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umAsahasram

உமாஸஹshரmh

phரத²மmh ஶதகmh

phரத²ம:shதப³க:
vhேயாமஶரா,shthபா ச (ஆrhயாvh’thதmh)

அகி²லஜக³nhமாேதாமா தமஸா தாேபந சாலாநshமாnh ।
அiνkh³’thவiνகmhபாஸுதா⁴rhth³ரயா ஹதசnhth³கயா ॥ 1.1॥
நிகி²ேலஷு phரவஹnhதீmh நிபாதி⁴விமrhஶேயாக³th³’ேயாrhmh ।
அஜராமஜாமேமயாmh காமபி வnhேத³ மஹாஶkhதிmh ॥ 1.2॥
ஸா தththவத:ஸமnhதாthஸthயshய விேபா⁴shததா தபஶkhதி: ।
லாமலாவஷா ைஹமவதீ தiνஷு Nhட³நீ ॥ 1.3॥
பரம: ேஷா நாபி⁴rhேலாகாநாmh ஸthய உchயேத ேலாக: ।
பதshதத:ஸரnhதீ ஸூமா ஶkhதிshதேபா ேலாக: ॥ 1.4॥
அnhதrh³டா⁴rhதா²நாmh ஷாkh³ேநrh⁴மகlhப உth³கா³ர: ।
ஶkhதிjhவாலா: பத: phராnhேதShவப⁴வjhஜேநா ேலாக: ॥ 1.5॥
அதிஸூம⁴மகlhபmh ேலாகmh ததமாக²◌़ ◌்யயாऽnhயயா நாகmh ।
ஏதmh தேதாऽபி ஸூமா vhயாphதாऽnhதரத: பரா ஶkhதி: ॥ 1.6॥
⁴மாnhதேராShமகlhபா ஶுth³த⁴jhவாேலாபமா ச யா ஶkhதி: ।
தாmh தி³வமாஹு: ேகசந பரமmh vhேயாமாபேர phராஹு: ॥ 1.7॥
உth³கீ³rhண⁴மகlhேபா ேயாऽயமபாேரா மஹாஜேநா ேலாக: ।
vhேயாமாnhதக³க³நphரph◌⁴’திபி⁴ரபி⁴தா⁴பி⁴ராஹுshதmh ॥ 1.8॥
phராnhேதஷு ேகாऽபி ஶkhேத: ph’த²கா³thமா விய³பாதி⁴ஸŋhேக³ந ।
பரமாthமேநா விப⁴khத:shவயமபி⁴மnhதா விநிShேபேத³ ॥ 1.9॥
த³: பேராiµதி³த: பnhதா² ஏஷ thவிஷாmh ஜேநா ேலாக: ।
தth³க³rhேப⁴ லph³தா⁴thமா கதி²தா தா³ாயணீ ஶkhதி: ॥ 1.10॥
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ஸthயா: phராக³பி ஶkhேத: phரா³rhபா⁴வ:ஸ கீrhthயேத phரத²ம: ।
ஈஶாபி⁴மாநமyhயா: ph’த²க³பி⁴மாநிthவநிShபththயா ॥ 1.11॥
ஆகாஶshய ஸுைதவmh லணயா வshத: phரஸூ: ஶkhதி: ।
அதி³ேதrhத³ோ த³ாத³தி³திதி திரபா³ைத⁴வmh ॥ 1.12॥
ஜக³தாmh மாதாபிதெரௗ ஸதீப⁴ெவௗ ேகऽபி பNh³தா: phராஹு: ।
அதி³திphரஜாபதீ தாவபேரஷாmh பா⁴ஷயா வி³ஷாmh ॥ 1.13॥
தி³vhயமாkh’திேஶ பி³ph◌⁴ரதி லாrhத²மshய ரமய ।
தி³vhயவநிதாkh’திmh ஸா ப³பா⁴ர மாதா ச ⁴வநாநாmh ॥ 1.14॥
பா⁴ஸுரேஹமாப⁴ரmh ப³ஹுேஶாபா⁴வரphரேமாத³கலாmh ।
rhதிmh பாவநகீrhதிmh தாmh ைஹமவதீiµமாமாஹு: ॥ 1.15॥
தshய phரத²ம:ஸா ⁴வநஜுஷாmh நயநஶாநாmh மth◌⁴ேய ।
வஷ: கீலாதி³ஸுth³’ேஶா நிபமNhேயா நிmhபபதி: ॥ 1.16॥
பlhலவmh’³ ேவதி³க³தjhவலநபவிthரmh மஹாrhக⁴மணிகாnhதmh ।
நவசnhth³ரக²Nhட³ெஸௗmhயmh ஶிவஸுth³’ஶshதthshமரா வ: ॥ 1.17॥
ேகசந ெகௗ³mh ேத³வீmh ஶீதாth³ேரrhேத³வதாthமேநா ஜாதாmh ।
கத²யnhதி shthயiµthதமலாவNhயாshவாதி³ேதா க³Nhயாmh ॥ 1.18॥
ஸthையவ ப⁴வ ேஸயmh கதா² ததா²ऽபி phரபா⁴தாmh ப⁴khைத: ।
தாmh rhதிமாதி³ஸுth³’ேஶா ஜாநீயாthகமபி ேதேஜாmhஶmh ॥ 1.19॥
மnhயnhேத ேகऽபி க⁴நmh பrhவதiµkhதmh நி³ட⁴யா வாசா ।
phரா³rhப⁴வதி க³பீ⁴ரth◌⁴வநிரவிஷயா யத: ஶkhதி: ॥ 1.20॥
ஆகாேஶா ேகா³ேலph◌⁴ேயா யth³விதரதி நிஜரஜசயாத³nhநmh ।
ேநஶாய கீrhthயேத ஸா ஸmhஸாேர த³யாக³கதா² ॥ 1.21॥
vhயாphதாऽபி யnhநி³டா⁴ ப³க³th³th◌⁴யேபயா நShடா ।
ஶkhதிrhயாேக³ தshnhநவஸாநmh த³தி³தmh ஸthயா: ॥ 1.22॥
பrhவதநாmhேநா ைவதி³கபா⁴ஷாயாmh யதி³யமதிப³லா ஶkhதி: ।
க⁴நேதா ப⁴வதி vhயkhதா தத³பி⁴தmh பாrhவதீஜநநmh ॥ 1.23॥
ேதேஜாmhஶத: ஶிவாவிஹ மாசேலऽiνkh³ரஹாய ⁴ஜுஷாmh ।
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த³thேதா யthஸாnhநிth◌⁴யmh லாசாthரமnhயதி³த³mh ॥ 1.24॥
ஏதாஸாமாrhயாmh ஜாநnhத: ஶாshthரஸmhமதmh பா⁴வmh ।
ஜாநீrhப⁴வமmh ⁴வநாநாமmhபி³காmh ேத³வீmh ॥ 1.25॥ 25

th³விதீய:shதப³க:
ஸrhகா³தி³வrhணநmh (பசசாமரvh’thதmh)

ஸஹாத³ேரண ேயா வலபாஜாதமாலயா
க³லshத²வி⁴ஷயா th◌⁴வநிmh விைநவ பா⁴ஷேத ।
மேஹஶNhயேயாேதா மேநாjhஞஹாஸ ஏஷ ேம
வி⁴தேய phரகlhபதாmh வி⁴தேய ச பாphமநாmh ॥ 2.1॥
நிரnhதரேத ஸதா³ kh’பாரஸphரவாநீ
விலாநீதiνrhவிேபா: ◌⁴ மாkh’ேதrhவிேமாநீ ।
ஸுதா⁴தரŋhக³கlhபஹாஸபா⁴ஸுராநநா ஶிவா
பதா³ph³ஜலmhபி³ேநா ⁴ேநா பாphமந: ப²லmh மம ॥ 2.2॥
கேராதி யா பி³ப⁴rhதி யா நிஹnhதி யா ஜக³ththரயmh
ஸமnhதேதா விபா⁴தி யா ந th³’யேத khவசிchச யா ।
அதீவ ³phதபிணீ ³பேத³ஶமnhதரா
ந ஶkhயேத ³ைத⁴ச ேபா³th³⁴மnhத⁴காஸுnhத³ ॥ 2.3॥
மஹாnhத⁴காரப³nh⁴ரshய ⁴தஸசயshய யா
விநிth³தshய ஸrhவபீ³ஜதா⁴mhநி ெமௗநiµth³ேத ।
ஸமnhதேதா விjh’mhப⁴ய பா⁴ஸநாய சாப⁴வnh
மஹth³விதா⁴ய ேசShதmh மேமயShடேத³வதா ॥ 2.4॥
மேஹஶக³rhப⁴த:ஸமshத⁴தபீ³ஜேகாஶத:
கிரnhthயேஶஷவிவமphயபாரதி³vhயைவப⁴வா ।
விசிthரேசShடயாऽऽth³யயா வி⁴தநாத²நிth³ரயா
ஜக³nhiνதா ஜயthயஸாவநாதி³ஶkhதிரth³⁴தா ॥ 2.5॥
ப⁴வmh ப⁴ணnhதி தாnhthகாshthவதா³ரயmh தமvhயயmh
ஸமாமநnhதி ைவதி³கா:ஸத³rhசிேத ஸதா³வயmh ।
ந கசித³rhத²ேப⁴த³ ஏததா³kh²யேயாrhth³வேயாrhப⁴ேவ-
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th³பி⁴ேத³யமாதி³மmh பத³mh மாnhபரmh நmhஸகmh ॥ 2.6॥
ஸ ேசth³ப⁴ேவாऽபி⁴தா⁴நேதா ப⁴வாnhய thவமvhயேய
ஸrhயேத ஸ ஸth³யதி³ thவமmhப³ ப⁴Nhயேஸ ஸதீ ।
ந ேதऽshதி பா⁴வதா ந ஶkhதிபிணீ  விth³யேஸ
ந ேவth³ காேக கத²mh ஸேதாऽஸதச பி⁴th³யேஸ ॥ 2.7॥
ஜக³th³விதா⁴நகாrhயத: ரா ஸுராஸுரshேத
thவமmhப³ விதmh ப⁴வshயபா⁴வலவாதி³நாmh ।
விகlhபவrhதா மதி: phரேபா³த⁴லவாதி³நாmh
ரேஸாऽநேப உthதம: phரேமாத³லவாதி³நாmh ॥ 2.8॥
ப⁴வthயஸாவேதா ப⁴வாnhயநாதி³ரnhதவrhதா
ஜக³nhதி மாதி நிthயேமாரெஸௗ தத³ph◌⁴தா⁴yhமா ।
ரஸாthேகாயேதऽகி²லரெஸௗ தத: ஶிேவாchயேத
பைரவஶிசிதிshthதா⁴ ³ைத⁴தீ³rhயேத ॥ 2.9॥
சிதி: பைரவ காமநா ரேஸந ேகநசிth³தா
சிதி: பைரவ ஸrhவதா³ऽphயநshthயஜshய  khயா ।
சிதி: பைரவ ேகா³சராவபா⁴கா மதி:shmh’தா
thைதவமnhயதா² சிேதசிரnhதைநதீ³rhயேத ॥ 2.10॥
சிகீrhஷதி phரெபௗ⁴ jhவலththவதீ³யகீலஸnhதேதrh-
விகீrhண⁴மஜாலேமதத³mhப³ரshத²லmh ததmh ।
விsh’Shத: ராऽ யா ஶிவphர⁴thவபிணீ
ph’த²khphர⁴ச லதாऽஸா ஸவிth Shகேர ॥ 2.11॥
நrhவிபாகேதா க⁴நீப⁴வth³பி⁴ரேகா³சைர-
shததshதத:ஸiµjhjhவல: க²ஸூமேரiΝேகா³லைக: ।
அஜாNhட³vh’ேகாகnhத³ph³’nhத³வth³vhயதா:◌⁴ ரா
மேஹஶth³’Shமyhேமऽmhப³ மNhட³லாநி பா⁴shவதாmh ॥ 2.12॥
தேபாऽkh³நி⁴மஜாலேக ப⁴வnhதி ைதஜஸாணேவா
ப⁴வnhதி வநாணேவா ப⁴வnhதி பாrhதி²வாணவ: ।
khரேமண தth³விsh’Shஶஶkhதிபாகைவப⁴ேவ
ஸஹshரபா⁴iνமNhட³லmh  ேகா³சராதி³ kh³’யதாmh ॥ 2.13॥
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மக²மாமNhட³ேல நிதா⁴ய பாத³iµkh³ரயா
மக²ஶkhதிபயா thவயாऽmhப³ ேசShடமாநயா ।
க²ேகாஶத:ஸமா’ைத: நshthபேரiΝபி⁴rh-
vhயதா⁴யி மŋhக³ளாதி³பி: ◌⁴ ஸஹ kh³ரைஹயmh ம ॥ 2.14॥
விஸrhஜேநந ⁴யஸாऽபி ேத³vhயth’phதேயயதா
விேசShதmh விலணmh நrhvhயதீ⁴யத thவயா ।
இஹாnhதேர வஸுnhத⁴ராமக²மாபி³mhப³ேயாrh-
அiµShய கrhமண:ஸவிth சnhth³ரமNhட³லmh ப²லmh ॥ 2.15॥
வ⁴மாkh’தீ தேதா ப³⁴வ²rhவாmh ஶிேவ
thவவரச லயா விஹrhமthர விShடேப ।
அேஹா phர⁴mh நப⁴shதiνmh thவதீ³யக³rhப⁴ஸmhப⁴வா-
th³ப⁴ணnhதி கா தthர சிthரபா⁴ஷshthவதா³thமஜmh ॥ 2.16॥
மாநேதா²ஸ பி³mhப³ேதா ரNhமேயா தி³வாகேர
தி⁴யாऽபி ைநவ ேகவலmh ரNhமேயந வrhShம ।
இத³mh  காrhயபமnhய³chயேத ³ைத: ◌⁴ phரேபா⁴-
ஹாnhதேர nh’mh நrhவshதத³mhப³ பி³mhபி³தmh ॥ 2.17॥
shவயmh ச காசநphரகாஶவrhShம phரபா⁴கேர
ததா²ऽnhதேர nh’mh ச தshய பி³mhபி³தாऽஸnhநிெதௗ⁴ ।
ரஸshய ேத³வதாऽ ேத³வி Shகேர தி³வாகேர
மக²ேத³வதாऽ ேபா⁴க³ேத³வதாऽ ேத³ஷு ॥ 2.18॥
விஸrhஜேநந ⁴யஸா நப⁴shயiµthர பா⁴shகேர
மஷு சாmhபி³ேக வாmh விதா⁴ய ேத³ேநா ப³ஹூnh ।
ேத:ஸுதா⁴கரmh க³தாnh பிth’nh விேநமvhயேய
த ச தthர ப³ph◌⁴ர:² phரபசராjhஞி மாயயா ॥ 2.19॥
நேபா⁴ऽnhதேர ரNhமயmh வி⁴mh phரசேத ஹரmh
தி³ேநஶபி³mhப³பி³mhபி³தmh ப⁴ணnhதி பŋhகஜாஸநmh ।
இஹாshமத³nhதராலயmh வத³nhதி விShiΝமchதmh
ஸவிth ஜnhநாயmh thrhதிவாதி³ேதா⁴ரணி ॥ 2.20॥
நேபா⁴ऽnhதேர phரசேத ரNhமயாŋhக³வரmh
தி³ேநஶபி³mhப³ஷmh ரNhயக³rhப⁴மாkh²யயா ।
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விராஜமாநமரmh விராஜமnhதேர nh’mh
ஸவிth தththவேவதி³நாயmh  நாமகlhபநா ॥ 2.21॥
ரNhமயாŋhக³மmhப³ேர வத³nhதி ேஸாமமmhபி³ேக
தி³வாகரshய மNhட³ேல  பி³mhபி³தmh ரnhத³ரmh ।
ஶஹாnhதேரऽkh³நிமாலபnhதி பா⁴ஸுரmh
சிரnhதேநாkhதித³rhஶிநாயmh ஶிேவ phரகா ॥ 2.22॥
ஸேராஹாவாkh³வ⁴மேநாஹெரௗ  rhவவ-

thஸுதா⁴mhஶுபி³mhப³ஷsh th³ரஸmhjhஞக: ஶிேவ ।
ரNhமேயாऽnhதஜாத ஈவர:ஸதா³ஶிவ:

ஸேத³வ வsh காசநாŋhகி³ பசrhதிவாதி³நாmh ॥ 2.23॥
phரேபா:◌⁴ phரமாऽऽதி³தshதத: phரமாவதீ shவயmh ph’த²kh³
விஹாயஸா ஶணீ phரெபௗ⁴ தேதா ரNhமேய
ரNhமயாŋhக³நாkh’திrhநேபா⁴ऽnhதேர ச பா⁴shகேர
ததா²ऽnhதேரஷு ேத³நாmh மேஹவ ஜயthமா ॥ 2.24॥
மதீ³யமmhபி³காऽகி²லshய விShடபshய ³Shடதீ⁴-
த³விShட²பாத³பŋhகஜா ⁴ேநா கShடஜாலகmh ।
இேம ச ேகாமல: பைத³ரlhயதlhபஶாந-
shததீ³யமசபதாmh ப⁴ஜnh பசசாமரா: ॥ 2.25॥ 50

th’தீய:shதப³க:
ஸஶராயாச ஸாத⁴நmh (தiνமth◌⁴யாvh’thதmh)

ஶுph◌⁴ரshதேலேஶா மாrhமதாnhந: ।
அnhதshதிராமnhதmh வித³தா⁴ ॥ 3.1॥
ஆth³ெயௗ ⁴வநாநாmh மாதாபிதெரௗ ெதௗ ।
ேத³வாஸுரமrhthையrhவnhth³யாவவிநிnhth³ெயௗ ॥ 3.2॥
ph³ேத ph’த²ேக³கshெதௗ விkh³ரஹவnhெதௗ ।
ஆைஹகஶரmh th³வnhth³வmh கவிரnhய: ॥ 3.3॥
ஶkhதிmh தiνஶூnhயாஶmh ச மாmhஸmh ।
வkhதி phரமதா³யாmh ஸnhேத³ஹேதாऽnhய: ॥ 3.4॥
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ஈஶmh ச தேமேக ஸnhமாthரiµஶnhதி ।
ph³ரைமகமதா²nhேய கா³யnhதி ந ஶkhதிmh ॥ 3.5॥
ேகசிthதiνநmh phரjhஞாதஶmh ।
ஶkhதிmh வி³ரshய phரjhஞாமவிNhடா²mh ॥ 3.6॥
உkhதmh த³த⁴தshைத: ேகசிth நராஹு: ।
மாயாதiνப³nhத⁴mh நாத²shய ந ஶkhேத: ॥ 3.7॥
நிthயmh ஸஶெரௗ ேயஷாmh பிதெரௗ ெதௗ ।
ஏேகாऽphயத²வா தாnh phரthயாஹ நிஸrhக:³ ॥ 3.8॥
மாதாபிதெரௗ யth தாேவகஶெரௗ ।
சிthரphரத²நாrhதா²ஸா காசந லா ॥ 3.9॥
ஸnhமாthரகதா²நாmh காrhேய மiνஜாெதௗ³

தீ⁴shவாnhதவிகாஸ:shயாthகாரணந: ॥ 3.10॥
அth³ைவதிபி⁴ரnhயா மாயாऽऽரயணீயா ।
ஶkhேதரதிkhதா ஸா கிmh கிiµ வாைத:³ ॥ 3.11॥
ந shயாth ph’த²கா³thமா ஶkhேத: கிiµபாேத: ◌⁴ ।
சு: தசிthேதrhவிவாkh’திதா வா ॥ 3.12॥
ஏகாnhதவிேத³ெஹௗ ெதௗ ேசத³திஸூெமௗ ।
லாதiνப³nhதா⁴ஶkhதாவபி⁴ேத⁴ெயௗ ॥ 3.13॥
ப⁴khதாநiνkh³’ணnh தி³vhயாth³⁴தல: ।
தth³விkh³ரஹப³nhேதா⁴ ேபா³th◌⁴ேயா லஸத³rhத:² ॥ 3.14॥
shththவmh யதி³ ேநShடmh mhshthவmh த இShடmh ।
நா வா கிiµ நா ந shயாத³iνேமயா ॥ 3.15॥
தshமாth பிதெரௗ ெதௗ வாchெயௗ மதிமnhெதௗ ।
ஸூமாவபி ⁴ேயா லாதiνமnhெதௗ ॥ 3.16॥
நாshமthதiνவthேத ஶkhதீவரrhதீ ।
ஏகாऽmh’தபா thவnhயா phரணவாthமா ॥ 3.17॥
தி³vhயmh க⁴நேதஜ:rhவth³ th◌⁴வநிமnhத: ।
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ஸmhபயத³ேஶஷmh rhதி: phரணவாthமா ॥ 3.18॥
தி³vhேயா க⁴நேஸாம:shயnhத³nh ரஸமnhத: ।
⁴ஜnh ⁴வெநௗக⁴mh பீஷஶரmh ॥ 3.19॥
ேபா³ேதா⁴ऽநவலmhேபா³ தி³vhயmh க² ேதஜ: ।
ேமாத:³ பஶுth³ேதா⁴ தி³vhய: க² ேஸாம: ॥ 3.20॥
ேஸாமாmhஶமேஹாmhெஶௗ யாேதா க⁴நபா⁴வmh ।
பிthேராrh⁴வநாநாmh ஸŋhகlhபமmhநா ॥ 3.21॥
ஆராத⁴யஶmh தmh சிnhமயகாயmh ।
ஆநnhத³மயாŋhகீ³ thவmh ேத³வி கிேலயmh ॥ 3.22॥
தி³vhயmh தவ காயmh தி³vhேய தவ வshthேர ।
தி³vhயாநி தவாmhப³shவrhப⁴ரநி ॥ 3.23॥
யth³ேத³வி விேலாkhயாऽshயphராkh’தகாயா ।
khதீ:ஸமதீதா ேஸயmh தவ மாயா ॥ 3.24॥
நvhயாshதiνமth◌⁴யா: phரthநாmh தiνமth◌⁴யாmh ।
விth³வthஸத³மா:ஸmhயkhphரத²யnh ॥ 3.25॥ 75

சrhத:²shதப³க:
ஆth◌⁴யாthகவி⁴தய: (கீ³திvh’thதmh)

அmh’தாmhஶுபி³mhப³ஸாராth³ ⁴ேயாऽபி விநிrhக³ேதா ph◌⁴’ஶmh ஸூம: ।
ஸாேரா ெகௗ³வத³நாth³ த³ரஹாேஸா ஹர :³க²ஜாலmh ந: ॥ 4.1॥
லNhேட³ phராiΝவnhதீ ேசதnhதீ ’தி³ஸமshதஜnhநாmh ।
rhத⁴நி விசிnhதயnhதீ mh’thஜயம விஜயேத ப⁴வதீ ॥ 4.2॥
ேதேஜாஜலாnhநஸாைரshthரேயாऽணேவா ல’த³யமshேதஷு
பாகாthேத நிShபnhநாshthைரேலாkhயvhயாபிேகऽmhப³ ேத³ஹவதாmh ॥ 4.3॥
rhேண ஶரஶிlhேப th³வாேரண ph³ரமரnhth◌⁴ரஸmhjhேஞந ।
நா³பேத²ந க³thவா ைதஜஸமiΝமாவிஶshயேமயப³ேல ॥ 4.4॥
அmhேஶநாவியாெதௗ³ யா நshதmh ததச நிrhயா ।
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மாrhகா³ph◌⁴யாmh th³வாph◌⁴யாmh thவmh நாTh³யா: பசாth ரச th³தா⁴ph◌⁴யாmh ॥ 4.5॥
யாதாயாதவிஹாேர மாதshதshnh ப⁴வthபாதி⁴shேத
ஆரph◌⁴ய மshதகshத²லமாலாதா⁴ரமshதி²பஜகா ॥ 4.6॥
nh’தiνஷு விஹரnhதீmh thவாmh உபாதி⁴வீkh’ேதrhஜக³nhமாத: ।
ஸாth³’யாth Nhட³நீmh பேராவாத³phயா: phரபா⁴ஷnhேத ॥ 4.7॥
நப⁴ஸ: ஶீrhஷth³வாரா phரவஹnhதீmh ய இஹ விkh³ரேஹ ஶkhதிmh ।
அiνஸnhத³தா⁴தி நிthயmh kh’திநshதshேயதைரரலmh ேயாைக:³ ॥ 4.8॥
ஸrhேவஷு விஶ lhயmh நிrhக³chச² lhயமmhப³ ⁴வநாநாmh ।
jhஞாதா ேசத³ ஶkhthைய ந jhஞாதா ேசth³ப⁴வshயஹŋhkh’thைய ॥ 4.9॥
அவதரணmh th◌⁴யாதmh ேசth³ஆேராஹணமth³⁴தmh ப⁴ேவchச²khேத: ।
யshnhநித³mh ஶரmh ப⁴வதி மஹth³ைவth³தாkh³நியnhthரவ ॥ 4.10॥
ஆேராஹணமth◌⁴யாth’ஷு ’த³ேயऽஹŋhகாரமாthரநிShபthைய ।
தத³iν ஶரத³mh shயாth ஸுகா²ய :³கா²ய வா யதா²ேபா⁴க³mh ॥ 4.11॥
யா vhயkhதிதா ஜநிமதாமஹŋhkh’தி:ஸகலேப⁴த³தீ⁴⁴: ।
ph’த²கி³வ தவாmhபி³ேக ஸா ஸthைதேவாபாதி⁴ஸmhரயாth³ பா⁴nhதீ ॥ 4.12॥
ஏதாமாஹுரவிth³யாmh பீ³ஜmh ஸmhஸாரvh’ராஜshய ।
ஸrhவரஸப²லதshய phராரph³த⁴ஜேலந ேத³வி ேதா³ஹதி³ந: ॥ 4.13॥
vhயkhதிthவாrhபகேத³ேஹ நிmhேந lhேயவ ஜநிமதாmh மாத: ।
phரவஹthயநாரதmh ேத ஶkhதிசிthராணி ேத³வி தnhவாநா ॥ 4.14॥
ஸாரமபாமiΝ⁴தmh ’த³யshத²mh ஸூரேயா வி³சிthதmh ।
ேரShட²mh phராணmh ேகசந பசாநிலல⁴தமாஹுமmh ॥ 4.15॥
மந ஏவ சிthதஸmhjhஞmh vhயவஹரதாmh விப⁴ஜநாநபி⁴jhஞாநாmh ।
கவிேலாகvhயவஹாரshதத³தீ⁴நshதththவதீ⁴rhப⁴வthயnhயா ॥ 4.16॥
தத³நாஹதshய விலஸth³ த³ணேதா த³ஹரநாமக³ஹாயாmh ।
சிthதmh லNhடா³thேத காऽphயiνkh³’தி ேத³வி ரகலா ॥ 4.17॥
சிthதமiΝ Shடmh ேத கலயாऽŋh³Shட²phரமாணவ பா⁴ஸா ।
த³rhபணமமலph³ரமphரதிபி³mhபா³கrhஷகmh ஶிேவ ப⁴வதி ॥ 4.18॥
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அnhதரமாவrhதாப⁴mh phரதிபி³mhப³மகாயேமததீ³ஶshய ।
அŋh³Shடா²ப⁴mh phராஹுrhமாேநேநாபாதி⁴ைசthதபா⁴ஸshேத ॥ 4.19॥
த³mhபthேயாrhவாmh பphரதிபி³mhெபௗ³ சுேஷா: ஶிேவ ப⁴வத: ।
லNhேட³’த³ேய சாphயபேயாேரவ கசி³lhலாஸ: ॥ 4.20॥
சிthதமணீேயா விthதmh ய இத³mh lhேய phரபசேதாऽphயதி⁴கmh ।
’த³ய³ஹாயாmh நிதmh ஜாநீேத ஸ விஜஹாதி ப³ராஶா: ॥ 4.21॥
அphராphதா rhதா⁴நmh ’த³யாth ஸmhphரshதி²தா th◌⁴’தா நாTh³யா ।
thவth³சிkhதா ³th³தி⁴shthவயி நிShடா² ப⁴வதி ேத³வி தnhநிShடா² ॥ 4.22॥
அnhநமயாiΝmh phராphதmh தீ⁴jhேயாதிசnhth³ரமாrhகவ ேதஜ: ।
பபா⁴Shயேத மேஹவ மந இதி ஸŋhகlhபஸmhப⁴வshதா²நmh ॥ 4.23॥
ஸŋhகlhேப ஸŋhகlhேப சிchச²khதிmh மந விsh²ரnhதீmh thவாmh ।
ய உபாshேத ஸ ஜநshேத kh³’தி மேஹஶவlhலேப⁴ சரணmh ॥ 4.24॥
ஆதா⁴ரசkhரஶயேந மேமஹ நிth³ராmh விஹாய விசலnhதீmh ।
கீ³தய ஏதா: பரமாiµபதிShட²nhதாmh ஜக³th³விேபா: ◌⁴ காnhதாmh ॥ 4.25॥ 100

॥ ஸமாphதmh ச phரத²மmh ஶதகmh ॥

th³விதீயmh ஶதகmh
பசம:shதப³க:
பணய: (உபஜாதிvh’thதmh)

க²Nhட³சrhசாவ கlhபயnhthேயா
iµஹு: கேபாேலஷு ஸகீ²ஜநshய ।
கNhட²காnhதாஹதாŋhராmh
மnhதி rhவnh ஜக³nhதி பா⁴ஸ: ॥ 5.1॥
கீrhதிrhவலா ஸுமாத⁴shய
shவrhth³ேகாத³Nhட³ஜேயாnhநதshய ।
த³ரshதrhth³விரதா³shயமாrh-
th³ராகீ⁴யmh ேவா விதேநா ⁴திmh ॥ 5.2॥
phரமth²யமாநாmh’தராஶிவீசி-
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phேராth³க³chச²த³chசா²chச²ஷாரகlhபா: ।
Shமாகchசா²mh வித³த⁴thவேமாகா⁴mh
விkh◌⁴ேநஶமாrhத³ரஹாஸேலஶா: ॥ 5.3॥
சnhth³ராதப: கசந ஸmhphரஸnhேநா
மேஹஶேநthராதிதி²தrhபே ந: ।
மேநாபி⁴லாஷmh ஸப²கேரா
மேஹவஹாஸலவphரகாஶ: ॥ 5.4॥
வலவோஜபடாசேலந
சேலந ஸாrhத⁴mh kh’தேகலேயா ந: ।
ரthரயாராதிகலthரஹாஸ-

பா⁴ேஸா நிராஸmh விபதா³mh khயாஸு: ॥ 5.5॥
⁴யாஸுராயாஸஹராணி தாநி
shதாநி ⁴ேதஶmh’கீ³th³’ேஶா ந: ।
ேயஷாmh thவிேஷா பி³ph◌⁴ரதி தி³kh³வ⁴-
க³Nhேட³ஷு கrhரபராக³லாmh ॥ 5.6॥
rhவnh காமmh ஸப²லmh (thவ) மதீ³யmh
லாth³கnhயாஹதாநி தாநி ।
ேயஷாmh மைக:² khயேத தாth³ேரrh-
உth³யாநவாஷு நேவா வஸnhத: ॥ 5.7॥
ஆmhேர³தmh ⁴ஷணசnhth³ரபா⁴ஸாmh
நாஸாவி⁴ஷாமஹஸாmh th³விkhதி: ।
ராநாshதகாnhதேயா ேம
rhநி rhவnh ஸதாநி ॥ 5.8॥
நிrhமாய விவாலயமmhப³ ஶrhவ-

shthவயா ஸமmh ஶிlhபவிதா³ஸ ஶிlhபீ ।
விஹrhchச²nhநயி ேவா⁴ைமchச²-
nhநாmh ப⁴வnhதீmh ேஷா ப⁴வmhshthவாmh ॥ 5.9॥
தி³vhயmh ³லmh த⁴வளmh த³தா⁴நா
ேவNhயா ப²ணீnhth³ேராபமயா லஸnhதீ ।
phர²lhலராவவிேலாசநா thவmh
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phரபசப⁴rhrhநயநாnhயஹாrh: ॥ 5.10॥
phரthயŋhக³ப³nhத⁴mh jhவல³thதமmh ேத
⁴ஜŋhக³ராேஜாபமேவணிபmh ।
ஆthைமகநிShட²shய ச விவப⁴rhrh-
ஆராத⁴யாமாஸ விேலாசநாநி ॥ 5.11॥
அ⁴shthவமாth³யshய மேநாமதா³ய
ஸ சாபி ேத phதிபத³mh ப³⁴வ ।
ந ேகவலmh வாmh ஸகலshய சா-

th³தா³mhபthயப³nhத⁴shய தத³mhப³ பீ³ஜmh ॥ 5.12॥
தவாதிகாnhதா நயாநாnhதvh’thதி-
rhஹாஸ: ராேரச நேவnh³ஹா ।
உெபௗ⁴ விவாேஹாthஸவrhவரŋhக³mh
நிrhவrhதயாமாஸராதி³ராேம ॥ 5.13॥
தா³mh phர: ◌⁴ ஸாnhthவயிmh ஸமrhத:²
கrhmh மshதrhஜயிmh ச ஶkhத: ।
ஸmhரதாnhமாmh தவ ஸrhவவnhth³ேய
கரshஷாராmhஶுph◌⁴’தா kh³’த: ॥ 5.14॥
shphரShmh ந ஶkhயா பரேம பைரshthவmh
ஸ சாnhயயா சிnhதயிmh ந ஶkhய: ।
thவேமவ ஶrhவshய ஸ ஏவ ேதऽmhப³
தா³mhபthயேமவmh வேயாsh ஸthயmh ॥ 5.15॥
நிஜாth³வதmhேஸnh³த இnh³மnhய-
iµthபாth³ய ேத ஶmh⁴ரதா³th³வதmhஸmh ।
rhதாவாெஸௗ ஶுப⁴கா³th ராthmh
phராphய thவதீ³யாmh கப³mh சகாேஸ ॥ 5.16॥
ப³⁴விதா²ேக³nhth³ரkh³’ேஹ யதா³ thவmh
ஸ ேசவரshதthர சகார வாஸmh ।
விேலாகமாநshதவ ேத³வி விth³th
பாசாகாயா: கமநீயபா⁴வmh ॥ 5.17॥
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th³த⁴mh ஸ வாmh ஸாத⁴யிmh phரvh’thேதா
ேயாக³mh phரத³kh³ேதா⁴ மத³நச கlhேப ।
வஶீதி கீrhதிmh கி³ஶshய ப⁴rhmh
ph◌⁴யmh thவபrhேணதி யஶச கrhmh ॥ 5.18॥
ேகா⁴ரmh தபேசth³ரசிதmh thவயாऽபி
phராkh³பப⁴rh:ஸமiνkh³ரஹாய ।
விஹாய யthநmh க இஹாகி²லாऽmhப³
ஸmhப³th³த⁴மphயrhத²iµைப ஜnh: ॥ 5.19॥
jhவலthகபrhேதா³ த³ஹநாŋhகபா⁴ல:

கபாலமா கkh’thதிவாஸா: ।
⁴ஜŋhக³⁴ேஷா ப⁴தாŋhக³ராக:³
Shேபஷு ைவ பஷாThடஹாஸ: ॥ 5.20॥
மஶாநவா ஷshthஶூ
ஜஹார ேத ேசத³நகா⁴ŋhகி³ ேசத: ।
th³’Shடாnhதமrhேதா²ऽயமவாப ைநவ
phதிrhப³:காரணமாேததி ॥ 5.21॥
பmh ராேரரத²வா தேத³தth
ேஸயmh ச ேசShடா ஸமயாnhதேரஷு ।
காnhதmh வ: காnhததராச லா-
shthவயா ஸமmh ேக²ேமஷ த⁴thேத ॥ 5.22॥
phர’Shடய:ஸமேவதth³ேதா⁴
nh’thயth³க³ேணnhth³ேரா விகஸnhiµநீnhth³ர: ।
⁴ேயாऽபி ேயாேகா³ வேயாrhமாth³ெரௗ
ப³பா⁴ர மாதrhமஹமth³விதீயmh ॥ 5.23॥
மேஹவரshthவாmh பணீய ேலேப⁴
யாவாthமெஜௗ th³வாவநகா⁴ŋhகி³iµkh²ெயௗ ।
ஏகshதேயாrhph◌⁴ராmhயதி விவமthmh
⁴ph◌⁴’thதராரயேத ப³தாnhய: ॥ 5.24॥
ஸŋhகீrhதயnhthேயா ஜக³தாmh ஜநnhயா:
கlhயாணவாrhதா: கமநீயகீrhேத: ।
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இமா: phரேமாதா³ய ஸதாmh ப⁴வnh
ஸnhத³rhப⁴ஶுth³தா⁴ உபஜாதேயா ந: ॥ 5.25॥ 125

ஷShட:²shதப³க:
மாஹாபா⁴kh³யmh (மத³ேலகா²vh’thதmh)

ஹrhதார: ஶஶிகீrhேத: கrhதாேரா நவபா⁴ஸாmh ।
ப⁴rhதாேரா மம ஸnh shகnhதா³mhபா³த³ரஹாஸா: ॥ 6.1॥
தி³kh³வlhShவதிஶுph◌⁴ராmh rhவnhத:ஸுமrhth³தி⁴mh ।
⁴யாஸுshதவ ⁴thைய மnhமா:shதேலஶா: ॥ 6.2॥
ஏகேசthதவ ஶkhேதா ph³ரமாNhட³shய ப⁴வாய ।
ப⁴rhக³phேரய ஹாஸ: கிmh shேதாthரmh தவ ⁴ய: ॥ 6.3॥
உth³யாேந வியதா³kh²ேய கா thவாmh விஹரnhதீmh ।
ேகா³ல: கnh³ககlhைபரlhபா வாkhகிiµ மாதி ॥ 6.4॥
க²mh khடா³ப⁴வநmh ேத க: காrhயாலய ஏஷ: ।
ph’th²வீயmh ப³ஹுலாnhநா மாதrhேபா⁴ஜநஶாலா ॥ 6.5॥
³th³தீ⁴நாம தா³th th³தீ⁴நாம ேநth ।
வீrhயாம ேப காrhயாம தா⁴ ॥ 6.6॥
விth³யாநாம பா⁴ேவா ’th³யாநாம ஹாவ: ।
ேத³வாநாம லா ைத³thயாநாம ேஹலா ॥ 6.7॥
க³nhth’ம ேசShடா shதா²நாம நிShடா² ।
ேலாகாநாம லmh ேலாகாேத³ர ஜாலmh ॥ 6.8॥
ேத³வீ vhயாபகேதஜ: ஶkhதிshதththவவிசாேர ।
அthயnhதmh ஸுமா நா rhதிவிசாேர ॥ 6.9॥
khவ jhேயாதிrhமஹேதாऽshமாதா³காஶாத³பி ⁴ய: ।
தthஸrhவmh விநயnhதீ தnhவŋhகீ³ khவ iν நா ॥ 6.10॥
ேத³ேவnhth³ராய வி⁴thவmh ஸூrhயாேயாshரஸஹshரmh ।
ஊShமாணmh த³ஹநாய jhேயாthshநாேமாஷதி⁴ராேஜ ॥ 6.11॥
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வாதாயாதவீrhயmh விshதாரmh க³க³நாய ।
ஸாnhth³ரthவmh வஸுதா⁴ைய ேதாயாய th³ரவபா⁴வmh ॥ 6.12॥
மாஹாபா⁴kh³யமபாரmh ேகாph◌⁴ேயா வி³தா⁴நாmh ।
சிthரா: காசந th³தீ⁴rhலேph◌⁴ேயா மiνஜாநாmh ॥ 6.13॥
shதா²iΝph◌⁴ேயா th◌⁴’திஶkhதிmh க³nhth’ph◌⁴ேயா க³திஶkhதிmh ।
கshமாchசிnhநிஜேகாஶாேத³கா ேத³வி த³தா³நா ॥ 6.14॥
ஆசrhயmh வித³தா⁴நா ஸrhவmh வsh த³தா⁴நா ।
ஹnhத thவmh மம மாத: காசிthேகாமலகா³th ॥ 6.15॥
ேராணீபா⁴ரநதாயாmh கshயாசிthதiνகா³thrhயாmh ।
ஈth³’ா யதி³ ஶkhதி: காேவேதா நiν மாயா ॥ 6.16॥
பmh ேத தiνகா³thரmh வாணீ ேத mh’³நாதா³ ।
சாபmh ேத ம⁴ேரு: பாணிshேத ஸுமார: ॥ 6.17॥
ேலாேல ேலாசநkh³ேம பீ⁴thவmh phரகடmh ேத ।
ph³ரமாNhட³mh thவத³தீ⁴நmh ரth³த⁴thதாஹ ேகா வா ॥ 6.18॥
ph◌⁴ப⁴ŋhக³mh ேஷ ேசnhiµkh³ேத⁴ ெகௗ³ iµகா²ph³ேஜ ।
⁴தாnhயphயயி பி³ph◌⁴யthேயேஜரnhநபி தாரா: ॥ 6.19॥
ஶுth³தா⁴nhேதவ ஶmhேபா⁴chசா² ேசthதவ காऽபி ।
ேகா⁴ேராऽkh³நிshth’ணக³rhபா⁴th³ேகா⁴ராkh³ேநரபி ைஶthயmh ॥ 6.20॥
th³ரShmh விவமபாரmh பா⁴ரshேத த³யிதshய ।
கrhmh காrhயமேஶஷmh மாதshதவ பா⁴ர: ॥ 6.21॥
ஸா ேகவலஶ: கrhmh ப⁴rhiµதாேஹா ।
ஹrhmh வாऽகி²லமmhப³ thவmh ஸாாth³th◌⁴’ததீ³ா ॥ 6.22॥
காரŋhகாரiµேம யth³ ph³ரமாNhடா³நி நிஹmh ।
தnhமnhேய ஸுரமாnhேய பா³லவாऽmhப³ஸதா³ thவmh ॥ 6.23॥
ேலாjhவிதகாேம ராேம ஶŋhகரஸkhேத ।
thவthபாதா³rhசநஸkhதmh ப⁴khதmh மாmh  ஶkhதmh ॥ 6.24॥
ஏதா: பாவநக³nhதா:◌⁴ ஸrhேவஶphரமேத³ ேத ।
ைஹரmhph³ேயா மத³ேலகா:²ஸnhேதாஷாய ப⁴வnh ॥ 6.25॥ 150

uma1000.pdf 15



உமாஸஹshரmh

ஸphதம:shதப³க:
vhேயாமஶரா, மாth’காதி³வி⁴தயச (வஸnhததிலகாvh’thதmh)

வாணீஸேராஹth³’ேஶா ஹயராஜஹmhேஸா
வkhthராரவிnhத³நிலயாth³ப³ராக³தாயா: ।
ஆலாபகாலத³ரஹாஸ இஹ shதி²தாநாmh
ேமmh கேரா ஸுதராmh ஹரஸுnhத³ய: ॥ 7.1॥
நாேதா³ऽ வாக³ விபா⁴ऽ சித³shயக²Nhடா³
க²Nh³ப⁴வnhthயபி சித³shயகி²ேலnhth³ரகாnhேத ।
தthதாth³’ஶீmh நிகி²லஶkhதிஸமShேஶ
thவாமnhதபkh’phததiνmh நமா ॥ 7.2॥
விவphரth³த⁴விப⁴வாshthஷு விShடேபஷு
யா: ஶkhதய: phரவிலஸnhதி பர:ஸஹshரா: ।
தாஸாmh ஸமShரதிசிthரநிதா⁴நth³’Sh:
sh’Shshதி²திphரலயkh’th³ ⁴வேநவ thவmh ॥ 7.3॥
ஜாேந ந யthதவ ஜக³jhஜநயிth பmh
ஸŋhகlhphயேத கிமபி தnhமநேஸா ப³ேலந ।
ஸŋhகlhபிதshய வஷ: தேஶாகஹnhth
விnhயshயேத தவ வேசாதிக³தா⁴ம நாம ॥ 7.4॥
காமmh வத³nh வநிதாதிஹாஸத³ா-
shthவாmh ஸrhவேலாகஜநயிth ஸேத³ஹப³nhதா⁴mh ।
ஸthயmh ச தth³ப⁴வ ஸா தவ காऽபி லா
தி³vhயmh ரஜsh தவ வாshதவிகmh ஶரmh ॥ 7.5॥
⁴ஜnhமபாmhஸுபி⁴ரக³rhதஶுth³த⁴பா
யா காऽபி பாmhஸுபட விேலऽnhதே ।
ஸா ேத தiν:ஸுமஹதீ வரேத³ஸுஸூமா
தாேமவ ேத³வஸரணிmh கத²யnhதி தீ⁴ரா: ॥ 7.6॥
யா ேத³வி ேத³வஸரணிrhப⁴வமkh³ந³rhகா³
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ைவேராசநீதி கதி²தா தபஸா jhவலnhதீ ।
ராவப³nh⁴மஹஸா விதாŋhக³ராகா³
ஸா ேத தiνrhப⁴வதி ஸrhவஸுபrhவவrhNhேய ॥ 7.7॥
phராshதவாthர ’த³யmh ச விராஜேதऽthர
ேநthராணி சாthர ஶதஶ: ரவநி சாthர ।
kh◌⁴ராநி சாthர ரஸநாநி ததா² thவசச
வாேசாऽthர ேத³வி சரநி ச பாணேயாऽthர ॥ 7.8॥
ஸrhவthர பய ஶ ◌்’ே ச ஸrhவேதாऽmhப³
ஸrhவthர கா²த³ விkh◌⁴ர ஸrhவேதாऽபி ।
ஸrhவthர ச shph’ஶ மாதரபி⁴nhநகாேல
க: ஶkhiνயாnhநிக³தி³mh தவ ேத³வி பா⁴kh³யmh ॥ 7.9॥
ஸrhவthர நnhத³ விiµச ஸrhவேதாऽmhப³
ஸrhவthர ஸmhஸர க³rhஜ ஸrhவேதாऽபி ।
ஸrhவthரேத³வி ேஷ தவ கrhமஜால-

ைவசிthrhயவ நிபயிmh ம: க: ॥ 7.10॥
விவாmhபி³ேக thவயி சாmh பதய: கியnhேதா
நாநாவிதா⁴ph³தி⁴கதா தய: கியthய: ।
பி³mhபா³நி ஶீதமஹஸாmh லஸதாmh கியnhதி
ைநதchச ேவத³ யதி³ ேகா வி³ேதா⁴ ப³ஹுjhஞ: ॥ 7.11॥
அvhயkhதஶph³த³கலயாऽகி²லமnhதmh
thவmh vhயாphய ேத³வி ஸகலாக³மஸmhphரகீ³ேத ।
நாேதா³ऽshபாதி⁴வஶேதாऽத² வசாmh சா
ph³ராmh வத³nhதி கவேயாऽiµகைவப⁴வாmh thவாmh ॥ 7.12॥
நாநாவிைத⁴rh⁴வநஜாலஸவிth ைபrh-
vhயாphைதகநிShகலக³பீ⁴ரமஹshதரŋhைக:³ ।
vhயkhதmh விசிthரய ஸrhவமக²rhவஶkhேத
ஸா ைவShணவீ தவ கலா கதி²தா iµநீnhth³ைர: ॥ 7.13॥
vhயkhதிthவமmhப³’த³ேய ’த³ேய த³தா⁴
ேயந phரபி⁴nhந இவ ப³th³த⁴ இவாnhதராthமா ।
ேஸயmh கலா ⁴வநநாடகஸூthரப⁴rhth
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மாேஹவதி கதி²தா தவ சிth³வி⁴தி: ॥ 7.14॥
ஆஹாரஶுth³தி⁴வஶத: பஶுth³த⁴ஸththேவ
நிthயshதி²ரshmh’தித⁴ேர விகஸthஸேராேஜ ।
phரா³rhப⁴வshயமலதththவவிபா⁴கா யா
ஸா thவmh shmh’தா ³³ஹshய ஸவிth ஶkhதி: ॥ 7.15॥
ஹvhயmh யயா தி³விஷேதா³ ம⁴ரmh லப⁴nhேத
கvhயmh யயா சிகரmh பிதேரா ப⁴ஜnhேத ।
அநாதி சாnhநமகி²ேலாऽபி ஜேநா யையவ
ஸா ேத வராஹவத³ேநதி கலாऽmhப³ கீ³தா ॥ 7.16॥
³Shடாnhநிஹmh ஜக³தாமவநாய ஸாா-
த³nhையச கா⁴தய தphதப³லrhமஹth³பி:◌⁴ ।
த³mhேபா⁴ேசShதபயப³லா ப³லாேர:
ஶkhதிrhnhயகா³தி³ தவ ேத³வி வி⁴திேரஷா ॥ 7.17॥
ஸŋhகlhபரkhதகணபாநவிvh’th³த⁴ஶkhthயா
ஜாkh³ரthஸமாதி⁴கலேயவ ேத வி⁴thயா ।
லாkh³நிசNhட³ஶஶிiµNhட³தiνthரேப⁴thrhயா
சாiµNhட³யா தiνஷு ேத³வி ந கிmh kh’தmh shயாth ॥ 7.18॥
thவmh ேலாகராjhஞி பரமாthமநி லமாயா
ஶkhேர ஸமshதஸுரப⁴rhத ஜாலமாயா ।
சா²ேயவராnhதரமாthமநி ேயாக³மாயா
ஸmhஸாரஸkhத’த³ேயShவ பாஶமாயா ॥ 7.19॥
thவmh ⁴தப⁴rhத ப⁴வshயiν⁴திநிth³ரா
ேஸாமshயபாத பி³ெடௗ³ஜ ேமாத³நிth³ரா ।
ஸphதாவபி³mhப³ஷாthமநி ேயாக³நிth³ரா
ஸmhஸாரமkh³ந’த³ேயShவ ேமாஹநிth³ரா ॥ 7.20॥
விShiΝசகார ம⁴ைகடப⁴நாஶநmh யnh-
iµkhத:ஸஹshரத³லஸmhப⁴வஸmhshதா ஸா ।
கா க⁴நாஜநநிப⁴phரப⁴ேத³ஹஶா-

nhkh³ரா தவாmhப³ ⁴வேநவ ேகாऽபி பா⁴க:³ ॥ 7.21॥
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விth³thphரபா⁴மயமth◌⁴’Shயதமmh th³விஷth³பி⁴-
சNhட³phரசNhட³மகி²லயகாrhயஶkhதmh ।
யthேத ஸவிth மஷshய வேத⁴ shவபmh
தchசிnhதநாதி³ஹ நரshய ந பாபபீ⁴தி: ॥ 7.22॥
ஶுmhப⁴mh நிஶுmhப⁴மபி யா ஜக³ேத³கவீெரௗ
ஶூலாkh³ரஶாnhதமஹெஸௗ மஹதீ சகார ।
ஸா ெகௗஶிகீ ப⁴வதி காஶயஶா: kh’ேஶாத³-
rhயாthமாŋhக³ஜா தவ மேஹவ கசித³mhஶ: ॥ 7.23॥
மாேய ஶிேவ தவிபth³விநிஹnhth மாத:
பய phரஸாத³ப⁴ரஶீதலயா th³’ஶா மாmh ।
ஏேஷாऽஹமாthமஜகலthரஸு’thஸேமேதா
ேத³வி thவதீ³யசரணmh ஶரணmh க³ேதாऽsh ॥ 7.24॥
தி⁴nhவnh ேகாமலபதா:³ ஶிவவlhலபா⁴யா-
ேசேதா வஸnhததிலகா: கவிஜரshய ।
ஆநnhத³யnh ச பதா³தஸா⁴ஸŋhக⁴mh
கShடmh வி⁴ய ஸகலmh ச விதா⁴ய ேசShடmh ॥ 7.25॥ 175

அShடம:shதப³க:
சthரthரயmh (அiνShph³vh’thதmh)

தமஸாமபி⁴ேதா ஹnhதா சNh³காஹாஸவாஸர: ।
ஸதாmh ’த³யராவவிகாஸாய phரகlhபதாmh ॥ 8.1॥
யா நிth³ரா ஸrhவ⁴தாநாmh ேயாக³நிth³ரா ரமாபேத: ।
ஈTh³யதாmh ஸா மஹாகா மஹாகாலஸகீ²ஸேக² ॥ 8.2॥
விசிநா shேத மாத: கா thவmh ேசnhந iµச ।
ம⁴ைகடப⁴ஸmhஹாரmh கேரா கத²மchத: ॥ 8.3॥
வாஸவ: காஶநீகாஶயேஶாலŋhkh’ததி³ŋhiµக:² ।
மேஹாkh³ரவிkhரமாth³யshமாதா³தா³ெஜௗ பராŋhiµக:² ॥ 8.4॥
யthphரதாேபந ஸnhதphேதா மnhேய பா³ட³ப³பph◌⁴’th ।
ப⁴க³வாநநேலாऽth³யாபி nh⁴வாஸmh ந iµசதி ॥ 8.5॥
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rhவாேண ⁴தகத³நmh யshnhவிshதேசதஸ: ।
ஏஷ ஏவாnhதேகா நாஹthயாத³nhதகshய தீ: ◌⁴ ॥ 8.6॥
ரேண ேயநாதிரshkh’thய thயkhேதா ராஸ இthயத: ।
சிராய ஹதீ³ேஶஷு ேகாேணஶ: phராphதவாnhயஶ: ॥ 8.7॥
யnhநியnhமஶkhதshய rhவாணமஸதீ: khயா: ।
நியnhரஸதாமாthபாஶிேநா மநmh யஶ: ॥ 8.8॥
பா³ஹுவீrhயபரா⁴ேதா யshய phராேயண மாத: ।
ப³⁴வ ணதா³nhேதஷு ரதாnhதபசாரக: ॥ 8.9॥
நிதீ⁴nhேயந ேதா thவா ராஜராஜ: பலாயித: ।
shபShடmh ப³பா⁴ண மா⁴rhயmh phராநாமகி²லாத³பி ॥ 8.10॥
யshnhiνthதரrhவshயா தி³ஶ ஏகாத³ஶாதி⁴பா: ।
Nhடா² ப³⁴ராthயகNhேடா²பதகீrhதய: ॥ 8.11॥
நிஜஶுth³தா⁴nhதகாnhதாநாமாநைநேரவ நிrhதmh ।
லலjhேஜ ய: நrhthவா ஶூரமாநீ ஸுதா⁴கரmh ॥ 8.12॥
பா³லshேயவ khட³நைக: phரவீைரrhயshய ேக²லத: ।
லாகnh³கதீ⁴ராth³ேத³ேவ தீ³தி⁴திமாநி ॥ 8.13॥
thயாமாசரஶுth³தா⁴nhதph◌⁴விலாஸநிவாரணmh ।
விShே:ஸுத³rhஶநmh சkhரmh யshய நாபயத³nhதரmh ॥ 8.14॥
மஷmh தmh மஹாவீrhயmh யா ஸrhவஸுரேத³ஹஜா ।
அவதீ⁴th³தா³நவmh தshைய சNh³காைய நேமா நம: ॥ 8.15॥
iµக²mh தவாேஸசநகmh th◌⁴யாயmh th◌⁴யாயmh நிரnhதரmh ।
mh’ேக³nhth³ரவாேஹ காேலந mh’ட³shthவnhiµக²தாmh க³த: ॥ 8.16॥
காrhதிகீசnhth³ரவத³நா காnhதீ³வீசிேதா³rhலதா ।
அmhேபா⁴ஜசர ஜயதி thசி: ஶிவா ॥ 8.17॥
யthேத கசப⁴ர: காேலா யth³பா³ஹுrhேலாகரக: ।
khதmh th³வயmh ஶிேவ மth◌⁴யshthவஸnhநாேகா ந நாகராTh ॥ 8.18॥
shவேத³ஹாேத³வ யா ேத³வீ phரதீ³பாதி³வ தீ³பிகா ।
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ஆவிrhப⁴⁴வ ேத³வாநாmh shவதாmh ஹrhமாபத:³ ॥ 8.19॥
ைத⁴rhயசாrhயகா³mhபீ⁴rhயவீrhயெஸௗnhத³rhயஶாநீmh ।
ரthநmh நிதmhபி³நீஜாெதௗ ேமநிேர யாmh ஸுராஸுரா: ॥ 8.20॥
யதீ³யஹுŋhkh’thயநேல ⁴mhராோऽப⁴வதா³ஹுதி: ।
ஸமாphதிmh பீ⁴ஷணmh யாவnhைநவாவாப விகthத²நmh ॥ 8.21॥
சாiµNhடா³ஶிவ³thெயௗ யth கேல தா³ணவிkhரேம ।
ப⁴யாமாஸrhrhதீ: கீrhதிபி:◌⁴ ஸஹ ரஸாmh ॥ 8.22॥
யshயா: ஶூேல ஜகா³மாshதmh யஶ: ஶுmhப⁴நிஶுmhப⁴ேயா: ।
நமா விமலேலாகாmh ெகௗஶிகீmh நாம தாiµமாmh ॥ 8.23॥
யேஶாதா³க³rhப⁴ஜநநாth³ யேஶாதா³mh ேகா³லshய தாmh ।
வnhேத³ ப⁴க³வதீmh நnhதா³mh விnhth◌⁴யாசலநிவாநீmh ॥ 8.24॥
அmhபி³காiµபதிShட²nhதாேமதாசNh³மiνShப: ◌⁴ ।
phரஸnhநா:ஸாth◌⁴வலŋhகாரா:th³த⁴பth³ேம இவ ॥ 8.25॥ 200

॥ ஸமாphதmh ச th³விதீயmh ஶதகmh ॥

th’தீயmh ஶதகmh
நவம:shதப³க:
மnhத³ஹாஸ: (ஆrhயாvh’thதmh)

ஶாரத³வலபணதா³ைவமlhயஶிேகாऽshமாகmh ।
ஜாக³rh ரய shதா²iΝரnhth◌⁴iµக²விகாஸ: ॥ 9.1॥
vhயாkh²யாநmh ஹrhஷshய phரthயாkh²யாநmh ஶரthஸுதா⁴பா⁴ேநா: ।
தி³ஶ ’த³யphரஸாத³mh ெகௗ³வத³நphரஸாேதா³ ந: ॥ 9.2॥
அnhதrhக³தshய ஹrhஷரஸiµth³ரshய கசந தரŋhக:³ ।
ஹாேஸா ஹரஹணth³’ேஶா க³தபŋhகmh மம கேரா மந: ॥ 9.3॥
தி³ஶி தி³ஶி விஸrhபத³mhஶுphரஶததாபmh பராshதமாnhயmh ।
ஶலாநி phரதி³ஶ ந: பஶுபதி’த³ேயவஹதmh ॥ 9.4॥
அnhதrhக³தmh ச திரmh ஹரnhதி விஹஸnhதி ேராணீகாnhதmh ।
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ஹதாநி கி³ஶஸுth³’ேஷா மம phரேபா³தா⁴ய கlhபnhதாmh ॥ 9.5॥
பா⁴ஷாஷாரதீ³தி⁴திதீ³தி⁴thயா ஸஹ விஹாயேஸா ரŋhேக³ ।
விசரnh ரஹரதணீத³ரஹாேஸா ேம ஹரthேவந: ॥ 9.6॥
th³ராணீத³ரஹதாnhயshமாகmh ஸmhஹரnh ³தாநி ।
ேயஷாiµத³ேயா தி³வேஸா ⁴ஷாபீஷகிரணshய ॥ 9.7॥
shகnhத³ஜநநீiµேக²nhேதா³ரshமாnh Sh ஸுshதjhேயாthshநா ।
iµநிமதிைகரவிணீநாiµlhலாஸகதா² யதா³யthதா ॥ 9.8॥
கமநீயகNhட²மாலாiµkhதாமணிதாரகாவயshேயா ந: ।
காமாnh விதர ெகௗ³த³ரஹாேஸா நாம த⁴வளாmhஶு: ॥ 9.9॥
அநவth³யகNhட²மாலாiµkhதாவளிகிரணநிவஹஸஹவா ।
ஹரத³யிதாத³ரஹாேஸா ஹர மமாேஶஷமjhஞாநmh ॥ 9.10॥
ஞ இவ jhஞth³’ய உthதம இலாத⁴ராதீ⁴ஶநnhதி³நீஹாஸ: ।
rhணmh கேரா மாநஸமபி⁴லாஷmh ஸrhவமshமாகmh ॥ 9.11॥
ஆேலாகமாthரேதா ய: ஶŋhகரமஸமாshthரகிŋhகரmh சkhேர ।
அlhேபாऽphயநlhபகrhமா ஹாேஸா ந: பா ஸ ஶிவாயா: ॥ 9.12॥
shமரமதரதஶmh ய: கேராதி பா⁴வphரஸŋhக³சாrhயா ।
th³விஜக³ணரshkh’ேதாऽvhயாth ஸ ஶிவாஹாஸphரவkhதா ந: ॥ 9.13॥
ரத³வாஸஸா ரதீ² மாmh ஶ கைர: பா பாrhவதீஹாஸ: ।
பாவகth³’ஶmh கீ³ேஷா: பசph’ஷthகshய ேஸநாநீ: ॥ 9.14॥
ஶிவ’த³யமrhமேப⁴தி³shதmh தத³th³ஶவmhஶiµkhதாயா: ।
த³ஶநth³திth³வி³ணிதகmh ேஶாகmh ⁴ேநா மம ॥ 9.15॥
ph³ரமாNhட³ரŋhக³பா⁴ேஜா நThயா: ஶிவஸூthரதா⁴ரஸஹசrhயா: ।
வrhத⁴ேநாऽiνேலேபா iµக²shய ஹாஸ: நாthவshமாnh ॥ 9.16॥
அத⁴ரphரவாலஶயேந நாஸாப⁴ரணphரபா⁴விலாnhயா ।
ரமமாே ஹரரமணீஹாஸவா ஹர ந: ேஶாகmh ॥ 9.17॥
அத⁴ேராShட²ேவதி³காயாmh நாஸாப⁴ரmhஶுஶாப³ைக:ஸாகmh ।
லமகி²லமவ ேக²லnhநth³ஸுதாஹாஸபா³ேலா ந: ॥ 9.18॥
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அiνேலபநshய வீphஸா th³விrhபா⁴வ:சத³லshய ।
ஹர ’த³யvhயதா²mh ேம ஹதmh ஹரவிேதவrhயா: ॥ 9.19॥
கி³ஶாŋhக³ராக³ப⁴தmh shவாக³தவசஸாऽபி⁴நnhத³தா³த³ரத: ।
கி³ஜாலாஹதmh க³யmh ேம தேநா தி⁴யmh ॥ 9.20॥
த³யிேதந ஸ◌ँlhலபnhthயா:ஸஹ நமசிஶிஶுகிேடந ।
வாக³mh’த³th³³ேதா³ऽvhயாத³லேஸா மாமக³⁴ேவா ஹாஸ: ॥ 9.21॥
ஶுth³த: ◌⁴ சாth³நிலயாத³பி iµkhதாஹாரேதா ஹரரnhth◌⁴rhயா: ।
வத³நphராஸாேத³ விலஸnh ஹாேஸாऽலேஸாऽவ மாmh ॥ 9.22॥
vhயrhதீ²⁴ேத ேத க³தவதி ப⁴திமதஜலஜாேத ।
அநிேத th³தி⁴மேஶாேக கமேலऽபி க³லjhஜயேக ॥ 9.23॥
ப³ஹுதா⁴ பி³ேப⁴த³’த³யmh ஹரshய பா³ேணந ேயந ஸுமபா³ண: ।
த³மாலாஹதmh மlhஸுமமsh ேம ⁴thைய ॥ 9.24॥
அமலத³ரshதசிநாshதா ஏதா:ஸrhவமŋhக³ளா ஆrhயா: ।
கமநீயதமாshவஸமாiµபதிShட²nhதாiµமாmh ேத³வீmh ॥ 9.25॥ 225

த³ஶம:shதப³க:
ேகஶாதி³பாதா³nhதவrhணநmh (லதாvh’thதmh)

ஸŋhாலநாய ஹதாmh வி⁴தேய
ேலாகthரயshய மத³நாய ⁴rhஜேட: ।
காthயாயநீவத³நத: ஶைந: ஶைநrh-
நிrhயnhதி ஶுph◌⁴ரஹதாநி பாnh ந: ॥ 10.1॥
shவlhேபாऽபி தி³ு கிரnh phரஸாரயnh
மnhேதா³ऽபி ேபா³த⁴மமலmh த³த⁴thஸதாmh ।
ஶுph◌⁴ேராऽபி ராக³kh’த³நŋhக³ைவே
ஹாஸ: ராணஸுth³’ஶ: நா ந: ॥ 10.2॥
ேசேதாஹேராऽphயதிஜு³phேதா ப⁴ேவth
ஸrhேவாऽபி வகலயா யயா விநா ।
ஸா வrhNhயதாmh கத²மபாரசாதா
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பீஷnh⁴ரகி²ேலnhth³ரஸுnhத³ ॥ 10.3॥
அthயlhபேத³வவநிதாmh ச பாrhதி²ைவrh-
பா⁴ைவrhவயmh லயிmh ந ஶkhiνம:
தாmh கிmh ந:ஸகலேத³வஸுnhத³ ।
ேலாகாபாரணதiνphரபா⁴iµமாmh ॥ 10.4॥
வrhஷாபேயாத³படலshய ஸாnhth³ரதா
ஸூrhயாthமேஜாrhசயநிmhநŋhக³தா ।
காலா⁴பதிதீ³rhக⁴தா ச ேத
ேகேஶஷு ப⁴rhக³ப⁴வேநவ thரயmh ॥ 10.5॥
ஈஶாநஸுnhத³ தவாshயமNhட³லா-
nhநீைசrhநிதாnhதமmh’தாmhஶுமNhட³லmh ।
ேகா வா ந கீrhதயதி ேலாShடபிNhட³கmh
ேலாேக நிkh’Shடஹ மாநவீiµகா²th ॥ 10.6॥
பி³ph◌⁴ரthயமrhthய⁴வநshத²தீ³rhகி⁴கா
பŋhேகஹாணி வத³நாய ேத ப³mh ।
ேநா ேசth கத²mh ப⁴வதி ெஸௗரப⁴mh மஹ-

th³பி⁴nhேந ஸுேமph◌⁴ய உேகஶி ேத iµேக² ॥ 10.7॥
கீ³rhவாணேலாகதநீஜேலஹாmh
க³nhேத⁴ ஶுேப⁴ ப⁴வ ேத மேநாரதி: ।
ேலாகாதி⁴ராjhஞி தவ வkhthரெஸௗரேப⁴
ேலாகாதி⁴ராஜமநஸsh ஸmhமத:³ ॥ 10.8॥
ேகா பா⁴ஷதாmh தவ ஸவிth சாதாmh
யshயா:shதshய த⁴வளth³திrhலவ: ।
யshயா: ஶரசிnh⁴வீசய:
ஶmhபாலதா: ph’²லதீ³phதி⁴மய: ॥ 10.9॥
ேலாகாmhபி³ேக ந விலஸnhதி ேக ேரா
மnhத³shதshய தவ ேராசிஷாmh நிேத:◌⁴ ।
ேய  vhயதா⁴யிஷத ேதந ph’Shட²ேதா
ஹnhைதஷு காऽபி திரchச²டா ப⁴ேவth ॥ 10.10॥
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கிmh வா ரதா³வசிrhiµக²shய கிmh
ஸmh²lhலதா வரதி⁴ய: கிrhகா ।
ஸnhேதாஷபாத³பஸுமmh iν ஶŋhகர-
phேரமshவபiµத ேத³வி ேத shதmh ॥ 10.11॥
தி³ு phரகாஶபடலmh விதnhவதா
ேகாphரபா⁴கரவிப⁴khதேதஜஸா ।
ேநthேரண ேத விஷமேநthரவlhலேப⁴
பŋhேகஹmh க உபமாதி பNh³த: ॥ 10.12॥
கrhண ஏஷ தவ ேலாசநாசேல
பா⁴nhthயா த³யாத³யிதயா phரேபா³தி⁴த: ।
ஏதmh ஸவிth மம கசந shதவmh
thவா தேநா ப⁴ரதாவேந: யmh ॥ 10.13॥
shவா நாகா ப⁴வதி ஜதாmh ஸதாmh
ஸmhshதmhபி⁴நீ சலதமshய சுஷ: ।
thவnhநாகா ரஹரshய சுஷ:

ஸmhshதmhபி⁴நீ ப⁴வதி சிthரமmhபி³ேக ॥ 10.14॥
பி³mhப³phரவாலநவபlhலவாதி³த:
பீஷஸாரப⁴ரth³³தி⁴க: ।
ேகா³thரshய th ஶிவசிthதரஜக:
ேரShேடா² நிதாnhதமத⁴ராத⁴ேராऽபி ேத ॥ 10.15॥
ேதா³rhவlhேக ஜநநி ேத தthphரபா⁴-
மnhதா³ரமாlhயmh’³தாபஹாேக ।
நிேஶஷப³nhத⁴த³மநshய ⁴rhஜேடrh-
ப³nhதா⁴ய ப⁴th³ரசேத ப³⁴வ: ॥ 10.16॥
ஹshதாph³ஜேயாshதவ mh’³thவமth³⁴தmh
kh³’தி ேய ஸத³யேமவ ⁴rhஜ:
அthயth³⁴தmh ஜநநி தா³ட⁴rhயேமதேயா:
ஶுmhபா⁴தி³த³rhபவிலேயா யேயார⁴th ॥ 10.17॥
ராஜnh ேத சஸுதா⁴phரபாயிேநா
ேலாகshய மாதரநகா:◌⁴ ஸஹshரஶ: ।
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ஏேதஷு கசந க³ஜாநந: kh’தீ
கா³யnhதி யmh ஸகலதா³யிஸthகரmh ॥ 10.18॥
thவnhநாபி⁴பபதிதாmh th³’ஶmh phரேபா⁴rh-
ேநmh விநிrhமல³ேண நshதடmh ।
ெஸௗmhயthவதீ³ய’த³யphரஸாத:
பாஶ:ஸவிth தவ ேராமராகா ॥ 10.19॥
thவnhமth◌⁴யேமா க³க³நேலாக ஏவ ேசth
thவth³தி³vhயைவப⁴வவிேதா³ ந விshமய: ।
phராjhைஞrh ஸுnhத³ ரthரயth³விஷ-

shthவmh ேத³நீ th⁴வேநந கீ³யேஸ ॥ 10.20॥
நாபி⁴’தா³th³விக³த: கஶிலா-
ப⁴ŋhகா³th ந: பததி கிmh th³விதா⁴kh’த: ।
காnhேதாkh³மஷத:ஸவிth ேத
பா⁴வார இப⁴ஶுNhட³ேயா:ஸம: ॥ 10.21॥
ஜŋhகா⁴க³mh தவ மேஹஶநாயிேக
லாவNhயநிrhஜ² ஜக³th³விதா⁴யிேக ।
அnhத:பsh²ரத³³phதஸுphரபா⁴-
பா³Th◌⁴யணக³ளmh ரதீஶி: ॥ 10.22॥
Shபாshthரஶாஸநநிஶாnhதராjhஞி ேத
ேலாகthரயshத²க²லகmhபநmh ப³லmh ।
ேராணீப⁴ேரண க³மேந கில ரமmh
phராphேநா ேகந தவ தththவiµchயதாmh ॥ 10.23॥
யthைரவ நிthயவி’ேதர⁴th³ரமா
ராவமnhதி³ரசதி நாமத: ।
தnhேம ஸதா³ ப⁴ண மŋhக³ளmh ஶிவா
பாதா³mh³ஸmhப⁴வமேமயைவப⁴வmh ॥ 10.24॥
ேகஶாதி³பாத³கமலாnhதகா³யிநீ:
கnhphரஶாஸநநிஶாnhதநாயிகா ।
அŋhகீ³கேரா லதா இமா: kh’தீrh-
ெகௗ³ கேவசரணகஜேஸவிந: ॥ 10.25॥ 250
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ஏகாத³ஶ:shதப³க:
பாதா³தி³ேகஶாnhதவrhணநmh (ஆrhயாvh’thதmh)

ஜ²ஷேகநா phரkhத:ஸmhேமாஹநrhணiµShஶாேந ।
த³ரஹாேஸா த⁴ர³: கேரா ⁴வநmh வேஶऽshமாகmh ॥ 11.1॥
உபவth³பி: ◌⁴ காnhேதrhேலஶாmhshேத ஜக³தி ஸுnhத³ைரrhபா⁴ைவ: ।
உபமŋhகா³நி தவ phராேயா லjhேஜऽmhப³ யதமாந: ॥ 11.2॥
அவதmhஸபlhலவலாmh பி³ph◌⁴ராணmh திநதph◌⁴வ: ஶிர ।
சரணmh vhரஜா ஶரணmh வாமmh காமாலலநாயா: ॥ 11.3॥
ஶŋhகரநயேநாnhமாத³நமதிம⁴ரmh பா⁴தி மதிமதா வrhNhேய ।
ஜŋhகா⁴க³mh ப⁴வthயா:ஸுமph’ஷthகshய ஸrhவshவmh ॥ 11.4॥
ஏைககேலாகேந th³வயமnhேயாnhயshமரணேஹதாேமதி ।
ேத³வி ப⁴வshய தேவா: ஶுNhடா³ ச க³ேஜnhth³ரவத³நshய ॥ 11.5॥
நாேகாऽவலkh³நவ கரவநிrhேபா⁴கி³நாmh ஜக³nhநாபி: ◌⁴ ।
ௌ ந ேகவலmh ேத ப³ரபி வ thரேயா ேலாகா: ॥ 11.6॥
மnhேய மஹாkh’பாணmh தவ ேவணீமசலth மத³நshய ।
அேத⁴iνகாmh விஶŋhேக நிஶிததராkh³ராmh  ேராமாmh ॥ 11.7॥
th³விரத³வத³ேநந பீதmh ஷTh³வத³ேநநாத²ஸகல⁴வேநந ।
அyhயராmh’தமmhபா³யா:சக³mh ஜயதி ॥ 11.8॥
ஜக³த³mhப³லmhப³மாநா பாrhவth³விதேய தவாக³லாth³பா⁴தி ।
ஸாnhth³ரkh³ரதி²தமேநாjhஞphரஸூநமாேலவ ⁴ஜக³ளீ ॥ 11.9॥
ஜாநnhதி ஶkhதிமஸுரா:ஸுஷமாmh ஸkh²ேயா வதா³nhயதாmh’ஷய: ।
mh’³தாmh தவாmhப³ பாேணrhேவத³ஸ ேத³வ: ராmh ேப⁴thதா ॥ 11.10॥
கmh³ஸth³’க³mhப³ ஜக³தாmh மணிேவேஷா³shரஜாkh’தாகlhப: ।
கNhேடா²ऽநக⁴shவரshேத ⁴rhஜேதா³rhநயநகrhணத: ॥ 11.11॥
ஹரகாnhேத வத³நmh ேத த³rhஶmh த³rhஶmh வதmhஸஶீதாmhஶு: ।
rhேऽphயவாப kh’ஶதாmh phராேயஸூயயா ஶுShக: ॥ 11.12॥
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சnhth³ரmh ரய ஸகலா சபலாவத³நஜாதிராவயதாmh ।
தmh  மஹஸா iµக²mh ேத மேஹஶகாnhேத கா³ையகmh ॥ 11.13॥
வத³நகமலmh தேவவ கமலஜயாth³த³rhபிதmh ஸுதா⁴பா⁴iνmh ।
நிrhthய கமலஜாேதரமலmh மஹதா³ஜஹார யஶ: ॥ 11.14॥
லாவNhயமரnhதா³ஶா ph◌⁴ரமth³ப⁴வாேலாகப³mhப⁴ரmh பத: ।
iµkh³த⁴mh iµகா²ரவிnhத³mh ஜயதி நகா³தீ⁴ஶநnhதி³nhயா: ॥ 11.15॥
ஶுth³ேத⁴nh³ஸாரநிrhதமாshயாrhத⁴mh ேத ப⁴வாநி பா⁴லமயmh ।
ஸகலரமணீயஸாைரrhநிrhதமrhதா⁴nhதரmh விதி⁴நா ॥ 11.16॥
வத³நmh தவாth³³தrhவிதாய நதாய ஶீதகிரய ।
th³வாரபபத³வீmh phரத³தா³ வயஹ த³ரஹாஸநாமத⁴ர: ॥ 11.17॥
ேத ேத வத³nh ஸnhேதா நயநmh தாடŋhகமாலயmh iµடmh ।
கவேயா வயmh வதா³ம:தமஹஸmh ேத³வி ேத ஹாஸmh ॥ 11.18॥
பி³mhபா³த⁴ரshய ேஶாபா⁴மmhபா³யா: ேகா iν வrhணயிShேட ।
அnhதரபி யா phரவிய phரமத²பேதrhவிதiνேத ராக³mh ॥ 11.19॥
க³ணபதேய shதநக⁴டேயா: பத³கமேல ஸphதேலாகப⁴khேதph◌⁴ய: ।
அத⁴ரேட thரேத த³தா⁴ பிஷமmhப³ thவmh ॥ 11.20॥
th³’khபீஷதnhயாmh நாஸாேஸெதௗ விநிrhேத விதி⁴நா ।
பா⁴ஸாmh ப⁴வதி ஶிேவ ேத iµேக² விஹாேரா நிராதŋhக: ॥ 11.21॥
கமலாவிலாஸப⁴வநmh கேகkh³’ஹmh ச கமநீேய ।
ஹரத³யிேத ேத விநிதேத நயேந ேத ஜநநி விஜேயேத ॥ 11.22॥
ஸrhவாNhயphயŋhகா³நி மnhதி தேவnh³ட³லகாnhேத ।
கவிநிவஹவிiνதிபாthேர ேராthேர ேத³வி யாேவவ ॥ 11.23॥
அபி லமநiµkh³த⁴shதவ ேகஶ: th ேகா³thரஸுthராmhண: ।
பி³ph◌⁴ரthஸுமாநி காnhயபி ’த³யmh ⁴வநphரேபா⁴rhஹரதி ॥ 11.24॥
சரதி³nhதலாnhதphரkh’Shடெஸௗnhத³rhயகா³யிநீேரதா: ।
அŋhகீ³கேரா ஶmhேபா⁴ரmhேபா⁴ஜth³’கா³thமஜshயாrhயா: ॥ 11.25॥ 275
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th³வாத³ஶ:shதப³க:
ஶ ◌்’ŋhகா³ரவrhணநmh (ரேதா²th³த⁴தாvh’thதmh)

ஶrhவைத⁴rhய³ணஶாதஶshthகா ஶmhப³ராஜயேகபThகா ।
மnhத³ஹாககா மதா³பத³mh பrhவேதnhth³ர³rhvhயேபாஹ ॥ 12.1॥
iµkhதேபா⁴கி³கடேகந பாணிநா iµkh³த⁴கா³th பkh³’ய ேத கரmh ।
ஏகதா³ ஶஶிகிேஶாரேஶக²ர:ஸசசார ரஜதாth³⁴ஷு ॥ 12.2॥
தshய தthர பத: பph◌⁴ரமnh வlhலபா⁴mh வலShபmhபி³நீmh ।
பாrhவதி thவத³லேகாபமth³தி: chசகதே மேநாऽ⁴ேநாth ॥ 12.3॥
phேரயmh சபலசாேலாசநாiµlhக²nh வ ஶ ◌்’ŋhக³ேகாநா ।
thவth³விேலாகிதநிைப⁴rhவிேலாகிைத:⁴rhஜேடரமத³யnhமேநா mh’க:³ ॥ 12.4॥
மஜுஜப⁴வநாநி மாலதீShபேரiΝஸுரபி: ◌⁴ ஸரண: ।
ேபஶலா ச பிகபா³லகாக ேமாஹவ ஹரshய ேதநிேர ॥ 12.5॥
அkh³ரத:ஸுமேஶாபி⁴தா லதா: பாrhவதshthவமக³பாலபா³ேக ।
ஸrhவேதா மத³நஶிநீth◌⁴வநிrhதீ⁴ரதா கத²வாshய வrhததாmh ॥ 12.6॥
கீரதஸமாேல வேந ஶmh⁴மmhப³ தவ பாrhவவrhதிநmh ।
ஆஜகா⁴ந மகரth◌⁴வஜஶைரரrhத³யnhthயவஸேர  ஶthரவ: ॥ 12.7॥
தா³ேதா மகரேகநா ஶைரரmhஸேத³ஶமவலmhph³ய பணிநா ।
ஏகஹாயநரŋhக³ேலாசநா thவாத³mh கில ஜகா³த³ ஶŋhகர: ॥ 12.8॥
காககலகலmh கேராthயெஸௗ பா³லதமதி⁴ய ேகாகிலா ।
வாசiµth³கி³ர ஸேராஜேலாசேந க³rhவiµnhநதயmh விiµச ॥ 12.9॥
²lhலnhத³மகரnhத³வாேநா மlhகாiµல⁴தா⁴ண: ।
கmhபயnhதி ஶிஶவ:ஸர: பlhலவாநி ’த³யmh ச தnhவி ேம ॥ 12.10॥
வrhணேநந ’தசுஷ: ய:ஸுphரஸnhநம⁴ராkh’தீநி ேத ।
அŋhக³காநி த³யிேத ப⁴ேஜऽrhப⁴க:shேவத³பி³nh³ஹரேணந வாऽநில: ॥ 12.11॥
தாவேத³வ மம ேசதேஸா iµேத³ ப³rhஹேமதத³நகா⁴ŋhகி³ ப³rhண: ।
யாவத³பத²ேமஷ விலேதா² கா³ஹேத ந கப³ப⁴ரshதவ ॥ 12.12॥
ராக³வாநத⁴ர ஏஷ ஸnhததmh நிrhமலth³விஜஸபவrhthயபி ।
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ஏபி⁴ரshய ஸஹவாஸத: phேய ேநஷத³phயபக³ேதா நிேஜா ³ண: ॥ 12.13॥
சுஷ:ஸுத³தி ேத ஸேகா³thரதா ைகரைவrhநிஶி தி³ேந ேஶஶைய: ।
கயைபரபி வShட²பா³nhத⁴ைவrh⁴ஸுபrhவண இவ th³விேகா³thண: ॥ 12.14॥
அlhபயாऽphயதிஸமrhத²யா shதjhேயாthshநயா க³க³நக³mh ஹரthதம: ।
ேகவலmh ஸுவசநாmh’தmh கிரchசnhth³ரபி³mhப³மஷாரமாநநmh ॥ 12.15॥
நிthயமph³ஜiµகி² ேத பரshபரShடமலத²பரக³mh ।
ஶrhவப⁴யவிவrhதmh shத²சkhரவாக²நmh சth³வயmh ॥ 12.16॥
லாலநீயமயி ேத³வெமௗபி: ◌⁴ ேகாமலmh சரணபlhலவth³வயmh ।
கchசித³th³ஹூதthேக ந shத² த³தி கrhகஶா தவ ॥ 12.17॥
ஏவமாதி³ வத³தி thேலாசேந thவnhiµேக²லஸதி ெமௗநiµth³ரயா ।
ஆததாந ஜலசாேகதேநா நrhதநmh நக³மேஹnhth³ரபா³ேக ॥ 12.18॥
ேத³வி ேத ரதாவதmhத: பாஜாதஸுமshரஜா கச: ।
மாநஸmh ரேதாऽiµநா ’தmh shமrhயேத khவ மநாthமநா kh’தmh ॥ 12.19॥
ph³ரமசrhயநியமாத³சசலா நாயிகா யதி³லாயமrhதி³நீ ।
நாயகச ஸுமபா³ணஸூத³ேநா ேவத³ ேகா ரதிரஹshயமாவேயா: ॥ 12.20॥
ேலாசேநாthஸவவிெதௗ⁴ விஶாரேத³ வாதா³வரணேதா³ஷவrhேத ।
மrhத³யthயபி நேபா⁴க³தmh தம: யாகாரதஸுnhத³ராkh’ெதௗ ॥ 12.21॥
பா⁴தி ஶீதகிரணshதநnhத⁴ேய phராணநாயகஜடாஜு ।
ஶுph◌⁴ரபrhவததேட ஶுபா⁴ŋhகி³ ேத ஸmhமதா³ய ந ப³⁴வ கா நிஶா ॥ 12.22॥
ஸnh ⁴ஷணஸுதா⁴mhஶுதீ³தி⁴தி vhயkhதiµkh³த⁴iµக²ேஶாப⁴ேயாrhத:² ।
தாநி தாநி கி³ஜாகி³ஶேயா: kh³தாநி ஜக³ேதா வி⁴தேய ॥ 12.23॥
ேமாத³காத³நபரshய sh’Shடேய kh³தmh ஜநநி வாmh கிமphய⁴th ।
ஶkhதிph◌⁴’thதநயரthநஜnhமேந கிசிதீ³வ ப³⁴வ ேக²லநmh ॥ 12.24॥
மா⁴ரஸபphதா இமா: காvhயகNhட²வி³ேஷா ரேதா²th³த⁴தா: ।
ஆத³த⁴thவசலநாத²நnhதி³நீ மாநேஸ கமபி ேமாத³iµthதமmh ॥ 12.25॥ 300

॥ ஸமாphதmh ச th’தீயmh ஶதகmh ॥
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சrhத²mh ஶதகmh
thரேயாத³ஶ:shதப³க:
கடா: (உபஜாதிvh’thதmh)

ப⁴வாmh³தி⁴mh தாரயதாth³ப⁴வnhதmh
ஹாேஸாऽth³⁴த:ஜரவkhthரமா: ।
ேயா ஹnhதி பி³mhபா³த⁴ரலŋhக⁴ேநऽபி
vhயkhதாலஸthேவா ஹதாmh தமாmh ॥ 13.1॥
ஸkhத:ஸதா³ சnhth³ரகலாகலாேப
ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு த³யாmh த³தா⁴ந: ।
ெகௗ³கடாோ ரமே iµநிrhவா
மதீ³யமjhஞாநமபாகேரா ॥ 13.2॥
kh’பாவேலாேகா நக³கnhயகாயா:
கேரா ேம நிrhமலமnhதரŋhக³mh ।
ேயநாŋhகித: ஶŋhகர ஏகதththவmh
விவmh ேலாேக ஜக³ேத ஜெகௗ³ ச ॥ 13.3॥
காகடாோ வசநாநி மயmh
த³தா³ ேமாசாமத³ேமாசநாநி ।
யthபாததmh ர⁴வmhஶகாரmh
நராkh’திmh phராஹுரஜshய நாmh ॥ 13.4॥
Shமாகமkh³rhயாmh விதேநா வாணீ-
ேமணீth³’ேக³ஷா கி³ஶshய ேயாஷா ।
யshயா: கடாshய விஸா வீrhயmh
கி³ராமயmh ேம விவிேதா⁴ விலாஸ: ॥ 13.5॥
நகா³thமஜாயா: கேrhஶா
th³’க³nhதஸnhதாந⁴நீphரவாஹ: ।
பீ⁴Shேமண தphதாnhப⁴வநாமேகந
kh³Shேமண Shமா◌ँchசி²ஶிகேரா ॥ 13.6॥
அஜshரமாrhth³ரா த³rhயயாऽnhதரŋhேக³
யதா² ப⁴ேவா நிmhநக³ேயாthதமாŋhேக³ ।
ஸnhதாபஶாnhதிmh ப⁴வஸுnhத³ ேம
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கேரா ஶீேதந விேலாகிேதந ॥ 13.7॥
Nhயா ஸதா³ऽபீவர ஏவ ஸkhதா
பதிvhரதாஸாmhயதா தேவா ।
லாசலாதீ⁴வரகnhயேக ேம
ஸmhஹரமmhேஹாவிதேதrhவித⁴thதாmh ॥ 13.8॥
ஶrhவshய ராேம நியேமந நா
யாமா தேவா க³ணிகாŋhக³ேநவ ।
நீேசऽபி மrhthேய நிபதthயநrhகா⁴
பி³ப⁴rhதி நா ேஷாட³ஶ ய:ஸுவrhnh ॥ 13.9॥
பth³மாயதாதிதா⁴கnhேய
கடாநாமா தவ காலஸrhப: ।
யmh ஸnhத³ஶthேயஷ ஜக³thஸமshதmh
விshmh’thய சாேஹா ந த³தா⁴தி ேமாஹmh ॥ 13.10॥
ஈஶth³விஷா ைஶலமேஹnhth³ரகnhேய
கேராதி ைமthmh விஷமாேத⁴ந ।
phரபா⁴ஷேத பாதகிநச பே
த: கடாோ ந தவாmhப³iµkh³த: ◌⁴ ॥ 13.11॥
kh’பாnhவித: கrhணஸபசா
மாnhஸதா³ Nhயஜநாiνல: ।
ஸாmhயmh மதி⁴பshய ஶmhேபா:◌⁴
phராணphேய ேத ப⁴ஜேத கடா: ॥ 13.12॥
கrhnhதிகshேதா²ऽபி ந த⁴rhமைவ
kh’Shேऽபி மதாrhநலmh ந பாதி ।
ஶீேதாऽபி ஸnhதீ³பயதி shமராkh³நிmh
ஹரshய ேத ைஶலஸுேத கடா: ॥ 13.13॥
அயmh கடாshதவ ேதாயவாஹ:

காNhயகாேல பjh’mhப⁴மாண: ।
kh³’ேஹஷு நாnh ஸுகி²ேநா விஹாய
நிராரயாnh சதி விவமாத: ॥ 13.14॥
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கshயாபி வாசா வஷா ப³ேலந
ஸமshய ஸrhைவரபி யnhநிேத³ஶா: ।
அmhேபா⁴தி⁴ேவலாshவபி ந shக²லnhதி
ஶmhேபா:◌⁴ phேயऽயmh தவ th³’khphரஸாத:³ ॥ 13.15॥
th³வாேரஷு ேதஷாmh விசரnhதி ஶூரா:
ெஸௗேத⁴ஷு ஸாரŋhக³th³’ஶshதNhய: ।
phரக³lhப⁴வாச: கவய:ஸபா⁴ஸு
ஶrhவாணி ேத ேயஷு kh’பாகடா: ॥ 13.16॥
யthராmhப³ ேத ேகாऽபி கடாேலஶ:

ஸ ³rhஜய:ஸŋhக³ரmhநி ஶூர: ।
rhவmh தி³வmh ரயதி th³விஷth³பி⁴-
shதேதா யேஶாபி⁴rh⁴வnh³ெகௗ³ைர: ॥ 13.17॥
யmh தாரகாகாnhதகலாபகாnhேத
ந ேலாகேஸ ேகாऽபி ந ேலாகேத தmh ।
யmh ேலாகேஸ ேதந விேலாகிேதாऽபி
யmh ஸmh’th³தா⁴mh ஸiµைபதி ேலாக: ॥ 13.18॥
ஸுதா⁴mh ஹஸnhதீ ம⁴ சாபnhதீ
யேஶா ஹரnhதீ வநிதாத⁴ரshய ।
பShகேராthயshய கவிthவதா⁴ரா
iµக²mh ஹரphேரய ேலாகேஸ யmh ॥ 13.19॥
ஸrhேவnhth³யாநnhத³க ரnhth◌⁴
விth³யாऽநவth³யா விலா ச ல: ।
இயmh thரthநீ ஷshய யshய
³rhேக³ thவயா th³’Shடமmh  விth³ம: ॥ 13.20॥
iµதா⁴ பshயth³ஸுேத கடாாnh
ைகலாஸகாnhதாரமேஹஷு ।
இத: கிேரஷthதவ நாshதி ஹாநி:
th³th◌⁴யthயபீ⁴Shடmh ச ஸமshதமshய ॥ 13.21॥
ஶீதாசலாதீ⁴ஶமா ஶீத:
ஸmhரேண ஸmhதமாநவாநாmh ।
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³rhத⁴rhஷ³Shடாஸுரமrhத³ேநஷு
நிதாnhதiµShணச தவாவேலாக: ॥ 13.22॥
ஷா ஸேமதmh வித³தா⁴தி நாஶmh
கேராதி ேபாஷmh kh’பயா ஸநாத²mh ।
அmhெபௗ³ஷத⁴shேயவ தேவதshய
ேயாக³shய ேப⁴ேத³ந ³ணshய ேப⁴த:³ ॥ 13.23॥
நாஶாய lhேயாth³த⁴தகாமேலாப⁴-
khேராத⁴thேதா³ஷshய ப⁴வாமயshய ।
ஶிவphேய வீதேப⁴ஷஜmh ேத
khநி ப⁴khthயா வத³ ேபா:◌⁴ கியthயா ॥ 13.24॥
அபி⁴Shதாmh சாரணth³த⁴ஸŋhைக⁴-
shthShph³விேஶஷா அபி மrhthயஸூேநா:
kh’பாகடாைrhவிநதாnhநாநாmh
கபrhதி³ந:ஸmhமத³யnh காnhதாmh ॥ 13.25॥ 325

சrhத³ஶ:shதப³க:
கா ெகௗ³ Nhட³நீ ச (உபகீ³திvh’thதmh)

காரணமகி²லமதீநாmh வாரணமnhதrhலஸthதமஸ: ।
மnhத³shதmh மேஹவரஸுth³’ேஶா ேம ேரயேஸ ப⁴வ ॥ 14.1॥
விவதiνshதiνகா³th வjhரமயீ Shபஸுமா ।
ஸrhவshய ஶkhதிரப³லா கா ெகௗ³rhயmhபி³கா ஜயதி ॥ 14.2॥
தாமாஹுrhஜக³த³mhபா³mh ெகௗ³mh ேகசிth பேர காmh ।
ஸா ெகௗ³ மலாதiνரmhப³ரதiνchயேத கா ॥ 14.3॥
பாசகஶkhேத: காlhயா: ேகவலŋhேக³ந பி⁴th³யேத கால: ।
யthபாகேதா க³பீ⁴ராth³⁴வேந ஸrhேவऽபி பமா: ॥ 14.4॥
ஸrhவ⁴வநாரயthவாth கா நாmhநா தி³க³nhேயந ।
ேலாேக  vhயவஹரணmh வி³ஷாmh தி³khகாலேயாrhபா⁴khதmh ॥ 14.5॥
தி³க³தி³திரகா³th³யக²Nhடா³ பணமயிth shmh’தா கா ।
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த³shையகா ³தா ஸா th³ேவ ³ணேப⁴த³iµkh³த⁴th³’ஶாmh ॥ 14.6॥
ேத³ேஹ ேத³ேஹ ேஸயmh Nhட³நீ நாம ஜக³த³mhபா³ ।
ஸா shவபிதி ஸmhsh’திமதாmh ஜாநாநாmh phர³th³தா⁴ shயாth ॥ 14.7॥
லாதா⁴ராத³kh³நிrhjhவலதி ஶிரshத: ஶஶீ th³ரவதி ।
Nhட³நீமயி மnhேய வீஶயநாthphர³th³ேத⁴யmh ॥ 14.8॥
யth³th³ரவதி தthர கிmh thவmh கிmh தthர thவம யjhjhவலதி ।
கிiµ தthரா மேஹவ ய³ப⁴யேமதth³விஜாநாதி ॥ 14.9॥
ஏதாவkh³நீேஷாெமௗ jhவாலபி⁴சnhth³காபி⁴ரபி ।
ஆvh’iΝதshதiνமநேயாrhvhயkhதிthவmh ேம பஶுrhப⁴வ ॥ 14.10॥
அkh³நிshthவmh ேஸாமshthவmh thவமேதா⁴ jhவல th³rhவshrhth◌⁴வmh ।
அmh’தமநேயா: ப²லmh thவmh தshய ச ேபா⁴khth சித³mhப³ thவmh ॥ 14.11॥
கிnhiν ஸுkh’தmh மயா kh’தமகி²ேலவ கிmh தபshதphதmh ।
khட³ய மாmh phரதிணமாநnhத³ஸுதா⁴நிதா⁴வnhத: ॥ 14.12॥
ாnhதmh கிmh மம ³தmh ஶாnhதmh கிmh ேத³வி ேத shவாnhதmh ।
அiνkh³’ விசிthரmh மாமphயபராதி⁴நாmh phரத²மmh ॥ 14.13॥
காேல காேல ஸnhth◌⁴யாபா ேநாபாதா ப⁴வதீ ।
விchசி²nhந:shமாrhதாkh³நிshthேரதா த ஏவ வநீநாmh ॥ 14.14॥
தா³mh நாrhதமnhநmh ப³ஹு ேத³ேவph◌⁴யச ⁴ேதph◌⁴ய: ।
யthகிசிதா³rhதmh வா கலthரthராnhவிேதாऽநா ॥ 14.15॥
கசித³பி பாபஹா ந ரசதச ேத மnhthர: ।
கmh ³ணமபி⁴லய மம phர³th³th◌⁴யேஸऽnhதrhஜக³nhமாத: ॥ 14.16॥
தவ மயி ph’த²khதஜphேரமா ேசthபபாேதாऽயmh ।
அத²வா ஸதாmh நிஸrhக:³ ேஸாऽயmh thவயி சாmhப³ஸmhபா⁴vhய: ॥ 14.17॥
லயmh விைநவ மnhthர: கிmh th³th◌⁴யதி ேகாேஶாऽphkhத: ।
த³th◌⁴மshதth³யதி³லயmh தவ பmh க³லதி ஹா மnhthர: ॥ 14.18॥
ஸŋhகlhபாநாmh வாசாமiν⁴தீநாmh ச யnhலmh ।
யthர phராே ப³th³த⁴shதlhலயmh ேத³வி ேத பmh ॥ 14.19॥ ॥ 344॥
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ைநஸrhகி³கshவvh’thேதரஹŋhkh’ேதrhலமnhவிShய ।
thவாmh கில ஸாாthேத ரமணமஹrhேஷயmh th³’Sh: ॥ 14.20॥
மnhேய பrhவதகnhேய மம ேஸயமஹŋhkh’திrhமஹதீ ।
அவதரதா வrhஷக³ணரபி தnhலmh ந லph³த⁴மேஹா ॥ 14.21॥
ஏஷ phெரௗேடா⁴ ப⁴க³வதி ப³ஹுலmh க³rhஜthயஹŋhகார: ।
ஏதshnhநயி காேல ப⁴வதீ சாேபா³தி⁴ Nhட³நீ ॥ 14.22॥
தவ பசாthஸmh⁴திmh ஜாநாதி ந ேஸாऽயமth³யாபி ।
phராகி³வ க³rhஜதி தீ⁴ரmh பி³ேப⁴தி mh’thேயாrhந ேநதி³Shடா²th ॥ 14.23॥
அதிShடமஹŋhகாரmh பஶுேமதmh ph◌⁴யமrhபயேத ।
phரமத²பதிphராேணவ க³ணபதிேரகாnhதப⁴khேதாऽயmh ॥ 14.24॥
உபகீ³தேயா க³ணபேதபதிShட²nhதாமா: phthயா ।
உthஸவஸஹshரேலாலாiµகாரவாchயshய kh³’ஹநாதா²mh ॥ 14.25॥ 350

பசத³ஶ:shதப³க:
ஶkhேத:shவாக³தmh (shவாக³தாvh’thதmh)

ஆபதா³மபஹரnh ததிmh ந:
ஸmhபதா³மபி தி³ஶnh ஸmh’th³தி⁴mh ।
த³nhதnhத³சித³thதப³லாநி
vhேயாமேகஶஸுth³’ேஶா ஹதாநி ॥ 15.1॥
அlhபமphயதி⁴கஶkhதிஸmh’th³த⁴mh
மnhத³மphயதி⁴கஸூமவிஸாரmh ।
ஸுshதmh shமரவிேராதி⁴ரமNhயா:
கlhபதாmh மம லshய ஶுபா⁴ய ॥ 15.2॥
Shகராth³ரவிமேதா ⁴வேமதாmh
⁴தஶஶத⁴ரmh khரமமா ।
ைநவ iµசதி பத³mh ப³த rhவmh
ேநாthதரmh vhரஜதி ேநஶரnhth◌⁴ ॥ 15.3॥
⁴ஷேணShவிவ ஸவிth ஸுவrhணmh
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mh’thதிகாவ க⁴ேடShவகி²ேலஷு ।
விவவshஷு நிரshதவிேஶஷாmh
ேத³வி பயதி ஸதீmh வி³த⁴shthவாmh ॥ 15.4॥
கிThட⁴தமகி²ேலவரஜாேய
th³’யஜாதமகி²லmh நிஜபாேக ।
phராண³th³தி⁴மநஸாஹ வrhக:³
ஸார⁴த இதி ஸூஜேநாkhதி: ॥ 15.5॥
ஸாரவ திேலShவிவ ைதலmh
விkh³ரேஹஷு நிகி²ேலஷு நி³ட⁴mh ।
ேய தி⁴யா மத²நேதா வி³ேரகmh
ேத ப⁴வnhதி வி³தா⁴shthவயி நா: ॥ 15.6॥
ஆயஸmh th⁴வேநவ பிNhட³mh
வநிேநவ தபஸா தiνபிNhட³mh ।
யshய சிjhjhவலநஜாலமயmh shயாth
தphதமmhப³ஸ தவாலய⁴த: ॥ 15.7॥
ேயாऽரேணrhமத²நேதாऽதிபவிthரmh
வீதிேஹாthரவ வீதகலŋhக: ।
phராணiµjhjhவலயதி shவஶராth
thவாமஸாவப⁴யேத³ऽrhஹதி யShmh ॥ 15.8॥
phராணதா வதேமவ விசாrhயmh
rhவதா கரணேமவ நிபா⁴lhயmh ।
க³chச²தா க³மநேமவ விேஶாth◌⁴யmh
தthதெநௗ மத²நமாக³மேபா³th◌⁴யmh ॥ 15.9॥
ேயா ரஸmh பிப³தி rhத⁴ஸேராஜாth
ேஸாமேபாऽயமநக:◌⁴ phரயதாthமா ।
அkh³நிேஹாthரமகி²ேலவ நிthயmh
லNhட³த³ஹநshதி²திரshய ॥ 15.10॥
சிnhமயீ பிப³ ேஸாமமmh கிmh
ேஸாம ஏவ கிமஸாவ மாத: ।
பீயேஸ பிப³ ச shவயேமகா
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ேபயபாth’க³ளmh கிiµ ⁴thவா ॥ 15.11॥
ைதஜஸmh கநகமkh³நிவிதphதmh
ேதஜ ஏவ கநகாŋhகி³ யதா²shயாth ।
ேமாத³பகலயா தவ தphதmh
தnhமயmh ப⁴வதி ேமாத³ஜபிNhட³mh ॥ 15.12॥
காऽபி ேமாத³லஹ தவ வீசிrh-
நிrhக³தா த³ஶஶதாரஸுதா⁴ph³ேத: ◌⁴ ।
ரயthயகி²லமmhப³ ஶரmh
ேநஹ ேவth³ பரேம ஜட³பா⁴க³mh ॥ 15.13॥
ேஸயiµthதமதமா நிபதnhதீ
ஶீதலாth³த³ஶஶதாரபேயாதா³th ।
phேரதாத³கி²லராjhஞி ப⁴வthயா
³th³தி⁴ஸshயமவதாth³ரஸvh’Sh: ॥ 15.14॥
³kh³த⁴nh⁴மத²நாத³mh’தmh வா
ஶph³த³nh⁴மத²நாthphரணேவா வா ।
லph◌⁴யேத ஸுkh’திபி⁴shதவ வீசிrh-
rhத⁴கஜமத²நாth³ரஸ ஏஷ: ॥ 15.15॥
அshதி²ஷு phரவஹதி phரதிேவக³mh
மjhஜஸாரமmh’தmh வித³தா⁴நா ।
பி³ph◌⁴ரதீ மத³மiνShணமேதா³ஷmh
rhத⁴கஜநிலேய தவ தா⁴ரா ॥ 15.16॥
ைதthதியகதி²ேதா ரஸலாப: ◌⁴
ேஸாऽயேமவ ஸகலாக³மவrhNhேய
ஏதேத³வ ஶஶிமNhட³லநாேத²
தnhthரபா⁴தபராmh’தபாநmh ॥ 15.17॥
rhத⁴ேஸாமமஜராமரேப
khதவீணகேரண நிபீTh³ய ।
ஶmh⁴ஸுnhத³ ஸுேநா தி⁴ேநா
thவாmh phரதீ³phதலNhட³நிஶாnhதாmh ॥ 15.18॥
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th³’Shேரவ ரவிதீ³தி⁴திkh³ரா
ஶீrhஷகஜஶஶிநmh phரவிஶnhதீ ।
ஶீதலாmh’தமயீ க² ⁴thவா
ேயாகி³ேநா th³ரவதி ேமாத³கலா ேத ॥ 15.19॥
rhத⁴நி th³ரவ ேயாக³தாநாmh
சு jhவல ஶŋhகரபா⁴ேம
திShட²shதி²ரபதா³லNhேட³

பா³யத:shக²ல ைநவ கதா³ऽபி ॥ 15.20॥
ஸா யதி³ th³ரவதி ேமாத³கலா shயாth
ஸா யதி³ jhவலதி சிthககா shயாth ।
ஸா பரா shதி²ரபதா³ யதி³ திShட²-

thயரா ப⁴வதி காசந ஸthதா ॥ 15.21॥
பயதா நயநமNhட³லvh’thதிmh
kh³’யேஸ thவமசலாதி⁴பகnhேய ।
ஜாநதா த³ஶஶதாரவிலாஸmh
shph’யேஸ விதி³தமmhப³ ரஹshயmh ॥ 15.22॥
vhயாphதஶkhthயஸுப³ேலந லஸnhதீ
பா⁴iνபி³mhப³நயேநந தபnhதீ ।
சnhth³ரபி³mhப³மநஸா விஹரnhதீ
ஸா நrhஜயதி rhth◌⁴நி வஸnhதீ ॥ 15.23॥
shவாக³தmh ஸகலேலாகiνதாைய
shவாக³தmh ⁴வநராஜமShைய ।
shவாக³தmh மயி ph◌⁴’ஶmh ஸத³யாைய
shவாக³தmh த³ஶஶதாரதாைய ॥ 15.24॥
ஸthகவிதி⁴ேஜா லதாபி:◌⁴
shவாக³தாபி⁴ரநகா⁴பி⁴மாபி: ◌⁴ ।
shவாக³தmh ப⁴ணிதமsh ப⁴வாnhைய
ேக²லநாய ஶிர ஏததி³தாைய ॥ 15.25॥ 375
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ேஷாட³ஶ:shதப³க:
அth◌⁴யாthமmh ஶkhதிைவப⁴வmh (மாரலதாvh’thதmh)

மேஹாவிஹதேமாஹmh மேஹஶமலாயா: ।
shதmh விதiνதாnhேம kh³’ேஹஷு மஹமkh³rhயmh ॥ 16.1॥
இயth³ப³ஹுலேகா³லmh ஜக³lhல⁴ த³தா⁴நா ।
பிதாமஹiµைக²ரphயக²Nh³தவிதா⁴நா ॥ 16.2॥
அ³Shடசேதph◌⁴ய: ஶுபா⁴nhயபி⁴த³தா⁴நா ।
லாநி மநாநாmh ஹதாநி வித³தா⁴நா ॥ 16.3॥
³லமmhஶுphரப⁴mh பத³தா⁴நா
ஹரshய ரஜதாth³தீஶிரதீ⁴நா ॥ 16.4॥
iµநீnhth³ரkh’ததnhthரphரth³த⁴ப³ஹுதா³நா
உமா ப³லமலmh நshதேநாthவலமாநா ॥ 16.5॥
நிரshதவிஷயாmh யth³ த³தா⁴தி மதிகீலாmh ।
ஸமshதஜக³தீ³ேஶ th◌⁴’திshதவ மேதயmh ॥ 16.6॥
தா phரவணசிthதmh shmh’தா நரமபாபmh ।
th◌⁴’தா ’தி³ வித⁴thேஸ க³தshவபரபா⁴வmh ॥ 16.7॥
அஹmhமதிதnhயா:ஸதாமவநிலmh ।
thவேமவ கில ேஸயmh மஹrhரமேkhதி: ॥ 16.8॥
அஹmhமதிலதாயாshthவயீஶவ⁴ கnhேத³ ।
shதி²ேதாऽmhப³ ⁴வநshய phரவிnhத³தி ரஹshயmh ॥ 16.9॥
யேத³தத³கி²லாmhப³ phரth³த⁴வ th³’யmh ।
தைவவ கில ஜாலmh க³ேதா ப⁴ணதி லmh ॥ 16.10॥
phரபய பராசீ ஜக³th³விவித⁴ேப⁴த³mh ।
shவத: கிமபி நாnhயthphரதீசி ரதshேத ॥ 16.11॥
shதா ப⁴வ ஶவth shmh’தா ச ப⁴ஜேந thவmh ।
th◌⁴’தா ப⁴வ ேயாேக³ ததா ப⁴வ ேபா³ேத⁴ ॥ 16.12॥
shதா தி³ஶ காமmh shmh’தா ஹர பாபmh ।
th◌⁴’தாऽshயதி⁴கஶkhthைய ததா ப⁴வ iµkhthைய ॥ 16.13॥
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விஶுth◌⁴யதி யதாஶீ phரமாth³யதி ந ஶுth³த: ◌⁴ ।
phரமாத³ரதshய sh²ேட லஸ கேஜ ॥ 16.14॥
sh²டmh யதி³ஸேராஜmh நவ ப நாThயmh ।
கேரா யத³th³ேத⁴rhஜக³jhஜநநி ஶீrhேஷ ॥ 16.15॥
ஶிேராக³தத³mh ந: phர²lhலமயி பth³மmh ।
அநlhபமகரnhத³mh thவமmhப³ ப⁴வ ph◌⁴’ŋhகீ³ ॥ 16.16॥
ஸேராஜமத³nhதீ பிபா³mhப³ மகரnhத³mh ।
மஹாம⁴க thவmh ப⁴ேஜrhமத³மமnhத³mh ॥ 16.17॥
அமŋhக³ளத: phராŋh மேயஶவ⁴ ⁴khதmh ।
இத: பரமேமேய ஸுகா²nhயiνப⁴வ thவmh ॥ 16.18॥
அஹŋhkh’திவஶாnhேம சிதீ³வ ராऽ⁴th ।
தவாப⁴வதி³தா³நீmh மமாshதி ந வி⁴thவmh ॥ 16.19॥
யதா³ऽப⁴வதி³யmh ேம ததா³ऽnhவப⁴வதா³rhதிmh ।
தேவவ ப⁴வnhதீ ⁴நkh ஶதா³நீmh ॥ 16.20॥
கேராthவியமஹnhதா விவாத³ம⁴நாऽபி ।
ததா²ऽபி ரதshேத மேஹவ விவீrhயா ॥ 16.21॥
இயmh ச தவ ³th³ேத⁴rhயேதா ப⁴வதி vh’thதி:
இமாமபி  shவாmh மாவதி விேராஷா ॥ 16.22॥
ஸுதா⁴ph³தி⁴ஹ மாதshதரŋhக³ஶதமா ।
சித³ph◌⁴ரரமthர phரபா⁴பத³மத³ph◌⁴ரmh ॥ 16.23॥
 thவத³ேமகmh நிஜாலயஶேதஷு ।
ஸவிth விஹராshnh யேத²Shடமயி ேத³ேஹ ॥ 16.24॥
மாரலதாநாmh kh’திrhக³ணபதீயா ।
கேரா iµத³ேமஷா கபrhதி³த³யிதாயா: ॥ 16.25॥ 400

॥ ஸமாphதmh ச சrhத²mh ஶதகmh ॥
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பசமmh ஶதகmh
ஸphதத³ஶ:shதப³க:
மத³கஶkhதி: (சmhபகமாலாvh’thதmh)

பாபவி⁴ெதௗ நிrhமலக³ŋhகா³ தாபநிராேஸ சnhth³ரமசி: ।
ப⁴rhக³ரnhth◌⁴ஹாஸகலா ேம ப⁴th³ரமரmh காऽபி கேரா ॥ 17.1॥
ஶிShடலாநாmh ஸmhமத³யிth ³Shடஜநாநாmh ஸmhஶமயிth ।
கShடமபாரmh பாத³ஜுேஷா ேம விShடபராjhஞீ ஸா வி⁴ேநா ॥ 17.2॥
தநபா⁴shவth³பி³mhப³நிபா⁴ŋhkh◌⁴mh ஶீதலரth³ேவiµகா²ph³ஜாmh ।
kh²யாதவி⁴திmh Shபஶராேர: தசthராmh ேயாதேட³ ॥ 17.3॥
உjhjhவலதாேர vhேயாmhநி லஸnhதீ ஸாரஸப³nhெதௗ⁴ பா⁴தி தபnhதீ ।
ஶீதலபா⁴ஸா சிnhதநகrhth பா லmh ேம விShடபப⁴rhth ॥ 17.4॥
phராணமேநாவாkh³vhயshதவி⁴திrhேலாகவிதா⁴: காசந ⁴தி: ।
Shகரph’th²வீபாவகபா ஶுShகமக⁴mh ந:ஸா வித³தா⁴ ॥ 17.5॥
இShடப²லாநாமmhப³ஸmh’th³th◌⁴ைய கShடப²லாநாmh தthண⁴thைய ।
ேசShதேலேஶாth³தீ³பிதஶkhதிmh விShடபப⁴rhth thவாமஹேட³ ॥ 17.6॥
⁴ஹாkh³ரshதா²பிதப⁴Nhடா³th³ேயா ம⁴ பாயmh பாயமஜshரmh ।
விshmh’தவிேவா நnhத³தி மாதshதthர கில thவmh தா⁴ம த³தா⁴ ॥ 17.7॥
ேகாऽபி ஸஹshைரேரஷ iµகா²நாmh ேஶஷ இதீTh³ய: பnhநக³ராஜ: ।
உth³கி³ரதீத³mh யth³வத³ேநph◌⁴ேயா ேத³வி தெநௗ ேம தth³வத பா ॥ 17.8॥
ஸாகமேமேய ேத³வி ப⁴வthயா phராமஹnhதா யாவ³தா³shயா ।
தாவதி³யmh தாmh rhச²யதீேஶ பnhநக³ராேஜாth³கா³ரஜதா⁴ரா ॥ 17.9॥
ஶாmhயதிசிnhதாவிதமshயாnhth³யஸthதாऽphயshதiµைபதி ।
யாதி நிth³தா⁴ ஹா க³லேத³ேஶ ஸmhஶயேமஷா மாதரஹnhதா ॥ 17.10॥
ெகௗ³ மேஹஶphராணஸகீ² மாmh பா விபnhநாmh மாதரஹnhதாmh ।
ஸா யதி³ ேவதீ³வ ph◌⁴யmh தா³ஸஜநshதாமrhபயேதऽயmh ॥ 17.11॥
thவthshmh’திவீrhயாchசா²nhதிஸmh’th³தா⁴mh மாதரஹnhதாmh ஶுth³த⁴தமாmh ேம ।
ஆthம⁴Shயாmh கrhதா³நீmh ஶாnhததி⁴யshேத ேகாऽshதி விகlhப: ॥ 17.12॥
மnhத³ரதா⁴ நாmh’தேஹrhவாஸுகிரjhஜுrhநாmh’தேஹ: ।
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மnhத²நேஹshஸாऽmh’தேஹ:ஸrhவப³லாthமா ஶrhவரnhth◌⁴ ॥ 17.13॥
phராணிஶரmh மnhத³ரைஶேலா லஸேராஜmh கchச²பராஜ: ।
rhணமநnhதmh ரஸiµth³ர: ph’Shட²க³வீ வாஸுகிரjhஜு: ॥ 17.14॥
த³ணநா³ நிrhஜரேஸநா வாமக³நா³ தா³நவேஸநா ।
ஶkhதிவிலாேஸா மnhத²நkh’thயmh ஶீrhஷஜதா⁴ரா காऽபி ஸுேதா⁴khதா ॥ 17.15॥
கNhட²நிth³ேத⁴ ⁴விஷாkh³ெநௗ ைதஜஸŋhகா³வாஹேரண ।
thவth³ப³லஜாதmh shவாth³வmh’thதmh ேகா ேத³வி நிபீய phேரத இஹshயாth ॥ 17.16॥
ேயந வி⁴shேத மாth³யதி ஶrhேவா யthர ஶிேவ thவmh khட³’Shடா ।
ஸmhமத³லmh தmh மத³மாth³ேய வrhத⁴ய thேரऽiνkh³ரஹபாthேர ॥ 17.17॥
ேயா மத³th³’ŋhமாrhக³iµேபய shவrhவி⁴jhேய க³rhவஸேமத: ।
ஆஹரதி பா³யஸmh’th³th◌⁴யா நா ஸுரயா வா ேஸாऽஸுர உkhத: ॥ 17.18॥
தாmhயதி தீvhராேப²நநிேஷவீ khலாmhயதி ஸmhவிthபthரநிேஷவீ ।
ph◌⁴ராmhயதி ஹாலாபா⁴Nhட³நிேஷவீ ஶாmhயதி ஶீrhஷth³ராவநிேஷவீ ॥ 17.19॥
அsh விேரேக பth²யமேப²நmh பthரமrhேணShவsh நிேஷvhயmh ।
அsh தmh தth³யமணி மth³யmh ஸmhsh’திஹா ேத³வி ரஸshேத ॥ 17.20॥
ைநவ மஹாnhதshஸththவஸmh’th³தா:◌⁴ ஸrhவமேத³Shவphயmhப³ சலnh ।
அlhபஜநாநாmh மாத³கவshphராஶநேஶ நாஶநiµkhதmh ॥ 17.421॥
ேகऽபி யஜnhேத யnhம⁴மாmhைஸshthவாmh thராேரrhவிதநாேத² ।
அthர ந யாேகா³³ஷணபா⁴கீ³ th³ரvhயஸஸŋhேகா³ ³Shயதி யShடா ॥ 17.22॥
த³ணமாrhேக³th³th◌⁴யதி ப⁴khத:ஸvhயஸரNhயாmh th³th◌⁴யதி வீர: ।
ேநவ ஸvhேய நாphயபஸvhேய th³th◌⁴யதி தி³vhேய thவth◌⁴வநி ெமௗநீ ॥ 17.23॥
நாrhசநபா⁴ேரா நாபி ஜேபாऽshயாmh தி³vhயஸரNhயாmh ப⁴vhயதமாயாmh ।
ேகவலமmhபா³பாத³ஸேராஜmh நிசலமthயா mh’kh³யமஜshரmh ॥ 17.24॥
காசித³lhயா சmhபகமாலா vh’thதநிப³th³தா⁴ மஜுளமாலா ।
அsh க³ேணஶshேயவரகாnhதா கNhட²விேலாலா சmhபகமாலா ॥ 17.25॥ 425

அShடாத³ஶ:shதப³க:

uma1000.pdf 43



உமாஸஹshரmh

பவிேஶஷா:Nhட³நீஸiµlhலாஸச (phரஹrhணீvh’thதmh)

⁴nhவnhthயshதிரததிmh ஹthதநாmh
தி⁴nhவnhthய: ரமத²நshய ேலாசநாநி ।
shகnhதா³mhபா³ஹதேசா ஹரnh ேமாஹmh
ஸாnhth³ரmh ேம ’த³யக³தmh phரஸய ஸth³ய: ॥ 18.1॥
தnhவாநா விநததmh விேராதி⁴வrhக³mh
⁴nhவாநா ³த⁴ஜநேமாத³மாத³தா⁴நா ।
ஸmhராjhஞீ thதி³வத⁴ராரஸாதலாநாmh
th³ராணீ ப⁴ண ஶிவாநீ மthலshய ॥ 18.2॥
ேயாऽmhப³ thவாmh ’தி³ வித³த⁴thதthphரகாஶாmh
பீஷth³திமத³’nhiµகா²ரவிnhதா³mh ।
அnhயth shmh’திபத²ேதா ⁴ேநாதி ஸrhவmh
காமாேர:ஸுத³தி நதshய ⁴vhயஸாth◌⁴யmh ॥ 18.3॥
காலாph◌⁴ரth³திமஸமாநவீrhயஸாராmh
ஶkhthrhph◌⁴ரமகரஶுkhலேகா⁴ரத³mhShThராmh ।
ேயா தீ⁴ேரா மந த³தா⁴தி ப⁴rhக³பthநி
thவாமshய phரப⁴வதி ஸŋhக³ேரஷு ஶshthரmh ॥ 18.4॥
ய: phராjhஞshதணதி³வாகேராjhjhவலாŋhகீ³mh
தnhவŋhகி³ thரேதா விசிnhதேயththவாmh ।
தshயாjhஞாmh த³த⁴தி ஶிரshஸு ²lhலஜா-

மாலாmh வா த⁴ரணிஜுேஷா வேஶ ப⁴வnhத: ॥ 18.5॥
ேயா ராகாஶஶத⁴ரகாnhதிஸாரஶுph◌⁴ராmh
பி³ph◌⁴ராmh கரகமேலந shதகmh thவாmh ।
⁴ேதஶmh phர⁴மshkh’thphரேபா³த⁴யnhதீmh
th◌⁴யாேயth³வாkh³ப⁴வதி வேஶऽshய நாக³தீ ॥ 18.6॥
ஜாநீேமா ப⁴க³வதி ப⁴khதசிthதvh’thேத-
shlhயmh thவmh ஸபதி³ த³தா⁴ பமkh³rhயmh ।
phரேநாऽயmh ப⁴வதி நகா³தி⁴நாத²கnhேய
பmh ேத மத³யதி கீth³’ஶmh shமராmh ॥ 18.7॥
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சா shயாத³லதி வkhமmhப³ ஶkhயmh
பmh ேத ந வத³தி ேகாऽபி கீth³’ஶmh வா ।
ஸmhேமாஹmh பரiµபயாnhதி காnhதிபா⁴Nhேட³

காமாேரரபி நயநாநி யthர th³’Shேட ॥ 18.8॥
ஸŋhகlhைப: கிiµ தவ ⁴ஷnhய⁴வ◌ँ-
chசி²lhபீnhth³ரா: கிiµ வித³⁴rhயதா²ऽthர ேலாேக ।
தthshவrhணmh ப⁴க³வதி கீth³’ஶmh மணீநாmh
கிmh பmh ப⁴வதி ச தthர ேயாதாநாmh ॥ 18.9॥
யாnhயŋhகா³nhயகி²லமேநாjhஞஸார⁴தா-
nhேயேதஷாமபி கிiµ ⁴ஷணேம ேத ।
ஆேஹாshவிlhலததமாநி பா⁴nhதி ⁴ேயா
⁴ஷாபி⁴rhவிkh’ததமாபி⁴ரphயநி ॥ 18.10॥
iµkhதாபி⁴rhப⁴வதி தவாmhப³ கிnhiν ஹார:
பீஷth³திகரஸாரநிrhமலாபி: ◌⁴ ।
iµNhைட³rhrhவா க⁴லக⁴லஶph³த³மாத³த⁴th³பி:◌⁴
ஸŋhக⁴rhஷாth th⁴வநஸாrhவெபௗ⁴மபா⁴ேம ॥ 18.11॥
வshthரmh shயாth³யதி³ தவ ஸrhவஶாshthரக³mhேய
காrhபாஸmh தி³வி ச த³th³ப⁴ேவாऽiνேமய: ।
ௌமmh ேசth³ப⁴க³வதி தshய ேஹ⁴தா:
கீடா:shrhக³க³நஜக³thயபீதி வாchயmh ॥ 18.12॥
th³ரshய phயத³யிேதऽத²வா ஸுரth³rh-
⁴ஷாmh மணிகநகphரகlhபிதாநாmh ।
வshthராமபி மநேஸ பரmh தாநாmh
காமmh ேத ப⁴வதி ஸமrhபக:ஸமrhத:² ॥ 18.13॥
ஸுshகnhேதா⁴ ப³ஹுவிடப: phரவாலேஶாபீ⁴
ஸmh²lhலphரஸவஸுக³nhத⁴வாதாஶ: ।
vh’: கிmh ப⁴க³வதி கlhபநாமேகாऽயmh
ஸŋhகlhப: கிiµ தவ ேகாऽபி ேத³வி ஸthய: ॥ 18.14॥
ஸŋhகlhபாnhந ப⁴வதி கlhபபாத³ேபாऽnhய:
shவrhேதா³kh³th◌⁴ நதரா ந Nhட³nhயா: ।

uma1000.pdf 45



உமாஸஹshரmh

ய:rhயாth³ th³வயத³iµth³க³தாthமவீrhயmh
காNhயாthதவ ⁴வி சாshய நாகபா⁴kh³யmh ॥ 18.15॥
ஆபீநmh ப⁴வதி ஸஹshரபthரகஜmh
வthேஸாऽshயா: பதரலNhட³வநி: ।
ேதா³kh³தா⁴ऽऽthமா த³ஹரஸேராேஹாபவிShேடா
ெமௗநmh shயாthஸுரஸுரேப⁴shதஷு ேதா³ஹ: ॥ 18.16॥
ேதா³kh³th◌⁴rhயாshேத ப⁴க³வதி ேதா³ஹேநந லph³த⁴mh
வthஸாkh³நிphரத²மநிபாநஸth³ரவாயா: ।
³kh³த⁴mh shவாth³வmh’தமயmh பிப³nhமமாthமா
ஸnhth’phேதா ந ப⁴வதி ³rhப⁴ேராऽshய : ॥ 18.17॥
வthேஸாऽkh³நி: பிப³தி th³’டா⁴ŋhkh◌⁴ரmhப³ பசா-
த³ராnhதmh பிப³தி ³ஹnh ேராऽnhதராthமா ।
vh’th³தி⁴mh ச vhரஜதி பய: phரதிphரth³ேராஹmh
ேதா³kh³th◌⁴rhயாshேத th³ரவ இஹ Nhட³nhயபார: ॥ 18.18॥
ேஸாமshய th³ரவமமாஹுரmhப³ ேகசிth³
³kh³தா⁴ph³ேத⁴ரmh’தரஸmh க³த³nhதி ேகऽபி ।
பா³Shபmh ேகऽphயபி⁴த³த⁴ேத  ெகௗலNhட³mh
பீேநாத⁴shshரவதேர ப⁴ணnhதி ேத⁴ேநா: ॥ 18.19॥
ேல thவmh jhவலத³லநphரகாஶபா
வீயாmh phரப³லமஹாமேதா³Shமபா ।
ஶீrhஷாph³ேஜ ஸததக³லth³ரஸshவபா
ph◌⁴மth◌⁴ேய ப⁴வ லஸthதthshவபா ॥ 18.20॥
ஹாrhேத³ ேசத³வதரஹ Nhட³ேக
சா²யாவthஸகலமபி phரபய thவmh ।
ஆடா⁴ த³ஶஶதபthரமth³th
shயாேசththவmh ப⁴ண ஜக³thஸுதா⁴ஸiµth³ரmh ॥ 18.21॥
ேநthராph◌⁴யாmh ஸரஹchச²தா³யதாph◌⁴யாmh
வkhthேரண phரவிமலஹாஸபா⁴ஸுேரண ।
phரthயா மம மநஸ: ர: ரnhth◌⁴
காமாேர: பரணிதமshமதீ³யபா⁴kh³யmh ॥ 18.22॥
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Nhயாநாmh பணதிேரவ ⁴தப⁴rh:

th³தா⁴நாmh ப³லநிதி⁴ேரவ ேகாऽபி ³ட: ◌⁴ ।
ப⁴khதாநாmh th³’ட⁴தேரவ ேஶாகnhெதௗ⁴
மkh³நாநாmh மம ஜநநீ மth◌⁴ரth ॥ 18.23॥
உth³த⁴rhmh விநதஜநmh விஷாத³க³rhதாth
ஸmhshகrhmh ⁴வநதாய ேயாக³khதmh ।
ஸmhஹrhmh க²லலiµth³த⁴தmh ச த³rhபாth³
ப⁴rhக³shய phயதணீ ஸதா³ஸதீ³ா ॥ 18.24॥
mh’th³வீகாmh ம⁴ரதயா ஸுதா⁴mh மmhநா
கா³mhபீ⁴rhயாthஸுரதநீmh ச நிrhஜயnhதீ ।
ஶrhவாணீசதபரா phரஹrhணீநாmh
ேரணீயmh ஜய க³ேணவேரண ப³th³தா⁴ ॥ 18.25॥ 450

ஏேகாநவிmhஶ:shதப³க:
th◌⁴ேயயலதாபmh (phரமாணிகாvh’thதmh)

phர²lhலகlhபபாத³பphரஸூநஸth³யேஶாஹரmh ।
மஹாஜmh ⁴ேநா ேத மேஹஶஸுnhத³shதmh ॥ 19.1॥
iµநீnhth³ரலேவதி³⁴த⁴நஜயphரேபா³த⁴நmh ।
யதீnhth³ரஹாrhத³ேபகா கவாடப³nhத⁴ேப⁴த³நmh ॥ 19.2॥
யதா²விதி⁴khயாபரth³விஜாதிசிthதேஶாத⁴நmh ।
மமாmhபி³காshதmh ப⁴வthவக⁴phரதாபேராத⁴நmh ॥ 19.3॥
ஸுவrhணஸாலப⁴கா சேரவ ேஶாப⁴யாऽதி⁴கா ।
அதீவ மாrhத³வாnhவிதா நேவவ Shபிதா லதா ॥ 19.4॥
ஸுபrhவெமௗரthநபா⁴ விராேஹமபா³கா ।
மராகாநிமnhthரகphரஶshதரthநரா ॥ 19.5॥
வலதீ³தி⁴திphரபா⁴விேஶஷ’nhநகா²வ ।
iµநீnhth³ரஶுth³த⁴மாநஸphரேமயபாத³ெஸௗShட²வா ॥ 19.6॥
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க⁴நீப⁴வthதthphரபா⁴phரவாஹகlhபஜŋhகி⁴கா ।
மதŋhக³ேஜnhth³ரநாகா மேநாjhஞஸkhதி²ேஶாபி⁴நீ ॥ 19.7॥
phரஸூநஸாயகாக³மphரவாத³காசிகா ।
விஶாலேகஶmhபி³ேதாlhலஸnhநிதmhப³மNhட³லா ॥ 19.8॥
அஜாNhட³பிNhட³ஸmhஹதிphரrhணஶாநீ ।
அபாரதி³vhயகாnhதிவாrhநிதா⁴நநாபி⁴தீ³rhகி⁴கா ॥ 19.9॥
பி³ஸphரஸூநஸாயகch²ராப⁴ேராமராகா ।
ஜக³ththரயீவஸjhஜேநாபvhய³kh³த⁴ph◌⁴’thசா ॥ 19.10॥
மேஹஶகNhட²ப³nhத⁴கphரஶshதபா³ஹுவlhல ।
ஸமshதவிShடபாப⁴யphரதா³யிபாணிபŋhகஜா ॥ 19.11॥
விேலாலஹாரெமௗkhதிகphரதாநஸmhவத³thshதா ।
விஶுth³த⁴ஸுnhத³ரshதphரகாஶபா⁴தாmhப³ரா ॥ 19.12॥
ஸுேகாமேலாShட²கmhபநphரபீ⁴த³rhஜயாஸுரா ।
ஸுkhதnhத³Thமலphரகாஶத³nhதபŋhkhதிகா ॥ 19.13॥
ஶரthஸுதா⁴mhஶுமNhட³லphரபா⁴விக³rhஹநநா ।
ஸுதா⁴மரnhத³வjhஜபாஸுேமாபமாத⁴ராத⁴ரா ॥ 19.14॥
திலphரஸூநசாதாऽபஹாபா⁴நாகா ।
நவீநபா⁴ப⁴நாகாவிலmhபி³தி³vhயெமௗkhதிகா ॥ 19.15॥
விஶுth³த⁴க³Nhட³பி³mhபி³தshவபரthநNhட³லா ।
மஹாமஹshதரŋhகி³தphரபா⁴வஶாேலாசநா ॥ 19.16॥
த³லாnhதரshத²யாநீphர⁴phரபா⁴கshத² ।
மரப³rhஹக³rhஹணphரkh’Shடேகஶபா⁴நீ ॥ 19.17॥
தி³வாகராேதாjhjhவலா மாmhஶுலஶீதலா ।
தthஸஹshரபா⁴ஸுரா நிரŋhகசnhth³ரேஶக²ரா ॥ 19.18॥
நேபா⁴nhதராலசாணீ மஹாவிசிthரகாணீ ।
லாkh³நிNhட³ஶாயிநீ ஜக³thகதா²விதா⁴யிநீ ॥ 19.19॥
நப⁴shதேல ப³ேலவ த⁴ராதேல khேயவ ।
தி³வாகேர விேப⁴வ ஸுதா⁴கேர ரேஸவ ॥ 19.20॥

48 sanskritdocuments.org



உமாஸஹshரmh

மேஹஶேவமதீ³பிகா ஜக³ththரயphரமாபிகா ।
அேஶஷஶீrhஷஶாநீ ஸமshத’nhநிவாநீ ॥ 19.21॥
³ணshதேவ ³ணshதேவ ³ணphரகrhஷதா³யிநீ ।
விசிnhதேந விசிnhதேந விஶிShடஶkhதிதா⁴யிநீ ॥ 19.22॥
ph◌⁴ரமாேலந ³shதரா ப⁴வாலேஸந ³rhக³மா ।
அமnhthரேகண ³rhப⁴ரா ஜக³ththரேயண ³rhஜயா ॥ 19.23॥
ஸுவrhணேசலதா⁴ணீ ஸமshதேமாத³காணீ ।
விலாநீ நிராமயா விசிnhthயதாmh மநshthவயா ॥ 19.24॥
பதா³ph³ஜவnhதி³ந: கேவயmh phரமாணிகாவ ।
மேஹஶமாநேஸவ kh³’ேஹ மஹாய கlhபதாmh ॥ 19.25॥ 475

விmhஶ:shதப³க:
ஸrhவஸாரமயீ (மணிப³nhத⁴vh’thதmh)

phதிவிகாேஸ shவlhபதேமா ேராஷவிேஶேஷ ⁴தர: ।
அth³⁴தஹாேஸா விவஸுேவா ர ஸா⁴mh ஹnh க²லmh ॥ 20.1॥
ஸjhஜநசிthதாநnhத³க ஸmhதபாபvhராதஹ ।
ேலாகஸவிth நாகச shதாnhமம ⁴ேயா ப⁴th³ரக ॥ 20.2॥
அrhசநகாேல பக³தா ஸmhshதிகாேல ஶph³த³க³தா ।
சிnhதநகாேல phராணக³தா தththவவிசாேர ஸrhவக³தா ॥ 20.3॥
உjhjhவலேப nh’thயக நிShphரப⁴ேப ஸுphதிக ।
ேகா³பிதேப th³தி⁴க ேகா³சரேப ப³nhத⁴க ॥ 20.4॥
அmhப³ரேத³ேஶ ஶph³த³வதீ பாவகதாேத shபrhஶவதீ ।
காசநவீrhேய பவதீ ஸாக³ரகாchயாmh க³nhத⁴வதீ ॥ 20.5॥
அphshவமலாஸு shபShடரஸா சnhth³ரவிபா⁴யாmh ³phதரஸா ।
ஸmhsh’திேபா⁴ேக³ஸrhவரஸா rhணஸமாதா⁴ேவகரஸா ॥ 20.6॥
சு th³’Shஶாததமா ேசத th³’Shசிthரதமா ।
ஆthமநி th³’Shஶுth³த⁴தமா ph³ரமணி th³’Sh: rhணதமா ॥ 20.7॥
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ஶீrhஷஸேராேஜ ேஸாமகலா பா⁴லஸேராேஜ ஶkhரகலா ।
ஹாrhத³ஸேராேஜ ஸூrhயகலா லஸேராேஜ வநிகலா ॥ 20.8॥
sh²லஶேர காnhதிமதீ phராணஶேர ஶkhதிமதீ ।
shவாnhதஶேர ேபா⁴க³வதீ ³th³தி⁴ஶேர ேயாக³வதீ ॥ 20.9॥
ஸாரஸப³nhேதா⁴jhjhவலபா⁴ ைகரவப³nhேதா: ◌⁴ ஸுநத³ரபா⁴ ।
ைவth³தவேநரth³⁴தபா⁴ ெபௗ⁴மkh’ஶாேநாrhதீ³பகபா⁴ ॥ 20.10॥
ேயாத⁴வராமாத⁴பா⁴ ேயாகி³வராணபா⁴ ।
⁴பதீநாமாஸநபா⁴ phேரமவதீநாமாநநபா⁴ ॥ 20.11॥
ஶshthரத⁴ராmh பீ⁴கரதா ஶாshthரத⁴ராmh ேபா³த⁴கதா ।
யnhthரத⁴ராmh சாலகதா மnhthரத⁴ராmh ஸாத⁴கதா ॥ 20.12॥
கா³நபநாmh ரஜகதா th◌⁴யாநபநாmh மாபகதா ।
நீதிபநாmh ேப⁴த³கதா ⁴திபநாmh ேபகதா ॥ 20.13॥
தீ³தி⁴திதா⁴ரா ேலாகயதாmh விததா⁴ரா வrhதயதாmh ।
jhஞாபகதா⁴ரா சிnhதயதாmh மாத³கதா⁴ரா th³ராவயதாmh ॥ 20.14॥
மnhthரபராmh வாkhயப³லmh ேயாக³பராmh phராணப³லmh ।
ஆthமபராmh ஶாnhதிப³லmh த⁴rhமபராmh thயாக³ப³லmh ॥ 20.15॥
ஸூவராmh வாத³ப³லmh வீரவராmh பா³ஹுப³லmh ।
மrhthயபதீநாmh ைஸnhயப³லmh ராக³வதீநாmh ஹாஸப³லmh ॥ 20.16॥
ைவதி³கமnhthேர பா⁴வவதீ தாnhthகமnhthேர நாத³வதீ ।
ஶாப³ரமnhthேர கlhபவதீ ஸnhததமnhthேர ஸாரவதீ ॥ 20.17॥
ph³ரமiµகா²ph³ேஜ வாkh³வநிதா வ விShே:rhலதா ।
ஶmh⁴ஶேர பா⁴க³தா விவஶேர vhேயாmhநி ததா ॥ 20.18॥
⁴kh³ரஹேகா³ல: கnh³கிநீ விShடபதா⁴ேந ெகௗகிநீ ।
யாவத³நnhதmh ைவப⁴விநீ phராணிஷு ⁴யshஸmhப⁴விநீ ॥ 20.19॥
கஜப⁴வாNhேட³ மNhட³நீ phராணிஶேர Nhட³நீ ।
பாமரபா⁴ேவ ஸlhலலநா பNh³தபா⁴ேவ ேமாத³க⁴நா ॥ 20.20॥
நாrhயபி mhஸா லவதீ தnhvhயபி ஶkhthயா vhயாphதிமதீ ।
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vhயாphதிமதீthேவ ³phதிமதீ சிthரவிசிthரா காऽபி ஸதீ ॥ 20.21॥
தீ³தி⁴திபா சிthதமயீ phராணஶராऽphயth³விதயீ ।
ph³ரமஶரmh ph³ரமவிபா⁴ ph³ரமவி⁴திrhph³ரமபரmh ॥ 20.22॥
விShடபமாதா ⁴kh’பா விShடபராjhஞீ ⁴ப³லா ।
விShடபபா ஶிShடiνதா விShடபபாேர ஶிShடதா ॥ 20.23॥
³rhஜநேலாchேச²த³க தீ³நஜநாrhதிth◌⁴வmhஸக ।
தீ⁴ப³லலநாஶkh’ஶmh Nhயலmh ந: பா ஶிவா ॥ 20.24॥
சnhth³ரகிடாmhேபா⁴ஜth³’ஶ: ஶாnhதிஸmh’th³த⁴mh shவாnhதேம ।
ஸmhமத³யnh ேராthரஸுகா:²ஸnhமணிப³nhதா: ◌⁴ ஸூபேத: ॥ 20.25॥ 500

॥ ஸமாphதmh ச பசமmh ஶதகmh ॥

ஷShட²mh ஶதகmh
ஏகவிmhஶ:shதப³க:
அrhத⁴நாவர: (அiνShph³vh’thதmh)

இத: பீthவா சmh shகnhேத³ phரஸாதகேர தத: ।
ஜயதி shதiµth³⁴தmh ஶிவேயாேரகேத³ஹேயா: ॥ 21.1॥
ஏகேதா மணிமரkhவாஹூததchச²த³mh ।
அnhயேதா ராnhth³ர²thகாரkh’ததth³ப⁴யmh ॥ 21.2॥
கீ³rhவாணph’தநாபாலmh பா³லmh லாலயேத³கத: ।
உthஸŋhேக³ க³ணஸmhராஜமrhப⁴கmh பி³ph◌⁴ரத³nhயத: ॥ 21.3॥
விட³mhபி³தph³ரமசாேகாைககshதநேமகத: ।
கவாடாrhத⁴நிப⁴mh பி³ph◌⁴ரth³வ: ேகவலமnhயத: ॥ 21.4॥
ேஸநாnhயாऽऽshவாதி³தshதnhயமiν²thrhவைதகத: ।
²thகாரiµக²ரmh நாக³iµkh³ரmh ஜாkh³ரதமnhயத: ॥ 21.5॥
ஏகேதா ேதா³rhலதாmh பி³ph◌⁴ரnh mh’லவிட³mhபி³நீmh ।
ஶுkhரஶுNhடா³லஶுNhடா³ப⁴mh சNhட³mh ேதா³rhத³Nhட³மnhயத: ॥ 21.6॥
thராphயவிth³யமாேநऽபி வnhத³நீேய ததா³ ததா³ ।
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பரshபரகரshபrhஶேலாப⁴ேதா விதாஜ ॥ 21.7॥
ஶkhரநீலஸவrhணthவாth³ பா⁴க³ேயாப⁴ேயாரபி ।
ஊrhth◌⁴வாத⁴ராŋhக³ஸாேபஸnhதி⁴jhஞாநக³லshத²லmh ॥ 21.8॥
ஏகத:ைகரவேரணீநிth³ராேமாசநேலாசநmh ।
அnhயத: கமலாவாஸதா⁴யகவீணmh ॥ 21.9॥
ஏகதசுஷா சாதாேரதீ⁴தவிph◌⁴ரமmh ।
அnhயத: பாணிபாேதா²ேஜ ேக²லேதா mh’க³பா³லத: ॥ 21.10॥
ஏகேதா பா⁴லப²லேக காேரண விேஶதmh ।
அnhயேதாऽrhேத⁴ேணைநவ ரதிph◌⁴விph◌⁴ரமth³ஹா: ॥ 21.11॥
ஏகத: ஶீதலாேலாகmh ஸா⁴ேலாகஶிவŋhகரmh ।
அnhயத: phரjhவலthphேரmh ³Shடேகா³Sh²ப⁴யŋhகரmh ॥ 21.12॥
ஏகேதா மணிதாடŋhகphரபா⁴ெதௗ⁴தகேபாலகmh ।
அnhயத:Nhட³⁴தNhட³⁴தNhட³ ॥ 21.13॥
ஏகத:nhதலாnh பி³ph◌⁴ரதி³nhth³ரநீேலாபமth³தீnh ।
அnhயத: பாவகjhவாலாபாடலாmhஶுchச²டா ஜடா: ॥ 21.14॥
ஏகத: ேகஶபாேஶந கீrhேணேநார பா⁴ஸுரmh ।
அnhயேதா லmhப³மாநshய ேபா⁴கி³ேநா ஹரதா யmh ॥ 21.15॥
அவதmhதமmhலாநபாஜாதshரைஜகத: ।
விமேலாlhேலாலமாnhயா வி⁴தா⁴பக³யாऽnhயத: ॥ 21.16॥
ெரௗphயாசலkh’தாவாஸmh phராphயmh khேதந ேசதஸா ।
வsh ராமாமாகாரmh ’தி³ஸnhநித³தா⁴ ேம ॥ 21.17॥
காnhதாrhத⁴விkh³ரேஹ மாதrhஜடாrhதா⁴சிராshதவ ।
த³த⁴thயத³ph◌⁴ரஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரkhதகாலாph◌⁴ரவிph◌⁴ரமmh ॥ 21.18॥
த³mhபthேயாrhவேயாேரஷ ேலாேபா யnhநாshதி ைஶலேஜ ।
வாமmh பாrhவmh விேபா: ◌⁴ ேஶmh தா³mh ேத த³ண: கர: ॥ 21.19॥
ேலாேக shth shதநkh³ேமந Shthேயகmh ஸுதmh ந வா ।
shதேநைநேகந ஶrhவாணி Sh thவmh ஜக³ththரயmh ॥ 21.20॥
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கி²th³யnhதி ேயாத:ௌ வஹnhthேயாऽrhப⁴கேமககmh ।
அrhத⁴ௌ த³தா⁴ thவmh thேலாகீமmhப³லயா ॥ 21.21॥
அiνபா ஶிவshய thவமiνப: ஶிவshதவ ।
அலŋhகாேராऽiνேபா வாமகலŋhேகாऽrhப⁴க: ஶஶீ ॥ 21.22॥
தைவவ தவ ேத³ஹாmhேஶா ஹரshையவ ஹரshய ய: ।
phராsh ஜக³தாmh தா⁴th ஹரshய thவmh ஹரshதவ ॥ 21.23॥
அவிப⁴khதmh ப⁴வாநி shவmh ப⁴வshய தவ ேசாப⁴ேயா: ।
ஸkh’thஸகணmh ேசத:ஸŋhகlhபய நஶிவmh ॥ 21.24॥
ப⁴வshய பா⁴க³iµthsh’jhய ப⁴வாநீ பா⁴க³மாthமந: ।
ப⁴ஜthவiνShபா⁴மாஸாmh sh’Shடாநாmh நாரmhநா ॥ 21.25॥ 525

th³வாவிmhஶ:shதப³க:
ஹரmhப³கmh (விேயாகி³நீvh’thதmh)

அகி²லshய விகாஸகாரணmh vhயஸநிjhஞாநிஜநாவேநஷு ந: ।
விதேநா விேஶஷத: ஶிவmh ஶிவராவth³’ேஶா த³ரshதmh ॥ 22.1॥
விகேல ஸகேல ஸுரvhரேஜ vhரஜதி யாமமாநமchேத ।
ஜக³தshஸத³ேயா ஹலாஹலmh கீkh’thய ப⁴யmh iνேநாத³ ய: ॥ 22.2॥
நிக³ைமshரகீ³ ⁴வா ரதீ² விதி⁴நா ஸாரதி²மாnh பி³ேப⁴த³ ய: ।
கநகாth³வேரண காrhiµகீ கமலாேண ஶ ரthரயmh ॥ 22.3॥
அதshய ச கா³ட⁴மthஸைர: கமலாகாnhதரshஸைரshஸுைர: ।
பத³ஜாத⁴தா⁴ரயா ரயாth³வத⁴மாத⁴thத ஜலnhத⁴ரshய ய: ॥ 22.4॥
கமலாஸநகஜேலாசெநௗ ச²லŋhக³shய ஶிேராŋhkh◌⁴ வீmh ।
ப³த ஹmhஸவராஹ⁴ெகௗ யதமாநாவபி யshய ந phர⁴ ॥ 22.5॥
நயநmh நிடலாnhதரshதி²தmh விக⁴டyhேயஷதி³வாnhவிேதா ஷா ।
⁴வநthரயநிrhஜேயாnhநதmh மத³நmh கா³ட⁴மத³mh த³தா³ஹ ய: ॥ 22.6॥
ஸகேல த⁴வள: கேலப³ேர ஹநீேலாபலமஜுள: khவசிth ।
அmh’தாmhஶுவாத³தா⁴தி ய: பரமாமiµத³mh phரபயதாmh ॥ 22.7॥
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அவதmhஸஷாரதீ³தி⁴திth³திபி⁴rhயshய யேஶாப⁴ைரரபி ।
ஸமமchச²தkh’ேதா தி³ஶாமவகாஶshஸுதராmh phரகாஶேத ॥ 22.8॥
க³க³நாநலவநாநிலதிேஸாமாணேஸாமயாபி: ◌⁴ ।
மஹேதா ப³த யshய rhதிபி⁴rh⁴வநmh khராnhதத³mh ஸமnhதத: ॥ 22.9॥
ஸஹ ேதந த⁴ேவந ராஜேத வஸுதா⁴தா⁴ணி காऽபி ராஜேத ।
வநிதா ப⁴வதாபநாஶிநீ சரணphேரShயநிேவதி³தாஶிநீ ॥ 22.10॥
வநிதாெஷௗ ராதெநௗ விமேல vhேயாமநி ேத³வத³mhபதீ ।
⁴வநthதயshய ெதௗ வி⁴ ரஜதாth³ராவிஹ th³த⁴த³mhபதீ ॥ 22.11॥
க³ஜசrhமத⁴ர: கபாலph◌⁴’th³ kh³’ஹநாேதா² kh³’ணீ  காகா ।
தி⁴ராவிலiµNhட³மாநீ கதி²ெதௗ ெதௗ ப³த பNh³ைத: ஶிெவௗ ॥ 22.12॥
ஸ கிnh³கலாஶிேராமணி: கிiµதாலகபால⁴ஷண: ।
கிiµேம ப⁴வதீ கபாநீ கிiµ விph◌⁴ராதரthநமாநீ ॥ 22.13॥
ரமேஸऽmhப³ கபாலமாநீ khவசிதீ³ேஶந கபாலமாநா ।
அலphரப⁴நிShகமாநா khவசித³ththதமரthநமாநீ ॥ 22.14॥
வேயாrhமதshத⁴ேவா ப³லவnhேதா ⁴வநphரகmhபநா: ।
ஶஶிதீ³தி⁴திஹா யth³யேஶா நிக³ேம பாவநமmhப³ கீ³யேத ॥ 22.15॥
³iµthதமமph◌⁴ரசாமஸமph³ரமநிதா⁴நநாயகmh ।
தவ ேத³வி ஶிேவ த⁴வாmh மதாமnhயதமmh phரசேத ॥ 22.16॥
th³விரத³mh வத³ேந மஹாமத³mh தத³nhதchச²விெதௗ⁴ததி³khதடmh ।
இதரthர iµகா²nhநராkh’திmh வி³ரshையவ விவrhதமth³⁴தmh ॥ 22.17॥
அகி²லாமரநிrhஜேயாnhநத: phரத²ேந தாரகதா³நேவா ப³ ।
’தவீrhயமேதா³ ப³⁴வ யth³க⁴நஶkhthயாத⁴ேதஜஸாऽஜஸா ॥ 22.18॥
அமேல ’தி³ நிrhமலாஶநாchசி²தி²ேல kh³ரnhதி²சேய நராய ய: ।
பபkhவதி⁴ேய phரத³rhஶேயth தமஸ: பாரமபாரைவப⁴வ: ॥ 22.19॥
th³ரவிேட³ஷு ஶிஶுthவேமthய ேயா கி³ஶேலாகவிேஶஷகா³யிநீmh ।
அmh’தth³ரவஸாரஹாணீmh நிக³மாபா⁴mh நிப³ப³nhத⁴ ஸmhshதிmh ॥ 22.20॥
⁴வி ப⁴Thடமாலாkh²யயா ப⁴வேமthயாth◌⁴வரரய ய: ।
வரைஜநிபா⁴தாஶயmh ப³ஹுலாபி: ◌⁴ க² khதிபி⁴rhத³ெதௗ⁴ ॥ 22.21॥
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அ⁴நா வி⁴ேநாதி யshதேமா வி³த⁴phேரதமாrhக³ேராத⁴கmh ।
ரமkh²யமஹrhேவஷph◌⁴’thதேஶாசலசாகnhத³ர: ॥ 22.22॥
ஸ ³ேஹாऽதிமேஹா மஹாமஹாshத³ஶாநாmh phரதி²தசபதி: ।
ஜக³தாமதி⁴ராjhஞி ேகாऽபி ேத ஸுதராmh phதிபத³mh மாரக: ॥ 22.23॥
ஜயதி thராபா⁴நீ க³ணபthயாதி³மthphரஸூமா ।
தமஸூத ஸுரா⁴தேய thத³ஶாநாமபி யா சபதிmh ॥ 22.24॥
shவmhப³கதா²பி⁴தா⁴யிநீrhக³ணநாத²shய விேயாகி³நீமா: ।
அவதா⁴ரய phரஸnhநயா நக³நாத²phயநnhதி³நீ தி⁴யா ॥ 22.25॥ 550

thரேயாவிmhஶ:shதப³க:
phரகீrhணகmh (நரமேநாரமாvh’thதmh)

(அshnh shதப³ேக தthஸவிதி கா³யthமnhthரshய
சrhவிmhஶதிவrh: khரமஶ: பth³யாநாmh
th’தீயபாத³shய சrhத²வrhேண th³’யnhேத ) ।
கிரதி³வாmh’தmh கிரணமாலயா ।
ஜயதி தthதmh ஶிவவ⁴shதmh ॥ 23.1॥
தவ பத³mh பேர மம ³ஹாnhதேர ।
sh²ர ஸrhவதா³ விகதmh iµதா³ ॥ 23.2॥
பத³மேதா⁴ऽmh³ஜாnhந கில பி⁴th³யேத ।
மத³நவிth³விஷ:ஸத³நராjhஞி ேத ॥ 23.3॥
வி⁴தேயாரkh’தப³ஹூth³ப⁴ெவௗ ।
வித³த⁴rhஜக³ththரயத³mh ஶிெவௗ ॥ 23.4॥
தவ  ேக²லேந நநஜாNhட³கmh ।
கி³ஶவlhலேப⁴ ப⁴வதி கnh³கmh ॥ 23.5॥
ஸகலமshthேம ஸத³ப⁴யŋhகேர ।
தவ கேர பேர கிமபி ேநா நேர ॥ 23.6॥
கிவ வrhNhயதாmh கஶஶிNhட³லா ।
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உ³மணிshரஜாphரவிலஸth³க³லா ॥ 23.7॥
ப⁴ண நிரnhதரmh ப³ஹு³iµமாmh ।
க³தப⁴யmh விேத⁴யமலவாணி மாmh ॥ 23.8॥
அவ ஜ வா நiν ப⁴ஜாmhயஹmh ।
⁴வநப⁴rhth ேத சரணமnhவஹmh ॥ 23.9॥
க³ணபேத: ஶிர:கமலmhபி³நீ ।
ப⁴வ ேகா³பதிth◌⁴வஜmhபி³நீ ॥ 23.10॥
த³ஹரமjhஜநmh வித³த⁴தmh ஜநmh ।
பரமேத³வேத நய தா⁴ம ேத ॥ 23.11॥
ஜநநி விjhஞதா ப⁴வ தீ⁴மதாmh ।
அiνப⁴வsh ேத கணயா ஸதாmh ॥ 23.12॥
அசலயா தி⁴யா ’தி³ க³ேவஷணmh ।
vh’ஷஹயphயாநக³ரேஶாத⁴நmh ॥ 23.13॥
ந விஜஹா ேத சரணநீரஜmh ।
அவநி தீ⁴மதாமவ ந வா நிஜmh ॥ 23.14॥
பத³iµேமऽmhப³ ேத ’தி³ விசிnhவேத ।
பதமshதகா: பரமேத³வேத ॥ 23.15॥
shவயமநாமேய ஸகலதா⁴thrhய ।
நிஜமmhநி ஸா thவமயி திShட² ॥ 23.16॥
shதி²திமஸாத³ய◌ँshதவ பதா³mh³ேஜ ।
விதி⁴மதி⁴பthயலஸநீரேஜ ॥ 23.17॥
shய மதா³பத³mh ஶிவவ⁴பத³mh ।
யth³’ஷேயா வி⁴shth⁴வநாshபத³mh ॥ 23.18॥
³ணக³ணmh kh³’ண◌ँshதவ ஶிேவ ஶிவmh ।
க³தப⁴ேயாऽப⁴வmh மத³ேதா நவmh ॥ 23.19॥
தவkh’பாவஶாth ததி³த³மvhயேய ।
ஜநநி ந: phதிshதவ யத³ŋhkh◌⁴ரேய ॥ 23.20॥
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நயநth³’யேயாரயி யத³nhதரmh ।
தத³மரshேத தவ வ: பரmh ॥ 23.21॥
அஹதி shmh’தி: khவ iν விபா⁴ஸேத ।
இதி விேசாத³யnh மஹதி யேத ॥ 23.22॥
அmh’தஸmhjhஞேக ஸுக²சிதா³thமேக ।
மதிமத³rhதி²ேத ஜநநி தா⁴mhநி ேத ॥ 23.23॥
அயி iµதா³shபத³mh shph’ஶதி ேத பத³mh ।
வதயாthரயா ஸததth³’Shடயா ॥ 23.24॥
த³த⁴ ஸthகேவrhக³ணபேதமா: ।
நக³⁴ேவா iµத³mh நரமேநாரமா: ॥ 23.25॥ 575

சrhவிmhஶ:shதப³க:
phரகீrhணகmh (ஸுphரதிShடா²vh’thதmh)

சnhth³காதmh சNh³காshதmh ।
⁴தேல ஸதாmh பா⁴ ⁴தேய ॥ 24.1॥
பா⁴லசுஷசுஷாmh த⁴நmh ।
கிசித³sh ேம ஶshதவrhத⁴நmh ॥ 24.2॥
ஸா⁴ஸnhததிேமகாணீ ।
ேகா⁴ரதா³நவாநீகதா³ணீ ॥ 24.3॥
ேயாக³khதஸchசிthதசாணீ ।
பாத³ேஸவகphராjhஞதாணீ ॥ 24.4॥
Shபபா³ணnhேநthரஹாணீ ।
பா மாmh ஜக³chசkhரதா⁴ணீ ॥ 24.5॥
th³வாத³ஶாnhத⁴ஜாதஶாகா ।
ஸrhவவாŋhமயshையககாகா ॥ 24.6॥
Nhயகrhமஸு shவchச²மshதகா ।
ேயாக³ஶாஷு சி²nhநமshதகா ॥ 24.7॥
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ஆthமநி shதி²ேத:ஸmhphரதா³யிகா ।
ஸrhவஜnhநாmh ஸmhphரவrhதிகா ॥ 24.8॥
மாmh நா ஸthjhயபா³கா ।
பா⁴லேலாசநphராணநாயிகா ॥ 24.9॥
தா³நேதா யஶ: ெபௗஷாth³ரமா ।
ஸmhபேதா³ மத:³ ஶீலத:மா ॥ 24.10॥
ஸthயேதா ஜக³thயthர ெகௗ³ரவmh ।
யjhஞேதா தி³வி shதா²நiµjhjhவலmh ॥ 24.11॥
ஸmhயமாத³க⁴vhராதவீததா ।
ேயாக³ேதா மஹாth³தி⁴ஶாதா ॥ 24.12॥
ஶrhவநா ேத பாத³ேஸவயா ।
ஸrhவஸthப²லாவாphதிரkh³rhயயா ॥ 24.13॥
ேநாth³யேமந யா th³தி⁴thதமா ।
விவநாயிகாவீேதந ஸா ॥ 24.14॥
ஸmhபதா³mh ரமா பா⁴ரதீ கி³ராmh ।
thவmh ஶிேவ phர: ◌⁴ phராணஸmhவிதா³mh ॥ 24.15॥
சுஷா நேபா⁴லயதா⁴ ।
th³th◌⁴யதீவ ேத ேத³வி தா⁴ர ॥ 24.16॥
ஆஶிேரா த³த⁴nhநாபி⁴ேதாऽநிலmh ।
ேத³வி விnhத³தி thவnhiµநிrhப³லmh ॥ 24.17॥
’th³kh³’ஹாnhதேர யth³விேஶாத⁴நmh ।
தthஸவிth ேத shயா³பாஸநmh ॥ 24.18॥
காऽphயஹmhமதிrhேகா³சரmh விநா ।
ேலாகதா⁴th ேத பபா⁴வநா ॥ 24.19॥
அshயமNhட³நmh ேகாऽபி விth³யயா ।
க²Nhட³நmh பர: phராஹ நா யயா ॥ 24.20॥
மாதேரதயா யேத thவயா ।
ஏகயா தபி⁴nhநயா தி⁴யா ॥ 24.21॥
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பா³யத³rhஶேந விவபŋhகிலா ।
அnhயதா² ப⁴வshயmhப³ ேகவலா ॥ 24.22॥
க²Nhட³வnhnh’mh பா⁴ ேபா⁴கி³நாmh ।
அshயபி⁴nhநசிth காऽபி ேயாகி³நாmh ॥ 24.23॥
ப³nhத⁴ ஏஷ யth³பா⁴ க²Nh³தா ।
ேமா ஏஷ யth³பா⁴shயக²Nh³தா ॥ 24.24॥
ஏததீ³ஶி: பthநி ’nhiµேத³ ।
ெஸௗphரதிShட²ஸth³கீ³தமsh ேத ॥ 24.25॥ 600

॥ ஸமாphதmh ச ஷShட²mh ஶதகmh ॥

ஸphதமmh ஶதகmh
பசவிmhஶ:shதப³க:
ேthரமாலா (இnhth³ரவjhராvh’thதmh)

கnhயாமா ஸுதராmh வதா³nhயா
மாnhயா ஸமshைத: phரkh’ேதரநnhயா ।
ஆேபகmh ஸாக³ர³th³³தா³நாmh
ஹாஸmh வித⁴thதாmh ஜக³த:ஸுகா²ய ॥ 25.1॥
ர shவேசேதா மத³மthஸராேத³rh-
பி⁴shவ காேல தiνரய ।
வீshவ ராேமஶவ⁴பதா³ph³ஜmh
ேமாshவலாேப⁴ யதி³ ேதபி⁴ऽலாஷ: ॥ 25.2॥
ேலாகshவ ³kh’தப⁴khதேஶாகmh
ஹாலாshயநாேத²ணNhயபாகmh ।
பீ⁴தி:ஸேக² ேசth³ப⁴வத: பவிthரmh
jhேயாதிrhவிேஶஷmh ஜலசாேநthரmh ॥ 25.3॥
ேயா ேலாகேத தாமகி²லாNhட³ராjhஞீ-
மjhஞாநவிth◌⁴வmhஸவிதா⁴நவிjhஞாmh ।
அmhபா³mh பராmh வநŋhக³ஶkhதிmh
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⁴ய:ஸ காயmh ந ப⁴ேவ லேப⁴த ॥ 25.4॥
பி³ph◌⁴ரthஸஹshரmh ச iµகா²நி ஶkhேதா
வkhmh ³nh க: கமலாலயshய ।
ஜnhமாபி யthர phரப⁴ேவjhஜநாநாmh
iµkhthைய iµநீநாமபி ³rhலபா⁴ைய ॥ 25.5॥
vhயாkh◌⁴ராŋhkh◌⁴வாதாஶநதshய
நாThயshத²நாயிகயா ஶிவshய ।
ேநthராth◌⁴வபா⁴ஜா ஶிவகாமயா ேவா
thராணி காமா: ப²ேநா ப⁴வnh ॥ 25.6॥
ஆேலாகேதऽபீதசாமயி thவா-
மாேலாலசிthதாமசேல ய: ।
நிrhேவத³வாnh பrhவஸுதா⁴mhஶுவkhthேர
ஸrhேவ வேஶ தshய ப⁴வnhதி காமா: ॥ 25.7॥
ய:Nhட³பThடணராஜதா⁴நீ-
மாேலாகேத காமபி kh’thதமshதாmh ।
நிshஸாரமாநnhத³கதா²விநmh
ஸmhஸாரேமதmh ஸ ஜஹாதி ³th³th◌⁴யா ॥ 25.8॥
th³’ShThவா வ⁴மாதி³வரshய
ேயா ேலாசநாேராசகமா⁴ேநாதி ।
தshயாnhதரŋhக³mh ⁴தஸrhவஸŋhக³mh
⁴ேயா ப⁴வாேராசகமாvh’ேதி ॥ 25.9॥
காசீ ரமNhயா:தாmh kh³’ஹshேத²
khவாணrhiµத³mh காமபி கிŋhகிணீநாmh ।
காசீ ⁴வ: Nhய யதீnhth³ர
thவாமmhபி³காநாமரைவrhதி⁴ேநா ॥ 25.10॥
காலஹshதிshத²லத³rhஶநshய
ைகலாஸவீாmh நkhதிமாஹு: ।
jhஞாநmh phரதா³mh சரேதph◌⁴ேயா
jhஞாநாmhபி³கா யthர நிப³th³த⁴தீ³ா ॥ 25.11॥
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ைஶலஶ ◌்’ŋhக³shய விேலாகேநந
ஸŋhேக³ந ேநா ப⁴விதா மiνShய: ।
தா⁴மாshதி யthர ph◌⁴ரமராலகாயா:
ஶாnhதph◌⁴ரமmh தth³ph◌⁴ரமராmhபி³காயா: ॥ 25.12॥
தீேர விபசிth³வர பசிமாph³ேத⁴rh-
ேகா³கrhணகா³mh ேலாகய ப⁴th³ரகrhணீmh ।
³th³தி⁴mh ஶிவாmh ஸrhவமேநாரதா²நாmh
th³தி⁴mh ச யth³யshதி மேநாऽதி⁴க³nhmh ॥ 25.13॥
தா⁴mhநி phரth³ேத⁴ கரவீரநாmhநி
Nhயாபி⁴தா⁴நாmh kh’தஸnhநிதா⁴நாmh ।
ேத³வீmh பராmh பயதி ேயா விரkhேதா
iµkhேத:ஸ பாணிkh³ரஹய ஶkhத: ॥ 25.14॥
jhஞாேந th³’டா⁴ ேத யதி³ காபி காŋhா
நாேநஹஸmh thர iµதா⁴ ேபமmh ।
ேஸவshவ ேத³வீmh லஜாரshதா²mh
ைநவ shவபாதி³தரா கிேலயmh ॥ 25.15॥
ேகா³பாநீேவஷph◌⁴’தmh ப⁴ஜshவ
லாஸகீ²mh தாmh ⁴வேநவரshய ।
இShடmh ’தி³shத²mh தவ ஹshதக³mh shயாth
கShடmh ச ஸmhஸாரப⁴வmh ந ⁴ய: ॥ 25.16॥
ஆராth◌⁴யேத ைவதரணீதடshதா²
ேயேநயமmhபா³ விரேஜாऽபி⁴தா⁴நா ।
ஆராதி⁴தmh ேதந ஸமshதமnhயth
ஸாேரா த⁴ராயாமயமாrhயகீ³த: ॥ 25.17॥
ஸŋhகீ³யமாநmh shத²லமாrhயph³’nhைத³rh-
ph³’nhதா³ரகாmh ஸதshதேடऽshதி ।
ய: காகாmh பயதி காலேகஶீmh
தthராshய காலாத³பி ைநவ பீ⁴தி: ॥ 25.18॥
நீலாசலmh th³த⁴ஸஹேஸvhயmh
லாநிேகதmh phரவத³nhதி யshயா: ।
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ப⁴th³ரா பரா காசந ³யiµth³ரா
காேமவ ஸா ⁴வநshய லmh ॥ 25.19॥
மாŋhக³lhயெகௗ³பத³த³rhஶநshய
கrhதா  ⁴thவா ஸுkh’தshய ப⁴rhதா ।
ஆசாரைதரதி⁴க³mhயமkh³rhயmh
shதா²நmh phரபth³ேயத யேதா ந பாத: ॥ 25.20॥
வாராண ஶுph◌⁴ரகி³ேரரநmh
ேthரmh பவிthரmh ⁴வநthரேயऽபி ।
அrhேத² phரஜாநாmh விth◌⁴’தாnhநபாthரா
ெகௗ³ shவயmh யthர விஶாலேநthரா ॥ 25.21॥
ph³’nhதா³ரகாராதி⁴தபாத³பth³மாmh
நnhதா³மாnh³ஸமாநவkhthராmh ।
ஆேலாkhய விnhth◌⁴யாசலவாநீmh நா
நாேலாசேயthஸmhsh’திேதா ப⁴யாநி ॥ 25.22॥
ஆநnhத³ேத³ஹாஹ iµkhதிஸmhjhஞாmh
நாmh பரph³⁴மநா மiνShய: ।
³தீmh vh’ே phரமேத²வரshய
காnhதாமவnhதீரநாயிகாmh தாmh ॥ 25.23॥
யthராசலchசி²th³ரkh’தா ஸஹாஹmh
ph◌⁴ராthரா iµஹு: ேக²தவாnh வேநஷு ।
தmh th³த⁴ேத³வrhiνதmh shமரா
ைகலாஸமாவாஸகி³mh ஜநnhயா: ॥ 25.24॥
rhऽmhப³ேர ஶீதகேரऽதி⁴காரmh
பி³ph◌⁴ரthயேக³nhth³ேர த⁴வேள ஸலா ।
ேthேரஷு காயாதி³ஷு ³phதஶkhதிrh-
ெகௗ³nhth³ரவjhராஸு ச ஸnhநித⁴thதாmh ॥ 25.25॥ 625

ஷTh³விmhஶ:shதப³க:
அபீதசாmhபா³ (ேதா³த⁴கvh’thதmh)
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ஆக³மவிnhமதிைகரவிணீநாmh
ேபா³த⁴மஜshரமெஸௗ வித³தா⁴ந: ।
பா மேஹஶவ⁴வத³நாmhேஶா
ஹாஸஶஶீ ஸகலாநி லாநி ॥ 26.1॥
ஆயதேலாசநmhபி³தகrh
தா³நயேஶாதேதாயத³கrh ।
ேஶாணநேக³ஶமந: phயவrh
நாஶயதாjhஜக³தா³rhதிமபrh ॥ 26.2॥
ேவத³ரŋhக³விேலாசநபா⁴kh³யmh
ேவத³ஶிேராநிசையரபி mh’kh³யmh ।
ேஶாகவிதா³ஸுதா⁴கிரshயmh
ேஶாணகி³ெரௗ ஸமேலாகி ரஹshயmh ॥ 26.3॥
iµச ஸமshதமேநாரத²லாேப⁴
ஸmhஶயமth³ய கராமலகாேப⁴ ।
th³’khபத²மாப நேக³nhth³ரதஜா
ேஸாऽஹத: பரமnhதரராஜா ॥ 26.4॥
ஶிlhபவித:³ phரதிமாmh phரவிஶnhதீ
shவlhபவிதா³mh தரய சகாshதி ।
ேஶாணத⁴ராph◌⁴’தி ஸmhphரதி லph³தா⁴
ஹnhத சிராதி³யேமவ மமாmhபா³ ॥ 26.5॥
பா⁴ரத⁴வலேயऽthர விஶாேல
ஸnhthவநகா⁴நி ப³ஹூநி kh³’ஹாணி ।
ஆshயவிகீ³தஸுதா⁴கரபி³mhபா³
ேஶாணகி³ெரௗ ரமேதऽthர மத³mhபா³ ॥ 26.6॥
வாதஸmhதபாதகஜாலா
வாதி⁴வீசிநிரŋhஶலா ।
வாஜபthரவிட³mhப³நேநthரா
வாரணராஜiµேக²ந ஸthரா ॥ 26.7॥
ஆயதவkhரக⁴நாதேகஶீ
ேதாயஜபா³ணேபாrh’த³ேயஶீ ।
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காஶஸுமாchச²யஶா: பரைமஷா
பாஶபி⁴த³sh தேவnh³வி⁴ஷா ॥ 26.8॥
பŋhகஜஸmhப⁴வதபாதா³
பŋhகவிநாஶநபாவநநாமா ।
கிŋhகரகlhபலதா பரேமயmh
ஶŋhகரேநthரஸுதா⁴ ஶரணmh ந: ॥ 26.9॥
சசலth³’kh³விநதாமரவlh
பசph’ஷthகஶராஸந²lh ।
காசநக³rhப⁴iµக²phரiΝேதயmh
பசiµக²phரமதா³ ஶரணmh ந: ॥ 26.10॥
அmhப³ வி⁴ய ப⁴டாnhமத³நாதீ³nh
ரநாத³பி³பீ⁴கையஷ: ।
ஹnhத ஜஹார ப³ேலந மேநா ேம
ேஶாணநகா³ŋhkh◌⁴நிவாநி ேதऽŋhkh◌⁴: ॥ 26.11॥
கrhணேட  iµkh³த⁴ மேமாkhதிmh
iµச த⁴நாதி³ஷு மாநஸஸkhதிmh ।
ேஶாணகி³nhth³ரவ⁴பத³ப⁴khதிmh
ஶீலய ஶீலய யாshய iµkhதிmh ॥ 26.12॥
rhணதேர ஜரயாऽகி²லேத³ேஹ
³th³தி⁴ப³லmh ச விmhபதி ேமாேஹ ।
ஹnhத ஸவிth தபnhமதிரnhேத
ேஸவிchச²தி நா சரணmh ேத ॥ 26.13॥
தnhthரவிேதா³ நவேயாநி  சkhரmh
ேஶாணத⁴ராத⁴ரபiµஶnhதி ।
அrhத⁴மiµShய வrhமத³நாேர-
ரrhத⁴மேக³nhth³ரஸுேத தவ கா³thரmh ॥ 26.14॥
அsh நேக³வரநnhதி³நி ŋhக³mh
ைதஜஸேமததி³ஹாபி தவாmhஶ: ।
வீத³ணshய விநா தவ ேயாக³mh
ேத³வி ஶிவshய த: க² ேதஜ: ॥ 26.15॥
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shதா²பிதrhதியmh தவ நmhயா
ஜயிmh ஜக³தீ³வ ரmhயா ।
ேஶாணநகா³rhத⁴த³mh தவ பmh
கீrhதயிmh நக³ேஜ ⁴தபாபmh ॥ 26.16॥
ேஶாணநகா³rhத⁴தேநாऽநிஶமŋhேக
தா⁴ரயேஸऽயி ³ஹmh ரமkh²யmh ।
ஆக³தமphயயி ஹா iµஹுரmhேபா³-
chசாடயேஸ க³ணபmh நiν கshமாth ॥ 26.17॥
அŋhகஜுேஷ ரமய iν தா³mh
மாநவேவஷத⁴ராய ³ஹாய ।
ேஶாணநகா³rhத⁴தேநா ப³ஹு ³kh³த⁴mh
மாதரபீதேசஹ விபா⁴ ॥ 26.18॥
rhணஸமாதி⁴வஶாth shவபி thவmh
பீதமபீதேசऽmhப³ ந ேவth ।
அŋhகஜுஷா ரமேணந ஸுேதந
phேரய யேத²Shடiµேராஹ³kh³த⁴mh ॥ 26.19॥
jhஞாநரஸாவயமmhப³ நிபீய
shதnhயமெஸௗ ரமே iµநிராTh ேத ।
jhஞாநமேயாऽப⁴வதீ³வ ஸrhவ:

Shயதி ேயந தiνmh  ததா³thமா ॥ 26.20॥
phதிபதா³ய பேயாத⁴ரmhபா⁴th
பாrhவதி தீ⁴மய³kh³த⁴மபீதாth ।
அsh ³ஹாய ஶிேவ ப³ஹு த³thதmh
கிசிதி³ேவவ தா⁴ரய மயmh ॥ 26.21॥
phெரௗட⁴மmh யதி³ ேவth தஜmh
ைஶலஸுேத மத³வா த³தா⁴நmh ।
மாshபேயா விதராநக⁴மnhநmh
ேயந த³தா⁴நி மேஹவ ஶkhதிmh ॥ 26.22॥
shவாrhதேமவ மயா யதி³ ேபா⁴jhயmh
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ஸmhமத³ ஏவ மமாகி²லமாத: ।
ஆஶிஷமkh³rhயதமாமயி த³ththவா
phேரஷய யாநி ஜயாநி த⁴thmh ॥ 26.23॥
விth³தி விth³தி வீயவிலாஸா
வீதகrhமணி லயரஹshயா ।
பாrhவணசnhth³ரiµகீ²லதாŋhகீ³
ைதஜஸŋhக³ஸகீ² ஶரணmh ந: ॥ 26.24॥
மாதரபீதேசऽணைஶலா-
தீ⁴வரபா⁴நி பா⁴மஹநீேய ।
ஸா⁴ விதா⁴ய ஸமrhபயேத ேத
ேதா³த⁴கமாlhயத³mh க³ணநாத:² ॥ 26.25॥ 650

ஸphதவிmhஶ:shதப³க:
phரசNhட³சNh³ (ஶிக²ணீvh’thதmh)

வி⁴nhவnhth◌⁴வாnhதாநி phரதிதி³ஶமத⁴rhமmh பஹர◌ँ-
chch²யmh vhயாதnhவாநshஸபதி³ ஶமயnh :³க²படலmh ।
ஸஹshராராmhேபா⁴ேஜ th³ரவமஸth³’ஶmh ேம phரஜநயnh
phரசNhடா³யாசNhTh³யாshதஹதேலேஶா விஜயேத ॥ 27.1॥
அmh ஶீrhேஷஷு jhவதத³வகீnhth³ரஸth³’ஶmh
விநmhராmh ஶீrhேஷShவmh’தகரபி³mhேப³ந தmh ।
விேராதி⁴th◌⁴வாnhதாநாmh தணதரணிphராப⁴வஹரmh
phரசNhடா³யாசNhTh³யாசரணமஸதாmh ஹnh விப⁴வmh ॥ 27.2॥
ப⁴ேஜ பா⁴ஸாmh ஶாலாmh நிகி²லதி⁴ஷநாmh ஜநி⁴வmh
ப³லாநாமாதா⁴thmh நிகி²ல⁴வேநnhth³ரshய த³யிதாmh ।
ப⁴ஜnhேத யாmh கீ³ைதrhம⁴ஸமயமாth³யாthபிகவ⁴-
கலாலாபா ’th³ையrhஹயவத³நபŋhேகஹth³’ஶ: ॥ 27.3॥
jhவலnhதீ ேதேஜாபி⁴rhமஷமத²ேந யா தவ தiνrh-
லஸnhதீ லாவNhையrhகி³ஶரமேண யா தவ தiν: ।
விநா khேராத⁴phதி ந கிமபி தேயாrhேப⁴த³கம⁴th
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தேயாராth³யா ³rhகா³ ப⁴வதி லதாऽnhயா iµநிiνேத ॥ 27.4॥
ஸஹshரmh பா⁴நாmh ப⁴வதி தி³வாஸாநாமதி⁴பேத:
ஸஹshரmh ஶீrhஷாmh ப⁴வதி ⁴ஜகா³நாமதி⁴பேத: ।
ஸஹshரmh ேநthராmh ப⁴வதி வி³தா⁴நாமதி⁴பேத:
ஸஹshரmh பா³ஹூநாmh ப⁴வதி ஸமேய ைஹமவதி ேத ॥ 27.5॥
phரஸnhேநா வkhthேரnh³rhந ச நயநேயா: ேகாऽphயணிமா
ந கmhேபா பி³mhேபா³Shேட²shதமபி லஸthகாஶவிஶத³mh ।
ஸேராஜாப:◌⁴ பாணி: கிணவிரத: ேகாமலதேமா
jhவலch²லmh thவாjhஜநநி தாவ ஶுmhபா⁴ய ப⁴யத³mh ॥ 27.6॥
வேத⁴ ஶுmhப⁴shயாthதவ ஜநநி யா காசந தiνrh-
த³தா⁴நாऽkh³rhயா: ஶkhதீ: ஶஶிகிரணஸாேராபமசி: ।
இமாmh th◌⁴யாயmh th◌⁴யாயmh shமரஹரஸகி² vhயாலத³mh
மேநா ேம விராnhதிmh ப⁴ஜதி ப⁴ஜதாmh கlhபலதிேக ॥ 27.7॥
யதி³ thவmh ஸmhஹாேர பர ஸவிth thஜக³த-
shதேத³தththவாmh யாேச ஸரஹக³rhபா⁴தி³விiνேத ।
இேம ேம பாphமாேநா ப⁴க³வதி நத³nhேதா ப³ஹுவிதா⁴-
shதேத³ஷு phரkh²யாதmh phரதிப⁴யதமmh த³rhஶய ப³லmh ॥ 27.8॥
பி³ேப⁴ேதா³ர: khேராதா⁴thகநககஶிேபாரph³தி⁴தநயா-
சkh³ராேவாlhைட⁴ரதிஶிதஶிைக²rhய: கில நைக:² ।
thவயா த³thதா ஶkhதிrhநரஹஶராய ஜக³தாmh
விேநthேர mhேஸऽshைம ஜநநி ரணரŋhக³shத²லரேம ॥ 27.9॥
அேஜயshthைரேலாkhயphரகதபதாக: பல⁴ஜாmh
பி³ெடௗ³ஜா யthகாராkh³’ஹபசயீ பŋhkhதிவத³ந: ।
ஸஹshராரmh ஸாாth³th◌⁴’தநரஶரmh தமஜயth
தைவவாேவேஶந phயபரஶுரmhப³ th³விஜஶிஶு: ॥ 27.10॥
thவதீ³யா ஸா ஶkhதிshககலஜக³த³nhேதऽphயநலஸா
ரா காrhயshயாnhேத தநயமயி thவா nh’பmh ।
அவிthகாthshத²mh த³ஶiµக²ேலாnhமாத²வித⁴ேய
ஸஹshராmhஶுmh thவா ஶஶிநவ க⁴shேர க³லதி பா⁴ ॥ 27.11॥
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’ேத ேலாகvhராேத ப⁴க³வதி ப⁴வthையவ ஸ ரா-
ம: கீrhதிmh லph³⁴mh சரமதிராயாதி ஸமேய ।
thவயா ேலாகthராேண ஜநநி ரசிேத ராஸப³தா⁴th³
யேஶாऽவாphmh விShiΝrhலதி ச ேதாऽphேயஷ நிண: ॥ 27.12॥
shவபmh ேத வjhரmh வியதி ரஜஸாmh ஸூமமஹஸா-
iµபாதி⁴shேத shேதாேமா ப⁴வதி சபலா காऽபி தiνபா⁴ ।
அth³தா⁴ ேத vhயாphதிrhப³லமகி²லத³thதmh ப³லநிேத: ◌⁴
ஸஹshராmhஶ:shவshய phரப⁴வ ஸமshதshய ச ஶிேவ ॥ 27.13॥
யத: காலvhயாஜாthபச ⁴வநmh ைவth³தமஹ:-

phரபா⁴வாthகாmh thவாமயி வி³ரத: பNh³தவரா: ।
phரேபா:◌⁴ ஶshthரmh ⁴thவா த³ஹ யத³nhவjhரவஷா
phரசNhடா³mh சNh³mh தth³ப⁴க³வதி ப⁴ணnhthயயப³ேல ॥ 27.14॥
அயி thவாேமேவnhth³ரmh கத²யதி iµநி: கசித³ஜேர
thவயா ஶshthராTh◌⁴யmh தmh ப⁴ணதி  பரshதththவவிth³’: ।
வாmh மாதாthெரௗ ப⁴க³வதி விபா⁴jhெயௗ ந ப⁴வதsh-

தேதா தீ⁴நாmh th³ேவதா⁴ வி³த⁴ஜநேகா³Sh²ஷு க³தய: ॥ 27.15॥
விrhவா விவmh விவித⁴³ணேப⁴ைத:³ பணமth³
வி⁴nhவாநா பா⁴வாnh ⁴வநக³திேராதா⁴ய ப⁴வத: ।
விதnhவாநா ஶrhவmh சலவத³சலmh காசித³விmh
விசிnhவாநா ஜnhேதா: kh’தலவமபீஶா விஜயேத ॥ 27.16॥
phரபா⁴ பா⁴ேநாrhயth³வth³ப⁴வ ஸகலshயாபி தபநீ
phரசNhடா³ ஶkhதி:ஸthயகி²ல⁴வேநஶshய தபத: ।
ஸுதா⁴mhேஶாrhjhேயாthshேநவ phரமத³ய ேசத: phரவிஶேதா
ப⁴வnhதீ ⁴தாேத³rhத³ஹரஹரmh ேமாத³லஹ ॥ 27.17॥
phரசNhடா³ ெகௗ³ வா thவம வஸுth³ராrhகவிiνேத
ஸ பீ⁴ம: ஶmh⁴rhவா வி⁴ரப⁴யத:³ பாத³ஸு’தா³mh ।
தேயாேரகmh பmh தவ ஸஹவிேபா:◌⁴ ேக²லதி மஹ-

thயiµShnhநாகாேஶ த⁴வளமஹ khட³தி பரmh ॥ 27.18॥
விப⁴khதா யா th³ேவதா⁴ thவம க³க³ேந ஶீதமஹஸ-

shததா² ரmhேய பி³mhேப³ jhவதலதshthதiνவிதா⁴ ।
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தேயாrhph³ஶாேந ஜநநி கதமா ேம ஜநந:◌⁴
ராஜnhமnhயாth³விகடமத²ேவாkh³ைரவ ஸுஷுேவ ॥ 27.19॥
th³’ேஶாrhேப⁴தா³th³ th³’Shேடrhந ப⁴வதி பி⁴தா³ காऽபி கரேயாrh-
ந ேப⁴தா³th³பி⁴nhநmh shயாthkh’தமபி⁴விமாைநkhயவஶத: ।
பி⁴தா³ தnhேவாேரவmh ந ப⁴வதி பி⁴தா³ைய தவ ஶிேவ
வியth³ேத³ேஶ சNhTh³யாmh தமஹ ெகௗ³rhயாmh ச ப⁴வதி ॥ 27.20॥
தவ chசி²nhநmh ஶீrhஷmh வி³ரகி²லதா⁴thrhயாக³மவிேதா³
மiνShயாmh மshேத ப³ஹுலதபஸா யth³வித³ேத ।
ஸுஷுmhநாயாmh நாTh³யாmh தiνகரணஸmhபrhகரதா
ப³ஶkhthயா khதா விக³தசிரநிth³ரா விலஸ ॥ 27.21॥
உதாேஹா தnhவŋhkh³யாmh ph◌⁴’³லவிதா⁴thrhயாmh பிth’கி³ரா
தேஜநchசி²nhேந ஶிர ப⁴யேலாலா நேந ।
nhயதா⁴shேதேஜா பீ⁴மmh நிஜமயி யத³ுth³ரமநக⁴mh
ததா³ஹுshthவாமmhப³ phரதி²தசேத kh’thதஶிரஸmh ॥ 27.22॥
ஹுதmh தா⁴ராjhவாலாஜலசேல ஶshthரத³ஹேந
தபshவிnhயா: காயmh ப⁴க³வதி யதா³ऽmhப³ thவமவிஶ: ।
ததா³ தshயா: கNhட²phரக³லத³sh’ஜ: kh’thதஶிரஸ:

கப³nhேத⁴ந phராphேதா ⁴வநவிiνத: ேகாऽபி மமா ॥ 27.23॥
நிேத⁴shthவthேதா ’thவா ப⁴க³வதி ந லjhேஜ ⁴வி sh’ஜnh
ரஸோணீrhவாணீshthவத³மலயஶshெஸௗரப⁴ஜுஷ: ।
nh’ேபாth³யாநாthஸூேநாthகரமபஹரnh ப⁴khதிநடநmh
விதnhவாநshதshைம iµஹுபஹர◌ँthேஸவக இவ ॥ 27.24॥
த³தா⁴நாshஸnhேதாஷmh மந ஸுகவீநாமதிதராmh
த³தா³நா: phரthயkh³ரmh வி³த⁴ஸத³ேஸ பா⁴வமல⁴mh ।
லாநாiµthஸாஹmh ஸபதி³ வித³தா⁴நாஶிவவ⁴-
பராmh ேஶாப⁴nhதாmh ஜக³தி ஶிக²Nhேயா க³ணபேத: ॥ 27.25॥ 675

அShடாவிmhஶ:shதப³க:
ேரiΝகாதி³வrhணநmh (வஸnhததிலகாvh’thதmh)
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அnhதrhவலபதி⁴ph◌⁴ரமமாத³தா⁴ேநா
வkhthரshய rhணநth³திமNhட³லshய ।
ஹாஸ: கேரா ப⁴வதாmh பரமmh phரேமாத³mh
ஶுth³தா⁴nhதபŋhகஜth³’ஶ: phரமேத²வரshய ॥ 28.1॥
ஸmhேமாஹநாநி நாmhஶுகலாத⁴ரshய
ஸவநாநி ஸரஹஸாயகshய ।
ஸnhதீ³பநாநி விநேதஷு ஜேநஷு ஶkhேத:
ஸmhஹrhஷநி மம ஸnh ஶிவாshதாநி ॥ 28.2॥
பாபாநி ேம ஹர காசந kh’thதஶீrhஷா
மாதா பதா³mh³ஜ⁴Shயவிதீrhணஹrhஷா ।
யா ப⁴khதேலாகவரதா³நவிெதௗ⁴ விநிth³ரா
வாஸmh கமNhட³⁴நீேந கேராதி ॥ 28.3॥
ஷShடா²வதாரஜநநாவநிேரகவீரா
பீ⁴மா ⁴ேநா ³தாநி க³தி⁴பshய ।
யா ப⁴khதரணவிதா⁴வதிஜாக³கா
Nhேய கமNhட³⁴நீேந சகாshதி ॥ 28.4॥
ேச²தா³ய ேசth³ க³தரஜா iµநிராதி³ேத³ஶ
சிchேச²த³ ேசth³ப³ஹு³ணshதநய:ஸவிthmh ।
தா³யmh ஶரமகி²லphர⁴ஶஶkhதி:
யth³யாவிேவஶ ச கதா² பரமாth³⁴ேதயmh ॥ 28.5॥
thர: phயshதவ ஶிர:ஸஹஸா சகrhத
kh’thதா ச ஹrhஷப⁴தா ப⁴வதீ நநrhத ।
ேநா தshய பாபமபி ேநா தவ காऽபி ஹாநி:
நாேஶாऽshய ஹா ⁴ஜ⁴வாமப⁴வth³விபாக: ॥ 28.6॥
அmhைப³வ ஸா ஸுரபி⁴rhஜுந⁴பதிrhயாmh
வீrhயாjhஜஹார ஸ ச பா⁴rhக³வ ஆஜஹார ।
தshயா ஹேத: பரkh³’ஹshதி²திேரவ ேஹ:

க³nhத⁴rhவத³rhஶநகதா² கlhபிைதவ ॥ 28.7॥
சி²nhநாநி ேநா கதி ஶரph◌⁴’தாmh ஶிராmh
தthjhயேத ஜக³தி ைரiΝகேமவ ஶீrhஷmh ।

70 sanskritdocuments.org



உமாஸஹshரmh

kh’thதா: கேலவரவதாmh கதி நாப⁴ேயா ந
ேசேதா தி⁴ேநாதி ஸுரபி⁴rhmh’க³நாபி⁴ேரக: ॥ 28.8॥
phரா வஸnhதி ஶிரஸா ரேத ஶேர
லாஸேராஜதி ஶிரsh கேரऽshய kh’thதmh ।
தnhநிkh◌⁴நேமதத³கி²லmh ச தி⁴ையவ தீ⁴ரா:
பயnh நnhத³நக³ேர ததி³த³mh விசிthரmh ॥ 28.9॥
phராேணவ விதி⁴ேர லஸத: ராேர-
ரŋhகீ³கேரா ஶரக³திமmhபி³கா ேம ।
லph³த⁴mh நிபீய ய³ேராஹmhப⁴³kh³த⁴mh
ஸmhப³nhத⁴rhதிரப⁴வthகவிசkhரவrhதீ ॥ 28.10॥
அphராphய ேலாகரசநாவநபாதேநஷு
யshயாshthரேயாऽபி ஷா: ககடாmh ।
ைநேவஶேத கிமபி ஸா ஜக³ேத³கமாதா
ப⁴th³ரா பரா phரkh’திரshthவக⁴நாஶிநீ ந: ॥ 28.11॥
ராகா phரேபா³த⁴ஶஶிேநா ’த³ேயாத³யshய
ெநௗகா விபjhஜலநிெதௗ⁴ பததாmh ஜநாநாmh ।
ேவத³th◌⁴வஜshய லதா thசி: பதாகா
காசிnhமமாsh ஶரணmh ஶிவலகா ॥ 28.12॥
ெமௗெலௗ மேஹnhth³ரஸுth³’ஶshஸுமேநாநிகாய-
ஸmhேஶாபி⁴ேத ஸத³ மாnhய இவாபி⁴ஜாத: ।
ேரiΝச யchசரண⁴rhலப⁴ேதऽkh³ரபீட²mh
thராய ஸா ப⁴வ ⁴தபேதrhவ⁴rhந: ॥ 28.13॥
அmhபா³vh’ேதி பேதாऽphயயமnhத⁴காேரா
நாthமாநேமவ மம கிmh  லmh ச ேத³ஶmh ।
ஶீkh◌⁴ரmh மதீ³ய’த³ேயாத³யபrhவதாkh³ேர
மாiνேத³ தவ பாத³மக²மா ॥ 28.14॥
கShடmh ⁴ேநா மம பrhவதthகாயா:
phrhthயkh³ரபŋhகஹபா³nhத⁴வகாnhதிகாnhதmh ।
அmhேபா⁴ஹாஸநiµகா²மரெமௗரthந-
jhேயாதிrhவிேஶத³ணmh சரரவிnhத³mh ॥ 28.15॥
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jhயாஶிதாநி ஸமேர கி³ஶmh கீ³ேஷா:
காமshய ஹmhஸநிவஹshய நிமnhthரநி ।
⁴nhவnh ேம விபத³மth³மாகாயா:
பாதா³ரவிnhத³கடகkhவணிதாநி தாநி ॥ 28.16॥
ய:ஸrhவேலாகமத²நmh மஷmh கா³ய
யshையவ கrhம த³மநmh ச தத³nhதகshய ।
நாநராkh’திph◌⁴’ேதா மஹஸshதமŋhkh◌⁴mh
மரநாத³ம⁴ரmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 28.17॥
ஆபnhமேஹாkh³ரவிஷராஶிநிமkh³நேமதmh
தீ³நmh thவதீ³யசரணmh ஶரணmh phரபnhநmh ।
உth³த⁴rhமmhப³ கபrhணசிthேத
விthேதஶthரலநா தைவவ பா⁴ர: ॥ 28.18॥
ேலாகாதி⁴ராjhஞி பதிதmh விபத³nhத⁴ேப
ஸmhth³த⁴th³’Shமபி⁴தshதிரchச²டாபி: ◌⁴ ।
மாத:ஸiµth³த⁴ர kh’பாகேத mh’டா³நி
thரmh கேரண ஜக³தாமப⁴யŋhகேரண ॥ 28.19॥
அshய thவதீ³யபத³பŋhகஜகிŋhகரshய
³rhபா⁴kh³யபாகவிப²kh’தெபௗஷshய ।
phராேணவ phரமத²ேலாகபேதபாயmh
வீshவ தாரணவிெதௗ⁴ நிேண thவேமவ ॥ 28.20॥
mh’thஜேயாமணிபீட²தேட நிஷNhேண
தாடŋhககாnhதிப³ஹுkh’தக³Nhட³ேஶாேப⁴ ।
மாணிkhயகŋhகணலஸthகரவாஜாேத
ஜாேத லாசலபேதrhஜ பாதகmh ந: ॥ 28.21॥
கிmh ேத வrhஜநநி தphதஸுவrhணெகௗ³ரmh
காமாேமாநி கிnh³கலாவலmh ।
பாகாநீலமணிேமசககாnhthதாேஹா
ப³nh⁴கShபககாசி வா shமரா ॥ 28.22॥
thவmh ஸுnhத³ nh’பதிஜாதிதshthவமmhபா³
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⁴மாவதீ thவமஜேர ⁴வேநவ thவmh ।
கா thவவ ஶுகாrhப⁴கதா⁴ணீ thவmh
தாரா thவமாதவிபth³த³லநாதா⁴ரா ॥ 28.23॥
thவmh ைப⁴ரவீ ப⁴க³வதீ ப³க³லாiµகீ² thவmh
ராமா ச ஸா கமலகாநநசாணீ thவmh ।
ைகலாஸவாநயநாmh’தபா⁴iνேரேக²
ேகா ேவத³ ேத ஜநநி ஜnhமவதாmh வி⁴தீ: ॥ 28.24॥
⁴nhவnh ஸrhவவிபத:³ஸுkh’தphயாmh
⁴nhவnh சாகி²லஸுகா²nhயக⁴லாலஸாநாmh ।
ஆவrhjhய ⁴கணmh ரthதNhயா-
சிthதmh வஸnhததிலகா: கவிப⁴rhேரதா: ॥ 28.25॥ 700

॥ ஸமாphதmh ச ஸphதமmh ஶதகmh ॥

அShடமmh ஶதகmh
ஏேகாநthmhஶ:shதப³க:
நவவித⁴ப⁴ஜநmh (மத³ேலகா²vh’thதmh)

ஆShயா ⁴வநாநாmh சுShயாshthராேர: ।
rhவnh phரமத³mh ந: பாrhவthயா:shதேலஶா: ॥ 29.1॥
நாthயrhகா⁴ணி நிரrhத²mh ேநதvhயாநி தி³நாநி ।
அmhபா³யாசதாநி ேராதvhயாnhயநகா⁴நி ॥ 29.2॥
உth³ேயாக³mh  ேவ ஸmhஹrhmh ³தாநி ।
தாnhயth³ஸுதாயா: கீrhthயnhதாmh சதாநி ॥ 29.3॥
ஸkhதிrhவிநிவாrhயா சிnhதா காऽபி ந காrhயா ।
நிthயmh ேசத தா⁴rhயா தீ³நாநாmh க³திராrhயா ॥ 29.4॥
jhஞாmh யா க³தி³mh யா ேராmh யா வmh யா ।
th³ரShmh யாऽnhதரஶkhதிshதிShடா²thர shmh’திேரஷா ॥ 29.5॥
விph◌⁴ராநஶதாப⁴mh பி³ph◌⁴ராணmh ஶிரnh³mh ।
shமrhதvhயmh ஜக³த³mhபா³பmh வா ⁴தபாபmh ॥ 29.6॥
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ேயஷாmh shயாthபதphதmh phராயசிthதமேக⁴ந ।
th³ராணீபத³ேஸவா phராயசிthதமஷாmh ॥ 29.7॥
தth³தீ³phதmh பத³kh³மmh ேஸேவ யthர ப⁴வnhதி ।
அŋh³lhேயா த³ஶ பா⁴ேநாrhபா⁴நாmh ஶதகாநி ॥ 29.8॥
ேநா ேசth phய கிசிth³ யாேச வாசமதீேத ।
ேஸவாmh மாதrhவிShடmh ேம  மா வா ॥ 29.9॥
ஶrhவாணீசரrhசாபீட²mh பீவரகாmh ।
வth◌⁴யshதா²நத³mh shயா³kh³ராmh ³தாநாmh ॥ 29.10॥
shகnhதா³mhபா³பத³பீட²shph’Shடmh ேசth³ப³லமாphதmh ।
ஏைககmh ஸுமமmhஹshேவைககmh ஶmh shயாth ॥ 29.11॥
அmhேபா⁴ேஜாபமமŋhkh◌⁴mh ஶmhேபா: ◌⁴ பThடமShயா: ।
அmhஹshஸmhஹதிiµkh³ராmh ஸmhஹrhmh phரணமாம: ॥ 29.12॥
ேய காபத³ேவஷmh நாகmh phரணமnhதி ।
ைநஷாmh கிசித³ஶkhயmh நாகmh மம வாkhயmh ॥ 29.13॥
வாஸshேதऽthர ஸமாphத: பŋhேகேதா vhரஜ ³ரmh ।
காmh ஶŋhகரநாmh காேலऽshnh phரணமாம: ॥ 29.14॥
ஆஶா ேர தத³வshதா² ⁴பா⁴க³நடதshேத ।
காமாநாmh khவ iν பார: காமாேரrhநம நாmh ॥ 29.15॥
த⁴nhயாshேத நாth³ேர: கnhயாmh ேய phரணமnhதி ।
அnhயாiνnhநதஶீrhஷாnh மnhேய வnhயலாயாnh ॥ 29.16॥
பாதா³mhேபா⁴ஜiµமாயா: phராjhஞாshஸmhphரணமnhத: ।
kh³’ணnhதி யமshnh ராஜnhதீmh நிஜஶkhthயா ॥ 29.17॥
மnhதா³ராth³ஸுதாŋhkh◌⁴ தா³தாெரௗ ஸth³’ெஶௗ shத: ।
உthகNhைட:² ப²லமாth³யாத³nhயshமாnhநதகNhைட:² ॥ 29.18॥
காலshயாபி விேஜ: ஶrhவாNhயாசரணshய ।
ஏேஷாऽஹmh கவிேலாகமாபாேலாऽsh ⁴Shய: ॥ 29.19॥
ரkhேத த³rhஶய ராக:³ th³ராணீபத³பth³ேம ।
ேசத: Shயதி ேஶாபா⁴mh ஸாரshஸாரவேதாऽkh³ேர ॥ 29.20॥
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ஸmhேஶாth◌⁴யாக³மஜாலmh ஸாராmhஶmh phரவதா³ம: ।
shகnhதா³mhபா³பத³ப⁴khதிrh⁴khthைய சாத² விiµkhthைய ॥ 29.21॥
வாthஸlhயmh க³திேநShவாShயmh ஸுkh’தshய ।
⁴ேயாபி:◌⁴ ஸஹ ஸkh²யmh ேஹShவிஹ iµkh²யmh ॥ 29.22॥
லாkh◌⁴யmh Shயதி காமmh phேரமா shவphரமதா³யாmh ।
ஶrhவாணீபத³ப⁴khதிrhநிthயாய phரமதா³ய ॥ 29.23॥
ஏைகவmh ப³ஹுேப⁴தா³ பி⁴nhநthவாth³விஷயாmh ।
ரthயாkh²யா th³திரnhத:ஸா ஸூேத ப²லேப⁴தா³nh ॥ 29.24॥
ஹrhஷmh கசந மாrhமthேதா ப⁴khதிப⁴ேரண ।
தnhவnhேநஷ வித⁴thதாmh ேஹரmhேபா³ மத³ேலகா:² ॥ 29.25॥ 725

thmhஶ:shதப³க:
மாநஸஜா (phரமாணிகாvh’thதmh)

kh’ேதந ஸா நிஸrhக³ேதா th◌⁴’ேதந நிthயமாநேந ।
ேதந ஶீதைஶலஜா shேதந ஶmh தேநா ேம ॥ 30.1॥
phரதிணmh விநவராநேய விsh’jhய ேகா³சராnh ।
ஸமrhசேயவmh மேநா விவிchய விவஶாயிநீmh ॥ 30.2॥
விஶுth³த⁴த³rhபேணந வா விதா⁴ேத ’தா³ऽmhப³ ேம ।
அயி phரயchச²ஸnhநிதி⁴mh நிேஜ வShயகா³thமேஜ ॥ 30.3॥
ரshய மth◌⁴யமாதmh தmh யத³shதி பŋhகஜmh ।
அஜாNhட³lhயமsh ேத ஸுராrhசிேத ததா³ஸநmh ॥ 30.4॥
அக²Nhட³தா⁴ரயா th³ரவnhநேவnh³ேஶக²ரphேய ।
மதீ³யப⁴khதிவநmh த³தா⁴ ேதऽmhப³ பாth³யதாmh ॥ 30.5॥
விவாஸெநௗக⁴மாநஸphரஸாத³ேதாயமmhப³ ேம ।
ஸமshதராjhஞி ஹshதேயாரநrhக⁴மrhkh◌⁴யமsh ேத ॥ 30.6॥
மேஹnhth³ரேயாநிசிnhதநாth³ ப⁴வnhப⁴வshய வlhலேப⁴ ।
மஹாரேஸா ரஸshthவயா நிபீயதாmh விஶுth³த⁴ேய ॥ 30.7॥
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ஸஹshரபthரபŋhகஜth³ரவthஸுதா⁴ஜேலந ஸா ।
ஸஹshரபthரேலாசநா பிநாகிேநாऽபி⁴chயேத ॥ 30.8॥
மமாrhதmh யதி³nhth³ைய:ஸுக²mh ஸுகா³th பசபி: ◌⁴ ।
தத³mhப³ ph◌⁴யமrhபிதmh ஸுதா⁴kh²யபசகாயதாmh ॥ 30.9॥
வShட²ேகா³thரஜnhமநா th³விேஜந நிrhதmh ஶிேவ ।
இத³mh ஶரேமவ ேம தவாsh தி³vhயமmhஶுகmh ॥ 30.10॥
விசிthரஸூமதnhph◌⁴’nhமேமயமாthமநா³கா ।
ஸுக²phரேபா³த⁴விkh³ரேஹ மேகா²பவீதமsh ேத ॥ 30.11॥
மஹth³விசிnhவேதா மம shவகீயதththவவிthதிஜmh ।
இத³mh  சிthதெஸௗரப⁴mh ஶிேவ தவாsh சnhத³நmh ॥ 30.12॥
மேஹஶநாநி:வஸ◌ँshததா²ऽயiµchch²வஸ◌ँshததா³ ।
தவாநிஶmh ஸமrhசேகா மமாsh வமாத: ॥ 30.13॥
விபாககாலபாவகphரதீ³phதNhய³kh³³: ।
ஸுவாஸநாkhய⁴பph◌⁴’th³ ப⁴வthவயmh மமாmhப³ ேத ॥ 30.14॥
³ஹாவதாரெமௗநிநா மயீவ phரதீ³பிதா ।
இயmh phரேபா³த⁴தீ³பிகா phரேமாத³தா³யிகாऽsh ேத ॥ 30.15॥
இமாமயி phயாthphயாmh மஹாரஸாமஹŋhkh’திmh ।
நிேவத³யா ⁴jhயதாயmh thவயா நிராமேய ॥ 30.16॥
ஸரshவதீ ஸுதா⁴யேத மேநா த³தா⁴தி க³தாmh ।
’ேத³வ பthரமmhபி³ேக thரயmh ஸேமthய ேதऽrhphயேத ॥ 30.17॥
விநீலேதாயதா³nhதேர விராஜமாநவிkh³ரஹா ।
நிஜாவி⁴திரsh ேத தlhலதா phரகாஶிகா ॥ 30.18॥
shவேராऽயமnhதரmhபி³ேக th³விேரப²வthshவர◌ँshததா³ ।
மமாபி⁴மnhthrhய தீ⁴ஸுமmh த³தா³தி ேத³வி ேதऽŋhkh◌⁴ரேய ॥ 30.19॥
தவாrhசநmh நிரnhதரmh யேதா விதா⁴மshmhயஹmh ।
ந விவநாத²பthநி ேத விஸrhஜநmh விதீ⁴யேத ॥ 30.20॥
விேயாக³இnh³தா⁴ ந ேசஹ விவநாயிேக ।
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மத³mhப³ ேஸாऽthர ராஜேத தlhலதாஶிகா²nhதேர ॥ 30.21॥
இத³mh ஶரேமககmh விபா⁴vhய நvhயமnhதி³ரmh ।
விஹாரமthர ேஸவரா ப⁴வாநி கrhமrhஹ ॥ 30.22॥
ஜேட³ShவிவாலேஸShவிவ phரேயாஜநmh ந நிth³ரயா ।
விஹrhேமவ யாchயேஸ ’தீ³ஶஸth³மராjhஞி ேம ॥ 30.23॥
அயmh தவாkh³ம:ஸுத: ேதா மiνShயவிkh³ரஹmh ।
தஜேவமெஸௗShட²வmh mh’டா³நி பய கீth³’ஶmh ॥ 30.24॥
க³ேணஶிrhமஹாகேவரெஸௗ phரமாணிகாவ ।
மேநாmh³ேஜ மேஹவphரஜேநஷு ஶph³th³யதாmh ॥ 30.25॥ 750

ஏகthmhஶ:shதப³க:
நாமைவப⁴வmh (உபஜாதிvh’thதmh)

த³ரshதகபடா ஸுபrhவ-

shேராதshவிநீ பrhவதஜாshயஜாதா ।
பŋhகmh மம ாலயதாத³ேஶஷmh
ஸmhஸாரமkh³ேந ’த³ேய விலkh³நmh ॥ 31.1॥
ஹராThடஹாேஸந ஸமmh thவா
பிthேரவ thேரா ³ேணவ ஶிShய: ।
விph◌⁴ராஜமாேநா மம ஶmh கேரா
ஹாஸாŋhர: ேகஸவாஹநாயா: ॥ 31.2॥
நமஶிவாைய ப⁴ணத th³விபாேதா³
Shமாகமkh³rhயாmh தி⁴ஷmh த³த⁴thைய ।
ஆதா⁴ரசkhேரஶிரmhபி³காைய
ph³ரமாNhட³சkhரshய விதா⁴யிகாைய ॥ 31.3॥
நத³nhதி கா³ேவாऽபி விஶிShடகாேல-

Shவmhேப³தி ேயா நாவயேத ஸ கிmh நா ।
லயmh ந: phராணவத³sh ஸrhவmh
ஸrhவshய சாnhதrh பராऽshதி ஶkhதி: ॥ 31.4॥
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ஆthமnhதாnhயthர விதா⁴ய லயmh
தாmh ஶkhதிமாth³யாமகி²ேலஷு ஸுphதாmh ।
யாவthphரேபா³த⁴mh iµஹுராவயshவ
phர³th◌⁴யேத ஸா யதி³ கிnhnhவஸாth◌⁴யmh ॥ 31.5॥
ேய நாம ஶாnhதிmh பரமாmh வஹnhேதா
நாமாநி ஶீதாசலthகாயா: ।
ஸŋhகீrhதயnhேதா விஜேந வஸnhதி
ஜயnhததாதாத³பி ேத ஜயnhதி ॥ 31.6॥
நாமாநி ஸŋhகீrhதயதாmh ஜநாநாmh
காNhயவthயா: கவkhthரமா: ।
நrhஜநnhயா ஜட²ேர நிவாஸா-
தா³யாஸவthதா ப⁴வதீதி th²யா ॥ 31.7॥
பாைபshஸமnhதாthஸமபி⁴th³ேதாऽபி
விவshய ேத விkhரமமsh தீ⁴ர: ।
ந ேசth³ரஸjhேஞ ப⁴வதீ ph³ரவீதி
நாமாநி ஶீதாmhஶுph◌⁴’ேதா ஹேதாऽஹmh ॥ 31.8॥
ேத³தி ஸmhபlhலவத³rhபிதாநாmh
th³வாேரஷு ேகா⁴ஷmh ேஷ பேரஷாmh ।
ப⁴வாநி ப⁴th³ேர ⁴வநாmhப³ ³rhேக³
பாதி நாயாதி கிமmhப³ேவ ॥ 31.9॥
வாkhயாநி வkhmh யதி³ ேத ரஸjhேஞ
ரேஸாjhjhவலாநி vhயஸநmh க³ய: ।
கிmh வா நேமாnhதாநி ஸுதா⁴mh கிரnhதி
நாமாநி ேநா ஸnhதி மாரமா: ॥ 31.10॥
யth³ கீ³யேத ைஶலஸுதாபி⁴தா⁴நmh
தேத³வ ேபா³th◌⁴யmh ஸுkh’தmh phரதா⁴நmh ।
அjhஞாநிேலாகshய kh’ேத ப⁴ணnhதி
யjhஞாதி³Nhயாநி பராணி விjhஞா: ॥ 31.11॥
ஸாmhநா phரkhேதந ஜக³th³வேஶ shயாth
நாmhநா ஸேதா³khேதந ஜக³th³விேநth ।
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ேவேதா³ப⁴யmh ஸmhயகி³த³mh kh’தீ ேயா
ப⁴ேவ ப⁴யmh தshய ேதாऽபி ந shயாth ॥ 31.12॥
ஸŋhகீrhதநாthShயதி ஶrhவேயாஷா
Shடா thவபீ⁴Shடmh ந த³தா³தி ைநஷா ।
இமmh thவவிjhஞாய ஜக³thபாயmh
ph³ரஜnhthயபாயmh ப³ஹுதா⁴ மiνShயா: ॥ 31.13॥
பா⁴ேஷ ⁴ஜŋhகா³ப⁴ரணphயாயா
நாமாநி காமாநிதராnh விஹாய ।
அபி phரபசாதிக³ேகா⁴ரkh’thயmh
கேரா கிmh மாmh தரேணரபthயmh ॥ 31.14॥
யjhேஞந தா³ைந: க²நvhரைதrhவா
th³தி⁴mh ய இchேச²thஸ kh³ரchேச²th ।
மா: ஶயாேநாऽŋhகதேல ஶஶாŋhகmh
மேஹவmh கீrhதயதsh th³தி: ◌⁴ ॥ 31.15॥
ரஹshயதnhthராணி விவிchய ³ரmh
vhயாஜmh விiµchய phரவதா³ ஸாரmh ।
நாைமவ காமாரnhth◌⁴காயா:
th³ேத⁴rhநிதா³நmh ந மேகா² ந தா³நmh ॥ 31.16॥
பீஷஷnhம⁴ரmh ப⁴ணnhதி
ேய நாம ராமாத⁴ரபாநேலாலா: ।
காமாராமாவயகா³நேலாலா:
கவீவரா: காகமாலபnhதி ॥ 31.17॥
ஸுதா⁴க⁴ட: ேகாऽphயத⁴ேரா வ⁴நாmh
கவிshஸுதா⁴ேதாயத⁴ேராऽபி⁴ேத⁴ய: ।
அயmh ஸுதா⁴வீசிவிதாநமா
நாமphரேதா³ நக³கnhயகாயா: ॥ 31.18॥
ஸுராலேய பா⁴திதராmh ஸுைத⁴கா
ஸுதா⁴ பரா வாசி மஹாகவீநாmh ।
பி³mhபா³த⁴ேர கஜth³’ஶாmh ஸுதா⁴ऽnhயா
ஸுேத⁴தரா நாமநி ேலாகமா: ॥ 31.19॥
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மா⁴rhயமாபா⁴thயத⁴ேர வ⁴நாmh
சேகாரப³nhேதா: ◌⁴ ஶகேல phரஸாத:³ ।
thshேராதேஸா வாணி பாவநthவmh
thரயmh ச நாmhநி thராmhபி³காயா: ॥ 31.20॥
யா மா⁴ phேரமப⁴ேரண த³Shேட
ஜாக³rhதி காnhதாவரத³nhதேசேல ।
ஸா th³’யேத ப⁴khதிப⁴ேரண கீ³ேத
த⁴ராத⁴ராதீ⁴ஶஸுதாபி⁴தா⁴ேந ॥ 31.21॥
யthேத ஜக³lhலmhபடேகऽபி வrh-

shதnhேமऽmh’தmh நாம நகா³thமஜாயா: ।
லாலாமேயா ேயா மம தmh ph³ரவீ
ஸுதா⁴மயmh shthத³ஶநchச²த³mh thவmh ॥ 31.22॥
உchசாரேயாchசாதபாதகாநி
நாமாநி ேவ ⁴வநshய மா: ।
ததா³ வதா³ேமா ம⁴தரmhபா⁴-

ராமாத⁴ராshேத சேய யதி³sh: ॥ 31.23॥ ᳚ ᳚ @@773 ᳚ ᳚
ஆேபோரதி⁴கmh வித⁴thேத
பீஷேதா³ஷாநபி⁴ேதாऽபி⁴த⁴thேத ।
காnhதாத⁴ராரph³த⁴³ரnhதவாத:³
கபrhதி³காnhதாவரநாமநாத:³ ॥ 31.24॥
விவாஸைந:ஸுதராமேபா³th◌⁴யmh
நாமாiνபா⁴வmh நக³கnhயகாயா: ।
ஜயnh th³ைத⁴ரபி கீ³யமாநmh
கா³யnhthய ஏதா உபஜாதேயா ந: ॥ 31.25॥ 775

th³வாthmhஶ:shதப³க:
ப⁴khதிrhேயாக³ச (ஆrhயாகீ³திvh’thதmh)

வித³தா⁴ ஸmhபத³mh ேம
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ஸகலஜக³nhநாத²நயநஹாஜ◌़ ◌்ேயாthshந: ।
ஶீேதாऽnhத⁴காரஹா
ஹாஸஶஶீ கசித³ŋhகரேதா மா: ॥ 32.1॥
கரஸாrhth³ர’த³யா
’த³யாnhதரநிrhயத³chச²வீசிshேமரா ।
phரமேத²வரphயதமா
பாத³phேரShயshய ப⁴வ கlhயாணய ॥ 32.2॥
காரணகாrhயவிேப⁴தா³th³
பth³விதயmh தவாmhப³ யth³’phேராkhதmh ।
தthைரகmh ப⁴rhத³mh
விஹrhமnhயth ⁴தப⁴rhrhலலேந ॥ 32.3॥
ேராmh shேதாthரவிேஶஷmh
ப⁴khதவிேஶஷmh ச ேபா³th³⁴மயth³’கி³தி ।
தா³mh ச வாசி²தாrhத²mh
தவ மாதசnhth³ரேலாகபmh ப⁴வதி ॥ 32.4॥
கீஶகிேஶாரnhயாயாth
காரணபmh தவாmhப³ ேயாகீ³ த⁴thேத ।
ஓகிேஶாரnhயாயாth³
ப⁴khதmh பபா காrhயேபண thவmh ॥ 32.5॥
th³’ட⁴தா⁴ர ந ேசththவ-

chchயவேத ேயாகீ³ மேஹஶநயநjhேயாthshேந ।
நாயmh மேமதி பா⁴வ-

shதவ யதி³ஸth³ய:ஸவிth ப⁴khதmh thயஜ ॥ 32.6॥
ஶிதி²லth◌⁴’திrhேயாகீ³shயாth³
பா³ையrhவிஷையrhநிதாnhதமாkh’Shேடா ய: ।
shவீயமதிrhphயதி ேத
ப⁴khேதऽஹnhதாphரஸாரகேஷ மாத: ॥ 32.7॥
ஸாஹŋhkh’திrhந ப⁴khதி:
ஸபா³யவிஷயா th◌⁴’திrhந ஸrhேவவ ேத ।
அவிஜாநnhதாேவதth³
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ப⁴khேதா ேயாகீ³ ச ைநவ th³ெதௗ⁴ shயாதாmh ॥ 32.8॥
vhயkhதிthவாத³பி யshய
phயmh thவதீ³யmh ஸவிth பாதா³mhேபா⁴ஜmh ।
ேஸாऽth³⁴தஶkhதிrhப⁴khேதா
ப⁴க³வதி கிmh கிmh கேராதி நாshnh ஜக³தி ॥ 32.9॥
vhயkhதிthவேலாப⁴விவேஶ
th³த:◌⁴ காேமாऽபி ப⁴வதி ஸமவchசி²nhந: ।
phராphேதாऽபி ஸலராஶிmh
ஸலாநி க⁴ட: கியnhதி ஸŋhkh³’ணீயாth ॥ 32.10॥
வnhேநவ நேரா ய:
ஸாjhயmh ேத phரயாதி ஶmhேபா: ◌⁴ phரமேத³ ।
ஸrhேவ காமாshதshய
phரயாnhதி வஶமாஶு வீதவிவித⁴ph◌⁴ராnhேத: ॥ 32.11॥
vhயkhதிthவmh ph◌⁴யத³mh
மநீஷயா ேம phரத³thதமதி⁴காNhயா ।
ப³ஹுகாலேபா⁴க³ப³லேதா
விவத³தி ேத³ேஹா மத³mhப³ கிmh கரவாணி ॥ 32.12॥
sh²ேலந வrhShம ஸஹ
ஸூமா கலஹmh மதிrhந கrhmh ஶkhதா ।
ஸுதராmh ப³லவதி மாதrh-
ப³லாth³ kh³’ஹாண shவயmh thவமshமாthshவீயmh ॥ 32.13॥
ஸrhேவஷாmh ’தி³ யshமாth-
thவம phராthகாmhப³ ேஹேதாshதshமாth ।
அகி²லphராNhயாராத⁴ந-
மாராத⁴நநிrhவிேஶஷமக³th தவ ॥ 32.14॥
ஜுவதி ேகऽபி kh’ஶாெநௗ
தshமாthphராphதிshதேவதி ஸmhபயnhத: ।
அபேர phராணிஷு ஜுவதி
ஸாாthphராthகாऽ ேதShவnhததி ॥ 32.15॥
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phராணிShவபி ய: phராணmh
⁴தாதி³மநாதி³மாthமநி shதி²தமநக⁴mh ।
ஸததiµபாshேத ேயாகீ³
தshnh ேஹாேமந ேதऽmhப³ th’phதிshஸுலபா⁴ ॥ 32.16॥
ஆthமநி ேயாऽmhப³ ேரShேட²

phராேண phராnh ஜுேஹாதி த³ஹராபி⁴iµக:² ।
thவth³ேப ஹதபாேப
ேதந தmh ஸகலஶசிthதாராேம ॥ 32.17॥
உபஸmh’தமகி²ேலph◌⁴ேயா
விஷேயph◌⁴ேயா நிrhநிேமஷமnhத:kh’Shடmh ।
’தி³ th³’ட⁴பேத³ந சு-
shthவth³ேப ஹூயேத மத³mhப³ phராேண ॥ 32.18॥
அnhதshshவரmh நி³ட⁴mh
ேரShட²phராணshய ேத³வி தவ பா⁴க³shய ।
ஶ ◌்’Nhவதி³வ phரணவாkh²யmh
ரவணmh தthைரவ ப⁴வதி ஜக³த³mhப³ஹுதmh ॥ 32.19॥
ஸrhேவஷாmh மnhthராmh
shேதாthராmh ேசஶசிthதநாேத² phரkh’ெதௗ ।
³ட⁴mh ஸதா³shவரnhthயாmh
phராணnhthயாmh thவயி ஜுேஹாதி ெமௗநீ வாசmh ॥ 32.20॥
ேத³ேஹ shக²லதி மநேசth
விஷேயஷு ஹுதmh த³தா⁴தி விஷயாthமthவmh ।
ஆvh’thதmh யதி³ ேத³ஹாth³
ஸூமாயாmh thவயி ஹுதmh thவதா³kh’தி ப⁴வதி ॥ 32.21॥
thவkh³ரஸநkh◌⁴ராநா-
மiν⁴தீ: phராணஶkhதிஸாthrhவாண: ।
கmh நாrhபயேத ேபா⁴க³mh
ப⁴க³வதி ேத ஸrhவேலாகபாrhதி²வவநிேத ॥ 32.22॥
க³chச²nh rhவnh விsh’ஜnh
ரமமாசாmhப³ஸகலேலாகாதீ⁴ேஶ ।
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ய: ேகவலாmh khயாமபி
சிnhதயேத ேதந நிthயயjhஞ: khயேத ॥ 32.23॥
ஸrhேவஷாமkh³நீநாmh
phராkh³நிshதவ வி⁴திkhத: ேரShட:² ।
தshnhஹுதmh  ஸுஹுதmh
th³ரvhயாணி தி⁴ய: khயாச மnhthர: phரணவ: ॥ 32.24॥
ஆrhயாகீ³தீநாமய-
மத⁴kh’தம⁴ஸுதா⁴தி⁴மா⁴rhயரஸ: ।
வrhேகா³ க³ணபதிவத³நா-
nhநிShkhராnhேதா ப⁴வ ஶrhவஸுth³’ஶ: phthைய ॥ 32.25॥ 800

॥ ஸமாphதmh ச அShடமmh ஶதகmh ॥

நவமmh ஶதகmh
thரயshthmhஶ:shதப³க:
ஜேபா ேயாேகா³ऽrhபணmh ச (வmhஶshத²vh’thதmh)

ஸுதா⁴mh கிரnhேதாऽகி²லதாபஹாணீmh
தேமா ஹரnhத: படேலந ேராசிஷாmh ।
யmh தி³ஶnhேதா தி³ஶி தி³யஸŋhயாmh
ஜயnhதி ஶீதாth³ஸுதாshதாŋhரா: ॥ 33.1॥
kh’பாகடாshதவ ேகந வாऽऽphயேத
மேஹஶஶுth³தா⁴nhதரnhth◌⁴ கrhம ।
நிரnhதரmh மnhthரஜேபந வா மேதrh-
விேஶாத⁴ேநேநாத மேநாrhபேணந வா ॥ 33.2॥
விேஶாத⁴நாth³ேத³வி மேத: phரkh³’யேஸ
மேநாrhபேணேநஶவ⁴ phரத³ ।
ஜேபந மnhthரshய ஶுப⁴shய வrhத⁴ேஸ
ஜக³ththரயீதா⁴th கேலப³ராnhதேர ॥ 33.3॥
மந:phரதாபshய ப⁴வthயஸmhஶயmh
phரவrhத⁴நmh ைவதி³கமnhthரசிnhதநmh ।
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phரஶshயேத phராணமஹ:phரதீ³பேந
த³யாnhவிேத தாnhthகமnhthரேஸவிதா ॥ 33.4॥
தவாmhபி³ேக தாnhthகமnhthரiµthதமmh
shதவாதிக³mh ய: கநகாŋhகி³ ேஸவேத ।
விசிthரயnhthராதி³வ ைவth³தmh மஹ-

shதேதா விநிrhயth³ ⁴வநmh விகா³ஹேத ॥ 33.5॥
ந தshய ேசேதா விkh’ேதrhவேஶ ப⁴ேவ-

nhந தshய th³’Shrhவிஷையrhவிkh’Shயேத ।
ந தshய ேராைக³ரபkh’Shயேத வ:
ஸவிth யshேத ப⁴ஜேத மஹாமiνmh ॥ 33.6॥
shமரnhதி மாயாmh க³க³நாkh³நிஶாnhதிபி:◌⁴
ஸஹாchச²பா⁴ஸா ஸதாபி⁴ரmhபி³ேக ।
ததா² ரஸjhஞாmh th³kh³நிஶாnhதிபி⁴rh-
ப⁴ணnhதி ேதா³kh³th◌⁴mh  க²ஷShட²பி³nh³பி: ◌⁴ ॥ 33.7॥
அப⁴Nhயதாth³யா ⁴வேநவ ³ைத⁴rh-
அநnhதரா மாதரகா³தி³ காகா ।
phரசNhட³சNh³ பகீrhதிதா பரா
thரேயாऽphய ேத மநேவா மஹாப²லா: ॥ 33.8॥
உபாதி⁴⁴தmh ஶுசி நாப⁴ஸmh ரேஜா
த³தா⁴தி ஸாாth³ ⁴வேநவபத³mh ।
ததா³ரயா vhயாபகஶkhதிரth³⁴தா
மநshவிநீ காசந காேகதா ॥ 33.9॥
அமrhthயஸாmhராjhயph◌⁴’த: phரவrhதிகா
விஶாலேலாகthரயரŋhக³நrhதிகா ।
பராkhரமாமதி⁴நாயிேகாchயேத
phரசNhட³சNh³தி கலா ஸவிth ேத ॥ 33.10॥
shமரnhமiνmh ேராதி³தி ப⁴khதிமாmhshதவ
phரkh³’ய பாத³mh iµநிரmhப³லmhப³ேத ।
ப²லmh சிராய phரத²ம:ஸமாphiνயாth
பேரா மரnhத³mh பத³ ஏவ விnhத³தி ॥ 33.11॥
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பத³mh தவாnhவிShடமேநகதா³iµதா³
’த³nhதேர shph’Shடேவத³மmhபி³ேக ।
பலாயேதऽேதா⁴ऽஹமநnhதரmh ஶுசா
பராthபேர ேராதி³ மnhthரஶph³த³த: ॥ 33.12॥
ப⁴ணnhதி ஸnhேதா மதாmh ஸவிth ேத
மஹாமiνmh thவthபத³பா⁴shகராதபmh ।
தேதா  லாthshவர ஏஷ நிrhக³த-
shதபthயெகௗ⁴க⁴mh ஜரயnhமேஹாமய: ॥ 33.13॥
ஸவிth ஸாாchசரணshய ேத phரபா⁴mh
விதா⁴ரய◌ँshதjhஜநிலமாrhக³ேண ।
iµஹுrhiµஹுshேஸாऽஹமேஜ th◌⁴’ேதாth³யம:
பதா² மஹrh ரமே ப³பா⁴ண யmh ॥ 33.14॥
அஹmhபதா³rhேதா² யதி³ சிlhலதா ததா
கிேமஷ ேதா³kh³th◌⁴மiνபா⁴வேதாऽபர: ।
அஹmh யதி³ phராணநிநாத³ைவக²
ந rhச ஆkh²யாமேஸதி ஶkhயேத ॥ 33.15॥
பேர  யாmh ேசதநஶkhதிமாமந-
nhthயபா⁴ணி ஸா Nhட³நீதி தாnhthைக: ।
வில நாம சமthkh’திrhஜடா³nh
phரதாரயthயாக³மஸார³ரகா³nh ॥ 33.16॥
ப⁴வthயக²Nhடா³iνப⁴வ: phரேபா³தி⁴நா-
மதீவ ஸூமாiνப⁴வச ேயாகி³நாmh ।
கரmh க³தாshஸrhவவிதா⁴ச ேஶரேத
மேஹவமnhthரபரshய th³த⁴ய: ॥ 33.17॥
ஸஹshரஸŋhkh²யாநி ஜmh வா மம
phயாணி ப⁴khதிshதவ ேசth³ப⁴ேவ ப⁴ேவ ।
தவ shmh’திmh ேசth³ க³லேயnhந ஸmhமத³mh
கேராதி ேமாோऽபி மேமஶவlhலேப⁴ ॥ 33.18॥
விைநவ th³’Shmh யதி³ஸthphரஶிShயேத
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ந ஸthதயாऽrhத:² ப²லநயா தயா ।
இத³mh  ஸth கிnhnhவஸேதா விஶிShயேத
ந தாத iµkhேதாபலேயாshததா³ பி⁴தா³ ॥ 33.19॥
ஶுசாmh நிvh’thதிrhயதி³iµkhதிShயேத
ஸுக²phரvh’thதிrhயதி³ நாthர விth³யேத ।
ஸேத³வ ேசthதthர மதிrhந பா⁴ஸேத
ஜட³mh விiµkhதாth³வசைஸவ பி⁴th³யேத ॥ 33.20॥
மதி: பராசீ vhயவஹாரகாரணmh
ப⁴ேவthphரதீசீ பரமாrhத²ஸmhபதி³ ।
உேப⁴ தி³ெஶௗ யshய மதிrhவிகா³ஹேத
பதா³ ச rhth◌⁴நா ச ஸ th³த⁴ இShயேத ॥ 33.21॥
th³’ட⁴mh பத³mh யshய மேத:ஸதா³ऽnhதேர
ஸ நா தி⁴ேயாऽkh³ேரண ப³சரnhநபி ।
ஸவிth மkh³நshthவயி ஸmhphரகீrhthயேத
ந தshய பீ: ◌⁴ ஸசரேதாऽபி ஸmhsh’ேத: ॥ 33.22॥
விசிnhதேந சிnhதநஶkhதிமth³⁴தாmh
விேலாகேந ேலாகநஶkhதிiµjhjhவலாmh ।
phரபா⁴ஷேண பா⁴ஷணஶkhதிiµthதமாmh
நிபா⁴லயmhshthவாmh விஷையrhந யேத ॥ 33.23॥
விேலாகமாநshய விேலாகநmh கேவrh-
விேலாkhயமாேநஷு விஹாய ஸkhததாmh ।
விேலாசேந ஸnhநிதா நிரnhதரmh
வி⁴தபீ⁴திrhவி³த⁴shதா ஶிவா ॥ 33.24॥
அயmh ப⁴யாநாmh பமாrhஜகshஸதாmh
ஸமshதபாெபௗக⁴நிவாரணம: ।
மேநாjhஞவmhஶshத²க³ே க³ேணஶிrh-
மேநா மேஹஶாph³ஜth³’ேஶா தி⁴ேநாthவலmh ॥ 33.25॥ 825

சshthmhஶ:shதப³க:
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phராrhத²நா (ஹணீvh’thதmh)

விதி³தமமா விவாதா⁴நாத³ேநகவிதா⁴th³⁴தாth
phரதி²தசத: ஶrhவாேலாகphரதாபவிவrhத⁴நாth ।
phரகத³ண: பாபth◌⁴வாnhதphரஸாரநிேராத⁴நாth
phரதி³ஶ ஶிவாஹாேஸா பா⁴ஸாmh நிதி: ◌⁴ ஶலாநி ேம ॥ 34.1॥
’தி³ கணயா rh பா³ேவாrhப³ேலந மயஸா
பத³கமலேயாrhலmhயா ப⁴khைதrhஜைநபvhயயா ।
iµக²தகேர லாவNhேயந thேணthரth³’ஶாmh ப³லmh
ப³ஹு வித³த⁴தா கா மாதாऽவதாthபத³ேஸவிநmh ॥ 34.2॥
ஜக³த³தி⁴பயா th³த⁴mh ேதா³kh³th◌⁴rhயாऽத²ேவாத ரஸjhஞயா
iµநிஜநiνதmh ேத³வீமnhthரmh ஜேபth³யதி³ மாநவ: ।
அmh’தஜலதீ³⁴த: த: விேயாக³விேஶஷவிth
ஸ இஹ வஸுதா⁴ேலாேக தா⁴ரா கி³ராமபி⁴வrhஷதி ॥ 34.3॥
இமமபி⁴iµகீ²⁴தா ஶாேதாத³ கமலாலயா
ஹயக³ஜக⁴டாrhऽph◌⁴யrhணmh ஸேமthய நிேஷவேத ।
ஸவி³த⁴த³mh விவmh தshய phரயாதி நrhவஶmh
phரதி²தயஶஸாmh th³தீ⁴நாmh சாphயiµmh ப⁴ஜேதऽShடகmh ॥ 34.4॥
ஸுவிமலதி⁴யshதshய khேராதா⁴th³ th³’க³mh³⁴தth³தீ
ஜநவ⁴க³Nhடா³ேபா⁴ேகா³ ப⁴ேவ³த பாNh³ர: ।
ஸபதி³ ⁴வநvhயாphதmh சாphைத: phரமாணரshஸரmh
ப⁴ணிதமஜரmh ப⁴th³ரmh jhேயாதி: பரmh ’தி³ பா⁴ஸேத ॥ 34.5॥
அத³யமபி: ◌⁴ khராnhேத ராShThேர thவவ ரகா
ஸுமஶரiµைக²rh⁴ேத சிthேத thவவ ரகா ।
phரப³ல³ைதrhkh³ரshேத வmhேஶ thவவ ரகா-
ऽphயsh’ஜதி ஜலmh ேமேக⁴ ேமாேக⁴ thவவ ரகா ॥ 34.6॥
ப⁴க³வதி நிெஜௗ ஸாாththெரௗ ph³’ஹshபதிபாவெகௗ
க³ணபதி³ஹாேவெதௗ ேவஷாnhதரvhயவஹாரத: ।
ப⁴ரதத⁴ரணீக²Nhேட³ ேஹேதா:த: kh’தஸmhப⁴ெவௗ
கலகலேத கா ேத³வி vhயதா: ◌⁴ கத²ய th³தmh ॥ 34.7॥
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ஸமயமயி ேத th◌⁴’thவா பாதா³mh³ஜmh ரமண:ஸுேதா
கி³வர³ஹாshவnhத: ஶாnhேதா நேயth³யதி³ நாth³⁴தmh ।
shத²லவிரஹத:shவீயshதா²ேந கிமthர ஸமாக³ேதா
ந வத³ த: காrhயmh தshைம லாசலகnhயேக ॥ 34.8॥
பப⁴ணதி ேசchசி²Shயvhேஹ மஹாth³⁴தஸŋhக³தீrh-
ஜநநி ரமே ேயாகீ³ஶாநshதேதா ப³ஹு ேநா ப²லmh ।
அததமயா th³’Shேட: ஶkhthயா கதா³ஸரணிmh நேய-
த³பத²பதிதmh தா⁴thேலாகmh தேத³வ வதா³mhபி³ேக ॥ 34.9॥
அஹஹ ேதா ேஹேதாrhஜாேதா விஷNhணதேம shத²ேல
சரணகமலchசா²யாmh மாயாதி⁴ராjhஞி விஹாய ேத ।
பரமகே ேகா⁴ர: ஶாப: கிேமஷ ஸவிth ேத
கிமபி ⁴வி வா காrhயmh கrhmh நிேயாதவthய ॥ 34.10॥
vhரஜதி விலயmh shேநேஹா ³ரphரவாஸவஶாதி³தி
phரவத³தி ³த: ◌⁴ கசிthஸthயmh phரபா⁴தி தத³mhபி³ேக ।
ப⁴க³வதி நிேஜ ௌ ஜாதmh தி³ேவா த⁴ரணீக³தmh
shmh’திஸரணிேதா ³ேர ஹா ஹா கேரா ஷா யதா² ॥ 34.11॥
மம  விமலா ’th³யா விth³யா மேஹவ யாऽப⁴வ-

nhமந ச பரா சிthரா ஶkhதிசிரnhதநி யாऽப⁴வth ।
வச ச மஹth³பா⁴kh³யmh லாkh◌⁴யmh யதீ³Th³யதேமऽப⁴வth
தத³யி க³தmh மthேதா விthதthரயmh ப⁴வேதா ⁴வி ॥ 34.12॥
kh’தமயி மயா பாபmh ேகா⁴ரmh ஸுகrhமஸு ஸŋhகி³நாmh
யத³ஹமத³ேயா விkh◌⁴நmh nh’mh iµஹுrhiµஹுராசரmh ।
அதிக ப²லmh தshயாநா ேதா நரவிkh³ரஹmh
phரமத²nh’பேதrhஜாேய மாேய ஜநnhயவ மாமmh ॥ 34.13॥
ந ப⁴வ th³’ேஶாrhமாrhேக³ ேலாகாதி⁴ராjhஞி ேதா கி³ேரா
ந ச ப³ஹுkh’ேப shவphேந வா thவmh phரயchச² த³rhஶநmh ।
அபநய ேநா ஸnhேத³ஹmh வா பேராkh’பாவஶா-
த³பி ஸுரiνேத லkh³நா காrhயாnhதேர கிiµதாத³யா ॥ 34.14॥
நிரவதி⁴ஶிேவ மாஹாthmhயmh ேத ப⁴ணnhதி மஹrhஷேயா
மந க ந nhநா ேத யதா² phரதி²தா: கதா:² ।
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ததி³த³மகி²லmh th²யா shயாதி³thயஸாth◌⁴யiµதீ³mh
யத³ விiµகீ² thேர கிmh வா ப⁴ேவதி³ஹ காரணmh ॥ 34.15॥
⁴வநப⁴ரணmh நாlhபmh காrhயmh ந ேத³வி தவ ே
³ ச ப³ஹுலmh kh’thயmh நிthயmh தவாshதி ந தnhmh’ஷா ।
ந தவ க²நmh ெமௗநmh நிnhth³யmh ததா²பி ந பாrhவதி
shமர ஸkh’தி³மmh தீ³நmh thரmh தேத³வ மமாதி⁴கmh ॥ 34.16॥
ந ப⁴வதி ஸுதா⁴தா⁴ராவrhஷாத³யmh iµதி³தshதெநௗ
ம⁴மத³iµஷாmh வாசாmh ஸrhகா³nhந சாphயயiµth³த⁴த: ।
தவ பத³ேக³ நிShடா²லாபா⁴nhந th’phயதி சாphயயmh
ப⁴க³வதி சிராth ஸnhேத³ஶmh ேத ஸுத: phரதிவீேத ॥ 34.17॥
கிஹ ⁴வேந கrhதvhயmh ேம கிமrhத²ஹாக³ேதா-
ऽshmhயவநி ஜக³தாmh கmh ேவாபாயmh ரேய நிஜஶkhதேய ।
கிமபி கிமபி shவாnhேத th◌⁴வாnhேத யதா² பth³’யேத
sh²டமப⁴யேத³ வkhmh கிசிchch²ரமmh thவiµ ॥ 34.18॥
ந மம பரேம iµkhதாவாஶா ந வா விப⁴வாShடேக
ந ச க³ஜக⁴டாrhயாmh வா மேஹவ ஸmhபதி³ ।
ந ச ம⁴iµசாmh வாசாmh ஸrhேக³ நிரrhக³லைவப⁴ேவ
iµநி⁴வி ேதா ஜாத: ேஸாऽஹmh தேத³வ ஸrhயதாmh ॥ 34.19॥
phரத²மமநக⁴mh வாசா²mhயnhநmh ஸதா³ரஸுதாதிேத²rh-
ப⁴க³வதி தத: பாத³th³வnhth³ேவ தவாவிசலாmh shதி²திmh ।
அத²ஸுரஜக³th³வாrhதாjhஞாநmh ஸவிth தத: பரmh
iµநி⁴வி ப⁴ேவ ேஹmh jhஞாmh mh’கா³ ரth³விஷ: ॥ 34.20॥
யதி³ தவ kh’பா thேர ப⁴khேத பதா³mh³ஜவnhதி³நி
vhரதஶதkh’ேஶ ஶீrhஷாmhேபா⁴ஜாmh’தmh thவயி ஜுவதி ।
ப⁴ரதத⁴ரணீேஸவாேலாேல ப⁴வphயபா⁴நி
shவயiµபதி³ஶாiµShைம ேயாkh³யmh விதா⁴நமநாவிலmh ॥ 34.21॥
ஜநநி ஜக³தாmh shவlhேப காேமऽphயயmh thவயி லmhப³ேத
ரபி⁴த³ப³ேல மth◌⁴ேய காேமऽphயயmh thவயி லmhப³ேத ।
ப³ஹுலகேண ேரShேட² காேமऽphயயmh thவயி லmhப³ேத
ப⁴க³வதி பேர வீேத காேமऽphயயmh thவயி லmhப³ேத ॥ 34.22॥
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தiν⁴வி மயி phthயா வாऽmhப³ thேலாகவிதா⁴யிேக
பத³க³ரேத வாthஸlhயாth³வா ராரnhth◌⁴ேக ।
shவவிமலயேஶாகா³நாஸkhேத kh’பாவஶேதாऽத²வா
பஷமஜேர ெமௗநmh thயkhthவா sh² ேம க³திmh ॥ 34.23॥
ஜய ப⁴ரதோணீக²Nhட³mh விஷாத³விவrhதmh
ஜய க³ணபshதshய ேமmh விதா⁴மநா iµநி: ।
ஜய ரமணshதshயாசாrhேயா மஹrhலாசேலா
ஜய ச தேயாrhமாதா தா மேஹஶவிலாநீ ॥ 34.24॥
க³ணபதிiµேநேரஷா பா⁴ஷாவிதா³mh ’த³யŋhக³மா
ஸுகவிஸு’த:³ ஶph³ைத³ரthjhjhவலா ஹணீததி: ।
லதசைரrhபா⁴ைவrhயாnhதீ ஸுபவநாnhதரmh
மத³ய மந: காமாராேதrhநிஶாnhதmh’கீ³th³’ஶ: ॥ 34.25॥ 850

பசthmhஶ:shதப³க:
phராrhத²நா (இnh³வத³நாvh’thதmh)

அnhத⁴தமஸmh ஶஶிவிபா⁴மபி⁴த³தா⁴நா
காnhதிமலமாshயகமலshய வித³தா⁴நா ।
அnhத⁴கவிேராதி⁴த³யிதாshதலவrh-
பா⁴ ⁴வநshய ஸகலshய ஶலாய ॥ 35.1॥
பா⁴ விவிதா⁴ kh’திமதீ th³விஜஸேஹ
பா க³திநமகி²ேலவ லmh ந: ।
ேத³ ப³ஹுகாலப⁴ஜகாய வரேமதmh
யா நக³நnhதி³நி யஶ: ஶஶிவலmh ॥ 35.2॥
வாரயதி ேகா⁴ரதரபாதகஸஹmh
வrhத⁴யதி த⁴rhமமபி ஶrhமகரமnhேத ।
கிŋhகரஜநshய ந கிமாவஹதி ப⁴vhயmh
ஶŋhகரரnhth◌⁴ தவ பாத³பசrhயா ॥ 35.3॥
யshய மiνஜshய ’த³ேயऽshதி ஸத³ேய ேத
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நாகசரேஸvhயமயி பாத³ஸரஜmh ।
தmh ப⁴ஜதி பth³மiµகி² பth³மவநவாஸா
லாப⁴ப⁴வேந ப⁴வ நாமரேராதா: ◌⁴ ॥ 35.4॥
யth³யகி²லெமௗநிக³ணகீ³த³ணஜாலmh
காலப⁴யஹாகரஸமரnhத³mh ।
அth³தநயாŋhkh◌⁴ஜலஜnhம ’த³ேய shயா-
த³Shடமக³ேதாऽபி வித³தா⁴ ரவிஜ: கிmh ॥ 35.5॥
ேலக²லலநாகசஸுைம: kh’தப³mh ேத
ேயா ப⁴ஜதி பாத³kh◌⁴’ணிமாநமநnhேத ।
நிshதரதி நமயமshததேமாஹ:

ேஶாகதிரmh ஸகலேலாகக³ணமாத: ॥ 35.6॥
ஶீதகரத³rhபஹரவkhthரஜலஜாேத
ஶீதகி³நnhதி³நி தவாŋhkh◌⁴ஜலஜாதmh ।
ய:shமரதி ேத³வி ’தி³ விshமரதி ேஸாऽயmh
விShடபமேஶஷமபி கShடததிiµkhத: ॥ 35.7॥
ஸkhதிரயி யshய தவ பாத³ஸரேஜ
ஶkhதித⁴ரமாதரநலாkh³’ஹநாேத² ।
rhணஶஶிைஜthரiµகி² Nhயேஷாऽெஸௗ
shவrhணஶிக²வ ³த⁴ேலாகஶரணmh shயாth ॥ 35.8॥
ைவக³ணநிrhத³லநக²Th³க³வரபாேண
வாஸ பேதா³rhத³ஶநவாஸ ச ேஶாேண ।
ேநthரஷபாவகவிேஶதலலாேட
பாபமகி²லmh ஜ mh’கா³தி⁴பதிேகா⁴ேட ॥ 35.9॥
ேவத³சயேவதி³ஜநவாத³விஷயshய
phரதிதேலாகததிேஶாகஶமநshய ।
ேவதநவிவrhதப⁴ேடாऽயமஹமŋhkh◌⁴ேர:
ஶீதகரேபாதத⁴ரNhயவநிேத ேத ॥ 35.10॥
காrhயமயி ேம கிமபி காrhயப³th³ேத:◌⁴
பாத³ஸரஜக³ளீபஜநshய ।
அmhப³ வத³ ஜmhப⁴கீ³த³ணஜாேல
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ஶுmhப⁴லநாஶக ஶmh⁴லேயாேஷ ॥ 35.11॥
thவmh யதி³ ஶிலாவத³யி ேநா வத³ kh’thயmh
நாshதி தவ ராjhயப³th³தி⁴தி ஸthயmh ।
ஆதி³ஶ யதா²rhஹகரணீயkh’திநிthயmh
ராjhஞி ⁴வநshய சரmh³ஹph◌⁴’thயmh ॥ 35.12॥
பசஸு விஹாய மநஸ: கமபி ஸŋhக³mh
thரத⁴நthரஜநபா³nhத⁴வவ⁴ஷு ।
ஏஷ ப⁴ஜேத ஜநநி பாத³ஜலஜmh ேத
பாலய iν iµச iν தேவாப ஸ பா⁴ர: ॥ 35.13॥
வjhரத⁴ரiµkh²யஸுரஸசயகிட-

shதா²பிதமஹாrhக⁴மணிரதநகா²ய ।
விதமதா³யி ஜக³தீ³வ மதீ³யmh
பாத³ஜலஜாய தவ பாலய iν மா வா ॥ 35.14॥
ேத³ ஜக³தீ³வ ந வா மத³பி⁴லாஷmh
பா கவதி ந வா லத³mh ந: ।
ஶூலத⁴ரகாநி ஸுராஸுரநிேஷvhயmh
பாத³கமலmh தவ பேர ந விஜஹா ॥ 35.15॥
பா கில பாத³க³கிŋhகரஸஹmh
ஹmh கில பாபததிமாபதி³ iνதா thவmh ।
த³nhதிவத³நphரஸு வத³nhதி மதிமnhேதா
நாnh’தத³mh ப⁴வ நாகிஜநவrhNhேய ॥ 35.16॥
ஶkhரiµக²ேத³வததிவnhதி³தவிsh’Shேட
வkhரக⁴நேகஶி சரேண தவ ட²nhதmh ।
ஆபதி³ நிமkh³நமமாதமநாத²mh
நnhதி³ஹயஸுnhத³ ந பாலய ேகந ॥ 35.17॥
ேகா⁴ஷமயமmhப³ வித³தா⁴தி பத³லkh³ேநா
நாவ ராணி கிiµ நா ப³தி⁴ராऽ ।
வnhதி³ஸுரph³’nhத³iνதிபா⁴த’தmh வா
கrhணக³ளmh தவ கபாலேயாேஷ ॥ 35.18॥
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அmhப³ ப⁴வ பி³mhப³ப²லகlhபரத³ேசேல
ஶmhப³ரஸபthநப³லகாப³ஹுேல ।
phராக³mh’தபா⁴iνiµடshய மத³யிth
தmh  தத: பரiµkh’தமத³rhத²mh ॥ 35.19॥
நிrhமலஸுதா⁴கரகலாகதமshேத
த⁴rhமரதபாநி த³யாவதி நமshேத ।
ஏதமவ ேத³வி சரmh³ஹப³nh⁴mh
ஶீதத⁴ரணீத⁴ரஸுேத க³மய நாnh⁴mh ॥ 35.20॥
அth³லபாலகலth◌⁴வஜபதாேக
ப⁴th³ரக³ஜகா³நி த³th³ரமயி மthயா ।
ுth³ரவ ேஶாchயமமŋhkh◌⁴ஜலஜாphதmh
th³ரத³யிேத ஜநநி பா ந ஜ ॥ 35.21॥
அsh தவ பாத³கமேல shதி²திரஜshரmh
நாshதி பர:³க²விவேஶ ’தி³  ஶாnhதி: ।
அsh கேணऽயமsh மதிேலாப:
கShடத³மmhப³ மம ⁴ பஶிShடmh ॥ 35.22॥
:³க²ஸுக²ேப⁴த³ரதா ந மதிராth
ஸா⁴க²லேப⁴த³ரதா ந மதிராth ।
பா⁴kh³யதிமாnhயமத²வா மம தேத³தnh-
மாதஹ ஸŋhக⁴ப⁴ஜேந யத³வகாஶ: ॥ 35.23॥
அsh மம ேப⁴த³மதிரsh மம போ
யthநபரதாऽsh மம மாsh ச விேமா: ।
ேமாமயி ேவth³ லகShடததிேமாmh
phேரஷய ஸkh’thதவ மேஹவ கடாmh ॥ 35.24॥
ஶாkhவரக³ேணந iµக²ேரऽthர க³ணநாேத²
விShiΝயஶஶவ⁴ ShiΝiµக²வnhth³ேய ।
அmhப³ கmh  ஶிவŋhக நிரŋhக-
shவchச²கிரrhப⁴கவி⁴தலலாேட ॥ 35.25॥ 875

94 sanskritdocuments.org



உமாஸஹshரmh

ஷThthmhஶ:shதப³க:
phரகீrhணகmh (ணகvh’thதmh)

உnhநதshதநshத²விேலாலஹாரெமௗkhதிக-
vhராததீ³தி⁴திphரதாநப³th³த⁴ெஸௗ’தா³ஸதா³ ।
அnhத⁴காகாநீத³ரshதth³திrh⁴ேநா-
thவnhத⁴காரமnhதரŋhக³வாநmh க⁴நmh மம ॥ 36.1॥
அmhப³ரshத²ேல ரா ரnhத³ேரா த³த³rhஶ யாmh
யாmh வத³nhதி பrhவதphரஸூதிைமதிஹாகா: ।
ஸா பரா ராமேர: ரnhth◌⁴காऽகி²லாmhபி³கா
thரகாய மjhஜேத த³தா³ த³ணmh கரmh ॥ 36.2॥
பாத³பŋhகேஜ th◌⁴’தா நைரரபா³யப⁴khதிபி:◌⁴
பாணிபŋhகேஜ th◌⁴’தா நேவnh³க²Nhட³தா⁴ ।
சாேஹமஹmhஸகா மேநாjhஞரthநகŋhக
ேலாகஜாலபாநீ நா மாmh விலாநீ ॥ 36.3॥
உராஜவாஹநshய விதாth³ க³ய
பராஜவாஹநாதி³வrhNhயமாநைவப⁴வா ।
ேககிேலாகசkhரவrhதிவாஹேநந ththணீ
வாரஸாrhவெபௗ⁴மவாஹநா க³திrhமம ॥ 36.4॥
பா³லnhத³Thமலாகாnhதத³nhதபŋhkhதிகா
Nhட³லாiνபி³mhப³ேஶாபி⁴ஶுth³த⁴க³Nhட³மNhட³லா ।
பி³ph◌⁴ரதீ ரதீஶேவthரவிph◌⁴ரமmh ph◌⁴ேவாrhக³mh
ஶுph◌⁴ரபா⁴iνேஶக²ரshய ஸுnhத³ phரணmhயேத ॥ 36.5॥
ஆத³வாஹைவயாதா⁴நபா³தி⁴தmh
யா ரர ேத³வph³’nhத³nhதி³ராதி³வnhதி³தா ।
ஸா கடாபாத⁴தப⁴khதேலாகபாதகா
பாவகாஸுnhத³ பராthபரா க³திrhமம ॥ 36.6॥
தாரகாதி⁴நாத²ட³சிthதரŋhக³நrhதகீ
மnhத³ஹாஸஸுnhத³ராshயபŋhகஜா நகா³thமஜா ।
தீ³நேபாஷkh’thயநிthய³th³த⁴³th³தி⁴ரvhயயா
kh³’யேத க³தி⁴ேபந ஸrhவேதா nh’mh பேத³ ॥ 36.7॥
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அShடஶஶாŋhகக²Nhட³த³rhபப⁴ஜநாகா
விShடபthரயாதி⁴நாத²மாநஸshய ேடா³கா ।
பாபஜநாஶகாபாத³கஜ⁴கா
ேரயேஸ மமாsh ைஶலேலாகபாலபா³கா ॥ 36.8॥
ஸாiνமthலாதி⁴நாத²பா³காnhதலா
ஜŋhக³ேமவ காऽபி தphதேஹமஸாலப⁴கா ।
ப⁴khதிkhதேலாகேஶாகவாரய தீ³தா
ஶீதஶீதவீதா ல⁴ shயதாத³க⁴mh மம ॥ 36.9॥
Nhயநாமஸmhஹதி: ராசிthதேமாநீ
Shபபா³ணசாபசா²lhகாऽகி²லாmhபி³கா ।
NhயைவShட³Shடைத³thயவmhஶநாஶிநீ
thரகshய ரணmh ராதநீ கேரா ேம ॥ 36.10॥
ாமமth◌⁴யமshத² ஸுதா⁴க⁴ேடாபமshதநீ
kh’Shணஸாரேலாசநா iµth³வதீphயாநநா ।
ph◌⁴விலாஸ⁴தைத⁴rhயகாசநாth³காrhiµகா
காசிதி³ுகாrhiµகshய விகா ஜயthமா ॥ 36.11॥
ேலாதாசேலவரshய ேலாசநthரயீதா
ேலாதphரபா⁴நிமjhஜத³ph³ஜஜாNhட³கnhத³ரா ।
ஹாஸகாnhதிவrhth◌⁴யமாநஸாரஸாமNhட³லா
வாஸமthர ேம கேரா மாநேஸ மேஹவ ॥ 36.12॥
த³ேணணphரபா⁴விjh’mhபி⁴தாmh³ஸmhப⁴வா
காமthரவாமேநthரதா⁴மth’phதைகரவா ।
ஏகத: பர: மாnhபரா வராŋhக³நாऽnhயத:
ஶுph◌⁴ரகீrhதிேரகrhதிராத³தா⁴ நஶிவmh ॥ 36.13॥
ஶுmhப⁴ைத³thயமாணீ ஸுபrhவஹrhஷகாணீ
ஶmh⁴சிthதஹாணீ iµநீnhth³ரசிthதசாணீ ।
காதாrhத²தா³யிநீ கphரகாNhட³கா³நீ
வீதகlhகமாத³தா⁴ விkh◌⁴நராஜமmhபி³கா ॥ 36.14॥
ேத³வதாஸபthநவmhஶகாநநாநலchச²டா
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வாரஸாrhவெபௗ⁴மவாஹநா க⁴நாலகா ।
நnhதி³வாஹநshய காऽபி ேநthரநnhதி³நீ ஸுதா⁴
ேநthரலாசி²தாகா ஸுதmh நா காகா ॥ 36.15॥
ராஜஸுnhத³ராநநா மராலராஜகா³நீ
ராஜெமௗவlhலபா⁴ mh’கா³தி⁴ராஜமth◌⁴யமா ।
ராஜமாநவிkh³ரஹா விராஜமாநஸth³³
ராஜேத மத⁴ேர மத³mhபி³கா விராஜேத ॥ 36.16॥
பrhவசnhth³ரமNhட³லphரபா⁴விட³mhப³நாநநா
பrhவதாதி⁴நாத²வmhஶபாவநீ ஸநாதநீ ।
க³rhவக³nhத⁴நாஶிநீ விபா⁴வவிசாmh
ஶrhவசிthதநாயிகா கேரா மŋhக³ளmh மம ॥ 36.17॥
ஓஜஸச ேதஜஸச ஜnhம⁴ரchதா
நீலகஜப³nh⁴ப³th³த⁴ெமௗராக³மshதா ।
வீதராக³பாஶஜாலநாஶப³th³த⁴கŋhக
விவபாநீ மயா மேஹவ விசிnhthயேத ॥ 36.18॥
அNhட³மNhட³லmh யயா நிரnhதரmh ச பchயேத
ஸmhsh²ரthயேஶஷ⁴தஹாrhத³பீ²காஸு யா ।
வாஸth³’Shஸmhவி³Shமநாத³வாவrhthமபி⁴rh-
யாiµபாஸேத விேதா³ நமா தாmh பராthபராmh ॥ 36.19॥
பசkh³மேவஷph◌⁴’thபராthபரா ஸுராrhசிதா
பசவkhthரவkhthரபth³மசசகேலாகநா ।
வசகாnhதரŋhக³ஶthஸசயphரஶிநீ
phேரதமசஶாயிநீ லmh சிராய பா ேம ॥ 36.20॥
கrhம யதா²விதி⁴ th³விஜாதேயா யஜnhதி யாmh
ph³ரம யதா²தmh shவnhதி யாமதீ⁴திந: ।
ேசதஸா யதா²³khதி சிnhதயnhதி யாmh வித:³
ஸா பரா ஜக³ththரயீஜநnhயஜா ஜயthமா ॥ 36.21॥
வாஸுேத³வஜாயயா விநmhரயா நிேஷவிதா
வாமேத³வசாசிthரவாkhயப³nhத⁴லாதா ।
வாஸவாதி³ேத³வதாஜயphரத³ஹrhதா
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வாரயthவகா⁴நி ேம வஸுnhத⁴ராph◌⁴’தshஸுதா ॥ 36.22॥
rhணிமாஸுதா⁴மசிஸுnhத³ராshயமNhட³லா
²lhலபth³மபthரதீ³rhக⁴ஸmhphரஸnhநேலாசநா ।
Nhய⁴நிேஷவய thரேமதiµth³யதmh
rhணகாமமாத³தா⁴ பாத³லkh³நமmhபி³கா ॥ 36.23॥
லாலயnhதி பா³லகmh வதmhஸஶீததீ³தி⁴திmh
ஶீலயnhதி ஸூமதாmh மநாmh ேயாகி³நாவ ।
காலயnh பாபிநாmh லாநி ஸmhஹதீshஸதாmh
பாலயnh ச shதாநி ேயாத: ரth³விஷ: ॥ 36.24॥
பாத³ேஸவிந: கேவrhமேநாஹராதிஶkhவ-
வrhக³ ஏஷ நாThயகாநிrhஜக³ே யதா² ।
ேலாகஜாலசkhரவrhதிNhயேயாேதா மந-
shஸmhமதா³ய ஸா⁴கShடவாரய கlhபதாmh ॥ 36.25॥ 900

॥ ஸமாphதmh ச நவமmh ஶதகmh ॥

த³ஶமmh ஶதகmh
ஸphதthmhஶ:shதப³க:
தththவவிசார: (அiνShph³vh’thதmh)

உth³தீ³பய நஶkhதிமாதி³ஶkhேதrhத³ரshதmh ।
தththவmh யshய மஹshஸூமமாநnhேதா³ ேவதி ஸmhஶய: ॥ 37.1॥
rhணmh phரjhஞாth’ஸth³ph³ரம தshய jhஞாநmh மேஹவ ।
மமா ேதஜ ஆேஹாshவிchச²khதிrhவா phராண ஏவ வா ॥ 37.2॥
phரசேத சிதா³thமthவmh jhஞாrhjhஞாநshய ேசாப⁴ேயா: ।
phரதீ³பshய phரபா⁴யாச jhேயாதிராkh’திதாmh யதா² ॥ 37.3॥
சித ஏகபதா³rhத²thவாchசிchசிதா ந விஶிShயேத ।
தshமாth³³ணthவmh jhஞாநshய ஶŋhகேரண நிராkh’தmh ॥ 37.4॥
jhஞாrhjhஞாநmh shவபmh shயாnhந ³ே நாபி ச khயா ।
யதி³shவshய shவேபண ைவஶிShThயமநவshதி²தி: ॥ 37.5॥
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வாைசவ ஶkhயேத கrhmh விபா⁴க³shshவshவபேயா: ।
நாiν⁴thயா தேதா th³ைவதmh ஸchச²khthேயாrhvhயாவஹாகmh ॥ 37.6॥
ph³ரமjhஞாநshய rhணshய விஷேயா th³ெயௗதீ³rhயேத ।
ஸா ph³ரமே vhயாபகthவாth³வshேதா நாதிchயேத ॥ 37.7॥
விகாஸாத³பி ஸŋhேகாசாth ஸrhக³phரலயேயாrhth³வேயா: ।
phரjhஞாநshய ³ைத⁴khெதௗ ஜnhமநாஶாெபௗ⁴ தி³வ: ॥ 37.8॥
த⁴rhம⁴தmh பரshேயத³mh ந காrhயmh பரமmh நப: ◌⁴ ।
அக²Nhட³thவாnhந விkh’திrhவிவshnhநphரkh’திthவத: ॥ 37.9॥
ஆகாேஶ பரேம தீ³phயth phரjhஞாநmh பரமாthமந: ।
ஏகாkh³ரthவாthphரvh’th³ேதா⁴Shமக³பீ⁴ரமப⁴வnhமஹ: ॥ 37.10॥
thைத⁴வmh த⁴rhம⁴தshய jhஞாநshய விkh’திmh விநா ।
ஶுth³த⁴thவவிஷயthவாph◌⁴யாmh மஹshthவாchச த³ஶாthரயmh ॥ 37.11॥
விjhஞாேந பா⁴தி ேய பா⁴nhதி பா⁴வா th³ரvhய³த³ய: ।
ந கிசித³iν⁴யnhேத விjhஞாேநாபரேம  ேத ॥ 37.12॥
ஏவmh shவத: phரகாஶthவmh விஷயாmh ந th³’யேத ।
th³தி⁴ச பரேதா ந shயாth ஸmhப³nhத⁴mh கசித³nhதரா ॥ 37.13॥
th³’யேத விஷயாகாரா kh³ரஹேண shமரேண ச தீ: ◌⁴ ।
phரjhஞாவிஷயதாதா³thmhயேமவmh ஸாாthphரth³’யேத ॥ 37.14॥
ந ேசthஸமShவிjhஞாநவி⁴திரகி²லmh ஜக³th ।
விஷயvhயShவிjhஞாநதாதா³thmhயmh ேநாபபth³யேத ॥ 37.15॥
யதா²ऽshமதா³தி³விjhஞாேந th◌⁴ேயயmh ³th³தி⁴தி th³வயmh ।
rhேண ஸமShவிjhஞாேந விkh’தி: phரkh’திshததா² ॥ 37.16॥
பேமா யதா²shவphந:ஸூமshய sh²லபத: ।
ஜாkh³ரthphரபச ஏஷ shயாthதேத²வரமஹாசித: ॥ 37.17॥
விkh’திshஸrhவ⁴தாநி phரkh’தி: பரேத³வதா ।
ஸத: பாத³shதேயாராth³யா thபாதீ³ கீ³யேத பரா ॥ 37.18॥
கப³kh’thய ஸŋhகlhபாேநகாऽபி shயாth³யதா² மதி: ।
⁴தாநி கப³kh’thய ேத³வதாऽபி ததா² பரா ॥ 37.19॥
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⁴தாநாமாthமாநshஸrhேக³ஸmh’ெதௗ ச ததா²ऽऽthமநி ।
phரப⁴ேவth³ேத³வதா ேரShடா²ஸŋhகlhபாநாmh யதா² மதி: ॥ 37.20॥
அiν⁴thயாthகா ேஸயஶஶkhதி: பராthபரா ।
ஆதா⁴ரசkhேர பிNhேட³ஷு விராஜதி விபி⁴nhநவth ॥ 37.21॥
ஸூமsh²ேல தத: ஶாேக² விth³chச²khதிஸரவth ।
தthராth³யா jhஞாநஶkhதிshshயாth khயாஶkhதிரநnhதரா ॥ 37.22॥
jhஞாேநnhth³யாணி phரத²மா வி⁴திrhமநஸா ஸஹ ।
கrhேமnhth³யாணி thவபரா வி⁴திshஸஹஸா ஸஹ ॥ 37.23॥
khயாலiµத jhஞாநலmh கிதி சிnhதயnh ।
ஆthமஶkhதிேதா விth³வாநmh’தthவாய கlhபேத ॥ 37.24॥
க³பீ⁴ராshஸுதராேமதா: காகாதththவகாகா: ।
தி⁴ேயா பா⁴ேஸா க³ணபேதrhப⁴வnh வி³ஷாmh iµேத³ ॥ 37.25॥ 925

அShடthmhஶ:shதப³க:
த³ஶமஹாவிth³யா: (பாதா³லகvh’thதmh)

³தாth³ :³க²mh நிகி²லmh ³rhகா³யாshதth³த³ரஹதmh ந: ।
ரசிதாshயாmhேபா⁴mh’th³ph◌⁴யாmh யத³⁴lhேலபநமமலmh ph³ரமாNhட³shய ॥ 38.1॥
ஜnhெதௗ ஜnhெதௗ ⁴வி ேக²லnhதி ⁴ேத ⁴ேத நப⁴ லஸnhதீ ।
ேத³ேவ ேத³ேவ தி³வி தீ³phயnhதீ ph’த²கி³வ rh ஸmhவிjhஜயதி ॥ 38.2॥
த³ஹரஸேராஜாth³ th³வித³லஸேராஜmh th³வித³லஸேராஜாth³த³ஶஶதபthரmh
த³ஶஶதபthராth³ேத³ஹmh ேத³ஹாth ஸகலmh விஷயmh ஸmhவிth³ vhரஜதி ॥ 38.3॥
வநிjhவாலா ஸத⁴ைவஷா ஸகலmh ேத³ஹmh ஸmhவிthphராphதா ।
ph’த²கி³வ ⁴தா vhயபக³தவீrhயா ப⁴வதி ஸ⁴மா ஸmhஸாராய ॥ 38.4॥
அthராiνப⁴வshஸுக²:³கா²நாமthராஹŋhkh’திரnh’தா ப⁴வதி ।
அthைரேவத³mh ஸகலmh பி⁴nhநmh phரதிபா⁴ேஸத phரjhஞாshக²லேந ॥ 38.5॥
த³ஶஶதபthராth³ th³வித³லஸேராஜmh th³வித³லஸேராஜாth³த³ஹரஸேராஜmh ।
அவதரதீஶா ேயஷாேமஷா ேதஷாமnhதrhநிthயா நிShடா² ॥ 38.6॥
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அத²வா ேத³ஹாதா³vh’thதshஸnhநnhயதமshயாமாஸு shத²lhயாmh ।
ஆதா⁴ரshேத²லNhேட³ வா shதி²ததீ⁴rhநிthயாmh நிShடா²mh லப⁴ேத ॥ 38.7॥
த³ஶஶதபthேர ஶkhதிrhலதா வjhரவதீ ஸா th³வித³லஸேராேஜ ।
த³ஹாராmh³ேஹ ப⁴th³ரா கா லாதா⁴ேர ைப⁴ரvhயாkh²யா ॥ 38.8॥
ேக²லதி லதா th³ரவதி shதா²ேந சி²nhநkh³ரnhதி²நி ராஜthையnhth³ ।
ப³th³த⁴கவாேட ப⁴th³ரா கா தபஸா jhவேத ைப⁴ரvhயாkh²யா ॥ 38.9॥
யth³யபி காவjhேரவrhெயௗ shயாதாmh பி⁴nhேந இவ பிNhேட³ஷு ।
ஓஜshதththவshையkhயாத³Nhேட³ ந th³ெவௗ ஶkhேதrhேப⁴ெதௗ³ ப⁴வத: ॥ 38.10॥
ஏவமேப⁴ேதா³ யth³யபி கrhமth³ைவதா⁴th th³ைவத⁴mh தthராபி shயாth ।
ைஸவ பசnhதீ ⁴வநmh கா ைஸவ த³ஹnhதீ ஶthைநnhth³ ॥ 38.11॥
பிNhேட³ சாNhேட³ ஜŋhக³மஸார: ஶுth³தா⁴ phரjhஞா ஸுnhத³rhkhதா ।
விஷயத³ஶாயாmh ேத³ஶீ⁴தா ேஸயmh ⁴வேநவrhயாkh²யாதா ॥ 38.12॥
ஶூnhயphரkh²யா யா சிlhநா phரலேய ph³ரமணி ஜnhஷு ஸுphெதௗ
கப³தஸகலph³ரமாNhடா³mh தாmh கவய: ேரShடா²mh jhேயShடா²மாஹு: ॥
38.13॥
நிth³ராவிshmh’திேமாஹாலshயphரவிேப⁴ைத³shஸா ப⁴வமkh³ேநஷு ।
ஏைஷவ shயாth³ஜாேநஷு th◌⁴வshதவிகlhப: ேகாऽபி ஸமாதி:◌⁴ ॥ 38.14॥
ஐnhth³ ஶkhதிrhvhயkhதப³லா ேசth³ பி⁴nhேந shயாதாmh ஶீrhஷகபாேல ।
தshமாேத³தாmh சரவசshகா: பபா⁴ஷnhேத சி²nhநஶிரshகாmh ॥ 38.15॥
ப⁴வதி பரா வாkh³ைப⁴ரvhயாkh²யா பயnhதீ ஸா கதி²தா தாரா ।
ரஸநிதி⁴மாphதா வாரŋhக³mh மாதŋhகீ³தி phரதி²தா ேஸயmh ॥ 38.16॥
பிNhேட³ சாNhேட³shதmhப⁴நஶkhதிrhப³க³லா மாthரshதவ மைமக: ।
ஸrhேவ vhயkhதா: கிர: கமலா பா³ேயா மமா ⁴வநாmhப³ தவ ॥ 38.17॥
ேபா³ேத⁴ ேபா³ேத⁴ ேபா³th³⁴ஶkhதிmh ஸŋhகlhபாநாmh பசாth³பா⁴nhதீmh ।
அவிiµசnhேயா மiνேத தீ⁴ேரா யthகிசிth³வா லதாऽவதி தmh ॥ 38.18॥
th³’Shெடௗ th³’Shெடௗ th³ரShஶkhதிmh ேலாசநமNhட³லமth◌⁴ேய பா⁴nhதீmh ।
அவிiµசnhய: பயதி தீ⁴ேரா யthகிசிth³வா தமவthையnhth³ ॥ 38.19॥
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phராணஸரmh வித³தா⁴நமmh நிthயாmh யாthராமthர ஶேர ।
சரேண சரேண பஶீலயதி shதி²ரth³’Shrhயshதமவதி கா ॥ 38.20॥
sh²லவிகாராnh பiµசnhthயா நிrhமலநப⁴ shதி²தயா th³’ShThயா ।
மjhஜnhthயா வா த³ஹராகாேஶ ேலாேகவrhயா: கmh லப⁴ேத ॥ 38.21॥
ஸrhவவிகlhபாnh ப⁴யாnhதrhவிமலmh ெமௗநmh மஹத³வலmhph³ய ।
ேகவலேமகshதிShட²தி ேயாऽnhதshதmh ஸா jhேயShடா²ேத iµkhதmh ॥ 38.22॥
ேல shதி²thயா ைப⁴ரvhயாkh²யாmh தாராmh ேத³வீiµth³கீ³ேத²ந ।
ேஸேவதாrhேயா விதி³தரஹshேயா மாதŋhகீ³mh தாmh ³ணகா³ேநந ॥ 38.23॥
ஆஸநப³nhதா⁴த³சேலா ⁴thவா th³த⁴phராே ப³க³லாmh ப⁴ஜேத ।
அபி⁴ேதா vhயாphதmh vhயkhதmh ேதஜ: கலயnh கமலாகmh லப⁴ேத ॥ 38.24॥
ஏகவிதா⁴ெதௗ³ ப³ஹுேப⁴தா³ऽேதா² ஶkhதிரநnhதா பரேமஶshய ।
ஸப⁴ஜநமாrhக³mh க³ணபதிiµநிநா பாதா³லைகேரவmh விvh’தா ॥ 38.25॥ 950

ஏேகாநசthவாmhஶ:shதப³க:
phராேயா vhேயாமஶரா (இnhth³ரவjhராvh’thதmh)

vhயாphேயத³nhேதா³rh⁴வநmh ய ேயவ
phராேயண தshயாமலசnhth³காऽ⁴th ।
மnhத³shதவாrhதிmh ஸ ⁴ேநா ஹாேஸா
நி:ேஶஷேலாேகவரவlhலபா⁴யா: ॥ 39.1॥
rhேண வியthேயகதjhjhவலnhதீ
ேலாகாநேஶஷாநநிஶmh பசnhதீ ।
ேமேக⁴ கதா³சிnhமஹஸா sh²ரnhதீ
சNh³ phரசNhடா³ஹரதாத³க⁴mh ந: ॥ 39.2॥
ேகா³லாநி காnhயphய⁴ேநாth³ப⁴வnhதி
rhயnhதி காnhயphயகி²ேலஶகாnhேத
யாnhthயmhபி³ேக காnhயபி vh’th³தி⁴மthர
பாேக ப⁴வthயா: பத: phரvh’thேத ॥ 39.3॥
பா⁴ஸாmh விேநthரா மஹதா kh³ரைஹச
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⁴phரமாணrhதஶகாnhேத ।
ஏைககமNhட³mh தவ ேலாமவchேசth
கshேத மஹth³பா⁴kh³யஹ ph³ரவீ ॥ 39.4॥
நாத²shய ேத பமேரணீேயா
மாதshthவதீ³யmh மஹேதா மய: ।
ஜநாதி ேயா ேத³வி ரஹshயேமதth³
vhயாkh²யாேமஷ phரப⁴வthயேஶஷmh ॥ 39.5॥
யth³ க³rhதmh வாத³க⁴rhஷேணஷு
ஶph³த³shதவாயmh ஸுக³பீ⁴ரேகா⁴ஷ: ।
யlhேலாகராjhஞி sh²தmh தேத³த-
³jhjh’mhபி⁴தmh கிசந காnhதிவீேச: ॥ 39.6॥
இnhth³ரshய வjhரmh jhவதmh kh’ஶாேநாrh-
jhேயாதிshஸஹshரchச²த³பா³nhத⁴வshய ।
பீஷபா⁴ேநாrhஹதmh விஸா
வshய சுrhமம தாத ைத³வmh ॥ 39.7॥
யshையவ ேதஜ: phரவிப⁴khதமrhக-
விth³chச²ஶாŋhகாநலேலாசேநஷு ।
³ட⁴mh ததா³காஶkh³’ேஹ ஸமnhதா-
த³nhதாநபி⁴jhஞmh phரணமா ைத³வmh ॥ 39.8॥
ஜாkh³ரthஸு ³th³தி⁴rhநிஷthஸு நிth³ரா
ஶுShேகஷு பkhதிshதேணஷு vh’th³தி:◌⁴ ।
தீ⁴ேரஷு நிShடா² சபேலஷு ேசShடா
ேத³வீ மமாபthதிமபாகேரா ॥ 39.9॥
விth³யாவேதா வாத³விதா⁴நஶkhதிrh-
வீரshய ஸŋhkh³ராமவிதா⁴நஶkhதி: ।
நாமேணrhேமாஹவிதா⁴நஶkhதிrh-
ேலஶthரயmh கிசிதா³பாரஶkhேத: ॥ 39.10॥
உthஸாஹயnhதீ தபதாmh மநாmh
ஸேசாத³யnhதீ ச மஹாkhயாஸு ।
ஸŋhோப⁴யnhதீ ’த³யmh க²லாநாmh
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ஸmhேமாஹயnhதீ ச பராऽவதாnhந: ॥ 39.11॥
ஸசாலயnhதீ ஸகலshய ேத³ஹmh
vhயாநshய ஶkhthயா பேதா லஸnhthயா ।
ேஜ: phரதாேபऽshதி பலாயேநऽshதி
பீ⁴தshய ேசயmh நிகி²ேலஶஶkhதி: ॥ 39.12॥
ஏகmh shவபmh ப³ஹுசிthரேயாகா³th
ஸnhத³rhஶயnhதீ விவித⁴mh ஜேநph◌⁴ய: ।
ஸmhயkh³th³’ேஶ shவmh வி⁴மrhபயnhதீ
ஸrhவாதி³மாையவ மேஹஶஜாயா ॥ 39.13॥
யshஸmhரேயதாகி²லஸŋhக³திshthவாmh
th◌⁴யாேநந மnhthேரண ³ணshதைவrhவா ।
thைரேலாkhயஸாmhராjhய⁴ரnhத⁴ரshய
ஶுth³தா⁴nhதகாnhேத ஸ kh’தீ மiνShய: ॥ 39.14॥
லாkh³நிiµth³தீ³phய ஶிரஶஶாŋhகmh
ஸnhth³ராvhய யshதrhபயேத kh’தீ thவாmh ।
தshnhநகா³தீ⁴வரகnhயேக thவmh
phரா³rhப⁴வnhதீ ந கிமாத³தா⁴ ॥ 39.15॥
யshthவாmh ஸஹshராரஸேராஜமth◌⁴ேய
ேஸாமshவபாmh ப⁴ஜேதऽmhப³ ேயாகீ³ ।
தshயாnhதர: ஶாnhதிiµைபதி தாேபா
பா³யshய கா நாம கதா²ऽlhபகshய ॥ 39.16॥
த³Nhேட³ந ேயாऽnhதrhத³ஹேரऽவதீrhண:

phராேணந வாசா மஹஸா தி⁴யா வா ।
phராphேநாதி ேஸாऽயmh ரமth³விதீயmh
யthர thவஶா ஸஹ சிthரலா ॥ 39.17॥
தnhthேராதி³தmh விவவிேநth மnhthரmh
யshேத நர:ஸmhயமவாiνபாshேத ।
th³ராணி ஸாnhth³ராmh³த³ேகஶபாேஶ
பாைஶrhவிiµkhத:ஸ ஜயthயேஶஷmh ॥ 39.18॥
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பth³மாஸேநா th³வாத³ஶவrhணஶாnhதீ
த³mhேபா⁴பாணிrh⁴வநாதி⁴நாதா² ।
கீ³rhவாணமாrhேகா³ ph◌⁴’³ரph³ஜேயாநிrh-
அnhேத ததா²kh³ேர ச ஹலாmh விரா ॥ 39.19॥
ஜmhப⁴shய ஹnhதாऽநலஶாnhதிசnhth³ைர:
ஸmhkhத ஊShமா க³லேத³ஶஜnhமா ।
த³nhதshத²ஸmhப⁴வ ஊShமவrhே
வாணீபதிrhவjhரத⁴ரச லjhஜா ॥ 39.20॥
விth³யா thவியmh பசத³ஶாராTh◌⁴யா
ஸாாnhமஹாெமௗந³பதி³Shடா ।
ேகா³phயாஸு ேகா³phயா ஸுkh’ைதரவாphயா
ேரShடா² விiνthயா பரேமSh²நாऽபி ॥ 39.21॥
ேத³ேஹShவியmh Nhட³நீ nhயகா³தி³
⁴ேதஷு விth³th³ ⁴வேநஷு சாph◌⁴ரmh ।
ேத³வாŋhக³நாமshதகலாதாŋhkh◌⁴rh-
ேத³வீ ப⁴வாநீ க² ேத³வதாஸு ॥ 39.22॥
சுrhவிதா⁴யாசலமnhதேரண
phராணmh phரபயnh மiνவrhணபmh ।
ஸmhேஸவேத ேசthஸகலshய தா⁴thmh
ஸrhேவShடலாேபா⁴ வி³ஷ: கரshத:² ॥ 39.23॥
ஏகா: பசத³ஶாmh வா
விth³யா: phரkh’Shடா:ஸகேலஶஶkhேத: ।
ேயா ப⁴khதிkhத: phரஜேபத³iµShய
phராே வேஶ நிshலth³தி⁴ேயாநி: ॥ 39.24॥
ஏதா: கவீநாmh பத³கிŋhகரshய
தா: phரேமாத³mh பரமாவஹnh ।
கீ³தாshஸப⁴khதிth³ரவnhth³ரவjhரா:
ேவதாசலாதீ⁴வரவlhலபா⁴யா: ॥ 39.25॥ 975
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சthவாmhஶ:shதப³க:
ைத³வகீ³தmh (பாதா³லகvh’thதmh)

ஶமய பாபmh த³மய :³க²mh ஹர விேமாஹmh sh²டய ேபா³த⁴mh ।
phரத²ய ஶkhதிmh மnhத³mh ஹதmh மநஜஶாஸநலஸுth³’ேஶா ந: ॥ 40.1॥
ஆrhth³ரா த³யயா rh ஶkhthயா th³’Shவஶmhவத³விShடபராஜா ।
அகி²லரnhth◌⁴jhயா நா மம நிேஶஷாmh விபத³mh ஹர ॥ 40.2॥
ஶுth³த⁴ph³ரமணி ேமாேதா³ைத³வmh தthர sh’தி காேமா ைத³வmh ।
sh’ஜதி பதா³rhதா²nh th³’Shrhைத³வmh தாnh பி³ph◌⁴ராேண மமா ைத³வmh ॥ 40.3॥
விkh’ெதௗ விkh’ெதௗ phரkh’திrhைத³வmh விஷேய விஷேய ஸthதா ைத³வmh ।
th³’Shெடௗ th³’Shெடௗ phரதிrhைத³வmh th◌⁴யாேந th◌⁴யாேந நிShடா² ைத³வmh ॥
40.4॥
sh²rhெதௗ sh²rhெதௗ மாயா ைத³வmh சலேந சலேந ஶkhதிrhைத³வmh ।
ேதஜ ேதஜ லrhைத³வmh ஶph³ேத³ ஶph³ேத³ வாணீ ைத³வmh ॥ 40.5॥
’த³ேய ’த³ேய வth³ைத³வmh ஶீrhேஷ ஶீrhேஷ th◌⁴யாயth³ைத³வmh ।
சு சு ராஜth³ைத³வmh ேல ேல phரதபth³ைத³வmh ॥ 40.6॥
அபி⁴ேதா க³க³ேந phரஸரth³ைத³வmh ph’தி²வீேலாேக ேராஹth³ைத³வmh ।
தி³நகரபி³mhேப³ தீ³phயth³ைத³வmh தகரபி³mhேப³சth³ைத³வmh ॥ 40.7॥
ராவmh ராவmh ேவth³யmh ைத³வmh நாமmh நாமmh ராth◌⁴யmh ைத³வmh ।
shமாரmh shமாரmh தா⁴rhயmh ைத³வmh வாரmh வாரmh shthயmh ைத³வmh ॥ 40.8॥
திஷு வநாmh kh³ராயmh ைத³வmh kh³’மkh³ெநௗ தrhphயmh ைத³வmh ।
தபதாmh ஶீrhேஷ Shடmh ைத³வmh யதிநாmh ’த³ேய ஶிShடmh ைத³வmh ॥ 40.9॥
நமதா Shைப: jhயmh ைத³வmh கவிநா பth³யாராth◌⁴யmh ைத³வmh ।
iµநிநா மநஸா th◌⁴ேயயmh ைத³வmh யதிநா shவாthமநி ேஶாth◌⁴யmh ைத³வmh ॥ 40.10॥
shவதாmh வாேசா வித³த⁴th³ைத³வmh shமரதாmh ேசத:sh²டயth³ைத³வmh ।
ஜபதாmh ஶkhதிmh phரத²யth³ைத³வmh நமதாmh ³தmh த³மயth³ைத³வmh ॥ 40.11॥
வாேசா விநயth³வெநௗ ைத³வmh phராnh விநயth³விth³தி ைத³வmh ।
காமாnh விநயchசnhth³ேர ைத³வmh ³th³தீ⁴rhவிநயthஸூrhேய ைத³வmh ॥ 40.12॥
’த³ேய நிவஸth³ kh³’ணth³ைத³வmh வshெதௗ நிவஸth³விsh’ஜth³ைத³வmh ।
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கNhேட² நிவஸthphரவத³th³ைத³வmh ௌ நிவஸthphரபசth³ைத³வmh ॥ 40.13॥
ேத³ேஹ நிவஸth³விலசth³ைத³வmh பசphராகாரmh ைத³வmh ।
பா⁴கி³ஸமshதshயாnhேந ைத³வmh shவாஹாகாேர th’phயth³ைத³வmh ॥ 40.14॥
பி³ph◌⁴ரnhநாேவஷmh ைத³வmh ஶுph◌⁴ரத³ரshதவிph◌⁴ராTh³ைத³வmh ।
அph◌⁴ரமதா³பஹசிரmh ைத³வmh விph◌⁴ரமவாஸshதா²நmh ைத³வmh ॥ 40.15॥
ஶீதjhேயாதிrhவத³நmh ைத³வmh சிபி³nh³பமரத³நmh ைத³வmh ।
லாவNhயாmh’தஸத³நmh ைத³வmh shமரேலாசநமத³நmh ைத³வmh ॥ 40.16॥
லவீசிமத³கmh ைத³வmh phரjhஞாவீசிமதீ³mh ைத³வmh ।
ேதேஜாவீசிமத³த⁴ரmh ைத³வmh ஸmhமத³வீசிமதா³shயmh ைத³வmh ॥ 40.17॥
கேlhேலாதேநthரmh ைத³வmh காராப⁴ேராthரmh ைத³வmh ।
ஸுமஸுேகாமலகா³thரmh ைத³வmh கவிவாkh³ைவப⁴வபாthரmh ைத³வmh ॥ 40.18॥
மவதி ைஶேல vhயkhதmh ைத³வmh தகி³ஶிக²ேர khட³th³ைத³வmh ।
mh³நாரத³கீ³தmh ைத³வmh ஸுரiµநிth³த⁴th◌⁴யாதmh ைத³வmh ॥ 40.19॥
khவசித³பி ரதிஶதலதmh ைத³வmh khவசித³பி ஸுதராmh சNhட³mh ைத³வmh ।
ப⁴khதமேநாiνக³ேவஷmh ைத³வmh ேயாகி³மேநாiνக³விப⁴வmh ைத³வmh ॥ 40.20॥
சேத ம⁴ரmh shவதாmh ைத³வmh சரேண ம⁴ரmh நமதாmh ைத³வmh ।
அத⁴ேர ம⁴ரmh ஶmhேபா⁴rhைத³வmh மம  shதnhேய ம⁴ரmh ைத³வmh ॥ 40.21॥
⁴ஜph◌⁴’தவிShடபபா⁴ரmh ைத³வmh பத³th◌⁴’தஸmhபthஸாரmh ைத³வmh ।
லாதநிrhஜரவீரmh ைத³வmh ரதஸாththவிகதீ⁴ரmh ைத³வmh ॥ 40.22॥
சிchச²khthயாthமகமதி⁴தiν ைத³வmh ததா³kh’thயதி⁴⁴தmh ைத³வmh ।
திஷு ஶிேவதி phரதி²தmh ைத³வmh ஜயதி ஜக³ththரயவிiνதmh ைத³வmh ॥ 40.23॥
ரமணமஹrhேஷரnhேதவா மth◌⁴யமthேரா நரmhஹshய ।
வாShேடா²ऽயmh மதாmh மாrhக³ணபதிரŋhkh◌⁴mh ஶரணiµைபதி ॥ 40.24॥
th⁴வநப⁴rh: பரமா ஶkhதிshஸகலஸவிth ெகௗ³ ஜயதி ।
தnhiνதிேரஷா க³ணபதிரசிதா பாதா³லகphராnhதா ஜயதி ॥ 40.25॥ 1000

॥ ஸமாphதmh ச த³ஶமmh ஶதகmh ॥
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॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய நரmhஹஸூேநா:
॥
க³ணபேத: kh’தி: உமாஸஹshரmh ஸமாphதmh ॥
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