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Shri Sitasahasranamastotram

தாஸஹshரநாமshேதாthரmh

Chapter 25 of Adbhutaramayana contains Sita Sahasranama

by Shrirama. The gist of the episode is – A group

of Maharshis visited Shrirama, after His return to

Ayodhya from Lanka after killing the 10-headed Ravana, and

congratulated Him. They praised Him for killing the most

dreadful Ravana. On hearing this, Sita, sitting beside

Shrirama, smiled mockingly. The sages were surprised

at this and asked Her to explain the reason for Her

behaviour. She said that killing the 10-headed Ravana is

not that praiseworthy, and that Shrirama’s real praise
can only be made if he can kill the 1000-headed Ravana

– brother of the 10-headed Ravana. As the story goes,

before the marriage of Sita, a Brahmin had come to Her

father’s palace for Chaturmasya. Very satisfied with

Sita’s service, the Brahmin used to tell Her several

stories. One of the stories was about this 1000-headed

Ravana of Pushkara Dwipa, who had conquered all the

gods and others in the three worlds. Hearing the story,

Shrirama decided to kill the 1000-headed Ravana and

started with all his brothers and friends like Sugriva,

Hanuman, Vibhishana, etc with their armies. Ravana was so

powerful that with his arrows, he drove out the entire

army including the four brothers, Sugriva, Hanuman,

Vibhishana and others, all of whom returned and reached

their own homes in no time. There remained only Shrirama

and Sita in the Pushpaka Vimana, with gods, sages, etc. in
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the sky, witnessing the war below. After heavy fighting,

Shrirama fell down wounded in the Pushpaka Vimana while

Ravana was laughing aloud on his success. Sita then got

down from the Vimana and immediately changed as Ugramurti

Kali and killed Ravana and his entire army. When Shrirama

was roused, he saw Kali and her troupe dancing and playing

with the head of Ravana. Seeing all these, Shrirama became

fearful and started praising Sita with 1008 names.

வாlhகிவிரசிேத அth³⁴தராமாயேண பசவிmhஶதி ஸrhகா³nhதrhக³தmh
ராமkh’தmh தாஸஹshரநாமshேதாthரmh ।
ph³ரமே வசநmh thவா ராம: கமலேலாசந: ।
phேராnhlhய ஶநைகர ேவபமாேநா மஹா⁴ஜ: ॥ 1॥
phரணmhய ஶிரஸா ⁴ெமௗ ேதஜஸா சாபி விவல: ।
பீ⁴த: kh’தாஜட: phேராவாச பரேமவmh ॥ 2॥
கா thவmh ேத³வி விஶாலா ஶஶாŋhகாவயவாŋhகிேத ।
ந ஜாேந thவாmh மஹாேத³வி யதா²வth³ph³ ph’chச²ேத ॥ 3॥
ராமshய வசநmh thவா தத:ஸா பரேமவ ।
vhயாஜஹார ர⁴vhயாkh◌⁴ரmh ேயாகி³நாமப⁴யphரதா³ ॥ 4॥
மாmh விth³தி⁴ பரமாmh ஶkhதிmh மேஹவரஸமாரயாmh ।
அநnhயாமvhயயாேமகாmh யாmh பயnhதி iµiµவ: ॥ 5॥
அஹmh ைவ ஸrhவபா⁴வாநாமாthமா ஸrhவாnhதரா ஶிவா ।
ஶாவதீ ஸrhவவிjhஞாநா ஸrhவrhதிphரவrhதிகா ॥ 6॥
அநnhதாநnhதமமா ஸmhஸாராrhணவதாணீ ।
தி³vhயmh த³தா³ ேத சு: பய ேம பத³ைமவரmh ॥ 7॥
இthkhthவா விரராைமஷா ராேமாऽபயchச தthபத³mh ।
ேகாஸூrhயphரதீகாஶmh விவkhேதேஜாநிராலmh ॥ 8॥
jhவாலாவஸஹshராTh◌⁴யmh காலாநலஶேதாபமmh ।
த³mhShThராகராலmh ³rhத⁴rhஷmh ஜடாமNhட³லமNh³தmh ॥ 9॥
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thஶூலவரஹshதmh ச ேகா⁴ரபmh ப⁴யாவஹmh ।
phரஶாmhயthெஸௗmhயவத³நமநnhைதவrhயஸmhதmh ॥ 10॥
சnhth³ராவயவலமாTh◌⁴யmh சnhth³ரேகாஸமphரப⁴mh ।
கிநmh க³தா³ஹshதmh ைரபேஶாபி⁴தmh ॥ 11॥
தி³vhயமாlhயாmhப³ரத⁴ரmh தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநmh ।
ஶŋhக²சkhரகரmh காmhயmh thேநthரmh kh’thதிவாஸஸmh ॥ 12॥
அnhத:shத²mh சாNhட³பா³யshத²mh பா³யாph◌⁴யnhதரத:பரmh ।
ஸrhவஶkhதிமயmh ஶாnhதmh ஸrhவாகாரmh ஸநாதநmh ॥ 13॥
ph³ரேமnhth³ேராேபnhth³ரேயாகீ³nhth³ைரTh³யமாநபதா³mh³ஜmh ।
ஸrhவத: பாணிபாத³mh தthஸrhவேதாऽஶிேராiµக²mh ॥ 14॥
ஸrhவமாvh’thய திShட²nhதmh த³த³rhஶ பத³ைமவரmh ।
th³’ShThவா ச தாth³’ஶmh பmh தி³vhயmh மாேஹவரmh பத³mh ॥ 15॥
தைத²வ ச ஸமாவிShட:ஸ ராேமா ’தமாநஸ: ।
ஆthமnhயாதா⁴ய சாthமாநேமாŋhகாரmh ஸமiνshமரnh ॥ 16॥
நாmhநாமShடஸஹshேரண Shடாவ பரேமவmh ।
ௐ ேதாமா பரமா ஶkhதிரநnhதா நிShகலாமலா ॥ 17॥
ஶாnhதா மாேஹவ ைசவ ஶாவதீ 10 பரமாரா ।
அசிnhthயா ேகவலாநnhதா ஶிவாthமா பரமாthகா ॥ 18॥
அநாதி³ரvhயயா ஶுth³தா⁴ ேத³வாthமா 20ஸrhவேகா³சரா ।
ஏகாேநகவிபா⁴க³shதா² மாயாதீதா ஸுநிrhமலா ॥ 19॥
மஹாமாேஹவ ஶkhதா மஹாேத³வீ நிரஜநா ।
காShடா² 30ஸrhவாnhதரshதா² ச சிchச²khதிரதிலாலஸா ॥ 20॥
ஜாநகீ தி²லாநnhதா³ ராஸாnhதவிதா⁴யிநீ ।
ராவnhதரக ரmhயா ராமவ:shத²லாலயா ॥ 21॥
உமா ஸrhவாthகா 40 விth³யா jhேயாதிபாதாரா ।
ஶாnhதி: phரதிShடா²ஸrhேவஷாmh நிvh’thதிரmh’தphரதா³ ॥ 22॥
vhேயாமrhதிrhvhேயாமமயீ vhேயாமதா⁴ராऽchதா 51லதா ।
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அநாதி³நித⁴நா ேயாஷா காரthமா கலாலா ॥ 23॥
நnhத³phரத²மஜா நாபி⁴ரmh’தshயாnhதஸmhரயா ।
phராேணவரphயா 60 மாதாம மஷவாஹநா ॥ 24॥
phராேணவ phராணபா phரதா⁴நேஷவ ।
ஸrhவஶkhதி: கலா காShடா² jhேயாthshேநnhேதா³rhமமாऽऽshபதா³ ॥ 25॥ 72

ஸrhவகாrhயநியnhth ச ஸrhவ⁴ேதவேரவ ।
அநாதி³ரvhயkhத³ மஹாநnhதா³ஸநாதநீ ॥ 26॥
ஆகாஶேயாநிrhேயாக³shதா²ஸrhவேயாேக³வேரவ 80 ।
ஶவாஸநா சிதாnhத:shதா² மேஹஶீ vh’ஷவாஹநா ॥ 27॥
பா³கா தணீ vh’th³தா⁴ vh’th³த⁴மாதா ஜராரா ।
மஹாமாயா 90ஸு³Shரா லphரkh’திவ ॥ 28॥
ஸmhஸாரேயாநி:ஸகலா ஸrhவஶkhதிஸiµth³ப⁴வா ।
ஸmhஸாரஸாரா ³rhவாரா ³rhநியா ³ராஸதா³ 100 ॥ 29॥
phராணஶkhதி: phராணவிth³யா ேயாகி³நீ பரமா கலா ।
மஹாவி⁴திrh³rhத⁴rhஷா லphரkh’திஸmhப⁴வா ॥ 30॥
அநாth³யநnhதவிப⁴வா பராthமா ேஷா ப³ 110 ।
ஸrhக³shதி²thயnhதகரணீ ஸு³rhவாchயா ³ரthயயா ॥ 31॥
ஶph³த³ேயாநிஶph³த³மயீ நாதா³kh²யா நாத³விkh³ரஹா ।
phரதா⁴நஷாதீதா phரதா⁴நஷாthகா ॥ 32॥
ராணீ 120 சிnhமயீ mhஸாமாதி:³ ஷபிணீ ।
⁴தாnhதராthமா டshதா² மஹாஷஸmhjhஞிதா ॥ 33॥
ஜnhமmh’thஜராதீதா ஸrhவஶkhதிஸமnhவிதா ।
vhயாபிநீ சாநவchசி²nhநா 130 phரதா⁴நா ஸுphரேவஶிநீ ॥ 34॥
ேthரjhஞா ஶkhதிரvhயkhதல மலவrhதா ।
அநாதி³மாயாஸmhபி⁴nhநா thதththவா phரkh’திrh³ண: 140 ॥ 35॥
மஹாமாயா ஸiµthபnhநா தாம ெபௗஷmh th◌⁴வா ।
vhயkhதாvhயkhதாthகா kh’Sh ரkhதஶுkhலாphரஸூதிகா ॥ 36॥
shவகாrhயா 150 காrhயஜநநீ ph³ரமாshயா ph³ரமஸmhரயா ।
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vhயkhதா phரத²மஜா ph³ரா மஹதீ jhஞாநபிணீ ॥ 37॥
ைவராkh³ையவrhயத⁴rhமாthமா ph³ரமrhதிrh’தி³shதி²தா । 161

ஜயதா³thவ ைஜth ஜயrhஜயஶாநீ ॥ 38॥
ஸுக²தா³ ஶுப⁴தா³ஸthயா ஶுபா⁴ 170ஸŋhோப⁴காணீ ।
அபாmh ேயாநி:shவயmh⁴திrhமாந தththவஸmhப⁴வா ॥ 39॥
ஈவராணீ ச ஸrhவாணீ ஶŋhகராrhth³த⁴ஶணீ ।
ப⁴வாநீ ைசவ th³ராணீ 180 மஹாலரதா²mhபி³கா ॥ 40॥
மாேஹவ ஸiµthபnhநா ⁴khதிiµkhதிப²லphரதா³ ।
ஸrhேவவ ஸrhவவrh நிthயா iµதி³தமாநஸா ॥ 41॥
ph³ரேமnhth³ேராேபnhth³ரநதா ஶŋhகேரchசா²iνவrhதிநீ 190 ।
ஈவராrhth³தா⁴ஸநக³தா ர⁴thதமபதிvhரதா ॥ 42॥
ஸkh’th³விபா⁴விதா ஸrhவா ஸiµth³ரபேஶாணீ ।
பாrhவதீ மவthth பரமாநnhத³தா³யிநீ ॥ 43॥
³Th◌⁴யா ேயாக³தா³ 200 ேயாkh³யா jhஞாநrhதிrhவிகாநீ ।
ஸாவிth கமலா ல ரநnhேதார shதி²தா ॥ 44॥
ஸேராஜநிலயா ஶுph◌⁴ரா ேயாக³நிth³ரா 210ஸுத³rhஶநா ।
ஸரshவதீ ஸrhவவிth³யா ஜக³jhjhேயShடா²ஸுமŋhக³ளா ॥ 45॥
வாஸவீ வரதா³ வாchயா கீrhதி:ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴கா 220 ।
வாகீ³வ ஸrhவவிth³யா மஹாவிth³யா ஸுேஶாப⁴நா ॥ 46॥
³யவிth³யாऽऽthமவிth³யா ச ஸrhவவிth³யாऽऽthமபா⁴விதா ।
shவாஹா விவmhப⁴ 230th³தி: ◌⁴ shவதா⁴ ேமதா⁴ th◌⁴’தி: தி: ॥ 47॥
நாபி:◌⁴ ஸுநாபி: ◌⁴ ஸுkh’திrhமாத⁴வீ நரவாநீ 240 ।
ஜா விபா⁴வ ெஸௗmhயா ப⁴கி³நீ ேபா⁴க³தா³யிநீ ॥ 48॥
ேஶாபா⁴ வmhஶக லா மாநிநீ பரேமSh²நீ 250 ।
thைரேலாkhயஸுnhத³ ரmhயா ஸுnhத³ காமசாணீ ॥ 49॥
மஹாiνபா⁴வமth◌⁴யshதா² மஹாமஷமrhதி³நீ ।
பth³மமாலா பாபஹரா விசிthரiµடாநநா ॥ 50॥
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காnhதா 260 சிthராmhப³ரத⁴ரா தி³vhயாப⁴ரண⁴தா ।
ஹmhஸாkh²யா vhேயாமநிலயா ஜக³thsh’Shவிவrhth³தி⁴நீ ॥ 51॥
நிrhயnhthரா மnhthரவாஹshதா² நnhதி³நீ ப⁴th³ரகாகா ।
ஆதி³thயவrh 270 ெகௗமா மரவரவாநீ ॥ 52॥
vh’ஷாஸநக³தா ெகௗ³ மஹாகா ஸுராrhசிதா ।
அதி³திrhநியதா ெரௗth³ பth³மக³rhபா⁴ 280 விவாஹநா ॥ 53॥
விபா ேலஹாநா மஹாஸுரவிநாஶிநீ ।
மஹாப²லாநவth³யாŋhகீ³ காமரா விபா⁴வ ॥ 54॥
ெகௗஶிகீ கrhணீ ராthshthத³ஶாrhthதிவிநாஶநீ ॥ 55॥
விபா ச ஸபா ச பீ⁴மா ேமாphரதா³யிநீ ।
ப⁴khதாrhthதிநாஶிநீ ப⁴vhயா 300 ப⁴வபா⁴வவிநாஶிநீ ॥ 56॥
நிrh³ நிthயவிப⁴வா நி:ஸாரா நிரபthரபா ।
யஶshவிநீ ஸாமகீ³திrhபா⁴வாŋhக³நிலயாலயா ॥ 57॥
தீ³ா 310 விth³யாத⁴ தீ³phதா மேஹnhth³ரவிநிபாதிநீ ।
ஸrhவாதிஶாயிநீ விth³யா ஸrhவஶkhதிphரதா³யிநீ ॥ 58॥
ஸrhேவவரphயா தாrh ஸiµth³ராnhதரவாநீ ।
அகலŋhகா நிராதா⁴ரா 320 நிthயth³தா⁴ நிராமயா ॥ 59॥
காமேத⁴iνrhேவத³க³rhபா⁴ தீ⁴மதீ ேமாஹநாஶிநீ ।
நி:ஸŋhகlhபா நிராதŋhகா விநயா விநயphரதா³ 320 ॥ 60॥
jhவாலாமாலாஸஹshராTh◌⁴யா ேத³வேத³வீ மேநாnhமநீ ।
உrhவீ ³rhவீ ³: ேரShடா²ஸ³ஷTh³³thகா ॥ 61॥
மஹாப⁴க³வதீ 340 ப⁴vhயா வஸுேத³வஸiµth³ப⁴வா ।
மேஹnhth³ேராேபnhth³ரப⁴கி³நீ ப⁴khதிக³mhயபராய ॥ 62॥
jhஞாநjhேஞயா ஜராதீதா ேவதா³nhதவிஷயா க³தி: ।
த³ 350 த³ஹநா பா³யா ஸrhவ⁴தநமshkh’தா ॥ 63॥
ேயாக³மாயா விபா⁴வjhஞா மஹாேமாஹா மய ।
ஸthயா ஸrhவஸiµth³⁴திrhph³ரமvh’ாரயா 360 மதி: ॥ 64॥
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பீ³ஜாŋhரஸiµth³⁴திrhமஹாஶkhதிrhமஹாமதி: ।
kh²யாதி: phரதிjhஞா சிthஸmhவிnhமஹாேயாேக³nhth³ரஶாயிநீ ॥ 65॥
விkh’தி: 370 ஶŋhக ஶாshth க³nhத⁴rhவா யேஸவிதா ।
ைவவாந மஹாஶாலா ேத³வேஸநா ³ஹphயா ॥ 66॥
மஹாராth ஶிவாநnhதா³ ஶசீ 380 :³shவphநநாஶிநீ ।
jhயாjhயா ஜக³th³தா⁴th ³rhவிjhேஞயshவபிணீ ॥ 67॥
³ஹாmhபி³கா ³ேஹாthபthதிrhமஹாபீடா² மthஸுதா ।
ஹvhயவாஹாnhதரா 390 கா³rhகீ³ஹvhயவாஹஸiµth³ப⁴வா ॥ 68॥
ஜக³th³ேயாநிrhஜக³nhமாதா ஜக³nhmh’thrhஜராதிகா³ ।
³th³தி⁴rhமாதா ³th³தி⁴மதீ ஷாnhதரவாநீ 400 ॥ 69॥
தபshவிநீ ஸமாதி⁴shதா² thேநthரா தி³விஸmhshதி²தா ।
ஸrhேவnhth³யமேநாமாதா ஸrhவ⁴த’தி³shதி²தா ॥ 70॥
ph³ரமாணீ ph³’ஹதீ 410 ph³ரா ph³ரம⁴தா ப⁴யாவநீ ॥ 71॥
ரNhயமயீ மஹாராth:ஸmhஸாரபவrhதிகா ।
ஸுமாநீ ஸுபா ச தாணீ பா⁴விநீ 420 phரபா⁴ ॥ 72॥
உnhலநீ ஸrhவஸஹா ஸrhவphரthயயஸாணீ ।
தபிநீ தாபிநீ விவா ேபா⁴க³தா³ தா⁴ணீ த⁴ரா 430 ॥ 73॥
ஸுெஸௗmhயா சnhth³ரவத³நா தாNhட³வாஸkhதமாநஸா ।
ஸththவஶுth³தி⁴க ஶுth³தி⁴rhமலthரயவிநாஶிநீ ॥ 74॥
ஜக³thphயா ஜக³nhrhதிshthrhதிரmh’தாரயா 440 ।
நிராரயா நிராஹாரா நிரŋhஶரேth³ப⁴ப⁴வா ॥ 75॥
சkhரஹshதா விசிthராŋhகீ³shரkh³விணீ பth³மதா⁴ணீ ।
பராபரவிதா⁴நjhஞா மஹாஷrhவஜா ॥ 76॥
விth³ேயவரphயாऽவிth³யா வி³jhவா தரமா । 453

விth³யாமயீ ஸஹshரா ஸஹshரரவthமஜா ॥ 77॥
jhவாநீ 460ஸth³மநா vhயாphதா ைதஜ பth³மேராதி⁴கா ॥ 78॥
மஹாேத³வாரயா மாnhயா மஹாேத³வமேநாரமா ।
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vhேயாமலச mhஹshதா² ேசகிதாnhயதphரபா⁴ 470 ॥ 79॥
விேவவ விமாநshதா² விேஶாகா ேஶாகநாஶிநீ ।
அநாஹதா Nhட³நீ நநீ பth³மவாநீ ॥ 80॥
ஶதாநnhதா³ஸதாmh கீrhதி: 480ஸrhவ⁴தாஶயshதி²தா ।
வாkh³ேத³வதா ph³ரமகலா கலாதீதா கலாவதீ ॥ 81॥
ph³ரமrhrhph³ரம’த³யா ph³ரஹாவிShiΝஶிவphயா ।
vhேயாமஶkhதி: khயாஶkhதிrhஜநஶkhதி: பராக³தி: ॥ 82॥ 492

ோபி⁴கா ெரௗth³கா ேப⁴th³யா ேப⁴தா³ேப⁴த³விவrhதா ।
அபி⁴nhநா பி⁴nhநஸmhshதா²நா வmhஶிநீ வmhஶஹாணீ 500 ॥ 83॥
³யஶkhதிrh³தீதா ஸrhவதா³ஸrhவேதாiµகீ² ।
ப⁴கி³நீ ப⁴க³வthபthநீmh ஸகலா காலகாணீ ॥ 84॥
ஸrhவவிthஸrhவேதாப⁴th³ரா 510³யாதீதா ³ஹாப³: ।
phரkhயா ேயாக³மாதா ச க³nhதா⁴ விேவவேரவ ॥ 85॥
கபிலா கபிலாகாnhதா கநகாபா⁴ கலாnhதரா 520 ।
Nhயா Shகணீ ேபா⁴khth ரnhத³ரர:ஸரா ॥ 86॥
ேபாஷணீ பரைமவrhய⁴திதா³ ⁴தி⁴ஷ ।
பசph³ரமஸiµthபthதி: பரமாthமாthऽऽமவிkh³ரஹா ॥ 87॥
நrhேமாத³யா 530 பா⁴iνமதீ ேயாகி³jhேஞயா மேநாஜவா ।
பீ³ஜபா ரேஜாபா வஶிநீ ேயாக³பிணீ ॥ 88॥
ஸுமnhthரா மnhthணீ rh 540லாதி³நீ khேலஶநாஶிநீ ।
மேநாஹrhமேநார தாப ேவத³பிணீ ॥ 89॥
ேவத³ஶkhதிrhேவத³மாதா ேவத³விth³யாphரகாஶிநீ ।
ேயாேக³வேரவ 550 மாலா மஹாஶkhதிrhமேநாமயீ ॥ 90॥
விவாவshதா² வீரiµkhதிrhவிth³nhமாலா விஹாய ।
பீவ ஸுரபீ⁴ வnhth³யா 560 நnhதி³நீ நnhத³வlhலபா⁴ ॥ 91॥
பா⁴ரதீ பரமாநnhதா³ பராபரவிேப⁴தி³கா ।
ஸrhவphரஹரேேபதா காmhயா காேமவேரவ ॥ 92॥
அசிnhthயாசிnhthயமமா 570 ³rhேலகா² கநகphரபா⁴ ।
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ShமாNh³ த⁴நரthநாTh◌⁴யா ஸுக³nhதா⁴ க³nhத⁴தா³யிநீ ॥ 93॥
thவிkhரமபேதா³th³⁴தா த⁴iνShபாணி: ஶிேராஹயா ।
ஸு³rhலபா⁴ 580 த⁴நாth◌⁴யா த⁴nhயா பிŋhக³லேலாசநா ॥ 94॥
ph◌⁴ராnhதி: phரபா⁴வதீ தீ³phதி: பŋhகஜாயதேலாசநா ।
ஆth³யா ’thகமேலாth³⁴தா பராமாதா 590 ரணphயா ॥ 95॥
ஸthkhயா கி³ஜா நிthயஶுth³தா⁴ Shபநிரnhதரா ।
³rhகா³ காthயாயநீ சNh³ சrhசிகா ஶாnhதவிkh³ரஹா 600 ॥ 96॥
ரNhயவrh ரஜநீ ஜக³nhமnhthரphரவrhதிகா ।
மnhத³ராth³நிவாஸா ச ஶாரதா³shவrhணமாநீ ॥ 97॥
ரthநமாலா ரthநக³rhபா⁴ ph’th²வீ விவphரமாதி²நீ 610 ।
பth³மாஸநா பth³மநிபா⁴ நிthயShடாmh’ேதாth³ப⁴வா ॥ 98॥
⁴nhவதீ ³Shphரகmhபா ச ஸூrhயமாதா th³’ஷth³வதீ ।
மேஹnhth³ரப⁴கி³நீ மாயா 620 வேரNhயா வரத³rhபிதா ॥ 99॥
கlhயாணீ கமலா ராமா பச⁴தவரphரதா³ ।
வாchயா வேரவ நnhth³யா ³rhஜயா 630 ³ரதிkhரமா ॥ 100॥
காலராthrhமஹாேவகா³ வீரப⁴th³ரதphயா ।
ப⁴th³ரகா ஜக³nhமாதா ப⁴khதாநாmh ப⁴th³ரதா³யிநீ ॥ 101॥
கராலா பிŋhக³லாகாரா நாமேவதா³ 640 மஹாநதா³ ।
தபshவிநீ யேஶாதா³ ச யதா²th◌⁴வபவrhதிநீ ॥ 102॥
ஶŋhகி²நீ பth³நீ ஸாŋhkh²யா ஸாŋhkh²யேயாக³phரவrhதிகா ।
ைசth ஸmhவthஸரா 650 th³ரா ஜக³thஸmhரணீnhth³ரஜா ॥ 103॥
ஶுmhபா⁴: ேக²ச க²shதா² கmh³kh³வா கphயா ।
க²ரth◌⁴வஜா க²ராடா⁴ 660 பராrhth◌⁴யா பரமாநீ ॥ 104॥
ஐவrhயரthநநிலயா விரkhதா க³டா³ஸநா ।
ஜயnhதீ ’th³³ஹா ரmhயா ஸththவேவகா³ க³kh³ரணீ: ॥ 105॥
ஸŋhகlhபth³தா⁴ 670ஸாmhயshதா²ஸrhவவிjhஞாநதா³யிநீ ।
ககlhமஷஹnhth ச ³ேயாபநிஷ³thதமா ॥ 106॥
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நிthயth³’Sh:shmh’திrhvhயாphதி: ShshSh: 680 khயாவதீ ।
விவாமேரவேரஶாநா ⁴khதிrhiµkhதி: ஶிவாmh’தா ॥ 107॥
ேலாதா ஸrhவமாதா ச பீ⁴ஷ வநமாநீ 690 ।
அநnhதஶயநாநாth³யா நரநாராயேth³ப⁴வா ॥ 108॥
nh’mh ைத³thயமதி²நீ ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரா ।
ஸŋhகrhஷணஸiµthபthதிரmhபி³ேகாபாthதஸmhரயா ॥ 109॥
மஹாjhவாலா மஹாrhதி: 700ஸுrhதி:ஸrhவகாம⁴kh ।
ஸுphரபா⁴ ஸுதராmh ெகௗ³ த⁴rhமகாமாrhத²ேமாதா³ ॥ 110॥
ph◌⁴மth◌⁴யநிலயாऽrhவா phரதா⁴நஷா ப³ ।
மஹாவி⁴திதா³ 710 மth◌⁴யா ஸேராஜநயநாஸநா ॥ 111॥
அShடாத³ஶ⁴ஜா நாThயா நீேலாthபலத³லphரபா⁴ ।
ஸrhவஶkhதா ஸமாடா⁴ த⁴rhமாத⁴rhமாiνவrhதா ॥ 112॥
ைவராkh³யjhஞாநநிரதா நிராேலாகா 720 நிnhth³யா ।
விசிthரக³ஹநா தீ⁴ரா ஶாவதshதா²நவாநீ ॥ 113॥
shதா²ேநவ நிராநnhதா³ thஶூலவரதா⁴ணீ ।
அேஶஷேத³வதாrhதிேத³வதா பரேத³வதா 730 ॥ 114॥
க³thகா கி³ேர: th நிஶுmhப⁴விநிபாதிநி ।
அவrh வrhணரதா நிrhவrh பீ³ஜஸmhப⁴வா ॥ 115॥
அநnhதவrhநnhயshதா² ஶŋhக 740 ஶாnhதமாநஸா ।
அேகா³thரா ேகா³மதீ ேகா³phth ³யபா ³nhதரா ॥ 116॥
ேகா³rhக³vhயphயா ெகௗ³ க³ேணவரநமshkh’தா ।
ஸthயமாthரா 750ஸthயஸnhதா⁴ thஸnhth◌⁴யா ஸnhதி⁴வrhதா ॥ 117॥
ஸrhவவாதா³ரயா ஸாŋhkh²யா ஸாŋhkh²யேயாக³ஸiµth³ப⁴வா ।
அஸŋhkh²ேயயாphரேமயாkh²யா ஶூnhயா ஶுth³த⁴ேலாth³ப⁴வா 760 ॥ 118॥
பி³nh³நாத³ஸiµthபthதி: ஶmh⁴வாமா ஶஶிphரபா⁴ ।
விஸŋhகா³ ேப⁴த³ரதா மேநாjhஞா ம⁴ஸூத³நீ ॥ 119॥
மஹா:ஸiµthபthதி 770shதம:பாேர phரதிSh²தா ।
thதththவமாதா thவிதா⁴ ஸுஸூமபத³ஸmhரயா ॥ 120॥
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ஶாnhthயாதீதா மலாதீதா நிrhவிகாரா நிராரயா ।
ஶிவாkh²யா சிthரநிலயா 780 ஶிவjhஞாநshவபிணீ ॥ 121॥
ைத³thயதா³நவநிrhமாth காயபீ காலகrhணிகா ।
ஶாshthரேயாநி: khயாrhதிசrhவrhக³phரத³rhஶிகா ॥ 122॥
நாராயணீ நேவாth³⁴தா ெகௗiµதீ³ 790ŋhக³தா⁴ணீ ।
காiµகீ லதா தாரா பராபரவி⁴திதா³ ॥ 123॥
பராnhதஜாதமமா வாட³வா வாமேலாசநா ।
ஸுப⁴th³ரா ேத³வகீ 800தா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரகா³ ॥ 124॥
மநshவிநீ மnhமாதா மஹாமnhஸiµth³ப⁴வா ।
அmh’thரmh’தாshவாதா³ ஹூதா phதா ॥ 125॥
அேஶாchயா 810 பி⁴nhநவிஷயா ரNhயரஜதphயா ।
ரNhயா ராஜதீ ைஹ ேஹமாப⁴ரண⁴தா ॥ 126॥
விph◌⁴ராஜமாநா ³rhjhேஞயா jhேயாதிShேடாமப²லphரதா³ ।
மஹாநிth³ரா 820ஸiµth³⁴திrhப³nhth³ரா ஸthயேத³வதா ॥ 127॥
தீ³rhகா⁴ கth³நீ விth³யா ஶாnhதிதா³ ஶாnhதிவrhth³தி⁴நீ ।
லmhயாதி³ஶkhதிஜநநீ ஶkhதிசkhரphரவrhதிகா ॥ 128॥
thஶkhதிஜநநீ 830 ஜnhயா ஷ³rhபவrhதா ।
shவாஹா ச கrhமகரணீ கா³nhதத³லநாthகா ॥ 129॥
ஸŋhகrhஷ ஜக³th³தா⁴th காமேயாநி: கிநீ ।
ஐnhth³ 840 thைரேலாkhயநதா ைவShணவீ பரேமவ ॥ 130॥
phரth³mhநத³யிதா தா³nhதா kh³மth³’Shshthேலாசநா ।
மேஹாthகடா ஹmhஸக³தி: phரசNhடா³ 850 சNhட³விkhரமா ॥ 131॥
vh’ஷாேவஶா வியnhமாthரா விnhth◌⁴யபrhவதவாநீ ।
மவnhேமநிலயா ைகலாஸகி³வாநீ ॥ 132॥
சாரஹnhth தநயா நீதிjhஞா காமபிணீ 860 ।
ேவத³விth³யா vhரதரதா த⁴rhமஶீலாநிலாஶநா ॥ 133॥
அேயாth◌⁴யாநிலயா வீரா மஹாகாலஸiµth³ப⁴வா ।
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விth³யாத⁴ரkhயா th³தா⁴ விth³யாத⁴ரநிராkh’தி: ॥ 134॥
ஆphயாயnhதீ 870 வஹnhதீ ச பாவநீ ேபாஷணீ கி²லா ।
மாth’கா மnhமேதா²th³⁴தா வாஜா வாஹநphயா ॥ 135॥
கணீ shவதா⁴ 880 வாணீ வீவாத³நதthபரா ।
ேஸவிதா ேஸவிகா ேஸவா நீவா க³thமதீ ॥ 136॥
அnhத⁴தீ ரNhயா மணிதா³வஸுphரதா³ 890 ।
வஸுமதீ வேஸாrhதா⁴ரா வஸுnhத⁴ராஸiµth³ப⁴வா ॥ 137॥
வராேராஹா வராrhஹா ச வ:ஸŋhக³ஸiµth³ப⁴வா ।
ப² மதீ ஶா நிவாஸா 900ஹphயா ॥ 138॥
த⁴ க கmhபா த⁴ரா ஈஶவீரணீ ।
அநnhதth³’Shருth³ரா தா⁴thஶா த⁴நத³phயா 910 ॥ 139॥
நிஹnhth ைத³thயmhஹாநாmh mhகா mhஹவாநீ ।
ஸுேஸநா சnhth³ரநிலயா ஸுகீrhதிசி²nhநஸmhஶயா ॥ 140॥
ப³லjhஞா ப³லதா³ வாமா 920 ேலஹாநாmh’தாரவா ।
நிthேயாதி³தா shவயjhேயாதிthஸுகாmh’தவிநீ ॥ 141॥
வjhரத³mhShThரா வjhரவா ைவேத³ வjhரவிkh³ரஹா 930 ।
மŋhக³Lhயா மŋhக³ளா மாலா மநா மலஹாணீ ॥ 142॥
கா³nhத⁴rhவீ கா³³ சாnhth³ கmhப³லாவதரphயா ।
ெஸௗதா³நீ 940 ஜநாநnhதா³ ph◌⁴லாநநா ॥ 143॥
கrhணிகாரகரா கா கmhஸphராபஹாணீ ।
க³nhத⁴ரா கா³வrhthதா thஸnhth◌⁴யாஹrhஷவrhதி⁴நீ ॥ 144॥
phரthயேத³வதா 950 தி³vhயா தி³vhயக³nhதா⁴ தி³வாபரா ।
ஶkhராஸநக³தா ஶாkh ஸாth◌⁴வீ நா ஶவாஸநா ॥ 145॥
இShடா விஶிShடா 960 ஶிShேடShடா ஶிShடாஶிShடphரதா ।
ஶதபா ஶதாவrhthதா விநீதா ஸுரபி: ◌⁴ ஸுரா ॥ 146॥
ஸுேரnhth³ரமாதா ஸுth³mhநா 970ஸுஷுmhநா ஸூrhயஸmhshதி²தா ।
ஸா ஸthphரதிShடா² ச நிrhvh’thதிrhjhஞாநபாரகா³ ॥ 147॥
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த⁴rhமஶாshthராrhத²ஶலா த⁴rhமjhஞா த⁴rhமவாஹநா ।
த⁴rhமாத⁴rhமவிநிrhமாth 980 தா⁴rhகாmh ஶிவphரதா³ ॥ 148॥
த⁴rhமஶkhதிrhத⁴rhமமயீ வித⁴rhமா விவத⁴rhணீ ।
த⁴rhமாnhதரா த⁴rhமமth◌⁴யா த⁴rhமrhவீ த⁴நphயா ॥ 149॥
த⁴rhேமாபேத³ஶா 990 த⁴rhமாthமா த⁴rhமலph◌⁴யா த⁴ராத⁴ரா ।
கபா ஶாகலாrhதி: கலாகதவிkh³ரஹா ॥ 150॥
த⁴rhமஶkhதிவிநிrhiµkhதா ஸrhவஶkhthயாரயா ததா² ।
ஸrhவா ஸrhேவவ 1000ஸூமா ஸுஸூமjhஞாநபிணீ ॥ 151॥
phரதா⁴நேஷஶாநா மஹாஷஸாணீ ।
ஸதா³ஶிவா வியnhrhதிrhேத³வrhதிரrhதிகா 1008 ॥ 152॥
ஏவmh நாmhநாmh ஸஹshேரண Shடாவ ர⁴நnhத³ந: ।
kh’தாஜேடா ⁴thவா தாmh ’Shடதஹாmh ॥ 153॥
பா⁴ரth³வாஜ மஹாபா⁴க³ யைசதshேதாthரமth³⁴தmh ।
ஶ ◌்’iΝயாth³வா பேட²th³வாபி ஸ யாதி பரமmh பத³mh ॥ 154॥
ph³ரமthயவிTh³ேயாநிrhph³ரம phராphேநாதி ஶாவதmh ।
ஶூth³ர:ஸth³க³திமாphேநாதி த⁴நதா⁴nhயவி⁴தய: ॥ 154॥
ப⁴வnhதி shேதாthரமஹாthmhயாேத³தthshவshthயயநmh மஹth ।
மாப⁴ேய ராஜப⁴ேய ததா² ேசாராkh³நிேஜ ப⁴ேய ॥ 156॥
vhயாதீ⁴நாmh phரப⁴ேவ ேகா⁴ேர ஶththதா²ேந ச ஸŋhகேட ।
அநாvh’Shப⁴ேய விphர ஸrhவஶாnhதிகரmh பரmh ॥ 157॥
யth³யதி³Shடதமmh யshய தthஸrhவmh shேதாthரேதா ப⁴ேவth ।
யthைரதthபTh²யேத ஸmhயkh தாநாமஸஹshரகmh ॥ 158॥
ராேமண ஸதா ேத³வீ தthர திShட²thயஸmhஶயmh ।
மஹாபாபாதிபாபாநி விலயmh யாnhதி ஸுvhரத ॥ 159॥
இthயாrhேஷ மth³ராமாயேண வாlhகீேய ஆதி³காvhேய அth³⁴ேதாthதரகாNhேட³
தாஸஹshரநாமshேதாthரகத²நmh நாம பசவிmhஶதிதம:ஸrhக:³ ॥ 25॥
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