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Shivananda LaharI

ஶிவாநnhத³லஹ

கலாph◌⁴யாmh டா³லŋhkh’தஶஶிகலாph◌⁴யாmh நிஜதப:-
ப²லாph◌⁴யாmh ப⁴khேதஷு phரகதப²லாph◌⁴யாmh ப⁴வ ேம ।

ஶிவாph◌⁴யாமshேதாகth⁴வநஶிவாph◌⁴யாmh ’தி³ ந-
rhப⁴வாph◌⁴யாமாநnhத³sh²ரத³iνப⁴வாph◌⁴யாmh நதியmh ॥ 1॥

க³லnhதீ ஶmhேபா⁴ thவchசதஸத: கிlhபி³ஷரேஜா
த³லnhதீ தீ⁴lhயாஸரணிஷு பதnhதீ விஜயதாmh ।

தி³ஶnhதீ ஸmhஸாரph◌⁴ரமணபதாேபாபஶமநmh
வஸnhதீ மchேசேதாரத³⁴வி ஶிவாநnhத³லஹ ॥ 2॥

thரயீேவth³யmh ’th³யmh thரஹரமாth³யmh thநயநmh
ஜடாபா⁴ேராதா³ரmh சல³ரக³ஹாரmh mh’க³த⁴ரmh ।

மஹாேத³வmh ேத³வmh மயி ஸத³யபா⁴வmh பஶுபதிmh
சிதா³லmhப³mh ஸாmhப³mh ஶிவமதிவிட³mhப³mh ’தி³ ப⁴ேஜ ॥ 3॥

ஸஹshரmh வrhதnhேத ஜக³தி வி³தா: ◌⁴ ுth³ரப²லதா³
ந மnhேய shவphேந வா தத³iνஸரணmh தthkh’தப²லmh ।

ஹph³ரமாதீ³நாமபி நிகடபா⁴ஜாமஸுலப⁴mh
சிரmh யாேச ஶmhேபா⁴ ஶிவ தவ பதா³mhேபா⁴ஜப⁴ஜநmh ॥ 4॥

shmh’ெதௗ ஶாshthேர ைவth³ேய ஶநகவிதாகா³நப²ணிெதௗ
ராேண மnhthேர வா shதிநடநஹாshேயShவசர: ।

கத²mh ராjhஞாmh phதிrhப⁴வதி மயி ேகாऽஹmh பஶுபேத
பஶுmh மாmh ஸrhவjhஞ phரதி²த kh’பயா பாலய விேபா⁴ ॥ 5॥

க⁴ேடா வா mh’thபிNhேடா³ऽphயiΝரபி ச ⁴ேமாऽkh³நிரசல:

பேடா வா தnhrhவா பஹரதி கிmh ேகா⁴ரஶமநmh ।
vh’தா² கNhட²ோப⁴mh வஹ தரஸா தrhகவசஸா

பதா³mhேபா⁴ஜmh ஶmhேபா⁴rhப⁴ஜ பரமெஸௗkh²யmh vhரஜ ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 6॥
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ஶிவாநnhத³லஹ

மநshேத பாதா³ph³ேஜ நிவஸ வச:shேதாthரப²ணிெதௗ
கெரௗ சாph◌⁴யrhசாயாmh திரபி கதா²கrhணநவிெதௗ⁴ ।

தவ th◌⁴யாேந ³th³தி⁴rhநயநக³ளmh rhதிவிப⁴ேவ
பரkh³ரnhதா²nh ைகrhவா பரமஶிவ ஜாேந பரமத: ॥ 7॥

யதா² ³th³தி:◌⁴ ஶுkhெதௗ ரஜததி காசாமநி மணி-
rhஜேல ைபShேட ரmh ப⁴வதி mh’க³th’Shஸு ஸலmh ।

ததா² ேத³வph◌⁴ராnhthயா ப⁴ஜதி ப⁴வத³nhயmh ஜட³ஜேநா
மஹாேத³ேவஶmh thவாmh மந ச ந மthவா பஶுபேத ॥ 8॥

க³பீ⁴ேர காஸாேர விஶதி விஜேந ேகா⁴ரவிபிேந
விஶாேல ைஶேல ச ph◌⁴ரமதி ஸுமாrhத²mh ஜட³மதி: ।

ஸமrhphையகmh ேசத:ஸரஜiµமாநாத² ப⁴வேத
ஸுேக²நாவshதா²mh ஜந இஹ ந ஜாநாதி கிமேஹா ॥ 9॥

நரthவmh ேத³வthவmh நக³வநmh’க³thவmh மஶகதா
பஶுthவmh கீடthவmh ப⁴வ விஹக³thவாதி³ ஜநநmh ।

ஸதா³ thவthபாதா³ph³ஜshமரணபரமாநnhத³லஹ-
விஹாராஸkhதmh ேசth³th◌⁴’த³யஹ கிmh ேதந வஷா ॥ 10॥

வrhவா ேக³ வா யதிரபி ஜ வா ததி³தேரா
நேரா வா ய: கசிth³ப⁴வ ப⁴வ கிmh ேதந ப⁴வதி ।

யதீ³யmh ’thபth³மmh யதி³ ப⁴வத³தீ⁴நmh பஶுபேத
ததீ³யshthவmh ஶmhேபா⁴ ப⁴வ ப⁴வபா⁴ரmh ச வஹ ॥ 11॥

³ஹாயாmh ேக³ேஹ வா ப³ரபி வேந வாऽth³ஶிக²ேர
ஜேல வா வெநௗ வா வஸ வஸேத: கிmh வத³ ப²லmh ।

ஸதா³ யshையவாnhத:கரணமபி ஶmhேபா⁴ தவ பேத³
shதி²தmh ேசth³ேயாேகா³ऽெஸௗ ஸ ச பரமேயாகீ³ஸ ச ஸுகீ² ॥ 12॥

அஸாேர ஸmhஸாேர நிஜப⁴ஜந³ேர ஜட³தி⁴யா
ph◌⁴ரமnhதmh மாமnhத⁴mh பரமkh’பயா பாiµசிதmh ।

மத³nhய: ேகா தீ³நshதவ kh’பணராதிநிண-

shthவத³nhய: ேகா வா ேம thஜக³தி ஶரNhய: பஶுபேத ॥ 13॥
phர⁴shthவmh தீ³நாநாmh க² பரமப³nh: ◌⁴ பஶுபேத

phரiµkh²ேயாऽஹmh ேதஷாமபி கிiµத ப³nh⁴thவமநேயா: ।
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ஶிவாநnhத³லஹ

thவையவ nhதvhயா: ஶிவ மத³பராதா⁴ச ஸகலா:
phரயthநாthகrhதvhயmh மத³வநயmh ப³nh⁴ஸரணி: ॥ 14॥

உேபா ேநா ேசth கிmh ந ஹர ப⁴வth³th◌⁴யாநவிiµகா²mh
³ராஶா⁴யிShடா²mh விதி⁴பிமஶkhேதா யதி³ ப⁴வாnh ।

ஶிரshதth³ைவதா⁴thரmh ந நக² ஸுvh’thதmh பஶுபேத
கத²mh வா நிrhயthநmh கரநக²iµேக²ைநவ தmh ॥ 15॥

விசிrhதீ³rhகா⁴rhப⁴வ ப⁴வதா தthபரஶிர-
சShகmh ஸmhரயmh ஸ க² ⁴வி ைத³nhயmh கி²தவாnh ।

விசார: ேகா வா மாmh விஶத³ kh’பயா பாதி ஶிவ ேத
கடாvhயாபார:shவயமபி ச தீ³நாவநபர: ॥ 16॥

ப²லாth³வா Nhயாநாmh மயி கணயா வா thவயி விேபா⁴
phரஸnhேநऽபி shவாnh ப⁴வத³மலபாதா³ph³ஜக³ளmh ।

கத²mh பேயயmh மாmh shத²க³யதி நம:ஸmhph◌⁴ரமஜுஷாmh
நிmhபாநாmh ேரணிrhநிஜகநகமாணிkhயமைட: ॥ 17॥

thவேமேகா ேலாகாநாmh பரமப²லேதா³ தி³vhயபத³வீmh
வஹnhதshthவnhலாmh நரபி ப⁴ஜnhேத ஹiµகா:² ।

கியth³வா தா³Nhயmh தவ ஶிவ மதா³ஶா ச கியதீ
கதா³ வா மth³ராmh வஹ கதth³’ஶா ॥ 18॥

³ராஶா⁴யிShேட² ³ரதி⁴பkh³’ஹth³வாரக⁴டேக
³ரnhேத ஸmhஸாேர ³தநிலேய :³க²ஜநேக ।

மதா³யாஸmh கிmh ந vhயபநய கshேயாபkh’தேய
வேத³யmh phதிேசthதவ ஶிவ kh’தாrhதா:² க² வயmh ॥ 19॥

ஸதா³ ேமாஹாடvhயாmh சரதி வதீநாmh சகி³ெரௗ
நடthயாஶாஶாகா²shவடதி ஜ²தி shைவரமபி⁴த: ।

கபாnh பி⁴ோ ேம ’த³யகபிமthயnhதசபலmh
th³’ட⁴mh ப⁴khthயா ப³th³th◌⁴வா ஶிவ ப⁴வத³தீ⁴நmh  விேபா⁴ ॥ 20॥

th◌⁴’திshதmhபா⁴தா⁴ராmh th³’ட⁴³ணநிப³th³தா⁴mh ஸக³மநாmh
விசிthராmh பth³மாTh◌⁴யாmh phரதிதி³வஸஸnhமாrhக³க⁴தாmh ।

shமராேர மchேசத:sh²டபடmh phராphய விஶதா³mh
ஜய shவாnh ஶkhthயா ஸஹ ஶிவக³ண: ேஸவித விேபா⁴ ॥ 21॥
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ஶிவாநnhத³லஹ

phரேலாபா⁴th³ையரrhதா²ஹரணபரதnhthேரா த⁴நிkh³’ேஹ
phரேவேஶாth³khதshஸnh ph◌⁴ரமதி ப³ஹுதா⁴ தshகரபேத ।

இமmh ேசதேசாரmh கத²ஹ ஸேஹ ஶŋhகர விேபா⁴
தவாதீ⁴நmh kh’thவா மயி நிரபராேத⁴  kh’பாmh ॥ 22॥

கேரா thவthஜாmh ஸபதி³ஸுக²ேதா³ ேம ப⁴வ விேபா⁴
விதி⁴thவmh விShiΝthவmh தி³ஶ க² தshயா: ப²லதி ।

நச thவாmh th³ரShmh தி³வி ⁴வி வஹnh பmh’க³தா-
மth³’ShThவா தthேக²த³mh கத²ஹ ஸேஹ ஶŋhகர விேபா⁴ ॥ 23॥

கதா³ வா ைகலாேஸ கநகமணிெஸௗேத⁴ ஸஹக³ண-

rhவஸnh ஶmhேபா⁴ரkh³ேர sh²டக⁴தrhதா⁴ஜட: ।
விேபா⁴ ஸாmhப³shவாnh பரமஶிவ பாதி நிக³த³nh

விதா⁴th’mh கlhபாnh ணவ விேநShயா ஸுக²த: ॥ 24॥
shதைவrhph³ரமாதீ³நாmh ஜயஜயவேசாபி⁴rhநியநாmh

க³நாmh ேகபி⁴rhமத³கலமேஹாshய கதி³ ।
shதி²தmh நீலkh³வmh thநயநiµமாShடவஷmh

கதா³ thவாmh பேயயmh கரth◌⁴’தmh’க³mh க²Nhட³பரஶுmh ॥ 25॥
கதா³ வா thவாmh th³’ShThவா கி³ஶ தவ ப⁴vhயாŋhkh◌⁴க³ளmh

kh³’thவா ஹshதாph◌⁴யாmh ஶிர நயேந வ வஹnh ।
ஸமாShயாkh◌⁴ராய sh²டஜலஜக³nhதா⁴nh பமலாnh-
அலph◌⁴யாmh ph³ரமாth³ையrhiµத³மiνப⁴விShயா ’த³ேய ॥ 26॥

கரshேத² ேஹமாth³ெரௗ கி³ஶ நிகடshேத² த⁴நபெதௗ
kh³’ஹshேத²shவrh⁴ஜாऽமரஸுரபி⁴சிnhதாமணிக³ேண ।

ஶிரshேத² ஶீதாmhெஶௗ சரணக³ளshேத²ऽகி²லஶுேப⁴
கமrhத²mh தா³shேயऽஹmh ப⁴வ ப⁴வத³rhத²mh மம மந: ॥ 27॥

ஸாphயmh தவ ஜேந ஶிவ மஹாேத³ேவதி ஸŋhகீrhதேந
ஸாphயmh ஶிவப⁴khதி⁴rhயஜநதாஸாŋhக³thயஸmhபா⁴ஷேண ।

ஸாேலாkhயmh ச சராசராthமகதiνth◌⁴யாேந ப⁴வாநீபேத
ஸாjhயmh மம th³த⁴மthர ப⁴வதி shவாnh kh’தாrhேதா²ऽshmhயஹmh ॥ 28॥

thவthபாதா³mh³ஜமrhசயா பரமmh thவாmh சிnhதயாmhயnhவஹmh
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thவாஶmh ஶரணmh vhரஜா வசஸா thவாேமவ யாேச விேபா⁴ ।
வீாmh ேம தி³ஶ சாுmh ஸகmh தி³vhையசிரmh phராrhதி²தாmh

ஶmhேபா⁴ ேலாக³ேரா மதீ³யமநஸ: ெஸௗkh²ேயாபேத³ஶmh  ॥ 29॥
வshthேராth³⁴தவிெதௗ⁴ ஸஹshரகரதா Shபாrhசேந விShiΝதா

க³nhேத⁴ க³nhத⁴வஹாthமதாऽnhநபசேந ப³rhrhiµகா²th◌⁴யதா ।
பாthேர காசநக³rhப⁴தாshதி மயி ேசth³ பா³ேலnh³டா³மேண

ஶுஷாmh கரவாணி ேத பஶுபேத shவாnh thேலாகீ³ேரா ॥ 30॥
நாலmh வா பரேமாபகாரகத³mh thேவகmh பஶூநாmh பேத

பயnh க³தாnh சராசரக³nh பா³யshதி²தாnh ரmh ।
ஸrhவாமrhthயபலாயெநௗஷத⁴மதிjhவாலாகரmh பீ⁴கரmh

நிphதmh க³ரலmh க³ேல ந கி³தmh ேநாth³கீ³rhணேமவ thவயா ॥ 31॥
jhவாேலாkh³ர:ஸகலாமராதிப⁴யத:³ேவல: கத²mh வா thவயா

th³’Shட: கிmh ச கேர th◌⁴’த: கரதேல கிmh பkhவஜmh³ப²லmh ।
வாயாmh நிதச th³த⁴⁴கா வா கNhட²ேத³ேஶ ph◌⁴’த:
கிmh ேத நீலமணிrhவி⁴ஷணமயmh ஶmhேபா⁴ மஹாthமnh வத³ ॥ 32॥

நாலmh வா ஸkh’ேத³வ ேத³வ ப⁴வத: ேஸவா நதிrhவா iνதி:
ஜா வா shமரணmh கதா²ரவணமphயாேலாகநmh மாth³’ஶாmh ।

shவாnhநshதி²ரேத³வதாiνஸரயாேஸந கிmh லph◌⁴யேத
கா வா iµkhதித:ேதா ப⁴வதி ேசth கிmh phராrhத²நீயmh ததா³ ॥ 33॥

கிmh ph³மshதவ ஸாஹஸmh பஶுபேத கshயாshதி ஶmhேபா⁴ ப⁴வ-

th³ைத⁴rhயmh ேசth³’ஶமாthமந:shதி²தியmh சாnhைய: கத²mh லph◌⁴யேத ।
ph◌⁴ரயth³ேத³வக³ணmh thரஸnhiµநிக³ணmh நயthphரபசmh லயmh

பயnhநிrhப⁴ய ஏக ஏவ விஹரthயாநnhத³ஸாnhth³ேரா ப⁴வாnh ॥ 34॥
ேயாக³ேம⁴ரnhத⁴ரshய ஸகலேரய:phரேதா³th³ேயாகி³ேநா

th³’Shடாth³’Shடமேதாபேத³ஶkh’திேநா பா³யாnhதரvhயாபிந: ।
ஸrhவjhஞshய த³யாகரshய ப⁴வத: கிmh ேவதி³தvhயmh மயா

ஶmhேபா⁴ thவmh பரமாnhதரŋhக³இதி ேம சிthேத shமராmhயnhவஹmh ॥ 35॥
ப⁴khேதா ப⁴khதி³vh’ேத iµத³mh’தாrhேண phரஸnhேந மந:
mhேப⁴ ஸாmhப³ தவாŋhkh◌⁴பlhலவக³mh ஸmhshதா²phய ஸmhவிthப²லmh ।

ஸthவmh மnhthரiµதீ³ரயnhநிஜஶராகா³ரஶுth³தி⁴mh வஹnh
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Nhயாஹmh phரககேரா சிரmh கlhயாணமாபாத³யnh ॥ 36॥
ஆmhநாயாmh³தி⁴மாத³ேரண ஸுமநshஸŋhகா: ◌⁴ ஸiµth³யnhமேநா

மnhதா²நmh th³’ட⁴ப⁴khதிரjhஜுஸதmh kh’thவா மதி²thவா தத: ।
ேஸாமmh கlhபதmh ஸுபrhவஸுரபி⁴mh சிnhதாமணிmh தீ⁴மதாmh

நிthயாநnhத³ஸுதா⁴mh நிரnhதரரமாெஸௗபா⁴kh³யமாதnhவேத ॥ 37॥
phராkhNhயாசலமாrhக³த³rhஶிதஸுதா⁴rhதி:phரஸnhந: ஶிவ:

ேஸாம:ஸth³க³ணேஸவிேதா mh’க³த⁴ர: rhணshதேமாேமாசக: ।
ேசத: Shகரலேதா ப⁴வதி ேசதா³நnhத³பாேதா²நிதி: ◌⁴

phராக³lhph◌⁴ேயந விjh’mhப⁴ேத ஸுமநஸாmh vh’thதிshததா³ ஜாயேத ॥ 38॥
த⁴rhேமா ேம சரŋhkh◌⁴க:ஸுசத: பாபmh விநாஶmh க³தmh

காமkhேராத⁴மதா³த³ேயா விக³தா: காலா:ஸுகா²விShkh’தா: ।
jhஞாநாநnhத³மெஹௗஷதி: ◌⁴ ஸுப²தா ைகவlhயநாேத²ஸதா³
மாnhேய மாநஸNhட³கநக³ேர ராஜாவதmhேஸ shதி²ேத ॥ 39॥

தீ⁴யnhthேரண வேசாக⁴ேடந கவிதாlhேயாபlhயாkhரைம-
ராநீைதச ஸதா³ஶிவshய சதாmhேபா⁴ராஶிதி³vhயாmh’ைத: ।

’thேகதா³ரதாச ப⁴khதிகலமா:ஸாப²lhயமாதnhவேத
³rhபி⁴ாnh மம ேஸவகshய ப⁴க³வnh விேவஶ பீ⁴தி:த: ॥ 40॥

பாேபாthபாதவிேமாசநாய சிைரவrhயாய mh’thஜய
shேதாthரth◌⁴யாநநதிphரத³ணஸபrhயாேலாகநாகrhணேந ।

வாசிthதஶிேராŋhkh◌⁴ஹshதநயநேராthைரரஹmh phராrhதி²ேதா
மாமாjhஞாபய தnhநிபய iµஹுrhமாேமவ மா ேமऽவச: ॥ 41॥

கா³mhபீ⁴rhயmh பகா²பத³mh க⁴நth◌⁴’தி: phராகார உth³யth³³ண-

shேதாமசாphதப³லmh க⁴ேநnhth³யசேயா th³வாராணி ேத³ேஹ shதி²த: ।
விth³யாவshஸmh’th³தி⁴thயகி²லஸாமkh³ஸேமேத ஸதா³
³rhகா³திphயேத³வ மாமகமேநா³rhேக³ நிவாஸmh  ॥ 42॥

மா க³chச² thவதshதேதா கி³ஶ ேபா⁴ மyhேயவ வாஸmh 
shவாnhநாதி³கிராத மாமகமந:காnhதாரமாnhதேர ।

வrhதnhேத ப³ஹுேஶா mh’கா³ மத³ஜுேஷா மாthஸrhயேமாஹாத³ய-
shதாnh ஹthவா mh’க³யாவிேநாத³சிதாலாப⁴mh ச ஸmhphராphshய ॥ 43॥
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கரலkh³நmh’க:³ கnhth³ரப⁴ŋhேகா³
க⁴நஶாrh³லவிக²Nhட³ேநாऽshதஜnh: ।

கி³ேஶா விஶதா³kh’திச ேசத:-
ஹேர பசiµேகா²shதி ேம ேதா பீ: ◌⁴ ॥ 44॥

ச²nhத:³ஶாகி²ஶிகா²nhவிைதrhth³விஜவைர:ஸmhேஸவிேத ஶாவேத
ெஸௗkh²யாபாதி³நி ேக²த³ேப⁴தி³நி ஸுதா⁴ஸாைர: ப²லrhதீ³பிேத ।

ேசத:பஶிகா²மேண thயஜ vh’தா²ஸசாரமnhையரலmh
நிthயmh ஶŋhகரபாத³பth³மக³ளீநீேட³ விஹாரmh  ॥ 45॥

ஆகீrhேண நக²ராகாnhதிவிப⁴ைவth³யthஸுதா⁴ைவப⁴ைவ-

ராெதௗ⁴ேதபி ச பth³மராக³லேத ஹmhஸvhரைஜராேத ।
நிthயmh ப⁴khதிவ⁴க³ணச ரஹ shேவchசா²விஹாரmh 

shதி²thவா மாநஸராஜஹmhஸ கி³ஜாநாதா²ŋhkh◌⁴ெஸௗதா⁴nhதேர ॥ 46॥
ஶmh⁴th◌⁴யாநவஸnhதஸŋhகி³நி ’தா³ராேமऽக⁴rhணchச²தா:³
shரshதா ப⁴khதிலதாchச²டா விலதா: Nhயphரவாலதா: ।

தீ³phயnhேத ³ணேகாரகா ஜபவச:Shபாணி ஸth³வாஸநா
jhஞாநாநnhத³ஸுதா⁴மரnhத³லஹ ஸmhவிthப²லாph◌⁴nhநதி: ॥ 47॥

நிthயாநnhத³ரஸாலயmh ஸுரiµநிshவாnhதாmh³ஜாதாரயmh
shவchச²mh ஸth³th³விஜேஸவிதmh கஷ’thஸth³வாஸநாவிShkh’தmh ।

ஶmh⁴th◌⁴யாநஸேராவரmh vhரஜ மேநா ஹmhஸாவதmhஸ shதி²ரmh
கிmh ுth³ராரயபlhவலph◌⁴ரமணஸஜாதரமmh phராphshய ॥ 48॥

ஆநnhதா³mh’ததா ஹரபதா³mhேபா⁴ஜாலவாேலாth³யதா
shைத²rhேயாபkh◌⁴நiµேபthய ப⁴khதிலதிகா ஶாேகா²பஶாகா²nhவிதா ।

உchைச²rhமாநஸகாயமாநபடமாkhரmhய நிShகlhமஷா
நிthயாபீ⁴Shடப²லphரதா³ ப⁴வ ேம ஸthகrhமஸmhவrhதி⁴தா ॥ 49॥

ஸnhth◌⁴யாரmhப⁴விjh’mhபி⁴தmh திஶிரshதா²நாnhதராதி⁴Sh²தmh
ஸphேரமph◌⁴ரமராபி⁴ராமமஸkh’th ஸth³வாஸநாேஶாபி⁴தmh ।

ேபா⁴கீ³nhth³ராப⁴ரணmh ஸமshதஸுமந:jhயmh ³விShkh’தmh
ேஸேவ கி³மlhகாrhஜுநமஹாŋhக³mh ஶிவாŋhகி³தmh ॥ 50॥

ph◌⁴’ŋhகீ³chசா²நடேநாthகட: கமத³kh³ரா sh²ரnhமாத⁴வா-
லாேதா³ நாத³ேதா மஹாதவ: பேசஷு சாth³’த: ।
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ஸthப:ஸுமேநாவேநஷு ஸ ந:ஸாாnhமதீ³ேய மேநா-
ராேவ ph◌⁴ரமராதி⁴ேபா விஹரதாmh ைஶலவா வி: ◌⁴ ॥ 51॥

காNhயாmh’தவrhணmh க⁴நவிபth³kh³Shமchசி²தா³கrhமட²mh
விth³யாஸshயப²ேலாத³யாய ஸுமந:ஸmhேஸvhயchசா²kh’திmh ।

nh’thயth³ப⁴khதமரமth³நிலயmh சசjhஜடாமNhட³லmh
ஶmhேபா⁴ வாச²தி நீலகnhத⁴ர ஸதா³ thவாmh ேம மநசாதக: ॥ 52॥

ஆகாேஶந ஶிகீ²ஸமshதப²ணிநாmh ேநthரா கலாபீ நதா-
ऽiνkh³ராphரணேவாபேத³ஶநிநைத:³ ேககீதி ேயா கீ³யேத ।

யாமாmh ைஶலஸiµth³ப⁴வாmh க⁴நசிmh th³’ShThவா நடnhதmh iµதா³
ேவதா³nhேதாபவேந விஹாரரகmh தmh நீலகNhட²mh ப⁴ேஜ ॥ 53॥

ஸnhth◌⁴யாக⁴rhமதி³நாthயேயா ஹகராகா⁴தphர⁴தாநக-
th◌⁴வாேநா வாத³க³rhதmh தி³விஷதா³mh th³’Shchச²டா சசலா ।

ப⁴khதாநாmh பேதாஷபா³Shபவிததிrhvh’Shrhம ஶிவா
யshnhiνjhjhவலதாNhட³வmh விஜயேத தmh நீலகNhட²mh ப⁴ேஜ ॥ 54॥

ஆth³யாயாதேதஜேஸ திபைத³rhேவth³யாய ஸாth◌⁴யாய ேத
விth³யாநnhத³மயாthமேந thஜக³த:ஸmhரேth³ேயாகி³ேந ।

th◌⁴ேயயாயாகி²லேயாகி³பி:◌⁴ ஸுரக³ணrhேக³யாய மாயாவிேந
ஸmhயkhதாNhட³வஸmhph◌⁴ரமாய ஜேந ேஸயmh நதி: ஶmhப⁴ேவ ॥ 55॥

நிthயாய th³thமேந ரேத காthயாயநீேரயேஸ
ஸthயாயாதி³mhபி³ேந iµநிமந: phரthயசிnhrhதேய ।

மாயாsh’Shடஜக³ththரயாய ஸகலாmhநாயாnhதஸசாேண
ஸாயmh தாNhட³வஸmhph◌⁴ரமாய ஜேந ேஸயmh நதி: ஶmhப⁴ேவ ॥ 56॥

நிthயmh shேவாத³ரரய ஸகலாiνth³தி³ய விthதாஶயா (shேவாத³ரேபாஷய)
vhயrhத²mh பrhயடநmh கேரா ப⁴வத: ேஸவாmh ந ஜாேந விேபா⁴ ।

மjhஜnhமாnhதரNhயபாகப³லதshthவmh ஶrhவ ஸrhவாnhதர-
shதிShட²shேயவ  ேதந வா பஶுபேத ேத ரநீேயாऽshmhயஹmh ॥ 57॥

ஏேகா வாஜபா³nhத⁴வ:திநேபா⁴ vhயாphதmh தேமாமNhட³லmh
பி⁴thவா ேலாசநேகா³சேராऽபி ப⁴வதி thவmh ேகாஸூrhயphரப: ◌⁴ ।

ேவth³ய: கிnhந ப⁴வshயேஹா க⁴நதரmh கீth³’kh³ப⁴ேவnhமthதம-
shதthஸrhவmh vhயபநீய ேம பஶுபேத ஸாாth phரஸnhேநா ப⁴வ ॥ 58॥
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ஹmhஸ: பth³மவநmh ஸchச²தி யதா² நீலாmh³த³mh சாதக:
ேகாக: ேகாகநத³phயmh phரதிதி³நmh சnhth³ரmh சேகாரshததா² ।

ேசேதா வாச²தி மாமகmh பஶுபேத சிnhமாrhக³mh’kh³யmh விேபா⁴
ெகௗ³நாத² ப⁴வthபதா³ph³ஜக³ளmh ைகவlhயெஸௗkh²யphரத³mh ॥ 59॥

ேராத⁴shேதாய’த: ரேமண பதி²கசா²யாmh தேராrhvh’Shேதா
பீ⁴த:shவshத²kh³’ஹmh kh³’ஹshத²மதிதி²rhதீ³ந: phர⁴mh தா⁴rhகmh ।

தீ³பmh ஸnhதமஸாலச ஶிகி²நmh ஶீதாvh’தshthவmh ததா²
ேசத:ஸrhவப⁴யாபஹmh vhரஜ ஸுக²mh ஶmhேபா: ◌⁴ பதா³mhேபா⁴ஹmh ॥ 60॥

அŋhேகாலmh நிஜபீ³ஜஸnhததிரயshகாnhேதாபலmh ஸூசிகா
ஸாth◌⁴வீ ைநஜவி⁴mh லதா திஹmh nh: ◌⁴ ஸth³வlhலப⁴mh ।

phராphேநாதீஹ யதா² ததா² பஶுபேத: பாதா³ரவிnhத³th³வயmh
ேசேதாvh’thதிேபthய திShட²தி ஸதா³ஸா ப⁴khதிthchயேத ॥ 61॥

ஆநnhதா³பி⁴ராதேநாதி லகmh ைநrhமlhயதசா²த³நmh
வாசா ஶŋhக²iµேக²shதி²ைதச ஜட²ராrhதிmh சthராmh’ைத: ।

th³ராைrhப⁴ேதந ேத³வ வேஷா ராmh ப⁴வth³பா⁴வநா-
பrhயŋhேக விநிேவய ப⁴khதிஜநநீ ப⁴khதாrhப⁴கmh ரதி ॥ 62॥

மாrhகா³வrhதிதபா³கா பஶுபேதரŋhக³shய rhசாயேத
க³Nh³ஷாmh³நிேஷசநmh ரேபாrhதி³vhயாபி⁴ேஷகாயேத ।

கிசிth³ப⁴தமாmhஸேஶஷகப³லmh நvhேயாபஹாராயேத
ப⁴khதி: கிmh ந கேராthயேஹா வநசேரா ப⁴khதாவதmhஸாயேத ॥ 63॥

வshதாட³நமnhதகshய க²நாபshமாரஸmhமrhத³நmh
⁴ph◌⁴’thபrhயடநmh நமshஸுரஶிர:ேகாரஸŋhக⁴rhஷணmh ।

கrhேமத³mh mh’³லshய தாவகபத³th³வnhth³வshய கிmh ேவாசிதmh
மchேசேதாமணிபா³காவிஹரணmh ஶmhேபா⁴ ஸதா³ŋhகீ³ ॥ 64॥

வshதாட³நஶŋhகயா விசேதா ைவவshவேதா நிrhஜரா:
ேகாேராjhjhவலரthநதீ³பககாநீராஜநmh rhவேத ।

th³’ShThவா iµkhதிவ⁴shதேநாதி நிph◌⁴’தாேலஷmh ப⁴வாநீபேத
யchேசதshதவ பாத³பth³மப⁴ஜநmh தshேயஹ கிmh ³rhலப⁴mh ॥ 65॥

khடா³rhத²mh sh’ஜ phரபசமகி²லmh khடா³mh’கா³shேத ஜநா:
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யthகrhமாசதmh மயா ச ப⁴வத: phthைய ப⁴வthேயவ தth ।
ஶmhேபா⁴ shவshய ஹலshய கரணmh மchேசShதmh நிசிதmh

தshமாnhமாமகரணmh பஶுபேத கrhதvhயேமவ thவயா ॥ 66॥
ப³ஹுவித⁴பேதாஷபா³Shபர-
sh²டலகாŋhகிதசாேபா⁴க³⁴mh ।

சிரபத³ப²லகாŋhேஸvhயமாநாmh
பரமஸதா³ஶிவபா⁴வநாmh phரபth³ேய ॥ 67॥

அதiµத³mh’தmh iµஹுrh³ஹnhதீmh
விமலப⁴வthபத³ேகா³Shட²மாவஸnhதீmh ।

ஸத³ய பஶுபேத ஸுNhயபாகாmh
மம பபாலய ப⁴khதிேத⁴iνேமகாmh ॥ 68॥

ஜட³தா பஶுதா கலŋhகிதா
லசரthவmh ச நாshதி மயி ேத³வ ।

அshதி யதி³ ராஜெமௗேல
ப⁴வதா³ப⁴ரணshய நாsh கிmh பாthரmh ॥ 69॥

அரஹ ரஹ shவதnhthர³th³th◌⁴யா
வவmh ஸுலப: ◌⁴ phரஸnhநrhதி: ।

அக³ணிதப²லதா³யக: phர⁴rhேம
ஜக³த³தி⁴ேகா ’தி³ ராஜேஶக²ேராऽshதி ॥ 70॥

ஆட⁴ப⁴khதி³ணசிதபா⁴வசாப-
khைத: ஶிவshமரணபா³ணக³ணரேமாைக: ◌⁴ ।

நிrhthய கிlhபி³ஷnh விஜயீ ஸுதீ⁴nhth³ர:
ஸாநnhத³மாவஹதி ஸுshதி²ரராஜலmh ॥ 71॥

th◌⁴யாநாஜேநந ஸமேவய தம:phரேத³ஶmh
பி⁴thவா மஹாப³பி⁴வரநாமமnhthைர: ।

தி³vhயாதmh ⁴ஜக³⁴ஷணiµth³வஹnhதி
ேய பாத³பth³மஹ ேத ஶிவ ேத kh’தாrhதா:² ॥ 72॥

⁴தா³ரதாiµத³வஹth³யத³ேபயா -

⁴தா³ர ஏவ கிமத:ஸுமேத லப⁴shவ ।
ேகதா³ரமாகதiµkhதிமெஹௗஷதீ⁴நாmh
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பாதா³ரவிnhத³ப⁴ஜநmh பரேமவரshய ॥ 73॥
ஆஶாபாஶkhேலஶ³rhவாஸநாதி³-
ேப⁴ேதா³th³khைதrhதி³vhயக³nhைத⁴ரமnhைத:³ ।

ஆஶாஶாகshய பாதா³ரவிnhத³mh
ேசத:ேபmh வாதாmh ேம தேநா ॥ 74॥

கlhயாணிநmh ஸரஸசிthரக³திmh ஸேவக³mh
ஸrhேவŋhகி³தjhஞமநக⁴mh th◌⁴வலTh◌⁴யmh ।

ேசதshரŋhக³மதி⁴ய சர shமராேர
ேநத:ஸமshதஜக³தாmh vh’ஷபா⁴தி⁴ட⁴ ॥ 75॥

ப⁴khதிrhமேஹஶபத³Shகரமாவஸnhதீ
காத³mhபி³நீவ ேத பேதாஷவrhஷmh ।

ஸmhேதா ப⁴வதி யshய மநshthதடாக-
shதjhஜnhமஸshயமகி²லmh ஸப²லmh ச நாऽnhயth ॥ 76॥

³th³தி:◌⁴shதி²ரா ப⁴விவரபாத³பth³ம-
ஸkhதா வ⁴rhவிரணீவ ஸதா³shமரnhதீ ।

ஸth³பா⁴வநாshமரணத³rhஶநகீrhதநாதி³
ஸmhேமாேதவ ஶிவமnhthரஜேபந விnhேத ॥ 77॥

ஸ³பசாரவிதி⁴Shவiνேபா³தி⁴தாmh
ஸவிநயாmh ஸு’த³mh ஸiµபாதாmh ।

மம ஸiµth³த⁴ர ³th³தி⁴மாmh phரேபா⁴
வர³ேணந நேவாட⁴வ⁴வ ॥ 78॥

நிthயmh ேயாகி³மந:ஸேராஜத³லஸசாரமshthவthkhரம:
ஶmhேபா⁴ ேதந கத²mh கேடா²ரயமராTh³வ:கவாடதி: ।

அthயnhதmh mh’³லmh thவத³ŋhkh◌⁴க³ளmh ஹா ேம மநசிnhதய-
thேயதlhேலாசநேகா³சரmh  விேபா⁴ ஹshேதந ஸmhவாஹேய ॥ 79॥

ஏShயthேயஷ ஜநிmh மேநாऽshய க²நmh தshnhநடாநீதி ம-
th³ராைய கி³mhநி ேகாமலபத³nhயாஸ: ராph◌⁴யாத: ।

ேநாேசth³தி³vhயkh³’ஹாnhதேரஷு ஸுமநshதlhேபஷு ேவth³யாதி³ஷு
phராய:ஸthஸு ஶிலாதேலஷு நடநmh ஶmhேபா⁴ கிமrhத²mh தவ ॥ 80॥
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கசிthகாலiµமாமேஹஶ ப⁴வத: பாதா³ரவிnhதா³rhசைந:
கசிth³th◌⁴யாநஸமாதி⁴பி⁴ச நதிபி:◌⁴ கசிthகதா²கrhணைந: ।

கசிth கசித³ேவைநச iνதிபி: ◌⁴ கசிth³த³ஶாth³’ஶீmh
ய: phராphேநாதி iµதா³ thவத³rhபிதமநா வnh ஸ iµkhத: க² ॥ 81॥

பா³ணthவmh vh’ஷப⁴thவமrhத⁴வஷா பா⁴rhயாthவமாrhயாபேத
ேகா⁴ணிthவmh ஸகி²தா mh’த³ŋhக³வஹதா ேசthயாதி³பmh த³ெதௗ⁴ ।

thவthபாேத³ நயநாrhபணmh ச kh’தவாnh thவth³ேத³ஹபா⁴ேகா³ஹ:
jhயாthjhயதர:ஸ ஏவ  ந ேசth ேகா வா தத³nhேயாऽதி⁴க: ॥ 82॥

ஜநநmh’திதாநாmh ேஸவயா ேத³வதாநாmh
ந ப⁴வதி ஸுக²ேலஶ:ஸmhஶேயா நாshதி தthர ।

அஜநிமmh’தபmh ஸாmhப³ஶmh ப⁴ஜnhேத
ய இஹ பரமெஸௗkh²யmh ேத  த⁴nhயா லப⁴nhேத ॥ 83॥

ஶிவ தவ பசrhயாஸnhநிதா⁴நாய ெகௗ³rhயா
ப⁴வ மம ³ண⁴rhயாmh ³th³தி⁴கnhயாmh phரதா³shேய ।

ஸகல⁴வநப³nhேதா⁴ ஸchசிதா³நnhத³nhேதா⁴
ஸத³ய ’த³யேக³ேஹ ஸrhவதா³ஸmhவஸ thவmh ॥ 84॥

ஜலதி⁴மத²நத³ோ ைநவ பாதாலேப⁴தீ³
ந ச வநmh’க³யாயாmh ைநவ ph³த:◌⁴ phரவீண: ।

அஶநஸும⁴ஷாவshthரiµkh²யாmh ஸபrhயாmh
கத²ய கத²மஹmh ேத கlhபயாநீnh³ெமௗேல ॥ 85॥

ஜாth³ரvhயஸmh’th³த⁴ேயா விரசிதா: ஜாmh கத²mh rhமேஹ
பthவmh ந ச வா கிthவமபி ந phராphதmh மயா ³rhலப⁴mh ।

ஜாேந மshதகமŋhkh◌⁴பlhலவiµமாஜாேந ந ேதऽஹmh விேபா⁴
ந jhஞாதmh  பிதாமேஹந ஹ தththேவந தth³பி ॥ 86॥

அஶநmh க³ரலmh ப²ணீ கலாேபா
வஸநmh சrhம ச வாஹநmh மேஹா: ।

மம தா³shய கிmh கிமshதி ஶmhேபா⁴
தவ பாதா³mh³ஜப⁴khதிேமவ ேத³ ॥ 87॥

யதா³ kh’தாmhேபா⁴நிதி⁴ேஸப³nhத⁴ந:
கரshத²லாத: ◌⁴kh’தபrhவதாதி⁴ப: ।
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ப⁴வாநி ேத லŋhகி⁴தபth³மஸmhப⁴வ:

ததா³ ஶிவாrhசாshதவபா⁴வநம: ॥ 88॥
நதிபி⁴rhiνதிபி⁴shthவஶஜா-
விதி⁴பி⁴rhth◌⁴யாநஸமாதி⁴பி⁴rhந Shட: ।

த⁴iνஷா iµஸேலந சாமபி⁴rhவா
வத³ ேத phதிகரmh ததா² கேரா ॥ 89॥

வசஸா சதmh வதா³ ஶmhேபா⁴-
ரஹiµth³ேயாக³விதா⁴ஸு ேதऽphரஸkhத: ।

மநஸா kh’திவரshய ேஸேவ
ஶிரஸா ைசவ ஸதா³ஶிவmh நமா ॥ 90॥

ஆth³யாऽவிth³யா ’th³க³தா நிrhக³தா-

th³விth³யா ’th³யா ’th³க³தா thவthphரஸாதா³th ।
ேஸேவ நிthயmh கரmh thவthபதா³ph³ஜmh

பா⁴ேவ iµkhேதrhபா⁴ஜநmh ராஜெமௗேல ॥ 91॥
³kh’தாநி ³தாநி ³ரராணி

ெதௗ³rhபா⁴kh³ய:³க²³ரஹŋhkh’தி³rhவசாmh ।
ஸாரmh thவதீ³யசதmh நிதராmh பிப³nhதmh

ெகௗ³ஶ மாஹ ஸiµth³த⁴ர ஸthகடாை: ॥ 92॥
ேஸாமகலாத⁴ரெமௗெலௗ

ேகாமலக⁴நகnhத⁴ேர மஹாமஹ ।
shவாநி கி³ஜாநாேத²
மாமக’த³யmh நிரnhதரmh ரமதாmh ॥ 93॥

ஸா ரஸநா ேத நயேந
தாேவவ கெரௗ ஸ ஏவ kh’தkh’thய: ।

யா ேய ெயௗ ேயா ப⁴rhக³mh
வத³தீேேத ஸதா³rhசத:shமரதி ॥ 94॥

அதிmh’³ெலௗ மம சர-

வதிக²நmh ேத மேநா ப⁴வாநீஶ ।
இதி விசிகிthஸாmh ஸnhthயஜ

ஶிவ கத²மாth³கி³ெரௗ ததா² ேவஶ: (ேவம:) ॥ 95॥
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ைத⁴rhயாŋhேஶந நிph◌⁴’தmh
ரப⁴ஸாதா³kh’Shய ப⁴khதிஶ ◌்’ŋhக²லயா ।

ரஹர சரலாேந
’த³யமேத³ப⁴mh ப³தா⁴ந சிth³யnhthைர: ॥ 96॥

phரசரthயபி⁴த: phரக³lhப⁴vh’ththயா
மத³வாேநஷ மந: க க³யாnh ।

பkh³’ய நேயந ப⁴khதிரjhjhவா
பரம shதா²iΝபத³mh th³’ட⁴mh நயாiµmh ॥ 97॥

ஸrhவாலŋhகாரkhதாmh ஸரலபத³தாmh ஸா⁴vh’thதாmh ஸுவrhmh
ஸth³பி: ◌⁴ஸmhshயமாநாmh ஸரஸ³ணதாmh லதாmh லTh◌⁴யாmh ।

உth³யth³⁴ஷாவிேஶஷாiµபக³தவிநயாmh th³ேயாதமாநாrhத²ேரகா²mh
கlhயாணீmh ேத³வ ெகௗ³phய மம கவிதாகnhயகாmh thவmh kh³’ஹாண ॥ 98॥

இத³mh ேத khதmh வா பரமஶிவ காNhயஜலேத⁴
க³ெதௗ திrhயkh³பmh தவ பத³ஶிேராத³rhஶநதி⁴யா ।

ஹph³ரமாெணௗ ெதௗ தி³வி ⁴வி சரnhெதௗ ரமெதௗ
கத²mh ஶmhேபா⁴ shவாnh கத²ய மம ேவth³ேயாऽ ரத: ॥ 99॥

shேதாthேரலமஹmh phரவch ந mh’ஷா ேத³வா விசாத³ய:
shthயாநாmh க³ணநாphரஸŋhக³ஸமேய thவாமkh³ரக³Nhயmh வி:³ ।

மாஹாthmhயாkh³ரவிசாரணphரகரேண தா⁴நாஷshேதாமவ-

th³⁴தாshthவாmh வி³thதேமாthதமப²லmh ஶmhேபா⁴ ப⁴வthேஸவகா: ॥ 100॥
॥ இதி மchச²ŋhகராசாrhயவிரசித ஶிவாநnhத³லஹ ஸமாphதா ॥
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