శివ మహా పురాణము
రుద్ర సంహితా - సృష్టిఖండః
1 – ముని ప్రశ్న వర్ణనము
శ్రీ గణేశాయ నమః | గౌరీ శ్ంకరాభ్యం నమః | అథ ద్వితీయా రుద్ర సంహితా ప్రార్భ్యతే ||
1 - విశ్విద్భవస్థితిలయాద్వషు హేతుమేకం గౌరీపతిం విద్వతతత్వమనంత కీర్త్మ్ |
మాయాశ్రయం విగతమాయ మచంతయ రూపం బోధసిరూపమమలం హి శివం నమామి ||
2 - వందే శివం తం ప్రకృతే ర్నాద్వం ప్రశాంతమేకం పురుషోత్మం హి | సిమాయయా
కృత్నమిద్ం హి సృష్ట్ివ నభోవద్ంతర్బహి రాస్థితో యః ||
3 - వందేతర్సిం నిజగూడ రూపం శివం సిత స్షుి మిద్ం విచష్ి | జగంతి నితయం పర్తతో
భ్రమంతి యత్నినధౌ చంబకలో హవత్మ్ ||
శ్రీ గణేశునకు, శ్రీ గౌరీ శ్ంకరులకు నమస్కార్ము. ఇపుడు రండవద్వ యగు రుద్ర సంహిత
ఆర్ంభంపబడుచననద్వ. జగతు్ యొకా సృష్టి స్థితి లయాదులకు ఏకైక కార్ణము, గౌరీ దేవికి
భ్ర్్, తత్వముల నెర్తంగిన వాడు, అనంతమగు కీర్త్ గలవాడు, మాయకు ఆశ్రయమైన వాడు,
మాయచే ప్రభ్వితుడు కాని వాడు, మనస్స్చే ఊహింపశ్కయము గాని రూపము గలవాడు,
జ్ఞాన సిరూపుడు, నిర్దోషుడునగు శివునకు నమసార్తంచెద్ను. ప్రకృతి కంటే అతీతుడు, ఆద్వ
లేని వాడు, శాంతసిరూపుడు, అద్వితీయుడు, పురుషోత్ముడునగు శివునకు
నమసార్తంచచనానను. ఆయన ఈ జగతు్ నంతనూ తన మాయచే సృష్టించ, జగతు్నకు
లోపల, బయట ఆకాశ్మువలె వాయపంచ యునానడు. శివుడీ జగతు్ను తన సిరూపము

2 – నార్దుని తపస్స్
సూతుడు:
1 - ఏకస్థున్ సమయే విప్రా నార్దో మునిసత్మః | బ్రహుపుత్రో వినీతాతాు తపోర్ిం మన
ఆద్ధే ||
2 - హిమశైల గుహా కాచదేకా పర్మశ్వ భ్నా | యత్మీపే స్సర్నదీ సదా వహతి వేగతః ||
3 - తత్రా శ్రమో మహాద్వవోయ నానాశ్వ భ్సమనిితః | తపోర్ిం స యయౌ తత్ర నార్దో ద్వవయ
ద్ర్ినః ||
4 - తం ద్ృష్ట్ివ మునిశారూోలస్త్పే స స్సచర్ం తపః | బదాధసనం ద్ృఢం మౌనీ
ప్రాణానాయమయ శుద్ోధీః ||
సూతుడు:
ఓ విప్రులారా! ఒకపుుడు మునిశ్రేషుిడు, బ్రహు గార్త కుమారుడు, వినయసిభ్వము కలవాడు
నగు నార్దుడు తపస్స్ను చేయ సంకల్లుంచెను. హిమవతుర్ితము నందు ఒక మికిాల్ల
స్సంద్ర్మగు గుహ కలదు. దాని సమీపమునందు జీవనద్వయగు గంగ వేగముగా
ప్రవహించచండును. అచట అనేక శ్వభ్లతో గూడిన ద్వవయమగు ఆశ్రమము గలదు. పుణయ
ద్ర్ినుడగు నార్దుడు తపస్స్ చేయుటకు అచట్టకి వ్లెిను. ఆ ముని పుంగవుడు ఆ
ఆశ్రమమును చూచ, అచటనే ద్ృఢమగు ఆసనమును వేస్థ, మౌనియై, ప్రాణాయామమును
చేస్థ, పవిత్రాంతః కర్ణుడై దీర్ఘకాలము తపమాచర్తంచెను.
5 - చక్రే మునిస్మాధిం తమహం బ్రహేుతి యత్ర హ | విజ్ఞానం. భ్వతి బ్రహు
స్కక్షాతాార్కర్ం ద్విజ్ఞః ||
6 - ఇత్ం తపతి తస్థున్ వై నార్దే మునిసత్మే | చకంమేథ శునాసీర్ద మనస్ం
తాపవిహిలః ||
7 - మనసీతి విచంతాయసౌ మునిర్వు రాజయమిచుతి | తద్విఘన కర్ణార్ిం హి హర్తర్యతన
మియేష్ సః ||

3 – నార్దుని మోహము

ఋషులు:
1 - సూత సూత మహాభ్గ వాయసశిష్య నమోస్స్ తే | అదుబతేయం కథా తాత వర్తణతా కృపయా
పా నః ||
2 - మునౌ గతే హర్తస్క్త కిం చకార్ తతః పర్మ్ | నార్దోప గతః కుత్ర తనేు వాయఖ్యయతు
మర్హస్థ ||
ఋషులు:
ఓ సూతా! మహాతాు! వాయస శిషుయడవగు నీక నమస్కార్ము. వతా్! నీవు ద్యతో మాకు ఈ
అదుభతమగు గాథను వర్తణంచతివి. ఓ వతా్! మహర్తష వ్ళిగానే, విషుణవు ఏమి చేసెను?
నార్దుడు ఎకాడకు వ్ళ్లిను ? ఈ విష్యములను వివర్తంపుము.
వాయస్సడు:
3 - ఇతాయకర్ణా వచస్త్ష్ట్ం సూతః పౌరాణి కోత్మః | ప్రతుయవాచ శివం సుృతాి
నానాసూతికర్ం బుధః ||
వాయస్సడు:
పౌరాణిక శ్రేషుిడు, విదాింస్సడు నగు సూతుడు వార్త ఈ పలుకులను విని, అనేక గొపు
లీలలను చేయు' శివుని సుర్తంచ, ఇట్లి బదుల్లడెను.
సూతుడు:
4 - మునౌ యద్ృచుయా విషుణర్తే
ు తస్థున్ హి నార్దే | శివేచుయా చకారాతు మాయాం
మాయా విశార్ద్ః ||
5 - ముని మార్ుసయ మధేయ తు విర్వచే నగర్ం మహత్ | శ్త యోజన విస్క్ర్మదుబతం
స్సమన్నహర్మ్ ||

4 – నార్దునకు విషుణవు ఉపదేశించట
ఋషులు:
1 - సూత సూత మహాప్రాజా వర్తణతా హయదుభతా కథా | ధనాయ తు శాంభ్వీ మాయా తద్ధీనం
చరాచర్మ్ ||
2 - గతయోర్ుణయోశ్ింభోస్వయ మాతేుచుయా విభో! | కిం చకార్ మునిః క్రుధో
నార్ద్సుర్విహిల: ||
ఋషులు:
ఓ సూతా! మహాజ్ఞానివగు నీవు అదుభతమగు కథను చెపుతివి. శివుని మాయ ధనుయరాలు.
స్కివర్జంగమాతుకమగు జగతు్ ఆమె అధీనమునందుననద్వ. శివుని అనుయాయుల్లద్ోరు
శివుని ఇచును గ్రహించ తమ స్కినమునకు వ్ళ్లిపోగా, కామపీడితుడగు నార్ద్ముని క్రుదుధడై
ఏమి చేసెను?
సూతుడు:
3 - విమోహితో మునిర్ోతాి తయాశాిపం యథోచతమ్ | జలే ముఖం నిరీక్షాయథ సిరూపం
గిర్తశేచుయా ||
4 - శివేచుయా న ప్ర బుద్ధస్మృతాి హర్తకృతచులమ్ | క్రోధం దుర్తిష్హం కృతాి విషుణలోకం
జగామ హ ||
5 - ఉవాచ వచనం క్రుద్ధస్మిద్ధ ఇవ పావకః | దురుప్ గర్తభతం వయంగయం నష్ిజ్ఞాన
శిివేచుయా ||
సూతుడు:
మోహితుడై యునన నార్దుడు వార్తద్ోర్తకి తగు శాపమునిచా, నీట్టలో తన ముఖమును, తన
ఇతర్ సిరూపమును చూచకనెను. ఇద్వ అంతయూ శివుని ఇచుచే జరుగుచండెను.
ఆతనికి ఇంకనూ జ్ఞానప్రబోధము కాలేదు. ఆతడు విషుణవు చేస్థన మోసమును సుర్తంచ,
సహింప శ్కయము కాని కోపమును పంద్వ విషుణలోకమునకు వ్లెిను. ఇంధనము వేస్థన అగిన

5 – నార్దుడు తండ్రిని ప్రశినంచట
సూతుడు:
1 - అంతర్తషతే హరౌ విప్రా నార్దో మునిసత్మః | విచచ్ఛర్ మహీం పశ్యన్ శివల్లంగాని
భ్కి్తః ||
2 - పృథివాయ అటనం కృతాి శివరూపాణయనేకశ్ః | ద్ద్ర్ి ప్రీతితో విప్రా భుకి్ముకి్ ప్రదాని సః
||
3 - అథ తం విచర్ంతం కౌ నార్ద్ం ద్వవయద్ర్ినమ్ | జ్ఞాతాి శ్ంభుగభ్య తౌ తు
స్సచత్ముపజగుతుః ||
4 - శిర్స్క స్సప్రణమాయశు గణావూచతుర్ోరాత్ | గృహీతాి చర్ణే తసయ శాపోదాధర్వచుయా చ
తౌ ||
సూతుడు:
ఓ విప్రులారా! విషుణవు అంతరాధనము కాగానే, నార్ద్ మహర్తష భ్కి్తో శివల్లంగములను
ద్ర్తిసూ్, భూలోకమునంతయూ పర్యట్టంచెను. ఓ విప్రులారా! ఆతడు భూలోకమును
పర్యట్టంచ, భుకి్ని ముకి్ని ఇచేా అనేక శివరూపములను ప్రీతితో ద్ర్తించెను. ద్వవయజ్ఞాని యగు
నార్దుడు ప్రసనన మనస్సాడై భూలోకములో సంచర్తంచచనానడని తెల్లస్థ, ఆ
శ్ంభుభ్కు్ల్లద్ోరు ఆతని వద్ోకు వచార్త. తమకీయబడిన శాపము నుండి ఉదాుర్మును గోరు
వారై వార్తరువురు వ్ంటనే ఆతనికి తలవంచ నమసార్తంచ, పాద్ములను పట్లికని
ఆద్ర్ముతో నిటినిర్త.
శివభ్కు్ల్లద్ోరు:
5 - బ్రహుపుత్ర స్సర్క్షే హి శ్ృణు ప్రీతాయవయోర్ిచః | తవాపరాధకరా్ రావావాం విప్రో న
వస్స్తః ||
6 - ఆవాం హర్గణా విప్ర తవాగస్కార్తణా మునే | సియంవర్వ రాజపుత్రాయ మాయా
మోహితచేతస్క ||

6 – విషుణవు జనిుంచట
బ్రహు:
1 - భో బ్రహున్ స్కధు పృష్ట్ిహం తియా విబుధసత్మ | లోకోపకార్తణా నితయం లో కానాం
హితకామయయా ||
2 - యత్రుభతాి సర్ిలోకానాం సర్ిపాపక్షయో భ్వేత్ | తద్హం తే ప్రవక్షాయమి శివతత్వ
మనామయమ్ ||
3 - శివతత్వం మయా నైవ విషుణనాద్వ యథార్ితః | జ్ఞాతం చ పర్మం రూపమదుభతం చ
పర్వణ న ||
బ్రహు:
ఓ మహరీష! నీవు గొపు విదాింస్సడవు. నితయము లో కుల హితమును గోర్త, లోకమునకు
ఉపకార్ము చేస్త నీవు ననున చకాగా ప్రశినంచతివి. నేను నీకు చెపుబోవు నిర్దోష్మగు
శివతత్వమును వినన మానవులంద్ర్త పాపములనినయూ నశించను. శివతత్వమును నేను
గాని, విషుణవుగాని సమగ్రముగా నెరుంగము. అద్వ సర్దితాృష్ిమైనద్వ, అదుభతమైనద్వ,
ఇతరులకు తెల్లయరానిద్వ.
4 - మహా ప్రలయకాలే చ నష్ి స్కివర్ జంగమే | ఆసీత్మోమయం సర్ిమనర్ా
గ్రహతార్కమ్ ||
5 - అచంద్రమనహోరాత్ర మనగనా నిలభూజలమ్ | అప్రధానం వియచూునయ మనయతేజ్ల
వివర్తాతమ్ ||
6 - అద్ృష్ితాిద్వర్హితం శ్బో సుర్ినముజతమ్ | అవయక్ గంధరూపం చ ర్సతయక్మద్వ
జ్ఞుఖమ్ ||
7 - ఇత్ం సతయంధ తమస్త సూచీభేదేయ నిర్ంతర్వ | తత్ ద్రహేుతి యద్రుభతాయ సదేకం
ప్రతిపద్యతే ||

7 – విషుణ బ్రహుల వివాద్ము
బ్రహు:
1 - స్సస్త్ నారాయణే దేవే నా భ్య పంకజముత్మమ్ | ఆవిర్బభూవ సహస్క బృహదెవి
శ్ంకర్వచుయా ||
2 - అనంతయష్టికాయుక్ం కర్తణకార్సమప్రభ్మ్ | అనంత యోజనాయామ మనంతో
వ్రాయసంయుతమ్ ||
3 - కోట్ట సూర్య ప్రతీకాశ్ం స్సంద్ర్ం తత్వ సంయుతమ్ | అతయదుభతం మహార్మయం
ద్ర్ినీయమనుత్మమ్ ||
4 - కృతాి యతనం పూర్ివత్ శ్ంకర్ః పర్మేశ్ిర్ః | ద్క్షిణాంగానినజ్ఞనాుం వై
స్కంబశ్ింభుర్జానత్ ||
బ్రహు:
నారాయణ దేవుడు నిద్రించగానే, శ్ంకరుని ఇచుచే ఆతని నాభయందు ఉత్మమగు పెద్ో
పద్ు మొకట్ట ఆవిర్భవించెను. దానికి అంసంఖ్యయకములగు నాళములు ఉండెను. అద్వ కర్తణకార్
పుష్ుమువలె ప్రకాశించెను. అద్వ అసంఖ్యయక యోజనముల వ్డలుు, ఎతు్ కల్లగి ఉండెను.
స్సంద్ర్మగు ఆ పద్ుము ప్రాకృతతత్వమలనినంట్టతో గూడి కోట్ట సూరుయల వలె భ్స్థంచెను.
అతయదుభతము, సర్ిశ్రేష్ిము, అతి స్సంద్ర్మునగు ఆ పద్ుము చూడ ముచాట గొల్లపెను.
శుభ్ములనిచేా పర్మేశ్ిరుడు స్కంబశివుడు పూర్ిము వలెనే యతనము చేస్థ, తన దేహము
యొకా కుడి భ్గమునుండి ననున సృష్టించెను.
5 - స మాయా మోహితం కృతాి మాం మహేశ్వ ద్రుతం మునే | తనానభ
పంకజ్ఞదావిరాభవయామాస లీలయా ||
6 - ఏవ మాదాయత్తో జజీా పుత్రోహం. హేమగర్భకః | చతురుుఖో ర్క్వర్ణ స్త్రీ
పుండ్రంకితమస్కః ||
7 - తనాుయామోహితశాాహం నావిద్ం కమలం వినా | సిదేహజనకం తాత పతర్ం
జ్ఞానదుర్బలః ||

8 – శ్బో బ్రహు
బ్రహు:
1 - ఏవం తయోరుునిశ్రేష్ి ద్ర్ినం కాంక్షమాణయోః | విగర్ియోశ్ా స్సర్యోస్దా నౌ
స్థితయోరుునే ||
2 - ద్యాలు ర్భ్వచుంభుఠీనాం ప్రతిపాలకః | గర్తిణాం గర్ిహరా్ చ సర్విష్ట్ం
ప్రభుర్వయయః ||
3 - తదా సమభ్వత్త్ర నాదో వై శ్బోలక్షణః | ఓ మోమితి స్సర్శ్రేష్ట్ితు్వయక్ః పుితలక్షణః ||
4 - కిమిద్ం తిితి సంచంతయ మయా తిష్ినుహాసినః | విషుణస్ర్ి స్సరారా ధోయ
నిరవిర్స్స్ష్ిచేతస్క ||
బ్రహు:
ఓ ముని శ్రేష్ట్ి! గర్ిము తొలగి, ద్ర్ినమును కోర్త, అచట నిలబడియునన మా ఇద్ోర్తపై,
దీనులను ర్క్షించవాడు, గర్ిము నడంచవాడు, సర్ి ప్రాణులకు ప్రభువు, వినాశ్ము
లేనివాడు నగు శివునకు ద్యకల్లగెను. అపుడచట దేవతా శ్రేషుిడగు శివుని నుండి, ఓం ఓం
అనే సుష్ిమగు, దీర్ఘమైన శ్బోము బయలుదేరను. ఈ మహాశ్బోము ఏమై యుండును? అని
తలంచచూ, సర్ి దేవతలచే పూజంపబడే విషుణవు, వైర్తభ్వము తొలగుటచే సంతోష్ముగా
నునన మనస్స్గలవాడై, నాతో గూడి నిలబడి యుండెను.
5 - ల్లంగసయ ద్క్షిణే భ్గే తథాపశ్యత్నాతనమ్ | ఆద్యం వర్ణమకారాఖయ ముకార్ం చోత్ర్ం
తతః ||
6 - మకార్ం మధయతశ్వావ నాద్మంతేసయ చోమితి | సూర్య మండల వద్ోృష్ట్ివ వర్ణమాద్యం తు
ద్క్షిణే ||
7 - ఉత్ర్వ పావక ప్రఖయముకార్మృష్టసత్మ | శీతాంశు మండల ప్రఖయం మకార్ం తసయ
మధయతః ||

9 – శివ తత్వము
బ్రహు:
1 - అథాకర్ణా నుతిం విషుణకృతాం సిసయ మహేశ్ిర్ః | ప్రాదుర్బభూవ స్సప్రీతస్వామం
కరుణానిధిః ||
2 - పంచవక్రWనయన్న భ్లచంద్రో జటాధర్ః | గౌర్వర్ది విశాలాక్షో భ్సోుద్భధల్లత విగ్రహః
||
3 - ద్శ్బాహురీనలగలస్రాిభ్ర్ణ భూష్టతః | సరాింగ స్సంద్ర్ద భ్సుత్రిపుండ్రంకితమస్కః
||
4 - తం ద్ృష్ట్ివ తాద్ృశ్ం దేవం సవామం పర్మేశ్ిర్మ్ | తుష్ట్ివ
పునర్తష్ట్ిభరాిగిర్తిషుణర్ుయా సహ ||
బ్రహు:
ద్యానిధి యగు మహేశ్ిరుడు, విషుణవు మర్తయు నేను చేస్థన సో్త్రములను విని, చ్ఛల
సంతస్థంచ, ఉమతో కల్లస్థ ఆవిర్భవించెను. అయిదు మోములు మూడు కనునలు గలవాడు,
నుదుట చంద్రుడు గలవాడు, జటలను ధర్తంచన వాడు, తెలిని దేహవర్ణము గలవాడు, నిడివి
కనునలవాడు, భ్సుపూయబడిన దేహము గలవాడు, పద్వ చేతులు గలవాడు, నీలకంఠుడు,
సరాిభ్ర్ణములచే అలరారువాడు, సరాింగస్సంద్రుడు, భ్సు త్రిపుండ్రముచే
అలంకర్తంపబడిన లలాటము గలవాడు, ఉమతో కూడియునన వాడునగు పర్మేశ్ిరుని
చూచ విషుణవు మర్తయు నేను మర్ల ప్రియవచనములతో స్స్తించతిమి.
5 - నిగమం శాిసరూపేణ ద్దౌ తసెవు తతో హర్ః | విష్ణవే చ ప్రసనానతాు మహేశ్ః
కరుణాకర్ః ||
6 - తతో జ్ఞానమదాత్సెవు హర్యే పర్మాతునే | పర్మాతాు పునర్ుహయం ద్త్వాన్ కృపయా
మునే ||
7 - సంప్రాపయ నిగమం విషుణః పప్రచు పునర్వవ తమ్ | కృతార్ిస్క్ంజల్లర్నతాి మయా సహ
మహేశ్ిర్మ్ ||

10 – పర్మ శివతత్వము
పర్మేశ్ిరుడు:
1 - అనయచుృణు హర్వ విషోణ శాసనం మమ స్సవ్రత | సదా సర్విషు లోకేషు మానయః పూజ్లయ
భ్విష్యస్థ ||
2 - బ్రహుణా నిర్తుతే లోకే యదా దుఃఖం ప్రజ్ఞయతే | తదా తిం సర్ిదుః ఖ్యనాం నాశాయ
తతుర్ద భ్వ ||
3 - సహాయం తే కర్తష్ట్యమి సర్ికార్వయ చ దుస్హే | తవ శ్త్రూన్ హనిష్ట్యమి
దుస్క్ధాయన్ర్మోతాటాన్ ||
4 - వివిధానవతారాంశ్ా గృహీ తాి కీర్త్ ముత్మామ్ | విస్క్ర్య హర్వ లోకే తార్ణాయ పర్ద
భ్వ ||
పర్మేశ్ిరుడు:
హే విషోణ! నీవు మంచ నిష్ిగలవాడవు. మర్తయొక మాటను వినుము. నీవు లోకములలో
సర్ిదా ఆద్ర్ణీయుడవు, పూజ్ఞయడవు కాగలవు. ఇద్వ నా శాసనము. బ్రహు నిర్తుంచన సృష్టిలో
దుఃఖము పెచా పెర్తగినపుుడు నీవా దుఃఖములననినట్టనీ నాశ్ము చేయుట యందు
తతురుడవు కముు. నేను నీకు కఠిన కార్యములనినట్టయందు సహాయము చేసెద్ను.
మహాబలశాలురు, దుర్ాయులు నగు నీ శ్త్రువులను సంహర్తంచెద్ను. హే హర్వ! నీవు విభనన
అవతార్ములను ధర్తంచ లోకములో శ్రేష్ిమగు కీర్త్ని విస్ర్తంచకనుము. లోకములను
ర్క్షించట యందు తతురుడవు కముు.
5 - గుణ రూపో హయయం రుద్రో హయనేన వపుష్ట్ సదా | కార్యం కర్తషేయ లోకానాం తవాశ్కయం
న సంశ్యః ||
6 - రుద్ర ధేయయో భ్వాం శ్వావ భ్వధేయయో హర్స్థా | యువయోర్ంతర్ం నైవ తవ రుద్రసయ
కించన ||
7 - వస్స్త శాాప చైకతిం వర్తోర్ప తథైవ చ | లీలయాప మహా విషోణ సతయం సతయం న
సంశ్యః ||

11 – శివ పూజ్ఞ విధి
ఋషులు:
1 - సూత సూత మహాభ్గ వాయస శిష్య నమోస్స్ తే | — వివాదాయదుభతా శైవకథా
పర్మపావనీ ||
2 - తత్రాదుభతా మహా ద్వవాయ ల్లంగోతుతి్ శ్రుితా శుభ్ | శ్రుతాి యస్కయః ప్రభ్వం చ
దుఃఖనాశ్వ భ్వేద్వహ ||
3 - బ్రహు నార్ద్ సంవాద్మను సృతయ ద్యానిధే | శివార్ానవిధిం బ్రూహి యేన తుషోణ
భ్వేచావః ||
4 - బ్రాహుణేః క్షత్రియైరవిశ్వయశూి ధరాి పూజయతే శివః | కథం కార్యం చ తద్ బ్రూహి యథా
వాయసముఖ్యచు తమ్ ||
5 - తచభతాి వచనం తేష్ట్ం శ్ర్ుద్ం శ్రుతి సంమతమ్ | ఉవాచ సకలం ప్రీతాయ ముని
ప్రశానను స్కర్తః ||
ఋషులు:
"ఓ సూతా! మహాతాు! వాయస శిషుయడవగు నీకు నమస్కార్ము. నీవు అదుభతము, పర్మ
పావనము అగు శివకథను వినిపంచతివి. దాని యందు మేము మికిాల్ల ద్వవయము,
శుభ్కర్మునగు ల్లంగావిరాభవమును వింట్టమి. ఈ గాథను విననచో ఆ ప్రభ్వము వలన ఈ
సంస్కర్ములో దుఃఖము నశించను. ఓ ద్యా సముద్ర్చ! నీవు బ్రహు నార్ద్
సంవాద్మునను సర్తంచ, శివునకు ప్రీతికర్మగు అర్ాన విధిని చెపుుము. బ్రాహుణ క్షత్రియ
వైశ్యశూద్రులు శివుని పూజంతురు. ఈ పూజను ఎట్లి చేయవలెను? నీవు వాయస్సని
ముఖమునుండి వినన ఆ పూజ్ఞ విధిని చెపుుము. స్సఖకర్ము, వేద్ సముతమునగు వార్త ఆ
మాటను విని, సూతుడు ప్రీతితో మునుల ప్రశ్నకు అను రూపముగా సర్ిమును బోధించెను.
సూతుడు:
6 - స్కధు పృష్ిం భ్వద్వభశ్ా తద్రహసయం మునీశ్ిరాః | తద్హం కథయామయద్య యథా బుద్వధ
యథాశ్రుతమ్ ||

12 – స్కర్, అస్కర్ వస్స్ విచ్ఛర్ము
నార్దుడు:
1 - బ్రహున్ ప్రజ్ఞపతే తాత ధయనయస్వం శివసక్ధీః | ఏత దేవ పునస్మయగ్ బ్రూహిమే
విస్రాద్విధే ||
నార్దుడు:
ఓ ప్రజ్ఞపతీ! తండ్రీ! శివుని యందు లగనమైన మనస్స్ గల నీవు ధనుయడవు. హే బ్రహున్! ఈ
విష్యమునే మర్ల వివర్ముగా చెపుుము.
బ్రహు:
2 - ఏకస్థున్ సమయే తాత ఋషీనాహూయ సర్ితః | నిర్ారాంశాావద్ం ప్రీతాయ స్సవచః పద్ు
సంభ్వః ||
3 - యద్వ నితయస్సఖే శ్రదాధ యద్వ సీథేశ్ా కాముకాః | ఆగంతవయం మయా స్కర్ధం తీర్ం
క్షీర్పయోనిధీః ||
4 - ఇతేయతద్ిచనం శ్రుతాి గతాస్త్ హి మయా సహ | యత్రాస్త్ భ్గవాన్ విషుణస్ర్విష్ట్ం
హితకార్కః ||
5 - తత్ర గతాి జగనానథం దేవదేవం జనార్ోనమ్ | ఉపతస్సిస్స్రా నతాి స్సకృతాంజలయో
మునే ||
6 - తాన్ ద్ృష్ట్ివ చ తదా విషుణ ర్ర్బహాుదాయనమరాన్ స్థితాన్ | సుర్న్ శివపదాం
భోజమబ్రవీతుర్మం వచః ||
బ్రహు:
వతా్! ఒకపుుడు పద్ు సంభ్వుడనగు నేను అనిన చోటి నుండి ఋషులను, దేవతలను
ఆహాినించ వార్తతో ప్రేమగా నిటింట్టని. మీకు శాశ్ిత స్సఖమునందు శ్రద్ధ, మోక్షమునందు
ఇచు ఉననచో నాతో పాలసముద్ర తీర్మునకు ర్ండు. ఈ మాటను విని వారు నాతో
బయలేోర్తర్త. సరుిలకు హితమును చేస్త విషుణ భ్గవానుడు గల చోట్టకి వ్ళ్లితిమి. ఓ మహరీష!

13 – శివ పూజ
బ్రహు:
1 - అతః పర్ం ప్రవక్షాయమి పూజ్ఞ విధి మనుత్మమ్ | శ్రూయతా మృష్యో దేవా స్ర్ికామ
స్సఖ్య వహమ్ ||
2 - బ్రాహీు ముహూర్వ్ చోతాియ సంసుర్వతాంబకం శివమ్ | కురాయత్త్రార్ధనాం భ్కా్ా
స్కంజల్లర్నతమస్కః ||
3 - ఉత్షోతి్ష్ి దేవేశ్ ఉతి్ష్ి హృద్యేశ్య | ఉతి్ష్ి తిముమాస్కిమిన్ బ్రహాుండే
మంగలం కురు ||
4 - జ్ఞనామి ధర్ుం న చ మే ప్రవృతి్ః జ్ఞనా మయ ధర్ుం న చ మే నివృతి్ః | తియా మహాదేవ
హృద్వ స్థితేన యథా నియుకో్కస్థు తథా కర్దమి ||
బ్రహు:
ఓ ఋషులారా! దేవతలారా! మీకీ పైన సర్ిశ్రేష్ిము, సర్ికామనలను స్సఖమును ఇచానద్వ
యగు పూజ్ఞవిధిని చెపుగలను. వినుడు. బ్రాహు ముహూర్్ము నందు లేచ స్కంబ
సదాశివుని సుర్తంచవలెను. తలవంచ, అంజల్ల యొగిు భ్కి్తో ఆయనను ప్రార్తించవలెను. ఓ
దేవదేవా! లెముు, హృద్యము నందుండు వాడా! లెముు, ఉమాపతే! నీవు లెముు. జగతు్నకు
మంగళములనిముు. నేను ధర్ుము నెర్తంగియూ, అనుష్ింపకునానను. అధర్ుము నెర్తంగి
యూ పర్తహర్తంపకునానను. ఓ మహాదేవా! హృద్యమునందునన నీవు ఎట్లి
ఆజ్ఞాపంచననూ, అట్లలనే చేసెద్ను.
5 - ఇతుయకా్వ వచనం భ్కా్ా సుృతాి చ గురుపాద్కే | బహిర్ుచేా ద్ోక్షిణాశాం తాయగార్ిం
మలమూత్రయోః ||
6 - దేహ శుద్వధం తతః కృతాి సమృజాలవిశ్వ ధనైః | హస్క్ పాదౌ చ ప్రక్షాలయ ద్ంత
ధావనమాచర్వత్ ||
7 - ద్వవానాథే తినుద్వతే కృతాి వై ద్ంతధావనమ్ | ముఖం షోడశ్వార్ం తు
ప్రక్షాలాయంజల్లభస్థా ||
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