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herambopasthAnam

ேஹரmhேபா³பshதா²நmh

phரத²ம: க²Nhட:³ (ஶஶிவத³நாvh’thதmh)

யமஸமாநாmh மம ஶுப⁴நாமா ।
தி³ஶ க³நாmh பதிரதிதா⁴மா ॥ 1॥
விதஜராதி⁴mh விநிஹதேராக³mh ।
th³விரத³iµேகா² ேம விதர ேயாக³mh ॥ 2॥
விதர மயmh நிஜபத³ப⁴khthதிmh ।
க³ணபதிரkh³ரயாமபி ⁴ஜஶkhthதிmh ॥ 3॥
ஹரதநேயா ேம வி⁴ரதி’th³யmh ।
விதர ⁴தphரவிமலவிth³யாmh ॥ 4॥
மம கவkhthர: phர⁴ரநவth³யாmh ।
தி³ஶ ப⁴விShயth³வித³iµ³விth³யாmh ॥ 5॥
நிஜவிஷயாShவக⁴மபா⁴ேநா ।
இமமவிேஜயmh  ஹரஸூேநா ॥ 6॥
ஸும⁴ரமாth◌⁴வீத⁴ரபத³ஜாதmh ।
கiµக² தா³ஸmh  கவிேமதth ॥ 7॥
க³ணபதிபmh மந கேரா ।
க³ணபதிகிrhதீmh வச தேநா ॥ 8॥
மம க³ணநாத:² ஶமய பாபmh ।
ஸபதி³ விiµShthவபி பரஶாபmh ॥ 9॥
ஶஶிவத³நாநாmh நவkh’திேரஷா ।
ப⁴ஜ க³ேணஶmh பதிவ ேயாஷா ॥ 10॥

th³விதீய: க²Nhட:³ (மத³ேலகா²vh’thதmh)
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ேஹரmhேபா³பshதா²நmh

ஆஹ phராjhஞஜநshthவாmh லாதா⁴ரநிஶாnhதmh ।
மnhேத³ஸுphதபா⁴shய jhேஞ khthேத விலஸnhதmh ॥ 11॥
அshதி vhேயாmhநி ³rhயshதshையவ thவஹா ।
விth◌⁴ேநஶாநவிவrhத:ஸth³ப⁴khேதஷு விபா⁴ ॥ 12॥
ேகாऽபி phராப⁴வஶா லாதா⁴ரவிஹா ।
phரjhஞாth³தி⁴வ⁴ph◌⁴யmh Shேடா பா⁴thயக⁴ஹா ॥ 13॥
ஆஶா ேம தவ ஶkhthதிmh ேத³ேஹ th³ரShமபாராmh ।
பாmh ேசவரஸூேநா rhத⁴nhயாmh’ததா⁴ராmh ॥ 14॥
யா சிth ஸா தவ மாதா ய: ேரShட:²ஸ பிதா ேத ।
th³தி⁴rhபா³யமதிrhேய ேத நாத² phரமேத³ ேத ॥ 15॥
யா phஸா ’த³ேய ேம தாmh rhmh  மா வா ।
ஏஷாŋhகீ³khயதாmh ேம மthேதபா⁴நந ேஸவா ॥ 16॥
நா ேக² யாதி ஸுேரா வா thவmh ேசth கிசி³தா³shயmh ।
ஆதா⁴ேர வித³தா⁴ shகnhத³shயாkh³ரஜ லாshயmh ॥ 17॥
ந shவாrhேத² மம யthேநா நி:shவாrhேத² மம ேஸாऽயmh ।
உth³ேயாக:³ ஶிவஸூேநா ஸth³ேயா ேத³ஸஹாயmh ॥ 18॥
மாஹாthmhயmh நiν வkhthmh க: ஶkhthத: ஷshேத ।
ஹshதீnhth³ராநந பா⁴kh³யmh ஸrhேவஷாmh தவ ஹshேத ॥ 19॥
ஏத:ஸmhமத³கthrhைஹரmhபீ³rhமத³ேலகா:² ।
ேஸவnhதாmh கவிph◌⁴’ŋhகா³சாnhth³rhபா⁴ இவ ேலகா:²॥ 20॥

th’தீய க²Nhட:³ (இnhth³ரவjhராvh’thதmh)

ஏகாத³ஶாநாmh phரவரmh ஸுதாநாmh th³ரshய மnhthரதி⁴பதிmh நமா ।
ஶாshthராணி ஸrhவாNhயபி யshய கீலா:ஸூrhயாநேபாயmh திரmh ஹரnhதி ॥ 21॥
phராjhேஞந ³th³த⁴யா யத³கா பth³யmh ஸதா⁴ரணshதthர தேவாபகார: ।
ேஹரmhப³ யnhமnhthரmh’சகார vhயkhேதாவிஶிShடshதவ தthர யthர ॥ 22॥
வாshத²லmh நாத² விகா³ஹமாநmh thவாமாஹுchசி²Shடமயி ச²ேலாkhthயா ।
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ேஹரmhேபா³பshதா²நmh

உchசி²Shடதா ேசthதவ th³ரஸூேநா shவாth◌⁴யாயநிSh²வநேதாrhபி⁴தா³ கா ॥ 23॥
ஸrhவாணி தா⁴nhயாநி ச ப⁴யnhதmh த³nhைத: ஶிைதrhேத³வ ஸஹாயவnhதmh ।
ஏதmh பி³லshத²mh ரஸநாவயmh ேத வாஹmh விேதா³கமாமநnhதி ॥ 24॥
ஆதா⁴ரசkhேர வஸேதா க³ேணஶ jhேயாதிrhமயாேrhjhவலத:ஸதா³ேத ।
ஏக: பசthயnhநமேஶஷShமா ஸmhphrhேரரயnhthய இமாsh வாச:॥ 25॥
ைவவாநேராऽkh³நி:ஸகலshய ேவா வாகி³nhth³யாkh³நி: ஶிவநnhத³ந thவmh ।
ேயா ேவத³ைநவ வேயாrhவிேப⁴த³mh பிNhேட³ஷு நா iµயதி ஸ phரஸŋhேக³॥ 26॥
thவாmh ph³ரமணshபthயபி⁴தா⁴நமாஹு: ேகசிth³விேபா⁴ஶபத³shய thரmh ।
அnhையrhph³’ஹshபthயபி⁴தா⁴ந உkhேதா தீ⁴ைரrhவிேபா⁴nhth³ரபத³shய மnhth ॥ 27॥
ைவவ ேவதி³shதவ ேதாயதா ேலாகphரஸŋhக³shதவ தthர ⁴ம: ।
jhவாலா ஜக³nhநாத²கதா² பவிthரா ேசேதா kh◌⁴’தmh ஜுயதி யthர ஸnhத:॥ 28॥
விth³nhமயீrhதிரகா³தி³Shேrhயா ெமௗநிபி: ◌⁴ ைஸவ தவ shவபmh ।
இnhth³ரshய ேப⁴த³shதவ ேசாதி³ேதா ய:ஸ phராணவிth³thதiνேப⁴த³ல:॥ 29॥
தி³vhயாkh³கா³thரmh தி⁴ஷ கலthரmh ப⁴rhக³shய thரmh phரணதshய thரmh ।
தி³vhயாkh³ேசா ப⁴ஜnhதாேமதா: கnhth³ராநநnhth³ரவjhரா:॥ 30॥

சrhத:² க²Nhட:³ (வஸnhததிலகvh’thதmh)

கிmh ph³’mhதாநி ேஷ கேஷண ப⁴kh³ேந
மkh³ேந மஹாவிபதி³ ேத³வ நிேஜ விவrhேத ।
நிth³ரா ேசth³வரத³ ேபா³த⁴ய ஹshதகா⁴தா -

th³க³chசா² ேசத³பத²மாஶு நிவrhதயshவ ॥ 31॥
ேவஷshthவாயமபேரா யதி³ ேத³வ நாThய-
மாரph◌⁴யதாmh த³சிthதmh கிiµைப ெமௗநmh ।
ஏதாmh phரேபா⁴ யவநிகாமபஸாரயnh
ஸாth³க³shதவ த: khயேத விலmhப:³॥ 32॥
ஏதthதேமா நயநஶkhthதிஹரmh ³ஹாயmh
மrhக³mh ணth³தி⁴ ந விேலாகிமsh ஶkhthத: ।
shேரேஹாऽshதி காசந த³ஶாshதி விேபா⁴ கடா-
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ேஹரmhேபா³பshதா²நmh

jhேயாதிrhலவ ஸத³ய ேத³ ேரா vhரேஜயmh ॥ 33॥
ேகா⁴ரmh கேரா ந தேபா யதி³ ேதऽபராத: ◌⁴
கிmh phேரரணmh ந kh’தவாந th³ரஸூேநா ।
ஸmhphேரதச ப⁴வதா யதி³ நாசேரயmh
ஸmhphேரரணshய தவ கா க³ஜவkhthர ஶkhthதி:॥ 34॥
காrhயmh ந ேம கிமபி தth க² நிrhஜராmh
பmh ந ேம கிமபி தthதவ ேகாऽபி ேவஷ: ।
இShடmh iν கShடமத² கshய கnhth³ரவkhthர
ஶிShடmh  ேம கிமபி நாம நராŋhக³ஸŋhகி³॥ 35॥
நாமாபி தthதவ ப⁴வthயத²வா க³ஜாshய
சrhசா விநவரதேம தiνகேக கா ।
விShேேவnh³த⁴வளmh ப⁴விதா யஶேசth
தth³த³nhதகாnhதிஷு தைவவ லயmh phரயா ॥ 36॥
sh²லாmh தமஸுமேஶஷமேநாரதா²நாmh
shதா²நmh மநச தி⁴ஷmh phரமத³mh ச லmh ।
ஆkhரmhய ேகாஶமகி²லmh ச விேபா⁴ க²லாேர
விth◌⁴நாதி⁴ராஜ மயி த³rhஶய ேத வி⁴திmh ॥ 37॥
ேத³வீ மதிrhஜலபthரவிஶாலேநthரா
ேத³வீ ச th³தி⁴ரகலŋhகஸுதா⁴கராshயா ।
ச²ேயாShணதா ச தி³நநாத²வ jhவலnhதmh
நிthயmh ப⁴வnhதப⁴வkhthர விேபா⁴ ப⁴ேஜ ேத ॥ 38॥
th³ேத⁴nhth³ரேவஷph◌⁴’தி ⁴தாய th³ேர
ைகலாஸைஶலமதி⁴திShட²தி வjhரபாணி: ।
th◌⁴’thவா க³ேஜnhth³ரiµக²ேவஷமiµShய thேரா
⁴thவா வி⁴rhநயதி பாஷதா³நேஶஷாnh ॥ 39॥
ஸmhேமாத³யnh ’த³யmh th³விரதா³நநshய
ேத³வshய th³தி⁴தி⁴ஷ ’த³ேயவரshய ।
ஏதா வஸnhததிலகா: கவிஜேரண
கீ³தா: கயாऽphயமலபா⁴வநயா ேதந ॥ 40॥
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ேஹரmhேபா³பshதா²நmh

॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய
நரmhஹஸூேநா: க³ணபேத: kh’திrhேஹரmhேபா³பshதா²நmh ஸமாphதmh ॥
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