� ப் ரத்யங் �₃ரா ஸர்வார்த₂ ஸாத₄க கவசம் ʼ

ேத₃வ் �வாச

ப₄க₃வந் ஸர்வத₄ர்மஜ் ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த₂பாரக₃|
ேத₃வ் யா: ப் ரத்யங் �₃ராயாஶ்ச கவசம் ʼ யத் ப் ரகாஶிதம் || 1||

ஸர்வார்த₂ஸாத₄நம் ʼ நாம கத₂யஸ்வ ம� ப் ரேபா₄|

ைப₄ரவ உவாச
ஶ்�ʼ� ேத₃� ப் ரவ�்யா� கவசம் ʼ பரமாத்₃�₄தம் || 2||

ஸர்வார்த₂ஸாத₄நம் ʼ நாம த்ைரேலாக்ேய சா(அ)��₃ர்லப₄ம் |
ஸர்வ�த்₃�₄மயம் ʼ ேத₃� ஸர்ைவஶ்வர்ய ப் ரதா₃யகம் || 3||

பட₂நாச்ச₂் ர் -வணாந்-மர்த்யஸ்-த்ைரேலாக்ய-ஐஶ்வர்ய-பா₄க்₃ ப₄ேவத்|
ஸர்வாஸாத₄கஸ்யா(அ)ஸ்ய கவசஸ்ய �ʼ�: ஶிவ:|| 4||

ச₂ந்ேதா₃ �ராட் பராஶக்�ர்ஜக₃த்₃தா₄த்ரீ ச ேத₃வதா|
த₄ர்மா(அ)ர்த₂காமேமாே�ஷு �நிேயாக₃: ப் ர�ர்�த:|| 5||

�நிேயாக₃::- ௐ � ஸர்வார்த₂ ஸாத₄க கவசஸ்ய ஶிவ �ʼ�:|
�ராட் ச₂ந்த₃:| �மத் ப் ரத்யங் �₃ரா ேத₃வதா| ஐம் ʼ �₃ஜம் ʼ| ஹ்ரீம்ʼ ஶக்�:|
�ம் ʼ �லகம் ʼ � ஸதா₃ஶிவ ேத₃வதா ப்ரத
ீ ்யர்ேத₂ பாேட₂ �நிேயாக₃:||

ௐ ப் ரணவம் ʼ ேம ஶிர: பா� வாக்₃ப₄வஶ்ச லலாடகம் |
ஹ்ரீம்ʼ பா� த₃�ேநத்ரம் ʼ ேம ல�்�ர்வாம ஸுேரஶ்வரீ|| 1||

ப் ரத்யங் �₃ரா த₃�கர்ண வாேம காேமஶ்வரீ ததா₂|
ல�்�: ப் ராணம் ʼ ஸதா₃ பா� வத₃நம் ʼ பா� ேகஶவ:|| 2||

ெகௗ₃ரீ � ரஸநாம் ʼ பா� கண்ட₂ம் ʼ பா� மேஹஶ்வர:|
ஸ்கந்த₃ேத₃ஶம் ʼ ர�: பா� �₄ெஜௗ � மகரத்₄வஜ:|| 3||

ஶங் க₂நி�₄: கெரௗ பா� வே� பத்₃மநி�₄ஸ்ததா₂|
ப் ₃ராஹ்� மத்₄யம் ʼ ஸதா₃ பா� நா�₄ம் ʼ பா� மேஹஶ்வரீ|| 4||

ெகௗமாரீ ப் �ʼஷ்ட₂ேத₃ஶம் ʼ � �₃ஹ்யம் ʼ ர�� ைவஷ்ண�|
வாரா�ம் ʼ ச க�ம் ʼபா� ைசந்த்₃ரீ பா� பத₃த்₃வயம் || 5||

பா₄ர்யாம் ʼ ர�� சா�ண்டா₃ ல�்� ர�� �த்ரகாந்|
இந்த₃் ர: �ர்ேவ ஸதா₃ பா� ஆக்₃ேநயாம் ʼ அக்₃நிேத₃வதா|| 6||

யாம் ேய யம: ஸதா₃பா� ைநர்�ʼத்யாம் ʼ நிர்�ʼ�ஸ்ததா₂|
பஶ்�ேம வ�ண:பா� வாயவ் யாம் ʼ வா�ேத₃வதா|| 7||

ெஸௗம் யாம் ʼ ேஸாம: ஸதா₃ பா� ைசஶாந்யா�ஶ்வேரா ��₄:|
ஊர்த்₄வம் ʼ ப் ரஜாப�: பா� ஹ்யத₄ஶ்சா(அ)நந்தேத₃வதா|| 8||

ராஜத்₃வாேர ஶ்மஶாேந � அரண்ேய ப் ராந்தேர ததா₂|
ஜேல ஸ்த₂ேல சா(அ)ந்தரிே� ஶத்�ணாம் ʼ நிக்₃ரேஹ ததா₂|| 9||

ஏதா�₄: ஸ�தா ேத₃� ச�ர்�₃ஜா மேஹஶ்வரீ|
ப் ரத்யங் �₃ரா மஹாஶக்�: ஸர்வத்ர மாம் ʼ ஸதா₃(அ)வ�|| 10||

ப₂லஶ்��:

இ� ேத க�₂தம் ʼ ேத₃� ஸாராத்ஸாரம் ʼ பராத்பரம் |
ஸர்வார்ேத₂-ஸாத₄நம் ʼ நாம கவசம் ʼ பரமாத்₃�₄தம் || 1||

அஸ்யா(அ)� பட₂நாத்ஸத்₃ய: �ேப₃ேரா(அ)� த₄ேநஶ்வர:|
இந்த₃் ராத்₃யா: ஸகலா ேத₃வா: தா₄ரணாத்பட₂நாத்₃யத:|| 2||

ஸர்வ�த்₃�₄ஶ்வேரா ஸந்த: ஸர்ைவஶ்வர்யமவாப் ��:|
ப் ரீ�மந்ேய(அ)ந்யத: க்�ʼத்வா கமலா நிஶ்சலா க்₃�ʼேஹ|| 3||

வார்ணீ ச நிவேஸத் வக்த்ேர ஸத்யம் ʼ ஸத்யம் ʼ ந ஸம் ʼஶய:|
ேயா தா₄ரய� �ண்யாத்மா ஸர்வார்த₂ஸாத₄நா�₄த₄ம் || 4||

கவசம் ʼ பரமம் ʼ �ண்யம் ʼ ேஸா(அ)� �ண்யவதாம் ʼ வர:|
ஸர்ைவஶ்வர்ய�ேதா �₄த்வா த்ைரேலாக்ய�ஜ� ப₄ேவத்|| 5||

��ேஷா த₃�ேண பா₃ெஹௗ நாரீ வாம �₄ேஜ ததா₂|
ப₃ஹு�த்ரவ� �₄யாத்₃ ப₃ந்த₄் யா(அ)� லப் ₄யேத ஸுதம் || 6||

ப் ₃ரஹ்மாஸ்த்ரா�₃நி ஶஸ்த்ராணி ைநவ க்�ʼந்தந்� தத்த�ம் |
ஏதத்கவசமஜ் ஞாத்வா ேயா ஜேபத்பரேமஶ்வரீம்|| 7||

தா₃ரித்₃ர்யம் ʼ பரமம் ʼ ப் ராப் ய ேஸா(அ)�ராந்ம்�ʼத்�மாப் �யாத் |

� �த்₃ரயாமல தந்த்ேர பஞ் சாங் க₃க₂ண்ேட₃ ப் ரத்யங் �₃ராயா:
ஸர்வார்த₂ஸாத₄நம் ʼ நாமகம் ʼ கவசம் ʼ பரி�ர்ணம் |

