
vAyu stuti, praising hari (trivikrama paNDita)

வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

Document Information

Text title : vAyu stuti

File name : vAyu_stuti.itx

Category : vishhnu, vishnu_misc, stotra, vishnu

Location : doc_vishhnu

Author : Trivikrama PaNDita

Transliterated by : H. P. Raghunandan, Shrisha Rao shrao at dvaita.org

Proofread by : H. P. Raghunandan, Shrisha Rao shrao at dvaita.org

Latest update : May 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

May 28, 2021

sanskritdocuments.org



vAyu stuti, praising hari (trivikrama paNDita)

வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

॥ ஹவாshதி: ॥
॥ அத²நக²shதி: ॥
பாnhthவshமாnh ஹூதைவ ப³லவnhமாதŋhக³ மாth³யth³க⁴டா

mhேபா⁴chசாth³ விபாடநாதி⁴கப phரthேயக வjhராயிதா: ।
மthகNh²ரவாshய phரதத ஸுநக²ரா தா³தாராதி³ர

phரth³th◌⁴வshதth◌⁴வாnhத ஶாnhத phரவிதத மநஸா பா⁴விதாநாகிvh’nhைத:³ ॥ 1॥
பா⁴விதா ⁴பா⁴ைக:³

லகாnhத ஸமnhதேதாऽபிகலயnh ைநேவஶிshேத ஸமmh
பயாmhthதம வsh ³ரதரேதாபாshதmh ரேஸாேயாऽShடம: ।

யth³ேராேஶாthகர த³ ேநthர ல phராnhேதாthதி²தாkh³நி sh²ரth
க²th³ேயாேதாபம விsh²ŋhக³ப⁴தா ph³ரேமஶஶkhேராthகரா: ॥ 2॥
இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhயவிரசிதா
nh’mhஹநக²shதி:ஸmhrh ।

॥ அத²ஹவாshதி: ॥
மth³விShNhவŋhkh◌⁴ நிShடா²அதி³ண³தம மதா³நnhத³தீrhத²
thைரேலாkhயாசாrhய பாேதா³jhjhவல ஜலஜலஸth பாmhஸேவாऽshமாnhநnh ।

வாசாmhயthரphரேணthth⁴வநமதா ஶாரதா³ ஶாரேத³nh:³

jhேயாthshநாப⁴th³ரshத த⁴வளிதகபா⁴phேரமபா⁴ரmhப³பா⁴ர ॥ 1॥
உthகNhடா²Nhட²ேகாலாஹலஜவவிதி³தாஜshரேஸவாiνvh’th³த⁴

phராjhஞாthமjhஞாந ⁴தாnhத⁴தமஸஸுமேநா ெமௗரthநாவளீநாmh ।
ப⁴khthth³ேரகாவகா³ட⁴ phரக⁴டநஸக⁴டாthகார ஸŋhkh◌⁴’Shயமாண

phராnhதphராkh³rhயாŋhkh◌⁴ பீேடா²thதி²த கநகரஜ: பிஜராரதாஶா: ॥ 2॥
ஜnhமாதி⁴vhயாth◌⁴பாதி⁴phரதிஹதிவிரஹphராபகாmh ³நாmh

அkh³rhயாmh அrhபகாmh சிரiµதி³தசிதா³நnhத³ஸnhேதா³ஹதா³நாmh ।
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

ஏேதஷாேமஶேதா³ஷ phரiµதமநஸாmh th³ேவmh ³ஷகாmh
ைத³thயாநாமாrhதி²மnhேத⁴ தம வித³த⁴தாmh ஸmhshதேவநாsh ஶkhத: ॥ 3॥

அshயாவிShகrhகாமmh கமலகேஷऽshnhஜேநjhஞாநமாrhக³mh
வnhth³யmh சnhth³ேரnhth³ரth³ர th³மணிப²ணிவேயா: நாயகth³ையஹாth³ய ।

மth◌⁴வாkh²யmh மnhthரth³த⁴mh கிiµதkh’தவேதா மாதshயாவதாரmh
பாதாரmh பாரேமShThயmh பத³மபவிபத:³ phராphராபnhந mhஸாmh ॥ 4॥

உth³யth³விth³thphரசNhடா³mh நிஜசி நிகரvhயாphத ேலாகாவகாேஶா
பி³ph◌⁴ரth³பீ⁴ேமா ⁴ேஜேயாऽph◌⁴தி³த தி³நகராபா⁴ŋhக³தா³Th◌⁴ய phரகாNhேட³ ।

வீrhேயாth³தா⁴rhயாmh க³தா³kh³rhயாமயஹ ஸுமதிmhவாேத³ேவாவித³th◌⁴யாth
அth◌⁴யாthமjhஞாநேநதா யதிவரமேதா ⁴⁴ஷாமrhணிேம ॥ 5॥

ஸmhஸாேராthதாபநிthேயாபஶமத³ஸத³ய shேநஹஹாஸாmh³ர
phேராth³யth³விth³யாவநth³ய th³திமணிகிரண ேரணிஸmhதாஶ: ।

வthஸாŋhகாதி⁴ வாேஸாசித தரஸரலமதா³நnhத³தீrhத²
ராmhேபா⁴தி⁴rhவிபி⁴nhth³யாth³ப⁴வத³நபி⁴மதmh⁴ேம⁴தி ேஹ: ॥ 6॥

rhத⁴nhேயேஷாऽnhஜrhேம th³’ட⁴தரஹேத ப³th◌⁴யேத ப³nhத⁴பாஶ
ேthேரதா⁴thேர ஸுகா²நாmh ப⁴ஜதி ⁴வி ப⁴விShயth³விதா⁴thேர th³ப⁴rhthேர ।

அthயnhதmh ஸnhததmh thவmh phரதி³ஶ பத³ேக³ஹnhத ஸnhதாப பா⁴ஜாmh
அshமாகmh ப⁴khதிேமகாmh ப⁴க³வத உதேத மாத⁴வshயாத² வாேயா: ॥ 7॥

ஸாph◌⁴ேராShபீ⁴ஶு ஶுph◌⁴ரphரப⁴மப⁴யநேபா⁴ ⁴⁴ph◌⁴’th³வி⁴தி:
ph◌⁴ராShiΝrh⁴rh’⁴mh ப⁴வநமபி விேபா⁴ऽேப⁴தி³ப³ph◌⁴ேரப³⁴ேவ ।

ேயநph◌⁴ேராவிph◌⁴ரமshேத ph◌⁴ரமயஸுph◌⁴’ஶmh ப³ph◌⁴வth³³rhph◌⁴’தாஶாnh
ph◌⁴ராnhதிrhேப⁴தா³வ பா⁴ஸshthவிதிப⁴யமபி⁴ ேபா⁴rh⁴யேதாமாயிபி⁴ூnh ॥ 8॥

ேயऽiµmhபா⁴வmhப⁴ஜnhேத ஸுரiµக²ஸுஜநாராதி⁴தmh ேத th’தீயmh
பா⁴ஸnhேத பா⁴ஸுைரshேத ஸஹசரசைதசாமைரசாேவஶா: ।

ைவNhேட² கNhட²லkh³ந shதி²ரஶுசி விலஸthகாnhதி தாNhயலா
லாவNhயா rhணகாnhதா சப⁴ரஸுலபா⁴ேலஷஸmhேமாத³ஸாnhth³ரா: ॥ 9॥

ஆநnhதா³nhமnhத³மnhதா³ த³த³தி  மத:nhத³மnhதா³ரநnhth³யாவrhதா
ऽேமாதா³nh த³தா⁴நாmh mh’³பத³iµதி³ேதாth³கீ³தைக:ஸுnhத³mh ।

vh’nhைத³ராவnhth³ய iµkhேதnhth³வம³ மத³நாnhth³ர ேத³ேவnhth³ரேஸvhேய
ெமௗnhேத³ மnhத³ேரऽshnhநவிரதiµத³யnhேமாதி³நாmh ேத³வ ேத³வ ॥ 10॥
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

உthதphதாththகடthவிTh phரகடகடகட th◌⁴வாநஸŋhக⁴Thடேநாth³யth³
விth³th³vhட⁴sh²ŋhக³ phரகர விகிரேthkhவாதி²ேத பா³தி⁴தாŋhகா³nh ।

உth³கா³ட⁴mhபாthயமாநா தம தத இத: கிŋhகைர: பŋhகிேலேத
பŋhkhதிrhkh³ராvhmh க³mhmh kh³லபயதி  ப⁴வth³ேவே விth³வதா³th³ய

॥ 11॥
அshnhநshமth³³mh ஹசரண சிரth◌⁴யாந ஸnhமŋhக³ளாநாmh

Shமாகmh பாrhShவ⁴mh th◌⁴’தரணரணிக:shவrhகி³ேஸvhயாmhphரபnhந: ।
யshதா³shேத ஸ ஆshேதऽதி⁴ப⁴வமஸுலப⁴ khேலஶ நிrhகமshத

phராயாநnhத³mh கத²mh சிnhநவஸதி ஸததmh பசகShேடऽதிகShேட ॥ 12॥
ுth ாமாnh ரோ ரத³க²ரநக²ர ுNhணவிோபி⁴தாாnh

ஆமkh³நாநாnhத⁴ேப ுரiµக²iµக²ைர: பபி⁴rhவிதாŋhகா³nh ।
யாsh’nhthர விShடா² khலகேலதthணphத ஶkhthயாth³யshthர

vhராதாrhதி³தாnh shthவth³விஷ உபஹேத வjhரகlhபா ஜகா: ॥ 13॥
மாதrhேமமாதவnh பிதரல³ேரா ph◌⁴ராதShடாphதப³nhேதா⁴

shவாnhஸrhவாnhதராthமnhநஜரஜரயித: ஜnhமmh’thயாமயாநாmh ।
ேகா³விnhேத³ ேத³ப⁴khதிmh ப⁴வதிச ப⁴க³வnhrhதாmh நிrhநிthதாmh
நிrhvhயாஜாmh நிசலாmh ஸth³³ணக³ண ph³’ஹதீmh ஶாவதீமாஶுேத³வ ॥ 14॥

விShேரthththதமthவாத³கி²ல³ணக³ணshதthர ப⁴khதிŋhக³Shடா²mh
ஸmhShேட த⁴ராph◌⁴யாமiµமத² பவாராthமநா ேஸவேகஷு ।

ய:ஸnhத⁴thேத விசி வஸந விஹக³பாநnhத th³ேரnhth³ர rhேவ
Shவாth◌⁴யாயmhshதாரதmhயmh sh²டமவதி ஸதா³வாரshமth³³shதmh ॥ 15॥

தththவjhஞாnh iµkhதிபா⁴ஜ:ஸுக²யி  ³ேரா ேயாkh³யதாதாரதmhயாth
ஆத⁴thேஸ ர³th³தி⁴mh shthதி³வநிரய⁴ேகா³சராnhநிthயப³th³தா⁴nh ।

தாshராnhதா⁴தி³காkh²ேய தமஸுப³ஹுலmh :³க²யshயnhயதா²jhஞாnh
விShேராjhஞாபி⁴thத²mh ஶ ◌்’தி ஶததிஹாஸாதி³ சாகrhணயாம: ॥ 16॥

வnhேத³ऽஹmh தmh ஹமாநிதி மதமஹாெபௗேஷா பா³ஹுஶா
kh²யாதshேதऽkh³rhேயாऽவதார:ஸத இஹ ப³ஹுph³ரமசrhயாதி³ த⁴rhைம: ।

ஸshேநஹாநாmh ஸஹshவாநஹரஹரதmh நிrhத³ஹnh ேத³ஹபா⁴ஜாmh
அmhேஹாேமாஹாபேஹா ய:shph’ஹயதி மஹதீmh ப⁴khதிமth³யாபி ராேம ॥ 17॥
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

phராkhபசாஶthஸஹshைரrhvhயவதமதmh ேயாஜைந: பrhவதmh thவmh
யாவthஸவநாth³ெயௗஷத⁴ நிதி⁴மதி⁴கphராணலŋhகாமைந: ।

அth³ரா³thபதnhதmh தத உத கி³iµthபாடயnhதmh kh³’thவா
யாnhதmh ேக² ராக⁴வாŋhkh◌⁴ெரௗ phரணதமபி தைத³கேண thவாmhேலாக: ॥ 18॥

phத: பசாthஸthஸலmh ஶதமலமேத ேயாஜநாநாmh ஸ
உchசshதாவth³விshதார வmhchயாபி உபலலைவவ vhயkh³ர³th³th◌⁴யா thவயாத: ।

shவshவshதா²நshதி²தாதி shதி²ரஶகல ஶிலாஜால ஸmhேலஷ நShட
ேச²தா³ŋhக: phராகி³வா⁴th கபிவரவஷshேத நம: ெகௗஶலாய ॥ 19॥

th³’ShThவா th³’Shடாதி⁴ேபார:sh²தகநக ஸth³வrhம kh◌⁴’Shடாshதி²டmh
நிShபிShடmh ஹாடகாth³ phரகட தட தடாகாதி ஶŋhேகா ஜேநாऽ⁴th ।

ேயநாெஜௗ ராவphயநடநபrhiµShShடmh phரேத³Shmh
கிmhேநShேட ேம ஸ ேதऽShடாபத³கட கதthேகா பா⁴mh’Shட காShட:² ॥ 20॥

ேத³vhயாேத³ஶ phரணீதி th³’ணஹரவராவth³ய ரோ விகா⁴தா
ऽth³யாேஸேவாth³யth³த³யாrhth³ர:ஸஹ⁴ஜமகேராth³ராமநாமா iµnhத:³ ।

³Shphராேப பாரேமShTh²ேய கரதலமலmh rhதி⁴விnhயshய த⁴nhயmh
தnhவnh⁴ய: phர⁴த phரணய விகதாph³ேஜணshthேவமாண: ॥ 21॥

ஜkh◌⁴ேநநிkh◌⁴ேநநவிkh◌⁴ேநா ப³ஹுலப³லப³கth◌⁴வmhஸ நாth³ேயநேஶாசth
விphராiνkhேராஶ பாைஶரஸு விth◌⁴’தி ஸுக²shையகசkhராஜநாநாmh ।

தshைமேதேத³வ rhம:லபதேய கrhமசphரமாnh
கிrhரmh ³rhமதீநாmh phரத²மmh அத² ச ேயா நrhம நிrhமமாத² ॥ 22॥

நிrhmh’th³நnhநthய யthநmh விஜரவர ஜராஸnhத⁴ காயாshதி²ஸnhதீ⁴nh
th³ேத⁴ thவmh shவth◌⁴வேர வாபஶுவத³மயnh விShiΝ பth³வி³ஶmh ।

யாவthphரthய ⁴தmh நிகி²லமக²⁴ஜmh தrhபயாமாதா²ெஸௗ
தாவthயாேயா th’phthயாகிiµவத³ ப⁴க⁴வnh ராஜஸூயாவேமேத⁴ ॥ 23॥

ேவலாThடஹாஸஹmh தவரணமஹnhiνth³க³ேதா³th³தா³மபா³ேஹா:
ப³வௌNhய நீகபண ஸுநிணmh யshய ஸrhேவாthதமshய ।

ஶுShஶாrhத²mh சகrhத²shவயமயமத²ஸmhவkhமாநnhத³தீrhத²
மnhநாமnhஸமrhத²shthவமபி  வேயா: பாத³பth³மmh phரபth³ேய ॥ 24॥

th³’யnhதீmh’th³’ஹmh மாmh th³’தமநில ப³லாth³ராவயnhதீமவிth³யா
நிth³ராmhவிth³ராvhய ஸth³ேயா ரசநபமதா²பாth³யவிth³யாஸiµth³ர ।
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

வாkh³ேத³வீ ஸா ஸுவிth³யா th³ரவிணத³ விதி³தா th³ெரௗபதீ³ th³ரபthnhயாth
உth³khதாth³ராக³ப⁴th³ரா th³ரஹய த³யிதா rhவபீ⁴மாjhஞயாேத ॥ 25॥

யாph◌⁴யாmh ஶுஷுரா: ல ஜநேந thரவிphேராதி³தாph◌⁴யாmh
ph³ரமph◌⁴யாmh ph³’mhதாph◌⁴யாmh சிதஸுக²வஷா kh’Shணநாமாshபதா³ph◌⁴யாmh

।
நிrhேப⁴தா³ph◌⁴யாmh விேஶஷாth³விவசந விஶயாph◌⁴யாiµபா⁴ph◌⁴யாமph◌⁴யாmh

ph◌⁴யmh ச ேமேத³ph◌⁴ய:ஸஜவிலஸlhேலாசேநph◌⁴ேயா நேமாऽsh ॥ 26॥
க³chச²nh ெஸௗக³nhதி⁴காrhத²mh பதி²ஸ ஹiνமத: chச²மchச²shய

பீ⁴ம: phேராth³த⁴rhmh நாஶகthஸ thவiµiµவஷா பீ⁴ஷயாமாஸ ேசதி ।
rhணjhஞாெநௗஜேஸாshேத ³தமவேஷா:மதா³நnhத³தீrhத²
khடா³மாthரmh தேத³தth phரமத³த³ஸுதி⁴யாmh ேமாஹக th³ேவஷபா⁴ஜாmh ॥ 27॥

ப³வீ: ேகாரக:டலகமதீiνthகடாேடாப ேகாபாnh
th³ராkhசthவmh ஸthவரthவாchசரணத³ க³த³யா ேபாத²யாமாதா²nh ।

உnhமth²யா தthth²ய th²யாthவ வசந வசநாnh உthபத²shதா²mhshததா²ऽயாnh
phராயchச:²shவphயாைய phயதம ஸுமmh phராண தshைம நமshேத ॥ 28॥

ேத³ஹா³thkhராதாநாமதி⁴பதி ரஸதாமkhரமாth³வkhர³th³தி: ◌⁴
khth³த: ◌⁴ khேராைத⁴கவய: khவ மணிமாnh ³Shkh’தீ நிShkhயாrhத²mh ।

சkhேர ⁴சkhரேமthய khரகசவ ஸதாmh ேசதஸ: கShடஶாshthரmh
³shதrhகmh சkhரபாேணrh³ணக³ண விரஹmh வதாmh சாதி⁴kh’thய ॥ 29॥

தth³³thphேராiνஸாராthகதிபய நைரராth³’ேதாऽnhையrhவிsh’Shேடா
ph³ரமாஹmh நிrh³ேऽஹmh விதத²த³தி ேயஷபாஶNhட³வாத:³ ।

தth³khthயாபா⁴ஸ ஜால phரஸர விஷதth³தா³ஹத³phரமாண
jhவாலாமாலாத⁴ேராऽkh³நி: பவந விஜயேத ேதऽவதாரshth’தீய: ॥ 30॥

ஆkhேராஶnhேதாநிராஶா ப⁴யப⁴ர விவஶshவாஶயாchசி²nhநத³rhபா
வாஶnhேதா ேத³ஶநாஶshவிதி ப³த தி⁴யாmh நாஶமாஶாத³ஶாऽஶு ।

தா⁴வnhேதாऽலஶீலா விதத² ஶபத² ஶாபா ஶிவா: ஶாnhத ெஶௗrhயா:
thவth³vhயாkh²யா mhஹநாேத³ஸபதி³ த³th³’ஶிேர மாயி ேகா³மாயவshேத ॥ 31॥

thShவphேயவாவதாேரShவபி⁴ரபkh◌⁴’ணmh mhேதாநிrhவிகார:
ஸrhவjhஞ:ஸrhவஶkhதி:ஸகல³ணக³rhண பphரக³lhப: ◌⁴ ।

shவchச:²shவchச²nhத³ mh’th:ஸுக²ய ஸுஜநmh ேத³வகிmh சிthரமthர
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

thராதா யshய thதா⁴மா ஜக³³தவஶக³mh கிŋhகரா: ஶŋhகராth³யா: ॥ 32॥
உth³யnhமnhத³shத rhmh’³ ம⁴ம⁴ராலாப பீஷதா⁴ரா

ராேஸேகாபஶாnhதா ஸுக²ஸுஜந மேநாேலாசநா பீயமாநmh ।
ஸnhth³ரேயஸுnhத³ரmh ஸnh³ஹதி³ஹ மஹதா³நnhத³mh ஆநnhத³தீrhத²
மth³வkhேதnhth³ பி³mhப³mh ³ரதiν³தி³தmh நிthயதா³ஹmh கதா³iν ॥ 33॥

phராசீநாசீrhண Nhேயாchசய சரதராசாரதசாசிthதாnh
அthchசாmh ேராசயnhதீmh ஶ ◌்’திசித வசநாmhராவ காmhேசாth³யnh ।

vhயாkh²யாiµthகா²த :³கா²mh சிரiµசித மஹாசாrhய சிnhதாரதாmhshேத
சிthராmh ஸchசா²shthரகrhதாசரண பசராmh ch²ராவயாshமாmhசகிசிth॥ 34॥

பீேட²ரthேநாகபkhlh’phேத சிரசிமணி jhேயாதிஷா ஸnhநிஷNhணmh
ph³ரமாணmh பா⁴விநmh thவாmh jhவலதி நிஜபேத³ைவதி³காth³யா  விth³யா: ।

ேஸவnhேத rhதிமthய:ஸுசதசதmh பா⁴தி க³nhத⁴rhவ கீ³தmh
phரthேயகmh ேத³வஸmhஸthshவபி தவ ப⁴க⁴வnhநrhதிதth³th³ேயாவ⁴ஷு ॥ 35॥

ஸாiνkhேராைஷரஜshரmh ஜநிmh’தி நிரயாth³rhமாலாவிேலऽshnh
ஸmhஸாராph³ெதௗ⁴நிமkh³நாmhஶரணமஶரநிchச²ேதா வீயஜnhnh ।

Shமாபி: ◌⁴ phrhராதி²த:ஸnh ஜலநிதி⁴ஶயந:ஸthயவthயாmh மஹrhேஷ:

vhயkhதசிnhமாthர rhதிநக² ப⁴க³வத: phராkh’ேதா ஜா ேத³ஹ: ॥ 36॥
அshதvhயshதmh ஸமshதஶ ◌்’தி க³தமத⁴ைம: ரthநக³mh யதா²nhைத:◌⁴

அrhத²mh ேலாேகாபkh’thைய:³ணக³ணநிலய:ஸூthரயாமாஸ kh’thshநmh ।
ேயாऽெஸௗ vhயாஸாபி⁴தா⁴நshதமஹமஹரஹ: ப⁴khதிதshthவthphரஸாதா³th

ஸth³ேயா விth³ேயாபலph³th◌⁴ைய ³தமம³mh ேத³வேத³வmh நமா ॥ 37॥
ஆjhஞாமnhையரதா⁴rhயாmh ஶிர பஸரth³ர ேகாரேகாெடௗ

kh’ShணshயாkhShட கrhமாத³த⁴த³iν ஸராத³rhதி²ேதா ேத³வஸŋhைக:◌⁴ ।
⁴மாவாக³thய ⁴மnhநஸுகரமகேராrhph³ரமஸூthரshய பா⁴Shயmh
³rhபா⁴Shயmh vhயாshயத³shேயாrhமணிமத உதி³தmh ேவத³ஸth³khதிபி⁴shthவmh ॥

38॥
⁴thவாேthேர விஶுth³ேத⁴ th³விஜக³ணநிலேய ெரௗphயபீடா²பி⁴தா⁴ேந

தthராபி ph³ரமஜாதிshth⁴வந விஶேத³ மth◌⁴யேக³ஹாkh²ய ேக³ேஹ ।
பாvhராjhயாதி⁴ ராஜ: நரபி ப³த³mh phராphய kh’Shணmh ச நthவா

kh’thவா பா⁴Shயாணி ஸmhயkh vhயதiνத ச ப⁴வாnh ப⁴ரதாrhத²phரகாஶmh ॥ 39॥
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

வnhேத³ தmh thவாmh ஸுrhண phரமதிமiνதி³நா ேஸவிதmh ேத³வvh’nhைத:³
வnhேத³ வnhதா³ேஶ ய உத நியதmh மதா³நnhத³தீrhத²mh ।

வnhேத³ மnhதா³கிநீ ஸthஸத³மல ஜலாேஸக ஸாதி⁴khய ஸŋhக³mh
வnhேத³ऽஹmh ேத³வ ப⁴khthயா ப⁴வ ப⁴ய த³ஹநmh ஸjhஜநாnhேமாத³யnhதmh ॥ 40॥

ஸுph³ரமNhயாkh²ய ஸூேர:ஸுத இதி ஸுph◌⁴’ஶmh ேகஶவாநnhத³தீrhத²
மthபாதா³ph³ஜ ப⁴khத:shதிமkh’த ஹேரrhவாேத³வshய சாshய ।

thவthபாதா³rhசாத³ேரண kh³ரதி²த பத³ல ஸnhமாலயா thேவதயாேய
ஸmhராth◌⁴யாநமnhதி phரததமதி³iµkhதிேமேத vhரஜnhதி ॥ 41॥
இதி thவிkhரமபNh³தாசாrhய விரசிதmh
ஹவாshதி:ஸmhrhணmh ।

॥ அத² நக²shதி: ॥
பாnhthவshமாnh ஹூதைவ ப³லவnhமாதŋhக³ மாth³யth³க⁴டா

mhேபா⁴chசாth³ விபாடநாதி⁴கப phரthேயக வjhராயிதா: ।
மthகNh²ரவாshய phரதத ஸுநக²ரா தா³தாராதி³ர

phரth³th◌⁴வshதth◌⁴வாnhத ஶாnhத phரவிதத மநஸா பா⁴விதாநாகிvh’nhைத:³ ॥ 1॥
லகாnhத ஸமnhதேதாऽபிகலயnh ைநேவஶிshேத ஸமmh

பயாmhthதம வsh ³ரதரேதாபாshதmh ரேஸாேயாऽShடம: ।
யth³ேராேஶாthகர த³ ேநthர ல: phராnhேதாthதி²தாkh³நி sh²ரth

க²th³ேயாேதாபம விsh²ŋhக³ப⁴தா ph³ரேமஶஶkhேராthகரா: ॥ 2॥
இதி மதா³நnhத³தீrhத²ப⁴க³வthபாதா³சாrhயவிரசிதmh

nh’mhஹநக²shதி:ஸmhrhணmh ।
॥ பா⁴ரதீரமணiµkh²யphராnhதrhக³த kh’Shrhபணமsh ॥
வாrhபீ⁴ேமா பீ⁴மநாேதா³ மஹூஜா:ஸrhேவஶாmh ச phராணிநாmh phராண⁴த: ।
அநாvh’thதிrhேத³நாmh ேத³ஹபாேத தshமாth³வாrhேத³வேத³ேவா விஶிShட: ॥ ॥
jhஞாேந விராேக³ஹப⁴khதிபா⁴ேவ th◌⁴’திshதி²திphராணப³ேல ேயாேக³ ।
³th³ெதௗ⁴ ச நாnhேயா ஹiνமthஸமாந: மாnh கதா³சிth khவசகச ைநவ ॥ ॥
வாேதந nhthயாmh ப³லவாnh ஸ ஜாத: ஶூரshதபshவீ th³விஷதாmh நிஹnhதா ।
ஸthேய ச த⁴rhேம ச ரத:ஸைத³வ பராkhரேம ஶthபி⁴ரphரth◌⁴’Shய: ॥ ॥
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

ேயா விphரலmhப⁴விபதமதிphர⁴தாnh வாதா³nhநிரshத kh’தவாnh⁴வி தththவவாத³mh ।
ஸrhேவவேரா ஹதி phரதிபாத³யnhதமாநnhத³தீrhத²iµநிவrhயமஹmh நமா ॥ ॥
யshய thNhதி³தாநி ேவத³வசேந பாணி தி³vhயாnhயலmh ।
ப³Th தth³த³rhஶநthத²ேமவ நிதmh ேத³வshய ப⁴rhேகா³ மஹth ।
வாேயா ராமவேசாநயmh phரத²மகmh ph’ோ th³விதீயmh வ: ।
மth◌⁴ேவா யth th’தீயேமதத³iµநா kh³ரnhத:² kh’த: ேகஶேவ ॥ ॥
மஹாvhயாகரmhேபா⁴தி⁴ மnhத²மாநஸமnhத³ரmh ।
கவயnhதmh ராமகீrhthயா ஹமnhதiµபாshமேஹ ॥ ॥
ph³ரமாnhதா ³ரவ:ஸாாதி³Shடmh ைத³வmh ய: பதி: ।
ஆசாrhயா:மதா³சாrhயா:ஸnh ேம ஜnhம ஜnhமநி ॥ ॥
phரத²ேமா ஹiνமாnhநாமா th³விதீேயா பீ⁴ம ஏவ ச ।
rhணphரjhஞ th’தீயsh ப⁴க³வthகாrhயஸாத⁴க: ॥ ॥
iµkh²யphராய பீ⁴மாய நேமா யshய ⁴ஜாnhதரmh ।
நாநா வீரஸுவrhநாmh நிகஷாமாயிதmh ப³ெபௗ⁴ ॥ ॥
shவாnhதshதா²நnhதைஶயாய rhணjhஞாநரஸாrhணேஸ ।
உthŋhக³வாkhதரŋhகா³ய மth◌⁴வ³kh³தா⁴ph³த⁴ேய நம: ॥ ॥
ேயநாஹmh இஹ ³rhமாrhகா³th உth³th◌⁴’thயாதி³ நிேவஶித: ।
ஸmhயkh ைவShணேவ மாrhேக³ rhணphரjhஞmh நமா தmh ॥ ॥
ஹமாநஜநாஸூiν: வாthேரா மஹாப³ல: ।
ராேமShட: ப²lh³ணஸக:² பிŋhகா³ோऽதவிkhரம: ॥ ॥
உத³தி⁴khரமணைசவ தாஸnhேத³ஶஹாரக: ।
லமணphராணதா³தா ச த³ஶkh³வshய த³rhபஹா ॥ ॥
மாதி: பாNhட³ேவா பீ⁴ேமா க³தா³பாணிrhvh’ேகாத³ர: ।
ெகௗnhேதய: kh’Shண³தச பீ⁴மேஸேநா மஹாப³ல: ॥ ॥
ஜராஸnhதா⁴nhதேகா வீேரா :³ஶாஸந விநாஶந: ।
rhணphரjhேஞா jhஞாநதா³தா மth◌⁴ேவா th◌⁴வshத ³ராக³ம: ॥ ॥
தththவjhேஞா ைவShணவாசாrhேயா vhயாஸஶிShேயா யதீவர: ॥ ॥
ஶுப⁴தீrhதா²பி⁴தா⁴நச தாthேரா ேதnhth³ய: ।
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வாshதி: அத²வா கி²லவாshதி:

மதா³நnhத³ஸnhநாmhநாேமவ th³வாத³ஶகmh ஜேபth ।
லப⁴ேத ைவShணவீmh ப⁴khதிmh ³ப⁴khதி ஸமnhவிதmh ॥ ॥
மேநாஜவmh மாதlhயேவக³mh ேதnhth³யmh ³th³தி⁴மதாmh வShட²mh ।
வாதாthமஜmh வாநரத²iµkh²யmh ராம³தmh ஶிரஸா நமா ॥ ॥
³th³தி⁴rhப³லmh யேஶா ைத⁴rhயmh நிrhப⁴யththவmh அேராக³தா ।
அஜாTh³யmh வாkhபththவmh ச ஹமthshமரணth³ப⁴ேவth ॥ ॥
ந மாத⁴வஸேமா ேத³ேவா ந ச மth◌⁴வ ஸேமா ³: ।
ந தth³வாkhயஸமmh ஶாshthரmh ந ச தshய ஸம: மாnh ॥ ॥
பீ⁴மேஸந ஸேமா நாshதி ேஸநேயாப⁴ேயாரபி ।
பாNh³thேயச பthேவ ச ஶூரthேவ ச ப³ேலபி ச ॥ ॥
ஆசாrhய: பவேநாऽshமாகmh ஆசாrhயாணீ ச பா⁴ரதீ ।
ேத³ேவா நாராயண:ஶ: ேத³வீ மŋhக³ள ேத³வதா ॥ ॥
இதி thவிkhரமபNh³தாசாrhயவிரசிதா வாshதி:ஸமாphதா ।
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