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Parameshvarastutisarastotram

பரேமவரshதிஸாரshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம:॥
thவேமக: ஶுth³ேதா⁴ऽ thவயி நிக³மபா³யாமலமயmh
phரபசmh பயnhதி ph◌⁴ரமபரவஶா: பாபநிரதா: ।
ப³shேதph◌⁴ய: kh’thவா shவபத³ஶரணmh மாநய விேபா⁴
க³ேஜnhth³ேர th³’Shடmh ேத ஶரணத³ வதா³nhயmh shவபத³த³mh ॥ 1॥
ந sh’Shேடshேத ஹாநிrhயதி³ kh’பயாேதாऽவ ச மாmh
thவயாேநேக ³phதா vhயஸநதி ேதऽshதி திபேத² ।
அேதா மாiµth³த⁴rhmh க⁴டய மயி th³’Shmh ஸுவிமலாmh
ந khதாmh ேம யாchஞாmh shவஜநரத கrhmh ப⁴வ ஹேர ॥ 2॥
கதா³ஹmh ேபா: ◌⁴ shவாnhநியதமநஸா thவாmh ’தி³ ப⁴ஜnhநப⁴th³ேர
ஸmhஸாேர யநவரத:³ேக²ऽதி விரஸ: ।
லேப⁴யmh தாmh ஶாnhதிmh பரமiµநிபி⁴rhயா யதி⁴க³தா
த³யாmh kh’thவா ேம thவmh விதர பரஶாnhதிmh ப⁴வஹர ॥ 3॥
விதா⁴தா ேசth³விவmh sh’ஜதி sh’ஜதாmh ேம ஶுப⁴kh’திmh
வி⁴ேசthபாதா மாऽவ ஜநிmh’ேதrh:³க²ஜலேத: ◌⁴ ।
ஹர:ஸmhஹrhதா ஸmhஹர மம ேஶாகmh ஸஜநகmh
யதா²ஹmh iµkhத:shயாmh கிமபி  ததா² ேத வித³த⁴தாmh ॥ 4॥
அஹmh ph³ரமாநnhத³shthவமபி ச ததா³kh²ய:ஸுவிதி³த:
shதேதாऽஹmh பி⁴nhேநா ேநா கத²மபி ப⁴வthத: திth³’ஶா ।
ததா² ேசதா³நீmh thவmh thவயி மம விேப⁴த³shய ஜநநீmh
shவமாயாmh ஸmhவாrhய phரப⁴வ மம ேப⁴த³mh நிரmh ॥ 5॥
கதா³ஹmh ேஹ shவாnh ஜநிmh’திமயmh :³க²நிபி³ட³mh
ப⁴வmh thவா ஸthேயऽநவரதஸுேக²shவாthமவ ।
ரேம தshnhநிthயmh நிகி²லiµநேயா ph³ரமரகா
ரமnhேத யshmhshேத kh’தஸகலkh’thயா யதிவரா:॥ 6॥
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பட²nhthேயேக ஶாshthரmh நிக³மமபேர தthபரதயா
யஜnhthயnhேய thவாmh ைவ த³த³தி ச பதா³rhதா²mhshதவ தாnh ।
அஹmh  shவாmhshேத ஶரணமக³மmh ஸmhsh’திப⁴யாth³யதா²
ேத phதி:shயாth³தி⁴தகர ததா² thவmh  விேபா⁴ ॥ 7॥
அஹmh jhேயாதிrhநிthேயா க³க³நவ th’phத:ஸுக²மய:
ெதௗ th³ேதா⁴ऽth³ைவத: கத²மபி ந பி⁴nhேநாऽsh வி⁴த: ।
இதி jhஞாேத தththேவ ப⁴வதி ச பர:ஸmhsh’திலயாth
அதshதththவjhஞாநmh மயி ஸுக⁴டேயshthவmh  kh’பயா ॥ 8॥
அநாெதௗ³ஸmhஸாேர ஜநிmh’திமேய :³கி²தமநா
iµiµுshஸnh கசிth³ப⁴ஜதி  ³mh jhஞாநபரமmh ।
தேதா jhஞாthவா யmh ைவ த³தி ந ந: khேலஶநிவைஹ:

ப⁴ேஜऽஹmh தmh ேத³வmh ப⁴வதி ச பேரா யshய ப⁴ஜநாth ॥ 9॥
விேவேகா ைவராkh³ேயா ந ச ஶமத³மாth³யா:ஷட³பேர
iµiµா ேம நாshதி phரப⁴வதி கத²mh jhஞாநமமலmh ।
அத:ஸmhஸாராph³ேத⁴shதரணஸரணிmh மாiµபதி³ஶnh
shவ³th³தி⁴mh ெரௗதீmh ேம விதர ப⁴க³வmhshthவmh  kh’பயா ॥ 10॥
கதா³ஹmh ேபா⁴ shவாnhநிக³மமதிேவth³யmh ஶிவமயmh
சிதா³நnhத³mh நிthயmh தி’தபchேச²த³நிவஹmh ।
thவமrhதா²பி⁴nhநmh thவாமபி⁴ரம இஹாthமnhயவிரதmh
மநீஷாேமவmh ேம ஸப²லய வதா³nhய shவkh’பயா ॥ 11॥
யத³rhத²mh ஸrhவmh ைவ phயமஸுத⁴நாதி³ phரப⁴வதி
shவயmh நாnhயாrhேதா² phய இதி ச ேவேத³ phரவிதி³தmh ।
ஸ ஆthமா ஸrhேவஷாmh ஜநிmh’திமதாmh ேவத³க³தி³த:
தேதாऽஹmh தmh ேவth³யmh ஸததமமலmh யா ஶரணmh ॥ 12॥
மயா thயkhதmh ஸrhவmh கத²மபி ப⁴ேவthshவாthமநி மதி:
thவதீ³யா மாயா மாmh phரதி  விபதmh kh’தவதீ ।
தேதாऽஹmh கிmh rhயாmh ந  மம மதி: khவாபி சரதி
த³யாmh kh’thவா நாத²shவபத³ஶரணmh ேத³ ஶிவத³mh ॥ 13॥
நகா³ைத³thயா: கீஶா ப⁴வஜலதி⁴பாரmh  க³தாshthவயா
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சாnhேய shவாnhகிதி ஸமேயऽshச²யிதவாnh ।
ந ேஹலாmh thவmh rhயாshthவயி நிதஸrhேவ மயி விேபா⁴
ந  thவாऽஹmh thவா கமபி ஶரணmh சாnhயமக³மmh ॥ 14॥
அநnhதாth³யா விjhஞாந³ணஜலேத⁴shேதऽnhதமக³மnhநத:
பாரmh யாயாthதவ ³ணக³நாmh கத²மயmh ।
kh³’ணnhயாவth³தி⁴thவா ஜநிmh’திஹரmh யாதி பரமாmh
க³திmh ேயாகி³phராphயாதி மந ³th³th◌⁴வாஹமநவmh ॥ 15॥
இதி மnhெமௗkhதிகராேமாதா³நஶிShயph³ரமாநnhத³விரசிதmh
பரேமவரshதிஸாரshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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