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shrIpAdasaptati by shrInArAyaNabhaTTa

நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

த³ாத: ◌⁴கரபlhலேவ லஸத³mh த³ோrhth◌⁴வேக³ ஶூநீmh
வாேமாrhth◌⁴ேவ ப²லேகாjhjhவலாmh கதடnhயshதாnhயஹshதாmh³ஜாmh ।
ஶூலாkh³ராஹதகாஸராஸுரஶிேராநிShடா²mh phர’Shடாmh ஸுைரrh-
ஜுShடாShடப²லphரதா³mh ப⁴க³வதீmh iµkhதிshத²லshதா²mh ப⁴ேஜ ॥ 1॥
யthஸmhவாஹநேலாபி⁴ந: ஶஶிகலாட³shய ஹshதாmh³ஜ-
shபrhேஶநாபி ச ேலாதாயதி iµஹுshthவthபாத³பŋhேகஹmh ।
ேதைநேவாth³த⁴தகாஸராஸுரஶிரஶ ◌்’ŋhகா³kh³ரஸrhணந-
phராசNhTh³யmh தத³iνSh²தmh கில கத²mh iµkhதிshத²லshேத²! ஶிேவ! ॥ 2॥
thவthபாத³mh நிஜமshதேக க⁴டயிmh ேக ேக iν ேலாேக ஜநா:
கிmh கிmh நாரசயnhதி ³சரதபசrhயாஸபrhயாதி³கmh ।
மnhேய த⁴nhயதமmh  ேத³வி! மஷmh ைவரshத²ையவ thவயா
யnhrhth◌⁴நி shவயேமவ பாதகஹரmh பாதா³mh³ஜmh பாதிதmh ॥ 3॥
thவthபாதா³mh³ஜமrhபிதmh khவ iν ஶிேவ! கிnhiν thரயீமshதேக?
நிthயmh தththவவிசாரத³thதமநஸாmh சிthதாmh³ஜாkh³ேரஷு வா? ।
கிmh வா thவthphரணயphரேகாபவிநமnhமாராெமௗshத²ேல?

கிmh phேராthக²Nh³தேகா⁴ரைஸப⁴மஹாைத³thேயnhth³ரrhth³தா⁴nhதேர? ॥ 4॥
thவthபாதா³சலபகlhபலதிகாபா³லphரவாலth³வயmh
ேய தாவthகலயnhதி ஜா ஶிரஸா நmhேரண கmhேராjhjhவலmh ।
ேதஷாேமவ  ேத³வி! நnhத³நவநkhடா³ஸு லph◌⁴யmh ந:
shவrhவlhதணphரவாலப⁴ரணmh ேஸவாiνபmh ப²லmh ॥ 5॥
தா⁴வlhயmh பலாlhயேத ரேபாரŋhேக³ந ŋhக³யா
கிச யாமமாபி ேகாமலதேர பா⁴thேயவ கா³thேர ஹேர: ।
தthதாth³’khபத³வீmh மமாபி ஜநேயthயshேதாகேஸவாரஸா-
தா³Nhயmh தவ யேத சரணேயா: காNhயrhேத! ஶிேவ! ॥ 6॥
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

ஆNhயmh யதி³த³mh thவதீ³யபத³ேயாராபா⁴தி, தthேகசந
phராஹுshŋhக³நிதmhப³பா⁴ரப⁴ரணkhலாnhthயா கிேலாபாக³தmh ।
அnhேய மாஷrhth³த⁴ேபஷதmh ரkhதth³ரவmh மnhவேத
மnhேயऽஹmh  நேதஷு ஸாnhth³ரமiνராேகா³th³கா³ரேமவாநேயா: ॥ 7॥
phராஹு: பth³மஸமாரயmh ஶதth◌⁴’திmh thவthபாத³பth³மாரயா-
த³nhதshthவthபத³பth³மவீணவஶாthkh’Shே।பி பth³ேமண: ।
யthபth³மாrhசநமாமநnhதி ஸுதி⁴ேயா தா³th³rhயவிth³ராவணmh
iµkhதிேthரக³ேத! ப⁴வாநி! தத³பி thவthபாத³பth³மாrhசநmh ॥ 8॥
பாத³mh ேத ஸரஹth³ஹமmh யthேஸவேத பth³ம⁴-
rhநmh தthshவநிவாஸபŋhகஜவரலŋhக⁴நாஶŋhகயா ।
ேகா³விnhேதா³ऽபி ச வாராஶி³rhவாஸாph³ஜபா³தா⁴பி⁴யா
shவshையவாkh³ரகேராth³kh³’தகமலthராபி⁴லாேஷண வா ॥ 9॥
ேஸவnhேத லஸmhபேத³ நக²மயா: ஶீதாmhஶவshthவthபத³mh
தthபாேகா நiν வீயேத  நிதராமnhேயஷு ஶீதாmhஶுஷு ।
ஏேகா பா³லக ஏவ ெமௗமயி! ேத யாேதா,லலாடாthமதா-
மnhேயா நிrhமலமNhட³லத³ஶாமnhெயௗ  த⁴nhெயௗ க³ெதௗ ॥ 10॥
ேகா⁴ரmh பாத³ஸஹshரகmh phரகடயnhநாஶாஸு பா⁴ஸாmh பதி-
rhth◌⁴வாnhதmh ேநா நராnhதரmh ஶமயிmh ஶkhேநாதி ைஶலாthமேஜ! ।
thவthபாத³th³விதேயந ேகாமலதேரேநந ேசத:shph’ஶா
ஜnhநாmh ப³ரnhதரnhத⁴தமஸmh kh’nhதthயநnhதmh ஶிேவ! ॥ 11॥
ஸூrhேயnhth³வkh³நிஸரதி³ஸகலshவrhவாநாiµnhமத:³
ஸrhவாNhேயவ பதா³நி ேயா மதி²தவாnh ³rhவாரெஶௗrhேயாShம ।
தmh ேகா⁴ரmh மஷாஸுரmh நிஜபேத³ைநேகந ஸmhmh’th³நதீ
யththவmh phரthயkh’தா²shதத: கிமபரmh thவth³ைவப⁴வmh ph³மேஹ ॥ 12॥
ஏகmh வாமதையவ, த³ணதையவாnhயthபத³mh ேத³நாmh
kh²யாதmh iµkhதிராதி⁴வாநி! ஶிேவ!, சிthரmh thவயி thவீth³’ஶmh ।
ஆநmhேரஷு ஜேநShவபீ⁴Shடகரேண பாதா³ெபௗ⁴ த³-

வாநmhேர  kh’தாக³shமரஹேர வாமா! வாமாெபௗ⁴ ॥ 13॥
ஆநmhரshய ரth³ஹ: ஶிர ேத பாதா³ph³ஜபாத: ஶிேவ!

யாth³ேயந ப³⁴வ பŋhகஜவதீ ெமௗshரவnhதீ ணmh ।
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

கிேசாத³சிதபா³லபlhலவவதீ ஜாதா ஜடாவlhல
லாாபாதவேஶந ஸாnhth◌⁴யஸுஷமாஸாnhth³ரா ச சாnhth³ கலா ॥ 14॥
th³’ShThவா ராthஷு சnhth³ரபாத³ஜநிதாmh பாேதா²ஹாmh vhயதா²mh
ேத³வி! thவmh கேலவ ேஷ தth³ைவரநிrhயாதநmh ।
மாநாநmhரமேஹஶெமௗவலபீ⁴வாஸshய ஶீதthவிேஷா
நிthயmh பŋhகஜபாத³கா⁴தஜநிதா பா³தா⁴ யதா³தீ⁴யேத ॥ 15॥
ஸmhph◌⁴ராnhதிshதவ ேத³வி!ஸா விஜயேத மாநாவநmhேர ஶிேவ!

thவthபாதா³mh³ஹphரஹாரiµதி³ேத மnhத³mh ஸiµthதா²யிநி ।
லாாராக³ரஸாணmh நிபதிதmh க³ŋhகா³பயஶீகரmh
th³’ShThவா ேஶாணிதஶŋhகயா தரதா காnhதmh யதா³லmhப³தா:² ॥ 16॥
ஸா பாத³th³விதயாஹதிrhஜயதி ேத, யshயாmh கி³nhth³ராthமேஜ!
phராசீேநnh³ேத நேக²nh³த³ஶேக ெமௗshத²ஸŋhக³ேத ।
shவshையகாத³ஶrhதிதாஸiµசிதாேநகாத³ைஶேவா³பா-
நாபி³ph◌⁴ராண இவாப³ெபௗ⁴ ஸ ப⁴க³வாேநேகாऽபி th³ர:shவயmh ॥ 17॥
கிmh ைவசகேராேகாநிஹதmh கிmh வா ப²ணிkh³ராமணீ-
நிவாஸாநிலேக²தி³தmh nhவித³தி phேரமாrhth³ரஸlhலாபிநா ।
மாநshேயாபஶேம கேரண ஶநைகராmh’th³நதா ஶmh⁴நா
⁴யmhபி³தமmh³ஜth³தி பத³mh th◌⁴யாயா மாேய! தவ ॥ 18॥
rhவmh ஜiνஸுதா ஸkh’nhiµரேபா:பாத³ஸŋhாலநா-
Nhயாதீ³th³’ஶைவப⁴வா ஸமப⁴வthேகா³விnhத³வnhth³ேய! ஶிேவ! ।
ேஸயmh ஸmhphரதி ஶmh⁴ெமௗநிலயா மாநphரஸŋhகா³நெதௗ
நிthயmh thவchசரவேஸசந⁴வா Nhேயந கீth³’kh³ப⁴ேவth? ॥ 19॥
rhவmh vhயாகரணphரபசநவிெதௗ⁴ லph³th◌⁴வாphயேநகmh பத³mh
கிmh ேநா th’phதிமகா³த³கா³தி⁴பஸுேத! ேஶஷ: ப²ணிkh³ராமணீ: ।
ஆந: ஶஶிெமௗrhth³த⁴நி சிரmh phேரமphரேகாபாநெதௗ
லph³⁴mh ேத பத³ேமகேமவ கீ நிthயmh யேதா வrhதேத ॥ 20॥
திShட²nhthயாmh phரணயphரேகாபவஶேதா பா³Shபாலாயாmh thவயி
கNhேட² நக²த³rhபணphரதிப²லth³ேப ேராவrhthதிநி ।
பாதா³kh³ேர பதிேதாऽயthயபி⁴ேத ஸkh²யா, தவாேலாகநmh
ேலாலmh பாத³தேல விபா⁴தி ஸஹஸா ஸாேகாபமாiµேக² ॥ 21॥
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

காnhதாேலாகநலjhஜயா விநேத காnhேத iµகா²mhேபா⁴ேஹ
யாெஸௗ ⁴தலபாகா நயநேயா: ேஶாபா⁴ தவாபா⁴ஸேத ।
ஸா தாவthதmh³ஜக³ph◌⁴ராnhthயா thவத³ŋhkh◌⁴th³வய-
phராnhேத பா⁴தி மரnhத³பாநகph◌⁴ராnhேதவ ph◌⁴’ŋhகா³வ ॥ 22॥
கிmh ph³ம:லாthமேகாऽபி கப³பா⁴ரshthவதீ³ய: ஶிேவ!

ேகவிலதி²தshதேநாதி யத³யmh thவthபாத³ஸmhshபrhஶநmh ।
தth⁴ய:ஸுமேநாக³th³’த³ணshthவnhெமௗஸmhலாlhயதாmh
த⁴thேத; சிthரமெஸௗ, thவத³ŋhkh◌⁴ப⁴ஜநாthகிmh ேகந ேநா லph◌⁴யேத? ॥ 23॥
ராக³th³ேவஷiµகா² விph◌⁴ரமப⁴ரா நயnhதி விேவவ!
thவthஸŋhகா³தி³தி iµkhதிேத³ஶநிலேய!th²யா ஜைந: கth²யேத ।
உth³யth³th³ேவஷiµதா³ரவிph◌⁴ரமப⁴ரmh கா³thரmh த³த⁴thயா thவயா
ராேகா³ऽபி th◌⁴யேதऽதி⁴கmh சரணேயா: ேஶாmh³ஜchசா²யேயா: ॥ 24॥
ேத³வி! thவthபத³ஸthபராக³மநிஶmh ெமௗெலௗ ஸமாபி³ph◌⁴ரதாmh
ஸா⁴நாமபராக³ைதவ ப⁴வதீthயாசrhயமாshதாத³mh ।
பாத³shேத நக²ரphரபா⁴வலேதா ஜாக³rhதி ேஸாऽயmh ந-
சிthரmh நாம க²ரphரபா⁴வலேதா ³Shடாஸுரmh பிShடவாnh ॥ 25॥
th³விthேவந shதி²தேயாshthவதீ³யபத³ேயாrhth³ைவதmh நிரshய sh²டmh
ைகவlhயphரதிபாத³ேந ஶலதா ஜாேததி ேகாऽயmh khரம: ? ।
கிmh வா khதிபி⁴ரthர,iµkhதிகரதா vhயkhைதவ ேத பாத³ேயா-
rhiµkhதா ஏவ  விsh²ரnhதி விமலாshதthஸŋhகி³ேநாऽ நகா:² ॥ 26॥
பாதா³kh³ரmh தவ காமத³mh ஸுரலதாஶாகா²kh³ரமாசமேஹ
ஜாதா யthர  பா³லபlhலவசி:shைவேரவ ராேகா³த³ைய: ।
உthஸrhபnhநக²மNhட³ஸுஷமயா Shபாthபாதி³தா
ஸஜாதாதிச மஜுளதைரrhமரஶிஜாரைவ: ॥ 27॥
ேத³வீயmh தவ ஸnhநேதஶமடshவrhேலாககlhேலாநீ-
கlhேலாலாஹதிபி⁴rhவிேஶஷவிமலா யாnhநக²ேரணிகா ।
யth³தா⁴வlhயமவாphமாthதகாshேதாேய தபshயnhthய
தீ³நா: ேப²நகச ெமௗkhதிகக³: ஶŋhகா²ச ஶŋhகாமேஹ ॥ 28॥
மாேந ஶmh⁴ஶிர:phரஹாரசதmh ைநவ thவதி³chசா²kh’தmh
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

ஜாேந ேத³வி! பதா³ph³ஜேயாsh ரnhrhth³th◌⁴நா விேராதா⁴தி³த³mh ।
ஏேத பாத³நகா²mhஶுப³th³த⁴கலஹா: ஶீதாmhஶுமnhதா³கிநீ-
ேபா⁴கீ³nhth³ரா: கில ஶŋhகரshய ஶிரஸா ஶŋhகாmh விநா ரதா: ॥ 29॥
ேத³வி! thவchசரேchசலnhநக²kh◌⁴’ணிேரணீஷு ேநா நம-
nhநாபா⁴தி shப²காசலsh²டதஶாயீவ ஸாயnhநட: ।
ஹmhஸாந இவ shவயmh கமல: ◌⁴ ராph³தி⁴ஶாயீவ ச
ப⁴rhதா மக⁴வாபி நாகஸதி shநாயnhநிவாேலாkhயேத ॥ 30॥
ேடா³லாேகவிெதௗ⁴ மாசலஶிலாேத³ேஶ ஸமph◌⁴யாஹதாth-
பாதா³kh³ராthதவ யாநி யாவகரஸphரshயnhத³நாnhயmhபி³ேக! ।
தாnhயph◌⁴யாக³தஸுmhப⁴ஸŋhக³ரப⁴வth³ரkhதாmh³விshதார-

பி³nh³ேபநிபா⁴நி நnhத³த³மவnhth³யாநி வnhதா³மேஹ ॥ 31॥
ேடா³லாேகஷு யmh மாசலஶிலாலkh³நmh வேநவாேநா
ப⁴khthயா ேயாகி³வராshthNhTh³ரகேத mhபnhதி பா²லாnhதேர ।
யmh th³த⁴phரமதா:³ஸேமthய திலகmh rhவnhதி நthவா iµஹு-
shதmh தா³ாயணி! ேத கதா³ iν பத³ேயாேய லாாரஸmh ? ॥ 32॥
ேத³வி! thவmh iµரைவண: phரணமேந யthகிசிதா³சய
பாதா³mh³ஜமnhயதா²shய ஶிர thவthபாத³லாாசிேத ।
⁴mhேயாதரphரமkh’தthயnhேயாnhயமாஶŋhகயா
ேராஷvhயாலேயாசிரmh ஸ ப⁴க³வாnh ஜாேயத பrhயால: ॥ 33॥
phரா³th³வாஹவிெதௗ⁴ மாசலஸத³shயமாதி⁴ேராபாய ய-
nhந shphரயா வியth³⁴நீதி ந:ஸthயmh விதா⁴mh ச யth ।
ைத³thேயாthேபணஸாஹேஸ விரசிேத ஸmhவாஹநாrhத²mh ச யth-
தthபாத³kh³ரஹணthரயmh விஜயேத ஶrhேவணி ஶrhவாணி! ேத ॥ 34॥
ஸுmhப⁴shேத கில ேத³வி! ராக³கலேஹ பாத³phரஹாேராthஸவmh
லph³⁴mh காŋhதவாiνபாயஹ க²lhவjhேஞா ந விjhஞாதவாnh ।
யth³யாேயாthshயத ேகா⁴ரமாஷவrhதா⁴ ஸ ைவ தத:
phராகா⁴நிShயத rhth◌⁴நி ேகாமலசா பாதா³ரவிnhேத³ந ேத ॥ 35॥
ஆநmhேர கி³ேஶ பத³phரஹரேண த³thேத ப⁴வthயா ஷா
“நாேத²! கிmh மேஷாஹா”thயபி⁴ேத ேத³ேவந தshnh ேண ।
ஆShவாகதshதாஸு, நரphth³தா³மShயth³ஷ-
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

shதnhெமௗெலௗ ஜயதி th³விதீயமபி ேத பாதா³ph³ஜஸnhதாட³நmh ॥ 36॥
பாதா³kh³ரmh தவ ஸŋhக³ரரமவஶாதா³ாலாாரஸmh
விnhயshதmh mh’க³நாயேகாப சிராjhயாத³ேக³nhth³ராthமேஜ! ।
யthகாnhthையவ ச ேலாேதா mh’க³பதிrhைத³thயphரஹாேராth³க³ல-

th³ரkhதாmhப: ◌⁴கணிகா வஹnhநபி ததா² நாமாநி ைவமாநிைக: ॥ 37॥
ைநவாmhப நிmhபrhth³த⁴ஸு, ந வா mhேஹாப thயjhயதாmh
மா ேசத³mh மஷshய rhth³th◌⁴நி ரப⁴ஸாதா³phய ேலாphயதாmh ।
பthrhெமௗநதீ³ஜேல பரத³mh ஸŋhாலநீயmh thவேய-
thயாேககி³ேரா ஜயnhதி கி³ேஜ! thவthபாத³லாாrhபேண ॥ 38॥
நthைவவ phரத²மmh thவத³ŋhkh◌⁴கமலmh ெதௗ Shபவnhதாெபௗ⁴
thைரேலாkhயmh மஹஸாபி⁴⁴ய சரேதா vhேயாமாnhதரphராnhதேர ।
நாேத²! ெதௗ கத²மnhயதா² பக³லlhலாாரஸாெதௗ
வீேயேத ph◌⁴’ஶேஶாணிபி³mhப³iµத³யாரmhேப⁴ phயmhபா⁴ெகௗ ॥ 39॥
thைரேலாkhயmh வஶயnhதி, பாபபடiµchசாடயnhthchசைக-
rhவிth³ேவஷmh ஜநயnhthயத⁴rhமவிஷேய phரshதmhப⁴யnhthயாபத:³ ।
ஆகrhஷnhthயபி⁴வாசி²தாநி மஷshவrhைவே மார-

சிthரmh! thவthபத³th³த⁴rhணநிவஹா:ஷThகrhமmh ஸாத⁴கா: ॥ 40॥
கிmh கlhபth³மபசகmh phரணமதாமாகாŋhதாபாத³ேந
கிmh பசாத⁴பா³ணபசகத³mh மாராஸmhேமாஹேந ।
ஸூமmh கிசந பச⁴தவேஷா விவshய கிmh காரணmh
thவthபாதா³ŋh³பசகாthமகத³mh கிmh பா⁴தி ஶmhேபா: ◌⁴ phேய! ॥ 41॥
ேடா³லாேகஷு ³ர³ரக³மேந phேரŋhேகா²லநாவிph◌⁴ரேம
ேமதி³nhயாமநிபாதிதmh ஜயதி ேத நாேத²! பதா³mhேபா⁴ஹmh ।
ப⁴khthயா ஸnhநமதாmh thவதா³நநக³லth³கா³நாmh’தாrhchச²யா
⁴ph’Shேட² சிரஶாயிநாmh தி³விஷதா³மாக⁴Thடநாஸாth◌⁴வஸாth ॥ 42॥
மரphரஸரnhமஸாரஸுஷமாபா கnhதா³thமஜா
shவchச²chசா²யநகா²mhஶுஸசயமயீ க³ŋhகா³ ச ஸŋhகா³iµகா ।
ேஶாண: பாத³சாmh சயச ேதா ேயந thவத³kh³ேர, தேதா
மjhஜnhதீவ நமnhதி தthர iµநய:ஸrhேவऽபி ஶrhவாŋhக³ேந ॥ 43॥

6 sanskritdocuments.org



நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

மராrhபிதஶkhரநீலஶகலசசகாசிதmh
ராஜth³ேரiΝவி⁴தmh பரமஹmhஸாபி⁴ராேஸவிதmh ।
thவthபாதா³kh³ரஸேராஜமŋh³த³லchசா²யபி⁴ராபா⁴ஸுரmh
விShவkh³ேராசிநகா²mhஶுஜாலபய shவchேச²ஸiµchேசா²ப⁴ேத ॥ 44॥
மரshவநமஜுவிShகிரரேவ தthஸŋhகி³நீேலாபல-

chசா²யாபதேமாலேவ நக²ஷாத³ணதாராக³ேண ।
ஸnhth◌⁴யாராக³நிப⁴shவகாnhதிபடேல thவthபாத³லாthமக-
phரthேஷாபக³ேம  ேத³வி!லப⁴ேத ேலாக: phரேபா³ேதா⁴த³யmh ॥ 45॥
விth³யாiµkhதிரமாவ⁴ஷு நிதராmh காமாரா மாநவா-
shதphதாshthவnhநக²காnhதிசnhத³நரைஸராphய கா³thரmh நிஜmh ।
thவthபாதா³ph³ஜசிphரவாலநிசிேத ⁴தேல ேஶரேத
நிthயmh ேத³வி! ப⁴வthkh’பாphயஸகீ²விவாஸத: ேகவலmh ॥ 46॥
மரkhவணிைத:பnhநிவ iµஹு:மnhநகா²mhஶூth³க³ைம-
rhைத³thேயnhth³ரmh phரஹஸnhநிவாணசா Shயnhநிவாshைம ph◌⁴’ஶmh ।
தீ⁴ராயாmh thவயி நிrhவிகாரமந thவthபாத³ ஏவ sh²டmh
Shணnh ைவவிகாரேமஷ மஷth◌⁴வmh பthராயதாmh ॥ 47॥
phரmh ேத³வி! ஶிரshபnhத³ேந மஷmh பிShThவா தேதாऽத: ◌⁴ பத³mh
தி³thஸnhthயாmh thவயி கNhட²ப⁴ஜநபி⁴யா கNh²ரேவ விth³ேத ।
ேமதி³nhயாமபி பீ⁴திகmhபிததெநௗ phேரமthவராஶாநா
ஶrhேவணவ நிஜாŋhகmhநி நிதmh பாத³th³வயmh ேத ஜேயth ॥ 48॥
rhவmh ேத³வி! பதா³mh³ேஜந மஷphரth◌⁴வmhஸநாph◌⁴யாஸத:
பசாththதஸுmhப⁴ைத³thயவிஜேயாऽphேயவmh kh’த: கிmh thவயா? ।
ேநா ேசth³பா⁴தி கத²mh ஸுmhப⁴விஜயீ பாதா³ph³ஜேத³ேஶாऽய-

thயாலாேப கி³ஶshய தth³விஜயேத மnhத³shதmh ேத³வி! ேத ॥ 49॥
பி³ph◌⁴ராேணந மேநாjhஞயாவகரஸmh மஜுth◌⁴வநnhர-
ேலஷாலŋhkh’திஶாநா நக²மணீஜாதphரஸாத³யா ।
ஏேகைநவ பேத³ந ேத³வி! மஷth◌⁴வmhேஸ மயshதர:
ேலாேகாயmh ரசிதshthவேயதி வி³தா: ◌⁴ ஸmhலாக⁴நmh rhவேத ॥ 50॥
thவmh ஶmhேபா⁴rhம ப⁴வshயக³ஸுேத! ேதேநாபஹாஸாய ேத
ைத³thேயாऽயாmh மப⁴வnhiνபக³த:, ேஸாऽயmh கத²mh mhயேத ? ।
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

இthத²mh ரநி:shவைநவ வத³nh பாத³shthவதீ³ேயா ஷா
ஶshthரphரkh³ரஹthைரவ மஷmh பிShணnh பthராயதாmh ॥ 51॥
ேத³vhயா பŋhகஶேயாऽth³ய ேகாऽபி மஷchச²th³மா மஹாnh கNhடக:
பாேத³நாஹத இth³ட⁴ஹதmh ஸkh²யா ஸமாேவதி³ேத ।
ஸth³ய: கNhடகஶாநா கரதேலநாஸாth³ய பாதா³mh³ஜmh
kh³’ணnhநாrhதிவிேநாத³நாய கி³ேஶா யாthphயshேத ஶிேவ! ॥ 52॥
thவthபாதா³ŋh³பlhலைவரக³ஸுேத! ேத³வி!shவயmh பசபி: ◌⁴
பசthவmh க³ேதா மஹாஸுர இதி shவாthமாiνபmh kh’தmh ।
ஏைதேரவ நேதா ஜநshthத³ஶதாmh நீேதா, மேஹஶ: ந-
rhலthவmh க³த: phரஸூநத⁴iνேஷா விshமாபநmh தth³th³வயmh ॥ 53॥
ph³ராமmh மாக⁴வநmh ச வாஹநமேஹா மnhைத³rhக³ைதrhநிnhதி³தmh
தா⁴வlhேயந நக²thவிஷாmh விஹேதா வாேஹாऽபி மாேஹவர: ।
இthத²mh வாஹநைவதாmh ப⁴ஜதி ேத பாத³shதேதா மnhமேஹ
காthயாயnhயiµநா nhயகா⁴நி மஷ: காrhthதாnhதவாஹph◌⁴ரமாth ॥ 54॥
மnhதphரகேர ஸுேரnhth³ரஸுth³’ஶாmh nh³ரேரகா²thமநா
மாணிkhயth³திஸmhjhஞையவ மேகாஷு ைத³thயth³ஹாmh ।
ஶmhேபா⁴rhrhth◌⁴நி ஜடாக⁴டாணசிvhயாேஜந பாத³phரைப⁴-
ைவகா ேத பமேமதி கrhேத! கி³nhth³ராthமேஜ! ॥ 55॥
ேநா ேகஶ: பரமாரய:ஸுமநஸாmh, பாதா³ph³ஜேரiΝச ேத
ேநா மnhதா³ரதா பரmh shதசிrhமரேயாச th³வயீ ।
ேநா பா³ஹு: கலஹmh ஸேமthய ஜயதி, thவth³யாநலாphயெஸௗ
ேநா ஶுmhப⁴thதரலாமாநநத³mh, பாதா³mh³ஜmh சாmhபி³ேக! ॥ 56॥
நாேத²! தாவகவாஹmhஹசகிதாshthவthபாத³ேல நதா
நmh ப³ph◌⁴ரiµரph◌⁴ரiµphயiµகா² தி³khmhபி⁴வீராசிரmh ।
ேநாேசேத³ஷ கத²mh த³nhநதஶிரshnh³ரஸnhேதா³ஹேஜா
ராக³shேத சரmh³ேஜ பணமnhநth³யாபி விth³ேயாதேத ॥ 57॥
thவthபாேதா³ऽயமஜாதச சிரshபrhஶாnhவிேதா ேயாகி³நா-
மnhத:shதா²kh’திShமபா⁴kh ச மஷphரth◌⁴வmhஸநphரkhரேம ।
ஏவmh க²lhவகி²லாராthமகமiµmh ைஶேலnhth³ரகnhேய! கத²mh
பா⁴ஷnhேத நதவrhக³ப³nh⁴மபவrhகா³லmhப³நmh வா ஜநா:? ॥ 58॥
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

உnhலnhநக²மNhட³மகண:, ேஶாணphரபா⁴ைக³கmh
பி³ph◌⁴ராண:, பேஶாப⁴மாநகடேகா, ⁴ேயா வைநகாரய: ।
கா³யthth³த⁴வ⁴நிேஷவிததல: பாத³shthவதீ³ய: ஶிேவ!

ராஜthேயஷ மாth³பாத³வதி³த³mh khதmh மாth³ேர:ஸுேத! ॥ 59॥
தி³khபாலrhத³ஶபி: ◌⁴ ph’த²khph’த²க³யmh thவthபாத³ேயாரrhபிேதா
th³’ேயா ப⁴khthயiνராக³ ஏவ த³ஶதா⁴ ேஶாŋh³ஷாth ।
பாதா³ph◌⁴யாமபி தாnh phரதி phரகதா நmh phரஸாதா³ŋhரா
th³’யnhேத நக²காnhதிபŋhkhதித³ஶகvhயாேஜந ைஶலாthமேஜ! ॥ 60॥
ேமகா⁴நாmh ஶshய சாphரதிஹதா தா⁴ரா: khரமnhதாmh சிரmh
ேநா நேயnhமத³தா³நவாவிப⁴ேவா நாகshய நாக³shய ச ।
thேராऽயmh மம ைஸநிகாச த³த⁴தாmh நிthயmh ஜயnhத:ஸுக²mh
thவthபாதா³mh³ஜபாதிந:ஸுரபேதthத²mh ஜயnhthயrhthத²நா: ॥ 61॥
ஆjhயாஸkhதகைரrhth³விஜnhமபி⁴ரஹmh ஹூேயய, ேநா தா³நைவ:

shவாஹாேராசிதமsh பாrhவமநிஶmh, தாth³’kh ச ஹvhயmh லைப⁴ ।
ராவாநிதி ⁴திமாநிதி ச ேம ஶph³த³phரth³th◌⁴யா ஶிேவ!

ேநாேபேயாऽஹதி thவத³ŋhkh◌⁴நமேந யாஸுரkh³ேநrhகி³ர: ॥ 61॥
“thவthப⁴khதாக⁴ம³th³தி⁴rhவகி²தmh shயாchேசthேமதா:² ஶிேவ!

காnhதshேத மயி ேராஷவாnh, நshதshயாrhth³ரபா⁴வmh ஶைந: ।
ேத³வி thவmh மஷாபி⁴ஹnhth! சகிதmh thராயshவ ேம வாஹநmh”,
காலshேயதி ஜயnhதி ேத பத³நெதௗ ேலாலshய ஸmhphராrhத²நா: ॥ 63॥
த⁴rhமாசாரபேராऽஹthயவமேதா ரோபி⁴ேரகாnhவைய-
rhமயmh ேத³வி விநிnhதி³தா தி³ஶம³rhஜாதிth³விஷசாமரா: ।
ைத³வாதி³thப⁴யchேதா விஶரே ரேயாऽஹthயாத³ய-
shthவthபாத³phரணெதௗ ஜயnhதி நிrh’ேதரthயாலா: phராrhத²நா: ॥ 64॥
மththrhயா மம வா iµnhத³kh³’ஹதாபா⁴kh³யmh ந ஸŋhயதாmh
மாஹmh பாயி mhப⁴ேஜந iµநிநா கlhபாnhதஸூrhேயண வா ।
th³ேவதா⁴ ேம ஸுரவாநீத³யிததா ஸா⁴ thவயா ரயதாmh
thவthபாதா³mh³ஜபாதிேநா ஜலபேதthத²mh ஜயnhthயrhthத²நா: ॥ 65॥
விவphராணமயீ thவேமவ, மம  phராஹுrhஜக³thphராணதாmh
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

ஸrhவshயாபி ஸதா³ க³திrh ப⁴வதீ, மாேமவமாஹுrhஜநா: ।
லjhஜாபாத³கth³’ஶmh ஜநநி! ந:, கிmh rhமேஹ, பாமா-
thேயவmh பவநshய ேத பத³நெதௗ வாேசா ஜயnhthயாலா: ॥ 66॥
ஶŋhேகா²lhலாக³ேலாjhjhவேல!ஸமகேர! பth³ேமந,nhத³shேத!
பாதா³kh³ராth³’தகchச²ேப!iµக²மஹாபth³ேம!iµnhதா³ேத! ।
இthயshமnhநிதி⁴கா³th! நீலநயேந! சrhசாthேக! பாமா-
thத²mh பாத³நதி: ஶிேவ! விஜயேத ஸkh²:ேப³ரshய ேத ॥ 67॥
ஸnhநாேமஷு ப⁴வthபதா³mh³ஜநக²chசா²யாmh ஜடாஸŋhகி³நீmh
க³ŋhேக³thயாஜநா வத³nhதி விதத²mh மா ⁴rhiµதா⁴ ேகாபிநீ ।
th³’Shrhமyhயயி! நீயதாmh, பஷமphேயகmh வேசா தீ³யதா-
ஶாநshய ப⁴வாநி! ேத பத³நதாவிthத²mh ஜயnhthயrhthத²நா: ॥ 68॥
நாபீ⁴ேதாऽப⁴வமாதி³தshதவ ப³லாth பசாத³பீ⁴ேதாऽshmhயஹmh
thrhயேண thiµகீ²kh’ேதாऽபி சராshேயாऽஹmh தைவவ shதைவ: ।
thவmh விவாthமதேயாபஜnhய ந ந:shரShடாரமாkh²யா மா-
thத²mh ேத³வி! ஜயnhதி ேத பத³நெதௗ வாணீபேதrhவாணய: ॥ 69॥
ஆஶீரshதி iµேக², விட³mhப³யதி மாmh ⁴ேயாऽபி சாஶீ:shph’ஹா
ேபா⁴கா:³ஸnhதி ஸஹshரதா⁴, நரஹmh ேபா⁴கா³nh கத²mh phராrhத²ேய? ।
ேஶேஷாऽஹmh shph’ஹயாmhயேஶஷஸுக²thேயதchச ஹாஸாshபத³mh,
நாேத²! சிnhதய ஸrhவthயபேதshthவthபாத³பாேதா ஜேயth ॥ 70॥
பாrhவthயா: பத³மthர th³’யதி வா பாேத³ ப⁴வthேவந வா
ஸா⁴thவாthத³பாshதேய ததயா பth³யாnhயநி sh²டmh ।
ைஸஷா iµkhதிகி³nhth³ரதநயா ப⁴khேதந நாராயேண-

நாப³th³தா⁴ க² ஸphததிrhதி³ஶ வ: கlhயாணஹlhேலாஹலmh ॥

Shri Narayana Bhatta, the author of this work is more famous for his

work ᳚Narayaneeyam᳚. Narayaneeyam was composed in his younger days. It

is said that he had a vision (dream) in which Krishna appeared to him

and commanded him to go to Mukkola Bhagavati (Devi) temple in north

Kerala. He went there and stayed there worshipping the Goddess till his

last days. This temple is also known as Muktisthala. It is said that
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நாராயணப⁴Thடபாத³விரசிதா பாத³ஸphததி:

the poet attained Mukti there. It was during his stay at Mukkola that

he composed ᳚Sripadasaptati᳚, seventy verses on the divine feet of the

Goddess. It is assumed that he composed only 70 verses because he was

70 years old when he composed this work.
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