೇಲ  
ಹಗಲಿರುಳ್ಳ ಇಷುಲಿಿಂಗವನುನ 
ಧ್ರಿಸಿಕ  ಿಂಡಿರುತ್ಾ್ರ . 
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ವ ೀದಶಾಸರಪ ರಾಣ ೀಷು 
ಕಾರ್ಮಕಾದಾಯಗಮೀಷು ಚ | 
ಲಿಂಗಧಾರಣ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಸಯ ನಿಶಚಯಾತ್ || 6-58 

ವ ೇದ್, ಶಾಸ್ರ ಹಾಗ  ಪುರಾಣಗಳ್ಲಿಲ ಮತ್ು್ ಕಾಮಕಾದಿ 
ವಾತ್ುಲಾಿಂತ್ಗಳಾದ್ 28 ಶಿವಾಗಮಗಳ್ಲಿಲ ವಿೇರಶ ೈವನಿಗ  
ಲಿಿಂಗಧ್ಾರಣ ಯು ನಿಶಿಚತ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ . 

ಋಗತಾಯಹ ಪವತರಿಂ ತ ೀ 
ವತತಿಂ ಬರಹಮಣ್ಸಾತ ೀ | 
ತಸಾಮತಾವತರಿಂ ತಲಲಿಂಗಮ್ 

ಧಾಯವಿಂ ಶ ೈವಮನಾಮಯಮ್6-59 

ಬ್ರಹಮಪದ್ ವಾಚ್ಯವಾದ್ ಇಷುಲಿಿಂಗದ್ಲಿಲ 
ಅಧಿಷಿಠತ್ವಾದ್ ಪರಶಿವ ತ್ತ್್ವರ ಪವಾದ್ ಹ ೇ 
ಬ್ರಹಮಣಸ್ಪತ್ ೇ, ನಿನನ ಸ್ವರ ಪವು ವಾಯಪಕವಾದ್ುದ್ು 
ಮತ್ು್ ನಿೇನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ  ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ 
ಋಗ ವೇದ್ವು ಹ ೇಳ್ಳತ್್ದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ 
ಅನಾಮಯವಾದ್ (ದ  ೇಷರಹಿತ್ವಾದ್) 
ಶಿವರ ಪವಾದ್ ಪವಿತ್ರವಾದ್ ಆ ಲಿಿಂಗವನುನ 
ಧ್ರಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಬರಹ ೋತಿ ಲಿಂಗಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಬರಹಮಣ್ಃ ಪತಿರಿೀಶವರಃ | 
ಪವತರಿಂ ತದಿಧ ವಖ್ಾಯತಮ್ 

ತತಸಿಂಪಕಾವತ್ ತನುಃ ಶುಚ್ಛಃ || 6-60 

ಬ್ರಹಮನ (ಸ್ೃಷಿುಕತ್ಿನ) ಪತಿಯು ಈಶವರನು. ಅವನ ೇ 
ಬ್ರಹಮನ ಿಂತ್ಲ್ , ಲಿಿಂಗವ ಿಂತ್ಲ್  ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುತ್್ದ . ಈ ಕಾರಣ ಆ 
ಲಿಿಂಗವು ಪವಿತ್ರವ ಿಂದ್ು ವಿಖ್ಾಯತ್ವಾಗಿದ . ಅಿಂತ್ ಯೆೇ ಅದ್ರ 
ಸ್ಿಂಪಕಿದಿಿಂದ್ ತ್ನುವು (ಶರಿೇರವು, ಪಿಂಚ್ಕ ಲೇಶರಹಿತ್ವಾಗಿ) 
ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್್ದ . 

ಅತಪತ್ನುರಜ್ಞ ್ೀ ವ ೈ 
ಆಮಃ ಸಿಂಸಾಕರವಜಿವತಃ | 
ದಿೀಕ್ಷಯಾ ರಹತಃ ಸಾಕ್ಾತ್ 

ನಾಪ ನಯಾಲಲಿಂಗಮುತ್ಮಮ್ 6-61 

ತ್ನುವ ಿಂದ್ರ  (ಪಿಂಚ್ಕ ಲೇಶರಹಿತ್ವಾದ್) 
ದ ೇಹವಾಗಿದ . ಅತ್ಪ ್ತ್ನುವು 
(ಪಿಂಡಸ್ಥಲಿಯಾಗದ್ವನು, ತ್ಪ್ೇರಹಿತ್ನು) 
ಅಜ್ಞನು (ಪಿಂಡಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಲಿಯಲ್ಲದ್ವನು), ಆಮನು 
(ಅಪರಿಪಕವನು, ವ ೈರಾಗಯವಿಲ್ಲದ್ವನು, ಅರ್ಾಿತ್ 
ಸ್ಿಂಸಾರಹ ೇಯಸ್ಥಲ್ಕ ಕ ಭಾಜನನಾಗದ್ವನು), 
ಸ್ಿಂಸಾಕರ ರಹಿತ್ನು ಮತ್ು ್ದಿೇಕ್ಷ  ಹ  ಿಂದ್ದ್ವನು 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ಾನ ೇ ಉತ್್ಮವಾದ್ ಲಿಿಂಗವನುನ 
ಧ್ರಿಸ್ಕ ಡದ್ು. 

ಅಘ್ೀರಾಪಾಪಕಾಶಿೀತಿ 

ಯಾ ತ ೀ ರುದರ ಶಿವಾ ತನ್ಃ | 
ಯಜುಷ್ಾ ಗೀಯತ ೀ ಯಸಾಮತ್ 

ತಸಾಮಚ ಛೈವೀಘವಜಿವತಃ || 6-62 

ಹ ೇ ರುದ್ರನ ೇ, ನಿನನ ಮಿಂಗಲ್ಸ್ವರ ಪವಾದ್, ಲಿಿಂಗರ ಪವಾದ್ 
ಯಾವ ತ್ನುವುಿಂಟ  ೇ ಅದ್ು ಅಘ ೇರವು (ಶಾಿಂತ್ವೂ), 
ಅಪ್ಾಪಕಾಶಿಯು (ಪ್ಾಪರಹಿತ್ ಭಕ್ರ ದ ೇಹದ್ ಮೆೇಲ  
ಪರಕಾಶಿಸ್ುವಿಂತ್ಹದ್ು) ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಯಜುವ ಿದ್ದ್ಲಿಲ ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಟಿುದ . 
ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಶ ೈವನು (ಇಷುಲಿಿಂಗಧ್ಾರಿಯು) ಅಘವಜಿಿತ್ನು 
(ಪ್ಾಪರಹಿತ್ನು) ಆಗಿರುತ್ಾ್ನ . 

ಯೀ ಲಿಂಗಧಾರಿೀ 
ನಿಯತಾಿಂತರಾತಾಮ 
ನಿತಯಿಂ ಶಿವಾರಾಧ್ನಬದಧಚ್ಛತಃ್ | 
ಸ ಧಾರಯೀತ್ ಸವವಮಲಾಪಹತ ಯೈ 
ಭಸಾಮಮಲಿಂ ಚಾರು ಯಥಾ 
ಪರಯೀಗಮ್ || 
6-63 

-ವಿಂಶಸ್ಥವೃತ್್ಮ್ ಇಷುಲಿಿಂಗಧ್ಾರಿಯಾದ್ವನು 
ನಿಯಿಂತಿರತ್ವಾದ್ ಅಿಂತ್ರಾತ್ಮ 
(ಮನಸ್ುುಳ್ಳವನಾಗಿ) ನಿತ್ಯವೂ, ಶಿವನ 
ಆರಾಧ್ನ ಯಲಿಲ ಬ್ದ್ಧಚಿತ್್ನಾಗಿ ಸ್ವಿಮಲ್ಗಳ್ 
ನಿವೃತಿ್ಗಾಗಿ ಸ್ುಿಂದ್ರವಾದ್, ನಿಮಿಲ್ವಾದ್ 
ಭಸ್ಮವನುನ ಶಾಸ  ರೇಕ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ 
ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳ್ಳಬ ೇಕು. 

ಓಿಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶಿರೀ ಶಿವಗೀತ ೀಷು ಸಿದಾಧಿಂತಾಗಮೀಷು ಶಿವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಿಂ ಶಿವಯೀಗಶಾಸ ರೀ ಶಿರೀರ ೀಣ್ುಕಾಗಸಾಸಿಂವಾದ ೀ, ವೀರಶ ೈವಧ್ಮವನಿಣ್ವಯೀ ಶಿರೀಶಿವಯೀಗಶಿವಾಚಾಯವವರಚ್ಛತ ೀ ಶಿರೀಸಿದಾಧಿಂತಶಿಖ್ಾಮಣೌ ಭಕ್್ಸಥಲ ೀ 
ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸಥಲಲಿಂಗಧಾರಣ್ಸಥಲಪರಸಿಂರ್ ್ ೀ ನಾಮ ಷಷಠಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ|| 
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