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Shri Sharada Stotram

ஶாரதா³shேதாthரmh

(’ŋhகா³th³ெரௗ ஶாரதா³நவராthேராthஸவஸமேய)

ரthநாவளீநிrhதைஶல’ŋhக³விph◌⁴ராஜதா³rhணஸுதா⁴கராப⁴mh ।
ஆகNhட²ரkhதாmhப³ரஸmhvh’தாŋhkh³யா iµகா²mh³ஜmh பா⁴தி ஜக³jhஜநnhயா:
॥ 1॥
ஆகNhட²மாநmhரஜநாiνராேகா³ மேமதி ேலாகshய விேபா³த⁴நாய ।
ஆகNhட²ரkhதாmhப³ரஸmhvh’தாŋhகீ³ பth³ேமாthத²ஜாயா phரவிபா⁴தி நmh ॥
2॥
ஏவmh ஸrhவஜக³nhthயphthஸŋhேக³ஸnhநிதா⁴ய ரா ।
இதி ேபா³த⁴நாய ஜக³தாமŋhேக பா³லmh த³தா⁴ மாதshthவmh ॥ 3॥
ஶிஶுவ பத³நதேலாகmh பராதி ேபா³த⁴நாையவ ।
அŋhேக நிதா⁴ய பா³லmh பா⁴தீயmh பŋhகஜாதப⁴வத³யிதா ॥ 4॥
shதா²லாகாkh²யநேயந மாதrhஜக³nhதி ஸrhவாNhயபி பாலயா ।
இthேயதத³rhத²shய விேபா³த⁴நாய பா³லmh நிஜாŋhேக வித³தா⁴ கிmh thவmh ॥
5॥
ஏகேமவாmhப³ரmh வாணி விபmh ச வத³nhதி  ।
நவாmhப³ராணி த⁴thேஸ thவmh ஸுபாணி கத²mh வத³ ॥ 6॥
ஆகாஶவthஸrhவக³தச நிthய இthயாதி³ ேவேத³ऽmhப³ கிலாmhப³ரshய ।
phரthநthவேமகthவமபி phரth³த⁴mh கத²mh நவthவmh ஸம⁴த³iµShnh ॥ 7॥
ராணவshthராணி ந தா⁴ரயா நவாmhப³ராNhேயவ  தா⁴ரயா ।
இதி phரேபா³தா⁴ய ஜநshய நmh நவாmhப³ராNhேயவ த³தா⁴தி வாணீ ॥ 8॥
ப⁴வnh விஜராமரா: பத³ஸேராஜநmhரா இதி

phரkh’Shடத³யயா விேத:◌⁴ ஸகி²ஸேராஜlhயாநேந ।
கரshத²கலஶாmh’தmh நதஜநாய தா³mh shவயmh

மஹாrhஹமணிநிrhதmh சஷகமmhப³ த⁴thேஸ கிiµ ॥ 9॥
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ஶாரதா³shேதாthரmh

thயயா ைநவ ராக³mh காலthதேயऽபி நmhரவrhேக³ஷு ।
இதி ேபா³த⁴நாய வாணீ ரkhதஸுமாநாmh thரயmh த⁴thேத ॥ 10॥
ஹmhைஸேரவ பைர: ேஸvhயா நாஹமnhையrhஜைநதி ।
phரேபா³த⁴நkh’ேத மாதrhஹmhஸmh வாஹmh கேரா கிmh ॥ 11॥
ஹmhேஸ  ஶph³ேத³ கிiµ iµkh²யvh’ththயா shதி²தாஹேமேவதி
விேபா³த⁴நாய ।
விபா⁴ ஹmhேஸ ஜக³த³mhபி³ேக thவthயshமதீ³ேய ’த³ேய விபா⁴தி ॥
12॥
ஹmhேஸாऽphயஹmhஸ இதி ேபா³த⁴மவாphய iµkhதிmh

phராphத: பரshதவ பதா³mh³ஜஸmhரயாth³யth ।
தshமாthதவாmhப³ பத³kh³மமயmh iµiµு-
rhஹmhஸ:ஸமாரயதி வாஹநதாமவாphய ॥ 13॥

விசி’த³யாmh³ஜphரமத³தா³நஸூrhயphரேப⁴
விசிthரக³திசாphரதி²தபாத³பŋhேகேஹ ।

கேராதி கிமயmh ஸதா³ க³மநசாphராphதேய
மராலலநாயகshதவ பதா³ph³ஜேஸவாmh iµதா³ ॥ 14॥

ஹmhேஸா பா³யாnhத⁴காரphரத³லநசேரா யநி ேமாத³phரதா³யீ
பth³மாநாேமஷ ேமऽnhத:shதி²ததிரதேதrhவாரயிthrhயாச ராthெரௗ ।

அphயாேமாத³phரதா³thrhயா நத’த³யஸேராஜாதபŋhkhேதரத⁴shதாth
⁴ேதா thேயவ ேபா³த⁴mh ரசயிவ கிmh ஹmhஸமாேராஹேஶ ॥ 15॥

கrhமாthமநி ஸாrhதா² கிmh vh’ேஷnhth³ர: ர ஏ ந: ।
இthயாதி³காmh திmh வாணி ரshதாthேஷ vh’ஷmh ॥ 16॥
vh’ஷேபா⁴ vh’ஷேபா⁴ ேநா ேசthகத²mh தவ பதா³mh³ஜmh ।
வாணி ேஸவிமrhஹ:shயாthதshமாth³vh’ஷப⁴ ஏவ  ॥ 17॥
vh’ஷmh ரshதாthேஷ கிமth³ய vh’ஷphரதா³நாய நமjhஜேநph◌⁴ய: ।
th³தmh பேயாஜnhமப⁴வphரேமாத³பேயாதி⁴ராகாஶஶிபி³mhப³பŋhேக ॥ 18॥
பஶுப:ஶிேவாऽயதி தmh விஹாய கிmh வாkhததிphரதா³மாஶு ।
பஶுதாநிvh’thதேயऽயmh vh’ஷப⁴shthவாmh ேஸவேத மாத: ॥ 19॥
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ஶாரதா³shேதாthரmh

ஶாrh³லசrhம பவீய ப⁴வாŋhக³ஸmhshத²mh
பீ⁴த: பலாyhய தவ ஸnhநிதி⁴மாக³த: கிmh ।

உாதி⁴ப:ஸரஜாஸநத⁴rhமபthநி
ph³யth³ய ஸmhஶயநிமkh³நமேதrhமமாஶு ॥ 20॥

நபநயநmh mhேஸா vh’ஷாதி⁴ேராேஹ ந காnhயா: ।
த³rhஶயதி தthshthேயாऽபி  vh’ஷபா⁴டா⁴ thேநthேரயmh ॥ 21॥
நீலகNhட²shய ஸாrhவjhயலmh thவthபாத³ேஸவநmh ।
இதி ஸmhேபா³த⁴யnhநீலகNhட²shthவாmh ேஸவேத கிiµ ॥ 22॥
ஶிகீ²iµNh³ஜthயாth³யா:ஸrhேவ thவthேஸவகா இதி ।
th³ேயாதநாய ஶிகீ² கிmh வா மாதshthவாேமவ ேஸவேத ॥ 23॥
நிஶmhய ஸmhphேரதவாnhமரiµth³த⁴rhஷ இthேயவ பிth’Shவஸு: கிmh ।
ஷடா³நேநா ph³ கி³ராmh ஸவிth நmhரshய ஸnhேத³ஹேஜா மமாஶு ॥
24॥
கிmh வrhணயா தவ ஸுnhத³ரதாmh மiνShேயா

யthஸுnhத³ரthவமபி⁴வீய மரப ।
thவா விப இதி ஷNhiµக²மாஶு மாத:

வாஸmh கேராதி தவ பாத³ஸேராஜேல ॥ 25॥
th³’ShThவா thவதீ³யகசஸnhததிநீலேமக⁴mh

ஸrhவrhஷூத³யநேமthய மர ஏஷ ।
நிthயphரஹrhஷத³தயா விரஹாஸShiΝ:

நmh thவத³ŋhkh◌⁴நிகேட shதி²திமாதேநாதி ॥ 26॥
ேககா ந ஜேயshthவாmh ⁴வேநऽshnhமேஹாthஸேவ வாணி ।
இதி நாmhைநவ  வkhmh பா⁴தி thவthஸnhநிெதௗ⁴ ேககீ ॥ 27॥
ஶிகி²ஸூrhயசnhth³ரiµkh²யாநஹேமவாshதா²ய பாலயாத³mh ।
ஜக³தி³தி நிேபா³த⁴நாrhத²mh வாகீ³வ பா⁴ ஶிகி²நமாshதா²ய ॥ 28॥
ஶmhெபௗ⁴ ஸnhதி ஶஶாŋhகஸூrhயஶிகி²ேநா ேநthராபேத³ஶாthஸதா³
ஸாக³rhph◌⁴யmh த இேம நிய கி³ஜாநாத²shய மாதshthவயி ।

வkhthராரkhதபஸுவாஹஷத: ேஸவாmh ஸதா³rhவேத
ேமாதா³ேத³வ  ேத ந சாthர விஶய: கசிth³கி³ராmh ேத³வேத ॥ 29॥

shAradAstotram.pdf 3



ஶாரதா³shேதாthரmh

ேககாேதாऽபி மேநாஹேரண வசஸா thவnhநிrhத: ேகkhயயmh
பாதா³mhேபா⁴ஜக³mh phரபnhந இதி மchசிthேத விபா⁴thயmhபி³ேக ।

ேஜ: பாத³க³phரபthதிரத²வா ேத³ஶாnhதராவshதி²தி:
khதmh சாnhயதரjhதshய வி³தா: ◌⁴ phராஹுrhயேதா பா⁴ரதி ॥ 30॥

ஶிகி²வch²th³த⁴ ஏேவதி நாmhைநவாஹ யத:ஶிகீ² ।
தshமாththவth³வாஹதா சாshய khைதவ விதி⁴வlhலேப⁴ ॥ 31॥
iµkhதாஹாரமmh ஜக³jhஜநநி ேத ஶுph◌⁴ரா³th³ th◌⁴யா கிiµ

kh³வாshத²mh யயமkh³ரth³⁴ஜக³⁴kh³ேபா⁴khmh தேதா லph³த⁴தீ:◌⁴ ।
நாயmh ஸrhப இதி shவேமாஹம⁴நாபேநாேமவாthயஜ-

nhைநவாலŋhkh’திலயத: பரமேஹா த⁴thேத ³த:◌⁴ rhவவth ॥ 32॥
ஆth³யா மthஸமயீ தiνrhம⁴ேபா: ெகௗrhமmh th³விதீயmh வ-

shதth³kh³மmh thவஹாmhப³ ேநthரபத³ேயாrhvhயாேஜந த⁴thேஸ யத: ।
தshமாchசkhரக³mh தேவார சvhயாேஜந பா⁴thயmhபி³ேக

தshமாேத³வ க²ேக³வரச ஸததmh thவாmh ேஸவேத ேமாத³த: ॥ 33॥
விShெணௗ வீய ஜடா³தி⁴வாஸமத² ச shவாthரஶாயிthவம-

phயNhேடா³th³⁴தபதிrhவிஹாய தமmh விjhஞாநஷாமயmh ।
thவாேமவாth³ய நிேஷவேத க² iµதா³வாkh³ேத³வி khதmh ச த-

thேகா வா ஶthஸஹாகாmh  ஸஹேத ேலாேகஷு விth³வjhஜந: ॥
34॥
⁴தாகாஶசேரTh thவேமவ ⁴வேந th³த⁴mh  கா ேதந ேம

vh’th³தி⁴சாப⁴வதி³thயேவthய க²க³ராNhநmh கி³ராmh ேத³வேத ।
ஹாrhதா³காஶசராதி⁴பthயமபி ேம ⁴யாதி³தீchசா²ப³ஶாth

தthphராphthைய தவ பாத³பŋhகஜகீ³ேஸவாmh கேராthயாத³ராth ॥ 35॥
விநதாதth³ப⁴வthவmh phரகடmh phரப⁴ேவth³விநthையவ ।
இதி ³th³ th◌⁴யா க²க³ராTh கிmh விநதshthவthபாத³பth³மேயாrhவாணீ ॥ 36॥
மாநஸவிஹரணஶீலாmh ேத³வீmh thயkhthவாnhயேத³வதாேஸவா ।
ைநேவாசிேததி க²க³ராTh³வஹதி thவாmh தாth³’ஶீ நmh ॥ 37॥
ஸுவrhணநீகாஶ ப⁴வthphரதீககாnhேத: பShவŋhக³த ஏவ ஸாrhதா² ।
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iµபrhணேதthயாthமந ஆகலyhய க²ேக³Th கேராthயmhப³ தவாŋhkh◌⁴ேஸவாmh ॥
38॥
ஆக³thய காலாதி⁴யா  ேவணீ

கி³காம: க²க³ராNhணிய ।
நிேநாchச²thயயமmhப³ைநஜாmh

ph◌⁴ராnhதிmh thவத³ŋhkh◌⁴ேர: பேஸவநாthகிmh ॥ 39॥
ேலாேக ேயக: ப:ஶுkhலசாnhயச kh’Shண ஏேவஹ ।
th³வாவபி ஶுkhெலௗ பௌ த⁴thேத க³ட:³ கிமmhப³ தவ வாஹ: ॥ 40॥
ஹshதாnhதரshத²பரஶுmh ஶmhேபா⁴rh⁴ஷாrhத²மாக³தாnhநாகா³nh ।
th³’ShThவா பீ⁴ேதா ஹணசரணmh ஶரணmh ஜகா³ம தவ வாணி ॥ 41॥
த⁴thேத ரŋhக³mh வி⁴ேரஷ rhே மதா³shயசnhth³ரshதமத: ◌⁴ கேராதி ।
இthேயதேயாrhேப⁴த³விேபா³த⁴நாய ரŋhக³மmhப³ thவமத:◌⁴ கேரா ॥ 42॥
ஸமாரேயயmh யதி³ Shகரshத²-

மph³ஜmh ததா³shயாthபதநmh  த³rhேஶ ।
மேமதி மthவா mh’க³ஶாப³ேகாऽயmh

பதா³ph³ஜேமவாரயேத தவாmhப³ ॥ 43॥
ஶுkhலாெதௗ³ஶஶிநmh shவகீயஶரணmh rhண விசிnhவnhmh’ேகா³
வாNhயாshயmh தவ வீய ’Shட’த³ய:rhே மயா சnhth³ரமா: ।

phராphதேசதி தவாŋhkh◌⁴ஸnhநிதி⁴மஸாவாக³thய ேவகா³thதேதா
நாshnhநாshதி மமாவகாஶ இதி கிmh திShட²thயயmh பா⁴ரதி ॥ 44॥

ரா தவ பதா³mh³ஜmh ஹண ஏஷ ஸmhjhய ேயா
ஜக³thphர⁴ஶிர:shதி²ேத ஶஶிநி ஸmhshதி²தmh phராphதவாnh ।

கிமth³ய ’தி³ஸmhshமரmhshதவ பதா³ph³ஜேஸவாப²லmh
மேஹாthஸவதி³th³’யா சரணஸnhநிதி⁴mh phராphதவாnh ॥ 45॥

பிேப³ரபி மாmh ஸுரா யதி³வஸா சnhth³ேர தேத³-

thயபாயரதmh பத³mh க³ஷுசிரmh ஸசரnh ।
அபாயவசேநாjh²தmh தவ பதா³ph³ஜேயாரnhதரmh

விேலாkhய mh’க³ஶாப³ேகா வஸதி தthர வாkh³ேத³வி கிmh ॥ 46॥
ப⁴khதாjhஞாநமேஹபா⁴ மth³வாஹநஸnhநிேத³வ ।
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நிrhயாnhthவிதி ஸஹஸா கிmh mhஹmh வாஹmh கேரா மாதshthவmh ॥ 47॥
லாலயதி வாணி கிmh thவாmh பசாshய:shகnhத⁴மாேராphய ।
khதத³mh ph◌⁴ராth’mh ேஸாத³rhயாலாலநmh ேலாேக ॥ 48॥
விShNhவrhத⁴thவாthபாலகthவmh மமாshேத

ஸmhஹrhth’thவmh ைநஜேமவாshதி கிmh  ।
shரShrhபா⁴ேவா வாணி நாshதீதி மthவா

தthphராphthைய thவாmh ேஸவேத பசவkhthர: ॥ 49॥
தவாmhப³ராபா⁴வஶஶீய’ŋhக³-

நீகாஶமth◌⁴யthவமயmh நிஶmhய ।
வலkh³நகாrhயாth◌⁴யயநாய கிmh வா

பதா³ph³ஜேஸவாmh வித³தா⁴தி mhஹ: ॥ 50॥
நதாய பாதா³mh³ஜேயாrhஜநாய

ராஜாதி⁴ராஜthவவிதி⁴thஸயா கிmh ।
mhஹாஸநmh thவmh வத³ தா³மmhப³

ஹmh ஸதா³ஸnhநிதி⁴க³mh கேரா ॥ 51॥
வேந ஜாத:mhஹ: நரபி த³வாஸநிரத:

shவஸாmhயmh யthர shயாthஸததவஸதிmh தthபஸேர ।
சிகீrhஷnhph◌⁴ராnhthயா கிmh தவ பத³வேநேஜ நதமேநா

³ஹாவாேஸ th³’ShThவா வஸதிமகேராthதthபஸேர ॥ 52॥
நாத²shயாபி மமாநிேவth³ய ஹண: ேஸவாmh கத²mh phராதேநா-
th³வாkh³ேத³vhயாசரph³ஜேயாதி ஷா ஸாரŋhக³பா³லmh ph◌⁴’ஶmh ।

kh’thவா ஶீkh◌⁴ரபலாயேநாthஸவபரmh ேஸவாmh கேராthயாத³ராth³-

th³’ேயஶ:shவயthயைவ கவாராnhநிேத⁴ ஶாரேத³ ॥ 53॥
ரŋhக³ேவக³shதவ th³’Shடrhவshரŋhக³ேவக³mh பபய வாணி ।
இதீவ க³rhவாத³தி⁴க³mhய மாதshரŋhக³மshthவாmh பேஸவேத கிmh ॥ 54॥
ரŋhக³வchசசலமmhப³ சிthதmh ப³th³ th◌⁴வா th³’ட⁴mh ப⁴khதி³ேணந ஶீkh◌⁴ரmh
।
shதி²ரmh கேராதி ³ணshரக³mh நியmhய கிmh ேபா³த⁴யேஸ ஜநாmhshthவmh
॥ 55॥
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thவமவrhவாmh யமாநதாய த³தா³ rhணmh thவிதி ேபா³த⁴நாய ।
ரŋhக³மkh³ேர வித³தா⁴ மாததீவ மnhேய வத³ கிmh தைத²வ ॥ 56॥
உnhநmhய பாத³th³விதயmh ரŋhேகா³வத³nhநிதீவாshதி கி³ராmh ஸவிth ।
விலŋhkh◌⁴யதாmh கிmh ஸதீ³வேராऽயiµthphthய க³chேச²யமதா²mhப³ரmh வா
॥ 57॥
பேத³ பேத³ தா³நவயதா ேம ப⁴ேவchச²சீநாத²ஸபவாேஸ ।
உchைச:ரவா இthயதி⁴க³mhய மாதshதவாŋhkh◌⁴ேஸவாmh phரகேராதி கிmh வா
॥ 58॥
அேவா வாஹநதாmh ந யாதி தி³விஷth³vh’nhத³யshய ேவதா³இதி

phராஹுshதmh ச நிஶmhய ேராஷஸதshthவthஸnhநிதி⁴mh phராphய கிmh ।
th²யா கrhமேஹா ததீ³யவசநmh ேத³vhயாshதவாmhபா³நிஶmh

வாஹthவmh கீ ஜகா³ம ரகா³தீ⁴ேஶா கி³ராmh ேத³வேத ॥ 59॥
விஹŋhக³mh ரŋhக³mh ரŋhக³mh ச வாஹmh

விதா⁴யாஶுக³mh ph◌⁴ராnhதிமாஸாth³ய கி thவmh ।
க³ஜmh மnhத³க³mh வாஹமth³யாதேநா

phரணmhரshய ேம ph³ வாசாமதீ⁴ேஶ ॥ 60॥
நேதShடதா³நாய ஸதா³ஜலாrhth³ரகராmh³ஜா thவmh யத ஏவ வாணி ।
தshமாதி³ேபா⁴ऽphேயஷ தவாŋhkh◌⁴ஸŋhகா³th³தா³நாmh³ஸmhkhதகேரா
விபா⁴தி ॥ 61॥
ேகசிthphராஹுரைநsh சேயா:ஸாmhயmh  mhப⁴shத²ேல

ஶுNhடா³யாமத²ேவாெதௗlhயப⁴ரா³chச²shதவாகா³தி³தி ।
ைநதthஸmhப⁴விதா தெநௗ க²நதா யshமாthதத:ஶாரேத³

மnhேய thஸவேஸவநாய ஹ ஸmhphேரத:shயாதி³தி ॥ 62॥
மம ெகௗஶிகவாஹநதா ப⁴ேவth³த⁴rhயவshய ேஸவேந கிதி ।
ஶுkhேலப⁴shதவ வாஹ:ஸம⁴nhமாதrhந ஸnhேத³ஹ: ॥ 63॥
ஜmhபா⁴ெரௗ ெகௗஶிகthவmh யத² ச தத³iνேஜ வீய ஸmhயkh³க⁴thவmh
thயkhthவா ஸாth◌⁴வஸாph◌⁴யாமயப⁴லராThெடௗ ஶரchசnhth³ரஶுph◌⁴ர:

।
இnhth³ேராேபnhth³ராதி³ேஸvhயாமபி ஸகலஸுராராth◌⁴யபாதா³ரவிnhதா³mh
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thவாேமவாதிphரேமாதா³thகமலஜத³யிேத ேஸவேத நேமதth ॥ 64॥
மthபாதா³ph³ஜphரணmhரmh நரமதிதரஸா ேஸவேத ேசப⁴iµkh²யா

லrhஹshதாkh³ரராஜth³வரகநகமயshரkh³த⁴ேரthேயவ ேபா³த⁴mh ।
கrhmh ஹshதாkh³ரராஜth³வரகநகஸரmh நாக³ராஜmh phரத⁴thேஸ

வாணி phரph³ கிmh thவmh கமலஜ’த³யாmhேபா⁴ஜஸூrhயphரேப⁴ ேம
॥ 65॥
ஏக:ஶுக: phரth³ேதா⁴ऽshதி பாராஶrhயஸுத: கில ।
ஶுேகாऽபரsh ேகா ph³ ஶாரேத³ phரணதாய ேம ॥ 66॥
ஏகmh ஶரmh பkh³’ய rhவப⁴ேவ ஶுேகாऽயmh kh’தவாnhவிசாரmh ।
ேமாாய நாலmh ஸ இதீஹ ேத³ஹth³வயmh kh³’thவா கிiµ ேஸவேத
thவாmh ॥ 67॥
த³nhேதஷு கிmh தா³³மபீ³ஜ³th³ th◌⁴யா தவாத⁴ேர பி³mhப³தி⁴யாத²வாயmh ।
ஶுக:தshthவnhநிகேட சகாshதி ஸnhேத³ஹkhதாய வதா³ஶு மாத:॥ 68॥
thவா தவாmhப³ நிநத³mh கில கீர³mhப: ◌⁴

கNhேட² தவாshதி ஶுக இthயயமாகலyhய ।
இchச²nhவிநிrhக³மநமshய ப³shதவாth³ய

ஹshதாmh³ேஜ shதி²ரதயா வஸதீதி மnhேய ॥ 69॥
ுதா⁴ऽऽர: கசந கீர³mhப⁴-
shth’ஷாrhதி³ேதாऽnhயச தேயாrh மாத: ।

ஏகsh கrhேthபலமthchச²-

thயnhய: கரshதா²mh’தபாநகாம: ॥ 70॥
பாத³நmhரஷாnhகிmh ேபா³த⁴யிmh லjhஜயா கி³ராmh ேத³வி ।
அபிதா⁴ய ைநஜபmh த⁴thேஸ ஷாkh’திmh ph³ ॥ 71॥
phரஸவிthrhயாmh  ஸுதாநாmh ைநவ ப⁴ேவthஸாth◌⁴வஸmh கதா³சித³பி ।
மthேவதி ேபா³த⁴நkh’ேத ³வரபmh த³தா⁴ கிmh மாத: ॥ 72॥
ஸrhவாthமகthவமத²வா ேபா³த⁴யிmh shவshத²ஸrhவேலாகாநாmh ।
shவீேஷ கிmh ெபௗஷமmh³ஜஸஜாதமாநிநி ph³ ॥ 73॥
ஜ²ெஷௗ shவஜாதிேதா³ஷmh கிமப³லshவலாஶநmh ।
மாதrhநிேவத³நாயாvhயாஜாthகrhணஸபெகௗ³ ॥ 74॥
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அஶkhiνவnhshேதாமவரshthவnhiµக²shய ெஸௗnhத³rhயமயmh ஜகா³ம ।
ரஸாதலmh வkhthரஸஹshரதாmh ச நிநிnhத³ கஜாதப⁴வshய ஜாேய ॥ 75॥
அஶkhiνவnhதshதவ ஸுnhத³ரthவmh shேதாmh மேஹஶாkh³நிப⁴பா³ph³ஜஜாதா:
।
நிநிnh³ராshேயஷு  பசகthவmh ஷThThவmh சShThவmh ச கி³ராmh
ஸவிth ॥ 76॥
நீேலாphயேலாthத:² க² நீலேமேகா⁴

நmhராshயமth◌⁴யாthகவிதாphரவாஹmh ।
phரவrhதயthயாஶு வத³nhதி ைசநmh

மாதshதவாphரப⁴வmh கடாmh ॥ 77॥
நீேலாthபேல thவnhநயேந  மாத-

shத³thத²ேமக: ◌⁴ ககடா: ।
ஸ நmhரவkhthராthகவிதாphரவாஹmh

phரவrhதயthயாஶு ந ஸmhஶேயாऽthர ॥ 78॥
மாலா விபா⁴thயmhப³ தவாth³ய கNhேட²

khவசிchச ரkhதா கசித³chச²வrh ।
பி³mhபா³த⁴ரshய phரப⁴யா  நாஸா-
மேணச கnhthேயதி விதrhகயா ॥ 79॥

அே நதசிthதஸmhshதி²ததேமாநிrhவாபேணऽபி ம-

சாŋhேகநாphயதshதவாshயரஜநீநாேதா² கி³ராmh ேத³வேத ।
ேணநாŋhகஜா ப³:shதி²ததேமாமாthராபேநாத³ேம-

ph³ேஜநாயமேஹா கத²mh ஸ லப⁴தாmh ஸாmhயmh ஜக³nhமாth’ேக ॥ 80॥
ேத³பா³நாமநிேமஷதாth³ய ஸப²லா ஜாதா தவாmhபா³நிஶmh

வkhthராph³ஜshய நிthஸுரபேதshதth³வthஸஹshராதா ।
ெகௗ³ஶshய த³ஶாதா கமலஜshயாShடாதா பா⁴ரதி

khெரௗசாேரrhth³விஷட³தாபி ப²லkh³ஜாேததி ஜாநீமேஹ ॥ 81॥
அshயாph³ஜshய ஸமாரேய மmh ப⁴ேவnhேமாேதா³ ரஜnhயாmh பரmh

ைநவாநீthயத ஏவ சmhபகஸுேமநாேலாchய நீேலாthபேல ।
ேஸேவேத தவ வkhthரபth³மமநிஶmh ேநthராபேத³ஶாnhiµதா³
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ராthெரௗ வாஸரமth◌⁴யேமऽபி ஸுக²த³mh வாkh³ேத³வி ந th³வாபர: ॥ 82॥
சnhth³ர: ெஸௗஹாrhத³chச²mhshதவ iµக²ஶஶிநா phராphய vh’th³தி⁴mh
வலே
பே phராphேயஷத³mhப³ phர’த’த³யசாப⁴வthrhணிமாயாmh ।

th³’ShThவாத² thவnhiµேக²nh³mh mh’க³ஶிஶுரதmh shவmh ச சிேநந
khதmh
லjhஜாkhதshதேதாऽயmh phரதிதி³வஸமேஹாணதாmh யாதி kh’Shேண

॥ 83॥
th³’Shடmh வாkh³ேத³வதாயா வத³நஸரஜmh ேயந ⁴ெமௗ கதா³சி-
chch²’ŋhகா³th³ெரௗ தshய வkhthராthஸரஸபத³தா வாkhததிrhநி:ஸேரth³தி⁴

।
நீஹாராth³ேரrh³ஹாத:ஸுரவரதநீ யth³வதா³வphரயthநா-
nhநிrhக³chச²thேயவ தth³வnhந  க² விஶேயாऽshமாகமthராshதி கசிth

॥ 84॥
ஏகாபி நாநாவித⁴பத⁴rhth-

thேயதாth³’ஶாrhத²shய விேபா³த⁴நாய ।
ேவNhயாmh ⁴ஜŋhகீ³ நயேந ரŋhகீ³
மth◌⁴ேய ச mh phரதிபா⁴ கிmh thவmh ॥ 85॥

கmhெபௗ³ பth³மmh பா⁴தி பி³mhப³mh  தshnh
மlhபŋhkhதிசாபி நீேலாthபேல th³ேவ ।

ஸrhவmh ேயதth³பா⁴தி ைஹmhயாmh லதாயாmh
ைஶேல சாshnhபயைததth³விசிthரmh ॥ 86॥

விராஜேத கசந வாராஶி-
rhேநந khேதா ந  கmhப³ேவாऽthர ।

கmh³பshத²shthவயேமவ மாத:

ஸேநthரமாshயmh தவ ைசநமாஹு: ॥ 87॥
அகலŋhக: கிiµ சnhth³ர: கிmh வா ஸth³ய: phர²lhலமmh³ப⁴வmh ।
ெஸௗnhத³யrhதவShமth³வkhthரmh கிmh வா தவாmhப³ ந  ஜாேந ॥ 88॥
⁴ஜகீ³வா தவ ேவணீ கிmh வா கரபth³மShபரஸேலாபா⁴th ।
ஆக³தம⁴Thபட ஜாநீேமா ைநவ விதி⁴காnhேத ॥ 89॥
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நாேக³nhth³ரmhபா⁴த ேஹமmhெபௗ⁴
கிமmhப³ ேகாெகௗ தவ கிmh ெசௗ வா ।

விேவkhமthராshதி ந ேநாऽth³ய ஶkhதி-
shthவேமவ மாதrhவத³ தா⁴th’ஜாேய ॥ 90॥

பேயாெஜௗ rhெமௗ வா ஸுரவரஶிேரா⁴ஷணமணீ
த வா கlhபாth³ெயௗ நதஜநசயாபீ⁴Shடவரெதௗ³ ।

பேத³வா மாதshேத ந ததி³தி விேவkhmh  விப⁴ேவா
வயmh தshமாchசீ²kh◌⁴ரmh வத³ கமலஜாதphயதேம ॥ 91॥

நிrhக³thய ைஶலமth◌⁴யாthஹரmh காசிth³க³தா ⁴ஜகீ³ ।
தாmh ஶmhஸnhதி  ஸுதி⁴ேயா மாதshதவ நாபி⁴ேராமாmh ॥ 92॥
ஸரshயா ஜாேதயmh ந  க² கnhதா³kh²யகி³த:

ஸiµth³ரmh ேநா யாதா யபி  வரைஶலth³வயக³தா ।
விபா⁴தீthத²mh காசிththவயி க² கி³ரா ேத³வி யiµநா

வத³nhthேயநாmh நாபி⁴phரsh’ததiνஜாmh கவிவரா: ॥ 93॥
கிmh தthபேயாஜkh³மmh ரmhபா⁴shதmhெபௗ⁴ தேதா vhேயாம ।
தthர ஸர:ஸmh’லmh த³ப ைஶெலௗ தத: பேயாஜாதmh ॥ 94॥
th³’Shடmh வாkh³ேத³வேத ேத ஸரஜக³ளmh பாத³kh³மmh  ரmhபா⁴-
shதmhபா⁴th³வயmh தthத³ப க³க³நmh மth◌⁴யபா⁴ேகா³நmh

மnhேய நாபி: ◌⁴ ஸர:shயாthத³ப கலேய ேராமபŋhkhதிmh mh’லmh
ைஶலth³வnhth³வmhெசௗshயாthத³ப கமலmh thவாshயேமேவதி மnhேய

॥ 95॥
மாmh th³ரShமாகாஶக³தmh  மrhthயா வkhthேராnhநேத: khேலஶதா ப⁴ேவ:

।
இதீவ மthவா த⁴ரணீmh க³ேதாऽயமmhபா³shயலயாthதவ rhணசnhth³ர: ॥
96॥
தவாshயலயாth³த⁴ரணீmh க³தshய ஸுதா⁴mhஶுபி³mhப³shய நிேஷவய ।
iµkhதாஸராmh ஷத:ஸமாகா³thதாராததிrhவாkh³ஜநநீதி மnhேய ॥ 97॥
ஶாரேத³ தவ பத³mh phரஸய phராphமshய ஸth³’ஶthவமேஹா கிmh ।
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கNhட²த³kh◌⁴நஸேல phரதிக⁴shரmh பŋhகஜாnhதப: phரசரnhதி ॥ 98॥
ஶாரேத³ தவ பதா³mh³ஜkh³மmh ேய shமரnhதி மiνஜா ⁴விேலாேக ।
மதாmh ச வி³ஷாmh ⁴ க³Nhயாshேத ப⁴வnhதி ந  தthர விசார:॥ 99॥
வாதாஹதாph³தி⁴லஹததிெதௗlhயபா⁴ேஜா

வாச: phரயthநமநேபய iµகா²ரவிnhதா³th ।
வாேத³ஷு யthகணயா phரக³லnhதி mhஸாmh

வாkh³ேத³வதா ப⁴வ வாசி²தth³த⁴ேய ஸா ॥ 100॥
யshthவாnh³நிப³th³த⁴தி³vhயமடாmh ஶுkhலாmhப³ராலŋhkh’தாmh

iµth³ராshதகமாகாmh’தக⁴டாnhஸmhபி³ph◌⁴ரதீmh th◌⁴யாயதி ।
தshயாshயாthஸரஸா ஸுவrhணக⁴தா ஸாலŋhkh’தா வாkhததி-
shrhணmh நி:ஸரதி phரயthநரதா நி:ஸmhஶயmh பா⁴ரதி ॥ 101॥

அநாயாஸாதா³shயாத³மரதநீரஸth³’ஶீ
ததிrhவாசாமாஶு phரஸரதி ஶிேஶாரphயiνதி³நmh ।

kh’பாலmhபா³பாŋhேக³ kh’ஶதரவலkh³ேநऽkh’ஶேச
ந ஸnhேத³யthராஹmh ஸரஜப⁴வphராணத³யிேத ॥ 102॥

கதா³சித³பி ேயா நரshதவ பதா³mh³ஜmh ப⁴khதிேதா
விபா⁴வயதி ஶாரேத³’த³யபŋhகேஜ தshய  ।

vhரேஜரபி தா³ஸதாmh nh’பவராshததா²வாkhததி:
ஸுதா⁴ஶிதநீஸகீ²வத³நபth³மேதா நி:ஸேரth ॥ 103॥

ஜேடா³ऽபி ஜக³த³mhபி³ேக தவ kh’பாதmh வீணmh
phரபth³ய ஸுரநாயகmh ஜயதி ஸthவரmh ஸmhபதா³ ।

iµகா²mh³ஜநிரrhக³லphரவிக³லth³வேசாைவக²-

விநிrhதஸுராபகா³shமயப⁴ரச ஸஜாயேத ॥ 104॥
ஶிேவ thவத³ŋhkh◌⁴பŋhகஜphரணmhரவாkh³ஜ²தா

ஷாரைஶலக³வரmh ஜகா³ம ஜiνகnhயகா ।
ததshதேதாऽபி தாவகphரணmhரகீrhதிதrhதா

ஶிவshய ைஶலகnhயகா ஜடாkh²ய³rhக³மாவிஶth ॥ 105॥
ேக வா ந rhrh⁴வி காvhயமmhப³ஶph³தா³rhத²விjhஞாநஜசிராய ।
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சிthரmh thவத³ŋhkh◌⁴mh பேஸவேத ேயா ஜேயthஸ வாசshபதிமாஶு வாkh³பி: ◌⁴
॥ 106॥
பசாshயஷNhiµக²சrhiµக²நாக³ராஜா:
shேதாmh ந ேதऽmhப³ சதmh phரப⁴வnhதி கிசிth ।

ஏகாநந: கத²மஹmh தவ ஶkhiνயாmh தth
shேதாmh ததா²பி சபலmh phரஸஹshவ ஸூேநா: ॥ 107॥

யாவth³வாசாmh ஸவிth phரணதஜநவேசாதா³நப³th³தா⁴த³ேர ேத
பாதா³mhேபா⁴ஜmh phரணnhmh கலயதி தி⁴ஷmh ஜnhமேகாऽபி ேலாக: ।

தாவth³ேத³ேவnhth³ரத³thதphரவரமணிக³ப³th³த⁴பீட²shய மth◌⁴யா-
³thதா²யாஶு phரதா⁴வthயமர³ரேஹா மாமயmh ேஜShயதீதி ॥ 108॥

iµkhதாஹாரஷாjhஜக³jhஜநநி ேத ேஸவாmh கேராthயாத³ராth
ேத³வாநாmh ஸதி³thயேஹா மகரராடா³ேலாchய ேஸவாmh shவயmh ।

கrhmh ஹாரேஷண கmh³ஸth³’ேஶ கNhேட²விபா⁴தீதி ம-

chசிேத பா⁴தி நrhவத³nh சரா: கிmh தmh ந ஜாநாmhயஹmh ॥ 109॥
பாபீயாநிதி ஸஜஹா கவாராnhநிேத⁴ ஶாரேத³

ஸrhவாெகௗ⁴க⁴பேயாதி⁴பா³ட³வஶிேக² thவmh மாமநாத²mh யதி³ ।
தrhேயதாth³’ஶபாபேகாஸதmh ஸrhைவச ³kh’தmh

ேகா வா மாmh பபாலேயthகமலஜphராணphேய ph³ ேம ॥ 110॥
ப⁴khதிந இதி மாmh ஜஹா கிmh மாதரth³ய ஜலஜாஸநphேய ।
ஸnhthயஜnh ⁴வி தrh மாதரshதth³வேத³வ நிஜஜாnhஸுதாnh ॥ 111॥
விசிஹஶŋhகரphரph◌⁴’திநிrhஜராkh³rhயாrhசிேத

phரணmhரஜட³தாதமshததிவிேப⁴த³ஸூrhயphரேப⁴ ।
நமthஸுரஸதீகசphரவிலஸthphரஸூநshரவ-

nhமரnhத³தநீphலவthபத³ஸேராேஹ பா மாmh ॥ 112॥
jhவராதி³நிகி²லாமயாnhகணயா கி³ராமmhபி³ேக

நிவாரய விபா⁴வபதிஸமாநவkhthராmh³ேஜ ।
shவராதி³⁴வநாதி⁴பphரணதபாத³பாேதா²ேஹ

கராth³’தஸுேத⁴ऽநிஶmh தி³ஶ ஸுக²mh ஜநாநாmh iµதா³ ॥ 113॥
பth³மாஸநshேத²ஸரேஹாthத²ஜாேய வஸ thவmh ’த³ேய ஸதா³ ேம ।
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ேதநாஹமாஶா: ஸகலா ஜேயயmh ந தthர ஸnhேத³ஹலேவாऽshதி ேமऽmhப³ ॥
114॥
யmh ேத³வவrhயா:ஸiµபாஸேத  தmh ேத³நாShடத³மாஶு மாத:

மnhேத³தராphயmh ஸுஜட:³ கத²mh வா விnhேத³யமŋhkh◌⁴mh தவ வாkhஸவிth ॥
115॥
ஸமshதவshnhயபி ஸnhதி மாதshthவthஸநிெதௗ⁴ கிmh  ந மnhமேநாऽshதி
।
தthர phரமாணmh ஜநிேரவ ேமऽth³ய தத³phயதshthவmh  ஸnhநிெதௗ⁴ ேத ॥
116॥
ேலாகphரth³தா⁴ph³தி⁴தேதsh மாநமாஹுrhth³விலாதி⁴கேயாஜநாநி ।
நாth³ராம நாெரௗShம ப⁴வthkh’பாph³ேத⁴rhமாநmh பேயாஜாதப⁴வshய
ஜாேய ॥ 117॥
ந தா thவmh ஸுைமrhமேநாjhைஞrhந ஸmhshதா ’th³யபைத³ச
பth³ைய: ।
ந ஸmhshmh’தா ’thகமேலऽபி ஜா ததா²பி மாதrhத³யேஸ ஜேநऽshnh
॥ 118॥
ைநவாஹமாநீய ஸுமாநி தி³vhயாnhயாராத⁴நmh ேதऽகரவmh கதா³பி ।
ததா²பி மாத:ஸஹஜாiνகmhபாைத:கடாை: பபா மாmh thவmh ॥ 119॥
var பபா
ேய phராணேராத⁴phரiµகா²nhphரயthநாnhrhவnhதி ேலாகா:shவஸதாய ।
ேத ைநவ ஜாநnhதி பரmh phரமmh தவாmhப³ கlhபth³மப³th³த⁴ஸkh²யmh ॥
120॥
அvhயாஜகாNhயமயி phரத³ஸுvhயா’தீநாmh ததிமாஶு யchச² ।
நvhயாநி காvhயாநி கேரா மாத: khரvhயாத³ைவphரiµகா²மேரTh³ேய ॥ 121॥
திShேய ேக³ஸŋhக⁴க³தா  ஶkhதிதீவ ஸmhயkhபசிnhthய ேத³vhயா: ।
நாஸாஸth³’thவமேஹாऽதி⁴க³nhmh மாலாthவமா: க² சmhபகாநி ॥
122॥
சmhபகஸுமாநி மாதrhநmh நாஸாஸth³’தாmh க³nhmh ।
ஸததmh மாலாvhயாஜாthேஸவnhேத பŋhகஜாதப⁴வஜாேய ॥ 123॥
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அவ ஜக³த³mhப³ஸதா³ மாmh ஸவiµkh²யகrhமபி⁴shShேட ।
நவநவகவிthவதா³நphரவேண கஜாதஜnhமஸுkh’தமயி ॥ 124॥
கதநயேந வதி³தி³கீ³ஶேஸvhயபத³பth³ேம ।
அத⁴ரதபி³mhேப³ தph³ஜiµகி² phரேத³ மம ெஸௗkh²யmh ॥ 125॥
sh²ர ஜக³த³mhப³ஸதா³ ேம மாநஸபth³ேம ஸேராஜப⁴வஜாேய ।
வரதா³நநிரதபாேண வீபாேணऽத⁴ேர ேஶாேண ॥ 126॥
ராகாசnhth³ரஸth³’mh தவ iµக²பth³மmh ’த³mh³ேஜ shமரதாmh ।
கவிதா ேச⁴யாthதthராmhப³, ந ேமऽshதி ஸேத³ஹ: ॥ 127॥
கnhயாmh லைஶலபேதrhமாnhயாmh iµரைவiµkh²யேத³வதேத: ।
ெநௗகாmh ப⁴வாmh³ராேஶrhெநௗmhயஹமநிஶmh ஶஶாŋhகஶிஶுஶீrhஷாmh ॥
128॥
காசந காசநக³rhவnhயkhகார⁴ணேத³ஹகாnhதிஜ²mh ।
கமநீயகவநதா³thmh கமலாஸநஸுkh’தஸnhததிmh கலேய ॥ 129॥
தiνதகா³ŋhேக³யசி: கரth◌⁴’தth³ராமாகாmhபா⁴ ।
தiνதாthதாமரஸாஸநஜாயா ஜாTh³ெயௗக⁴வாரணmh ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 130॥
மnhrhதிநீகாஶதiνmh sh’ஜாஶு phரவிய தshயாmh  வாஸமthர ।
vhயாkh²யாநபீேட²ஜக³தாmh ஸுகா²ய சிராய மாதrhவசஸாmh ஸவிth ॥ 131॥
மமாshயமth◌⁴யாத³பஶph³த³kh³வாŋh ந நி:ஸேரth³வாணி kh’பாபேயாேத⁴ । -

shவphேநऽபி லாrhத²kh’ேதஷு ஜlhேபShவபி phரபnhநாவநப³th³த⁴தீ³ே ॥
132॥
யாmh Sh:திஶைதrhiµநிஸாrhவெபௗ⁴மா:
பாஶாபேநாத³சராmh பரேமShபthநீmh ।

தாmh chச²ஸrhவவிஷேயஷு விரkhதிதா³thmh
ஶாரதா³mh கதசnhth³ரகலாmh நமா ॥ 133॥

ேய thவthபதா³mh³ஜஸமrhசநலph³த⁴ஹrhஷா
ேராமாசக³th³க³த³கி³ர:shரவத³பth³மா: ।

ேத பாவயnhதி த⁴ரணீmh shவபதா³ஜஸŋhகா³-
nhநாshthயthர ேகாऽபி விஶேயா வசஸாmh ஸவிth ॥ 134॥
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சnhth³ரசேகாராமயmh கைர:shைவ: கேராதி th’phதாmh தப ஏவ ।
தவாshயசnhth³ரsh நமchசேகாராnh கேராதி மாத:ஸததmh  th’phதாnh ॥
136॥
ஆக³chச²த மthபாெதௗ³ phரணமத ப⁴ஜேதShடநிகி²லஸmhபthதீ: ।
இதி நmhராmhshthவய கிmh phரஸாேதநாmhப³ஹshதபth³ேமந ॥ 136॥
வாணீ வீmhஹshதபth³ேம நிதா⁴யshவீயmh பா⁴வmh த³rhஶயthயmhபி³காெஸௗ
।
shதி²thவா ேகkhயாmh பா⁴வமphயnhயதீ³யmh ஸrhவாthமthவth³ேயாதநாேயதி
மnhேய ॥ 137॥
பீதாmhப³ராth³யா:ஸுரநாயகா ேம பதா³kh³ரநmhரா இதி ேபா³த⁴நாய ।
பாதா³kh³ரலmhபி³ phரத³தா⁴ மாத: பீதாmhப³ரmh கிmh வத³ தா⁴th’ஜாேய ॥
138॥
ஆத³rhஶமph³ஜாவஸதி: கதா³பி நாshதீதி ேலாகphரர: phரவாத:³ ।
கிமnhயதா²கrhமmh கேரா பாதா³ph³ஜமாத³rhஶkh’தphரசாரmh ॥ 139 ]] ।
ஆத³rhஶவthshவchச²தேரஷு சிthேதShேவவாŋhkh◌⁴பth³மmh மம பா⁴தி ஸmhயkh
।
இthயrhத²மாேவத³யிmh நதாநாமாத³rhஶvh’thதிmh phரகேரா பாத³mh ॥ 140

॥
ஸkh’thphரணnhth’நபி ப⁴khதேலாகாநேநகதா⁴ கிmh phரணதாnhவிபா⁴vhய ।
ததா³iν³Nhேயந ப²லாநி தா³மாத³rhஶமŋhkh◌⁴ேர:ஸவிேத⁴ த³தா⁴ ॥ 141॥
லph³த⁴phரதிShட:² பrhணசnhth³ேர கேரா வாஸmh கத²மrhத⁴சnhth³ேர ।
ஏவmh கலŋhக: பசிnhthய நீலரthநாபேத³ஶாthகிiµ பா⁴தி ஶீrhேஷ ॥ 142॥
கமலாஸநshய பthrhth◌⁴யாநாthஸததmh பதிvhரேத கித³mh ।
கமலாஸநthவமாகா:³shவயமபி வாசாmh ஸவிth ேம ph³ ॥ 143॥
ஸதாmh ’த³ph³ேஜஷு வஸாmhயஜshரthயrhத²மாேவத³யிmh ஜநாநாmh ।
பth³ேம நிவாஸmh phரகேரா மாத: கி பth³மேயாேநrhத³யிேத வதா³shைம ॥
144॥
ஹshேதநாதா³ய ஶீkh◌⁴ரmh நத’த³யஸேராஜாதேஶ கி³ராmh கிmh
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சாசlhயmh தthர th³’ShThவா ப³ஹுலமத² நிஜmh யாஸநthவmh
phரகlhphய ।
அth◌⁴யாshேத shைத²rhயth³ th◌⁴ைய பரஹ ப⁴வதீ ப⁴rhth’khதா
யஜshரmh
மா: thேரஷு rh phரப⁴வதி க ேஹஶூnhையவ வாணி ॥ 145॥

ரத²shதி²தாmh மாmh மiνஜா ஜக³thயா பயnhதி ேய ப⁴khதிதாnhதரŋhகா:³ ।
மேநாரதா²வாphதிரேஶஷத: shயாthேதஷாதி th³ேயாதயிmh ரத²shதா² ॥
146॥
பth³மாஸநshதி²ெதௗ மம பத³ேயா:sh²டதா ப⁴ேவnhைநவ ।
நmhரஜநாநாதி கிmh திShட² பாெதௗ³விvh’Nhவாநா ॥ 147॥
உபவிShடாயாshதnhth³ கதா³சித³பி ேம நதாவேந phரப⁴ேவth ।
இதி திShட² கிiµ நmhராmhshதnhth³ராநாவிmh கி³ராmh ேத³வி ॥ 148॥
மthபாதா³mh³ஜேஸவகாநதிஜவாthஸmhஸாரவாராnhநிேத⁴-
ராkh’Shேயாth³த⁴ரணmh விேத⁴யம⁴ேநththதா²ய பth³மாஸநாth ।

ேயா வா கசிதி³ேஹthய ஜnhமஜலெதௗ⁴ மkh³ேநாऽஹமshthயேதா
மாmh ரேதி ஸமாவேயதி³தி iµதா³ திShட²shயேஹா வாணி கிmh ॥

149॥
ஆகrhஷதி யதா²யாmh யயshகாnhதமணிrhth³தmh ।
தைத²வ thவnhiµகா²mhேபா⁴ஜmh நதசிthதாநி ஶாரேத³ ॥ 150 ॥
தா⁴: Nhயததி: காசிth³வாசாmh தா⁴mh த³தா³ ேம
யாmh th³’ShThவா லjhேதா ⁴யாthஸுராசாrhேயாऽபி தாth³’ஶீmh ॥ 151॥
கடாதநீலாph³ஜா கmhப⁴நிப⁴shதநீ ।
கேரா மம கlhயாணmh கமலாஸநகாநீ ॥ 152॥
கஜப⁴வNhயராேஶ கmhரshததசேகாரப³nh⁴சேய ।
கmhஸமத³மrhத³நசேண கசந ஷாrhத²மrhத²யnhெநௗ ॥ 153॥
மதிதஸுர³க³rhவாnh phரrhவதீmh ஶீkh◌⁴ரேமவ பத³நmhராnh ।
கலேய ’தி³ஜக³த³mhபா³mh கரபth³மலஸthஸுதா⁴mhபா⁴mh ॥ 154॥
உnhநmhேயாnhநmhய ஸnhth◌⁴யாதி³சnhth³ரராஜதபாthரகmh ।
யாநீகாநீ தாராஸுமாநி சிேநாதி கிmh ॥ 155॥

shAradAstotram.pdf 17



ஶாரதா³shேதாthரmh

தீராthதீரmh சரnhதீ கமலஜத³யிதா ேபாதவrhேயண ேமாதா³-
thகாNhயாkhராnhதேசதா நதநரநிகரmh ேபா³த⁴யthேயநமrhத²mh ।

ஸmhஸாராபாரnh⁴mh மம பத³ஸரஜாதவிnhயshத³th³தீ⁴nh
ப⁴khthயாkh²ேயேநா³ேபந th³தஹமiνஜாmhshதாரயாதி நmh ॥ 156॥

வநஜாஸநவரமாநிநி ஸmhயkhகrhmh கிமாஸநmh பth: ।
வநஜாநி பthரShபாNhயாநயேஸ கபாணிபth³ைமshthவmh ॥ 157॥
kh³ராணShபvh’nhத³mh th³’ShThவா th³’ShThவாiνக⁴shரமmhப³ கிiµ ।
வநஜாநி ShபவrhயாNhயாநயேஸ கிmhவிதா⁴நீதி ॥ 158॥
அவநரதாயா: கிiµ மம பேத³ பேத³ைநவ ப⁴வதி வநக³மநmh ।
இthேயகைத³வ வநஜாnhயாநயேஸ கமth◌⁴ேயந ॥ 159॥
த³Nhட³th◌⁴’th³ப⁴யநிவாரேணch²பி⁴rhத³mhப⁴ேமாஹiµக²ேதா³ஷவrhைத: ।
த³Nh³ேதth³யசையrhநிேஷவிேத த³nhதிlhயக³மேநऽவ ஶாரேத³ ॥ 160 ॥
வாசாஶ: phரப⁴வதி யதா³ேலாகமாthராjhஜடா³kh³rhேயா

நாகாதீ⁴ஶ: phரப⁴வதி ததா² ரŋhகவrhேயாऽபி ேலாேக ।
தchசnhth³ராph³ஜphரiµக²நிபி³டா³ஹŋhkh’ேதrhேப⁴த³த³mh

நிthயmh வkhthரmh ’த³யஹேர பா⁴வயா thவதீ³யmh ॥ 161॥
அதிசபலmh மம ’த³யmh தவ பmh சாதிஸூமதி நிக³மா: ।
கத²மmhப³ மாமகீநmh மந ஏதth³ேவth தாவகmh பmh ॥ 162॥
ஐŋhகாரshதவ பீ³ஜmh வத³ேந மம வஸ ஸrhவதா³வாணி ।
ேதநாஹmh ஸகலாrhதா²nhphரmh ஸmhஸாத⁴யா ேநா விஶய: ॥ 163॥
இதி ’ŋhேக³ ஜக³th³³ ஸchசிதா³நnhத³ஶிவாபி⁴நவnh’mhஹ-

பா⁴ரதீshவாபி: ◌⁴ விரசிதmh ஶாரதா³shேதாthரmh ஸmhrhணmh ।
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