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prAdhAnikarahasyam

phராதா⁴நிகரஹshயmh

க³ேணஶாய நம:॥
அshய ஸphதஶதீரஹshபthரயshய ph³ரமவிShiΝth³ரா ’ஷய: ,
மஹாகாமஹாலமஹாஸரshவthேயா ேத³வதா: ,அiνShph ச²nhத:³ ,
நவ³rhகா³மஹாலrhபீ³ஜmh ,mh ஶkhதி: ,
மமாபீ⁴Shடப²லth³த⁴ேய ஜேப விநிேயாக:³॥
ராேஜாவாச ॥
ப⁴க³வnhநவதாரா ேம சNh³காயாshthவேயாதி³தா: ।
ஏேதஷாmh phரkh’திmh ph³ரமnh phரதா⁴நmh வkhமrhஹ ॥ 1॥
ஆராth◌⁴யmh யnhமயா ேத³vhயா:shவபmh ேயந ைவ th³விஜ ।
விதி⁴நா ph³ ஸகலmh யதா²வthphரணதshய ேம ॥ 2॥
’வாச ॥
இத³mh ரஹshயmh பரமமநாkh²ேயயmh phரசேத ।
ப⁴khேதாऽதி ந ேம கிசிthதவாவாchயmh நராதி⁴ப ॥ 3॥
ஸrhவshயாth³யா மஹாலshth³ பரேமவ ।
லயாலயshவபா ஸா vhயாphய kh’thshநmh vhயவshதி²தா ॥ 4॥
மாŋhக³mh க³தா³mh ேக²டmh பாநபாthரmh ச பி³ph◌⁴ரதீ ।
நாக³mh ŋhக³mh ச ேயாநிmh ச பி³ph◌⁴ரதீ nh’ப rhத⁴நி ॥ 5॥
தphதகாசநவrhபா⁴ தphதkhசந⁴ஷ ।
ஶூnhயmh தத³கி²லmh shேவந ரயாமாஸ ேதஜஸா ॥ 6॥
ஶூnhயmh தத³கி²லmh ேலாகmh விேலாkhய பரேமவ ।
ப³பா⁴ர பமபரmh தமஸா ேகவேலந  ॥ 7॥
ஸா பி⁴nhநாஜநஸŋhகாஶா த³mhShThராசிதவராநநா ।
விஶாலேலாசநா நா ப³⁴வ தiνமth◌⁴யமா ॥ 8॥
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க²Th³க³பாthரஶிர:ேக²ைடரலŋhkh’தசrh⁴ஜா ॥
கப³nhத⁴ஹாரmh ஶிரஸா பி³ph◌⁴ராஶிர:shரஜmh ॥ 9॥
தாmh phேராவாச மஹாலshதாம phரமேதா³thதமாmh ।
த³தா³ தவ நாமாநி யாநி கrhமாணி தாநி ேத ॥ 10॥
மஹாமாயா மஹாகா மஹாமா ுதா⁴ th’ஷா ।
நிth³ரா th’Sh ைசகவீரா காலராthrh³ரthயயா ॥ 11॥
இமாநி தவ நாமாநி phரதிபாth³யாநி கrhமபி:◌⁴ ।
ஏபி: ◌⁴ கrhமாணி ேத jhஞாthவா ேயாऽதீ⁴ேத ேஸாऽiνேத ஸுக²mh ॥ 12॥
தாthkhthவா மஹால:shவபமபரmh nh’ப ।
ஸththவாkh²ேயநாதிஶுth³ேத⁴ந ³ேணேந³phரph◌⁴ரmh த³ெதௗ⁴ ॥ 13॥
அமாலாŋhஶத⁴ரா வீshதகதா⁴ணீ ।
ஸா ப³⁴வ வரா நா நாமாnhயshைய ச ஸா த³ெதௗ³॥ 14॥
மஹாவிth³யா மஹாவாணீ பா⁴ரதீ வாkh ஸரshவதீ ।
ஆrhயா ph³ரா காமேத⁴iνrhேவத³க³rhபா⁴ ஸுேரவ ॥ 15॥
அேதா²வாச மஹாலrhமஹாகாmh ஸரshவதீmh ॥
வாmh ஜநயதாmh ேத³vhெயௗ ²ேந shவாiνபத:॥ 16॥
இthkhthவா ேத மஹால:ஸஸrhஜ ²நmh shவயmh ।
ரNhயக³rhெபௗ⁴ சிெரௗ shthmhெஸௗ கமலாஸெநௗ ॥ 17॥
ph³ரமnhவிேத⁴ விரேசதி தா⁴தthயாஹ தmh நரmh ॥
: பth³ேம கமேல லthயாஹ மாதா shthயmh ச தாmh ॥ 18॥
மஹாகா பா⁴ரதீ ச ²ேந sh’ஜத:ஸஹ ।
ஏதேயாரபி பாணி நாமாநி ச வதா³ ேத ॥ 19॥
நீலகNhட²mh ரkhதபா³ஹு ேவதாŋhக³mh சth³ரேஶக²ரmh ।
ஜநயாமாஸ ஷmh மஹாகா தாmh shthயmh ॥ 20॥
ஸ th³ர: ஶŋhகர:shதா²iΝ: கபrhதீ³ ச thேலாசந: ।
thரயீவிth³யாகாமேத⁴iν:ஸா shth பா⁴ஷாshவராரா ॥ 21॥
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ஸரshவதீ shthயmh ெகௗ³mh kh’Shணmh ச ஷmh nh’ப ।
ஜநயாமாஸ நாமாநி தேயாரபி வதா³ ேத ॥ 22॥
விShiΝ: kh’Shே ’ேகேஶா வாஸுேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
உமா ெகௗ³ ஸதீ சNh³ஸுnhத³ ஸுப⁴கா³ ஶுபா⁴ ॥ 23॥
ஏவmh வதய:ஸth³ய: ஷthவmh phரேபதி³ேர ।
சுShமnhேதா iν பயnhதி ேநதேர தth³விேதா³ ஜநா:॥ 24॥
ph³ரமேண phரத³ெதௗ³ பthநீmh மஹாலrhnh’ப thரயீmh ।
th³ராய ெகௗ³mh வரதா³mh வாஸுேத³வாய ச யmh ॥ 25॥
shவரயா ஸஹ ஸmh⁴ய விரேசாऽNhட³மஜநth ।
பி³ேப⁴த³ ப⁴க³வாnh th³ரshதth³ெகௗ³rhயா ஸஹ வீrhயவாnh ॥ 26॥
அNhட³மth◌⁴ேய phரதா⁴நாதி³ காrhயஜாதம⁴nhnh’ப ।
மஹா⁴தாthமகmh ஸrhவmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 27॥
ேபாஷ பாலயாமாஸ தlhலmhயா ஸஹ ேகஶவ: ।
மஹாலேரவமஜா ராஜnh ஸrhேவவேரவ ॥ 28॥
நிராகாரா ச ஸாகாரா ைஸவ நாநாபி⁴தா⁴நph◌⁴’th ।
நாமாதைரrhநிphையஷா நாmhநா நாnhேயந ேகநசிth ॥ 29॥
இதி மாrhகNhேட³யராேண ஸாவrhணிேக மnhவnhதேர ேத³வீமாஹாthmhேய
phராதா⁴நிகரஹshயmh ஸmhrhணmh ॥ அth◌⁴யாய 14
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