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॥ ौीिशवोपिनषत ॥्

॥ ौीिशवोपिनषत ॥्
कैलासिशखरासीनमशषेामरपिूजतम ।्
कालं ौीमहाकालमीरं ानपारगम ॥् १-१॥
सू िविधवा ऋाऽयेः ससुयंतः ।
सवभतूिहताथा य पूदें महामिुनः ॥ १-२॥
ानयोगं न िवि ये नरा मबुयः ।
त े मुे कथं घोरागववसागरात ॥् १-३॥
एवं पृः ूसाा ऋाऽयेणे धीमता ।
मबिुिवमुथ महाकालः ूभाषत े ॥ १-४॥
महादवे उवाच
परुा िेण गिदताः िशवधमा ः सनातनाः ।
देाः सव गणानां च सेपाकोिटिभः ॥ १-५॥
आयःु ूां तथा शिं ूसमी नणॄािमह ।
तापऽयूपीडां च भोगतृािवमोिहनीम ॥् १-६॥
ते धमा ः निामै मिुनसमःै ।
सारमादाय िनिदाः सकरणारःै ॥ १-७॥
सारादिप महासारं िशवोपिनषदं परम ।्
अमं महाथ च ूवािम जगितम ॥् १-८॥
िशवः िशव इमे शा- नाम चां मुम ुः ।
उारयि ता ते िशवा नाऽ सशंयः ॥ १-९॥
अिशवाः पाशसयंुाः पशवः सवचतेनाः ।
यािलणाेादीशः िशवः तृः ॥ १-१०॥
गणुो बिुरहाराऽाणीियािन च ।
भतूािन च चतिुवशिदित पाशाः ूकीित ताः ॥ १-११॥
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2 ॥ ौीिशवोपिनषत ॥्

पिवशंकमान ं सहजं सव दिेहनाम ।्
पाशाजाल तलंू ूकृितः कारणाय नः ॥ १-१२॥
सान े िनबे पुषाः पाशबनःै ।
मावा िवमुे ािननः पाशपरात ॥् १-१३॥
षिशंक पुषः पशरुः िशवागमे ।
सिवशं इित ूोः िशवः सवजगितः ॥ १-१४॥
यािवः ससुणू ः सव ः सव गः ूभःु ।
ता पाशहिरतः स िवशुः भावतः ॥ १-१५॥
पशपुाशपरः शाः परमानदिेशकः ।
िशवः िशवाय भतूानां तं िवाय िवमुते ॥ १-१६॥
एतदवे परं ान ं िशव इरयम ।्
िवचारााित िवारं तलैिबिरवािस ॥ १-१७॥
सकृािरतं यने िशव इरयम ।्
बः पिरकरने मोोपगमनं ूित ॥ १-१८॥
रः िशवमो ऽयं िशवोपिनषिद तृः ।
एकारः पनुायमोिमवें वितः ॥ १-१९॥
नामसीत णादवे िशवाशषेपातकैः ।
यतः ूमुते िूं मो ऽयं रः परः ॥ १-२०॥
यः िशवं िशविमवें रं ममसते ।्
एकारं वा सततं स याित परमं पदम ॥् १-२१॥
िमऽजनबनूां कुया ाम िशवाकम ।्
अिप तीत नााित पापमुः िशवं परुम ॥् १-२२॥
िवयेः स िशवः शाो नरावभािवतः ।
आे सदा िनिः स दहेाे िवमुते ॥ १-२३॥
ःकरणं यें िशवआयतनं परम ।्
ं विेदका तऽ िलमोारिमते ॥ १-२४॥
पुषः ापको येः सं समंाज न ं तृम ।्
अिहंसा गोमयं ूों शाि सिललं परम ॥् १-२५॥
कुया मंाज न ं ूाो वरैायं चनंतृम ।्
पजूयेानयोगने सोषःै कुसमुःै िसतःै ॥ १-२६॥



॥ ौीिशवोपिनषत ॥् 3

धपू गुगुदयः ूाणायामसमुवः ।
ूाहार नवैेमयें च ूदिणम ॥् १-२७॥
इित िदोपचारै सू परमं िशवम ।्
जपेाये मुथ सव सिवविज तः ॥ १-२८॥
ानयोगिविनम ुः कम योगसमावृः ।
मतृः िशवपरंु गे तने िशवकमणा ॥ १-२९॥
तऽ भुा महाभोगालये सव दिेहनाम ।्
िशवधमा िवानं ूा मिुमवायुात ॥् १-३०॥
ानयोगने मुे दहेपातादनरम ।्
भोगाुा च मुे ूलये कम योिगनः ॥ १-३१॥
ताानिवदो योगाथााः कम योिगनः ।
सव एव िवमुे य े नराः िशवमािौताः ॥ १-३२॥
स भोगः िशविवाथ यषेां कमा ि िनम लम ।्
त े भोगाा मुे ूलये िशविवया ॥ १-३३॥
िवा सीत नीया िह यषेां कम  न िवते ।
त े चाव  िवमुे यावम न तवते ॥् १-३४॥
िशवानिवदं ताजूयिेभवगै ुम ।्
िवादान ं च कुवत भोगमोिजगीषया ॥ १-३५॥
िशवयोगी िशवानी िशवजापी तपोऽिधकः ।
बमशः कमयोगी च पतै े मिुभाजनाः ॥ १-३६॥
कमयोग यलंू तािम समासतः ।
िलमायतनं चिेत तऽ कम ूवत त े ॥ १-३७॥
॥ इित िशवोपिनषिद मिुिनदशाायः ूथमः ॥

अथ पवू ितो िले गभ ः स िऽगणुो भवते ।्
गभा ािप िवभागने ा िलं िशवालये ॥ २-१॥
यावि दै ाावेा िवरः ।
िलततृीयभागने भवेेाः समुयः ॥ २-२॥
भागमकंे सूेमौ ितीयं विेदमतः ।
ततृीयभाग े पजूा ािदित िलं िऽधा ितम ॥् २-३॥



4 ॥ ौीिशवोपिनषत ॥्

भिूमं चतरुौं ादाौं विेदमतः ।
पजूाथ वत ुलं काय दैा िगणुिवरम ॥् २-४॥
अधोभाग े ितः ः िता दवेी च मतः ।
ऊ िः बमाािप ॄिवमुहेराः ॥ २-५॥
एत एव ऽयो लोका एत एव ऽयो गणुाः ।
एत एव ऽयो वदेा एताितं िऽधा ॥ २-६॥
नवहः तृो ेः षािप ममः ।
िवानीयहैं िलमानिमदं तृम ॥् २-७॥
गभ ानतः ूिवारन न शते ।
गभ ानतः ूिवारातपय िप सिंतम ॥् २-८॥
ूासादं कयेीमािभजते िऽधा पनुः ।
भाग एको भवेा ौ भागौ मरी तृा ॥ २-९॥
मया  अध भागं शकुनासं ूकयते ।्
गभा दधन िवारमायामं च सशुोभनम ॥् २-१०॥
गभा ािप िऽभागने शकुनासं ूकयते ।्
गभा दधन िवीणा  गभा  िगणुायता ॥ २-११॥
जािभ भवेाया  मय लुरािशना ।
ूासादाधन िवयेो मडप वामतः ॥ २-१२॥
मडपाादिवीणा  जगती ताविता ।
ूासाद ूमाणने जगा साध मणम ॥् २-१३॥
ूाकारं तमा गपुरुादालभिूषतम ।्
ूाकाराः ितं काय वषृानं समिुतम ॥् २-१४॥
नीरमहाकालौ ारशाखावितौ ।
ूाकारािणे काय सवपकरणाितम ॥् २-१५॥
पभौमं िऽभौमं वा योगीावसथं महत ।्
ूाकारगु ं ताय मऽैानसमितम ॥् २-१६॥
ानाशसमायंु भवृजलाितम ।्
तहानसमाेां पवू तः समडपम ॥् २-१७॥
ानं चडशेमशैाां पुारामं तथोरम ।्
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कोागारं च वायां वायां वणालयम ॥् २-१८॥
शमीनकुशानमायधुानां च नैतम ।्
सव लोकोपकाराय नगरं ूकयते ॥् २-१९॥
ौीमदायतनं शोयिगनां िवजन े वन े ।
िशवायतन े यावमतेाः परमाणवः ॥ २-२०॥
मरािण तावि कत ुभगाः िशवे परुे ।
महाूितमिलािन महाायतनािन च ॥ २-२१॥
कृाोित महाभोगाने मिुं च शातीम ।्
िलूितां कुवत यदा तणं कृती ॥ २-२२॥
पगने सशंो पजूियािधवासयते ।्
पालाशोरा- पषृदाितलयै वःै ॥ २-२३॥
अिकाय ूकुवत दाणूा ितऽयम ।्
िशवाशतं ा िलमलंू शृेधुः ॥ २-२४॥
एवं मे ऽवसान े तिूत मै मिूत ष ु ।
अौ मतूराः काया ः नवमः ापकः तृः ॥ २-२५॥
ूातः संापयिें मै ु नविभः बमात ।्
महाापनपजूां च ा िलं ूपजूयते ॥् २-२६॥
गरुोमू ित धराणां च दामदिणाम ।्
यतीनां च समानां दामदिणाम ॥् २-२७॥
दीनाकृपणे सवा सामपुकयते ।्
सव भापानारैिनिषं च भोजनम ॥् २-२८॥
कयदेागतानां च भतूे बिलं हरते ।्
राऽौ मातगृणानां च बिलं दािशषेतः ॥ २-२९॥
एवं यः ापयिें त पुयफलं ण ु ।
कुलिऽशंकमृु भृै पिरवािरतः ॥ २-३०॥
कलऽपऽुिमऽाःै सिहतः सव बावःै ।
िवमु पापकिललं िशवलोकं ोजेरः ।
तऽ भुा महाभोगालये मिुमायुात ॥् २-३१॥
॥ इित िशवोपिनषिद िलायतनाायो ितीयः ॥
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अथारैिवै नपृै िशवभािवतःै ।
शितः ाौमे काय िशवशािगहृयम ॥् ३-१॥
गहृशेानिदाग े काय मुरतो ऽिप वा ।
खाा भिूमं समृु शानाको यतः ॥ ३-२॥
िशवदवेगहंृ काय महूमाणतः ।
दिणोरिदाग े िकिदीघ ूकयते ॥् ३-३॥
हमाऽूमाणं च ढपचतुयम ।्
चतुोणषे ु सयंोमपाऽािदसौंयम ॥् ३-४॥
गभ मे ूकुवत िशवविेदं सशुोभनाम ।्
उदगवा िता(ं?) िकितःुशीष कसयंतुाम ॥् ३-५॥
िऽहायामिवाराषोडशालुमिुताम ।्
तीषा णीव हाध मायामािरणे च ॥ ३-६॥
िशविडलिमतेतहुं समं िशरः ।
मिूत नवैेदीपानां िवासाथ ूकयते ॥् ३-७॥
शवैिलेन काय ााय मिणजपािथ वःै ।
िडलाध च कुव ि विेदमां सवत ुलाम ॥् ३-८॥
षोडशालुमुधेां िवीणा िगणुने च ।
गहृे न ापयेलंै िलं मिणजमच यते ॥् ३-९॥
िऽसं पािथ वं वािप कुया दिनिेदन े ।
सवषामवे वणा नां ािटकं सव कामदम ॥् ३-१०॥
सवदोषिविनम ुमथा दोषमावहते ।्
आयुालवाीमाऽुवानवाखुी ॥ ३-११॥
वरिमं च लभते िलं पािथ वमच यन ।्
ताि पािथ वं िलं यें सवा थ साधकम ॥् ३-१२॥
िनदषं सलुभं चवै पजूयेततं बधुः ।
यथा यथा महािलं पजूा ौा यथा यथा ॥ ३-१३॥
तथा तथा महुयं िवयेमनुपतः ।
ूितमािलवदेीष ु यावः परमाणवः ।
तावाहाभोगता े िशवे परुे ॥ ३-१४॥
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॥ इित िशवोपिनषिद िशवगहृाायतृीयः ॥

अथकैिभािविं परुतः शािमडपम ।्
पवूा पराहं ाादशोरदिणे ॥ ४-१॥
तारिभिसं किपकसमावतृम ।्
पटयं भवेा ॐवुाावारहतेनुा ॥ ४-२॥
ारं िऽशाखं िवयें नवलुमिुतम ।्
तदधन च िवीण सवाटं िशवालये ॥ ४-३॥
दीघ पनवा च पशाखासशुोिभतम ।्
सवाटयोपतें ौीमाहनमटपम ॥् ४-४॥
ारं पाखुं येमशषेाथ ू साधकम ।्
अभावे ूाखुं काय मदुदिणतो न च ॥ ४-५॥
गवाकयं काय मिपधान ं सशुोभनम ।्
धमूिनग मनाथा य दिणोरकुयोः ॥ ४-६॥
आयेभागािरतः काया  जालगवाकाः ।
ऊिूपकया युा ईषिििपधानया ॥ ४-७॥
िशवािहोऽकुडं च वृं हूमाणतः ।
चतरुौविेद(kA) ौीमखेलाऽयभिूषतम ॥् ४-८॥
कुं िहिवीऋणं पहसमिुतम ।्
िशवािहोऽशरणं कत मितशोभनम ॥् ४-९॥
जगतीपां ससं च कयते ।्
बयोगिविनम ुं तुानपदारम ॥् ४-१०॥
ऐकं कयेािवाायतनं महत ।्
चतःुूगेीवकोपतेम(्?) एकूगेीवकेन वा(?) ॥ ४-११॥
सधुाूिलं कत ं पाडकिबभिूषतम ।्
िशवािहोऽशरणं चतरुडकसयंतुम ॥् ४-१२॥
बिहदवे जगती िऽहा वा सकुुिमा ।
तावदवे च िवीणा  मखेलािदिवभिूषता ॥ ४-१३॥
कत ा चाऽ जगती तााधः समतः ।
िहमाऽिवीणा  तदधा ध समिुता ॥ ४-१४॥
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अा वृा ूकत ा िवदेी सशुोभना ।
दशहूमाणा च चतरुलुमिुता ॥ ४-१५॥
िमातगृणानां च िदतीनां च सव दा ।
सवा मपाकसयंंु तास ु िनबिलं हरते ॥् ४-१६॥
वेा सवभतूानां बिहः काया  िहिका ।
वषृानं च कत ं िशवालोकनसमंखुम ॥् ४-१७॥
अमाष सिवतुम वषृः काय  पिमे ।
ोाधिगभ ािततृप णविेदका ॥ ४-१८॥
ूाकाराब िहः काय ौीमोपरुभिूषतम ।्
पुारामजलोपतें ूाकारां च कारयते ॥् ४-१९॥
मृाजं तणृं ूकुवत िशवालयम ।्
भिूमकायिवासािं कयेधुः ॥ ४-२०॥
िशवदिणतः काय तभेुययमालयम ।्
शासनसमायंु वािुवािविनिम तम ॥् ४-२१॥
जिसहंौ वषृगजौ चारः शोभनाः तृाः ।
धमूगदभाााराथ नाशकाः ॥ ४-२२॥
गहृायामिवारं कृा िऽगणुमािदतः ।
अिभः शोधयदेापःै शषे गहृमािदशते ॥् ४-२३॥
इित शािगहंृ कृा िािं यः ूवत यते ।्
अकंे िदवसं भा त पुयफलं ण ु ॥ ४-२४॥
कलऽपऽुिमऽाःै स भृःै पिरवािरतः ।
कुलकैिवशंाय  दवेलोकमवायुात ॥् ४-२५॥
नीलोलदलँयामाः पीनवृपयोधराः ।
हमेवणा ः ियााः सुय ः िूयदशनाः ॥ ४-२६॥
तािभः साध महाभोगिैव मानःै साव कािमकैः ।
इया बीडते तावावदाभतूसवम ॥् ४-२७॥
ततः कािना साध दमान ं सिुवलम ।्
ा िवरते भयूो भवभोगमहाण वात ॥् ४-२८॥
ततः सृते िांऽाानपारगान ।्
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तेः ूा िशवान ं शां िनवा णमायुात ॥् ४-२९॥
अिवर भोगेः स जािन जायते ।
पिृथिधपितः ौीमािनया वा िजोमः ॥ ४-३०॥
समानाे िशवानमनायुात ।्
ानािरः ससंाराः खािधितित ॥ ४-३१॥
इतेदिखलं काय फलमंु समासतः ।
उवे च पनुॄू मः ूकंे िजं फलम ॥् ४-३२॥
सगिुटकामकेां लाां ूायविज ताम ।्
कपा सािूमाणं च ाौ णयुालम ॥् ४-३३॥
यावगगिुटका िशवाौ सया ता ।
तावोु वषा िण भोगाेु िशवे परुे ॥ ४-३४॥
एकालुूमाणने ाौ चनाितम ।्
वष कोिटयं भोगिैदःै िशवपरुे वसते ॥् ४-३५॥
यावेसरसानं कुसमुानले तम ।्
तावगुसहॐािण िशवलोके महीयत े ॥ ४-३६॥
नागकेसरपुं त ु कुमाधन कीित तम ।्
यलं चनोमशुीर तदध कम ॥् ४-३७॥
युधपूभा- दिधीरघतृािदिभः ।
पुयिलाच न े ूों तोम दशािधकम ॥् ४-३८॥
ाौ सिमधिॐौ िशवोमानामिभः ।
पाािलाािन होमयीत यथाबमम ॥् ४-३९॥
पलाशाअरजािर- पालाः(?) सिमधः शभुाः ।
पषृदातुा ा ण ु यलमायुात ॥् ४-४०॥
पलाशारसानां यावदौ तं भवते ।्
तावाहाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ४-४१॥
तमसतूं ाौ सिमधः शभुाः ।
काध सिंमतं कालं भोगाेु िशवे परुे ॥ ४-४२॥
शमीसिमलं दयेमानिप च लकम ।्
शध फलवषेाः सिमधः ीरवृजाः ॥ ४-४३॥
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ितलसािंलाा ााा(?) यावती भवते ।्
ताव वष लां ु भोगाेु िशवे परुे ॥ ४-४४॥
यावरुौषधीरस(्?) ितलतुफलं तृम ।्
इतरेिले कृानां िगणुं फलम ॥् ४-४५॥
लाजाताः सगोधमूाः वष लफलूदाः ।
दशसाहिॐका येाः शषेाः बुजजातयः ॥ ४-४६॥
पलाशेनजे वौ होम िगणुं फलम ।्
ीरवृसमृे ऽौ फलं साधा िध कं भवते ॥् ४-४७॥
असिमे सधमू े च होमकम िनरथ कम ।्
अ जायमानः ाािरोपहतथा ॥ ४-४८॥
न च कटिकिभवृ रैिं ूा होमयते ।्
शैुन वःै ूशै कारैिं सिमयते ॥् ४-४९॥
एवमााितं ा िशवलोकमवायुात ।्
तऽ कशतं भोगाेु िदाथिेतान ॥् ४-५०॥
ॐचुकैािहतमाऽणे ोतापिूरतने च ।
याितदयत े वौ सा पणूा ितते ॥ ४-५१॥
एकां पणूा ितं ा िशवने िशवभािवतः ।
सवकाममवाोित िशवलोके वितः ॥ ४-५२॥
अशषेकुलजसैा ध स भृःै पिरवािरतः ।
आभतूसवं यावोगाेु यथिेतान ॥् ४-५३॥
तत ूलये ूा े सा ानमुमम ।्
ूसादादीरवै मुते भवसागरात ॥् ४-५४॥
िशवपणूा ितं वौ पत यः ूपँयित ।
सो ऽिप पापिर नरः सवम ुः िशवपरंु ोजते ॥् ४-५५॥
िशवािधमूसंृा जीवाः सव चराचराः ।
त े ऽिप पापिविनम ुाः ग याि न सशंयः ॥ ४-५६॥
िशवयमहावेा जायत े य े न सि वा ।
त े ऽिप याि िशवानं जीवाः ावरजमाः ॥ ४-५७॥
पणूा ितं घतृाभावे ीरतलेैन कयते ।्
होमयदेतसीतलंै ितलतलंै िवना नरः ॥ ४-५८॥
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सष पेिुडकाशाॆ- करमधकुाजम ।्
िूयिुबपै- नािलकेरसमुवम(्?) ॥ ४-५९॥
इवेमािदकं तलैमााभावे ूकयते ।्
व या िबपवैा  सिमधः सकीित ताः ॥ ४-६०॥
अाथ होमयेीरं दिध मलूफलािन वा ।
ितलाथ तडुलःै कुया भा थ हिरतैणृःै ॥ ४-६१॥
पिरधीनामभावने शरवैशै कयते ।्
इनानामभावने दीपयेणृगोमयःै ॥ ४-६२॥
गोमयानामभावने महिस होमयते ।्
अपामसवे होमं भिूमभाग े मनोहरे ॥ ४-६३॥
िवू दिणे पाणावे तदभावतः ।
छाग दिणे कण कुशमलेू च होमयते ॥् ४-६४॥
ााौ होमयेाः सवा ीनामसवे ।
अभावे न जेम कम योगिवधौ ितः ॥ ४-६५॥
आपाले ऽिप यः कुया िवामे नसाच नम ।्
स मोहककंु ा परां शािमवायुात ॥् ४-६६॥
ूाणािहोऽं कुव ि परमं िशवयोिगनः ।
बाकमिविनम ुा ानानसमाकुलाः ॥ ४-६७॥
॥ इित िशवोपिनषिद शािगहृािकाया ायतथु ः ॥

अथायें महाानमलीमलनाशनम ।्
सवपापहरं िदं तपः ौीकीित वध नम ॥् ५-१॥
अिपणे िेण तजेः परमं बलम ।्
भिूतपं समुीण िवशुं िरतापहम ॥् ५-२॥
यरःिपशाचानां संनं मसृतम ।्
राथ बालपाणां सिूतकानां गहृषे ु च ॥ ५-३॥
य भेु िजः कृा अ वा पिरिधऽयम(्?) ।
अिप शिू पिः पिदोषनै  िलते ॥ ५-४॥
आहारमध भंु च कीटकेशािदिषतम ।्
तावाऽं समृु भिूतृं िवशुित ॥ ५-५॥
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आरयं गोमयकृतं करीषं वा ूशते ।
शक रापासंिुनम ुमभावे काभना ॥ ५-६॥
गहृाौमविः कुलालालयभना ।
गोमयषे ु च दधषे ु हीकािन च यषे ु च ॥ ५-७॥
सवऽ िवते भ ःखापाज नरणम(्duHkhopAr) ।
शकुेवणा भमादावुिज तम ॥् ५-८॥
भानीय ूयने तिेवांथा ।
माजा रमिूषकाै नोपहते तथा ॥ ५-९॥
पदोषिविनम ुं गणुपकसयंतुम ।्
िशवकैादिशकाजं िशवभ ूकीित तम ॥् ५-१०॥
जाितकाकवााय-ानं च पमम ।्
पापं शारं रा- पिवऽं योगदं गणुाः(?) ॥ ५-११॥
िशवोत शा भासकाभ च ।
भणावपापानां भिेत पिरकीित तम ॥् ५-१२॥
भानं िशवानं वाणादिधकं तृम ।्
जशुवैालिनम ुमायें पविज तम ॥् ५-१३॥
अपिवऽं भवेोयं िनिश पवू मनातम ।्
नदीतडागवािपष ु िगिरूॐवणषे ु च ॥ ५-१४॥
ानं साधारणं ूों वाणं सव दिेहनाम ।्
असाधारणमवेों भानं िजनाम ॥् ५-१५॥
िऽकालं वाणानादनारोयं ूजायत े ।
आयें रोगशमनमतेासाव कािमकम ॥् ५-१६॥
साऽये ऽध राऽ े च भुा चािवरचेन े ।
िशवयोयाचरेानमुारािदिबयास ु च ॥ ५-१७॥
भातृ े महीभाग े समे जिुवविज त े ।
ायमानः िशवं योगी रजं शयीत च ॥ ५-१८॥
एकराऽोिषतािप या गितभ शाियनः ।
न सा शा गहृने ूा ुं यशतरैिप ॥ ५-१९॥
गहृायषुोारःै ान ं कुया िपुसकैः ।
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यितः सावा िकं ानमापादतलमकात ॥् ५-२०॥
िशवभिधा वेां भानफलं लभते ।्
िद मिू  ललाटे च शिूः िशवगहृाौमी ॥ ५-२१॥
गणाः ूोिजताः शााः भिूतमाल पधा ।
िशरोललाटे ाोभ ानफलं लभते ॥् ५-२२॥
सवंरं तदध वा चतदु ँ यमीष ु च ।
यः कुया ना ान ं त पुयफलं न ु॥ ५-२३॥
िशवभिन यावः समतेाः परमाणवः ।
तावष सहॐािण िशवलोके महीयत े ॥ ५-२४॥
एकिवशंकुलोपतेः पीपऽुािदसयंतुः ।
िमऽजनभृै समःै पिरवािरतः ॥ ५-२५॥
तऽ भुा महाभोगािनया साव कािमकान ।्
ानयोगं समासा ूलये मिुमायुात ॥् ५-२६॥
भ भािकं यने गहृीतं निैकोतम(्?) ।
अनने व ै स दहेने िमते ितौ ॥ ५-२७॥
भानरतं शां य े नमि िदन े िदन े ।
त े सव पापिनम ुा नरा याि िशवं परुम ॥् ५-२८॥
इतेरमं ानमायें िशविनिम तम ।्
िऽसमाचरिें जापी योगमवायुात ॥् ५-२९॥
भानीय ूदाः ानाथ िशवयोिगन े ।
कं िशवपरुे भोगाुाेािजोमः ॥ ५-३०॥
आयें वाणं मां वायं ैपमम ।्
मानसं शाितोयं च ानान ं तथामम ॥् ५-३१ ॥
आयें िमणे भानमनुमम ।्
असा वाणं ानकाय वाणमिूत ना ॥ ५-३२॥
मधूा न ं पािणनाल िशवकैादिशकां जपते ।्
ायमानः िशवं शाानं परं तृम ॥् ५-३३॥
गवां खरुपटुोात- पवनोूतरणेनुा ।
काय वायकं ानणे मदाना ॥ ५-३४॥
ॅे ऽक वष ित ान ं कुया दै िदशं ितः ।
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आकाशमिूत मणे तदैिमित कीित तम ॥् ५-३५॥
उदकं पािणना गृ सव तीथा िन संरते ।्
अुयिेरने ानं मानसमुते ॥ ५-३६॥
पिृथां यािन तीथा िन सरांायतनािन च ।
तषे ुात युयं तुयं ािवािरणा ॥ ५-३७॥
न तथा शुते तीथ पोिभवा  महारःै ।
पुषः सव दानै यथा ाा िवशुित ॥ ५-३८॥
आबुािडतादिधििरृत ।
मदेममानानां ग मोिजगीषया ॥ ५-३९॥
यवै ॄिवदां ूाियव ूािपिनाम ।्
यवै योगािभयुानां गितः सवै मावताम ॥् ५-४०॥
ानामलासा ातः सव दवै मिुनः शिुचः ।
िनम लः सिुवशु िवयेः सयू रिँमवत ॥् ५-४१॥
मेामेरसं यदिप व िवना करःै ।
नवै िलित तोषैानी सिुनम लः ॥ ५-४२॥
एषामकेतमे ातः शुभावः िशवं ोजते ।्
अशुभावः ातो ऽिप पजूयायुालम ॥् ५-४३॥
जलं मं दया दान ं सिमियसयंमः ।
ान ं भावाशिु शौचमिवधं ौतुम ॥् ५-४४॥
अुतलमलेू च ॄां तीथ मवितम ।्
तनेाच भवेः िशवमणे भािवतः ॥ ५-४५॥
यदधः ककाया तीथ दवैमुत े ।
तीथ ूदिेशनीमलेू िपं िपतिृवधोदयम(्?) ॥ ५-४६॥
ममािुलमने तीथ मािरषमुते ।
करपुरमे त ु िशवतीथ ूितितम ॥् ५-४७॥
वामपािणतले तीथ मौमाम ूकीित तम ।्
िशवोमातीथ सयंोगाुया ानािभषचेनम ॥् ५-४८॥
दवेावैने तीथन तप यदेकृतासा ।
उृ दिणं पािणमपुवीती सदा बधुः ॥ ५-४९॥
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ूाचीनावीितना काय िपतणॄां ितलवािरणा ।
तप णं सव भतूानामािरषणे िनवीितना ॥ ५-५०॥
से यदा सऽूमपुवीुते तदा ।
ूाचीनावीसने िनवीती कठसिंते ॥ ५-५१॥
िपतणॄां तप णं कृा सयूा या ूकयते ।्
उपाय ततः सयू यजिेवमनरम ॥् ५-५२॥
॥ इित िशवोपिनषिद िशवभानाायः पमः ॥

अथ भा िशवं पू नवैेमपुकयते ।्
यदमानाीयााम े िविनवदेयते ॥् ६-१॥
यः कृा भभोािन यने िविनवदेयते ।्
िशवाय स िशवे लोके ककोिटं ूमोदत े ॥ ६-२॥
यः पं ौीफलं दािवाय िविनवदेयते ।्
गरुोवा  होमयेािप त पुयफलं ण ु ॥ ६-३॥
ौीमिः स महायानभैगाेु िशवे परुे ।
वषा णामयतुं सामं तदे ौीपितभ वते ॥् ६-४॥
किपमकंे यः पमीराय िनवदेयते ।्
वष लं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-५॥
एकमाॆफलं पं यः शोिव िनवदेयते ।्
वषा णातुं भोगःै बीडते स िशवे परुे ॥ ६-६॥
एकं वटफलं पं यः िशवाय िनवदेयते ।्
वष लं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-७॥
यः पं दािडमं चकंै दािकिसतं नवम ।्
िशवाय गरुवे वािप त पुयफलं ण ु ॥ ६-८॥
यावीजसानं शोभनं पिरकीित तम ।्
तावदायतुाुःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-९॥
िााफलािन पािन यः िशवाय िनवदेयते ।्
भा वा िशवयोिग पुयफलं ण ु ॥ ६-१०॥
यावलसानमभुयोिव िनविेदतम ।्
तावगुसहॐािण िलोके महीयत े ॥ ६-११॥
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िााफलेष ु युयं तजूरफलेष ुच ।
तदवे राजवृषे ु पारावतफलेष ुच ॥ ६-१२॥
यो नारफलं पं िविनवे महेरे ।
अलं महाभोगःै कृडत े स िशवे परुे ॥ ६-१३॥
बीजपरूषे ु ताध तदध िलकुचषे ु च ।
जफूलेष ु युयं तुयं ितकेष ुच ॥ ६-१४॥
पनसं नािरकेलं वा िशवाय िविनवदेयते ।्
वष लं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-१५॥
पुषं च िूयालं च मधकूकुसमुािन च ।
जफूलािन पािन वकैतफलािन च ॥ ६-१६॥
िनवे भा शवा य ूकंे त ु फले फले ।
दशवष सहॐािण िलोके महीयत े ॥ ६-१७॥
ीिरकायाः फलं पं यः िशवाय िनवदेयते ।्
वष लं महाभोगमैदत े स िशवे परुे ॥ ६-१८॥
वाकाऽपसुादीिन यः फलािन िनवदेयते ।्
िशवाय गरुवे वािप पं च करमदकम ॥् ६-१९॥
दशवष सहॐािण िलोके महीयत े ।
बदरािण सपुािन ितिडीकफलािन च ॥ ६-२०॥
दशनीयािन पािन ामलाः फलािन च ।
एवमादीिन चाािन शाकमलूफलािन च ॥ ६-२१॥
िनवदेयित शवा य ण ु यलमायुात ।्
एकैकिले भोगाायुादनपुवू शः ॥ ६-२२॥
पवष सहॐािण िलोके महीयत े ।
गोधमूचकाािन सकृुतं सुभिज तम ॥् ६-२३॥
िनवदेयीत शवा य त पुयफलं ण ु ।
यावीजसानं शभुं ॅं िनवदेयते ॥् ६-२४॥
तावष सहॐािण िलोके महीयत े ।
यः पानीदुडािन िशवाय िविनवदेयते ॥् ६-२५॥
गरुवे वािप ता त पुयफलं ण ु ।
इपुणा िन चकैैकं वष लोकं ूमोदत े ॥ ६-२६॥
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साकं िशवपरुे भोगःै पौसं पगणुं फलम ।्
िनवे परमशेाय शिुमाऽरस तु॥ ६-२७॥
वष कोिटं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ।
िनवे फािणतं शुं िशवाय गरुवे ऽिप वा ॥ ६-२८॥
रसाहॐगिुणतं फलं ूाोित मानवः ।
गडु फलमकंे यः िशवाय िविनवदेयते ॥् ६-२९॥
अकोिटं िशवे लोके महाभोगःै ूमोदत े ।
खड पलनवैें गडुातगणुं फलम ॥् ६-३०॥
खडाहॐगिुणतं शक राया िनवदेन े ।
मिडकां महाशुां शराय िनवदेयते ॥् ६-३१॥
ककोिटं नरः सामं िशवलोके महीयत े ।
पिरशुं भृमां िसं चवै ससुृंतम ॥् ६-३२॥
मासं िनवे शवा य ण ु यलमायुात ।्
अशषेफलदानने युयं पिरकीित तम ॥् ६-३३॥
तुयं ूायुाव महादानिनवदेन े ।
पनसािन च िदािन ािन सरुभीिण च ॥ ६-३४॥
िनवदेये ु शवा य त पुयफलं ण ु ।
ककोिटं नरः सामं िशवलोके वितः ॥ ६-३५॥
िपबिशवामतृं िदं महाभोगःै ूमोदत े ।
िदन े िदन े च यापं वपतूं समाचरते ॥् ६-३६॥
सखुाय िशवभे पुयफलं ण ु ।
महासरािंस यः कुया वेुयं िशवामतः ॥ ६-३७॥
तुयं सकलं ूा िशवलोके महीयत े ।
यिदमानः िकिदपानफलािदकम ॥् ६-३८॥
तिवाय दयें ामं भोगिमता ।
न िशवः पिरपणू ाििदाित किचत ॥् ६-३९॥
िकीरिनभं कृा सव मािन दीयत े ।
न रोहित यथा बीजं माौयविज तम ॥् ६-४०॥
पुयबीजं तथा सूं िनलं ािराौयम ।्
सुऽेषे ु यथा बीजमुं भवित सलम ॥् ६-४१॥
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अमयं तुयं िशवसमाौयात ।्
तादीरमिुँय यदािन रोचते ॥ ६-४२॥
तदीरभेः ूदातं फलािथ ना ।
यः िशवाय गरुोवा िप रचयेिणभिूमकम ॥् ६-४३॥
नवैे भोजनाथ यः पःै पुै शोभनम ।्
यावपुाणां पिरसा िवधीयते ॥ ६-४४॥
तावष सहॐािण सरुलोके महीयत े ।
पलाशकदलीप- पािण च िवशषेतः ॥ ६-४५॥
दा िशवाय गरुवे ण ु यलमायुात ।्
यावसानमीराय िनविेदतम ॥् ६-४६॥
तावदायतुानां स लोके भोगानवायुात ।्
यावालुपािण पगूां िविनवदेयते ॥् ६-४७॥
तावि वष लािण िशवलोके महीयत े ।
यं शचणू वा गरुवे िविनवदेयते ॥् ६-४८॥
तालूयोगिसथ त पुयफलं ण ु ।
यावालूपािण चणू मानने भयते ॥् ६-४९॥
तावष सहॐािण िलोके महीयत े ।
जातीफलं सकोलं लताकिूरकोलम ॥् ६-५०॥
इतेािन सगुीिन फलािन िविनवदेयते ।्
फले फले महाभोगवै ष लं त ु यतः ॥ ६-५१॥
कािमकेन िवमानने बीडते स िशवे परुे ।
ऽिुटमाऽूमाणने कपू र िशवे गरुौ ॥ ६-५२॥
वष कोिटं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ।
पगूतालूपाणामाधारं यो िनवदेयते ॥् ६-५३॥
वष कोकं भोगःै िशवलोके महीयत े ।
यएूणाधारसाऽं कािप िविनवदेयते ॥् ६-५४॥
मोदत े स िशवे लोके वष कोटीतदु श ।
मृावशंखडािन यः ूदािवाौमे ॥ ६-५५॥
ूायुािपलुाोगािािवपरुे नरः ।
मािणं कलशं पाऽ ाादीाडसटुान ॥् ६-५६॥
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दा िशवामजेः िशवलोके महीयत े ।
तोयाधारिपधानािन मृतजािन वा ॥ ६-५७॥
वशंालाबसुमुािन दाोित िशवं परुम ।्
पसमंाज नीतोयं गोमयानकप टान ॥् ६-५८॥
मुृपीिटकां दाोगािवपरुे लभते ।्
यः पुधपूगानां दिधीरघतृासाम ॥् ६-५९॥
दादाधारपाऽािण िशवलोके स गित ।
वशंतालािदसतूं पुाधारकरडकम ॥् ६-६०॥
इवेमााो दािवलोकमवायुात ।्
यः ॐुवुािदपाऽािण होमाथ िविनवदेयते ॥् ६-६१॥
वष कोिटं महाभागःै िशवलोके महीयत े ।
यः सव धातसुयंंु दावणपवतम ॥् ६-६२॥
िशवाय गरुवे वािप त पुयफलं ण ु ।
ककोिटसहॐािण ककोिटशतािन च ॥ ६-६३॥
स गोऽभृसयंुो वसिेवपरुे नरः ।
िवमानयानःै ौीमिः सवकामसमितःै ॥ ६-६४॥
भोगाुा त ु िवपलुांदे स महीपितः ।
मनःिशलां हरीतालं राजपं च िहलुम ॥् ६-६५॥
गिैरकं मिणदं च हमेतोयं तथामम ।्
य तं पव तवरं शािलतडुलकितम ॥् ६-६६॥
िशवायगरुवे वािप त पुयफलं ण ु ।
ककोिटशतं सामं भोगाेु िशवे परुे ॥ ६-६७॥
यः सवधािशखरैपतें यवपव तम ।्
घतृतलैनदीयंु त पुयफलं ण ु ॥ ६-६८॥
ककोिटशतं सामं भोगाेु िशवे परुे ।
समकुलजःै साध ताे स महीपितः ॥ ६-६९॥
ितलधने ुं ूदाः कृा कृािजन े नरः ।
किपलायाः ूदान यलं तदवायुात ॥् ६-७०॥
घतृधने ुं नरः कृा कांपाऽ े सकानान ।्
िनवे गोूदान सममं फलमायुात ॥् ६-७१॥
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ीिपचमिण यः ा ूदावणाढकम ।्
अशषेरसदान युयं तदवायुात ॥् ६-७२॥
मिरचाढने कुवत(?) मारीचं नाम पव तम ।्
दाीरकं पवू मायें िहमुुमम ॥् ६-७३॥
दिणे गडुशुठ च नैत े नागकेसरम ।्
िपल पिमे दााये कृजीरकम ॥् ६-७४॥
कौबयेा मजमोदं च गलेाशेदवैत े ।
कुुया ः ूदयेाः बु िहः ूाकारतः िताः ॥ ६-७५॥
ककुभामरालेष ु समाैवं सते ।्
सपुाततोयने िशवाय िविनवदेयते ॥् ६-७६॥
यावीपसानं सव मकेऽ पव त े ।
तावष शता भोगाेु िशवे परुे ॥ ६-७७॥
कूँमाडं मतः ा कािलं पवू तो सते ।्
दिणे ीरतु त ु वृाकं पिमे सते ॥् ६-७८॥
पटीसाुरे ा ककटीमीशदवैत े ।
सेजपटोलां मधरुािदवैत े ॥ ६-७९॥
कारवेां नैां वायां िनकं फलम ।्
उावचािन चाािन फलािन ापयेिहः ॥ ६-८०॥
अ पुधपूै समालपवतम ।्
िशवाय गरुवे वािप ूिणप िनवदेयते ॥् ६-८१॥
यावलसानं तीपानां च मतः ।
तावष सहॐािण िलोके महीयत े ॥ ६-८२॥
मलूकं मतः ा तवू वालमलूकम ।्
आेां वाकंु ा याायां ारवाकुम ॥् ६-८३॥
पालं नैत ेा समुखुं पिमे सते ।्
कुहिकं च वायामुरे वािप तािलकीम ॥् ६-८४॥
कुसुशाकमशैाां सव शाकािन तिहः ।
पवू बमणे िव िशवाय िविनवदेयते ॥् ६-८५॥
यावलूनालानां पसा च कीित ता ।
तावष सहॐािण िलोके महीयत े ॥ ६-८६॥
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दा लभेहाभोगाुगुिेः पलयम ।्
वष कोिटयं ग िगणुं गडुिमिौतःै ॥ ६-८७॥
गडुािकं सलवणमाॆमिरसयंतुम ।्
िनवे गरुवे भा सौभायं परमं लभते ॥् ६-८८॥
हारोणे वा कृा महाराितां महीम ।्
िनवदेिया शवा य िशवतुः ूजायते ॥ ६-८९॥
वळेनीलवडूैय - परागं समौिकम ।्
कीटपं सवुण च महारािन स व ै ॥ ६-९०॥
य िसहंासनं दाहाराितं नपृः ।
िुरै िविवधै पुयफलं ण ु ॥ ६-९१॥
कुलिऽशंकसयंुः साःपरुपिरदः ।
समभृसयंुः िशवलोके महीयत े ॥ ६-९२॥
तऽ भुा महाभोगािशवतुपराबमः ।
आमहाूलयं यावदे मिुमायुात ॥् ६-९३॥
यिद चिेामाकेतः सवसमािहतः ।
सीपसमिुायाः ितरेिधपितभ वते ॥् ६-९४॥
जकोिटसहॐािण जकोिटशतािन च ।
रां कृा तताे पनुः िशवपरंु ोजते ॥् ६-९५॥
एतदवे फलं यें मकुटाभरणािदष ु ।
रासनूदानने पाके िविनवदेयते ॥् ६-९६॥
दाः केवलं वळं शुं गोधमूमाऽकम ।्
िशवाय स िशवे लोके ितदेाूलयं सखुी ॥ ६-९७॥
इनीलूदानने स वडूैय ू दानतः ।
मोदत े िविवधभैगःै ककोिटं िशवे परुे ॥ ६-९८॥
मसरूमाऽमिप यः परागं सशुोभनम ।्
िनवदेिया शवा य मोदत े कालमयम ॥् ६-९९॥
िनवे मौिकं मकेभागकैमाऽकम ।्
भोगःै िशवपरुे िदःै ककोिटं ूमोदत े ॥ ६-१००॥
कीटपं महाशुं िनवे यवमाऽकम ।्
िशवायाः िशवे लोके मोदत े कालमयम ॥् ६-१०१॥
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हेा कृा च यः पुमिप माषकमाऽकम ।्
िनवदेिया शवा य वष कोिटं वसिेिव ॥ ६-१०२॥
िुरािन यो दािे बािन शवे ।
मोदत े स िशवे लोके ककोयतुं नरः ॥ ६-१०३॥
यथा यथा महारं शोभनं च यथा यथा ।
तथा तथा महुयं यें तिवदानतः ॥ ६-१०४॥
भिूमभाग े स(?)िवीऋणे जूीपं ूकयते ।्
अावरणसयंंु नगेाकभिूषतम ॥् ६-१०५॥
ते कारयिें मेूासादमुमम ।्
अनकेिशखराकीण मशषेामरसयंतुम ॥् ६-१०६॥
बिहः सवुण िनिचतं सव रोपशोिभतम ।्
चतःुूमीवकोपतें चिुलसमायतुम ॥् ६-१०७॥
चतिुद ु वनोपतें चतिुभ ः सयंतुःै शरःै ।
चतणुा परुयेुन ूाकारणे च सयंतुम ॥् ६-१०८॥
मेूासादिमवें हमेरिवभिूषतम ।्
यः कारयेनोपतें सो ऽनफलमायुात ॥् ६-१०९॥
भूःपरमाणनूां यथा सा न िवते ।
िशवायतनपुय तथा सा न िवते ॥ ६-११०॥
कुलिऽशंकसयंुः सव भृसमितः ।
कलऽपऽुिमऽै सव जनसयंतुः ॥ ६-१११॥
आिततोपािौतःै सवरशषेगणसयंतुः ।
यथा िशवथवैायं शव लोके स पूते ॥ ६-११२॥
न च मानुकं लोकमागृेपणं पनुः ।
सवः पिरपणू  मुः ािन ितित ॥ ६-११३॥
यः िशवाय वनं कृा मदुासिललोितम(्?) ।
तडकोपशोभं च हे कुवत सव दा ॥ ६-११४॥
शोभयूेतनाथं वा चशालां िचिचत ।्
वदे वाथाप ूोताः पयः ॥ ६-११५॥
शातकुमय वािप सवलणसयंतुाम ।्
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ईरूितमां सौां कारयेुषोिताम ॥् ६-११६॥
िऽशलूसहां च वरदाभयदाियकां ।
सहामालां च जटाकुसमुभिूषताम ॥् ६-११७॥
पिसहंासनासीनां वषृां वा समिुताम ।्
िवमानां रथां वा विेदां वा ूभािताम ॥् ६-११८॥
सौवां करालां वा महाभरैविपणीम ।्
अिुतां सिुवीणा नृां योगसिंताम ॥् ६-११९॥
कुया दसवे हेारणे िवमलेन च ।
आरकूटमय वािप ताॆमृलैदाजाम ॥् ६-१२०॥
अशषेकैः सपै वण कैवा  पटे िलखते ।्
कुे वा फलके वािप भा िवानसुारतः ॥ ६-१२१॥
एकां सपिरवारां वा पाव त गणसयंतुाम ।्
ूतीहारसमोपतेा(ं?) कुया दवेािवकतः ॥ ६-१२२॥
पीठं वा कारयिेौं ताॆं िपलसवम ।्
चतमु ुखकैवं वा बिहः कानसृंतम ॥् ६-१२३॥
पथृथृगनकेािन कारिया मखुािन त ु ।
सौभरैवपािण िशव बिपणः ॥ ६-१२४॥
नानाभरणयुािन हमेरौकृतािन च ।
िशव रथयाऽायां तािन लोक दशयते ॥् ६-१२५॥
उािन यािन पुयािन सेपणे पथृथृक ् ।
कृकेैन ममतैषेामयं फलमायुात ॥् ६-१२६॥
मातःु िपतःु सहोपायरै(्?) दशिभदशिभः कुलःै ।
कलऽपऽुिमऽाभैृ यै ुः स बावःै ॥ ६-१२७॥
अयतुने िवमानानां सव कामयतुने च ।
भेु यं महाभोगाने मिुमवायुात ॥् ६-१२८॥
मडपपय े कीलयेप णाितम ।्
अिभिष जना यिजुां कुवि िबकैः ॥ ६-१२९॥
कालकालकृितं कृा कीलयेः िशवाौमे ।
सव लोकोपकाराय पजूये िदन े िदन े ॥ ६-१३०॥
धपूवलेाूमाणाथ कयेः िशवाौमे ।
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र पयू माणां वा सदायामे घट नपृः ॥ ६-१३१॥
एषामकेतमं पुयं कृा पापिवविज तः ।
िशवलोके नरः ूा सवः स सखुी भवते ॥् ६-१३२॥
रथयाऽां ूवािम िशव परमानः ।
सवलोकिहताथा य महािशििविनिम ताम ॥् ६-१३३॥
रथमे समावेँ य यथा यिं त ु कीलयते ।्
यमे े ितं काय िवमानमितशोिभतम ॥् ६-१३४॥
पभौमं िऽभौमं वा ढवशंूकितम ।्
कम णा सिुनबं च रिुभ ससुयंतुम ॥् ६-१३५॥
पशालािडकैय ुं नानाभिसमितम ।्
िचऽवण पिरं पटैवा  वण काितःै ॥ ६-१३६॥
लकैः सऽूदाा च घटाचामरभिूषतम ।्
बुदुरैध चै दप णै समुलम ॥् ६-१३७॥
कदधजयै ुं महां महाजम ।्
पुमालापिरिं सव शोभासमितम ॥् ६-१३८॥
महारथिवमान े ऽिापयेणसयंतुम ।्
ईरूितमां हिे ूथमे परुमडप े ॥ ६-१३९॥
मखुऽयं च बीयािहः कुया थािौतम ।्
परुे परुे बिहिद ु गहृकेष ु समािौतम ॥् ६-१४०॥
चतंु िशववाणां संा ूितपजूयते ।्
िदनऽयं ूकुवत ानमच नभोजनम ॥् ६-१४१॥
नृबीडाूयोगणे गयेमलपाठकैः ।
महावािदऽिनघषःै पौषपिूण मपव िण ॥ ६-१४२॥
ॅामयिेाजमागण चतथु ऽहिन तिथम ।्
ततः ानमानीय तषेमिप वध यते ॥् ६-१४३॥
अवधाय  जगाऽी ूितमामवतारयते ।्
महािवमानयाऽषैा कत ा पके ऽिप वा ॥ ६-१४४॥
वशंनै वःै सपुै कटं कुया रमम(्?) ।
वृं िगणुदीघ च चतरुौमधः समम ॥् ६-१४५॥
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सवऽ चम णा बं महायिसमािौतम ।्
मखुं बं च कुवत वशंमडिलना ढम ॥् ६-१४६॥
कटे ऽिंािन वािण ा बीत यतः ।
उपय ुपिर सवा िण ते ूितमां सते ॥् ६-१४७॥
वणकैः कुमाै िचऽपुै पजूयते ।्
नानाभरणपजूािभम ुाहारूलििभः ॥ ६-१४८॥
रथ महतो मेा पयं ढम ।्
अधरोरभागने मे िछिसमितम ॥् ६-१४९॥
किटयरेधोभागं ा िछिमयं शभुःै ।
आब कीलयेाध च जाकम ॥् ६-१५०॥
कट पृं सव ऽ कारयेटसवंतृम ।्
तटे च िलखेोमं सगणं सवषृ ं िशवम ॥् ६-१५१॥
िविचऽपुॐदाा समाूषयेटम ।्
रवकैः िकिणीजालघै टाचामरभिूषतःै ॥ ६-१५२॥
महापजूािवशषेै कौतहूलसमितम ।्
वाारोपचारणे माग शोभां ूकयते ॥् ६-१५३॥
तिथं ॅामयेािाजमागण सवतः ।
ततः ाौममानीय ापयेमीपतः ॥ ६-१५४॥
महाशं ततः कुया ालऽयसमितम ।्
ततु िते लोके ताििमह धारयते ॥् ६-१५५॥
िशवं त ु सव जगतः िशवं गोॄाण च ।
िशवमु नपृाणां च तानां जन च ॥ ६-१५६॥
राजा िवजयमाोित पऽुपौऽै वध ताम ।्
धम िन भवत ु ूजानां च िहत े रतः ॥ ६-१५७॥
कालवष त ु पज ः ससिमा ।
सिुभामेमाोित काय िसि जायताम ॥् ६-१५८॥
दोषाः ूया ु नाशं च गणुाः यै भजु वः ।
बीरयतुा गावो पुा भव ु वः ॥ ६-१५९॥
एवं िशवमहाशािमुाय  जगतः बमात ।्
अिभव ततः शषेमैर साव कािमकीम ॥् ६-१६०॥
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िशवमालां समादाय सदासीपिरचािरकः ।
फलभै ै सयंुां गृ पाऽ िनवशेयते ॥् ६-१६१॥
पाऽ च धारयेूा  सोीषां दवेपऽुकः ।
अलतः शुवासा धािम कः सततं शिुचः ॥ ६-१६२॥
तत तां समिु पािणना धारयेधुः ।
ूॄयूादपराऽ िशवधम भाजकः ॥ ६-१६३॥
तोयं यथा घटीसंमजॐं रत े तथा ।
रत े सव लोकानां तदायरुहिन शम ॥् ६-१६४॥
यदा सव पिर गमवशीै ुवम ।्
तदा न दीयत े कााथयेाथ िमदं धनम ॥् ६-१६५॥
कलऽपऽुिमऽािण िपता माता च बावाः ।
िति न मतृाथ परलोके धनािन च ॥ ६-१६६॥
नाि धमसमं िमऽं नाि धमसमः सखा ।
यतः सवः पिरं नरं धम ऽनगुित ॥ ६-१६७॥
ताम समिुँय यः शषेामिभवध यते ।्
समपापिनम ुः िशवलोकं स गित ॥ ६-१६८॥
उपय ुपिर िवने यः शषेामिभवध यते ।्
तयेमुमा दयेा यताा न वध त े ॥ ६-१६९॥
इवें ममां शषेां वध येा कनीयसीम ।्
ततषेां ूदाता सव शोक शाये ॥ ६-१७०॥
यनेोमा गहृीता ािशवशषेा महीयसी ।
ूापणीया गहंृ त तथवै िशरसा वतृा ॥ ६-१७१॥
जिवमानामै हावािदऽिनःनःै ।
गहृारं ततः ूामच िया िनवशेयते ॥् ६-१७२॥
दाोऽकलऽाणां भृानां जन च ।
तप येानतान(्?) भा वािदऽजवाहकान ॥् ६-१७३॥
एवमादीयत े भा यः िशवोमा गहृे ।
शोभया राजमागण त धमफलं ण ु ॥ ६-१७४॥
समपापिनम ुः समकुलसयंतुः ।
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िशवलोकमवाोित सभृपिरचारकः ॥ ६-१७५॥
तऽ िदमै हाभोगिैव मानःै साव कािमकैः ।
कानां बीडत े कोिटमे िनवा णमायुात ॥् ६-१७६॥
रथ याऽां यः कुया िदवेमपुशोभया ।
भभोूदानै तलं न ु यतः ॥ ६-१७७॥
अशषेपापिनम ुः सव भृसमितः ।
कुलिऽशंकमृु सुिः जनःै सह ॥ ६-१७८॥
सवकामयतुिैदःै गमनालयःै ।
महािवमानःै ौीमििदीपिरवािरतः ॥ ६-१७९॥
इया बीडते भोगःै ककोिटं िशवे परुे ।
ानयोगं ततः ूा ससंारादवमुते ॥ ६-१८०॥
िशव रथयाऽायामपुवासपरः मी ।
परुतः पृतो वािप गं फलं णु ॥ ६-१८१॥
अशषेपापिनम ुः शुः िशवपरंु गतः ।
महारथोपमयैा नःै काशीितं ूमोदत�े ॥ ६-१८२॥
जपताकािभदपदप णचामरःै ।
धपूिैव तानकलशैपशोभा सहॐशः ॥ ६-१८३॥
गहृीा याित परुतः ेया वा परेया ।
सका ौतकुााभािवलोके ोजे त े ॥ ६-१८४॥
िशव रथयाऽां त ु यः ूपँयित भितः ।
ूसाौतकुाािप त े ऽिप याि िशवं परुम ॥् ६-१८५॥
नानायािदशषेाे नानाूेणकािन च ।
कुवत रथयाऽायां रमत े च िवभिूषता ॥ ६-१८६॥
ते भोगिैव िवधिैदःै िशवासा गणेराः ।
बीडि िभवन े कानां िवशंतीन राः ॥ ६-१८७॥
महता ानसेन तािवरथने च ।
पथृजीवा मतृा याि िशवलोकं न सशंयः ॥ ६-१८८॥
ौीपव त े महाकाले वाराणां महालये ।
जेरे कुऽे े केदारे मडलेरे ॥ ६-१८९॥
गोकण भिकण च शकण लेरे ।



28 ॥ ौीिशवोपिनषत ॥्

भीमेरे सवुणा  े कालरवन े तथा ॥ ६-१९०॥
एवमािदष ु चाषे ु िशवऽेषे ु य े मतृाः ।
जीवाराचराः सव िशवलोकं ोजि ते ॥ ६-१९१॥
ूयागं कािमकं तीथ मिवमंु त ु निैकम ।्
ौीपव तं च िवयेिमहामऽु च िसिदम ॥् ६-१९२॥
ूसेनािप यः पँयदेऽ ूितः िचत ।्
ौीपव तं महापुयं सो ऽिप याित िशवं परुम ॥् ६-१९३॥
ोजेः िशवतीथा िन सव पापःै ूमुते ।
पापयुः िशवान ं ूा िनवा णमायुात ॥् ६-१९४॥
तीथ ानषे ु यः ौां िशवराऽ े ूयतः ।
कियानसुारणे काल िवषवु च ॥ ६-१९५॥
तीथ याऽागतं शां हाहाभतूमचतेनम ।्
िुपासातरंु लोके पासंपुादं राितम ॥् ६-१९६॥
सप िया यने ानलीिमवािुभः ।
पाासनूदानने कने पुषः समः ॥ ६-१९७॥
अि याविडं तीथ िनधू तकषाः ।
तावष सहॐािण ताताे िशवे परुे ॥ ६-१९८॥
दाः िशवसाथ मिहष सपुयिनीम ।्
मोदत े स िशवे लोके यगुकोिटशतं नरः ॥ ६-१९९॥
आता य िशवभाय दाः सपुयिनीम ।्
अजामकेां सपुुा त पुयफलं ण ु ॥ ६-२००॥
याविोमसानं तसिूतकुलेष ु च ।
तावष सहॐािण िलोके महीयत े ॥ ६-२०१॥
मृरोमाितां कृां िनवे गरुवे नरः ।
रोि रोि सवुण  द फलमायुात ॥् ६-२०२॥
गजारथसयंैुिव मानःै साव कािमकैः ।
सानगुः बीडत े भोगःै ककोिटं िशवे परुे ॥ ६-२०३॥
िनवेातरं पुमं गरुवे नरः ।
सितं सोपकरणं भोगाेु िशवे परुे ॥ ६-२०४॥
िदायैुः ौीमििव मानःै साव कािमकैः ।
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कोिटं कोिटं च कानां तदेाहीपितः ॥ ६-२०५॥
अिप योजनमाऽाय िशिबकां पिरकयते ।्
गरुोः शा दा त पुयफलं ण ु ॥ ६-२०६॥
िवमानानां सहॐणे सवकामयतुने च ।
ककोयतुं सामं भोगाेु िशवे परुे ॥ ६-२०७॥
छागं मषे ं मयरंू च कुुटं शािरकां शकुम ।्
बालबीडनकानतेािनाानपरानिप ॥ ६-२०८॥
िनवदेिया ाय तायुमवायुात ।्
भुा त ु िवपलुाोगांदेािजोमः ॥ ६-२०९॥
मसुलोखलाािन गहृोपकरणािन च ।
दािवगहृे पूयफलं ण ु ॥ ६-२१०॥
ूकंे कमकैेकं गहृोपकरणनै रः ।
अे िदिव वसेोगैदे च गहृी भवते ॥् ६-२११॥
खजूरतालपवैा  चम णा वा सकुितम ।्
दा कोासनं वृं िशवलोकमवायुात ॥् ६-२१२॥
ूातनहारवलेायां हमेे िशवयोिगनाम ।्
कृा ूतापनायािं िशवलोके महीयत े ॥ ६-२१३॥
सयूा यतुूभादीिैव मानःै साव कािमकैः ।
ककोिटशतं भोगाुा स त ु महीपितः ॥ ६-२१४॥
यः ूारं िवदशें वा गं िशवयोिगनम ।्
भोजयीत यथाशा िशवलोके महीयत े ॥ ६-२१५॥
यँछं धारयेीे गते िशवयोिगन े ।
स मतृः पिृथव कृामकेामवायुात ॥् ६-२१६॥
यः समुरत े माग माऽोपकरणासनम ।्
िशवयोगूवृ त पुयफलं ण ु ॥ ६-२१७॥
कायतुं नरः सामं भुा भोगािवे परुे ।
तदे ूायुािां सवय समितम ॥् ६-२१८॥
अोत न ं ानमात  िशवयोिगनः ।
कृाोित महाभोगाािवपरुे नरः ॥ ६-२१९॥
अपनीय समिुं भितः िशवयोिगनाम ।्



30 ॥ ौीिशवोपिनषत ॥्

दशधने ुू दान फलमाोित मानवः ॥ ६-२२०॥
पगसमं येमिुं िशवयोिगनाम ।्
तुा लभते शिुं महतः पातकादिप ॥ ६-२२१॥
नारी च भुा सऽुं कुलाधारं गणुाितम ।्
रायोयं धनां च ूायुाम तरम ॥् ६-२२२॥
य यां िशवयाय गहृः पिरकयते ।्
िशवभो ऽ महतः परमं फलमायुात ॥् ६-२२३॥
िशवोमां च ूयने भां यो ऽनपुालयते ।्
गवां लूदान सणू फलमायुात ॥् ६-२२४॥
ूातः ूदाघतृं सकृुतं बालिपडकम ।्
वा च बालवाना(ं?) त पुयफलं ण ु ॥ ६-२२५॥
यावालवानां पानाहारं ूकयते ।्
तावदायतुावूभगाेु िशवे परुे ॥ ६-२२६॥
िवधवानाथवृानां ूदाः ूजीवनम ।्
आभतूवं याविवलोके महीयत े ॥ ६-२२७॥
दाः सवजनूामाहारमनयुतः ।
िऽः पृ रसणूा या तलं लभते ॥् ६-२२८॥
िवनयोतदानािन यािन िसािन लोकतः ।
तािन तनेवै िविधना िशवमणे कयते ॥् ६-२२९॥
िनवदेयीत िाय िायाः षमखु च ।
ूायुािपलुाोगािािवपरुे नरः ॥ ६-२३०॥
पनुय ः कत र दाेशेशापनुय े ।
सव ेशिविनम ुः िशवलोके सखुी भवते ॥् ६-२३१॥
नािसकाशोधनं दाशंं िशवयोिगन े ।
वष कोिटं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-२३२॥
नखदेनकं दा िशवलोके महीयत े ।
वष लं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-२३३॥
दानशलाकां वा लोहाां िशवयोिगन े ।
भोगािवपरुे ूा ानचरुवायुात ॥् ६-२३४॥
कणशोधनकं दा लोहां िशवयोिगन े ।
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वष कोिटं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-२३५॥
दाः िशवभाय सचू कौपीनशोधनीम ।्
वष लं स लाध िशवलोके महीयत े ॥ ६-२३६॥
िनवे िशवयोिगः सिूचकं सऽूसयंतुम ।्
वष लं महाभोगःै बीडते स िशवे परुे ॥ ६-२३७॥
दाः िशवयोिगः सकृुतां पऽवधेनीम ।्
वष लं महाभोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-२३८॥
दाः पुकादीनां सव काया थ कतृ काम ।्
पलं महाभोगमैदत े स िशवे परुे ॥ ६-२३९॥
शमीनतणृादीनां दादेनं च यः ।
बीडते स िशवे लोके वष लचतुयम ॥् ६-२४०॥
िशवाौमोपभोगाय लोहोपकरणं महत ।्
यः ूदाकुठारां त पुयफलं ण ु ॥ ६-२४१॥
यावलसानं लोहोपकरणे भवते ।्
तावि वष लािण िशवलोके महीयत े ॥ ६-२४२॥
िशवायतनिवानां राथ यः ूयित ।
धनःुखायधुादीिन त पुयफलं ण ु ॥ ६-२४३॥
एकैकििरयेमायधु े चािप व ै फलम ।्
वष कोकं भोगःै िशवलोके महीयत े ॥ ६-२४४॥
यः ाभोगभृथ कुसमुािन िनवदेयते ।्
िशवाय गरुवे वािप त पुयफलं ण ु ॥ ६-२४५॥
यावदोऽसााशंाः पिरकीित ताः ।
वष लं स ताव िशवलोके ूमोदत े ॥ ६-२४६॥
नापतमि पनुिव ं िनवदेयते ।्
िशवाकं िशवायवै त पुयफलं ण ु ॥ ६-२४७ ॥
याविवाय तिं ूािवे फलं तृम ।्
नमानीय तूयः पुयं शतगणुं लभते ॥् ६-२४८॥
दवेिं तं नमेमिप यतः ।
न ूाोित तदा त ूायुािगणुं फलम ॥् ६-२४९॥
ताॆकुकटाहां यः िशवाय िनवदेयते ।्
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िशवाकं िशवायवै त पुयफलं ण ु ॥ ६-२५०॥
याविवाय तिं ूािवे फलं तृम ।्
नमानीय तूयः पुयं शतगणुं लभते ॥् ६-२५१॥
ानसोपभोगाय त पुयफलं ण ु ।
यावलसानं ताॆोपकरणे ितम ॥् ६-२५२॥
पले पले वष कोिटं मोदत े स िशवे परुे ।
यः पपुवनूां दादाधारभाजनम ॥् ६-२५३॥
तदुातयु ुयं तुयं सकलं भवते ।्
दोपकरणं िकिदिप यो िवमिथ नाम ॥् ६-२५४॥
यु कुत े तने तदानफलं लभते ।्
यः शौचपीतवािण ाराःै िशवयोिगनाम ॥् ६-२५५॥
स पापमलिनम ुः िशवलोकमवायुात ।्
यः पुपसयंंु पटगभ च कलम ॥् ६-२५६॥
ूदािवयोिग पुयफलं ण ु ।
तषेां च वतनूां यावा िवधीयत े ॥ ६-२५७॥
तावष सहॐािण भोगाेु िशवे परुे ।
वािण शुािन दाः िशवयोिगन े ॥ ६-२५८॥
िचऽवािण ता त पुयफलं ण ु ।
यावूवाणां तसुा िवधीयत े ॥ ६-२५९॥
तावगुािन सोगःै िशवलोके महीयत े ।
शपाऽं त ु िवीण भाडं वािप सशुोभनम ॥् ६-२६०॥
ूदािवयोिग पुयफलं ण ु ।
िदं िवमानमाढः सवकामसमितम ॥् ६-२६१॥
ककोयतुं सामं िशवलोके महीयत े ।
शुादीिन च पाऽािण शोभनामलािन च ॥ ६-२६२॥
िनवे िशवयोिगः शाधन फलं लभते ।्
ािटकानां च पाऽाणां शतुफलं तृम ॥् ६-२६३॥
शलैजानां तदधन पाऽाणां च तदध कम ।्
तालखजू रपाऽाणां वशंजानां िनवदेन े ॥ ६-२६४॥
अषेामवेमादीनां पुयं वाा ध सिंमतम ।्
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वशंजाध समं पुयं फलपाऽिनवदेन े ॥ ६-२६५॥
नानापण पटुाणां च साराणां वा फलाध कम ।्
याॆकांपाऽािण शोनामलािन च ॥ ६-२६६॥
ानभोजनपानाथ दाः िशवयोिगन े ।
ताॆां कासं िऽलोह वा यः ूदािपािदकाम ॥् ६-२६७॥
भोजन े भोजनाधारं गरुवे तलं ण ु ।
यावलसानं िऽपाा भोजनषे ु च ॥ ६-२६८॥
तावगुसहॐािण भोगाेु िशवे परुे ।
लोहं िऽपािदकं दा सृा िशवयोिगन े ॥ ६-२६९॥
दशकाहाभोगनै रः िशवपरुे वसते ।्
यः ूदाििवं िभापाऽसमाौयम ॥् ६-२७०॥
वशंजं दाजं वािप त पुयफलं ण ु ।
िदीभोगसो िवमान े महित ितः ॥ ६-२७१॥
चतयु ुगसहॐं त ु भोगाेु िशवे परुे ।
िभापाऽमखुाादपणा िदकितम ॥् ६-२७२॥
दा िशवपरुे भोगामकंे वसेरः ।
सौंयं यः ूदा िभापाऽ े कमडलौ ॥ ६-२७३॥
कितं वसऽूाै पुयफलं ण ु ।
तपतूतनूां सा याविधीयत े ॥ ६-२७४॥
तावष सहॐािण िलोके महीयत े ।
सऽूवलवालवैा  िशभाडसमाौयम ॥् ६-२७५॥
यः कृा दामनीयों ूमहं रमुवे वा ।
एवमादीिन चाािन विून िविनवदेयते ॥् ६-२७६॥
िशवगोोपयोगाथ त पुयफलं ण ु ।
याविसुानं ूदािवगोकुले ॥ ६-२७७॥
तावतयु ुग ं दहेी िशवलोके महीयत े ।
यथा यथा िूयं वं शोभनं च यथा यथा ॥ ६-२७८ ॥
तथा तथा महापुयं तानारोरम ।्
यः पानं िदशेृं ूणं च गवािदकं ॥ ६-२७९॥
स गोदानसमं पुयं ूासौं च िवित ।
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कृोपकारमाता नां ग याित न सशंयः ॥ ६-२८०॥
अिप कटकमृु िकमतुां महागणुम(्?) ।
अपानौषधीनां च यः ूदातारमिुशते ॥् ६-२८१॥
आता नां त िवयें दातुशं फलम ।्
िशवाय त संं कम  ितित यिना ॥ ६-२८२॥
तदमिप यां दा यफलं लभते ।्
अिप काशकुशं सऽूं गोमयं सिमिदनम ॥् ६-२८३॥
िशवयोपयोगाथ ूवािम समासतः ।
सवषां िशवभानां दाििदादरात ।्
दा यफलं िवािम ु तदुानतः ॥ ६-२८४॥
॥ इित िशवोपिनषिद फलोपकरणूदानाायः षः ॥

अथ गा पवगा थ ूवािम समासतः ।
सवषां िशवभानां िशवाचारमनुमम ॥् ७-१॥
िशवः िशवाय भतूानां याान ं ूयित ।
गुमिूत ः िताजूयेततं गुम ॥् ७-२॥
नालणे यथा िले सािंनं कयिेवः ।
अागमे गरुौ तािंनं न ूकयते ॥् ७-३॥
िशवानाथ तः ूसमनसं गुम ।्
िशवः िशवं समााय ान ं वि न हीतरः ॥ ७-४॥
गंु च िशववा नमारणे पजूयते ।्
कृतािलिसं च भिूमिवमकः ॥ ७-५॥
न िविवमनाचाम(्?) चमं तथाकुलम ।्
समािधं ोजं च नमुया ंु बधुः ॥ ७-६॥
ाान े तमाौ च से ानभोजन े ।
भुा च शयन े े नमुया दा गुम ॥् ७-७॥
मामारमिभूेगु ुरोः कुया दिणम ।्
सावा िकूणामं च पनुः कुया दागतः ॥ ७-८॥
पववषे ु सवष ु दापिवऽकम ।्
िशवान चारे ूवासगमनागतौ ॥ ७-९॥
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िशवधमोतारे तमाौ च कयते ।्
ूसादनाय कुिपतो िविज च िरप ुं तथा ॥ ७-१०॥
पुयाहे महशाौ च दीायां च सदिणम ।्
आवाय  पदसाौ पिवऽे चोपिवमहे ॥ ७-११॥
उपानशयनं वमासनभषूणम ।्
पाऽदडासऽूं वा गुसं न धारयते ॥् ७-१२॥
हािनीवनाोटमुभािवजृणम ।्
पादूसारणं गितं न कुया ुसिंनधौ ॥ ७-१३॥
हीनापानवः ाीचशासनो गरुोः ।
न यथे सिेलहं च िववज यते ॥् ७-१४॥
ूितवात े ऽनवुात े वा न ितेुणा सह ।
असौंय े च सततं न िकिीत येरुोः ॥ ७-१५॥
अासो न भुानो न ितपराखुः ।
न शयनो न चासीनः साेुणा सह ॥ ७-१६॥
वै गुमायामिुेरूतरम ।्
अनुात गुणा सिंवशेानपुृतः ॥ ७-१७॥
न कठं ूावतृं कुया  च तऽावसिकाम ।्
न पादधावनान ं यऽ पँयेुः ितः ॥ ७-१८॥
न दधावनामायामोत निबयाः ।
उग पिरधान ं च गरुोः कुवत पँयतः ॥ ७-१९॥
गुय दप यिेिहृासं तदलौ ।
पाऽ े वा परुतः िशमिभवीयन ॥् ७-२०॥
यदप येुः िकि तॆः परुतः ितः ।
पािणयने गृीयापये सिुतम ॥् ७-२१॥
न गरुोः कीत येाम परोऽमिप केवलम ।्
समानसमं वा नायीत तदाया ॥ ७-२२॥
गुुवै यिद ातां समं िचत ।्
गरुोग ुयोः पूः गु तदाया ॥ ७-२३॥
अिनवे न भुीत भुा चा िनवदेयते ।्
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नािवा गंु गेिहः कायण केनिचत ॥् ७-२४॥
गवुा या कम  कृा तमाौ िनवदेयते ।्
कृा च नैकं सव मधीयीताया गरुोः ॥ ७-२५॥
मृगोमयजलं पपुेनं सिमत ।्
पया मकं तेवु थ त ु समाहरते ॥् ७-२६॥
भषैाहारपाऽािण वशासनं गरुोः ।
आनयेवयने ूाथ िया धनेरान ॥् ७-२७॥
गरुोन खडयदेाामिप ूाणािरजते ।्
कृाां ूायुािुं लयरकं ोजते ॥् ७-२८॥
पय टेिृथव कृां सशलैवनकाननाम ।्
गुभषैिसथ मिप गिेसातलम ॥् ७-२९॥
यदािदशेुः िकिुया दिवचारतः ।
अमीमांा िह गरुवः सव कायष ु सव था ॥ ७-३०॥
नोापयेखुासीन ं शयान ं न ूबोधयते ।्
आसीनो गुमासीनमिभगेितितम ॥् ७-३१॥
पिथ ूयां यां च यािौमयेुम ।्
ििपासातरंु ातं ाा शं च भोजयते ॥् ७-३२॥
अोत न ं ान ं भोजनीवमाज नम ।्
गाऽसवंाहन ं राऽौ पादां च यतः ॥ ७-३३॥
ूातः ूसाधनं दा काय समंाज नानम ।्
नानापुूकरणं ौीमाानमडप े ॥ ७-३४॥
ाासनं गरुोः पूं िशवान पुकम ।्
तऽ ितेतींरुोरागमनं बमात ॥् ७-३५॥
गरुोिन ापवादं च ौुा कण िपधापयते ।्
अऽ चवै सप ु िनगृीयापायतः ॥ ७-३६॥
न गरुोरिूयं कुया ीिडतािरतो ऽिप वा ।
नोारये तामुाय  नरकं ोजते ॥् ७-३७॥
गुरवे िपता माता गुरवे परः िशवः ।
यवै िनितो भाव मिुन  रतः ॥ ७-३८॥
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आहाराचारधमा णां युया ुरीरः ।
तथवै चानकुुवत नानयुुीत कारणम ॥् ७-३९॥
यपािंस िनयमाािन व ै िविवधािन च ।
गुवाे त ु सवा िण से न सशंयः ॥ ७-४०॥
अानपिनम ं यः समुरत े जनम ।्
िशवानाहने कं न ूितपजूयते ॥् ७-४१॥
इित यः पजूयिें गुमिूत मीरम ।्
सव पापिविनम ुः ूाोित परमं पदम ॥् ७-४२॥
ाासा भना वा शुवोपवीतवान ।्
वा गभ ितं पुं गुः िशरिस धारयते ॥् ७-४३॥
रोचनालभनं कुया ूययदेाननमु ।्
अलुीयासऽूं च कण माऽ े च धारयते ॥् ७-४४॥
गुरवेिंवधः ौीमािं ितेमािहतः ।
याानोपदशेाथ गुराे सदािशवः ॥ ७-४५॥
धारयेाके िनं मृवम ू किते ।
ूगृ दडं छं वा पय टेदाौमािहः ॥ ७-४६॥
न भमूौ िवसेादमधा न ं िवना गुः ।
कुशपादकमाब तप णाथ ूकयते ॥् ७-४७॥
पादानािन पाःै कृा दवेगहंृ िवशते ।्
पाऽािरतपाद(?) िनं भुीत वायतः ॥ ७-४८॥
न पादौ धावयेां े लोहे वा पिरकिते ।
शौचयेणृगभा यां ितीयायां तथाचमते ॥् ७-४९॥
न रमुणं वं धारयुेसमुािन च ।
न बिहग माािन वासािंस मिलनािन च ॥ ७-५०॥
केशाीिन कपालािन कापा साितषुािण च ।
अमेाारभािन नािधितिेजािंस च ॥ ७-५१॥
न च लों िवमृीया च िछाखैणृम ।्
न पपुमूािन वशंमलकािताम ॥् ७-५२॥
एवमादीिन चाािन पािणां न च मदयते ।्
न दखादनं कुया िोमायुाटये च ॥ ७-५३॥
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न पामिुखूेिमं लोकाःै करणे वा ।
न नखां नखिैव ा कडूयेखैनमु ॥् ७-५४॥
मुम ुः िशरः ँमौु न शृेरजबै ुधः ।
न िलाकष णं कुया दानो वा पर वा ॥ ७-५५॥
सौवय रौताॆै दशलाकया ।
दहेकडूयनं काय वशंकाीकवीरणःै(?) ॥ ७-५६॥
न िविचं ूकुवत िदशवैावलोकयन ।्
न शोकात  सिूेा पाणौ कपोलकम ॥् ७-५७॥
न पािणपादवाःु- ौोऽिशगदुोदरःै ।
चापलािन न कुवत स सवा थ मवायुात ॥् ७-५८॥
न कुया ेनिचरैमीवु े जीिवत े सित ।
लोककौतहूलं पापं सां च पिरवज यते ॥् ७-५९॥
न कुारणे वेँ मािन नगरं माममािवशते ।्
न िदवा ूावतृिशरा राऽौ ूावृ पय टेत ॥् ७-६०॥
नाितॅमणशीलः ा िवशे गहृाहृम ।्
न चाानमधीयीत िशवान ं समसते ॥् ७-६१॥
िशवानं परं ॄ तदार न सजते ।्
ॄासा च यो गेहा स ूकीित तः ॥ ७-६२॥
कृतािलः ितः िशो लघवुमदुखुः ।
िशवमं समुाय  ूाखुो ऽापयेुः ॥ ७-६३॥
नागदािदसतूं चतरुौं सशुोभनम ।्
हमेरिचतं वािप गरुोरासनमुमम ॥् ७-६४॥
न शौुषूाथ कामा न च धमः ूँयते ।
न भिन  यशः बौय न तमापयेुः ॥ ७-६५॥
दवेािगुगोीष ुाायनससंिद ।
ूे वादे ऽनतृ े ऽशौच े दिणं बामुरते ॥् ७-६६॥
वशे सततनॆः ांाािन कूम वत ।्
तमंखुं च िनग ेमारपरुरः ॥ ७-६७॥
दवेािगुिवूाणां न ोजदेरणे त ु ।
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नाप ये च गृीयाििु तदरा ॥ ७-६८॥
न मखुने धमदेिं नाधःकुया  लयते ।्
न िपदेशिुचं वौ न च पादौ ूतापयते ॥् ७-६९॥
तणृकाािदगहन े जिुभ समाकुले ।
ान े न दीपयदेिं दीं चािप ततः िपते ॥् ७-७०॥
अिं यगुपदानीय धारयते ूयतः ।
लं न ूदीपं च यं िनवा पयेधुः ॥ ७-७१॥
िशवोतधरं ा समुाय सदा िुतम ।्
िशवो ऽयिमित स हिष तः ूणमेतः ॥ ७-७२॥
भोगादाित िवपलुािले सिूजतः िशवः ।
अौ च िविवधां िसिं गरुौ मिुं ूयित ॥ ७-७३॥
मोाथ पजूयेाुमिूत मीरम ।्
गुभा लभेान ं ानािुमवायुात ॥् ७-७४॥
सवपव स ु यने षे ु सजूयिेवम ।्
कुया दायतन े शोभां गुानषे ु सव तः ॥ ७-७५॥
नरयोिते पीठे सव शोभासमिते ।
संा मिणजं िलं ान े कुया गितम ॥् ७-७६॥
अपानिवशषेै नवैेमपुकयते ।्
भोजयेितनाऽ गंु च िवशषेतः ॥ ७-७७॥
पजूये िशवान ं वाचयीत च पवस ु ।
दशयिेवभेः सजूां पिरकिताम ॥् ७-७८॥
िूयं ॄयूादा तेः ूदयें चािप शितः ।
एवं कृत े िवशषेणे ूसीदित महेरः ॥ ७-७९॥
िछं िभं मतृं नं वध त े नाि केवलम ।्
इाा वदेााायूा ु मलम ॥् ७-८०॥
अधने ुं धनेिुमवे ॄयूािमभिकम ।्
कपालं च भगालं ारमं मलं वदते ॥् ७-८१॥
ऐं धनमु िणधनदुा हकाािद चनम ।्
या तं च मतृं ॄयूािवीभतूं च योिगनम ॥् ७-८२॥
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िधाभतूं वदिें िभं च बधा ितम ।्
नमषेणीयं च िरं पणूा िभविध तम ॥् ७-८३॥
नाीित शोभनं सव मामािभवध नम ।्
िसिमिूह गं सुं ॄयूाविध तम ॥् ७-८४॥
न ेमखू पिततःै बूरःै सापविेदिभः ।
ज नरैविलै िुःै सह न सवंदते ॥् ७-८५॥
नाधािम कनपृाबाे न दशंमशकावतृ े ।
नाितशीतजलाकीण दशे े रोगूदे वसते ॥् ७-८६॥
नासनं शयनं पान ं नमारािभवादनम ।्
सोपानः ूकुवत िशवपुकवाचनम ॥् ७-८७॥
आचाय दवैतं तीथ मूुतोदं मदृं दिध ।
वटमकिपलां दीितोदिधसमम ॥् ७-८८॥
यािन चषैां ूकारािण मलानीह कािनिचत ।्
िशवायिेत नमृा ूोमतेदिणम ॥् ७-८९॥
उपानवािण पिवऽं करकं ॐजम ।्
आसनं शयनं पान ं धतृमनै  धारयते ॥् ७-९०॥
पालाशमासनं शां पाके दधावनम ।्
वज येािप िनया स ं रं न त ु समुवम ॥् ७-९१॥
सामपुा कुवत िनं दहेूसाधनम ।्
शृेे किपलां ूदा गवां िहतम ॥् ७-९२॥
यः ूदावां सलािन च िवशषेतः ।
ऽेमुामयेािप त पुयफलं ण ु ॥ ७-९३॥
यावकुसमु- कमलूफलािन च ।
तावष सहॐािण िशवलोके महीयत े ॥ ७-९४॥
कृशरोगात वृानां ानां िनज न े वन े ।
िुपासातरुाणां च गवां िवलचतेसाम ॥् ७-९५॥
नीा यणृतोयािन वन े यायित ।
करोित च पिरऽाणं त पुयफलं ण ु ॥ ७-९६॥
कुलकैिवशंकोपतेः पीपऽुािदसयंतुः ।
िमऽभृैपते ौीमिवपरंु ोजते ॥् ७-९७॥
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तऽ भुा महाभोगािमानःै साव कािमकैः ।
स महाूलयं यावदे मिुमायुात ॥् ७-९८॥
गोॄाणपिरऽाणं सकृृा ूयतः ।
मुते पिभघरमै हिः पातकैिुतम ॥् ७-९९॥
अिहंसा समयें ॄचय मकता ।
अबोधो गुशौुषूा शौचं सोषमाज वम ॥् ७-१००॥
अिहंसाा यमाः प यतीनां पिरकीित ताः ।
अबोधाा िनयमाः िसिविृकराः तृाः ॥ ७-१०१॥
दशलािणको धम ः िशवाचारः ूकीित तः ।
योगीाणां िवशषेणे िशवयोगूिसये ॥ ७-१०२॥
न िवित नरो योगं पऽुदारािदसतः ।
िनबः हेपाशने मोहबलीयसा ॥ ७-१०३॥
मोहाुटुससंृया लीकृतः ।
बालबै  ुलोको ऽयं मसुलेनािभहते ॥ ७-१०४॥
इमे बालाः कथं ाा जीिवि मया िवना ।
मोहाि िचयवें परमाथ न पँयित ॥ ७-१०५॥
सका दरे ः शबुिबरचतेनः ।
स िपऽा केन यने गभ ः पिरपािलतः ॥ ७-१०६॥
ककशाः किठना भा जीय े यऽ भिताः ।
तिवेोदरे शबंु िकं न जीय ित भवत ॥् ७-१०७॥
यनेतैोिजतं गभ यने चवै िवविध तम ।्
तनेवै िनग त ्ं भयूः कम णा ने पाते ॥ ७-१०८॥
न कििचऽुः िपता माता न किचत ।्
ययं ूानं कम  िपता मातिेत ततृम ॥् ७-१०९॥
यने यऽ कृतं कम  स तऽवै ूजायते ।
िपतरौ चा दासं कुतचोिदतौ ॥ ७-११०॥
न कििचः कत ु ःखं सखुािन च ।
करोित ूानं कम  मोहाोक केवलम ॥् ७-१११॥
कमदायादसापकारः पररम ।्
ँयते नापकार मोहनेािन मते ॥ ७-११२॥
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ईरािधितं कम  फलतीह शभुाशभुम ।्
मामािमूसादने सकृुतं कष णं यथा ॥ ७-११३॥
यं दवेमोाय ममिेत न ममिेत च ।
ममिेत बते जनु  ममिेत िवमुते ॥ ७-११४॥
रं च भवेृुरं ॄ शातम ।्
ममिेत रं मृुरं न ममिेत च ॥ ७-११५॥
तादाहारमुृ ूिवचारतः ।
िवधयूाशषेसां मोोपायं िविचयते ॥् ७-११६॥
ानाोगपिरेशं कुूावरणभोजनम ।्
कुचया कुिनवासं च मोाथ न िविचयते ॥् ७-११७॥
न ःखने िवना सौं ँयते सव दिेहनाम ।्
ःखं ताऽकं यें सखुमानमुमम ॥् ७-११८॥
सवेायां पाशपुाे च वािने कृिषकमिण ।
तु े सित पिरेशे वरं ेशो िवमुय े ॥ ७-११९॥
गा पवग योरकंे यः शीयं न ूसाधयते ।्
याित तनेवै दहेने स मतृते िचरम ॥् ७-१२०॥
यदवँयं पराधीनैजनीयं शरीरकम ।्
काने िवमढूाा न साधयित शातम ॥् ७-१२१॥
यौवना गहृा ूासादा ये नपृाः ।
सव एव िवशीय े शुिधाभोजनाः ॥ ७-१२२॥
अनकेदोष दहेकैो महाणुह ्।
यां यामवामाोित तां तामवेानवुत त े ॥ ७-१२३॥
मं पिरहरमदहेमनपुालयते ।्
वषा स ु जीण कटविवसीदित ॥ ७-१२४॥
न ते ऽऽ दिेहनः सि ये िति सिुनलाः ।
सव कुव ि कमा िण िवकृशाः पवू कम िभः ॥ ७-१२५॥
तु े सिप कत े वरं कम  कृतं परम ।्
यः कृा न पनुः कुया ानाकम  शभुाशभुम ॥् ७-१२६॥
तादब िहिामनकेाकारसिंताम ।्
सािहताथा य ाायानमसते ॥् ७-१२७॥
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िविवे िवजन े रे पुाौमिवभिूषत े ।
ानं कृा िशवान ेायेां परं िशवम ॥् ७-१२८॥
ये ऽितरायरयािन सजुलािन िशवािन त ु ।
िवहायािभरता मामे ूाये दवैमोिहताः ॥ ७-१२९॥
िवविेकनः ूशा यखुं ायतः िशवम ।्
न तखुं महे ॄणः केशव वा ॥ ७-१३०॥
इित नामामतृं िदं महाकालादवावान ।्
िवरणेानपुवूा  ऋाऽयेः(?) सिुनितम ॥् ७-१३१॥
ूामथा िविनम (?) िशवानमहोदिधम ।्
ऋाऽयेः समृु ूाहदेमणमुाऽकम ॥् ७-१३२॥
िशवधम महाशा े िशवधम चोरे ।
यदनंु भविेिदऽ पिरकीित तम ॥् ७-१३३॥
िऽदवैिमदं शां मनुीाऽयेभािषतम ।्
ितय नजुदवेानां सवषां च िवमिुदम ॥् ७-१३४॥
निमहाकालायो दवेाः ूकीित ताः ।
चाऽयेथािऽ ऋाऽयेो मिुनऽयम ॥् ७-१३५॥
एतमै हािबः ूोाः िशवधमा ः समासतः ।
सवलोकोपकाराथ नमेः सदा नमः ॥ ७-१३६॥
तषेां िशूिशै िशवधमू वृिभः ।
ां ानसरः शाव िवकचिैरव पजःै ॥ ७-१३७॥
ये ौावयि सततं िशवधम िशवािथ नाम ।्
त े िाे मनुीा ते नमाः भितः ॥ ७-१३८॥
ये समुाय वि िशवधम िदन े िदन े ।
त े िा िलोकेशा न त े ूकृितमानषुाः ॥ ७-१३९॥
िशवोपिनषदं तेदायःै सिभः तृम ।्
ऋाऽयेसगोऽणे मिुनना िहतकाया ॥ ७-१४०॥
॥ इित िशवोपिनषिद िशवाचाराायः समः ॥
॥ इित िशवोपिनषमाा ॥
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