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garuDasahasranamastotram

க³ட³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

kh’Shணப⁴Thடாசாrhயphரணீதmh ।
ஸrhவேவத³ph³’ஹnhநீட³ஸமாடா⁴ய ஸாேண ।
ஸாமேவத³shவபாய க³டா³ய நேமா நம:॥
அshய  க³ட³ஸஹshரநாமshேதாthர மஹாமnhthரshய வாShட² ’:,

மாthராச²nhதா³mh,ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³யீ ப⁴க³வாnhபராேஜா க³ேடா³ ேத³வதா
।
var ேமாராேஜா க³ேடா³ ேத³வதா
ஹேலா பீ³ஜாநி,shவராஶkhதய:, பி³nhத³வ: கீலகாநி,
க³ட³பிமஹாவிShiΝphthயrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
க³டா³thமேந அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ைவநேதயாய தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
தாrhயாய மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
க²ேகா³thதமாய அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
கபிலாாய கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
நாகா³ப⁴ரலŋhkh’தஶராய கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ஏவmh ’த³யாதி³nhயாஸ:॥ ௐ ⁴rh⁴வshஸுவேராதி தி³kh³ப³nhத:◌⁴ ॥
th◌⁴யாநmh ॥
shவrhப⁴ஜாiνmh மlhயஸkhதி²மாகNhட²ரkhதmh பநீலேகஶmh ।
நீலாkh³ரநாஸmh ஹதாmhப³ராTh◌⁴யmh ஸுபrhணேட³ऽmh’தmhப⁴ஹshதmh ॥
அத²shேதாthரmh ।
ஸுiµக:²ஸுவஹ:ஸுக²kh’thஸுiµகா²பி⁴த⁴பnhநேக³Th³⁴ஷ: ।
ஸுரஸŋhக⁴ேஸவிதாŋhkh◌⁴:ஸுததா³யீ பா ந:ஸூ:॥ 1॥
ஸுஜநபthராதா ந:ஸுசதேஸvhய:ஸுபrhேऽvhயாth ।
பnhநக³⁴ஷ: பதக:³ பாதா phராதி⁴ப: ப ॥ 2॥
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க³ட³ஸஹshரநாமshேதாthரmh

பth³மாதி³நாக³ைவ பth³மாphயதா³shயkh’th பாயாth ।
பதேக³nhth³ர: பரேப⁴தீ³ ப’தபாகாத³rhபேடா ந:॥ 3॥
நாகா³rhநக³lhேயா நாெகௗகshshயமாநசேதாऽvhயாth ।
நரகத³கrhமநிஹnhதா நரjhேயா நாஶிதாவிஷட:॥ 4॥
நதர நிகி²ேலTh³ேயா நிrhவாthமா நிரshத³ெதௗக: ◌⁴ ।
th³த⁴th◌⁴ேயய:ஸகல:ஸூேமாऽvhயாth ஸூrhயேகா ஸŋhகாஶ:॥ 5॥
ஸுக²பீ shவrhணநிப:◌⁴ shதmhேப³ரமேபா⁴ஜந:ஸுதா⁴ஹா ।
ஸுமநா:ஸுகீrhதிநாேதா² க³ேடா³ க³mhபீ⁴ரேகா⁴ேஷாऽvhயாth ॥ 6॥
கா³லவthரmh ேக³ேயா கீ³திjhஞ: பா க³திமதாmh ேரShட:² ।
க³nhத⁴rhவாrhchேயா ³ேயா ³ணnh⁴rhேகா³thரபி⁴nhமாnhய:॥ 7॥
ரவிஸாரதி²ஸஹேஜாऽvhயாth³ரthநாப⁴ரnhவிேதா ரஸjhேஞா ந: ।
th³ராகாnhேதா khேமாjhஜலஜா ரஜதநிப⁴ஸkhதி:²॥ 8॥
ரkhதphரப⁴கNhேடா²ऽvhயாth³ரயிமாnh ராஜா ரதா²ŋhக³பாணிரத:² ।
தாrhயshதnhநிேபா⁴ நshதiνமth◌⁴யshேதாதாthமஜநநீக:॥ 9॥
தாராthமா மஹநீேயா மதிமாnhiµkh²ேயா iµநீnhth³ேரTh³ய: ।
மாத⁴வவாேஹா ரேth thvh’தா³thமshேதாமஶீrhேஷா ந:॥ 10॥
thநயநjhயshthக³shthஷவணமjhஜnhமஹாthம’nhநீட:³ ।
thரஸேரNhவாதி³மநிகி²லjhஞாதா பாயாththவrhக³ப²லதா³யீ ॥ 11॥
thrhயshthராதைத³thயshthரyhயnhேதTh³யshthரயீப: ।
vh’thராமாநஹா vh’ஷதா³யீ தி³ஶ ப⁴th³ரmh ந:॥ 12॥
vh’Shணிவராth³th◌⁴தாmhேஸா vh’சிகதாதி³விஷதா³ ।
vh’கத³mhஶஜnhயேராக³th◌⁴வmh ந: பா விஹக³ராTh³வீர:॥ 13॥
விஷ’th³விநதாதiνேஜா வீrhயாTh◌⁴ய: பா ேதஜஸாmh ராஶி: ।
rhயாரஜphயமiνshth’phதshth’Shவிேநா ந:॥ 14॥
லநாநshதrhkhயshதகைவ தth³ெகௗ³ர: ।
தாராதி³மபசாrhணரதnhth³ரேதா த⁴நmh த³th³யாth ॥ 15॥
ஶிதநாஸாkh³ர: ஶாnhத: ஶதமக²ைவphரப⁴ஜந: ஶாshதா ।
ஶாthரவவீth³தா³thரmh ஶதாெகௗ⁴க: ◌⁴ ஶரNhேயாऽvhயாth ॥ 16॥
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ஶதத³ஶேலாசநஸஹஜ: பாயாchச²ந: ஶnhதாkh³rhய: ।
ரthநாலŋhkh’தrhதீ ரேகா ராவசாசரணக:³॥ 17॥
ரŋhேக³ஶசாthரmh ேராசிShமாnhபா ராஜ³ப: ।
சிநிrhதகநகாth³ ர⁴பthயபாஶப³nhத⁴விchேச²thதா ॥ 18॥
ரதக²க³நிவேஹாऽvhயாth³ரmhயாகாேரா க³தkhேராத: ◌⁴ ।
கீ³Shபதிiνேதா க³thமாnhகீ³rhவாேணேஶா கி³ராmh நாத:²॥ 19॥
³phதshவப⁴khதநிவேஹா ³ஜாோ ேகா³phேயா ³ட: ◌⁴ ।
கா³நphேவா யதாthமா யநmhேயா யேஸvhேயாऽvhயாth ॥ 20॥
யjhஞphேயா யஶshவீ யjhஞாthமா த²ேபா ேயாகீ³ ।
யnhthராராth◌⁴ேயா யாக³phரப⁴ேவா ப⁴th³ரmh ஸதா³rhயாth ॥ 21॥
thஜக³nhநாத²shthரshயthபnhநக³ph³’nhத³shthேலாகபர ।
th’தாchதth’Shபஹதநீஜநேகா ph◌⁴’ஶmh ரேth ॥ 22॥
thவரதஜட²ரshthக³³Th◌⁴யshthrhதிஸமேதஜா: ।
தபந⁴திமேடாऽvhயாthதரவாph◌⁴ராஜமாநகேத³ஶ:॥ 23॥
தாmhராshயசkhரத⁴ரசீராmhப³ரமாநஸாவாஸ: ।
rhணிதnhத³ph³’nhத³சாக³திேசாரப⁴யஹாऽvhயாth ॥ 24॥
சடபி⁴nhநாசrhவிதகமட²சலchேசல: ।
சிthதப: பாயாchசmhபகமாலாவிராஜ³வா:॥ 25॥
ுph◌⁴யnhநீரதி⁴ேவக:³ாnhதி:ராph³தி⁴வாஸநிரேதாऽvhயாth ।
ுth³ரkh³ரஹமrhதீ³ ந:thயjhய:யாதி³ேராக³ஹர:॥ 26॥
phரஶுேபா⁴thகரதா³யீ ராதி:திமாஶா ।
திதலவா ேமmh ேஸாமphயத³rhஶேநா தி³ஶ ॥ 27॥
ஸrhேவஶshஸஹஜப³லshஸrhவாthமா ஸrhவth³’kh பா ।
தrhதரshஸŋhக⁴shதாராதீ⁴ஶth³திshShட:॥ 28॥
தபநீயகாnhதிரvhயாthதthவjhஞாநphரத:³ஸததmh ।
மாnhேயா மஜுளபா⁴ மதாthமா மrhthயத⁴rhமரேதா ந:॥ 29॥
ேமாசிதவிநதாதா³shேயா iµkhதாthமா iµkhதேய ப⁴வ ।
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மஹத³சிதசரph³ேஜா iµநிthேரா ெமௗkhதிேகாjhஜலth³தா⁴ர:॥ 30॥
மŋhக³ளகாrhயாநnhேதா³யாthமாऽऽthமkhட³ஆthமரதிரvhயாth ।
ஆகNhட²ŋhமாப: ◌⁴ ஆேகஶாnhதாthேததரசாrhய:॥ 31॥
ஆ’தபீேஷாऽvhயாதா³ஶாkh’chசாஶுக³மேநா ந: ।
ஆகாஶக³திshதணshதrhகjhேஞயshதேமாஹnhதா ॥ 32॥
திராதி³ேராக³ஹா rhணக³திமnhthரkh’th பாயாth ।
மnhth மnhthராராth◌⁴ேயா மணிஹாேரா மnhத³ராth³நிப⁴rhதி:॥ 33॥
ஸrhவாதீத:ஸrhவ:ஸrhவாதா⁴ர:ஸநாதந:shவŋhக:³ ।
ஸுப⁴க:³ஸுலப:◌⁴ ஸுப³ல:ஸுnhத³ரபா³ஹு:ஸுக²mh த³th³யாth ॥ 34॥
ஸாமாthமா மக²ர மகி²jhேயா ெமௗலkh³நமேடாऽvhயாth ।
மேராjhjhவலசரே மrhயாதா³kh’nhமஹாேதஜா:॥ 35॥
மாயாதீேதா மாநீ மŋhக³ளபீ மஹாthமாऽvhயாth ।
ேதேஜாதி⁴khkh’தரshதthவாthமா தththவநிShத:॥ 36॥
தாபஸதகா நshதாபth◌⁴வmh தேபாப: ।
ததபshதth²யவசாshதேகாடரவாஸ நிரேதாऽvhயாth ॥ 37॥
திலேகாjhjhவல நிேலா நshŋhேகா³ऽvhயாththத³ஶபீ⁴திபேமா ।
தாபிச²ஹதவாஸாshதாலth◌⁴வஜேஸாத³ேரா jhவலthேக:॥ 38॥
தiνதkhமshதாரshதாரth◌⁴வாநshth’ணீkh’தாராதி: ।
திkh³மநக:² ஶŋhrhயாthதnhthshவாேநா nh’ேத³வ ஶுப⁴தா³யீ ॥ 39॥
நிக³ேமாதி³தவிப⁴ேவாऽvhயாnhநீட³shேதா² நிrhஜேரா நிthய: ।
நிநத³ஹதாஶுப⁴நிவேஹா நிrhமாதா நிShகேலா நேயாேபத:॥ 40॥
தநவிth³மகNhேடா² விShiΝஸேமா வீrhயதேலாக: ।
விரஜா விததஸுகீrhதிrhவிth³யாநாேதா² விஷmh த³ேஹth³வீஶ:॥ 41॥
விjhஞாநாthமா விஜேயா வரேதா³ வாஸாதி⁴காரவிதி⁴jhய: ।
ம⁴ேராkhதிrhmh’³பா⁴ மlhதா³ேமாjhஜலthதiν: பாயாth ॥ 42॥
மலாஜநஶுப⁴kh’nhேநா mh’thஹேரா மலயவாiµநிjhய: ।
mh’க³நாபி⁴phதநிேலா மரகதமயகிŋhகிணீேகாऽvhயாth ॥ 43॥
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மnhேத³தரக³திரvhயாnhேமதா⁴வீ தீ³நஜநேகா³phதா ।
தீ³phதாkh³ரநாகாshேயா தா³th³rhயth◌⁴வmhஸேநா த³யாnh: ◌⁴ ॥ 44॥
தா³nhதphயkh’th³தா³nhேதா த³மநகதா⁴ ph◌⁴’ஶmh த³யதாmh ।
த³Nh³தஸா⁴விபோ ைத³nhயஹேரா தா³நத⁴rhமநிரேதா ந:॥ 45॥
வnhதா³ph³’nhத³ஶுப⁴kh’th³வlhெகௗேகாऽப⁴யŋhகேரா விiνத: ।
விேதா வjhரநகா²kh³ேரா யததாShடphரேதா³ யnhதா ॥ 46॥
க³பா³ஹுrhயவநாேஸா யவநாrhயாதநாmh iνத³ ।
ப³மNhேயா ph³ரமரேதா ph³ரமாthமா ph³ரம³phேதா ந:॥ 47॥
ph³ராமணதrhதிrhph³ரமth◌⁴யாயீ ph³’ஹthப: ।
ph³ரமஸேமா ph³ரமாmhேஶா ph³ரமjhேஞா ஹதவrhணேசேலாऽvhயாth ॥ 48॥
ஹைகŋhகrhயரேதாऽvhயாth³த⁴தா³ேஸா ஹகதா²ஸkhத: ।
ஹஜநநியதாthமா ஹப⁴khதth◌⁴யாததி³vhயஶுப⁴ப:॥ 49॥
ஹபாத³nhயshதாthமாthயப⁴ேரா ஹkh’பாபாthரmh ।
ஹபாத³வஹநஸkhேதா ஹமnhதி³ரசிநrhதிரவதாnhந:॥ 50॥
த³தபவிக³rhவேடா த³ரநாஶீ த³ரத⁴ேரா த³: ।
தா³நவத³rhபஹேரா ேநா ரத³நth³திரதாேஶாऽvhயாth ॥ 51॥
திjhேஞா ஹnhதா ேராக³th◌⁴வmh ஜாந: ।
த⁴rhShேடா² த⁴rhமாthமா த⁴rhமjhஞ: பா த⁴rhஜநேஸvhய:॥ 52॥
த⁴rhமாராth◌⁴ேயா த⁴நேதா³ தீ⁴மாnh தீ⁴ேரா த⁴ேவா தி⁴யmh த³th³யாth ।
தி⁴khkh’தஸுராஸுராshthரshthேரதாேஹாமphரபா⁴வஸஜாத:॥ 53॥
தநீதீரநிrhவா தநயாrhth²யrhchயshதiνthராண: ।
Shயjhஜநாrhத³ேநாऽvhயாth யஷாrhத²த³shதபshவீnhth³ர:॥ 54॥
தரலshேதாயசராshரக³iµக²phதிkh’th பா ।
ரணஶூேரா ரயஶா ரதிமாnh ராஜவிஹாரph◌⁴’th³ரஸத:³॥ 55॥
ரshஸŋhக³விநாஶீ ரதி²கவராrhchேயாऽவதாth³ரணth³⁴ஷ: ।
ரப⁴ஸக³தீ ரதாrhதி: த: Nhய: ராதந: rhண:॥ 56॥
பth³மாrhchய: பவநக³தி: பதிதthராண: பராthபர: பாயாth ।
பீநாmhஸ: ph’²கீrhதி:தஜா:மாத⁴ர:ண:ணத:³॥ 57॥
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ேபிShட:²யரத:ுNhணமாph◌⁴’th ுராnhதநாேஸாऽvhயாth ।
பவrhணக⁴தமnhthர:திஸுரநmhேயா யயாதீTh³ய:॥ 58॥
யாjhேயா khேதா ேயாேகா³ khதாஹாேரா யமாrhசிேதா க³kh’th ।
யாசிதப²லphரதா³யீ யthநாrhchய: பா யாதநாஹnhதா ॥ 59॥
jhஞாநீ jhஞphதிஶேரா jhஞாதாऽvhயாth jhஞாநேதா³ jhேஞய: ।
jhஞாநாதி³ம³ணrhே jhஞphதிஹதாவிth³யேகா jhஞமணி:॥ 60॥
jhஞாthயமrhத³நத³ோ jhஞாநிphயkh’th³யேஶாேராஶி: ।
வதிஜேநphதேதா³ ேநா வjhேயாऽvhயாth³வா ச த²shத:²॥ 61॥
யாமாராth◌⁴ேயா யமப⁴யஹா th³த⁴phேயா ேயாth³தா⁴ ।
ேயாக³jhஞjhஞாேதாऽயாth jhஞாth’jhேஞயாthமேகா jhஞphதி:॥ 62॥
jhஞாநஹதாஶுப⁴நிவேஹா jhஞாநக⁴ேநா jhஞாநநிதி⁴ரvhயாth ।
jhஞாதிஜப⁴யஹா ேநா jhஞாநphரதிப³nhத⁴கrhமவிchேச²தீ³॥ 63॥
jhஞாேநநஹதாjhஞாநth◌⁴வாnhேதா jhஞாநீஶவnhth³யசரேऽvhயாth ।
யjhவphயkh’th³யாஜகேஸvhேயா யஜநாதி³ஷThகநிரதாrhchய:॥ 64॥
யாயாவரஶுப⁴kh’nhநshதiνதாmh ப⁴th³ரmh யேஶாதா³யீ ।
யமதேயாகி³phேரேயா யாத³வதkh’th³யதீவரphரணயீ ॥ 65॥
ேயாஜநஸஹshரகா³ யததாmh ேநா மŋhக³ேள யதா²rhத²jhஞ: ।
ேபாதப⁴khத: phராrhth²ய: ph’²தரபா³ஹு: ராணவிthphராjhஞ:॥ 66॥
ைபஶாசப⁴யநிஹnhதா phரப³ல: phரதி²த: phரஸnhநவத³நத: ।
பthரரேதா² ந: பாயாchசா²யாநயth³⁴ஜŋhெகௗ³க: ◌⁴ ॥ 67॥
ச²rhதி³தவிphரசி²nhநாராதிச²nhேதா³மய:ஸததmh ।
ச²nhேதா³விchச²nhேதா³ŋhக³ச²nhத³ஶாshthராrhத²விth பா ॥ 68॥
சா²nhத³ஸஶுப⁴ŋhகேராऽvhயாchச²nhேதா³க³th◌⁴யாதஶுப⁴rhதி: ।
ச²லiµக²ேதா³ஷவிநாராth◌⁴ய²நாயேதாjhஜலth³பா³ஹு:॥ 69॥
ச²nhேதா³நிரதசா²thேராthகரேஸvhயச²thரph◌⁴’nhமத: ।
ச²nhேதா³ேவth³யச²nhத:³ phரதிபாதி³ைதப⁴வ: பாயாth ॥ 70॥
சா²க³வபாஹுதிth’phதசா²யாthேராth³ப⁴வாrhதிவிchேச²தீ³ ।
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ச²விநிrhதக²rhஜூரசா²தி³த தி³விஷth phரபா⁴ேவாऽvhயாth ॥ 71॥
:³shவphநநாஶேநா ேநா த³மேநா ேத³வாkh³ரணீrhதா³தா ।
³rhத⁴rhேஷா ³Shkh’தஹ: தீ³phதாshய: பா ³shஸேஹா ேத³வ:॥ 72॥
தீ³தவரத:³ஸரஸ:ஸrhேவTh³ய:ஸmhஶயchேச²thதா ।
ஸrhவjhஞ:ஸthேயாऽvhயாth³ேயாகா³சாrhேயா யதா²rhத²விthphயkh’th ॥ 73॥
ேயாக³phரமாணேவthதா ஜாேநா ேயாக³ப²லதா³யீ ।
கா³நாஸkhேதா க³ஹேநா ரேth³kh³ரஹசாரபீட³நth◌⁴வmh ॥ 74॥
kh³ரஹப⁴யஹா க³த³ஹா ³போ ேகா³ரஸாதீ³ ந: ।
க³vhயphேயா க³காராதி³மநாமா பா ேக³யவரகீrhதி:॥ 75॥
நீதிjhேஞா நிரவth³ேயா நிrhமலசிthேதா நரphேயா நmhய: ।
நாரத³ேக³ேயா நnhதி³shதகீrhதிrhநிrhணயாthமேகா ரேth ॥ 76॥
நிrhேலேபா நிrhth³வnhth³ேவா தீ⁴தி⁴ShNhேயா தி⁴khkh’தாராதி: ।
th◌⁴’Shேடா த⁴நஜயாrhசிஶமேநாऽvhயாth³தா⁴nhயேதா³ த⁴நிக:॥ 77॥
த⁴nhயீTh³ேயா த⁴நதா³rhchேயா ⁴தாrhதிphராபேகா ⁴ே ந: ।
ஷNhiµக²iνதசேதாvhயாth³ஷTh³³ணrhண:ஷட³rhத⁴நயநஸம:॥ 78॥
நாதா³thமா நிrhேதா³ேஷா நவநிதி⁴ேஸvhேயா நிரஜேநா நvhய: ।
யதிiµkhதிபப²லேதா³ யதிjhேயா ஹாபேயth³³தmh ॥ 79॥
ஶதrhதி: ஶிஶிராthமா ஶாshthரjhஞ: பா ஶாஸkh’th ல: ।
ஶஶத⁴ரகீrhதி: ஶவthphயேதா³ ந: ஶாவத: ஶth◌⁴யாத:॥ 80॥
ஶுப⁴kh’thப²lh³நேஸvhய: ப²லத:³ பா²ேலாjhjhவலthNhTh³ர: ।
ப²லபீ ப²ணிகடக: ப²ணிகஸூthர: ப²ேலாth³வஹ: பா ॥ 81॥
ப²ல⁴kh ப²லலாஶி th◌⁴ேயய: ப²ணியjhஞஸூthரதா⁴ ந: ।
ேயாத³பீ⁴phதப²லேதா³ தth³ேராऽvhயாth³யஜுrhநாமா ॥ 82॥
யஜுபபாதி³தமமா தரதிேகrhவாkh³ரணீrhயமந: ।
யாக³சிதாkh³நிஸமாேநா யjhேஞேஶா ேயாதாபத³ரvhயாth ॥ 83॥
தஸுரஸnhேதா⁴ ைஜthேரா jhேயாதீேபா தாthர: ।
ஜவநிrhத பவேநாऽvhயாjhஜயேதா³ ேவாthகரshthய:॥ 84॥
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ஜநித⁴nhயகயேபா ேநா ஜக³தா³thமா ஜ³மவிth◌⁴யmh ।
th³கா³நrhchய:ஷNh³kh’தஸுரேதஜா:ஷட³th◌⁴வநிரேதாऽvhயாth ॥ 85॥
ஷThகrhமநிரததத:³ ேஷாட³ஶவித⁴விkh³ரஹாராth◌⁴ய: ।
ஷாShகசphேயாऽvhயாth ஷ³rhmhயஸmhshph’Shடதி³vhயாthமா ॥ 86॥
ேஷாட³ஶியாக³ஸுth’phத:ஷNhணவதிராth³த⁴kh’th³தி⁴தkh’th ।
ஷTh³வrhக³க³nhத⁴ரேதா நாராயணநிthயவஹேநாऽvhயாth ॥ 87॥
நாமாrhசகவரதா³யீ நாநாவித⁴தாபவிth◌⁴வmh ।
நவநீரத³ேகேஶாऽvhயாnhநாநாrhத²phராபேகா நதாராth◌⁴ய:॥ 88॥
நயவிnhநவkh³ரஹாrhchேயா நக²ேயாதீ⁴ பா நிசலாthமா ந: ।
மலயஜphேதா மத³ஹா மlhஸூநாrhசிேதா மஹாவீர:॥ 89॥
மத³rhசிேதா மயாnhமஜுth◌⁴வாேநாऽவதாnhiµராrhயmhஶ: ।
மாயாடவிநாஶீ iµதி³தாthமா ஸுகி²தநிஜப⁴khத:॥ 90॥
ஸகலphரத:³ஸமrhத:²ஸrhவாராth◌⁴ய:ஸவphய:ஸார: ।
ஸகேலஶ:ஸமரத:ஸுkh’தீ ந: பா ஸூதி³தாராதி:॥ 91॥
பth◌⁴’தஹதஸுவாஸா: பாணிphேராth³யthஸுதா⁴mhப:◌⁴ ।
phரவர: பாவககாnhதி: பநிநத:³ பா பஜராவா ॥ 92॥
பNh³தjhய: பீந: பாயாthபாதாலபதிதவஸுர ।
பŋhேகஹாrhசிதாŋhkh◌⁴: ேநthராநnhேதா³ iνதிphேயா ேநய:॥ 93॥
நவசmhபகமாலாph◌⁴’nhநாெகௗகா நாகிதkh’nhந: ।
நிshதீrhணஸmhவித³vhயாnhநிShகாேமா நிrhமேமா நிth³ேவக:³॥ 94॥
th³தி: ◌⁴ th³த⁴phயkh’thஸாth◌⁴யாராth◌⁴ய:ஸுேகா²th³வஹ:shவா ।
ஸாக³ரதீரவிஹா ெஸௗmhய: பாயாthஸுகீ²ஸா: ◌⁴ ॥ 95॥
shவா³ப²லாஶீ கி³ஜாராth◌⁴ேயா கி³ஸnhநிேபா⁴ க³மேயth ।
கா³thரth³திதkhேமா ³Nhேயா ³ஹவnhதி³ேதா ேகா³phதா ॥ 96॥
க³க³நாேபா⁴ க³திதா³யீ கீ³rhrhேகா³நஸாராதி: ।
ரமணகநிலேயா பீ ரஸவிth³ராகேரா ரேth ॥ 97॥
சிேரா ராக³விேநா ரkhேதா ராேமா ரதிphேயா ரவkh’th ।
தththவphயshதiνthராலŋhkh’தrhதிshரŋhக³க³திரvhயாth ॥ 98॥
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தஹrhநshmh³ேக³ேயா மா மஹrhதி⁴மாnhெமௗநீ ।
mh’க³நாத²விkhரேமாऽvhயாnhiµதாrhதிrhதீ³நப⁴khதஜநர ॥ 99॥
ேதா³⁴யமாந⁴வேநா ேதா³ஷவிேநா தி³ேநவராராth◌⁴ய: ।
³தவிநாஶீ த³யிேதா த³யதாmh தா³kh’தthத³ஶ:॥ 100॥
த³nhதth³திதnhேதா³ த³Nhட³த⁴ேரா ³rhக³திth◌⁴வmh ।
வnhதி³phேயா வேரNhேயா வீrhேயாth³khேதா வதா³nhயவரேதா³ऽvhயாth ॥ 101॥
வாlhகிேக³யகீrhதிrhவrhதி⁴ShiΝrhவாதாக⁴ேடா ந: ।
வஸுேதா³ வஸுphேயாऽvhயாth³வஸுjhேயா க³rhப⁴வாஸவிchேச²தீ³॥ 102॥
ேகா³தா³நநிரதஸுக²kh’th³ேகா³லர க³வாmh நாத:² ।
ேகா³வrhத⁴ேநா க³பீ⁴ேரா ேகா³ேலஶ: பா ெகௗ³தமாராth◌⁴ய:॥ 103॥
க³திமாnhக³rhக³iνேதா நசதாதி³மஜநாth◌⁴வக³phயkh’th ।
சாகரphரதா³யீ சாபேதா³ऽvhயாchசராசரshவா ॥ 104॥
சnhத³நசrhசிதேத³ஹசnhத³நரஸஶீதலாபாŋhக:³ ।
சதபவிthத⁴வநசா³khதி: பா ேசாரவிth◌⁴வmh ॥ 105॥
சசth³³ணநிகேரா ந:ஸுப⁴ர:ஸூமாmhப³ர:ஸுப⁴th³ேராऽvhயாth ।
ஸூதி³தக²ல:ஸுபா⁴iν:ஸுnhத³ரrhதி:ஸுகா²shபத:³ஸுமதி:॥ 106॥
ஸுநய: ேஸாமரஸாதி³phயkh’thபாயாth³விரkhேதTh³ய: ।
ைவதி³ககrhமஸுth’phேதா ைவகா²நஸேதா வியchசா ॥ 107॥
vhயkhேதா vh’ஷphேயாऽvhயாth³vh’ஷேதா³ விth³யாநிதி⁴விராTh³ விதி³த: ।
பபாதவிஹக³ல: Shட: rhஶய: ராேணTh³ய:॥ 108॥
பீரth◌⁴’தபnhநக³ேஶல: பாrhதி²வவnhth³ய: பதா³’தth³விரத:³ ।
பநிSh²தகாrhேயாऽvhயாthபராrhth◌⁴யஹார: பராthமா ந:॥ 109॥
தnhவீTh³யshŋhகா³mhஸshthயாகீ³rhயாதி³வாth³யஸnhShட: ।
தphதth³தகநகாŋhக³த³தா⁴ த³th³யாth³த⁴நmh th’phதி:॥ 110॥
th’Shபாஶchேச²தீ³ th⁴வநமதshthரயீத⁴ரshதrhக: ।
th³தீதshதாமஸ³ணநாஶீ தrhkhயதாmh தபshnh: ◌⁴ ॥ 111॥
தீrhத²shthஸமயjhயshேநாshதீrhத²kh’thதடshேதா² ந: ।
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ரக³பதிேஸவிேதாऽvhயாththராலாகி⁴த: phராmhஶு:॥ 112॥
பாஷாNhட³லத³ஹந: phேரமரஸாrhth³ர: பராkhர rhவ: ।
phேரŋhக²thNhட³லக³Nhட:³ phரசலth³தா⁴ர: phரkh’Shடமதிரvhயாth ॥ 113॥
phரரயஶா: phர⁴நmhேயா ரஸேதா³பாத⁴kh’தshவrhண: ।
ரஸநாnh’thயth³விth³ேயா ரmhபா⁴தி³shthயசாசேதாऽvhயாth ॥ 114॥
ரmhஹshஸஹபீ ேராஷஹேரா khதஸா⁴த⁴நதா³யீ ।
ராஜth³ரthநஸு⁴ேஷா ரதாெகௗ⁴ேகா⁴ ரmhஸுரvhயாnhந:॥ 115॥
ஷThகாலஜநீய:ஷTh³³ணரthநாகர:ஷட³ŋhக³jhஞ: ।
ஷTh³ரஸேவதீ³ஷNhடா³ேவth³ய:ஷTh³த³rhஶநீphரத:³ பாயாth ॥ 116॥
ஷTh³விmhஶதி தththவjhஞ:ஷTh³ரஸேபா⁴ ஷட³ŋhக³விthjhய: ।
ஷTh³ஜாதி³shவரேவதீ³ க³ேவதீ³ யjhஞ⁴kh³ேயாkh³ய:॥ 117॥
யாthேராth³khதஶுப⁴mh rhkhதிjhேஞா ெயௗவநாவஸmhjhய: ।
தா⁴ேநா th³த⁴jhேஞா khதாராth◌⁴ேயா யேஶாத⁴ந: பாயாth ॥ 118॥
விth³nhநிேபா⁴ விvh’th³ேதா⁴ வkhதா வnhth³ேயா வய:phரேதா³ வாchய: ।
வrhசshவீ விேவேஶா விதி⁴kh’th பாயாth³விதா⁴நjhஞ:॥ 119॥
தீ³தி⁴திமாலாதா⁴ த³ஶதி³kh³கா³ th³’ேடா⁴jhjhவலthப: ।
த³mhShThராசிரiµேகா²ऽvhயாth³த³வநாேஶாऽshமாnhமேஹாத³ேயா iµதி³த:॥ 120॥
தி³தகஷாேயா mh’kh³ேயா மேநாஜேவா ேஹதிph◌⁴’th³வnhth³ய: ।
ைஹயŋhக³வீநேபா⁴khதா ஹயேமத⁴phதமாநஸ: பாயாth ॥ 121॥
ேஹமாph³ஜஹாரதா⁴ ேஹ ேஹதீவரphரணயீ ।
ஹட²ேயாக³kh’thஸுேஸvhேயா ஹப⁴khத: பா ஹர:shதா²யீ ॥ 122॥
தத:³ஸுph’Shட²ராஜth³த⁴ரvhயாthெஸௗmhயvh’thேதா ந: ।
shவாthth³ப⁴வ:ஸுரmhய: ெஸௗதீ⁴⁴ததி:ஸு’th³வnhth³ய:॥ 123॥
ஸக³ரshயால:ஸthபத²சா ஸnhதாநvh’th³தி⁴kh’thஸுயஶா: ।
விஜயீ விth³வthphரவேரா வrhNhேயாऽvhயாth³வீதராக³ப⁴வநாஶீ ॥ 124॥
ைவNhட²ேலாகவா ைவவாநரஸnhநிேபா⁴ வித³kh³ேதா⁴ ந: ।
வீகா³நஸுரkhேதா ைவதி³கjhேயா விஶுth³ேதா⁴ऽvhயாth ॥ 125॥
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நrhமphேயா நேதTh³ேயா நிrhபீ⁴ேகா நnhத³ேநா நிராதŋhக: ।
நnhத³நவநசாrhயvhயாnhநகா³kh³ரநிலேயா நமshகாrhய:॥ 126॥
நிபth³ரேவா நியnhதா phரயத: பrhஶிபா⁴வித: பா ।
Nhயphரத:³ பவிthர: Nhயேலாக: phயmhவத:³ phராjhஞ:॥ 127॥
பரயnhthரதnhthரேப⁴தீ³ பரiνnhநkh³ரஹப⁴வாrhதிவிchேச²தீ³ ।
பரiνnhநkh³ரஹதா³ாமோப⁴phரஶந: பாயாth ॥ 128॥
ேேமகேரா ந: ௌth³ரரஸாஶீ மா⁴ஷ: ।
ாnhதாதாபராத: ◌⁴ ுதி⁴தஜநாnhநphரத:³ பாயாth ॥ 129॥
ௌமாmhப³ரஶா ந:வ²ஹர:ர⁴khபா ।
யnhthரshதி²தச யாேகா³th³khதshவrhணphரேதா³ தாநnhத:³॥ 130॥
யதிவnhதி³தசரph³ேஜா யதிஸmhsh’திதா³ஹேகா ேக³ஶாந: ।
யாசகஜநதகா கா³தி³ரvhயாth³thஸுrhந:॥ 131॥
யாக³ப²லபேவthதா th◌⁴’திமாந ைத⁴rhேயாத³தி⁴rhth◌⁴ேயய: ।
தீ⁴தி⁴khkh’தமேதாऽvhயாth³த⁴rhேமாth³khதphேயா த⁴ராkh³ரshத:²॥ 132॥
தீ⁴நிrhததி⁴ஷேऽshமாnhதீ⁴மthphரவராrhதி²ேதா த⁴ர: பா ।
th◌⁴’தைவNhேட²ஶாேநா மதிமth³ th◌⁴ேயேயா மஹாேலாth³⁴த:॥ 133॥
மNhட³லக³திrhமேநாjhேஞா மnhதா³ரphரஸவதா⁴ ந: ।
மாrhஜாரத³mhஶேநாth³ப⁴வேராக³th◌⁴வmh மேஹாth³யம: பா ॥ 134॥
கவிஷதா³ ேநா மாதா ேமேயா ேதாth³khத: ।
ேராjhjhவல⁴ேஷாऽvhயாth³th◌⁴’th³ேராக³phரஶமேநா ஹth³ய:॥ 135॥
ஹthNhட³கநிலேயா ேஹாராஶாshராrhத²விth³ேதா⁴தா ।
ேஹாமphேயா ஹதாrhதிrhஹுதவஹஜாயாவஸாநமnhthேராऽvhயாth ॥ 136॥
தnhth தnhthராராth◌⁴யshதாnhthகஜநேஸவிதshதthவmh ।
தththவphரகாஶேகாऽvhயாth தபநீயph◌⁴ராஜமாநபோ ந:॥ 137॥
thவkh³ப⁴வேராக³விமrhதீ³ தாபthரயஹா thவராnhயித: பா ।
தலதாட³நநிஹதாrhநீவாராnhநphேயா நீதி:॥ 138॥
நீரnhth◌⁴ேரா நிShேதா நீேராேகா³ நிrhjhவேரா ேநதா ।
நிrhதா⁴rhேயா நிrhேமாேஹா ைநயாயிகெஸௗkh²யதா³yhயvhயாth ॥ 139॥
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ெகௗ³ரவph◌⁴’th³க³ணjhேயா க³rhவிShடா²phரப⁴ஜநச ³: ।
³ப⁴khேதா ³lhமஹேரா ³தா³யீ ³thஸph◌⁴’thபா ॥ 140॥
க³Nhேயா க³Shட²rhதீ ரேஜாஹேரா ராŋhகவாshதரண: ।
ரஶநாரதமth◌⁴ேயா ேராக³ஹர: பா khமஸூநாrhchய:॥ 141॥
ரlhலகஸmhvhயாேநாऽvhயாth³ேராசிSh ேராசநாkh³ரநிலேயா ந: ।
ரŋhேக³Th³ேயா ரயஸசிேவா ேடா³லாயிதநிக³மஶாயீ ச ॥ 142॥
ட⁴khகாநாத³ஸுth’phேதா ³mhப⁴phயkh’chச ³Nh³பா⁴ராதி: ।
ட³ஹுரஸராnhநாதீ³ ³Nh³மரவth’phதமாநஸ: பாயாth ॥ 143॥
ட³mhபா⁴தி³ேதா³ஷேநா ட³மரஹேரா ட³மநாத³ஸnhShட: ।
டா³கிnhயாதி³th³ரkh³ரஹமrhதீ³ பாசராthரjhேயாऽvhயாth ॥ 144॥
phரth³mhந: phரவர³ண: phரஸரthகீrhதி: phரசNhட³ேதா³rhத³Nhட:³ ।
பth பணித³ெணௗக: ◌⁴ phராphதாபீ⁴Shட: பர: phரth³ேதா⁴ऽvhயாth ॥ 145॥
சிth³பீ சிthதjhஞேசதநjhயச ேசாத³நாrhத²jhஞ: ।
சிரth◌⁴’தஹlhலேகாऽvhயாchசிரவீ சிth³த⁴நசிthர:॥ 146॥
சிthரகரசிnhநிலேயா th³விஜவrhேயா தா³ேததிரvhயாnhந: ।
தீ³phேதா த³shphராணphரஹேரா ³Shkh’thயநாஶkh’th³தி³vhய:॥ 147॥
³rhேபா³த⁴ஹேரா த³Nh³த³rhஜநஸŋhேகா⁴ ³ராthம³ரshத:² ।
தா³நphேயா யேஶா யnhthராrhசககாmhயத:³ பா ॥ 148॥
ேயாக³பேரா தேஹதிrhேயாகா³ராth◌⁴ேயா கா³வrhத: ।
யjhஞாŋhேகா³ யjhேவTh³ேயா யjhேஞாth³⁴ேதா யதா²rhேதா²ऽvhயாth ॥ 149॥
மாnhநிதாnhதர வாணீஶஸேமா தி³ேஶthஸா: ◌⁴ ।
யjhஞshவா மஜுrhக³ேடா³லmhேபா³ஹார⁴th ஶலmh ॥ 150॥
பசாஶ³thதரஶதேலாகாrhயாshதியmh க²ேக³nhth³ரshய ।
kh’Shணப⁴Thடரசிதா பட²தாmh rhயாத³பீ⁴phதmh ஸகலmh ॥ 151॥
ஸுபrhேthயாதி³திக⁴டகவrhண: க²க³பேத
ததா²கா³யthrhயrhணrhக⁴தiµக²வrh shதியmh ।
சshதnhthர மth³வி³த⁴வரkh’Shrhயரசிதா
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ஸஹshரTh◌⁴யா நாmhநாmh ஜக³தி விஹேக³nhth³ரshய ஜய ॥ 152॥
॥ இதி க³ட³ஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
(ஸுபrhேऽ-ைத।ஸmh। 4-42 கா³யth ைத।ஆ। 10।1)
(வாஸுேத³வப⁴Thடாசாrhயகஸmhவrhதி⁴தாthமதththவாவேபா³த⁴shய
kh’Shணப⁴Thடாசாrhயshய kh’தி: ।)
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