� �த்ர ப்ர:
ஓம் னேமா பகவே’ �த்ராய||
னம’ஸ்ேத �த மன்ய’ உேதாத இஷ’ேவ னம:’ | னம’ஸ்ேத
அஸ்தன்’ேன பாஹுப்ய’�த ேத னம:’ |
யா த இஷு:’ ஶிவத’மா ஶிவம ப�வ’ ேத த�:’ | ஶிவா ஶ’ரவ்ய’ யா தவ தயா’ ேனா
�த்ர ம்�ட| யா ேத’ �த் ஶிவா த�ரேகாராஉபா’பகாஶின � | தயா’
னஸ்�வா ஶன்’மயாகி�’ஶமதாப�சா’கஶ ீஹி | யாமிஷும’
கி�ஶமத ஹஸ்ே ப�பர்ஷ்ய’ேவ | ஶிவாம் க’�த் தாம்

’� மா

ஹிக்’�: ��’ஷம ஜக’த| ஶிேவன வச’ஸா த்வ கி�ஶாச்ச’வதாமஸி |
யதா’ ன: ஸர்மிஜ்ஜ’தய�மக்  ஸுமனாஅஸ’த்| அத்’ேவாசததிவக்தா
ப்’தேமா ைதவ்ேய’ ப�ஷக்| அஹ�க’ஶ்ஸர்வா”ஜம்யன்த்ஸர”ஶ்ச
யா�தான்:’ | அெஸௗ யஸ்தம்ேரா ’�ண உத பப்: ஸு’மம்க:’ |
ேய ேசமாக்  �த்ர அப�ேதா’ திக் ஶ்தா: ஸ’ஹஸ்ேஶாஉைவஷாக் ேஹட’
ஈமேஹ | அெஸௗ ேயா’உவஸர்’தி ன �ல’க்ேவா வ�ேலா’ஹித:| உைதனம’ ேகாபா
அ’த்ஶன-னத்’ஶன-�தஹார்:’ | உைதனம வ�ஶ்வ’ �தான� ஸ த்ஷ்ேடா
ம்’டயாதி ன:| னேமா’ அஸ்� ன�’க்�வாய ஸஸ்ரக்ய ம� �ேஷ” |
அேதா ேய அ’ஸ் ஸத்வ’ேனாஉஹம்ேதப்ே’உகரன்ன:’ | ப்ர�’சதன்’னஸத்வபேயாரார்த்’ ேயார்ஜ்யா| யாஶ் ேத ஹஸ் இஷ’வ:பரா தா ப’கேவா வப
| அவதத் த�ஸ்த்வக் ம’ஸ்ரக ஶேத’ஷுேத
| ன�ஶ ீர்’ ஶல்யனாம �கா’ ஶிேவா ன:’ ஸுமனா’ பவ | வ�ஜ்ய த�:’
கபர்தேனா வ�ஶ’ல்ேய பாண’வாக் உத | அேன’ஶன-னஸ்ேய’வ ஆ�ர’ஸ்ய
ன�ஷம்கத:’ | யா ேத’ ேஹதிர-ம� ’�ஷ்ம ஹஸ்ே’ ப�வ’ ேதத�:’ |
தயாஉஸ்மா, வ�ஶ்தஸ-த்வ’ய�மயா ப�’ப்�ஜ|
னம’ஸ்ே அஸ்த்வதாயானா’ததாய த்ஷ்ணே”
| உபாப்ய’�த ேத னேமா’ பாஹுப்யா தவ தன்’ேன |
ப�’ ேத தன்’ேனா ேஹதிரஸ்மா-வ்’ணக் வ�ஶ்வ:’ | அேதா ய
இ’ஷுதிஸ்வாேர அஸ்மன்ன�’ஹி தம்|| 1 ||
ஶம்’ேவ னம:’ | னம’ஸ்ேத அஸ்� பக-வ�ஶ்ேஶ்ராய’ மஹாேதவாய’
த்ரம்காய’ த்��ரன்காய’ த்�காக்காலாய’ காலாக்ன�த்ரா’ ன �லகண்டா’
ம்�த்ஜயாய’ ஸர்ேவஶ’ராய’ ஸதாஶிவாய’ �மன-மஹாேதவாய னம:’ ||
னேமா ஹிர’ண்ய பாஹேவ
ேஸனான்ே’ திஶாம ச பத’ேய னேமா னேமா’ வ்ேகப்ேய ஹ�’ேகேஶப்:
பஶூனாம் ப’ேய னேமா னம:’ ஸஸ்ப�ம’ராய த்வ�ஷ’மேத பத�னாம்
பத’ேய னேமா னேமா’ பப்ஶாய’
வ�வ்யதிேனஉன்ன’னாம பத’ேய னேமா னேமா ஹ�’ேகஶாேயாபவதிேன’
�
�ஷ்ட
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னாம பத’ேய னேமா னேமா’ பவஸ்’ ேஹத்ைய
ஜக’தாம பத’ேயனேமா னேமா’ �த்ராய’ததாவ�ேன ேக்ஷத’ணாம பத’ேய னேமா ன
ம:’ ஸூதாயாஹம’த்யய வனா’னாம பத’ேய னேமா னேமா ேராஹி’தாய ஸ்பத’ேய
வ்க்ணாம பத’ேய னேமா னேமா’ மம்த்�’
வாண�ஜாயகக்’ணாம பத’ேய னேமா னேமா’ �வம்தே’ வா�வஸ்கதாெயௗஷ’த�னாம பத’ேய னேமா னம’ உச்ைச-ேகா’ஷாயாக்ன்த’ேத பத்தனாம்
பத’ேய னேமா னம:’ க்�த்வதாய
�
தாவ’ேத ஸத்த’னாமபத’ேய னம:’ || 2 ||
னம: ஸஹ’மானாய ன�வ்யதின’ ஆவ்யதின �’னாம பத’ேய னேமா னம:’ க�பாய’
ன�ஷம்கிே” ஸ்ேனானாம பத’ேய னேமா னேமா’ ன�ஷம்கி’ இஷுதிமேத’
தஸ்’ராணாம பத’ேய னேமா னேமா வம்’ேத ப�வம்’ேத ஸ்த�னாம்
பத’ேய னேமா னேமா’ ன�ேசரேவ’ ப�சராயார’ண்யனாம பத’ேயனேமா னம:’
ஸ்காவ�ப்ேய ஜிகாக்’ஸத்ப்ேயாஷ்தாம்
பத’ேயனேமா னேமா’உஸிமத்ப்ே னக்ம்ச’த்ப:
ப்க்ன்தனாம பத’ேயனேமா னம’ உஷ்ணஷிேன’ கி�சராய’
��ம்சனாம பத’ேய னேமா னமஇஷு’மத்ப்ேயான்வவ�ப்’ஶ் ேவா னேமா னம’
ஆதன-வாேனப்:’ ப்திததா’ேனப்யஶ ேவா னேமா னம’ ஆயச்’த்ப்ேய
வ�ஸ்ஜத-ப்’ஶ் ேவா னேமா னேமாஉஸ்’த்ப்ே வ�த்’தப்யஶ ேவா னேமா னமஆ�’ேனப்: ஶயா’ேனப்யஶ ேவா னேமா னம:’ ஸ்பத்
ேயா ஜாக்’த-ப்யஶ ேவா னேமா னமஸ்திஷ’த்ப்ே தாவ’தப்யஶ ேவா னேமா னமஃ’ ஸபாப்:’ ஸபாப’திப்யஶ ேவா னேமா னேமாஅஶ்ேப
ேயாஉஶ்’பதிப்யஶ ேவா னம:’ || 3 ||
னம’ ஆவ்யதின �”ப்ேய வ�வ�த்’ன்த�ப்ய ேவா னேமா னமஉக’ணாப்யஸ்த்ஹத�ப்யஶ’ ேவா னேமா னேமா’ க்த்ேஸப்ே’ க்த்ஸ’திப்யஶ ேவா னேமா ன
ேமா வ்ராே”ப்ேய வ்ரா’பதிப்யஶ ேவானேமா னேமா’ கேணப்ேய’ கணப’திப்யஶ
ேவா னேமா னேமாவ��’ேபப்ேய வ�ஶ்வ’ேபப்யஶ ேவா னேமா னேமா’
மஹத்ப:’,
க்ல்ேகப்’ஶ் ேவா னேமா னேமா’ ரதிப்ேயஉரேதப்’ஶ் ேவா னேமானேமா ர
ேத”ப்ேய ரத’பதிப்யஶ ேவா னேமா னம:’ ேஸனா”ப்:
ேஸனான�ப்’ஶ் ேவா னேமா னம:’, கத்த்�:’
ஸம்கஹ�த்�ப’ஶ் ேவா னேமா னமஸ்த’ப்ேயா ரகாேரப்’ஶ் ேவா னேமா’
னமஃ�லா’ேலப்: கர்மாே”ப்யஶ ேவா னேமா னம:’ �ம்ஜிஷ்”ப்ேயா
ன�ஷாேதப்’ஶ் ேவா னேமா னம:’ இஷுக்�த்ப்’ தன்க்�ப்’ஶ் ேவா னேமா னேமா’
ம்க�ப்:’ ஶ்ன�ப்’ஶ் ேவா னேமா னம: ஶ்ப்:ஶ்வ’திப்யஶ ேவா னம:’ || 4 ||
னேமா’ பவாய’ ச �த்ரா’ ச னம:’ ஶர்வா’ ச பஶுபத’ேய ச னேமான �ல’க்�வாய ச
ஶிதிகம்ட’ய ச னம:’ கபர்திே’ ச வ்’ப்தேகஶா ச னம:’ ஸஹஸ்ரக்ஷ’
ச ஶதத’ன்வே ச னேமா’ கி�ஶாய’ ச
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ஶிப�வ�ஷ்டா’ சனேமா’ ம� �ஷ்’மாய ேசஷு’மேத ச னேமா” ஹ்ஸ்வா’ ச
வாமனாய’ சனேமா’ ப்ஹேத ச வர்ஷ’யேஸ ச னேமா’ வ்த்தா’
ச ஸம்வ்�’ேன சனேமா அக்’யாய ச ப்தமாய’ ச னம’ ஆஶேவ’
சாஜிராய’ ச னம: ஶ ீக்’யாய சஶ ீப்ய’ய ச னம’ ஊர்ம்’ய சாவஸ்ன்ய’ய ச னம:’
ஸ்த்ேதஸ்ய’ய சத்வ�ப்’ய ச || 5 ||
னேமா” ஜ்ேஷ்டா’ ச கன�ஷ்டா’ ச னம:’ �ர்ஜாய’ சாபரஜாய’ ச னேமா’
மத்மாய’ சாபகல்பா’ ச னேமா’ ஜகன்ய’ய ச �த்ன’யாய ச னம:’ ேஸாப்ய’ய ச
ப்ரதஸர்ய’ய ச னேமா யாம்ய’ய ச ேக்ஷம’ய ச னம’
உர்ர்ய’ய ச கல்ய’ய ச னம: ஶ்ேலாக்’ய
சாஉவஸான்ய’ய ச னேமாவன்ய’ய ச க�யா’ய ச னம:’ ஶ்வாய’ ச
ப்ரதஶ்வாய’ ச னம’ ஆஶுேஷ’ணாய சாஶுர’தாய ச னம: ஶூரா’ய
சாவப�ன்ேத ச னேமா’ வர்மிே’ ச வ�திேன’ ச னேமா’ ப�ல்மிே’ ச
கவசிேன’ ச னம:’ ஶ்தாய’ ச ஶ்�தே’னாய ச || 6 ||
னேமா’ �ம�ப்ய’ய சாஹனன்ய’ய ச னேமா’ த்ஷ்ணே’ ச
ப்ம்ஶாய’ சனேமா’ �தாய’ ச ப்ரஹ’தாய ச னேமா’ ன�ஷம்கிே’
ேசஷுதிமேத’ சனம’ஸ-த��ேணஷ’ேவ சா�திேன’ ச னம:’ ஸ்வ�தாய’
ச ஸுதன்’ேன சனம: ஸ்�த்’ய ச பத்ய’ய ச னம:’ காட்ய’ய
ச ன �ப்ய’ய ச னம:ஸூத்ய’ய ச ஸரஸ்ய’ய ச னேமா’ னாத்யா’ ச
ைவஶம்தா’ ச னம:�ப்ய’ய சாவட்ய’ய ச னேமா வர்ஷ்’ய
சாவர்ஷ்ய’ ச னேமா’ ேமக்ய’ய ச வ�த்த்ய’ய ச னம ஈத்�ய’ய
சாதப்ய’ய ச னேமா வாத்ய’ய சேரஷ்ம’யாய ச னேமா’ வாஸ்வ்ய’ய ச
வாஸ்பாய’ ச || 7 ||
னமஃ ேஸாமா’ய ச �த்ரா’ ச னம’ஸ்தம்ரா’ சா�ணாய’ ச னம:’ ஶம்கா’ ச
பஶுபத’ேய ச னம’ உக்ரா’ ச ப�மாய’ ச னேமா’ அக்ேவதாய’ ச
�ேரவதாய’ ச னேமா’ ஹன்த் ச ஹன �’யேஸ ச னேமா’ வ்ேகப்ேயஹ�’ேகேஶ
ப்ேய னம’ஸ்தராய னம’ஶ்ம்பே’ ச மேயாபேவ’ ச னம:’ ஶமகராய’ ச
மயஸ்ராய’ ச னம:’ ஶிவாய’
ச ஶிவத’ராய ச னமஸ்த�ர்த’ய ச�ல்ய’ய ச னம:’ பார்ய’ய
சாவார்ய’ய ச னம:’ ப்தர’ணாய ேசாத்த’ணாய ச னம’ ஆதார்ய’ய
சாலாத்ய’ய ச னம: ஶஷ்ப்’ய ச ேபன்ய’ய ச னம:’ ஸிகத்ய’ய ச ப்வாஹ்ய’ய
ச || 8 ||
னம’ இ�ண்ய’ய ச ப்பத்ய’ய ச னம:’ கிக்ஶிலாய’ ச க்’ணாய ச னம:’
கபர்திே’ ச �லஸ்தே’ ச னேமா ேகாஷ்ட்’ய ச க்�ஹ்’ய ச னமஸதல்ப்’ய ச ேகஹ்ய’ய ச னம:’ காட்ய’ய ச கஹ்ேரஷ்டா’ ச னேமா”
ஹ்தய்ய’ய ச ன�ேவஷ்ப்’ய ச னம:’ பாக்  ஸவ்ய’ய ச
ரஜஸ்ய’ய சனம: ஶுஷ்க்’ய ச ஹ�த்ய’ய ச னேமா ேலாப்ய’ய
ேசாலப்ய’ய ச னம’ ஊர்ம்’ய ச ஸூர்ம்’ய ச னம:’ பர்ண்யாய
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பர்ஶத்ய’ய சனேமா’உப�ரமா’ணாய சாப�க்ேத ச னம’
ஆக்கதேத ச ப்ரக்தேத ச னேமா’ வ:
கி�ேகப்ேய’ ேதவானாக் ஹ்�’ேயப்ேய னேமா’ வ�க்ணேகப்ேயனேமா’
வ�சின்த-ேகப்ேய னம’ ஆன�ர ஹேதப்ேய னம’ ஆம� வத-ேகப்:’ || 9 ||
த்ரேப அன்’ஸஸ்ேத த�’த்ன-ன �ல’ேலாஹித | ஏஷாம் �’ஷாணாேமஷாம்
ப’ஶூனாம் மா ேபர்உேரா ேமா ஏ’ஷாம கிமசனாம’மத்| யா ேத’
�த் ஶிவா த�: ஶிவா வ�ஶ்வா’ேபஷஜ� | ஶிவா �த்ரஸ’ ேபஷஜ� தயா’ ேனா
ம்� ஜ�வேஸ” || இமாக்  �த்ரா’ தவேஸ’
கபர்திே” கயத்வ’ராய ப்ர’ராமேஹ மதிம்|
யதா’ ன: ஶமஸ’த த்வபேத ச�’ஷ்ேதவ�ஶ்வ’ �ஷ்டம
க்ராே’ அஸ்மின்ன’�ரம்| ம்டா ேனா’
�த்ேரத ேனாமய’ஸ்க்� கயத்வ’ராய னம’ஸா வ�ேதம ேத |
யச்ச ச ேயாஶ்ம�’ராயேஜ ப�தா தத’ஶ்யம தவ’ �த் ப்ரண’ெதௗ | மா
ேனா’ மஹான்’�த மா ேனா’ அர்கம் ம ன உக’ன்�த மா ன’ உக்தம்| மா
ேனா’உவத�: ப�தரம ேமாத மாதரம’ ப்யா மா ன’ஸ்�ேவா’ �த்ர ��:| மா
ன’ஸ்ேதேக தன’ேய மா ன ஆ�’ஷி மா ேனா ேகாஷு மா ேனா அஶ்ே’ஷு
��ஷ:| வரான்மா ேன’
�
�த்ர பமிேதாஉவ’த�ர-ஹவ�ஷ்’ன்ேத னம’ஸா வ�ேதம
ேத | ஆராத்ே’ ேகாக் உத �’�ஷக்ே கயத்வ’ராய ஸும-னமஸ்ேம ே’
அஸ்�| ரக்’ ச ேனா அதி’ ச ேதவ ப்ஹ்யத’ ச ன: ஶர்’
யச் த்வபர்ஹ”:| ஸ்ஹி ஶ்தம்
க’ர்ஸதம �வா’னம ம்கன் ப�ம�’பஹன்�க்ரம| ம்டா ஜ’�த்ேர
�’த் ஸ்தவ’ேனா அன்யன்’ அஸ்மன்ன’பன் ேஸனா”:|
ப�’ேணா �த்ரஸ’ ேஹதிர-வ்’ணக் ப�’ த்ேஷஸ்’ �ர்தி ர’காேயா:|
அவ’ ஸ்தரா மகவ’த-ப்ய-த�ஷ்வ ம�-வ’ஸ்ேதகாய தன’யாய ம்�டய|
ம� �’ஷ்ம ஶிவ’மத ஶிேவா ன:’ ஸுமனா’ பவ | பரேம வ்க்
ஆ�’தன்னதாய க்த்தி வஸா’ன ஆச’ர ப�னா’கமப�ப்தாக’ஹி |
வ�கி’�த வ�ேலா’ஹித னம’ஸ்ேத அஸ்� ப:|
யாஸ்ே’ ஸஹஸ்ரக’ ேஹதேயான்மஸ்ம-ன�வபன்� த:| ஸஹஸ்ர’ண�
ஸஹஸ்தா பா’ஹுேவாஸ்த’ ேஹதய:’ | தாஸாம� ஶா’ேனா பகவ:
பராசீனா �கா’ க்�தி|| 10 ||
ஸஹஸ்ர’ண� ஸஹஸ்ேஶா ேய �த்ரா தி �ம்ய”ம்| ேதஷாக்’
ஸஹஸ்ரேயஜேனஉவதன்வ’ன� தன்மஸி| அஸ்மி-ம’ஹத-ய’ர்ேவ”
உன்த’ேக பவா அதி’ | ன �ல’க்�வ: ஶிதிகண்ட”: ஶர்வ அத:, க’மாசரா:|
ன �ல’க்�வ: ஶிதிகண்ட திவக்’ �த்ரா உ’ஶ்�த:|
ேய வ்ேக்ஷ’ ஸஸ்ப�ம’ரா ன �ல’க்வா வ�ேலா’ஹிதா:| ேய �தானாமஅதி’பதேயா வ�ஶிகாஸ:’ கபர்த’ன:| ேய
அன்ே’ஷு வ�வ�த்’ன்தபாத்ே’ஷு ப�ப’ேதா ஜனான’ | ேய பதாம் ’திரக’ய
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ஐலப்தா’ யவ்�:’ | ேய த�ர்தான’ ப்சர’ன்த ஸ்காவ’ன்ேதா னஷம்கி:’ |
ய ஏதாவ’ன்ஶ்�யாக்’ஸஶ் திேஶா’ �த்ரா வ’தஸ்தேர | ேதஷாக்’
ஸஹஸ்ரேயஜேனஉவதன்வ’ன� தன்மஸி| னேமா’ �த்ேப்ேய ேய
ப்’திவ்யாம் ”உன்த’ேக்ஷ  திவ� ேயஷாமன்ன வாேதா’ வர-ஷமிஷ’வஸேதப்ேய தஶ ப்ரசீர்த’ தக்ணா தஶ’ ப்த�சீர-தேஶா-த�’சீர-தேஶார்த்வேதப்ேய னமஸ்ேத ேன’ ம்�டன் ேத யம த்வஷ்ேமா
யஶ்’ ேனா த்ேஷ் தம ேவா ஜம்ே’ ததாமி || 11 ||
த்ர்’பகம் யஜாமேஹ ஸகன்திம்’ஷ்வர்’னம்| உர்வாகமி’வபம்’னானம்�த்ே’ர-�க்ய மாஉம்�த”த்| ேயா �த்ேர அக்ெனௗ ேய அப்ஸு ய
ஓஷ’த�ஷு ேயா �த்ேரா வஶ்வ �வ’னா வ�ேவஶ தஸ்ை’ �த்ரயனேமா’ அஸ்�|
த�’ ஷ்�ஹ ய: ஸ்வஷு: ஸுதன்வ ேயா வ�ஶ்’ஸ்க்’தி ேபஷஜஸ்’ |
ய�வா”மேஹ ெஸௗ”மனஸாய’ �த்ரம் னே”ப�ர-ேதவமஸு’ரம் �வஸ்
| அயம ேம ஹஸ்ேத பக’வானயம ேம பக’வத்த:| அயம்
ேம” வ�ஶ்வே”ஷேஜாஉயக்  ஶிவாப�’மர்ஶ:| ேய
ேத’ ஸஹஸ்’ம�தம பாஶா ம்த்ேய மர்த்’ய ஹன்’ேவ |
தான யஜ்ஞஸ’ மாயயா ஸர்வனவ’ யஜாமேஹ
| ம்த்ேவ ஸ்வாஹ’ ம்த்ேவஸ்வாஹ” | ப்ராணானாம் க்ரன்திரஸி �த
மா’ வ�ஶான்த:| ேதனான்ேனன”ப்யயஸ்வ||
ஓம் னேமா பகவேத �த்ராய வ�ஷ்ணேவ ம’ர்ே பாஹி ||
ஸதாஶிேவாம்|
ஓம் ஶாதி: ஶாமதி: ஶாம்த:’

Koyilnet

Page 5

