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.. Siva Sutras ..

॥ ीशवसूाण ॥
१ शावाेपाय १-२२
२ शााेपाय १-१०
३ अाणवाेपाय १-४५
१ शावाेपाय
चैतयमाा ॥ १॥
चैतयम् अाा
ानं बधः ॥ २॥
ानम् बधः
याेिनवगः कलाशररम् ॥ ३॥
याेिनवगः कलाशररम्
ानाधानं मातृका ॥ ४॥
ान अधानम् मातृका
उमाे भैरवः ॥ ५॥
उमः भैरवः
शचसधाने वसंहारः ॥ ६॥
शच सधाने व संहारः
जावसषुिभेदे तयाभाेग(संवत्)सवः ॥ ७॥
जात् व सषुि भेदे तय अाभाेग(संवत्)सवः
ानं जात् ॥ ८॥
ानम् जात्
वाे वकपाः ॥ ९॥
वः वकपाः
अववेकाे माया साैषुम् ॥ १०॥
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अववेकः माया साैषुम्
ितयभाेा वीरेशः ॥ ११॥
ितय भाेा वीरेशः
वयाे याेगभूमकाः ॥ १२॥
वयः याेग भूमकाः
इछाशमा कुमार ॥ १३॥
इछाशः उमा कुमार
यं शररम् ॥ १४॥
यम् शररम्
दये चसटाृयवापदशनम् ॥ १५॥
दये च सटात् य वाप दशनम्
शतवसधानाापशाैशः ॥ १६॥
शतव सधानात् वा अपशशः
वतक अाानम् ॥ १७॥
वतक ः अाानम्
लाेकानदः समाधसखम् ॥ १८॥
लाेकानदः समाधसखम्
शसधाने शरराेपः ॥ १९॥
श सधाने शरर उपः
भूतसधान-भूतपृथ-वसाः ॥ २०॥
भूतसधान भूतपृथ वसाः
शवाेदयाेशवसः ॥ २१॥
शवा उदयात् चेशव सः
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महादानुसधानावीयानुभवः ॥ २२॥
महाद अनुसधानात् मवीय अनुभवः
२ शााेपाय
चं मः ॥ १॥
चम् मः
यः साधकः ॥ २॥
यः साधकः
वाशररसा मरहयम् ॥ ३॥
वा शरर सा मरहयम्
गभे चवकासाेऽवशवावः ॥ ४॥
गभे च वकासः अवश वा वः
वासमुथाने वाभावके खेचर शवावथा ॥ ५॥
वा समुथाने वाभावके खेचर शवावथा
गुपायः ॥ ६॥
गुः उपायः
मातृकाचसबाेधः ॥ ७॥
मातृका च सबाेधः
शररं हवः ॥ ८॥
शररम् हवः
ानमम् ॥ ९॥
ानम् अम्
वासंहारे तदुथवदशनम् ॥ १०॥
वा संहरे तत् उथ व दशनम्
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३ अाणवाेपाय
अाा चम् ॥ १॥
अाा चम्
ानं बधः ॥ २॥
ानम् बधः
कलादनां तवानामववेकाे माया ॥ ३॥
कला अादनाम् तवानाम् अववेकः माया
शररं संहारः कलानाम् ॥ ४॥
शररम् संहारः कलानाम्
नाडसंहार-भूतजय-भूतकैवय-भूतपृथािन ॥ ५॥
नाड संहार भूतजय भूतकैवय भूतपृथािन
माेहावरणासः ॥ ६॥
माेह अावरणात् सः
माेहजयादनताभाेगाशजवाजयः ॥ ७॥
माेह जयात् अनत अाभाेगात् सहजवा जयः
जातीयकरः ॥ ८॥
जात् तीय करः
नतक अाा ॥ ९॥
नतकः अाा
राेऽतराा ॥ १०॥
रः अतराा
ेकाणीयाण ॥ ११॥
ेकाण इयाण
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धीवशासवसः ॥ १२॥
धी वशात् सव सः
सः वतभावः ॥ १३॥
सः वत भावः
यथात तथाय ॥ १४॥
यथा त तथा अय
बीजावधानम् ॥ १५॥
बीज अवधानम्
अासनथाे सखं दे िनमित ॥ १६॥
अासनथः सखम् दे िनमित
वमािनमाणमापादयित ॥ १७॥
व माा िनमाणम् अापादयित
वावनाशे जवनाशः ॥ १८॥
वा वनशे ज वनाशः
कवगादषु माहेयााः पशमातरः ॥ १९॥
कवगादषु माहेर अााः पश मातरः
िषु चतथ तैलवदासेयम् ॥ २०॥
िषु चतथम् तैलवत् अासेयम्
मः वचेन वशेत् ॥ २१॥
मः वचेन वशेत्
ाणसमाचारे समदशनम् ॥ २२॥
ाण समाचरे सम दशनम्
मयेऽवरः सवः ॥ २३॥
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मये अवरः सवः
माावययसधाने नय पुनथानम् ॥ २४॥
माा वयय सधाने नय पुनः उथानम्
शवतयाे जायते ॥ २५॥
शव तयः जायते
हररवृतम् ॥ २६॥
शरर वृः तम्
कथा जपः ॥ २७॥
कथा जपः
दानमाानम् ॥ २८॥
दानम् अाानम्
याेऽवपथाे ाहेत ॥ २९॥
याे अवपथः ा हेतः च
वशचयाे वम् ॥ ३०॥
व श चयः वम्
थितलयाै ॥ ३१॥
थित लयाै
तवृावयिनरासः संवेतृभावात् ॥ ३२॥
तत् वृाै अप अिनरासः संवेतृ भावात्
सखासखयाेबहमननम् ॥ ३३॥
सख असखयाेः बहः मननम्
तमुत केवल ॥ ३४॥
तत् वमुः त केवल
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माेहितसंहतत कमाा ॥ ३५॥
माेह ितसंहतः त कमाा
भेदितरकारे सगातरकमवम् ॥ ३६॥
भेद ितरकारे सग अतर कमवम्
करणशः वताेऽनुभवात् ॥ ३७॥
करणशः वतः अनुभवात्
िपदानुाणनम् ॥ ३८॥
िपद अाद अनुाणनम्
चथितवछररकरणबाेषु ॥ ३९॥
चथित वत् शरर करण बाेषु
अभलाषहगितः संवाय ॥ ४०॥
अभलाषात् बहः गितः संवाय
तदाढमतेतयाीवसंयः ॥ ४१॥
तत् अाढ मतेः तत् यात् जीव संयः
भूतकुक तदा वमुाे भूयः पितसमः परः ॥ ४२॥
भूत कुक तदा वमुः भूयः पित समः परः
नैसगकः ाणसबधः ॥ ४३॥
नैसगकः ाण सबधः
नासकातमयसंयमाकम सयापसयसाैषुणेषु ॥ ४४॥
नासका अतमय संयमात् कम सय अपसय साैषुणेषु
भूयः याितमीलनम् ॥ ४५॥
भूयः यात् ितमीलनम्

॥ इित ॥
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