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shrIvenkaTeshastotram

ேவŋhகேடஶshேதாthரmh

யா பShkh’ேதாரshகmh த³யாமய ஶுபா⁴kh’திmh ।
ேவŋhகடஶிகா²ரthநmh நிவாஸmh ப⁴ஜாமேஹ ॥ 1॥
ஸேத ைவNhட²க²Nhேட³ऽshnhநநnhதாசrhயைவப⁴ேவ ।
ஸுலபா⁴ய நம: mhேஸ ³rhலபா⁴thமஸமாய ந: ॥ 2॥
அஜநாth³ஶிரshயாthதvhயஜநாயாஜநchசி²ேத³ ।
அஜநாபா⁴ய ஶுth³தா⁴ய ரஜநாயாthமேந நம: ॥ 3॥
அvhயkhதாய ஸுஸூமாய shவயmhvhயkhதாய பா⁴shவேத ।
vh’ஷபா⁴th³விேநாதா³ய விஶுth³த⁴jhேயாதிேஷ நம: ॥ 4॥
தshைம பரshைம கshைமசிthmhேஸ ஸmhேஸவிதாŋhkh◌⁴ரேய ।
ஸுராஸுரநைரrhiµkhைதவ நிthயேய நம: ॥ 5॥
அth³kh’தமஹாதlhபமவிகlhபத³யாநிதி⁴mh ।
ஆதphராrhத²நாகlhபமாகlhபய ேம மந: ॥ 6॥
அக²rhவrhவேத³வாதி³க³rhவஸrhவŋhகெஷௗஜேஸ ।
நம:ஶாய ஶrhவாதி³ஸுபrhவshதபrhவேண ॥ 7॥
உthŋhகா³சலஶ ◌்’ŋhக³shேதா² த³யாரŋhைக³ரபாŋhகி³ைத: ।
ஸமாநபி ஸமாnhபயnh ஜnhnh மnhnhேபthஸ ந: ॥ 8॥
ஆkh’Shய ப⁴விேநா vhயாைஜ:ஆதி⁴vhயாth◌⁴ேயகேப⁴ஷஜmh ।
அiνபா⁴வயேத பmh நித⁴ேய ைய நம: ॥ 9॥
நிthயவாஸநிrh³Shட’த³யாய த³யாthமேந ।
நிகி²லாiνkh³ரைஹகாrhத²விkh³ரஹாய நேமாऽsh ந: ॥ 10॥
அrhசிதாய நேமா தி³vhையshஸுமேநாபி⁴shஸுக³nhத⁴ேய ।
வி³தா⁴mh’ததா³யாsh vh’ஷபா⁴th³விேஶாபி⁴ேந ॥ 11॥
க⁴நபthரலmhஹாth³வநchசா²ேயந வrhphப⁴ ।
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ேவŋhகேடஶshேதாthரmh

க⁴நாக⁴நஸமாேநந ஜநதாபchசி²ேத³ நம: ॥ 12॥
நாநாஶாேகா²பபnhநாய ஸுபrhேth³பா⁴தாthமேந ।
நிேஶஷப²லதா³யாsh நம: கlhபth³மாய ந: ॥ 13॥
யாiµநாth◌⁴வக³ேதாth³ேபா³த⁴ஸுமநshஸmhshதாthமேந ।
நிthயேகா³பஜேநShடாய ேகா³விnhதா³ய நேமாऽsh ந: ॥ 14॥
பா³ேலாபchச²nhத³நnhயாயkh’தவிவதmh பரmh ।
அவதீrhணmh phர⁴mh தீrhணkhேலஶmh காரணமாரேய ॥ 15॥
கphயாஸகஜேநthராய நம: கlhமஷஹாேண ।
மந:phரkh³ரஹth³வாவஶீகாrhயாய விShணேவ ॥ 16॥
phரஶshதநாக³ph’Shேடऽshnhநாகph’Shட²இவ shதி²தmh ।
நிthயஸூrhயாரயmh தா⁴ம ஜக³thஸவிth’ தnhiνம: ॥ 17॥
அபாரவிப⁴வாேநகதீrhேத² தி³vhேய vh’ஷாசேல ।
மth◌⁴யேலாகமஹாரthேந வஸேத விShணேவ நம: ॥ 18॥
ஆநnhத³நிலயkh²யாதவிமாநாnhதrhவி⁴ஷணmh ।
அேஶேஷவரமாநnhத³மயmh ph³ரம பரmh shம: ॥ 19॥
ேஸேவ ெதௗ த³mhபதீ தி³vhெயௗ யாேவநாmh ப⁴வாrhதி³தாnh ।
ஹராவ: phரணிபாthேயதி வராஹேthரமாெதௗ ॥ 20॥
phரணிபாthயாiνkh³’யாபி பth³மயா phேரதாnh ஜநாnh ।
phரபாth³ய பரமாநnhேத³ மjhஜயிthேர நேமா நம: ॥ 21॥
ஸphதபrhவதேஸாபாநஸமாேராஹரைமrhப⁴வாnh ।
அகா⁴நி ப²லயnh ஶ shவாthமஸாthேத தாnh ॥ 22॥
ஆய பrhவதாiνchைச:அத: ◌⁴shதா²nh வீய ஸாத⁴வ: ।
ப⁴khதாப⁴khதாnhதரmh மnhேநதாவதி³தி மnhவேத ॥ 23॥
யmh thவாmh iµkhதாமயாகlhபmh ஸதா³iµkhதாமயா: தா: ।
iµkhதா மயாபி பாphமாந: ேயந நாத² ேத நம: ॥ 24॥
அth³’Shடநிவாஸாநாமதாnhth³ர⁴ph◌⁴’தாmh ।
பேரா ³ேரऽshதி ைவNhட:²இதி தீ⁴ரshthயபவிthரமா ॥ 25॥

2 sanskritdocuments.org



ேவŋhகேடஶshேதாthரmh

அmh’தshயnhதி³பி⁴rhiµkhைதrhநிthயiµkhைதshஸப⁴khதிகmh ।
ஸுைமshஸுவrhணshthவmh நிthயiµkhைதச நிேத⁴ऽrhchயேஸ ॥ 26॥
சிthர⁴ரmh’தmh ேதஜ: phராண: க²mh ph³ரம மாத⁴வ ।
லmh ப²லmh ரேஸா ைவ ஸ ஸுக²mh தth ஸrhவமphய ॥ 27॥
க⁴நாக⁴நphரப⁴mh ேஶஷத⁴ராத⁴ரஶிர:shதி²தmh ।
ரமாரமணமாஹுshthவாmh பராபரவிேதா³ க³திmh ॥ 28॥
வnhேத³ைவNhட²ைஶேலஶmh ைவNhட²mh Nh²தாmhஹஸmh ।
ஏககNhTh²யmh phரமாநாmh யthர, யshயாபி ச யா ॥ 29॥
நிஹthயாnhதshதேமா ேலாகாநவேத நவேதஜேஸ ।
ஸrhவக³nhத⁴ரஸாய shயாth³விசிthர ஶ ேத நம: ॥ 30॥
அshதேதா³ஷmh ஸமshதாTh◌⁴யmh ஶshதmh கshதmh shதைவshshவnh ।
பாரmh th³ரயthயேதா ைநஷ பஹாஸாய ேம ரம: ॥ 31॥

 
ேவŋhகேடஶாய நம: ।
jhஞாநஶீலநிதி⁴mh ெநௗ iµநிmh ரŋhக³லணmh ।
³mh,³ேராrhiµகா²th³யshய வாேஸா ப⁴ரமkh³ரth ॥ 32॥
phரபth³ேய பசஸmhshகார³mh thரvhயnhதலமணmh ।
நிthயவாஸநிth◌⁴யாநrhேணjhயmh phராjhஞேயாகி³நmh ॥ 33॥
நாநாkh’திkh’தேமmh நாராயணகி³shதி²தmh ।
phரபthதித³rhஶநmh வnhேத³ ேத³ஶிகmh ேவŋhகேடவரmh ॥ 34॥
திசுrhப³லth³ேயாऽெஸௗ நிதி⁴mh ேத³வேதாthதமmh ।
shதா²பயாமாஸ ேயாகீ³nhth³ரேஶஷ ஏதmh ரேயऽநிஶmh ॥ 35॥
ப³th³தா⁴ஜேடா நிthயmh phரபth³ேய ஸphத பrhவதாnh ।
யா விஹரேத ஸாrhத⁴mh ேயஷு ந: ேஷாthதம: ॥ 36॥
அnhth³ரைஶலவாshதvhயமth³⁴தmh தா⁴ம தnhமயி ।
அபாŋhக³ŋhக³ணmh கிசிதா³தேநாthவiνகmhபயா ॥ 37॥
ஆநnhதா³thம யதா³thய ஸுக²nhேத⁴ ஜக³ththரயmh ।
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ேஶஷைஶலஶிேராரthநmh phரthநmh தth³த³யதாmh மயி ॥ 38॥
மமாऽநnhயஸாமாnhேயா மாnhயmh ெஸௗலph◌⁴யவேர
யேதऽshதீதி யthதshய ேத³வ ஏஷ நித³rhஶநmh ॥ 39॥
கடாாய நமshதshைம ேவŋhகடph³ரமே விேபா⁴ ।
அiνகmhபாiµபாShய ஜாkh³ரth³ய:ேத ஜக³th ॥ 40॥
நி:ேரயஸshத²லைவஷ ப²ணிnhth³ரைஶேலா ।
நாத² thவயா ப⁴வதி மŋhக³ளவிkh³ரேஹண
தnhமாth³’ஶாநiνkh³’ஹாண ததா² யதா² thவாmh ।
ஆராத⁴ேயரபி தாமநேபய iµkhதிmh ॥ 41॥
நmh வஸnhநபி ப⁴வாநmh’ேத வி⁴ெதௗ
ஆthமphரபா⁴பி⁴ரதஸுமேமசகாபி:◌⁴ ।
vhயாphேநாதி ேவŋhகடவிேபா⁴ ⁴வநாnhயதா²பி
பா⁴kh³யாய நshதவ  மŋhக³ளவிkh³ரேஹாऽயmh ॥ 42॥
பிthேராரiνkh³ரஹபத³mh ந பரmh ஸுthரா:
³Shடாshஸுதா அபி தத³sh ரமாநிவாஸ ।
பா³ட⁴mh  விவ ஹாநபத³mh ந சாஹmh
khேகேவாபேயாயத இயmh க விநா மாmh ॥ 43॥
யாேச ப⁴வnhதஹ காŋhதமrhபேயதி
ேநா ேசth³விேபா⁴ khக தவ க³chச² ேஶஷ ஏஷ: ।
thராயshவ வா vh’ஷகி³ஶ த³யாphரபா⁴வாth
ஆேஹா thயஜ th◌⁴வத³mh ஶரணmh thவேமவ ॥ 44॥
th³வித³ஶஶதரஸjhேஞா நாயShேடऽபராதா⁴nh
மம க³ணயிேமஷா நிShkh’திshஸா khக ேகாேண ।
அதிவிமலதி⁴ேயா யாmh யாmh iµநீnhth³ராshshமரnhதி
thவயி ஶமய தthதாnh ஸாஜrhேம phரம: ॥ 45॥
ஸkh’த³பி யதி³ ேஶஷேஶஷைஶேலவர thவாmh
நமதி நித³th³தி: ◌⁴ தthphரph◌⁴’thேயஷ த⁴nhய: ।
மம  கிஹ rhயாmh சசலmh மாநஸmh யth
ணமபி ந நshthவth³vhkh³ரதாேமதி kh’chசா²th ॥ 46॥
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thவயி விநித³th³தி⁴rhநாத² ஜாthேவஷ ⁴யாth
ப⁴வ மயி த³யா ேத மா phரதீshவ கிசிth ।
th’ணமபி ந சேலththவாமnhதேரேணதி ஸthேய
மம கத²ஹ யthநshth◌⁴ய thவாmh விைநவ ॥ 47॥
அiνதி³நமதிபா⁴kh³யாதா³ரயnhேத ப⁴வnhதmh
ய இஹ விமலசிthதா: th³விShடஸmhஸார:³கா:² ।
ந ந ப⁴வதி ததா³ ந:ைதshஸஹ thவthshதேவchசா²
vh’ஷகி³⁴வி விShே மாmh யதி³ thவmh த³ேயதா:² ॥ 48॥
நnh பாதா³mh³ஜkh³மேரணவ:

ப²ணீnhth³ரைஶேலவர ேத phரதிணmh ।
shமரnh th◌⁴வmh யாnh ஸமேயஷு ஸாத³ரmh
phரக³lhப⁴ேத phராrhதி²தலmhப⁴ேந ஜந: ॥ 49॥
vh’ஷாth³ஶ ◌்’ŋhேக³ விப⁴வmh ய:பேத
விபா⁴vhய ேத விshமரதாth கத²mh ஜந: ।
iµஹுrhiµஹுrhய: khரமேஶாऽiνஸmhேதா
விதா⁴shயதி thவyhயலாmh th³’டா⁴mh மதிmh ॥ 50॥
ய:பேத ைவப⁴வேமவ ேத மஹth
யதா³தshஸphத கி³நேஹா ஜந: ।
அகி²nhநபாத³shஸுக²ேமவ லŋhக⁴யnh
ேஸவிஷுshthவாமபி⁴வnhth³ய ேமாத³ேத ॥ 51॥
ஜக³nhநியnhதா ந ப⁴ேவth³ப⁴ேவth³வா

நாshேத யேதா ஜா ந th³’யேதऽபி
யth³யshதி th³’ேயத தேத³தி ப:

thவயா vh’ஷாth³ஶ வியேத shம ॥ 52॥
ஆmhநாயபா³ேய ஜக³தி phர⁴ேத

ந கசந thவாmh th◌⁴வமph◌⁴ைபShயth ।
நேசth³ப⁴வாnh ேஶஷமth◌⁴ர⁴ெமௗ

அth³ேயாதயிShயthshவமநnhயேவth³ய: ॥ 53॥
மnhேய ய ஏதாth³’ஶவரmh thவாmh

phரவrhதேத ஹnhத ஜேநா நிேராth³⁴mh ।
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கேலshஸ ேகாऽபி phரப⁴வ: phரட: ◌⁴
கத²ச ேகநாபி ந ஶிணீய: ॥ 54॥

ேபா⁴khதvhயmh kh’ததி நிசிதா மதிrhேம
ேக²த³sh phரதிதி³நமphயஸய ஏஷ: ।

யாேசऽஹmh vh’ஷகி³நாத² தீ³நதீ³ந:
பாபாநி phரஶமய ேம கடாைதshேத ॥ 55॥

த⁴nhயாshேத ப²ணத⁴ர⁴த⁴ேர  vh’ா:
த⁴nhயாshேத phரதிதி³வஸmh  கிŋhகராshேத ।

த⁴nhயாshேத விமலதி⁴ய:shவnhதி ேய thவாmh
த⁴nhயshshயாமஹஹ ேத கடாேதந ॥ 56॥

ph³ரமாth³யா: phரணிதமாநஸாshஸுராshேத
ஸnhதீதி தத³ய மா ப⁴வாiνதா³shதாmh ।

ஸthயmh யthதவ ந ஸு³rhலபா:◌⁴ shதவாshேத
தி³ShTh²யா  ணஹ த³thதth³’Shரsh ॥ 57॥

இShடmh யth³ப⁴வதி ததா³phதேய ஜக³thயாmh
ஸுshபShடmh வத³தி ஜேநா பாயேப⁴தா³nh

ஸnhthேவேத, யதி³ ந ப⁴வாnh த³ேயத கிmh shயாth
thதth³யாேச th³தஹ ேம ப²லmh phரயchச² ॥ 58॥

யshயாத³ேரண ப⁴வேதா நiν ேவŋhகடாkh²ய:
பாபாபேநாத³நவிெதௗ⁴ பேரஷ ைஶல:

யshயாiνபா⁴வமiνமாய மஹrhஷயshேத
வாச²nhதி தthர th’ணதாmh தமஹmh ப⁴ஜா ॥ 59॥

ஶ thவயா கிதி வாऽऽth³யேத vh’ஷாth³:
தshயாத²வா ப²லத³mh தபஸsh கshய ।

jhஞாேநந வா கிமத² தshய vh’ஷாth³நாத²
சிthேத  ேம வஸ ந கிசந கrhேஶ ॥ 60॥

லjhேஜ ந கrhஹ கிசந யnhநிth³த⁴mh
ப³th³தா⁴ஜேலshthவயி நதிsh ந ³th³தி⁴rhவா ।

ப⁴vhயmh ததா²பி ப⁴விேததி vh’ஷாth³நாத²
மnhேய த³யாrhth³ரப⁴வதீ³யகடாலாபா⁴th ॥ 61॥
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கதா³சிதா³ஸாth³ய vh’ஷாth³ஶ ◌்’ŋhக³mh
விேலாkhய ேத ைவப⁴வமாதshthவாmh ।

ஸthயmh ஹேர ேவŋhகடைஶலநாத²
விஹாchேச²nhந கதா³பி  thவாmh ॥ 622॥

அஹமஹகயா ேஸவிஷூmh
யதி³ நிசயmh phரதிவாஸரmh ஜநாநாmh ।

vh’ஷகி³ஶிக²ேர விேலாkhய ’th◌⁴ேநா-
thயத² கிiµ ேத பத³ேஸவிநாmh விசார: ॥ 63॥

விsh’thவேரா யshய கடா ஏஷ
விநmhரShைடரபி⁴சதி th³ராkh ।

ப⁴ேஜ தேமதmh vh’ஷைஶலேத³வmh
ய:பதிmh ேஶக²ரமாக³மாநாmh ॥ 64॥

நிரthயயmh ேக²ல பா⁴வநா ேம
யதா² ச ேத மŋhக³ளவிkh³ரேஹऽshnh ।

ததா² த³ேயதா:² vh’ஷைஶலநாத²
யதா² ச நாnhயthர க³திrhமமாsh ॥ 65॥

யshயாiνபா⁴வmh shவயைமகமthயாth
உchைசrhவத³nhதி தேயா விபி⁴nhநா: ।

அnhth³ரைஶலshய ஶிேராமணிmh தmh
ஆthய நாராயணமsh Shட: ॥ 66॥

’த³ேயஷு ஸதாmh vh’ஷாth³ஶ ◌்’ŋhேக³
நிக³மாnhேதஷு ச நிthயiµlhலஸnhதmh ।

கமபி தவthஸலச ல-
பத³லாாŋhகிதவஸmh shமரா ॥ 67॥

அshமாகமாrhதிஶமநாய vh’ஷாசேலऽshnh
அth◌⁴யத: கலஶவாதி⁴கnhயேகஶ: ।

காNhயஸாரகேதந கடாேதந
ேரயshதேநா ஶரணmh ஜக³தாmh thரயாmh ॥ 68॥

நிமாண: kh’பயாऽrhதி²நmh ஜநmh

veMkaTeshastotram.pdf 7



ேவŋhகேடஶshேதாthரmh

பமாணச vh’ஷாசேலஶ தmh ।
யதா² ந ேக²ேதா³ऽshய ப⁴ேவthததா² ப⁴வாnh

தmh விதnhநnhநகி²லச ரதி ॥ 69॥
ரமாiµகா²mh³ேஜாlhலாஸவீணshேமரசுஷ:

phரத³nh கடாாshேத vh’ஷைஶேலஶிrhமயி ॥ 70॥
அrhதா²ெதௗ³ phெரௗ⁴மாபா⁴ேவphயபthயாjhயதாmh வித³nh
நிவாஸshதிmh ேவகா³th³vhயதாநீth³வீரராக⁴வ: ॥ 71॥

 
நிவாஸாய நம:

ஸmhயkh³ விபா⁴vhய ஸகலmh நைரகாth³யmh
மாயாவேஶந ப⁴வதா கமேலஶ sh’Shடmh ।

ஸrhவாthமகmh ஸுக²மயச ப⁴வnhதேஹ
th³’ShThவா ³ேராச ப⁴வதி shவயைமகதாnhயmh ॥ 72॥

அthயnhதஸுnhத³ரiµகா²mh³ஜமnhத³ஹாஸாth
ேநthேராthபலphரதநிshலவீைதச ।

ேமmh த³த⁴thஸகலேலாகநிதா³நேமஷ
ேஶஷாth³ேஶக²ரமணிஶரணmh மமாsh ॥ 73॥

கலஶபேயாதி⁴ஜாகமலேஸாத³ரேநthரக³-
phரதகடாவrhஷkh’தநீமrhதிரெஸௗ ।

நிக³மஶிேராபி⁴ராகதைநஜ³mhஶகல:

கலய மŋhக³ளmh ஸததேமஷ vh’ஷாth³பதி: ॥ 74॥
பth³மயாऽலŋhkh’ேதாரshshத²லmh phராrhத²ேய

ஷேசாthதமmh ேஶஷைஶேலசரmh ।
:³க²மாக³nh ேம ³ரத: phரபth

⁴கlhயாணkh’th³வீதmh phேரShயதாmh ॥ 75॥
ஸுரெமௗமடமNhட³நமnhதா³ரshரŋhமரnhத³ேம³தmh ।
ஸmhவாதmh யா ந: யmh ஸேமத⁴ய ெஶௗபத³பth³மmh ॥ 76॥
கலஶாmh³ராஶிகnhயாெகௗshப⁴வநமாகாதி³கதmh தth
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வshshத²லmh வித⁴thதாmh ேவŋhகடநாத²shய மŋhக³ளாநி மம ॥ 77॥
தி³வி திShட²தி vh’இவ shதph³த⁴ இதி thவாmh த⁴ேரऽthர திShட²nhதmh ।
ஸகலப²லகlhபvh’mh ஷmh மnh திshshெதௗதி ॥ 78॥
கலயா ஸnhததமmh கமபி kh’பாவாேஶவதி⁴mh ேத³வmh ।
விநதஜநஜாதராதீ³mh ⁴வlhலப⁴mh ஶரணmh ॥ 79॥
ேவŋhகட⁴த⁴ரஶிக²ரth³ேயாதி பரmh கிமபி தா⁴ம நிrhேஹ ।
நிகி²லஜக³ேத³கேஹrhைநஸrhகி³க³ணக³பீ⁴ரமsh ’தி³ ॥ 80॥
ஆதரணஸூசகஹshதாmh³ஜiµth³ரமகி²லேத³வமmh ।
ேஶஷமத⁴ர⁴ஷணேமஷ ஜந:நிதி⁴mh நமதி ॥ 81॥
அநித³mhphரத²மாநி வசாmhshயேஶஷேதா ேபா³த⁴யnhதி யmh ேத³வmh ।
விநதாதநயமத⁴ரஶிக²ரபShகாரமாரேய ஶmh ॥ 82॥
ஸrhவthர ஜக³தி திShட²nh ஸrhவshயாphயரய: ய:காnhத: ।
நாராயணஶிக²ஶிர:பShkh’திஶரணமsh ேத³ேவா ந: ॥ 83॥
விth³³த³சிததீ³phதிshதே தா⁴ராத⁴ேரா யதா² ேத³வ: ।
அஜநகி³மதி⁴திShட²nhநஜநமகி²லmh vhயேபாஹ ஶ: ॥ 84॥
ஜக³தshஸுக²ேமத⁴யேத ேமதா⁴mh ப⁴khதிச ஸmhபத³mh த³த³ேத ।
vh’ஷபrhவதஶிக²ரஜுேஷ மNh³தவேஸ நமmhஸததmh ॥ 85॥
phரலாத³மnhவkh³’thkh’பாநிதி: ◌⁴ nh’mhஹrhதிrhய: ।
mhஹாசலஶிக²ரக³ேதா ேத³வ:வlhலப⁴shஸ ஏஷ க³தி: ॥ 86॥
ஸphதாசலாதி⁴நாேதா² th³விஸphதேலாகாதி⁴ராஜ ஏஷ ஹ: ।
ஸŋhkh²யாதீைத ைபshஸiµlhலஸnh பதி: பரmh ஶரணmh ॥ 87॥

ஸphதைஶலshவாேந நம: ।
॥ மேத ஹயவத³நபரph³ரமேண நம: ॥

॥ வrhணமாலாshதவ: ॥
அsh வshthவித³மநnhத⁴த⁴ேர நிshலth³தி ஸமshதைத³வதmh ।
ஶshதத³mh தவதாiµரshதலnhயshதமாநிதரமmh பரmh ’தி³ ॥ 88॥
ஆத³ேரண vh’ஷ⁴த⁴ேரஶிrhேம³ேரண ப⁴யைத⁴rhயநிசைய: ।
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பŋhகஜாதஸth³’ேஶ பேத³ நதி: பŋhகஜாதஶமநீயமsh ந: ॥ 89॥
இjhயயாऽஹமராஜ⁴ph◌⁴’த: phராjhயயா பph³’ட⁴mh phரஹrhஷயnh ।
நிthயமshய பத³பth³மசிnhதயா kh’thயkh’th³ப⁴விமsh காமந: ॥ 90॥
ஈ³mh திக³ணshஸேதா³th³யைத: vh³தmh  யமநnhத⁴மகmh ।
தshய ேஶஷகி³ஶ ◌்’ŋhக³வாந: nhயshய பth³யதி⁴iµத³sh ேம ப⁴ரmh ॥ 91॥
உchசநீசபத³ேப⁴த³சிnhதநாmh vhchசரnhthயவிகலmh விநா யத: ।
பth³மவாஸரகாபேதrhத³யாஸth³மேநா th³’ஶ இமmh ரேயऽநிஶmh ॥ 92॥
ஊrhதmh கிமபி தா⁴ம ஸmhரேய வrhதmh shவயமேஶஷேஹயத: ।
ேஶஷைஶலஶிக²ராkh³rhய⁴ஷணmh ேஶஷ⁴தநிகி²லmh ய:பதிmh ॥ 93॥
’th³தி⁴ரthர ச பரthர சாrhth²யேத th³தி⁴ராthமஶுப⁴கrhமே யத: ।
vhயkhதிேமthய vh’ஷபrhவேத shதி²தmh ஸkhதிேமதி தமேவmh மந: ॥ 94॥
nh’நஸாவiνkh◌⁴’ுராத³ராேத³நஸா தி³வiµைபமமாnh ।
அஜநாசலஶிர: ேதா ரமாரஜேநா ய இமமாரேயம ॥ 95॥
khலphதேசதஸம³Shடரேண th³’phத³Shடத³மேந ச மாத⁴வmh ।
அmhஹஸாmh நிதி⁴ரயmh ஜேநா ஹmh ரmhஹஸா ஶரணேமதி விவஸnh ॥ 96॥
ஏதி ேயா கி³iµைபதி ேத பத³mh ேஹதி⁴ஷணலஸth³வி⁴திக ।
ஸ ரயthயபி⁴மதாநி ஸthபதா³nhயரேமண ⁴வேநShவபி thஷு ॥ 97॥
ஐnhth³ரiµkh²யபத³சிnhதநmh vh’தா² சnhth³ரேகாஜயிேநா vh’ேஷவர ।
vhயாkh’தாநவதி⁴நாமப ேத யாkh’ேத: பத³த³mh பரmh பத³mh ॥ 98॥
ஓஜைஸஷ வித³த⁴th³⁴வmh வேஶ ேபா⁴ ஜநா: நshயதி ேஶஷ⁴ph◌⁴’தி ।
விphரதீபவிதி⁴பி: ◌⁴ கிமshதி வ:phரேமஷ ஶரணmh சிகீrhShயதாmh ॥ 99॥
ஔத³ைரகநிரதாnh த⁴நாrhதி²ேநாphயாத³ேரண ஹேரப iµkhதித:³ ।
பயதீஹ vh’பவlhலேபா⁴ ஜநா: நயத²shவயiµேபthய கிmh பராnh ॥ 100॥
அmh³ஜா இஹ ேஶஷ⁴த⁴ேர கmh³சkhரலஸத³mhஸNhட³ல: ।
phரthநநvhயப³ஹுப⁴vhய⁴ஷே ரthநராஶிவ ராஜதி shதி²ர: ॥ 101॥
அ: பேரா யதி³ஹ தthபர:shதி²த:, க: பரஶுப⁴கரரேயம தmh ।
ேஶஷவாஸரேகऽthர ேஶதா ேஶஷதாபி யத³ேஶஷதshshதி²ரா ॥ 102॥
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கமலத³ளவிமலஶீதளகrhnhதவிஶாலேலாசேநாதா³ரmh ।
கமபி கமலாஸநாத²mh கலேய vh’ஷைஶலவிஹரணmh kh’Shணmh ॥ 103॥
க²ரஶட²கேடா²ர’த³யshவபா⁴வேப⁴தி³phரபா⁴வ⁴மாநmh ।
க²ரகிரணேகாபா⁴shவரமக²ரகராலாத³மchதmh வnhேத³ ॥ 104॥
க³திமnhேயShவாthமநி வா ப²லாrhதி²நாமphயநrhதி²நாச பரmh ।
ஸrhவாnhதரmh ஸேமதmh ஸமயா ரமயா த³யாநிதி⁴mh ெநௗ ॥ 105॥
க⁴நஸுkh’தஜநஸமrhசித க⁴நாக⁴நphராrhth²யதி³vhயப⁴vhயாப⁴ ।
அக⁴ேநாத³ந வக⁴நாth பரmh யshthவாmh பதிmh ஸேய ॥ 106॥
ŋhஸŋhநிthயவிசாேரா th³ரvhய³ணshபnhத³ஸததேகா⁴ஷச ।
vhயrhேதா² vh’ஷைஶலபேதshஸnhதசிnhதயத ஸnhததmh பmh ॥ 107॥
சரணmh vh’ஷைஶலமேணshதரணmh ஜக³தshஸமாரேய ஶரணmh ।
அmh³ஜத³ளஸுnhத³ர கரஸநிrhப⁴ராயதா தவ ॥ 108॥
ச²விபி⁴shஸகலmh ேதஜசா²த³யேத யshshவயmhphரப: ◌⁴ phரப⁴வ: ।
தமஹmh தணபேயாத⁴ரவrhணmh vh’ஷைஶலவிஹரணmh phரணத: ॥ 109॥
ஜக³த³வந-ஹரண-ப⁴வநாth³யாசrhயkhட³மஜநாபீட³mh ।
ரமயா ஸநாத²மமலmh ’த³ேய ேம phராrhத²ேய shதி²தேய ॥ 110॥
ஜ²தி thயஜதி ப⁴வnhதmh ஸnhததமph◌⁴யshதேலாபmh சிthதmh ।
vh’ஷைஶலஶிக²ரவிஹரண விவmh thவாmh கதா³ iν ேத காம: ॥ 111॥
ஞாvh ஞாவிதி கலஹபேரா ப⁴ே மாrhஜார இவ ஜேநா யthர ।
பரஹாநி-shவாthமஸுக²phரவணshதshமாth³ரேமஶ ர ப⁴வாth ॥ 112॥
காஶதmh வித⁴thதாmh vhயாசShடாmh ஶ ◌்’திஷு காமமrhத²ஶதmh ।
கிmh ேதந யதி³ விரjhய ந ph◌⁴’ŋhkhேதந th◌⁴யாயதீஹ விShே thவாmh ॥ 113॥
ட²khகிதி யாவthphரா: ந தேநாrhநிrhயாnhதி தாவத³shthேவஷ: ।
பேபாதப⁴khதிரேஸா ⁴வி ப⁴வதி th◌⁴யாநஜைநஶ ॥ 114॥
ட³யத இதி விஹக³மாthரmh ந கத²சந ேத ரேதா² யதா² விShே ।
அஹமபி ததா² ந விதி⁴வ ததா²பி நாத²shதிphேயshவ ॥ 115॥
ட⁴khகாதி³வாத³ேநாlhப³ணநாThயரேஸந shதேவந ப⁴vhேயந ।
அiν⁴ய ராத⁴யதி யmh ஶmh⁴shதmh mhஹைஶலக³mh shெதௗ ॥ 116॥
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ண இதி  வrhே வாrhth³ேத⁴rhவிShேச வrhணேந ேஹ: ।
நாராயணஸmhjhஞாmh thவயி நியமயதி vh’ஷாth³ஶ ॥ 117॥
த³jhjhவேலா க⁴ேநா ேயா வநமாலாேஶாப⁴ேநா vh’ஷாதீ⁴ந:
தth³th³’Shெடௗ ந ப⁴ேவ: ேககா: கத²மthர பmh மth◌⁴ேய ॥ 118॥
shதி²ரkh’Shண பரmhயா ஹmhஸா: phராphதா அஹmh ஸ இதி யாக³mh ।
shவபரபி⁴ைத³கபரா இஹ சிthரmh ஶுth³தா⁴சரnhதி vh’ேஷ ॥ 119॥
த³ாshஸnhதி கி³ஶாshதைத³வ ேத ஸrhவமŋhக³ளாகாரா: ।
ஸth³க³ணபதயshஸு³ஹாேஶஷகி³ஶாந ப⁴khெதௗகா: ◌⁴ ॥ 120॥
தா⁴வnhதி ச ேதா⁴ரnhதி ச த⁴யnhதி ச thவாmh shதைவச தி⁴nhவnhதி ।
லph³த⁴ச தா⁴ரயnhதி ேஶthத²mh பசதா⁴ ப⁴khதா: ॥ 121॥
நாேக³nhth³ரநக³வரmh ேயா ந க³ேதா நக³ேதா நரshய நாshய பி⁴தா³ ।
ப²லத³mh நக³shய ஜnhம shயாத³shய  நிShப²லmh ஜnhம ॥ 122॥
பாணிபேயாஜக³தshேத ஶŋhேகா²ஹmhஸshஸுத³rhஶநShட: ।
மnh பத³பth³மக³ைதrhஹmhைஸrhth³’Shேடாऽத² மாநேஸ லஸதி ॥ 123॥
ப²லத³ேமேவதி ஸதாmh ப²லத³mh thவரேயதி ஸmhsh’திmh வஹதாmh ।
யthர பரா phரதிபthதி: தth thவth³பmh vh’ஷாth³ஶ ॥ 124॥
ேப³ைர: பசபி⁴ேரைதshஸvhஹ: பர இவ thவiµlhலஸ ।
vh’இைவகshshதph³ேதா⁴ தி³வி திShTh²nh ேஶஷைஶலஶிக²ேர thவmh ॥ 125॥
ப⁴வ ப⁴க³வnhiµnhத³வlhலப⁴ ேவŋhகடாth³ஶ ◌்’ŋhக³மேண ।
லைத³வ கlhபvh’nhthேயவmh thவயி ேம வேசாऽஜshரmh ॥ 126॥
மத³நகத³ைநrhத⁴mhநாயாேவதாlhயா பாரெலௗகிைகrhத⁴rhைம: ।
ph◌⁴’ஶமthர கrhஶிதாநாmh பராயணmh thவmh ரஸாயநmh ப⁴க³வnh ॥ 127॥
யshயா: கshஸரnhேதா பா⁴kh³யவஶாthஸmhஹதாshஸுகா²ய ⁴வ: ।
விலஸnhதி தthரதthர மnh வாthஸlhயதீ³rhகி⁴கா ஸா thவmh ॥ 128॥
ரமயிேமவ ரமாmh thவmh ⁴மவிnhத:³ phரஜாச பாதி ।
க³மயதி ேகா⁴ேஷா நாmhேநா: கதா²mh ரமாரமண ேகா³விnhத³ ॥ 129॥
லmh ஶுக தபஸா phராphய ைஶலஶ ◌்’ŋhக³ஶ ◌்’ŋhகா³ர: ।
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தபேஸா வி³ரப⁴விநshதபshவிேநா வீேஸ த³யயா ॥ 130॥
வnhதா³நnhத³²வஹmh ph³’nhதா³வநசா வாஜாऽऽதாmhரmh ।
ஶுப⁴ேஶஷேபா⁴க³வாஸmh வாஸ thவthபத³mh விபா⁴ ’தி³ ॥ 131॥
ஶkhேதா தி³வி shதி²தshthவmh ஸrhவthர ததா²பி ேஶஷமாயாத: ।
அஸமrhத²ப³th³த⁴ப⁴khதvhராதஸமாேலஷவிரஹஸnhதphத: ॥ 132॥
ஷTh³³ணமnhநmh தி³vhயmh th³ணரதாnh ஸாத³ரmh ஸமாshவாth³ய ।
அkhேலஶேதா விரkhதிmh வrhத⁴யேஸ vh’ஷகி³ஶ thவmh ॥ 133॥
ஸth³ய: ப²லmh phரயchச²தி கlhபதெரௗ ஸthபைஶலஶிக²ரshேத² ।
அiνகlhப⁴தமlhபத³மnhயth³ைத³nhேயந கிmh ேஸvhயmh ॥ 134॥
ஹயவத³நாth³யவதாைரராph³ரமமiνShயமாnhth◌⁴யஹrhதாரmh ।
ேவத³கி³ஶிக²ரேஶக²ரமmh iνேமா ப⁴khதிதீ⁴vh’th³vhைய ॥ 135॥
॥ இதி வrhணமாலாshதவ: ॥

 
Nhட³ராஜகி³shத:² க²Nh³தஸகலாnhதராய ஏஷ ஹ: ।
கlhயாணmh கலய ந: கலஶாபாரகnhயகாநிலய: ॥ 136॥
vh’ஷகி³ஶிக²ரவிஹா vh’ஷiµக²வி³தா⁴பி⁴வnhth³யபத³பth³ம: ।
vh’ஷமshமாஸு வித⁴thதாmh வீாவைதrhவிஶிShடகாNhைய: ॥ 137॥
Sh ேபா⁴க³மகி²லmh khநாதி ந கிசிதா³த இஹ thவாmh ।
தமmh iµnhத³ வnhேத³ ேத³வmh thவாmh vh’ஷகி³ஶாநmh ॥ 138॥
அஜநாசலவி⁴ஷணmh ப⁴ேஜ கஜேலாசநமேஶஷைத³வதmh ।
ஆத³ேரண நிக³மாnhதேத³ஶிேகா ேயா ப³⁴வ ஜக³³th³தி³தீ⁴rhஷயா ॥ 139॥
நிதா⁴நமநபாயி வthஸலmh தnhநிதா⁴நமதி⁴ேஶஷ⁴த⁴ரmh ।
ஸாவதா⁴நமiνேபா⁴khமாத³ராthஸmhவிதா⁴நபரமsh ேம மந: ॥ 140॥
ஆரேய தஜநாவேந shதி²தmh தா⁴ம தி³vhயமநக⁴mh த³யாநிதி⁴mh ।
ேவŋhகடாசலவிஹா வாத³யாமஸுnhத³ரமகா⁴பiνthதேய ॥ 141॥
காமேய கமலேகாமலmh தவ ாnhதிஸாக³ர பத³mh பராயணmh ।
காம ஏஷ மம காபேத² ப³த phரshதி²திmh ந நேர கிசந ॥ 142॥

veMkaTeshastotram.pdf 13



ேவŋhகேடஶshேதாthரmh

ேக²த³வrhஷகரகாபி⁴ராஹேத ேமாத³ேஹஹ ேநா மநாக³பி ।
காபேத² நத³mh phரவrhதேத கShடவர மேநா ணth ேநா ॥ 143॥
இShடேமததி³தி ேவŋhகேடவர shவlhபமphயமல ைநவ சிnhதேய ।
பாரதnhthrhயபகrhதshய ேம தnhந jhயத இதி shதி²த: ந: ॥ 144॥
அஜேநஶ ⁴வி ரஜயnhதாnh ப⁴ஜநmh ந ேஷ மைமநஸ: ।
கஜேலாசந kh’பாநிேத⁴ கத²mh கlhமஷபணநாமகீrhதந ॥ 145॥
பாபமchத kh’தmh ந:நrhதீ⁴ஹரmh க² மயாऽiν⁴யேத ।
Nhயமshதி யதி³ ேம யth³’chச²யா பth³மவாஸரேகஶ பா மாmh ॥ 146॥
³Shkh’தshய கரேண th³’ட⁴mh மந:³யேத நரேதா² மநாகி³வ ।
phரthயஹmh யதி³த³th³’ஶmh ஹேர கீth³’ஶீ க³திரேஹா ப⁴விShயதி ॥ 147॥
நாshதி ேம க³திரநnhயவthஸல நிேத⁴ ஸகலேலாகரக ।
ேத³ தி³vhயஜலேதா³பமth³ேத தாபஶாnhதிமப⁴யŋhகேரா ப⁴வ ॥ 148॥
யாவத³chத பவிthரமாநஸphராjhஞஸாத³ரஸுபா⁴தாshபத³mh ।
விதmh ஸகலேலாகமாநிதmh தாவத³sh ந  ேசth mh’திmh  ॥ 149॥
ேத³ஶிைகரநக⁴தி³vhயமாநைஸராth³’ேத பதி² ப⁴வnhமேநாஹேர ।
நிவாஸ kh’பயா மநாkh³க³தmh பாrhவக³rhதபதநாchச பா மாmh ॥ 150॥
அmh³ஜாஸநiµைக²shஸுைரshshதmh mh³phரph◌⁴’திகீ³தமphயஹmh ।
ஶmhப³ராவிவேஶாchதmh ரேய thவmh ப³ேலந தவ ர மாத⁴வ ॥ 151॥
காமேலஶஹதேசதேநா ந ேயா மாநநீயவிப⁴வshஸ ஸmhsh’ெதௗ ।
ஸrhவேஶஶுப⁴தி³vhயத³mhபதிphதிமாthரமபி கிnhந காmhயேத ॥ 152॥
ஸrhவகாமபrhணேஸவயா ேகா⁴ரகாமவஶதா விநயதி ।
அth³⁴தmh தமமசநாசலth³ேயாதமாரய மந: பராmh க³திmh ॥ 153॥
இnhth³யாணி ந வேஶ மநாக³பி நிவாஸ தமஸா vh’thேதாऽshmhயஹmh ।
ஜா ஹnhத ப⁴வதா ப⁴வthphையேசதmh ஸபதி³ மாiµேபேஸ ॥ 154॥
ர ஸmhphரதி ரமாநிவாஸ மாmh ராக³ஸmhph◌⁴’தபராக³பாmhஸுலmh ।
காலேமக⁴ கரைஸஶுைப⁴ேஶாத⁴யnh விதஶுth³த⁴வந: ॥ 155॥
ேவத³பrhவதஶிரshshதி²தmh பத³mh ேவத³ யthதவ ரமாநிேத⁴ ஜந: ।
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ேவத³நாபி⁴ரiνபphதshஸுக²mh ேவத³ ேஸாऽthர ச பரthர சாகி²லmh ॥ 156॥
இthத²மாதஜநாவநphயmh ேத³வேத³வமநக⁴mh த³யாநிதி⁴mh ।
நிவாஸஹ வீரராக⁴ேவா ³Shkh’ேதாth³யமஹதீphஸயாऽऽத: ॥ 157॥
உபநிஷth³பி⁴தீ³தமாத³ரா³த³யதாiµபph³’mhஹணவrhணிதmh ।
ஸுரமஹrhiµக²shதமth³⁴தmh மந mhஹமத⁴ரணmh மஹ: ॥ 158॥
கிஹ ந: கத²யா ப⁴விதாnhயயா thவநயகlhபிதயா கத²யாநயா ।
அவதmh ப⁴வ ேவŋhகட⁴த⁴ேர தவ தmh நிதmh மதmh மந: ॥ 159॥
phரணதேலாகபராயணமாநஸmh phரணமத phரணேயந பராயணmh ।
நிகி²லேவத³க³ேவதமth³⁴தmh vh’ஷமத⁴ரதீ³phதத³mh மஹ: ॥ 160॥
நிகி²லதாபநிப³rhஹணநா நியதshவகkh³மவி⁴திநா ।
தரம: கஸஹசா தி³ஶதி வீதேகந ஸ நshஸுக²mh ॥ 161॥
ஸகலஹmhஸஸமாரயணீயதாmh ஸகலஹmhஸத³mh மணிைர: ।
ஸபதி³ ந: phரதிபாத³யதீவ ேத கமலகாnhதி பத³mh கமலாபேத ॥ 162॥
தkh’ேத kh’பேயஹ மதேல மதமஜநைஶலமதி⁴தmh ।
அநக⁴மth³⁴தமŋhக³ளவிkh³ரஹmh கமபி யா க³திmh கமலாநிதி⁴mh ॥ 163॥
ஆசrhய⁴தநிரபாயத³யாமயீபி⁴-

ராrhth³kh’தாகி²லvh’ஷாth³யசலshத²லாபி: ◌⁴ ।
ப³th³தா⁴த³ராऽऽதநிமjhஜநபாவநீபி⁴-

rhதா⁴ராபி⁴ராTh◌⁴யமவநீத⁴ரமாேதாऽsh ॥ 164॥
அபி⁴ேதா விேஶாபி⁴கி³டேஶக²ர-

th³மஶ ◌்’ŋhக³ŋhக³தரஶாகி²ேகாjhjhவல: ।
அதி⁴நீரஜாதலைதரேநாகைஹ-

rh’தி³ பாபநாஶஶுப⁴தீrhத²மsh ந: ॥ 165॥
இதshதேதா பி⁴nhநநிஜphரஸாரயா

phர⁴தபாபயவாதா⁴ரயா ।
அத³ph◌⁴ரேவேகா³thத²கऽऽதாph◌⁴ரயா

மநஶரச மமாsh ேஶாதி⁴தmh ॥ 166॥
ஆகாஶக³mh கா³மபி ஸmhphரவிShடmh
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ஆகாஶக³ŋhகா³ஸலmh மஹாnhத: ।
ேரய phரத³mh ஸmhவிநிேயாஜயnhேதா

ப⁴ஜnhதி லஶ ப⁴வthphயthவmh ॥ 167॥
ஸஹshரஸூrhேயாjhjhவலதி³vhயேதஜஸ-

shஸேராஜவாஸாஸஹத⁴rhமசாண: ।
ஸுைக²shஸுஶீைதrhஹைத: phரபா⁴ப⁴ைர:

வநmh iµேத³ தத³ க⁴நபthரசிthதmh ॥ 168॥
வேந நிவாேஸாऽphயவேநந விதா

ஜேநShவஸkhதிrhஜநதாபஹாதா ।
க⁴ேந shதி²திshthவyhயக⁴நாஶஶீலதா

thவத³th³ேநஷு ஹேர ஜேநதா: ॥ 169॥
ஹேர கி³ேரரshய  ஸrhவேதாiµக²-

phரதா³நஶுth³தா⁴nhதரபா⁴வேஶாபி⁴தா: ।
நிவாேநாऽnhேத shவயமாthதெகௗ³ரவா

ப⁴வnhதி மாnhயா iµதி³ரா ப⁴வthபேத³ ॥ 170॥
ந ரதா⁴ ந மதி: ந ஶkhதிரத² ேம கிmh shயாத³th³’Shடmh ஶுப⁴mh

⁴rhதாநாmh மம சாshதி கா க² பி⁴தா³ ேவஷ: phரஜாேமாஹந: ।
ேஹ ேஶஷாசலேஶக²ேரவர ரமாநாத² phரேபா⁴ ஶாவத

jhஞாநாநnhத³வி⁴திநாயக நய thவmh மாmh shவயmh ஸthபத²mh ॥ 171॥
அnhதrhேம ந  மாthரயாபி ப⁴வதி phேரம ய: phேரய

shவாnhயth³⁴தநிshஸமாதி⁴க³ணkh³ராேம ஶுபா⁴லmhப³ேந ।
காேமாऽதா²பி ப⁴வth³விேலாகநவிெதௗ⁴ காைமகவயshய ேம

பா³Shபshேவத³ஸக³th³க³த³shவரiµக²phராphthைய கத²mh jhயேத ॥ 172॥
ப⁴khதா: ேகசந பாவிதnhநிஜக³தshthவyhேயvh பாதிvhரதீmh

பி³ph◌⁴ராshதவ பாத³பth³மநதேய ைஶலmh ஸமாயாnhதி ேய ।
தாth³’ா: மயி நிthய³Shட’த³ேய நாத² phரேபா⁴ நீரத³-

யாம த⁴ர வீணmh ஸகணmh யாேச பnh shவயmh ॥ 173॥
காமாrhதnhந கத²mh மேநா மம ஹேர யnhநாம நாமயீmh

ஹா கShடmh phரதிமாமபீணபத³mh phராphதாmh ஜஹாthேயவ ந ।
கlhயாேண கமநீய உjhjhவலதேம காலாmh³த³யாமேள
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காŋhாகபதெரௗ vh’ஷாசலமெணௗ rhயாthகைத³தாmh ரதிmh ॥ 174॥
பா⁴kh³யmh ⁴ vh’ஷாசேலஶ கலேய shthஜnhமேஹmh யத: ।

தாNhேயாjhjhவல ேதாயவாஹஸுப⁴ேக³ thவyhயsh நmh மந: ।
ஏதthஸாmhphரதமmh³ேஜண யதா² ேகா³phேயாऽபி kh’Shேண thவயி

phேரேமாth³கா³ரகஷாயிேகாமல’ேதா³ைநவmh iµநீnhth³ரா யத: ॥ 175॥
ஆசாrhையபதி³Shடமshதி ஸுth³’ட⁴mh ஸசிnhதிதச shவயmh

நாேதா பா³யth³’Shேமாஹநவஶmh மnhேய மேநா யாshயதி ।
ஏவnhthேவபி யத³ஜநாth³ஶிக²ரphரth³ேயாத லநிேத⁴

thவth³பாiνப⁴வshத²மshதி ந மந: பாபிShட²ேமதthதத: ॥ 176॥
ஆக³thயாnhதரேவய ப⁴வதசிthதmh ந யthதmh ப³த

phரshதா²ேந kh’பயா ப³ச மiνேத phராnhேத ஸமாயாthவிதி ।
ஈth³’khதnhth³ மஹாக⁴ேமதத³நக⁴mh thவாேசth தி³th³’ேத ஜா-

thேவதth³ேவŋhகடைஶலநாத² ப⁴க³வnh phரthதmh மா  ॥ 177॥
thவாேமஷ phரணேதாऽsh ேத பஜநாnh ேயऽnhேய thவதீ³யாச தாnh

மா ேம ஜா மந: khதா⁴ கதmh ⁴யாth³vh’ஷாth³வர ।
ஸயmh ஸrhவமேஹா விசிnhthய ப³ஹுநா யjhஜnhமநா shவாrhதmh

khேராத: ◌⁴ கிnh மஹாக³ேஸ நரதஶாnhேதாऽsh வீshவ மாmh ॥ 178॥
³th◌⁴தா⁴ யாநி kh’தாநி ஸmhphரதி கத²mh பாபாநி தாநி phரேபா⁴

ந shமrhயnhத இஹாஜேநவர மேநா ⁴rhதmh மதீ³யmh th◌⁴வmh ।
shதா²தvhயnh யதா² ததா² ந ப⁴விmh யthேநா ப⁴வnhதmh ந-

shமாேபmh shமரயா ஸrhவஸமதாmh லmhயா ஸஹ thவmh ஹஸ ॥ 179॥
³ேரऽேபாஹய ³Shkh’தாநி kh’பயா Nhயாநி ேசthஸnhதி ேம

தாநி ஶ ப³லாthஸஹய மயி phேரம shவய ேபாஷய ।
ேஹ ேகா³பீஜநபா³nhத⁴வ phரணிபதாmhயnhயா க³திrhநாshதி ேம

தth thவmh தththவமiνthதமmh தவ பத³th³வnhth³வmh ஸுக²mh த³rhஶய ॥ 180॥
ph◌⁴ராஜthபீதஸுவrhணசிthரவஸநmh காசீkh’தாலŋhkhயmh

ஸாலkh³ராமஸுவrhணரthநஸுமphரkh²யாதமாlhயாசிதmh ।
காnhதmh ேத க⁴நஸாரNhTh³ரலதshேமராரவிnhேதா³lhலஸ-

th³வkhthரmh தி³vhயகிடமஜநபேத பmh shவயmh த³rhஶய ॥ 181॥
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விரkhதkh³’ஹshத²phராrhத²நா

மாேநஷ vh’ஷாசேலnhth³ரஶிக²ரphராnhதphரதீ³பாயித-
shைவரvhயkhதஸமshதமŋhக³ளநிதி⁴rhதிராதி⁴thஸதாmh ।

பth³மாபாத³பேயாஜkh³மவிக³லlhலாாபேத³ேஶாjhjhவல-

nhமnhத³shயnhதி³மரnhத³ேம³ரமேஹாரshேகா விரkhதிmh மம ॥ 182॥
kh’thயாkh’thயவிேவக³rhவித⁴மஹாநrhேதா²பநth³ேதா⁴nhமத³-

phராjhஞmhமnhயகரthயஜth³த³ரth³’ட⁴phேராnhமாதி² மnhமாநஸmh ।
தnhேம ஸmhphரதி தmh phரதி phரணதயshஸnh phேயா யய:

phேரமாrhth³ரmh phரணிதா⁴பேயnhமந இத³mh காமச நிrhயாபேயth ॥ 183॥
ஶ ◌்’ŋhேக³ ேஶஷ⁴ŋhக³ŋhக³வகி³ேரshŋhேக³ பரmh மŋhக³ளmh

ஶ ◌்’ŋhகா³ரmh தமநŋhக³ப⁴ŋhக³வித⁴ேய ேஸாऽஹmh ஶரNhயmh க³த: ।
ேயா லiµக²பth³மலmhபி⁴தமஹாேமாதா³நகா⁴பாŋhகி³த-

ேரணீph◌⁴’ŋhக³பரmhபராshவரஸமshவாŋhkh◌⁴தshவாக³த: ॥ 184॥
யthக²lhவாரமமth³விதீயமநக⁴mh தth ஸth³விதீயmh ய:

phேரய: phராphதத³mh th³விதீயஹ ேம த⁴rhம: பரmh வrhத⁴தாmh ।
மா ⁴த³ஜநைஶலேஶக²ர ஹேர thவthபாத³பŋhேகஹ-

phராphதshயாshய கதா³பி காமகத³நshவlhபphரஸŋhேகா³ऽபி ேம ॥ 185॥
இjhெயௗபாஸநைவவேத³வவிதி⁴நா rhவmh பரசாரமmh

phரthயphயnhநஸமrhபேணந ஸுதாmh vh’thதிmh ஸுக²mh phேரphஸத: ।
மnhநஜநைஶலஶ ◌்’ŋhக³விலஸthஸnhதாந ஸŋhகlhபய

shேவைநவ shவககிŋhகரthவவிப⁴வshைத²rhயmh ஸத²shய ேம ॥ 186॥
thவாேமவாiνப⁴வnhநிரnhதரமஹmh thவthபாத³தா³shயphய:

thவthphthைய நியதmh விதா⁴ய விதி⁴வthஸrhவmh kh³’ஹshேதா²சிதmh ।
காேமாth³தா³மகத³rhத²நாநி கமலாகாnhத phரபா⁴ேவண ேத

³kh’thய kh’தாrhத²ேயயமநிஶmh தீ³நmh மதீ³யச மாmh ॥ 187॥
யsh phராத²காரமshஸ ப⁴க³வnh phரmh vhயதீயாய ேம

வாநphரshத²இதீத³மth³ய ஜக³தி phராphதmh ph◌⁴’ஶாத³rhஶநmh ।
ஸmhnhயாஸsh kh³’ஹshத²த⁴rhமவஹநvhயாphதைநஜshதி²தி:

தth³கா³rhஹshth²யத³mh வித⁴thshவ நியதmh த⁴rhmhயmh phயmh ேத மம ॥ 188॥
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இthத²mh ேவŋhகடைஶலேஶக²ரபதா³mhேபா⁴ஜth³வையகphய:
கnhத³rhேபாth³ப⁴டத³rhப⁴நநkh’ேத ேத³வmh தேமவ ரயnh ।

த⁴rhmhேய வrhthமநி வீரராக⁴வகவிrhவாச²nh ஶுப⁴mh வrhதநmh
தthத: phராrhதி²தவாநதா²shய ப²தாphயshthேவததீ³ாபத³mh ॥ 189॥

அத⁴மrhணphராrhத²நா

காnhத தஸrhவேலாகஶரண ேரேயாநிேத⁴ ஶாவத
shவாதீ⁴நாகி²ல ஶாnhத வthஸல ஶுப⁴phரjhஞாநஶkhthjhjhவல ।

ேத³வாதீ⁴ஶ vh’ஷாசேலவர th³’ட⁴mh thவthபாத³பth³மphய:
thவth³ph◌⁴’thயshதவ கிŋhகேராऽsh கிதி phராphேதாऽsh கShடாmh த³ஶாmh

॥ 190॥
ேவேதா³ மாநமேஶஷதshஸ ப⁴க³வாmhshthவmh ைத³வதmh ேகஶவ:

மாnhயா: vhயாஸபராஶராதி³iµநேயா நிShகmhபநிrhதா⁴ரகா: ।
ஸthேயவmh vh’ஷைஶலேஶக²ர கத²mh thவthபாத³பth³மth³வயீmh

ஆthயாபி ஜேநாऽயthத²ம⁴நா கShடshய காShடாmh க³த: ॥ 191॥
உth³தி³யாŋhkh◌⁴iµதா³ர ேத யதி³ ப⁴ேவேத³ேகாऽபி⁴நீேதாऽஜ:

ேகநாphயchத kh’thshநமshய vh’நmh iµSh Sh ஶmh ।
தthதாth³’khphரத²பth³மவாஸரகாலŋhகாரவshshத²ல

phராjhைஞthத²iµதீ³ேதாऽ ததி³த³mh காேல thவயா shமrhயதாmh ॥ 192॥
காேலாऽயmh கரthர கlhபிதம⁴jhஜnhம thவேயத³mh  ந:

தshமாத³shமதி³ஹாshதி கrhம நதராmh ⁴ய: phரதீயmh thவயா ।
காமmh ேமாபத²shஸ மாsh ஸகலmh thவnhயthதேத³ேகாth³ப⁴வmh

தthகிmh நாமநி ேவŋhகேடஶ ப²ணிேதாऽphேயவmh ந ஸnhShய ॥ 193॥
நாஹmh ஸmhsh’திஸாக³ராnhதரமஹாவrhதph◌⁴ரமmh phராrhத²ேய

ேநா வா thவாமபஹாய த³ph◌⁴ரசித³iνshவாத³ணmh காமேய ।
ேநா வா ஸmhphரதி ரŋhக³லமணiµநிnhயshதாthமராப⁴ர:

thவthதshthவthபத³பth³மேஸவநமஹாநnhத³ச யாேச shவயmh ॥ 194॥
மnhநஜநைஶலேஶக²ர ஹேர shவாnhநித³mh ஶிShயேத

யthேத பாத³பேயாஜேஸவநஹாऽऽேத³ஹாவஸாேநphதmh ।
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தthph◌⁴யmh மயகா மதீ³யகஜா நிrhவrhதய thவmh shவயmh
³kh’thய ப⁴யmh த³யாஜலநிேத⁴ ேதா³ைஷகராேஶrhமம ॥ 195॥

உthபாth³ய shவயiµthதேம க² ேல விth³யாஸு khதாshவபி
vhயthபாth³யாth³⁴தேத³ஶிகாŋhkh◌⁴கமலாthஸmhபாth³ய யthஸாmhphரதmh ।

வாthஸlhேயந vh’ஷாசேலஶ நயேதா வrhthம shவயmh ஸா⁴ மாmh
அnhேத ஹnhத கத²mh iν ேகா⁴ரvh’நாரNhேய விஸrhேக³ மதி: ॥ 196॥

shதா²mh khதமஸmhஶயmh ஸமதி⁴யா மாநாவமாநth³வேய
ைநவாதா²பி நிேத³ஶலŋhக⁴நkh’தmh ஸயmh ஸதாmh க³rhஹணmh ।

ஆjhஞாபாலநதthபரshய யதி³ ேம காேமா ந ஸŋhகlhphயேத
பth³மாகாnhத ஸுthரஹாநிவிதேஶாேகா ப⁴வnhதmh த³ேஹth ॥ 197॥

ஹா ஹா ஹnhத iµnhத³ஹாshயதி கதா³ சிnhதாjhவேரா மாநஸmh
ஸrhேவாphேயஷ vh’ைத²வ யாதி ஸமேயா தா³shேயऽபி திShடா²ஸத: ।

ஆகrhஷnhதி யதா²யத²mh ந ச பஹாேர மநாkh phராப⁴வmh
நாத² thவாmh ஶரணmh க³தshய ’ணிதா காnhத ைநேவாசிதா ॥ 198॥

அth³ய வshதத³நnhதேர தி³வஸ இthேயவmh mh’ஷாபா⁴ைத:
அrhதா²ேபணiµthதமrhணநிவஹmh நிthயmh ஹேர வசயnh ।

ஸrhவmh நாரகமஜநாth³ஶிக²ராலŋhகார ேசthphராphiνயாmh
thவthகீrhதிrhமம தா³shயvh’thதிரபி ஹா நmh லயmh யாshயத: ॥ 199॥

மnhநீth³’ஶஸா⁴வrhthமநயநphராphதmh யஶshேத shதி²ரmh
கrhmh கிச மமாபி ஜnhம ஸப²கrhmh vhயவshயnhநிஹ ।

தா³ேஸ ேத³வ த³யாதரŋhகி³தஶுபா⁴பாŋhகா³lhபவிேபத:
phரmh ஸrhவmh’ணmh வி⁴ய மம ேத³யthயnhததா³shயmh thவயி ॥ 200॥

இthத²mh ேவŋhகடைஶலஶ ◌்’ŋhக³நிலயmh ஸrhவாrhத²விராணநmh
மnhதmh ஹசnhத³நmh லத⁴நmh ேத³வmh பரmh ஸmhரயnh ।

phேரேமாth³கா³ரகஷாயிேதந மநஸா ைகŋhகrhயவிkh◌⁴நயmh
காŋhnhநshத வீரராக⁴வகவி: ேமாய ேத³ேவாऽsh ஸ: ॥ 201॥

பாணிiµth³ராshதவ:

பாrhத²mh ரா phரணயத: ரேதா நிஷாth³ய
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பth³யmh ய³thதமரஹshயமஸாவகா³: ।
ஸmhேஸvhய ேவŋhகடபேதऽthர தத³rhத²த³rhஶி

ஹshேதŋhகி³தmh தவ கிமphயபி⁴தி⁴thஸுரsh ॥ 202॥
வாசாமேகா³சரமநnhத பதா³ph³ஜேயாshேத

ேவேத³ஷு ைவப⁴வமஶkhததேமஷு வkhthmh ।
கா நாம மாth³’ஶமஹாஜட³³Shடவாசாmh

காrhேய vh’ஷாசலபேதऽthர கதா² phரvh’thெதௗ ॥ 203॥
ஆஶாவேஶந ப³ஹுதா⁴ விரசyhய கrhமா-

phயாஶாதி⁴பா மகேலஷு மதŋhக³ேஜஷு ।
nhயshதாஸநா இஹ பதnhதி ஜநா: ப²லmh தth

நிthயmh லப⁴th◌⁴வதி வ கேரண கிmh thவmh ॥ 204॥
தி³vhயshஸமshthயkh’தகshதமஸ: பரshதா-

த³nhயshஸ கசிதி³தி கிnhiν iµதா⁴ऽபி⁴மthயா ।
ப⁴khைத: phரபthth’பி⁴ரபி thவநrhக³தீத³mh

phராphயmh பரmh பத³தி phரணயிnh ph³ரவீ ॥ 205॥
ேthரmh மShட²த³மாதி³வராஹேத³வ

காNhயகnhத³லகடாவிநShடகShடmh ।
த³thேத thவrhக³மபவrhக³மபீஹ தshமாth ।
வshதvhயthபதி³ஶshசிதmh ரேமஶ ॥ 206॥

ஆய ஸphத தவ ேஸவநகாŋhயாऽth³nh
ஆக³chச²த: கணயா கமேலஶ பயnh ।

அthைரவ திShட²த மத³th³⁴ததி³vhயப-
th³’ShphரநShட³தா இதி கிmh ph³ரவீ ॥ 207॥

காகாஸுேரண kh’தேகா⁴ரவிேசShேதந
காேல ஜக³thரயபph◌⁴ரமணmh விதா⁴ய ।

யshnhபேத³ நிபதிதmh ஶாரrhதி²நா phராkh
ஏதthததா³ரயத kh◌⁴ரதி ph³ரவீ ॥ 208॥

ஸnhதி phரேலாப⁴நபரா: ப²லமlhபேமவ
த³ா: phரதா³மத⁴ேராthதரமாஶு ேத³வா: ।

ஸrhவthர தthர ப⁴விநாmh ந ஸுகா²வகாஶ:
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தnhேம பத³mh ஶரணமாரயேததி வ ॥ 209॥
ேய நாம ேகசந ப⁴வாth³’ஶவாசி²தாrhத²-

ேதா³ஹphரபா⁴வப⁴தா: phரதி²தாshthேலாkhயாmh ।
ேதphேயதத³ŋhkh◌⁴ஸரஹஜேநந

phராphதா: phர⁴thவதி கிnhiν ஹ ph³ரவீ ॥ 209॥
காமmh ப⁴ேவth³விவித⁴நவரஷாrhத²-

phஸாலmh பரவஶmh லதmh மேநா வ: ।
தthதாth³’ஶmh ஸகலமphயதி⁴கmh லேப⁴th◌⁴வ-

ேமதthபதா³mh³ஜiµபாய இதி ph³ரவீ ॥ 210॥
அrhth²யmh ப²லmh ஸகலமphயசிேரண தா³mh

அrhசாமாiµபக³ேதாऽsh த³ையகபாmh ।
கrhதvhயமphயதில⁴ phரணிபாதப-

ேமதthபதா³ph³ஜ இதி ேத³வ தmh ph³ரவீ ॥ 211॥
vhயாேஜந ேகநசித³ேஶஷமபீவர thவ-

மாநாth◌⁴ய ேலாகமiνகmhபிகடாதshஸnh ।
அnhயth³விiµசth ப²லmh ஸகலmh ப²லmh வ:

பாதா³ph³ஜேமவ மம நிthயதி ph³ரவீ ॥ 212॥
ேத³வீ த³ேயவ த³யிதா ’த³யmh தா ஸா

நிthயாச ேகசந ஶுபா⁴த⁴⁴ஷth³ைய: ।
ைபrhயேதா²சிதமவாphதமத³ŋhக³பா⁴கா:³

தth³வ: kh’ேத பத³த³nhthவிதி வ ஸth³ph◌⁴ய: ॥ 213॥
மா நாம ⁴th³ப⁴யiµபாரயதாmh மநாக³-

phயநாய ேத shவயத³mh மம பாத³பth³மmh ।
ேயmh ேவா ப⁴யாநகமதா: மம ேஹதிபீ⁴தா:

phராphshயnhதி விதி phரத²யshயநnhத ॥ 214॥
காைமகேபா⁴க³விவஶாmhshthத³ஶாiνேபthய

ேதஷாmh பஶூப⁴விchச²த²ஹnhத கshமாth ।
தshமாth³வரmh விவித⁴ஸchசரrhஹ⁴மா-

வthைரவ வshதி ேபா³த⁴ய phரேபா⁴ thவmh ॥ 215॥
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ஆராத⁴ேநஷு விவிேத⁴Shவதி⁴ேவத³iµkhேத-
phேவதthபதா³ph³ஜயஜநmh பரமshதி ஸnhத: ।

ஆராத⁴நmh பரதரnhthவித³மாதாநா-
thயாத³ேரண vh’ஷைஶலமேண ph³ரவீ ॥ 216॥

ஏஷா வி⁴தியதீத³iµபrhயெஸௗ ேம
நிthயா thபாதி³தி கேரண பேரண ேசாkhthவா ।

ப³mhph◌⁴ரmhயமாணஹ ப⁴vhயஜக³nhமய thவmh
ேலாகmh நிநீஷுரவேலாகயேஸ பத³mh ேத ॥ 217॥

அthchசி²த: பத ஏஷ த⁴ராத⁴ேரnhth³ர:
பாேத³ந பயத மையவமத: ◌⁴kh’ேதாऽthர ।

இthத²mh மவth³vh’நராஶிமேதா⁴ வித³th◌⁴யா-
மாத: பத³mh phரணமேததி வத³shயநnhத ॥ 218॥

kh³’ணnhதி ேயऽthர ஸுமாநி kh’ேதஷு ஸாா-
த³ph◌⁴யrhசேநஷு சரணரமரா: மஹாnhத: ।

phதாநி ேதthவிஹ வஹnhதி ஶிேராபி⁴ேரதா-
nhயrhchயmh பத³mh ததி³த³thயதி⁴ேத³வ வ ॥ 219॥

thைரவிkhரமசரண ஏஷ ஜக³th³vhயதா⁴thphராkh
வjhராதபthரiµக²சிநவிஶிShடேஶாப⁴mh ।

ஏகாதபthரவஹவjhரத⁴ராதி³பா⁴வ-

phஸா யதி³ phரணமேததி வத³shயநnhத ॥ 220॥
shதா²நாthஸு³ரமவதீrhணவதshததshேத

ஜŋhகா⁴nhதபாத³க³ளரமயாபநாய ।
ப⁴khதாnhநிேயாஜய யshய தவாth³⁴தshய

phேராலவphரஶதரம ஏஷ ேலாக: ॥ 221॥
ப⁴khதvhரஜmh vh’ஷகி³nhth³ர விேமாஹநmh thவாmh

shthபா⁴வதshthவiν³⁴ஷுமiνkh³ரmh ।
phராŋhைமதி²பணயாthkh’தெகௗ³தமshth-

பmh th³’ஷth³யமல லmhப⁴யேஸऽŋhகி⁴ேரiΝmh ॥ 222॥
ஸா பா³காபி பத³பŋhகஜதா⁴ரநாthphராkh

ஸாேகதராஜபத³iµthதமமth◌⁴யதிShட²th ।
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தshமாதி³த³mh ஶிர தா⁴ரயதாmh கரshத:²
ேமshஸேயாக³இதி வ vh’ஷாசேலnhth³ர ॥ 223॥

மth³தி³vhயஶாக²சரணகபராயணthவா
chசா²ேக²தி வீய சரேணthயபி ச phரth◌⁴தி³mh ।

ேவத³shஸ மாmh கி³வrhவஹதீஹ ப⁴khthேய-
thேயவmh ஸுபrhணகி³ஶ ◌்’ŋhக³மேண ph³ரவீ ॥ 224॥

ஸthயாதி³ேலாகநிலயாmhshதவ ேஸவநாrhேத²
ைவNhட²ேலாகக³மேநாth³யநshஸுராnhththவmh ।

அthராக³ேதாऽsh vh’ஷைஶல இதி ph³ரவாே
விthராதாஸுர ஸமாவயதி மnhேய ॥ 225॥

jhஞாநாthமேக ச ⁴வேந ஜலேத⁴ச மth◌⁴ேய
மாnhேயஷு ேத நிக³மராஜஶிரshஸு நிthயmh ।

lhயmh ய:கமந நிshshவபராrhத²³th³தி⁴-
Shவphயாவிபா⁴தiµபத³rhஶயேஸmhऽkh◌⁴பth³மmh ॥ 226॥

ஸmhஸாரவாதி⁴ரயmh ப⁴வதாமகா³ேதா⁴
ஜŋhகா⁴தmh ஜலவாshதி ஸுேக²ந லnhth◌⁴ய: ।

மthபாத³பth³மக³ளphரணிபாதமாthரா-
தி³thயாத³ேரண வத³வ vh’ஷாth³நாத² ॥ 227॥

ஏவmhவிதா⁴நி விவிதா⁴நி விேபா³த⁴யmhshthவmh
விவmh ஜநmh நிஜபதா³mh³ஜேஸவேநந ।

த⁴nhயmh தேநா த³யயா vh’ஷைஶலஶ ◌்’ŋhேக³
நிthயmh shதி²ேதாऽthர நிரபாயரமாநிவாஸ ॥ 228॥

இதி பாணிiµth³ராshதவ:

 
நாத² ேயா நளிநஸுnhத³ரமாரயmhshேத

பாத³mh பவிthரமபநீதஸமshதேக²த:³ ।
ஸாrhவjhயரmhயஸகலாth³⁴தேஶஷvh’thதி-

த⁴nhேயா ³⁴ஷதி த³யாmh³நிேத⁴ மமாऽऽthமா ॥ 229॥
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நாத²shஸ ஏஷ நரகchசி²த³பாரஶkhதி-
rhநாகshய ph’Shட²இவ ந: phரகேட phரkh’Shேட ।

நாராயசல இஹ shவயமாவராthமா
⁴மா ரமாஸஹசர:shவ³ணshஸnhேத⁴ ॥ 230॥

ஏஷ யா ஸஹ ஹஶுப⁴தி³vhயrhதி-
ேரேயா ஜநshய ஸகலshய விதி⁴thஸுரshnh ।

ேஶஷாசேல ஜயதி ேவŋhகடநாத²நாமா
கிmh ேபா⁴ ஜநாshததி³தரthர ப⁴ஜth◌⁴வேமநmh ॥ 231॥

ேய நாம ேகசந ரேமஶ ஸேமஶ கrhம-
ைவசிthrhயத: கதபா³யth³’Shபா: ।

ேதபி thவதீ³யமநக⁴mh விப⁴வmh ஸய
வயா ப⁴வnhதி தவ கshஸth³’ஶshதேதாऽsh ॥ 232॥

thவாமth³விதீயமகி²லாதேயா kh³’ணnhதி
மnh ஸைத³வ ரமயாபி ச ஸth³விதீயmh ।

thவth³⁴மத³rhஶநஸுகா²mh³நிெதௗ⁴ நிமkh³நா:
ைநவாnhயத³mh³ஜவிேலாசந ேலாகயnhதி ॥ 233॥

ஹா ஹா கிேமதத³த⁴ேராthதரமth³ய ேலாக-
shஸேசShடமாந இதி ஸாththவிகஸŋhக⁴வாத:³ ।

ஸrhவjhஞ பா⁴வி பஶீலயத: கெலௗ ேத
ஸா⁴thவ³th◌⁴தி³ஹ ேசத ந ரேமஶ பீ⁴rhேம ॥ 234॥

ஶkhதிshதவாshthயநவதி⁴rh யதா² தைத²வ
காnhத ஸnhthயநவதீ⁴நி மமphயதா⁴நி ।

ஸrhவாதி⁴கshய தவ ஸாmhயத³mh ந khதmh
தththவmh விசிnhthய த³யேயாசிதமthர rhயா: ॥ 235॥

ஆமஜுnh’ரமஹாமடmh ப⁴வnhதmh
ஆshதா²பேரண மநஸா ச th³’ஶா விேலாkhய ।

ஆநnhத³ஸாக³ரநிமjhஜநபா⁴kh³யத⁴nhயா:
மாnhயா: ய: கமந ஸnh மயி phரஸnhநா: ॥ 236॥

ஸா ஸrhவேலாகஜநநீ ஸகலாrhதிஹnhth
ஸாமாதி³பி⁴shthவயி த³யாமபி⁴வrhத⁴யnhதீ
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thவyhேயகதாiµபக³தா லஸதீஹ ையஷா
thவச ேயா நிலய நஶரணmh ப⁴ேவதmh ॥ 237॥

ஸrhவாnhதராthமப⁴வநmh ஸகேலஷு lhயாmh
vh’thதிmh ஸைத³வ ரமயாபி ச ஸாதீmh ேத ।

நாராயசலநிவாஸரதாபி⁴khதா:
ஸmhயph◌⁴விபா⁴vhய ஸமேமவ ப⁴வnhதமாஹு: ॥ 238॥

தth³தா⁴ம தி³vhயமநக⁴mh தபஸாphயக³mhயmh
ஸŋhகlhபிதmh  ப⁴வதா ந மமாthர ேக²த:³ ।

யth thவாmh தைத²வ ரமயாth³ய vh’ஷth³ஶ ◌்’ŋhேக³
பயா ஸாத³ரமேஶஷஸமnhவிேதாऽஹmh ॥ 239॥

ஆேஸப³nhத⁴மைஶலமநnhதேப⁴தா:³
ேலாகா ப⁴வnhதமநபாயத³யாநிதா⁴நmh ।

ஆநmhரவாசி²தவிதா⁴நபராவதார-
மாராத⁴யnhதி ரமயா ஸதmh shவஶkhயா ॥ 240॥

அmhேபா⁴ஜேநthரமபஹாய ரமாஸஹாயmh
கmh ேபா⁴ ஜநா: ப⁴ஜத²ஹnhத vh’தா² விiµkh³தா: ◌⁴ ।

ஸrhேவShடத³shஸகலேத³வபதிshஸ ஏஷ
ேஶஷாசேல விஹரதீஹ  ேவா தாய ॥ 241॥

விவshய யாச ப²லmh ததி³ேஹதி ³th◌⁴யா
விவshய விவஹேலாகப²லmh ³ஹாந: ।

thவlhலph³த⁴⁴திவிதி⁴ஶmh⁴iµகா²nhயேத³வ-

ேஸவாரதிmh ஶமயவ vh’ஷாth³வாnh ॥ 242॥
ைவNhட²ேதா vh’ஷகி³mh shவயமchத thவாmh

ஆநீய ேதऽŋhkh◌⁴க³மாரயிmh ஜெநௗக⁴mh ।
யா phேரரயthயத⁴ இேதாphயவதீrhய தshயா:

phthைய ேயா மயி நிேத⁴ த³யாrhth³ரth³’Shmh ॥ 243॥
தி³vhேய phலேவ விவித⁴ைவth³ததீ³பரthந-

ப⁴vhேய ப⁴வnhதஹ ஸmhphரதி ShகNhயாmh ।
ைஶலநாத²ஸதmh ரமயா ச ⁴mhயா

தா³ஸshஸய ச விநshய ச த⁴nhய ஏஷ: ॥ 244॥
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ஸுshநிkh³த⁴vh’thதசிரshப²காவதா³த-
sh²ேபேஶாபி⁴நி விசிthரவிமாநமாnhேய ।

விph◌⁴ராஜமாநஶுப⁴ைவth³ததீ³பŋhkhெதௗ
shவjhேயாதிஷா phலவ இஹாऽth³பேத விபா⁴ ॥ 245॥

மnh vh’ஷாசலவராசலவlhலப⁴ thவா-
மாthய ஸnhததப⁴வthபத³பth³மஸkhத: ।

பாபாத³பாயநிசயாnhநிரயாchச ஸmhய-
கா³thமாநமாthமஜநமphயவிmh phரயாேச ॥ 246॥

ஸrhவjhஞ ேத ந விதி³தmh கித³mh மேநா ேக³
ஸrhேவஷு ஶkhத ந தshshதவேந நிேயாjhேய ।

iµkhதாதி³ேநவ கிேதாऽshதி மயா ப²லmh ேத
ப³th³ேதா⁴ யத³sh ப⁴க³வnh ஸ பரshஸமாதி:◌⁴ ॥ 247॥

ஆஶாவஶாth³vh’ஷகி³ஶ ததா²iνphயாth
அjhஞாதஶkhதிரஹ³மth◌⁴யவshயnh ।

அnhயthர காலமகி²லmh ஸரஸmhபnh யth
thவாmh phரshமரா ததி³த³mh ப⁴க³வnh மshவ ॥ 248॥

கீ³ேதாபேத³ஶநிரத: பவநாthமஜாத-
ேகேதா: ph’தா²தiν⁴ேவா ரணேத³ஶமth◌⁴ேய ।

vhயாkh²யாŋhகேஶாபி⁴கரபth³மத³லshஸ நmh
ேகா³விnhத³ராஜ இஹ ேவŋhகடவlhலப⁴ thவmh ॥ 249॥

thவyhேயவ ேம மதியmh நியதா விபா⁴
thவthபாத³பŋhகஜத⁴ேநந ச த⁴nhயதா shயாth ।

thவthஸுnhத³ராŋhக³பசிnhதநலph³த⁴⁴மா
thவthகிŋhகர: கமலேலாசந வrhதிய ॥ 250॥

ேவŋhகடாth³ஸth³’ஶmh ந  கிசித³shதி
ேவŋhகேடஶஸth³’ேஶா ந ச ஜா கசிth ।

தthபாத³பŋhகஜபராக³பவிthேதந
ேத³ேஹந தthபஸேர ஸுkh’தீ ப⁴வாநி ॥ 251॥

வjhராதா⁴தி³வி³த⁴vhரஜவnhth³யமாநmh
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வjhைரக⁴ஷணவி⁴தiµjhjhவலmh thவாmh ।
வjhராthகேடா²ரதரமphயதிrhக²சிthத-

மாஶு th³ரவmh ரசயிmh phர⁴மாேதாऽsh ॥ 252॥
கிmh நாம சிnhதய தா³ஸஜேந ந ஜாேந

ேத³ஹாnhதகாலபரமாவதி⁴ காrhயமthர ।
ஶாshthரரேமண விகல:த ஏவ ப⁴khத:

phரthயதmh shவபரmhபா⁴வி தshதராmh shயாth ॥ 253॥
ஆேலா³தாநி நிகி²லாnhயபி ையsh ஶாshthரா-

Nhயாசாrhயதlhலஜiµைக²ரவதா⁴தmh thவாmh ।
நாராயண தvh’ஷாசலŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³mh

நாத²mh நமா நநாiµதா³ரமாTh◌⁴யmh ॥ 254॥
பாதா³ரவிnhத³க³ேள ப³லவnhமேநா ேம

நிphதமchத நிரshதஸமshதேதா³ேஷ ।
தthைரவ மஜுளமேநாஹரதி³vhயkhம-

மரேஶாபி⁴நி ம⁴shவத³நmh வித⁴thேத ॥ 255॥
நாத² ேயா நயநேயாrhக³ளmh மதீ³யmh

நிேஶஷமŋhக³ளநிதி⁴mh நிதி⁴மாதாநாmh ।
ஆபாத³ட³மiν⁴ய ப⁴வnhதேமதி

ஸாஹshரேநthரiµக²ேஸவித ைநவ th’phதிmh ॥ 256॥
ெரௗkhேமண ப⁴vhயமஹஸா மேடந மாnhயmh

சkhேரண ேத கமலேலாசந கmh³நா ச ।
நிthயmh யா விதேஶாப⁴⁴ஜாnhதராலmh

பmh phரேபா⁴ vh’ஷகி³ஶ விபா⁴ சிthேத ॥ 257॥
ஸா ேம ஸமshதஜக³தீப⁴மாkh³ய⁴மா

காமாதிஶாயிகமநீய³பி⁴ராமா ।
யாமா ரமாரமண தி³vhயஸுவrhணதா³மா

ேமாய rhதியமsh vh’ஷாth³தா⁴மா ॥ 258॥
mhஹாசேலவர தி³ேஶா விதி³ஶச ேத³வ-

mhஹmh ஸமாரயிேமthய ஜநா ப⁴வnhதmh ।
mhஹாth³ப⁴யாதி³வ ph◌⁴’ைக³rhvh’ைநrhவிiµkhதா:
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mhஹாஸேநஷு மேதஷு ஸுக²mh ஜயnhதி ॥ 259॥
நாகா³ ரthநஶிரேஸாऽrhத²பராயshேத

நாேக³ஶபrhவதநிவாஸ ததா²ऽவநிshதா:² ।
த⁴rhேம ரதா தி³விப⁴வா அபி காயமkh³நா:

thைரவrhகி³ேகதரதி³மாmh க³மய thேலாகீmh ॥ 260॥
மth◌⁴ேயऽவேநஹ ததா² பயஸாmh நிதா⁴ேந

vhேயாமnhயேபததம sh²டரபி³mhேப³ ।
நிthயmh விபா⁴nhதமநக⁴mh மதாமதீ⁴ஶmh

thவாmh ஸrhவ⁴தநிலயmh கலேயऽஜேநஶ ॥ 261॥
ேவŋhகடமth◌⁴ரவரேஶக²ரஹ thவாmh

யாசதி யேத³ஷ இத³மshதி ந ந khதmh ।
தீ³ந இஹ நிrhக³திரலph³த⁴ப²ல ஏஷ

thவmh  வி⁴ரth³⁴தமஹா³ணநிதி⁴ச ॥ 262॥
ேவŋhகடாதீ⁴ஶ ேத ைவப⁴வmh கிmhவித⁴mh

ேகந வா ஶkhயேத jhஞாமthயth³⁴தmh ।
ேமபா⁴ஜmh ஜநmh மாmh ப⁴வாnh ⁴யஸா

வீேதந shவயmh ேத³வ நிthயmh  ॥ 263॥
த³யாnh: ◌⁴ மாnh த³தநிகி²லாராதிரதி⁴கmh

யmh ந: Shணnh யஶரணம kh’thshநshய ஜக³த: ।
phர⁴thவmh ெஸௗலph◌⁴யmh பரமஷthவmh தவ ஹேர

கதா³ வா ேகா வா shயாth³க³தி³ஹ ஶkhத: கியத³பி ॥ 264॥
அஸாமாnhயmh மாnhயmh யதிவசநெஸௗலph◌⁴யம⁴ரmh

phர⁴thவmh லாக⁴nhேத பரமஷ ph³ரமநிரதா: ।
அகshேதாthராமவிஷயமநnhதாth³⁴த³ணmh

தேத³கshதா²நmh thவாmh vh’ஷகி³பேத யா ஶரணmh ॥ 265॥
அshமாth³’ஶாமயமநாரத³Shkh’தாநாmh

அvhயாஜவthஸலதயா ஶதாஜநshஸnh ।
ேஶஷாசேலஶ ப⁴க³வnh ப⁴வnh⁴ேபாத:

பாேர பரthர தiνேஷ பரமmh ச ஸாmhயmh ॥ 266॥
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phரபth³ேயऽஹmh ஸth³ய: பத³க³மவிth³ையகநிலேயா
நிஷth³யா ேதா³ஷாmh நிரவதி⁴³ணkh³ராமமநக⁴mh ।

mh’ேக³nhth³ரோணிph◌⁴’nhமதஶிக²ேராth³யாநவி’தி-
phயைவவயத³தth³’Shேடshதவ ஹேர ॥ 267॥

ஸூnhth³ரா அபி நாத²யாiµநiµநிrhணராமாiνஜ-
thயnhதாrhயiµகா²shததா² மம ³shthரyhயnhதராமாiνஜ: ।

ஶிShயshதshய ச ரŋhக³லமணiµநிrhயmh நிதி⁴mh ஸmhதா:
ேஸாऽயmh ஸrhவ³shேதாऽsh நியதmh ேரய:phரேதா³ ந: phர: ◌⁴ ॥ 267॥

யதா³யthதmh விவmh ய³ப ந கிசிth யத இத³mh
நிநmh யthேரத³mh யதி³த³தி சாmhநாயவிதி³தmh ।

ப⁴ேஜ தnhநிrhேதா³ஷmh நிரவதி⁴கநிshஸŋhkh²யவிப⁴வmh
phர³th³ைத⁴ராராth◌⁴யmh phரபத³நவஶmh யஹ ॥ 268॥

மேநா ேம மா கிசnhம⁴மத²ந mh’th³கா³ மத³ேநா
mh’ேட³ வாऽnhயshnh வா மம ப⁴வ மா ரகமதி: ।

அேஶேஷேஶ ேஶஷாசலநிலயிநி பph³’ேட⁴
iµnhேத³ பா⁴ேவா ேம ப⁴வ iµநிேலாைககஸுக³ம: ॥ 269॥

மஹthயாநnhேத³ऽshnhமத³ணnhெதௗ⁴ sh²ரதி தmh
விஹாயாயmh ேலாக: கிதி விஷேய ஹnhத ஸஜதி ।

ுத⁴ேசாத³nhயாயா: phரஶமநமmh th◌⁴யாயத ஜநா:
ஶேர rhேணऽshnhந ப⁴வதி தாேதா ந ஜநநீ ॥ 270॥

thவயி ஸதி க²க³ராஜமாத⁴ராதீ⁴ஶ ல-
பph³’ட⁴ ஸகலnhந: ேமமாதnhவதி th³ராkh ।

கிதி கலயதீத³mh மாநஸmh thவth³விபி⁴nhநmh
ப⁴வ ச பரமshthவmh phராபகshஸnh ப²லச ॥ 271॥

நியnhthரா vhயாphதmh யnhநிகி²லமபி ேலாேகஷு ப⁴வதா
தேத³ஷ shவாchச²nhth³யmh விஜஹதி³ஹ ேவா நியததீ: ◌⁴ ।

உேபையதth³பா³யmh நிணமத²ஸrhவாnhதரமmh
ப⁴வnhதmh ⁴த தரம ³ராஶாவிரத: ॥ 272॥

தthதth³வrhரமஸiµசிதmh கrhம யshஸாthவிகshஸnh
யாவjhவmh thவயி ப⁴க³வதி ஶ ப⁴khேதா வித³th◌⁴யாth ।
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அrhவாசீைநrhந க² ஸ மாnh phயேத லph³த⁴ேஶஷ-

phரkh²யோணீத⁴ரஶிக²ரஸmhவாஸ காNhயதshேத ॥ 273॥
பாதா³mhேபா⁴ஜேக³ phரணmhய நிதmh ஜŋhகா⁴க³தmh மாநஸmh

ஜாiνth³வnhth³வiµேபயிவth பக³தேரShேடா² லph³th◌⁴வா கmh ।
வ:மணிேஶாபி⁴ ஸmhதமேதா² ேலாலmh ⁴ேஜஷு khரமா-

th³வkhthராph³ஜmh ஸமவாphய kh’thshநமசிராதா³லmhப³ேத பேத ॥ 274॥
இthத²mh நிshலதீrhத²ஸphதஶிக²phரkh²யாதஶ ◌்’ŋhகா³டவீ-

ைஜகாnhதரமாவிஹாரபரமாநnhத³mh பரmh ஷmh ।
வthஸாnhவயவீரராக⁴வகவி: காேலஷு ையrhப⁴khதிமாnh

அshெதௗதி³ஹ தாநி ஸŋhகதவாnhபth³யாநி ேஸாऽயmh shவயmh ॥ 275॥
இதி தrhகாrhணேவந பNh³தரthேநந ஶிேராமணிநா உthதrhதி
வீரராக⁴வாசாrhேயண விரசிதmh பth³மாவதீshேதாthரஸதmh
ேவŋhகேடஶshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
॥ ஶுப⁴மsh ॥
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