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umA akSharamAlA

உமாऽரமாலாshேதாthரmh

அரmh வாkhபதா²தீதmh ’ராஜநிபா⁴நநmh ।
ரதாth³வாம ந: கிசி³வாஹநேமாஹநmh ॥ 1॥
ஆகாஶேகஶமmh ஆகாரவிேதாrhவஶீmh ।
ஆஶாநஜநth◌⁴ேயயாmh ஆஶாபாலாrhசிதாmh iνம: ॥ 2॥
இnhth³ரphரph◌⁴’திகீ³rhவாணவnhதி³தாŋhkh◌⁴ேஶஶயா ।
சnhth³ரshதநnhத⁴யாபீட³ஜாயா விஜயேததராmh ॥ 3॥
ஈவmh ஸrhவ⁴தாநாmh க: ஶிவாmh shேதாவர: ।
சrhபி⁴ரஸேமேதா நா வத³ைநதபா³ஹுபி: ◌⁴ ॥ 4॥
உமா நாமாதி³மா பா⁴மா வாமா யாமா விமாநமா ।
விமாநமாnhயமாயா மா பி⁴மா ராமாiνமா மா ॥ 5॥
ஊmh தmh த³ணmh மா:shமரா நிஜமாஸநmh ।
யshமாத³ஹmh பph◌⁴ரShட: கlhகீ ⁴⁴வநmh க³த: ॥ 6॥
’mh சுேஷா jhேயாதி: பா³லா ைஶலshய சுஷ: ।
ஹரshய சுஷ: காnhதா மாேதாமா மம சுஷ: ॥ 7॥
’காரmh ேவShதmh th³வாph◌⁴யாmh நாph◌⁴யாiµப⁴யேதா தி³ஶmh ।
ஆகாேரா வா ம: பாmh ஸ சnhth³ேரண வதmhத: ॥ 8॥
lh’கார: ஶீதலாபாŋhகி³ ககாேரேணவ ஸrhவதா³ ।
Shட ஏவ thவயா ெகௗ³ ேமத⁴nhவா phரjhயேய ॥ 9॥
lh’காேராऽmhப³ thவயா பா³lhேய கலபா⁴ணி பா⁴த: ।
நேசத³யமஸnhவrhே kh³’யேத கத²மாக³ேம ॥ 10॥
ஏணshதநnhத⁴யாேலாகmh ஏகாnhதாேலாசநாmh’தmh ।
ஏகாmhரநாயகth³’ேஶாrhபா⁴kh³யmh விஜயேததராmh ॥ 11॥
ஐவrhயmh க: மாநீShேட கி³ஜாயா: phரபா⁴mh ।
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உமாऽரமாலாshேதாthரmh

சாமரkh³ராணீ யshயா:shவயமmhேபா⁴ஜவாநீ ॥ 12॥
ஓŋhகார இவ ஶrhவshய ŋhகாரshதவ வாசக: ।
அநேயாரmhபி³ேக ேப⁴த³mh ேயா ந ேவத³ஸ ேவத³ நா ॥ 13॥
ஔதா³rhேய ேத³வதா ேத⁴iν: ெஸௗnhத³rhேய மணிthகா ।
shவயmh ஶkhதிrhநக³ஸுதா thேலாகீ ராjhயமrhஹதி ॥ 14॥
அmhஸேயாrhவிநதmh ஸmhய³nhநதmh சmhப⁴ேயா: ॥
அmh’தmh ஶŋhகரth³’ேஶா: பரmh ஜயதி ைத³வதmh ॥ 15॥
அ:Nh²thேதாऽப⁴வth³ேயஷு ேதஷு த³rhஶிதவிkhரமா ।
யாதா⁴ேநஷு பீ⁴ேமஷு பா ேவா பீ⁴மபா⁴நீ ॥ 16॥
கமலாஸுேதந யthராth kh’தாநி ஶ ◌்’ŋhகா³ரதnhthரஸூthராணி ।
shேதாகாnhயபி ப³ஹுலாrhதா²nhயக³ஜாஹதாநி பாnh thவாmh ॥ 17॥
க²mh ப⁴வதீ ⁴rhப⁴வதீ பவேநா ப⁴வதீ ஹுதாஶேநா ப⁴வதீ ।
ஸலmh ச ேத³வி ப⁴வதீ ப⁴வதீmh thவா ந கிசித³பி ॥ 18॥
க³ணபதேய shதநக⁴டேயா: பத³கமேல ஸphதேலாகப⁴khேதph◌⁴ய: ।
அத⁴ரமெணௗ thரேத த³தா⁴ பீஷமmhப³ thவmh ॥ 19॥
க⁴நமதிதா³யகேவணீ வாணீபதிiµkh²யேத³வதாவிiνதா ।
ரபாணிkh³’தீ rhணmh வித³தா⁴ ேம காமmh ॥ 20॥
ஙthவmh வாத³shய ெபௗ மாத: ேகநாபி ŋhக³ேப⁴ேத³ந ।
thவth³பதா ராேரshதத³பா⁴ேவ  th³வேயாைரkhயmh ॥ 21॥
சசலவிஶாலநயநா ŋhக³சா சசகநீலகசா ।
பசiµக²shய ரnhth◌⁴ ஜக³ேதாmhऽஹ:ஸசயmh ஹர ॥ 22॥
ச²thரkh³ரஹணநிேயாjhயா த³ஶஶதேநthரshய பா⁴நீ யshயா: ।
தshயாசரணiµமாயா ப⁴வாதேப khயதாmh ச²thரmh ॥ 23॥
ஜmh³கநாயகநயநjhேயாthshேநயmh ரŋhக³ஶாயிேநா ப⁴கி³நீ ।
அகி²லாநாமNhடா³நாமதி⁴ராjhஞீ விஜயேத சNh³ ॥ 24॥
ஜ²ŋhkh’திmh கேராதி ேசnhநமthதஷThபதா³வ

யnhiµகா²mh³ஜnhமநா ஸுக³nhதி⁴நா நிமnhthதா ।
கrhணnhதலph◌⁴ரமாth³ப⁴ேவந ைநவ வாrhயேத
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ைஶலஶkhரthகா ⁴ேநா ஸா மம ph◌⁴ரமmh ॥ 25॥
ஞமஙணநா:ஸmhphேராkhthதா சபகடதாkh²ேயஷு ெகௗ³ வrhேக³ஷு ।
உthதமஸmhjhஞா: phராjhைஞ: நரவrhேக³  thவத³ŋhkh◌⁴ரதா: ॥ 26॥
டŋhkh’திiµக²ததி³khகmh ஸjhயmh பா³ஸநmh கேர த³த⁴தீ ।
th◌⁴ேயயா மாயா ஶப³ ஶthப⁴யmh தrhகாேமந ॥ 27॥
ட²ŋhகமrhவmh லmhயா phரஹஸnhphரவத³shயலmh  வத³நshய ।
பேதா iµநிபி⁴rhகீ³த: பkh³ரேஹா ⁴rhஜேடrhஜயதி ॥ 28॥
ட³மத⁴ேரா ப⁴க³வாநபி கா³யதி யshயா: ஶுப⁴mh ³ணvhராதmh ।
தshயா: ஶிக²ஸுதாயா நாkh’தNhேயா ப⁴ேவth³வnhதீ³ ॥ 29॥
ட⁴khகாதி³வாth³யஹshதphரமத²ஸமாராதி⁴தரவணkh³மா ।
ஶுph◌⁴ரகிரrhத⁴ெமௗேல: ஶுth³தா⁴nhதவிலாநீ ஜயதீ ॥ 30॥
ணடதா⁴thவrhேத² சேரா நாேதா² யshயாshதரŋhகி³ணீதா⁴ ।
அக³ஹூதஸுதா ஸா கேரா ேம மாநேஸ நடநmh ॥ 31॥
தiνகாnhதிவிதகநகா தரணி:ஸmhஸாரேதா⁴ரஜலராேஶ: ।
தப⁴சர தேநா ேம கி³ஸுதா ேமmh । 32॥
த²shேயவ யshய நாshதி phராரmhேபா⁴ ேயந ந th³விதீயthவmh ।
தshய kh³’ணnhthயரதா யshnhநபி தnhமேஹா ஜயதி ॥ 33॥
த³ரஹதth³வி³ணீkh’தiµக²காnhதிrhஜயதி ரத: காnhதா।
நயேநாnhேமஷவிலாேஸா யshயா:ஸகலாநி ⁴வநாநி ॥ 34॥
த⁴ரணீத⁴ரshய ³தா த⁴ரணீத⁴ரவாேநா வ⁴rhத³யிதா।
த⁴ரணீவிடshய ப⁴கி³நீ த⁴ரணீேமதாiµமா பா ॥ 35॥
நக³ேஜ பாயmh பாயmh லாவNhயஸுதா⁴mh thவதீ³யகா³thரshய ।
நயநாஜநா ஶூ ப³⁴வ mh’thஜேயா மnhேய ॥ 36॥
பதிkh³ரth³’Shkh³ேரா வராேஜாऽயmh ஸதா³ மேதா³ேபத: ।
தவ ராjhஞி ந க ேசth³ ⁴வநshய கத²mh ஶுப⁴mh ப⁴வ ॥ 37॥
ப²தmh மமாmhப³ஸுkh’தmh காேலைநதாவதா ந ஸnhேத³ஹ: ।
யth³ ப⁴வதீ³யmh shேதாthரmh பவிthரஶாநி ரசயா ॥ 38॥
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ப³பி⁴rhநிபீTh³யமாநாநப³லாnh பாmh kh³’தஜநநாய ।
ப³லமmhப³ ேத³ மயmh ப³ேமதthகlhபயா மந: ॥ 39॥
ப⁴வதீ³யshய மேஹவ கடாநாmhேநா நவshய ேமத⁴shய ।
phராvh’ஷமஹமாஶŋhேக கmh கlhயாணேதாயiµச: ॥ 40॥
மதிரத:shவ thவmh யmh கசந த⁴நபிஶாசிகாவிShடmh ।
இShடmh ச ைநவ லப⁴ேஸ பய ஜக³nhமாதரmh shthவா ॥ 41॥
யநாmh shமrhmh ேயாkh³யmh நிக³மாக³மவாkhயஸசையrhmh’kh³யmh ।
rhதmh ேலாசநபா⁴kh³யmh ராமேரrhஜயதி நீபவேந ॥ 42॥
ரத²சரணபாணிப⁴கி³நீ தா³நவத³மநீ நமth³விபchச²மநீ ।
⁴வநthரயshய ஜநநீ விnhth◌⁴ேய த⁴ரணீத⁴ேர ஜயதி ॥ 43॥
லலநாஜநphரகாNhட³mh கலநாத³பராshதபா³லகலகNhட²mh ।
ரைவண: கலthரmh iµரைவ ஸமrhசிதmh ப⁴ஜ ேர ॥ 44॥
வnhth³யiµமாபத³கமலmh நிnhth³யத³mh ஸŋhக³காரணஸத³நmh ।
வய ஸகேலऽphயதீேத நய iµதா⁴ iµkh³த⁴ கிmh காலmh । । 45॥
ஶmhப³ரஶாthரவஶாthரவகலthரபத³thரமஹமேஹா த⁴nhய: ।
⁴மNhட³ேல விஶாேல ஸth³’ஶ: ேஷா மயா ேகாऽnhய: । 46॥
ஷTh³வத³நshய ஸவிth ஷNhmh ஹnhth மந:ஸபthராநாmh ।
ஷTh³பி⁴rhக³mhயmh மாrhைக³rhப⁴rhக³shய ரnhth◌⁴காshதா²நmh ॥ 47॥
ஸrhவthர ஸŋhக³iµkhேதா க³rhவவிkhத:shவதnhthரஸசார: ।
நிrhவrhணயnh கதா³ வா ஶrhவவ⁴தா⁴ம விஹரா ॥ 48॥
ஹiµக²வnhதி³தசர ஹŋhகமதா³பஹாshயரவா ।
ஹணshதநnhத⁴யா ஹநாயகவாஹநா ஜயதி ॥ 49॥
thயாnhதகாண: phரஸூthவேமவ ேகவலmh

நாப காபி யthகலா மமாபி மாth’தாமகா³th ।
³Shடேலாகமாணீ nh’mhஹஶkhதிபிணீ

⁴rhஜேடrhவ⁴கா ⁴ேநா ஸா மதா³பத³mh ॥ 50॥
॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய
நரmhஹஸூேநாrhக³ணபேத: kh’தி: உமாऽரமாலா ஸமாphதா ॥

4 sanskritdocuments.org



உமாऽரமாலாshேதாthரmh

அiνShph³vh’thதmh (1-16) । ஆrhயாvh’thதmh (17-24) ।
ணகvh’thதmh (25) ॥ ஆrhயாvh’thதmh (26-49) । ணகvh’thதmh (50) ।
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