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अध्याय अकरावा
श्रीगणेशाय नमः ॥
धन्य धन्य ते चि जन ॥ जे चशवभजनी परायण ॥ सदा चशवलीलामृत श्रवण ॥ अिचन सदा चशवािे ॥१॥
सूत म्हणे शौनकाचदकाांप्रचत ॥ जे रुद्राक्षधारण भस्म िचिचती ॥ त्ाां च्या पुण्यास नाही चमती ॥
चिजगती ते चि धन्य ॥२॥
जो सहस्त्र रुद्राक्ष करी धारण ॥ त्ासी वां चदती शक्राचद सुरगण ॥ तो शांकरचि त्ािे दशचन ॥ घेता
तरती जीव बहू ॥३॥
अथवा षोडश षोडश दां डी जाण ॥ बाांधावे रुद्राक्ष सुलक्षण ॥ चशखेमाजी एक बाांधावा पूणच ॥
चशवस्वरूप म्हणवु नी ॥४॥
त्ावरोचन कररता स्नान ॥ तरी चिवे णीस्नान केल्यासमान ॥ असो द्वादश द्वादश मनगटी पूणच ॥ रुद्राक्ष
बाांचधजे आदरे ॥५॥
कांठी बाांधावे बत्तीस ॥ मस्तकाभोवते िोवीस ॥ सहा सहा कणी पुण्य चवशेष ॥ बाांचधता चनदोष सवच दा
॥६॥
अष्टोत्तरशत माळ ॥ सवच दा असावी गळा ॥ एकमुखी रुद्राक्ष आगळा ॥ पूचजता भाग्य चवशेष ॥७॥
पांिमुख षण्मुख अष्टमुख ॥ ितु दचशमुख लक्ष्मीकारक ॥ सकळ मांि सुफळ दे ख ॥ रुद्राक्षजप चनत्
कररता ॥८॥
चनत् रुद्राक्षपूजन ॥ तरी केले जाचणजे चशवािचन ॥ रुद्राक्षमचहमा परम पावन ॥ इचतहास ऐका
येचवषयी ॥९॥
काश्मीर दे शी ांिा नृ प पावन ॥ नामाचभधान भद्रसेन ॥ चववे कसांपन्न प्रधान ॥ परम ितु र पांचडत ॥१०॥
प्रजा दायाद भुसुर ॥ धन्य म्हणती तोचि राजेश्वर ॥ लाि न घे न्याय करी सािार ॥ अमात् थोर तोचि
पै ॥११॥
सुांदर पचतव्रता मृदुभाचषणी ॥ पूवचदत्ते ऐसी लाचधजे काचमनी ॥ सुत सभाग चवद्वान गुणी ॥ चवशेष
सुकृते पाचवजे ॥१२॥
गुरु कृपावां त सवच ज्ञ थोर ॥ चशष्य प्रज्ञावां त गुरुभक्त उदार ॥ वक्ता क्षमाशील शास्त्रज्ञ सुरस फार ॥
चवशेष सुकृते लाचहजे ॥१३॥
श्रोता सप्रेम ितु र सावधान ॥ यजमान साक्षे पी उदार पूणच ॥ काया आरोग्य सुांदर कुलीन ॥ पूवचसुकृते
प्राप्त होय ॥१४॥
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असो तो भद्रसेन आचण प्रधान ॥ बहुत कररता अनु ष्ठान ॥ दोघाांसी झाले नां दन ॥ चशवभक्त
उपजताांचि ॥१५॥
राजपुि नाम सुधमच ॥ प्रधानात्मज तारक नाम ॥ दोघे चशवभक्त चनःसीम ॥ सावधान चशवध्यानी
॥१६॥
बाळे होऊचन सदा प्रेमळ ॥ अनु राग चित्ती वै राग्यशीळ ॥ लौचककसांगे ध्रुव अमांगळ ॥ त्ाांिी सांगती
नावडे त्ा ॥१७॥
पांिवषी दोघे कुमर ॥ लेवचवती वस्त्रे अलांकार ॥ गजमुक्तमाळा मनोहर ॥ नाना प्रकारे लेवचवती
॥१८॥
तव ते बाळ दोघेजण ॥ सवाचलांकारउपाधी टाकून ॥ कररती रुद्राक्ष धारण ॥ भस्म िचिचती सवाांगी
॥१९॥
आवडे सवच दा एकाांत ॥ श्रवण कररती चशवलीलामृत ॥ बोलती चशवनामावळी सत् ॥ पाहाणे
चशवपूजा सवच दा ॥२०॥
आश्चयच कररती राव प्रधान ॥ यासी का नावाडे वस्त्रभूषण ॥ कररती रुद्राक्षभस्मधारण ॥ सदा स्मरण
चशवािे ॥२१॥
चवभूचत पुसोचन रुद्राक्ष काचिती ॥ मागुती वस्त्रे भूषणे लेवचवती ॥ ते सवे चि ब्राह्मणाांसी अचपचती ॥ घेती
मागुती चशवदीक्षा ॥२२॥
चशक्षा कररता बहुत ॥ परी ते न साांचडती आपुले व्रत ॥ राव प्रधान चिांताग्रस्त ॥ म्हणती करावे काय
आता ॥२३॥
तो उगवला सुकृतचमि ॥ घरासी आला पराशर ॥ सवे वे चष्टत ऋषी ांिे भार ॥ अपर सूयच ते जस्वी ॥२४॥
जो कृष्णद्वै पायनािा जचनता ॥ चिकाळज्ञानी प्रचतसृचष्टकताच ॥ जो वचसष्ठािा नातू तत्त्वता ॥ राक्षससि
जेणे केले ॥२५॥
जेवी मनु ष्ये वागती अपार ॥ तै सेचि पूवी होते रजनीिर ॥ ते चपतृ कैवारे समग्र ॥ जाचळले सि
करूचनया ॥२६॥
जनमेजये सपचसि केले ॥ ते आस्तस्तके मध्येचि राहचवले ॥ पराशरासी पुलस्तीने प्राचथच ले ॥ मग वािले
रावणाचदक ॥२७॥
चवरां िीस दटावू चन क्षणमािे ॥ प्रचतसृचष्ट केली चवश्वाचमिे ॥ ते वी चपतृ कैवारे पराशरे ॥ वादी जजचर पै
केले ॥२८॥
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ते साांगावी समूळ कथा ॥ तरी चवस्तार होईल ग्रांथा ॥ यालागी ध्वचनताथच बोचलला आता ॥ कळले
पाचहजे चनधाचरे ॥२९॥
ऐसा महाराज पराशर ॥ ज्यािा नातू होय शुक योगी ांद्र ॥ तो भद्रसेनािा कुळगुरु चनधाचर ॥ घरा आला
जाणोनी ॥३०॥
राव प्रधान सामोरे धावती ॥ साष्टाांग नमूचन घरासी आचणती ॥ षोडशोपिारी पूचजती ॥ भाव चित्ती
चवशेष ॥३१॥
समस्ता वस्त्रे भूषणे दे ऊन ॥ राव चवनवी कर जोडून ॥ म्हणे दोघे कुमर रािांचदन ॥ ध्यान कररती
चशवािे ॥३२॥
नावडती वस्त्रे अलांकार ॥ रुद्राक्षभस्मावरी सदा भर ॥ वै राग्यशील अणुमाि ॥ भाषण न कररती
कोणासी ॥३३॥
इां चद्रयभोगावरी नाही भर ॥ नावडे राजचवलास अणुमाि ॥ गजवाचजयानी समग्र ॥ आरूिावे
आवडे ना ॥३४॥
पुिे हे कैसे राज्य कररती ॥ हे आम्हाांसी गूि पडले चित्ती ॥ मग ते दोघे कुमर आणोचन गुरूप्रती ॥
दाखचवले भद्रसेने ॥३५॥
गुरूने पाचहले दृष्टीसी ॥ जैसे चमि आचण शशी ॥ तै से ते जस्वी उपमा तयाांसी ॥ नाही कोठे शोचधता
॥३६॥
यावरी बोले शस्तक्तसुत ॥ म्हणे हे का झाले चशवभक्त ॥ याांिी पूवचकथा समस्त ॥ ऐक तु ज साांगतो
॥३७॥
पूवी काश्मीर दे शात उत्तम ॥ महापट्टण नां चद्रग्राम ॥ ते थील वाराांगना मनोरम ॥ महानां दा नाम चतयेिे
॥३८॥
त्ा ग्रामीिा तोचि भूप ॥ पृथ्वीमाजी चनःसीम स्वरूप ॥ लचलताकृचत पाहोचन कांदपच ॥ तन्मय होवोचन
नृ त् करी ॥३९॥
जैसा उगवला पूणचिांद्र ॥ तै से चतजवरी चवराजे छि ॥ रत्नखचित याने अपार ॥ भाग्या पार नाही चतच्या
॥४०॥
रत्नमय दां डयुक्त ॥ िामरे जीवरी सदा िळत ॥ मचणमय पादु का रत्नखचित ॥ िरणी चजच्या सवच दा
॥४१॥
चवचिि वसने चदव्य सुवास ॥ चहरण्मयरत्नपयांतक राजस ॥ िांद्ररस्तश्मसम प्रकाश ॥ शय्या चजिी
अचभनव ॥४२॥
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चदव्याभरणी सांयुक्त ॥ अां गी सुगांध चवराचजत ॥ गोमचहषीस्तखल्लारे बहुत ॥ वाजी गज घरी बहुवस
॥४३॥
दास दासी अपार ॥ घरी माता सभाग्य सहोदर ॥ चजिे गायन ऐकता चकन्नर ॥ तटस्थ होती कोचकळा
॥४४॥
चजच्या नृ त्ािे कौशल्य दे खोन ॥ सकळ नृ प डोलचवती मान ॥ चतिा भोगकाम इच्छून ॥ भूप सभाग्य
येती घरा ॥४५॥
वे श्या असोन पचतव्रता ॥ ने चमला जो पुरुष तत्त्वता ॥ त्ािा चदवस न सरता ॥ इां द्रासही वश्य नव्हे
॥४६॥
परम चशवभक्त चवख्यात ॥ दानशील उदार बहुत ॥ सोमवार प्रदोषव्रत ॥ चशवराि करी ने मेसी
॥४७॥
अन्नछि सदा िालवीत ॥ चनत् लक्षचिदळे चशव पूचजत ॥ ब्राह्मणहस्ते अद् भुत ॥ अचभषेक करवी
चशवासी ॥४८॥
यािक मनी जे जे इच्छीत ॥ ते ते महानां दा पुरवीत ॥ कोचट चलांगे करवीत ॥ श्रावणमासी अत्ादरे
॥४९॥
ऐक भद्रसेना सावधान ॥ कुक्कुट मकचट पाचळले प्रीतीकरून ॥ त्ाांच्या गळा रुद्राक्ष बाांधोन ॥ नािू
चशकचवले कौतु के ॥५०॥
आपुले जे का नृ त्ागार ॥ ते थे चशवचलांग स्थाचपले सुांदर ॥ कुक्कुट मकचट त्ासमोर ॥ ते थेंचि बाांधी
प्रीतीने ॥५१॥
करी चशवलीलामृतपुराणश्रवण ॥ ते ही ऐकती दोघेजण ॥ सवें चि महानां दा करी गायन ॥ नृ त् करी
चशवापुिे ॥५२॥
महानां दा त्ाांसी सोडून ॥ नृ त् करवी कौतु केकरून ॥ त्ाांच्या गळा कपाळी जाण ॥ चवभूचत ििी
स्वहस्ते ॥५३॥
एवां चतच्या सांगतीकरून ॥ त्ाांसही घडतसे चशवभजन ॥ असो चतिे सत्त्व पाहावयालागोन ॥
सदाचशव पातला ॥५४॥
सौदागरािा वे ष धररला ॥ महानां देच्या सदना आला ॥ त्ािे स्वरूप दे खोचन ते अबला ॥ तन्मय
झाली ते धवा ॥५५॥
पूजा करोचन स्वहस्तकी ॥ त्ासी बैसचवले रत्नमांिकी ॥ तो पृथ्वीमोलािे हस्तकी ॥ कांकण त्ाच्या
दे स्तखले ॥५६॥
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दे खता गेली तन्मय होऊन ॥ म्हणे स्वगीिी वस्तु वाटे पूणच ॥ चवश्वकर्म्ाचने चनचमचली जाण ॥ मानवी
कतृच त्व हे नव्हे ॥५७॥
सौदागरे ते कािू न ॥ चतच्या हस्तकी घातले कांकण ॥ येरी होवोचन आनां दघन ॥ ने म करी तयासी
॥५८॥
पृथ्वीिे मोल हे कांकण ॥ मीचह बत्तीस लक्षणी पचिण ॥ तीन चदवस सांपूणच ॥ दासी तु मिी झाले मी
॥५९॥
तयासी ते मानले ॥ सवें चि त्ाने चदव्यचलांग काचिले ॥ सूयचप्रभेहूचन आगळे ॥ ते ज वचणचले नवजाय
॥६०॥
चलांग दे खोचन ते वे ळी ॥ महानां दा तन्मय झाली ॥ म्हणे जय जय िांद्रमौळी ॥ म्हणोनी वां दी चलांगाते
॥६१॥
म्हणे या चलांगाच्या प्रभेवरूनी ॥ कोचट कांकणे टाकावी ओवाळू नी ॥ सौदागर म्हणे महानां देलागूनी ॥
चलांग ठे वी जतन हे ॥६२॥
म्हणे या चलांगापाशी माझा प्राण ॥ भांगले की गेले दग्ध होऊन ॥ तरी मी अचिप्रवे श करीन ॥
महाकठीण व्रत माझे ॥६३॥
येरीने अवश्य म्हणोन ॥ ठे चवले नृ त्ागारी ने ऊन ॥ मग दोघे कररती शयन ॥ रत्नखचित मांिकी
॥६४॥
चतिे कैसे आहे सत्त्व ॥ धै यच पाहे सदाचशव ॥ भक्त तारावया अचभनव ॥ कौतु किररि दाखवी ॥६५॥
त्ाच्या आज्ञेकरून ॥ नृ त्शाळे स लागला अि ॥ जन धावो लागले िहूकडोन ॥ एकचि हाांक
जाहली ॥६६॥
तीस सावध करी मदनारी ॥ म्हणे अचि लागला ऊठ लवकरी ॥ येरी उठली घाबरी ॥ तव अिी वाते
िेतला ॥६७॥
तै शामाजी उडी घालून ॥ कांठपाश त्ाांिे कािू न ॥ कुक्कुट मकचट चदधले सोडून ॥ गेले पळोन
वनाप्रती ॥६८॥
नृ त्शाळा भस्म झाली समग्र ॥ मग शाांत झाला सप्तकर ॥ यावरी पुसे सौदागर ॥ महानां देप्रचत
ते धवा ॥६९॥
माझे चदव्यचलांग आहे की जतन ॥ महानां दा घाबरी ऐकोन ॥ वक्षःस्थळ घेत बडवू न ॥ म्हणे चदव्यचलांग
दग्ध झाले ॥७०॥
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सौदागर बोले विन ॥ ने मािा आचज दु सरा चदन ॥ मी आपुला दे तो प्राण ॥ चलांगाकारणे तु जवरी
॥७१॥
मग चििरण िेतचवला ॥ आकाशपांथे जाती ज्वाळा ॥ सौदागर चसद्ध झाला ॥ समीप आला कांु डाच्या
॥७२॥
अचतलाघवी उमारां ग ॥ जो भक्तजनभवभांग ॥ उडी घातली सवे ग ॥ ॐनमःचशवाय म्हणवु नी ॥७३॥
ऐसे दे खता महानां दा ॥ बोलाचवले सवच ब्रह्मवृां दा ॥ लुटचवली सवच सांपदा ॥ कोशसमवे त सवच ही ॥७४॥
अश्वशाळा गजशाळा सांपूणच ॥ सवच सांपचत्तसचहत करी गृहदान ॥ महानां देने स्नान करून ॥ भस्म अां गी
िचिचले ॥७५॥
रुद्राक्ष सवाांगी लेऊन ॥ ह्रदयी चिांचतले चशवध्यान ॥ हर हर चशव म्हणवू न ॥ उडी चनःशांक घातली
॥७६॥
सूयचचबांब चनघे उदयािळी ॥ तै सा प्रगटला कपाळमौळी ॥ दशभुज पांिवदन िांद्रमौळी ॥ सांकटी
पाळी भक्ताांते ॥७७॥
माथा जटाांिा भार ॥ तृ तीयने िी वै श्वानर ॥ चशरी झुळझुळ वाहे नीर ॥ भयांकर महाजोगी ॥७८॥
िांद्रकळा तयािे चशरी ॥ नीळकांठ खट्ाांगधारी ॥ भस्म िचिच ले शरीरी ॥ गजिमच पाांघुरला ॥७९॥
ने सलासे व्याघ्ाांबर ॥ गळा मनु ष्यमुांडािे हार ॥ सवाांग वे चष्टत फचणवर ॥ दशभुजा चमरचवती ॥८०॥
वरिेवरी कांदु क झेलीत ॥ ते वी दहा भुजा पसरोनी अकस्मात ॥ महानां देसी झेलूचन धरीत ॥
ह्रदयकमली परमात्मा ॥८१॥
म्हणे जाहलो मी सुप्रसन्न ॥ महानां दे माग वरदान ॥ ती म्हणे हे नगर उद्धरून ॥ चवमानी बैसवी
दयाळा ॥८२॥
माताबांधूसमवे त ॥ महानां दा चवमानी बैसत ॥ चदव्यरूप पावोचन त्वररत ॥ नगरासमवे त िालली
॥८३॥
पावली सकळ चशवपदी ॥ जेथे नाही आचधव्याधी ॥ क्षु धातृ षाचवरचहत चिशुद्धी ॥ भेदबुस्तद्ध कैिी ते थे
॥८४॥
नाही काम क्रोध द्वां द्व दु ःख ॥ मद मत्सर नाही चनःशांक ॥ जेथी ांिे गोड उदक ॥ अमृताहूचन कोचटगुणे
॥८५॥
जेथे सुरतरू
ां िी वने अपारे ॥ सुरभी ांिी बहुत स्तखल्लारे ॥ चिांतामणी ांिी धवलागारे ॥ भक्ताकारणे
चनचमचली ॥८६॥
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जेथे वोसणता बोलती चशवदास ॥ ते ते प्राप्त होय तयास ॥ चशवपद सवच दा अचवनाश ॥ महानां दा ते थे
पावली ॥८७॥
हे कथा परम सुरस ॥ पराशर साांगे भद्रसेनास ॥ म्हणे हे कुमर दोघे चनःशेष ॥ कुक्कुट मकचट पूवींिे
॥८८॥
कांठी रुद्राक्षधारण ॥ भाळी चवभूचत ििूचन ॥ त्ाचि पूवचपुण्येकरून ॥ सुधमच तारक उपजले ॥८९॥
हे पुिे राज्य करतील चनदोष ॥ बत्तीस लक्षणी डोळस ॥ चशवभजनी लाचवती बहुताांस ॥ उद्धररतील
तु म्हाांते ॥९०॥
अमात्सचहत भद्रसेन ॥ गुरूसी घाली लोटाांगण ॥ म्हणे इतु केन मी धन्य ॥ सुपुि उदरी जन्मले
॥९१॥
भद्रसेन बोलत पुिती ॥ हे राज्य चकती वषै कररती ॥ आयुष्यप्रमाण चकती ॥ साांगा यथाथच गुरुवयाच
॥९२॥
बहुत कररता नवस ॥ एविाचि पुि आम्हाांस ॥ परम चप्रयकर राजस ॥ प्राणाांहूचन आवडे बहु ॥९३॥
तु मच्या आगमने करून ॥ स्वामी मज समाधान ॥ तरी या पुिािे आयुष्यप्रमाण ॥ साांगा स्वामी मज
तत्त्वता ॥९४॥
ऋचष म्हणे मी सत् बोलेन दे ख ॥ परी तु म्हाांसी ऐकता वाटे ल दु ःख ॥ हे सभा सकचळक ॥ दु ःखाणचवी
पडे ल पै ॥९५॥
प्रत्यसदृश बोलावे विन ॥ ना तरी आां गास येते मूखचपण ॥ तु म्हा वाटे ल चवषाहून ॥ चवशेष ऐसी ते
गोष्टी ॥९६॥
भद्रसेन म्हणे सत् विन ॥ बोलावया न करावा अनमान ॥ तरी तु झ्या पुिासी बारा वषे पूणच ॥ झाली
असता जाणपा ॥९७॥
आजपासोचन सातवे चदवशी ॥ मृत्ु पावे ल या समयासी ॥ राव ऐकता धरणीसी ॥ मूच्छाच येऊचन
पचडयेला ॥९८॥
अमात्ासचहत त्ा स्थानी ॥ दु ःखािीत गेले आहाळोनी ॥ अां तःपुरी सकळ काचमनी ॥ आकाांत
कररती आक्रोशे ॥९९॥
करूचनया हाहाकार ॥ वक्षःस्थळ चपटी नृ पवर ॥ मग रायासी पराशर ॥ सावध करोचन गोष्ट साांगे
॥१००॥
नृ पश्रेष्ठा न सोडी धीर ॥ ऐक एक साांगतो चविार ॥ जै पांिभूते नव्हती समग्र ॥ शचशचमि नव्हते तै
॥१॥
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नव्हता मायामय चवकार ॥ केवळ ब्रह्ममय सािार ॥ ते थे झाले स्फुरणजागर ॥ अहां ब्रह्म म्हणोचनया
॥२॥
ते ध्वचन माया सत् ॥ ते थोचन जाहले महत्तत्त्व ॥ मग चिचवध अहां कार होत ॥ चशवइच्छे करूचनया
॥३॥
सत्त्वाांशे चनचमचला पीतवसन ॥ रजाांशे सृचष्टकताच द्रु चहण ॥ तमाांशे रुद्र पररपूणच ॥ सगचस्तस्थत्ांत करचवता
॥४॥
चवधीसी म्हणे सृचष्ट रिी पूणच ॥ येरू म्हणे मज नाही ज्ञान ॥ मग चशवे तयालागून ॥ िारी वे द
उपदे चशले ॥५॥
िहू वे दाांिे सार पूणच ॥ तो हा रुद्राध्याय परम पावन ॥ त्ाहूचन चवशेष गुह्य ज्ञान ॥ भुवनियी असेना
॥६॥
बहुत करी हा जतन ॥ त्ाहूचन आचणक थोर नाही साधन ॥ हा रुद्राध्याय चशवरूप म्हणून ॥
श्रीशांकर स्वये बोले ॥७॥
जे रुद्राध्याय ऐकती पिती ॥ त्ाांच्या दशचने जीव उद्धरती ॥ मग कमलोद्भव एकाांती ॥ सप्तपुिा साांगे
रुद्र हा ॥८॥
मग साांप्रदाये ऋषीपासोन ॥ भूतली आला अध्याय जाण ॥ थोर जप तप ज्ञान ॥ त्ाहूचन अन्य नसेचि
॥९॥
जो हा अध्याय जपे सांपूणच ॥ त्ािे चन दशचने तीथे पावन ॥ स्वगीिे दे व दशचन ॥ त्ािे घेऊ इस्तच्छती
॥११०॥
जप तप चशवािचन ॥ याहूचन थोर नाही जाण ॥ रुद्रमचहमा अगाध पूणच ॥ चकती म्हणोचन वणाचवा ॥११॥
रुद्रमचहमा वािला फार ॥ ओस पचडले भानु पुिनगर ॥ पाश सोडोचन यमचकांकर ॥ ररते चहां डो लागले
॥१२॥
मग यमे चवचधलागी पुसोन ॥ अभस्तक्तकृत्ा चनचमचली दारुण ॥ चतणे कुतकचवादी भेदी लक्षून ॥ त्ाांच्या
ह्रदयी सांिरली ॥१३॥
त्ाांसी मत्सर वािचवला चवशेष ॥ वाटे करावा चशवद्वे ष ॥ ते णे ते जावोचन यमपुरीस महानरकी पडले
सदा ॥१४॥
यम साांगे दु ताांप्रती ॥ चशवद्वे षी जे पापमती ॥ ते अल्पायुषी होती ॥ नाना रीती जािणी करा ॥१५॥
चशव थोर चवष्णु लहान ॥ हरर चवशेष हर गौण ॥ ऐसे म्हणती जे त्ालागून ॥ आणोचन नरकी घालावे
॥१६॥
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रुद्राध्याय नावडे ज्यासी ॥ कांु भीपाकी घालावे त्ासी ॥ रुद्रानु ष्ठाने आयुष्यासी ॥ वृ स्तद्ध होय चनधाचरे
॥१७॥
याकररता भद्रसेन अवधारी ॥ अयुत रुद्रावतच ने करी ॥ चशवावरी अचभषेकधार धरी ॥ मृत्ु दू री होय
साि ॥१८॥
अथवा शतघट स्थापून ॥ चदव्यवृ क्षाांिे पल्लव आणून ॥ रुद्रे उदक अचभमांिून ॥ अचभचषांिन पुिा करी
॥१९॥
चनत् दहा सहस्त्र आवतच ने पूणच ॥ क्षोणीपाळा करी सप्तचदन ॥ राये धररले दृि िरण ॥ सद्गद होवोचन
बोलत ॥१२०॥
सकळऋचषरत्नमांचडतपदक ॥ स्वामी तू त्ात मुख्य नायक ॥ काळ मृत्ु भय शोक ॥ गुरु रक्षी
त्ाांपासूचन ॥२१॥
तरी त्वा आिायच त्व करावे पूणच ॥ तु जसवे जे आहे त ब्राह्मण ॥ आणीक साांगती ते बोलावू न ॥ आताचि
आचणतो आरां भी ॥२२॥
मग सहस्त्र चवप्र बोलावू न ॥ ज्याांिी रुद्रानु ष्ठानी भस्तक्त पूणच ॥ न्यासध्यानयुक्त पिू न ॥ गुरूपासून जे
आले ॥२३॥
परदारा आचण परधन ॥ ज्याांिी वमनाहूचन नीि पूणच ॥ चवरक्त सुशील गेचलया प्राण ॥ दु ष्ट प्रचतग्रह न
घेती ॥२४॥
जे शापानु ग्रहसमथच ॥ सामर्थ्यो िालो न दे ती चमिरथ ॥ चकांवा साक्षात उमानाथ ॥ पुिे आणोचन उभा
कररती ॥२५॥
ऐसे लक्षणयुक्त ब्राह्मण ॥ बैसला व्यासचपता घेऊन ॥ सहस्त्र घट माांडून ॥ अचभमांिोचन स्थाचपले
॥२६॥
स्वधुच नीिे सचलल भरले पूणच ॥ त्ाांत आम्रपल्लव घालून ॥ रुद्रघोषे गचजचन्नले ब्राह्मण ॥ अनु ष्ठान चदव्य
माांचडले ॥२७॥
शास्त्रसांख्या झाले चदवस ॥ सातवे चदवशी मध्याह्नी आला िांडाां श ॥ मृत्ुसमय येता धरणीस ॥ बाळ
मूस्तच्छचत पचडयेला ॥२८॥
एक मुहूतच चनिेचष्टत ॥ िलनवलन राचहले समस्त ॥ परम घाबरला नृ पनाथ ॥ गुरु दे त नाभीकारा
॥२९॥
रुद्रोदक चशांपून ॥ सावध केला राजनां दन ॥ त्ासी पुसती वतच मान ॥ वतच ले ते चि साांगत ॥१३०॥
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एक काळपुरुष भयानक थोर ॥ ऊध्वच जटा कपाळी शेंदूर ॥ चवक्राळ दािा भयांकर ॥ ने ि
खाचदराांगासारखे ॥३१॥
तो मज घेऊचन जात असता ॥ िौघे पुरुष धावोचन आले तत्त्वता ॥ पांिवदन दशभुज त्ाां िी सार्म्ता ॥
कमळभवाांडी दु जी नसे ॥३२॥
ते ते जे जैसे गभस्ती ॥ चदगांततम सांहाररती ॥ भस्म अां गी व्याघ्ाांबर चदसती ॥ दश हस्ती आयुधे ॥३३॥
ते महाराज येऊन ॥ मज सोडचवले तोडोचन बांधन ॥ त्ा काळपुरुषासी धरून ॥ करीत ताडण गेले ते
॥३४॥
ऐसे पुिमुखीिे ऐकता उत्तर ॥ भद्रसेन करी जयजयकार ॥ ब्राह्मणाांसी घाली नमस्कार ॥ आनां दाश्रु
ने िी आले ॥३५॥
अां गी रोमाांि दाटले ॥ मग चवप्रिरणी गडबडा लोळे ॥ चशवनाम गजचत तये वे ळे ॥ दे व सुमने वषचती
॥३६॥
अने क वाद्ाांिे गजर ॥ डां क गजे अवघ्यात थोर ॥ मुखद्वयाांिी महासुस्वर ॥ मृदांगवाद्े गजचती ॥३७॥
अने क वाद्ाांिे गजर ॥ चशवलीला गाती अपार ॥ श्रृांगेभृांगे काहाळ थोर ॥ सनया अपार वाजती
॥३८॥
िांद्रानना धडकती भेरी ॥ नाद न माये नभोदरी ॥ असो भद्रसेन यावरी चवचधयुक्त होम करीतसे
॥३९॥
षडर स अन्ने शोचभवां त ॥ अलांकार चदव्य वस्त्रे दे त ॥ अमोचलक वस्तु अद् भुत ॥ आणोचन अपी
ब्राह्मणाांसी ॥१४०॥
दचक्षणेलागी भाांडारे ॥ मुक्त केली राजेंद्रे ॥ म्हणे आवडे चततु के भरा एकसरे ॥ मागे पुिे पाहू नका
॥४१॥
सवच यािक केले तृ प्त ॥ पुरे पुरे हे चि ऐचकली मात ॥ धनभार झाला बहुत ॥ म्हणोचन साांचडती ठायी
ठायी ॥४२॥
ब्राह्मण दे ती मांिाक्षता ॥ चवजय कल्याण हो तु चझया सुता ॥ ऐसा अचत आनां द होत असता ॥ तो
अद् भुत वतच ले ॥४३॥
वसांत येत सुगांधवनी ॥ की काशीक्षे िावरी स्वधुच नी ॥ की श्वेतोत्पले मृडानी ॥ रमण चलांग अचजचिे
॥४४॥
की चनदै वासी सापडे चिांतामणी ॥ की क्षु चधतापुिे क्षीरास्ति ये धावू नी ॥ तै सा कमलोद्भवनां दन ते क्षणी
॥ नारदमुनी पातला ॥४५॥

smartinfo.in

smartinfo.in
वाल्मीक सत्वतीनां दन ॥ औत्तानपादीकयाधु ह्रदयरत्न ॥ हे चशष्य ज्यािे चिभुवनी जाण ॥ वां द् जे का
सवाांते ॥४६॥
जो ितु ःषचष्टकळाप्रवीण चनमचळ ॥ ितु दचश चवद्ा करतळामळ ॥ ज्यािे स्वरूप पाहता केवळ ॥
नारायण दु सरा की ॥४७॥
हे कमळभवाांड मोडोनी ॥ पुनःसृचष्ट करणार मागुतेनी ॥ अन्याय चवलोचकता नयनी ॥ दां डे ताडील
शक्राचदका ॥४८॥
तो नारद दे खोचन ते चि क्षणी ॥ कांु डाांतूचन मूचतच मांत चनघे अिी ॥ दचक्षणचि गाहच पत् आहवनी ॥ उभे
ठाकले दे खता ॥४९॥
पराशराचद सकळ ब्राह्मण ॥ प्रधानासचहत भद्रसेन ॥ धावोचन धररती िरण ॥ ब्रह्मानां दे उिांबळले
॥१५०॥
चदव्य गांध चदव्य सुमनी ॥ षोडशोपिारे पूचजला नारदमुनी ॥ राव उभा ठाके कर जोडोनी ॥ म्हणे
स्वामी अती ांचद्रयद्रष्टा तू ॥५१॥
चिभुवनी गमन सवच तु झे ॥ काही दे स्तखले साांग अपूवच ॥ नारद म्हणे मागी येता चशव ॥ दू त िौघे दे स्तखले
॥५२॥
दशभुज पांिवदन ॥ चतही मृत्ु ने ला बाांधोन ॥ तु झ्या पुिािे िुकचवले मरण ॥ रुद्रानु ष्ठाने धन्य केले
॥५३॥
तव पुिरक्षणाथच ते वे ळा ॥ चशवे वीरभद्रमुख्य पाठचवला ॥ मज दे खता मृत्ूसी पुसू लागला ॥
चशवसुत ऐका ते ॥५४॥
तू कोणाच्या आज्ञेवरून ॥ आणीत होतासी भद्रसेननांदन ॥ त्ासी दहा सहस्त्र वषे पूणच ॥ आयुष्य
असे चनश्चये ॥५५॥
तो सावच भौम होईल तत्त्वता ॥ रुद्रमचहम तु ज ठाऊक अस्ता ॥ चशवमयाचदा उल्लांघूचन तत्त्वता ॥ कैसा
आणीत होतासी ॥५६॥
मग चििगुप्ता पुसे सूयचनांदन ॥ पचिका पाचहली वािून ॥ तव द्वादशवषी मृत्ुचिन्ह ॥ गांडाांतर थोर
होते ॥५७॥
ते महत्पुण्ये चनरसूचन सहज ॥ दहा सहस्त्र वषे करावे राज्य ॥ मग तो सूयचनांदन महाराज ॥ स्वापराधे
कष्टी बहू ॥५८॥
मग उभा ठाकूचन कृताांत ॥ कर जोडोचन स्तवन करीत ॥ हे अपणाचधव चहमनगजामात ॥ अपराध न
कळत घडला हा ॥५९॥
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ऐसे नारद साांगता ते क्षणी ॥ राये पायावरी घातली लोळणी ॥ आणीक सहस्त्र रुद्र करूनी ॥
महोत्साह करीतसे ॥१६०॥
शतरुद्र कररता चनःशेष ॥ शतायुषी होय तो पुरुष ॥ हा अध्याय पिता चनदोष ॥ तो चशवरूप याचि
दे ही ॥६१॥
तो येथेचि झाला मुक्त ॥ त्ाच्या तीथे तरती बहुत ॥ असो यावरी ब्रह्मसुत ॥ अां तधाचन पावला ॥६२॥
आनां दमय शस्तक्तनां दन ॥ राये शतपि धन दे ऊन ॥ तोषचवला गुरु सांपूणच ॥ ऋषी ांसचहत जाता झाला
॥६३॥
हे भद्रसेन आख्यान जे पुिती ॥ त्ासी होय आयुष्य सांतती ॥ त्ाांसी काळ न बाधे अां ती ॥ वां दोचन
ने ती चशवपदा ॥६४॥
दशशत कचपलादान ॥ ऐकता पिता घडे पुण्य ॥ केले असेल अभक्ष्यभक्षण ॥ सुरापान ब्रह्महत्ा
॥६५॥
एवां महापापपवच त तत्त्वता ॥ भस्म होती श्रवण कररता ॥ हा अध्याय चिकाळ वाचिता ॥ गांडाांतरे दू र
होती ॥६६॥
यावरी कचलयुगी चनःशेष ॥ चशवकीतच नािा मचहमा चवशेष ॥ आयुष्यहीन लोकाांस ॥ अनु ष्ठान हे चि
चनधाचरे ॥६७॥
मग तो राव भद्रसेन ॥ सुधमच पुिासी राज्य दे ऊन ॥ युवराज्य तारकालागून ॥ दे ता झाला ते काळी
॥६८॥
मग प्रधानासमवे ग राव जाणा ॥ जाता झाला तपोवना ॥ चशवअनु ष्ठान रुद्राध्याना ॥ कररता महारुद्र
तोषला ॥६९॥
चवमानी बैसवू चन त्वररत ॥ राव प्रधान ने ले चमरचवत ॥ चवचधलोकी वै कांु ठी वास बहुत ॥ स्वेच्छेकरूचन
राचहले ॥१७०॥
शेवटी चशवपदासी पावू न ॥ राचहले चशवरूप होऊन ॥ हा अकरावा अध्याय जाण ॥ स्वरूप एकादश
रुद्राांिे ॥७१॥
हा अध्याय कररता श्रवण ॥ एकादश रुद्र समाधान ॥ की हा कल्पद्रु म सांपूणच ॥ इस्तच्छले फळ दे णार
॥७२॥
मृत्ुांजयजप रुद्रानु ष्ठन ॥ त्ासी न बाधी ग्रहपीडा चवघ्न ॥ चपशािबाधा रोग दारुण ॥ न बाधीि
सवच थाही ॥७३॥
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येथे जो मानील अचवश्वास ॥ तो होईल अल्पायुषी तामस ॥ हे चनां दी तो िाांडाळ चनःशेष ॥ त्ािा
चवटाळ न व्हावा ॥७४॥
त्ासी प्रसवोचन वाांझ झाली माता ॥ त्ािी सांगती न धरावी तत्त्वता ॥ त्ासी सांभाषण कररता ॥
महापातक जाचणजे ॥७५॥
ते आपुल्या गृहासी न आणावे ॥ आपण त्ाांच्या सदनासी न जावे ॥ ते त्जावे जीवे भावे ॥ जेवी
सुशील चहां सकगृह ॥७६॥
जो प्रत्क्ष भचक्षतो चवष ॥ जे मूखच बैसती त्ािे पांक्तीस ॥ त्ाांसी मृत्ु आला या गोष्टीस ॥ सांदेह काही
असेना ॥७७॥
असो सवच भावे चनचश्चत ॥ अखांड पहावे चशवलीलामृत ॥ हे न घडे तरी त्वररत ॥ हा अध्याय तरी
वािावा ॥७८॥
या अध्यायािे कररता अनु ष्ठान ॥ तयासी चनत् रुद्र केल्यािे पुण्य ॥ त्ािे घरी अनु चदन ॥ ब्रह्मानां द
प्रगटे ल ॥७९॥
अपणाचह्रदयाब्जचमचलांद ॥ श्रीधरस्वामी तो ब्रह्मानां द ॥ जो जगदानां दमूळकांद ॥ अभांग न चवटे
कालियी ॥१८०॥
चशवलीलामृत ग्रांथ प्रिांड ॥ स्कांदपुराण ब्रह्मोत्तरखांड ॥ पररसोत सज्जन अखांड ॥ एकादशाध्याय गोड
हा ॥१८१॥
इचत एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥११॥
॥श्रीसाांबसदाचशवापचणमस्तु॥

smartinfo.in

