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shrIbaTukabhairavasahasranAmastotram 1

ப³கைப⁴ரவஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

ேத³vhவாச -

ேத³ேவஶ ப⁴khதிஸுலப⁴ ேத³வநாயகவnhதி³த ।
ப⁴khதாநாmh காmhயth³th◌⁴யrhத²mh நிதா³நmh ph³ தththவத:॥ 1॥
விைநவ nhயாஸஜாேலந ஜேநந விநா ப⁴ேவth ।
விநாऽபி காயkhேலேஶந விநா ஜphேயந ேசவர ॥ 2॥
மஹாேத³வ உவாச -

அshய ப³கைப⁴ரவஸஹshரநாமமாலாமnhthரshய ph³ரமாநnhத³ைப⁴ரவ’:

அiνShphச²nhத:³ ப³கைப⁴ரேவா ேத³வதா ।
வmh பீ³ஜmh mh ஶkhதி:அபீ⁴Shடப²லth³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³॥
ௐ ப³க: காமேதா³ நாேதா²ऽநாத²phய: phரபா⁴கர: ।
ைப⁴ரேவா பீ⁴திஹா த³rhப: கnhத³rhேபா நேகதந:॥ 3॥
th³ேரா வrhவி⁴தீேஶா ⁴தநாத:² phரஜாபதி: ।
த³யா: khர ஈஶாேநா ஜநீேஶா ேலாகவlhலப: ◌⁴ ॥ 4॥
ேத³ேவா ைத³thேயவேரா வீேராவீரவnhth³ேயா தி³வாகர: ।
ப³phய:ஸுரேரShட:² கநிShட:² கநிShட²ஶிஶு:॥ 5॥
மஹாப³ேலா மஹாேதஜா விthதth th³திவrhத⁴ந: ।
ேதஜshவீ வீrhயவாnhvh’th³ேதா⁴ விvh’th³ேதா⁴ ⁴தநாயக:॥ 6॥
கால: கபாலகாமாதி³விகார: காமமrhத³ந: ।
காகாரமண: கா நாயக: காகாphய:॥ 7॥
காஶ: காநீகாnhத: காகாநnhத³வrhத⁴ந: ।
காகா’த³யjhஞாநீ காகாதநேயா நய:॥ 8॥
க²ேக³ஶ: ேக²சர: ேக²ேடா விஶிShட: ேக²டகphய: ।
மார: khேராத⁴ந: காலாphய: பrhவதரக:॥ 9॥
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ப³கைப⁴ரவஸஹshரநாமshேதாthரmh 1

க³ேணjhேயா க³ணேநா ³ேடா⁴ ³டா⁴ஶேயா க³ேணவர: ।
க³ணநாேதா² க³ணேரShேடா² க³ணiµkh²ேயா க³ணphய:॥ 10॥
ேகா⁴ரநாேதா² க⁴நயாேமா க⁴நrhதிrhக⁴நாthமக: ।
ேகா⁴ரநாேஶா க⁴ேநஶாேநா த⁴நபதிrhத⁴நாthமக:॥ 11॥
சmhபகாபா⁴சிரேவா சாேவஷசராசர: ।
அnhthேயாऽசிnhthயக³ே தீ⁴மாnhஸுசிthதshத²சிதீவர:॥ 12॥
ச²th ச²thரபதிச²thரசி²nhநநாஸாமந: phய: ।
சி²nhநாப⁴சி²nhநஸnhதாபச²rhதி³ராchச²rhத³நnhத³ந:॥ 13॥
ஜேநா ShiΝrhஜஶாேநா ஜநாrhத³ேநா ஜேநவர: ।
ஜெநௗேகா ஜநஸnhேதாேஷா ஜநஜாTh³ய விநாஶந:॥ 14॥
ஜநphரshேதா² ஜநாராth◌⁴ேயா ஜநாth◌⁴யோ ஜநphய: ।
வஹா வேதா³ ஜnhrhவநாேதா² ஜேநவர:॥ 15॥
ஜயேதா³thவேரா ShiΝrhஜய: ஜயவrhத⁴ந: ।
ஜயா⁴rhஜயாகாேரா ஜயேஹrhஜேயவர:॥ 16॥
ஜ²ŋhகார’த³வாnhதாthமா ஜ²ŋhகாரேஹராthம: ◌⁴ ।
jhஞைப⁴வ ஹrhப⁴rhதா விப⁴rhதா ph◌⁴’thயேகவர:॥ 17॥
²கார’த³ேயாஆthம ட²ŋhேகஶாShடகநாயக: ।
ட²கார⁴Shட²ரnhth◌⁴ேரஶாSh²ஶாShட²ரபதி:॥ 18॥
³³ட³khகாphய: பாnhேதா²³Nh⁴ராேஜா நிரnhதக: ।
தாmhரshதவரshthேராதா தீrhத²ஜாதshத³thphர: ◌⁴ ॥ 19॥
’ர: ’கshதப⁴shதாrhயகshதmhப⁴ேத³வர: ।
shத²லஜ:shதா²வரshshதா²தா shதி²ர³th³தி: ◌⁴ shதி²ேதnhth³ய:॥ 20॥
shதி²ரjhஞாதி:shதி²ரphதி:shதி²ரshதி²தி:shதி²ராஶய: ।
த³ேரா தா³ேமாத³ேரா த³mhேபா⁴ தா³³ ஸுமphய:॥ 21॥
த³th³ரஹாதி³ தி³vhேயா தி³vhயேத³ேஹா தி³வphரப: ◌⁴ ।
தீ³ாகாேரா தி³வாநாேதா² தி³வேஸேஶா தி³வாகர:॥ 22॥
தீ³rhக⁴ஶாnhதிrhத³லjhேயாதிrhத³ேலேஶா த³லஸுnhத³ர: ।
த³லphேயா த³லாபா⁴ேஶா த³லேரShேடா² த³லphர: ◌⁴ ॥ 23॥
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த³லகாnhதிrhத³லாகாேரா த³லேஸvhேயா த³லாrhசித: ।
தீ³rhக⁴பா³ஹுrhத³லேரShேடா² த³லth◌⁴வத³லாkh’தி:॥ 24॥
தா³நேவேஶா த³யாnh⁴rhத³யாrhதீ³நவlhலப: ◌⁴ ।
த⁴ேநேஶா த⁴நேதா³ த⁴rhேமா த⁴நராேஜா த⁴நphய:॥ 25॥
த⁴நphரேதா³ த⁴நாth◌⁴யோ த⁴நமாnhேயா த⁴நஜய: ।
தீ⁴வேரா தா⁴ேகா தா⁴தா ⁴mhேரா ⁴மchச²விவrhத⁴ந:॥ 26॥
த⁴நிShேடா² த⁴நலchச²th த⁴நகாmhேயா த⁴ேநவர: ।
தீ⁴ேரா தீ⁴ரதேரா ேத⁴iνrhதீ⁴ேரேஶா த⁴ரணீphர: ◌⁴ ॥ 27॥
த⁴ராநாேதா² த⁴ராதீ⁴ேஶா த⁴ரணீநாயேகா த⁴ர: ।
த⁴ராகாnhேதா த⁴ராபாேலா த⁴ரணீph◌⁴’th³த⁴ராphய:॥ 28॥
த⁴ராதா⁴ேரா த⁴ராth◌⁴’Shே th◌⁴’தராShThேரா த⁴நீவர: ।
நாரேதா³ நரேதா³ ேநதா நதிjhேயா நதிphர:◌⁴ ॥ 29॥
நதிலph◌⁴ேயா நதீஶாேநா நதிலkh◌⁴ேவா நதீவர: ।
பாNhட³வ: பாrhத²ஸmhjhய: பாேதா²த:³ phரணத: ph’:²॥ 30॥
ராண: phராணேதா³ பாnhேதா² பாசா பாவகphர: ◌⁴ ।
ph’தி²வீஶ: ph’தா²ஸூiν: ph’தி²வீ ph◌⁴’thயேகவர:॥ 31॥
rhவஶூரபதி: ேரயாnh phதித:³ phதிவrhத⁴ந: ।
பாrhவதீஶ: பேரஶாந: பாrhவதீ’த³யphய:॥ 32॥
பாrhவதீரமண: த: பவிthர: பாபநாஶந: ।
பாthபாthராஸnhShட: பShட: மாnhphய:॥ 33॥
பrhேவஶ: பrhவதாதீ⁴ஶ: பrhவேதா நாயகாthமஜ: ।
பா²lh³ந: ப²lh³ேநா நாத:² ப²ேணஶ: ப²ணிரக:॥ 34॥
ப²ணீபதி: ப²ணீஶாந: ப²ளிnhத:³ ப²kh’தி: ।
ப³லப⁴th³ேரா ப³ பா³ேலா ப³லதீ⁴rhப³லவrhத⁴ந:॥ 35॥
ப³லphராே ப³லாதீ⁴ேஶா ப³தா³ந phயŋhகர: ।
ப³ராேஜா ப³phராே ப³நாேதா² ப³phர: ◌⁴ ॥ 36॥
ப³ ப³லச பா³ேலேஶா பா³லக: phயத³rhஶந: ।
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ப⁴th³ ப⁴th³ரphரேதா³ பீ⁴ேமா பீ⁴மேஸேநா ப⁴யŋhகர:॥ 37॥
ப⁴vhேயா ப⁴vhயphேயா ⁴தபதிrh⁴தவிநாஶக: ।
⁴ேதேஶா ⁴திேதா³ ப⁴rhேகா³ ⁴தப⁴vhேயா ப⁴vhேரவர:॥ 38॥
ப⁴வாநீேஶா ப⁴ேவஶாேநா ப⁴வாநீநாயேகா ப⁴வ: ।
மகாேரா மாத⁴ேவா மாநீ நேகrhமேஹவர:॥ 39॥
மஹrhrhமத³ேநா மnhேதா²²ேநேஶாऽமராதி⁴ப: ।
மசிrhமஜுேலா ேமாேஹா ேமாஹஹா ேமாஹமrhத³ந:॥ 40॥
ேமாஹேகா ேமாஹேநா ேமதா⁴phேயா ேமாஹவிநாஶக: ।
மபதிrhமேஹஶாேநா மஹாராேஜா மேஹவர:॥ 41॥
மவேரா மபாேலா மநாேதா² மphய: ।
மத⁴ேரா மஶாேநா ம⁴ராேஜா iµநிphய:॥ 42॥
ெமௗநீ ெமௗநத⁴ேரா ேமேதா⁴ மnhதா³ேரா மதிவrhத⁴ந: ।
மதிேதா³ மnhத⁴ேரா மnhthேரா மnhthேஶா மnhthரநாயக:॥ 43॥
ேமதா⁴வீ மாநேதா³ மாநீ மாநஹா மாநமrhத³ந: ।
நேகா³ மகராதீ⁴ேஶா மகேரா மணிரத:॥ 44॥
மணிரmhேயா மணிph◌⁴ராதா மணிமNhட³ல மNh³த: ।
மnhthே மnhthரேதா³iµkh³ேதா⁴ ேமாேதா³ ேமாவlhலப: ◌⁴ ॥ 45॥
மlhேலா மlhலphேயா மnhthேரா ேமலேகா ேமலநphரப:◌⁴ ।
மlhகாக³nhத⁴ரமே மாலதீஸுமphரப: ◌⁴ ॥ 46॥
மாலதீேஶா மகா⁴தீ⁴ேஶா மாக⁴rhதிrhமேக⁴வர: ।
லாேபா⁴ லஹா ேலா லேதா³லஸmhப⁴வ:॥ 47॥
மாணிkhயேராசி:ஸmhiµkh³ேதா⁴ மணிேடா மணிphய: ।
iµnhேதா³ மத³ேநா மnhேதா³ மத³வnhth³ேயா மiνphர: ◌⁴ ॥ 48॥
மநshshேதா² ேமநகாதீ⁴ேஶா ேமநகா phயத³rhஶந: ।
யேமாऽபி யாமேலா ேயதா யாத³ேவா ய³நாயக:॥ 49॥
யாசேகா யjhஞேகா யjhேஞா யjhேஞேஶா யjhஞவrhத⁴ந: ।
ரமாபதீ ரமாதீ⁴ேஶா ரேமேஶா ராமவlhலப: ◌⁴ ॥ 50॥
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ரமாபதீ ரமாநாேதா² ரமாகாnhேதா ரேமவர: ।
ேரவதீ ரமே ராேமா ராேமேஶா ராமநnhத³ந:॥ 51॥
ரmhயrhதீ ரதீஶாேநா ராகாயா நாயேகா ரவி: ।
லத⁴ேரா லலjhேவா லபீ³ஜஜேப ரத:॥ 52॥
லmhபேடா லmhப³ராேஜேஶா லmhப³ேத³ேஶா லகார: ◌⁴ ।
வாமேநா வlhலேபா⁴ வnhth³ேயா வநமா வேலவர:॥ 53॥
வஶshேதா² வநேகா³ வnhth◌⁴ேயா வநராேஜா வநாவய: ।
வேநசேரா வநாதீ⁴ேஶா வநமாலா வி⁴ஷண:॥ 54॥
ேவiΝphேயா வநாகாேரா வநராth◌⁴ேயா வநphர: ◌⁴ ।
ஶmh: ◌⁴ ஶŋhகரஸnhShட: ஶmhப³ரா:ஸநாதந:॥ 55॥
ஶப³phரணத: ஶால: ஶிiµக²th◌⁴வநிphய: ।
ஶல: ஶlhlhக: ஶீல: ஶீதிர தாmhஶுக:॥ 56॥
ஶீலத:³ ஶீகர: ஶீல: ஶாலஶா ஶைநசர: ।
th³த:◌⁴ th³தி⁴கர:ஸாth◌⁴ய:th³தி⁴: ◌⁴ th³தி⁴பா⁴வந:॥ 57॥
th³தா⁴nhதவlhலப: ◌⁴ nh:◌⁴ nh⁴தீரநிேஷவக: ।
nh⁴பதி:ஸுராதீ⁴ஶ:ஸரஹேலாசந:॥ 58॥
ஸthபதிshஸthஸmhshத:²ஸர:nh⁴ஸேராவர: ।
ஸகா² வீரயதி:ஸூத:ஸேசதா ஸthபதி:த:॥ 59॥
nh⁴ராஜ:ஸதா³⁴த:ஸதா³ஶிவ:ஸதாŋhக³தி: ।
ஸth³’ஶ:ஸாஹ ஶூர: ேஸvhயமாந:ஸதீபதி:॥ 60॥
ஸூrhய:ஸூrhயபதி: ேஸvhய: ேஸவாphய:ஸநாதந: ।
ஸநீஶ: ஶஶிநாத:²ஸதீேஸvhய:ஸதீரத:॥ 61॥
ஸதீphராண:ஸதீநாத²shஸதீேஸvhய:ஸதீவர: ।
th³த⁴ராஜ:ஸதீShட:ஸசிவ:ஸvhயவாஹந:॥ 62॥
ஸதீநாயகஸnhShட:ஸvhயஸாசீ ஸமnhதக: ।
ஸசித:ஸrhவஸnhேதா ஸrhவாராத⁴ந th³தி⁴த:³॥ 63॥
ஸrhவாராth◌⁴ய: ஶசீவாchய:ஸதீபதி:ஸுேஸவித: ।
ஸாக³ர:ஸக³ர:ஸாrhத:◌⁴ ஸiµth³ரphயத³rhஶந:॥ 64॥
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ஸiµth³ேரஶ: பேரா நாத:²ஸரஹேலாசந: ।
ஸரஜலதா³கார:ஸரஜலதா³rhசித:॥ 65॥
ஸாiµth³க:ஸiµth³ராthமா ேஸvhயமாந:ஸுேரவர: ।
ஸுரேஸvhய:ஸுேரஶாந:ஸுரநாத²shஸுேரவர:॥ 66॥
ஸுராth◌⁴ய:ஸுராராth◌⁴ய:ஸுரph³’nhத³விஶாரத:³ ।
ஸுரேரShட:²ஸுரphராண:ஸுரnh⁴நிவாந:॥ 67॥
ஸுதா⁴phய:ஸுதா⁴தீ⁴ஶ:ஸுதா⁴ஸாth◌⁴ய:ஸுதா⁴பதி: ।
ஸுதா⁴நாத:²ஸுதா⁴⁴த:ஸுதா⁴ஸாக³ரேஸவித:॥ 68॥
ஹாடேகா ரேகா ஹnhதா ஹாடேகா சிரphரப:◌⁴ ।
ஹvhயவாேஹா ஹth³ராேபா⁴ ஹth³ராரஸமrhத³ந:॥ 69॥
ேஹதிrhேஹrhஹrhநாேதா²ஹநாேதா²ஹphய: ।
ஹjhேயா ஹphராே ஹ’Shேடா ஹth³ரக:॥ 70॥
ஹேஶா ஹnhthேகா ேரா ஹநாம பராயண: ।
ஹiµkh³ேதா⁴ ஹரmhேயா ஹதா³ேஸா ஹவர:॥ 71॥
ஹேரா ஹரபதி rhஹாேரா ஹணீசிthதஹாரக: ।
ஹேரா ேதா ஹphராே ஹவாஹநேஶாப⁴ந:॥ 72॥
ஹmhேஸா ஹாஸphேயா ஹுmhஹுmh ஹுத⁴kh ஹுதவாஹந: ।
ஹுதாஶேநா ஹவீ khேகா ஹாலாஹலஹலாத: ◌⁴ ॥ 73॥
ஹலாகாேரா ஹஶாேநா ஹjhேயா ஹphய: ।
ஹரthேரா ஹேராthஸாேஹா ஹரஸூiνrhஹராthமஜ:॥ 74॥
ஹரப³nhேதா⁴ ஹராதீ⁴ேஶா ஹராnhதேகா ஹராkh’தி: ।
ஹரphராே ஹரமாnhேயா ஹரைவவிநாஶந:॥ 75॥
ஹரஶthrhஹராph◌⁴யrhchேயா ஹுŋhகாேரா ஹணீphய: ।
ஹாடேகேஶா ஹேரஶாேநா ஹாடகphயத³rhஶந:॥ 76॥
ஹாடேகா ஹாடகphராே ஹாட⁴ஷண⁴ஷக: ।
ேஹதிேதா³ ேஹதிேகா ஹmhேஸா ஹmhஸாக³திராவய:॥ 77॥
ஹmhபதிrhஹேராnhமthேதா ஹmhேஶா ஹரவlhலப: ◌⁴ ।
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ஹரShபphரேபா⁴ ஹmhphேயா ஹmhஸவிலாத:॥ 78॥
ஹரவரேதா ஹா ஹேதா ஹதாmhபதி: ।
ஹthphர⁴rhஹthபாேலா ஹத³nhதரநாயக:॥ 79॥
ஹதீ³ேஶா ஹthphராேயா ஹphயphேயா த: ।
ேஹரmhேபா³ஹுŋhkh’திkhth³ேதா⁴ ேஹரmhேபா³ஹுŋhkh’தீ ஹ ॥ 80॥
ேஹரmhப³ phராணஸmhஹrhதா ேஹரmhப³’த³யphய: ।
மாபதி:ணmhாnhத:ுரதா⁴ர:தீவர:॥ 81॥
தீஶ:திph◌⁴’th ண:திபால:திphர: ◌⁴ ।
தீஶாந:திphராண:திநாயக ஸாthphய:॥ 82॥
திராஜ:தீ⁴ஶ:ணபதி:ேணவர: ।
ணphய:மாநாத:²ணதா³நாயகphய:॥ 83॥
ணிக:ணகாதீ⁴ஶ:ணதா³phராணத:³ ।
ம: ோணீபதி: ோப: ◌⁴ ோப⁴கா மாphய:॥ 84॥
மாஶீல:மாப:மாமNhட³லமNh³த: ।
மாநாத:²மாதா⁴ர:மாதா⁴ மாத⁴ர:॥ 85॥
ேமணஜாுth³ர:ுth³ரபாலவிஶாரத:³ ।
ுth³ராஸந:கார:ரபாநகதthபர:॥ 86॥
ரஶாயீ ேணஶாந: ோணீ⁴th ணேதா³thஸவ: ।
ேமŋhகரமாph³த: ◌⁴ மா’த³யமNhட³ந:॥ 87॥
நீலாth³சிராேவஶ: நீேலாபசித ஸnhநிப: ◌⁴ ।
நாலமணிphரபா⁴ரmhேயா நீல⁴ஷண⁴த:॥ 88॥
நீலவrhே நீலph◌⁴ேவா iµNhட³மாலாவி⁴த: ।
iµNhட³shேதா²iµNhட³ஸnhShேடா iµNhட³மாலாத⁴ேரா நய:॥ 89॥
தி³kh³வாஸா விதி³தாகாேரா தி³க³mhப³ரவரphரத:³ ।
தி³க³mhப³ஶ ஆநnhதீ³ தி³kh³ப³nhத⁴ phயநnhத³ந:॥ 90॥
பிŋhக³லகஜேடா ’Shேடா ட³மவாத³நphய: ।
ேரணீகர: ேரஶாய: க²Th³க³th◌⁴’kh க²Th³க³பாலக:॥ 91॥
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ஶூலஹshதா மதŋhகா³பீ⁴ மாதŋhேகா³thஸவஸுnhத³ர: ।
அப⁴யŋhகர ஊrhவŋhேகா லŋhகாபதிrhவிநாயக:॥ 92॥
நேக³ஶேயா நேக³ஶாேநா நாக³மNhட³லமNh³த: ।
நாகா³காேரா நாக³தீ⁴ேஶா நாக³ஶாயீ நக³phய:॥ 93॥
க⁴ேடாthஸேவா க⁴டாகாேரா க⁴Nhடாவாth³ய விஶாரத:³ ।
கபாலபாணி ரmhேப³ஶ: கபாலாஶநஶாரத:³॥ 94॥
பth³மபாணி: கராலாshய shthேநthேரா நாக³வlhலப:◌⁴ ।
கிŋhகிணீஜாலஸmh’Shேடா ஜநாஶேயா ஜநநாயக:॥ 95॥
அபmh’thஹேரா மாயாேமாஹலவிநாஶக: ।
ஆக: கமலாநாத:² கமலாகாnhதவlhலப: ◌⁴ ॥ 96॥
ராjhயேதா³ ராஜராேஜேஶா ராஜவthஸத³ேஶாப⁴ந: ।
டா³கிநீநாயேகா நிthேயா நிthயத⁴rhமபராயண:॥ 97॥
டா³கிநீ’த³யjhஞாநீ டா³கிநீேத³ஹநாயக: ।
டா³கிநீphராணத:³th³த: ◌⁴ ரth³ேத⁴யசேதாவி: ◌⁴ ॥ 98॥
ேஹமphரேபா⁴ ேமஶாேநா மாநீphயத³rhஶந: ।
ேஹமேதா³ நrhமேதா³ மாநீ நாமேத⁴ேயா நகா³thமஜ:॥ 99॥
ைவNhேடா² வாஸுகிphராே வாஸுகீகNhட²⁴ஷண: ।
Nhட³ேஶா iµக²th◌⁴வmh மக²ராேஜா மேக²வர:॥ 100॥
மகா²காேரா மகா²தீ⁴ேஶா மக²மாவி⁴ஷண: ।
அmhபி³காவlhலேபா⁴ வாணீமதிrhவாணீவிஶாரத:³॥ 101॥
வாணீேஶா வசநphராே வசநshேதா² வநphய: ।
ேவலாதா⁴ேரா தி³ஶாேஶா தி³kh³பா⁴ேகா³ தி³கீ³வர:॥ 102॥
பphேயா ³ராராth◌⁴ேயா தா³th³rhயப⁴ஜநம: ।
தrhகதrhகphேயாऽதrhkhேயா விthதrhkhயshதrhகவlhலப:◌⁴ ॥ 103॥
தrhகth³த: ◌⁴ ஸுth³தா⁴thமா th³த⁴ேத³ேஹா kh³ரஹாஸந: ।
kh³ரஹக³rhேவா kh³ரேஹஶாேநா க³nhேதா⁴ க³nhதீ⁴விஶாரத:³॥ 104॥
மŋhக³ளmh மŋhக³ளாகாேரா மŋhக³ளவாth³யவாத³க: ।
மŋhக³ளீேஶா விமாநshேதா² விமாைநகஸுநாயக:॥ 105॥
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³ேத⁴ேஶா விவிதா⁴தீ⁴ேஶா ³த⁴வாேரா ³தா⁴கர: ।
³த⁴நாேதா² ³த⁴phேதா ³த⁴வnhth³ேயா ³தா⁴தி⁴ப:॥ 106॥
³த⁴th³ேதா⁴ ³த⁴phராே ³த⁴phேயா ³ேதா⁴³த: ◌⁴ ।
ேஸாம: ேஸாமஸமாகார: ேஸாமபா: ேஸாமநாயக:॥ 107॥
ேஸாமphரப: ◌⁴ ேஸாமth³ேதா⁴ மந:phராணphரயக: ।
காமக:³ காமஹா ெபௗ³th³த⁴ காமநாப²லேதா³ऽதி⁴ப:॥ 108॥
thேத³ேஶா த³ஶராthேஶா த³ஶாநநவிநாஶக: ।
லமே லஸmhப⁴rhதா லயஸŋhkh²ேயா மந:phய:॥ 109॥
விபா⁴வஸுrhநேவஶாேநா நாயேகா நக³ரphய: ।
நரகாnhதிrhநேலாthஸாேஹா நரேத³ேவாநலாkh’தி:॥ 110॥
நரபதிrhநேரஶாேநா நாராயே நேரவர: ।
அநிேலா மாேதா மாmhேஸா மாmhைஸகரஸேஸவித:॥ 111॥
மசிரமேரஶாேநா மாக³ேதா⁴ மக³த⁴phர: ◌⁴ ।
ஸுnhத³ேஸவேகா th³வா th³வாரேத³ஶநிவாந:॥ 112॥
ேத³வகீக³rhப⁴ஸஜாேதா ேத³வகீேஸவகீ ஹு: ।
ph³’ஹshபதி: கவி: ஶுkhர: ஶாரதா³ஸாத⁴நphய:॥ 113॥
ஶாரதா³ஸாத⁴கphராண: ஶரதீ³ேஸவேகாthஸுக: ।
ஶாரதா³ஸாத⁴கேரShேடா ம⁴பாநஸதா³ரதி:॥ 114॥
ேமாத³காதா³நஸmhphேதா ேமாத³காேமாத³ேமாதி³த: ।
ஆேமாதா³நnhத³ேநா நnhேதா³ நnhதி³ேகேஶா மேஹவர:॥ 115॥
நnhதி³phேயா நதீ³நாேதா² நதீ³தீரதshததா² ।
தபநshதாபநshதphதா தாபஹா தாபகாரக:॥ 116॥
பதŋhக³ேகா³iµேகா² ெகௗ³ரேகா³பாேலா ேகா³பவrhத⁴ந: ।
ேகா³பதிrhேகா³பஸmhஹrhதா ேகா³விnhைத³கphேயாऽதிக:³॥ 117॥
க³vhேயShேடா² க³ணரmhயச ³ணnh⁴rh³phய: ।
³ணjhேயா ³ேேபேதா ³ணவாth³ய³ேthஸவ:॥ 118॥
³ணீஸேகவேலா க³rhப:◌⁴ ஸுக³rhேபா⁴ க³rhப⁴ரக: ।
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கா³mhபீ⁴ரதா⁴ரேகா த⁴rhதா வித⁴rhதா த⁴rhமபாலக:॥ 119॥
ஜக³தீ³ேஶா ஜக³nhthேரா ஜக³jhஜாTh³யவிநாஶந: ।
ஜக³thகrhதா ஜக³th³தா⁴தா ஜக³jhவநவந:॥ 120॥
மாலதிShபஸmhphேதா மாலதீஸுேமாthஸவ: ।
மாலதீஸுமாகாேரா மாலதீஸுமphர: ◌⁴ ॥ 121॥
ரஸாலமஜரmhேயா ரஸாலக³nhத⁴ேஸவித: ।
ரஸாலமஜ ph³ேதா⁴ ரஸாலதவlhலப: ◌⁴ ॥ 122॥
ரஸாலபாத³பாேநா ரஸாலப²லஸுnhத³ர: ।
ரஸாலரஸஸnhShேடா ரஸாலரஸஸாலய:॥ 123॥
ேகதகீShபஸnhShட: ேகதகீக³rhப⁴ஸmhப⁴வ: ।
ேகதகீபthரஸŋhகாஶ: ேகதகீphராணநாஶக:॥ 124॥
க³rhதshேதா² க³rhதக³mhபீ⁴ேரா க³rhததீரநிவாந: ।
க³ணேஸvhேயா க³th◌⁴யோ க³ணராேஜா க³வய:॥ 125॥
ஆநnhத³ைப⁴ரேவா பீ⁴rhைப⁴ரேவேஶா rhப⁴க:³ ।
ஸுph³ரmhயைப⁴ரேவா நாமைப⁴ரேவா ⁴தபா⁴வந:॥ 126॥
ைப⁴ரவீதநேயா ேத³வீthர: பrhவதஸnhநிப: ◌⁴ ।

ப²லதி:
நாmhநாऽேநந ஸஹshேரண shthவா ப³கைப⁴ரவmh ॥ 127॥
லப⁴ேத யலாmh லmh ேத³வதாமபி ³rhலபா⁴mh ।
உபேத³ஶmh ³ேராrhலph³th◌⁴வா ேயாேக³nhth³ரமNhட³ ப⁴ேவth ॥ 128॥
தshnhேயாேக³ மேஹஶாநshஸrhவாth³தி⁴ மவாphiνயாth ।
லமாவrhதேயnhமnhth மnhthரராஜmh நேரவர:॥ 129॥
நிthயகrhமஸு th◌⁴யrhத²mh தthப²லmh லப⁴ேத th◌⁴வmh ।
shதவேமநmh பேட²nhமnhth பாட²யிthவா யதா²விதி⁴ ॥ 130॥
³rhலபா⁴mh லப⁴ேத th³தி⁴mh ஸrhவேத³வநமshkh’தாmh ।
ந phரகாயmh ச thராய ph◌⁴ரShேடஷு ந கதா³சந ॥ 131॥
அnhயதா²th³தி⁴ேராத: ◌⁴ shயாchசேரா வா ப⁴ேவth phய: ।
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shதவshயாshய phரஸாேத³ந ேத³வநாகமதிphய:॥ 132॥
ஸŋhkh³ராேம விஜேயchச²thnhமாதŋhகா³நிவ ேகஸ ।
ராஜாநmh வஶேயthஸth³ேயா ேத³வாநபி ஶமmh நேயth ॥ 133॥
கிமபரmh ப²லmh phராphய shதவராஜshய கth²யேத ।
யth³யnhமந ஸŋhகlhபshதவேமத³தீ³தmh ॥ 134॥
தthதthphராphேநாதி ேத³ேவஶ ப³கshய phரஸாத³த: ।
ஆபதா³mh  விநாஶாய காரணmh காnhத³rhலப⁴mh ॥ 135॥
ேத³வாஸுரரேண ேகா⁴ேர ேத³வாநாiµபகாரகmh ।
phரகாஶிதmh மயா நாத² தnhthேர ைப⁴ரவதீ³பேக ॥ 136॥
அththேரா லப⁴ேத ththராnh ஷNhமாேஸ ச நிரnhதரmh ।
ப²thவா பாட²யிthவாऽபி shதவராஜ மiνthதமmh ॥ 137॥
த³th³ேரா லப⁴ேத ல மா:phராphதிமதிசிரmh ।
கnhயாrhதீ²லப⁴ேத கnhயாmh ஸrhவபஸமnhவிதாmh ॥ 138॥
phரேதா³ேஷ ப³தா³ேந ச வஶேய த³கி²லmh ஜக³th ।
வேட வா பி³lhவேல வா ரmhபா⁴யாmh விபிேந வேந ॥ 139॥
ஜேப thஸததமாலய மnhthரராஜshய th³த⁴ேய ।
வrhணலmh ஜேபth³வாபி தி³ŋhமாthரmh  phரத³rhஶிதmh ॥ 140॥
ஜேயthதிலrhமாைஷrh³kh³ைத⁴rhமாைஸrhஜ²ைஷshததா² ।
kh◌⁴’தபkhகாnhநேதா வாபி vhயஜைந ரஸஸŋhல:॥ 141॥
ஜேயth³தா⁴ரேயth³வாபி shதவேமநmh ஸுஸாத⁴க: ।
பேட²th³வா பாட²ேயth³வாபி யதா²பி³தி⁴ ஸுரphேய ॥ 142॥
ஶthேதா ந ப⁴யmh ேதஷாmh நாkh³நிெசௗராshthரஜmh ப⁴யmh ।
jhவராதி³ஸmhப⁴வmh சாபி ஸthயmh ஸthயmh மேஹவ ॥ 143॥
ைப⁴ரவாராத⁴ேந ஶkhேதா ேயா ப⁴ேவthஸாத⁴க: phரேபா⁴ ।
ஸதா³ஶிவ:ஸவிjhேஞேயா ைப⁴ரேவேணதி பா⁴தmh ॥ 144॥
மth³ைப⁴ரவராஜேஸவநவிெதௗ⁴ ைவயாkh◌⁴ரமாேஸ³ஷ:

mhஸ: பசவிதா⁴ ப⁴வnhதி நவதா⁴ யShெடௗ மஹாth³த⁴ய: ।
ோணீபாலகிடேகாமணிŋhமாலாமைரrh⁴th³யேஶா
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ெமௗth³kh³யmhபாத³பேயாஜேயாrhநிவஹேத rhth◌⁴நிபயshchயதாmh ॥ 145॥
இதி ைப⁴ரவதnhthேர ேத³வீஹரஸmhவாேத³ப³கைப⁴ரவஸஹshரநாமshேதாthரmh
ஸmhrhணmh ॥
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