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namO namO naaraayaNa 

  

ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ 

ನಮೋ ಶ್ರುತಿ ಪಾರಾಯಣ 

ನಮೋ ಬಾದರಾಯಣ | ನರನ ಪಾುಣ | ಪ | 
ಶಿವನ ಮೋದದಲಿ ಪಡೆದೆ 
ಶಿವರೂಪದಲಿ ನಿಂದೆ ಶಿವನೊಳಗಿ ಏರಿದೆ  
ಶಿವನಗೊಲಿದೆ ಶಿವಗೆ ನೋ ಮಗನಾದೆ 
ಶಿವನ ಮಗನಾ ಪಡೆದೆ ಶಿವನ ಕಾಯ್ದೆ | ೧ | 
ಶಿವಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದೆ 
ಶಿವನ ಕಿಂಗೆಡಿಸಿದೆ | ಶಿವನ ಧನರವನರ ಮರರಿದೆ 
ಶಿವನೊಲಿಸಿದೆ ಶಿವನ ಜಡಮಾಡಿದೆ 
ಶಿವನ ಒದೆ ಮರನಗೆ ಉಣಿಸಿದೆ ಕೆೋಶ್ವನೆನಸಿದೆ | ೨ | 
ಶಿವನ ಜಡೆಯೊಳ್ ಧರಿಸಿದೆ 
ಶಿವಗಿಂಗೆಯ ಪೆತ್ೆೆ | ಶಿವನ ಕೂಡಿ ಕಾದಿದವನ ಭಾವ 

ಶಿವನ ಭಕೆನ ನನನವನಿಂದ ಕೊಲಿಸಿದೆ 
ಶಿವನ ಶೆೈಲವನರ ಎತೆಿದವನ ವೆೈರಿ | ೩ | 
ಶಿವನ ನರಿಂಗಿದ ನರಿಂಗಿದವನ ವಡನಾಡರವಾ 

ಶಿವ ಪರಾಶಿವ ನನನ ಶಿವ ಬಲಲನೆ | 
ಶಿವ ಕೂಟದವನ ಉದಭವ ಮಾಡರವೆನೆಿಂದರ 
ಎವೆ ಇಡರವನತರೊಳಗೆ ಧವಳಹಾಸ | ೪ | 
ಶಿವನ ಮೋಲಿದೆ ಸಹಭವೆ ರಮಣ ಸವವಥಾ 

ಶಿವನೊಳಗಿಳಿದ ಶಿಷ್ಯ ನವಹರಾತಿೋ 
ಶಿವಭೂಷ್ಣಕಲಪ ಶಿವಸಮಾನಕರೂಢ 

ಶಿವನಮನೆ ದಿೋರೆೋ ತ್ೊಲಗಿಸರವ ಶಿವ ಬಾಿಂಧವ | ೫ | 
ಶಿವನ ಧೊರೆಯ ಜ್ಞಾನ ಶಿವ ಹಚ್ರುವುದೆೋ 
ಶಿವಮಣಿ ಎನಸರವ ಸೆವಪ್ರುಯನೆೋ 
ಶಿವನ ವಾಹನ ವೆೈರಿಯ ಶಿರವ ತರಿದೆೋ ದೆೋವ 

ಶಿವನ ಪುತಿಷ್ಟಿಸಿದೆ ಶಿವಗೆ ಕಾಣಿಸದಿಪೆಪ | ೬ | 
ಶಿವನ ಕರದರರೆಯ ಹೆರೆವ ಅಮಮನ ಕಾಯೆದೆೋವ 

ಶಿವನವತ್ಾರ ಶ್ಸರವನರ ಹಳಿದೆ 
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ಶಿವನರ್ವವಾಗಿ ದಾನವನ ಕೊಿಂದ 

ಮಹಿಮಾಶಿವರರಷ್ಟ ಪೆೋಳಿಉದ 

ಯರವತಿರಮಣಾ ಆದಿಕೆೋಶ್ವ ಸಲಹೊೋ | ೭| 

ಶಿವನ ಮೋದದಲಿ ಪಡೆದೆ – ವೆೋದವಾಯಸಾವತ್ಾರದಲಿಲ ಶಿವನವತ್ಾರರಾದ ಶ್ರಕಾಚಾಯವರನರನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದ. 
ಶಿವನ ರೂಪದಲಿ ನಿಂದೆ – ಶಿವ ಅಿಂದರೆ ಮಿಂಗಳರೂಪದಲಿಲರರವ ವಾಯಸನರ. 
ಶಿವನೊಳಗೆ ಏರಿದೆ – ಶಿವನ ಅಿಂತರ್ಾವಮಿರ್ಾಗಿದರೆ ನಾಶ್ ಮಾಡರವ ( ಲಯವನರನ ಶಿವ ರೂಪದಿ ಮಾಡರವ) 
ಶಿವಗೆ ನೋ ಮಗನಾದೆ – ಶಿವ = ಯಮ. ಯಮಧಮವಗೆ ನಾರಾಯಣನೆಿಂಬ ಮಗನಾಗಿ ಹರಟ್ಟಿದೆ. 
ಶಿವನ ಮಗನಾ ಪಡೆದೆ – ಶಿವನ ಮಗನಾದ ಗಣಪತಿಯನರನ ಕೃಷ್ಾಾವತ್ಾರಕಾಲದಲಿಲ ಚಾರರದೆೋಷ್ಾನನಾನಗಿ, ಸಕಿಂಧನನರನ 
ಪುದರಯಮನನಾಗಿ ಪಡೆದೆ 
ಶಿವನ ಕಾಯ್ದೆ – ಯೊೋಗಿನಯರಿಿಂದ, ವೃಕಾಸರರಾ, ಭಸಾಮಸರರ, ಮರಿಂತ್ಾದ ರಾಕ್ಷಸರಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ 
ಶಿವಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದೆ – ತಿುಪುರಸರರರ ಕೊಲಲಲರ ಶಿವಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ 
ಶಿವನ ಧನರವನರ ಮರರಿದೆ – ಶಿವಧನಸಸನರನ ರಾಮನಾಗಿ ಸಿೋತ್ಾ ಸವಯಿಂವರದಲಿಲ ಮರರಿದೆ 
ಶಿವನೊಲಿಸಿದೆ – ಪುದರಯಮನನನರನ ಶಿವನ ತಪಸರಸ ಮಾಡಿ ಪಡೆದೆ. ತನಗೆ ರ್ಾವುದೆೋ ತಪ ಬೆೋಕಿಲಲದಿದೆರೂ 
ಲೊೋಕಶಿಕ್ಷಣಾರ್ವವಾಗಿ ಶಿವನ ತಪಸಸನರನ ಮಾಡಿದೆ. 
ಶಿವನ ಜಡ ಮಾಡಿದೆ – ವಿಷ್ರಾವಿಗೂ ಶಿವನಗೂ ಯರದಧವಾದಾಗ, ಶಿವನನರನ ಜಡಿೋಭೂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಶಿವ ಮರನಗೆ ಉಣಿಸಿದೆ – ರಾಮಾವತ್ಾರದಲಿಲ ಶಿವಾವತ್ಾರಿ ದೂವಾವಸರಿಗೆ ನಾನಾವಿಧ ಭಕ್ಷಯಗಳನರನ ಕ್ಷಣದಲಿಲ ನೋಡಿದೆ 
ಕೆೋಶ್ವನೆನಸಿದೆ – ಕ-ಬುಹಮ, ಈಶ್-ರರದು ಇವರಿಬಬರಿಗೂ ಒಡೆಯ 

ಶಿವನ ಜಡೆಯೊಳ್ ಧರಿಸಿದೆ – ಶಿವ ಅಿಂದರೆ ಸಮಸೆ ವೆೋದಗಳನೂನ ತನನಿಂದ ಅಭಿನನವಾದ ಕೂದಲರಗಳಲಿಲ ಭಗವಿಂತ 
ಧರಿಸಿದಾೆನೆ 
ಶಿವಗಿಂಗೆಯ ಪೆತ್ೆೆ – ಅತಿ ಪವಿತುವಾದ ಗಿಂಗೆಯನರನ ತನನ ಪಾದದಿಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 

ಶಿವನ ಕೂಡಿ ಕಾದಿದವನ ಭಾವ – ಶಿವನಿಂದ ಪಾಶ್ರಪತ್ಾಸರಕಾಕಗಿ ಹೊೋರಾಡಿದ ಅಜರವನನ ಭಾವ 

ಶಿವನ ಭಕೆನ ನನನವನಿಂದ ಕೊಲಿಲಸಿದೆ – ಶಿವ ಭಕೆ ಜರಾಸಿಂಧನನರನ ಭಿೋಮಸೆೋನದೆೋವರಿಿಂದ ಕೊಲಿಲಸಿದೆ 
ಶಿವನ ಶೆೈಲವನರನ ಎತೆಿದವನ ವೆೈರಿ – ಶಿವನ ಕೆೈಲಾಸವನರನ ಎತೆಿದ ರಾವಣ ವೆೈರಿ – ರಾಮ 

ಶಿವ ಪರಾಶಿವ ನನನ ಶಿವ ಬಲಲನೆ – ಶಿವನಗೂ ಪರಶಿವನಾದೆರಿಿಂದ ನನನ ಮಹಿಮಯನರನ ಶಿವನೂ ತಿಳಿಯ 

ಶಿವಕೂಟದವರ ಉದಭವ ಮಾಡರವೆನೆಿಂದರ – ವಾಯಸನಾಗಿ ಶಿವನ ಪಾರಮಯ ಸಾರರವ ಸಕಿಂಧ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನರನ ರಚಿಸಿ 
ಜಗತೆಿನಲಿಲ ಶಿವನನರನ ಸರ್ೋವತೆಮನೆಿಂದರ ಸಾರರವ ಪಿಂಗಡವನರನ ಉದಭವಿಸಿದೆ. 
ಶಿವನ ಮೋಲಿದೆ ಸಹ ಭವೆ ರಮಣ – ಶಿವನ ಶಿರದಲಿಲರರವ ಚ್ಿಂದುನ ಸಹಭವೆರ್ಾದ ಲಕ್ಷಿಿಗೆ ರಮಣ. ಚ್ಿಂದು ಮತರೆ ಲಕ್ಷಿಿ 
ಇಬಬರೂ ಸಮರದುಮರ್ನ ಕಾಲದಲಿಲ ಅವತರಿಸಿದರದರಿಿಂದ ಅವಳ ಸಹೊೋದರ. 
ಶಿವನೊಳಗಿಳಿದ ನಷ್ಯನಾಹಾರಾತಿೋ – ಶಿವನ ದೆೋಹ ಪುವೆೋಶ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಕಾುಚಾಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ದೆೈತಯರ ಶ್ತರುವು 
ಭಗವಿಂತ. (ಶಿವನರ ಶ್ರಕಾುಚಾಯವರನರನ ನರಿಂಗಿ ತನನ ರೆೋತಸಿಸನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರರತ್ಾೆನೆ. ಆದೆರಿಿಂದಲೆೋ 
ಶ್ರಕುನೆಿಂದರ ದೆೈತಯರ ಗರರರ ಶ್ರಕಾುಚಾಯವರಿಗೆ ಹೆಸರರ. ) 
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ಶಿವಭೂಷ್ಣ ತಲಪ – ಶಿವನ ಭೂಷ್ಣವಾದ ಸಪವಗಳ ಶ್ಯನನಾದವನರ 
ಶಿವಸಮಾನಕಾರೂಡ – ಶಿವನ ಸಮಾನ ಕಕ್ಷಯದಲಿಲರರವ ಗರರಡನ ಮೋಲೆೋರಿ ಬರರವನರ ಶಿುೋಹರಿ – ಗರರಡವಾಹನ, 

ಗರರಡಗಮನ. 
ಶಿವನ ಮನೆಯ ದೊರದೊಲಗಿಸರವ – ಶಿವನ ಮನೆ ಎಿಂದರೆ ಸಮಶಾನ. ಅಥಾವತ್ – ಸಮಶಾನಕೆಕ ಹೊೋಗರವುದರ, 
ಸಾಯರವುದರ, ಜನನ, ಮರಣಗಳನರನ ತಪ್ರಪಸಿ ಮರಕೆಿಪುದನರ ಭಗವಿಂತ 

ಶಿರಬಾಿಂಧವ – ಶಿವ ಎಿಂದರೆ ಸಪವ. ಸಪವಶೆುೋಷ್ಿನಾದ ಶೆೋಷ್ನಗೆ ಬಿಂಧರವು 
ಶಿವ ಹಚ್ರುವುದೆೋ ಕೊಡರ – ಮಿಂಗಳಕರವಾದ ಊಧ್ವಪುಿಂಡು ಹಚ್ರುವುದನರನ ಕೊಡರ. – ಅಥಾವತ್ ವೆೈಷ್ಾವನಾಗರವ ಭಾಗಯ 
ನೋಡರ 
ಶಿವವಾಣಿ ಎನಸರವ ಸೆವ ಪ್ರುಯನೆ – ಮಿಂಗಳಕರವಾದ ಸೊೆೋತುವಾದ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರುಯ 

ಶಿವನ ವಾಹನ ವೆೈರಿಯ ಶಿರವ ಕತೆರಿಸಿದೆ – ಶಿವನ ವಾಹನ ಎತರ.ೆ ವೃಷ್ಭ. ಶ್ತರುವಾದ ವೃಷ್ಭಾಸರರನ ಶಿರವನರನ 
ಸಿಂಹರಿಸಿದ. 
ಶಿವನ ಪುತಿಷ್ಟಿಸಿದೆ – ಶಿವಲಿಿಂಗವನರನ ರಾಮೋಶ್ವರದಲಿಲ ಲೊೋಕ ಮೋಹನಾರ್ವ ಪುತಿಷ್ಾಿಪ್ರಸಿದೆ. 
ಶಿವಗೆ ಕಾಣಿಸದಿಪೆಪ – ಶಿವನ ಒಳಗಿದೆರೂ ರಾಮನರ ಕಾಣಿಸನರ. ಅಥಾವತ್ ಪರಮ ವೆೈಷ್ಾವಾನಾದರೂ ಪೂಣವನಾಗಿ ಶಿವ 
ಪರಮಾತಮನನರನ ಅರಿಯಲಿಲಲ 
ಶಿವನ ಸೊೋಲಿಸಿದವನ ಜಪಗೆಡಿಸಿದೆ – ಶಿವನ ಸೊೋಲಿಸಿದವನರ ಅಜರವನ. ಅವನರ ಸಾಯದಿಂತ್ೆ ಬೆಿಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. 
ಶಿವನ ಕರದರರೆಯ ಹೆರರವ ಅಮಮನ ಕಾಯೆ ದೆೋವ – ಶಿವನ ಕರದರರೆಯ್ದಿಂದರೆ ಅವನ ವಾಹನ ವೃಷ್ಭ. ಅದನರನ ಹೆರರವ 
ಗೊೋವುಗಳನರನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಗೊೋಬಾುಹಮಣ ಹಿತ್ಾಯಚ್ನಾದೆರಿಿಂದ 

ಶಿವನವತ್ಾರ ಶ್ತುವನರ ಹಳಿದೆ – ಶಿವನ ಅವತ್ಾರಿರ್ಾದ ಅಶ್ವತ್ಾಾಮನ ಬುಹಾಮಸರವನರನ ತಡೆದರ ಪರಿೋಕ್ಷಿತನನರನ ಸಲಹಿದೆ 
ಶಿವನರ್ವವಾಗಿ ದಾನವನ ಕೊಿಂದ ಮಹಿಮಾ – ಶಿವನಗಾಗಿ ಅವನ ವರದಿಿಂದ ಶಿವನನರನ ಕೊಲಲಲರ 
ಹೊರಟ ವೃಕಾಸರರನನರನ ಕೊಿಂದ ಮಹಿಮಾ. ಶಿವನ ವರವನರನ ಪಡೆದ ವೃಕಾಸರರನರ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೋಲೆ ಕೆೈಯಟರಿ 
ಶಿವನನೆನೋ ಸಿಂಹರಿಸಿ ಶಿವನ ಪತಿನಯನರನ ಅಪಹರಿಸಲರ ಇಚಿುಸಿದನರ. ಶಿವನರ ಭಗವಿಂತನಗೆ ಶ್ರಣರ ಹೊೋದಾಗ 
ಭಗವಿಂತನರ ಬುಹಮಚಾರಿ ವೆೋಷ್ಧರಿಸಿ ತನನ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಯಿಂದ ವೃಕಾಸರರನನೆನೋ ಕೊಲಿಲಸಿ ಶಿವನನರನ ಉಳಿಸಿದ. 
ಶಿವಋಷ್ಟ ಪೆೋಳಿದ ಯರವತಿ ರಮಣಾ – ಶಿವಋಷ್ಟಯ್ದಿಂದರೆ ನಾರದರರ. ನಾರದರರ ಪೆೋಳಿದ ಯರವತಿ ರರಕಿಮಣಿಯ 
ವಿವಾಹವಾದವನರ. 
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