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Shri Lalitatripurasundari Hridayastotram

லதாthரஸுnhத³’த³யshேதாthரmh

॥ லதாthரஸுnhத³rhைய நம: ॥
॥ அத²மth லதாthரஸுnhத³’த³யshேதாthரஸாத⁴நா ॥
ௐ ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶmh th³விேநthரmh கநிதி⁴mh ।
வராப⁴யகரmh வnhேத³³mh ஶிவபிணmh ॥ 1॥
ப⁴khதாjhஞாநதேமாபா⁴iνmh rhth◌⁴நி பŋhகஜஸmhshதி²தmh ।
ஸதா³ஶிவமயmh நிthயmh ³mh phரணமாmhயஹmh ॥ 2॥
விth³யாmh ஜக³தாmh தா⁴thmh ஸrhக³shதி²திலேயவmh ।
நமா லதாmh நிthயmh மஹாthரஸுnhத³mh ॥ 3॥
பி³nh³thேகாணஸmhkhதmh வஸுேகாணஸமnhவிதmh ।
த³ஶேகாணth³வேயாேபதmh ⁴வநாரஸமnhவிதmh ॥ 4॥
த³லாShடகஸேமாேபதmh த³லேஷாட³ஶகாnhவிதmh ।
vh’thதthரயாnhவிதmh ⁴ஸத³நthரய⁴தmh ॥ 5॥
நமா லதாசkhரmh ப⁴khதாநாேமததி³Shடத³mh ।
அmh’தாmhேபா⁴நிெதௗ⁴ தthர ரthநth³வீபmh நமாmhயஹmh ॥ 6॥
நாநாvh’மேஹாth³யாநmh வnhேத³ऽஹmh கlhபவாகாmh ।
ஸnhதாநவாகாmh வnhேத³ஹசnhத³நவாகாmh ॥ 7॥
மnhதா³ரவாகாmh வnhேத³ பாஜாதாkh²யவாகாmh ।
நமா தவ ேத³ேவஶி கத³mhப³வநவாகாmh ॥ 8॥
Shபராக³மஹாரthநphராகாரmh phரணமாmhயஹmh ।
பth³மராகா³kh²யமணிபி:◌⁴ phராகாரmh ஸrhவதா³ ப⁴ேஜ ॥ 9॥
ேகா³ேமத³ரthநphராகாரmh வjhரphராகாரமாரேய ।
ைவ³rhயரthநphராகாரmh phரணமா தேவவ ॥ 10॥
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லதாthரஸுnhத³’த³யshேதாthரmh

இnhth³ரநீலாkh²யரthநாநாmh phராகாரmh phரணமாmhயஹmh ।
iµkhதாரthநமயmh ைசவ phராகாரmh ஸrhவதா³ ப⁴ேஜ ॥ 11॥
மரகதாkh²யமஹாரthநphராகாராய நமshதவ ।
விth³மாkh²யமஹாரthநphராகாரmh  தவாரேய ॥ 12॥
மாணிkhயமNhட³பmh வnhேத³ஸஹshரshதmhப⁴மNhட³பmh ।
லேத தவ ேத³ேவஶி ப⁴ஜாmhயmh’தவாபிகாmh ॥ 13॥
ஆநnhத³வாபிகாmh வnhேத³ ப⁴ேஜ ைசவ விமrhஶிகாmh ।
ப⁴ேஜ பா³லாதேபாth³கா³ரmh சnhth³ேகாth³கா³ரமாரேய ॥ 14॥
மஹாஶ ◌்’ŋhகா³ரபகா²mh மஹாபth³மாடவீmh ப⁴ேஜ ।
சிnhதாமணிமஹாரthநkh³’ஹராஜmh நமாmhயஹmh ॥ 15॥
rhவாmhநாயமயmh rhவth³வாரmh ேத³வி ப⁴ஜா ேத ।
த³mhநாய பmh ேத த³ணth³வாரமாரேய ॥ 16॥
நமா ேத பரmh th³வாரmh பசிமாmhநாயபகmh ।
வnhேத³ऽஹiµthதரmh th³வாரiµthதராmhநாயபகmh ॥ 17॥
ஊrhth◌⁴வாmhநாயமऽஹmh வnhேத³ஊrhth◌⁴வth³வாரmh ேலவ ।
லேத தவ ேத³ேவஶி மஹாmhஹாஸநmh ப⁴ேஜ ॥ 18॥
ph³ரமாthமகமசபாத³ேமகmh தவ நமாmhயஹmh ।
ஏகmh விShiΝமயmh மசபாத³mh தவ நமாmhயஹmh ॥ 19॥
ஏகmh th³ரமயmh மசபாத³mh தவ நமாmhயஹmh ।
மசபாத³mh நமாmhேயகmh தவ ேத³வீவராthமகmh ॥ 20॥
மைசகப²லகmh வnhேத³ஸதா³ஶிவமயmh ஶுப⁴mh ।
நமா ேத ஹmhஸலதமாmh பரேமவ ॥ 21॥
ப⁴ஜா ேத ஹmhஸல மேஹாபாதா⁴நiµthதமmh ।
ெகௗஸுmhபா⁴shதரணmh ேத³வி தவ நிthயmh நமாmhயஹmh ॥ 22॥
மாநஸஜா ।
மஹாவிதாநகmh வnhேத³ மஹாஜவநிகாmh ப⁴ேஜ ।
ஏவmh ஜாkh³’ஹmh th◌⁴யாthவா சkhரshய ஶிவphேய ॥ 23॥
மth³த³ேண shதா²பயா பா⁴ேக³ Shபாதாதி³கmh ।
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லதாthரஸுnhத³’த³யshேதாthரmh

அபி⁴தshேத மஹாேத³வி தீ³பா◌ँshதாnh த³rhஶயாmhயஹmh ॥ 24॥
ேலந thராசkhரmh தவ ஸmhஜயாmhயஹmh ।
thபி:◌⁴க²Nhைட³shதவ thrhயshthரmh ஜயா ஶிவphேய ॥ 25॥
வாyhவkh³நிஜலஸmhkhதphராயாைமரஹmh ஶிேவ ।
ேஶாஷணmh தா³ஹநmh ேத³வி கேராmhயாphலாவநmh ததா² ॥ 26॥
thவாரmh லமnhthேரண phராயாமmh கேராmhயஹmh ।
அபஸrhபnh ேத ⁴தா ேய ⁴தா ⁴ஸmhshதி²தா: ॥ 27॥
ேய ⁴தா விkh◌⁴நகrhதாரshேத நயnh ஶிவாjhஞயா ।
கேராmhயேநந மnhthேரண தாலthரயமஹmh ஶிேவ ॥ 28॥
நாராயேऽஹmh ph³ரமாऽஹmh ைப⁴ரேவாऽஹmh ஶிேவாऽshmhயஹmh ।
ேத³ேவாऽஹmh பரமாthமாऽஹmh மஹாthரஸுnhத³ ॥ 29॥
th◌⁴யாthைவவmh வjhரகவசmh nhயாஸmh தவ கேராmhயஹmh ।
மாபீ³ஜஸmhkhதmh மஹாthரஸுnhத³ ॥ 30॥
மாmh ர ரேதி ’தி³ கேராmhயஜவ ।
நேமா ேத³vhயாஸநாேயதி ேத கேராmhயாஸநmh ஶிேவ ॥ 31॥
சkhராஸநmh நமshயா ஸrhவமnhthராஸநmh ப⁴ேஜ ।
ஸாth◌⁴யth³தா⁴ஸநmh வnhேத³ மnhthைரேரபி⁴rhமேஹவ ॥ 32॥
கேராmhயshmhசkhரமnhthரேத³வதாஸநiµthதமmh ।
கேராmhயத²ஷட³ŋhகா³kh²யmh மாth’காச கேராmhயஹmh ॥ 33॥
வஶிnhயாth³யShடகmh nhயாஸmh ேஷாடா⁴nhயாஸmh கேராmhயஹmh ।
மஹாேஷாடா⁴mh தத:rhேவ நவேயாnhயாkh²யiµthதமmh ॥ 34॥
சkhரnhயாஸmh தத:rhேவ கNhட²nhயாஸiµthதமmh ।
ேகஶவாதி³ மஹாnhயாஸmh காமnhயாஸmh கேராmhயஹmh ॥ 35॥
கலாnhயாஸmh தத:rhேவ rhேவ காமகலாவயmh ।
பீட²nhயாஸmh தத:rhேவ தththவnhயாஸmh கேராmhயஹmh ॥ 36॥
தத: கேரா shதி²thயாதி³nhயாஸmh தth thேரவ ।
தத: ஶுth³ேதா⁴த³ேகநாஹmh வாமபா⁴ேக³ மேஹவ ॥ 37॥
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கேரா மNhட³லmh vh’thதmh சரshரmh ஶிவphேய ।
Shைபரph◌⁴யrhchய ஸாதா⁴ரmh ஶŋhக²mh ஸmhshதா²பயாmhயஹmh ॥ 38॥
அrhசயா ஷட³ŋhேக³ந ஜலமாரயாmhயஹmh ।
த³தா³ சாதி³மmh பி³nh³mh rhேவ லாபி⁴மnhthதmh ॥ 39॥
தjhஜேலந ஜக³nhமாதshthேகாணmh vh’thதஸmhதmh ।
ஷThேகாணmh சரshthரmh ச மNhட³லmh phரகேராmhயஹmh ॥ 40॥
விth³யயா ஜநmh மth◌⁴ேய க²Nhைட³shthrhயshthராபி⁴ஜநmh ।
பீ³ஜாvh’thயா ேகாணஷThகmh ஜயா ஶிவphேய ॥ 41॥
தshnh த³ஶகலாkhதமkh³நிமNhட³லமாரேய ।
⁴மாrhசிஷmh நமshயா ஊShமாmh ச jhவநீmh ப⁴ேஜ ॥ 42॥
jhவநீmh ச நமshயா வnhேத³ऽஹmh விsh²lhŋhகி³நீmh ।
ஸுயmh ச ஸுபாmh ச கபிலாmh phரணமாmhயஹmh ॥ 43॥
ெநௗ ஹvhயவஹாmh நிthயmh ப⁴ேஜ கvhயவஹாmh கலாmh ।
யாதி³பி:◌⁴ ஸதா வேந: கலா த³ஶ ததா² ப⁴ேஜ ॥ 44॥
ஸூrhயshய மNhட³லmh தthர கலாth³வாத³ஶகாthமகmh ।
அrhkh◌⁴யபாthேர thவऽஹmh வnhேத³ தபிநீmh தாபிநீmh ப⁴ேஜ ॥ 45॥
⁴mhராmh மசிmh வnhேத³ऽஹmh jhவாநீmh ச சிmh ப⁴ேஜ ।
ஸுஷுmhmh ேபா⁴க³தா³mh வnhேத³ ப⁴ேஜ விவாmh ச ேபா³தி⁴நீmh ॥ 46॥
தா⁴ணீmh ச மாmh வnhேத³ ெஸௗரா ஏதா: கலா ப⁴ேஜ ।
ேஸாமshய மNhட³லmh தthர கலா: ேஷாட³ஶகாthமகா: ॥ 47॥
அrhkh◌⁴யாmh’தாthமகmh வnhேத³ऽmh’தாmh மாநதா³mh shேவ ।
ஷாmh Shmh ப⁴ேஜ Shmh ரதிmh th◌⁴’திமஹmh ப⁴ேஜ ॥ 48॥
ஶஶிநீmh சnhth³காmh வnhேத³ காnhதிmh jhேயாthshநாmh யmh ப⁴ேஜ ।
ெநௗ phதிmh சாŋhக³தா³mh ச rhmh rhmh’தாmh ப⁴ேஜ ॥ 49॥
shவைர: ேஷாட³ஶபி⁴rhkhதா ப⁴ேஜ ேஸாமshய ைவ கலா: ।
thேகாணேலக²நmh rhேவ அகதா²தி³ஸுேரக²கmh ॥ 50॥
ஹளவrhணஸmhkhதmh shதி²தாnhதrhஹmhஸபா⁴shவரmh ।
வாkhகாமஶkhதிஸmhkhதmh ஹmhேஸநாராத⁴யாmhயஹmh ॥ 51॥
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vh’thதாth³ப³:ஷட³shேர ச ேலக²நmh phரகேராmhயஹmh ।
ேராபா⁴கா³தி³ஷThேகாணmh ஷட³ŋhேக³நாrhசயாmhயஹmh ॥ 52॥
விth³யாயா:ஸphதவாரmh கேராmhயthராபி⁴மnhthரணmh ।
ஸமrhபயா விேவஶி தshnh க³nhதா⁴தாதி³கmh ॥ 53॥
th◌⁴யாயா ஜாth³ரvhயmh ேத ஸrhவmh விth³யாமயmh ஶுப⁴mh ।
சrhநவதி ஸnhமnhthராnh shph’ShThவா தthphரஜபாmhயஹmh ॥ 54॥
வேநrhத³ஶகலா:ஸூrhயகலாth³வாத³ஶகmh ப⁴ேஜ ।
ஆரேய ேஷாட³ஶகலாshதthர ேஸாமshய காமதா:³ ॥ 55॥
sh’Shmh’th³தி⁴mh shmh’திmh வnhேத³ ேமதா⁴mh காnhதிmh நமாmhயஹmh ।
லmh th◌⁴’திmh shதி²ராmhவnhேத³shதி²திmh th³தி⁴mh ப⁴ஜாmhயஹmh ॥ 56॥
ஏதாmh ph³ரமகலாmh வnhேத³ ஜராmh தாmh பாநீmh ப⁴ேஜ ।
ஶாnhதிmh நமாவmh ச ரதிmh வnhேத³ ச காகாmh ॥ 57॥
வரதா³mh லாதி³நீmh வnhேத³ phதிmh தீ³rhகா⁴mh ப⁴ஜாmhயஹmh ।
டாதி³பி:◌⁴ ஸதா விShே: கலா த³ஶ ததா² ப⁴ேஜ ॥ 58॥
ஏதா விShே: கலா வnhேத³ தீmh ெரௗth³mh ப⁴யாmh ததா² ।
நிth³ராmh தnhth³ராmh ுதா⁴mh வnhேத³ நமா khேராதி⁴நீmh khயாmh ॥ 59॥
உth³கா³mh ச ப⁴ேஜ mh’thேமதா th³ரகலா ப⁴ேஜ ।
பீதாmh ேவதாmh ப⁴ேஜ நிthயமmh ச ததா² ப⁴ேஜ ॥ 60॥
ப⁴ேஜऽதாmh ததா²ऽநnhதாmh ஷாதி³பி: ◌⁴ ஸதாshததா² ।
ஈவரshய கலா ேயதா வnhேத³ நிthயமபீ⁴Shடதா:³ ॥ 61॥
நிvh’thதிmh ச phரதிShடா²mh ச விth³யாmh ஶாnhதிmh நமாmhயஹmh ।
இnhதி⁴காmh தீ³பிகாmh ைசவ ேரசிகாmh ேமாசிகாmh ததா² ॥ 62॥
பராmh ஸூமாmh நமshயா ெநௗ ஸூமாmh’தாmh கலாmh ।
வnhேத³ jhஞாநாmh கலாmh ைசவ ததா² jhஞாநாmh’தாmh கலாmh ॥ 63॥
ஆphயாயிநீmh vhயாபிநீmh ச vhேயாமபாmh நமாmhயஹmh ।
கலா:ஸதா³ஶிவshையதா: ேஷாட³ஶ phரணமாmhயஹmh ॥ 64॥
ஹாmhஸாkh²யmh ச மஹாமnhthரmh jhேயாதிஷmh ஹmhஸமாரேய ।
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phரதthphரத²மவிவாnhதmh மnhthரmh jhேயாதிஷமாரேய ॥ 65॥
thrhயmhப³கmh ச நமshயா தth³விShே: phரணமாmhயஹmh ।
விShiΝrhேயாநிmh லவிth³யாmh மnhthைரேரபி⁴ரiνthதைம: ॥ 66॥
அmh’தmh மnhthதmh வnhேத³ சrhநவதிபி⁴shதவ ।
அக²Nhைட³கரஸாநnhத³கேரऽபரஸுதா⁴thமநி ॥ 67॥
shவchச²nhத³sh²ரமthர நிேத⁴யலபிணி ।
அலshதா²mh’தாகாேர ஶுth³த⁴jhஞாநகேர பேர ॥ 68॥
அmh’தthவmh நிேத⁴யshnh வshநி khnhநபிணி ।
தth³பிNhையகரshயthவmh kh’thவா ேயதthshவபிணி ॥ 69॥
⁴thவா பராmh’தாऽऽகாரா மயி சிthsh²ரணmh  ।
அmh’ேதஶீmh நமshயா ஸrhவதா³mh’தவrhணீmh ॥ 70॥
வாkh³வாதி³நீmh நமshயா விth³யாmh phரணமாmhயஹmh ।
ஏபி⁴rhமthதைமrhவnhேத³ மnhthதmh பரமாmh’தmh ॥ 71॥
jhேயாதிrhமயத³mh rhேவ பரமrhkh◌⁴யmh மேஹவ।
தth³பி³nh³பி⁴rhேம ஶிர th³nh ஜயாmhயஹmh ॥ 72॥
ph³ரமாऽஹமsh தth³பி³nh³mh Nhட³nhயா ஜுேஹாmhயஹmh ।
’chசkhரshதா² மஹாேத³வீmh மஹாthரஸுnhத³mh ॥ 73॥
நிரshதேமாஹதிராmh ஸாாth ஸmhவிthshவபிணீmh ।
நாஸாேட பரகலாமத² நிrhக³மயாmhயஹmh ॥ 74॥
ஸமாநயா தாmh ஹshேத thக²Nhட³ஸுமாஜெலௗ ।
ஜக³nhமாதrhமஹாேத³வி மஹாthரஸுnhத³ ॥ 75॥
ஸுதா⁴ைசதnhயrhதிmh ேத கlhபயா நம: ஶிேவ ।
அேநந மiνநா ேத³வி யnhthேர thவாmh shதா²பயாmhயஹmh ॥ 76॥
மஹாபth³மவநாnhத:shேத² காரநnhத³விkh³ரேஹ ।
ஸrhவ⁴தேத மாதேரேய பரேமவ ॥ 77॥
ேத³ேவஶி ப⁴khதிஸுலேப⁴ ஸrhவாவரணஸmhேத ।
யாவth thவாmh ஜயிShயா தாவth thவmh ஸுshதி²ரா ப⁴வ ॥ 78॥
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அேநந மnhthரkh³ேமந thவாமthராவாஹயாmhயஹmh ।
கlhபயா நம: பாth³யமrhkh◌⁴யmh ேத கlhபயாmhயஹmh ॥ 79॥
ஸுக³nhத⁴ைதலாph◌⁴யŋhக³mh ச மjhஜஶாலாphரேவஶநmh ।
கlhபயா நமshதshnh மணிபீேடா²பேவஶநmh ॥ 80॥
தி³vhயshநாநீயஶாநி kh³’ஹாேth³வrhதநmh ஶுப⁴mh ।
kh³’ஹாேShேத³கshநாநmh கlhபயா நமshதவ ॥ 81॥
ேஹமmhப⁴chைதshதீrhைத:² கlhபயாmhயபி⁴ேஷசநmh ।
கlhபயா நமshph◌⁴யmh ெதௗ⁴ேதந பமாrhஜநmh ॥ 82॥
பா³லபா⁴iνphரதீகாஶmh ³லபதா⁴நகmh ।
அேணந ³ேலேநாthதயmh கlhபயா ேத ॥ 83॥
phரேவஶநmh கlhபயா தவாேலபநமNhட³பmh ।
நமshேத கlhபயாmhயthர மணிபீேடா²பேவஶநmh ॥ 84॥
அShடக³nhைத: ◌⁴ கlhபயா ஸrhவாŋhேக³ஷு விேலபநmh ।
காலாக³ மஹா⁴பshதவ ேகஶப⁴ரshய  ॥ 85॥
மlhகாமாலதீஜாதீசmhபகாதி³மேநாரைம: ।
ரசிதா:ஸுைமrhமாலா: கlhபயா நமshதவ ॥ 86॥
phரேவஶநmh கlhபயா நேமா ⁴ஷணமNhட³பmh ।
உபேவஶmh ரthநபீேட² தthர ேத கlhபயாmhயஹmh ॥ 87॥
நவமாணிkhயiµடmh தchசnhth³ரஶகலmh தத: ।
தத:மnhதnh³ரmh ததshதிலகiµthதமmh ॥ 88॥
காலாஜநmh கlhபயா பாக³ளiµthதமmh ।
மணிNhட³லkh³மmh ேத நாஸாப⁴ரணவ ॥ 89॥
ேத கlhபயா thேர லதாऽத⁴ரயாவகmh ।
அதா²ऽऽth³ய⁴ஷணmh கNhேட² ேஹமசிnhதாகiµthதமmh ॥ 90॥
பத³கmh ேத கlhபயா மஹாபத³கiµthதமmh ।
கlhபயா நேமா iµkhதாவளிேமகாவmh ச ேத ॥ 91॥
ச²nhநவீரmh ச ேகரக³ளாநாmh சShடயmh ।
வலயாவஶாநி ஊrhகாவவ ॥ 92॥
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காசீதா³மகஸூthரmh ெஸௗபா⁴kh³யாப⁴ரணmh ச ேத ।
thேர பாத³கடகmh கlhபேய ரthநரmh ॥ 93॥
பாதா³ŋh³யகmh ph◌⁴யmh பாஶேமககேர தவ ।
அnhயshnhநŋhஶmh ேத³வி NhTh³ேருத⁴iνஷmh பேர ॥ 94॥
அபேர Shபபா³◌ँச மnhமாணிkhயபா³ேக ।
நவாவரணேத³வீபி⁴rhமஹாசkhராதி⁴ேராஹணmh ॥ 95॥
காேமவராŋhகபrhயŋhக உபேவஶநiµthதமmh ।
ஸுதா⁴ஸவாkh²யmh சஷகmh தத:ஆசமநீயகmh ॥ 96॥
கrhரவீகாmh ph◌⁴யmh கlhபயா நம: ஶிேவ ।
ஆநnhேதா³lhலாஸேவலாஸஹாஸmh ேத கlhபயாmhயஹmh ॥ 97॥
மŋhக³ளாராrhதிகmh ேத³வி ச²thரmh ேத கlhபயாmhயஹmh ।
ததசாமரkh³மmh ேத த³rhபணmh கlhபயாmhயஹmh ॥ 98॥
தாலvh’nhதmh கlhபயா க³nhத⁴mh Shபmh மேஹவ ।
⁴பmh தீ³பmh ச ைநேவth³யmh கlhபயா நமshதவ ॥ 99॥
அதா²ऽஹmh ைவnhத³ேவ சkhேர ஸrhவாநnhத³மயாthேக ।
ரthநmhஹாஸேந ரmhேய ஸமாநாmh ஶிவphயாmh ॥ 100॥
th◌⁴யாநmh ।
உth³யth³பா⁴iνஸஹshராph◌⁴யாmh ஜபாShபஸமphரபா⁴mh ।
நவரthநphரபா⁴தீ³phதiµேடந விராதாmh ॥ 101॥
சnhth³ரேரகா²ஸேமாேபதாmh கshதிலகாசிதாmh ।
காமேகாத³Nhட³ெஸௗnhத³rhயநிrhதph◌⁴லதாகா³mh ॥ 102॥
அஜநாசிதேநthராmh தாmh பth³மபthரநிேப⁴mh ।
மணிNhட³லஸmhkhதகrhணth³வயவிராதாmh ॥ 103॥
iµkhதாமாணிkhயக²சிதநாகாப⁴ரnhவிதாmh ।
மத³பாடலஸmhkhதகேபாலக³ளாnhவிதாmh ॥ 104॥
பkhவபி³mhப³ப²லாபா⁴ஸாத⁴ரth³வயவிராதாmh ।
ஶுth³த⁴iµkhதாவளிphரkh²யத³nhதபŋhkhதிவிராதாmh ॥ 105॥
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தாmh³லதiµகீ²mh ஸுshதாshயவிராதாmh ।
ஆth³ய⁴ஷணஸmhkhதாmh ேஹமசிnhதாகஸmhதாmh ॥ 106॥
பத³ேகந ஸேமாேபதாmh மஹாபத³கஸmhதாmh ।
iµkhதாவளிஸேமாேபதாேமகாவவிராதாmh ॥ 107॥
ேகராŋhக³த³ஸmhkhதசrhபா³ஹுவிராதாmh ।
அShடக³nhத⁴ஸேமாேபதாmh சnhத³நவிேலபநாmh ॥ 108॥
ேஹமmhப⁴ஸமphரkh²யshதநth³வயவிராதாmh ।
ரkhதவshthரபதா⁴நாmh ரkhதககஸmhதாmh ॥ 109॥
ஸூமேராமாவkhததiνமth◌⁴யவிராதாmh ।
iµkhதாமாணிkhயக²சிதகாசீதநிதmhபி³நீmh ॥ 110॥
ஸதா³ஶிவாŋhகshத²ph’²மஹாஜக⁴நமNhட³லாmh ।
கத³shதmhப⁴ஸŋhகாஶஊkh³மவிராதாmh ॥ 111॥
கத³காnhதிஸŋhகாஶஜŋhகா⁴க³ளேஶாபி⁴தாmh ।
³ட⁴³lhப²th³வேயாேபதாmh ரkhதபாத³கா³nhவிதாmh ॥ 112॥
ph³ரமாவிShiΝமஹாேத³வஶிேராiµடஜாதயா ।
காnhthயா விராதபதா³mh ப⁴khதthராணபராயmh ॥ 113॥
இுகாrhiµகShேபஷு பாஶாŋhஶத⁴ராmh பராmh ।
ஸmhவிthshவபிணீmh ேத³வீmh th◌⁴யாயா பரேமவmh ॥ 114॥
இதி th◌⁴யாநmh ।
phரத³rhஶயாmhயத² ஶிேவ நவiµth³ரா வரphரதா:³ ।
thவாmh தrhபயா thேர thதா⁴ ேலந பாrhவதி ॥ 115॥
ஆkh³ேநyhயாஶதி³kh³பா⁴ேக³ைநrh’thயாmh மாேத ததா² ।
மth◌⁴ேய தி³ு ஷட³ŋhகா³நி khரமாத³ph◌⁴யrhசயாmhயஹmh ॥ 116॥
ஆth³யாmh காேமவmh வnhேத³ நமா ப⁴க³மாநீmh ।
நிthயkhnhநாmh நமshயா ேப⁴Nhடா³mh phரணமாmhயஹmh ॥ 117॥
வநிவாஸாmh நமshயா மஹாவjhேரவmh shேவ ।
ஶிவ³தீmh நமshயா thவதாmh லஸுnhத³mh ॥ 118॥
நிthயாmh நீலபதாகாmh ச விஜயாmh ஸrhவமŋhக³ளாmh ।
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jhவாலாமாலாmh ச சிthராmh ச மஹாநிthயாmh ச ஸmhshேவ ॥ 119॥
தி³vhெயௗேக⁴ph◌⁴ேயா நமshயா பேரஶபரேமவmh ।
thேரஶமத²ஷSh²ஶiµTh³³ஶmh phரணமாmhயஹmh ॥ 120॥
சrhயாநாத²mh நமshயா ேலாபாiµth³ராமஹmh ப⁴ேஜ ।
அக³shthயmh phரணமshயா th³ெதௗ⁴ேக⁴ காலதாபநmh ॥ 121॥
த⁴rhமாசாrhயmh நமshயா iµkhதேகஶீவரmh ப⁴ேஜ ।
ப⁴ேஜ தீ³பகலாநாத²mh மாநெவௗேக⁴ தத: பரmh ॥ 122॥
விShiΝேத³வmh நமshயா phரபா⁴கரமஹmh ப⁴ேஜ ।
ேதேஜாேத³வmh நமshயா மேநாஜமத²ஸmhshேவ ॥ 123॥
கlhயாணேத³வmh கலேய ரthநேத³வmh ப⁴ஜாmhயஹmh ।
வாஸுேத³வmh நமshயா ராமாநnhத³மாரேய ॥ 124॥
பரேமSh²³mh வnhேத³ பரமmh ³மாரேய ।
³mh phரணமshயா rhth◌⁴நி ph³ரமபி³ேல shதி²தmh ॥ 125॥
கmh பி³ேலऽஹmh நமshயா ³ேரா: பா³காmh தத: ।
அத² phராத²ேக ேத³வி சரshேர தேவவ ॥ 126॥
அணிமாmh லகி⁴மாmh வnhேத³ மமாmh phரணமாmhயஹmh ।
ஈஶிthவth³தி⁴mh வnhேத³ऽஹmh வஶிthவmh ச நமாmhயஹmh ॥ 127॥
phராகாmhயth³தி⁴mh வnhேத³ऽஹmh ⁴khதிchசா²மஹmh ப⁴ேஜ ।
phராphதிth³தி⁴mh ஸrhவகாமphரதா³th³தி⁴மஹmh ப⁴ேஜ ॥ 128॥
மth◌⁴யேம சரshேரऽஹmh ph³ராmh மாேஹவmh ப⁴ேஜ ।
ெகௗமாmh ைவShணவீmh வnhேத³ வாராmh phரணமாmhயஹmh ॥ 129॥
மாேஹnhth³மபி சாiµNhடா³mh மஹாலமஹmh ப⁴ேஜ ।
th’தீேய சரshேரऽஹmh ஸrhவஸŋhோபி⁴ணீmh ப⁴ேஜ ॥ 130॥
ஸrhவவிth³ராவிணீmh iµth³ராmh ஸrhவாகrhணிகாmh ப⁴ேஜ ।
iµth³ராmh வஶŋhகmh வnhேத³ஸrhேவாnhமாதி³நிகாmh ப⁴ேஜ ॥ 131॥
ப⁴ேஜ மஹாŋhஶாmh iµth³ராmh ேக²சmh phரணமாmhயஹmh ।
பீ³ஜiµth³ராmh ேயாநிiµth³ராmh ப⁴ேஜ ஸrhவthக²Nh³நீmh ॥ 132॥
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thைரேலாkhயேமாஹநmh சkhரmh நமா லேத தவ ।
நமா ேயாகி³நீmh தthர phரகடாkh²யாமபீ⁴Shடதா³mh ॥ 133॥
ஸுதா⁴rhணவாஸநmh வnhேத³ தthர ேத பரேமவ ।
சkhேரவmh தthர வnhேத³ thராmh பரேமவmh ॥ 134॥
ஸrhேவஸŋhோபி⁴ணீmh iµth³ராmh தேதாऽஹmh கலேய ஶிேவ ।
அதா²ऽஹmh ேஷாட³ஶத³ேல காமாகrhஷணிகாmh ப⁴ேஜ ॥ 135॥
³th³th◌⁴யாகrhஷணிகாmh வnhேத³ऽஹŋhகாராகrhஷணீmh ப⁴ேஜ ।
ஶph³தா³கrhஷணிகாmh வnhேத³shபrhஶாகrhஷணிகாmh ப⁴ேஜ ॥ 136॥
பாகrhஷணிகாmh வnhேத³ ரஸாகrhஷணிகாmh ப⁴ேஜ ।
க³nhதா⁴கrhஷணிகாmh வnhேத³ சிthதாகrhஷணிகாmh ப⁴ேஜ ॥ 137॥
ைத⁴rhயாகrhஷணிகாmh வnhேத³shmh’thயாகrhஷணிகாmh ப⁴ேஜ ।
நாமாகrhஷணிகாmh வnhேத³ பீ³ஜாகrhஷணிகாmh ப⁴ேஜ ॥ 138॥
ஆthமாகrhஷணிகாmh வnhேத³யmh’தாகrhஷணீmh ப⁴ேஜ ।
ஶராகrhஷணீmh வnhேத³ நிthயாmh பரேமவmh ॥ 139॥
ஸrhவாஶாரகmh சkhரmh கலேயऽஹmh தேவவ ।
³phதாkh²யாmh ேயாகி³நீmh வnhேத³ தthராऽஹmh ³phததாmh ॥ 140॥
பீதாmh³ஜாஸநmh தthர நமா லேத தவ ।
thேரஶீmh மஹாேத³வீmh ப⁴ஜாShடாrhத²mhth³தி⁴தா³mh ॥ 141॥
ஸrhவmhவிth³ராவிணீmh iµth³ராmh தthராऽஹmh தாmh விசிnhதேய ।
ஶிேவ தவாShடபthேரऽஹமநŋhக³ஸுமாmh ப⁴ேஜ ॥ 142॥
அநŋhக³ேமக²லாmh வnhேத³யநŋhக³மத³நாmh ப⁴ேஜ ।
தேதாऽஹmh phரணமshயா யநŋhக³மத³நாராmh ॥ 143॥
அநŋhக³ேரகா²mh கலேய ப⁴ேஜ ேதऽநŋhக³ேவகி³நீmh ।
ப⁴ேஜऽநŋhகா³ŋhஶாmh ேத³வி தவ சாநŋhக³மாநீmh ॥ 144॥
ஸrhவஸŋhோப⁴ணmh சkhரmh தthராऽஹmh கலேய ஸதா³ ।
வnhேத³³phததராkh²யாmh தாmh ேயாகி³நீmh ஸrhவகாமதா³mh ॥ 145॥
தthராऽஹmh phரணமshயா ேத³vhயாthமாஸநiµthதமmh ।
நமா ஜக³தீ³ஶாநீமऽஹmh thரஸுnhத³mh ॥ 146॥
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ஸrhவாகrhஷணிகாmh iµth³ராmh தthராऽஹmh கலயா ேத ।
⁴வநாேர தவ ஶிேவ ஸrhவஸŋhோபி⁴ணீmh ப⁴ேஜ ॥ 147॥
ஸrhவவிth³ராவிணீmh வnhேத³ऽஹmh ஸrhவாகrhணிகாmh ப⁴ேஜ ।
ஸகலாலாதி³நீmh வnhேத³ஸrhவஸmhேமாநீmh ப⁴ேஜ ॥ 148॥
ஸகல shதmhபி⁴நீmh வnhேத³ கலேய ஸrhவjh’mhபி⁴நீmh ।
வஶŋhகmh நமshயா ஸrhவரஜநிகாmh ப⁴ேஜ ॥ 149॥
ஸகேலாnhமாதி³நீmh வnhேத³ ப⁴ேஜ ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴நீmh ।
ஸmhபthதிணீmh வnhேத³ஸrhவமnhthரமயீmh ப⁴ேஜ ॥ 150॥
ப⁴ஜாmhயஹmh தத: ஶkhதிmh ஸrhவth³வnhth³வயŋhகmh ।
தthராऽஹmh கலேய சkhரmh ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யகmh ॥ 151॥
நமா ஜக³தாmh தா⁴thmh ஸmhphரதா³யாkh²யேயாகி³நீmh ।
ஶிேவ தவ நமshயா சkhராஸநiµthதமmh ॥ 152॥
நமா ஜக³தீ³ஶாநீமஹmh thரவாநீmh ।
கலேயऽஹmh தவ ஶிேவ iµth³ராmh ஸrhவவஶŋhகmh ॥ 153॥
ப³rhத³ஶாேர ேத ேத³வி ஸrhவth³தி⁴phரதா³mh ப⁴ேஜ ।
ஸrhவஸmhபthphரதா³mh வnhேத³ ப⁴ேஜ ஸrhவphயŋhகmh ॥ 154॥
நமாmhயஹmh தேதா ேத³வீmh ஸrhவமŋhக³ளகாணீmh ।
ஸrhவகாமphரதா³mh வnhேத³ஸrhவ:³க²விேமாசிநீmh ॥ 155॥
ஸrhவmh’thphரஶமநீmh ஸrhவவிkh◌⁴நநிவாணீmh ।
ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³mh ேத³வீmh ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீmh ॥ 156॥
ஸrhவாrhத²ஸாத⁴கmh சkhரmh ததா²ऽஹmh கலேய ஸதா³ ।
கலயா தேதா ேத³வீmh ேலாthதீrhkh²யேயாகி³நீmh ॥ 157॥
ஸrhவமnhthராஸநmh வnhேத³ thராயமாரேய ।
கலயா தேதா iµth³ராmh ஸrhேவாnhமாத³நகாணீmh ॥ 158॥
அnhதrhத³ஶாேர ேத ேத³வி ஸrhவjhஞாmh phரணமாmhயஹmh ।
ஸrhவஶkhதிmh நமshயா ஸrhைவவrhயphரதா³mh ப⁴ேஜ ॥ 159॥
ஸrhவjhஞாநமயீmh வnhேத³ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶிநீmh ।
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ஸrhவாதா⁴ரshவபாmh ச ஸrhவபாபஹராmh ப⁴ேஜ ॥ 160॥
ஸrhவாநnhத³மயீmh வnhேத³ஸrhவராshவபிணீmh ।
phரணமா மஹாேத³வீmh ஸrhேவphதphரதா³mh ப⁴ேஜ ॥ 161॥
ஸrhவராகரmh சkhரmh தthராऽஹmh கலேய ஸதா³ ।
நிக³rhப⁴ேயாகி³நீmh வnhேத³ தthராऽஹmh பரேமவmh ॥ 162॥
ஸாth◌⁴யmhஹாஸநmh வnhேத³ ப⁴ேஜ thரமாநீmh ।
கலயா தேதா ேத³வி iµth³ராmh ஸrhவமஹாŋhஶாmh ॥ 163॥
அShடாேர வஶிநீmh வnhேத³ ப⁴ேஜ காேமவmh ஸதா³ ।
ேமாதி³நீmh விமலாmh வnhேத³யmh ஜயிநீmh ப⁴ேஜ ॥ 164॥
ஸrhேவவmh நமshயா ெகௗநீmh phரணமாmhயஹmh ।
ஸrhவேராக³ஹரmh சkhரmh தவாऽஹmh ேத³வி சிnhதேய ॥ 165॥
ரஹshயேயாகி³நீmh ேத³வீmh ஸதா³ऽஹmh கலயா ேத ।
நமா thராth³தா⁴mh ப⁴ேஜ iµth³ராmh ச ேக²சmh ॥ 166॥
மஹாthேகாணshய பா³ேய சrhதி³ு மேஹவ ।
நமா jh’mhph◌⁴nh பா³nh சாபmh ஸmhேமாஹநmh ப⁴ேஜ ॥ 167॥
பாஶmh வஶŋhகரmh வnhேத³ ப⁴ேஜ shதmhப⁴நமŋhஶmh ।
thேகாேணऽஹmh ஜக³th³தா⁴thmh மஹாகாேமவmh ப⁴ேஜ ॥ 168॥
மஹாவjhேரவmh வnhேத³ மஹாமாநீmh ப⁴ேஜ ।
மஹாஸுnhத³mh வnhேத³ஸrhவகாமப²லphரதா³mh ॥ 169॥
ஸrhவth³தி⁴phரத³mh சkhரmh தவ ேத³வி நமாmhயஹmh ।
நமாmhயதிரஹshயாkh²யாmh ேயாகி³நீmh தthர காமதா³mh ॥ 170॥
thராmhபா³mh நமshயா பீ³ஜiµth³ராmh நமாmhயஹmh ।
லமnhthேரண லேத thவாmh பி³nhெதௗ³ ஜயாmhயஹmh ॥ 171॥
ஸrhவாநnhத³மயmh சkhரmh நமா லேத தவ ।
பராபரரஹshயாkh²யாmh ேயாகி³நீmh கலேய ஸதா³ ॥ 172॥
மஹாசkhேரவmh வnhேத³ ேயாநிiµth³ராமஹmh ப⁴ேஜ ।
⁴பாதி³கmh ஸrhவமயி ேத கlhபயாmhயஹmh ॥ 173॥
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thவthphதேய மஹாiµth³ராmh த³rhஶயா தத: ஶிேவ ।
thதா⁴ thவாmh லமnhthேரண தrhபயா தத: ஶிேவ ॥ 174॥
ஶாlhயnhநmh ம⁴ஸmhkhதmh பாயஸாபஸmhதmh ।
kh◌⁴’தஸூபஸமாkhதmh ஸrhவப⁴யஸமnhவிதmh ॥ 175॥
ஸதmh ரஸmhkhதmh ப³ஹுஶாகஸமnhவிதmh ।
நிphய காசேந பாthேர ைநேவth³யmh கlhபயா ேத ॥ 176॥
ஸŋhகlhphய பி³nh³நா வkhthரmh ெசௗ பி³nh³th³வேயந ச ।
ேயாநிmh  ஸபராrhேத⁴ந kh’thவா thேர தவ ॥ 177॥
ஏதth காமகலாபmh ப⁴khதாநாmh ஸrhவகாமத³mh ।
ஸrhவஸmhபthphரத³mh வnhேத³ நமshேத thேரவ ॥ 178॥
வாமபா⁴ேக³ thேகாணmh ச vh’thதmh ச சரshரகmh ।
kh’thவா க³nhதா⁴தாth³ையச யrhசயா மேஹவ ॥ 179॥
வாkh³ப⁴வாth³யmh நமshயா தthர vhயாபகமNhட³லmh ।
ஜலkhதாrhth³ராnhநkhதmh மகாரthரயபா⁴ஜநmh ॥ 180॥
தthர விnhயshய தா³shயா ⁴ேதph◌⁴ேயா ப³iµthதமmh ।
நமshேத ேத³வேத³ேவஶி நமshthைரேலாkhயவnhதி³ேத ॥ 181॥
நம: பரஶிவாŋhகshேத² நமshthரஸுnhத³ ।
phரத³mh நமshகாரmh மநஸாऽஹmh கேரா ேத ॥ 182॥
தத:ஸகலமnhthராmh ஸmhராjhஞீmh பரேமவmh ।
phரஜபா மஹாவிth³யாmh thவthphthயாrhத²மஹmh ஸதா³ ।
தவ விth³யாmh phரஜphthவாऽத²shெதௗ thவாmh பரேமவmh ॥ 183॥
மஹாேத³வி மேஹஶாநி ஸதா³ஶிவ மஹாphேய ।
மஹாநிthேய மஹாth³ேத⁴ thவாமஹmh ஶரணmh vhரேஜ ॥ 184॥
ஜய thவmh thேர ேத³வி லேத ஜக³தீ³வ ।
ஸதா³ஶிவphயக பா மாmh கக ॥ 185॥
ஜக³nhமாதrhஜக³th³ேப ஜக³தீ³வரவlhலேப⁴ ।
ஜக³nhமேய ஜக³shlhேய ெகௗ³ thவாமஹமாரேய ॥ 186॥
அநாth³ேய ஸrhவேலாகாநாமாth³ேய ப⁴khேதShடதா³யிநி ।
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கி³ராஜshய தநேய நமshேத thேரவ ॥ 187॥
ஜயாதி³ேத³வேத³ேவஶி ph³ரமமாதrhநேமாऽsh ேத ।
விShiΝமாதரநாth³யnhேத ஹரமாத:ஸுேரவ ॥ 188॥
ph³ரமாதி³ஸுரஸmhshthேய ேலாகthரயவஶŋhக ।
ஸrhவஸmhபthphரேத³ நிthேய thவாமஹmh கலேய ஸதா³ ॥ 189॥
நிthயாநnhேத³ நிராதா⁴ேர சிth³பிணி ஶிவphேய ।
அணிமாதி³³தா⁴ேர thவாmh ஸதா³ கலயாmhயஹmh ॥ 190॥
ph³ராmhயாதி³மாth’ஸmhshthேய ஸrhவாவரணஸmhேத ।
jhேயாதிrhமேய மஹாேப பா மாmh thேர ஸதா³ ॥ 191॥
லவாNhயாதி³ஸmhjhேய ph³ரமவிShiΝஶிவshேத ।
ப⁴ஜா தவ பாதா³ph³ஜmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 192॥
ஸrhவஶkhதிஸேமாேபதmh ஸrhவாபீ⁴Shடப²லphரேத³ ।
நமா தவ பாதா³ph³ஜmh ேத³வி thரஸுnhத³ ॥ 193॥
thவthphயாrhத²mh தத: காmhசிchச²khதிmh ஸmhஜயாmhயஹmh ।
மபசேகந தாmh ஶkhதிmh தrhபயா மேஹவ ॥ 194॥
தேயாேபதmh ஹவி:ேஶஷmh சித³kh³ெநௗ phரஜுேஹாmhயஹmh ।
thவthphயாrhத²mh மஹாேத³வி மமாபீ⁴Shடாrhத²th³த⁴ேய ॥ 195॥
ப³th³th◌⁴வா தாmh ேக²சmh iµth³ராmh மshேவாth³வாஸயாmhயஹmh ।
திShட² ேம ’த³ேய நிthயmh thேர பரேமவ ॥ 196॥
ஜக³த³mhேப³ மஹாராjhஞி மஹாஶkhதி ஶிவphேய ।
’chசkhேர திShட²ஸததmh மஹாthரஸுnhத³ ॥ 197॥
ஸrhவேலாைககஸmhjhேய ஸகலாவரணrhேத ।
’chசkhேர திShட² ேம நிthயmh மஹாthரஸுnhத³ ॥ 198॥

॥ ப²லதி ॥
ஏதth thரஸுnhத³rhயா ’த³யmh ஸrhவகாமத³mh ।
மஹாரஹshயmh பரமmh ³rhலப⁴mh ைத³வைதரபி ॥ 1॥
ஸாாth ஸதா³ஶிேவேநாkhதmh ³யாth³³யமiνthதமmh ॥ 2॥
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ய: பேட²nhநிthயேமகாkh³ர: ஶ ◌்’iΝயாth³ வா ஸமாத: ।
நிthயஜாப²லmh ேத³vhயா:ஸ லேப⁴nhநாthர ஸmhஶய: ॥ 3॥
பாைப:ஸ iµchயேத ஸth³ய: காயவாkhசிthதஸmhப⁴ைவ: ।
ஸrhவஜnhமஸiµth³⁴ைதrhjhஞாநkh’ைதரபி ॥ 4॥ missing letter or word

ஸrhவkhரஷு யthNhயmh ஸrhவதீrhேத²ஷு யth ப²லmh ।
தthNhயmh லப⁴ேத நிthயmh மாநேவா நாthர ஸmhஶய: ॥ 5॥
அசலாmh லப⁴ேத லmh thைரேலாkhேய சாபி ³rhலபா⁴mh ।
ஸாாth³ விShiΝஸேமா மrhthேயா ஶீkh◌⁴ரேமவ ப⁴ேவth ஸதா³ ॥ 6॥
அShைடவrhயமவாphேநாதி ஸ ஶீkh◌⁴ரmh மாநேவாthதம: ।
³காபா³காth³th◌⁴யாth³யShடகmh ஶீkh◌⁴ரமiνேத ॥ 7॥
ஶŋhகா²th³யா நிth◌⁴ேயா வாऽபி தmh நிthயmh பrhபாஸேத ।
வயாதீ³nhயShடகrhமாணி ஶீkh◌⁴ரmh th³th◌⁴யnhதி ஸrhவதா³ ॥ 8॥
⁴ேலாகshதா:²ஸrhவநாrhய: பாதாலshதா:²ஸதா³ŋhக³நா: ।
ஸrhவேலாகshதி²தா:ஸrhவா யாசாnhயாபக³rhவிதா: ॥ 9॥
ரமnhேத ேதந ஸததmh ஶீkh◌⁴ரmh வயா ந ஸmhஶய: ।
ராஜாth³யா:ஸகலா மrhthயா:ஹரஹrhயாத³ய:ஸுரா: ॥ 10॥
அநnhதாth³யா மஹாநாகா:³th³த⁴ேயாேக³வராத³ய: ।
’ஷேயா iµநேயா யாshதmh நிthயmh பrhபாஸேத ॥ 11॥
மஹதீmh கீrhதிமாphேநாதி ஶிவவிShiΝஸமphரபா⁴mh ।
பரமmh ேயாக³மாஸாth³ய ேக²சேரா ஜாயேத ஸதா³ ॥ 12॥
அபmh’thவிநிrhiµkhத: காலmh’thவிவrhத: ।
பரமாShயமாphேநாதி ஹரஹrhயாதி³³rhலப⁴mh ॥ 13॥
அதாநி ச ஶாshthராணி vhயாசShேட விதி⁴வth ஸதா³ ।
ேடா⁴ऽபி ஸrhவவிth³யாவாnh த³rhதிவth³ப⁴ேவth ॥ 14॥
kh³ரஹ⁴தபிஶாசாth³யா யக³nhத⁴rhவராஸா: ।
ஏதshய shமரேத³வ விநயnhதி  ஸrhவதா³ ॥ 15॥
தth³கா³thரmh phராphய ஸகலmh விஷmh ஸth³ேயா விநயதி ।
ஸஹshரகாமஸŋhகாஶ: காnhthயா ய:ஸrhவதா³ ப⁴ேவth ॥ 16॥
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தshமாேத³தth பேட²th shேதாthரmh thரா’த³யmh ஶுப⁴mh ।
ஜேபth³ ய:ஸrhவதா³ஸாாth³ ப⁴ேவth³ ேத³வீshவபக: ॥ 17॥
ஸாŋhக³mh thரஸுnhத³rhயா நிthயஜாப²லmh லேப⁴th ।
விiµkhேதா ேராக³ஸŋhகா⁴ைதராேராkh³யmh மஹத³iνேத ॥ 18॥
phராphேநாதி மஹைத³வrhயmh ஸrhவவிth³யாநிதி⁴rhப⁴ேவth ।
தthகரshபrhஶமாthேரண நேரா ph³ராமணதாmh லேப⁴th ॥ 19॥
iµchயேத ஸகலrhவிkh◌⁴ைந:ஸ நிthயmh மாநேவாthதம: ।
ஸ ⁴ŋhkhேத ஸகலாnh ேபா⁴கா³nh ³rhலபா⁴mhச தி³ேந தி³ேந ॥ 20॥
லப⁴ேத thரெபௗthராmhச மஹாலஸமnhவிதாnh ।
பரமாShயஸmhkhதாnh ஸாchசி²வஸமாnh ³ண: ॥ 21॥
sh’Shபாலநஸmhஹாரகrhேதவாயmh ஸதா³ ப⁴ேவth ।
யshேத kh’பாவாnh ப⁴வதி ஸ thrhதிrhந ஸmhஶய: ॥ 22॥
தthஸபshதி²த: ஶீkh◌⁴ரmh ஸதா³ ஜாதிshமேராப⁴ேவth ।
தshய ேக³ேஹ ஸதா³ காமேத⁴iν: கlhபதshததா² ॥ 23॥
சிnhதாமணிச ஸததmh திShட²thேயவ ந ஸmhஶய: ।
மஹாஜயமவாphேநாதி ஸதா³ஸrhவthர மாநவ: ॥ 24॥
வjhரகாயஸேமா ⁴thவா சரthேயவ ஜக³thயயmh ।
மஹாஸுகீ² ப⁴ேவnhநிthயmh பரமாthமா ப⁴ேவth ஸதா³ ॥ 25॥
iµchயேத ஸகேலph◌⁴ேயாऽபி ப³nhத⁴ைந: ஶ ◌்’ŋhக²லாதி³பி: ◌⁴ ।
தmh ஜயnhதி ஸததmh ஹth³ராத³ேயாऽபி ச ॥ 26॥
ஶுப⁴ேமவ ப⁴ேவnhநிthயmh ஸதா³பth³பி⁴rhவிiµchயேத ।
ேத³வக³nhத⁴rhவராth³ையrhph³ரமாth³ையரபி ³rhலபா⁴nh ॥ 27॥
phராphேநாதி ஸகலாnh காமாnh ஶீkh◌⁴ரேமவ ந ஸmhஶய: ।
தி³vhயேபா⁴க³ேதா தி³vhயகnhயாபி:◌⁴ ஸஹ ஸmhத: ॥ 28॥
விமாநmh ஸ ஸமாshதா²ய தி³vhயாப⁴ரண⁴த: ।
தி³vhயசnhத³நphதாŋhக:³ஸதா³ விmhஶதிவாrhக: ॥ 29॥
ஸ ⁴ŋhkhேத ஸகலாnh ேபா⁴கா³nh ேத³வேலாேக நர:ஸதா³ ।
தshமாேத³தth பேட²th shேதாthரmh thரா’த³யmh ஶுப⁴mh ।
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ஜேபth³ய:ஸததmh ப⁴khthயா ப⁴ேவth ஸாாth ஸதா³ ஶிவ: ॥ 30॥
॥ இதி  th³ரயாமேல ஈவரபாrhவதீஸmhவாேத³
லதாthரஸுnhத³’த³யshேதாthரmh ॥
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