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ದ್ಾಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿನಃ ಪಿಂಚವಧಸ್ಥಲಪಾಸ್ಿಂಗಃ - ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶಾರಶ ಚೀತಿ 

ಪಾಸಾದೀತಿ ನಿಬ ್ ೀಧಿತಃ | 

ಏಕ್ ಏವ ಕ್ಥಿಂ ಚ ೈಷಃ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-1 

|| ಶ್ಾೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶಾರಶ ೈಷ 

ಪಾಸಾದೀತಿ ಚ ಕೀತಿಿತಃ | 

ಕ್ರ್ಿಪ್ಾಾಧಾನಯಯೀಗ ೀನ 

ಜ್ಞಾನಯೀಗ ್ ೀಸ್ಯ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-2 

ಲಿಂಗಿಂ ಚಿದ್ಾತಮಕ್ಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ತಚಛಕತಃ ಪ್ಾಾಣರ್ಪಿಣೀ | 

ತದ್ಾಪಲಿಂಗವಜ್ಞಾನಿೀ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-3 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಿಂ ಚ ೈತತ್ 

ಪಿಂಚಸ್ಥಲ ಸ್ರ್ನಿಾತಮ್ | 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಿಂ ಚಾದ್ೌ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಿಂ ತತಃ || 12-4 

ಶ್ವಯೀಗ ಸ್ಮಾಧಿಶಚ 
ತತ ್ ೀ ಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥಲಮ್ | 
ಅಿಂಗಲಿಂಗಸ್ಥಲಿಂ ಚಾಥ 

ಕ್ಾಮಾದ್ ೀಷಾಿಂ ಭಿದ್ ್ ೀಚಯತ ೀ || 12-5 

ಅಥ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಮ್ 

 
ಪ್ಾಾಣಾಪ್ಾನ ಸ್ಮಾಘಾತಾತ್ 

ಕ್ಿಂದರ್ಧಾಯದಯ ದುತಿಥತಮ್ | 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಂ ತದ್ಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಪ್ಾಾಣಾಪ್ಾನ ನಿರ ್ ೀಧಿಭಿಃ || 12-6 

ಪ್ಾಾಣ ್ ೀ ಯತಾ ಲಯಿಂ ಯಾತಿ 

ಭಾಸ್ಕರ ೀ ತುಹಿನಿಂ ಯಥಾ | 

ತತಾಾಣಲಿಂಗ ರ್ುದಿಷಟಮ್ 

ತದ್ಾಾರಿೀ ಸಾಯತ್ ತದ್ಾಕ್ೃತಿಃ || 12-7 
ಜ್ಞಾನಿನಾಿಂ ಯೀಗಯುಕಾತನಾಮ್ 

ಅಿಂತಃ ಸ್ುುರತಿ ದೀಪವತ್ | 
ಚಿದ್ಾಕಾರಿಂ ಪರಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ- 
ಲಿಂಗರ್ಜ್ಞ ೈನಿ ಭಾವಯತ ೀ || 12-8 

ಅಿಂತಃಸ್ಥಥತಿಂ ಪರಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಜ ್ಯೀತಿೀರ್ಪಿಂ ಶ್ವಾತಮಕ್ಮ್ | 
ವಹಾಯ ಬಾಹ್ಯಲಿಂಗಸಾಥ 
ವರ್್ಢಾ ಇತಿ ಕೀತಿಿತಾಃ || 12-9 

ಸ್ಿಂವಲಲಿಂಗಪರಾರ್ಶ್ಿ 

ಬಾಹ್ಯವಸ್ುತಪರಾಙ್ುಮಖಃ | 

ಯಃ ಸ್ದ್ಾ ವತಿತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 12-10 

ಮಾಯಾವಕ್ಲಪಜಿಂ ವಶಾಮ್ 

ಹ ೀಯಿಂ ಸ್ಿಂಚಿಿಂತಯ ನಿತಯಶಃ | 
ಚಿದ್ಾನಿಂದರ್ಯೀ ಲಿಂಗ ೀ 
ವಲೀನಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗವಾನ್ || 12-11 

ಸ್ತಾತ ಪ್ಾಾಣರ್ಯೀ ಶಕತಃ 
ಸ್ದ್ಾಪಿಂ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಕ್ಮ್ | 
ತತಾಾರ್ರಸ್ಯವಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-12 

ಇತಿ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನ ಸ್ಥಲಮ್ 

 
 

ಅಿಂತಗಿತಿಂ ಚಿದ್ಾಕಾರಮ್ 

ಲಿಂಗಿಂ ಶ್ವರ್ಯಿಂ ಪರಮ್ | 
ಪೂಜಯತ ೀ ಭಾವಪುಷ ಪೈಯಿತ್ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಿಂ ಹಿ ತತ್ || 12-13 

ಅಿಂತಃ ಪವನ ಸ್ಿಂಸ್ಪೃಷ ಟೀ 
ಸ್ುಸ್್ಕ್ಷಾಮಿಂಬ್ರ ಶ  ೀಭಿತ ೀ | 
ರ್್ಧಿನಯ ಚಿಂದಾ ವಗಲತ್ 

ಸ್ುಧಾ ಸ ೀಕಾತಿ ಶ್ೀತಲ ೀ || 12-14 

ಬ್ದ್ ಾೀಿಂದಾಯ ನವದ್ಾಾರ ೀ 
ಬ ್ ೀಧದೀಪ್ ೀ ಹ್ೃದ್ಾಲಯೀ | 
ಪದಮಪಿೀಠ ೀ ಸ್ಮಾಸ್ಥೀನಮ್ 

ಚಿಲಲಿಂಗಿಂ ಶ್ವ ವಗಾಹ್ಮ್ | 

ಭಾವಯತಾಾ ಸ್ದ್ಾಕಾಲಮ್ 

ಪೂಜಯೀದ್ ಭಾವ ವಸ್ುತಭಿಃ || 12-15 

ಕ್ಷಮಾಭಿಷ ೀಕ್ ಸ್ಲಲಮ್ 

ವವ ೀಕ ್ೀ ವಸ್ರರ್ುಚಯತ ೀ | 
ಸ್ತಯಮಾಭರಣಿಂ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ವ ೈರಾಗಯಿಂ ಪುಷಪ ಮಾಲಕಾ || 12-16 
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ಗಿಂಧಃ ಸ್ಮಾಧಿ ಸ್ಿಂಪತಿತಃ 
ಅಕ್ಷತಾ ನಿರಹ್ಿಂಕ್ೃತಿಃ | 

ಶಾದ್ಾಾಧ್ಪ್ೀ ರ್ಹಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜಗದ್ಾಾಸ್ಥಪಾದೀಪಿಕಾ || 12-17 

ಭಾಾಿಂತಿರ್್ಲಪಾಪಿಂಚಸ್ಯ 
ನಿವ ೀದಯಿಂ ತನಿಿವ ೀದನಮ್ | 
ಮೌನಿಂ ಘಿಂಟಾಪರಿಸ್ಪಿಂದಃ 
ತಾಿಂಬ್್ಲಿಂ ವಷಯಾಪಿಣಮ್|| 12-18 

ವಷಯ ಭಾಾಿಂತಿ ರಾಹಿತಯಮ್ 

ತತಾದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಲಪನಾ | 

ಬ್ುದ್ ಾೀಸ್ತದ್ಾತಿಮಕಾ ಶಕತಃ 
ನರ್ಸಾಕರ ಕಾಯಾ ರ್ತಾ || 12-19 

ಏವಿಂವಧ ೈರ್ ಭಾವಶುದ್ ಾೈಃ 
ಉಪಚಾರ ೈರ ದ್ಷಿತ ೈಃ | 

ಪಾತುಯನುಮಖ ರ್ನಾಭ್ತಾಾ 
ಪೂಜಯೀಲಲಿಂಗಮಾಿಂತರಮ್ |12-20 

ಇತಿ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಶ್ವಯೀಗ ಸ್ಮಾಧಿಸ್ಥಲಮ್ ಅಿಂತಃಕಾಯಾರತಸಾಯಸ್ಯ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಕ್ಾಮೈಃ | 

ಶ್ವಾತಮಧಾಯನಸ್ಿಂಪತಿತಃ 
ಸ್ಮಾಧಿರಿತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-21 

ಸ್ವಿತತ ್ ತವೀಪರಿಗತಮ್ 

ಸ್ಚಿಚದ್ಾನಿಂದಭಾಸ್ುರಮ್ | 

ಸ್ಾಪಾಕಾಶರ್ನಿದ್ ಿಶಯಮ್ 

ಅವಾಙ್ಮನಸ್ಗ ್ ೀಚರಮ್ || 12-22 
ಉಮಾಖಯಯಾ ರ್ಹಾಶಕಾಯ 
ದೀಪಿತಿಂ ಚಿತಾವರ್ಪಯಾ | 

ಹ್ಿಂಸ್ರ್ಪಿಂ ಪರಾತಾಮನಮ್ 

ಸ ್ ೀಹ್ಿಂಭಾವ ೀನ ಭಾವಯೀತ್ | 
ತದ್ ೀಕ್ತಾನತಾಸ್ಥದಾಃ 
ಸ್ಮಾಧಿಃ ಪರಮೀ ರ್ತಃ || 12-23 

ಪರಬ್ಾಹ್ಮ ರ್ಹಾಲಿಂಗಮ್ 

ಪ್ಾಾಣ ್ ೀ ಜೀವಃ ಪಾಕೀತಿಿತಃ | 
ತದ್ ೀಕ್ಭಾವರ್ನನಾತ್ 

ಸ್ಮಾಧಿಸ್ಥಃ ಪಾಕೀತಿಿತಃ || 12-24 

ಅಿಂತಃ ಷಟ್ಚಕ್ಾರ್ಢಾನಿ 

ಪಿಂಕ್ಜಾನಿ ವಭಾವಯೀತ್ | 

ಬ್ಾಹಾಮದಸಾಥನಭ್ತಾನಿ 

ಭ್ಾರ್ಧಾಯಿಂತಾನಿ ರ್್ಲತಃ || 12-25 

ಭ್ಾರ್ಧಾಯ ದ್ಧಾವಭಾಗ ೀ ತು 
ಸ್ಹ್ಸ್ಾದಲ ರ್ಿಂಬ್ುಜಮ್ | 
ಭಾವಯೀತತತಾ ವರ್ಲಮ್ 

ಚಿಂದಾಬಿಂಬ್ಿಂ ತದಿಂತರ ೀ || 12-26 

ಸ್್ಕ್ಷಮರಿಂಧಾಿಂ ವಜಾನಿೀಯಾತ್ 

ತತ ಕೈಲಾಸ್ಪದಿಂ ವದುಃ | 

ತತಾಸ್ಥಿಂ ಭಾವಯೀಚಛಿಂಭುಮ್ 

ಸ್ವಿಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || 12-27 

ಬ್ಹಿವಾಿಸ್ನಯಾ ವಶಾಮ್ 

ವಕ್ಲಾಪಥಿಿಂ ಪಾಕಾಶತ ೀ | 
ಅಿಂತವಾಿಸ್ಥತಚಿತಾತನಾಮ್ 

ಆತಾಮನಿಂದಃ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 12-28 

ಆತಾಮರಣಸ್ರ್ುತ ಥೀನ 

ಪಾಮೀದರ್ಥನಾತ್ ಸ್ುಧಿೀಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿಿನಾ ದಹ ೀತ್ ಸ್ವಿಮ್ 

ಪ್ಾಶಜಾಲಿಂ ಜಗನಮಯಮ್ || 12-29 

ಸ್ಿಂಸಾರವಷವೃಕ್ಷಸ್ಯ 
ಪಿಂಚಕ ಲೀಶಪಲಾಶ್ನಃ | 
ಛ ೀದನ ೀ ಕ್ರ್ಿರ್್ಲಸ್ಯ 
ಪರಶುಃ ಶ್ವಭಾವನಾ || 12-30 

ಅಜ್ಞಾನರಾಕ್ಷಸ ್ ೀನ ೇಷ- 
ಕಾರಿಣಃ ಸ್ಿಂಹ್ೃತಾತಮನಃ | 

ಶ್ವಧಾಯನಿಂ ತು ಸ್ಿಂಸಾರ- 
ತರ್ಸ್ಶಚಿಂಡಭಾಸ್ಕರಃ | 

ತದ್ ೀಕ್ತಾನತಾಸ್ಥದಾಃ 
ಸ್ಮಾಧಿಃ ಪರಮೀ ರ್ತಃ || 12-31 

ಇತಿ ಶ್ವಯೀಗಸ್ಮಾಧಿಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಲಿಂಗನಿಜಸ್ಥಲಮ್ 

 

ಸಾಾಿಂತಸ್ಥಶ್ವಲಿಂಗಸ್ಯ 
ಪಾತಯಕ್ಷಾನುಭವಸ್ಥಥತಿಃ | 
ಯಸ ಯೈವ ಪರಲಿಂಗಸ್ಯ 
ನಿಜಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ ೈಃ || 12-32 

ಬ್ಾಹ್ಮವಷಾವವದಯೀ ದ್ ೀವಾಃ 
ಸ್ವ ಿ ವ ೀದ್ಾದಯಸ್ತಥಾ | 

ಲೀಯಿಂತ ೀ ಯತಾ ಗರ್ಯಿಂತ ೀ 
ತಲಲಿಂಗಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ ಕ ೀವಲಮ್ || 12-33 

ಚಿದ್ಾನಿಂದರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ್ವ ಏವ ನಿರಿಂಜನಃ | 
ಲಿಂಗಮಿತುಯಚಯತ ೀ ನಾನಯದ್ 

ಯತಃ ಸಾಯದಾಶಾಸ್ಿಂಭವಃ || 12-34 

ಬ್ಹ್ುನಾತಾ ಕರ್ುಕ ತೀನ 

ಲಿಂಗಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ ೈಃ | 

ಶ್ವಾಭಿಧಿಂ ಪರಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ಚಿದ್ಾಪಿಂ ಜಗದ್ಾಸ್ಪದಮ್ || 12-35 
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ವ ೀದ್ಾಿಂತವಾಕ್ಯಜಾಿಂ ವದ್ಾಯಮ್ 

ಲಿಂಗಮಾಹ್ುಸ್ತಥಾಪರ ೀ | 
ತದಸ್ದ್ ್ಞೀಯರ್ಪತಾಾತ್ 

ಲಿಂಗಸ್ಯ ಬ್ಾಹ್ಮರ್ಪಿಣಃ || 12-36 

ಅವಯಕ್ತಿಂ ಲಿಂಗಮಿತಾಯಹ್ುಃ 
ಜಗತಾಿಂ ರ್್ಲಕಾರಣಮ್ | 
ಲಿಂಗಿೀ ರ್ಹ ೀಶಾರಶ ಚೀತಿ 

ರ್ತಮೀತದಸ್ಿಂಗತಮ್ || 12-37 

ನ ಸ್್ಯಿ ಭಾತಿ ತತ ಾೀಿಂದುಃ 
ನ ವದುಯನಿ ಚ ಪ್ಾವಕ್ಃ | 

ನ ತಾರಕಾ ರ್ಹಾಲಿಂಗ ೀ 
ದ್ ್ ಯೀತಮಾನ ೀ ಪರಾತಮನಿ || 12-38 

ಜ ್ಯೀತಿರ್ಿಯಿಂ ಪರಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶುಾತಿರಾಹ್ ಶ್ವಾತಮಕ್ಮ್ | 
ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸ್ವಿಮಿದಮ್ 

ಪಾತಿಭಾತಿ ನ ಸ್ಿಂಶಯಃ || 12-39 
ಲಿಂಗಾನಾಿಸ್ಥತ ಪರಿಂ ತತತವಮ್ 

ಯದಸಾಮಜಾ್ಯತ ೀ ಜಗತ್ | 
ಯದ್ ೀತದ್ಾಪತಾಿಂ ಧತ ತೀ 
ಯದತಾ ಲಯರ್ಶುಿತ ೀ || 12-40 

ತಸಾಮಲಲಿಂಗಿಂ ಪರಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ಸ್ಚಿಚದ್ಾನಿಂದಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ನಿಜರ್ಪಮಿತಿ ಧಾಯನಾತ್ 

ತದವಸಾಥ ಪಾಜಾಯತ ೀ || 12-41 

ಇತಿ ಲಿಂಗನಿಜಸ್ಥಲಿಂ ಅಥ ಅಿಂಗಲಿಂಗಸ್ಥಲಮ್ 

ಜ್ಞಾನರ್ಿಂಗಮಿತಿ ಪ್ಾಾಹ್ುಃ 
ಜ್ಞ ೀಯಿಂ ಲಿಂಗಿಂ ಸ್ನಾತನಮ್ | 
ವದಯತ ೀ ತದಿವಯಿಂ ಯಸ್ಯ 
ಸ ್ ೀಿಂಗಲಿಂಗಿೀತಿ ಕೀತಿಿತಃ || 12-42 

ಅಿಂಗ ೀ ಲಿಂಗಿಂ ಸ್ಮಾ ರ್ಢಮ್ 

ಲಿಂಗ ೀ ಚಾಿಂಗರ್ುಪಸ್ಥಥತಮ್ | 
ಏತದಸ್ಥತ ದಾಯಿಂ ಯಸ್ಯ 
ಸ್ ಭವ ೀದಿಂಗಲಿಂಗವಾನ್ || 12-43 

ಜ್ಞಾತಾಾ ಯಃ ಸ್ತತಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಸಾಾಿಂತಸ್ಥಿಂ ಜ ್ಯೀತಿರಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಪೂಜಯೀದ್ ಭಾವಯನಿಿತಯಮ್ 

ತಿಂ ವದ್ಾಯದಿಂಗಲಿಂಗಿನಮ್ || 12-44 

ಜ್ಞಾಯತ ೀ ಲಿಂಗಮೀವ ೈಕ್ಮ್ 

ಸ್ವ ಿಃ ಶಾಸ ರ ಃಃ ಸ್ನಾತನ ೈಃ | 
ಬ್ಾಹ ೇತಿ ವಶಾಧಾಮೀತಿ 

ವರ್ುಕ ತೀಃ ಪದಮಿತಯಪಿ || 12-45 
ರ್ುಕತರ್ಪಮಿದಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಇತಿ ಯಸ್ಯ ರ್ನಃಸ್ಥಥತಿಃ | 

ಸ್ ರ್ುಕ ತ್ೀ ದ್ ೀಹ್ಯೀಗ ೀಪಿ 

ಸ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸ್ ರ್ಹಾಗುರುಃ || 12-46 

ಅನಾದನಿಧನಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಕಾರಣಿಂ ಜಗತಾಮಿತಿ | 

ಯೀ ನ ಜಾನಿಂತಿ ತ ೀ ರ್್ಢಾ 

ಮೀಕ್ಷಮಾಗಿಬ್ಹಿಷೃತಾಃ || 12-47 

ಯಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಭಾವಪೂವ ಿರ್- 
ಧಮಿರುಪ್ ೀತಃ ಶ್ವಭಾವತಾತಾಮ | 

ಸ್ ಏವ ತುಯಿಃ ಪರಿ ಕೀತಿಿತ ್ ೀಸೌ 

ಸ್ಿಂವದಾಪ್ಾಕಾಚಛರಣಾಭಿಧಾನಃ || 12-48 

 

ಇತಿ  ಅಿಂಗಲಿಂಗಸ್ಥಲಮ್ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಿಂ   ಓಿಂ ತತಾತ್ ಇತಿ 

ಶ್ಾೀ ಶ್ವಗಿೀತ ೀಷು ಸ್ಥದ್ಾಾಿಂತಾಗಮೀಷು ಶ್ವಾದ್ ಾೈತವದ್ಾಯಯಾಿಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ರೀ 
ಶ್ಾೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ಯಸ್ಿಂವಾದ್ ೀವೀರಶ ೈವ ಧರ್ಿನಿಣಿಯೀ ಶ್ವಯೀಗಿಶ್ವಾಚಾಯಿವರಚಿತ ೀ 

ಶ್ಾೀಸ್ಥದ್ಾಾಿಂತಶ್ಖ್ಾರ್ಣೌ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ ೀ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಾದ ಪಿಂಚವಧಸ್ಥಲಪಾಸ್ಿಂಗ ್ ೀ ನಾರ್ ದ್ಾಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ|| 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ ್ ತೀತಾಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭಾಷಟಮ್  

ಮಾತಾಾಹಿೀನಿಂ ಚ ಯದಾವ ೀತ್ |  
ತತಾವಿಿಂ ಕ್ಷರ್ಯತಾಿಂ ದ್ ೀವ  

ಶ್ಾೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀಶಾರ: 

ಓಿಂ ಸ್ವ ೀಿಷಾಿಂ ಸ್ಾಸ್ಥತರ್ ಭವತು 
ಓಿಂ ಸ್ವ ೀಿಷಾಿಂ ಶಾಿಂತಿರ್ ಭವತು 
ಓಿಂ ಸ್ವ ೀಿಷಾಿಂ ಶ್ವಿಂ ಭವತು 
ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ 

ಓಿಂ ಸ್ಹ್ನಾ ಭವತು  
ಸ್ಹ್ನೌಭು ನಕ್ುತ 
ಸ್ಹ್ ವೀಯಿಿಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀಜಸ್ಥಾ ನಾ ವ ಧಿೀತ ರ್ಸ್ುತ 
ಮಾ ವದಾಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ 

ಲ ್ ೀಕಾ ಸ್ರ್ಸಾತ ಸ್ುಖಿನ ್ ೀ ಭವಿಂತು 
ಸ್ವ ೀಿ ಜನಾಃ ಸ್ುಖಿನ ್ ೀ ಭವಿಂತು 
ಸ್ವ ೀಿ ಸ್ಿಂತು ನಿರಾರ್ಯಃ 
ಸ್ವ ೀಿ ಭದ್ಾಾಣ ಪಶಯಿಂತು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ ದುಃಖ ಭಾಭಿವ ೀತ್ 

ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ ಶಾಿಂತಿಃ 
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ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ: ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯ ವಹಾರಿಣ   
ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ      
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ಾೀ ಸ್ಥದ್ಾಿಿಂತ ಶ್ಖ್ಾರ್ಣ 

ಸ್ಿಂಜ ಿೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಸ್ಿಂಜ ಿೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸ್ಿಂಭವರ್ುನಿವರ 

ಕ್ಲಸ್ಥೀ ಸ್ಿಂಭವರ್ುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುಾತ ೈರವತಿೀಣ ೀಿ                     
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

 ಏಕ ್ೀತತರ ಶತ ಸ್ಿಂಖಯ 
ಸ್ಥಲ ರ್ಣ ರ್ಯ ದೀಪ್ ೀ 
ಸ್ಥಲ ರ್ಣ ರ್ಯ ದೀಪ್ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಿ  
ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಾಚಾಯಿ  
ಸ್ಾಣಾಿಕ್ಷರ ರಚಿತ ೀ 
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಅಷಾಟವರಣ ವಧಾಯನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ ್ ೀಪ್ಾನ ೀ 
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ ್ ೀಪ್ಾನ ೀ 
ಪಿಂಚಾಚಾರ  ವರ್ಶ್ಿನಿ  
ಪಿಂಚಾಚಾರ  ವರ್ಶ್ಿನಿ 

ತತತವ ತಾಯಗಿೀತ ೀ    
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ       

ಗುರುಚರಲಿಂಗ ಸ್ಪಯಾಿ 

ದೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ದೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತ ಶತಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ಶತ ಶತಭಕ್ತ ಸ್ು ಗಿೀತ ೀ  
ವದ್ ಯೀ ಬ್ಾಹ್ಮ ಪರ ೀ  
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                   

ಶರಣಾಗತ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟ್ಶ  ೀಭಿತ ಹ್ಸ ತ 
ಘಟ್ಶ  ೀಭಿತ ಹ್ಸ ತ 
ನಿಶಚಲ ಭಕತವಧಾಯನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕತವಧಾಯನಿ  
ರ್ಲಹಾರಿಣ ಗಿಂಗ ೀ 
 ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   

ಶ್ಾೀ  ಶ್ವಯೀಗಿ ಸ್ುವ ೀದ್ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗರ್ ವದ್ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗರ್ ವದ್ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್-ತಿಾರ್ಶದ್  ಬ್ುದುುದ  
ಷಡಧಿಕ್-ತಿಾರ್ಶದ್  ಬ್ುದುುದ 

ಶ್ವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ 
 ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ವಶಾರಾಧಯ  ಜಗದುುರು   
ಸ್ಥಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಸ್ಥಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಪಾವಚನ ಮಾಲಾ ಗಾಥಿತಾ   
ಪಾವಚನ ಮಾಲಾ ಗಾಥಿತಾ   
ಭ್ ರ್ಿಂಡಲ ಧಾಯಾಿ        
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾರ್ೃತ ಪರಿತೃಪ್ ೈ:   
ಕ ್ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಿಂದ್ ಯೈ:  
ಕ ್ೀಟಿ ಜನ ೈರ್ ವಿಂದ್ ಯೈ:  
ಸಾ ತಾಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ:|   
ಸಾ ತಾಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ:     
ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗಿೀತ ೀ       
ಓಿಂ ಜಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯವಹಾರಿಣ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯವಹಾರಿಣ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ   
ಮಾತ:-ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯವಹಾರಿಣ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹ್ೃದಯವಹಾರಿಣ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ವ ಗಿೀತ ೀ     
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        
ಓಿಂ ಜಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗಿೀತ ೀ                        

  

ದ್ಾಾದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿನಃ ಪಿಂಚವಧಸ್ಥಲಪಾಸ್ಿಂಗಃ 
|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶಾರಶ ಚೀತಿ 

ಪಾಸಾದೀತಿ ನಿಬ ್ ೀಧಿತಃ | 

ಏಕ್ ಏವ ಕ್ಥಿಂ ಚ ೈಷಃ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-1 

ಹ ೇ ಗಣಾಧೇಶ್ವರನ ೇ, ಒಬ್ಬನ ೇ ಆದ ಸಾಧಕನನನು ಭಕತನ ೆಂತಲೂ, 

ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ೆಂತಲೂ ಮತನತ ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂತಲೂ ತಾವು 
ಬ ೂೇಧಸಿದಿದೇರಿ. ಆ ಒಬ್ಬನ ೇ ಆದ ಸಾಧಕನನ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯೆಂದನ ಹ ೇಗ  
ತಾನ  ಕರ ಸಿಕ ೂಳ್ಳುವನನ? 

|| ಶ್ಾೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

ಭಕ ್ತೀ ಮಾಹ ೀಶಾರಶ ೈಷ 

ಪಾಸಾದೀತಿ ಚ ಕೀತಿಿತಃ | 

ಕ್ರ್ಿಪ್ಾಾಧಾನಯಯೀಗ ೀನ 

ಜ್ಞಾನಯೀಗ ್ ೀಸ್ಯ ಕ್ಥಯತ ೀ|12-2 

ಕಮಮಯೇಗದ ಪ್ಾರಧಾನಯದಿೆಂದ ಒಬ್ಬನ ೇ ಆದ 
ವಯಕ್ತತಯನ ಭಕತ, ಮಹ ೇಶ್ ಮತನತ ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂದನ 
ಕ್ತೇರ್ತಮಸಲಪಡನತಾತನ . ಅವನಿಗ ೇನ ೇ ಈಗ 
ಜ್ಞಾನಯೇಗವು ಹ ೇಳ್ಲಪಡನತತದ . 
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ಲಿಂಗಿಂ ಚಿದ್ಾತಮಕ್ಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ತಚಛಕತಃ ಪ್ಾಾಣರ್ಪಿಣೀ | 

ತದ್ಾಪಲಿಂಗವಜ್ಞಾನಿೀ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-3 

ಚಿದಾತಮಕವಾದ (ಸೆಂವಿದೂರಪ್ವಾದ) ಬ್ರಹ್ಮವ ೇ ಲೆಂಗವು. ಅದರ 
ಶ್ಕ್ತತಯೇ ಪ್ಾರಣರೂಪ್ವು. ತದೂರಪ್ವಾದ (ಶಿವ-ಶ್ಕಾಾತಮಕವಾದ) ಆ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗದ ಅನನಭಾವಿಯೇ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯೆಂದನ ಹ ೇಳ್ಲಪಡನತಾತನ . 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಿಂ ಚ ೈತತ್ 

ಪಿಂಚಸ್ಥಲ ಸ್ರ್ನಿಾತಮ್ | 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಿಂ ಚಾದ್ೌ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಿಂ ತತಃ |12-4 

ಈ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಸಥಲವು ಐದನ ಅವಾೆಂತರ 
ಸಥಲಗಳೆಂದ ಕೂಡಿರನತತದ . ಅವುಗಳ್ಲಿ 
ಮೊದಲನ ಯದನ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಸಥಲವು. ಅದಾದ 
ನೆಂತರ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಾರ್ಮನ ಸಥಲವು.  

ಶ್ವಯೀಗ ಸ್ಮಾಧಿಶಚ 
ತತ ್ ೀ ಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥಲಮ್ | 
ಅಿಂಗಲಿಂಗಸ್ಥಲಿಂ ಚಾಥ 

ಕ್ಾಮಾದ್ ೀಷಾಿಂ ಭಿದ್ ್ ೀಚಯತ ೀ|12-5 

ನೆಂತರ ಶಿವಯೇಗಸಮಾಧಸಥಲವು. ತರನವಾಯ ಲೆಂಗನಿಜಸಥಲವು. 
ಅನೆಂತರ ಅೆಂಗಲೆಂಗಸಥಲವು. (ಇನನು ಮೇಲ ) ಕರಮವಾಗಿ ಇವುಗಳ್ 
ಭ ೇದವನನು ಹ ೇಳ್ಲಾಗನತತದ . 

  

ಪ್ಾಾಣಾಪ್ಾನ ಸ್ಮಾಘಾತಾತ್ 

ಕ್ಿಂದರ್ಧಾಯದಯ ದುತಿಥತಮ್ | 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿಂ ತದ್ಾಖ್ಾಯತಮ್ 

ಪ್ಾಾಣಾಪ್ಾನ ನಿರ ್ ೀಧಿಭಿಃ |12-6 

ಪ್ಾರಣ ಮತನತ ಅಪ್ಾನಗಳ್ ಸಮಾಘಾತದಿೆಂದ (ಸೆಂಘಟ್ಟನ ಯೆಂದ) 
ಕೆಂದದ ಮಧಯದಲ ಿ(ನಾಭಿ ಕೆಂದದ ಮಧಯದಿೆಂದ) ಉತಪನುವಾದ ಆ 
ಜ ೂಯೇರ್ತಯೇ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವ ೆಂದನ ಪ್ಾರಣಾಪ್ಾನ ನಿರ ೂೇಧಗಳಾದ 
ಶಿವಯೇಗಿಗಳ್ಳ ಹ ೇಳ್ಳತಾತರ . 

ಪ್ಾಾಣ ್ ೀ ಯತಾ ಲಯಿಂ ಯಾತಿ 

ಭಾಸ್ಕರ ೀ ತುಹಿನಿಂ ಯಥಾ | 
ತತಾಾಣಲಿಂಗ ರ್ುದಷಿಟಮ್ 

ತದ್ಾಾರಿೀ ಸಾಯತ್ ತದ್ಾಕ್ೃತಿಃ12-7 

ಸೂಯಮನಲಿ ಮೆಂಜನ ಕರಗನವೆಂತ  ಯಾವ 
ಜ ೂಯೇರ್ತಯಲ ಿಪ್ಾರಣವು ಲಯವಾಗನವುದ ೂೇ 
ಅದನವ ೇ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವ ೆಂದನ ಹ ೇಳ್ಲಪಡನವುದನ. 
ಅದನನು ಧರಿಸಿದವನನ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯಾಗನತಾತನ . 

ಜ್ಞಾನಿನಾಿಂ ಯೀಗಯುಕಾತನಾಮ್ 

ಅಿಂತಃ ಸ್ುುರತಿ ದೀಪವತ್ | 
ಚಿದ್ಾಕಾರಿಂ ಪರಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ- 
ಲಿಂಗರ್ಜ್ಞ ೈನಿ ಭಾವಯತ ೀ || 12-8 

ಶಿವಯೇಗಯನಕತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ ಅೆಂತರೆಂಗದಲ ಿ(ಹ್ೃದಯದಲಿ) 
ಚಿದೂರಪ್ವಾದ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮವು ದಿೇಪ್ದೆಂತ  ಸನುರಿಸನವುದನ. ಈ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವು ಅಜ್ಞರಿೆಂದ ಭಾವಿಸಲನ ಸಾಧಯವಾಗನವುದಿಲಿ. 

ಅಿಂತಃಸ್ಥಥತಿಂ ಪರಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಜ ್ಯೀತಿೀರ್ಪಿಂ ಶ್ವಾತಮಕ್ಮ್ | 
ವಹಾಯ ಬಾಹ್ಯಲಿಂಗಸಾಥ 
ವರ್್ಢಾ ಇತಿ ಕೀತಿಿತಾಃ |12-9 

ಅೆಂತರೆಂಗದಲಿರನವ ಜ ೂಯೇರ್ತರೂಪ್ವಾದ, 

ಶಿವಾತಮಕವಾದ, ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ ಆ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವನನು 
ಬಿಟ್ನಟ ಬಾಹ್ಯ (ಸಾಥವರ) ಲೆಂಗದಲ ಿಆಸಕತರಾದವರನ 
ಮೂಢರ ೆಂದನ ಕರ ಸಿಕ ೂಳ್ಳುತಾತರ . 

ಸ್ಿಂವಲಲಿಂಗಪರಾರ್ಶ್ಿ 

ಬಾಹ್ಯವಸ್ುತಪರಾಙ್ುಮಖಃ | 

ಯಃ ಸ್ದ್ಾ ವತಿತ ೀ ಯೀಗಿೀ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀ ಸ್ ಉಚಯತ ೀ || 12-10 

ಆದದರಿೆಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಹ್ಯವಸನತಗಳ್ಲಿ (ಸಾಥವರಲೆಂಗ ಮತನತ 
ಅದರ ಪ್ೂಜಾ ಪ್ರಿಕರಗಳ್ಲಿ) ಪ್ರಾಙ್ನಮಖನಾಗಿ ಸೆಂವಿಲಿೆಂಗದ 
(ಜ್ಞಾನರೂಪ್ವಾದ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗದ) ಪ್ರಾಮಶಿಮಯಾಗಿರನವ (ಆ 
ವಿಚಾರದಲ ಿೇ ಇರನವ) ಯೇಗಿಯನ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯೆಂದನ 
ಕರ ಯಲಪಡನತಾತನ . 

ಮಾಯಾವಕ್ಲಪಜಿಂ ವಶಾಮ್ 

ಹ ೀಯಿಂ ಸ್ಿಂಚಿಿಂತಯ ನಿತಯಶಃ | 
ಚಿದ್ಾನಿಂದರ್ಯೀ ಲಿಂಗ ೀ 
ವಲೀನಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗವಾನ್||1211 

ಮಾಯವಿಕಲಪದಿೆಂದ ಜನಿಸಿದ (ಮಾಯಯ 
ಗನಣಭ ೇದಗಳೆಂದ ಹ್ನಟ್ಟಟದ) ಈ ವಿಶ್ವವು 
ಹ ೇಯವಾದನದನ ಎೆಂಬ್ನದಾಗಿ ನಿತಯವೂ 
ಚಿೆಂರ್ತಸನತಾತ, ಚಿದಾನೆಂದ ರೂಪ್ವಾದ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗದಲಿಯೇ ವಿಲೇನನಾದವನನ). 

ಸ್ತಾತ ಪ್ಾಾಣರ್ಯೀ ಶಕತಃ 
ಸ್ದ್ಾಪಿಂ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಕ್ಮ್ | 
ತತಾಾರ್ರಸ್ಯವಜ್ಞಾನಾತ್ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಿೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-12 

(ಮನ ೂೇಲಯ ಮಾಡಿಕ ೂೆಂಡವನನ) ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯನ (ತಾನನ 
ಚಿದೂರಪ್ನಾಗಿದ ದೇನ  ಎೆಂಬ್ ತನು ಚ ೈತನಯದ ಅರಿವುಳಾುತನ ೇ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯನ 
ಸತಾತತಮಕ ಭಾವರೂಪ್ವಾದನದನ ಪ್ಾರಣಮಯೇ ಶ್ಕ್ತತಯನ, 
ಸದೂರಪ್ವಾದನದನ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವು. ಇವ ರಡರ ಸಾಮರಸಯದ 
ವಿಜ್ಞಾನವುಳ್ುವನ ೇ (ಅನನಭವವುಳ್ುವನ ೇ) ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯೆಂದನ 
ಕರ ಸಿಕ ೂಳ್ಳುವನನ (ಸದವಸನತ ಭಾವವ ೇ ಸತ ತೇ ಅದನವ ೇ ಶ್ಕ್ತತ ಸದವಸನತ  

ಶಿವ ಸತಾತಭಾವವ ೇ ಶ್ಕ್ತತ. ಇವ ರಡಕೂೂ 
ದಿೇಪ್-ದಿೇಪ್ತತಗಳ್ೆಂತ  
ಅವಿನಾಭಾವವಿದ ಯೆಂಬ್ನದ ೇ ವಿಜ್ಞಾನ. 
ಈ ವಿಜ್ಞಾನವುಳ್ುವನ ೇ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯನ). 

ಅಥ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನ ಸ್ಥಲಮ್ 
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ಅಿಂತಗಿತಿಂ ಚಿದ್ಾಕಾರಮ್ 

ಲಿಂಗಿಂ ಶ್ವರ್ಯಿಂ ಪರಮ್ | 
ಪೂಜಯತ ೀ ಭಾವಪುಷ ಪೈಯಿತ್ 

ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಿಂ ಹಿ ತತ್ ||13 

ಅೆಂತಗಮತವಾದ (ಅೆಂತರೆಂಗದಲಿರನವ) ಚಿದಾಕಾರ ರೂಪ್ವಾದ 
ಸವಮಶ ರೇಷ್ಠವಾದ, ಶಿವರೂಪ್ವಾದ, ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವನನು 
ಭಾವಪ್ುಷ್ಪಗಳೆಂದ ಮಾಡನವ ಯಾವ ಪ್ೂಜ ಯದ ಯೇ ಅದನವ ೇ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಾರ್ಮನ ಯನ. 

ಅಿಂತಃ ಪವನ ಸ್ಿಂಸ್ಪೃಷ ಟೀ 
ಸ್ುಸ್್ಕ್ಷಾಮಿಂಬ್ರ ಶ  ೀಭಿತ ೀ | 
ರ್್ಧಿನಯ ಚಿಂದಾ ವಗಲತ್ 

ಸ್ುಧಾ ಸ ೀಕಾತಿ ಶ್ೀತಲ ೀ ||14 

 

ಬ್ದ್ ಾೀಿಂದಾಯ ನವದ್ಾಾರ ೀ 
ಬ ್ ೀಧದೀಪ್ ೀ ಹ್ೃದ್ಾಲಯೀ | 
ಪದಮಪಿೀಠ ೀ ಸ್ಮಾಸ್ಥೀನಮ್ 

ಚಿಲಲಿಂಗಿಂ ಶ್ವ ವಗಾಹ್ಮ್ | 

ಭಾವಯತಾಾ ಸ್ದ್ಾಕಾಲಮ್ 

ಪೂಜಯೀದ್ ಭಾವ ವಸ್ುತಭಿಃ ||15 

ನವದಾವರಗಳ್ನನು ಬ್ೆಂಧಸಿಕ ೂೆಂಡನ ಧಾಯನಾಸಕತತನಾಗಿ ಕನಳತ 
ಸಾಧಕನನ ಬ್ರಹ್ಮರೆಂಧರದಲಿರನವ ರ್ೆಂದರಮೆಂಡಲದಿೆಂದ ಸರವಿಸನವ 
ಅಮೃತದ ಧಾರ ಯೆಂದ ಶಿೇತಲವಾದ, ಅತಯೆಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, 

ಆಕಾಶ್ದಿೆಂದ ಶ  ೇಭಿತವಾದ, ಅೆಂತರೆಂಗದ ಪ್ಾರಣವಾಯನವಿನಿೆಂದ 
ಆವರಿಸಲಪಟ್ಟ ಹ್ೃದಯಮೆಂಟ್ಪ್ದಲಿ, ಶಿವಸವರೂಪ್ವಾದ 
ಜ್ಞಾನದಿೇಪ್ವಾಗಿರನವ, ಅಷ್ಟದಳ್ ಕಮಲದಲ ಿಸಮಾಸಿೇನನಾಗಿರನವ 
ಚಿಲಿೆಂಗವನನು (ಪ್ಾರಣ ಲೆಂಗವನನು) ಸದಾಕಾಲದಲಿ ಭಾವಿಸಿ, 

ಭಾವನಾಮಯ ವಸನತಗಳೆಂದ ಪ್ೂಜಿಸಬ ೇಕನ. 

ಕ್ಷಮಾಭಿಷ ೀಕ್ ಸ್ಲಲಮ್ 

ವವ ೀಕ ್ೀ ವಸ್ರರ್ುಚಯತ ೀ | 
ಸ್ತಯಮಾಭರಣಿಂ ಪ್ಾೀಕ್ತಮ್ 

ವ ೈರಾಗಯಿಂ ಪುಷಪ ಮಾಲಕಾ || 
12-16 

ಈ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗ ಪ್ೂಜ ಗ  ಕ್ಷ್ಮಯೇ ಅಭಿಷ ೇಕ 
ಜಲವು, ವಿವ ೇಕವ ೇ ವಸರವು, ಸತಯ ನನಡಿಯನವುದ ೇ 
ಆಭರಣ, ವ ೈರಾಗಯವ ೇ ಪ್ುಷ್ಪಮಾಲ ಯನ,  
 

ಗಿಂಧಃ ಸ್ಮಾಧಿ ಸ್ಿಂಪತಿತಃ 
ಅಕ್ಷತಾ ನಿರಹ್ಿಂಕ್ೃತಿಃ | 

ಶಾದ್ಾಾಧ್ಪ್ೀ ರ್ಹಾಜ್ಞಾನಮ್ 

ಜಗದ್ಾಾಸ್ಥಪಾದೀಪಿಕಾ || 12-17 

ಗೆಂಧವ ೇ ಸಮಾಪ್ರ್ತತಯನ, ನಿರಹ್ೆಂಕಾರವ ೇ ಅಕ್ಷ್ತ ಯನ, ಶ್ರದ ೆಯೇ 
ಧೂಪ್ವು, ಜಗತತನನು ಬ ಳ್ಗನವ ಮಹಾಜ್ಞಾನವ ೇ ದಿೇಪ್ವು, 

ಭಾಾಿಂತಿರ್್ಲಪಾಪಿಂಚಸ್ಯ 
ನಿವ ೀದಯಿಂ ತನಿಿವ ೀದನಮ್ | 
ಮೌನಿಂ ಘಿಂಟಾಪರಿಸ್ಪಿಂದಃ 
ತಾಿಂಬ್್ಲಿಂ ವಷಯಾಪಿಣಮ್|| 

12-18 

 

ವಷಯ ಭಾಾಿಂತಿ ರಾಹಿತಯಮ್ 

ತತಾದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಲಪನಾ | 

ಬ್ುದ್ ಾೀಸ್ತದ್ಾತಿಮಕಾ ಶಕತಃ 
ನರ್ಸಾಕರ ಕಾಯಾ ರ್ತಾ || 12-

19 

ಭಾರೆಂರ್ತಮೂಲವಾದ ಪ್ರಪ್ೆಂರ್ವನನು  
ನಿವ ೇದಿಸನವುದ ೇ ನ ೈವ ೇದಯವು (ನಾನನ, ನನುದ ೆಂಬ್ ತಪ್ುಪ 
ಭಾವನ ಯನನು ನಿವ ೇದಿಸನವುದನ).  
 ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದ ೂೇಷ್ರಹಿತವಾದ ಶ್ನದೆಭಾವನ ಗಳ ೆಂಬ್ 
ಉಪ್ಚಾರದಿೆಂದ ಅೆಂತಮನಮಖ ಮನಸನುಳ್ುವನಾಗಿ ಅೆಂತರೆಂಗದ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗವನನು ಪ್ೂಜಿಸಬ ೇಕನ. 

ಏವಿಂವಧ ೈರ್ ಭಾವಶುದ್ ಾೈಃ 
ಉಪಚಾರ ೈರ ದ್ಷಿತ ೈಃ | 

ಪಾತುಯನುಮಖ ರ್ನಾಭ್ತಾಾ 
ಪೂಜಯೀಲಲಿಂಗಮಾಿಂತರಮ್ 
|12-20 

ಮೌನವ ೇ ಘೆಂಟಾನಾದವು, ಶ್ಬ್ದ ಸಪಶಾಮದಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳ್ನನು ಅಪ್ತಮಸನವುದ ೇ ತಾೆಂಬ್ೂಲ 
ಸಮಪ್ಮಣ ಯನ, ವಿಷ್ಯಭಾರೆಂರ್ತಯನನು 
ಕಳ ದನಕ ೂಳ್ಳುವುದ ೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಯನ, ಬ್ನದಿೆಯನನು 
ತಾದಾತಯಗ ೂಳಸನವುದ ೇ ನಮಸಾೂರವು. 

ಇತಿ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಸ್ಥಲಿಂ  ಅಥ ಶ್ವಯೀಗ ಸ್ಮಾಧಿಸ್ಥಲಮ್  

ಅಿಂತಃಕಾಯಾರತಸಾಯಸ್ಯ 
ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನಕ್ಾಮೈಃ | 

ಶ್ವಾತಮಧಾಯನಸ್ಿಂಪತಿತಃ 
ಸ್ಮಾಧಿರಿತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 12-21 

ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಾರ್ಮನ ಕರಮದ ಅೆಂತರೆಂಗಕ್ತರಯಯಲಿ ರತನಾದ ಈ 
ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಗ  ಉೆಂಟಾದ ಶಿವಾತಮ ಧಾಯನಸೆಂಪ್ರ್ತತಯೇ (ಶಿವ-ಜಿೇವರ 
ಸಮಾನ ಸಮರಸ ರೂಪ್ವಾದ ಧಾಯನವ ೇ) ಸಮಾಧಯೆಂದನ 
ಹ ೇಳ್ಲಪಡನತತದ . 

ಸ್ವಿತತ ್ ತವೀಪರಿಗತಮ್ 

ಸ್ಚಿಚದ್ಾನಿಂದಭಾಸ್ುರಮ್ | 

ಸ್ಾಪಾಕಾಶರ್ನಿದ್ ಿಶಯಮ್ 

ಅವಾಙ್ಮನಸ್ಗ ್ ೀಚರಮ್|12-22 
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ಉಮಾಖಯಯಾ ರ್ಹಾಶಕಾಯ 
ದೀಪಿತಿಂ ಚಿತಾವರ್ಪಯಾ | 

ಹ್ಿಂಸ್ರ್ಪಿಂ ಪರಾತಾಮನಮ್ 

ಸ ್ ೀಹ್ಿಂಭಾವ ೀನ ಭಾವಯೀತ್ | 
ತದ್ ೀಕ್ತಾನತಾಸ್ಥದಾಃ 
ಸ್ಮಾಧಿಃ ಪರಮೀ ರ್ತಃ||12-23 

36 ತತತವಗಳ್ ಅಗರಭಾಗದಲಿರನವ, ಸಚಿಿದಾನೆಂದ ಸವರೂಪ್ನಾದ, 

ಸವಯೆಂಪ್ರಕಾಶ್ರೂಪ್ನಾದ, ತ ೂೇರಿಸಲನ ಬಾರದ  ಇರನವ, ವಾಣಿ ಮತನತ 
ಮನಸನುಗಳಗ  ಅಗ ೂೇರ್ರನಾದ, ಚಿತುವರೂಪ್ತಣಿಯಾದ ಉಮಾ ಎೆಂಬ್ 
ಹ ಸರಿನ ಮಹಾಶ್ಕ್ತತಯೆಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸನರ್ತತರನವ, ಹ್ೆಂಸರೂಪ್ನಾದ ಆ 
ಪ್ರಮಾತಮನನನು ಸ ೂೇಹ್ೆಂ ಎೆಂಬ್ ಭಾವನ ಯೆಂದ ಭಾವಿಸಬ ೇಕನ. (ಈ 
ಭಾವನ ಯೆಂದನೆಂಟಾದ) ತಾದಾತಯಸಿದಿೆಯೇ ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ 
ಸಮಾಧಯೆಂದನ ಸಮಮತವಾಗಿದ . 

ಪರಬ್ಾಹ್ಮ ರ್ಹಾಲಿಂಗಮ್ 

ಪ್ಾಾಣ ್ ೀ ಜೀವಃ ಪಾಕೀತಿಿತಃ | 
ತದ್ ೀಕ್ಭಾವರ್ನನಾತ್ 

ಸ್ಮಾಧಿಸ್ಥಃ ಪಾಕೀತಿಿತಃ || 12-

24 

ಮಹಾಲೆಂಗವ ೆಂದರ  ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮವು, ಪ್ಾರಣವ ೆಂದರ  
ಜಿೇವನ ೆಂದನ ಹ ೇಳ್ಲಪಟ್ಟಟದ . ಅವ ರಡರ ಐಕಯ 
ಭಾವನಾರೂಪ್ವಾದ ಮನನದಿೆಂದ 
ಸಮಾಧಸಥನ ೆಂದನ ಕರ ಯಲಪಡನತಾತನ  
(ಪ್ಾರಣಾರೂಢಾತ್ ಭವ ೇತ್ ಜಿೇವಃ ಎೆಂಬ್ 
ಆಗಮೊೇಕ್ತತ ಇದ ). 

ಅಿಂತಃ ಷಟ್ಚಕ್ಾರ್ಢಾನಿ 

ಪಿಂಕ್ಜಾನಿ ವಭಾವಯೀತ್ | 
ಬ್ಾಹಾಮದಸಾಥನಭ್ತಾನಿ 

ಭ್ಾರ್ಧಾಯಿಂತಾನಿ ರ್್ಲತಃ || 12-25 

ಅೆಂತರೆಂಗದಲಿ (ಜಿೇವ ೇಶ್ವರರಿಗ  ಆಶ್ರಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ೇಹ್ದಲಿ) 
ಮೂಲದಿೆಂದ (ಮೂಲಾಧಾರದಿೆಂದ) ಭೂರಮಧಯದವರ ವಿಗ  
(ಆಜ್ಞಾರ್ಕರದವರ ವಿಗ ) ಇರನವ ಆರನ ರ್ಕರಗಳ್ಲಿ ಆರೂಢಿಸಿರನವ 
(ಇರನವ)  
ಆರನ ರಿೇರ್ತಯ ಕಮಲಗಳ್ನನು ಭಾವಿಸಬ ೇಕನ. 

ಭ್ಾರ್ಧಾಯ ದ್ಧಾವಭಾಗ ೀ ತು 
ಸ್ಹ್ಸ್ಾದಲ ರ್ಿಂಬ್ುಜಮ್ | 
ಭಾವಯೀತತತಾ ವರ್ಲಮ್ 

ಚಿಂದಾಬಿಂಬ್ಿಂ ತದಿಂತರ ೀ || 12-
26 

ಭೂರಮಧಯದ ಊಧರವಭಾಗದಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮರೆಂಧರದಲಿ) 
ಸಹ್ಸರದಲದ ಕಮಲವನನು ಭಾವಿಸಬ ೇಕನ.  
ಆ ಕಮಲದಲಿ ನಿಮಮಲವಾದ ರ್ೆಂದರಬಿೆಂಬ್ವನನು 
ಭಾವಿಸಿ 

ಸ್್ಕ್ಷಮರಿಂಧಾಿಂ ವಜಾನಿೀಯಾತ್ 

ತತ ಕೈಲಾಸ್ಪದಿಂ ವದುಃ | 

ತತಾಸ್ಥಿಂ ಭಾವಯೀಚಛಿಂಭುಮ್ 

ಸ್ವಿಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || 12-27 

ಅದರ ಒಳ್ಗ  ಸೂಕ್ಷ್ಮರೆಂಧರವಿರನವುದನನು ರ್ತಳದನಕ ೂಳ್ುಬ ೇಕನ. ಅದನವ ೇ 
ಕ ೈಲಾಸ ಸಾಥನವು. ಅದರಲಿರನವ ಸವಮಕಾರಣಗಳಗ  ಕಾರಣವಾದ 
ಶ್ೆಂಭನವನನು ಭಾವಿಸಬ ೇಕನ. 

ಬ್ಹಿವಾಿಸ್ನಯಾ ವಶಾಮ್ 

ವಕ್ಲಾಪಥಿಿಂ ಪಾಕಾಶತ ೀ | 
ಅಿಂತವಾಿಸ್ಥತಚಿತಾತನಾಮ್ 

ಆತಾಮನಿಂದಃ ಪಾಕಾಶತ ೀ || 12-28 

ಬ್ಹಿರೆಂಗದ ವಾಸನ ಯೆಂದ (ಶ್ಬ್ದ, ಸಪಶಾಮದಿ 
ವಿಷ್ಯ ವಾಸನ ಯೆಂದ) ವಿಶ್ವವು ವಿಕಲಪರೂಪ್ವಾಗಿ 
(ಬ ೇಕನ ಬ ೇಡ ೆಂಬ್ ರೂಪ್ವಾಗಿ) ಪ್ರಕಾಶಿಸನತತದ . 
ಅೆಂತರೆಂಗದ ವಾಸನ ಯೆಂದ (ಶಿವೇಹ್ೆಂ 
ಭಾವದಿೆಂದ) ಕೂಡಿದ ಚಿತತವುಳ್ುವರಿಗ  
ಆತಾಮನೆಂದವು ಪ್ರಕಾಶಿಸನತತದ . 

ಆತಾಮರಣಸ್ರ್ುತ ಥೀನ 

ಪಾಮೀದರ್ಥನಾತ್ ಸ್ುಧಿೀಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಗಿಿನಾ ದಹ ೀತ್ ಸ್ವಿಮ್ 

ಪ್ಾಶಜಾಲಿಂ ಜಗನಮಯಮ್|| 12-29 

ಬ್ನದಿೆವೆಂತನಾದ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯನ ಆತಮವ ೆಂಬ್ ಅರಣಿ (ಅಗಿುಪ್ಾರಕಟ್ಯಕ ೂ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವ ಎರಡನ ಕಟ್ಟಟಗ ಗಳ್ಳ)ಯ ಮೇಲ  ಪ್ರಮೊೇದದ 
ಮಥನದಿೆಂದ (ಶಿವೇಹ್ೆಂ ಭಾವನ ಯೆಂದನೆಂಟಾದ ಆನೆಂದದ ವಿಚಾರ 
ಮಥನದಿೆಂದ) ಉತಪನುವಾದ ಜ್ಞಾನಾಗಿುಯೆಂದ ಜಗರ್ತತನ ಎಲಿ 
ಪ್ಾಶ್ಜಾಲವನನು ಸನಡನವನನ. 

ಸ್ಿಂಸಾರವಷವೃಕ್ಷಸ್ಯ 
ಪಿಂಚಕ ಲೀಶಪಲಾಶ್ನಃ | 
ಛ ೀದನ ೀ ಕ್ರ್ಿರ್್ಲಸ್ಯ 
ಪರಶುಃ ಶ್ವಭಾವನಾ || 12-30 

ಪ್ೆಂರ್ಕ ಿೇಶ್ (ಅವಿದಾಯ, ಅಸಿಮತಾ, ರಾಗ, ದ ವೇಷ್, 

ಅಭಿನಿವ ೇಷ್)ಗಳ ೆಂಬ್ ಪ್ಲಾಶ್ಗಳೆಂದ (ಎಲ ಗಳೆಂದ 
ಕೂಡಿದ) ಕಮಮಕ ೂ ಕಾರಣವಾದ ಸೆಂಸಾರವ ೆಂಬ್ 
ವಿಷ್ವೃಕ್ಷ್ವನನು ಕತತರಿಸಿ ಹಾಕಲನ ಶಿವಭಾವವ ೇ 
(ಶಿವೇಹ್ೆಂ ಭಾವವ ೇ) ಪ್ರಶ್ನವಾಗಿರನತತದ  
(ಕ ೂಡಲಯಾಗಿರನತತದ ). 

ಅಜ್ಞಾನರಾಕ್ಷಸ ್ ೀನ ೇಷ- 
ಕಾರಿಣಃ ಸ್ಿಂಹ್ೃತಾತಮನಃ | 

ಶ್ವಧಾಯನಿಂ ತು ಸ್ಿಂಸಾರ- 
ತರ್ಸ್ಶಚಿಂಡಭಾಸ್ಕರಃ | 

ಆತಮನನನು ಆವರಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾನವ ೆಂಬ್ ರಾಕ್ಷ್ಸನ ಕಣನುಗಳ್ನನು 
ತ ರ ಯಸಿದ, ಸೆಂಸಾರ ವ ೆಂಬ್ ಗಾಢಾೆಂಧಕಾರವನನು ದೂರ ಮಾಡಲನ 
ಶಿವಧಾಯನವು ಪ್ರರ್ೆಂಡವಾದ ಸೂಯಮ ನ ೂೇಪ್ಾದಿಯಲರಿನತತದ . 
ಶಿವನ ೂೆಂದಿಗ  ಏಕತಾನತ , ಅೆಂದರ  ತಾದಾತಯ ರೂಪ್ವಾದ 
ಸಿದಿೆಯನನು ಪ್ಡ ದನಕ ೂಳ್ಳುವುದ ೇ ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮಾಧಯೆಂದನ 
ಕರ ಯಲಪಡನವುದನ. 

 ಅಥ ಲಿಂಗನಿಜಸ್ಥಲಮ್ 
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ತದ್ ೀಕ್ತಾನತಾಸ್ಥದಾಃ 
ಸ್ಮಾಧಿಃ ಪರಮೀ ರ್ತಃ || 12-31 

   

ಸಾಾಿಂತಸ್ಥಶ್ವಲಿಂಗಸ್ಯ 
ಪಾತಯಕ್ಷಾನುಭವಸ್ಥಥತಿಃ | 
ಯಸ ಯೈವ ಪರಲಿಂಗಸ್ಯ 
ನಿಜಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ ೈಃ || 12-32 

ತನು ಅೆಂತರೆಂಗದಲರಿನವ (ಹ್ೃದಯಕಮಲದಲಿರನವ) ಶಿವಲೆಂಗದ 
(ಪ್ಾರಣಲೆಂಗದ) ಪ್ರತಯಕ್ಷ್ವಾದ ಅನನಭವದ ಸಿಥರ್ತಯೇ ಆ ಪ್ರಲೆಂಗದ 
(ಮಹಾಲೆಂಗದ) ನಿಜಸವರೂಪ್ವ ೆಂದನ ಹ ೇಳ್ಲಪಡನತತದ . 

ಬ್ಾಹ್ಮವಷಾವವದಯೀ ದ್ ೀವಾಃ 
ಸ್ವ ಿ ವ ೀದ್ಾದಯಸ್ತಥಾ | 

ಲೀಯಿಂತ ೀ ಯತಾ ಗರ್ಯಿಂತ ೀ 
ತಲಲಿಂಗಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ ಕ ೀವಲಮ್|33 

ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ನು ಮೊದಲಾದ ದ ೇವತ ಗಳ್ಳ ಮತನತ 
ಎಲಾಿ ಸಕಲ ವ ೇದಾಗಮಾದಿಗಳ್ಳ ಯಾವುದರಲ ಿ
ಲೇನಗ ೂಳ್ಳುವುವೇ ಮತನತ ಯಾವುದರಿೆಂದ 
ಹ ೂರಹ ೂಮನಮವವೇ, ಆ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮವ ೇ ಲೆಂಗವು. 

ಚಿದ್ಾನಿಂದರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶ್ವ ಏವ ನಿರಿಂಜನಃ | 
ಲಿಂಗಮಿತುಯಚಯತ ೀ ನಾನಯದ್ 

ಯತಃ ಸಾಯದಾಶಾಸ್ಿಂಭವಃ || 12-34 

ಯಾವುದರಿೆಂದ ವಿಶ  ವೇತಪರ್ತತಯನ ಆಗನವುದ ೂೇ ಮತನತ ಯಾವುದನ 
ಸಚಿಿದಾನೆಂದ ಸವರೂಪ್ವೇ, ನಿರೆಂಜನವೇ (ದ ೂೇಷ್ರಹಿತವೂ) ಆದ 
ಅದನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ೇ ಆಗಿದ . ಬ ೇರ  ಯಾವುದೂ ಇಲ.ಿ 

ಬ್ಹ್ುನಾತಾ ಕರ್ುಕ ತೀನ 

ಲಿಂಗಮಿತುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುಧ ೈಃ | 

ಶ್ವಾಭಿಧಿಂ ಪರಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ಚಿದ್ಾಪಿಂ ಜಗದ್ಾಸ್ಪದಮ್ || 35 

ಹ ಚಿಿಗ  ಹ ೇಳ್ಳವುದರಿೆಂದ ಏನನ ಪ್ರಯೇಜನ? 

ಜಗರ್ತತಗ  ಆಶ್ರಯವಾದ ಚಿದೂರಪ್ವಾದ ಶಿವನ ೆಂಬ್ 
ಅಭಿಧಾನವುಳ್ು ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮವ  ಲೆಂಗವ ೆಂಬ್ನದಾಗಿ 
ಬ್ನಧರನ (ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಳ) ಹ ೇಳ್ಳತಾತರ . 

ವ ೀದ್ಾಿಂತವಾಕ್ಯಜಾಿಂ ವದ್ಾಯಮ್ 

ಲಿಂಗಮಾಹ್ುಸ್ತಥಾಪರ ೀ | 
ತದಸ್ದ್ ್ಞೀಯರ್ಪತಾಾತ್ 

ಲಿಂಗಸ್ಯ ಬ್ಾಹ್ಮರ್ಪಿಣಃ || 12-36 

ಬ ೇರ ಯವರನ (ವ ೇದಾೆಂರ್ತಗಳ್ಳ) ವ ೇದಾೆಂತ ವಾಕಯಗಳೆಂದ (ಪ್ರಜ್ಞಾನೆಂ 
ಬ್ರಹ್ಮ, ತತತವಮಸಿ, ಅಹ್ೆಂ ಬ್ರಹಾಮಸಿಮ – ಅಯಮಾತಾಮಬ್ರಹ್ಮ, ಈ 
ಮಹಾವಾಕಯಗಳೆಂದ) ಉತಪನುವಾದ ವಿದ ಯಯನನು ಲೆಂಗವ ೆಂದನ 
ಕರ ಯನತಾತರ . ಆದರ  ಅದನ ಅಸತಯ (ಏಕ ೆಂದರ  ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮರೂಪ್ವಾದ 
ಲೆಂಗವು ಆ ವ ೇದಾೆಂತಜನಯ ಜ್ಞಾನಕ ೂ ಜ್ಞ ೇಯ ರೂಪ್ವಾಗಿರನತತದ ). 

ಅವಯಕ್ತಿಂ ಲಿಂಗಮಿತಾಯಹ್ುಃ 
ಜಗತಾಿಂ ರ್್ಲಕಾರಣಮ್ | 
ಲಿಂಗಿೀ ರ್ಹ ೀಶಾರಶ ಚೀತಿ 

ರ್ತಮೀತದಸ್ಿಂಗತಮ್ || 12-37 

ಜಗರ್ತತಗ  ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ಅವಯಕತವನನು 
(ಪ್ರಕೃರ್ತಯನನು) ಲೆಂಗವ ೆಂದನ ಹ ೇಳ್ಳವರನ ಮತನತ 
ಮಹ ೇಶ್ವರನನನು ಲೆಂಗಿಯೆಂದನ ಕರ ಯನವರನ. 
ಸಾೆಂಖಯರ ಈ ಮತವು ಅಸೆಂಗತವಾದನದನ. 

ನ ಸ್್ಯಿ ಭಾತಿ ತತ ಾೀಿಂದುಃ 
ನ ವದುಯನಿ ಚ ಪ್ಾವಕ್ಃ | 

ನ ತಾರಕಾ ರ್ಹಾಲಿಂಗ ೀ 
ದ್ ್ ಯೀತಮಾನ ೀ ಪರಾತಮನಿ || 12-38 

ಪ್ರಮಾತಮರೂಪ್ವಾದ ಆ ಮಹಾಲೆಂಗವು ಪ್ರಕಾಶ್ಮಾನವಾಗನರ್ತತರಲನ 
ಅಲಿ ಸೂಯಮನಾಗಲ, ರ್ೆಂದರನಾಗಲ, ವಿದನಯತ ತೇ ಆಗಲ,  

ಅಗಿುಯೇ ಆಗಲ, ನಕ್ಷ್ತರಗಳ ೇ ಆಗಲ, ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಾರವು (ಆ 
ಮಹಾಲೆಂಗದ ಪ್ರಕಾಶ್ದ ಮನೆಂದ  ಸೂಯಮರ್ೆಂದಾರದಿಗಳ್ಳ 
ನಿಸ ತೇಜವಾಗಿರನತಾತರ ). 

ಜ ್ಯೀತಿರ್ಿಯಿಂ ಪರಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಶುಾತಿರಾಹ್ ಶ್ವಾತಮಕ್ಮ್ | 
ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸ್ವಿಮಿದಮ್ 

ಪಾತಿಭಾತಿ ನ ಸ್ಿಂಶಯಃ || 12-39 

ಶಿವಸವರೂಪ್ವಾದ ಆ ಪ್ರಲೆಂಗವು 
ಜ ೂಯೇರ್ತಮಮಯವ ೆಂದನ ಶ್ನರರ್ತಯನ ಹ ೇಳ್ಳತತದ.ೆ  
(ಅೆಂತ ಯೇ) ಇದ ಲಿವೂ ಅವನ ಪ್ರಕಾಶ್ದಿೆಂದಲ ೇ 
ಪ್ರಕಾಶಿಸನರ್ತತರನತತದ . ಇದರಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಶ್ಯವೂ 
ಇಲಿ. 

ಲಿಂಗಾನಾಿಸ್ಥತ ಪರಿಂ ತತತವಮ್ 

ಯದಸಾಮಜಾ್ಯತ ೀ ಜಗತ್ | 
ಯದ್ ೀತದ್ಾಪತಾಿಂ ಧತ ತೀ 
ಯದತಾ ಲಯರ್ಶುಿತ ೀ || 12-40 

ಲೆಂಗತತತವಕ್ತೂೆಂತಲೂ ಶ ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ ೇರ ೂೆಂದನ ತತತವವಿಲಿ. ಈ 
ರ್ರಾರ್ರ ವಿಶ್ವವ ಲಿವೂ ಆ ಲೆಂಗತತತವದಿೆಂದಲ ೇ ಉತಪನುವಾಗಿದ . ಆ 
ಲೆಂಗತತತವದಲಿ ಇರನವೆಂಥಾದ ದೇ ಆಗಿದ  ಮತನತ ಅಲಿಯೇ ಎಲವಿೂ 
ಲಯಗ ೂಳ್ಳುವುದನ.  

ತಸಾಮಲಲಿಂಗಿಂ ಪರಿಂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ಸ್ಚಿಚದ್ಾನಿಂದಲಕ್ಷಣಮ್ | 

ನಿಜರ್ಪಮಿತಿ ಧಾಯನಾತ್ 

ತದವಸಾಥ ಪಾಜಾಯತ ೀ || 12-41 

ಆದದರಿೆಂದ ಸಚಿಿದಾನೆಂದ ಲಕ್ಷ್ಣರೂಪ್ವಾದ 
ಲೆಂಗವ ೇ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮವು. ಆ ಲೆಂಗವ ೇ ತನು 
ನಿಜರೂಪ್ವ ೆಂದನ ಧಾಯನಿಸನವುದರಿೆಂದ 
ಲೆಂಗನಿಜಸಿಥರ್ತಯನ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗನತತದ . 

ಇತಿ ಲಿಂಗನಿಜಸ್ಥಲಿಂ  ಅಥ ಅಿಂಗಲಿಂಗಸ್ಥಲಮ್  

ಜ್ಞಾನರ್ಿಂಗಮಿತಿ ಪ್ಾಾಹ್ುಃ 
ಜ್ಞ ೀಯಿಂ ಲಿಂಗಿಂ ಸ್ನಾತನಮ್ | 

ಜ್ಞಾನವುಳ್ುವನ ೇ ಅೆಂಗನ ೆಂದನ ಹ ೇಳ್ಳತಾತರ . ಸನಾತನವಾದ ಲೆಂಗವು, 
ಜ್ಞ ೇಯವ ೆಂಬ್ನದಾಗಿ ಕರ ಯಲಪಡನತತದ . ಇವ ರಡೂ ಯಾರಿಗ  
ಇರನತತವ ಯೇ ಅವನನ ಅೆಂಗಲೆಂಗಿಯೆಂದನ ಕರ ಯಲಪಡನತಾತನ . 

ಅಿಂಗ ೀ ಲಿಂಗಿಂ ಸ್ಮಾ ರ್ಢಮ್ 

ಲಿಂಗ ೀ ಚಾಿಂಗರ್ುಪಸ್ಥಥತಮ್ | 
ಅೆಂಗದಲಿ ಲೆಂಗವು ಸಮಾರೂಢವಾಗಿದ  
(ಸಮರಸವಾಗಿದ ) ಮತನತ ಲೆಂಗದಲಿ ಅೆಂಗವು 
ಉಪ್ಸಿಥತವಾಗಿದ  (ಸಮರಸವಾಗಿದ ). ಇವ ರಡೂ 
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ವದಯತ ೀ ತದಿವಯಿಂ ಯಸ್ಯ 
ಸ ್ ೀಿಂಗಲಿಂಗಿೀತಿ ಕೀತಿಿತಃ ||12-42 

ಏತದಸ್ಥತ ದಾಯಿಂ ಯಸ್ಯ 
ಸ್ ಭವ ೀದಿಂಗಲಿಂಗವಾನ್ ||12-43 

ಯಾರಲ ಿಇರನತತವ ಯೇ ಅವನ ೇ ಅೆಂಗಲೆಂಗಿ 

ಸಥಲಯಾಗಿದಾದನ  (ಅೆಂಗದಲಿ ಲೆಂಗವನನು, ಲೆಂಗದಲ ಿ
ಅೆಂಗವನನು – ಹಿೇಗ  ಇವ ರಡರ ಸಾಮರಸಯ 
ಸಿಥರ್ತಯನನು ಪ್ಡ ದವನ ೇ ಅೆಂಗಲೆಂಗಿ). 

ಜ್ಞಾತಾಾ ಯಃ ಸ್ತತಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಸಾಾಿಂತಸ್ಥಿಂ ಜ ್ಯೀತಿರಾತಮಕ್ಮ್ | 
ಪೂಜಯೀದ್ ಭಾವಯನಿಿತಯಮ್ 

ತಿಂ ವದ್ಾಯದಿಂಗಲಿಂಗಿನಮ್ ||12-44 

ತನು ಹ್ೃದಯ ಕಮಲದಲಿದದ ಜ ೂಯೇರ್ತಮಮಯವಾದ ಲೆಂಗವನನು 
ರ್ತಳದನಕ ೂೆಂಡನ (ಶ್ನರರ್ತ, ಗನರನ, ಸಾವನನಭವಗಳೆಂದ) ನಿತಯವೂ 
ಯಾವಾತನನ ಅದನನು ಪ್ೂಜಿಸನವನ ೂೇ  
ಮತನತ ಭಾವಿಸನವನ ೂೇ ಅವನನನು ಅೆಂಗಲೆಂಗಿಯೆಂದನ 
ರ್ತಳದನಕ ೂಳ್ುಬ ೇಕನ. 

ಜ್ಞಾಯತ ೀ ಲಿಂಗಮೀವ ೈಕ್ಮ್ 

ಸ್ವ ಿಃ ಶಾಸ ರಃ ಸ್ನಾತನ ೈಃ | 
ಬ್ಾಹ ೇತಿ ವಶಾಧಾಮೀತಿ 

ವರ್ುಕ ತೀಃ ಪದಮಿತಯಪಿ || 12-45 

ಸನಾತನಗಳಾದ (ಅನಾದಿಗಳಾದ) ಎಲಿ 
ಶಾಸರಗಳ್ಳ ಆ ಒೆಂದ ೇ ಆದ ಲೆಂಗವನನು 
ಬ್ರಹ್ಮವ ೆಂತಲೂ, ವಿಶ್ವಕ ೂ ಆಧಾರವ ೆಂತಲೂ, 

ಮನಕ್ತತಯ ಸಾಥನವ ೆಂತಲೂ ಹ ೇಳ್ಳತತವ . 

ರ್ುಕತರ್ಪಮಿದಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಇತಿ ಯಸ್ಯ ರ್ನಃಸ್ಥಥತಿಃ | 

ಸ್ ರ್ುಕ ತ್ೀ ದ್ ೀಹ್ಯೀಗ ೀಪಿ 

ಸ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸ್ ರ್ಹಾಗುರುಃ || 12-46 

ಈ ಲೆಂಗವು ಮನಕ್ತತಸವರೂಪ್ವಾದನದನ ಎೆಂಬ್ನದಾಗಿ ಯಾರ ಮನಸಿುನ 
ಸಿಥರ್ತ ಇರನತತದ ಯೇ ಅವನನ ದ ೇಹ್ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಯಾಗಿದದರೂ ಮನಕತನ ೇ 
ಆಗಿರನತಾತನ .  
ಅವನ ೇ ಜ್ಞಾನಿಯನ ಮತನತ ಅವನ ೇ ಮಹಾಗನರನವು. 

ಅನಾದನಿಧನಿಂ ಲಿಂಗಮ್ 

ಕಾರಣಿಂ ಜಗತಾಮಿತಿ | 

ಯೀ ನ ಜಾನಿಂತಿ ತ ೀ ರ್್ಢಾ 

ಮೀಕ್ಷಮಾಗಿ ಬ್ಹಿಷೃತಾಃ||47 

ಆದಿ ಅೆಂತಯಗಳಲಿದ ಆ ಲೆಂಗವು ಜಗರ್ತತಗ  
ಕಾರಣವಾಗಿರನತತದ . ಈ ರಿೇರ್ತಯಾಗಿ ಯಾರನ 
ರ್ತಳದನಕ ೂಳ್ಳುವುದಿಲವಿೇ ಅವರನ 
ಮೂಢರ ೆಂತಲೂ, ಮೊೇಕ್ಷ್ಮಾಗಮ 
ಬ್ಹಿಷ್ೃತರ ೆಂತಲೂ (ಮೊೇಕ್ಷ್ಮಾಗಮಕ ೂ 
ಅನಹ್ಮರ ೆಂತಲೂ) ರ್ತಳದನಕ ೂಳ್ುಬ ೇಕನ. 

ಯಃ ಪ್ಾಾಣಲಿಂಗಾಚಿನ ಭಾವ ಪೂವ ಿರ್- 
ಧಮಿರುಪ್ ೀತಃ ಶ್ವಭಾವತಾತಾಮ | 

ಸ್ ಏವ ತುಯಿಃ ಪರಿ ಕೀತಿಿತ ್ ೀಸೌ 

ಸ್ಿಂವದಾಪ್ಾಕಾಚಛರಣಾಭಿಧಾನಃ || 12-48 

ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಾರ್ಮನ ಸಥಲದಲ ಿಹ ೇಳದ ಭಾವಪ್ೂಣಮವಾದ ಧಮಮಗಳೆಂದ (ಕ್ಷ್ಮಾದಿ 
ಸದನುಣಗಳೆಂದ) ಯಾವನನ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರನತಾತನ ಯೇ ಮತನತ 

ತನಯಾಮವಸ ಥಯಲಿರನತಾತನ ಯೇ ಅೆಂತಹ್ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಸಥಲದ ಸಾಧಕನ ೇ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಿಪ್ಕವ 
ಸಿಥರ್ತಯೆಂದ ಶ್ರಣನ ೆಂದನ ಕರ ಯಲಪಡನತಾತನ . 
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