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saundaryalaharI

ெஸௗnhத³rhயலஹ

ஆநnhத³லஹ (1-40)

ஶிவ: ஶkhthயா khேதா யதி³ ப⁴வதி ஶkhத: phரப⁴விmh
ந ேசேத³வmh ேத³ேவா ந க² ஶல:shபnhதி³மபி ।

அதshthவாமாராth◌⁴யாmh ஹஹரவிசாதி³பி⁴ரபி
phரணnhmh shேதாmh வா கத²மkh’தNhய: phரப⁴வதி ॥ 1॥

தநீயாmhஸmh பாmhஸுmh தவ சரணபŋhேகஹப⁴வmh
விசிshஸசிnhவnh விரசயதி ேலாகாநவிகலmh ।

வஹthேயநmh ெஶௗ: கத²மபி ஸஹshேரண ஶிரஸாmh
ஹரshஸŋhுth³ையநmh ப⁴ஜதி ப⁴ேதாth³⁴லநவிதி⁴mh ॥ 2॥

அவிth³யாநாமnhத-shதிர-ரth³வீபநக³
ஜடா³நாmh ைசதnhய-shதப³க-மகரnhத³-shதிஜ² ।

த³th³ராmh சிnhதாமணி³ணநிகா ஜnhமஜலெதௗ⁴
நிமkh³நாநாmh த³mhShThரா iµர-வராஹshய ப⁴வதி ॥ 3॥

thவத³nhய: பாணிph◌⁴யாமப⁴யவரேதா³ைத³வதக³ண:

thவேமகா ைநவா phரகதவராபீ⁴thயபி⁴நயா ।
ப⁴யாth thராmh தா³mh ப²லமபி ச வாசா²ஸமதி⁴கmh
ஶரNhேய ேலாகாநாmh தவ  சரேவவ நிெணௗ ॥ 4॥

ஹshthவாமாராth◌⁴ய phரணதஜநெஸௗபா⁴kh³யஜநநீmh
ரா நா ⁴thவா ரமபி ோப⁴மநயth ।

shமேராऽபி thவாmh நthவா ரதிநயநேலேயந வஷா
iµநீநாமphயnhத: phரப⁴வதி  ேமாஹாய மஹதாmh ॥ 5॥

த⁴iν: ெபௗShபmh ெமௗrhவீ ம⁴கரமயீ பச விஶிகா:²
வஸnhத:ஸாமnhேதா மலயமதா³ேயாத⁴நரத:² ।
ததா²phேயக:ஸrhவmh மகி³ஸுேத காமபி kh’பாmh
அபாŋhகா³thேத லph³th◌⁴வா ஜக³தி³த³-மநŋhேகா³ விஜயேத ॥ 6॥
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ெஸௗnhத³rhயலஹ

khவணthகாசீதா³மா ககலப⁴mhப⁴shதநநதா
ப மth◌⁴ேய பணதஶரchசnhth³ரவத³நா ।

த⁴iνrhபா³nh பாஶmh sh’ணிமபி த³தா⁴நா கரதல:

ரshதாதா³shதாmh ந: ரமதி²ராேஹாகா ॥ 7॥
ஸுதா⁴nhேதா⁴rhமth◌⁴ேய ஸுரவிடபிவாபvh’ேத
மணிth³வீேப நீேபாபவநவதி சிnhதாமணிkh³’ேஹ ।

ஶிவாகாேர மேச பரமஶிவபrhயŋhகநிலயாmh
ப⁴ஜnhதி thவாmh த⁴nhயா: கதிசந சிதா³நnhத³லஹmh ॥ 8॥

மmh லாதா⁴ேர கமபி மணிேர ஹுதவஹmh
shதி²தmh shவாதி⁴Shடா²ேந ’தி³ மதமாகாஶiµப ।

மேநாऽபி ph◌⁴மth◌⁴ேய ஸகலமபி பி⁴thவா லபத²mh
ஸஹshராேர பth³ேம ஸஹ ரஹ பthயா விஹரேஸ ॥ 9॥

ஸுதா⁴தா⁴ராஸாைரசரணக³ளாnhதrhவிக³ைத:
phரபசmh சnhதீ நரபி ரஸாmhநாயமஹஸ: ।
அவாphய shவாmh ⁴mh ⁴ஜக³நிப⁴மth◌⁴Shடவலயmh
shவமாthமாநmh kh’thவா shவபி லNhேட³ஹணி ॥ 10॥

சrhபி: ◌⁴ கNhைட:² ஶிவவதிபி: ◌⁴ பசபி⁴ரபி
phரபி⁴nhநாபி: ◌⁴ ஶmhேபா⁴rhநவபி⁴ரபி லphரkh’திபி: ◌⁴ ।

சசthவாmhஶth³வஸுத³லகலாரthவலய- (thரயசthவா)
thேரகா²பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh தவ ஶரணேகா: பணதா: ॥ 11॥ (சரணேகா:,

ப⁴வநகி:)

thவதீ³யmh ெஸௗnhத³rhயmh நகி³கnhேய லயிmh
கவீnhth³ரா: கlhபnhேத கத²மபி விசிphரph◌⁴’தய: ।

யதா³ேலாெகௗthஸுkhயாத³மரலலநா யாnhதி மநஸா
தேபாபி⁴rh³Shphராபாமபி கி³ஶஸாjhயபத³வீmh ॥ 12॥

நரmh வrhயாmhஸmh நயநவிரஸmh நrhமஸு ஜட³mh
தவாபாŋhகா³ேலாேக பதிதமiνதா⁴வnhதி ஶதஶ: ।

க³லth³ேவணீப³nhதா: ◌⁴ சகலஶவிshரshதசயா
ஹடா²th thThயthகாchேயா விக³த³லா வதய: ॥ 13॥
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ெஸௗnhத³rhயலஹ

ெதௗ ஷThபசாஶth³ th³விஸமதி⁴கபசாஶ³த³ேக
ஹுதாேஶ th³வாஷShசரதி⁴கபசாஶத³நிேல ।

தி³வி th³விShஷThthmhஶnhமந ச சShஷShதி ேய
மகா²shேதஷாமphப தவ பாதா³mh³ஜக³mh ॥ 14॥

ஶரjhjhேயாthshநாஶுth³தா⁴mh ஶஶிதஜடாஜூடமடாmh
வரthராஸthராணshப²கக⁴காshதககராmh ।

ஸkh’nhந thவா நthவா கத²வ ஸதாmh ஸmhnhநித³த⁴ேத
ம⁴ரth³ராாம⁴ம⁴: ப⁴ணிதய: ॥ 15॥ var ப²ணிதய:

கவீnhth³ராmh ேசத:கமலவநபா³லாதபசிmh
ப⁴ஜnhேத ேய ஸnhத: கதிசித³ேமவ ப⁴வதீmh ।

விசிphேரயshயாshதணதரஶ ◌்’ŋhகா³ரலஹ-
க³பீ⁴ராபி⁴rhவாkh³பி⁴rhவித³த⁴தி ஸதாmh ரஜநம ॥ 16॥
ஸவிthபி⁴rhவாசாmh ஶஶிமணிஶிலாப⁴ŋhக³சிபி: ◌⁴
வஶிnhயாth³யாபி⁴shthவாmh ஸஹ ஜநநி ஸசிnhதயதி ய: ।

ஸ கrhதா காvhயாநாmh ப⁴வதி மஹதாmh ப⁴ŋhகி³சிபி:◌⁴
வேசாபி⁴rhவாkh³ேத³வீவத³நகமலாேமாத³ம⁴ைர: ॥ 17॥

தiνchசா²யாபி⁴shேத தணதரணிஸரணிபி: ◌⁴
தி³வmh ஸrhவாiµrhவீமணிமநி மkh³நாmh shமரதி ய: ।

ப⁴வnhthயshய thரshயth³வநஹணஶாநநயநா:
ஸேஹாrhவயா வயா: கதி கதி ந கீ³rhவாணக³ணிகா: ॥ 18॥
iµக²mh பி³nh³mh kh’thவா சக³மத⁴shதshய தத³ேதா⁴
ஹராrhத⁴mh th◌⁴யாேயth³ேயா ஹரம ேத மnhமத²கலாmh ।

ஸ ஸth³ய:ஸŋhோப⁴mh நயதி வநிதா இthயதில⁴
thேலாகீமphயாஶு ph◌⁴ரமயதி ரவீnh³shதநகா³mh ॥ 19॥

கிரnhதீமŋhேக³ph◌⁴ய: கிரணநிரmhபா³mh’தரஸmh
’தி³ thவாமாத⁴thேத மகரஶிலாrhதிவ ய: ।

ஸ ஸrhபாmh த³rhபmh ஶமயதி ஶnhதாதி⁴ப இவ
jhவரphShடாnh th³’ShThயா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரரயா ॥ 20॥

தlhேலகா²தnhவீmh தபநஶஶிைவவாநரமயீmh
நிஷNhmh ஷNhமphப கமலாநாmh தவ கலாmh ।
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ெஸௗnhத³rhயலஹ

மஹாபth³மாடvhயாmh mh’தி³தமலமாேயந மநஸா
மஹாnhத: பயnhேதா த³த⁴தி பரமாலாத³லஹmh ॥ 21॥

ப⁴வாநி thவmh தா³ேஸ மயி விதர th³’Shmh ஸக-

தி shேதாmh வாச²nh கத²யதி ப⁴வாநி thவதி ய: ।
தைத³வ thவmh தshைம தி³ஶ நிஜஸாjhயபத³வீmh
iµnhத³ph³ரேமnhth³ரsh²டமடநீராதபதா³mh ॥ 22॥

thவயா ’thவா வாமmh வரபth’phேதந மநஸா
ஶராrhத⁴mh ஶmhேபா⁴ரபரமபி ஶŋhேக ’தம⁴th ।

யேத³தththவth³பmh ஸகலமப⁴mh thநயநmh
சாph◌⁴யாமாநmhரmh லஶஶிடா³லமடmh ॥ 23॥

ஜக³thஸூேத தா⁴தா ஹரவதி th³ர:பயேத
திரshrhவnhேநதthshவமபி வஶshதிரயதி ।

ஸதா³rhவ:ஸrhவmh ததி³த³மiνkh³’தி ச ஶிவ-

shதவாjhஞாமாலmhph³ய ணசதேயாrhph◌⁴லதிகேயா: ॥ 24॥
thரயாmh ேத³வாநாmh th³ணஜநிதாநாmh தவ ஶிேவ
ப⁴ேவth ஜா ஜா தவ சரணேயாrhயா விரசிதா ।

ததா² thவthபாேதா³th³வஹநமணிபீட²shய நிகேட
shதி²தா ேயேத ஶவnhiµதகேராthதmhஸமடா: ॥ 25॥

விசி: பசthவmh vhரஜதி ஹராphேநாதி விரதிmh
விநாஶmh கீநாேஶா ப⁴ஜதி த⁴நேதா³ யாதி நித⁴நmh ।

விதnhth³ மாேஹnhth³ விததிரபி ஸmhதth³’ஶா
மஹாஸmhஹாேரऽshnh விஹரதி ஸதி thவthபதிரெஸௗ ॥ 26॥

ஜேபா ஜlhப: ஶிlhபmh ஸகலமபி iµth³ராவிரசநா
க³தி: phராத³Nhயkhரமணமஶநாth³யாஹுதிவிதி: ◌⁴ ।

phரமshஸmhேவஶshஸுக²மகி²லமாthமாrhபணth³’ஶா
ஸபrhயாபrhயாயshதவ ப⁴வ யnhேம விலதmh ॥ 27॥

ஸுதா⁴மphயாshவாth³ய phரதிப⁴யஜராmh’thஹணீmh
விபth³யnhேத விேவ விதி⁴ஶதமகா²th³யா தி³விஷத:³ ।

கராலmh யthேவலmh கப³தவத: காலகலநா
ந ஶmhேபா⁴shதnhலmh தவ ஜநநி தாடŋhகமமா ॥ 28॥
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கிடmh ைவசmh பஹர ர:ைகடப⁴பி⁴த:³
கேடா²ேர ேகாேர shக²ல ஜ ஜmhபா⁴iµடmh ।
phரணmhேரShேவேதஷு phரஸப⁴iµபயாதshய ப⁴வநmh
ப⁴வshயாph◌⁴thதா²ேந தவ பஜேநாkhதிrhவிஜயேத ॥ 29॥

shவேத³ேஹாth³⁴தாபி⁴rhkh◌⁴’ணிபி⁴ரணிமாth³யாபி⁴ரபி⁴ேதா
நிேஷvhேய நிthேய thவாமஹதி ஸதா³ பா⁴வயதி ய: ।

கிமாசrhயmh தshய thநயநஸmh’th³தி⁴mh th’ணயேதா
மஹாஸmhவrhதாkh³நிrhவிரசயதி நீராஜநவிதி⁴mh ॥ 30॥

சShஷShThயா தnhthைர:ஸகலமதிஸnhதா⁴ய ⁴வநmh
shதி²தshதthதthth³தி⁴phரஸவபரதnhthைர: பஶுபதி: ।

நshthவnhநிrhப³nhதா⁴த³கி²லஷாrhைத²கக⁴டநா-
shவதnhthரmh ேத தnhthரmh திதலமவாதீதரதி³த³mh ॥ 31॥
ஶிவ: ஶkhதி: காம:திரத² ரவி: ஶீதகிரண:

shமேரா ஹmhஸ: ஶkhரshதத³iν ச பராமாரஹரய: ।
அ ’lhேலகா²பி⁴shதிsh’பி⁴ரவஸாேநஷு க⁴தா
ப⁴ஜnhேத வrhshேத தவ ஜநநி நாமாவயவதாmh ॥ 32॥

shமரmh ேயாநிmh லmh thதயத³மாெதௗ³ தவ மேநா-
rhநிதா⁴ையேக நிthேய நிரவதி⁴மஹாேபா⁴க³ரகா: ।
ப⁴ஜnhதி thவாmh சிnhதாமணி³நநிப³th³தா⁴வலயா:
ஶிவாkh³ெநௗ ஜுவnhத:ஸுரபி⁴kh◌⁴’ததா⁴ராஹுதிஶைத: ॥ 33॥
ஶரmh thவmh ஶmhேபா:◌⁴ ஶஶிரவோஹக³mh
தவாthமாநmh மnhேய ப⁴க³வதி நவாthமாநமநக⁴mh ।

அதேஶஷேஶthயயiµப⁴யஸாதா⁴ரணதயா
shதி²த:ஸmhப³nhேதா⁴ வாmh ஸமரஸபராநnhத³பரேயா: ॥ 34॥

மநshthவmh vhேயாம thவmh மத³ மthஸாரதி²ர
thவமாபshthவmh ⁴shthவயி பணதாயாmh ந  பரmh ।

thவேமவ shவாthமாநmh பணமயிmh விவவஷா
சிதா³நnhதா³காரmh ஶிவவதி பா⁴ேவந பி³ph◌⁴’ேஷ ॥ 35॥

தவாjhஞாசkhரshத²mh தபநஶஶிேகாth³தித⁴ரmh
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பரmh ஶmh⁴mh வnhேத³ பதபாrhவmh பரசிதா ।
யமாராth◌⁴யnh ப⁴khthயா ரவிஶஶிஶுசீநாமவிஷேய
நிராேலாேகऽேலாேக நிவஸதி  பா⁴ேலாக⁴வேந ॥ 36॥

விஶுth³ெதௗ⁴ ேத ஶுth³த⁴shப²கவிஶத³mh vhேயாமஜநகmh
ஶிவmh ேஸேவ ேத³வீமபி ஶிவஸமாநvhயவதாmh ।

யேயா: காnhthயா யாnhthயா: ஶஶிகிரணஸாphயஸரேண-

வி⁴தாnhதrhth◌⁴வாnhதா விலஸதி சேகாவ ஜக³தீ ॥ 37॥
ஸiµnhலth ஸmhவிth கமலமகரnhைத³கரகmh
ப⁴ேஜ ஹmhஸth³வnhth³வmh கிமபி மஹதாmh மாநஸசரmh ।

யதா³லாபாத³Shடாத³ஶ³ணிதவிth³யாபணதி-
rhயதா³த³thேத ேதா³ஷாth³³ணமகி²லமth³ph◌⁴ய: பய இவ ॥ 38॥
தவ shவாதி⁴Shடா²ேந ஹுதவஹமதி⁴Shடா²ய நிரதmh
தேட³ஸmhவrhதmh ஜநநி மஹதீmh தாmh ச ஸமயாmh ।

யதா³ேலாேக ேலாகாnh த³ஹதி மஹதி khேராத⁴கேத
த³யாrhth³ரா யா th³’Sh: ஶிஶிரiµபசாரmh ரசயதி ॥ 39॥

தththவnhதmh ஶkhthயா திரபபnhதி²sh²ரணயா
sh²ரnhநாநாரthநாப⁴ரணபணth³ேத⁴nhth³ரத⁴iνஷmh ।

தவ யாமmh ேமக⁴mh கமபி மணிைரகஶரணmh
நிேஷேவ வrhஷnhதmh ஹரரதphதmh th⁴வநmh ॥ 40॥

தவாதா⁴ேர ேல ஸஹ ஸமயயா லாshயபரயா
நவாthமாநmh மnhேய நவரஸமஹாதாNhட³வநடmh ।

உபா⁴ph◌⁴யாேமதாph◌⁴யாiµத³யவிதி⁴iµth³தி³ய த³யயா
ஸநாதா²ph◌⁴யாmh ஜjhேஞ ஜநகஜநநீமjhஜக³தி³த³mh ॥ 41॥

ெஸௗnhத³rhயலஹ
க³ைதrhமாணிkhயthவmh க³க³நமணிபி: ◌⁴ ஸாnhth³ரக⁴தmh
கிடmh ேத ைஹமmh மகி³ஸுேத கீrhதயதி ய: ।

ஸ நீேட³யchசா²யாch²ரணஶப³லmh சnhth³ரஶகலmh
த⁴iν: ெஶௗநாரmh கிதி ந நிப³th◌⁴நாதி தி⁴ஷmh ॥ 42॥

⁴ேநா th◌⁴வாnhதmh நshதத³ேதnhதீ³வரவநmh
க⁴நshநிkh³த⁴லணmh சிரநிmhப³mh தவ ஶிேவ ।

6 sanskritdocuments.org



ெஸௗnhத³rhயலஹ

யதீ³யmh ெஸௗரph◌⁴யmh ஸஹஜiµபலph³⁴mh ஸுமநேஸா
வஸnhthயshnh மnhேய வலமத²நவாவிடபிநாmh ॥ 43॥

தேநா ேமmh நshதவ வத³நெஸௗnhத³rhயலஹ-
பவாஹshேராத:ஸரணிவ மnhதஸரணி: ।
வஹnhதீ nh³ரmh phரப³லகப³பா⁴ரதிர-
th³விஷாmh ph³’nhைத³rhப³nhதீ³kh’தவ நவீநாrhககிரணmh ॥ 44॥
அரால:shவாபா⁴vhயாத³கலப⁴ஸபி⁴ரலைக:
பதmh ேத வkhthரmh பஹஸதி பŋhேகஹசிmh ।
த³ரshேமேர யshnh த³ஶநசிகிஜlhகசிேர
ஸுக³nhெதௗ⁴ மாth³யnhதி shமரத³ஹநசுrhம⁴ஹ: ॥ 45॥

லலாடmh லாவNhயth³திவிமலமாபா⁴தி தவ ய-
th³th³விதீயmh தnhமnhேய மடக⁴தmh சnhth³ரஶகலmh ।
விபrhயாஸnhயாஸா³ப⁴யமபி ஸmh⁴ய ச த:²
ஸுதா⁴ேலபshதி: பணமதி ராகாமகர: ॥ 46॥
ph◌⁴ெவௗ ⁴kh³ேந கிசிth³⁴வநப⁴யப⁴ŋhக³vhயஸநிநி
thவதீ³ேய ேநthராph◌⁴யாmh ம⁴கரசிph◌⁴யாmh th◌⁴’த³ணmh ।

த⁴iνrhமnhேய ஸvhேயதரகரkh³’தmh ரதிபேத:
phரேகாShேட²iµShெடௗ ச shத²க³யதி நி³டா⁴nhதரiµேம ॥ 47॥
அஹ:ஸூேத ஸvhயmh தவ நயநமrhகாthமகதயா
thயாமாmh வாமmh ேத sh’ஜதி ரஜநீநாயகதயா ।

th’தீயா ேத th³’Shrhத³ரத³தேஹமாmh³ஜசி:
ஸமாத⁴thேத ஸnhth◌⁴யாmh தி³வஸநிஶேயாரnhதரசmh ॥ 48॥
விஶாலா கlhயாணீ sh²டசிரேயாth◌⁴யா வலைய:
kh’பாதா⁴ராதா⁴ரா கிமபி ம⁴ராேபா⁴க³வதிகா ।
அவnhதீ th³’Shshேத ப³ஹுநக³ரவிshதாரவிஜயா
th◌⁴வmh தthதnhநாமvhயவஹரணேயாkh³யா விஜயேத ॥ 49॥

கவீநாmh ஸnhத³rhப⁴shதப³கமகரnhைத³கரகmh
கடாvhயாேபph◌⁴ரமரகலெபௗ⁴ கrhணக³ளmh ।

அiµசnhெதௗ th³’ShThவா தவ நவரஸாshவாத³தரலா-
வஸூயாஸmhஸrhகா³த³கநயநmh கிசித³ணmh ॥ 50॥
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ஶிேவ ஶ ◌்’ŋhகா³ராrhth³ரா ததி³தரஜேந thஸநபரா
ஸேராஷா க³ŋhகா³யாmh கி³ஶசேத விshமயவதீ । (கி³ஶநயேந)

ஹராph◌⁴ேயா பீ⁴தா ஸரஹெஸௗபா⁴kh³யஜநநீ (ஜயிநீ)
ஸகீ²ஷு shேமரா ேத மயி ஜநநீ th³’Sh:ஸக ॥ 51॥
க³ேத கrhph◌⁴யrhணmh க³த இவ பமாணி த³த⁴தீ
ராmh ேப⁴thசிthதphரஶமரஸவிth³ராவணப²ேல ।

இேம ேநthேர ேகா³thராத⁴ரபதிேலாthதmhஸகேக
தவாகrhkh’Shடshமரஶரவிலாஸmh கலயத: ॥ 52॥

விப⁴khதthைரவrhNhயmh vhயதிகதலாஜநதயா
விபா⁴தி thவnhேநthரthதயத³ஶாநத³யிேத ।

ந:shரShmh ேத³வாnh th³ணஹth³ராiνபரதாnh
ரஜ:ஸththவmh பி³ph◌⁴ரthதம இதி ³நாmh thரயவ ॥ 53॥

பவிthகrhmh ந: பஶுபதிபராதீ⁴ந’த³ேய
த³யாthைரrhேநthைரரணத⁴வளயாமசிபி:◌⁴ ।

நத:³ ேஶாே க³ŋhகா³ தபநதநேயதி th◌⁴வமiµmh
thரயாmh தீrhதா²நாiµபநய ஸmhேப⁴த³மநக⁴mh ॥ 54॥

நிேமேஷாnhேமஷாph◌⁴யாmh phரலயiµத³யmh யாதி ஜக³தீ
தேவthயாஹு:ஸnhேதா த⁴ரணித⁴ரராஜnhயதநேய ।

thவ³nhேமஷாjhஜாதmh ஜக³தி³த³மேஶஷmh phரலயத:
பthராmh ஶŋhேக ப’தநிேமஷாshதவ th³’ஶ: ॥ 55॥
தவாபrhேண கrhேணஜபநயநைபஶுnhயசகிதா
நியnhேத ேதாேய நியதமநிேமஷா: ஶப²கா: ।

இயmh ச rhப³th³த⁴chச²த³டகவாடmh வலயmh
ஜஹாதி phரthேஷ நிஶி ச விக⁴டyhய phரவிஶதி ॥ 56॥

th³’ஶா th³ராகீ⁴யshயா த³ரத³தநீேலாthபலசா
த³வீயாmhஸmh தீ³நmh shநபய kh’பயா மாமபி ஶிேவ ।

அேநநாயmh த⁴nhேயா ப⁴வதி ந ச ேத ஹாநியதா
வேந வா ஹrhmhேய வா ஸமகரநிபாேதா மகர: ॥ 57॥

அராலmh ேத பாக³ளமக³ராஜnhயதநேய
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ந ேகஷாமாத⁴thேத ஸுமஶரேகாத³Nhட³கmh ।
திரசீேநா யthர ரவணபத²iµlhலŋhkh◌⁴ய விலஸ-

nhநபாŋhக³vhயாஸŋhேகா³ தி³ஶதி ஶரஸnhதா⁴நதி⁴ஷmh ॥ 58॥
sh²ரth³க³Nhடா³ேபா⁴க³phரதிப²ததாடŋhகக³ளmh
சசkhரmh மnhேய தவ iµக²த³mh மnhமத²ரத²mh ।

யமாய th³யthயவநிரத²மrhேகnh³சரணmh
மஹாவீேரா மார: phரமத²பதேய ஸjhதவேத ॥ 59॥

ஸரshவthயா:ஸூkhதீரmh’தலஹெகௗஶலஹ:
பிப³nhthயா: ஶrhவாணி ரவணகாph◌⁴யாமவிரலmh ।
சமthகாரலாகா⁴சதஶிரஸ:Nhட³லக³ே
ஜ²ணthகாைரshதாைர: phரதிவசநமாசShட இவ ேத ॥ 60॥

அெஸௗ நாஸாவmhஶshநகி³வmhஶth◌⁴வஜப
thவதீ³ேயா ேநதீ³ய: ப²ல ப²லமshமாகiµசிதmh ।

வஹnhநnhதrhiµkhதா: ஶிஶிரதரநிவாஸக³தmh
ஸmh’th³th◌⁴யா யthதாஸாmh ப³ரபி ச iµkhதாமணித⁴ர: ॥ 61॥

phரkh’thயா ரkhதாயாshதவ ஸுத³தி த³nhதchச²த³ேச:
phரவேய ஸாth³’யmh ஜநய ப²லmh விth³மலதா ।
ந பி³mhப³mh தth³பி³mhப³phரதிப²லநராகா³த³ணிதmh
லாமth◌⁴யாேரா⁴mh கத²வ விலjhேஜத கலயா ॥ 62॥

shதjhேயாthshநாஜாலmh தவ வத³நசnhth³ரshய பிப³தாmh
சேகாராமாத³திரஸதயா சஜ³மா ।

அதshேத ஶீதாmhேஶாரmh’தலஹமmhலசய:
பிப³nhதி shவchச²nhத³mh நிஶி நிஶி ph◌⁴’ஶmh காகதி⁴யா ॥ 63॥
அவிராnhதmh பthrh³ணக³ணகதா²mhேரட³நஜபா
ஜபாShபchசா²யா தவ ஜநநி வா ஜயதி ஸா ।

யத³kh³ராநாயா:shப²கth³’ஷத³chச²chச²விமயீ
ஸரshவthயா rhதி: பணமதி மாணிkhயவஷா ॥ 64॥

ரேண thவா ைத³thயாநப’தஶிரshthைர: கவசிபி⁴rh-
நிvh’thைதசNhடா³mhஶthரஹரநிrhமாlhயவிiµைக:² ।
விஶாேக²nhth³ேராேபnhth³ைர: ஶஶிவிஶத³கrhரஶகலா
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வியnhேத மாதshதவ வத³நதாmh³லகப³லா: ॥ 65॥
விபchயா கா³யnhதீ விவித⁴மபதா³நmh பஶுபேத:
thவயாரph³ேத⁴ வkhmh சதஶிரஸா ஸா⁴வசேந ।
ததீ³ையrhமா⁴rhையரபலபிததnhthகலரவாmh
நிஜாmh வீmh வாணீ நிலயதி ேசாேலந நிph◌⁴’தmh ॥ 66॥

கராkh³ேரண shph’Shடmh நகி³ வthஸலதயா
கி³ேஶேநாத³shதmh iµஹுரத⁴ரபாநாலதயா ।

கரkh³ராயmh ஶmhேபா⁴rhiµக²iµரvh’nhதmh கி³ஸுேத
கத²ŋhகாரmh ph³மshதவ சி³கெமௗபmhயரதmh ॥ 67॥

⁴ஜாேலஷாnh நிthயmh ரத³மயி: கNhடகவதீ
தவ kh³வா த⁴thேத iµக²கமலநாலயயmh ।

shவத: ேவதா காலா³ப³ஹுலஜmhபா³லமநா
mh’லாthயmh வஹதி யத³ேதா⁴ ஹாரலதிகா ॥ 68॥

க³ேல ேரகா²shதிshேரா க³திக³மககீ³ைதகநிேண
விவாஹvhயாநth³த⁴phர³ண³ணஸŋhkh²யாphரதி⁴வ: ।

விராஜnhேத நாநாவித⁴ம⁴ரராகா³கர⁴வாmh
thரயாmh kh³ராமாmh shதி²திநியமமாந இவ ேத ॥ 69॥

mh’mh’th³வீநாmh தவ ⁴ஜலதாநாmh சதsh’mh
சrhபி: ◌⁴ ெஸௗnhத³rhயmh ஸரஜப⁴வ:shெதௗதி வத³ைந: ।

நேக²ph◌⁴ய:ஸnhthரshயnh phரத²மமத²நாத³nhத⁴கேபா-
சrhmh ஶீrhஷாmh ஸமமப⁴யஹshதாrhபணதி⁴யா ॥ 70॥
நகா²நாiµth³th³ேயாைதrhநவநநராக³mh விஹஸதாmh
கராmh ேத காnhதிmh கத²ய கத²யாம: கத²iµேம ।

கயாசிth³வா ஸாmhயmh ப⁴ஜ கலயா ஹnhத கமலmh
யதி³ khட³lhலசரணதலலாாரஸச²ணmh ॥ 71॥

ஸமmh ேத³வி shகnhத³th³விபவத³நபீதmh shதநக³mh
தேவத³mh ந: ேக²த³mh ஹர ஸததmh phரshiνதiµக²mh ।

யதா³ேலாkhயாஶŋhகாத’த³ேயா ஹாஸஜநக:
shவmhெபௗ⁴ ேஹரmhப:³ பmh’ஶதி ஹshேதந ஜ²³தி ॥ 72॥
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அ ேத வோஜாவmh’தரஸமாணிkhயெபௗ
ந ஸnhேத³ஹshபnhேதா³ நக³பதிபதாேக மந ந: ।

பிப³nhெதௗ ெதௗ யshமாத³விதி³தவ⁴ஸŋhக³ரெகௗ
மாராவth³யாபி th³விரத³வத³நkhெரௗசத³லெநௗ ॥ 73॥

வஹthயmhப³shதmhேப³ரமத³iνஜmhப⁴phரkh’திபி:◌⁴
ஸமாரph³தா⁴mh iµkhதாமணிபி⁴ரமலாmh ஹாரலதிகாmh ।

சாேபா⁴ேகா³ பி³mhபா³த⁴ரசிபி⁴ரnhத: ஶப³தாmh
phரதாபvhயாராmh ரத³மயி: கீrhதிவ ேத ॥ 74॥

தவ shதnhயmh மnhேய த⁴ரணித⁴ரகnhேய ’த³யத:
பய:பாராவார: பவஹதி ஸாரshவதவ ।
த³யாவthயா த³thதmh th³ரவிட³ஶிஶுராshவாth³ய தவ யth
கவீநாmh phெரௗடா⁴நாமஜநி கமநீய: கவயிதா ॥ 75॥

ஹரkhேராத⁴jhவாலாவபி⁴ரவேட⁴ந வஷா
க³பீ⁴ேர ேத நாபீ⁴ஸர kh’தஸŋhேகா³ மநஜ: ।

ஸiµthதshெதௗ² தshமாத³சலதநேய ⁴மலதிகா
ஜநshதாmh ஜாநீேத தவ ஜநநி ேராமாவதி ॥ 76॥

யேத³தth காnhதீ³தiνதரதரŋhகா³kh’தி ஶிேவ
kh’ேஶ மth◌⁴ேய கிசிjhஜநநி தவ யth³பா⁴தி ஸுதி⁴யாmh ।

விமrhதா³த³nhேயாऽnhயmh சகலஶேயாரnhதரக³தmh
த⁴தmh vhேயாம phரவிஶதி³வ நாபி⁴mh ஹணீmh ॥ 77॥

shதி²ேரா க³ŋhகா³வrhத:shதநiµலேராமாவலதா-
கலாவாலmh Nhட³mh ஸுமஶரேதேஜாஹுத⁴ஜ: ।
ரேதrhலாகா³ரmh கிமபி தவ நாபி⁴rhகி³ஸுேத
பி³லth³வாரmh th³ேத⁴rhகி³ஶநயநாநாmh விஜயேத ॥ 78॥

நிஸrhக³ணshய shதநதடப⁴ேரண khலமஜுேஷா
நமnhrhேதrhநாதிலக ஶநைகshthThயத இவ ।

சிரmh ேத மth◌⁴யshய thததநீதீரத
ஸமாவshதா²shேத²mhேநா ப⁴வ ஶலmh ைஶலதநேய ॥ 79॥

ெசௗ ஸth³ய:shவிth³யthதடக⁴தrhபாஸபி⁴³ெரௗ
கஷnhெதௗ ேதா³rhேல கநககலஶாெபௗ⁴ கலயதா ।
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தவ thராmh ப⁴ŋhகா³த³லதி வலkh³நmh தiν⁴வா
thதா⁴ நth³த⁴mh ேத³வி thவ லவவlhபி⁴வ ॥ 80॥

³thவmh விshதாரmh தித⁴ரபதி: பாrhவதி நிஜா-
nhநிதmhபா³தா³chசி²th³ய thவயி ஹரணேபண நித³ேத⁴ ।
அதshேத விshதீrhே ³ரயமேஶஷாmh வஸுமதீmh
நிதmhப³phராkh³பா⁴ர:shத²க³யதி ல⁴thவmh நயதி ச ॥ 81॥

கnhth³ராmh ஶுNhடா³nh கநககத³காNhட³பட-

iµபா⁴ph◌⁴யாph◌⁴யாiµப⁴யமபி நிrhthய ப⁴வதீ ।
ஸுvh’thதாph◌⁴யாmh பth: phரணதிக²நாph◌⁴யாmh கி³ஸுேத
விதி⁴jhேய ஜாiνph◌⁴யாmh வி³த⁴கmhப⁴th³வயம ॥ 82॥

பராேஜmh th³ரmh th³வி³ணஶரக³rhெபௗ⁴ கி³ஸுேத
நிஷŋhெகௗ³ ஜŋhேக⁴ ேத விஷமவிஶிேகா² பா³ட⁴மkh’த ।

யத³kh³ேர th³’யnhேத த³ஶஶரப²லா: பாத³க³ளீ-
நகா²kh³ரchச²th³மாந:ஸுரமடஶாணகநிஶிதா: ॥ 83॥
தீநாmh rhதா⁴ேநா த³த⁴தி தவ ெயௗ ேஶக²ரதயா
மமாphேயெதௗ மாத: ஶிர த³யயா ேத⁴ சரெணௗ ।

யேயா: பாth³யmh பாத:² பஶுபதிஜடாஜூடதநீ
யேயாrhலாாலரணஹடா³மணிசி: ॥ 84॥

நேமாவாகmh ph³ேமா நயநரமணீயாய பத³ேயா-
shதவாshைம th³வnhth³வாய sh²டசிரஸாலkhதகவேத ।
அஸூயthயthயnhதmh யத³பி⁴ஹநநாய shph’ஹயேத
பஶூநாஶாந: phரமத³வநகŋhேகதரேவ ॥ 85॥

mh’ஷா kh’thவா ேகா³thரshக²லநமத²ைவலயநதmh
லலாேட ப⁴rhதாரmh சரணகமேல தாட³யதி ேத ।

சிராத³nhத:ஶlhயmh த³ஹநkh’தiµnhதவதா
லாேகாkhவாண: கிகிதஶாந ॥ 86॥

மாநீஹnhதvhயmh மகி³நிவாைஸகசெரௗ
நிஶாயாmh நிth³ராணmh நிஶி சரமபா⁴ேக³ ச விஶெதௗ³ ।

வரmh லபாthரmh யமதிsh’ஜnhெதௗ ஸமயிநாmh
ஸேராஜmh thவthபாெதௗ³ ஜநநி ஜயதசிthரஹ கிmh ॥ 87॥
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பத³mh ேத கீrhதீநாmh phரபத³மபத³mh ேத³வி விபதா³mh
கத²mh நீதmh ஸth³பி:◌⁴ க²நகம²கrhபரலாmh ।

கத²mh வா பா³ஹுph◌⁴யாiµபயமநகாேல ரபி⁴தா³
யதா³தா³ய nhயshதmh th³’ஷதி³ த³யமாேநந மநஸா ॥ 88॥
நைக²rhநாகshthmh கரகமலஸŋhேகாசஶஶிபி⁴-
shதmh தி³vhயாநாmh ஹஸத இவ ேத சNh³ சரெணௗ ।
ப²லாநி shவ:shேத²ph◌⁴ய: கிஸலயகராkh³ேரண த³த³தாmh
த³th³ேரph◌⁴ேயா ப⁴th³ராmh யமநிஶமநாய த³த³ெதௗ ॥ 89॥

த³தா³ேந தீ³ேநph◌⁴ய: யமநிஶமாஶாiνஸth³’ஶீ-
மமnhத³mh ெஸௗnhத³rhயphரகரமகரnhத³mh விகிரதி ।
தவாshnh மnhதா³ரshதப³கஸுப⁴ேக³ யா சரேண
நிமjhஜnhமjhவ: கரணசரண:ஷThசரணதாmh ॥ 90॥

பத³nhயாஸkhடா³பசயவாரph³⁴மநஸ:

shக²லnhதshேத ேக²லmh ப⁴வநகலஹmhஸா ந ஜஹதி ।
அதshேதஷாmh ஶிாmh ஸுப⁴க³மணிமரரணித-
chச²லாதா³சாணmh சரணகமலmh சாசேத ॥ 91॥
க³தாshேத மசthவmh th³ணஹth³ேரவரph◌⁴’த:
ஶிவ:shவchச²chசா²யாக⁴தகபடphரchச²த³பட: ।
thவதீ³யாநாmh பா⁴ஸாmh phரதிப²லநராகா³ணதயா
ஶ ஶ ◌்’ŋhகா³ேரா ரஸ இவ th³’ஶாmh ேதா³kh³தி⁴ கmh ॥ 92॥

அராலா ேகேஶஷு phரkh’திஸரலா மnhத³ஹேத
ஶிஷாபா⁴ சிthேத th³’ஷ³பலேஶாபா⁴ சதேட ।

ph◌⁴’ஶmh தnhவீ மth◌⁴ேய ph’²ரஜாேராஹவிஷேய
ஜக³ththராmh ஶmhேபா⁴rhஜயதி க காசித³ ॥ 93॥
கலŋhக: கsh ரஜநிகரபி³mhப³mh ஜலமயmh
கலாபி: ◌⁴ கrhைரrhமரகதகரNhட³mh நிபி³³தmh ।

அதshthவth³ேபா⁴ேக³ந phரதிதி³நத³mh khதஹரmh
விதி⁴rh⁴ேயா ⁴ேயா நிபி³ட³யதி நmh தவ kh’ேத ॥ 94॥

ராராேதரnhத:ரம ததshthவchசரணேயா:
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ஸபrhயாமrhயாதா³ தரலகரநாமஸுலபா⁴ ।
ததா²ேயேத நீதா: ஶதமக²iµகா:²th³தி⁴மலாmh
தவ th³வாேராபாnhதshதி²திபி⁴ரணிமாth³யாபி⁴ரமரா: ॥ 95॥

கலthரmh ைவதா⁴thரmh கதிகதி ப⁴ஜnhேத ந கவய:
ேயா ேத³vhயா: ேகா வா ந ப⁴வதி பதி:ைகரபி த⁴ைந: ।
மஹாேத³வmh thவா தவ ஸதி ஸதீநாமசரேம
சாph◌⁴யாமாஸŋhக:³ரவகதேராரphயஸுலப:◌⁴ ॥ 96॥

கி³ராமாஹுrhேத³வீmh th³ணkh³’ணீமாக³மவிேதா³
ஹேர: பthநீmh பth³மாmh ஹரஸஹசமth³தநயாmh ।
யா காபி thவmh ³ரதி⁴க³மநி:மமமா
மஹாமாயா விவmh ph◌⁴ரமய பரph³ரமம ॥ 97॥

கதா³ காேல மாத: கத²ய கதாலkhதகரஸmh
பிேப³யmh விth³யாrhதீ² தவ சரணநிrhேணஜநஜலmh ।

phரkh’thயா காநாமபி ச கவிதாகாரணதயா
கதா³ த⁴thேத வாணீiµக²கமலதாmh³லரஸதாmh ॥ 98॥

ஸரshவthயா லmhயா விதி⁴ஹஸபthேநா விஹரேத
ரேத: பாதிvhரthயmh ஶிதி²லயதி ரmhேயண வஷா ।

சிரmh வnhேநவ பிதபஶுபாஶvhயதிகர:
பராநnhதா³பி⁴kh²யmh ரஸயதி ரஸmh thவth³ப⁴ஜநவாnh ॥ 99॥
phரதீ³பjhவாலாபி⁴rhதி³வஸகரநீராஜநவிதி: ◌⁴
ஸுதா⁴ஸூேதசnhth³ேராபலஜலலைவரrhkh◌⁴யரசநா ।

shவகீையரmhேபா⁴பி: ◌⁴ ஸலநிதி⁴ெஸௗthயகரணmh
thவதீ³யாபி⁴rhவாkh³பி⁴shதவ ஜநநி வாசாmh shதியmh ॥ 100॥

॥ இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய
ேகா³விnhத³ப⁴க³வthjhயபாத³ஶிShயshய
மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’ெதௗ ெஸௗnhத³rhயலஹ ஸmhrh ॥

॥ ௐ தthஸth ॥
(அiνப³nhத: ◌⁴ Addendum

ஸமாநீத: பth³ph◌⁴யாmh மணிiµரதாமmhப³ரமணி-
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rhப⁴யாதா³shயாத³nhத:shதிதகிரணேரணிமsh’ண: ।
(variations ப⁴யாதா³shய shநிkh³த⁴shthத, ப⁴யாதா³shயshயாnhத:shthத)
த³தா⁴தி thவth³வkhthரmhphரதிப²லநமராnhதவிகசmh
நிராதŋhகmh சnhth³ராnhநிஜ’த³யபŋhேகஹவ ॥ 101॥

ஸiµth³⁴தsh²லshதநப⁴ரiµரசா ஹதmh
கடாே கnhத³rhப: கதிசந கத³mhப³th³தி வ: ।

ஹரshய thவth³ph◌⁴ராnhதிmh மந ஜநயnhதி shம விமலா:
variations ஜநயாமாஸ மத³ேநா, ஜநயnhத:ஸமலாmh, ஜநயnhதா ஸுவத³ேந
ப⁴வthயா ேய ப⁴khதா: பணதிரஷாயiµேம ॥ 102॥

நிேத⁴ நிthயshேமேர நிரவதி⁴³ேண நீதிநிேண
நிராகா⁴தjhஞாேந நியமபரசிthைதகநிலேய ।

நியthயா நிrhiµkhேத நிகி²லநிக³மாnhதshதிபேத³
நிராதŋhேக நிthேய நிக³மய மமாபி shதிமாmh ॥ 103॥
)

Notes:

The Saundaryalahari, a devotional poem of one hundred hymns, is ascribed to the great

teacher Shankaracharya. The poem is divided into two parts; the first part, comprised of

verses 1 through 41, is called the Anandalahari, orWave of Bliss, and verses 42 through 100

comprise the Saundaryalahari, or Wave of Beauty. There are three additional verses, found

as verses 101 through 103, which are considered to be interpolations of other scholars, but

are included in recensions of the whole work. The hymn, written in the shikhariNI metre,

extols in the Anandalahari, the dynamic aspect of Brahman, as Shakti, manifestations for

worship, and the modes of internal meditation. The second part, the Saundaryalahari,

contains a magnificent exposition of the beauties of the charming form of the Divine

Mother.

The exact number of verses of the Saundaryalahari is debated. Some versions give only

one hundred verses, while others add three or four more verses to this number. In editing

this electronic edition I cross-referenced the verses herein against ten printed editions,

compared the texts, and arrived at one hundred and three verses. This number is what

the majority of the printed editions have also listed, so this number is what I shall give as
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well. Thus, this edition contains all verses traditionally given in the Saundaryalahari. The

order of the verses also varies according to some editions. Again I compared the order to

other editions and the order given herein is the order which the majority of those editions

have set the verses in.
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