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tripurasundarIvedapAdastotram

thரஸுnhத³ேவத³பாத³shேதாthரmh

ேவத³பாத³shதவmh வேய ேத³vhயா: phயசிகீrhஷயா ।
யதா²மதி மதிmh ேத³வshதnhேநா த³nhதி: phரேசாத³யாth ॥ 1॥
அகிசிthகரகrhமph◌⁴ய: phரthயா’thய kh’பாவஶாth ।
ஸுph³ரமNhய:shதாவshயாmh தnhந:ஷNhiµக:² phரேசாத³யாth ॥ 2॥
அகாராதி³காராnhதவrhவயவஶாநீ ।
வீshதகஹshதாऽvhயாth phரே ேத³வீ ஸரshவதீ ॥ 3॥
யா வrhணபத³வாkhயாrhத²க³th³யபth³யshவபிணீ ।
வாசி நrhதய phரmh ேமதா⁴mh ேத³வீ ஸரshவதீ ॥ 4॥
உபாshயமாநா விphேரnhth³ைர:ஸnhth◌⁴யாஸு ச திsh’Shவபி ।
ஸth³ய: phரத³ ேம மாத:ஸnhth◌⁴யாவிth³ேய ஸரshவதீ ॥ 5॥
மnhதா³ நிnhதா³ேலாபாऽஹmh shவபா⁴வாth
ஏதthshேதாthரmh rhயேத கிmh மேயதி ।
மா ேத பீ⁴திrhேஹ மேத thவாth³’ஶாநாmh
ஏஷா ேநth ராத⁴ஸா ஸூnh’தாநாmh ॥ 6॥
தரŋhக³ph◌⁴’ேகாப⁴ŋhkh³யா தrhஜயேத ஜராmh ।
ஸுதா⁴மயாய ஶுph◌⁴ராய nh⁴நாmh பதேய நம: ॥ 7॥
தshய மth◌⁴ேய மணிth³வீப: கlhபகாராம⁴த: ।
அsh ேம லதாவாஸ:shவshதிதா³அப⁴யŋhகர: ॥ 8॥
கத³mhப³மஜநிrhயth³வாணீபாரேnhமைத:³ ।
th³விேரைப²rhவrhணநீயாய வநாநாmh பதேய நம: ॥ 9॥
தthர வphராவலாக³க³ேநாlhலŋhகி⁴ேகா³ரmh ।
மாத: ெகௗஹலmh த³th³யாthஸுஹாrhயmh நக³ரmh தவ ॥ 10॥
மகரnhத³ஜ²மjhஜnhnhத³லஸŋhலாmh ।
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thரஸுnhத³ேவத³பாத³shேதாthரmh

மஹாபth³மாடவீmh வnhேத³ யஶஸா ஸmhபvh’தாmh ॥ 11॥
தthைரவ சிnhதாமணிேதா⁴ரேऽrhசிபி⁴rh-
விநிrhதmh ேராபிதரthநஶ ◌்’ŋhக³mh ।
ப⁴ேஜ ப⁴வாநீ ப⁴வநாவதmhஸmh
ஆதி³thயவrhணmh தமஸ: பரshதாth ॥ 12॥
iµநிபி: ◌⁴ shவாthமலாபா⁴ய யchசkhரmh ’தி³ ேஸvhயேத ।
தthர பயா ³th◌⁴யா தத³ேர பரேம vhேயாமnh ॥ 13॥
பசph³ரமமேயா மசshதthர ேயா பி³nh³மth◌⁴யக:³ ।
தவ காேமஶி வாேஸாऽயமாShமnhதmh கேரா மாmh ॥ 14॥
நாநாரthந³chசா²காnhதிகிmhேதாத³ரmh ।
விmh’ஶா விதாநmh ேதऽதிலணமதிேலாமஶmh ॥ 15॥
பrhயŋhகதlhேபாப த³rhஶநீயmh
ஸபா³ணசாபாŋhஶபாஶபாணிmh ।
அேஶஷ⁴ஷாரமணீயேட³

thேலாசநmh நீலகNhட²mh phரஶாnhதmh ॥ 16॥
ஜடாணmh சnhth³ரகலாலலாமmh
உth³ேவலலாவNhயகலாபி⁴ராமmh ।
காேமவரmh காமஶராஸநாŋhகmh
ஸமshதஸாmh தமஸ: பரshதாth ॥ 17॥
தthர காேமஶவாமாŋhேக ேக²லnhதீமnhதலாmh ।
ஸchசிதா³நnhத³லஹmh மஹாலiµபாshமேஹ ॥ 18॥
சாேகா³ேராசநாபŋhகஜmhபா³தக⁴நshதநீmh ।
நமா thவாமஹmh ேலாகமாதரmh பth³மமாநீmh ॥ 19॥
ஶிேவ நமnhநிrhஜரஜராஸுர-
phரேதாகாெமௗமசிவீசிபி: ◌⁴ ।
இத³mh தவ ாலநஜாதெஸௗப⁴க³mh
சரணmh ேநா ேலாேக ஸுதி⁴தாmh த³தா⁴ ॥ 20॥
கlhபshயாெதௗ³ காரேணஶாநபி thnh
shரShmh ேத³வி thnh³நாத³தா⁴நாmh ।
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ேஸேவ நிthயmh ேரயேஸ ⁴யேஸ thவா-
மஜாேமகாmh ேலாதஶுkhலkh’Shmh ॥ 21॥
ேகேஶாth³⁴ைதரth³⁴தாேமாத³ைர-
ராஶாph³’nhத³mh ஸாnhth³ரமாரயnhதீmh ।
thவாமாநmhய thவthphரஸாதா³thshவயmh⁴-
ரshமாnhமாயீ sh’ஜேத விவேமதth ॥ 22॥
அrhேதா⁴nhலth³ெயௗவேநாth³தா³மத³rhபாmh
தி³vhயாகlhைபரrhபயnhதீmh மகா²nh ।
ேத³வி th◌⁴யாthவா thவாmh ரா ைகடபா⁴-
rhவிவmh பி³ப⁴rhதி ⁴வநshய நாபி: ◌⁴ ॥ 23॥
கலாரமஜஜதிmh
தி⁴khrhவnhதீமmhப³ ேத பாடmhநா ।
rhதிmh th◌⁴யாthவா ஶாவதீmh ⁴திமாய-
nhநிnhth³ேரா ராஜா ஜக³ேதா ய ஈேஶ ॥ 24॥
ேத³வதாnhதரமnhthெரௗக⁴ஜபப²ல⁴தயா ।
ஜாபகshதவ ேத³vhயnhேத விth³யயா விnhத³ேதऽmh’தmh ॥ 25।
mhshேகாகிலகலkhவாணேகாமலாலாபஶாநி ।
ப⁴th³ராணி  ேம மாதrh³தாநி பராஸுவ ॥ 26॥
அnhேதவாnhநshதி ேசthேத iµiµா
வேய khதிmh iµkhதஸrhைவஷணshஸnh ।
ஸth³ph◌⁴ய:ஸாாth ஸுnhத³mh jhஞphதிபாmh
ரth³தா⁴ப⁴khதிjhஞாநேயாகா³த³ேவ ॥ 27॥
ேஷாடா⁴nhயாஸாதி³ேத³ைவச ேஸவிதா சkhரமth◌⁴யகா³ ।
காேமஶம ⁴ய: ேஷாட³ஶீ ஶrhம யchச² ॥ 28॥
ஶாnhேதா தா³nhேதா ேத³ஶிேகnhth³ரmh phரணmhய
தshயாேத³ஶாthதாரகmh மnhthரதththவmh ।
ஜாநீேத ேசத³mhப³ த⁴nhய:ஸமாநmh
நாத: பரmh ேவதி³தvhயmh  கிசிth ॥ 29॥
thவேமவ காரணmh காrhயmh khயா jhஞாநmh thவேமவ ச ।
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thவாமmhப³ ந விநா கிசிth thவயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 30॥
பராக³மth³nhth³ரஸுேத தவாŋhkh◌⁴-
ஸேராஜேயாரmhப³ த³தா⁴ rhth◌⁴நா ।
அலŋhkh’தmh ேவத³(/ேத³வ)வ⁴ஶிேராபி⁴-
rhயேதா ஜாேதா ⁴வநாநி விவா ॥ 31॥
³Shடாnh ைத³thயாnh ஹnhகாமாmh மஹrhnh
ஶிShடாநnhயாnh பாகாமாmh கராph³ைஜ: ।
அShடாபி⁴shthவாmh ஸாைத⁴rhபா⁴ஸமாநாmh
³rhகா³mh ேத³வீmh ஶரணமஹmh phரபth³ேய ॥ 32॥
ேத³வி ஸrhவாநவth³யாŋhகீ³mh thவாமநாth³’thய ேய khயா: ।
rhவnhதி நிShப²லாshேதஷாம³kh³தா⁴ இவ ேத⁴நவ: ॥ 33॥
நாஹmh மnhேய ைத³வதmh மாnhயமnhய-
ththவthபாதா³ph³ஜாத³mhபி³ேக mhப⁴ஜாth³யா: ।
ேய th◌⁴யாதாேரா ப⁴khதிஸmhஶுth³த⁴சிthதா:
பராmh’தாth பiµchயnhதி ஸrhேவ ॥ 34॥
rhவாேऽபி ³ராரmhபா⁴mh shதவ நாமாநி ஶாmhப⁴வி ।
phரஜபnhேநதி மாயாnhதமதிmh’thmh தராmhயஹmh ॥ 35॥
கlhயாணி thவmh nhத³ஹாஸphரகாைஶ-

ரnhதrhth◌⁴வாnhதmh நாஶயnhதீ ேணந ।
ஹnhதாshமாகmh th◌⁴யாயதாmh thவthபதா³ph³ஜ-

iµchசதிShட² மஹேத ெஸௗப⁴கா³ய ॥ 36॥
திதீrhஷயா ப⁴வாmhேபா⁴ேத⁴rhஹயkh³வாத³ய: ரா ।
அphரமthதா ப⁴வthஜாmh ஸுவிth³வாmhேஸா விேதநிேர ॥ 37॥
மth³வmhயா ேய ³ராசாரா ேய ச ஸnhமாrhக³கா³ந: ।
ப⁴வthயா: kh’பயா ஸrhேவ ஸுவrhயnh யஜமாநா: ॥ 38॥
சkhரshதா²mh ஶாவைதவrhயதா³thmh
ெபௗNhTh³ரmh சாபmh Shபபா³nhத³தா⁴நாmh ।
ப³nh⁴காபா⁴mh பா⁴வயா thேநthராmh
தாமkh³நிவrhmh தபஸா jhவலnhதீmh ॥ 39॥
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ப⁴வாநி தவ பாதா³ph³ஜநிrhேணஜநபவிthதா:
ப⁴வாமயphரஶாnhthைய thவாமேபா யாசா ேப⁴ஷஜmh ॥ 40॥
சிதா³நnhத³ஸுதா⁴mhேபா⁴ேத⁴shதவாநnhத³லேவாऽshதி ய:
காரேணைஶshthபி⁴shஸாகmh தth³விவiµபவதி ॥ 41॥
ேநா வா யாைக³rhைநவ rhதாதி³kh’thைய-
rhேநா வா ஜphையrhேநா மஹth³பி⁴shதேபாபி:◌⁴ ।
ேநா வா ேயாைக:³ khேலஶkh’th³பி: ◌⁴ ஸுேமதா⁴
நிசாyhேயமாmh ஶாnhதிமthயnhதேமதி ॥ 42॥
phராத: பா மஹாவிth³ேய மth◌⁴யாேந  mh’ட³phேய ।
ஸாயmh பா ஜக³th³வnhth³ேய நrhந: பா விவத: ॥ 43॥
ப³nh⁴காைப⁴rhபா⁴iνபி⁴rhபா⁴ஸயnhதீ
விவmh ஶவthŋhக³பீநshதநாrhதா⁴ ।
லாவNhயாph³ேத: ◌⁴ ஸுnhத³ thவmh phரஸாதா³-
தா³: phரஜாmh ரயிமshமாஸு ேத⁴ ॥ 44॥
கrhகrhணய ேம தththவmh யா சிchச²khதிதீrhயேத ।
thrhவதா³ iµiµூmh ஸா காShடா²ஸா பரக³தி: ॥ 45॥
வாkh³ேத³வீதி thவாmh வத³nhthயmhப³ ேகசி-
lhலrhெகௗ³thேயவமnhேய வத³nhதி ।
ஶவnhமாத: phரthயக³th³ைவதபாmh
ஶmhஸnhதி ேகசிnhநிவிேதா³ ஜநா: ॥ 46॥
லேததி ஸுதா⁴ரமா⁴ேசாரமmhபி³ேக ।
தவ நாமாshதி யthேதந வா ேம ம⁴மthதமா ॥ 47॥
ேய ஸmhபnhநா:ஸாத⁴ைநshைதசthrhபி: ◌⁴
ஶுஷாபி⁴rhேத³ஶிகmh phணயnhதி ।
ஸmhயkh³விth³வாஶுth³த⁴ஸththவாnhதராmh
ேதஷாேமைவதாmh ph³ரமவிth³யாmh வேத³த ॥ 48॥
அபி⁴சாராதி³பி: ◌⁴ kh’thயாmh ய: phேரரயதி மyhேம ।
தவ ஹுŋhகாரஸnhthரshதா phரthயkhகrhதாரmh’chச² ॥ 49॥
ஜக³thபவிth மாகாமபஹராஶு ³rhஜராmh ।
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phரத³ ேம த³யா ⁴ேந phரஶshதிமmhப³ நshkh’தி⁴ ॥ 50॥
கத³mhபா³ணமmhபா³யா பmh சிnhதய சிthத ேம ।
iµச பாபீயmh நிShடா²mh மா kh³’த: ◌⁴ கshய shவிth³த⁴நmh ॥ 51॥
ப⁴Nhட³ப⁴Nhட³நலாயாmh ரkhதசnhத³நபŋhகில: ।
அŋhஶshதவ தmh ஹnhயாth³யச ேநா th³விஷேத ஜந: ॥ 52॥
ேர ேர சிthத thவmh vh’தா² ேஶாகnhெதௗ⁴
மjhஜshயnhதrhவchmhபாயmh விiµkhthைய ।
ேத³vhயா: பாெதௗ³ ஜையகாேரண
தthேத பத³mh ஸŋhkh³ரேஹண ph³ரவீmhேயாmh ॥ 53॥
சசth³பா³லாதபjhேயாthshநாகலாமNhட³லஶாேந ।
ஐவாய நேமா மாதrhபா³ஹுph◌⁴யாmh தவ த⁴nhவேந ॥ 54॥
தாேமவாth³யாmh ph³ரமவிth³யாiµபாேஸ
rhைதrhேவைத:³shயமாநாmh ப⁴வாநீmh ।
ஹnhத shவாthமththேவந யாmh iµkhதிகாேமா
மthவா தீ⁴ேரா ஹrhஷேஶாெகௗ ஜஹாதி ॥ 55॥
ஶரணmh கரவாNhயmhப³ சரணmh தவ ஸுnhத³ ।
ேஶேப thவthபா³காph◌⁴யாmh ேம நாnhய: பnhதா²அயநாய ॥ 56॥
ரthநchச²thைரசாமைரrhத³rhபth³ைய-
சkhேரஶாநீmh ஸrhவேதா³பசாரயnhthய: ।
ேயாகி³nhேயாऽnhயா: ஶkhதயசாணிமாth³யா
யmh பாத shவshதிபி:◌⁴ ஸதா³ ந: ॥ 57॥
த³th³ரmh மாmh விஜாநீ ஸrhவjhஞா யத: ஶிேவ ।
³kh’thயாஶு ³தமத² ேநா வrhத⁴யாரயிmh ॥ 58॥
மேஹவ மஹாமnhthரடthரயகேலப³ேர ।
காதி³விth³யாரேரணீiµஶnhதshthவா ஹவாமேஹ ॥ 59॥
லாதா⁴ரா³rhth◌⁴வமnhதசரnhதீmh
பி⁴ththவா kh³ரnhதீ²nhrhth◌⁴நி நிrhயthஸுதா⁴rhth³ராmh ।
பயnhதshthவாmh ேய ச th’phதிmh லப⁴nhேத
ேதஷாmh ஶாnhதி: ஶாவதீ ேநதேரஷாmh ॥ 60॥
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மயmh th³யnhதி ேய மாத: thவth³th◌⁴யாநாஸkhதேசதேஸ ।
தாநmhப³ஸாயைகேரபி⁴ரவ ph³ரமth³விேஷா ஜ ॥ 61॥
thவth³ப⁴khதாநாமmhப³ ஶாnhைதஷநாmh
ph³ரShடா²நாmh th³’Shபாேதந த: ।
பாபீயாநphயாvh’த:shவrhவ⁴பி: ◌⁴
ேஶாகாதிேகா³ ேமாத³ேத shவrhக³ேலாேக ॥ 62॥
ஸnh விth³யா ஜக³thயshnh ஸmhஸாரph◌⁴ரமேஹதவ: ।
ப⁴ேஜऽஹmh thவாmh யயா விth³வாnh விth³யயாऽmh’தமiνேத ॥ 63॥
விth³வnhiµkh²ையrhவிth³மாப⁴mh விஶால-

ேராணீஶிஜnhேமக²லாகிŋhகிணீகmh ।
சnhth³ேராthதmhஸmh சிnhமயmh வsh கிசி-
th³விth³தி⁴ thவேமதnhநிதmh ³ஹாயாmh ॥ 64॥
ந விshமரா சிnhrhதிுேகாத³Nhட³ஶாநீmh ।
iµநய:ஸநகphேரShடா²shதாமாஹு: பரமாmh க³திmh ॥ 65॥
சு:phேரŋhக²thphேரமகாNhயதா⁴ராmh
ஹmhஸjhேயாthshநார’Shயchசேகாராmh ।
யாமாShயnhேமாத³ேத ேத³வேத³வ:

ஸா ேநா ேத³வீ ஸுஹவா ஶrhம யchச² ॥ 66॥
iµச வசகதாmh சிthத பாமரmh சாபி ைத³வதmh ।
kh³’ஹாண பத³மmhபா³யா ஏததா³லmhப³நmh பரmh ॥ 67॥
கா ேம பீ⁴தி: கா தி: கிmh ³ராபmh
காேமஶாŋhேகாthŋhக³பrhயŋhகஸmhshதா²mh ।
தththவாதீதாமchதாநnhத³தா³thmh
ேத³வீமஹmh நிrh’திmh வnhத³மாந: ॥ 68॥
சிnhதாமணிமேயாthதmhஸகாnhதிககிதாநேந ।
லேத thவாmh ஸkh’nhநthவா ந பி³ேப⁴தி தசந ॥ 69॥
தாNhேயாthŋhகி³தேச லாவNhேயாlhலாேதேண ।
தவாjhஞையவ காமாth³யா மாshமாnhphராபnhநராதய: ॥ 70॥
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ஆகrhkh’Shடகாமாஸshthரஸஜாதmh தாபமmhப³ ேம ।
ஆசாம கடாshேத பrhஜnhேயா vh’Shமாநிவ ॥ 71॥
rhேவ க³rhேவபசாராநபாரா-
நth³யphயmhப³ thவthபதா³ph³ஜmh ததா²பி ।
மnhேய த⁴nhேய ேத³வி விth³யாவலmhப³mh
மாேதவ thரmh பி³ph◌⁴’தாshேவநmh ॥ 72॥
யேதா²பாshதிதிrhநshயாthதவ சkhரshய ஸுnhத³ ।
kh’பயா  கlhயாணி ததா² ேம shவshதிரா ॥ 73॥
சkhரmh ேஸேவ தாவகmh ஸrhவth³th◌⁴ைய
மnhமாத:th³த⁴யசாணிமாth³யா: ।
நிthயா iµth³ரா ஶkhதயசாŋhக³ேத³vhேயா
யshnhேத³வா அதி⁴ விேவ நிேஷ:³ ॥ 74॥
ஸுமாேர ஸுகா²காேர ஸுேநthேர ஸூமமth◌⁴யேம ।
ஸுphரஸnhநா ப⁴வ ஶிேவ ஸுmh’³கா ஸரshவதீ ॥ 75॥
விth³th³வlhகnhத³mh கlhபயnhதீmh
rhதிmh sh²rhthயா பŋhகஜmh தா⁴ரயnhதீmh ।
th◌⁴யாயnh  thவாmh ஜாயேத ஸாrhவெபௗ⁴ேமா
விவா ஆஶா: ph’தநா:ஸஜயnhஜயnh ॥ 76॥
அவிjhஞாய பராmh ஶkhதிமாthம⁴தாmh மேஹவmh ।
அேஹா பதnhதி நிரேயஷு ேய ேக சாthமஹேநா ஜநா: ॥ 77॥
nh³ராைப⁴shஸுnhத³ைரரmhஶுph³’nhைத:³
லாாலmhயாmh மjhஜயnhதீmh ஜக³nhதி ।
ேஹரmhபா³mhப³ thவாmh ’தா³லmhப³ேத ய-
shதshைம விஶ:shவயேமவாநமnhேத ॥ 78॥
தவ தththவmh விmh’ஶதாmh phரthயக³th³ைவதலணmh ।
சிதா³நnhத³க⁴நாத³nhயnhேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 79॥
கNhடா²thNhட³நீmh நீthவா ஸஹshராரmh ஶிேவ தவ ।
ந நrhஜாயேத க³rhேப⁴ ஸுேமதா⁴ அmh’ேதாத: ॥ 80॥
thவthபா³காiνஸnhதா⁴நphராphதஸrhவாthமதாth³’ஶி ।
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rhஹŋhkh’திமthயshnhந கrhம phயேத நேர ॥ 81॥
தவாiνkh³ரஹநிrhபி⁴nhந’த³யkh³ரnhதி²ரth³ேஜ ।
shவாthமthேவந ஜக³nhமthவா தேதா ந விஜு³phஸேத ॥ 82॥
கதா³ வஸுத³ேலாேபேத thேகாணநவகாnhவிேத ।
ஆவாஹயா சkhேர thவாmh ஸூrhயாபா⁴mh யைமவmh ॥ 83॥
thேயகmh தாவகmh வாசகாrhணmh
யjhவாkh³ேர ேத³வி ஜாக³rhதி கிசிth ।
ேகா வாயmh shயாthகாமகாமshthேலாkhயாmh
ஸrhேவऽshைம ேத³வா: ப³மாவஹnhதி ॥ 84॥
நாகshthmh கிnhநmh nh’பா-

phயாகrh ேசதஸா சிnhதநீயmh ।
thவthபாணிshத²mh ŋhமாப⁴mh ஶிேவ யmh
th³விShமshதshnhphரதி iµசா பாஶmh ॥ 85॥
நmh mhஹாஸேநவrhயாshதவாjhஞாmh ஶிரஸா வஹnh ।
ப⁴ேயந பவமாேநாऽயmh ஸrhவா தி³ேஶாऽiνவிதா⁴வதி ॥ 86॥
thகாலாTh◌⁴யாmh th’lhேலகா²mh th³விஹmhஸshவர⁴தாmh ।
ேயா ஜபthயmhப³ ேத விth³யாmh ேஸாऽர: பரம:shவராTh ॥ 87॥
தா³th³rhயாph³ெதௗ⁴ ேத³வி மkh³ேநாऽபி ஶவ-

th³வாசா யாேச நாஹமmhப³ thவத³nhயmh ।
தshமாத³shமth³வாசி²தmh ரையத-
³ஷா ஸா நkhதா ஸு³ேக⁴வ ேத⁴iν: ॥ 88॥
ேயா வா யth³யthகாமநாkh’Shடசிthத:
shthேவாபாshேத ேத³வி ேத சkhரவிth³யாmh ।
கlhயாநாமாலய: காலேயாகா³th
தmh தmh ேலாகmh ஜயேத தாmhச காமாnh ॥ 89॥
ஸாத⁴கshஸததmh rhயாைத³khயmh சkhரேத³ஹேயா: ।
ததா² ேத³vhயாthமேநாைரkhயேமதாவத³iνஶாஸநmh ॥ 90॥
ஹshதாmhேபா⁴ஜphேராlhலஸchசாமராph◌⁴யாmh
வாணீph◌⁴யாmh பாrhவேயாrhவீjhயமாநாmh ।
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ஸாmhராjhஞி thவாmh ஸதா³ ேலாகேயயmh
ஸதா³ஸth³பி: ◌⁴ ேஸvhயமாநாmh நி³டா⁴mh ॥ 91॥
இShடாநிShடphராphதிவிchசி²thதிேஹ:

shேதாmh வாசாmh kh’phதிthேயவ மnhேய ।
thவth³பmh  shவாiν⁴thையகேவth³யmh
ந சுஷா kh³’யேத நாபி வாசா ॥ 92॥
ஹரshவைரசrhவrhக³phரத³mh மnhthரmh ஸபி³nh³கmh ।
ேத³vhயா ஜபத விphேரnhth³ரா அnhயா வாேசா விiµசத² ॥ 93॥
யshேத ராகாசnhth³ரபி³mhபா³ஸநshதா²mh
பீஷாph³தி⁴mh கlhபயnhதீmh மைக:² ।
rhதிmh ப⁴khthயா th◌⁴யாயேத ’thஸேராேஜ
ந தshய ேராேகா³ ந ஜரா ந mh’th: ॥ 94॥
ph◌⁴யmh மாதrhேயாऽஜmh rhth◌⁴நி த⁴thேத
ெமௗேரNhயா ⁴⁴ஜshதmh நமnhதி ।
ய:shெதௗதி thவாமmhப³ சிth³வlhவாசா
தmh தீ⁴ராஸ: கவய உnhநயnhதி ॥ 95॥
ைவேசாைக⁴rhவிShiΝth³ேரnhth³ரph³’nhைத:³
³rhகா³காைப⁴ரவீஶkhதிஸmhŋhைக:◌⁴ ।
யthேர(nhthேர)ஶி thவmh வrhதேத(ேஸ)shயமாநா
ந தthர ஸூrhேயா பா⁴தி ந சnhth³ரதாரகmh ॥ 96॥
⁴thைய ப⁴வாநி thவாmh வnhேத³ஸுரா: ஶதமகா²த³ய: ।
thவாமாநmhய ஸmh’th³தா:◌⁴ shராேயா தா⁴மாநி தி³vhயாநி ॥ 97॥
Shபவth²lhலதாடŋhகாmh phராதராதி³thயபாடலாmh ।
யshthவாமnhத:shமரthயmhப³ தshய ேத³வா அஸnhவேஶ ॥ 98॥
வேய விth³மஸŋhகாஶாmh விth³யாயாmh விஶத³phரபா⁴mh ।
thவாமmhப³ பா⁴வேயth³⁴thைய ஸுவrhmh ேஹமமாநீmh ॥ 99॥
வாமாŋhக³shதா²ஶிrhதீ³phயமாநாmh
⁴ஷாph³’nhைத³nh³ேரகா²வதmhஸாmh ।
யshthவாmh பயnh ஸததmh ைநவ th’phத:
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தshைம ச ேத³வி வஷட³sh ph◌⁴யmh ॥ 100॥
நவநீபவநீவாஸலாலேஸாthதமமாநேஸ ।
ஶ ◌்’ŋhகா³ரேத³வேத மாத: யmh வாஸய ேம ேல ॥ 101॥
ப⁴khthயாப⁴khthயா வாபி பth³யாவஸாந-
thயா shthயா ைசதயா shெதௗதி யshthவாmh ।
தshயphரmh thவthphரஸாேத³ந மாத:
ஸthயா:ஸnh யஜமாநshய காமா: ॥ 102॥
பா³ேஶந மயா phேராkhதமபி வாthஸlhயஶாேநா: ।
ஆநnhத³மாதி³த³mhபthேயாமா வrhத⁴nh வாŋhகி³ர: ॥ 103॥
மா⁴ெஸௗரபா⁴வாஸசாபஸாயகதா⁴ணீmh ।
ேத³வீmh th◌⁴யாயnh பேட²ேத³தthஸrhவகாமாrhத²th³த⁴ேய ॥ 104॥
shேதாthரேமதthphரஜபதshதவ thரஸுnhத³ ।
அiνth³வீய ப⁴யாth³³ரmh mh’thrhதா⁴வதி பசம: ॥ 105॥
ய: பட²தி shதிேமதாmh விth³யாவnhதmh தமmhப³ த⁴நவnhதmh ।
 ேத³வி யஶshவnhதmh வrhசshவnhதmh மiνShேயஷு ॥ 106॥
ேய ஶ ◌்’Nhவnhதி shதிமாmh தவ ேத³vhயநஸூயகா: ।
ேதph◌⁴ேயா ேத³ யmh விth³யாiµth³வrhச உthதப³லmh ॥ 107॥
thவாேமவாஹmh shெதௗ நிthயmh phரெணௗ
விth³ேயஶாmh வch ஸசிnhதயா ।
அth◌⁴யாshேத யா விவமாதா விராேஜா
’thNhட³கmh விரஜmh விஶுth³த⁴mh ॥ 108॥
ஶŋhகேரண ரசிதmh shதேவாthதமmh
ய: பேட²jhஜக³தி ப⁴khதிமாnhநர: ।
தshய th³தி⁴ரலா ப⁴ேவth³th◌⁴வா
ஸுnhத³ ச ஸததmh phரத³தி ॥ 109॥
யthைரவ யthைரவ மேநா மதீ³யmh
தthைரவ தthைரவ தவ shவபmh ।
யthைரவ யthைரவ ஶிேரா மதீ³யmh
தthைரவ தthைரவ பத³th³வயmh ேத ॥ 110॥
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॥ இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய
ேகா³விnhத³ப⁴க³வthjhயபாத³ஶிShயshய
மchஷŋhகரப⁴க³வத:kh’ெதௗ thரஸுnhத³ேவத³பாத³shேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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