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ಏಕಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಪರಸಾದಿನಃ ಸಪತವಧ ಸಥಲ ಪರಸಂಗಃ ಪರಸಾದಿ ಸಥಲಮ್ 

|| ಅಗಸಯ ಉವಾಚ || 

ಉಕ ತ್ೀ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾದಿಧರ್ಮವಾನ್ | 

ಕ್ಥಮೀಷ ಪರಸಾದಿೀತಿ 

ಕ್ಥಯತ ೀ ಗಣನಾಯಕ್ || 11-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾದಿ ಭಾವ ೀನ 

ಧವಸತಪಾಪ ನಿಬಂಧನಃ | 

ರ್ನಃ ಪರಸಾದ ಯೀಗ ೀನ 

ಪರಸಾದಿೀತ ಯೀಷ ಕ್ಥಯತ ೀ || 11-2 

ಪರಸಾದಿ ಸಥಲ ಮಿತ ಯೀತತ್ 

ಅಸಯ ಮಾಹಾತಯಬ ್ ೀಧಕ್ಮ್ | 
ಅಂತರ ಸಥಲ ಭ ೀದ ೀನ 

ಸಪತಧಾ ಪರಿಕೀತಿಮತಮ್ || 11-3 

ಪರಸಾದಿ ಸಥಲ ಮಾದೌ ತು 
ಗುರು ಮಾಹಾತಯಕ್ಂ ತತಃ | 
ತತ ್ ೀ ಲಂಗ ಪರಶಂಸಾ ಚ 

ತತ ್ ೀ ಜಂಗರ್ ಗೌರವಮ್ || 11-4 

ತತ ್ ೀ ಭಕ್ತಸಯ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ತತಃ ಶರಣಕೀತಮನಮ್ | 
ಶ್ವಪರಸಾದ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ಇತಿ ಸಪತ ಪರಕಾರಕ್ಮ್ | 
ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣ ಮೀತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ಥಯಾಮಿ ರ್ಹಾ ರ್ುನ ೀ || 11-5 
 

ಅಥ ಪರಸಾದಿ ಸಥಲಮ್ 
ನ ೈರ್ಮಲಯಂ ರ್ನಸ ್ ೀ ಲಂಗಮ್ 

ಪರಸಾದ ಇತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ | 
ಶ್ವಸಯ ಲಂಗರ್ಪಸಯ 
ಪರಸಾದಾದ ೀವ ಸಿದ್ಯತಿ || 11-6 

ಶ್ವ ಪರಸಾದಂ ಯದ್ರವಯಮ್ 

ಶ್ವಾಯ ವನಿವ ೀದಿತಮ್ | 

ನಿಮಾಮಲಯಂ ತತುತ ಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ರ್ನ ್ ೀ ನ ೈರ್ಮಲಯ ಕಾರಣಮ್ || 11-7 

ರ್ನಃ ಪರಸಾದ ಸಿದ್ಯಥಮಮ್ 

ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಮ್ | 
ಶ್ವ ಪರಸಾದಂ ಸಿವೀಕ್ುವಮನ್ 

ಪರಸಾದಿೀತ ಯೀಷ ಕ್ಥಯತ ೀ || 11-8 

ಅನನಶುದಾ್ಯ ಹಿ ಸವ ಮಷ್ಾಮ್ 

ತತತವಶುದಿ್ ರುದಾಹೃತಾ | 

ವಶುದ್ ರ್ನನಜಾತಂ ಹಿ 

ಯಚ್ಛಛವಾಯ ಸರ್ರ್ಪಮತಮ್ || 11-9 
ತದ ೀವ ಸವಮಕಾಲಂ ತು 
ಭುಂಜಾನ ್ ೀ ಲಂಗತತಪರಃ | 
ರ್ನಃಪರಸಾದರ್ತುಲಮ್ 

ಲಭತ ೀ ಜ್ಞಾನಕಾರಣಮ್ || 11-10 

ಆತಮಭ ್ ೀಗಾಯ ನಿಯತಮ್ 

ಯದಯದ್ ದರವಯಂ ಸಮಾಹಿತಮ್ | 
ತತತತ್ ಸರ್ಪರಯ ದ ೀವಾಯ 

ಭುಂಜೀತಾತಮ ವಶುದ್ಯೀ || 11-11 

ನಿತಯ ಸಿದ ್ೀನ ದ ೀವ ೀನ 

ಭಿಷಜಾ ಜನಮರ ್ ೀಗಿಣಾಮ್ | 
ಯದಯತ್ ಪರಸಾದಿತಂ ಭುಕಾತವ 
ತತತಜಜನಮ ರಸಾಯನಮ್ || 11-12 

ಆರ ್ ೀಗಯಕಾರಣಂ ಪ ಂಸಾಮ್ 

ಅಂತಃಕ್ರಣಶುದಿ್ದಮ್ | 

ತಾಪತರಯರ್ಹಾರ ್ ೀಗ- 
ಸರ್ುದ್ರಣಭ ೀಷಜಮ್ || 11-13 

ವದಾಯವ ೈಶದಯಕ್ರಣಮ್ 

ವನಿಪಾತ ವಘಾತನಮ್ | 
ದಾವರಂ ಜ್ಞಾನಾವತಾರಸಯ 
ಮೀಹಚ ಛೀದಸಯ ಕಾರಣಮ್ || 11-14 

ವ ೈರಾಗಯ ಸಂಪದ ್ ೀ ರ್್ಲಮ್ 

ರ್ಹಾನಂದಪರವಧಮನಮ್ | 

ದುಲಮಭಂ ಪಾಪಚ್ಛತಾತನಾಮ್ 

ಸುಲಭಂ ಶುದ್ಕ್ರ್ಮಣಾಮ್ || 11-15 

ಆದೃತಂ ಬರಹಮವಷ್ಾವವದ ಯೈಃ 
ವಸಿಷ್ಾಾದ ಯೈಶಚ ತಾಪಸ ೈಃ | 

ಶ್ವಸಿವೀಕ್ೃತರ್ನಾನದಯಮ್ 

ಸಿವೀಕಾಯಮಂ ಸಿದಿ್ಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ || 11-16 

ಪತರಂ ಪ ಷಪಂ ಫಲಂ ತ ್ ೀಯಮ್ 

ಯಚ್ಛಛವಾಯ ನಿವ ೀದಿತಮ್ |  
ತತತತ್ ಸಿವೀಕಾರಯೀಗ ೀನ 

ಸವಮಪಾಪ ಕ್ಷಯೀ ಭವ ೀತ್ || 11-17 

ಯಥಾ ಶ್ವಪರಸಾದಾನನಮ್ 

ಸಿವೀಕಾಯಮಂ ಲಂಗ ತತಪರ ೈಃ | 
ತಥಾ ಗುರ ್ ೀಃ ಪರಸಾದಾನನಮ್ 

ತಥ ೈವ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ || 11-18 
ಇತಿ ಪರಸಾದಿಸಥಲಂ  
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ಅಥ ಗುರುಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್  
ಗುರುರ ೀವಾತರ ಸವ ಮಷ್ಾಮ್ 

ಕಾರಣಂ ಸಿದಿ್ಕ್ರ್ಮಣಾಮ್ | 
ಗುರುರ್ಪೀ ರ್ಹಾದ ೀವೀ 

ಯತಃ ಸಾಕ್ಷಾದುಪಸಿಥತಃ || 11-19 

ನಿಷಕಲ ್ ೀ ಹಿ ರ್ಹಾದ ೀವೀ 

ನಿತಯಜ್ಞಾನರ್ಹ ್ ೀದಧಃ | 

ಸಕ್ಲ ್ ೀ ಗುರುರ್ಪ ೀಣ 

ಸವಾಮನುಗಾರಹಕ ್ೀ ಭವ ೀತ್ || 11-20 

ಯಃ ಶ್ವಃ ಸ ಗುರುಜ್ಞ ಮಯೀ 

ಯೀ ಗುರುಃ ಸ ಶ್ವಃ ಸೃತಃ | 
ನ ತಯೀರಂತರಂ ಕ್ುಯಾಮದ್ 

ಜ್ಞಾನಾವಾಪೌತ ರ್ಹಾರ್ತಿಃ || 11-21 

ಹಸತಪಾದಾದಿಸಾಮಯೀನ 

ನ ೀತರ ೈಃ ಸದೃಶಂ ವದ ೀತ್ | 
ಆಚಾಯಮಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಶುದ್ಮ್ 

ಶ್ವರ್ಪತಯಾ ಸಿಥತಮ್ || 11-22 
ಆಚಾಯಮಸಾಯವಮಾನ ೀನ 

ಶ ರೀಯಃ ಪಾರರ್ಪತವಮಹನಯತ ೀ | 
ತಸಾಮನಿನಃಶ ರೀಯಸಪಾರಪ ಯೈ 

ಪೂಜಯೀತ್ ತಂ ಸಮಾಹಿತಃ || 11-23 

ಗುರುಭಕತವಹಿೀನಸಯ 
ಶ್ವಭಕತನಮ ಜಾಯತ ೀ | 

ತತಃ ಶ್ವ ೀ ಯಥಾ ಭಕತಃ 
ತಥಾ ಭಕತಗುಮರಾವರ್ಪ || 11-24 

ಇತಿ ಗುರುಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಲಂಗಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್ 

ಗುರು ಮಾಹಾತಯ ಯೀಗ ೀನ 

ನಿಜ ಜ್ಞಾನಾತಿರ ೀಕ್ತಃ | 

ಲಂಗಸಾಯರ್ಪ ಚ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ಸವಮತೃಷಟಂ ವಭಾವಯತ ೀ || 11-25 

ಶ್ವಸಯ ಬ ್ ೀಧಲಂಗಂ ಯದ್ 

ಗುರು ಬ ್ ೀಧತಚ ೀತಸಾ | 

ತದ ೀವ ಲಂಗಂ ವಜ್ಞ ೀಯಮ್ 

ಶಾಂಕ್ರಂ ಸವಮಕಾರಣಮ್ || 11-26 

ಪರಂ ಪವತರರ್ರ್ಲಮ್ 

ಲಂಗಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನಮ್ | 
ಶ್ವಾಭಿಧಾನಂ ಚ್ಛನಾಮತರಮ್ 

ಸದಾನಂದಂ ನಿರಂಕ್ುಶಮ್ || 11-27 

ಕಾರಣಂ ಸವಮ ಲ ್ ೀಕಾನಾಮ್ 

ವ ೀದಾನಾರ್ರ್ಪ ಕಾರಣಮ್ | 
ಪೂರಣಂ ಸವಮತತತವಸಯ 
ತಾರಣಂ ಜನಮವಾರಿಧ ೀಃ || 11-28 

ಜ ್ಯೀತಿರ್ಮಯರ್ ನಿದ ಮಶಯಮ್ 

ಯೀಗಿನಾಮಾತಮ ನಿ ಸಿಥತಮ್ | 
ಕ್ಥಂ ವಜ್ಞಾಯತ ೀ ಲ ್ ೀಕ ೀ 

ರ್ಹಾಗುರುದಯಾಂ ವನಾ || 11-29 

ಬರಹಮಣಾ ವಷುವನಾ ಪೂವಮಮ್ 

ಯಲಲಂಗಂ ಜ ್ಯೀತಿ ರಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಅಪರಿಚ ಛೀದಯರ್ಭವತ್ 

ಕ ೀನ ವಾ ಪರಿಚ ್ೀದಯತ ೀ || 11-30 

ಬಹುನಾತರ ಕರ್ುಕ ತೀನ 

ಲಂಗಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನಮ್ | 
ಯೀಗಿನ ್ ೀ ಯತರ ಲೀಯಂತ ೀ 

ರ್ುಕ್ತಪಾಶ ನಿಬಂಧನಾಃ || 11-31 

ರ್ಪೀಠಿಕಾ ಪರಮಾ ಶಕತಃ 
ಲಂಗಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 
ಶ್ವಶಕತ ಸಮಾಯೀಗಮ್ 

ವಶವಂ ಲಂಗಂ ತದುಚಯತ ೀ || 11-32 
ಬರಹಾಮದಯಃ ಸುರಾಃ ಸವ ಮ 

ರ್ುನಯಃ ಶೌನಕಾದಯಃ | 

ಶ್ವಲಂಗಾಚಮನಾ ದ ೀವ 

ಸವಂ ಸವಂ ಪದರ್ವಾಪ ನಯುಃ || 11-33 

ವಶಾವಧಪತವಮ್ ಈಶಸಯ 
ಲಂಗರ್್ತ ಮಃ ಸವಭಾವಜಮ್ | 
ಅನನಯದ ೀವ-ಸಾ-ದೃಶಯಮ್ 

ಶುರತಿರಾಹ ಸನಾತನಿೀ || 11-34 

ಇತಿ ಲಂಗಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಂ ಅಥ ಜಂಗರ್ ಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಮ್ 

ಗುರುಶ್ಷಯ ಸಮಾರ್ಢ- 
ಲಂಗಮಾಹಾತಯ ಸಂಪದಃ | 
ಸವಮಂ ಚ್ಛದ್ರಪ ವಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಜಂಗಮಾಧಕ್ಯ ರ್ುಚಯತ ೀ || 11-35 

ಜಾನಂತಯತಿಶಯಾದ್ ಯೀ ತು 
ಶ್ವಂ ವಶವಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 

ಸವಸವರ್ಪತಯಾ ತ ೀ ತು 
ಜಂಗಮಾ ಇತಿ ಕೀತಿಮತಾಃ || 11-36 

ಯೀ ಪಶಯಂತಿ ಜಗಜಾಜಲಮ್ 

ಚ್ಛದ್ರಪಂ ಶ್ವಯೀಗತಃ | 

ನಿದ್ಮತ ರ್ಲ ಸಂಸಪಶಾಮಃ 
ತ ೀ ಸೃತಾಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-37 

ಘ್ೀರ ಸಂಸಾರ ತಿಮಿರ- 
ಪರಿ ಧವಂಸ ನ ಕಾರಣಮ್ | 

ಯೀಷ್ಾರ್ಸಿತ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ತ ೀ ರ್ತಾಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-38 
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ಜತಕಾಮಾ ಜತಕ ್ರೀಧಾ 

ಮೀಹಗರಂಥಿ ವಭ ೀದಿನಃ | 

ಸರ್ಲ ್ ೀಷ್ಾಟಶಮ ಕ್ನಕಾಃ 
ಸಾಧವಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-39 

ಸಮೌ ಶತೌರ ಚ ಮಿತ ರೀ ಚ 

ಸಾಕ್ಷಾತೃತಶ್ವಾತಮಕಾಃ | 

ನಿಃಸಪೃಹಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ 

ವತಮಂತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-40 

ದುಲಮಭಂ ಹಿ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ದುಲಮಭಂ ಶ್ವಚ್ಛಂತನಮ್ | 

ಯೀಷ್ಾಮೀತದ್ ದವಯಂ ಚಾಸಿತ 
ತ ೀ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಛವಾತಮಕಾಃ || 11-41 

ಪಾದಾಗರರ ೀಣವೀ ಯತರ 
ಪತಂತಿ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ತದ ೀವ ಸದನಂ ಪ ಣಯಮ್ 

ಪಾವನಂ ಗೃಹ ಮೀಧನಾಮ್ || 11-42 
ಸವಮಸಿದಿ್ಕ್ರಂ ಪ ಂಸಾಮ್ 

ದಶಮನಂ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಪಶಮನಂ ಪಾಪ ಶರ್ನಮ್ 

ಪೂಜನಂ ರ್ುಕತಸಾಧನಮ್ || 11-43 

ರ್ಹತಾಂ ಶ್ವತಾತಪಯಮ- 
ವ ೀದಿನಾಮ್ ಅನುಮೀದಿನಾಮ್ | 

ಕಂ ವಾ ಫಲಂ ನ ಸಿದ ್ಯೀತ 

ಸಂಪಕಾಮಚ್ಛಛವ ಯೀಗಿನಾಮ್ || 11-44 

ಇತಿ ಜಂಗರ್ ಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಂ ಅಥ ಭಕ್ತ ಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಮ್ 

ಗುರ ್ ೀಲಮಂಗಸಯ ಮಾಹಾತಯ- 
ಕ್ಥನಾಚ್ಛಛವ ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಿದ್ಂ ಭಕ್ತಸಯ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ತಥಾಪ ಯೀಷ ಪರಶಸಯತ ೀ || 11-45 

ಯೀ ಭಜಂತಿ ರ್ಹಾದ ೀವಮ್ 

ಪರಮಾತಾಮ ನರ್ವಯಯಮ್ | 
ಕ್ರ್ಮಣಾ ರ್ನಸಾ ವಾಚಾ 

ತ ೀ ಭಕಾತ ಇತಿ ಕೀತಿಮತಾಃ || 11-46 

ದುಲಮಭಾ ಹಿ ಶ್ವ ೀ ಭಕತಃ 
ಸಂಸಾರ ಭಯತಾರಿಣೀ | 

ಸಾ ಯತರ ವತಮತ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸ ಭಕ್ತಃ ಪರಿಗಿೀಯತ ೀ || 11-47 

ಕಂ ವ ೀದ ೈಃ ಕಂ ತತಃ ಶಾಸ ್ೈಃ 
ಕಂ ಯಜ್ಞ ೈಃ ಕಂ ತಪೀವರತ ೈಃ | 
ನಾಸಿತ ಚ ೀಚಾಛಂಕ್ರಿೀ ಭಕತಃ 
ದ ೀಹಿನಾಂ ಜನಮ ರ ್ ೀಗಿಣಾಮ್ || 11-48 

ಶ್ವಭಕತ ವಹಿೀನಸಯ 
ಸುಕ್ೃತಂ ಚಾರ್ಪ ನಿಷಫಲಮ್ | 

ವಪರಿೀತಫಲಂ ಚ ಸಾಯದ್ 

ದಕ್ಷಸಾಯರ್ಪ ರ್ಹಾಧವರ ೀ || 11-49 

ಅತಯಂತ ಪಾಪ ಕ್ಮಾಮರ್ಪ 

ಶ್ವಭಕಾಯ ವಶುದ್ಯತಿ | 

ಚಂಡ ್ ೀ ಯಥಾ ಪ ರಾ ಭಕಾಯ 
ರ್ಪತೃಹಾರ್ಪ ಶ್ವೀ ಭವತ್ || 11-50 

ಸುಕ್ೃತಂ ದುಷೃತಂ ಚಾರ್ಪ 

ಶ್ವಭಕ್ತಸಯ ನಾಸಿತ ಹಿ | 
ಶ್ವಭಕತ ವಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಕ್ರ್ಮಪಾಶ ನಿಬಂಧನಮ್ || 11-51 

ಶ್ವಾಶ್ರತಾ ನಾಂ ಜಂತ್ನಾಮ್ 

ಕ್ರ್ಮಣಾ ನಾಸಿತ ಸಂಗರ್ಃ | 

ವಾಜನಾಂ ದಿನ ನಾಥಸಯ 
ಕ್ಥಂ ತಿಮಿರಜಂ ಭಯಮ್ || 11-52 

ನಿರ ್ ೀದು್ಂ ನ ಕ್ಷರ್ಂ ಕ್ರ್ಮ 

ಶ್ವಭಕಾತನ್ ವಶೃಂಖಲಾನ್ | 
ಕ್ಥಂ ರ್ತತಗಜಾನ್ ರುಂಧ ೀತ್ 

ಶೃಂಖಲಾ ಬಿಸ ತಂತುಜಾ || 11-53 

ಬಾರಹಮಣಃ ಕ್ಷತಿರಯೀ ವಾರ್ಪ 

ವ ೈಶ ್ ಯೀ ವಾ ಶ್ದರ ಏವ ವಾ | 
ಅಂತಯ ಜ ್ೀ ವಾ ಶ್ವ ೀ ಭಕ್ತಃ 
ಶ್ವವನಾಮನಯ ಏವ ಸಃ || 11-54 

ಶ್ವಭಕತ ಸಮಾವ ೀಶ ೀ 

ಕ್ವ ಜಾತಿ ಪರಿಕ್ಲಪನಾ | 

ಇಂಧನ ೀಷವಗಿನ ದಗ ್ೀಷು 
ಕ ್ೀ ವಾ ಭ ೀದಃ ಪರಕೀತರಯತ ೀ || 11-55 

ಶುದಾ್ ನಿಯರ್ ಸಂಯುಕಾತಃ 
ಶ್ವಾರ್ಪಮತ ಫಲಾಗಮಾಃ | 

ಅಚಮಯಂತಿ ಶ್ವಂ ಲ ್ ೀಕ ೀ 

ವಜ್ಞ ೀಯಾಸ ತೀ ಗಣ ೀಶವರಾಃ || 11-56 
ಇತಿ ಭಕ್ತಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಶರಣ ಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಮ್ 

ಗುರುಲಂಗಾದಿ ಮಾಹಾತಯ- 
ಬ ್ ೀಧಾನ ವೀಷಣ ಸಂಗತಃ | 

ಸವಾಮತಮನಾ ಶ್ವಾ ಪತಿತಃ 
ಶರಣ ಸಾಥನ ರ್ುಚಯತ ೀ || 11-57 

ಬರಹಾಮದಿ ವಬುಧಾನ್ ಸವಾಮನ್ 

ರ್ುಕಾತವ ಪಾರಕ್ೃತ ವ ೈಭವಾನ್ | 
ಪರಪದಯತ ೀ ಶ್ವಂ ಯತುತ 
ಶರಣಂ ತರ್ುದಾಹೃತಮ್ || 11-58 

ಶರಣಯಃ ಸವಮ ಭ್ತಾನಾಮ್ 

ಶಂಕ್ರಃ ಶಶ್ಶ ೀಖರಃ | 

ಸವಾಮತಮನಾ ಪರಪನನಸತಮ್ 

ಶರಣಾಗತ ಉಚಯತ ೀ || 11-59 

ವರ್ುಕ್ತ  ಭ ್ ೀಗ ಲಾಲಸ ್ ಯೀ 

ದ ೀವತಾಂತರ ನಿಸಪೃಹಃ | 

ಶ್ವರ್ಭಯಥಮಯನ್ ಮೀಕ್ಷಮ್ 

ಶರಣಾಥಿಮತಿ ಗಿೀಯತ ೀ || 11-60 



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

 

ಯೀ ಪರಪನಾನ ರ್ಹಾದ ೀವಮ್ 

ರ್ನ ್ ೀವಾಕಾಕಯ ಕ್ರ್ಮಭಿಃ | 
ತ ೀಷ್ಾಂ ತು ಕ್ರ್ಮ ಜಾತ ೀನ 

ಕಂ ವಾ ದ ೀವಾದಿ ತಪಮಣ ೈಃ || 11-61 

ಸವ ಮಷ್ಾರ್ರ್ಪ ಯಜ್ಞಾನಾಮ್ 

ಕ್ಷಯಃ ಸವಗಮಃ ಫಲಾಯತ ೀ | 

ಅಕ್ಷಯಂ ಫಲ ಮಾಪನೀತಿ 

ಪರಪನನಃ  ಪರಮೀಶವರಮ್ || 11-62 

ಪರಪನನ ಪಾರಿಜಾತಸಯ 
ಭವಸಯ ಪರಮಾತಮನಃ | 

ಪರಪತಾಯ ಕಂ ನ ಜಾಯೀತ 

ಪಾರ್ಪನಾರ್ರ್ಪ ದ ೀಹಿನಾಮ್ || 11-63 

ಪರಪನಾನನಾಂ ರ್ಹಾದ ೀವಮ್ 

ಪರಿಪಕಾವಂತ ರಾತಮನಾಮ್ | 
ಜನ ೈವ ಜನಮ ನಾನ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ವೃಥಾ ಜನನ ಸಂಗಿನಾಮ್ || 11-64 
ದುಲಮಭಂ ಮಾನುಷಂ ಪಾರಪಯ 
ಜನನಂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಮ್ | 
ಯೀ ನ ಜಾನಂತಿ ದ ೀವ ೀಶಮ್ 

ತ ೀಷ್ಾಮಾತಾಮ ನಿರಥಮಕ್ಃ || 11-65 

ತತುಕಲಂ ಹಿ ಸದಾ ಶುದ್ಮ್ 

ಸಫಲಂ ತಸಯ ಜೀವತಮ್ | 

ಯಸಯ ಚ್ಛತತಂ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ 

ವಲೀನರ್ ಬಹಿರ್ುಮಖಮ್ || 11-66 

ಇತಿ ಶರಣ ಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಪರಸಾದ ಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಮ್ 

ಗುರುಲಂಗಾದಿ ಮಾಹಾತಯ- 
ವಶ ೀಷ್ಾನುಭವ ಸಿಥತಿಃ | 

ಯಸಾಮಚ್ಛಛವ ಪರಸಾದಾತ್ ಸಾಯತ್ 

ತದಸಯ ರ್ಹಿಮೀಚಯತ ೀ || 11-67 

ಸದಾ ಲಂಗ ೈಕ್ ನಿಷ್ಾಾನಾಮ್ 

ಗುರು ಪೂಜಾನು ಷಂಗಿಣಾಮ್ | 
ಪರಪನಾನನಾಂ ವಶುದಾ್ನಾಮ್ 

ಪರಸಿೀದತಿ ರ್ಹ ೀಶವರಃ || 11-68 

ಪರಸಾದ ್ ೀರ್ಪ ರ್ಹ ೀಶಸಯ 
ದುಲಮಭಃ ಪರಿಕೀತರಯತ ೀ | 

ಘ್ರ ಸಂಸಾರ ಸಂತಾಪ- 
ನಿವೃತಿತಯಮನ ಜಾಯತ ೀ || 11-69 

ಯಜ್ಞಾಸತ ಪಾಂಸಿ ರ್ಂತಾರಣಾಮ್ 

ಜಪಶ್ಚಂತಾ ಪರಬ ್ ೀಧನಮ್ | 
ಪರಸಾದಾಥಮಂ ರ್ಹ ೀಶಸಯ 
ಕೀತಿಮತಾನಿ ನ ಸಂಶಯಃ || 11-70 

ಪರಸಾದರ್್ಲಾ ಸವ ಮಷ್ಾಮ್ 

ಭಕತರವಯ ಭಿಚಾರಿಣೀ | 

ಶ್ವ ಪರಸಾದ ಹಿೀನಸಯ 
ಭಕತಶಾಚರ್ಪ ನ ಸಿದ್ಯತಿ || 11-71 

ಗಭಮಸ ್ ಥೀ ಜಾಯಮಾನ ್ ೀ ವಾ 

ಜಾತ ್ ೀ ವಾ ಬಾರಹಮಣ ್ ೀಥವಾ | 
ಅಂತಯಜ ್ೀ ವಾರ್ಪ ರ್ುಚ ಯೀತ 

ಪರಸಾದ ೀ ಸತಿ ಶಾಂಕ್ರ ೀ || 11-72 

ಬರಹಾಮದಾಯ ವಬುಧಾಃ ಸವ ಮ 

ಸವಸವಸಾಥನ ನಿವಾಸಿನಃ | 

ನಿತಯಸಿದಾ್ ಭವಂತ ಯೀವ 

ಪರಸಾದಾತ್ ಪಾರಮೀಶವರಾತ್ |11-73 

ಪರಸಾದ ೀ ಶಾಂಭವ ೀ ಸಿದ ್ೀ 

ಪರಮಾನಂದ ಕಾರಣ ೀ | 
ಸವಮಂ ಶ್ವ ರ್ಯಂ ವಶವಮ್ 

ದೃಶಯತ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ || 11-74 
ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ನಿವಾಮಹ- 
ನಿಮಿತತಂ ಕ್ರ್ಮ ಕ ೀವಲಮ್ | 
ಪರಸಾದ ೀನ ವನಾ ಶಂಭ ್ ೀಃ 
ನ ಕ್ಸಾಯರ್ಪ ನಿವತಮತ ೀ || 11-75 

ಬಹುನಾತರ ಕರ್ುಕ ತೀನ 

ನಾಸಿತ ನಾಸಿತ ಜಗತ್ ತರಯೀ | 
ಸಮಾನ ರ್ಧಕ್ಂ ಚಾರ್ಪ 

ಪರಸಾದಸಯ ರ್ಹ ೀಶ್ತುಃ || 11-76 

ಶ್ವಪರಸಾದ ೀ ಸತಿಯೀಗ ಭಾಜ 

ಸವಮಂ ಶ್ವ ೈಕಾತಮ ತಯಾವಭಾತಿ | 

ಸವಕ್ರ್ಮರ್ುಕ್ತಃ ಶ್ವಭಾವತಾತಾಮ 

ಸ ಪಾರಣಲಂಗಿೀತಿ ನಿಗದಯತ ೀಸೌ || 11-77 

 

ಇತಿ  ಪರಸಾದಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್ ಪರಿಸಮಾಪತಂ  ಓಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

 ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾ್ಂತಾಗಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತ ವದಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ್ೀ – 

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸಯ ಸಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವ ಧರ್ಮನಿಣಮಯೀ 

ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾಯಮವರಚ್ಛತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾ್ಂತಶ್ಖಾರ್ಣೌ  
ಪರಸಾದಿಸಥಲ ೀ ಪರಸಾದಿಸಥಲಾದಿ ಸಪತವಧ ಸಥಲ ಪರಸಂಗ ್ ೀ ನಾರ್ ಏಕಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ್ ತೀತರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತತಸವಮಂ ಕ್ಷರ್ಯತಾಂ ದ ೀವ  

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ: 

ಓಂ ಸವ ೀಮಷ್ಾಂ ಸವಸಿತರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸವ ೀಮಷ್ಾಂ ಶಾಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಂ ಸವ ೀಮಷ್ಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತು 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು  
ಸಹನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸಹ ವೀಯಮಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 

ತ ೀಜಸಿವ ನಾ ವ ಧೀತ ರ್ಸುತ 
ಮಾ ವದಿವಷ್ಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಲ ್ ೀಕಾ ಸರ್ಸಾತ ಸುಖಿನ ್ ೀ ಭವಂತು 
ಸವ ೀಮ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ ್ ೀ ಭವಂತು 
ಸವ ೀಮ ಸಂತು ನಿರಾರ್ಯಃ 
ಸವ ೀಮ ಭದಾರಣ ಪಶಯಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ದುಃಖ ಭಾಭಮವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ ಸಿದಾ್ಂತ ಶ್ಖಾರ್ಣ 

ಸಂಜ ನೀ   ಸುಖಾಯತ ೀ|  
ಸಂಜ ನೀ   ಸುಖಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸಿೀ ಸಂಭವರ್ುನಿವರ 

ಕ್ಲಸಿೀ ಸಂಭವರ್ುನಿವರ  
ಸುಕ್ುರತ ೈರವತಿೀಣ ೀಮ                     
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಏಕ ್ೀತತರ ಶತ ಸಂಖಯ 
ಸಥಲ ರ್ಣ ರ್ಯ ದಿೀಪ ೀ 
ಸಥಲ ರ್ಣ ರ್ಯ ದಿೀಪ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಮ  
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಮ  
ಸವಣಾಮಕ್ಷರ ರಚ್ಛತ ೀ 
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಅಷ್ಾಟವರಣ ವಧಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸಥಲ ಸ ್ ೀಪಾನ ೀ 

ಷಟ್ ಸಥಲ ಸ ್ ೀಪಾನ ೀ 

ಪಂಚಾಚಾರ  ವರ್ಶ್ಮನಿ  
ಪಂಚಾಚಾರ  ವರ್ಶ್ಮನಿ 

ತತತವ ತರಯಗಿೀತ ೀ    
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ       

ಗುರುಚರಲಂಗ ಸಪಯಾಮ 

ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ದಿೀಕ್ಷಾ ವಖಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತಭಕ್ತ ಸು ಗಿೀತ ೀ  
ಶತ ಶತಭಕ್ತ ಸು ಗಿೀತ ೀ  
ವದ ಯೀ ಬರಹಮ ಪರ ೀ  
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                   

ಶರಣಾಗತ ಕ್ರುಣಾರಸ   
ಘಟಶ ್ ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ಘಟಶ ್ ೀಭಿತ ಹಸ ತ 
ನಿಶಚಲ ಭಕತವಧಾಯಿನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕತವಧಾಯಿನಿ  
ರ್ಲಹಾರಿಣ ಗಂಗ ೀ 

 ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸುವ ೀದ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗರ್ ವದ ಯೀ 

ಶ ೈವಾಗರ್ ವದ ಯೀ 

ಷಡಧಕ್-ತಿರರ್ಶದ್  ಬುದುುದ  
ಷಡಧಕ್-ತಿರರ್ಶದ್  ಬುದುುದ 

ಶ್ವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ 
 ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ಜಗದುುರು   
ಸಿಂಹಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಸಿಂಹಾಸನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರಥಿತಾ   
ಭ್ ರ್ಂಡಲ ಧಾಯಾಮ        
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾರ್ೃತ ಪರಿತೃಪ ೈ:   
ಕ ್ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಂದ ಯೈ:  
ಕ ್ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಂದ ಯೈ:  
ಸಾ ತವಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತವಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ:     
ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ       
ಓಂ ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
ಓಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
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ಏಕಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪರಸಾದಿನಃ ಸಪತವಧಸಥಲಪರಸಂಗಃ 
|| ಅಗಸಯ ಉವಾಚ || 
ಉಕ ತ್ೀ ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಲಂಗನಿಷ್ಾಾದಿ ಧರ್ಮವಾನ್ | 
ಕ್ಥಮೀಷ ಪರಸಾದಿೀತಿ 

ಕ್ಥಯತ ೀ ಗಣನಾಯಕ್ || 11-1 

ಹ ೇ ಗಣನಾಯಕನಾದ ರ ೇಣುಕನ ೇ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಾಾದಿ ಧರ್ಮಗಳುಳಳ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನುು ನಿೇನು ಹ ೇಳಿದ . ಈ 
ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು ಹ ೇಗ  ತಾನ ೇ ಪರಸಾದಿಯಾಗುತಾಾನ ? 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 
ಲಂಗನಿಷ್ಾಾದಿಭಾವ ೀನ 

ಧವಸತಪಾಪ ನಿಬಂಧನಃ | 
ರ್ನಃ ಪರಸಾದಯೀಗ ೀನ 

ಪರಸಾದಿೀತ ಯೀಷ ಕ್ಥಯತ ೀ || 11-2 

ಲಿಂಗನಿಷ್ಾಾದಿ ಸ್ಥಲಗಳನುು ಭಾವಿಸ್ುವುದರಿಂದ 
(ತಿಳಿದು ಆಚರಸ್ುವುದರಿಂದ) ಪಾಪಬಿಂಧನವನುು 
ಧವಿಂಸ್ಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡ, ಅಿಂತ ಯೇ ರ್ನಸ್ಸನುು 
ಪರಸ್ನುವಾಗಿಟ್ುುಕ ೂಿಂಡ ಈ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನು 
ಪರಸಾದಿಯಿಂದು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾಾನ . 

ಪರಸಾದಿಸಥಲಮಿತ ಯೀತತ್ 

ಅಸಯ ಮಾಹಾತಯಬ ್ ೀಧಕ್ಮ್ | 
ಅಂತರ ಸಥಲಭ ೀದ ೀನ 

ಸಪತಧಾ ಪರಿ ಕೀತಿಮತಮ್ || 11-3 

ಈ ಪರಸಾದಿ ಸ್ಥಲವು ಅದರ ರ್ಹಾತ್ಮ್ಯ ಬ ೂೇಧಕಗಳಾದ ಏಳು 
ವಿಧವಾದ ಅಿಂತ್ಮ್ರಸ್ಥಲ ಭ ೇದವುಳಳದಾಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟುದ . 

ಪರಸಾದಿಸಥಲಮಾದೌ ತು 
ಗುರುಮಾಹಾತಯಕ್ಂ ತತಃ | 
ತತ ್ ೀ ಲಂಗಪರಶಂಸಾ ಚ 

ತತ ್ ೀ ಜಂಗರ್ ಗೌರವಮ್ || 11-4 

ಮೊದಲನ ಯದು ಪರಸಾದಿಸ್ಥಲವು, ತ್ಮ್ದನಿಂತ್ಮ್ರ 
ಗುರುರ್ಹಾತ್ಮ್ಯಸ್ಥಲವು, ಅದಾದ ಮೇಲ  
ಲಿಂಗಪರಶ್ಿಂಶಾಸ್ಥಲವು. ತ್ಮ್ದನಿಂತ್ಮ್ರದಲಿ 
ಜಿಂಗರ್ಗೌರವಸ್ಥಲವು (ಜಿಂಗರ್ರ್ಹಾತ್ಮ್ಯ 
ಸ್ಥಲವು) 

ತತ ್ ೀ ಭಕ್ತಸಯ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ತತಃ ಶರಣಕೀತಮನಮ್ | 
ಶ್ವಪರಸಾದಮಾಹಾತಯಮ್ 

ಇತಿ ಸಪತಪರಕಾರಕ್ಮ್ | 
ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣಮೀತ ೀಷ್ಾಮ್ 

ಕ್ಥಯಾಮಿ ರ್ಹಾರ್ುನ ೀ || 11-5 

ನಿಂತ್ಮ್ರ ಭಕಾರ್ಹಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ಥಲವು. ಅದಾದ ಮೇಲ  ಶ್ರಣ 
ರ್ಹಾತ್ಮ್ಯಸ್ಥಲವು. ನಿಂತ್ಮ್ರ ಶಿವಪರಸಾದರ್ಹಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ಥಲವು. -ಹೇಗ  
ಇದು ಏಳು ಪರಕಾರದ ಅವಾಿಂತ್ಮ್ರ ಸ್ಥಲಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುತ್ಮ್ಾದ . 

ಇತಿ ಪರಸಾದಿಸಥಲಮ್ ಅಥ ಪರಸಾದಿಸಥಲಮ್ 

ನ ೈರ್ಮಲಯಂ ರ್ನಸ ್ ೀ ಲಂಗಮ್ 

ಪರಸಾದ ಇತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ | 
ಶ್ವಸಯ ಲಂಗರ್ಪಸಯ 
ಪರಸಾದಾದ ೀವ ಸಿದ್ಯತಿ || 11-6 

ರ್ನಸ್ಸಸನ ನಿರ್ಮಲತ ಯ ಚಿಹ್ುವ ೇ ಪರಸಾದವ ಿಂದು ಕರ ಯಲಪಡುತ್ಮ್ಾದ . 
ಇದು (ರ್ನಸ್ಸಸನ ನಿರ್ಮಲತ ಯು) ಲಿಂಗರೂಪನಾದ ಶಿವನ 
ಪರಸಾದದಿಿಂದಲ ೇ (ಪರಸಾದವನುು ಸ್ಸವೇಕರಸ್ುವುದರಿಂದಲ ೇ) 
ಸ್ಸದಧವಾಗುತ್ಮ್ಾದ . 

ಶ್ವಪರಸಾದಂ ಯದ್ರವಯಮ್ 

ಶ್ವಾಯ ವನಿವ ೀದಿತಮ್ | 
ನಿಮಾಮಲಯಂ ತತುತ ಶ ೈವಾನಾಮ್ 

ರ್ನ ್ ೀ ನ ೈರ್ಮಲಯ ಕಾರಣಮ್ |11-7 

ಶ್ವನಿಗ  ನ ೈವ ೀದಯ ಮಾಡಲಪಟಟ ಯಾವ 
ಪದಾಥಮವರುತಿತದ ಯೀ ಅದುವ ೀ 
ಶ್ವಪರಸಾದವ . ಆ ಶ್ವಪರಸಾದ ರ್ಪವಾದ 
ನಿಮಾಮಲಯವ  ಶ್ವಭಕ್ತರ ರ್ನ ್ ೀನ ೈರ್ಮಲಯಕ ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುತತದ . 

ರ್ನಃ ಪರಸಾದ ಸಿದಯ್ಥಮಮ್ 

ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಮ್ | 
ಶ್ವಪರಸಾದಂ ಸಿವೀಕ್ುವಮನ್ 

ಪರಸಾದಿೀತ ಯೀಷ ಕ್ಥಯತ ೀ || 11-8 

ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಕಾರಣೇಭೂತ್ಮ್ವಾದ ಶಿವಪರಸಾದವನುು ರ್ನಸ್ಸಸನ 
ಪರಸ್ನುತ ಗಾಗಿ ಸ್ಸವೇಕರಸ್ುವ ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ೇ ಪರಸಾದಿಯಿಂದು 
ಕರ ಯಲಪಡುತಾಾನ . 

ಅನನಶುದಾ್ಯ ಹಿ ಸವ ಮಷ್ಾಮ್ 

ತತತವಶುದಿ್ರುದಾಹೃತಾ | 
ವಶುದ್ ರ್ನನ ಜಾತಂ ಹಿ 

ಯಚ್ಛಛವಾಯ ಸರ್ರ್ಪಮತಮ್ || 11-9 

ಅನುಶ್ುದಿಧಯಿಂದಲ ೇ ಎಲಿ ಜೇವಿಗಳ ತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವಶ್ುದಿಧಯು 
(ದ ೇಹ ೇಿಂದಿರಯಾದಿಗಳ ಶ್ುದಿಧಯು) ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟುದ . 
ಶಿವನಿಗ  ಸ್ರ್ರ್ಪಮತ್ಮ್ವಾದ ಯಾವುದು ಶಿವನಿಗ  
ಸ್ರ್ರ್ಪಮತ್ಮ್ವಾಗುವುದ ೂೇ, ಅದುವ  ಶ್ುದಧವಾದ 
ಅನುವು. 

ತದ ೀವ ಸವಮಕಾಲಂ ತು ಲಿಂಗನಿಷ್ಾವಾದ (ಪರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಸಾಧಕನು) ಯಾವಾಗಲೂ ಆ 
ಲಿಂಗಾರ್ಪಮತ್ಮ್ವಾದ ಅನುವನುು ಭುಿಂಜಸ್ುವವನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ ೆ 

ಆತಮಭ ್ ೀಗಾಯ ನಿಯತಮ್ ತ್ಮ್ನು ಭ ೂೇಗಕಾೆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ದರವಯಗಳು 
ನಿಯತ್ಮ್ವಾಗಿವ ಯೇ (ನಿಶಿಿತ್ಮ್ವಾಗಿವ ಯೇ) ತಾನು 
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ಭುಂಜಾನ ್ ೀ ಲಂಗತತಪರಃ | 
ರ್ನಃಪರಸಾದರ್ತುಲಮ್ 

ಲಭತ ೀ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಮ್ || 11-10 

ಕಾರಣವಾದ ಅಸ್ದೃಶ್ವಾದ ರ್ನಸ್ಸಸನ ಪರಸ್ನುತ ಯನುು 
ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತಾಾನ . 

ಯದಯದ್ ದರವಯಂ ಸಮಾಹಿತಮ್ | 
ತತತತ್ ಸರ್ಪರಯ ದ ೀವಾಯ 

ಭುಂಜೀತಾತಮ ವಶುದ್ಯೀ ||11-11 

ಸ್ಿಂಪಾದಿಸ್ಸದ (ತಾನು ದುಡಿದು ಗಳಿಸ್ಸದ) ಆ ಎಲ ಿ
ದರವಯಗಳನುು ತ್ಮ್ನು ಆತ್ಮ್ಮಶ್ುದಿಧಗಾಗಿ (ರ್ನಸ್ಸಸನ 
ಶ್ುದಿಧಗಾಗಿ) ದ ೇವನಿಗ  (ತ್ಮ್ನು ಇಷ್ುಲಿಂಗಕ ೆ) 
ಸ್ರ್ರ್ಪಮಸ್ಸ ಭುಿಂಜಸ್ಬ ೇಕು (ಸ್ಸವೇಕರಸ್ಬ ೇಕು). 

ನಿತಯಸಿದ ್ೀನ ದ ೀವ ೀನ 

ಭಿಷಜಾ ಜನಮ ರ ್ ೀಗಿಣಾಮ್ | 
ಯದಯತ್ ಪರಸಾದಿತಂ ಭುಕಾತವ 
ತತತಜಜನಮ ರಸಾಯನಮ್ || 11-12 

ಜನಮರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ  (ಭವರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ ) ವ ೈದಯನಾದ, ನಿತ್ಮ್ಯಸ್ಸದಧನಾದ 
(ಇಷ್ುಲಿಂಗದಲ ಿಸ್ದಾ ಸ್ನಿುಹತ್ಮ್ನಾದ) ದ ೇವನಿಗ  (ಶಿವನಿಗ ) ಯಾವ 
ಯಾವ ಪದಾರ್ಮವು ಅರ್ಪಮಸ್ಸ ಪರಸಾದವಾಗಿರುವುದ ೂೇ ಅದನುು 
ಸ ೇವಿಸ್ುವುದು ಭವರ ೂೇಗಕ ೆ ದಿವಯಔಷ್ಧವು. 

ಆರ ್ ೀಗಯಕಾರಣಂ ಪ ಂಸಾಮ್ 

ಅಂತಃಕ್ರಣಶುದಿ್ದಮ್ | 

ತಾಪತರಯರ್ಹಾರ ್ ೀಗ- 
ಸರ್ುದ್ರಣಭ ೀಷಜಮ್ || 11-13 

(ಈ ಪರಸಾದವು) ಎಲ ಿಜೇವಿಗಳ ಆರ ೂೇಗಯಕ ೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . ಅಿಂತ್ಮ್ಃಕರಣದ ಶ್ುದಿಧಯನುು 
ಮಾಡುತ್ಮ್ಾದ . ತಾಪತ್ಮ್ರಯಗಳ ಿಂಬ 
ರ್ಹಾರ ೂೇಗವನುು ನಿರ್ೂಮಲನ ಮಾಡುವ 
ದಿವಯಔಷ್ಧವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . 

ವದಾಯವ ೈಶದಯಕ್ರಣಮ್ 

ವನಿಪಾತ ವಘಾತನಮ್ | 
ದಾವರಂ ಜ್ಞಾನಾವತಾರಸಯ 
ಮೀಹಚ ಛೀದಸಯ ಕಾರಣಮ್ || 11-14 

(ಈ ಪರಸಾದವು) ವಿದ ಯಯ ವಿಕಾಸ್ಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . 
ವಿನಿಪಾತ್ಮ್ಗಳ (ಸ್ಿಂಕಟ್ಗಳ) ನಾಶ್ಕವು ಆಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . ಜ್ಞಾನದ ಆಗರ್ಕ ೆ 
ರ್ಹಾದಾವರವಾಗಿದುಾ ಮೊೇಹ್ವನುು ನಾಶ್ಗ ೂಳಿಸ್ಲು 
ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . 

ವ ೈರಾಗಯ ಸಂಪದ ್ ೀ ರ್್ಲಮ್ 

ರ್ಹಾನಂದ ಪರವಧಮನಮ್ | 
ದುಲಮಭಂ ಪಾಪ ಚ್ಛತಾತನಾಮ್ 

ಸುಲಭಂ ಶುದಕ್್ರ್ಮಣಾಮ್ |11-15 

ಈ ಪರಸಾದವು) ವ ೈರಾಗಯವ ಿಂಬ ಸ್ಿಂಪತಿಾಗ  
ರ್ೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . ರ್ಹಾನಿಂದವನುು 
ಹ ಚಿಿಸ್ುತ್ಮ್ಾದ . ಇದು ಪಾರ್ಪಗಳಿಗ  ದುಲಮಭವಾಗಿದುಾ 
ಶ್ುದಧ ಕರ್ಮವುಳಳವರಗ  (ಪುಣ್ಾಯತ್ಮ್ಮರಗ ) 
ಸ್ುಲಭವಾಗುತ್ಮ್ಾದ . 

ಆದೃತಂ ಬರಹಮ ವಷ್ಾವವದ ಯೈಃ 
ವಸಿಷ್ಾಾದ ಯೈಶಚ ತಾಪಸ ೈಃ | 
ಶ್ವಸಿವೀಕ್ೃತ ರ್ನಾನದಯಮ್ 

ಸಿವೀಕಾಯಮಂ ಸಿದಿ್ಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ || 11-16 

ಬರಹ್ಮ, ವಿಷ್ುು ಮೊದಲಾದ ದ ೇವತ ಗಳಿಿಂದ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ವಸ್ಸಷ್ಾ ಮೊದಲಾದ 
ತ್ಮ್ಪಸ್ಸವಗಳಿಿಂದ (ರ್ುನಿಗಳಿಿಂದ) ಈ ಪರಸಾದವು ಸ್ಸವೇಕರಸ್ಲಪಟ್ಟುದ . 
ಆದಾರಿಂದ ಸ್ಸದಿಧಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳು (ಮೊೇಕ್ಷಾಪ ೇಕ್ಷಿಗಳು) ಶಿವನಿಗ  ಅರ್ಪಮಸ್ಸದ 
ಅನಾುದಿಗಳನುು ಸ್ಸವೇಕರಸ್ಬ ೇಕು. 

ಪತರಂ ಪ ಷಪಂ ಫಲಂ ತ ್ ೀಯಮ್ 

ಯಚ್ಛಛವಾಯ ನಿವ ೀದಿತಮ್ | 
ತತತತ್ ಸಿವೀಕಾರಯೀಗ ೀನ 

ಸವಮಪಾಪಕ್ಷಯೀ ಭವ ೀತ್ |11-17 

ಶಿವನಿಗ  ನಿವ ೇದಿಸ್ಸದ (ಅರ್ಪಮಸ್ಸದ) ಪತ ರ, ಪುಷ್ಪ, ಫಲ 
ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಜಲ-ಇವುಗಳನುು ಸ್ಸವೇಕರಸ್ುವುದರಿಂದ 
ಸ್ವಮಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಯವು ಆಗುತ್ಮ್ಾದ . 

ಯಥಾ ಶ್ವಪರಸಾದಾನನಮ್ 

ಸಿವೀಕಾಯಮಂ ಲಂಗತತಪರ ೈಃ | 
ತಥಾ ಗುರ ್ ೀಃ ಪರಸಾದಾನನಮ್ 

ತಥ ೈವ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ || 11-18 

ಲಿಂಗತ್ಮ್ತ್ಮ್ಪರರಾದ (ಲಿಂಗನಿಷ್ಾರಾದ ಪರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಸಾಧಕರು) ಯಾವ 
ರೇತಿಯಾಗಿ ಶಿವನ ಪರಸಾದರೂಪವಾದ ಅನುವನುು 
ಸ್ಸವೇಕರಸ್ುತಾಾರ ಯೇ ಹಾಗ ಯೇ ಗುರುವಿನ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಶಿವಯೇಗಿಗಳ 
ಪರಸಾದಾನುವನುು ಸ್ಹ್ ಸ್ಸವೇಕರಸ್ಬ ೇಕು (ಲಿಂಗ, ಗುರು, ಜಿಂಗರ್ 
ಪರಸಾದಗಳನುು ಸ್ಸವೇಕರಸ್ಬ ೇಕು). 

ಇತಿ ಪರಸಾದಿಸಥಲಂ ಅಥ ಗುರುಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್ 

ಗುರುರ ೀವಾತರ ಸವ ಮಷ್ಾಮ್ 

ಕಾರಣಂ ಸಿದಿ್ಕ್ರ್ಮಣಾಮ್ | 
ಗುರುರ್ಪೀ ರ್ಹಾದ ೀವೀ 

ಯತಃ ಸಾಕ್ಷಾದುಪಸಿಥತಃ || 11-19 

ಈ ಲ ೂೇಕದಲ ಿಎಲರಿ ಸ್ಸದಿಧಕರ್ಮಗಳಿಗ  (ಭ ೂೇಗ, ಮೊೇಕ್ಷ, ಸ್ಸದಿಧಗಳಿಗ ) 
ಗುರುವ ೇ ಕಾರಣನು. ಏಕ ಿಂದರ  ರ್ಹಾದ ೇವನ ೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು 
ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉಪಸ್ಸಥತ್ಮ್ನಾಗಿದಾಾನ  (ಪರತ್ಮ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇದಾಾನ ). 

ನಿಷಕಲ ್ ೀ ಹಿ ರ್ಹಾದ ೀವೀ 

ನಿತಯಜ್ಞಾನ ರ್ಹ ್ ೀದಧಃ | 

ಸಕ್ಲ ್ ೀ ಗುರುರ್ಪ ೀಣ 

ಸವಾಮನುಗಾರಹಕ ್ೀ ಭವ ೀತ್|11-20 

ನಿತಯಜ್ಞಾನದ ರ್ಹ ್ ೀದಧಯಾದ 
(ರ್ಹಾಸಾಗರನಾದ) ರ್ಹಾದ ೀವನು 
ನಿಷಕಲನಾಗಿರುತಾತನ  
(ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುತಾತನ ). ಅವನ ೀ ಸಕ್ಲನಾಗಿ 
(ಸಾಕಾರನಾಗಿ) ಗುರುರ್ಪದಿಂದ ಸವಮರನುನ 
ಅನುಗರಹಿಸುತಾತನ . (ಸವಸವರ್ಪಜ್ಞಾನ 
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ರ್ಪವಾದ ಅನುಗರಹವನುನ ಮಾಡುತಾತನ  
ಹಾಗ್ ಭ ್ ೀಗ ಮೀಕ್ಷಗಳನ್ನ ಸಹ 
ಅನುಗರಹಿಸುತಾತನ ). 

ಯಃ ಶ್ವಃ ಸ ಗುರುಜ್ಞ ಮಯೀ 

ಯೀ ಗುರುಃ ಸ ಶ್ವಃ ಸೃತಃ | 
ನ ತಯೀರಂತರಂ ಕ್ುಯಾಮದ್ 

ಜ್ಞಾನಾವಾಪೌತ ರ್ಹಾರ್ತಿಃ || 11-21 

ಯಾವನು ಶಿವನ ೂೇ ಅವನ ೇ ಗುರುವ ಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು. 
ರ್ಹಾರ್ತಿಯಾದ ಪರಸಾದಿಯು ಜ್ಞಾನದ ಪಾರರ್ಪಾಗಾಗಿ ಅವರೇವಮರಲಿ 
ಅಿಂತ್ಮ್ರವನುು (ಭ ೇದವನುು) ಮಾಡಬಾರದು. 

ಹಸತಪಾದಾದಿಸಾಮಯೀನ 

ನ ೀತರ ೈಃ ಸದೃಶಂ ವದ ೀತ್ | 
ಆಚಾಯಮಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಶುದ್ಮ್ 

ಶ್ವರ್ಪತಯಾ ಸಿಥತಮ್ || 11-22 

ಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಡುವ ಶ್ುದಧನಾದ 
ಶಿವಸ್ವರೂಪದಲರಿುವ ಆಚಾಯಮನನುು 
(ಗುರುವನುು) ಹ್ಸ್ಾ ಪಾದಗಳ ಸಾರ್ಯತ ಯಿಂದ 
ಇತ್ಮ್ರರ ೂಿಂದಿಗ  ಸ್ಮಾನನ ಿಂದು ಹ ೇಳಕೂಡದು. 

ಆಚಾಯಮಸಾಯವಮಾನ ೀನ 

ಶ ರೀಯಃ ಪಾರರ್ಪತವಮಹನಯತ ೀ | 
ತಸಾಮನಿನಃಶ ರೀಯಸಪಾರಪ ಯೈ 

ಪೂಜಯೀತ್ ತಂ ಸಮಾಹಿತಃ ||11-23 

ಆಚಾಯಮನ (ಗುರುವಿನ) ಅವಮಾನವನುು ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಶ ರೇಯಸ್ಸಸನ ಪಾರರ್ಪಾಯು (ಮೊೇಕ್ಷಪಾರರ್ಪಾಯು) ಉಿಂಟಾಗುವುದಿಲಿ. 
ಆದಾರಿಂದ ರ್ುಕ್ತಾಯ ಪಾರರ್ಪಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರುವನುು ಸ್ಮಾಧಾನವಾದ 
ರ್ನಸ್ಸಸನಿಿಂದ ಪೂಜಸ್ಬ ೇಕು. 

ಗುರುಭಕತ ವಹಿೀನಸಯ 
ಶ್ವಭಕತನಮ ಜಾಯತ ೀ | 
ತತಃ ಶ್ವ ೀ ಯಥಾ ಭಕತಃ 
ತಥಾ ಭಕತಗುಮರಾವರ್ಪ || 11-24 

ಗುರುಭಕ್ತಾ ಇಲಿದವನಿಗ  ಶಿವಭಕ್ತಾಯು 
ಉಿಂಟಾಗುವುದಿಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಶಿವನಲಿ ಯಾವ 
ರೇತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಾಯನುು ಮಾಡುವನ ೂೇ ಅದರಿಂತ  
ಗುರುವಿನಲಿಯೂ ಭಕ್ತಾಯನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಇತಿ ಗುರುಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಲಂಗಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್   

ಗುರುಮಾಹಾತಯ ಯೀಗ ೀನ 

ನಿಜಜ್ಞಾನಾತಿರ ೀಕ್ತಃ | 
ಲಂಗಸಾಯರ್ಪ ಚ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ಸವಮತೃಷಟಂ ವಭಾವಯತ ೀ || 11-25 

ಗುರುರ್ಹಾತ ಯಯ ದ ಸ ಯಿಂದ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ 
ಅತಿರ ೇಕದಿಿಂದ (ತ್ಮ್ನಗುಿಂಟಾದ ಶಿವಜ್ಞಾನದ ಅತಿಶ್ಯದಿಿಂದ) ಲಿಂಗದ 
ರ್ಹಾತ ಮಯೂ ಸ್ಹ್ ಸ್ರ್ವಮತ್ಮ್ೃಷ್ುವಾಗಿ ತ ೂೇರುತ್ಮ್ಾದ . 

ಶ್ವಸಯ ಬ ್ ೀಧಲಂಗಂ ಯದ್ 

ಗುರುಬ ್ ೀಧತ ಚ ೀತಸಾ | 
ತದ ೀವ ಲಂಗಂ ವಜ್ಞ ೀಯಮ್ 

ಶಾಂಕ್ರಂ ಸವಮಕಾರಣಮ್ |11-26 

ಶಿವನ ಚಿದೂರಪದ ಚಿಹ್ುವ ೇ ಶಾಿಂಕರಲಿಂಗವು. 
ಇದುವ  ಎಲಿಕೂೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . ಇದನುು 
ಗುರುವಿನ ಬ ೂೇಧನ ಯಿಂದುಿಂಟಾದ ಅರವಿನಿಿಂದಲ ೇ 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು. 

ಪರಂ ಪವತರರ್ರ್ಲಮ್ 

ಲಂಗಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನಮ್ | 
ಶ್ವಾಭಿಧಾನಂ ಚ್ಛನಾಮತರಮ್ 

ಸದಾನಂದಂ ನಿರಂಕ್ುಶಮ್ || 11-27 

ಪರರ್ ಪವಿತ್ಮ್ರವೂ, ನಿರ್ಮಲವೂ, ಸ್ನಾತ್ಮ್ನವೂ ಆದ ಬರಹ್ಮತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವವ ೇ 
ಲಿಂಗವು. ಚಿದೂರಪವಾದ ಸ್ದಾನಿಂದ ರೂಪವಾದ ಶಿವನ ಿಂಬ ಹ ಸ್ರುಳಳ 
ಆ ಲಿಂಗವು ನಿರಿಂಕುಶ್ವಾದುದಾಗಿದ  (ಈ ಲಿಂಗತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವವ ೇ ಸ್ವಮರ 
ಮೇಲ  ಶಾಸ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಮೇಲ  ಶಾಸ್ನ 
ಮಾಡುವವರು ಬ ೇರಾರೂ ಇರುವುದಿಲಿ). 

ಕಾರಣಂ ಸವಮಲ ್ ೀಕಾನಾಮ್ 

ವ ೀದಾನಾರ್ರ್ಪ ಕಾರಣಮ್ | 
ಪೂರಣಂ ಸವಮತತತವಸಯ 
ತಾರಣಂ ಜನಮವಾರಿಧ ೀಃ || 11-28 

ಈ ಲಿಂಗವು ಸ್ವಮಲ ೂೇಕಗಳಿಗ  (ಹ್ದಿನಾಲುೆ 
ಭುವನಗಳ ನಿಮಾಮಣಕ ೆ) ಕಾರಣವಾಗಿದ . 
ವ ೇದಗಳ ಉತ್ಮ್ಪತಿಾಗೂ ಸ್ಹ್ ಇದುವ ೇ 
ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಸ್ವಮತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವಗಳನ ೂುಳಗ ೂಿಂಡ 
ಪರಪೂಣಮ ತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವವಾಗಿದ  ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ಜನಮವಾರಧಿಯನುು (ಸ್ಿಂಸಾರ ಸಾಗರವನುು) 
ತಾರಣಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಾಗಿದ  
(ದಾಟ್ಟಸ್ುವಿಂತ್ಮ್ಹ್ುದಾಗಿದ ). 

ಜ ್ಯೀತಿರ್ಮಯರ್ನಿದ ಮಶಯಮ್ 

ಯೀಗಿನಾಮಾತಮ ನಿ ಸಿಥತಮ್ | 
ಕ್ಥಂ ವಜ್ಞಾಯತ ೀ ಲ ್ ೀಕ ೀ 

ರ್ಹಾಗುರುದಯಾಂ ವನಾ || 11-29 

ಯೇಗಿಗಳ ಹ್ೃದಯದಲಿರುವ ಜ ೂಯೇತಿರ್ಮಯವಾದ (ಪರಕಾಶ್ಮಾನ 
ವಾದ), ಅನಿದ ಮಶ್ಯವಾದ (ತ ೂೇರಸ್ಲು ಬಾರದಿರುವ ಆ ಲಿಂಗತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವವು) 
ಈ ಲ ೂೇಕದಲ ಿರ್ಹಾಗುರುವಿನ ದಯವಿಲಿದ  ಹ ೇಗ  ತಾನ ೇ 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಲು ಸಾಧಯ ? 

ಬರಹಮಣಾ ವಷುವನಾ ಪೂವಮಮ್ 

ಯಲಲಂಗಂ ಜ ್ಯೀತಿರಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಅಪರಿಚ ಛೀದಯರ್ಭವತ್ 

ಕ ೀನ ವಾ ಪರಿಚ ್ೀದಯತ ೀ || 11-30 

ಪೂವಮದಲಲ ಜ ್ಯೀತಿರ್ಪವಾದ ಆ ಲಂಗವ  
ಬರಹಮ ರ್ತುತ ವಷುವಗಳಂದ ತಿಳದುಕ ್ಳಳಲು 
ಅಸಾಧಯವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಆ ಲಂಗವ  
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ಯಾರಿಂದ ತಾನ ೀ ತಿಳದುಕ ್ಳಳಲು 
ಸಾಧಯವಾದಿೀತು? 

ಬಹುನಾತರ ಕರ್ುಕ ತೀನ 

ಲಂಗಂ ಬರಹಮ ಸನಾತನಮ್ | 
ಯೀಗಿನ ್ ೀ ಯತರ ಲೀಯಂತ ೀ 

ರ್ುಕ್ತಪಾಶ ನಿಬಂಧನಾಃ || 11-31 

ಈ ಲಿಂಗದ ವಿಷ್ಯದಲ ಿಬಹ್ಳಷ್ುು ಹ ೇಳುವುದರಿಂದ ಏನು 
ಪರಯೇಜನ? ಪಾಶ್ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ರ್ುಕಾರಾದ ಯೇಗಿಗಳು ಎಲಿ 
ಲೇನವಾಗುತಾಾರ ಯೇ ಸ್ನಾತ್ಮ್ನವಾದ ಆ ಬರಹ್ಮತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವವ ೇ ಲಿಂಗವು. 

ರ್ಪೀಠಿಕಾ ಪರಮಾ ಶಕತಃ 
ಲಂಗಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಃ ಶ್ವಃ | 
ಶ್ವಶಕತ ಸಮಾಯೀಗಮ್ 

ವಶವಂ ಲಂಗಂ ತದುಚಯತ ೀ || 11-32 

ರ್ಪೇಠಿಕ ಯು (ಪಾಣಬಟ್ುಲು) ಪರರ್ 
ಶ್ಕ್ತಾಸ್ವರೂಪವಾದುದು. ಲಿಂಗವು (ಬಾಣವು) 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . ಈ 
ಶಿವ-ಶ್ಕ್ತಾ ಸ್ಿಂಯುಕಾವಾದ 

ಲಿಂಗವ ೇ ವಿಶ್ವವ ಿಂಬುದಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟುರುತ್ಮ್ಾದ  
(ಅಖಿಂಡ ಚ ೈತ್ಮ್ನಾಯತ್ಮ್ಮಕ ಶ್ಕ್ತಾ ಸ್ವರೂಪವಾದದ ಾೇ ಈ 
ವಿಶ್ವವು ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು). 

ಬರಹಾಮದಯಃ ಸುರಾಃ ಸವ ಮ 

ರ್ುನಯಃ ಶೌನಕಾದಯಃ | 
ಶ್ವಲಂಗಾಚಮನಾದ ೀವ 

ಸವಂ ಸವಂ ಪದರ್ವಾಪ ನಯುಃ || 11-

33 

ಬರಹ್ಮನ ೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲಿ ದ ೇವತ ಗಳು ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಶೌನಕಾದಿ ರ್ುನಿಗಳು 
ಈ ಶಿವಲಿಂಗಾಚಮನ ಯಿಂದಲ ೇ ತ್ಮ್ರ್ಮ ತ್ಮ್ರ್ಮ ಪದವಿಗಳನುು ಪಾರಪಾ 
ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳತಾಾರ . 

ವಶಾವಧಪತವಮ್ ಈಶಸಯ 
ಲಂಗರ್್ತ ಮಃ ಸವಭಾವಜಮ್ | 
ಅನನಯದ ೀವ-ಸಾ-ದೃಶಯಮ್ 

ಶುರತಿರಾಹ ಸನಾತನಿೀ || 11-34 

ಅನಯದ ೇವತ ಗಳ ೊಡನ  ಸಾದೃಶ್ಯತ್ಮ್ವವು ಇಲದಿಿರುವ 
ವಿಶಾವಧಿಪತ್ಮ್ವವು ಲಿಂಗರ್ೂತಿಮಯಾದ ಈಶ್ವರನಿಗ  
ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಸದಧವಾದದುಾ ಎಿಂದು ಸ್ನಾತ್ಮ್ನವಾದ 
ಶ್ುರತಿಯು ಹ ೇಳುತ್ಮ್ಾದ . 

ಇತಿ ಲಂಗಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಜಂಗರ್ಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್   

ಗುರುಶ್ಷಯಸಮಾರ್ಢ- 
ಲಂಗಮಾಹಾತಯಸಂಪದಃ | 
ಸವಮಂ ಚ್ಛದ್ರಪವಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಜಂಗಮಾಧಕ್ಯ ರ್ುಚಯತ ೀ || 11-35 

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲಿ ಸ್ಮಾರೂಢವಾದ (ನ ಲ ಗ ೂಿಂಡ) ಲಿಂಗಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ 
ರೂಪವಾದ ಸ್ಿಂಪತಿಾನಿಿಂದ (ಜ್ಞಾನಸ್ಿಂಪತಿಾನಿಿಂದ) ಸ್ವಮವ ಲಿವೂ 
ಚಿದೂರಪವ ಿಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಿಂಟಾಗಲು (ಅನುಭವ ಉಿಂಟಾಗಲು) 
ಅದುವ ೇ ಜಿಂಗಮಾಧಿಕಯವ ಿಂದು ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ಮ್ಾದ . 

ಜಾನಂತಯತಿಶಯಾದ್ ಯೀ ತು 
ಶ್ವಂ ವಶವಪರಕಾಶಕ್ಮ್ | 
ಸವಸವರ್ಪತಯಾ ತ ೀ ತು 
ಜಂಗಮಾ ಇತಿ ಕೀತಿಮತಾಃ || 11-36 

ವಿಶ್ವಪರಕಾಶ್ಕನಾದ ಶಿವನನುು ಯಾರು ತ್ಮ್ನು 
ಸ್ವಸ್ವರೂಪನನಾುಗಿ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಳತಾಾರ ಯೇ ಅವರು ಜಿಂಗರ್ರ ಿಂದು 
ಕ್ತೇತಿಮಸ್ಲಪಡುತಾಾರ . 

ಯೀ ಪಶಯಂತಿ ಜಗಜಾಜಲಮ್ 

ಚ್ಛದ್ರಪಂ ಶ್ವಯೀಗತಃ | 
ನಿದ್ಮತರ್ಲ ಸಂಸಪಶಾಮಃ 
ತ ೀ ಸೃತಾಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-37 

ಯಾರು ಶಿವಯೇಗದಿಿಂದ ಈ ಜಗಜಾಾಲವನುು ಚಿದೂರಪವಾಗಿ 
ಕಾಣುತಾಾರ ಯೇ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಆಣವಾದಿ ರ್ಲಗಳ ಸ್ಿಂಬಿಂಧವನುು 
ನಿಶ ಯೇಶ್ವಾಗಿ ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡ ಆ ಜಿಂಗರ್ರ ೇ ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ಿಂದು 
ಕರ ಸ್ಸಕ ೂಳುಳತಾಾರ . 

ಘ್ೀರಸಂಸಾರತಿಮಿರ- 
ಪರಿಧವಂಸನ ಕಾರಣಮ್ | 
ಯೀಷ್ಾರ್ಸಿತ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ತ ೀ ರ್ತಾಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-38 

ಘೂೇರವಾದ (ಭಯಿಂಕರವಾದ) 
ಸ್ಿಂಸಾರರೂಪವಾದ ಕತ್ಮ್ಾಲ ಯನುು ಪರಧವಿಂಸ್ 
ಮಾಡಲು (ಸ್ರ್ೂಲ ನಾಶ್ಮಾಡಲು) ಕಾರಣವಾದ 
ಶಿವಜ್ಞಾನವು ಯಾರಲ ಿಇರುತ್ಮ್ಾದ ಯೇ ಅವರ ೇ 
ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ಿಂದು ಕರ ಯಸ್ಸಕ ೂಳುಳತಾಾರ . 

ಜತಕಾಮಾ ಜತಕ ್ರೀಧಾ 

ಮೀಹಗರಂಥಿವಭ ೀದಿನಃ | 
ಸರ್ಲ ್ ೀಷ್ಾಟಶಮ ಕ್ನಕಾಃ 
ಸಾಧವಃ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-39 

ಕಾರ್ ಕ ೂರೇಧಾದಿಗಳನುು ಗ ದ,್ ದ ಮೊೇಹ್ಗರಿಂಥಿಯನುು 
ಭ ೇದಿಸ್ಸಕ ೂಿಂಡ (ಮೊೇಹ್ ನಾಶ್ಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡ), ರ್ಣುು, ಕಲುಿ, 
ಬಿಂಗಾರಗಳನುು ಸ್ರ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡ ಸಾಧುಗಳ ೇ (ಸ್ಜಾನರ ೇ) 
ಶಿವಯೇಗಿಗಳು. 

ಸಮೌ ಶತೌರ ಚ ಮಿತ ರೀ ಚ 

ಸಾಕ್ಷಾತೃತ ಶ್ವಾತಮಕಾಃ | 

ನಿಃಸಪೃಹಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ 

ವತಮಂತ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿನಃ || 11-40 

ನಿರಹ್ಿಂಕಾರಗಳೊ, ನಿಸ್ಪೃಹ್ರೂ ಆದ ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ಶಿವನನುು ತ್ಮ್ನು ಆತ್ಮ್ಮರೂಪವಾಗಿ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮ್ೆರಸ್ಸಕ ೂಿಂಡ ಶಿವಯೇಗಿಗಳು ಶ್ತ್ಮ್ುರಗಳಲಿ 
ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಮಿತ್ಮ್ರರಲ ಿಸ್ರ್ನಾಗಿ ವತಿಮಸ್ುತಾಾರ . 



Veerashaiva Aikyatha Parishad – ವೀರಶ ೈವ ಐಕ್ಯತಾ ಪರಿಷದ್ – वीरशैव ऐक्यता पररषद्                                        P a g e  | 10 

 

ದುಲಮಭಂ ಹಿ ಶ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ದುಲಮಭಂ ಶ್ವ ಚ್ಛಂತನಮ್ | 
ಯೀಷ್ಾಮೀತದ್ ದವಯಂ ಚಾಸಿತ 
ತ ೀ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಛವಾತಮಕಾಃ || 11-41 

ಶಿವಜ್ಞಾನವು ದುಲಮಭವಾದುದು. ಶಿವಚಿಿಂತ್ಮ್ನ ಯೂ ಸ್ಹ್ 
ದುಲಮಭವಾದುದ ೇ. ಯಾರು ಇವ ರಡನೂು ಮಾಡುತಾಾರ ಯೇ 
(ಶಿವಜ್ಞಾನ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಶಿವಚಿಿಂತ್ಮ್ನ ಯನುು ಮಾಡುತಾಾರ ಯೇ) ಅವರು 
ನಿಶಿಿತ್ಮ್ವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಸ್ವರೂಪರ ೇ ಆಗಿರುತಾಾರ . 

ಪಾದಾಗರರ ೀಣವೀ ಯತರ 
ಪತಂತಿ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ತದ ೀವ ಸದನಂ ಪ ಣಯಮ್ 

ಪಾವನಂ ಗೃಹಮೀಧನಾಮ್ ||11-42 

ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ಪಾದದ ತ್ಮ್ುದಿಯಲಿರುವ 
ಧೂಳಿನಕಣವು ಯಾರ 

ರ್ನ ಯಲಿ ಬೇಳುವುದ ೂೇ ಆ ಗೃಹ್ಸ್ಥರ ರ್ನ ಯೇ 
ಪವಿತ್ಮ್ರವಾದ ಪುಣಯಕ್ಷ ೇತ್ಮ್ರವಾಗುವುದು. 

ಸವಮಸಿದಿ್ಕ್ರಂ ಪ ಂಸಾಮ್ 

ದಶಮನಂ ಶ್ವಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಪಶಮನಂ ಪಾಪ ಶರ್ನಮ್ 

ಪೂಜನಂ ರ್ುಕತಸಾಧನಮ್ || 11-43 

ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ದಶ್ಮನವು ಎಲಿ ಜೇವಿಗಳಿಗ  ಸ್ಕಲಸ್ಸದಿಧಯನುುಿಂಟ್ು 
ಮಾಡುವುದು. ಅವರ ಸ್ಪಶ್ಮವು ಪಾಪವನುು ಶ್ರ್ನ ಮಾಡುವುದು. 
ಅವರನುು ಪೂಜಸ್ುವುದರಿಂದ ರ್ುಕ್ತಾಯು ಲಭಿಸ್ುವುದು. 

ರ್ಹತಾಂ ಶ್ವತಾತಪಯಮ- 
ವ ೀದಿನಾಮ್ ಅನುಮೀದಿನಾಮ್ | 
ಕಂ ವಾ ಫಲಂ ನ ಸಿದ ಯ್ೀತ 

ಸಂಪಕಾಮಚ್ಛಛವಯೀಗಿನಾಮ್ |11-44 

ಶಿವತ್ಮ್ತ್ಮ್ಾವದ ತಾತ್ಮ್ಪಯಮಗಳನುು (ರಹ್ಸಾಯರ್ಮವನುು) 
ತಿಳಿದಿರುವ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಅದನುು ಅನುಭವಿಸ್ಸ 
ಆನಿಂದಿಸ್ುತಿಾರುವ ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ಸ್ಿಂಪಕಮದಿಿಂದ 
ಯಾವ ಫಲವು ತಾನ ೇ ಸ್ಸದಿಧಸ್ುವುದಿಲಿ? 

ಇತಿ ಜಂಗರ್ಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಭಕ್ತಮಾಹಾತಯ ಸಥಲಮ್   

ಗುರ ್ ೀಲಮಂಗಸಯ ಮಾಹಾತಯ- 
ಕ್ಥನಾಚ್ಛಛವ ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ಸಿದ್ಂ ಭಕ್ತಸಯ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ತಥಾಪ ಯೀಷ ಪರಶಸಯತ ೀ || 11-45 

ಶಿರೇಗುರುವಿನ, ಲಿಂಗದ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಶಿವಯೇಗಿಗಳ ರ್ಹಾತ್ಮ್ಯವನುು 
ಹ ೇಳುವುದರಿಂದ ಭಕಾನ ರ್ಹಾತ್ಮ್ಯವು ಸ್ಸದಧವಾಗುತ್ಮ್ಾದ . ಆದರೂ ಸ್ಹ್ 
ಅದನುು ಪರಶ್ಿಂಸ್ಸಸ್ಲಾಗುವುದು. 

ಯೀ ಭಜಂತಿ ರ್ಹಾದ ೀವಮ್ 

ಪರಮಾತಾಮನರ್ವಯಯಮ್ | 

ಕ್ರ್ಮಣಾ ರ್ನಸಾ ವಾಚಾ 

ತ ೀ ಭಕಾತ ಇತಿ ಕೀತಿಮತಾಃ || 11-46 

ಅವಯಯನ್ (ನಾಶರಹಿತನ್), ಪರಮಾತಮನ್ 
(ಸವಾಮತಮನ್) ಆದ ರ್ಹಾದ ೀವನನುನ ಯಾರು 
ಕರಯ, ವಾಣ ರ್ತುತ ರ್ನಸುಸಗಳಂದ 
(ತಿರಕ್ರಣಗಳಂದ) ಭಜಸುತಾತರ ಯೀ 
(ಪೂಜಸುತಾತರ ಯೀ) ಅವರ ೀ ಭಕ್ತರ ಂದು 
ಹ ೀಳಲಪಡುತಾತರ . 

ದುಲಮಭಾ ಹಿ ಶ್ವ ೀ ಭಕತಃ 
ಸಂಸಾರಭಯತಾರಿಣೀ | 

ಸಾ ಯತರ ವತಮತ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಸ ಭಕ್ತಃ ಪರಿಗಿೀಯತ ೀ || 11-47 

ಸ್ಿಂಸಾರ ಭಯದಿಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಶಿವನಲಿರುವ ಭಕ್ತಾಯು 
ನಿಶ್ಿಯವಾಗಿ ದುಲಮಭವಾದುದು. ಆ ಭಕ್ತಾಯು ಯಾರಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 
(ಪರತ್ಮ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ) ಇರುತ್ಮ್ಾದ ಯೇ ಅವನ ೇ ಭಕಾನ ಿಂದು ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ 
ಹ ೇಳಲಪಡುತಾಾನ . 

ಕಂ ವ ೀದ ೈಃ ಕಂ ತತಃ ಶಾಸ ್ೈಃ 
ಕಂ ಯಜ್ಞ ೈಃ ಕಂ ತಪೀವರತ ೈಃ | 
ನಾಸಿತ ಚ ೀಚಾಛಂಕ್ರಿೀ ಭಕತಃ 
ದ ೀಹಿನಾಂ ಜನಮರ ್ ೀಗಿಣಾಮ್|11-48 

ಜನಮರ ೂೇಗಿಗಳಾದ (ಭವರ ೂೇಗ ರ್ಪೇಡಿತ್ಮ್ರಾದ) 
ದ ೇಹಗಳಿಗ  (ಜೇವಾತ್ಮ್ಮರುಗಳಿಗ ) ಶಾಿಂಕರೇ 
ಭಕ್ತಾಯು (ಶಿವಭಕ್ತಾಯು) ಇಲಿದ  ಇದಾರ , ವ ೇದಗಳ 
ಅಧಯಯನದಿಿಂದ, ಅದರಿಂತ  ಶಾಸ್ರಗಳ 
ಅಧಯಯನದಿಿಂದ, ಯಜ್ಞಗಳಿಿಂದ 
(ಶಿವಪೂಜಾದಿಗಳಿಿಂದ) ರ್ತ್ಮ್ುಾ ತ್ಮ್ಪೇವರತ್ಮ್ಗಳಿಿಂದ 
ಏನೂ ಪರಯೇಜನವಾಗಲಾರದು (ಭಕ್ತಾ ಇಲಿದ  
ಮಾಡಿದ ಎಲಿ ಕ್ತರಯಗಳು ವಯರ್ಮವಾಗುತ್ಮ್ಾವ ). 

ಶ್ವಭಕತ ವಹಿೀನಸಯ 
ಸುಕ್ೃತಂ ಚಾರ್ಪ ನಿಷಫಲಮ್ | 

ವಪರಿೀತಫಲಂ ಚ ಸಾಯದ್ 

ದಕ್ಷಸಾಯರ್ಪ ರ್ಹಾಧವರ ೀ || 11-49 

ಶಿವಭಕ್ತಾ ಇಲಿದವನ ಪುಣಯಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ಮ್ಾದ  ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ರ್ಹಾಯಜ್ಞವನುು ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷ ಬರಹ್ಮನಿಂತ  ವಿಪರೇತ್ಮ್ ಫಲವನುು 
ಕ ೂಡುವಿಂತ್ಮ್ಹ್ುದು ಸ್ಹ್ ಆಗುತ್ಮ್ಾದ . 

ಅತಯಂತ ಪಾಪ ಕ್ಮಾಮರ್ಪ 

ಶ್ವಭಕಾಯ ವಶುದ್ಯತಿ | 

ಚಂಡ ್ ೀ ಯಥಾ ಪ ರಾ ಭಕಾಯ 
ರ್ಪತೃಹಾರ್ಪ ಶ್ವೀಭವತ್ || 11-50 

ಅತ್ಮ್ಯಿಂತ್ಮ್ ಪಾಪಕರ್ಮವನುು ಮಾಡಿದವನೂ ಸ್ಹ್ 
ಶಿವಭಕ್ತಾಯಿಂದ ಪರಶ್ುದಧನಾಗುತಾಾನ . ಹ ೇಗ ಿಂದರ  
ಪೂವಮಕಾಲದಲಿ ಚಿಂಡನ ಿಂಬುವನು ತ್ಮ್ನು 
ತ್ಮ್ಿಂದ ಯನುು ಕ ೂಿಂದರೂ ಸ್ಹ್ ತಾನು ಮಾಡಿದ 
ಶಿವಭಕ್ತಾಯಿಂದ ಶಿವಸ್ವರೂಪನಾದನು. 
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ಸುಕ್ೃತಂ ದುಷೃತಂ ಚಾರ್ಪ 

ಶ್ವಭಕ್ತಸಯ ನಾಸಿತ ಹಿ | 
ಶ್ವಭಕತ ವಹಿೀನಾನಾಮ್ 

ಕ್ರ್ಮಪಾಶ ನಿಬಂಧನಮ್ || 11-51 

ಶ್ವಭಕ್ತನಾದವನಿಗ  ಸುಕ್ೃತ (ಪ ಣಯ)ವ ೀ ಆಗಲ, ದುಷೃತ 
(ಪಾಪ)ವ ೀ ಆಗಲ ಇರುವ ದಿಲಲ. (ಆದರ ) ಶ್ವಭಕತ ಇಲಲದವರಿಗ  
ಕ್ರ್ಮಪಾಶದ ಬಂಧನವ  ಉಂಟಾಗುವ ದು. 

ಶ್ವಾಶ್ರತಾನಾಂ ಜಂತ್ನಾಮ್ 

ಕ್ರ್ಮಣಾ ನಾಸಿತ ಸಂಗರ್ಃ | 
ವಾಜನಾಂ ದಿನನಾಥಸಯ 
ಕ್ಥಂ ತಿಮಿರಜಂ ಭಯಮ್ || 11-52 

ದಿನನಾರ್ನ (ಸ್ೂಯಮನ) ವಾಜಗಳಿಗ  
(ಕುದುರ ಗಳಿಗ ) ಹ ೇಗ  ಕತ್ಮ್ಾಲ ಯಿಂದ ಉಿಂಟಾದ 
ಭಯವು ಇರುವುದಿಲರಿ್ವೇ ಅದರಿಂತ  ಶಿವನನುು 
ಆಶ್ರಯಸ್ಸದ ಜೇವಿಗಳಿಗ  ಪುಣಯ-ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ 
ಸ್ಿಂಗವು ಇರುವುದಿಲ.ಿ 

ನಿರ ್ ೀದು್ಂ ನ ಕ್ಷರ್ಂ ಕ್ರ್ಮ 

ಶ್ವಭಕಾತನ್ ವಶೃಂಖಲಾನ್ | 
ಕ್ಥಂ ರ್ತತಗಜಾನ್ ರುಂಧ ೀತ್ 

ಶೃಂಖಲಾ ಬಿಸತಂತುಜಾ || 11-53 

ತಾವರ ಯ ತ್ಮ್ಿಂತ್ಮ್ುಗಳಿಿಂದ ನಿಮಿಮಸ್ಸದ ಶ್ೃಿಂಖಲ ಯು (ಸ್ರಪಳಿಯು) 
ರ್ದ ೂೇನಮತ್ಮ್ಾವಾದ ಆನ ಯನುು ಹ ೇಗ  ತ್ಮ್ಡ ದು ನಿಲಿಸ್ಲಾರದ ೂೇ ಹಾಗ  
ವಿಶ್ೃಿಂಖಲರಾದ (ರ್ಲ ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ರ್ುಕಾರಾದ) ಶಿವಭಕಾರನುು 
ಕರ್ಮಗಳು ತ್ಮ್ಡ ಯಲು ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗುವುದಿಲಿ. 

ಬಾರಹಮಣಃ ಕ್ಷತಿರಯೀ ವಾರ್ಪ 

ವ ೈಶ ್ ಯೀ ವಾ ಶ್ದರ ಏವ ವಾ | 
ಅಂತಯಜ ್ೀ ವಾ ಶ್ವ ೀ ಭಕ್ತಃ 
ಶ್ವವನಾಮನಯ ಏವ ಸಃ || 11-54 

ಬಾರಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತಿರಯ, ವ ೈಶ್ಯ, ಶ್ೂದರ ಇಲಿವ  ಅಿಂತ್ಮ್ಯಜ 
– ಇವರಲಿ ಯಾರ ೇ ಆದರೂ ಶಿವನಲಿ 
ಭಕ್ತಾಯುಳಳವನಾದರ  ಅವನು ಶಿವನಿಂತ ಯೇ 
ಮಾನಯನಾಗುತಾಾನ  (ಗೌರವ ಯೇಗಯನಾಗುತಾಾನ ). 

ಶ್ವಭಕತಸಮಾವ ೀಶ ೀ 

ಕ್ವ ಜಾತಿಪರಿಕ್ಲಪನಾ | 
ಇಂಧನ ೀಷವಗಿನದಗ ್ೀಷು 
ಕ ್ೀ ವಾ ಭ ೀದಃ ಪರಕೀತರಯತ ೀ || 11-
55 

ಅಗಿುಯಿಂದ ದಗಧಗಳಾದ ಇಿಂಧನಗಳಲಿ (ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟುಗ ಗಳಲಿ) 
ಜಾತಿಭ ೇದವು ಹ ೇಗ  ಹ ೇಳಲು ಬರುವುದಿಲಿರ್ವೇ ಅದರಿಂತ  ಶಿವಭಕ್ತಾಯು 
ಸ್ಮಾವ ೇಶ್ವಾದ ಮೇಲ  (ಶಿವಭಕ್ತಾಯ ಪರವ ೇಶ್ವಾದ ಮೇಲ ) ಪೂವಮದ 
ಬಾರಹ್ಮಣ್ಾದಿ ಜಾತಿಗಳ ಪರಕಲಪನ ಯು ಉಿಂಟಾಗುವುದಿಲ.ಿ 

ಶುದಾ್ ನಿಯರ್ ಸಂಯುಕಾತಃ 
ಶ್ವಾರ್ಪಮತಫಲಾಗಮಾಃ | 
ಅಚಮಯಂತಿ ಶ್ವಂ ಲ ್ ೀಕ ೀ 

ವಜ್ಞ ೀಯಾಸ ತೀ ಗಣ ೀಶವರಾಃ || 11-
56 

ಶ್ುದಧರಾಗಿ (ದಿೇಕ್ಷ ಯಿಂದ ಪರಶ್ುದಧರಾಗಿ) 
ನಿಯರ್ಯುಕಾರಾಗಿ (ಶಿವಾಚಮನ ಯ ನ ೇರ್ 
ಸ್ಿಂಪನುರಾಗಿ) ಎಲ ಿಫಲಗಳನುು ಶಿವನಿಗ  
ಸ್ರ್ರ್ಪಮಸ್ಸ ಯಾರು ಈ ಲ ೂೇಕದಲಿ ಶಿವನನುು 
ಅಚಿಮಸ್ುತಾಾರ ಯೇ ಅವರು ಗಣ್ ೇಶ್ವರರ ಿಂತ್ಮ್ಲ ೇ 
(ಶಿವಗಣರ ಿಂತ್ಮ್ಲ ೇ) ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು. 

ಇತಿ ಭಕ್ತಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಶರಣಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್   
ಗುರುಲಂಗಾದಿ ಮಾಹಾತಯ- 
ಬ ್ ೀಧಾನ ವೀಷಣ ಸಂಗತಃ | 
ಸವಾಮತಮನಾ ಶ್ವಾಪತಿತಃ 
ಶರಣಸಾಥನರ್ುಚಯತ ೀ || 11-57 

ಗುರು ಲಿಂಗಾದಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ (ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಿಂಗರ್ ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ಭಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ) ಬ ೂೇಧನಾನ ವೇಷ್ಣ ಸ್ಿಂಗದಿಿಂದ 
(ಸ್ಿಂಶ ೂೇಧನಾತ್ಮ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧದಿಿಂದ) ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ಸ್ವಾಮತ್ಮ್ಮಭಾವದಿಿಂದ ಶಿವನಿಗ  ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ನಾದವನ ೇ 
ಶ್ರಣಸಾಥನದವನ ಿಂದು ಕರ ಯಲಪಡುತಾಾನ . 

ಬರಹಾಮದಿ ವಬುಧಾನ್ ಸವಾಮನ್ 

ರ್ುಕಾತವ ಪಾರಕ್ೃತವ ೈಭವಾನ್ | 
ಪರಪದಯತ ೀ ಶ್ವಂ ಯತುತ 
ಶರಣಂ ತದುದಾಹೃತಮ್ || 11-58 

ಬರಹ್ಮ ವಿಷ್ಾುವದಿ ಎಲಿ ದ ೇವತ ಗಳನುು ಪಾರಕೃತ್ಮ್ 
ವ ೈಭವವುಳಳವರನಾುಗಿ (ಪಾರಕೃತಿಕ 
ಸ್ಿಂಪತ್ಮ್ುಾಳಳವರನಾುಗಿ) ತಿಳಿದು ಯಾರು ಶಿವನಿಗ  
ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ ನಾಗುತಾಾನ ಯೇ ಅವನು 
ಶ್ರಣನ ಿಂದು ಉದಾಹ್ರಸ್ಲಪಡುವನು. 

ಶರಣಯಃ ಸವಮಭ್ತಾನಾಮ್ 

ಶಂಕ್ರಃ ಶಶ್ಶ ೀಖರಃ | 
ಸವಾಮತಮನಾ ಪರಪನನಸತಮ್ 

ಶರಣಾಗತ ಉಚಯತ ೀ || 11-59 

ಸ್ವಮಭೂತ್ಮ್ಗಳಿಗ  (ಎಲಾಿ ಪಾರಣಗಳಿಗ ) ಶ್ಶಿಶ ೇಖರನಾದ 
(ಚಿಂದರಧರನಾದ) ಶ್ಿಂಕರನು ಸ್ಿಂರಕ್ಷಕನು. ಆದಾರಿಂದ 
ಸ್ವಾಮತ್ಮ್ಮಭಾವದಿಿಂದ ಆ ಶ್ಿಂಕರನಿಗ  ಪರಪನುನಾದವನ ೇ (ಮೊರ  
ಹ ೂಕೆವನ ) ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ನ ಿಂದು ಹ ೇಳಲಪಡುತಾಾನ . 

ವರ್ುಕ್ತಭ ್ ೀಗಲಾಲಸ ್ ಯೀ 

ದ ೀವತಾಂತರನಿಸಪೃಹಃ | 
ಶ್ವರ್ಭಯಥಮಯನ್ ಮೀಕ್ಷಮ್ 

ಶರಣಾಥಿಮತಿ ಗಿೀಯತ ೀ || 11-60 

ಭ ೂೇಗದ ಲಾಲಸ ಯಿಂದ ರ್ುಕಾನಾದ 
(ಬರಹಾಮದಿ ಪದವಿಗಳ ಅಪ ೇಕ್ಷ  ಇಲಿದ), ಬ ೇರ  
ಯಾವ ದ ೇವನಲಿಯೂ ರ್ಪರೇತಿ ಇಲಿದ 
ಅಿಂತ ಯೇ ಮೊೇಕ್ಷಕಾೆಗಿ ಶಿವನನ ುೇ 
ಪಾರಥಿಮಸ್ುವವನು ಶ್ರಣ್ಾಥಿಮಯಿಂದು 
ಹ ೇಳಲಪಡುತಾಾನ . 
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ಯೀ ಪರಪನಾನ ರ್ಹಾದ ೀವಮ್ 

ರ್ನ ್ ೀವಾಕಾಕಯ ಕ್ರ್ಮಭಿಃ | 
ತ ೀಷ್ಾಂ ತು ಕ್ರ್ಮಜಾತ ೀನ 

ಕಂ ವಾ ದ ೀವಾದಿ ತಪಮಣ ೈಃ || 11-61 

ರ್ನಸ್ುಸ, ವಾಣ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಕಾಯದ ಕರ್ಮಗಳಿಿಂದ (ಕ್ತರಯಗಳಿಿಂದ) 
ಯಾರು ರ್ಹಾದ ೇವನಿಗ  ಪರಪನುರಾಗುತಾಾರ ಯೇ 
(ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ರಾಗುತಾಾರ ಯೇ) 
ಅವರಗ  ಬ ೇರ  ಕರ್ಮಸ್ರ್ೂಹ್ಗಳಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಬ ೇರ  ದ ೇವರ 
ತ್ಮ್ಪಮಣದಿಿಂದ (ಪೂಜ ಗಳಿಿಂದ) ಯಾವ ಪರಯೇಜನವೂ ಇಲಿ. 

ಸವ ಮಷ್ಾರ್ರ್ಪ ಯಜ್ಞಾನಾಮ್ 

ಕ್ಷಯಃ ಸವಗಮಃ ಫಲಾಯತ ೀ | 
ಅಕ್ಷಯಂ ಫಲಮಾಪನೀತಿ 

ಪರಪನನಃ  ಪರಮೀಶವರಮ್ || 11-62 

ಎಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗ  ಕ್ಷಯವಾದ ಸ್ವಗಮವ ೇ 
ಫಲವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ . ಆದರ  ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗ  
ಪರಪನುನಾದವನು (ಶ್ರಣ್ಾದವನು) 
ಅಕ್ಷಯವಾದ ಫಲವನುು ಹ ೂಿಂದುತಾಾನ . 

ಪರಪನನ ಪಾರಿಜಾತಸಯ 
ಭವಸಯ ಪರಮಾತಮನಃ | 
ಪರಪತಾಯ ಕಂ ನ ಜಾಯೀತ 

ಪಾರ್ಪನಾರ್ರ್ಪ ದ ೀಹಿನಾಮ್ || 11-63 

ಪರಪನುರಾದವರಗ  (ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ರಾದವರಗ ) ಪಾರಜಾತ್ಮ್ 
ವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವ (ಕಲಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವ) ಪರಬರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ 
ಶಿವನಿಗ , ಪಾರ್ಪಗಳಾದ ಜೇವಿಗಳೊ ಸ್ಹ್ ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ರಾದರ  ಏನು 
ತಾನ ೇ ಆಗುವುದಿಲಿ? (ಅವರಗ  ಸ್ಕಲ ಸ್ಸದಿಧಗಳು ದ ೂರ ಯುತ್ಮ್ಾವ  
ಎಿಂಬುದು ತಾತ್ಮ್ಪಯಮ). 

ಪರಪನಾನನಾಂ ರ್ಹಾದ ೀವಮ್ 

ಪರಿಪಕಾವಂತರಾತಮನಾಮ್ | 
ಜನ ೈವ ಜನಮ ನಾನ ಯೀಷ್ಾಮ್ 

ವೃಥಾ ಜನನಸಂಗಿನಾಮ್ || 11-64 

ಪರಪಕವವಾದ ಅಿಂತ್ಮ್ಃಕರಣವುಳಳ ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ರ್ಹಾದ ೇವನಿಗ  ಪರಪನುರಾದವರ ಜನಮವ ೇ 
ನಿಜವಾದ ಜನಮವು. ಇದಕ ೆ ಹ ೂರತಾಗಿ ಜನಮವನುು 
ತಾಳಿದ ಅನಯರ ಜನಮವು ವಯರ್ಮವಾದುದಾಗಿದ  
(ಶಿವನಿಗ  ಶ್ರಣ್ಾಗುವುದರಿಂದಲ ೇ ಜನಮದ 
ಸಾಫಲಯವು). 

ದುಲಮಭಂ ಮಾನುಷಂ ಪಾರಪಯ 
ಜನನಂ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಮ್ | 
ಯೀ ನ ಜಾನಂತಿ ದ ೀವ ೀಶಮ್ 

ತ ೀಷ್ಾಮಾತಾಮ ನಿರಥಮಕ್ಃ || 11-65 

ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಸಾಧನವಾದ ರ್ತ್ಮ್ುಾ ದುಲಮಭವಾದ ರ್ನುಷ್ಯ ಜನಮವನುು 
ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡ ಬಳಿಕ ದ ೇವ ೇಶ್ನನುು (ಶಿವನನುು) 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಳವುದಿಲರಿ್ವೇ ಅವರ ಜೇವನವು ನಿರರ್ಮಕವಾದುದಾಗಿದ . 

ತತುಕಲಂ ಹಿ ಸದಾ ಶುದ್ಮ್ 

ಸಫಲಂ ತಸಯ ಜೀವತಮ್ | 
ಯಸಯ ಚ್ಛತತಂ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ 

ವಲೀನರ್ಬಹಿರ್ುಮಖಮ್ || 11-66 

ಯಾವ ಶ್ರಣನ ಚಿತ್ಮ್ಾವು ಬಹರ್ುಮಖವಾಗದ  
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಲಿಯೇ ವಿಲೇನವಾಗಿರುವುದ ೂೇ ಆ 
ಶ್ರಣನ ಕುಲವ ೇ ಸ್ದಾ ಶ್ುದಧವಾದುದು ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ಅವನ ಜೇವನವ ೇ ಸ್ಫಲವಾದುದಾಗಿದ  
(ಸಾರ್ಮಕವಾದುದಾಗಿದ ). 

ಇತಿ ಶರಣಮಾಹಾತಯಸಥಲಂ ಅಥ ಪರಸಾದಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್   

ಗುರುಲಂಗಾದಿಮಾಹಾತಯ- 
ವಶ ೀಷ್ಾನುಭವಸಿಥತಿಃ | 

ಯಸಾಮಚ್ಛಛವಪರಸಾದಾತ್ ಸಾಯತ್ 

ತದಸಯ ರ್ಹಿಮೀಚಯತ ೀ || 11-67 

ಗುರುಲಿಂಗಾದಿಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನುು (ಶಿರೇಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಿಂಗರ್, ಭಕಾ 
ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಶ್ರಣರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನುು) ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ 
ಸ್ಸಥತಿಯು ಯಾವ ಶಿವಪರಸಾದದಿಿಂದ ಪಾರಪಾವಾಗುವುದ ೂೇ ಆ 
ಶಿವಪರಸಾದದ ರ್ಹಮಯು ಈಗ ಹ ೇಳಲಪಡುತ್ಮ್ಾದ . 

ಸದಾ ಲಂಗ ೈಕ್ನಿಷ್ಾಾನಾಮ್ 

ಗುರುಪೂಜಾನುಷಂಗಿಣಾಮ್ | 
ಪರಪನಾನನಾಂ ವಶುದಾ್ನಾಮ್ 

ಪರಸಿೀದತಿ ರ್ಹ ೀಶವರಃ || 11-68 

ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗದಲಿಯೇ ಏಕನಿಷ್ ಾಯುಳಳ, 
ಗುರುಪೂಜ ಯಲಿ ಅನುಷ್ಿಂಗಿಗಳಾದ (ತ್ಮ್ತ್ಮ್ಪರರಾದ), 
ವಿಶ್ುದಧರಾದ (ಪರಶ್ುದಧರಾದ) ರ್ತ್ಮ್ುಾ 
ಪರಪನುರಾದವರ ಮೇಲ  (ಅನನಯ 
ಶ್ರಣ್ಾಗತ್ಮ್ರಾದವರ ಮೇಲ ) ರ್ಹ ೇಶ್ವರನು 
ಪರಸ್ನುನಾಗುತಾಾನ . 

ಪರಸಾದ ್ ೀರ್ಪ ರ್ಹ ೀಶಸಯ 
ದುಲಮಭಃ ಪರಿಕೀತರಯತ ೀ | 

ಘ್ರಸಂಸಾರಸಂತಾಪ- 
ನಿವೃತಿತಯಮನ ಜಾಯತ ೀ || 11-69 

ಯಾವ ಪರಸಾದದಿಿಂದ ಘೂೇರವಾದ ಸ್ಿಂಸಾರದ ಸ್ಿಂತಾಪವು 
ನಿವೃತಿಾಯಾಗುತ್ಮ್ಾದ ಯೇ, ರ್ಹ ೇಶ್ನ ಆ ಪರಸಾದವೂ ಸ್ಹ್ 
ದುಲಮಭವ ಿಂಬುದಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟುದ . 

ಯಜ್ಞಾಸತಪಾಂಸಿ ರ್ಂತಾರಣಾಮ್ 

ಜಪಶ್ಚಂತಾ ಪರಬ ್ ೀಧನಮ್ | 
ಪರಸಾದಾಥಮಂ ರ್ಹ ೀಶಸಯ 
ಕೀತಿಮತಾನಿ ನ ಸಂಶಯಃ || 11-

70 

ಯಜ್ಞಗಳು, ತ್ಮ್ಪಸ್ುಸಗಳು, ರ್ಿಂತ್ಮ್ರಗಳು, ಜಪವು, 
ಧಾಯನವು ರ್ತ್ಮ್ುಾ ಜ್ಞಾನವು (ಇವ ಲವಿುಗಳು) 
ರ್ಹ ೇಶ್ನ ಪರಸಾದ ಪಾರರ್ಪಾಗಾಗಿಯೇ ಹ ೇಳಲಪಟ್ಟುವ . 
ಇದರಲಿ ಯಾವ ಸ್ಿಂಶ್ಯವೂ ಇಲಿ. 
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ಪರಸಾದರ್್ಲಾ ಸವ ಮಷ್ಾಮ್ 

ಭಕತರವಯ ಭಿಚಾರಿಣೀ | 

ಶ್ವಪರಸಾದ ಹಿೀನಸಯ 
ಭಕತಶಾಚರ್ಪ ನ ಸಿದ್ಯತಿ || 11-71 

ಅವಯಭಿಚಾರಣಯಾದ (ಅನನಯವಾದ) ಶಿವಭಕ್ತಾಯು ಎಲಿರಗೂ 
ಶಿವಪರಸಾದದ ರ್ೂಲಕವಾಗಿಯೇ ದ ೂರ ಯುತ್ಮ್ಾದ . 
ಶಿವಪರಸಾದಹೇನರಾದವರಗ  ಈ ಭಕ್ತಾಯೂ ಸ್ಹ್ ಸ್ಸದಿಧಸ್ುವುದಿಲಿ. 

ಗಭಮಸ ್ ಥೀ ಜಾಯಮಾನ ್ ೀ ವಾ 

ಜಾತ ್ ೀ ವಾ ಬಾರಹಮಣ ್ ೀಥವಾ | 
ಅಂತಯಜ ್ೀ ವಾರ್ಪ ರ್ುಚ ಯೀತ 

ಪರಸಾದ ೀ ಸತಿ ಶಾಂಕ್ರ ೀ || 11-

72 

ಶ್ಿಂಕರನ ಪರಸಾದವು ಪಾರಪಾವಾಗಲು 
ಗಭಮದಲರಿುವ ರ್ಪಿಂಡವಾಗಲ, ಆಗ ತಾನ  
ಹ್ುಟ್ುುತಿಾರುವ ಶಿಶ್ುವಾಗಲ, ಹ್ುಟ್ಟುದ 
ರ್ನುಷ್ಯನಾಗಲ ಅರ್ವಾ ಅವನು ಬಾರಹ್ಮಣನ ೇ 
ಇರಲ, ಇಲಿವ ೇ ಅಿಂತ್ಮ್ಯಜನ ೇ ಇರಲ ಅವನು 
ರ್ುಕಾನ ೇ ಸ್ರ. 

ಬರಹಾಮದಾಯ ವಬುಧಾಃ ಸವ ಮ 

ಸವಸವಸಾಥನ ನಿವಾಸಿನಃ | 

ನಿತಯಸಿದಾ್ ಭವಂತ ಯೀವ 

ಪರಸಾದಾತ್ ಪಾರಮೀಶವರಾತ್ 
|11-73 

ತ್ಮ್ರ್ಮ ತ್ಮ್ರ್ಮ ಸಾಥನನಿವಾಸ್ಸಗಳಾದ ಬರಹ್ಮ ವಿಷ್ುು ಮೊದಲಾದ ಎಲಿ 
ದ ೇವತ ಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಸಾದದಿಿಂದಲ ೇ ನಿತ್ಮ್ಯಸ್ಸದಧರಾಗಿರುತಾಾರ . 

ಪರಸಾದ ೀ ಶಾಂಭವ ೀ ಸಿದ ್ೀ 

ಪರಮಾನಂದ ಕಾರಣ ೀ | 
ಸವಮಂ ಶ್ವರ್ಯಂ ವಶವಮ್ 

ದೃಶಯತ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ || 11-

74 

ಪರಮಾನಿಂದಕ ೆ ಕಾರಣೇಭೂತ್ಮ್ವಾದ ಶ್ಿಂಭುವಿನ 
ಪರಸಾದವು ಸ್ಸದಿಧಯಾಗಲು (ಪಾರಪಾವಾಗಲು) ಸ್ವಮ 
ವಿಶ್ವವ ಲಿವೂ ಶಿವರ್ಯವಾಗಿ ತ ೂೇರುತ್ಮ್ಾದ . 
ಇದರಲಿ ಯಾವ ಸ್ಿಂಶ್ಯವೂ ಇಲಿ. 

ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರನಿವಾಮಹ- 
ನಿಮಿತತಂ ಕ್ರ್ಮ ಕ ೀವಲಮ್ | 
ಪರಸಾದ ೀನ ವನಾ ಶಂಭ ್ ೀಃ 
ನ ಕ್ಸಾಯರ್ಪ ನಿವತಮತ ೀ || 11-75 

ಸ್ಿಂಸಾರವ ಿಂಬ ಚಕರದ ನಿವಮಹ್ಣ್ ಗ  (ಚಲನ ಗ ) ಕ ೇವಲ ಕರ್ಮವ ೇ 
ನಿಮಿತ್ಮ್ಾ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಮ್ಾದ  (ಯಾವುದ ೇ ವಯಕ್ತಾಯ ಈ ಕರ್ಮವು). 
ಶ್ಿಂಭುವಿನ ಪರಸಾದದ ಹ ೂರತಾಗಿ ನಿವೃತಿಾಯಾಗುವುದಿಲ.ಿ 

ಬಹುನಾತರ ಕರ್ುಕ ತೀನ 

ನಾಸಿತ ನಾಸಿತ ಜಗತ್ ತರಯೀ | 
ಸಮಾನರ್ಧಕ್ಂ ಚಾರ್ಪ 

ಪರಸಾದಸಯ ರ್ಹ ೀಶ್ತುಃ || 11-

76 

ಈ ಪರಸಾದದ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಬಹ್ಳ ಹ ೇಳುವುದರಿಂದ 
ಏನು ಪರಯೇಜನ? ರ್ೂರು ಲ ೂೇಕದಲಿ ರ್ಹ ೇಶ್ನ 
ಪರಸಾದಕ ೆ ಸ್ರ್ವಾದದಾಾಗಲ, ಅದಕ್ತೆಿಂತ್ಮ್ಲೂ 
ಅಧಿಕವಾದದಾಾಗಲ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲಿ. 

ಶ್ವಪರಸಾದ ೀ ಸತಿ ಯೀಗಭಾಜ 

ಸವಮಂ ಶ್ವ ೈಕಾತಮತಯಾ ವಭಾತಿ | 

ಸವಕ್ರ್ಮರ್ುಕ್ತಃ ಶ್ವಭಾವತಾತಾಮ 

ಸ ಪಾರಣಲಂಗಿೀತಿ ನಿಗದಯತ ೀಸೌ || 
11-77 

ಯೇಗಭಾಜ (ಸಾರ್ರಸ್ಯ ರೂಪವಾದ ಶಿವಯೇಗವನುು ಪಡ ದವನಿಗ ) 
ಶಿವಪರಸಾದವು ಪಾರಪಾವಾಗಲು, ಎಲಿವೂ ಶಿವಾತ್ಮ್ಮಕವಾಗಿಯೇ 
ತ ೂೇರುವುದು. ಸ್ವಕರ್ಮಗಳಿಿಂದ ರ್ುಕಾನಾದ ಪರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಸಾಧಕನು 
ಶಿವಭಾವಿತಾತ್ಮ್ಮನಾಗಿ (ಶಿವಸ್ವರೂಪವನುು ತಿಳಿದು) ಅವನು ಪಾರಣಲಿಂಗಿ 
ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಹ ೇಳಲಪಡುತಾಾನ . 

ಇತಿ ಪರಸಾದಮಾಹಾತಯಸಥಲಮ್ 

ಓಂ ತತಸತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸಿದಾ್ಂತಾಗಮೀಷು ಶ್ವಾದ ವೈತವದಾಯಯಾಂ 
ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ್ೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸಯಸಂವಾದ ೀ ವೀರಶ ೈವಧರ್ಮನಿಣಮಯೀ 

ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾಯಮವರಚ್ಛತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದಾ್ಂತಶ್ಖಾರ್ಣೌ ಪರಸಾದಿಸಥಲ ೀ 
ಪರಸಾದಿಸಥಲಾದಿಸಪತವಧಸಥಲಪರಸಂಗ ್ ೀ ನಾರ್ ಏಕಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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