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जेव्हा भगवान नारायण पाण्यात झोपले होते तेव्हा तयाांच्या नाभीतनू एक स ांदर आणण ववशाल कमळ प्रकट 
झाले. तया कमळात ब्रह्माजीांचा जन्म झाला. मायेच्या ननयांत्रणाखाली असल्याम ळे ब्रह्माजीांना तयाांच्या 
उतपत्तीचे कारण कळू शकले नाही. तयाने आजूबाजूला पाणी पाहहले तेव्हा आकाशातनू आवाज आला, 
“तपश्चयाा करा”. बारा वर्षे तपश्चयाा केल्यावर भगवान ववषणूांनी तयाांना चत भ ाज रूपात दशान हदले आणण 
साांगगतले की मी त ला सत्त्वग णाांनी ननमााण केले आहे, परांत  भ्रमाम ळे ब्रह्माजीांना ववषणूचे रूप न कळल्यान ेते 
तयाांच्याशी य द्ध करू लागले. . 

तयानांतर दोघाांमधील वाद शाांत करण्यासाठी एक अद्भ त ज्योनतर्लिंग प्रकट झाले. ते दोघेही आश्चयााने या 
ज्योनतर्लिंगाकडे पहात राहहले आणण तयाचे रूप जाणून घेण्यासाठी ब्रह्मा हांसाच्या रूपात वर गेला आणण ववषणू 
वराहाचे रूप घेऊन खाली गेले. पण दोघाांनाही ज्योनतर्लिंगाचा आरांभ आणण शेवट कळू शकला नाही. 
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अशा प्रकारे 100 वर्षे उलटली. यानांतर तयाांना ज्योनतर्लिंगातील ओांकार शब्दाचा आवाज ऐकू आला आणण पाच 
म खी मूती हदसली. हा र्शव होता. ब्रह्मा आणण ववषणूने तयाला प्रणाम केला, तेव्हा र्शव म्हणाले, “त म्ही 
दोघेही माझ्या भागातून जन्मलेले आहात.” आणण ब्रह्मदेवाला ब्रह्माांड ननमााण करण्याची आणण ववषणूने 
ववश्वाची देखभाल करण्याची जबाबदारी हदली. र्शवप राणात 24000 श्लोक आहेत. यामध्ये तारकास रचा वध, 
मदन दाह, पावातीची तपश्चयाा, र्शव-पोचवववाह, कानताकेयाचा जन्म, त्रत्रप राचा वध, र्शवपजूेत ननवर्षद्ध 
केतकीची फ ले, रावणाची र्शवभक्ती इतयादी गोषटीांचे वणान केले आहे. 

शिवपुराणातील 12 संहिता – शिवपुराण 

1. ववघ्नेश्वर सांहहता 2. रुद्र सांहहता 3. वनैायक सांहहता 4. भौम सांहहता 5. माझ्या सांहहता 6. रुद्रएकादश 
सांहहता7. कैलास सांहहता 8. शत रुद्र सांहहता 9. कोटी रुद्र सांहहता 10. सहस्र कोटी रुद्र सांहहता 11. 
वायवीय सांहहता 12. धमा सांहहता 

ववघ्नेश्वर तथा रौदं्र वनैायक मनुत्तमम।् भौमं मात्र परुाणं च रूदै्रकादिं तथा। 

कैलािं ित्रदंू्र च कोहि रूद्राख्यमेव च। सिस्रकोहि रूद्राख्यंवायुवीय ततःपरम ्

धममसंजं्ञ पुराणं चेत्यैवं द्वादिः संहिता। तदैव लक्षणमुहदष्िं िैवं िाखा ववभेदतः 

या सांहहतेचे श्रवण केल्याने माणसाची सवा पापे नषट होतात आणण र्शव ननवासाची प्राप्ती होते. भक्ती, ज्ञान 
आणण वैराग्य याांनी सांपन्न होऊन तयाांचे अतयांत आदराने ऐकावे. बारा सांहहता असलेले हे हदव्य र्शवप राण 
परब्रह्म परमातमा (र्शव महाप राण) सारखे स्थित आहे आणण सवाात उतकृषट गती देणारे आहे. 

 

ववघ्नेश्वर संहिता: vishweshvar sanhita 

या सांहहतेत र्शवरात्रीच्या उपवासाचे महत्त्व, पांचकृतय, ओांकाराचे महत्त्व, र्शवर्लांगाची पूजा आणण दानधमााचे 
महत्त्व साांगण्यात आले आहे. र्शवाची भथम आणण रुद्राक्षाचे महत्त्वही साांगगतले आहे. रुद्राक्ष स्जतका लहान 
नततका फलदायी असतो. त टलेला रुद्राक्ष, कीटकाांनी खाल्लेला रुद्राक्ष ककां वा गोलाकार नसलेला रुद्राक्ष कधीही 
धारण करू नये. सवोतकृषट रुद्राक्ष तो आहे ज्याला निद्र आहे. 
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सवा जातीतील मानवाांनी पहाटे लवकर उठून सूयााला तोंड द्यावे आणण देवताांचे म्हणजेच र्शवाचे ध्यान करावे. 
कमावलेल्या पैशाचे तीन भाग, एक भाग सांपत्ती वाढवण्यासाठी, एक भाग उपभोगात आणण एक भाग धार्माक 
कायाात खचा करावा. यार्शवाय कधीही रागावू नये ककांवा राग ननमााण करणारे शब्द बोलू नयेत. 

रुद्र संहिता : Rudra sanhita 

र्शवाचे जीवन चररत्र रुद्र सांहहतेत वणान केले आहे. यामध्ये नारद मोहाची किा, दक्ष-यज्ञातील सतीचा तयाग, 
पावातीचा वववाह, मदन दहन, कानताकेय आणण गणेश याांच्या प त्राांचा जन्म, पथृ्वी प्रदक्षक्षणा, शांखचूडशी य द्ध 
आणण तयाचा नाश इतयादी गोषटीांचा तपशीलवार उल्लेख आहे. र्शवपूजेच्या सांदभाात असे साांगगतले आहे की 
दधू, दही, मध, तूप आणण उसाचा रस (पांचामतृ) याांनी थनान केल्यानांतर चांपक, पाताळ, कणेर, मस्ल्लका 
आणण कमळाची फ ले अपाण करा. तयानांतर धूप, हदवा, नैवेद्य आणण ताांबूल अपाण करावे. याने र्शव प्रसन्न 
होतो. 

या सांहहतेत ‘सषृटीखांड’ अांतगात र्शवाला जगाचे मूळ कारण मानले आहे, र्शवापासून मूळ शक्ती ‘माया’ 
उतपन्न होत,े नांतर र्शवापासूनच ‘ब्रह्मा’ आणण ‘ववषणू’ची उतपत्ती साांगगतली आहे. 

• ित्रुद्र संहिता : shatrud sanhita 

या सांहहतेत र्शव-हन मान, श्वेतम ख आणण ऋर्षभदेव याांच्या इतर पात्राांचे वणान आहे. तो र्शवाचा अवतार 
असल्याचे म्हटले जाते. र्शवाच्या आठ मूतींचाही उल्लेख आहे. या आठ मूतींतून भूमी, जल, अग्नी, वारा, 
अवकाश, क्षेत्रराजा, सूया आणण चांद्र हे अगधपती आहेत. या सांहहतेत र्शवाने प्रर्सद्ध ‘अधानारीश्वर’चे रूप 
धारण केल्याची किा साांगगतली आहे. ननर्माती आणण ववकासातील ‘मैि नी किया’च्या योगदानासाठी हा फॉमा 
प्राप्त झाला होता. 

 

र्शवप राणातील ‘शत्र द्र सांहहते’च्या द सऱ्या अध्यायात भगवान शांकराचा अषटमूती म्हणून उल्लेख आहे, शवा, 
भव, रुद्र, उग्र, भीम, पश पती, ईशान, महादेव. ईशान (सूया), महादेव (चांद्र), क्षते्रज्ञ (जीव) या पाच महाभूताांची 
थिापना र्शवाच्या या आठ मूतींनी केली आहे. प्रापांगचक जग (भाव) धारण करणारा, जगाबाहेर उपस्थित 
असलेला, थपांदन करणारा (उग्र), आकाशीय रूप (भीम), सवा प्राणणमात्राांचा नाश करणारा (पश पनत), जगाचा 
प्रकाश करणारा, सूया (ईशान), पथृ्वीतलात प्रवास करणारा. धळू सवािंना स ख देणे (महादेव) हे रूप आहे. 
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कोिीरुद्र संहिता : kotirudra sanhita 

 

कोटीरुद्र सांहहतेत र्शवाच्या बारा ज्योनतर्लिंगाांचे वणान आहे. ही ज्योनतर्लिंगे म्हणजे सौराषरातील सोमनाि, 
श्रीशैलामधील मस्ल्लकाज ान, उज्जनयनीमधील महाकालेश्वर, ओांकारमधील अमलेश् वर, हहमालयातील केदारनाि, 
डाककनीमधील भीमेश्वर, काशीतील ववश्वनाि, गोमती तीरातील त्र्यांबकेश्वर, गचताभूमीतील वदै्यनाि, 
रामेश्वरमधले रामेश्वर, रामेश्वर येिील सेमनाि. पॅगोडात घ षमेश्वर आहे. या सांहहतेत ववषणूने र्शवाच्या हजार 
नावाांचेही वणान केले आहे. 

यासोबतच र्शवरात्रीच्या उपवासाच्या महत्त्वाच्या सांदभाात वाघ आणण सतयवादी हरीण क ट ांबाची किाही आहे. 
भगवान ‘केदारेश्वर ज्योनतर्लिंगा’च्या दशानानांतर बद्रीनािमध्ये भगवान नर-नारायणाचे दशान घेतल्याने 
मन षयाच्या सवा पापाांचा नाश होतो आणण तयाला जीवनम क्तीही र्मळते. 

या प्रभावाचा महहमा ‘र्शवप राण’च्या ‘कोहटरुद्र सांहहतते’ही व्यक्त केला आहे. 

तस्यैव रूपं दृष् वा च सवमपापैः प्रमुच्यते । 

जीवन्मक्तो भवेत ्सोवप यो गातो बहद्रबने । 

दृष््वा रूपं नरस्यव एव नारायणस्य च । 

केदारेश्वरम्नाश्च मुक्क्तभागी ननःसंदेि । 

या सांहहतेत भगवान र्शवाला तप, दान आणण ज्ञानाच ेमहत्त्व साांगगतले आहे. नन:थवािी कृतीतून तपथया 
केली, तर तयाचा महहमा प्रकट होतो. अज्ञानाच्या नाशानेच र्सद्धी प्राप्त होते.र्शवप राणाचा अभ्यास केल्यास 
अज्ञानाचा नाश होतो. या सांहहतेत ववववध प्रकारच्या पापाांचा उल्लेख करून कोणते पाप केल्याने कोणते नरक 
प्राप्त होते हे साांगगतले आहे. पाप वगैरेंच्या प्रायस्श्चत्तासाठीचे उपायही तयात साांगगतले आहेत. 
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कैलास संहिता : Kailash sanhita 

ओांकाराचे महत्त्व कैलास सांहहतेत वणान केले आहे. यार्शवाय योगाचा तपशीलवार उल्लेख आहे. या 
पद्धतीमध्ये र्शवोपासना, नांदीश्राद्ध आणण ब्रह्मयज्ञ यावरही चचाा केली आहे. गायत्री नामजपाचे महत्त्व 
आणण वेदाांतील बावीस महावाक्याांचा अिाही साांगगतला आहे. 

वायु कोड: vayu sanhita 

या सांहहतेच्या पूवा आणण उत्तर भागात पाश पत ववज्ञानाचे महत्त्व, मोक्षप्राप्तीसाठी र्शवज्ञानाचे महत्त्व, हवन, 
योग आणण र्शव-ध्यान याांचे महत्त्व साांगगतले आहे. र्शव हे खेडूत जगाचे एकमेव दैवत आहे. र्शवाच्या 
‘ननग ाण’ आणण ‘सग ण’ रूपाांची चचाा करताना, असे म्हटले आहे की र्शव एकच आहे, जो सवा प्राण्याांवर दया 
करतो. यासाठी तो सग ण रूप धारण करतो. ज्याप्रमाणे ‘अग्नी ततव’ आणण ‘जलततव’ एका ववर्शषट रूपात 
आणले जातात, तयाचप्रमाणे र्शव आपले परोपकारी रूप देहमूतीच्या रूपात प्रकट करतो आणण थवतः र्शवाचा 
महहमा गात पीडडत व्यक्तीसमोर येतो. . 

शिवपुराण ऐकण्याचे फळ – benefits of listening shivpuran 

र्शवप राणात असे वणान केले आहे की जो कोणी र्शवप राणाची किा श्रद्धेने श्रवण करतो तो जन्म-मतृयूच्या 
बांधनातनू म क्त होऊन भगवान शांकराच्या परम वासाची प्राप्ती करतो. भगवान शांकर इतर देवताांपेक्षा लवकर 
प्रसन्न होतात आणण िोट्या पजूेचे मोठे फळ देतात. एकदा भथमास राने भगवान शांकराची तपश्चयाा केली 
आणण इस्च्ित वरदान मागगतले की मी ज्याच्या मथतकावर हात ठेवतो तयाला जाळून राख व्हावी. भगवान 
शांकर इतके ननदोर्ष होते की तयाांनी ववचार न करता भथमास राची थत ती केली. 

भथमास रला वाटले की शांकराला जाळल्यानांतर प्रिम मी पाहतो. भथमास र भगवान शांकराच्या मागे धावला. 
भगवान शांकर धावत जाऊन भगवान ववषणूांकडे गेले. म्हणून भगवान ववषणूांनी मोहहनीचे रूप धारण केले 
आणण भथमास राचा हात थवतःच्या मथतकावर ठेवून भगवान शांकराचे रक्षण केले. 
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तयाम ळे भगवान शांकराची िोडीही पजूा केली तर ते प्रसन्न होतात आणण भरपरू फळ देतात. र्शवप राणातील 
किा श्रवण करणाऱ् याांना कवपलाच्या गाय दानाचे फळ र्मळते. प त्र नसलेल्याला प त्रप्राप्ती होत,े मोक्षािी 
मोक्षप्राप्ती होते आणण तया व्यक्तीच्या जन्माची पाप ेनषट होऊन र्शव ननवासाची प्राप्ती होते. म्हणूनच 
र्शवप राणातील किा अवश्य ऐकावी. 

जो या र्शवप राणाचे सतत सांशोधन करून वाचन करतो ककां वा प्रेमाने पाठ करतो तो सद्ग रु होय. 

 यात शांका नाही. जे हे प राण शेवटी भस्क्तभावाने श्रवण करणाऱ् या चाांगल्या ब द्धीच्या माणसावर प्रसन्न 
होऊन तयाला भगवान महेश्वर आपले पद (धाम) बहाल करतात. जो या र्शवप राणाची दररोज श्रद्धेने पूजा 
करतो, तो या जगातील सवा स खाांचा उपभोग घेतल्यानांतर शेवटी भगवान र्शवपदाची प्राप्ती करतो. जो 
दररोज आळसम क्त होऊन या र्शवप राणाची पजूा रेशमी वथत्रे इतयादीांनी करतो, तो सदैव प्रसन्न राहतो. 

हे र्शवप राण श द्ध आणण भगवान र्शवाचे सवाथव आहे; ज्याला परलोकात आणण परलोकातही स ख हवे आहे, 
तयाने ते आदराने आणण प्रयतनाने सेवन कराव.े धमा, अिा, काम आणण मोक्ष हे चार प रुर्षािा देणारे हे श द्ध 
आणण पररपूणा र्शवप राण आहे. म्हणून हे नेहमी प्रेमाने ऐकावे आणण ववशेर्ष पठण करावे. 
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