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Shri Shiva-PadadikeshAnta Stuti

ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

கlhயாணmh ேவா வித⁴thதாmh கடகதடலஸthகlhபவாநிஜ-
khடா³ஸmhஸkhதவிth³யாத⁴ரநிவஹவ⁴கீ³தth³ராபதா³ந: ।
தாைரrhேஹரmhப³நாைத³shதரதநிநத³thதாரகாராதிேககீ-
ைகலாஸஶrhவநிrhvh’thயபி⁴ஜநகபத³shஸrhவதா³ பrhவேதnhth³ர: ॥ 1॥
யshய phராஹுshshவபmh ஸகலதி³விஷதா³mh ஸாரஸrhவshவேயாக³mh
யthேயஷுஶாrhŋhக³த⁴nhவா ஸமஜநி ஜக³தாmh ரேண ஜாக³க: ।
ெமௗrhவீ த³rhவீகராமபி ச பph³’ட: ◌⁴ shthரயீ ஸா ச லயmh
ேஸாऽvhயாத³vhயாஜமshமாநஶிவபி⁴த³நிஶmh நாகிநாmh பிநாக: ॥ 2॥
ஆதŋhகாேவக³ஹா ஸகலதி³விஷதா³மŋhkh◌⁴பth³மாரயாmh
மாதŋhகா³th³kh³ரைத³thயphரகரதiνக³லth³ரkhததா⁴ராthததா⁴ர: ।
khர:ஸூராதாநாமபி ச பப⁴வmh shவீயபா⁴ஸா விதnhவnh
ேகா⁴ராகார:டா²ேரா th³’ட⁴தர³தாkh²யாடவீmh பாடேயnhந: ॥ 3॥
காலாராேத: கராkh³ேர kh’தவஸதிரஶாணஶாேதா mh
காேல காேல லாth³ phரவரதநயயா கlhபிதshேநஹேலப: ।
பாயாnhந: பாவகாrhசி:phரஸரஸக²iµக:² பாபஹnhதா நிதாnhதmh
ஶூலபாத³ேஸவாப⁴ஜநபர’தா³mh பாலைநகாnhதஶீல:॥ 4॥ ப⁴ஜநரஸஜுஷாmh
ேத³வshயாŋhகாரயாயா:லகி³³rhேநthரேகாணphரசார-
phரshதாராநthதா³ராnh பிப²ஷுவ ேயா நிthயமthயாத³ேரண ।
ஆத⁴thேத ப⁴ŋhகி³ŋhைக³ரநிஶமவயைவரnhதரŋhக³mh ஸேமாத³mh
ேஸாமாபீட³shய ேஸாऽயmh phரதி³ஶ ஶலmh பாணிரŋhக:³ரŋhக:³ ॥ 5॥
கNhட²phராnhதாவஸjhஜthகநகமயமஹாக⁴Nhகாேகா⁴ரேகா⁴ைஷ:

கNhடா²ராைவரNhைட²ரபி ப⁴தஜக³chசkhரவாலாnhதரால: ।
சNhட:³ phேராth³த³Nhட³ஶ ◌்’ŋhக:³ கத³கப³ேதாthŋhக³ைகலாஸஶ ◌்’ŋhக:³
கNhேட² காலshய வாஹ: ஶமய ³தmh ஶாவத: ஶாkhகேரnhth³ர: ॥ 6॥ ஶமயதி
ஶமலmh
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ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

நிrhயth³தா³நாmh³தா⁴ராபமலதர⁴தேலாலmhப³பா
ஜ²ŋhகா³ைர: ஶŋhகராth³ேர: ஶிக²ரஶதத³: ரயnh⁴ேகா⁴ைஷ: ।
ஶாrhவshெஸௗவrhணைஶலphரதிமph’²வshஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஹrhதா
ஶrhவாNhயா: rhவஸூiνshஸ ப⁴வ ப⁴வதாmh shவshதிேதா³ஹshதிவkhthர: ॥ 7॥
ய: Nhையrhேத³வதாநாmh ஸமஜநி ஶிவேயாலாkh◌⁴யவீைரகமthயாth var

வீrhையகமthயாth]
யnhநாmhநி யமாேண தி³திஜப⁴டக⁴டா பீ⁴திபா⁴ரmh ப⁴ஜnhேத ।
⁴யாthேஸாऽயmh வி⁴thைய நிஶிதஶரஶிகா²பாதkhெரௗசைஶல-

shஸmhஸாராகா³த⁴ேபாத³ரபதிதஸiµthதாரகshதாரகா: ॥ 8॥
ஆட⁴phெரௗட⁴ேவக³phரவிதபவநmh ŋhக³ŋhக³mh ரŋhக³mh
ேசலmh நீலmh வஸாந: கரதலவிலஸthகாNhட³ேகாத³Nhட³த³Nhட:³ ।
ராக³th³ேவஷாதி³நாநாவித⁴mh’க³படபீ⁴திkh’th³⁴தப⁴rhதா
rhவnhநாேக²டலாmh பலஸ மந: காநேந மாமகீேந ॥ 9॥
அmhேபா⁴ஜாph◌⁴யாmh ச ரmhபா⁴ரத²சரணலதாth³வnhth³வmhபீ⁴nhth³ரmhைப⁴-
rhபி³mhேப³ேநnhேதா³ச கmhேபா³ப விலஸதா விth³ேமேthபலாph◌⁴யாmh ।
அmhேபா⁴ேத³நாபி ஸmhபாதி³தiµபஜநிதாட³mhப³ரmh ஶmhப³ராேர:
ஶmhேபா⁴shஸmhேபா⁴க³ேயாkh³யmh கிமபி த⁴நத³mh ஸmhப⁴ேவthஸmhபேத³ ந: ॥ 10॥
ேவணீெஸௗபா⁴kh³யவிshமாபிததபநஸுதாசாேவணீவிலாஸா-
nhவாணீநிrh⁴தவாணீகரதலவிth◌⁴’ேதாதா³ரவீவிராவாnh ।
ஏணீேநthராnhதப⁴ŋhகீ³நிரஸநநிபாŋhக³ேகாiνபாேஸ
ேஶாnh phராiν³ட⁴phரதிநவஸுஷமாகnhத³லாநிnh³ெமௗல: ॥ 11॥
nh’thதாரmhேப⁴ஷு ஹshதாஹதiµரஜதி⁴th³தி⁴ŋhkh’ைதரthதா³ைர-
சிthதாநnhத³mh வித⁴thேத ஸத³ ப⁴க³வதshஸnhததmh யshஸ நnhதீ³ ।
சNh³ஶாth³யாshததா²nhேய சர³ணக³ணphராணிதshவாஸthகா-
ேராthகrhேஷாth³யthphரதாபா: phரமத²பvh’டா⁴shஸnh ஸnhேதாே ந: ॥ 12॥
var ேராthகrhேஷாth³யthphரஸாதா:³ phரமத²பvh’டா:◌⁴ பாnh

iµkhதாமாணிkhயஜால: பகதமஹாஸாலமாேலாகநீயmh
phரthphதாநrhக⁴ரthைநrhதி³ஶி ப⁴வைந: கlhபிைதrhதி³khபதீநாmh ।
உth³யாைநரth³கnhயாபஜநவநிதாமாநநீைய: பதmh
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ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

’th³யmh shthயmh ஸுராmh மம ⁴வநபேதrhதா⁴ம ேஸாமாrhத⁴ெமௗேல: ॥ 13॥
var ’th³யmh ’th³யsh நிthயmh

shதmhைப⁴rhஜmhபா⁴ரthநphரவரவிரசிைதshஸmhph◌⁴’ேதாபாnhதபா⁴க³mh
ஶுmhப⁴thேஸாபாநமாrhக³mh ஶுசிமணிநிசையrh³mhபி⁴தாநlhபஶிlhபmh ।
mhைப⁴shஸmhrhணேஶாப⁴mh ஶிர ஸுக⁴ைத: ஶாதmhைப⁴ரபŋhைக-
ஶmhேபா⁴shஸmhபா⁴வநீயmh ஸகலiµநிஜைநshஸrhவதா³ஸுphரஸnhந: ॥ 14॥ ஜைந:
shவshதித³mh shயாthஸேதா³ ந:

nhயshேதா மth◌⁴ேய ஸபா⁴யா: பஸரவிலஸthபாத³பீடா²பி⁴ராேமா
’th³ய: பாைத³சrhபி:◌⁴ கநகமணிமையchசைகjhjhவலாthமா ।
வாேஸாரthேநந ேகநாphயதி⁴கmh’³கேரshthரேதா விshmh’த:- var

தேரshth’ேதா
பீட:² பீடா³த⁴ரmh ந:ஶமய ஶிவேயாshshைவரஸmhவாஸேயாkh³ய: ॥ 15॥ பீடா³ப⁴ரmh

ஆநshயாதி⁴பீட²mh thஜக³த³தி⁴பேதரŋhkh◌⁴பீடா²iνஷkhெதௗ
பாேதா²ஜாேபா⁴க³பா⁴ெஜௗ பmh’³லதேலாlhலாபth³மாபி⁴ேலெகௗ² ।
பாதாmh பாதா³ெபௗ⁴ ெதௗ நமத³மரகிேடாlhலஸchசாrh-
ேரணீேஶாயமாேநாnhநதநக²த³ஶேகாth³பா⁴ஸமாெநௗ ஸமாெநௗ ॥ 16॥
யnhநாேதா³ ேவத³வாசாmh நிக³த³தி நிகி²லmh லணmh பேக-

rhலஸmhேபா⁴க³ெஸௗkh²யmh விரசயதி யேயாசாபேத³பேப⁴ேத³ ।
ஶmhேபா⁴shஸmhபா⁴வநீேய பத³கமலஸமாஸŋhக³தshŋhக³ேஶாேப⁴
மாŋhக³lhயmh நshஸமkh³ரmh ஸகலஸுக²கேர ேர ரேயதாmh ॥ 17॥
அŋhேக³ ஶ ◌்’ŋhகா³ரேயாேநshஸபதி³ ஶலப⁴தாmh ேநthரவெநௗ phரயாேத
ஶthேராth³th◌⁴’thய தshமாதி³ஷுதி⁴க³மேதா⁴ nhயshதமkh³ேர கிேமதth ।
ஶŋhகாthத²mh நதாநாமமரபஷதா³மnhதரmh ரயthத-
thஸŋhகா⁴தmh சாஜŋhகா⁴க³மகி²லபேதரmhஹஸாmh ஸmhஹேரnhந: ॥ 18॥
ஜாiνth³வnhth³ேவந நth◌⁴வஜnh’பரஸiµth³ேராபமாேநந ஸாகmh
ராஜnhெதௗ ராஜரmhபா⁴ககரகநகshதmhப⁴ஸmhபா⁴வநீெயௗ ।
ஊ ெகௗ³ கராmhேபா⁴ஹஸரஸஸமாமrhத³நாநnhத³பா⁴ெஜௗ-

சா ³khயாshதாmh ³தiµபசிதmh ஜnhமஜnhமாnhதேர ந: ॥ 19॥
ஆiµkhதாநrhக⁴ரthநphரகரகரபShவkhதகlhயாணகாசீ-
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ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

தா³mhநா ப³th³ேத⁴ந ³kh³த⁴th³திநிசயiµஷா சீநபThடாmhப³ேரண ।
ஸmhவீேத ைஶலகnhயாஸுசதபபாகாயமாேண நிதmhேப³
நிthயmh நrhநrh சிthதmh மம நிகி²லஜக³thshவாநshேஸாமெமௗேல: ॥ 20॥
ஸnhth◌⁴யாகாலாiνரjhயth³தி³நகரஸசா காலெதௗ⁴ேதந கா³த⁴mh
vhயாநth³த⁴shshநிkh³த⁴வrhணshஸரஸiµத³ரப³nhேத⁴ந பீேதாபேமந । var

shநிkh³த⁴iµkh³த: ◌⁴
உth³தீ³phைரshshவphரகாைஶபசிதமமா மnhமதா²ேரதா³ேரா
மth◌⁴ேயா th²யாrhத²ஸth◌⁴rhயŋhமம தி³ஶ ஸதா³ஸŋhக³திmh மŋhக³ளாநாmh ॥ 21॥
நாபீ⁴சkhராலவாலாnhநவநவஸுஷமாேதா³ஹத³பதா-
³th³க³chச²nhதீ ரshதா³த³ரபத²மதிkhரmhய வ: phரயாnhதீ ।
யமா காமாக³மாrhத²phரகத²நபிவth³பா⁴ஸேத யா நிகாமmh
ஸா மா ேஸாமாrhத⁴ெமௗேலshஸுக²ய ஸததmh ேராமவlhமதlh ॥ 22॥
ஆேலேஷShவth³ஜாயா: க²நசதphதகாரபŋhக-
vhயாஸŋhகா³³th³யத³rhகth³திபி⁴பசிதshபrhத⁴iµth³தா³ம’th³யmh ।
த³ாராேத³ட⁴phரதிநவமணிமாலாவபா⁴ஸமாநmh
வோ விோபி⁴தாக⁴mh ஸததநதிஜுஷாmh ரதாத³தnhந: ॥ 23॥
வாமாŋhேக விSh²ரnhthயா கரதலவிலஸchசாரkhேதாthபலாயா:
காnhதாயா வாமவோஹப⁴ரஶிக²ேராnhமrhத³நvhயkh³ரேமகmh ।
அnhயாmhshthநphதா³ராnhவரபரஶுmh’கா³லŋhkh’தாnhnh⁴ெமௗேல- var

தாநிnh³ெமௗேல-

rhபா³ஹூநாப³th³த⁴ேஹமாŋhக³த³மணிகடகாநnhதராேலாகயாம: ॥ 24॥
ஸnhph◌⁴ராnhதாயாஶிவாயா: பதிவிலயப⁴யாthஸrhவேலாேகாபதாபா- var பி⁴யா
ஸrhவேலாேகாபதாபா
thஸmhவிkh³நshயாபி விShே:ஸரப⁴ஸiµப⁴ேயாrhவாரணphேரரph◌⁴யாmh ।
மth◌⁴ேய thைரஶŋhகவீயாமiνப⁴வதி த³ஶாmh யthர ஹாலாஹேலாShமா
ேஸாऽயmh ஸrhவாபதா³mh ந: ஶமய நிசயmh நீலகNhட²shய கNhட:² ॥ 25॥
’th³ையரth³nhth³ரகnhயாmh’³த³ஶநபைத³rhiµth³ேதா விth³ம-

th³th³ேயாதnhthயா நிதாnhதmh த⁴வளத⁴வளயா ேதா த³nhதகாnhthயா ।
iµkhதாமாணிkhயரvhவதிகரஸth³’ஶா ேதஜஸா பா⁴ஸமாந- var மாணிkhயஜால
shஸth³ேயாஜாதshய த³th³யாத³த⁴ரமணிரெஸௗ ஸmhபதா³mh ஸசயnhந: ॥ 26॥
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ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

கrhலŋhகாரநாநாமணிநிகரசாmh ஸசையரசிதாயாmh
வrhNhயாயாmh shவrhணபth³ேமாத³ரபவிலஸthகrhணிகாஸnhநிபா⁴யாmh ।
பth³த⁴thயாmh phராணவாேயா: phரணதஜந’த³mhேபா⁴ஜவாநshயஶmhேபா⁴-
rhநிthயmh நசிthதேமதth³விரசய ஸுேக²நாகாmh நாகாயாmh ॥ 27॥
அthயnhதmh பா⁴ஸமாேந சிரதரசாmh ஸŋhக³மாthஸnhமணீநா-
iµth³யchசNhடா³mhஶுதா⁴மphரஸரநிரஸநshபShடth³’Shடாபதா³ேந ।
⁴யாshதாmh ⁴தேய ந: கவரஜயிந: கrhணபாஶாவலmhேப³
ப⁴khதாபா⁴லஸjhஜjhஜநிமரணேப:Nhட³ேல Nhட³ேல ேத ॥ 28॥
யாph◌⁴யாmh காலvhயவshதா² ப⁴வதி தiνமதாmh ேயா iµக²mh ேத³வதாநாmh
ேயஷாமாஹுshshவபmh ஜக³தி iµநிவரா ேத³வதாநாmh thரயீmh தாmh ।
th³ராணீவkhthரபŋhேகஹஸததவிஹாேராshேகnhதி³nhதி³ேரph◌⁴ய-
shேதph◌⁴யshthph◌⁴ய: phரமாஜiµபரசேய thணshேயேணph◌⁴ய: ॥ 29॥
வாமmh வாமாŋhககா³யா வத³நஸரேஜ vhயாவலth³வlhலபா⁴யா
vhயாநmhேநShவnhயத³nhயthநரகப⁴வmh வீதநிேஶஷெரௗயmh ।
⁴ேயா ⁴ேயாऽபி ேமாதா³nhநிபதத³தித³யாஶீதலmh தபா³ேண
த³ாேரநாmh thரயமபஹரதாதா³ஶு தாபthரயnhந: ॥ 30॥
யshnhநேத⁴nh³iµkh³த⁴th³திதிரதிரshகாரநிshதnhth³ரகாnhெதௗ var ⁴திநிசய
காரோத³ஸŋhகlhபிதவ சிரmh சிthரகmh பா⁴தி ேநthரmh ।
தshnhiνlhலசிlhநடவரதணீலாshயரŋhகா³யமாேண
காலாேரrhபா⁴லேத³ேஶ விஹர ’த³யmh வீதசிnhதாnhதரnhந: ॥ 31॥
shவாnh க³ŋhகா³வாŋhகீ³ தவ ஶிரஸா மாமபீthயrhத²யnhதீmh
த⁴nhயாmh கnhயாmh க²ராmhேஶாஶிர வஹதி கிnhேவஷ காNhயஶா ।
இthத²mh ஶŋhகாmh ஜநாநாmh ஜநயத³திக⁴நmh ைகஶிகmh காலேமக⁴-
chசா²யmh ⁴யா³தா³ரmh thரவிஜயிந: ேரயேஸ ⁴யேஸந: ॥ 32॥
ஶ ◌்’ŋhகா³ராகlhபேயாkh³ையஶிக²வரஸுதாஸthஸகீ²ஹshதைந-
shஸூைநராப³th³த⁴மாலாவபவிலஸthெஸௗரபா⁴kh’Shடph◌⁴’ŋhக³mh ।
ŋhக³mh மாணிkhயகாnhthயா பஹதஸுராவாஸைஶேலnhth³ரஶ ◌்’ŋhக³mh
ஸŋhக⁴nhந:ஸŋhகடாநாmh விக⁴டய ஸதா³ காŋhககmh கிடmh ॥ 33॥
வkhராகார: கலŋhகீ ஜட³தiνரஹமphயŋhkh◌⁴ேஸவாiνபா⁴வா-
³thதmhஸthவmh phரயாதshஸுலப⁴தரkh◌⁴’shயnhதி³நசnhth³ரெமௗேல: ।
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ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

தthேஸவnhதாmh ஜெநௗகா⁴ஶிவதி நிஜயாவshத²யாபி ph³வாணmh var

நிஜயாவshத²ையவ
வnhேத³ ேத³வshய ஶmhேபா⁴rhமடஸுக⁴தmh iµkh³த⁴பீஷபா⁴iνmh ॥ 34॥
காnhthயா ஸmh²lhலமlhஸுமத⁴வளயா vhயாphய விவmh விராஜnh
vh’thதாகாேரா விதnhவnhiµஹுரபி ச பராmh நிrhvh’திmh பாத³பா⁴ஜாmh ।
ஸாநnhத³mh நnhதி³ேதா³Sh மணிகடகவதா வாயமாந: ராேர:
ேவதchச²thராkh²யஶீதth³திரபஹரதாதா³பத³shதாபதா³ ந: ॥ 35॥
தி³vhயாகlhேபாjhjhவலாநாmh ஶிவகி³ஸுதேயா: பாrhவேயாராதாநாmh
th³ராணீஸthஸகீ²நாமதிதரலகடாாசலரசிதாநாmh । var ஸகீ²நாmh
மத³தரல
உth³ேவlhலth³பா³ஹுவlhவிலஸநஸமேய சாமராnhேதா³லநீநா-
iµth³⁴த: கŋhகவலயகலகேலா வாரேயதா³பேதா³ ந: ॥ 36॥
shவrhெகௗ³கshஸுnhத³mh ஸுலதவஷாmh shவாேஸவாபராmh
வlhக³th³⁴ஷாணி வkhthராmh³ஜபவிக³லnhiµkh³த⁴கீ³தாmh’தாநி ।
நிthயmh nh’thதாnhபாேஸ ⁴ஜவி⁴திபத³nhயாஸபா⁴வாவேலாக-
phரthth³யthphதிமாth³யthphரத²மநடநத³thதஸmhபா⁴வநாநி ॥ 37॥
shதா²நphராphthயா shவராmh கிமபி விஶத³தாmh vhயஜயnhமஜுவீ-

shவாநாவchசி²nhநதாலkhரமமmh’தவாshவாth³யமாநmh ஶிவாph◌⁴யாmh ।
நாநாராகா³தி³’th³யmh நவரஸம⁴ரshேதாthரஜாதாiνவிth³த⁴mh
கா³நmh வீமஹrhேஷ: கலமதிலதmh கrhணராயதாnhந: ॥ 38॥
ேசேதா ஜாதphரேமாத³mh ஸபதி³ வித³த⁴தி phராணிநாmh வாணிநீநாmh
பாணிth³வnhth³வாkh³ரஜthஸுலதவிலஸthshவrhணதாலாiνலா ।
var பாணிth³வnhth³வாkh³ரஜாkh³ரthஸுலதரணிதshவrhண
shவீயாராேவண பாேதா²த⁴ரரவபநா நாத³யnhதீmh மmh
மா மnhத³பா⁴வmh மணிiµரஜப⁴வா மாrhஜநா மாrhஜேயnhந: ॥ 39॥
ேத³ேவph◌⁴ேயா தா³நேவph◌⁴ய: பிth’iµநிபஷthth³த⁴விth³யாத⁴ேரph◌⁴ய-
shஸாth◌⁴ேயph◌⁴யசாரேணph◌⁴ேயா மiνஜபஶுலஸjhஜாதிகீடாதி³ேகph◌⁴ய: । var

பஶுபதjhஜாதி
ைகலாஸphரடா⁴shth’ணவிடபிiµகா²சாபி ேய ஸnhதி ேதph◌⁴ய-
shஸrhேவph◌⁴ேயா நிrhவிசாரmh நதிiµபரசேய ஶrhவபாதா³ரேயph◌⁴ய: ॥ 40॥
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ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதshதி:

இthத²mh th◌⁴யாயnh phரபா⁴ேத phரதிதி³வஸத³mh shேதாthரரthநmh பேட²th³ய: var

th◌⁴யnhநிthத²mh
கிmh வா ph³மshததீ³யmh ஸுசதமத²வா கீrhதயாமshஸமாஸாth ।
ஸmhபjhஜாதmh ஸமkh³ரmh ஸத³ ப³ஹுமதிmh ஸrhவேலாகphயthவmh
ஸmhphராphயாஶதாnhேத பத³மயதி பரph³ரமே மnhமதா²ேர: ॥ 41॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய
ேகா³விnhத³ப⁴க³வthjhயபாத³ஶிShயshய மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’ெதௗ
ஶிவபாதா³தி³ேகஶாnhதவrhணநshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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