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ದಶಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಯ, ನವವಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗಃ, ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲಂ|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಭವತಾ ಗಣನಾಯಕ್ | 

ಕ ೀನ ವಾ ಧಮಮಭ ೀದ ೀನ 

ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ ||10-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || ಕ ೀವಲ ೀ ಸ್ಹಜ ೀ 
ದಾನ ೀ| ನಿಷ್ಾಾತಃ ಶ್ವತತಪರಃ | 
ಬ್ರಹಾಾದಿಸ್ಾಥನವಮುಖ್ ್ ೀ 
ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-2 

ಭಕ ತೀಯಮದಾ ಸ್ಮುತಕಷ್ ್ ಮ 

ಭವ ೀದ್ ವ ೈರಾಗಯಗೌರವಾತ್ | 
ತದಾ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಪ್ರೀಕ ತ್ೀ 
ಭಕ್ತಃ ಸ್ಥಥರವವ ೀಕ್ವಾನ್ || 10-3 

ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಯಥ ್ ೀಕ್ತಂ ಶಂಭುನಾ ಪುರಾ | 
ಮಾಹ ೀಶವರಪರಶಂಸ್ಾದೌ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾ ತತಃ ಪರಮ್ || 10-4 
ಪೂವಾಮಶರಯ ನಿರಾಸ್ಶಚ 
ತಥಾದ ವೈತ ನಿರಾಕ್ೃತಃ | 

ಆಹಾವನವರ್ಮನಂ ಪಶಾಚತ್ 

ಅಷಟಮ್ತಮನಿರಾಕ್ೃತಃ || 10-5 

ಸ್ವಮಗತವ ನಿರಾಸ್ಶಚ 
ಶ್ವತವಂ ಶ್ವಭಕ್ತಯೀಃ | 

ಏವಂ ನವವಧಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಮಾಹ ೀಶವರ ಮಹಾಸ್ಥಲಮ್ || 10-6 

ಆದಿತಃ ಕ್ರಮಶ  ೀ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಸ್ಥಲಭ ೀದಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ಸ್ಮಾಹಿತ ೀನ ಮನಸ್ಾ 

ಶ ರಯತಾಂ ಭವತಾ ಮುನ ೀ || 10-7 

ಇತ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲಂ 

 

 ಅಥ ಮಾಹ ೀಶವರ ಪರಶಂಸ್ಾ ಸ್ಥಲಮ್ 

 

ವಶವಸ್ಾಾ ದಧಿಕ ್ೀ ರುದ ್ ರೀ 
ವಶಾವನುಗರಹ ಕಾರಕ್ಃ | 

ಇತ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಥರಾ ಬ್ುದಿಧಃ 
ಸ್ ವ ೈ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-8 

ಬ್ರಹಾಾದ ಯೈಮಮಲನಪ್ಾರಯೈಃ 
ನಿಮಮಲ ೀ ಪರಮೀಶವರ ೀ | 
ಸ್ಾಮ್ಯೀಕ್ತಂ ಯೀ ನ ಸ್ಹತ ೀ 
ಸ್ ವ ೈ ಮಾಹ ೀಶವರಾಭಿಧಃ || 10-9 

ಈಶವರಃ ಸ್ವಮಭ್ತಾನಾಮ್ 

ಬ್ರಹಾಾದಿೀನಾಂ ಮಹಾನಿತ | 
ಬ್ುದಿಧಯೀಗಾತ್ ತದಾಸ್ಕ ತ್ೀ 
ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-10 

ಬ್ರಹಾಾದಿದ ೀವತಾಜಾಲಮ್ 

ಮ್ೀಹಿತಂ ಮಾಯಯಾ ಸ್ದಾ | 
ಅಶಕ್ತಂ ಮುಕ್ತದಾನ ೀ ತು 
ಕ್ಷಯಾತಶಯಸ್ಂಯುತಮ್ || 10-11 

ಅನಾದಿಮುಕ ತ್ೀ ಭಗವಾನ್ 

ಏಕ್ ಏವ ಮಹ ೀಶವರಃ | 

ಮುಕ್ತದಶ ಚೀತ ಯೀ ವ ೀದ 

ಸ್ ವ ೈ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-12 

ಕ್ಷಯಾತಶಯಸ್ಂಯುಕಾತ 
ಬ್ರಹಾವಷ್ಾಾಾದಿಸ್ಂಪದಃ | 

ತೃಣವನಾನಯತ ೀ ಯುಕಾಯ 
ವೀರಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ದಾ || 10-13 

 ಶಬ್ದಸ್ಪಶಾಮದಿಸ್ಂಪನ ನೀ 
ಸ್ುಖಲ ೀಶ ೀ ತು ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ | 
ಶ್ವಾನಂದ ೀ ಸ್ಮುತಕಂಠ ್ ೀ 
ವೀರಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ || 10-14 

ಪರಸ್ಥರೀ ಸ್ಂಗ ನಿಮುಮಕ್ತಃ 
ಪರದರವಯ ಪರಾಙ್ುಾಖಃ | 

ಶ್ವಾಥಮಕಾಯಮಸ್ಂಪನನಃ 
ಶ್ವಾಗಮ ಪರಾಯಣಃ || 10-15 

ಶ್ವಸ್ುತತ ರಸ್ಾಸ್ಾವದ- 
ಮ್ೀದಮಾನ ಮನಾಃ ಶುಚಃ | 
ಶ್ವೀತಕಷಮ ಪರಮಾಣಾನಾಮ್ 

ಸ್ಂಪ್ಾದನ ಸ್ಮುದಯತಃ || 10-16 

ನಿಮಮಮ್ೀ ನಿರಹಂಕಾರ ್ ೀ 
ನಿರಸ್ತ ಕ ಲೀಶ ಪಂರ್ರಃ | 

ಅಸ್ಪೃಷಟ ಮದ ಸ್ಂಬ್ಂಧ ್ ೀ 
ಮಾತಸಯಾಮವ ೀಶ ವರ್ಜಮತಃ || 10-17 

ನಿರಸ್ತ ಮದನ ್ ೀನ ೇಷ್ ್ ೀ 
ನಿಧ್ಮತ ಕ ್ರೀಧವಪಲವಃ | 

ಸ್ದಾ ಸ್ಂತುಷಟಹೃದಯಃ 
ಸ್ವಮಪ್ಾರಣಿಹಿತ ೀರತಃ || 10-18 

ನಿವಾರಣ ಸ್ಮುದ ್ ಯೀಗೀ 
ಶ್ವಕಾಯಮ ವರ ್ ೀಧಿನಾಮ್ | 
ಸ್ಹಚಾರಿೀ ಸ್ದಾಕಾಲಮ್ 

ಶ್ವೀತಕಷ್ಾಮಭಿಧಾಯಿಭಿಃ || 10-19 

ಶ್ವಾಪಕ್ಷಮ ಸ್ಂಪ್ಾರಪ್ೌತ 
ಪ್ಾರಣತಾಯಗ ೀಪಯ ಶಂಕ್ತಃ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ ನಿಷಾಃ ಸ್ವಾಮತಾಾ 
ವೀರಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ || 10-20 

ಇತ ಮಾಹ ೀಶವರ ಪರಶಂಸ್ಾಸ್ಥಲಂ  
ಅಥ ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಸ್ಥಲಮ್ 
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ಅಸ್ಯ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ ್ ಯೀಕ್ತಮ್ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾ ಮಹಾಸ್ಥಲಮ್ | 
ಪ್ಾರಣಾತಯ ಯೀಪಿ ಸ್ಂಪನ ನೀ 
ಯದತಾಯರ್ಯಂ ವಧಿೀಯತ ೀ || 10-21 

ಅಪಗಚಛತು ಸ್ವಮಸ್ವಮ್ 

ಶ್ರಶ ಛೀದನ ಮಸ್ುತ ವಾ | 

ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ನ ಮುಂಚ ೀತ 

ಲಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವರತಮ್ || 10-22 

ಲಂಗಪೂಜಾಮ ಕ್ೃತಾವ ತು 
ಯೀ ನ ಭುಂರ್ಂತ ಮಾನವಾಃ | 

ತ ೀಷ್ಾಂ ಮಹಾತಾನಾಂ ಹಸ್ ತೀ 
ಮ್ೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿರ್ ಉಪಸ್ಥಥತಾ || 10-23 

ಕ್ಮನ ಯೈರ್ ಧಮಮ ಕ್ಲಲ ೈಃ 
ಕ್ೀಕ್-ಷ್ಾಥಮ ಪರದಾಯಿಭಿಃ | 

ಸ್ಾಕ್ಷಾನ ್ ೇಕ್ಷ ಪರದಃ ಶಂಭ ್ ೀಃ 
ಧಮ್ಮ ಲಂಗಾಚಮನಾತಾಕ್ಃ || 10-24 

ಅಪಿಮತ ೀನಾನನಪ್ಾನ ೀನ 

ಲಂಗ ೀ ನಿಯಮಪೂರ್ಜತ ೀ | 
ಯೀ ದ ೀಹವೃತತಂ ಕ್ುವಮಂತ 

ಮಹಾಮಾಹ ೀಶವರಾ ಹಿ ತ ೀ || 10-25 

ಚನಾಯೀ ಶಾಂಕ್ರ ೀ ಲಂಗ ೀ 
ಸ್ಥಥರಂ ಯೀಷ್ಾಂ ಮನಃ ಸ್ದಾ | 
ವಮುಕ ತೀ-ತರ ಸ್ವಾಮಥಮಮ್ 

ತ ೀ ಶ್ವಾ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ || 10-26 

ಲಂಗ ೀ ಯಸ್ಯ ಮನ ್ ೀ ಲೀನಮ್ 

ಲಂಗಸ್ುತತಪರಾ ಚ ವಾಕ್ | 

ಲಂಗಾಚಮನಪರೌ ಹಸ್ೌತ 
ಸ್ ರುದ ್ ರೀ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ || 10-27 

ಲಂಗನಿಷಾಸ್ಯ ಕ್ಂ ತಸ್ಯ 
ಕ್ಮಮಣಾ ಸ್ವಗಮಹ ೀತುನಾ | 

ನಿತಾಯನಂದ ಶ್ವಪ್ಾರಪಿತಃ 
ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ ರೀಷು ನಿಶ್ಚತಾ || 10-28 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಪರಂ ಶಾಂತಮ್ 

ಭ್ತರುದಾರಕ್ಷ ಸ್ಂಯುತಮ್ | 
ಪರಶಂಸ್ಂತ ಸ್ದಾಕಾಲಮ್ 

ಬ್ರಹಾಾದಾಯ ದ ೀವತಾ ಮುದಾ || 10-29 
ಇತ ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಪೂವಾಮಶರಯನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

ಲಂಗ ೈಕ್ ನಿಷಾ ಹೃದಯಃ 
ಸ್ದಾ ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ರ್ನಃ | 
ಪೂವಾಮಶರಯ ಗತಾನ್ ಧಮಾಮನ್ 

ತಯಜ ೀತ್ ಸ್ಾವಚಾರ ರ ್ ೀಧಕಾನ್ 1030 

ಸ್ವಜಾತಕ್ುಲಜಾನ್ ಧಮಾಮನ್ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾವರ ್ ೀಧಿನಃ | 

ತಯರ್ನ್ ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಜ್ ೀಯಃ 
ಪೂವಾಮಶರಯ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-31 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಯೀಗ ೀನ 

ವಶುದಾಧನಾಂ ಮಹಾತಾನಾಮ್ | 
ಕ್ಂ ಪೂವಮಕಾಲಕ ೈರ್ ಧಮೈಮ: 
ಪ್ಾರಕ್ೃತಾನಾಂ ಹಿ ತ ೀ ಮತಾಃ ||10-32 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಯೀಗ ೀನ 

ಶ್ವಧಮಾಮನುಷಂಗಣಾಮ್ | 
ಪ್ಾರಕ್ೃತಾನಾಂ ನ ಧಮಮಷು  

ಪರವೃತತರ್ ಉಪಪದಯತ ೀ || 10-33 
ವಶುದಾಧಃ ಪ್ಾರಕ್ೃತಾಶ ಚೀತ 

ದಿವವಧಾ ಮಾನುಷ್ಾಃ ಸ್ೃತಾಃ | 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಿಣಃ ಶುದಾಧಃ 
ಪ್ಾರಕ್ೃತಾ ಇತರ ೀ ಮತಾಃ || 10-34 

ವಣಾಮಶರಮಾದಿ ಧಮಾಮಣಾಮ್ 

ವಯವಸ್ಾಥ ಹಿ ದಿವಧಾ ಮತಾ | 

ಏಕಾ ಶ್ವ ೀನ ನಿದಿಮಷ್ಾಟ 
ಬ್ರಹಾಣಾ ಕ್ಥಿತಾ ಪರಾ || 10-35 

ಶ್ವೀಕ್ತಧಮಮನಿಷ್ಾಾ ತು 
ಶ್ವಾಶರಮ ನಿಷ್ ೀವಣಾಮ್ | 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರ ಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಧಮಮಃ ಪ್ ೈತಾಮಹಃ ಸ್ೃತಃ || 10-36 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರ ಯುಕ ತೀಷು 
ಜಾತಭ ೀದ ್ ೀ ನ ವದಯತ ೀ | 

ಕಾಷ್ ಾೀಷು ವಹಿನ ದಗ ಧೀಷು 
ಯಥಾ ರ್ಪಂ ನ ವದಯತ ೀ || 10-37 

ತಸ್ಾಾತಸವಮ ಪರಯತ ನೀನ 

ಶ್ವ ಸ್ಂಸ್ಾಕರ ಸ್ಂಯುತಃ | 

ಜಾತ ಭ ೀದಂ ನ ಕ್ುವಮತ 

ಶ್ವಭಕ ತೀ ಕ್ದಾಚನ || 10-38 

ಇತ ಪೂವಾಮಶರಯ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಮ್  

ಪೂರ್ಯ ಪೂರ್ಕ್ಯೀಲಮಂಗ- 
ರ್ಜೀವಯೀಭ ಮದ ವರ್ಮನ ೀ | 

ಪೂಜಾಕ್ಮಾಮದಯ ಸ್ಂಪತ ತೀಃ 
ಲಂಗನಿಷ್ಾಾ ವರ ್ ೀಧತಃ || 10-39 

ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ವಚಾರಸ್ಯ 
ಜ್ಾನಾಭಾವ ೀ ವಯವಸ್ಥಥತ ೀಃ | 

ಭವ ೀನಾಾಹ ೀಶವರಃ ಕ್ರ್ೀಮ 

ಸ್ವಾಮದ ವೈತನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-40 

ಪ್ ರೀರಕ್ಂ ಶಂಕ್ರಂ ಬ್ುದಾಧಾ 
ಪ್ ರೀಯಮಮಾತಾಾನಮೀವ ಚ | 
ಭ ೀದಾತ್ ತಂ ಪೂರ್ಯೀನಿನತಯಮ್ 

ನ ಚಾದ ವೈತಪರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ || 10-41  

ಪತಃ ಸ್ಾಕ್ಷಾನ್ ಮಹಾದ ೀವಃ 
ಪಶುರ ೀಷ ತದಾಶರಯಃ | 

ಅನಯೀಃ ಸ್ಾವರ್ಭೃತಯತವಮ್ 

ಅಭ ೀದ ೀ ಕ್ಥರ್ಷಯತ ೀ || 10-42 
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ಸ್ಾಕ್ಷಾತೃತಂ ಪರಂ ತತತಾಮ್ 

ಯದಾ ಭವತ ಬ ್ ೀಧತಃ | 

ತದಾದ ವೈತಸ್ಮಾಪತತಃ 
ಜ್ಾನಹಿೀನಸ್ಯ ನ ಕ್ವಚತ್ || 10-43 

ಭ ೀದಸ್ಯ ಕ್ಮಮಹ ೀತುತಾವದ್ 

ವಯವಹಾರಃ ಪರವತಮತ ೀ | 
ಲಂಗಪೂಜಾದಿಕ್ಮಮಸ್ ್ ಥೀ 
ನ ಚಾದ ವೈತಂ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 10-44 

ಪೂಜಾದಿವಯವಹಾರಃ ಸ್ಾಯತ್ 

ಭ ೀದಾಶರಯತಯಾ ಸ್ದಾ | 
ಲಂಗಪೂಜಾ ಪರಸ್ ತಸ್ಾಾತ್ 

ನಾದ ವೈತ ೀ ನಿರತ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ || 10-45 

ಇತ ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಂ  
ಅಥ ಆಹಾವನ ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

 

ಲಂಗಾಚಮನ ಪರಃ ಶುದಧಃ 
ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ | 

ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಶ್ವಾಕಾರ ೀ 
ನ ತಮಾವಾಹ-ಯೀ-ಚಛವಮ್ || 10-46 

ಯದಾ ಶ್ವಕ್ಲಾ ಯುಕ್ತಮ್ 

ಲಂಗಂ ದದಾಯ ನ್ ಮಹಾಗುರುಃ | 
ತದಾರಭಯ ಶ್ವಸ್ತತರ 
ತಷಾತಾಯಹಾವನ ಮತರ ಕ್ಮ್ || 10-47 

ಸ್ಸ್ಂಸ್ಾಕರ ೀಷು ಲಂಗ ೀಷು 
ಸ್ದಾ ಸ್ನಿನಹಿತಃ ಶ್ವಃ | 

ತತಾರಹಾವನಂ ನ ಕ್ತಮವಯಮ್ 

ಪರತಪತತ ವರ ್ ೀಧಕ್ಮ್ || 10-48 

ನಾಹಾವನಂ ನ ವಸ್ಗಮಂ ಚ 

ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ತು ಕಾರಯೀತ್ | 
ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಪರ ್ ೀ ನಿತಯಮ್ 

ಇತ ಶಾಸ್ರಸ್ಯ ನಿಶಚಯಃ || 10-49 
ಇತ ಆಹಾವನ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಅಷಟಮ್ತಮನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

 
ಯಥಾತಾಶ್ವಯೀರ ೈಕ್ಯಮ್ 

ನ ಮತಂ ಕ್ಮಮಸ್ಂಗನಃ | 

ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಪೃಥಿವಾಯದ ೀಃ 
ಅದ ವೈತಮಪಿ ನ ೀಷಯತ ೀ || 10-50 

ಪೃಥಿವಾಯದಯಷಟ ಮ್ತಮತವಮ್ 

ಈಶವರಸ್ಯ ಪರಕ್ೀತಮತಮ್ | 
ತದಧಿಷ್ಾಾತೃ ಭಾವ ೀನ 

ನ ಸ್ಾಕ್ಷಾದ ೀಕ್ ಭಾವತಃ || 10-51 
ಪೃಥಾವಯದಿಕ್ರ್ದಂ ಸ್ವಮಮ್ 

ಕಾಯಮಂ ಕ್ತಾಮ ಮಹ ೀಶವರಃ | 
ನ ೈತತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಾನಾಹ ೀಶ  ೀಯಮ್ 

ಕ್ುಲಾಲ ್ ೀ ಮೃತತಕಾ ಯಥಾ || 10-52 

ಪೃಥಿವಾಯದಾಯತಾ ಪಯಮಂತ- 
ಪರಪಂಚ ್ೀ ಹಯಷಟಧಾ ಸ್ಥಥತಃ | 

ತನುರಿೀಶಸ್ಯ ಚಾತಾಾಯಮ್ 

ಸ್ವಮತತತಾನಿಯಾಮಕ್ಃ || 10-53 

ಶರಿೀರ ಭ್ತಾದ ೀತಸ್ಾಾತ್ 

ಪರಪಂಚಾತ್ ಪರಮೀಷ್ಠಾನಃ | 
ಆತಾಭ್ತಸ್ಯ ದ ೀವಸ್ಯ 
ನಾಭ ೀದ ್ ೀ ನ ಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಥತಃ || 10-54 

ಅಚ ೀತನತಾವತ್ ಪೃಥಾವಯದ ೀಃ 
ಅಜ್ಞತಾವದ್ ಆತಾನ ಸ್ತಥಾ | 

ಸ್ವಮಜ್ಞಸ್ಯ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ನ ೈಕ್ ರ್ಪತವ ರ್ಷಯತ ೀ || 10-55 

ಇತ ಯಶ್ಚಂತಯೀನಿನತಯಮ್ 

ಪೃಥಾವಯದ ೀರಷಟ ಮ್ತಮತಃ | 
ವಲಕ್ಷಣಂ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 

ಸ್ ್ ೀಷಟಮ್ತಮ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-56 

ಅಥ ಅಷಟಮ್ತಮ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಮ್ 

 
ಅಥ ಸ್ವಮಗತವನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಮ್  

ಸ್ವಮಗತ ವೀ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ವಮತಾರರಾಧನಂ ಭವ ೀತ್ | 

ನ ಲಂಗಮಾತ ರೀ ತನಿನಷ್ ್ ಾೀ 
ನ ಶ್ವಂ ಸ್ವಮಗಂ ಸ್ಾರ ೀತ್ || 10-57 

ಸ್ವಮಗ ್ ೀಪಿ ಸ್ಥಥತಃ ಶಂಭುಃ 
ಸ್ಾವಧಾರ ೀ ಹಿ ವಶ ೀಷತಃ | 
ತಸ್ಾಾದನಯತರ ವಮುಖಃ 
ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಯಜ ೀಚಛವಮ್ || 10-58 

ಶ್ವಃ ಸ್ವಮಗತಶಾಚಪಿ 

ಸ್ಾವಧಾರ ೀ ವಯರ್ಯತ ೀ ಭೃಶಮ್ | 
ಶರ್ೀಗಭ ಮ ಯಥಾ ವಹಿನಃ 
ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವಭಾವಯತ ೀ || 10-59 

ಸ್ವಮಗತವಂ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ವಮಶಾಸ್ರವನಿಶ್ಚತಮ್ | 

ತಥಾಪ್ಾಯಶರಯಲಂಗಾದೌ 

ಪೂಜಾಥಮಮಧಿಕಾ ಸ್ಥಥತಃ || 10-60 
ನಿತಯಂ ಭಾಸ್ಥ ತದಿೀಯಸ್ತಾಮ್ 

ಯಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನ್ಃ | 
ತಸ್ಾಾತ್ ಸ್ವಮಪರಯತ ನೀನ 

ಸ್ವಮಸ್ಾಥನ ಪರಾಙ್ುಾಖಃ | 
ಶ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಮಗತ ವೀಪಿ 

ಸ್ವಮತರ ರತವರ್ಜಮತಃ | 

ಇತ ಸ್ವಮಗತವನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಂ  
ಅಥ ಶ್ವರ್ಗನಾಯಸ್ಥಲಮ್ 
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ಅಘ್ೀರಾಪ್ಾಪಕಾಶ್ೀತ 

ಶುರತರಾಹ ಸ್ನಾತನಿೀ || 10-61  
ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 

ಪೂರ್ಯೀತ್ ಪೂರ್ಕ ್ೀತತಮಃ || 10-62 
ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಯರ್ನ್ ದ ೀವಮ್ 

ಸ್ವಮಗತವನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-63 
 

ಪೂಜಾವಧೌ ನಿಯಮಯತಾವತ್ 

ಲಂಗಮಾತ ರೀ ಸ್ಥಥತಂ ಶ್ವಮ್ | 
ಪೂರ್ಯನನಪಿ ದ ೀವಸ್ಯ 
ಸ್ವಮಗತವಂ ವಭಾವಯೀತ್ || 10-64 

ಯಸ್ಾಾದ ೀತತ್ ಸ್ಮುತಪನನಮ್ 

ಮಹಾದ ೀವಾಚಚರಾಚರಮ್ | 
ತಸ್ಾಾದ ೀತನನ ಭಿದ ಯೀತ 

ಯಥಾ ಕ್ುಂಭಾದಿಕ್ಂ ಮೃದಃ || 10-65 

ಶ್ವತತಾತಾತ್ ಸ್ಮುತಪನನಮ್ 

ರ್ಗದಸ್ಾಾನನ ಭಿದಯತ ೀ | 

ಫ ೀನ ್ ೀರ್ಮಬ್ುದುುದಾಕಾರಮ್ 

ಯಥಾ ಸ್ಥಂಧ ್ ೀನಮ ಭಿದಯತ ೀ || 10-66 

ಯಥಾ ತಂತುಭಿರುತಪನನಃ 
ಪಟಸ್ತಂತುಮಯಃ ಸ್ೃತಃ | 

ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಸ್ಮುತಪನನಮ್ 

ಶ್ವ ಏವ ಚರಾಚರಮ್ || 10-67 
ಆತಾಶಕ್ತ ವಕಾಸ್ ೀನ 

ಶ್ವೀ ವಶಾವತಾನಾ ಸ್ಥಥತಃ | 
ಕ್ುಟೀಭಾವಾದ್ ಯಥಾ ಭಾತ 

ಪಟಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಪರಸ್ಾರಣಾತ್ || 10-68 

ತಸ್ಾಾಚಛವಮಯಂ ಸ್ವಮಮ್ 

ರ್ಗದ ೀತಚಚರಾಚರಮ್ | 

ತದಭಿನನತಯಾ ಭಾತ 

ಸ್ಪಮತವರ್ವ ರರ್ುುತಃ || 10-69 

ರಜೌು ಸ್ಪಮತವವದ್ ಭಾತ 

ಶುಕೌತ ಚ ರರ್ತತವವತ್ | 

ಚ ್ೀರತವವದಪಿ ಸ್ಾಥಣೌ 

ಮರಿೀಚಾಯಂ ಚ ರ್ಲತವವತ್ || 10-70 

ಗಂಧವಮಪುರವದ ್ ವಯೀರ್ನ 
ಸ್ಚಚದಾನಂದಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ನಿರಸ್ತಭ ೀದಸ್ದಾಾವ ೀ 
ಶ್ವ ೀ ವಶವಂ ವರಾರ್ತ ೀ || 10-71 

ಪತರಶಾಖ್ಾದಿರ್ಪ್ ೀಣ 

ಯಥಾ ತಷಾತ ಪ್ಾದಪಃ | 
ತಥಾ ಭ್ಮಾಯದಿರ್ಪ್ ೀಣ 

ಶ್ವ ಏಕ ್ೀ ವರಾರ್ತ ೀ || 10-72 

ಇತ ಶ್ವರ್ಗನಾಯಸ್ಥಲಮ್ 

 
ಅಥ ಭಕ್ತದ ೀಹಿಕ್ಲಂಗಸ್ಥಲಮ್ 

 
 

ಸ್ಮಸ್ತರ್ಗದಾತಾಾಪಿ 

ಶಂಕ್ರಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 

ಭಕಾತನಾಂ ಹೃದಯಾಂಭ ್ ೀಜ ೀ 
ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವರಾರ್ತ ೀ || 10-73 

ಕ ೈಲಾಸ್ ೀ ಮಂದರ ೀ ಚ ೈವ 

ಹಿಮಾದೌರ ಕ್ನಕಾಚಲ ೀ | 

ಹೃದಯೀಷು ಚ ಭಕಾತನಾಮ್ 

ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವಯವಸ್ಥಥತಃ || 10-74 

ಸ್ವಾಮತಾಾಪಿ ಪರಿಚಛನ ್ ನೀ 
ಯಥಾ ದ ೀಹ ೀಷು ವತಮತ ೀ | 
ತಥಾ ಸ್ವಕ್ೀಯಭಕ ತೀಷು 
ಶಂಕ್ರ ್ ೀ ಭಾಸ್ತ ೀ ಸ್ದಾ || 10-75 

ನಿತಯಂ ಭಾತ ತವದಿೀಯೀಷು 
ಯಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನ್ಃ | 
ಅಘ್ೀರಾಪ್ಾಪಕಾಶ್ೀತ 

ಶುರತರಾಹ ಸ್ನಾತನಿೀ || 10-76 
ವಶುದ ಧೀಷು ವರಕ ತೀಷು 
ವವ ೀಕ್ಷು ಮಹಾತಾಸ್ು | 
ಶ್ವಸ್ಥತಷಾತ ಸ್ವಾಮತಾಾ 
ಶ್ವಲಾಂಛನಧಾರಿಷು || 10-77 

ನಿತಯಂ ಸ್ಂತ ್ ೀಷಯುಕಾತನಾಮ್ 

ಜ್ಾನ ನಿಧ್ಮತಕ್ಮಮಣಾಮ್ | 
ಮಾಹ ೀಶವರಾಣಾಮಂತಃಸ್ ್ ಥೀ 
ವಭಾತ ಪರಮೀಶವರಃ || 10-78 

ಅನಯತರ ಶಂಭ ್ ೀ ರತಮಾತರಶ ನ ್ ಯೀ 
ನಿಜ ೀಷಟಲಂಗ ೀ ನಿಯತಾಂತರಾತಾಾ | 
ಶ್ವಾತಾಕ್ಂ ವಶವರ್ದಂ ವಬ್ುಧಯನ್ 

ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಸ್ೌಭವತ ಪರಸ್ಾದಿೀ79 

 

ಇತ  ಭಕ್ತದ ೀಹಿಕ್ಲಂಗಸ್ಥಲಮ್ 

ಓಂ ತತಸತ್ ಇತ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗೀತ ೀಷು ಸ್ಥದಾಧಂತಾಗಮೀಷು 
ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ್ ರೀ  

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ಯಸ್ಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಮನಿಣಮಯೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಶ್ವಾಚಾಯಮವರಚತ ೀ ಶ್ರೀಸ್ಥದಾಧಂತಶ್ಖ್ಾಮಣೌ  
ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲ ೀ ಮಾಹ ೀಶವರಪರಶಂಸ್ಾದಿನವವಧಸ್ಥಲಪರಸ್ಂಗ ್ ೀ ನಾಮ ದಶಮಃ 
ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ ್ ತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಾವ ೀತ್ |  
ತತಸವಮಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ದ ೀವ  

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ: 

ಓಂ ಸ್ವ ೀಮಷ್ಾಂ ಸ್ವಸ್ಥತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಮಷ್ಾಂ ಶಾಂತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಮಷ್ಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ 

ಓಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ಹ ವೀಯಮಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀರ್ಸ್ಥವ ನಾ ವ ಧಿೀತ ಮಸ್ುತ 
ಮಾ ವದಿವಷ್ಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ 

ಲ ್ ೀಕಾ ಸ್ಮಸ್ಾತ ಸ್ುಖಿನ ್ ೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀಮ ರ್ನಾಃ ಸ್ುಖಿನ ್ ೀ ಭವಂತು 
ಸ್ವ ೀಮ ಸ್ಂತು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀಮ ಭದಾರಣಿ ಪಶಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ದುಃಖ ಭಾಭಮವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ 
ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ: ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ್ಯ ರ್ಯ ಶ್ವ ಗೀತ ೀ      
ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ ಸ್ಥದಾದಂತ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ 

ಸ್ಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ 

ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುರತ ೈರವತೀಣ ೀಮ                     
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಏಕ ್ೀತತರ ಶತ ಸ್ಂಖಯ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದಿೀಪ್ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗ ಶ್ವಾಚಾಯಮ  
ಶ್ವಯೀಗ ಶ್ವಾಚಾಯಮ  
ಸ್ವಣಾಮಕ್ಷರ ರಚತ ೀ 
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಅಷ್ಾಟವರಣ ವಧಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ್ ್ ೀಪ್ಾನ ೀ 
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಮನಿ  
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಮನಿ 

ತತತಾ ತರಯಗೀತ ೀ    
ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ       

ಗುರುಚರಲಂಗ ಸ್ಪಯಾಮ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತಭಕ್ತ ಸ್ು ಗೀತ ೀ  
ಶತ ಶತಭಕ್ತ ಸ್ು ಗೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬ್ರಹಾ ಪರ ೀ  
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                   

ಶರಣಾಗತ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟಶ  ೀಭಿತ ಹಸ್ ತ 
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ತವಧಾಯಿನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ತವಧಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ 
 ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗ ಸ್ುವ ೀದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗಮ ವದ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್-ತರಮಶದ್  ಬ್ುದುುದ  
ಷಡಧಿಕ್-ತರಮಶದ್  ಬ್ುದುುದ 

ಶ್ವ ಸ್ಾಗರ ರಮಯೀ 
 ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ರ್ಗದುುರು   
ಸ್ಥಂಹಾಸ್ನ ಪತನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ   
ಭ್ ಮಂಡಲ ಧಾಯಾಮ        
ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ          

ಜ್ಾನಾಮೃತ ಪರಿತೃಪ್ ೈ:   
ಕ ್ೀಟ ರ್ನ ೈರ್ ವಂದ ಯೈ:  
ಸ್ಾ ತವ ಮ್  ಭಗವತ ಮಾತ:|   

 ಸ್ಾ ತವ ಮ್  ಭಗವತ ಮಾ ತ:     
  ರ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ       
  ಓಂ ರ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ  

ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ:|  ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ  

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ   
ರ್ಯ ರ್ಯ ಶ್ವ ಗೀತ ೀ          
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ದಶಮಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಯ, ನವವಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗಃ, ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲಂ|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 
ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ ಸ್ಮಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಭವತಾ ಗಣನಾಯಕ್ | 
ಕ ೀನ ವಾ ಧಮಮಭ ೀದ ೀನ 

ಭಕ ತ್ೀ ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ |10-1 

ಗಣನಾಯಕನಾದ ರ ೇಣುಕನ ೇ, ತಮ್ಮಿಂದ ಭಕತಸ್ಥಲವು ಚ ನಾಾಗಿ 
ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಭಕತನು ಯಾವ ಧರ್ಮಭ ೇದದಿಂದ (ಆಚಾರ 
ವಿಶ ೇಷದಿಂದ) ಮಾಹ ೇಶ್ವರನಾಗುವನು? 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ ||  
ಕ ೀವಲ ೀ ಸ್ಹಜ ೀ ದಾನ ೀ|  
ನಿಷ್ಾಾತಃ ಶ್ವತತಪರಃ | 
ಬ್ರಹಾಾದಿಸ್ಾಥನವಮುಖ್ ್ ೀ 
ಭಕ ತ್ೀ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-2 

ಕ ೇವಲ ಸ್ಹಜದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಶ್ಲನಾದ, 

ಶಿವನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕನಿಷ್ ೆಯುಳಳವನಾದ ರ್ತುತ 
ಬ್ರಹಾಮದ ಪದವಿಗಳಿಂದ ವಿರ್ುಖನಾದ 
(ನಿಸ್ಪೃಹನಾದ) ಭಕತನ ೇ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ಿಂದು 
ಕರ ಸಿಕ ೊಳಳಳತ್ಾತನ . 

ಭಕ ತೀಯಮದಾ ಸ್ಮುತಕಷ್ ್ ಮ 

ಭವ ೀದ್ ವ ೈರಾಗಯಗೌರವಾತ್ | 
ತದಾ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಪ್ರೀಕ ತ್ೀ 
ಭಕ್ತಃ ಸ್ಥಥರವವ ೀಕ್ವಾನ್ || 10-3 

ವ ೈರಾಗಯದ ಆಧಿಕಯದಿಂದ ಭಕ್ತತಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉತಕಷಮ 
ಉಿಂಟಾಗುವುದ ೊೇ ಆಗ ಸಿಥರ ವಿವ ೇಕವುಳಳ ಭಕತನು ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ಿಂದು 
ಕರ ಸಿಕ ೊಳಳಳತ್ಾತನ . 

ಮಾಹ ೀಶವರಸ್ಥಲಂ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಯಥ ್ ೀಕ್ತಂ ಶಂಭುನಾ ಪುರಾ | 
ಮಾಹ ೀಶವರಪರಶಂಸ್ಾದೌ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾ ತತಃ ಪರಮ್ || 10-4 

ಪೂವಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಿಂಭುವಿನಿಿಂದ ಮಾಹ ೇಶ್ವರಸ್ಥಲವು 
ಹ ೇಗ  ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟಿದ ಯೇ ಅದ ೇ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಹ ೇಳಳತ್ ತೇನ . (ಈ ಮಾಹ ೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ) 
ಮೊದಲನ ಯದು ಮಾಹ ೇಶ್ವರ ಪರಶ್ಿಂಸಾಸ್ಥಲವು. 

ಪೂವಾಮಶರಯನಿರಾಸ್ಶಚ 
ತಥಾದ ವೈತ ನಿರಾಕ್ೃತಃ | 
ಆಹಾವನವರ್ಮನಂ ಪಶಾಚತ್ 

ಅಷಟಮ್ತಮನಿರಾಕ್ೃತಃ || 10-5 

ಅದಾದ ಮೇಲ  ಲ್ಲಿಂಗನಿಷ್ಾಸೆ್ಥಲವು. ನಿಂತರದಲ್ಲಿ 
ಪೂವಾಮಶ್ರಯನಿರಸ್ನಸ್ಥಲವು ಅದರಿಂತ್  ಅದ ವೈತನಿರಸ್ನಸ್ಥಲವು, 
ಅದಾದ ಮೇಲ  ಆಹಾವನನಿರಸ್ನಸ್ಥಲವು ರ್ತುತ 
ಅಷಿರ್ೊತಿಮನಿರಸ್ನಸ್ಥಲವು.  

ಸ್ವಮಗತವ ನಿರಾಸ್ಶಚ 
ಶ್ವತವಂ ಶ್ವಭಕ್ತಯೀಃ | 
ಏವಂ ನವವಧಂ ಪ್ರೀಕ್ತಮ್ 

ಮಾಹ ೀಶವರ ಮಹಾಸ್ಥಲಮ್ || 10-6 

ಆಮೇಲ  ಸ್ವಮಗತವ ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲವು, ಶಿವತವಸ್ಥಲ 
(ಶಿವಜಗನಮಯ ಸ್ಥಲವು) ರ್ತುತ ಶಿವಭಕತಸ್ಥಲ (ಭಕತ 
ದ ೇಹಿಕಲ್ಲಿಂಗಸ್ಥಲ) – 

ಆದಿತಃ ಕ್ರಮಶ  ೀ ವಕ್ಷ ಯೀ 
ಸ್ಥಲಭ ೀದಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಸ್ಮಾಹಿತ ೀನ ಮನಸ್ಾ 

ಶ ರಯತಾಂ ಭವತಾ ಮುನ ೀ || 10-7 

. ಹಿೇಗ  ಮಾಹ ೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಒಿಂಭತುತ ಪರಕಾರದ ಸ್ಥಲಗಳಳ 
(ಅವಾಿಂತರ ಸ್ಥಲಗಳಳ) ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟಿವ . ಹ ೇ ಅಗಸ್ಯ ರ್ುನಿಯೇ 
ಕ ೇಳಳವಿಂತವನಾಗು. 

ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ಥಲಂ 

 
ಅಥ ಮಾಹ ೀಶವರ ಪರಶಂಸ್ಾ ಸ್ಥಲಮ್ 

 

ವಶವಸ್ಾಾದಧಿಕ ್ೀ ರುದ ್ ರೀ 
ವಶಾವನುಗರಹ ಕಾರಕ್ಃ | 
ಇತ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಥರಾ ಬ್ುದಿಧಃ 
ಸ್ ವ ೈ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-8 

ರುದರನು ವಿಶ್ವಕ್ತಕಿಂತಲೊ ದ ೊಡ್ಡವನಾಗಿರುತ್ಾತನ  ರ್ತುತ ವಿಶ್ವಕ ಕ 
ಅನುಗರಹವನುಾ ಮಾಡ್ುವಿಂತಹವನೊ ಸ್ಹ ಆಗಿರುತ್ಾತನ . ಈ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಿಸಿಥರಬ್ುದಿಯುಳಳವನು ಯಾವನ ೊೇ ಅವನ ೇ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ಿಂದು ಸ್ಮರಸಿಕ ೊಳಳಳವನು (ಕರ ಸಿಕ ೊಳಳಳವನು). 

ಬ್ರಹಾಾದ ಯೈಮಮಲನಪ್ಾರಯೈಃ 
ನಿಮಮಲ ೀ ಪರಮೀಶವರ ೀ | 
ಸ್ಾಮ್ಯೀಕ್ತಂ ಯೀ ನ ಸ್ಹತ ೀ 
ಸ್ ವ ೈ ಮಾಹ ೀಶವರಾಭಿಧಃ || 10-9 

ರ್ಲ್ಲನಪ್ಾರಯರಾದ (ಒಿಂದಲ ೊಿಿಂದು 
ದ ೊೇಷಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ) ಬ್ರಹಾಮದ 
ದ ೇವತ್ ಗಳ  ಿಂದಗ  ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶಿವನ 
ಸ್ಮಾನತ್ ಯ ಉಕ್ತತಯನುಾ ಯಾರು 
ಸ್ಹಿಸಿಕ ೊಳಳಳವುದಲವಿೇ ಅವನ ೇ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು. 

ಈಶವರಃ ಸ್ವಮಭ್ತಾನಾಮ್ 

ಬ್ರಹಾಾದಿೀನಾಂ ಮಹಾನಿತ | 
ಬ್ುದಿಧಯೀಗಾತ್ ತದಾಸ್ಕ ತ್ೀ 
ಭಕ ತ್ೀ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-10 

ಸ್ರ್ಸ್ತ ಪ್ಾರಣಿಗಳಗ  ರ್ತುತ ಬ್ರಹಾಮದ ದ ೇವತ್ ಗಳಗ  ಈಶ್ವರನ ೇ 
ದ ೊಡ್ಡವನು ಎಿಂಬ್ ಬ್ುದಯಿೇಗದಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ ಿಆಸ್ಕತನಾದ ಭಕತನ ೇ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ಿಂದು ಕರ ಯಲಪಡ್ುವನು. 

ಬ್ರಹಾಾದಿದ ೀವತಾಜಾಲಮ್ 

ಮ್ೀಹಿತಂ ಮಾಯಯಾ ಸ್ದಾ | 
ಅಶಕ್ತಂ ಮುಕ್ತದಾನ ೀ ತು 
ಕ್ಷಯಾತಶಯಸ್ಂಯುತಮ್ |10-11 

ಬ್ರಹಾಮದ ದ ೇವತ್ ಗಳ ಸ್ರ್ೊಹವು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಮಾಯಯಿಂದ ಮೊೇಹಿತವಾಗಿರುತತದ  ರ್ತುತ 
ಕ್ಷಯಾತಿಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಡಿಕ ೊಿಂಡಿರುತತದ  
(ಬ್ರಹಾಮದ ದ ೇವತ್ ಗಳಳ ರ್ುಕ್ತತಯನುಾ ಕ ೊಡ್ಲು 
ಅಸ್ರ್ರ್ಮರಾಗಿರುತ್ಾತರ ). 
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ಅನಾದಿಮುಕ ತ್ೀ ಭಗವಾನ್ 

ಏಕ್ ಏವ ಮಹ ೀಶವರಃ | 
ಮುಕ್ತದಶ ಚೀತ ಯೀ ವ ೀದ 

ಸ್ ವ ೈ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ೃತಃ || 10-12 

ಭಗವಿಂತನಾದ (ಷಡ್ುುಣ ೈಶ್ವಯಮ ಸ್ಿಂಪನಾನಾದ) ರ್ಹ ೇಶ್ವರನ ೊಬ್ಬನ ೇ 
ಅನಾದರ್ುಕತನು (ನಿತಯರ್ುಕತನು) ರ್ತುತ ಅವನ ೇ ರ್ುಕ್ತತಯನುಾ 
ಕ ೊಡ್ುವಿಂತಹವನು ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳದುಕ ೊಳಳಳವರ ೊೇ 
ಅವನ ೇ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ಿಂದು ಕರ ಯಸಿಕ ೊಳಳಳವನು. 

ಕ್ಷಯಾತಶಯಸ್ಂಯುಕಾತ 
ಬ್ರಹಾವಷ್ಾಾಾದಿಸ್ಂಪದಃ | 
ತೃಣವನಾನಯತ ೀ ಯುಕಾಯ 
ವೀರಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸ್ದಾ || 10-13 

ಬ್ರಹಮ, ವಿಷುು ಮೊದಲಾದ ದ ೇವತ್ ಗಳ 
ಸ್ಿಂಪತುತಗಳಳ (ಪದವಿಗಳಳ) ಕ್ಷಯ ರ್ತುತ 
ಅತಿಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಡಿಕ ೊಿಂಡಿವ . ಈ 
ಪದವಿಗಳನುಾ ಯುಕ್ತತಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೊ ಯಾರು 
ತೃಣಕ ಕ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ತಿಳದುಕ ೊಳಳಳತ್ಾತನ ಯೇ 
ಅವನ ೇ ವಿೇರಮಾಹ ೇಶ್ವರನು. 

ಶಬ್ದಸ್ಪಶಾಮದಿಸ್ಂಪನ ನೀ 
ಸ್ುಖಲ ೀಶ ೀ ತು ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ | 
ಶ್ವಾನಂದ ೀ ಸ್ಮುತಕಂಠ ್ ೀ 
ವೀರಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ ||10-14 

ಶ್ಬ್ದ ಸ್ಪಶಾಮದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಉತಪನಾವಾಗುವ ಅಲಪಸ್ುಖದಲ್ಲಿ 
ನಿಸ್ಪೃಹನಾದ (ನಿರಾಸ್ಕತನಾದ), ನಿತಯವಾದ ಶಿವಾನಿಂದವನುಾ 
ಪಡ ಯುವಲ್ಲಿ ಉತಕಟವಾದ ಬ್ಯಕ ಯುಳಳವನ ೇ 
ವಿೇರಮಾಹ ೇಶ್ವರನಾಗುತ್ಾತನ . 

ಪರಸ್ಥರೀಸ್ಂಗನಿಮುಮಕ್ತಃ 
ಪರದರವಯಪರಾಙ್ುಾಖಃ | 
ಶ್ವಾಥಮಕಾಯಮಸ್ಂಪನನಃ 
ಶ್ವಾಗಮ ಪರಾಯಣಃ || 10-15 

ಪರಸಿರೇಸ್ಿಂಗದಿಂದ ನಿರ್ುಮಕತನಾದ (ಯಾವ 
ಕಾಲಕೊಕ ಪರಸಿರೇ ಸ್ಿಂಗವನುಾ ಮಾಡ್ದರುವ), 
ಪರದರವಯದಿಂದ ಪರಾಙ್ುಮಖನಾದ (ಪರದರವಯದಲ್ಲ ಿ
ಅನಾಸ್ಕತನಾದ), ಸ್ದಾಶಿವನ ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧಿ 
ಕಾಯಮಗಳನ ಾೇ ಮಾಡ್ುವ ರ್ತುತ ಶಿವಾಗರ್ 
ಪರಾಯಣನಾದ (ಶಿವಾಗರ್ಗಳನುಾ ಅಧಯಯನ 
ಮಾಡ್ುವ)- 

ಶ್ವಸ್ುತತರಸ್ಾಸ್ಾವದ- 
ಮ್ೀದಮಾನ ಮನಾಃ ಶುಚಃ | 
ಶ್ವೀತಕಷಮ ಪರಮಾಣಾನಾಮ್ 

ಸ್ಂಪ್ಾದನ ಸ್ಮುದಯತಃ || 10-16 

ಶಿವಸ್ಿಂಪತಿತ ರೊಪವಾದ ರಸಾಸಾವದನ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂತುಷಿವಾದ 
ರ್ನಸ್ುುಳಳವನಾದ, ಪವಿತರನಾದ, ಶಿವನ ಉತಕಷಮದ 
(ಸ್ವಮತೃಷಿತ್ ಯ) ಪರಮಾಣಗಳನುಾ ಸ್ಿಂಪ್ಾದಸ್ುವುದರಲ್ಲಿ 
ತ್ ೊಡ್ಗಿಕ ೊಿಂಡ್ವನಾದ- 

ನಿಮಮಮ್ೀ ನಿರಹಂಕಾರ ್ ೀ 
ನಿರಸ್ತ ಕ ಲೀಶ ಪಂರ್ರಃ | 
ಅಸ್ಪೃಷಟ ಮದ ಸ್ಂಬ್ಂಧ ್ ೀ 
ಮಾತಸಯಾಮವ ೀಶವರ್ಜಮತಃ |10-17 

ರ್ರ್ಕಾರರಹಿತನಾದ, ನಿರಹಿಂಕಾರಯಾದ, 

ಪಿಂಚಕ್ ೇಶ್ಗಳ ಿಂಬ್ (ಅವಿದಾಯ, ಅಸಿಮತ್ಾ, ರಾಗ, 

ದ ವೇಷ, ಅಭಿನಿವ ೇಷ) ಪಿಂಜರವನುಾ 
ತ್ ೊಲಗಿಸಿಕ ೊಿಂಡ್, ರ್ದಗಳ ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧದ ಸ ೊೇಿಂಕು 
ಇಲಿದ, ಮಾತುಯಮದ ಆವ ೇಶ್ಕ ಕ ಅವಕಾಶ್ 
ಕ ೊಡ್ದ- 

ನಿರಸ್ತಮದನ ್ ೀನ ೇಷ್ ್ ೀ 
ನಿಧ್ಮತಕ ್ರೀಧವಪಲವಃ | 
ಸ್ದಾ ಸ್ಂತುಷಟಹೃದಯಃ 
ಸ್ವಮಪ್ಾರಣಿಹಿತ ೀರತಃ || 10-18 

ಕಾಮೊೇದ ರೇಕವನುಾ ತ್ ೊಲಗಿಸಿಕ ೊಿಂಡ್, ಕ ೊರೇಧ (ಕ ೊೇಪ)ದ 
ಬಾಧ ಯನುಾ ಜಾಡಿಸಿಕ ೊಿಂಡ್ (ಕಳ ದುಕ ೊಿಂಡ್), ಯಾವಾಗಲೊ 
ಸ್ಿಂತುಷಿವಾದ ಹೃದಯವುಳಳ ರ್ತುತ ಎಲ ಿಪ್ಾರಣಿಗಳಗ  ಹಿತವನುಾ 
ಮಾಡ್ುವ ಪ್ರೇತಿಯುಳಳ- 

ನಿವಾರಣಸ್ಮುದ ್ ಯೀಗೀ 
ಶ್ವಕಾಯಮ ವರ ್ ೀಧಿನಾಮ್ | 
ಸ್ಹಚಾರಿೀ ಸ್ದಾಕಾಲಮ್ 

ಶ್ವೀತಕಷ್ಾಮಭಿಧಾಯಿಭಿಃ || 10-19 

ಶಿವರ್ಯ ಕಾಯಮವನುಾ ವಿರ ೊೇಧಿಸ್ುವವರನುಾ 
ನಿವಾರಸ್ುವಲ್ಲ ಿಸ್ದಾ ಉದ ೊಯೇಗಶಿೇಲನಾದ, 

ಶಿವಾಧಿಕಯವನುಾ ಹ ೇಳಳವವರ ೊಿಂದಗ  
ಸ್ದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಚಾರಯಾದ- 

ಶ್ವಾಪಕ್ಷಮ ಸ್ಂಪ್ಾರಪ್ೌತ 
ಪ್ಾರಣತಾಯಗ ೀಪಯ ಶಂಕ್ತಃ | 
ಶ್ವ ೈಕ್ ನಿಷಾಃ ಸ್ವಾಮತಾಾ 
ವೀರಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ ||10-20 

ಶಿವನಿಗ  ಅಪಕಷಮವು (ನಿಿಂದ ಯು) ಪ್ಾರಪತವಾದಾಗ (ಅದನುಾ ದೊರ 
ಮಾಡ್ಲು) ಪ್ಾರಣವನುಾ ತಯಜಿಸ್ಲು ಸಿದಿನಾದ, ಶಿವನಲ್ಲಿಯೇ 
(ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ) ಏಕನಿಷ್ ೆಯುಳಳ ರ್ತುತ ಸ್ವಾಮತಮ ಭಾವನ ಯುಳಳ 
(ಪೂಣಾಮಹಿಂಭಾವವುಳಳ) ಸಾಧಕನ ೇ ವಿೇರಮಾಹ ೇಶ್ವರನಾಗುವನು. 

ಇತ ಮಾಹ ೀಶವರ ಪರಶಂಸ್ಾಸ್ಥಲಂ  
 

ಅಥ ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಸ್ಥಲಮ್ 

ಅಸ್ಯ ಮಾಹ ೀಶವರ ಸ್ ್ ಯೀಕ್ತಮ್ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾ ಮಹಾಸ್ಥಲಮ್ | 
ಈ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನಿಗ  ಪ್ಾರಣಕ ಕ ಸ್ಿಂಕಟವು ಬ್ಿಂದ ೊದಗಿದರೊ ಸ್ಹ 
ಬಿಡ್ಲು ಬಾರದ  ಇರುವ ವಿಧಿಯನುಾ ಹ ೇಳಳವ 
ಲ್ಲಿಂಗನಿಷ್ಾರೆ್ಹಾಸ್ಥಲವನುಾ ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . 

ಅಪಗಚಛತು ಸ್ವಮಸ್ವಮ್ 

ಶ್ರಶ ಛೀದನ ಮಸ್ುತ ವಾ | 
ತನಾ ಸ್ವಮಸ್ಿಂಪತ್ ತಲಿವೂ ಹ ೊೇದರೊ, ಇಲಿವ ೇ 
ಶಿರಶ ಚೇದನವ ೇ ಆದರೊ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು 
ಲ್ಲಿಂಗಪೂಜಾರೊಪವಾದ (ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗ 
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ಪ್ಾರಣಾತಯ ಯೀಪಿ ಸ್ಂಪನ ನೀ 
ಯದತಾಯರ್ಯಂ ವಧಿೀಯತ ೀ || 10-21 

ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ನ ಮುಂಚ ೀತ 

ಲಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವರತಮ್ ||10-

22 

ಪೂಜಾರೊಪವಾದ) ರ್ಹಾವರತವನುಾ 
ಬಿಡ್ಕೊಡ್ದು. 

ಲಂಗಪೂಜಾಮ ಕ್ೃತಾವ ತು 
ಯೀ ನ ಭುಂರ್ಂತ ಮಾನವಾಃ | 
ತ ೀಷ್ಾಂ ಮಹಾತಾನಾಂ ಹಸ್ ತೀ 
ಮ್ೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿರ್ ಉಪಸ್ಥಥತಾ || 10-23 

ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗ ಪೂಜ ಯನುಾ ಮಾಡ್ದ  ಯಾವ ರ್ನುಷಯನು ಏನನೊಾ 
ಭುಿಂಜಿಸ್ು (ಭ ೊೇಜನ ಮಾಡ್ು)ವುದಲಿವೇ ಅಿಂತಹ ರ್ಹಾತಮರ 
ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊೇಕ್ಷರೊಪವಾದ ಲಕ್ಷಿ ್ ರ್ಯು ಯಾವಾಗಲೊ 
ವಾಸ್ವಾಗಿರುತ್ಾತಳ . 

ಕ್ಮನ ಯೈರ್ ಧಮಮ ಕ್ಲಲ ೈಃ 
ಕ್ೀಕ್-ಷ್ಾಥಮ ಪರದಾಯಿಭಿಃ | 
ಸ್ಾಕ್ಷಾನ ್ ೇಕ್ಷ ಪರದಃ ಶಂಭ ್ ೀಃ 
ಧಮ್ಮ ಲಂಗಾಚಮನಾತಾಕ್ಃ || 10-

24 

ಕ್ಷುದರಫಲವನುಾ ಕ ೊಡ್ುವ ಅನಯ 
ಕ್ಷುದರಧಮಾಮಚರಣ ಗಳಿಂದ ಏನು ಪರಯೇಜನ? 

ಶ್ಿಂಭುವಿನ ಲ್ಲಿಂಗಾಚಮನಾರೊಪವಾದ 
(ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗಾಚಮನಾ ರೊಪವಾದ) ಧರ್ಮವು 
ಸಾಕ್ಾತ್ ಮೊೇಕ್ಷವನ ಾೇ ಕ ೊಡ್ುವಿಂತಹುದು ಆಗಿದ . 

ಅಪಿಮತ ೀನಾನನಪ್ಾನ ೀನ 

ಲಂಗ ೀ ನಿಯಮಪೂರ್ಜತ ೀ | 
ಯೀ ದ ೀಹವೃತತಂ ಕ್ುವಮಂತ 

ಮಹಾಮಾಹ ೀಶವರಾ ಹಿ ತ ೀ || 10-25 

ನಿಯರ್ದಿಂದ (ಗುರು ಹ ೇಳದ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ) ಪೂಜಿತವಾದ 
ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗಕ ಕ ಅಪ್ಮಸಿದ ಅನಾಪ್ಾನಾದಗಳಿಂದಲ ೇ ಯಾರು 
ದ ೇಹವೃತಿತಯನುಾ ಮಾಡ್ುವರ ೊೇ (ಲ್ಲಿಂಗಾಚಮನ ಯನುಾ ಮಾಡಿ 
ಅನಾಪ್ಾನಾದಗಳನುಾ ಸಿವೇಕರಸ್ುವರ ೊೇ) ಅವರ ೇ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರರಾಗಿರುತ್ಾತರ . 

ಚನಾಯೀ ಶಾಂಕ್ರ ೀ ಲಂಗ ೀ 
ಸ್ಥಥರಂ ಯೀಷ್ಾಂ ಮನಃ ಸ್ದಾ | 
ವಮುಕ ತೀ-ತರ ಸ್ವಾಮಥಮಮ್ 

ತ ೀ ಶ್ವಾ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ || 10-

26 

ಯಾರ ರ್ನಸ್ುು ಬ ೇರಾವ ಪದಾರ್ಮಗಳನುಾ 
ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ದ  (ಸ್ವಗಾಮದ ಫಲಗಳನುಾ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ದ ) 
ಯಾವಾಗಲೊ ಚಿನಮಯವಾದ ಶಿವಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ 
(ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗಾಚಮನ ಯಲ್ಲಿಯೇ) ಸಿಥರವಾಗಿರುವುದ ೊೇ 
ಅಿಂತಹ ರ್ನಸ್ುುಳಳ ಅವರು ಶಿವಸ್ವರೊಪರ ೇ 
ಆಗಿರುತ್ಾತರ . ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಿಂಶ್ಯವೂ 
ಇರುವುದಲಿ. 

ಲಂಗ ೀ ಯಸ್ಯ ಮನ ್ ೀ ಲೀನಮ್ 

ಲಂಗಸ್ುತತಪರಾ ಚ ವಾಕ್ | 
ಲಂಗಾಚಮನಪರೌ ಹಸ್ೌತ 
ಸ್ ರುದ ್ ರೀ ನಾತರ ಸ್ಂಶಯಃ || 10-27 

ಯಾವಾತನ ರ್ನಸ್ುು ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗ ಪೂಜ ಯಲ್ಲಿಯೇ ತನಮಯ 
ವಾಗಿರುವುದ ೊೇ, ಯಾವಾತನ ವಾಣಿಯು ಲ್ಲಿಂಗವನುಾ 
ಸ್ುತತಿಸ್ುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತನಮಯವಾಗಿರುವುದ ೊೇ ರ್ತುತ ಯಾವಾತನ 
ಹಸ್ತಗಳಳ ಲ್ಲಿಂಗಾಚಮನ ಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತವಾಗಿರುವುವ, ಅಿಂತಹವನು 
ರುದರನ ೇ ಆಗಿರುತ್ಾತನ . ಇದರಲ್ಲ ಿಯಾವ ಸ್ಿಂಶ್ಯವೂ ಇಲಿ. 

ಲಂಗನಿಷಾಸ್ಯ ಕ್ಂ ತಸ್ಯ 
ಕ್ಮಮಣಾ ಸ್ವಗಮಹ ೀತುನಾ | 
ನಿತಾಯನಂದ ಶ್ವಪ್ಾರಪಿತಃ 
ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ ರೀಷು ನಿಶ್ಚತಾ || 10-28 

ಯಾರಗ  ನಿತ್ಾಯನಿಂದ ರೊಪವಾದ ಶಿವಪ್ಾರಪ್ತಯು 
ಶಾಸ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ ೈಸ್ಲಪಟ್ಟಿದ ಯೇ ಅಿಂತಹ 
ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ ೆಯುಳಳ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನಿಗ  ಸ್ವಗಮ 
ಹ ೇತುಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನು ಪರಯೇಜನ? 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಪರಂ ಶಾಂತಮ್ 

ಭ್ತರುದಾರಕ್ಷ ಸ್ಂಯುತಮ್ | 
ಪರಶಂಸ್ಂತ ಸ್ದಾಕಾಲಮ್ 

ಬ್ರಹಾಾದಾಯ ದ ೀವತಾ ಮುದಾ || 10-

29 

ವಿಭೊತಿ, ರುದಾರಕ್ಷಗಳನುಾ ಧರಸಿದ ಶಾಿಂತಸ್ವಭಾವದ ಲ್ಲಿಂಗನಿಷೆನಾದ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನನುಾ ಬ್ರಹಾಮದ ದ ೇವತ್ ಗಳಳ ಯಾವಾಗಲೊ 
ಆನಿಂದದಿಂದ ಪರಶ್ಿಂಸಿಸ್ುತಿತರುತ್ಾತರ . 

ಇತ ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಪೂವಾಮಶರಯನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

 

ಲಂಗ ೈಕ್ ನಿಷಾ ಹೃದಯಃ 
ಸ್ದಾ ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ರ್ನಃ | 
ಪೂವಾಮಶರಯ ಗತಾನ್ ಧಮಾಮನ್ 

ತಯಜ ೀತ್ ಸ್ಾವಚಾರ ರ ್ ೀಧಕಾನ್ 
1030 

ಯಾವಾಗಲೊ ತನಾ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಿಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದ ಬ್ಗ ು ನಿಷ್ ೆಯುಳಳ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು ತನಾ ಸ್ರ್ಯಾಚಾರಕ ಕ (ವಿೇರಶ ೈವ ಸಿದಾಿಿಂತದ 
ಆಚರಣ ಗಳಗ ) ವಿರ ೊೇಧಿಗಳಾದ ತನಾ ಪೂವಾಮಶ್ರಯದ 
ಧಮಾಮಚರಣ ಗಳನುಾ ತಯಜಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಸ್ವಜಾತಕ್ುಲಜಾನ್ ಧಮಾಮನ್ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾವರ ್ ೀಧಿನಃ | 
ತಯರ್ನ್ ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀ ಜ್ ೀಯಃ 
ಪೂವಾಮಶರಯ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-31 

ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗ ನಿಷ್ ೆಗ  ವಿರ ೊೇಧಿಗಳಾದ ತನಾ ಪೂವಮದ 
ಜಾತಿ ರ್ತುತ ಕುಲಕ ಕ ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳನುಾ 
(ಜನನ ರ್ರಣ ಸ್ೊತಕಗಳನುಾ ಪ್ಾಲ್ಲಸ್ುವ 
ಧರ್ಮಗಳನುಾ) ಬಿಡ್ುವ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ೇ 
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ಪೂವಾಮಶ್ರಯ ನಿರಾಸ್ಕನ ಿಂದು 
ತಿಳದುಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಯೀಗ ೀನ 

ವಶುದಾಧನಾಂ ಮಹಾತಾನಾಮ್ | 
ಕ್ಂ ಪೂವಮಕಾಲಕ ೈರ್ ಧಮೈಮ: 
ಪ್ಾರಕ್ೃತಾನಾಂ ಹಿ ತ ೀ ಮತಾಃ ||10-

32 

ಶಿವಸ್ಿಂಸಾಕರದ ಯೇಗದಿಂದ ಪರಶ್ುದಿರಾದ ರ್ಹಾತಮರಗ  
ಪೂವಮಕಾಲದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನು ಪರಯೇಜನ? ಆ ಪೂವಮದ 
ಧರ್ಮಗಳಳ ಪ್ಾಕೃತರಗ  (ಶಿವದೇಕ್ಾ ಸ್ಿಂಸಾಕರ ರಹಿತರಗ ) 
ಸ್ರ್ಮತಗಳಾಗಿರುತತವ . 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಯೀಗ ೀನ 

ಶ್ವಧಮಾಮನುಷಂಗಣಾಮ್ | 
ಪ್ಾರಕ್ೃತಾನಾಂ ನ ಧಮಮಷು  

ಪರವೃತತರ್ ಉಪಪದಯತ ೀ || 10-33 

ಶಿವಸ್ಿಂಸಾಕರ ಯೇಗದಿಂದ ಶಿವಧರ್ಮವನುಾ 
ಅನುಷ್ಾೆನ ಮಾಡ್ುವವರಗ  ಪ್ಾರಕೃತಗಳಾದ 
ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ ಿಪರವೃತಿತಯು ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುವುದಲಿ. 

ವಶುದಾಧಃ ಪ್ಾರಕ್ೃತಾಶ ಚೀತ 

ದಿವವಧಾ ಮಾನುಷ್ಾಃ ಸ್ೃತಾಃ | 
ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಿಣಃ ಶುದಾಧಃ 
ಪ್ಾರಕ್ೃತಾ ಇತರ ೀ ಮತಾಃ || 10-34 

ವಿಶ್ುದಿರು ರ್ತುತ ಪ್ಾರಕೃತರು ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ ರ್ನುಷಯರು ಎರಡ್ು 
ವಿಧವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿದಾದರ . (ಇವರಲ್ಲಿ) ಶಿವದೇಕ್ಾ ಸ್ಿಂಸಾಕರವನುಾ 
ಹ ೊಿಂದದವರು ಶ್ುದಿರು, ಅದನುಾ ಹ ೊಿಂದದ ೇ ಇರುವ ಇತರರು 
ಪ್ಾರಕೃತರ ಿಂದು ಸ್ರ್ಮತರಾಗುತ್ಾತರ . 

ವಣಾಮಶರಮಾದಿ ಧಮಾಮಣಾಮ್ 

ವಯವಸ್ಾಥ ಹಿ ದಿವಧಾ ಮತಾ | 

ಏಕಾ ಶ್ವ ೀನ ನಿದಿಮಷ್ಾಟ 
ಬ್ರಹಾಣಾ ಕ್ಥಿತಾ ಪರಾ || 10-35 

ವಣಾಮಶ್ರಮಾದ ಧರ್ಮಗಳ ವಯವಸ ಥಯು ಎರಡ್ು 
ವಿಧವಾಗಿ ಇರುತತದ . ಒಿಂದನ ಯದು ಶಿವನಿಿಂದ 
ನಿದಮಷಿವಾದದುದ. ಎರಡ್ನ ಯದು ಬ್ರಹಮನಿಿಂದ 
ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟಿದುದ. 

ಶ್ವೀಕ್ತಧಮಮನಿಷ್ಾಾ ತು 
ಶ್ವಾಶರಮನಿಷ್ ೀವಣಾಮ್ | 
ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರ ಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಧಮಮಃ ಪ್ ೈತಾಮಹಃ ಸ್ೃತಃ || 10-36 

ಶಿವಾಶ್ರರ್ದಲ್ಲಿ ತತಪರರಾದ ಶಿವಭಕತರಗ  (ವಿೇರಶ ೈವರಗ ) ಶಿವನಿಿಂದ 
ಹ ೇಳದ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ ೆ ಇರಬ ೇಕು. ಶಿವಸ್ಿಂಸಾಕರವಿಲಿದವರಗ  
ಬ್ರಹಮನಿಿಂದ ಪರತಿಪ್ಾದತವಾದ ಧರ್ಮವು ವಿಹಿತವಾದುದು. 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರಯುಕ ತೀಷು 
ಜಾತಭ ೀದ ್ ೀ ನ ವದಯತ ೀ | 
ಕಾಷ್ ಾೀಷು ವಹಿನದಗ ಧೀಷು 
ಯಥಾ ರ್ಪಂ ನ ವದಯತ ೀ || 10-

37 

ಅಗಿಾಯಿಂದ ಸ್ುಡ್ಲಪಟಿ ಕಟ್ಟಿಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ 
ಪೂವಮದ ರೊಪವು ಹ ೇಗ  ಗ ೊೇಚರಸ್ುವುದಲವಿೇ 
ಅದರಿಂತ್  ಶಿವದೇಕ್ಾಸ್ಿಂಸಾಕರವನುಾ 
ಹ ೊಿಂದದವರಲ್ಲಿ (ವಿೇರಶ ೈವರಲ್ಲಿ) ಅವರ ಪೂವಮದ 
ಜಾತಿಭ ೇದಗಳಳ ಉಳದರುವುದಲಿ. 

ತಸ್ಾಾತಸವಮ ಪರಯತ ನೀನ 

ಶ್ವಸ್ಂಸ್ಾಕರ ಸ್ಂಯುತಃ | 
ಜಾತಭ ೀದಂ ನ ಕ್ುವಮತ 

ಶ್ವಭಕ ತೀ ಕ್ದಾಚನ || 10-38 

ಆದದರಿಂದ ಸ್ವಮಪರಯತಾದಿಂದ ಶಿವಸ್ಿಂಸಾಕರವನುಾ ಹ ೊಿಂದದ 
ಶಿವಭಕತನಲಿ್ಲ ಎಿಂದೊ ಜಾತಿಭ ೇದವನುಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. 

ಇತ ಪೂವಾಮಶರಯ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಮ್ 

ಪೂರ್ಯ ಪೂರ್ಕ್ಯೀಲಮಂಗ- 
ರ್ಜೀವಯೀಭ ಮದ ವರ್ಮನ ೀ | 
ಪೂಜಾಕ್ಮಾಮದಯ ಸ್ಂಪತ ತೀಃ 
ಲಂಗನಿಷ್ಾಾ ವರ ್ ೀಧತಃ || 10-39 

ಪೂಜಯ ಪೂಜಕರಾದ ಲ್ಲಿಂಗ ರ್ತುತ ಜಿೇವರುಗಳ ರ್ಧಯದಲ್ಲಿ ಭ ೇದವನುಾ 
ಮಾಡ್ದ  ಇದದರ , ಲ್ಲಿಂಗನಿಷ್ ೆಗ  ವಿರ ೊೇಧವಾಗುವುದಲಿದ , ಪೂಜಾದ 
ಕರ್ಮಗಳಳ ಸ್ಹ ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುವುದಲಿ. 

ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ವಚಾರಸ್ಯ 
ಜ್ಾನಾಭಾವ ೀ ವಯವಸ್ಥಥತ ೀಃ | 
ಭವ ೀನಾಾಹ ೀಶವರಃ ಕ್ರ್ೀಮ 

ಸ್ವಾಮದ ವೈತನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-40 

ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ವಿಚಾರಕ ಕ ಬ ೇಕಾದ ತತತವಜ್ಞಾನದ 
ಅಭಾವವು ಇವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಮ್ಮಯಾದ 
(ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಕಮ್ಮಯಾದ) ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು 
ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಾಸ್ಕನು ಆಗುತ್ಾತನ . 

ಪ್ ರೀರಕ್ಂ ಶಂಕ್ರಂ ಬ್ುದಾಧಾ 
ಪ್ ರೀಯಮಮಾತಾಾನಮೀವ ಚ | 
ಭ ೀದಾತ್ ತಂ ಪೂರ್ಯೀನಿನತಯಮ್ 

ನ ಚಾದ ವೈತಪರ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ || 10-41  

ಶ್ಿಂಕರನನುಾ ಪ್ ರೇರಕನನಾಾಗಿ ರ್ತುತ ತನಾನುಾ ಪ್ ರೇಯಮನನಾಾಗಿ ತಿಳದು 
ಪರತಿದನವೂ ಭ ೇದದಿಂದಲ ೇ ಆ ಶಿವನನುಾ (ಆ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗವನುಾ) 
ಪೂಜಿಸ್ಬ ೇಕು. ಅದ ವೈತ ಪರನಾಗ ಕೊಡ್ದು. 

ಪತಃ ಸ್ಾಕ್ಷಾನ್ ಮಹಾದ ೀವಃ 
ಪಶುರ ೀಷ ತದಾಶರಯಃ | 
ಅನಯೀಃ ಸ್ಾವರ್ಭೃತಯತವಮ್ 

ಅಭ ೀದ ೀ ಕ್ಥರ್ಷಯತ ೀ || 10-42 

ರ್ಹಾದ ೇವನು ಸಾಕ್ಾತ್ ಪತಿಯಾಗಿರುತ್ಾತನ . 
ಅವನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲರಿುವ ಜಿೇವನು 
ಪಶ್ುವಾಗಿರುತ್ಾತನ . ಇವರೇವಮರಲ್ಲಿಯ ಸಾವಮ್ 
ರ್ತುತ ಭೃತಯಕಭಾವವು ಅಭ ೇದ ಭಾವನ  ಇದಾದಗ 
ಹ ೇಗ  ತ್ಾನ ೇ ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿೇತು? 
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ಸ್ಾಕ್ಷಾತೃತಂ ಪರಂ ತತತಾಮ್ 

ಯದಾ ಭವತ ಬ ್ ೀಧತಃ | 
ತದಾದ ವೈತಸ್ಮಾಪತತಃ 
ಜ್ಾನಹಿೀನಸ್ಯ ನ ಕ್ವಚತ್ || 10-43 

ತತತವಬ ೊೇಧ ಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪರತತತವವು 
ಸಾಕ್ಾತ್ಾಕರವಾಗುವುದ ೊೇ ಆಗ ಅದ ವೈತ ಸಿಥತಿಯು ಪ್ಾರಪತವಾಗುವುದು. 
ಆದರ  ಜ್ಞಾನಹಿೇನನಾದವನಿಗ  ಅದು ಎಿಂದೊ ಉಿಂಟಾಗುವುದಲಿ. 

ಭ ೀದಸ್ಯ ಕ್ಮಮಹ ೀತುತಾವದ್ 

ವಯವಹಾರಃ ಪರವತಮತ ೀ | 
ಲಂಗಪೂಜಾದಿಕ್ಮಮಸ್ ್ ಥೀ 
ನ ಚಾದ ವೈತಂ ಸ್ಮಾಚರ ೀತ್ || 10-

44 

ಭ ೇದ ವಯವಹಾರವು (ಜಿೇವ ೇಶ್ವರರ ಭ ೇದ 
ವಯವಹಾರವು) ಕರ್ಮಕ ಕ ಹ ೇತುವಾಗಿರುತತದ  
(ಶಿವಪೂಜಾದ ಕರ್ಮಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗಿ 
ಪರವತಮವಾಗಿರುತತದ ). ಆದದರಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗಪೂಜಾದ 
ಕರ್ಮದಲ್ಲ ಿನಿರತನಾದ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು 
ಅದ ವೈತವನುಾ ಆಚರಸ್ಕೊಡ್ದು. 

ಪೂಜಾದಿವಯವಹಾರಃ ಸ್ಾಯತ್ 

ಭ ೀದಾಶರಯತಯಾ ಸ್ದಾ | 
ಲಂಗಪೂಜಾ ಪರಸ್ ತಸ್ಾಾತ್ 

ನಾದ ವೈತ ೀ ನಿರತ ್ ೀ ಭವ ೀತ್ || 10-

45 

ಶಿವಪೂಜಾದ ವಯವಹಾರವು ಭ ೇದವನುಾ ಆಶ್ರಯಸಿಯೇ 
ಉಿಂಟಾಗುತತದ . ಆದದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೊ ಲ್ಲಿಂಗಪೂಜಾಪರನಾದ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು ಅದ ವೈತದಲ್ಲ ಿನಿರತನಾಗಕೊಡ್ದು 
(ಆಸ್ಕತನಾಗಕೊಡ್ದು). 

ಇತ ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಂ  
 

ಅಥ ಆಹಾವನ ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

 

ಲಂಗಾಚಮನ ಪರಃ ಶುದಧಃ 
ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ | 
ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಶ್ವಾಕಾರ ೀ 
ನ ತಮಾವಾಹ-ಯೀ-ಚಛವಮ್ || 10-
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ಲ್ಲಿಂಗಾಚಮನ ಯಲ್ಲ ಿತತಪರನಾದ, ಅಿಂತ್ ಯೇ ಪರಶ್ುದಿನಾದ, ಈ 
ಸ್ವಾಮದ ವೈತ ನಿರಾಸ್ಕನು ಶಿವಸ್ವರೊಪವಾದ ತನಾ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲ ಿಆ 
ಶಿವನನುಾ ಆಹಾವನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. 

ಯದಾ ಶ್ವಕ್ಲಾ ಯುಕ್ತಮ್ 

ಲಂಗಂ ದದಾಯ ನ್ ಮಹಾಗುರುಃ | 
ತದಾರಭಯ ಶ್ವಸ್ತತರ 
ತಷಾತಾಯಹಾವನಮತರ ಕ್ಮ್ || 10-47 

ರ್ಹಾಗುರುವು ಶಿವಕಲಾಯುಕತವಾದ ಲ್ಲಿಂಗವನುಾ 
ಯಾವಾಗ ಕ ೊಡ್ುವನ ೊೇ ಆವಾಗಲ್ಲಿಂದ ಆ 
ಶಿವಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲ ಿಶಿವನು ಇರುವುದರಿಂದ ರ್ತ್ ತ 
ಆಹಾವನವನುಾ ಮಾಡ್ುವುದರಿಂದ ಯಾವ 
ಪರಯೇಜನವೂ ಇಲ.ಿ 

ಸ್ಸ್ಂಸ್ಾಕರ ೀಷು ಲಂಗ ೀಷು 
ಸ್ದಾ ಸ್ನಿನಹಿತಃ ಶ್ವಃ | 
ತತಾರಹಾವನಂ ನ ಕ್ತಮವಯಮ್ 

ಪರತಪತತವರ ್ ೀಧಕ್ಮ್ || 10-48 

ಸ್ಿಂಸಾಕರಯುಕತವಾದ ಶಿವಲ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಸ್ನಿಾಹಿತನಾಗಿರುತ್ಾತನ . ಆದದರಿಂದ ಪರತಿಪತಿತಗ  (ಭಕ್ತತಗ ) ವಿರ ೊೇಧವಾದ 
ಆಹಾವನವನುಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. 

ನಾಹಾವನಂ ನ ವಸ್ಗಮಂ ಚ 

ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ತು ಕಾರಯೀತ್ | 
ಲಂಗನಿಷ್ಾಾಪರ ್ ೀ ನಿತಯಮ್ 

ಇತ ಶಾಸ್ರಸ್ಯ ನಿಶಚಯಃ || 10-49 

ಲ್ಲಿಂಗನಿಷ್ಾ ೆಪರನಾದವನು ನಿತಯವೂ ತನಾ 
ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾವನವನಾಾಗಲ್ಲೇ ರ್ತುತ 
ವಿಸ್ಜಮನ ಯನಾಾಗಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಹಿೇಗ  
ಶಾಸ್ರದ ನಿಣಮಯವಿರುತತದ . 

ಇತ ಆಹಾವನ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಅಷಟಮ್ತಮನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್   

ಯಥಾತಾಶ್ವಯೀರ ೈಕ್ಯಮ್ 

ನ ಮತಂ ಕ್ಮಮಸ್ಂಗನಃ | 
ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಪೃಥಿವಾಯದ ೀಃ 
ಅದ ವೈತಮಪಿ ನ ೀಷಯತ ೀ || 10-50 

ಕರ್ಮಸ್ಿಂಗಿಯಾದ (ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗ ಪೂಜಾರೊಪ ಕರ್ಮನಿಷೆನಾದ) 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ರ್ತುತ ಶಿವನ ಐಕಯವು ಹ ೇಗ  ಸ್ರ್ಮತವಲವಿೇ 
ಅದರಿಂತ್  ಶಿವನ ೊಿಂದಗ  ಪೃಥಿವಾಯದ ರ್ಹಾಭೊತಗಳ ಅದ ವೈತವೂ 
ಸ್ಹ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿತವಲ.ಿ 

ಪೃಥಿವಾಯದಯಷಟಮ್ತಮತವಮ್ 

ಈಶವರಸ್ಯ ಪರಕ್ೀತಮತಮ್ | 
ತದಧಿಷ್ಾಾತೃಭಾವ ೀನ 

ನ ಸ್ಾಕ್ಷಾದ ೀಕ್ಭಾವತಃ || 10-51 

ಪೃಥಿವಾಯದಗಳಳ ಈಶ್ವರನ ಅಷಿರ್ೊತಿಮಗಳ ಿಂದು 
ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟಿವ . ಆದರ  ಸಾಕ್ಾತ್ ಪೃಥಿವಾಯದಗಳ ೇ 
ಈಶ್ವರನಲಿ. ಅವುಗಳಗ  ಅಧಿಷ್ಾೆತೃವಾದವನ ೇ 
ಈಶ್ವರನು. 

ಪೃಥಾವಯದಿಕ್ರ್ದಂ ಸ್ವಮಮ್ 

ಕಾಯಮಂ ಕ್ತಾಮ ಮಹ ೀಶವರಃ | 
ನ ೈತತಾಸಕ್ಷಾನಾಹ ೀಶ  ೀಯಮ್ 

ಕ್ುಲಾಲ ್ ೀ ಮೃತತಕಾ ಯಥಾ || 10-52 

ಪೃಥಿವಾಯದಗಳ ಲಿವೂ ಕಾಯಮರೊಪವಾದವುಗಳಳ. ರ್ಹ ೇಶ್ವರನು 
ಅವುಗಳ 

ಕತೃಮವಾಗಿದಾದನ . ಕುಿಂಬಾರನು ರ್ಣಿುಗಿಿಂತ ಭಿನಾವಾಗಿರುವಿಂತ್  ಈ 
ಪೃಥಿವಾಯದ ಗಳಗಿಿಂತ ರ್ಹ ೇಶ್ವರನು ಭಿನಾನಾಗಿದಾದನ . 

ಪೃಥಿವಾಯದಾಯತಾಪಯಮಂತ- 
ಪರಪಂಚ ್ೀ ಹಯಷಟಧಾ ಸ್ಥಥತಃ | 
ತನುರಿೀಶಸ್ಯ ಚಾತಾಾಯಮ್ 

ಸ್ವಮತತತಾನಿಯಾಮಕ್ಃ || 10-53 

ಪೃಥಿಿಯನ ಾೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ್ು 
ಆತಮಪಯಮಿಂತವಾದ (ಪೃಥಿಿ, ಅಪುಪ, ತ್ ೇಜ, 

ವಾಯು, ಆಕಾಶ್, ಸ್ೊಯಮ, ಚಿಂದರ, ಜಿೇವಾತಮ) 
ಪರಪಿಂಚವು ಎಿಂಟು ಪರಕಾರವಾಗಿರುತತದ . ಈ 
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ಎಿಂಟು ಪರಮಾತಮನ ಶ್ರೇರಗಳಳ, ಸ್ವಮತತತವ 
ನಿಯಾರ್ಕನಾದ ಪರಮಾತಮನು ಇವ ಲಿವುಗಳ 
ಆತಮರೊಪವಾಗಿರುತ್ಾತನ . 

ಶರಿೀರಭ್ತಾದ ೀತಸ್ಾಾತ್ 

ಪರಪಂಚಾತ್ ಪರಮೀಷ್ಠಾನಃ | 
ಆತಾಭ್ತಸ್ಯ ದ ೀವಸ್ಯ 
ನಾಭ ೀದ ್ ೀ ನ ಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಥತಃ || 10-54 

ಪರಶಿವನ ಶ್ರೇರ ರೊಪವಾದ ಈ ಪರಪಿಂಚಕ್ತಕಿಂತಲೊ ಅವುಗಳ 
ಆತಮರೊಪವಾದ ದ ೇವನು (ಶಿವನು) ಅವುಗಳ  ಿಂದಗ  ಅಭಿನಾನೊ ಅಲಿ, 
ಅವುಗಳಿಂತ್  ಭಿನಾನೊ ಅಲ.ಿ 

ಅಚ ೀತನತಾವತ್ ಪೃಥಾವಯದ ೀಃ 
ಅಜ್ಞತಾವದ್ ಆತಾನಸ್ತಥಾ | 
ಸ್ವಮಜ್ಞಸ್ಯ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ನ ೈಕ್ರ್ಪತವರ್ಷಯತ ೀ || 10-55 

ಪೃಥಿವಾಯದಗಳಳ ಅಚ ೇತನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
(ಜಡ್ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ) ರ್ತುತ ಆತಮನು 
(ಜಿೇವಾತಮನು) ಅಲಪಜ್ಞನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 

ಸ್ವಮಜ್ಞನಾದ ರ್ಹ ೇಶ್ನ ೊಿಂದಗ  ಇವುಗಳ 
ಏಕರೊಪತ್ ಯನುಾ ಇಚಿಿಸ್ಲಾಗುವುದಲ.ಿ 

ಇತ ಯಶ್ಚಂತಯೀನಿನತಯಮ್ 

ಪೃಥಾವಯದ ೀರಷಟಮ್ತಮತಃ | 
ವಲಕ್ಷಣಂ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 

ಸ್ ್ ೀಷಟಮ್ತಮ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-56 

ಈ ರೇತಿಯಾಗಿ ಪೃಥಿಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಆತಮ ಪಯಮಿಂತಗಳಾದ 
ಅಷಿರ್ೊತಿಮಗಳಗಿಿಂತಲೊ ರ್ಹಾದ ೇವನು ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದಾದನ  
ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಯಾವನು ನಿತಯವೂ ಚಿಿಂತಿಸ್ುವನ ೊೇ ಅವನು 
ಅಷಿರ್ೊತಿಮ ನಿರಾಸ್ಕನು. 

ಅಥ ಅಷಟಮ್ತಮನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

 
ಅಥ ಸ್ವಮಗತವನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಮ್ 

ಸ್ವಮಗತ ವೀ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ವಮತಾರರಾಧನಂ ಭವ ೀತ್ | 

ನ ಲಂಗಮಾತ ರೀ ತನಿನಷ್ ್ ಾೀ 
ನ ಶ್ವಂ ಸ್ವಮಗಂ ಸ್ಾರ ೀತ್ || 10-57 

ರ್ಹ ೇಶ್ನು ಸ್ವಮಗತನಾದರ  (ಎಲ ಿಡ  ಇರುವವನಾದರ ) ಎಲ ಿಡ ಯಲ್ಲಿ 
ಆರಾಧನ ಯನುಾ (ಪೂಜ ಯನುಾ) ಮಾಡ್ಬ ೇಕಾಗುವುದು. ಕ ೇವಲ 
ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನ ಯನುಾ ಮಾಡ್ಲ್ಲಕಾಕಗುವುದಲಿ. ಆದದರಿಂದ 
ಲ್ಲಿಂಗನಿಷೆನಾದ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು ಶಿವನನುಾ ಸ್ವಮಗತನನಾಾಗಿ 
ಸ್ಮರಸ್ಕೊಡ್ದು. 

ಸ್ವಮಗ ್ ೀಪಿ ಸ್ಥಥತಃ ಶಂಭುಃ 
ಸ್ಾವಧಾರ ೀ ಹಿ ವಶ ೀಷತಃ | 
ತಸ್ಾಾದನಯತರ ವಮುಖಃ 
ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಯಜ ೀಚಛವಮ್ || 10-

58 

ಶ್ಿಂಭುವು ಸ್ವಮವಾಯಪ್ಯಾಗಿದದರೊ ಆಧಾರವಾದ 
ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಶ ೇಷ ಸಿಥತಿಯು ಇರುತತದ . 
ಆದದರಿಂದ ಅನಯ ಸಾಥನಗಳಿಂದ ವಿರ್ುಖನಾಗಿ 
(ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು) ತನಾ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನನುಾ 
ಪೂಜಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಶ್ವಃ ಸ್ವಮಗತಶಾಚಪಿ 

ಸ್ಾವಧಾರ ೀ ವಯರ್ಯತ ೀ ಭೃಶಮ್ | 
ಶರ್ೀಗಭ ಮ ಯಥಾ ವಹಿನಃ 
ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವಭಾವಯತ ೀ || 10-59 

ಅಗಿಾಯು ಎಲಿ ರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕವಾಗಿದದರೊ, ಬ್ನಿಾಯ ರ್ರದ ೊಳಗ  
ಅದು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಭಾಸ್ವಾಗುವಿಂತ್  (ತ್ ೊೇರುವಿಂತ್ ), 
ಸ್ವಮಗತನಾದ ಶಿವನೊ ಸ್ಹ ತನಗ  ಆಧಾರವಾದ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲ ಿ
ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕತನಾಗುತ್ಾತನ . 

ಸ್ವಮಗತವಂ ಮಹ ೀಶಸ್ಯ 
ಸ್ವಮಶಾಸ್ರವನಿಶ್ಚತಮ್ | 
ತಥಾಪ್ಾಯಶರಯಲಂಗಾದೌ 

ಪೂಜಾಥಮಮಧಿಕಾ ಸ್ಥಥತಃ || 10-60 

ರ್ಹ ೇಶ್ನು ಸ್ವಮವಾಯಪಕನ ಿಂಬ್ುದು 
ಸ್ವಮಶಾಸ್ರಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಸ್ಲಾಗಿದ . ಆದರೊ 
ಸ್ಹ ತನಗ  ಆಧಾರವಾದ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ 
ಪೂಜಿಸಿಕ ೊಳಳಲು ಅವನ ಅಸಿತತವವು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ 
ಇರುತತದ . 

ನಿತಯಂ ಭಾಸ್ಥ ತದಿೀಯಸ್ತಾಮ್ 

ಯಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನ್ಃ | 
ಅಘ್ೀರಾಪ್ಾಪಕಾಶ್ೀತ 

ಶುರತರಾಹ ಸ್ನಾತನಿೀ || 10-61 

ಹ ೇ ರುದರನ ೇ, ನಿನಾ ಲ್ಲಿಂಗರೊಪವಾದ ಯಾವ ಶ್ರೇರವಿದ ಯೇ ಅದು 
ಅಘೊೇರವಾದದುದ (ಶಾಿಂತವಾದುದು) ರ್ತುತ ಪ್ಾಪರಹಿತರಾದ ಭಕತರ 
ದ ೇಹದ ಮೇಲ  ಯಾವಾಗಲೊ ಪರಕಾಶಿಸ್ುವಿಂತಹುದು ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ 
ಸ್ನಾತನವಾದ ಶ್ುರತಿಯು ಹ ೇಳಳವುದು. ಆದದರಿಂದ ನಿೇನು ನಿತಯವೂ 
ಭಕತರ ದ ೇಹದಲ್ಲಿ ಭಾಸಿಸ್ುವ  (ತ್ ೊೇರುವ ). 

ತಸ್ಾಾತ್ ಸ್ವಮಪರಯತ ನೀನ 

ಸ್ವಮಸ್ಾಥನಪರಾಙ್ುಾಖಃ | 
ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಮಹಾದ ೀವಮ್ 

ಪೂರ್ಯೀತ್ ಪೂರ್ಕ ್ೀತತಮಃ || 
10-62 

ಆದದರಿಂದ ಉತತರ್ ಪೂಜಕನಾದ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು 
ಎಲಿ ಪರಯತಾಗಳನುಾ ಮಾಡಿ ಸ್ವಮಸಾಥನಗಳಿಂದ 
(ಬ್ಹಿರಿಂಗದ) ಪರಾಙ್ುಮಖನಾಗಿ (ವಿರ್ುಖನಾಗಿ) 
ತನಾ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ರ್ಹಾದ ೇವನನುಾ 
ಪೂಜಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಶ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಮಗತ ವೀಪಿ 

ಸ್ವಮತರ ರತವರ್ಜಮತಃ | 
ಶಿವನು ಸ್ವಮತರ ವಾಯಪಕನಾಗಿದದರೊ ಎಲ ಿಡ  ರತಿವಜಿಮತನಾದ (ಭಕ್ತತ 
ವಜಿಮತನಾದ) ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು ತನಾ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನನುಾ 
ಪೂಜಿಸ್ುತ್ಾತ ಸ್ವಮಗತವ ನಿರಾಸ್ಕನು ಆಗುವನು. 

ಇತ ಸ್ವಮಗತವನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಂ  
 

ಅಥ ಶ್ವರ್ಗನಾಯಸ್ಥಲಮ್ 
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ಸ್ ವೀಷಟಲಂಗ ೀ ಯರ್ನ್ ದ ೀವಮ್ 

ಸ್ವಮಗತವನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 10-63 
ಪೂಜಾವಧೌ ನಿಯಮಯತಾವತ್ 

ಲಂಗಮಾತ ರೀ ಸ್ಥಥತಂ ಶ್ವಮ್ | 
ಪೂರ್ಯನನಪಿ ದ ೀವಸ್ಯ 
ಸ್ವಮಗತವಂ ವಭಾವಯೀತ್ || 10-64 

(ಶಿವ)ಪೂಜಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಸಿದಿಂತ್  ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗ ಮಾತರದಲ್ಲಿರುವ 
ಶಿವನನುಾ ಪೂಜಿಸ್ುತಿತದದರೊ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು ಆ ದ ೇವನನುಾ (ಶಿವನನುಾ) 
ಸ್ವಮಗತನನಾಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಯಸ್ಾಾದ ೀತತ್ ಸ್ಮುತಪನನಮ್ 

ಮಹಾದ ೀವಾಚಚರಾಚರಮ್ | 
ತಸ್ಾಾದ ೀತನನ ಭಿದ ಯೀತ 

ಯಥಾ ಕ್ುಂಭಾದಿಕ್ಂ ಮೃದಃ || 10-

65 

ರ್ಣಿುನಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ರ್ಡಿಕ ಗಳಳ ರ್ಣಿುನಿಿಂದ 
ಭಿನಾವಾಗಿರದಿಂತ್  ರ್ಹಾದ ೇವನಿಿಂದ 
ಸ್ರ್ುತಪನಾವಾದ ಈ ಚರಾಚರ ಪರಪಿಂಚವು 
ಅವನಿಿಂದ ಭಿನಾವಾಗಿರುವುದಲಿ. 

ಶ್ವತತಾತಾತ್ ಸ್ಮುತಪನನಮ್ 

ರ್ಗದಸ್ಾಾನನ ಭಿದಯತ ೀ | 
ಫ ೀನ ್ ೀರ್ಮಬ್ುದುುದಾಕಾರಮ್ 

ಯಥಾ ಸ್ಥಂಧ ್ ೀನಮ ಭಿದಯತ ೀ10-66 

ಸ್ರ್ುದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನ ರ ತ್ ರ  ಬ್ುದುಬದಗಳಳ ಸ್ರ್ುದರಕ್ತಕಿಂತಲೊ 
ಭಿನಾವಾಗಿರದಿಂತ್ , ಶಿವತತತವದಿಂದ ಉತಪನಾವಾದ ಜಗತೊತ ಸ್ಹ 
ಶಿವನಿಿಂದ ಭಿನಾವಾಗಿರುವುದಲಿ. 

ಯಥಾ ತಂತುಭಿರುತಪನನಃ 
ಪಟಸ್ತಂತುಮಯಃ ಸ್ೃತಃ | 
ತಥಾ ಶ್ವಾತ್ ಸ್ಮುತಪನನಮ್ 

ಶ್ವ ಏವ ಚರಾಚರಮ್ || 10-67 

ತಿಂತುಗಳಿಂದ (ಎಳ ಗಳಿಂದ) ಉತಪನಾವಾದ ಪಟವು 
(ವಸ್ರವು) ಹ ೇಗ  ತಿಂತುರ್ಯವಾಗಿರುವುದ ೊೇ 
ಅದರಿಂತ್  ಶಿವನಿಿಂದ ಉತಪನಾವಾದ ಈ ಚರಾಚರ 
ಪರಪಿಂಚವು ಶಿವಸ್ವರೊಪವ ೇ ಆಗಿರುತತದ . 

ಆತಾಶಕ್ತವಕಾಸ್ ೀನ 

ಶ್ವೀ ವಶಾವತಾನಾ ಸ್ಥಥತಃ | 

ಕ್ುಟೀಭಾವಾದ್ ಯಥಾ ಭಾತ 

ಪಟಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಪರಸ್ಾರಣಾತ್ || 10-68 

ಪಟವು ತನಾ ಪರಸಾರಣದಿಂದ ಕುಟ್ಟ (ಡ ೇರ ) ರೊಪವನುಾ ಹ ೇಗ  
ತ್ಾಳಳವುದ ೊೇ ಅದರಿಂತ್  ತನಾ ಶ್ಕ್ತತಯ ವಿಕಾಸ್ದಿಂದ ಶಿವನು 
ವಿಶಾವತಮನಾಗಿರುತ್ಾತನ . 

ತಸ್ಾಾಚಛವಮಯಂ ಸ್ವಮಮ್ 

ರ್ಗದ ೀತಚಚರಾಚರಮ್ | 

ತದಭಿನನತಯಾ ಭಾತ 

ಸ್ಪಮತವರ್ವ ರರ್ುುತಃ || 10-69 

ರಜುುವು (ಹಗುವು) ಸ್ಪಮತವವನುಾ ಪಡ ದು 
ರಜುುವಿನ ೊಿಂದಗ  ಅಭಿನಾವಾಗಿ ತ್ ೊೇರುವಿಂತ್  
ಚರಾಚರವಾದ ಸ್ವಮಜಗತುತ ಶಿವರ್ಯವಾಗಿ 
ತ್ ೊೇರುವುದು. 

ರಜೌು ಸ್ಪಮತವವದ್ ಭಾತ 

ಶುಕೌತ ಚ ರರ್ತತವವತ್ | 

ಚ ್ೀರತವವದಪಿ ಸ್ಾಥಣೌ 

ಮರಿೀಚಾಯಂ ಚ ರ್ಲತವವತ್ || 10-70 

ರಜುುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಮತವವು, ಶ್ುಕ್ತತಯಲ್ಲಿ ರಜತವವು, ಸಾಥಣುವಿನಲ್ಲ ಿ(ಮೊೇಟು 
ರ್ರದಲ್ಲಿ) ಚ ೊೇರತವವು ರ್ತುತ ರ್ೃಗರ್ರೇಚಿಕ ಯಲ್ಲ ಿಜಲತವವು, 

ಗಂಧವಮಪುರವದ ್ ವಯೀರ್ನ 
ಸ್ಚಚದಾನಂದಲಕ್ಷಣ ೀ | 

ನಿರಸ್ತಭ ೀದಸ್ದಾಾವ ೀ 
ಶ್ವ ೀ ವಶವಂ ವರಾರ್ತ ೀ || 10-71 

ಆಕಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಂಧವಮಪುರವು ತ್ ೊೇರುವಿಂತ್  
ಸ್ಚಿಚದಾನಿಂದ ಲಕ್ಷಣನಾದ ಭ ೇದರಹಿತನಾದ 
ಶಿವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ವಿರಾಜಿಸ್ುತತದ . 

ಪತರಶಾಖ್ಾದಿರ್ಪ್ ೀಣ 

ಯಥಾ ತಷಾತ ಪ್ಾದಪಃ | 

ತಥಾ ಭ್ಮಾಯದಿರ್ಪ್ ೀಣ 

ಶ್ವ ಏಕ ್ೀ ವರಾರ್ತ ೀ || 10-72 

ಪ್ಾದಪವು (ವೃಕ್ಷವು) ಹ ೇಗ  ಪತರ ಶಾಖಾದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದ ೊೇ 
ಅದರಿಂತ್  ಭೊಮಾಯದಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ೇ ಆದ ಶಿವನು 
ವಿರಾಜಿಸ್ುತ್ಾತನ . 

ಇತ ಶ್ವರ್ಗನಾಯಸ್ಥಲಂ ಅರ್ ಭಕತದ ೇಹಿಕಲ್ಲಿಂಗಸ್ಥಲಮ್ 

ಸ್ಮಸ್ತರ್ಗದಾತಾಾಪಿ 

ಶಂಕ್ರಃ ಪರಮೀಶವರಃ | 

ಭಕಾತನಾಂ ಹೃದಯಾಂಭ ್ ೀಜ ೀ 
ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವರಾರ್ತ ೀ || 10-73 

ಶ್ಿಂಕರನಾದ (ಸ್ವಮರಗೊ ಸ್ುಖವನುಾ ಕ ೊಡ್ುವ) ಪರಮೇಶ್ವರನು 
ಸ್ರ್ಸ್ತ ಜಗದಾತಮವಾಗಿದದರೊ (ಜಗತತನುಾ ವಾಯಪ್ಸಿಕ ೊಿಂಡಿದದರೊ) 
ಭಕತರ ಹೃದಯಕರ್ಲದಲ್ಲ ಿಇವನು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸ್ುತ್ಾತನ . 

ಕ ೈಲಾಸ್ ೀ ಮಂದರ ೀ ಚ ೈವ 

ಹಿಮಾದೌರ ಕ್ನಕಾಚಲ ೀ | 

ಹೃದಯೀಷು ಚ ಭಕಾತನಾಮ್ 

ವಶ ೀಷ್ ೀಣ ವಯವಸ್ಥಥತಃ || 10-74 

ಕ ೈಲಾಸ್ ಪವಮತ, ರ್ಿಂದಾರ ಪವಮತ, ಹಿಮಾಲಯ, 

ಕನಕಾಚಲ (ಮೇರು ಪವಮತ) ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತುತ ಭಕತರ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ುತ್ಾತನ . 
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ಸ್ವಾಮತಾಾಪಿ ಪರಿಚಛನ ್ ನೀ 
ಯಥಾ ದ ೀಹ ೀಷು ವತಮತ ೀ | 

ತಥಾ ಸ್ವಕ್ೀಯಭಕ ತೀಷು 
ಶಂಕ್ರ ್ ೀ ಭಾಸ್ತ ೀ ಸ್ದಾ || 10-75 

ಶ್ಿಂಕರನು ಸ್ವಾಮತಮನಾಗಿದದರೊ ಸ್ಹ ಎಲಾಿ ಜಿೇವಿಗಳ ದ ೇಹದಲ್ಲಿ 
ಪರಚಿಿನಾನಾಗಿ ಹ ೇಗ  ಇರುವನ ೊೇ ಹಾಗ  ತನಾ ಭಕತರಲ್ಲಿ (ಭಕತರ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ) ಯಾವಾಗಲೊ ಪರಕಾಶಿಸ್ುತ್ಾತನ . 

ನಿತಯಂ ಭಾತ ತವದಿೀಯೀಷು 
ಯಾ ತ ೀ ರುದರ ಶ್ವಾ ತನ್ಃ | 

ಅಘ್ೀರಾಪ್ಾಪಕಾಶ್ೀತ 

ಶುರತರಾಹ ಸ್ನಾತನಿೀ || 10-76 

ಹ ೇ ರುದರನ ೇ, ನಿನಾ ಲ್ಲಿಂಗರೊಪವಾದ ಯಾವ 
ಶ್ರೇರವಿದ ಯೇ ಅದು ಅಘೊೇರವಾದುದು 
(ಶಾಿಂತವಾದುದು) ರ್ತುತ ಪ್ಾಪರಹಿತರಾದ ಭಕತರ 
ದ ೇಹದ ಮೇಲ  ಯಾವಾಗಲೊ 
ಪರಕಾಶಿಸ್ುವಿಂತಹುದು ಎಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಸ್ನಾತನವಾದ 
ಶ್ುರತಿಯು ಹ ೇಳಳವುದು. ಆದದರಿಂದ ನಿೇನು ನಿತಯವೂ 
ಭಕತರ ದ ೇಹದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ುವ  (ತ್ ೊೇರುವ ). 

ವಶುದ ಧೀಷು ವರಕ ತೀಷು 
ವವ ೀಕ್ಷು ಮಹಾತಾಸ್ು | 

ಶ್ವಸ್ಥತಷಾತ ಸ್ವಾಮತಾಾ 
ಶ್ವಲಾಂಛನಧಾರಿಷು || 10-77 

ವಿಶ್ುದಿರಲ್ಲಿ (ಪರಶ್ುದಿರಲ್ಲಿ), ವಿರಕತರಲ್ಲಿ, ವಿವ ೇಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ರ್ಹಾತಮರಲ್ಲಿ 
ರ್ತುತ ಶಿವಲಾಿಂಛನಧಾರಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ವಾಮತಮನಾದ ಶಿವನು ಇರುತ್ಾತನ . 

ನಿತಯಂ ಸ್ಂತ ್ ೀಷಯುಕಾತನಾಮ್ 

ಜ್ಾನ ನಿಧ್ಮತ ಕ್ಮಮಣಾಮ್ | 

ಮಾಹ ೀಶವರಾಣಾಮಂತಃಸ್ ್ ಥೀ 
ವಭಾತ ಪರಮೀಶವರಃ || 10-78 

ಸ್ಿಂತ್ ೊೇಷಯುಕತರಾದ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮವನುಾ 
ಕಳ ದುಕ ೊಿಂಡ್ ಮಾಹ ೇಶ್ವರರ ಅಿಂತರಿಂಗದಲ್ಲಿ 
ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿತಯವಾಗಿ (ಯಾವಾಗಲೊ) 
ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಭಾಸಿಸ್ುತ್ಾತನ  (ಪರಕಾಶಿಸ್ುತ್ಾತನ ). 

ಅನಯತರ ಶಂಭ ್ ೀ ರತಮಾತರಶ ನ ್ ಯೀ 
ನಿಜ ೀಷಟಲಂಗ ೀ ನಿಯತಾಂತರಾತಾಾ | 

ಶ್ವಾತಾಕ್ಂ ವಶವರ್ದಂ ವಬ್ುಧಯನ್ 

ಮಾಹ ೀಶವರ ್ ೀಸ್ೌ ಭವತ ಪರಸ್ಾದಿೀ || 

10-79 

ಬ ೇರ ಡ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ಿಂಭುವಿನ ಪ್ರೇತಿ ಇಲಿದರುವ, ತನಾ ಇಷಿಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಯಿೇ 
ಏಕಾಗರವಾದ ರ್ನಸ್ುುಳಳ, ಈ ವಿಶ್ವವನುಾ ಶಿವಸ್ವರೊಪವ ಿಂದು 
ತಿಳದುಕ ೊಿಂಡ್ ಆ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ೇ ಪರಸಾದಯಾಗುವನು. 
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