மஹா ெபரியவா அȹளிய

ٙத்ேதஶ்வராஷ்டகம்

महातीथ└राज קּतीरे िवभाЋं
महाभूित╜पं महाΫैकवेϋम् l
महािसεοपूरा▀दानैकदāं
भजामैव िसοे קरं िसοशंभुम् ll १
மஹா ர்த²ராஜஸ்ய
மஹா

⁴

ேர ӷபா⁴ந் தம்

Ⱥபம் மஹாத்ைமகேவத்³யம் l

மஹாٙத்³

⁴

ராப் ரதா³ைனகத³ᵘம்

ப⁴ஜாைமவ ٙத்³ேத⁴ஶ்வரம் ٙத்³த⁴ஶம்

⁴ம் ll 1

மஹா ர்த்தக் கைரϺல் ӷளங் பவȹம் ﬤறந் த ӷ
(ஐஶ்வர்யம் )
வ வானவȹம் மஹாத்மாக்களால் மட் ம் அȼயப் ப பவȹம் ,
ெபரிய ெபரிய ٙத் கைளக் ெகா ப் ப ல் ஸமர்த்தȹம் ,
எல் ேலாȹக் ம் நன்ைமையத் தȹபவȹமான ٙத்ேதஶ்வரைர,
மனேம! நீ எப் ெபாϿﷲம் நிைனப் பாயாக!

मनोजטּदĉिĬभפּावशेष:
मदाЖ מदāो गतרोŨभावम् l
मनोजा מतदĉिĬताЋो मदाЖ:
भजे िनम└दβाय िसοे קरं βाम् ll

२

மேனாஜஸ்த்வத³ᵘ
் யக்³னி  ப⁴ஸ்மாவேஶஷ:
மதா³ன்த⁴ஶ்ச த³ேᵘா க³தஶ்ேஶாச்யபா⁴வம் l

மேனாஜாஶ்ச தத³ᵘ
் யக்³னிதாந் ேதா மதா³ந் த⁴:
ப³ேஜ நிர்மத³த்வாய ٙத்³ேத⁴ஶ்வரம் த்வாம்

ll

2

உன்
ைடய ெநற் ȼக் கண்ணால் மன்மதன் சாம் பல் ஆனான்.
கֺம் மதம்
த் ȹந் த தᵘப் ரஜாப
வȹந் தத்தக்க நிைலைய
அைடந் தான். எரிந்  ﷲேபான மன்மதனாேல பாமர ஜனங் க͛ம்
தӷத் ﷲமதம்
க் றார்கள் . ஆைகயால் எனக்
மதம் சற் Ⱦம்
இல் லாமல் இȹப் பதற் காக ٙத்ேதஶ்வரைர
׆க் ேறன்

इयं चािप गōा िनबοा कपद═
मदाΉा यतוֹा कणāीरकֽम् l
िवसृױा जगΧापनाशाय येन
תּयंिसο  िसοे קरं िचЋयैनम् ll
இயம் சா

३

க³ங் கா³ நிப³த்³தா⁴ கபர்ேத³

மதா³ட்⁴யா யதஸ்ஸா கணٞரகல் பம்

l

ӷஸ்ȹ'ஷ்டா ஜக³த்  பாப  நாஶாய ேயன
ஸ்வயம் ٙத்³த⁴  ٙத்³ேத⁴ஶ்வரம் ﬤந் தையனம் ll 3
மதம்
த்த இந் த கங் ைகயானவள் உம ﷲஜடா ℗ Ϻல் நீ ர்
ﷲளிக்
ஒப் பாக கட் ப் பட்
நிȾத்தப் பட்டாள் . ஜகத் ன்
பாபங் கைளப் ேபாக் வதற் காக எவரால் ӷ ӷக்கப் பட்டாேளா
அப் ேபர்ப்பட்ட ٙத்ேதஶ்வரைர, ேஹ மனேம! நீ ﬤந் தைன ெசய் !

न तेsЋो न चािदह└ δर: सोsिप धाता
वराहो भवКूЅ└ हं सीभवं מl
तदा ते िह साĉं भजेतां तमेव
महािलō╜पेण िसοे קरं βाम् ll

४

ந ேதsந் ேதா ந சா ³ர்ஹரி: ேஸாs
தா⁴தா
வராேஹா ப⁴வன்
ர்த்⁴வ ஹம் ٚப⁴வம் ஶ்ச l
ததா³ ேத ٛ ஸாᵘ
் யம் ப⁴ேஜதாம் தேமவ

மஹாɀங் க³Ⱥேபண ٙத்³ேத⁴ஶ்வரம் த்வாம் ll 4
ӷஷ்‴ வராஹமாய் உம ﷲஅ ையக் காணֺம் , ப் ரம் மாவானவர்
அன்னமா

உம ℗ ﷲையக் காண்பதற்

தன்ைமைய அைட

ம் இயலாமல் , ஸாٝத்

றார்கள் . அப் ேபர்ப்பட்ட ேஜா

யாய் ӷளங்

மஹாɀங் கȺபனான அந் த ٙத்ேதஶ்வரைர ேசӷக்

ன்ேறன்.

िशवोsयं ▀दे शो महान् मЄदे श:
िशवा जाכֿवी िनέिसο▀वाहा l
िशव ंטּिशवं िनέिसοं दधान:
िशवो न: सदादे व िसοे קर קּा: ll ५
ஶிேவாsயம் ப் ரேத³ேஶா மஹான் மத்⁴யேத³ஶ:
ஶிவா ஜாஹ்ன֢ நித்யٙத்³த⁴ப் ரவாஹா l
ஶிவஸ்த்வம் ஶிவம் நித்யٙத்³த⁴ம் த³தா⁴ன:
ஶிேவா ந: ஸதா³ேத³வ ٙத்³ேத⁴ஶ்வர ஸ்யா: ll 5
இந் த மத் ய ப் ரேதஸம்
கֺம் மங் களமானﷲ. இங்
நித் யம்
கங் ைக ப் ரவாஹமாக, மங் கள Ⱥபமாக ப் ரவٛக் ன்றாள் .
எப் ெபாϿﷲம் நம் ட℗ள் ளதான ஶிவத்தன்ைமைய
ெகா ப் பவராக, எங் க͛க்
மங் களம் அளிப் பவராக
ٙத்ேதஶ்வரராக நீ ங் கள் ӷளங் கேவண்
ம் .

पदाлेsिύतीये תּकीयािāपϊं
पूरा भूषणβेन नारायणोsदात् l
इतीदं पुरावृΟमϋा╨ सέं
बदय╕ हδरוֹाधु िसοे קर अदात् ll ६
பதா³ப் ³ேஜsத்³ӷ ேய ஸ்வۿயாٝ  பத்³மம்
ரா

⁴ஷணத்ேவன நாராயெணாsதா³த் l

ம்

இ த³ம்

ராவ் ȹ'த்தமத்³யாத்ர ஸத்யம்

ப³த³ர்ேயா ஹரிஸ்ஸாﷲ⁴ ٙத்³ேத⁴ஶ்வர அதா³த் ll 6
உன்
ைடய பாதபத்மத் ல் ℗ன்ெபாȹ ஸமயம்
மன்
நாராயணன் தன்
ைடய தாமைரக் கண்ைண அர்ப்பணித்தார்
என்ற பைழய ெசய்
இங்
உண்ைமயா ன்றﷲ. பத்ரிϺல் உள் ள
ஹரியானவர் ٙத்ேதஶ்வரȹக்
அளித்தார்.

कपदा└त् िύतीयात् िवसृױाsिप गōा
पुनेוֹिवतुं βामहो बοवाẅा l
चकाशेsिύतीयेsित भार▀वाहा
िनजाјोsिभषेकाय िसοे קरागात्

ll ७

கபர்தா³த் த்³ӷ யாத் ӷஸ்ȹ'ஷ்டாs

க³ங் கா³

னஸ்ேஸӷﷲம் த்வாமேஹா ப³த்³த⁴வாஞ் சா² l
சகாேஶsத்³ӷ ேயs
நிஜாம் ேபா⁴s

பா⁴ரப் ரவாஹா

⁴ேஷகாய ٙத்³ேத⁴ஶ்வராகா³த் ll 7

உம் ℗ைடய ஜைடϺல் இȹந்  ﷲӷ ӷக்கப் பட்ட கங் ைகயானவள்
மȾப ᵫம் உம் ைம ேஸӷப் பதற்
ஆைசᵫள் ளவளாக
ந் த
ப் ரவாஹத்ﷲடன் உமக்
அ ேஷகம் ெசய் வதற் காக
ٙத்ேதஶ்வரேர, உம் டம் வந் தாள் .

न मΟोsצּहं चेत् न मΟोिस िभК:
नमΟोिशत ंטּनमΟोषदाता l
न मΟोsिसिभК  ंטּइέैℓतोषं
न मω: ▀दे हीह िसοे קर βम् ll

८

ந மத்ேதாsஸ்ம் யஹம் ேசத் ந மத்ேதாٙ
⁴ன்ன:
நமத்ேதாஶிதஸ்த்வம் நமத்ேதாஷதா³தா l
ந மத்ேதாsٙ ⁴ன்னஸ்த்வம் இத்ையக்யேதாஷம்
ந மத்³ப் ⁴ய: ப் ரேத³ٜஹ ٙத்³ேத⁴ஶ்வர த்வம் ll 8

நான் மதம்
த்தவனாக இȹப்
ம் நீ ர் என்ைனத் தӷர
ேவறல் லேவ! வணங் பவர்களால் ஸந் ேதாஷப் ப த்தப் ப ம் நீ ர்.
உம் ைம வணங் பவர்க் ம் ஸந் ேதாஷத்ைத அளிக் Ƚர்.
“என்ைனத் தӷர ேவȼல் ைல. ஒன்Ⱦ தான்" என்ற
ம ழ் ச்ﬤைய /ஸந் ேதாஷத்ைத ٙத்ேதஶ்வரேர!
நீ ர் வணங் பவர்க͛க் க் ெகா க் Ƚர்!

इित ▀यागिसοे श  भε♣ भृŬनता ╞िद l
צोकाױकिमदं पुΔं िनέं वध└यतां शुभम् ll
இ

ப் ரயாக³ ٙத்³ேத⁴ஶ ப⁴க்

ஶ்ேலாகாஷ்டக

த³ம்

ப் ⁴ȹ'ஜ் ஜனதா ஹ்ȹ

³ l

ண்யம் நித்யம் வர்த⁴யதாம் ஶᵝப ⁴ம் ll

இப் ப ப் ப் ரயாக ٙத்ேதஶ்வரரிடம் பக் ᵫள் ள மக்களின்
உள் ளங் களில் இந் த அஷ்டஸ்ேலாகம் நித் யம் ஸந் ேதாஷத்ைத
வளர்க்கட் ம் ! ஶᵝபம்

மஹாெபரியவா ஶரணம்
ஹர ஹர ஶங் கர ஜய ஜய ஶங் கர
கால ஶங் கர காமேகா ஶங் கர

