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devIshatakam

ேத³வீஶதகmh

க³ேணஶாய நம: ।
அநnhதமமvhயாphதவிவாmh ேவதா⁴ ந ேவத³ யாmh ।
யா ச மாேதவ ப⁴ஜேத phரணேத மாநேவ த³யாmh ॥ 1॥
நதாபநீதkhேலஶாயா:ஸுராஜநதாபநீ ।
ந தாபநீ தiνrhயshயாshlhயா நாதீ³நதாபநீ ॥ 2॥
வkhthரபth³மா விேத⁴rhபா⁴nhதி யயா ஸrhக³லேயா த³யா ।
யா ஸாாth³யா ச ஜநிதshதி²திஸrhக³லேயாத³யா ॥ 3॥
யாதா பாவநதயா யாதநாchசி²த³நீசயா ।
யாசநீயா தி⁴யா மாயாயாமாயாஸmh shதா யா ॥ 4॥
நமாmh th◌⁴வmhஸமாயாnhதி அshயா:shthயாத³ேரண வ: ।
தshயா:th³th◌⁴ைய தி⁴யாmh மா: கlhபnhதாmh பாத³ேரணவ: ॥ 5॥
’mh ஸாத³யாமாஸ யா தமாmh thரயீமயீ ।
பாயாth³வ:ஸா த³யாமாதி⁴chசி²த³mh ஜக³தி பி³ph◌⁴ரதீ ॥ 6॥
shமரth³விஷா யா யயாேச யயா ேசயmh விேத:◌⁴ khயா ।
யாmh சாchேதாऽபி Shடாவ Shடா வ:ஸாऽsh பாrhவதீ ॥ 7॥
யா த³மாவநயாேக³ந shவாராதா² நயஸாரயா ।
ஹைகதவஹாshயாய ஸாயாமா விதா யயா ॥ 8॥
யாயதாவிமயா ஸா யshயா ஹா ப³த ைகஹ ।
யா ரஸாயநதா⁴ரா shவா ந ேக³யாநவமா த³யா ॥ 9॥
ஸா ³th³தி⁴thதமாேலாக:ஸதாமாrhயா நா வ: ।
யth³ப⁴khேதthதமா ேலாக: phராphேநாthேயஷ விஶுth³த⁴தாmh ॥ 10॥
அth³த⁴ ஸா⁴thராய ஸாமரா யா ஸஹா ।
க²Th³ேக³ந தீ³phரா ேத³வாநாmh ஸாமராயாஸஹா ॥ 11॥
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ேத³வீஶதகmh

சரகா⁴தநிஹதகாஸரா ச ரேர ।
ரராஜ யா நயஜையரராஜஸஜநாநதா ॥ 12॥
ஸாவதாth³ேவாऽmhபி³காऽph◌⁴யrhchயநாமா ந ந யேஶாபி⁴த: ।
தேநாதி phரணேதா யshயா நா மாநநயேஶாபி⁴த: ॥ 13॥
ஸmhயதmh யாசமாேநந யshயா: phராபி th³விஷா வத: ◌⁴ ।
ஸmhயதmh யா ச மாேநந நkhதி phரணதmh ஜநmh ॥ 14॥
யா த³மாநவமாநnhத³பத³மாநநமாநதா³ ।
தா³நமாநமாநிthயத⁴நமாநவமாநிதா ॥ 15॥
ஸா ரதாத³பாரா ேத ரஸkh’th³ெகௗ³ரபா³தி⁴கா ।
ஸாரதாத³பாராேதரஸkh’th³ெகௗ³ரவாதி⁴கா ॥ 16॥
அiνthதேமாஹராஶேயா ப⁴வnhதி யாமநாதா: ।
அiνthதேமா ஹராஶேயா யயா சிரmh ச ரத: ॥ 17॥
அநnhதராக³தாபாயாshதாரயிth ப⁴வாபத:³ ।
அநnhதராக³தாபாயா:ஸா ேவா ெகௗ³ யாthkhயா: ॥ 18॥
யாமாயாஸதா³ஸkhதேஶாகஜாலshய பாதிநீ ।
யா மாதா ஸrhவதா³ ப⁴khதேலாகஜாலshய பாலநீ ॥ 19॥
ஸாமராக³மநாயாஸmh thயkhthவா ஸாrhத⁴mh ஸுராபி: ◌⁴ ।
ஸாமரா க³மநாயாஸnhiνth³யதா தி⁴ யth³க³: ॥ 20॥
ஸாேமாத³யாஜயா ஶாைத: ஶshthைர: ஶthெரௗ ஹேத யயா ।
ஸாேமாத³யா ஜயாஶா ைதrhகீ³rhவாணrhக³rhவேதா ஜேஹ ॥ 21॥
யயாயாயாyhயயா யmh ேயா ேயாऽயmh ேயயையய யாmh ।
யயாயியேயயாய யேயऽயாயாய யாயkh ॥ 22॥
ஸாऽvhயாth³ெகௗ³ ஸதா³ Shமாnhஸதா³Shமாnhஸmh’th³th◌⁴யதி ।
ஶரணmh யாmh நேரா க³chச²nhந ேராக³chச²nhத³ேமதி ச ॥ 23॥
kh’தாshபதா³ யதா²ஸmhபத³கா⁴நி ஸுரைவஷு ।
ஹnhதி யா வாŋhமயீ ³ராத³கா⁴நி ஸுரைவஷு: ॥ 24॥
தாநயா யா நதாதாரஸாததஸாரதா ।
ந ஸாவநா நாவஸாநயாதநாநா தயா ॥ 25॥
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மேநாப⁴வாராதிமேநாபி⁴ராமயா ஜராமயாபாகரணகத³யா ।
மத³யாnhநிrhமலதாmh த³தா³நயா ஸதா³ நயாshதா² khயதாmh தவாrhயயா ॥ 26॥
ஸமாயயாவிnhth³ரதாய யா ரேண ஸமாயயா யா ந தாேஸநயா ।
ஸ மா யயாேச ஹரமாத:sh²டmh ஸமா யயா iµkh³த⁴தயா மேநாjhஞதா: ॥ 27॥
ஸா பா⁴வாலவrhயா iνதவிப⁴விதiνrhயா வலாவபா⁴ஸா

ஜாநாநshயாஶயphரா நவநநவநphராயஶshயாநநாஜா ।
ஸாதmh வrhமாநநshதா² ரஹ ரஹரshதா²நநrhமாவதmhஸா

பாயாத³khதா ரணthரா மதநமநதமthராணரkhதா த³யாபா ॥ 28॥
உபாஸேத kh’Shkh’ேதாத³யாmh யாmh ஜநா ஸதா³ராத⁴நஹமாநா: ।
ஶmhேபா:◌⁴ phரth³தா⁴ தiνதாmh வஹnhதீ ெகௗ³ தmh ஸா ப⁴வதாmh விேத⁴யாth ॥
29॥
யாmh ஸth³ய ஏவ thத³ைஶ: மாmhஸ:ஸமா நமshயnhதி ஸதா³நேபா⁴கா:³ ।
அகா⁴நி யshய phரணதா விபை:ஸமாநமshயnhதி ஸதா³ நேபா⁴கா:³ ॥ 30॥
யshயா: phரபா⁴ேவா th³ஸதா³mh விபேஸநா வதா⁴நnhத³யிதாஹரshய ।
மேநாmh³ஜshயாவஹ ைய வ: ேஸநாவதா⁴நmh த³யிதா ஹரshய ॥ 31॥
ஸுரா தா பா⁴விதேத³வராஜth³விபமா யாத ரத³பீ⁴தmh ।
shவாபmh ந ேவா தா⁴ம தmh ந நாம ஸைத³வேஸநா ப⁴வேதாதாநாmh ॥ 32॥
ஸுராதா பா⁴விதேத³வராஜth³விபமாயா தரத³பீ⁴தmh ।
shவாபnhநேபா³தா⁴மதmh நநாம ஸைத³வ ேஸநா ப⁴வேதா தாநாmh ॥ 33॥
ஸுராநிதி th³ேவஜைநரபி⁴th³தாiνதா³ஹரth³யா shவயமாஹேவாth³யதா ।
ஶிேவாऽth³ய தாபphரஶமshதயா தவ phரஶshதயா தththவth³’ஶா விதீ⁴யதாmh ॥ 34॥
வkhரmh பி³ph◌⁴ரthபதசnhth³ராயாஸmh யா ஸmhேமாஹphரஶமநஸூrhயாகாரா ।
காராநீதாமரமமாசிேப ேபthயkhதா ரண⁴வி ஸா வ: பாயாth ॥ 35॥
ேத ேதऽsh ேத shேத தாதாதாதா ।
ஜயாஜயா ஜேநாऽஜேநா யயா யயாவலmh ப³லmh ॥ 36॥
ஸkhதிmh வ:ஸுkh’தாrhஜேந வித³த⁴தீ ஸthராmh யதாmh thராயதாmh

³rhகா³ ³rhkh³ரஹ³ேதாth³த⁴ததி⁴யாமாயாஸதா³ யா ஸதா³ ।
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ஸா⁴thஸாஹவிதா⁴நஸkhதமநஸாmh iµkh²யா தேதா kh²யாததாmh
ஸmhshmh’thையவ - - - மthஸரப⁴ரshபீ²தாபதா³mh தாபதா³mh ॥ 37॥

யா rhதிmh கிமபி shமராவஷா த⁴thேத ஸமாேயாதாmh
யாmh th³’ShThைவவ விநாஶமாப ஸஹஸா ஶுmhப: ◌⁴ ஸமாேயாऽதாmh ।

யா நmhைர:ஸுரth³தி⁴கிmh நரநைர: ேக²த³mh விநா ஶshயேத
ஸா ேஹrhப⁴வதாmh thேலாசநவ⁴ரவிநாஶshய ேத ॥ 38॥

ஸாயாஸாயாshthேலாkhயா: ஶரணமகணுNhணைத³thயphரவீரா
shைவரmh shைவரmhஶஸrhைக³rhக³ஹநதமமஹாேமாஹஹாrhத³mh ஹரnhதீ ।

ஶshயாஶshயாத³தா⁴நா ஸகலமபி⁴தmh ப⁴khதிபா⁴ஜ:shmh’ைதவ
shதாத³shதாத³ph◌⁴ரேதா³ஷா th³விஷ³பஶமநீ ஸrhவத: பாrhவதீ வ: ॥ 39॥

ஸுரஸுரசிதசிதநவநவப⁴வப⁴வநாநாத³ராத³ராேயேத² ।
லயலயசரெணௗ சரெணௗ ந ந மா நேதந நமா ந ேத ॥ 40॥
யா விshமயmh shமரபி⁴தா³ சkhேரऽŋhகாேராபிதா நவmh நாmh ।
வித³ேத⁴ யchசாபshய ந ச khேரŋhகாேராऽபி தாநவmh நாmh ॥ 41॥
யா ஹnhதாmh ச phரயாதா விஹாத²ஸா கmhஸமாஹ தாராதிப³ேலந ।
kh’Shணshதவ பரமாயா விஹாய ஸாகmh ஸமாஹதாராதிப³ேலந ॥ 42॥
தாmh நமத யா ச ஸமேரShவேநகேஶா பா⁴தி ப⁴th³ரகா நதயா ।
kh²யாதி யயா ஜநேதாjhjhவலவிேவகேஶாபா⁴திப⁴th³ராகாநதயா ॥ 43॥
தாmh shமரத தா²shmh’ைதவ  மாநவதாமரஸமாநதா ராதி ப³லாth ।
யthphரணதmh : ரயேத மாநவதாமரஸமாந தாராதி ப³லாth ॥ 44॥
அநவராக³ஸiµth³ப⁴வேத³ஹதாiµபக³தா த³th³’ேஶ கி³ேஶந யா ।
அநவராக³ஸiµth³ப⁴வேத³ஹ தாமவநேதாऽsh ஜகா³thphயதாmh ஸதீmh ॥ 45॥
ேமேந நமேநந மாநநiµமாநாmhநா iν ேமேநாnhமநா

iνnhேநேநாநமேந நிமாநமiµநா ேநா நாம நாநாiνேம ।
ெமௗேநநாமமமாநநிmhநமநநாnhநாநாநாநிேம

ஸுnhnhநாநநமா ந iµநிமேநாமாநாநேநாnhநாநி ॥ 46॥
தாmh வnhேத³ऽஹmh நவmh ேத³ஹmh jhஞாநபmh விதா⁴ய யா ।
ஸுகீ⁴ரshயதி தீ⁴ரshய மஹாேமாஹமயீmh thவசmh ॥ 47॥
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யாmh iνthவா யாnhதி ’th³யாrhத²ஸjhஜாயாmh கி³ ஶshயதாmh ।
ெநௗmhயஹmh ப⁴khதிமாshதா²ய ஸjhஜாயாmh கி³ஶshய தாmh ॥ 48॥
யதா³நேதாऽயதா³நேதா ந யாthயயmh நயாthயயmh ।
ஶிேவ தாmh ஶிேவதாmh shமராதாmh shமரா தாmh ॥ 49॥
ஸரshவதிphரஸாத³mh ேம shதி²தி சிthதஸரshவதி ।
ஸரshவதி  ேthரேthரஸரshவதி ॥ 50॥
thவth³ப⁴khதிபா⁴விததி⁴ேயா ஜக³தாமthர ேய thரேய ।
ஜnhமவthதாமஹmh மnhேய ேதஷாேமவாnh’mh nh’mh ॥ 51॥
ஜக³த:ஸாதிேரகா thவmh க³திரshய shதி²ராதி⁴கா ।
தரshயthராஸதாராேர:ஸாshயthராஸரஸshதி²தி ॥ 52॥
thவnhநாமshமரேத³வ ந லசபலாயேத ।
ஸrhவத: பாrhவதி phரமலச பலாயேத ॥ 53॥
ஜயnhதி ப⁴khதா விthேதஶஸமராயshதபா³ஹேவ ।
ph◌⁴யnhநமshthேலாkhயrhத²ஸமராயshதபா³ஹேவ ॥ 54॥
ஸththவmh ஸmhயkhthவiµnhlhய ’தி³ பா⁴ விராஜேஸ ।
th³விஷாம thவmh ேஸநாmh வாநீiµத³கmhபய: ॥ 55॥
³ராக³தரஸா த⁴nhய: ேஸவேதயshதவ shதீ: ।
³ராக³த ரஸாத⁴nhய: கlhபnhேத தshய th³த⁴ய: ॥ 56॥
ேமாஹmh ஹthவாshபத³mh யா ஸாththவமmhப³ரவாநா ।
யா ந ஸmhshயேஸ ேகந ஸா thவmhப³ரவநா ॥ 57॥
phரகாய kh³’யmhஸshயேக²த³chேச²தா³mh³தா³வ ।
phரjhஞாthமேநநவிமலா shதா th³’ய விth³வதாmh ॥ 58॥
ப⁴வாநி ேய நிரnhதரmh தவ phரமலாலஸா: ।
மநshதேமாமலாலஸா ப⁴வnhதி ைநய  khவசிth ॥ 59॥
விபா⁴வநாலா thவயி khரேமண ேத³வி பா⁴வநா ।
வShபதிshதி²ேரதேர நிதாnhதேமவ Shயதி ॥ 60॥
மேஹாऽத³யாநாமவதீ⁴ ரேணந மேஹாத³யாநாமவதீ⁴ரேணந ।
மேஹாத³யாநாமவ தீ⁴ரேணஜமேஹாத³யாநாமவதீ⁴ரேணந ॥ 61॥
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ந மjhஜேநந தீrhதா²நாmh ததி³ஹ phராphயேத ஶுப⁴mh ।
நமjhஜேநந தீrhதா²நாmh ேஸவயா யthதவாmhபி³ேக ॥ 62॥
phரயாதி ேமாேஹ நி:ஸாரபா⁴ரதீvhரதேமthயயmh ।
thவாthphராஸாதா³jhஜந:ஸாரபா⁴ரதீvhரதேமthயயmh ॥ 63॥
ஶாshthரphரபா⁴வஹதா:ஸதாmh யா நிrhமலா கி³ர: ।
ஶாshthரphரபா⁴வஹதாshthவமmhப³திரchசி²த:³ ॥ 64॥
ஶஹ ேத ஸமாநேதா விபா⁴விேதாऽthரஸnhந ய: ।
விபா⁴விேதாऽthர ஸnhநய: ஶஹேத ஸ மாநத: ॥ 65॥
மாதரmh thவா பத³mh ஸth³ய ஆதாshேத கத²mh ஜநா: ।
மா தரnhthவாபத³mh ஸth³ய ஆth³யmh ேரய:ஸமாதா: ॥ 66॥
பா⁴தி thவthதiνஸmhேலேஷ ஸthயmhப³ வரiνthதரmh ।
ஸmhஸாராph³ெதௗ⁴ ஸதா³ஹுshேத ஸthயmh வரiνthதரmh ॥ 67॥
யchச² ேம நிthயஸmhஸŋhகி³ யchச²ேம ததி³த³mh மந: ।
shவchச²ேலா ப⁴khதிேயாக³shேத shவchச²ேலாகவிேவகஸூ: ॥ 68॥
ேக வலnhேத விதnhவnhதkh’தshthவthphரணதா ப⁴ேவ ।
ேகவலmh ேத விதnhவnhத ஆஸேத விமலாmh தி⁴யmh ॥ 69॥
ேத³வி நிrhத³kh³த⁴காமshய thவmh நிராவரthமந: ।
ஹரshய ஶுப⁴ஸnhதாநmh ேதநாெஸௗ ph◌⁴ராஜேத ததா² ॥ 70॥
th³விஷth³பி⁴யா ஸபதி³ விiµchயேத யதshதவாநேதா ஜநநி ஜயாஶயா ந க: ।
shதவாநேதா ஜநநிஜயா ஶயாநக: கேராதி ேத தி⁴ ம⁴ஸூத³நshவஸ: ॥ 71॥
jhயாேயாநிShடா²வrhயாதி⁴நியமநவரshைவரத³thதாயதாjhஞா

shவாராத⁴thவாஸமth◌⁴யாநியஜநஜநநி jhேஞயஸுshதா²வபா⁴ஸா ।
நாநாNhயாக³மshதா² ஜநநமநமயjhஞாநநnhth³யா வரா தீ⁴-
rhயாதா நvhயா வி⁴thவmh iνதஸரலமநshதாமஸshயாவஹாshேய ॥ 72॥

shேயஹாவ shயா ஸமshதாநமலரஸதiν thவmh ⁴வி vhயாநதாrhயா
தீ⁴ரா வnhth³யா ந ந jhஞா யமநமநநஜshதா²மக³Nhயா நாநா ।

ஸா பா⁴வshதா²ஸுயjhேஞऽநிநஜநஜயநி th◌⁴யாமஸththவாத⁴ராshவா

6 sanskritdocuments.org



ேத³வீஶதகmh

jhஞாதாயthதாத³ரshைவரவநமநிதி⁴rhயா வShடா²நிேயாjhயா ॥ 73॥
அேலாலகமேல சிthதலலாமகமலாலேய ।
பா சNh³ மஹாேமாஹப⁴ŋhக³பீ⁴மப³லாமேல ॥ 74॥
³rhகா³பி மாத:ஸுலபா⁴ ப⁴khthயா ப⁴வாiνலாபி ப⁴வmh ே ।
அth◌⁴ேயயதாmh யா ஸைத³வ ேத³வி th◌⁴ேயயா சிthரmh சதmh தைவதth ॥ 75॥
மஹேத³ஸுரஸnhத⁴mhேம தமவஸமாஸŋhக³மாக³மாஹரேண ।
ஹரப³ஹுஸரணmh தmh சிthதேமாஹமவஸர உேம ஸஹஸா ॥ 76॥
வnhth³யா phரபா⁴தஸnhth◌⁴ேயவ ஸூrhயாேலாகphரவrhதிநீ ।
நிவrhதய ேத³வி thவmh மஹாேமாஹமயீmh நிஶாmh ॥ 77॥
ஸmhவாதி³ஸாரஸmhபthதீஸதா³ேகா³ஜேயஸுேத³ ।
தவஸthதீரேத³ஸnh ஸmhஸாேர ஸுஸமாநேத³ ॥ 78॥
ஆக³மமணிஸுத³மமஸமஸmhமத³kh’த³பரஜshஸு ।
கிர ஸவிப⁴யவதி³ேதா ஸமய உjhஜலபா⁴வஸஹshஸு ॥ 79॥
thவmh வாேத³ ஶாshthரஸŋhகி³nhயாmh பா⁴ வாசி தி³ெவௗகஸ: ।
தவாேத³ஶாshthரஸmhshகாராjhஜயnhதி வரேத³ th³விஷ: ॥ 80॥
ஸதா³vhயாஜவஶிth◌⁴யாதா:ஸதா³thதஜபஶிதா: ।
த³தா³shயஜshரmh ஶிவதா:ஸூதா³thதாஜதி³ஶி shதி²தா: ॥ 81॥
ஹேர:shவஸாரmh ேத³வி thவா ஜநதாthய தththவத: ।
ேவthதி shவஸாரmh ேத³விthவா ேயாேக³ந பிதாஶுபா⁴ ॥ 82॥
ஸதா³phேநாதி யதிrhjhேயாதிshதாth³’ஶmh shவthphரபா⁴வத: ।
phரபா⁴வத:ஸேமா ேயந கlhபேத ேமாஹiνthதித: ॥ 83॥
thவmh ஸth³க³தி:தாபாரா பரா விth³ேயாthதிதீrhஷத: ।
ஸmhஸாராத³thர சாmhப³ thவmh ஸththவmh பா விபthதித: ॥ 84॥
பரமா யா தேபாvh’thதிராrhயாயாshதmh shmh’திmh ஜநா: ।
பரமாயாத ேபாஷாய தி⁴யாmh ஶரணமாth³’தா: ॥ 85॥
phரவாதி³மதேப⁴ேத³ஷு th³’யshேத மமாரய: ।
பா⁴nhதி thவththஶிக²shேயவ ஶிகா²நாமஸமாரய: ॥ 86॥
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யchேசShடயா தவ shபீ²தiµதா³ரவஸு தா⁴மத: ।
யchேசேதா யாthயவதiµதா³ ரவஸுதா⁴மத: ॥ 87॥
ஸுரேத³ஶshய ேத கீrhதிmh மNhட³நthவmh நயnhதி ைய: ।
வரேத³ ஶshயேத தீ⁴ைரrhப⁴வதீ ⁴வி ேத³வதா ॥ 88॥
தththவmh வீதாவததthதthவmh ததவதீ தத: ।
விthதmh விthதவ விthதthவmh வீதாவீதவதாmh ப³த ॥ 89॥
தாேர ஶரணiµth³யnhதீ ஸுேரஶரணiµth³யைம: ।
thவmh ேதா³ஷாபாேநாத³kh³ரshவேதா³ஷா பா ேநாத³ேந ॥ 90॥
ஸுமாதரயாேலாக ரயாthதமஹாமநா: ।
thவmh ைத⁴rhயஜநநீ பா ஜநநீதி³ணshதி²தீ: ॥ 91॥
kh²யாதிகlhபநத³ைகா thவmh ஸாமrhkh³யஜுஷாத: ।
ஸதா³ஸரஸாmhiµkh²யதா³நவாநாமஸுshதி²தி: ॥ 92॥
தா ஸmhஸthஸு ஸthதாshேத shேதshேத ஸததmh ஸத: ।
ததாshதிைதthதி தshேததி ஸூதி:ஸூதிshதேதாऽஸா ॥ 93॥
thவதா³jhஞயா ஜக³thஸrhவmh பா⁴தmh மலiνth³யத: ।
ஸதா³ thவயா ஸக³nhத⁴rhவmh ஸth³த⁴மiνthதித: ॥ 94॥
யேதா யாதி தேதாऽthேயதி யயா தாmh தாயதாmh யைத: ।
மாதாேதாthதமதமா தேமாதீதாmh மதிmh மம ॥ 95॥
மஹthதாmh thவmh தா தா³ஸஜநmh ேமாஹchசி²தா³ வஸ ।
யchச²th³த⁴thவmh க³த: பாபமnhயshய phரஸப⁴mh ஜய ॥ 96॥
thவாmh ஸாjhஞாஸு ஜக³nhமாத:shபShடmh jhஞாதா ஸுவrhthமஸு ।
phரjhஞா iµkh²யா ஸiµth³பா⁴ தthph’²thவmh phரத³rhஶய ॥ 97॥
ஆjhஞாஸு ஜக³nhமாத:shபShடmh jhஞாதா ஸுவrhthமஸு phரjhஞா ।
பா⁴ thவmh ஸா iµkh²யா ஸiµthph’²thவmh phரத³rhஶய தth ॥ 98॥
ஹnhthrhேயா ஷ:மா ஏதா ஸnhத³ோபா⁴shதiµnhநத: ।
ஸேதத: ேஸவேத தா:ஸததmh ய:ஸ ேத த: ॥ 99॥
கேரா தாthshthவiµthகா²தேமாஹshதா²ேந shதி²ரா மதீ: ।
பத³mh யதி:ஸுதபஸா லப⁴ேதऽத:ஸஶுkhம ॥ 100॥
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ேத³vhயா shவphேநாth³க³மாதி³Shடேத³வீஶதகஸmhjhஞயா ।
ேத³ஶிதாiνபமாமாதா⁴த³ேதா ேநாணஸுேதா iνதிmh ॥ 101॥
ஹாrhத³th◌⁴வாnhதநியnhth’பா⁴shவரவ:shவrhவாநாmh ஸrhவேதா

³rhவாராபயmh வித³த⁴தீ th◌⁴யாைதவ லrhவாணஸூ: ।
ேத³ஹாrhேத⁴ நிதா ப⁴ேவந ⁴வநthராணகதாநாthமநா

ேத³வி thவmh thவவாபரா ஜக³தி கா ஸthேகஸnhth³ரshதி²தி: ॥ 102॥
khேலேஶாnhமாத²க ஸதாmh ப⁴வஹராநnhைத³கேஹேதா ³-

rhமாதா thவmh ஜக³தாmh ப⁴வnhதி வித⁴வா:ஸrhேவ தவாiνkh³ரஹாth ।
³rhேக³ ந khவசிேத³வ த³தி ஜநshthவth³ப⁴khதிதாஶய:
shthயா ப⁴rhரபி⁴nhநேயதி வி³ைத⁴shthவmh shயேஸ வ ॥ 103॥

ேயநாநnhத³கதா²யாmh thத³ஶாநnhேத³ ச லாதா வாணீ ।
ேதந ஸு³Shகரேமதthshேதாthரmh ேத³vhயா: kh’தmh ப⁴khthயா ॥ 104॥
இதி மதா³நnhத³வrhத⁴நாசாrhயவிரசிதmh ேத³வீஶதகmh ஸmhrhணmh ॥
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