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ShridakShinamUrtisahasranamastotram 2

த³rhதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 2

க³ேணஶாய நம: ।
ஆதி³ேத³ேவா த³யாnh⁴ரகி²லாக³மேத³ஶிக: ।
த³rhதிரல: ஶிதாஸுரவிkhரம:॥ 1॥
ைகலாஸஶிக²ேராlhலா கமநீயநிஜாkh’தி: ।
வீராஸநஸமாேநா வீshதலஸthகர:॥ 2॥
அமாலாலஸthபாணிசிnhiµth³தகராmh³ஜ: ।
அபshமாேராபnhயshதஸvhயபாத³ஸேராஹ:॥ 3॥
சாசாகராகாரஜடாலாrhபிதசnhth³ரமா: ।
அrhத⁴சnhth³ராப⁴நிலபாரதிலேகாjhjhவல:॥ 4॥
கலஹrhண கrhnhதாயதேலாசந: ।
கrhணதி³vhேயாlhலஸth³தி³vhயமணிNhட³லமNh³த:॥ 5॥
வரவjhரஶிலாத³rhஶபபா⁴விகேபால: ◌⁴ ।
சாசாmhேபயShபாப⁴நாகாடரத:॥ 6॥
த³nhதாஸுேமாthkh’Shடேகாமலாத⁴ரபlhலவ: ।
iµkh³த⁴shதபபாகphரகாஶிதரதா³ŋhர:॥ 7॥
அநாகதஸாth³’யசி³கவிராத: ।
அநrhக⁴ரthநkh³ைரேவய விலஸthகmh³கnhத⁴ர:॥ 8॥
மாணிkhயகŋhகேlhலா கராmh³ஜவிராத: ।
iµkhதாஹாரலஸthŋhக³ விேலாரshகராத:॥ 9॥
ஆவrhதநாபி⁴ேராமாவthரயேதாத³ர: ।
விஶŋhகடகnhயshத வாசால மணிேமக²ல:॥ 10॥
கஹshேதாபேமேயாராத³rhேஶாjhjhவலஜாiνக: ।
கnhத³rhபணீjhஜŋhேகா⁴ ³lhேபாத³சிதர:॥ 11॥
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த³rhதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 2

மணிமர கிரண கிஜlhகிதபதா³mh³ஜ: ।
ஶாேlhட⁴மணிேரணீரmhயாŋhkh◌⁴நக²மNhட³ல:॥ 12॥
ஆபாத³கrhணகாiµkhத⁴ஷாஶதமேநாஹர: ।
ஸநகாதி³மஹாேயாகி³ஸமாராதி⁴தபா³க:॥ 13॥
யகிnhநரக³nhத⁴rhவshயமாநாthமைவப⁴வ: ।
ph³ரமாதி³ேத³வவிiνேதா ேயாக³மாயாநிேயாஜக:॥ 14॥
ஶிவேயாகீ³ ஶிவாநnhத:³ ஶிவப⁴khதிஸiµthதர: ।
ேவதா³nhதஸாரஸnhேதா³ஹ:ஸrhவஸthவாவலmhப³ந:॥ 15॥
வடலாரேயா வாkh³ மாnhேயா மலயஜphய: ।
ஸுக²ேதா³ வாசி²தாrhத²jhஞ: phரஸnhநவத³ேநண:॥ 16॥
கrhமஸா கrhமமா(யா)யீ ஸrhவகrhமப²லphரத:³ ।
jhஞாநதா³தா ஸதா³சார:ஸrhவபாபவிேமாசந:॥ 17॥
அநாத²நாேதா² ப⁴க³வாnh ஆதாமரபாத³ப: ।
வரphரத:³ phரகாஶாthமா ஸrhவ⁴தேத ரத:॥ 18॥
vhயாkh◌⁴ரசrhமாஸநாந:ஆதி³கrhதா மேஹவர: ।
ஸுவிkhரம:ஸrhவக³ேதா விஶிShடஜநவthஸல:॥ 19॥
சிnhதாேஶாகphரஶமேநா ஜக³தா³நnhத³ காரக: ।
ரமாnh ⁴வேநஶாேநா ேத³வாஸுர ஸுத:॥ 20॥
mh’thஜேயா vhேயாமேகஶ:ஷThthmhஶthதthவஸŋhkh³ரஹ: ।
அjhஞாதஸmhப⁴ேவா பி⁴ுரth³விதீேயா தி³க³mhப³ர:॥ 21॥
ஸமshதேத³வதாrhதி: ேஸாமஸூrhயாkh³நிேலாசந: ।
ஸrhவஸாmhராjhயநிே த⁴rhமமாrhக³phரவrhதக:॥ 22॥
விவாதி⁴க: பஶுபதி: பஶுபாஶவிேமாசக: ।
அShடrhதிrhதீ³phதrhதிrhநாேமாchசாரணiµkhதித:³॥ 23॥
ஸஹshராதி³thயஸŋhகாஶ:ஸதா³ேஷாட³ஶவாrhக: ।
தி³vhயேகஸமாiµkhேதா தி³vhயமாlhயாmhப³ராvh’த:॥ 24॥
அநrhக⁴ரthநஸmhrhே மlhகாஸுமphய: ।
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தphதசாகராகார: khth³த⁴தா³வாநலாkh’தி:॥ 25॥
நிரஜேநா நிrhவிகாேரா நிஜா(ரா)வாேஸா நிராkh’தி: ।
ஜக³th³³rhஜக³thகrhதா ஜக³தீ³ேஶா ஜக³thபதி:॥ 26॥
காமஹnhதா காமrhதி: கlhயாே vh’ஷவாஹந: ।
க³ŋhகா³த⁴ேரா மஹாேத³ேவா தீ³நப³nhத⁴விேமாசந:॥ 27॥
⁴rhஜ: க²Nhட³பரஶு:ஸth³³ே கி³ஜாஸக:² ।
அvhயேயா ⁴தேஸேநஶ: பாபkh◌⁴ந: Nhயதா³யக:॥ 28॥
உபேத³Shடா th³’ட⁴phரjhேஞா th³ேரா ேராக³விநாஶக: ।
நிthயாநnhேதா³ நிராதா⁴ேரா ஹேரா ேத³வஶிகா²மணி:॥ 29॥
phரணதாrhதிஹர: ேஸாம:ஸாnhth³ராநnhேதா³ மஹாமதி: ।
ஆச(ஐவ)rhயைவப⁴ேவா ேத³வ:ஸmhஸாராrhணவதாரக:॥ 30॥
யjhேஞேஶா ராஜராேஜேஶா ப⁴shமth³ராலாச²ந: ।
அநnhதshதாரக:shதா²iΝ:ஸrhவவிth³ேயவேரா ஹ:॥ 31॥
விவேபா விபா: phர:◌⁴ பvh’ேடா⁴ th³’ட: ◌⁴ ।
ப⁴vhேயா தாஷTh³வrhேகா³ மேஹாதா³ேராऽக⁴நாஶந:॥ 32॥
ஸுகீrhதிராதி³ேஷா ஜராமரணவrhத: ।
phரமாண⁴ேதா ³rhjhேஞய: Nhய: பரரஜய:॥ 33॥
³கேரா ³ணேரShட:²ஸchசிதா³நnhத³ விkh³ரஹ: ।
ஸுக²த:³ காரணmh கrhதா ப⁴வப³nhத⁴விேமாசக:॥ 34॥
அநிrhவிNhே ³ணkh³ரா நிShகலŋhக: கலŋhகஹா ।
ஷ: ஶாவேதா ேயாகீ³ vhயkhதாvhயkhத:ஸநாதந:॥ 35॥
சராசராthமா விவாthமா விவகrhமா தேமாऽப’th ।
⁴ஜŋhக³⁴ஷே ப⁴rhக³shதண: கலய:॥ 36॥
அணிமாதி³³ேேபேதா ேலாகவயவிதா⁴யக: ।
ேயாக³பThடத⁴ேரா iµkhேதா iµkhதாநாmh பரமா க³தி:॥ 37॥
³பத⁴ர:மாnh பரமாநnhத³ஸாக³ர: ।
ஸஹshரபா³ஹு:ஸrhேவஶ:ஸஹshராவயவாnhவித:॥ 38॥
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ஸஹshரrhதா⁴ ஸrhவாthமா ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
நிrhவிகlhேபா நிராபா⁴ஸ: ஶாnhத:ஸூம: பராthபர:॥ 39॥
ஸrhவாthமக:ஸrhவஸா நிshஸŋhேகா³ நிபth³ரவ: ।
நிrhேலப:ஸகலாth◌⁴ய: சிnhமயshதமஸ: பர:॥ 40॥
jhஞாநைவராkh³யஸmhபnhேநா ேயாகா³நnhத³மய: ஶிவ: ।
ஶாவைதவrhயஸmhrhே மஹாேயாகீ³வேரவர:॥ 41॥
ஸஹshரஶkhதிஸmhkhத: Nhயகாேயா ³ராஸத:³ ।
தாரகph³ரம ஸmhrhண: தபshவிஜநஸmhvh’த:॥ 42॥
விதீ⁴nhth³ராமரஸmhjhேயா jhேயாதிஷாmh jhேயாதிthதம: ।
நிரேரா நிராலmhப:³shவாthமாராேமா விகrhதந:॥ 43॥
நிரவth³ேயா நிராதŋhேகா பீ⁴ேமா பீ⁴மபராkhரம: ।
வீரப⁴th³ர: ராராதிrhஜலnhத⁴ரஶிேராஹர:॥ 44॥
அnhத⁴காஸுரஸmhஹrhதா ப⁴க³ேநthரபி⁴த³th³⁴த: ।
விவkh³ராேஸாऽத⁴rhமஶthrhph³ரமjhஞாைந(நnhைத³)கமnhதி³ர:॥ 45॥
அkh³ேரஸரshதீrhத²⁴த:தப⁴shமாவ³Nhட²ந: ।
அNhட²ேமதா: ◌⁴ கNhேடா²ைவNhட²பரமphய:॥ 46॥
லலாேடாjhjhவலேநthராph³ஜ: ஷாரகரேஶக²ர: ।
க³ஜாஸுரஶிரேச²thதா க³ŋhேகா³th³பா⁴தrhத⁴ஜ:॥ 47॥
கlhயாசலேகாத³Nhட:³ கமலாபதிஸாயக: ।
வாராmh ேஶவதி⁴ணீர:ஸேராஜாஸநஸாரதி:²॥ 48॥
thரயீரŋhக³ஸŋhkhராnhேதா வாஸுகிjhயாவிராத: ।
ரவீnh³சரசாத⁴ராரத²விராத:॥ 49॥
thரyhயnhதphரkh³ரேஹாதா³ர: உ³கNhடா²ரேவாjhjhவல: ।
உthதாநப⁴lhலவாமாட⁴ேயா லாவிததா³நவ:॥ 50॥
ஜா phரபசஜநிதவேநாபாயேநாthஸுக: ।
ஸmhஸாராrhணவஸmhமkh³ந ஸiµth³த⁴ரணபNh³த:॥ 51॥
மthதth³விரத³தி⁴khகாக³திைவப⁴வமஜுள: ।
மthதேகாகிலமா⁴rhய ரஸநிrhப⁴ரநிshவந:॥ 52॥
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ைகவlhேயாதி³தகlhேலாலலாதாNhட³வபNh³த: ।
விShiΝrhShiΝrhவாஸுேத³வ: phரப⁴விShiΝ: ராதந:॥ 53॥
வrhதி⁴ShiΝrhவரேதா³ைவth³ேயா ஹrhநாராயேऽchத: ।
அjhஞாநவநதா³வாkh³நி: phரjhஞாphராஸாத³⁴பதி:॥ 54॥
ஸrhவ⁴தஸrhவாŋhக:³ கrhேராjhjhவதாkh’தி: ।
அநாதி³மth◌⁴யநித⁴ேநா கி³ேஶா கி³ஜாபதி:॥ 55॥
வீதராேகா³ விநீதாthமா தபshவீ ⁴தபா⁴வந: ।
ேத³வாஸுர³rhth◌⁴ேயேயா(ேத³ேவா) ேத³வாஸுரநமshkh’தி:॥ 56॥
ேத³வாதி³ேத³ேவா ேத³வrhrhேத³வாஸுரவரphரத:³ ।
ஸrhவேத³வமேயாऽசிnhthேயா ேத³வதாthமாऽऽthமஸmhப⁴வ:॥ 57॥
நிrhேலேபா நிShphரபசாthமா நிrhvhயkh³ேரா விkh◌⁴நநாஶந: ।
ஏகjhேயாதிrhநிராநnhேதா³ vhயாphதrhதிநால:॥ 58॥
நிரவth³ேயா ப³ஹு(ேதா⁴)பாேயா விth³யாராஶிரkh’thம: ।
நிthயாநnhத:³ஸுராth◌⁴யோ நிshஸŋhகlhேபா நிரஜந:॥ 59॥
நிராதŋhேகா நிராகாேரா நிShphரபேசா நிராமய: ।
விth³யாத⁴ேரா வியthேகேஶா மாrhகNhட³ெயௗவந: phர: ◌⁴ ॥ 60॥
ைப⁴ரேவா ைப⁴ரவீநாத:² காமத:³ கமலாஸந: ।
ேவத³ேவth³ய:ஸுராநnhேதா³லஸjhjhேயாதி: phரபா⁴கர:॥ 61॥
டா³மணி:ஸுராதீ⁴ேஶா யேக³ேயா ஹphய: ।
நிrhேலேபா நீதிமாnh ஸூth ஹாலாஹலஸுnhத³ர:॥ 62॥
த⁴rhமரோ மஹாராஜ: கி வnhதி³ேதா ³ஹ: ।
மாத⁴ேவா யாநீநாத:² ஶmhப³ர: ஶmhப³phய:॥ 63॥
ஸŋhகீ³தேவthதா ேலாகjhஞ: ஶாnhத: கலஶஸmhப⁴வ: ।
ப³மNhேயா வரேதா³ நிthய: ஶூ ³பேரா ஹர:॥ 64॥
மாrhதாNhட:³ Nhட³கா: கrhமjhேஞா ேலாகநாயக: ।
thவிkhரேமா iµnhதா³rhchேயா ைவth³யநாத:² ரnhத³ர:॥ 65॥
பா⁴ஷாவிேநா பா⁴ஷாjhேஞா விkh◌⁴ேநேஶா விkh◌⁴நநாஶந: ।
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கிnhநேரேஶா ph³’ஹth³பா⁴iν:நிவாஸ: கபாலph◌⁴’th ॥ 66॥
விஜயீ ⁴தவாஹச பீ⁴மேஸேநா தி³வாகர: ।
பி³lhவphேயா வShேட²ஶ:ஸrhவமாrhக³phரவrhதக:॥ 67॥
ஓஷதீ⁴ேஶா வாமேத³ேவா ேகா³விnhேதா³ நீலேலாத: ।
ஷட³rhத⁴நயந:மாnh மஹாேத³ேவா vh’ஷth◌⁴வஜ:॥ 68॥
கrhரவீகாேலால: கrhரவரசrhசித: ।
அvhயாஜகணrhதிshthயாக³ராஜ:பாகர:॥ 69॥
ஆசrhயவிkh³ரஹ:ஸூம:th³ேத⁴ஶ:shவrhணைப⁴ரவ: ।
ேத³வராஜ: kh’பாnh⁴ரth³வேயாऽதவிkhரம:॥ 70॥
நிrhேப⁴ேதா³ நிthயஸthவshேதா² நிrhேயாக³ேம ஆthமவாnh ।
நிரபாேயா நிராஸŋhேகா³ நி:ஶph³ேதா³ நிபாதி⁴க:॥ 71॥
ப⁴வ:ஸrhேவவர:shவா ப⁴வபீ⁴திவிப⁴ஜந: ।
தா³th³rhயth’ணடாkh³நி: தா³தாஸுரஸnhததி:॥ 72॥
iµkhதிேதா³iµதி³த:ph³ேஜா தா⁴rhேகா ப⁴khதவthஸல: ।
அph◌⁴யாஸாதிஶயjhேஞயசnhth³ரெமௗ: கலாத⁴ர:॥ 73॥
மஹாப³ேலா மஹாவீrhேயா வி: ◌⁴ஶ: ஶுப⁴phரத:³ (phய:) ।
th³த:◌⁴ராணேஷா ரணமNhட³லைப⁴ரவ:॥ 74॥
ஸth³ேயாஜாேதா வடாரNhயவா ஷவlhலப:◌⁴ ।
ஹேகேஶா மஹாthராதா நீலkh³வ:ஸுமŋhக³ள:॥ 75॥
ரNhயபா³ஹுshதிkh³மாmhஶு: காேமஶ: ேஸாமவிkh³ரஹ: ।
ஸrhவாthமா ஸrhவஸthகrhதா தாNhட³ேவா iµNhட³மாக:॥ 76॥
அkh³ரக³Nhய:ஸுக³mhபீ⁴ேரா ேத³ஶிேகா ைவதி³ேகாthதம: ।
phரஸnhநேத³ேவா வாகீ³ஶ: சிnhதாதிரபா⁴shகர:॥ 77॥
ெகௗ³பதிshŋhக³ெமௗ: ம⁴ராேஜா மஹாகவி: ।
த⁴ர:ஸrhவth³ேத⁴ேஶா விவநாேதா² த³யாநிதி: ◌⁴ ॥ 78॥
அnhதrhiµேகா² ப³rhth³’Sh:th³த⁴ேவேஷா மேநாஹர: ।
kh’thதிவாஸா: kh’பாnh⁴rhமnhthரth³ேதா⁴ மதிphரத:³॥ 79॥
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மேஹாthkh’Shட: Nhயகேரா ஜக³thஸா ஸதா³ஶிவ: ।
மஹாkhரrhமஹாயjhவா விவகrhமா தேபாநிதி: ◌⁴ ॥ 80॥
ச²nhேதா³மேயா மஹாjhஞாநீ ஸrhவjhேஞா ேத³வவnhதி³த: ।
ஸாrhவெபௗ⁴ம:ஸதா³நnhத:³ கmh’தவாதி: ◌⁴ ॥ 81 । ।
காலகால: கth◌⁴வmh ஜராமரணநாஶக: ।
ஶிதிகNhட²சிதா³நnhேதா³ ேயாகி³நீக³ணேஸவித:॥ 82॥
சNh³ஶ:ஸுக²ஸmhேவth³ய: Nhயேலாேகா தி³வshபதி: ।
shதா²யீ ஸகலதththவாthமா ஸதா³ ேஸவகவrhத⁴க:॥ 83॥
ேராதாவ:மாபீ தphதசாகரphரப: ◌⁴ ।
thயmhப³ேகா வரசி: ேத³வேத³வசrh⁴ஜ:॥ 84॥
விவmhப⁴ேரா விசிthராŋhேகா³ விதா⁴தா ரநாஶ(ஶாஸ)ந: ।
ஸுph³ரமNhேயா ஜக³thshவா ேலாதா: ஶிேவாthதம:॥ 85॥
நthரமாlhயாப⁴ரே ப⁴க³வாnh தமஸ: பர: ।
விதி⁴கrhதா விதா⁴நjhஞ: phரதா⁴நேஷவர:॥ 86॥
சிnhதாமணி:ஸுர³rhth◌⁴ேயேயா நீராஜநphய: ।
ேகா³விnhேதா³ ராஜராேஜேஶா ப³ஹுShபாrhசநphய:॥ 87॥
ஸrhவாநnhேதா³ த³யாபீ ைஶலஜாஸுமேநாஹர: ।
ஸுவிkhரம:ஸrhவக³ேதா ேஹஸாத⁴நவrhத:॥ 88॥
vh’ஷாŋhேகா ரமணீயாŋhக:³ஸthகrhதா ஸாமபாரக:³ ।
சிnhதாேஶாகphரஶமந:ஸrhவவிth³யாவிஶாரத:³॥ 89॥
ப⁴khதவிjhஞphதிஸnhதா⁴தா வkhதா கி³வராkh’தி: ।
jhஞாநphரேதா³ மேநாவாஸ: ேmhேயா ேமாஹவிநாஶந:॥ 90॥
ஸுேராthதமசிthரபா⁴iν:ஸதா³ைவப⁴வதthபர: ।
ஸு’த³kh³ேரஸர:th³ேதா⁴ jhஞாநiµth³ேரா க³தி⁴ப:॥ 91॥
அமரசrhமவஸேநா வாசி²தாrhத²ப²லphரத:³ ।
அஸமாேநாऽnhதரேதா ேத³வmhஹாஸநாதி⁴ப:॥ 92॥
விவாத³ஹnhதா ஸrhவாthமா கால: காலவிவrhத: ।
விவாதீேதா விவகrhதா விேவேஶா விவகாரண:॥ 93॥

dakShiNAmUrtisahasranAmastotra2.pdf 7



த³rhதிஸஹshரநாமshேதாthரmh 2

ேயாகி³th◌⁴ேயேயா ேயாக³நிShேடா² ேயாகா³thமா ேயாக³விthதம: ।
ஓŋhகாரேபா ப⁴க³வாnh பி³nh³நாத³மய: ஶிவ:॥ 94॥
சrhiµகா²தி³ஸmhshthயசrhவrhக³ப²லphரத:³ ।
ஸஹயாசல³ஹாவா ஸாாnhேமாரஸாkh’தி:॥ 95॥
த³ாth◌⁴வரஸiµchேச²thதா பபாதவிவrhத: ।
ஓŋhகாரவாசக: ஶmh:◌⁴ ஶŋhகர: ஶஶிஶீதல:॥ 96॥
பŋhகஜாஸநஸmhேஸvhய: கிŋhகராமரவthஸல: ।
நதெதௗ³rhபா⁴kh³யலாkh³நி: kh’தெகௗகவிph◌⁴ரம:॥ 97॥
thேலாகேமாஹந:மாnh thNhTh³ராŋhகிதமshதக: ।
khெரௗசஜநக:மth³க³ணநாத²ஸுதாnhவித:॥ 98॥
அth³⁴ேதாऽநnhதவரேதா³ऽபchேச²th³யாthமைவப⁴வ: ।
இShடாrhதphய: ஶrhவ ஏகவீரphயmhவத:³॥ 99॥
ஊஹாேபாஹவிநிrhiµkhத ஓŋhகாேரவரத: ।
கலாநிதி:◌⁴ கீrhதிநாத:² காேமஶீ’த³யŋhக³ம:॥ 100॥
காேமவர: காமேபா க³ணநாத²ஸேஹாத³ர: ।
கா³ேடா⁴ க³க³நக³mhபீ⁴ேரா ேகா³பாேலா ேகா³சேரா ³:॥ 101॥
க³ேணேஶா கா³யேகா ேகா³phதா கா³பthயக³ணphய: ।
க⁴Nhடாநிநாத³சிர: கrhணலjhஜாவிப⁴ஜந:॥ 102॥
ேகஶவ: ேகவல: காnhதசkhரபாணிசராசர: ।
க⁴நாக⁴ேநா ேகா⁴ஷkhதசNh³’த³யநnhத³ந:॥ 103॥
சிthராrhபிதசிthரமய: சிnhதிதாrhத²phரதா³யக: ।
ச²th³மசா ச²th³மக³தி: சிதா³பா⁴ஸசிதா³thமக:॥ 104॥
ச²nhேதா³மயச²thரபதி: ச²nhத:³ஶாshthரவிஶாரத:³ ।
வேநா வநாதா⁴ேரா jhேயாதி:ஶாshthரவிஶாரத:³॥ 105॥
jhேயாதிrhjhேயாthshநாமேயா ேஜதா தவரதா³யக: ।
ஜநாக⁴நாஶேநா ேவா வேதா³ வெநௗஷத⁴mh ॥ 106॥
ஜராஹேரா ஜாTh³யஹேரா jhேயாthshநாஜாலphரவrhதக: ।
jhஞாேநவேரா jhஞாநக³mhேயா jhஞாநமாrhக³பராயண:॥ 107॥
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தshத²shதமth◌⁴யshேதா² டா³மஶkhதிரஜக: ।
தாரகshதாரதmhயாthமா பshதrhபணகாரக:॥ 108॥
ஷாராசலமth◌⁴யshத²shஷாரகர⁴ஷண: ।
thஸுக³nhத⁴shthrhதிச thiµக²shthகth³த⁴ர:॥ 109॥
thேலாகீiµth³கா⁴ஷ: thகாலjhஞshthரயீமய: ।
தththவபshதshதா²யீ தnhthவாத³நதthபர:॥ 110॥
அth³⁴தாநnhதஸŋhkh³ராேமா ட⁴khகாவாத³நதthபர: (ெகௗக:) ।
ShடshShமய:shேதாthரபாட²ேகாऽதி(காதி)phயshதவ:॥ 111॥
தீrhத²phயshதீrhத²ரத: தீrhதா²டநபராயண: ।
ைதலதீ³பphயshைதலபkhகாnhநphதமாநஸ:॥ 112॥
ைதலாபி⁴ேஷகஸnhShடshதிலசrhவணதthபர: ।
தீ³நாrhதி’th³தீ³நப³nh⁴rhதீ³நநாேதா² த³யாபர:॥ 113॥
த³iνஜாrh:³க²ஹnhதா ³Shட⁴தநிஷூத³ந: ।
தீ³ேநாதா³யேகா தா³nhேதா தீ³phதிமாnhதி³vhயேலாசந:॥ 114॥
ேத³தீ³phயமாேநா ³rhjhேஞேயா தீ³நஸmhமாநேதாத: ।
த³phேரமஸnhShேடா தா³th³rhயப³ட³பா³நல:॥ 115॥
த⁴rhேமா த⁴rhமphரேதா³ th◌⁴ேயேயா தீ⁴மாnhைத⁴rhயவி⁴த: ।
நாநாபத⁴ேரா நmhேரா நதீ³நஸmhத:॥ 116॥
நடphேயா நாThயகேரா நாமாநஸேமாஹந: ।
நாரேதா³ நாமரேதா நாநாமnhthரரஹshயவிth ॥ 117॥
பதி: பாதிthயஸmhஹrhதா பரவிth³யாவிகrhஷக: ।
ராணஷ: Nhய: பth³யக³th³யphரதா³யக:॥ 118॥
பாrhவதீரமண: rhண: ராக³மஸூசக: ।
பஶூபஹாரரக: thரத:³ thரத:॥ 119॥
ph³ரமாNhட³ேப⁴த³ேநா ph³ரமjhஞாநீ ph³ராமணபாலக: ।
⁴தாth◌⁴யோ ⁴தபதிrh⁴தபீ⁴திநிவாரண:॥ 120॥
ப⁴th³ராகாேரா பீ⁴மக³rhேபா⁴ பீ⁴மஸŋhkh³ராமேலாப: ।
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ப⁴shம⁴ேஷா ப⁴shமஸmhshேதா²ைப⁴யகrhமபராயண:॥ 121॥
பா⁴iν⁴ேஷா பா⁴iνேபா ப⁴வாநீphதிதா³யக: ।
ப⁴வphேயா பா⁴வரேதா பா⁴வாபா⁴வவிவrhத:॥ 122॥
ph◌⁴ராShiΝ(rh)வஸnhShேடா ப⁴Thடாேரா ப⁴th³ரவாஹந: ।
ப⁴th³ரேதா³ ph◌⁴ராnhதிரேதா பீ⁴மசNh³பதிrhமஹாnh ॥ 123॥
யஜுrhேவத³phேயா யா யமஸmhயமஸmhத: ।
ராமjhேயா ராமநாேதா² ரthநேதா³ ரthநஹாரக:॥ 124॥
ராjhயேதா³ ராமவரேதா³ ரஜேகா ரதிமாrhக³th◌⁴’th ।
ராமாநnhத³மேயா ரmhேயா ராஜராேஜவேரா ரஸ:॥ 125॥
ரthநமnhதி³ரமth◌⁴யshேதா² ரthநஜாபராயண: ।
ரthநாகாேரா லேணேஶா லயேதா³லயலண:॥ 126॥
ேலாலாநாயேகா ேலாபீ⁴ லமnhthரஜபphய: ।
லmhபி³காமாrhக³நிரேதா லயேகாThயNhட³நாயக:॥ 127॥
விth³யாphரேதா³ வீதிேஹாதா வீரவிth³யாவிகrhஷக: ।
வாராபாலேகா வnhேயா வநவா வநphய:॥ 128॥
வேநசேரா வநசர: ஶkhதிjhய: ஶிகி²phய: ।
ஶரchசnhth³ரநிப: ◌⁴ ஶாnhத: ஶkhத:ஸmhஶயவrhத:॥ 129॥
ஶாபாiνkh³ரஹத:³ ஶŋhக²phய: ஶthநிஷூத³ந: ।
ஷThkh’thதிகாஸுஸmhjhய:ஷThஶாshthராrhத²ரஹshயவிth ॥ 130॥
ஸுப⁴க:³ஸrhவthெஸௗmhய:th³த⁴மாrhக³phரவrhதக: ।
ஸஹஜாநnhத³த:³ ேஸாம:ஸrhவஶாshthர ரஹshயவிth ॥ 131॥
ஸrhவthஸrhவவிthஸா: ◌⁴ ஸrhவத⁴rhம ஸமnhவித: ।
ஸrhவாth◌⁴ய:ஸrhவேத³ேவா மஹrhrhேமாஹநாshthரவிth ॥ 132 । ।
ேமŋhகர: ேthரபால:யேராக³யŋhகர: ।
நி:மமமா நிthேயா லாவிkh³ரஹபth◌⁴’th ॥ 133 । ।
சnhத³நth³ரவதி³kh³தா⁴ŋhக:³ சாmhேபயஸுமphய: ।
ஸமshதப⁴khதஸுக²த:³ பரமாiΝrhமஹாநத:³॥ 134 । ।
ஆகாஶேகா³ ³Shphரத⁴rhஷ: கபில: காலகnhத⁴ர: ।
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கrhெகௗ³ர:ஶல:ஸthயஸnhேதா⁴ ேதnhth³ய:॥ 135 । ।
ஶாவைதவrhயவிப⁴வ: Shகர:ஸுஸமாத: ।
மஹrh: பNh³ேதா ph³ரமேயாநி:ஸrhேவாthதேமாthதம:॥ 136 । ।
⁴பா⁴ராrhதிஸmhஹrhதா ஷ³rhரேதா mh’ட:³ ।
thவிShடேபவர:ஸrhவ’த³யாmh³ஜமth◌⁴யக:³॥ 137 । ।
ஸஹshரத³லபth³மshத:²ஸrhவவrhேபேஶாபி⁴த: ।
Nhயrhதி: Nhயலph◌⁴ய: Nhயரவணகீrhதந:॥ 138 । ।
ஸூrhயமNhட³லமth◌⁴யshத²சnhth³ரமNhட³லமth◌⁴யக:³ ।
ஸth³ப⁴khதth◌⁴யாநநிக³ல: ஶரக³தபாலக:॥ 139 । ।
ேவதாதபthரசிர: ேவதசாமரவீத: ।
ஸrhவாவயஸmhrhண:ஸrhவலணலத:॥ 140 । ।
ஸrhவமŋhக³ளாமாŋhக³lhய:ஸrhவகாரணகாரணmh ।
ஆேமாத³ேமாத³ஜநக:ஸrhபராேஜாthதயக:॥ 141 । ।
கபா ேகா³விnhத³th³த: ◌⁴ காnhதிஸmhவதாநந: ।
ஸrhவஸth³³ஸmhேஸvhேயா தி³vhயசnhத³நசrhசித:॥ 142 । ।
விலாநீkh’ேதாlhலாஸ:இchசா²ஶkhதிநிேஷவித: ।
அநnhேதாऽநnhதஸுக²ேதா³ நnhத³ந:நிேகதந:॥ 143॥
அmh’தாph³தி⁴kh’தாவாேஸா (ேதாlhலா) நிthயkhnhேநா நிராமய: ।
அநபாேயாऽநnhதth³’Sh:அphரேமேயாऽஜேராऽமர:॥ 144॥
அநாமேயாऽphரதிஹதசாऽphரதrhkhேயாऽmh’ேதாऽர: ।
அேமாக⁴th³தி⁴ராதா⁴ர ஆதா⁴ராேத⁴யவrhத:॥ 145॥
ஈஷthரயநிrhiµkhத ஈஹாமாthரவிவrhத: ।
’kh³யஜு:ஸாமநயந ’th³தி⁴th³தி⁴ஸmh’th³தி⁴த:³॥ 146॥
ஔதா³rhயநிதி⁴ராrhண ஐகாiµShகphரத:³ ।
ஶுth³த⁴ஸnhமாthரஸmhவிthதாshவபஸு(iµ)க²விkh³ரஹ:॥ 147॥
த³rhஶநphரத²மாபா⁴ேஸா ³Shடத³rhஶநவrhத: ।
அkh³ரக³Nhேயாऽசிnhthயப: ககlhமஷநாஶந:॥ 148॥
விமrhஶேபா விமேலா நிthயth’phேதா நிராரய: ।
நிthயஶுth³ேதா⁴ நிthய³th³ேதா⁴ நிthயiµkhேதா நிராvh’த:॥ 149॥
ைமthrhயாதி³வாஸநாலph◌⁴ேயா மஹாphரலயஸmhshதி²த: ।
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மஹாைகலாஸநிலய: phரjhஞாநக⁴நவிkh³ரஹ:॥ 150॥
மth³vhயாkh◌⁴ரராவாேஸா ⁴khதிiµkhதிப²லphரத:³ ।
ஜக³th³ேயாநிrhஜக³thஸா ஜக³தீ³ேஶா ஜக³nhமய:॥ 151॥
ஜேபா ஜபபேரா ஜphேயா விth³யாmhஹாஸநphர: ◌⁴ ।
தththவாநாmh phரkh’திshதththவmh தththவmhபத³நிபித:॥ 152॥
தி³khகாலாkh³nhயநவchசி²nhந:ஸஹஜாநnhத³ஸாக³ர: ।
phரkh’தி: phராkh’தாதீத: phரjhஞாைநகரஸாkh’தி:॥ 153॥
நி:ஶŋhகமதி³ரshத:² ேசthயேசதநசிnhதக: ।
தாரகாnhதரஸmhshதா²நshதாரகshதாரகாnhதக:॥ 154॥
th◌⁴யாைநகphரகேடா th◌⁴ேயேயா th◌⁴யாநmh (நீ) th◌⁴யாநவி⁴ஷண: ।
பரmh vhேயாம பரmh தா⁴ம பரமாiΝ: பரmh பத³mh ॥ 155॥
rhநnhத:³ஸதா³நnhேதா³ நாத³மth◌⁴யphரதிSh²த: ।
phரமாவிபrhயயா(ணphரthயயா)தீத: phரணதாjhஞாநநாஶக:॥ 156॥
பா³rhசிதாŋhkh◌⁴rhப³ஹுேதா³ பா³லேகஹல: ।
ph³’ஹthதேமா ph³ரமபேதா³ ph³ரமவிth³ph³ரமவிthphய:॥ 157॥
ph◌⁴ேபத³thதலேகா ph◌⁴மth◌⁴யth◌⁴யாநலத: ।
யஶshகேரா ரthநக³rhேபா⁴ மஹாராjhயஸுக² phரத:³॥ 158॥
ஶph³த³ph³ரம ஶமphராphேயா லாப⁴kh’lhேலாகவித: ।
ஶாshதா ஶிகா²kh³ரநிலய: ஶரNhேயா யாஜகphய:॥ 159॥
ஸmhஸாரேவth³ய:ஸrhவjhஞ:ஸrhவேப⁴ஷஜேப⁴ஷஜmh ।
மேநாவாசாபி⁴ரkh³ராய: பசேகாஶவிலண:॥ 160॥
அவshதா²thரயநிrhiµkhதshthவkhshத:²ஸா யக: ।
பச⁴தாதி³³ரshத:² phரthயேக³கரேஸாऽvhயய:॥ 161॥
ஷThசkhராnhத:kh’ேதாlhலாஸ:ஷTh³விகாரவிவrhத: ।
விjhஞாநக⁴நஸmhrhே வீவாத³நதthபர:॥ 162॥
நீஹாராகாரெகௗ³ராŋhேகா³ மஹாலாவNhயவாதி:◌⁴ ।
பராபி⁴சாரஶமந:ஷட³th◌⁴ேவாப ஸmhshதி²த:॥ 163॥
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ஸுஷுmhநாமாrhக³ஸசா பி³ஸதnhநிபா⁴kh’தி: ।
பிநாகீ ŋhக³ப:மŋhக³ளாவயேவாjhjhவல:॥ 164॥
ேthராதி⁴ப:ஸுஸmhேவth³ய:phரேதா³ விப⁴வphரத:³ ।
ஸrhவவயகர:ஸrhவேதாஷக: thரெபௗthத:³ ।
ஆthமநாத²shதீrhத²நாத:²ஸphத(phதி)நாத:²ஸதா³ஶிவ:॥ 165॥
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