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shivastavarAjaH

ஶிவshதவராஜ:

க³ேணஶாய நம: ।
ஸூத உவாச ।
ஏகதா³ நாரேதா³ ேயாகீ³ பராiνkh³ரஹதthபர: ।
விமthஸேரா வீதராேகா³ ph³ரமேலாகiµபாயெயௗ ॥ 1॥
தthர th³’ShThவா ஸமாநmh விதா⁴தாரmh ஜக³thபதிmh ।
phரணmhய ஶிரஸா ⁴ெமௗ kh’தாஜரபா⁴ஷத ॥ 2॥
நாரத³ உவாச ।
ph³ரமஜக³thபேத தாத நேதாऽsh thவthபதா³mh³ஜmh ।
kh’பயா பரயா ேத³வ யthph’சா² த³chயதாmh ॥ 3॥
திஶாshthரராநி thவதா³shயாthஸmhதாநி ச ।
ததா²பி மnhமேநா யாதி ஸnhேத³ஹmh ேமாஹகாரணmh ॥ 4॥
ஸrhவமnhthராதி⁴ேகா மnhthர:ஸதா³ ஜாphய: க உchயேத ।
ஸrhவth◌⁴யாநாதி³கmh th◌⁴யாநmh ஸதா³ th◌⁴ேயயஹாshதி கிmh ॥ 5॥
ேவேதா³பநிஷதா³mh ஸாரமா:ஜயவrhத⁴நmh ।
iµkhதிகாŋhாபைரrhநிthயmh க:shதவ: பTh²யேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 6॥
இமmh மthஸmhஶயmh தாத shவmh ேப⁴thதா ந கசந ।
ph³ காணயபா⁴ேவந மயmh ஶுஷேவ தmh ॥ 7॥
thவாऽŋhக³ஜவேசா ேவதா⁴ ’தி³ஹrhஷiµபாக³த: ।
ேத³வேத³வmh ஶிவாகாnhதmh நthவா சாஹ iµநீவரmh ॥ 8॥
ph³ரேமாவாச ।
ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாphராjhஞ ேலாகாiνkh³ரஹதthபர ।
ஸthஸrhவmh ேத phரவயா ேகா³பநீயmh phரயthநத:॥ 9॥
phரணவmh rhவiµchசாrhய நம:ஶph³த³mh ஸiµchசேரth ।
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ஶிவshதவராஜ:

ஸசrhth²ையகவசநmh ஶிவmh ைசவ ஸiµchசேரth ॥ 10॥
ஏஷ ைஶேவா மஹாமnhthர:ஷTh³வrhkh²ேயா விiµkhதித:³ ।
ஸrhவமnhthராதி⁴க: phேராkhத: ஶிேவந jhஞாநபி ॥ 11॥
அேநந மnhthரராேஜந நாஶயிmh ந ஶkhயேத ।
தchச பாபmh ந பயா மாrhக³மாேऽபி ஸrhவதா³॥ 12॥
அயmh ஸmhஸாரதா³வாkh³நிrhேமாஹஸாக³ரவாட³வ: ।
தshமாthphரயthநத: thர மnhthேரா kh³ராேயா iµiµுபி:◌⁴ ॥ 13॥
மாth’thராதி³ஹா ேயாऽபி ேவத³த⁴rhமவிவrhத: ।
ஸkh’³chசாரத³shய ஸாjhயiµkhதிமாphiνயாth ॥ 14॥
கிmh நrhவயேத thர shவாசாரபrhநிSh²த: ।
ஸrhவமnhthராnhவிsh’jhய thவமmh மnhthரmh ஸதா³ ஜப ॥ 15॥
th◌⁴யாநmh ேதऽஹmh phரவயா jhஞாthவா யnhiµchயேத சிராth ।
ேவேதா³பநிஷேதா³khதmh ச ேயாக³க³mhயmh ஸநாதநmh ॥ 16॥
இnhth³யாணி நியmhயாெதௗ³ யதவாkh³யதமாநஸ: ।
shவshதிகாth³யாஸநேதா ’தி³ th◌⁴யாநmh ஸமாரேப⁴th ॥ 17॥
நாபி⁴நாலmh ’தி³shத²mh ச பŋhகஜmh பகlhபேயth ।
ரkhதவrhணமShடத³லmh சnhthரஸூrhயாதி³ேஶாபி⁴தmh ॥ 18॥
ஸமnhதாthகlhபvh’ேண ேவShதmh காnhதிமthஸதா³ ।
தnhமth◌⁴ேய ஶŋhகரmh th◌⁴யாேயth³ேத³வைத³வmh ஜக³th³³mh ॥ 19॥
கrhரஸth³’ஶmh சnhத³ேஶக²ரmh ஶூலபாணிநmh ।
thேலாசந மஹாேத³வmh th³வி⁴ஜmh ப⁴shம⁴தmh ॥ 20॥।
பராrhத⁴⁴ஷணதmh khவணnhரமNh³தmh ।
ஸரthநேமக²லாப³th³த⁴கவshthரmh ஸNhட³லmh ॥ 21॥
நீலகNhட²mh ஜடாவnhதmh ஸகிடmh ஸுேஶாபி⁴தmh ।
kh³ைரேவயாதி³phரப³nhத⁴Th◌⁴யmh பாrhவதீஸதmh ரmh ॥ 22॥
kh’பாmh ஜக³தா³தா⁴ரmh shகnhதா³தி³பேவShதmh ।
இnhth³ேரண தmh யராேஜந vhயதmh வி⁴mh ॥ 23॥
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ஶிவshதவராஜ:

phேரதராஜshதmh நீரநாேத²ந நதmh iµஹு: ।
ph³ரம கீ³யமாநmh ச விShiΝவnhth³யmh iµநிshதmh ॥ 24॥
th◌⁴யாநேமதnhமயா kh²யாதmh ஸூத ேவதா³nhதேஶக²ரmh ।
ஸrhவபாபயகரmh ஜயஸmhபthதிவrhத⁴நmh ॥ 25॥
அேநந ஸth³’ஶmh தாத நாshதி ஸmhஸாரதாரகmh ।
ஸrhவth◌⁴யாநாதி³கmh th◌⁴யாநmh ேகா³பநீயmh ஸுத thவயா ॥ 26॥
காயவாŋhமாநேஸாthத²mh யthபாபமnhயchச விth³யேத ।
தthஸrhவmh நாஶமாயாதி th◌⁴யாநாthஸthயmh வேசா மம ॥ 27॥
ேவத³ஶாshthரராநி ேஸதிஹாஸாநி யாநி ச ।
th◌⁴யாநshய தாநி ஸrhவாணி கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 28॥
phேரmh  மஹாபா⁴க³ th◌⁴யாநேமதth³விiµkhதித³mh ।
அத² ேத வchmhயஹmh ேயாகி³nh shதவmh ஸrhேவாthதமmh ச யth ॥ 29॥
ph³ரமாshையவ ’: phேராkhேதாऽiνShph ச²nhத:³ phரகீrhதிதmh ।
ஶிேவா ைவ ைத³வதmh phேராkhதmh பீ³ஜmh mh’thஜயmh மதmh ॥ 30॥
கீகmh நீலகNhட²ச ஶkhதி: phேராkhதா ஹரshததா² ।
நிேயாக:³ஸrhவth³th◌⁴யrhத²mh iµkhதிகாமாய ைவ மத:॥ 31॥
ஶிரshயாshேய ’தி³ பேத³ கThயாmh பா³ேவாsh vhயாபேக ।
’ஷயதீ³நி khரமாth³ேஜthஸாŋh³Shடாŋh³பி: ◌⁴ ஸுத ॥ 32॥
மnhthரnhயாஸmh தத:rhயாchch²iΝ ைசகாkh³ரமாநshவ: ।
ஷட³ராணி யாத³ŋh³Shடா²th³யŋh³ஷு ச ॥ 33॥
’த³ேய ச ஶிரshேயவ ஶிகா²யாmh கவேச யதா² ।
ேநthரthரேய ததா²ऽshthேர ச வrh ேயவmh ச ஷட khரமாth ॥ 34॥
நம:shவாஹா வஷTh ஹுmh ச ஸrhெவௗஷTh ப²Thkhரேமா வேத³th ।
மnhthரnhயாஸமmh kh’thவா shதவnhயாமmh ஸாமாசேரth ॥ 35॥
ஶிவmh mh’ட³mh பஶுபதிmh ஶŋhகரmh சnhth³ரேஶக²ரmh ।
ப⁴வmh ைசவ khரமாேத³வமŋh³Shடாதி³’தா³தி³ஷு ॥ 36॥
ஸrhவnhயாஸாnhphரத சrhதீ²ஸதாnhஸுத ।
நேமாதாnhநமைசவ ஶிரஸாதி³ஷு வrhஜேயth ॥ 37॥
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ஶிவshதவராஜ:

ஶிவmh ஸrhவாthமகmh ஸrhவபதிmh ஸrhவஜநphயmh ।
ஸrhவ:³க²ஹரmh ைசவ ேமாஹநmh கி³ஶmh ப⁴ேஜ ॥ 38॥
காமkh◌⁴நmh காமத³mh காnhதmh காலmh’thநிவrhதகmh ।
கலாவnhதmh கலாதீ⁴ஶmh வnhேத³ऽஹmh கி³ஜாபதிmh ॥ 39॥
பேரஶmh பரமmh ேத³வmh பரmhph³ரம பராthபரmh ।
பரபீடா³ஹரmh நிthயmh phரணமா vh’ஷth◌⁴வஜmh ॥ 40॥
ேலாேகஶmh ேலாகவnhth³யmh ச ேலாககrhதாரவரmh ।
ேலாகபாலmh ஹரmh வnhேத³ தீ⁴ரmh ஶஶிவி⁴ஷணmh ॥ 41॥
ஶிவாபதிmh கி³பதிmh ஸrhவேத³வபதிmh வி⁴mh ।
phரமதா²தி⁴பதிmh ஸூமmh ெநௗmhயஹmh ஶிகி²ேலாசநmh ॥ 42॥
⁴ேதஶmh ⁴தநாத²mh ச ⁴தphேரதவிநாஶநmh ।
⁴த⁴ர ⁴பதிmh ஶாnhதmh ஶூலபாணிமஹmh ப⁴ேஜ ॥ 43॥
ைகலாஸவாநmh ெரௗth³ரmh ப²ணிராஜவி⁴ஷணmh ।
ப²ணிப³th³த⁴ஜடாஜூடmh phரணமா ஸதா³ஶிவmh ॥ 44॥
நீலகNhட²mh த³ஶ⁴ஜmh thrhயmh ⁴mhரவிேலாசநmh ।
தி³க³mhப³ரmh தி³ஶாதீ⁴ஶmh நமா விஷ⁴ஷணmh ॥ 45॥
iµkhதீஶmh iµkhதித³mh iµkhதmh iµkhதக³mhயmh ஸநாதநmh ।
ஸthபதிmh நிrhமலmh ஶmh⁴mh நேதாऽsh ஸகலாrhத²த³mh ॥ 46॥
விேவஶmh விவநாத²mh ச விவபாலநதthபரmh ।
விவrhதிmh விவஹரmh phரணமா ஜடாத⁴ரmh ॥ 47॥
க³ŋhகா³த⁴ரmh கபாலாmh பசவkhthரmh thேலாசநmh ।
விth³thேகாphரதீகாஶmh வnhத³ऽஹmh பாrhவதாபதிmh ॥ 48॥
shப²காப⁴mh ஜநாrhதிkh◌⁴நmh ேத³வேத³வiµமாபதிmh ।
thராmh thேலாேகஶmh நேதாऽsh ப⁴வதாரகmh ॥ 49॥
அvhயkhதமரmh தா³nhதmh ேமாஹஸாக³ரதாரகmh ।
shதிphயmh ப⁴khதிக³mhயmh ஸதா³ வnhேத³ ஹphயmh ॥ 50॥
அமலmh நிrhமலmh நாத²மபmh’thப⁴யாபஹmh ।
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ஶிவshதவராஜ:

பீ⁴மth³த⁴கரmh பீ⁴மவரத³mh தmh நேதாऽshmhயஹmh ॥ 51॥
ஹசkhரphரத³mh ேயாகி³th◌⁴ேயயrhதிmh ஸுமŋhக³ளmh ।
க³ஜசrhமாmhப³ரத⁴ரmh phரணமா வி⁴தித³mh ॥ 52॥
ஆநnhத³காணmh ேஸாmhயmh ஸுnhத³ரmh ⁴வேநவரmh ।
காஶீphயmh காஶிராஜmh வரத³mh phரணேதாऽshmhயஹmh ॥ 53॥
மஶாநவநmh ப⁴vhயmh kh³ரஹபீடா³விநாஶநmh ।
மஹாnhதmh phரணவmh ேயாக³mh ப⁴ேஜऽஹmh தீ³நரகmh ॥ 54॥
jhேயாதிrhமயmh jhேயாதிபmh தkhேராத⁴mh தபshவிநmh ।
அநnhதmh shவrhக³த³mh shவrhக³பாலmh வnhேத³ நிரஜநmh ॥ 55॥
ேவத³ேவth³யmh பாபஹரmh ³phதநாத²மதீnhth³யmh ।
ஸthயாthமகmh ஸthயஹரmh நிஹmh தmh நேதாऽshmhயஹmh ॥ 56॥
th³வீபிசrhேமாthதயmh ச ஶவrhதா⁴வி⁴ஷணmh ।
அshதி²மாலmh ேவதவrhணmh நமா சnhth³ரேஶக²ரmh ॥ 57॥
ஶூநmh ஸrhவ⁴தshத²mh ப⁴khேதாth³த⁴ரணஸmhshதி²தmh ।
ŋhக³rhதி th³த⁴ேஸvhயmh th³த⁴th³தி⁴phரதா³யகmh ॥ 58॥
அநாதி³நித⁴நாkh²யmh தmh ராமேஸvhயmh ஜயphரத³mh ।
ேயாதா⁴தி³mh யjhஞேபா⁴khதாரmh வnhேத³ நிthயmh பராவரmh ॥ 59॥
அசிnhthயமசலmh விShiΝmh மஹாபா⁴க³வேதாthதமmh ।
பரkh◌⁴நmh பரேவth³யmh ச வnhேத³ைவNhட²நாயகmh ॥ 60॥
ஆநnhத³mh நிrhப⁴யmh ப⁴khதவாchசி²தாrhத²phரதா³யகmh ।
ப⁴வாநீபதிமாசாrhயmh வnhேத³ऽஹmh நnhதி³ேகவரmh ॥ 61॥
ேஸாமphயmh ேஸாமநாத²mh யராஜநிேஷவிதmh ।
ஸrhவாதா⁴ரmh ஸுவிshதாரmh phரணமா வி⁴தித³mh ॥ 62॥
அநnhதநாமாநமநnhதபமநாதி³மth◌⁴யாnhதமநாதி³ஸthவmh ।
சிth³பேமகmh ப⁴வநாக³mhஹmh ப⁴ஜா நிthயmh ⁴வநாதி⁴நாத²mh ॥ 63॥
ேவேதா³பகீ³தmh வி⁴ேஶக²ரmh ச ஸுராநாதா²rhசிதபாத³பth³மmh ।
கrhரெகௗ³ரmh ⁴ஜேக³nhth³ரஹாரmh ஜாநா தththவmh ஶிவேமவ நாnhயmh ॥ 64॥
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ஶிவshதவராஜ:

க³தி⁴த²mh ஶிதிகNhட²மாth³யmh ேதஜshவிநmh ஸrhவமேநாபி⁴ராமmh ।
ஸrhவjhஞஶmh ஜக³தா³thமகmh ச பசாநநmh நிthயமஹmh நமா ॥ 65॥
விவsh’ஜmh nh’thயகரmh phயmh தmh விவாthமகmh விவவி⁴தபாபmh ।
mh’thஜயmh பா⁴லவிேலாசநmh ச ேசத:ஸதா³ சிnhதய ேத³வேத³வmh ॥ 66॥
கபாநmh ஸrhபkh’தாவதmhஸmh மேநாவேசாேகா³சரமmh³ஜாmh ।
மாmh³தி⁴mh தீ³நத³யாகரmh தmh நமா நிthயmh ப⁴வேராக³ைவth³யmh ॥ 67॥
ஸrhவாnhதரshத²mh ஜக³தா³தி³ேஹmh காலjhஞமாthமாநமநnhதபாத³mh ।
அநnhதபா³ஹூத³ரமshதkhராmh லலாடேநthரmh ப⁴ஜ சnhth³ரெமௗmh ॥ 68॥
ஸrhவphரத³mh ப⁴khதஸுகா²வஹmh ச Shபாதா⁴தி³phரணதிphயmh ச ।
thேலாகநாத²mh ’ணப³nhத⁴நாஶmh ப⁴ஜshவ நிthயmh phரணதாrhதிநாஶmh ॥ 69॥
ஆநnhத³rhதி ஸுக²கlhபvh’mh மாரநாத²mh விth◌⁴’தphரபசmh ।
யjhஞாதி³நாத²mh பரமphரகாஶmh நமா விவmhப⁴ரஶிதாரmh ॥ 70॥
இthேயவmh shதவமாkh²யாதmh ஶிவshய பரமாthமந: ।
பாபயகரmh thர ஸாjhயiµkhதிதா³யகmh ॥ 71॥
ஸrhவேராக³ஹரmh ேமாphரத³mh th³தி⁴phரதா³யகmh ।
மாŋhக³lhயmh ⁴khதிiµkhthயாதி³ஸாத⁴நmh ஜயவrhத⁴நmh ॥ 72॥
ஸrhவshதேவாthதமmh விth³தி⁴ ஸrhவேவதா³nhதேஶக²ரmh ।
பட²shவாiνதி³நmh தாத phேரmh ப⁴khthயா விஶுth³தி⁴kh’th ॥ 73॥
ேகா³ஹா shthபா³லவிphராதி³ஹnhதாnhயthபாபkh’thததா² ।
விவாஸதா⁴தசா ச கா²th³யேபயாதி³³ஷkhர:॥ 74॥
ேகாஜnhமாrhைத: பாைபரஸŋhkh²யாைதச ேவShத: ।
அShேடாthதரஶதாthபாடா²th ஶுth³ேதா⁴ ப⁴வதி நிசிதmh ॥ 75॥
மஹாேராக³ேதா வாபி mh’thkh³ரஹதshததா² ।
thmhஶthதத³shய பட²நாthஸrhவ:³க²mh விநயதி ॥ 76॥
ராஜவேய ஸஹshரmh  shthவேய ச தத³rhத⁴கmh ।
thரவேய பசஶதmh பாட²mh rhயாthஸமாத:॥ 77॥
லபாடா²th³ப⁴ேவchைசவ ஶிவ ஏவ ந ஸmhஶய: ।
ப³ஹுநா கிேஹாkhேதந பா⁴வநாth³தி⁴தா³யக:॥ 78॥
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ஶிவshதவராஜ:

பாrhவthயா ஸதmh கி³nhth³ரஶிக²ேர iµkhதாமேய ஸுnhத³ேர
பீேட²ஸmhshதி²நnh³ேஶக²ரமஹrhநாதா²தி³ஸmhேஸவிதmh ।
பசாshயmh ப²ணிராஜகŋhகணத⁴ரmh க³ŋhகா³த⁴ரmh ஶூநmh
thrhயmh பாபஹரmh நமா ஸததmh பth³மாஸநshத²mh ஶிவmh ॥ 79॥
இதி பth³மராேண ph³ரமநாரத³ஸmhவாேத³ ஶிவshதவராஜ:ஸmhrhண:॥
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