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.. Tripurasandari Manasa Puja Stotra ..

॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥
:

மம ந ப⁴ஜனஶ தி: பாத³ேயா ேத ந ப⁴ தி-
ன சவிஷயவிர தி ⁴யானேயாேக³ நஸ தி: ।

இதிமனஸிஸதா³ஹ சி தய ³யஶ ேத
ருசிரவசனபு ைபர சன ஸ சிே மி ॥ 1॥
யா த ஹாடகவி ³ரைஹ ஜலசைரரா ட⁴ேத³வ ரைஜ:
ேபாைதராகுலிதா தர மணித⁴ைர ⁴மீத⁴ைர ⁴ஷித ।

ஆர தா ரு’தஸி து⁴மு ³து⁴ரசல ³விசீசய யாகுல-
ேயாமான பரிசி யஸ ததமேஹா ேசத: ரு’தா தீ²ப⁴வ ॥ 2॥

த மி னு வலர னஜாலவிலஸ கா தி ச²டாபி:⁴ பு²ட
கு வாண வியதி³ ³ரசாபனிசையரா சா²தி³த ஸ வத: ।

உ ைச: ரு’ க³னிஷ ணதி³ யவனிதா ³ரு’ தா³னன ேரா லஸ-
³கீ³தாக ணனனி சலாகி²ல ரு’க³ ³வீப நம கு மேஹ ॥ 3॥

ஜாதீச பகபாடலாதி³ஸுமன:ெஸௗர ⁴யஸ பா⁴வித
ரீ கார ⁴வனிக ட²ேகாகிலகுஹூ ேரா லாஸி த ³ரும ।

ஆவி ⁴தஸுக³ தி⁴ச த³னவன ³ரு’ டி ரிய ந த³ன
ச ச ச சலச சரிகசடுல ேசத சிர சி தய ॥ 4॥
பரிபதிதபராைக:³ பாடலே ாணிபா⁴ேகா³
விகஸிதகுஸுேமா ைச: பீதச ³ரா கர மி: ।

அலிஶுகபிகராஜீ ஜிைத: ேரா ரஹாரீ
பு²ரது ரு’தி³ மதீ³ேய னமு ³யானராஜ: ॥ 5॥

ர ய ³வாரபுர ரசாரதமஸா ஸ ஹாரகாரி ரப⁴
² ஜ ேதாரணபா⁴ரஹாரகமஹாவி தாரஹார ³யுேத ।

ே ாணீம ட³லேஹமஹாரவிலஸ ஸ ஸாரபார ரத³
ேரா ³ய ³ப⁴ தமே விஹார கனக ராகார து ⁴ய நம: ॥ 6॥

உ ³ய கா திகலாபக பிதனப:⁴ ² ஜ ³விதான ரப⁴
ஸ ரு’ க³ரு ⁴பவாஸிதவிய கா டா² தேரவி ருத: ।

ேஸவாயாதஸம தைத³வதக³ ராேஸ யமாே ऽனிஶம்
ேஸாऽயம் மணிம ட³ேபாऽனவரதம் ம ேசதஸி ³ேயாததா ॥ 7॥

வாபி ேரா ³ப⁴டப ³மராக³கிரண ராேதனஸ ⁴யாயித
கு ராபி பு²டவி பு²ர மரகத ³யு யா தமி ராயித ।

ம ⁴யால பி³விஶாலெமௗ திகருசா ேயா யித கு ரசி-
மாத: மணிம தி³ர தவஸதா³வ தா³மேஹஸு த³ர ॥ 8॥

உ து கா³லயவி பு²ர மரகத ேரா ³ய ரபா⁴ம ட³லா-
யாேலா யா குரிேதா ஸைவ னவ ரு’ கீ ண த²லீஶ கயா ।

நீேதா வாஜிபி⁴ரு பத² ப³த ரத:²ஸூேதனதி ³ம ³யுேத-
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

வ கா³வ கி³க³தஹ தம த க²ர க ைடரித: ரா யேத ॥ 9॥
மணிஸத³னஸமு ³ய கா திதா⁴ரானுர ேத
வியதி சரமஸ ⁴யாஶ கிே பா⁴னுர ²யா: ।
தி²லிதக³தகு ய ஸூதஹு கார ைத:³
கத²மபி மணிேக³ஹாது³ சைகரு சல தி ॥ 10॥

ப⁴ யா கி நுஸம பிதானி ப³ஹுதா⁴ ர னி பாேதா²தி⁴
கி வா ேராஹணப வேதனஸத³ன ைய வி வக மாகேரா ।

ஆ ஞாத கி³ரிேஜ கடா கலயா ன வயா ேதாஷிேத
ஶ ெபௗ⁴ ரு’ யதி நாக³ராஜப²ணி கீ மணி ேரணய: ॥ 11॥

வி ³ரமு தவாஹ வின ரெமௗலிம ட³ -
னிப³ ³த⁴ஹ தஸ புைட: ரய னஸ யேத ³ரிைய: ।

விரி சிவி ணுஶ கராதி³பி⁴ முதா³ தவா பி³ேக
ரதீ யமாணனி க³ேமாவிபா⁴தி ர னம ட³ப: ॥ 12॥

⁴வன ரு’த³ க³காஹல: ரகீ³தகி னரீக³ண:
ர ரு’ ததி³ யக யக: ர ரு’ தம க³ல ரம: ।

ர ரு’ டேஸவக ரஜ: ர ரு’ டப⁴ தம ட³ேலா
முேத³ மமா துஸ தத வதீ³யர னம ட³ப: ॥ 13॥

ரேவஶனி க³மாகு : வ ரு’ யர தமானைஸ-
ப³ஹி தி²தாமராவலீவிதீ⁴யமானப⁴ திபி:⁴ ।

விசி ரவ ர ⁴ஷ ருேபதம க³ ஜ :
ஸதா³ கேராது ம க³ல மேமஹ ர னம ட³ப: ॥ 14॥

ஸுவ ணர ன ⁴ஷிைத விசி ரவ ரதா⁴ரிபி⁴-
³ரு’ஹீதேஹமய டிபி⁴ னிரு ³த⁴ஸ வைத³வைத: ।

அஸ ²யஸு த³ரீஜ : புர தி²ைதரதி⁴ டி²ேதா
மதீ³யேமது மானஸ வதீ³யது க³ேதாரண: ॥ 15॥

இ ³ராதீ³ ச தி³கீ³ வரா ஸஹபரிவாரானேதா²ஸாயுதா⁴-
ேயாஷி ³ பத⁴ரா வதி³ ுநிஹிதா ஸ சி ய ரு’ ப கேஜ

।
ஶ ேக² வஸுதா⁴ரயா வஸுமதீயு த ச ப ³ம மர-

காம ெநௗமி ரதி ரிய ஸஹசர ரீ யா வஸ த ப⁴ேஜ ॥ 16॥
கா³ய தீ: கலவீணயாதிமது⁴ர ஹு காரமாத வதீ-

³வாரா ⁴யாஸ ரு’த தி²தீரிஹஸர வ யாதி³கா: ஜய ।
³வாேர ெநௗமிமேதா³ மத³ ஸுரக³ தீ⁴ஶ மேத³ே மதா³
மாத கீ³மஸிதா ப³ரா பரிலஸ மு தாவி ⁴ஷா ப⁴ேஜ ॥ 17॥

க ரிகா யாமலேகாமலா கீ³
காத³ ப³ரீபானமதா³லஸா கீ³ ।

வாம த லி கி³தர னவீ
மாத க³க யா மனஸா மராமி ॥ 18॥
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.. Tripurasandari Manasa Puja Stotra ..

விகீ ணசிகுேரா கேரவிக³லிதா ப³ராட³ ப³ேர
மதா³குலிதேலாசேனவிமல ⁴ஷே ³பா⁴ஸினி ।

திர கரிணிதாவக சரணப கஜ சி தய-
கேராமி பஶும ட³லீமலிகேமாஹது³ ⁴தா⁴ஶயா ॥ 19॥

ரம தவாருணீரைஸ வி ⁴ ணமானேலாச :
ரச ட³ைத³ யஸூத³ : ரவி டப⁴ தமானஸா: ।

உேபாட⁴க ஜல ச²வி ச²டாவிராஜிவி ³ரஹ:
கபாலஶூலதா⁴ரிணீ: துேவ வதீ³ய ³திகா: ॥ 20॥
² ஜ ன யயவா குேராபலஸிதாேபா⁴ைக:³ புர: தா²பிைத-
தீ³ேபா ³பா⁴ஸிஶராவேஶாபி⁴தமுைக:² கு ைப⁴ னைவ: ேஶாபி⁴

।
வ ப³ ³த⁴விசி ரர னபடலீச ச கபாட ரியா
யு த ³வாரசது டேயனகி³ரிேஜவ ேத³ மணீம தி³ர ॥ 21॥

ஆ தீ ருணக ப³லாஸனயுத பு ேபாபஹாரா வித
தீ³ தாேனகமணி ரதீ³பஸுப⁴க³ ராஜ ³விதாே தம ।

⁴ேபா ³கா³ரிஸுக³ தி⁴ஸ ⁴ரமமில ³ ⁴ரு’ கா³வலீகு³ ஜித
க யாண விதே து ேமऽனவரதம் ம ட³பா ⁴ய தர ॥ 22॥

கனகரசிேத ப ச ேரதாஸேனனவிராஜிேத
மணிக³ணசிேத ர த ேவதா ப³ரா தரே தேம ।

குஸுமஸுரெபௗ⁴ த ேப தி³ ேயாபதா⁴னஸுகா²வேஹ
ரு’த³யகமேல ராது³ ⁴தா ப⁴ேஜ பரேத³வதா ॥ 23॥

ஸ வா க³ தி²திர ய பருசிரா ராத:ஸம ⁴யு தி²தா
ரு’ பா⁴ம ஜுமுகா² பு³ஜா மது⁴மத³ யா ⁴ ணத³ ரயா ।

ேஸவாயாதஸம தஸ னிதி⁴ஸகீ:²ஸ மானய தீ ³ரு’ஶா
ஸ ப ய பரேத³வதா பரமேஹாம ேய ரு’தா த² ஜனு:॥ 24॥

உ ைச ேதாரணவ திவா ³யனிவஹ ⁴வாேனஸமு ரு’ பி⁴ேத
ப⁴ ைத ⁴மிவில ³னெமௗலிபி⁴ரல த³ ட³ ர ேம ரு’ேத ।

நா ர னஸ ஹன ³த⁴கத²ன தா²லீஸமு ³பா⁴ஸிதா
ராத ேத பரிக பயாமி கி³ரிேஜ நீராஜநாமு வலா ॥ 25॥

பா ³ய ேத பரிக பயாமி பத³ேயார ⁴ய ததா²ஹ தேயா:
ெஸௗதீ⁴பி⁴ மது⁴ப கம ப³ மது⁴ர தா⁴ராபி⁴ரா வாத³ய ।

ேதாேய சமன விேத⁴ஹிஶுசி கா³ ேக³னம க பித
ஸா டா க³ ரணிபாதமீஶத³யிேத ³ரு’ யா ரு’தா தீ²குரு ॥

26॥
மாத: ப யமுகா² பு³ஜ ஸுவிமேல த³ ேத மயா த³ பேண
ேத³வி வீகுரு த³ ததா⁴வனமித³ க³ கா³ஜேல வித ।

ஸு ர ாலிதமானன விரசய னி ³தா⁴ ப³ர ேரா ச²ன
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

³ராக³ கீ³குரு த வம ப³ மது⁴ர தா ³லமா வாத³ய ॥ 27॥
நிேத⁴ஹிமணிபாது³ேகாபரி பதா³ பு³ஜ ம ஜ -
லய ரஜஶ :ஸகீ² ரு’தகரா பு³ஜால ப³ன ।

மேஹ கரு னிேத⁴ தவ ³ரு’க³ தபாேதா ஸுகா-
விேலாகய ம க³ னுப⁴யஸ தி²தா ைத³வதா ॥ 28॥

ேஹமர னவரேணனேவ டித
வி ரு’தாருணவிதானேஶாபி⁴த ।

ஸ ஜஸ வபரிசாரிகாஜன
ப ய ம ஜன ³ரு’ஹ மே மம ॥ 29॥

கனககலஶஜால பா²டிக னபீடா²-
³யுபகரணவிஶால க³ த⁴ம தாலிமால ।

பு²ரத³ருணவிதா ம ஜுக³ த⁴ வகா³ன
பரம வமேஹேல ம ஜ கா³ரேமஹி ॥ 30॥

பீே து க³பேயாத⁴ரா: பரிலஸ ஸ ணச ³ரான
ர ன வ ணவினி மிதா: பரிலஸ ஸூ மா ப³ர ரா ரு’தா: ।

ேஹம னக⁴டீ ததா² ரு’து³படிரு ³வ தன ெகௗஸும
ைதல க கதிக கேரஷு த³த⁴தீ வ ேத³ऽம்ப³ ேத தா³ஸிகா: ॥ 31॥

த ர பா²டிகபீட²ேம யஶனைகரு தாரிதால ரு’தி-
னீைசரு சிதக சுேகாபரிஹிதார ேதா தரீயா ப³ரா ।

ேவணீப³ த⁴மபா ய க கதிகயா ேகஶ ரஸாத³ ம -
கு வா பரேத³வதா ப⁴க³வதீ சி ேத மம ³ேயாததா ॥ 32॥

அ ⁴ய க³ கி³ரிேஜ ³ரு’ஹாண ரு’து³ ைதேலனஸ பாதி³த
கா மீைரரக³ரு ³ரைவ மலயைஜரு ³வ தன காரய ।

கீ³ேத கி னரகாமினீபி⁴ரபி⁴ேதா வா ³ேயமுதா³வாதி³ேத
ரு’ ய தீமிஹப யேத³விபுரேதா தி³ யா க³நாம ட³லீ ॥ 33॥

ரு’தபரிகரப³ தா⁴ து க³பீன த ⁴யா
மணினிவஹனிப³ ³தா⁴ ேஹமகு பீ⁴ த³தா⁴ : ।

ஸுரபி⁴ஸலிலனி ய ³க³ த⁴லு ³தா⁴லிமாலா:
ஸவினயமுபத து:²ஸ வத: னதா³ ய: ॥ 34॥

உ ³க³ ைத⁴ரக³ரு ³ரைவ:ஸுரபி⁴ க ரிகாவாரி
² ஜ ெஸௗரப⁴ய க த³மஜ : கா மீரனீைரரபி ।

பு பா ேபா⁴பி⁴ரேஶஷதீ த²ஸலி : க ரபாேதா²ப⁴ைர:
ன ேத பரிக பயாமி கி³ரிேஜ ப⁴ யா தத³ கீ³குரு ॥ 35॥

ர ய க³ பரிமா ஜயாமிஶுசி வ ேரணஸ ேரா ச²ன
கு ேவ ேகஶகலாபமாயததர ⁴ேபா தைம ⁴பித ।

ஆலீ ³ரு’ த³வினி மிதா யவனிகாமா தா² யர ன ரப⁴
ப⁴ த ராணபேரமேஹஶ ³ரு’ஹிணி நா ப³ர மு யதா ॥ 36॥
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பீத ேத பரிக பயாமி நிபி³ட³ ச டா³தக ச டி³ேக
ஸூ ம னி ³த⁴முரீகுரு வவஸன ஸி ³ர ர ரப⁴ ।

மு தார னவிசி ரேஹமரச சாரு ரபா⁴பா⁴ வர
நீல க சுகம பயாமி கி³ரிஶ ராண ரிேயஸு த³ரி ॥ 37॥

விலுலிதசிகுேரண சா²தி³தா ஸ ரேத³ேஶ
மணினிகரவிராஜ பாது³கா ய தபாேத³ ।

ஸுலலிதமவல ³ய ³ரா ஸகீ²ம ஸேத³ேஶ
கி³ரிஶ ³ரு’ஹிணி ⁴ஷாம டபாய ரயாஹி ॥ 38॥

லஸ கனககு டிம பு²ரத³ம த³மு தாவலீ-
ஸமு லஸிதகா திபி:⁴ கலிதஶ ரசாப ரேஜ ।

மஹாப⁴ரணம ட³ேப நிஹிதேஹமஸி ஹாஸன
ஸகீ²ஜனஸமா ரு’த ஸமதி⁴தி ட² கா யாயனி ॥ 39॥
னி ³த⁴ க கதிகாமுேக²னஶனைக:ஸ ேஶா ⁴ய ேகேஶா கர
ஸீம த விரச ய சாருவிமல ஸி ³ரேரகா² வித ।

மு தாபி⁴ ³ரதி²தாலகா மணிசிைத: ெஸௗவ ணஸூ ைர: பு²ட
ரா ேத ெமௗ திககு³ ச²ேகாபலதிகா ³ர ²நாமி ேவணீமிமா ॥

40॥
வில பி³ேவணீபு⁴ஜேகா³ தமா க³-

பு²ர மணி ⁴ரா திமுபானய த ।
வேராசிேஷா லாஸிதேகஶபாஶ
மேஹ டா³மணிம பயாமி ॥ 41॥

வாமா ரய ³பி:⁴ கப³ரீதமி ைர-
ப³ தீ³ ரு’த ³ராகி³வபா⁴னுபி³ ப³ ।

ரு’டா³னி டா³மணிமாத³தா⁴ன
வ தா³மேஹ தாவதமு தமா க³ ॥ 42॥
வம ⁴யன ³த⁴ஹாடக பு²ர மணி ரபா⁴குல
வில பி³ெமௗ திக ச²டாவிராஜித ஸம தத: ।

நிப³ ³த⁴ல ச ுஷா ப⁴ேவன ⁴ரி பா⁴வித
ஸம பயாமி பா⁴ வர ப⁴வானிபா²ல ⁴ஷண ॥ 43॥

மீநா ேபா⁴ருஹக² ஜரீடஸுஷமாவி தாரவி மாரேக
கு வாேணகில காமைவரிமனஸ: க த³ பபா³ண ரபா⁴ ।

மா ⁴வீபானமதா³ருேணऽதிசபலே தீ³ ேக⁴ ³ரு’க³ ேபா⁴ருேஹ
ேத³வி வ ணஶலாகேயா ஜிதமித³ தி³ யா ஜன தீ³யதா ॥

44॥
ம ⁴ய தா²ருணர னகா திருசிரா மு தாமுேகா³ ³பா⁴ஸிதா
ைத³வா ³பா⁴ க³வஜீவம ⁴யக³ரேவ ல மீமத:⁴ கு வதீ ।

உ ஸி தாத⁴ரபி³ ப³கா திவிஸைர ெபௗ⁴மீப⁴வ ெமௗ திகா
ம ³த³ தமுரரீகுரு வகி³ரிேஜ நாஸாவி ⁴ஷாமிமா ॥ 45॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

உடு³ ரு’தபரிேவஷ ப த⁴யா தபா⁴ே -
ரிவவிரசிதேத³ஹ ³வ ³வமாதி³ யபி³ ப³ ।

அருணமணிஸமு ³ய ரா தவி ⁴ராஜிமு த
ஶரவஸிபரினிேத⁴ஹி வ ணதாட கயு ³ம ॥ 46॥

மரகதவரப ³மராக³ஹீேரா-
தி²தகு³லிகா ரிதயாவன ³த⁴ம ⁴ய ।

விததவிமலெமௗ திக ச
க டா²ப⁴ரணமித³ கி³ரிேஜஸம பயாமி ॥ 47॥

நா ேத³ஶஸமு தி²ைத மணிக³ண ேரா ³ய ரபா⁴ம ட³ல-
யா ைதராப⁴ர விராஜிதக³லா மு தா ச²டால ரு’தா ।

ம ⁴ய தா²ருணர னகா திருசிரா ரா த த²மு தாப²ல-
ராதாம ப³ சது கிகா பர ேவவ : த²ேல தா²பய ॥ 48॥

அ ேயா ய லாவய தீஸததபரிசல கா திக ேலாலஜா :
கு வா ம ஜத³ த:கரணவிமலதா ேஶாபி⁴ேதவ ரிேவணீ ।

மு தாபி:⁴ ப ³மராைக³ மரகதமணிபி⁴ னி மிதா தீ³ யமா -
னி ய ஹார ரயீ ேத பர வரஸிேக ேசதஸி ³ேயாததா ந: ॥ 49॥

கரஸரஸிஜ ேலவி பு²ர கா திஜாேல
விலஸத³மலேஶாேப⁴ ச சதீ³ஶா ேலாேப⁴ ।

விவித⁴மணிம ேகா² ³பா⁴ஸித ேத³விது³ ேக³
கனககடகயு ³ம பா³ஹுயு ³ேம நிேத⁴ஹி ॥ 50॥
யால ப³மானஸிதப டககு³ ச²ேஶாபி⁴

² ஜ மணீக⁴டிதஹாரவிேராசமான ।
மாத மேஹஶமஹிேல தவ பா³ஹு ேல
ேக ரக ³வயமித³ வினிேவஶயாமி ॥ 51॥

விததனிஜம ைக² னி மிதாமி ³ரனீ -
விஜிதகமல லாலீனம தாலிமாலா ।

மணிக³ணக²சிதா ⁴யா க க ⁴யாமுேபதா
கலயவலயராஜீ ஹ த ேல மேஹ ॥ 52॥

நீலப ட ரு’து³கு³ ச²ேஶாபி⁴தா-
ப³ ³த⁴ கமணிஜாலம ஜுலா ।

அ பயாமிவலயா புர:ஸேர
வி பு²ர கனகைத ரு’பாலிகா ॥ 53॥

ஆலவாலமிவ பு பத⁴ வ
பா³லவி ³ருமலதாஸு நி மித ।

அ கு³லீஶுவினிதீ⁴யதா ஶ -
ர கு³லீயகமித³ மத³ பித ॥ 54॥
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விஜிதஹரமே ⁴ம தமாத க³கு ப⁴-
த²லவிலுலித ஜ கி கிணீஜாலது யா ।

அவிரதகலனைத³ரீஶேசேதாஹர தீ
விவித⁴மணினிப³ ³தா⁴ ேமக²லாம பயாமி ॥ 55॥
யால ப³மானவரெமௗ திககு³ ச²ேஶாபி⁴
வி ⁴ராஜிஹாடகபுட ³வயேராசமான ।

ேஹ வினி மிதமேனகமணி ரப³ த⁴
நீவீனிப³ த⁴னகு³ண வினிேவத³யாமி ॥ 56॥

வினிஹதனவலா ாப கபா³லாதெபௗேக⁴
மரகதமணிராஜீம ஜும ஜீரேகா⁴ேஷ ।

அருணமணிஸமு ³ய கா திதா⁴ராவிசி ர-
தவ சரணஸேராேஜஹ ஸக: ரீதிேமது ॥ 57॥

நிப³ ³த⁴ திப டக ரவரகு³ ச²ஸ ேஶாபி⁴தா
கல வணிதம ஜுலா கி³ரிஶசி தஸ ேமாஹனீ ।

அம த³மணிம ட³லீவிமலகா திகி மீரிதா
நிேத⁴ஹிபத³ப கேஜ கனககு⁴ கு⁴ ம பி³ேக ॥ 58॥

வி பு²ர ஸஹஜராக³ர ஜிேத
ஜிேதன கலிதா ஸகீ²ஜ : ।

ப ³மராக³மணி புர ³வயீ-
ம பயாமி தவ பாத³ப கேஜ ॥ 59॥

பதா³ பு³ஜமுபாஸிது பரிக³ேதன தா ஶு
ரு’தா தனுபர பராமிவதி³ தராகா³ரு ।

மேஹ நவயாவக ³ரவப⁴ேரண ேஶாணீ ரு’தா
நமாமி நக²ம ட³லீ சரணப கஜ தா² தவ ॥ 60॥

ஆர த ேவதபீத பு²ரது³ருகஸுைம சி ரிதா ப டஸூ ைர-
ேத³வ ரீபி:⁴ ரய த³க³ருஸமுதி³ைத ⁴பிதா தி³ ய ⁴ைப:

।
உ ³ய ³க³ தா⁴ த⁴பு ப த⁴யனிவஹஸமார ³த⁴சா காரகீ³தா
ச ச க லாரமாலா பர வரஸிேக க ட²பீேட²ऽர்பயாமி॥ 61॥

³ரு’ஹாணபரமா ரு’த கனகபா ரஸ தா²பித
ஸம பயமுகா² பு³ேஜவிமலவீடிகாம பி³ேக ।

விேலாகயமுகா² பு³ஜ முகுரம ட³ேல நி மேல
நிேத⁴ஹிமணிபாது³ேகாபரி பதா³ பு³ஜ ஸு த³ரி ॥ 62॥

ஆல ³ய வஸகீ² கேரணஶனைக:ஸி ஹாஸ து³ தி²தா
ஜ ம த³மராலம ஜுலக³தி ேரா லாஸி ⁴ஷா ப³ர ।

ஆன த³ ரதிபாத³ைகருபனிஷ ³வா ைய: துதா ேவத⁴ஸா
ம சி ேத தி²ரதாமுைபது கி³ரிஜா யா தீஸபா⁴ம ட³ப ॥ 63॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

சல யாம பா³யா ரசலதிஸம ேத பரிஜேன
ஸேவக³ ஸ யாேத கனகலதிகால ரு’திப⁴ேர ।

ஸமதாது³ தால பு²ரிதபத³ஸ பாதஜனிைத-
சண காைர தாைர சணசணிதமாஸீ மணி ³ரு’ஹ ॥ 64॥

ச ச ³ேவ ரகராபி⁴ர க³விலஸ ³ ⁴ஷா ப³ராபி:⁴ புேரா-
ய தீபி:⁴ பரிசாரிகாபி⁴ரமர ராேதஸமு ஸாரிேத ।

ரு ³ேத⁴ நி ஜரஸு த³ரீபி⁴ரபி⁴த: க ா தேர நி க³த
வ ேத³ ந தி³தஶ பு⁴ நி மலசிதா³ன ைத³க ப மஹ: ॥ 65॥

ேவதா:⁴ பாத³தேல பத யயமெஸௗவி ணு னம ய ³ரத:
ஶ பு⁴ ேத³ஹி ³ரு’க³ சல ஸுரபதி ³ர த²மாேலாகய ।

இ ேயவ பரிசாரிகாபி⁴ருதி³ேதஸ மானநா கு வதீ
³ரு’ ³ ³வ ³ேவன யேதா²சித ப⁴க³வதீ ⁴யா ³வி ⁴ ைய மம ॥

66॥
ம த³ சாரணஸு த³ரீபி⁴ரபி⁴ேதா யா தீபி⁴ரு க ட²யா
நாேமா சாரண வக ரதிதி³ஶ ர ேயகமாேவதி³தா ।

ேவகா³த³ பத² க³தா ஸுரக³ ேலாகய தீஶ -
தி³ ஸ தீ சர பு³ஜ பதி²ஜக³ பாயா மேஹஶ ரியா ॥ 67॥

அ ³ேர ேகசன பா வேயா: கதிபேய ரு’ ேட² பேர ர தி²தா
ஆகாேஶஸமவ தி²தா: கதிபேய தி³ ு தி²தா சாபேர ।

ஸ ம த³ ஶனைகரபா ய புரேதா த³ ட³ ர மா முஹு:
கு வா : கதிசி ஸுரா கி³ரிஸுேத ³ரு’ பாதமி ச² தி ேத ॥ 68॥

அ ³ேர கா³யதி கி னரீ கலபத³ க³ த⁴ வகா தா:ஶ -
ராேதா ³யானி சவாத³ய தி மது⁴ர ஸ யாபஸ ய தி²தா: ।
ஜ புர த³ ம ஜு புரேதா ரு’ ய தி தி³ யா க³
க³ ச² த: பரித: துவ திநிக³ம து யாவிரி யாத³ய: ॥ 69॥

க ைமசி ஸுசிராது³பாஸிதமஹாம ெரௗக⁴ஸி ³தி⁴ ரமா-
ேத³க ைம ப⁴வனி: ரு’ஹாய பரமான த³ வ பா க³தி ।

அ ய ைமவிஷயானுர தமனேஸ தீ³ யது:³கா²பஹ
³ர ய ³வாரஸமா ரிதாயத³த³தீ வ தா³மேஹஸு த³ரீ ॥ 70॥

ந ரீ ⁴ய ரு’தா ஜலி ரகடித ேரம ரஸ னேன
ம த³ க³ ச²தி ஸ னிெதௗ⁴ ஸவினயா ேஸா க ட²ேமாக⁴ ரேய

।
நாநாம ரக³ண தத³ த²மகி²ல த ஸாத⁴ன த ப²ல

யாச ாணமுத³ ³ரகா தி கலேய ய கி சிதா³ ³ய மஹ: ॥ 71॥
தவ த³ஹனஸ ³ரு’ை ரீ ேரவ ச ு-

னிகி²லபஶுஜ நா பீ⁴ஷய ³பீ⁴ஷ ய ।
ரு’தவஸதி பேரஶ ேரயஸி ³வாரி நி ய
ஶரப⁴மிது²னமு ைச ப⁴ தியு ேதா நேதாऽஸ்மி॥ 72॥
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க பா ேதஸரைஸகதா³ஸமுதி³தாேனகா கது ய ரபா⁴
ர ன த ப⁴னிப³ ³த⁴கா சனகு³ண ² ஜ ³விதாே தமா ।

க ராக³ருக³ ப⁴வ திகலிகா ரா த ரதீ³பாவலீ
ச ரா ரு’திமு லஸ மணிக³ வ தா³மேஹேவதி³கா ॥ 73॥

வ தா²ன தி²தேத³வதாக³ண ரு’ேத பி³ ெதௗ³முதா³ தா²பித
நா ர னவிராஜிேஹமவிலஸ கா தி ச²டாது³ தி³ன ।

ச ச ெகௗஸும லிகாஸனயுத காேம வராதி⁴ டி²த
நி யான த³னிதா³னம ப³ஸதத வ ேத³ சஸி ஹாஸன ॥ 74॥

வத³ ³பி⁴ரபி⁴ேதாமுதா³ஜயஜேயதி ³ரு’ தா³ரைக:
ரு’தா ஜலிபர பராவித³த⁴தி ரு’தா தா² ³ரு’ஶா ।

அம த³மணிம ட³லீக²சிதேஹமஸி ஹாஸன
ஸகீ²ஜனஸமா ரு’த ஸமதி⁴தி ட² தா³ ாயணி ॥ 75॥

க ராதி³கவ துஜாதமகி²ல ெஸௗவ ண ⁴ரு’ கா³ரக
தா ³ல ய கர ட³க மணிமய ைசலா சல த³ பண ।

வி ² ஜ மணிபாது³ேக ச த³த⁴தீ:ஸி ஹாஸன யாபி⁴த-
தி ட² தீ: பரிசாரிகா தவஸதா³வ தா³மேஹஸு த³ரி ॥ 76॥

வத³மலவபுரு ³ய கா திக ேலாலஜா :
பு²டமிவ த³த⁴தீபி⁴ பா³ஹுவிே பலீலா ।

முஹுரபி சவி ⁴ேத சாமர ³ராஹிணீபி:⁴
ஸிதகரகரஶு ⁴ேர சாமேர சாலயாமி ॥ 77॥

ரா த பு²ர ³விமலெமௗ திககு³ ச²ஜால
ச ச மஹாமணிவிசி ரிதேஹமத³ ட³ ।

உ ³ய ஸஹ ரகரம ட³லசாரு ேஹம-
ச² ர மேஹஶமஹிேலவினிேவஶயாமி ॥ 78॥

உ ³ய தாவகேத³ஹகா திபடலீஸி ³ர ர ரபா⁴-
ேஶாணீ ⁴தமுத³ ³ரேலாஹிதமணி ேச²தா³னுகாரி ச²வி ।

³ராதா³த³ரனி மிதா ஜலிபுைடராேலாகமான ஸுர-
ைஹ: கா சனமாதப ரமதுல வ தா³மேஹஸு த³ர ॥ 79॥

ஸ து டா பரமா ரு’ேதனவிலஸ காேம வரா க தி²தா
பு ெபௗைக⁴ரபி⁴ ஜிதா ப⁴க³வதீ வா வ த³மா முதா³ ।
² ஜ தாவகேத³ஹர மிகல ரா த வ பாபி⁴தா:³
ச ராவரண தி²தா:ஸவினய வ தா³மேஹேத³வதா: ॥ 80॥

ஆதா⁴ரஶ யாதி³கமாகல ய
ம ⁴ேயஸம தாதி⁴கேயாகி³னீ ச ।

மி ேரஶ தா²தி³கம ர நாத²-
சது டய ைஶலஸுேத நேதாऽஸ்மி॥ 81॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

ரிபுராஸுதா⁴ ணவாஸன-
மார ⁴ய ரிபுரமாலினீயாவ ।

ஆவர டகஸ தி²த-
மாஸனஷ க நமாமி பரேம ॥ 82॥

ஈஶாேன க³ணப மராமிவிசர ³வி ⁴ த⁴கார சி²த³
வாய ேயவடுக ச க ஜலருசி யாேலாபவீதா வித ।

ைந ரு’ ேய மஹிஷாஸுர ரமதி²னீ து³ கா³ ச ஸ ஜய-
³ேனேயऽகி²லப⁴ தர ணபர ே ராதி⁴ நாத² ப⁴ேஜ ॥ 83॥

உ ³யானஜால த⁴ரகாம ப-
பீடா²னிமா ணகி³ரி ரஸ தா ।

ரிேகாணத³ ா ³ரிமஸ யபா⁴க³-
ம ⁴ய தி²தா ஸி ³தி⁴கரா னமாமி ॥ 84॥

ேலாேகஶ: ரு’தி²வீபதி னிக³தி³ேதாவி ணு ஜலாநா ரபு⁴-
ேதேஜா த²உமாபதி ச மருதாமீஶ ததா² ேச வர: ।

ஆகாஶாதி⁴பதி:ஸதா³ வஇதி ேரதாபி⁴தா⁴மாக³தா-
ேநதா ச ரப³ஹி: தி²தா ஸுரக³ வ தா³மேஹ ஸாத³ர ॥

85॥
தாரா த²கலா ரேவஶனிக³ம யாஜா ³க³தாஸு ரத²

ைரேலா ேய திதி²ஷு ரவ திதகலாகா டா²தி³கால ரம ।
ர ல ரு’திசி ரவ ரலலித காேம வரீ வக
நி யாேஷாட³ஶக நமாமி லஸித ச ரா மே ர தேர ॥ 86॥
ரு’தி³ பா⁴விதைத³வத ரய -

⁴யுபேத³ஶானு ³ரு’ஹீதப⁴ தஸ க⁴ ।
வகு³ரு ரமஸ ஞச ரராஜ-
தி²தேமாக⁴ ரயமானேதாऽஸ்மி ⁴ ॥ 87॥

ரு’த³யமத² ர: கா²கி²லா ³ேய
கவசமேதா² நயன ரய ச ேத³வி ।

முனிஜனபரிசி தித ததா² ர
பு²ரதுஸதா³ ரு’த³ேயஷட³ க³ேமத ॥ 88॥

ைரேலா யேமாஹனமிதி ரதி²ேத து ச ேர
ச ச ³வி ⁴ஷணக³ண ரிபுராதி⁴வாேஸ ।

ேரகா² ரேய தி²தவதீரணிமாதி³ஸி ³தீ⁴-
மு ³ரா நமாமிஸதத ரகடாபி⁴தா⁴ தா: ॥ 89॥

ஸ வாஶாபரி ரேக வஸுத³ல ³வ ³ேவனவி ⁴ராஜிேத
வி ² ஜ ரிபுேர வரீனிவஸெதௗ ச ேர தி²தா நி யஶ: ।

காமாக ஷணிகாத³ேயா மணிக³ண ⁴ராஜி ணுதி³ யா ப³ரா
ேயாகி³ ய: ரதி³ஶ து கா தப²ல வி ²யாதகு³ தாபி⁴தா:⁴ ॥

90॥
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மேஹ வஸுபி⁴ த³ லஸதிஸ வஸ ே ாப⁴ேண
வி ⁴ஷணக³ண பு²ர ரிபுரஸு த³ரீஸ ³மனி ।

அன க³குஸுமாத³ேயாவிவித⁴ ⁴ஷே ³பா⁴ஸிதா
தி³ஶ துமம கா த தனுதரா ச கு³ தாபி⁴தா:⁴ ॥ 91॥

லஸ ³யுக³ ³ரு’ஶாரேக பு²ரதிஸ வெஸௗபா⁴ ³யேத³
ஶுபா⁴ப⁴ரண ⁴ஷித ரிபுரவாஸினீம தி³ேர ।
தி²தா த³த⁴தும க³ல ஸுப⁴க³ஸ வஸ ே ாபி⁴ணீ-
முகா:²ஸகலஸி ³த⁴ேயாவிதி³தஸ ரதா³யாபி⁴தா:⁴ ॥ 92॥

ப³ஹி த³ஶாேரஸ வா த²ஸாத⁴ேக ரிபுரா ரயா: ।
குலெகௗலாபி⁴தா:⁴ பா துஸ வஸி ³தி⁴ ரதா³யிகா: ॥ 93॥
அ த:ேஶாபி⁴த³ஶாரேகऽதிலலிதேஸ வாதி³ர ாகேர
மாலி யா ரிபுரா ³யயாவிரசிதாவாேஸ தி²த நி யஶ: ।

நா ர னவி ⁴ஷண மணிக³ண ⁴ராஜி ணுதி³ யா ப³ர
ஸ வ ஞாதி³கஶ தி ³ரு’ த³மனிஶ வ ேத³நிக³ பா⁴பி⁴த⁴ ॥ 94॥

ஸ வேராக³ஹேரऽஷ்டாரே ரிபுராஸி ³த⁴யா விேத ।
ரஹ யேயாகி³னீ னி ய வ யா ³யா நமா யஹ ॥ 95॥
தாேஶாகவிகாஸிேகதகரஜ: ேரா ³பா⁴ஸினீலா பு³ஜ-
ர ² ஜ னவம லிகாஸமுதி³ைத: பு ைப:ஶரா னி மிதா ।

ர ய பு பஶராஸன ஸுலலித பாஶ ததா² சா குஶ
வ ேத³ தாவகமாயுத⁴ பர ேவ ச ரா தராேல தி²த ॥ 96॥

ரிேகாணஉதி³த ரேப⁴ ஜக³திஸ வஸி ³தி⁴ ரேத³
யுேத ரிபுரயா ப³யா தி²தவதீ ச காேம வரீ ।

தே து மம ம க³ல ஸகலஶ மவ ேர வரீ
கேராது ப⁴க³மாலினீ பு²ரது மாமேக ேசதஸி ॥ 97॥

ஸ வான த³மேயஸம தஜக³தாமாகா ேத ைப³ த³ேவ
ைப⁴ர யா ரிபுரா ³யயாவிரசிதாவாேஸ தி²தா ஸு த³ரீ ।

ஆன ேதா³ லஸிேத மணிக³ண ⁴ராஜி ணு ⁴ஷா ப³ரா
வி ² ஜ ³வத³ பராபரரஹ:ஸமா பாது ேயாகி³னீ ॥ 98॥

உ லஸ கனககா திபா⁴ஸுர
ெஸௗரப⁴ பு²ரணவாஸிதா ப³ர ।

³ரத: பரி ரு’த மது⁴ ரைத-
ர பயாமி தவ ேத³விச பக ॥ 99॥

ைவரமு ³த⁴தமபா யஶ பு⁴
ம தேகவினிஹித கலா ச²லா ।

க³ த⁴லு ³த⁴மது⁴பா ரித ஸதா³
ேகதகீகுஸுமம பயாமி ேத ॥ 100॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

ணீ ரு’த ³ராகி³வப ³மேஜன
வதா³னன ப தி⁴ஸுதா⁴ ஶுபி³ ப³ ।

ஸம பயாமி பு²டம ஜலி த²
விகாஸிஜாதீகுஸுேமா கர ேத ॥ 101॥

அக³ருப³ஹல ⁴பாஜ ரெஸௗர ⁴யர யா
மரகதமணிராஜீராஜிஹாரி ரகா³பா⁴ ।

தி³ விதி³ விஸர ³க³ த⁴லு ³தா⁴லிமாலா
வகுலகுஸுமமாலா க ட²பீேட²ऽர்பயாமி॥ 102॥

ஈ காேரா ⁴வக³பி³ து³ரானனமேதா⁴பி³ து³ ³வய ச தெனௗ
ைரேலா ேய கு³ருக³ யேமதத³கி²ல ஹா த³ ச ேரகா² மக ।

இ த² காமகலா மிகா ப⁴க³வதீம த:ஸமாராத⁴ய-
ன தா³ பு³தி⁴ம ஜேன ரலப⁴தாமான த³து² ஸ ஜன: ॥ 103॥

⁴ப ேதऽக³ருஸ ப⁴வ ப⁴க³வதி ேரா லாஸிக³ ேதா⁴ ³து⁴ர
தீ³ப ைசவ நிேவத³யாமி மஹஸாஹா தா³ த⁴கார சி²த³ ।

ரஜ வ ணவினி மிேதஷு பரித: பா ேரஷுஸ தா²பித
ைநேவ ³ய வினிேவத³யாமி பரமான தா³ மிேகஸு த³ரி ॥ 104॥

ஜாதீேகாரகது யேமாத³னமித³ ெஸௗவ ணபா ேர தி²த
ஶு ³தா⁴ ன ஶுசிமு ³க³மாஷசணேகா ³ ⁴தாததா²ஸூபகா: ।

ரா ய மாஹிஷமா யமு தமமித³ ைஹவ க³வீன ரு’த²-
பா ேரஷு ரதிபாதி³த பர ேவ த ஸ வம கீ³குரு ॥ 105॥
பீ³ஸூரணஶாகபி³ ப³ ³ரு’ஹதீ மா ட³ேகாஶாதகீ-
ரு’ தாகானி பேடாலகானி ரு’து³ ஸ ஸாதி⁴தா ய ³னி ।

ஸ ப னி ச ேவஸவாரவிஸைர தி³ யானிப⁴ யா ரு’தா-
ய ³ேரேதவினிேவத³யாமிகி³ரிேஜெஸௗவ ணபா ர ரேஜ॥ 106॥

நி ³கா ³ரக தக த³கத³லீெகௗஶாதகீக கடீ-
தா⁴ ரீபி³ வகரீரைக விரசிதா யான த³சி ³வி ³ரேஹ ।

ராஜீபி:⁴ கடுைதலைஸ த⁴வஹரி ³ராபி:⁴ தி²தா பாதேய
ஸ தா⁴ னிநிேவத³யாமி கி³ரிேஜ ⁴ரி ரகாராணிேத ॥ 107॥

ஸிதயா சிதல ³டு³க ரஜா-
ரு’து³ பா ரு’து³லா ச ரிகா: ।

பரமா னமித³ ச பா வதி
ரணேயன ரதிபாத³யாமி ேத ॥ 108॥

தி³ ³த⁴ேமதத³னேலஸுஸாதி⁴த
ச ³ரம ட³லனிப⁴ ததா² த³தி⁴ ।

பா²ணித க²ரிணீ ஸிதாஸிதா
ஸ வம ப³வினிேவத³யாமி ேத ॥ 109॥

அ ³ேர ேதவினிேவ ³யஸ வமமித ைநேவ ³யம கீ³ ரு’த
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ஞா வா த வசது டய ரத²மேதா ம ேயஸு ரு’ தா தத: ।
ேத³வீ வா பரி டம ப³ கனகாம ேரஷுஸ தா²பித
ஶ தி ⁴ய:ஸமுபாஹாராமிஸகல ேத³ேவ ஶ பு⁴ ரிேய ॥ 110॥

வாேமன வ ணபா ரீமனுபமபரமா ேனன த³தா⁴ -
ம ேயன வ ணத³ வீ நிஜஜன ரு’த³யாபீ⁴ டதா³ தா⁴ரய தீ

।
ஸி ³ரார தவ ரா விவித⁴மணிலஸ ³ ⁴ஷ ேமசகா கீ³
தி ட² தீம ³ரத ேத மது⁴மத³முதி³தாம ன நமாமி ॥ 111॥

ப ேயாபவி டா பரித து ச ர
ஶ யா வயாலி கி³தவாமபா⁴கா³ ।

ஸ ேவாபசாைர: பரி ய ப⁴ யா
தவா பி³ேக பாரிஷதா³ னமாமி ॥ 112॥

பரமா ரு’தம தஸு த³ரீ-
க³ணம ⁴ய தி²தம கபா⁴ஸுர ।

பரமா ரு’த ⁴ ணிேத ண
கிமபி ேயாதிருபா மேஹபர ॥ 113॥

³ரு’ யேத தவமுகா² பு³ஜ ேவ
யேத பு²டம ஹத ⁴வனி: ।

அ சேன தவகி³ராமேகா³சேர
ந ரயாதிவிஷயா தர மன: ॥ 114॥

வ முகா² பு³ஜவிேலாகே லஸ-
ேரமனி சலவிேலாசன ³வயீ ।

உ மனீமுபக³தா ஸபா⁴மிமா
பா⁴வயாமி பரேம தாவகீ ॥ 115॥

ச ு: ப யது ேநஹகி சன பர ⁴ராண நவாஜி ⁴ரது
ேரா ர ஹ த ருே து ந வக³பி ந ப ஶ ஸமால ப³தா

।
ஜி வா ேவ து நவா ரஸ மம பர யு ம வ பா ரு’ேத
நி யான த³வி ⁴ ணமானனயேனநி ய மே ம ஜது ॥ 116॥

ய வா ப யதி பா வதி ரதிதி³ன ⁴யாேனன ேதேஜாமயீ
ம ேயஸு த³ரி த வேமதத³கி²ல ேவேத³ஷு நி டா² க³த ।

ய த மி ஸமேய தவா சனவிதா⁴வான த³ஸா ³ராஶேயா
யாேதாऽஹம் தத³பி⁴ னதா பர ேவ ேஸாऽயம் ரஸாத³ தவ ॥

117॥
க³ தி⁴ த² வடுக ச ேயாகி³னீ:
ே ராதி⁴ த² சவிதி³ சது டேய ।

ஸ ேவாபசாைர: பரி ய ப⁴ திேதா
நிேவத³யாேமா ப³லிமு தயு திபி:⁴ ॥ 118॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர ॥

வீ முபா ேத க²லுவாத³ய ைய
நிேவ ³ய ேஶஷ க²லுேஶஷிகாைய ।

ெஸௗவ ண ⁴ரு’ கா³ரவினி க³ேதன
ஜேலனஶு ³தா⁴சமன விேத⁴ஹி ॥ 119॥

தா ³ல வினிேவத³யாமிவிலஸ க ரக ரிகா-
ஜாதீ க³லவ க³ ணக²தி³ைர ப⁴ யாஸமு லாஸித ।
² ஜ ³ர னஸமு ³க³க ரணிஹித ெஸௗவ ணபா ேர தி²ைத-
தீ³ைபரு வலமா ன ணரசிைதராரா திக ³ரு’ யதா ॥

120॥
காசி ³கா³யதி கி னரீ கலபத³ வா ³ய த³தா⁴ே வ
ர பா⁴ ரு’ யதி ேகலிம ஜுலபத³ மாத: புர தா தவ ।

ரு’ ய ேரா யஸுர ரிேயா மது⁴மத³ யா ⁴ ணமாேன ண
நி யான த³ஸுதா⁴ பு³தி⁴ தவ முக² ப ய தி ³ரு’ ய தி ச ॥

121॥
தா ³ேலா ³பா⁴ஸிவ ைர வத³மலவத³ ேலாகே லாஸிேன ைர-

ச ர ைத:²ஶ திஸ ைக:⁴பரி ரு’தவிஷயாஸ க³மாக யமான
॥ 122॥
அ சாவிெதௗ⁴ ஞானலேவாऽபி ³ேர

³ேர ததா³பாத³கவ துஜாத ।
ரத³ ணீ ரு’ ய தேதாऽர்சனம் ேத
ப ேசாபசாரா மகம பயாமி ॥ 123॥

யேத² ஸிதமே க³த ரகடிேதாபசாரா சித
நிஜாவரணேத³வதாக³ண ரு’தா ஸுேரஶ தி²தா ।

ரு’தா ஜலிபுேடாமுஹு: கலித ⁴மிர டா க³ைக-
னமாமி ப⁴க³வ யஹ ரிபுரஸு த³ரி ராஹிமா ॥ 124॥

வி ஞ தீரவேத⁴ஹிேமஸுமஹதா ய ேனன ேதஸ னிதி⁴
ரா த மாமிஹ கா தி³ கமது⁴ மாத ன ³ரீகுரு ।

சி த வ பத³பா⁴வேன யபி⁴சேர ³ ³ரு’ ³வா ச ேம ஜாது ேச-
த ெஸௗ ேய வகு³ ப³தா⁴னநயதா² ⁴ேயாவினி க³ ச²தி ॥

125॥
வாஹ ம த³மதி: வேசத³மகி² ேரகா தப⁴ ைத: துத

⁴யாத ேத³விததா²பி ேத வமனஸா பாது³கா ஜன ।
காதா³சி கமதீ³யசி தனவிெதௗ⁴ஸ து டயாஶ மத³

ேதா ர ேத³வதயா தயா ரகடித ம ேய மதீ³யானேன ॥ 126॥
நி யா சமித³ சி ேத பா⁴ யமான ஸதா³ மயா ।
நிப³ ³த⁴ விவிைத:⁴ ப ³ையரனு ³ரு’ துஸு த³ரீ ॥ 127॥
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இதி ம பரமஹ ஸபரி ராஜகாசா ய ய
ேகா³வி த³ப⁴க³வ யபாத³ ய ய
ம ச² கரப⁴க³வத: ரு’ெதௗ
ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜா ேதா ர
ஸ ண ॥
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