
  

மஹாக³ணபதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

Mahaganapati Sahasranama Stotram 1

sanskritdocuments.org

February 6, 2019



Mahaganapati Sahasranama Stotram 1

மஹாக³ணபதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

Sanskrit Document Information

Text title : gaNesha sahasranaamastotra

File name : ganesha1000.itx

Category : sahasranAma, ganesha, stotra

Location : doc_ganesha

Author : Traditional

Transliterated by : M. Suresh msuresh at altavista.net

Proofread by : M. Suresh, Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com

Description-comments : gaNesha purANa

Latest update : February 6, 2019

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

February 6, 2019

sanskritdocuments.org



Mahaganapati Sahasranama Stotram 1

மஹாக³ணபதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

।iµநிவாச ।
கத²mh நாmhநாmh ஸஹshரmh தmh க³ேணஶ உபதி³Shடவாnh ।
ஶிவத³mh தnhமமாசவ ேலாகாiνkh³ரஹதthபர ॥ 1॥

। ph³ரேமாவாச ।
ேத³வ: rhவmh ராராதி: ரthரயஜேயாth³யேம ।
அநrhசநாth³க³ேணஶshய ஜாேதா விkh◌⁴நால: கில ॥ 2॥
மநஸா ஸ விநிrhதா⁴rhய த³th³’ேஶ விkh◌⁴நகாரணmh ।
மஹாக³ணபதிmh ப⁴khthயா ஸமph◌⁴யrhchய யதா²விதி⁴ ॥ 3॥
விkh◌⁴நphரஶமேநாபாயமph’chச²த³பரமmh ।
ஸnhShட: ஜயா ஶmhேபா⁴rhமஹாக³ணபதி:shவயmh ॥ 4॥
ஸrhவவிkh◌⁴நphரஶமநmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ।
ததshதshைம shவயmh நாmhநாmh ஸஹshரத³மph³ரவீth ॥ 5॥
அshய மஹாக³ணபதிஸஹshரநாமshேதாthரமாலாமnhthரshய ।
க³ேணஶ ’: । மஹாக³ணபதிrhேத³வதா । நாநாவிதா⁴நிchச²nhதா³mh ।
ஹுதி பீ³ஜmh । ŋhக³தி ஶkhதி: ।shவாஹாஶkhதிதி கீலகmh ॥
அத² கரnhயாஸ: ।
க³ேணவேரா க³ணkhட³இthயŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
மார³ஶாந இதி தrhஜநீph◌⁴யாmh நம:॥ 1॥
ph³ரமாNhட³mhப⁴சிth³vhேயாேமதி மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ரkhேதா ரkhதாmhப³ரத⁴ர இthயநாகாph◌⁴யாmh நம:॥ 2॥
ஸrhவஸth³³ஸmhேஸvhய இதி கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
phதவிkh◌⁴ந:shவப⁴khதாநாதி கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம:॥ 3॥
அத²’த³யாதி³nhயாஸ: ।
ச²nhத³ச²nhேதா³th³ப⁴வ இதி ’த³யாய நம: ।
நிShகேலா நிrhமல இதி ஶிரேஸ shவாஹா ।
sh’Shshதி²திலயkhட³இதி ஶிகா²ைய வஷTh ।
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jhஞாநmh விjhஞாநமாநnhத³இதி கவசாய ஹுmh ।
அShடாŋhக³ேயாக³ப²லph◌⁴’தி³தி ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
அநnhதஶkhதிஸத இthயshthராய ப²Th ।
⁴rh⁴வ:shவேராmh இதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
க³ஜவத³நமசிnhthயmh தீணத³mhShThரmh thேநthரmh

ph³’ஹ³த³ரமேஶஷmh ⁴திராஜmh ராணmh ।
அமரவரஸுjhயmh ரkhதவrhணmh ஸுேரஶmh

பஶுபதிஸுதஶmh விkh◌⁴நராஜmh நமா ॥ 1॥
ஸகலவிkh◌⁴நவிநாஶநth³வாரா மஹாக³ணபதிphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத² ஜேப
விநிேயாக:³॥
க³ணபதிவாச ।
ௐ க³ேணவேரா க³ணkhேடா³ க³ணநாேதா² க³தி⁴ப: ।
ஏகத³nhேதா வkhரNhேடா³ க³ஜவkhthேரா மேஹாத³ர:॥ 1॥
லmhேபா³த³ேரா ⁴mhரவrhே விகேடா விkh◌⁴நநாஶந: ।
ஸுiµேகா²³rhiµேகா² ³th³ேதா⁴ விkh◌⁴நராேஜா க³ஜாநந:॥ 2॥
பீ⁴ம: phரேமாத³ஆேமாத:³ஸுராநnhேதா³ மேதா³thகட: ।
ேஹரmhப:³ஶmhப³ர:ஶmh⁴rhலmhப³கrhே மஹாப³ல:॥ 3॥
நnhத³ேநா லmhபேடா பீ⁴ேமா ேமக⁴நாேதா³ க³ணஜய: ।
விநாயேகா விபாோ வீர:ஶூரவரphரத:³॥ 4॥
மஹாக³ணபதிrh³th³தி⁴phய:phரphரஸாத³ந: ।
th³ரphேயா க³th◌⁴ய உமாthேராऽக⁴நாஶந:॥ 5॥
மார³ஶாநthேரா ஷகவாஹந: ।
th³தி⁴phய:th³தி⁴பதி:th³த:◌⁴ th³தி⁴விநாயக:॥ 6॥
அவிkh◌⁴நshmh³:mhஹவாஹேநா ேமாநீphய: ।
கடŋhகேடா ராஜthர:ஶாகல:ஸmhேதாऽத:॥ 7॥
ShமாNhட³ஸாமஸmh⁴திrh³rhஜேயா ⁴rhஜேயா ஜய: ।
⁴பதிrh⁴வநபதிrh⁴தாநாmh பதிரvhயய:॥ 8॥
விவகrhதா விவiµேகா²விவேபா நிதி⁴rh³ண: ।
கவி: கவீநாmh’ஷேபா⁴ ph³ரமNhேயா ph³ரமவிthphய:॥ 9॥
jhேயShட²ராேஜா நிதி⁴பதிrhநிதி⁴phயபதிphய: ।

2 sanskritdocuments.org



மஹாக³ணபதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

ரNhமயராnhத:shத:²ஸூrhயமNhட³லமth◌⁴யக:³॥ 10॥
கராஹதிth◌⁴வshதnh⁴ஸல: ஷத³nhதபி⁴th ।
உமாŋhகேககீ iµkhதித:³லபாவந:॥ 11॥
கி Nhட³ ஹா வநமா மேநாமய: ।
ைவiµkh²யஹதைத³thய: பாதா³ஹதிததி:॥ 12॥
ஸth³ேயாஜாத:shவrhணiµஜேமக² ³rhநிthத’th ।
:³shவphந’thphரஸஹேநா ³ணீ நாத³phரதிSh²த:॥ 13॥
ஸுப:ஸrhவேநthராதி⁴வாேஸா வீராஸநாரய: ।
பீதாmhப³ர: க²Nhட³ரத:³ க²Nhட³ைவஶாக²ஸmhshதி²த:॥ 14॥
சிthராŋhக:³யாமத³ஶேநா பா⁴லசnhth³ேரா ஹவிrh⁴ஜ: ।
ேயாகா³தி⁴பshதாரகshத:² ேஷா க³ஜகrhணக:॥ 15॥
க³தி⁴ராேஜா விஜய:shதி²ேரா க³ஜபதிrhth◌⁴வ ।
ேத³வேத³வ:shமர: phராணதீ³பேகா வாகீலக:॥ 16॥
விபசிth³வரேதா³ நாேதா³ நாத³பி⁴nhநமஹாசல: ।
வராஹரத³ேநா mh’thஜேயா vhயாkh◌⁴ராநாmhப³ர:॥ 17॥
இchசா²ஶkhதிப⁴ேவா ேத³வthராதா ைத³thயவிமrhத³ந: ।
ஶmh⁴வkhthேராth³ப⁴வ:ஶmh⁴ேகாபஹா ஶmh⁴ஹாshய: ◌⁴ ॥ 18॥
ஶmh⁴ேதஜா:ஶிவாேஶாகஹா ெகௗ³ஸுகா²வஹ: ।
உமாŋhக³மலேஜா ெகௗ³ேதேஜா: ◌⁴ shவrh⁴நீப⁴வ:॥ 19॥
யjhஞகாேயா மஹாநாேதா³ கி³வrhShமா ஶுபா⁴நந: ।
ஸrhவாthமா ஸrhவேத³வாthமா ph³ரமrhதா⁴ கphதி:॥ 20॥
ph³ரமாNhட³mhப⁴சிth³vhேயாமபா⁴ல:ஸthயஶிேராஹ: ।
ஜக³jhஜnhமலேயாnhேமஷநிேமேஷாऽkh³nhயrhகேஸாமth³’kh ॥ 21॥
கி³nhth³ைரகரேதா³ த⁴rhமாத⁴rhேமாShட:²ஸாமph³’mhத: ।
kh³ரஹrhத³ஶேநா வாணீேவா வாஸவநாக:॥ 22॥
ph◌⁴மth◌⁴யஸmhshதி²தகேரா ph³ரமவிth³யாமேதா³த³க: ।
லாசலாmhஸ: ேஸாமாrhகக⁴Nhேடா th³ரஶிேராத⁴ர:॥ 23॥
நதீ³நத³⁴ஜ:ஸrhபாŋh³கshதாரகாநக:² ।
vhேயாமநாபி: ◌⁴ ’த³ேயா ேமph’Shேடா²ऽrhணேவாத³ர:॥ 24॥
shத²யக³nhத⁴rhவர:கிnhநரமாiνஷ: ।
ph’th²வீக:sh’Shŋhக:³ைஶேலாrhத³shரஜாiνக:॥ 25॥
பாதாலஜŋhேகா⁴ iµநிபாthகாலாŋh³Shட²shthரயீதiν: ।
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jhேயாதிrhமNhட³லலாŋh³ேலா ’த³யாலாநநிசல:॥ 26॥
’thபth³மகrhணிகாஶா வியthேகஸேராவர: ।
ஸth³ப⁴khதth◌⁴யாநநிக³ட:³ ஜாவாநிவாத:॥ 27॥
phரதாபீ காயேபா மnhதா க³ணேகா விShடபீ ப³ ।
யஶshவீ தா⁴rhேகா ேஜதா phரத²ம: phரமேத²வர:॥ 28॥
சிnhதாமணிrhth³வீபபதி: கlhபth³மவநாலய: ।
ரthநமNhட³பமth◌⁴யshேதா² ரthநmhஹாஸநாரய:॥ 29॥
தீvhராஶிேராth³th◌⁴’தபேதா³jhவாநீெமௗலாத: ।
நnhதா³நnhதி³தபீட²rhேபா⁴க³ேதா³ ⁴தாஸந:॥ 30॥
ஸகாமதா³யிநீபீட:²sh²ர³kh³ராஸநாரய: ।
ேதேஜாவதீஶிேராரthநmh ஸthயாநிthயாவதmhத:॥ 31॥
ஸவிkh◌⁴நநாஶிநீபீட:²ஸrhவஶkhthயmh³ஜாலய: ।
பிபth³மாஸநாதா⁴ேரா வநிதா⁴மthரயாலய:॥ 32॥
உnhநதphரபேதா³³ட⁴³lhப:²ஸmhvh’தபாrhShணிக: ।
பீநஜŋhக: ◌⁴ Shடஜாiν:sh²ேலா: phேராnhநமthக:॥ 33॥
நிmhநநாபி:◌⁴ sh²ல: பீநவா ph³’ஹth³⁴ஜ: ।
பீநshகnhத: ◌⁴ கmh³கNhேடா²லmhேபா³Shேடா²லmhப³நாக:॥ 34॥
ப⁴kh³நவாமரத³shŋhக³ஸvhயத³nhேதா மஹாஹiν: ।
ரshவேநthரthரய:ஶூrhபகrhே நிபி³ட³மshதக:॥ 35॥
shதப³காகாரmhபா⁴kh³ேரா ரthநெமௗrhநிரŋhஶ: ।
ஸrhபஹாரகஸூthர:ஸrhபயjhேஞாபவீதவாnh ॥ 36॥
ஸrhபேகாரகடக:ஸrhபkh³ைரேவயகாŋhக³த:³ ।
ஸrhபகோத³ராப³nhத: ◌⁴ ஸrhபராேஜாthதரchச²த:³॥ 37॥
ரkhேதா ரkhதாmhப³ரத⁴ேரா ரkhதமாலாவி⁴ஷண: ।
ரkhேதே ரkhதகேரா ரkhததாlhேவாShட²பlhலவ:॥ 38॥
ேவத:ேவதாmhப³ரத⁴ர:ேவதமாலாவி⁴ஷண: ।
ேவதாதபthரசிர:ேவதசாமரவீத:॥ 39॥
ஸrhவாவயவஸmhrhண:ஸrhவலணலத: ।
ஸrhவாப⁴ரணேஶாபா⁴Th◌⁴ய:ஸrhவேஶாபா⁴ஸமnhவித:॥ 40॥
ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhய:ஸrhவகாரணகாரணmh ।
ஸrhவேத³வவர:ஶாrhŋhகீ³ பீ³ஜ க³தா³த⁴ர:॥ 41॥
ஶுபா⁴ŋhேகா³ ேலாகஸாரŋhக:³ஸுதnhshதnhவrhத⁴ந: ।
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கி Nhட³ ஹா வநமா ஶுபா⁴ŋhக³த:³॥ 42॥
இுசாபத⁴ர:ஶூ சkhரபாணி:ஸேராஜph◌⁴’th ।
பாஶீ th◌⁴’ேதாthபல:ஶாமஜph◌⁴’thshவத³nhதph◌⁴’th ॥ 43॥
கlhபவlhத⁴ேரா விவாப⁴யைத³ககேரா வஶீ ।
அமாலாத⁴ேரா jhஞாநiµth³ராவாnh iµth³க³ராத: ◌⁴ ॥ 44॥
rhணபாth கmh³த⁴ேரா விth◌⁴’தாŋhஶலக: ।
கரshதா²mhரப²லதககாph◌⁴’thடா²ரவாnh ॥ 45॥
Shகரshத²shவrhணக⁴rhணரthநாபி⁴வrhஷக: ।
பா⁴ரதீஸுnhத³நாேதா²விநாயகரதிphய:॥ 46॥
மஹாலphயதம:th³த⁴லமேநாரம: ।
ரமாரேமஶrhவாŋhேகா³ த³ேமாமேஹவர:॥ 47॥
மவராஹவாமாŋhேகா³ ரதிகnhத³rhபபசிம: ।
ஆேமாத³ேமாத³ஜநந:ஸmhphரேமாத³phரேமாத³ந:॥ 48॥
ஸmhவrhதி⁴தமஹாvh’th³தி⁴rh’th³தி⁴th³தி⁴phரவrhத⁴ந: ।
த³nhதெஸௗiµkh²யஸுiµக:² காnhதிகnhத³தாரய:॥ 49॥
மத³நாவthயாதாŋhkh◌⁴: kh’தைவiµkh²ய³rhiµக:² ।
விkh◌⁴நஸmhபlhலவ: பth³ம:ஸrhேவாnhநதமத³th³ரவ:॥ 50॥
விkh◌⁴நkh’nhநிmhநசரே th³ராவிணீஶkhதிஸthkh’த: ।
தீvhராphரஸnhநநயேநா jhவாநீபாைதகth³’kh ॥ 51॥
ேமாநீேமாஹேநா ேபா⁴க³தா³யிநீகாnhதிமNhட³ந: ।
காநீகாnhதவkhthரரதி⁴Sh²தவஸுnhத⁴ர:॥ 52॥
வஸுதா⁴ராமேதா³nhநாேதா³ மஹாஶŋhக²நிதி⁴phய: ।
நமth³வஸுமதீமா மஹாபth³மநிதி: ◌⁴ phர: ◌⁴ ॥ 53॥
ஸrhவஸth³³ஸmhேஸvhய: ேஶாசிShேகஶ’தா³ரய: ।
ஈஶாநrhதா⁴ ேத³ேவnhth³ரஶிக:² பவநநnhத³ந:॥ 54॥
phரthkh³ரநயேநா தி³vhேயா தி³vhயாshthரஶதபrhவth◌⁴’kh ।
ஐராவதாதி³ஸrhவாஶாவாரே வாரணphய:॥ 55॥
வjhராth³யshthரபவாேரா க³ணசNhட³ஸமாரய: ।
ஜயாஜயபகேரா விஜயாவிஜயாவஹ:॥ 56॥
அஜயாrhசிதபாதா³ph³ேஜா நிthயாநnhத³வநshதி²த: ।
விலாநீkh’ேதாlhலாஸ: ெஶௗNh³ ெஸௗnhத³rhயமNh³த:॥ 57॥
அநnhதாநnhதஸுக²த:³ஸுமŋhக³ளஸுமŋhக³ள: ।
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jhஞாநாரய: khயாதா⁴ர இchசா²ஶkhதிநிேஷவித:॥ 58॥
ஸுப⁴கா³ஸmhதபேதா³லதாலதாரய: ।
காநீபாலந: காமகாநீேகலாத:॥ 59॥
ஸரshவthயாரேயா ெகௗ³நnhத³ந:நிேகதந: ।
³³phதபேதா³வாசாth³ேதா⁴ வாகீ³வபதி:॥ 60॥
நநீகாiµேகா வாமாராேமா jhேயShடா²மேநாரம: ।
ெரௗth³iµth³தபாதா³ph³ேஜா ஹுmhபீ³ஜshŋhக³ஶkhதிக:॥ 61॥
விவாதி³ஜநநthராண:shவாஹாஶkhதி:ஸகீலக: ।
அmh’தாph³தி⁴kh’தாவாேஸா மத³⁴rhணிதேலாசந:॥ 62॥
உchசி²Shேடாchசி²Shடக³ணேகா க³ேணேஶா க³ணநாயக: ।
ஸாrhவகாகஸmhth³தி⁴rhநிthயேஸvhேயா தி³க³mhப³ர:॥ 63॥
அநபாேயாऽநnhதth³’Shரphரேமேயாऽஜராமர: ।
அநாவிேலாऽphரதிஹதிரchேதாऽmh’தமர:॥ 64॥
அphரதrhkhேயாऽேயாऽஜyhேயாऽநாதா⁴ேராऽநாமேயாऽமல: ।
அேமயth³தி⁴ரth³ைவதமேகா⁴ேராऽkh³நிஸமாநந:॥ 65॥
அநாகாேராऽph³தி⁴⁴mhயkh³நிப³லkh◌⁴ேநாऽvhயkhதலண: ।
ஆதா⁴ரபீட²மாதா⁴ர ஆதா⁴ராேத⁴யவrhத:॥ 66॥
ஆ²ேகதந ஆஶாரக ஆ²மஹாரத:² ।
இுஸாக³ரமth◌⁴யshத²இுப⁴ணலாலஸ:॥ 67॥
இுசாபாதிேரகுசாபநிேஷவித: ।
இnhth³ரேகா³பஸமாநnhth³ரநீலஸமth³தி:॥ 68॥
இnhதீ³வரத³லயாம இnh³மNhட³லமNh³த: ।
இth◌⁴மphய இடா³பா⁴க³இடா³வாநிnhதி³ராphய:॥ 69॥
இவாவிkh◌⁴நவிth◌⁴வmh இதிகrhதvhயேதphத: ।
ஈஶாநெமௗஶாந ஈஶாநphய ஈதிஹா ॥ 70॥
ஈஷthரயகlhபாnhத ஈஹாமாthரவிவrhத: ।
உேபnhth³ர உ³ph◌⁴’nhெமௗ³நாத²கரphய:॥ 71॥
உnhநதாநந உthŋhக³உதா³ரshthத³ஶாkh³ரணீ: ।
ஊrhஜshவாShமலமத³ஊஹாேபாஹ³ராஸத:³॥ 72॥
’kh³யஜு:ஸாமநயந ’th³தி⁴th³தி⁴ஸமrhபக: ।
’ஜுசிthைதகஸுலேபா⁴ ’ணthரயவிேமாசந:॥ 73॥
phதவிkh◌⁴ந:shவப⁴khதாநாmh phதஶkhதி:ஸுரth³விஷாmh ।
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phதrhவிiµகா²rhசாநாmh தாவிshேபா²டநாஶந:॥ 74॥
ஏகாரபீட²மth◌⁴யshத² ஏகபாத³kh’தாஸந: ।
ஏதாகி²லைத³thயேரதி⁴தாகி²லஸmhரய:॥ 75॥
ஐவrhயநிதி⁴ைரவrhயைமகாiµShகphரத:³ ।
ஐரmhமத³ஸேமாnhேமஷ ஐராவதஸமாநந:॥ 76॥
ஓŋhகாரவாchய ஓŋhகார ஓஜshவாேநாஷதீ⁴பதி: ।
ஔதா³rhயநிதி⁴ெரௗth³த⁴thயைத⁴rhய ஔnhநthயநி:ஸம:॥ 77॥
அŋhஶ:ஸுரநாகா³நாமŋhஶாகாரஸmhshதி²த: ।
அ:ஸமshதவிஸrhகா³nhதபேத³ஷு பகீrhதித:॥ 78॥
கமNhட³த⁴ர: கlhப: கபrhதீ³ கலபா⁴நந: ।
கrhமஸா கrhமகrhதா கrhமாகrhமப²லphரத:³॥ 79॥
கத³mhப³ேகா³லகாகார:ShமாNhட³க³ணநாயக: ।
காNhயேத³ஹ: கபில: கத²க: கஸூthரph◌⁴’th ॥ 80॥
க²rhவ: க²Th³க³phய: க²Th³க:³ கா²nhதாnhத:shத:² க²நிrhமல: ।
க²lhவாட’ŋhக³நிலய: க²Thவாŋhகீ³ க²³ராஸத:³॥ 81॥
³Th◌⁴ேயா க³ஹேநா க³th³ேயா க³th³யபth³யஸுதா⁴rhணவ: ।
க³th³யகா³நphேயா க³rhேஜா கீ³தகீ³rhவாணrhவஜ:॥ 82॥
³யாசாரரேதா ³ேயா ³யாக³மநிபித: ।
³ஹாஶேயா ³டா³ph³தி⁴shேதா²³க³mhேயா ³rh³:॥ 83॥
க⁴Nhடாக⁴rhக⁴காமா க⁴டmhேபா⁴ க⁴ேடாத³ர: ।
ஙகாரவாchேயா ஙாகாேரா ஙகாராகாரஶுNhட³ph◌⁴’th ॥ 84॥
சNhட³சNhேட³வரசNh³ சNhேட³ஶசNhட³விkhரம: ।
சராசரபிதா சிnhதாமணிசrhவணலாலஸ:॥ 85॥
ச²nhத³ச²nhேதா³th³ப⁴வச²nhேதா³³rhலயச²nhத³விkh³ரஹ: ।
ஜக³th³ேயாநிrhஜக³thஸா ஜக³தீ³ேஶா ஜக³nhமய:॥ 86॥
ஜphேயா ஜபபேரா ஜாphேயா வாmhஹாஸநphர:◌⁴ ।
shரவth³க³Nhேடா³lhலஸth³தா⁴நஜ²ŋhகாph◌⁴ரமரால:॥ 87॥
டŋhகாரshபா²ரஸmhராவShடŋhகாரமணிர: ।
ட²th³வயீபlhலவாnhதshத²ஸrhவமnhthேரஷு th³தி⁴த:³॥ 88॥
³Nh³iµNhேடா³டா³கிநீேஶா டா³மேரா ³Nh³மphய: ।
ட⁴khகாநிநாத³iµதி³ேதா ெடௗ⁴ŋhேகா ⁴Nh⁴விநாயக:॥ 89॥
தththவாநாmh phரkh’திshதththவmh தththவmhபத³நிபித: ।
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தாரகாnhதரஸmhshதா²நshதாரகshதாரகாnhதக:॥ 90॥
shதா²iΝ:shதா²iΝphய:shதா²தா shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ஜக³th ।
த³யjhஞphரமத²ேநா தா³தா தா³நmh த³ேமா த³யா ॥ 91॥
த³யாவாnhதி³vhயவிப⁴ேவா த³Nhட³ph◌⁴’th³த³Nhட³நாயக: ।
த³nhதphரபி⁴nhநாph◌⁴ரமாேலா ைத³thயவாரணதா³ரண:॥ 92॥
த³mhShThராலkh³நth³வீபக⁴ேடா ேத³வாrhத²nh’க³ஜாkh’தி: ।
த⁴நmh த⁴நபேதrhப³nh⁴rhத⁴நேதா³ த⁴ரணீத⁴ர:॥ 93॥
th◌⁴யாைநகphரகேடா th◌⁴ேயேயா th◌⁴யாநmh th◌⁴யாநபராயண: ।
th◌⁴வநிphரkh’திசீthகாேரா ph³ரமாNhடா³வேமக²ல:॥ 94॥
நnhth³ேயா நnhதி³phேயா நாேதா³ நாத³மth◌⁴யphரதிSh²த: ।
நிShகேலா நிrhமேலா நிthேயா நிthயாநிthேயா நிராமய:॥ 95॥
பரmh vhேயாம பரmh தா⁴ம பரமாthமா பரmh பத³mh ॥ 96॥
பராthபர: பஶுபதி: பஶுபாஶவிேமாசந: ।
rhநnhத:³ பராநnhத:³ ராணேஷாthதம:॥ 97॥
பth³மphரஸnhநவத³ந: phரணதாjhஞாநநாஶந: ।
phரமாணphரthயயாதீத: phரணதாrhதிநிவாரண:॥ 98॥
ப²ணிஹshத: ப²ணிபதி: ²thகார: ப²ணிதphய: ।
பா³rhசிதாŋhkh◌⁴க³ேளா பா³லேகஹ ।
ph³ரம ph³ரமாrhசிதபேதா³ ph³ரமசா ph³’ஹshபதி:॥ 99॥
ph³’ஹthதேமா ph³ரமபேரா ph³ரமNhேயா ph³ரமவிthphய: ।
ph³’ஹnhநாதா³kh³rhயசீthகாேரா ph³ரமாNhடா³வேமக²ல:॥ 100॥
ph◌⁴ேபத³thதலேகா ப⁴rhேகா³ ப⁴th³ேரா ப⁴யாபஹ: ।
ப⁴க³வாnh ப⁴khதிஸுலேபா⁴ ⁴திேதா³ ⁴தி⁴ஷண:॥ 101॥
ப⁴vhேயா ⁴தாலேயா ேபா⁴க³தா³தா ph◌⁴மth◌⁴யேகா³சர: ।
மnhthேரா மnhthரபதிrhமnhth மத³மthேதா மேநா மய:॥ 102॥
ேமக²லாவேரா மnhத³க³திrhமnhத³நிேப⁴ண: ।
மஹாப³ேலா மஹாவீrhேயா மஹாphராே மஹாமநா:॥ 103॥
யjhேஞா யjhஞபதிrhயjhஞேகா³phதா யjhஞப²லphரத:³ ।
யஶshகேரா ேயாக³க³mhேயா யாjhஞிேகா யாஜகphய:॥ 104॥
ரேஸா ரஸphேயா ரshேயா ரஜேகா ராவrhசித: ।
ராjhயராகேரா ரthநக³rhேபா⁴ ராjhயஸுக²phரத:³॥ 105॥
லோ லபதிrhலேயா லயshேதா²லTh³³கphய: ।
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லாஸphேயா லாshயபேரா லாப⁴kh’lhேலாகவித:॥ 106॥
வேரNhேயா வநிவத³ேநா வnhth³ேயா ேவதா³nhதேகா³சர: ।
விகrhதா விவதசுrhவிதா⁴தா விவேதாiµக:²॥ 107॥
வாமேத³ேவா விவேநதா வjhவjhரநிவாரண: ।
விவshவth³ப³nhத⁴ேநா விவாதா⁴ேரா விேவவேரா வி: ◌⁴ ॥ 108॥
ஶph³த³ph³ரம ஶமphராphய:ஶmh⁴ஶkhதிக³ேணவர: ।
ஶாshதா ஶிகா²kh³ரநிலய:ஶரNhய:ஶmhப³ேரவர:॥ 109॥
ஷTh³’ஸுமshரkh³வீ ஷடா³தா⁴ர:ஷட³ர: ।
ஸmhஸாரைவth³ய:ஸrhவjhஞ:ஸrhவேப⁴ஷஜேப⁴ஷஜmh ॥ 110॥
sh’Shshதி²திலயkhட:³ஸுரஜரேப⁴த³க: ।
nh³தமஹாmhப:◌⁴ ஸத³ஸth³ப⁴khதிதா³யக:॥ 111॥
ஸா ஸiµth³ரமத²ந:shவயmhேவth³ய:shவத³ண: ।
shவதnhthர:ஸthயஸŋhகlhப:ஸாமகா³நரத:ஸுகீ²॥ 112॥
ஹmhேஸா ஹshதிபிஶாசீேஶா ஹவநmh ஹvhயகvhய⁴kh ।
ஹvhயmh ஹுதphேயா ’Shேடா ’lhேலகா²மnhthரமth◌⁴யக:³॥ 113॥
ேthராதி⁴ப:மாப⁴rhதா மாமபராயண: ।
phரேமகர: ேமாநnhத:³ ோணீஸுரth³ம:॥ 114॥
த⁴rhமphரேதா³ऽrhத²த:³ காமதா³தா ெஸௗபா⁴kh³யவrhத⁴ந: ।
விth³யாphரேதா³விப⁴வேதா³ ⁴khதிiµkhதிப²லphரத:³॥ 115॥
ஆபி⁴phயகேரா வீரphரேதா³விஜயphரத:³ ।
ஸrhவவயகேரா க³rhப⁴ேதா³ஷஹா thரெபௗthரத:³॥ 116॥
ேமதா⁴த:³ கீrhதித:³ ேஶாகஹா ெதௗ³rhபா⁴kh³யநாஶந: ।
phரதிவாதி³iµக²shதmhேபா⁴ Shடசிthதphரஸாத³ந:॥ 117॥
பராபி⁴சாரஶமேநா :³க²ஹா ப³nhத⁴ேமாத:³ ।
லவshth: கலா காShடா² நிேமஷshதthபரண:॥ 118॥
க⁴ iµஹூrhத: phரஹேரா தி³வா நkhதமஹrhநிஶmh ।
போ மாஸrhthவயநாph³த³க³mh கlhேபா மஹாலய:॥ 119॥
ராஶிshதாரா திதி²rhேயாேகா³வார: கரணமmhஶகmh ।
லkh³நmh ேஹாரா காலசkhரmh ேம:ஸphதrhஷேயா th◌⁴வ:॥ 120॥
ராஹுrhமnhத:³ கவிrhேவா ³ேதா⁴ ெபௗ⁴ம:ஶஶீ ரவி: ।
கால:sh’Sh:shதி²திrhவிவmh shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ஜக³th ॥ 121॥
⁴ராேபாऽkh³நிrhமth³vhேயாமாஹŋhkh’தி: phரkh’தி: மாnh ।
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ph³ரமா விShiΝ:ஶிேவா th³ர ஈஶ:ஶkhதி:ஸதா³ஶிவ:॥ 122॥
thத³ஶா: பிதர:th³தா⁴ யா ராmh கிnhநரா: ।
th³த⁴விth³யாத⁴ரா ⁴தா மiνShயா: பஶவ: க²கா:³॥ 123॥
ஸiµth³ரா:ஸத:ைஶலா ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴ேவாth³ப⁴வ: ।
ஸாŋhkh²யmh பாதஜலmh ேயாக³mh ராநி தி:shmh’தி:॥ 124॥
ேவதா³ŋhகா³நி ஸதா³சாேரா மாmhஸா nhயாயவிshதர: ।
ஆrhேவேதா³ த⁴iνrhேவேதா³ கா³nhத⁴rhவmh காvhயநாடகmh ॥ 125॥
ைவகா²நஸmh பா⁴க³வதmh மாiνஷmh பாசராthரகmh ।
ைஶவmh பாஶுபதmh காலாiµக²mhைப⁴ரவஶாஸநmh ॥ 126॥
ஶாkhதmh ைவநாயகmh ெஸௗரmh ைஜநமாrhஹதஸmhதா ।
ஸத³ஸth³vhயkhதமvhயkhதmh ஸேசதநமேசதநmh ॥ 127॥
ப³nhேதா⁴ ேமா:ஸுக²mh ேபா⁴ேகா³ ேயாக:³ஸthயமiΝrhமஹாnh ।
shவshதிஹுmh ப²Thshவதா⁴ shவாஹா ெரௗஷTh³ெவௗஷTh³வஷNhணம:
॥ 128॥
jhஞாநmh விjhஞாநமாநnhேதா³ ேபா³த: ◌⁴ ஸmhவிthஸேமாऽஸம: ।
ஏக ஏகாராதா⁴ர ஏகாரபராயண:॥ 129॥
ஏகாkh³ரதீ⁴ேரகவீர ஏேகாऽேநகshவபth◌⁴’kh ।
th³விேபா th³வி⁴ேஜா th³vhயோ th³விரேதா³ th³வீபரக:॥ 130॥
th³ைவமாேரா th³விவத³ேநா th³வnhth³வேநா th³வயாதிக:³ ।
thதா⁴மா thகரshthேரதா thவrhக³ப²லதா³யக:॥ 131॥
th³thமா thேலாகாதி³shthஶkhதீஶshthேலாசந: ।
சrhவித⁴வேசாvh’thதிபvh’thதிphரவrhதக:॥ 132॥
சrhபா³ஹுசrhத³nhதசராthமா சrh⁴ஜ: ।
சrhவிேதா⁴பாயமயசrhவrhரமாரய: ।
சrhதீ²ஜநphதசrhதீ²திதி²ஸmhப⁴வ:॥ 133॥
பசாராthமா பசாthமா பசாshய: பசkh’thதம:॥ 134॥
பசாதா⁴ர: பசவrhண: பசாரபராயண: ।
பசதால: பசகர: பசphரணவமாth’க:॥ 135॥
பசph³ரமமயsh²rhதி: பசாவரணவாத: ।
பசப⁴phய: பசபா³ண: பசஶிகா²thமக:॥ 136॥
ஷThேகாணபீட:²ஷThசkhரதா⁴மா ஷTh³kh³ரnhதி²ேப⁴த³க: ।
ஷட³ŋhக³th◌⁴வாnhதவிth◌⁴வmh ஷட³ŋh³லமஹாரத:³॥ 137॥
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ஷNhiµக:²ஷNhiµக²ph◌⁴ராதா ஷThஶkhதிபவாத: ।
ஷTh³ைவவrhக³விth◌⁴வmh ஷ³rhப⁴யப⁴ஜந:॥ 138॥
ஷThதrhக³ர:ஷThகrhமா ஷTh³³ண:ஷTh³ரஸாரய: ।
ஸphதபாதாலசரண:ஸphதth³வீேபாமNhட³ல:॥ 139॥
ஸphதshவrhேலாகiµட:ஸphதஸphதிவரphரத:³ ।
ஸphதாŋhக³ராjhயஸுக²த:³ஸphதrhக³ணவnhதி³த:॥ 140॥
ஸphதchச²nhேதா³நிதி:◌⁴ ஸphதேஹாthர:ஸphதshவராரய: ।
ஸphதாph³தி⁴ேககாஸார:ஸphதமாth’நிேஷவித:॥ 141॥
ஸphதchச²nhேதா³ ேமாத³மத:³ஸphதchச²nhேதா³ மக²phர: ◌⁴ ।
அShடrhதிrhth◌⁴ேயயrhதிரShடphரkh’திகாரணmh ॥ 142॥
அShடாŋhக³ேயாக³ப²லph◌⁴’த³Shடபthராmh³ஜாஸந: ।
அShடஶkhதிஸமாநரShைடவrhயphரவrhத⁴ந:॥ 143॥
அShடபீேடா²பபீட²ரShடமாth’ஸமாvh’த: ।
அShடைப⁴ரவேஸvhேயாऽShடவஸுவnhth³ேயாऽShடrhதிph◌⁴’th ॥ 144॥
அShடசkhரsh²ரnhrhதிரShடth³ரvhயஹவி:phய: ।
அShடரShடஸாமரShைடவrhயphரதா³யக: ।
நவநாகா³ஸநாth◌⁴யா நவநிth◌⁴யiνஶாத:॥ 145॥
நவth³வாரராvh’thேதா நவth³வாரநிேகதந: ।
நவநாத²மஹாநாேதா² நவநாக³வி⁴த:॥ 146॥
நவநாராயணshlhேயா நவ³rhகா³நிேஷவித: ।
நவரthநவிசிthராŋhேகா³ நவஶkhதிஶிேராth³th◌⁴’த:॥ 147॥
த³ஶாthமேகா த³ஶ⁴ேஜா த³ஶதி³khபதிவnhதி³த: ।
த³ஶாth◌⁴யாேயா த³ஶphராே த³ேஶnhth³யநியாமக:॥ 148॥
த³ஶாரமஹாமnhthேரா த³ஶாஶாvhயாபிவிkh³ரஹ: ।
ஏகாத³ஶமஹாth³ைர:shதைசகாத³ஶார:॥ 149॥
th³வாத³ஶth³வித³ஶாShடாதி³ேதா³rhத³Nhடா³shthரநிேகதந: ।
thரேயாத³ஶபி⁴தா³பி⁴nhேநா விேவேத³வாதி⁴ைத³வதmh ॥ 150॥
சrhத³ேஶnhth³ரவரத³சrhத³ஶமiνphர: ◌⁴ ।
சrhத³ஶாth³யவிth³யாTh◌⁴யசrhத³ஶஜக³thபதி:॥ 151॥
ஸாமபசத³ஶ: பசத³ஶீஶீதாmhஶுநிrhமல: ।
திதி²பசத³ஶாகாரshதிth²யா பசத³ஶாrhசித:॥ 152॥
ேஷாட³ஶாதா⁴ரநிலய: ேஷாட³ஶshவரமாth’க: ।
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ேஷாட³ஶாnhதபதா³வாஸ: ேஷாட³ேஶnh³கலாthமக:॥ 153॥
கலாஸphதத³ஶீ ஸphதத³ஶஸphதத³ஶார: ।
அShடாத³ஶth³வீபபதிரShடாத³ஶராணkh’th ॥ 154॥
அShடாத³ெஶௗஷதீ⁴sh’ShரShடாத³ஶவிதி: ◌⁴ shmh’த: ।
அShடாத³ஶபிvhயShஸமShjhஞாநேகாவித:³॥ 155॥
அShடாத³ஶாnhநஸmhபthதிரShடாத³ஶவிஜாதிkh’th ।
ஏகவிmhஶ: மாேநகவிmhஶthயŋh³பlhலவ:॥ 156॥
சrhவிmhஶதிதththவாthமா பசவிmhஶாkh²யஷ: ।
ஸphதவிmhஶதிதாேரஶ:ஸphதவிmhஶதிேயாக³kh’th ॥ 157॥
th³வாthmhஶth³ைப⁴ரவாதீ⁴ஶசshthmhஶnhமஹாரத:³ ।
ஷThthmhஶthதththவஸmh⁴திரShடthmhஶthகலாthமக:॥ 158॥
பசாஶth³விShiΝஶkhதீஶ: பசாஶnhமாth’காலய: ।
th³விபசாஶth³வ:ேரணீthஷShThயரஸmhரய: ।
பசாஶத³ரேரணீபசாஶth³th³ரவிkh³ரஹ:॥ 159॥
ச:ஷShமஹாth³தி⁴ேயாகி³நீvh’nhத³வnhதி³த: ।
நமேத³ேகாநபசாஶnhமth³வrhக³நிரrhக³ல:॥ 160॥
ச:ஷShThயrhத²நிrhேணதா ச:ஷShகலாநிதி: ◌⁴ ।
அShடஷShமஹாதீrhத²ேthரைப⁴ரவவnhதி³த:॥ 161॥
சrhநவதிமnhthராthமா ஷNhணவthயதி⁴கphர: ◌⁴ ।
ஶதாநnhத:³ஶதth◌⁴’தி:ஶதபthராயேதண:॥ 162॥
ஶதாநீக:ஶதமக:²ஶததா⁴ராவராத: ◌⁴ ।
ஸஹshரபthரநிலய:ஸஹshரப²ணி⁴ஷண:॥ 163॥
ஸஹshரஶீrhஷா ஷ:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
ஸஹshரநாமஸmhshthய:ஸஹshராப³லாபஹ:॥ 164॥
த³ஶஸாஹshரப²ணிph◌⁴’thப²ணிராஜkh’தாஸந: ।
அShடாஶீதிஸஹshராth³யமஹrhshேதாthரபா²த:॥ 165॥
லாதா⁴ர: phயாதா⁴ேரா லாதா⁴ரமேநாமய: ।
சrhலஜபphதசrhலphரகாஶக:॥ 166॥
சரஶீதிலாmh வாநாmh ேத³ஹஸmhshதி²த: ।
ேகாஸூrhயphரதீகாஶ: ேகாசnhth³ராmhஶுநிrhமல:॥ 167॥
ஶிேவாth³ப⁴வாth³யShடேகாைவநாயக⁴ரnhத⁴ர: ।
ஸphதேகாமஹாமnhthரமnhthதாவயவth³தி:॥ 168॥
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thரயshthmhஶthேகாஸுரேரணீphரணதபா³க: ।
அநnhதேத³வதாேஸvhேயா யநnhதஶுப⁴தா³யக:॥ 169॥
அநnhதநாமாநnhதரநnhேதாऽநnhதெஸௗkh²யத:³ ।
அநnhதஶkhதிஸேதா யநnhதiµநிஸmhshத:॥ 170॥
இதி ைவநாயகmh நாmhநாmh ஸஹshரத³தmh ।
இத³mh ph³ராேம iµஹூrhேத ய: பட²தி phரthயஹmh நர:॥ 171॥
கரshத²mh தshய ஸகலைமகாiµShகmh ஸுக²mh ।
ஆராேராkh³யைமவrhயmh ைத⁴rhயmh ெஶௗrhயmh ப³லmh யஶ:॥ 172॥
ேமதா⁴ phரjhஞா th◌⁴’தி: காnhதி: ெஸௗபா⁴kh³யமபி⁴பதா ।
ஸthயmh த³யா மா ஶாnhதிrhதா³Nhயmh த⁴rhமஶீலதா ॥ 173॥
ஜக³thஸmhவநநmh விவஸmhவாேதா³ ேவத³பாடவmh ।
ஸபா⁴பாNh³thயெமௗதா³rhயmh கா³mhபீ⁴rhயmh ph³ரமவrhசஸmh ॥ 174॥
ஓஜshேதஜ:லmh ஶீலmh phரதாேபா வீrhயமாrhயதா ।
jhஞாநmh விjhஞாநமாshதிkhயmh shைத²rhயmh விவாஸதா ததா²॥ 175॥
த⁴நதா⁴nhயாதி³vh’th³தி⁴ச ஸkh’த³shய ஜபாth³ப⁴ேவth ।
வயmh சrhவித⁴mh விவmh ஜபாத³shய phரஜாயேத ॥ 176॥
ராjhேஞா ராஜகலthரshய ராஜthரshய மnhthண: ।
ஜphயேத யshய வயாrhேத²ஸ தா³ஸshதshய ஜாயேத ॥ 177॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாாமநாயாேஸந ஸாத⁴நmh ।
ஶாகிநீடா³கிநீரோயkh³ரஹப⁴யாபஹmh ॥ 178॥
ஸாmhராjhயஸுக²த³mh ஸrhவஸபthநமத³மrhத³நmh ।
ஸமshதகலஹth◌⁴வmh த³kh³த⁴பீ³ஜphரேராஹணmh ॥ 179॥
:³shவphநஶமநmh khth³த⁴shவாசிthதphரஸாத³நmh ।
ஷTh³வrhகா³Shடமஹாth³தி⁴thகாலjhஞாநகாரணmh ॥ 180॥
பரkh’thயphரஶமநmh பரசkhரphரமrhத³நmh ।
ஸŋhkh³ராமமாrhேக³ஸrhேவஷாத³ேமகmh ஜயாவஹmh ॥ 181॥
ஸrhவவnhth◌⁴யthவேதா³ஷkh◌⁴நmh க³rhப⁴ரைககாரணmh ।
பTh²யேத phரthயஹmh யthர shேதாthரmh க³ணபேதத³mh ॥ 182॥
ேத³ேஶ தthர ந ³rhபி⁴தேயா ³தாநி ச ।
ந தth³ேக³ஹmh ஜஹாதி rhயthராயmh ஜphயேத shதவ:॥ 183॥
யShட²phரேமஹாrhஶப⁴க³nhத³ரவிஷூசிகா: ।
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³lhமmh phஹாநமஶமாநமதிஸாரmh மேஹாத³ரmh ॥ 184॥
காஸmh வாஸiµதா³வrhதmh ஶூலmh ேஶாபா²மேயாத³ரmh ।
ஶிேராேராக³mh வmh khகாmh க³Nhட³மாலாமேராசகmh ॥ 185॥
வாதபிthதகப²th³வnhth³வthேதா³ஷஜநிதjhவரmh ।
ஆக³nhவிஷமmh ஶீதiµShணmh ைசகாகாதி³கmh ॥ 186॥
இthயாth³khதமiνkhதmh வா ேராக³ேதா³ஷாதி³ஸmhப⁴வmh ।
ஸrhவmh phரஶமயthயாஶு shேதாthரshயாshய ஸkh’jhஜப:॥ 187॥
phராphயேதऽshய ஜபாthth³தி: ◌⁴ shthஶூth³ைர: பதிைதரபி ।
ஸஹshரநாமமnhthேராऽயmh ஜபிதvhய:ஶுபா⁴phதேய ॥ 188॥
மஹாக³ணபேத:shேதாthரmh ஸகாம: phரஜபnhநித³mh ।
இchச²யா ஸகலாnh ேபா⁴கா³iνப⁴jhேயஹ பாrhதி²வாnh ॥ 189॥
மேநாரத²ப²லrhதி³vhையrhvhேயாமயாைநrhமேநாரைம: ।
சnhth³ேரnhth³ரபா⁴shகேராேபnhth³ரph³ரமஶrhவாதி³ஸth³மஸு ॥ 190॥
காமப: காமக³தி: காமத:³ காமேத³வர: ।
⁴khthவா யேத²phதாnhேபா⁴கா³நபீ⁴Shைட:ஸஹ ப³nh⁴பி:◌⁴ ॥ 191॥
க³ேணஶாiνசேரா ⁴thவா க³ே க³ணபதிphய: ।
நnhதீ³வராதி³ஸாநnhைத³rhநnhதி³த:ஸகலrhக³ண:॥ 192॥
ஶிவாph◌⁴யாmh kh’பயா thரநிrhவிேஶஷmh ச லாத: ।
ஶிவப⁴khத: rhணகாேமா க³ேணவரவராthந:॥ 193॥
ஜாதிshமேரா த⁴rhமபர:ஸாrhவெபௗ⁴ேமாऽபி⁴ஜாயேத ।
நிShகாமsh ஜபnhநிthயmh ப⁴khthயா விkh◌⁴ேநஶதthபர:॥ 194॥
ேயாக³th³தி⁴mh பராmh phராphய jhஞாநைவராkh³யஸmhத: ।
நிரnhதேர நிராபா³ேத⁴ பரமாநnhத³ஸmhjhஞிேத ॥ 195॥
விேவாthதீrhேண பேர rhேண நராvh’thதிவrhேத ।
ேநா ைவநாயேக தா⁴mhநி ரமேத நிthயநிrhvh’ேத ॥ 196॥
ேயா நாமபி⁴rhஹுைதrhத³thைத: ஜேயத³rhசயீnhநர: ।
ராஜாேநா வயதாmh யாnhதி பேவா யாnhதி தா³ஸதாmh ॥ 197॥
தshய th◌⁴யnhதி மnhthராmh ³rhலபா⁴ேசShடth³த⁴ய: ।
லமnhthராத³பி shேதாthரத³mh phயதமmh மம ॥ 198॥
நப⁴shேய மா ஶுkhலாயாmh சrhth²யாmh மம ஜnhமநி ।
³rhவாபி⁴rhநாமபி: ◌⁴ ஜாmh தrhபணmh விதி⁴வchசேரth ॥ 199॥
அShடth³ரvhையrhவிேஶேஷண rhயாth³ப⁴khதிஸுஸmhத: ।
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தshேயphதmh த⁴நmh தா⁴nhயைமவrhயmh விஜேயா யஶ:॥ 200॥
ப⁴விShயதி ந ஸnhேத³ஹ: thரெபௗthராதி³கmh ஸுக²mh ।
இத³mh phரஜபிதmh shேதாthரmh ப²தmh ராவிதmh தmh ॥ 201॥
vhயாkh’தmh சrhசிதmh th◌⁴யாதmh விmh’Shடமபி⁴வnhதி³தmh ।
இஹாiµthர ச விேவஷாmh விைவவrhயphரதா³யகmh ॥ 202॥
shவchச²nhத³சாphேயஷ ேயந ஸnhதா⁴rhயேத shதவ: ।
ஸ ரயேத ஶிேவாth³⁴ைதrhக³ணரth◌⁴யShடேகாபி: ◌⁴ ॥ 203॥
கி²தmh shதகshேதாthரmh மnhthர⁴தmh phரஜேயth ।
தthர ஸrhேவாthதமா ல:ஸnhநித⁴thேத நிரnhதரmh ॥ 204॥
தா³ைநரேஶைஷரகி²லrhvhரைதச

தீrhைத²ரேஶைஷரகி²லrhமைக²ச ।
ந தthப²லmh விnhத³தி யth³க³ேணஶ-

ஸஹshரநாமshமரேணந ஸth³ய:॥ 205॥
ஏதnhநாmhநாmh ஸஹshரmh பட²தி தி³நமெணௗ phரthயஹmh
phேராjhஹாேந ஸாயmh மth◌⁴யnhதி³ேந வா
thஷவணமத²வா ஸnhததmh வா ஜேநா ய: ।
ஸ shயாைத³வrhய⁴rhய: phரப⁴வதி வசஸாmh
கீrhதிiµchைசshதேநாதி தா³th³rhயmh ஹnhதி விவmh
வஶயதி ஸுசிரmh வrhத⁴ேத thரெபௗthைர:॥ 206॥
அகிசேநாऽphேயகசிthேதா நியேதா நியதாஸந: ।
phரஜபmhசேரா மாஸாnh க³ேணஶாrhசநதthபர:॥ 207॥
த³th³ரதாmh ஸiµnhlhய ஸphதஜnhமாiνகா³மபி ।
லப⁴ேத மஹதீmh லthயாjhஞா பாரேமவ ॥ 208॥
ஆShயmh வீதேராக³mh லமதிவிமலmh ஸmhபத³சாrhதிநாஶ: var

சாrhததா³நா:
கீrhதிrhநிthயாவதா³தா ப⁴வதி க² நவா காnhதிரvhயாஜப⁴vhயா । var

ப⁴ணிதிரபி⁴நவா
thரா:ஸnhத: கலthரmh ³ணவத³பி⁴மதmh யth³யத³nhயchச தthதnh var ஸthயmh
நிthயmh ய:shேதாthரேமதth பட²தி க³ணபேதshதshய ஹshேத ஸமshதmh ॥
209॥
க³ணஜேயா க³ணபதிrhேஹரmhேபா³ த⁴ரணீத⁴ர: ।
மஹாக³ணபதிrh³th³தி⁴phய:phரphரஸாத³ந:॥ 210॥ var க³ணபதிrhலphரத:³
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அேமாக⁴th³தி⁴ரmh’தமnhthரசிnhதாமணிrhநிதி: ◌⁴ ।
ஸுமŋhக³ேளா பீ³ஜமாஶாரேகா வரத:³ கல:॥ 211॥ var வரத:³ஶிவ:

காயேபா நnhத³ேநா வாசாth³ேதா⁴ ⁴Nh⁴rhவிநாயக: ।
ேமாத³ைகேரபி⁴ரthைரகவிmhஶthயா நாமபி: ◌⁴ மாnh ॥ 212॥
உபாயநmh த³ேத³th³ப⁴khthயா மthphரஸாத³mh சிகீrhஷதி ।
வthஸரmh விkh◌⁴நராேஜாऽshய தth²யShடாrhத²th³த⁴ேய ॥ 213॥
ய:shெதௗதி மth³க³தமநா மமாராத⁴நதthபர: ।
shேதா நாmhநா ஸஹshேரண ேதநாஹmh நாthர ஸmhஶய:॥ 214॥
நேமா நம:ஸுரவரதாŋhkh◌⁴ரேய

நேமா நேமா நிபமமŋhக³ளாthமேந ।
நேமா நேமா விலத³ையகth³த⁴ேய

நேமா நம: ககலபா⁴நநாய ேத ॥ 215॥
கிŋhகிணீக³ணரசிதசரண:

phரகத³தசாகரண: ।
மத³ஜலலஹகதகேபால:

ஶமய ³தmh க³ணபதிநாmhநா ॥ 216॥
॥இதி க³ேணஶராேண உபாஸநாக²Nhேட³ ஈவரக³ேணஶஸmhவாேத³
க³ேணஶஸஹshரநாமshேதாthரmh நாம ஷThசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய:॥
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