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SvatmasakShatkara

shவாthமஸாாthகார:

॥shவாthமஸாாthகாேராபேத³ஶphரகரணmh ॥
(ஸrhவjhஞாேநாthதரvh’thெதௗ)

அதா²nhயmh ஸmhphரவயா உபாயmh தththவேதா ³ஹ ।
அkh³ராயshயாபி ஸூமshய ஸrhவக³shய  நிShகலmh ॥ 1॥
ேயந விjhஞாயேத ஸmhயkh யmh jhஞாthவா  ஶிேவா ப⁴ேவth ।
ந கshய சிnhமயாkh²யாதmh தth³விjhஞாநmh iΝShவ ேம ॥ 2॥
³பாரmhபராயாதமth³’Shடmh ஸrhவாதி³பி:◌⁴ ।
ப⁴வப³nhத⁴விேமாாrhத²mh பரமmh ஸrhவேதாiµக²mh ॥ 3॥
ேயாऽெஸௗ ஸrhவக³ேதா ேத³வ:ஸrhவாthமா ஸrhவேதாiµக:² ।
ஸrhவதththவமேயாऽசிnhthய:ஸrhவshேயாப ஸmhshதி²த:॥ 4॥
ஸrhவதththவvhயதீதச வாŋhமேநாநாமவrhத: ।
ேஸாऽஹேமவiµபாத நிrhவிகlhேபந ேசதஸா ॥ 5॥
யேத³வ நிShகலmh jhஞாநmh ஶாவதmh th◌⁴வமvhயயmh ।
நிrhவிகlhபமநிrhேத³யmh ேஹth³’Shடாnhதவrhதmh ॥ 6॥
அŋhக³மரmh ஶாnhதmh விஷயாதீதேகா³சரmh ।
அவிrhபா⁴vhயமஸnhேத³ஹmh தத³ஹmh நாthர ஸmhஶய:॥ 7॥
அஹேமவ பேரா ேத³வ:ஸrhவமnhthரமய: ஶிவ: ।
ஸrhவமnhthரvhயதீதச sh’Shஸmhஹாரவrhத:॥ 8॥
மயா vhயாphதத³mh ஸrhவmh th³’யாth³’யmh சராசரmh ।
அஹேமவ ஜக³nhநாேதா² மthத:ஸrhவmh phரகாஶேத ॥ 9॥
அேநகாகாரஸmhபி⁴nhநmh விவmh ⁴வநஸசயmh ।
ஶிவாth³யவநிபrhயnhதmh தthஸrhவmh மயி ஸmhshதி²தmh ॥ 10॥
யchசகிசிjhஜக³thயshnh th³’யேத யேதऽபி வா ।
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shவாthமஸாாthகார:

ப³ரnhதrhவிபா⁴ேக³ந தthஸrhவmh vhயாபிதmh மயா ॥ 11॥
அஹமாthமா ஶிேவாயnhய: பரமாthேமதி ய:shmh’த: ।
ஏவiµபாஸேயnhேமாஹாnhந ஶிவthவமாphiνயாth ॥ 12॥
ஶிேவாऽnhயshthவஹேமவாnhய: ph’த²kh³பா⁴வmh விவrhஜேயth ।
யஶிவ: ேஸாऽஹேமேவதி அth³ைவதmh பா⁴வேயthஸதா³॥ 13॥
அth³ைவதபா⁴வநாkhத:ஸrhவthராthமநி ஸmhshதி²த: ।
ஸrhவக³mh ஸrhவேத³ஹshத²mh பயேத நாthர ஸmhஶய:॥ 14॥
ஏவேமகாthமபா⁴ேவந ஸmhshதி²தshய  ேயாகி³ந: ।
ஸrhவjhஞthவmh phரவrhேதத விகlhபரதshய ச ॥ 15॥
ேயாऽெஸௗ ஸrhேவஷு ஶாshthேரஷு பTh²யேத யஜ ஈவர: ।
அகாேயா நிrh³ே யாthமா ேஸாऽஹமsh ந ஸmhஶய:॥ 16॥
அவிjhஞாத: பஶு: ேஸா  sh’Shத⁴rhமஸமாத: ।
விjhஞாத: ஶாவத: ஶுth³த:◌⁴ ஸ ஶிேவா நாthர ஸmhஶய:॥ 17॥
தshமாதா³thமா ஸதா³ ேவth³ய:ஸுவிசாrhய: விசண: ।
பராபரவிபா⁴ேக³ந sh²லஸூமவிபா⁴க³ஶ:॥ 18॥
பர: பரமநிrhவாண அபர:sh’Shேப⁴த³த: ।
sh²ேலா மnhthரமய: phேராkhத:ஸூேமா th◌⁴யாைநகஸmhshதி²த:॥ 19॥
அத²வா ப³ஹுேஶாऽேநந கிiµkhேதந ஷடா³நந ।
வாkh³விகlhபவிேஶேஷண மந:ஸmhேமாஹகா ॥ 20॥
ஸrhேவ த⁴rhமாthமந:ஸnhதி யth³ேயவmh பகlhபேயth ।
தthதth³ப⁴வthயஸnhேத³ஹாth ஸதா³ தth³பா⁴வபா⁴வத:॥ 21॥
இthேயவமாthமவிjhஞாநmh கதி²தmh  ஸமாஸத: ।
jhஞாthைவவாthமமயmh ஸrhவமாthமாநmh பrhபாஸேயth ॥ 22॥
ந தthர ேத³வா ேவதா³ வா யjhஞா வா ப³ஹுத³: ।
ஆthமவிjhஞாநமாthய விமலmh ஸrhவேதாiµக²mh ॥ 23॥
ஸmhஸாராrhணவமkh³நாநாmh ⁴தாநாmh ஶரrhதி²நாmh ।
நாnhய: ஶரணத:³ கசிதா³thமjhஞாநாth³’ேத: khவசிth ॥ 24॥
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shவாthமஸாாthகார:

ஆthமாநmh பரேமா ⁴thவா ேயா விஜாநாதி தththவத: ।
ஸ iµchயேத thவயthேநந ஸrhவாவshதா²mh க³ேதாऽபி ஸnh ॥ 25॥
ஆthமலாபா⁴thபேராலாப: ◌⁴ khவசித³nhேயா ந விth³யேத ।
ததா³thமாநiµபாத ேயாऽயமாthமா பரsh ஸ:॥ 26॥
ந phராே ைநவ சாபாேநா விஶிShடகரணshததா² ।
ஸrhவjhஞmh  தமாthமாநmh பrhணmh ஸதா³shமேரth ॥ 27॥
ந ைசவாph◌⁴யnhதேர பா³ேய நாதி³ேர ஸபத: ।
ஸ நிShகேல பேர shதா²ேந தthர சிthதmh நிேவஶேயth ॥ 28॥
திrhய³rhth◌⁴வமத⁴ைசவ ப³ரnhதச நிthயஶ: ।
ஸrhவஶூnhயmh தமாபா⁴ஸமாthமாநmh பா⁴வேயthஸதா³॥ 29॥
ைநவ ஶூnhயmh ந சாஶூnhயமஶூnhயmh ஶூnhயேமவ ச ।
பபாதவிநிrhiµkhதமாthமாநmh பrhபாஸேயth ॥ 30॥
நிராமயmh நிராதா⁴ரmh வrhணபவிவrhதmh ।
நிரஜநmh ³தீதமாthமாநmh பrhபாஸேயth ॥ 31॥
நிராரயmh நிராலmhப³மphரேமயமபமmh ।
shவபா⁴வவிமலmh நிthயமாthமாநmh பrhபாஸேயth ॥ 32॥
ஸmhnhயshய ஸrhவகrhமாணி நி:shph’ஹ:ஸŋhக³வrhத: ।
பா⁴வேயதா³thமநாthமாநமாthமnhேயவாthமநி shதி²தmh ॥ 33॥
ஸ ேத³ஶஜாதிஸmhப³nhதா⁴nhவrhரமஸமnhவிதாnh ।
பா⁴வாேநதாnh பthயjhய shவபmh பா⁴வேயth³³த: ◌⁴ ॥ 34॥
மnhthேராऽயmh ேத³வதா ேயஷா இத³mh th◌⁴யாநத³mh தப: ।
ஸrhவபா⁴வாnh பthயjhய யாthமபா⁴வmh  பா⁴வேயth ॥ 35॥
அபா⁴ேவ பா⁴வமாthய பா⁴வmh rhயாnhநிராரயmh ।
ஆthமஸmhshத²mh மந: kh’thவா ந கிசித³பி சிnhதேயth ॥ 36॥
ைநவ சிnhthயmh ந சாசிnhthயmh ந சிnhthயmh சிnhthயேமவ ச ।
பபாதவிநிrhiµkhதமாthமாநmh பrhபாஸேயth ॥ 37॥
அசிnhthயmh சிnhதேயnhநிthயmh kh’thவா சிthதmh நிராரயmh ।
நிshதththேவ நிShக ⁴ேத விnhத³thயாthமநி யthஸுக²mh ॥ 38॥
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shவாthமஸாாthகார:

நிrhவிகlhபமசிnhthயmh ச ேஹth³’Shடாnhதவrhதmh ।
தthஸுக²mh பரமmh phேராkhதமாthயnhதிகமெநௗபமmh ॥ 39॥
நிரshயவிஷயாஸŋhக³mh மேநாvh’thதிmh விவrhஜேயth ।
யதா³ யாthnhமநீ பா⁴வmh ததா³ தthபரமmh ஸுக²mh ॥ 40॥
ஸrhவதி³kh³ேத³ஶகாேலஷு ேயாகா³ph◌⁴யாேஸா விதீ⁴யேத ।
ஸrhவவrhரமாmh ச jhஞாநேப⁴ேதா³ ந விth³யேத ॥ 41॥
க³வாமேநகவrhநாmh ரshயாphேயகவrhணதா ।
ரவthபயேத jhஞாநமŋhக³வsh க³வாmh ஸமா:॥ 42॥
யshமாthஸrhவக³தmh ph³ரம vhயாபகmh ஸrhவேதாiµக²mh।
தshமாth³ph³ரமணி ஸmhshதா²ேந தி³kh³ேத³ஶாnhந விசாரேயth ॥ 43॥
ைநவ தshய kh’ேதநாrhேதா² ந காrhேயா ந விதி:◌⁴ shmh’த: ।
ந ŋhக³mh நாரமாசார: பரமாthமநி ஸmhshதி²த:॥ 44॥
க³chச²nh திShட²nh shவபnh ஜாkh³ரnh ⁴ஜாேநாऽபி பிப³nhநபி ।
ஸrhவதா³ஸrhவகாேலஷு வாதஶீதாதேபஷு ச॥ 45॥
ப⁴யதா³th³rhயேராேக³ஷு மnhth³யவிjhவரகாதி³ஷு ।
ஆthமnhயவshதி²த: ஶாnhத ஆthமth’phதsh நிShகல:॥ 46॥
நாக³ேதாऽஹmh க³ேதா வாபி நாக³Shேயந க³chச²தா ।
ந ⁴ேதா ந ப⁴விShயா phரkh’thயshதி²ரத⁴rhமணீ ॥ 47॥
phராkh’தாநி  கrhமாணி phரkh’தி: கrhமஸmhப⁴வா ।
நாஹmh கிசிthகேராதி khதmh மnhேயத தththவவிth ॥ 48॥
ைநவ phரkh’திப³nhேதா⁴ऽshதி iµkhத இthயபி⁴தீ⁴யேத ।
ந ைசவ phராkh’ைதrhேதா³ைஷrhphயேத  கதா³சந ॥ 49॥
நிrhநாய தமேஸாபmh தீ³ேபா யth³வth phரகாஶேத ।
ஆபா⁴thேயவmh பேரா யாthமா thயkhthவா அjhஞாநஜmh தம:॥ 50॥
shேநஹயாth³யதா² தீ³ேபா ப³லாnhநிrhவாணchச²தி ।
ததா²thமபா⁴வநாkhத:shவாthமnhேயவாவதிShட²ேத ॥ 51॥
க⁴டஸmhvh’தமாகாஶmh நீயமாேந யதா² க⁴ேட ।
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shவாthமஸாாthகார:

க⁴ேடா நயதி நாகாஶmh தth³வjhேவா நேபா⁴பம:॥ 52॥
பி⁴nhேந mhேப⁴ யதா²காஶமாகாஶthவmh phரதிபth³யேத ।
விபி⁴nhேந phராkh’ேத ேத³ேஹ ததா²thமா பரமாthமநி ॥ 53॥
இthேயவமதி⁴காேரண ஸrhவjhேஞநாதி⁴கா ।
ஸrhவப³nhதா⁴th³விநிrhiµkhத:ஸrhவjhஞ:ஸrhவேகா³ ப⁴ேவth ॥ 54॥
ததா³க³மாnh ப’thய ஸrhவாnh

ஶுth³த⁴mh kh³’thவாthமஸமாதி⁴ேயாக³mh ।
அshமாthபரmh நாnhயதி³ஹாshதி கிசிth

jhஞாthைவவ ஸnhthயjhய மேநாவிகlhபmh ॥ 55॥
விjhஞாநேமவmh ஸiµபாshய விth³வாnh

விஶthயகாமmh ஸததmh நிkhத: ।
ஸrhவthரகா³ ப⁴வதீஹ iµkhத:

தth³த⁴rhமத⁴rh ப³ரnhத:ஸmhshத:²॥ 56॥
ஸrhவjhஞதாth’phதிரநாதி³ேபா³த: ◌⁴

shவதnhthரதா நிthயமphதஶkhதி: ।
அநnhதஶkhதிச நிராமயாthமா

விஶுth³த⁴ேத³ஹ:ஸ ஶிவthவேமதி ॥ 57॥
ந தீ³ா ந  ஸmhshகாேரா ந iµth³ரா ந ச மNhட³லmh ।
ந ஜேபா நாrhசநmh shநாநmh ந ேஹாேமா ைநவஸாத⁴நmh ॥ 58॥
த⁴rhமாத⁴rhமப²ெலௗ ந shத:ைநவ பிNhேடா³த³கkhயா ।
நியமாதி³ ந தshயாshதி ேநாபவாேஸா விதீ⁴யேத ॥ 59॥
phரvh’thதிச நிvh’thதிச ph³ரமசrhயvhரதாநி ச ।
அkh³நிphரேவஶநmh நாshதி பதநmh ph◌⁴’³ேநாத³ேக ॥ 60॥
ஶிவjhஞாநாmh’தmh பீthவா விசரshவ யதா²ஸுக²mh ।
ஶிவவchசா²வத: ஶுth³த: ◌⁴ sh’Shத⁴rhமவிவrhத:॥ 61॥
ஸthயmh ஸthயmh ந:ஸthயmh thஸthயmh ஸமய: kh’த: ।
அத: பரதரmh நாshதி விjhேஞயmh thரசிth ³ஹ ॥ 62॥
இதி மthஸrhவjhஞாேநாthதேர shவாthமஸாாthகாேராபேத³ஶphரகரணmh ॥
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shவாthமஸாாthகார:

பாட²ேப⁴த:³ பாட²ேப⁴தா:³ -
ந ஜேபா நாrhசநmh shநாநmh ந ேஹாேமா ைநவ ஸாத⁴நmh ।
த⁴rhமாத⁴rhமப²லmh நாshதி ந பிNhேடா³த³கkhயா ॥ 58॥
நியமாநி ந தshயாshதி ேநாபவாேஸா விதீ⁴யேத ।
phரvh’thதிmh ந நிvh’thதிச ph³ரமசrhயvhரதாநி ச ॥ 59॥
அkh³நி: phரேவஶநmh நாshதி பதநmh ph◌⁴’³ேநாத³ேக ।
ஶிவjhஞாநாmh’தmh பீthவா விசரshவ யதா²ஸுக²mh ॥ 60॥
ஶிவவchசா²வத: ஶுth³த: ◌⁴ sh’Shத⁴rhமவிவrhத: ।
ஸthயmh ஸthயmh ந:ஸthயmh thஸthயmh shமய: kh’த:॥ 61॥
அத: பரதரmh நாshதி விjhேஞயmh thரசிth³³ஹ ।
விமலயதி ஸrhவபா⁴வாnh விமலாthமா விமல³th³தி⁴ th³’ட⁴தீ: ◌⁴ ॥ 62॥
ஸrhவmh விமலmh பயதி விமேலா விமேலந பா⁴ேவந ।
ஜாkh³ர ஜாkh³ர ஜாkh³ர shவphநmh ததா² ஜாkh³ரஸுஷுphதிகmh ॥ 63॥
ஜாkh³ர rhயmh காலபரமதீதmh பரத³rhஶநmh ।
விவாkh³ரshேய phரஶாnhதச ஶிவத³rhஶநேமவ ச ॥ 64॥
ஸாjhயதிேப⁴ேத³ந ேசாrhth◌⁴வேமகாத³ஶshmh’த:॥ 65॥
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