
Paramarthasara by Abhinavagupta

மத³பி⁴நவ³phதphரணீத: பரமாrhத²ஸார:

Document Information

Text title : Paramarthasarah Abhinavagupta

File name : paramArthasAraabhinavagupta.itx

Category : major_works, abhinavagupta

Location : doc_z_misc_major_works

Author : Abhinavagupta

Transliterated by : Suryansu Ray suryansuray at yahoo.com

Proofread by : Suryansu Ray suryansuray at yahoo.com

Latest update : September 23, 2007

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

December 27, 2021

sanskritdocuments.org



Paramarthasara by Abhinavagupta

மத³பி⁴நவ³phதphரணீத: பரமாrhத²ஸார:

॥ ௐ நமசிதா³thமபரமாrhத²வேஷ ॥
அத²மnhமஹாமாேஹவராசாrhயவrhயமத³பி⁴நவ³phதாசாrhயவிரசித:
பரமாrhத²ஸார: ।
பரmh பரshத²mh க³ஹநாத³நாதி³ேமகmh நிவிShடmh ப³ஹுதா⁴ ³ஹாஸு ।
ஸrhவாலயmh ஸrhவசராசரshத²mh thவாேமவ ஶmh⁴mh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 1॥
க³rhபா⁴தி⁴வாஸrhவகமரnhதக:³க²சkhரவிph◌⁴ராnhத: ।
ஆதா⁴ரmh ப⁴க³வnhதmh ஶிShய: பphரchச² பரமாrhத²mh ॥ 2॥
ஆதா⁴ரகாகாபி⁴shதmh ³ரபி⁴பா⁴ஷேத shம தthஸாரmh ।
கத²யthயபி⁴நவ³phத: ஶிவஶாஸநth³’Shேயாேக³ந ॥ 3॥
நிஜஶkhதிைவப⁴வப⁴ராத³Nhட³சShடயத³mh விபா⁴ேக³ந ।
ஶkhதிrhமாயா phரkh’தி: ph’th²வீ ேசதி phரபா⁴விதmh phர⁴ ॥ 4॥
தthராnhதrhவிவத³mh விசிthரதiνகரண⁴வநஸnhதாநmh ।
ேபா⁴khதா ச தthர ேத³ ஶிவ ஏவ kh³’தபஶுபா⁴வ:॥ 5॥
நாநாவித⁴வrhநாmh பmh த⁴thேத யதா²ऽமல:shப²க: ।
ஸுரமாiνஷபஶுபாத³பபthவmh தth³வதீ³ேஶாऽபி ॥ 6॥
க³chச²தி க³chச²தி ஜல இவ மகரபி³mhப³mh shதி²ேத shதி²திmh யாதி ।
தiνகரண⁴வநவrhேக³ ததா²ऽயமாthமா மேஹஶாந:॥ 7॥
ராஹுரth³’ேயாऽபி யதா² ஶஶிபி³mhப³shத:² phரகாஶேத தth³வth ।
ஸrhவக³ேதாऽphயயமாthமா விஷயாரயேணந தீ⁴iµேர ॥ 8॥
ஆத³rhேஶ மலரேத யth³வth³வத³நmh விபா⁴தி தth³வத³யmh ।
ஶிவஶkhதிபாதவிமேல தீ⁴தththேவ பா⁴தி பா⁴ப:॥ 9॥
பா⁴பmh பrhணmh shவாthமநி விராnhதிேதா மஹாநnhத³mh ।
இchசா²ஸmhவிthகரணrhநிrhப⁴தமநnhதஶkhதிபrhணmh ॥ 10॥

1



மத³பி⁴நவ³phதphரணீத: பரமாrhத²ஸார:

ஸrhவவிகlhபவிநmh ஶுth³த⁴mh ஶாnhதmh லேயாத³யவிநmh ।
யthபரதththவmh தshnhவிபா⁴தி ஷThthmhஶதா³thமஜக³th ॥ 11॥
த³rhபணபி³mhேப³ யth³வnhநக³ரkh³ராமாதி³ சிthரமவிபா⁴கி³ ।
பா⁴தி விபா⁴ேக³ைநவ ச பரshபரmh த³rhபத³பி ச ॥ 12॥
விமலதமபரமைப⁴ரவேபா³தா⁴thதth³வth³விபா⁴க³ஶூnhயமபி ।
அnhேயாnhயmh ச தேதாऽபி ச விப⁴khதமாபா⁴தி ஜக³ேத³தth ॥ 13॥
ஶிவஶkhதிஸதா³ஶிவதாவரவிth³யாமயீmh ச தththவத³ஶாmh ।
ஶkhதீநாmh பசாநாmh விப⁴khதபா⁴ேவந பா⁴ஸயதி ॥ 14॥
பரமmh யthshவாதnhthrhயmh ³rhக⁴டஸmhபாத³நmh மேஹஶshய ।
ேத³வீ மாயாஶkhதி:shவாthமாவரணmh ஶிவshையதth ॥ 15॥
மாயாபkh³ரஹவஶாth³ேபா³ேதா⁴ மந: மாnhபஶுrhப⁴வதி ।
காலகலாநியதிப³லாth³ராகா³விth³யாவேஶந ஸmhப³th³த: ◌⁴ ॥ 16 ।
அ⁴ைநவ கிசிேத³ேவத³ேமவ ஸrhவாthமைநவ ஜாநா ।
மாயாஸதmh ககஷThகமேரnhதரŋhக³த³iµkhதmh ॥ 17॥
கmh³கவ தNh³லகணவிநிவிShடmh பி⁴nhநமphயபி⁴தா³ ।
ப⁴ஜேத தth விஶுth³தி⁴mh ஶிவமாrhெகௗ³nhiµkh²யேயாேக³ந ॥ 18॥
ஸுக²:³க²ேமாஹமாthரmh நிசயஸŋhகlhபநாபி⁴மாநாchச ।
phரkh’திரதா²nhத:கரணmh ³th³தி⁴மேநாऽஹŋhkh’தி khரமஶ:॥ 19॥
ேராthரmh thவக³ ரஸநா kh◌⁴ராணmh ³th³தீ⁴nhth³யாணி ஶph³தா³ெதௗ³ ।
வாkhபாணிபாத³பாபshத²mh கrhேமnhth³யாணி ந:॥ 20॥
ஏஷாmh kh³ராேயா விஷய:ஸூம: phரவிபா⁴க³வrhேதா ய:shயாth ।
தnhமாthரபசகmh தchச²ph³த:³shபrhேஶா மேஹா ரேஸா க³nhத: ◌⁴ ॥ 21॥
ஏதthஸmhஸrhக³வஶாthsh²ேலா விஷயsh ⁴தபசகதாmh ।
அph◌⁴ேயதி நப: ◌⁴ பவநshேதஜ:ஸலmh ச ph’th²வீ ச ॥ 22॥
ஷ இவ தNh³லகணிகாமாvh’iΝேத phரkh’திrhவக:ஸrhக:³ ।
ph’th²வீபrhயnhேதாऽயmh ைசதnhயmh ேத³ஹபா⁴ேவந ॥ 23॥
பரமாவரணmh மல இஹ ஸூமmh மாயாதி³ ககmh sh²லmh ।
பா³யmh விkh³ரஹபmh ேகாஶthரயேவShேதா யாthமா ॥ 24॥
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மத³பி⁴நவ³phதphரணீத: பரமாrhத²ஸார:

அjhஞாநதிரேயாகா³ேத³கமபி shவmh shவபா⁴வமாthமாநmh ।
kh³ராயkh³ராஹகநாநாைவசிthrhேயவ³th◌⁴ேயத ॥ 25॥
ரஸபா²ணிதஶrhககா³ட³க²Nhடா³th³யா யேத²ுரஸ ஏவ ।
தth³வத³வshதா²ேப⁴தா:³ஸrhேவ பரமாthமந: ஶmhேபா: ◌⁴ ॥ 26॥
விjhஞாநாnhதrhயாphராணவிராTh³ேத³ஹஜாதிபிNhடா³nhதா: ।
vhயவஹாரமாthரேமதthபரமாrhேத²ந  ந ஸnhthேயவ ॥ 27॥
ரjhjhவாmh நாshதி ⁴ஜŋhக³shthராஸmh ேத ச mh’thபrhயnhதmh ।
ph◌⁴ராnhேதrhமஹதீ ஶkhதிrhந விேவkhmh ஶkhயேத நாம ॥ 28॥
தth³வth³த⁴rhமாத⁴rhமshவrhநிரேயாthபthதிமரணஸுக²:³க²mh ।
வrhரமாதி³ சாthமnhயஸத³பி விph◌⁴ரமப³லாth³ப⁴வதி ॥ 29॥
ஏதthதத³nhத⁴காரmh யth³பா⁴ேவஷு phரகாஶமாநதயா ।
ஆthமாநதிkhேதShவபி ப⁴வthயநாthமாபி⁴மாேநாऽயmh ॥ 30॥
திராத³பி திரத³mh க³Nhட³shேயாப மஹாநயmh shேபா²ட: ।
யத³நாthமnhயபி ேத³ஹphராதா³வாthமமாநிthவmh ॥ 31॥
ேத³ஹphராணவிமrhஶநதீ⁴jhஞாநநப:◌⁴phரபசேயாேக³ந ।
ஆthமாநmh ேவShடயேத சிthரmh ஜாேலந ஜாலகார இவ ॥ 32॥
shவjhஞாநவிப⁴வபா⁴ஸநேயாேக³ேநாth³ேவShடேயnhநிஜாthமாநmh ।
இதி ப³nhத⁴ேமாசிthராmh khடா³mh phரதேநாதி பரமஶிவ:॥ 33॥
sh’Shshதி²திஸmhஹாரா ஜாkh³ரthshவphெநௗ ஸுஷுphததி தshnh ।
பா⁴nhதி ேய தா⁴மநி ததா²பி ைதrhநாvh’தmh பா⁴தி ॥ 34॥
ஜாkh³ரth³விவmh ேப⁴தா³thshவphநshேதஜ: phரகாஶமாஹாthmhயாth ।
phராjhஞ:ஸுphதாவshதா² jhஞாநக⁴நthவாthதத: பரmh rhயmh ॥ 35॥
ஜலத⁴ர⁴மரேஜாபி⁴rhமநீkhயேத யதா² ந க³க³நதலmh ।
தth³வnhமாயாவிkh’திபி⁴ரபராmh’Shட: பர: ஷ:॥ 36॥
ஏகshnhக⁴டக³க³ேந ரஜஸா vhயாphேத ப⁴வnhதி நாnhயாநி ।
மநாநி தth³வேத³ேத இவா:ஸுக²:³க²ேப⁴த³ஜுஷ:॥ 37॥
ஶாnhேத ஶாnhத இவாயmh ’Shேட ’Shேடா விேமாஹவதி ட:◌⁴ ।
தththவக³ேண ஸதி ப⁴க³வாnhந ந: பரமாrhத²த:ஸ ததா²॥ 38॥
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மத³பி⁴நவ³phதphரணீத: பரமாrhத²ஸார:

யத³நாthமnhயபி தth³பாவபா⁴ஸநmh தthரா நிராkh’thய ।
ஆthமnhயநாthமபாmh ph◌⁴ராnhதிmh வித³லயதி பரமாthமா ॥ 39॥
இthத²mh விph◌⁴ரமக³ளகஸலவிchேச²த³ேந kh’தாrhத²shய ।
கrhதvhயாnhதரகலநா ந ஜா பரேயாகி³ேநா ப⁴வதி ॥ 40॥
ph’தி²வீ phரkh’திrhமாயா thதயத³mh ேவth³யபதாபதிதmh ।
அth³ைவதபா⁴வநப³லாth³ப⁴வதி  ஸnhமாthரபேஶஷmh ॥ 41॥
ரஶநாNhட³லகடகmh ேப⁴த³thயாேக³ந th³’யேத யதா² ேஹம ।
தth³வth³ேப⁴த³thயாேக³ஸnhமாthரmh ஸrhவமாபா⁴தி ॥ 42॥
தth³ph³ரம பரmh ஶுth³த⁴mh ஶாnhதமேப⁴தா³thமகmh ஸமmh ஸகலmh ।
அmh’தmh ஸthயmh ஶkhெதௗ விராmhயதி பா⁴shவபாயாmh ॥ 43॥
இShயத இதி ேவth³யத இதி ஸmhபாth³யத இதி ச பா⁴shவேபண ।
அபராmh’Shடmh யத³பி  நப: ◌⁴phரஸூநthவமph◌⁴ேயதி ॥ 44॥
ஶkhதிthஶூலபக³மேயாேக³ந ஸமshதமபி பரேமேஶ ।
ஶிவநாமநி பரமாrhேத² விsh’jhயேத ேத³வேத³ேவந ॥ 45॥
நரபி ச பசஶkhதிphரஸரணkhரேமண ப³ரபி தth ।
அNhட³thரயmh விசிthரmh sh’Shடmh ப³ராthமலாேப⁴ந ॥ 46॥
இதி ஶkhதிசkhரயnhthரmh khடா³ேயாேக³ந வாஹயnhேத³வ: ।
அஹேமவ ஶுth³த⁴ப: ஶkhதிமஹாசkhரநாயகபத³shத:²॥ 47॥
மyhேயவ பா⁴தி விவmh த³rhபண இவ நிrhமேல க⁴டாதீ³நி ।
மthத: phரஸரதி ஸrhவmh shவphநவிசிthரthவவ ஸுphதாth ॥ 48॥
அஹேமவ விவப: கரசரதி³shவபா⁴வ இவ ேத³ஹ: ।
ஸrhவshnhநஹேமவ sh²ரா பா⁴ேவஷு பா⁴shவபவ ॥ 49॥
th³ரShடா ேராதா kh◌⁴ராதா ேத³ேஹnhth³யவrhேதாऽphயகrhதாபி ।
th³தா⁴nhதாக³மதrhகாmhசிthராநஹேமவ ரசயா ॥ 50॥
இthத²mh th³ைவதவிகlhேப க³ேத phரவிலŋhkh◌⁴ய ேமாஹநீmh மாயாmh ।
ஸேல ஸலmh ேர ரவ ph³ரமணி லயீ shயாth ॥ 51॥
இthத²mh தththவஸேஹ பா⁴வநயா ஶிவமயthவமபி⁴யாேத ।
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மத³பி⁴நவ³phதphரணீத: பரமாrhத²ஸார:

க: ேஶாக: ேகா ேமாஹ:ஸrhவmh ph³ரமாவேலாகயத:॥ 52॥
கrhமப²லmh ஶுப⁴மஶுப⁴mh th²யாjhஞாேநந ஸŋhக³மாேத³வ ।
விஷேமா  ஸŋhக³ேதா³ஷshதshகரேயாேகா³ऽphயதshகரshேயவ ॥ 53॥
ேலாகvhயவஹாரkh’தாmh ய இஹாவிth³யாiµபாஸேத டா: ◌⁴ ।
ேத யாnhதி ஜnhமmh’th த⁴rhமாத⁴rhமாrhக³லாப³th³தா:◌⁴ ॥ 54॥
அjhஞாநகாலநிசிதmh த⁴rhமாத⁴rhமாthமகmh  கrhமாபி ।
சிரஸசிதவ லmh நயதி விjhஞாநதீ³phதிவஶாth ॥ 55॥
jhஞாநphராphெதௗ kh’தமபி ந ப²லாய தேதாऽshய ஜnhம கத²mh ।
க³தஜnhமப³nhத⁴ேயாேகா³ பா⁴தி ஶிவாrhக:shவதீ³தி⁴திபி:◌⁴ ॥ 56॥
ஷகmh³ககிmhஶாகiµkhதmh பீ³ஜmh யதா²ŋhரmh ேத ।
ைநவ ததா²ணவமாயாகrhமவிiµkhேதா ப⁴வாŋhரmh யாthமா ॥ 57॥
ஆthமjhேஞா ந தசந பி³ேப⁴தி ஸrhவmh  தshய நிஜபmh ।
ைநவ ச ேஶாசதி யshமாthபரமாrhேத² நாஶிதா நாshதி ॥ 58॥
அதி³ட⁴’த³யக³ஜphரட⁴பரமாrhத²ரthநஸசயத: ।
அஹேமேவதி மேஹவரபா⁴ேவ கா ³rhக³தி: கshய ॥ 59॥
ேமாshய ைநவ கிசிth³தா⁴மாshதி ந சாபி க³மநமnhயthர ।
அjhஞாநkh³ரnhதி²பி⁴தா³shவஶkhthயபி⁴vhயkhததா ேமா:॥ 60॥
பி⁴nhநாjhஞாநkh³ரnhதி²rhக³தஸnhேத³ஹ: பராkh’தph◌⁴ராnhதி: ।
phரணNhயபாேபா விkh³ரஹேயாேக³ऽphயெஸௗ iµkhத:॥ 61॥
அkh³nhயபி⁴த³kh³த⁴mh பீ³ஜmh யதா² phரேராஹாஸமrhத²தாேமதி ।
jhஞாநாkh³நித³kh³த⁴ேமவmh கrhம ந ஜnhமphரத³mh ப⁴வதி ॥ 62॥
பத³th³தி⁴thேவந  கrhேமாசிதபா⁴விேத³ஹபா⁴வநயா ।
ஸŋhசிதா சிதிேரதth³ேத³ஹth◌⁴வmhேஸ ததா² ப⁴வதி ॥ 63॥
யதி³ நரமலmh ேபா³த⁴mh ஸrhவஸiµthதீrhணேபா³th³th◌⁴’கrhth’மயmh ।
விததமநshதேதாதி³தபா⁴பmh ஸthயஸŋhகlhபmh ॥ 64॥
தி³khகாலகலநவிகலmh th◌⁴வமvhயயவரmh ஸுபrhணmh ।
ப³ஹுதரஶkhதிvhராதphரலேயாத³யவிரசைநககrhதாரmh ॥ 65॥
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sh’ShThயாதி³விதி⁴ஸுேவத⁴ஸமாthமாநmh ஶிவமயmh வி³th³th◌⁴ேயத ।
கத²வ ஸmhஸா shயாth³விததshய த: khவ வா ஸரணmh ॥ 66॥
இதி khதிபி⁴ரபி th³த⁴mh யthகrhம jhஞாநிேநா ந ஸப²லmh தth ।
ந மேமத³மபி  தshேயதி தா³rhTh◌⁴யேதா ந  ப²லmh ேலாேக ॥ 67॥
இthத²mh ஸகலவிகlhபாnhphரதி³th³ேதா⁴ பா⁴வநாஸரணத: ।
ஆthமjhேயாதி தீ³phேத ஜுவjhjhேயாதிrhமேயா ப⁴வதி ॥ 68॥
அநnhயth³வா தth³வா ஸmhவீேதா ேயந ேகநசிchசா²nhத: ।
யthர khவசந நிவா விiµchயேத ஸrhவ⁴தாthமா ॥ 69॥
ஹயேமத⁴ஶதஸஹshராNhயபி ேத ph³ரமகா⁴தலாணி ।
பரமாrhத²விnhந Nhையrhந ச பாைப:shph’யேத விமல:॥ 70॥
மத³ஹrhஷேகாபமnhமத²விஷாத³ப⁴யேலாப⁴ேமாஹபவrh ।
நி:shேதாthரவஷThகாேரா ஜட³இவ விசேரத³வாத³மதி:॥ 71॥
மத³ஹrhஷphரph◌⁴’திரயmh வrhக:³ phரப⁴வதி விேப⁴த³ஸmhேமாஹாth ।
அth³ைவதாthமவிேபா³த⁴shேதந கத²mh shph’யதாmh நாம ॥ 72॥
shthயmh வா ேஹாதvhயmh நாshதி vhயதிkhதமshய கிசந ச ।
shேதாthராதி³நா ஸ Shேயnhiµkhதshதnhநிrhநமshkh’திவஷThக:॥ 73॥
ஷThthmhஶthதththவph◌⁴’தmh விkh³ரஹரசநாக³வாபrhணmh ।
நிஜமnhயத³த² ஶரmh க⁴டாதி³ வா தshய ேத³வkh³’ஹmh ॥ 74॥
தthர ச பரமாthமமஹாைப⁴ரவஶிவேத³வதாmh shவஶkhதிதாmh ।
ஆthமாமrhஶநவிமலth³ரvhைய: பஜயnhநாshேத ॥ 75॥
ப³ரnhதரபகlhபநேப⁴த³மஹாபீ³ஜநிசயமrhபயத: ।
தshயாதிதீ³phதஸmhவிjhjhவலேந யthநாth³விநா ப⁴வதி ேஹாம:॥ 76॥
th◌⁴யாநமநshததmh நேரஷ  ப⁴க³வாnhவிசிthரபாணி ।
sh’ஜதி தேத³வ th◌⁴யாநmh ஸŋhகlhபாகி²தஸthயபthவmh ॥ 77॥
⁴வநாவmh ஸமshதாmh தththவkhரமகlhபநாமதா²க³ணmh ।
அnhதrhேபா³ேத⁴ பவrhதயதி ச யthேஸாऽshய ஜப உதி³த:॥ 78॥
ஸrhவmh ஸமயா th³’ShThயா யthபயதி யchச ஸmhவித³mh மiνேத ।
விவமஶாநநிரதாmh விkh³ரஹக²Thவாŋhக³கlhபநாகதாmh ॥ 79॥
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விவரஸாஸவrhணmh நிஜகரக³mh ேவth³யக²Nhட³ககபாலmh ।
ரஸயதி ச யthதேத³தth³vhரதமshய ஸு³rhலப⁴mh ச ஸுலப⁴mh ச ॥ 80॥
இதி ஜnhமநாஶநmh பரமாrhத²மேஹவராkh²யiµபலph◌⁴ய ।
உபலph³th◌⁴’தாphரகாஶாthkh’தkh’thயshதிShட²தி யேத²Shடmh ॥ 81॥
vhயாபிநமபி⁴தthத²mh ஸrhவாthமாநmh வி⁴தநாநாthவmh ।
நிபமபரமாநnhத³mh ேயா ேவthதி ஸ தnhமேயா ப⁴வதி ॥ 82॥
தீrhேத² வபசkh³’ேஹ வா நShடshmh’திரபி பthயஜnhேத³ஹmh ।
jhஞாநஸமகாலiµkhத:ைகவlhயmh யாதி ஹதேஶாக:॥ 83॥
Nhயாய தீrhத²ேஸவா நிரயாய வபசஸத³நநித⁴நக³தி: ।
NhயாNhயகலŋhகshபrhஶாபா⁴ேவ  கிmh ேதந ॥ 84॥
ஷகmh³கஸுph’த²khkh’ததNh³லகணஷத³லாnhதரேப: ।
தNh³லகணshய ேத ந நshதth³பதாதா³thmhயmh ॥ 85॥
தth³வthககபடph’த²khkh’தா ஸmhவித³thர ஸmhshகாராth ।
திShட²nhthயபி iµkhதாthமா தthshபrhஶவிவrhதா ப⁴வதி ॥ 86॥
ஶலதமஶிlhபிகlhபிதவிமபா⁴வ:ஸiµth³க³ேகாபாேத:◌⁴ ।
மேநாऽபி மணிபாேத⁴rhவிchேச²ேத³shவchச²பரமாrhத:²॥ 87॥
ஏவmh ஸth³³ஶாஸநவிமலshதி²தி ேவத³நmh தபாேத: ◌⁴ ।
iµkhதமphபாth◌⁴யnhதரஶூnhயவாபா⁴தி ஶிவபmh ॥ 88॥
ஶாshthராதி³phராமாNhயாத³விசதரth³த⁴யாபி தnhமயதாmh ।
phராphத:ஸ ஏவ rhவmh shவrhக³mh நரகmh மiνShயthவmh ॥ 89॥
அnhthய:ணsh தshnhNhயாmh பாபாmh ச வா shதி²திmh Shயnh ।
டா⁴நாmh ஸஹகாபா⁴வmh க³chச²தி க³ெதௗ  ந ஸ ேஹ:॥ 90॥
ேயऽபி ததா³thமthேவந வி:³ பஶுபஸsh’பாத³ய:shவக³திmh ।
ேதऽபி ராதநஸmhேபா³த⁴ஸmhshkh’தாshதாmh க³திmh யாnhதி ॥ 91॥
shவrhக³மேயா நிரயமயshதத³யmh ேத³ஹாnhதராலக:³ ஷ: ।
தth³ப⁴ŋhேக³shெவௗசிthயாth³ேத³ஹாnhதரேயாக³மph◌⁴ேயதி ॥ 92॥
ஏவmh jhஞாநாவஸேர shவாthமா ஸkh’த³shய யாth³’க³வபா⁴த: ।
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தாth³’ஶ ஏவ ததா³ெஸௗ ந ேத³ஹபாேதऽnhயதா² ப⁴வதி ॥ 93॥
கரணக³ணஸmhphரேமாஷ:shmh’திநாஶ: வாஸகலதாchேச²த:³ ।
மrhமஸு ஜாவிேஶஷா: ஶரஸmhshகாரேஜா ேபா⁴க:³॥ 94॥
ஸ கத²mh விkh³ரஹேயாேக³ஸதி ந ப⁴ேவthேதந ேமாஹேயாேக³ऽபி ।
மரவஸேர jhஞாநீ ந chயவேத shவாthமபரமாrhதா²th ॥ 95॥
பரமாrhத²மாrhக³ேமநmh ஜ²தி யதா³³iµகா²thஸமph◌⁴ேயதி ।
அதிதீvhரஶkhதிபாதாthதைத³வ நிrhவிkh◌⁴நேமவ ஶிவ:॥ 96॥
ஸrhேவாthதீrhணmh பmh ேஸாபாநபத³khரேமண ஸmhரயத: ।
பரதththவ⁴லாேப⁴ பrhயnhேத ஶிவமயீபா⁴வ:॥ 97॥
தshய  பரமாrhத²மயீmh தா⁴ராமக³தshய மth◌⁴யவிராnhேத: ।
தthபத³லாேபா⁴thஸுகேசதேஸாऽபி மரணmh கதா³சிthshயாth ॥ 98॥
ேயாக³ph◌⁴ரShட: ஶாshthேர கதி²ேதாऽெஸௗ சிthரேபா⁴க³⁴வநபதி: ।
விராnhதிshதா²நவஶாth³⁴thவா ஜnhமாnhதேர ஶிவீப⁴வதி ॥ 99॥
பரமாrhத²மாrhக³ேமநmh யph◌⁴யshயாphராphய ேயாக³மபி நாம ।
ஸுரேலாகேபா⁴க³பா⁴கீ³iµதி³தமநா ேமாத³ேத ஸுசிரmh ॥ 100॥
விஷேயஷு ஸாrhவெபௗ⁴ம:ஸrhவஜைந: jhயேத யதா² ராஜா ।
⁴வேநஷு ஸrhவேத³ைவrhேயாக³ph◌⁴ரShடshததா² jhய:॥ 101॥
மஹதா காேலந நrhமாiνShயmh phராphய ேயாக³மph◌⁴யshய ।
phராphேநாதி தி³vhயமmh’தmh யshமாதா³வrhதேத ந ந:॥ 102॥
தshமாthஸnhமாrhேக³ऽshnhநிரேதா ய: கசிேத³தி ஸ ஶிவthவmh ।
இதி மthவா பரமாrhேத² யதா²ததா²பி phரயதநீயmh ॥ 103॥
இத³மபி⁴நவ³phேதாதி³தஸŋhேபmh th◌⁴யாயத: பரmh ph³ரம ।
அசிராேத³வ ஶிவthவmh நிஜ’த³யாேவஶமph◌⁴ேயதி ॥ 104॥
ஆrhயாஶேதந ததி³த³mh ஸŋhphதmh ஶாshthரஸாரமதி³ட⁴mh ।
அபி⁴நவ³phேதந மயா ஶிவசரணshமரணதீ³phேதந ॥ 105॥
இதி மஹாமாேஹவராசாrhயாபி⁴நவ³phதவிரசித: பரமாrhத²ஸார:॥
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