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ಚತುವಗಧ ಸಾರಾಯ, ದಾನತಿಯ ಸಥಲ ಪಿಸಂರ್ಃ -ಅಥ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯಾಸಥಲಮ್ 
ಭೂತ್ರ ರುದಾಿಕ್ಷ ಸಂಯುಕ ೂತೀ 
ಲಂರ್ಧಾರಿೀ ಸದಾಶಿವಃ | 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪೀದ ೂಯೀಗೀ 
ಶಿವಭಕ್ತ ಇತ್ರ ಸೃತಃ || 9-1 

ಶ್ಿವಣಂ ಕ್ರೀತಗನಂ ಶ್ಂಭ ೂೀಃ 
ಸಮರಣಂ ಪಾದಸ ೀವನಮ್ | 

ಅಚಗನಂ ವಂದನಂ ದಾಸಯಮ್ 

ಸಖ್ಯಮಾತಮನಿವ ೀದನಮ್ || 9-2 

ಏವಂ ನವವಧಾ ಭಕ್ರತಃ 
ಪಿೀಕಾತ ದ ೀವ ೀನ ಶ್ಂಭುನಾ | 

ದುಲಗಭಾ ಪಾಪಿನಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸುಲಭಾ ಪುಣಯಕ್ಮಗಣಾಮ್ || 9-3 

ಅಧಮೀ ಚ ೂೀತತಮೀ ವಾಪಿ 

ಯತಿ ಕ್ುತಿಚಿ ದೂರ್ಜಗತಾ || 

ವತಗತ ೀ ಶಾಂಕ್ರಿೀ ಭಕ್ರತಃ 
ಸ ಭಕ್ತ ಇತ್ರ ಗೀಯತ ೀ || 9-4 

ಭಕ್ರತಃ ಸ್ಥಥರಿೀಕ್ೃತಾ ಯಸ್ಥಮನ್ 

ಮಲೀಚ ಛೀ ವಾ ದ್ವಿಜಸತತಮೀ | 

ಶ್ಂಭ ೂೀಃ ಪಿಿಯಃ ಸ ವಪಿಶ್ಚ 
ನ ಪಿಿಯೀ ಭಕ್ರತವರ್ಜಗತಃ || 9-5 

ಸಾ ಭಕ್ರತರ್ ಧ್ವಿವಧಾ ಜ್ ೀಯಾ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಂತರ ಭ ೀದತಃ | 

ಬಾಹ್ಾಯ ಸೂಥಲಾಂತರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಾಾ 
ವೀರಮಾಹ್ ೀಶ್ಿರಾದೃತಾ || 9-6 

ಸ್ಥಂಹ್ಾಸನ ೀ ಶ್ುದಧದ ೀಶ ೀ 
ಸುರಮಯೀ ರತನಚಿತ್ರಿತ ೀ | 

ಶಿವಲಂರ್ಸಯ ಪೂಜಾ ಯಾ 

ಸಾ ಬಾಹ್ಾಯ ಭಕ್ರತರುಚಯತ ೀ || 9-7 

ಲಂಗ ೀ ಪಾಿಣಂ ಸಮಾಧಾಯ 

ಪಾಿಣ ೀ ಲಂರ್ಂ ತು ಶಾಂಭವಮ್ | 
ಸಿಸಥಂ ಮನಸತಥಾ ಕ್ೃತಾಿ 
ನ ಕ್ರಂಚಿಚ್ ಚಿಂತಯೀದ್ ಯದ್ವ || 9-8 

ಸಾಭಯಂತರಾ ಭಕ್ರತರಿತ್ರ 

ಪಿೀಚಯತ ೀ ಶಿವಯೀಗಭಃ | 

ಸಾ ಯಸ್ಥಮನ್ ವತಗತ ೀ ತಸಯ 
ರ್ಜೀವನಂ ಭಿಷಟಬೀಜವತ್ || 9-9 

ಬಹುನಾತಿ ಕ್ರಮುಕ ತೀನ 

ರ್ುಹ್ಾಯದ್ ರ್ುಹಯತರಾ ಪರಾ | 
ಶಿವಭಕ್ರತರ್ ನ ಸಂದ ೀಹಃ 
ತಯಾ ಯುಕ ೂತೀ ವಮುಚಯತ ೀ || 9-10 

ಪಿಸಾದಾ ದ ೀವ ಸಾ ಭಕ್ರತಃ 
ಪಿಸಾದ ೂೀ ಭಕ್ರತಸಂಭವಃ | 

ಯಥ ೈವಾಂಕ್ುರತ ೂೀ ಬೀಜಮ್ 

ಬೀಜತ ೂೀ ವಾ ಯಥಾಂಕ್ುರಃ || 9-11 

ಪಿಸಾದಪೂವಗಕಾ ಯೀಯಮ್ 

ಭಕ್ರತಮುಗಕ್ರತ ವಧಾಯಿನಿೀ | 

ನ ೈವ ಸಾ ಶ್ಕ್ಯತ ೀ ಪಾಿಪುತಮ್ 

ನರ ೈರ ೀಕ ೀನ ಜನಮನಾ || 9-12 
ಅನ ೀಕ್ಜನಮಶ್ುದಾಧನಾಮ್ 

ಶರಿತಸಾಮತಾಗನುವತ್ರಗನಾಮ್ | 
ವರಕಾತನಾಂ ಪಿಬುದಾಧನಾಮ್ 

ಪಿಸ್ಥೀದತ್ರ ಮಹ್ ೀಶ್ಿರಃ || 9-13 

ಪಿಸನ ನೀ ಸತ್ರ ಮುಕ ೂತೀಭೂತ್ 

ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಸಮೀ ಭವ ೀತ್ | 
ಅಲಪಭಕಾಾಪಿ ಯೀ ಮತಿಯಃ 
ತಸಯ ಜನಮತಿಯಾತಪರಮ್ || 9-14 

ನ ಯೀನಿಯಂತಿಪಿೀಡಾ ವ ೈ 
ಭವ ೀನ ನೈವಾತಿ ಸಂಶ್ಯಃ | 

ಸಾಂಗಾ ನೂಯ ನಾ ಚ ಯಾ ಸ ೀವಾ 

ಸಾ ಭಕ್ರತರಿತ್ರ ಕ್ಥಯತ ೀ || 9-15 

ಸಾ ಪುನಭಗದಯತ ೀ ತ ಿೀಧಾ|  

ಮನ ೂೀ ವಾಕಾಾಯಸಾಧನ ೈಃ | 
ಶಿವರೂಪಾದ್ವ ಚಿಂತಾ ಯಾ|  

ಸಾ ಸ ೀವಾ ಮಾನಸ್ಥೀ ಸೃತಾ |  
ಜಪಾದ್ವ ವಾಚಿಕ್ರೀ ಸ ೀವಾ 

ಕ್ಮಗಪೂಜಾ ಚ ಕಾಯಿಕ್ರೀ || 9-16 
ಬಾಹಯಮಾಭಯಂತರಂ ಚ ೈವ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಂತರ ಮೀವ ವಾ | 
ಮನ ೂೀವಾಕಾಾಯಭ ೀದ ೈಶ್ಚ 
ತ್ರಿಧಾ ತದಭಜನಂ ವದುಃ || 9-17 

 

ಮನ ೂೀ ಮಹ್ ೀಶ್ಧಾಯನಾಢ್ಯಮ್ 

ನಾನಯಧಾಯನರತಂ ಮನಃ | 

ಶಿವನಾಮರತಾ ವಾಣೀ 
ವಾಙ್ಮತಾ ಚ ೈವ ನ ೀತರಾ || 9-18 

ಲಂಗ ೈಃ ಶಿವಸಯ ಚ ೂೀದ್ವಿಷ ಟೈಃ 
ತ್ರಿಪುಂಡಾಿದ್ವಭರಂಕ್ರತಃ| 

ಶಿವೀಪಚಾರ ನಿರತಃ | 
ಕಾಯಃ ಕಾಯೀ ನ ಚ ೀತರಃ |9-19 

 

ಅನಾಯತಮವದ್ವತಂ ಬಾಹಯಮ್ 

ಶ್ಂಭ ೂೀರಭಯಚಗನಾದ್ವಕ್ಮ್ | 

ತದ ೀವ ತು ಸಿಸಂವ ೀದಯಮ್ 

ಆಭಯಂತರಮುದಾಹೃತಮ್ | 

ಮನ ೂೀ ಮಹ್ ೀಶ್ಪಿವಣಮ್ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಂತರಮುಚಯತ ೀ || 9-20 
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ಪಂಚಧಾ ಕ್ಥಯತ ೀ ಸದ್ವಭಃ 
ತದ ೀವ ಭಜನಂ ಪುನಃ | 

ತಪಃ ಕ್ಮಗ ಜಪೀ ಧಾಯನಮ್ 

ಜ್ಾನಂ ಚ ೀತಯನುಪೂವಗಕ್ಮ್ || 9-21 

ಶಿವಾಥ ಗ ದ ೀಹ ಸಂಶ  ೀಷಃ 
ತಪಃಕ್ೃಚಾಛಾದ್ವ ನ ೂೀ ಮತಮ್ | 
ಶಿವಾಚಾಗ ಕ್ಮಗ ವಜ್ ೀಯಮ್ 

ಬಾಹಯಂ ಯಾಗಾದ್ವ ನ ೂೀಚಯತ ೀ || 9-22 

ಜಪಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಭಾಯಸಃ 
ಪಿಣವಾಭಾಯಸ ಏವ ವಾ | 

ರುದಾಿಧಾಯಯಾದ್ವ  ಕಾಭಾಯಸ ೂೀ 
ನ ವ ೀದಾಧಯಯನಾದ್ವಕ್ಮ್ || 9-23 

ಧಾಯನಂ ಶಿವಸಯ ರೂಪಾದ್ವ- 
ಚಿಂತಾ ನಾತಾಮದ್ವ ಚಿಂತನಮ್ | 
ಶಿವಾರ್ಮಾಥಗವಜ್ಾನಮ್ 

ಜ್ಾನಂ ನಾನಾಯಥಗವ ೀದನಮ್ | 
ಇತ್ರ ಪಂಚಪಿಕಾರ ೂೀಯಮ್ 

ಶಿವಯಜ್ಞಃ ಪಿಕ್ರೀತ್ರಗತಃ || 9-24 
ಅನ ೀನ ಪಂಚಯಜ್ ೀನ 

ಯಃ ಪೂಜಯತ್ರ ಶ್ಂಕ್ರಮ್ | 
ಭಕಾಾ ಪರಮಯಾ ಯುಕ್ತಃ 
ಸ ವ ೈ ಭಕ್ತ ಇತ್ರೀರಿತಃ || 9-25 

ಪೂಜನಾ ಚಿಛವ ಭಕ್ತಸಯ 
ಪುಣಾಯ ರ್ತ್ರರವಾಪಯತ ೀ | 

ಅವಮಾನಾನಮಹ್ಾಘೂೀರ ೂೀ 
ನರಕ ೂೀ ನಾತಿ ಸಂಶ್ಯಃ || 9-26 

ಶಿವಭಕ ೂತೀ ಮಹ್ಾತ ೀಜಾಃ 
ಶಿವಭಕ್ರತಪರಾಙ್ುಮಖಾನ್ | 

ನ ಸಪೃಶ ೀನ ನೈವ ವೀಕ್ಷ್ ೀತ 

ನ ತ ೈಃ ಸಹ ವಸ ೀತ್ ಕ್ಿಚಿತ್ || 9-27 

ಯದಾ ದ್ವೀಕ್ಷ್ಾಪಿವ ೀಶ್ಃ ಸಾಯತ್ 

ಲಂರ್ಧಾರಣಪೂವಗಕ್ಃ | 

ತದಾಪಿಭೃತ್ರ ಭಕ ೂತೀಸರ 

ಪೂಜಯೀತ್ ಸಾಿರ್ಮಸ್ಥಥತಾನ್ || 9-28 
ಸಿಮಾಗಾಗಚಾರನಿರತಾಃ 
ಸಜಾತ್ರೀಯಾ ದ್ವಿಜಾಸುತ ಯೀ | 

ತ ೀಷಾಂ ರ್ೃಹ್ ೀಷು ಭುಂರ್ಜೀತ 

ನ ೀತರ ೀಷಾಂ ಕ್ದಾಚನ || 9-29 

ಸಿಮಾಗಾಗಚಾರವಮುಖ ೈಃ 
ಭವಭಃ ಪಾಿಕ್ೃತಾತಮಭಃ | 

ಪ ಿೀಷಿತಂ ಸಕ್ಲಂ ದಿವಯಮ್ 

ಆತಮಲೀನಮಪಿ ತಯಜ ೀತ್ || 9-30 

ನಾಚಗಯೀದನಯ ದ ೀವಾಂಸುತ 
ನ ಸಮರ ೀನನ ಚ ಕ್ರೀತಗಯೀತ್ | 
ನ ತನಿನವ ೀದಯಮಶಿನೀಯಾತ್ 

ಶಿವಭಕ ೂತೀ ದೃಢ್ವಿತಃ || 9-31 

ಯದಗೃಹ್ ೀಷಿನಯದ ೀವೀಸ್ಥತ 
ತದಗೃಹ್ಾಣ ಪರಿತಯಜ ೀತ್ | 

ನಾನಯದ ೀವಾಚಗಕಾನ್ ಮತಾಯಗನ್ 

ಪೂಜಾಕಾಲ ೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಯೀತ್ || 9-32 
ಸದಾ ಶಿವ ೈಕ್ನಿಷಾಾನಾಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಾಧಿವತ್ರಗನಾಮ್ | 
ನಹಿ ಸಾಥವರಲಂಗಾನಾಮ್ 

ನಿಮಾಗಲಾಯದುಯಪಯುಜಯತ ೀ || 9-33 

ಯತಿ ಸಾಥವರಲಂಗಾನಾಮ್ 

ಅಪಾಯಃ ಪರಿವತಗತ ೀ | 

ಅಥವಾ ಶಿವಭಕಾತನಾಮ್ 

ಶಿವಲಾಂಛನ ಧಾರಿಣಾಮ್ || 9-34 

ತತಿ ಪಾಿಣಾನ್ ವಹ್ಾಯಾಪಿ 

ಪರಿಹ್ಾರಂ ಸಮಾಚರ ೀತ್ | 

ಶಿವಾಥಗಂ ಮುಕ್ತರ್ಜೀವಶ ಚೀತ್ 

ಶಿವಸಾಯುಜಯಮಾಪುಪುಯಾತ್ || 9-35 

ಶಿವನಿಂದಾಕ್ರಂ ದೃಷಾಟಾ 
ಘಾತಯೀದಥವಾ ಶ್ಪ ೀತ್ | 

ಸಾಥನಂ ವಾ ತತಪರಿತಯಜಯ 
ರ್ಚ ಛೀದ್ ಯದಯಕ್ಷಮೀ ಭವ ೀತ್ || 9-36 

ಯತಿ ಚಾಚಾರನಿಂದಾಸ್ಥತ 
ಕ್ದಾಚಿತತತಿ ನ ವಿಜ ೀತ್ | 

ಯದಗೃಹ್ ೀ ಶಿವನಿಂದಾಸ್ಥತ 
ತದಗೃಹ್ಾಣ ಪರಿತಯಜ ೀತ್ || 9-37 

ಯಃ ಸವಗಭೂತಾಧ್ವಪತ್ರಮ್ 

ವಶ ಿೀಶಾನಂ ವನಿಂದತ್ರ | 

ನ ತಸಯ ನಿಷೃತ್ರಃ ಶ್ಕಾಯ 
ಕ್ತುಗಂ ವಷಗಶ್ತ ೈರಪಿ || 9-38 

ಶಿವಪೂಜಾ ಪರ ೂೀ ಭೂತಾಿ 
ಪೂವಗಕ್ಮಗ ವಸಜಗಯೀತ್ | 
ಅಥವಾ ಪೂವಗಕ್ಮಗ ಸಾಯತ್ 

ಸಾ ಪೂಜಾ ನಿಷಫಲಾ ಭವ ೀತ್ || 9-39 

ಉತತಮಾಂ ರ್ತ್ರಮಾಶಿಿತಯ 
ನಿೀಚಾಂ ವೃತ್ರತಂ ಸಮಾಶಿಿತಃ | 
ಆರೂಢ್ ಪತ್ರತ ೂೀ ಜ್ ೀಯಃ 
ಸವಗಕ್ಮಗ ಬಹಿಷೃತಃ || 9-40 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀಪದ ೀಶಿೀ ಚ 

ನರ ಸುತತ್ರಕ್ರ ೂೀ ಯದ್ವ 

ಸ ೂೀಲಂಗೀ ಸ ದುರಾಚಾರಿೀ 
ಕ್ುಕ್ವಃ ಸ ತು ವಶ್ುಿತಃ || 9-41 

ಚಮಗಪಾತ ಿೀ ಜಲಂ ತ ೈಲಮ್ 

ನ ಗಾಿಹಯಂ ಭಕ್ರತತತಪರ ೈಃ | 
ರ್ೃಹಯತ ೀ ಯದ್ವ ಭಕ ತೀನ 

ರರರವಂ ನರಕ್ಂ ವಿಜ ೀತ್ || 9-42 

ನ ತಸಯ ಸೂತಕ್ಂ ಕ್ರಂಚಿತ್- 
ಪಾಿಣಲಂಗಾಂರ್ ಸಂಗನಃ | 

ಜನಮನ ೂೀತಥಂ ಮೃತ ೂೀತಥಂ ಚ 

ವದಯತ ೀ ಪರಮಾಥಗತಃ || 9-43 

ಲಂಗಾಚಗನರತಾಯಾಶ್ಚ 
ಋತರ ನಾಯಾಗ ನ ಸೂತಕ್ಮ್ | 

ತಥಾ ಪಿಸೂತ್ರಕಾಯಾಶ್ಚ 
ಸೂತಕ್ಂ ನ ೈವ ವದಯತ ೀ || 9-44 
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ರ್ೃಹ್ ೀ ಯಸ್ಥಮನ್ ಪಿಸೂತಾ ಸ್ಥರೀ 
ಸೂತಕ್ಂ ನಾತಿ ವದಯತ ೀ | 

ಶಿವಪಾದಾಂಬು ಸಂಸಪಶಾಗತ್ 

ಸವಗಪಾಪಂ ಪಿಣಶ್ಯತ್ರ || 9-45 

ಶಿವಸಾಥನಾನಿ ತ್ರೀಥಾಗನಿ 

ವಶಿಷಾಟನಿ ಶಿವಾಚಗಕ್ಃ | 

ಶಿವಯಾತ ೂಿೀತಸವಂ ನಿತಯಮ್ 

ಸ ೀವ ೀತ ಪರಯಾ ಮುದಾ || 9-46 

ಶಿವಕ್ಷ್ ೀತ ೂಿೀತಸವಮಹ್ಾ- 
ಯಾತಾಿದಶ್ಗನಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಮ್ | 
ಮಾಗ ಗನನಪಾನ ದಾನಂ ಚ 

ಕ್ುಯಾಗನಾಮಹ್ ೀಶ್ಿರ ೂೀ ಜನಃ || 9-47 

ನಾನನತ ೂೀಯಸಮಂ ದಾನಮ್ 

ನ ಚಾಹಿಂಸಾಪರಂ ತಪಃ | 
ತಸಾಮನಾಮಹ್ ೀಶ್ಿರ ೂೀ ನಿತಯಮ್ 

ಅನನತ ೂೀಯಪಿದ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 9-48 
ಸಿಮಾಗಾಗಚಾರ ವತ್ರಗಭಯಃ 
ಸಿಜಾತ್ರಭಯಃ ಸದಾ ವಿತ್ರೀ | 
ದದಾಯತ್ ತ ೀಭಯಃ ಸಮಾದದಾಯತ್ 

ಕ್ನಾಯಂ ಕ್ುಲ ಸಮುದಭವಾಮ್ || 9-49 

ಏವಮಾಚಾರ ಸಂಯುಕ ೂತೀ 
ವೀರಶ ೈವೀ ಮಹ್ಾವಿತ್ರೀ | 
ಪೂಜಯೀತ್ ಪರಯಾ ಭಕಾಾ 
ರ್ುರುಂ ಲಂರ್ಂ ಚ ಸಂತತಮ್ || 9-50 

ಇತ್ರ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾ ಸಥಲಮ್ ಅಥ ಉಭಯ ಸಥಲಮ್ 

 

ರ್ುರ ೂೀರಭಯಚಗನ ೀನಾಪಿ 

ಸಾಕ್ಷ್ಾದಭಯಚಿಗತಃ ಶಿವಃ | 

ತಯೀನಾಗಸ್ಥತ ಭದಾ ಕ್ರಂಚಿತ್ 

ಏಕ್ತಾಿತ್ ತತತಾ ರೂಪತಃ || 9-51 

ಯಥಾ ದ ೀವ ೀ ಜರ್ನಾನಥ ೀ 
ಸವಾಗನುರ್ಿಹ ಕಾರಕ ೀ | 

ತಥಾ ರ್ುರುವರ ೀ ಕ್ುಯಾಗತ್ 

ಉಪಚಾರಾನ್ ದ್ವನ ೀ ದ್ವನ ೀ || 9-52 

ಅಪಿತಯಕ್ಷ್ ೂ ಮಹ್ಾದ ೀವಃ 
ಸವ ಗಷಾಮಾತಮ ಮಾಯಯಾ | 

ಪಿತಯಕ್ಷ್ ೂ ರ್ುರು ರೂಪ ೀಣ 

ವತಗತ ೀ ಭಕ್ರತ ಸ್ಥದಧಯೀ || 9-53 

ಶಿವಜ್ಾನಂ ಮಹ್ಾಘೂೀರ- 
ಸಂಸಾರಾಣಗವತಾರಕ್ಮ್ | 
ದ್ವೀಯತ ೀ ಯೀನ ಸ ರ್ುರುಃ 
ಕ್ಸಯ ವಂದ ೂಯೀ ನ ಜಾಯತ ೀ || 9-54 

ಯತಾಟಾಕ್ಷಕ್ಲಾಮಾತಾಿತ್ 

ಪರಮಾನಂದ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಲಭಯತ ೀ ಶಿವರೂಪತಿಮ್ 

ಸ ರ್ುರುಃ ಕ ೀನ ನಾಚಿಗತಃ || 9-55 

ಹಿತಮೀವ ಚರ ೀನಿನತಯಮ್ 

ಶ್ರಿೀರ ೀಣ ಧನ ೀನ ಚ | 

ಆಚಾಯಗಸ ೂಯೀಪ ಶಾಂತಸಯ 
ಶಿವಜ್ಾನ ಮಹ್ಾನಿಧ ೀಃ || 9-56 

ರ್ುರ ೂೀರಾಜ್ಾಂ ನ ಲಂಘೀತ 

ಸ್ಥದ್ವಧಕಾಮೀ ಮಹ್ಾಮತ್ರಃ | 

ತದಾಜ್ಾಲಂಘನ ೀನಾಪಿ 

ಶಿವಾಜ್ಾಚ ಛೀದಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 9-57 

ಇತ್ರ ಉಭಯಸಥಲಂ 

 ಅಥ ತ್ರಿವಧ ಸಂಪತ್ರತ ಸಥಲಮ್ ಯಥಾ ರ್ುರರ ಯಥಾ ಲಂಗ ೀ 
ಭಕ್ರತಮಾನ್ ಪರಿವತಗತ ೀ | 
ಜಂರ್ಮೀ ಚ ತಥಾ ನಿತಯಮ್ 

ಭಕ್ರತಂ ಕ್ುಯಾಗದ್ ವಚಕ್ಷಣಃ || 9-58 

ಏಕ್ ಏವ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ 

ಸವಾಗನುರ್ಿಹ ಕಾರಕ್ಃ | 

ರ್ುರು ಜಂರ್ಮ ಲಂಗಾತಾಮ 
ವತಗತ ೀ ಭುಕ್ರತಮುಕ್ರತದಃ || 9-59 

ಲಂರ್ಂ ಚ ದ್ವಿವಧಂ ಪಿೀಕ್ತಮ್ 

ಜಂರ್ಮಾಜಂರ್ಮಾತಮನಾ | 
ಅಜಂರ್ಮೀ ಯಥಾ ಭಕ್ರತಃ 
ಜಂರ್ಮೀ ಚ ತಥಾ ಸೃತಾ || 9-60 

ಅಜಂರ್ಮಂ ತು ಯಲಲಂರ್ಮ್ 

ಮೃಚಿಛಲಾದ್ವ ವನಿಮಗತಮ್ | 
ತದಿರಂ ಜಂರ್ಮಂ ಲಂರ್ಮ್ 

ಶಿವಯೀಗೀತ್ರ ವಶ್ುಿತಮ್ || 9-61 

ಅಚರ ೀ ಮಂತಿಸಂಸಾಾರಾತ್ 

ಲಂಗ ೀ ವಸತ್ರ ಶ್ಂಕ್ರಃ | 

ಸದಾಕಾಲಂ ವಸತ ಯೀವ 

ಚರಲಂಗ ೀ ಮಹ್ ೀಶ್ಿರಃ || 9-62 

ಶಿವಯೀಗನಿ ಯದಿತತಮ್ 

ತದಕ್ಷಯಫಲಂ ಭವ ೀತ್ | 

ತಸಾಮತ್ ಸವಗಪಿಯತ ನೀನ 

ತಸ ೈ ದ ೀಯಂ ಮಹ್ಾತಮನ ೀ || 9-63 
ಯತಫಲಂ ಲಭತ ೀ ಜಂತುಃ 
ಪೂಜಯಾ ಶಿವಯೀಗನಃ | 

ನಾವಮನ ಯೀತ ಕ್ುತಾಿಪಿ 

ಶಿವಯೀಗನಮಾರ್ತಮ್ | 

ಶಿವಯೀಗೀ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ 

ಇತ್ರ ಕ ೈಂಕ್ಯಗ ಭಕ್ರತತಃ | 
ಇತ್ರ ತ್ರಿವಧಸಂಪತ್ರತಸಥಲಂ 
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ತದಕ್ಷಯಮತ್ರ ಪಿೀಕ್ತಮ್ 

ಸಕ್ಲಾರ್ಮಪಾರಗ ೈಃ || 9-64 
ಅವಮಾನಾದಭವ ೀತತಸಯ 
ದುರ್ಗತ್ರಶ್ಚ ನ ಸಂಶ್ಯಃ || 9-65 

ಪೂಜಯೀದಾದರ ೀಣ ೈವ 

ಯಥಾ ಲಂರ್ಂ ಯಥಾ ರ್ುರುಃ || 9-66  
 ಅಥ ಪಿಸಾದ ಸ್ಥಿೀಕಾರ ಸಥಲಮ್ ಪಾದ ೂೀದಕ್ಂ ಯಥಾ ಭಕಾಾ 

ಸ್ಥಿೀಕ್ರ ೂೀತ್ರ ಮಹ್ ೀಶಿತುಃ | 

ತಥಾ ಶಿವಾತಮನ ೂೀರ್ ನಿತಯಮ್ 

ರ್ುರುಜಂರ್ಮಯೀರಪಿ || 9-67 

ಸವಗಮಂರ್ಲಮಾಂರ್ಲಯಮ್ 

ಸವಗಪಾವನಪಾವನಮ್ | 

ಸವಗಸ್ಥದ್ವಧಕ್ರಂ ಪುಂಸಾಮ್ 

ಶ್ಂಭ ೂೀಃ ಪಾದಾಂಬುಧಾರಣಮ್| 9-68 
ಶಿರಸಾ ಧಾರಯೀದಯಸುತ 
ಪತಿಂ ಪುಷಪಂ ಶಿವಾಪಿಗತಮ್ | 
ಪಿತ್ರಕ್ಷಣಂ ಭವ ೀತ್ ತಸಯ 
ಪರಂಡರಿೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾಫಲಮ್ || 9-69 

ಭುಂರ್ಜೀಯಾದ್ ರುದಿಭುಕಾತನನಮ್ 

ರುದಿಪಿೀತಂ ಜಲಂ ಪಿಬ ೀತ್ | 
ರುದಾಿಘಾಿತಂ ಸದಾ ರ್ಜಘಿೀತ್ 

ಇತ್ರ ಜಾಬಾಲಕ್ರೀ ಶ್ುಿತ್ರಃ || 9-70 

ಅಪಗಯಿತಾಿ ನಿಜ ೀ ಲಂಗ ೀ 
ಪತಿಂ ಪುಷಪಂ ಫಲಂ ಜಲಮ್ | 
ಅನಾನದಯಂ ಸವಗಭ ೂೀಜಯಂ ಚ 

ಸ್ಥಿೀಕ್ುಯಾಗದ್ ಭಕ್ರತಮಾನನರಃ || 9-71 

ರ್ುರುತಾಿತ್ ಸವಗಭೂತಾನಾಮ್ 

ಶ್ಂಭ ೂೀರಮತತ ೀಜಸಃ | 
ತಸ ೈ ನಿವ ೀದ್ವತಂ ಸವಗಮ್ 

ಸ್ಥಿೀಕಾಯಗಂ ತತಪರಾಯಣ ೈಃ || 9-72 
ಯೀ ಲಂರ್ಧಾರಿಣ ೂೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಯೀ ಶಿವ ೈಕ್ ಪರಾಯಣಾಃ | 
ತ ೀಷಾಂ ತು ಶಿವನಿಮಾಗಲಯಮ್ 

ಉಚಿತಂ ನಾನಯಜಂತುಷು || 9-73 

ಅನನಜಾತ ೀ ತು ಭಕ ತೀನ 

ಭುಜಯಮಾನ ೀ ಶಿವಾಪಿಗತ ೀ | 

ಸ್ಥಕ ಥೀ ಸ್ಥಕ ಥೀಶ್ಿಮೀಧಸಯ 
ಯತಫಲಂ ತದವಾಪಯತ ೀ || 9-74 

ನಿಮಾಗಲಯಂ ನಿಮಗಲಂ ಶ್ುದಧಮ್ 

ಶಿವ ೀನ ಸ್ಥಿೀಕ್ೃತಂ ಯತಃ | 

ನಿಮಗಲ ೈಸತತಪರ ೈಧಾಗಯಗಮ್ 

ನಾನ ಯೈಃ ಪಾಿಕ್ೃತ ಜಂತುಭಃ | 9-75 

ಶಿವಭಕ್ರತ ವಹಿೀನಾ-ನಾಮ್ 

ಜಂತೂನಾಂ ಪಾಪಕ್ಮಗಣಾಮ್ | 

ವಶ್ುದ ಧೀ ಶಿವನಿಮಾಗಲ ಯೀ 
ನಾಧ್ವಕಾರ ೂೀಸ್ಥತ ಕ್ುತಿಚಿತ್ || 9-76 

ಶಿವಲಂರ್ಪಿಸಾದಸಯ 
ಸ್ಥಿೀಕಾರಾದಯತಫಲಂ ಭವ ೀತ್ | 
ತಥಾ ಪಿಸಾದಸ್ಥಿೀಕಾರಾದ್ 

ರ್ುರುಜಂರ್ಮಯೀರಪಿ || 9-77 

ತಸಾಮದ್ ರ್ುರುಂ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಶಿವಯೀಗನಮೀವ ಚ | 
ಪೂಜಯೀತ್ ತತರಸಾದಾನನಮ್ 

ಭುಂರ್ಜೀಯಾತ್ ಪಿತ್ರವಾಸರಮ್ 9-78 

ದಾನತಿಯಸಥಲಮ್ 

 
ಅಥ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಮ್ 

ಶಿವಲಂಗ ೀ ಶಿವಾಚಾಯಗ  

ಶಿವಯೀಗನಿ ಭಕ್ರತಮಾನ್ | 

ದಾನಂ ಕ್ುಯಾಗದ್ ಯಥಾಶ್ಕ್ರತ- 
ತತರಸಾದಯುತಃ ಸದಾ || 9-79 

ದಾನಂ ಚ ತ್ರಿವಧಂ ಪಿೀಕ್ತಮ್ 

ಸ ೂೀಪಾಧ್ವ ನಿರುಪಾಧ್ವಕ್ಮ್ | 
ಸಹಜಂ ಚ ೀತ್ರ ಸವ ಗಷಾಮ್ 

ಸವಗತಂತಿ ವಶಾರದ ೈಃ || 9-80 

ಫಲಾಭ ಸಂಧ್ವ ಸಂಯುಕ್ತಮ್ 

ದಾನಂ ಯದ್ವಿಹಿತಂ ಭವ ೀತ್ | 
ತತ್ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವಕ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷುಭರನಾದೃತಮ್ || 9-81 

ಇತ್ರ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಂ 

ಅಥ ನಿರುಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಮ್ 

 
ಫಲಾಭಸಂಧ್ವನಿಮುಗಕ್ತಮ್ 

ಈಶ್ಿರಾಪಿಗತಕಾಂಕ್ಷಿತಮ್ | 

ನಿರುಪಾಧ್ವಕ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ದಾನಂ ದಾನವಶಾರದ ೈಃ || 9-82 

ಇತ್ರ ನಿರುಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಮ್  
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ಅಥ ಸಹಜದಾನಸಥಲಮ್ 
ಆದಾತೃದಾತೃದ ೀಯಾನಾಮ್ 

ಶಿವಭಾವಂ ವಚಿಂತಯನ್ | 

ಆತಮನ ೂೀಕ್ತೃಗಭಾವಂ ಚ 

ಯದ್ ದತತಂ ಸಹಜಂ ಭವ ೀತ್ || 9-83 

ಸಹಜಂ ದಾನಮುತೃಷಟಮ್ 

ಸವಗದಾನ ೂೀತತಮೀತತಮಮ್ | 
ಶಿವಜ್ಾನಪಿದಂ ಪುಂಸಾಮ್ 

ಜನಮರ ೂೀರ್ ನಿವತಗಕ್ಮ್ || 9-84 

ಶಿವಾಯ ಶಿವಭಕಾತಯ 

ದ್ವೀಯತ ೀ ಯದ್ವ ಕ್ರಂಚನ | 
ಭಕಾಾ ತದಪಿ ವಖಾಯತಮ್ 

ಸಹಜಂ ದಾನಮುತತಮಮ್ || 9-85 

ದಾನಾತ್ ಸಿಣಗಸಹಸಿಸಯ 
ಸತಾಪತ ಿೀ ಯತಫಲಂ ಭವ ೀತ್ | 
ಏಕ್ಪುಷಪಪಿದಾನ ೀನ 

ಶಿವ ೀ ತತಫಲಮಷಯತ ೀ || 9-86 
ಶಿವ ಏವ ಪರಂ ಪಾತಿಮ್ 

ಸವಗವದಾಯನಿಧ್ವರ್ುಗರುಃ | 
ತಸ ೈ ದತತಂ ತು ಯತ್ರಾಂಚಿತ್ 

ತದನಂತಫಲಂ ಭವ ೀತ್ || 9-87 

ಶಿವಯಗೀ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ 

ಶಿವಜ್ಾನ ಮಹ್ ೂೀದಧ್ವಃ | 

ಯತ್ರಾಂಚಿದ್ ದ್ವೀಯತ ೀ ತಸ ೈ 

ತದ್ ದಾನಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಗಕ್ಮ್ ||9-88 

ಶಿವಯೀಗೀ ಮಹತಾಪತಿಮ್ 

ಸವ ಗಷಾಂ ದಾನಕ್ಮಗಣ | 

ತಸಾಮನಾನಸ್ಥತ ಪರಂ ಕ್ರಂಚಿತ್  

ಪಾತಿಂ ಶಾಸರವಚಾರತಃ || 9-89 

ಭಕ್ಷ್ಾಮಾತಿ ಪಿದಾನ ೀನ 

ಶಾಂತಾಯ ಶಿವಯೀಗನ ೀ | 
ಯತಫಲಂ ಲಭಯತ ೀ ನ ೈತದ್ 

ಯಜ್ಞಕ ೂೀಟಿಶ್ತ ೈರಪಿ || 9-90 
ಶಿವಯೀಗನಿ ಸಂತೃಪ ತೀ 
ತೃಪತೀ ಭವತ್ರ ಶ್ಂಕ್ರಃ | 

ತತೃಪಾಾ ತನಮಯಂ ವಶ್ಿಮ್ 

ತೃಪಿತಮೀತ್ರ ಚರಾಚರಮ್ || 9-91 

ತಸಾಮತ್ ಸವಗಪಿಯತ ನೀನ 

ಯೀನ ಕ ೀನಾಪಿ ಕ್ಮಗಣಾ | 

ತೃಪಿತಂ ಕ್ುಯಾಗತ್ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ಅನಾನದ ಯ ಃಃ ಶಿವಯೀಗನಃ || 9-92 

ನಿರುಪಾಧ್ವಕ್ ಚಿದೂಿಪ- 
ಪರಾನಂದಾತಮವಸುತನಿ | 

ಸಮಾಪತಂ ಸಕ್ಲಂ ಯಸಯ 
ಸ ದಾನಿೀ ಶ್ಂಕ್ರಃ ಸಿಯಮ್ || 9-93 

ಉಕಾತ ಖಿಲಾಚಾರ ಪರಾಯಣ ೂೀ ಸರ 

ಸದಾ ವತನಿನ್ ಸಹಜಂ ತು ದಾನಮ್ | 

ಬಿಹ್ಾಮದ್ವ ಸಂಪತುಸ ವರಕ್ತಚಿತ ೂತೀ 
ಭಕ ೂತೀ ಹಿ ಮಾಹ್ ೀಶ್ಿರತಾಮುಪ ೈತ್ರ -94 

ಇತ್ರ ಸಹಜದಾನಸಥಲಮ್ ಪರಿಸಮಾಪತಂ 
ಓಂ ತತಸತ್ ಇತ್ರ 

ಶಿಿೀ ಶಿವಗೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಧಂತಾರ್ಮೀಷು ಶಿವಾದ ಿೈತವದಾಯಯಾಂ ಶಿವಯೀರ್ಶಾಸ ರೀ 
ಶಿಿೀರ ೀಣುಕಾರ್ಸಾಸಂವಾದ ೀವೀರಶ ೈವ ಧಮಗನಿಣಗಯೀ ಶಿವಯೀಗಶಿವಾಚಾಯಗವರಚಿತ ೀ  
ಶಿಿೀಸ್ಥದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣರ  
 ಭಕ್ತಸಥಲ ೀ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಸಥಲಾದ್ವ ಸಪತವಧಸಥಲಪಿಸಂಗ ೂೀ ನಾಮ 

 ನವಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ೂತೀತಿಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭಿಷಟಮ್  

ಮಾತಾಿಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತತಸವಗಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ದ ೀವ  

ಶಿಿೀರ ೀಣುಕ್ ರ್ಣ ೀಶ್ಿರ: 

ಓಂ ಸವ ೀಗಷಾಂ ಸಿಸ್ಥತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸವ ೀಗಷಾಂ ಶಾಂತ್ರರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸವ ೀಗಷಾಂ ಶಿವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ 

ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು  
ಸಹನರಭು ನಕ್ುತ 
ಸಹ ವೀಯಗಂ ಕ್ರವಾವಹ್ ೈ 
ತ ೀಜಸ್ಥಿ ನಾ ವ ಧ್ವೀತ ಮಸುತ 
ಮಾ ವದ್ವಿಷಾವ ಹ್ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ ಶಾಂತ್ರಃ 

ಲ ೂೀಕಾ ಸಮಸಾತ ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸವ ೀಗ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ ೂೀ ಭವಂತು 
ಸವ ೀಗ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸವ ೀಗ ಭದಾಿಣ ಪಶ್ಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶಿಚತ ದುಃಖ್ ಭಾಭಗವ ೀತ್ 

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

ಶಿಿೀ ಸ್ಥದಾಿಂತ ಶಿಖಾಮಣ ಸಂಜ್   ಸುಖಾಯತ ೀ 
 ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸಂಭವಮುನಿವರ ಸುಕ್ುಿತ ೈರವತ್ರೀಣ್                      ::೧:: 

ಏಕ ೂೀತತರಶ್ತಸಂಖ್ಯಸಥಲ ಮಣಮಯದ್ವೀಪ ೀ 
ಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾಚಾಯಗ ಸಿಣಾ ಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ                    ::೨:: 

ಅಸತವರಣ ವಧಾಯಿನಿ ಷಟ್ಸಸ ಸತಲ ಸ ೂೀಪಾನ ೀ 
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶಿಗನಿ ತತಿತಿಯಗೀತ ೀ                         ::೩:: 

ರ್ುರುಚರಲಂರ್ಸಪಯಾಗ ದ್ವೀಕ್ಷ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶ್ತಶ್ತಭಕ್ತ ಸು ಗೀತ ೀ ವದ ಯೀ ಬಿಹಮ ಪರ ೀ                            ::೪:: 

ಶ್ರಣಾರ್ತಕ್ರುಣಾರಸ  ಘಟಶ  ೀಭತ ಹಸ ತ 
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ರತವಧಾಯಿನಿ ಮಲಹ್ಾರಿಣ ರ್ಂಗ ೀ                    ::೫:: 

ಶಿಿೀ  ಶಿವಯೀಗ ಸುವ ೀದ ಯೀ ಶ ೈವಾರ್ಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧ್ವಕ್ತ್ರಿಮ ಶ್ದ್  ಬುದುುದ ಶಿವ ಸಾರ್ರ ರಮಯೀ            ::೬:: 

ವಶ್ಿರಾಧಯ  ಜರ್ದುಗರು  ಸ್ಥಂಹ್ಾಸನ ಪತ್ರನಾ 

ಪಿವಚನ ಮಾಲಾ ರ್ಿರ್ಥತಾ  ಭೂ ಮಂಡಲ ಧಾಯಾಗ       ::೭:: 

ಜ್ಾನಾಮೃತ ಪರಿತುಿಪ ೈ:  ಕ ೂೀಟಿ ಜನ ೈ ವನನಗದ ಯೀ 
ಸಾ ತಿ ಮ್  ಭರ್ವತ್ರ ಮಾ ತ:    |   ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ      ::೮:: 
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ಭೂತ್ರರುದಾಿಕ್ಷಸಂಯುಕ ೂತೀ 
ಲಂರ್ಧಾರಿೀ ಸದಾಶಿವಃ | 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಜಪೀದ ೂಯೀಗೀ 
ಶಿವಭಕ್ತ ಇತ್ರ ಸೃತಃ || 9-1 

ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ುು ಧರಿಸಿದ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧರರಿಯರದ, 

ಅಿಂತೆಯೇ ಸದ್ರ ಮಿಂಗಳಸವರೂಪನರದ ಮತ್ುು ಪಿಂಚರಕ್ಷರ ಜಪದಲಿ 
ನಿರತ್ನರದವನ್ು, ಶಿವಭಕ್ುನೆಿಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತರುನೆ. 
 

ಶ್ಿವಣಂ ಕ್ರೀತಗನಂ ಶ್ಂಭ ೂೀಃ 
ಸಮರಣಂ ಪಾದಸ ೀವನಮ್ | 

ಅಚಗನಂ ವಂದನಂ ದಾಸಯಮ್ 

ಸಖ್ಯಮಾತಮನಿವ ೀದನಮ್ || 9-2 

 

ಏವಂ ನವವಧಾ ಭಕ್ರತಃ 
ಪಿೀಕಾತ ದ ೀವ ೀನ ಶ್ಂಭುನಾ | 

ದುಲಗಭಾ ಪಾಪಿನಾಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಸುಲಭಾ ಪುಣಯಕ್ಮಗಣಾಮ್ || 9-3 

 

ದ್ೆೇವರದಿದ್ೆೇವನರದ ಶಿಂಭುವಿನಿಿಂದ ಹೆೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಶಿವಭಕ್ತುಯು 
ಶಾವಣ, ಕ್ತೇತ್ತನ್, ಸಮರಣ, ಪರದಸೆೇವನ್, ಅರ್ತನ್, ವಿಂದನ್, ದ್ರಸಯ, 
ಸಖ್ಯ ಮತ್ುು ಆತ್ಮನಿವೆೇದನ್ ಎಿಂಬುದ್ರಗಿ ಒಿಂಭತ್ುು ವಿಧವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ.  
ಈ ಲೊೇಕ್ದಲ ಿಇದು ಪರಪಿಗಳಿಗೆ ದುಲ್ತಭವರದುದು, ಪುಣ್ರಯತ್ಮರಿಗೆ 
ಸುಲ್ಭವರದುದ್ರಗಿದ್ೆ. 
 

ಅಧಮೀ ಚ ೂೀತತಮೀ ವಾಪಿ 

ಯತಿ ಕ್ುತಿಚಿದೂರ್ಜಗತಾ || 

ವತಗತ ೀ ಶಾಂಕ್ರಿೀ ಭಕ್ರತಃ 
ಸ ಭಕ್ತ ಇತ್ರ ಗೀಯತ ೀ || 9-4 

 

 

ಭಕ್ರತಃ ಸ್ಥಥರಿೀಕ್ೃತಾ ಯಸ್ಥಮನ್ 

ಮಲೀಚ ಛೀ ವಾ ದ್ವಿಜಸತತಮೀ | 

ಶ್ಂಭ ೂೀಃ ಪಿಿಯಃ ಸ ವಪಿಶ್ಚ 
ನ ಪಿಿಯೀ ಭಕ್ರತವರ್ಜಗತಃ || 9-5 

 

ಅಧಮನೆೇ (ನಿೇರ್ನೆೇ) ಆಗಿರಲ ಅಥವರ ಉತ್ುಮನೆೇ ಆಗಿರಲ, ಇನ್ೂು 
ಬೆೇರೆ ಯರರರದರೂ ಆಗಿರಲ,  

ಅವನ್ಲಿ ಶಿವನ್ ಭಕ್ತುಯು ಇದದರೆ ಅವನ್ು ಭಕ್ುನೆಿಂದು 
ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತರುನೆ. ಮ್ಿೇರ್ಛ (ಅನರಗರಿೇಕ್)ನರಗಿರಲ ಅಥವರ 
ಬರಾಹ್ಮಣ್ೊೇತ್ುಮನೆೇ ಆಗಿರಲ ದೃಢವರದ ಶಿವಭಕ್ತುಯು 
ಯರರಲರಿುವುದ್ೊೇ ಅವನೆೇ ಶಿಂಭುವಿಗೆ ಪಿಾಯನ್ು.  
ಭಕ್ತುಯಿಲ್ಿದ ವಿಪಾನ್ು (ಬರಾಹ್ಮಣನ್ು) ಪಿಾಯನ್ಲ್ಿ. 

ಸಾ ಭಕ್ರತದ್ವಿಗವಧಾ ಜ್ ೀಯಾ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಂತರಭ ೀದತಃ | 

ಬಾಹ್ಾಯ ಸೂಥಲಾಂತರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಾಾ 
ವೀರಮಾಹ್ ೀಶ್ಿರಾದೃತಾ || 9-6 

 

ಆ ಶಿವಭಕ್ತುಯು ಬರಹ್ಯವೆಿಂತ್ಲ್ೂ 
(ಹೊರಗಿನ್ದ್ೆಿಂತ್ಲ್ೂ) ಮತ್ುು ಅಭಯಿಂತ್ರವೆಿಂತ್ಲ್ೂ 
(ಅಿಂತ್ರಿಂಗವೆಿಂತ್ಲ್ೂ) ಎರಡು ವಿಧವರಗಿದ್ೆ ಎಿಂದು 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳಬೆೇಕ್ು.  
ಬರಹ್ಯಭಕ್ತುಯು ಸೂೂಲ್ವರದುದು. ಅಿಂತ್ರಭಕ್ತುಯು 
ಸೂಕ್ಷಮವರದದುದ. ಈ ಸೂಕ್ಷಮಭಕ್ತುಯೇ 
ವಿೇರಮರಹೆೇಶವರರಿಿಂದ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ್ೆ. 

ಸ್ಥಂಹ್ಾಸನ ೀ ಶ್ುದಧದ ೀಶ ೀ 
ಸುರಮಯೀ ರತನಚಿತ್ರಿಾತ ೀ | 

ಶಿವಲಂರ್ಸಯ ಪೂಜಾ ಯಾ 

ಸಾ ಬಾಹ್ಾಯ ಭಕ್ರತರುಚಯತ ೀ || 9-7 

 

ಸುರಮಯವರದ (ಮನೊೇಹ್ರವರದ) ಶುದಧಪಾದ್ೆೇಶ (ಗೊೇಮಯರದಿ 
ಗಳಿಿಂದ ಸರರಿಸಿ ಶುದಧಗೊಳಿಸಿದ ಜರಗ)ದಲಿ ರತ್ುಗಳಿಿಂದ 
(ನ್ವರತ್ುಗಳಿಿಂದ) ಅಲ್ಿಂಕರರಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಿಂಹರಸನ್ದಲಿ ಕ್ುಳಿತ್ು 
 ಶಿವಲಿಂಗ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ)ವನ್ುು ಪೂಜಿಸುವುದ್ೆೇ ಅದು ಬರಹ್ಯ 
ಭಕ್ತುಯಿಂದು ಹೆೇಳಲರಗಿದ್ೆ. 

ಲಂಗ ೀ ಪಾಿಣಂ ಸಮಾಧಾಯ 

ಪಾಿಣ ೀ ಲಂರ್ಂ ತು ಶಾಂಭವಮ್ | 

ಸಿಸಥಂ ಮನಸತಥಾ ಕ್ೃತಾಿ 
ನ ಕ್ರಂಚಿಚಿಚಂತಯೀದ್ ಯದ್ವ || 9-8 

 

 

ಸಾಭಯಂತರಾ ಭಕ್ರತರಿತ್ರ 

ಪಿೀಚಯತ ೀ ಶಿವಯೀಗಭಃ | 

ಸಾ ಯಸ್ಥಮನ್ ವತಗತ ೀ ತಸಯ 
ರ್ಜೀವನಂ ಭಿಷಟಬೀಜವತ್ || 9-9 

ಇನ್ುು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲಿ ತ್ನ್ು ಪರಾಣವನ್ುು, ಆ ಪರಾಣದಲಿ 
ಶಿವಕ್ಲರಯುಕ್ುವರದ ಲಿಂಗವನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡು, ಅಿಂದರೆ 
ಲಿಂಗಪರಾಣಗಳನ್ುು ಸಮರಸ ಮರಡಿಕೊಿಂಡು ಮನ್ಸಸನ್ುು 
ಸಿೂರಗೊಳಿಸಿ, ಬೆೇರರವ ಚಿಂತ್ನೆಗಳನ್ೂು ಮರಡದ್ೆ ಮರಡುವ ಲಿಂಗ 
(ಇಷ್ಟಲಿಂಗ) ಪೂಜೆ ಇದು ಆಭಯಿಂತ್ರ (ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ) ಭಕ್ತುಯಿಂದು 
ಶಿವಯೇಗಿಗಳು ಹೆೇಳುತರುರೆ. ಈ ಭಕ್ತುಯು ಯರರಲ ಿಇರುತ್ುದ್ೆಯೇ 
ಅವನ್ ಜಿೇವನ್ವು ಹ್ುರಿದ ಬೇಜದಿಂತರಗುತ್ುದ್ೆ (ಅಿಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 
ಪುನ್ಜತನ್ಮವಿಲ್ಿ). 

ಬಹುನಾತಿ ಕ್ರಮುಕ ತೀನ 

ರ್ುಹ್ಾಯದ್ ರ್ುಹಯತರಾ ಪರಾ | 

ಶಿವಭಕ್ರತನಗಸಂದ ೀಹಃ 
ತಯಾ ಯುಕ ೂತೀ ವಮುಚಯತ ೀ || 9-10 

 

(ಈ ಅಿಂತ್ರಿಂಗ ಭಕ್ತುಯ ಬಗೆಗೆ) ಹೆಚಿನ್ 
ಮರತ್ುಗಳಿಿಂದ ಏನ್ೂ ಪಾಯೇಜನ್ವಿಲ್ಿ. ಈ 
ಭಕ್ತುಯು ಸರ್ವತತ್ೃಷ್ಟವೂ, ಗುಹ್ಯಕ್ತಕಿಂತ್ಲ್ೂ 
ಗುಹ್ಯವರದುದ್ರಗಿದ್ೆ  
(ಅತ್ಯಿಂತ್ ಗೌಪಯವರದುದ್ರಗಿದ್ೆ). ಈ 
ಶಿವಭಕ್ತುಸಿಂಪನ್ುನ್ು ಮುಕ್ತುಯನ್ುು ಪಡೆಯುತರುನೆ. 
ಇದರಲಿ ಯರವ ಸಿಂಶಯವೂ ಇಲ್ಿ. 
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ಪಿಸಾದಾದ ೀವ ಸಾ ಭಕ್ರತಃ 
ಪಿಸಾದ ೂೀ ಭಕ್ರತಸಂಭವಃ | 

ಯಥ ೈವಾಂಕ್ುರತ ೂೀ ಬೀಜಮ್ 

ಬೀಜತ ೂೀ ವಾ ಯಥಾಂಕ್ುರಃ || 9-11 

 

ಬೇಜದಿಿಂದ ಅಿಂಕ್ುರ ಮತ್ುು ಅಿಂಕ್ುರದಿಿಂದ ಬೇಜ ಹೆೇಗೆ 
ಉತ್ಪನ್ುವರಗುವುದ್ೊೇ ಹರಗೆ ಶಿವನ್ ಪಾಸರದದಿಿಂದ (ಅನ್ುಗಾಹ್ದಿಿಂದ) 
ಭಕ್ತುಯು ಮತ್ುು ಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಶಿವನ್ ಪಾಸರದವು ಉಿಂಟರಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಪಾಸರದ ಪೂವತಕ್ವರದ (ಶಿವರನ್ುಗಾಹ್ದಿಿಂದ ಲ್ಭಿಸಿರುವ) ಯರವ ಭಕ್ತು 
ಇರುವುದ್ೊೇ ಅದು ಮುಕ್ತುದ್ರಯಕ್ವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಅಿಂತ್ಹ್ ಆ ಭಕ್ತುಯು 
ಮನ್ುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಿಂದ್ೆೇ ಜನ್ಮದಲ ಿಪಡೆಯಲ್ು ಶಕ್ಯವರಗುವುದಿಲ್ಿ 
(ಸರಧಯವರಗುವುದಿಲ್ಿ). 

ಪಿಸಾದಪೂವಗಕಾ ಯೀಯಮ್ 

ಭಕ್ರತಮುಗಕ್ರತವಧಾಯಿನಿೀ | 

ನ ೈವ ಸಾ ಶ್ಕ್ಯತ ೀ ಪಾಿಪುತಮ್ 

ನರ ೈರ ೀಕ ೀನ ಜನಮನಾ || 9-12 

 

 

ಅನ ೀಕ್ಜನಮಶ್ುದಾಧನಾಮ್ 

ಶರಿತಸಾಮತಾಗನುವತ್ರಗನಾಮ್ | 

ವರಕಾತನಾಂ ಪಿಬುದಾಧನಾಮ್ 

ಪಿಸ್ಥೀದತ್ರ ಮಹ್ ೀಶ್ಿರಃ || 9-13 

 

ಅನೆೇಕ್ ಜನ್ಮಜನರಮಿಂತ್ರಗಳಲಿ (ಶಿವಪೂಜರದಿಗಳಿಿಂದ) ಪರಿಶುದಧ 
ರರದವರಿಗೆ ಶುಾತಿ ಮತ್ುು ಸೃತಿಗಳಲಿ ಹೆೇಳಲ್ಪಟ್ಟ (ನಿತ್ಯ, ನೆೈಮಿತಿುಕ್) 
ಕ್ಮತಗಳನ್ುು ಅರ್ರಿಸಿದವರಿಗೆ, ವಿರಕ್ುರರದವರಿಗೆ, ಶಿವಜ್ಞರನ್ 
ಸಿಂಪನ್ುರರದ ಪಾಬುದಧರಿಗೆ ಮಹೆೇಶವರನ್ು ಪಾಸನ್ುನರಗುತರುನೆ. 
 

ಪಿಸನ ನೀ ಸತ್ರ ಮುಕ ೂತೀಭೂತ್ 

ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಸಮೀ ಭವ ೀತ್ | 

ಅಲಪಭಕಾಾಪಿ ಯೀ ಮತಿಯಃ 
ತಸಯ ಜನಮತಿಯಾತಪರಮ್ || 9-14 

 

ಶಿವನ್ು ಪಾಸನ್ುನರಗಲ್ು ಸರಧಕ್ನ್ು 
ಮುಕ್ುನರಗುತರುನೆ. ಮುಕ್ುನರದವನ್ು ಶಿವನಿಗೆ 
ಸಮರನ್ನರಗುತರುನೆ (ಶಿವಸವರೂಪನರಗುತರುನೆ). 
ಯರವನ್ು ಅಲ್ಪಭಕ್ತುಯುಳಳವನರಗಿರುವನೊೇ 
ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳ ನ್ಿಂತ್ರ ಮುಕ್ತು 
ಲ್ಭಿಸುತ್ುದ್ೆ. 

ನ ಯೀನಿಯಂತಿಪಿೀಡಾ ವ ೈ 
ಭವ ೀನ ನೈವಾತಿ ಸಂಶ್ಯಃ | 

ಸಾಂಗಾ ನೂಯ ನಾ ಚ ಯಾ ಸ ೀವಾ 

ಸಾ ಭಕ್ರತರಿತ್ರ ಕ್ಥಯತ ೀ || 9-15 

 

ಹೇಗೆ ನ್ವವಿಧ ಅಿಂಗಗಳಿಿಂದ (ಭಕ್ತುಗಳಿಿಂದ) ಪರಿಪುಷ್ಟವರದದ್ೆದೇ 
ಸರಿಂಗರ (ಪೂಣತ)ಭಕ್ತುಯು. ಇನ್ುು ಇವುಗಳಲಿ ಯರವುದ್ರದರೊಿಂದು 
ಭಕ್ತುಯು ಕೊರತೆಯರದಲ ಿಅದು ನ್ೂಯನರಭಕ್ತುಯಿಂದು 
ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. ಈ 

ಭಕ್ತುಯುಳಳವನಿಗೆ ಯೇನಿಯಿಂತ್ಾದ ಪಿೇಡೆಯು (ಪುನ್ಜತನ್ಮವು) 
ಆಗುವುದಿಲ್ಿ. ಇದರಲಿ ಯರವ ಸಿಂಶಯವೂ ಇಲ್.ಿ 
 

ಸಾ ಪುನಭಗದಯತ ೀ ತ ಿೀಧಾ 

ಮನ ೂೀವಾಕಾಾಯಸಾಧನ ೈಃ | 

ಶಿವರೂಪಾದ್ವಚಿಂತಾ ಯಾ 

ಸಾ ಸ ೀವಾ ಮಾನಸ್ಥೀ ಸೃತಾ | 

ಜಪಾದ್ವ ವಾಚಿಕ್ರೀ ಸ ೀವಾ 

ಕ್ಮಗಪೂಜಾ ಚ ಕಾಯಿಕ್ರೀ || 9-16 

 

ಆ ಭಕ್ತುಯು ಮತೆು ಮರನ್ಸಿಕ್ ಭಕ್ತು, ವರಚಕ್ ಭಕ್ತು 
ಮತ್ುು ಕರಯಿಕ್ತೇಭಕ್ತುಯಿಂಬುದ್ರಗಿ ಮೂರು 
ಪಾಕರರವರಗಿರುವುದು. ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿ ಶಿವನ್ 
ಸವರೂಪರದಿಗಳನ್ುು ಧರಯನಿಸುವ ಮರನ್ಸಿಕ್ 
ಸೆೇವೆಯೇ ಮರನ್ಸಿಕ್ ಭಕ್ತುಯಿಂದು 
ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. ವರಣಿಯಿಿಂದ ಶಿವಪಿಂಚರಕ್ಷರ 
ಮಿಂತ್ಾದ ಜಪ ಮತ್ುು ಶಿವಸೊುೇತರಾದಿಗಳ 
ಪಠಣವನ್ುು ಮರಡುವುದ್ೆೇ ವರಚಕ್ ಭಕ್ತುಯು. ಇನ್ುು 
ಶರಿೇರದಿಿಂದ ಮರಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಮತ ಪಾಧರನ್ವರದ 
(ಇಷ್ಟಲಿಂಗ) ಪೂಜೆಯೇ ಕರಯಿಕ್ತೇ ಭಕ್ತುಯಿಂದು 
ಹೆೇಳಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. 

ಬಾಹಯಮಾಭಯಂತರಂ ಚ ೈವ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಂತರಮೀವ ವಾ | 

ಮನ ೂೀವಾಕಾಾಯಭ ೀದ ೈಶ್ಚ 
ತ್ರಿಧಾ ತದಭಜನಂ ವದುಃ || 9-17 

ಈ ಪೂವತದಲಿ ಹೆೇಳಿದ (ಕರಯಿಕ್ತೇ, ವರಚಕ್, ಮರನ್ಸಿಕ್) ಭಕ್ತುಗಳು 
ಬರಹ್ಯವೆಿಂತ್ಲ್ೂ, ಆಭಯಿಂತ್ರ (ಅಿಂತ್ರಿಂಗ)ವೆಿಂತ್ಲ್ೂ ಮತ್ುು 
ಬರಹರಯಭಯಿಂತ್ರ ವೆಿಂತ್ಲ್ೂ, ಪಾತಿಯಿಂದೂ ಮೂರು ಮೂರು 
ಪಾಕರರವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. 

ಮನ ೂೀ ಮಹ್ ೀಶ್ ಧಾಯನಾಢ್ಯಮ್ 

ನಾನಯಧಾಯನರತಂ ಮನಃ | 

ಶಿವನಾಮ ರತಾ ವಾಣೀ 
ವಾಙ್ಮತಾ ಚ ೈವ ನ ೀತರಾ || 9-18 

 

ಲಂಗ ೈಃ ಶಿವಸಯ ಚ ೂೀದ್ವಿಷ ಟೈಃ 
ತ್ರಿಪುಂಡಾಿದ್ವಭರಂಕ್ರತಃ | 

ಶಿವೀಪಚಾರನಿರತಃ 

ಮಹೆೇಶನ್ (ಶಿವನ್) ಧರಯನ್ದಲಿ ಆಸಕ್ುವರದ ಮನ್ಸೆಸೇ ನಿಜವರದ 
ಮನ್ಸುಸ. ಅನ್ಯ ಧರಯನರಸಕ್ುವರದ ಮನ್ಸುಸ ಮನ್ಸಸಲ್ಿ. 
ಶಿವನರಮದಲ ಿನಿರತ್ವರದ (ಜಪರಸಕ್ುವರದ) ವರಣಿಯೇ ನಿಜವರದ 

ಅನಾಯತಮವದ್ವತಂ ಬಾಹಯಮ್ 

ಶ್ಂಭ ೂೀರಭಯಚಗನಾದ್ವಕ್ಮ್ | 

ತದ ೀವ ತು ಸಿಸಂವ ೀದಯಮ್ 

ಅನ್ಯರಿಗೆ ಗೊೇರ್ರವರಗುವ ಶಿಂಭುವಿನ್ 
ಅರ್ತನರದಿಗಳು ಬರಹ್ಯಭಕ್ತುಯರಗಿದ್ೆ. ಅದುವೆ 
ಕೆೇವಲ್ ಸವಸಿಂವೆೇದಯವರದರೆ (ತ್ನ್ಗೆ ಮರತ್ಾ 
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ಕಾಯಃ ಕಾಯೀ ನ ಚ ೀತರಃ || 9-19 

 
ವರಣಿಯು, ಅನ್ಯರ ಸುುತಿಯಲ ಿನಿರತ್ವರದ ವರಣಿಯು ವರಣಿಯಲ್.ಿ 
ಇದ್ೆೇ ಪಾಕರರ ಶಿವಲರಿಂಛನ್ಗಳರದ ಶಿವಲಿಂಗ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, 

ತಿಾಪುಿಂಡರಾದಿಗಳನ್ುು ಧರಿಸಿ ಶಿವನ್ ಉಪಚರರದಲ ಿ(ಶಿವಪೂಜೆಯಲಿ) 
ನಿರತ್ವರದ ಕರಯವೆೇ ನಿಜವರದ ಕರಯವು. ಇದಕೆಕ 
ವಿಪರಿೇತ್ವರದದುದ ಕರಯವೆೇ ಅಲ್ಿ. 

ಆಭಯಂತರಮುದಾಹೃತಮ್ | 

ಮನ ೂೀ ಮಹ್ ೀಶ್ಪಿವಣಮ್ 

ಬಾಹ್ಾಯಭಯಂತರಮುಚಯತ ೀ || 9-20 

 

ತಿಳಿದರೆ) ಅದು ಆಭಯಿಂತ್ರ ಭಕ್ತುಯಿಂದು 
ಹೆೇಳಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. ಮಹೆೇಶನ್ ಧರಯನ್ ಹರಗೂ 
ಅರ್ತನರಸಕ್ುವರದ ಮನ್ವು ಬರಹರಯಭಯಿಂತ್ರವೆಿಂದು 
ಹೆೇಳಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. 
 

ಪಂಚಧಾ ಕ್ಥಯತ ೀ ಸದ್ವಭಃ 
ತದ ೀವ ಭಜನಂ ಪುನಃ | 

ತಪಃ ಕ್ಮಗ ಜಪೀ ಧಾಯನಮ್ 

ಜ್ಾನಂ ಚ ೀತಯನುಪೂವಗಕ್ಮ್ || 9-21 

 

ತ್ಪಸುಸ, ಕ್ಮತ, ಜಪ, ಧರಯನ್ ಮತ್ುು ಜ್ಞರನ್ ಎಿಂಬುದ್ರಗಿ ಆ (ಮ್ೇಲೆ 
ಹೆೇಳಿದ) ಭಕ್ತುಯು ಮತೆು ಐದು ಪಾಕರರವರಗಿ (ಪಿಂರ್ಧರ) 
ಹೆೇಳಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. 
 

ಶಿವಾಥ ಗ ದ ೀಹಸಂಶ  ೀಷಃ 
ತಪಃಕ್ೃಚಾಛಾದ್ವ ನ ೂೀ ಮತಮ್ | 

ಶಿವಾಚಾಗ ಕ್ಮಗ ವಜ್ ೀಯಮ್ 

ಬಾಹಯಂ ಯಾಗಾದ್ವ ನ ೂೀಚಯತ ೀ || 9-

22 

 

ಶಿವಪೂಜೆಗರಗಿ ದ್ೆೇಹ್ವನ್ುು ಶೆ ೇಷ್ಣ್ೆಗೊಳಿಸುವುದು 
(ದ್ೆೇಹ್ ದಿಂಡಿಸುವುದು) ತ್ಪಸುಸ. ಆದರೆ 
ಕ್ೃರ್ಛರಚರಿಂದ್ರಾಯಣ್ರದಿ ವಾತ್ಗಳು ತ್ಪಸಸಲ್.ಿ 
ಇಷ್ಟಲಿಂಗರರ್ತನೆಯೇ ನಿತ್ಯಕ್ಮತವೆಿಂದು 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳಬೆೇಕ್ು. ಬರಹ್ಯಗಳರದ ಯರಗರದಿ 
ನಿತ್ಯಕ್ಮತಗಳಲ್ಿ. 

ಜಪಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಭಾಯಸಃ 
ಪಿಣವಾಭಾಯಸ ಏವ ವಾ | 

ರುದಾಿಧಾಯಯಾದ್ವಕಾಭಾಯಸ ೂೀ 
ನ ವ ೀದಾಧಯಯನಾದ್ವಕ್ಮ್ || 9-23 

ಪಿಂಚರಕ್ಷರ ಮಿಂತ್ಾದ ಅಭ್ರಯಸವೂ (ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಆವೃತಿುಯು) 
ಪಾಣವದ (ಓಿಂಕರರದ) ಅಥವರ ರುದ್ರಾಧರಯಯರದಿಗಳ ಅಭ್ರಯಸವು 
ಜಪವೆಿಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. ವೆೇದ್ರಧಯಯನರದಿಗಳು ಜಪವಲ್ಿ. 
 

ಧಾಯನಂ ಶಿವಸಯ ರೂಪಾದ್ವ- 
ಚಿಂತಾ ನಾತಾಮದ್ವಚಿಂತನಮ್ | 

ಶಿವಾರ್ಮಾಥಗವಜ್ಾನಮ್ 

ಜ್ಾನಂ ನಾನಾಯಥಗವ ೀದನಮ್ | 

ಇತ್ರ ಪಂಚಪಿಕಾರ ೂೀಯಮ್ 

ಶಿವಯಜ್ಞಃ ಪಿಕ್ರೀತ್ರಗತಃ || 9-24 

ಶಿವನ್ ರೂಪರದಿಗಳ ಚಿಂತ್ನೆಯೇ ಧರಯನ್ವು. 
ಆತರಮದಿಗಳ ಚಿಂತ್ನ್ವು ಧರಯನ್ವಲ್ಿ. ಶಿವರಗಮಗಳ 
ಅಥತವನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳವುದ್ೆೇ ಜ್ಞರನ್ವು. ಬೆೇರೆ 
ಶರಸರಗಳನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳವುದು ಜ್ಞರನ್ವಲ್.ಿ 
ಹೇಗೆ ಈ ಶಿವಯಜ್ಞವು ಐದು ಪಾಕರರವರಗಿ (ತ್ಪ, 

ಕ್ಮತ, ಜಪ, ಧರಯನ್ ಮತ್ುು ಜ್ಞರನ್) ಕ್ತೇತಿತಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ್ೆ. 
ಅನ ೀನ ಪಂಚಯಜ್ ೀನ 

ಯಃ ಪೂಜಯತ್ರ ಶ್ಂಕ್ರಮ್ | 

ಭಕಾಾ ಪರಮಯಾ ಯುಕ್ತಃ 
ಸ ವ ೈ ಭಕ್ತ ಇತ್ರೀರಿತಃ || 9-25 

ಈ ಮ್ೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಪಿಂರ್ಯಜ್ಞದಿಿಂದ ಯರವನ್ು ಶಿಂಕ್ರ(ಶಿವ)ನ್ನ್ುು 
ಪೂಜಿಸುತರುನೆಯೇ ಅವನ್ು ಪರಮಶೆಾೇಷ್ಠವರದ ಭಕ್ತುಯಿಿಂದ 
ಕ್ೂಡಿದವನರಗಿ ಭಕ್ುನೆನಿಸಿಕೊಳುಳತರುನೆ. 
 

ಪೂಜನಾ ಚಿಛವಭಕ್ತಸಯ 
ಪುಣಾಯ ರ್ತ್ರರವಾಪಯತ ೀ | 

ಅವಮಾನಾನಮಹ್ಾಘೂೀರ ೂೀ 
ನರಕ ೂೀ ನಾತಿ ಸಂಶ್ಯಃ || 9-26 

ಶಿವಭಕ್ುನ್ನ್ುು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಿಂದ ಸದಗತಿಯು 
ಪರಾಪುವರಗುತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಮರನ್ವನ್ುು 
ಮರಡಿದರೆ ಮಹರಘೂೇರ (ಮಹರಭಯಿಂಕ್ರ)ವರದ 
ನ್ರಕ್ವು ಪರಾಪುವರಗುವುದು. ಇದರಲಿ ಯರವ 
ಸಿಂಶಯವೂ ಇಲ್ಿ. 

ಶಿವಭಕ ೂತೀ ಮಹ್ಾತ ೀಜಾಃ 
ಶಿವಭಕ್ರತಪರಾಙ್ುಮಖಾನ್ | 

ನ ಸಪೃಶ ೀನ ನೈವ ವೀಕ್ಷ್ ೀತ 

ನ ತ ೈಃ ಸಹ ವಸ ೀತ್ ಕ್ಿಚಿತ್ || 9-27 

ಮಹರತೆೇಜಸಿವಯರದ ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ಶಿವಭಕ್ತು ಪರರಙ್ುಮಖ್ರನ್ುು (ಶಿವಭಕ್ತು 
ವಿಹೇನ್ರನ್ುು) ಮುಟ್ಟಕ್ೂಡದು, ನೊೇಡಕ್ೂಡದು ಮತ್ುು ಎಲಿಯೂ 
ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಸಹ್ವರಸವನ್ುು ಮರಡಕ್ೂಡದು (ಇಲಿ 
ಪಿಂಚರಚರರಗಳಲಿಯ ಲಿಂಗರಚರರ, ಸದ್ರಚರರ, ಶಿವರಚರರ, 

ಭೃತರಯಚರರ, ಗಣ್ರಚರರಗಳ ವಿಚರರವನ್ುು ಹೆೇಳಲರಗಿದ್ೆ. 
ರ್ಿಂದಾಜ್ಞರನರಗಮ ಮತ್ುು ಪರಮರಹ್ಸಯದಿಿಂದ ವಿಚರರಪಾತಿಪರದನೆ 
ನ್ಡೆದಿದ್ೆ). 

ಯದಾ ದ್ವೀಕ್ಷ್ಾಪಿವ ೀಶ್ಃ ಸಾಯತ್ 

ಲಂರ್ಧಾರಣಪೂವಗಕ್ಃ | 

ತದಾಪಿಭೃತ್ರ ಭಕ ೂತೀಸರ 

ಪೂಜಯೀತ್ ಸಾಿಾರ್ಮಸ್ಥಥತಾನ್ || 9-

28 

 

ಶಿವಭಕ್ುನ್ು (ಗುರುವಿನಿಿಂದ) ದಿೇಕ್ಷರಸಿಂಸರಕರವನ್ುು 
ಹೊಿಂದಿ ಯರವರಗ ಲಿಂಗಧರರಣ್ೆಯನ್ುು 
ಮರಡಿಕೊಳುಳವನೊೇ ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಅವನ್ು 
ಶಿವರಗಮಗಳಲ ಿಹೆೇಳಿದ ಆಚರರಗಳನ್ುು 
ಪರಿಪರಲಸುವವರನ್ುು (ಶಿವರಚರಯತರನ್ುು, 
ಶಿವಶರಣರನ್ುು, ಶಿವಭಕ್ುರನ್ುು) ಪೂಜಿಸಬೆೇಕ್ು. 
 

ಸಿಮಾಗಾಗಚಾರ ನಿರತಾಃ 
ಸಜಾತ್ರೀಯಾ ದ್ವಿಜಾಸುತ ಯೀ | 

ತ್ನ್ು ಆಚರರ ವಿಚರರಗಳಿಗೆ ಹೊಿಂದಿಕೆಯರಗುವ (ಶಿವರಚರರ 
ಸಿಂಪನ್ುರರದ) ದಿೇಕ್ಷರ ಸಿಂಸರಕರವನ್ುು ಹೊಿಂದಿದ ತ್ನ್ು 

ಸಿಮಾಗಾಗಚಾರವಮುಖ ೈಃ 
ಭವಭಃ ಪಾಿಕ್ೃತಾತಮಭಃ | 

ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ಸವಮರಗರತಚರರಕೆಕ (ತ್ನ್ು 
ವಿೇರಶೆೈವರಚರರಕೆಕ) ವಿಮುಖ್ರರದ ಭವಿಗಳಿಿಂದ 
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ತ ೀಷಾಂ ರ್ೃಹ್ ೀಷು ಭುಂರ್ಜೀತ 

ನ ೀತರ ೀಷಾಂ ಕ್ದಾಚನ || 9-29 
ಕ್ುಲ್ಬರಿಂಧವರ ಮನೆಯಲಿ ಭುಿಂಜಿಸಬೆೇಕೆೇ ವಿನ್ಃ (ಊಟ್ 
ಮರಡಬೆೇಕೆೇ ವಿನ್ಃ) ಅನ್ಯರ ಮನೆಯಲಿ ಎಿಂದೂ ಮರಡಬರರದು. 

ಪ ಿೀಷಿತಂ ಸಕ್ಲಂ ದಿವಯಮ್ 

ಆತಮಲೀನಮಪಿ ತಯಜ ೀತ್ || 9-30 
(ಅಲಿಂಗಿಗಳಿಿಂದ) ಕ್ಳುಹಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಾವಯವು ತ್ನ್ು 
ಸರವಧೇನ್ವರಗಿದದರೂ ಅದ್ೆಲ್ಿವನ್ೂು ತರಯಗ 
ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ನಾಚಗಯೀದನಯದ ೀವಾಂಸುತ 
ನ ಸಮರ ೀನನ ಚ ಕ್ರೀತಗಯೀತ್ | 

ನ ತನಿನವ ೀದಯಮಶಿನೀಯಾತ್ 

ಶಿವಭಕ ೂತೀ ದೃಢ್ವಿತಃ || 9-31 

 

ದೃಢವಾತ್ನರದ (ಶಿವೆೈಕ್ಯವಾತ್ ಸಿಂಪನ್ುನರದ) ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ಶಿವನ್ 
ಹೊರತರಗಿ ಅನ್ಯದ್ೆೇವತೆಗಳನ್ುು ಅಚತಸಕ್ೂಡದು. ಅವರನ್ುು 
ಸಮರಿಸಲ್ೂ ಕ್ೂಡದು ಮತ್ುು ಅನ್ಯದ್ೆೇವರ ಗುಣಗರನ್ವನ್ೂು ಸಹ್ 
ಮರಡಕ್ೂಡದು ಮತ್ುು ಅನ್ಯದ್ೆೇವರಿಗೆ ಅಪಿತಸಿದ ನೆೈವೆೇದಯವನ್ೂು 
ಸಹ್ ತರನ್ು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಬರರದು. 

ಯದಗೃಹ್ ೀಷಿನಯದ ೀವೀಸ್ಥತ 
ತದಗೃಹ್ಾಣ ಪರಿತಯಜ ೀತ್ | 

ನಾನಯದ ೀವಾಚಗಕಾನ್ ಮತಾಯಗನ್ 

ಪೂಜಾಕಾಲ ೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಯೀತ್ || 9-32 

 

ಯರವ ಮನೆಗಳಲ ಿಶಿವನ್ ಹೊರತರದ 
ಅನ್ಯದ್ೆೇವತೆಗಳಿರುವರ್ವೇ ಆ ಮನೆಗಳನ್ುು ತರಯಗ 
ಮರಡಬೆೇಕ್ು (ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ಆ ಮನೆಗಳಲಿ ಪಾವೆೇಶ 
ಮರಡಕ್ೂಡದು). ಅದರಿಂತೆ ಶಿವನ್ ಹೊರತರಗಿ 
ಅನ್ಯದ್ೆೇವರನ್ುು ಅಚತಸುವ ಮನ್ುಷ್ಯರನ್ುು 
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜರಕರಲ್ದಲಿ ನೊೇಡಕ್ೂಡದು. 

ಸದಾ ಶಿವ ೈಕ್ನಿಷಾಾನಾಮ್ 

ವೀರಶ ೈವಾಧಿವತ್ರಗನಾಮ್ | 

ನಹಿ ಸಾಥವರಲಂಗಾನಾಮ್ 

ನಿಮಾಗಲಾಯದುಯಪಯುಜಯತ ೀ || 9-33 

ಯರವರಗಲ್ೂ ಶಿವನ್ಲಿ ಏಕ್ನಿಷ್ೆಠಯನ್ುು ಹೊಿಂದಿರುವ ವಿೇರಶೆೈವ 
ಧಮರತನ್ುಯರಯಿಗಳು ಸರೂವರಲಿಂಗಗಳ ನಿಮರತಲರಯದಿಗಳನ್ುು 
(ಪತೆಾ, ಪುಷ್ಪ, ಪಾಸರದಗಳನ್ುು) ಉಪಯೇಗಿಸಕ್ೂಡದು. 
 

ಯತಿ ಸಾಥವರಲಂಗಾನಾಮ್ 

ಅಪಾಯಃ ಪರಿವತಗತ ೀ | 

ಅಥವಾ ಶಿವಭಕಾತನಾಮ್ 

ಶಿವಲಾಂಛನಧಾರಿಣಾಮ್ || 9-34 

 

ತತಿ ಪಾಿಣಾನ್ ವಹ್ಾಯಾಪಿ 

ಪರಿಹ್ಾರಂ ಸಮಾಚರ ೀತ್ | 

ಶಿವಾಥಗಂ ಮುಕ್ತರ್ಜೀವಶ ಚೀತ್ 

ಶಿವಸಾಯುಜಯಮಾಪುಪುಯಾತ್ || 9-

35 

ಮಿಂದಿರಗಳಲಿಯ ಸರೂವರಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅಥವರ ಶೆೈವ 
ಲರಿಂಛನ್ಗಳನ್ುು (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಭಸಮ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ) ಧರಿಸಿದ ಶಿವಭಕ್ುರಿಗೆ 
ಎಲಿ ಅಪರಯವು ಸಿಂಭವಿಸುವುದ್ೊೇ ಅಲಿ ತ್ನ್ು ಪರಾಣಗಳನ್ುು 
ತ್ಯಜಿಸಿಯರದರೂ ಆ ಅಪರಯವನ್ುು ಪರಿಹ್ರಿಸಬೆೇಕ್ು. ಶಿವನಿಗರಗಿ 
ತ್ನ್ು ಜಿೇವವನ್ುು (ಪರಾಣವನ್ುು) ಕ್ಳೆದುಕೊಿಂಡದ್ೆದೇ ಆದರೆ ಅವನ್ು 
ಶಿವಸರಯುಜಯವನ್ುು ಪಡೆಯುವನ್ು. 

ಶಿವನಿಂದಾಕ್ರಂ ದೃಷಾಟಾ 
ಘಾತಯೀದಥವಾ ಶ್ಪ ೀತ್ | 

ಸಾಥನಂ ವಾ ತತಪರಿತಯಜಯ 
ರ್ಚ ಛೀದ್ ಯದಯಕ್ಷಮೀ ಭವ ೀತ್ || 9-

36 

 

ಶಿವಭಕ್ುನರದವನ್ು, ಶಿವನಿಿಂದಕ್ರನ್ುು ಕ್ಿಂಡರಗ 
ಅವನ್ನ್ುು ಸಿಂಹ್ರಿಸಬೆೇಕ್ು ಅಥವರ ಕ್ಠೊೇರ 
ಶಬದಗಳಿಿಂದ ಶಪಿಸಬೆೇಕ್ು. ಒಿಂದು ವೆೇಳ  ೆ
ಇವೆರಡನ್ೂು ಮರಡಲ್ು ಅಸಮಥತನರಗಿದದರೆ ಆ 
ಸರೂನ್ವನ್ುು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ು. 
 

ಯತಿ ಚಾಚಾರನಿಂದಾಸ್ಥತ 
ಕ್ದಾಚಿತತತಿ ನ ವಿಜ ೀತ್ | 

ಯದಗೃಹ್ ೀ ಶಿವನಿಂದಾಸ್ಥತ 
ತದಗೃಹ್ಾಣ ಪರಿತಯಜ ೀತ್ || 9-37 

 

ಯರವ ಸರೂನ್ದಲ ಿಆಚರರರದಿಗಳ (ಶಿವರಚರರರದಿಗಳ) ನಿಿಂದ್ೆಯು 
ಆಗುತ್ುದ್ೆಯೇ ಅಲಿ ಎಿಂದೂ ಹೊೇಗಬರರದು ಮತ್ುು ಯರರ 
ಮನೆಯಲಿ ಶಿವನಿಿಂದ್ೆಯು ನ್ಡೆಯುತ್ುದ್ೆಯೇ ಆ ಮನೆಗಳನ್ುು 
(ಶಿವಭಕ್ುನ್ು) ತ್ಯಜಿಸಬೆೇಕ್ು. 
 

ಯಃ ಸವಗಭೂತಾಧ್ವಪತ್ರಮ್ 

ವಶ ಿೀಶಾನಂ ವನಿಂದತ್ರ | 

ನ ತಸಯ ನಿಷೃತ್ರಃ ಶ್ಕಾಯ 
ಕ್ತುಗಂ ವಷಗಶ್ತ ೈರಪಿ || 9-38 

 

ಸವತಭೂತ್ಗಳಿಗೆ (ಪರಾಣಿಗಳಿಗೆ) ಅಧಪತಿಯರದ 
ವಿಶೆವೇಶ(ಶಿವ)ನ್ನ್ುು ವಿಶೆೇಷ್ವರಗಿ ಯರರು 
ನಿಿಂದಿಸುತರುರೆಯೇ ಅವರು ಆ 
ನಿಿಂದ್ೆಯಿಿಂದುಿಂಟರದ ದ್ೊೇಷ್ವನ್ುು 
ಕ್ಳೆದುಕೊಳಳಲ್ು ಒಿಂದು ನ್ೂರು ವಷ್ತ ನಿಷ್ೃತಿ 
(ಪರಾಯಶಿಿತ್ುವನ್ುು) ಯನ್ುು ಮರಡಿಕೊಿಂಡರೂ 
ಸರಧಯವಿಲ್.ಿ 

ಶಿವಪೂಜಾಪರ ೂೀ ಭೂತಾಿ 
ಪೂವಗಕ್ಮಗ ವಸಜಗಯೀತ್ | 

ಅಥವಾ ಪೂವಗಕ್ಮಗ ಸಾಯತ್ 

ಸಾ ಪೂಜಾ ನಿಷಫಲಾ ಭವ ೀತ್ || 9-39 

 

ಶಿವಪೂಜೆ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ)ಯಲಿ ತ್ತ್ಪರನರದವನ್ು ತ್ನ್ು 
ಪೂವತಕ್ಮತಗಳನ್ುು ವಿಸಜರ್ಿ ಸಬೆೇಕ್ು. ಒಿಂದು ವೆೇಳ  ೆ
ಪೂವತಕ್ಮತಗಳನೆುೇ ಮರಡುತಿುದದರೆ ಆ ಶಿವಪೂಜೆಯು 
ನಿಷ್ಫಲ್ವರಗುವುದು. 
 

ಉತತಮಾಂ ರ್ತ್ರಮಾಶಿಿತಯ 
ನಿೀಚಾಂ ವೃತ್ರತಂ ಸಮಾಶಿಿತಃ | 

ಆರೂಢ್ಪತ್ರತ ೂೀ ಜ್ ೀಯಃ 
ಸವಗಕ್ಮಗಬಹಿಷೃತಃ || 9-40 

 

(ಶಿವಪೂಜರರೂಪವರದ) ಉನ್ುತ್ವರದ 
ಮರಗತವನ್ುು ಆಶಾಯಿಸಿದ ಮ್ೇಲೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ 
ಕ್ಮತಗಳನ್ುು ಆರ್ರಿಸತೊಡಗಿದರೆ ಅವನ್ು 
ಸವತಕ್ಮತ ಬಹಷ್ೃತ್ನ್ೂ (ಎಲ್ ಿಕ್ಮತಗಳನ್ುು 
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ಮರಡಲ್ು ಅಯೇಗಯನ್ು) ಮತ್ುು 
ಆರೂಢಪತಿತ್ನೆಿಂಬುದ್ರಗಿ ತಿಳಿಯಬೆೇಕ್ು. 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೂೀಪದ ೀಶಿೀ ಚ 

ನರಸುತತ್ರಕ್ರ ೂೀ ಯದ್ವ 

ಸ ೂೀಲಂಗೀ ಸ ದುರಾಚಾರಿೀ 
ಕ್ುಕ್ವಃ ಸ ತು ವಶ್ುಿತಃ || 9-41 

 

(ಸದುಗರುವಿನಿಿಂದ) ಪಿಂಚರಕ್ಷರ ಮಹರಮಿಂತ್ಾದ ಉಪದ್ೆೇಶವನ್ುು 
ಪಡೆದವನ್ು ಒಿಂದು ವೆೇಳ  ೆಸರಮರನ್ಯ ಮನ್ುಷ್ಯರ ಸುುತಿಯನ್ುು 
ಮರಡಿದರೆ ಅವನ್ು ಅಲಿಂಗಿಯಿಂತ್ಲ್ೂ, ದುರರಚರರಿಯಿಂತ್ಲ್ೂ, 

ಕ್ುಕ್ವಿಯಿಂತ್ಲ್ೂ ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತರುನೆ 

ಚಮಗಪಾತ ಿೀ ಜಲಂ ತ ೈಲಮ್ 

ನ ಗಾಿಹಯಂ ಭಕ್ರತತತಪರ ೈಃ | 

ರ್ೃಹಯತ ೀ ಯದ್ವ ಭಕ ತೀನ 

ರರರವಂ ನರಕ್ಂ ವಿಜ ೀತ್ || 9-42 

 

ಶಿವಭಕ್ತುಯಲಿ ತ್ತ್ಪರರರದವರು ರ್ಮತಪರತೆಾಗಳಲ ಿ
ನಿೇರು, ಎಣ್ೆೆ ಮುಿಂತರದವುಗಳನ್ುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬರರದು. ಒಿಂದು ವೆೇಳ  ೆಶಿವಭಕ್ುನ್ು 
ಹರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡರೆ ರೌರವ ನ್ರಕ್ವನ್ುು 
ಹೊಿಂದುವನ್ು. 

ನ ತಸಯ ಸೂತಕ್ಂ ಕ್ರಂಚಿತ್- 
ಪಾಿಣಲಂಗಾಂರ್ಸಂಗನಃ | 

ಜನಮನ ೂೀತಥಂ ಮೃತ ೂೀತಥಂ ಚ 

ವದಯತ ೀ ಪರಮಾಥಗತಃ || 9-43 

ತ್ನ್ುಿಂಗದಲನಿ್ ಪರಾಣಲಿಂಗವನ್ುು ಸಿಂಬಿಂಧಮರಡಿಕೊಿಂಡ ಪರಾಣಲಿಂಗಿ 
ಯರದ ಶಿವಭಕ್ುನಿಗೆ ಜನ್ನ್ ಸಿಂಬಿಂಧಯರದ ಮತ್ುು 
ಮರಣಸಿಂಬಿಂಧಯರದ ಕ್ತಿಂಚತ್ (ಸವಲ್ಪ) ಸೂತ್ಕ್ವೂ ಪರಮರಥತ 
(ನಿಜ)ವರಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. 

ಲಂಗಾಚಗನರತಾಯಾಶ್ಚ 
ಋತರ ನಾಯಾಗ ನ ಸೂತಕ್ಮ್ | 

ತಥಾ ಪಿಸೂತ್ರಕಾಯಾಶ್ಚ 
ಸೂತಕ್ಂ ನ ೈವ ವದಯತ ೀ || 9-44 

ಲಿಂಗರರ್ತನೆಯಲ ಿನಿರತ್ರರಗಿರುವ ವಿೇರಶೆೈವ 
ಸಿರೇಯರಿಗೆ ಋತ್ುಕರಲ್ದಲಿ ಉಿಂಟರದ 
ರಜಸೂಸತ್ಕ್ವರಗಲ ಮತ್ುು ಹೆರಿಗೆಯಿಿಂದುಿಂಟರದ 
ಪಾಸೂತಿಕರ ಸೂತ್ಕ್ವರಗಲ (ಜನ್ನ್ 
ಸೂತ್ಕ್ವರಗಲ) ಇರುವುದಿಲ್.ಿ 

ರ್ೃಹ್ ೀ ಯಸ್ಥಮನ್ ಪಿಸೂತಾ ಸ್ಥರೀ 
ಸೂತಕ್ಂ ನಾತಿ ವದಯತ ೀ | 

ಶಿವಪಾದಾಂಬುಸಂಸಪಶಾಗತ್ 

ಸವಗಪಾಪಂ ಪಿಣಶ್ಯತ್ರ || 9-45 

ಯರವ ಮನೆಯಲಿ ಹೆಣುೆಮಗಳು ಪಾಸೂತ್ಳರಗಿರುತರುಳೆಯೇ 
(ಹೆರಿಗೆಯನ್ುು ಮರಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವಳ ೆೇ) ಅಲಿ ಸೂತ್ಕ್ವು 
ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಶಿವಜ್ಞರನಿಗಳ (ಸದುಗರುಗಳ) ಪರದ್ೊೇದಕ್ದ ಸಪಶತದಿಿಂದ 
ಎಲ್ಿ ಪರಪವು ನರಶವರಗುತ್ುದ್ೆ. 

ಶಿವಸಾಥನಾನಿ ತ್ರೀಥಾಗನಿ 

ವಶಿಷಾಟನಿ ಶಿವಾಚಗಕ್ಃ | 

ಶಿವಯಾತ ೂಿೀತಸವಂ ನಿತಯಮ್ 

ಸ ೀವ ೀತ ಪರಯಾ ಮುದಾ || 9-46 

ಶಿವರರ್ತಕ್ನರದ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗರರ್ತಕ್ನರದ) 
ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ಶಿವಸರೂನ್ಗಳರದ (ಶಿವನಿವರಸ 
ಕ್ಷೆೇತ್ಾಗಳರದ ಕರಶಿ, ಕೆೇದ್ರರ ಮುಿಂತರದ 
ಕ್ಷೆೇತ್ಾಗಳ) ವಿಶಿಷ್ಟಗಳರದ ಗಿಂಗರ ಮುಿಂತರದ 
ತಿೇಥತಗಳಲನಿ್ (ಸರುನ್ಗಳನ್ುು ಮರಡಿ) ಅಲಿ 
ನ್ಡೆಯುವ ಯರತೊಾೇತ್ಸವಗಳಲ ಿಪರಮ 
ಸಿಂತೊೇಷ್ದಿಿಂದ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ಶಿವಕ್ಷ್ ೀತ ೂಿೀತಸವಮಹ್ಾ- 
ಯಾತಾಿದಶ್ಗನಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಮ್ | 

ಮಾಗ ಗನನಪಾನದಾನಂ ಚ 

ಕ್ುಯಾಗನಾಮಹ್ ೀಶ್ಿರ ೂೀ ಜನಃ || 9-47 

ಶಿವಕ್ಷೆೇತ್ಾ ದಶತನ್ಕರಕಗಿ ಹೊರಟ್ಟರುವ ಮಹರಯರತಿಾಗಳಿಗೆ 
ಮರಗತದಲ ಿಮರಹೆೇಶವರನ್ು ಅನ್ು ನಿೇರುಗಳ ದ್ರನ್ವನ್ುು 
ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 
 

ನಾನನತ ೂೀಯಸಮಂ ದಾನಮ್ 

ನ ಚಾಹಿಂಸಾಪರಂ ತಪಃ | 

ತಸಾಮನಾಮಹ್ ೀಶ್ಿರ ೂೀ ನಿತಯಮ್ 

ಅನನತ ೂೀಯಪಿದ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 9-48 

ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಸಮನರದ ತ್ಪವು ಹೆೇಗೆ ಬೆೇರೆ 
ಇಲ್ಿರ್ವೇ ಹರಗೆ ಅನ್ು ನಿೇರುಗಳ ದ್ರನ್ಕೆಕ 
ಸಮವರದ ದ್ರನ್ವು ಬೆೇರೊಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ. 
ಆದದರಿಿಂದ ಮರಹೆೇಶವರನ್ು ಪಾತಿದಿನ್ವೂ ಅನ್ು 
ನಿೇರುಗಳನ್ುು ದ್ರನ್ ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ಸಿಮಾಗಾಗಚಾರವತ್ರಗಭಯಃ 
ಸಿಜಾತ್ರಭಯಃ ಸದಾ ವಿತ್ರೀ | 

ದದಾಯತ್ ತ ೀಭಯಃ ಸಮಾದದಾಯತ್ 

ಕ್ನಾಯಂ ಕ್ುಲಸಮುದಭವಾಮ್ || 9-49 

ಶಿವರಚರರವಾತ್ಸಿಂಪನ್ುನರದ ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ತ್ನ್ು ಮರಗರತಚರರದಲಿ 
ವತಿತಸುತಿುರುವ ಮತ್ುು ಸವಜರತಿೇಯರಿಗೆ ತ್ನ್ು ಕ್ುಲ್ದಲಿ ಹ್ುಟ್ಟಟದ 
ಕ್ನೆಯಯನ್ುು ಕೊಡಬೆೇಕ್ು ಮತ್ುು ಅವರಿಿಂದ ಅಿಂತ್ಹ್ುದ್ೆೇ ಕ್ನೆಯಯನ್ುು 
ತರನ್ೂ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೇಕ್ು. 

ಏವಮಾಚಾರಸಂಯುಕ ೂತೀ 
ವೀರಶ ೈವೀ ಮಹ್ಾವಿತ್ರೀ | 

ಪೂಜಯೀತ್ ಪರಯಾ ಭಕಾಾ 
ರ್ುರುಂಲಂರ್ಂ ಚ ಸಂತತಮ್ || 9-50 

ಹೇಗೆ ಆಚರರಯುಕ್ುನ್ೂ, ಮಹರವಾತಿಯೂ ಆದ 
ವಿೇರಶೆೈವನ್ು ಪರಮ ಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಯರವರಗಲ್ೂ 
ಗುರುವನ್ುು ಮತ್ುು ಲಿಂಗವನ್ುು ಪೂಜೆಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

 ಇತಿ ಭಕ್ುಮರಗತಕ್ತಾಯರಸೂಲ್ಿಂ ಇಲಿಗೆ ಭಕ್ುಮರಗತಕ್ತಾಯರಸೂಲ್ವು 
ಮುಗಿಯಿತ್ು 

ಅಥ ಉಭಯಸಥಲಮ್ 

ಈರ್ ಉಭಯಸಥಲವು 
(7 ಶೆ ಿೇಕ್ಗಳು) 
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ರ್ುರ ೂೀರಭಯಚಗನ ೀನಾಪಿ 

ಸಾಕ್ಷ್ಾದಭಯಚಿಗತಃ ಶಿವಃ | 

ತಯೀನಾಗಸ್ಥತ ಭದಾ ಕ್ರಂಚಿತ್ 

ಏಕ್ತಾಿತ್ ತತತಾರೂಪತಃ || 9-51 

ಗುರುವನ್ುು ಅಚತಸಿದರೆ ಸರಕ್ಷರತ್ ಶಿವನೆೇ ಅಚತಸಲ್ಪಡುತರುನೆ. 
ಅವರಿಬಬರಲಿ ತರತಿವಕ್ವರಗಿ ಏಕ್ತ್ವವಿರುವುದರಿಿಂದ ಅವರಲ ಿಭ್ೆೇದವು 
ಕ್ತಿಂಚತ್ೂು ಇರುವುದಿಲ್.ಿ 

ಯಥಾ ದ ೀವ ೀ ಜರ್ನಾನಥ ೀ 
ಸವಾಗನುರ್ಿಹಕಾರಕ ೀ | 

ತಥಾ ರ್ುರುವರ ೀ ಕ್ುಯಾಗತ್ 

ಉಪಚಾರಾನ್ ದ್ವನ ೀ ದ್ವನ ೀ || 9-52 

ಸವತರ ಮ್ೇಲೆ ಅನ್ುಗಾಹ್ವನ್ುು ಮರಡುತಿುರುವ 
ಜಗನರುಥನರದ ದ್ೆೇವನ್ಲಿ ಪಾತಿದಿನ್ವೂ ಶಿವಭಕ್ುನ್ು 
ಹೆೇಗೆ ಉಪಚರರಗಳನ್ುು ಮರಡುತರುನೆಯೇ 
ಅದರಿಂತೆ ಅವನ್ು ಗುರುವಿಗೂ ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ಅಪಿತಯಕ್ಷ್ ೂ ಮಹ್ಾದ ೀವಃ 
ಸವ ಗಷಾಮಾತಮಮಾಯಯಾ | 

ಪಿತಯಕ್ಷ್ ೂ ರ್ುರುರೂಪ ೀಣ 

ವತಗತ ೀ ಭಕ್ರತಸ್ಥದಧಯೀ || 9-53 

 

ತ್ನ್ು ಮರಯಯ ಕರರಣದಿಿಂದ ಸವತರಿಗೂ ಅಪಾತ್ಯಕ್ಷನರದ 
ಮಹರದ್ೆೇವನ್ು (ಪರಮ್ೇಶವರನ್ು) ಭಕ್ುರ ಭಕ್ತುಸಿದಿಧಗರಗಿ 
ಗುರುರೂಪದಿಿಂದ ಪಾತ್ಯಕ್ಷವರಗಿ ಇರುತರುನೆ. 
 

ಶಿವಜ್ಾನಂ ಮಹ್ಾಘೂೀರ- 
ಸಂಸಾರಾಣಗವತಾರಕ್ಮ್ | 

ದ್ವೀಯತ ೀ ಯೀನ ಸ ರ್ುರುಃ 
ಕ್ಸಯ ವಂದ ೂಯೀ ನ ಜಾಯತ ೀ || 9-54 

 

ಮಹರಭಯರನ್ಕ್ವರದ ಸಿಂಸರರ ಸರಗರವನ್ುು 
ದ್ರಟ್ಟಸುವ ಶಿವಜ್ಞರನ್ವನ್ುು ಯರರು 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿರುತರುರೆಯೇ ಮತ್ುು ಆ ಜ್ಞರನ್ವನ್ುು 
ಕೊಡುತರುನೆಯೇ ಅಿಂತ್ಹ್ ಗುರುವು ಯರರಿಗೆ 
ತರನೆೇ ವಿಂದಯ (ಪೂಜಯ)ನರಗುವುದಿಲ್ಿ? (ಅವನ್ು 
ಎಲ್ಿರಿಗೂ ವಿಂದಯನರಗಿರುತರುನೆ). 

ಯತಾಟಾಕ್ಷಕ್ಲಾಮಾತಾಿತ್ 

ಪರಮಾನಂದಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಲಭಯತ ೀ ಶಿವರೂಪತಿಮ್ 

ಸ ರ್ುರುಃ ಕ ೀನ ನಾಚಿಗತಃ || 9-55 

ಕೆೇವಲ್ ಯರರ ಕ್ೃಪರಕ್ಟರಕ್ಷ ಮರತ್ಾದಿಿಂದಲೆೇ ಪರಮರನ್ಿಂದ ಲ್ಕ್ಷಣ 
(ಸವರೂಪ)ವರದ ಶಿವಸವರೂಪವು ಲ್ಭಯ(ಪರಾಪು)ವರಗುತ್ುದ್ೆಯೇ 
ಅಿಂತ್ಹ್ ಗುರುವು ಯರರಿಿಂದ ತರನೆೇ ಅಚತಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಿ 
(ಸವತರಿಿಂದಲ್ೂ ಅಚತಸಲ್ಪಡುತರುನೆ). 

ಹಿತಮೀವ ಚರ ೀನಿನತಯಮ್ 

ಶ್ರಿೀರ ೀಣ ಧನ ೀನ ಚ | 

ಆಚಾಯಗಸ ೂಯೀಪಶಾಂತಸಯ 
ಶಿವಜ್ಾನಮಹ್ಾನಿಧ ೀಃ || 9-56 

ಶಿವಜ್ಞರನ್ದ ಮಹರನಿಕ್ಷೆೇಪನ್ೂ, ಶರಿಂತ್ನ್ೂ 
ಆಗಿರುವ ಆಚರಯತನಿಗೆ (ಗುರುವಿಗೆ) 
ಶಿಷ್ಯನರದವನ್ು ತ್ನ್ು ಶರಿೇರ ಮತ್ುು ಧನ್ದಿಿಂದ 
ನಿತ್ಯವೂ ಹತ್ವನೆುೇ ಉಿಂಟ್ುಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ರ್ುರ ೂೀರಾಜ್ಾಂ ನ ಲಂಘೀತ 

ಸ್ಥದ್ವಧಕಾಮೀ ಮಹ್ಾಮತ್ರಃ | 

ತದಾಜ್ಾಲಂಘನ ೀನಾಪಿ 

ಶಿವಾಜ್ಾಚ ಛೀದಕ ೂೀ ಭವ ೀತ್ || 9-57 

ಮೇಕ್ಷದ ಸಿದಿಧಯನ್ುು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುವ ಮಹರಮತಿಯರದ (ವಿವೆೇಕ್ 
ಸಿಂಪನ್ುನರದ) ಶಿಷ್ಯನ್ು ಗುರುವಿನ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ುು ಉಲ್ಿಿಂಘಿಸಕ್ೂಡದು. 
(ಒಿಂದು ವೆೇಳ )ೆ ಗುರುವಿನ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ುು ಉಲ್ಿಿಂಘಿಸಿದರೆ ಶಿವನ್ 
ಆಜ್ಞೆಯನ್ುು ಉಲ್ಿಿಂಘಿಸಿದಿಂತರಗುತ್ುದ್ೆ. 

ಇತ್ರ ಉಭಯಸಥಲಂ ಇಲಲಗ  
ಉಭಯಸಥಲವು ಮುಗಯಿತು 
 

ಅಥ ತಿಾವಿಧಸಿಂಪತಿುಸೂಲ್ಮ್ 

ಈಗ ತಿಾವಿಧಸಿಂಪತಿುಸೂಲ್ವು 
(9 ಶೆ ಿೇಕ್ಗಳು) 
 

ಯಥಾ ರ್ುರರ ಯಥಾ ಲಂಗ ೀ 
ಭಕ್ರತಮಾನ್ ಪರಿವತಗತ ೀ | 

ಜಂರ್ಮೀ ಚ ತಥಾ ನಿತಯಮ್ 

ಭಕ್ರತಂ ಕ್ುಯಾಗದ್ ವಚಕ್ಷಣಃ || 9-58 

ವಿರ್ಕ್ಷಣನರದ (ವಿವೆೇಕ್ ಸಿಂಪನ್ುನರದ ಶಿವಭಕ್ುನ್ು) ಗುರುವಿನ್ಲಿ 
ಹರಗೂ ತ್ನ್ು ಲಿಂಗ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ)ದಲಿ ಯರವ ರಿೇತಿಯರಗಿ 
ಭಕ್ತುಸಿಂಪನ್ುನರಗಿರುತರುನೆಯೇ ಅದರಿಂತೆ ಪಾತಿದಿನ್ವೂ ಜಿಂಗಮನ್ 
ಮ್ೇಲೆಯೂ ಭಕ್ತುಯನ್ುು ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ಏಕ್ ಏವ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ 

ಸವಾಗನುರ್ಿಹಕಾರಕ್ಃ | 

ರ್ುರುಜಂರ್ಮಲಂಗಾತಾಮ 
ವತಗತ ೀ ಭುಕ್ರತಮುಕ್ರತದಃ || 9-59 

ಒಬಬನೆೇ ಆದ ಶಿವನ್ು ಸವತ್ಃ ಗುರು ಜಿಂಗಮ 
ಲಿಂಗವೆಿಂಬ ತಿಾವಿಧ ಸವರೂಪವನ್ುು ತರಳಿ ಭಕ್ುರಿಗೆ 
ಭುಕ್ತುಮುಕ್ತುಗಳನ್ುು ಅನ್ುಗಾಹಸುತರುನೆ. 
 

ಲಂರ್ಂ ಚ ದ್ವಿವಧಂ ಪಿೀಕ್ತಮ್ 

ಜಂರ್ಮಾಜಂರ್ಮಾತಮನಾ | 

ಅಜಂರ್ಮೀ ಯಥಾ ಭಕ್ರತಃ 
ಜಂರ್ಮೀ ಚ ತಥಾ ಸೃತಾ || 9-60 

ಲಿಂಗವು ಜಿಂಗಮಲಿಂಗವೆಿಂತ್ಲ್ೂ, ಅಜಿಂಗಮಲಿಂಗವೆಿಂತ್ಲ್ೂ ಎರಡು 
ವಿಧವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಅಜಿಂಗಮಲಿಂಗದಲಿ (ಸಿೂರಲಿಂಗದಲಿ)ಯರವ 
ರಿೇತಿಯರಗಿ ಭಕ್ತುಯು ಮರಡಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆಯೇ ಅದರಿಂತೆ 
ಜಿಂಗಮಲಿಂಗದಲಿಯೂ, ಭಕ್ತುಯನ್ುು ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ಅಜಂರ್ಮಂ ತು ಯಲಲಂರ್ಮ್ 

ಮೃಚಿಛಲಾದ್ವ ವನಿಮಗತಮ್ | 

ತದಿರಂ ಜಂರ್ಮಂ ಲಂರ್ಮ್ 

ಶಿವಯೀಗೀತ್ರ ವಶ್ುಿತಮ್ || 9-61 

ಮೃತ್ (ಮಣುೆ), ಶಿಲರ (ಕ್ಲ್ುಿ) ಮುಿಂತರದವುಗಳಿಿಂದ 
ನಿಮಿತಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯರವ ಲಿಂಗವಿದ್ೆಯೇ ಅದು 
ಅಜಿಂಗಮ ಲಿಂಗವು. ಅದಕ್ತಕಿಂತ್ಲ್ೂ ಶೆಾೇಷ್ಠವರದದುದ 
ಜಿಂಗಮಲಿಂಗವು. ಅದುವೆೇ ಶಿವಯೇಗಿಯಿಂದು 
ಸುಪಾಸಿದಧವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. 

ಅಚರ ೀ ಮಂತಿ ಸಂಸಾಾರಾತ್ 

ಲಂಗ ೀ ವಸತ್ರ ಶ್ಂಕ್ರಃ | 

ಸದಾಕಾಲಂ ವಸತ ಯೀವ 

ಚರಲಂಗ ೀ ಮಹ್ ೀಶ್ಿರಃ || 9-62 

ಅರ್ರಲಿಂಗದಲಿ (ಅಜಿಂಗಮ ಲಿಂಗದಲಿ) ಮಿಂತ್ಾಸಿಂಸರಕರದಿಿಂದ 
ಶಿಂಕ್ರನ್ು ಅಲಿ ವರಸವರಗಿರುತರುನೆ. ಇನ್ುು ರ್ರಲಿಂಗದಲ ಿ
(ಶಿವಯೇಗಿಯಲಿ) ಮಹೆೇಶವರನ್ು ಸದ್ರಕರಲ್ದಲಿಯೂ 
(ಯರವರಗಲ್ೂ) ವರಸವರಗಿರುತರುನೆ. 

ಶಿವಯೀಗನಿ ಯದಿತತಮ್ 

ತದಕ್ಷಯ ಫಲಂ ಭವ ೀತ್ | 

ತಸಾಮತ್ ಸವಗಪಿಯತ ನೀನ 

ತಸ ೈ ದ ೀಯಂ ಮಹ್ಾತಮನ ೀ || 9-63 

ಶಿವಯೇಗಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರನ್ದಿಿಂದ ಅಕ್ಷಯವರದ 
ಫಲ್ವು ಪರಾಪಿುಯರಗುತ್ುದ್ೆ. ಆದದರಿಿಂದ 
ಸವತಪಾಯತ್ುವನ್ುು ಮರಡಿ ಮಹಮರಶರಲಯರದ 
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   (ಮಹರತ್ಮನರದ) ಆ ಶಿವಯೇಗಿಗೆ ದ್ರನ್ವನ್ುು 
ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 

ಯತಫಲಂ ಲಭತ ೀ ಜಂತುಃ 
ಪೂಜಯಾ ಶಿವಯೀಗನಃ | 

ತದಕ್ಷಯಮತ್ರ ಪಿೀಕ್ತಮ್ 

ಸಕ್ಲಾರ್ಮಪಾರಗ ೈಃ || 9-64 

ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ಪೂಜೆಯಿಿಂದ ಜಿೇವಿಗೆ ಯರವ ಫಲ್ವು 
ಲ್ಭಿಸುತ್ುದ್ೆಯೇ ಅದು ಅಕ್ಷಯವೆಿಂದು ಸಕ್ಲರಗಮ ಪರರಿಂಗತ್ರು 
(ಆಗಮತ್ಜ್ಞರು) ಹೆೇಳುತರುರೆ. 
 

ನಾವಮನ ಯೀತ ಕ್ುತಾಿಪಿ 

ಶಿವಯೀಗನಮಾರ್ತಮ್ | 

ಅವಮಾನಾದಭವ ೀತತಸಯ 
ದುರ್ಗತ್ರಶ್ಚ ನ ಸಂಶ್ಯಃ || 9-65 

(ತ್ನ್ು ಮನೆಗೆ) ಬಿಂದಿಂಥ ಶಿವಯೇಗಿಯನ್ುು 
ಎಲಿಯೂ (ಅಿಂತ್ರಿಂಗ ಬಹರಿಂಗಗಳಲಿ) 
ಅವಮರನ್ಗೊಳಿಸಬರರದು. ಅವನ್ 
ಅವಮರನ್ವನ್ುು ಮರಡಿದರೆ 
ದುಗತತಿಯರಗುವುದರಲಿ ಸಿಂದ್ೆೇಹ್ವಿಲ್ಿ. 

ಶಿವಯೀಗೀ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ 

ಇತ್ರ ಕ ೈಂಕ್ಯಗ ಭಕ್ರತತಃ | 

ಪೂಜಯೀದಾದರ ೀಣ ೈವ 

ಯಥಾ ಲಂರ್ಂ ಯಥಾ ರ್ುರುಃ || 9-66 

ಶಿವಭಕ್ುನ್ು ಲಿಂಗವನ್ುು ಮತ್ುು ಗುರುವನ್ುು ಯರವ ಪಾಕರರವರಗಿ 
ಆದರದಿಿಂದ ಪೂಜಿಸುತರುನೆಯೇ ಅದರಿಂತೆಯೇ ಶಿವಯೇಗಿಯನ್ೂು 
ಸಹ್ ಸರಕ್ಷರತ್ ಶಿವನೆಿಂದ್ೆೇ ಭ್ರವಿಸಿ ಆತ್ನ್ನ್ುು ಕ್ತಿಂಕ್ರಭಕ್ತುಯಿಿಂದ 
ಹರಗೂ ಆದರದಿಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಇತ್ರ ತ್ರಿವಧಸಂಪತ್ರತಸಥಲಂ ಇಲಲಗ  
ತ್ರಿವಧಸಂಪತ್ರತಸಥಲವು ಮುಗಯಿತು 
 

ಅಥ ಪಾಸರದಸಿವೇಕರರಸೂಲ್ಮ್ 

ಈಗ ಪಾಸರದಸಿವೇಕರರ ಸೂಲ್ವು 
ರ್ತ್ುವಿತಧಸರರರಯಸೂಲ್ಮ್ 

(ರ್ತ್ುವಿತಧಸರರರಯಸೂಲ್ವು) 
(12 ಶೆ ಿೇಕ್ಗಳು) 

ಪಾದ ೂೀದಕ್ಂ ಯಥಾ ಭಕಾಾ 
ಸ್ಥಿೀಕ್ರ ೂೀತ್ರ ಮಹ್ ೀಶಿತುಃ | 

ತಥಾ ಶಿವಾತಮನ ೂೀನಿಗತಯಮ್ 

ರ್ುರುಜಂರ್ಮಯೀರಪಿ || 9-67 

 

ಶಿವಭಕ್ುನರದವನ್ು ಮಹೆೇಶನ್ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ) ಪರದ್ೊೇದಕ್ವನ್ುು 
ಹೆೇಗೆ ಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಸಿವೇಕ್ರಿಸುತರುನೆಯೇ, ಹರಗೆಯೇ ಶಿವರತ್ಮ 
ಸವರೂಪರರದ ಗುರು ಜಿಂಗಮರ ಪರದ್ೊೇದಕ್ವನ್ೂು ಸಹ್ ನಿತ್ಯವೂ 
ಸಿವೇಕ್ರಿಸಬೆೇಕ್ು. 
 

ಸವಗಮಂರ್ಲಮಾಂರ್ಲಯಮ್ 

ಸವಗಪಾವನಪಾವನಮ್ | 

ಸವಗಸ್ಥದ್ವಧಕ್ರಂ ಪುಂಸಾಮ್ 

ಶ್ಂಭ ೂೀಃ ಪಾದಾಂಬುಧಾರಣಮ್9-68 

 

ಶಿಂಭುವಿನ್ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ) ಪರದ್ೊೇದಕ್ವನ್ುು 
ಧರಿಸುವುದು (ಸಿವೇಕ್ರಿಸುವುದು) ಎಲ್ಿ ಮಿಂಗಳಗಳಿಗೆ 
ಮಿಂಗಲ್ಕ್ರವು, ಎಲ್ಿ ಪರವನ್ಗಳಿಗೆ ಪರವನ್ವೂ 
(ಅತಿ ಪವಿತ್ಾವೂ) ಮತ್ುು ಪುರುಷ್ರಿಗೆ (ಸರಧಕ್ರಿಗೆ) 
ಸವತಸಿದಿಧಯನ್ುು ಕೊಡುವಿಂತ್ಹ್ುದೂ ಆಗಿದ್ೆ. 

ಶಿರಸಾ ಧಾರಯೀದಯಸುತ 
ಪತಿಂ ಪುಷಪಂ ಶಿವಾಪಿಗತಮ್ | 

ಪಿತ್ರಕ್ಷಣಂ ಭವ ೀತ್ ತಸಯ 
ಪರಂಡರಿೀಕ್ಕ್ರಿಯಾಫಲಮ್ || 9-69 

ಶಿವನಿಗೆ ಸಮಪಿತತ್ವರದ ಪತ್ಾ ಪುಷ್ರಪದಿಗಳನ್ುು ಯರರು ತ್ನ್ು ಶಿರದ 
ಮ್ೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳುಳವರೊೇ (ಧನ್ಯತರಭ್ರವದಿಿಂದ 
ಸಪಶಿತಸಿಕೊಳುಳವರೊೇ) ಅಿಂತ್ಹ್ವರು ಪಾತಿಕ್ಷಣದಲಿಯೂ 
ಪೌಿಂಡರಿೇಕ್ಯರಗದ ಫಲ್ವನ್ುು ಪಡೆದುಕೊಳುಳತರುರೆ. 

ಭುಂರ್ಜೀಯಾದ್ ರುದಿಭುಕಾತನನಮ್ 

ರುದಿಪಿೀತಂ ಜಲಂ ಪಿಬ ೀತ್ | 

ರುದಾಿಘಾಿತಂ ಸದಾ ರ್ಜಘಿೀತ್ 

ಇತ್ರ ಜಾಬಾಲಕ್ರೀ ಶ್ುಿತ್ರಃ || 9-70 

ರುದಾ ಭುಕ್ುವರದ (ರುದಾನಿಗೆ ಎಡೆಮರಡಿದ) 
ಅನ್ುವನ್ುು ಭುಿಂಜಿಸಬೆೇಕ್ು. ರುದಾಪಿೇತ್ವರದ 
(ರುದಾನಿಗೆ ಅಪಿತಸಿದ) ನಿೇರನ್ುು ಕ್ುಡಿಯಬೆೇಕ್ು. 
ರುದಾನಿಗೆ ಅಪಿತಸಿದ ಪುಷ್ರಪದಿ ದಾವಯಗಳನ್ುು 
ಮೂಸಬೆೇಕ್ು ಎಿಂಬುದ್ರಗಿ ಜರಬರಲಕ್ತೇ ಶುಾತಿಯಲಿ 
ಪಾತಿಪರದಿಸಲರಗಿದ್ೆ. 

ಅಪಗಯಿತಾಿ ನಿಜ ೀ ಲಂಗ ೀ 
ಪತಿಂ ಪುಷಪಂ ಫಲಂ ಜಲಮ್ | 

ಅನಾನದಯಂ ಸವಗಭ ೂೀಜಯಂ ಚ 

ಸ್ಥಿೀಕ್ುಯಾಗದ್ ಭಕ್ರತಮಾನನರಃ || 9-71 

ಭಕ್ತುಸಿಂಪನ್ುನರದ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು ಪತೆಾ, ಪುಷ್ಪ, ಫಲ್, ಜಲ್ ಮತ್ುು ಅನ್ು 
ಮುಿಂತರದ ಎಲ್ಿ ಭ್ೊೇಜಯ ಪದ್ರಥತಗಳನ್ುು ನಿಜಲಿಂಗಕೆಕ (ತ್ನ್ು 
ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕೆಕ) ಅಪಿತಸಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಬೆೇಕ್ು (ಭುಿಂಜಿಸಬೆೇಕ್ು). 
 

ರ್ುರುತಾಿತ್ ಸವಗಭೂತಾನಾಮ್ 

ಶ್ಂಭ ೂೀರಮತತ ೀಜಸಃ | 

ತಸ ೈ ನಿವ ೀದ್ವತಂ ಸವಗಮ್ 

ಸ್ಥಿೀಕಾಯಗಂ ತತಪರಾಯಣ ೈಃ || 9-72 

 

ಅಪರಿಮಿತ್ ತೆೇಜಸುಸಳಳ ಶಿಂಭುವು 
ಸವತಪರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವರಗಿರುತರುನೆ (ಜ್ಞರನ್ 
ಕೊಟ್ಟವನರಗಿರುತರುನೆ). ಆದದರಿಿಂದ 
ತ್ತ್ಪರರಯಣರರದವನ್ು (ಅವನ್ಲಿ ಶಾದ್ೆಧಯುಳಳವರು) 
ಅವನಿಗೆ ನಿವೆೇದಿಸಿದ (ನೆೈವೆೇದಯವನ್ುು ಮರಡಿದ) 
ಸವತವನ್ುು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಯೀ ಲಂರ್ಧಾರಿಣ ೂೀ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ಯೀ ಶಿವ ೈಕ್ಪರಾಯಣಾಃ | 

ಈ ಲೊೇಕ್ದಲ ಿಯರರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧರರಿಗಳ ೆೇ ಮತ್ುು ಯರರು 
ಶಿವನೊಬಬನ್ಲಿಯೇ ಪರರಯಣರೊೇ (ಭಕ್ತುಸಿಂಪನ್ುರೊೇ) ಅವರಿಗೆ 

ಅನನಜಾತ ೀ ತು ಭಕ ತೀನ 

ಭುಜಯಮಾನ ೀ ಶಿವಾಪಿಗತ ೀ | 

ಶಿವಭಕ್ುನರದವನ್ು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪಿತತ್ವರದ 
ಅನರುದಿಗಳನ್ುು ಭ್ೊೇಜಿಸಿದ್ೆದೇ ಆದರೆ ತ್ುತ್ುು ತ್ುತಿುಗೆ 
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ತ ೀಷಾಂ ತು ಶಿವನಿಮಾಗಲಯಮ್ 

ಉಚಿತಂ ನಾನಯಜಂತುಷು || 9-73 

 

ಮರತ್ಾ ಶಿವನಿಮರತಲ್ಯವು ಉಚತ್ವರದುದು (ಸೆೇವಿಸಲ್ು 
ಯೇಗಯವರದುದು). ಆದರೆ ಬೆೇರೆ ಜಿೇವಿಗಳಿಗೆ 
(ಶಿವಭಕ್ುರಲ್ಿದವರುಗಳಿಗೆ) ಅದು ಉಚತ್ವರದುದಲ್ಿ. 

ಸ್ಥಕ ಥೀ ಸ್ಥಕ ಥೀಶ್ಿಮೀಧಸಯ 
ಯತಫಲಂ ತದವಾಪಯತ ೀ || 9-74 

 

ಅವನಿಗೆ ಒಿಂದ್ೊಿಂದು ಅಶವಮ್ೇಧಯಜ್ಞದ ಫಲ್ವು 
ಪರಾಪಿುಯರಗುತ್ುದ್ೆ. 
 

ನಿಮಾಗಲಯಂ ನಿಮಗಲಂ ಶ್ುದಧಮ್ 

ಶಿವ ೀನ ಸ್ಥಿೀಕ್ೃತಂ ಯತಃ | 

ನಿಮಗಲ ೈಸತತಪರ ೈಧಾಗಯಗಮ್ 

ನಾನ ಯೈಃ ಪಾಿಕ್ೃತಜಂತುಭಃ || 9-75 

ಶಿವನಿಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ವರದದರಿಿಂದ ನಿಮರತಲ್ಯವೂ ಶುದಧವೂ ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ. 
ಆದದರಿಿಂದ ನಿಮತಲ್ವರದ ಶಿವತ್ತ್ಪರರಿಿಂದಲೆೇ (ಶಿವಭಕ್ುರಿಿಂದಲೆೇ) 
ಅದು ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. ಪರಾಕ್ೃತ್ (ಸರಮರನ್ಯ) ಜಿೇವಿಗಳು ಅದನ್ುು 
ಧರಿಸಲ್ು ಯೇಗಯರಲ್ಿ. 

ಶಿವಭಕ್ರತವಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಜಂತೂನಾಂ ಪಾಪಕ್ಮಗಣಾಮ್ | 

ವಶ್ುದ ಧೀ ಶಿವನಿಮಾಗಲ ಯೀ 
ನಾಧ್ವಕಾರ ೂೀಸ್ಥತ ಕ್ುತಿಚಿತ್ || 9-76 

ಶಿವಭಕ್ತುವಿಹೇನ್ರರದ (ಶಿವಭಕ್ತು ಇಲ್ಿದ) 
ಪರಪಕ್ಮಿತಗಳರದ ಜಿೇವಿಗಳಿಗೆ ವಿಶುದಧವರದ 
(ಪರಿಶುದಧವರದ) ಶಿವನಿಮರತಲ್ಯದಲಿ ಎಲಿಯೂ 
ಅಧಕರರವಿರುವುದಿಲ್ಿ. 

ಶಿವಲಂರ್ಪಿಸಾದಸಯ 
ಸ್ಥಿೀಕಾರಾದಯತಫಲಂ ಭವ ೀತ್ | 

ತಥಾ ಪಿಸಾದಸ್ಥಿೀಕಾರಾದ್ 

ರ್ುರುಜಂರ್ಮಯೀರಪಿ || 9-77 

ಶಿವಲಿಂಗದ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ) ಪಾಸರದವನ್ುು ಸಿವೇಕ್ರಿಸುವುದರಿಿಂದ 
ಯರವ ಫಲ್ವು ಉಿಂಟರಗುವುದ್ೊೇ (ದ್ೊರೆಯುವುದ್ೊೇ) ಅದ್ೆೇ 
ಫಲ್ವೆೇ ಗುರು ಮತ್ುು ಜಿಂಗಮ ಪಾಸರದವನ್ುು ಸಿವೇಕ್ರಿಸುವುದರಿಿಂದ 
ಉಿಂಟರಗುವುದು. 

ತಸಾಮದ್ ರ್ುರುಂ ಮಹ್ಾದ ೀವಮ್ 

ಶಿವಯೀಗನಮೀವ ಚ | 

ಪೂಜಯೀತ್ ತತರಸಾದಾನನಮ್ 

ಭುಂರ್ಜೀಯಾತ್ ಪಿತ್ರವಾಸರಮ್ |9-78 

ಆದದರಿಿಂದ ಗುರುವನ್ುು, ಮಹರದ್ೆೇವನ್ನ್ುು 
(ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ುು) ಮತ್ುು ಶಿವಯೇಗಿಯನ್ುು 
ಪಾತಿದಿನ್ವೂ ಪೂಜಿಸಬೆೇಕ್ು ಹರಗೂ ಅವರ 
ಪಾಸರದ್ರನ್ುವನ್ುು ಭುಿಂಜಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಇತ್ರ ಪಿಸಾದಸ್ಥಿೀಕಾರಸಥಲಂ 

ಇಲಲಗ  ಪಿಸಾದಸ್ಥಿೀಕಾರಸಥಲವು 
ಮುಗಯಿತು 

ದ್ರನ್ತ್ಾಯಸೂಲ್ಮ್ 

ದ್ರನ್ತ್ಾಯ ಸೂಲ್ವು 
(16 ಶೆ ಿೇಕ್ಗಳು) 

ಅಥ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಮ್ 

ಈರ್ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲವು 
(3 ಶ  ಲೀಕ್ರ್ಳು) 

 

ಶಿವಲಂಗ ೀ ಶಿವಾಚಾಯಗ 

ಶಿವಯೀಗನಿ ಭಕ್ರತಮಾನ್ | 

ದಾನಂ ಕ್ುಯಾಗದ್ ಯಥಾಶ್ಕ್ರತ- 
ತತರಸಾದಯುತಃ ಸದಾ || 9-79 

ಭಕ್ತುಸಿಂಪನ್ುನರದ ಸರಧಕ್ನ್ು ಶಿವಲಿಂಗದ, ಶಿವರಚರತಯರ ಮತ್ುು 
ಶಿವಯೇಗಿಗಳ (ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಿಂಗಮಗಳ) ಪಾಸರದವನ್ುು 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡವನರಗಿ ಯರವರಗಲ್ೂ ತ್ನ್ು ಶಕರಾನ್ುಸರರವರಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ದ್ರನ್ವನ್ುು ಮರಡಬೆೇಕ್ು. 
 

ದಾನಂ ಚ ತ್ರಿವಧಂ ಪಿೀಕ್ತಮ್ 

ಸ ೂೀಪಾಧ್ವನಿರುಪಾಧ್ವಕ್ಮ್ | 

ಸಹಜಂ ಚ ೀತ್ರ ಸವ ಗಷಾಮ್ 

ಸವಗತಂತಿವಶಾರದ ೈಃ || 9-80 

 

ಸವತತ್ಿಂತ್ಾಗಳ ವಿಶರರದರು (ಶಿವರಗಮ ತ್ಜ್ಞರು) 
ಎಲ್ಿ ಶಿವಭಕ್ುರಿಗರಗಿ ಸೊೇಪರಧಕ್ ದ್ರನ್, 

ನಿರುಪರಧಕ್ ದ್ರನ್ ಮತ್ುು ಸಹ್ಜ ದ್ರನ್ವೆಿಂಬುದ್ರಗಿ 
ಮೂರು ವಿಧವರದ ದ್ರನ್ಗಳನ್ುು ಹೆೇಳಿದ್ರದರೆ. 
 

ಫಲಾಭಸಂಧ್ವಸಂಯುಕ್ತಮ್ 

ದಾನಂ ಯದ್ವಿಹಿತಂ ಭವ ೀತ್ | 

ತತ್ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವಕ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ಮುಮುಕ್ಷುಭರನಾದೃತಮ್ || 9-81 

ಕೆೇವಲ್ ಫಲ್ದ ಅಭಿಲರಷ್ೆಯಿಿಂದ ಕ್ೂಡಿಕೊಿಂಡು ಮರಡಿದ ದ್ರನ್ವು 
ಸೊೇಪರಧಕ್ ದ್ರನ್ವೆಿಂದು ಹೆೇಳಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಈ 
ರಿೇತಿಯ ದ್ರನ್ವನ್ುು ಉಪೆೇಕ್ಷಿಸುತರುರೆ. 
 

ಇತ್ರ ಸ ೂೀಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಂ 
ಪರಿಸಮಾಪತಮ್ 

ಇಲಲಗ  ಸ ೂೀಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲವು 
ಮುಗಯಿತು 

ಅಥ ನಿರುಪರಧದ್ರನ್ಸೂಲ್ಮ್ 

ಈಗ ನಿರುಪರಧದ್ರನ್ಸೂಲ್ವು 
(1 ಶೆ ಿೇಕ್) 
 

ಫಲಾಭಸಂಧ್ವನಿಮುಗಕ್ತಮ್ 

ಈಶ್ಿರಾಪಿಗತಕಾಂಕ್ಷಿತಮ್ | 

ನಿರುಪಾಧ್ವಕ್ಮಾಖಾಯತಮ್ 

ದಾನಂ ದಾನವಶಾರದ ೈಃ || 9-82 

 

ಯರವುದ್ೆೇ ಫಲ್ದ ಅಭಿಲರಷ್ೆಯಿಲ್ಿದ್ೆ, ಕೆೇವಲ್ ಈಶವರರಪತಣ 
ಬುದಿಧಯಿಿಂದ ಮರಡಿದ ದ್ರನ್ವು ನಿರುಪರಧಕ್ ದ್ರನ್ವೆಿಂದು 
ದ್ರನ್ವಿಶರರದರು ಹೆೇಳುತರುರೆ. 
 

ಇತ್ರ ನಿರುಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲಂ 

ಇಲಲಗ  ನಿರುಪಾಧ್ವದಾನಸಥಲವು 
ಮುಗಯಿತು 
 

ಅಥ ಸಹ್ಜದ್ರನ್ಸೂಲ್ಮ್ 

ಈಗ ಸಹ್ಜದ್ರನ್ಸೂಲ್ವು 
(12 ಶೆ ಿೇಕ್ಗಳು) 
 

ಆದಾತೃದಾತೃದ ೀಯಾನಾಮ್ 

ಶಿವಭಾವಂ ವಚಿಂತಯನ್ | 

ಆತಮನ ೂೀಕ್ತೃಗಭಾವಂ ಚ 

ದ್ರನ್ವನ್ುು ಸಿವೇಕ್ರಿಸುವವನ್ು, ದ್ರನ್ವನ್ುು ಕೊಡುವವನ್ು ಮತ್ುು 
ದ್ರನ್ವರಗಿ ಕೊಡುವ ವಸುು – ಇವೆಲ್ಿವುಗಳು ಶಿವಸವರೂಪಗಳೆಿಂದು 

ಸಹಜಂ ದಾನಮುತೃಷಟಮ್ 

ಸವಗದಾನ ೂೀತತಮೀತತಮಮ್ | 

ಶಿವಜ್ಾನಪಿದಂ ಪುಂಸಾಮ್ 

ಈ ಸಹ್ಜದ್ರನ್ವು ಉತ್ೃಷ್ಟವರದುದು ಮತ್ುು ಎಲ್ ಿ
ದ್ರನ್ಗಳಲಿ ಉತ್ುಮೇತ್ುಮವರಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇಿಂತ್ಹ್ 
ದ್ರನ್ವನ್ುು ಮರಡಿದ ಜಿೇವಿಗಳಿಗೆ ಇದು 
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ಯದ್ ದತತಂ ಸಹಜಂ ಭವ ೀತ್ || 9-83 

 
ಚಿಂತಿಸಿ ತ್ನ್ುಲಿ ಅಕ್ತ್ೃತತ್ವ ಭ್ರವನೆಯನ್ುು ತರಳಿಕೊಡುವ ದ್ರನ್ವೆೇ 
ಸಹ್ಜದ್ರನ್ವು. 
 

ಜನಮರ ೂೀರ್ನಿವತಗಕ್ಮ್ || 9-84 

 
ಶಿವಜ್ಞರನ್ಪಾದ್ರಯಕ್ವೂ ಮತ್ುು ಜನ್ಮರೊೇಗ 
ನಿವತ್ತಕ್ವೂ (ಭವರೊಗ ನಿವರರಕ್ವೂ) 
ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ. 
 

ಶಿವಾಯ ಶಿವಭಕಾತಯ 

ದ್ವೀಯತ ೀ ಯದ್ವ ಕ್ರಂಚನ | 

ಭಕಾಾ ತದಪಿ ವಖಾಯತಮ್ 

ಸಹಜಂ ದಾನಮುತತಮಮ್ || 9-85 

ಶಿವನಿಗೆ ಅಥವರ ಶಿವಭಕ್ುರಿಗೆ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಏನ್ನೆುೇ 
ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಸಹ್ ಉತ್ುಮವರದ ಸಹ್ಜದ್ರನ್ವೆಿಂತ್ಲೆೇ 
ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುದ್ೆ. 
 

ದಾನಾತ್ ಸಿಣಗಸಹಸಿಸಯ 
ಸತಾಪತ ಿೀ ಯತಫಲಂ ಭವ ೀತ್ | 

ಏಕ್ಪುಷಪಪಿದಾನ ೀನ 

ಶಿವ ೀ ತತಫಲಮಷಯತ ೀ || 9-86 

ಒಿಂದು ಸರವಿರ ಸುವಣತ (ನರಣಯ) ಮುದ್ೆಾಗಳನ್ುು 
ಸತರಪತ್ಾರಲಿ ದ್ರನ್ ಮರಡಿದರೆ ಯರವ ಫಲ್ವು 
ಉಿಂಟರಗುವುದ್ೊೇ ಅದ್ೆೇ ಫಲ್ವು ಶಿವಲಿಂಗಕೆಕ 
ಒಿಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ುು ಸಮಪಿತಸುವುದರಿಿಂದಲ್ೂ 
ಪಡೆಯಬಹ್ುದ್ರಗಿದ್ೆ. 

ಶಿವ ಏವ ಪರಂ ಪಾತಿಮ್ 

ಸವಗವದಾಯನಿಧ್ವರ್ುಗರುಃ | 

ತಸ ೈ ದತತಂ ತು ಯತ್ರಾಂಚಿತ್ 

ತದನಂತಫಲಂ ಭವ ೀತ್ || 9-87 

ಸವತವಿದ್ೆಯಗಳ ನಿಧಯರದ, ಸವತರಿಗೂ ಗುರುಸರೂನ್ದಲಿರುವ 
ಶಿವನೊೇವತನೆೇ ಸರ್ವತತ್ೃಷ್ಟವರದ ಸತರಪತ್ಾನರಗಿದ್ರದನೆ. 
(ಆದದರಿಿಂದ) ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಯರವುದ್ೆೇ ವಸುುವು ಸಹ್ ಅನ್ಿಂತ್ 
ಫಲ್ಗಳನ್ುು ಕೊಡುತ್ುದ್ೆ. 

ಶಿವಯಗೀ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ್ಾತ್ 

ಶಿವಜ್ಾನಮಹ್ ೂೀದಧ್ವಃ | 

ಯತ್ರಾಂಚಿದ್ ದ್ವೀಯತ ೀ ತಸ ೈ 

ತದಾಿನಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಗಕ್ಮ್ || 9-88 

ಶಿವಜ್ಞರನ್ ಸರಗರನರದ ಶಿವಯೇಗಿಯು ಸರಕ್ಷರತ್ 
ಶಿವನೆೇ ಆಗಿರುತರುನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ನೆುೇ ಸವಲ್ಪ 
ದ್ರನ್ ಮರಡಿದರೂ ಆ ದ್ರನ್ವು 
ಪರರಮರರ್ಥತಕ್ವರದ ಸಹ್ಜದ್ರನ್ವೆೇ ಆಗಿದ್ೆ 

ಶಿವಯೀಗೀ ಮಹತಾಪತಿಮ್ 

ಸವ ಗಷಾಂ ದಾನಕ್ಮಗಣ | 

ತಸಾಮನಾನಸ್ಥತ ಪರಂ ಕ್ರಂಚಿತ್ 

ಪಾತಿಂ ಶಾಸರವಚಾರತಃ || 9-89 

ದ್ರನ್ ಮರಡುವವರೆಲ್ಿರಿಗೂ ಶಿವಯೇಗಿಯೇವತನೆೇ ಮಹ್ತರಪತ್ಾ 
ನರಗಿದ್ರದನೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಶರಸರದ ವಿಚರರ ದೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ ಆ 
ಶಿವಯೇಗಿಗಿಿಂತ್ಲ್ೂ ಶೆಾೇಷ್ಠರರದ ಪರತ್ಾರು ಯರರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. 
 

ಭಕ್ಷ್ಾಮಾತಿಪಿದಾನ ೀನ 

ಶಾಂತಾಯ ಶಿವಯೀಗನ ೀ | 

ಯತಫಲಂ ಲಭಯತ ೀ ನ ೈತದ್ 

ಯಜ್ಞಕ ೂೀಟಿಶ್ತ ೈರಪಿ || 9-90 

 

ಶರಿಂತ್ಸವಭ್ರವದ (ರರಗದ್ೆವೇಷ್ರಹತ್ನರದ) 
ಶಿವಯೇಗಿಗೆ ಒಿಂದು ತ್ುತ್ುು ಭಿಕ್ಷರನ್ುವನ್ುು 
ಕೊಡುವುದರಿಿಂದ ಯರವ ಫಲ್ವು ಲ್ಭಿಸುವುದ್ೊೇ 
ಅದು ಒಿಂದು ಕೊೇಟ್ಟ ಯಜ್ಞವನ್ುು ಮರಡಿದರೂ ಸಹ್ 
ಲ್ಭಿಸುವುದಿಲ್.ಿ 

ಶಿವಯೀಗನಿ ಸಂತೃಪ ತೀ 
ತೃಪತೀ ಭವತ್ರ ಶ್ಂಕ್ರಃ | 

ತತೃಪಾಾ ತನಮಯಂ ವಶ್ಿಮ್ 

ತೃಪಿತಮೀತ್ರ ಚರಾಚರಮ್ || 9-91 

ಶಿವಯೇಗಿಯು ಸಿಂತ್ೃಪುನರದರೆ ಶಿಂಕ್ರನೆೇ ತ್ೃಪುನರಗುತರುನೆ. 
ಶಿಂಕ್ರನ್ು ತ್ೃಪುನರಗುವುದರಿಿಂದ ಅವನ್ಲ ಿಅಡಗಿರುವ ರ್ರರರ್ರ 
ವಿಶವವೆಲ್ಿವೂ ತ್ೃಪುವರಗುತ್ುದ್ೆ 

ತಸಾಮತ್ ಸವಗಪಿಯತ ನೀನ 

ಯೀನ ಕ ೀನಾಪಿ ಕ್ಮಗಣಾ | 

ತೃಪಿತಂ ಕ್ುಯಾಗತ್ ಸದಾಕಾಲಮ್ 

ಅನಾನದ ಯ ಃಃ ಶಿವಯೀಗನಃ || 9-92 

ಆದದರಿಿಂದ (ಪಾತಿಯಬಬರೂ) ಎಲ್ ಿಪಾಯತ್ುವನ್ುು 
ಮರಡಿ ಯರವುದ್ರದ ರೊಿಂದು ಕ್ತಾಯಯಿಿಂದ 
ಯರವರಗಲ್ೂ ಶಿವಯೇಗಿಯನ್ುು ಅನರುದಿಗಳಿಿಂದ 
ತ್ೃಪಿುಪಡಿಸಬೆೇಕ್ು. 
 

ನಿರುಪಾಧ್ವಕ್ಚಿದೂಿಪ- 
ಪರಾನಂದಾತಮವಸುತನಿ | 

ಸಮಾಪತಂ ಸಕ್ಲಂ ಯಸಯ 
ಸ ದಾನಿೀ ಶ್ಂಕ್ರಃ ಸಿಯಮ್ || 9-93 

ಉಪರಧರಹತ್ವರದ, ಚದೂಾಪವರದ, ಪರರನ್ಿಂದ ಸವರೂಪವರದ 
ಆತ್ಮ ವಸುುವಿನ್ಲಿ ಯರವ ದ್ರನಿಯ ಸಕ್ಲ್ ವಸುುಗಳು 
ಸಮರಪುವರಗುವರ್ವೇ, ಆ ದ್ರನಿಯು ಸವಯಿಂ ಶಿಂಕ್ರನೆೇ 
ಆಗಿರುತರುನೆ. 

ಉಕಾತಖಿಲಾಚಾರಪರಾಯಣ ೂೀಸರ 

ಸದಾ ವತನಿನ್ ಸಹಜಂ ತು ದಾನಮ್ 
| 

ಬಿಹ್ಾಮದ್ವಸಂಪತುಸ ವರಕ್ತಚಿತ ೂತೀ 
ಭಕ ೂತೀ ಹಿ ಮಾಹ್ ೀಶ್ಿರತಾಮುಪ ೈತ್ರ || 

9-94 

 

ಭಕ್ುಸೂಲ್ದಲ ಿಹೆೇಳಿದ ಎಲರಿ ಆಚರರಗಳಲಿ 
(ಪಿಿಂಡಸೂಲರದಿ ಸಹ್ಜದ್ರನ್ ಸೂಲ್ದವರೆಗಿನ್) 
ಪರರಯಣನರದ (ನಿಷ್ಠನರದ) ಈ 
ಭಕ್ುಸೂಲ್ಸರಧಕ್ನ್ು ಯರವರಗಲ್ೂ 
ಸಹ್ಜದ್ರನ್ವನೆುೇ ಮರಡುವಿಂತ್ಹ್ವನರಗಿ ಬಾಹ್ಮ, 
ವಿಷ್ುೆ ಮದಲರದ ದ್ೆೇವತೆಗಳ ಸಿಂಪತ್ುುಗಳಲಿ 
ವಿರಕ್ುಚತ್ುನರದ (ನಿಸಪೃಹ್ನರದ) ಭಕ್ುನೆೇ 
ಮರಹೆೇಶವರ ಸಿೂತಿಯನ್ುು ಹೊಿಂದುತರುನೆ. 
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ಇತ್ರ ಸಹಜದಾನಸಥಲಂ ಇಲಲಗ  
ಸಹಜದಾನಸಥಲವು ಮುಗಯಿತು 

. ಓಿಂ ತ್ತ್ಸತ್ ಇತಿ 

 

 

  

ಶಿಿೀ ಶಿವಗೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಧಂತಾರ್ಮೀಷು ಶಿವಾದ ಿೈತವದಾಯಯಾಂ ಶಿವಯೀರ್ಶಾಸ ರೀ ಶಿಿೀರ ೀಣುಕಾರ್ಸಾಸಂವಾದ ೀ 
ವೀರಶ ೈವಧಮಗನಿಣಗಯೀ ಶಿಿೀಶಿವಯೀಗಶಿವಾಚಾಯಗವರಚಿತ ೀ ಶಿಿೀಸ್ಥದಾಧಂತಶಿಖಾಮಣರ ಭಕ್ತಸಥಲ ೀ 
ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಸಥಲಾದ್ವಸಪತವಧಸಥಲಪಿಸಂಗ ೂೀ ನಾಮ ನವಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 

 

ಓಂ ತತಸತ್ ಇತ್ರ ಶಿಿೀ ಶಿವನಿಂದ ಉಪದ ೀಶಿಸಲಪಟುಟ ಶಿಿೀ ಸ್ಥದಾಧಂತಾರ್ಮರ್ಳಲಲಯ 
ಶಿವಾದ ಿೈತವದಾಯರೂಪವೂ, ಶಿವಯೀರ್ಶಾಸರವೂ, ಶಿಿೀ ರ ೀಣುಕಾರ್ಸಾಸಂವಾದ ರೂಪವೂ, ಶಿಿೀ 
ವೀರಶ ೈವಧಮಗ ನಿಣಗಯವೂ, ಶಿಿೀ ಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾಚಾಯಗ ವರಚಿತವೂ ಆದ ಶಿಿೀ ಸ್ಥದಾಧಂತ 
ಶಿಖಾಮಣಯಲಲ ಭಕ್ತಸಥಲದಲಲಯ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಸಥಲಾದ್ವ ಏಳು ವಧ ಸಥಲ ಪಿಸಂರ್ವ ಂಬ 
ಹ್ ಸರಿನ ಒಂಭತತನ ಯ ಪರಿಚ ಛೀದವು ಮುಗದುದು 

    
 


