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shrItripurAstavarAjaH

thராshதவராஜ:

நாதா²தி³³thரயmh க³ணபதிmh பீட²thரயmh ைப⁴ரவmh
th³ெதௗ⁴க⁴mh வகthரயmh பத³க³mh ³தீkhரமmh மNhட³லmh ।
வீராnhth³vhயShடசShகஷShநவகmh வீராவபசகmh ।
மnhமாநிமnhthரராஜஸதmh வnhேத³³ேராrhமNhட³லmh ॥ 1॥
ேஸேவ nh³ரஸnhேதா³ஹஸுnhத³ரshவாŋhக³பா⁴ஸுராmh ।
கரபீஷகடாாmh லநாயிகாmh ॥ 2॥
th³விேநthரmh th³வி⁴ஜmh ஶாnhதmh ³mh பth³மாஸநshதி²தmh ।
ேயாக³பீேட²ஸமாநmh நமா ஶிரshதி²தmh ॥ 3॥
நமா ஸth³³mh ஶாnhதmh phரthயஶிவபிணmh ।
ஶிரஸா ேயாக³பீட²shத²mh iµkhதிகாமாrhத²th³த⁴ேய ॥ 4॥
யா நிthயா பரமா ஶkhதிrhஜக³chைசதnhயபிணீ ।
தாmh நமா மஹாேத³வீmh பசmh மாth’பிணீmh ॥ 5॥
யshயா:ஸrhவmh ஸiµthபnhநmh யshயாமth³யாபி திShட²தி ।
லயேமShயதி யshயாmh தாmh பசmh phரணமாmhயஹmh ॥ 6॥
மthகlhபதேராrhேல ப⁴வாnhயா ரthநமnhதி³ேர ।
ரthநmhஹாஸேந ேத³vhயா:சkhரmh phரணமாmhயஹmh ॥ 7॥
⁴kh³’ஹmh ³ணேரகா²Th◌⁴யmh ேவத³th³வாேராபேஶாபி⁴தmh ।
thvh’thதmh ேஷாட³ஶத³லmh ததா²Shடத³லகrhணிகmh ॥ 8॥
மiνேகாணmh th³விதி³khேகாணmh வஸுேகாணmh thேகாணகmh ।
மth◌⁴ேய பி³nh³மஹாசkhரmh நிthயmh thராமயmh ॥ 9॥
ph³ரமாNhடா³தா⁴ரஶkhதிச கலாshமரரnhத³ரா: ।
ஏதா:ஸmhேயாjhய ரத ஈவmh ேயாஜேயchசி²ேவ ॥ 10॥
சnhth³ரபீ³ஜmh பி³nh³ஸmhshத²mh ஶிவபீ³ஜmh நிேயாஜேயth ।
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thராshதவராஜ:

மாத³நmh ஶkhரபீ³ஜshத²mh ேயாஜேயth³⁴வேநவmh ॥ 11॥
ஶிவபீ³ஜmh மாத³நshத²mh ஶkhரஷShஸமnhவிதmh ।
ஸphதமmh தchச ஶkhரshத²mh மாயாபீ³ஜmh ஸiµth³த⁴ேரth ॥ 12॥
ŋhகா³ரmh ஶிவாதி³shத²mh மதி³nhth³ரஸமnhவிதmh ।
த⁴ரnhத⁴ரஸுதாபீ³ஜேமகthராபி நிேயாஜேயth ॥ 13॥
ப³க³லாயபீ³ஜாத:◌⁴ ேஷாட³ஶmh ச நிேயாஜேயth ।
வாkhshத²mh யகmh பீ³ஜmh ஶாkhரபீ³ஜmh நிேயாஜேயth ॥ 14॥
பிநாேகஶmh சnhth³ரஸmhshத²மாகாஶmh ரஸஸmhshதி²தmh ।
சrhத²shவரஸmhkhதmh நாத³பி³nh³ஸமnhவிதmh ॥ 15॥
ஸrhவேமகthர ஸmhேயாjhய பசபசா ப⁴ேவth ।
பசடாthகா விth³யா ஸrhவதnhthேரஷு ேகா³பிதா ॥ 16॥
கலmh ஹஸகலmh ஹகஹலmh ஹகலmh ஹகலஸmh
விth³யாடா³மணிrhேத³வீ phேராkhதா ஸrhேவாthதேமாthதமா ।
தவ shேநஹாnhமயாkh²யாதா நாkh²ேயயா யshய கshயசிth ॥ 17॥
இnhth³ேரா மாmh ரேயthphராchயாமாkh³ேநyhயாமkh³நிேத³வதா ।
யாmhேய யம:ஸதா³ பா ைநrh’ேத நிrh’திச மாmh ॥ 18॥
பசிேம வண: பா வாயvhேய வாேத³வதா ।
த⁴நத³ேசthதேர பா ஐஶாnhயாவேராऽவ ॥ 19॥
ஊrhth◌⁴வmh phரஜாபதி: பாயாத³த⁴சாநnhதேத³வதா ।
ஏவmh த³ஶ தி³ேஶா ராmh rhவnhthவாஶாதி⁴ேத³வதா:॥ 20॥
க³ேணஶ:ஸrhவதா³ பா ேthேரேஶா ரேயthஸதா³ ।
th³வார:ஸrhவதா³ பா ேத³ஹ பா ஸrhவதா³॥ 21॥
க³ணநாத:²ஸதா³ பா ³rhகா³ மாmh பர ।
வேகா ைப⁴ரவசாnhேத ேthரபாேலாऽபி⁴ர ॥ 22॥
ஸஹ ரthயா shவபthnhயா ச காமேத³வச ஸrhவதா³ ।
phthயா ஸஹ வஸnhேதாऽபி பா மாmh நnhத³ேந வேந ॥ 23॥
சkhரshய பசிேம th³வாேர ப⁴வாnhயா ரthநமnhதி³ேர ।
ஶŋhக²பth³ம நிதீ⁴ ராmh தாmh காமth³த⁴ேய ॥ 24॥
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thராshதவராஜ:

பா மாmh ரthநேஸாபாநmh பரைமவrhயேஶாபி⁴தmh ।
ரேயthபசிமth³வாேர ப⁴வாnhயா ரthநமnhதி³ேர ॥ 25॥
ஸரshவதீ மஹாலrhமாயா ³rhகா³வி⁴தேய ।
ப⁴th³ரகா ததா²shவshதீ shவாஹா ைசவ ஶுப⁴ŋhக ॥ 26॥
ெகௗ³ ச ேலாகதா⁴th ச வாகீ³வrhயாத³ேயா மம ।
ஏதாசாthர shதி²தா:ஸrhவா ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 27॥
பாஷNhடா³சாே ⁴தா ⁴ெமௗ ேய சாnhதகா:³ ।
தி³வி ேலாேக shதி²தா ேய ச ேத க³chச²nh ஶிவாjhஞயா ॥ 28॥
வாshநாமதி⁴ேபா ph³ரமா shரShடா ர ஸrhவதா³ ।
லநாத:²ஸதா³ பா th³வீபநாேதா²ऽபி ஸrhவதா³॥
ஶிவmh rhவnh தா:ஸrhவா ஆஸேந பச ேத³வதா:॥ 29॥
ph’th²வி thவயா th◌⁴’தா ேலாகா ேத³வி thவmh விShiΝநா th◌⁴’தா ।
thவmh ச தா⁴ரய மாmh ேத³வி பவிthரmh  சாஸநmh ॥ 30॥
சkhரshய த³ேண பா⁴ேக³மthபாthரshய மNhட³ேல ।
பசரthநாநி ேம பாnh ஜகாநாmh ச th³த⁴ேய ॥ 31॥
தthர பாthராஸேந Nhேய ஸrhவதா³வநிமNhட³ேல ।
வேநச மNhட³லmh பா லேத³vhயாச ஜேந ॥ 32॥
⁴mhராrhசிShமா jhவநீ jhவாநீ விsh²ŋhகி³நீ ।
ஸு:ஸுபா கபிலா ஹvhயகvhயவேஹ த³ஶ ॥ 33॥
வேநrhத³ஶகலா jhேஞயா:ஸrhவத⁴rhமப²லphரதா:³ ।
ஏதாபி: ◌⁴ ஸேதா ராmh rhயாth³ைவவாநேரா மம ॥ 34॥
தthர பாthரவேர தி³vhேய மதா³தி³thயமNhட³ேல ।
ஸூrhயshய மNhட³லmh பா மம ஸrhவாrhத²th³த⁴ேய ॥ 35॥
தபிநீ தாபிநீ ⁴mhரா மசிrhjhவாநீ சி: ।
ஸுஷுmhநா ேபா⁴க³தா³விவா ேபா³தி⁴நீ தா⁴ணீ மா ॥ 36॥
கபா⁴th³யrhணதா பா⁴ேநாShட²டா³nhதா th³வாத³ேஶதா: ।
ஏதா: கலாsh ஸூrhயshய ஸூrhயமNhட³லஸmhshதி²தா:॥
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thராshதவராஜ:

ஏதாபி: ◌⁴ ஸேதா ராமாதி³thய: phரகேரா ேம ॥ 37॥
தthர பாthராmh’ேத தி³vhேய ேஸாமshயாmh’தமNhட³ேல ।
அmh’தmh ஸrhவதா³ பா ைப⁴ரவாநnhத³ேஹகmh ॥ 38॥
அmh’தா மாநதா³ ஷா Sh: Sh ரதிrhth◌⁴’தி: ।
ஶஶிநீ சnhth³கா காnhதிrhjhேயாthshநா : phதிரŋhக³தா³॥ 39॥
rh rhmh’தா காமதா³யிnhய:shவரஜா: கலா: ।
ேஸாமமNhட³லமth◌⁴யshதா² ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 40॥
ரவிேவத³கலாrhேண ஸுதா⁴ஸmhrhணமNhட³ேல ।
நthராதி⁴பதீ ராmh கேரா மம ⁴தேய ॥ 41॥
ஸூrhயாkh³நிமNhட³ேல தி³vhேய ஸmhrhேண ஶஶிமNhட³ேல ।
பா மாmh ேக²சபீ³ஜmh ேதா³ைஷகாத³ஶநாஶkh’th ॥ 42॥
ஶkhதிkhேத ஸுராநnhேத³ைப⁴ரவாth³ைய:ஸஶkhதிபி: ◌⁴ ।
ஆநnhத³ைப⁴ரேவா ராmh கேரா மம ஸrhவதா³॥ 43॥
தthர rhmh’ேத Nhேய ஶkhதிrhயா வாரணீ கலா ।
ஆநnhத³பிணீ ராmh கேரா மம ஸrhவதா³॥ 44॥
sh’Shrh³th³தி:◌⁴ shmh’திrhேமதா⁴ காnhதிrhலrhth³தி:shதி²ரா ।
shதி²தி:th³தி⁴தி kh²யாதா: கசவrhக³கலா த³ஶ ॥ 45॥
அகாராth³ph³ரமேthபnhநா:sh’Shகrhமணி தthபரா: ।
ஏதாபி: ◌⁴ ஸத: பாயாth³ph³ரமா மாmh வாkhphரத:³ஸதா³॥ 46॥
ஜரா ச பாநீ ஶாnhதிவ ரதிகாேக ।
வரதா³லாதீ³நீ phதிrhதீ³rhகா⁴ ச டதவrhக³கா:³॥ 47॥
உகாராth³விShiΝஸmh⁴தா:shதி²திகrhமணி தthபரா: ।
ஏதாபி: ◌⁴ ஸத: பாயாnhமாmh விShiΝ: Shதா³யக:॥ 48॥
தீ ெரௗth³ ப⁴யா நிth³ரா தnhth³ ுth khேராதி⁴நீ khயா ।
உth³கா³ரா mh’thபா ச பயவrhக³கலா த³ஶ ॥ 49॥
மகாராth³th³ரஸmh⁴தா:ஸmhஹாரநிரதா:ஸதா³ ।
ஏதாபி: ◌⁴ ஸேதா th³ேரா மாmh பாயாnhmh’thநாஶக:॥ 50॥
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thராshதவராஜ:

திரshகNhய: பஶு’thபேசnhth³யவிேமாஹநா: ।
அநnhதாnhதாsh தா: பச பீதா ேவதாதா ॥ 51॥
பி³nhேதா³வரஸmh⁴தா:ஷலவrhக³கலாshததா² ।
திேராதா⁴நபராபி⁴rhமாmh பாயாேத³தாபி⁴வர:॥ 52॥
நிvh’thதிச phரதிShடா² ச விth³யா ஶாnhதிshதைத²வ ச ।
இnhதி⁴கா தீ³பிகா ேசதி ேரசிகா ேமாசிகா பரா ॥ 53॥
ஸூமா ஸூமாmh’தா jhஞாநாmh’தா ஆphயாயிநீ ததா² ।
vhயாபிநீ vhேயாமபா ச அநnhதா ேசதி ேஷாட³ஶ ॥ 54॥
ஏதா:shவரகலா நாதா³thஸதா³ஶிவஸiµth³ப⁴வா:॥ 55॥
அiνkh³ரஹphரதா³ நிthயmh ஸrhவth³தி⁴phரதா³யிகா: ।
ஏதாபி: ◌⁴ ஸத: பாயாthஸதா³rhவ:ஶிவsh மாmh ॥ 56॥
மாth’கா பா மாmh நிthயmh ஸrhவமnhthரshவபிணீ ।
அக²Nhைட³கரஸாநnhத³க மாmh பா ஸrhவதா³॥ 57॥
அmh’ேதஶீ ஸதா³ பா தீ³பிநீ பா ஸrhவதா³ ।
லவிth³யா ச மாmh பா மththரஸுnhத³ ॥
காேமவrhயாதி³பி⁴rhkhதா நிthயாபி:◌⁴ பா மாmh ஸதா³॥ 58॥
ஸrhவாேதா⁴ மNh³காகாேர th³ர: காலாநேலா வி: ◌⁴ ॥ 59॥
ராmh கேரா ேம நிthயmh யா லphரkh’தி:ஸதா³ ।
ததசாதா⁴ரஶkhதிrhயா மம ராmh கேரா ஸா ॥ 60॥
rhமsh ஸததmh பாயாத³நnhேதா ரேயthஸதா³ ।
தshய rhth◌⁴நி shதி²த:ேவதவராஹ: பர ॥ 61॥
த³nhேத தshய shதி²தா ph’th²வீ பா நிthயmh வஸுnhத⁴ரா ।
ஸiµth³ர:ஸrhவதா³ பா ஸுரthைநரmh’ைதrhஜல:॥ 62॥
ரthநதீ³பmh ச ேம ராmh கேரா shவrhணபrhவத: ।
பா மாmh நnhத³ேநாth³யாநmh பாnh மாmh கlhப⁴ஹ:॥ 63॥
அத⁴shேதஷாmh ஸதா³ பா விசிthரா ரthந⁴கா ।
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thராshதவராஜ:

வாகா: பச மாmh பாnh பாnh ேத³வமஹ:॥ 64॥
நவரthநமயாshதthர phராகாரா: பாnh மாmh நவ ।
ரthநமnhதி³ரmh தி³vhயசிnhதாமணிவி⁴தmh ॥ 65॥
தthர பth³ேம மஹாதி³vhேய phரபா⁴மNhட³லேவதி³கா ।
ேவதchச²thரmh ஸதா³ பா ரthநiµkhதாமணிphரப⁴mh ॥ 66॥
phரபா⁴மth◌⁴யshதி²தmh பா ரthநmhஹாஸநmh ச மாmh ।
mhஹாஸநshய பாrhவshத²mh த⁴rhேமா jhஞாநmh ச ர ॥ 67॥
ைவராkh³யmh ரேயnhநிthயைமவrhயmh ரேயthஸதா³ ।
அத⁴rhேமா ரேயnhநிthயமjhஞாநmh பர ॥ 68॥
அைவராkh³யmh  மாmh பாயாத³ைநவrhயmh  ஸrhவதா³ ।
mhஹாஸநshய மth◌⁴யshதா²³rhகா³ மாmh பர ॥ 69॥
மாயா மாmh பா தthைரவ விth³யா மாmh பர ।
விth³யா ஶுth³த⁴விth³யா ச மாதŋhகீ³ ⁴வேநவ ॥ 70॥
வாரா ச ஸமாkh²யாதா: பசவிth³யாச பாnh மாmh ।
அநnhேதா ரேயnhநிthயmh ப²ணபசத³ஶாnhவித:॥ 71॥
தnhமth◌⁴யப²ணமth◌⁴யshத²mh மஹாபth³மmh ச ர ।
பா சாநnhத³கnhத³mh மாmh jhஞாநநாலmh ச ஸrhவதா³॥ 72॥
த³லா phரkh’திபா மாmh phரkh’thயாகாரேகஸைர: ।
பா மாmh பா நிthயmh ஸா தththவபா ச கrhணிகா ॥ 73॥
ஸூrhயshய மNhட³லmh பா பா மாmh ேஸாமமNhட³லmh ।
வேநச மNhட³லmh பா ஸththவmh ர ஸrhவதா³॥
ரஜச பா மாmh நிthயmh பா நிthயmh தேமா³ண:॥ 74॥
ஆthமா ைசவாnhதராthமா ச பரமாthமா ச ர ।
jhஞாநாthமா ச ததா² ராmh கேரா மம ஸrhவதா³॥ 75॥
ஆthமதththவmh ஶkhதிதththவmh விth³யாதththவmh தைத²வ ச ।
ஸதா³ஶிவshய யthதththவmh தthஸrhவmh பா மாmh ஸதா³॥ 76॥
jhஞாநmh மாயாகலாவிth³யாதththவாthமாேநா வி⁴தய: ।
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ரthநmhஹாஸேந ேத³vhயா ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 77॥
ph³ரமா விShiΝச th³ரச ஈவரச ஸதா³ஶிவ: ।
ஏேத பச மஹாphேரதா ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 78॥
ஸுதா⁴rhணவாஸநmh பா பா ேபாதாmh³ஜாஸநmh ।
ேத³vhயாஸநmh ஸதா³ பா பா சkhராஸநmh ச மாmh ॥ 79॥
ஸrhவமnhthராஸநmh பா ஸாth◌⁴யth³தா⁴ஸநmh ததா² ।
நவேயாnhயாஸநmh பா ஸrhவதா³ மம ரணmh ॥ 80॥
கேரா லஸுnhத³rhய: காமபmh ஶிவாஸநmh ।
தthைரவ ஸmhshதி²தா ேத³vhேயா ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 81॥
thரா thேரஶீ ச thராth³யா ச ஸுnhத³ ।
thராவாநீ பசாth thராச மாநீ ॥ 82॥
th³தா⁴mhபா³ைப⁴ரவீthேயதாshthராth³யாச பாnh மாmh ।
³ரேவா தி³vhயth³ெதௗ⁴க⁴மாநெவௗகா⁴shthதா⁴ shதி²தா:॥ 83॥
iµநிேவத³நாக³ஸŋhkh²யா ராmh rhவnh ஸrhவதா³ ।
ஸமshதphரகடா ³phதாshததா²³phததராச யா:॥ 84॥
ஸmhphரதா³யா:ேலாthதீrh நிக³rhபா⁴ச ரஹshயகா: ।
தைத²வாதிரஹshயாச பராபரரஹshயகா:॥ 85॥
நவதா⁴ ஜநmh தthர ேயாகி³நீநாmh விதீ⁴யேத ।
ஏதாsh ஸததmh ராmh rhவதாmh ேயாகி³நீக³:॥ 86॥
thைரேலாkhயேமாஹநmh சkhரmh phரத²மmh பர ।
அணிமா பசிேம பா லகி⁴மா ேசாthதேர ததா²॥ 87॥
rhவth³வாேர ச மமா ஈஶிதா பா த³ேண ।
வஶிதா மாேத பா phராகாmhயா thவீஶேக ததா²॥ 88॥
⁴khதிth³தி⁴shததா²kh³ேநyhயாchசா² ர ைநrh’ேத ।
அத: ◌⁴ பா ஸதா³ phராphதி:ஸrhவகாமphரதா³யிநீ ॥ 89॥
ஸrhவகாமா ஸதா³ பா ஊrhth◌⁴ேவ ேசாrhth◌⁴வநிவாநீ ।
ஏதா: phரத²மேரகா²யாmh ஸrhவா: phரகடதா:॥ 90॥
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ைப⁴ரவசாதாŋhேகா³ ய: காமபshய பீட²ேக ।
ph³ரமாணீஸத: rhேவ th³வாேர மாmh பர ॥ 91॥
மலேய சாkh³நிதி³kh³பா⁴ேக³ஸmhshதி²ேதா ைப⁴ரவ: ।
மாேஹஶீஸத: பா லாசாரshய th³த⁴ேய ॥ 92॥
சNhட:³ ேகாலகி³ெரௗ ராmh ெகௗமாஸேதா யேம ।
கேரா ைப⁴ரேவா நிthயmh ஜகாநாmh ச th³த⁴ேய ॥ 93॥
ைவShணவீஸத: khேராத: ◌⁴ லாnhேத பீட²ராஜேக ।
ைநrh’ேத ஸrhவதா³ பா ேபா⁴க³ேமாாrhத²th³த⁴ேய ॥ 94॥
ெசௗஹாrhேய பசிேம பீேட²வாராஸத:ஸதா³ ।
உnhமthதைப⁴ரேவா ராmh கேரா மம th³த⁴ேய ॥ 95॥
ஜாலnhத⁴ேர மஹாபீேட² கபா ைப⁴ரவ:ஸதா³ ।
இnhth³ராணீஸேதா ராmh வாயvhேய phரகேரா ேம ॥ 96॥
ஓTh³யாேண ேசாthதேர பீேட² சாiµNhடா³ஸத:ஸதா³ ।
பீ⁴ஷே ைப⁴ரவ: பா ஸாத⁴காநாmh ச th³த⁴ேய ॥ 97॥
ஸmhஹாரசNh³காkhேதா ேத³வீேகாShேட² ச பீட²ேக ।
ஐஶாnhயாmh ரேயnhநிthயmh லாசாரshய th³த⁴ேய ॥ 98॥
ஏேத th³விதீயேரகா²யாmh ஸmhshதி²தாசரரகா:³ ।
ஸrhவஸŋhேபி⁴ணீ iµth³ரா பசிேம பா ஸrhவதா³॥ 99॥
th³ராவிணீ ேசாthதேர பா rhேவ சாகrhஷணீ ஸதா³ ।
யாmhேய வயா ஸதா³ பா உnhமாதா³ மாேத ஸதா³॥ 100॥
ஈேஶ மஹாŋhஶா பா thக²Nhடா³ பா சாநேல ।
ைநrh’ேத பீ³ஜiµth³ரா ச ஊrhth◌⁴ேவ ர ேக²ச ॥ 101॥
மஹாiµth³ரா thவத:◌⁴ பா ேயாகி³நீ ேயாநிபிணீ ।
ஸுth³த⁴ேயா iµth³காச ைப⁴ரவா:ஸஹ மாth’பி:◌⁴ ॥ 102॥
ஏதாசkhரshதி²தா நிthயmh ஸrhவகாமப²லphரதா:³ ।
சரேர thேரகா²ஸு ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 103॥
ஸrhவாஶாரகmh சkhரmh th³விதீயmh பர ।
காமாகrhஷணபா ச ³th³th◌⁴யாகrhஷணபிணீ ॥ 104॥
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அஹŋhகாராகrhஷணீ ச ஶph³தா³கrhஷணபிணீ ।
shபrhஶாகrhஷணபா ச பாகrhஷணபிணீ ॥ 105॥
ரஸாகrhஷணபா ச க³nhதா⁴கrhஷணபிணீ ।
சிthதாகrhஷணபா ச ைத⁴rhயாகrhஷணபிணீ ॥ 106॥
shmh’thயாகrhஷணபா ச நாமாகrhஷணபிணீ ।
பீ³ஜாகrhஷணபா ச ஆthமாகrhஷணபிணீ ॥ 107॥
அmh’தாகrhஷணீ ேத³வீ ஶராகrhஷணீ ததா² ।
ஏதாசkhரshதி²தா நிthயmh shவராrh ேஷாட³ேஶ த³ேல ॥ 108॥
ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³ ேத³vhேயா ராmh rhவnh ஸrhவதா³ ।
ஸrhவஸŋhோப⁴ணmh சkhரmh th’தீயmh பர ॥ 109॥
அநŋhக³ஸுமா rhேவ த³ேணऽநŋhக³ேமக²லா ।
பசிேமऽநŋhக³மத³நா உthதேர மத³நாரா ॥ 110॥
அநŋhக³ேரகா² சாkh³ேநyhயாmh ைநrh’ேதऽநŋhக³ேவகி³நீ ।
வாேதऽநŋhகா³ŋhஶா ைசவ ஈேஶ சாநŋhக³மாநீ ॥ 111॥
கவrhகா³th³யShடவrhக³shதா²அShெடௗ சாநŋhக³ஶkhதய: ।
ராmh rhவnh தா:ஸrhவா ேத³vhயாசாShடத³ேல shதி²தா:॥ 112॥
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யத³mh சkhரmh சrhத²mh பர ।
ஸrhவஸŋhோபி⁴ணீ ஶkhதி:ஸrhவவிth³ராவிணீ ததா²॥ 113॥
ஸrhவாகrhஷணஶkhதிச ஸrhவாலாத³shவபிணீ ।
ஸrhவஸmhேமாநீ ஶkhதி:ஸrhவshதmhப⁴நபிணீ ॥ 114॥
ஸrhவjh’mhப⁴ணஶkhதிச ஸrhவேதாவயபிணீ ।
ஸrhவரஜநஶkhதிச ஸrhேவாnhமாத³shவபிணீ ॥ 115॥
ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴நீ ஶkhதி:ஸrhவஸmhபthதிரணீ ।
ஸrhவமnhthரமயீ ஶkhதி:ஸrhவth³வnhth³வயŋhக ॥ 116॥
சrhத³ஶாரசkhரshதா² ராmh rhவnh ஸrhவதா³ ।
ஸrhவாrhத²ஸாத⁴கmh சkhரmh பசமmh பர ॥ 117॥
ஸrhவth³தி⁴phரதா³ ேத³வீ ஸrhவஸmhபthphரதா³யிநீ ।
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ஸrhவphயŋhக ஶkhதி:ஸrhவமŋhக³ளகாணீ ॥ 118॥
ஸrhவகாமphரதா³ ேத³வீ ஸrhவ:³க²விேமாசிநீ ।
ஸrhவmh’thphரஶமநீ ஸrhவவிkh◌⁴நநிவாணீ ॥ 119॥
ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ ேத³வீ ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீ ।
ப³rhத³ஶாரசkhரshதா² ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 120॥
ஸrhவராகரmh சkhரmh ஷShட²mh ர ஸrhவதா³ ।
ஸrhவjhஞா ஸrhவஶkhதிச ஸrhைவவrhயப²லphரதா³॥ 121॥
ஸrhவjhஞாநமயீ ேத³வீ ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶிநீ ।
ஸrhவாதா⁴ரshவபா ச ஸrhவபாபஹரா ததா²॥ 122॥
ஸrhவாநnhத³மயீ ேத³வீ ஸrhவராshவபிணீ ।
தைத²வ  மஹாேத³வீ ஸrhேவphதப²லphரதா³॥ 123॥
அnhதrhத³ஶாரசkhரshதா² ராmh rhவnh ஸrhவதா³ ।
ஸrhவேராக³ஹரmh சkhரmh ஸphதமmh பர ॥ 124॥
வாkh³ேத³வீ வஶிநீ பா பா காேமவ ச மாmh ।
ேமாதி³நீ விமலா பா அ ஜயிநீ ச மாmh ॥ 125॥
ஸrhேவவ ச ேம ராmh தாmh ெகௗநீ ததா² ।
வாkh³ேத³vhேயா வரதா:³ஸnh ஸrhவாshShயnh தா:॥ 126॥
அShடேகாnhதேர வாNhேயா ராmh rhவnh ஸrhவதா³ ।
ஸrhவth³தி⁴phரத³mh சkhரமShடமmh பர ॥ 127॥
அShடேகாnhதரshதா²ேந thேகாேண ப³ராதா:◌⁴ ।
மthபாஶாŋhஶத⁴iνrhபா³சாத⁴ேத³வதா:॥ 128॥
ஷட³ŋhக³ேத³வதா: பாnh அŋhக³shதா²சாŋhக³ேத³வதா: ।
மஹாேத³vhயசkhரஸmhshதா² ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 129॥
மththேகாணமth◌⁴ேய  தthர ேகாணthரேயஷு ச ।
மth◌⁴ேய ச ஸrhவதா³ பாnh சதshர: பீட²ேத³வதா:॥ 130॥
காேம காேமவ பா rhேண வjhேரவ ததா² ।
ஜாலnhத⁴ேர மஹாபீேட² பா மாmh ப⁴க³மாநீ ॥ 131॥

10 sanskritdocuments.org



thராshதவராஜ:

ஓTh³யாணேக மஹாபீேட² மஹாthரஸுnhத³ ।
ஸrhவாநnhத³மயmh சkhரmh நவமmh பர ॥ 132॥
ஸூrhேயnh³வநிபீேட² பி³nh³சkhரநிவாநீ ।
ph³ரமshவபிணீ பா மththரஸுnhத³ ॥ 133॥
ேயாநிமth◌⁴ேய  பேதா நிthயா ேஷாட³ஶஶkhதய: ।
ேத³vhயா:சkhரமth◌⁴யshதா² ராmh rhவnh ஸrhவதா³॥ 134॥
thைரேலாkhயேமாஹேந சkhேர சரேர ஸுேஶாப⁴ேந ।
பா மாமநிஶmh ேத³வீ thரா பரேமவ ॥ 135॥
ஸrhவாஶாரேக சkhேர ேஷாட³ஶாேர மேநாஹேர ।
தthர சkhேரவ நிthயmh பா மாmh thேரவ ॥ 136॥
ததா²Shடத³லசkhேர  ஸrhவஸŋhோப⁴காரேக ।
தthர சkhேரவ நிthயmh பாயாththரஸுnhத³ ॥ 137॥
சrhத³ஶாரசkhேர  ஶுேப⁴ ெஸௗபா⁴kh³யதா³யேக ।
தthர சkhேரவ நிthயmh பாயாththரவாநீ ॥ 138॥
ஸrhவாrhத²ஸாத⁴ேக பா³ேய த³ஶாேர சkhரராஜேக ।
thரா:ஸதா³ பா மம கlhயாணேஹதேவ ॥ 139॥
அnhதrhத³ஶாரசkhேர  ஸrhவராகேர பேர ।
நிthயmh சkhேரவ ேத³வீ பாயாththரமாநீ ॥ 140॥
அதா²Shடேகாணசkhேர  ஸrhவேராக³ஹேர பேர ।
பா மாmh thரா th³தா⁴ ேத³வீ சkhேரவ ஸதா³॥ 141॥
ஸrhவth³தி⁴ phரேத³ சkhேர ³ணேகாேண மேநாஹேர ।
சkhேரவ ச ேம ராmh கேரா thராmhபி³கா ॥ 142॥
ஸrhவாநnhத³மேய சkhேர மth◌⁴ேய பி³nhெதௗ³ஸுேஶாப⁴ேந ।
மஹாசkhேரவ பா மththரைப⁴ரவீ ॥ 143॥
நிthயா காேமவ பா பா மாmh ப⁴க³மாநீ ।
நிthயkhnhநா ச மாmh பா ேப⁴Nhடா³ பா ஸrhவதா³॥ 144॥
மாmh வநிவாநீ பா மஹாவjhேரவ ததா² ।
பா மாmh ஶிவ³தீ ச thவதா ரேயthஸதா³॥ 145॥

tripurAstavarAjaH.pdf 11



thராshதவராஜ:

லஸுnhத³ மாmh பா நிthயாநிthயா ச பா மாmh ।
நிthயா நீலபதாகா ச விஜயா பா ஸrhவதா³॥ 146॥
ஸrhவமŋhக³ளா பா நிthயா jhவாலாmhஶுமாநீ ।
விசிthரா ஸrhவதா³ பா ேஷாட³ஶீ பா ஸுnhத³ ॥ 147॥
ேஷாட³ஶீ phரத²மா நிthயா thபசதிதி²கா³நீ ।
அiνேலாமவிேலாேமந மththரஸுnhத³ ॥ 148॥
மஹாவிth³யா யா  பா மாmh ப³ஹுபிணீ ।
மஹாஸphதத³ஶீ நிthயா நிthயமாநnhத³பிணீ ॥ 149॥
rhவmh த³ணபசாchச உthதேராrhth◌⁴வமiνthதமmh ।
ெபௗ³th³த⁴ைவதி³கைஶவாச ெஸௗரைவShணவஶாkhதகா:॥ 150॥
sh’Shshதி²திலயாkh²யாநாmh வாேஸா ர ஸrhவதா³ ।
சதshர:ஸமயாேத³vhேயா ேயாகி³nhய: பாnh ஸrhவதா³॥ 151॥
சரshேர மஹாசkhேர தாரா மாmh பர ।
டா³கிநீ ராகிணீ பா லாகிநீ காகிநீ ததா²॥
ஸாகிநீ ஹாகிநீ பா யாகிநீ ஸrhவபிணீ ॥ 152॥
வrhணshதா² மாth’கா:ஸrhவா ேத³ஹshதா² மாth’காச யா: ।
ராmh rhவnh தா:ஸrhவாசkhரராேஜ  தா:॥ 153॥
சkhேர தா யா யா: தா யா ந தா: ।
ஸrhவாshதா: தா:ஸnh மththரஸுnhத³ ॥ 154॥
சரேர மஹாசkhேர ³th³ேதா⁴ மாmh பர ।
பா மாமநிஶmh ேத³வ: ேஷாட³ஶாேர phரஜாபதி:॥ 155॥
ததா²Shடத³லசkhேர  ஶிேவா மாmh பர ।
சrhத³ஶாரசkhேர  பா⁴shகேரா ரேயthஸதா³॥ 156॥
th³வித³ஶாேர ததா² பா phர⁴rhநாராயே ஹ: ।
அShடாேர மth◌⁴யசkhேர  பா மாmh ⁴வேநவ ॥ 157॥
அShடாராnhதshthேகாேண  காகா பா ஸrhவதா³ ।
thேகாnhதரசkhேர  பா காthயாயநீ ச மாmh ॥ 158॥
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நவசkhேரவ நிthயா யா நிthயா பரமா கலா ।
பா மாமநிஶmh ேத³வீ மththரஸுnhத³ ॥ 159॥
மஹாthரஸுnhத³rhயாசிnhதநீயா ச யா பரா ।
ph³ரமshவபிணீ பா பச பரேத³வதா ॥ 160॥
பச பா ஸததmh நிthயmh ர பச ।
ஶாnhதிmh கேரா ஸா நிthயா பச பரேத³வதா ॥ 161॥
ஸா ந: பச ஶkhதிrhநிthயைசதnhயபிணீ ।
காரநnhத³மth◌⁴யshதா² பா மாmh பச ஸதா³॥ 162॥
பசதththவmh ததா² பச யthகிசிth பசமmh shmh’தmh ।
நிthயmh பச³ண: பா பச பரேத³வதா ॥ 163॥
பசபசாைரrhமnhthைர: பசைடச பசபி: ◌⁴ ।
பச பா ஸததmh நிthயmh ர பச ॥ 164॥
விth³யா ச ததா²லrhமஹாலshதைத²வ ச ।
thஶkhதி:ஸrhவஸாmhராjhயல: பச phரகீrhதிதா:॥ 165॥
விth³யா ச பரjhேயாதி: பரா நிShகலஶாmhப⁴வீ ।
அஜபா மாth’கா ேசதி பச ேகாஶா: phரகீrhதிதா:॥ 166॥
விth³யா thவதா ைசவ பாஜாேதவ ததா² ।
thடா பசபா³ேணஶீ பசகlhபலதா:shmh’தா:॥ 167॥
விth³யாऽmh’தபீேட²ஶீ ஸுதா⁴ஸூரmh’ேதவ ।
அnhநrhேணதி விkh²யாதா பச காம³கா: ◌⁴ shmh’தா:॥ 168॥
விth³யா th³த⁴லச மாதŋhகீ³ ⁴வேநவ ।
வாரா பசரthநாநாவrhயச phரகீrhதிதா:॥ 169॥
க³ேணேஶா வகைசவ ேthேரேஶா ேயாகி³நீக³: ।
தrhபிதா ப³பாthராணி ஸrhேவ ரnh தா:॥ 170॥
ஐஶாnhயாmh ஸrhவதா³ பா நிthயmh நிrhமாlhயவாநீ ।
ேஶகா ஸுnhத³ பா பி³nh³சkhரநிவாநீ ॥ 171॥
நிthயmh காமகலா பா iµth³ரா மாmh பா ேக²ச ।
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ஶkhதிrhமாmh ஸrhவதா³ பா யா லாதா⁴ரவாநீ ॥ 172॥
iµth³ராமnhthேராபசாைரsh ஸமshதா ேத³வதாச யா: ।
தா:ச தா சாsh மththரஸுnhத³ ॥ 173॥
மththரஸுnhத³rhயா:shதவராஜmh மேநாஹரmh ।
ஜாkhரேமண கதி²தmh ஸாத⁴காநாmh ஸுகா²வஹmh ॥ 174॥
khரேமேநந விதி⁴நா மththரஸுnhத³mh ।
ஸmhjhய ஸாத⁴கேரShேடா² ராமnhthரmh ஸதா³ பேட²th ॥ 175॥
phராத: காேல ஶுசிrh⁴thவா நிஶாயாமrhத⁴ராthரேக ।
அத²வா ஸŋhகேட phராphேத ராஜshதா²ேந ஸு³rhக³ேம ॥ 176॥
ஜேல வாத²shத²ேல வாபி மஶாேந ³rhக³ேம கி³ெரௗ ।
யthர யthர ப⁴ேய phராphேத ஸ தthைரவ பேட²nhநர:॥ 177॥
ஸrhவாவயவபா⁴ேவந ேத³வீmh ஸசிnhthய ஸாத⁴க: ।
ராmh rhவீத யthேநந ஸrhவாஶுப⁴விநாஶிநீmh ॥ 178॥
shேதாthரmh சாth³⁴தேமேவத³mh thைரேலாkhேய சாபி ³rhலப⁴mh ।
ேகா³பநீயmh phரயthேநந யதீ³chேச²தா³thமேநா தmh ॥ 179॥
யshைம கshைம ந தா³தvhயmh ந வkhதvhயmh கதா³சந ।
ஶிShயாய ப⁴khதிkhதாய ஸாத⁴காய phரகாஶேயth ॥ 180॥
ph◌⁴ரShேடph◌⁴ய:ஸாத⁴ேகph◌⁴ேயாऽபி பா³nhத⁴ேவph◌⁴ேயா ந த³rhஶேயth ।
த³thேத சth³தி⁴ஹாநி:shயாதி³thயாjhஞா ஶாŋhக kh’தா ॥ 181॥
மnhthரா: பராŋhiµகா² யாnhதி khth³தா⁴ ப⁴வதி ஸுnhத³ ।
அஶுப⁴mh ச ப⁴ேவthதshய தshமாth³யthேநந ேகா³பேயth ॥ 182॥
யth³kh³’ேஹ விth³யேத shேதாthரmh kh³ரnhேத²கி²தiµthதமmh ।
சசலாபி shதி²ரா ⁴thவா கமலா தthர திShடதி ॥ 183॥
தshமாth³யthநாதி³ மmh kh³ரnhத²mh ஜேயth³க³nhத⁴Shபைக: ।
ஜாப²லmh லேப⁴nhநிthயmh ஸுnhத³ஸnhநிதி⁴rhப⁴ேவth ॥ 184॥
shதவராஜமmh Nhயmh ய: பேட²thஸுஸமாத: ।
யthப²லmh லப⁴ேத தshமாchch²’iΝth◌⁴வmh ஸாத⁴ேகாthதமா:॥ 185॥
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வாரேமகmh  ேயாऽதீ⁴யாth ஸ ஜாப²லமiνேத ।
ேவதி³தா மாth’சkhரshய ஸாத⁴ேகா ⁴வி ஜாயேத ॥ 186॥
மாஸேமதthkhரேமணவ பேட²th³ப⁴khதிபராயண: ।
shவrhேக³ऽபி விதி³ேதா ⁴thவா ேத³வீப⁴khதsh ⁴தேல ॥ 187॥
ப⁴khthயா ச தா⁴ரேயth³யsh கி²thவா shேதாthரiµthதமmh ।
ஶிகா²யாமத²வா கNhேட² பா³ெஹௗ வா ப⁴khதிஸmhத:॥ 188॥
ஸ ப⁴ேவthஸாத⁴கேரShேடா² மாth’mh ச ஸதா³ phய: ।
லப⁴ேத ஸrhவகாமாnhைவ பரmh shவshthயயநmh ப⁴ேவth ॥ 189॥
தshமாதி³த³mh phரயthேநந தா⁴ரேயth³விதி⁴நா ததா² ।
ப²thவா ஜயிthவா ச thைரேலாkhயmh வஶமாநேயth ॥ 190॥
ப⁴khதாய த³த³ேத தshைம மnhthரmh ராகரmh பரmh ।
th◌⁴’thவா ெஸௗவrhணமth◌⁴யshதா²mh ஸrhவகாமாnhநேரா லேப⁴th ॥ 191॥
யாநி வாச²தி காமாநி ⁴khதிiµkhதிகராணி ச ।
லப⁴ேத நாthர ஸnhேத³ேஹா ⁴வி shவrhேக³ ரஸாதேல ॥ 192॥
th³’ShThவா ச ஸாத⁴கேரShட²mh kh³ரஹராஸmhஸகா: ।
³ராேத³வ பலாயnhேத ந ஸமrhதா²ச mhmh ॥ 193॥
விஷmh நிrhவிஷதாmh யாதி பாபmh நிrhயாதி ஸŋhயmh ।
ேத³வவnhமாநேவா ⁴thவா ⁴நkhதி ப³ஹுலmh ஸுக²mh ॥ 194॥
தshமாnhநிthயmh பேட²th³தீ⁴மாnhiµkhதிகாமாrhத²th³த⁴ேய ।
ப⁴khthயா ச தா⁴ரேயth³ேத³வீmh shவராmh ஸrhவதா³ऽऽசேரth ॥ 195॥
rhவஜாதிபjhஞாநேவth³யmh ஜnhமஸஹshரகmh ।
ந நrhஜாயேத ேயாெநௗ மரணmh நாshதி சாபரmh ॥ 196॥
க³nhத⁴rhவபவாnh ⁴thவா ஸmhjhய பரேமவmh ।
ராமnhthரmh ப²thவா ச ேத³வthவmh லப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 197॥
அthேர லப⁴ேத thரmh த³th³ேரா லப⁴ேத த⁴நmh ।
யmh யmh வாபி shமேரnhநிthயmh தmh தமாphேநாதி நிசிதmh ॥ 198॥
அதி:³கா²லேய கShேட பீ⁴ேம நிக³ட³ப³nhத⁴ேந ।
ஸkh’thபாேட² kh’ேத நிthயmh நிக³டா³nhiµchயேத th◌⁴வmh ॥ 199॥
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³Shkh’ைதரபி⁴சாைரச ேராைக³rhயமாதி³பி⁴ச ய: ।
பரphரkhைதrhkh³ரshேதாऽபி பட²நாnhiµchயேத நர:॥ 200॥
இமmh thரஸுnhத³rhயா:shதவராஜmh மேநாஹரmh ।
ராமnhthரmh ச ஶுப⁴த³mh ஶிேவந பகீrhதிதmh ॥
ய: பேட²thphரயேதா ப⁴khthயா ஸth³ேயா ேராகா³thஸ iµchயேத ॥ 201॥
ஆராேராkh³யைமவrhயmh ⁴khதிmh iµkhதிmh ச விnhத³தி ।
ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி ேத³ேவnhth³ரshயாபி ³rhலபா⁴nh ॥ 202॥
இதி th³ரயாமேல thராshதவராஜ:ஸமாphத:॥
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