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AtmArpaNastutiH

ஆthமாrhபணshதி:

மத³phபyhய தீ³த விரசிதா

கshேத ேபா³th³⁴mh phரப⁴வதி பரmh ேத³வேத³வ phரபா⁴வmh
யshமாதி³thத²mh விவித⁴ரசநா sh’Shேரஷா ப³⁴வ ।
ப⁴khதிkh³ராயshthவஹ தத³பி thவாமஹmh ப⁴khதிமாthராth
shேதாmh வாசா²mhயதிமஹதி³த³mh ஸாஹஸmh ேம ஸஹshவ ॥ 1॥
thயாதி³நாமவயவவதாmh நிசிதmh ஜnhம தாவth
தnhநாshthேயவ khவசந கதmh கrhthரதி⁴Shடா²நநmh ।
நாதி⁴Shடா²mh phரப⁴வதி ஜேடா³ நாphயநீஶச பா⁴வ:

தshமாதா³th³யshthவம ஜக³தாmh நாத² ஜாேந விதா⁴தா ॥ 2॥
இnhth³ரmh thரmh வணமநிலmh நரஜmh விShiΝஶmh var பth³மஜmh
phராஹுshேத ேத பரமஶிவ ேத மாயயா ேமாதாshthவாmh ।
ஏைத:ஸாகmh ஸகலமபி யchச²khதிேலேஶ ஸமாphதmh var ஏைதshஸாrhத⁴mh
ஸ thவmh ேத³வ: திஷு விதி³த: ஶmh⁴thயாதி³ேத³வ:॥ 3॥
ஆநnhதா³th³ய: கமபி ச க⁴நீபா⁴வமாshதா²யபmh var ஆநnhதா³ph³ேத: ◌⁴
ஶkhthயா ஸாrhத⁴mh பரமiµமயா ஶாவதmh ேபா⁴க³mh’chச²nh । ேபா⁴க³chச²nh
அth◌⁴வாதீேத ஶுசிதி³வஸkh’thேகாதீ³phேத கபrhதி³nh var தீ³ேப
ஆth³ேய shதா²ேந விஹர ஸதா³ ேஸvhயமாேநா க³ேணைஶ:॥ 4॥
thவmh ேவதா³nhைத: phரதி²தமமா கீ³யேஸ விவேநத: var விவித⁴மமா
thவmh விphராth³ையrhவரத³ நிகி²லjhயேஸ கrhமபி: ◌⁴ shைவ: ।
thவmh th³’Shடாiνரவிகவிஷயாநnhத³மாthராவிth’Shண-

ரnhதrhkh³ரnhதி²phரவிலயkh’ேத சிnhthயேஸ ேயாகி³vh’nhைத:³॥ 5॥
th◌⁴யாயnhதshthவாmh கதிசந ப⁴வmh ³shதரmh நிshதரnhதி
thவthபாதா³ph³ஜmh விதி⁴வதி³தேர நிthயமாராத⁴யnhத: ।
அnhேய வrhரமவிதி⁴ரதா: பாலயnhதshthவதா³jhஞாmh
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ஆthமாrhபணshதி:

ஸrhவmh thவா ப⁴வஜலநிெதௗ⁴ ேத³வ மjhஜா ேகா⁴ேர ॥ 6॥
variation ப⁴வஜலநிதா⁴ேவஷ
உthபth³யாபி shமரஹர மஹththதமாநாmh ேலऽshnh
ஆshவாth³ய thவnhமமஜலேத⁴ரphயஹmh ஶீகராnh ।
thவthபாதா³rhசாவிiµக²’த³யசாபலாதி³nhth³யாmh
vhயkh³ரshchேச²Shவஹஹ ஜநநmh vhயrhத²யாmhேயஷ பாப:॥ 7॥
அrhகth³ேராணphரph◌⁴’திஸுைமரrhசநmh ேத விேத⁴யmh
phராphயmh ேதந shமரஹர ப²லmh ேமாஸாmhராjhயல: ।
ஏதjhஜாநnhநபி ஶிவ ஶிவ vhயrhத²யnhகாலமாthமnh
ஆthமth³ேரா கரணவிவேஶா ⁴யஸாத:◌⁴ பதா ॥ 8॥
கிmh வா rhேவ விஷமவிஷயshைவ ைவஹmh
ப³th³த: ◌⁴ shவாnh வ ’த³யkh³ரnhதி²நா ஸாrhத⁴மshnh ।
உ த³rhபjhவரப⁴ரஜுஷா ஸாகேமகthர ப³th³த: ◌⁴
ராmhயnhவthஸ:shமரஹர ேக³ தா⁴வதா கிmh கேரா ॥ 9॥
நாஹmh ேராth³⁴mh கரணநிசயmh ³rhநயmh பாரயா
shமாரmh shமாரmh ஜநிபத²ஜmh நாத²தா³ பீ⁴thயா ।
கிmh வா rhேவ கிiµசிதஹ khவாth³ய க³chசா² ஹnhத
thவthபாதா³ph³ஜphரபதநmh’ேத ைநவ பயாmhபாயmh ॥ 10॥
உlhலŋhkh◌⁴யாjhஞாiµ³பதிகலாட³ ேத விவவnhth³ய
thயkhதாசார: பஶுவத³⁴நா iµkhதலjhஜசரா ।
ஏவmh நாநாவித⁴ப⁴வததிphராphததீ³rhகா⁴பராத: ◌⁴
khேலஶாmhேபா⁴தி⁴mh கத²மஹmh’ேத thவthphரஸதா³thதேரயmh ॥ 11॥
ாmhயshேயவ thவஹ கஸாக³ர: kh’thshநமாக:³
ஸmhஸாேராthத²mh கி³ஶ ஸப⁴யphராrhத²நாைத³nhயமாthராth ।
யth³யphேயவmh phரதிகலமஹmh vhயkhதமாக:³ஸஹshரmh
rhவnh rhக:² கத²வ ததா² நிshthரப: phராrhத²ேயயmh ॥ 12॥
ஸrhவmh ேphmh phரப⁴வதி ஜந:ஸmhsh’திphராphதமாக:³
ேசத: வாஸphரஶமஸமேய thவthபாதா³ph³ேஜ நிதா⁴ய ।
தshnhகாேல யதி³ மம மேநா நாத² ேதா³ஷthரயாrhதmh
phரjhஞாநmh ரஹர ப⁴ேவth தthகத²mh ேம க⁴ேடத ॥ 13॥
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ஆthமாrhபணshதி:

phராேthkhராnhதிvhயதிகரத³லthஸnhதி⁴ப³nhேத⁴ ஶேர
phேரமாேவஶphரஸரத³தாkhரnhதி³ேத ப³nh⁴வrhேக³ ।
அnhத: phரjhஞாமபி ஶிவ ப⁴ஜnhநnhதராையரநnhைத:
ஆவிth³ேதா⁴ऽஹmh thவயி கத²மாமrhபயிShயா ³th³தி⁴mh ॥ 14॥
அth³ையவ thவthபத³நநேயாரrhபயாmhயnhதராthமnh
ஆthமாநmh ேம ஸஹ பகைரரth³கnhயாதி⁴நாத² ।
நாஹmh ேபா³th³⁴mh ஶிவ தவ பத³mh ந khயா ேயாக³சrhயா:
கrhmh ஶkhேநாmhயநிதரக³தி: ேகவலmh thவாmh phரபth³ேய ॥ 15॥
ய:shரShடாரmh நிகி²லஜக³தாmh நிrhமேம rhவஶ:

தshைம ேவதா³நதி³த ஸகலாnh யச ஸாகmh ராண: ।
தmh thவாமாth³யmh ³மஹமஸாவாthம³th³தி⁴phரகாஶmh
ஸmhஸாராrhத: ஶரணம⁴நா பாrhவதீஶmh phரபth³ேய ॥ 16॥
ph³ரமாதீ³nh ய:shமரஹர பஶூnhேமாஹபாேஶந ப³th³th◌⁴வா
ஸrhவாேநகசித³சித³தி⁴க: காரயிthவாऽऽthமkh’thயmh ।
யைசேதஷு shவபத³ஶரnhவிth³யயா ேமாசயிthவா
ஸாnhth³ராநnhத³mh க³மயதி பரmh தா⁴ம தmh thவாmh phரபth³ேய ॥ 17॥
ப⁴khதாkh³rhயாmh கத²மபி பைரrhேயாऽசிகிthshயாமமrhthைய:
ஸmhஸாராkh²யாmh ஶமயதி ஜmh shவாthமேபா³ெதௗ⁴ஷேத⁴ந ।
தmh ஸrhவாதீ⁴வர ப⁴வமஹாதீ³rhக⁴தீvhராமேயந
khShேடாऽஹmh thவாmh வரத³ ஶரணmh யா ஸmhஸாரைவth³யmh ॥ 18॥
th◌⁴யாேதா யthநாth³விதகரணrhேயாகி³பி⁴rhேயா விiµkhthைய (விmh’kh³ய:)
ேதph◌⁴ய: phராேthkhரமணஸமேய ஸmhநிதா⁴யாthமைநவ ।
தth³vhயாசShேட ப⁴வப⁴யஹரmh தாரகmh ph³ரம ேத³வ:

தmh ேஸேவऽஹmh கி³ஶ ஸததmh ph³ரமவிth³யா³mh thவாmh ॥ 19॥
தா³ேஸாऽshதி thவயி ஶிவ மயா நிthயth³த⁴mh நிேவth³யmh
ஜாநாshேயதth thவமபி யத³ஹmh நிrhக³தி:ஸmhph◌⁴ரமா ।
நாshthேயவாnhயnhமம கிமபி ேத நாத² விjhஞாபநீயmh
காNhயாnhேம ஶரணவரணmh தீ³நvh’thேதrhkh³’ஹாண ॥ 20॥
ph³ரேமாேபnhth³ரphரph◌⁴’திபி⁴ரபி shேவphதphராrhத²நாய
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ஆthமாrhபணshதி:

shவாnhநkh³ேர சிரமவஸரshேதாஷயth³பி: ◌⁴ phரதீய: ।
th³ராேக³வ thவாmh யதி³ஹ ஶரணmh phராrhத²ேய கீடகlhப:
தth³விவாதீ⁴வர தவ kh’பாேமவ விவshய தீ³ேந ॥ 21॥
கrhமjhஞாநphரசயமகி²லmh ³Shகரmh நாத² பயnh
பாபாஸkhதmh ’த³யமபி சாபாரயnhஸnhநிேராth³⁴mh ।
ஸmhஸாராkh²ேய ரஹர மஹthயnhத⁴ேப வித³nh
ஹshதாலmhப³phரபதநத³mh phராphய ேத நிrhப⁴ேயாऽsh॥ 22॥
thவாேமைவகmh ஹதஜநிபேத² பாnhத²மshnhphரபேச
மthவா ஜnhமphரசயஜலேத: ◌⁴ பி³ph◌⁴யத: பாரஶூnhயாth ।
யthேத த⁴nhயா:ஸுரவர iµக²mh த³ணmh ஸmhரயnhதி
khShடmh ேகா⁴ேர சிரஹ ப⁴ேவ ேதந மாmh பா நிthயmh ॥ 23॥
ஏேகாऽ thவmh ஶிவ ஜநிமதாவேரா ப³nhத⁴iµkhthேயா:
khேலஶாŋhகா³ராவஷு ட²த: கா க³திshthவாmh விநா ேம ।
தshமாத³shnhநிஹ பஶுபேத ேகா⁴ரஜnhமphரவாேஹ
கி²nhநmh ைத³nhயாகரமதிப⁴யmh மாmh ப⁴ஜshவ phரபnhநmh ॥ 24॥
ேயா ேத³வாநாmh phரத²மமஶுப⁴th³ராவேகா ப⁴khதிபா⁴ஜாmh
rhவmh விவாதி⁴க ஶதth◌⁴’திmh ஜாயமாநmh மஹrh: ।
th³’ShThயாபயthஸகலஜக³தீsh’Shஸாமrhth²யதா³thrhயா
ஸ thவmh kh³ரnhதி²phரவிலயkh’ேத விth³யயா ேயாஜயாshமாnh ॥ 25॥
யth³யாகாஶmh ஶுப⁴த³ மiνஜாசrhமவth³ேவShடேய:
:³க²shயாnhதmh தத³பி ஷshthவாமவிjhஞாய ைநதி ।
விjhஞாநmh ச thவயி ஶிவ ’ேத thவthphரஸாதா³nhந லph◌⁴யmh
தth³:³கா²rhத: கஹ ஶரணmh யா ேத³வmh thவத³nhயmh ॥ 26॥
கிmh ³டா⁴rhைத²ரkh’தகவேசா³mhப²ைந: கிmh ராண:

தnhthராth³ையrhவா ஷமதிபி⁴rh³rhநிphையகமthைய: ।
கிmh வா ஶாshthைரரப²லகலேஹாlhலாஸமாthரphரதா⁴ைந:
விth³யா விth³ேயவர kh’ததி⁴யாmh ேகவலmh thவthphரஸாதா³th ॥ 27॥
பாபிShேடாऽஹmh விஷயசபல:ஸnhததth³ேராஹஶா var ஸnhததmh th³ேராஹஶா
காrhபNhையகshதி²ரநிவஸதி: Nhயக³nhதா⁴நபி⁴jhஞ: ।
யth³யphேயவmh தத³பி ஶரணmh thவthபதா³ph³ஜmh phரபnhநmh
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ஆthமாrhபணshதி:

ைநநmh தீ³நmh shமரஹர தேவாேபmh நாத² khதmh ॥ 28॥
ஆேலாchையவmh யதி³ மயி ப⁴வாnh நாத² ேதா³ஷாநநnhதாnh
அshமthபாதா³ரயணபத³வீmh நாrhஹதீதி ேபnhமாmh ।
அth³ையேவமmh ஶரணவிரஹாth³விth³தி⁴ பீ⁴thையவ நShடmh
kh³ராேமா kh³’thயததநயmh கிmh iν மாthரா நிரshதmh ॥ 29॥
nhதvhயmh வா நிகி²லமபி ேம ⁴தபா⁴வி vhயகmh
³rhvhயாபாரphரவணமத²வா ஶிணீயmh மேநா ேம ।
ந thேவவாrhththயா நிரதிஶயயா thவthபதா³ph³ஜmh phரபnhநmh
thவth³விnhயshதாகி²லப⁴ரமiµmh khதஶ phரஹாmh ॥ 30॥
ஸrhவjhஞshthவmh நிரவதி⁴kh’பாஸாக³ர: rhணஶkhதி:
கshமாேத³நmh ந க³ணய மாமாபத³ph³ெதௗ⁴ நிமkh³நmh ।
ஏகmh பாபாthமகமபி ஜா ஸrhவேதாऽthயnhததீ³நmh
ஜnhmh யth³th³த⁴ர ஶிவ கshதாவதாதிphரஸŋhக:³॥ 31॥
அthயnhதாrhதிvhயதி²தமக³திmh ேத³வ மாiµth³த⁴ேரதி
ுNhே மாrhக³shதவ ஶிவ ரா ேகந வாऽநாத²நாத² ।
காமாலmhேப³ ப³த தத³தி⁴காmh phராrhத²நாதிமnhயாmh
thராயshைவநmh ஸபதி³ kh’பயா வshதththவmh விசிnhthய ॥ 32॥
ஏதாவnhதmh ph◌⁴ரமணநிசயmh phராபிேதாऽயmh வராக:
ராnhத:shவாnhநக³திர⁴நா ேமாசநீயshthவயாஹmh ।
kh’thயாkh’thயvhயபக³தமதிrhதீ³நஶாகா²mh’ேகா³ऽயmh
ஸnhதாTh³ையநmh த³ஶநவிvh’திmh பயதshேத ப²லmh கிmh ॥ 33॥
மாதா தாத:ஸுத இதி ஸமாப³th◌⁴ய மாmh ேமாஹபாைஶ-

ராபாthையவmh ப⁴வஜலநிெதௗ⁴ ஹா கிஶ thவயாऽऽphதmh ।
ஏதாவnhதmh ஸமயயதீமாrhதிமாபாதி³ேதऽshnh
கlhயாணீ ேத கிதி ந kh’பா காபி ேம பா⁴kh³யேரகா²॥ 34॥
⁴ŋhே ³phதmh ப³த ஸுக²நிதி⁴mh தாத ஸாதா⁴ரணmh thவmh
பி⁴ாvh’thதிmh பரமபி⁴நயnhமாயயா மாmh விப⁴jhய ।
மrhயாதா³யா:ஸகலஜக³தாmh நாயக:shதா²பகshthவmh
khதmh கிmh தth³வத³ விப⁴ஜநmh ேயாஜயshவாthமநா மாmh ॥ 35॥
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ஆthமாrhபணshதி:

ந thவா ஜnhமphரலயஜலேத⁴th³த⁴ராதி ேசth³தீ: ◌⁴
ஆshதாmh தnhேம ப⁴வ ச ஜநிrhயthர thராபி ஜாெதௗ ।
thவth³ப⁴khதாநாமநிதரஸுைக:² பாத³⁴கிேஶாைர:
ஆரph³த⁴mh ேம ப⁴வ ப⁴க³வnh பா⁴வி ஸrhவmh ஶரmh ॥ 36॥
கீடா நாகா³shதரவ இதி வா கிmh ந ஸnhதி shத²ேலஷு
thவthபாதா³mhேபா⁴ஹபமேலாth³வாமnhதா³நிேலஷு ।
ேதShேவகmh வா sh’ஜ நமmh நாத² தீ³நாrhthதிஹாnh
ஆேதாஷாnhமாmh mh’ட³ ப⁴வமஹாŋhகா³ரநth³யாmh ட²nhதmh ॥ 37॥
காேல கNhட²sh²ரத³ஸுகலாேலஶஸthதாவேலாக-
vhயாkh³ேராத³kh³ரvhயஸநிஸகலshநிkh³க⁴th³ேதா⁴பகNhேட² ।
அnhதshேதாைத³ரவதி⁴ரதாமாrhதிமாபth³யமாேநா-
ऽphயஙிkh◌⁴ரth³வnhth³ேவ தவ நிவிஶதாமnhதராthமnh மமாthமா ॥ 38॥
அnhதrhபா³Shபாதநயநாநnhதரŋhகா³நபயnh
அkh³ேர ேகா⁴ஷmh தி³தப³ஹுலmh காதராமNhவnh ।
அththkhராnhதிரமமக³ணயnh அnhதகாேல கபrhதி³nh
அŋhkh◌⁴th³வnhth³ேவ தவ நிவிஶதாமnhதராthமnh மமாthமா ॥ 39॥
சாshேமராநநஸரஜmh சnhth³ரேரகா²வதmhஸmh
²lhலnhமlhஸுமககாதா³மெஸௗபா⁴kh³யேசாரmh ।
அnhத:பயாmhயசலஸுதயா ரthநபீேட² நிஷNhணmh
ேலாகாதீதmh ஸததஶிவத³mh பமphராkh’தmh ேத ॥ 40॥
shவphேந வாபி shவரஸவிகஸth³தி³vhயபŋhேகஹாப⁴mh
பேயயmh கிmh தவ பஶுபேத பாத³kh³மmh கதா³சிth ।
khவாஹmh பாப: khவ தவ சரேலாகபா⁴kh³யmh ததா²பி
phரthயாஶாmh ேம க⁴டயதி நrhவிதா ேதऽiνகmhபா ॥ 41॥
பி⁴ாvh’thதிmh சர பிth’வேந ⁴தஸŋhைக⁴rhph◌⁴ரேமத³mh
விjhஞாதmh ேத சதமகி²லmh விphரphேஸா: கபாnh ।
ஆைவNhட²th³ணமகி²லphராணிநாவரshthவmh
நாத²shவphேநऽphயஹஹ ந ேத பாத³பth³மmh thயஜா ॥ 42॥
ஆேலபநmh ப⁴தமாவஸத:² மஶாநmh
அshதீ²நி ேத ஸததமாப⁴ரநி ஸnh ।
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ஆthமாrhபணshதி:

நிேநாஶ ஸகலதிபாரth³த⁴mh
ஐவrhயமmh³ஜப⁴ேவாऽபி ச ந மshேத ॥ 43॥
விவித⁴மபி ³ெணௗக⁴mh ேவத³யnhthயrhத²வாதா:³
பதவிப⁴வாநாmh பாமராmh ஸுராmh ।
தiνமகரெமௗேல தாவதா thவthபரthேவ
கதி கதி ஜக³தீ³ஶா: கlhபிதா ேநா ப⁴ேவ:॥ 44॥
விஹர பிth’வேந வா விவபாேர ேர வா
ரஜதகி³தேட வா ரthநஸாiνshத²ேல வா ।
தி³ஶ ப⁴வ³பகNhட²mh ேத³ ேம ph◌⁴’thயபா⁴வmh
பரமஶிவ தவ பா³காவாஹகாநாmh ॥ 45॥
ப³லமப³லமஷாmh ப³lhப³ஜாநாmh விசிnhthயmh
கத²மபி ஶிவ காலேபமாthரphரதா⁴ைந: ।
நிகி²லமபி ரஹshயmh நாத² நிShkh’Shய ஸாாth
ஸரஜப⁴வiµkh²ைய:ஸாதி⁴தmh ந: phரமாணmh ॥ 46॥
ந கிசிnhேமேநऽத:ஸமபி⁴லஷணீயmh th⁴வேந
ஸுக²mh வா :³க²mh வா மம ப⁴வ யth³பா⁴வி ப⁴க³வnh ।
ஸiµnhலthபாேதா²ஹஹரெஸௗபா⁴kh³யiµேத
பத³th³வnhth³ேவ ேசத: பசயiµேபயாnhமம ஸதா³॥ 47॥
உத³ரப⁴ரணமாthரmh ஸாth◌⁴யiµth³தி³ய நீேச-
Shவஸkh’³பநிப³th³தா⁴மாேதாchசி²Shடபா⁴வாmh ।
அஹஹ iνதிப⁴ŋhகீ³மrhபயிthேவாபஹாரmh
தவ சரணஸேராேஜ தாத ஜாேதாऽபராதீ⁴ ॥ 48॥
ஸrhவmh ஸதா³ஶிவ ஸஹshவ மமாபராத⁴mh
மkh³நmh ஸiµth³த⁴ர மஹthயiµமாபத³ph³ெதௗ⁴ ।
ஸrhவாthமநா தவ பதா³mh³ஜேமவ தீ³ந:
shவாnhநநnhயஶரண: ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 49॥
ஆthமாrhபணshதியmh ப⁴க³வnhநிப³th³தா⁴
யth³யphயநnhயமநஸா ந மயா ததா²பி ।
வாசாபி ேகவலமயmh ஶரணmh vh’ணீேத
தீ³ேநா வராக இதி ர kh’பாநிேத⁴ மாmh ॥ 50॥
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ஆthமாrhபணshதி:

இதி மத³phபyhயதீ³ேதnhth³ராmh kh’திShவnhயதமா ஆthமாrhபணshதி:
ஸmhrh ।
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