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.. tripurasundarImAnasapUjanastotram ..

॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
அ ரு’தஜலதி⁴ம ⁴ேயா லாஸிர தரீப-
ர ரு’மரகிர லீக பிேதா ³யானேஶாேப⁴ ।
ஸுரதருனிகுர ப³ ரு’ டவாதாய த-
சலத³லிபடலீபி:⁴ லு’ த ⁴பாதி³ ரு’ ேய ॥ 1॥

மணிமயப⁴வேனऽ த: ெரௗட⁴மாணி யஶாலா-
மதி⁴வஸதிவிஶாலா காபி ேத ர னேவதீ³ ।
தது³பரி ரு’தவாஸ த³ தபா³லா கஹாஸ
தி³ஶது ஶுப⁴மன ேத ேத³விஸி ஹாஸன ேத ॥ 2॥
தது³பரி ⁴ரு’த ேஹதி ⁴ஷா மர மி-
யதிகரபுனரு தீ ⁴தர ேயா தரீயா ।
க³லத³மலத³யா ப:⁴ஸி தப⁴ த ரேராஹா
ரணவனலின ⁴ரு’ கீ³ பா⁴வேய ஞானப⁴ கீ³ ॥ 3॥
³ருஹிணஹரிஹரா ெமௗலிஸ சார ல

மணிக⁴டிதவி ⁴ஷார மினி ேணஜித ச ।
நிஜமதி ³ரு’ஷதா³ஹ ப⁴ திக³ கா³பேயாபி:⁴
பத³யுக³மமல ேத ேத³வி நி ேணஜயாமி ॥ 4॥
க³ருட³மணிம க² ப தி⁴ ³ வாஸ ைத:²
குஶ ஶுபரிஜு ைட: பீ²தஸி ³தா⁴ த²ஸா ைத:² ।
உபஹிதஸிதக³ ைத:⁴ஸா ைத வாரிபி⁴ ேத

ஜனனி சரணப ³ேம பா ³யமா ³ய த³தா³மி ॥ 5॥
ப²லகுஸுமஸ த² னர ன ரேராஹ

மலயஜரஸதி³ ³த⁴ னி ³த⁴மு ³தா⁴ த ச ।
த³ரனியமிதப⁴ தானீகவா சா² ரதா³ேன
கரஸரஸிருேஹऽ மி ன ⁴யம ⁴ேய த³தா³மி ॥ 6॥

ரகிரணஜாதீப ரேத³வ ரஸூன-
பு²டிதத³லனைவலா ரா தக ேகாலக³ த⁴ ।
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ॥

ரமமலேமத ³ப³ ³த⁴பீ வஸ ²ய
ஸலிலமகி²லமாத வ ரஸ ऽऽசேமதா:² ॥ 7॥
நவமணிஹயபீேட² ேரதப ³ம தி²தாபி
ரபத³தரலேஶாபா⁴ ரு’ டஸ ³வி டர ரி ।
த³தி⁴மது⁴ ⁴ரு’தமி ர ரி விராேஜாபனீத

ஶ முகி² மது⁴ப க வ முகா² த னேயதா:² ॥ 8॥
புனராசமன கா ய ஜக³ ஜனனிஸு ரேத ।
வ சி² ேதன மா ேக³ணயேதா ேலாக: ரவ தேத ॥ 9॥
வரிதஸஹசரீபி⁴ த³ தஹ தாவல ப³
சரணனலினேமத பாது³கா த² விதா⁴ய ।
ரவிஶவிவித⁴ஶால னேக³ஹா தரால
பஶுபதிஸஹிைதவா ⁴ய க³ம கீ³குரு வ ॥ 10॥
அபி ரஸிகவிகீ³த ப⁴ தசி தானும ைய

ஸத³ய ரு’த³யபா⁴ேவ ஹி ப சா ரு’ேதன ।
ஶ ரு’க³மத³மு தாகா³ரஸி ³தா⁴ த² :
குஸுமஜலவிமி ைச: ைவரமு ³வ தயா க³ ॥ 11॥
பரிஜனபரி ரு’ ேட வ ச²ரீேர ந யாவ-
சி² ரஸலிலதா⁴ரா காபி சி ப தாவ ।
உத³யினி ஜனமாத:ஸீ ரு’ேத ப³ ³த⁴பா⁴ைவ-
ரிபுரமத²னஹாைஸ ரீடி³த ரீடி³த ேத ॥ 12॥

அத²விமலிதர ன வ ணது³ வ ணகு ைப⁴-
ரிபு⁴வனக³ததீ தா²னீதபானீய : ।
னபயதி ஸுர ரீ ரு’ த³ேமத ததா²பி
ரணயஜலமித³ ந: ன ரு’ ய கேராது ॥ 13॥
விமலத⁴வலசீன ர ச²த³ ரா ரு’தா ³யா-
தவ ரஸிருேஹ ⁴ேயா நி ஹேரऽ பா³ பு³பி³ து³ ।

அக³ருஶகல ⁴ைப ⁴ யதா சா க³ம க³
ஸஹ பஶுபதி வ யாஹிவாேஸா ³ரு’ஹா த: ॥ 14॥
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நவவிமலவிசி ேர வாஸஸீ னர ன-
³யுதி ரு’தபுனரு தாயாமஸ ேஶாபி⁴னீ ேத ।
அத² குசபரி ஹா சா²தி³னீ ஶு ப⁴ேன ர-
ரிதயப⁴வத³ஸூயா க சுகீம பயாமி ॥ 15॥
நஹனமபி கசநா க கதீபி⁴ விதா⁴ய
³ரதி²தமணிவி ⁴ஷா ேத³வி ேவணீ கேராமி ।
நிஹிதனவகிரீடால பி³மு தபா³லதாபி⁴-
ததப³ஹலம கா² ச ³ரேலகா²வித³ ⁴யா ॥ 16॥

அலிகதலவில பி³ பீ²தஸீம தமு தா-
ஸரணித⁴டிதஹீரா ப டச ³ரா தத ³ேர ।
விவித⁴மணிக³ ேகா த ஸஸ லி யத³ மா

ரவணயுக³வி ⁴ஷா ேத³வி ேதாஷாய ⁴யா ॥ 17॥
விவித⁴விரச பி⁴ பி⁴ னபி⁴ வி ⁴ஷா
ஜனயது தவ க ேட² ேத³வி காம யபி⁴ ²யா ।
கு³ணினமபி கி³ரீஶ ேலபத³ தா தராய
கடி²னகுசயுகா³ ³ேர ஹாரமாேராபயாமி ॥ 18॥
த³ரதரலவில பி³ வ ணஸூ ரா தகு³ ேச²
ஜனனி தவ தி³ேஶதாம க³ேத³ஶ மக ம ।
அத²வலயமணீநா ர மிஸ பி⁴ னமு ³ரா
ஜனயது புனரு தா ரு’ க²லாம தரீ ॥ 19॥
மணிமயரஶ த:⁴ ு ³ரக⁴ டானி தா³
மணிதகு³ணனிகாநா மாரகா: யு: வ ய ।
மரகதமணிஜாத ம ஜும ஜீரயு ³ம
ரசயது ஶ ெமௗேல ர ஜன ஸி ஜிேதன ॥ 20॥
அருணமணி ரு’தாநாம கு³லீ ⁴ஷ நா

ரப⁴வது பத³மு ைர லா யா ர ஜித ேத ।
ரு’க³மத³ரசிதாயா ப ரப⁴ கீ³லதாயா-
மனுப⁴வது ³ரு’க³ ேதா ப³ த⁴ன ⁴தப⁴ து: ॥ 21॥
ப⁴ஜ ஜனனிஹரி ³ரா த³ தஹாரி ³ரமு ³ரா
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ॥

குஸுமஸலிலைதலா ரா தகா மீரேகாஶா ।
அத² நஸி குருமு தா த³ தவாேஸாऽனுஷ தா

மிதருசிபுனரு தா ந தி³தாேனகப⁴ தா ॥ 22॥
ஸஹஜனலினனீேல க² ஜேன க² ஜ நா

ப⁴வனிக³ட³க³தாநா ேமாசேன ேலாசேன ேத ।
ஜனனி கி³ரிஶேசேதார ஜேன ம த³ம த³
ம ரு’ணிம ரு’ணிைத ைதர ஜ ர ஜேனய ॥ 23॥
ரணதிபி⁴ருபனீத தீ³ தலாலாடேன ர-
ரதிப⁴டமிவ ஶ ேபா⁴ ரு’ யுபா³தா⁴விேராதி⁴ ।
ஶ ன இவமுேக² ேதா³ ேப⁴த³க: ேகாऽபி த⁴ ேமா
ஜனயது முத³மு ைச: கு கும ர குேன ேர ॥ 24॥
யுக³பது³பக³ேத ³ேராேப ³ரரு ³ராதி³ெமௗலி-
த²லமுகுடவிக⁴ ட ச ட³த³ டா³பி⁴கா⁴ைத: ।
ரு’தஸரணிரஜ ர ரு ³த⁴ெதௗ³வாரிைக ேத

ஜனனி ப⁴வவி ⁴ஷா ேரதப ³மாஸன ய ॥ 25॥
அஹமஹமிகயாத:⁴ பாதுகாநா ஸுரா

ரபத³மபி ஶரீேர ேத³விஸ ேயா ய ⁴ர ।
கருணரஸமயீநா ேலாச த ச²டாநா
கதிபயவல பி⁴ ேத³ஹி ஜாவகாஶ ॥ 26॥
அக³ருகு⁴ ரு’ணேசாரீ ரேகா³ேராச பி:⁴
மலயஜ ரு’க³ பி⁴ பீ²தக ர ைர: ।
குஸுமஸலில ⁴ரு’ ைட: க பயி வா க³ராக³
படுதரபடவாைஸ வாஸேய ேதऽ க³கானி ॥ 27॥
கமலகுமுத³ம லீமாலதீகு த³ஜாதீ-
ப³குலகனகனீபாேஶாகசா ேபயகா ³ைய: ।
மருப³கதுலஸீபி:⁴ ேகதகீபி³ வப ைர:
த³மனகஶதப ைரர சேய வ பதா³ ³ஜ ॥ 28॥
ஹாரேஶக²ரவத ஸஶாடிகா ர ச²காதுலிதக சுகீமுைக:² ।
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ம ட³ைப ஜவனிகாபி⁴ரு சைக: ெகௗஸுைம தவ முத³ கத³ ப³ேய
॥ 29॥
கனகமயஹஸ தீேகாடிம ⁴ய தி²தாநா
ரு’து³பவனது⁴தாநா தீ³ தைவ வானரா ।
அக³ருமுபரிஹு வா கு³ ³கு³லு ஸ ஜக² டா³
⁴ரு’தஜதுபரிமி ர வா ேவ ⁴பயாமி ॥ 30॥
⁴பவ திதரம தரா தரா க³ த⁴ைதலபரி ணதீ³பிகா: ।

ஆவஹ து தவ பா வேயா தராம பி³ேக ஜவனிகாபட ரிய ॥ 31॥
ஸுரஸுரபி⁴ஜஸ பி: ரிேத ர னபா ேர
ஹிமகிரணரேஜாபி⁴ ேலாடி³தா லவ தீ ।
தருணத³ஹனயு தாம ப³ ரு’ வா த³ேத³ய
நிரயனிரஸ ய ர பு²ர த ரதீ³ப ॥ 32॥
ரஜதகனகஹீரா ³ய மபா ேரஷு மாத:
விவித⁴ரஸஸ ைத² ேசா யேல ய ரேபைய: ।
உபாஹிதப³ஹுப⁴ ைய ய ஜ சாருகா² ³ைய:
ஜட²ரத³ஹன ரு’ தி நி ய ரு’ ேத சேரதா:² ॥ 33॥
பர பரகு ஹ : கவலதா³ன ைப: ேவ

புராணதருெணௗ யுவா சரதம ர லீலா த ।
ஸுக³ தி⁴ஸலில ததா² பிப³தேமண பீ⁴ரைஸ:
ஸேகஸரனிஶாகைர ரசயத கேரா ³வ தன ॥ 34॥
பனஸகத³லஜ ³க கடீஹாரஹூராமலக-
ப³த³ரனி ³து³ ப³ைர பீ³ஜ ைர: ।
அ ரு’தலகுசபி³ ைவ தா³டி³மீ லிேகைர

ருசிருசிதப² ேத வ த⁴தா ப³ ³த⁴ராகா³ ॥ 35॥
ஶ கரத⁴வலாநா நாக³வ லீத³லாநா
ரமுககத³ரஜாதீச ³ரஸ ேயாக³பா⁴ஜா ।
ரு’க³மத³ஸுரஸூனு பீ²த ரு’தாநா
ப⁴ஜது ஜனனி ராக³ வ முகா² ேபா⁴ஜேமத ॥ 36॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ॥

கனகப⁴ரித ரு’ ²வீ மானுஷான த³மாஹு-
தது³பரி ஶதேகாடி ராமுகான த³மாஹு: ।

ஜனனி தவ த³ேத³ய த³ கா ததா²பி
ரத²ய மயி ³ரு’க³ த த³ வீ ேணன ॥ 37॥
ரிபு⁴வனகுஹேரऽ மி ரிேத ேவணுவீ -
படுபடஹகசி லீதாலக⁴ டானி ைத:³ ।
உரக³ஸுரவ ⁴பி⁴ கீ³யமான ஸம தா

ஜனயது பத³மு ைச ேத³வி நீராஜன ேத ॥ 38॥
ராேணஷு ப சஸு நிதா⁴ய ஷடா³ ம ரு’ தி-
வ தீ சித³ ³னிபரிசு பி³தஜாதேஶாபா:⁴ ।
நீராஜயாமி ப⁴வதீ ப⁴வதீ ரதாப-
நி வாபேஹதுமது⁴ மது⁴ ऽலஸா ॥ 39॥
உரக³துரக³ஹ ஸேககிஶா ர ⁴ரு’ கீ³-
மத³கலகலவி கீ ேயனபாராவதாநா ।
க³திபி⁴ருபசிேதாऽய ெமௗலித: பாத³ ல

ஹரது து³ரிதஜாத ேத³வி க ரதீ³ப: ॥ 40॥
ஜய ேத³வி ஜய ேத³வி ஜயவி வாதா⁴ேர
தீ³ ேதா² ³த⁴ரண ரவேண ஜனஸாேர ।
வ பத³ப ³ேம ப ³ேம வி ⁴ரு’த யாபாேர

மயி தீ³ேன குரு கரு கரு ரு’தபாேர ॥ 41॥
அ ரு’ேதாத³தி⁴ம ⁴ய தி²தனவர ன ³வீேப
வி வ ³விகஸிதஸுரதருனவச பகனீேப ।
நா குஸுமாேமாதி³னிவிது⁴தாக³ரு ⁴ேப
சி தாமணிப⁴வேனऽ க³னதி ட² ஸுர ⁴ேப ॥ 42॥
மாணி ேயா வலச வரஸி ஹாஸனேஶாேப⁴
ஶவப சகம ேசऽ சிதஜனேலாசனேலாேப⁴ ।
ஸு ேவதாதபவாரணசலசாமரத³ ேப⁴
⁴யாேய ப⁴வதீமனிஶ ரு’தஜக³தா³ர ேப⁴ ॥ 43॥
த³லிதஜபாகுஸுேமாபமவஸன ச² கீ³
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தரு ருணகருண ரத³கிர வலிப⁴ கீ³ ।
த³த⁴தீ ரசநா நயேன யமு தார கீ³
கலய தீ குசேகாேஶ ஸுஷமா நார கீ³ ॥ 44॥
ஶரப சகபா³ ஸன ரு’ணிபாேஶா லஸிதா

மலயானிலபரிவாத³த³முக²ப ³ம வஸிதா ।
பா³லா ரு’தகரம டி³த டா³தடமீஹதா
ேயாதி ரிதயால ரு’தனயன ரயஸஹிதா ॥ 45॥
பஶுபதிய ரணபடுதரேராமாவலி பா

ம மத²த கரகு³ தி ம பீ⁴ பா ।
ரபதா³ல பி³ கா²மணி ரு’ தா³ரக ⁴பா
கமலாஸனஹரிஹரமுக²சி யாமித பா ॥ 46॥
காலீ ப³க³லா பா³லா தாரா பு⁴வேன
வாராஹீ மாத கீ³ கமலா வசேன ।
சி² து³ கா³ க³ கா³ கா காேம

வ ேதா நா ய கி சி வ சி ³ரஸேப ॥ 47॥
வ ⁴மி வ ஸலில வ ேதஜ: ரப³ல
வ வாயு வ ேயாம வ சி த விமல ।
வ ஜீவ வ ேசஶ வ ³ர மா யமல

ஸ யா ரு’தேயார ய வ த: கி ஸகல ॥ 48॥
குலகு ேட³ வ குருேஷ ஶயேன ர வாப

வாதி⁴ டா²ேன மிஹிராயுததீ³தி⁴திதாப ।
நீலா நாெபௗ⁴ க ேட²ஶ பா⁴ ரு’தபாப
வ ஷ ய ரு’த பி³ தா³வான தா³வாப ॥ 49॥
வ பத³ப ³ேம சி த ரிபுேர ேம ரமதா

த ைரவ ரதிேவல ெமௗலி ேம நமதா ।
யாதாயாத ேலஶ:ஸ ³ய:ஸ ஶமதா

யாேச ⁴ேயா ⁴ேயா ப⁴வதா ேம ப⁴வதா ॥ 50॥
ரு’ யதி கா³யதி ஸுரஸ ஸுர ரீ ரு’ ேத³
கரதாலீதா³ே ஸுகஸுரவிததான ேத³ ।
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ॥

நீராஜனகாேல தவ முனிஜனனுதேவேத³
சர னதஸ ராஜ: பரி ரு’தப⁴வேக²ேத³ ॥ 51॥
மிலத³லிபடலீபி:⁴ ேகவல ⁴ராத வ:
பு²டிதகுஸுமக³ ப:⁴ ைவரஸ சாரிணீபி:⁴ ।

உபஹிதபடவாஸ: பு ப ⁴லீகத³ ைப:³
ரப⁴வது பத³பாதீ ேத³வி பு பா ஜலி ேத ॥ 52॥
ஸ ரு’த³பிவினதா ⁴ரி வா பரி ர ய மாத:
ப⁴வதி மக²ப²ேலஷு ணேலாப⁴ மே ந: ।
ஸரஸிஜமகர தா³ வாத³ ரு’ ேதா மிலி த:³
வசித³பி பிசும ேத³ சி த ரு’ தி தே தி ॥ 53॥
ஜனனி க²லகேபாத யாயத: பாதுகா -
மதி⁴பத³கமல ேத ம த³ ரு’ தா³ரகா ।

ப⁴வது நயனேயா ேத ேகா³சர: வானதி ேம
ந லஸதி புனரு ேச: ைவரமு ³ ³ரீவிகா ேச ॥ 54॥

விமலமுகுரபி³ ப³ பு ட³ரீகாதப ர
ரகரஸமாேன சாமேர சாமேர ।

கரிதுரக³கத³ ப³ ஶ திபி⁴ தி³ யமான

ஜனய ஸப²லம ச ேலாச ேலாச பி:⁴ ॥ 55॥
அத² ரு’தபரிவாரா ⁴ய சன ேத ஸம ய

துதிபி⁴ரனுபமாபி:⁴ பாவேய வா ரஸ ஞா ।
யத³பி ந ரவிர மி: ேவாபகார வித⁴ ேத
தத³பி கமலமாலா லானஹானி தே தி ॥ 56॥
ரவஸிவிஶதி ய ய வ மே ேரகவ ண:
ஸ ரு’த³பிவிதி⁴ேயாகா³த³ பி³ேக மானவ ய ।

லகு⁴தரப²லேமத ³ய ரிவ கா³ ரய வ

பரிசரதி புர தா ருஷா த² சது த:² ॥ 57॥
ரு’த³யகமலம ⁴ேய வா ஸமானீய மாத:
பவனப⁴ரித டீ³ர ⁴ரமு ³ராவிதி⁴ ஞா: ।

த³த⁴தி பரமத⁴ யா: கு ட³லீ ப ஶ ரு’ ய-
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ச² க³லத³ ரு’ெதௗக⁴ லாவஜ ய ரேமாத³ ॥ 58॥
வத³தி விதி⁴கல ர வா ேவ ேகாऽபி க சி

ரிபுரமத²னபு ய பேத: ேகாऽபி பா⁴ ³ய ।
ர ரு’திமிதி பேரऽபி ெரௗட⁴வி ஞானேமேக

நிகி²லனிக³ம ல ம மேஹ ேபா³த⁴ேமவ ॥ 59॥
கதா³ தவ பதா³ பு³ஜ மரணஜாதேராேமா ³க³ம:
ஸதா³ வமதா³லேஸ ஜனனி மாதரி யு ³கி³ர ।
நிலீனகரண ரிய ரித³ஶக³ வஸ வ கஷா-
மக² வபத³வீ ப⁴ேஜ ஹரிஹராதி³பி⁴ பா⁴விதா ॥ 60॥
வதீ³யமுக²ச தி³ேர சலிதேலாசேன தி³ தி³ேர
ரஸாத³குலம தி³ேர த²கி³தப ³மச ேத³ தி³ேர ।
ரபா⁴படலத துேர லலிதஹாவேகலீபுேர
ரு’த மரஹரா தேர ⁴ரு’தமதி ப⁴வ ஸ தேர ॥ 61॥
வதீ³ய ய ³ ப ஜனஜனனி பி³ து³ ரயயுத
மர ன த ேயாகா³ ரிதி³வபதிதாமாப ஸுரப: ।

இத³ ேகா ஜானீேத ணமபிஹரா த⁴ ரஜபதா

ஹஸா த⁴ யால ³ய ரதிப²லதிஹ ஸ: பரிணதி: ॥ 62॥
ஜனனி நி ⁴ரு’த ய ேத ப வத³ யதிஶா வத

லஸது ரு’தி³ ேநா தீ³ப ராய:ஸ ேகாऽபிஹஸா மக: ।
மரணவிஷேய ேயன ைவர வேரணவி ரு’ ப⁴தா
ரிபுரமத²ன: ராேபஶ வ ததா³ மகதா க³த: ॥ 63॥
ரு’சாமாசா யாஸி துதிஶதஜுஷா சாபி யஜுஷா

மஹாதா⁴ நா ஸா நா ரதி²தயஶேஸாऽத² வ ரஸ: ।
ஹரி ³ர ேமஶா ³யா: ரபத³கிரே த ஸமுகுடா-
தவாத வா ேதாது ஜனஜனனி ேகா வா ரப⁴வது ॥ 64॥
ர ய க² ஜனக³ ஜன யஸனினீமு மாதி²னீ மா ³யேதா
ஜீவ ஜீவகுல ய ⁴ரு’ க³படலீ ய காரப³ ³த⁴ ரதா ।
ர ச² குவிதா⁴யினீ ச நலின க³ வஸ வ கஷா

காரு யா ரு’தவ ஷிணீ மயி ேவ ³ரு’ டி ம ேமாடய ॥ 65॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ॥

ரி க³ ³ ⁴ரு’ க³கத³ ப³ட³ ப³ரபரி வ க³ ரஸ கா³குல-
ர ஷ பு²ரமாணப கஜவனீெஸௗபா⁴ ³யஸ வ கஷ: ।
³ரு’ ேகாண: கரு குரா ததனு: ேகாऽ ய ³ரிேஜ ம ³வபு:-
பா த² ேவ தரஸா ப⁴ேவ பரிகரீ த⁴ ய ததா³ யா ந கி ॥ 66॥
ஸமு ³ய மா த ட³ ர ரு’மரகராலீம ரு’ணயா
பத³ ³வ ³வான த³ ரணயிஜனரி க³ கருணயா ।
லல லீலாபா⁴ஜா பர வபரி வ க³பரயா
தி⁴யா ேசத: கால நய க³தனய வ ணமபி ॥ 67॥
ேவைத³ர ⁴ரிபி⁴ரு வேலாபனிஷதா³ ரு’ ைத³ரத:⁴க பிைத:
ஶா ரா ³ையரபி தி ய ³ ⁴வகலிைதேரா காரமா ேக³ண ச ।
வி வ மா ரனிப³ த⁴ : பரிசிேதऽ மி வா மேய ப ஜேர

கீரீ காசன ேசத கவிப⁴வா சி ேத சகா தா சிர ॥ 68॥
தரு ருண ரதிமர யருசி குஸுேமஷுசாப ரு’ணிபாஶகரா ।
ரிகு³ பரா ரிகு³ண பமயீ ப⁴வதீமஹ னிஶமஹ கலேய ॥ 69॥
இதி நிஜமதிைவப⁴வானு பாம ரு’த கவி பு⁴விஸாமராஜநாமா ।
ஸமயிஜனமுேத³ऽ பி³காஸப யாம ரு’தஸுகா² மகதாவிகாஸப யா
॥ 70॥
இதி ஸ யான த³ தா²பரநாமேத⁴யஸாமராஜதீ³ தவிரசிேத

ஜார னவ தி ரிபுரஸு த³ரீமானஸ ஜன ேதா ர ஸ ண ।
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