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.. AryAshatakam by Shri Appayya Dikshit ..

॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

த³யயா யதீ³யயா வாŋhநவரஸசிரா ஸுதா⁴தி⁴ேகாேத³தி ।
ஶரக³தசிnhதிதத³mh தmh ஶிவசிnhதாமணிmh வnhேத³॥ 1॥
ஶிர தாmhஶுகலாTh◌⁴யmh கபீஷதmh நயேந ।
shத³kh³த⁴iµkh³த⁴வத³நmh லலநாகதmh மஹ: கலேய ॥ 2॥
அnhேத சிnhதயேத யthதthதாேமதீதி ச thவயா க³தி³தmh ।
ஶிவ தவ சரணth³வnhth³வth◌⁴யாநாnhநிrhth³வnhth³வதா சிthரmh ॥ 3॥
th³தiµth³த⁴ர ஹர ஸmhஹர ஸmhஹர ப⁴வைவணmh thவதிthவரயா।
ப⁴வ ப⁴வேதாऽபி ப⁴ேவாऽயmh ேரதnhநிnhதி³தmh ஜக³தி ॥ 4॥
ேசத சிnhதய வாமாmh வா மாmh வா ந th³விதா⁴ shதி²தshயாஹmh ।
இதி யதி³வத³ த³யாph³ேத⁴ வாமாrhேத⁴ ஸா தவாphயshதி ॥ 5॥
thரகலthரஸுதாதீ³nh th◌⁴யாயshயநிஶmh ந மாmh ணmh ஜா।
யதி³phய மயி தீ³ேந லயா thவாmh கத²mh ஸஹ ைத:॥ 6॥
மthkh’த³Shkh’தஶாnhதிrhவிஷவநிஜலாதி³யாதநயா ।
யதி³ நிசயshதவாயmh phேரஷய க³ரலாkh³நிக³ŋhெகௗ³கா⁴nh ॥ 7॥
ேபா⁴க³mh விஹாய ேயாக³mh ஸாத⁴ய தா³shேய தவாபி பரபா⁴க³mh ।
மம கிmh ந வாவகாஶshthவth³⁴ஷாேபா⁴கி³நாmh மth◌⁴ேய ॥ 8॥
லலநாேலாலவிேலாகநதthயவமnhயேஸ கத²mh மாmh thவmh।
thவயி ஜாயாrhத⁴ஶேர ஶிவ ஶிவ நாऽऽேலாகநாiνப⁴வ:॥ 9॥
shமரத³iνபத³th³’kh³விshmh’திஶீேலா ந வlhலேபா⁴ऽ மம।
உthபாth³யாஶாmh ப⁴ŋhkhrhலkh³நா vh’thதிshதைவேவயmh ॥ 10॥
thர: பிth’வthth மாth’வதி³thத²mh மமாthர ேகா ேதா³ஷ: ।
அஹமபி ேபா⁴கா³ஸkhத: phரkh’திrhஜாதா விஷாத³வதீ ॥ 11॥
வரrhத⁴mh வாமாrhத⁴mh ஶிர ஶஶீ ேஸாऽபி ⁴ஷணmh ேதऽrhத⁴mh ।
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

மாமபி தவாrhத⁴ப⁴khதmh ஶிவ ஶிவ ேத³ேஹ ந தா⁴ரய ॥ 12॥
shதநபmh ஶிஶுmh thவதீ³யmh பாலய ஸாmhப³ th³தmh ந பா யதி³ ।
ஜக³த: பிேததி கீ³தmh யாதmh நாேமதி ஜாநீ ॥ 13॥
மாத thவா பா³லmh காrhயாலதீ:◌⁴ பிதா ப³rhயாதி ।
ஶிவ ப³த ஶkhேநா கத²mh shவாŋhகா³nhமnhமாதரmh ேமாkhmh ॥ 14॥
³ணநதாmh தேஜ மயி th³’ShThவா கிmh பthயஜshேயவmh ।
உசிதmh ³ணிநshthேவதnhநிrh³ணபshய ேதऽiνசிதmh ॥ 15॥
காமkhேராத⁴கடாph◌⁴யாmh மத³ஜலதா⁴ராmh நிரŋhேஶ shரவதி ।
மthkh’த³Shkh’தகணி phரகடா பசாshயதா ேதऽsh ॥ 16॥
thவth³தீ⁴நmh மாmh தீ³நmh th³’ShThவா விஷயாதிராக³ஸmhப³th³த⁴mh ।
தா⁴வthயகீrhதிேரஷா நாத:²ஶkhேதாऽphதா³ந:॥ 17॥
அபி⁴rhைதரஶkhைதrhவிjhஞாphயmh ேஸவைக: phரேபா⁴rhநீதி: ।
விஷையrhேதாऽsh ஶmhேபா⁴ தவ யchch²லாkh◌⁴யmh ததா³ரசய ॥ 18॥
ஸmhரயேத shவதா³ைஸrhயth³யth³வsh phரேபா⁴ரபீ⁴Shடதரmh ।
தா³ஸshதேவShடகாம: காnhதாmh கநகmh கத²mh thயேஜயமஹmh ॥ 19॥
பாபீ பாபmh ஸுkh’தீ ஸுkh’தmh ⁴ŋhkhேத மமாthர கிmh iν க³தmh।
இthெயௗதா³shயமkhதmh ph◌⁴’thயாகீrhதி: phரேபா⁴ேரவ ॥ 20॥
விகேலऽதிதீ³நசிthேத விஷயாஶாமாthரதா⁴ணி நிதாnhதmh ।
மயி ேராஷத: கியth ேத வத³வத³ஶmhேபா⁴ யேஶா பா⁴வி ॥ 21॥
shவkh³’ேஹ ⁴வநthதேய ேயாக³ேேம iµகா²நி சthவா ।
மthphரதிவசநmh  விநா பசமவத³நshய thர க³தி:॥ 22॥
தவ ேகாऽஹmh thவmh மம க: பசshேவவmh விசாரயshேவதி ।
ph³ேஷ தீ³நத³யாph³ேத⁴ பசiµக²thவmh thவயி vhயkhதmh॥ 23॥
யாசshவாnhயmh த⁴நிநmh ப⁴விதா தவ ேகா தி³க³mhப³ராlhலாப: ◌⁴ ।
மாmh மா phரதாரையவmh kh²யாத:கNhட²நாமா॥ 24॥
வஸநாஶநphரதா³த மயி வதி கிmh ஸமாலshthவதி ।
ேதா³ஹாய ேமாchயமாேநா வthஸ: கிmh ந thவராமயேத ॥ 25॥
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

பாதகராஶிதீத³mh thவயாபி⁴தா⁴நmh தmh ந தth³ th³’Shடmh।
தth³த³rhஶநகmh யதி³ மாmh th³ரShmh கிmh விலmhப³ேஸ ேத³வ ॥ 26॥
பாதகராஶிர thவmh பயாmhயத ஏவ நாஹதி வத³ ।
பாதகபாjhஞாேந ஶிவ தவ ஸrhவjhஞதாப⁴ŋhக:³॥ 27॥
பாபmh பாபதீத³mh கேரா ஶிவ கிmh iµதா⁴ ³தா⁴nh ph◌⁴ராnhதாnh ।
தthஸthயmh ேசnhந கத²mh thவயாiν⁴தmh ந th³’Shடmh வா ॥ 28॥
பாேப ேலாகாiνப⁴வ:ஸ ஏவ மாநmh மமாphயநiν⁴ேத ।
ந  பரகீயாiνப⁴வ:jhஞாmh ஶkhய: பேரபி ॥ 29॥
ேலாகாபி⁴nhந: ேஸாऽஹmh வkhmh வாkhயmh பkhரமshதவ ேசth।
th³தா⁴ மேநாரதா² ேம thவthத: கshயாபி ேலாகshய ॥ 30॥
அதிவlhக³நmh மைமதnhட⁴thவmh யth³யபி phரேபா: ◌⁴ ரத: ।
தீ³ந: கேரா கிmh வா மth³விஷேய ேகா நிேவத³யதி ॥ 31॥
ல⁴ர கிmh thவயி த³யயா மா மா மmhshதா:²ஶிேவதி ஸஹஸா thவmh।
பா⁴ேரா ⁴ேவாऽsh th◌⁴’thவா shவகேர லயாஶு மாmh ஶmhேபா⁴॥ 32॥
ஸshேய th’ேண ச vh’Shmh lhயாmh ேத³வ:ஸைத³வ வித³தா⁴தி ।
ேத³ேவா மஹாnh ப³த thவmh ³ல⁴வாrhதாmh கத²mh ேஷ ॥ 33॥
தி³Shேடாth³தி³Shடmh தா³shயாmhயnhயnhேநShடmh யதி³sh²டmh வாkhயmh ।
த³thதா கத²mh thவயாஸாவஜராமரதா mh’கNh³ஜேந:॥ 34॥
நாத³thதmh phராphேநாதீthேயதth³வாkhயmh phரதாரமாthரmh ।
உபமnhநா கதா³வா கshைம ³kh³ேதா⁴த³தி⁴rhத³thத:॥ 35॥
phரப³லதேராnhமாதா³Th◌⁴யmh thவாமphயக³ணyhய தா⁴வமாநmh ச ।
மchேசேதாऽபshமாரmh நியமய ஶmhேபா⁴ பதா³ph◌⁴யாmh ேத ॥ 36॥
ஆஶாபிஶாசிகா மாmh ph◌⁴ரமயதி பேதா த³ஶshவபி தி³ஶாஸு ।
shவீேய பிஶாசவrhேக³ ேஸவாைய கிmh ந ேயாஜய ॥ 37॥
யாதீ⁴நாmh ராmh thrhய நிதீ⁴நாmh ேதா iν வா ேஷ।
ஸாாnhமiνShயத⁴rhமாऽphயஹஹ கத²mh iν விshmh’திrhமம ேத ॥ 38॥
த⁴நேத³ஸகி²thவேமதth தவ யth தthராshதி விshமய: க இவ ।
மயி நிrhத⁴ேந ததா³shதாmh thஜக³தி சிthரmh கியth³பா⁴வி ॥ 39॥
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

ஸகி²தாபநிதா⁴நmh விthதநிதா⁴நmh th³விதா⁴ த⁴நmh தவ யth ।
ைநககேர nh’பநீதிshதthராnhயதரnhநிேத⁴ மயி ॥ 40॥
பாலய வா மாmh மா வா மthதiν⁴தா  பச⁴தததி: ।
ேபாShயாவயmh ப⁴வதா ப⁴விதா ேநா ேசnhந ⁴தபதி:॥ 41॥
அதிேகாமலmh மநshேத iµநிபி⁴rhகீ³தmh ேதாऽ⁴நா க²நmh ।
மnhேய விஷாஶநாrhத²mh க²நmh ேசதshthவயா விதmh ॥ 42॥
மாmh th³ரShமShடrhேத க ேதऽth³யாபி கிmh ந ேவாlhலஸதி ।
பி⁴ாphரஸŋhக³ேதா வா கியதாmh ேநா யா ஸத³நாநி ॥ 43॥
விthதாதி⁴ப:ஸகா² ேத பா⁴rhயா ேத³ேஹ தவாnhநrhkh²யா ।
ஊkh’தmh ந ³ேஷ பி⁴ாடநமபீஶ ॥ 44॥
நாŋhகீ³kh’ேதா மயா thவmh தத ஏவ ந த³rhஶநmh மம தவாshதி ।
இதி ேநாthதரmh phரேத³யmh ஶிவ ஶிவ விேவஶநாமா ॥ 45॥
யதி³ ேத³ஹேக³ஹபmh த³தா³ ேத³ஶாதி⁴காரகாrhயmh மம ।
ரஸநாkh²யேலக²பthேர ஸுth³’டா⁴mh  நாமiµth³ராmh ேத ॥ 46॥
ரஸேநாkhதmh  ஸrhவmh ஶிவ தவ நாமாதி⁴iµth³தாshதீயmh ।
க³ணய iµth³ராmh ந  ேசth phர⁴ேதாchசி²nhநா தைவவ shயாth ॥ 47॥
அthயாநmh கராலmh பி⁴ாkhதmh கபாலஶூலகரmh ।
மth³தா³th³rhயmh ைப⁴ரவபmh  சாrhத⁴சnhth³ரதmh ॥ 48॥
தா³th³rhயசNhட³ரெமௗ phரதபதி ேகதா³ரவchச மயி ஶுShேக ।
ஜலத⁴ரதாயாmh ஸthயாmh thவயி ஶிவ நாth³யாபி ஸiµைப ॥ 49॥
தா³th³rhயாkh²யமேநா: ◌⁴ khப³mh ேசேதாऽபி ேமாஹயthயநிஶmh ।
ஏநmh நmh கrhmh த⁴nhய: ேகாऽnhயshthவத³nhேயாऽshதி ॥ 50॥
பா⁴லாநலாkhதshthஜக³தி நாnhேயா மத³nhய இதி।
க³rhவmh மா வஹ யாவth³தா³th³rhயாkh³நி: கபாேல ேம॥ 51॥
ேசத: மா கலஹmh தவ ைவkhலvhேயऽபி ஶmh⁴நா phர⁴।
ந வத³தி யth³யபி ப⁴rhதா தேவாபகrhதா ஸ ஏவாshதி ॥ 52॥
அயி சிthத விthதேலேஶ ஸஹஜphேரmh கியnhiν ph³த⁴ம ।
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

ந ததா²பி தth³விேயாக:³ ேகவலமாshேத ஶிேவநாபி ॥ 53॥
ேசத: கீர விஹாரmh பஹர பத:shவயmh phரயthேநந।
அthmh காலபி³டா³ேலா தா⁴வதி ஶிவபஜரmh phரவிஶ ॥ 54॥
ேசத:ஸதா³க³ேத thவmh phரthயாஶாவாthயயாiνக³தrhதி:।
மா வஹ விஷயாரNhேய ேநா ப⁴வ ஸchசிதா³காேஶ ॥ 55॥
ேசத:’iΝ மth³வசநmh மா  ரசநmh மேநாரதா²நாmh thவmh ।
ஶரணmh phரயா ஶrhவmh ஸrhவmh ஸkh’ேத³வ ேஸாऽrhபயிதா ॥ 56॥
ph◌⁴ராத:’iΝ மchேசேதா மா நய காலmh thவிதshதேதா ph◌⁴ரமth ।
காலேேபchசா² ேசத³வலmhப³ய காலகாலmh thவmh ॥ 57॥
அயி ேசேதாவிஹக³ thவmh விஷயாரNhேய ph◌⁴ரமnhந ராnhத: ।
விராமகாமநா ேசchசி²வகlhபேஹ சிரmh திShட²॥ 58॥
ேசேதாம⁴கர ³ரmh ³ரmh கமலாஶயா ேதா யா ।
th◌⁴யாநாத³iνபத³ேமதchசி²வபத³கமலmh தவாயாதி ॥ 59॥
ேசதசேகார தாபmh ⁴பmh ஸmhேஸvhய கிmh vh’தா² யா ।
யதி³ சnhth³காபி⁴லாேஷா நிகஷா ப⁴வ சnhth³ரட³shய ॥ 60॥
ேசத:ரŋhக³ கீ³ேத ரkhதmh ேசதshதவாshthவநவகீ³ேத ।
ப⁴க³வth³கீ³தாகீ³ேத நக³ஜாகேத ததா³ரசய ॥ 61॥
ரஸேந நிnhதா³vhயஸேந ைபஶுnhேய வா ந வாkh³தாmh யா ।
thராநாமமாலாmh தகாலாmh ஶீலயாஶு thவmh ॥ 62॥
ரஸேந ரஸாnh ஸமshதாnh ரஸயிthவா தth³விேவசேந ஶலா ।
அ தth³வதா³ஶு பேய:ஶிவநாmhந: ேகா ரேஸாऽயதி ॥ 63॥
ஶிவநாமஸlhலதாmh thவmh ரஸநாபlhலவ கதா³பி ந விஹாmh ।
யதி³வாச²ேஸ ததா³ மா ேகாமலதாmh ஸrhவதா²ஜ ॥ 64॥
ஹாலாஹலshய தாப:ஶஶிநா க³ŋhகா³mh³நா ந யதி³ யாதி ।
ஶிவ மா kh³’ஹாண ⁴ஜகா³nh மth³ரஸநாபlhலேவ shவபி ॥ 65॥
ேலாசந ேகாऽ⁴lhலாப:◌⁴ ஸrhவாேநவ th³விேலாசநாnh வீய ।
th³’Shடshthேலாசநேசth ஸப²லmh ஜnhைமவ ேத பா⁴வி ॥ 66॥
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

நாேலாகேத யதி³ thவாmh மnhேநthரmh kh’Shணமsh iµக²மshய ।
shவாmh thrhய த³தாmh ேம த³rhஶய நயநாவேலாகshய ॥ 67॥
thவmh ேலாசநாnhத⁴காேர th³ரShmh வshthவnhத⁴காரபி⁴nhநmh கிmh ।
வாchச²shயேநந ஸŋhேக³ऽth³th³’யமபீத³mh thவயா th³’யmh ॥ 68॥
ரவணஸேக²’iΝ ேம thவmh யth³யபி ஜாேதா ப³ஹுேதாऽshதி ப⁴வாnh
।
ஶph³தா³தீதmh ேராmh ஶிவமnhthராth ேகாऽபேரா மnhthர:॥ 69॥
kh◌⁴ராண phராணஸேகா² ேம ப⁴வ ப⁴வாnh பாrhதி²ேவாऽshதி கிiµ வாnhயth ।
ஶிவபத³கமலாேமாேத³ ேமாத³mh க³nhதா யதி³ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 70॥
ராமாshபrhஶஸுேக² ேத நிதராmh ேபா⁴ விkh³ரஹாkh³ரேஹாऽshதி யதி³ ।
ஆŋhக³யாrhத⁴ராமmh ராமாऽபி⁴nhந:shவயmh ப⁴வ ॥ 71॥
விkh³ரஹ விkh³ரஹேமவ thவmh  ேத³ேவந நாऽiµநா ஸkh²யmh ।
சிரphயshnh ஶmhெபௗ⁴ ஜநயthயசிmh shவேத³ேஹऽபி ॥ 72॥
ஸmhலயாஶு ராமாmh thவth³வாமாŋhகா³nhமயா ஸமmh ஶmhேபா⁴ ।
ஜாதmh மமாபி யshமாth³:³ேக²நாrhத⁴mh ஶரத³mh ॥ 73॥
அபராத⁴காணmh மாmh மthவா ஶmhேபா⁴ யதி³ thயஜshேயவmh ।
vhயாத:◌⁴ ஶிர பத³mh ேத த³thவா ந ஜகா³ம கிmh iµkhதிmh ॥ 74॥
பாrhத:² கலஹmh த⁴iνஷா தாட³நமபி rhth◌⁴நி ேத ந கிmh kh’தவாnh ।
தthராபி ேத phரஸnhநmh ேசத:ஸnhேந மயி ேதா ந ॥ 75॥
thவயி Shேட Shேட வா ஶிவ கா சிnhதா shவ:³க²ப⁴ŋhேக³ ேம ।
உShணmh வாiνShணmh வா ஶமயதி ஸலmh ஸைத³வாkh³நிmh ॥ 76॥
ேதா³ஷாகேர th³விேவ ரதிமதிஶயிதாmh கேரா யதி³ஶmhேபா⁴।
அஹமsh ததா²விததா²ேஷ மாmh th³’khபதா²தீதmh ॥ 77॥
ேசேதா மதீ³யேமதthேஸவாெசௗrhேய யதி³ phரஸkhதmh ேத ।
த³Nhட³ய நிதராmh ஶmhேபா⁴ ஸrhவshவmh Nhட²ையதshய ॥ 78॥
ஸத³நmh phரthயாக³மநmh ஶலphரேநாkhதிரsh ³ரதேர ।
ஆேலாகேநऽபி ஶmhேபா⁴ யதி³ஸnhேத³ஹ: கத²mh ேவ ॥ 79॥
ஆவாத:shவப⁴khைதshthவரையவாயா ஸrhவபாஷாேண ।
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

சிthேதாபேல மதீ³ேய ேஹ ஶிவ வshmh ேதாऽshயலஸ:॥ 80॥
vh’ஷேப⁴ பெஶௗ த³யா ேத கியதீ ஶmhேபா⁴ பஶுphேயாऽ யதி³ ।
விஷயவிஷாஶநேதாऽஹmh பஶுேரவாshதி மாmh பா ॥ 81॥
thவயி th³’ShThெவௗதா³nhயmh தthshபrhதா⁴ேதா விவrhத⁴ேத ைத³nhயmh ।
மயி தjhேஜmh thவரயா phேரஷய நிகேடऽshதி யth ைஸnhயmh ॥ 82॥
பபாலயாmhயஹmh thவாmh நிகேடந மயா கிமshதி ேத காrhயmh ।
ைமவmh ³ேர ரமேண ஸுph◌⁴’தாऽபி ந ேமாத³ேத ஸாth◌⁴வீ ॥ 83॥
கதிகதிவாரmh ஜநநmh தவ ேநா ஜாதmh ந மthshmh’தி: khவாபி ।
இதி பிேதாऽ யதி³ thவthபத³ேயாrhநித³தா⁴ rhதா⁴நmh ॥ 84॥
ஶிவ ஶŋhகர shமராேர கிசிthphரShடvhயமshதி தthகத²ய ।
வசநேமவ கShய கிmh வா காலாnhதேர phதிmh ॥ 85॥
ேயா யnhந ேவthதி :³க²mh கrhம ஸ தshnhநிேயாஜய ஶmhேபா⁴ ।
பி⁴ா:³க²mh ஜாநmhshதthர கத²mh மாmh நிேயாஜய ॥ 86॥
காkhதிrhiµக²ைத³nhயmh ஶிவ ேம பா³Shபshததா²ஸmhபாத: ।
thவyhேயகshnh ேஷ ஸrhவத³mh நிShப²லmh ப⁴வதி ॥ 87॥
ஶிவ ேத³ ேம shவப⁴khதிmh th’Sh shவயேமவ யாshயதி தேதா ேம ।
பதிமnhயthர விஷkhதmh th³’ShThவா காnhதா ந கிmh thயஜதி ॥ 88॥
³ணேநாऽபி ஶிவாஹmh thவthகரiµkhேதாऽபி தth பத³mh யாshேய ।
ph◌⁴ரShேடாऽபி ⁴பஹshதாth³³ணேதாऽபி ஶேரா யதா²லயmh ॥ 89॥
ப⁴khதஜேநShவiνரkhதmh த⁴ரணீத⁴ரகnhயயா பShவkhதmh ।
phரkh²யாதநாமேத⁴யmh ஜயதிதராmh பா⁴க³ேத⁴யmh ேம ॥ 90॥
ப²ணிNhட³லmh வஹnhதீ ரவேண தாடŋhகமphயபரபா⁴ேக³ ।
தேஶாணகாnhதிkhதா காசிnhமth³வாஸநா ஜயதி ॥ 91॥
ஆŋhகி³ேதாऽபி ஸvhேய ஶmhபாதthயா ஶிவ: phரkh’திேதாऽயmh ।
கmh³rhணக³rhப: ◌⁴ கசிth³தா⁴ராத⁴ேரா ஜயதி ॥ 92॥
ஜலmh ஶிர:phரேத³ேஶ நிேல லmh க³ேல ததா² நீலmh ।
’த³யீkh’தாth³பா³லmh விலஸதி காலmh ஜயth ேதஜ:॥ 93॥
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॥ஆrhயாஶதகmh மத³phபyhயதீ³தவிரசிதmh ॥

த⁴iνேரகthர பிநாகmh ஸஶரmh பி³ph◌⁴ரth ததா²ऽபரthராऽபி ।
ஶரைமவmh ச சாபmh கிசிth தth phேரம ேம ஜயதி ॥ 94॥
வாசி²தவிதரணஶீலmh விசிthரலmh நிராலவாலmh ச ।
லலநாலைதகதாநmh கலேய ஶிவகlhப⁴ஹmh ॥ 95॥
ப’த³rhஜந திரmh நக³ஜாநnhைத³கnh⁴vh’th³தி⁴கரmh ।
நnhதி³தப⁴khதசேகாரmh வnhேத³ சnhth³ேராத³யmh கசிth ॥ 96॥
நிகி²லநிக³ைமக³³kh³தா⁴mh தா³நவித³kh³தா⁴mh ஶுகாதி³iµநி³kh³தா⁴mh ।
வஷா ஸைத³வ iµkh³தா⁴mh கலேய ஶிவகாமேத⁴iνமஹmh ॥ 97॥
நிthயphரபா⁴பி⁴ராமmh வித³தகாமmh ஸதா³rhத⁴th◌⁴’தபா⁴மmh ।
’தி³ ேகாமலmh நிகாமmh ஶிவசிnhதாமணிmh வnhேத³॥ 98॥
நிrhvhயாதி⁴ ேம ஶரmh நிராதி⁴ ேசத:ஸதா³ஸமாதி⁴பரmh ।
 ஶrhவ ஸrhவதா³ thவmh நாnhயmh காமmh vh’ேண கசிth ॥ 99॥
ஆrhயாபேத: பதா³ph³ேஜ நிதmh ஶதபth³யபthரமயShபmh ।
ஆrhயாஶதmh ஸுkh’திநாmh ’த³யாேமாத³mh ஸதா³வஹ ॥ 100॥
॥இதி ப⁴ரth³வாஜலதிலகமத³phபyhயதீ³த-
விரசிதைஶவாrhயாஶதகmh ஸmhrhணmh ॥
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