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Shri Shaktimahimna or Shri Tripuramahimna stotram

ஶkhதிமmhந அத²வா thராமmhநshேதாthரmh

மாதshேத மமா வkhmh ஶிேவநாபி ந ஶkhயேத ।
ப⁴khthயாஹmh shேதாchசா² phரத³ மம ஸrhவதா³ ॥ 1॥
மாதshthேர பராthபரதேர ேத³வி thேலாகீமஹா-
ெஸௗnhத³rhயாrhணவ-மnhத²ேநாth³ப⁴வஸுதா⁴-phராrhய-வrhேjhjhவலmh ।
உth³யth³பா⁴iνஸஹshரதநஜபாShபphரப⁴mh ேத வ:
shவாnhேத ேம sh²ர thேகாணநிலயmh jhேயாதிrhமயmh வாŋhமயmh ॥ 2॥
ஆதி³ாnhத ஸமshத-வrhண-ஸுமணி-phேராேத விதாநphரேப⁴
ph³ரமாதி³-phரதிமாபி⁴கீத-ஷடா³தா⁴ராph³ஜ-கோnhநேத ।
ph³ரமாNhடா³ph³ஜ மஹாஸேந ஜநநி ேத rhதிmh ப⁴ேஜ சிnhமயீmh
ெஸௗஷுmhநாயத-பீதபŋhகஜ-மஹாமth◌⁴ய-thேகாணshதி²தாmh ॥ 3॥
யா பா³ேலnh³ தி³வாகராம⁴ரா யா ரkhதபth³மாஸநா
ரthநாகlhப-விராதாŋhக³-லதிகா rhேணnh³வkhthேராjhjhவலா ।
ஆshthரkhsh’ணி-பாஶ-shதக-கரா யா பா³லபா⁴iνphரபா⁴
தாmh ேத³வீmh thராmh ஶிவmh ’தி³ ப⁴ேஜऽபீ⁴Shடாrhத²th³த⁴ைய ஸதா³ ॥ 4॥
வnhேத³ வாkh³ப⁴வைமnhத³வாthம-ஸth³’ஶmh ேவதா³தி³-விth³யா-கி³ேரா
பா⁴ஶா ேத³ஶஸiµth³ப⁴வா: பஶுக³தாச²nhதா³mh ஸphதshவராnh ।
தாலாnh பசமஹாth◌⁴வநீnh phரகடயthயாthமphரகாேஶந யth
தth³பீ³ஜmh பத³வாkhய-மாந-ஜநகmh மாth’ேக ேத பரmh ॥ 5॥
thைரேலாkhயsh²ட-மnhthர-தnhthர-மமா shவாthேமாkhதி-பmh விநா
யth³பீ³ஜmh vhயவஹாரஜாலமகி²லmh நாshthேயவ மாதshதவ ।
தjhஜாphய-shமரண-phரஸkhத-ஸுமதி:ஸrhவjhஞதாmh phராphய க:
ஶph³த³ph³ரமநிவாஸ⁴தவத³ேநா ேநnhth³ராதி³பி: ◌⁴ shபrhத⁴ேத ॥ 6॥
மாthரா யாऽthர விராஜேதऽதிவிஶதா³ தாமShடதா⁴ மாth’காmh
ஶkhதிmh Nhட³நீmh சrhவித⁴தiνmh யshதththவவிnhமnhயேத ।
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ஶkhதிமmhந அத²வா thராமmhநshேதாthரmh

ேஸாऽவிth³யாகி²லஜnhம-கrhம-³தாரNhயmh phரேபா³தா⁴kh³நிநா
ப⁴shkh’thய விகlhபஜால-ரேதா மாத: பத³mh தீth³vhரேஜth ॥ 7॥
தthேத மth◌⁴யம-பீ³ஜமmhப³ கலயாmhயதி³thயவrhணmh khயா-
jhஞாேநchசா²தி³மநnhதஶkhதி-விப⁴வ-vhயkhதிmh vhயநkhதி sh²டmh ।
உthபதி-shதி²தி-கlhப-கlhபித-தiν shவாthமphரபா⁴ேவந யth
காmhயmh ph³ரமஹவராதி³-வி³ைத:◌⁴ காமmh khயாேயாைத: ॥ 8॥
காமாnh காரணதாmh க³தாnh அக³ணிதாnh காrhைய-ரநnhைத-rhம-

iµkh²ைய:ஸrhவமேநாக³ைத-ரதி⁴க³தாnh மாைநரேநைக:sh²Thmh ।
காமkhேராத⁴-ஸேலாப⁴ேமாஹ-மத³மாதஸrhயா-ஷThகmh ச யth
பீ³ஜmh ph◌⁴ராஜயதி phரெணௗ தத³ஹmh ேத ஸா⁴ காேமவ ॥ 9॥

யth³ப⁴khதாகி²ல-காம-ரணசண-shவாthமphரபா⁴வmh மஹா-
ஜாTh³யth◌⁴வாnhத-விதா³ரணக-தரணிjhேயாதி: phரேபா³த⁴phரத³mh ।
யth³ேவேத³ஷு ச கீ³யேத திiµக²mh மாthராthரேயேதி
விth³ேய தவ ஸrhவராஜ-வஶkh’th தthகாமராஜmh ப⁴ேஜ ॥ 10॥
யthேத ேத³வி th’தீயபீ³ஜ-மநலjhவாலாவ-ஸnhநிப⁴mh
ஸrhவாதா⁴ர-யபீ³ஜ-மபரph³ரமாபி⁴தா⁴-ஶph³தி³தmh ।
rhத⁴nhயாnhத-விஸrhக³-⁴தமெஹௗகாராthமகmh தthபரmh
ஸrhவிth³பமநnhய-lhய மம shவாnhேத மம th³ேயாததாmh ॥ 11॥

ஸrhவ ஸrhவத ஏவ ஸrhக³ஸமேய காrhேயnhth³யாNhயnhதரா
தthதth³தி³vhய-’க-கrhமபி⁴யmh ஸmhvhயவாநா பரா ।
வாக³rhத²-vhயவஹார-காரணதiν: ஶkhதி-rhஜக³th³பிணீ
யth³பீ³ஜாthமகதாmh க³தா தவ ஶிேவ தnhெநௗ பீ³ஜmh பரmh ॥ 12॥
அkh³நீnh³-th³மணி-phரப⁴ஜந-த⁴ரா-நீராnhதர-shதா²யிநீ
ஶkhதிrhph³ரமஹஶ-வாஸவ-iµகா²மrhthயாஸுராthம-shதி²தா ।
sh’Shடshதா²வரஜŋhக³ம-shதி²த-மஹா-ைசதnhயபா ச யா
யth³பீ³ஜshமரேணந ைஸவ ப⁴வதீ phரா³rhப⁴வthயmhபி³ேக ॥ 13॥

shவாthம விதாஜவிShiΝ மக⁴வ ரணகvhரதmh
ஸth³விth³யா-கவிதா-விலாஸலஹ-கlhேலாநீ-தீ³பகmh ।
பீ³ஜmh யth th³ணphரvh’தி-ஜநகmh ph³ரேமதி யth³ேயாகி³ந:
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ஶாnhதா:ஸthயiµபாஸேத ததி³ஹ ேத சிthேத த³ேத⁴ பேர ॥ 14॥

ஏைககmh தவ மாth’ேக பரதரmh ஸmhேயாகி³ வாऽேயாகி³ வா
விth³யாதி³phரகட-phரப⁴வ-ஜநகmh ஜாTh³யாnhth◌⁴காராபஹாmh ।
யnhநிShடா²ச மேஹாthபலாஸந-மஹாவிShiΝ-phரஹnhநாrhத³ேயா
ேத³வா:shேவஷு விதி⁴Shவநnhத-மம-sh²rhதிmh த³த⁴thேயவ தth ॥ 15॥
இthத²mh thNhயபி ல-வாkh³ப⁴வ-மஹா-காமராஜ sh²ர-
chச²khththயாkh²யாநி ச:- திphரகதாnhthkh’Shட-டாநி ேத ।
⁴தrh தி ஸŋhkh²ய-வrhண-விதி³தாnhயாரkhதகாnhேத ஶிேவ
ேயா ஜாநாதி ஸ ஏவ ஸrhவஜக³தாmh-shதி²தி-th◌⁴வmhஸkh’th ॥ 16॥

ph³ரமா ேயாநி-ரமா-ஸுேரவர-ஸு’lhlhேரக²பி⁴khthைதshததா²
மாrhதாNhேட³nh³-மேநாஜ-ஹmhஸ-வஸுதா⁴-மாயாபி⁴thதைத: ।
ேஸாமாmh⁴-தி-ஶkhதிபி:◌⁴ phரகைத-rhபா³ŋhக³ேவைத:³ khரமாth³
வrhண:ஶிவேத³ஶிேகந விதி³தாmh விth³யாmh தவாmhபா³ரேய ॥ 17॥

நிthயmh யshதவ மாth’கார ஸகீ²mh ெஸௗபா⁴kh³யவிth³யாmh ஜேபth
ஸmhjhயாகி²ல சkhரராஜநிலயாmh ஸாயnhதநாkh³நி phரபா⁴mh ।
காமாkh²யmh ஶிவநாமதththவiµப⁴யmh vhயாphயாthmhநா ஸrhவேதா
தீ³vhயாnhதீ-ஹ தshய th³தி⁴-ரசிராth shயாth thவthshவைபகதா ॥ 18॥
காvhையrhவா ப²ைத: கிமlhபவி³ஷாmh ேஜா⁴Shயமாண: ந:
கிmh ைத-rhvhயாகரணrhவிேவா³தி⁴ஷயா கிmh வாபி⁴தா⁴நயா ।
ஏைதரmhப³ ந ேபா³ப⁴வீதி ஸுகவி-shதாவthதவ மேதா:
யாவnhநாiνஸஸதி ஸரணிmh பாதா³ph³ஜேயா: பாவநீmh ॥ 19॥
ேக³ஹmh நாகதி க³rhவித: phரவணதி shthஸŋhக³ேமா ேமாதி
th³ேவ thரதி பாதகmh ஸுkh’ததி மாவlhலேபா⁴ தா³ஸதி ।
mh’thrhைவth³யதி ³ஷணmh ஸு³ணதி thவthபாத³-ஸmhேஸவநாth
thவாmh வnhேத³ ப⁴வபீ⁴தி-ப⁴ஜநகmh ெகௗ³mh கி³ஶphயாmh ॥ 20॥

ஆth³ையரkh³நி ரவீnh³ பி³mhப³ நிலேய ரmhப³ thŋhகா³thமபி: ◌⁴-
ரா ரkhத த phரைப⁴ரiνபைமrhShமthபைத³shைத shthபி: ◌⁴ ।
shவாthேமாthபாதி³த கால ேலாக நிக³மாவshதா²மராதி³ thரைய:
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உth³⁴தmh thேரதி நாம கலேயth³யshேத ஸ த⁴nhேயா ³த:◌⁴ ॥ 21॥

ஆth³ேயா ஜாphயதமrhத² வாசகதயா ட: ◌⁴ shவர: பசம:
ஸrhேவாthkh’Shடதமாrhத² வாசகதயா வrhண: பவrhகா³nhதக: ।
வkhth’thேவந மஹாவி⁴திஸரணிshthவாதா⁴ரேகா³’th³க³ேதா
ph◌⁴மth◌⁴ேய shதி²த இthயத: phரணவதா ேத கீ³யேதऽmhபா³க³ைம: ॥ 22॥

கா³யth ஸஶிராshய ஸதா ஸnhth◌⁴யாமயீthயாக³ைம:
ஆkh²யாதா thேர thவேமவ மஹதாmh ஶrhமphரதா³ கrhமmh ।
தthதth³த³rhஶந iµkh²யஶkhதிரபி ச thவmh ph³ரமகrhேமவ
கrhதாऽrhஹnh ேஷா ஹச ஸவிதா ³th³த: ◌⁴ ஶிவshthவmh ³ ॥ 23॥

அnhந-phராண-மந-phரேபா³த⁴-பரமாநnhைத:³ ஶிர:-பkh
chசா²thம-phரகைட-rhமேஹாபநிஷதா³mh வாkh³: phரth³தி⁴kh’ைத ।
ேகாைஶ: பசபி⁴ேரபி⁴-ரmhப³ ப⁴வதீேமதth phரநாதி
jhேயாதி: phரjhவல-³jhjhவலாthமசபலாmh ேயா ேவத³ஸ ph³ரமவிth ॥ 24॥

ஸchசிthதthவமதி வாkhயவிதி³ைத-ரth◌⁴யாthமவிth³யா-ஶிவ-

ph³ரமாkh²ைய-ரல-phரபா⁴வ-மைத-shதththைவshthபி:◌⁴ ஸth³³ேரா: ।
thவth³பshய iµகா²ரவிnhத³-விவராth ஸmhphராphய தி³ா-மேதா
யshthவாmh விnhத³தி தththவத-shதத³ஹ-thயாrhேய ஸ iµkhேதா ப⁴ேவth ॥ 25॥

th³தா⁴nhைதrhப³ஹுபி⁴ phரமாண-க³தி³ைதரnhையரவிth³யாதேமா
நthைரவ ஸrhவமnhத⁴தமஸmh தாவnhந நிrhபி⁴th³யேத ।
யாவthேத ஸவிேதவ ஸmhமதத³mh ேநாேத³தி விவாnhதேர
ஜnhேதா-rhஜnhம-விேமாசைநகபி⁴³ரmh ஶாmhப⁴வmh ஶிேவ ॥ 26॥

ஆthமாऽெஸௗ ஸகேலnhth³யாshரய-மேநா ³த⁴யாதி³பி: ◌⁴ ேஶாசித:
கrhமாப³த⁴தiνrh ஜநிmh ச மரணmh phைரதீதி யthகாரணmh ।
தேத ேத³வி மஹாவிலஸ லஹ தி³vhயதா⁴நாmh ஜய:
தshமாth ஸth³³மphேபthய கலேயthவாேமவ ேசnhiµchயேத ॥ 27॥

நாநா-ேயாநி-ஸஹshர-ஸmhப⁴வ-வஶாjhஜாதா ஜநnhய: கதி
phரkh²யாதா ஜநகா: கியnhத இதி ேம ேஸthshயnhதி சாkh³ேர கதி ।
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ஏேதஷாmh க³ணைநவ நாshதி மஹத:ஸmhஸாரnhேதா⁴-rhவிேத:◌⁴
பீ⁴தmh மாmh நிதரா-மநnhயஶரணmh ராiνகmhபாநிேத⁴ ॥ 28॥

ேத³ஹோப⁴-கைர-rhvh’ைத-rhப³ஹுவிைத⁴-தா³ைநshச-ேஹாைம-rhஜைப:
ஸnhதாைந-rhஹயேமத⁴-iµkh²ய-ஸுமைக²-rhநாநாவிைத: ◌⁴ கrhமபி: ◌⁴ ।
யthஸŋhகlhபவிகlhபஜால-மநmh phராphயmh பத³mh தshயேத
³ராேத³வ நிவrhதேத பரதரmh மாத: பத³mh நிrhமலmh ॥ 29॥

பசாஶnhநிஜேத³ஹஜாரமையrhநாநாவிைத⁴rhதா⁴பி: ◌⁴
ப³வrhைத:² பத³வாkhய-மாந-ஜநைக-ரrhதா²விநாபா⁴விைத: ।
ஸாபி⁴phராயவத³rhத²-கrhம-ப²லைத:³ kh²யாேதரநnhைதத³mh
விவmh vhயாphய சிதா³thமநாऽஹமஹthjhjh’mhப⁴ேஸ மாth’ேக ॥ 30॥

சkhரmh திலேகாஶ இதி ேத ஸmhஸாரசkhராthமகmh
விkh²யாதmh தத³தி⁴Sh²தார-ஶிவjhேயாதிrhமயmh ஸrhவத: ।
ஏதnhமnhthரமயாthகபி⁴ரணmh ஸுnhத³பி⁴rhvh’தmh
மth◌⁴ேய ைப³nhத³வmhஹபீட²லேத thவmh ph³ரமவிth³யா ஶிேவ ॥ 31॥

பி³nh³-phராண-விஸrhக³-வஸதmh பி³nh³-thபி³ஜாthமகmh
ஷThடாநி விபrhயேயண நிக³ேத³th தாரthபா³லாைர: ।
ஏபி: ◌⁴ ஸmhதmh phரஜphய விஹேரthphராஸாத³-மnhthரmh பரmh
³யth³³யதமmh ஸேயாக³ஜநிதmh ஸth³ேபா⁴க³ேமாphரத³mh ॥ 32॥

ஆதாmhராrhக ஸஹshரதீ³phதி பரமா ெஸௗnhத³rhயஸாைர-ரலmh
ேலாகாதீத மேஹாத³ைய பதா ஸrhேவாபமாऽேகா³சைர: ।
நாநாநrhkh◌⁴ய-வி⁴ஷணரக³ணிைத-rhஜாjhவlhயமாநாऽபி⁴த:
thவmh மாதாshthராஸுnhத³  shவாnhேத நிவாஸmh மம ॥ 33॥

ஶிஜnhர-பாத³கŋhகண-மஹாiµth³ராஸுலாாரஸா-
லŋhகாரnhகித-பாத³பŋhகஜ-க³mh பா³காலŋhkh’தmh ।
உth³பா⁴shவnhநக²சnhth³ரக²Nhட³சிரmh ராஜjhஜபாஸnhநிப⁴mh
ph³ரமாதி³ thத³ஶாஸுராrhசிதமஹmh rhth◌⁴நி shமராmhயmhபி³ேக ॥ 34॥

ஆரkhதchச²விநாऽதிமாrhத³வஜா நிவாஸஹாrhேயண யth
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ெகௗேஶேயந விசிthரரthநத⁴திைதrhiµkhதாப²லjhjhவல: ।
ஜthகாசந-கிŋhகிணீபி⁴ரபி⁴த ஸnhநth³த⁴காசீ³ண:

ஆதீ³phதmh ஸுநிதmhப³பி³mhப³மணmh ேத ஜயாmhயmhபி³ேக ॥ 35॥

கsh-க⁴நஸார-ŋhமரேஜா-க³nhேதா⁴thகைட-சnhத³ைந:
ஆphதmh மணிமாலயாऽதிசிரmh kh³ைரேவய-ஹாராதி³பி: ◌⁴ ।
தீ³phதmh தி³vhய-வி⁴ஷண-rhஜநநி ேத jhேயாதி-rhவிபா⁴shவthச
vhயாஜ-shவrhணத⁴டth³வயmh ஹஹர-ph³ரமாதி³-பீதmh ப⁴ேஜ ॥ 36॥

iµkhதாரthநஸுவrhணகாnhதிகைதshேத பா³ஹுவlhரஹmh
ேகேராthதம பா³ஹுத³Nhட³வலையrhஹshதாŋh³⁴ஷண: ।
ஸmhph’khthதா: கலயா ரமணிமnhiµkhதாப²லாகீத-
kh³வாபThடவி⁴ஷேணந ஸுப⁴ேக³ கNhட²mh ச கmh³யmh ॥ 37॥
தphதshவrhண-kh’ேதாNhட³லக³mh மாணிkhய-iµkhேதாlhலஸ-

th³தி⁴ராப³th³த⁴-மநnhய-lhய-மபரmh ைஹமmh ச சkhரth³வயmh ।
ஶுkhராகார-நிகார-த³-மபரmh iµkhதாப²லmh ஸுnhத³ரmh
பி³ph◌⁴ரthகணக³mh நமா லதmh நாஸாkh³ரபா⁴க³mh ஶிேவ ॥ 38॥

உth³thrhண கலாநிதி⁴ வத³நmh ப⁴khதphரஸnhநmh ஸதா³
ஸmh²lhலாmh³ஜ-பthர-சிthர-ஸுஷமா-தி⁴khகார த³ேணmh ।
ஸாநnhத³mh kh’தமnhத³ஹாஸமஸkh’th phரா³rhப⁴வthெகௗகmh
nhதா³கார ஸுத³nhதபŋhkhதி ஶஶிபா⁴ rhணmh shமராmhயmhபி³ேக ॥ 39॥

ஶ ◌்’ŋhகா³ராதி³-ரஸாலயmh th⁴வநி-மாlhைய-ரlhைய-rhதmh
ஸrhவாŋhகீ³ண ஸத³ŋhக³ராக³-ஸுரபி⁴-மth³வ-rhதீ³பிதmh ।
தாmh³லாலண பlhலவாத⁴ர-தmh ரmhயmh thNhTh³ரmh த³த⁴-
th³பா⁴லmh நnhத³நசnhத³ேநந ஜநநி th◌⁴யாயா ேத மŋhக³ளmh ॥ 40॥

ஜாதி-சmhபக-nhத³ேகஸர-மஹாக³nhேதா⁴th³நிரth ேகதகீ
நீபேஶாக-ஶிஷ-iµkh²ய-ஸுைம: phேராthதmhத ⁴பிதா ।
ஆநிலாஜந-lhய-மthத-ம⁴ப-ேரணீவ ேவணீ தவ
மாத: ரயதாmh மதி³ய ’த³யாmhேபா⁴ஜாmh ஸேராஜலேய ॥ 41॥

ேலகா²லph◌⁴ய-விசிthர-ரthந-க⁴தmh ைஹமmh கிேடாthதமmh
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iµkhதா-காசந-கிŋhகிணீ-க³ண-மஹா-ர-phரப³th³ேதா⁴jhjhவலmh ।
சசசnhth³ரகலா-கலாப-மதmh-ேத³வth³Shபாசிைத:
மாlhைய-ரmhப³ விலmhபி³தmh ஸஶிக²ரmh பி³ph◌⁴ரchசி²ரshேத ப⁴ேஜ ॥ 42॥
உthphேதாchசஸுவrhண-த³Nhட³-கதmh-rhேணnh³-பி³mhபா³kh’தி
chச²thரmh ெமௗkhதிக-சிthரரthநக²சிதmh ௌமாmhஶுேகாthதmhதmh ।
iµkhதஜால-விலmhபி³தmh-ஸகலஶmh நாநாphரஸூநாrhசிதmh
சnhth³ேராŋhடா³மர-சாமராணி த³த⁴ேத ேத³வி ேத shவ:shthய: ॥ 43॥

விth³யா-மnhthர-ரஹshயவிnhiµநிக³ண: khlh’phேதாபசாராrhசநாmh
ேவதா³தி³-shதி-கீ³யமாந-சதாmh ேவதா³nhத-தththவாthகாmh ।
ஸrhவாshதா: க² rhயதா-iµபக³தா-shthவth³ரேத³vhய: பரா:
thவாmh நிthயmh ஸiµபாஸேத shவவிப⁴ைவ:சkhரநாேத² ஶிேவ ॥ 44॥

ஏவmh ய shமரதி phர³th³த⁴ஸுமதி:மthshவபmh பரmh
vh’th³ேதா⁴ऽphயாஶு வா ப⁴வthயiνபம:shthமநŋhகா³யேத ।
ேஸாऽShைடவrhய-திரshkh’தகி²லா-ஸுர-jh’mhப⁴ணகாலய:
ph’th²வீபாலகிட-ேகாவலபி⁴-Shபாrhசிதாŋhkh◌⁴-rhப⁴ேவthth ॥ 45॥
அத² தவ த⁴iν: NhTh³ேருthவாth phரத³th◌⁴மதிth³தி
th⁴வநவ⁴ iµth³யjhjhேயாthshநாகலாநிதி⁴-மNhட³லmh ।
ஸகல ஜநநி shமாரmh shமாரmh க³த:shமரதாmh நர:
th⁴வநவ⁴-ேமாஹாmhேபா³ேத: ◌⁴ phரrhணவி⁴-rhப⁴ேவth ॥ 46॥

phரஸூந ஶர பசக phரகட jh’mhப⁴³mhபி⁴தmh
thேலாகமவேலாகய thயமலேசதஸாऽசசலmh ।
அேஶஷ தணீஜந shமரவிjh’mhப⁴ேண ய:ஸதா³
பrhப⁴வதி ேத ஶிேவ thஜக³த³ŋhக³நாோப⁴ேண ॥ 47॥

பாஶmh phரத-மஹா-ஸுமதி-phரகாேஶா
ேயா வா தவ thரஸுnhத³ ஸுnhத³mh ।
ஆகrhஷேணऽகி²லவஶீகரேண phரவீணmh
சிthேத த³தா⁴தி ஸ ஜக³ththரய-வயkh’th shயாth ॥ 48॥

ய:shவாnhேத கலயதி ேகாவித³-shthேலாகீ-
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shதmhபா⁴ரmhப⁴ணசண-மthதா³ரவீrhயmh ।
மாதshேத விஜய-நிஜாŋhஶmh ஸ ேயாஷா:
ேத³வாnhshதmhப⁴யதி ச ⁴⁴ேஜாऽnhயைஸnhயmh ॥ 49॥

சாப th◌⁴யாந வஶாth³ப⁴ேவாth³ப⁴வ மஹாேமாஹmh மஹாjh’mhப⁴ணmh
phரkh²யாதmh phரஸேவஷுசிnhதந-வஶாth தthதchச²ரvhயmh ஸுதீ: ◌⁴ ।
பாஶth◌⁴யாநவஸாth ஸமshதஜக³தாmh mh’thேயாrhவஶthவmh மஹா-
³rhக³shதmhப⁴-மஹாŋhஶshய மநநாnhமாயா-மேமயாmh தேரth ॥ 50॥

nhயாஸmh kh’thவா க³ேணஶ-kh³ரஹ-ப⁴க³ண-மஹாேயாகி³நீ-ராஶி-பீைட:²

ஷTh³பி: ◌⁴ மாth’காrhண:ஸத-ப³ஹுகல-ரShடவாkh³ேத³வதாபி:◌⁴ ।
ஸகNhடா²தி³kh³ைம-rhவிமலநிஜதெநௗ ேகஶவாth³ையச தththைவ:

ஷThthmhஶth³பி⁴ச தththைவrhப⁴க³வதி ப⁴வதீmh ய shமேரth ஸ thவேமவ ॥ 51॥

ஸுரபதிர-ல-jh’mhப⁴தீதல:
phரப⁴வதி நிஜேக³ேஹ யshய ைத³வmh thவமாrhேய ।
தவ விவித⁴கலாநாmh பாthர⁴தshய தshய
th⁴வநவிதி³தா ஸா jh’mhப⁴ேத கீrhதிrhேரchசா² ॥ 52॥

மாதshthவmh ⁴rh⁴வ:shவ-rhமஹர nh’தப:-ஸthயேலாைகச ஸூrhேய-
nhth³வாரjhஞாசாrhய-ஶுkhராrhகிபி⁴ரபி-நிக³மph³ரமபி: ◌⁴ phேராதஶkhதி: ।
phராயாமாதி³யthைந: கலய ஸகலmh மாநஸmh th◌⁴யாநேயாக³mh
ேயஷாmh ேதஷாmh ஸபrhயா ப⁴வதி ஸுரkh’தா ph³ரம ேத ஜாநேத ச ॥ 53॥

khவ ேம ³தி⁴rhவாசா பரமவி³ேஷா மnhத³ஸரணி:
khவ ேத மாத-ph³ரமphரiµக²-வி³ஷா-மாphதவசஸாmh ।
ஆ⁴nhேம விsh²rhதி: பரதர மmhநshதவ iνதி:
phரth³த⁴mh nhதvhயmh ப³ஹுலதர-சாபlhயஹ ேம ॥ 54॥
phரத³ பரேத³வேத மம ’தி³ phர⁴தmh ப⁴யmh
விதா⁴ரய த³th³ரதாmh த³லய ேத³ஸrhவjhஞதாmh ।
நிேத⁴ கநிேத⁴ சரணபth³மkh³மmh shவகmh
நிவாரய ஜராmh’தி thரஸுnhத³ ஶிேவ ॥ 55॥

இதி thரஸுnhத³-shதிமாmh பேட²th³ய:ஸுதீ: ◌⁴
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ஸ ஸrhவ³தாடவி-படல-சNhட³-தா³வாநல: ।
ப⁴ேவnhமந வாசி²த-phரதி²த-th³தி⁴-vh’th³தி⁴rhப⁴ேவth
அேநக-வித⁴-ஸmhபதா³mh பத³-மநnhlhேயா ப⁴ேவth ॥ 56॥
ph’th²வீபால phரகடiµட shரkh³ரேஜா ராதாŋhkh◌⁴:
விth³thஜாநதிiνதிஸமாராதி⁴ேதா பா³தி⁴தா: ।
விth³யா:ஸrhவா: கலயதி ’த³ vhயாகேராதி phரவாசா
ேலாகாசாrhையrhநவநவபைத³nh³ பி³mhப³ phரகாைஶ: ॥ 57॥

ஸŋhகீ³தmh கி³ேஜ கவிthவஸரணிmh-சாmhநாய-வாkhய-shmh’ேத:
vhயாkh²யாநmh ’தி³ தாவகீந-சரணth³வnhத³mh ச ஸrhவjhஞதாmh ।
ரth³தா⁴mh கrhமணி காேகऽதிவில-jh’mhப⁴ணmh மnhதி³ேர
ெஸௗnhத³rhயmh வ phரகாஶமலmh phராphேநாதி விth³வாnh கவி ॥ 58॥

⁴Shயmh ைவ³Shயiµth³யth³தி³நகர கிரகரமாகாரேதஜ:

ஸுvhயkhதmh ப⁴khதிமாrhக³mh நிக³மநிக³தி³தmh ³rhக³மmh ேயாக³மாrhக³mh ।
ஆShயmh ph³ரமேபாShயmh ஹரகி³விஶதா³mh கீrhதிமph◌⁴ேயthய ⁴ெமௗ
ேத³ஹாnhேத ph³ரமபாரmh பரஶிவசரகரமph◌⁴ேயதி விth³வாnh ॥ 59॥
³rhவாஸஸா மத தி³vhய iµநீவேரண
விth³யாகலா வதி மnhமத²-rhதிைநதth ।
shேதாthரmh vhயதா⁴யி சிரmh thராmhபி³காயா:
ேவதா³க³ைமக பட விதி³ைதகrhேத: ॥ 60॥
ஸத³ஸத³iνkh³ரஹ-நிkh³ரஹ-kh³’த-iµநிவிkh³ரேஹா ப⁴க³வாnh ।
ஸrhவாஸாiµபநிஷதா³mh ³rhவாஸா ஜயதி ேத³ஶிக: phரத²ம: ॥ 61॥
॥ இதி ³rhவாஸஸா iµநீnhth³ேரண விரசிதmh ஶkhதிமmhந shேதாthரmh
ஸmhrhணmh ॥
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