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கா³யthநாமாShடாவிmhஶதிshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம:॥
ph³ரேமாவாச ।
ஶதாராthமகmh ேத³vhயா நாமாShடாவிmhஶதி:ஶதmh ।
’iΝ வயாபி⁴ தthஸrhவமதி³யmh ஸநாதநmh ॥ 1॥
⁴திதா³ ⁴வநா வாணீ வஸுதா⁴ ஸுமநா ம ।
ஹணீ ஜநநீ நnhதா³ஸவிஸrhகா³ தபshவிநீ ॥ 2॥
பயshவிநீ ஸதீ thயாகா³ைசnhத³வீ ஸthயவீரஸா ।
விவா rhயா பரா ேரchயா நிrhkh◌⁴’ணீ யநீ ப⁴வா ॥ 3॥
ேகா³ேவth³யா ச ஜShடா² ச shகnhதி³நீ தீ⁴rhமதிrhமா ।
பீ⁴ஷ ேயாகி³நீ ப நதீ³ phரjhஞா ச ேசாதி³நீ ॥ 4॥
த⁴நிநீ யாநீ பth³மா ேராணீ ரமணீ ’: ।
ேஸநாiµகீ²ஸாமயீ ச ப³லா ேதா³ஷவrhதா ॥ 5॥
ஸrhவகாம³கா⁴ ேஸாேமாth³ப⁴வாऽஹŋhகாரவrhதா ।
th³விபதா³ ச சShபாதா³ thபதா³ைசவ ஷThபதா³॥ 6॥
அShடாபதீ³ நவபதீ³ஸா ஸஹshராராthகா ।
இத³mh ய: பரமmh ³யmh ஸாவிthமnhthரக³rhபி⁴தmh ॥ 7॥
நாமாShடவிmhஶதிஶதmh ’iΝயாchch²ராவேயthபேட²th ।
மrhthயாநாமmh’தthவாய பீ⁴தாநாமப⁴யாய ச ॥ 8॥
ேமாாய ச iµiµூmh காமாnh phராphதேய ய: ।
விஜயாய thஸூநாmh vhயாதி⁴தாநாமேராக³kh’th ॥ 9॥
வயாய வயகாமாநாmh விth³யாைய ேவத³காநாmh ।
th³ரவிய த³th³ராmh பாபிநாmh பாபஶாnhதேய ॥ 10॥
வாதி³நாmh வாத³விஜேய கவீநாmh கவிதாphரத³mh । வாத³விஷேய
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அnhநாயுதி⁴தாநாmh ச shவrhகா³ய நாகchச²தாmh ॥ 11॥shவrhகா³rhத²mh
பஶுph◌⁴ய: பஶுகாமாநாmh thேரph◌⁴ய: thரகாŋhmh ।
khேலஶிநாmh ேஶாகஶாnhthயrhத²mh nh’mh ஶthப⁴யாய ச ॥ 12॥
ராஜவயாய th³ரShடvhயmh பரமmh nh’பேஸவிநாmh ।
ப⁴khthயrhத²mh விShiΝப⁴khதாநாmh விShெணௗ ஸrhவாnhதராthமநி ॥ 13॥
நாயகmh விதி⁴sh’Shடாநாmh ஶாnhதேய ப⁴வதி th◌⁴வmh ।
நி:shph’ஹாmh nh’mh iµkhதி:ஶாவதீ ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 14॥
ஜphயmh thவrhக³ஸmhkhதmh kh³’ஹshேத²ந விேஶஷத: ।
iµநீநாmh jhஞாநth³th◌⁴யrhத²mh யதீநாmh ேமாth³த⁴ேய ॥ 15॥
உth³யதmh சnhth³ரகிரணiµபshதா²ய kh’தாஜ: ।
காநேந வா shவப⁴வேந திShட²nh ஶுth³ேதா⁴ ஜேபதி³த³mh ॥ 16॥
ஸrhவாnh காமாநவாphேநாதி தைத²வ ஶிவஸnhநிெதௗ⁴ ।
மம phதிகரmh தி³vhயmh விShiΝப⁴khதிவிவrhத⁴நmh ॥ 17॥
jhவராrhதாநாmh ஶாkh³ேரண மாrhஜேயthShட²ேராகி³mh ।
அŋhக³மŋhக³mh யதா²ŋhக³mh கவேசந  ஸாத⁴க:॥ 18॥
மNhட³ேலந விஶுth◌⁴ேயத ஸrhவேராைக³rhந ஸmhஶய: ।
mh’தphரஜா ச யா நா ஜnhமவnhth◌⁴யா தைத²வ ச ॥ 19॥
கnhயாதி³வnhth◌⁴யா யா நா தாஸாமŋhக³mh phரமாrhஜேயth ।
thரா நேராகி³ணshதாsh லப⁴nhேத தீ³rhக⁴விந:॥ 20॥
தாshதா:ஸmhவthஸராத³rhவாkh க³rhப⁴mh  த³தி⁴ேர ந: ।
பதிவிth³ேவணீ யா shth அŋhக³mh தshயா: phரமாrhஜேயth ॥ 21॥
தேமவ ப⁴ஜேத ஸா shth பதிmh காமவஶmh நேயth ।
அவthேத² ராஜவயாrhத²mh பி³lhவேல shவபபா⁴kh ॥ 22॥
பாலாஶேல விth³யாrhதீ² ேதஜேஸாऽபி⁴iµேகா² ரெவௗ ।
கnhயாrhதீ² சNh³காேக³ேஹ ஜேபchச²thப⁴யாய ச ॥ 23॥
காேமா விShiΝேக³ேஹ ச உth³யாேந rhவஶீப⁴ேவth ।
ஆேராkh³யாrhேத²shவேக³ேஹ ச ேமாாrhதீ²ைஶலமshதேக ॥ 24॥
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ஸrhவகாேமா விShiΝேக³ேஹ ேமாாrhதீ² யthர thரசிth ।
ஜபாரmhேப⁴  ’த³யmh ஜபாnhேத கவசmh பேட²th ॥ 25॥
கிமthர ப³ஹுேநாkhேதந ’iΝ நாரத³ தththவத: ।
யmh யmh சிnhதயேத நிthயmh தmh தmh phராphேநாதி நிசிதmh ॥ 26॥
இதி மth³வShட²ஸmhதாயாmh ph³ரமநாரத³ஸmhவாேத³
கா³யthநாமாShடாவிmhஶதிshேதாthரmh ஸமாphதmh ॥
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