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Parashambhumahimnastava

பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ஶிவாph◌⁴யாmh நம:
பரஶmh⁴மmhநshதவ:

அiνkhரமணிகா ேலாகஸŋhkh²யாஸதmh
1 உேபாth³கா⁴தphரகரணmh phரத²மmh ॥ 1॥ 18

2 பராஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh th³விதீயmh ॥ 2॥ 7

3 இchசா²ஶkhதிshகnhத⁴ர phரகரணmh th’தீயmh ॥ 3॥ 8

4 jhஞாநஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh சrhத²mh ॥ 4॥ 6

5 khயாஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh பசமmh ॥ 5॥ 12

6 Nhட³நீஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh ஷShட²mh ॥ 6॥ 6

7 மாth’காஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh ஸphதமmh ॥ 7॥ 10

8 ஷட³nhவயரவிேவகshகnhத⁴phரகரணமShடமmh ॥ 8॥ 5

9 பாவகth◌⁴யாநேயாக³phரகரணmh நவமmh ॥ 9॥ 11

10 மஹாவி⁴திphரகரணmh த³ஶமmh ॥ 10॥ 17

11அnhதrhயாேகா³பாசாரபராமrhஶphரகரணேமகாத³ஶmh ॥ 11॥ 8

12 ஶாnhதிphரகரணmh th³வாத³ஶmh ॥ 12॥ 12

13 உபஸmhஹாரphரகரணmh thரேயாத³ஶmh ॥ 13॥ 21

rhணshதவேலாகஸŋhkh²யா 141

1. phரத²மmh phரகரணmh உேபாth³கா⁴த
அேநகஶkhதிஸŋhக⁴Thடphரகாஶலஹதiν: ।
ஶுth³த⁴ஸmhவிchசி²வ: பாயாth³வி: ◌⁴ பரேமவர: ॥
ஶmhேபா⁴ ேத மmhந:shதிபத²ரசிதா:ஸாŋhக³ேவதா:³ஸஶாshthரா:
th³தா⁴nhதா:ஸாŋhக³விth³யா:ஸசகிதமதேயா ைநவ பயnhதி பாரmh ।

ஸாth³யnhதாshthவாமநnhதmh பரமஶிவ³mh ேத கத²mh வrhணேய-
shதshமாthphரjhஞாiνஸாராத³ஹமபி ப⁴வத:shெதௗ கிசிchசthரmh ॥ 1॥
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

khவாநnhதா³thமphரகாஶshதவ பரமமாபாரபீஷnh⁴-
shthவth³ப⁴khthயாேமாத³மkh³நா: khவ ச கவிம⁴பா ph³ரமவிShiΝphரiµkh²யா: ॥

ஶmhேபா⁴ ேமாஹjh’mhேபா⁴ ந ஜநயதி பராmh shவாthமவthதாmh கிேமத-
chசிthரmh தth³வnhமயாபி shவமதிவிப⁴வத:shயேஸ thவmh ந ேதா³ஷ: ॥ 2॥

மth³பி⁴rhth³’யபா⁴ைவரஹமஹத³thயாthமjh’mhபா⁴தி⁴ைட⁴-
rhநாநாைப: பதா³rhைத²ரநவதி⁴விப⁴ைவராஶுேத³தீ³phயமாந: ।

ஸrhவாதீதshthவேமக: பரஶிவசரண shவphரகாஶாthமஶmhேபா⁴
நாnhயshthவthத: பேராऽshதீthயஹஹ ³ thவாmh shவபா⁴ைவரைவ ॥ 3॥

ஆthைமைவஷ shவகீேயா நிரதிஶயசிதா³நnhத³ஸth³ph³ரமrhே
ம:ஸmhஸாரபா⁴ைவரதி³ரதி⁴க³ைமராthதமாயாவிலாைஸ: ।

ஸrhவாthமthவாத³நnhதshதவ ஶிவமஹஸ:³ேரா:ஸthயவாkhைய:
நிshதrhேகாபாதி⁴ேப⁴ைத:³ பரமஷ ேத தththவமth³ைவதேமதி ॥ 4॥

தீ³ாmh ய: ஶாmhப⁴வீயாmh ஶிவ³விதாmh தி³vhயபீ³ஜாக³ேமாkhதாmh
phராphய ஶmhiµதாதா³thmhயவிதரணசmh ஜnhமmh’thphரேப⁴thmh ॥

பி⁴thவா ேப⁴th³யmh பஶுthவmh பரஶிவசரணth◌⁴யாநேயாேக³ந rhண:

shவாேகா⁴ரph³ரமவிth³யாவிதி³தபரபத³mh ph³ரம ஸ phைரதி விth³வாnh ॥ 5॥
ph³ரமாNhட³mh பிNhட³ேமதthபிதரவ ஸுதshதthஸமmh ைநகத⁴rhமmh

விjhஞாயாjhஞாநiµkhத: ஶிவ³வசைநராthமவிjhஞாநஶாnhத: ।
ஸrhவாthைமகphரேபா⁴shேத பரஶிவசரராத⁴நாஸkhதசிthேதா

ய: ேகாऽphேயக:ஸ ேயாகீ³ ஜயதி ஜநிmh’தீ ேபா⁴ மஹாmh’thmh’thேயா ॥ 6॥
பிNhேட³ஷாThேகாஶிேகऽshnhநவவிவரேர பச⁴ேதnhth³யாTh◌⁴ேய

mhshேக shthைரேண ச ஷாNhேட³ ஶிவ³வசைநரthர விjhஞாயேஸ ேசth ।
ேகநாphயnhநாஸுசிthதphரதிநிபமாநnhத³ேகாஶாthதராஶி-
shthவmh ேஷாடா⁴ பி⁴nhநrhதி: பரஶிவ ஸ ³ேதா⁴ விவபthவயாth ॥ 7॥

ஸrhேவஶ ேரஶ th⁴வநப⁴வநvhயkhதய: ஶkhதயshேத-
mhஅnhதாth³யா:பராth³யா நிரவதி⁴விப⁴வா மாth’காnhதா:காnhதா: ।

விjhஞாதா:sh:shவேப யதி³ ஶிவ³ விவth³’யphரபச-
shவாthமjhேயாதிrhவிநாnhவித³த⁴தி வி³ேஷா ேயாகி³ந:ைஸவ iµkhதி: ॥ 8॥

யா ேஷாடா⁴ பசதா⁴ ச phரகதவிப⁴வா பரா ேத³வ ஶmhேபா⁴
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ைஸவ ஸுnhத³தி திபி⁴ரபி⁴iνதா சkhரராஜாஸநshதா² ।
ஸrhவthராேநகேகாphரகதக³ணநாேயாகி³நீrhvhயiνவாநா

thவthேதேஜாऽnhதrhநிடா⁴ ரசயதி ஜக³தாமாதி³மth◌⁴யாnhதகாலாnh ॥ 9॥
யா ஶkhதி: பசவாஹphரவஹணலஹvhயkhதைநஜாthமேதஜ:
ஸmhவrhதாkh³நிphரபீதth⁴வநஜலதி: ◌⁴ காலஸŋhகrhஷணீ ேத ।

தி³khகாலாதீதrhேத பரஶிவ மஹதாmh ப⁴khதிபா⁴ஜாமவிth³யாmh
mh’thmh விjhஞாநதா³நாthphரஹரதி வி³ஷாmh தnhமஹthவmh thவேமவ ॥ 10॥

ஸrhவjhேஞா நிthயth’phத:ஸத³ஸ³ப⁴யŋhேகா³ऽநாதி³ேபா³த: ◌⁴ shவதnhthேரா
நிthயா phதாthமஶkhதிrhநிபமசேதாऽநnhத இthயŋhக³ஷThைக: ।

ஷThchச²khதிvhயkhதபா⁴வshthவஹ யதி³ ஶிவ jhஞாயேஸ ேத³ஶிேகாkhthயா
ேயந shவாthமnhயநாெதௗ³ஸகலவிலதmh ேத பராயா:ஸ ேப⁴த:³ ॥ 11॥

கா³யth ேவத³தா⁴th ஶதமக²ப²லதா³ ேவத³ஶாshthைரகேவth³யா
சிchச²khதிmh ph³ரமவிth³யா பரமஶிவ தவ பராmh vhயாகேராதி ।

ஶph³த³ph³ரைமkhயவாchயாமகி²லமததி vhயkhததththவாமவாchயாmh
ஸphதshேராேதாவி⁴திmh th⁴வநமயதாmh தththவத:ஸrhவrhயாmh ॥ 12॥

ஸmhஸாராஸாரபா⁴வphரவஹணசராமாதி³ஶkhதிmh பராmh தாmh
shவாthமாபி⁴nhநாmh விதி³thவா வரiνமதிபி⁴rhநாvh’தாஹŋhkh’திshத:² ।

thைரேலாkhேய ph³ரமவிவphரஸரமநவதி⁴shவphரகாஶphரrhணmh
jhஞாthவா iµkhத:ஸ ேயாகீ³ ப⁴வதி க³தப⁴வshthவthphரஸாதா³nhமேஹஶ ॥ 13॥

விேவஶ shவphரகாஶphரஸரஹ விநா நாnhயத³shதீதி தththவmh
மாmhஸாபேமதthதவ பரம³ேரா iµகா²mhநாயஜாலmh ।

shவphரthயmh விஹாய shவரததி ேசத³shதி சாnhயthர தththவmh
ேய தீ⁴ராshதrhகேயshத இஹ ஜநிmh’தீராphiνவnhthயŋhக³பா⁴ைர: ॥ 14॥

ந ph³ரமா விShiΝth³ெரௗ ஸுரபதிரமரா நாஸுரா ைநவ ph’th²வீ
நாேபாऽkh³நிrhைநவ வாrhந ச க³க³நதலmh ேநா தி³ேஶா ைநவ கால: ।

ேநா ேவதா³ைநவ யjhஞா ந ச ரவிஶஶிெநௗ ேநா வியnhேநா விகlhப:
shவjhேயாதி:ஸthயேமகmh ஜயதி தவ பத³mh ஸchசிதா³நnhத³rhேத ॥ 15॥

ஶmhேபா⁴ ைஸth³தா⁴nhதிகா ேய shவமதிவிப⁴வேதாऽக²rhவக³rhவா: phரமாண:

மாmhஸnhேத ப⁴வnhதmh ப³ஹுமதஜநைகராvh’தா ஶுth³த⁴விth³ைய: ।
அnhேயாnhயshபrhதி⁴நshேத கத²ஹ ப⁴வதshதththவ:shவேதஜ:
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ஸrhவாதீதmh விகlhபkh³ரஹரதமஜmh மாநதrhகாth³யக³mhயmh ॥ 16॥
தீ⁴ரா: ேகசிnhமஹாnhேதா ³வசநரதாshthயkhதஸmhஸாரபா⁴வா

நி:ஶŋhகாேகா⁴ரவிth³யா பணதமதய:ஸrhவஸŋhகlhபiµkhதா: ।
thவthகாNhயாலயா: பரமஶிவ ப⁴வthஸாத⁴கா: Nhயபாைப:
kh’thயாkh’thையrhவிநா: பரபத³விப⁴வmh thவாmh phரபயnhதி விவmh ॥ 17॥

th³தா⁴nhத: ஶாmhப⁴ேவாऽயmh ஶிவ³வசநாேகா⁴ரவிth³யாேராkhத:
shேதாthரvhயாேஜந நிrhவாயத இதி ப⁴வத:விேபா⁴ சாபலmh ேம ।

அthர nhநாதிேரேகாkhதிஜநிதமஸkh’thmhயதாmh தா³ஸ³th³th◌⁴யா
மchசிthதshத:² phரேமயmh ஸiµபதி³ஶ பரmh மாth’காவrhணராஶிmh ॥ 18॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
உேபாth³கா⁴தphரகரணmh phரத²மmh ॥ 1॥

2. th³விதீயmh phரகரணmh பராஶkhதிshகnhத⁴ர
மth³ரphரபா⁴வmh th⁴வநப⁴வநvhயஜகshவாthமதீ³பmh

ேகா வா வkhmh நிkhthயா phரப⁴வதி யததீ⁴ராthதஸmhயkh³விமrhஶ:

யthர ph³ரமாதி³விth³வnhமதிரபி விக³திrhயாதி பீ⁴thயா விநாஶmh
thயா ஸாrhத⁴mh ஸ ேகந phரவிததமதிநா வrhNhயேத ேத மேஹஶ ॥ 1॥

ஷNhமphயnhவயாநாmh திஜலத³ஹநshபrhஶநாகாஶேசத:-
பீட²shதா²நாmh பராth³யா: பரஶிவ ப⁴வத: ஶkhதேயா மாth’காnhதா: ।

ph³ரமாதி³phேரதmhஹாஸநக³தவிப⁴ைவshதாவகீைய:ஷட³ŋhைக:³
th³வாthmhஶth³ரiµkh²யா:shவகிரணகரணvhயாphதவிைவrhவிபா⁴nhதி ॥ 2॥

³th³ேத: ◌⁴ ஸmhயkh³விமrhஶphரகதஸரேணரrhத²வth³வாkhphரvh’ேத:
யthர shதா²ேந ேய நவகதமஹாவாkhயதththேவ விநாஶ: ।

தthகிmh jhேயாதிshதேமா வா ஸத³ஸ³ப⁴யக³mh கிnhnhவrhதmh iν rhதmh
நிrhதா⁴ரேசth³விநாேஶா ந  மதிவசஸாmh ேத³வ தshமாthபரshthவmh ॥ 3॥

jhஞாநmh ேயாக:³ phரகாேஶா விதி⁴ப⁴யமதிrhேத³ஹதீ: ◌⁴ phராணஶூnhயா-
ஹŋhகாரசாதி⁴காம:shவவிஷயமநக⁴mh சாரயnhநnhதராshேத ।

இthயாthமாகாஶஸthதா தவ பவிதி³தா ஸmhயேக³தthphரேமயா-
தா⁴ேரShவnhதrhkh◌⁴’தmh யthபய திலசேய ைதலவth³பா⁴ ஶ ॥ 4॥
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ஷThthmhஶthதththவShபshதப³கபமலshதாவகீய:ஸ ேதஜ:-
கlhபth³ேசthphர³th³த: ◌⁴ ஶிவ³வசஸா ஸrhவத:shவாiν⁴த: ।

அth³ைவதph³ரம³th³தி⁴mh ஜநயதி வி³ஷாேமஷ ஏவாshமதா³தி³-
ph³ரமாnhதாthமphரபேச விலஸதி ந பேராऽshதீதி ேசthபாஜாத: ॥ 5॥

shவphரthயேऽபி தththேவ கரதலப²லவth³ேவthதி நாெஸௗ shவபmh
நாநாth³தா⁴nhதஜாலphரலபிதஜநிதாjhஞாநேமாஹாnhத⁴காைர: ।

ஆkhராnhத: Nhயபாைபரதி⁴க³தநித⁴ைநராthமகrhமNhயநாெதௗ³

ேஹேயாபாேத³ய³th³th◌⁴யா ப⁴வ இதி விதshேத மஹாமாயேயஶ ॥ 6॥
ஏேகாऽெஸௗ லணேசத³கி²லதiνக³ைதnhth³யாrhைத²ரேநைக:
பி⁴nhந:shவாthமphரkh’thயா விதி⁴ஜநிmh’திபி:◌⁴ ஸnhநிப³th³த:◌⁴ கிேமதth ।

ேத³வthவmh மாiνஷthவmh வ iµஜக³தாmh ஸrhவவாthமகthவmh
த⁴thேஸ ைஶஷவthேத shமரதி ந  பத³mh மஹாேத³வrhேத ॥ 7॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
பராஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh th³விதீயmh ॥ 2॥

3. th’தீயmh phரகரணmh இchசா²ஶkhதிshகnhத⁴ர
ஸththவmh சிththவmh மஹththவmh தவ பரம³ேராராthமஶkhேத: பராயா:
பிNh³kh’thய phரkh’thயா phரத²மரதிபதிvhயாஜகாலாnhதவநி: ।

⁴thவா ஸmhஸாரsh’Shshதி²திலயநிலயாth³யாதி ேதாயாrhணவாnhதmh
தnhவாேநா நிrhமேமchச²shthவஹ விஜயேஸ விShiΝமாயாவி⁴ேத ॥ 1॥

மாயாயாமnhதரshத:²ஸுமஶரரஸshதாவகீய:shவகாேல
jhஞாநjhேஞயphரமாth’phரகதமமா shவphரேராஹphரஸாைர: ।

உthபாth³யாth³யmh விசmh தத³iν ⁴வநதாமாthமநா vhயiνவாேநா
பீ³ஜாகார:shவயmh⁴தி கத²யதி ேத நாம விவாthமsh’Shேட: ॥ 2॥।

ஆதி³ாnhதாrhணsh’Shmh th⁴வநப⁴வநாபா⁴ஸ⁴mh ஶிவாதி³-
thயnhதாthயதththவாவவிkh’தக³திmh ைவத⁴ஸாNhடா³nhத⁴mh ।

ஆthயாiνthதேரchசா²³ணபரவஶதாmh phராphய ஸmhvhயiνவாந:
ஶmhேபா⁴ விவsh’Shrhப⁴வ நிஜமலthரyhபphேராதாthமா ॥ 3॥

சthவார: காலதththேவ தவ க³பதயshேத ச தா⁴ச thரா:
vhயாkh²யாதா th³வாத³ைஶேத shதி²திkh’திவிதி³தா:ஸாவதாரா:ஸதா³ரா: ।
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

கNhடா²th³யாச நாதா² th◌⁴’தக³வித⁴யshthவnhநியththதி²தாnhதா-
ைசதnhயா ஏவ தshமாthshதி²திதி விதி³தshthவmh ஸஹshராrhகதீ³phேத ॥ 4॥

ஆthயாநாதி³ரநிஹ ப⁴வஜநிதாேநகth³தா⁴nhதஜால-

vhயாேமாேஹாth³யth³விகlhபாnh’தநிஜவிஷயாnhNhயபாபாதி³ேப⁴ைத:³ ।
³rhjhேஞயாnhேத³ஶிேகாkhthயா phரவிமலவ shவphரகாைஶகவெநௗ

shவாthமthேவந phர³th³தா⁴ஜ²³தி விஜயேத யshthவதா³thமாவிேராத: ◌⁴ ॥ 5॥
ஜாkh³ரthshவphநphரஸுphதிphரகதவிப⁴ைவராthமமாயா³ண:shைவ-

rhjhஞாேநchசா²khேராத⁴ைபrhவிதி⁴ஹஹரைகராvh’ேத ேமாமாrhேக³ ।
பாnhதா:² ேகசிthஸுதீ⁴ரா: ஶிவ³வசநjhஞாநஶாshthராkh³நிதீ³phதா-
shதவthகாNhையகராபவிதபி⁴யshthவாmh phரயாnhthயாதி³rhேத ॥ 6॥

thவmh மாயாகாமேத³வphரத²மம தத:shவshய sh’Shெடௗ விதா⁴தா
ராயாmh விShiΝரnhேத phரப³லதரமஹாth³ரrhதி:shவrhெதௗ ।

ஸthேயாऽநnhத: phரமாதா ஶிவ³தி ச shவாthமrhதிphரபா⁴ைவ:

shேவchசா²வshதா²³Th◌⁴ேயாऽphய³ண இதி விேபா⁴ வshத:shயேஸ thவmh
॥ 7॥
இchசா²ஶkhthயா யையதthகப³தமகி²லmh ேத ஜக³jhஜாலபmh

sh’Shshதி²thயnhதvh’thயா ஸர ஜலத⁴ராஸாரlhயாthமக³thயா ।
ைஸவாநnhதாnhதரŋhக³phரஸரப³ஹுவிதா⁴ேநகஸŋhகlhபபா⁴ைவ-

ராவிrh⁴thவா thவைத³ŋhக³phரகடநkh’தேய ேபா³த⁴nh⁴shthவேமவ ॥ 8॥
இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
இchசா²ஶkhதிshகnhத⁴ர phரகரணmh th’தீயmh ॥ 3॥

4. சrhத² phரகரணmh jhஞாநஶkhதிshகnhத⁴ர
ஸmhேவth³யmh தththவஜாலmh பரஶிவத⁴ரணீலபாரmh விசிthரmh

கrhமாநnhதphரபசmh நிபமமமாநாதி³மth◌⁴யாவஸாந: ।
ph³ரமாநnhதா³mh’தாph³தி: ◌⁴ ஸமரஸவி⁴நா jh’mhபி⁴தshவாthமபா⁴ேஸா

ேஹthேவந phரேபா³த⁴jhவலந தவ மஹாjhஞாநஶkhதிmh vhயநkhதி ॥ 1॥
ேகா³ஜmh ரmh யைத²கmh th³திவிவித⁴³ணshேவnhth³யாrhத²phரகாேஶாऽ-
phேயகshதth³வrhணநாநாசிரதி⁴கரணshையகதா காரேணந ।

நீலாth³யாபா⁴ஸ³th³th◌⁴யா நப⁴ பvh’ேதா ⁴மபா⁴ைஸவாkh³நி:
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

phராrhேயண phரதீ³phத: பரமஶிவ தத:ஸthயவிவாthமகshthவmh ॥ 2॥
நிthயாக²Nhட³phரகாஶாத³மலதரவிேபா⁴ thவthஸகாஶாthகதா³சி-
nhமாயா ஸஜாயமாநா th³ணiµக²க³ணvhயkhதஶkhதிshவபா⁴வா ।

th³தா⁴nhைதrhபி⁴nhநமாநphரதிபி⁴ரஸுைக²rhேப⁴த³³th³தி⁴phரதா⁴ைந:
ஸmhஸாthவmh phரஸாrhய th³’ட⁴யதி ப⁴வத:ஸthயதாmh ேவத³விth³யா ॥ 3॥

அnhய: போऽத²வாthர phரவிமலகலநாநnhதஶkhதிphரகாஶ:

ஸthயாkh²ய: ேஸாऽபி யthர phரவிலயமயேத ஶூnhயக³rhேத ததா³thமா ।
ெயௗShமாக:ஸthயபா⁴வ:ஸ ச நிஜமஹஸாmh காமபாthமமாயா-
iµthபாth³ையதthphரபசmh க⁴டயதி ததி³த³mh vhயiνேஷ shவாthமேயாேந ॥ 4॥

ஐkhயாchசி²chச²khதேயாேசதி³த³மஹதி ச th³வnhth³வபா⁴வshய வ-

ph³ரமாதி³th³ைவத³th³th◌⁴ேயாrhதி³நகரஶஶிேநாரNhட³விth◌⁴யNhட³ேயாச ।
phராபாநாkh²யவாyhேவா:ஸுkh’த³தேயா:shயாth³யதா³ஸாமரshய-
phரா³rhபா⁴வshததா³ thவmh ப⁴வ ஸத³ஸதா³நnhத³நாத:² பேராऽkh³ேர ॥ 5॥

ேஸயmh விjhஞாநஶkhதிshதவ ஶிவ³ த³rhஶிதா நிthயஶுth³தா⁴
நிrhth³வnhth³வph³ரமதththவmh க³மயதி ஸுதி⁴யாmh ஸchசிதா³நnhத³rhணmh ।

ேலாேக ேமயphரமாth’phரதிபி⁴தி ேசத³rhதி²தா பி⁴nhநமாrhகா:³
iµth³ரா நாநாshவபா: phரகடயதி iµதா³ஹŋhkh’திshதா:² பேரஶ ॥ 6॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
jhஞாநஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh சrhத²mh ॥ 4॥

5. பசம phரகரணmh khயாஶkhதிshகnhத⁴ர
³th³தி⁴jhஞாேநnhth³யாmh நிஜநிஜவிஷயாshவாத³ேபா⁴க³phரேபா³த⁴-
ராph³தி:◌⁴ phேராth³யதி³chசா²mh’தகரணசா வாŋhiµக²ாைதச ।

ஸŋhkhராnhதசாதாrhத²phரஸரப³ஹுபத:²shவாthமமாேயார-
thThயth³ph³ரமாNhட³பி³nh³nhவிகிரதி தவ ேசththவmh ஶிவாத:khயாthமா ॥ 1॥

ஸுShshதி²thயnhதலாவகதஸரணிrhயthphரயthேரா யதீ³யmh
ைத⁴rhயmh விkh²யாதவீrhயmh ஸகலதி க³தா யshய ³th³தி: ◌⁴ ஸmh’th³தா⁴ ।

யthஸாமrhth²யmh phர⁴தmh நிரவதி⁴க³ணநாஜாNhட³th³ராNhட³பா⁴Nhடா³-
கா³ரmh யth³ph³ரமஸthதா ஜயதி தவ மேநாபவிவாthமகthவmh ॥ 2॥
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ஸmhேவஶmh ³ரேத³ஶmh கலயதி ஸகலmh கrhமkh’thயmh ச தththவmh
shவmh யth³பா³ேயnhth³யாmh சலநமபி விநா shவாnhதமnhத:phரகாஶmh ।

தthேத வீர shவதnhthரphரkh’திநிக³மநmh நிrhக³ேதாபாதி⁴தrhகmh
பா³யாkh²யாத³rhஶநாrhத²mh விமலஶிவ ததshthவmh ’காரயாthமா ॥ 3॥

யth³வnhnhயkh³ேராத⁴பீ³ஜmh ph’²தரவிடபாேநாகஹthேவந ட⁴mh
ஸாமrhth²ய த³rhஶேயshthவmh பரமஶிவ ஸதா³ஸthயவிjhஞாநபீ³ஜmh ।

இchசா²ேthேர ஸு³th³தீ⁴nhth³யலகதmh ஸrhவத:shவkhயாபி:◌⁴
shவாthமாநmh விவபmh phரகடய யதா³ thவmh ததா³ ேகா³சர:shயா: ॥ 4॥

shவாthமாேஶஷாvh’thேத: ph’த²க³யநதயா khவாபி ⁴தாநி பச
khவாபி phேராphரபச: khவ ச நிநத³iµகா:² khவாபி வாkhயாத³யச ।

ஏைதேரவ phரvh’thேதா நிஜவிஷயதயா ஸrhவவிவாthமjh’mhப⁴-
shதshமாththவmh ேலாகiµkh²ேயாऽth³வயதி ரத:shவphரகாஶphரேமய: ॥ 5॥

காலாவshதா²ச திshேரா கி³ஶ த³ஶ தி³ஶ:ஸphததா⁴ ⁴ராேபா
நாநா ேதஜ:ஸரா த³ஶ வியத³கி²லvhயாபி ைசகாத³ஶாா: ।

பி⁴nhநாrhதா²நnhதேபா³த⁴phரகதமமா பீ³ஜேப⁴தா³shthவநnhதா-
shthவthஸkhதா பீ³ஜஜாதா:shவ³ணமiνஸரnhthேயவ ேத ேத³வ ஸththவாth ॥ 6॥

பசாஶth³வrhணமாலா ப³ஹுவித⁴நிநேதா³chசாரthதththவஜால-

vhயkhதிvhயாபாரஸkhதா கி³ஶ ³iµகா²mhநாயவிth³யாshவபா ।
தா⁴thராth³thபthதிrhவmh திiµக²விவிதா⁴ேநகth³தா⁴nhதவிth³யா

நாநாபா⁴ஷாkhயாபி: ◌⁴ phரகடயதி தத:ைஸவ ேத ஸாŋhக³ேவதா³nh ॥ 7॥
வrhேணph◌⁴ேயா தா⁴தவ:shrhவிவித⁴பத³சயshதth³ப⁴வshேதந வாkhயmh

தshமாjhஜாதmh phரமாணmh விவித⁴நிக³மநmh ேதந th³தா⁴nhதஜாலmh ।
தshமாnhநாநாthமதththவphரகடநதி யthதththவவிth³யா thவதீ³யா

thவmh ேசேத³ேகாऽth³விதீய: khரமரதமஹாஸmhவிதா³thமா மேஹஶ: ॥ 8॥
யjhஞshதா²நmh மஶாநmh ஸகலதி kh³’ஹmh பா⁴shவேதா³ŋhகாரபீட²mh

phரா³rh⁴தphரயாணshத²லதி விலmh கlhபvh’ாதி⁴ைட: ◌⁴ ।
ஸmhவீைதrhைப⁴ரைவேசாரக³பதிக³ணைபshதthர தி³vhயாrhkh◌⁴யபாthரmh

வநிப³th◌⁴ேநnh³khlh’phதmh பரஶிவ ஸகலmh vhயiνேஷ shவாthமநா thவmh ॥
9॥
சிthஜா th³’khkhயாthமா ³கதி²தமஹாth³ரrhதி:ஸமnhதா-
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

தா³thையரŋhக³ேத³ைவரதி⁴க³தவிஷயாjhயாஹுதிrhநிrhவிகlhப: ।
நிShகாைமராthமகாைமபசிதயஜநசிthshவதnhthைரரதnhth³ைர-
ராthமாkh³ெநௗ ph³ரமவிth³யாபணதமதிபி: ◌⁴ விேபா⁴ ஹூயேஸ thவmh ॥ 10॥

th³ைவதmh யthராநேக⁴th◌⁴மmh பஶுரதி⁴பிஶிேதா mh’thராணி வா-
ஹvhயmh சாத² phரேபா³த:◌⁴ phரகடஹுதவேஹா நிrhமலாthைமவ ேஹாதா ।

அth◌⁴வrh:shவchச²ேசேதா ³iµக²விதி³தா மாth’ேகாth³கா³th’வrhக:³
shவாசாrhேயா ேத³ஶிேகnhth³ர: பரமக²iµக³ thவmh பர: ஶmh⁴ஶ: ॥ 11॥

யாகா³சாnhேய ஸகாைம: பஶுபி⁴ஹ kh’தா:ஸrhவth³தா⁴nhதkh’thயா:
நாநாயjhஞkhயாச th⁴வநப⁴வேந சிthரகrhமphரஸாரா: ।

விேவாthபthதிphரதிShடா²phரஹரணவித⁴ய:shவkhயாஶkhதிபீ³ஜா:
ஸஜாதா:ஸrhவதshthவmh phரப⁴வ மநஸா சிthரநிrhமாணrhேத ॥ 12॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
khயாஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh பசமmh ॥ 5॥

6.ஷShட²mh phரகரணmh Nhட³நீஶkhதிshகnhத⁴ர
நிthயா phதாthமஶkhதி:ஸகலதிதி²ப²பசத³யா phரதீ³phத-
shthThயாதீ³nhகாலவாnhkh³ரஸ³ரஸநசkhரவlhகவrhதீ ।

ஸmhயkh ைசதnhய³mhைப²ரவக³தகிரே விவjh’mhைமகப⁴rhதா
kh’Shth◌⁴வாrhேகnh³ேயாநிrh⁴ஜக³பதிதiνshthவmh தத:Nhட³ஶ: ॥ 1॥

shவshதா²thமா சிthதrhவmh ரவிஶஶிபத³வீmh தாmhஶுphரசாராmh
தீ³பாnhதrhவநிேவைத⁴ரவிததக³திபி⁴rhேபா³தி⁴தாதா⁴ரஶkhதிmh ।

தthதchசkhரphரேப⁴ேதா³th³ப⁴வவிவித⁴மஹாஶph³த³பாமநnhத-
ph³ரமாநnhத³phரவாஹாமiνப⁴வ பராமாதி³ெஸௗஷுmhணrhேத ॥ 2॥

யshமாthphராண: phரேராஹthபக³திரத: ◌⁴ ஸmhphரதா⁴வthயபாந-
shதshமாேத³வாவிேராதா⁴thத³ப⁴யஜநிkh’th³வாஸmhேராத⁴மாthராth ।

விth³யாவிth³யாதி³kh³மphரஸரஸமரஸாmhேபா⁴தி⁴jh’mhைப⁴ரத³mhைப: ◌⁴
ஸாrhத⁴mh ஹmhஸ: பரshnhமஹ க² லயmh phைரதி ேத phராணஸூthர: ॥ 3॥

ஸrhேவஷாnhth³யாmh நிஜநிஜவிஷேயாth³ேயாதநmh யthphரஸூதmh
ஸாரா:ஸrhேவஷு கrhமshவiνபமவிஷயா:ஸாth◌⁴வஸாநnhத³ேகாபா: ।

யjhஜாதா:ஸrhவநா³பத²சலத³நிலvhயாphதய:ஸrhவபா⁴வா:
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

நாநாபாச ஸrhவாயநபதி²கமஹாshபnhத³க:ஸ thவேமவ ॥ 4॥
³th³th◌⁴வா ஸth³ேத³ஶிேகாkhthயா ஸுவிதி³தவிப⁴வாmh ேக²சmh தி³vhயiµth³ரா-
மrhதா²நnhதphரபசாnhவிதநிஜகரnhயாthமசிthேத நிth◌⁴ய ।

தchசிthதmh jhேயாதிரŋhக³mh நிரவதி⁴கரணmh சிnhதேயth³ய:ஸ ேயாகீ³
நிrhவாண: kh’Shணவrhthமா ப⁴வதி தவ மஹாshபnhத³தாேமthய ஶmhேபா⁴ ॥ 5॥

phராkh²யா Nhட³nhயா ஜக³தி³த³மகி²லmh phராணிதmh ேத யேயஶ
jhஞாthவா யாmh ேயாகி³நshேத பரதரமப⁴யmh யாnhதி ஶாnhதmh பத³mh தth ।

யாமjhஞாthவா ப⁴வாph³ெதௗ⁴ ஜநநமரணkh’thkhரகrhமphரப³th³தா⁴
மjhஜnhthயாth³யnhதநா யதி³ kh’பயதி ஸா ேமாசேயnhmh’thப³nhதா⁴th ॥ 6॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
Nhட³நீஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh ஷShட²mh ॥ 6॥

7.ஸphதமmh phரகரணmh மாth’காஶkhதிshகnhத⁴ர
அjhஞாதmh ph³ரமதththவmh நிஜ’த³யத³நமாthமphரகாஶmh

vhயkhதீகrhmh shவநிthயாரவிதி³தமஹாமாth’காthவmh phரபnhந: ।
thவmh தி³vhயாmhநாயவிth³யா ஸுவிதி³தமமாநnhதஶkhதிphரகாஶ-

shதthதth³வrhthமேப⁴ைத³பதி³ஶ பத³mh ³ேரா shவshவபmh ॥ 1॥
ஶph³த³ph³ரமrhேத ஸகலரவமயாநாஹதth◌⁴வாநேப⁴தா³-
நாthயாநரshதா²nhப³ஹுவித⁴நிநைத³rh⁴வாth³யphரேப⁴ைத:³ ।

ைப⁴நி:ஸாணக⁴Nhடாத³ரiµரஜமஹாஶ ◌்’ŋhக³நாேலாதால-

rhவைஶrhயnhthைரச கா³thைரrhஜலத⁴ரபடலshthவmh ph³ரவீ th◌⁴வநிjhஞ: ॥ 2॥
தththவாநாmh vhயkhதிேஹ:ஸகலதிதி²க³த:ஸphதrhயShடகாŋhக³-
shthmhஸth³வnhth³வேபா th³மணிஶஶிமஹாவநிபாத:³ஷடா³thமா ।

ஸrhவாபி⁴phராயஸmhவிthphரகதவிப⁴வshthவmh மஹாmhநாயவிth³யா-
ஸாரshபா²ரshவப: ஷ இதி தத: ேஸாऽராthமாதி³வrhண: ॥ 3॥

ரmhேயாதா³thதாiνதா³thதshவதவிkh’திக:³ phேராchசநீேசாப⁴யshேதா²
ேப⁴தா³த³Shடாத³ஶாthமா மதநிஜமஹாsh²rhதிேரேகாऽராதி:³ ।

ஷTh³ஜாதி³kh³ராமஜாததிவிததலஸth³கீ³தஸphதshவேராth³ய-
nhநாநாராகா³nhphரப³nhதா⁴நதி⁴வஸதி ப⁴வாநாதி³நிthயshவராthமnh ॥ 4॥
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ஸrhவாshயshதா²நவrhண: phரத²மவிக³ணிதshthவmh shத: ேஷாட³ஶீதி
shேவchசா²ஶkhthயா நிட⁴th³ர⁴மநிஜமஹாphெரௗ⁴மாெடௗ⁴கமாந: ।

காலvhயkhதshthŋhகி³nhநிஜக³திவிலயாnhரshவதீ³rhக⁴phதாதீ³nh
விth³யாவிth³ேயாப⁴யாthமா ஜநய பத:மஹாவrhணஜாthமnh ॥ 5॥

பth³வnhth³ைவககrhதாவநிஜலஹுத⁴ŋhமாதாகாஶrhேத
ேராthராth³யாணி ஸrhவாNhயதி⁴க³தசரண:shவphரkh’thயா நிப³th³த:◌⁴ ।

அnhதshேதா² விவப: ஷ இதி யேதா jhஞாயேஸ shவkhரேமண
jhஞாதா வrhகா³ராmh பரமஶிவ ஜைநshthவmh தேதா வrhக³ேஜாऽ ॥ 6॥

ஸrhவாதீதாthமதா⁴மாநலநிலயபத³jhஞாபிகா மnhthரவிth³யா:
ஸthயாபி⁴phராய³th³th◌⁴யா ஶிவ³வத³நாmhேபா⁴ஹாth³பா⁴ஸமாநா: ॥

நாநாrhதா² தா⁴தவச phரகதவிப⁴வாசிthரவாkh³ph³ரமேவதா:³
ஸrhவmh நயth³விநா thவாmh பரஶிவ ஸஹஜmh வrhணஸmhேயாக³பmh ॥ 7॥

ஓŋhகாரmh shவாthமவாஸ திபி⁴ரபி⁴iνதmh வாkh³ப⁴வmh ஶkhதிபீ³ஜmh
மாபீ³ஜmh shமாரபீ³ஜmh பரதரவிப⁴வmh மாth’காபீ³ஜkh³மmh ।

ைஶவாnhthய சாபி க³thவா ஷட³யநவிலஸthடஷThகmh ச பி⁴thவா
ஹmhஸ: ேஸாऽஹmh ததா² thவmh விரம மநஸாமnhதேர மnhthரrhேத ॥ 8॥

பி³nhth³ேவnhேதா³rhth◌⁴வநாைத³ரவகதகலாvhயாphதிபி:◌⁴ ஸாதி⁴ேத³ைவ-

rhநாநாநnhதாதி⁴ேத³ைவ: பணதிஸுலைப:◌⁴ ³khதாக³மshைத:² ।
nhயாைஸrhவிth³யாவிேஶைஷ: திiµக²விவிதா⁴ேநகth³தா⁴nhதமnhthைர:
விShவkhphேராதphரதீேகா த³ஹ ப⁴வமக⁴mh ³Shphரபா⁴மnhthரவெநௗ ॥ 9॥

வrhshேத மnhthரவிth³யா த³ஶவிகரணகா³ தா⁴தேவா நிthயஶph³தா:³
வாkhயாnhயாmhநாயேப⁴தா³ ப³ஹுவித⁴மதஜா:ஸாŋhக³ேவதா³ச பா⁴ஷா: ।

நாநாchச²nhதா³mh தாலா:shவரவிkh’தி³:ஸrhவேதா வாŋhமயshதா:²
நாநாபா: பராkh³ேந:ஸமஜநிஷத ேத மாth’காஶkhதிபீ³ஜாth ॥ 10॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
மாth’காஶkhதிshகnhத⁴ரphரகரணmh ஸphதமmh ॥ 7॥

8.அShடமmh phரகரணmh ஷட³nhவயரவிேவகshகnhத⁴
ஏவmh ராthnhதி³வshதா:² பரஶிவக⁴கா ஏவ ேத ர⁴தா:
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

shthmhஸth³வnhth³வபா ரவிஶஶிசரkhராnhதேயா ரkhதஶுkhலா: ।
ஷThச²khthயmhஶphரேப⁴தா³ த³ஹரரேக³ ேகாணஷThகாnhதரshதா:²
காலாவshதா²சrhபி: ◌⁴ phரவித³த⁴தி ைக³rhவிவ⁴ைதrhநிதா³ைந: ॥ 1॥

ஷThthmhஶthதththவமாலாமவநிiµக²ஶிவாnhதாiµேபதாthமvh’thதிmh
ேக² வாெயௗ ஸphதவிmhஶth³க³ணவிkh’தீrhவமாயா ஶிவாmhஶாth ।

ேதஜshதா:²shவாnhதராthமாnhதரதiνவிkh’தீரshதி²மாmhஸphரiµkh²யா:
ோNhயா thவmh வமாயா³ணக³ணமபி⁴ேதா பா⁴ஸயshயmhஶுமாnh ॥ 2॥

யாவnhதshேத² மகா:²திஜலத³ஹநshபrhஶநாகாஶேசத:
பீட²shதா:²ஷThphரமா: பரமதி⁴பதேயா ைப⁴ரவா ஏவ ஸrhேவ ।

ேதஷாmh மth◌⁴ேய thவேமக: பரதரமேமாjhjh’mhப⁴மாண: phரசNhேடா³
மாrhதNhேடா³ ரமth◌⁴யshதி²த இவ பேதா பா⁴ சிth³ைப⁴ரவாkh³ேந ॥ 3॥

ைப⁴ரvhேயா ரேத³vhயshதவ ஶிவ கதாா: phரஸnhநா-
shthவthஸthதாகாஶவாேஹாதி³தநிஜக³தயசrhவிதாthமாrhத²kh’thயா: ।

தth³தா⁴மnhேயவ ஶாnhதா:ஸுரiµநிபிth’பி: ◌⁴ Nhயபாைபச ப³th³தா⁴nh
ப⁴khதாmhசாேநகபா³தா⁴ஜ²தி விக⁴டயnhthயாthமேபா³தா⁴kh³நிjh’mhைப:◌⁴ ॥ 4॥

நாத²பேரேஶவர பரஶிவ ேத தி³vhயதி³vhயா மசீ-
rhph³ரமாதீ³நாmh மேநாவாக³நவக³தமஹாசிthரநாநாrhத²டா: ◌⁴ ।

³ட⁴phெரௗட⁴phரகாஶா:ஸுரiµநிவசைநரphய³th³தா: ◌⁴ கத²mh வா
shேதாmh jhஞாmh ஸமrhேதா² ப⁴வதி கவிஜந: ேகாऽthர மnhேதா³ nh’மாthர: ॥ 5॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
ஸாதா⁴ரNhேயந ஷட³nhவயரவிேவகshகnhத⁴phரகரணமShடமmh ॥ 8॥

9. நவமmh phரகரணmh பாவகth◌⁴யாநேயாக³
ஸாŋhகா³ ⁴: ஶதாŋhக:³ ஶதth◌⁴’திரபி தthஸாரதி:²ஸphதயshேத

ேவதா³ ph³ரைமகேவth³யா: ph’²தரசரெணௗ Shபவnhெதௗ தத³: ।
மshதthகீலப³nhத: ◌⁴ கமட²பதிபா⁴shதthph’²shதmhப⁴பŋhkhதி:
ேஶஷshதth³ரjhஜுப³nhத⁴shத³ப பிth’⁴shதthர சிnhthேயா ரதீ² thவmh ॥ 1॥

கlhபாnhதாநnhதஸூrhயth³திமதி விகடாேநகத³mhShThரmh ஷடா³shயmh
வநீnhth³வrhகாmh³காShடா²த³ஶதமபி⁴த: phரjhவலnhதmh மைக:² ।

ஶூலாஷூkh³ரஶkhthயŋhஶவரnh’ஶிர:ப²ேலShவாஸநா
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

th³ேயாதthபாஶாப⁴யாŋhைகrhநிஜiµஜபைக⁴shthவாmh ³mh ஶmh⁴ேட³ ॥ 2॥
நாகா³shதீ²nh³phரஸூைத: ரவணக³தமஹா⁴ஷண:Nhட³nhth³ைர-
ராkhேராஶnhiµNhட³மாலாபvh’தவஷா தி³ு ஜாjhவlhயமாநmh ।

மthேதேப⁴nhth³ேராkh’ththயnhதரக⁴தகமNhட³லmh ஸாThடஹாஸmh
தmh பா⁴shவth³vhேயாமக³rhேபா⁴த³ரவிth◌⁴’தகராŋhiµShட²மாthரmh phரபth³ேய ॥ 3॥

நாேக³nhth³ைர: கlhபvh’ைரதி⁴க³தவிஹைக³rhைப⁴ரைவrhேத³வைத³thைய:
⁴ைத: phேரைத: பிஶாைச: பvh’தமபி⁴ேதா ேயாகி³நீபி:◌⁴ மஶாேந ।

ஸrhவphரjhைஞகவாஸmh th⁴வநநிலயmh shவாthமநாth◌⁴யாthமதீ³phதmh
ஸrhேவாthதீrhthமதththேவவரமநலiµக²mh thவாmh ³mh ஶmh⁴ேட³ ॥ 4॥

நாநாth◌⁴யாநாthமேயாக³phரகதஶிவதாth³த⁴பphரஸாத:³
shேவchசா²jhஞாநkhயாthமthஶிக²வித³தthரyhதீ³rhணphரேமாஹ: ।

ஸthயjhஞாநாபி⁴nhநphரதிஜநி:shவாthமேயாேக³ஷு தா⁴ரா-
chசி²nhநாவிth³யாஸு லய: பரமஶிவ விேபா⁴ ேதந mh’thஜயshthவmh ॥ 5॥

ேத³வ ph³ரமாNhட³sh’Shshதி²திலயஸமயth◌⁴வmhநீ ேத thஶkhதி-
rhமாயாஶkhதிphரசNhேடா³th³க⁴தக⁴நகணீ வாணீ ஸா sh’ணிshேத ।

த⁴rhமாrhதா²thேமShடiµkhதிphரவிதரணசணshேத வரshேதऽphயபீ⁴தி-
rhவிவkh³ராேஸாkh³ரmh’thphரதிப⁴யத³நீ தth³ப⁴வாnhmh’thmh’th: ॥ 6॥

பாஶshேத விவவய: பிth’பதிkh’தபி⁴rhஹshதிநீ-mhஹvh’thதி-
சkhர:ஸmhஸாரராthth³மணிஸiµத³யshதாவகshேத பிநாக: ।

ஆkhராnhதாேஶஷேமாஹphரkh’திவிkh’திமஹாமாth’காசிthபராthமா
phராshேத தthகபாலmh ஹதவிதி⁴iµக²ஸthphேரதசிth³பஶ ॥ 7॥

ஏவmh ேத தி³vhயதி³vhயாத⁴பரமமா கீ³யேத ேவத³ஶாshthைர:
phரா³khதshேத ஶதாŋhேகா³ऽphயபி ச பிth’க³ணphேரதஶீrhேஷாchசரŋhேக³ ।

உchசNhட³mh தாNhட³வmh ேத th⁴வநப⁴யkh’th³வjhரபாதாThடஹாேஸா
பீ⁴ஷாshமாththவthஸகாஶாத³பார இவ பேரா நாshதி ேதேநாkh³ரவீர: ॥ 8॥

சிthதாகாஶாநிலாkh³nhயmhph³வவநிதலபதிphேரதmhஹாஸநshத:²
ஷThchச²khதிvhயkhதrhதி:ஷட³யநபதி²க: ேஸாமஸூrhயாkh³நிபாத:³ ।

ph³ரமாkh³நி:ஸphதவாகப³தவிஷயீ⁴தவிவphரபச-
sh²ேலாऽபி th◌⁴யாநth³’Shேடshthவமதி⁴கதமஸாmh jhேயாதிஷாமphயக³mhய: ॥

9॥
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

இthkhதth◌⁴யாநசிnhthேயாऽphயநவக³தமேநாவாkhphரvh’thதிshவபா⁴வ:

shவchச²nhதா³thயஸthதா சி³சிதவிப⁴வ: பாவக: ஶmh⁴ப: ।
ஸrhவாதீதshவபா⁴ேவாऽphபநிஷ³தி³தjhஞாநமாmhshயமாந:
ஸthவmh யshயாnhதரŋhேக³ நிவஸ ஸ ஶிவshthவnhமய:shயாnhமேஹஶ ॥ 10॥

மாநphயாதி³பி⁴ுshth⁴வநஜநேகாऽphயாthம⁴ராக³ேமாkhதி-
vhயாkh²யாேவth³ேயாऽphயவாச: phரkh’திஸுவிமேலாऽphயாthமமாயாவிலாஸ: ।

தththவாேத³ேகாऽphயேநக: பரவதிரேதாऽphயாthமவிthேஸvhயமாந:
தshமாthshவchச²nhத³லshthவஹ விஜயேஸ மாநmh பா⁴வvh’thதிmh ॥ 11॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ பாவகth◌⁴யாநேயாக³phரகரணmh
நவமmh ॥ 9॥

10. த³ஶமmh phரகரணmh மஹாவி⁴தி
th³ரShடvhயshthவmh ஜக³th³பி⁴rhப³ஹுவித⁴விதி⁴பி: ◌⁴ ஸrhவth³தா⁴nhதவாkhைய:
ேராதvhேயா நிrhவிகlhப: ஶிவ³வத³நாmhேபா⁴ேஹண phர³th³த: ◌⁴ ।

மnhதvhய:ஸrhவதththவாவகதசரணshதnhநித³th◌⁴யாதvhய:
ஸthதாமாநாவலmhபீ³thயமரiνதபேதா³ நாshதி ேத³வshthவத³nhய ॥ 1॥

உkh³ரmh ஶாnhதmh ச வீரmh ஸகலமயமஹாவிShiΝமkh³நிmh jhவலnhதmh
ஸrhவthராநnhதவkhthரmh நரmh’க³வஷmh பீ⁴ஷணmh ஸrhவப⁴th³ரmh ।

ஸrhவjhஞmh mh’thmh’thmh ப³ஹுவித⁴iνதிபி⁴rhவnhதி³தmh ஸrhவேலாைக:
விவாஹŋhகாரjh’mhப⁴mh பரமஶிவ ³mh thவாmh ப⁴ேஜ மnhthரராஜmh ॥ 2॥

ஶmhேபா⁴ thவாmh ⁴rh⁴வ:shவrhமஹதி³ததiνmh thவnhதth³ஸூrhயா-
ரjhஞாசாrhேயnh³ஶுkhராrhகிபி⁴ரபி நிக³மph³ரமபி: ◌⁴ phேராதஶkhதிmh ।

phராபாநாதி³ேப⁴ைத:³ கலயதி ஸகலmh மாநஸmh th◌⁴யாநேயாக³mh
ேயஷாmh ேதஷாmh ஸபrhயா ப⁴வதி ஸுரkh’தph³ரமதா ேயாகி³தா ச ॥ 3॥

ஸrhேவாthkh’Shடmh பரmh தthஸவிரiνபமmh ேத வேரNhயmh ஶரNhயmh
ப⁴rhேகா³ ேத³வshய தீ⁴மயபி⁴த³த⁴தி தி⁴ேயா ேயா ந இthெயௗrhவேதஜ: ।

rhயmh ஸrhவாணி⁴தாnhயதி⁴க³தமமலmh ஸrhவேதா th³’khkhரமாth³யmh
th◌⁴யாயா th◌⁴ேயயமnhத:கரணஸுநியைதrhேயாகி³பி: ◌⁴ மேஹஶ ॥ 4॥

காேலாऽநnhேதா கா³thமா ஶிவ தி³வஸநிஶாபமாஸாshததா²ph³தா:³
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பரஶmh⁴மmhநshதவ:

தth³ேப⁴தா:³ஷTh³’shதா²shதத³iνக³தஜக³thஸrhவvh’thதாnhதேப⁴தா:³ ।
நாநாயjhஞkhயாச thத³ஶதி³திஸுதா மாiνஷா:ஸrhவநாகா:³
ேயாகீ³nhth³ரா வஸŋhகா⁴shதவ சரணபி³லmh யாnhதி ஜnhமாnhதமth◌⁴யாth ॥ 5॥

⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயthth⁴வநப⁴வேந ஷNhமஹாஶkhதிபி⁴shthவmh
தthஸrhவmh vhயiνவாேநா விசர கத:sh’Shக³thயnhதகாைம: ।

ேத³ைவrhைத³thேயrhமiνShையரக³பதில:ஸrhவவphரஸாைர-
ராthையசிthதாŋhக:³ ஶிவ ப⁴வதமஸ:ஸூrhயபா⁴shthவmh பரshதாth ॥ 6॥

ேராதா shபrhஶீ நிஜரஸரக:ஸrhவக³nhதா⁴nhதரjhேஞா
வkhதா கrhதா ச க³nhதா th⁴வந ப⁴வேதா விவஸrhக:³ phரேமாதீ³ ।

கா மாmhஸகச phரதி²தஶுசிஶிகா²ஸphதகvhயாphதவிேவா
ேபா³th³தா⁴ shவாrhதா²நநnhதாநதி⁴க³தசரண:ஸrhவதshthவmh ஶிேவாऽ ॥ 7॥

ஸrhவாrhதீ²ஸrhவநாமா ஸகலலபதி:ஸrhவேலாகாŋhக³ேநஶ:

ஶ ◌்’ŋhகா³ ஸrhவேபா⁴கீ³ நவரஸரரக: phராjhயஸாmhராjhயேபா⁴khதா ।
thைரேலாkhேய வாkhphரபேச phரவசநப²த: ேஸாமயா ச யjhஞ:

ஸmhஸா காமசாthயiνவத³தி ஜேநா ய:ஸ த⁴nhய: ஶிவ thவாmh ॥ 8॥
ேthரmh ேthரphரமாதா ஶிவ³வத³நாேகா⁴ரவிth³யாதி⁴ேத³ேவா

மnhthேரா மnhthராதி⁴ேத³ேவா மக²விதி⁴ரநேகா⁴ ேயாக³ேயாkh³ய: பதா³rhத:² ।
thவmh த³rhஶ: rhணமாஸ: பதி⁴ரபி மகா²சாrhயவrhயச ேஹாேதா-
th³கா³தாth◌⁴வrhச ஹvhயmh thவித⁴ஹுதவஹshthவாmh விநா நாshதி ஶmhேபா⁴

॥ 9॥
ேthரjhஞா:ஸrhவேத³வா:ஸுரநர⁴ஜகா:³ஸrhவவாச தchச

ேthரmh ph³ரமாNhட³பmh th⁴வந⁴வநvhயாபகmh சிthரபmh ।
ஏதாவth³vhயாphய தthர shதி²தமகி²லஜக³th³ப⁴khதேபா⁴khதாரமkh³நிmh

jhஞாthவா ஷThchச²khதிபி⁴shthவாmh பரமஶிவ மஹாmh’thமthேயதி விth³வாnh ॥
10॥
உkhதேthராதி⁴ேத³ேவ பரதரேஷ thவyhயநnhதshவேப

தி³vhயாmhநாயா ³khதா நிஜநிஜநியதிsh²rhதய:ஸrhவேவதா:³ ।
ஸாŋhேகா³பாŋhகா³ச ஶாshthராNhயதி⁴க³தமமாnhேயாnhயth³தா⁴nhதவிth³யா

பா⁴ஷா shவாrhைத²rhவிபா⁴nhதி thணயந ப⁴வேதா விவrhேத பர: க: ॥ 11॥
லmh vhேயாைமவ வாjhவலநஜலத⁴ரா மth◌⁴யமmh யshய ஶாகா²
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ேத³வா: பrhநி ைத³thயா: கிஸலயநிசயா: மாiνஷாச phரதாநா: ।
நாகா:³ Shபாணி வா ப³ஹுவித⁴தநேவா பkhவஸshயphரேபா³ேதா⁴

விவnhயkh³ேராத⁴கth³ேரா: பரமஶிவ ப⁴வாnh பீ³ஜ⁴ேதா விபா⁴தி ॥ 12॥
மாயாேபண காேலா ஜநநமரணkh’thஸrhவவாŋhக³vh’thேத-
rhவிth³யாேபண காலாnhதக இதி விiνத:ஸ thவேமவாபேரா ந ।

ேத³ஹாஹŋhகார ஏவாnhதக இதி ³ ய: phரவிjhஞாய மாயாmh
ஜாக³rhthயாthமphரேபா³ேத⁴ ஶிவ தவ kh’பயா ேஸாऽthர mh’thஜய:shயாth ॥

13॥
thவmh நாத²shthவmh ³shthவmh பரபத³ஜநிதாmhநாயவிth³யாrhத²ேகாஶ-

shthவmh ஶmh⁴shthவmh பேரஶ: பரதரமமா thேவ பரா thவmh பராkh³நி: ।
thவmh பா⁴iνshthவmh ஸுதா⁴mhஷுshthவமபி ச ஜநநீ thவmh பிதா thவmh ஸுthர-
shthவmh ph◌⁴ராதா பா³nhத⁴வshthவmh thவமத⁴நநிதி⁴shthவாmh விநா நாshதி ேமऽnhய:

॥ 14॥
ஶph³தா³rhதா²தா⁴ர⁴தmh th⁴வநஜநகmh ஸrhவேதா தி³khஸதththவmh

thைரேலாkhயshதா²யி ŋhக³thரயவிதி³தபத³mh ஸrhவதththைவகேவth³யmh ।
ஸrhவாநிrhவாchயஸthதாக³தபரவிப⁴வjhேயாதிjhjh’mhப⁴மாணmh

vhயkhதீkh’thயாthமவrhண: phரகடய பரmh தththவமாthயமkh³ேர ॥ 15॥
thவmh விவmh விவேஹrhவிரத கரேண விவகாrhையககrhதா

விவாதீதச விேவவர இதி ப³ஹுதா⁴ நிசிதசாரjhைஞ: ।
அth³ைவதாthமphரேபா³தா⁴நலப³ஹுலஶிகா²சrhவிதthயஹvhய:
ஶmhேபா⁴ விவஸthதா பரதரவியதி ைப நிrhவாணஜாmh ॥ 16॥

ஏவmh ய:shெதௗதி ⁴திmh th⁴வநமஹதீmh விShவகா³சrhயசrhயா-
மnhதrhபா³யாக³ேமாkhதிphரவிiνதவிப⁴வாமாதி³மth◌⁴யாnhதநாmh ।

ெஸௗmhேயாkh³ராகாரேத³வாஸுரநர⁴ஜகா³ேநகவphரேப⁴ேதா³-
thபthதிshதி²thயnhத⁴:ஸ ப⁴வதி ஜக³தா³சrhயவாேநவ ஶmhேபா⁴ ॥ 17॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
மஹாவி⁴திphரகரணmh த³ஶமmh ॥ 10॥

11. ஏகாத³ஶmh phரகரணmh அnhதrhயாேகா³பாசாரபராமrhஶ
கா ஜா ஜக: க: ஶிவ³தி க: ேகா விதி: ◌⁴ கச மnhthர:
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கிmh பீட²mh கிmh phரஸூநmh கிமமலஸலmh ேகऽthர ஸrhேவாபசாரா: ।
நிrhth³வnhth³வshயாthமநshேத th³வயதி ரசிதmh ஸrhவேமதthகத²mh shயா-
thஸnhேதாஷாrhேத² மேஹஶ thகரணவிமலjhஞாநஜாphரஸnhநா: ॥ 1॥

thைரகாlhயmh ஸrhவதshேத ஸகலஜக³தி³த³mh vhயiνவாநாthமஸthதா-
விsh²rhேதரShடrhேதரகி²லஜநமந:phேராchயmhஹாஸநshய ।

கshமாதா³வாஹநmh shயாth³ப³ஹ சதmh khவாஸநmh சnhth³ரெமௗேல-

rhமாயா ஸmhஸாரபா⁴ேவா ரசயதி நிதராமாthமேபா⁴கா³ய ேப⁴த³mh ॥ 2॥
ஆதா⁴ேராऽkh³நி:ஸுபாthரmh ரவிரmh’தகலாநாயக: rhணமth³யmh

ஶkhதீஶshthவmh phரjhய:ஷட³வயவதshதthர பாthரphரவrhேக³ ।
பாth³யmh ேத தrhபணmh ச phரப⁴வதி ஸiµேத³ பா³யயாகா³rhkh◌⁴யபாthைர:
ஸnhShட:shயா: கத²mh thவmh பரஶிவ விமலjhஞாந³kh³தா⁴ph³தி⁴ஶாயிnh ॥ 3॥

பா⁴shவchசnhth³ராkh³நிபி³mhேபா³தி³தவிமலஶிவjhஞாநநிthயphரேமாத³-
jhஞாநாநnhத³phரவாஹாshth³ணிதஸேதா iµkh²யநா³thரயshதா:² ।

காnhதீ³ஜiνகnhயாnhதரஸத³பி⁴தா⁴shேத தiνshநாநkh’thேய
sh’Shடா ’lhŋhக³rhேத: கத²தரஜல:shயாthதவ shநாநமthர ॥ 4॥

லjhஜாராகா³தி³மாயாதிரதி³நக⁴தேசத:phரேபா³த⁴-
jhேயாதி:ஜphரvh’thேதrhக³தப⁴வதமேஸா தி³khபடாலŋhkh’தshய ।

phரjhஞாயjhேஞாபவீைதபசிதவஷ: phேரதப⁴shமாŋhக³ராக³-
shயாnhேய th²ேயாபசாராshதவ வஸநமஹாஸூthரப³nhதா⁴iνேலபா: ॥ 5॥

ஸrhவாmhேஸnhth³யாவth³தக³திஶமநmh ஸrhவ⁴தாiνகmhபா-
ஶாnhதி:ஸthயmh phரேபா³ேதா⁴ ³கதி²ததேபா நிசலth◌⁴யாநth³’Sh: ।

ரth³தா⁴ப⁴khதிச நிthயmh நிஜவிஷயபthயாகி³தா நி:shph’ஹthவmh
ஸmhவிthjhேயதி ShபாNhயமல ஶிவ ப⁴வthஜநாய khயnhேத ॥ 6॥

ph³ராmhயாth³யா மாதேராऽShெடௗ shவவிஷயஸுைமராthமபா⁴வphரஸூைந:
ேயாகி³nhய: ஶkhதயshேத நிஜநிஜமமsh²rhதிஸnhமஜபி:◌⁴ ।

thவth³பா⁴வmh பா⁴வயth³பி⁴shதவ கிரணமஹாைப⁴ரைவராthதஸŋhகா³-
shthவாmh சிth³ைப⁴ரேவஶmh பரமஶிவ³mh ஜயnhதி shமரnhthய: ॥ 7॥

ஸth³விth³யாŋhகா³ரமth◌⁴யாrhபிதஸததமஹாவாஸநாph◌⁴யாஸ⁴ைப:
மth³வkhthராரவிnhேதா³தி³தஸகலலாmhநாயேபா³த⁴phரதீ³ைப: ।

ஸrhவாாrhதா²nhநேப⁴ைத³பரசிதமஹாதி³vhயைநேவth³யபாைந-
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ராராth◌⁴ேயா ேயாகி³பி⁴shthவmh கத²தரkh’ைதshேதாShயேஸ பேரஶ ॥ 8॥
இதி ³rhவாஸுkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
அnhதrhயாேகா³பாசாரபராமrhஶphரகரணேமகாத³ஶmh ॥ 11॥

12. th³வாத³ஶmh phரகரணmh ஶாnhதி
விth³யா நாநாவி⁴ஷா mh’க³மத³க⁴நஸாராதி³ெஸௗரph◌⁴யவsh-

phேராதசnhத³நாநி phரவிகசஸுமாnhயth³⁴தாnhயmhப³ராணி ।
நாநாேமாதா³ச ⁴பா: khரiµகஶகலவth³வீகா: பாநேப⁴தா:³
நாநாபாthராணி ⁴mhயா: பரஶிவ ப⁴வத: ஜநாய khயnhேத ॥ 1॥

ஸphைதேத மnhத³லshதா²சஜலநித⁴ேயா தி³vhயைநேவth³யராஶீ-
nhநாநாபkhவாnhநேப⁴தா³nhவிவித⁴பிதவchசா²கநாேநாபத³mhஷாnh ।

ப⁴யmh ேபா⁴jhயmh ச ேசாShயmh விவித⁴ஶஸுதா⁴shவாத³வth³வshேலயmh
ஹாலாத³th◌⁴யாjhய³kh³தா⁴nhயபி வித³த⁴தி ேத ஸூபஹாராய ஶmhேபா⁴ ॥ 2॥

மnhthராகாைர: phரதீ³ைபrhத³ஹநரவிகலாநாத²நthரமாலா-
விth³nhமாணிkhயiµkhதாரஜதகநகதா⁴thவாதி³நாநாphரகாைஶ: ।

Shமnhநீராஜநாைய விரசிதரசந:shவphரகாஶாதி³rhதிmh
ஸrhவாநnhதா³thமபmh பரமஶிவ³mh பா⁴ஸயthெயௗrhவேதஜா: ॥ 3॥

iµth³ரா நாநாrhத²ேபாஷாநதிபத²சதாேநShடேயாகா³mhச நாThயmh
தீrhதா²khராnhதிmh phரமmh நிஜகரணக³திmh ஸrhவth³தா⁴nhதவாச: ।

கrhமாjhஞாநphரவாஹாnhvhயஜநமபி மஹாசாமராNhயாதபthரmh
ஹshthயவாதீ³nhரதா²mhshேத பரஶிவசரth◌⁴யாshய தா³shயmh வித⁴thேத ॥ 4॥

ஆகாஶ: ஶph³த³ேப⁴ைத:³ phரலயஜலத⁴ராமnhத³த³mhேபா⁴jh’mhைப⁴-
rhேப⁴நி:ஸாணவாth³ையrhத³ரநிகரரைவrh⁴க⁴Nhடாநிநாைத:³ ।

தாலrhநாைத³rhmh’த³ŋhைக³rhiµரஜட³மைகrhகீ³தஸth³வlhலகீபி:◌⁴
ஸrhைவrhவாth³யphரேப⁴த³th◌⁴வநிபி⁴ஹ விேபா⁴ நாத² ஜாmh கேராதி ॥ 5॥

ஶாmhப⁴vhேயா ரேத³vhய:ஸமரஸiµதி³தா மாth’காவrhணபா
பா⁴shவnhேதா ைப⁴ரவாShடா அபி ஸரஸகலாபாநமthதா: khரமshதா:² ।

ேவதா³nhைதராக³மாnhைதரபி⁴த³த⁴தி பரmh ஶாmhப⁴வmh ைவப⁴வmh ேத
ஸrhவாநிrhவாchயஸthதாவிய³தி³தபத³mh விேபா⁴ விவrhேத ॥ 6॥
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ேயாகி³nhய: ேthரபாலா:ஸரஸம⁴மதா³ேவத³ஶாshthராrhத²தththவ-

vhயாkh²யாநth◌⁴யாநவkhthரா: பிth’வநத³ஶதி³kh³vh’கா³ைப⁴ரவாச ।
ெஸௗதா⁴shவாத³phரமthதா: phரகதவிகடாேடாபmhஹாThடஹாஸா:
shவshவvhயாபாரShைப: பரமஶிவ³mh thவாmh விேபா⁴ ஜயnhதி ॥ 7॥

⁴தா: phேரதா: பிஶாசா:shவவிkh’திவிப⁴ைவ: phராphதபீ³ப⁴thஸேவஷா
ேயாகி³nhயshேத மஶாநாவரணக³தமஹாேத³வதா பா⁴ஸயnhதி ।-

ேத³வாshேத rhவேத³வா ம⁴ரஸiµதி³தா விshமயாவிShடசிthதா:
ஶாnhதா th◌⁴யாயnhதி கா³யnhthயபி பரமஶிவ thவாmh iµேதா³பாஸேத ச ॥ 8॥

ph³ரமா ேவேதா³khதிகா³ைநrhஹரபி கமலshதாNhட³ைவசNhட³th³ரா-
shெதௗrhயthரyhயா மேஹnhth³ேரா நிஜநிஜவிஷையரnhயதி³khபாலேத³வா: ।

th³தா: ◌⁴ ஸrhேவ iµநீnhth³ரா shதிiνதிவசைந:ஸrhவ³rhகா³க³ேணஶா
nh’ththையrhவாth³யphரேப⁴ைத³rhவித³த⁴தி ஸுiµத³mh ேத மஹாேத³வ ஶmhேபா⁴ ॥

9॥
ஸnhதphத: phேரதmhஹாஸநவிதமஹாைப⁴ரவ: ஶாmhப⁴வாkh³நி:
பசாஶth³விsh²ŋhகா³ரவிதி³தபராேகா⁴ரவிth³ேயாkh³ரேதஜா: ।

ஸthயாnhதrhயjhஞேத³வshth⁴வநஹவிஷா ேதாதாthயர-

rhவாக³rhத²vhயkhதபா⁴வாthஸŋhகலஹ தiνmh vhயiνவாேநா விபா⁴தி ॥ 10॥
ஸrhவjhஞாைநக⁴shth⁴வநகரவீராkh²யஶூnhயமஶாந-
jhஞாநாபாரரதiµக²ப³ஹுவிchசா²shthரேபா³ேதா⁴த³வாஹாnh ।

phரjhஞாmh கா³mhபீ⁴rhயக³rhவாthkh³ரஸதி ரவிவ shவphரகாஶாthphரகாஶா-
நnhயாநிnh³³iµkh²யாnhநிபி³ட³தரசிrhth◌⁴வாnhதராmhshதவாkh³நி: ॥ 11॥

ஶmhேபா⁴ விவrhேத பரமஶிவ ³ேரா நாத² விேவவராthம-
nhேநஷாேஶஷாrhத²வth³வாkhphரஸவவிரசிதா shரkh³த⁴ராvh’thதஜா ।

thவyhேயவ jhஞாநவெநௗ ஹுதவஹரஸேந ஸmhஹதா iµkhதேய ேம
⁴யாதா³க:³மshவ phரவசநப²த:விேபா⁴ ேம phரத³ ॥ 12॥

இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ விேஶேஷாபசாரபராமrhேஶ
ஶாnhதிphரகரணmh th³வாத³ஶmh ॥ 12॥

13. thரேயாத³ஶmh phரகரணmh உபஸmhஹார
இதி தவ kh’பாேதா³kh³th◌⁴ ஜா ஸுப⁴khதிshதாmh’தா
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ஜநநமரணphரா³rhபா⁴வphரேப⁴த³பய ।
ஜநயதி iµத³mh ph³ரமாநnhத³phரவாஹதரŋhகி³ணீmh

த³ஹதி விபத:³ Nhயmh பாபmh ³ரnhதப⁴வாடவீmh ॥ 1॥
பரஶிவ மம ஜnhம த⁴nhயேமத-
thதவ மமshதிேமாசிேதா யேதாऽஹmh ।

லத³மகி²லmh th³விதா⁴ விபி⁴nhநmh
பரமபத³mh க³தேமவ ேத phரஸாதா³th ॥ 2॥

ஹேதா மாயாmh’thrh³வசநக²Th³ேக³ந மநஸ:

phரபி⁴nhநmh மாnhயmh vhயபஹதமஹŋhகாரதிரmh ।
ஹதா ேம காமாth³யா: phரப³லபவ:shவாthமவிஷயா:
மேஹஶ thவthேஸவாவிதி³தஸுவிேவகாkh³நிமஹஸா ॥ 3॥

ஜாதிrhலjhஜா நிஜலமத:³ஸrhவஸmhஶீதிராதி⁴-
rhேத³ஹாஹnhதாஸுkh’த³தth³வnhth³வபாேஶாऽபி⁴மாந: ।

ஸrhேவ ேயேத மம விநிஹதாshthவnhமஹாவாkhயஸூrhய-
jhேயாதி:ைஜ: கிமபரமஹmh ேத³வ ப⁴th³ரmh ஸேஹ ॥ 4॥

மth³விth³யாph◌⁴யஸநம⁴தி³ைஹவ ஸாrhத²mh ஸாnhநிth◌⁴யாthதவ ச த³khதிசரshய ।
அth³ய thவmh th⁴வநவாŋhமநshயலph◌⁴ேயா நிrhபா³த: ◌⁴ ஸகலபைத²கக³mhயrhேத ॥
5॥
திshmh’தித:²பேத² phரசேதாऽஹேமகாnhதத:
phரேபா: ◌⁴ ஶிவ³ேரா: தவ thஜக³³nhநதாjhஞாmh க³த: ।

ப⁴ஜா பரபாவகmh thஜக³தா³thமஹvhயாஶிநmh
ப⁴வnhதமதி⁴ைத³வதmh ப⁴வவேந jhவலnhதmh shவத: ॥ 6॥

ph³ரமthவmh ஸுரநாயகthவமகி²லmh ோணீபதிthவmh லஸ-

th³ph³ராமNhயmh ஸுரயநாக³பிth’தா க³nhத⁴rhவதா th³த⁴தா ।
ஏதthஸrhவமநிthயேமவ க³ணிதmh நாஹmh ஸேஹ ஸுக²mh

கிmh  thேவthபத³பth³மநிசலதரth◌⁴யாநmh ஸேஹ விேபா⁴ ॥ 7॥
ஸmhphராphதா kh’தkh’thயதா ஸப²லதா வாசாmh தவ shேதாthரதா

mh’thேயாரphரைதச mh’thரப⁴வth³வயmh க³த thவthபத³mh ।
ஸmhஸாராநவதி⁴phரசNhட³ஜலதி⁴shதீrhண: phரேமாேஹா ஹத:
Nhயmh பாபமகா³th³விநாஶஹ ேம phராphத: phரேபா³ேதா⁴ விேபா⁴ ॥ 8॥
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இதி பரஶிவஶmhேபா⁴ऽநnhதகாnhேத மmhந-
shதவவிரசிதேமதthshேதாthரமாthேமாkhதிஶkhthயா ।

phரப⁴வ ஸுiµேத³ ேத thவmh மம shவாnhதவrhதீ
ப⁴வ ப⁴வக³த:³க²mh சி²nhதி⁴ சாக:³மshவ ॥ 9॥

யாவாmhshேத வேலாக: பரஶிவசராஶீதிலைகஸŋhkh²ய-
shதthதthகrhமphரேப⁴ேதா³பக³தஜநிmh’தீ ேகா⁴ரஸmhஸாரசkhேர ।

sh’Shshதி²thயnhதvh’thதிmh ப⁴ஜதி நிரவதி⁴thவthபத³th◌⁴யாநேநா
th³’ShThைவநmh பீ⁴தபீ⁴தmh ஶரணiµபக³தmh thரா மாmh ேத³வ mh’thேயா: ॥

10॥
³rhவாஸா:ஸthயவாஸா: கநககி³ரஹ கnhத³ேர ேம ’தா³kh²ேய

ேலாகாைசேத mh’ேக³nhth³ரா: பத³நக²த³ஶநா: ஶாmhப⁴வாshthைரகவீrhயா: ।
மாயாth◌⁴வாnhேதப⁴த²phரத³லநபடேவா ph³ரமாவth³யாடவீshதா:²
வkhth’ேராth’nhphரமாth’nhநிஜ’த³ய³ஹாph³ரமஸthதாmh நயnhதி ॥

11॥
⁴Shயmh ைவ³Shயiµth³யth³தி³நகரகிரகாரமாகாரேதஜ:
phரjhஞாநmh ⁴மாநmh நிஜகரகதmh ³rhக³மmh ேயாக³மாrhக³mh ।

ஆShயmh ph³ரமேபாShயmh ஹரகி³விஶதா³mh கீrhதிமph◌⁴ேயthய ⁴ெமௗ
ேத³ஹாnhேத ph³ரமபாரmh பரஶிவசரகாரமph◌⁴ேயthய விth³வாnh ॥ 12॥

ேய ஶாmhப⁴வஶாஸேந kh’ததி⁴ய:ஶாஸேந கrhமடா:²
ெரௗதshமாrhதவிதி⁴Shவமnhத³மதய:ஸthயvhரதா ph³ராம: ।

விth³வாmhஸ:ஸகலாக³ேமஷு ச கலாவிth³யாஸு ேத ஶாmhப⁴வ-

ph³ரமphராphதிமவாphiνவnhதி பட²நாchச²mhேபா⁴rhமmhநshேத: ॥ 13॥
shேதாthரmh ைசதthபேடth³ய: ஶிவ³வத³நாேகா⁴ரவிth³யாthததீ³:

ஸthயjhஞாநphரகாஶாthphரப³லப⁴வmh Nhயபாபாth³யவிth³யாmh ।
பி⁴thவா iµkhேதா விகlhபshthஜக³தி மதmh ெஸௗkh²யமாthமphரேபா³த⁴mh

ேதஜ: கீrhதிmh ச லமபி⁴லதபத³mh vhயiνேத shேதாthரவீர: ॥ 14॥
மmhநshேதாthரshய thப⁴வந³ேராrhேயா ஜபரத:
பராஶkhேதshதththவmh பரஶிவபத³mh ேவthதி ஸ ³த:◌⁴ ।

அகா³த⁴mh கா³mhபீ⁴rhயmh shதிக³தமநnhதphரதிஜmh

parashambhUmahimnastavadUrvAsa.pdf 21



பரஶmh⁴மmhநshதவ:

ஸமshதா:th³தீ⁴ரphயiνப⁴வதி க³chேச²thபரபத³mh ॥ 15॥
khேராத⁴ப⁴Thடாரகதி³vhயநாmhநா ³rhவாஸஸா ஸூkhதமஹாமmhந: ।
shேதாthரmh பேட²th³ேயா ⁴வநாதி⁴பthயmh நிthயmh ³thவmh ஶிவதாiµைபதி ॥ 16॥
மேஹஶாnhநாபேரா ேத³ேவா மmhேநா நாபரா shதி: ।
அேகா⁴ராnhநாபேரா மnhthேரா நாshதி தththவmh ³ேரா: பரmh ॥ 17॥
ஸத³ஸத³iνkh³ரஹநிkh³ரஹkh³’தiµநிவிkh³ரேஹா ப⁴க³வாnh ।
ஸrhவாஸாiµபநிஷதா³mh ³rhவாஸா ஜயதி ேத³ஶிக: phரத²ம: ॥ 18॥
³கலேயா ய: ேகாऽphயாthமவித³iνkh³’திபர: ।
பரஶmh⁴shதிேபா³ேதா⁴ ஜக³தா³தா⁴ேரா ப⁴ேவthஸதா³ தீ⁴ரmh ॥ 19॥
பரஶmhேபா⁴shதவ பth³யmh ரவிphரகரணmh பட²mhshthகாேலऽபி ।
ரவிவ ஜக³thphரகாஶமதிசாrhயாjhஜக³th³³rhப⁴வதி ॥ 20॥
தshமாthshmh’திமதி³th³தி⁴phரjhஞாவாநாthமவிnhமஹாேத³வ: ।
பரஶmhேபா⁴shதவ ’த³யmh ஸthபாthேரஷு phரகாஶேயthஸத³யmh ॥ 21॥
இதி ³rhவாஸkh’தபரஶmh⁴மmhநshதேவ
உபஸmhஹாரphரகரணmh thரேயாத³ஶmh ॥ 13॥
இதி khேராத⁴ப⁴Thடாரகாபரநாmhநா மஹாமmhநா ³rhவாஸஸா iµநீவேரண
விரசிதபரஶmh⁴மmhநshதவ:ஸmhrhண: ॥
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