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shAradAstutiH

ஶாரதா³shதி:

ஶாரதா³mhபா³ைய நம: ।
கlhயாணrhதி: கலவாலா கலாத⁴ேராthதmhஸகிடேகா: ।
கலாவதீ காŋhதகlhபவlh கேரா கlhயாணபரmhபராmh ந: ॥ 1॥
சkhkh’ேதாlhேலாசஶிர:ப²ணீnhth³ரப²மணீபா⁴ஸுரகாTh◌⁴ேய ।
மNhடபாnhதrhmh’க³ராஜபீேட² விth³ேயாதேத ந:லபா⁴க³ேத⁴யmh ॥ 2॥
jhேஞயmh iµநீnhth³ைரசிரேயாக³th³ைத⁴shஸவிnhமயmh தthபரேத³வதாயா: ।
லாkh³’தmh ய³பாஸகாநாmh th◌⁴யேயாபலph³th◌⁴ைய விvh’ே பmh ॥ 3॥
ஶ ◌்’ே வாசmh யதி³ ேலாசேநந பயா ேசthபாத³தேலந பmh ।
பாshயா ேசத³ஜநா மஹாph³தி⁴mh கlhேபய ேத³vhயா ³ணவrhணநாய ॥ 4॥
ததா²பி வாசmhயமஸாrhவெபௗ⁴மkh’பாலவாலாphதவேசாபி⁴ரmhபா³mh ।
shேதாShயா கிசிthphரதிபா⁴தth³’Shடதாiν⁴ேதா³ணphரவாைஹ: ॥ 5॥
ரthநாவகrh³ேதnh³ேரகா²பShkh’தாநrhkh◌⁴யகிடேகாmh ।
லாவNhயவாபீநாயமா ந லலாடேக²லchசிராசkhராmh ॥ 6॥
உnhநிth³ரசாmhேபயபராக³க³nhதி⁴ ம⁴vhரதமத³ராலேகஶீmh ।
ேபா⁴கீ³nhth³ரேபா⁴ேகா³பமநீலேவணீ விஷkhதடா³மணிநாக³பாmh ॥ 7॥
லாவNhயlhயாயிதேஶாணகாnhதி மnhதேரகா²kh³ரசலlhலலnhதீmh ।
ph◌⁴சாபஸmhேயாதமாரபா³ணநிபா⁴லkh’ததா⁴th’வkhthராmh ॥ 8॥
phரவrhShஷகாmhேபா⁴த⁴ரகீrhயமாணவrhேஷாபலshபrhதி⁴கடாவீாmh ।
ரphரபா⁴பா⁴ஸுரசmhபகாப⁴நாஸாkh³ரவிshபா²மணிphரேவகாmh ॥ 9॥
விகshவராmhேபா⁴ஹேகஸராப⁴ரதா³mhஶுஸnhதiµkh³த⁴ஹாஸாmh ।
ரத³chச²தா³பாடலnhத³ேகாஶமாலா phரதிshபrhதி⁴ஶிதாkh³ரத³nhதாmh ॥ 10॥
வrhவவாத³நேஶாணரthந ேகாயமாநாkh³ரவிேலாலவாmh ।
கேபாலபாமணித³rhபnhத:sh²ரthphரபா⁴விmhபி³தகrhணராmh ॥ 11॥
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ஶாரதா³shதி:

விsh’thவரshேமரiµேக²nh³பி³mhப³ jhேயாthshநாஸுதா⁴பீநஜக³chசேகாராmh ।
விபசிகாசthகலநாத³ப⁴ŋhகீ³ விபா⁴வநாேமாத³விேலாலவkhthராmh ॥ 12॥
வkhராph³ஜநாலphரதிமாந கNhட²mh’ல காNhடா³யித ஹஹாராmh ।
ேரகா²thரயீஸூசித ப⁴rhth’பா⁴kh³யமாŋhக³lhய ஸூthராசித கmh³க²mh ॥ 13॥
ஓShட²phரபா⁴லkhதகத ெகௗேஶயrhபாஸபிநth³த⁴வாmh ।
ஸுvh’thதiµkhதாவளி காŋhயமாணshதnhயாmh’தாபீந சாph³ஜேகாஶாmh ॥ 14॥
சிராக³தாேநக ஸுதாவேலாக shதshதந ரகrhth³ரஹாராmh ।
அப⁴Shதா³ந phரதி²தாமரth³ ஶாகா²யமாநாmh ஸலபா³ஹுபாஶாmh ॥ 15॥
ஶாேபேலாlhட⁴ மணிphரேவக ேகரவlhவலயாŋh³யாmh ।
phரபnhநேலாகாப⁴யதா³ந iµth³ராshதாமாலாmh ஶபாஶஹshதாmh ॥ 16॥
ைவ³rhயேஶாேபலர நீலphரthphத ேஹமாŋhக³த³கŋhகTh◌⁴யாmh ।
தாடŋhக ேஶாேபல பீ³ஜர பீ³ஜph◌⁴ரேமாthகNhட²கராkh³ரகீராmh ॥ 17॥
ஆபீநவோஹபா⁴ர ⁴kh³நவthரயீபாத பிநth³த⁴மth◌⁴யாmh ।
ஸுவrhண காசீமணிஸூthரநth³த⁴shபrhஶாiνேமயாmhப³ர³ட⁴க³ch²சா²mh ॥ 18॥
ரthந phரேவகாசிதராkh³ர மணிphரபா⁴பிஜர பாத³பth³மாmh ।
ஶரthphரஸnhேநnh³ கலாபி⁴ராம நகா²mhஶுவிth³ராவிதஹாrhத³தாபாmh ॥ 19॥
phரதphதஜாmh³நத³ காயகாnhதிchச²டாபி ஶŋhகீ³kh’தெஸௗத⁴மாலாmh ।
ஶ ◌்’thயnhத மாnhத விபா⁴க³ ேரகா²phரமாணத³Nhடா³யிதகா³thரயShmh ॥ 20॥
ஶீதாmhஶுதாரா ஷாரர நிேபா⁴thதராஸŋhக³ஸmh’th³த⁴ேஶாபா⁴mh ।
ஸrhவjhஞதாth◌⁴யாபந லph³த⁴வrhணphரஸாத³தா³நா th³’தபயலா ॥ 21॥
ஜக³thரயாபthயஸபீதி ேமாத³பrhயாஸவோஹ rhணmhபா⁴mh ।
ேலாகthரயீ ஸmhவநநphரkhத யnhthேராபமாஸேசநவkhthரபி³mhபா³mh ॥ 22॥
ஸாmhth³தி⁴காக³nhக காnhதிரதரŋhக³ŋhக³thதரலாக³ேஶாபா⁴mh ।
நிஜாŋhக³ஸmhஸrhக³விேஶஷரmhய³ல ரthநாப⁴ரண phரஸூநாmh ॥ 23॥
rhேணnh³ கlhேலாத³kh³த⁴ nh⁴ேப²நாயமாநாmhப³வர ஸmhvh’தாŋhகீ³ ।
ேப⁴த³ph◌⁴ரேமாnhலநத³தthவ விjhஞாநiµth³ராசிதபாணிபth³மாmh ॥ 24॥
mh’லஸூthவிஶேதா³பவீத iµkhதாமாலாகநகாரmhயாmh ।
ph◌⁴வlhலேகாமலnhத³கlhப காரபŋhகாrhth³ரதமாலபthராmh ॥ 25॥
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ஶாரதா³shதி:

nh³ரபா ஸுஷுமாiνஷŋhக³ கிmhரகாலாக³ைசthரகாTh◌⁴யாmh ।
விரசிேநthராShடகபீயமாந ெஸௗnhத³rhயபீஷiµேக²nh³லmh ॥ 26॥
th◌⁴யாநாயந யchசஜக³th³³ ேமாயநmh ப⁴khதிபராயநாmh ।
ரஸாயநmh தா⁴th’விேலாசநாநாேமகாயநmh நஶரக³தாநாmh ॥ 27॥
ப⁴khதாவமாநஸராஜஹmh சkhரராஜாததி³vhயrhதிmh ।
ஶ ◌்’ŋhக³ைஶேலnhth³ரவிஹாரேலாலாmh ஶாரதா³mhபா³mh ஸததmh shமரா ॥ 28॥
ஹமதீமnhத³வக²Nhட³ட:³ த³யாரஸlhnhநவிேலாசநாnhதாmh ।
சேகாரஸாthயநிதா³நவkhthராmh shமரா ப⁴khேதShடத³கlhபவlhmh ॥ 29॥
தாபலாஶாசிதகrhணஜாஹா காரேரேகா²jhjhவலபா²லலா ।
நிஶாவயாrhணவிmh’Shடக³Nhடா³தா⁴:ரnhth◌⁴ ’தி³ஸnhநித⁴thதாmh ॥ 30॥
phரதிSh²தாmh ³ஶŋhகராrhைய:ஸமrhசிதா ஸmhயஸாrhவெபௗ⁴ைம: ।
தேபாபி⁴ேரஷாmh ஸுஸth³த⁴ஶkhதிmh shதா²ேந திshthவாmh ³rhதிமாஹ ॥
31॥
நாராயேரshத²லேக³நீதி விசிவkhராph³ஜmhபி³நீதி ।
கNhட²வாமாŋhக³வஶmhவேத³தி யதா²பி⁴லாஷmh ஸiµபாஸேத thவாmh ॥ 32॥
thவா shவரா phரkh’தி: பேத³ஷு வாkhேயஷு ேஹ: phரதி: phரமாேண ।
khயாப²லா தthphரதி⁴shthவேமவ ஸrhவாthமநா vhயாphய விபா⁴ விவmh ॥ 33॥
கlhயா phர³kh³ேத⁴ சர: மrhதா²nh mhஸா ச ேகா⁴ரா iµஷதீ வித⁴thேத ।
ஶkhதிth³வயீ ேதऽmhப³ நிஸrhக³th³தா⁴ நவாsh³த³shேயவ ஸுvh’Shவjhேர ॥
34॥
யா ேத phரதிShேட²தி கலா phரth³தா⁴ ⁴ெமௗ யயா vhயாphதத³mh ஸமkh³ரmh ।
தையகயா விவத³mh பி³ப⁴rh விவmhப⁴ராmh thவாmh ’தி³ பா⁴வயா ॥ 35॥
மாதசShஷShகலாபி⁴ேரதchசராசரmh விவமiνphரவிய ।
thவேமவ தchேசதயஹ ஸrhவைசதnhயபாmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 36॥
விth³ேயthயவிth³ேயதி ச யthshவேப ேமாாய ப³nhதா⁴ய ச ேஹ⁴ேத ।
லா தைவவாmhப³ நேசthதாேவா தம:phரகாெஶௗ ஸஹேயாகி³ெநௗ shத: ॥ 37॥
யாஶkhதயshஸrhக³விெதௗ⁴ விதா⁴chசாவசா: காரணதாmh phரஸnhநா: ।
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ஶாரதா³shதி:

தாஸாmh பராஸாmh ச ஸமShபாமmhபா³மஹmh பா⁴வநயாऽவலmhேப³ ॥ 38॥
அvhயாkh’தmh rhவத³mh ஸமkh³ரmh தthதth³விேஶஷkh³ரஹய நாmhநா ।
தth³vhயாகேராshthவmh வசஸாmhஸவிth தththவாmh விநா ேசதயேத ந கிசிth॥ 39॥
’சா iνவாேகந ச ஸாமஶshthைரrhவிதி⁴phரேயாகா³nh விவிதா⁴nhவிதா⁴ய ।
த³தா³ ேலாகth³வயெஸௗkh²யேமஷாmh தாmh வாŋhக³மயீmh ஶாnhதிகலாiµபாேஸ ॥
40॥
ஸுதா⁴ஸவrhmh தபா⁴மாராth◌⁴ய ேகசிth³vh’iΝேத shவகாமாnh ।
ஜுஷnhதி ேபா⁴கா³nhவிதாnh thவையவ ேத வசிதாshthவnhமமாநபி⁴jhஞா: ॥
41॥
ஸmhவிnhமயீmh thவாmh ஸiµபாஸேத ேய ஸmhவிthshவபா: க² ேத ப⁴வnhதி ।
ரth³தா⁴மேயாயmh ஷதச கீேடாऽபி ேபஶshகரதாmh phரயாதி ॥ 42॥
ேஸவாலேஸாஹmh ந ச காமகா ேஸவாrhதி²நீ thவmh ந rhணகாமா ।
ைநவாவேயாshேஸவகேஸvhயபா⁴வshதth³ேப⁴த³ஹாெநௗ கிiµஶிShயேத ஸா ॥ 43॥
ph³ரமாஹமshதி நித³ஶrhயnh க³ேவதmh ைதரபி தாவேத³வ ।
தshயாபி ைசதnhய iµபாநயnhதீ சிth³பிணீmh thவாமஹthயைவ ॥ 44॥
த³யாmh³தி⁴mh thவாmh ஜநநீதி மthவா வி⁴யக³rhவாjhஜநநீதிமmhப³ ।
அthயாசரmh த⁴rhமபத²mh ச ேடா⁴ மாiµth³த⁴ேரதி phரலபnhநலjhேஜ ॥ 45॥
thவthபாத³பŋhேகஹதா³ஸேமநmh ைநவphரதீகrhமலmh ஸுரா வா ।
இதி phரமthத: கரவாணி பாபmh யஶshthவகீயmh பர மா வா ॥ 46॥
ந phராrhதி²தாேமவ ஸுரராஜலrhநவாசி²தmh வா ⁴வநாதி⁴பthயmh ।
இயnhமயா phயிதேமவ ேத³ தவாmhப³ பாதா³mh³ஹshய தா³shயmh ॥ 47॥
பா³லshய கshய ஜட³shய சாபி த³யாmh³ராேரா த³யேஸ thவமmhப³ ।
மாமேட³கmh ஸiµேபேஸ கிmh விஶ ◌்’ŋhக²லா ேத phர⁴தா த⁴thrhயாmh ॥ 48॥
மாrhத³யாபாthரமஹmh ப⁴ேவயmh பthபராrhையஷம இthயேவய ।
இயnhதி வrhஷாNhயதிவாதாநி ப²ேல விலmhப:³ கிமபா⁴வவாத:³ ॥ 49॥
அiνkh³ரஹmh வா மயி நிkh³ரஹmh வா யthகrhகாமா Shவ rhணmh ।
th³வேயபி தshnhவிேத thவையக:ஸூேதthவrhக³nhthவபேராபவrhக:³ ॥ 50॥
thவyhயrhபிேத கrhமணி தthப²ேல ச மாmhமாவிrhயாதி³தி நிvhvh’ேதபி ।
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ஶாரதா³shதி:

ஸா வாஸநா மாmh நஜஹாதி கிmh தth thவயா kh³’தnhiν ஸiµjh²தmh iν ॥ 51॥
உபாஸநாபி⁴rhத³ஹராthமவிth³யாவிேஶஷாவjhஞீநநிவrhதிதாபி:◌⁴ ।
phேசththவmh தத³ேபா³த⁴யnhthயா thவையவ மாதrhநiν வசிதாshshம: ॥ 52॥
³பேத³ைஶrhநிக³மாவேபா³ைத⁴shஸதாmh சthைரrhமநஸ: phரஸாைத:³ ।
நிசphரசnhேத கமயீ thவmh கத²mh mh’ேஷாth³யmh ததி³தி phரதீம: ॥ 53॥
நாேபேஸ thவmh விதி⁴வthஸபrhயாmh ந ேயாக³th³தி⁴mh ந th³’டா⁴mh ச ப⁴khதிmh ।
ஸkh’thphரமாஜைநவ Shடா தேநா கlhயாணபரmhபராmh ந: ॥ 54॥
shmh’தாபி தாபthரயதா³ணீதி kh’தாபராேத⁴பி த³யாமயீதி ।
மthவா ஶரNhயாmh ஶரக³ேதாஹth³’kh³³nhயா khவ ச வா வதா³nhயா ॥ 55॥
ேஶாமநீகாஶதiνphரகாஶாmh விேகாஶிதயாமேஶஶயாmh ।
தி³ஶாமேஹஶாதபாத³ேத³ஶாmh shமரா காேமவரேகாஶநாதா²mh ॥ 56॥
ஏணீநிபா⁴mh கmh³ராஶிth³ேராணீkh’தாபாŋhக³ஜ²mh ராணீmh ।
ேராணீதடாலmhபி³தசாேவணீmh வாணீmh ப⁴ேஜ ேமாஹலதாkh’பாணீmh ॥ 57॥
வீரஸாபாடலத³nhதவா ேசkh’தாேஶஷஸுபrhவேகா ।
பாரெகௗ³ரா thஜக³nhநயமாகதாmh ேசத வாkh³வ⁴ ॥ 58॥
கராkh³ரஸmhலாதராஜகீராnh phராலmhபி³iµkhதாப²லதாரஹாராnh ।
கி³ராmhவி³ராnhநிக³மாnhதஸாராnh ஸமாரயாேமா விதி⁴த⁴rhமதா³ராnh ॥ 59॥
ஶாரேத³தி சராshயmhபி³நீதி வாkh³வாதி³நீதி வரேத³தி ச நாமபŋhkhெதௗ ।
ஏைககேமவ நிகி²லாrhத²கரmh தத³nhயதா³mhேர³தmh  சதாrhத²பேத³ஷு ட⁴mh ॥
60॥
பா³லாrhகபாடலமசலஸth³³லா லாshதth³வி³ணெமௗkhதிகரmhயமாலாmh ।
ேவலாதிலnhகி⁴தத³ேயாrhலேநthரேக²லாmh பா³லாmh நமா லாலகேஶாபி⁴பா²லாmh
॥ 61॥
தா⁴th ஸமshதஜக³தாmh ³தாph³தி⁴யாநபாth ஸமkh³ரநிக³மாnhதகி³ராmh ஸவிth ।
தா³th thவrhக³விப⁴வshய த³யாஸுதா⁴யா: பாthகேரா’தி³மாmhஸுkh’தshய
ேகா³phth ॥ 62॥
அph◌⁴யrhசிதா விiνதாநதா மாதShThராகாmhஸமவலmhph³யநிதா ।
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ஶாரதா³shதி:

ஜாநா மாமஶரணmh ப²லதா³நmh காேல த³யshவ ஸமயாphதப²லmh ஸகா²ய ॥
63॥
நிகி²ல⁴வநரா த³ ேநேஸ மாmh
vhயவதநிகடshதா² ந phரலாபmh ஶ ◌்’ே ।
மயி நiν லதா³ேஸ யth³ேபாmh kh’Shடா:
ப⁴வ மம  ேசதshthவshmh’திmh ைநவ ஜயாth ॥ 64॥
ஸரஸலதஸூkhைத: ²lhலமlhமதlh
விக³தமகரத³shபா²ரமா⁴rhயkhைத: ।
kh’தiνதிரதிேவலmh ஜாதேசத:phரஸkhதி:
ஶ ◌்’திவிததிஸவிth ஶாரதா³mh ஸmhshமரா ॥ 65॥
இதி khேக.ஸுph³ரமNhயஶாshthவிரசிதா ஶாரதா³shதி:ஸmhrh ।
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