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ತ್ರಯೀದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ 
ಶರಣಸ್ಯ ಚತ್ುವಿಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗಃ -ಶರಣಸ್ಥಲಮ್ 

|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಪರಸಾದೀತಿ 

ಪ್ಾರಣಲಂಗೀತಿ ಬ  ೀಧಿತ್ಃ | 
ಕ್ಥಮೀಷ ಸ್ಮಾದಷಟಃ 
ಪುನಃ ಶರಣಸ್ಂಜ್ಞಕ್ಃ || 13-1 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಅಂಗಲಂಗೀ ಜ್ಞಾನರ ಪಃ 
ಸ್ತಿೀ ಜ್ಞ ೀಯಃ ಶ್ವಃ ಪತಿಃ | 

ಯತಸೌಖ್ಯಂ ತ್ತ್ೌಮಾವ ೀಶ ೀ 
ತ್ದ್ಾವನ್ ಶರಣನಾಮವಾನ್ || 13-2 

ಸ್ಥಲಮೀತ್ತ್ೌಮಾಖ್ಾಯತ್ಮ್ 

ಚತ್ುರ್ಾಿ ಧಮಿಭ ೀದತ್ಃ | 

ಆದ್ಸ ಶರಣಮಾಖ್ಾಯತ್ಮ್ 

ತ್ತ್ಸಾಾಮ ಸ್ವರ್ಿನಮ್ || 13-3 

#ತ್ತ  ೀ ನಿದ್ ಿಶಮುದಿಷಟಮ್ 

ಶ್ೀಲಸ್ಂಪ್ಾದನಂ ತ್ತ್ಃ | 
ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣಮೀತ ೀಷಾಮ್ 

ಕ್ಥಯಾಮಿ ನಿಶಮಯತಾಮ್ || 13-4 

 ಅಥ ಶರಣಸ್ಥಲಮ್ ಸ್ತಿೀವ ರಮಣ ೀ ಯಸ್ುಾ 
ಶ್ವ ೀ ಶಕ್ಾಂ ವಭಾವಯನ್ | 
ತ್ದನಯ ವಮುಖ್ಃ ಸ  ೀಯಮ್ 

ಜ್ಞಾತ್ಃ ಶರಣನಾಮವಾನ್ || 13-5 

#ಪರಿಜ್ಞಾತ ೀ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಕ  ೀ ವಾನಯಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತಿ | 

ನಿರ್ಾನ ೀ ಮಹತಿ ಪ್ಾರಪ್ ಾೀ 
ಕ್ಃ ಕಾಚಂ ಯಾಚತ ೀನಯತ್ಃ || 13-6 

ಶ್ವಾನಂದಂ ಸ್ಮಾಸಾದಯ 
ಕ  ೀ ವಾನಯಮುಪತಿಷಠತ ೀ | 

ಗಂಗಾಮೃತ್ಂ ಪರಿತ್ಯರ್ಯ 
ಕ್ಃ ಕಾಂಕ್ಷ ೀನೃಗತ್ೃಷ್ಣಿಕಾಮ್ || 13-7 

#ಸ್ಂಸಾರತಿಮಿರಚ ಛೀದ್ ೀ 
ವನಾ ಶಂಕ್ರಭಾಸ್ಕರಮ್ | 

ಪರಭವಂತಿ ಕ್ಥಂ ದ್ ೀವಾಃ 
ಖ್ದ್  ಯೀತಾ ಇವ ದ್ ೀಹಿನಾಮ್ || 13-8 

ಸ್ಂಸಾರಾತ್ಿಃ ಶ್ವಂ ಯಾಯಾದ್ 

ಬ್ರಹಾಾದ್ ಯೈಃ ಕ್ಂ ಫಲಂ ಸ್ುರ ೈಃ | 
ಚಕ  ೀರಸ್ೃಷ್ಣತ್ಃ ಪಶ ಯೀತ್ 

ಚಂದರಂ ಕ್ಂ ತಾರಕಾ ಅಪಿ || 13-9 

#ಶ್ವ ಏವ ಸ್ಮಸಾಾನಾಮ್ 

ಶರಣಯಃ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ | 

ಸ್ಂಸಾರ  ೀಗ ದಷಾಟನಾಮ್ 

ಸ್ವಿಜ್ಞಃ ಸ್ವಿದ್  ೀಷಹಾ || 13-10 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಸ್ಮುತ್ಪನ ನೀ 
ಪರಾನಂದಃ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ತ್ದ್ಾಸ್ಕ್ಾಮನಾ ಯೀಗೀ 
ನಾನಯತ್ರ ರಮತ ೀ ಸ್ುಧಿೀಃ || 13-11 

#ತ್ಸಾಾತ್ ಸ್ವಿಪರಯತ ನೀನ 

ಶಂಕ್ರಂ ಶರಣಂ ಗತ್ಃ | 

ತ್ದನಂತ್ ಸ್ುಖ್ಂ ಪ್ಾರಪಯ 
ಮೀದತ ೀ ನಾನಯಚಂತ್ಯಾ || 13-12 

ಇತಿ ಶರಣಸ್ಥಲಂ ಅಥ ತಾಮಸ್ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್ 

ಶ್ವಾಸ್ಕ್ಾ ಪರಾನಂದ- 
ಮೀದನಾ ಗುರುಣಾ ಯತ್ಃ | 
ನಿರಸ್ಯಂತ ೀ ತ್ಮೀಭಾವಾಃ 
ಸ್ ತಾಮಸ್ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 13-13 

#ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ಮೀಮಿಶರಮ್ 

ನ ತ್ಸ್ಯ ಗತಿರಿಷಯತ ೀ | 

ಸ್ತ್ಾವಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನಯೀಗಸ್ಯ 
ನ ೈಮಿಲಯಂ ವದುರುತ್ಾಮಾಃ || 13-14 

ಶಮೀ ದಮೀ ವವ ೀಕ್ಶಚ 
ವ ೈರಾಗಯಂ ಪೂಣಿಭಾವನಾ | 
ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕಾರುಣಯಸ್ಂಪತಿಾಃ 
ಶರದ್ಾಾ ಸ್ತ್ಯಸ್ಮುದಭವಾ || 13-15 

#ಶ್ವಭಕ್ಾಃ ಪರ  ೀ ಧಮಿಃ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಯ  ಬಾಂಧವಾಃ | 

ಏತ ೈಯುಿಕ  ಾೀ ಮಹಾಯೀಗೀ 
ಸಾತಿಾವಕ್ಃ ಪರಿಕ್ೀತಿಿತ್ಃ || 13-16 

ಕಾಮಕ  ರೀಧ ಮಹಾಮೀಹ- 
ಮದ ಮಾತ್ೌಯಿ ವಾರಣಾಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮೃಗ ೀಂದರಸ್ಯ 

#ಯತ್ರ ಕ್ುತಾರಪಿ ವಾ ದ್ ವೀಷ್ಣಟ 
ಪರಪಂಚ ೀ ಶ್ವರ ಪಿಣಿ | 
ಶ್ವದ್ ವೀಷ್ಣೀ ಸ್ ವಜ್ಞ ೀಯೀ 

ಯೀ ದ್ ವೀಷ್ಣಟ ಸ್ಕ್ಲಾನ್ ಲ  ೀಕಾನ್ 

ಯೀ ವಾಹಂಕ್ುರುತ ೀ ಸ್ದ್ಾ | 
ಯೀ ಸ್ತ್ಯಭಾವನಾ ಯುಕ್ಾಃ 

#ತ್ಮೀ ಮ ಲಾ ಹಿ ಸ್ಂಜಾತಾ 

ರಾಗ ದ್ ವೀಷಾದ ಪ್ಾದಪ್ಾಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ುಠಾರ ೀಣ 
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ಕ್ಥಂ ತಿಷಠಂತಿ ಸ್ನಿನರ್ಸ || 13-17  ರರ್ಸಾವಷಟ ಮಾನಸ್ಃ || 13-18 ಸ್ ತಾಮಸ್ ಇತಿ ಸ್ೃತ್ಃ || 13-19 ಛ ೀದಯಂತ ೀ ಹಿ ನಿರಂತ್ರಮ್ || 13-20 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಸ್ಮುತ್ಪನ ನೀ 
ಸ್ಹಸಾರದತ್ಯ ಸ್ನಿನಭ ೀ | 

ಕ್ುತ್ಸ್ಾ ಮೀವಕಾರಾಸ್ುಯಃ 
ಮಹತಾಂ ಶ್ವಯೀಗನಾಮ್ || 13-21 

ಇತಿ ತಾಮಸ್ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಂ  
 
ಅಥ ನಿದ್ ಿಶಸ್ಥಲಮ್ 

ನಿರಾಕ್ೃತ್ಯ ತ್ಮೀಭಾಗಮ್ 

ಸ್ಂಸಾರಸ್ಯ ಪರವತ್ಿಕ್ಮ್ | 

ನಿದಿಶಯತ ೀ ತ್ು ಯಜಾಞಾನಮ್ 

ಸ್ ನಿದ್ ಿಶ ಇತಿ ಸ್ೃತ್ಃ | 13-22 

#ಗುರುರ ೀವ ಪರಂ ತ್ತ್ಾವಮ್ 

ಪರಕಾಶಯತಿ ದ್ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಕ  ೀ ವಾ ಸ್ ಯಿಂ ವನಾ ಲ  ೀಕ ೀ 
ತ್ಮಸ  ೀ ವನಿವತ್ಿಕ್ಃ || 13-23 

ಅಂತ್ರ ೀಣ ಗುರುಂ ಸಿದಾಮ್ 

ಕ್ಥಂ ಸ್ಂಸಾರ ನಿಷೃತಿಃ | 

ನಿದ್ಾನಜ್ಞಂ ವನಾ ವ ೈದಯಮ್ 

ಕ್ಂ ವಾ ರ  ೀಗ  ೀ ನಿವತ್ಿತ ೀ ||13-24 

#ಅಜ್ಞಾನಮಲನಂ ಚತ್ಾ- 
ದಪಿಣಂ ಯೀ ವಶ  ೀಧಯೀತ್ | 
ಪರಜ್ಞಾ ವಭ ತಿ ಯೀಗ ೀನ 

ತ್ಮಾಹುರ್ ಗುರುಸ್ತ್ಾಮಮ್ || 13-25 

ಅಪರ  ೀಕ್ಷಿತ್ ತ್ತ್ಾವಸ್ಯ 
ಜೀವನುಾಕ್ಾ ಸ್ವಭಾವನಃ | 

ಗುರ  ೀಃ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ೀ ಸ್ಂಸಿದ್ ಾೀ 
ಕ  ೀವಾಲ  ೀಕ ೀಷು ದುಲಿಭಃ || 13-26 

#ಕ ೈವಲಯ ಕ್ಲಪತ್ರವೀ 
ಗುರವಃ ಕ್ರುಣಾಲಯಾಃ | 

ದುಲಿಭಾ ಹಿ ರ್ಗತ್ಯಸಿಾನ್ 

ಶ್ವಾದ್ ವೈತ್ ಪರಾಯಣಾಃ || 13-27 
ಕ್ಷಿೀರಾಬ್ಧಾರಿವ ಸಿಂಧ ನಾಮ್ 

ಸ್ುಮೀರುರಿವ ಭ ಭೃತಾಮ್ | 
ಗರಹಾಣಾಮಿವ ತಿಗಾಾಂಶುಃ 
ಮಣಿೀನಾಮಿವ ಕಸಸ್ುಾಭಃ || 13-28 

#ದುರಮಾಣಾಮಿವ ಭದರಶ್ರೀಃ 
ದ್ ೀವಾನಾಮಿವ ಶಂಕ್ರಃ | 
ಗುರುಃ ಶ್ವಃ ಪರಃ ಶಾಲಘ ಯೀ 
ಗುರ ಣಾಂ ಪ್ಾರಕ್ೃತಾತ್ಾನಾಮ್ || 13-29 

ಇತಿ ನಿದ್ ಿಶಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಶ್ೀಲ ಸ್ಂಪ್ಾದನಸ್ಥಲಮ್ 

ಜಜ್ಞಾಸಾ ಶ್ವತ್ತ್ಾವಸ್ಯ 
ಶ್ೀಲಮಿತ್ುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುರ್ ೈಃ | 
ನಿದ್ ಿಶಯಯೀಗಾ ದ್ಾಯಾಿಣಾಮ್ 

ತ್ದ್ಾವನ್ ಶ್ೀಲೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 13-30 

#ಪರಪನಾನತಿಿಹರ ೀ ದ್ ೀವ ೀ 
ಪರಮಾತ್ಾ ನಿ ಶಂಕ್ರ ೀ | 

ಭಾವಸ್ಯ ಸಿಥರತಾಯೀಗಃ 
ಶ್ೀಲಮಿತ್ುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುರ್ ೈಃ || 13-31 

ಶ್ೀಲಂ ಶ್ವ ೈಕ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಶ್ವರ್ಾಯನ ೈಕ್ ತಾನತಾ | 

ಶ್ವಪ್ಾರಪಿಾ ಸ್ಮುತ್ಕಂಠಾ 

ತ್ದ್  ಯೀಗೀ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಸ್ೃತ್ಃ || 13-32 

#ಶ್ವಾದನಯತ್ರ ವಜ್ಞಾನ ೀ 
ವ ೈಮುಖ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸ್ುಸಿಥರಮ್ | 
ತ್ದ್ಾಸ್ಕ್ಾ ಮನ  ೀವೃತಿಾಃ 
ತ್ಮಾಹುಃ ಶ್ೀಲಭಾರ್ನಮ್ || 13-33 

ಪತಿವರತಾಯಾ ಯಚಛೀಲಮ್ 

ಪತಿರಾಗಾತ್ ಪರಶಸ್ಯತ ೀ | 
ತ್ಥಾ ಶ್ವಾನುರಾಗ ೀಣ 

ಸ್ುಶ್ೀಲ  ೀಭಕ್ಾ ಉಚಯತ ೀ || 13-34 

#ಪತಿಂ ವನಾ ಯಥಾ ಸಿರೀಣಾಮ್ 

ಸ ೀವಾನಯಸ್ಯ ತ್ು ಗಹಿಣಾ | 
ಶ್ವಂ ವನಾ ತ್ಥಾನ ಯೀಷಾಮ್ 

ಸ ೀವಾ ನಿಂದ್ಾಯ ಕ್ೃತಾತ್ಾನಾಮ್ || 13-35 

ಬ್ಹುನಾತ್ರ ಕ್ಮುಕ ಾೀನ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೈಕ್ ನಿಷಠತಾ | 

ಶ್ೀಲಮಿತ್ುಯಚಯತ ೀ ಸ್ದಭಃ 
ಶ್ೀಲವಾಂಸ್ಾತ್ಪರ  ೀ ಮತ್ಃ || 13-36 

#ಶ್ವಾತ್ಾಬ  ೀರ್ ೈಕ್ ರತ್ಃ ಸಿಥರಾಶಯಃ 
ಶ್ವಂ ಪರಪನ  ನೀ ರ್ಗತಾಮಧಿೀಶಮ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ ನಿಷಾಠಹಿತ್ ಶ್ೀಲಭ ಷಣಃ 
ಶ್ವ ೈಕ್ಯವಾನ ೀಷ ಹಿ ಕ್ಥಯತ ೀ ಬ್ುರ್ ೈಃ-37 

ಇತಿ ಶ್ೀಲಸ್ಂಪ್ಾದನ ಸ್ಥಲಂ 

ಓಂ ತ್ತ್ೌತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗೀತ ೀಷು ಸಿದ್ಾಾಂತಾಗಮೀಷು ಶ್ವಾದ್ ವೈತ್ವದ್ಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ಯಸ್ಂವಾದ್ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಿನಿಣಿಯೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಶ್ವಾಚಾಯಿವರಚತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದ್ಾಾಂತ್ಶ್ಖ್ಾಮಣಸ ಶರಣಸ್ಥಲ ೀ ಶರಣಸ್ಥಲಾದಚತ್ುವಿಧಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗ  ೀ ನಾಮ  

ತ್ರಯೀದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ  ಾೀತ್ರಮ್  

ಯದಕ್ಷರ ಪದ ಭರಷಟಮ್  

ಮಾತಾರಹಿೀನಂ ಚ ಯದಭವ ೀತ್ |  
ತ್ತ್ೌವಿಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ದ್ ೀವ  

ಶ್ರೀರ ೀಣುಕ್ ಗಣ ೀಶವರ: 

ಓಂ ಸ್ವ ೀಿಷಾಂ ಸ್ವಸಿಾರ್ ಭವತ್ು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಿಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ ಭವತ್ು 
ಓಂ ಸ್ವ ೀಿಷಾಂ ಶ್ವಂ ಭವತ್ು 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಓಂ ಸ್ಹನಾ ಭವತ್ು  
ಸ್ಹನಸಭು ನಕ್ುಾ 
ಸ್ಹ ವೀಯಿಂ ಕ್ರವಾವಹ ೈ 
ತ ೀರ್ಸಿವ ನಾ ವ ಧಿೀತ್ ಮಸ್ುಾ 
ಮಾ ವದವಷಾವ ಹ ೈ 
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 

ಲ  ೀಕಾ ಸ್ಮಸಾಾ ಸ್ುಖಿನ  ೀ ಭವಂತ್ು 
ಸ್ವ ೀಿ ರ್ನಾಃ ಸ್ುಖಿನ  ೀ ಭವಂತ್ು 
ಸ್ವ ೀಿ ಸ್ಂತ್ು ನಿರಾಮಯಃ 
ಸ್ವ ೀಿ ಭದ್ಾರಣಿ ಪಶಯಂತ್ು 
ಮಾ ಕ್ಶ್ಚತ್ ದುಃಖ್ ಭಾಭಿವ ೀತ್ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ್: ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ್ಯ ರ್ಯ ಶ್ವ ಗೀತ ೀ      
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

 ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ್: ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯ ವಹಾರಿಣಿ   
ರ್ಯ ರ್ಯ ಶ್ವ ಗೀತ ೀ      
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಾಿಂತ್ ಶ್ಖ್ಾಮಣಿ 

ಸ್ಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಸ್ಂಜ ನೀ   ಸ್ುಖ್ಾಯತ ೀ|  
ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ 

ಕ್ಲಸಿೀ ಸ್ಂಭವಮುನಿವರ  
ಸ್ುಕ್ುರತ ೈರವತಿೀಣ ೀಿ                     
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

 ಏಕ  ೀತ್ಾರ ಶತ್ ಸ್ಂಖ್ಯ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದೀಪ್ ೀ 
ಸ್ಥಲ ಮಣಿ ಮಯ ದೀಪ್ ೀ 
ಶ್ವಯೀಗ ಶ್ವಾಚಾಯಿ  
ಶ್ವಯೀಗ ಶ್ವಾಚಾಯಿ  
ಸ್ವಣಾಿಕ್ಷರ ರಚತ ೀ 
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಅಷಾಟವರಣ ವರ್ಾಯಿನಿ  
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ  ೀಪ್ಾನ ೀ 
ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸ  ೀಪ್ಾನ ೀ 
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಿನಿ  
ಪಂಚಾಚಾರ  ವಮಶ್ಿನಿ 

ತ್ತ್ಾವ ತ್ರಯಗೀತ ೀ    
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ       

ಗುರುಚರಲಂಗ ಸ್ಪಯಾಿ 

ದೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ದೀಕ್ಷಾ ವಖ್ಾಯತ ೀ 
ಶತ್ ಶತ್ ಭಕ್ಾ ಸ್ು ಗೀತ ೀ  
ಶತ್ ಶತ್ ಭಕ್ಾ ಸ್ು ಗೀತ ೀ  
ವದ್ ಯೀ ಬ್ರಹಾ ಪರ ೀ  
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                   

ಶರಣಾಗತ್ ಕ್ರುಣಾರಸ್   
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ್ ಹಸ ಾ 
ಘಟ ಶ  ೀಭಿತ್ ಹಸ ಾ 
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ಾ ವರ್ಾಯಿನಿ  
ನಿಶಚಲ ಭಕ್ಾ ವರ್ಾಯಿನಿ  
ಮಲಹಾರಿಣಿ ಗಂಗ ೀ 
 ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   

ಶ್ರೀ  ಶ್ವಯೀಗ ಸ್ುವ ೀದ್ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗಮ ವದ್ ಯೀ 
ಶ ೈವಾಗಮ ವದ್ ಯೀ 
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬ್ುದುುದ  
ಷಡಧಿಕ್-ತಿರಮಶದ್  ಬ್ುದುುದ 

ಶ್ವ ಸಾಗರ ರಮಯೀ 
 ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ          

ವಶವರಾಧಯ  ರ್ಗದುುರು   
ಸಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಸಿಂಹಾಸ್ನ ಪತಿನಾ 

ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರರ್ಥತಾ   
ಪರವಚನ ಮಾಲಾ ಗರರ್ಥತಾ   
ಭ  ಮಂಡಲ ರ್ಾಯಾಿ        
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ          

ಜ್ಞಾನಾಮೃತ್ ಪರಿತ್ೃಪ್ ೈ:   
ಕ  ೀಟಿ ರ್ನ ೈರ್ ವಂದ್ ಯೈ:  
ಕ  ೀಟಿ ರ್ನ ೈರ್ ವಂದ್ ಯೈ:  
ಸಾ ತ್ವಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ್:|   
ಸಾ ತ್ವಮ್  ಭಗವತಿ ಮಾತ್:     
ರ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ಗೀತ ೀ       
ಓಂ ರ್ಯ  ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 

ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ್:-ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ್ಯ ರ್ಯ ಶ್ವ ಗೀತ ೀ     
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        

ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ   
ಮಾತ್:-ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ 
ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ ೀಣುಕ್ ಹೃದಯವಹಾರಿಣಿ 

ರ್ಯ ರ್ಯ ಶ್ವ ಗೀತ ೀ     
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        

ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        
ಓಂ ರ್ಯ ರ ೀಣುಕ್ ಗೀತ ೀ                        
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ತ್ರಯೀದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ ಶರಣಸ್ಥಲ ೀ ಶರಣಸ್ಥಲಾದಚತ್ುವಿಧ ಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗಃ 
|| ಅಗಸ್ಯ ಉವಾಚ || 

ಮಾಹ ೀಶವರಃ ಪರಸಾದೀತಿ 

ಪ್ಾರಣಲಂಗೀತಿ ಬ  ೀಧಿತ್ಃ | 
ಕ್ಥಮೀಷ ಸ್ಮಾದಷಟಃ 
ಪುನಃ ಶರಣಸ್ಂಜ್ಞಕ್ಃ || 13-1 

(ಹ ೇ ಗಣಾಧೇಶ್ವರನ ೇ) ಮಾಹ ೇಶ್ವರನ ೆಂದೂ, ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂದೂ 
ಬ ೂೇಧಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯೇ ಮತ್ ೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿೆಂದ 
ಶ್ರಣನ ೆಂಬ ಹ ಸರುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುವನು. 

|| ಶ್ರೀ ರ ೀಣುಕ್ ಉವಾಚ || 

#ಅಂಗಲಂಗೀ ಜ್ಞಾನರ ಪಃ 
ಸ್ತಿೀ ಜ್ಞ ೀಯಃ ಶ್ವಃ ಪತಿಃ | 

ಯತಸೌಖ್ಯಂ ತ್ತ್ೌಮಾವ ೀಶ ೀ 
ತ್ದ್ಾವನ್ ಶರಣನಾಮವಾನ್ ||2 

ಜ್ಞಾನರೂಪ್ನಾದ (ಶಿವಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ) 
ಅೆಂಗಲೆಂಗಿಯಾದ ಪ್ಾರಣಲೆಂಗಿಯೇ ಸತಿಯೆಂದು, 
ಶಿವನು ಪ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂೆಂಡು ಇವರಿಬಬರ 
ಸಮಾವ ೇಶ್ದಲಿ (ಸಮಾನ ಸಮರಸ ರೂಪ್ವಾದ 
ಸಾಮರಸಯದಲಿ) ಯಾವ ಸೌಖ್ಯವುೆಂಟಾಗುವುದ ೂೇ, 

ಅದನುು ಪ್ಡ ದವನ ೇ ಶ್ರಣನ ೆಂದು 
ಹ ಸರುಳ್ಳವನಾಗುವನು (ಶ್ರಣನಾಗುವನು). 

ಸ್ಥಲಮೀತ್ತ್ೌಮಾಖ್ಾಯತ್ಮ್ 

ಚತ್ುರ್ಾಿ ಧಮಿಭ ೀದತ್ಃ | 

ಆದ್ಸ ಶರಣಮಾಖ್ಾಯತ್ಮ್ 

ತ್ತ್ಸಾಾಮ ಸ್ವರ್ಿನಮ್ || 13-3 

ಈ ಶ್ರಣಸಥಲ್ವು ಧಮಮಭ ೇದದಿೆಂದ (ಆಚಾರ ಭ ೇದದಿೆಂದ) ನಾಲ್ುು 
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಟ್ಟಟರುತ್ೆದ . ಅವುಗಳ್ಲ ಿಮೊದಲ್ನ ಯದ ೇ 
ಶ್ರಣಸಥಲ್ವು.  

#ತ್ತ  ೀ ನಿದ್ ಿಶಮುದಿಷಟಮ್ 

ಶ್ೀಲಸ್ಂಪ್ಾದನಂ ತ್ತ್ಃ | 
ಕ್ರಮಾಲಲಕ್ಷಣಮೀತ ೀಷಾಮ್ 

ಕ್ಥಯಾಮಿ ನಿಶಮಯತಾಮ್ || 
13-4 

ನೆಂತ್ರ ತ್ಾಮಸನಿರಸನಸಥಲ್ವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 
ನಿದ ಮಶ್ಸಥಲ್ವು. ತ್ರುವಾಯ ಶಿೇಲ್ಸೆಂಪ್ಾದನ 
ಸಥಲ್ವು ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುತ್ೆದ . ಇವ ಲ್ಿವುಗಳ್ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ್ನುು ಕರಮವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ುತ್ ೆೇವ  (ಹ ೇ 
ಅಗಸಯನ ೇ) ನಿೇನು ಕ ೇಳ್ು. 

ಅಥ ಶರಣಸ್ಥಲಮ್    

ಸ್ತಿೀವ ರಮಣ ೀ ಯಸ್ುಾ 
ಶ್ವ ೀ ಶಕ್ಾಂ ವಭಾವಯನ್ | 
ತ್ದನಯ ವಮುಖ್ಃ ಸ  ೀಯಮ್ 

ಜ್ಞಾತ್ಃ ಶರಣನಾಮವಾನ್ || 13-5 

ಪ್ತಿವರತ್ ಯಾದ ಸತಿಯು ತ್ನು ರಮಣನ ವಿಷಯದಲಿ 
ಅನನಯವಾಗಿರುವೆಂತ್  ಶಿವನ ವಿಷಯದಲಿ ತ್ನುನುು ಶ್ಕ್ತೆಯನಾುಗಿ 
(ಸತಿಯನಾುಗಿ) ವಿಭಾವಿಸಿ (ತಿಳಿದು) ತ್ದನಯವಿಮುಖ್ನಾಗಿ (ಶಿವನಿಗ  
ಅನಯವಾದ ದ ೇವತ್ ಗಳಿಗ  ವಿಮುಖ್ನಾಗಿ) ಇರುವನ ೂೇ ಅವನ ೇ 
ಶ್ರಣನ ೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವನು. 

#ಪರಿಜ್ಞಾತ ೀ ಶ್ವ ೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಕ  ೀ ವಾನಯಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತಿ | 

ನಿರ್ಾನ ೀ ಮಹತಿ ಪ್ಾರಪ್ ಾೀ 
ಕ್ಃ ಕಾಚಂ ಯಾಚತ ೀನಯತ್ಃ || 13-

6 

ಶಿವನನುು ಸಾಕ್ಷಾತ್ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ) ತಿಳಿದುಕ ೂೆಂಡ 
ಮೇಲ  ಯಾರು ತ್ಾನ ೇ ಅನಯದ ೇವರನುು 
ಬಯಸುವನು. ಮಹತ್ೆರವಾದ ನಿಧಯು 
ಪ್ಾರಪ್ೆವಾಗಿರಲ್ು ಅನಯರಿೆಂದ ಯಾರು ತ್ಾನ ೇ 
ಕಾಚನುು (ಗಾಜನುು) ಯಾಚಿಸಬಲ್ಿನು? 

ಶ್ವಾನಂದಂ ಸ್ಮಾಸಾದಯ 
ಕ  ೀ ವಾನಯಮುಪತಿಷಠತ ೀ | 

ಗಂಗಾಮೃತ್ಂ ಪರಿತ್ಯರ್ಯ 
ಕ್ಃ ಕಾಂಕ್ಷ ೀನೃಗತ್ೃಷ್ಣಿಕಾಮ್ |13-7 

ಶಿವಾನೆಂದವನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂೆಂಡ ಮೇಲ  ಯಾರು ತ್ಾನ ೇ 
ಅನಯದ ೇವರನುು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು? ಗೆಂಗಾಮೃತ್ವನುು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೃಗ 
ಮರಿೇಚಿಕ ಯನುು (ಮೃಗಜಲ್ವನುು) ಯಾರು ತ್ಾನ ೇ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸಬಲ್ರಿು? 

#ಸ್ಂಸಾರತಿಮಿರಚ ಛೀದ್ ೀ 
ವನಾ ಶಂಕ್ರಭಾಸ್ಕರಮ್ | 

ಪರಭವಂತಿ ಕ್ಥಂ ದ್ ೀವಾಃ 
ಖ್ದ್  ಯೀತಾ ಇವ ದ್ ೀಹಿನಾಮ್|8 

ಜಿೇವಿಗಳ್ ಸೆಂಸಾರವ ೆಂಬ ಕತ್ೆಲ ಯನುು ಕಳ ಯಲ್ು 
ಶ್ೆಂಕರನ ೆಂಬ ಸೂಯಮನ ಹ ೂರತ್ಾಗಿ 
ಖ್ದ ೂಯೇತ್ದೆಂತಿರುವ (ಮೆಂಚು ಹುಳ್ುಗಳ್ೆಂತಿರುವ) 
ಇತ್ರ ದ ೇವತ್ ಗಳ್ು ಹ ೇಗ  ತ್ಾನ ೇ 
ಸಮರ್ಮರಾಗಬಲ್ಿರು? 

ಸ್ಂಸಾರಾತ್ಿಃ ಶ್ವಂ ಯಾಯಾದ್ 

ಬ್ರಹಾಾದ್ ಯೈಃ ಕ್ಂ ಫಲಂ ಸ್ುರ ೈಃ | 
ಚಕ  ೀರಸ್ೃಷ್ಣತ್ಃ ಪಶ ಯೀತ್ 

ಚಂದರಂ ಕ್ಂ ತಾರಕಾ ಅಪಿ || 13-9 

ಸೆಂಸಾರದಿೆಂದ ನ ೂೆಂದಾತ್ನು ಶಿವನಿಗ ೇನ  ಶ್ರಣಾಗತ್ನಾಗಬ ೇಕು. 
ಬರಹಾಾದಿ ಉಳಿದ ದ ೇವತ್ ಗಳಿೆಂದ ಏನು ಫಲ್? ನಿೇರಡಿಸಿದ ಚಕ ೂೇರವು 
ಚೆಂದರನನುು ನ ೂೇಡುವುದಲ್ದಿ  ತ್ಾರ ಗಳ್ನುು ನ ೂೇಡುವುದ ೇ? 

#ಶ್ವ ಏವ ಸ್ಮಸಾಾನಾಮ್ 

ಶರಣಯಃ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ | 

ಸ್ಂಸಾರ  ೀಗ ದಷಾಟನಾಮ್ 

ಸ್ವಿಜ್ಞಃ ಸ್ವಿದ್  ೀಷಹಾ|13-10 

ಸೆಂಸಾರವ ೆಂಬ ಉರಗದಿೆಂದ (ಸಪ್ಮದಿೆಂದ) 
ಕಚಚಲ್ಪಟ್ುಟ ಅೆಂತ್ ಯೇ ಶ್ರಣಾಗತ್ರಾದ ಎಲ್ಿ 
ಜಿೇವಿಗಳ್ ಸವಮದ ೂೇಷಗಳ್ನುು ದೂರ ಮಾಡುವ 
ಸವಮಜ್ಞನಾದ ಶಿವನ ೂೇವಮನ ೇ ಶ್ರಣಯನಾಗಿದಾಾನ  
(ಶ್ರಣಾಗತ್ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾಾನ ). 
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ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಸ್ಮುತ್ಪನ ನೀ 
ಪರಾನಂದಃ ಪರಕಾಶತ ೀ | 
ತ್ದ್ಾಸ್ಕ್ಾಮನಾ ಯೀಗೀ 
ನಾನಯತ್ರ ರಮತ ೀ ಸ್ುಧಿೀಃ || 13-11 

ಶಿವಜ್ಞಾನವು ಉೆಂಟಾಗಲ್ು ಪ್ರಾನೆಂದವು (ಶಿವಾನೆಂದವು) 
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ೆದ . ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ದಲ ಿಆಸಕೆವಾದ ಮನಸುುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ 
ಯೇಗಿಯು, ಬ ೇರ  ಕಡ ಯಲ ಿರಮಸುವುದಿಲ್ಿ (ಆನೆಂದಿಸುವುದಿಲ್ಿ). 

#ತ್ಸಾಾತ್ ಸ್ವಿಪರಯತ ನೀನ 

ಶಂಕ್ರಂ ಶರಣಂ ಗತ್ಃ | 

ತ್ದನಂತ್ ಸ್ುಖ್ಂ ಪ್ಾರಪಯ 
ಮೀದತ ೀ ನಾನಯಚಂತ್ಯಾ|12 

ಆದಾರಿೆಂದ ಸವಮಪ್ರಯತ್ುಗಳ್ನುು ಮಾಡಿ 
ಶ್ೆಂಕರನಿಗ  ಶ್ರಣಾಗತ್ನಾದ ಶ್ರಣನು ಶಿವನ 
ಅನೆಂತ್ ಸುಖ್ವನುು ಪ್ಡ ದು ಬ ೇರ  (ಯಾವ) 
ಚಿೆಂತ್ ಗಳಿಲ್ಿದ  ಆನೆಂದಿಸುತಿೆರುತ್ಾೆನ . 

ಇತಿ ಶರಣಸ್ಥಲಂ ಅಥ ತಾಮಸ್ನಿರಸ್ನಸ್ಥಲಮ್   

ಶ್ವಾಸ್ಕ್ಾ ಪರಾನಂದ- 
ಮೀದನಾ ಗುರುಣಾ ಯತ್ಃ | 
ನಿರಸ್ಯಂತ ೀ ತ್ಮೀಭಾವಾಃ 
ಸ್ ತಾಮಸ್ ನಿರಾಸ್ಕ್ಃ || 13-13 

ಶಿವಾಸಕ್ತೆಯಿೆಂದ (ಶಿವಸಾಮಯದಿೆಂದ) ಉೆಂಟಾದ ಪ್ರಮಾನೆಂದದಿೆಂದ 
ಮೊೇದಿಸುತಿದೆಾ (ಆನೆಂದಪ್ಡುತಿೆದಾ) ಅೆಂತ್ ಯೇ ಶ ರೇಷಠವಾದ 
ಶ್ರಣಸಥಲ್ದ ಸಾಧಕನು ತ್ನುಲ ಿಉೆಂಟಾಗುವ ತ್ಮೊೇಗುಣದ 
ಭಾವನ ಗಳ್ನುು ನಿರಾಕರಿಸಿಕ ೂಳ್ುಳತ್ಾೆನ . ಆದಾರಿೆಂದ ಅವನನುು 
ತ್ಾಮಸನಿರಾಸಕನ ೆಂದು ಕರ ಯುತ್ಾೆರ . 

#ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ಮೀಮಿಶರಮ್ 

ನ ತ್ಸ್ಯ ಗತಿರಿಷಯತ ೀ | 

ಸ್ತ್ಾವಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನಯೀಗಸ್ಯ 
ನ ೈಮಿಲಯಂ ವದುರುತ್ಾಮಾಃ || 
13-14 

ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ತ್ಮೊೇಗುಣ 
ಮಶ್ರವಾಗಿರುತ್ೆದ ಯೇ ಅವರಿಗ  ಸದಗತಿಯು 
ದ ೂರ ಯುವುದಿಲ್.ಿ ಅೆಂತ್ ಯೇ ಉತ್ೆಮರು 
(ಸತ್ುಪರುಷರು) ಸತ್ವಗುಣವ ೇ ಜ್ಞಾನವನುು 
ನಿಮಮಲ್ವಾಗಿರಿಸುವುದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ 
ತಿಳಿದಿರುತ್ಾೆರ . 

ಶಮೀ ದಮೀ ವವ ೀಕ್ಶಚ 
ವ ೈರಾಗಯಂ ಪೂಣಿಭಾವನಾ | 
ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕಾರುಣಯಸ್ಂಪತಿಾಃ 
ಶರದ್ಾಾ ಸ್ತ್ಯಸ್ಮುದಭವಾ || 13-15 

ಶ್ಮ (ಅೆಂತ್ರಿೆಂದಿರಯ ನಿಗರಹ), ದಮ (ಬಹಿರಿೆಂದಿರಯ ನಿಗರಹ), ವಿವ ೇಕ 
(ನಿತ್ಾಯನಿತ್ಯ ವಸುೆ ವಿವ ೇಕ), ವ ೈರಾಗಯ (ವಿಷಯ ವ ೈರಾಗಯ), 
ಪ್ೂಣಮಭಾವನ  (ಅಖ್ೆಂಡ ಧ್ಾಯನ), ಕ್ಷಾೆಂತಿ (ಕ್ಷಮ), ಕಾರುಣಯ (ದಯ) 
ಮುೆಂತ್ಾದ ಸೆಂಪ್ತ್ುೆಗಳ್ು (ಅಧ್ಾಯತಿಾಕ ಸೆಂಪ್ತ್ುಗೆಳ್ು)  

#ಶ್ವಭಕ್ಾಃ ಪರ  ೀ ಧಮಿಃ 
ಶ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಯ  ಬಾಂಧವಾಃ | 

ಏತ ೈಯುಿಕ  ಾೀ ಮಹಾಯೀಗೀ 
ಸಾತಿಾವಕ್ಃ ಪರಿಕ್ೀತಿಿತ್ಃ || 13-16 

ಸತ್ಯದಲಿಯ ವಿಶಾವಸ, ಶಿವಭಕೆ್ತ, ಪ್ರ ೂೇಧಮಮ 
(ಶ ರೇಷಠವಾದ ಶಿವಾಚಾರಗಳ್ು) – ಇವ ಲ್ಿವುಗಳ್ು 
ಶಿವಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಧುಗಳ್ು. ಇವುಗಳಿೆಂದ (ಈ 
ಸದುಗಣಗಳಿೆಂದ) ಕೂಡಿಕ ೂೆಂಡಿದಾ ಮಹಾಯೇಗಿಯೇ 
ಸಾತಿವಕನ ೆಂದು ಹ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳ್ುಳವನು. 

ಕಾಮಕ  ರೀಧ ಮಹಾಮೀಹ- 
ಮದ ಮಾತ್ೌಯಿ ವಾರಣಾಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಮೃಗ ೀಂದರಸ್ಯ 
ಕ್ಥಂ ತಿಷಠಂತಿ ಸ್ನಿನರ್ಸ || 13-17 

ಕಾಮ, ಕ ೂರೇಧ, ಮೊೇಹ, ಮದ ಮತ್ುೆ ಮಾತ್ುಯಮಗಳ ೆಂಬ ಆನ ಗಳ್ು 
ಶಿವಜ್ಞಾನವ ೆಂಬ ಮೃಗ ೇೆಂದರದ (ಸಿೆಂಹದ) ಸನಿುಧಯಲಿ ಹ ೇಗ  ತ್ಾನ ೇ 
ನಿಲ್ಿಲ್ು ಸಾಧಯ? 

#ಯತ್ರ ಕ್ುತಾರಪಿ ವಾ ದ್ ವೀಷ್ಣಟ 
ಪರಪಂಚ ೀ ಶ್ವರ ಪಿಣಿ | 
ಶ್ವದ್ ವೀಷ್ಣೀ ಸ್ ವಜ್ಞ ೀಯೀ 
ರರ್ಸಾವಷಟ ಮಾನಸ್ಃ || 13-18 

ಶಿವರೂಪಿಣಿಯಾದ (ಶಿವಸವರೂಪ್ವಾದ) ಈ 
ಪ್ರಪ್ೆಂಚದಲಿ ಎಲಿಯೇ ಆಗಲ ಅರ್ವಾ ಯಾರನ ುೇ 
ಆಗಲ ಯಾರು ದ ವೇಷಿಸುವರ ೂೇ ರಜ ೂೇಗುಣಿಯಾದ 
ಅವನು ಶಿವದ ವೇಷಿಯೆಂದೂ ಮತ್ುೆ 
ರಜ ೂೇಗುಣಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕ ೂಳ್ಳಬ ೇಕು. 

ಯೀ ದ್ ವೀಷ್ಣಟ ಸ್ಕ್ಲಾನ್ ಲ  ೀಕಾನ್ 

ಯೀ ವಾಹಂಕ್ುರುತ ೀ ಸ್ದ್ಾ | 
ಯೀ ಸ್ತ್ಯಭಾವನಾ ಯುಕ್ಾಃ 
ಸ್ ತಾಮಸ್ ಇತಿ ಸ್ೃತ್ಃ || 13-19 

ಯಾವನು ಲ ೂೇಕದ ಸಕಲ್ಜಿೇವಿಗಳ್ನುು ದ ವೇಷಿಸುವನ ೂೇ, 

ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಅಹೆಂಕಾರದಿೆಂದ ಕೂಡಿರುವನ ೂೇ ಮತ್ು ೆಯಾವನು 
ಅಸತ್ಯ ಭಾವನ ಯಿೆಂದ ಯುಕೆನಾಗಿರುವನ ೂೇ (ಅಸತ್ಯ ವಸುೆಗಳ್ 
ಧ್ಾಯನಾಸಕೆನಾಗಿರುವನ ೂೇ) ಅವನು ತ್ಾಮಸನ ೆಂದು 
ಕರ ಯಿಸಿಕ ೂಳ್ುಳವನು. 

#ತ್ಮೀ ಮ ಲಾ ಹಿ ಸ್ಂಜಾತಾ 

ರಾಗ ದ್ ವೀಷಾದ ಪ್ಾದಪ್ಾಃ | 
ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ುಠಾರ ೀಣ 

ಛ ೀದಯಂತ ೀ ಹಿ ನಿರಂತ್ರಮ್ |20 

ರಾಗ ದ ವೇಷಾದಿಗಳ ೆಂಬ ಪ್ಾದಪ್ಗಳ್ು (ಗಿಡಗಳ್ು) 
ತ್ಮೊೇ (ಗುಣ) ಮೂಲ್ಕವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ುಟತ್ೆವ . 
ಅವುಗಳ್ು ಶಿವಜ್ಞಾನವ ೆಂಬ ಕುಠಾರದಿೆಂದ 
ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಛ ೇದಿಸಲ್ಪಡುತ್ವೆ  
(ಕತ್ೆರಿಸಲ್ಪಡುತ್ೆವ ). 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೀ ಸ್ಮುತ್ಪನ ನೀ 
ಸ್ಹಸಾರದತ್ಯ ಸ್ನಿನಭ ೀ | 

ಕ್ುತ್ಸ್ಾ ಮೀವಕಾರಾಸ್ುಯಃ 

ಸಾವಿರ ಸೂಯಮರ ಪ್ರಕಾಶ್ಕ ು ಸಮವಾದ ಶಿವಜ್ಞಾನವು 
ಉತ್ಪನುವಾಗಲ್ು ಅೆಂತ್ಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಾರಾದ 
ಶಿವಯೇಗಿಗಳಿಗ  (ಶಿವಶ್ರಣರಿಗ ) ತ್ಮೊೇಗುಣದ ವಿಕಾರಗಳ್ು ಹ ೇಗ  
ತ್ಾನ ೇ ಉೆಂಟಾಗುವುವು? 

ಇತಿ ತಾಮಸ್ ನಿರಸ್ನ ಸ್ಥಲಂ  
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ಮಹತಾಂ ಶ್ವಯೀಗನಾಮ್ || 
13-21 

ಅಥ ನಿದ್ ಿಶಸ್ಥಲಮ್    

ನಿರಾಕ್ೃತ್ಯ ತ್ಮೀಭಾಗಮ್ 

ಸ್ಂಸಾರಸ್ಯ ಪರವತ್ಿಕ್ಮ್ | 

ನಿದಿಶಯತ ೀ ತ್ು ಯಜಾಞಾನಮ್ 

ಸ್ ನಿದ್ ಿಶ ಇತಿ ಸ್ೃತ್ಃ | 13-22 

ಸೆಂಸಾರದ ಪ್ರವೃತಿೆಗ  ಕಾರಣವಾದ ತ್ಮೊೇಗುಣವನುು ನಿರಾಕರಿಸಿ 
ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ನಿದ ಮಶಿಸಲ್ಪಡುವುದ ೂೇ (ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುವುದ ೂೇ) ಆ 
ಸಥಲ್ಕ ು ನಿದ ಮಶ್ಸಥಲ್ವ ೆಂದು ಕರ ಯಲಾಗಿದ . 

#ಗುರುರ ೀವ ಪರಂ ತ್ತ್ಾವಮ್ 

ಪರಕಾಶಯತಿ ದ್ ೀಹಿನಾಮ್ | 
ಕ  ೀ ವಾ ಸ್ ಯಿಂ ವನಾ 
ಲ  ೀಕ ೀ 
ತ್ಮಸ  ೀ ವನಿವತ್ಿಕ್ಃ || 13-23 

ಸೂಯಮನ ಹ ೂರತ್ಾಗಿ ಈ ಜಗತಿೆನಲಿ 
ಕತ್ೆಲ ಯನುು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಹ ೇಗ  ಬ ೇರ  
ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ವಿೊ ಅದರೆಂತ್  ಎಲ್ಿ 
ಜಿೇವಿಗಳಿಗ  ಗುರುವ ೇ ಪ್ರತ್ತ್ೆವವನುು 
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು (ತ್ ೂೇರಿಸುವನು). 

ಅಂತ್ರ ೀಣ ಗುರುಂ ಸಿದಾಮ್ 

ಕ್ಥಂ ಸ್ಂಸಾರ ನಿಷೃತಿಃ | 

ನಿದ್ಾನಜ್ಞಂ ವನಾ ವ ೈದಯಮ್ 

ಕ್ಂ ವಾ ರ  ೀಗ  ೀ ನಿವತ್ಿತ ೀ 
||13-24 

ಸಿದಧನಾದ (ಶಿವಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ) ಗುರುವಿನ ಹ ೂರತ್ಾಗಿ ಸೆಂಸಾರದ 
ನಿಷೃತಿಯು (ನಿವೃತಿೆಯು) ಹ ೇಗ  ತ್ಾನ ೇ ಸಾಧಯವಾದಿೇತ್ು? 

ನಿದಾನವನುು ಬಲ್ ಿ(ರ ೂೇಗದ ಕಾರಣವರಿತ್ು ಔಷಧವನುು ಕ ೂಡಬಲ್ಿ) 
ವ ೈದಯನ ಹ ೂರತ್ಾಗಿ ರ ೂೇಗದ ನಿವಾರಣ ಯು ಹ ೇಗ  ಸಾಧಯ? 

#ಅಜ್ಞಾನಮಲನಂ ಚತ್ಾ- 
ದಪಿಣಂ ಯೀ ವಶ  ೀಧಯೀತ್ | 
ಪರಜ್ಞಾ ವಭ ತಿ ಯೀಗ ೀನ 

ತ್ಮಾಹುರ್ ಗುರುಸ್ತ್ಾಮಮ್ || 
13-25 

ಅಜ್ಞಾನದಿೆಂದ ಮಲನವಾದ ಚಿತ್ವೆ ೆಂಬ 
ದಪ್ಮಣವನುು ಪ್ರಜ್ಞ ಯೆಂಬ ವಿಭೂತಿಯಿೆಂದ ಯಾರು 
ಸವಚಛಗ ೂಳಿಸುವರ ೂೇ ಅವರನುು ಗುರುಶ ರೇಷಠರ ೆಂದು 
ಹ ೇಳ್ುವರು. 

ಅಪರ  ೀಕ್ಷಿತ್ ತ್ತ್ಾವಸ್ಯ 
ಜೀವನುಾಕ್ಾ ಸ್ವಭಾವನಃ | 

ಗುರ  ೀಃ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ೀ ಸ್ಂಸಿದ್ ಾೀ 
ಕ  ೀವಾಲ  ೀಕ ೀಷು ದುಲಿಭಃ ||26 

ಶಿವತ್ತ್ೆವವನುು ಅಪ್ರ ೂೇಕ್ಷಗ ೂಳಿಸಿಕ ೂೆಂಡ (ಸಾಕ್ಷಾತ್ುರಿಸಿಕ ೂೆಂಡ) 
ಜಿೇವನುಾಕೆ ಲ್ಕ್ಷಣದಿೆಂದ ಕೂಡಿದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪ್ಾಕಟಾಕ್ಷವು ದ ೂರ ತ್ರ  
ಮೂರೂ ಲ ೂೇಕಗಳ್ಲಿ ಯಾವ ವಸುೆವು ತ್ಾನ ೇ ದುಲ್ಮಭವಾದಿೇತ್ು. 

#ಕ ೈವಲಯ ಕ್ಲಪತ್ರವೀ 
ಗುರವಃ ಕ್ರುಣಾಲಯಾಃ | 

ದುಲಿಭಾ ಹಿ ರ್ಗತ್ಯಸಿಾನ್ 

ಶ್ವಾದ್ ವೈತ್ ಪರಾಯಣಾಃ ||27 

ಕ ೈವಲ್ಯವನುು ಕ ೂಡುವುದಕ ು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದೆಂತಿರುವ, 

ಕರುಣಾಲ್ಯರಾದ (ದಯಾನಿಧಗಳಾದ), 
ಶಿವಾದ ವೈತ್ ತ್ತ್ೆವದಲಿ ತ್ತ್ಪರರಾದ ಗುರುಗಳ್ು ಈ 
ಜಗತಿೆನಲ ಿನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದುಲ್ಮಭರಾಗಿರುತ್ಾೆರ . 

ಕ್ಷಿೀರಾಬ್ಧಾರಿವ ಸಿಂಧ ನಾಮ್ 

ಸ್ುಮೀರುರಿವ ಭ ಭೃತಾಮ್ | 
ಗರಹಾಣಾಮಿವ ತಿಗಾಾಂಶುಃ 
ಮಣಿೀನಾಮಿವ ಕಸಸ್ುಾಭಃ || 13-28 

ಸಾಗರಗಳ್ಲಿ ಕ್ಷಿೇರಸಾಗರದೆಂತ್ , ಪ್ವಮತ್ಗಳ್ಲಿ 
ಸುಮೇರುಪ್ವಮತ್ದೆಂತ್ , ನವಗರಹಗಳ್ಲಿ ಸೂಯಮನೆಂತ್ , ಮಣಿಗಳ್ಲಿ 
ಕೌಸುೆಭಮಣಿಯೆಂತ್  

#ದುರಮಾಣಾಮಿವ ಭದರಶ್ರೀಃ 
ದ್ ೀವಾನಾಮಿವ ಶಂಕ್ರಃ | 
ಗುರುಃ ಶ್ವಃ ಪರಃ ಶಾಲಘ ಯೀ 
ಗುರ ಣಾಂ ಪ್ಾರಕ್ೃತಾತ್ಾನಾಮ್ 
|| 13-29 

, ಮರಗಳ್ಲ ಿಚೆಂದನಮರದೆಂತ್  (ಗೆಂಧದ 
ಮರದೆಂತ್ ), ದ ೇವತ್ ಗಳ್ಲ ಿಶ್ೆಂಕರನೆಂತ್ , 
ಪ್ಾರಕೃತ್ರಾದ ಗುರುಗಳ್ಲಿ ಶಿವಸವರೂಪ್ನಾದ 
ಗುರು ಶಾಿಘ್ಯನಾಗಿದಾಾನ  (ಸುತೆ್ಯನಾಗಿದಾಾನ  ಅರ್ವಾ 
ಶ ರೇಷಠನಾಗಿದಾಾನ ). 

ಇತಿ ನಿದ್ ಿಶಸ್ಥಲಂ ಅಥ ಶ್ೀಲ ಸ್ಂಪ್ಾದನಸ್ಥಲಮ್   

ಜಜ್ಞಾಸಾ ಶ್ವತ್ತ್ಾವಸ್ಯ 
ಶ್ೀಲಮಿತ್ುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುರ್ ೈಃ | 
ನಿದ್ ಿಶಯಯೀಗಾ ದ್ಾಯಾಿಣಾಮ್ 

ಆಯಮರ (ಗುರುಗಳ್) ನಿದ ಮಶ್ಯೇಗದಿೆಂದ (ನಿದ ಮಶ್ದಿೆಂದ) 
ಶಿವತ್ತ್ೆವವನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳ್ುಳವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಯೇ (ಉತ್ುಟ್ವಾದ ಇಚ ಛಯೇ) 
ಶಿೇಲ್ವ ೆಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿೆಂದ ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ . ಆ ಶಿೇಲ್ವುಳ್ಳವನ ೇ 
‘ಶಿೇಲ’ ಎೆಂದು ಕರ ಯಲ್ಪಡುತ್ಾೆನ . 

#ಪರಪನಾನತಿಿಹರ ೀ ದ್ ೀವ ೀ 
ಪರಮಾತ್ಾ ನಿ ಶಂಕ್ರ ೀ | 

ಭಾವಸ್ಯ ಸಿಥರತಾಯೀಗಃ 

ಪ್ರಪ್ನುರಾದವರ (ಮೊರ  ಹ ೂಕುವರ) 
ಅತಿಮಹರನಾದ (ದುುಃಖ್ವನುು ದೂರಮಾಡುವ) 
ದ ೇವನಾದ ಮತ್ುೆ ಪ್ರಮಾತ್ಾನಾದ ಶ್ೆಂಕರನಲ ಿ
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ತ್ದ್ಾವನ್ ಶ್ೀಲೀತಿ ಕ್ಥಯತ ೀ || 13-

30 

ಶ್ೀಲಮಿತ್ುಯಚಯತ ೀ ಬ್ುರ್ ೈಃ || 13-

31 

ತ್ನು ಭಾವನ ಯನುು ಸಿಥರಗ ೂಳಿಸುವ ಯೇಗವ ೇ 
‘ಶಿೇಲ್’ವ ೆಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಹ ೇಳ್ುತ್ಾೆರ . 

ಶ್ೀಲಂ ಶ್ವ ೈಕ್ವಜ್ಞಾನಮ್ 

ಶ್ವರ್ಾಯನ ೈಕ್ ತಾನತಾ | 

ಶ್ವಪ್ಾರಪಿಾ ಸ್ಮುತ್ಕಂಠಾ 

ತ್ದ್  ಯೀಗೀ ಶ್ೀಲವಾನ್ ಸ್ೃತ್ಃ || 
13-32 

ಶಿವನ ೂಬಬನನ ುೇ ತಿಳಿದುಕ ೂಳ್ುಳವುದು, ಶಿವಧ್ಾಯನದಲ ಿಏಕಾಗರತ್ ಯು 
ಮತ್ುೆ ಶಿವನನುು ಪ್ಾರಪಿೆಮಾಡಿಕ ೂಳ್ುಳವಲಿ ಉತ್ುಟ್ವಾದ ಬಯಕ ಯೇ 
‘ಶಿೇಲ್’ವ ೆಂದು ಕರ ಯಲಾಗುವುದು. ಆ ‘ಶಿೇಲ್’ವುಳ್ಳವನ ೇ 
‘ಶಿೇಲ್ವಾನ’ನ ೆಂದು ಹ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳ್ುಳವನು. 

#ಶ್ವಾದನಯತ್ರ ವಜ್ಞಾನ ೀ 
ವ ೈಮುಖ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸ್ುಸಿಥರಮ್ | 
ತ್ದ್ಾಸ್ಕ್ಾ ಮನ  ೀವೃತಿಾಃ 
ತ್ಮಾಹುಃ ಶ್ೀಲಭಾರ್ನಮ್ || 
13-33 

ಶಿವನನುು ಹ ೂರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಅನಯದ ೇವತ್ ಗಳ್ನುು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳ್ುಳವ ವಿಷಯದಲಿ ವಿಮುಖ್ತ್ ಯು 
ಯಾರಲ ಿಸುಸಿಥರವಾಗಿರುವುದ ೂೇ ಮತ್ುೆ ಯಾರು 
ಶಿವನ ೂಬಬನಲಿಯೇ ಆಸಕೆವಾದ 
ಮನ ೂೇವೃತಿೆಯುಳ್ಳವನ ೂೇ, ಅವನಿಗ  
‘ಶಿೇಲ್ಭಾಜನ’ನ ೆಂದು ಕರ ಯುವರು. 

ಪತಿವರತಾಯಾ ಯಚಛೀಲಮ್ 

ಪತಿರಾಗಾತ್ ಪರಶಸ್ಯತ ೀ | 
ತ್ಥಾ ಶ್ವಾನುರಾಗ ೀಣ 

ಸ್ುಶ್ೀಲ  ೀಭಕ್ಾ ಉಚಯತ ೀ || 13-34 

ಪ್ತಿವರತ್ ಯಾದ ಹ ಣುುಮಗಳ್ ಶಿೇಲ್ವು ಪ್ತಿಯ ಮೇಲನ ಪಿರೇತಿಯಿೆಂದ 
ಹ ೇಗ  ಪ್ರಶ್ೆಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ೆದ ಯೇ ಅದರೆಂತ್ ಯೇ ಶಿವನ ಮೇಲನ 
ಅನುರಾಗದಿೆಂದಲ ೇ ಸುಶಿೇಲ್ನು ಅಭಕೆನ ೆಂದು (ಶಿವನಿೆಂದ 
ಅವಿಭಕೆನ ೆಂದು, ಶಿವನಿೆಂದ ಬ ೇಪ್ಮಡದವನ ೆಂದು) ಹ ೇಳ್ಲಾಗುವನು. 

#ಪತಿಂ ವನಾ ಯಥಾ ಸಿರೀಣಾಮ್ 

ಸ ೀವಾನಯಸ್ಯ ತ್ು ಗಹಿಣಾ | 
ಶ್ವಂ ವನಾ ತ್ಥಾನ ಯೀಷಾಮ್ 

ಸ ೀವಾ ನಿಂದ್ಾಯ ಕ್ೃತಾತ್ಾನಾಮ್ 
|| 13-35 

ಸಿರೇಯರಿಗ  ಪ್ತಿಯನುು ಹ ೂರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಅನಯರ 
(ಪ್ರಪ್ುರುಷರ) ಸ ೇವ ಯು ಹ ೇಗ  
ಗಹಮಣಿೇಯವಾದುದ ೂೇ (ನಿೆಂದಿತ್ವಾದದ ೂಾೇ) 
ಅದರೆಂತ್  ಕೃತ್ಾತ್ಾರಿಗ  (ಕೃತ್ಕೃತ್ಯರಾದ 
ಶ್ರಣಸಥಲ್ ಸಾಧಕರಿಗ ) ಶಿವನನುು ಹ ೂರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 
ಅನಯದ ೇವರ ಸ ೇವ ಯು ನಿೆಂದನಿೇಯವಾದುದಾಗಿದ . 

ಬ್ಹುನಾತ್ರ ಕ್ಮುಕ ಾೀನ 

ಶ್ವಜ್ಞಾನ ೈಕ್ ನಿಷಠತಾ | 

ಶ್ೀಲಮಿತ್ುಯಚಯತ ೀ ಸ್ದಭಃ 
ಶ್ೀಲವಾಂಸ್ಾತ್ಪರ  ೀ ಮತ್ಃ |13-36 

ಈ ಶಿೇಲ್ದ ವಿಷಯದಲಿ ಹ ಚುಚ ಹ ೇಳ್ುವುದರಿೆಂದ ಏನು ಪ್ರಯೇಜನ? 

ಶಿವಜ್ಞಾನ ೈಕ ನಿಷಠತ್ ಯೇ (ಶಿವಜ್ಞಾನವೊೆಂದರಲಿಯೇ ನಿಷ ಠ 
ಇರುವಿಕ ಯೇ) ‘ಶಿೇಲ್’ವ ೆಂದು ಸತ್ುಪರುಷರಿೆಂದ ಹ ೇಳ್ಲ್ಪಡುತ್ೆದ . 
ಆದಾರಿೆಂದ ‘ಶಿೇಲ್ವೆಂತ್’ನನುು ಶಿವಜ್ಞಾನತ್ತ್ಪರನ ೆಂದು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳ್ಳಬ ೇಕು. 

  

#ಶ್ವಾತ್ಾಬ  ೀರ್ ೈಕ್ರತ್ಃ ಸಿಥರಾಶಯಃ| 

ಶ್ವಂ ಪರಪನ  ನೀ ರ್ಗತಾಮಧಿೀಶಮ್ | 

ಶ್ವ ೈಕ್ ನಿಷಾಠಹಿತ್ ಶ್ೀಲಭ ಷಣಃ 
ಶ್ವ ೈಕ್ಯವಾನ ೀಷ ಹಿ ಕ್ಥಯತ ೀ ಬ್ುರ್ ೈಃ-37 

ಶಿವಾತ್ಾಬ ೂೇಧ್ ಯಲಿಯೇ (ಲೆಂಗ-ಅೆಂಗಗಳ್ ಐಕಯಜ್ಞಾನದಲಿ) ಏಕರತ್ನಾಗಿ (ನಿಷ ಠಯುಳ್ಳವನಾಗಿ), 
ಜಗತಿೆಗ  ಅಧೇಶ್ವರನಾದ (ಜಗತಿೆಗ  ಒಡ ಯನಾದ) ಶಿವನಿಗ  ಪ್ರಪ್ನುನಾದ (ರಕ್ಷಕನ ೆಂದು 
ಮೊರ ಹ ೂಕು), ಸಿಥರಾಶ್ಯನಾದ (ದೃಢವಾದ ಭಾವನ ಯುಳ್ಳ), ಶಿವನಲಿ ತ್ನು ಏಕನಿಷ ಠಯೆಂಬ 
‘ಶಿೇಲ್’ವನ ುೇ ಆಭರಣವನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಕ ೂೆಂಡ ಈ ಶ್ರಣಸಥಲ್ದ ಸಾಧಕನನುು ಶಿವ ೈಕಯನ ೆಂದು 
ಬುಧರು (ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು) ಹ ೇಳ್ುತ್ಾೆರ . 

ಇತಿ ಶ್ೀಲಸ್ಂಪ್ಾದನ ಸ್ಥಲಂ 

ಓಂ ತ್ತ್ೌತ್ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಗೀತ ೀಷು ಸಿದ್ಾಾಂತಾಗಮೀಷು ಶ್ವಾದ್ ವೈತ್ವದ್ಾಯಯಾಂ ಶ್ವಯೀಗಶಾಸ ರೀ ಶ್ರೀರ ೀಣುಕಾಗಸ್ಯಸ್ಂವಾದ್ ೀ ವೀರಶ ೈವಧಮಿನಿಣಿಯೀ 
ಶ್ರೀಶ್ವಯೀಗಶ್ವಾಚಾಯಿವರಚತ ೀ ಶ್ರೀಸಿದ್ಾಾಂತ್ಶ್ಖ್ಾಮಣಸ ಶರಣಸ್ಥಲ ೀ ಶರಣಸ್ಥಲಾದಚತ್ುವಿಧಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಂಗ  ೀ ನಾಮ 

ತ್ರಯೀದಶಃ ಪರಿಚ ಛೀದಃ || 
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1. ಶಿರೇ (ಮೆಂಗಳ್ಕರವೂ, ಸೆಂಪ್ರದಾಯಕವೂ ಆದ) ವಿಭೂತಿ ರುದಾರಕ್ಷಗಳ್ನುು ಧರಿಸಿ ಪ್ವಿತ್ರನಾದ 
ಇಷಟಲೆಂಗಧ್ಾರಿಯು ಶಿವತ್ತ್ೆವವನುು ಬ ೂೇಧಸುವ ಪ್ೆಂಚಾಕ್ಷರಿೇ ವಿದ ಯಯನುು (ಮೆಂತ್ರವನುು) 
ಜಪಿಸಬ ೇಕು. 

2. ಶ್ವತ್ತ್ಾವಕ್ಕಂತ್ಲ  ಪರ(ಶ ರೀಷಠ)ವಾದ ಬ ೀರ  ಂದು ಮಹತ್ಾರ 
(ಮಹಿಮಾನಿವತ್)ವಾದ ತ್ತ್ಾವವು ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಲಲವೀ ಹಾಗ ಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಂತ್ರಕ್ಕಂತ್ಲ  ಮಹತ್ಾರವಾದ ಬ ೀರ  ಂದು ಮಂತ್ರವು ಇರುವುದಲಲ. 

3. ರ್ಗತಿಾಗ  ಮ ಲ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ವನನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡ ಬ್ಳಿಕ್ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ದ್ ೀವರುಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಳಳುವ ಅವಶಯಕ್ತ  ಹ ೀಗ  ಇರುವುದಲಲವೀ ಹಾಗ  
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ಮಂತ್ರವನುನ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡ ಬ್ಳಿಕ್ ಮಂತಾರಂತ್ರಗಳನುನ 
(ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಮಂತ್ರಗಳನುನ) ತಿಳಿದುಕ  ಳಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಫಲ? 

4. ಬ್ರಹಾ, ವಷುಿ ಮದಲಾದ ದ್ ೀವರುಗಳಲಲ ಶಂಭುವು ಹ ೀಗ  ಮಹತ್ಾರ 
(ಸ್ವಿತ್ಾಮ)ನಾಗರುವನ  ೀ ಅದರಂತ  ಸ್ಪಾಕ  ೀಟಿ ಮಂತ್ರಗಳಲಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತ್ರವ ೀ ಸ್ವಿತ್ಾಮವಾಗದ್ . 

5. ಸ್ಕ್ಲ ಬ್ರಹಾಾಂಡಗಳಿಗ  ಪರಮಾತ್ಾನಾದ ಮಹ ೀಶವರನು ಹ ೀತ್ು 
(ಕಾರಣ)ವಾಗರುವಂತ  ಅವನ ವಾಚಕ್ ಮಂತ್ರವಾದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತ್ರವು ಎಲಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗ  ಮ ಲಕಾರಣವಾಗದ್ . 

6. ನಮಃ ಎಂಬ್ ಶಬ್ಿವನುನ ಪೂವಿದಲಲ (ಮದಲು) ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. ಅನಂತ್ರ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬ್ುದ್ಾಗ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ು. (ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಇದುವ ೀ 
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು). ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಸ್ಕ್ಲ ಶುರತಿ(ವ ೀದ)ಗಳ 
ಶ್ಖ್ಾಮಣಿಯಾಗದ್ . 

7. ಆದಕಾಲದಂದಲ  (ಮದಲನಿಂದಲ ) ಮಲತ್ರಯಗಳ 
ಸ್ಂಬ್ಂಧವಲಲದರುವುದರಿಂದ ಸ್ದ್ಾ ಪರಿಶುದಾನಾಗರುವ ಸ್ಚಚದ್ಾನಂದ ಘನ 
(ಸ್ವರ ಪ)ನು, ಪರಭುವಾದ (ಸ್ವತ್ಂತ್ರನ  ಆದ) ಶಂಭುವ ೀ ಶ್ವನ ಂದು 
ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾಾನ . 

8. ಅಶ ೀಷಗಳಿಗ  (ರ್ಗತಿಾನ ಸ್ೃಷ್ಣಟ, ಸಿಥತಿ, ಲಯಗಳಿಗ ) ಆಸ್ಪದನಾಗರುವ, 

ವಶ ೀಷವಾಗ ಎಲಲ ಮಂಗಲಗಳಿಗ  ಆಶರಯನಾಗರುವುದರಿಂದ ತಿರಯಂಬ್ಕ್ನು 
(ಮುಕ್ಕಣಿನು) ಆದ, ದ್ ೀವಾದದ್ ೀವನಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನು ಶ್ವ ಶಬ್ಿದಂದ 
ಅಭಿರ್ ೀಯನಾಗರುತಾಾನ . (ಶ್ವನ ಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಡುತಾಾನ ). 

9. ಶ್ವ ಎಂಬ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಮುಖ್ಯವೃತಿಾಯಿಂದ (ಸಾಕ್ಷಾತ್) ಪರಬ್ರಹಾ 
ಪರಕಾಶಕ್ವಾಗರುತ್ಾವ . (ಪರಶ್ವ ಬ್ರಹಾವನುನ ತಿಳಿಸ್ುವಂತ್ಹುಗಳಾಗವ ). 
ಶ್ವನ (ಉಳಿದ ನಿೀಲಕ್ಂಠ, ಮೃತ್ುಯಂರ್ಯ ಮುಂತಾದ) ಉಳಿದ ನಾಮಗಳಳ 
ಅವನ ಗುಣಗಳನುನ ಹ ೀಳಳವುದರ ಮ ಲಕ್ ಅವನನುನ ತಿಳಿಸ್ುತ್ಾವ . 

10. ಅಪರಿಮಿತ್ ತ ೀರ್ಸಿವಯ , ಸ್ಚಚದ್ಾನಂದ ಸ್ವರ ಪನ  ಆದ ಶಂಭುವಗ  
ಶ್ವನ ಂಬ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳಾಗವ . ಈ ಶ್ವನ ಂಬ್ 
ಹ ಸ್ರನುನ ಅವಲಂಬ್ಧಸಿಯೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ್ . 

11. ಶ್ವನಾಮದಂದ ಕ್ ಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಕ್ಷಾಪ್ ೀಕ್ಷಿಗಳಳ ಯಾವಾಗಲ  ಈ 
ಮಂತ್ರವನುನ ರ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಅನಾದಯಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನು ಸ್ಂಸಾರ  
ಮೀಚಕ್ನ ಂದು (ಸ್ಂಸಾರದಂದ ಮುಕ್ಾಗ  ಳಿಸ್ುವನ ಂದು) 
ಪರಸಿದಾವಾಗರುವಂತ  ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಸ್ಂಸಾರ 

ಕ್ಷಯಕಾರಕ್ವಾಗರುತ್ಾದ್  (ಸ್ಂಸಾರವನುನ ಕ್ಷಯಿಸ್ುವಂತ್ಹುದ್ಾಿಗರುತ್ಾದ್ ). 

12. ಪಂಚಮಹಾಭ ತ್ಗಳಳ (ಪೃರ್ಥಿ, ಅಪುಪ, ತ ೀರ್, ವಾಯು, ಆಕಾಶ), 
ಪಂಚತ್ನಾಾತ್ರಗಳಳ (ಗಂಧ, ರಸ್, ರ ಪ, ಸ್ಪಶಿ, ಶಬ್ಿ), 
ಪಂಚಜ್ಞಾನ ೀಂದರಯಗಳಳ (ಘ್ರರಣ, ರಸ್ನ, ಚಕ್ಷು, ಚಮಿ, ಶ  ರೀತ್ರ), ಪಂಚ 
ಕ್ಮಿಂದರಯಗಳಳ (ಪ್ಾಯು, ಉಪಸ್ಥ, ಪ್ಾದ, ಪ್ಾಣಿ, ವಾಕ್), ಪಂಚಬ್ರಹಾರು 
(ಈಶಾನ, ತ್ತ್ುಪರುಷ, ಅಘ ೀರ, ವಾಮದ್ ೀವ, ಸ್ದ್  ಯೀಜಾತ್) ಮತ್ುಾ 
ಪಂಚಕ್ೃತ್ಯಗಳಳ (ಅನುಗರಹ, ತಿರ  ೀರ್ಾನ, ಲಯ, ಸಿಥತಿ, ಸ್ೃಷ್ಣಟ) - ಇವ ಲಲವುಗಳಳ 
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ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಪಂಚವಣಿಗಳಿಂದ ಬ  ೀಧಯಗಳಾಗವ  (ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಎಂಬ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳ ೀ ಈ ಎಲಾಲ ಸ್ೃಷ್ಣಟಗ  ಮ ಲ ಕಾರಣ). 

13. ಈ ಪರಪಂಚದಲಲ ವಶ ೀಷವಾಗ ಐದು ಐದರ ಗುಂಪುಗಳಾಗರುವ 
ವಸ್ುಾಗಳ ಲಲವೂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಗಳ ೀ ಆಗರುತ್ಾವ  (ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಂತ್ರದಂದಲ ೀ ಪ್ಾರದುಭಿವಸಿರುತ್ಾವ ). 

17. ಶ ರೀಷಠವಾದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಓಂಕಾರದಂದ ಕ್ ಡಿಕ  ಂಡಾಗ 
ವ ೀದಗಳಲಲ ಮತ್ುಾ ಶ ೈವಾಗಮಗಳಲಲ ಷಡಕ್ಷರ ಎಂದು ಕ್ರ ಯಲಪಡುತ್ಾದ್ . 

18. ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಇರಿಸ್ುವಕ ಯಲಲ ಮದಲನ ಅಕ್ಷರವಾದ 
ಪರಣವವ ೀ (ಓಂಕಾರವ ೀ) ಸ್ಚಚದ್ಾನಂದ ಸ್ವರ ಪನಾದ ಕ ೀವಲ ಮಹಾದ್ ೀವನನ ನೀ 
ಬ  ೀಧಿಸ್ುತ್ಾದ್ . 

19. ಅದವತಿೀಯವಾದ (ಒಂದ್ ೀ ಒಂದ್ಾದ) ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರ ಪವು ನಿಷರಪಂಚಕ್ವು 
(ಪ್ಾರಪಂಚಕ್ ಭ ೀದ ಶ ನಯವು) ಆದ ಶ್ವನ ಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿನ ಪರಬ್ರಹಾವು 
ಪರಣವವಂದರಿಂದಲ ೀ ಪರಕಾಶ್ಸ್ುತ್ಾದ್ . 

20. ಸ  ೀಹಂ ಎಂಬ್ುವುದು ಶ್ವ-ಜೀವರ ಅಭ ೀದವನುನ ಬ  ೀಧಿಸ್ುವ ಪರಮಾತ್ಾ 
ರ ಪವಾದ ಮಂತ್ರವಾಗರುತ್ಾದ್ . ಇದು ಸ್ನಾತ್ನ (ನಿತ್ಯ)ವಾದುದು ಆಗದ್ . ಈ 
ಮಂತ್ರದಲಲಯ ಹಕಾರ ಮತ್ುಾ ಸ್ಕಾರಗಳಳ ಲ  ೀಪವಾದ್ಾಗ ಓಂಕಾರವ ಂಬ್ 
ಏಕಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಪರಕ್ಟವಾಗುತ್ಾದ್ . 

21. ಈ ಪರಣವ (ಓಂಕಾರ) ಮಂತ್ರದಂದ ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಬ  ೀಧಿಸ್ಲಪಡುತಾಾನ . 
ಅದರಂತ  ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಂದ ಶ್ವನ ಸ್ದ್  ಯೀಜಾತಾದ ಪಂಚಬ್ರಹಾ ಸ್ವರ ಪವು 
ಹ ೀಳಲಪಡುತ್ಾದ್ . 

22. ನಿಷಕಲನಾದ ಶ್ವನು ಸ್ಂವತ್ (ಜ್ಞಾನ, ಪರಜ್ಞಾ) ಸ್ವರ ಪನು ಆಗರುತಾಾನ . 
ಸ್ಕ್ಲನಾದ ಪಂಚಬ್ರಹಾನು ವಶವ ಸ್ವರ ಪನಾಗರುತಾಾನ . ಹಿೀಗ  ಈ ಷಡಕ್ಷರ 
ಮಂತ್ರದಂದ ಶ್ವನ ಉಭಯ ರ ಪಗಳಳ (ನಿಷಕಲ, ಸ್ಕ್ಲ ಸ್ವರ ಪಗಳಳ, 
ನಿರಾಕಾರ, ಸಾಕಾರ) ನಿರ ಪಿತ್ವಾಗುತ್ಾವ . 

24. ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರಕ ಕ ಮ ಲಮಂತ್ರ, ವದ್ಾಯಮಂತ್ರ, ಶ್ವಮಂತ್ರ, ಶ ೈವಸ್ ತ್ರ 
ಮಂತ್ರ ಮತ್ುಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತ್ರ ಎಂಬ್ುದ್ಾಗ ಐದು ಹ ಸ್ರುಗಳಳ ಪರಸಿದಾವಾಗವ  
(ಪರಪಂಚದ ಮ ಲ ಕಾರಣವಾಗರುವುದರಿಂದ ಮ ಲಮಂತ್ರ, ಈ ಮಂತ್ರದ ರ್ಪದಂದ 
ಶ್ವ-ಜೀವ ೈಕ್ಯ ವದ್ ಯಯು ಪ್ಾರಪಾವಾಗುವುದರಿಂದ ವದ್ಾಯಮಂತ್ರ, ಸ್ವಿರಿಗ  
ಮಂಗಲವನುನಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಮಂತ್ರ, ಶ್ವನ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಯಾದ ಸ್ವಿ 
ವಷಯಂಗಳಳ ಇದರಲಲ ಸ್ ತ್ರರ ಪವಾಗ ನಿರ ಪಿತ್ವಾಗರುವುದರಿಂದ ಶ ೈವಸ್ ತ್ರ 
ಮಂತ್ರ, ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ). 

26. ಶ್ವಪೂಜಾ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಪೂಜಾನಿಷಠನಾದ)ವನು ಪರಣವದಂದ 
ಕ್ ಡಿದ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನುನ (ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನುನ) ಸ್ಮಾರ್ಾನಚತ್ಾನಾಗ 
ರ್ಪವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. (ಶ್ವಪೂಜಾನಿರತ್ನಾದವನು) ಪೂವಿ ಇಲಲವ ೀ 
ಉತ್ಾರಮುಖ್ವಾಗ ಕ್ುಳಿತ್ು, ಮ ರು ಸಾರಿ ಪ್ಾರಣಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. 
ಆಮೀಲ  ತ್ನನ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲಲ ಸ್ವಾಿಲಂಕಾರಯುಕ್ಾನಾದ ಸಾಂಬ್ 

29 ರ್ಪವು ವಾಚಕ್, ಉಪ್ಾಂಶು ಮತ್ುಾ ಮಾನಸಿಕ್ವ ಂಬ್ುದ್ಾಗ ಮ ರು ವಧವಾಗ 
ಹ ೀಳಲಪಟಿಟದ್ . ಸ್ಮಿೀಪದ ವಯಕ್ಾಗ  ಮಂತ್ರದ ಅಕ್ಷರಗಳಳ ಕ ೀಳಳತಿಾದಿರ  ಅದು ವಾಚಕ್ 
ರ್ಪವ ಂದು ನಿಶಚಯವಾಗ ತಿಳಿದುಕ  ಳುಬ ೀಕ್ು. ಇದು ಸ್ವಿಪ್ಾಪ ನಾಶಕ್ವಾಗರುತ್ಾದ್ . 
ಎರಡ  ತ್ುಟಿಗಳನುನ ಸ್ ಕ್ಷಮವಾಗ ಸ್ಪಶ್ಿಸಿ ಸ್ಮಿೀಪದ ವಯಕ್ಾಗ  ಕ ೀಳದ ಹಾಗ  
ನಿರ್ಾನವಾಗ ಮಾಡುವ ರ್ಪವ ೀ ಉಪ್ಾಂಶು ರ್ಪವ ಂದು ಕ್ೀತ್ರ್ಿ ಸ್ಲಪಡುತ್ಾದ್ . ತ್ುಟಿ 
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(ಉಮಾಸ್ಮೀತ್)ನಾದ, ಚಂದರಧರನಾದ, ಮುಕ್ಕಣಿನಾದ, ಮಂಗಲಸ್ವರ ಪನಾದ, 

ದ್ ೀವದ್ ೀವನಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನನುನ ರ್ಾಯನಿಸ್ುತಾಾ ಅನನಯವಾದ ಮನಸಿೌನಿಂದ ಈ 
ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನುನ ರ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

ಹಾಗ  ನಾಲಗ ಯ ತ್ುದಯನುನ ಸ್ಪಂದಸ್ದ್  (ಅಲಾಲಡಿಸ್ದ್ ) ತ್ನ  ನಳಗ  ಮನಸ್ೌನುನ 
ಮಂತಾರಕ್ಷರ ರ ಪದಲಲ ಭಾವಸ್ುವುದ್ ೀ ಮಾನಸಿಕ್ ರ್ಪವು. 

30. ವರತ್, ದ್ಾನ ಮತ್ುಾ ತ್ಪಸ್ುೌಗಳ ಂಬ್ ಎಷುಟ ಕ್ಮಿಯಜ್ಞಗಳಿರುವುವೀ 
ಅವ ಲಲವೂ ರ್ಪಯಜ್ಞದ ಷ  ೀಡಶಭಾಗಕ್ ಕ ಸ್ಮಾನವಾಗಲಾರದು (16ನ ಯ 
ಒಂದು ಭಾಗಕ್ ಕ ಸ್ಮನಾಗುವುದಲಲ). 

31. ವಾಚಕ್ ರ್ಪಯಜ್ಞದ ಮಹಾತ್ಯವು ಮದಲು ಹ ೀಳಲಪಟಿಟತ್ು. ವಾಚಕ್ ರ್ಪದ 
ನ ರುಪ್ಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲದ್ಾಯಕ್ವಾದದುಿ ಉಪ್ಾಂಶು ರ್ಪವು. ಇನುನ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು 
ಹ ಚುಚ ಫಲದ್ಾಯಕ್ವಾದದುಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರ್ಪವ ಂದು ಹ ೀಳಲಾಗದ್ . 

32. (ಷಡಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ) ವಾಚಕ್ ರ್ಪ ಮತ್ುಾ ಉಪ್ಾಂಶು ರ್ಪಕ್ಕಂತ್ಲ  
ಘ ೀರ ಸ್ಂಸಾರನಾಶಕ್ವಾದ ಮಾನಸಿಕ್ ರ್ಪವ ೀ ನಿಶಚಯವಾಗ ಶ ರೀಷಠವಾದುದು. 

33. ಈ ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವಧಿಗಳಲಲ ಕ್ರಮವಾಗ ಒಂದ್  ಂದು ವಧಿಯಿಂದ 
ಭಾವಪೂಣಿವಾಗ, ಪ್ಾಶದ ವಮುಕ್ಾಗಾಗ (ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕ್ಮಿಪ್ಾಶಗಳ 
ನಿವೃತಿಾಗಾಗ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ ವದ್ ಯಯನುನ (ಮಂತ್ರವನುನ) ರ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

34. ನಿಯಮ ಸ್ಂಪನನನಾಗ (ಯಮ ನಿಯಮಾದಗಳಿಂದ ಕ್ ಡಿದವನಾಗ), 
ಪರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶ್ವಭಾವಸ್ಂಪನನನಾಗ ಪರಯತ್ನಪೂವಿಕ್ ಈ ಮ ಲಮಂತ್ರದಂದ 
(ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಂದ) ತ್ನನ ಶ್ವಲಂಗವನುನ (ಇಷಟಲಂಗವನುನ) ಪೂಜಸ್ಬ ೀಕ್ು. 

35. ಭಕ್ಾಯುತ್ನಾಗ ಯಾರು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಂದಲ ೀ ಶ್ವನನುನ 
(ಇಷಟಲಂಗವನುನ) ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರ  ಪೂಜಸ್ುವರ  ೀ ಅವರು ಈ ಮಂತ್ರದ 
ಮಹಿಮಯಿಂದ ಶ್ವಲ  ೀಕ್ವನುನ ಹ  ಂದುವರು. 

36. ಅಬ್ಭಕ್ಷಾ (ರ್ಲಹಾರಿಗಳಾಗ), ವಾಯು ಆಹಾರಿಗಳಾಗ ಯಾರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  
ವರತ್ಗಳಿಂದ (ಕ್ೃಚಛರ ಚಾಂದ್ಾರಯಣಾದ ವರತ್ಗಳಿಂದ) ಕ್ೃಶಗ  ಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಆ 
ವರತ್ಗಳಿಂದ ಶ್ವಲ  ೀಕ್ ಪ್ಾರಪಿಾಯು ಆಗುವುದಲಲ. 

37. ಆದಿರಿಂದ  ತ್ಪಸ್ುೌ, ಯಜ್ಞ, ವರತ್ ಹಾಗ  ನಿಯಮಾದಗಳ ಫಲಗಳಳ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಂತ್ರದಂದ ಶ್ವನನುನ ಪೂಜಸಿದ ಫಲದ ಕ  ೀಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ ಕ 
ಸ್ಮವಾಗಲಾರದು. 

38. ಅಶುದಾನ ೀ ಆಗರಲ, ಪರಿಶುದಾನ ೀ ಆಗರಲ ವರತ್ಭರಷಟನಾದ ಪತಿತ್ನ ೀ ಆಗರಲ, 

ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನುನ ಪಠಿಸ್ುತಾಾ ಶ್ವಲಂಗ (ಇಷಟಲಂಗ)ವನುನ 
ಪೂಜಸಿದರ  ಅವನು ಮುಕ್ಾನಾಗುವುದರಲಲ ಸ್ಂಶಯವಲಲ. 

39. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನುನ ಒಂದ್ ೀ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಚಚರಿಸಿದರ  ಎಲಾಲ 
ಜೀವಗಳ ಎಲಲ ವಧ ಪ್ಾಪಗಳಳ ನಾಶವಾಗುತ್ಾವ . 

40. ಸ್ಕ್ಲ ಶ್ವಾಗಮಗಳಲಲ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಕಾರದ ಅನ ೀಕ್ ಮಂತ್ರಗಳಳ ಇವ . 
ಅವುಗಳಳ ಮೀಲಂದ ಮೀಲ  ರ್ಪ್ಾಭಾಯಸ್ವನುನ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಾಥಿ 
(ಧಮಿ, ಅಥಿ, ಕಾಮ, ಮೀಕ್ಷ)ಗಳನುನ ಕ  ಡುವಂತ್ಹುಗಳಾಗವ . 

41. ಈಶವರನನುನ ಪರತಿಪ್ಾದಸ್ುವ (ಈಶವರ ರ ಪವನುನ ಹ ೀಳಳವ) ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ 
ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಮಹಾಶಕ್ಾಶಾಲಯಾದುದ್ಾಗದ್ . ಅಂತ ಯೀ ಒಂದ್ ೀ ಸಾರಿ 
ಉಚಚರಿಸಿದರ  ಸ್ಕ್ಲ ಸಿದಾಗಳನುನ ಕ  ಡುವಂತ್ಹುದ್ಾಿಗದ್ . 

42. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನುನ ಉಚಚರಿಸ್ುತಾಾ ಒಂದು ಪುಷಪವನುನ 
ಶ್ವಲಂಗಕ ಕ ಸ್ಮಪಿಿಸಿದರ  ವಾರ್ಪ್ ೀಯಿ ಯಾಗದ ಸಾವರ ಪ್ಾಲು ಹ ಚುಚ ಫಲವು 
ಪ್ಾರಪಾವಾಗುತ್ಾದ್ . 

43. ಪರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಅಗನಹ  ೀತ್ರ ಯಾಗ, ಮ ರು ವ ೀದಗಳ ಅಧಯಯನ, 

ಬ್ಹುದಕ್ಷಿಣ ಯುಳು ಜ  ಯೀತಿಷ  ಟೀಮಾದ ಯಾಗಗಳ ಫಲಗಳಳ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀ 
ಮಂತ್ರದಂದ ಪ್ಾರಪಾವಾಗುವ ಫಲದ ಕ  ೀಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ ಕ ಸ್ಮವಾಗಲಾರವು. 
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44. ಪೂವಿಕಾಲದಲಲ ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣನಾದ (ಶ್ವಜ್ಞಾನ ನಿಷಠನಾದ) 
ಸಾನಂದನ ಂಬ್ ಯೀಗವಯಿನು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನುನ ಉಚಚರಿಸಿ 
ನರಕ್ದಲಲರುವವರನುನ ಉದಾರಿಸಿದನು. 

45. ಪೂವಿಕಾಲದಲಲ ಶತಾನಂದನ ಂಬ್ ಮುನಿಯು ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತ್ರದ 
ಸಿದಾಯಿಂದ ಸ್ಂಗರನ ಂಬ್ ಪ್ಾಪಿಯ ಸ್ಲುವಾಗ ನರಕ್ವನ ನೀ ಸ್ವಗಿವನಾನಗ 
ಮಾಡಿದನು. 

46. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದಂದ ಸಿದಾಯನುನ ಪಡ ದ ಉಪಮನುಯ ಎಂಬ್ 
ಹ ಸ್ರಿನ ಯೀಗಯು ಪೂವಿಕಾಲದಲಲ ಶ್ವನಿಂದ ಶ ೈವಶಾಸ್ರದ ಆಚಾಯಿ 
ಪದವಯನುನ ಪಡ ದುಕ  ಂಡನು. 

47. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ರ್ಪದಂದ ವಸಿಷಠ ವಾಮದ್ ೀವಾದ ಮುನಿಗಳಳ 
ಪ್ಾಪಮುಕ್ಾರಾಗ ಅನ ೀಕ್ ಸಿದಾಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ  ಂಡರಲಲದ್  ಮಹಾತ ೀರ್ಸಿವಗಳೂ 
(ಶಾಪ್ಾನುಗರಹ ಸ್ಮಥಿರ ) ಆಗದಿರು. 

48. ಬ್ರಹಾ, ವಷುಿ ಮದಲಾದ ದ್ ೀವತ ಗಳಳ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ರ್ಪದ 
ಮಹಾತ್ಯದಂದ ಈ ರ್ಗತಿಾನ ಸ್ೃಷ್ಣಟ, ಸಿಥತಿ ಮತ್ುಾ ಸ್ಂಹಾರ ಕ್ರಯಗಳನುನ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಮಥಿರಾಗುತಾಾರ . 

49. ಇಲಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ವಷಯವಾಗ ಹ ಚಚಗ  ಹ ೀಳಳವುದರಿಂದ ಏನು 
ಪರಯೀರ್ನ? ಯಾವ ಮಹಾತ್ಾನು ದ್ ೀವನಾದ ಮಹಾದ್ ೀವನನುನ ಪೂಜಸ್ುತಾಾ ಪರಮ 
ಭಕ್ಾಯಿಂದ ಪರಣವಾಕ್ಷರವ ೀ ಮದಲುಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನುನ (ಓಂ ನಮಃ 
ಶ್ವಾಯ ಮಂತ್ರವನುನ) ರ್ಪಿಸ್ುತಾಾನ , ಅವನು ದುರಿತ್ (ಪ್ಾಪ)ಬ್ಂಧನದಂದ 
ಬ್ಧಡುಗಡ ಯಾಗ ಮೀಕ್ಷಲಕ್ಷಿಮಯನುನ ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತಾಾನ . 
ಇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀರ್ಪಸ್ಥಲಂ ಇಲಲಗ  ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೀರ್ಪಸ್ಥಲವು ಮುಗಯಿತ್ು. 

  

  

 


