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shrI ve NkaTesha kShamAtrayastriMshachChlokI

ேவŋhகேடஶ மாthரயshthmhஶchch²ேலாகீ

மth³ேவŋhகடைஶலவrhயஶிக²ேர ரthநphரதீ³ேபா மஹாmh
thைரேலாkhயாnhத⁴தshர ஷணkh’ேத ேயா ஜாjhவதி sh²டmh ।

கlhயாணvhரஜேராth◌⁴யநாதி³ஸு th³’டா⁴க⁴th◌⁴வாnhத விth◌⁴வmhஸநmh
rhவnhமŋhக³ளமாதேநா நிதராமாthமாiνபmh ஸ ந:॥ 1॥

மஹாேமாஹமyhயாmh ப⁴வாph³th◌⁴யnhதேப
மஹாத⁴nhவமயாmh மதீ³யmh சரnhதmh ।

mh’க³mh shவாnhதநாமாநமாrhேத பதmh
மஹாmhேஹாmh’ேக³nhth³ைர ரேமஶாஶு ர ॥ 2॥

phரேபா⁴ ேவŋhகேடஶ phரபா⁴ ⁴ய ேத
தம:ஸசி²நrhthதி phரேத³ேஶ யேஶேஷ ।

அேஹா ேம ’த³th³ேரrh³ஹா³ட⁴மnhத⁴nh
தேமா ைநதி நாஶmh கிேமதnhநிதா³நmh ॥ 3॥

அதா²ைவ ைவதnhநிதா³நmh ’தா³ஹmh
ஸஹா thவthஸபrhயாவிபrhயாஸேஹெதௗ ।

மாrhேக³ மஹாேமாஹமாrhேக³ஸநிShட:²
ஸுநிShடா²th’பா⁴வmh phரேபா⁴ யth³வஹா ॥ 4॥

ஜநmh தாவகீநmh கிேமநmh ஸுதீ³நmh
vh’தா²ஜாதேமவmh vh’ேதா²ேபேஸ thவmh ।

ரேமைஶவேமவmh vh’ேதா²ேபேஸ ேசth
மாயா: phரகாேஶா மத³nhேயந ேகந ॥ 5॥

மத³nhய: khவ விphேரஷு ைவேயஷு-
ராஜshவேதா² ஶூth³ரஜாதிShவேதா²ஸŋhகேரஷு ।

நிkh’Shட: khவ th³’Shட: khவ வா ேத மாயா:
phரகாேஶா ரேமஷ th◌⁴வmh shயாthphரண:॥ 6॥
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ரமா ஸா khவ யாதா ேமாth³ேவாதி⁴நீ ேத
மமாlhயமாதா தேவாரshத²லshதா² ।

மமாபா⁴kh³யஜாதாthதவாேபா⁴kh³ய⁴தா
ரமாபி phரேபா⁴ கிmh phரேமாதா³வஹா ேத ॥ 7॥

மா யா ³phதா ரமாயா விேத⁴யmh
khவ வாthஸlhய⁴மா யேதா ேதா³vh’nhத³mh ।

மஹாநnhத³ேமதி யேஹா மthphரவrhேஜ
phரvh’thதி: கிமshய phரேபா⁴ ேவŋhகேடஶ ॥ 8॥

த³யா ஸா khவ யாதா யயா :³கி²ப³nhேதா⁴
பேரஷாmh விஷாேதா³ vh’ஷாth³ஶ நாய: ।

மமாமnhத³:³க²phரேஶ phரகாஶmh
ந ஸா யாமrhஹா கிமshயாvhரதmh கிmh ॥ 9॥

பthயjhய ேபா⁴க³mh பரvhேயாமநிshவmh
மஹாநnhத³தா⁴மnhயபீஹா ைஶேல ।

யத³rhேத²ஸமாயாshதத³rhேத² விசிnhthய
phரேபா⁴ ேவŋhகேடஶ th³தmh மாmh ஸுர ॥ 10॥

ரா கshய சிth³ேரா மஹாபாபதா³ஹாth
அ⁴thேத பி⁴தா³கி³ேர ேவŋhகேடதி ।

மமா lhயபாப phரதா³ஹாthதவாth³ய
அபி⁴தா⁴ shயாnhநவீநா ரேமஶாகி²ேலTh³யா ॥ 11॥

மமாமnhத³ பாபphரvh’thேதrhநிvh’thதிmh
யதீ³ேத ேபா⁴ ேபா⁴ ப⁴வாnh ரmh மாmh ।

ததா³மnhத³கlhேலாலஜாலாேலph³ெதௗ⁴
ப⁴வாnh shநாchேச²th³விராமmh நிய ॥ 12॥

khவ தசkhரமாshேத நிkh’thதாசkhரmh
ப⁴வth³ப⁴khதசkhேர ஶுப⁴mh ேயந சkhேர ।

ஹேர சkhரேமதthதைவதjhஜநshய
phர⁴nhதாக⁴சkhரmh ந கிmh ேச²thShேட ॥ 13॥

நிjhய shவசkhரmh மமாெகௗ⁴க⁴சkhரmh
ந ேசchேச²thshய thவmh நதா³ கshய ஹாநி:
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தைவேவதி ஸthயmh யேத³தjhஜக³thயா
வஶmh ேகாऽபி யாயாதி³நீா kh’ேதயmh ॥ 14॥

நிkh’Shேடாthதமmh மா விkhth³வmh விவாயாiν
கmhபாmh வித³th◌⁴யா யதி³ thவmh ரேமஶ ।

தைத³தthஸேயஹ வயா ப⁴ேவ
shதவாேநகேலாகா நிkh’Shடாச ஶிShடா ॥ 15॥

மேமாthŋhக³ேசதshரŋhேகா³தி⁴ேராேஹா
சிதshேததி⁴ேடா⁴ மேநாஜாதி⁴ராஜா ।

நிரshயாஶு தmh ேபா: ◌⁴ ஸபா⁴ேராஹ தmh கிmh
vh’ேதா²ேபேஸ thவmh thவmh thவதீ³யmh ரŋhக³mh ॥ 16॥

மதீ³ேய thவதீ³யாலேயநாதி³th³ேத⁴
வதீ³ஶ thவத³nhேய பவாரkhதா: ।

கதா³சிthஸமாக³thய திShட²nhதி தாnhேநா
நிரshேயrhயதி³shயாthததீ³யmh kh³’ஹmh தth ॥ 17॥

மஹா³Shடகாம phரph◌⁴’thயnhthயவrhே
ேதshவாnhதஸth³மnhயஶுth³ேத⁴ மதீ³ேய ।

நிரshயாஶு தmh ேத பதா³mhேபா⁴ஜkh³ம
phரேவேஶ ந ஶுth³த⁴mh kh³’ஹmh தth³விேத⁴ ॥ 18॥

ப⁴வth³தி³vhயேத³ஹ phரபா⁴தீ³பஜால
phரபா⁴பி⁴rhவி⁴nhவnh phரkh’Shடmh தshரmh ।

thவதீ³ைய:ஸஹ thவmh mhைப³ ரேமஶ
வஸாshnh kh³’ேஹ ேம ஸுகீ²shவாnhதநாmhநி ॥ 19॥

அவிth³யாrhகvh’mh ’தா³வாலட⁴
மமாநாதி³லmh விபி⁴nhத³nh விலmh ।

ஸமாவாphய பீ³ஜmh thவதீ³யாŋhkh◌⁴ப⁴khதி
phரkh’Shடாmhரபீ³ஜmh ரேமேஶஹ ர ॥ 20॥

thவதா³jhஞாவேஶநாத³தா⁴ேநாऽபி கிசிth
shவதnhthேராऽஹேமவmh கேரா thயஹmh: ।

ஸுதா⁴ பா⁴வேமநmh vh’தா² பா⁴வய thவmh
thவதா³தீ⁴nhயபா⁴வmh ஸதா³ பா⁴வேயஶ ॥ 21॥
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ப³rhபா⁴வயா shவவாசாகி²லாநி
thவதீ³யாnhயநீதி ேபா⁴ ேவŋhகேடஶ ।

’தி³ thவth◌⁴யவshேய மைமேவாபேபா⁴kh³ய
அnhயநீதி நிthயmh ஜத³mh ரேமஶ ॥ 22॥

பரshவshph’ஹா ேம ஸதா³ ேவாப⁴வீதி
phரதீ²யshயiµShயாஶுேப⁴ைந ேமாத³mh ।

பரshயாஸு நாேஶ ததீ³யmh மதீ³யmh
ப⁴ேவதி³vhயேஹாேம ³ராஶாmh ஜஶ ॥ 23॥

பராலாப⁴லph³த⁴phரஶாவேவய
phரபth³ேய மஹாலாப⁴kh³மphரேமாத³mh ।

த⁴நாphெதௗ பரshய shவீகீயshய நாஶmh
ப⁴ஜாthயஸூயாmh ஜ நிவாஸ ॥ 24॥

பரshவாபஹாேர மம shவாபஹார:
பராநrhத²th³’Shெடௗ மமாநrhத²லாப:◌⁴ ।

பராநnhத³லாேப⁴ மமாநnhத³லாேபா⁴
மஹாநிthயmh ேம மநீஷாmh வித⁴thshவ ॥ 25॥

மஹாகNhடகாmh மஹாஸŋhகடmh
ேபா⁴shthவŋhkh◌⁴phர²lhலாரவிnhதா³rhபேணந ।

இமmh ேத³ஶமாதா⁴ iµத³mh ஸnhத³தா⁴நmh
ப⁴வth³ப⁴khதஸŋhக⁴mh மஹாnhதmh ரேமஶ ॥ 26॥

அகlhயாணேமதmh ஸகlhயாணமாதா: ◌⁴
கிமthராதி³லmh ந ஜாேந ரேமஶ ।

அதா²ைவ ேஹmh தவாth◌⁴யாஜ⁴ய:
kh’பாபாnhேதா⁴ phரராஹேமவ ॥ 27॥

ஸkh’ேத பதா³ph³ஜphரசாேரண நாலmh
விவா யாnhயேத³ேஶ நிவாேஸ நிகாமmh ।

இைஹவாஸ thவmh மமthவmh வஹ thவmh
கிமrhேத² தவாrhேத² thவத³nhய: phரபேய ॥ 28॥

அைத²ேகாऽபி ேகா வா thவத³rhேத² thவத³nhய:
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ஸமாலmh வா ஸமாரmh வா ।
ஸமrhேதா²ऽshதி லபேத ேவŋhகடாth³ேர:
பேத தthர கிmh வாதி⁴கmh ேநஹ கிmh வா ॥ 29॥

யth³ரphயshதி தthர thவதா³வாஸ⁴mhநா
தத³thராபி ச shயththவதீ³யாக³மேசth ।

மமாமnhத³ பாபphரvh’thதிmh நிய
அக³மேசnhந ேத shயாத³thதா கshய ஹாநி:॥ 30॥

அதா²lhபshய ேஹேதாrhவிஹாmh ப³ஹு shயாth
தேவத³mh ந khதmh phரேபா⁴ ேவŋhகேடஶ ।

அதா²நlhப பாபphரvh’thதிrhமதீ³யா
நிவrhthயா ந கிmh ேதऽகி²லாெகௗ⁴க⁴நாஶிnh ॥ 31॥

mh’க³பதிபத³mh வாட⁴ேவnhநிப³th³த⁴ஸடாஜம-
phயநலப⁴ராThmhபா⁴ேப⁴தி³phர⁴தரேவ யயா ।

phரத²ம³பி⁴rhகீ³தmh ேநchேய விட³mhப³யதா மயா
ஶுநயஸth³’ஶmh ஹாshயmh phராphதmh ததா² நியதmh thவித³mh ॥ 32॥

இthத²mh  ேவŋhகடாth³phர⁴பத³க³ளீ
ப⁴khதவrhயshய க³ŋhகா³விShேrhயாசாவிேஶஷாth³
vhயரசி kh’தியmh ேவŋhகேடஶமாய: ।

ைஶலாநnhதவrhயாnhவயஸiµத³யிநா
ேவŋhகடாrhேயண ப⁴khthயா நிphதா தthபதா³ph³ேஜ

iµத³மதிதiνதாmh தnhவதாmh shவாnhதேத³ேஶ ॥ 33॥
॥ இதி மத³நnhதாசாrhயவிரசிதmh  ேவŋhகேடஶ
மாthரயshthmhஶchch²ேலாகீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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