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Sri T R Chari’s stotra collection

shேதாthராதி³

ௐ
 லnh’mhஹ பரph³ரமேண நம: ।
 பth³மாவதீ ஸேமத ேவŋhகேடஶாய நம: ।
 விShணேவ பரமாthமேந நம: ।
மேத ராமாiνஜாய நம: ।
 நிக³மாnhத மஹா ேத³ஶிகாய நம: ।
 ஸாயிராmh ।

॥ ஆதி³thய’த³யmh ॥

தேதா th³த⁴பராnhதmh ஸமேர சிnhதயா shதி²தmh ।
ராவணmh சாkh³ரேதா th³’ShThவா th³தா⁴ய ஸiµபshதி²தmh ॥ 1 ॥
ைத³வைதச ஸமாக³mhய th³ரShமph◌⁴யாக³ேதா ரணmh ।
உபக³mhயாph³ரவீth³ராமமக³shthேயா ப⁴க³வாnh’: ॥ 2 ॥
ராம ராம மஹாபா³ேஹா ஶ ◌்’iΝ ³யmh ஸநாதநmh ।
ேயந ஸrhவாநnhவthஸ ஸமேர விஜயிShய ॥ 3 ॥
ஆதி³thய’த³யmh Nhயmh ஸrhவஶthவிநாஶநmh ।
ஜயாவஹmh ஜேபnhநிthயமyhயmh பரமmh ஶுப⁴mh ॥ 4 ॥
ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhயmh ஸrhவபாபphரஶநmh ।
சிnhதாேஶாக phரஶமநமாrhவrhத⁴நiµthதமmh ॥ 5 ॥
ரமnhதmh ஸiµth³யnhதmh ேத³வாஸுர நமshkh’தmh ।
ஜயshவ விவshவnhதmh பா⁴shகரmh ⁴வேநவரmh ॥ 6 ॥
ஸrhவேத³வாthமேகா ேயஷ ேதஜshவீ ரபா⁴வந: ।
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ேயஷ ேத³வாஸுரக³nh ேலாகாnh பாதி க³ப⁴shதிபி: ◌⁴ ॥ 7 ॥
ேயஷ ph³ரமா ச விShiΝச ஶிவ:shகnhத:³ phரஜாபதி: ।
மேஹnhth³ேரா த⁴நத:³ காேலா யம: ேஸாேமாயாபாmhபதி: ॥ 8 ॥
பிதேரா வஸவ:ஸாth◌⁴யா யவிெநௗ மேதா மiν: ।
வாrhவநி: phரஜாphராண ’கrhதா phரபா⁴கர: ॥ 9 ॥
ஆதி³thய:ஸவிதா ஸூrhய: க²க:³ ஷா க³ப⁴shதிமாnh ।
ஸுவrhணஸth³’ேஶா பா⁴iν:shவrhணேரதா தி³வாகர: ॥ 10 ॥
ஹத³வ:ஸஹshராrhசி:ஸphதஸphதிrhமசிமாnh ।
திேராnhமத²ந: ஶmh⁴shthவShடா மாrhதாNhட³அmhஶுமாnh ॥ 11 ॥
ரNhயக³rhப:◌⁴ ஶிஶிரshதபேநா பா⁴shகேரா ரவி: ।
அkh³நிக³rhேபா⁴ऽதி³ேத: thர: ஶŋhக:² ஶிஶிரநாஶந: ॥ 12 ॥
vhேயாமநாத²shதேமாேப⁴தீ³ ’kh³யஜுshஸாமபாரக:³ ।
க⁴நvh’Shரபாmh thேரா விnhth◌⁴யவீதீ²phலவŋhக³ம: ॥ 13 ॥
ஆதபீ மNhட³ mh’th: பிŋhக³ல:ஸrhவதாபந: ।
கவிrhவிேவா மஹாேதஜா ரkhத:ஸrhவப⁴ேவாth³ப⁴வ: ॥ 14 ॥
நthர kh³ரஹதாராமதி⁴ேபா விவபா⁴வந: ।
ேதஜஸாமபி ேதஜshவீ th³வாத³ஶாthமnhநேமாऽshேத ॥ 15 ॥
நம: rhவாய கி³ரேய பசிமாயாth³ரேய நம: ।
jhேயாதிrhக³நாmh பதேய தி³நாதி⁴பதேய நம: ॥ 16 ॥
ஜயாய ஜயப⁴th³ராய ஹrhயவாய நேமா நம: ।
நேமா நம:ஸஹshராmhேஶா ஆதி³thயாய நேமா நம: ॥ 17 ॥
நம உkh³ராய வீராய ஸாரŋhகா³ய நேமா நம: ।
நம: பth³மphரேபா³தா⁴ய மாrhதாNhடா³ய நேமா நம: ॥ 18 ॥
ph³ரேமஶாநாchேதஶாய ஸூrhயாயாதி³thயவrhசேஸ ।
பா⁴shவேத ஸrhவப⁴ாய ெரௗth³ராய வேஷ நம: ॥ 19 ॥
தேமாkh◌⁴நாய மkh◌⁴நாய ஶthkh◌⁴நாயாதாthமேந ।
kh’தkh◌⁴நkh◌⁴நாய ேத³வாய jhேயாதிஷாmh பதேய நம: ॥ 20 ॥
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தphதசாகராபா⁴ய வநேய விவகrhமேண ।
நமshதேமாऽபி⁴நிkh◌⁴நாய சேய ேலாகஸாேண ॥ 21 ॥
நாஶயthேயஷ ைவ ⁴தmh தேத³வ sh’ஜதி phர:◌⁴ ।
பாயthேயஷ தபthேயஷ வrhஷthேயஷ க³ப⁴shதிபி: ◌⁴ ॥ 22 ॥
ஏஷ ஸுphேதஷு ஜாக³rhதி ⁴ேதஷு பநிSh²த: ।
ஏஷ ஏவாkh³நிேஹாthரச ப²லைசவாkh³நிேஹாthmh ॥ 23 ॥
ேவதா³ச khரதவைசவ khரநாmh ப²லேமவ ச ।
யாநி kh’thயாநி ேலாேகஷு ஸrhவ ஏஷ ரவி: phர: ◌⁴ ॥ 24 ॥

॥ ப²லதி: ॥

ஏநமாபthஸு kh’chch²ேரஷு காnhதாேரஷுப⁴ேயஷுச ।
கீrhதயnh ஷ: கசிnhநாவத³தி ராக⁴வ ॥ 25 ॥
ஜயshைவநேமகாkh³ேரா ேத³வேத³வmh ஜக³thபதிmh ।
ஏதth th³ணிதmh ஜphthவா th³ேத⁴ஷு விஜயிShய ॥ 26 ॥
அshnh ேண மஹாபா³ேஹா ராவணmh thவmh வதி⁴Shய ।
ஏவiµkhthவா ததா³ऽக³shthேயா ஜகா³ம ச யதா²க³தmh ॥ 27 ॥
ஏதchch²thவா மஹாேதஜா நShடேஶாேகாऽப⁴வthததா³ ।
தா⁴ரயாமாஸ ஸுphேதா ராக⁴வ: phரயதாthமவாnh ॥ 28 ॥
ஆதி³thயmh phேரய ஜphthவா  பரmh ஹrhஷமவாphதவாnh ।
thராசmhய ஶுசிrh⁴thவா த⁴iνராதா³ய வீrhயவாnh ॥ 29 ॥
ராவணmh phேரய ’Shடாthமா th³தா⁴ய ஸiµபாக³மth ।
ஸrhவயthேநந மஹதா வேத⁴ தshய th◌⁴’ேதாऽப⁴வth ॥ 30 ॥
அத² ரவிரவத³nhநிய ராமmh
iµதி³தமநா: பரமmh phர’Shயமாண: ।
நிஶிசரபதிஸŋhயmh விதி³thவா
ஸுரக³ணமth◌⁴யக³ேதா வசshthவேரதி ॥ 31 ॥
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॥ ஸரshவதி phராrhத²நா ॥

ஸரshவதீ நமshph◌⁴யmh வரேத³ காமபிணீ ।
விth³யாரmhப⁴mh கShயா th³தி⁴rhப⁴வ ேம ஸதா³ ॥ 1 ॥
பth³மபthர விஶாலா பth³ம ேகஸரவrhணிநீ ।
நிthயmh பth³மாலயாேத³வீ ஸா மாmhபா ஸரshவதீ ॥ 2 ॥
யாnhேத³nh³ ஷாரஹாரத⁴வளா யாஶுph◌⁴ர வshthராnhவிதா
யாவீ வரத³Nhட³மNh³தகரா யா ேவத பth³மாஸநா ।
யாph³ரமாchத ஶŋhகரphரph◌⁴’திபி⁴rhேத³ைவshஸதா³ தா
ஸாமாmhபா ஸரshவதீ ப⁴க³வதீ நிேஶஷஜாTh³யாபஹா ॥ 3 ॥

॥ விkh◌⁴ேநவர phராrhத²நா ॥

ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhந வத³நmh th◌⁴யாேயth ஸrhவ விkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥ 1 ॥
அக³ஜாநந பth³மாrhகmh க³ஜாநந மஹrhநிஶmh ।
அேநகத³nhதmh ப⁴khதாநாmh ஏகத³nhதiµபாshமேஹ ॥ 2 ॥
யmh ph³ரம ேவதா³nhதவிேதா³ வத³nhதி
பேர phரதா⁴நmh ஷmh ததா²nhேய ।
விேவாth³க³ேத: காரணவரmhவா
தshைம நேமா விkh◌⁴நவிநாயகாய ॥ 3 ॥
ஏகத³nhதmh மஹாகாயmh தphதகாசந ஸnhநிப⁴mh ।
லmhேபா³த³ரmh விஶாலாmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 4 ॥
ெமௗ kh’Shநத⁴ரmh நாக³ யjhேஞாபவீதிநmh ।
பா³ேலnh³ ஶகலmh ெமௗெளௗ வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 5 ॥
சிthரரthந விசிthராŋhக³ சிthரமாலா வி⁴தmh ।
காமபத⁴ரmh ேத³வmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 6 ॥
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ஷேகாthதமமாய ேத³வாஸுரமஹாஹேவ ।
ேயாth³⁴காமmh மஹாவீrhயmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 7 ॥
க³ஜவkhthரmh ஸுரேரShட²mh கrhணசாமர ⁴தmh ।
பாஶாŋhஶத⁴ரmh ேத³வmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 8 ॥
யகிnhநர க³nhத⁴rhவ th³த⁴ விth³யாத⁴ைரshஸதா³ ।
shயமாநmh மஹாபா³ஹுmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 9 ॥
அmhபி³கா’த³யாநnhத³mh மாth’பி: ◌⁴ பேவShதmh ।
ப⁴khதphயmh மேதா³nhமthதmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 10 ॥
ஸrhவவிkh◌⁴நகரmh ேத³வmh ஸrhவவிkh◌⁴ந விவrhதmh ।
ஸrhவth³தி⁴phரதா³தாரmh வnhேத³ऽஹmh க³ணநாயகmh ॥ 11 ॥
ஷகவாஹந ேமாத³கஹshத சாமரகrhண விலmhபி³தஸூthர ।
வாமநப மேஹவர thர விkh◌⁴நவிநாயக பாத³நமshேத ॥ 12 ॥
க³ஜாநநmh ⁴தக³தி⁴ேஸவிதmh
கபிthத² ஜmh³ப²லஸார ப⁴ணmh ।
உமாஸுதmh ேஶாகவிநாஶகாரணmh
நமா விkh◌⁴ேநவர பாத³பŋhகஜmh ॥ 13 ॥
க³Shடகத³mhNhயmh ய:பேட²thஸததmh நர: ।
th³th◌⁴யnhதி ஸrhவகாrhயாணி விth³யாவாnh த⁴நவாnh ப⁴ேவth ॥ 14 ॥
அshமth³³ph◌⁴ேயா நம: ।
அshமthபரம ³ph◌⁴ேயா நம: ।
அshமthஸrhவ ³ph◌⁴ேயா நம: ।
மேத  ஆதி³வNh ஶட²ேகாப யதீnhth³ர மஹா ேத³ஶிகாய நம: ।
யshயாப⁴வth³ப⁴khத ஜநாrhதிஹnh:

பிth’thவமnhேயShவவிசாrhய rhணmh ।
shதmhேப⁴ऽவதாரshதமநnhயலph◌⁴யmh
ல nh’mhஹmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥
மாnh ேவŋhகட நாதா²rhய: கவிதாrhகிக ேகஸ ।
ேவதா³nhதா சாrhய வrhேயாேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³ ॥
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³ph◌⁴யshதth³³ph◌⁴யச நேமாவாகமதீ⁴மேஹ ।
vh’ணீமேஹ ச தthராth³ெயௗ த³mhபதீ ஜக³தாmh பதீ ॥
மnhநபீ⁴Shட² வரத³ ।
thவாமsh ஶரணmh க³த: ॥
shவேஶஷ ⁴ேதந மயா shவீைய:ஸrhவ பchச²ைத:³ ।
விதா⁴mh phதமாthமாநmh ேத³வ: phரkhரமேத shவயmh ।
ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh th◌⁴யாேயth ஸrhவ விkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥
யshய th³விரத³ வkhthராth³யா: பாஷth³யா: பர:ஶதmh ।
விkh◌⁴நmh நிkh◌⁴நnhதி ஸததmh விShவkhேஸநmh தமாரேய ॥
ஹயkh³வshேதாthரmh

jhஞாநாநnhத³மயmh ேத³வmh நிrhமலshப²காkh’திmh ।
ஆதா⁴ரmh ஸrhவவிth³யாநாmh ஹயkh³வiµபாshமேஹ ॥ 1 ॥
jhஞாநாநnhத³மயmh ேத³வmh

shவதshth³த⁴mh ஶுth³த⁴shப²க மணி⁴ph◌⁴’thphரதிப⁴டmh
ஸுதா⁴ஸth◌⁴சீபி⁴rh⁴திபி⁴ரவதா³தth⁴வநmh ।
அநnhைதshthரyhயnhைதரiνவித ேஹஷாஹலஹலmh
ஹதாேஶஷாவth³யmh ஹயவத³ந³ம மஹ: ॥ 2 ॥
shவதshth³த⁴mh ஶுth³த⁴shப²க

ஸமாஹாரshஸாmhநாmh phரதிபத³mh’சாmh தா⁴ம யஜுஷாmh
லய: phரthஹாநாmh லஹவிததிrhேவத⁴ஜலேத:◌⁴ ।
கதா²த³rhபுph◌⁴யthகத²கலேகாலாஹலப⁴வmh
ஹரthவnhதrhth◌⁴வாnhதmh ஹயவத³ந ேஹஷா ஹலஹல: ॥ 3 ॥
phராசீ ஸnhth◌⁴யா காசித³nhதrhநிஶாயா:

phரjhஞாth³’Shேடரஜநரrhவா ।
வkhth ேவதா³nh பா⁴ ேம வாவkhthரா
வாகீ³ஶாkh²யா வாஸுேத³வshய rhதி: ॥ 4 ॥
விஶுth³த⁴ விjhஞாநக⁴ந shவபmh
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விjhஞாந விராணந ப³th³த⁴தீ³mh ।
த³யாநிதி⁴mh ேத³ஹph◌⁴’தாmh ஶரNhயmh
ேத³வmh ஹயkh³வமஹmh phரபth³ேய ॥ 5 ॥
அெபௗேஷையரபி வாkhphரபைச:
அth³யாபி ேத ⁴திமth³’Shடபாராmh ।
shவnhநஹmh iµkh³த⁴ இதி thவையவ
காNhயேதா நாத² கடாணீய: ॥ 6 ॥
தா³Nhயரmhயா கி³ஶshய rhதி:
ேத³வீ ஸேராஜாஸநத⁴rhமபthநீ ।
vhயாஸாத³ேயாऽபி vhயபேத³யவாச:
sh²ரnhதி ஸrhேவ தவ ஶkhதிேலைஶ: ॥ 7 ॥
மnhேதா³ऽப⁴விShயnhநியதmh விேசா
வாசாmh நிேத⁴ வசித பா⁴க³ேத⁴ய: ।
ைத³thயாபநீதாnh த³யையவ ⁴ேயாऽபி
அth◌⁴யாபயிShேயா நிக³மாnh ந ேசth thவாmh ॥ 8 ॥
விதrhகேடா³லாmh vhயவ⁴ய ஸthேவ
ph³’ஹshபதிmh வrhதயேஸ யதshthவmh ।
ேதைநவ ேத³வ thத³ேஶவராmh
அshph’Shட ேடா³லாயிதமாதி⁴ராjhயmh ॥ 9 ॥
அkh³ேநாஉ ஸth³தா⁴rhசி ஸphததnhேதா:
ஆதshதி²வாnh மnhthரமயmh ஶரmh ।
அக²Nhட³ஸாைரrhஹவிஷாmh phரதா³ைந:
ஆphயாயநmh vhேயாமஸதா³mh வித⁴thேஸ ॥ 10 ॥
யnhலth³’kh phரதிபா⁴தி தththவmh
யா லமாmhநாய மஹாth³மாmh ।
தththேவந ஜாநnhதி விஶுth³த⁴ ஸthவா:
thவாமராமரமாth’காmh ேத ॥ 11 ॥
அvhயாkh’தாth³ vhயாkh’த வாந thவmh
நாமாநி பாணி ச யாநி rhவmh ।
ஶmhஸnhதி ேதஷாmh சரமாmh phரதிShடாmh
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வாகீ³வர thவாmh thவ³பjhஞவாச: ॥ 12 ॥
iµkh³ேத⁴nh³ நிShயnhத³ விேலாப⁴நீயாmh
rhதிmh தவாநnhத³ஸுதா⁴ phரஸூதிmh ।
விபசிதேசத பா⁴வயnhேத
ேவலாiµதா³ராவ ³kh³த⁴nhேதா: ◌⁴ ॥ 13 ॥
மேநாக³தmh பயதி ய:ஸதா³ thவாmh
மநீmh மாநஸ ராஜஹmhஸmh ।
shவயmh ேராபா⁴வ விவாத³பா⁴ஜ:
கிŋhrhவேத தshய கி³ேரா யதா²rhஹmh ॥ 14 ॥
அபி rhத⁴mh கலயnhதி ேய thவாmh
ஆphலாவயnhதmh விஶைத³rhமைக:² ।
வாசாmh phரவாைஹரநிவாைதshேத
மnhதா³கிநீmh மnhத³யிmh மnhேத ॥ 15 ॥
shவாnh ப⁴வth³th◌⁴யாந ஸுதா⁴பி⁴ேஷகாth
வஹnhதி த⁴nhயா: லகாiνப³nhத⁴mh ।
அலேத khவாபி நிட⁴லmh
அŋhேக³Shவிவாநnhத³²mh அŋhரnhதmh ॥ 16 ॥
shவாnh phரதீசா ’த³ேயந த⁴nhயா:
thவth³th◌⁴யந சnhth³ேராத³ய வrhத⁴மாநmh ।
அமாnhதமாநnhத³ பேயாதி⁴மnhத:
பேயாபி⁴ரmh பவாஹயnhதி ॥ 17 ॥
shைவராiνபா⁴வாshthவத³தீ⁴ந பா⁴வா:
ஸmh’th³த⁴வீrhயாshthவத³iνkh³ரேஹண ।
விபசிேதா நாத² தரnhதி மாயாmh
ைவஹாகீmh ேமாஹந பிசி²காmh ேத ॥ 18 ॥
phராŋh நிrhதாநாmh தபஸாmh விபாகா:
phரthயkh³ரநிேரயஸ ஸmhபேதா³ ேம ।
ஸேமதி⁴ரmhshதவ பாத³பth³ேம
ஸŋhகlhப சிnhதாமணய: phரமா: ॥ 19 ॥
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விphத rhத⁴nhய பிkhரமாmh
ஸுேரnhth³ர டா³பத³லாதாநாmh ।
thவத³ŋhkh◌⁴ராவ ரஜ: கநாmh
⁴யாnh phரஸாேதா³ மயி நாத² ⁴யாth ॥ 20 ॥
பsh²ரnhரசிthரபா⁴iν -

phரகாஶ நிrh⁴த தேமாiνஷŋhகா³mh ।
பத³th³வயீmh ேத பசிnhமேஹऽnhத:
phரேபா³த⁴ ராவ விபா⁴தஸnhth◌⁴யாmh ॥ 21 ॥
thவthகிŋhகராலŋhகரேசிதாநாmh
thவையவ கlhபாnhதர பாதாநாmh ।
மஜுphரத³mh மணிரmh ேத
மஜூகாmh ேவத³கி³ராmh phரதீம: ॥ 22 ॥
ஸசிnhதயா phரதிபா⁴த³ஶாshதா²nh
ஸnh⁴யnhதmh ஸமயphரதீ³பாnh ।
விjhஞாந கlhபth³ம பlhலவாப⁴mh
vhயாkh²யாந iµth³ரா ம⁴ரmh கரmh ேத ॥ 23 ॥
சிthேத கேரா sh²தாமாலmh
ஸvhேயதரmh நாத² கரmh thவதீ³யmh ।
jhஞாநாmh’ேதாத³சந லmhபடாநாmh
லாக⁴யnhthரவாதாநாmh ॥ 24 ॥
phரேபா³த⁴ nhேதா⁴ரண: phரகாைஶ:

phரவால ஸŋhகா⁴தேவாth³வஹnhதmh ।
விபா⁴வேய ேத³வ ஸshதகmh ேத
வாமmh கரmh த³ணமாதாநாmh ॥ 25 ॥
தமாmh பி⁴thவா விஶைத³rhமைக:²
ஸmhphணயnhதmh வி³ஷசேகாராnh ।
நிஶாமேய thவாmh நவNhட³ேக
ஶரth³க⁴ேந சnhth³ரவ sh²ரnhதmh ॥ 26 ॥
தி³ஶnh ேம ேத³வ ஸதா³ thவதீ³யா:
த³யாதரŋhகா³iνசரா: கடாா: ।
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ேராthேரஷு mhஸாமmh’தmh ரnhதீmh
ஸரshவதீmh ஸmhத காமேத⁴iνmh ॥ 27 ॥
விேஶஷவிthவாஷேத³ஷு நாத²
வித³kh³த⁴ ேகா³Sh²ஸமராŋhக³ேணஷு ।
கீ³ஷேதா ேம கவிதாrhகிேகnhth³ராnh
வாkh³ர mhஹாஸநமph◌⁴ேபயா: ॥ 28 ॥
thவாmh சிnhதயmhshthவnhமயதாmh phரபnhந:
thவாiµth³kh³’ணnh ஶph³த³மேயந தா⁴mhநா ।
shவாnh ஸமாேஜஷு ஸேமதி⁴ய
shவchச²nhத³ வாதா³ஹவ ப³th³த⁴ஶூர: ॥ 29 ॥
நாநாவிதா⁴நாமக³தி: கலாநாmh
ந சாபி தீrhேத²ஷு kh’தாவதார: ।
th◌⁴வmh தவாநாத²பkh³ரஹாயா:
நவmh நவmh பாthரமஹmh த³யாயா: ॥ 30 ॥
அகmhபநீயாnhயபநீதி ேப⁴ைத:³
அலŋhkh’ரnh ’த³யmh மதீ³யmh ।
ஶŋhகாகலŋhகா பக³ேமாjhjhவலாநி
தththவாநி ஸmhயசி தவ phரஸாதா³th ॥ 31 ॥
vhயாkh²யா iµth³ராmh கரஸரைஜ: shதகmh ஶŋhகசkhேர
பி³ph◌⁴ரth³பி⁴nhநshப²கசிேர Nhட³ேக நிஷNhண: ।
அmhலாநரmh’தவிஶைத³ரmhஶுபி:◌⁴ phலாவயnh மாmh
ஆவிrh⁴யாத³நக⁴ மமா மாநேஸ வாக³தீ⁴ஶ: ॥ 32 ॥
vhயாkh²யா iµth³ராmh கரஸரைஜ:

வாக³rhத²th³தி⁴ேஹேதா:
பட²த ஹயkh³வஸmhshதிmh ப⁴khthயா ।
கவிதாrhகிக ேகஸ
ேவŋhகடநாேத²ந விரசிதாேமதாmh ॥ 33 ॥
வாக³rhத²th³தி⁴ேஹேதா:

கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
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மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம: ॥

॥ த³ஶாவதார shேதாthரmh ॥

மாnh ேவŋhகட நாதா²rhய: கவிதாrhகிக ேகஸ ।
ேவதா³nhதா சாrhய வrhேயாேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³ ॥
ேத³ேவா ந: ஶுப⁴மாதேநா த³ஶதா⁴ நிrhவrhதயnh ⁴காmh
ரŋhேக³ தா⁴மநி லph³த⁴ நிrhப⁴ர ரைஸரth◌⁴யேதா பா⁴ைக: ।
யth³பா⁴ேவஷு ph’த²kh³விேத⁴Shவiν³nh பா⁴வாnh shவயmh பி³ph◌⁴ரதீ
யth³த⁴rhைமஹ த⁴rhணீ விஹரேத நாநாkh’திrhநாயிகா ॥ 1 ॥
ேத³ேவா ந: ஶுப⁴மாதேநா

நிrhமkh³ந தி ஜால மாrhக³ண த³ஶா த³thத ணrhவீண:

அnhதshதnhவதி³வாரவிnhத³ க³ஹநாnhெயௗத³nhவதீநாமபாmh ।
நிShphரthஹ தரŋhக³ ŋhக³ண த:² phரthட⁴ பாத²ச²டா -

ேடா³லாேராஹ ஸேதா³ஹலmh ப⁴க³வேதா மாthshயmh வ: பா ந: ॥ 2 ॥
அvhயாஸுrh⁴வந thரயீமநிph◌⁴’தmh கNh³யைநரth³
நிth³ராணshய பரshய rhம வேஷா நிவாஸ வாேதாrhமய: ।
யth³விேபண ஸmhshkh’ேதா த³தி⁴பய: phேரŋhேகா²லபrhயŋhகிகா -

நிthயாேராஹண நிrhvh’ேதா விஹரேத ேத³வ:ஸைஹவ யா ॥ 3 ॥
ேகா³பாேயத³நிஶmh ஜக³nhதி ஹநா ேபாth பவிth kh’த -

ph³ரமாNhட:³ phரலேயாrh ேகா⁴ஷ ³பி⁴rhேகா⁴ ரைவrh⁴rh⁴ைர: ।
யth³த³mhShThராŋhர ேகா கா³ட⁴ க⁴டநா நிShகmhப நிthய shதி²தி:
ph³ரம shதmhப³மெஸௗத³ெஸௗ ப⁴க³வதீ iµshேதவ விவmhப⁴ரா ॥ 4 ॥
phரthயாதி³Shட ராதந phரஹரண kh³ராம:ணmh பாணிைஜ:
அvhயாth thணி ஜக³nhthயNhட² மமா ைவNhட² கNh²ரவ: ।
யthphரா³rhப⁴வநாத³வnhth◌⁴ய ஜட²ரா யாth³’chசி²காth³ ேவத⁴ஸாmh
யா காசிth ஸஹஸா மஹாஸுர kh³’ஹ sh² பிதாமய⁴th ॥ 5 ॥
vhடா³ விth³த⁴ வதா³nhய தா³நவ யேஶா நார தா⁴ ப⁴ட:

thைரயmh மடmh நnhநவ நshthைரவிkhரேமா விkhரம: ।
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யthphரshதாவ ஸiµchch²த th◌⁴வஜ ப vh’thதாnhத th³தா⁴nhதிபி: ◌⁴
shேராேதாபி: ◌⁴ ஸுரnh⁴ரShடஸு தி³ஶா ெஸௗேத⁴ஷு ேதா³⁴யேத ॥ 6 ॥
khேராதா⁴kh³நிmh ஜமத³kh³நி பீட³ந ப⁴வmh ஸnhதrhபயிShயnh khரமாth
அthராமபி ஸnhதத ய இமாmh th:ஸphத kh’thவ:திmh ।
த³thவா கrhமணி த³mh khவசந தாமாshகnhth³ய nh⁴mh வஸnh
அph³ரமNhயமபாகேரா ப⁴க³வாநாph³ரம கீடmh iµநி: ॥ 7 ॥
பாராவார பேயா விேஶாஷண கலா பாண காலாநல -

jhவாலா ஜால விஹார ஹா விஶிக² vhயாபார ேகா⁴ர khரம: ।
ஸrhவாவshத²ஸkh’thphரபnhந ஜநதா ஸmhரணக vhரதீ
த⁴rhேமா விkh³ரஹவாநத⁴rhம விரதிmh த⁴nhவீ ஸ தnhவீத ந: ॥ 8 ॥
ப²khகthெகௗரவ பThடண phரph◌⁴’தய: phராshத phரலmhபா³த³ய:
தாலாŋhகshய ததா²விதா⁴ வி’தயshதnhவnh ப⁴th³ராணி ந: ।
ரmh ஶrhகரேயவ யாபி⁴ரph’த²kh³⁴தா: phர⁴ைதrh³ண:

ஆெகௗமாரகமshவத³nhத ஜக³ேத kh’Shணshய தா: ேகலய: ॥ 9 ॥
நாதா²ையவ நம:பத³mh ப⁴வ நசிthைரசthர khரைம:
⁴ேயாபி⁴rh⁴வநாnhயநி ஹநா ேகா³பாய ேகா³பாயேத ।
காnhதீ³ ரகாய காய ப²ணி shபா²ர shப²டா வாகா -

ரŋhேகா³thஸŋhக³ விஶŋhக சŋhkhரம⁴ரா பrhயாயசrhயா யேத ॥ 10 ॥
பா⁴விnhயா த³ஶயா ப⁴வnhநிஹ ப⁴வ th◌⁴வmhஸாய ந: கlhபதாmh
கlhகீ விShiΝயஶshஸுத: க கதா² காShய லŋhகஷ: ।
நி:ேஶஷத கNhடேக திதேல தா⁴ரா ஜெலௗைக⁴rhth◌⁴வmh
த⁴rhமmh காrhதக³mh phரேராஹயதி யnhநிshthmhஶ தா⁴ராத⁴ர: ॥ 11 ॥
இchசா² ந விஹார கchச²ப மஹா ேபாthnh யth³’chசா²ஹேர
ரா வாமந ேராஷ ராம க காthshத² ேஹலா ஹnh ।
khடா³ வlhலவ கlhக வாஹந த³ஶா கlhகிnhநிதி phரthயஹmh
ஜlhபnhத: ஷா: நnhதி ⁴வநmh Nhெயௗக⁴ பNhயாப: ॥
விth³ேயாத³nhவதி ேவŋhகேடவரகெவௗ ஜாதmh ஜக³nhமŋhக³ளmh
ேத³ேவஶshய த³ஶாவதார விஷயmh shேதாthரmh விவேத ய: ।
வkhthேர தshய ஸரshவதீ ப³ஹு iµகீ² ப⁴khதி: பரா மாநேஸ
ஶுth³தி: ◌⁴ காபி தெநௗ தி³ஶாஸு த³ஶஸு kh²யாதி: ஶுபா⁴ jh’mhப⁴ேத ॥
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கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம: ॥

॥ nhயாஸ த³ஶகmh ॥

மாnh ேவŋhகட நாதா²rhய: கவிதாrhகிக ேகஸ ।
ேவதா³nhதா சாrhய வrhேயாேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³ ॥
அஹmh மth³ரண ப⁴ேரா மth³ரண ப²லmh ததா² ।
ந மம பேதேரேவthயாthமாநmh நிேபth³ ³த: ◌⁴ ॥ 1 ॥
nhயshயாmhயகிசந:மnhநiνேலாऽnhயவrhத: ।
விவாஸ phராrhத²நா rhவmh ஆthமரா ப⁴ரmh thவயி ॥ 2 ॥
shவா shவேஶஷmh shவவஶmh shவப⁴ரthேவந நிrhப⁴ரmh ।
shவத³thத shவதி⁴யா shவாrhத²mh shவshnh nhயshயதி மாmh shவயmh ॥ 3 ॥
மnhநபீ⁴Shட வரத³ thவாமsh ஶரணmh க³த: ।
ஏதth³ேத³ஹாவஸாேந மாmh thவthபாத³mh phராபய shவயmh ॥ 4 ॥
thவchேச²ஷthேவ shதி²ர தி⁴யmh thவthphராphthேயக phரேயாஜநmh ।
நிth³த⁴ காmhய ரதmh  மாmh நிthய கிŋhகரmh ॥ 5 ॥
ேத³வீ ⁴ஷண ேஹthயாதி³ ஜுShடshய ப⁴க³வmhshதவ ।
நிthயmh நிரபராேத⁴ஷு ைகŋhகrhேயஷு நிŋhவ மாmh ॥ 6 ॥
மாmh மதீ³யmh ச நிகி²லmh ேசதநாேசதநாthமகmh ।
shவைகŋhகrhேயாபகரணmh வரத³shவீ shவயmh ॥ 7 ॥
thவேத³கரயshய மம thவேமவ ககர ।
நphரவrhதய பாபாநி phரvh’thதாநி நிவrhதய ॥ 8 ॥
அkh’thயாநாmh ச கரணmh kh’thயாநாmh வrhஜநmh ச ேம ।
மshவ நிகி²லmh ேத³வ phரணதாrhதிஹர phரேபா⁴ ॥ 9 ॥
மாnh நியத பசாŋhக³mh மth³ரண ப⁴ராrhபணmh ।
அசீகரth shவயmh shவshnhநேதாऽஹஹ நிrhப⁴ர: ॥ 10 ॥
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ஸmhஸாராவrhத ேவக³ phரஶமந ஶுப⁴th³’kh³ேத³ஶிக phேரேதாऽஹmh
ஸnhthயkhேதாऽnhையபாையரiνசித சேதாShவth³ய
ஶாnhதாபி⁴ஸnhதி: ◌⁴ ।
நி:ஶŋhகshதthவth³’ShThயா நிரவதி⁴கத³யmh phராrhth²ய
ஸmhரகmh thவாmh
nhயshய thவthபாத³பth³ேம வரத³ நிஜப⁴ரmh நிrhப⁴ேரா நிrhப⁴ேயாऽsh ॥
கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம: ॥

॥ ஸுத³rhஶநாShடகmh ॥

மாnh ேவŋhகட நாதா²rhய: கவிதாrhகிக ேகஸ ।
ேவதா³nhதா சாrhய வrhேயாேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³ ॥
phரதிப⁴ட ேரணி பீ⁴ஷண வர ³ண shேதாம ⁴ஷண
ஜநிப⁴ய shதா²ந தாரண ஜக³த³வshதா²ந காரண ।
நிகி²ல ³Shகrhம கrhஶந நிக³ம ஸth³த⁴rhம த³rhஶந
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 1 ॥
ஶுப⁴ ஜக³th³ப மNhட³ந ஸுர க³ண thராஸ க²Nhட³ந
ஶத-மக² ph³ரம வnhதி³த ஶத-பத² ph³ரம நnhதி³த ।
phரதி²த விth³வthஸபத ப⁴ஜத³rh³th◌⁴nhய லத
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ॥ 2 ॥
sh²ட தjhஜால பிஜர ph’²-தர jhவால பஜர
பக³த phரthந விkh³ரஹ பத phரjhஞ ³rhkh³ரஹ ।
phரஹரண kh³ராம மNh³த பஜநthராண பNh³த
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 3 ॥
நிஜ பத³ phத ஸth³க³ண நிபதி⁴ shபீ²த ஷTh³ஜுண
நிக³ம நிrhvhட⁴ ைவப⁴வ நிஜ பர vhஹ ைவப⁴வ ।
ஹ ஹய th³ேவ தா³ரண ஹர ர phேலாஷ காரண
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ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 4 ॥
த³iνஜ விshதார கrhதந ஜநி தshரா விகrhதந
த³iνஜ விth³யா நிகrhதந ப⁴ஜத³விth³யா நிவrhதந ।
அமர th³’Shட shவ விkhரம ஸமர ஜுShட ph◌⁴ர khரம
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 5 ॥
phரதிiµகா²ட⁴ ப³nh⁴ர ph’² மஹா ேஹதி த³nhர
விகட மாயா ப³Shkh’த விவித⁴ மாலா பShkh’த ।
ph’² மஹாயnhthர தnhthத th³’ட⁴ த³யா தnhthர யnhthத
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 6 ॥
மத ஸmhபthஸத³ர வித ஸmhபthஷட³ர
ஷட³ர சkhர phரதிShத ஸகல தththவ phரதிShத ।
விவித⁴ ஸŋhகlhப கlhபக வி³த⁴ ஸŋhகlhப கlhபக
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 7 ॥
⁴வந ேநதshthரயீமய ஸவந ேதஜshthரயீமய
நிரவதி⁴ shவா³ சிnhமய நிகி²ல ஶkhேத ஜக³nhமய ।
அத விவ khயாமய ஶத விShவkh³ப⁴யாமய
ஜய ஜய  ஸுத³rhஶந ஜய ஜய  ஸுத³rhநந ॥ 8 ॥
th³விசShகத³mh phர⁴த ஸாரmh
படதாmh ேவŋhகடநாயக phரணீதmh
விஷேமऽபி மேநாரத:² phரதா⁴வnh
ந விஹnhேயத ரதா²ŋhக³⁴rhய³phத:

கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம: ॥

॥ ைவராkh³ய பசகmh ॥

ோணீ ேகாண ஶதாmhஶ பாலந கலா ³rhவார க³rhவாநல-

ுph◌⁴யthுth³ர நேரnhth³ர சா ரசநா த⁴nhயாnh ந மnhயாமேஹ ।
ேத³வmh ேஸவிேமவ நிசிiνமேஹ ேயாऽெஸௗ த³யா: ரா
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தா³நா iµShiµேச ேசல iµநேய த³thேத shம விthேதஶதாmh ॥ 1 ॥
லmh கிமநலmh ப⁴ேவத³நலெமௗத³ரmh பா³தி⁴mh
பய: phரsh’தி ரகmh கிiµ ந தா⁴ரகmh ஸாரஸmh ।
அயthந மல மlhலகmh பதி² படchசரmh கchசரmh
ப⁴ஜnhதி வி³தா⁴ iµதா⁴ யஹஹ த:த: ॥ 2 ॥
jhவல ஜலதி⁴ khேராட³ khட³thkh’பீட³ ப⁴வ phரபா⁴-
phரதிப⁴ட ப jhவாலா மாலாேலா ஜட²ராநல: ।
th’ணமபி வயmh ஸாயmh ஸmh²lhல மlh மதlhகா
பமலiµசா வாசா யாசாமேஹ ந மவராnh ॥ 3 ॥
³வர th³வார ப³rhவிதrhதி³கா-
³ராகாைய ரசிேதாऽயமஜ: ।
யத³ஜநாப⁴mh நிரபாயமshதி ேம
த⁴நஜய shயnhத³ந ⁴ஷணmh த⁴நmh ॥ 4 ॥
ஶர பதநாவதி⁴ phர⁴ நிேஷவபாத³நாth
அபி³nhத⁴ந த⁴நஜய phரஶமத³mh த⁴நmh த³nhத⁴நmh ।
த⁴நஜய விவrhத⁴நmh த⁴நiµ³ட⁴ ேகா³வrhத⁴நmh
ஸுஸாத⁴நமபா³த⁴நmh ஸுமநஸாmh ஸமாராத⁴நmh ॥ 5 ॥
நாshதி பிthராrhதmh கிசிnhந மயா கிசிதா³rhதmh ।
அshதி ேம ஹshதி ைஶலாkh³ேர வsh ைபதாமஹmh த⁴நmh ॥ 6 ॥

॥ shதி: ॥

மாநாதீத phரதி²த விப⁴வாmh மŋhக³ளmh மŋhக³ளாநாmh
வ: பீ²mh ம⁴ விஜயிேநா ⁴ஷயnhதீmh shவகாnhthயா ।
phரthயாiνரவிக மம phராrhதி²நீநாmh phரஜாநாmh
ேரேயா rhதி யமஶரணshthவாmh ஶரNhயாmh phரபth³ேய ॥ 1 ॥
ஆவிrhபா⁴வ: கலஶ ஜலதா⁴வth◌⁴வேர வாபி யshயா:
shதா²நmh யshயா:ஸரஜ வநmh விShiΝ வ:shத²லmh வா ।
⁴மா யshயா ⁴வநமகி²லmh ேத³வி தி³vhயmh பத³mh வா
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shேதாக phரjhைஞரநவதி⁴ ³shயேஸ ஸா கத²mh thவmh ॥ 2 ॥
shேதாதvhயthவmh தி³ஶதி ப⁴வதீ ேத³பி: ◌⁴ shயமாநா
தாேமவ thவாமநிதர க³தி:shேதாமாஶmhஸமாந: ।
th³தா⁴ரmhப: ◌⁴ ஸகல ⁴வந லாக⁴நீேயா ப⁴ேவயmh
ேஸவாேபா தவ சரணேயா: ேரயேஸ கshய ந shயாth ॥ 3 ॥
யthஸŋhகlhபாth³ப⁴வதி கமேல யthர ேத³nhயஷாmh
ஜnhம shேத²ம phரலய ரசநா ஜŋhக³மாஜŋhக³மாநாmh ।
தth கlhயாணmh கிமபி யநாேமகலயmh ஸமாெதௗ⁴
rhணmh ேதஜ:sh²ரதி ப⁴வதீ பாத³லாா ரஸாŋhகmh ॥ 4 ॥
நிShphரthஹ phரணய க⁴தmh ேத³வி நிthயாநபாயmh
விShiΝshthவmh ேசthயநவதி⁴³ணmh th³வnhth³வமnhேயாnhய லயmh ।
ேஶஷசிthதmh விமல மநஸாmh ெமௗலயச தீநாmh
ஸmhபth³யnhேத விஹரண விெதௗ⁴ யshய ஶyhயா விேஶஷா: ॥ 5 ॥
உth³ேத³யthவmh ஜநநி ப⁴ஜேதாjh²ேதாபாதி⁴ க³nhத⁴mh
phரthயkh³ேப ஹவி வேயாேரக ேஶthவ ேயாகா³th ।
பth³ேம பthshதவ ச நிக³ைமrhநிthயமnhவிShயமாே
நாவchேச²த³mh ப⁴ஜதி மமா நrhதயnh மாநஸmh ந: ॥ 6 ॥
பயnhதீஷு திஷு பத:ஸூ ph³’nhேத³ந ஸாrhத⁴mh
மth◌⁴ேய kh’thய th³ண ப²லகmh நிrhத shதா²ந ேப⁴த³mh ।
விவாதீ⁴ஶ phரணயிநி ஸதா³ விph◌⁴ரம th³த vh’thெதௗ
ph³ரேமஶாth³யா த³த⁴தி வேயார ஶார phரசாரmh ॥ 7 ॥
அshேயஶாநா thவம ஜக³த:ஸmhரயnhதீ iµnhத³mh
ல: பth³மா ஜலதி⁴ தநயா விShiΝ பthநீnhதி³ேரதி ।
யnhநாமாநி தி பபnhேயவமாவrhதயnhேதா
நாவrhதnhேத ³த பவந phேரேத ஜnhம சkhேர ॥ 8 ॥
thவாேமவாஹு: கதிசித³பேர thவthphயmh ேலாகநாத²mh
கிmh ைதரnhத: கலஹ மைந: கிசி³thதீrhய மkh³ைந: ।
thவthஸmhphthைய விஹரதி ஹெரௗ ஸmhiµகீ²நாmh தீநாmh
பா⁴வாெடௗ⁴ ப⁴க³வதி வாmh த³mhபதீ ைத³வதmh ந: ॥ 9 ॥

tstotra.pdf 17



shேதாthராதி³

ஆபnhநாrhதி phரஶமந விெதௗ⁴ ப³th³த⁴ தீ³shய விShே:

ஆசkh²shthவாmh phய ஸஹசைமகமthேயாபபnhநாmh ।
phரா³rhபா⁴ைவரபி ஸம தiν: phராth◌⁴வமnhவீயேஸ thவmh
³ேராthphைதவ ம⁴ரதா ³kh³த⁴ராேஶshதரŋhைக:³ ॥ 10 ॥
த⁴thேத ேஶாபா⁴mh ஹ மரகேத தாவகீ rhதிராth³யா
தnhவீ ŋhக³shதநப⁴ர நதா தphத ஜாmh³நதா³பா⁴ ।
யshயாmh க³chச²nhthத³ய விலையrhநிthயமாநnhத³nhெதௗ⁴
இchசா² ேவேகா³lhலத லஹ விph◌⁴ரமmh vhயkhதயshேத ॥ 11 ॥
ஆஸmhஸாரmh விததமகி²லmh வாŋhமயmh யth³வி⁴தி:
யth³ ph◌⁴ ப⁴ŋhகா³th ஸும த⁴iνஷ: கிŋhகேரா ேம த⁴nhவா ।
யshயாmh நிthயmh நயந ஶதைகேரக லேயா மேஹnhth³ர:
பth³ேம தாஸாmh பணதிரெஸௗ பா⁴வ ேலைஶshthவதீ³ைய: ॥ 12 ॥
அkh³ேர ப⁴rh:ஸரஜ மேய ப⁴th³ர பீேட² நிஷNhmh
அmhேபா⁴ ராேஶரதி⁴க³த ஸுதா⁴ ஸmhphலவா³thதி²தாmh thவாmh ।
Shபாஸார shத²கி³த ⁴வைந: Shகலாவrhதகாth³ைய:
kh’phதாரmhபா:◌⁴ கநக கலைஶரph◌⁴யசnh க³ேஜnhth³ரா: ॥ 13 ॥
ஆேலாkhய thவாமmh’த ஸஹேஜ விShiΝ வ:shத²லshதா²mh
ஶாபாkhராnhதா: ஶரணமக³மnh ஸாவேராதா: ◌⁴ ஸுேரnhth³ரா: ।
லph³th◌⁴வா ⁴யshth⁴வநத³mh லதmh thவthகடாை:

ஸrhவாகார shதி²ர ஸiµத³யாmh ஸmhபத³mh நிrhவிஶnhதி ॥ 14 ॥
ஆrhத thராண vhரதிபி⁴ரmh’தாஸார நீலாmh³வாைஹ:

அmhேபா⁴ஜாநாiµஷ ஷதாமnhதரŋhைக³ரபாŋhைக:³ ।
யshயாmh யshயாmh தி³ஶி விஹரேத ேத³வி th³’Shshthவதீ³யா
தshயாmh தshயாமஹமஹகாmh தnhவேத ஸmhபேதா³கா: ◌⁴ ॥ 15 ॥
ேயாகா³ரmhப⁴ thவத மநேஸா Shமைத³காnhthய khதmh
த⁴rhமmh phராphmh phரத²மஹ ேய தா⁴ரயnhேத த⁴நாயாmh ।
ேதஷாmh ⁴ேமrhத⁴நபதிkh³’ஹாத³mhப³ராத³mh³ேத⁴rhவா
தா⁴ரா நிrhயாnhthயதி⁴கமதி⁴கmh வாசி²தாநாmh வஸூநாmh ॥ 16 ॥
ேரயshகாமா: கமலநிலேய சிthரமாmhநாய வாசாmh
டா³பீட³mh தவ பத³ க³mh ேசதஸா தா⁴ரயnhத: ।
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ச²thர chசா²யா ஸுப⁴க³ ஶிரஸசாமர shேமர பாrhவா:
லாகா⁴ஶph³த³ ரவண iµதி³தா:shரkh³விண:ஸசரnhதி ॥ 17 ॥
ஊகrhmh ஶலமகி²லmh ேஜமாதீ³நராதீnh
³கrhmh ³த நிவஹmh thயkhமாth³யாமவிth³யாmh ।
அmhப³shதmhபா³வதி⁴க ஜநந kh³ராம மாnhத ேரகா²mh
ஆலmhப³nhேத விமல மநேஸா விShiΝ காnhேத த³யாmh ேத ॥ 18 ॥
ஜாதாகாŋhா ஜநநி வேயாேரக ேஸவாதி⁴காேர
மாயாட⁴mh விப⁴வமகி²லmh மnhயமாநாshth’ய ।
phthைய விShேshதவ ச kh’திந: phதிமnhேதா ப⁴ஜnhேத
ேவலாப⁴ŋhக:³ phரஶமந ப²லmh ைவதி³கmh த⁴rhமேஸmh ॥ 19 ॥
ேஸேவ ேத³வி thத³ஶ மலா ெமௗ மாலாrhசிதmh ேத
th³தி⁴ ேthரmh ஶத விபதா³mh ஸmhபதா³mh பாத³ பth³மmh ।
யshnhநீஷnhநத ஶிரேஸா யாபயிthவா ஶரmh
வrhதிShயnhேத விதம பேத³ வாஸுேத³வshய த⁴nhயா: ॥ 20 ॥
ஸாiνphராஸ phரகத த³ைய:ஸாnhth³ர வாthஸlhய தி³kh³ைத: ◌⁴
அmhப³shநிkh³ைத⁴ரmh’த லஹ லph³த⁴ ஸph³ரயசrhயஈ: ।
த⁴rhேம தாப thர ய விரசிேத கா³ட⁴ தphதmh ணmh மாmh
ஆகிசnhய kh³லபிதமநைக⁴ராrhth³ரேயதா:² கடாை: ॥ 21 ॥
ஸmhபth³யnhேத ப⁴வ ப⁴ய த பா⁴நவshthவthphரஸாதா³th
பா⁴வா:ஸrhேவ ப⁴க³வதி ஹெரௗ ப⁴khதிiµth³ேவலயnhத: ।
யாேச கிmh thவாமஹஹ யத: ஶீதேலாதா³ர ஶீலா
⁴ேயா ⁴ேயா தி³ஶ மஹதாmh மŋhக³ளாநாmh phரப³nhதா⁴nh ॥ 22 ॥
மாதா ேத³வி thவம ப⁴க³வாnh வாஸுேத³வ: பிதா ேம
ஜாத: ேஸாऽஹmh ஜநநி வேயாேரகலயmh த³யாயா: ।
த³thேதா Shமthபஜநதயா ேத³ஶிைகரphயதshthவmh
கிmh ேத ⁴ய: phயதி கில shேமர வkhthரா விபா⁴ ॥ 23 ॥
கlhயாநாமவிகல நிதி: ◌⁴ காऽபி காNhய மா
நிthயாேமாதா³ நிக³ம வசஸாmh ெமௗ மnhதா³ர மாலா ।
ஸmhபth³தி³vhயா ம⁴ விஜயிந:ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³ ேம
ைஸஷா ேத³வீ ஸகல ⁴வந phராrhத²நா காமேத⁴iν: ॥ 24 ॥
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உபசித ³ ப⁴khேதthதி²தmh ேவŋhகேடஶாth
க கஷ நிvh’ththைய கlhபமாநmh phரஜாநாmh ।
ஸரஜ நிலயாயா:shேதாthரேமதth பட²nhத:
ஸகல ஶல மா:ஸாrhவெபௗ⁴மா ப⁴வnhதி ॥ 25 ॥

॥ ேகா³தா³shதி: ॥

விShiΝசிthத ல நnhத³ந கlhபவlhmh
ரŋhக³ராஜ ஹசnhத³ந ேயாக³ th³’யmh ।
ஸாாth ஶமாmh கணயா கமலாவாnhயாmh
ேகா³தா³மநnhயஶரண: ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 1 ॥
ைவேத³ஶிக: தி கி³ராமபி ⁴யநாmh
வrhேணஷு மாதி மமா ந  மாth³’ஶாmh ேத ।
இthத²mh வித³nhதமபி மாmh ஸஹைஸவ ேகா³ேத³
ெமௗந th³ேஹா iµக²ரயnhதி ³shthவதீ³யா: ॥ 2 ॥
thவthphேரயஸ: ரவணேயாரmh’தாயமாநாmh
lhயாmh thவதீ³ய மணி ர ஶிதாநாmh ।
ேகா³ேத³ thவேமவ ஜநநி thவத³பி⁴Shடவாrhஹாmh
வாசmh phரஸnhந ம⁴ராmh மம ஸmhவிேத⁴ ॥ 3 ॥
kh’Shnhவேயந த³த⁴தீmh யiµநாiνபா⁴வmh
தீrhைத²rhயதா²வத³வகா³ய ஸரshவதீmh ேத ।
ேகா³ேத³ விகshவர தி⁴யாmh ப⁴வதீ கடாாth
வாச:sh²ரnhதி மகரnhத³iµச: கவீநாmh ॥ 4 ॥
அshமாth³’ஶாமபkh’ெதௗ சிர தீ³தாநாmh
அநாய ேத³வி த³யேத யத³ெஸௗ iµnhத:³ ।
தnhநிசிதmh நியதshதவ ெமௗ தா³mhநா
தnhth நிநாத³ம⁴ைரச கி³ராmh நி³mhைப: ◌⁴ ॥ 5 ॥
ேஶாऽத⁴ேரऽபி சேயாரபி ŋhக³ப⁴th³ரா
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வாசாmh phரவாஹநிவேஹऽபி ஸரshவதீ thவmh ।
அphராkh’ைதரபி ரைஸrhவிரஜா shவபா⁴வாth
ேகா³தா³ऽபி ேத³வி கrhநiν நrhமதா³ऽ ॥ 6 ॥
வlhகத: ரவணேதா வஸுதா⁴thமநshேத
ஜாேதா ப³⁴வ ஸ iµநி: கவி ஸாrhவெபௗ⁴ம: ।
ேகா³ேத³ கிமth³⁴தத³mh யத³ shவத³nhேத
வkhthராரவிnhத³ மகரnhத³ நிபா:◌⁴ phரப³nhதா: ◌⁴ ॥ 7 ॥
ேபா⁴khmh தவ phயதமmh ப⁴வதீவ ேகா³ேத³
ப⁴khதிmh நிஜாmh phரணய பா⁴வநயா kh³’ணnhத: ।
உchசாவைசrhவிரஹ ஸŋhக³மைஜத³nhைத:
ஶ ◌்’ŋhகா³ரயnhதி ’த³யmh ³ரவshthவதீ³யா: ॥ 8 ॥
மாத:ஸiµthதி²தவதீமதி⁴ விShiΝசிthதmh
விேவாபvhயமmh’தmh வசஸா ³ஹாநாmh ।
தாபchசி²த³mh ம ேசவ rhதிமnhயாmh
ஸnhத: பேயாதி⁴ ³:ஸஹஜாmh வி³shthவாmh ॥ 9 ॥
தாதsh ேத ம⁴பி⁴த:³shதி ேலஶ வயாth
கrhmh’ைத:shதி ஶைதரநவாphத rhவmh ।
thவnhெமௗ க³nhத⁴ ஸுப⁴கா³iµப’thய மாலாmh
ேலேப⁴ மஹthதர பதா³iν³ணmh phரஸாத³mh ॥ 10 ॥
தி³kh த³ऽபி ப பkhthம Nhய லph◌⁴யாth
ஸrhேவாthதரா ப⁴வதி ேத³வி தவாவதாராth ।
யthைரவ ரŋhக³பதிநா ப³ஹுமாந rhவmh
நிth³ராநாபி நியதmh நிதா: கடாா: ॥ 11 ॥
phராேயண ேத³வி ப⁴வதீ vhயபேத³ஶ ேயாகா³th
ேகா³தா³வ ஜக³தி³த³mh பயஸா நீேத ।
யshயாmh ஸேமthய ஸமேயஷு சிரmh நிவாஸாth
பா⁴கீ³ரதீ² phரph◌⁴’தேயாऽபி ப⁴வnhதி Nhயா: ॥ 12 ॥
நாேக³ ஶய:ஸுதiν பரத:² கத²mh ேத
ஜாத:shவயmhவர பதி: ஷ: ராண: ।
ஏவmh விதா: ◌⁴ ஸiµசிதmh phரணயmh ப⁴வthயா:
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ஸnhத³rhஶயnhதி பஹாஸ கி³ர:ஸகீ²நாmh ॥ 13 ॥
thவth³⁴khத மாlhய ஸுரபீ⁴kh’த சா ெமௗேல:

thவா ⁴ஜாnhதர க³தாமபி ைவஜயnhதீmh ।
பthshதேவவ த:² phரதிகா⁴த ேலாலா:
ப³rhஹாதபthர சிமாரசயnhதி ph◌⁴’ŋhகா:³ ॥ 14 ॥
ஆேமாத³வthயபி ஸதா³’த³யmh க³மாऽபி
ராகா³nhவிதாऽபி லதாऽபி ³ேthதராऽபி ।
ெமௗ shரஜா தவ iµnhத³ கிட பா⁴ஜா
ேகா³ேத³ ப⁴வthயத⁴தா க² ைவஜயnhதீ ॥ 15 ॥
thவnhெமௗ தா³மநி விேபா: ◌⁴ ஶிரஸா kh³’ேத
shவchச²nhத³ கlhபித ஸபீதி ரஸ phரேமாதா:³ ।
மஜு shவநா ம⁴ ேஹா வித³:◌⁴ shவயmh ேத
shவாயmhவரmh கமபி மŋhக³ள rhய ேகா⁴ஷmh ॥ 16 ॥
விவாயமாந ரஜஸா கமேலந நாெபௗ⁴
வ:shத²ேல ச கமலா shதந சnhத³ேநந ।
ஆேமாதி³ேதாऽபி நிக³ைமrhவி⁴ரŋhkh◌⁴ kh³ேம
த⁴thேத நேதந ஶிரஸா தவ ெமௗ மாலாmh ॥ 17 ॥
டா³ பேத³ந பkh³’ய தேவாthதயmh
மாலாமபி thவத³லைகரதி⁴வாshய த³thதாmh ।
phராேயண ரŋhக³பதிேரஷ பி³ப⁴rhதி ேகா³ேத³
ெஸௗபா⁴kh³ய ஸmhபத³பி⁴ேஷக மஹாதி⁴காரmh ॥ 18 ॥
ŋhைக³ரkh’thம கி³ர:shவயiµthதமாŋhைக:³
யmh ஸrhவக³nhத⁴ இதி ஸாத³ரiµth³வஹnhதி ।
ஆேமாத³மnhயமதி⁴க³chச²தி மாகாபி: ◌⁴
ேஸாऽபி thவதீ³ய லாலக வாதாபி: ◌⁴ ॥ 19 ॥
த⁴nhேய ஸமshத ஜக³தாmh பிthதமாŋhேக³
thவnhெமௗமாlhய ப⁴ர ஸmhப⁴ரேணந ⁴ய: ।
இnhதீ³வர shரஜவாத³த⁴தி thவதீ³யாநி
ஆேககராணி ப³ஹுமாந விேலாகிதாநி ॥ 20 ॥
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ரŋhேக³வரshய தவ ச phரணயாiνப³nhதா⁴th
அnhேயாnhய மாlhய பvh’thதிமபி⁴Shவnhத: ।
வாசாலயnhதி வஸுேத⁴ ரகாshthேலாகீmh
nhநாதி⁴கthவ ஸமதா விஷையrhவிவாைத:³ ॥ 21 ॥
³rhவா த³ல phரதிமயா தவ ேத³ஹ காnhthயா
ேகா³ேராசநா சிரயா ச ேசnhதி³ராயா: ।
ஆத³iν²த ஶிகா²வல கNhட² ேஶாப⁴mh
மாŋhக³lhயத³mh phரணமதாmh ம⁴ைவ கா³thரmh ॥ 22 ॥
அrhchயmh ஸமrhchய நியைமrhநிக³ம phரஸூைந:
நாத²mh thவயா கமலயா ச ஸேமயிவாmhஸmh ।
மாதசிரmh நிரவிஶnh நிஜமாதி⁴ராjhயmh
மாnhயா மiν phரph◌⁴’தேயாऽபி மதshேத ॥ 23 ॥
ஆrhth³ராபராதி⁴நி ஜேநऽphயபி⁴ரrhத²mh
ரŋhேக³வரshய ரமயா விநிேவth³யமாேந ।
பாrhேவ பரthர ப⁴வதீ யதி³ தthர நாth
phராேயண ேத³வி வத³நmh பவrhதிதmh shயாth ॥ 24 ॥
ேகா³ேத³³ணரபநயnh phரணதாபராதா⁴nh
ph◌⁴ேப ஏவ தவ ேபா⁴க³ ரஸாiνல: ।
கrhமாiνப³nhதி⁴ ப²ல தா³ந ரதshய ப⁴rh:

shவாதnhthrhய ³rhvhயஸந மrhம பி⁴தா³ நிதா³நmh ॥ 25 ॥
ரŋhேக³ தth³³ணவேதா ரமையவ ேகா³ேத³
kh’Shmh³த³shய க⁴தாmh kh’பயா ஸுvh’ShThயா ।
ெதௗ³rhக³thய ³rhவிஷ விநாஶ ஸுதா⁴ நதீ³mh thவாmh
ஸnhத:phரபth³ய ஶமயnhthயசிேரண தாபாnh ॥ 26 ॥
ஜாதாபராத⁴மபி மாமiνகmhphய ேகா³ேத³
ேகா³phth யதி³ thவம khதத³mh ப⁴வthயா: ।
வாthஸlhய நிrhப⁴ரதயா ஜநநீ மாரmh
shதnhேயந வrhத⁴யதி த³Shட பேயாத⁴ராऽபி ॥ 27 ॥
ஶதமக² மணி நீலா சா கlhஹார ஹshதா
shதந ப⁴ர நதாŋhகீ³ஸாnhth³ர வாthஸlhய nh: ◌⁴ ।
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அலக விநிதாபி:◌⁴ shரkh³பி⁴ராkh’Shட நாதா²
விலஸ ’தி³ ேகா³தா³ விShiΝசிthதாthமஜா ந: ॥ 28 ॥
இதி விகத ப⁴khேதthதி²தாmh ேவŋhகேடஶாth
ப³ஹு³ண ரமணீயாmh வkhதி ேகா³தா³shதிmh ய: ।
ஸ ப⁴வதி ப³ஹுமாnhய:மேத ரŋhக³ப⁴rh:

சரண கமல ேஸவாmh ஶாவதீமph◌⁴ைபShயnh ॥ 29 ॥

॥ ச:shேலாகீ ॥

காnhதshேத ேஷாthதம: ப²ணிபதி: ஶyhயாऽஸநmh வாஹநmh
ேவதா³thமா விஹேக³வேரா யவநிகா மாயா ஜக³nhேமாநீ ।
ph³ரேமஶாதி³ஸுரvhரஜ:ஸத³யித: thவth³தா³ஸதா³க³ண:

thேயவ ச நாம ேத ப⁴க³வதி ! ph³ம: கத²mh thவாmh வயmh ॥ 1 ॥
யshயாshேத மமாநமாthமந இவ thவth³வlhலேபா⁴ऽபி phர: ◌⁴
நாலmh மாயthதயா நிரவதி⁴mh நிthயாiνலmh shவத: ।
தாmh thவாmh தா³ஸ இதி phரபnhந இதி ச shேதாShயாmhயஹmh நிrhப⁴ய:
ேலாைகேகவ ! ேலாகநாத²த³யிேத ! தா³nhேத த³யாmh ேத வித³nh ॥ 2 ॥
ஈஷth thவthகநிணஸுதா⁴ஸnh⁴th³ரயேத
நShடmh phராkh தத³லாப⁴தshth⁴வநmh ஸmhphரthயநnhேதாத³யmh ।
ேரேயா ந யரவிnhத³ேலாசநமந:காnhதாphரஸாதா³th³’ேத
ஸmhsh’thயரைவShணவாth◌⁴வஸு nh’mh ஸmhபா⁴vhயேத கrhசிth ॥ 3 ॥
ஶாnhதாநnhதமஹாவி⁴தி பரமmh யth³ ph³ரம பmh ஹேர:
rhதmh ph³ரம தேதாऽபி தthphயதரmh பmh யத³thயth³⁴தmh ।
யாnhயnhயாநி யதா²ஸுக²mh விஹரேதா பாணி ஸrhவாணி தா -

nhயாஹு:shைவரநபபவிப⁴ைவrhகா³ேடா⁴ப³டா⁴நி ேத ॥ 4 ॥

॥ நnhத³நnhத³ந kh’ShShடகmh ॥
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ப⁴ேஜ vhரைஜகமNhட³நmh ஸமshதபாபக²Nhட³நmh
shவப⁴khதசிthதரஜநmh ஸைத³வ நnhத³நnhத³நmh ।
ஸுபிchச²³chச²-மshதகmh ஸுநாத³ேவiΝஹshதகmh
அநŋhக³ரŋhக³ஸாக³ரmh நமா kh’Shண-நாக³ரmh ॥ 1 ॥
மேநாஜ-க³rhவேமாசநmh விஶால-ேலால-ேலாசநmh
வி⁴தேகா³பேஶாசநmh நமா பth³மேலாசநmh ।
கராரவிnhத³⁴வரmh shதாவேலாகஸுnhத³ரmh
மேஹnhth³ரமாநதா³ரணmh நமா kh’Shணவாரணmh ॥ 2 ॥
கத³mhப³ஸூநNhட³லmh ஸசாக³Nhட³மNhட³லmh
vhரஜாŋhக³ைநகவlhலப⁴mh நமா kh’Shண-³rhலப⁴mh ।
யேஶாத³யா ஸேமாத³யா ஸேகா³பயா ஸநnhத³யா
தmh ஸுைக²கதா³யகmh நமா ேகா³பநாயகmh ॥ 3 ॥
ஸைத³வ பாத³பŋhகஜmh மதீ³யமாநேஸ நிஜmh
த³தா⁴நiµthதமாலகmh நமா நnhத³பா³லகmh ।
ஸமshதேதா³ஷ-ேஶாஷணmh ஸமshதேலாகேபாஷணmh
ஸமshதேகா³ப-மாநஸmh நமா kh’Shணலாலஸmh ॥ 4 ॥
⁴ேவா ப⁴ராவதாரகmh ப⁴வாph³தி⁴கrhணதா⁴ரகmh
யேஶாமதீ-கிஶூ-ரகmh நமா ³kh³த⁴ேசாரகmh ।
th³’க³nhதகாnhதப⁴ŋhகி³நmh ஸதா³ஸதா³லஸŋhகி³நmh
தி³ேநதி³ேந நவmh நவmh நமா நnhத³ஸmhப⁴வmh ॥ 5 ॥
³கரmh ஸுகா²கரmh kh’பாகரmh kh’பாவரmh
ஸுரth³விஷ-nhநிகnhத³நmh நமா ேகா³பநnhத³நmh ।
நவீநேகா³பநாக³ரmh நவீநேக-லmhபடmh
நமா ேமக⁴ஸுnhத³ரmh த³thphரபா⁴லஸthபடmh ॥ 6 ॥
ஸமshதேகா³பநnhத³நmh ’த³mh³ைஜகேமாஹநmh
நமா ஜமth◌⁴யக³mh phரஸnhநபா⁴iνேஶாப⁴நmh ।
நிகாம-காமதா³யகmh th³’க³nhதசா-ஸாயகmh
ரஸாலேவiΝ-கா³யகmh நமா ஜநாயகmh ॥ 7 ॥
வித³kh³த⁴-ேகா³பிகா-மேநா-மேநாjhஞதlhப-ஶாயிநmh
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நமா ஜகாநேந phரvh’th³த⁴-வநி-பாயிநmh ।
யதா³ ததா³ யதா² ததா² தைத²வ kh’Shணஸthகதா²
மயா ஸைத³வ கீ³யதாmh ததா² kh’பா விதீ⁴யதாmh ।
phரமாணிகாShடகth³வயmh ஜபthயதீ⁴thய ய: மாnh
ப⁴ேவth ஸ நnhத³நnhத³ேந ப⁴ேவ ப⁴ேவ ஸுப⁴khதிமாnh ॥ 8 ॥

॥ க³ேஜnhth³ர ேமாmh ॥

kh³ராஹkh³ரshேத க³ேஜnhth³ேர வதி ஸரப⁴ஸmh தாrhய மாய தா⁴வnh
vhயா⁴rhணnh மாlhய⁴ஷா வஸந பகேரா ேமக⁴ க³mhபீ⁴ர ேகா⁴ஷ: ।
ஆபி³ph◌⁴ராே ரதா²ŋhக³mh ஶரம மப⁴யmh ஶŋhக² சாெபௗ ஸேக²ெடௗ
ஹshைத: ெகௗேமாத³கீ மphயவ ஹரஸா வmhஹஸாmh ஸmhஹேதrhந: ॥
நkhராkhராnhேத கnhth³ேர iµளித நயேந ல ேலதிகி²nhேந
நாஹmh நாஹmh நசாஹmh ந ச ப⁴வதி நshதாth³’ேஶா மாth³’ேஶஷு
இthேயவmh thயkhதஹshேத ஸபதி³ஸுரக³ேண பா⁴வ ஶூnhேய ஸமshேத
லmh யthphரா³ராth ஸ தி³ஶ ப⁴க³வாnh மŋhக³ளmh ஸnhததmh ந: ॥

॥ ேலாகthரயmh ॥

phராத:shமரா ப⁴வபீ⁴தி மஹாrhதி ஶாnhthைய
நாராயணmh க³ட³ வாஹந மஜநாப⁴mh ।
kh³ராஹாபி⁴ ⁴த மத³வாரண iµkhதி ேஹmh
சkhராத⁴mh தண வாஜ பthரேநthரmh ॥
phராதrhநமா மநஸா வசஸா ச rhth◌⁴நா
பாதா³ரவிnhத³ க³ளmh பரமshய mhஸ: ।
நாராயணshய நரகாrhணவ தாரணshய
பாராயண phரவண விphர பராயணshய ॥
phராதrhப⁴ஜா ப⁴ஜதா மப⁴யmh கரmh தmh
phராkh ஸrhவ ஜnhம kh’த பாப ப⁴யாபiνthைய ।
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ேயா kh³ராஹவkhthர பதிதாnhkh◌⁴ க³ேஜnhth³ர ேகா⁴ர
ேஶாக phரஶந கேரா th◌⁴’த ஶŋhக² சkhர: ॥
ேலாகthரயத³mh Nhயmh phராதthதா²ய ய: பேட²th
ேலாகthரய ³shதshைம த³th◌⁴யாதா³thமபத³mh ஹ: ॥
ஸrhவmh  kh’Shrhபணமsh
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