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guru gItA - long version

³ கீ³தா

॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥
அசிnhthயாvhயkhதபாய நிrh³ய க³thமேந ।
ஸமshதஜக³தா³தா⁴ரrhதேய ph³ரமேண நம:॥ 1॥
’ஷய ஊ: ।
ஸூத ஸூத மஹாphராjhஞ நிக³மாக³மபாரக³mh ।
³shவபமshமாகmh ph³ ஸrhவமலாபஹmh ॥ 2॥
யshய ரவணமாthேரண ேத³ :³கா²th³விiµchயேத ।
ேயந மாrhேக³ண iµநய:ஸrhவjhஞthவmh phரேபதி³ேர ॥ 3॥
யthphராphய ந நrhயாதி நர:ஸmhஸாரப³nhத⁴நmh ।
ததா²வித⁴mh பரmh தththவmh வkhதvhயம⁴நா thவயா ॥ 4॥
³யாth³³யதமmh ஸாரmh ³கீ³தா விேஶஷத: ।
thவthphரஸாதா³chச ேராதvhயா தthஸrhவmh ph³ ஸூத ந:॥ 5॥
இதி ஸmhphராrhதி²த:ஸூேதா iµநிஸŋhைக⁴rhiµஹுrhiµஹு:॥
ஹேலந மஹதா phேராவாச ம⁴ரmh வச:॥ 6॥
ஸூத உவாச ।
iΝth◌⁴வmh iµநய:ஸrhேவ ரth³த⁴யா பரயா iµதா³ ।
வதா³ ப⁴வேராக³kh◌⁴நீmh கீ³தாmh மாth’shவபிணீmh ॥ 7॥
ரா ைகலாஸஶிக²ேர th³த⁴க³nhத⁴rhவேஸவிேத ।
தthர கlhபலதாShபமnhதி³ேரऽthயnhதஸுnhத³ேர ॥ 8॥
vhயாkh◌⁴ராேந ஸமாநmh ஶுகாதி³iµநிவnhதி³தmh ।
ேபா³த⁴யnhதmh பரmh தththவmh மth◌⁴ேய iµநிக³ேண khவசிth ॥ 9॥
phரணmhரவத³நா ஶவnhநமshrhவnhதமாத³ராth ।
th³’ShThவா விshமயமாபnhந பாrhவதீ பph’chச²தி ॥ 10॥
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³ கீ³தா

பாrhவthவாச ।
ௐ நேமா ேத³வ ேத³ேவஶ பராthபர ஜக³th³³ேரா ।
thவாmh நமshrhவேத ப⁴khthயா ஸுராஸுரநரா:ஸதா³॥ 11॥
விதி⁴விShiΝமேஹnhth³ராth³ையrhவnhth³ய: க² ஸதா³ ப⁴வாnh ।
நமshகேரா கshைம thவmh நமshகாராரய: கில ॥ 12॥
th³’ShThைவதthகrhம விலமாசrhய phரதிபா⁴தி ேம ।
கிேமதnhந விஜாேநऽஹmh kh’பயா வத³ ேம phரேபா⁴ ॥ 13॥
ப⁴க³வnh ஸrhவத⁴rhமjhஞ vhரதாநாmh vhரதநாயகmh ।
ph³ ேம kh’பயா ஶmhேபா⁴ ³மாஹாthmhயiµthதமmh ॥ 14॥
ேகந மாrhேக³ண ேபா⁴ shவாnh ேத³ ph³ரமமேயா ப⁴ேவth ।
தthkh’பாmh  ேம shவாnhநமா சரெணௗ தவ ॥ 15॥
இதி ஸmhphராrhதி²த: ஶவnhமஹாேத³ேவா மேஹவர: ।
ஆநnhத³ப⁴ரதி:shவாnhேத பாrhவதீத³மph³ரவீth ॥ 16॥
 மஹாேத³வ உவாச ।
ந வkhதvhயத³mh ேத³வி ரஹshயாதிரஹshயகmh ।
ந கshயாபி ரா phேராkhதmh thவth³ப⁴khthயrhத²mh வதா³ தth ॥ 17॥
மம பா ேத³வி thவமதshதthகத²யா ேத ।
ேலாேகாபகாரக: phரேநா ந ேகநாபி kh’த: ரா ॥ 18॥
யshய ேத³ேவ பரா ப⁴khதிrhயதா² ேத³ேவ ததா²³ெரௗ ।
தshையேத கதி²தா யrhதா:² phரகாஶnhேத மஹாthமந:॥ 19॥
ேயா ³:ஸ ஶிவ: phேராkhேதா ய: ஶிவ:ஸ ³:shmh’த: ।
விகlhபmh யsh rhவீத ஸ நேரா ³தlhபக:³॥ 20॥
³rhலப⁴mh thஷு ேலாேகஷு தchch²’iΝவ வதா³mhயஹmh ।
³ph³ரம விநா நாnhய:ஸthயmh ஸthயmh வராநேந ॥ 21॥
ேவத³ஶாshthரராநி ேசதிஹாஸாதி³காநி ச ।
மnhthரயnhthராதி³விth³யாநாmh ேமாஹேநாchசாடநாதி³கmh ॥ 22॥
ைஶவஶாkhதாக³மாதீ³நி யnhேய ச ப³ஹேவா மதா: ।
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³ கீ³தா

அபph◌⁴ரmhஶா:ஸமshதாநாmh வாநாmh ph◌⁴ராnhதேசதஸாmh ॥ 23॥
ஜபshதேபா vhரதmh தீrhத²mh யjhேஞா தா³நmh தைத²வ ச ।
³தththவமவிjhஞாய ஸrhவmh vhயrhத²mh ப⁴ேவthphேய ॥ 24॥
³³th³th◌⁴யாthமேநா நாnhயth ஸthயmh ஸthயmh வராநேந ।
தlhலாபா⁴rhத²mh phரயthநsh கrhதvhயச மநீபி: ◌⁴ ॥ 25॥
³டா⁴விth³யா ஜக³nhமாயா ேத³ஹசாjhஞாநஸmhப⁴வ: ।
விjhஞாநmh யthphரஸாேத³ந ³ஶph³ேத³ந கத²யேத ॥ 26॥
யத³ŋhkh◌⁴கமலth³வnhth³வmh th³வnhth³வதாபநிவாரகmh ।
தாரகmh ப⁴வnhேதா⁴ச தmh ³mh phரணமாmhயஹmh ॥ 27॥
ேத³ ph³ரம ப⁴ேவth³யshமாth thவthkh’பாrhத²mh வதா³ தth ।
ஸrhவபாபவிஶுth³தா⁴thமா ³ேரா: பாத³ேஸவநாth ॥ 28॥
ஸrhவதீrhதா²வகா³ஹshய ஸmhphராphேநாதி ப²லmh நர: ।
³ேரா: பாேதா³த³கmh பீthவா ேஶஷmh ஶிர தா⁴ரயnh ॥ 29॥
ேஶாஷணmh பாபபŋhகshய தீ³பநmh jhஞாநேதஜஸ: ।
³ேரா: பாேதா³த³கmh ஸmhயkh ஸmhஸாராrhணவதாரகmh ॥ 30॥
அjhஞாநலஹரணmh ஜnhமகrhமநிவாரகmh ।
jhஞாநவிjhஞாநth³th◌⁴யrhத²mh ³பாேதா³த³கmh பிேப³th ॥ 31॥
³பாேதா³த³கmh பாநmh ³ேராchசி²Shடேபா⁴ஜநmh ।
³rhேத:ஸதா³ th◌⁴யாநmh ³ேராrhநாmhந:ஸதா³ ஜப:॥ 32॥
shவேத³ஶிகshையவ ச நாமகீrhதநmh
ப⁴ேவத³நnhதshய ஶிவshய கீrhதநmh ।
shவேத³ஶிகshையவ ச நாமசிnhதநmh
ப⁴ேவத³நnhதshய ஶிவshய சிnhதநmh ॥ 33॥
யthபாத³ேரiΝrhைவ நிthயmh ேகாऽபி ஸmhஸாரவாெதௗ⁴ ।
ேஸப³nhதா⁴யேத நாத²mh ேத³ஶிகmh தiµபாshமேஹ ॥ 34॥
யத³iνkh³ரஹமாthேரண ேஶாகேமாெஹௗ விநயத: ।
தshைம ேத³ஶிேகnhth³ராய நேமாऽsh பரமாthமேந ॥ 35॥
யshமாத³iνkh³ரஹmh லph³th◌⁴வா மஹத³jhஞாnhiµthsh’ேஜth ।
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³ கீ³தா

தshைம ேத³ஶிேகnhth³ராய நமசாபீ⁴Shடth³த⁴ேய ॥ 36॥
காஶீேthரmh நிவாஸச ஜாநவீ சரேத³கmh ।
³விேவவர:ஸாாth தாரகmh ph³ரமநிசய:॥ 37॥
³ேஸவா க³யா phேராkhதா ேத³ஹ:shயாத³ேயா வட: ।
தthபாத³mh விShiΝபாத³mh shயாth தthர த³thதமநnhதகmh ॥ 38॥
³rhதி shமேரnhநிthயmh ³rhநாம ஸதா³ ஜேபth ।
³ேராராjhஞாmh phரrhவீத ³ேராரnhயmh ந பா⁴வேயth ॥ 39॥
³வkhthேர shதி²தmh ph³ரம phராphயேத தthphரஸாத³த: ।
³ேராrhth◌⁴யாநmh ஸதா³rhயாth லshth shவபதிmh யதா²॥ 40॥
shவாரமmh ச shவஜாதிmh ச shவகீrhதிmh Shவrhத⁴நmh ।
ஏதthஸrhவmh பthயjhய ³ேமவ ஸமாரேயth ॥ 41॥
அநnhயாசிnhதயnhேதா ேய ஸுலப⁴mh பரமmh ஸுக²mh ।
தshமாthஸrhவphரயthேநந ³ேராராராத⁴நmh  ॥ 42॥
³வkhthேர shதி²தா விth³யா ³ப⁴khthயா ச லph◌⁴யேத ।
thைரேலாkhேய sh²டவkhதாேரா ேத³வrhபிth’மாநவா:॥ 43॥
³காரசாnhத⁴காேரா  காரshேதஜ உchயேத ।
அjhஞாநkh³ராஸகmh ph³ரம ³ேரவ ந ஸmhஶய:॥ 44॥
³காேரா ப⁴வேராக:³shயாth காரshதnhநிேராத⁴kh’th ।
ப⁴வேராக³ஹரthயாchச ³thயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 45॥
³காரச ³தீேதா பாதீேதா காரக: ।
³ணபவிநthவாth ³thயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 46॥
³கார: phரத²ேமா வrhே மாயாதி³³ணபா⁴ஸக: ।
காேராऽshதி பரmh ph³ரம மாயாph◌⁴ராnhதிவிேமாசநmh ॥ 47॥
ஏவmh ³பத³mh ேரShட²mh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
க³ேடா³ரக³க³nhத⁴rhவth³தா⁴தி³ஸுரதmh ॥ 48॥
th◌⁴வmh ேத³iµiµூmh நாshதி தththவmh ³ேரா: பரmh ।
³ேராராராத⁴நmh rhயாth shவவthவmh நிேவத³ேயth ॥ 49॥
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ஆஸநmh ஶயநmh வshthரmh வாஹநmh ⁴ஷதி³கmh ।
ஸாத⁴ேகந phரதா³தvhயmh ³ஸnhேதாஷகாரணmh ॥ 50॥
கrhம மநஸா வாசா ஸrhவதா³ऽऽராத⁴ேயth³³mh ।
தீ³rhக⁴த³Nhட³mh நமshkh’thய நிrhலjhெஜௗ ³ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 51॥
ஶரnhth³யmh phராணமrhத²shவஜநபா³nhத⁴வாnh ।
ஆthமதா³ராதி³கmh ஸrhவmh ஸth³³ph◌⁴ேயா நிேவத³ேயth ॥ 52॥
³ேரேகா ஜக³thஸrhவmh ph³ரமவிShiΝஶிவாthமகmh ।
³ேரா: பரதரmh நாshதி தshமாthஸmhஜேயth³³mh ॥ 53॥
ஸrhவதிஶிேராரthநவிராதபதா³mh³ஜmh ।
ேவதா³nhதாrhத²phரவkhதாரmh தshமாth ஸmhஜேயth³³mh ॥ 54॥
யshய shமரணமாthேரண jhஞாநiµthபth³யேத shவயmh ।
ஸ ஏவ ஸrhவஸmhபthதி: தshமாthஸmhஜேயth³³mh ॥ 55॥
kh’ேகாபி⁴ராவிShடmh ³rhக³nhத⁴ல³தmh ।
அநிthயmh :³க²நிலயmh ேத³ஹmh விth³தி⁴ வராநேந ॥ 56॥
ஸmhஸாரvh’மாடா: ◌⁴ பதnhதி நரகாrhணேவ ।
யshதாiνth³த⁴ரேத ஸrhவாnh தshைம ³ரேவ நம:॥ 57॥
³rhph³ரமா ³rhவிShiΝrh³rhேத³ேவா மேஹவர: ।
³ேரவ பரmh ph³ரம தshைம ³ரேவ நம:॥ 58॥
அjhஞாநதிராnhத⁴shய jhஞாநாஜநஶலாகயா ।
சுnhதmh ேயந தshைம ³ரேவ நம:॥ 59॥
அக²Nhட³மNhட³லாகாரmh vhயாphதmh ேயந சராசரmh ।
தthபத³mh த³rhஶிதmh ேயந தshைம ³ரேவ நம:॥ 60॥
shதா²வரmh ஜŋhக³மmh vhயாphதmh யthகிசிthஸசராசரmh ।
thவmhபத³mh த³rhஶிதmh ேயந தshைம ³ரேவ நம:॥ 61॥
சிnhமயmh vhயாபிதmh ஸrhவmh thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ।
அthவmh த³rhஶிதmh ேயந தshைம ³ரேவ நம:॥ 62॥
நிஷnhநிஷாrhth◌⁴வாth³வா யth³வாkhயாைத³ விiµchயேத ।
shவாthமாநmh ஶிவமாேலாkhய தshைம ³ரேவ நம:॥ 63॥
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ைசதnhயmh ஶாவதmh ஶாnhதmh vhேயாமாதீதmh நிரஜநmh ।
நாத³பி³nh³கலாதீதmh தshைம ³ரேவ நம:॥ 64॥
நிrh³ணmh நிrhமலmh ஶாnhதmh ஜŋhக³மmh shதி²ரேமவ ச ।
vhயாphதmh ேயந ஜக³thஸrhவmh தshைம ³ரேவ நம:॥ 65॥
ஸ பிதா ஸ ச ேம மாதா ஸ ப³nh: ◌⁴ ஸ ச ேத³வதா ।
ஸmhஸாரேமாஹநாஶாய தshைம ³ரேவ நம:॥ 66॥
யthஸththேவந ஜக³thஸthயmh யthphரகாேஶந பா⁴தி தth ।
யதா³நnhேத³ந நnhத³nhதி தshைம ³ரேவ நம:॥ 67॥
யshnhshதி²தத³mh ஸrhவmh பா⁴தி யth³பா⁴நபத: ।
phயmh thராதி³ யthphthயா தshைம ³ரேவ நம:॥ 68॥
ேயேநத³mh த³rhஶிதmh தththவmh சிthதைசthயாதி³கmh ததா² ।
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயாதி³ தshைம ³ரேவ நம:॥ 69॥
யshய jhஞாநத³mh விவmh ந th³’யmh பி⁴nhநேப⁴த³த: ।
ஸைத³கபபாய தshைம ³ரேவ நம:॥ 70॥
யshய jhஞாதmh மதmh தshய மதmh யshய ந ேவத³ஸ: ।
அநnhயபா⁴வபா⁴வாய தshைம ³ரேவ நம:॥ 71॥
யshைம காரணபாய காrhயேபண பா⁴தி யth ।
காrhயகாரணபாய தshைம ³ரேவ நம:॥ 72॥
நாநாபத³mh விவmh ந ேகநாphயshதி பி⁴nhநதா ।
காrhயகாரணபாய தshைம ³ரேவ நம:॥ 73॥
jhஞாநஶkhதிஸமாட⁴தththவமாலாவி⁴ஷேண ।
⁴khதிiµkhதிphரதா³thேர ச தshைம ³ரேவ நம:॥ 74॥
அேநகஜnhமஸmhphராphதகrhமப³nhத⁴விதா³ேந ।
jhஞாநாநிலphரபா⁴ேவந தshைம ³ரேவ நம:॥ 75॥
ேஶாஷணmh ப⁴வnhேதா⁴ச தீ³பநmh ரஸmhபதா³mh ।
³ேரா: பாேதா³த³கmh யshய தshைம ³ரேவ நம:॥ 76॥
ந ³ேராரதி⁴கmh தththவmh ந ³ேராரதி⁴கmh தப: ।
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ந ³ேராரதி⁴கmh jhஞாநmh தshைம ³ரேவ நம:॥ 77॥
மnhநாத:²ஜக³nhநாேதா² மth³³:ஜக³th³³: ।
மமாthமா ஸrhவ⁴தாthமா தshைம ³ரேவ நம:॥ 78॥
³ராதி³ரநாதி³ச ³: பரமைத³வதmh ।
³மnhthரஸேமா நாshதி தshைம ³ரேவ நம:॥ 79॥
ஏக ஏவ பேரா ப³nh⁴rhவிஷேம ஸiµபshதி²ேத ।
³:ஸகலத⁴rhமாthமா தshைம ³ரேவ நம:॥ 80॥
³மth◌⁴ேய shதி²தmh விவmh விவமth◌⁴ேய shதி²ேதா ³: ।
³rhவிவmh ந சாnhேயாऽshதி தshைம ³ரேவ நம:॥ 81॥
ப⁴வாரNhயphரவிShடshய தி³ŋhேமாஹph◌⁴ராnhதேசதஸ: ।
ேயந ஸnhத³rhஶித: பnhதா:² தshைம ³ரேவ நம:॥ 82॥
தாபthரயாkh³நிதphதநாமஶாnhதphராணிநாmh ⁴வி ।
யshய பாேதா³த³கmh க³ŋhகா³ தshைம ³ரேவ நம:॥ 83॥
அjhஞாநஸrhபத³Shடாநாmh phராணிநாmh கசிகிthஸக: ।
ஸmhயkh³jhஞாநமஹாமnhthரேவதி³நmh ஸth³³ விநா ॥ 84॥
ேஹதேவ ஜக³தாேமவ ஸmhஸாராrhணவேஸதேவ ।
phரப⁴ேவ ஸrhவவிth³யாநாmh ஶmhப⁴ேவ ³ரேவ நம:॥ 85॥
th◌⁴யாநலmh ³ேராrhrhதி: ஜாலmh ³ேரா: பத³mh ।
மnhthரலmh ³ேராrhவாkhயmh iµkhதிலmh ³ேரா: kh’பா ॥ 86॥
ஸphதஸாக³ரபrhயnhதmh தீrhத²shநாநப²லmh  யth ।
³பாத³பேயாபி³nhேதா:³ஸஹshராmhேஶந தthப²லmh ॥ 87॥
ஶிேவ Shேட ³shthராதா ³ெரௗ Shேட ந கசந ।
லph³th◌⁴வா ல³ ஸmhயkh³³ேமவ ஸமாரேயth ॥ 88॥
ம⁴ph³ேதா⁴ யதா² ph◌⁴’ŋhக:³ ShபாthShபாnhதரmh vhரேஜth ।
jhஞாநph³த⁴shததா² ஶிShேயா ³ேராrh³rhவnhதரmh vhரேஜth ॥ 89॥
வnhேத³³பத³th³வnhth³வmh வாŋhமநாதீதேகா³சரmh ।
ேவதரkhதphரபா⁴பி⁴nhநmh ஶிவஶkhthயாthமகmh பரmh ॥ 90॥
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³காரmh ச ³தீதmh காரmh பவrhதmh ।
³தீதமபmh ச ேயா த³th³யாth ஸ ³:shmh’த:॥ 91॥
அthேநthர: ஶிவ:ஸாாth th³விபா³ஹுச ஹ:shmh’த: ।
ேயாऽசrhவத³ேநா ph³ரமா ³: கதி²த: phேய ॥ 92॥
அயmh மயாஜrhப³th³ேதா⁴ த³யாஸாக³ரth³த⁴ேய ।
யத³iνkh³ரஹேதா ஜnhசிthரஸmhஸாரiµkhதிபா⁴kh ॥ 93॥
³ேரா: பரமmh பmh விேவகசுரkh³ரத: ।
மnhத³பா⁴kh³யா ந பயnhதி அnhதா: ◌⁴ ஸூrhேயாத³யmh யதா²॥ 94॥
லாநாmh லேகாநாmh தாரகshதthர தthth ।
அதshதmh ஸth³³ jhஞாthவா thகாலமபி⁴வாத³ேயth ॥ 95॥
நாத²சரணth³வnhth³வmh யshயாmh தி³ஶி விராஜேத ।
தshயாmh தி³ஶி நமshrhயாth³ ப⁴khthயா phரதிதி³நmh phேய ॥ 96॥
ஸாShடாŋhக³phரணிபாேதந shவnhநிthயmh ³mh ப⁴ேஜth ।
ப⁴ஜநாthshைத²rhயமாphேநாதி shவshவபமேயா ப⁴ேவth ॥ 97॥
ேதா³rhph◌⁴யாmh பth³ph◌⁴யாmh ச ஜாiνph◌⁴யாiµரஸா ஶிரஸா th³’ஶா ।
மநஸா வசஸா ேசதி phரேமாShடாŋhக³ உchயேத ॥ 98॥
தshைய தி³ேஶ ஸததமjhஜேரஷ நிthயmh
phரphயதாmh iµக²ைதrhம⁴ைர: phரஸூைந: ।
ஜாக³rhதி யthர ப⁴க³வாnh ³சkhரவrhதீ
விவshதி²திphரலயநாடகநிthயஸா ॥ 99॥
அைப⁴shைத: கிiµ தீ³rhக⁴காலவிமலrhvhயாதி³phரைத³rh³Shகைர:
phராயாமஶைதரேநககரணrh:³கா²thமைகrh³rhஜைய: ।
யshnhநph◌⁴தி³ேத விநயதி ப³ வா:shவயmh தthth
phராphmh தthஸஹஜshவபா⁴வமநிஶmh ேஸேவத ைசகmh ³mh ॥ 100॥
jhஞாநmh விநா iµkhதிபத³mh லph◌⁴யேத ³ப⁴khதித: ।
³ேரா: phரஸாத³ேதா நாnhயth ஸாத⁴நmh ³மாrhகி³mh ॥ 101॥
யshமாthபரதரmh நாshதி ேநதி ேநதீதி ைவ தி: ।
மநஸா வசஸா ைசவ ஸthயமாராத⁴ேயth³³mh ॥ 102॥
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³ேரா: kh’பாphரஸாேத³ந ph³ரமவிShiΝஶிவாத³ய: ।
ஸாமrhth²யமப⁴ஜnh ஸrhேவ sh’Shshதி²thயnhதகrhமணி ॥ 103॥
ேத³வகிnhநரக³nhத⁴rhவா: பிth’யாsh mh³: ।
iµநேயாऽபி ந ஜாநnhதி ³ஶுஷேண விதி⁴mh ॥ 104॥
தாrhகிகாசா²nhத³ஸாைசவ ைத³வjhஞா: கrhமடா:² phேய ।
ெலௗகிகாshேத ந ஜாநnhதி ³தththவmh நிராலmh ॥ 105॥
மஹாஹŋhகாரக³rhேவண தேதாவிth³யாப³ேலந ச ।
ph◌⁴ரமnhthேயதshnh ஸmhஸாேர க⁴யnhthரmh யதா² ந:॥ 106॥
யjhஞிேநாऽபி ந iµkhதா:sh: ந iµkhதா ேயாகி³நshததா² ।
தாபஸா அபி ேநா iµkhதா ³தththவாthபராŋhiµகா:²॥ 107॥
ந iµkhதாsh க³nhத⁴rhவா: பிth’யாsh சார: ।
’ஷய:th³த⁴ேத³வாth³யா ³ேஸவாபராŋhiµகா:²॥ 108॥
॥ இதி shகnhத³ராேண உthதரக²Nhேட³ உமாமேஹவர ஸmhவாேத³
 ³கீ³தாயாmh phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥

॥ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥
th◌⁴யாநmh iΝ மஹாேத³வி ஸrhவாநnhத³phரதா³யகmh ।
ஸrhவெஸௗkh²யகரmh ைசவ ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ॥ 109॥
மthபரmh ph³ரம ³mh shமரா
மthபரmh ph³ரம ³mh ப⁴ஜா ।
மthபரmh ph³ரம ³mh வதா³
மthபரmh ph³ரம ³mh நமா ॥ 110॥
ph³ரமாநnhத³mh பரமஸுக²த³mh ேகவலmh jhஞாநrhதிmh
th³வnhth³வாதீதmh க³க³நஸth³’ஶmh தththவமshயாதி³லயmh ।
ஏகmh நிthயmh விமலமசலmh ஸrhவதீ⁴ஸா⁴தmh
பா⁴வாதீதmh th³ணரதmh ஸth³³mh தmh நமா ॥ 111॥
’த³mh³ேஜ கrhணிகமth◌⁴யஸmhshேத²
mhஹாஸேந ஸmhshதி²ததி³vhயrhதிmh ।
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th◌⁴யாேயth³³mh சnhth³ரகலாphரகாஶmh
ஸchசிthஸுகா²பீ⁴Shடவரmh த³தா⁴நmh ॥ 112॥
ேவதாmhப³ரmh ேவதவிேலபShபmh
iµkhதாவி⁴ஷmh iµதி³தmh th³விேநthரmh ।
வாமாŋhகபீட²shதி²ததி³vhயஶkhதிmh
மnhத³shதmh rhணkh’பாநிதா⁴நmh ॥ 113॥
jhஞாநshவபmh நிஜபா⁴வkhதmh ஆநnhத³மாநnhத³கரmh phரஸnhநmh ।
ேயாகீ³nhth³ரTh³யmh ப⁴வேராக³ைவth³யmh மth³³mh நிthயமஹmh நமா ॥ 114॥
வnhேத³³mh சரரவிnhத³mh ஸnhத³rhஶிதshவாthமஸுகா²mh³தீ⁴நாmh ।
ஜநshய ேயஷாmh ³காயமாநmh ஸmhஸாரஹாலாஹலேமாஹஶாnhthைய ॥ 115॥
யshnh sh’Shshதி²shதிth◌⁴வmhஸநிkh³ரஹாiνkh³ரஹாthமகmh ।
kh’thயmh பசவித⁴mh ஶவth பா⁴ஸேத தmh ³mh ப⁴ேஜth ॥ 116॥
பாதா³ph³ேஜ ஸrhவஸmhஸாரதா³வகாலாநலmh shவேக ।
ph³ரமரnhth◌⁴ேர shதி²தாmhேபா⁴ஜமth◌⁴யshத²mh சnhth³ரமNhட³லmh ॥ 117॥
அகதா²தி³thேரகா²ph³ேஜ ஸஹshரத³லமNhட³ேல ।
ஹmhஸபாrhவthேகாேண ச shமேரthதnhமth◌⁴யக³mh ³mh ॥ 118॥
நிthயmh ஶுth³த⁴mh நிராபா⁴ஸmh நிராகாரmh நிரஜநmh ।
நிthயேபா³த⁴mh சிதா³நnhத³mh ³mh ph³ரம நமாmhயஹmh ॥ 119॥
ஸகல⁴வநsh’Sh: கlhபிதாேஶஷsh’Sh:
நிகி²லநிக³மth³’Sh:ஸthபதா³rhைத²கsh’Sh: ।
அதth³க³ணபரேமSh:ஸthபதா³rhைத²கth³’Sh:
ப⁴வ³ணபரேமShrhேமாமாrhைக³கth³’Sh:॥ 120॥
ஸகல⁴வநரŋhக³shதா²பநாshதmhப⁴யSh:
ஸகணரஸvh’ShshதththவமாலாஸமSh: ।
ஸகலஸமயsh’Shshஸchசிதா³நnhத³th³’Sh:
நிவஸ மயி நிthயmh ³ேராrhதி³vhயth³’Sh:॥ 121॥
ந ³ேராரதி⁴கmh ந ³ேராரதி⁴கmh
ந ³ேராரதி⁴கmh ந ³ேராரதி⁴கmh ।
ஶிவஶாஸநத: ஶிவஶாஸநத:
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ஶிவஶாஸநத: ஶிவஶாஸநத:॥ 122॥
இத³ேமவ ஶிவத³ேமவ ஶிவmh இத³ேமவ ஶிவத³ேமவ ஶிவmh ।
ஹஶாஸநேதா ஹஶாஸநேதா ஹஶாஸநேதா ஹஶாஸநத:॥ 123॥
விதி³தmh விதி³தmh விதி³தmh விதி³தmh
விஜநmh விஜநmh விஜநmh விஜநmh ।
விதி⁴ஶாஸநேதா விதி⁴ஶாஸநேதா
விதி⁴ஶாஸநேதா விதி⁴ஶாஸநத:॥ 124॥
ஏவmhவித⁴mh ³mh th◌⁴யாthவா jhஞாநiµthபth³யேத shவயmh ।
ததா³³பேத³ேஶந iµkhேதாऽஹதி பா⁴வேயth ॥ 125॥
³பதி³Shடமாrhேக³ண மந:ஶுth³தி⁴mh  காரேயth ।
அநிthயmh க²Nhட³ேயthஸrhவmh யthகிசிதா³thமேகா³சரmh ॥ 126॥
jhேஞயmh ஸrhவmh phரதீதmh ச jhஞாநmh ச மந உchயேத ।
jhஞாநmh jhேஞயmh ஸமmh rhயாnhநாnhய: பnhதா² th³விதீயக:॥ 127॥
கிமthர ப³ஹுேநாkhேதந ஶாshthரேகாஶைதரபி ।
³rhலபா⁴ சிthதவிராnhதி: விநா ³kh’பாmh பராmh ॥ 128॥
கக²Th³க³பாேதந சி²thவா பாஶாShடகmh ஶிேஶா: ।
ஸmhயகா³நnhத³ஜநக:ஸth³³: ேஸாऽபி⁴தீ⁴யேத ॥129॥
ஏவmh thவா மஹாேத³வி ³நிnhதா³mh கேராதி ய: ।
ஸ யாதி நரகாnh ேகா⁴ராnh யாவchசnhth³ரதி³வாகெரௗ ॥ 130॥
யாவthகlhபாnhதேகா ேத³ஹshதாவth³ேத³வி ³mh shமேரth ।
³ேலாபா ந கrhதvhய:shவchச²nhேதா³ யதி³ வா ப⁴ேவth ॥ 131॥
ஹுŋhகாேரண ந வkhதvhயmh phராjhஞஶிShைய: கதா³சந ।
³ேராரkh³ர ந வkhதvhயமஸthயmh  கதா³சந ॥ 132॥
³mh thவŋhkh’thய ஹுŋhkh’thய ³ஸாnhநிth◌⁴யபா⁴ஷண: ।
அரNhேய நிrhஜேல ேத³ேஶ ஸmhப⁴ேவth³ ph³ரமராஸ:॥ 133॥
அth³ைவதmh பா⁴வேயnhநிthயmh ஸrhவாவshதா²ஸு ஸrhவதா³ ।
கதா³சித³பி ேநா rhயாth³th³ைவதmh ³ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 134॥
th³’யவிshmh’திபrhயnhதmh rhயாth³³பதா³rhசநmh ।
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தாth³’ஶshையவ ைகவlhயmh ந ச தth³vhயதிேரகிண:॥ 135॥
அபி ஸmhrhணதththவjhேஞா ³thயாகி³ ப⁴ேவth³யதா³ ।
ப⁴வthேயவ  தshயாnhதகாேல விேபiµthகடmh ॥ 136॥
³காrhயmh ந லŋhேக⁴த நாph’ShThவா காrhயமாசேரth ।
ந thதிShேட²th³தி³ேஶऽநthவா ³ஸth³ph◌⁴வேஶாபி⁴த:॥ 137॥
³ெரௗ ஸதி shவயmh ேத³வி பேரஷாmh  கதா³சந ।
உபேத³ஶmh ந ைவ rhயாth ததா² ேசth³ராேஸா ப⁴ேவth ॥ 138॥
ந ³ேராராரேம rhயாth ³Shபாநmh பஸrhபணmh ।
தீ³ா vhயாkh²யா phர⁴thவாதி³³ேராராjhஞாmh ந காரேயth ॥ 139॥
ேநாபாரமmh ச பrhயகmh ந ச பாத³phரஸாரணmh ।
நாŋhக³ேபா⁴கா³தி³கmh rhயாnhந லாமபராமபி ॥ 140॥
³mh ஸத³ஸth³வாபி ய³khதmh தnhந லŋhக⁴ேயth ।
rhவnhநாjhஞாmh தி³வா ராthெரௗ தா³ஸவnhநிவேஸth³³ேரா ॥ 141॥
அத³thதmh ந ³ேராrhth³ரvhயiµப⁴த கrhசிth ।
த³thேத ச ரŋhகவth³kh³ராயmh phராேऽphேயேதந லph◌⁴யேத ॥ 142॥
பா³காஸநஶyhயாதி³³ யத³பீ⁴Shதmh ।
நமshrhவீத தthஸrhவmh பாதா³ph◌⁴யாmh ந shph’ேஶth khவசிth ॥ 143॥
க³chச²த: ph’Shட²ேதா க³chேச²th ³chசா²யாmh ந லŋhக⁴ேயth ।
ேநாlhப³ணmh தா⁴ரேயth³ேவஷmh நாலŋhகாராmhshதேதாlhப³nh ॥ 144॥
³நிnhதா³கரmh th³’ShThவா தா⁴வேயத³த² வாஸேயth ।
shதா²நmh வா தthபthயாjhயmh வாேச²தா³ேமா யதி³॥ 145॥
ேநாchசி²Shடmh கshயசிth³ேத³யmh ³ேராராjhஞாmh ந ச thயேஜth ।
kh’thshநiµchசி²Shடமாதா³ய ஹவிrhவth³ப⁴ேயthshவயmh ॥ 146॥
நாnh’தmh நாphயmh ைசவ ந க³rhவ நாபி வா ப³ஹு ।
ந நிேயாக³த⁴ரmh ph³யாth ³ேராராjhஞாmh விபா⁴வேயth ॥ 147॥
phரேபா⁴ ேத³வேலஶாநாmh shவாnh ராஜnh ேலவர ।
இதி ஸmhேபா³த⁴ைநrhபீ⁴ேதா ஸchசேரth³³ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 148॥
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iµநிபி: ◌⁴ பnhநைக³rhவாபி ஸுைரrhவா ஶாபிேதா யதி³ ।
காலmh’thப⁴யாth³வாபி ³:ஸnhthராதி பாrhவதி ॥ 149॥
அஶkhதா  ஸுராth³யாச யஶkhதா:iµநயshததா² ।
³ஶாேபாபபnhநshய ரய ச thரசிth ॥ 150॥
மnhthரராஜத³mh ேத³வி ³thயரth³வயmh ।
shmh’திேவத³ராநாmh ஸாரேமவ ந ஸmhஶய:॥ 151॥
ஸthகாரமாநஜாrhத²mh த³Nhட³காஷயதா⁴ரண: ।
ஸ ஸmhnhயா ந வkhதvhய:ஸmhnhயா jhஞாநதthபர:॥ 152॥
விஜாநnhதி மஹாவாkhயmh ³ேராசரண ேஸவயா ।
ேத ைவ ஸmhnhயாந: phேராkhதா இதேர ேவஷதா⁴:॥ 153॥
நிthயmh ph³ரம நிராகாரmh நிrh³ணmh ஸthயசிth³த⁴நmh ।
ய:ஸாாthேத ேலாேக ³thவmh தshய ேஶாப⁴ேத ॥ 154॥
³phரஸாத³த:shவாthமnhயாthமாராமநிth ।
ஸமதா iµkhதிமாrhேக³ண shவாthமjhஞாநmh phரவrhதேத ॥ 155॥
ஆph³ரமshதmhப⁴பrhயnhதmh பரமாthமshவபகmh ।
shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ைசவ phரணமா ஜக³nhமயmh ॥ 156॥
வnhேத³ஹmh ஸchசிதா³நnhத³mh பா⁴வாதீதmh ஜக³th³³mh ।
நிthயmh rhணmh நிராகாரmh நிrh³ணmh shவாthமஸmhshதி²தmh ॥ 157॥
பராthபரதரmh th◌⁴யாேயnhநிthயமாநnhத³காரகmh ।
’த³யாகாஶமth◌⁴யshத²mh ஶுth³த⁴shப²கஸnhநிப⁴mh ॥ 158॥
shபா²ேக shபா²கmh பmh த³rhபேண த³rhபே யதா² ।
ததா²thமநி சிதா³காரமாநnhத³mh ேஸாऽஹthத ॥ 159॥
அŋh³Shட²மாthரmh ஷmh th◌⁴யாேயchச சிnhமயmh ’தி³ ।
தthர sh²ரதி ேயா பா⁴வ: iΝ தthகத²யா ேத ॥ 160॥
அேஜாऽஹமமேராऽஹmh ச யநாதி³நித⁴ேநா யஹmh ।
அவிகாரசிதா³நnhேதா³யணீயாnhமஹேதா மஹாnh ॥ 161॥
அrhவமபரmh நிthயmh shவயjhேயாதிrhநிராமயmh ।
விரஜmh பரமாகாஶmh th◌⁴வமாநnhத³மvhயயmh ॥ 162॥
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அேகா³சரmh ததா²ऽக³mhயmh நாமபவிவrhதmh ।
நி:ஶph³த³mh  விஜாநீயாthshவபா⁴வாth³ph³ரம பாrhவதி ॥ 163॥
யதா² க³nhத⁴shவபா⁴வாவthவmh கrhரஸுமாதி³ஷு ।
ஶீேதாShணthவshவபா⁴வthவmh ததா² ph³ரமணி ஶாவதmh ॥ 164॥
யதா² நிஜshவபா⁴ேவந Nhட³லகடகாத³ய: ।
ஸுவrhணthேவந திShட²nhதி ததா²ऽஹmh ph³ரம ஶாவதmh ॥ 165॥
shவயmh ததா²விேதா⁴ ⁴thவா shதா²தvhயmh யthரthரசிth ।
கீேடா ph◌⁴’ŋhக³இவ th◌⁴யாநாth³யதா² ப⁴வதி தாth³’ஶ:॥ 166॥
³th◌⁴யாநmh ததா² kh’thவா shவயmh ph³ரமமேயா ப⁴ேவth ।
பிNhேட³ பேத³ ததா²ேப iµkhதாshேத நாthர ஸmhஶய:॥ 167॥
பாrhவதீ உவாச ।
பிNhட³mh கிmh  மஹாேத³வ பத³mh கிmh ஸiµதா³’தmh ।
பாதீதmh ச பmh கிmh ஏததா³kh²யா ஶŋhகர ॥ 168॥
மஹாேத³வ உவாச ।
பிNhட³mh Nhட³நீ ஶkhதி: பத³mh ஹmhஸiµதா³’தmh ।
பmh பி³nh³தி jhேஞயmh பாதீதmh நிரஜநmh ॥ 169॥
பிNhேட³iµkhதா: பேத³iµkhதா ேப iµkhதா வராநேந ।
பாதீேத  ேய iµkhதாshேத iµkhதா நாthர ஸmhஶய:॥ 170॥
³rhth◌⁴யாேநைநவ நிthயmh ேத³ ph³ரமமேயா ப⁴ேவth ।
shதி²தச யthர thராபி iµkhேதாऽெஸௗ நாthர ஸmhஶய:॥ 171॥
jhஞாநmh shவாiνப⁴வ: ஶாnhதிrhைவராkh³யmh வkhth’தா th◌⁴’தி: ।
ஷTh³³ணவrhயkhேதா  ப⁴க³வாnh ³: phேய ॥ 172॥
³: ஶிேவா ³rhேத³ேவா ³rhப³nh:◌⁴ ஶmh ।
³ராthமா ³rhேவா ³ேராரnhயnhந விth³யேத ॥ 173॥
ஏகாகீ நிshph’ஹ: ஶாnhதசிnhதாஸூயாதி³வrhத: ।
பா³lhயபா⁴ேவந ேயா பா⁴தி ph³ரமjhஞாநீ ஸ உchயேத ॥ 174॥
ந ஸுக²mh ேவத³ஶாshthேரஷு ந ஸுக²mh மnhthரயnhthரேக ।
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³ேரா: phரஸாதா³த³nhயthர ஸுக²mh நாshதி மதேல ॥ 175॥
சாrhவாகைவShணவமேத ஸுக²mh phராபா⁴கேர ந  ।
³ேரா: பாதா³nhதிேக யth³வthஸுக²mh ேவதா³nhதஸmhமதmh ॥ 176॥
ந தthஸுக²mh ஸுேரnhth³ரshய ந ஸுக²mh சkhரவrhதிநாmh ।
யthஸுக²mh வீதராக³shய iµேநேரகாnhதவாந:॥ 177॥
நிthயmh ph³ரமரஸmh பீthவா th’phேதா ய: பரமாthமநி ।
இnhth³ரmh ச மnhயேத chச²mh nh’பாmh தthர கா கதா²॥ 178॥
யத: பரமைகவlhயmh ³மாrhேக³ண ைவ ப⁴ேவth ।
³ப⁴khதிரத: காrhயா ஸrhவதா³ ேமாகாŋhபி: ◌⁴ ॥ 179॥
ஏக ஏவாth³விதீேயாऽஹmh ³வாkhேயந நிசித: ।
ஏவமph◌⁴யshயதா நிthயmh ந ேஸvhயmh ைவ வநாnhதரmh ॥ 180॥
அph◌⁴யாஸாnhநிேஷணவmh ஸமாதி⁴மதி⁴க³chச²தி ।
ஆஜnhமஜநிதmh பாபmh தthேத³வ நயதி ॥ 181॥
கிமாவாஹநமvhயkhைத vhயாபகmh கிmh விஸrhஜநmh ।
அrhேதா ச கத²mh ஜா கத²mh th◌⁴யாநmh நிராமேய ॥ 182॥
³rhவிShiΝ:ஸththவமேயா ராஜஸசராநந: ।
தாமேஸா th³ரேபண sh’ஜthயவதி ஹnhதி ச ॥ 183॥
shவயmh ph³ரமமேயா ⁴thவா தthபரmh நாவேலாகேயth ।
பராthபரதரmh நாnhயth ஸrhவக³mh ச நிராமயmh ॥ 184॥
தshயாவேலாகநmh phராphய ஸrhவஸŋhக³விவrhத: ।
ஏகாகீ நிshph’ஹ: ஶாnhத:shதா²தvhயmh தthphரஸாத³த:॥ 185॥
லph³த⁴mh வாऽத² ந லph³த⁴mh வா shவlhபmh வா ப³ஹுலmh ததா² ।
நிShகாேமைநவ ேபா⁴khதvhயmh ஸதா³ஸnhShடமாநஸ:॥ 186॥
ஸrhவjhஞபத³thயாஹுrhேத³ ஸrhவமேயா ⁴வி ।
ஸதா³ऽநnhத:³ஸதா³ ஶாnhேதா ரமேத யthரthரசிth ॥ 187॥
யthைரவ திShட²ேத ேஸாऽபி ஸ ேத³ஶ: Nhயபா⁴ஜந: ।
iµkhதshய லணmh ேத³வி தவாkh³ேர கதி²தmh மயா ॥ 188॥
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உபேத³ஶshthவயmh ேத³வி ³மாrhேக³ண iµkhதித:³ ।
³ப⁴khதிshததா²thயாnhதா கrhதvhயா ைவ மநீபி: ◌⁴ ॥ 189॥
நிthயkhதாரய:ஸrhேவா ேவத³kh’thஸrhவேவத³kh’th ।
shவபரjhஞாநதா³தா ச தmh வnhேத³³வரmh ॥ 190॥
யth³யphயதீ⁴தா நிக³மா:ஷட³ŋhகா³ஆக³மா: phேய ।
அth◌⁴யாthமாதீ³நி ஶாshthராணி jhஞாநmh நாshதி ³mh விநா ॥ 191॥
ஶிவஜாரேதா வாபி விShiΝஜாரேதாऽத²வா ।
³தththவவிநேசthதthஸrhவmh vhயrhத²ேமவ  ॥ 192॥
ஶிவshவபமjhஞாthவா ஶிவஜா kh’தா யதி³ ।
ஸா ஜா நாமமாthரmh shயாchசிthரதீ³ப இவ phேய ॥ 193॥
ஸrhவmh shயாthஸப²லmh கrhம ³தீ³ாphரபா⁴வத: ।
³லாபா⁴thஸrhவலாேபா⁴ ³நsh பா³ஶ:॥ 194॥
³ந: பஶு: கீட: பதŋhேகா³ வkhமrhஹதி ।
ஶிவபmh shவபmh ச ந ஜாநாதி யதshshவயmh ॥ 195॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந ஸrhவஸŋhக³விவrhத: ।
விஹாய ஶாshthரஜாலாநி ³ேமவ ஸமாரேயth ॥ 196॥
நிரshதஸrhவஸnhேத³ேஹா ஏகீkh’thய ஸுத³rhஶநmh ।
ரஹshயmh ேயா த³rhஶயதி ப⁴ஜா ³வரmh ॥ 197॥
jhஞாநேநா ³shthயாjhேயா th²யாவாதி³ விட³mhப³க: ।
shவவிராnhதிmh ந ஜாநாதி பரஶாnhதிmh கேராதி கிmh ॥ 198॥
ஶிலாயா: கிmh பரmh jhஞாநmh ஶிலாஸŋhக⁴phரதாரேண ।
shவயmh தrhmh ந ஜாநாதி பரmh நிshதாரேயth கத²mh ॥ 199॥
ந வnhத³நீயாshேத கShடmh த³rhஶநாth³ph◌⁴ராnhதிகாரகா: ।
வrhஜேயதாnh ³nh ³ேர தீ⁴ராேநவ ஸமாரேயth ॥ 200॥
பாஷNh³ந: பாபரதா: நாshதிகா ேப⁴த³³th³த⁴ய: ।
shthலmhபடா ³ராசாரா: kh’தkh◌⁴நா ப³கvh’thதய:॥ 201॥
கrhமph◌⁴ரShடா:மாநShடா நிnhth³யதrhேகச வாதி³ந: ।
காந: khேராதி⁴நைசவ mhshராசNhடா:³ ஶடா²shததா²॥ 202॥

16 sanskritdocuments.org



³ கீ³தா

jhஞாநphதா ந கrhதvhயா மஹாபாபாshததா² phேய ।
ஏph◌⁴ேயா பி⁴nhேநா ³: ேஸvhய: ஏகப⁴khthயா விசாrhய ச ॥ 203॥
ஶிShயாத³nhயthர ேத³ேவஶி ந வேத³th³யshய கshயசிth ।
நராmh ச ப²லphராphெதௗ ப⁴khதிேரவ  காரணmh ॥ 204॥
³ேடா⁴ th³’ட⁴ச phதச ெமௗேநந ஸுஸமாத: ।
ஸkh’thகாமக³ெதௗ வாபி பசதா⁴ ³த:॥ 205॥
ஸrhவmh ³iµகா²lhலph³த⁴mh ஸப²லmh பாபநாஶநmh ।
யth³யதா³thமதmh வsh தthதth³th³ரvhயmh ந வசேயth ॥ 206॥
³ேத³வாrhபணmh வsh ேதந Shேடாऽsh ஸுvhரேத ।
³ேரா: பா³காmh iµth³ராmh லமnhthரmh ச ேகா³பேயth ॥ 207॥
நதாsh ேத நாத² பதா³ரவிnhத³mh
³th³தீ⁴nhth³யாphராணமேநாவேசாபி: ◌⁴ ।
யchசிnhthயேத பா⁴வித ஆthமkhெதௗ
iµiµபி:◌⁴ கrhமமேயாபஶாnhதேய ॥ 208॥
அேநந யth³ப⁴ேவthகாrhயmh தth³வதா³ தவ phேய ।
ேலாேகாபகாரகmh ேத³வி ெலௗகிகmh  விவrhஜேயth ॥ 209॥
ெலௗகிகாth³த⁴rhமேதா யாதி jhஞாநேநா ப⁴வாrhணேவ ।
jhஞாநபா⁴ேவ ச யthஸrhவmh கrhம நிShகrhம ஶாmhயதி ॥ 210॥
இமாmh  ப⁴khதிபா⁴ேவந பேட²th³ைவ iΝயாத³பி ।
கி²thவா யthphரதா³ேநந தthஸrhவmh ப²லமiνேத ॥ 211॥
³கீ³தாமாmh ேத³வி ’தி³ நிthயmh விபா⁴வய ।
மஹாvhயாதி⁴க³ைதrh:³ைக:²ஸrhவதா³ phரஜேபnhiµதா³॥ 212॥
³கீ³தாைரைககmh மnhthரராஜத³mh phேய ।
அnhேய ச விவிதா⁴ மnhthரா: கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 213॥
அநnhத ப²லமாphேநாதி ³கீ³தா ஜேபந  ।
ஸrhவபாபஹரா ேத³வி ஸrhவதா³th³rhயநாஶிநீ ॥ 214॥
அகாலmh’thஹrhth ச ஸrhவஸŋhகடநாஶிநீ ।
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யராஸ⁴தாதி³ேசாரvhயாkh◌⁴ரவிகா⁴திநீ ॥ 215॥
ஸrhேவாபth³ரவShடா²தி³³Shடேதா³ஷநிவாணீ ।
யthப²லmh ³ஸாnhநிth◌⁴யாthதthப²லmh பட²நாth³ப⁴ேவth ॥ 216॥
மஹாvhயாதி⁴ஹரா ஸrhவவி⁴ேத:th³தி⁴தா³ ப⁴ேவth ।
அத²வா ேமாஹேந வேய shவயேமவ ஜேபthஸதா³॥ 217॥
ஶ³rhவாஸேந ேத³வி யாஸேந ஶுph◌⁴ரகmhப³ேல ।
உபவிய தேதா ேத³வி ஜேபேத³காkh³ரமாநஸ:॥ 218॥
ஶுkhலmh ஸrhவthர ைவ phேராkhதmh வேய ரkhதாஸநmh phேய ।
பth³மாஸேந ஜேபnhநிthயmh ஶாnhதிவயகரmh பரmh ॥ 219॥
வshthராஸேந ச தா³th³rhயmh பாஷாேண ேராக³ஸmhப⁴வ: ।
ேமதி³nhயாmh :³க²மாphேநாதி காShேட² ப⁴வதி நிShப²லmh ॥ 220॥
kh’Shேந jhஞாநth³தி⁴rhேமாrhvhயாkh◌⁴ரசrhமணி ।
ஶாஸேந jhஞாநth³தி: ◌⁴ ஸrhவth³தி⁴sh கmhப³ேல ॥ 221॥
ஆkh³ேநyhயாmh கrhஷணmh ைசவ வாயvhயாmh ஶthநாஶநmh ।
ைநrh’thயாmh த³rhஶநmh ைசவ ஈஶாnhயாmh jhஞாநேமவ ச ॥ 222॥
உத³ŋhiµக:² ஶாnhதிஜphேய வேய rhவiµக²shததா² ।
யாmhேய  மாரணmh phேராkhதmh பசிேம ச த⁴நாக³ம:॥ 223॥
ேமாஹநmh ஸrhவ⁴தாநாmh ப³nhத⁴ேமாகரmh பரmh ।
ேத³வராjhஞாmh phயகரmh ராஜாநmh வஶமாநேயth ॥ 224॥
iµக²shதmhப⁴கரmh ைசவ ³நாmh ச விவrhத⁴நmh ।
³Shகrhமநாஶநmh ைசவ ததா²ஸthகrhமth³தி⁴த³mh ॥ 225॥
phரth³த⁴mh ஸாத⁴ேயthகாrhயmh நவkh³ரஹப⁴யாபஹmh ।
:³shவphநநாஶநmh ைசவ ஸுshவphநப²லதா³யகmh ॥ 226॥
ேமாஹஶாnhதிகரmh ைசவ ப³nhத⁴ேமாகரmh பரmh ।
shவபjhஞாநநிலயmh கீ³தாஶாshthரத³mh ஶிேவ ॥ 227॥
யmh யmh சிnhதயேத காமmh தmh தmh phராphேநாதி நிசயmh ।
நிthயmh ெஸௗபா⁴kh³யத³mh Nhயmh தாபthரயலாபஹmh ॥ 228॥
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ஸrhவஶாnhதிகரmh நிthயmh ததா² வnhth◌⁴யா ஸுthரத³mh ।
அைவத⁴vhயகரmh shthmh ெஸௗபா⁴kh³யshய விவrhத⁴நmh ॥ 229॥
ஆராேராkh³யைமவrhயmh thரெபௗthரphரவrhத⁴நmh ।
நிShகாமஜாபீ வித⁴வா பேட²nhேமாமவாphiνயாth ॥ 230॥
அைவத⁴vhயmh ஸகாமா  லப⁴ேத சாnhயஜnhமநி ।
ஸrhவ:³க²மயmh விkh◌⁴நmh நாஶேயthதாபஹாரகmh ॥ 231॥
ஸrhவபாபphரஶமநmh த⁴rhமகாமாrhத²ேமாத³mh ।
யmh யmh சிnhதயேத காமmh தmh தmh phராphேநாதி நிசிதmh ॥ 232॥
காmhயாநாmh காமேத⁴iνrhைவ கlhபிேத கlhபபாத³ப: ।
சிnhதாமணிசிnhதிதshய ஸrhவமŋhக³ளகாரகmh ॥ 233॥
கி²thவா ஜேயth³யsh ேமாயமவாphiνயாth ।
³ப⁴khதிrhவிேஶேஷண ஜாயேத ’தி³ஸrhவதா³॥ 234॥
ஜபnhதி ஶாkhதா: ெஸௗராச கா³ணபthயாச ைவShணவா: ।
ைஶவா: பாஶுபதா:ஸrhேவ ஸthயmh ஸthயmh ந ஸmhஶய:॥ 235॥
॥ இதி shகnhத³ராேண உthதரக²Nhேட³ உமாமேஹவர ஸmhவாேத³
 ³கீ³தாயாmh th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥

॥ th’தீய:அth◌⁴யாய:॥
அத² காmhயஜபshதா²நmh கத²யா வராநேந ।
ஸாக³ராnhேத ஸதீேர தீrhேத²ஹஹராலேய ॥ 236॥
ஶkhதிேத³வாலேய ேகா³Shேட²ஸrhவேத³வாலேய ஶுேப⁴ ।
வடshய தா⁴thrhயா ேல வா மேட² vh’nhதா³வேந ததா²॥ 237॥
பவிthேர நிrhமேல ேத³ேஶ நிthயாiνShடா²நேதாऽபி வா ।
நிrhேவத³ேநந ெமௗேநந ஜபேமதth ஸமாரேப⁴th ॥ 238॥
ஜாphேயந ஜயமாphேநாதி ஜபth³தி⁴mh ப²லmh ததா² ।
நmh கrhம thயேஜthஸrhவmh க³rhதshதா²நேமவ ச ॥ 239॥
மஶாேந பி³lhவேல வா வடலாnhதிேக ததா² ।
th³th◌⁴யnhதி காநேக ேல தvh’shய ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 240॥
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பீதாஸநmh ேமாஹேந  யதmh சாபி⁴சாேக ।
jhேஞயmh ஶுkhலmh ச ஶாnhthயrhத²mh வேய ரkhதmh phரகீrhதிதmh ॥ 241॥
ஜபmh நாஸநmh rhவth நகrhமப²லphரத³mh ।
³கீ³தாmh phரயாேண வா ஸŋhkh³ராேம ஸŋhகேட ॥ 242॥
ஜபnh ஜயமவாphேநாதி மரேண iµkhதிதா³யிகா ।
ஸrhவகrhமாணி th³th◌⁴யnhதி ³thேர ந ஸmhஶய:॥ 243॥
³மnhthேரா iµேக² யshய தshய th³th◌⁴யnhதி நாnhயதா² ।
தீ³யா ஸrhவகrhமாணி th³th◌⁴யnhதி ³thரேக ॥ 244॥
ப⁴வலவிநாஶாய சாShடபாஶநிvh’thதேய ।
³கீ³தாmhப⁴ shநாநmh தththவjhஞ:ேத ஸதா³॥ 245॥
ஸ ஏவmh ஸth³³:ஸாாth ஸத³ஸth³ph³ரமவிthதம: ।
தshய shதா²நாநி ஸrhவாணி பவிthராணி ந ஸmhஶய:॥ 246॥
ஸrhவஶுth³த: ◌⁴ பவிthேராऽெஸௗ shவபா⁴வாth³யthர திShட²தி ।
தthர ேத³வக³:ஸrhேவ ேthரபீேட² சரnhதி ச ॥ 247॥
ஆஸநshதா:² ஶயாநா வா க³chச²nhதshதிShட²nhேதாऽபி வா ।
அவாடா⁴ க³ஜாடா: ◌⁴ ஸுஷுphதா ஜாkh³ரேதாऽபி வா ॥ 248॥
ஶுசி⁴தா jhஞாநவnhேதா ³கீ³தா ஜபnhதி ேய ।
ேதஷாmh த³rhஶநஸmhshபrhஷாth தி³vhயjhஞாநmh phரஜாயேத ॥ 249॥
ஸiµth³ேர ைவ யதா² ேதாயmh ேர ரmh ஜேல ஜலmh ।
பி⁴nhேந mhேப⁴ யதா²காஶmh ததா²ऽऽthமா பரமாthமநி ॥ 250॥
தைத²வ jhஞாநவாnh வ: பரமாthமநி ஸrhவதா³ ।
ஐkhேயந ரமேத jhஞாநீ யthர thர தி³வாநிஶmh ॥ 251॥
ஏவmhவிேதா⁴ மஹாkhத:ஸrhவthர வrhதேத ஸதா³ ।
தshமாthஸrhவphரகாேரண ³ப⁴khதிmh ஸமாசேரth ॥ 252॥
³ஸnhேதாஷேத³வ iµkhேதா ப⁴வதி பாrhவதி ।
அணிமாதி³ஷு ேபா⁴khth’thவmh kh’பயா ேத³வி ஜாயேத ॥ 253॥
ஸாmhேயந ரமேத jhஞாநீ தி³வா வா யதி³ வா நிஶி ।
ஏவmhவிேதா⁴ மஹாெமௗநீ thைரேலாkhயஸமதாmh vhரேஜth ॥ 254॥
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அத²ஸmhஸாண:ஸrhேவ ³கீ³தாஜேபந  ।
ஸrhவாnh காமாmhsh ⁴ஜnhதி thஸthயmh மம பா⁴தmh ॥ 255॥
ஸthயmh ஸthயmh ந:ஸthயmh த⁴rhமஸாரmh மேயாதி³தmh ।
³கீ³தாஸமmh shேதாthரmh நாshதி தththவmh ³ேரா: பரmh ॥ 256॥
³rhேத³ேவா ³rhத⁴rhேமா ³ெரௗ நிShடா² பரmh தப: ।
³ேரா: பரதரmh நாshதி thவாரmh கத²யா ேத ॥ 257॥
த⁴nhயா மாதா பிதா த⁴nhேயா ேகா³thரmh த⁴nhயmh ேலாth³ப⁴வ: ।
த⁴nhயா ச வஸுதா⁴ ேத³வி யthர shயாth³³ப⁴khததா ॥ 258॥
ஆகlhபஜnhம ேகாநாmh யjhஞvhரததப:khயா: ।
தா:ஸrhவா:ஸப²லா ேத³வி ³ஸnhேதாஷமாthரத:॥ 259॥
ஶரnhth³யmh phராணசாrhத:²shவஜநப³nh⁴தா ।
மாth’லmh பிth’லmh ³ேரவ ந ஸmhஶய:॥ 260॥
மnhத³பா⁴kh³யா யஶkhதாச ேய ஜநா நாiνமnhவேத ।
³ேஸவாஸு விiµகா:² பchயnhேத நரேகஶுெசௗ ॥ 261॥
விth³யா த⁴நmh ப³லmh ைசவ ேதஷாmh பா⁴kh³யmh நிரrhத²கmh ।
ேயஷாmh ³kh’பா நாshதி அேதா⁴ க³chச²nhதி பாrhவதீ ॥ 262॥
ph³ரமா விShiΝச th³ரச ேத³வதா: பிth’கிnhநரா: ।
th³த⁴சாரணயாச அnhேய ச iµநேயா ஜநா:॥ 263॥
³பா⁴வ: பரmh தீrhத²மnhயrhத²mh நிரrhத²கmh ।
ஸrhவதீrhத²மயmh ேத³வி ³ேராசரmh³ஜmh ॥ 264॥
கnhயாேபா⁴க³ரதா மnhதா:³shவகாnhதாயா: பராŋhiµகா:² ।
அத: பரmh மயா ேத³வி கதி²தnhந மம phேய ॥ 265॥
இத³mh ரஹshயமshபShடmh வkhதvhயmh ச வராநேந ।
ஸுேகா³phயmh ச தவாkh³ேர  மமாthமphதேய ஸதி ॥ 266॥
shவாiµkh²யக³ேணஶாth³யாnh ைவShணவாதீ³mhச பாrhவதி ।
ந வkhதvhயmh மஹாமாேய பாத³shபrhஶmh Shவ ேம ॥ 267॥
அப⁴khேத வசேக ⁴rhேத பாஷNhேட³ நாshதிகாதி³ஷு ।
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மநஸாऽபி ந வkhதvhயா ³கீ³தா கதா³சந ॥ 268॥
³ரேவா ப³ஹவ:ஸnhதி ஶிShயவிthதாபஹாரகா: ।
தேமகmh ³rhலப⁴mh மnhேய ஶிShய’thதாபஹாரகmh ॥ 269॥
சாrhயவாnh விேவகீ ச அth◌⁴யாthமjhஞாநவாnh ஶுசி: ।
மாநஸmh நிrhமலmh யshய ³thவmh தshய ேஶாப⁴ேத ॥ 270॥
³ரேவா நிrhமலா: ஶாnhதா:ஸாத⁴ேவா தபா⁴ண: ।
காமkhேராத⁴விநிrhiµkhதா:ஸதா³சாரா:ேதnhth³யா:॥ 271॥
ஸூசகாதி³phரேப⁴ேத³ந ³ரேவா ப³ஹுதா⁴ shmh’தா: ।
shவயmh ஸmhயkh பயாத² தththவநிShட²mh ப⁴ேஜthஸுதீ: ◌⁴ ॥ 272॥
வrhணஜாலத³mh தth³வth³பா³யஶாshthரmh  ெலௗகிகmh ।
யshnh ேத³வி ஸமph◌⁴யshதmh ஸ ³:ஸுசக:shmh’த:॥ 273॥
வrhரேமாசிதாmh விth³யாmh த⁴rhமாத⁴rhமவிதா⁴யிநீmh ।
phரவkhதாரmh ³mh விth³தி⁴ வாசகmh thவிதி பாrhவதி ॥ 274॥
பசாrhயாதி³மnhthராiµபேத³Shடா  பாrhவதி ।
ஸ ³rhேபா³த⁴ேகா ⁴யா³ப⁴ேயாரயiµthதம:॥ 275॥
ேமாஹமாரணவயாதி³chச²மnhthேராபத³rhஶிநmh ।
நிth³த⁴³thயாஹு: பNh³தாshதththவத³rhஶிந:॥ 276॥
அநிthயதி நிrhதி³ய ஸmhஸாரmh ஸŋhகடாலயmh ।
ைவராkh³யபத²த³rhஶீ ய:ஸ ³rhவித: phேய ॥ 277॥
தththவமshயாதி³வாkhயாநாiµபேத³Shடா  பாrhவதி ।
காரkh²ேயா ³: phேராkhேதா ப⁴வேராக³நிவாரக:॥ 278॥
ஸrhவஸnhேத³ஹஸnhேதா³ஹநிrhலநவிசண: ।
ஜnhமmh’thப⁴யkh◌⁴ேநா ய:ஸ ³: பரேமா மத:॥ 279॥
ப³ஹுஜnhமkh’தாth Nhயாlhலph◌⁴யேதऽெஸௗ மஹா³: ।
லph³th◌⁴வாऽiµmh ந நrhயாதி ஶிShய:ஸmhஸாரப³nhத⁴நmh ॥ 280॥
ஏவmh ப³ஹுவிதா⁴ ேலாேக ³ரவ:ஸnhதி பாrhவதி ।
ேதஷு ஸrhவphரயthேநந ேஸvhேயா  பரேமா ³:॥ 281॥
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நிth³த⁴³ஶிShயsh ³Shடஸŋhகlhப³த: ।
ph³ரமphரலயபrhயnhதmh ந நrhயாதி மrhthயதாmh ॥ 282॥
ஏவmh thவா மஹாேத³வீ மஹாேத³வவசshததா² ।
அthயnhதவிவலமநா ஶŋhகரmh பph’chச²தி ॥ 283॥
பாrhவthவாச ।
நமshேத ேத³வேத³வாthர ேராதvhயmh கிசித³shதி ேம ।
thவா thவth³வாkhயம⁴நா ph◌⁴’ஶmh shயாth³விவலmh மந:॥ 284॥
shவயmh டா⁴ mh’thபீ⁴தா:ஸுkh’தாth³விரதிmh க³தா: ।
ைத³வாnhநிth³த⁴³கா³ யதி³ ேதஷாmh  கா க³தி:॥ 285॥
 மஹாேத³வ உவாச ।
iΝ தththவத³mh ேத³வி யதா³shயாth³விரேதா நர: ।
ததா³ऽஸாவதி⁴காதி phேராchயேத திமshதைக:॥ 286॥
அக²Nhைட³கரஸmh ph³ரம நிthயiµkhதmh நிராமயmh ।
shவshnh ஸnhத³rhஶிதmh ேயந ஸ ப⁴ேவத³shயmh ேத³ஶிக:॥ 287॥
ஜலாநாmh ஸாக³ேரா ராஜா யதா² ப⁴வதி பாrhவதி ।
³mh தthர ஸrhேவஷாmh ராஜாயmh பரேமா ³:॥ 288॥
ேமாஹாதி³ரத: ஶாnhேதா நிthயth’phேதா நிராரய: ।
th’ணீkh’தph³ரமவிShiΝைவப⁴வ: பரேமா ³:॥ 289॥
ஸrhவகாலவிேத³ேஶஷு shவதnhthேரா நிசலshஸுகீ² ।
அக²Nhைட³கரஸாshவாத³th’phேதா  பரேமா ³:॥ 290॥
th³ைவதாth³ைவதவிநிrhiµkhத:shவாiν⁴திphரகாஶவாnh ।
அjhஞாநாnhத⁴தமேச²thதா ஸrhவjhஞ: பரேமா ³:॥ 291॥
யshய த³rhஶநமாthேரண மநஸ:shயாth phரஸnhநதா ।
shவயmh ⁴யாth th◌⁴’திஶாnhதி:ஸ ப⁴ேவth பரேமா ³:॥ 292॥
th³தி⁴ஜாலmh ஸமாேலாkhய ேயாகி³நாmh மnhthரவாதி³நாmh ।
chசா²காரமேநாvh’thதிrhயshயாெஸௗ பரேமா ³:॥ 293॥
shவஶரmh ஶவmh பயnh ததா²shவாthமாநமth³வயmh ।
ய:shthகநகேமாஹkh◌⁴ந:ஸ ப⁴ேவth பரேமா ³:॥ 294॥
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ெமௗநீ வாkh³தி தththவjhேஞா th³விதா⁴⁴chch²’iΝ பாrhவதி ।
ந கசிnhெமௗநிநா லாேபா⁴ ேலாேகऽshnhப⁴வதி phேய ॥ 295॥
வாkh³ thகடஸmhஸாரஸாக³ேராthதாரணம: ।
யேதாெஸௗ ஸmhஶயchேச²thதா ஶாshthரkhthயiν⁴திபி:◌⁴ ॥ 296॥
³நாமஜபாth³ேத³வி ப³ஹுஜnhமrhதாnhயபி ।
பாபாநி விலயmh யாnhதி நாshதி ஸnhேத³ஹமNhவபி ॥ 297॥
³ேராshஸth³’ஶmh ைத³வmh ³ேராஸth³’ஶ: பிதா ।
³th◌⁴யாநஸமmh கrhம நாshதி நாshதி மதேல ॥ 298॥
லmh த⁴நmh ப³லmh ஶாshthரmh பா³nhத⁴வாshேஸாத³ரா இேம ।
மரேண ேநாபjhயnhேத ³ேரேகா  தாரக:॥ 299॥
லேமவ பவிthரmh shயாth ஸthயmh shவ³ேஸவயா ।
th’phதா:shshஸகலா ேத³வா ph³ரமாth³யா ³தrhபth ॥ 300॥
³ேரேகா  ஜாநாதி shவபmh ேத³வமvhயயmh ।
தjhjhஞாநmh யthphரஸாேத³ந நாnhயதா² ஶாshthரேகாபி: ◌⁴ ॥ 301॥
shவபjhஞாநஶூnhேயந kh’தமphயkh’தmh ப⁴ேவth ।
தேபாஜபாதி³அkhmh ேத³வி ஸகலmh பா³லஜlhபவth ॥ 302॥
ஶிவmh ேகசிth³த⁴mh ேகசிth³விதி⁴mh ேகசிth ேகசந ।
ஶkhதிmh ேத³வதி jhஞாthவா விவத³nhதி vh’தா² நரா:॥ 303॥
ந ஜாநnhதி பரmh தththவmh ³தீ³ாபராŋhiµகா:² ।
ph◌⁴ராnhதா: பஶுஸமா ேயேத shவபjhஞாநவrhதா:॥ 304॥
தshமாthைகவlhயth³th◌⁴யrhத²mh ³ேமவ ப⁴ேஜthphேய ।
³mh விநா ந ஜாநnhதி டா⁴shதthபரமmh பத³mh ॥ 305॥
பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
யnhேத ஸrhவகrhமாணி ³ேரா: கணயா ஶிேவ ॥ 306॥
kh’தாயா ³ப⁴khேதsh ேவத³ஶாshthராiνஸாரத: ।
iµchயேத பாதகாth³ேகா⁴ராth³³ப⁴khேதா விேஶஷத:॥ 307॥
:³ஸŋhக³mh ச பthயjhய பாபகrhம பthயேஜth ।
சிthதசிநத³mh யshய தீ³ா விதீ⁴யேத ॥ 308॥
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சிthதthயாக³நிkhதச khேராத⁴க³rhவவிவrhத: ।
th³ைவதபா⁴வபthயாகீ³ தshய தீ³ா விதீ⁴யேத ॥ 309॥
ஏதlhலண ஸmhkhதmh ஸrhவ⁴தேத ரதmh ।
நிrhமலmh விதmh யshய தshய தீ³ா விதீ⁴யேத ॥ 310॥
khயயா சாnhவிதmh rhவmh தீ³ாஜாலmh நிபிதmh ।
மnhthரதீ³ாபி⁴rhrhத⁴ ஸாŋhேகா³பாŋhக³ ஶிேவாதி³தmh ॥ 311॥
khயயா shயாth³விரதாmh ³ஸாjhயதா³யிநீmh ।
³தீ³ாmh விநா ேகா வா ³thவாசாரபாலக:॥ 312॥
ஶkhேதா ந சாபி ஶkhேதா வா ைத³ஶிகாŋhkh◌⁴ஸமாரயாth ।
தshய ஜnhமாshதி ஸப²லmh ேபா⁴க³ேமாப²லphரத³mh ॥ 313॥
அthயnhதசிthதபkhவshய ரth³தா⁴ப⁴khதிதshய ச ।
phரவkhதvhயத³mh ேத³வி மமாthமphதேய ஸதா³॥ 314॥
ரஹshயmh ஸrhவஶாshthேரஷு கீ³தாஶாshthரத³mh ஶிேவ ।
ஸmhயkhபய வkhதvhயmh ஸாத⁴கshய மth³யாthமந:॥ 315॥
ஸthகrhமபபாகாchச சிthதஶுth³த⁴shய தீ⁴மத: ।
ஸாத⁴கshையவ வkhதvhயா ³கீ³தா phரயthநத:॥ 316॥
நாshதிகாய kh’தkh◌⁴நாய தா³mhபி⁴காய ஶடா²ய ச ।
அப⁴khதாய விப⁴khதாய ந வாchேயயmh கதா³சந ॥ 317॥
shthேலாபாய rhகா²ய காேமாபஹதேசதேஸ ।
நிnhத³காய ந வkhதvhயா ³கீ³தா shவபா⁴வத:॥ 318॥
ஸrhவ பாபphரஶமநmh ஸrhேவாபth³ரவவாரகmh ।
ஜnhமmh’thஹரmh ேத³வி கீ³தாஶாshthரத³mh ஶிேவ ॥ 319॥
திஸாரத³mh ேத³வி ஸrhவiµkhதmh ஸமாஸத: ।
நாnhயதா²ஸth³க³தி: mhஸாmh விநா ³பத³mh ஶிேவ ॥ 320॥
ப³ஹுஜnhமkh’தாthபாத³யமrhேதா² ந ேராசேத ।
ஜnhமப³nhத⁴நிvh’thயrhத²mh ³ேமவ ப⁴ேஜthஸதா³॥ 321॥
அஹேமவ ஜக³thஸrhவமஹேமவ பரmh பத³mh ।
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ஏதjhjhஞாநmh யேதா ⁴யாthதmh ³mh phரணமாmhயஹmh ॥ 322॥
அலmh விகlhைபரஹேமவ ேகவேலா மயி shதி²தmh விவத³mh சராசரmh ।
இத³mh ரஹshயmh மம ேயந த³rhஶிதmh ஸ வnhத³நீேயா ³ேரவ ேகவலmh ॥ 323॥
யshயாnhதmh நாதி³மth◌⁴யmh ந  கரசரணmh நாமேகா³thரmh ந ஸூthரmh ।
ேநா ஜாதிrhைநவ வrhே ந ப⁴வதி ேஷா ேநா நmhஸmh ந ச shth ॥ 324॥
நாகாரmh ேநா விகாரmh ந  ஜநிமரணmh நாshதி Nhயmh ந பாபmh ।
ேநாऽதththவmh தththவேமகmh ஸஹஜஸமரஸmh ஸth³³mh தmh நமா ॥ 325॥
நிthயாய ஸthயாய சிதா³thமகாய நvhயாய ப⁴vhயாய பராthபராய ।
ஶுth³தா⁴ய ³th³தா⁴ய நிரஜநாய நேமாऽshய நிthயmh ³ேஶக²ராய ॥ 326॥
ஸchசிதா³நnhத³பாய vhயாபிேந பரமாthமேந ।
நம:³நாதா²ய phரகாஶாநnhத³rhதேய ॥ 327॥
ஸthயாநnhத³shவபாய ேபா³ைத⁴கஸுக²காேண ।
நேமா ேவதா³nhதேவth³யாய ³ரேவ ³th³தி⁴ஸாேண ॥ 328॥
நமshேத நாத² ப⁴க³வnh ஶிவாய ³பிேண ।
விth³யாவதாரஸmhth³th◌⁴ைய shவீkh’தாேநகவிkh³ரஹ ॥ 329॥
நவாய நவபாய பரமாrhைத²கபிேண ।
ஸrhவாjhஞாநதேமாேப⁴த³பா⁴நேவ சிth³க⁴நாய ேத ॥ 330॥
shவதnhthராய த³யாkhlh’phதவிkh³ரஹாய ஶிவாthமேந ।
பரதnhthராய ப⁴khதாநாmh ப⁴vhயாநாmh ப⁴vhயபிேண ॥ 331॥
விேவகிநாmh விேவகாய விமrhஶாய விமrhஶிநாmh ।
phரகாஶிநாmh phரகாஶாய jhஞாநிநாmh jhஞாநபிேண ॥ 332॥
ரshதthபாrhவேயா: ph’Shேட² நமshrhயா³பrhயத: ◌⁴ ।
ஸதா³ மchசிthதேபண விேத⁴ ப⁴வதா³ஸநmh ॥ 333॥
³mh பரமாநnhத³mh வnhேத³யாநnhத³விkh³ரஹmh ।
யshய ஸnhநிதி⁴மாthேரண சிதா³நnhதா³ய ேத மந:॥ 334॥
நேமாऽsh ³ரேவ ph◌⁴யmh ஸஹஜாநnhத³பிேண ।
யshய வாக³mh’தmh ஹnhதி விஷmh ஸmhஸாரஸmhjhஞகmh ॥ 335॥
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நாநாkhேதாபேத³ேஶந தாதா ஶிShயமnhததி: ।
தthkh’தாஸாரேவேத³ந ³சிthபத³மchதmh ॥ 336॥
அchதாய மநshph◌⁴யmh ³ரேவ பரமாthமேந ।
ஸrhவதnhthரshவதnhthராய சிth³க⁴நாநnhத³rhதேய ॥ 337॥
நேமாchதாய ³ரேவ விth³யாவிth³யாshவபிேண ।
ஶிShயஸnhமாrhக³படேவ kh’பாபீஷnhத⁴ேவ ॥ 338॥
ஓமchதாய ³ரேவ ஶிShயஸmhஸாரேஸதேவ ।
ப⁴khதகாrhையகmhஹாய நமshேத சிthஸுகா²thமேந ॥ 339॥
³நாமஸமmh ைத³வmh ந பிதா ந ச பா³nhத⁴வா: ।
³நாமஸம:shவா ேநth³’ஶmh பரமmh பத³mh ॥ 340॥
ஏகாரphரதா³தாரmh ேயா ³mh ைநவ மnhயேத ।
வாநேயாநிஶதmh க³thவா சாNhடா³ேலShவபி ஜாயேத ॥ 341॥
³thயாகா³th³ப⁴ேவnhmh’thrhமnhthரthயாகா³th³த³th³ரதா ।
³மnhthரபthயாகீ³ ெரௗரவmh நரகmh vhரேஜth ॥ 342॥
ஶிவkhேராதா⁴th³³shthராதா ³khேராதா⁴chசி²ேவா ந  ।
தshமாthஸrhவphரயthேநந ³ேராராjhஞா ந லŋhக⁴ேயth ॥ 343॥
ஸmhஸாரஸாக³ரஸiµth³த⁴ரணகமnhthரmh
ph³ரமாதி³ேத³வiµநிதth³த⁴மnhthரmh ।
தா³th³rhய:³க²ப⁴வேராக³விநாஶமnhthரmh
வnhேத³ மஹாப⁴யஹரmh ³ராஜமnhthரmh ॥ 344॥
ஸphதேகாமஹாமnhthராசிthதவிph◌⁴ரmhஶகாரகா: ।
ஏக ஏவ மஹாமnhthேரா ³thயரth³வயmh ॥ 345॥
ஏவiµkhthவா மஹாேத³வ: பாrhவதீmh நரph³ரவீth ।
இத³ேமவ பரmh தththவmh iΝ ேத³வி ஸுகா²வஹmh ॥ 346॥
³தththவத³mh ேத³வி ஸrhவiµkhதmh ஸமாஸத: ।
ரஹshயத³மvhயkhதnhந வேத³th³யshய கshயசிth ॥ 347॥
ந mh’ஷா shயாதி³யmh ேத³வி ம³khதி:ஸthயபிணீ ।
³கீ³தாஸமmh shேதாthரmh நாshதி நாshதி மதேல ॥ 348॥
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³கீ³தாமாmh ேத³வி ப⁴வ:³க²விநாஶிநீmh ।
³தீ³ாவிநshய ரேதா ந பேட²th khவசிth ॥ 349॥
ரஹshயமthயnhதரஹshயேமதnhந பாபிநா லph◌⁴யத³mh மேஹவ ।
அேநகஜnhமாrhதNhயபாகாth³³ேராsh தththவmh லப⁴ேத மiνShய:॥ 350॥
யshய phரஸாதா³த³ஹேமவ ஸrhவmh
மyhேயவ ஸrhவmh பகlhபிதmh ச ।
இthத²mh விஜாநா ஸதா³thமபmh
kh³தshயாŋhkh◌⁴பth³மmh phரணேதாऽsh நிthயmh ॥ 351॥
அjhஞாநதிராnhத⁴shய விஷயாkhராnhதேசதஸ: ।
jhஞாநphரபா⁴phரதா³ேநந phரஸாத³mh  ேம phரேபா⁴ ॥ 352॥
॥ இதி ³கீ³தாயாmh th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥
॥ இதி shகnhத³ராேண உthதரக²Nhேட³ ஈவரபாrhவதீ
ஸmhவாேத³³கீ³தா ஸமாphத ॥
॥³த³thதாthேரயாrhபணமsh ॥
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