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indrANIsaptashatI

இnhth³ராணீஸphதஶதீ

॥ phரத²மmh கா³யthரmh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ம: ஶஶிவத³நாபாத:³ ॥
ஹலலேந ேம பதி² திராணி ।
ஹரத³ரஹாஸth³திபி⁴மாநி ॥ 1॥
அக³திமவீrhயாமபக³தைத⁴rhயாmh ।
அவ ஶசீ ேம ஜநி⁴வமாrhயாmh ॥ 2॥
ஶ ◌்’iΝ கவthயல⁴மக²rhேவ ।
shதவமஹமாrhயshதவ ஶசி rhேவ ॥ 3॥
thஜக³த³தீேதா விலஸதி நிthய: ।
அiΝரiΝேதா ேயா ப⁴க³வதி ஸthய: ॥ 4॥
thவமகி²லகாrhேயShவயி th◌⁴’தஸkhதி: ।
உக³திரshய phர⁴தமஶkhதி: ॥ 5॥
வி³மேமேக ஜக³தி மேஹnhth³ரmh ।
ஜ³ரயி ேகசிjhஜநநி மேஹஶmh ॥ 6॥
அவக³தேவேதா³ வத³தி மேஹnhth³ரmh ।
பசிததnhthேரா ப⁴ணதி மேஹஶmh ॥ 7॥
ஜநநி ஶசி thவmh phரத²மத³லshய ।
ப⁴க³வதி ³rhகா³shயபரத³லshய ॥ 8॥
ந ஶசி ஶிவாதshthவதரைத³வmh ।
ப³ஹுiµநிவாணீஸமரஸைதவmh ॥ 9॥
தி³வி ச தாth³ெரௗ ஶசிவேஷாrhவாmh ।
ph’த²³பலmhபா⁴த³யி பி⁴த³ேயாkhதி: ॥ 10॥
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தiνக³லmh வரதிமாயmh ।
கரசரth³ையrhவிதமேமயmh ॥ 11॥
thவiµத³ரவrhதிth⁴வநவா ।
ப⁴வ ஶசீ ஸா ஜநநி ஶிவா வா ॥ 12॥
வி⁴ஶுசிகீலாததிரயி ⁴மmh ।
thவமமரமாrhக³mh ப³த வமமmh ॥ 13॥
ஜய நப⁴shேதா² ஜநநி பரshதாth ।
நப⁴ ச பா⁴nhதீ ப⁴வ ரshதாth ॥ 14॥
thவமதiνரmhப³ jhவல பரshதாth ।
இஹ க²ஶரா லஸ ரshதாth ॥ 15॥
ஜநநி பரshதாnhமதிர ப⁴rh: ।
அ க²ஶரா ph’த²க³வக³nhth ॥ 16॥
அiΝசயபmh ப⁴க³வதி ஶாnhதmh ।
ந ப⁴வதி ஶூnhயmh ததி³த³மநnhதmh ॥ 17॥
தி³வி த³த⁴தீேஶ ஷஶரmh ।
ஜநநி ரnhth◌⁴ தiνரப⁴வshthவmh ॥ 18॥
th³’ஶி விலஸnhதmh phர⁴iµபயாnhதீ ।
ப⁴வ விராTh thவmh nh’தiνஷு பா⁴nhதீ ॥ 19॥
தவ ³ணகா³நmh ஜநநி விதா⁴mh ।
ப⁴வதி ப: ேகா வியதி³வ மாmh ॥ 20॥
ப⁴க³வதி th’phதிrhப⁴வ ந வா ேத ।
அபி⁴லதாphதிrhப⁴வ ந வா ேம ॥ 21॥
ப⁴ஜதி தவாŋhkh◌⁴mh மம க² பா⁴ஷா ।
பதி மiνராகா³th phயவ ேயாஷா ॥ 22॥
அக⁴மபஹrhmh ஶுப⁴மபி கrhmh ।
அலமஜேர ேத ³ணக³ணகா³நmh ॥ 23॥
அவ ஜக³ththவmh ஶி⁴ஜshதா² ।
அவ iµநி⁴mh க³ணபதிதீ⁴shதா² ॥ 24॥
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ஶஶிவத³நாபி⁴rhக³ணபதிஜாபி: ◌⁴ ।
ஶஶிவத³நாth³யா பசதாऽsh ॥ 25॥
॥ th³விதீயshதiνமth◌⁴யாபாத:³ ॥
th◌⁴வாnhதmh பஹrhmh ேதஜாmhshயபி ப⁴rhmh ।
அnhதrhஜக³த³mhபா³ஹாஸmh தாnhேம ॥ 26॥
பீ⁴தாம⁴தாமாrhயாவநிேமதாmh ।
ஸmhராjhஞி ³தா⁴நாmh ³நாமவ தீ³நாmh ॥ 27॥
ஈஶshய ஸஹாயாmh விவshய விதா⁴ேந ।
ஆகாஶஶராமmhபா³mh phரணமாம: ॥ 28॥
கrhrh⁴வநாநாmh மாயா ஶசி thவmh ।
ஸthயshய தேபாऽ jhஞshயா மநீஷா ॥ 29॥
ஆjhஞா விேநshேதேஜாऽ விபா⁴த: ।
நிrhயthநஸமாேத⁴ராநnhத³ரேஸாऽ ॥ 30॥
தshய thவமநnhயாऽphயnhேயவ க²காயா ।
அthயth³⁴தமாயா ஜாயாऽஸஹாயா ॥ 31॥
ஆகாஶஶராmh ஜாயாமஶர: ।
ஆŋhkh³ய வி⁴shthவாmh நnhத³thயயி சிthரmh ॥ 32॥
வjhேரவ க⁴shேர யth³வnhiµேடந ।
தீ³phேதந ஸவிthர rhதா⁴ தவ பா⁴தி ॥ 33॥
நthரஸஹshைரஶுph◌⁴ரth³திபி⁴shேத ।
Shபாயிதேமைதrhமாதrhநிஶிமshேத ॥ 34॥
க⁴shர: க² காேலா ராjhயmh நiν கrhmh ।
ராth: க² காேலா ரnhmh ரமேணந ॥ 35॥
நி:ஶph³த³தரŋhகா³shவkh³ெலௗஷு நிஶாஸு ।
நmh க²ஶேர காnhதmh ரமயnhதீ ॥ 36॥
ஸாnhth³ேரா³ஸுமshரkh³விph◌⁴ராதேகஶா ।
th◌⁴வாnhதாதேசலா ஶாnhதாऽphய பீ⁴மா ॥ 37॥
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ராஜnhததாராமnhதா³ரவதmhஸாmh ।
மாதshதபா⁴ஸா shேமராmh ஹேதந ॥ 38॥
jhேயாthshநா க⁴நஸாரth³ராைவரiνphதாmh ।
thவாmh வீய ந ஶாnhதி: கshய ணதா³ஸு ॥ 39॥
பா³லாணேராசி: காரரேஜாபி: ◌⁴ ।
ஆphதiµகீ²mh thவாmh phராத: phரணமா ॥ 40॥
ஸாயmh ஸமய லாாரஸரkhதmh ।
phரthயkh phரsh’தmh ேத வnhேத³ வரேத³ऽŋhkh◌⁴mh ॥ 41॥
தீ³phதாrhககிடாmh ஸrhவாnh விநயnhதீmh ।
வnhேத³ ⁴வநாநாmh ராjhஞீமஸமாநாmh ॥ 42॥
⁴தாகி²லேராகா:³ வாஸாshதவ வாதா: ।
மாதrhவிதரnh phராணshய ப³லmh ந: ॥ 43॥
phராசshதவ வாதா:shவாஸா: ஶiµஶnh ।
phரthயச ஏேம ந: பாபmh ஶமயnh ॥ 44॥
மnhமாதரவாேசா வீrhயmh விதரnh ।
ஸnhதாபiµத³ச:ஸrhவmh ச ஹரnh ॥ 45॥
அshயா இவ ⁴ேமrh⁴தphரஸவாயா: ।
ஏைககஶ ஆஹுrhேயஷாmh மமாநmh ॥ 46॥
அth³ேரபலாநாmh நth³யா:கதாநாmh ।
ேயஷாmh ச ந கth◌⁴chசி²khேதா க³ணநாயாmh ॥ 47॥
ேராமாயிதேமைதrhேகா³லshதவ காேய ।
vhயாkh²யாதமேநந லாkh◌⁴யmh தவ பா⁴kh³யmh ॥ 48॥
விவmh வஹத³mh ஜmhபா⁴⁴ஜshதா² ।
ஆrhயாnhவஹமாதrhவாShட²மதிshதா² ॥ 49॥
ஆth³யாmh ⁴வநாநாmh ப⁴rhshதiνமth◌⁴யாmh ।
ப⁴khthshய ப⁴ஜnhதாேமதாshதiνமth◌⁴யா: ॥ 50॥
॥ th’தீேயா iµலபாத:³ ॥
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ஹாஸா: ஶkhரkh³’ேஹவrhயாசnhth³ரச: ।
⁴யாஸுrhவிமலphரjhஞாைய ’தி³ ேம ॥ 51॥
இnhth³ராNhயா: க ேலாகாேஶாக’த: ।
⁴யாஸுrhப⁴ரதமாைய ேமkh’த: ॥ 52॥
vhயkhதிrhvhேயாமதiν: ஶkhதிthவாth³வநிதா ।
jhஞாth’thவாthஷ: ேகஷாசிth³வி³ஷாmh ॥ 53॥
vhயkhதிmh vhேயாமதiνmh ேய phராஹு: ஷmh ।
ேதஷாmh தththவவிதா³mh கlhபshshயாth thவித: ◌⁴ ॥ 54॥
th³ரmh ேகऽபி ஜ:³ ஶkhரmh ேகऽபி வி:³ ।
பா⁴ஷnhேத ⁴வநphராணmh ேகऽபி வித:³ ॥ 55॥
vhயkhதிmh vhேயாமதiνmh phராஹுrhேய வநிதாmh ।
ேதஷாmh ச thவித: ◌⁴ கlhபஶாshthரவிதா³mh ॥ 56॥
³rhகா³ஸூவைர:ைகசிthஸா க³தி³தா ।
ஶchயnhையrhவி³ைத⁴rhjhைஞரnhையரதி³தி: ॥ 57॥
ஏேகஷாmh வி³ஷாmh vhயkhதிrhvhேயாமதiν: ।
ந shth ேநா ேஷா ph³ரைமதthஸ³ணmh ॥ 58॥
thவmh விவshய மஹாnh phராண: க: பரேம ।
thவmh th³ர: phரணவshthவmh ஶkhேராऽph◌⁴ரஶிகீ² ॥ 59॥
thவmh கshயாshயதி³திshthவmh th³ரshய ஶிவா ।
thவmh ஶkhரshய ஶசீ ஶkhதிrhேத³வiνேத ॥ 60॥
phராணச phரணேவா jhேயாதிசாmhப³ரக³mh ।
வshthேவகmh th³ணmh ேநா வsh thதயmh ॥ 61॥
ஶkhேதரmhப³பேர ஶkhthshயாபி பி⁴தா³ ।
jhவாலா பாவகவth³பா⁴ஷா ேப⁴த³kh’தா ॥ 62॥
ஸrhவmh th³’யத³mh ⁴ஜாேந பரேம ।
mhநாமshதேயா jhயnhேத க² ேத ॥ 63॥
rhவாேணmhப³ஸதshஸnhேதாஷmh ஸததmh ।
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shthநாமshதய: ேஶாபா⁴mh ேத த³த⁴ேத ॥ 64॥
ஸth³ph³ரம ph³வேத விth³வாmhேஸா வி³ணmh ।
thவmh மாதshஸ³ணmh ph³ரமா phரதி²ேத ॥ 65॥
ஶph³தா³th³ையrhவிதmh ஸth³ph³ரமாமநmh ।
ஶph³தா³th³ைய:ஸதா thவmh ேத³vhயchச²தா ॥ 66॥
ஸா ph³ரம பரmh thவmh மாத:ேஷ ।
ஸrhேவஷாmh ஜக³தாmh காrhயmh ஸrhவவித⁴mh ॥ 67॥
th³ெயௗrhமாதா ஜக³ேதா th³ெயௗேரவாshய பிதா ।
vhயாphதmh பா⁴தி ஜக³th³th³யாவா ஸrhவத³mh ॥ 68॥
ஆகாஶாth³ரஜேஸா th³ெயௗரnhயா விரஜா: ।
ஆகாேஶऽshதி நshதthபாேர ச பரா ॥ 69॥
th³யாவmh தாmh ஜக³ேதா ரŋhேக³ vhேயாமதiνmh ।
பாேர ஶுth³த⁴தமாmh விth³மshthவாmh பரேம ॥ 70॥
thவாmh rhமதி³திmh ஶkhதிmh ேத³வி ஶசீmh ।
நிthயmh ஶph³த³வதீmh ெகௗ³mh phரph³வேத ॥ 71॥
mhநாமா ப⁴வ shthநாமாshthவத²வா ।
vhயkhதிrhvhேயாமதiνrhேலாகmh பாthயகி²லmh ॥ 72॥
நாேக ஸா கில பா⁴thையnhth³ ராjhயரமா ।
விph◌⁴ரா லதmh shthபmh பரமா ॥ 73॥
ஶkhதாmh ேத³வி விேத⁴யாrhதாநாமவேந ।
இnhth³ரshேயவ ⁴ஜாmh வாShட²shய மதிmh ॥ 74॥
ஜாஶkhரதNhையைதshth◌⁴ய ேத ।
கா³th’mh வரேத³ கா³யthெரௗrhiµல: ॥ 75॥
॥ சrhேதா² வஸுமதீபாத:³ ॥
ேமாஹmh பஹரnh ேயாக³mh விதiνதாmh ।
ேத³ேவnhth³ரத³யிதா ஹாேஸா மம ’தி³ ॥ 76॥
ஆபா⁴ க ஸா பா⁴ரத⁴வி ।
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ஸுthராமஸுth³’ேஶா யth³வnhநிஜதி³வி ॥ 77॥
வnhதா³ஜநதாமnhதா³ரலதிகாmh ।
வnhேத³ஹஹயphராணphயதமாmh ॥ 78॥
ேஶாகshய த³மநீmh ேலாகshய ஜநநீmh ।
கா³யா லதாmh ஶkhரshய த³யிதாmh ॥ 79॥
ரmhயா ஸுமநஸாmh ⁴பshய ம ।
ெஸௗmhயா ஜநிமதாmh மாதா விஜயேத ॥ 80॥
வீrhயshய ச தி⁴யshthைரேலாkhயப⁴ரேண ।
தா³th மக⁴வேத ேத³வீ விஜயேத ॥ 81॥
vhயாphதா ஜக³தி³த³mh ³phதா ’தி³ nh’mh ।
ஆphதா ஸுkh’திநாmh ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 82॥
ேக² ஶkhதிரலா பாேர சித³மலா ।
shவசாமலா ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 83॥
ஶshthரmh மக⁴வத: ஶாshthரmh யமவதாmh ।
வshthரmh thஜக³ேதா ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 84॥
khthshய ப⁴ஜத: ஶrhமாnhதரலmh ।
வrhமாபி ச ப³rhைத³வmh மம ஶசீ ॥ 85॥
வீrhயmh ப³லவதாmh ³th³தி⁴rhமதிமதாmh ।
ேதேஜா th³திமதாmh ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 86॥
ஏைகவ ஜநயnhthேயைகவ த³த⁴தீ ।
ஏைகவ லயkh’th³ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 87॥
ஶkhதீரவிததா:² ேthேராஷு த³த⁴தீ ।
பீ³ேஜஷு ச பரா ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 88॥
சிnhவnhthயபி பசnhthேயகா பஶுக³ணmh ।
கா²த³nhthயபி ப⁴ேவ ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 89॥
th³’Shெடௗ th◌⁴’தசிதிrhth³’ேய தத³ ।
விவாthமம ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 90॥
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ராகாஶஶிiµகீ² ராவநயநா ।
shவ: காபி லலநா ைத³வmh மம ஶசீ ॥ 91॥
shதா²வபி சேர ஸrhவthர விததா ।
ஸாாth³ப⁴வ ேம shவrhநாத²த³யிதா ॥ 92॥
யnhமாதரnh’தmh th◌⁴யாதmh ச க³தி³தmh ।
ஜுShடmh ச ஹர ேம தth³ேத³வி ³தmh ॥ 93॥
மாmh ேமாசய ’தி³nhth³ராணி ஸு⁴ேஜ ।
மாமlhபமதேயா மா நிnhதி³ஷுரேஜ ॥ 94॥
ஶthச ஶசி ேம ஸkh²யாய யததாmh ।
th³’phதச இமiνேஜா மாமmhப³ ப⁴ஜதாmh ॥ 95॥
கShடmh ஶசி வி⁴ேயShடmh வித³த⁴தீ ।
ஆநnhத³ய ஜநmh phேரயாmhஸமயி ேம ॥ 96॥
அshthரmh மம ப⁴வ th◌⁴வmhஸாய ரடதாmh ।
ஸுthராமரமணி மாதரஸதாmh ॥ 97॥
ஸmhரய ேம ஸrhவmh ஸுரiνதா ।
shவrhக³திபேதஶுth³தா⁴nhதவநிதா ॥ 98॥
ஸmhவrhத⁴ய ஶசி shவmh ேத³ஶமவிmh ।
பா³ேஹாவ ஹேரrh³th³ேத⁴rhமம ப³லmh ॥ 99॥
ஏைதrhவஸுமதீvh’thைதrhநவஸுைம: ।
⁴யாchசரணேயா: ஜா ஜநநி ேத ॥ 100॥
॥ phரத²மmh கா³யthரmh ஶதகmh ஸமாphதmh ॥

॥ அத² th³விதீயெமௗShணிஹmh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ம:மாரலதாபாத:³ ॥
ஸுேரவரமShயா:shதmh ஶஶிதmh ேம ।
தேநா மதிமchசா²mh கேரா ப³லமkh³ரyhmh ॥ 101॥
விதா⁴ய ⁴திmh நிதா⁴ய ஸுத³ஶாயாmh ।
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ேலாமதiνஜாதா தி⁴ேநா ப⁴ரதமாmh ॥ 102॥
பத³phரணதரா விதா⁴நth◌⁴’ததீ³ா ।
ஜக³th³ப⁴ரணத³ா பரா ஜயதி ஶkhதி: ॥ 103॥
shவரthயவிரதmh ஸா ஶைநrhநப⁴ ரŋhேக³ ।
jhவலthயதி⁴கஸூமmh ஜக³thphரப⁴வஶkhதி: ॥ 104॥
மஹshதவ ஸுஸூமmh நிதா³நமகி²லாநாmh ।
ப⁴வthயகி²லமாதrhஜக³thயiνப⁴வாநாmh ॥ 105॥
ஜநnhயiνப⁴வாநாmh மதிthவபேம ।
shவேரா ப⁴வதி லmh தவாph◌⁴ரஹயராேம ॥ 106॥
ய ஈவ நிதா³நmh ஸமshதமதிபா⁴ேந ।
shவேரா க³திவிேஶஷாthஸ ஏவ க² கால: ॥ 107॥
jhவலnhthயபி⁴தா thவmh விஹாய விஶாேல ।
phரசNhட³பத³rhவா phரபசகசNh³ ॥ 108॥
shவரnhthயகி²ல³th³தி⁴phரதா³ ப⁴வ ெகௗ³ ।
thகாலதiνரmhப³shmh’தா thவஹ கா ॥ 109॥
மஹshshவர இதீத³mh th³வயmh தத³திஸூமmh ।
மேஹவ தவாmhஶth³வயmh பரமiµkhதmh ॥ 110॥
மேஹாऽதிஶயமாphதmh thவயி thதி³வகா³யாmh ।
shவேராऽதிஶயமாphத:தாth³நிலயாயாmh ॥ 111॥
தி³வmh நயதி rhவா ⁴வmh வதிரnhயா ।
th³வேயா: phரkh’திரph◌⁴ரmh விஶாலமதிமாnhயா ॥ 112॥
ந ேத தி³வி லஸnhthயா: பிதா தiνph◌⁴’த³nhய: ।
shவயmh ⁴வமாmh thவாmh ஸதாமவநி விth³ம: ॥ 113॥
ஸுராலஜnhமா தேவவ ேலாமா ।
பிேததி கவிபா⁴ஷா பேராக³திேரஷா ॥ 114॥
வத³nhthயஸுரஶph³ைத³rhக⁴நmh ஸஜலேமதmh ।
ேலாமபத³ேமகmh ராணஸதிேதஷு ॥ 115॥
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phரkh’Shடதரதீ³phதிrhக³பீ⁴ரதரநாதா³ ।
இேதா  ப⁴வ thவmh தthதiνரேமேய ॥ 116॥
அராதிரஸுேராऽயmh விேபா⁴rhநிக³தி³தshேத ।
ஹயச ப³தகீ³த: பிதா தவ பேயாத:³ ॥ 117॥
phைய: கில பேர வாmh பேராவசெநௗைக: ◌⁴ ।
phரதாதேவலா ஜக³nhiµநிக³ேணந ॥ 118॥
நிkh’Shடமபி ரmhயmh யதி³ thதி³வேலாேக ।
தவாmhப³ கிiµ வாchயா சிshthதி³வநாேத² ॥ 119॥
thவமmhப³ ரமணீயா வ⁴shthவவ நாேக ।
thவயா க இவ lhயாmh mh’ேதா³ வத³ ேலாேக ॥ 120॥
விநீலவ கா²mhஶmh வி³shthதி³வேமேக ।
பரsh வத³shவ: கவி: கமலப³nh⁴mh ॥ 121॥
அiµthரக³தேஶாேக மஹாமஹ நாேக ।
நமாmhயதி⁴kh’தாmh தாmh ராணலகாnhதாmh ॥ 122॥
யதா³ மiµதபkhவmh மதீ³யமக⁴iµkh³ரmh ।
ததி³nhth³ரலகாnhேத நிவாரய ஸமkh³ரmh ॥ 123॥
த³தா³ ப⁴ரதமாவிஷாத³ஹரய ।
அலmh ப³லiµதா³ரா ஜயnhதஜநநீ ேம ॥ 124॥
அதீவ லதாபி: ◌⁴ மாரலதாபி: ◌⁴ ।
இமாபி⁴ரமேரஶphயா ப⁴ஜ ேமாத³mh ॥ 125॥
॥ th³விதீேயா மத³ேலகா²பாத:³ ॥
ெபௗேலாmhயா: பஶுph◌⁴ரjhேயாthshநாth³’யேசா ேம ।
மnhேதா த³ரஹாஸா: கlhபnhதாmh ஶலாய ॥ 126॥
காNhயாmh’தkhதா ஶkhதா ஶkhரமShயா: ।
phேரா பா⁴ரத⁴ேமrhெதௗ³rhப³lhயmh வி⁴ேநா ॥ 127॥
வnhேத³ நிrhஜரராjhஞீmh ஸŋhkhlhேப ஸதி யshயா: ।
ஸாth◌⁴யாஸாth◌⁴யவிசாேரா ைநவ shயாத³iΝேகாऽபி ॥ 128॥
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ஸŋhkhlhபshதவ கchசிசthேத ேசth³தி³வ ஈேஶ ।
shயா³lhலŋhkh◌⁴ய நிஸrhக³mh th³தி⁴rhநிShப²லதா ச ॥ 129॥
ேடா⁴ऽphthதமthயா th◌⁴ேயத³th◌⁴யயேநஷு ।
ேமதா⁴வீ ச நிதாnhதmh ைநவ shயாthkh’தkh’thய: ॥ 130॥
உthபth³ேயத மேஹவrhயphராjhஞாத³பி ஶாshthரmh ।
யாயாnhமாதரகshமாth³விph◌⁴ராnhதிmh வி³ேதா⁴ऽபி ॥ 131॥
அlhபாநாமப³லாநாmh ஸŋhkh³ராேம விஜய:shயாth ।
ஶkhதாநாmh ப³ஹுலாநாmh ேகா⁴ரா shயாthப⁴தி: ॥ 132॥
ராேஜரnhnh’பபீேட²Shவkh²யாதாநி லாநி ।
shயாth³³rhத⁴rhஷப³லாநாmh பாேதா ராஜலாநாmh ॥ 133॥
நிrhயthேநாऽபி ஸமாேத⁴rhவிnhேத³th³ேத³வி ஸmh’th³தி⁴mh ।
ேயாக³shயாmhப³ ந பேயத³ph◌⁴யshயnhநபி th³தி⁴mh ॥ 134॥
அthயnhதmh யத³ஸாth◌⁴யmh ேநதி³Shட²mh ப⁴வதீத³mh ।
ஸாth◌⁴யmh ஸrhவவிதா⁴பி: ◌⁴ shயாதி³nhth³ராணி த³விShட²mh ॥ 135॥
கா³யாேமா iµநிஸŋhைக⁴rhேக³யாmh காமபி மாயாmh ।
இnhth³ரshயாபி விேநthmh thைரேலாkhயshய ச தா⁴thmh ॥ 136॥
விth³யாநாமதி⁴நாேத² காmh விth³யாmh ரயேஸ thவmh ।
இnhth³ரmh கrhமதீ⁴நmh விவshமாத³தி⁴கmh தmh ॥ 137॥
நிthயாrhநீேஷ shthேமாேஹா ந விதrhkhய: ।
ph◌⁴ேசShடாiνசரthவாத³nhயா shயாத³iνகmhபா ॥ 138॥
ெஸௗnhத³rhயmh பரமnhயth³வேஜரth³த³rhயத²வா ேத ।
ஹrhmh யthஸுக²Shேட தாth³’khதshய ச சிthதmh ॥ 139॥
சுrhத³rhஶநமாthரnhநிshேதேஜா வித³தா⁴நmh ।
சிthதmh ேசாjh²தைத⁴rhயmh மthதாநாmh த³iνஜாநாmh ॥ 140॥
க³rhேத ³rhஜநேத³ேஹ மkh³நாnh பŋhkhவிலkh³நாnh ।
phராநாthமஸஜாதீiνth³த⁴rhmh th◌⁴’ததீ³mh ॥ 141॥
வjhரmh நிrhஜரராேஜா யth³த⁴thேத ஸமேரஷு ।
thவchச²khேத: கலையதnhமnhமாதrhநிரமாயி ॥ 142॥
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ராjhஞீthவாthபரேமேத ராஜthவmh ஶதமnhேயா: ।
நிஶkhதிshஸ விநா thவாmh காமாjhஞாmh தாmh ந: ॥ 143॥
ஸrhவmh ஶkhரநிஶாnhதshேயஶாேந தவ ஹshேத ।
அshமாகmh  தி⁴ேயத³mh shேதாthரmh ஸŋhkh³ரஹதshேத ॥ 144॥
க³nhதvhயmh shவரதீ⁴ேஶ நிேஶஷாrhபணஶூரmh ।
பி³ph◌⁴ரா நய thவmh மாrhஜாவ கிேஶாரmh ॥ 145॥
kh³’Nhnhநmhப³ரநாதா²மmhபா³மலத²மnhத:◌⁴ ।
கீஶshேயவ கிேஶாேரா ேயாகீ³ க³chச²தி க³mhயmh ॥ 146॥
rhthமாrhபணேநாऽphயjhஞாதாऽபி ஸமாேத: ◌⁴ ।
நிthயmh ேயா ஜக³த³mhப³ thவாmh ேஸேவத ஜபாth³ைய: ॥ 147॥
தmh சாசசலப⁴khதிmh kh’thவா தகாமmh ।
நிShடா²mh தா³shய தshைம ெபௗேலா khரமஶshthவmh ॥ 148॥
பி⁴nhநாmh ஸŋhக⁴ஸஹshைர: கி²nhநாmh ஶthப⁴ேரண ।
பாmh பா⁴ரத⁴mh மாதrhேத³ ப³லmh ேம ॥ 149॥
thrhையேலாkhயாவநபா⁴ரராnhதாmh வாஸவகாnhதாmh ।
ைஹரmhph³ேயா மத³ேலகா:²ஸmhயkh ஸmhமத³யnh ॥ 150॥
॥ th’தீேயா ஹmhஸமாலாபாத:³ ॥
ஸுசிrhவjhரபாேணshஸுth³’ேஶா மnhத³ஹாஸ: ।
ஹரதாnhேமாஹலmh ’த³யshத²mh தேமா ேம ॥ 151॥
அmh’தmh ஸŋhகிரnhthயா phரஸரnhthேயஹ th³’ShThயா ।
ஸுரராjhஞீ ப³லாTh◌⁴யாmh ப⁴ரதமாmh கேரா ॥ 152॥
அmh’தாmhப: ◌⁴ கிரnhதீ கmhேபா⁴ வஹnhதீ ।
நதராthததீ³ா ஶசி மாதshதேவா ॥ 153॥
kh’தபீஷvh’Shshததகlhயாணsh’Sh: ।
விைதேநாவிநShrhth◌⁴’தவிjhஞாநSh: ॥ 154॥
ph◌⁴’தேத³ேவnhth³ரShrhயநாmh ேத³வkh³’Sh: ।
மம காmhயாநி ேத³யாthதவ விவாmhப³ th³’Sh: ॥ 155॥
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ஜக³தாmh சkhரவrhதிnhயதshேத கடா: ।
ஜலேதா³ ப⁴khதிபா⁴ஜாmh ஶிகி²நாmh நrhதநாய ॥ 156॥
ஸுkh’தீ ேகாऽபி நாThேய ப³ஹுேல தthர மாத: ।
ஜக³ேத ஸார⁴தாiνபேத³ஶாnhகேராதி ॥ 157॥
அபேரா நvhயகாvhயாnhயநவth³யாநி த⁴nhய: ।
வித³தா⁴thயphரயthநாth³³த⁴ேபா⁴க³மாணி ॥ 158॥
இதேரா பா⁴kh³யஶா ரமணீைய: phரஸŋhைக:³ ।
விதேநாதி shவஜாதிmh ஜக³தி ேரShட²நீதிmh ॥ 159॥
ஜக³தாmh மாதேரேகா மஹஸா Nhயஶா ।
வி⁴தா:shவேத³ஶmh ேத வீதபாஶmh ॥ 160॥
பர இnhth³ராணி ஸா⁴rhப³த விshmh’thய விவmh ।
ரமேத khதக³Nhட:³ phரமதா³phரதா³ைந: ॥ 161॥
தவ ராகா³rhth³ரth³’ShThயா தி³வி ஶkhரshய நாThயmh ।
கkhதth³’Shடயா ⁴வி ப⁴khthshய நாThயmh ॥ 162॥
தவ ஸphேரமth³’Shrhப³லnhth³ேர த³தா⁴தி ।
தவ காNhயth³’Shrhப³லமshமாஸு த⁴thதாmh ॥ 163॥
தவ வாமா: கடாா: phர⁴மாநnhத³யnh ।
உசிேதா த³நாமயமshthவீநாmh ॥ 164॥
ஸுkh’தாநாmh phரேபாஷmh ³தாநாmh விேஶாஷmh ।
கrhth³ரா விபா⁴nhதீ தவ th³’Sh: khயாnhந: ॥ 165॥
 பாதா³ph³ஜப³nhேதா: ◌⁴ ஸரணிmh நிshதமshகாmh ।
ஶசி விjhஞாநேதஜ: கிரதாவீேதந ॥ 166॥
khயயாராத⁴யnhேதா ⁴வேந ேத வி⁴தீ: ।
இஹ ேகசிlhலப⁴nhேத தவ மாத: கடாாnh ॥ 167॥
sh²டவிjhஞாநrhவmh phரப⁴ேஜரnh யதி³ thவாmh ।
shதி²ரயா ேத³வி ப⁴khthயா கிiµ வkhதvhயேஶ ॥ 168॥
விேத⁴rhவிshமரnhதீ ப⁴ரதமா ஶசி thவாmh ।

indrANIsaptashatI.pdf 13



இnhth³ராணீஸphதஶதீ

ப³ஹுகாலாத³பா⁴kh³ேய பதிதா ேத³vhயேயாkh³ேய ॥ 169॥
அபி⁴khthshய மாதா தவ ேதேஜாmhஶ⁴தா ।
ஸுத³ஶாmh ேஸவமாநாமநயthபசிமாஶாmh ॥ 170॥
அயி காலmh கியnhதmh த³யேஸ பசிமshயாmh ।
இத இnhth³ராணி rhவாமவேலாகshவ தீ³நாmh ॥ 171 ॥
ந வயmh பசிமshயாஶசி யாசாமநாஶmh ।
kh’பையதாmh ச rhவாmh நிஹதாஶாமவாஶாmh ॥ 172॥
ஸகலmh vhயrhத²மாத³யி தீ³ேநஷு th³’Shடா ।
தவ விவshய மாத: கணகாவஶிShடா ॥ 173॥
ஸுரராஜshய காnhேத நரmhஹshய ஸூiνmh ।
ப³லவnhதmh  thவmh ப⁴ரதமாவநாய ॥ 174॥
சிராபி⁴rhநிஜாபி⁴rhக³திபி⁴rhஹrhஷயnh ।
மதாmh ப⁴rhேரதாshதணீmh ஹmhஸமாலா: ॥ 175॥
॥ சrhேதா² ம⁴மதீபாத:³ ॥
தி³ஶி தி³ஶி phரஸரth³சிதேமாத³மநmh ।
ஹர ேம ³தmh ஹவ⁴ஹதmh ॥ 176॥
ஹர :³க²ப⁴ரphரsh’தமஜலmh ।
ப⁴ரத⁴ஸுth³’ேஶா ப³லேதா ரமணீ ॥ 177॥
அதிதராmh மதா ஸுரபேதrhவநிதா ।
கணயா கதா மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 178॥
th⁴வநதிராTh³⁴வந⁴ஷணபா⁴ ।
அகி²லபா⁴ஸகபா⁴ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 179॥
ஸததkhதஸுதீ⁴’த³யதீ³பகபா⁴ ।
நிகி²லபாசகபா⁴ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 180॥
ரவிவிேராசகபா⁴ ஶஶிவிராஜகபா⁴ ।
ப⁴க³ணேஶாப⁴கபா⁴ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 181॥
க³க³நேக²லகபா⁴ ஸகலசாலகபா⁴ ।
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அப⁴யதா³ऽதிஶுபா⁴ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 182॥
சிலவŋhக³தயா யத³நகா⁴mhஶுநிேத: ◌⁴ ।
’ததேமாப⁴வநmh ப⁴வதி தீ³பிகயா ॥ 183॥
sh²ரதி சா யத: கிரணேமகதா ।
ஜலத³ெஸௗத⁴தேல iµஹுயmh சபலா ॥ 184॥
ப⁴வதி யth³th³தித: கமபி பா⁴க³த: ।
பவிரராதிஹர: phரஹரேணஶபத³mh ॥ 185॥
ப⁴வதி யthஸுேசரiΝதமாmhஶதா ।
வமேநாமத³நீ ஸுவத³நாshதபா⁴ ॥ 186॥
விததஸூமதiνrhமஹதி ஸா க³க³ேந ।
பரமஷபா⁴ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 187॥
அமரநாத²ஸகீ² சிநிதா⁴நiµகீ² ।
அmh’தவrhஷகth³’ŋh மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 188॥
அவித⁴வா ஸததmh வதிேரவ ஸதா³ ।
அநக⁴வீரஸுதா மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 189॥
அmh’தவthயத⁴ேர ஸுரத⁴ராபதேய ।
சரணேயாrhப⁴ஜேத மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 190॥
shதலேவஷு தா ஶிரேஜShவதா ।
சரணேயார ப³ரபி th³ ॥ 191 ॥
கபடசnhth³ரiµகீ² phரkh’திnhth³ரஸகீ² ।
mh’திஜராரதா மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 192 ॥
kh’ஶதேமphத³ேர th⁴வநmh த³த⁴தீ ।
ஜநிமதாmh ஜநநீ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 193 ॥
shதி²ரதரா மந shதி²ரதமா வச ।
நயநேயாshதரலா மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 194॥
mh’³தரா கரேயாrhmh’³தமா வச ।
⁴ஜப³ேல க²நா மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 195॥
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mh’³லபா³ஹுலதாऽphயதபீ⁴மப³லா ।
அஸுரத³rhபஹ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 196॥
அப³லயாऽபி யயா ந ஸth³’ேஶாऽshதி ப³ேல ।
ஜக³தி கசித³ெஸௗ மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 197॥
அதிதராmh ஸத³யா பத³ரேத மiνேஜ ।
க²லஜேந பஷா மம ஶசீ ஶரணmh ॥ 198॥
க³ணபதிmh தாth³ப⁴ரத⁴mhயவேந ।
அமர⁴பேத: phயதமா ஸப³லmh ॥ 199॥
ம⁴ரஶph³த³ததீrhம⁴மதீரஜரா ।
க³ணபேதஶ ◌்’iΝயாthஸுரபேதshதணீ ॥ 200॥
॥ th³விதீயெமௗShணிஹmh ஶதகmh ஸமாphதmh ॥

॥ அத² th’தீயமாiνShப⁴mh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ம: பth²யாவkhthரபாத:³ ॥
ஹதmh தnhமஹாஶkhேதரshமாகmh ஹர ph◌⁴ரமmh ।
யத ஏவ மஹchசிthரmh விவேமதth³விjh’mhப⁴ேத ॥ 201॥
ராஜnhதீ ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவாவshதா²ஸு ஸrhவதா³ ।
மாதா ஸrhக³shய சிthபாயாth ெபௗேலா பா⁴ரததிmh ॥ 202॥
த⁴rhjhஞாநmh விேபா⁴shதththவmh த⁴rhேமா jhஞாநmh ஸவிth ேத ।
vhயவ’thைய விபா⁴ேகா³ऽயmh வshthேவகmh தththவேதா வாmh ॥ 203॥
இnhth³ேரஶவாஸுேத³வாth³ைய: பைத:³ஸŋhகீthrhயேத வி: ◌⁴ ।
ஶசீ ஶிவா மஹாலphரiµைக²rhப⁴வதீ பைத:³ ॥ 204॥
அnhதரmh வshேநா jhஞாth’ தchச²khதmh பசேத ।
ஶாகா:²ஸமnhதேதா jhஞாநmh ஶkhதிmh ஸŋhகீrhதயnhதி தாmh ॥ 205॥
அnhதரshய ச ஶாகா²நாைமkhயmh நிrhவிஷயshதி²ெதௗ ।
விஷயkh³ரஹேணShேவவ ஸவிபா⁴க:³ phரth³’யேத ॥ 206॥
shயாேத³வmh விஷயாேப ஶாகா²நாமnhதரshய ச ।
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அவிப⁴khைதகபாmh விபா⁴ேகா³ஹதாவ ॥ 207॥
லயமnhதrhவயmh சkhேர th◌⁴யாயாேமா யthர நிSh²தா: ।
அnhதபா⁴வதshதshய நாnhதரmh  விலணmh ॥ 208॥
அஹŋhkh’ேதrhவயmh நாnhேய யthராஹŋhkh’திஸmhப⁴வ: ।
ஸmhபth³ேயதாnhதரmh தthர jhஞாநshய jhஞாth’தாவஹmh ॥ 209॥
அnhதராவrhத⁴யshthவாேத³கshnh ேபா³த⁴ஸாக³ேர ।
ேபா³th³தா⁴ேரா ப³ஹேவாऽ⁴வnh வsh ைநவ  பி⁴th³யேத ॥ 210॥
சிth³ேப மாதேரவmh thவmh பரshமாth³ph³ரமே யதா² ।
ந ேத³வி ேத³வதாthமph◌⁴ேயா வாthமph◌⁴யச பி⁴th³யேஸ ॥ 211॥
ஸமshத⁴தபீ³ஜாநாmh ³டா⁴நாமnhதராthமநி ।
தேவாth³கா³ேராऽயமாகாேஶா மாதshஸூமரேஜாமய: ॥ 212॥
ந ஸrhவ⁴தபீ³ஜாநி வshநி sh: ph’த²kh ph’த²kh ।
thவயி phராக³விப⁴khதாநி ப³⁴தி விதி: ॥ 213॥
யதா²mhப³shmh’திபீ³ஜாநாmh phரjhஞாயாமவிேஶஷத: ।
ததா²shயாth³⁴தபீ³ஜாநாமவிப⁴khthshதி²திshthவயி ॥ 214॥
நாநி ⁴தபீ³ஜாநி phராkhஸrhகா³ththவயி ஸmhshதி²ெதௗ ।
சிதிஶkhthயாthமகாnhேயவ நிராகாராணி ஸrhவதா² ॥ 215॥
அநாதி³ ேசதி³த³mh விவmh shமரNhthதவ ஸrhஜநmh ।
ஸாதி³ ேசதா³தி³ம:ஸrhேகா³ வkhthvhயshதவ கlhபநாth ॥ 216॥
விதா⁴mh ஶkhiνயாthஸmhவித³⁴தshயாபி கlhபநmh ।
கlhபிதshையகதா³ ⁴ய:ஸrhஜநாவஸேர shmh’தி: ॥ 217॥
சிேதரshமாth³’ஶாmh வீrhயmh shவphேந ேசth³விவகாரணmh ।
சிேதshஸமSh⁴தாயா: phரபா⁴ேவ ஸmhஶய:த: ॥ 218॥
மாதshஸமShசிth³ேப வி⁴திrh⁴வநmh தவ ।
இஹ vhயSh ஶேரஷு பா⁴nhதீ தத³iνபய ॥ 219॥
thவmh ப³ம thவmh பராஶkhதிshthவmh ஸrhவா அபி ேத³வதா: ।
thவmh வாshthவmh ஜக³thஸrhவmh thவத³nhயnhநாshதி கிசந ॥ 220॥
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ஸதீ சித³mhப³ைநவ thவmh பா⁴வாபா⁴வவில ।
ஶkhதிஶkhதிமேதாrhேப⁴த³த³rhஶநாேத³ஷ விph◌⁴ரம: ॥ 221॥
தவாmhப³ ஜக³ததா⁴shய mh’thதிகாக⁴டேயாேரவ ।
ஸmhப³nhேதா⁴ ேவதி³தvhய:shயாnhந ரjhெஜௗப²ணிேநாவ ॥ 222॥
thவmh ஶkhதிரshயவிchசி²nhநா பா⁴ைவராthமவி⁴திபி: ◌⁴ ।
அnhதராsh மேஹnhth³ரshய ஶkhthshய phரதிபி³mhப³வth ॥ 223॥
ஶkhதிrhக³ணபேத: காேய phரவஹnhதீ ஸநாதநீ ।
பா⁴ரதshய khயாத³shய பா³th◌⁴யமாநshய ரணmh ॥ 224॥
இமாநி தththவவாதீ³நி வாShட²shய மஹாiµேந: ।
பth²யாவkhthரணி ேஸவnhதாமநnhதாமப⁴வாmh சிதிmh ॥ 225॥
॥ th³விதீேயா மாணவகபாத:³ ॥
ஶkhthதமா ஶkhரவ⁴ ஹாஸவிபா⁴ ேம ஹர ।
மாநஸமாrhகா³வரகmh ேஜமஶkhயmh திரmh ॥ 226॥
பா⁴ரத⁴பth³மth³’ேஶா ³rhத³ஶயா ணதேநா: ।
பா³Shபமஜshரmh விக³லth³வாஸவபா⁴மா ஹர ॥ 227॥
த³Nh³தரோஜநதா பNh³தகீ³தாவநிதா ।
மNh³தமாேஹnhth³ரkh³’ஹா க²Nh³தபாபா ஜயதி ॥ 228॥
ஸth³³ணஸmhபthகதmh ஸrhவஶேர லதmh ।
ேத³வபேத: Nhயப²லmh Shய ேம ³th³தி⁴ப³லmh ॥ 229॥
ஹாஸவிேஶைஷரலைஸrhதி³ு கிரnhthயchச²ஸுதா⁴mh ।
இnhth³ரth³’கா³நnhத³க சnhth³ரiµகீ² மாமவ ॥ 230॥
phேரமதரŋhக³phரதிைம: ஶீதலth³’Shphரகைர: ।
ஶkhரமேநாேமாஹக வkhரகசா மாமவ ॥ 231॥
கா³ட⁴ரைஸசாபைத³rh³ட⁴தராrhைத²rhவசைந: ।
காமக vh’thரேதா ேஹமதiνrhமாமவ ॥ 232॥
mh’thதiν: காலதேநாrhவிவபேத: பாrhவச ।
phேரதஜக³th³ரதி யா ஸா தணீ மாமவ ॥ 233॥
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phேரதஜக³thேகசித³ேதா⁴ ேலாகமNhயmh ph³வேத ।
ஶீதேசrhேத³வி பேரா ேநதரேத³தth³ வத³தி ॥ 234॥
⁴யiµrhவீ வஸுதா⁴ வாஜைவrhேயஷ⁴வ: ।
shவrhமஹஸாmh ராஶிரெஸௗ ேயஷு நரphேரதஸுரா: ॥ 235॥
ராஜதைஶலmh ஶஶிந: ேகசித³பி⁴nhநmh ph³வேத ।
mh’thயமாேவவ ஶிவாவீவ ேதஷாmh  மேத ॥ 236॥
ராஜதைஶல: பிth’⁴ேராஷதி⁴ராேட³ஷ யதி³ ।
காசநைஶல:ஸுர⁴rhப³nh⁴ரெஸௗ வாஹாmh ॥ 237॥
பாவய ⁴mh த³த⁴த: பாவககாயshய விேபா: ◌⁴ ।
பா⁴நி பா⁴வாiν³ேண ேஸவகமkh³நாயி தவ ॥ 238॥
யshய யேமா ⁴தபதிrh³th³தி⁴மதshதshய மேத ।
ஆkh³நிேபnhth³ேரா மக⁴வா காசநக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாnh ॥ 239॥
யshய மஹாகாலவ⁴rhmh’thரபி th³ேவ ந வித:³ ।
thவmh ஶசி ேமதா⁴ऽshயமேத பாவகஶkhதி: கமலா ॥ 240॥
நாமஸு ேப⁴ேதா³ऽsh தி⁴யாவ நிShkh’Shடத³mh ।
ஸூrhயத⁴ேரnh³Shவஜேர thவmh thதiνrhபா⁴ பேர ॥ 241॥
ஸாththவிகஶkhதி:ஸவிதrhயாதி³மராேம ப⁴வ ।
ராஜஸஶkhதிrh⁴வி நshதாமஸஶkhதி: ஶஶிநி ॥ 242॥
ஸrhவ³ஸrhவவிபா⁴ ஸrhவப³லா ஸrhவரஸா ।
ஸrhவத³mh vhயாphய ஜக³thகாபி விபா⁴nhதீ பரமா ॥ 243॥
vhேயாமதiνrhநிrhவேஷா ேத³வி ஸதshthவmh த³யிதா ।
அshயபி⁴khைதrhவி³ைத⁴ரmhப³ மேஹவrhதி³தா ॥ 244॥
ஸா க² மாயா பரமா காரணஶmh வத³தாmh ।
ஸா phரkh’தி:ஸாŋhkh²யவிதா³mh ஸா யநாmh Nhட³நீ ॥ 245॥
ஸா லதா பசத³ஶீiµthதமவிth³யாmh ஜபதாmh ।
ஸா க² சNh³ ஜநநீ ஸா⁴நவாrhணmh ப⁴ஜதாmh ॥ 246॥
ஸா மம ஶchயா: பரமmh காரணபmh ப⁴வதி ।
காrhயதiνrhதி³வி ஶkhரmh ஸmhமத³யnhதீ லஸதி ॥ 247॥
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vhேயாமதேநா:ஸrhவஜக³chசாலநஸூthரmh  வேஶ ।
நிrhவஹேண தshய நrhதி³vhயதiνshththதயmh ॥ 248॥
பாமmh shவmh விஷயmh ஹnhத சிராnhநிrhவிஜயmh ।
கிŋhkhரேஶ விப⁴யmh மாmh  பrhயாrhஶியmh ॥ 249॥
சாபத³khட³நைகrhமாதைமrhமாணவைக: ।
ேசத ேத ேத³வiνேத phதிரேமாகா⁴ ப⁴வ ॥ 250॥
॥ th’தீயசிthரபதா³பாத:³ ॥
அphயலேஸா ஹத³nhதth◌⁴வாnhததேதரபி ஹrhதா ।
அsh மேமnhth³ரரnhth◌⁴ ஹாஸலவ: ஶுப⁴கrhதா ॥ 251॥
பா பைரrh’தஸாராmh ேநthரக³லjhஜலதா⁴ராmh ।
பா⁴ரத⁴மநாதா²mh ேத³வி விதா⁴ய ஸநாதா²mh ॥ 252॥
சாலயதா ஸுரராஜmh பாலயதா ⁴வநாநி ।
ஶீலயதா நதராmh காலயதா vh’நாநி ॥ 253॥
லாலயதா iµநிஸŋhக⁴mh கீலயதா தி³வி ப⁴th³ரmh ।
பாவய மாmh ஸkh’தீ³ேஶ பா⁴ஸுரth³’khphரஸேரண ॥ 254॥
ஸrhவசாமாபி ஶாலாmh thவாmh ஶசி மŋhக³ளலாmh ।
காலகசாiµத காmh பth³மiµகீ²iµத பth³மாmh ॥ 255॥
ய:shமரதி phரதிகlhயmh ப⁴khதிப⁴ேரண பேரண ।
தshய ஸுேரவ ஸாேதா⁴ரsh பதா³ph³ஜ⁴Shய: ॥ 256॥
யshதவ நாமபவிthரmh கீrhதயேத ஸுkh’தீ நா ।
வாஸவஸுnhத³ தா³ஸshதchசரணshய ஸதா³ऽஹmh ॥ 257॥
பாவகஸாக³ரேகாணmh யshதவ பாவநயnhthரmh ।
ஜயதி phரதிக⁴shரmh ேத³வி ப⁴ஜா தத³ŋhkh◌⁴mh ॥ 258॥
யshதவ மnhthரiµதா³ரphராப⁴வமாக³மஸாரmh ।
பாவநி rhசiµபாshேத தshய நமth◌⁴ரய ॥ 259॥
ஶாnhததி⁴ேயதரசிnhதாஸnhததிமmhப³ வி⁴ய ।
சிnhதயதாmh தவ பாதா³வsh ஸதாமiνயாயீ ॥ 260॥
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ேஶாத⁴யதாmh நிஜதththவmh ஸாத⁴யதாmh மமாநmh ।
பா⁴வயதாmh சரணmh ேத ேத³வி பதா³iνசேராऽஹmh ॥ 261॥
ேயாऽiνப⁴ேவnhநிஜேத³ேஹ thவாமஜேர phரவஹnhதீmh ।
ஸnhததசிnhதநேயாகா³thதshய நமா பதா³ph³ஜmh ॥ 262॥
ேபா³த⁴யேத ப⁴வதீmh ய: phராணக³தாக³தத³rhஶீ ।
Nhட³நீmh லNhடா³thதmh thதி³ேவவ வnhேத³ ॥ 263॥
ேலாசநமNhட³லெஸௗதா⁴mh ேலாகநலவிசா ।
விnhத³தி ய: பரேம thவாmh வnhத³நமshய கேரா ॥ 264॥
மாநிநி ஜmhப⁴தshthவாmh மாநஸலவிதrhகீ ।
ேவத³’த³mh³ேஹ ய: பாத³மiµShய நமா ॥ 265॥
அnhதரநாத³விமrhஶீ பயதி ய:ஸுkh’தீ ேத ।
ைவப⁴வமmhப³ விஶுth³ேத⁴ ேதந வயmh பரவnhத: ॥ 266॥
இnhth³ரபத³shதி²தசிthதஶீrhஷஸுதா⁴ரஸமthத: ।
ேயா ப⁴ஜேத ஜநநி thவாmh தchசரணmh phரணமா ॥ 267॥
ராஸநவாணி லkh³ந:ஸmhமத³வீசிஷு மkh³ந: ।
th◌⁴யாயதி ய: பரேம thவாmh தshய பத³mh மம வnhth³யmh ॥ 268॥
thவாmh ஸத³ஹஞŋhkh’திபாmh ேயாகி³iνேத ஹதபாபாmh ।
தா⁴ரயேத ’த³ேய யshதshய ஸதா³ऽsh விேத⁴ய: ॥ 269॥
⁴தஸமshதவிகlhேபா யshதவ பாவநலாmh ।
ேஶாத⁴யதி shவ³ஹாயாmh தshய ப⁴வாmhயiνவீ ॥ 270॥
ேயா ப⁴ஜேத நிஜth³’mh பபkh³ரஹேணஷு ।
காமபி ேத³வி கலாmh ேத தshய பேத³ நிபேதயmh ॥ 271॥
கrhமணி கrhமணி ேசShடாமmhப³ தைவவ வி⁴திmh ।
ய: ஶித³th³தி⁴பாshேத தthபத³ேமஷ உபாshேத ॥ 272॥
வshநி வshநி ஸthதாmh ேயா ப⁴வதீmh ஸiµபாshேத ।
மாதரiµShய வேஹயmh பாத³க³mh ஶிரஸாऽஹmh ॥ 273॥
பாமmh நிஜேத³ஶmh ஸrhவதி³ஶாஸு ஸபாஶmh ।
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அmhப³ விதா⁴ய ஸமrhத²mh மாmh  ேத³வி kh’தாrhத²mh ॥ 274॥
சிthரபதா³பி⁴மாபி⁴சிthரவிசிthரசthரா ।
ஸmhமத³ேம மேகா⁴ந: phராணஸகீ² mh’க³ேநthர ॥ 275॥
॥ சrhேதா² நாராசிகாபாத:³ ॥
அnhதrhவி⁴nhவதா தம: phராணshய தnhவதா ப³லmh ।
மnhத³shேதந ேத³வதாராjhஞீ கேரா ேம ஶிவmh ॥ 276॥
உthதா²phய Nhயஸசயmh ஸmhமth³rhய பாபஸmhஹதிmh ।
ஸா பா⁴ரதshய ஸmhபேத³ ⁴யாth³ப³லாபா⁴நீ ॥ 277॥
லாஸகீ² பி³ெடௗ³ஜஸshshவrhவாகாஸு ேக²லேந ।
பீஷபா⁴iνnhiµகீ² ேத³வீ ஶசீ விராஜேத ॥ 278॥
ப: பேரா மthவேதா ர: phரவீரமrhத³ேந ।
பா⁴மா பா⁴ஸுராநநா ேத³வீ ஶசீ விராஜேத ॥ 279॥
பீ⁴திmh நிஶாடஸmhஹேத: phதிmh ஸுபrhவmh தேத: ।
jhயாடŋhkh’ைதrhவிதnhவதீ ேத³வீ ஶசீ விராஜேத ॥ 280॥
ேத³ேவnhth³ரஶkhதிதா⁴ணீ ஶthphரஸkhதிவாணீ ।
ெமௗநீnhth³ரiµkhதிகாணீ ேத³வீ ஶசீ க³திrhமம ॥ 281॥
ஸnhநshவேத³ஶத³rhஶநாth³பி⁴nhநshவஜாதிவீth ।
கி²nhநshய ஸmhதாவநீ ேத³வீ ஶசீ க³திrhமம ॥ 282॥
ஸŋhேக⁴ ஸஹshரதா⁴kh’ேத ேத³ேஶ நிkh’Shடதாmh க³ேத ।
ேஶாகாலshய ேலாகph◌⁴’th³ேத³வீ ஶசீ க³திrhமம ॥ 283॥
ஸா ஸmhவிேதா³ऽதி⁴ேத³வதா தshயாshshவர: பேரா வேஶ ।
ஸrhவmh விதீ⁴யேத தயா தshமாthபரா மதா ஶசீ ॥ 284॥
ஸா யாதி ஸூமமphயலmh ஸா பா⁴தி ஸrhவவshஷு ।
ஸா மாதி க²mh ச நிshலmh தshமாthபரா மதா ஶசீ ॥ 285॥
ஸா ஸrhவேலாகநாயிகா ஸா ஸrhவேகா³லபாகா ।
ஸா ஸrhவேத³ஹசாகா தshமாthபரா மதா ஶசீ ॥ 286॥
யshயா: kh’திrhஜக³ththரயmh யா தth³பி³ப⁴rhதி லயா ।
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யshயாmh phரயாதி தlhலயmh ஸா விவநாயிகா ஶசீ ॥ 287॥
த⁴rhேம பயmh க³ேத யாऽவிய நிrhமலmh ஜநmh ।
தth³ரய ஜாயேத ஸா விவநாயிகா ஶசீ ॥ 288॥
ேவதா⁴ ’தshய ேயாதி³தா மnhthேரண ஸthயவாதி³நா ।
பா³தா⁴நிவாணீ ஸதாmh ஸா விவநாயிகா ஶசீ ॥ 289॥
யjhேஞா யயா விநீயேத th³த⁴mh ததா² ph’த²kh³வித⁴ph◌⁴ ।
தாmh ேத³வராஜேமாநீmh நாmh iνம: ராதநீmh ॥ 290॥
யshயாshஸுேதா vh’ஷாகபிrhேத³ேவாऽஸதாmh phரஶாதா ।
தாmh ஸrhவதா³ஸுவாநீmh நாmh iνம: ராதநீmh ॥ 291॥
யshயாshஸமா நிதmhபி³நீ காசிnhந விShடபthரேய ।
தாmh நிthயசா ெயௗவநாmh நாmh iνம: ராதநீmh ॥ 292॥
யchசாதா ந th³’யேத மnhதா³ரபlhலேவShவபி ।
தthஸுnhத³ராchசஸுnhத³ரmh ஶchயா: பதா³mh³ஜmh ரேய ॥ 293॥
யshய phரபா⁴ ந விth³யேத மாணிkhயதlhlhேஜShவபி ।
தth³பா⁴ஸுராchச பா⁴ஸுரmh ஶchயா: பதா³mh³ஜmh ரேய ॥ 294॥
ந shயாத³ைக⁴shதிரshkh’ேதா யchசிnhதேகா நர: kh’தீ ।
தthபாவநாchச பாவநmh ஶchயா: பதா³mh³ஜmh ரேய ॥ 295॥
ராஜnhநேக²nh³பா⁴iνபி⁴shஸrhவmh தேமா வி⁴nhவேத ।
ph³’nhதா³ரேகnhth³ரஸுnhத³பாதா³mh³ஜாய மŋhக³ளmh ॥ 296॥
கீ³rhவாணெமௗபா⁴ ஸŋhாதாய தீ³phயேத ।
shவrhகா³தி⁴நாத²பா⁴நிபாதா³mh³ஜாய மŋhக³ளmh ॥ 297॥
பா³லாrhகபி³mhப³ேராசிேஷ ேயாகீ³nhth³ர ’th³³ஹாஜுேஷ ।
பாகாவிேதவபாதா³mh³ஜாய மŋhக³ளmh ॥ 298॥
ஆthயேத³ஶரேண ஶkhதmh கேரா ஸrhவதா² ।
பாபth³விஷாmh phயŋhக வாShட²nhth³ரஸுnhத³ ॥ 299॥
வாShட²வாkhphரதீ³phதிrhபி⁴நாராசிகாபி⁴வ ।
கீ³rhவாணசkhரவrhதிநshஸmhேமாத³ேம ஸுnhத³ ॥ 300॥
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॥ th’தீயமாiνShப⁴mh ஶதகmh ஸமாphதmh ॥

॥ அத² சrhத²mh பா³rhஹதmh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ேமா ஹலiµகீ²பாத:³ ॥
ரவீசிph’ஷததmh phேரமதா⁴த³ரஹதmh ।
நாகராஜநநth³’ஶ: ேஶாகஹா மம ப⁴வ ॥ 301॥
அth◌⁴வேநா க³தசரமth◌⁴வரதிமவிப⁴வாmh ।
ஆத³தா⁴ பதி² விமேல ைவப⁴ேவ ச ஹதணீ ॥ 302॥
ph³ரமணவிதிரத²நப: ◌⁴ காயபா⁴க³வக³திமதீ ।
யா ததா³ ph’த²கி³வ ப³ெபௗ⁴ த⁴rhதாmh shவயமபி க³தா ॥ 303॥
ேமாத³ேபா³த⁴விப⁴வkh’தphராkh’ேததரவரதiν ।
ஸrhவஸth³³ணக³ணதmh யா ஸஸrhஜ ஸுர²நmh ॥ 304॥
mh தீ³phதவ தேயாrhph³ரம ேஸாऽஹதி லஸதி ।
ேயாேத கில தி⁴யமதா³thதshய ஶkhதிரஹதி யா ॥ 305॥
யாபி⁴மாநப³லவஶதshதாiµதா³ரதமவிப⁴வாmh ।
மnhயேத shம வரவநிதாmh shவாதி⁴ைத³விகதiνதி ॥ 306॥
ஆதி³mh க³க³நதiνrhயா தேநாதி தiνஜமதிmh ।
ஆத³தா⁴தி வதிதiν: phராணநாயக இதி ரதிmh ॥ 307॥
தாmh பராmh ⁴வநஜநநீmh ஸrhவபாபததிஶமநீmh ।
தnhthரஜாலவிiνதப³லாmh shெதௗ ஸrhவமதிமமலாmh ॥ 308॥
ஸா மதிrhவிதி³தவிஷயா ஸா சிrhவிததவிஷயா ।
ஸா ரதிrhவிiνதவிஷயா ஸா shதி²திrhவி⁴தவிஷயா ॥ 309॥
யthர யthர மம தி⁴ஷ kh³ராயவshநி க³திமதீ ।
தthர தthர விலஸ ஸா ஸrhவகா³ஸகலசதா ॥ 310॥
³rhப³லshய ப³ஹுலப³லரrhதி³தshய ஜக³தி க²ல: ।
ஆதி³ேத³வி தவ சரணmh பாவநmh ப⁴வதி ஶரணmh ॥ 311॥
ெபௗேஷ ப⁴வதி விப²ேல thவாமயmh ஜநநி ப⁴ஜேத ।
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கிmh iνேத யதி³ விiµக²தா ெபௗஷmh கத²ய ப⁴ஜதாmh ॥ 312॥
கrhரphரதிஹதகி³ர: ெபௗஷாchச²த³ணத³mh ।
th◌⁴யாரshக²தமநஸ: காrhயth³தி⁴ஷு தவ பத³mh ॥ 313॥
ெபௗஷmh விதி³தமப²லmh காŋhேத மம ஸுரiνேத ।
ஶkhதth³’ஶி  ஸமேய ரth³த³தா⁴ தவ சரணmh ॥ 314॥
ெபௗஷmh யதி³ கவிமதmh ேத³வி ேதऽபி பத³ப⁴ஜநmh ।
ைத³வவாத³பவசேஸா கைதவ மம ஶரணmh ॥ 315॥
rhவஜnhமஸுkh’தப²லmh ைத³வமmhப³ நிக³த³தி ய: ।
ப⁴khதிெபௗஷவிரே பா⁴விதshய த³யிதmh ॥ 316॥
உth³யதshய தவ சரணmh ஸmhதshய ச ஸுரiνேத ।
rhவஜnhமஸுkh’தப³லரth³த⁴யாऽலம’த³யயா ॥ 317॥
அsh rhவப⁴வஸுkh’தmh மாsh வா ஜநநி ஜக³தாmh ।
ஸாmhphரதmh தவ பத³க³mh ஸmhேதாshmhயவ விsh’ஜ வா ॥ 318॥
நாshதி ஸmhphரதி கிமபி கிmh ⁴திமாphshய கிiµ தத: ।
அnhயஜnhமநி விதரேண கா phரஸkhதிரமரiνேத ॥ 319॥
நாnhயஜnhமநி ப³ஹுஶிவmh நாபி நாக⁴வநஸுக²mh ।
காமேய ப²லமபி⁴மதmh ேத³ஸmhphரதி ஶசி ந வா ॥ 320॥
ேமதி³நீ ⁴வநதலேதா நிshலா³த க³க³நத: ।
பா⁴shகரா³த சிநிேத: ◌⁴ காmhயவ விதர ேம ॥ 321॥
விShடேப khவசந வரேத³ தா³வ kh’தமதிmh ।
வாரேயjhஜநநி ந பரshthவாmh ஜநshதவ பதிவ ॥ 322॥
ேத³ வா ப⁴க³வதி ந வா பா வா ஶஶிiµகி² ந வா ।
பாவநmh தவ பத³க³mh ந thயஜாநி ஹத³யிேத ॥ 323॥
ரmh ப⁴ரதவிஷயmh ஶkhதnhth³ர’த³யஸகீ² ।
சnhth³ரபி³mhப³சிரiµகீ²ஸா khயாth³⁴வி க³ணபதிmh ॥ 324॥
ஸmhphர’Shய ஹலiµகீ²rhபா⁴shவதீrhக³ணபதிiµேந: ।
ஸா நிஶmhய ஸுரnh’பேதrhேமாநீ ஸத³ய’த³யா ॥ 325॥
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॥ th³விதீேயா ⁴ஜக³ஶிஶுph◌⁴’தாபாத:³ ॥
மத³தி⁴பமேநாநாதா² ம⁴கரசிராshமாகmh ।
vh’நவி⁴திமாத⁴thதாmh விஶத³ஹதேலேஶந ॥ 326॥
அகி²லநிக³மth³தா⁴nhேதா ப³ஹுiµநிவர³th³தா⁴nhத: ।
ஸுரபph³’ட⁴ஶுth³தா⁴nhேதா ப⁴ரதவஸுமதீமvhயாth ॥ 327॥
ப⁴க³வதி ப⁴வதீேசேதா ரதிkh’த³ப⁴வதி³nhth³ரshய ।
ஸ தவ ஜநநி ஸnhதாநth³மவநமதிரmhயmh வாmh ॥ 328॥
பதிரகி²லவேரShட:² கிமபி வதிரthநmh thவmh ।
வநவி’திஷு வாmh ேசேதா ஹரணமப⁴வத³nhேயாnhயmh ॥ 329॥
ம⁴ரலதக³mhபீ⁴ைரshதவ ’த³யiµபnhயாைஸ: ।
வநவிஹரணலாயாமஹரத³யி தி³ேவா ராஜா ॥ 330॥
கலவசநவிலாேஸந phர³ணiµக²விகாேஸந ।
⁴வநமபிமேநாऽஹாrhrhஜநநி வநவிஹாேர thவmh ॥ 331॥
கநககமலகாnhதாshயா த⁴வளகிரணவkhthேரண ।
அதஜலஜபthரா தநநத³லாேண ॥ 332॥
அசயநிஜத⁴mhlhலா நவஜலத⁴ரேகேஶந ।
mh’³லதம⁴ஜாவlh th³’ட⁴தம⁴ஜத³Nhேட³ந ॥ 333॥
அmh’தநிலயபி³mhேபா³Sh² சிரத⁴வளத³nhேதந ।
அதிiµரலஸth³க³Nhடா³ விகசஜலஜஹshேதந ॥ 334॥
வதிரதிதராmh ரmhயா ஸுலதவஷா நா ।
ப⁴க³வதி ஶசி khதா thவmh th⁴வநவி⁴ேநnhth³ேரண ॥ 335॥
விகசஸுமமnhதா³ரth³ரShTh²ஹமவநவரவாஷு ।
விஹரணமயி rhவா மநஜமiνkh³’ ॥ 336॥
தவ ஶசி சிேர ராஜthஸுமமமரvh’shய ।
நவ ஸலph◌⁴’ேதா மth◌⁴ேய sh²ரதி³வ நவநthரmh ॥ 337॥
அப⁴ஜததெரௗதா³rhயmh விப⁴வமபி மஹாnhதmh ஸ: ।
விகசஸுமஸmhபththயா ப⁴க³வதி ப⁴ஜேத யshthவாmh ॥ 338॥
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அமரnh’பதிநா ஸாகmh ஸுதவநவாஷு ।
ப⁴க³வதி தவ விராnhேத:ஸ ஜயதி ஸமய: ேகாऽபி ॥ 339॥
அமரதவரchசா²யாshவயி iµஹுபவிய thவmh ।
ஶசி kh’திஜநராைய மந விதiνஷு சrhசாmh ॥ 340॥
கிiµ வஸு விதராNhயshைம ஸுமதிiµத த³தா³nhயshைம ।
மதமமத²வாऽiµShnh ப³லiµக⁴டயாநீதி ॥ 341॥
ஹதணி கதா³ வாேம விநமத³வநசrhசாஸு ।
shமரணஸமய ஆயாshயthயமல’த³யரŋhேக³ ேத ॥ 342॥
ஶசி ப⁴க³வதி ஸாாthேத சரணகமலதா³ேஸாऽஹmh ।
இஹ  வஸுமதீேலாேக shமர மம விஷயmh rhவmh ॥ 343॥
ந யதி³ தவ மேநா தா³mh shவயமயி லக⁴ேவ மயmh ।
உபவநதகrhேண வா வத³ மத³பி⁴மதmh கrhmh ॥ 344॥
நிஜவிஷயமதிேரShட²mh விபதி³ நிபதிதmh thராmh ।
shவலமபி ஸத³th◌⁴வாநmh க³மயிமபேத² ராnhதmh ॥ 345॥
அகி²ல⁴வநஸmhராஜ: phயதணி ப⁴வthையவ ।
மதிப³லபrhேஏऽயmh க³ணபதிiµநிராேத⁴ய: ॥ 346॥
ந கிiµ ப⁴வதி ஶmh ேத³ேஶ க³தவதி கேஷ காேல ।
தவ ப⁴ஜநமக⁴mh ஸth³ேயா ஹஹயலலேந ேஜmh ॥ 347॥
thஜக³தி ஸகலmh யshய phரப⁴வதி ph’²ேல ஹshேத ।
ஸ ப³ஹுலமமா காேலா மம ஜநநி வி⁴திshேத ॥ 348॥
அநவரதக³லth³பா³Shபாmh ப⁴ரதவஸுமதீmh thராmh ।
விதர த³யிதாShேrhக³ணபதிiµநேய ஶkhதிmh ॥ 349॥
⁴ஜக³ஶிஶுph◌⁴’தா ஏதா: கவிக³ணபதிநா கீ³தா: ।
வித³த⁴ iµதி³தாmh ேத³வீmh வி³த⁴பதிமேநாநாதா²mh ॥ 350॥
॥ th’தீேயா மணிமth◌⁴யாபாத:³ ॥
மŋhக³ளதா⁴யீ Nhயவதாmh மnhமத²தா⁴யீ ேத³வபேத: ।
விShடபராjhஞீஹாஸலேவா விkhரமதா⁴யீ ேம ப⁴வ ॥ 351॥
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th³’Shவிேஶைஷஶீததைரrh⁴rhயiνகmhைப: Nhயதைம: ।
பா⁴ரத⁴ேமshதாபததிmh வாஸவகாnhதா ஸா ஹர ॥ 352॥
பாவநth³’Shrhேயாகி³தா பா⁴ஸுரth³’Shrhேத³வதா ।
ஶீதலth³’Shrhப⁴khதி²தா ேமாஹநth³’Shஶkhரதா ॥ 353॥
உjhjhவலவாணீ விkhரமதா³ வthஸலவாணீ ஸாnhthவநதா³ ।
மஜுளவாணீ ஸmhமத³தா³ பnhநக³ேவணீ ஸா ஜயதி ॥ 354॥
ஶாரத³ராகாசnhth³ரiµகீ² ேதாயத³மாலாகாரகசா ।
ேமசகபாேதா²ஜாதத³லஹரசுrhவாkh’பா ॥ 355॥
சmhபகநாஸாக³Nhட³விபா⁴மNhட³லேக²லthNhட³லபா⁴ ।
உkhதிஷு வீபி³mhப³ப²லஹரத³nhதphராவர ॥ 356॥
நிrhமலஹாஸாததி³kh³பி⁴thதிஸஹா ேமாஹஹ ।
காசநமாலாேஶாபி⁴க³லா ஸnhததலா ³th³தி⁴கலா ॥ 357॥
விShடபதா⁴ ரத⁴ரshவrhணக⁴டஹாசா ।
காபி பி³ெடௗ³ேஜா ராjhயரமா ேசத மாதா பா⁴ மம ॥ 358॥
தி³vhயஸுேதா⁴rhrhப⁴khதிமதாmh பாவககீலா பாபkh’தாmh ।
vhேயாmhநி சரnhதீ ஶkhரஸகீ² ஶkhதிரேமாகா⁴ மாமவ ॥ 359॥
ஸmhமத³யnhதீ ஸrhவதiνmh ஸmhஶமயnhதீ பாபததிmh ।
ஸmhphரத²யnhதீ ஸrhவமதீshஸŋhக⁴டயnhதீ phராணப³லmh ॥ 360॥
நிrhதேஶாகா⁴ததமாshஸmhshkh’தசிthதா ஶுth³த⁴தமா ।
வாஸவஶkhேதrhvhேயாமஜுஷ: காசந வீசிrhமாmh விஶ ॥ 361॥
உth³க³தகீலmh லத³mh பி⁴nhநகபாலmh ஶீrhஷத³mh ।
உjh²த ேமாஹmh சிthதத³mh வாஸவஶkhதிrhமாmh விஶ ॥ 362॥
th³’யவிரkhதmh சுத³mh ேபா⁴க³விரkhதmh காயத³mh ।
th◌⁴ேயயவிரkhதா ³th³தி⁴யmh வாஸவஶkhதிrhமாmh விஶ ॥ 363॥
சுரth³’யjhவாலph◌⁴’தா vhயாபகேக²ந phேராlhலஸதா ।
விshmh’தகாயmh ஸnhத³த⁴தீ வாஸவஶkhதிrhமாmh விஶ ॥ 364॥
காயமஜshரmh வjhரth³’ட⁴mh ³th³தி⁴மேஶேஷ vhயாphதிமதீmh ।
தி³vhயதரŋhைக³ராத³த⁴தீ வாஸவஶkhதிrhமாmh விஶ ॥ 365॥
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rhth◌⁴நி பதnhதீ vhேயாமதலாthஸnhததமnhத:ஸrhவதெநௗ ।
ஸmhphரவஹnhதீ தி³vhயஜ²ைரrhவாஸவஶkhதிrhமாmh விஶ ॥ 366॥
பா⁴iνவிபா⁴யாmh பா⁴ஸகதா தி³vhயஸுதா⁴யாmh ேமாத³கதா ।
காऽபி ஸுராயாmh மாத³கதா வாஸவஶkhthயாmh தththதயmh ॥ 367॥
பா⁴ஸயதாnhேம ஸmhயkh³’தmh ேமாத³iµதா³ரmh Shய ேம ।
ஸா⁴மத³mh ேம வrhத⁴யதாnhநிrhஜரப⁴rh: ஶkhதிரஜா ॥ 368॥
கசந ஶkhதிmh ேயாக³ப³லாதா³thமஶேர வrhத⁴யதி ।
ஏ விvh’th³தி⁴mh ப⁴khதிமத: கshயசிேத³ேஶ thவmh வ ॥ 369॥
ஸாத⁴யதாmh வா ேயாக³விதா³mh கீrhதயதாmh வா ப⁴khதிமதாmh ।
வthஸலபா⁴வாதி³nhth³ரவ⁴rhக³rhப⁴⁴வாmh வா யாதி வஶmh ॥ 370॥
யshய ஸமாதி: ◌⁴ ேகாऽபி ப⁴ேவதா³thமமநீஷா தshய ப³லmh ।
யshதவ பாதா³mhேபா⁴ஜரதshதshய க² thவmh ேத³வி ப³லmh ॥ 371॥
th³வாத³ஶவrh ேயாக³ப³லாth³யா க² ஶkhதிrhkhதமேத: ।
தாmh ஶசி தா³mh ப⁴khதிமேத காபி க⁴ ேத மாதரலmh ॥ 372॥
ேயாக³ப³லாth³வா th◌⁴யாநkh’ேதா ப⁴khதிப³லாth³வா கீrhதயத: ।
யா விvh’th³தி⁴mh விவதா வாஸவஶkhதிrhேம வ ॥ 373॥
:³கி²தேமதchch²ரதmh பா⁴ரதக²Nhட³mh ஸrhவதmh ।
thராமதீ⁴ஶா shவrhஜக³த:ஸும³th³தி⁴mh மாmh தாmh ॥ 374॥
ஸnh கவீநாmh ப⁴rhேம ஸுnhத³ரப³nhதா⁴ஶுth³த⁴தமா: ।
ஸnhமணிமth◌⁴யா:shவrhஜக³ேதா ராஜமShயா: கrhணஸுகா:² ॥ 375॥
॥ சrhேதா² மாthரஸமகபாத:³ ॥
ஶுkhlhjhேயாதி: phரகைரrhvhயாphத:ஸூேமாऽphயnhதாnh ஹதாmh ஹாஸ: ।
Shே: பthnhயாshதிராராதிrhநிேஶஷmh ேம ஹரதாnhேமாஹmh ॥ 376॥
ஶ ◌்’Nhவthகrh ஸத³யாேலாகா ேலாேகnhth³ரshய phயநா ஸா ।
நிthயாkhேராைஶrhவித³th³வாணீmh பாயாேத³தாmh ப⁴ரதோணீmh ॥ 377॥
ேத³ேவஷு shவ: பதீ³phயnhதீ ⁴ேதShவிnhெதௗ³ பேக²லnhதீ ।
ஶkhதிrhShேrhth³வபதா³mh ஸŋhேக⁴ ஹnhைததshயாmh ⁴வி நிth³ராதி ॥ 378॥
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நிth³ராயா அபி ேத jhேயாதிrhக³nhதா⁴ேத³ேத த⁴ரணீேலாேக ।
மrhthயா: கிசthphரப⁴வnhதீேஶ thவmh ³th³தா⁴ ேசthகிiµ வkhthvhயmh ॥ 379॥
ேமக⁴chச²nhேநாऽphயணshேதேஜா த³th³யாேத³வ phரமேத³Shே: ।
அthரshதா²நாmh ப⁴வதீkh³ரnhதி²chச²nhநாphேயவmh ேத phரjhஞாmh ॥ 380॥
th◌⁴யாயாேமா யthகத²யாேமா யthபயாேமா யchch²’iΝேமா யchச ।
வாேமா வா ததி³த³mh ஸrhவmh நிth³ராயா அபி ேத பா⁴ஸா ॥ 381॥
நா³ப³nhதா⁴த³பி⁴மாநாchச chச²nhநா மாதrhப⁴வதீ ேத³ேஹ ।
ஏகாபாயாதி³தேரா நேயthதshமாth³th³ேவதா⁴ தபஸ: பnhதா:² ॥ 382॥
சிthதmh யshய shவஜநிshதா²ேந phரjhஞா பா³யா ந ப⁴ேவth³யshய ।
ஆத⁴thேஸ thவmh ⁴வநாதீ⁴ேஶ ³th³தா⁴ khடா³mh ’த³ேய தshய ॥ 383॥
வாணீ யshய shவஜநிshதா²ேந ³ேர kh’thவா மநஸா ஸŋhக³mh ।
மாதshதthர phரதி³th³தா⁴ thவmh ேலாைகrhேலாகmh ேஷ ³th³த⁴mh ॥ 384॥
thவா th³’யாnhயதிஸூமாயாmh சுrhயshய shவமேஹா vh’thெதௗ ।
விவாऽphதா ஜக³தாmh மாதrhஜாkh³ரthயshnhநசலா பா⁴ ॥ 385॥
ஶ ◌்’Nhவnh கrhே த³யிேத Shேரnhத: ஶph³த³mh th◌⁴யேத யshய ।
³th³தா⁴ ⁴thவா வியதா ஸாேதா⁴ேரகீபா⁴வmh ேஷ தshய ॥ 386॥
யாதாயாதmh ஸததmh பேயth³ய: phராணshய phரயேதா மrhthய: ।
விவshேயShடாmh தiνேஷ khடா³mh தshnh ³th³தா⁴ தணீnhth³ரshய ॥ 387॥
shவாnhதmh யshய phரப⁴ேவthகாrhேயShவmhைப³தshnhநயி நிth³ரா ।
ஆthமா யshய phரப⁴ேவthகாrhேயShவmhைப³தshnhநயி ஜாக³rh ॥ 388॥
யshயாऽஹnhதா ப⁴வதி shவாnhேத தshய shவாnhதmh phரப⁴ேவthகrhmh ।
யshயாऽஹnhதா ப⁴வதி shவாthமnhயாthமா தshய phரப⁴ேவthகrhmh ॥ 389॥
shவாnhதmh யshய phரப⁴ேவthகrhmh தthகrhமாlhபmh ப⁴வதி vhயShேட: ।
ஆthமா யshய phரப⁴ேவthகrhmh தchch²லாth◌⁴யmh ேத ப³லthகாnhேத ॥ 390॥
ஏதthshவாnhதmh ’த³யாjhஜாதmh ஶீrhேஷ வாஸmh ph’த²கா³தா⁴ய ।
ஹாrhதா³ஹnhதாmh shவயமாkhரmhய ph◌⁴ராnhதாநshமாnh ேத மாத: ॥ 391॥
அshமாகmh ேபா: ◌⁴ ேத பா³தா⁴மshமjhேயாதிrhஜநநி phராphய ।

30 sanskritdocuments.org



இnhth³ராணீஸphதஶதீ

shவாnhேத ைநதthkh’தமnhயாyhயmh காnhேத Shே:ஶ ◌்’iΝ ராjhஞி thவmh ॥ 392॥
shவாnhேத ேதேஜா ’த³யாதா³யாchசnhth³ேர ேதேஜா தி³நப⁴rhrhவா ।
ஆராnhதmh ேயா மiνேத தீ⁴ரshதshய shவாnhதmh ’தி³நmh shயாth ॥ 393॥
லாnhேவsh²ரதா³vh’thதmh நீைசராயாthகப³kh’thய ।
ஜாநnhthேயகா ’த³யshதா²ேந ஜாநாநாmh jhவலஶாேந ॥ 394॥
ஶீrhேஷ சnhth³ேரா ’த³ேய பா⁴iνrhேநthேரா விth³thலNhேட³ऽkh³நி: ।
ஸmhபth³யnhேத மஹஸாऽைஶshேத Shே: காnhேத ஸுதராmh ஶshேத ॥ 395॥
மnhவாநாmh thவாmh ஶிர shதா²ேந பயnhதீmh வா நயநshதா²ேந ।
ேசதnhதீmh வா ’த³யshதா²ேந ராஜnhதீmh வா jhவலநshதா²ேந ॥ 396॥
ேயா நா th◌⁴யாேயjhஜக³தாmh மாத: கசிchch²ேரயாநவெநௗ நாऽத: ।
தmh வnhth³யmh சரணmh தshய ேரShட²mh வrhNhயmh சதmh தshய ॥ 397॥
ேதா³kh³th◌⁴mh மாயாmh ரஸநாmh வா ேயா மnhthரmh மாதrhஜபதி phராjhஞ: ।
ேஸாऽயmh பாthரmh கயாshேத ஸrhவmh காmhயmh லப⁴ேத ஹshேத ॥ 398॥
சி²nhநாmh பி⁴nhநாmh ஸுதராmh ஸnhநாமnhநாபா⁴வாத³பி⁴த: கி²nhநாmh ।
ஏதாmh பாmh ப⁴ரதோணீmh ஜாேய Shே: மாmh ஶkhதmh ॥ 399॥
khlh’phைத:ஸmhயkh³ph³’ஹதீச²nhத³shேயைதrhமாthரஸமைகrhvh’thைத: ।
கrhth◌⁴வாநmh phரவிஶth³பி⁴shஸா ெபௗேலாmhயmhபா³பth’phதாsh ॥ 400॥
॥ சrhத²mh பா³rhஹதmh ஶதகmh ஸமாphதmh ॥

॥ அத² பசமmh பாŋhkhதmh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ேமா மரஸாணீபாத:³ ॥
phேரமவாஸ⁴ரchச²பா⁴வshதா²நமாநமjhஜநாக⁴ஹா ேம ।
இnhth³ரஸுnhத³ iµகா²ph³ஜபா⁴ மnhத³ஹாஸ ஆபத³mh ⁴ேநா ॥ 401॥
வீைத: kh’பாnhவிைதrhஹரnhதீ பாதகாநி மŋhக³ளmh ப⁴ணnhதீ ।
ஜmhப⁴ேப⁴தி³விேதவ ேம ஜnhமேத³ஶiµjhjhவலmh கேரா ॥ 402॥
அmhப³ரmh ச ேத³வதாநதph◌⁴ரmhப³ ேத தiνth³வயmh ய³khதmh ।
ஆதி³மா தேயாrhvh’ஷாகபிmh தmh ேத³vhயஜநthபரா ஜயnhதmh ॥ 403॥
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ஏதேமவ ேத³வி ேலாகப³nh⁴mh ஸூரேயா vh’ஷாகபிmh ப⁴ணnhதி ।
வrhஷேஹதீ³தி⁴திrhvh’ஷாயmh கmh பிப³nh கைர: கபிrhநிkhth: ॥ 404॥
ேகசிதி³nhth³ரநா சnhth³ரேரகா²ேஶக²ரmh vh’ஷாகபிmh க³த³nhதி ।
பNh³தா: பேர  ேஶஷஶyhயாஶாயிநmh vh’ஷாகபிmh தமாஹு: ॥ 405॥
ph³ரமணshபதிmh  ைவth³தாkh³ேநரmhஶஜmh மth³க³ேணஷு iµkh²யmh ।
விவராjhஞி விkh◌⁴நராஜேமேக விதmh vh’ஷாகபிmh வத³nhதி ॥ 406॥
பா⁴shகரச ஶŋhkhரச மாதrhமாத⁴வச மnhthரநாயகச ।
ஆthமேஜஷு ேத ந ஸnhதி நாnhதrhvhயாபகாnhதவிkh³ரஹாயா: ॥ 407॥
வாஸேவாऽபி ேத³வி ேத³வதாthமா வlhலப⁴shதவ chச²லாŋhக³நாயா: ।
ஆthமஜாத ஏவ கீrhதநீேயா ேத³வதாபேத²ந ேத³ஹவthயா: ॥ 408॥
ஸாஶவshதீ³தா தீ⁴ைரrhேத³நீ விஹாயேஸnhth³ரஸூshthவmh ।
ŋhக³ேப⁴த³ேதாऽiνபதshதthகீrhதநmh ஶேவா  ஶkhதிவாசி ॥ 409॥
நாதி³திrhவிபி⁴th³யேத ஶவshயாshஸrhவேத³வ மாதரmh வி³rhயாmh ।
ஸா மthphரஸூரபா⁴ணி ph’நி:ஸாபி பி⁴th³யேத தேதா ந ேத³vhயா: ॥ 410॥
ஶkhதிேரவ ஸா nhயகா³தி³ ph’நிஶkhதிேரவ ஸாऽதி³திrhnhயபா⁴ணி ।
ஶkhதிேரவ ஸாऽph◌⁴யதா⁴யி ப⁴th³ரா ஶkhதிேரவ ஸா ஶவshயவாதி³ ॥ 411॥
விjhஜந: phரkh’Shடஶkhதிபா⁴க³mh ஶph³த³ேமவ ph’நிமாஹ ேத⁴iνmh ।
யா பைரrh³ைத⁴ரபா⁴ணி ெகௗ³ மாநேவShடபா⁴ஷையவ நா ॥ 412॥
vhயாபகthவகlhபிதmh விஶாலmh ேத³ஶேமவ ஶkhதிபா⁴க³மாஹு: ।
³th³தி⁴ஶாேநாऽதி³திmh ஸவிthmh யா பைரrhவிசண:shmh’தா th³ெயௗ:॥ 413॥
நிthயேமாத³பஶkhதிபா⁴க³mh பNh³தா: phரகீrhதயnhதி ப⁴th³ராmh ।
உkhதிேப⁴த³சாphரph³தா: ◌⁴ ஸூரய: பேர ஶிவாmh ஜு³rhயாmh ॥ 414॥
வீrhயபபா⁴க³ ஏவ க³Nhய: பNh³ைத: ஶவshயபா⁴ணி ஶkhேத: ।
ஓஜேஸா ந ேஸாऽதிchய ேதmhேஶா பி⁴th³யேத தேதா ந வjhரiµkh³ரmh ॥ 415॥
வjhரேமவ பா⁴ஷயா பேரஷாiµchயேத phரசNhட³சNh³ேகதி ।
யth³வி⁴திேலஶmhபி³தாthமா யேத ந ேகநசிthph’தி²vhயாmh ॥ 416॥
ஸrhவேதா க³திஶசீதி ஶkhதி: கீrhthயேத ³ைத⁴தா³ரகீrhதி: ।
ஸrhவபா⁴க³வாசகmh பத³mh தth பாவநmh ராதநmh phயmh ந: ॥ 417॥
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யஶசீதி நாமகீrhதேயnhநா Shகேரண ேத ஶரவthயா: ।
தி³vhயஸுnhத³ தேநாதாேஹா தmh பராப⁴ேவnhந ேத³வி பாபmh ॥ 418॥
அmhப³ரmh வரmh தவாmhப³ காயmh யshஸதா³ விேலாகயnhெநௗபாshேத ।
ேலாகஜாலசkhரவrhதிஜாேய தmh பராப⁴ேவnhந ேத³வி பாபmh ॥ 419॥
rhணிமாஸுதா⁴mhஶுபி³mhப³வkhthரmh ²rhவிmhஆஜாதபthரேநthரmh ।
ஶுph◌⁴ரதாநிதா⁴நமnhத³ஹாஸmh காலேமக⁴கlhபேகஶபாஶmh ॥ 420॥
ரthnhத³rhபப⁴மஜுக³Nhட³mh சmhபகphரஸூநசாநாஸmh ।
nhத³Th³மலாப⁴காnhதத³nhதmh கlhபபrhவிmhஆப⁴த³nhதேசலmh ॥ 421॥
ஸth³வராப⁴யphரதா³யிஹshதmh ஸrhவேத³வவnhth³யபாத³கஜmh ।
தி³vhயரthந⁴ஷணரநrhைக⁴rh⁴தmh கநthஸுவrhணவrhணmh ॥ 422॥
தி³vhயஶுkhlhவshthரkh³மதா⁴ shவrhக³ஸாrhவேபா⁴மேநthரஹா ।
ய:shமேரth³வராŋhக³நாவshேத தmh பராப⁴ேவnhந ேத³வி பாபmh ॥ 423॥
பா⁴ரதேதத³mh ஜநnhயாேஶாகஜnhயபா³Shபவா ஹrhmh ।
ேத³ ஶkhதிமாதாய மயmh பா த⁴rhமnhth³ரசிthதநாேத² ॥ 424॥
ஸth³வShட²ஸnhதேதமாபி⁴shஸthகேவrhமரஸாணீபி: ◌⁴ ।
ஸmhமத³mh phரயா ஶkhரேசதshஸmhphரேமாநீஸேராஜேநthர ॥ 425॥
॥ th³விதீேயா மேநாரமாபாத:³ ॥
ஹதமாததாயிபாதகphரமத²நphரth³த⁴விkhரமmh ।
அமர⁴பாலேயாேதா மம கேரா ⁴மŋhக³ளmh ॥ 426॥
கணயா phரேசாதி³தா khயாth³ப⁴ரத⁴மயயmh ।
சரணகஜராஜதி³nhதி³ரா ஸுரநேரவரshய ஸுnhத³ ॥ 427॥
ந ப⁴வநmh ந வா ஜக³thph’த²ŋhநிவஸநாய ேத ஸுராrhசேத ।
யத³கி²லாநி விShடபாநி ேத வ ஸrhவமnhதி³ராணி ச ॥ 428॥
மதித³விShட²மபா⁴ஸுரmh தவ ஶரேமவ Shகரmh ।
பரமஷshய வlhலேப⁴ ⁴வநேமகiµchயேத ³ைத:◌⁴ ॥ 429॥
தரணயshஸுதா⁴mhஶவshததா²ஸஹ ⁴வா kh³ரஹா:ஸஹshரஶ: ।
அயி ஜக³nhதி விshth’தாநி ேத வ Shகேர ஜக³thயேஜ ॥ 430॥
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ப³ஹுபி⁴Shணபா⁴iνபி⁴khrhததாth ப³ஹுபி⁴nh³பி⁴rhவஶீkh’தாth ।
வியதி ேலாகஜாலதா⁴th ேத ஶத³ணmh ப³லmh phரஶியேத ॥ 431॥
ந வி⁴ேரககshய பா⁴shவேதா விப⁴வேமவ நா phரபா⁴mh ।
கிiµத ேத த³தா⁴ ேயாத³ேர th³திமதாmh ஶதாநி தாth³’ஶாmh ॥ 432॥
இஹ விஹாயஸா ஶணீமதிஸபவாநீமபி ।
ந க² ேகாऽபி ேலாகிmh phர⁴rhப⁴க³வதீmh பராமkhததீ:◌⁴ ॥ 433॥
ததி³த³iµchயேத ஜேநா ஜக³th³வரேமயமாதி³ேத³வி ேத ।
ஜநயேத யேதாऽகி²லmh th³’ேஶாrhவிஷய⁴தேமததா³ததmh ॥ 434॥
ப³ஹுலதாரகாக³ணrhதmh கிமபி க²mh தேவஹ வrhShமணி ।
ஶசி விப⁴jhய பா⁴ஷையகயா ஸுகவேயா மேஹாஜக³th³வி:³ ॥ 435॥
இத³ேநnh³⁴விலணrhதி³நகைரshஸுதா⁴கைரrhkh³ரைஹ: ।
ப³ஹுஜக³th³பி⁴ரnhவிதmh மேஹாஜக³த³ேஶஷதா⁴th ைநககmh ॥ 436॥
அஜரமvhயயmh ஸநாதநmh iµநிஜைநகேவth³யைவப⁴வmh ।
ந ப⁴வதீmh விநா தேபாஜக³thph’த²க³ேஶஷநாத²நாயிேக ॥ 437॥
ஸகலth³’யலகாரணmh தவ ச ஸmhரேயா நிராரய: ।
ஜநநி ஸthயேலாக ஸmhjhஞயா பரமேஷாऽபி⁴தீ⁴யேத ॥ 438॥
அயி ராதநrhபா⁴ஷயா க³க³நேமததா³ப ஈதா: ।
அத² யதா³ஸுவீrhயiµjh²தmh ப⁴க³வதshthவேமவ தthபேர ॥ 439॥
ஶசி விராTh³ப⁴வthயபா⁴ஷத திரபீத³ேமவ நாம ேத ।
விததவிவவிkh³ரஹாthமநி phரதி²தேமததா³மயmh பரmh ॥ 440॥
உபநிஷth³கி³ரா விராTh³வ: ◌⁴ ஷ ஏஷ பா⁴ஷயாnhயயா ।
உப⁴யதா²பி ஸா⁴ தthபத³mh ப⁴வதி ேத ந ஸmhஶயாshபத³mh ॥ 441॥
ந வநிதா ந வா மாnh ப⁴ேவjhஜக³தி ேயாऽnhதரஶmh ।
தiνஷு ŋhக³ேப⁴த³த³rhஶநாth தiνமதச ŋhக³iµchயேத ॥ 442॥
அகி²லநாத²வீrhயதா⁴ரnhnhக³ந⁴ரŋhக³நாமதா ।
ஸகலேலாகபீ³ஜph◌⁴’ththவேதா க³க³நேத³ஶ ஏஷ ஷ: ॥ 443॥
sh²டவிப⁴khதகா³thரலமmh நியதவாதி³நாமத³rhஶநாth ।
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ந ேஷா வியth³யதா² வயmh ந வநிதா வியth³யைத²வ ந: ॥ 444॥
அபி⁴விமாநேதாऽத² வா ஶசீ வி³த⁴ராஜேயாrhவிலth ।
வரவிலநீ வியthதiνshஸத³விகாரiµthதம: மாnh ॥ 445॥
’த³யமlhபமphயேதா³ ஜநnhயநவமmh விஶாலShகராth ।
விமலேத³ஹ³rhக³மth◌⁴யக³mh ஸகலராjhஞி ெஸௗத⁴மsh ேத ॥ 446॥
விகதmh நிஜாmhஶுவீசிபி⁴khrhதத³யமாலயmh விஶாmhப³ ேம ।
விகசiµShணபா⁴iνபா⁴iνபி⁴rhத³ஶஶதchச²த³mh யதா² ரமா ॥ 447॥
’த³யஸா⁴ெஸௗத⁴ஶாயிநீmh நயநரmhயஹrhmhயசாணீmh ।
⁴வநராஜசிthதேமாநீmh நமத தாmh பராmh விலாநீmh ॥ 448॥
தவ பேர மசிவீசயshதiν³ஹாmh phரவிய விேத ।
ப⁴ரத⁴ரேth³யதmh க³ணபதிmh khயாஸுjhjhவலmh ॥ 449॥
க³ணபேதrhமேநாரமா இமாshஸு³ணேவதி³நாmh மேநாரமா: ।
அவதா ஶ ◌்’ே ஸாத³ரmh ஸுரமபேதrhமேநாரமா: ॥ 450॥
॥ th’தீேயா மணிராக³பாத:³ ॥
jhேயாதிஷாmh nh’பதி:ஸகலாநாmh ஶாnhதிேமவ ஸதா³பி⁴த³தா⁴ந: ।
நிrhமேலா ஹரதாthஸுரராjhஞீமnhத³ஹாஸலேவா மம பாபmh ॥ 451॥
³Shடேலாகத³விShட²பதா³ph³ஜா ஶிShடேஶாகநிவாரணத³ா ।
நாகேலாகமபதிராமா பா⁴ரதshய ⁴ேநாthவஸுகா²நி ॥ 452॥
ேத³வெமௗமணீகிரேணph◌⁴ேயா விkhரமmh shவயேமவ த³தா³நா ।
ேத³வராஜவ⁴பத³பth³மshதேநா ஸதா³ மம ப⁴th³ரmh ॥ 453॥
ேத³வி ேத வத³நmh ப³ஹுகாnhதmh ஸா தthர ரnhத³ரேசத: ।
அmhப³ ேத சரவதிகாnhதாவthர ஸா மந:shமரதாmh ந: ॥ 454॥
பா⁴ஸுரmh ஸுரஸmhஹதிவnhth³யmh ஸுnhத³ரmh ஹேலாசநஹா ।
பாவநmh நதபாபவிதா³ shவrhக³ராjhஞி பத³mh தவ ேஸேவ ॥ 455॥
ஜŋhகி⁴ேக ஜயதshதவ மாத:ஸ4 ஏவ சாmh யத³தீ⁴ந: ।
வாஸவshய th³’ஶாmh ச ஸஹshரmh யth³விேலாகநேலாப⁴விநmhரmh ॥ 456॥
ஸkhதி²நீ தவ வாஸவகாnhேத ராமணீயகஸாரநிஶாnhேத ।
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வnhத³ேத விநேயந மேமயmh வnhதி³நshதவ பாவநி வாணீ ॥ 457॥
இnhth³ரநா கshதவ ph’th²வீமNhட³லshயலா மஹநீேய ।
மth◌⁴யேமா நப⁴ஸ: phரதிமாநmh ேபா⁴கி³நாmh ⁴வநshய ச நாபி: ◌⁴ ॥ 458॥
தீ⁴ரதாmh ேத விக³தாஸுmh ஸா ஸுபrhவபேதrhநிஶிதாkh³ரா ।
ஸா தவாmhப³ மேநாப⁴வஶshth ேராமராரக⁴mh மம ஹnh ॥ 459॥
ேராமரா⁴ஜŋhக³ஶிஶுshேத ேத³வி ேத³வபேதrh’த³யshய ।
த³mhஶேநந கேராthயயி ேமாஹmh விதாய சிராய விசிthரmh ॥ 460॥
rhணேஹமக⁴டவிவ ஶkhராவாதாmh த³த⁴தாவயி ஶkhதிmh ।
விவேபாஷணகrhமணி த³ாவmhப³ ³kh³த⁴த⁴ெரௗ ஜயதshேத ॥ 461॥
ேலாகமாதேராஹrhணshவrhணmhப⁴க³தா தவ ஶkhதி: ।
ேலாகபாலநகrhமணி வீrhயmh ேத³வி வjhரத⁴ரshய பி³ப⁴rhதி ॥ 462॥
அயாmh’தrhணக⁴ெடௗ ேத ஶkhரபthநி ைச தவ பீthவா ।
ேலாகபா³த⁴கபீ⁴கரரோ ⁴நேந phரப³⁴வ ஜயnhத: ॥ 463॥
ஹshதேயாshதவ மாrhத³வnhth³ேரா பா⁴ஷதாmh ஸுஷமாமபி ேத³வ: ।
தா³th’தாமநேயாrhiµநிவrhேகா³ வrhணயthயஜேர பதாmh ச ॥ 464॥
Shபமாlhயmh’ேதா³ரபி பா³ேஹா: ஶkhதிkh³ரதமாஶரநாேஶ ।
th³’யேத ஜக³தாமதி⁴ேப ேத பா⁴ஷதாmh தவ கshதiνதththவmh ॥ 465॥
கmh³கNh² தேவவ கNhட²shதாரஹாரவிதாநவிரா ।
ேத³வராTh³⁴ஜேலாசநபth²ேயா ேத³வி ேம ப⁴ணதாth³ப³ஹுப⁴th³ரmh ॥ 466॥
ஆநநshய க³ப⁴shதிநிேத⁴shேத ராமணீயகமth³⁴தShேட ।
அphயமrhthயiνதாகி²லth³ேத⁴rhவாஸவshய வஶீகரய ॥ 467॥
ந phரஸnhநமலmh ரவிபி³mhபி³mh சnhth³ரபி³mhப³மதீவ ந பா⁴தி ।
ஸுphரஸnhநமேஹாjhjhவலமாshயmh ேகந பாவநி ேத லயாம: ॥ 468॥
ேலாசேந தவ ேலாகஸவிth jhேயாதிஷ: ஶவஸச நிதா⁴ேந ।
வkhமph³ஜஸேம நiν லjhேஜ ேதா⁴ரணீமiνsh’thய கவீநாmh ॥ 469॥
ஆயேதாjhjhவலபமலேநthரா சmhபகphரஸேவாபமநாஸா ।
ரthநத³rhபணரmhயகேபாலா பிth³திஸுnhத³ரகrh ॥ 470॥
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அShடஶஶிபா⁴ஸுரபா⁴லா விShடபthரயசாலகலா ।
shேமரசாiµகீ²ஸுரப⁴rh: phேரய வித³தா⁴ ஶிவmh ேம ॥ 471॥
மnhத³ஹாஸலேவஷு வலா ேமசகா சிரphரகேரஷு ।
ேஶாணதாமத⁴ேர த³த⁴தீ ஸா ர phரkh’திshth³ ந: ॥ 472॥
ஸrhவேலாகவ⁴ஜநமth◌⁴ேய யாmh திshஸுப⁴கா³மபி⁴த⁴thேத ।
யா தி³ேவா ஜக³ேதா சிஸாரshதாmh நமா ரnhத³ரராமாmh ॥ 473॥
shவrhக³⁴பதிேலாசநபா⁴kh³யஶரவதீ ஜலஜா ।
பா⁴ரதshய கேரா ஸமrhத²mh ரேண நரmhஹதஜmh ॥ 474॥
ேலாகமாேம ரமணீயா: பாகஶாஸநசிthதரமNhயா: ।
அrhபிதா: பத³ேயாrhவிஜயnhதாmh ஸthகேவ: kh’தேயா மணிராகா:³ ॥ 475॥
॥ சrhேதா² ேமக⁴விதாநபாத:³ ॥
அமரதிபாலகேசேதா மத³நmh ஸத³நmh ஶுசிதாயா: ।
shதமாதி³வ⁴வத³ேநாththத²mh ஹரதாத³கி²லmh கஷmh ேம ॥ 476॥
ஸுதராமத⁴நாமதிகி²nhநாம⁴நா ப³ஹுலmh விலபnhதீmh ।
பபா ஜக³ththரயேநth ப⁴ரததிnhth³ரரnhth◌⁴ ॥ 477॥
shத²லேமதத³மrhthயnh’பாலphரமேத³ தவ ேமக⁴விதாநmh ।
அயி யthர பsh²ேஶ த³jhjhவலேவஷத⁴ரா thவmh ॥ 478॥
ததா தவ ெபௗ⁴திகதnhவா தமmh³த⁴ேர விலஸnhthயா ।
உபமா ⁴வி யா லதாநாmh வசிthத’தாmh வநிதாநாmh ॥ 479॥
sh²தmh தவ ேலாசநஹா shதநிதmh தவ தீ⁴ரக³பீ⁴ரmh ।
ரமணீயதயா தா ேத ஶசி பீ⁴கரதா சபலாயா: ॥ 480॥
சபேல ஶசி விsh²ரnhth³ரmh க⁴நஜாலபதிmh மத³யnhதீ ।
தி³திஜாதமவkh³ரஹஸmhjhஞmh ஜந:³க²கரmh த³மயnhதீ ॥ 481॥
phர⁴மph◌⁴ரபதிmh ரமயnhதீ ³தmh நமதாmh ஶமயnhதீ ।
ஹதாmh திராணி ஹரnhதீ பவமாநபேத² விலஸnhதீ ॥ 482॥
அல⁴shதநிதmh வித³தா⁴நா ப³லiµkh³ரதமmh ச த³தா⁴நா ।
’த³யாவரகmh மம மாயாபடலmh ததா³ஶு ⁴ேநா ॥ 483॥
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ஸுரபாrhத²வவிதநாேத² நிகி²ேல க³க³ேந phரவஹnhthயா: ।
ததshதவ வீசிஷு காசிchசபலா லஸதீஹ பேயாேத³ ॥ 484॥
வி³த⁴phரiΝேத த⁴நிகாநாmh ப⁴வேநஷு ப⁴வnhthயயி தீ³பா: ।
பயnhthரப³லா³தி³தாநாmh தவ ேத³வி லவா: கிரநாmh ॥ 485॥
vhயஜநாநி ச சாலய thவmh ப³த ஸrhவஜக³nhந’பஜாேய ।
வி³ேதா⁴ऽபி⁴த³தா⁴thவத²வா ேகா மஹதாmh சதshய ரஹshயmh ॥ 486॥
இஹ சாத ஈTh³யமநீைஷரயி யnhthரவிேஶஷவிதி⁴jhைஞ: ।
ப³ஹுலாth³⁴தகாrhயகலாபshததshதவ மாதரதீ⁴ந: ॥ 487॥
அசரshத³lhமலதாதி:³ஸகலச சேரா ⁴வி ஜnh: ।
அநிதி phரமேத³ஸுரப⁴rhshததshதவ ேத³வி ப³ேலந ॥ 488॥
மiνேத நிகி²ேலாऽபி ப⁴வthயா மiνேஜாऽநிதி வkhதிஶ ◌்’ேதி ।
அவேலாகயேத ச ப⁴ம: கிiµ ேத ஜக³த³mhப³ வி⁴திmh ॥ 489॥
அதிஸூமபவிthரஸுஷுmhபத²தshதiνஷு phரயதாநாmh ।
லNhட³kh’ஶாiνஶிகா² thவmh jhவல thத³ஶாலயநாேத² ॥ 490॥
இதேரா ந ஸுரதிபாலாthலNhட³க³ேதா jhவலேநாऽயmh ।
இதேரnhth³ரவிலாநி ந thவthலNhட³kh’ஶாiνஶிேக²யmh ॥ 491॥
லNhட³kh’ஶாiνஶிகா²யா: கிரண: ஶிர shதி²த ஏஷ: ।
th³ரவதீnh³ரநாரதேமதth³வராthமமயmh வித³தா⁴ந: ॥ 492॥
மத³kh’th³ப³ஹுலாmh’ததா⁴ராபதத³mh மம காயmh ।
வித³தா⁴ ப⁴ஜnhமiνஜாphேத லNhட³த⁴நஜயதீ³phேத ॥ 493॥
ஶிரஹ ஸத:தபா⁴ேநாரmh’ேதந வrhமத³ேமதி ।
’தி³ பா⁴த இநshய ச பா⁴ஸா மதிேம பராmh ஶசி ேசத: ॥ 494॥
மம ேயாக³மேத³ந ந th’phதிநிஜேத³ஶத³ஶாvhயதி²தshய ।
அவக³nhiµபாயமேமாக⁴mh ஶசி பா⁴ஸய ேம ’தி³ பா⁴iνmh ॥ 495॥
விதி³த: phரமத³shய விதா⁴: ஶஶிேநா ஜநயிth விலாஸ: ।
அஹiµthஸுக ஈவ பா⁴ேநாrhவிப⁴வshய ச ேவthயthதாmh ॥ 496॥
வணshய தி³ஶி phரவஹnhதீ மத³மmhப³ கேரா மஹாnhதmh ।
தி³ஶி வjhரph◌⁴’த: phரவஹnhதீ  ³th³தி⁴மNh²தth³தி⁴mh ॥ 497॥
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அமலாமதி⁴ய ஸுஷுmhmh phரவஹshய⁴நாmhப³ மதா³ய ।
அmh’தாமதி⁴ய ச கிசிthphவேஹவ ³th³தி⁴ப³லாய ॥ 498॥
ப⁴ரததிணகrhமNhயபி⁴தா⁴ய மேநாjhஞiµபாயmh ।
அத² ேத³வி விதா⁴ய ச ஶkhதmh  மாmh kh’திநmh ஶசி ப⁴khதmh ॥ 499॥
நரmhஹஸுேதந கவீநாmh வி⁴நா ரசிைத: கமநீைய: ।
பth’phய ேமக⁴விதாைநrhமதாமதி⁴பshய ரnhth◌⁴ ॥ 500॥
॥ பசமmh பாŋhkhதmh ஶதகmh ஸமாphதmh ॥

॥ அத²ஷShட²mh thைரShப⁴mh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ம உபஜாதிபாத:³ ॥
மnhேதா³ऽபி ேபா³த⁴mh வித³த⁴nhiµநீநாmh shவchேசா²ऽபி ராக³mh thத³ேஶவரshய ।
அlhேபாऽபி ⁴nhவnhஹதாmh தமாmh shதாŋhேரா பா⁴ ஜயnhதமா: ॥ 501॥
அேஶஷபாெபௗக⁴நிவாரய பா⁴kh³யshய பாகாய ச ேத³வராjhஞீ ।
ேஶாகாலாmh பா⁴ரத⁴ேமதாmh ேலாகshய மாதா ’த³ேய கேரா ॥ 502॥
த⁴rhமth³விஷாnhth³ரநிராத³ராmh ஸmhஹாரகrhமNhயதிஜாக³காmh ।
ேத³வீmh பராmh ேத³வபேத² jhவலnhதீmh phரசNhட³சNh³mh மநஸா shமரா ॥ 503॥
vhயாphதா தth³வா க³க³ேந நி³டா⁴ நா ஸுேரஶாநமேநாரமா வா ।
ஶkhதி:ஸுஷுmhபத²சாணீ வா phரசNhட³சNh³தி பத³shய பா⁴வ: ॥ 504॥
ஸமshதேலாகாவநிநாயிகாயா:ஸுபrhவமாrhேக³ண ஶரவthயா: ।
மாrhமேஹாmhஶmh மஹநீயஸாரmh விjhஞாநவnhதshததmh ப⁴ணnhதி ॥ 505॥
நி³ட⁴ேதஜshதiνரmhபி³ேகயmh phரசNhட³சNh³ பேதா லஸnhதீ ।
அvhயkhthஶph³ேத³ந ஶரவthயா: காlhயா: கவீநாmh வசேநஷு பி⁴nhநா ॥ 506॥
ஶph³த³mh விநா ைநவ கதா³பி ேதஜshேதேஜா விநா ைநவ கதா³பி ஶph³த:³ ।
ஶkhதிth³வயmh ஸnhததkhதேமதthகத²mh shவேபண ப⁴ேவth³விப⁴khதmh ॥ 507॥
ஏைகவ ஶkhதிrhjhவலதி phரkh’Shடா shவரthயபி phராப⁴வத:ஸமnhதாth ।
khயாவிேப⁴தா³தி³ஹ பNh³தாநாmh ஶkhதிth³வேயாkhதிsh ஸமrhத²நீயா ॥ 508॥
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ஏகkhயாயாச ப²லphரேப⁴தா³thநrhவிபா⁴க:³ khயேத ப³ஹுjhைஞ: ।
காmh ச தாராmh shவரமkh³rhயமாஹு: phரசNhட³சNh³mh லதாmh ச ேதஜ: ॥ 509॥
ஸmhபth³யேத ஶph³த³க³ேதrh கால: ஶph³ேதா³ வேரNhயshதத³பா⁴ணி கா ।
th◌⁴யாேதந ஶph³ேத³ந ப⁴வmh தேரth³யth³ஸுதா⁴shதத: ஶph³த³iµஶnhதி தாராmh ॥ 510॥
யத³ரmh ேவத³விதா³mh’mh ேவதா³nhதிநாmh ய: phரணேவா iµநீநாmh ।
ெகௗ³ ராேணஷு விபசிதாmh யா ஸா தாnhthகாmh வசேநந தாரா ॥ 511॥
ஸmhபth³யேத ஸmh’திேராஜஸா யthphரசNhட³சNh³ த³தீ³ெதௗஜ: ।
th◌⁴ேயத³ேஶேஷாऽiνப⁴ேவா யேதா³ஜshயேதா ³தா⁴shதாmh லதாmh வத³nhதி ॥
512॥
phரசNhட³சNh³mh ல⁴நா பேத³ந சNh³mh வி:³ ேகசந ³th³தி⁴மnhத: ।
ஏேக வித:³ேரShட²மேஹாமயீmh தாmh லmh மஹthrhவபதா³mh வத³nhதி ॥ 513॥
அதீவ ெஸௗmhயmh லேததி ஶph³த³mh phரசNhட³சNh³தி பத³mh ச பீ⁴மmh ।
ேத³வீ த³தா⁴நா ஸுதராmh மேநாjhஞா ேகா⁴ரா ச நிthயmh ’தி³ ேம விபா⁴ ॥ 514॥
phரசNhட³சNh³mh  ஶரபா⁴ஜாmh தஷு ேயாேக³ந விபி⁴nhநஶீrhஷாmh ।
ஶkhதிmh ஸுஷுmhஸரெணௗ சரnhதீmh தாmh சி²nhநமshதாmh iµநேயா வத³nhதி ॥
515॥
கபாலேப⁴ேதா³ யதி³ ேயாக³வீrhயாthஸmhபth³யேத வத ஏவ ஸாேதா: ◌⁴ ।
தேமவ ஸnhத: phரவத³nhதி ஶீrhஷchேச²த³mh ஶராnhதரபா⁴ ஶkhேத: ॥ 516॥
உதீ³rhயேஸ நிrhஜரராஜபthநி thவmh சி²nhநமshதா யநாmh தஷு ।
உjhஜ’mhப⁴ேண விவஸவிth யshயா: காயmh ப⁴ேவth³ைவth³தயnhthரlhயmh ॥
517॥
பிrhநிேயாகா³thதநேயந kh’thேத மshேத ஜநnhயா: கில ேரiΝகாயா: ।
thவமாவிஶ: பாவநி தthகப³nhத⁴mh தth³வா thவiµkhதா நிkh’thதமshதா ॥ 518॥
சி²nhநmh ஶிர: கீrhணகசmh த³தா⁴நாmh கேரண கNhேடா²th³க³தரkhததா⁴ராmh ।
ராமாmhபி³காmh ³rhஜநகாலராthmh ேத³வீmh பவிthரmh மநஸா shமரா ॥ 519॥
th◌⁴ேவா ரமா சnhth³ரத⁴ரshய ராமா வாkh³வjhரைவேராசஸதீ³rhக⁴நிrhேய ।
rhசth³வயmh ஶshthரkh’ஶாiνஜாேய விth³யாnh’பாrh ஸுரராஜஶkhேத: ॥ 520॥
மாயாth³விவாரmh யதி³ைஸகவrh விth³ையகவrh யதி³ ேத⁴iνேரகா ।
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ேத⁴nhவாதி³ஸmhேபா³த⁴நமshthரமkh³ேநrhவிலாநீ ேசதி த⁴ேரnh³வrh ॥ 521॥
சShடேயthரnhயதமmh kh³’thவா மnhthரmh மேஹnhth³ரshய மேநாதி⁴நாதா²mh ।
ப⁴ேஜத யshதாnhthகதி³vhயபா⁴வமாthய th³வீ:ஸகலா:ஸ விnhேத³th ॥ 522॥
ஸmhேஹாthரthயth³⁴தஶkhதிkhதmh vh’ஷாகேபrhத³rhஶநமmhப³ மnhthரmh ।
ேயா ைவதி³கmh ேத மiνேஜா ப⁴ேஜத கிசிnhந தshேயஹ ஜக³thயஸாth◌⁴யmh ॥ 523॥
phரசNhட³சNh³ phரமேத³ ராணி ராணவீரshய மேநாதி⁴நாேத² ।
phரயchச² பாmh பதாmh பராmh ேம Nhயாமாமாrhயநிவாஸ⁴mh ॥ 524॥
phரபசராjhஞீmh phரதி²தphரபா⁴வாmh phரசNhட³சNh³mh பகீrhதயnhthய: ।
ஏதா: phரேமாதா³ய ப⁴வnh ஶkhேதபாஸகாநாiµபஜாதேயா ந: ॥ 525॥
॥ th³விதீேயா ரேதா²th³த⁴தாபாத:³ ॥
ாலநாய ஹதாmh வி⁴தேய விShடபshய மத³நாய வjhண: ।
தjhஜயnhதஜநநீiµகா²ph³ஜேதா நிrhக³தmh shதமக⁴mh ⁴ேநா ந: ॥ 526॥
அnhநேலாபkh’ஶபீ⁴கphரஜாmh பி⁴nhநபா⁴வப³லநேநth’காmh ।
வாஸவshய வரவrhணிநீ பைரரrhதி³தாமவ பா⁴ரதாவநிmh ॥ 527॥
பாணிபாத³மநிேமஷராjhஞி ேத பாஜாதநவபlhலேவாபமmh ।
அபாவிரஹமŋhக³பா⁴ஸth³வாசkhர²நmh சth³வயmh ॥ 528॥
rhணசnhth³ரயஶேஸாऽபஹாரகmh ஸmhphரஸாத³ஸுஷமாshபத³mh iµக²mh ।
jhஞாநஶkhதிசிேஶவதீ⁴th³’ெஶௗ ரkhthவrhணகஸுதா⁴க⁴ேநாऽத⁴ர: ॥ 529॥
மrhத³யthதிரiµth³த⁴தmh தி³ஶாmh அlhபமphயதி⁴கைவப⁴வmh shதmh ।
phராvh’ட³nhதயiµநாதரŋhக³வnhநthnhலசாரதிபாவந: கச: ॥ 530॥
வlhலகீmh ச பஷth◌⁴வநிmh வத³nh :³கி²தshய ச iµதா³வஹ:shவர: ।
சா ஹாவஶப³லாऽலஸா க³தி: காயதா⁴மவசஸாmh ந பth³த⁴ெதௗ ॥ 531॥
ேயாக³th³தி⁴மலாmh க³தா மதிசா ச ³த⁴மNhட³லshதா ।
விShடபthதயராjhயேதாऽphய thவmh ஸுகா²ய மஹேத பி³ெடௗ³ஜஸ: ॥ 532॥
thவாiµதீ³ய th◌⁴’தேத³வதாதiνmh தீ³phதபமலவிஶாலேலாசநாmh ।
ஆதி³ேதா ஜநநி ஜnhநாம⁴th³ வாஸவshய ரதிராதி³ேம ரேஸ ॥ 533॥
ஆதி³மmh ரஸமநாதி³வாஸநா வாெதௗ phரத²மமnhவkh³’ணதாmh ।
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ஸmhமத³shய நிதி⁴மாதி³த³mhபதீ ேஸாऽசலthth⁴வேந தத: khரம: ॥ 534॥
jhயாயஸா தி³விஷதா³mh ராதநீ நீலகஜநயநா விலாநீ ।
யth³விஹாரமதேநாthphரேராசநmh தthஸதாமப⁴வதா³தி³ேம ரேஸ ॥ 535॥
ந thவத³mhப³ நநாநநாऽதி⁴கா நாபி நாகபதிேதாऽதி⁴க: மாnh ।
நாதி⁴கmh ச வநமshதி நnhத³நாnhநாதி³மாத³பி ரேஸாऽதி⁴ேகா ரஸாth ॥ 536॥
நாயிகா thவமஸமாநசாதா நாயக:ஸ மதாmh மபதி: ।
நnhத³நmh ச ரஸரŋhக³: ◌⁴ கத²mh மnhமத²shய ந ப⁴ேவதி³ேஹாthஸவ: ॥ 537॥
ேத³வி வாmh mh’திகைத²வ ³ரேதா ஜாசிth³க³லதி ைநவ ெயௗவநmh ।
காŋhத: பகேரா ந ³rhலப:◌⁴ கிmh ரஸ: பணேமதி³ஹாnhயதா² ॥ 538॥
விShடபshய வராஜேகஶேவ thராணபா⁴ரமகி²லmh நிதா⁴ய வாmh ।
khட³ேதாரமரராjhஞி நnhத³ேந kh³தாநி மம ஸnh ⁴தேய ॥ 539॥
யth³வாமமரராjhஞி நnhத³ேந rhவேதா ரஹ ேத³வி மnhthரணmh ।
தthர ேசnhமம kh’திrhமநாகி³யmh shபrhஶேமதி ⁴வி ேகா iν மthkh’தீ ॥ 540॥
khரnhத³நmh யதி³ மேமஹ வnhதி³ேநா நnhத³ேந விஹரேதா:ஸவிth வாmh ।
அnhதராயkh’த³தா²ph³ஜகாnhதி ேத ஸmhphரkh³’ய சரணmh மாபேய ॥ 541॥
ேயாதாமபி விேமாஹநாkh’திrhேமாஹநmh  ஷஸmhஹேதரபி ।
இnhth³ரமmhப³ரமயாmh ப³⁴வித² thவmh ரஸாrhth³ர’த³யா லஸth³ரஸmh ॥ 542॥
தி³vhயசnhத³நரஸாiνேலபைந: பாஜாதஸுமதlhபகlhபைந: ।
சாகீ³தkh’திபி⁴ச ேப⁴ேர நாகேலாகவநேத³வதாச வாmh ॥ 543॥
shவrhணதீ³ஸலஶீகேராதா: பாஜாதஸுமக³nhத⁴தா⁴ண: ।
நnhத³ேந thத³ஶேலாகராjhஞி வாmh ேகபி ேப⁴ஜுரலஸா:ஸர: ॥ 544॥
ஆத³தா⁴ ஸகலாŋhக³நாதி⁴ேக பth³மக³nhதி⁴நி ஸுதா⁴த⁴ராத⁴ேர ।
மஜுவாணி ஸுமா ஸுnhத³ thவmh ஸுேரnhth³ரஸகேலnhth³யாrhசநmh ॥ 545॥
ஆதி³ேத³வி வத³நmh தவாப⁴வth காnhதிதா⁴ம மத³நmh தி³வshபேத: ।
ஆநநாத³பி ரஸாmh’தmh கிரnhநிShkhரமmh விலதmh கலmh கி³ராmh ॥ 546॥
சாவாkh³விலதாchச நிshலphேரமவீசிசிரmh விேலாகிதmh ।
வீதாத³பி விலாஸவிரமshதா²நமlhபமலஸmh ஶுசிshதmh ॥ 547॥
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பா⁴ஸுேரnhth³ரth³’ட⁴பா³ஹுபஜேர லjhஜயா ஸஹஜயா நமnhiµகீ² ।
தth³விேலாசநவிகrhஷகாலகா பா மாmh thதி³வேலாகநாயிகா ॥ 548॥
பா⁴ரததிவிஷாத³வாரேண தthஸுதmh க³ணபதிmh kh’ேதாth³யமmh ।
ஆத³தா⁴ பமrhஜுநshதா ³rhஜநphரமத²நமா ஶசீ ॥ 549॥
சாஶph³த³கதா: kh’தீமா:ஸthகவிதி⁴ேஜா ரேதா²th³த⁴தா: ।
ஸா ஶ ◌்’ே ஸுரேமதி³நீபேதrhேநthரசிthதமத³நீ விலாநீ ॥ 550॥
॥ th’தீேயா ெமௗkhதிகமாலாபாத:³ ॥
நிrhமலபா⁴ஸாmh தி³ஶி தி³ஶி கrhதா Nhயமதீநாmh ’தி³’தி³ த⁴rhதா ।
பாலயதாnhமாமநக⁴விலாஸ: ஶkhரமயா:தத³ரஹாஸ: ॥ 551॥
Nhயசthரா iµநிஜநகீ³தா வாஸவகாnhதா th⁴வநமாதா ।
வthஸலபா⁴வாத³வ வி³நாmh பா⁴ரத⁴mh த⁴நப³லநாmh ॥ 552॥
ேகாதth³வthதவ தiνகாnhதி: rhணஸமாேத⁴shதவ ’தி³ ஶாnhதி: ।
வாஸவபா⁴ேம ப⁴க³வதி ேகா⁴ர: ஶthவிதா³ தவ ⁴ஜஸார: ॥ 553॥
ஆரய⁴தmh ஸும⁴ரதாயா ஆலய⁴தmh ஜலதி⁴ஸுதாயா: ।
வாஸவth³’Shேடshதவiµக²மph³ஜmh கிŋhkhரth³’Shேடshதவ பத³மph³ஜmh ॥ 554॥
பாத³ஸேராஜmh vh’நஹரmh ேத ேயா ப⁴ஜேத நா ஸுரபதிகாnhேத ।
தthர கடாா அயி ஶதஶshேத தshய ஸமshதmh ப⁴க³வதி ஹshேத ॥ 555॥
jhஞாபகஶkhதி: phரதிநரமshதmh காரகஶkhதி: phரதிநரஹshதmh ।
வாஸவசுshஸுkh’தப²லrhபா⁴ மமாnhத:ஸுர⁴வந: ॥ 556॥
மnhthரபராmh வச வஸnhதீ th◌⁴யாநபராmh மந லஸnhதீ ।
ப⁴khதிபராmh ’தி³ விஹரnhதீ பா⁴தி பராmhபா³ நப⁴ சரnhதீ ॥ 557॥
ேஸவகபாபphரஶமநநாமா தி³khதிெரௗக⁴phரமத²நதா⁴மா ।
உjhjhவலஶshthரா ரண⁴வி பீ⁴மா பா நதmh மாmh ஹஹயராமா ॥ 558॥
ேயாகி³நி ஶkhதிrhவிலஸ தா³nhதி: ேயாதி ஶkhதிrhவிலஸ காnhதி: ।
jhஞாநிநி ஶkhதிrhவிலஸ Sh: த⁴nhவிநி ஶkhதிrhவிலஸ th³’Sh: ॥ 559॥
ஸŋhகி³நி ஶkhதிrhவிலஸ நிth³ரா th◌⁴யாத ஶkhதிrhவிலஸ iµth³ரா ।
வாஸவகாnhேத க³க³நநிஶாnhேத பா⁴ஶ: khவ iν விப⁴வmh ேத ॥ 560॥
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யth³தி³திஜாநாmh த³மநமவkhரmh ேகஶவஹshேத விலஸதி சkhரmh ।
தthர கலா ேத ப⁴க³வதி ப⁴th³ரா காசந பா⁴ரmh வஹதி விநிth³ரா ॥ 561॥
³Shடநிஶாடphரஶமநஶீலmh யth த⁴ph◌⁴’thபதிகரஶூலmh ।
தthர மrhமேஹாmhஶshதவ ஜக³தீ³ேஶ ராஜதி கசிthபரநாேஶ ॥ 562॥
யnhநிஜேராசிkhrhததஸாரmh வாஸவஹshேத ஶiµதா³ரmh ।
தthர தவாmhேஶா விலஸதி தி³vhய: கசந பா⁴ேஸா ப⁴க³வதி ப⁴vhய: ॥ 563॥
அmhப³ரேத³ேஶ ஸுமஹதி ³phதா பŋhkhஜப³nhெதௗ⁴ விலஸதி தீ³phதா ।
ராஜ மாதrhமசிஶீதா ேவதி³kh’ஶாெநௗ khரph◌⁴’திதா ॥ 564॥
ஸூமரேஜாபி⁴rhவிதiµதா³ரmh யjhஜக³ேத³தnhnhக³க³நமபாரmh ।
தthதவேவத:³ phரவத³தி காயmh பாவநி பா⁴iνshதவ தiνேஜாऽயmh ॥ 565॥
ஈவ ைநகshதவ க²ரேதஜா: ேதऽபி ச ஸrhேவ ஜநநி தஜா: ।
உjhவலேக²டா:வத³தி காயா: பாவநி கshேத phரவத³ மாயா: ॥ 566॥
யா மமாநmh phரத²யதி ⁴: பாவநகீrhதிrhஜலநிதி⁴ேந: ।
ேஸயமபீேஶ ப⁴வதி ஸுth வாஸவஜாேய தவ ஜநதா⁴th ॥ 567॥
அŋhக³ஸகா²ேயா விரமதஸŋhகா³வShTh²ஹrhவிஷயாmh kh’தமதிப⁴ŋhகா³th ।
th◌⁴யாயத சிthேத ⁴தப⁴யபீ³ஜmh வாஸவஜாயாசரணஸேராஜmh ॥ 568॥
பாபமேஶஷmh ஸபதி³ விஹாmh ஶkhதிமநlhபாமபி பதா⁴mh ।
ேசத ஸாேதா⁴  பதmh வாஸவஜாயாபத³ஜலஜாதmh ॥ 569॥
ஈவ வnhth³யth³திph◌⁴’திேமேத⁴ காŋhதநீராNhயsh’ஜதி ேமாேக⁴ ।
நிrhமலகீrhேதshதவ ஶசி கா³நmh ஶயதி கrhmh த³த³கதா³நmh ॥ 570॥
ஆமயவீrhயாth³விக³லதி ஸாேர வதி கிசிth³ஸநக³நீேர ।
ரதி ஜnhmh தவ ஶசி நாம phராjhஞஜைநரphயக³ணிததா⁴ம ॥ 571॥
மth◌⁴யமேலாேக shயதி ஶுசிkh³ரா ராஜ நாேக விப⁴வஸமkh³ரா ।
phராணிஶேர ப⁴வ விசிthர வாஸவஜாேய விவித⁴சthர ॥ 572॥
vhேயாmhநி வshேத விநிஹதபாபmh விதலmh தவ தி³வி பmh ।
கrhமவஶாthேத ப⁴வதி ஸ ேபா⁴க:³ phராணிஶேர ப⁴க³வதி பா⁴க:³ ॥ 573॥
பா⁴ரத⁴ேம: ஶுசமபஹnhmh ேரShட²iµபாயmh நரவக³nhmh ।
வாஸவஜாேய தி³ஶ மம ³th³தி⁴mh பாவநி மாேய   th³தி⁴mh ॥ 574॥

44 sanskritdocuments.org



இnhth³ராணீஸphதஶதீ

ஸmhமத³யnhதீrh³த⁴ஜநேமதா:shவrhக³த⁴thபதிஸதிதா: ।
ெமௗkhதிகமாலா: ஶ ◌்’iΝ iνதிகrhrhப⁴khதிநிப³th³தா: ◌⁴ கவிலப⁴rh: ॥ 575॥
॥ சrhத:²ஸுiµகீ²பாத:³ ॥
அதநாkh³நிதchச²ஶிபி:◌⁴ மம ’த³யshய தம: phரப³லmh ।
அமரபதிphரமதா³ஹதmh விமலkh◌⁴’ணிphரகைரrhஹர ॥ 576॥
ஸுரnh’பேதrhத³யிதா விநதாதஶமநீ தாதைர: ।
வரகவலயth³’ŋhமம ஜநநீமவதாத³வநிmh ॥ 577॥
பதபேஸா ஜமத³kh³நிiµேநஹ ஸஹத⁴rhமசmh ⁴வேந ।
தநயநிkh’thதஶிர: கமலாmh வரமதிமாவிஶதி³nhth³ரவ: ◌⁴ ॥ 578॥
ய³லகீrhதிவிேலாபபி⁴யா ப³தவிநி³ய ’தmh கவய: ।
iµநிkh³’ணீ வத⁴ேஹகதா²தரபேத²ந ப⁴ணnhதி mh’ஷா ॥ 579॥
ந ஸுரபி⁴ரrhஜுந⁴பதிrhph◌⁴’³திலகshய ஜஹார ஸ யாmh ।
இயமmh’தாmhஶுமேநாjhஞiµகீ² பரஶுத⁴ரshய ஜநnhயநகா⁴ ॥ 580॥
அதிரத²மrhஜுந⁴பதிmh ஸஹph’தநmh ஜமத³kh³நிஸுத: ।
தி⁴ ஸ விthய விஶாலயஶா: நரபி மாதரமா’தவாnh ॥ 581॥
பரkh³’ஹவாஸகலŋhகவஶாnhநிஜkh³’ணீmh ஜமத³kh³நிiµநி: ।
ப³தவிநிஹnhமநா கலயmhshதiνப⁴வமாதி³ஶ³kh³ரமநா: ॥ 582॥
பிth’வசநாத³திப⁴khதிமதாphயஸுரவதா³thமஸுேதந ஹதாmh ।
iµநிkh³’ணீமநேக⁴திவத³mhshதவ வரேத³ऽவிஶத³mhஶ இமாmh ॥ 583॥
இத³மவிகmhphயமதிphரப³லmh phரப⁴வதி காரணமாrhயiνேத ।
iµநிkh³’ணீமநகா⁴mh ப⁴ணிmh ஶசி கலயா யதி³ மாமவிஶ: ॥ 584॥
க²லஜநகlhபித³Shடகதா²ரவணவஶாth³vhயதி²தmh ’த³யmh ।
அத² சேதऽவக³ேத விமலshmh’திவஶேதா மம யாதி iµத³mh ॥ 585॥
தவ மஹஸா விஶதா kh’பயா மம ஶசி ஸூமஶரத³mh ।
nh’பமாth’பவிthரகதா²shமரணபத²mh க³தா ஸபதி³ ॥ 586॥
வித³த⁴ராஸுரkh’thயiµெபௗ⁴ ப³ஹுல³மபி யth³kh³’ணீmh ।
ஸ iµநிரகா⁴தயத³chச²கதா²mh த³ஶரத²ஜச iµேமாச வேந ॥ 587॥
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அபி விநிkh’thதஶிரா: ஶசி ேத வரமஹஸா விஶதா ஸபதி³ ।
அலப⁴த விதமmhப³ நrh⁴வநஶுபா⁴ய iµேநshதணீ ॥ 588॥
யதி³ ஶிரஸா ரேத வ phரகடதயா விலஸnhthயஸவ: ।
யதி³’த³யmh ஸஹபா⁴தி தி⁴யா கிவ விசிthரதசதmh ॥ 589॥
பரஶுத⁴ரshய ஸவிth கலா thவயி ஹூதஸேராஜth³’ஶ: ।
ஸ ஶிர காசித³⁴th³சிரா விஶிர பீ⁴மதமா ப⁴வதி ॥ 590॥
பரஶுத⁴ேராऽrhஜுந⁴பதிmh யத³ஜயத³mhப³ தேபாऽthர தவ ।
அப⁴ஜத காரணதாமநேக⁴ வரiµநிேக³யபவிthரகேத² ॥ 591॥
ப⁴க³வதி kh’thதஶிேரா ப⁴வதீ மதி²தவதீ nh’பதீநஶுபா⁴nh ।
phரத²ந⁴வி phர³ணmh ⁴ஜேயா: பரஶுத⁴ராய விதீrhய ப³லmh ॥ 592॥
ஶுப⁴தமNhட³லrhவஸதி: பத³நதபாதகஸmhஶமநீ ।
தி³ஶ நிkh’thதஶிரா:ஶலmh மம ஸுரபாrhத²வஶkhதிகலா ॥ 593॥
நிஜஸுதரŋhக³பேதrhநிகேட kh’தவஸதிrhநதth³தி⁴க ।
த³தஶிரா: phரதேநா மம யமமேரவரஶkhதிகலா ॥ 594॥
⁴வி ததஸயநகா³nhதரேக³ ஶுப⁴தமசnhth³ரகி³ெரௗ வரதா³ ।
kh’தவஸதி:தாnhமம ஶmh ph◌⁴’³லராமஜநnhயஜரா ॥ 595॥
அவ விkh’thதஶிரா: பத³ேயாrhப⁴ஜகமநிnhth³யவிசிthரகதா² ।
தி³நகரமNhட³லமth◌⁴யkh³’ஹா ஸுரத⁴ரணீபதிஶkhதிகலா ॥ 596॥
க³க³நசராrhசிதபா³கயா பத³நதஸnhமதிேபா³தி⁴கயா ।
மம ஸததmh ஶுசிேரiΝகயா பரவதி³த³mh லமmhபி³கயா ॥ 597॥
ஶமயிiµkh³ரதமmh ³தmh phரத²யிமாthமநி³ட⁴ப³லmh ।
க³மயிமkh³ரyhத³ஶாmh shவலmh தவ சரmh³ஜமmhப³ ப⁴ேஜ ॥ 598॥
பரவஶகா³மஶிேவந vh’தாmh ப⁴ரதத⁴ராmh பபாமாmh ।
பமதிவாkhkhயமாதiνதாth³க³ணபதிமph◌⁴ரஹயphரமதா³ ॥ 599॥
க³ணபதிேத³வமrhமேஹாmhஶஜுேஷா க³ணபதிநாமகவிphரகேவ: ।
ஸுரபதிவஸகீ²ஶ ◌்’iΝயாth³த³ஶஶதபthரiµகீ²ஸுiµகீ:² ॥ 600॥
॥ ஷShட²mh thைரShப⁴mh ஶதகmh ஸமாphதmh ॥
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॥ அத²ஸphதமmh ஜாக³தmh ஶதகmh ॥
॥ phரத²ேமா th³தவிலmhபி³தபாத:³ ॥
ஸுரமரமணshய விலாநீ ஜலசரth◌⁴வஜவிததா³யிநீ ।
ஹர ேபா³த⁴th³’கா³வரணmh தேமா ’த³யக³mh ஹேதந ேதந ேம ॥ 601॥
நமத³மrhthயகிடkh’ைத: கிண: கமட²ph’Shட²நிேப⁴ phரபேத³ऽŋhகிதா ।
ப⁴ேநா ஶசீ ப⁴ரதேதrhvh’நஜாலமஜாலமகmhபநmh ॥ 602॥
அதிதராmh நதபாலநேலாலயா வி³த⁴நாத²மேநாஹரலயா ।
கிiµகீ²iµக²ஶkhthபvhயயா விதி³தயாதி³தயா க³திமாநஹmh ॥ 603॥
க⁴நரNhயமதா³பஹேராசிஷா வநஹாநநயாऽவநத³யா ।
க³திமதி³nhth³ரமேநாரத²நாத²யா ⁴வநேமவ ந ேம லமாthரகmh ॥ 604॥
தiνஷு வாமநrhதித⁴ேர விெபௗ⁴ தமiνயாச விராஜதி வாமநீ ।
ஶரணவாநநயாmhபி³கயா லஸth கணயாऽணயா பத³ேயாரஹmh ॥ 605॥
ஸக ஶலmh மம ேரiΝகாதiνரஜா தiνதா³தி³ேதா யத: ।
தி⁴ iµநிrhவித³ெதௗ⁴ பரஶுmh த³த⁴jhஜநபதீநபதீvhர⁴ஜாமதா³nh ॥ 606॥
ஸுஜநஶthரமாதி² க⁴நth◌⁴வநி: ஶசி ஸராthசரshதவ ேதஜஸா ।
ஜநநி ராமஸேஹாத³ரஸாயகmh phரவிஶதாऽவிஶதாத³தி⁴ெகௗஜஸா ॥ 607॥
தவ மஹ:கலயாப³லமாphதயா ஜநநி ஶுmhப⁴நிஶுmhப⁴மத³chசி²தா³ ।
ஜக³த³ரயத ேகா³பேலஶிshதiνஜயாऽiνஜயாrhஜுநஸாரேத:² ॥ 608॥
ந விநிபயிmh phரப³⁴வ யாmh கவிஜேநா விவித⁴mh கத²யnhநபி ।
iµநி’த³mh³ஜெஸௗத⁴தேலnhதி³ரா ஜயதி ஸா யதிஸா⁴ஜநாவநீ ॥ 609॥
இமமயி thதி³ேவவ கlhகிநmh ஷமேபாய ஸவிth விேலாகிைத: ।
ஸுரபேதrhth³விஷேதாऽக⁴வேதா லஸnh மத³நைகரவைகரவேலாசேந ॥ 610॥
shமரத³மrhthயnh’பாலவிலாநீmh phரப³லபாதகபீ⁴திவிநாஶிநீmh ।
phரவணயாnhதரநnhயதி⁴யா லஸth³விநயயாநயயாமவதீrhமந: ॥ 611॥
ப⁴க³வதீக³க³நshத²லசாணீ ஜயதி ஸŋhக³ரரŋhக³விஹாணீ ।
ஸுkh’தஶthமதிph◌⁴ரமகாணீ ஹஹயாஹயாதி³விதா³ணீ ॥ 612॥
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ஶரணவாநஹமrhஜுநஹாஸயா ⁴வந⁴பதிஹாவிலாஸயா ।
தி³வி ேலாமஜயா த⁴வளாசேல கி³ஜயாऽஜயாவிதேத³வயா ॥ 613॥
சரணேயாrhth◌⁴’தயா விஜயாமேஹ வயமேஶஷஜக³nhnh’பஜாயயா ।
தி³வி ேலாமஜயா த⁴வளாசேல நக³ஜயா க³ஜயாநவிலாஸயா ॥ 614॥
அவதா⁴ய விதா⁴ய ³தா⁴தி⁴பmh ப⁴ஜாப³லபீ⁴ஷணமாஷு ।
ந ப⁴வதீ ஶசி க³chச²தி ³rhக³த: khவசந காசந காதரதீ⁴வ ॥ 615॥
ஸபதி³ மாநஸைத⁴rhய’ேதா ஜக³jhஜநநி வjhரதேநாrhjhவதாrhசிஷ: ।
அஜேந phரத²மmh தவ வீயா ஸுரபேதரபேதஜ வி khரம: ॥ 616॥
ந மநேநாசிதமshதி பரmh nh’mh வி³த⁴ராஜவ⁴பத³பth³மத: ।
ஜக³தி த³rhஶநேயாkh³யஹாபரmh ந ரமணீ ரமணீயiµகா²ph³ஜத: ॥ 617॥
ஶரணவாநஹமsh ராதநphரமத³யா iµநிேக³யசthரயா ।
shவப³லசாதநாகஜக³nhநேபா⁴ வஸுத⁴யா ஸுத⁴யா ஸுரராTh³th³’ஶாmh ॥ 618॥
அயமஹmh க³திமாநதிஶாnhதயா thதி³வ⁴பதிphயகாnhதயா ।
மந ெமௗநிஜைநரதிப⁴khதிேதா நிதயா தயா ஸுkh’தாthமநாmh ॥ 619॥
விநயத:shதயா க³மயாmhயஹmh ஜநிமதாmh ஜநயிth நிஶாshthவயா ।
phரsh’தயா லNhட³த⁴நஜயாth³th◌⁴’தததததநேவக³யா ॥ 620॥
ஸkh’த³ேமாக⁴ஸரshவதிஸா⁴தீ⁴ ’த³யேவth³யபதா³mh³ஜெஸௗShட²ேவ ।
மம ஶிவmh ஸுமந: ph’தி²வீபேத:ஸுவத³ேந வத³ ேநthரலஸth³த³ேய ॥ 621॥
³ரவகா³ஹபேத² பதிதmh சிராjhஜநநி க³mhயவிேலாகநலாலஸmh ।
shவயமமrhthயnh’பாலமேநாரேம ஸுநயேந நயேநயமmh ஜநmh ॥ 622॥
அவ ந:shவயேமவ பnh விபth³விமத²நாய விதா⁴ய ³ேத⁴வ ।
ஸகலமrhமஸுவீதத³ைய: பைரrhவிநிஹதாநிஹ தாபவத: ஶசீ ॥ 623॥
ஸுரத⁴ராபதிவிதநாத²யா shவஜநநதிரணகrhமணி ।
பதேமா ஜந ஏஷ விதீ⁴யதாஹ தயா ஹதயா  ஸஹயா ॥ 624॥
க³ணபேத: ஶ ◌்’iΝயாதி³மiµjhவலmh th³தவிலmhபி³தvh’thதக³ணmh ஶசீ ।
ஸலராஶிஸுதாப⁴வநீப⁴வth³⁴வநபாவநபாத³ஸேராஹா ॥ 625॥
॥ th³விதீேயா ஜேலாth³த⁴தக³திபாத:³ ॥
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ஹthஸு பத: phரஸாத³மதி⁴கmh த³தா⁴நமமலthவிஷாmh phரஸரண: ।
மேஹnhth³ரமலாவிலாஸஹதmh மத³nhதரதேமா ⁴ேநா விததmh ॥ 626॥
phரஸூshthஜக³த: phயா மக⁴வத: kh’பாகதயா கடாகலயா ।
நிதாnhதமக³ேதrhவிNh²தமேதrh⁴ேநா ப⁴ரதேதரஶலmh ॥ 627॥
ரா ஶசி மதிshthவஶிரேதா² நப⁴shதiνதா ph’த²ŋhமதிமதீ ।
அநnhதரம: ◌⁴ ஸேராஜநயநா தiν:ஸுரபேதrhவிேலாசநஸுதா⁴ ॥ 628॥
பரthர வி³ஸேதாऽ தி⁴ஷ நப⁴shதiνஹ phரபசமவ ।
அ shவரப³லா phயா ஸுரபேதயthதவ ஶசி shவபகத²நmh ॥ 629॥
phரஜாபதிபேத³ ராணேஷ shmh’தா thவமதி³தி:ஸுராஸுரiνேத ।
ஜநாrhத³நபேத³ ரமா பரேம ஸதா³ஶிவபேத³ ஶிவா thவமஜேர ॥ 630॥
உஷா இநபேத³shவதா⁴ऽநலபேத³ ரnhத³ரபேத³ thவவ ஶசீ ।
யதா² சிவி:³ பதா³நி கவயசிைதச சிதிமாnhவாmh’ஜுகி³ரா ॥ 631॥
அேமயமமலmh ராணஷmh ததீ³யவிப⁴வாபி⁴தா⁴யிபி⁴ேம ।
வத³nhதி கவய: பைத³rhப³ஹுவிைத⁴shதைத²வ ப⁴வதீmh தேதா மதபி⁴தா:³ ॥ 632॥
நப⁴ச பவந:shவரச பரமshதchச விததா பதிச மஹஸாmh ।
ஸுதா⁴mhஶுரநேலா ஜலmh ச ph’தி²வீ ஸவிth வேயாrhவி⁴திபட ॥ 633॥
அபாரப³ஹுலphரேமாத³லஹ ஸத: கிலசிதி: பரthர விததா ।
நrhவியதி³த³mh பthய நிகி²லmh ஜக³nhதி த³த⁴தீ பரா விஜயேத ॥ 634॥
ந யth³யபி பராthபேர நப⁴ ேத ஸேராஜநயநா வ: ph’த²க³ேஜ ।
ததா²பி நமதாmh மதீரiνஸரnhthயேமயவிப⁴ேவ த³தா⁴ ச த: ॥ 635॥
ஸஹ th⁴வநphரபாலநkh’தா ஸமshதமதாmh க³ணshய வி⁴நா ।
ஸதா³ ஶஶிiµகீ² ஶரph◌⁴’த³ஜா ஜக³thய³ேத ஶசீ விஜயேத ॥ 636॥
லmh ப³ஹுபி⁴த³mh ப³லmh ந ⁴ஜேயா: கத²mh iν விபத³shதேரம ப⁴ரதா: ।
ஸமrhத²ம⁴நா விபth³வி⁴தேய தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 637॥
ஸமshதமபி ச shவேத³ஶவி³ஷாmh விதா⁴நபடலmh ப³⁴வ விப²லmh ।
அபா⁴kh³யத³மநமmh தத³⁴நா தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 638॥
நிேஜா மம ஜேநா நிதாnhதமக³திrhந ப⁴ரேணऽphயயmh phரப⁴வதி ।
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மேஹவ kh’பாமரnhத³ம⁴நா தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 639॥
அth³’Shடகநகmh லmh மம சிராnhநிராத⁴த³mh நிராஶமபி⁴த: ।
shவபா⁴வத இவ phரப³th³த⁴மப⁴வthதவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 640॥
அவீரசதmh விபாலககத²mh நிராrhஷவிப⁴வmh சிராnhமம லmh ।
இத³mh மம மேநா நிkh’nhததி iµஹுshதவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 641॥
சிராthshmh’திபதா²த³பி chதமேஜ தேபாப³லப⁴வmh தமாrhஷவிப⁴வmh ।
shவேத³ஶம⁴நா நrhக³மயிmh தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 642॥
ஹதmh ச விஹதmh ⁴தmh ச வி⁴தmh த³nhதமபி⁴ேதா விஶிShடகேண ।
இமmh shவவிஷயmh ஶிவmh க³மயிmh தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 643॥
யாய ஸுkh’தth³விஷாmh விஹரதாmh ஶிவாய ச ஸதாmh phரபசஸு’தா³mh ।
நிஜshய மநேஸா ப³லாய ச பேர தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 644॥
ஜயthஸு ஸுkh’தmh th³விஷthஸு பத:ஸதாமபி ேல ப³ேலந ரேத ।
க²லphயேக³ கெலௗ பணேத தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 645॥
அபா⁴தி ஸுkh’ேத நி³ட⁴விப⁴ேவ விபா⁴தி ³ேத ப²லாநி தி³ஶதி ।
விதா⁴நவிகேல மநshயப⁴யேத³ தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 646॥
பெடௗ phரதிப⁴ேட க³ேத³ phரதிப⁴ேய நதாவநவிதா⁴வதீவ நிணmh ।
ஸுபrhவ⁴வநதீஶத³யிேத தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 647॥
அமrhthயபடகிடமணிபா⁴⁴ஜŋhக³கிரணmh நிதாnhதமணmh ।
விபthதித³மநmh தம: phரஶமநmh தவாmhப³ சரணmh vhரஜா ஶரணmh ॥ 648॥
விநShடவிப⁴வாமாmh நரபி யாவிலதாmh விதா⁴மஜேர ।
shவஜnhமph’தி²வீmh shவஶத³யிேத தி³ேஶrhக³ணபேத: கராய பதாmh ॥ 649॥
ஸுபrhவவஸுதா⁴தி⁴நாத²ஸுth³’ேஶா ஜேலாth³த⁴தக³திshதேவாऽயமநக:◌⁴ ।
kh’திrhக³ணபேத: கேரா வி⁴திmh ப⁴யshய ப⁴ரதமாதலஜுஷாmh ॥ 650॥
॥ th’தீய: phரதாரபாத:³ ॥
உதி³தmh மேஹnhth³ரமலாவத³ேந phரsh’தmh கைரrhதி³ஶி தி³ஶி phர³ண: ।
அதmh தம: phரஶமயth³யநாmh ஹதmh கேரா மம ⁴ ஶிவmh ॥ 651॥
ப⁴ரதேதshதிரமாஶு ஹரthவசாkh’தவிேமாஹமேத: ।
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ரவிலேதாऽphயதி⁴கமmhஶுமதீ பவிபாணிசிthதத³யிதா வநிதா ॥ 652॥
ஶஶிலஶீதலகடாஸுதா⁴ தrhகேகாசிபாத³கா³ ।
’தி³ ேம விபா⁴ iµநிேக³ய³ வி³ேத⁴nhth³ரசிthதரமணீ தணீ ॥ 653॥
கமநீயதீ³phதஸுமாரதiνrhமநநீயபாவநபதா³mh³ஹா ।
வித³தா⁴ ேம ஶிவமஸth³விiµகீ² வி³ேத⁴nhth³ரவிதஸகீ²ஸுiµகீ² ॥ 654॥
அiνமாநட⁴பிth’வாkhயவஶாthதநேயந ேத³வி விநிkh’thதஶிரா: ।
தவ ேரiΝகா விலதா கலயா க³ணநீயஶkhதிரப⁴வth³த³ஶஸு ॥ 655॥
ஸகலாமயphரஶமநmh ³தயகாகாŋhதகரmh ச ப⁴ேவth ।
ஸுரஸுnhத³ ஜநஸமrhசதேயாrh’தி³ ேரiΝகாசரணேயா: கரணmh ॥ 656॥
விநிஹnhதி பாபபடலmh shமரth³வி⁴ேநாதி ேராக³நிவஹmh ப⁴ஜநாth ।
வித³கா⁴தி வாசி²ததப²லmh shதவநாnhமiνஜshய ராமஜநநீ சரணmh ॥ 657॥
ஶரணmh vhரஜா நவரvhயணmh சரணmh தவாmhப³ nh’பஜாதிேபா: ।
ப⁴ரதேதரவநத: phரத²மmh மரணmh மேமஹ ந ப⁴வthவத⁴மmh ॥ 658॥
shமரணmh சிராத³விரதmh வித³த⁴chசரணshய ேத தணபா⁴iνச: ।
அயமsh ராமஜநயிthப:ஸுரகாrhயமாrhயவிiνேத சmh ॥ 659॥
அவ பா⁴ரததிமேமாக⁴த³ேய கரணmh ப⁴வthவிஹ தைவஷ ஜந: ।
நிஜேயா:ஸவிth சரmh³ஜேயாrhந விஹாமrhஹ சிராth³ப⁴ஜகmh ॥ 660॥
அவிஶshthவnhth³ரத³யிேத கிலதாமபி யjhஞேஸநதநயாmh கலயா ।
அநக⁴vhரதாஸு கவய: phரத²மாmh phரவத³nhதி யாmh ப³ஹுலவnhth³ய³mh ॥ 661॥
⁴வி பா⁴ரதmh பட²தி ய:ஸுkh’தீ கஷmh ⁴ேநாதி ஸகலmh கில ஸ: ।
இயமmhப³ ஶkhதிலராjhஞி தவ th³பத³shய நnhதி³நி கதா²மமா ॥ 662॥
அபி⁴மnhமாதரமநlhப³மதிலŋhkh◌⁴ய ைசத ஹrhப⁴வதீmh ।
அதிெஸௗ’ேத³ந யதி³ஹாrhயiνேத தவ ேஹTh³யதமஶkhதிகலா ॥ 663॥
kh³’ஹகாrhயதnhthரசரா kh³’ணீ ஸகnhth³யாmh’தஜ² ரமணீ ।
வரநீதிமாrhக³கத²ேந ஸசிேவாऽphயப⁴வshthவமmhப³ வmhஶph◌⁴’தாmh ॥ 664॥
ந தி⁴Sh²ரshய வரேகா⁴ரதேபா ந த⁴நஜயshய ப பா³ஹுப³லmh ।
அஸŋhயmh kh’தவதீ ப³ஹுலmh தவ ேவணிகாऽபசதா ப²ணிநீ ॥ 665॥
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அதாபி காnhதிவஸதிrhமஹதீ வநிதாஜநshய ச விேமாஹக ।
ஶலmh மமாph◌⁴ரபதிஶkhதிகலா th³பத³தீnhth³ர³தா தி³ஶ ॥ 666॥
ஶிரஸா ஸமshதஜநபாபப⁴ரmh வஹேதா ப⁴வாய ⁴வி யாமvh’ேth ।
அமராதி⁴ப: பதிதபாவநி தாmh ⁴வி கnhயகாmh தவ விேவஶ கலா ॥ 667॥
கலயா தவாதிப³லயா கதா ஷshய ேயாக³மகி²லாmhப³ விநா ।
அகி²ேலவரphரதேதஜ இயmh ஸுதஜnhமேந கில த³தா⁴வநகா⁴ ॥ 668॥
ஸுரரகshய மத³யிth th³’ஶாmh நரரகshய ஜநயிth பேர ।
லரய kh’த³th³தி⁴மmh  த³மth³⁴தபவிthரகேத² ॥ 669॥
iµiµ:ேல மம ஸுபrhவபேதshதவ சாபி⁴ேத⁴யஹ மnhத³தி⁴ய: ।
அபராத⁴ேமதமதிேகா⁴ரதரmh ஜநநி மshவ மம வீய iµக²mh ॥ 670॥
இஹ ஶாரேத³தி யதிபி⁴rhவிiνதா phரதி²தா ஸுேரவரமேநாத³யிதா ।
⁴வி பா⁴தி கீrhதிவஷா ஶசி யா ஸுகதா²பி ஸா தவ ஸவிth கலா ॥ 671॥
அசேலவரத³வஸேதshதபேதா iµேநrhக³ணபேத:ஶலmh ।
விவிதா⁴வதாரவிலஸchசதா விதேநா ஸா வி³த⁴ராTh³வநிதா ॥ 672॥
அசலshய வரகnhத³ரயா phரதிேகா⁴தmh கஷஹா யஶ: ।
வி³தா⁴தி⁴நாத²ரமணீ ஶ ◌்’iΝயாth³க³ணநாத²கீ³தமதிசாநிஜmh ॥ 673॥
ப⁴ரதேத: ஶுப⁴விதா⁴யிஷு ஸா வி³த⁴தீஶத³யிதா த³யயா ।
த⁴நஶkhதிப³nh⁴ப³லநமபி phரத²மmh கேரா க³ணநாத²iµநிmh ॥ 674॥
iµதி³தாமா வித³த⁴ phரமதா³mh thதி³வாதி⁴பshய நிணரவmh ।
அதphரகாஶ³ணஶkhதிமஜாmh phரதாரா:ஸுகவி⁴பேத: ॥ 675॥
॥ சrhத²shதாமரஸபாத:³ ॥
தி³ஶ ஶிவmh மம சnhth³ரவலshதிரஸஹநிவாரணத³: ।
kh’தக³திேராத⁴கபாதகநாஶ:ஸுரத⁴ரணீஶவ⁴shதேலஶ: ॥ 676॥
அவிதி³தமாrhக³தயாதிவிஷNhmh க³திமபஹாய சிராய நிஷNhmh ।
ப⁴ரதத⁴ராமநிேமஷத⁴ரth பதிkh³’ணீ பபா ஸவிth ॥ 677॥
⁴வநத³mh ப⁴வத: கில rhவmh யத³மலபமநாkh’திஸrhவmh ।
phரkh’தியmh தாத³த³th³ராமதிமதிஶாததராmh மம ப⁴th³ரா ॥ 678॥
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sh’ஜதி ஜக³nhதி விெபௗ⁴ பரேம யா ஸுப³ஹுலஶkhதிரராஜத மாயா ।
phரதி³ஶ ஸா மம கசந ேயாக³mh ஜ²தி நிராkh’தமாநஸேராக³mh ॥ 679॥
phரதிவிஷயmh விkh’தீதர ஸthதா விலஸதி யா மதிமth³பி⁴பாthதா ।
இயமநகா⁴ பபாதஜாதிmh விதர ேம விவிதா⁴mh ச வி⁴திmh ॥ 680॥
phரதிவிஷயkh³ரஹணmh பதாமதிரகி²லshய ஜநshய ச மாதா ।
மம வித³தா⁴ ஶுப⁴mh ஶுப⁴நாமா thதி³வநிவாநேரவரராமா ॥ 681॥
க³க³நதiνrhஜக³ேதா விலshய phர⁴பத³மkh³ரyhதா ஸகலshய ।
phரதிஜநேத³ஹமஜா phரவஹnhதீ மம ’தி³ நnhத³ ஸா விஹரnhதீ ॥ 682॥
பலNhட³த⁴நஜயகீலா ஸiµதி³தஹாrhத³விபா⁴கரலா ।
th³தஶிர இnh³கலாmh’ததா⁴ரா ஜநமவதாnhநிஜப⁴khதiµதா³ரா ॥ 683॥
விஷயஸமாkh’திரthர ரshதாth³விமலதமா கில தthர பரshதாth ।
⁴வநமயீ ⁴வநாchச விப⁴khதாமதிரநகா⁴ऽவ மாமதிஶkhதா ॥ 684॥
விஷயபkh³ரஹேணShவதிஸkhதா விஷயவி⁴திஷு காபி விவிkhதா ।
அகி²லபேதrhமயி தீ³vhய ஶkhதிrhவிமலதமா வி⁴ேததரஶkhதி: ॥ 685॥
th³’ஶி th³’ஶி பா⁴தி யதீ³யமபாபmh தி³ஶி தி³ஶி க³nhth’ ச ேவthth’ ச பmh ।
ப⁴வ ஶிவாய மேமயமநிnhth³யா ⁴வநபேதrhkh³’ணீ iµநிவnhth³யா ॥ 686॥
ஜட³லNhட³த³ஷு ஶயாநா ³த⁴லவநிஷு ⁴விபா⁴நா ।
ஹஹயஶkhதிரேமயசthர மம ஶலmh வித³தா⁴ பவிthர ॥ 687॥
த³ஹரக³தாகி²லமாகலயnhதீ th³வித³லக³தா ஸகலmh விநயnhதீ ।
த³ஶஶதபthரக³தா மத³யnhதீ ப⁴வ மயீnhth³ரவ⁴rhவிலஸnhதீ ॥ 688॥
kh³’ஹக³ளீய ஆதக³mhயா பத³கமலth³விதயீ ப³ஹுரmhயா ।
மம ’தி³ பா⁴thவவிNh²தயாநா ஹஸுth³’ஶshதணபா⁴நா ॥ 689॥
உப ததா லNhட³நிஶாnhதாjhjhவதத⁴நஜயதீ³தி⁴திகாnhதாth ।
ஹஹயஶkhதியmh மம Shடா th³ரவய மshதகசnhth³ரம³Shடா ॥ 690॥
நப⁴ விராஜதி யா பரஶkhதிrhமம ’தி³ ராஜதி யா வரஶkhதி: ।
உப⁴யத³mh தmh ப³ஹுவீrhயmh ப⁴வ ஸுக²mh மம ஸாதி⁴தகாrhயmh ॥ 691॥
th⁴வந⁴பேத: phயேயாஷா thமலஹ ஸுரவிShடப⁴ஷா ।
மம விதேநா மேநாரத²ேபாஷmh ³தவிபthதிதேதரபி ேஶாஷmh ॥ 692॥
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பவநஜக³thphர⁴பாவநrhதிrhஜலத⁴ரசாலநவிதகீrhதி: ।
மம ஶலாய ப⁴வthவபீ⁴மா ஜநநவதாmh ஜநநீ ப³ஹுதா⁴மா ॥ 693॥
மம ஸுரராஜவ⁴கலேயாkh³ரா க²லஜந⁴நநஶkhதநகா²kh³ரா ।
த³மய kh’thதஶிரா: கஷாணி phரகடப³லா ’த³யshய விஷாணி ॥ 694॥
ஶிவ⁴கலயா பShடா ³த⁴iνதஸnhiνணஜாலவிஶிShடா ।
மம பேதா விலஸth³விப⁴வாநி th³பத³ஸுதா வித³தா⁴ ஶிவாநி ॥ 695॥
ஸுரஜநராTh³த³யிதாmhஶவிதீ³phேத பத³கமலாதஸா⁴ஜநாphேத ।
³தவஶாத³பி⁴ேதா க³தபா⁴ஸmh மiνஜமாரஜநnhயவதா³ஸmh ॥ 696॥
அமரநேரவரமnhதி³ரேநth ஸுமஶரவநஸுnhத³ரகா³th ।
ப⁴வ ஶசீ விததshவயஶshஸு phரதிப²தா க³ணநாத²வசshஸு ॥ 697॥
விகஸ ேம ’த³யmh ஜலஜாதmh விலஸ தthர ஶசீshதிகீ³தmh ।
sh²ர ஸமshதேஹphதவsh phரதி²ததமmh மம பாடவமsh ॥ 698॥
 கரஸkhதநிே வசநபதா²திக³ஸnhiνணலே ।
ஶசி நரmhஹஜமாதகீ³தmh ப⁴ரதத⁴ராமவிmh பேமதmh ॥ 699॥
ஸுலததாமரைஸ: phரஸமாphதmh வரiνதிப³nhத⁴மmh ரவphதmh ।
ஜநநி நிஶmhய ஸுth³த⁴மேஶஷmh ஹலலேந மம rhவபி⁴லாஷmh ॥ 700॥
॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய நரmhஹஸூேநா:
க³ணபேத: kh’ெதௗ இnhth³ராணீஸphதஶதீ ஸமாphதா ॥
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