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Shri Devi or Paravti SahasranAmastotram

ேத³வீ அத²வா பாrhவதிஸஹshரநாமshேதாthரmh
rhமராnhதrhக³தmh

அத² ேத³வீமாஹாthmhயmh ।
ஸூத உவாச
இthயாகrhNhயாத²iµநய:rhமேபண பா⁴தmh ।
விShiΝநா நேரைவநmh phரணதா ஹmh ॥ 12।1॥
’ஷய:ஊ:
ைகஷா ப⁴க³வதீ ேத³வீ ஶŋhகராrhth³த⁴ஶணீ ।
ஶிவா ஸதீ ைஹமவதீ யதா²வth³ph³ ph’chச²தாmh ॥ 12।2॥
ேதஷாmh தth³வசநmh thவா iµநீநாmh ேஷாthதம: ।
phரthவாச மஹாேயாகீ³ th◌⁴யாthவா shவmh பரமmh பத³mh ॥ 12।3॥
rhம உவாச
ரா பிதாமேஹேநாkhதmh ேமph’Shேட²ஸுேஶாப⁴ேந ।
ரஹshயேமதth³விjhஞாநmh ேகா³பநீயmh விேஶஷத:॥ 12।4॥
ஸாŋhkh²யாநாmh பரமmh ஸாŋhkh²யmh ph³ரமவிjhஞாநiµthதமmh ।
ஸmhஸாராrhணவமkh³நாநாmh ஜnhநாேமகேமாசநmh ॥ 12।5॥
யா ஸா மாேஹவ ஶkhதிrhjhஞாநபாऽதிலாலஸா ।
vhேயாமஸmhjhஞா பரா காShடா² ேஸயmh ைஹமவதீ மதா ॥ 12।6॥
ஶிவா ஸrhவக³தாऽநாnhதா ³தீதாதிநிShகலா ।
ஏகாேநகவிபா⁴க³shதா²jhஞாநபாऽதிலாலஸா ॥ 12।7॥
அநnhயா நிShகேல தththேவ ஸmhshதி²தா தshய ேதஜஸா ।
shவாபா⁴விகீ ச தnhலா phரபா⁴ பா⁴ேநாவாமலா ॥ 12।8॥
ஏகா மாேஹவ ஶkhதிரேநேகாபாதி⁴ேயாக³த: ।
பராவேரண ேபண khட³ேத தshய ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 12।9॥
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ேஸயmh கேராதி ஸகலmh தshயா: காrhயத³mh ஜக³th ।
ந காrhயmh நாபி கரணவரshேயதி ஸூரய:॥ 12।10॥
சதshர:ஶkhதேயா ேத³vhயா:shவபthேவந ஸmhshதி²தா: ।
அதி⁴Shடா²நவஶாthதshயா:’iΝth◌⁴வmh iµநிŋhக³வா:॥ 12।11॥
ஶாnhதிrhவிth³யா phரதிShடா² ச நிvh’thதிேசதி தா:shmh’தா: ।
சrhvhஹshதேதா ேத³வ: phேராchயேத பரேமவர:॥ 12।12॥
அநயா பரயா ேத³வ:shவாthமாநnhத³mh ஸமiνேத ।
சrhShவபி ச ேவேத³ஷு சrhrhதிrhமேஹவர:॥ 12।13॥
அshயாshthவநாதி³ஸmhth³த⁴ைமவrhயமலmh மஹth ।
தthஸmhப³nhதா⁴த³நnhதாயா th³ேரண பரமாthமநா ॥ 12।14॥
ைஸஷா ஸrhேவவ ேத³வீ ஸrhவ⁴தphரவrhதிகா ।
phேராchயேத ப⁴க³வாnh காேலா ஹ: phராே மேஹவர:॥ 12।15॥
தthர ஸrhவத³mh phேராதேமாதைசவாகி²லmh ஜக³th ।
ஸ காேலாऽkh³நிrhஹேரா th³ேரா கீ³யேத ேவத³வாதி³பி: ◌⁴ ॥ 12।16॥
கால:sh’ஜதி ⁴தாநி கால:ஸmhஹரேத phரஜா: ।
ஸrhேவ காலshய வஶகா³ ந கால: கshயசிth³வேஶ ॥ 12।17॥
phரதா⁴நmh ஷshதththவmh மஹாநாthமா thவஹŋhkh’தி: ।
காேலநாnhயாநி தththவாநி ஸமாவிShடாநி ேயாகி³நா ॥ 12।18॥
தshய ஸrhவஜக³nhrhதி:ஶkhதிrhமாேயதி விதா ।
தேத³யmh ph◌⁴ராமேயதீ³ேஶா மாயாவீ ேஷாthதம:॥ 12।19॥
ைஸஷா மாயாthகா ஶkhதி:ஸrhவாகாரா ஸநாதநீ ।
ைவவபmh மேஹஶshய ஸrhவதா³ஸmhphரகாஶேயth ॥ 12।20॥
அnhயாச ஶkhதேயா iµkh²யாshதshய ேத³வshய நிrhதா: ।
jhஞாநஶkhதி: khயாஶkhதி: phராணஶkhதிதி thரயmh ॥ 12।21॥
ஸrhவாஸாேமவ ஶkhதீநாmh ஶkhதிமnhேதா விநிrhதா: ।
மாயையவாத²விphேரnhth³ரா:ஸா சாநாதி³ரநவரா:॥ 12।22॥
ஸrhவஶkhthயாthகா மாயா ³rhநிவாரா ³ரthயயா ।
மாயாவீ ஸrhவஶkhதீஶ: கால: காலகார: phர:◌⁴ ॥ 12।23॥

2 sanskritdocuments.org



ேத³வீ அத²வா பாrhவதிஸஹshரநாமshேதாthரmh rhமராnhதrhக³தmh

கேராதி கால:ஸகலmh ஸmhஹேரth கால ஏவ  ।
கால:shதா²பயேத விவmh காலாதீ⁴நத³mh ஜக³th ॥ 12।24॥
லph³th◌⁴வா ேத³வாதி⁴ேத³வshய ஸnhநிதி⁴mh பரேமSh²ந: ।
அநnhதshயாகி²ேலஶshய ஶmhேபா: ◌⁴ காலாthமந: phரேபா:◌⁴ ॥ 12।25॥
phரதா⁴நmh ேஷா மாயா மாயா ைசவmh phரபth³யேத ।
ஏகா ஸrhவக³தாநnhதா ேகவலா நிShகலா ஶிவா ॥ 12।26॥
ஏகா ஶkhதி:ஶிைவேகாऽபி ஶkhதிமாiνchயேத ஶிவ: ।
ஶkhதய:ஶkhதிமnhேதாऽnhேய ஸrhவஶkhதிஸiµth³ப⁴வா:॥ 12।27॥
ஶkhதிஶkhதிமேதாrhேப⁴த³mh வத³nhதி பரமாrhத²த: ।
அேப⁴த³சாiνபயnhதி ேயாகி³நshதththவசிnhதகா:॥ 12।28॥
ஶkhதேயா கி³ரஜா ேத³வீ ஶkhதிமாநத²ஶŋhகர: ।
விேஶஷ: கth²யேத சாயmh ராேண ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 12।29॥
ேபா⁴kh³யா விேவவ ேத³வீ மேஹவரபதிvhரதா ।
phேராchயேத ப⁴க³வாnh ேபா⁴khதா கபrhதீ³ நீலேலாத:॥ 12।30॥
மnhதா விேவவேரா ேத³வ:ஶŋhகேரா மnhமதா²nhதக: ।
phேராchயேத மதிஶாநீ மnhதvhயா ச விசாரத:॥ 12।31॥
இthேயதத³கி²லmh விphரா:ஶkhதிஶkhதிம³th³ப⁴வmh ।
phேராchயேத ஸrhவேவேத³ஷு iµநிபி⁴shதththவத³rhஶிபி:◌⁴ ॥ 12।32॥
ஏதthphரத³rhஶிதmh தி³vhயmh ேத³vhயா மாஹாthmhயiµthதமmh ।
ஸrhவேவதா³nhதவீேத³ஷு நிசிதmh ph³ரமவாதி³பி:◌⁴ ॥ 12।33॥
ஏகmh ஸrhவக³தmh ஸூமmh டshத²மசலmh th◌⁴வmh ।
ேயாகி³நshதthphரபயnhதி மஹாேத³vhயா: பரmh பத³mh ॥ 12।34॥
ஆநnhத³மரmh ph³ரம ேகவலmh நிShகலmh பரmh ।
ேயாகி³நshதthphரபயnhதி மஹாேத³vhயா: பரmh பத³mh ॥ 12।35॥
பராthபரதரmh தththவmh ஶாவதmh ஶிவமchதmh ।
அநnhதphரkh’ெதௗ நmh ேத³vhயாshதthபரமmh பத³mh ॥ 12।36॥
ஶுப⁴mh நிரஜநmh ஶுth³த⁴mh நிrh³ணmh th³ைவதவrhதmh ।
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ஆthேமாபலph³தி⁴விஷயmh ேத³vhயாshததபரமmh பத³mh ॥ 12।37॥
ைஸஷா தா⁴th விதா⁴th ச பரமாநnhத³chச²தாmh ।
ஸmhஸாரதாபாநகி²லாnhநிஹnhதீவரஸmhரயா ॥ 12।38॥
தshமாth³விiµkhதிமnhவிchச²nh பாrhவதீmh பரேமவmh ।
ஆரேயthஸrhவ⁴தாநாமாthம⁴தாmh ஶிவாthகாmh ॥ 12।39॥
லph³th◌⁴வா ச thmh ஶrhவாணீmh தபshதphthவா ஸு³சரnh ।
ஸபா⁴rhய:ஶரணmh யாத: பாrhவதீmh பரேமவmh ॥ 12।40॥
தாmh th³’ShThவா ஜாயமாநாmh ச shேவchச²ையவ வராநநாmh ।
ேமநா மவத: பthநீ phராேஹத³mh பrhவேதவரmh ॥ 12।41॥
ேமேநாவாச
பய பா³லாமாmh ராஜnhராவஸth³’ஶாநநாmh ।
தாய ஸrhவ⁴தாநாmh ஜாதா ச தபஸாவேயா:॥ 12।42॥
ேஸாऽபி th³’ShThவா தத: ேத³வீmh ததி³thயஸnhநிபா⁴mh ।
கபrhதி³நீmh சrhவkhராmh thேநthராமதிலாலஸாmh ॥ 12।43॥
அShடஹshதாmh விஶாலாmh சnhth³ராவயவ⁴ஷmh ।
நிrh³mh ஸ³mh ஸாாthஸத³ஸth³vhயkhதிவrhதாmh ॥ 12।44॥
phரணmhய ஶிரஸா ⁴ெமௗ ேதஜஸா சாதிவிவல: ।
பீ⁴த: kh’தாஜshதshயா: phேராவாச பரேமவmh ॥ 12।45॥
மவாiνவாச
கா thவmh ேத³வி விஶாலா ஶஶாŋhகாவயவாŋhகிேத ।
ந ஜாேந thவாமஹmh வthேஸ யதா²வth³ph³ ph’chச²ேத ॥ 12।46॥
கி³nhth³ரவசநmh thவா தத:ஸா பரேமவ ।
vhயாஜஹார மஹாைஶலmh ேயாகி³நாமப⁴யphரதா³॥ 12।47॥
ேத³vhவாச
மாmh விth³தி⁴ பரமாmh ஶkhதிmh பரேமவரஸமாரயாmh ॥ 12।48॥
அநnhயாமvhயயாேமகாmh யாmh பயnhதி iµiµவ: ।
அஹmh ைவ ஸrhவபா⁴வாநாthமா ஸrhவாnhதரா ஶிவா ॥ 12।49॥
ஶாவைதவrhயவிjhஞாநrhதி:ஸrhவphரவrhதிகா ।
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அநnhதாऽநnhதமமா ஸmhஸாராrhணவதாணீ ॥ 12।50॥
தி³vhயmh த³தா³ ேத சு: பய ேம பைமவரmh ।
ஏதாவ³khthவா விjhஞாநmh த³ththவா மவேத shவயmh ॥ 12।51॥
shவmh பmh த³rhஶயாமாஸ தி³vhயmh தth பாரேமவரmh ।
ேகாஸூrhயphதீகாஶmh ேதேஜாபி³mhப³mh நிராலmh ॥ 12।52॥
jhவாலாமாலாஸஹshராTh◌⁴யmh காலாநலஶேதாபமmh ।
த³mhShThராகராலmh ³rhth³த⁴rhஷmh ஜடாமணட³லமNh³தmh ॥ 12।53॥
கிநmh க³தா³ஹshதmh ஶŋhகசkhரத⁴ரmh ததா² ।
thஶூலவரஹshதmh ச ேகா⁴ரபmh ப⁴யாநகmh ॥ 12।54॥
phரஶாnhதmh ேஸாmhயவத³நமநnhதாசrhயஸmhதmh ।
சnhth³ராவயவலமாணmh சnhth³ரேகாஸமphரப⁴mh ॥ 12।55॥
கிநmh க³தா³ஹshதmh ைரபேஶாபி⁴தmh ।
தி³vhயமாlhயாmhப³ரத⁴ரmh தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநmh ॥ 12।56॥
ஶŋhக²சkhரத⁴ரmh காmhயmh thேநthரmh kh’thதிவாஸஸmh ।
அNhட³shத²mh சாNhட³பா³யshத²mh பா³யமாph◌⁴யnhதரmh பரmh ॥ 12।57॥
ஸrhவஶkhதிமயmh ஶுph◌⁴ரmh ஸrhவாகாரmh ஸநாதநmh ।
ph³ரேமாnhth³ேராேபnhth³ரேயாகீ³nhth³ைரrhவnhth³யமாநபதா³mh³ஜmh ॥ 12।58॥
ஸrhவத: பாணிபாதா³nhதmh ஸrhவேதாऽஶிேராiµக²mh ।
ஸrhவமாvh’thய திShட²nhதmh த³த³rhஶ பரேமவரmh ॥ 12।59॥
th³’ShThவா ததீ³th³’ஶmh பmh ேத³vhயா மாேஹவரmh பரmh ।
ப⁴ேயந ச ஸமாவிShட:ஸ ராஜா ’Shடமாநஸ:॥ 12।60॥
ஆthமnhயாதா⁴ய சாthமாநேமாŋhகாரmh ஸமiνshமரnh ।
நாmhநாமShடஸஹshேரண Shடாவ பரேமவmh ॥ 12।61॥
மவாiνவாச
ஶிேவாமா பரமா ஶkhதிரநnhதா நிShகலாமலா ।
ஶாnhதா மாேஹவ நிthயா ஶாவதீ பரமாரா ॥ 12।62॥
அசிnhthயா ேகவலாऽநnhthயா ஶிவாthமா பரமாthகா ।
அநாதி³ரvhயயா ஶுth³தா⁴ ேத³வாthமா ஸrhவகா³ऽசலா ॥ 12।63॥
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ஏகாேநகவிபா⁴க³shதா² மாயாதீதா ஸுநிrhமலா ।
மஹாமாேஹவ ஸthயா மஹாேத³வீ நிரஜநா ॥ 12।64॥
காShடா²ஸrhவாnhதரshதா² ச சிchச²khதிரதிலாலஸா ।
நnhதா³ஸrhவாthகா விth³யா jhேயாதீபாऽmh’தாரா ॥ 12।65॥
ஶாnhதி: phரதிShடா²ஸrhேவஷாmh நிvh’thதிரmh’தphரதா³ ।
vhேயாமrhதிrhvhேயாமலயா vhேயாமாதா⁴ராऽchதாऽமரா ॥ 12।66॥
அநாதி³நித⁴நாऽேமாகா⁴ காரthமாலாலா ।
shவத: phரத²மஜாநாபி⁴ரmh’தshயாthமஸmhரயா ॥ 12।67॥
phராேணவரphயா மாதா மஹாமஷகா⁴திநீ ।
phராேணவ phராணபா phரதா⁴நேஷவ ॥ 12।68॥
மஹாமாயா ஸு³Shரா லphரkh’திவ
ஸrhவஶkhதிகலாகாரா jhேயாthshநா th³ேயாrhமமாshபதா³॥ 12।69॥
ஸrhவகாrhயநியnhth ச ஸrhவ⁴ேதவேரவ ।
ஸmhஸாரேயாநி:ஸகலா ஸrhவஶkhதிஸiµth³ப⁴வா ॥ 12।70॥
ஸmhஸாரேபாதா ³rhவாரா ³rhநிய ³ராஸதா³ ।
phராணஶkhதி: phராணவிth³யா ேயாக³நீபரமா கலா ॥ 12।71॥
மஹவி⁴தி³rhத³rhஷா லphரkh’திஸmhப⁴வா ।
அநாth³யநnhதவிப⁴வா பரமாth³யாபகrhணீ ॥ 12।72॥
ஸrhக³shதி²thயnhதகரணீ ஸு³rhவாchயா³ரthயயா ।
ஶph³த³ேயாநி:ஶph³த³மயீ நாதா³kh²யா நாத³விkh³ரஹா ॥ 12।73॥
அநாதி³ரvhயkhத³ மஹாநnhதா³ஸநாதநீ ।
ஆகாஶேயாநிrhேயாக³shதா² மஹாேயாேக³வேரவ ॥ 12।74॥
மஹாமாயா ஸு³Shபாரா லphரkh’திவ
phரதா⁴நஷாதீதா phரதா⁴நஷாthகா ॥ 12।75॥
ராணீ சிnhமயீ mhஸாமாதி:³ ஷபிணீ ।
⁴தாnhதராthமா டshதா² மஹாஷஸmhjhஞிதா ॥ 12।76॥
ஜnhமmh’thஜராதீதா ஸrhவஶkhதிஸமnhவிதா ।
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vhயாபிநீ சாநவchசி²nhநா phரதா⁴நாiνphரேவஶிநீ ॥ 12।77॥
ேthரjhஞஶkhதிரvhயkhதல மலவrhதா ।
அநாதி³மாயாஸmhபி⁴nhநா thதththவா phரkh’திkh³ரஹா ॥ 12।78॥
மஹாமாயாஸiµthபnhநா தாம ெபௗ th◌⁴வா ।
vhயkhதாvhயkhதாthகா kh’Sh ரkhதா ஶுkhலா phரஸூதிகா ॥ 12।79॥
அகாrhயா காrhயஜநநீ நிthயmh phரஸவத⁴rhணீ ।
ஸrhக³phரலயநிrhiµkhதா sh’Shshதி²thயnhதத⁴rhணீ ॥ 12।80॥
ph³ரமக³rhபா⁴ சrhவிஶா பth³மநாபா⁴ऽchதாthகா ।
ைவth³தீ ஶாவதீ ேயாநிrhஜக³nhமாேதவரphயா ॥ 12।81॥
ஸrhவாதா⁴ரா மஹாபா ஸrhைவவrhயஸமnhவிதா ।
விவபா மஹாக³rhபா⁴ விேவேஶchசா²iνவrhதிநீ ॥ 12।82॥
மய ph³ரமேயாநி: மஹாலஸiµth³ப⁴வா
மஹாவிமாநமth◌⁴யshதா² மஹாநிth³ராthமேஹகா ॥ 12।83॥
ஸrhவஸாதா⁴ரணீ ஸூமா யவிth³யா பாரமாrhதி²கா ।
அநnhதபாऽநnhதshதா² ேத³வீ ஷேமாநீ ॥ 12।84॥
அேநகாகாரஸmhshதா²நா காலthரயவிவrhதா ।
ph³ரமஜnhமா ஹேரrhrhதிrhph³ரமவிShiΝஶிவாthகா ॥ 12।85॥
ph³ரேமஶவிShiΝஜநநீ ph³ரமாkh²யா ph³ரமஸmhரயா ।
vhயkhதா phரத²மஜா ph³ரா மஹதீ jhஞாநபிணீ ॥ 12।86॥
ைவராkh³ையவrhயத⁴rhமாthமா ph³ரமrhதிrh’தி³shதி²தா ।
அபாmhேயாநி:shவயmh⁴திrhமாந தththவஸmhப⁴வா ॥ 12।87॥
ஈவராணீ ச ஶrhவாணீ ஶŋhகராrhth³த⁴ஶணீ ।
ப⁴வாநீ ைசவ th³ராணீ மஹாலரதா²mhபி³கா ॥ 12।88॥
மேஹவரஸiµthபnhநா ⁴khதிiµkhதிப²லphரதா³ ।
ஸrhேவவ ஸrhவவnhth³யா நிthயmh iµதி³தமாநஸா ॥ 12।89॥
ph³ரேமnhth³ேராேபnhth³ரநதா ஶŋhகேரchசா²iνவrhதிநீ ।
ஈவராrhth³தா⁴ஸநக³தா மேஹவரபதிvhரதா ॥ 12।90॥
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ஸkh’th³விபா⁴தா ஸrhவாrhதி ஸiµth³ரபேஶாணீ ।
பாrhவதீ மவthth பரமாநnhத³தா³யிநீ ॥ 12।91॥
³Th◌⁴யா ேயாக³ஜா ேயாkh³யா jhஞாநrhதிrhவிகாநீ ।
ஸாவிthகமலா ல:ரநnhேதார shதி²தா ॥ 12।92॥
ஸேராஜநிலயா iµth³ரா ேயாக³நிth³ரா ஸுராrhதி³நீ ।
ஸரshவதீ ஸrhவவிth³யா ஜக³jhjhேயShடா²ஸுமŋhக³ளா ॥ 12।93॥
வாkh³ேத³வீ வரதா³வாchயா கீrhதி:ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴கா ।
ேயாகீ³வ ph³ரமவிth³யா மஹாவிth³யா ஸுேஶாப⁴நா ॥ 12।94॥
³யவிth³யாthமவிth³யா ச த⁴rhமவிth³யாthமபா⁴விதா ।
shவாஹா விவmhப⁴ரா th³தி:◌⁴ shவதா⁴ ேமதா⁴ th◌⁴’தி:தி:॥ 12।95॥
நீதி:ஸுநீதி:ஸுkh’திrhமாத⁴வீ நரவாநீ ।
jhயா விபா⁴வ ெஸௗmhயா ேபா⁴கி³நீ ேபா⁴க³ஶாயிநீ ॥ 12।96॥
ேஶாபா⁴ வmhஶக ேலாலா மாநீ பரேமSh²நீ ।
thைரேலாkhயஸுnhத³ ரmhயா ஸுnhத³ காமசாணீ ॥ 12।97॥
மஹாiνபா⁴வா ஸththவshதா² மஹாமஷமrhதி³நீ ।
பth³மமாலா பாபஹரா விசிthரா iµடாநநா ॥ 12।98॥
காnhதா சிthராmhப³ரத⁴ரா தி³vhயாப³ரண⁴தா ।
ஹmhஸாkh²யா vhேயாமநிலயா ஜக³thsh’Shவிவrhth³தி⁴நீ ॥ 12।99॥
நிrhயnhthரா யnhthரவாஹshதா² நnhதி³நீ ப⁴th³ரகாகா ।
ஆதி³thயவrh ெகௗமா மரவரவாஹநா ॥ 12।100॥
vh’ஷாஸநக³தா ெகௗ³ மஹாகா ஸுராrhசிதா ।
அதி³திrhநியதா ெரௗth³ரா பth³மக³rhபா⁴ விவாஹநா ॥ 12।101॥
விபா ேலஹாநா மஹாரநிவாநீ ।
மஹாப²லாऽநவth³யாŋhகீ³ காமபா விபா⁴வ ॥ 12।102॥
விசிthரரthநiµடா phரணதாrhதிphரப⁴ஜநீ ।
ெகௗஶிகீ கrhஷணீ ராthshthத³ஶாrhதிவிநாஶிநீ ॥ 12।103॥
ப³ஹுபா shவபா ச விபா பவrhதா ।
ப⁴khதாrhதிஶமநீ ப⁴vhயா ப⁴வபா⁴ரவிநாஶநீ ॥ 12।104॥
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நிrh³ நிthயவிப⁴வா நி:ஸாரா நிரபthரபா ।
யஶshவிநீ ஸாமகீ³திrhப⁴வாŋhக³நிலயாலயா ॥ 12।105॥
தீ³ா விth³யாத⁴ தீ³phதா மேஹnhth³ரவிநிபாதிநீ ।
ஸrhவாதிஶாயிநீ விவா ஸrhவth³தி⁴phரதா³யிநீ ॥ 12।106॥
ஸrhேவவரphயா பா⁴rhயா ஸiµth³ராnhதரவாநீ ।
அகலŋhகா நிராதா⁴ரா நிthயth³தா⁴ நிராமயா ॥ 12।107॥
காமேத⁴iνrhph³’ஹth³க³rhபா⁴ தீ⁴மதீ ேமாஹநாஶிநீ ।
நி:ஸŋhகlhபா நிராதŋhகா விநயா விநயphயா ॥ 12।108॥
jhவாலாமாலாஸஹshராTh◌⁴யா ேத³வேத³வீ மேநாமயீ ।
மஹாப⁴க³வதீ ப⁴rhகா³வாஸுேத³வஸiµth³ப⁴வா ॥ 12।109॥
மேஹnhth³ேராேபnhth³ரப⁴கி³நீ ப⁴khதிக³mhயா பராவரா ।
jhஞாநjhேஞயா ஜராதீதா ேவதா³nhதவிஷயா க³தி:॥ 12।110॥
த³ த³ஹநா மாயா ஸrhவ⁴தநமshkh’தா ।
ேயாக³மாயா விபா⁴க³jhஞா மஹாேமாஹா மய ॥ 12।111॥
ஸnhth◌⁴யா ஸrhவஸiµth³⁴திrhph³ரமvh’ாரயாநதி: ।
பீ³ஜாŋhரஸiµth³⁴திrhமஹாஶkhதிrhமஹாமதி:॥ 12।112॥
kh²யாதி: phரjhஞா சிதி:ஸchசிnhமஹாேபா⁴கீ³nhth³ரஶாயிநீ ।
விkh’தி:ஶாmhஸ ஶாshதிrhக³ணக³nhத⁴rhவேஸவிதா ॥ 12।113॥
ைவவாந மஹாஶாலா ேத³வேஸநா ³ஹphயா ।
மஹாராth:ஶிவாமnhதா³ஶசீ :³shவphநநாஶிநீ ॥ 12।114॥
இjhயா jhயா ஜக³th³தா⁴th ³rhவிjhேஞயா ஸுபிணீ ।
தபshவிநீ ஸமாதி⁴shதா² thேநthரா தி³வி ஸmhshதி²தா ॥ 12।115॥
³ஹாmhபி³கா ³ேthபthதிrhமஹாபீடா² மthஸுதா ।
ஹvhயவாஹாnhதராகா³தி:³ஹvhயவாஹஸiµth³ப⁴வா ॥ 12।116॥
ஜக³th³ேயாநிrhஜக³nhமாதா ஜnhமmh’thஜராதிகா³ ।
³th³தி⁴மாதா ³th³தி⁴மதீ ஷாnhதரவாநீ ॥ 12।117॥
தரshவிநீ ஸமாதி⁴shதா² thேநthரா தி³விஸmhshதி²தா ।
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ஸrhேவnhth³யமேநாமாதா ஸrhவ⁴த’தி³shதி²தா ॥ 12।118॥
ஸmhஸாரதாணீ விth³யா ph³ரமவாதி³மேநாலயா ।
ph³ரமாணீ ph³’ஹதீ ph³ரா ph³ரம⁴தா ப⁴வாரணீ ॥ 12।119॥
ரNhமயீ மஹாராth:ஸmhஸாரபவrhthதிகா ।
ஸுமாநீ ஸுபா ச பா⁴விநீ தாணீ phரபா⁴ ॥ 12।120॥
உnhலநீ ஸrhவஸஹா ஸrhவphரthயயஸாணீ ।
ஸுெஸௗmhயா சnhth³ரவத³நா தாNhட³வாஸkhதமாநஸா ॥ 12।121॥
ஸththவஶுth³தி⁴க ஶுth³தி⁴rhமலthரயவிநாஶிநீ ।
ஜக³thphயா ஜக³nhrhதிshthrhதிரmh’தா ॥ 12।122॥
நிராரயா நிராஹாரா நிரŋhரவேநாth³ப⁴வா ।
சnhth³ரஹshதா விசிthராŋhகீ³shரkh³விணீ பth³மதா⁴ணீ ॥ 12।123॥
பராவரவிதா⁴நjhஞா மஹாஷrhவஜா ।
விth³ேயவரphயா விth³யா விth³jhவா தரமா ॥ 12।124॥
விth³யாமயீ ஸஹshரா ஸஹshரவத³நாthமஜா ।
ஸஹshரர:ஸththவshதா² மேஹவரபதா³ரயா ॥ 12।125॥
ாநீ ஸnhமயீ vhயாphதா ைதஜ பth³மேபா³தி⁴கா ।
மஹாமாயாரயா மாnhயா மஹாேத³வமேநாரமா ॥ 12।126॥
vhேயாமல:ஹரதா² ேசகிதாநாதphரபா⁴ ।
வீேரவ விமாநshதா²விேஶாகாேஶாகநாஶிநீ ॥ 12।127॥
அநாஹதா Nhட³நீ நநீ பth³மவாநீ ।
ஸதா³நnhதா³ஸதா³கீrhதி:ஸrhவ⁴தாரயshதி²தா ॥ 12।128॥
வாkh³ேத³வதா ph³ரமகலா கலாதீதா கலாரணீ ।
ph³ரமrhph³ரம’த³யா ph³ரமவிShiΝஶிவphயா ॥ 12।129॥
vhேயாமஶkhதி: khயாஶkhதிrhjhஞாநஶkhதி: பராக³தி: ।
ோபி⁴கா ப³nhதி⁴கா ேப⁴th³யா ேப⁴தா³ேப⁴த³விவrhதா ॥ 12।130॥
அபி⁴nhநாபி⁴nhநஸmhshதா²நா வmhஶிநீ வmhஶஹாணீ ।
³யஶkhதிrh³தீதா ஸrhவதா³ஸrhவேதாiµகீ²॥ 12।131॥
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ப⁴கி³நீ ப⁴க³வthபthநீ ஸகலா காலகாணீ ।
ஸrhவவிth ஸrhவேதாப⁴th³ரா ³யாதீதா ³ஹாவ:॥ 12।132॥
phரkhயா ேயாக³மாதா ச க³ŋhகா³விேவவேரவ ।
கபிலா காபிலா காnhதாகநகாபா⁴கலாnhதரா ॥ 12।133॥
Nhயா Shகணீ ேபா⁴khth ரnhத³ரரshஸரா ।
ேபாஷணீ பரைமவrhய⁴திதா³ ⁴தி⁴ஷ ॥ 12।134॥
பசph³ரமஸiµthபthதி: பரமாrhதா²rhத²விkh³ரஹா ।
த⁴rhேமாத³யா பா⁴iνமதீ ேயாகி³jhேஞய மேநாஜவா ॥ 12।135॥
மேநாஹரா மேநாரshதா² தாப ேவத³பிணீ ।
ேவத³ஶkhதிrhேவத³மாதா ேவத³விth³யாphரகாஶிநீ ॥ 12।136॥
ேயாேக³வேரவ மாதா மஹாஶkhதிrhமேநாமயீ ।
விவாவshதா²வியnhrhthதிrhவிth³nhமாலா விஹாய ॥ 12।137॥
கிmhந ஸுரபி⁴rhவnhth³யா நnhதி³நீ நnhதி³வlhலபா⁴ ।
பா⁴ரதீ பரமாநnhதா³ பராபரவிேப⁴தி³கா ॥ 12।138॥
ஸrhவphரஹரேேபதா காmhயா காேமவேரவ ।
அசிnhthயாऽசிnhthயவிப⁴வா ’lhேலகா² கநகphரபா⁴ 12।139॥
ShமாNh³ த⁴நரthநாTh◌⁴யா ஸுக³nhதா⁴ க³nhதா⁴யிநீ ।
thவிkhரமபேதா³th³⁴தா த⁴iνShபாணி:ஶிேவாத³யா ॥ 12।140॥
ஸு³rhலபா⁴ த⁴நாth³யா த⁴nhயா பிŋhக³லேலாசநா ।
ஶாnhதி: phரபா⁴வதீ தீ³phதி: பŋhகஜாயதேலாசநா ॥ 12।141॥
ஆth³யா ’thகமேலாth³⁴தா க³வாmh மதா ரணphயா ।
ஸthkhயா கி³ஜா ஶுதி³rhநிthயShடா நிரnhதரா ॥ 12।142॥
³rhகா³காthயாயநீசNh³ சrhசிகா ஶாnhதவிkh³ரஹா ।
ரNhயவrh ரஜநீ ஜக³th³யnhthரphரவrhதிகா ॥ 12।143॥
மnhத³ராth³நிவாஸா ச ஶாரதா³shவrhணமாநீ ।
ரthநமாலா ரthநக³rhபா⁴ ph’th²வீ விவphரமாதி²நீ ॥ 12।144॥
பth³மாநநா பth³மநிபா⁴ நிthயShடாऽmh’ேதாth³ப⁴வா ।
⁴nhவதீ :³phரகmhபா ச ஸூrhயமாதா th³’ஷth³வதீ ॥ 12।145॥
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மேஹnhth³ரப⁴கி³நீ மாnhயா வேரNhயா வரத³யிகா ।
கlhயாணீ கமலாவாஸா பசடா³வரphரதா³॥ 12।146॥
வாchயா வேரவ வnhth³யா ³rhஜயா ³ரதிkhரமா ।
காலராthrhமஹாேவகா³வீரப⁴th³ரphயா தா ॥ 12।147॥
ப⁴th³ரகா ஜக³nhமாதா ப⁴khதாநாmh ப⁴th³ரதா³யிநீ ।
கராலா பிŋhக³லாகாரா காமேப⁴தா³ऽமஹாமதா³॥ 12।148॥
யஶshவிநீ யேஶாதா³ ச ஷட³th◌⁴வபவrhthதிகா ।
ஶŋhகி²நீ பth³நீ ஸாŋhkh²யா ஸாŋhkh²யேயாக³phரவrhதிகா ॥ 12।149॥
ைசthரா ஸmhவthஸராடா⁴ ஜக³thஸmhரணீth◌⁴வஜா ।
ஶுmhபா⁴: ேக²சshவshதா² கmh³kh³வாகphயா ॥ 12।150॥
க²க³th◌⁴வஜா க²கா³டா⁴ பராrhயா பரமாநீ ।
ஐவrhயபth³மநிலயா விரkhதா க³டா³ஸநா ॥ 12।151॥
ஜயnhதீ ’th³³ஹா க³mhயா க³வேரShடா² க³kh³ரணீ: ।
ஸŋhகlhபth³தா⁴ ஸாmhயshதா²ஸrhவவிjhஞாநதா³யிநீ ॥ 12।152॥
ககlhபவிஹnhth ச ³ேயாபநிஷ³thதமா ।
நிShடா²th³’Sh:shmh’திrhvhயாphதி:ShshSh:khயாவதீ ॥ 12।153॥
விவாமேரவேரஶாநா ⁴khதிrhiµkhதி:ஶிவாऽmh’தா ।
ேலாதா ஸrhபமாலா ச பீ⁴ஷணீ வநமாநீ ॥ 12।154॥
அநnhதஶயநாऽநnhதா நரநாராயேth³ப⁴வா ।
nh’mh ைத³thயமத²நீ ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரா ॥ 12।155॥
ஸŋhகrhஷணஸiµthபthதிரmhபி³காபாத³ஸmhரயா ।
மஹாjhவாலா மஹாrhthதி:ஸுrhthதி:ஸrhவகாம⁴kh ॥ 12।156॥
ஸுphரபா⁴ ஸுshதநா ெஸௗ த⁴rhமகாமாrhத²ேமாதா³ ।
ph◌⁴மth◌⁴யநிலயா rhவா ராணஷாரணி:॥ 12।157॥
மஹாவி⁴திதா³ மth◌⁴யா ஸேராஜநயநா ஸமா ।
அShடாத³ஶ⁴ஜாநாth³யா நீேலாthபலத³லphரப⁴12।158॥
ஸrhவஶkhthயாஸநாடா⁴ ஸrhவத⁴rhமாrhத²வrhதா ।
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ைவராkh³யjhஞாநநிரதா நிராேலாகா நிnhth³யா ॥ 12।159॥
விசிthரக³ஹநாதா⁴ரா ஶாவதshதா²நவாநீ ।
shதா²ேநவ நிராநnhதா³ thஶூலவரதா⁴ணீ ॥ 12।160॥
அேஶஷேத³வதாrhthதிrhேத³வதா வரேத³வதா ।
க³mhபி³கா கி³ேர: th நிஶுmhப⁴விநிபாதிநீ ॥ 12।161॥
அவrh வrhணரதா thவrh வஸmhப⁴வா ।
அநnhதவrhऽநnhயshதா²ஶŋhக ஶாnhதமாநஸா ॥ 12।162॥
அேகா³thரா ேகா³மதீ ேகா³phth ³யபா ³ேthதரா ।
ெகௗ³rhகீ³rhக³vhயphயா ெகௗ³ணீ க³ேணவரநமshkh’தா ॥ 12।163॥
ஸthயமாதா ஸthயஸnhதா⁴ thஸnhth◌⁴யா ஸnhதி⁴வrhதா ।
ஸrhவவாதா³ரயா ஸாŋhkh²யா ஸாŋhkh²யேயாக³ஸiµth³ப⁴வா ॥ 12।164॥
அஸŋhkh²ேயயாऽphரேமயாkh²யா ஶூnhயா ஶுth³த⁴ேலாth³ப⁴வா ।
பி³nh³நாத³ஸiµthபthதி:ஶmh⁴வாமா ஶஶிphரபா⁴ ॥ 12।165॥
பிஷŋhகா³ ேப⁴த³ரதா மேநாjhஞா ம⁴ஸூத³நீ ।
மஹா:ஸiµthபthதிshதம:பாேர phரதிSh²தா ॥ 12।166॥
thதththவமாதா thவிதா⁴ ஸுஸூமபத³ஸmhரயா ।
ஶnhதா பீ⁴தா மலாதீதா நிrhவிகாரா நிராரயா ॥ 12।167॥
ஶிவாkh²யா சிthதநிலயா ஶிவjhஞாநshவபிணீ ।
ைத³thயதா³நவநிrhமாth காயபீ காலகrhணிகா ॥ 12।168॥
ஶாshthரேயாநி: khயாrhதிசrhவrhக³phரத³rhஶிகா ।
நாராயணீ நேராth³⁴தி: ெகௗiµதீ³ŋhக³தா⁴ணீ ॥ 12।169॥
காiµகீ லதாபா⁴வா பராபரவி⁴திதா³ ।
பராnhதஜாதமமா ப³ட³வா வாமேலாசநா ॥ 12।170॥
ஸுப⁴th³ரா ேத³வகீ தா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரகா³ ।
மநshவிநீ மnhமாதா மஹாமnhஸiµth³ப⁴வா ॥ 12।171॥
அmh’thரmh’தாshவாதா³ ஹூதா Shதா ।
அேஶாchயா பி⁴nhநவிஷயா ரNhயரஜதphயா ॥ 12।172॥
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ரNhயா ராஜதீ ைஹமா ேஹமாப⁴ரண⁴தா ।
விph◌⁴ராஜமாநா ³rhjhேஞயா jhேயாதிShேடாமப²லphரதா³॥ 12।173॥
மஹாநிth³ராஸiµth³⁴திரநிth³ரா ஸthயேத³வதா ।
தீ³rhகா⁴கth³நீ ’th³யா ஶாnhதிதா³ஶாnhதிவrhth³தி⁴நீ ॥ 12।174॥
லmhயாதி³ஶkhதிஜநநீ ஶkhதிசkhரphரவrhதிகா ।
thஶkhதிஜநநீ ஜnhயா ஷ³rhபவrhதா ॥ 12।175॥
ஸுதா⁴மா கrhமகரணீ கா³nhதத³ஹநாthகா ।
ஸŋhகrhஷணீ ஜக³th³தா⁴th காமேயாநி: கிநீ ॥ 12।176॥
ஐnhth³ thைரேலாkhயநதா ைவShணவீ பரேமவ ।
phரth³mhநத³யிதா தா³th kh³மth³’Shshthேலாசநா ॥ 12।177॥
மேதா³thகடா ஹmhஸக³தி: phரசNhடா³ சNhட³விkhரமா ।
vh’ஷாேவஶா வியnhமாதா விnhth◌⁴யபrhவதவாநீ ॥ 12।178॥
மவnhேமநிலயா ைகலாஸகி³வாநீ ।
சாரஹnhth’தநயா நீதிjhஞா காமபிணீ ॥ 12।179॥
ேவத³விth³யாvhரதshநாதா த⁴rhமஶீலாऽநிலாஶநா ।
வீரப⁴th³ரphயா வீரா மஹாகாமஸiµth³ப⁴வா ॥ 12।180॥
விth³யாத⁴ரphயா th³தா⁴ விth³யாத⁴ரநிராkh’தி: ।
ஆphயாயநீ ஹரnhதீ ச பாவநீ ேபாஷணீ கலா ॥ 12।181॥
மாth’கா மnhமேதா²th³⁴தா வாஜா வாஹநphயா ।
கணீ ஸுதா⁴வாணீ வீவாத³நதthபரா ॥ 12।182॥
ேஸவிதா ேஸவிகா ேஸvhயா நீவா க³thமதீ ।
அnhத⁴தீ ரNhயா mh’கா³ŋhகா மாநதா³யிநீ ॥ 12।183॥
வஸுphரதா³வஸுமதீ வேஸாrhth³தா⁴ரா வஸுnhத⁴ரா ।
தா⁴ராத⁴ரா வராேராஹா வராவரஸஹshரதா³॥ 12।184॥
ப²லா மதீ ஶா நிவாஸா ஶிவphயா ।
த⁴ரா க கlhயா த⁴ராrhth³த⁴ஶணீ ॥ 12।185॥
அநnhதth³’Shருth³ரா தா⁴thஶா த⁴நத³phயா ।
நிஹnhth ைத³thயஸŋhகா⁴நாmh கா ஹவாஹநா ॥ 12।186॥

14 sanskritdocuments.org



ேத³வீ அத²வா பாrhவதிஸஹshரநாமshேதாthரmh rhமராnhதrhக³தmh

ஸுேஷ சnhth³ரநிலயா ஸுகீrhதிசி²nhநஸmhஶயா ।
ரஸjhஞா ரஸதா³ ராமா ேலஹாநாmh’தshரவா ॥ 12।187॥
நிthேயாதி³தா shவயjhேயாதிthஸுகா mh’தவநா ।
வjhரத³Nhடா³வjhரவா ைவேத³ வjhரவிkh³ரஹா ॥ 12।188॥
மŋhக³Lhயா மŋhக³ளா மாலா மநா மலஹாணீ ।
கா³nhத⁴rhவீ கா³³ சாnhth³ கmhப³லாவதரphயா ॥ 12।189॥
ெஸௗதா³நீ ஜநாநnhதா³ ph◌⁴லாநநா ।
கrhணிகாரகரா கயா கmhஸphராபஹாணீ ॥ 12।190॥
க³nhத⁴ரா கா³வrhthதா thஸnhth◌⁴யா ஹrhஷவrhth³த⁴நீ ।
phரthயேத³வதா தி³vhயா தி³vhயக³nhதா⁴ தி³வா பரா ॥ 12।191॥
ஶkhராஸநக³தா ஶாkh ஸாnhth◌⁴யா சாஶராஸநா ।
இShடா விஶிShடா ஶிShேடShடா ஶிShடாஶிShடphரதா ॥ 12।192॥
ஶதபா ஶதாவrhthதா விநதா ஸுரபி:◌⁴ ஸுரா ।
ஸுேரnhth³ரமாதா ஸுth³mhநா ஸுஷுmhநா ஸூrhயஸmhshதி²தா ॥ 12।193॥
ஸயா ஸthphரதிShடா² ச நிvh’thதிrhjhஞாநபாரகா³ ।
த⁴rhமஶாshthராrhத²ஶலா த⁴rhமjhஞா த⁴rhமவாஹநா ॥ 12।194॥
த⁴rhமாத⁴rhமவிநிrhமாth தா⁴rhகாmh ஶிவphரதா³ ।
த⁴rhமஶkhதிrhத⁴rhமமயீ வித⁴rhமா விவத⁴rhணீ ॥ 12।195॥
த⁴rhமாnhதரா த⁴rhமமயீ த⁴rhமrhவா த⁴நாவஹா ।
த⁴rhேமாபேத³ShTh த⁴rhமthமா த⁴rhமக³mhயா த⁴ராத⁴ரா ॥ 12।196॥
காபா ஶகலா rhthதி: கலா கதவிkh³ரஹா ।
ஸrhவஶkhதிவிநிrhiµkhதா ஸrhவஶkhthயாரயாரயா ॥ 12।197॥
ஸrhவா ஸrhேவவ ஸூமா ஸூமாjhஞாநshவபிணீ ।
phரதா⁴நேஷேஶஷா மஹாேத³ைவகஸாணீ ॥ 12।198॥
ஸதா³ஶிவா வியnhrhthதிrhவிவrhthதிரrhthதிகா ।
ஏவmh நாmhநாmh ஸஹshேரண shthவாऽெஸௗ மவாnh கி³:॥ 12।199॥
⁴ய: phரணmhய பீ⁴தாthமா phேராவாேசத³mh kh’தாஜ: ।
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யேத³தைத³வரmh பmh ேகா⁴ரmh ேத பரேமவ ॥ 12।200॥
பீ⁴ேதாऽsh ஸாmhphரதmh th³’ShThவா பமnhயth phரத³rhஶய ।
ஏவiµkhதாऽத²ஸா ேத³வீ ேதந ைஶேலந பாrhவதீ ॥ 12।201॥
ஸmh’thய த³rhஶயாமாஸ shவபமபரmh ந: ।
நீேலாthபலத³லphரkh²யmh நீேலாthபலஸுக³nhதி⁴கmh ॥ 12।202॥
th³விேநthரmh th³வி⁴ஜmh ெஸௗmhயmh நீலாலகவி⁴தmh ।
ரkhதபாதா³mh³ஜதலmh ஸுரkhதகரபlhலவmh ॥ 12।203॥
மth³விஶாலஸmhvh’thதmhலலாடதிலேகாjhjhவலmh ।
⁴தmh சாஸrhவாŋhக³mh ⁴ஷணரதிேகாமலmh ॥ 12।204॥
த³தா⁴நiµரஸா மாலாmh விஶாலாmh ேஹமநிrhதாmh ।
ஈஷthshதmh ஸுபி³mhேபா³Shட²mh ராராவஸmhதmh ॥ 12।205॥
phரஸnhநவத³நmh தி³vhயமநnhதமமாshபத³mh ।
ததீ³th³’ஶmh ஸமாேலாkhய shவபmh ைஶலஸthதம:॥ 12।206॥
பீ⁴திmh ஸnhthயjhய ’Shடாthமா ப³பா⁴ேஷ பரேமவmh ।
மவாiνவாச
அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம அth³ய ேம ஸப²லmh தப:॥ 12।207॥
யnhேம ஸாாththவமvhயkhதா phரஸnhநா th³’Shேகா³சரா ।
thவயா sh’Shடmh ஜக³thஸrhவmh phரதா⁴நாth³யmh thவயி shதி²தmh ॥ 12।208॥
thவyhேயவ யேத ேத³வி thவேமவ ச பரா க³தி: ।
வத³nhதி ேகசிth thவாேமவ phரkh’திmh phரkh’ேத: பராmh ॥ 12।209॥
அபேர பரமாrhத²jhஞா:ஶிேவதி ஶிவஸmhரயாth ।
thவயி phரதா⁴நmh ேஷா மஹாnh ph³ரமா தேத²வர:॥ 12।210॥
அவிth³யா நியதிrhமாயா கலாth³யா:ஶதேஶாऽப⁴வnh ।
thவmh  ஸா பரமா ஶkhதிரநnhதா பரேமSh²நீ ॥ 12।211॥
ஸrhவேப⁴த³விநிrhiµkhதா ஸrhேவேப⁴தா³ரயாரயா ।
thவாமதி⁴Shடா²ய ேயாேக³ஶி மஹாேத³ேவா மேஹவர:॥ 12।212॥
phரதா⁴நாth³யmh ஜக³th kh’thshநmh கேராதி விகேராதி ச ।
thவையவ ஸŋhக³ேதா ேத³வ:shவமாநnhத³mh ஸமiνேத ॥ 12।213॥
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thவேமவ பரமாநnhத³shthவேமவாநnhத³தா³யிநீ ।
thவமரmh பரmh vhேயாம மஹjhjhேயாதிrhநிரஜநmh ॥ 12।214॥
ஶிவmh ஸrhவக³தmh ஸூமmh பரmh ph³ரம ஸநாதநmh ।
thவmh ஶkhர:ஸrhவேத³வாநாmh ph³ரமா ph³ரமவிதா³ம ॥ 12।215॥
வாrhப³லவதாmh ேத³வி ேயாகி³நாmh thவmh மாரக: ।
’mh ச வShட²shthவmh vhயாேஸா ேவத³விதா³ம ॥ 12।216॥
ஸாŋhkh²யாநாmh கபிேலா ேத³ேவா th³ராம ஶŋhகர: ।
ஆதி³thயாநாiµேபnhth³ரshthவmh வஸூநாmh ைசவ பாவக:॥ 12।217॥
ேவதா³நாmh ஸாமேவத³shthவmh கா³யth ச²nhத³ஸாம ।
அth◌⁴யாthமவிth³யா விth³யாநாmh க³தீநாmh பரமா க³தி:॥ 12।218॥
மாயா thவmh ஸrhவஶkhதீநாmh கால: கலயதாம ।
ஓŋhகார:ஸrhவ³யாநாmh வrhநாmh ச th³விஜாthதம:॥ 12।219॥
ஆரமாmh ச கா³rhஹshth²யவராmh மேஹவர: ।
mhஸாmh thவேமக: ஷ:ஸrhவ⁴த’தி³shதி²த:॥ 12।220॥
ஸrhேவாபநிஷதா³mh ேத³வி ³ேயாபநிஷ³chயேத ।
ஈஶாநசா கlhபாநாmh கா³நாmh kh’தேமவ ச ॥ 12।221॥
ஆதி³thய:ஸrhவமாrhகா³mh வாசாmh ேத³வி ஸரshவதீ ।
thவmh லசாபாmh விShiΝrhமாயாவிநாம ॥ 12।222॥
அnhத⁴தீ ஸதீநாmh thவmh ஸுபrhண: பததாம ।
ஸூkhதாநாmh ெபௗஷmh ஸூkhதmh ஸாம jhேயShடmh ச ஸாமஸு ॥
12।223॥
ஸாவிth சா ஜாphயாநாmh யஜுஷாmh ஶதth³யmh ।
பrhவதாநாmh மஹாேமரநnhேதா ேபா⁴கி³நாம ॥ 12।224॥
ஸrhேவஷாmh thவmh பரmh ph³ரம thவnhமயmh ஸrhவேமவ  ॥ 12।225॥
பmh தவாேஶஷகலாவிந-
மேகா³சரmh நிrhமலேமகபmh ।
அநாதி³மth◌⁴யாnhதமநnhதாமாth³யmh
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நமா ஸthயmh தமஸ: பரshதாth ॥ 12।226॥
யேத³வ பயnhதி ஜக³thphரஸூதிmh
ேவதா³nhதவிjhஞாநவிநிசிதாrhதா:² ।
ஆநnhத³மாthரmh phரணவாபி⁴தா⁴நmh
தேத³வ பmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 12।227॥
அேஶஷ⁴தாnhதரஸnhநிவிShடmh
phரதா⁴நmhேயாக³விேயாக³ேஹmh ।
ேதேஜாமயmh ஜnhமவிநாஶநmh
phராபி⁴தா⁴நmh phரணேதாऽsh பmh ॥ 12।228॥
ஆth³யnhதநmh ஜக³தா³thம⁴தmh
விபி⁴nhநஸmhshத²mh phரkh’ேத: பரshதாth ।
டshத²மvhயkhதவshதைத²வ
நமா பmh ஷாபி⁴தா⁴நmh ॥ 12।229॥
ஸrhவாரயmh ஸrhவஜக³th³விதா⁴நmh
ஸrhவthரக³mh ஜnhமவிநாஶநmh ।
ஸூமmh விசிthரmh th³ணmh phரதா⁴நmh
நேதாऽsh ேத பமபேப⁴த³mh ॥ 12।230॥
ஆth³யmh மஹாnhதmh ஷாthமபmh
phரkh’thயவshத²mh th³thமபீ³ஜmh ।
ஐவrhயவிjhஞாநவிராக³த⁴rhைம:
ஸமnhவிதmh ேத³வி நேதாऽsh பmh ॥ 12।231॥
th³விஸphதேலாகாthமகமmh³ஸmhshத²mh
விசிthரேப⁴த³mh ைஷகநாத²mh ।
அநnhத⁴ைதரதி⁴வாதmh ேத
நேதாऽsh பmh ஜக³த³Nhட³ஸmhjhஞmh ॥ 12।231॥
அேஶஷேவதா³thமகேமகமாth³யmh
shவேதஜஸா தேலாகேப⁴த³mh ।
thகாலேஹmh பரேமSh²ஸmhjhஞmh
நமா பmh ரவிமNhட³லshத²mh ॥ 12।232॥
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ஸஹshரrhதா⁴நமநnhதஶkhதிmh
ஸஹshரபா³ஹுmh ஷmh ராணmh ।
ஶயாநமnhத:ஸேல தைத²வ
நாராயkh²யmh phரணேதாऽsh பmh ॥ 12।233॥
த³mhShThராகராலmh thத³ஶாபி⁴வnhth³யmh
கா³nhதகாலாநலகlhபபmh ।
அேஶஷ⁴தாNhட³விநாஶேஹmh
நமா பmh தவ காலஸmhjhஞmh ॥ 12।234॥
ப²ஸஹshேரண விராஜமாநmh
ேபா⁴கீ³nhth³ரiµkh²ையரபி⁴jhயமாநmh ।
ஜநாrhத³நாட⁴தiνmh phரஸுphதmh
நேதாऽsh பmh தவ ேஶஷஸmhjhஞmh ॥ 12।235॥
அvhயாஹைதவrhயமkh³மேநthரmh
ph³ரமாmh’தாநnhத³ரஸjhஞேமகmh ।
கா³nhதேஶஷmh தி³வி nh’thயமாநmh
நேதாऽsh பmh தவ th³ரஸmhjhஞmh ॥ 12।236॥
phரணேஶாகmh விமலmh பவிthரmh
ஸுராஸுைரரrhசிதாபாத³பth³மmh ।
ஸுேகாமலmh ேத³வி விபா⁴ ஶுph◌⁴ரmh
நமா ேத பத³mh ப⁴வாநி ॥ 12।237॥
ௐ நமshேதऽsh மஹாேத³வி நமshேத பரேமவ ।
நேமா ப⁴க³வதீஶாநி ஶிவாைய ேத நேமா நம:॥ 12।238॥
thவnhமேயாऽஹmh thவதா³தா⁴ரshthவேமவ ச க³திrhமம ।
thவாேமவ ஶரணmh யாshேய phரத³ பரேமவ ॥ 12।239॥
மயா நாshதி ஸேமா ேலாேக ேத³ேவா வா தா³நேவாऽபி வா ।
ஜக³nhமாைதவ மthth ஸmh⁴தா தபஸா யத:॥ 12।240॥
ஏஷா தவாmhபி³கா ேத³வி கிலா⁴thபிth’கnhயகா ।
ேமநாऽேஶஷஜக³nhமாரேஹா Nhயshய ெகௗ³ரவmh ॥ 12।241॥
பா மாமமேரஶாநி ேமநயா ஸஹ ஸrhவதா³ ।
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நமா தவ பாதா³ph³ஜmh vhரஜா ஶரணmh ஶிவாmh ॥ 12।242॥
அேஹா ேம ஸுமஹth³ பா⁴kh³யmh மஹாேத³வீஸமாக³மாth ।
ஆjhஞாபய மஹாேத³வி கிmh கShயா ஶŋhக ॥ 12।243॥
ஏதாவ³khthவா வசநmh ததா³மகி³வர: ।
ஸmhphேரணமாே கி³ஜாmh phராஜ: பாrhவேதாऽப⁴வth ॥ 12।244॥
அத²ஸா தshய வசநmh நிஶmhய ஜக³ேதாऽரணி: ।
ஸshதmh phராஹ பிதரmh shmh’thவா பஶுபதிmh பதிmh ॥ 12।246॥
ேத³vhவாச
’iΝShவ ைசதth phரத²மmh ³யவரேகா³சரmh ।
உபேத³ஶmh கி³ேரShட² ேஸவிதmh ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 12।247॥
யnhேம ஸாாth பரmh பைமவரmh th³’Shடமth³⁴தmh ।
ஸrhவஶkhதிஸமாkhதமநnhதmh phேரரகmh பரmh ॥ 12।248॥
ஶாnhத:ஸமாதமநா த³mhபா⁴ஹŋhகாரவrhத: ।
தnhநிShட²shதthபேரா ⁴thவா தேத³வ ஶரணmh vhரஜ ॥ 12।249॥
ப⁴khthயா thவநnhயயா தாத பth³பா⁴வmh பரமாத: ।
ஸrhவயjhஞதேபாதா³ைநshதேத³வாrhchசய ஸrhவதா³॥ 12।250॥
தேத³வ மநஸா பய தth³ th◌⁴யாயshவ யஜshவ ச ।
மேமாபேத³ஶாthஸmhஸாரmh நாஶயா தவாநக⁴ ॥ 12।251॥
அஹmh ைவ மthபராnh ப⁴khதாைநவரmh ேயாக³மாshதி²தாnh ।
ஸmhஸாரஸாக³ராத³shமா³th³த⁴ராmhயசிேரண  ॥ 12।252॥
th◌⁴யாேநந கrhமேயாேக³ந ப⁴khthயா jhஞாேநந ைசவ  ।
phராphயாऽஹmh ேத கி³ேரShட² நாnhயதா² கrhமேகாபி:◌⁴ ॥ 12।253॥
திshmh’thதி³தmh ஸmhயkh கrhம வrhரமாthமகmh ।
அth◌⁴யாthமjhஞாநஸதmh iµkhதேய ஸததmh  ॥ 12।254॥
த⁴rhமாthஸஜாயேத ப⁴khதிrhப⁴khthயா ஸmhphராphயேத பரmh ।
திshmh’திph◌⁴யாiµதி³ேதா த⁴rhேமா யjhஞாதி³ேகா மத:॥ 12।255॥
நாnhயேதா ஜாயேத த⁴rhேமா ேவதா³th³ த⁴rhேமா  நிrhப³ெபௗ⁴ ।
தshமாnhiµiµுrhத⁴rhமாrhதீ² மth³பmh ேவத³மாரேயth ॥ 12।256॥
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மைமைவஷா பரா ஶkhதிrhேவத³ஸmhjhஞா ராதநீ ।
’kh³யஜு:ஸாமேபண ஸrhகா³ெதௗ³ஸmhphரவrhthதேத ॥ 12।257॥
ேதஷாேமவ ச ³phthயrhத²mh ேவதா³நாmh ப⁴க³வாநஜ: ।
ph³ராமதீ³nh ஸஸrhஜாத²shேவ shேவ கrhமNhயேயாஜயth ॥ 12।258॥
ேய ந rhவnhதி தth³ த⁴rhமmh தத³rhத²mh ph³ரமநிrhதா: ।
ேதஷாமத⁴shதாth³ நரகாmhshதாshthராதீ³நகlhபயth ॥ 12।259॥
ந ச ேவதா³th³’ேத கிசிchசா²shthரmh த⁴rhமாபி⁴தா⁴யகmh ।
ேயாऽnhயthரரமேதேஸாऽெஸௗ ந ஸmhபா⁴Shேயா th³விஜாதிபி:◌⁴ ॥ 12।260॥
யாநி ஶாshthராணி th³’யnhேத ேலாேகऽshnh விவிதா⁴நி ।
திshmh’திவிth³தா⁴நி நிShடா² ேதஷாmh  தாம ॥ 12।261॥
காபாலmh பசராthரmh ச யாமலmh வாமமாrhஹதmh ।
ஏவmhவிதா⁴நி சாnhயாநி ேமாஹநாrhதா²நி தாநி  ॥ 12।262॥
ேய ஶாshthராபி⁴ேயாேக³ந ேமாஹயnhதீஹ மாநவாnh ।
மயா sh’Shடாநி ஶாshthராணி ேமாஹாையஷாmh ப⁴வாnhதேர ॥ 12।263॥
ேவதா³rhத²விthதைம: காrhயmh யth shmh’தmh கrhம ைவதி³கmh ।
தthphரயthேநந rhவnhதி மthphயாshேத  ேய நரா:॥ 12।264॥
வrhநாமiνகmhபாrhத²mh மnhநிேயாகா³th³விராTh shவயmh ।
shவாயmh⁴ேவா மiνrhதா⁴rhமாnh iµநீநாmh rhவiµkhதவாnh ॥ 12।265॥
thவா சாnhேயऽபி iµநயshதnhiµகா²th³ த⁴rhமiµthதமmh ।
சkhrhத⁴rhமphரதிShடா²rhத²mh த⁴rhமஶாshthராணி ைசவ  ॥ 12।266॥
ேதஷு சாnhதrhேதShேவவmh கா³nhேதஷு மஹrhஷய: ।
ph³ரமே வசநாthதாநி கShயnhதி ேக³ ேக³॥ 12।267॥
அShடாத³ஶ ராநி vhயாேஸந கதி²தாநி  ।
நிேயாகா³th³ ph³ரமே ராஜmhshேதஷு த⁴rhம: phரதிSh²த:॥ 12।268॥
அnhயாnhபராநி தchசி²Shைய: கதி²தாநி  ।
ேக³ ேக³ऽthர ஸrhேவஷாmh கrhதா ைவ த⁴rhமஶாshthரவிth ॥ 12।269॥
ஶிா கlhேபா vhயாகரணmh நிkhதmh ச²nhத³ ஏவ ச ।
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jhேயாதி:ஶாshthரmh nhயாயவிth³யா மாmhஸா ேசாபph³’mhஹணmh ॥ 12।270॥
ஏவmh சrhத³ைஶதாநி விth³யாshதா²நாநி ஸthதம ।
சrhேவைத:³ஸேஹாkhதாநி த⁴rhேமா நாnhயthர விth³யேத ॥ 12।271॥
ஏவmh ைபதாமஹmh த⁴rhமmh மiνvhயாஸாத³ய: பரmh ।
shதா²பயnhதி மமாேத³ஶாth³ யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 12।272॥
ph³ரம ஸஹ ேத ஸrhேவ ஸmhphராphேத phரதிஸசேர ।
பரshயாnhேத kh’தாthமாந: phரவிஶnhதி பரmh பத³mh ॥ 12।273॥
தshமாth ஸrhவphரயthேநந த⁴rhமாrhத²mh ேவத³மாரேயth ।
த⁴rhேமண ஸதmh jhஞாநmh பரmh ph³ரம phரகாஶேயth ॥ 12।274॥
ேய  ஸŋhகா³nh பthயjhய மாேமவ ஶரணmh க³தா: ।
உபாஸேத ஸதா³ ப⁴khthயா ேயாக³ைமவரமாshதி²தா:॥ 12।275॥
ஸrhவ⁴தத³யாவnhத:ஶாnhதா தா³nhதா விமthஸரா: ।
அமாநிேநா ³th³தி⁴மnhதshதாபஸா:ஶmhதvhரதா:॥ 12।276॥
மchசிthதா மth³க³தphரா மjhjhஞாநகத²ேந ரதா: ।
ஸmhnhயாேநா kh³’ஹshதா²ச வநshதா² ph³ரமசாண:॥ 12।277॥
ேதஷாmh நிthயாபி⁴khதாநாmh மாயாதththவmh ஸiµthதி²தmh ।
நாஶயா தம: kh’thshநmh jhஞாநதீ³ேபந மா சிராth ॥ 12।278॥
ேத ஸுநிrh⁴ததமேஸா jhஞாேநைநேகந மnhமயா: ।
ஸதா³நnhதா³sh ஸmhஸாேர ந ஜாயnhேத ந: ந:॥ 12।279॥
தshமாth ஸrhவphரகாேரண மth³ப⁴khேதா மthபராயண: ।
மாேமவாrhசய ஸrhவthர மநஸா ஶரணmh க³த:॥ 12।280॥
அஶkhேதா யதி³ ேம th◌⁴யாைமவரmh பமvhயயmh ।
தேதா ேம ஸகலmh பmh காலாth³யmh ஶரணmh vhரஜ ॥ 12।281॥
யth³யth shவபmh ேம தாத மநேஸா ேகா³சரmh தவ ।
தnhநிShட²shதthபேரா ⁴thவா தத³rhசநபேரா ப⁴வ ॥ 12।282॥
யth ேம நிShகலmh பmh சிnhமாthரmh ேகவலmh ஶிவmh ।
ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhதமநnhதமmh’தmh பரmh ॥ 12।283॥
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jhஞாேநைநேகந தlhலph◌⁴யmh khேலேஶந பரமmh பத³mh ।
jhஞாநேமவ phரபயnhேதா மாேமவ phரவிஶnhதி ேத ॥ 12।284॥
தth³³th³த⁴யshததா³thமாநshதnhநிShடா²shதthபராய: ।
க³chச²nhthயநராvh’thதிmh jhஞாநநிrh⁴தகlhமஷா:॥ 12।285॥
மாமநாthய பரமmh நிrhவாணமமலmh பத³mh ।
phராphயேத ந  ராேஜnhth³ர தேதா மாmh ஶரணmh vhரஜ ॥ 12।286॥
ஏகthேவந ph’த²khthேவந ததா² ேசாப⁴யதா²பி வா ।
மாiµபாshய மஹாராஜ தேதா யாshயா தthபத³mh ॥ 12।287॥
மாமநாthய தthதththவmh shவபா⁴வவிமலmh ஶிவmh ।
jhஞாயேத ந  ராேஜnhth³ர தேதா மாmh ஶரணmh vhரஜ ॥ 12।288॥
தshமாth thவமரmh பmh நிthயmh சாபைமவரmh ।
ஆராத⁴ய phரயthேநந தேதா ப³nhத⁴mh phரஹாshய ॥ 12।289॥
கrhம மநஸா வாசா ஶிவmh ஸrhவthர ஸrhவதா³ ।
ஸமாராத⁴ய பா⁴ேவந தேதா யாshய தthபத³mh ॥ 12।290॥
ந ைவ பயnhதி தthதththவmh ேமாதா மம மாயயா ।
அநாth³யநnhதmh பரமmh மேஹவரமஜmh ஶிவmh ॥ 12।291॥
ஸrhவ⁴தாthம⁴தshத²mh ஸrhவாதா⁴ரmh நிரஜநmh ।
நிthயாநnhத³mh நிராபா⁴ஸmh நிrh³ணmh தமஸ: பரmh ॥ 12।292॥
அth³ைவதமசலmh ph³ரம நிShகலmh நிShphரபசகmh ।
shவஸmhேவth³யமேவth³யmh தth பேர vhேயாmhநி vhயவshதி²தmh ॥ 12।293॥
ஸூேமண தமஸா நிthயmh ேவShதா மம மாயயா ।
ஸmhஸாரஸாக³ேர ேகா⁴ேர ஜாயnhேத ச ந: ந:॥ 12।294॥
ப⁴khthயா thவநnhயயா ராஜnh ஸmhயkh³jhஞாேநந ைசவ  ।
அnhேவShடvhயmh  தth³ ph³ரம ஜnhமப³nhத⁴நிvh’thதேய ॥ 12।295॥
அஹŋhகாரmh ச மாthஸrhயmh காமmh khேராத⁴பkh³ரஹmh ।
அத⁴rhமாபி⁴நிேவஶmh ச thயkhthவா ைவராkh³யமாshதி²த:॥ 12।296॥
ஸrhவ⁴ேதஷு சாthமாநmh ஸrhவ⁴தாநி சாthமநி ।
அnhவீய சாthமநாthமாநmh ph³ரம⁴யாய கlhபேத ॥ 12।297॥
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ph³ரம⁴த: phரஸnhநாthமா ஸrhவ⁴தாப⁴யphரத:³ ।
ஐவmh பரமாmh ப⁴khதிmh விnhேத³தாநnhயகா³நீmh ॥ 12।298॥
வீேத தthபரmh தththவைமவரmh ph³ரமநிShகலmh ।
ஸrhவஸmhஸாரநிrhiµkhேதா ph³ரமேணயவாவதிShட²ேத ॥ 12।299॥
ph³ரமே  phரதிShடா²ऽயmh பரshய பரம:ஶிவ: ।
அநnhயசாvhயயshைசகசாthமாதா⁴ேரா மேஹவர:॥ 12।300॥
jhஞாேநந கrhமேயாேக³ந ப⁴khதிேயாேக³ந வா nh’ப ।
ஸrhவஸmhஸாரiµkhthயrhத²வரmh ஶரணmh vhரஜ ॥ 12।301॥
ஏஷ ³ேயாபேத³ஶshேத மயா த³thேதா கி³வர ।
அnhவீய ைசதத³கி²லmh யேத²Shடmh கrhthமrhஹ ॥ 12।302॥
அஹmh ைவ யாசிதா ேத³ைவ:ஸஜாதா பரேமவராth ।
விநிnhth³ய த³mh பிதரmh மேஹவரவிநிnhத³கmh ॥ 12।303॥
த⁴rhமஸmhshதா²பநாrhதா²ய தவாராத⁴நகாரth ।
ேமநாேத³ஹஸiµthபnhநா thவாேமவ பிதரmh தா ॥ 12।304॥
ஸ thவmh நிேயாகா³th³ேத³வshய ph³ரமண: பரமாthமந: ।
phதா³shயேஸ மாmh th³ராய shவயmhவரஸமாக³ேம ॥ 12।305॥
தthஸmhப³nhதா⁴chச ேத ராஜnh ஸrhேவ ேத³வா:ஸவாஸவா: ।
thவாmh நமshயnhதி ைவ தாத phரத³தி ச ஶŋhகர:॥ 12।306॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந மாmh விth³தீ⁴வரேகா³சராmh ।
ஸmhjhய ேத³வஶாநmh ஶரNhயmh ஶரணmh vhரஜ ॥ 12।307॥
ஸ ஏவiµkhேதா ப⁴க³வாnh ேத³வேத³vhயா கி³வர: ।
phரணmhய ஶிரஸா ேத³வீmh phராஜ: நரph³ரவீth ॥ 12।308॥
விshதேரண மேஹஶாநி ேயாக³mh மாேஹவரmh பரmh ।
jhஞாநmh ைவ சாthமேநா ேயாக³mh ஸாத⁴நாநி phரசவ ேம ॥ 12।309॥
தshையதth பரமmh jhஞாநமாthமேயாக³iµthதமmh ।
யதா²வth³vhயாஜஹாேரஶாஸாத⁴நாநிச விshதராth ॥ 12।310॥
நிஶmhய வத³நாmhேபா⁴ஜாth³ கி³nhth³ேரா ேலாகத: ।
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ேலாகமா: பரmh jhஞாநmh ேயாகா³ஸkhேதாऽப⁴வthந:॥ 12।311॥
phரத³ெதௗ³ ச மேஹஶாய பாrhவதீmh பா⁴kh³யெகௗ³ரவாth ।
நிேயாகா³th³ph³ரமண:ஸாth◌⁴வீmh ேத³வாநாmh ைசவஸmhநிெதௗ⁴ ॥ 12।312॥
ய இமmh பட²ேதऽth◌⁴யாயmh ேத³vhயா மாஹாthmhயகீrhதநmh ।
ஶிவshய ஸmhநிெதௗ⁴ ப⁴khthயா ஸுசிshதth³பா⁴வபா⁴வித:॥ 12।313॥
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா தி³vhயேயாக³ஸமnhவித: ।
உlhலŋhkh◌⁴ய ph³ரமே ேலாகmh ேத³vhயா:shதா²நமவாphiνயாth ॥ 12।314॥
யைசதth பட²தி shேதாthரmh ph³ராமநாmh ஸபத: ।
ஸமாதமநா: ேஸாऽபி ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 12।315॥
நாmhநாமShடஸஹshரmh  ேத³vhயா யth ஸiµதீ³தmh ।
jhஞாthவாऽrhகமNhட³லக³தாmh ஸmhபா⁴vhய பரேமவmh ॥ 12।316॥
அph◌⁴யrhchய க³nhத⁴Shபாth³ையrhப⁴khதிேயாக³ஸமnhவித: ।
ஸmhshமரnhபரமmh பா⁴வmh ேத³vhயா மாேஹவரmh பரmh ॥ 12।317॥
அநnhயமாநேஸா நிthயmh ஜேபதா³மரth³ th³விஜ: ।
ேஸாऽnhதகாேல shmh’திmh லph³th◌⁴வா பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி ॥ 12।318॥
அத²வா ஜாயேத விphேரா ph³ராமநாmh ேல ஶுெசௗ ।
rhவஸmhshகாரமாஹாthmhயாth³ ph³ரமவிth³யாமவாphiνயாth ॥ 12।319॥
ஸmhphராphய ேயாக³mh பரமmh தி³vhயmh தth பாரேமவரmh ।
ஶாnhத:ஸrhவகா³ேதா ⁴thவா ஶிவஸாjhயமாphiνயாth ॥ 12।320॥
phரthேயகmh சாத² நாமாநி ஜுஹுயாth ஸவநthரயmh ।
தநாதி³kh’ைதrhேதா³ைஷrhkh³ரஹேதா³ைஷச iµchயேத ॥ 12।321॥
ஜேபth³வாऽஹரஹrhநிthயmh ஸmhவthஸரமதnhth³த: ।
காம: பாrhவதீmh ேத³வீmh ஜயிthவா விதா⁴நத:॥ 12।322॥
ஸmhjhய பாrhவத:ஶmh⁴mh thேநthரmh ப⁴khதிஸmhத: ।
லப⁴ேத மஹதீmh லmh மஹாேத³வphரஸாத³த:॥ 12।323॥
தshமாth ஸrhவphரயthேநந ஜphதvhயmh  th³விஜாதிபி: ◌⁴ ।
ஸrhவபாபாபேநாதா³rhத²mh ேத³vhயா நாம ஸஹshரகmh ॥ 12।324॥
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phரஸŋhகா³th கதி²தmh விphரா ேத³vhயா மாஹாthmhயiµthதமmh ।
அத: பரmh phரஜாஸrhக³mh ph◌⁴’kh³வாதீ³நாmh நிேபா³த⁴த ॥ 12।325॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshthrhயாmh ஸmhதாயாmh rhவவிபா⁴ேக³
th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:॥12॥
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