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Preface

Navratri is traditionally an auspicious and religious time for starting new
ventures. 'Nav' means 'nine' and 'ratri' means 'night'. Thus, 'Navratri'
means 'nine nights'. There are many legends attached to the conception of
Navratri like all Indian festivals. All of them are related to Goddess Shakti
(Hindu Mother Goddess) and her various forms. The 9 nights festival of
Navratri begins on the first day of Ashwina of the bright fortnight. Seeds
are sown, sprouting is watched (Palikai Theliththal), the planets are
consecrated, and on the 8th and 9th days, Goddess Durga, Vijayashtami
and Mahanavami are worshipped. People set up steps and place idols on
them. This is known as golu. Saraswati puja and Ayudha Pooja are
performed on the 9th day. Weapons, agricultural implements, all kinds of
tools, equipments, machinery and automobiles are decorated and
worshipped on this day along with the worship of Goddess. The work starts
afresh from the next day, i.e. the 10th day which is celebrated as 'Vijaya
Dashami'. Many teachers/Schools in south India start teaching
Kindergarten children from that day onwards. On the final day of Navratri
Kanya Puja is performed. Nine young girls representing the nine forms of
Goddess Durga are worshiped. Their feet are washed as a mark of respect
for the Goddess and then they are offered new clothes as gifts by the
worshiper.
The first three days of Navratri are dedicated to Goddess Durga (Warrior
Goddess) dressed in red and mounted on a lion. Her various incarnations Kumari, Parvati and Kali - are worshipped during these days. They
represent the three different classes of womanhood that include the child,
the young girl and the mature woman. Next three days are dedicated to
Goddess Lakshmi (Goddess of Wealth and Prosperity), dressed in gold and
mounted on an owl and finally, last three are dedicated to Goddess
Saraswati (Goddess Of Knowledge), dressed in milky white and mounted
on a pure white swan. Sweets and Sundals are prepared for the
celebrations.
The Devi Mahatmya and other texts invoking the Goddess who vanquished
demons are cited.
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Thanks to http://sanskritdocuments.org for the Devnagari version of these
slokas, and www.virtualvinodh.com that made my job easier. Other
references are taken from Viratha Pooja Vidhanam, Wikipedia, several
webpages referred through over the years (I missed to keep note of them).
Thanks to Ms.Gayathri & Mr. L Karthik who volunteered to typeset most of
the slokas, Mr.Tirumurti Vasudevan who proof-read most of the work.
Jai Mata Di.
Vidhoosh
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ஸ அனனபரணோஷடகம

ஸ அனனபரணோஸோதோதரம
நதயோனநதகர வரோபயகர ௌஸௌநதரயரதனோகர
நரததோகலோகோரபோவனகர பரதயகமோோஹஸவர
பரோோலயோசலவமஸபோவனகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 1
நோனோரதனவசதரபஷணகர ோஹமோமபரோடமபர
மகதோஹோரவலமபமோன வலஸத வோகோஜகமபோநதர
கோஸமரோகரவோஸதோ ரசகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 2
ோயோகோனநதகர ரபகயகர தரமோரதனஷடோகர
சநதரோரகோனலபோஸமோனலஹர தைரோலோகயரகோகர
ஸரைவஸவரயஸமஸதவோஞசதகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 3
ைகலோஸோசலகநதரோலயகர ௌகௌர உமோ ஸஙகர
ௌகௌமோர நகமோரதோகோசரகர ஓஙகோரபஜோகர
ோமோகதவோரகபோடபோடனகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 4
தரஸயோதரஸய வபதவோஹனகர பரஹமோணடபோணோடோதர
லலோனோடகஸூதரோபதனகர வஜஞோனதபோஙகர
ஸவஸோவஸமன: பரஸோதனகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 5
உரவ ஸரவஜோனஸவர பகவத மோதோ(அ)னனபரோணஸவர
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ோவணனலஸமோனகநதலதர நதயோனனதோோனஸவர
ஸரவோனநதகர ஸதோஸுபகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 6
ஆதகோநதஸமஸதவரணனகர ஸமோபோஸதரபோவோகர
கோஸமரோ தரஜோலஸவர தரலஹர நதயோஙகரோ ஸரவர
கோமோகோஙககர ஜோனோதயகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 7
ோதவ ஸரவவசதரரதனரசதோ தோகோயண ஸுநதர
வோோம ஸவோதபோயோதரோ பரயகர ௌஸௌபோகய மோோஹஸவர
பகதோபஷடகர ஸதோஸுபகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 8
சநதரோரகோனலோகோடோகோடஸதரஸோ சநதரோமஸுபமபோதர
சநதரோரகோகனஸமோனகணடலதர சநதரோரகவரோணஸவர
மோலோபஸதகபோஸஸோஙகஸதர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 9
கதரதரோணகர மஹோ(அ)பயகர மோதோ கரபோஸோகர
ஸோகோனோமோககர ஸதோ ஸவகர வஸோவஸவர ஸதர
தகோகரநதகர நரோமயகர கோஸபரோதஸவர
பகோம ோதஹ கரபோவலமபனகர மோதோ(அ)னனபரோணஸவர 10
அனனபரோண ஸதோபரோண ஸஙகரபரோணவலலோப
ஜஞோனைவரோகயஸததயரதம பகோம ோதஹ ச போரவத 11
மோதோ ோம போரவத ோதவ பதோ ோதோவோ மோஹஸவர:
போநதவோ: ஸவபகதோஸச ஸவோதோஸோ பவனதரயம 12
இத ஸஸஙகரபகவத: கரௌதௌ அனனபரணோஸோதோதரம ஸமபரணம
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அஷடலகம ஸோதோதரம

ஆத ₃லகம
ஸுமனஸவநத₃த ஸுநத₃ர மோத₄வ
சநத₃ர ஸோஹோத₃ர ோஹமமோய
மனக₃ணமணட₃த
ோமோகபரதோ₃யன
மஞஜுளபோ₄ஷண ோவத₃நோத
பஙகஜவோஸந ோத₃வஸுபஜத
ஸத₃க₃ணவரஷண ஸோ₂நதயோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
ஆத₃லகம ஸதோ₃ போலய மோம 1
தோ ₄னயலகம
அஹகல கலமஷநோஸ₂ந கோமந
ைவத₃கரபண ோவத₃மோய
கரஸமத₃ப₄வ மஙக₃லரபண
மநதரநவோஸந மநதரநோத
மஙக₃லதோ₃யந அமப₃ஜவோஸந
ோத₃வக₃ணோஸத போத₃யோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
தோ₄னயலகம ஸதோ₃ போலய மோம 2

ைத ₄ரயலகம
ஜயவரவரணந ைவஷணவ
போ₄ரக₃வ
மநதரஸவரபண மநதரமோய
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ஸுரக₃ணபஜத ஸ₂க₄ரப₂லபரத₃
ஜஞோனவகோஸந ஸோ₂ஸதரநோத
ப₄வப₄யஹோரண போபவோமோசந
ஸோத₄ஜநோஸத போத₃யோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
ைத₄ரயலகம ஸதோ₃ போலய மோம 3
க ₃ஜலகம
ஜயஜய த₃ரக₃தநோஸ₂ந கோமந
ஸரவப₂லபரத₃ ஸோ₂ஸதரமோய
ரத₂க₃ஜ தரக₃பதோ₃த₃ ஸமோவர த
பரஜனமணட₃த ோலோகநோத
ஹரஹர ப₃ரஹம ஸுபஜத ோஸவத
தோபநவோரண போத₃யோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
க₃ஜலகம ரோபண போலய மோம 4

ஸநதோனலகம
அஹக₂க₃ வோஹந ோமோஹந சகரண
ரோக₃வவரத₄ந ஜஞோனமோய
க₃ணக₃ணவோரத₄ ோலோகஹைதஷண
ஸவரஸபத ப₄ஷத கோ₃னநோத
ஸகல ஸுரோஸுர ோத₃வமநஸ₂வர
மோனவவநத₃த போத₃யோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந

ஸநதோனலகம தவம போலய மோம 5
வஜயலகம
ஜய கமலோஸந ஸத₃க₃ததோ₃யந
ஜஞோனவகோஸந கோ₃னமோய
அநத₃னமரசத கஙகமத₄ஸரப₄ஷத வோஸத வோத₃யநோத
கனகத₄ரோஸதத ைவப₄வ வநத₃த
ஸ₂ஙகர ோத₃ஸ₂க மோனய போத₃
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
வஜயலகம ஸதோ₃ போலய மோம 6
வத ₃யோலகம
பரணத ஸுோரஸ₂வர போ₄ரத
போ₄ரக₃வ
ோஸோ₂கவநோஸ₂ந ரதனமோய
மணமயப₄ஷத கரணவப₄ஷண
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ஸோ₂நதஸமோவர த ஹோஸயமோக₂
நவநத₄தோ₃யந கலமலஹோரண
கோமத ப₂லபரத₃ ஹஸதயோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
வத₃யோலகம ஸதோ₃ போலய மோம 7
த ₄னலகம
த₄மத₄ம த₄ம த₄ம த₄ம த₄ம த₄ம
த₄ம
த₃நத₃ப₄ நோத₃ ஸுபரணமோய
க₄மக₄ம க₄ம க₄ம க₄ம க₄ம க₄ம
க₄ம
ஸ₂ஙக₂நநோத₃ ஸுவோத₃யநோத
ோவத₃பரோோணதஹோஸ ஸுபஜத
ைவத₃கமோரக₃ பரத₃ரஸ₂யோத
ஜயஜய ோஹ மத₄ஸூத₃ந கோமந
த₄னலகம ரோபண போலய மோம 8

ஸ அஷடலகம அஷோடோததரஸ ₂தநோமோவள:

ஜய ஜய ஸ₂ஙகர .
ௐ ஸ லலதோ மஹோதரபரஸுநத₃ர
பரோப₄டடோரகோ ஸோமதோய ஸ சநத₃ரௌமௌளஸ₂வர பரப₃ரஹமோண நம:
அத₂ ஸ அஷடலகம அஷோடோததரஸ₂தநோமோவள:
1 ஸ ஆத₃லகம நோமோவள: ௐ ஸம
2 ஸ தோ₄னயலகம நோமோவள: ௐ ஸம கலம
3 ஸ ைத₄ரயலகம நோமோவள: ௐ ஸம ஹரம கலம
4 ஸ க₃ஜலகம நோமோவள: ௐ ஸம ஹரம கலம
5 ஸ ஸநதோனலகம நோமோவள: ௐ ஹரம ஸம கலம
6 ஸ வஜயலகம நோமோவள: ௐ கலம ௐ
7 ஸ வத₃யோலகம நோமோவள: ௐ ஐம ௐ
8 ஸ ஐஸ₂வரயலகம நோமோவள: ௐ ஸம ஸம ஸம ௐ
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1

ஸ ஆத ₃லகம நோமோவள : ௐ ஸம

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ

ஆத₃லகமைய நம:
அகோரோைய நம:
அவயயோைய நம:
அசயதோைய நம:
ஆனநதோ₃ைய நம:
அரசதோைய நம:
அநக₃ரஹோைய நம:
அமரதோைய நம:
அனநதோைய நம:
இஷடபரோபதைய நம:
ஈஸ₂வரைய நம:
கரதரைய நம:
கோநதோைய நம:
கலோைய நம:
கலயோணைய நம:
கபரத₃ோந நம:
கமலோைய நம:
கோநதவரத₄நைய நம:
கமோரைய நம:
கோமோகைய நம:
கரதலகமைய நம:
க₃நத₄நைய நம:
க₃ஜோரடோ₄ைய நம:
க₃மப₄ரவத₃நோைய நம:
சகரஹோஸநைய நம:
சகரோைய நம:
ஜோயோதலகமைய நம:
ஜயலகமைய நம:
ஜோயஷடோ₂ைய நம:
ஜக₃ஜஜனநைய நம:
ஜோக₃ரதோைய நம:
தரக₃ணோைய நம:
தரையோலோகயோமோஹநைய
நம:
34. ௐ தரையோலோகயபஜதோைய நம:
35. ௐ நோநோரபணைய நம:
36. ௐ நக₂லோைய நம:
37. ௐ நோரோயணைய நம:
38. ௐ பத₃மோகைய நம:
39. ௐ பரமோைய நம:
40. ௐ பரோணோைய நம:
41. ௐ பரதோ₄நோைய நம:
42. ௐ பரோணஸ₂கதைய நம:
43. ௐ ப₃ரஹமோணைய நம:
44. ௐ போ₄க₃யலகமைய நம:
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45. ௐ
46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ

ப₄ோத₃வைய நம:
ப₃ஹுரபோைய நம:
ப₄த₃ரகோலைய நம:
ப₄மோைய நம:
ைப₄ரவைய நம:
ோபோ₄க₃லகமைய நம:
ப₄லகமைய நம:
மஹோஸைய நம:
மோத₄வைய நம:
மோதோர நம:
மஹோலகமைய நம:
மஹோவரோைய நம:
மஹோஸ₂கதைய நம:
மோலோஸைய நம:
ரோஜஞைய நம:
ரமோைய நம:
ரோஜயலகமைய நம:
ரமணயோைய நம:
லகமைய நம:
லோகதோைய நம:
ோலக₂நைய நம:
வஜயலகமைய நம:
வஸ₂வரபணைய நம:
வஸ₂வோஸ₂ரயோைய நம:
வஸோ₂லோகைய நம:
வயோபநைய நம:
ோவத₃நைய நம:
வோரத₄ோய நம:
வயோக₄ரைய நம:
வோரோஹைய நம:
ைவநோயகைய நம:
வரோோரோஹோைய நம:
ைவஸோ₂ரத₃ைய நம:
ஸு₂போ₄ைய நம:
ஸோ₂கமப₄ரைய நம:
ஸகோநதோைய நம:
கோலோைய நம:
ஸ₂ரணைய நம:
ஸ₂ரதோய நம:
ஸவபனத₃ரகோ₃ையஇ நம:

ஸுரயசநத₃ரோக₃நோநதரதரயோைய
நம:
86. ௐ ஸமஹகோ₃ைய நம:
87. ௐ ஸரவத₃பகோைய நம:

88. ௐ
89. ௐ
90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ

ஸத₂ரோைய நம:
ஸரவஸமபததரபணைய நம:
ஸவோமநைய நம:
ஸதோைய நம:
ஸூகமோைய நம:
ஸரவஸமபநநோைய நம:
ஹமஸநைய நம:
ஹரஷபரதோ₃ைய நம:
ஹமஸகோ₃ைய நம:
ஹரஸூதோையஇ நம:
ஹரஷபரோதோ₄நைய நம:
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99. ௐ
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

ஹரதபதோய நம:
ௐ ஸரவஜஞோநோைய நம:
ௐ ஸரவஜனநைய நம:
ௐ மக₂ப₂லபரதோ₃ைய நம:
ௐ மஹோரபோைய நம:
ௐ ஸகரைய நம:
ௐ ஸ₂ோரயோஸ நம:
ௐ ஸசகரமத₄யகோ₃ைய நம:
ௐ ஸகோரணைய நம:
ௐ கமோைய நம: ௐ

2

ஸ தோ ₄னயலகம நோமோவள : ௐ ஸம கலம

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ
34. ௐ
35. ௐ
36. ௐ
37. ௐ
38. ௐ
39. ௐ
40. ௐ
41. ௐ
42. ௐ
43. ௐ
44. ௐ
45. ௐ

தோ₄னயலகமைய நம:
ஆனநதோ₃கரதைய நம:
அநநத₃தோைய நம:
ஆத₃யோைய நம:
ஆசோரயோைய நம:
அப₄யோைய நம:
அஸ₂கயோைய நம:
அஜயோைய நம:
அோஜயோைய நம:
அமலோைய நம:
அமரதோைய நம:
அமரோைய நம:
இநத₃ரோணவரதோ₃ைய நம:
இநத₃வோரஸ₂வரைய நம:
உரோக₃நத₃ரஸ₂யநோைய நம:
உதோகலைய நம:
கோஸ₂மரவோஸநையஇ நம:
கோத₃மப₃ரைய நம:
கலோரவோைய நம:
கசமணட₃லமணட₃தோைய நம:
ௌகௌஸ₂கைய நம:
கரதமோலோைய நம:
ௌகௌஸோ₂மப₃ைய நம:
ோகோஸ₂வரத₄நைய நம:
க₂ட₃க₃த₄ரோைய நம:
க₂நோய நம:
க₂ஸதோ₂ைய நம:
க₃தோைய நம:
க₃தபரயோைய நம:
க₃தைய நம:
கோ₃யதரைய நம:
ௌகௌ₃தமைய நம:
சதரோப₄ரணப₄ஷதோைய நம:
சோணரமத₃நைய நம:
சணடோ₃ைய நம:
சணட₃ஹமதரைய நம:
சணட₃கோைய நம:
க₃ணட₃கைய நம:
ோகோ₃மதைய நம:
கோ₃தோ₂ைய நம:
தோமோஹநதரைய நம:
தரஸ₂கதத₄ரோதநம:
தபஸவநைய நம:
ஜோதவதஸலோைய நம:
ஜக₃தைய நம:
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46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ

ஜமக₃மோைய நம:
ஜோயஷடோ₂ைய நம:
ஜனமதோ₃ைய நம:
ஜவலதத₃யதைய நம:
ஜக₃ஜஜவோைய நம:
ஜக₃த₃வநத₃யோைய நம:
த₄ரமஷடோ₂ைய நம:
த₄ரமப₂லதோ₃ைய நம:
த₄யோநக₃மயோைய நம:
தோ₄ரணோைய நம:
த₄ரணைய நம:
த₄வலோைய நம:
த₄ரமோதோ₄ரோைய நம:
த₄நோைய நம:
தோ₄ரோைய நம:
த₄நரத₄ரைய நம:
நோப₄ஸோைய நம:
நோஸோைய நம:
நதநோஙகோ₃ைய நம:
நரகக₄நைய நம:
நதைய நம:
நோக₃போஸ₂த₄ரோைய நம:
நதயோைய நம:
பரவதநநத₃நைய நம:
பதவரதோைய நம:
பதமயைய நம:
பரயோைய நம:
பரதமநஜரைய நம:
போதோலவோஸநைய நம:
பரதைய நம:
போஞசோலைய நம:
பரோணநோம பரஸோவ நம:
பரோஸ₂கதைய நம:
ப₃லமோதோர நம:
ப₃ரஹத₃தோ₄மநைய நம:
போ₃த₃ரோயணஸமஸததோைய
நம:
82. ௐ ப₄யக₄நைய நம:
83. ௐ ப₄மரபோைய நம:
84. ௐ ப₃லவோைய நம:
85. ௐ ப₄தஸதோ₂ைய நம:
86. ௐ மகோ₂ைய நம:
87. ௐ மோதோமஹைய நம:
88. ௐ மஹோமோதோர நம:
89. ௐ மத₄யமோைய நம:

90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ
99. ௐ
100.
101.

மோனஸைய நம:
மனோவ நம:
ோமனகோைய நம:
மதோ₃ைய நம:
யதததபத₃நப₃நத₄நைய நம:
யோஸோ₂தோ₃ைய நம:
யோத₃வோைய நம:
யதைய நம:
ரகதத₃நதகோைய நம:
ரதபரயோைய நம:
ௐ ரதகரைய நம:
ௐ ரகதோகஸ₂ைய நம:
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ

ரணபரயோைய நம:
லமகோைய நம:
லவோணோத₃த₄ோய நம:
லமோகஸ₂ஹமதரைய நம:
ோலகோ₂ைய நம:
வரபரதோ₃ைய நம:
வோமநோைய நம:
ைவத₃கைய நம:
வத₃யோத நம:
வோரஹைய நம:
ஸுபரபோ₄ைய நம:
ஸமோத₄ நம: ௐ

3

அத ₂ ஸ ைத ₄ரயலகம நோமோவள : ௐ ஸம ஹரம கலம

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ
34. ௐ
35. ௐ
36. ௐ
37. ௐ

ைத₄ரயலகமைய நம:
அபரவோைய நம:
அநோத₃யோைய நம:
அத₃ரஸ₂வரைய நம:
அப₄ஷடோைய நம:
ஆதமரபணைய நம:
அபரோமயோைய நம:
அரணோைய நம:
அலகயோைய நம:
அத₃ைவதோைய நம:
ஆத₃லகமைய நம:
ஈஸோ₂னவரதோ₃ைய நம:
இநத₃ரோைய நம:
உநநதோகோரோைய நம:
உத₃த₄டமதோ₃பஹோைய நம:
கரத₃தோ₄ைய நம:
கரஸோ₂ஙக₃ைய நம:
கோயவரஜதோைய நம:
கோமநைய நம:
கநதஹஸதோைய நம:
கலவத₃யோைய நம:
ௌகௌலகைய நம:
கோவயஸ₂கதைய நம:
கலோதமகோைய நம:
ோக₂சரைய நம:
ோக₂டகோமதோ₃ைய நம:
ோகோ₃பதரைய நம:
க₃ணோட₄யோைய நம:
க₃ோவ நம:
சநத₃ரோைய நம:
சோரோவ நம:
சநத₃ரபரபோ₄ைய நம:
சஞசோவ நம:
சதரோஸ₂ரமபஜதோைய நம:
சதைய நம:
ோகோ₃ஸவரபோைய நம:
ௌகௌ₃தமோக₂யமநஸததோைய
நம:
38. ௐ கோ₃னபரயோைய நம:
39. ௐ ச₂த₃மைத₃தயவநோஸ₂நைய
நம:
40. ௐ ஜயோைய நம:
41. ௐ ஜயநதைய நம:
42. ௐ ஜயதோ₃ைய நம:
43. ௐ ஜக₃ததரயஹைதஷணைய நம:
Page 14 / 94

44. ௐ
45. ௐ
46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ
86. ௐ
87. ௐ
88. ௐ

ஜோதரபோைய நம:
ஜோயோதஸநோைய நம:
ஜனதோைய நம:
தோரோைய நம:
தரபதோ₃ைய நம:
ோதோமரோைய நம:
தஷடைய நம:
த₄நரத₄ரோைய நம:
ோத₄நகோைய நம:
த₄வஜநைய நம:
த₄ரோைய நம:
த₄லத₄வோநதஹரோைய நம:
த₄வனோய நம:
த₄ோயயோைய நம:
த₄னயோைய நம:
ௌநௌகோைய நம:
நலோமக₄ஸமபரபோ₄ைய நம:
நவயோைய நம:
நலோமப₃ரோைய நம:
நக₂ஜவோலோைய நம:
நலநைய நம:
பரோதமகோைய நம:
பரோபவோத₃ஸமஹரதரைய நம:
பநனோக₃நத₃ரஸ₂யநோைய நம:
பதோக₃நத₃ரகரதோஸநோைய நம:
போகஸோ₂ஸநோைய நம:
பரஸு₂பரயோைய நம:
ப₃லபரயோைய நம:
ப₃லதோ₃ைய நம:
போ₃லகோைய நம:
போ₃லோைய நம:
ப₃த₃ரைய நம:
ப₃லஸோ₂லநைய நம:
ப₃லப₄த₃ரபரயோைய நம:
ப₃த₃த₄ைய நம:
போ₃ஹுதோ₃ைய நம:
மக₂யோைய நம:
ோமோகதோ₃அைய நம:
மனரபணைய நம:
யஜஞோைய நம:
யஜஞோஙகோ₃ைய நம:
யஜஞகோமதோ₃ைய நம:
யஜஞரபோைய நம:
யஜஞகரதரைய நம:
ரமணைய நம:

89. ௐ
90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ
99. ௐ

ரோமமரதைய நம:
ரோக₃ணைய நம:
ரோக₃ஜஞோைய நம:
ரோக₃வலலபோ₄ைய நம:
ரதனக₃ரபோ₄ைய நம:
ரதனக₂நைய நம:
ரோகஸைய நம:
லகணோட₄யோைய நம:
ோலோலோரகபரபஜதோைய நம:
ோவதரவதைய நம:
வஸ₂ோவஸோ₂ைய நம:
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ

வரமோதோர நம:
வரஸைய நம:
ைவஷணவைய நம:
ஸு₂சைய நம:
ஸ₂ரத₃தோ₄ைய நம:
ோஸோ₂ணோகைய நம:
ோஸ₂ஷவநத₃தோைய நம:
ஸ₂தோகைய நம:
ஹததோ₃னவோைய நம:
ஹயக₃ரவதனோவ நம: ௐ

4

ஸ க ₃ஜலகம நோமோவள : ௐ ஸம ஹரம கலம

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ

க₃ஜலகமைய நம:
அனநதஸ₂கதைய நம:
அஜோஞயோைய நம:
அணரபோைய நம:
அரணோகரதைய நம:
அவோசயோைய நம:
அனநதரபோைய நம:
அமப₃தோ₃ைய நம:
அமப₃ரஸமஸதோ₂ஙகோைய நம:
அோஸ₂ஷஸவரப₄ஷதோைய
நம:
11. ௐ இசசோ₂ைய நம:
12. ௐ இநத₃வரபரபோ₄ைய நம:
13. ௐ உமோைய நம:
14. ௐ ஊரவஸ₂ைய நம:
15. ௐ உத₃யபரதோ₃ைய நம:
16. ௐ கஸோ₂வரதோைய நம:
17. ௐ கோமோத₄னோவ நம:
18. ௐ கபலோைய நம:
19. ௐ கோலோத₃ப₄வோைய நம:
20. ௐ கஙகமோஙகதோத₃ஹோைய நம:
21. ௐ கமோரைய நம:
22. ௐ கஙகமோரணோைய நம:
23. ௐ கோஸ₂பஷபபரதகோஸோ₂ைய நம:
24. ௐ க₂லோபஹோைய நம:
25. ௐ க₂க₃மோதோர நம:
26. ௐ க₂கோ₃கரதைய நம:
27. ௐ கோ₃நத₄ரவக₃தகரதைய நம:
28. ௐ ோக₃யவத₃யோவஸோ₂ரதோ₃ைய
நம:
29. ௐ க₃மப₄ரநோப₄ைய நம:
30. ௐ க₃ரமோைய நம:
31. ௐ சோமரைய நம:
32. ௐ சதரோனநோைய நம:
33. ௐ சத:ஷஷடஸதநதரபஜநயோைய
நம:
34. ௐ சதஸுகோ₂ைய நம:
35. ௐ சநதயோைய நம:
36. ௐ க₃மப₄ரோைய நம:
37. ௐ ோக₃யோைய நம:
38. ௐ க₃நத₄ரவோஸவதோைய நம:
39. ௐ ஜரோமரதயவநோஸ₂நைய நம:
40. ௐ ைஜதரைய நம:
41. ௐ ஜமதஸமகோஸோ₂ைய நம:
42. ௐ ஜவநோைய நம:
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43. ௐ
44. ௐ
45. ௐ
46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ
86. ௐ
87. ௐ

ஜவனபரதோ₃ைய நம:
ஜதஸ₂வோஸோைய நம:
ஜதோரோதோய நம:
ஜநதரைய நம:
தரபதைய நம:
தரபோைய நம:
தரஷோைய நம:
த₃கபஜதோைய நம:
த₃ரக₄ோகஸ₂ைய நம:
த₃யோலோவ நம:
த₃நஜோபஹோைய நம:
தோ₃ரத₃ரயநோஸ₂நைய நம:
த₃ரவோைய நம:
நதநஷடோ₂ைய நம:
நோகக₃தபரதோ₃ைய நம:
நோக₃ரபோைய நம:
நோக₃வலலைய நம:
பரதஷடோ₂ைய நம:
பதோமப₃ரோைய நம:
பரோைய நம:
பணயபரஜஞோைய நம:
போயோஷணைய நம:
பமபோைய நம:
பத₃மபயஸவநைய நம:
பவரோைய நம:
ப₄மோைய நம:
ப₄வப₄யோபஹோைய நம:
ப₄ஷமோைய நம:
ப₄ரோஜநமணக₃ரவோைய நம:
ப₄ரோதரபஜயோைய நம:
போ₄ரக₃வைய நம:
ப₄ரோஜஷணோவ நம:
போ₄நோகோடஸமபரபோ₄ைய நம:
மோதஙக₃ைய நம:
மோனதோ₃ைய நம:
மோதோர நம:
மோதரமணட₃லவோஸநைய நம:
மோயோைய நம:
மோயோபரைய நம:
யஸ₂ஸவநைய நம:
ோயோக₃க₃மயோைய நம:
ோயோக₃யோைய நம:
ரதனோகயரவலயோைய நம:
ரதரோக₃வவரத₄நைய நம:
ோரோலமப₃பரணமோலோைய நம:

88. ௐ
89. ௐ
90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ

ரமணயோைய நம:
ரமோபதைய நம:
ோலக₂யோைய நம:
லோவணயப₄ோவ நம:
லபைய நம:
லகமணோைய நம:
ோவத₃மோதோர நம:
வஹநஸவரபத₄ரோஷ நம:
வோக₃ரோைய நம:
வத₄ரபோைய நம:
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98. ௐ
99. ௐ
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

வோலஹமதரைய நம:
வரோபஸரஸைய நம:
ௐ ஸோ₂மப₃ரைய நம:
ௐ ஸ₂மநைய நம:
ௐ ஸோ₂மதைய நம:
ௐ ஸுநத₃ரைய நம:
ௐ ஸதோைய நம:
ௐ ஸுப₄த₃ரோைய நம:
ௐ ோகமஙகரைய நம:
ௐ கதைய நம: ௐ

5

ஸ ஸநதோனலகம நோமோவள : ௐ ஹரம ஸம கலம

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ
34. ௐ
35. ௐ
36. ௐ
37. ௐ
38. ௐ
39. ௐ
40. ௐ
41. ௐ
42. ௐ
43. ௐ
44. ௐ
45. ௐ

ஸநதோனலகமைய நம:
அஸுரக₄நைய நம:
அரசதோைய நம:
அமரதபரஸோவ நம:
அகோரரபோைய நம:
அோயோத₄யோைய நம:
அஸ₂வநைய நம:
அமரவலலபோ₄ைய நம:
அக₂ணட₃தோயோஷ நம:
இநத₃நபோ₄னநோைய நம:
இஜயோைய நம:
இநத₃ரோத₃ஸததோைய நம:
உததமோைய நம:
உதகரஷடவரணோைய நம:
உரவைய நம:
கமலஸரக₃த₄ரோைய நம:
கோமவரதோ₃ைய நம:
கமடோ₂கரதைய நம:
கோஞசகலோபரமயோைய நம:
கமலோஸனஸமஸததோைய நம:
கமப₃ஜோைய நம:
ௌகௌதஸவரதோ₃ைய நம:
கோமரபநவோஸநைய நம:
க₂ட₃க₃நைய நம:
க₃ணரபோைய நம:
க₃ோணோத₃த₄தோைய நம:
ோகோ₃போலரபணைய நம:
ோகோ₃பதரைய நம:
க₃ஹநோைய நம:
ோகோ₃த₄னபரதோ₃ைய நம:
சதஸவரபோைய நம:
சரோசரோைய நம:
சதரணைய நம:
சதரோைய நம:
க₃ரதமோைய நம:
க₃மயோைய நம:
ோகோ₃தோ₃ைய நம:
க₃ரஸுதபரதோ₃ைய நம:
தோமரபரணைய நம:
தரத₂மயைய நம:
தோபஸைய நம:
தோபஸபரயோைய நம:
தரையோலோகயபஜதோைய நம:
ஜனோமோஹநைய நம:
ஜலமரதைய நம:
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46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ

ஜக₃த₃ப₃ஜோைய நம:
ஜனநைய நம:
ஜனமநோஸ₂நைய நம:
ஜக₃த₃தோ₄தரைய நம:
ஜோதநத₃ரயோைய நம:
ஜோயோதரஜோயோைய நம:
த₃ௌரௌபத₃ைய நம:
ோத₃வமோதோர நம:
த₃ரத₄ரஷோைய நம:
த₃த₄தபரதோ₃ைய நம:
த₃ஸோ₂னநஹரோைய நம:
ோடோ₃லோைய நம:
த₃யதைய நம:
த₃பதோைய நம:
நதைய நம:
நஷுமப₄க₄நைய நம:
நரமதோ₃ைய நம:
நகதரோக₂யோைய நம:
நநத₃நைய நம:
பத₃மநைய நம:
பத₃மோகோஸோ₂கைய நம:
பணட₃லகவரபரதோ₃ைய நம:
பரோணபரமோைய நம:
பரதைய நம:
போ₄லோநதரோைய நம:
ைப₄ரவைய நம:
ப₄ததோ₃ைய நம:
ப₄ரோமரைய நம:
ப₄ரமோைய நம:
ப₄ரப₄வஸவ: ஸவரபணைய
நம:
76. ௐ மோயோைய நம:
77. ௐ மரகோ₃கைய நம:
78. ௐ ோமோஹஹமதரைய நம:
79. ௐ மனஸவநைய நம:
80. ௐ மோஹபஸதபரதோ₃ைய நம:
81. ௐ மோதரமத₃ஹரதோைய நம:
82. ௐ மத₃ோரகணோைய நம:
83. ௐ யத₃த₄ஜஞோைய நம:
84. ௐ யத₃வமஸ₂ஜோைய நம:
85. ௐ யோத₃வோரதஹரோைய நம:
86. ௐ யகதோைய நம:
87. ௐ யகணைய நம:
88. ௐ யவநோரத₃நைய நம:
89. ௐ லகமைய நம:

90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ
99. ௐ
100.

லோவணயரபோைய நம:
லலதோைய நம:
ோலோலோலோசநோைய நம:
லலோவதைய நம:
லகரபோைய நம:
வமலோைய நம:
வஸோவ நம:
வயோலரபோைய நம:
ைவத₃யவத₃யோைய நம:
வோஸஷட₂ைய நம:
ௐ வரயதோ₃யநைய நம:
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ
ௐ

ஸ₂ப₃லோைய நம:
ஸோ₂மதோைய நம:
ஸ₂கதோைய நம:
ோஸோ₂கவநோஸ₂நைய நம:
ஸ₂தரமோரைய நம:
ஸ₂தரரபோைய நம:
ஸரஸவதைய நம:
ஸுஸ₂ோரோணைய நம:
ஸுமக₂ைய நம:
ஹோவப₄மைய நம:
ஹோஸயபரயோைய நம: ௐ

6

ஸ வஜயலகம நோமோவள :

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ

வஜயலகமைய நம:
அமப₃கோைய நம:
அமபோ₃லகோைய நம:
அமப₃த₄ஸ₂யநோைய நம:
அமப₃த₄ோய நம:
அநதகக₄நைய நம:
அநதகரதரைய நம:
அநதமோைய நம:
அநதகரபணைய நம:
ஈட₃யோைய நம:
இபோ₄ஸயநதோைய நம:
ஈஸோ₂னபரயோைய நம:
ஊதைய நம:
உத₃யத₃போ₄நோகோடபரபோ₄ைய
நம:
15. ௐ உதோ₃ரோஙகோ₃ைய நம:
16. ௐ ோகலபரோைய நம:
17. ௐ கலஹோைய நம:
18. ௐ கோநதோலோசநோைய நம:
19. ௐ கோஞசைய நம:
20. ௐ கனகதோ₄ரோைய நம:
21. ௐ கலைய நம:
22. ௐ கனககணட₃லோைய நம:
23. ௐ க₂ட₃க₃ஹஸதோைய நம:
24. ௐ க₂டவோஙக₃வரதோ₄ரணைய நம:
25. ௐ ோக₂டஹஸதோைய நம:
26. ௐ க₃நத₄பரயோைய நம:
27. ௐ ோகோ₃பஸக₂ைய நம:
28. ௐ கோ₃ரட₃ைய நம:
29. ௐ க₃தைய நம:
30. ௐ ோகோ₃ஹதோைய நம:
31. ௐ ோகோ₃பயோைய நம:
32. ௐ சதோ₃தமகோைய நம:
33. ௐ சதரவரக₃ப₂லபரதோ₃ைய நம:
34. ௐ சதரோகரதைய நம:
35. ௐ சோகோரோகைய நம:
36. ௐ சோரஹோஸோைய நம:
37. ௐ ோகோ₃வரத₄னத₄ரோைய நம:
38. ௐ க₃ரவைய நம:
39. ௐ ோகோ₃கலோப₄யதோ₃யநைய நம:
40. ௐ தோபோயகதோைய நம:
41. ௐ தபஸவகலவநத₃தோைய நம:
42. ௐ தோபஹோரணைய நம:
43. ௐ தோரகமோதோர நம:
44. ௐ ஜயோைய நம:
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45. ௐ
46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ

ஜபயோைய நம:
ஜரோயோவ நம:
ஜவநோைய நம:
ஜனநைய நம:
ஜோமப₃நத₃வப₄ஷோைய நம:
த₃யோநத₄ைய நம:
ஜவோலோைய நம:
ஜமப₄வோதோ₄த₃யதோைய நம:
த₃:க₂ஹமதரைய நம:
தோ₃நதோைய நம:
த₃ரோதஷடதோ₃ைய நம:
தோ₃தரைய நம:
த₃னரதஸ₂மநோைய நம:
நலோைய நம:
நோோக₃நத₃ரபஜதோைய நம:
நோரஸமஹைய நம:
நநத₃நநதோ₃ைய நம:
நநத₃யோவரதபரயோைய நம:
நத₄ோய நம:
பரமோனநதோ₃ைய நம:
பத₃மஹஸதோைய நம:
பகஸவரோைய நம:
பரஷோரத₂பரதோ₃ைய நம:
பௌரௌடோ₄ைய நம:
பரோபதைய நம:
ப₃லஸமஸததோைய நம:
போ₃ோலநத₃ோஸ₂க₂ரோைய நம:
ப₃நத₃ைய நம:
போ₃லக₃ரஹவநோஸ₂நைய நம:
ப₃ரோஹமைய நம:
ப₃ரஹததமோைய நம:
போ₃ணோைய நம:
ப₃ரோஹமணைய நம:
மத₄ஸரவோைய நம:
மதைய நம:
ோமதோ₄ைய நம:
மநஷோைய நம:
மரதயமோரகோைய நம:
மரக₃தவோச நம:
ோயோக₃ஜனபரயோைய நம:
ோயோகோ₃ஙக₃த₄யோனஸ₂லோைய
நம:
86. ௐ யஜஞப₄ோவ நம:
87. ௐ யஜஞவரத₄நைய நம:
88. ௐ ரோகோைய நம:

89. ௐ
90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ

ரோோகநத₃வத₃நோைய நம:
ரமயோைய நம:
ரணதநபரோைய நம:
ரோகோக₄நைய நம:
ரததோ₃தரைய நம:
லதோைய நம:
லலோைய நம:
லலோநரவபோஷ நம:
ோலோலோைய நம:
வோரணயோைய நம:
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99. ௐ
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

வஸுதோ₄ைய நம:
ௐ வரோைய நம:
ௐ வரஷடோ₂ைய நம:
ௐ ஸோ₂தகமப₄மயைய நம:
ௐ ஸ₂கதைய நம:
ௐ ஸ₂யோமோைய நம:
ௐ ஸ₂லவதைய நம:
ௐ ஸ₂வோைய நம:
ௐ ோஹோரோைய நம:
ௐ ஹயகோ₃ைய நம: ௐ

7

ஸ வத ₃யோலகம நோமோவள : ஐம ௐ

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ
34. ௐ
35. ௐ
36. ௐ
37. ௐ
38. ௐ
39. ௐ
40. ௐ
41. ௐ
42. ௐ
43. ௐ
44. ௐ
45. ௐ

வத₃யோலகமைய நம:
வோக₃ோத₃வைய நம:
பரோத₃வைய நம:
நரவத₃யோைய நம:
பஸதகஹஸதோைய நம:
ஜஞோனமத₃ரோைய நம:
ஸவத₃யோைய நம:
வத₃யோரபோைய நம:
ஸோ₂ஸதரநரபணைய நம:
தரகோலஜஞோநோைய நம:
ஸரஸவதைய நம:
மஹோவத₃யோைய நம:
வோணஸைய நம:
யஸ₂ஸவநைய நம:
வஜயோைய நம:
அகரோைய நம:
வரணோைய நம:
பரோவத₃யோைய நம:
கவதோைய நம:
நதயப₃த₃தோ₄ைய நம:
நரவகலபோைய நம:
நக₃மோததோைய நம:
நரக₃ணரபோைய நம:
நஷகலரபோைய நம:
நரமலோைய நம:
நரமலரபோைய நம:
நரோகோரோைய நம:
நரவகோரோைய நம:
நதயஸு₂த₃தோ₄ைய நம:
ப₃த₃த₄ைய நம:
மகதைய நம:
நதயோைய நம:
நரஹஙகோரோைய நம:
நரோதஙகோைய நம:
நஷகலஙகோைய நம:
நஷகோரணைய நம:
நக₂லகோரணோைய நம:
நரஸ₂வரோைய நம:
நதயஜஞோநோைய நம:
நக₂லோணோட₃ஸ₂வரைய நம:
நக₂லோவத₃யோைய நம:
க₃ணோத₃வைய நம:
ஸுக₃ணோத₃வைய நம:
ஸரவஸோகணைய நம:
ஸசசதோ₃னநதோ₃ைய நம:
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46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ
86. ௐ
87. ௐ
88. ௐ
89. ௐ
90. ௐ

ஸஜஜனபஜதோைய நம:
ஸகலோத₃வைய நம:
ோமோஹநைய நம:
ோமோஹவரஜதோைய நம:
ோமோஹநோஸ₂நைய நம:
ோஸோ₂கோைய நம:
ோஸோ₂கநோஸ₂நைய நம:
கோலோைய நம:
கோலோததோைய நம:
கோலபரததோைய நம:
அக₂லோைய நம:
அக₂லநதோ₃நோைய நம:
அஜரோமரோைய நம:
அஜஹதகோரணைய நம:
தரஃக₂ணோைய நம:
தரமரதைய நம:
ோப₄த₃வஹநோைய நம:
ோப₄த₃கோரணோைய நம:
ஸ₂ப₃தோ₃ைய நம:
ஸ₂ப₃த₃ப₄ணடோ₃ரோைய நம:
ஸ₂ப₃த₃கோரணைய நம:
ஸபரஸோ₂ைய நம:
ஸபரஸ₂வஹநோைய நம:
ரபோைய நம:
ரபவஹநோைய நம:
ரபகோரணோைய நம:
ரஸக₃நத₄நைய நம:
ரஸவஹநோைய நம:
ஸரவவயோபநைய நம:
மோயோரபணைய நம:
பரணவலகமைய நம:
மோதோர நம:
மோதரஸவரபணைய நம:
ஹரஙகோரைய
ஓமகோரைய நம:
ஸ₂ப₃த₃ஸ₂ரரோைய நம:
போ₄ஷோைய நம:
போ₄ஷோரபோைய நம:
கோ₃யதரைய நம:
வஸ₂வோைய நம:
வஸ₂வரபோைய நம:
ைதஜோஸ நம:
பரோஜஞோைய நம:
ஸரவஸ₂கதைய நம:
வத₃யோவத₃யோைய நம:

91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ

வத₃ஷோைய நம:
மநக₃ணோரசதோைய நம:
த₄யோநோைய நம:
ஹமஸவோஹநைய நம:
ஹஸதவத₃நோைய நம:
மநத₃ஸமதோைய நம:
அமப₃ஜவோஸநைய நம:
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98. ௐ
99. ௐ
100.
101.
102.
103.

மயரோைய நம:
பத₃மஹஸதோைய நம:
ௐ க₃ரஜனவநத₃தோைய நம:
ௐ ஸுஹோஸநைய நம:
ௐ மஙக₃லோைய நம:
ௐ வணோபஸதகதோ₄ரணைய
நம: ௐ

8

ஸ ஐஸ ₂வரயலகம நோமோவள : ஸம ஸம ஸம ௐ

1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ
34. ௐ
35. ௐ
36. ௐ

ஐஸ₂வரயலகமைய நம:
அனகோ₄ைய நம:
அலரோஜைய நம:
அஹஸகரோைய நம:
அமயக₄நைய நம:
அலகோைய நம:
அோநகோைய நம:
அஹலயோைய நம:
ஆத₃ரகணோைய நம:
இஷோடஷடதோ₃ைய நம:
இநத₃ரோணைய நம:
ஈோஸ₂ஸோ₂நைய நம:
இநத₃ரோமோஹநைய நம:
உரஸ₂கதைய நம:
உரபரதோ₃ைய நம:
ஊரத₄வோகஸ₂ைய நம:
கோலமோரைய நம:
கோலகோைய நம:
கரணோைய நம:
கலபலதகோைய நம:
கலபஸமக₂யோைய நம:
கமத₃வதைய நம:
கோஸ₂யபைய நம:
கதகோைய நம:
க₂ரத₃ஷணஹமதரைய நம:
க₂க₃ரபணைய நம:
க₃ரோவ நம:
க₃ணோத₄யகோைய நம:
க₃ணவதைய நம:
ோகோ₃பசநத₃நசரசதோைய நம:
ஹஙகோ₃ைய நம:
சகுோஷ நம:
சநத₃ரபோ₄கோ₃ைய நம:
சபலோைய நம:
சலதகணட₃லோைய நம:

சத:ஷஷடகலோஜஞோனதோ₃யநைய
நம:
37. ௐ சோகுஷ மனோவ நம:
38. ௐ சரமணவதைய நம:
39. ௐ சநத₃ரகோைய நம:
40. ௐ க₃ரோய நம:
41. ௐ ோகோ₃பகோைய நம:
42. ௐ ஜோநஷடதோ₃ைய நம:
43. ௐ ஜரணோைய நம:
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44. ௐ
45. ௐ
46. ௐ
47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ
86. ௐ
87. ௐ
88. ௐ

ஜநமோதோர நம:
ஜனயோைய நம:
ஜனகநநத₃நைய நம:
ஜோலநத₄ரஹரோைய நம:
தப:ஸத₃த₄ைய நம:
தோபோநஷடோ₂ைய நம:
தரபதோைய நம:
தோபததோ₃நவோைய நம:
த₃ரபோணோய நம:
த₃ரக₃த₃வயோைய நம:
த₃ஸோ₂ைய நம:
த₃மோதநத₃ரயோைய நம:
த₃ரகோைய நம:
த₃கணோைய நம:
த₃கதோைய நம:
நத₄பரஸதோ₂ைய நம:
நயோயஸைய நம:
நயோயோகோவதோ₃ைய நம:
நோப₄ஸததோைய நம:
நயவதைய நம:
நரகோரதஹரோைய நம:
ப₂ணமோதோர நம:
ப₂லதோ₃ைய நம:
ப₂லப₄ோஜ நம:
ோப₂னைத₃தயஹரோத நம:
ப₂லோமப₃ஜோஸநோைய நம:
ப₂லலோைய நம:
ப₂லலபத₃மகரோைய நம:
ப₄மநநத₃நைய நம:
ப₄தைய நம:
ப₄வோனைய நம:
ப₄யதோ₃ைய நம:
ப₄ஷணோைய நம:
ப₄வப₄ஷணோைய நம:
ப₄பதஸததோைய நம:
ஸபதஸததோைய நம:
ப₄த₄ரத₄ரோைய நம:
ப₄தோோவஸ₂நவோஸநைய நம:
மத₄க₄நைய நம:
மத₄ரோைய நம:
மோத₄வைய நம:
ோயோக₃நைய நம:
யோமலோைய நம:
யதோய நம:
யநதோரோத₃தோ₄ரவதைய நம:

89. ௐ
90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ
93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ

ரஜநபரயோைய நம:
ரோதரைய நம:
ரோஜவோநதரோைய நம:
ரணப₄மைய நம:
ரணஸத₂ரோைய நம:
வஷடகரதைய நம:
வனமோலோத₄ரோைய நம:
வயோபதைய நம:
வக₂யோதோைய நம:
ஸ₂ரத₄நவத₄ரோைய நம:
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99. ௐ
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

ஸதோய நம:
ௐ ஸ₂ரத₃நத₃பரபோ₄ைய நம:
ௐ ஸ₂கோைய நம:
ௐ ஸ₂தக₄நைய நம:
ௐ ஸோ₂மததோ₃யநைய நம:
ௐ ஹரம ப₃ஜோைய நம:
ௐ ஹரவநத₃தோைய நம:
ௐ ஹோலோஹலத₄ரோைய நம:
ௐ ஹயக₄நைய நம:
ௐ ஹமஸவோஹநைய நம: ௐ

அத ₂ ஸ மஹோலகமயோ : ரஹஸய நோமோவள :
1. ௐ
2. ௐ
3. ௐ
4. ௐ
5. ௐ
6. ௐ
7. ௐ
8. ௐ
9. ௐ
10. ௐ
11. ௐ
12. ௐ
13. ௐ
14. ௐ
15. ௐ
16. ௐ
17. ௐ
18. ௐ
19. ௐ
20. ௐ
21. ௐ
22. ௐ
23. ௐ
24. ௐ
25. ௐ
26. ௐ
27. ௐ
28. ௐ
29. ௐ
30. ௐ
31. ௐ
32. ௐ
33. ௐ
34. ௐ
35. ௐ
36. ௐ
37. ௐ
38. ௐ
39. ௐ
40. ௐ
41. ௐ
42. ௐ
43. ௐ
44. ௐ
45. ௐ
46. ௐ

மஹோலகமைய நம:
மநதரலகமைய நம:
மோயோலகமைய நம:
மதபரதோ₃ைய நம:
ோமதோ₄லகமைய நம:
ோமோகலகமைய நம:
மஹபரதோ₃ைய நம:
வததலகமைய நம:
மதரலகமைய நம:
மத₄லகமைய நம:
கோநதலகமைய நம:
கோரயலகமைய நம:
கரதலகமைய நம:
கரபரதோ₃ைய நம:
கனயோலகமைய நம:
ோகோஸ₂லகமைய நம:
கோவயலகமைய நம:
கலோபரதோ₃ைய நம:
க₃ஜலகமைய நம:
க₃நத₄லகமைய நம:
க₃ரஹலகமைய நம:
க₃ணபரதோ₃ைய நம:
ஜயலகமைய நம:
ஜவலகமைய நம:
ஜயபரதோ₃ைய நம:
தோ₃னலகமைய நம:
த₃வயலகமைய நம:
த₃வபலகமைய நம:
த₃யோபரதோ₃ைய நம:
த₄னலகமைய நம:
ோத₄நலகமைய நம:
த₄னபரதோ₃ைய நம:
த₄ரமலகமைய நம:
ைத₄ரயலகமைய நம:
த₃ரவயலகமைய நம:
த₄ரதபரதோ₃ைய நம:
நோபோ₄லகமைய நம:
நோத₃லகமைய நம:
ோநதரலகமைய நம:
நயபரதோ₃ைய நம:
நோடயலகமைய நம:
நதலகமைய நம:
நதயலகமைய நம:
நத₄பரதோ₃ைய நம:
பரணலகமைய நம:
பஷபலகமைய நம:
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47. ௐ
48. ௐ
49. ௐ
50. ௐ
51. ௐ
52. ௐ
53. ௐ
54. ௐ
55. ௐ
56. ௐ
57. ௐ
58. ௐ
59. ௐ
60. ௐ
61. ௐ
62. ௐ
63. ௐ
64. ௐ
65. ௐ
66. ௐ
67. ௐ
68. ௐ
69. ௐ
70. ௐ
71. ௐ
72. ௐ
73. ௐ
74. ௐ
75. ௐ
76. ௐ
77. ௐ
78. ௐ
79. ௐ
80. ௐ
81. ௐ
82. ௐ
83. ௐ
84. ௐ
85. ௐ
86. ௐ
87. ௐ
88. ௐ
89. ௐ
90. ௐ
91. ௐ
92. ௐ

பஸு₂பரதோ₃ைய நம:
பஷடலகமைய நம:
பத₃மலகமைய நம:
பதலகமைய நம:
பரஜோபரதோ₃ைய நம:
பரோணலகமைய நம:
பரபோ₄லகமைய நம:
பரஜஞோலகமைய நம:
ப₂லபரதோ₃ைய நம:
ப₃த₄லகமைய நம:
ப₃த₃த₄லகமைய நம:
ப₃லலகமைய நம:
ப₃ஹுபரதோ₃ைய நம:
போ₄க₃யலகமைய நம:
ோபோ₄க₃லகமைய நம:
ப₄ஜலகமைய நம:
ப₄கதபரதோ₃ைய நம:
போ₄வலகமைய நம:
ப₄மலகமைய நம:
ப₄ரலகமைய நம:
ப₄ஷணபரதோ₃ைய நம:
ரபலகமைய நம:
ரோஜயலகமைய நம:
ரோஜலகமைய நம:
ரமோபரதோ₃ைய நம:
வரலகமைய நம:
வோரத₄கலகமைய நம:
வத₃யோலகமைய நம:
வரலகமைய நம:
வரஷலகமைய நம:
வனலகமைய நம:
வத₄பரதோ₃ைய நம:
வரணலகமைய நம:
வஸ₂யலகமைய நம:
வோக₃லகமைய நம:
ைவப₄வபரதோ₃ைய நம:
ௌஸௌ₂ரயலகமைய நம:
ஸோ₂மதலகமைய நம:
ஸ₂கதலகமைய நம:
ஸு₂ப₄பரதோ₃ைய நம:
ஸ₂ரதலகமைய நம:
ஸோ₂ஸதரலகமைய நம:
ஸலகமைய நம:
ோஸோ₂ப₄னபரதோ₃ைய நம:
ஸத₂ரலகமைய நம:
ஸத₃த₄லகமைய நம:

93. ௐ
94. ௐ
95. ௐ
96. ௐ
97. ௐ
98. ௐ
99. ௐ

ஸதயலகமைய நம:
ஸுதோ₄பரதோ₃ைய நம:
ைஸனயலகமைய நம:
ஸோமலகமைய நம:
ஸஸயலகமைய நம:
ஸுதபரதோ₃ைய நம:
ஸோமரோஜயலகமைய நம:
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100.
101.
102.
103.
104.
105.

ௐ ஸலலகமைய நம:
ௐ ஹரலகமைய நம:
ௐ ஆட₄யலகமைய நம:
ௐ ஆயரலகமைய நம:
ௐ ஆோரோக₃யதோ₃ைய நம:
ஸ மஹோலகமைய நம: ௐ

அத₂ ஸ கபர ப₂லபரத₃ த₄னலகம ஸோதோதரம

நம: ஸரவ ஸவரோப ச நோமோ கலயோணதோ₃யோக .
மஹோஸமபதபரோத₃ ோத₃வ த₄னதோ₃ைய நோமோ(அ)ஸதோத
மஹோோபோ₄க₃பரோத₃ ோத₃வ மஹோகோமபரபரோத .
ஸுக₂ோமோகபரோத₃ ோத₃வ த₄னதோ₃ைய நோமோ(அ)ஸதோத
ப₃ரஹமரோப ஸதோ₃நநோத₃ ஸசசதோ₃நநத₃ரபண .
த₄ரதஸத₃த₄பரோத₃ ோத₃வ த₄னதோ₃ைய நோமோ(அ)ஸதோத
உத₃யதஸூரயபரகோஸோ₂ோப₄ உத₃யதோ₃த₃தயமணட₃ோல .
ஸ₂வததவபரோத₃ ோத₃வ த₄னதோ₃ைய நோமோ(அ)ஸதோத
ஸ₂வரோப ஸ₂வோநநோத₃ கோரணோநநத₃வக₃ரோஹ .
வஸ₂வஸமஹோரரோப ச த₄னதோ₃ைய நோமோ(அ)ஸதோத
பஞசததவஸவரோப ச பஞசோசோரஸதோ₃ரோத .
ஸோத₄கோப₄ஷடோத₃ ோத₃வ த₄னதோ₃ைய நோமோ(அ)ஸதோத ஸம ௐ
ௐ ஸ லலதோ மஹோதரபரஸுநத₃ர பரோப₄டடோரகோ .
ஸோமதோய ஸ சநத₃ரௌமௌளஸ₂வர பரப₃ரஹமோண நம:
ஜய ஜய ஸ₂ஙகர ஹர ஹர ஸ₂ஙகர
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ஆனநத₃லஹர

ப₄வோந ஸோதோதம தவோம பரப₄வத சதரப₄ரந வத₃ைந:
பரஜோநோமஸோ₂நஸதரபரமத₂ன: பஞசப₄ரப .
ந ஷட₃ப₄: ோஸநோநரத₃ஸ₂ஸ₂தமைக₂ரபயஹபத:
ததோ₃நோயஷோம ோகஷோம கத₂ய கத₂மஸமநநவஸர: .. 1..
க₄ரதகரத₃ரோகோமத₄மத₄ரமோ ைகரப பைத₃:
வஸ₂ஷயோநோக₂ோயோயோ ப₄வத ரஸநோமோதர வஷய: .
ததோ₂ ோத ௌஸௌநத₃ரயம பரமஸ₂வத₃ரஙமோதரவஷய:
கத₂மகோரம ப₃ரம: ஸகலநக₃மோோகோ₃சரக₃ோண .. 2..
மோக₂ ோத தோமப₃லம நயனயக₃ோள கஜஜலகலோ
லலோோட கோஸ₂மரம வலஸத க₃ோள ௌமௌகதகலதோ .
ஸப₂ரதகோஞச ஸோ₂ட பரத₂கடதோட ஹோடகமய
ப₄ஜோம தவோம ௌகௌ₃ரம நக₃பதகோஸோ₂ரமவரதம .. 3..
வரோஜனமநதோ₃ரத₃ரமகஸுமஹோரஸதனதட
நத₃த₃வணோநோத₃ஸ₂ரவணவலஸதகணட₃லக₃ணோ
நதோஙக₃ மோதஙக₃ ரசரக₃தப₄ஙக₃ ப₄க₃வத
ஸத ஸ₂மோபோ₄ரமோபோ₄ரஹசடலசகுரவஜயோத .. 4..
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நவநோரகப₄ரோஜனமணகனகப₄ஷணபரகைர:
வரதோஙக₃ ஸோரஙக₃ரசரநயநோஙக₃கரதஸ₂வோ .
தட₃தபதோ பதோமப₃ரலலதமஞஜரஸுப₄கோ₃
மமோபரணோ பரணோ நரவத₄ஸுைக₂ரஸத ஸுமக₂ .. 5..
ஹமோத₃ோர: ஸமப₄தோ ஸுலலதகைர: பலலவயதோ
ஸுபஷபோ மகதோப₄ரப₄ரமரகலதோ சோலகப₄ைர: .
கரதஸதோ₂ணஸதோ₂நோ கசப₂லநதோ ஸூகதஸரஸோ
ரஜோம ஹநதர க₃நதர வலஸத சதோ₃நநத₃லதகோ .. 6..
ஸபரணோமோகரணோம கதபயக₃ைண: ஸோத₃ரமஹ
ஸ₂ரயநதயநோய வலலம மம த மதோரவம வலஸத .
அபரைணகோ ோஸவயோ ஜக₃த ஸகைலரயதபரவரத:
பரோோணோ(அ)ப ஸதோ₂ண: ப₂லத கல ைகவலயபத₃வம .. 7..
வதோ₄தர த₄ரமோணோம தவமஸ ஸகலோமநோயஜனந
தவமரதோ₂நோம மலம த₄னத₃னமநயோமக₄ரகமோல .
தவமோத₃: கோமோநோம ஜனந கரதகநத₃ரபவஜோய
ஸதோம மகோதரப₃ஜம தவமஸ பரமப₃ரஹமமஹஷ .. 8..
பரப₄தோ ப₄கதஸோத யத₃ப ந மமோோலோலமனஸ:
தவயோ த ஸமதயோ ஸத₃யமவோலோகோயோ(அ)ஹமத₄நோ .
போயோத₃: போநயம த₃ஸ₂த மத₄ரம சோதகமோக₂
ப₄ரஸ₂ம ஸ₂ஙோக ைகரவோ வத₄ப₄ரநநதோ மம மத: .. 9..
கரபோபோஙகோ₃ோலோகம வதர தரஸோ ஸோத₄சரோத
ந ோத யகோதோோபகோ மய ஸ₂ரணத₃கோமபக₃ோத .
ந ோசத₃ஷடம த₃த₃யோத₃நபத₃மோஹோ கலபலதகோ
வோஸ₂ஷ: ஸோமோனைய: கத₂மதரவலலபரகைர: .. 10..
மஹோநதம வஸ₂வோஸம தவ சரணபஙோகரஹயோக₃
நதோ₄யோநயநைநவோஸதமஹ மயோ ைத₃வதமோம .
ததோ₂ப தவசோசோதோ யத₃ மய ந ஜோோயத ஸத₃யம
நரோலமோபோ₃ லமோபோ₃த₃ரஜனந கம யோம ஸ₂ரணம .. 11..
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அய: ஸபரோஸ₂ லக₃னம ஸபத₃ லப₄ோத ோஹமபத₃வம
யதோ₂ ரத₂யோபோத₂: ஸு₂ச ப₄வத க₃மௌகௌ₃க₄மலதம .
ததோ₂ ததததபோைபரதமலனமநதரமம யத₃
தவய போரமணோஸகதம கத₂மவ ந ஜோோயத வமலம .. 12..
தவத₃னயஸமோத₃சசோ₂வஷயப₂லலோோப₄ ந நயம:
தவமரதோ₂நோமசசோ₂த₄கமப ஸமரதோ₂ வதரோண .
இத பரோஹு: பரோஞச: கமலப₄வநோத₃யோஸதவய மன:
தவதோ₃ஸகதம நகதம த₃வமசதமஸோ₂ந கர தத .. 13..
ஸப₂ரநநோநோரதனஸப₂டகமயப₄ததபரதப₂ல
ததவதோ₃கோரம சஞசசச₂ஸ₂த₄ரகலோௌஸௌத₄ஸ₂க₂ரம .
மகநத₃ப₃ரஹோமநத₃ரபரப₄ரதபரவோரம வஜயோத
தவோகோ₃ரம ரமயம தரப₄வனமஹோரோஜக₃ரஹண .. 14..
நவோஸ: ைகலோோஸ வத₄ஸ₂தமகோ₂த₃யோ: ஸததகரோ:
கடமப₃ம தைரோலோகயம கரதகரபட: ஸத₃த₄நகர: .
மோஹஸ₂: பரோோணஸ₂ஸதத₃வநத₄ரோத₄ஸ₂தனோய
ந ோத ௌஸௌபோ₄க₃யஸய கவசத₃ப மநோக₃ஸத தலநோ .. 15..
வரோஷோ வரத₃ோதோ₄ யோநம வஷமஸ₂னமோஸோ₂ நவஸனம
ஸ₂மஸோ₂னம கரடோ₃ப₄ரப₄ஜக₃நவோஹோ ப₄ஷணவத₄:
ஸமக₃ரோ ஸோமக₃ர ஜக₃த வத₃ைதவ ஸமரரோபோ:
யோத₃தஸையஸ₂வரயம தவ ஜனந ௌஸௌபோ₄க₃யமஹமோ .. 16..
அோஸ₂ஷப₃ரஹமோணட₃பரலயவத₄ைநஸரக₃கமத:
ஸ₂மஸோ₂ோநஷவோஸந: கரதப₄ஸதோலப: பஸு₂பத: .
த₃ௌதௌ₄ கணோட₂ ஹோலோஹலமக₂லப₄ோகோ₃லகரபயோ
ப₄வதயோ: ஸமக₃தயோ: ப₂லமத ச கலயோண கலோய .. 17..
தவத₃யம ௌஸௌநத₃ரயம நரதஸ₂யமோோலோகய பரயோ
ப₄ையவோஸத₃க₃மகோ₃ ஜலமயதந: ைஸ₂லதனோய .
தோத₃தஸயோஸதஸமோத₃வத₃னகமலம வகய கரபயோ
பரதஷடோ₂மோதநவநநஜஸ₂ரஸவோோஸன க₃ரஸ₂: .. 18..
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வஸோ₂லஸக₂ணட₃த₃ரவமரக₃மதோ₃கரணக₄ஸரண
பரஸூநவயோமஸ₂ரம ப₄க₃வத தவோப₄யஙக₃ஸலலம .
ஸமோதோ₃ய ஸரஷடோ சலதபத₃போமஸூநநஜகைர:
ஸமோத₄தோத ஸரஷடம வப₃த₄பரபஙோகரஹத₃ரஸோ₂ம .. 19..
வஸநோத ஸோனநோத₃ கஸுமதலதோப₄: பரவரோத
ஸப₂ரநநோநோபத₃ோம ஸரஸ கலஹமஸோலஸுப₄ோக₃ .
ஸக₂ப₄: ோக₂லநதம மலயபவநோநோதோ₃லதஜோல
ஸமோரத₃யஸதவோம தஸய ஜவரஜநதபடோ₃பஸரத .. 20..
.. இத ஸமசச₂ஙகரோசோரயவரசதோ ஆனநத₃லஹர ஸமபரணோ ..
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கனக தோ ₄ரோ ஸோதோதரம

அஙக₃ம ஹோர: பலகப₄ஷணமோஸ₂ரயநத
ப₄ரஙகோ₃ஙக₃ோநவ மகலோப₄ரணம தமோலம |
அஙக₃கரதோக₂லவப₄தரபோஙக₃லலோ
மோஙக₃லயதோ₃ஸத மம மஙக₃ளோத₃வதோயோ: || 1||
மக₃தோ₄ மஹுரவத₃த₄த வத₃ோந மரோோர:
போரமதரபோபரணஹதோந க₃தோக₃தோந |
மோலோ த₃ரோஸோ₂ரமத₄கரவ மோஹோதபோல யோ
ஸோ ோம ஸயம த₃ஸ₂த ஸோக₃ரஸமப₄வோயோ: || 2||
ஆமலதோகமத₄க₃மய மதோ₃ மகநத₃ம
ஆனநத₃கநத₃மநோமஷமநஙக₃தநதரம |
ஆோககரஸத₂தகநநகபகமோநதரம
ப₄தைய ப₄ோவனமம ப₄ஜஙக₃ஸ₂யோஙக₃நோயோ: || 3||
போ₃ஹவநதோர மத₄ஜத: ஸதௌகௌஸதோப₄ யோ
ஹோரோவலவ ஹரநலமய வபோ₄த |
கோமபரதோ₃ ப₄க₃வோதோ(அ)ப கடோகமோலோ
கலயோணமோவஹத ோம கமலோலயோயோ: || 4||
கோலோமப₃தோ₃ளலலோதோரஸ ைகடபோ₄ோர:
தோ₄ரோத₄ோர ஸப₂ரத யோ தட₃த₃ஙக₃ோநவ |
மோதஸஸமஸதஜக₃தோம மஹநயமரத:
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ப₄த₃ரோண ோம த₃ஸ₂த போ₄ரக₃வநநத₃நோயோ: || 5||
பரோபதம பத₃ம பரத₂மத: க₂ல யதபரபோ₄வோத
மோஙக₃லயபோ₄ஜ மத₄மோத₂ந மனமோத₂ந |
மயயோபோதததத₃ஹ மநத₂ரமகணோரத₄ம
மநதோ₃லஸம ச மகரோலயகனயகோயோ: || 6||
வஸ₂வோமோரநத₃ரபத₃வப₄ரமதோ₃னத₃கம
ஆனநத₃ோஹதரத₄கம மரவத₃வோஷோ(அ)ப |
ஈஷநநஷத₃த மய கணமகணோரத₃த₄ம
இநத₃வோரோத₃ரஸோஹோத₃ரமநத₃ரோயோ: || 7||
இஷடோ வஸ₂ஷடமதோயோ(அ)ப யயோ த₃யோரத₃ர
த₃ரஷடயோ தரவஷடபபத₃ம ஸுலப₄ம லப₄நோத |
த₃ரஷட: பரஹரஷடகமோலோத₃ரத₃பதரஷடோம
பஷடம கரஷஷட மம பஷகரவஷடரோயோ: || 8||
த₃த₃யோத₃த₃யோநபவோநோ த₃ரவணோமப₃தோ₄ரோம
அஸமனநகஞசநவஹஙக₃ஸ₂ௌஸௌ₂ வஷணோண |
த₃ஷகரமக₄ரமமபநய சரோய த₃ரம
நோரோயணபரணயநநயநோமப₃வோஹ: || 9||
க₃ரோத₃வோதத க₃ரட₃த₄வஜஸுநத₃ரத
ஸோ₂கமப₃ரத ஸ₂ஸ₂ோஸ₂க₂ரவலலோப₄த |
ஸரஷடஸத₂தபரலயோகலஷு ஸமஸத₂தோ யோ
தஸைய நமஸதரப₄வைநகக₃ோரோஸதரணைய || 10||
ஸ₂ரதைய நோமோ(அ)ஸத ஸு₂ப₄கரமப₂லபரஸூதைய
ரதைய நோமோ(அ)ஸத ரமணயக₃ணோரணவோைய |
ஸ₂கதைய நோமோ(அ)ஸத ஸ₂தபதரநோகதநோைய
பஷடைய நோமோ(அ)ஸத பரோஷோததமவலலபோ₄ைய || 11||
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத

நோலகநபோ₄நநோைய
த₃க₃ோதோ₄த₃த₄ஜனமப₄மைய |
ோஸோமோமரதோஸோத₃ரோைய
நோரோயணவலலபோ₄ைய || 12||

நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத

ோஹமோமப₃ஜபட₂கோைய
ப₄மணட₃லநோயகோைய |
ோத₃வோத₃த₃யோபரோைய
ஸோ₂ரஙகோ₃யத₄வலலபோ₄ைய || 13||

நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத
நோமோ(அ)ஸத

ோத₃வைய ப₄ரக₃நநத₃நோைய
வஷோணோரரஸ ஸத₂தோைய |
லகமைய கமலோலயோைய
தோ₃ோமோத₃ரவலலபோ₄ைய || 14||

நோமோ(அ)ஸத கோநதைய கமோலகணோைய
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நோமோ(அ)ஸத ப₄தைய ப₄வனபரஸூதைய |
நோமோ(அ)ஸத ோத₃வோத₃ப₄ரரசதோைய
நோமோ(அ)ஸத நநதோ₃தமஜவலலபோ₄ைய || 15||
ஸமபதகரோண ஸகோலநத₃ரயநநத₃நோந
ஸோமரோஜயதோ₃னவப₄வோந ஸோரோரஹோக |
தவத₃வநத₃நோந த₃ரதோஹரோணோத₃யதோந
மோோமவ மோதரநஸ₂ம கலயநத மோநோய || 16||
யதகடோகஸமபோஸநோவத₄:
ோஸவகஸய ஸகலோரத₂ஸமபத₃: |
ஸமதோநோத வசநோஙக₃மோனைஸ:
தவோம மரோரஹரத₃ோயஸ₂வரம ப₄ோஜ || 17||
ஸரஸஜநலோய ஸோரோஜஹஸோத
த₄வளதமோமஸு₂கக₃நத₄மோலயோஸோ₂ோப₄ |
ப₄க₃வத ஹரவலலோப₄ மோநோஜோஞ
தரப₄வனப₄தகர பரஸத₃ மஹயம || 18||
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த₃க₃க₄ஸதப₄: கனககமப₄மகோ₂வஸரஷட
ஸவரவோஹந வமலசோரஜலோபலதோஙக₃ம |
பரோதரநமோம ஜக₃தோம ஜனநமோஸ₂ஷ
ோலோகோத₄நோத₂க₃ரஹணமமரதோப₃த₄பதரம || 19||
கமோல கமலோகவலலோப₄ தவம
கரணோபரதரஙக₃ைதரபோஙைக₃: |
அவோலோகய மோமகஞசநோநோம
பரத₂மம போதரமகரதரமம த₃யோயோ: || 20||
ோத₃வ பரஸத₃ ஜக₃த₃ஸ₂வர ோலோகமோத:
கலயோணகோ₃தர கமோலகணஜவநோோத₂ |
தோ₃ரத₃ரயப₄தஹரத₃யம ஸ₂ரணோக₃தம மோம
ஆோலோகய பரதத₃னம ஸத₃ையரபோஙைக₃: || 21||
ஸதவநத ோய ஸததப₄ரமப₄ரநவஹம
தரயமயம தரப₄வனமோதரம ரமோம |
க₃ணோத₄கோ க₃ரதரபோ₄க₃யபோ₄க₃ோநோ
ப₄வநத ோத ப₄வ ப₃த₄போ₄வதோஸ₂யோ: || 22||
|| இத ஸமத₃ ஸ₂ஙகரோசோரயகரத
ஸ கனகதோ₄ரோஸோதோதரம ஸமபரணம ||
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ோத ₃வ க ₂ட ₃க ₃மோலோ ஸோதோதரரத னம

ஹரமகோரோனநக₃ரப₄தோநலஸ₂கோ₂ம ௌஸௌ: கலமகலோம ப₃ப₄ரதம
ௌஸௌவரணோமப₃ரதோ₄ரணம வரஸுதோ₄ௌதௌ₄தோம தரோநதோரோஜஜவலோம |
வநோத₃ பஸதகபோஸ₂மஙகஸ₂த₄ரோம ஸரக₃ப₄ஷதோமஜஜவலோம தவோம ௌகௌ₃ரம
தரபரோம பரோதபரகலோம ஸசகரஸஞசோரணம ||
அஸய ஸ ஸு₂த₃த₄ஸ₂கதமோலோமஹோமநதரஸய, உபஸோத₂நத₃ரயோத₄ஷடோ₂ய
வரணோத₃தய ரஷய: ோத₃வ கோ₃யதர ச₂நத₃: ஸோதவக ககோரப₄டடோரகபட₂ஸத₂த
கோோமஸ₂வரோஙகநலயோ மஹோகோோமஸ₂வர ஸ லலதோ ப₄டடோரகோ ோத₃வதோ , ஐம ப₃ஜம
கலம ஸ₂கத:, ௌஸௌ: கலகம மம க₂ட₃க₃ஸத₃த₄யரோத₂ ஸரவோப₄ஷடஸத₃த₄யரோத₂ ஜோப
வநோயோக₃:, மலமநதோரண ஷட₃ஙக₃நயோஸம கரயோத|
த₄யோனம தோத₃ரஸ₂ம க₂ட₃க₃மோபோநோத ோயவ ஹஸதஸத₂ோதனைவ
அஷடோத₃ஸ₂மஹோத₃வபஸமரோட₃ோபோ₄கதோப₄வஷயத
ஆரகதோபோ₄மதரோணதரோமரணமவஸநோம ரதனதோடஙகரமயோம
ஹஸதோமோபோ₄ைஜஸஸபோஸோ₂மகஸ₂மத₃னத₄நஸஸோயைகரவஸப₂ரநதம
ஆபோநோததஙக₃ வோகோரஹகலஸ₂லட₂ததோரஹோோரோஜஜவலோஙக₃ம
த₄யோோயத₃மோபோ₄ரஹஸதோ₂மரணமவஸநோமஸ₂வரமஸ₂வரோணோம|
லமதயோத₃பஞச பஜோம கரயோத, யதோ₂ஸ₂கத மலமநதரம ஜோபத|
ௐ ஐம ஹரம ஸம ஐம கலம ௌஸௌ: ௐ நமஸதரபரஸுநத₃ர, ஹரத₃யோத₃வ,
ஸ₂ோரோோத₃வ, ஸ₂கோ₂ோத₃வ, கவசோத₃வ, ோநதரோத₃வ, அஸதரோத₃வ, கோோமஸ₂வர,
ப₄க₃மோலந, நதயகலநோந, ோப₄ரணோட₃, வஹநவோஸந, மஹோவஜோரஸ₂வர, ஸ₂வத₃த,
தவரோத, கலஸுநத₃ர, நதோய, நலபதோோக, வஜோய, ஸரவமஙக₃ோல, ஜவோலோமோலந,
சதோர, மஹோநதோய, பரோமஸ₂வரபரோமஸ₂வர, மதோரஸ₂மய, உட₃ட₃ஸ₂மய,
சரயோநோத₂மய, ோலோபோமத₃ரமய, அக₃ஸதயமய, கோலதோபஸ₂மய, த₄ரமோசோரயமய,
மகதோகஸ₂ஸ₂வரமய, த₃பகலோநோத₂மய, வஷணோத₃வமய, பரபோ₄கரோத₃வமய,
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ோதோஜோோத₃வமய, மோநோஜோத₃வமய, கலயோணோத₃வமய, வோஸுோத₃வமய,
ரதனோத₃வமய, ஸரோமோனநத₃மய, அணமோஸத₃ோத₄, லக₄மோஸத₃ோத₄, க₃ரமோஸத₃ோத₄,
மஹமோஸத₃ோத₄, ஈஸ₂தவஸத₃ோத₄, வஸ₂தவஸத₃ோத₄, பரோகோமயஸத₃ோத₄,
ப₄கதஸத₃ோத₄, இசசோ₂ஸத₃ோத₄, பரோபதஸத₃ோத₄, ஸரவகோமஸத₃ோத₄, ப₃ரோஹம,
மோோஹஸ₂வர, ௌகௌமோர, ைவஷணவ, வோரோஹ, மோோஹநத₃ர, சோமணோட₃, மஹோலகம,
ஸரவஸஙோகோப₄ண, ஸரவவத₃ரோவண, ஸரவோகரஷண, ஸரவவஸ₂ஙகர,
ஸரோவோநமோத₃ந, ஸரவமஹோஙகோஸ₂, ஸரவோக₂சர, ஸரவப₃ோஜ, ஸரவோயோோந,
ஸரவதரக₂ணோட₃, தைரோலோகயோமோஹன சகரஸவோமந, பரகடோயோக₃ந, கோமோகரஷண,
ப₃த₃த₄யோகரஷண, அஹமகோரோகரஷண, ஸ₂ப₃தோ₃கரஷண, ஸபரஸோ₂கரஷண,
ரபோகரஷண, ரஸோகரஷண, க₃நதோ₄கரஷண, சததோகரஷண, ைத₄ரயோகரஷண,
ஸமரதயோகரஷண, நோமோகரஷண, ப₃ஜோகரஷண, ஆதமோகரஷண, அமரதோகரஷண,
ஸ₂ரரோகரஷண, ஸரவோஸோ₂பரபரக சகரஸவோமந, க₃பதோயோக₃ந, அனஙக₃ கஸுோம,
அனஙக₃ோமக₂ோல, அனஙக₃மத₃ோந, அனஙக₃மத₃நோதோர, அனஙக₃ோரோக₂,
அனஙக₃ோவக₃ந, அனஙகோ₃ஙகோஸ₂, அனஙக₃மோலந, ஸரவஸஙோகோப₄ணசகரஸவோமந,
க₃பததரோயோக₃ந, ஸரவஸஙோகோப₄ண, ஸரவவத₃ரோவந, ஸரவோகரஷண,
ஸரவஹலோத₃ந, ஸரவஸமோமோஹந, ஸரவஸதமப₄ந, ஸரவஜரமப₄ண, ஸரவவஸ₂ஙகர,
ஸரவரஞஜந, ஸரோவோநமோத₃ந, ஸரவோரத₂ஸோத₄ோக, ஸரவஸமபததபரண,
ஸரவமநதரமய, ஸரவத₃வநத₃வகயஙகர, ஸரவௌஸௌபோ₄க₃யதோ₃யக சகரஸவோமந,
ஸமபரதோ₃ய ோயோக₃ந, ஸரவஸத₃த₄பரோத₃, ஸரவஸமபதபரோத₃, ஸரவபரயஙகர,
ஸரவமஙக₃லகோரண, ஸரவகோமபரோத₃, ஸரவத₃:க₂வோமோசந, ஸரவமரதயபரஸ₂மந,
ஸரவவக₄னநவோரண, ஸரவோஙக₃ஸுநத₃ர, ஸரவௌஸௌபோ₄க₃யதோ₃யந, ஸரவோரத₂ஸோத₄க
சகரஸவோமந, கோலோததரணோயோக₃ந, ஸரவஜோஞ, ஸரவஸ₂கோத,
ஸரைவஸ₂வரயபரதோ₃யந, ஸரவஜஙோனமய, ஸரவவயோத₄வநோஸ₂ந, ஸரவோதோ₄ர
ஸவரோப, ஸரவபோபஹோர, ஸரவரகோஸவரபண, ஸரோவபஸதப₂லபரோத₃,
ஸரவரகோகர சகரஸவோமந, நக₃ரப₄ோயோக₃ந, கோோமஸ₂வர, ோமோத₃ந, வமோல, அரோண,
ஜயந, ஸரோவஸ₂வர, ௌகௌலநவஸ₂ந, ஸரவோரோக₃ஹரசகரஸவோமந, ரஹஸயோயோக₃ந,
போ₃ணந, சோபந, போஸ₂ந, அஙகஸ₂ந, மஹோகோோமஸ₂வர, மஹோவஜோரஸ₂வர,
மஹோப₄க₃மோலந, ஸரவஸத₃த₄பரத₃சகரஸவோமந, அதரஹஸயோயோக₃ந, ஸ ஸ
மஹோப₄டடோரோக, ஸரவோனநத₃மய சகரஸவோமந, பரோபரோதரஹஸயோயோக₃ந, தரபோர,
தரபோரஸ₂, தரபரஸுநத₃ர, தரபரவோஸந, தரபரோஸ:, தரபரமோலந, தரபரஸத₃ோத₄,
தரபரோமபோ₃, மஹோதரபரஸுநத₃ர, மஹோமோஹஸ₂வர, மஹோமஹோரோஜஞ,
மஹோமஹோஸ₂கோத, மஹோமஹோக₃போத, மஹோமஹோஜஞபோத, மஹோமஹோநநோத₃,
மஹோமஹோஸகநோத₄, மஹோமஹோஸ₂ோய, மஹோமஹோ ஸசகரநக₃ரஸோமரோஜஞ, நமஸோத
நமஸோத நமஸோத நம:|
ஏஷோ வத₃யோ மஹோஸத₃த₄தோ₃யந ஸமரதமோதரத: அக₃நவோதமஹோோகோோப₄
ரோஜோரோஷடரஸயவபலோவ|
லணட₂ோந தஸகரப₄ோய ஸஙக₃ரோோம ஸலலபலோவ, ஸமத₃ரயோநவோகோோப₄
ப₄தபோரதோத₃ோக ப₄ோய அபஸமோரஜவரவயோத₄மரதயகோமோத₃ோஜப₄ோய , ஸோ₂கந
பதநோயகரக:கஷமோணட₃ோஜ ப₄ோய, மதரோப₄ோத₃ க₃ரஹப₄ோய
வயஸோநஷவோப₄சோரோக, அநோயஷவப ச ோதோ₃ோஷஷு மோலோமநதரம ஸமோரநநர:
ஸரோவோபத₃ரவநரமகதஸஸோகோசச₂வமோயோப₄ோவத, ஆபதகோோலநதயபஜோம
வஸதோரோதகரதமோரோப₄த, ஏகவோரம ஜபத₄யோனம ஸரவபஜோப₂லம லோப₄த,
நவோவரணோத₃வநோம, லலதோயோ மௌஹௌஜன:
ஏகதரக₃ணநோரோபோோவத₃ோவதோ₃ஙக₃ோகோ₃சர:, ஸரவோக₃மரஹஸயோரத₂:
ஸமரணோதபோபநோஸ₂ந|
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லலதோயோமோஹஸோ₂நயோ மோலோ வத₃யோமஹயஸ, நரவஸ₂யம நோரநத₃ரோணோம வஸ₂யம
நோரவஸ₂ஙகரம|
அணமோத₃க₃ைணஸ₂வரயம ரஞஜனம போபப₄ஞஜனம|
ததததோ₃வரணஸதோ₂ய ோத₃வதோப₃ரநத₃மநதரகம|
மோலோமநதரம பரம க₃ஹயோம பரம தோ₄மபரகரததம|
ஸ₂கதமோலோபஞசதோ₄ஸயோசச₂வமோலோசதோத₃ரஸ₂, தஸமோத₃ோகோ₃பயதரோத₃ோகோ₃பயம
ரஹஸயம ப₄கதமகதத₃ம|
இத ஸ வோமோகஸ₂வரதநதோர உமோமோஹஸ₂வரஸமவோோத₃
ோத₃வக₂ட₃க₃மோலோஸோதோதரரதனம ஸமோபதம |
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ோத ₃வ மோஹோதமயம ஏவம த ₃ரகோ ₃ஸபதஸ ₂த
|| ஸ||

ோத ₃வ மோஹோதமயம

சணட ₃கோத ₄யோனம
ௐ ப₃நத₄ககஸுமோபோ₄ஸோம பஞசமணடோ₃த₄வோஸநம |
ஸப₂ரசசநத₃ரகலோரதனமகடோம மணட₃மோலநம ||
தரோநதரோம ரகதவஸநோம போநோநநதக₄டஸதநம |
பஸதகம சோகமோலோம ச வரம சோப₄யகம கரமோத ||
த₃த₄தம ஸமஸமோரனநதயமததரோமநோயமோநதோம |
அத₂வோ
யோ சணட₃ மத₄ைகடபோ₄த₃ைத₃தயத₃லந யோ மோஹோஷோனமலந
யோ த₄மோரகணசணட₃மணட₃மத₂ந யோ ரகதப₃ஜோஸ₂ந |
ஸ₂கத: ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ைத₃தயத₃லந யோ ஸத₃த₄தோ₃தர பரோ
ஸோ ோத₃வ நவோகோடமரதஸஹதோ மோம போத வஸ₂ோவஸ₂வர ||
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அத ₂ அரக ₃லோஸோதோதரம

ௐ அஸய அரக₃லோஸோதோதரமநதரஸய வஷணரரஷ:, அநஷடப ச₂நத₃:,
மஹோலகமரோத₃வதோ, ஜக₃த₃மபோ₃பரதோய ஸபதஸ₂தபோடோ₂ஙக₃தோவன ஜோப
வநோயோக₃: |
ௐ நமஸ₂சணட₃கோைய |
மோரகணோட₃ய உவோச |
ௐ ஜய தவம ோத₃வ சோமணோட₃ ஜய ப₄தோபஹோரண |
ஜய ஸரவக₃ோத ோத₃வ கோலரோதர நோமோ(அ)ஸத ோத || 1||
ஜயநத மஙக₃லோ கோல ப₄த₃ரகோல கபோலந |
த₃ரகோ₃ ஸ₂வோ கமோ தோ₄தர ஸவோஹோ ஸவதோ₄ நோமோ(அ)ஸத ோத || 2||
மத₄ைகடப₄வத₄வமஸ வதோ₄தரவரோத₃ நம: |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 3||
மஹஷோஸுரநரநோஸ₂ ப₄கதோநோம ஸுக₂ோத₃ நம: |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 4||
த₄மரோநதரவோத₄ ோத₃வ த₄ரமகோமோரத₂தோ₃யந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 5||
ரகதப₃ஜவோத₄ ோத₃வ சணட₃மணட₃வநோஸ₂ந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 6||
நஸு₂மப₄ஸு₂மப₄நரநோஸ₂ தைரோலோகயஸு₂ப₄ோத₃ நம: |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 7||
வநத₃தோஙக₄ரயோக₃ ோத₃வ ஸரவௌஸௌபோ₄க₃யதோ₃யந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 8||
அசநதயரபசரோத ஸரவஸ₂தரவநோஸ₂ந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 9||
நோதப₄ய: ஸரவதோ₃ ப₄கதயோ சோபரோண த₃ரதோபோஹ |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 10||
ஸதவத₃ப₄ோயோ ப₄கதபரவம தவோம சணட₃ோக வயோத₄நோஸ₂ந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 11||
சணட₃ோக ஸததம யத₃ோத₄ ஜயநத போபநோஸ₂ந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 12||
ோத₃ஹ ௌஸௌபோ₄க₃யமோோரோக₃யம ோத₃ஹ ோத₃வ பரம ஸுக₂ம |
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ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 13||
வோத₄ஹ ோத₃வ கலயோணம வோத₄ஹ வபலோம ஸ₂ரயம |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 14||
வோத₄ஹ த₃வஷதோம நோஸ₂ம வோத₄ஹ ப₃லமசசைக: |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 15||
ஸுரோஸுரஸ₂ோரோரதனநக₄ரஷடசரோண(அ)மப₃ோக |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 16||
வத₃யோவநதம யஸ₂ஸவநதம லகமவநதஞச மோம கர |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 17||
ோத₃வ பரசணட₃ோதோ₃ரத₃ணட₃ைத₃தயத₃ரபநஷூத₃ந |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 18||
பரசணட₃ைத₃தயத₃ரபக₄ோந சணட₃ோக பரணதோய ோம |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 19||
சதரப₄ோஜ சதரவகதரஸமஸதோத பரோமஸ₂வர |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 20||
கரஷோணன ஸமஸதோத ோத₃வ ஸ₂ஸ₂வத₃ப₄கதயோ ஸதோ₃மப₃ோக |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 21||
ஹமோசலஸுதோநோத₂ஸமஸதோத பரோமஸ₂வர |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 22||
இநத₃ரோணபதஸத₃போ₄வபஜோத பரோமஸ₂வர |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 23||
ோத₃வ ப₄கதஜோநோத₃தோ₃மத₃ததோநநோதோ₃த₃ோய (அ)மப₃ோக |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 24||
போ₄ரயோம மோநோரமோம ோத₃ஹ மோநோவரததோநஸோரணம |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 25||
தோரண த₃ரக₃ஸமஸோரஸோக₃ரஸயோசோலோத₃ப₄ோவ |
ரபம ோத₃ஹ ஜயம ோத₃ஹ யோஸோ₂ ோத₃ஹ த₃வோஷோ ஜஹ || 26||
இத₃ம ஸோதோதரம பட₂தவோ த மஹோஸோதோதரம போட₂நநர: |
ஸபதஸ₂தம ஸமோரோத₄ய வரமோபோநோத த₃ரலப₄ம || 27||
|| இத மோரகணோட₃யபரோோண அரக₃லோஸோதோதரம ஸமோபதம ||
அத ₂ கலகஸோதோதரம
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ௐ அஸய கலகமநதரஸய ஸ₂வரஷ:, அநஷடப ச₂நத₃:,
மஹோஸரஸவத ோத₃வதோ, ஜக₃த₃மபோ₃பரதயரத₂ம
ஸபதஸ₂தபோடோ₂ஙக₃தோவன ஜோப வநோயோக₃: |
ௐ நமஸ₂சணட₃கோைய |
மோரகணோட₃ய உவோச |
ௐ வஸு₂த₃த₄ஜஞோனோத₃ஹோய தரோவத₃த₃வயசகுோஷ |
ஸ₂ோரய:பரோபதநமததோய நம: ோஸோமோரத₄தோ₄ரோண || 1||
ஸரவோமதத₃வஜோநயோநமநதரோணோமப கலகம |
ோஸோ(அ)ப ோகமமவோபோநோத ஸததம ஜபயததபர: || 2||
ஸத₃த₄யநதயசசோடநோத₃ந கரமோண ஸகலோநயப |
ஏோதன ஸதவதோம ோத₃வம ஸோதோதரவரநோத₃ன ப₄கதத: || 3||
ந மநதோரோ ௌநௌஷத₄ம தஸய ந கஞசத₃ப வத₃யோத |
வநோ ஜபோயன ஸத₃த₄ோயதத ஸரவமசசோடநோத₃கம || 4||
ஸமக₃ரோணயப ோஸதஸயநத ோலோகஸ₂ஙகோமமோம ஹர: |
கரதவோ நமநதரயோமோஸ ஸரவோமவமத₃ம ஸு₂ப₄ம || 5||
ஸோதோதரம ைவ சணட₃கோயோஸத தசச க₃ஹயம சகோர ஸ: |
ஸமோபோநோத ஸ பணோயன தோம யதோ₂வநநமநதரணோம || 6||
ோஸோ(அ)ப ோகமமவோபோநோத ஸரவோமவ ந ஸமஸ₂ய: |
கரஷணோயோம வோ சதரத₃ஸ₂யோமஷடமயோம வோ ஸமோஹத: || 7||
த₃தோ₃த பரதக₃ரஹணோத நோநயைத₂ஷோ பரஸத₃த |
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இதத₂ம ரோபண கோலன மஹோோத₃ோவன கலதம || 8||
ோயோ நஷகலோம வதோ₄ையநோம சணட₃ம ஜபத நதயஸ₂: |
ஸ ஸத₃த₄: ஸ க₃ண: ோஸோ(அ)த₂ க₃நத₄ரோவோ ஜோயோத த₄ரவம || 9||
ந ைசவோபோடவம தஸய ப₄யம கவோப ந ஜோயோத |
நோபமரதயவஸ₂ம யோத மரோத ச ோமோகமோபநயோத || 10||
ஜஞோதவோ பரோரப₄ய கரவத ஹயகரவோோணோ வனஸ₂யத |
தோதோ ஜஞோதைவவ ஸமபரணமத₃ம பரோரப₄யோத ப₃ைத₄: || 11||
ௌஸௌபோ₄க₃யோத₃ ச யதகஞசத₃ த₃ரஸ₂யோத லலநோஜோந |
ததஸரவம ததபரஸோோத₃ன ோதன ஜபயமத₃ம ஸு₂ப₄ம || 12||
ஸ₂ைநஸத ஜபயமோோந(அ)ஸமந ஸோதோதோர ஸமபததரசசைக: |
ப₄வதோயவ ஸமக₃ரோப தத: பரோரப₄யோமவ தத || 13||
ஐஸ₂வரயம ததபரஸோோத₃ன ௌஸௌபோ₄க₃யோோரோக₃யோமவ ச |
ஸ₂தரஹோந: போரோ ோமோக: ஸதயோத ஸோ ந கம ஜைந: || 14||
சணட₃கோம ஹரத₃ோயநோப ய: ஸமோரத ஸததம நர: |
ஹரத₃யம கோமமவோபோநோத ஹரத₃ ோத₃வ ஸதோ₃ வோஸத || 15||
அக₃ரோதோ(அ)மம மஹோோத₃வகரதம கலகவோரணம |
நஷகலஞச ததோ₂ கரதவோ பட₂தவயம ஸமோஹைத: || 16||
|| இத ப₄க₃வதயோ: கலகஸோதோதரம ஸமோபதம ||
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அத ₂ ோத ₃வ கவசம

அஸய சணட₃கவசஸய ப₃ரஹமோ ரஷ: , அநஷடப ச₂நத₃: ,
சோமணடோ₃ ோத₃வதோ , அஙக₃நயோோஸோகதமோதோரோ ப₃ஜம ,
த₃க₃ப₃நத₄ோத₃வதோஸததவம , ஜக₃த₃மபோ₃பரதயரோத₂ ஜோப வநோயோக₃: |
ௐ நமஸ₂சணட₃கோைய |
மோரகணோட₃ய உவோச |
ௐ யத₃க₃ஹயம பரமம ோலோோக ஸரவரகோகரம நரணோம |
யனன கஸயசதோ₃க₂யோதம தநோம ப₃ரஹ பதோமஹ || 1||
ப₃ரஹோமோவோச |
அஸத க₃ஹயதமம வபர ஸரவப₄ோதோபகோரகம |
ோத₃வயோஸத கவசம பணயம தசச₂ரணஷவ மஹோமோந || 2||
பரத₂மம ைஸ₂லபதரத த₃வதயம ப₃ரஹமசோரண |
தரதயம சநத₃ரக₄ணோடத கஷமோணோட₃த சதரத₂கம || 3||
பஞசமம ஸகநத₃மோோதத ஷஷட₂ம கோதயோயந ததோ₂ |
ஸபதமம கோலரோதரஸ₂ச மஹோௌகௌ₃ரத சோஷடமம || 4||
நவமம ஸத₃த₄தோ₃தர ச நவத₃ரகோ₃: பரகரததோ: |
உகதோநோயதோந நோமோந ப₃ரஹமைணவ மஹோதமநோ || 5||
அக₃நநோ த₃ஹயமோநோஸத ஸ₂தரமத₄யக₃தோ ரோண |
வஷோம த₃ரக₃ோம ைசவ ப₄யோரதோ: ஸ₂ரணம க₃தோ: || 6.
ந ோதஷோம ஜோயோத கஞசத₃ஸு₂ப₄ம ரணஸஙகோட |
ஆபத₃ம ந ச பஸ₂யநத ோஸோ₂கத₃:க₂ப₄யஙகரம || 7||
ையஸத ப₄கதயோ ஸமரதோ நதயம ோதஷோம வரத₃த₄: பரஜோயோத |
ோய தவோம ஸமரநத ோத₃ோவஸ₂ ரகஸ தோநன ஸமஸ₂ய: || 8||
போரதஸமஸதோ₂ த சோமணடோ₃ வோரோஹ மஹஷோஸநோ |
ஐநத₃ர க₃ஜஸமோரடோ₄ ைவஷணவ க₃ரடோ₃ஸநோ || 9||
நோரஸமஹ மஹோவரயோ ஸ₂வத₃த மஹோப₃லோ |
மோோஹஸ₂வர வரஷோரடோ₄ ௌகௌமோர ஸ₂க₂வோஹநோ || 10||
லகம: பத₃மோஸநோ ோத₃வ பத₃மஹஸதோ ஹரபரயோ |
ஸ₂ோவதரபத₄ரோ ோத₃வ ஈஸ₂வர வரஷவோஹநோ || 11||
ப₃ரோஹம ஹமஸஸமோரடோ₄ ஸரவோப₄ரணப₄ஷதோ |
இதோயதோ மோதர: ஸரவோ: ஸரவோயோக₃ஸமநவதோ: || 12||
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நோநோப₄ரணோஸோ₂போ₄ட₄யோ நோநோரதோநோபோஸோ₂ப₄தோ: |
ஸ₂ைரஷைட₂ஸ₂ச ௌமௌகதைக: ஸரவோ த₃வயஹோரபரலமப₃ப₄: || 13||
இநத₃ரநைலரமஹோநைல: பத₃மரோைக₃: ஸுோஸோ₂ப₄ைந: |
த₃ரஸ₂யநோத ரத₂மோரடோ₄ ோத₃வய: கோரோத₄ஸமோகலோ: || 14||
ஸ₂ஙக₂ம சகரம க₃தோ₃ம ஸ₂கதம ஹலம ச மஸலோயத₄ம |
ோக₂டகம ோதோமரம ைசவ பரஸு₂ம போஸ₂ோமவ ச || 15||
கநதோயத₄ம தரஸூ₂லம ச ஸோ₂ரஙக₃மோயத₄மததமம |
ைத₃தயோநோம ோத₃ஹநோஸோ₂ய ப₄கதோநோமப₄யோய ச || 16||
தோ₄ரயநதயோயதோ₄நதத₂ம ோத₃வோநோம ச ஹதோய ைவ |
நமஸோத(அ)ஸத மஹோௌரௌத₃ோர மஹோோகோ₄ரபரோகரோம || 17||
மஹோப₃ோல மோஹோதஸோோஹ மஹோப₄யவநோஸ₂ந |
தரோஹ மோம ோத₃வ த₃ஷபோரகோய ஸ₂தரணோம ப₄யவரத₄ந || 18||
பரோசயோம ரகத மோைமநத₃ர ஆக₃ோநயயோமக₃நோத₃வதோ |
த₃கோண(அ)வத வோரோஹ ைநரரதயோம க₂ட₃க₃தோ₄ரண || 19||
பரதசயோம வோரண ரோகத₃வோயவயோம மரக₃வோஹந |
உத₃சயோம போத ௌகௌோப₃ர ஈஸோ₂நயோம ஸூ₂லதோ₄ரண || 20||
ஊரத₄வம ப₃ரஹமோண ோம ரோகத₃த₄ஸதோத₃ைவஷணவ ததோ₂ |
ஏவம த₃ஸ₂ த₃ோஸோ₂ ரோகசசோமணடோ₃ ஸ₂வவோஹநோ || 21||
ஜயோ மோமக₃ரத: போத வஜயோ போத பரஷட₂த: |
அஜதோ வோமபோரஸ₂ோவ த த₃கோண சோபரோஜதோ || 22||
ஸ₂கோ₂ம ோம த₃ோயோதந ரோகத₃மோ மரத₄ந வயவஸத₂தோ |
மோலோத₄ர லலோோட ச ப₄ரௌவௌ ரோகத₃யஸ₂ஸவந || 23||
ோநதரோயோஸ₂சதரோநதரோ ச யமக₄ணடோ த போரஸ₂வோக |
தரோநதரோ ச தரஸூ₂ோலன ப₄ரோவோரமத₄ோய ச சணட₃கோ || 24||
ஸ₂ஙக₂ந சகுோஷோரமத₄ோய ஸ₂ோரோதரோயோரத₃வோரவோஸந |
கோபோௌலௌ கோலகோ ரோகத கரணமோல த ஸ₂ஙகர || 25||
நோஸகோயோம ஸுக₃நதோ₄ ச உததோரோஷோட₂ ச சரசகோ |
அத₄ோர சோமரதோபோ₃லோ ஜஹவோயோம ச ஸரஸவத || 26||
த₃நதோந ரகத ௌகௌமோர கணட₂ோத₃ோஸ₂ த சணட₃கோ |
க₄ணடகோம சதரக₄ணடோ ச மஹோமோயோ ச தோலோக || 27||
கோமோக சப₃கம ரோகத₃வோசம ோம ஸரவமஙக₃லோ |
க₃ரவோயோம ப₄த₃ரகோல ச பரஷட₂வமோஸ₂ த₄நரத₄ர || 28||
நலக₃ரவோ ப₃ஹ: கணோட₂ நலகோம நலகப₃ர |
ஸகநத₄ோயோ: க₂ட₃க₃ந ரோகத₃ போ₃ஹூ ோம வஜரதோ₄ரண || 29||
ஹஸதோயோரத₃ணட₃ந ரோகத₃மப₃கோ சோஙக₃லஷு ச |
நகோ₂ஞச₂ோலஸ₂வர ரோகத கௌகௌ ரோகநநோரஸ₂வர || 30||
ஸதௌநௌ ரோகநமஹோோத₃வ மன:ோஸோ₂கவநோஸ₂ந |
ஹரத₃ோய லலதோ ோத₃வ உத₃ோர ஸூ₂லதோ₄ரண || 31||
நோௌபௌ₄ ச கோமந ரோகத₃ க₃ஹயம க₃ஹோயஸ₂வர ததோ₂ |
ோமட₄ரம ரகத த₃ரக₃நதோ₄ போயம ோம க₃ஹயவோஹந || 32||
கடயோம ப₄க₃வத ரோகத₃ர ோம ோமக₄வோஹநோ |
ஜஙோக₄ மஹோப₃லோ ரோகத ஜோந மோத₄வநோயகோ || 33||
க₃லப₂ோயோரநோரஸமஹ ச போத₃பரஷோட₂ த ௌகௌஸ₂க |
போதோ₃ஙக₃ல: த₄ர ச தலம போதோலவோஸந || 34||
நகோ₂ந த₃மஷடரகரோல ச ோகஸோ₂மஸ₂ைசோவோரத₄வோகஸ₂ந |
ோரோமகோபஷு ௌகௌமோர தவசம ோயோக₃ஸ₂வர ததோ₂ || 35||
ரகதமஜஜோவஸோமோமஸோநயஸத₂ோமதோ₃மஸ போரவத |
அநதரோண கோலரோதரஸ₂ச பததம ச மகோடஸ₂வர || 36||
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பத₃மோவத பத₃மோகோோஸ₂ கோப₂ சடோ₃மணஸததோ₂ |
ஜவோலோமக₂ நக₂ஜவோலோமோப₄த₃யோ ஸரவஸநத₄ஷு || 37||
ஸு₂கரம ப₃ரஹமோண ோம ரோகசசோ₂யோம ச₂தோரஸ₂வர ததோ₂ |
அஹஙகோரம மோநோ ப₃த₃த₄ம ரோகநோம த₄ரமதோ₄ரண || 38||
பரோணோபோௌநௌ ததோ₂ வயோனமதோ₃னம ச ஸமோனகம |
வஜரஹஸதோ ச ோம ரோகத பரோணோந கலயோணோஸோ₂ப₄நோ || 39||
ரோஸ ரோப ச க₃நோத₄ ச ஸ₂ப₃ோத₃ ஸபரோஸ₂ ச ோயோக₃ந |
ஸததவம ரஜஸதமஸ₂ைசவ ரோகநநோரோயண ஸதோ₃ || 40||
ஆய ரகத வோரோஹ த₄ரமம ரகத போரவத |
யஸ₂: கரதம ச லகமம ச ஸதோ₃ ரகத ைவஷணவ || 41||
ோகோ₃தரமநத₃ரோண ோம ரோகத பஸூ₂ந ரோகசச சணட₃கோ |
பதரோந ரோகநமஹோலகமரபோ₄ரயோம ரகத ைப₄ரவ || 42||
த₄ோநஸ₂வர த₄னம ரோகத ௌகௌமோர கநயகோம ததோ₂ |
பநதோ₂னம ஸுபதோ₂ ரோகநமோரக₃ம ோகமஙகர ததோ₂ || 43||
ரோஜத₃வோோர மஹோலகமரவஜயோ ஸதத ஸத₂தோ |
ரகோஹனம த யத ஸதோ₂னம வரஜதம கவோசன த || 44||
ததஸரவம ரக ோம ோத₃வ ஜயநத போபநோஸ₂ந |
ஸரவரகோகரம பணயம கவசம ஸரவதோ₃ ஜோபத || 45||
இத₃ம ரஹஸயம வபரரோஷ ப₄கதயோ தவ மோயோத₃தம ||
போத₃ோமகம ந க₃சோச₂த த யத₃சோச₂சச₂ப₄மோதமன: || 46||
கவோசநோவரோதோ நதயம யதர யதைரவ க₃சச₂த |
ததர ததரோரத₂லோப₄ஸ₂வ வஜய: ஸோரவகோலக: || 47||
யம யம சநதயோத கோமம தம தம பரோபோநோத நஸ₂சதம |
பரைமஸ₂வரயமதலம பரோபஸயோத ப₄தோல பமோந || 48||
நரப₄ோயோ ஜோயோத மரதய: ஸஙக₃ரோோமஷவபரோஜத: |
தைரோலோகோய த ப₄ோவதபஜய: கவோசநோவரத: பமோந || 49||
இத₃ம த ோத₃வயோ: கவசம ோத₃வோநோமப த₃ரலப₄ம |
ய: போட₂தபரயோதோ நதயம தரஸநத₄யம ஸ₂ரத₃த₄யோநவத: || 50||
ைத₃வகலோ ப₄ோவததஸய தைரோலோகோய சோபரோஜத: |
ஜோவத₃வரஷஸ₂தம ஸோக₃ரமபமரதயவவரஜத: || 51||
நஸ₂யநத வயோத₄ய: ஸரோவ லதோவஸோபோ₂டகோத₃ய: |
ஸதோ₂வரம ஜஙக₃மம ைசவ கரதரமம ைசவ யத₃வஷம || 52||
அப₄சோரோண ஸரவோண மநதரயநதரோண ப₄தோல |
ப₄சரோ: ோக₂சரோஸ₂ைசவ கலஜோஸ₂ௌசௌபோத₃ஸ₂கோ: || 53||
ஸஹஜோ கலஜோ மோலோ டோ₃கந ஸோ₂கந ததோ₂ |
அநதரகசரோ ோகோ₄ரோ டோ₃கநயஸ₂ச மஹோரவோ: || 54||
க₃ரஹப₄தபஸோ₂சோஸ₂ச யகக₃நத₄ரவரோகஸோ: |
ப₃ரஹமரோகஸோவதோலோ: கஷமோணடோ₃ ைப₄ரவோத₃ய: || 55||
நஸ₂யநத த₃ரஸ₂நோததஸய கவோசநோவரோதோ ஹ ய: |
மோோநோநனதரப₄ோவத₃ரோஜஞஸோதோஜோவரத₃த₄: பரோ ப₄ோவத || 56||
யோஸோ₂வரத₃த₄ரப₄ோவத பமஸோம கரதவரத₃த₄ஸ₂ச ஜோயோத |
தஸமோத ஜோபத ஸதோ₃ ப₄கத: கவசம கோமத₃ம மோந || 57||
ஜோபத ஸபதஸ₂தம சணட₃ம கரதவோ த கவசம பரோ |
நரவக₄ோநன ப₄ோவத ஸத₃த₄ஸ₂சணட₃ஜபஸமத₃ப₄வோ || 58||
யோவத₃ப₄மணட₃லம த₄தோத ஸைஸ₂லவனகோனனம |
தோவததஷட₂த ோமத₃நயோம ஸநதத: பதரௌபௌதரக || 59||
ோத₃ஹோநோத பரமம ஸதோ₂னம ஸுைரரப ஸுத₃ரலப₄ம |
பரோபோநோத பரோஷோ நதயம மஹோமோயோபரஸோத₃த: || 60||
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ததர க₃சச₂த க₃தவோௌஸௌ பனஸ₂சோக₃மனம நஹ |
லப₄ோத பரமம ஸதோ₂னம ஸ₂ோவன ஸமதோம வரோஜத || 61||
|| இத மோரகணோட₃யபரோோண ஹரஹரப₃ரஹமவரசதம ோத₃வகவசம ஸமோபதம ||
|| த₃ரகோ₃ைய நம: ||
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அத ₂ த ₃ரகோ ₃ஸபதஸ ₂த

பரத₂ோமோ(அ)த₄யோய:
வநோயோக₃:
அஸய பரத₂மசரதரஸய | ப₃ரஹமோ ரஷ: |
மஹோகோல ோத₃வதோ | கோ₃யதர ச₂நத₃: | நநதோ₃ ஸ₂கத: |
ரகதத₃நதகோ ப₃ஜம | அக₃நஸதததவம |
ரக₃ோவத₃: ஸவரபம | மஹோகோலபரதயரோத₂
பரத₂மசரதரஜோப
வநோயோக₃: |
| த₄யோனம |
ௐ க₂ட₃க₃ம சகரக₃ோத₃ஷுசோபபரகோ₄ஞச₂லம ப₄ஸு₂ணட₃ம ஸ₂ர :
ஸ₂ஙக₂ம ஸநத₃த₄தம கைரஸதரநயநோம ஸரவோஙக₃ப₄ஷோவரதோம |
நலோஸ₂மத₃யதமோஸயபோத₃த₃ஸ₂கோம ோஸோவ மஹோகோலகோம
யோமஸௌதௌதஸவபோத ஹௌரௌ கமலோஜோ ஹநதம மத₄ம ௌகௌடப₄ம ||
ௐ நமஸ₂சணட₃கோைய ||
ௐ ஐம மோரகணோட₃ய உவோச || 1||
ஸோவரண: ஸூரயதனோயோ ோயோ மந: கத₂யோத(அ)ஷடம: |
நஸோ₂மய தத₃தபததம வஸதரோத₃க₃த₃ோதோ மம || 2||
மஹோமோயோநபோ₄ோவன யதோ₂ மநவநதரோத₄ப: |
ஸ ப₃ப₄வ மஹோபோ₄க₃: ஸோவரணஸதனோயோ ரோவ: || 3||
ஸவோோரோசோஷ(அ)நதோர பரவம ைசதரவமஸ₂ஸமத₃ப₄வ: |
ஸுரோதோ₂ நோம ரோஜோப₄தஸமஸோத கதமணட₃ோல || 4||
தஸய போலயத: ஸமயக பரஜோ: பதரோநௌவௌரஸோந |
ப₃ப₄வ: ஸ₂தரோவோ ப₄போ: ோகோலோவத₄வமஸனஸததோ₃ || 5||
தஸய ைதரப₄வத₃ யத₃த₄மதபரப₃லத₃ணட₃ன: |
நயைநரப ஸ ைதரயத₃ோத₄ ோகோலோவத₄வமஸப₄ரஜத: || 6||
தத: ஸவபரமோயோோதோ நஜோத₃ஸோ₂த₄ோபோ(அ)ப₄வத |
ஆகரோநத: ஸ மஹோபோ₄க₃ஸைதஸததோ₃ பரப₃லோரப₄: || 7||
அமோதையரப₃லப₄ரத₃ஷைடரத₃ரப₃லஸய த₃ரோதமப₄: |
ோகோோஸோ₂ ப₃லம சோபஹரதம ததரோப ஸவபோர தத: || 8||
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தோதோ மரக₃யோவயோோஜன ஹரதஸவோமய: ஸ ப₄பத: |
ஏகோக ஹயமோரஹய ஜகோ₃ம க₃ஹனம வனம || 9||
ஸ ததரோஸ₂ரமமத₃ரோகத₃த₃வஜவரயஸய ோமத₄ஸ: |
பரஸோ₂நதஸ₂வோபதோ₃கரணம மநஸ₂ஷோயோபோஸோ₂ப₄தம || 10||
தஸௌதௌ₂ கஞசதஸ கோலம ச மநநோ ோதன ஸதகரத: |
இதஸ₂ோசதஸ₂ச வசரமஸதஸமந மநவரோஸ₂ரோம || 11||
ோஸோ(அ)சநதயதததோ₃ ததர மமதவோகரஷடமோனஸ: |
மதபரைவ: போலதம பரவம மயோ ஹனம பரம ஹ தத || 12||
மத₃ப₄ரதையஸைதரஸத₃வரதைதரத₄ரமத: போலயோத ந வோ |
ந ஜோோந ஸ பரதோ₄ோநோ ோம ஸூ₂ோரோ ஹஸத ஸதோ₃மத₃: || 13||
மம ைவரவஸ₂ம யோத: கோந ோபோ₄கோ₃நபலபஸயோத |
ோய மமோநக₃தோ நதயம பரஸோத₃த₄னோபோ₄ஜைந: || 14||
அநவரததம த₄ரவம ோத(அ)த₃ய கரவநதயநயமஹப₄ரதோம |
அஸமயக₃வயயஸ₂ைலஸைத: கரவத₃ப₄: ஸததம வயயம || 15||
ஸமசத: ோஸோ(அ)தத₃:ோக₂ன கயம ோகோோஸோ₂ க₃மஷயத |
ஏதசசோநயசச ஸததம சநதயோமோஸ போரத₂வ: || 16||
ததர வபரோஸ₂ரமோப₄யோோஸ₂ ைவஸ₂யோமகம த₃த₃ரஸ₂ ஸ: |
ஸ பரஷடஸோதன கஸதவம ோபோ₄ ோஹதஸ₂சோக₃மோந(அ)தர க: || 17||
ஸோஸோ₂க இவ கஸமோததவம த₃ரமநோ இவ லகயோஸ |
இதயோகரணய வசஸதஸய ப₄போத: பரணோயோத₃தம || 18||
பரதயவோச ஸ தம ைவஸ₂ய: பரஸ₂ரயோவனோதோ நரபம || 19||
ைவஸ₂ய உவோச || 20||
ஸமோத₄ரநோம ைவஸ₂ோயோ(அ)ஹமதபநோநோ த₄நநோம கோல || 21||
பதரதோ₃ைரரநரஸதஸ₂ச த₄னோலோபோ₄த₃ஸோத₄ப₄: |
வஹனஸ₂ச த₄ைநரதோ₃ைர: பதைரரோதோ₃ய ோம த₄னம || 22||
வனமப₄யோக₃ோதோ த₃:க₂ நரஸதஸ₂சோபதப₃நத₄ப₄: |
ோஸோ(அ)ஹம ந ோவத₃ம பதரோணோம கஸ₂லோகஸ₂லோதமகோம || 23||
பரவரததம ஸவஜநோநோம ச தோ₃ரோணோம சோதர ஸமஸத₂த: |
கம ந ோதஷோம க₃ரோஹ ோகமமோகமம கம ந ஸோமபரதம || 24||
கத₂ம ோத கம ந ஸத₃வரததோ த₃ரவரததோ: கம ந ோம ஸுதோ: || 25||
ரோோஜோவோச || 26||
ையரநரஸோதோ ப₄வோம ̐லலப₃ைத₄: பதரதோ₃ரோத₃ப₄ரத₄ைந: || 27||
ோதஷு கம ப₄வத: ஸோநஹமநப₃த₄நோத மோனஸம || 28||
ைவஸ₂ய உவோச || 29||
ஏவோமதத₃யதோ₂ பரோஹ ப₄வோனஸமத₃க₃தம வச: || 30||
கம கோரோம ந ப₃த₄நோத மம நஷட₂ரதோம மன: |
ைய: ஸமதயஜய பதரஸோநஹம த₄னலப₃ைத₄ரநரோகரத: || 31||
பதஸவஜனஹோரத₃ம ச ஹோரத₃ோதஷோவவ ோம மன: |
கோமதநநோப₄ஜோநோம ஜோனநநப மஹோமோத || 32||
யதபோரமபரவணம சததம வக₃ோணஷவப ப₃நத₄ஷு |
ோதஷோம கரோத ோம ந:ஸ₂வோோஸோ ௌதௌ₃ரமனஸயம ச ஜோயோத || 33||
கோரோம கம யநன மனஸோதஷவபரதஷு நஷட₂ரம || 34||
மோரகணோட₃ய உவோச || 35||
ததஸௌதௌ ஸஹௌதௌ வபர தம மநம ஸமபஸத₂ௌதௌ || 36||
ஸமோத₄ரநோம ைவஸ₂ோயோ(அ)ௌஸௌ ஸ ச போரத₂வஸததம: |
கரதவோ த ௌதௌ யதோ₂நயோயம யதோ₂ரஹம ோதன ஸமவத₃ம || 37||
உபவஷௌடௌ கதோ₂: கோஸ₂சசசகரதரைவஸ₂யபோரத₂ௌவௌ || 38||
ரோோஜோவோச || 39||
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ப₄க₃வமஸதவோமஹம பரஷடமசசோ₂மோயகம வத₃ஸவ தத || 40||
த₃:கோ₂ய யநோம மனஸ: ஸவசததோயதததோம வநோ |
மமதவம க₃தரோஜயஸய ரோஜயோஙோக₃ஷவக₂ோலஷவப || 41||
ஜோனோதோ(அ)ப யதோ₂ஜஞஸய கோமதநமநஸததம |
அயம ச நகரத: பதைரரதோ₃ைரரப₄ரதையஸதோதோ₂ஜஜ₂த: || 42||
ஸவஜோநன ச ஸமதயகதஸோதஷு ஹோரத₃ ததோ₂பயத |
ஏவோமஷ ததோ₂ஹம ச த₃வோவபயதயநதத₃:க₂ௌதௌ || 43||
த₃ரஷடோதோ₃ோஷ(அ)ப வஷோய மமதவோகரஷடமோனௌஸௌ |
ததகோமதநமஹோபோ₄க₃ யநோமோோஹோ ஜஞோநோநோரப || 44||
மமோஸய ச ப₄வதோயஷோ வோவகோநத₄ஸய மட₄தோ || 45||
ரஷரவோச || 46||
ஜஞோனமஸத ஸமஸதஸய ஜநோதோரவஷயோகோ₃சோர || 47||
வஷயோஸ₂ச மஹோபோ₄க₃ யோநத ைசவம பரத₂கபரத₂க |
த₃வோநதோ₄: பரோணன: ோகசத₃ரோதரோவநதோ₄ஸததோ₂போர || 48||
ோகசத₃த₃வோ ததோ₂ ரோதௌரௌ பரோணனஸதலயத₃ரஷடய: |
ஜஞோநோநோ மநஜோ: ஸதயம கம த ோத ந ஹ ோகவலம || 49||
யோதோ ஹ ஜஞோநன: ஸரோவ பஸு₂பகமரகோ₃த₃ய: |
ஜஞோனம ச தநமநஷயோணோம யதோதஷோம மரக₃பகணோம || 50||
மநஷயோணோம ச யதோதஷோம தலயமநயததோதோ₂ப₄ோயோ: |
ஜஞோோந(அ)ப ஸத பஸ₂ையதோந பதஙகோ₃ஞசோ₂வசஞசஷு || 51||
கணோமோகோத₃ரதோந ோமோஹோதபட₃யமோநோனப குதோ₄ |
மோநஷோ மநஜவயோக₄ர ஸோப₄லோஷோ: ஸுதோந பரத || 52||
ோலோபோ₄த பரதயபகோரோய நநோவதோந கம ந பஸ₂யஸ |
ததோ₂ப மமதோவரதோத ோமோஹக₃ரோத நபோததோ: || 53||
மஹோமோயோபரபோ₄ோவண ஸமஸோரஸத₂தகோரணோ |
தநநோதர வஸமய: கோரோயோ ோயோக₃நத₃ரோ ஜக₃தபோத: || 54||
மஹோமோயோ ஹோரஸ₂ைசஷோ தயோ ஸமோமோஹயோத ஜக₃த
ஜஞோநநோமப ோசதோமஸ ோத₃வ ப₄க₃வத ஹ ஸோ || 55||
ப₃லோதோ₃கரஷய ோமோஹோய மஹோமோயோ பரயசச₂த |
தயோ வஸரஜயோத வஸ₂வம ஜக₃ோத₃தசசரோசரம || 56||
ைஸஷோ பரஸநநோ வரதோ₃ நரணோம ப₄வத மகதோய |
ஸோ வத₃யோ பரமோ மகோதரோஹதப₄தோ ஸநோதந || 57||
ஸமஸோரப₃நத₄ோஹதஸ₂ச ைஸவ ஸரோவஸ₂வோரஸ₂வர || 58||
ரோோஜோவோச || 59||
ப₄க₃வந கோ ஹ ஸோ ோத₃வ மஹோமோோயத யோம ப₄வோந || 60||
ப₃ரவத கத₂மதபநநோ ஸோ கரமோஸயோஸ₂ச கம த₃வஜ |
யதபரபோ₄வோ ச ஸோ ோத₃வ யதஸவரபோ யத₃த₃ப₄வோ || 61||
ததஸரவம ஸ₂ோரோதமசசோ₂ம தவதோதோ ப₃ரஹமவதோ₃ம வர || 62||
ரஷரவோச || 63||
நதையவ ஸோ ஜக₃நமரதஸதயோ ஸரவமத₃ம ததம || 64||
ததோ₂ப ததஸமதபததரப₃ஹுதோ₄ ஸ₂ரயதோம மம |
ோத₃வோநோம கோரயஸத₃த₄யரத₂மோவரப₄வத ஸோ யதோ₃ || 65||
உதபநோநத ததோ₃ ோலோோக ஸோ நதயோபயப₄த₄யோத |
ோயோக₃நத₃ரோம யதோ₃ வஷணரஜக₃தோயகோரணவகரோத || 65||
ஆஸதரய ோஸ₂ஷமப₄ஜத கலபோநோத ப₄க₃வோந பரப₄: |
ததோ₃ த₃வோவஸுௌரௌ ோகோ₄ௌரௌ வக₂யோௌதௌ மத₄ைகடௌபௌ₄ || 67||
வஷணகரணமோலோத₃ப₄ௌதௌ ஹநதம ப₃ரஹமோணமத₃யௌதௌ |
ஸ நோப₄கமோல வஷோணோ: ஸத₂ோதோ ப₃ரஹமோ பரஜோபத: || 68||
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த₃ரஷடவோ தோவஸுௌரௌ ோசோக₃ௌரௌ பரஸுபதம ச ஜநோரத₃னம |
தஷடோவ ோயோக₃நத₃ரோம தோோமகோக₃ரஹரத₃ய: ஸத₂த: || 69||
வோபோ₃த₄நோரதோ₂ய ஹோரரஹரோநதரகரதோலயோம |
வஸ₂ோவஸ₂வரம ஜக₃த₃தோ₄தரம ஸத₂தஸமஹோரகோரணம || 70||
நத₃ரோம ப₄க₃வதம வஷோணோரதலோம ோதஜஸ: பரப₄: || 71||
ப₃ரஹோமோவோச || 72||
தவம ஸவோஹோ தவம ஸவதோ₄ தவம ஹ வஷடகோர: ஸவரோதமகோ || 73||
ஸுதோ₄ தவமகோர நதோய தரதோ₄ மோதரோதமகோ ஸத₂தோ |
அரத₄மோதரோ ஸத₂தோ நதயோ யோநசசோரயோவோஸ₂ஷத: || 74||
தவோமவ ஸமத₄யோ ஸோவதர தவம ோத₃வ ஜனந பரோ |
தவையதத₃தோ₄ரயோத வஸ₂வம தவையதத ஸரஜயோத ஜக₃த || 75||
தவையதத போலயோத ோத₃வ தவமதஸயநோத ச ஸரவதோ₃ |
வஸரஷௌடௌ ஸரஷடரபோ தவம ஸத₂தரபோ ச போலோந || 76||
ததோ₂ ஸமஹரதரபோநோத ஜக₃ோதோ(அ)ஸய ஜக₃நமோய |
மஹோவத₃யோ மஹோமோயோ மஹோோமதோ₄ மஹோஸமரத: || 77||
மஹோோமோஹோ ச ப₄வத மஹோோத₃வ மோஹஸ₂வர |
பரகரதஸதவம ச ஸரவஸய க₃ணதரயவபோ₄வந || 78||
கோலரோதரரமஹோரோதரரோமோஹரோதரஸ₂ச தோ₃ரணோ |
தவம ஸதவமஸ₂வர தவம ஹரஸதவம ப₃த₃த₄ரோபோ₃த₄லகணோ || 79||
லஜஜோ பஷடஸததோ₂ தஷடஸதவம ஸோ₂நத: கோநதோரவ ச |
க₂ட₃க₃ந ஸூ₂லந ோகோ₄ரோ க₃த₃ந சகரண ததோ₂ || 80||
ஸ₂ஙக₂ந சோபந போ₃ணப₄ஸு₂ணட₃பரகோ₄யதோ₄ |
ௌஸௌமயோ ௌஸௌமயதரோோஸ₂ஷௌஸௌமோயப₄யஸதவதஸுநத₃ர || 81||
பரோபரோணோம பரமோ தவோமவ பரோமஸ₂வர |
யசச கமசதகவசத₃வஸத ஸத₃ஸத₃வோக₂லோதமோக || 82||
தஸய ஸரவஸய யோ ஸ₂கத: ஸோ தவம கம ஸதயோஸ மயோ |
யயோ தவயோ ஜக₃தஸரஷடோ ஜக₃தபோதயதத ோயோ ஜக₃த || 83||
ோஸோ(அ)ப நத₃ரோவஸ₂ம நத: கஸதவோம ஸோதோதமோஹஸ₂வர: |
வஷண: ஸ₂ரரக₃ரஹணமஹமஸோ₂ன ஏவ ச || 84||
கோரதோஸோத யோதோ(அ)தஸதவோம க: ஸோதோதம ஸ₂கதமோந ப₄ோவத |
ஸோ தவமதத₂ம பரபோ₄ைவ: ஸைவரதோ₃ைரரோத₃வ ஸமஸததோ || 85||
ோமோஹையௌதௌ த₃ரோத₄ரஷோவஸுௌரௌ மத₄ைகடௌபௌ₄ |
பரோபோ₃த₄ம ச ஜக₃தஸவோம நயதோமசயோதோ லக₄ || 86||
ோபோ₃த₄ஸ₂ச கரயதோமஸய ஹநதோமௌதௌ மஹோஸுௌரௌ || 87||
ரஷரவோச || 88||
ஏவம ஸததோ ததோ₃ ோத₃வ தோமஸ ததர ோவத₄ஸோ || 89||
வஷோணோ: பரோபோ₃த₄நோரதோ₂ய நஹநதம மத₄ைகடௌபௌ₄ |
ோநதரோஸயநோஸகோபோ₃ஹுஹரத₃ோயப₄யஸதோதோ₂ரஸ: || 90||
நரக₃மய த₃ரஸ₂ோந தஸௌதௌ₂ ப₃ரஹமோணோ(அ)வயகதஜநமன: |
உததஸௌதௌ₂ ச ஜக₃நநோத₂ஸதயோ மகோதோ ஜநோரத₃ன: || 91||
ஏகோரணோவ(அ)ஹஸ₂யநோததத: ஸ த₃த₃ரோஸ₂ ச ௌதௌ |
மத₄ைகடௌபௌ₄ த₃ரோதமோநோவதவரயபரோகரௌமௌ || 92||
கோரோத₄ரகோதகணோவததம ப₃ரஹமோணம ஜநோதோத₃யௌமௌ |
ஸமததோ₂ய ததஸதோப₄யோம யயோத₄ ப₄க₃வோந ஹர: || 93||
பஞசவரஷஸஹஸரோண போ₃ஹுபரஹரோணோ வப₄: |
தோவபயதப₃ோலோநமதௌதௌ மஹோமோயோவோமோஹௌதௌ || 94||
உகதவநௌதௌ வோரோ(அ)ஸமதோதோ வரயதோமத ோகஸ₂வம || 95||
ப₄க₃வோநவோச || 96||
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ப₄ோவதோமத₃ய ோம தஷௌடௌ மம வத₄யோவபோ₄வப || 97||
கமநோயன வோரணோதர ஏதோவத₃த₄ வரதம மயோ || 98||
ரஷரவோச || 99||
வஞசதோப₄யோமத ததோ₃ ஸரவமோோபோமயம ஜக₃த || 100||
வோலோகய தோப₄யோம க₃த₃ோதோ ப₄க₃வோந கமோலகண: |
ஆவோம ஜஹ ந யதோரோரவ ஸலோலன பரபலதோ || 101||
ரஷரவோச || 102||
தோத₂தயகதவோ ப₄க₃வதோ ஸ₂ஙக₂சகரக₃தோ₃ப₄ரதோ |
கரதவோ சகோரண ைவ ச₂நோந ஜக₄ோந ஸ₂ரஸ தோயோ: || 103||
ஏவோமஷோ ஸமதபநநோ ப₃ரஹமணோ ஸமஸததோ ஸவயம |
பரபோ₄வமஸயோ ோத₃வயோஸத ப₄ய: ஸ₂ரண வதோ₃ம ோத || 104||
| ஐம ௐ |
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
மத₄ைகடப₄வோதோ₄ நோம பரத₂ோமோ(அ)த₄யோய: || 1||
த₃வதோயோ(அ)த₄யோய:
வநோயோக₃:
அஸய மத₄யமசரதரஸய வஷணரரஷ: |
மஹோலகமரோத₃வதோ |
உஷணக ச₂நத₃: | ஸோ₂கமப₄ர ஸ₂கத: | த₃ரகோ₃ ப₃ஜம |
வோயஸதததவம |
யஜுரோவத₃: ஸவரபம | மஹோலகமபரதயரோத₂
மத₄யமசரதரஜோப வநோயோக₃: |
| த₄யோனம |
ௐ அகஸரகபரஸூ₂ க₃ோத₃ஷுகலஸ₂ம பத₃மம த₄ந: கணட₃கோம
த₃ணட₃ம ஸ₂கதமஸம ச சரம ஜலஜம க₄ணடோம ஸுரோபோ₄ஜனம |
ஸூ₂லம போஸ₂ஸுத₃ரஸ₂ோந ச த₃த₄தம ஹஸைத: பரவோலபரபோ₄ம
ோஸோவ ைஸரப₄மரத₃நமஹ மஹோலகமம ஸோரோஜஸத₂தோம ||
ௐ ஹரம ரஷரவோச || 1||
ோத₃வோஸுரமப₄த₃யத₃த₄ம பரணமப₃த₃ஸ₂தம பரோ |
மஹோஷ(அ)ஸுரோணோமத₄ோப ோத₃வோநோம ச பரநத₃ோர || 2||
ததரோஸுைரரமஹோவரையரோத₃வைஸநயம பரோஜதம |
ஜதவோ ச ஸகலோந ோத₃வோநநத₃ோரோ (அ)ப₄நமஹஷோஸுர: || 3||
தத: பரோஜதோ ோத₃வோ: பத₃மோயோநம பரஜோபதம |
பரஸகரதய க₃தோஸததர யதோரஸ₂க₃ரட₃த₄வௌஜௌ || 4||
யதோ₂வரததம தோயோஸதத₃வநமஹஷோஸுரோசஷடதம |
தரத₃ஸோ₂: கத₂யோமோஸுரோத₃வோப₄ப₄வவஸதரம || 5||
ஸூரோயநத₃ரோக₃நயநோலநத₃நோம யமஸய வரணஸய ச |
அநோயஷோம சோத₄கோரோநஸ ஸவயோமவோத₄தஷட₂த || 6||
ஸவரகோ₃நநரோகரதோ: ஸரோவ ோதன ோத₃வக₃ணோ ப₄வ |
வசரநத யதோ₂ மரதயோ மஹோஷண த₃ரோதமநோ || 7||
ஏதத₃வ: கத₂தம ஸரவமமரோரவோசஷடதம |
ஸ₂ரணம வ: பரபநநோ: ஸோமோ வத₄ஸதஸய வசநதயதோம || 8||
இதத₂ம நஸ₂மய ோத₃வோநோம வசோமஸ மத₄ஸூத₃ன: |
சகோர ோகோபம ஸ₂மப₄ஸ₂ச ப₄ரகடகடலோனௌநௌ || 9||
தோதோ(அ)தோகோபபரணஸய சகரோணோ வத₃நோததத: |
நஸ₂சகரோம மஹதோதோஜோ ப₃ரஹமண: ஸ₂ஙகரஸய ச || 10||
அநோயஷோம ைசவ ோத₃வோநோம ஸ₂கரோத₃நோம ஸ₂ரரத: |
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நரக₃தம ஸுமஹதோதஜஸதசைசகயம ஸமக₃சச₂த || 11||
அதவ ோதஜஸ: கடம ஜவலநதமவ பரவதம |
த₃த₃ரஸு₂ஸோத ஸுரோஸததர ஜவோலோவயோபதத₃க₃நதரம || 12||
அதலம ததர ததோதஜ: ஸரவோத₃வஸ₂ரரஜம |
ஏகஸத₂ம தத₃ப₄நநோர வயோபதோலோகதரயம தவஷோ || 13||
யத₃ப₄சசோ₂மப₄வம ோதஜஸோதநோஜோயத தநமக₂ம |
யோமோயன சோப₄வந ோகஸோ₂ போ₃ஹோவோ வஷணோதஜஸோ || 14||
ௌஸௌமோயன ஸதனோயோரயக₃மம மத₄யம ைசநத₃ோரண சோப₄வத |
வோரோணன ச ஜஙோகோ₄ர நதமப₃ஸோதஜஸோ ப₄வ: || 15||
ப₃ரஹமணஸோதஜஸோ போௌதௌ₃ தத₃ஙக₃லோயோ(அ)ரகோதஜஸோ |
வஸூநோம ச கரோஙக₃லய: ௌகௌோப₃ோரண ச நோஸகோ || 16||
தஸயோஸத த₃நதோ: ஸமப₄தோ: பரோஜோபதோயன ோதஜஸோ |
நயனதரதயம ஜஜோஞ ததோ₂ போவகோதஜஸோ || 17||
ப₄ரௌவௌ ச ஸமத₄யோயோஸோதஜ: ஸ₂ரவணோவநலஸய ச |
அநோயஷோம ைசவ ோத₃வோநோம ஸமப₄வஸோதஜஸோம ஸ₂வோ || 18||
தத: ஸமஸதோத₃வோநோம ோதோஜோரோஸ₂ஸமத₃ப₄வோம |
தோம வோலோகய மத₃ம பரோபரமரோ மஹஷோரத₃தோ: |
தோதோ ோத₃வோ த₃த₃ஸதஸைய ஸவோந ஸவோநயோயதோ₄ந ச || 19||
ஸூ₂லம ஸூ₂லோத₃வநஷகரஷய த₃ௌதௌ₃ தஸைய பநோகத₄ரக |
சகரம ச த₃ததவோந கரஷண: ஸமதபோடய ஸவசகரத: || 20||
ஸ₂ஙக₂ம ச வரண: ஸ₂கதம த₃ௌதௌ₃ தஸைய ஹுதோஸ₂ன: |
மோரோதோ த₃ததவோமஸ₂சோபம போ₃ணபரோண தோத₂ஷுத₄ || 21||
வஜரமநத₃ர: ஸமதபோடய கலஸோ₂த₃மரோத₄ப: |
த₃ௌதௌ₃ தஸைய ஸஹஸரோோகோ க₄ணடோைமரோவதோத₃க₃ஜோத || 22||
கோலத₃ணடோ₃த₃யோமோ த₃ணட₃ம போஸ₂ம சோமப₃பதரத₃ௌதௌ₃ |
பரஜோபதஸ₂சோகமோலோம த₃ௌதௌ₃ ப₃ரஹமோ கமணட₃லம || 23||
ஸமஸதோரோமகோபஷு நஜரஸ₂மந த₃வோகர: |
கோலஸ₂ச த₃ததவோந க₂ட₃க₃ம தஸைய சரம ச நரமலம || 24||
கோரோத₃ஸ₂சோமலம ஹோரமஜோர ச ததோ₂மப₃ோர |
சடோ₃மணம ததோ₂ த₃வயம கணட₃ோல கடகோந ச || 25||
அரத₄சநத₃ரம ததோ₂ ஸு₂ப₄ரம ோகயரோந ஸரவபோ₃ஹுஷு |
நபௌரௌ வமௌலௌ தத₃வத₃ க₃ைரோவயகமநததமம || 26||
அஙக₃லயகரதநோந ஸமஸதோஸவஙக₃லஷு ச |
வஸ₂வகரமோ த₃ௌதௌ₃ தஸைய பரஸு₂ம சோதநரமலம || 27||
அஸதரோணயோநகரபோண ததோ₂ோப₄த₃யம ச த₃மஸ₂னம |
அமலோநபஙகஜோம மோலோம ஸ₂ரஸயரஸ சோபரோம || 28||
அத₃த₃ஜஜலத₄ஸதஸைய பஙகஜம சோதோஸோ₂ப₄னம |
ஹமவோந வோஹனம ஸமஹம ரதநோந வவதோ₄ந ச || 29||
த₃தோ₃வஸூ₂நயம ஸுரயோ போனபோதரம த₄நோத₄ப: |
ோஸ₂ஷஸ₂ச ஸரவநோோக₃ோஸோ₂ மஹோமணவப₄ஷதம || 30||
நோக₃ஹோரம த₃ௌதௌ₃ தஸைய த₄தோத ய: பரத₂வமமோம |
அநையரப ஸுைரரோத₃வ ப₄ஷைணரோயைத₄ஸததோ₂ || 31||
ஸமமோநதோ நநோோதோ₃சைச: ஸோடடஹோஸம மஹுரமஹு: |
தஸயோ நோோத₃ன ோகோ₄ோரண கரதஸநமோபரதம நப₄: || 32||
அமோயதோதமஹதோ பரதஸ₂ப₃ோதோ₃ மஹோனப₄த |
சகுப₄: ஸகலோ ோலோகோ: ஸமத₃ரோஸ₂ச சகமபோர || 33||
சசோல வஸுதோ₄ ோசல: ஸகலோஸ₂ச மஹத₄ரோ: |
ஜோயத ோத₃வோஸ₂ச மதோ₃ தோமச: ஸமஹவோஹநம || 34||
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தஷடவரமனயஸ₂ைசநோம ப₄கதநமரோதமமரதய: |
த₃ரஷடவோ ஸமஸதம ஸமகுப₃த₄ம தைரோலோகயமமரோரய: || 35||
ஸநனத₃தோ₄க₂லைஸநயோஸோத ஸமததஸத₂ரதோ₃யதோ₄: |
ஆ: கோமதத₃த கோரோதோ₄தோ₃போ₄ஷய மஹஷோஸுர: || 36||
அப₄யதோ₄வத தம ஸ₂ப₃த₃மோஸ₂ைஷரஸுைரரவரத : |
ஸ த₃த₃ரஸ₂ தோதோ ோத₃வம வயோபதோலோகதரயோம தவஷோ || 37||
போதோ₃கரோநதயோ நதப₄வம கரோடோலலக₂தோமப₃ரோம |
ோகோப₄தோோஸ₂ஷபோதோலோம த₄நரஜயோந:ஸவோநன தோம || 38||
த₃ோஸோ₂ ப₄ஜஸஹஸோரண ஸமநதோத₃வயோபய ஸமஸத₂தோம |
தத: பரவவரோத யத₃த₄ம தயோ ோத₃வயோ ஸுரத₃வஷோம || 39||
ஸ₂ஸதரோஸதைரரப₃ஹுதோ₄ மகைதரோத₃பதத₃க₃நதரம |
மஹஷோஸுரோஸநோநஸ₂சகுரோக₂ோயோ மஹோஸுர: || 40||
யயோத₄ சோமரஸ₂சோநையஸ₂சதரஙக₃ப₃லோநவத: |
ரதோ₂நோமயைத: ஷட₃ப₄ரத₃க₃ரோக₂ோயோ மஹோஸுர: || 41||
அயத₄யதோயதோநோம ச ஸஹஸோரண மஹோஹந: |
பஞசோஸ₂த₃ப₄ஸ₂ச நயைதரஸோலோமோ மஹோஸுர: || 42||
அயதோநோம ஸ₂ைத: ஷட₃ப₄ரபோ₃ஷகோலோ யயோத₄ ரோண |
க₃ஜவோஜஸஹஸௌரௌைக₄ரோநைக: பரவோரத: || 43||
வரோதோ ரதோ₂நோம ோகோடயோ ச யத₃ோத₄ தஸமநநயத₄யத |
ப₃டோ₃லோக₂ோயோ(அ)யதோநோம ச பஞசோஸ₂த₃ப₄ரதோ₂யைத: || 44||
யயோத₄ ஸமயோக₃ ததர ரதோ₂நோம பரவோரத: |
அநோய ச ததரோயதோஸோ₂ ரத₂நோக₃ஹையரவரதோ: || 45||
யயத₄: ஸமயோக₃ ோத₃வயோ ஸஹ ததர மஹோஸுரோ: |
ோகோடோகோடஸஹஸைரஸத ரதோ₂நோம த₃நதநோம ததோ₂ || 46||
ஹயோநோம ச வரோதோ யத₃ோத₄ ததரோப₄நமஹஷோஸுர: |
ோதோமைரரப₄நத₃போைலஸ₂ச ஸ₂கதப₄ரமஸைலஸததோ₂ || 47||
யயத₄: ஸமயோக₃ ோத₃வயோ க₂ட₃ைக₃: பரஸு₂படடைஸ₂: |
ோகசசச சகப: ஸ₂கத: ோகசத போஸோ₂மஸததோ₂போர || 48||
ோத₃வம க₂ட₃க₃பரஹோைரஸத ோத தோம ஹநதம பரசகரம: |
ஸோப ோத₃வ ததஸதோந ஸ₂ஸதரோணயஸதரோண சணட₃கோ || 49||
லலையவ பரசசோச₂த₃ நஜஸ₂ஸதரோஸதரவரஷண |
அநோயஸதோனநோ ோத₃வ ஸதயமோநோ ஸுரரஷப₄: || 50||
மோமோசோஸுரோத₃ோஹஷு ஸ₂ஸதரோணயஸதரோண ோசஸ₂வர |
ோஸோ(அ)ப கரத₃ோதோ₄ த₄தஸோடோ ோத₃வயோ வோஹனோகஸர || 51||
சசோரோஸுரைஸநோயஷு வோநஷவவ ஹுதோஸ₂ன: |
ந:ஸ₂வோஸோந மமோச யோமஸ₂ச யத₄யமோநோ ரோண(அ)மப₃கோ || 52||
த ஏவ ஸத₃ய: ஸமப₄தோ க₃ணோ: ஸ₂தஸஹஸரஸ₂: |
யயத₄ஸோத பரஸு₂ப₄ரப₄நத₃போலோஸபடடைஸ₂: || 53||
நோஸ₂யநோதோ(அ)ஸுரக₃ணோந ோத₃வஸ₂கதயபப₃ரமஹதோ: |
அவோத₃யநத படஹோந க₃ணோ: ஸ₂ஙகோ₂மஸததோ₂போர || 54||
மரத₃ஙகோ₃மஸ₂ச தைத₂வோநோய தஸமந யத₃த₄மோஹோதஸோவ |
தோதோ ோத₃வ தரஸூ₂ோலன க₃த₃யோ ஸ₂கதவரஷடப₄: || 55||
க₂ட₃கோ₃த₃ப₄ஸ₂ச ஸ₂தோஸோ₂ நஜகோ₄ன மஹோஸுரோந |
போதயோமோஸ ைசவோநயோந க₄ணடோஸவனவோமோஹதோந || 56||
அஸுரோந ப₄வ போோஸ₂ன ப₃த₃த₄வோ சோநயோநகரஷயத |
ோகசத₃ த₃வதோ₄கரதோஸதகைண: க₂ட₃க₃போைதஸததோ₂போர || 57||
வோபோத₂தோ நபோோதன க₃த₃யோ ப₄வ ோஸ₂ரோத |
ோவமஸ₂ச ோகசத₃ரத₄ரம மஸோலன ப₄ரஸ₂ம ஹதோ: || 58||
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ோகசநநபததோ ப₄ௌமௌ ப₄நநோ: ஸூ₂ோலன வகஸ |
நரநதரோ: ஸ₂ௌரௌோக₄ண கரதோ: ோகசத₃ரணோஜோர || 59||
ஸ₂ோயநோநகோரண: பரோணோந மமசஸதரத₃ஸோ₂ரத₃நோ: |
ோகஷோமசத₃ போ₃ஹவஸ₂ச₂நநோஸ₂ச₂நனக₃ரவோஸததோ₂போர || 60||
ஸ₂ரோமஸ ோபதரநோயஷோமநோய மத₄ோய வதோ₃ரதோ: |
வசச₂நனஜஙகோ₄ஸதவபோர ோபதரரவயோம மஹோஸுரோ: || 61||
ஏகபோ₃ஹவகசரணோ: ோகசத₃ோத₃வயோ த₃வதோ₄கரதோ: |
ச₂நோந(அ)ப சோநோய ஸ₂ரஸ பததோ: பனரதத₂தோ: || 62||
கப₃நதோ₄ யயத₄ரோத₃வயோ க₃ரஹதபரமோயதோ₄: |
நநரதஸ₂சோபோர ததர யத₃ோத₄ தரயலயோஸ₂ரதோ: || 63||
கப₃நதோ₄ஸ₂ச₂நனஸ₂ரஸ: க₂ட₃க₃ஸ₂கதயரஷடபோணய: |
தஷட₂ தஷோட₂த போ₄ஷநோதோ ோத₃வமநோய மஹோஸுரோ: || 64||
போதைத ரத₂நோகோ₃ஸ₂ைவரஸுைரஸ₂ச வஸுநத₄ரோ |
அக₃மயோ ஸோப₄வதததர யதரோப₄த ஸ மஹோரண: || 65||
ோஸோ₂ணௌதௌகோ₄ மஹோநத₃ய: ஸத₃யஸததர பரஸுஸரவ: |
மத₄ோய சோஸுரைஸநயஸய வோரணோஸுரவோஜநோம || 66||
கோணன தநமஹோைஸநயமஸுரோணோம ததோ₂மப₃கோ |
நநோய கயம யதோ₂ வஹநஸதரணதோ₃ரமஹோசயம || 67||
ஸ ச ஸமோஹோ மஹோநோத₃மதஸரஜந த₄தோகஸர: |
ஸ₂ரோரப₄ோயோ(அ)மரோரணோமஸூநவ வசநவத || 68||
ோத₃வயோ க₃ைணஸ₂ச ைதஸததர கரதம யத₃த₄ம ததோ₂ஸுைர: |
யைத₂ஷோம ததஷுரோத₃வோ: பஷபவரஷடமோசோ த₃வ || 69||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
மஹஷோஸுரைஸநயவோதோ₄ நோம த₃வதோயோ(அ)த₄யோய: || 2||
தரதோயோ(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
நஹநயமோநம ததைஸநயமவோலோகய மஹோஸுர: |
ோஸநோநஸ₂சகுர: ோகோபோத₃யௌயௌ ோயோத₃த₄மதோ₂மப₃கோம || 2||
ஸ ோத₃வம ஸ₂ரவரோஷண வவரஷ ஸமோர(அ)ஸுர: |
யதோ₂ ோமரக₃ோர: ஸ₂ரஙக₃ம ோதோயவரோஷண ோதோயத₃: || 3||
தஸய ச₂தவோ தோதோ ோத₃வ லலையவ ஸ₂ோரோதகரோந |
ஜகோ₄ன தரகோ₃நபோ₃ைணரயநதோரம ைசவ வோஜநோம || 4||
சசோச₂த₃ ச த₄ந: ஸத₃ோயோ த₄வஜம சோதஸமசச₂ரதம |
வவயோத₄ ைசவ கோ₃தோரஷு ச₂நனத₄நவோநமோஸு₂ைக₃: || 5||
ஸசச₂நனத₄நவோ வரோதோ₂ ஹதோஸ₂ோவோ ஹதஸோரத₂: |
அப₄யதோ₄வத தோம ோத₃வம க₂ட₃க₃சரமத₄ோரோ(அ)ஸுர: || 6||
ஸமஹமோஹதய க₂ட₃ோக₃ன தகணதோ₄ோரண மரத₄ந |
ஆஜகோ₄ன ப₄ோஜ ஸவோய ோத₃வமபயதோவக₃வோந || 7||
தஸயோ: க₂ட₃ோகோ₃ ப₄ஜம பரோபய பபோ₂ல நரபனநத₃ந |
தோதோ ஜக₃ரோஹ ஸூ₂லம ஸ ோகோபோத₃ரணோலோசன: || 8||
சோகப ச ததஸததத ப₄த₃ரகோலயோம மஹோஸுர: |
ஜோஜவலயமோனம ோதோஜோப₄ ரவப₃மப₃மவோமப₃ரோத || 9||
த₃ரஷடவோ ததோ₃பதசச₂லம ோத₃வ ஸூ₂லமமஞசத |
ோதன தசச₂ததோ₄ நதம ஸூ₂லம ஸ ச மஹோஸுர: || 10||
ஹோத தஸமநமஹோவரோய மஹஷஸய சமபௌதௌ |
ஆஜகோ₃ம க₃ஜோரட₄ஸ₂சோமரஸதரத₃ஸோ₂ரத₃ன : || 11||
ோஸோ(அ)ப ஸ₂கதம மோமோசோத₂ ோத₃வயோஸதோமமப₃கோ த₃ரதம |
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ஹுமகோரோப₄ஹதோம ப₄ௌமௌ போதயோமோஸ நஷபரபோ₄ம || 12||
ப₄க₃நோம ஸ₂கதம நபததோம த₃ரஷடவோ கோரோத₄ஸமநவத: |
சோகப சோமர: ஸூ₂லம போ₃ைணஸதத₃ப ஸோசச₂னத || 13||
தத: ஸமஹ: ஸமதபதய க₃ஜகமபோ₄நதோர ஸத₂த: |
போ₃ஹுயத₃ோத₄ன யயோத₄ ோதோநோசைசஸதரத₃ஸோ₂ரணோ || 14||
யத₄யமோௌநௌ ததஸௌதௌ த தஸமோநநோகோ₃நமஹம க₃ௌதௌ |
யயதோ₄ோத(அ)தஸமரப₃ௌதௌ₄ பரஹோைரரததோ₃ரைண: || 15||
தோதோ ோவகோ₃த க₂மதபதய நபதய ச மரகோ₃ரணோ |
கரபரஹோோரண ஸ₂ரஸ₂சோமரஸய பரத₂க கரதம || 16||
உத₃க₃ரஸ₂ச ரோண ோத₃வயோ ஸ₂லோவரகோத₃ப₄ரஹத : |
த₃நதமஷடதைலஸ₂ைசவ கரோலஸ₂ச நபோதத: || 17||
ோத₃வ கரத₃தோ₄ க₃தோ₃போைதஸ₂சரணயோமோஸ ோசோத₃த₄தம |
போ₃ஷகலம ப₄நத₃போோலன போ₃ைணஸதோமரம ததோ₂நத₄கம || 18||
உக₃ரோஸயமக₃ரவரயம ச தைத₂வ ச மஹோஹநம |
தரோநதரோ ச தரஸூ₂ோலன ஜகோ₄ன பரோமஸ₂வர || 19||
ப₃டோ₃லஸயோஸநோ கோயோத போதயோமோஸ ைவ ஸ₂ர: |
த₃ரத₄ரம த₃ரமக₂ம ோசோௌபௌ₄ ஸ₂ைரரநநோய யமகயம || 20||
ஏவம ஸமகயமோோண த ஸவைஸநோய மஹஷோஸுர: |
மோஹோஷண ஸவரோபண தரோஸயோமோஸ தோந க₃ணோந || 21||
கோமஸ₂சததணட₃பரஹோோரண க₂ரோகைபஸததோ₂பரோந |
லோஙக₃லதோட₃தோமஸ₂சோநயோந ஸ₂ரஙகோ₃ப₄யோம ச வதோ₃ரதோந || 22||
ோவோக₃ன கோமஸ₂சத₃பரோநநோோத₃ன ப₄ரமோணன ச |
ந:ஸ₂வோஸபவோநநோநயோநபோதயோமோஸ ப₄தோல || 23||
நபோதய பரமதோ₂நகமப₄யதோ₄வத ோஸோ(அ)ஸுர: |
ஸமஹம ஹநதம மஹோோத₃வயோ: ோகோபம சகோர தோதோ(அ)மப₃கோ || 24||
ோஸோ(அ)ப ோகோபோநமஹோவரய: க₂ரகுணணமஹதல: |
ஸ₂ரஙகோ₃ப₄யோம பரவதோநசசோமஸ₂சோகப ச நநோத₃ ச || 25||
ோவக₃ப₄ரமணவகுணணோ மஹ தஸய வயஸ₂ரயத |
லோஙக₃ோலநோஹதஸ₂சோப₃த₄: பலோவயோமோஸ ஸரவத: || 26||
த₄தஸ₂ரஙக₃வப₄நநோஸ₂ச க₂ணட₃ம க₂ணட₃ம யயரக₄நோ: |
ஸ₂வோஸோநலோஸதோ: ஸ₂தோஸோ₂ நோபதரநப₄ோஸோ(அ)சலோ: || 27||
இத கோரோத₄ஸமோத₄மோதமோபதநதம மஹோஸுரம |
த₃ரஷடவோ ஸோ சணட₃கோ ோகோபம தத₃வதோ₄ய ததோ₃கோரோத || 28||
ஸோ கபதவோ தஸய ைவ போஸ₂ம தம ப₃ப₃நத₄ மஹோஸுரம |
ததயோஜ மோஹஷம ரபம ோஸோ(அ)ப ப₃த₃ோதோ₄ மஹோமரோத₄ || 29||
தத: ஸமோஹோ(அ)ப₄வதஸத₃ோயோ யோவததஸயோமப₃கோ ஸ₂ர: |
ச₂நதத தோவத பரஷ: க₂ட₃க₃போணரத₃ரஸ₂யத || 30||
தத ஏவோஸு₂ பரஷம ோத₃வ சசோச₂த₃ ஸோயைக: |
தம க₂ட₃க₃சரமணோ ஸோரத₄ம தத: ோஸோ(அ)ப₄நமஹோக₃ஜ: || 31||
கோரண ச மஹோஸமஹம தம சகரஷ ஜக₃ரஜ ச |
கரஷதஸத கரம ோத₃வ க₂ட₃ோக₃ன நரகரநதத || 32||
தோதோ மஹோஸுோரோ ப₄ோயோ மோஹஷம வபரோஸத₂த: |
தைத₂வ ோகோப₄யோமோஸ தைரோலோகயம ஸசரோசரம || 33||
தத: கரத₃தோ₄ ஜக₃நமோதோ சணட₃கோ போனமததமம |
பௌபௌ பன: பனஸ₂ைசவ ஜஹோஸோரணோலோசநோ || 34||
நநரத₃ சோஸுர: ோஸோ(அ)ப ப₃லவரயமோதோ₃த₃த₄த: |
வஷோணோப₄யோம ச சோகப சணட₃கோம பரத ப₄த₄ரோந || 35||
ஸோ ச தோநபரஹதோமஸோதன சரணயநத ஸ₂ோரோதகைர: |
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உவோச தம மோதோ₃த₃த₄தமக₂ரோகோ₃கலோகரம || 36||
ோத₃வயவோச || 37||
க₃ரஜ க₃ரஜ கணம மட₄ மத₄ யோவதபபோ₃மயஹம |
மயோ தவய ஹோத(அ)தைரவ க₃ரஜஷயநதயோஸு₂ ோத₃வதோ: || 38||
ரஷரவோச || 39||
ஏவமகதவோ ஸமதபதய ஸோரடோ₄ தம மஹோஸுரம |
போோத₃நோகரமய கணோட₂ ச ஸூ₂ோலைநநமதோட₃யத || 40||
தத: ோஸோ(அ)ப பதோ₃கரோநதஸதயோ நஜமகோ₂தததோ₃ |
அரத₄நஷகரோநத ஏவோஸத₃ோத₃வயோ வரோயண ஸமவரத: || 41||
அரத₄நஷகரோநத ஏவோௌஸௌ யத₄யமோோநோ மஹோஸுர: |
தயோ மஹோஸநோ ோத₃வயோ ஸ₂ரஸ₂ச₂ததவோ நபோதத: || 42||
தோதோ ஹோஹோகரதம ஸரவம ைத₃தயைஸநயம நநோஸ₂ தத |
பரஹரஷம ச பரம ஜக₃ம: ஸகலோ ோத₃வதோக₃ணோ: || 43||
தஷடவஸதோம ஸுரோ ோத₃வம ஸஹத₃வையரமஹரஷப₄: |
ஜக₃ரக₃நத₄ரவபதோயோ நநரதஸ₂சோபஸோரோக₃ணோ: || 44||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
மஹஷோஸுரவோதோ₄ நோம தரதோயோ(அ)த₄யோய: || 3||
சதரோதோ₂(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
ஸ₂கரோத₃ய: ஸுரக₃ணோ நஹோத(அ)தவரோய
தஸமநத₃ரோதமந ஸுரோரப₃ோல ச ோத₃வயோ |
தோம தஷடவ: பரணதனமரஸ₂ோரோத₄ரோமஸோ
வோக₃ப₄: பரஹரஷபலோகோத₃க₃மசோரோத₃ஹோ: || 2||
ோத₃வயோ யயோ ததமத₃ம ஜக₃தோ₃தமஸ₂கதயோ
ந:ோஸ₂ஷோத₃வக₃ணஸ₂கதஸமஹமரதயோ |
தோமமப₃கோமக₂லோத₃வமஹரஷபஜயோம
ப₄கதயோ நதோ: ஸம வத₃தோ₄த ஸு₂போ₄ந ஸோ ந: || 3||
யஸயோ: பரபோ₄வமதலம ப₄க₃வோநனநோதோ
ப₃ரஹமோ ஹரஸ₂ச ந ஹ வகதமலம ப₃லம ச |
ஸோ சணட₃கோக₂லஜக₃தபரபோலநோய
நோஸோ₂ய சோஸு₂ப₄ப₄யஸய மதம கோரோத || 4||
யோ : ஸவயம ஸுகரதநோம ப₄வோநஷவலகம:
போபோதமநோம கரதத₄யோம ஹரத₃ோயஷு ப₃த₃த₄: |
ஸ₂ரத₃தோ₄ ஸதோம கலஜனபரப₄வஸய லஜஜோ
தோம தவோம நதோ: ஸம பரபோலய ோத₃வ வஸ₂வம || 5||
கம வரணயோம தவ ரபமசநதயோமதத
கமசோதவரயமஸுரகயகோர ப₄ர |
கம சோஹோவஷு சரதோந தவோத யோந
ஸரோவஷு ோத₃வயஸுரோத₃வக₃ணோத₃ோகஷு || 6||
ோஹத: ஸமஸதஜக₃தோம தரக₃ணோப ோதோ₃ைஷரன ஜஞோயோஸ ஹரஹரோத₃ப₄ரபயபோரோ |
ஸரவோஸ₂ரயோக₂லமத₃ம ஜக₃த₃மஸ₂ப₄தமவயோகரதோ ஹ பரமோ பரகரதஸதவமோத₃யோ || 7||
யஸயோ: ஸமஸதஸுரதோ ஸமத₃ரோணன
தரபதம பரயோத ஸகோலஷு மோக₂ஷு ோத₃வ |
ஸவோஹோஸ ைவ பதரக₃ணஸய ச தரபதோஹதரசசோரயோஸ தவமத ஏவ ஜைந: ஸவதோ₄ ச || 8||
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யோ மகதோஹதரவசநதயமஹோவரதோ தவம
அப₄யஸயோஸ ஸுநயோதநத₃ரயதததவஸோைர: |
ோமோகோரத₂ப₄ரமநப₄ரஸதஸமஸதோதோ₃ைஷரவத₃யோஸ ஸோ ப₄க₃வத பரமோ ஹ ோத₃வ || 9||
ஸ₂ப₃தோ₃தமகோ ஸுவமல{க₃ய}ரஜுஷோம நதோ₄னமத₃க₃த₂ரமயபத₃போட₂வதோம ச ஸோமநோம |
ோத₃வ தரய ப₄க₃வத ப₄வபோ₄வநோய
வோரதோஸ ஸரவஜக₃தோம பரமோ{த}ரஹநதர || 10||
ோமதோ₄ஸ ோத₃வ வத₃தோக₂லஸோ₂ஸதரஸோரோ
த₃ரகோ₃ஸ த₃ரக₃ப₄வஸோக₃ரௌநௌரஸஙகோ₃ |
: ைகடபோ₄ரஹரத₃ையககரதோத₄வோஸோ
ௌகௌ₃ர தவோமவ ஸ₂ஸ₂ௌமௌலகரதபரதஷடோ₂ || 11||
ஈஷதஸஹோஸமமலம பரபரணசநத₃ரப₃மபோ₃நகோர கனோகோததமகோநதகோநதம |
அதயத₃ப₄தம பரஹரதமோததரஷோ ததோ₂ப
வகதரம வோலோகய ஸஹஸோ மஹஷோஸுோரண || 12||
த₃ரஷடவோ த ோத₃வ கபதம ப₄ரகடகரோலமத₃யசச₂ஸோ₂ஙகஸத₃ரஸ₂சச₂வ யநன ஸத₃ய: |
பரோணோந மோமோச மஹஷஸதத₃தவ சதரம
ைகரஜவயோத ஹ கபதோநதகத₃ரஸ₂ோநன || 13||
ோத₃வ பரஸத₃ பரமோ ப₄வத ப₄வோய
ஸத₃ோயோ வநோஸ₂யஸ ோகோபவத கலோந |
வஜஞோதோமதத₃த₄ைநவ யத₃ஸதோமதநநதம ப₃லம ஸுவபலம மஹஷோஸுரஸய || 14||
ோத ஸமமதோ ஜனபோத₃ஷு த₄நோந ோதஷோம
ோதஷோம யஸோ₂மஸ ந ச ஸத₃த ப₃நத₄வரக₃: |
த₄நயோஸத ஏவ நப₄ரதோதமஜப₄ரதயதோ₃ரோ
ோயஷோம ஸதோ₃ப₄யத₃யதோ₃ ப₄வத பரஸநநோ || 15||
த₄{மயோ}ரண ோத₃வ ஸகலோந ஸைத₃வ கரமோணயதயோத₃ரத: பரதத₃னம ஸுகரத கோரோத |
ஸவரக₃ம பரயோத ச தோதோ ப₄வத பரஸோதோ₃லோலோகதரோய(அ)ப ப₂லதோ₃ நந ோத₃வ ோதன || 16||
த₃ரோக₃ ஸமரதோ ஹரஸ ப₄தமோஸ₂ஷஜநோதோ:
ஸவஸைத₂: ஸமரதோ மதமதவ ஸு₂போ₄ம த₃தோ₃ஸ |
தோ₃ரத₃ரத₃:க₂ப₄யஹோரண கோ தவத₃நயோ
ஸரோவோபகோரகரணோய ஸதோ₃{த₃ர}ரசததோ || 17||
ஏப₄ரஹைதரஜக₃த₃ைபத ஸுக₂ம தைத₂ோத
கரவநத நோம நரகோய சரோய போபம |
ஸமக₃ரோமமரதயமத₄க₃மய த₃வம பரயோநத
மதோவத நனமஹதோநவநஹமஸ ோத₃வ || 18||
த₃ரஷடைவவ கம ந ப₄வத பரகோரோத ப₄ஸம
ஸரவோஸுரோநரஷு யதபரஹோணோஷ ஸ₂ஸதரம |
ோலோகோநபரயோநத ரபோவோ(அ)ப ஹ ஸ₂ஸதரபதோ
இதத₂ம மதரப₄வத ோதஷவஹோதஷுஸோத₄வ || 19||
க₂ட₃க₃பரபோ₄நகரவஸப₂ரைணஸதோதோ₂க₃ைர:
ஸூ₂லோக₃ரகோநதநவோஹன த₃ரோஸோ₂(அ)ஸுரோணோம |
யநநோக₃தோ வலயமமஸு₂மத₃நத₃க₂ணட₃ோயோக₃யோநநம தவ வோலோகயதோம தோத₃தத || 20||
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த₃ரவரததவரததஸ₂மனம தவ ோத₃வ ஸ₂லம
ரபம தைத₂தத₃வசநதயமதலயமநைய: |
வரயம ச ஹநதர ஹரதோத₃வபரோகரமோணோம
ைவரஷவப பரகடைதவ த₃யோ தவோயதத₂ம || 21||
ோகோநோபமோ ப₄வத ோத(அ)ஸய பரோகரமஸய
ரபம ச ஸ₂தரப₄யகோரயதஹோர கதர |
சதோத கரபோ ஸமரநஷட₂ரதோ ச த₃ரஷடோ
தவயோயவ ோத₃வ வரோத₃ ப₄வனதரோய(அ)ப || 22||
தைரோலோகயோமதத₃க₂லம ரபநோஸ₂ோநன
தரோதம தவயோ ஸமரமரத₄ந ோத(அ)ப ஹதவோ |
நதோ த₃வம ரபக₃ணோ ப₄யமபயபோஸதம
அஸமோகமநமத₃ஸுரோரப₄வம நமஸோத || 23||
ஸூ₂ோலன போஹ ோநோ ோத₃வ போஹ க₂ட₃ோக₃ன சோமப₃ோக |
க₄ணடோஸவோநன ந: போஹ சோபஜயோந:ஸவோநன ச || 24||
பரோசயோம ரக பரதசயோம ச சணட₃ோக ரக த₃கோண |
ப₄ரோமோணநோதமஸூ₂லஸய உததரஸயோம தோத₂ஸ₂வர || 25||
ௌஸௌமயோந யோந ரபோண தைரோலோகோய வசரநத ோத |
யோந சோதயநதோகோ₄ரோண ைத ரகோஸமோமஸததோ₂ ப₄வம || 26||
க₂ட₃க₃ஸூ₂லக₃தோ₃த₃ந யோந சோஸதரோந ோத(அ)மப₃ோக |
கரபலலவஸஙக₃ந ைதரஸமோநரக ஸரவத: || 27||
ரஷரவோச || 28||
ஏவம ஸததோ ஸுைரரத₃வைய: கஸுைமரநநத₃ோநோத₃ப₄ைவ: |
அரசதோ ஜக₃தோம தோ₄தர ததோ₂ க₃நதோ₄நோலபைந: || 29||
ப₄கதயோ ஸமஸைதஸதரத₃ைஸ₂ரத₃வையரத₄ைப: ஸுத₄பதோ |
பரோஹ பரஸோத₃ஸுமக₂ ஸமஸதோந பரணதோந ஸுரோந || 30||
ோத₃வயவோச || 31||
வரயதோம தரத₃ஸோ₂: ஸரோவ யத₃ஸமதோதோ(அ)ப₄வோஞச₂தம || 32||
ோத₃வோ ஊச: || 33||
ப₄க₃வதயோ கரதம ஸரவம ந கமசத₃வஸ₂ஷயோத || 34||
யத₃யம நஹத: ஸ₂தரரஸமோகம மஹஷோஸுர: |
யத₃ சோப வோரோ ோத₃யஸதவயோஸமோகம மோஹஸ₂வர || 35||
ஸமஸமரதோ ஸமஸமரதோ தவம ோநோ ஹமோஸதோ₂: பரமோபத₃: |
யஸ₂ச ம{தய}ர: ஸதைவோரப₄ஸதவோம ஸோதோஷயதயமலோனோந || 36||
தஸய வதத{த₃த₄}ரவப₄ைவரத₄னதோ₃ரோத₃ஸமபதோ₃ம |
வரத₃த₄ோய(அ)ஸமதபரஸநநோ தவம ப₄ோவதோ₂: ஸரவதோ₃மப₃ோக || 37||
ரஷரவோச || 38||
இத பரஸோத₃தோ ோத₃ைவரஜக₃ோதோ(அ)ரோத₂ ததோ₂தமன: |
தோத₂தயகதவோ ப₄த₃ரகோல ப₃ப₄வோநதரஹதோ நரப || 39||
இதோயததகத₂தம ப₄ப ஸமப₄தோ ஸோ யதோ₂ பரோ |
ோத₃வ ோத₃வஸ₂ரோரப₄ோயோ ஜக₃ததரயஹைதஷண || 40||
பனஸ₂ச ௌகௌ₃ரோத₃ஹோதஸோ ஸமத₃ப₄தோ யதோ₂ப₄வத |
வதோ₄ய த₃ஷடைத₃தயோநோம ததோ₂ ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ: || 41||
ரகணோய ச ோலோகோநோம ோத₃வோநோமபகோரண |
தசச₂ரணஷவ மயோக₂யோதம யதோ₂வதகத₂யோம ோத || 42||
| ஹரம ௐ |
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர
ோத₃வமோஹோதமோய
ஸ₂கரோத₃ஸததரநோம சதரோதோ₂(அ)த₄யோய: || 4||
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பஞசோமோ(அ)த₄யோய:
வநோயோக₃:
அஸய உததரசரதரஸய ரத₃ர ரஷ: |
மஹோஸரஸவத ோத₃வதோ |
அநஷடப ச₂நத₃: | ப₄மோ ஸ₂கத: | ப₄ரோமர ப₃ஜம |
ஸூரயஸதததவம |
ஸோமோவத₃: ஸவரபம | மஹோஸரஸவதபரதயரோத₂
உததரசரதரபோோட₂
வநோயோக₃: |
த₄யோனம
க₄ணடோஸூ₂லஹலோந ஸ₂ஙக₂மஸோல சகரம த₄ந: ஸோயகம
ஹஸதோப₃ைஜரத₃த₄தம க₄நோநதவலஸசச₂தோமஸு₂தலயபரபோ₄ம |
ௌகௌ₃ரோத₃ஹஸமத₃ப₄வோம தரஜக₃தோமோதோ₄ரப₄தோம மஹோபரவோமதர ஸரஸவதமநப₄ோஜ ஸு₂மபோ₄த₃ைத₃தயோரத₃நம ||
ௐ கலம ரஷரவோச || 1||
பரோ ஸு₂மப₄நஸு₂மபோ₄ப₄யோமஸுரோப₄யோம ஸ₂சபோத: |
தைரோலோகயம யஜஞபோ₄கோ₃ஸ₂ச ஹரதோ மத₃ப₃லோஸ₂ரயோத || 2||
தோோவவ ஸூரயதோம தத₃வத₃த₄கோரம தைத₂நத₃வம |
ௌகௌோப₃ரமத₂ யோமயம ச சகரோோத வரணஸய ச || 3||
தோோவவ பவனரத₃த₄ம ச சகரதரவஹநகரம ச |
தோதோ ோத₃வோ வநரத₄தோ ப₄ரஷடரோஜயோ: பரோஜதோ: || 4||
ஹரதோத₄கோரோஸதரத₃ஸோ₂ஸதோப₄யோம ஸரோவ நரோகரதோ: |
மஹோஸுரோப₄யோம தோம ோத₃வம ஸமஸமரநதயபரோஜதோம || 5||
தயோஸமோகம வோரோ த₃தோதோ யதோ₂பதஸு ஸமரதோக₂லோ: |
ப₄வதோம நோஸ₂யஷயோம ததகணோதபரமோபத₃: || 6||
இத கரதவோ மதம ோத₃வோ ஹமவநதம நோக₃ஸ₂வரம |
ஜக₃மஸததர தோதோ ோத₃வம வஷணமோயோம பரதஷடவ: || 7||
ோத₃வோ ஊச: || 8||
நோமோ ோத₃வைய மஹோோத₃வைய ஸ₂வோைய ஸததம நம: |
நம: பரகரதைய ப₄த₃ரோைய நயதோ: பரணதோ: ஸம தோம || 9||
ௌரௌத₃ரோைய நோமோ நதயோைய ௌகௌ₃ரைய தோ₄தரைய நோமோ நம: |
ஜோயோதஸநோைய ோசநத₃ரபணைய ஸுகோ₂ைய ஸததம நம: || 10||
கலயோணைய பரணதோ வரத₃த₄ைய ஸத₃த₄ைய கரோமோ நோமோ நம: |
ைநரரதைய ப₄ப₄ரதோம லகமைய ஸ₂ரவோணைய ோத நோமோ நம: || 11||
த₃ரகோ₃ைய த₃ரக₃போரோைய ஸோரோைய ஸரவகோரணைய |
க₂யோதைய தைத₂வ கரஷணோைய த₄மரோைய ஸததம நம: || 12||
அதௌஸௌமயோதௌரௌத₃ரோைய நதோஸதஸைய நோமோ நம: |
நோமோ ஜக₃தபரதஷடோ₂ைய ோத₃வைய கரதைய நோமோ நம: || 13||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு வஷணமோோயத ஸ₂ப₃த₃தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 14-16||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ோசதோநதயப₄த₄யோத |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 17-19||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ப₃த₃த₄ரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 20-22||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு நத₃ரோரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 23-25||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு குதோ₄ரோபண ஸமஸத₂தோ |
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நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 26-28||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு சோ₂யோரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 29-31||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ஸ₂கதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 32-34||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு தரஷணோரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 35-37||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு கோநதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 38-40||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ஜோதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 41-43||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு லஜஜோரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 44-46||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ஸோ₂நதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 47-49||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ஸ₂ரத₃தோ₄ரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 50-52||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு கோநதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 53-55||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு லகமரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 56-58||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு வரததரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 59-61||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ஸமரதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 62-64||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு த₃யோரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 65-67||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு தஷடரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 68-70||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு மோதரரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 71-73||
யோ ோத₃வ ஸரவப₄ோதஷு ப₄ரோநதரோபண ஸமஸத₂தோ |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 74-76||
இநத₃ரயோணோமத₄ஷடோ₂தர ப₄தோநோம சோக₂ோலஷு யோ |
ப₄ோதஷு ஸததம தஸைய வயோபதைய ோத₃வைய நோமோ நம: || 77||
சதரோபண யோ கரதஸனோமதத₃ வயோபய ஸத₂தோ ஜக₃த |
நமஸதஸைய நமஸதஸைய நமஸதஸைய நோமோ நம: || 78-80||
ஸததோ ஸுைர: பரவமப₄ஷடஸமஸ₂ரயோதததோ₂ ஸுோரநத₃ோரண த₃ோநஷு ோஸவதோ |
கோரோத ஸோ ந: ஸு₂ப₄ோஹதரஸ₂வர
ஸு₂போ₄ந ப₄த₃ரோணயப₄ஹநத சோபத₃: || 81||
யோ ஸோமபரதம ோசோத₃த₄தைத₃தயதோபைதரஸமோப₄ரஸோ₂ ச ஸுைரரநமஸயோத |
யோ ச ஸமரதோ ததகணோமவ ஹநத ந:
ஸரவோபோதோ₃ ப₄கதவனமரமரதப₄: || 82||
ரஷரவோச || 83||
ஏவம ஸதவோப₄யகதோநோம ோத₃வோநோம ததர போரவத |
ஸநோதமப₄யோயௌயௌ ோதோோய ஜோஹநவயோ நரபநநத₃ன || 84||
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ஸோப₃ரவததோந ஸுரோந ஸுப₄ரரப₄வத₃ப₄: ஸதயோத(அ)தர கோ |
ஸ₂ரரோகோஸ₂தஸ₂சோஸயோ: ஸமத₃ப₄தோப₃ரவசச₂வோ || 85||
ஸோதோதரம மைமததகரயோத ஸு₂மப₄ைத₃தயநரோகரைத: |
ோத₃ைவ: ஸோமைத: ஸமோர நஸு₂மோப₄ன பரோஜைத: || 86||
ஸ₂ரரோகோஸோ₂த₃யததஸயோ: போரவதயோ ந:ஸரதோமப₃கோ |
ௌகௌஸ₂கத ஸமஸோதஷு தோதோ ோலோோகஷு க₃யோத || 87||
தஸயோம வநரக₃தோயோம த கரஷணோப₄தஸோப போரவத |
கோலோகத ஸமோக₂யோதோ ஹமோசலகரதோஸ₂ரயோ || 88||
தோதோ(அ)மப₃கோம பரம ரபம ப₃ப₄ரோணோம ஸுமோநோஹரம |
த₃த₃ரஸ₂ சணோடோ₃ மணட₃ஸ₂ச ப₄ரதௌயௌ ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : || 89||
தோப₄யோம ஸு₂மபோ₄ய சோக₂யோதோ ஸோதவ ஸுமோநோஹரோ |
கோபயோஸோத ஸதர மஹோரோஜ போ₄ஸயநத ஹமோசலம || 90||
ைநவ தோத₃ரக கவசத₃ரபம த₃ரஷடம ோகனசத₃ததமம |
ஜஞோயதோம கோபயௌஸௌ ோத₃வ க₃ரஹயதோம சோஸுோரஸ₂வர || 91||
ஸதரரதனமதசோரவஙக₃ த₃ோயோதயநத த₃ஸ₂ஸதவஷோ |
ஸோ த தஷட₂த ைத₃தோயநத₃ர தோம ப₄வோந த₃ரஷடமரஹத || 92||
யோந ரதநோந மணோயோ க₃ஜோஸ₂வோத₃ந ைவ பரோபோ₄ |
தைரோலோகோய த ஸமஸதோந ஸோமபரதம போ₄நத ோத க₃ரோஹ || 93||
ஐரோவத: ஸமோநோதோ க₃ஜரதனம பரநத₃ரோத |
போரஜோததரஸ₂சோயம தைத₂ோவோசைச:ஸ₂ரவோ ஹய: || 94||
வமோனம ஹமஸஸமயகதோமதததஷட₂த ோத(அ)ஙக₃ோண |
ரதனப₄தமஹோநதம யதோ₃ஸத₃ோவத₄ோஸோ(அ)த₃ப₄தம || 95||
நத₄ோரஷ மஹோபத₃ம: ஸமோநோதோ த₄ோநஸ₂வரோத |
கஞஜலகநம த₃ௌதௌ₃ சோப₃த₄ரமோலோமமலோனபஙகஜோம || 96||
ச₂தரம ோத வோரணம ோக₃ோஹ கோஞசனஸரோவ தஷட₂த |
ததோ₂யம ஸயநத₃னவோரோ ய: பரோஸதபரஜோபோத: || 97||
மரதோயோரதகரோநததோ₃ நோம ஸ₂கதரஸ₂ தவயோ ஹரதோ |
போஸ₂: ஸலலரோஜஸய ப₄ரோதஸதவ பரக₃ரோஹ || 98||
நஸு₂மப₄ஸயோப₃த₄ஜோதோஸ₂ச ஸமஸதோ ரதனஜோதய: |
வஹநரப த₃ௌதௌ₃ தப₄யமக₃நௌஸௌ₂ோச ச வோஸஸ || 99||
ஏவம ைத₃தோயநத₃ர ரதநோந ஸமஸதோநயோஹரதோந ோத |
ஸதரரதனோமஷோ கலயோண தவயோ கஸமோநன க₃ரஹயோத || 100||
ரஷரவோச || 101||
நஸ₂மோயத வச: ஸு₂மப₄: ஸ ததோ₃ சணட₃மணட₃ோயோ: |
போரஷயோமோஸ ஸுக₃ரவம த₃தம ோத₃வயோ மஹோஸுரம || 102||
இத ோசத ச வகதவயோ ஸோ க₃தவோ வசநோநமம |
யதோ₂ சோப₄ோயத ஸமபரதயோ ததோ₂ கோரயம தவயோ லக₄ || 103||
ஸ ததர க₃தவோ யதரோஸோத ைஸ₂ோலோத₃ோத₃ோஸ₂(அ)தோஸோ₂ப₄ோந |
தோம ச ோத₃வம தத: பரோஹ ஸ₂லகணம மத₄ரயோ க₃ரோ || 104||
த₃த உவோச || 105||
ோத₃வ ைத₃தோயஸ₂வர: ஸு₂மப₄ஸதைரோலோகோய பரோமஸ₂வர: |
த₃ோதோ(அ)ஹம போரஷதஸோதன தவதஸகோஸ₂மஹோக₃த: || 106||
அவயோஹதோஜஞ: ஸரவோஸு ய: ஸதோ₃ ோத₃வோயோநஷு |
நரஜதோக₂லைத₃தயோர: ஸ யதோ₃ஹ ஸ₂ரணஷவ தத || 107||
மம தைரோலோகயமக₂லம மம ோத₃வோ வஸோ₂நகோ₃: |
யஜஞபோ₄கோ₃னஹம ஸரவோநபோஸ₂நோம பரத₂க பரத₂க || 108||
தைரோலோகோய வரரதநோந மம வஸ₂யோநயோஸ₂ஷத: |
தைத₂வ க₃ஜரதனம ச ஹரதம ோத₃ோவநத₃ரவோஹனம || 109||
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கோரோத₃மத₂ோநோத₃ப₄தமஸ₂வரதனம மமோமைர: |
உசைச:ஸ₂ரவஸஸமஜஞம ததபரணபதய ஸமரபதம || 110||
யோந சோநயோந ோத₃ோவஷு க₃நத₄ரோவஷூரோக₃ஷு ச |
ரதனப₄தோந ப₄தோந தோந மயோயவ ோஸோ₂ப₄ோந || 111||
ஸதரரதனப₄தோம தவோம ோத₃வ ோலோோக மநயோமோஹ வயம |
ஸோ தவமஸமோநபோக₃சச₂ யோதோ ரதனப₄ோஜோ வயம || 112||
மோம வோ மமோநஜம வோப நஸு₂மப₄மரவகரமம |
ப₄ஜ தவம சஞசலோபோஙக₃ ரதனப₄தோஸ ைவ யத: || 113||
பரைமஸ₂வரயமதலம பரோபஸயோஸ மதபரக₃ரஹோத |
ஏதத₃ப₃த₃த₄யோ ஸமோோலோசய மதபரக₃ரஹதோம வரஜ || 114||
ரஷரவோச || 115||
இதயகதோ ஸோ ததோ₃ ோத₃வ க₃மப₄ரோநத:ஸமதோ ஜௌகௌ₃ |
த₃ரகோ₃ ப₄க₃வத ப₄த₃ரோ யோயத₃ம தோ₄ரயோத ஜக₃த || 116||
ோத₃வயவோச || 117||
ஸதயமகதம தவயோ நோதர மத₂யோ கமசததவோயோத₃தம |
தைரோலோகயோத₄பத: ஸு₂மோபோ₄ நஸு₂மப₄ஸ₂சோப தோத₃ரஸ₂: || 118||
கம தவதர யதபரதஜஞோதம மத₂யோ ததகரயோத கத₂ம |
ஸ₂ரயதோமலபப₃த₃த₄தவோதபரதஜஞோ யோ கரதோ பரோ || 119||
ோயோ மோம ஜயத ஸமக₃ரோோம ோயோ ோம த₃ரபம வயோபோஹத |
ோயோ ோம பரதப₃ோலோ ோலோோக ஸ ோம ப₄ரதோ ப₄வஷயத || 120||
ததோ₃க₃சச₂த ஸு₂மோபோ₄(அ)தர நஸு₂மோபோ₄ வோ மஹோப₃ல: |
மோம ஜதவோ கம சோரணோதர போணம க₃ரஹணோத ோம லக₄ || 121||
த₃த உவோச || 122||
அவலபதோஸ ைமவம தவம ோத₃வ ப₃ரஹ மமோக₃ரத: |
தைரோலோகோய க: பமோமஸதஷோட₂த₃க₃ோர ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : || 123||
அநோயஷோமப ைத₃தயோநோம ஸரோவ ோத₃வோ ந ைவ யத₄ |
தஷட₂நத ஸமமோக₂ ோத₃வ கம பன: ஸதர தவோமககோ || 124||
இநத₃ரோத₃யோ: ஸகலோ ோத₃வோஸதஸத₂ரோயஷோம ந ஸமயோக₃ |
ஸு₂மபோ₄த₃நோம கத₂ம ோதஷோம ஸதர பரயோஸயஸ ஸமமக₂ம || 125||
ஸோ தவம க₃சச₂ மையோவோகதோ போரஸ₂வம ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : |
ோகஸோ₂கரஷணநரத₄தௌகௌ₃ரவோ மோ க₃மஷயஸ || 126||
ோத₃வயவோச || 127||
ஏவோமதத₃ ப₃ல ஸு₂மோபோ₄ நஸு₂மப₄ஸ₂சோபதோத₃ரஸ₂: |
கம கோரோம பரதஜஞோ ோம யத₃நோோலோசதோ பரோ || 128||
ஸ தவம க₃சச₂ மோயோகதம ோத யோத₃ததஸரவமோத₃ரத: |
ததோ₃சகவோஸுோரநத₃ரோய ஸ ச யகதம கோரோத யத || 129||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
ோத₃வயோ த₃தஸமவோோதோ₃ நோம பஞசோமோ(அ)த₄யோய: || 5||
ஷஷோடோ₂(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
இதயோகரணய வோசோ ோத₃வயோ: ஸ த₃ோதோ(அ)மரஷபரத: |
ஸமோசஷட ஸமோக₃மய ைத₃தயரோஜோய வஸதரோத || 2||
தஸய த₃தஸய தத₃வோகயமோகரணயோஸுரரோட தத: |
ஸகோரோத₄: பரோஹ ைத₃தயோநோமத₄பம த₄மரோலோசனம || 3||
ோஹ த₄மரோலோசநோஸு₂ தவம ஸவைஸநயபரவோரத: |
தோமோனய ப₃லோத₃த₃ஷடோம ோகஸோ₂கரஷணவஹவலோம || 4||
ததபரதரோணத₃: கஸ₂சத₃யத₃ ோவோததஷட₂ோத(அ)பர: |
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ஸ ஹநதவோயோ(அ)மோரோ வோப யோகோ க₃நத₄ரவ ஏவ வோ || 5||
ரஷரவோச || 6||
ோதநோஜஞபதஸதத: ஸ₂க₄ரம ஸ ைத₃தோயோ த₄மரோலோசன: |
வரத: ஷஷடயோ ஸஹஸரோணோமஸுரோணோம த₃ரதம யௌயௌ || 7||
ஸ த₃ரஷடவோ தோம தோதோ ோத₃வம தஹநோசலஸமஸத₂தோம |
ஜகோ₃ோதோ₃சைச: பரயோஹத மலம ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : || 8||
ந ோசதபரதயோத₃ய ப₄வத மத₃ப₄ரதோரமைபஷயத |
தோதோ ப₃லோநநயோமோயஷ ோகஸோ₂கரஷணவஹவலோம || 9||
ோத₃வயவோச || 10||
ைத₃தோயஸ₂வோரண பரஹோதோ ப₃லவோநப₃லஸமவரத: |
ப₃லோநநயஸ மோோமவம தத: கம ோத கோரோமயஹம || 11||
ரஷரவோச || 12||
இதயகத: ோஸோ(அ)ப₄யதோ₄வததோமஸுோரோ த₄மரோலோசன: |
ஹுமகோோரைணவ தம ப₄ஸம ஸோ சகோரோமப₃கோ ததோ₃ || 13||
அத₂ கரத₃த₄ம மஹோைஸநயமஸுரோணோம ததோ₂மப₃கோ |
வவரஷ ஸோயைகஸதகைணஸததோ₂ ஸ₂கதபரஸ₂வைத₄: || 14||
தோதோ த₄தஸட: ோகோபோதகரதவோ நோத₃ம ஸுைப₄ரவம |
பபோதோஸுரோஸநோயோம ஸமோஹோ ோத₃வயோ: ஸவவோஹன: || 15||
கோமஸ₂சதகரபரஹோோரண ைத₃தயோநோஸோயன சோபரோந |
ஆகரோநதயோ சோத₄ோரணோநயோந ஜகோ₄ன ஸ மஹோஸுரோந || 16||
ோகஷோமசதபோடயோமோஸ நைக₂: ோகோஷடோ₂ந ோகஸர |
ததோ₂ தலபரஹோோரண ஸ₂ரோமஸ கரதவோநபரத₂க || 17||
வசச₂நனபோ₃ஹுஸ₂ரஸ: கரதோஸோதன ததோ₂போர |
பௌபௌ ச ரத₄ரம ோகோஷடோ₂த₃நோயஷோம த₄தோகஸர: || 18||
கோணந தத₃ப₃லம ஸரவம கயம நதம மஹோதமநோ |
ோதன ோகஸரணோ ோத₃வயோ வோஹோநநோதோகோபநோ || 19||
ஸ₂ரதவோ தமஸுரம ோத₃வயோ நஹதம த₄மரோலோசனம |
ப₃லம ச கயதம கரதஸனம ோத₃வோகஸரணோ தத: || 20||
சோகோப ைத₃தயோத₄பத: ஸு₂மப₄: பரஸப₂ரதோத₄ர: |
ஆஜஞோபயோமோஸ ச ௌதௌ சணட₃மணௌடௌ₃ மஹோஸுௌரௌ || 21||
ோஹ சணட₃ ோஹ மணட₃ ப₃ைலரப₃ஹுப₄: பரவோரௌதௌ |
ததர க₃சச₂த க₃தவோ ச ஸோ ஸமோநயதோம லக₄ || 22||
ோகோஸ₂ஷவோகரஷய ப₃த₃த₄வோ வோ யத₃ வ: ஸமஸ₂ோயோ யத₄ |
ததோ₃ோஸ₂ஷோயைத₄: ஸரைவரஸுைரரவநஹநயதோம || 23||
தஸயோம ஹதோயோம த₃ஷடோயோம ஸமோஹ ச வநபோதோத |
ஸ₂க₄ரமோக₃மயதோம ப₃த₃த₄வோ க₃ரஹதவோ தோமதோ₂மப₃கோம || 24||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோஸநோநத₄மரோலோசநவோதோ₄ நோம ஷஷோடோ₂(அ)த₄யோய: || 6||
ஸபதோமோ(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
ஆஜஞபதோஸோத தோதோ ைத₃தயோஸ₂சணட₃மணட₃போரோக₃மோ: |
சதரஙக₃ப₃ோலோோபதோ யயரப₄யத₃யதோயதோ₄: || 2||
த₃த₃ரஸு₂ஸோத தோதோ ோத₃வமஷத₃தோ₄ஸோம வயவஸத₂தோம |
ஸமஹஸோயோபர ைஸ₂ோலநத₃ரஸ₂ரஙோக₃ மஹத கோஞசோந || 3||
ோத த₃ரஷடவோ தோம ஸமோதோ₃தமத₃யமம சகரரத₃யதோ: |
ஆகரஷடசோபோஸத₄ரோஸததோ₂நோய ததஸமபகோ₃: || 4||
தத: ோகோபம சகோோரோசைசரமப₃கோ தோனரநபரத |
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ோகோோபன சோஸயோ வத₃னம மஷவரணமப₄தததோ₃ || 5||
ப₄ரகடகடலோததஸயோ லலோடப₂லகோத₃த₃ரதம |
கோல கரோலவத₃நோ வநஷகரோநதோஸபோஸ₂ந || 6||
வசதரக₂டவோஙக₃த₄ரோ நரமோலோவப₄ஷணோ |
த₃வபசரமபரதோ₄நோ ஸு₂ஷகமோமஸோதைப₄ரவோ || 7||
அதவஸதோரவத₃நோ ஜஹவோலலனப₄ஷணோ |
நமக₃நோரகதநயநோ நோதோ₃பரதத₃ஙமகோ₂ || 8||
ஸோ ோவோக₃நோப₄பததோ கோ₄தயநத மஹோஸுரோந |
ைஸநோய ததர ஸுரோரணோமப₄கயத தத₃ப₃லம || 9||
போரஷணக₃ரோஹோஙகஸ₂க₃ரோஹோயோத₄க₄ணடோஸமநவதோந |
ஸமோதோ₃ையகஹஸோதன மோக₂ சோகப வோரணோந || 10||
தைத₂வ ோயோத₄ம தரைக₃ ரத₂ம ஸோரத₂நோ ஸஹ |
நகபய வகதோர த₃ஸ₂ைநஸ₂சரவயநதயதைப₄ரவம || 11||
ஏகம ஜக₃ரோஹ ோகோஸ₂ஷு க₃ரவோயோமத₂ சோபரம |
போோத₃நோகரமய ைசவோநயமரஸோநயமோபோத₂யத || 12||
ைதரமகதோந ச ஸ₂ஸதரோண மஹோஸதரோண ததோ₂ஸுைர: |
மோக₂ன ஜக₃ரோஹ ரஷோ த₃ஸ₂ைநரமத₂தோநயப || 13||
ப₃லநோம தத₃ப₃லம ஸரவமஸுரோணோம த₃ரோதமநோம |
மமரதோ₃ப₄கயசசோநயோநநயோமஸ₂சோதோட₃யதததோ₃ || 14||
அஸநோ நஹதோ: ோகசதோகசதக₂டவோஙக₃தோட₃தோ: |
ஜக₃மரவநோஸ₂மஸுரோ த₃நதோக₃ரோப₄ஹதோஸததோ₂ || 15||
கோணன தத₃ப₃லம ஸரவமஸுரோணோம நபோததம |
த₃ரஷடவோ சணோடோ₃(அ)ப₄த₃த₃ரோவ தோம கோலமதப₄ஷணோம || 16||
ஸ₂ரவரைஷரமஹோப₄ைமரப₄மோகம தோம மஹோஸுர: |
சோ₂த₃யோமோஸ சகைரஸ₂ச மணட₃: கபைத: ஸஹஸரஸ₂: || 17||
தோந சகரோணயோநகோந வஸ₂மோநோந தநமக₂ம |
ப₃ப₄ரயதோ₂ரகப₃மபோ₃ந ஸுப₃ஹூந க₄ோநோத₃ரம || 18||
தோதோ ஜஹோஸோதரஷோ ப₄மம ைப₄ரவநோத₃ந |
கோல கரோலவத₃நோ த₃ரத₃ரஸ₂த₃ஸ₂ோநோஜஜவலோ || 19||
உததோ₂ய ச மஹோஸமஹம ோத₃வ சணட₃மதோ₄வத |
க₃ரஹதவோ சோஸய ோகோஸ₂ஷு ஸ₂ரஸோதநோஸநோசச₂நத || 20||
அத₂ மணோடோ₃(அ)ப₄யதோ₄வததோம த₃ரஷடவோ சணட₃ம நபோததம |
தமபயபோதயத₃ப₄ௌமௌ ஸோ க₂ட₃கோ₃ப₄ஹதம ரஷோ || 21||
ஹதோஸ₂ஷம தத: ைஸநயம த₃ரஷடவோ சணட₃ம நபோததம |
மணட₃ம ச ஸுமஹோவரயம த₃ோஸோ₂ ோப₄ோஜ ப₄யோதரம || 22||
ஸ₂ரஸ₂சணட₃ஸய கோல ச க₃ரஹதவோ மணட₃ோமவ ச |
பரோஹ பரசணடோ₃டடஹோஸமஸ₂ரமப₄ோயதய சணட₃கோம || 23||
மயோ தவோதோரோபஹரௌதௌ சணட₃மணௌடௌ₃ மஹோபஸூ₂ |
யத₃த₄யஜோஞ ஸவயம ஸு₂மப₄ம நஸு₂மப₄ம ச ஹநஷயஸ || 24||
ரஷரவோச || 25||
தோவோநௌதௌ தோதோ த₃ரஷடவோ சணட₃மணௌடௌ₃ மஹோஸுௌரௌ |
உவோச கோலம கலயோண லலதம சணட₃கோ வச: || 26||
யஸமோசசணட₃ம ச மணட₃ம ச க₃ரஹதவோ தவமபோக₃தோ |
சோமணோட₃த தோதோ ோலோோக க₂யோதோ ோத₃வ ப₄வஷயஸ || 27||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
சணட₃மணட₃வோதோ₄ நோம ஸபதோமோ(அ)த₄யோய: || 7||
அஷடோமோ(அ)த₄யோய:
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ௐ ரஷரவோச || 1||
சணோட₃ ச நஹோத ைத₃தோய மணோட₃ ச வநபோதோத |
ப₃ஹுோலஷு ச ைஸநோயஷு கயோதஷவஸுோரஸ₂வர: || 2||
தத: ோகோபபரோத₄நோசதோ: ஸு₂மப₄: பரதோபவோந |
உத₃ோயோக₃ம ஸரவைஸநயோநோம ைத₃தயோநோமோத₃ோத₃ஸ₂ ஹ || 3||
அத₃ய ஸரவப₃ைலரைத₃தயோ: ஷட₃ஸ₂தரதோ₃யதோ₄: |
கமப₃நோம சதரஸ₂தரநரயோநத ஸவப₃ைலரவரதோ: || 4||
ோகோடவரயோண பஞசோஸ₂த₃ஸுரோணோம கலோந ைவ |
ஸ₂தம கலோந ௌதௌ₄மரோணோம நரக₃சச₂நத மமோஜஞயோ || 5||
கோலகோ ௌதௌ₃ரஹரதோ₃ ௌமௌரவோ: கோலோகயோஸததோ₂ஸுரோ: |
யத₃தோ₄ய ஸஜஜோ நரயோநத ஆஜஞயோ தவரதோ மம || 6||
இதயோஜஞோபயோஸுரபத: ஸு₂மோபோ₄ ைப₄ரவஸோ₂ஸன: |
நரஜகோ₃ம மஹோைஸநயஸஹஸைரரப₃ஹுப₄ரவரத : || 7||
ஆயோநதம சணட₃கோ த₃ரஷடவோ ததைஸநயமதப₄ஷணம |
ஜயோஸவைந: பரயோமோஸ த₄ரணக₃க₃நோநதரம || 8||
தத: ஸமோஹோ மஹோநோத₃மதவ கரதவோநநரப |
க₄ணடோஸவோநன தோநநோதோ₃னமப₃கோ ோசோபப₃ரமஹயத || 9||
த₄நரஜயோஸமஹக₄ணடோநோம நோதோ₃பரதத₃ஙமகோ₂ |
நநோைத₃ரப₄ஷைண: கோல ஜக₃ோய வஸதோரதோநநோ || 10||
தம நநோத₃மபஸ₂ரதய ைத₃தயைஸநையஸ₂சதரத₃ஸ₂ம |
ோத₃வ ஸமஹஸததோ₂ கோல ஸோரோைஷ: பரவோரதோ: || 11||
ஏதஸமநநநதோர ப₄ப வநோஸோ₂ய ஸுரத₃வஷோம |
ப₄வோயோமரஸமஹோநோமதவரயப₃லோநவதோ: || 12||
ப₃ரஹோமஸ₂க₃ஹவஷணநோம தோத₂நத₃ரஸய ச ஸ₂கதய: |
ஸ₂ரோரப₄ோயோ வநஷகரமய தத₃ரைபஸ₂சணட₃கோம யய: || 13||
யஸய ோத₃வஸய யத₃ரபம யதோ₂ ப₄ஷணவோஹனம |
தத₃வோத₃வ ஹ தசச₂கதரஸுரோநோயோத₃த₄மோயௌயௌ || 14||
ஹமஸயகதவமோநோக₃ோர ஸோகஸூதரகமணட₃ல: |
ஆயோதோ ப₃ரஹமண: ஸ₂கதரப₃ரஹமோணதயப₄த₄யோத || 15||
மோோஹஸ₂வர வரஷோரடோ₄ தரஸூ₂லவரதோ₄ரண |
மஹோஹவலயோ பரோபதோ சநத₃ரோரகோ₂வப₄ஷணோ || 16||
ௌகௌமோர ஸ₂கதஹஸதோ ச மயரவரவோஹநோ |
ோயோத₃த₄மப₄யோயௌயௌ ைத₃தயோனமப₃கோ க₃ஹரபண || 17||
தைத₂வ ைவஷணவ ஸ₂கதரக₃ரோடோ₃பர ஸமஸத₂தோ |
ஸ₂ஙக₂சகரக₃தோ₃ஸோ₂ரஙக₃க₂ட₃க₃ஹஸதோப₄யபோயௌயௌ || 18||
யஜஞவோரோஹமதலம ரபம யோ ப₃ப₄ரோதோ ஹோர: |
ஸ₂கத: ஸோபயோயௌயௌ ததர வோரோஹம ப₃ப₄ரத தநம || 19||
நோரஸமஹ நரஸமஹஸய ப₃ப₄ரத ஸத₃ரஸ₂ம வப: |
பரோபதோ ததர ஸடோோகபகபதநகதரஸமஹத: || 20||
வஜரஹஸதோ தைத₂ைவநத₃ர க₃ஜரோோஜோபர ஸத₂தோ |
பரோபதோ ஸஹஸரநயநோ யதோ₂ ஸ₂கரஸதைத₂வ ஸோ || 21||
தத: பரவரதஸதோப₄ரஸோ₂ோநோ ோத₃வஸ₂கதப₄: |
ஹநயநதோமஸுரோ: ஸ₂க₄ரம மம பரதயோஹ சணட₃கோம || 22||
தோதோ ோத₃வஸ₂ரரோதத வநஷகரோநதோதப₄ஷணோ |
சணட₃கோ ஸ₂கதரதயக₃ரோ ஸ₂வோஸ₂தநநோத₃ந || 23||
ஸோ சோஹ த₄மரஜடலமஸோ₂நமபரோஜதோ |
த₃த தவம க₃சச₂ ப₄க₃வந போரஸ₂வம ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : || 24||
ப₃ரஹ ஸு₂மப₄ம நஸு₂மப₄ம ச தோ₃நவோவதக₃ரவௌதௌ |
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ோய சோநோய தோ₃நவோஸததர யத₃தோ₄ய ஸமபஸத₂தோ: || 25||
தைரோலோகயமநத₃ோரோ லப₄தோம ோத₃வோ: ஸநத ஹவரப₄ஜ: |
யயம பரயோத போதோலம யத₃ ஜவதமசச₂த₂ || 26||
ப₃லோவோலபோத₃த₂ ோசத₃ப₄வநோதோ யத₃த₄கோஙகண: |
ததோ₃க₃சச₂த தரபயநத மசச₂வோ: பஸ₂ோதன வ: || 27||
யோதோ நயகோதோ ௌதௌ₃தோயன தயோ ோத₃வயோ ஸ₂வ: ஸவயம |
ஸ₂வத₃தத ோலோோக(அ)ஸமமஸதத: ஸோ க₂யோதமோக₃தோ || 28||
ோத(அ)ப ஸ₂ரதவோ வோசோ ோத₃வயோ: ஸ₂ரவோக₂யோதம மஹோஸுரோ: |
அமரஷோபரதோ ஜக₃மரயதர கோதயோயந ஸத₂தோ || 29||
தத: பரத₂மோமவோக₃ோர ஸ₂ரஸ₂கதயரஷடவரஷடப₄: |
வவரஷுரத₃த₄தோமரஷோஸதோம ோத₃வமமரோரய: || 30||
ஸோ ச தோந பரஹதோந போ₃ணோஞச₂லஸ₂கதபரஸ₂வதோ₄ந |
சசோச₂த₃ லலயோத₄மோதத₄நரமகைதரமோஹஷுப₄: || 31||
தஸயோக₃ரதஸததோ₂ கோல ஸூ₂லபோதவதோ₃ரதோந |
க₂டவோஙக₃ோபோத₂தோமஸ₂சோரநகரவத வயசரதததோ₃ || 32||
கமணட₃லஜலோோகபஹதவரயோந ஹௌதௌஜஸ: |
ப₃ரஹமோண சோகோரோசச₂தரநோயன ோயன ஸம தோ₄வத || 33||
மோோஹஸ₂வர தரஸூ₂ோலன ததோ₂ சகோரண ைவஷணவ |
ைத₃தயோஞஜகோ₄ன ௌகௌமோர ததோ₂ ஸ₂கதயோதோகோபநோ || 34||
ஐநத₃ர கலஸ₂போோதன ஸ₂தோஸோ₂ ைத₃தயதோ₃நவோ: |
ோபதரவதோ₃ரதோ: பரத₂வயோம ரத₄ௌரௌக₄பரவரஷண: || 35||
தணட₃பரஹோரவத₄வஸதோ த₃மஷடரோக₃ரகதவகஸ: |
வோரோஹமரதயோ நயபதமஸ₂சகோரண ச வதோ₃ரதோ: || 36||
நைக₂ரவதோ₃ரதோமஸ₂சோநயோந ப₄கயநத மஹோஸுரோந |
நோரஸமஹ சசோரோௌஜௌ நோதோ₃பரணத₃க₃மப₃ரோ || 37||
சணடோ₃டடஹோைஸரஸுரோ: ஸ₂வத₃தயப₄த₃ஷதோ: |
ோபத: பரத₂வயோம பததோமஸதோமஸ₂சகோ₂தோ₃த₂ ஸோ ததோ₃ || 38||
இத மோதரக₃ணம கரத₃த₄ம மரத₃யநதம மஹோஸுரோந |
த₃ரஷடவோப₄யபோையரவவைத₄ரோநஸு₂ரோத₃வோரைஸநகோ : || 39||
பலோயனபரோநத₃ரஷடவோ ைத₃தயோநமோதரக₃ணோரத₃தோந |
ோயோத₃த₄மப₄யோயௌயௌ கரத₃ோதோ₄ ரகதப₃ோஜோ மஹோஸுர: || 40||
ரகதப₃நத₃ரயதோ₃ ப₄ௌமௌ பததயஸய ஸ₂ரரத: |
ஸமதபதத ோமத₃நயோம ததபரமோோணோ மஹோஸுர: || 41||
யயோத₄ ஸ க₃தோ₃போணரநத₃ரஸ₂கதயோ மஹோஸுர: |
ததஸ₂ைசநத₃ர ஸவவஜோரண ரகதப₃ஜமதோட₃யத || 42||
கலோஸ₂நோஹதஸயோஸு₂ ப₃ஹு ஸுஸரோவ ோஸோ₂ணதம |
ஸமததஸத₂ஸதோதோ ோயோதோ₄ஸதத₃ரபோஸததபரோகரமோ: || 43||
யோவநத: பததோஸதஸய ஸ₂ரரோத₃ரகதப₃நத₃வ: |
தோவநத: பரஷோ ஜோதோஸதத₃வரயப₃லவகரமோ: || 44||
ோத சோப யயத₄ஸததர பரஷோ ரகதஸமப₄வோ: |
ஸமம மோதரப₄ரதயக₃ரஸ₂ஸதரபோதோதப₄ஷணம || 45||
பனஸ₂ச வஜரபோோதன கதமஸய ஸ₂ோரோ யதோ₃ |
வவோஹ ரகதம பரஷோஸதோதோ ஜோதோ: ஸஹஸரஸ₂: || 46||
ைவஷணவ ஸமோர ைசனம சகோரணோப₄ஜகோ₄ன ஹ |
க₃த₃யோ தோட₃யோமோஸ ஐநத₃ர தமஸுோரஸ₂வரம || 47||
ைவஷணவசகரப₄நநஸய ரத₄ரஸரோவஸமப₄ைவ: |
ஸஹஸரோஸோ₂ ஜக₃த₃வயோபதம ததபரமோைணரமஹோஸுைர: || 48||
ஸ₂கதயோ ஜகோ₄ன ௌகௌமோர வோரோஹ ச ததோ₂ஸநோ |
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மோோஹஸ₂வர தரஸூ₂ோலன ரகதப₃ஜம மஹோஸுரம || 49||
ஸ சோப க₃த₃யோ ைத₃தய: ஸரவோ ஏவோஹநத பரத₂க |
மோதர: ோகோபஸமோவஷோடோ ரகதப₃ோஜோ மஹோஸுர: || 50||
தஸயோஹதஸய ப₃ஹுதோ₄ ஸ₂கதஸூ₂லோத₃ப₄ரப₄வ |
பபோத ோயோ ைவ ரகௌதௌக₄ஸோதநோஸஞச₂தோஸோ₂(அ)ஸுரோ: || 51||
ைதஸ₂சோஸுரோஸரகஸமப₄ைதரஸுைர: ஸகலம ஜக₃த |
வயோபதமோஸததோதோ ோத₃வோ ப₄யமோஜக₃மரததமம || 52||
தோந வஷணணோந ஸுரோந த₃ரஷடவோ சணட₃கோ பரோஹஸதவரம |
உவோச கோலம சோமணோட₃ வஸதரணம வத₃னம கர || 53||
மசச₂ஸதரபோதஸமப₄தோந ரகதப₃நத₃ந மஹோஸுரோந |
ரகதப₃நோதோ₃: பரதசச₂ தவம வகதோரணோோநன ோவக₃நோ || 54||
ப₄கயநத சர ரோண தத₃தபநநோநமஹோஸுரோந |
ஏவோமஷ கயம ைத₃தய: ோகணரகோதோ க₃மஷயத || 55||
ப₄கயமோணோஸதவயோ ோசோக₃ரோ ந ோசோதபதஸயநத சோபோர |
இதயகதவோ தோம தோதோ ோத₃வ ஸூ₂ோலநோப₄ஜகோ₄ன தம || 56||
மோக₂ன கோல ஜக₃ரோஹ ரகதப₃ஜஸய ோஸோ₂ணதம |
தோதோ(அ)ஸோவோஜகோ₄நோத₂ க₃த₃யோ ததர சணட₃கோம || 57||
ந சோஸயோ ோவத₃நோம சகோர க₃தோ₃போோதோ(அ)லபகோமப |
தஸயோஹதஸய ோத₃ஹோதத ப₃ஹு ஸுஸரோவ ோஸோ₂ணதம || 58||
யதஸததஸதத₃வகதோரண சோமணடோ₃ ஸமபரதசச₂த |
மோக₂ ஸமத₃க₃தோ ோய(அ)ஸயோ ரகதபோதோநமஹோஸுரோ: || 59||
தோமஸ₂சகோ₂தோ₃த₂ சோமணடோ₃ பௌபௌ தஸய ச ோஸோ₂ணதம |
ோத₃வ ஸூ₂ோலன வஜோரண போ₃ைணரஸப₄ரரஷடப₄: || 60||
ஜகோ₄ன ரகதப₃ஜம தம சோமணடோ₃பதோஸோ₂ணதம |
ஸ பபோத மஹபரஷோட₂ ஸ₂ஸதரஸஙக₄ஸமோஹத: || 61||
நரகதஸ₂ச மஹபோல ரகதப₃ோஜோ மஹோஸுர: |
ததஸோத ஹரஷமதலமவோபஸதரத₃ஸோ₂ நரப || 62||
ோதஷோம மோதரக₃ோணோ ஜோோதோ நநரதோஸரஙமோதோ₃த₃த₄த: || 63||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
ரகதப₃ஜவோதோ₄ நோமோஷடோமோ(அ)த₄யோய: || 8||
நவோமோ(அ)த₄யோய:
ௐ ரோோஜோவோச || 1||
வசதரமத₃மோக₂யோதம ப₄க₃வந ப₄வதோ மம |
ோத₃வயோஸ₂சரதமோஹோதமயம ரகதப₃ஜவதோ₄ஸ₂ரதம || 2||
ப₄யஸ₂ோசசசோ₂மயஹம ஸ₂ோரோதம ரகதப₃ோஜ நபோதோத |
சகோர ஸு₂மோபோ₄ யதகரம நஸு₂மப₄ஸ₂சோதோகோபன: || 3||
ரஷரவோச || 4||
சகோர ோகோபமதலம ரகதப₃ோஜ நபோதோத |
ஸு₂மபோ₄ஸுோரோ நஸு₂மப₄ஸ₂ச ஹோதஷவநோயஷு சோஹோவ || 5||
ஹநயமோனம மஹோைஸநயம வோலோகயோமரஷமத₃வஹந |
அப₄யதோ₄வநநஸு₂மோபோ₄(அ)த₂ மக₂யயோஸுரோஸனயோ || 6||
தஸயோக₃ரதஸததோ₂ பரஷோட₂ போரஸ₂வோயோஸ₂ச மஹோஸுரோ: |
ஸமத₃ஷௌடௌஷட₂படோ: கரத₃தோ₄ ஹநதம ோத₃வமபோயய: || 7||
ஆஜகோ₃ம மஹோவரய: ஸு₂மோபோ₄(அ)ப ஸவப₃ைலரவரத: |
நஹநதம சணட₃கோம ோகோபோதகரதவோ யத₃த₄ம த மோதரப₄: || 8||
தோதோ யத₃த₄மதவோஸத₃ோத₃வயோ ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : |
ஸ₂ரவரஷமதோவோக₃ரம ோமக₄ோயோரவ வரஷோதோ: || 9||
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சசோச₂தோ₃ஸதோஞச₂ரோமஸதோப₄யோம சணட₃கோ ஸவஸ₂ோரோதகைர: |
தோட₃யோமோஸ சோஙோக₃ஷு ஸ₂ஸதௌரௌைக₄ரஸுோரஸ₂வௌரௌ || 10||
நஸு₂மோபோ₄ நஸ₂தம க₂ட₃க₃ம சரம சோதோ₃ய ஸுபரப₄ம |
அதோட₃யநமரத₄ந ஸமஹம ோத₃வயோ வோஹனமததமம || 11||
தோட₃ோத வோஹோந ோத₃வ குரபோரணோஸமததமம |
நஸு₂மப₄ஸயோஸு₂ சசோச₂த₃ சரம சோபயஷடசநத₃ரகம || 12||
ச₂நோந சரமண க₂ட₃ோக₃ ச ஸ₂கதம சோகப ோஸோ(அ)ஸுர: |
தோமபயஸய த₃வதோ₄ சகோர சகோரணோப₄மகோ₂க₃தோம || 13||
ோகோபோத₄மோோதோ நஸு₂மோபோ₄(அ)த₂ ஸூ₂லம ஜக₃ரோஹ தோ₃னவ: |
ஆயோதம மஷடபோோதன ோத₃வ தசசோபயசரணயத || 14||
ஆவத₄யோத₂ க₃தோ₃ம ோஸோ(அ)ப சோகப சணட₃கோம பரத |
ஸோப ோத₃வயோஸ தரஸூ₂ோலன ப₄நநோ ப₄ஸமதவமோக₃தோ || 15||
தத: பரஸு₂ஹஸதம தமோயோநதம ைத₃தயபஙக₃வம |
ஆஹதய ோத₃வ போ₃ௌணௌைக₄ரபோதயத ப₄தோல || 16||
தஸமநநபதோத ப₄ௌமௌ நஸு₂மோப₄ ப₄மவகரோம |
ப₄ரோதரயதவ ஸமகரத₃த₄: பரயௌயௌ ஹநதமமப₃கோம || 17||
ஸ ரத₂ஸத₂ஸததோ₂தயசைசரக₃ரஹதபரமோயைத₄: |
ப₄ைஜரஷடோப₄ரதைலரவயோபயோோஸ₂ஷம ப₃ௌபௌ₄ னப₄: || 18||
தமோயோநதம ஸமோோலோகய ோத₃வ ஸ₂ஙக₂மவோத₃யத |
ஜயோஸ₂ப₃த₃ம சோப த₄நஷஸ₂சகோரோதவ த₃:ஸஹம || 19||
பரயோமோஸ ககோபோ₄ நஜக₄ணடோஸவோநன ச |
ஸமஸதைத₃தயைஸநயோநோம ோதோஜோவத₄வதோ₄யநோ || 20||
தத: ஸமோஹோ மஹோநோைத₃ஸதயோஜோதப₄மஹோமைத₃: |
பரயோமோஸ க₃க₃னம கோ₃ம தைத₂வ த₃ோஸோ₂ த₃ஸ₂ || 21||
தத: கோல ஸமதபதய க₃க₃னம கமோமதோட₃யத |
கரோப₄யோம தநநநோோத₃ன பரோகஸவநோஸோத தோரோஹதோ: || 22||
அடடோடடஹோஸமஸ₂வம ஸ₂வத₃த சகோர ஹ |
ைவ: ஸ₂ப₃ைத₃ரஸுரோஸதோரஸு: ஸு₂மப₄: ோகோபம பரம யௌயௌ || 23||
த₃ரோதமமஸதஷட₂ தஷோட₂த வயோஜஹோரோமப₃கோ யதோ₃ |
ததோ₃ ஜோயதயப₄ஹதம ோத₃ைவரோகோஸ₂ஸமஸத₂ைத: || 24||
ஸு₂மோப₄நோக₃தய யோ ஸ₂கதரமகதோ ஜவோலோதப₄ஷணோ |
ஆயோநத வஹநகடோபோ₄ ஸோ நரஸதோ மோஹோலகயோ || 25||
ஸமஹநோோத₃ன ஸு₂மப₄ஸய வயோபதம ோலோகதரயோநதரம |
நரகோ₄தந:ஸவோநோ ோகோ₄ோரோ ஜதவோனவநபோத || 26||
ஸு₂மப₄மகதோஞச₂ரோநோத₃வ ஸு₂மப₄ஸததபரஹதோஞச₂ரோந |
சசோச₂த₃ ஸவஸ₂ைரரக₃ைர: ஸ₂தோஸோ₂(அ)த₂ ஸஹஸரஸ₂: || 27||
தத: ஸோ சணட₃கோ கரத₃தோ₄ ஸூ₂ோலநோப₄ஜகோ₄ன தம |
ஸ ததோ₃ப₄ஹோதோ ப₄ௌமௌ மரசச₂ோதோ நபபோத ஹ || 28||
தோதோ நஸு₂மப₄: ஸமபரோபய ோசதநோமோததகோரமக: |
ஆஜகோ₄ன ஸ₂ைரரோத₃வம கோலம ோகஸரணம ததோ₂ || 29||
பனஸ₂ச கரதவோ போ₃ஹூநோமயதம த₃நோஜஸ₂வர: |
சகரோயோத₄ன த₃தஜஸ₂சோ₂த₃யோமோஸ சணட₃கோம || 30||
தோதோ ப₄க₃வத கரத₃தோ₄ த₃ரகோ₃ த₃ரகோ₃ரதநோஸ₂ந |
சசோச₂த₃ ோத₃வ சகரோண ஸவஸ₂ைர: ஸோயகோமஸ₂ச தோந || 31||
தோதோ நஸு₂மோபோ₄ ோவோக₃ன க₃தோ₃மோதோ₃ய சணட₃கோம |
அப₄யதோ₄வத ைவ ஹநதம ைத₃தயைஸநயஸமோவரத: || 32||
தஸயோபதத ஏவோஸு₂ க₃தோ₃ம சசோச₂த₃ சணட₃கோ |
க₂ட₃ோக₃ன ஸ₂ததோ₄ோரண ஸ ச ஸூ₂லம ஸமோத₃ோத₃ || 33||
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ஸூ₂லஹஸதம ஸமோயோநதம நஸு₂மப₄மமரோரத₃னம |
ஹரத₃ வவயோத₄ ஸூ₂ோலன ோவகோ₃வத₃ோத₄ன சணட₃கோ || 34||
ப₄நநஸய தஸய ஸூ₂ோலந ஹரத₃யோநந:ஸரோதோ(அ)பர: |
மஹோப₃ோலோ மஹோவரயஸதஷோட₂த பரோஷோ வத₃ந || 35||
தஸய நஷகரோமோதோ ோத₃வ பரஹஸய ஸவநவததத: |
ஸ₂ரஸ₂சசோச₂த₃ க₂ட₃ோக₃ன தோதோ(அ)ஸோவபதத₃ப₄வ || 36||
தத: ஸமஹஸ₂சகோ₂ோதோ₃க₃ரத₃மஷடரோகுணணஸ₂ோரோத₄ரோந |
அஸுரோமஸதோமஸததோ₂ கோல ஸ₂வத₃த ததோ₂பரோந || 37||
ௌகௌமோரஸ₂கதநரப₄நநோ: ோகசநோநஸு₂ரமஹோஸுரோ: |
ப₃ரஹமோணமநதரபோதன ோதோோயநோநோய நரோகரதோ: || 38||
மோோஹஸ₂வரதரஸூ₂ோலன ப₄நநோ: ோபதஸததோ₂போர |
வோரோஹதணட₃கோ₄ோதன ோகசசசரணகரதோ ப₄வ || 39||
க₂ணட₃ம க₂ணட₃ம ச சகோரண ைவஷணவயோ தோ₃னவோ: கரதோ: |
வஜோரண ைசநத₃ரஹஸதோக₃ரவமகோதன ததோ₂போர || 40||
ோகசத₃வோநஸு₂ரஸுரோ: ோகசநனஷடோ மஹோஹவோத |
ப₄கதோஸ₂சோபோர கோலஸ₂வத₃தமரகோ₃த₄ைப: || 41||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
நஸு₂மப₄வோதோ₄ நோம நவோமோ(அ)த₄யோய: || 9||
த₃ஸ₂ோமோ(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
நஸு₂மப₄ம நஹதம த₃ரஷடவோ ப₄ரோதரம பரோணஸமமதம |
ஹநயமோனம ப₃லம ைசவ ஸு₂மப₄: கரத₃ோதோ₄(அ)ப₃ரவத₃வச: || 2||
ப₃லோவோலபத₃ஷோட தவம மோ த₃ரோக₃ க₃ரவமோவஹ |
அநயோஸோம ப₃லமோஸ₂ரதய யத₃த₄யோஸ சோதமோநந || 3||
ோத₃வயவோச || 4||
ஏைகவோஹம ஜக₃தயதர த₃வதயோ கோ மமோபரோ |
பஸ₂ையதோ த₃ஷட மயோயவ வஸ₂நதோயோ மத₃வப₄தய: || 5||
தத: ஸமஸதோஸதோ ோத₃வோயோ ப₃ரஹமோணபரமகோ₂ லயம |
தஸயோ ோத₃வயோஸதௌநௌ ஜக₃மோரைகவோஸதததோ₃மப₃கோ || 6||
ோத₃வயவோச || 7||
அஹம வப₄தயோ ப₃ஹுப₄ரஹ ரைபரயதோ₃ஸத₂தோ |
ததஸமஹரதம மையைகவ தஷடோ₂மயோௌஜௌ ஸத₂ோரோ ப₄வ || 8||
ரஷரவோச || 9||
தத: பரவவரோத யத₃த₄ம ோத₃வயோ: ஸு₂மப₄ஸய ோசோப₄ோயோ: |
பஸ₂யதோம ஸரவோத₃வோநோமஸுரோணோம ச தோ₃ரணம || 10||
ஸ₂ரவரைஷ: ஸ₂ைத: ஸ₂ஸதைரஸததோ₂ சோஸதைர: ஸுதோ₃ரைண: |
தோயோரயத₃த₄மப₄த₃ப₄ய: ஸரவோலோகப₄யஙகரம || 11||
த₃வயோநயஸதரோண ஸ₂தோஸோ₂ மமோச யோநயதோ₂மப₃கோ |
ப₃ப₄ஞஜ தோந ைத₃தோயநத₃ரஸததபரதகோ₄தகரதரப₄: || 12||
மகதோந ோதன சோஸதரோண த₃வயோந பரோமஸ₂வர |
ப₃ப₄ஞஜ லலையோவோக₃ரஹுஙகோோரோசசோரணோத₃ப₄: || 13||
தத: ஸ₂ரஸ₂ைதரோத₃வமோசசோ₂த₃யத ோஸோ(அ)ஸுர: |
ஸோப ததகபதோ ோத₃வ த₄நஸ₂சசோச₂த₃ ோசஷுப₄: || 14||
ச₂நோந த₄நஷ ைத₃தோயநத₃ரஸததோ₂ ஸ₂கதமதோ₂த₃ோத₃ |
சசோச₂த₃ ோத₃வ சகோரண தோமபயஸய கோர ஸத₂தோம || 15||
தத: க₂ட₃க₃மபோதோ₃ய ஸ₂தசநத₃ரம ச போ₄நமத |
அப₄யதோ₄ வத தோம ோத₃வம ைத₃தயோநோமத₄ோபஸ₂வர: || 16||
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தஸயோபதத ஏவோஸு₂ க₂ட₃க₃ம சசோச₂த₃ சணட₃கோ |
த₄நரமகைத: ஸ₂ைதரபோ₃ைணஸ₂சரம சோரககரோமலம |
அஸ₂வோமஸ₂ச போதயோமோஸ ரத₂ம ஸோரத₂நோ ஸஹ || 17||
ஹதோஸ₂வ: ஸ ததோ₃ ைத₃தயஸ₂ச₂நனத₄நவோ வஸோரத₂: |
ஜக₃ரோஹ மத₃க₃ரம ோகோ₄ரமமப₃கோநத₄ோநோத₃யத: || 18||
சசோச₂தோ₃பததஸதஸய மத₃க₃ரம நஸ₂ைத: ஸ₂ைர: |
ததோ₂ப ோஸோ(அ)ப₄யதோ₄வததோம மஷடமத₃யமய ோவக₃வோந || 19||
ஸ மஷடம போதயோமோஸ ஹரத₃ோய ைத₃தயபஙக₃வ: |
ோத₃வயோஸதம சோப ஸோ ோத₃வ தோலோநோரஸயதோட₃யத || 20||
தலபரஹோரோப₄ஹோதோ நபபோத மஹதோல |
ஸ ைத₃தயரோஜ: ஸஹஸோ பனோரவ தோதோ₂தத₂த: || 21||
உதபதய ச பரக₃ரஹோயோசைசரோத₃வம க₃க₃னமோஸத₂த: |
ததரோப ஸோ நரோதோ₄ரோ யயோத₄ ோதன சணட₃கோ || 22||
நயத₃த₄ம ோக₂ ததோ₃ ைத₃தயஸ₂சணட₃கோ ச பரஸபரம |
சகரத: பரத₂மம ஸத₃த₄மநவஸமயகோரகம || 23||
தோதோ நயத₃த₄ம ஸுசரம கரதவோ ோதநோமப₃கோ ஸஹ |
உதபோடய ப₄ரோமயோமோஸ சோகப த₄ரணதோல || 24||
ஸ கபோதோ த₄ரணம பரோபய மஷடமத₃யமய ோவக₃வோந |
அப₄யதோ₄வத த₃ஷடோதமோ சணட₃கோநத₄ோநசச₂யோ || 25||
தமோயோநதம தோதோ ோத₃வ ஸரவைத₃தயஜோநஸ₂வரம |
ஜக₃தயோம போதயோமோஸ ப₄ததவோ ஸூ₂ோலன வகஸ || 26||
ஸ க₃தோஸு: பபோோதோரவயோம ோத₃வ ஸூ₂லோக₃ரவகத: |
சோலயந ஸகலோம பரத₂வம ஸோப₃த₄த₃வபோம ஸபரவதோம || 27||
தத: பரஸநனமக₂லம ஹோத தஸமந த₃ரோதமந |
ஜக₃தஸவோஸத₂யமதவோப நரமலம சோப₄வநனப₄: || 28||
உதபோதோமகோ₄: ோஸோலகோ ோய பரோகோ₃ஸமஸோத ஸ₂மம யய: |
ஸரோதோ மோரக₃வோஹநயஸததோ₂ஸமஸததர போதோத || 29||
தோதோ ோத₃வக₃ணோ: ஸரோவ ஹரஷநரப₄ரமோனஸோ: |
ப₃ப₄வரநஹோத தஸமந க₃நத₄ரவோ லலதம ஜக₃: || 30||
அவோத₃யமஸதைத₂வோநோய நநரதஸ₂சோபஸோரோக₃ணோ: |
வவ: பணயோஸததோ₂ வோதோ: ஸுபரோபோ₄(அ)ப₄த₃த₃வோகர: || 31||
ஜஜவலஸ₂சோக₃னய: ஸோ₂நதோ: ஸோ₂நதோ த₃க₃ஜநதஸவநோ: || 32||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர
ோத₃வமோஹோதமோய ஸு₂மப₄வோதோ₄ நோம த₃ஸ₂ோமோ(அ)த₄யோய: || 10||
ஏகோத₃ோஸோ₂(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
ோத₃வயோ ஹோத ததர மஹோஸுோரநத₃ோர
ோஸநத₃ரோ: ஸுரோ வஹநபோரோக₃மோஸதோம |
கோதயோயநம தஷடவரஷடலோபோ₄த₃
வகோஸ₂வகதரோப₃ஜவகோஸ₂தோஸோ₂: || 2||
ோத₃வ பரபநநோரதஹோர பரஸத₃
பரஸத₃ மோதரஜக₃ோதோ(அ)க₂லஸய |
பரஸத₃ வஸ₂ோவஸ₂வர போஹ வஸ₂வம
தவமஸ₂வர ோத₃வ சரோசரஸய || 3||
ஆதோ₄ரப₄தோ ஜக₃தஸதவோமகோ
மஹஸவரோபண யத: ஸத₂தோஸ |
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தோ₃பயோயோத கரதஸனமலஙக₄யவரோய || 4||
தவம ைவஷணவஸ₂கதரநநதவரயோ
வஸ₂வஸய ப₃ஜம பரமோஸ மோயோ |
ஸமோமோஹதம ோத₃வ ஸமஸதோமதத
தவம ைவ பரஸநநோ ப₄வ மகதோஹத: || 5||
வத₃யோ: ஸமஸதோஸதவ ோத₃வ ோப₄தோ₃:
ஸதரய: ஸமஸதோ: ஸகலோ ஜக₃தஸு |
தவையகயோ பரதமமப₃ையதத
கோ ோத ஸதத: ஸதவயபரோபோரோகத: || 6||
ஸரவப₄தோ யதோ₃ ோத₃வ ப₄கதமகதபரதோ₃யந |
தவம ஸததோ ஸததோய கோ வோ ப₄வநத பரோமோகதய: || 7||
ஸரவஸய ப₃த₃த₄ரோபண ஜனஸய ஹரத₃ ஸமஸத₂ோத |
ஸவரகோ₃பவரக₃ோத₃ ோத₃வ நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 8||
கலோகோஷடோ₂த₃ரோபண பரணோமபரதோ₃யந |
வஸ₂வஸோயோபரௌதௌ ஸ₂கோத நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 9||
ஸரவமஙக₃லமோஙக₃லோய ஸ₂ோவ ஸரவோரத₂ஸோத₄ோக |
ஸ₂ரணோய தரயமப₃ோக ௌகௌ₃ர நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 10||
ஸரஷடஸத₂தவநோஸோ₂நோம ஸ₂கதப₄ோத ஸநோதந |
க₃ணோஸ₂ரோய க₃ணமோய நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 11||
ஸ₂ரணோக₃தத₃நோரதபரதரோணபரோயோண |
ஸரவஸயோரதஹோர ோத₃வ நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 12||
ஹமஸயகதவமோனஸோத₂ ப₃ரஹமோணரபதோ₄ரண |
ௌகௌஸோ₂மப₄:கரோக ோத₃வ நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 13||
தரஸூ₂லசநத₃ரோஹத₄ோர மஹோவரஷப₄வோஹந |
மோோஹஸ₂வரஸவரோபண நோரோயண நோமோ(அ)ஸதோத || 14||
மயரகககடவரோத மஹோஸ₂கதத₄ோர(அ)நோக₄ |
ௌகௌமோரரபஸமஸதோ₂ோந நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 15||
ஸ₂ஙக₂சகரக₃தோ₃ஸோ₂ரஙக₃க₃ரஹதபரமோயோத₄ |
பரஸத₃ ைவஷணவரோப நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 16||
க₃ரஹோதோக₃ரமஹோசகோர த₃மஷடோரோத₃த₄ரதவஸுநத₄ோர |
வரோஹரபண ஸ₂ோவ நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 17||
நரஸமஹரோபோணோக₃ோரண ஹநதம ைத₃தயோந கரோதோத₃யோம |
தைரோலோகயதரோணஸஹோத நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 18||
கரடந மஹோவஜோர ஸஹஸரநயோநோஜஜவோல |
வரதரபரோணஹோர ைசநத₃ர நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 19||
ஸ₂வத₃தஸவரோபண ஹதைத₃தயமஹோப₃ோல |
ோகோ₄ரரோப மஹோரோோவ நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 20||
த₃மஷடரோகரோலவத₃ோந ஸ₂ோரோமோலோவப₄ஷோண |
சோமணோட₃ மணட₃மத₂ோந நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 21||
லகம லஜோஜ மஹோவத₃ோய ஸ₂ரத₃ோத₄ பஷட ஸவோத₄ த₄ரோவ |
மஹோரோதர மஹோமோோய நோரோயண நோமோ(அ)ஸத ோத || 22||
ோமோத₄ ஸரஸவத வோர ப₄த போ₃ப₄ரவ தோமஸ |
நயோத தவம பரஸோத₃ோஸ₂ நோரோயண நோமோ(அ)ஸதோத || 23||
ஸரவஸவரோப ஸரோவோஸ₂ ஸரவஸ₂கதஸமநவோத |
ப₄ோயப₄யஸதரோஹ ோநோ ோத₃வ த₃ரோக₃ ோத₃வ நோமோ(அ)ஸத ோத || 24||
ஏததோத வத₃னம ௌஸௌமயம ோலோசனதரயப₄ஷதம |
போத ந: ஸரவப₄ோதப₄ய: கோதயோயந நோமோ(அ)ஸத ோத || 25||
ஜவோலோகரோலமதயக₃ரமோஸ₂ஷோஸுரஸூத₃னம |
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தரஸூ₂லம போத ோநோ ப₄ோதரப₄த₃ரகோல நோமோ(அ)ஸத ோத || 26||
ஹனஸத ைத₃தயோதஜோமஸ ஸவோநநோபரய யோ ஜக₃த |
ஸோ க₄ணடோ போத ோநோ ோத₃வ போோபப₄ோயோ ந: ஸுதோநவ || 27||
அஸுரோஸரக₃வஸோபஙகசரசதஸோத கோரோஜஜவல: |
ஸு₂போ₄ய க₂ட₃ோகோ₃ ப₄வத சணட₃ோக தவோம நதோ வயம || 28||
ோரோகோ₃நோஸ₂ஷோநபஹமஸ தஷடோ
ரஷடோ த கோமோந ஸகலோனப₄ஷடோந |
தவோமோஸ₂ரதோநோம ந வபநனரோணோம
தவோமோஸ₂ரதோ ஹயோஸ₂ரயதோம பரயோநத || 29||
ஏததகரதம யதகத₃னம தவயோத₃ய
த₄ரமத₃வஷோம ோத₃வ மஹோஸுரோணோம |
ரைபரோநைகரப₃ஹுதோ₄தமமரதம
கரதவோமப₃ோக ததபரகோரோத கோநயோ || 30||
வத₃யோஸு ஸோ₂ஸதோரஷு வோவகத₃ோபஷவோத₃ோயஷு வோகோயஷு ச கோ தவத₃நயோ |
மமதவக₃ரோத(அ)தமஹோநத₄கோோர
வப₄ரோமயதோயதத₃தவ வஸ₂வம || 31||
ரகோமஸ யதோரோக₃ரவஷோஸ₂ச நோகோ₃
யதரோரோயோ த₃ஸயப₃லோந யதர |
தோ₃வோனோலோ யதர ததோ₂ப₃த₄மத₄ோய
ததர ஸத₂தோ தவம பரபோஸ வஸ₂வம || 32||
வஸ₂ோவஸ₂வர தவம பரபோஸ வஸ₂வம
வஸ₂வோதமகோ தோ₄ரயஸஹ வஸ₂வம |
வஸ₂ோவஸ₂வநத₃யோ ப₄வத ப₄வநத
வஸ₂வோஸ₂ரயோ ோய தவய ப₄கதனமரோ: || 33||
ோத₃வ பரஸத₃ பரபோலய ோநோ(அ)ரப₄ோதரநதயம யதோ₂ஸுரவதோ₄த₃த₄ைநவ ஸத₃ய: |
போபோந ஸரவஜக₃தோம பரஸ₂மம நயோஸு₂
உதபோதபோகஜநதோமஸ₂ச மோஹோபஸரகோ₃ந || 34||
பரணதோநோம பரஸத₃ தவம ோத₃வ வஸ₂வோரதஹோரண |
தைரோலோகயவோஸநோமட₃ோய ோலோகோநோம வரதோ₃ ப₄வ || 35||
ோத₃வயவோச || 36||
வரதோ₃ஹம ஸுரக₃ணோ வரம யநமனோஸசச₂த₂ |
தம வரணத₄வம பரயசசோ₂ம ஜக₃தோமபகோரகம || 37||
ோத₃வோ ஊச: || 38||
ஸரவோபோ₃தோ₄பரஸ₂மனம தைரோலோகயஸயோக₂ோலஸ₂வர |
ஏவோமவ தவயோ கோரயமஸமத₃ைவரவநோஸ₂னம || 39||
ோத₃வயவோச || 40||
ைவவஸவோத(அ)நதோர பரோபோத அஷடோவமஸ₂தோம யோக₃ |
ஸு₂மோபோ₄ நஸு₂மப₄ஸ₂ைசவோநயோவதபதஸோயோத மஹோஸுௌரௌ || 41||
நநத₃ோகோ₃பக₃ரோஹ ஜோதோ யோஸோ₂தோ₃க₃ரப₄ஸமப₄வோ |
ததஸௌதௌ நோஸ₂யஷயோம வநத₄யோசலநவோஸந || 42||
பனரபயதௌரௌத₃ோரண ரோபண பரத₂வதோல |
அவதரய ஹநஷயோம ைவபரசததோமஸ₂ச தோ₃னவோந || 43||
ப₄கயநதயோஸ₂ச தோநக₃ரோந ைவபரசததோந மஹோஸுரோந |
ரகதோ த₃நதோ ப₄வஷயநத தோ₃ட₃மகஸுோமோபமோ: || 44||
தோதோ மோம ோத₃வதோ: ஸவரோக₃ மரதயோலோோக ச மோனவோ: |
ஸதவநோதோ வயோஹரஷயநத ஸததம ரகதத₃நதகோம || 45||
Page 74 / 94

ப₄யஸ₂ச ஸ₂தவோரஷகயோமநோவரஷடயோமனமப₄ஸ |
மநப₄: ஸமஸமரதோ ப₄ௌமௌ ஸமப₄வஷயோமயோயோநஜோ || 46||
தத: ஸ₂ோதன ோநதரோணோம நரகஷயோமயஹம மநந |
கரதயஷயநத மநஜோ: ஸ₂தோகமத மோம தத: || 47||
தோதோ(அ)ஹமக₂லம ோலோகமோதமோத₃ஹஸமத₃ப₄ைவ: |
ப₄ரஷயோம ஸுரோ: ஸோ₂ைகரோவரஷோட: பரோணதோ₄ரைக: || 48||
ஸோ₂கமப₄ரத வக₂யோதம ததோ₃ யோஸயோமயஹம ப₄வ |
ததைரவ ச வத₄ஷயோம த₃ரக₃மோக₂யம மஹோஸுரம || 49||
த₃ரகோ₃ோத₃வத வக₂யோதம தநோம நோம ப₄வஷயத |
பனஸ₂சோஹம யதோ₃ ப₄மம ரபம கரதவோ ஹமோசோல || 50||
ரகோமஸ ப₄கயஷயோம மநநோம தரோணகோரணோத |
ததோ₃ மோம மனய: ஸரோவ ஸோதோஷயநதயோனமரமரதய: || 51||
ப₄மோோத₃வத வக₂யோதம தநோம நோம ப₄வஷயத |
யதோ₃ரணோக₂யஸதைரோலோகோய மஹோபோ₃தோ₄ம கரஷயத || 52||
ததோ₃ஹம ப₄ரோமரம ரபம கரதவோஸமக₂ோயயஷடபத₃ம |
தைரோலோகயஸய ஹதோரதோ₂ய வத₄ஷயோம மஹோஸுரம || 53||
ப₄ரோமரத ச மோம ோலோகோஸததோ₃ ஸோதோஷயநத ஸரவத: |
இதத₂ம யதோ₃ யதோ₃ போ₃தோ₄ தோ₃னோவோததோ₂ ப₄வஷயத || 54||
ததோ₃ ததோ₃வதரயோஹம கரஷயோமயரஸமகயம || 55||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
நோரோயணஸததரநோைமகோத₃ோஸோ₂(அ)த₄யோய: || 11||
த₃வோத₃ோஸோ₂(அ)த₄யோய:
ௐ ோத₃வயவோச || 1||
ஏப₄: ஸதைவஸ₂ச மோம நதயம ஸோதோஷயோத ய: ஸமோஹத: |
தஸயோஹம ஸகலோம போ₃தோ₄ம ஸ₂மயஷயோமயஸமஸ₂யம || 2||
மத₄ைகடப₄நோஸ₂ம ச மஹஷோஸுரகோ₄தனம |
கரதயஷயநத ோய தத₃வத₃வத₄ம ஸு₂மப₄நஸு₂மப₄ோயோ : || 3||
அஷடமயோம ச சதரத₃ஸ₂யோம நவமயோம ைசகோசதஸ: |
ஸ₂ோரோஷயநத ைசவ ோய ப₄கதயோ மம மோஹோதமயமததமம || 4||
ந ோதஷோம த₃ஷகரதம கஞசத₃த₃ஷகரோதோததோ₂ ந சோபத₃: |
ப₄வஷயத ந தோ₃ரத₃ரயம ந ைசோவஷடவோயோஜனம || 5||
ஸ₂தரப₄ோயோ ந ப₄யம தஸய த₃ஸயோதோ வோ ந ரோஜத: |
ந ஸ₂ஸதரோனலோதோௌயௌகோ₄த கதோ₃சத ஸமப₄வஷயத || 6||
தஸமோநமைமதநமோஹோதமயம பட₂தவயம ஸமோஹைத: |
ஸ₂ோரோதவயம ச ஸதோ₃ ப₄கதயோ பரம ஸவஸதயயநம மஹத || 7||
உபஸரகோ₃னோஸ₂ஷோமஸத மஹோமோரஸமத₃ப₄வோந |
ததோ₂ தரவத₄மதபோதம மோஹோதமயம ஸ₂மோயநமம || 8||
யதைரததபட₂யோத ஸமயஙநதயமோயதோந மம |
ஸதோ₃ ந தத₃வோமோகயோம ஸோமநத₄யம ததர ோம ஸத₂தம || 9||
ப₃லபரதோ₃ோந பஜோயோமக₃நகோரோய மோஹோதஸோவ |
ஸரவம மைமதநமோஹோதமயம உசசோரயம ஸ₂ரோவயோமவ ச || 10||
ஜோனதோஜோனதோ வோப ப₃லபஜோம யதோ₂ கரதோம |
பரதகஷயோமயஹம பரதயோ வஹநோஹோமம ததோ₂கரதம || 11||
ஸ₂ரதகோோல மஹோபஜோ கரயோத யோ ச வோரஷக |
தஸயோம மைமதநமோஹோதமயம ஸ₂ரதவோ ப₄கதஸமநவத: || 12||
ஸரவோபோ₃தோ₄வநரமகோதோ த₄நதோ₄நயஸமநவத: |
மநஷோயோ மதபரஸோோத₃ந ப₄வஷயத ந ஸமஸ₂ய: || 13||
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ஸ₂ரதவோ மைமதநமோஹோதமயம ததோ₂ ோசோதபததய: ஸு₂போ₄: |
பரோகரமம ச யத₃ோத₄ஷு ஜோயோத நரப₄ய: பமோந || 14||
ரபவ: ஸமகயம யோநத கலயோணம ோசோபபத₃யோத |
நநத₃ோத ச கலம பமஸோம மோஹோதமயம மம ஸ₂ரணவதோம || 15||
ஸோ₂நதகரமண ஸரவதர ததோ₂ த₃:ஸவபனத₃ரஸ₂ோந |
க₃ரஹபடோ₃ஸு ோசோக₃ரோஸு மோஹோதமயம ஸ₂ரணயோநமம || 16||
உபஸரகோ₃: ஸ₂மம யோநத க₃ரஹபடோ₃ஸ₂ச தோ₃ரணோ: |
த₃:ஸவபனம ச நரப₄ரத₃ரஷடம ஸுஸவபனமபஜோயோத || 17||
போ₃லக₃ரஹோப₄ப₄தோநோம போ₃லோநோம ஸோ₂நதகோரகம |
ஸமகோ₄தோப₄ோத₃ ச நரணோம ைமதரகரணமததமம || 18||
த₃ரவரததோநோமோஸ₂ஷோணோம ப₃லஹோநகரம பரம |
ரோகோப₄தபஸோ₂சோநோம பட₂நோோத₃வ நோஸ₂னம || 19||
ஸரவம மைமதநமோஹோதமயம மம ஸநநத₄கோரகம |
பஸு₂பஷபோரக₄யத₄ைபஸ₂ச க₃நத₄த₃ைபஸதோதோ₂ததைம: || 20||
வபரோணோம ோபோ₄ஜைநரோஹோைம: போரோகணையரஹரநஸ₂ம |
அநையஸ₂ச வவைத₄ரோபோ₄ைக₃: பரதோ₃ைநரவதஸோரண யோ || 21||
பரதரோம கரயோத ஸோஸமந ஸகரத₃சசரோத ஸ₂ரோத |
ஸ₂ரதம ஹரத போபோந ததோ₂ோரோக₃யம பரயசச₂த || 22||
ரகோம கோரோத ப₄ோதப₄ோயோ ஜநமநோம கரதனம மம |
யத₃ோத₄ஷு சரதம யநோம த₃ஷடைத₃தயநப₃ரஹணம || 23||
தஸமஞச₂ரோத ைவரகரதம ப₄யம பமஸோம ந ஜோயோத |
யஷமோப₄: ஸததோயோ யோஸ₂ச யோஸ₂ச ப₃ரஹமரஷப₄: கரதோ: || 24||
ப₃ரஹமணோ ச கரதோஸதோஸத பரயசச₂நத ஸு₂போ₄ம மதம |
அரணோய பரோநதோர வோப தோ₃வோக₃நபரவோரத: || 25||
த₃ஸயப₄ரவோ வரத: ஸூ₂நோய க₃ரஹோதோ வோப ஸ₂தரப₄: |
ஸமஹவயோக₄ரோநயோோதோ வோ வோந வோ வனஹஸதப₄: || 26||
ரோஜஞோ கரத₃ோத₄ன சோஜஞபோதோ வத₄ோயோ ப₃நத₄க₃ோதோ(அ)ப வோ |
ஆக₄ரணோதோ வோ வோோதன ஸத₂த: ோபோோத மஹோரணோவ || 27||
பததஸு சோப ஸ₂ஸதோரஷு ஸமக₃ரோோம ப₄ரஸ₂தோ₃ரோண |
ஸரவோபோ₃தோ₄ஸு ோகோ₄ரோஸு ோவத₃நோப₄யரத₃ோதோ(அ)ப வோ || 28||
ஸமரந மைமதசசரதம நோரோ மசோயத ஸஙகடோத |
மம பரபோ₄வோதஸமஹோத₃யோ த₃ஸயோவோ ைவரணஸததோ₂ || 29||
த₃ரோோத₃வ பலோயநோத ஸமரதஸ₂சரதம மம || 30||
ரஷரவோச || 31||
இதயகதவோ ஸோ ப₄க₃வத சணட₃கோ சணட₃வகரமோ || 32||
பஸ₂யதோம ஸரவோத₃வோநோம ததைரவோநதரத₄யத |
ோத(அ)ப ோத₃வோ நரோதஙகோ: ஸவோத₄கோரோநயதோ₂ பரோ || 33||
யஜஞபோ₄க₃ப₄ஜ: ஸரோவ சகரரவநஹதோரய: |
ைத₃தயோஸ₂ச ோத₃வயோ நஹோத ஸு₂மோப₄ ோத₃வரௌபௌ யத₄ || 34||
ஜக₃த₃வத₄வமஸோக தஸமந மோஹோக₃ோர(அ)தலவகரோம |
நஸு₂மோப₄ ச மஹோவரோய ோஸ₂ஷோ: போதோலமோயய: || 35||
ஏவம ப₄க₃வத ோத₃வ ஸோ நதயோப பன: பன: |
ஸமப₄ய கரோத ப₄ப ஜக₃த: பரபோலனம || 36||
தையதநோமோஹயோத வஸ₂வம ைஸவ வஸ₂வம பரஸூயோத |
ஸோ யோசதோ ச வஜஞோனம தஷடோ ரத₃த₄ம பரயசச₂த || 37||
வயோபதம தையததஸகலம ப₃ரஹமோணட₃ம மநோஜஸ₂வர |
மஹோோத₃வயோ மஹோகோல மஹோமோரஸவரபயோ || 38||
ைஸவ கோோல மஹோமோர ைஸவ ஸரஷடரப₄வதயஜோ |
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ஸத₂தம கோரோத ப₄தோநோம ைஸவ கோோல ஸநோதந || 39||
ப₄வகோோல நரணோம ைஸவ லகமரவரத₃த₄பரதோ₃ க₃ரோஹ |
ைஸவோபோ₄ோவ ததோ₂லகமரவநோஸோ₂ோயோபஜோயோத || 40||
ஸததோ ஸமபஜதோ பஷைபரக₃நத₄த₄போத₃ப₄ஸததோ₂ |
த₃தோ₃த வததம பதரோமஸ₂ச மதம த₄ரோம க₃தம ஸு₂போ₄ம || 41||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
ப₄க₃வத வோகயம த₃வோத₃ோஸோ₂(அ)த₄யோய: || 12||
தரோயோத₃ோஸோ₂(அ)த₄யோய:
ௐ ரஷரவோச || 1||
ஏததோத கத₂தம ப₄ப ோத₃வமோஹோதமயமததமம |
ஏவமபரபோ₄வோ ஸோ ோத₃வ யோயத₃ம தோ₄ரயோத ஜக₃த || 2||
வத₃யோ தைத₂வ கரயோத ப₄க₃வத₃வஷணமோயயோ |
தயோ தவோமஷ ைவஸ₂யஸ₂ச தைத₂வோநோய வோவகன: || 3||
ோமோஹயநோத ோமோஹதோஸ₂ைசவ ோமோஹோமஷயநத சோபோர |
தோமைபஹ மஹோரோஜ ஸ₂ரணம பரோமஸ₂வரம || 4||
ஆரோத₄தோ ைஸவ நரணோம ோபோ₄க₃ஸவரகோ₃பவரக₃தோ₃ || 5||
மோரகணோட₃ய உவோச || 6||
இத தஸய வச: ஸ₂ரதவோ ஸுரத₂: ஸ நரோத₄ப: || 7||
பரணபதய மஹோபோ₄க₃ம தமரஷம ஸமஸ₂தவரதம |
நரவணோணோ(அ)தமமதோவன ரோஜயோபஹரோணன ச || 8||
ஜகோ₃ம ஸத₃யஸதபோஸ ஸ ச ைவஸ₂ோயோ மஹோமோந |
ஸமத₃ரஸ₂நோரத₂மமபோ₃யோ நத₃பலநமோஸத₂த: || 9||
ஸ ச ைவஸ₂யஸதபஸோதோப ோத₃வஸூகதம பரம ஜபந |
ௌதௌ தஸமந பலோந ோத₃வயோ: கரதவோ மரதம மஹமயம || 10||
அரஹணோம சகரதஸதஸயோ: பஷபத₄போக₃நதரபைண: |
நரோஹோௌரௌ யதோதமோௌநௌ தநமனஸௌகௌ ஸமோஹௌதௌ || 11||
த₃த₃தஸௌதௌ ப₃லம ைசவ நஜகோ₃தரோஸரக₃கதம |
ஏவம ஸமோரோத₄யோதோஸதரப₄ரவரைஷரயதோதமோநோ: || 12||
பரதஷடோ ஜக₃த₃தோ₄தர பரதயகம பரோஹ சணட₃கோ || 13||
ோத₃வயவோச || 14||
யதபரோரத₂யோத தவயோ ப₄ப தவயோ ச கலநநத₃ன |
மததஸததபரோபயதோம ஸரவம பரதஷடோ த₃தோ₃மோத || 15||
மோரகணோட₃ய உவோச || 16||
தோதோ வவோர நரோபோ ரோஜயமவப₄ரமஸ₂யநயஜநமந |
அதைரவ ச நஜம ரோஜயம ஹதஸ₂தரப₃லம ப₃லோத || 17||
ோஸோ(அ)ப ைவஸ₂யஸதோதோ ஜஞோனம வவோர நரவணணமோனஸ: |
மோமதயஹமத பரோஜஞ: ஸஙக₃வசயதகோரகம || 18||
ோத₃வயவோச || 19||
ஸவலைபரோஹோப₄ரநரபோத ஸவம ரோஜயம பரோபஸயோத ப₄வோந || 20||
ஹதவோ ரபநஸக₂லதம தவ ததர ப₄வஷயத || 21||
மரதஸ₂ச ப₄ய: ஸமபரோபய ஜநம ோத₃வோத₃வவஸவத: || 22||
ஸோவரணோகோ மநரநோம ப₄வோநப₄வ ப₄வஷயத || 23||
ைவஸ₂யவரய தவயோ யஸ₂ச வோரோ(அ)ஸமதோதோ(அ)ப₄வோஞச₂த: || 24||
தம பரயசசோ₂ம ஸமஸத₃த₄ைய தவ ஜஞோனம ப₄வஷயத || 25||
மோரகணோட₃ய உவோச || 26||
இத த₃ததவோ தோயோரோத₃வ யதோ₂ப₄லஷதம வரம |
ப₃ப₄வோநதரஹதோ ஸத₃ோயோ ப₄கதயோ தோப₄யோமப₄ஷடதோ || 27||
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ஏவம ோத₃வயோ வரம லப₃த₄வோ ஸுரத₂: கதரயரஷப₄: |
ஸூரயோஜஜநம ஸமோஸோத₃ய ஸோவரணரப₄வதோ மந: || 28||
இத த₃ததவோ தோயோரோத₃வ யதோ₂ப₄லஷதம வரம |
ப₃ப₄வோநதரஹதோ ஸத₃ோயோ ப₄கதயோ தோப₄யோமப₄ஷடதோ ||
ஏவம ோத₃வயோ வரம லப₃த₄வோ ஸுரத₂: கதரயரஷப₄: |
ஸூரயோஜஜநம ஸமோஸோத₃ய ஸோவரணரப₄வதோ மந: || கலம ௐ ||
|| ஸவஸத மோரகணோட₃யபரோோண ஸோவரணோக மநவநதோர ோத₃வமோஹோதமோய
ஸுரத₂ைவஸ₂யோயோரவரபரதோ₃னம நோம தரோயோத₃ோஸோ₂(அ)த₄யோய: || 13||
|| ஸபதஸ₂தோத₃வமோஹோதமயம ஸமோபதம ||
|| ௐ தத ஸத ௐ ||
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அத ₂ அபரோத ₄கமோபணஸோதோதரம

ௐ அபரோத₄ஸ₂தம கரதவோ ஜக₃த₃மோப₃த ோசோசசோரத |
யோம க₃தம ஸமவோபோநோத ந தோம ப₃ரஹமோத₃ய: ஸுரோ: || 1||
ஸோபரோோதோ₄(அ)ஸம ஸ₂ரணம பரோபதஸதவோம ஜக₃த₃மப₃ோக |
இதோ₃நமநகமபோயோ(அ)ஹம யோத₂சச₂ஸ ததோ₂ கர || 2||
அஜஞோநோத₃வஸமரோதரப₄ரோநதயோ யநநயநமத₄கம கரதம |
ததஸரவம கமயதோம ோத₃வ பரஸத₃ பரோமஸ₂வர || 3||
கோோமஸ₂வர ஜக₃நமோத: ஸசசதோ₃னநத₃வக₃ரோஹ |
க₃ரஹோணோரசோமமோம பரதயோ பரஸத₃ பரோமஸ₂வர || 4||
ஸரவரபமய ோத₃வ ஸரவம ோத₃வமயம ஜக₃த |
அோதோ(அ)ஹம வஸ₂வரபோம தவோம நமோம பரோமஸ₂வரம || 5||
யத₃கரம பரப₄ரஷடம மோதரோஹனஞச யத₃ப₄ோவத |
பரணம ப₄வத தத ஸரவம தவதபரஸோதோ₃நமோஹஸ₂வர || 6||
யத₃தர போோட₂ ஜக₃த₃மப₃ோக மயோ
வஸரக₃ப₃நத₃வகரஹநமரதம |
தத₃ஸத ஸமபரணதமம பரஸோத₃த:
ஸஙகலபஸத₃த₄ஸ₂ச ஸைத₃வ ஜோயதோம || 7||
யநமோதரோப₃நத₃ப₃நத₃த₃வதயபத₃பத₃த₃வநத₃வவரணோத₃ஹனம
ப₄கதயோப₄கதயோநபரவம பரஸப₄கரதவஸோ₂த வயகதமவயகதமமப₃ |
ோமோஹோத₃ஜஞோனோதோ வோ பட₂தமபட₂தம ஸோமபரதம ோத ஸதோவ(அ)ஸமந
தத ஸரவம ஸோஙக₃மோஸதோம ப₄க₃வத வரோத₃ தவதபரஸோதோ₃த பரஸத₃ || 8||
பரஸத₃ ப₄க₃வதயமப₃ பரஸத₃ ப₄கதவதஸோல |
பரஸோத₃ம கர ோம ோத₃வ த₃ரோக₃ ோத₃வ நோமோ(அ)ஸத ோத || 9||
|| இத அபரோத₄கமோபணஸோதோதரம ஸமோபதம ||
அத ₂ ோத ₃வஸூகதம
ௐ அஹம ரத₃ோரப₄ரவஸுப₄ஸ₂சரோமயஹமோத₃தையரத வஸ₂வோத₃ைவ: |
அஹம மதரோவரோணோபோ₄ ப₃ப₄ரமயஹமநத₃ரோக₃ந அஹமஸ₂வோநோபோ₄ || 1||
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அஹம ோஸோமமோஹனஸம ப₃ப₄ரமயஹம
தவஷடோரமத பஷணம ப₄க₃ம |
அஹம த₃தோ₄ம த₃ரவணம ஹவஷமோத
ஸுபரோவோய யஜமோநோய ஸுநவோத || 2||
அஹம ரோஷடர ஸஙக₃மந வஸூநோம
சகதஷ பரத₂மோ யஜஞயோநோம |
தோம போ₄ ோத₃வோ வயத₃த₄: பரதரோ
ப₄ரஸதோ₂தரோம ப₄ரயோோவஸ₂யநதம || 3||
மயோ ோஸோ அநநமதத ோயோ வபஸ₂யத
ய: பரோணத ய ஈம ஸ₂ரோணோதயகதம |
அமநதோவோ மோம த உபகயநத
ஸ₂ரத₄ ஸ₂ரத ஸ₂ரத₃த₄வம ோத வதோ₃ம || 4||
அஹோமவ ஸவயமத₃ம வதோ₃ம ஜுஷடம
ோத₃ோவப₄ரத மோநோஷப₄: |
யம கோமோய தம தமக₃ரம கரோணோம
தம ப₃ரஹமோணம தமரஷம தம ஸுோமதோ₄ம || 5||
அஹம ரத₃ரோய த₄நரோ தோநோம
ப₃ரஹமத₃வோஷ ஸ₂ரோவ ஹநதவோ உ |
அஹம ஜநோய ஸமத₃ம கரோணோமயஹம
த₃யோவோபரத₂வ ஆ வோவஸ₂ || 6||
அஹம ஸுோவ பதரமஸய மரத₄ந
மம ோயோநரபஸவநத: ஸமத₃ோர |
தோதோ வ தஷோட₂ ப₄வநோந வஸ₂ோவோதோமம த₃யோம வரஷமோணோப ஸபரஸோ₂ம || 7||
அஹோமவ வோத இவ பர வோமயோரப₄மோணோ ப₄வநோந வஸ₂வோ |
போரோ த₃வோ பர ஏநோ பரத₂வையதோவத மஹநோ ஸம ப₃ப₄வ || 8||
|| இத ரக₃ோவோதோ₃கதம ோத₃வஸூகதம ஸமோபதம ||
|| ௐ தத ஸத ௐ ||
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நவத₃ரகோ₃ஸோதோதரம
க₃ோணஸ₂: |
ஹரத₃ரோப₄மʼ சதரவோத₃ ஹோரத₃ரவஸனமʼ வப₄ம |
போஸோ₂மʼ கஸ₂த₄ரமʼ ைத₃வமʼ ோமோத₃கமʼ த₃நதோமவ
||
ோத₃வ ைஸ₂லபதர |
வநோத₃ வோஞச₂தலோபோ₄ய
சநத₃ரோரத₄கரʼ தோஸ₂க₂ரோமʼ|
வரʼ ஷோரடோ₄மʼ ஸூ₂லத₄ரோமʼ ைஸ₂லபதர
யஸ₂ஸவநமʼ ||
ோத₃வ ப₃ரஹமசோரண |
த₃தோ₄நோ கரபத₃மோப₄யோமகமோலோ கமணட₃ல |
ோத₃வ பரஸத₃த மய ப₃ரஹமசோரணயநததமோ ||
ோத₃வ சநத₃ரக₄ணோடத |
பணட₃ஜபரவரோரடோ₄ சநத₃ோகோபோஸதரைகரயதோ |
பரஸோத₃மʼ தநோத மஹயமʼ சநத₃ரக₄ணோடத வஸ₂ரதோ ||
ோத₃வ கஷமோமʼ டோ₃ |
ஸுரோஸமபரணகலஸ₂மʼ ரத₄ரோபலதோமவ ச |
த₃தோ₄நோ ஹஸதபத₃மோப₄யோமʼ கஷமோணடோ₃ ஸு₂ப₄தோ₃ஸத ோம ||
ோத₃வஸகநத₃மோதோ |
ஸமʼ ஹோஸனக₃தோ நதயமʼ பத₃மோஸ₂ரதகரத₃வயோ |
ஸு₂ப₄தோ₃ஸத ஸதோ₃ ோத₃வ ஸகநத₃மோதோ யஸ₂ஸவந ||
ோத₃வகோதயோயண |
சநத₃ரஹோோஸோஜஜவலகரோ ஸோ₂ரத₃லவரவோஹநோ |
கோதயோயந ஸு₂ப₄மʼ த₃த₃யோோத₃வ தோ₃னவகோ₄தந ||
ோத₃வகோலரோதர |
ஏகோவண ஜபோகரணபர நக₃நோ க₂ரோஸத₂தோ |
லமோபோ₃ஷட₂ கரணகோகரண ைதலோப₄யகதஸ₂ரரண ||
வோமபோோதோ₃லலஸலோலோஹலதோகணடகப₄ஷணோ |
வரத₄னமரத₄வஜோ கரʼ ஷணோ கோலரோதரரப₄யஙகர ||
ோத₃வமஹோௌகௌ₃ர |
ஸ₂ோவோத வரʼ ோஷ ஸமோரடோ₄ ஸ₂ோவதோமப₃ரத₄ரோ ஸு₂ச: |
மஹோௌகௌ₃ர ஸு₂ப₄மʼ த₃த₃யோநமஹோோத₃வபரோமோத₃தோ₃ ||
ோத₃வஸத₃த₄தோ₃தர |
ஸத₃த₄க₃நத₄ரவயகோத₃ையரஸுைரரமைரரப |
ோஸவயமோநோ ஸதோ₃ ப₄யோத ஸத₃த₄தோ₃ ஸத₃த₄தோ₃யந ||
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ச

ஸ லலதோ ஸஹஸர நோம ஸோதோதரம

|| நயோஸ: ||
அஸய ஸலலதோ ஸஹஸர நோம ஸோதோதரமோலோ மநதரஸய |
வஸ₂னயோத₃ வோக₃ ோத₃வதோ ரஷய: |
அநஷடப ச₂நத₃: |
ஸலலதோபரோமஸ₂வர ோத₃வதோ |
ஸமத₃வோக₃ ப₄வ கோடத ப₃ஜம |
மத₄ய கோடத ஸ₂கத: |
ஸ₂கத கோடத கலகம |
ஸலலதோ மஹோதரபர ஸுநத₃ர- பரஸோத₃ ஸத₃த₄ த₃வோரோ
சநதத ப₂லோவோபதயரோத₂ ஜோப வநோயோக₃: |
|| த₄யோநம ||
ஸநத₃ரோரண வக₃ரஹோம தரநயனோம மோணகய ௌமௌல ஸப₂ரத
தோரோ நோயக ோஸ₂க₂ரோம ஸமத மக₂ மோபந வோகோரஹோம |
போணப₄யோமலபரண ரதன சஷகம ரகோதோதபலம ப₃ப₄ரதம
ௌஸௌமயோம ரதன க₄டஸத₂ ரகதசரணோம த₄யோோயத பரோமமப₃கோம ||
அரணோம கரணோ தரஙக₃தோகம
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த₄ரத போஸோ₂ஙகஸ₂ பஷப போ₃ணசோபோம |
அணமோத₃ப₄ ரோவரதோம மயைக₂ரஹமதோயவ வபோ₄வோய ப₄வோனம ||
த₄யோோயத பத₃மோஸனஸதோ₂ம வகஸத வத₃னோம பத₃ம பதரோயதோகம
ோஹமோபோ₄ம பதவஸதரோம கரகலத லஸத₃ோத₄ம பத₃மோம வரோஙக₃ம |
ஸரவோலஙகோர யகதோம ஸதத மப₄யதோ₃ம ப₄கத நமரோம ப₄வோனம
ஸவத₃யோம ஸோ₂நத மரதம ஸகல ஸுரனதோம ஸரவ ஸமபத பரதோ₃தரம ||
ஸகஙகம வோலப நோமலக சமப₃ கஸதரகோம
ஸமநத₃ ஹஸோதகணோம ஸஸ₂ர சோப போஸோ₂ஙகஸோ₂ம |
அோஸ₂ஷஜந ோமோஹனம அரண மோலய ப₄ஷோமப₃ரோம
ஜபோ கஸும போ₄ஸுரோம ஜப வௌதௌ₄ ஸமோர த₃மப₃கோம ||
|| அத₂ ஸ லலதோ ஸஹஸர நோம ஸோதோதரம ||
ௐ ஸமோதோ ஸமஹோரோஜஞ ஸமத- ஸமஹோஸோநஸ₂வர |
சத₃க₃ன- கணட₃- ஸமப₄தோ ோத₃வகோரய- ஸமத₃யதோ || 1||
உத₃யத₃போ₄ன- ஸஹஸரோபோ₄ சதரபோ₃ஹு- ஸமநவதோ |
ரோக₃ஸவரப- போஸோ₂ட₄யோ கோரோதோ₄கோரோஙகோஸோ₂ஜஜவலோ || 2||
மோனோரோபகு- ோகோத₃ணடோ₃ பஞசதனதர- ஸோயகோ |
நஜோரண- பரபோ₄பர- மஜஜத₃ப₃ரஹமோணட₃- மணட₃லோ || 3||
சமபகோோஸோ₂க- பனனோக₃- ௌஸௌக₃நத₄க- லஸதகசோ |
கரவநத₃மண- ஸ₂ோரண- கனதோகோடர- மணட₃தோ || 4||
அஷடமசநத₃ர- வப₄ரோஜ- த₃லகஸத₂ல- ோஸோ₂ப₄தோ |
மக₂சநத₃ர- களஙகோப₄- மரக₃நோப₄- வோஸ₂ஷகோ || 5||
வத₃னஸமர- மோஙக₃லய- க₃ரஹோதோரண- சலலகோ |
வகதரலகம- பரவோஹ- சலனமனோப₄- ோலோசனோ || 6||
நவசமபக- பஷபோப₄- நோஸோத₃ணட₃- வரோஜதோ |
தோரோகோநத- தரஸகோர- நோஸோப₄ரண- போ₄ஸுரோ || 7||
கத₃மப₃ மஞஜர- கலபத- கரணபர- மோனோஹரோ |
தோடஙக- யக₃ல- ப₄த- தபோனோட₃ப- மணட₃லோ || 8||
பத₃மரோக₃- ஸ₂லோத₃ரஸ₂- பரபோ₄வ- கோபோலப₄: |
நவவத₃ரம- ப₃மப₃ஸ- நயககோர- ரத₃னசச₂தோ₃ || 9|| (த₃ஸ₂னசச₂தோ₃)
ஸு₂த₃த₄- வத₃யோஙகரோகோர- த₃வஜபஙகத- த₃வோயோஜஜவலோ |
கரபர- வடகோோமோத₃- ஸமோகரஷ- த₃க₃நதரோ || 10||
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நஜ- ஸலலோப- மோத₄ரய- வநரப₄ரதஸத- கசச₂ப | (நஜ- ஸமலோப)
மநத₃ஸமத- பரபோ₄பர- மஜஜதகோோமஸ₂- மோனஸோ || 11||
அனோகலத- ஸோத₃ரஸ₂ய- சப₃கஸ- வரோஜதோ | (சப₃கஸ)
கோோமஸ₂- ப₃த₃த₄- மோஙக₃லய- ஸூதர- ோஸோ₂ப₄த- கநத₄ரோ || 12||
கனகோஙக₃த₃- ோகயர- கமனய- ப₄ஜோனவதோ |
ரதன க₃ைரோவய- சநதோக- ோலோல- மகதோ- ப₂லோனவதோ || 13||
கோோமஸ₂வர- போரம ரதன- மண- பரதபண- ஸதன |
நோப₄யோலவோல- ோரோமோல- லதோ- ப₂ல- கசத₃வய || 14||
லகயோரோம- லதோ தோ₄ரதோ- ஸமனோனய- மத₄யமோ |
ஸதனபோ₄ர- த₃லனமத₄ய- படடப₃நத₄- வலதரயோ || 15||
அரணோரண- ௌகௌஸுமப₄- வஸதர- போ₄ஸவத- கடதட |
ரதன- கஙகணகோ- ரமய- ரஸ₂னோ- தோ₃ம- ப₄ஷதோ || 16||
கோோமஸ₂- ஜஞோத- ௌஸௌபோ₄க₃ய- மோரத₃ோவோர- த₃வயோநவதோ |
மோணகய- மகடோகோர- ஜோன த₃வய- வரோஜதோ || 17||
இநத₃ரோகோ₃ப- பரகபத- ஸமர தணோப₄- ஜஙக₄கோ |
க₃ட₄ க₃லபோ₂ கரம பரஷட₂- ஜயஷண- பரபதோ₃னவதோ || 18||
நக₂- த₃த₄த- ஸஞச₂நந- நமஜஜன- தோமோக₃ணோ |
பத₃ த₃வய- பரபோ₄ ஜோல- பரோகரத- ஸோரோரஹோ || 19||
ஸஞஜோந- மணமஞஜர- மணட₃த- ஸ- பதோ₃மப₃ஜோ | (ஸ₂ஞஜோந)
மரோல- மநத₃க₃மனோ மஹோலோவணய- ோஸ₂வத₄: || 20||
ஸரவோரணோ(அ)னவத₃யோஙக₃ ஸரவோ ப₄ரண- ப₄ஷதோ |
ஸ₂வ- கோோமஸ₂வரோஙகஸதோ₂ ஸ₂வோ ஸவோத₄ன- வலலபோ₄ || 21||
ஸுோமர- மத₄ய- ஸ₂ரஙக₃ஸதோ₂ ஸமநநக₃ர- நோயகோ |
சநதோமண- க₃ரஹோநதஸதோ₂ பஞச- ப₃ரஹமோஸன- ஸத₂தோ || 22||
மஹோபத₃மோடவ- ஸமஸதோ₂ கத₃மப₃ வன- வோஸன |
ஸுதோ₄ஸோக₃ர- மத₄யஸதோ₂ கோமோக கோமதோ₃யன || 23||
ோத₃வரஷ- க₃ண- ஸஙகோ₄த- ஸதயமோநோதம- ைவப₄வோ |
ப₄ணடோ₃ஸுர- வோதோ₄த₃யகத- ஸ₂கதோஸனோ- ஸமநவதோ || 24||
ஸமபதகர- ஸமோரட₄- ஸநத₄ர- வரஜ- ோஸவதோ |
அஸ₂வோரடோ₄த₄ஷட₂தோஸ₂வ- ோகோட- ோகோடப₄ரோவரதோ || 25||
சகரரோஜ- ரதோ₂ரட₄- ஸரவோயத₄- பரஷகரதோ |
ோக₃யசகர- ரதோ₂ரட₄- மநதரண- பரோஸவதோ || 26||
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கரசகர- ரதோ₂ரட₄- த₃ணட₃நோதோ₂- பரஸகரதோ |
ஜவோலோ- மோலனகோகபத- வஹன பரோகோர- மத₄யகோ₃ || 27||
ப₄ணட₃ைஸனய- வோதோ₄த₃யகத- ஸ₂கத- வகரம- ஹரஷதோ |
நதயோ- பரோகரமோோடோப- நரகண- ஸமதஸுகோ || 28||
ப₄ணட₃பதர- வோதோ₄த₃யகத- போ₃லோ- வகரம- நநத₃தோ |
மநதரணயமபோ₃- வரசத- வஷஙக₃- வத₄- ோதோஷதோ || 29||
வஸு₂கர- பரோணஹரண- வோரோஹ- வரய- நநத₃தோ |
கோோமஸ₂வர- மகோ₂ோலோக- கலபத- ஸக₃ோணஸ₂வரோ || 30||
மஹோக₃ோணஸ₂- நரப₄னன- வக₄ன யநதர- பரஹரஷதோ |
ப₄ணடோ₃ஸுோரநத₃ர- நரமகத- ஸ₂ஸதர- பரதயஸதர- வரஷண || 31||
கரோஙக₃ல- நோகோ₂தபநந- நோரோயண- த₃ஸோ₂கரத: |
மஹோ- போஸு₂பதோஸதரோக₃ன- நரத₃க₃தோ₄ஸுர- ைஸனகோ || 32||
கோோமஸ₂வரோஸதர- நரத₃க₃த₄- ஸப₄ணடோ₃ஸுர- ஸூ₂னயகோ |
ப₃ரஹோமோோபநத₃ர- மோஹநத₃ரோத₃- ோத₃வ- ஸமஸதத- ைவப₄வோ || 33||
ஹர- ோநதரோக₃ன- ஸமத₃க₃த₄- கோம- ஸஞஜவௌநௌஷத₄: |
ஸமத₃வோக₃ப₄வ- கைடக- ஸவரப- மக₂- பஙகஜோ || 34||
கணடோ₂த₄:- கட- பரயநத- மத₄யகட- ஸவரபண |
ஸ₂கத- கைடகதோபனன- கடயோதோ₄போ₄க₃- தோ₄ரண || 35||
மல- மநதரோதமகோ மல கடதரய- கோலப₃ரோ |
கலோமரைதக- ரஸகோ கலஸமோகத- போலன || 36||
கலோஙக₃னோ கலோநதஸதோ₂ ௌகௌலன கலோயோக₃ன |
அகலோ ஸமயோநதஸதோ₂ ஸமயோசோர- ததபரோ || 37||
மலோதோ₄ைரக- நலயோ ப₃ரஹம க₃ரநத₂- வோப₄த₃ன |
மண- பரோநத ரத₃தோ வஷண க₃ரநத₂- வோப₄த₃ன || 38||
ஆஜஞோ- சகரோநதரோலஸதோ₂ ரத₃ர க₃ரநத₂- வோப₄த₃ன |
ஸஹஸரோரோமப₃ ஜோரடோ₄ ஸுதோ₄- ஸோரோப₄வரஷண || 39||
தட₃லலதோ- ஸமரச: ஷடசகோரோபர- ஸமஸத₂தோ |
மஹோஸ₂கத: கணட₃லன ப₃ஸதநத- தனயஸ || 40||
ப₄வோன போ₄வனோ க₃மயோ ப₄வோரணய- கடோ₂ரகோ |
ப₄த₃ரபரயோ ப₄த₃ரமரதர ப₄கத- ௌஸௌபோ₄க₃யதோ₃யன || 41||
ப₄கதபரயோ ப₄கதக₃மயோ ப₄கதவஸ₂யோ ப₄யோபஹோ |
ஸோ₂மப₄வ ஸோ₂ரதோ₃ரோத₄யோ ஸ₂ரவோண ஸ₂ரமதோ₃யன || 42||
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ஸோ₂ஙகர ஸகர ஸோத₄வ ஸ₂ரசசநத₃ர- நபோ₄னனோ |
ஸோ₂ோதோத₃ர ஸோ₂நதமத நரோதோ₄ரோ நரஞஜனோ || 43||
நரோலபோ நரமலோ நதயோ நரோகோரோ நரோகலோ |
நரக₃ணோ நஷகலோ ஸோ₂நதோ நஷகோமோ நரபபளவோ || 44||
நதயமகதோ நரவகோரோ நஷபரபஞசோ நரோஸ₂ரயோ |
நதயஸு₂த₃தோ₄ நதயப₃த₃தோ₄ நரவத₃யோ நரநதரோ || 45||
நஷகோரணோ நஷகளஙகோ நரபோத₄ர நரஸ₂வரோ |
நரோகோ₃ ரோக₃ மத₂ன நரமதோ₃ மத₃நோஸ₂ன || 46||
நஸ₂சநதோ நரஹமகோரோ நரோமோஹோ ோமோஹநோஸ₂ன |
நரமமோ மமதோஹநதர நஷபோபோ போபநோஸ₂ன || 47||
நஷகோரோதோ₄ கோரோத₄ ஸ₂மன நரோலோபோ₄ ோலோப₄ நோஸ₂ன |
ந:ஸமஸ₂யோ ஸமஸ₂யக₄ன நரப₄வோ ப₄வநோஸ₂ன || 48|| (நஸஸமஸ₂யோ)
நரவகலபோ நரோபோ₃தோ₄ நரோப₄தோ₃ ோப₄த₃நோஸ₂ன |
நரநோஸோ₂ மரதயமத₂ன நஷகரயோ நஷபரக₃ரஹோ || 49||
நஸதலோ நலசகரோ நரபோயோ நரதயயோ |
த₃ரலபோ₄ த₃ரக₃மோ த₃ரகோ₃ த₃:க₂ஹநதர ஸுக₂பரதோ₃ || 50||
த₃ஷடத₃ரோ த₃ரோசோர- ஸ₂மன ோதோ₃ஷவரஜதோ |
ஸரவஜஞோ ஸோநத₃ர கரணோ ஸமோனோநோத₄க- வரஜதோ || 51||
ஸரவஸ₂கதமய ஸரவ- மஙக₃லோ ஸத₃க₃தபரதோ₃ |
ஸரோவஸ₂வர ஸரவமய ஸரவமநதர- ஸவரபண || 52||
ஸரவ- யநதரோதமகோ ஸரவ- தநதரரபோ மோநோநமன |
மோோஹஸ₂வர மஹோோத₃வ மஹோலகமர மரட₃பரயோ || 53||
மஹோரபோ மஹோபஜயோ மஹோபோதக- நோஸ₂ன |
மஹோமோயோ மஹோஸததவோ மஹோஸ₂கதர மஹோரத: || 54||
மஹோோபோ₄கோ₃ மைஹஸ₂வரயோ மஹோவரயோ மஹோப₃லோ |
மஹோப₃த₃த₄ர மஹோஸத₃த₄ர மஹோ ோயோோக₃ஸ₂வோரஸ₂வர || 55||
மஹோதநதரோ மஹோமநதரோ மஹோயநதரோ மஹோஸனோ |
மஹோயோக₃- கரமோரோத₄யோ மஹோைப₄ரவ- பஜதோ || 56||
மோஹஸ₂வர- மஹோகலப- மஹோதோணட₃வ- ஸோகண |
மஹோகோோமஸ₂- மஹஷ மஹோதரபர- ஸுநத₃ர || 57||
சத:ஷஷடயபசோரோட₄யோ சத:ஷஷடகலோமய |
மஹோசத:- ஷஷடோகோட- ோயோக₃ன- க₃ணோஸவதோ || 58||
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மநவத₃யோ சநத₃ரவத₃யோ சநத₃ரமணட₃ல- மத₄யகோ₃ |
சோரரபோ சோரஹோஸோ சோரசநத₃ர- கலோத₄ரோ || 59||
சரோசர- ஜக₃நநோதோ₂ சகரரோஜ- நோகதநோ |
போரவத பத₃மநயனோ பத₃மரோக₃- ஸமபரபோ₄ || 60||
பஞச- போரதோஸனோஸனோ பஞசப₃ரஹம- ஸவரபண |
சநமய பரமோநநதோ₃ வஜஞோன- க₄ன ரபண || 61||
த₄யோந- த₄யோதர- த₄ோயய ரபோ த₄ரமோத₄ரம- வவரஜதோ |
வஸ₂வரபோ ஜோக₃ரண ஸவபநத ைதஜஸோதமகோ || 62||
ஸுபதோ பரோஜஞோதமகோ தரயோ ஸரவோவஸதோ₂- வவரஜதோ |
ஸரஷடகரதர ப₃ரஹமரபோ ோகோ₃பதர ோகோ₃வநத₃ரபண || 63||
ஸமஹோரண ரத₃ரரபோ தோரோதோ₄ன- கரஸ₂வர |
ஸதோ₃ஸ₂வோ(அ)நக₃ரஹதோ₃ பஞசகரதய- பரோயணோ || 64||
போ₄நமணட₃ல- மத₄யஸதோ₂ ைப₄ரவ ப₄க₃மோலன |
பத₃மோஸநோ ப₄க₃வத பத₃மநோப₄- ஸோஹோத₃ர || 65||
உநோமஷ- நமோஷோதபனன- வபனன- ப₄வ நோவல |
ஸஹஸர- ஸ₂ரஷ வத₃னோ ஸஹஸரோக ஸஹஸரபோத || 66||
ஆப₃ரஹம- கட- ஜனன வரணோஸ₂ரம- வதோ₄யன |
நஜோஜஞோரப- நக₃மோ பணயோபணய- ப₂லபரதோ₃ || 67||
ஸ₂ரத- ஸமநத- ஸநத₃ர- கரத- போதோ₃ப₃ஜ- த₄லகோ |
ஸகலோக₃ம- ஸநோதோ₃ஹ- ஸு₂கத- ஸமபட- ௌமௌகதகோ || 68||
பரஷோரத₂ பரதோ₃ பரணோ ோபோ₄க₃ன ப₄வோநஸ₂வர |
அமப₃கோ(அ)நோத₃- நத₄நோ ஹரப₃ரஹோமநத₃ர- ோஸவதோ || 69||
நோரோயண நோத₃ரபோ நோமரப- வவரஜதோ |
ஹரமகோர ஹரமத ஹரத₃யோ ோஹோயோபோோத₃ய- வரஜதோ || 70||
ரோஜரோஜோரசதோ ரோஜஞ ரமயோ ரோஜவோலோசனோ |
ரஞஜந ரமண ரஸயோ ரணதகஙகண- ோமக₂லோ || 71||
ரமோ ரோோகநத₃வத₃னோ ரதரபோ ரதபரயோ |
ரகோகர ரோகஸக₄ன ரோமோ ரமண லமபடோ || 72||
கோமயோ கோமகலோரபோ கத₃மப₃- கஸும- பரயோ |
கலயோண ஜக₃தகநதோ₃ கரணோ- ரஸ- ஸோக₃ரோ || 73||
கலோவத கலோலோபோ கோநதோ கோத₃மப₃ர பரயோ |
வரதோ₃ வோம நயனோ வோரண- மத₃- வஹவலோ || 74||
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வஸ₂வோத₄கோ ோவத₃ோவத₃யோ வநத₄யோசல- நவோஸன |
வதோ₄தர ோவத₃ஜனன வஷணமோயோ வலோஸன || 75||
ோகதரஸவரபோ ோகதோரஸ₂ ோகதர- ோகதரஜஞ- போலன |
கயவரத₃த₄- வநரமகதோ ோகதரபோல- ஸமரசதோ || 76||
வஜயோ வமலோ வநத₃யோ வநதோ₃ர- ஜந- வதஸலோ |
வோக₃வோத₃ன வோமோகஸ₂ வஹனமணட₃ல- வோஸன || 77||
ப₄கதமத- கலப லதகோ பஸு₂போஸ₂- வோமோசன |
ஸமஹரதோோஸ₂ஷ- போஷணடோ₃ ஸதோ₃சோர- பரவரதகோ || 78|| (போக₂ணடோ₃)
தோபதரயோக₃ன- ஸநதபத- ஸமோஹலோத₃ன- சநத₃ரகோ |
தரண தோபஸோரோத₄யோ தந மத₄யோ தோமோ(அ)பஹோ || 79||
சதஸததபத₃- லகயோரதோ₂ சோத₃கரஸ- ரபண |
ஸவோதமோனநத₃- லவப₄த- ப₃ரஹமோத₃யோனநத₃- ஸநதத: || 80||
பரோ பரதயகசதரபோ பஸ₂யநத பரோத₃வதோ |
மத₄யமோ ைவக₂ரரபோ ப₄கத- மோனஸ- ஹமஸகோ || 81||
கோோமஸ₂வர- பரோண நோட₃ கரதஜஞோ கோமபஜதோ |
ஸ₂ரஙகோ₃ர- ரஸ- ஸமபரணோ ஜயோ ஜோலநத₄ர- ஸத₂தோ || 82||
ஓட₃யோணபட₂- நலயோ ப₃நத₃- மணட₃ல வோஸன |
ரோஹோயோக₃- கரமோரோத₄யோ ரஹஸத ரபண- தரபதோ || 83||
ஸத₃ய:பரஸோத₃ன வஸ₂வ- ஸோகண ஸோகவரஜதோ |
ஷட₃ஙக₃ோத₃வதோ- யகதோ ஷோட₃க₃ணய- பரபரதோ || 84||
நதயகளனனோ நரபமோ நரவோண- ஸுக₂- தோ₃யன |
நதயோ- ோஷோட₃ஸ₂கோ- ரபோ ஸகணடோ₂ரத₄- ஸ₂ரரண || 85||
பரபோ₄வத பரபோ₄ரபோ பரஸத₃தோ₄ பரோமஸ₂வர |
மலபரகரதர அவயகதோ வயகதோவயகத- ஸவரபண || 86||
வயோபன வவதோ₄கோரோ வத₃யோவத₃யோ- ஸவரபண |
மஹோகோோமஸ₂- நயன- கமதோ₃ஹலோத₃- ௌகௌமத₃ || 87||
ப₄கத- ஹோரத₃- தோமோோப₄த₃- போ₄நமத₃போ₄ந- ஸநதத: |
ஸ₂வத₃த ஸ₂வோரோத₄யோ ஸ₂வமரத: ஸ₂வஙகர || 88||
ஸ₂வபரயோ ஸ₂வபரோ ஸ₂ஷோடஷடோ ஸ₂ஷடபஜதோ |
அபரோமயோ ஸவபரகோஸோ₂ மோநோவோசோமோகோ₃சரோ || 89||
சசச₂கதஸ₂ ோசதனோரபோ ஜட₃ஸ₂கதர ஜடோ₃தமகோ |
கோ₃யதர வயோஹரத: ஸநத₄யோ த₃வஜப₃ரநத₃- நோஷவதோ || 90||
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தததவோஸனோ தததவமய பஞச- ோகோஸோ₂நதர- ஸத₂தோ |
ந:ஸம- மஹமோ நதய- ௌயௌவநோ மத₃ஸோ₂லன || 91|| (நஸஸம)
மத₃க₄ரணத- ரகதோக மத₃போடல- க₃ணட₃ப₄: |
சநத₃ன- த₃ரவ- த₃க₃தோ₄ஙக₃ சோமோபய- கஸும- பரயோ || 92||
கஸ₂லோ ோகோமலோகோரோ கரகலலோ கோலஸ₂வர |
கலகணடோ₃லயோ ௌகௌல- மோரக₃- ததபர- ோஸவதோ || 93||
கமோர- க₃ணநோதோ₂மபோ₃ தஷட: பஷடர மதர த₄ரத: |
ஸோ₂நத: ஸவஸதமத கோநதர நநத₃ந வக₄ன நோஸ₂ந || 94||
ோதோஜோவத தரநயனோ ோலோலோக- கோமரபண |
மோலன ஹமஸன மோதோ மலயோசல- வோஸன || 95||
ஸுமக₂ நலன ஸுப₄ர: ோஸோ₂ப₄னோ ஸுரநோயகோ |
கோலகணட₂ கோநதமத ோகோப₄ண ஸூகமரபண || 96||
வஜோரஸ₂வர வோமோத₃வ வோயோ(அ)வஸதோ₂- வவரஜதோ |
ஸத₃ோத₄ஸ₂வர ஸத₃த₄வத₃யோ ஸத₃த₄மோதோ யஸ₂ஸவன || 97||
வஸு₂த₃த₄சகர- நலயோ(அ)(அ)ரகதவரணோ தரோலோசனோ |
க₂டவோஙகோ₃த₃- பரஹரணோ வத₃ைநக- ஸமநவதோ || 98||
போயஸோனன பரயோ தவகஸதோ₂ பஸு₂ோலோக- ப₄யஙகர |
அமரதோத₃- மஹோஸ₂கத- ஸமவரதோ டோ₃கனஸ₂வர || 99||
அநோஹதோப₃ஜ- நலயோ ஸ₂யோமோபோ₄ வத₃ன த₃வயோ |
த₃மஷடோரோஜஜவலோ(அ)க- மோலோத₃- த₄ரோ ரத₄ர ஸமஸத₂தோ || 100||
கோலரோதரயோத₃- ஸ₂கதௌயௌக₄- வரதோ ஸனக₃ௌதௌ₄ த₃னபரயோ |
மஹோவோரநத₃ர- வரதோ₃ ரோகணயமபோ₃- ஸவரபண || 101||
மணபரோப₃ஜ- நலயோ வத₃ன தரய- ஸமயதோ |
வஜரோத₃கோயோதோ₄ோபதோ டோ₃மரயோத₃ப₄ரோவரதோ || 102||
ரகதவரணோ மோமஸ நஷடோ₂ க₃டோ₃னன- பரத- மோனஸோ |
ஸமஸதப₄கத- ஸுக₂தோ₃ லோகணயமபோ ₃- ஸவரபண || 103||
ஸவோத₄ஷடோ₂னோமப₃ஜ- க₃தோ சதரவகதர- மோனோஹரோ |
ஸூ₂லோத₃யோயத₄- ஸமபனனோ பதவரணோ(அ)தக₃ரவதோ || 104||
ோமோதோ₃நஷடோ₂ மத₄பரதோ ப₃நத₄னயோத₃- ஸமனவதோ |
த₃த₄யனனோஸகத- ஹரத₃யோ கோகன- ரப- தோ₄ரண || 105||
மலோதோ₄ரோமப₃ஜோரடோ₄ பஞச- வகதரோ(அ)ஸத₂- ஸமஸத₂தோ |
அஙகஸோ₂த₃- பரஹரணோ வரதோ₃த₃- நோஷவதோ || 106||
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மத₃ௌகௌ₃த₃னோஸகத- சததோ ஸோகனயமபோ₃- ஸவரபண |
ஆஜஞோ- சகரோப₃ஜ- நலயோ ஸு₂கல வரணோ ஷடோ₃னனோ || 107||
மஜஜோஸமஸதோ₂ ஹமஸவத- மக₂ய- ஸ₂கத- ஸமனவதோ |
ஹரத₃ரோனைனக- ரஸகோ ஹோகன- ரப- தோ₄ரண || 108||
ஸஹஸரத₃ல- பத₃மஸதோ₂ ஸரவ- வரோணோப- ோஸோ₂ப₄தோ |
ஸரவோயத₄த₄ரோ ஸு₂கல- ஸமஸத₂தோ ஸரவோதோமக₂ || 109||
ஸரௌவௌத₃ன- பரதசததோ யோகனயமபோ₃- ஸவரபண |
ஸவோஹோ ஸவதோ₄(அ)மதர ோமதோ₄ ஸ₂ரத: ஸமரதர அநததமோ || 110||
பணயகரத: பணயலப₄யோ பணயஸ₂ரவண- கரதனோ |
போலோமஜோரசதோ ப₃நத₄- ோமோசன ப₃நத₄ரோலகோ || 111|| (ோமோசன)
ப₃ரப₃ரோலகோ வமரஸ₂ரபண வத₃யோ வயதோ₃த₃- ஜக₃தபரஸூ: |
ஸரவவயோத₄- பரஸ₂மன ஸரவமரதய- நவோரண || 112||
அக₃ரக₃ணயோ(அ)சநதயரபோ கலகலமஷ- நோஸ₂ ன |
கோதயோயன கோலஹநதர கமலோக- நோஷவதோ || 113||
தோமப₃ல- பரத- மக₂ தோ₃ட₃ம- கஸும- பரபோ₄ |
மரகோ₃க ோமோஹன மக₂யோ மரடோ₃ன மதரரபண || 114||
நதய தரபதோ ப₄கத நத₄ர நயநதர நக₂ோலஸ₂வர |
ைமதரயோத₃- வோஸனோ லப₄யோ மஹோபரலய- ஸோகண || 115||
பரோ ஸ₂கத: பரோ நஷடோ₂ பரஜஞோன க₄ன- ரபண |
மோத₄வபோனோ லஸோ மததோ மோதரகோ- வரண- ரபண || 116||
மஹோைகலோஸ- நலயோ மரணோல- மரத₃- ோதோ₃ரலதோ |
மஹனயோ த₃யோமரதத மஹோஸோமரோஜய- ஸோ₂லன || 117||
ஆதமவத₃யோ மஹோவத₃யோ ஸவத₃யோ கோமோஸவதோ |
ஸ- ோஷோட₃ஸோ₂கர- வத₃யோ தரகடோ கோமோகோடகோ || 118||
கடோக- கஙகர- ப₄த- கமலோ- ோகோட- ோஸவதோ |
ஸ₂ர:ஸத₂தோ சநத₃ர நபோ₄ போ₄லஸோத₂நத₃ர- த₄ன:பரபோ₄ || 119||
ஹரத₃யஸதோ₂ ரவபரக₂யோ தரோகோணோநதர- த₃பகோ |
தோ₃கோயண ைத₃தயஹநதர த₃கயஜஞ- வநோஸ₂ன || 120||
த₃ரோநோதோ₃லத- த₃ரகோ₄க த₃ர- ஹோோஸோஜஜவலந- மக₂ |
க₃ரமரதர க₃ணநத₄ர ோகோ₃மோதோ க₃ஹஜநமப₄: || 121||
ோத₃ோவஸ₂ த₃ணட₃ நதஸதோ₂ த₃ஹரோகோஸ₂- ரபண |
பரதபனமக₂ய- ரோகோநத- தத₂- மணட₃ல- பஜதோ || 122||
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கலோதமகோ கலோ நோதோ₂ கோவயோலோப- வோநோத₃ன | (வோமோத₃ன)
ஸசோமர- ரமோ- வோண- ஸவய- த₃கண- ோஸவதோ || 123||
ஆத₃ஸ₂கதர அோமயோ(அ)(அ)தமோ பரமோ போவனோகரத: |
அோநகோகோட- ப₃ரஹமோணட₃- ஜனன த₃வய வக₃ரஹோ || 124||
கலமகோர ோகவலோ க₃ஹயோ ைகவலய- பத₃தோ₃யன |
தரபரோ தரஜக₃த₃வநத₃யோ தரமரதஸ தரத₃ோஸ₂ஸ₂வர || 125||
தரயகர த₃வய- க₃நதோ₄ட₄யோ ஸநத₃ர- தலகோஞசதோ |
உமோ ைஸ₂ோலநத₃ர தனயோ ௌகௌ₃ர க₃நத₄ரவ- ோஸவதோ || 126||
வஸ₂வ க₃ரபோ₄ ஸவரண க₃ரபோ₄ வரதோ₃ வோக₃த₄ஸ₂வர |
த₄யோன க₃மயோ(அ)பரசோச₂த₃யோ ஜஞோனதோ₃ ஜஞோன வக₃ரஹோ || 127||
ஸரவோவதோ₃நத- ஸமோவத₃யோ ஸதயோநநத₃- ஸவரபண |
ோலோபோமத₃ரோரசதோ லலோ- கலபத- ப₃ரஹமோணட₃- மணட₃லோ || 128||
அத₃ரஸ₂யோ த₃ரஸ₂ய ரஹதோ வஜஞோதர ோவத₃யவரஜதோ |
ோயோக₃ன ோயோக₃தோ₃ ோயோக₃யோ ோயோகோ₃னநதோ₃ யக₃நத₄ரோ || 129||
இசசோ₂ஸ₂கத- ஜஞோனஸ₂கத- கரயோஸ₂கத- ஸவரபண |
ஸரவோதோ₄ரோ ஸுபரதஷடோ₂ ஸத₃ஸத₃ரப- தோ₄ரண || 130||
அஷடமரதர அஜோைஜ தர ோலோக யோதரோ- வதோ₄யன | (அஜோோஜதர)
ஏகோகன ப₄மரபோ நரத₃ைவதோ த₃ைவதவரஜதோ || 131||
அனனதோ₃ வஸுதோ₃ வரத₃தோ₄ ப₃ரஹமோதைமகய- ஸவரபண |
ப₃ரஹத ப₃ரோஹமண ப₃ரோஹம ப₃ரஹமோனநதோ₃ ப₃லபரயோ || 132||
போ₄ஷோ ரபோ ப₃ரஹதோஸநோ போ₄வோபோ₄வ- வவரஜதோ |
ஸுகோ₂ரோத₄யோ ஸு₂ப₄கர ோஸோ₂ப₄னோ ஸுலபோ₄ க₃த: || 133||
ரோஜ- ரோோஜஸ₂வர ரோஜய- தோ₃யன ரோஜய- வலலபோ₄ |
ரோஜதகரபோ ரோஜபட₂- நோவஸ₂த- நஜோஸ₂ரதோ || 134||
ரோஜயலகம: ோகோஸ₂நோதோ₂ சதரஙக₃- ப₃ோலஸ₂வர |
ஸோமரோஜய- தோ₃யன ஸதயஸநதோ₄ ஸோக₃ரோமக₂லோ || 135||
த₃கதோ ைத₃தயஸ₂மன ஸரவோலோக- வஸ₂ஙகர |
ஸரவோரத₂தோ₃தர ஸோவதர ஸசசதோ₃னநத₃- ரபண || 136||
ோத₃ஸ₂- கோலோபரசச₂னனோ ஸரவகோ₃ ஸரவோமோஹன |
ஸரஸவத ஸோ₂ஸதரமய க₃ஹோமபோ₃ க₃ஹயரபண || 137||
ஸரோவோபோத₄- வனரமகதோ ஸதோ₃ஸ₂வ- பதவரதோ |
ஸமபரதோ₃ோயஸ₂வர ஸோத₄வ க₃ரமணட₃ல- ரபண || 138||
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கோலோததரணோ ப₄கோ₃ரோத₄யோ மோயோ மத₄மத மஹ |
க₃ணோமபோ₃ க₃ஹய கோரோத₄யோ ோகோமளோஙக₃ க₃ரபரயோ || 139||
ஸவதநதரோ ஸரவ தநதோரஸ₂ த₃கணோமரத- ரபண |
ஸநகோத₃- ஸமோரோத₄யோ ஸ₂வஜஞோன- பரதோ₃யன || 140||
சதகலோ(அ)(அ)னநத₃- கலகோ போரமரபோ பரயஙகர |
நோமபோரோயண- பரதோ நநத₃ வத₃யோ நோடஸ₂வர || 141||
மத₂யோ- ஜக₃த₃த₄ஷடோ₂னோ மகததோ₃ மகதரபண |
லோஸய பரயோ லயகர லஜஜோ ரமபோ₄த₃வநத₃தோ || 142||
ப₄வதோ₃வ- ஸுதோ₄வரஷட: போபோரணய- த₃வோனலோ |
ௌதௌ₃ரபோ₄க₃ய- தலவோதலோ ஜரோத₄வோநத- ரவபரபோ₄ || 143||
போ₄க₃யோப₃த₄- சநத₃ரகோ ப₄கத- சததோகக- க₄னோக₄னோ |
ோரோக₃பரவத- த₃மோபோ₄லர மரதயதோ₃ர- கடோ₂ரகோ || 144||
மோஹஸ₂வர மஹோகோல மஹோக₃ரோஸோ மஹோஸ₂னோ |
அபரணோ சணட₃கோ சணட₃மணடோ₃ஸுர- நஷூத₃ன || 145||
கரோகரோதமகோ ஸரவ- ோலோோகஸ₂ வஸ₂வதோ₄ரண |
தரவரக₃தோ₃தர ஸுப₄கோ₃ தரயமப₃கோ தரக₃ணோதமகோ || 146||
ஸவரகோ₃பவரக₃தோ₃ ஸு₂த₃தோ₄ ஜபோபஷப- நபோ₄கரத: |
ஓோஜோவத த₃யதத₄ரோ யஜஞரபோ பரயவரதோ || 147||
த₃ரோரோத₄யோ த₃ரோத₄ரஷோ போடல- கஸும- பரயோ |
மஹத ோமரநலயோ மநதோ₃ர- கஸும- பரயோ || 148||
வரோரோத₄யோ வரோட₃ரபோ வரஜோ வஸ₂வோதோமக₂ |
பரதயக₃ரபோ பரோகோஸோ₂ பரோணதோ₃ பரோணரபண || 149||
மோரதோணட₃- ைப₄ரவோரோத₄யோ மநதரணநயஸத- ரோஜயத₄: | (மோரதணட₃)
தரபோரஸ₂ ஜயதோஸனோ நஸதைரக₃ணயோ பரோபரோ || 150||
ஸதய- ஜஞோனோனநத₃- ரபோ ஸோமரஸய- பரோயணோ |
கபரத₃ன கலோமோலோ கோமத₄க கோமரபண || 151||
கலோநத₄: கோவயகலோ ரஸஜஞோ ரஸோஸ₂வத₄: |
பஷடோ பரோதனோ பஜயோ பஷகரோ பஷகோரகணோ || 152||
பரமஜோயோத: பரமதோ₄ம பரமோண: பரோதபரோ |
போஸ₂ஹஸதோ போஸ₂ஹநதர பரமநதர- வோப₄த₃ந || 153||
மரதோ(அ)மரதோ(அ)நதயதரபதோ மன மோநஸ- ஹமஸகோ |
ஸதயவரதோ ஸதயரபோ ஸரவோநதரயோமன ஸத || 154||
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ப₃ரஹமோண ப₃ரஹமஜனன ப₃ஹுரபோ ப₃தோ₄ரசதோ |
பரஸவதர பரசணடோ₃(அ)(அ)ஜஞோ பரதஷடோ₂ பரகடோகரத: || 155||
பரோோணஸ₂வர பரோணதோ₃தர பஞசோஸ₂தபட₂- ரபண |
வஸ₂ரஙக₂லோ வவகதஸதோ₂ வரமோதோ வயதபரஸூ: || 156||
மகநதோ₃ மகதநலயோ மலவக₃ரஹ- ரபண |
போ₄வஜஞோ ப₄வோரோக₃க₄ன ப₄வசகர- பரவரதன || 157||
ச₂நத₃:ஸோரோ ஸோ₂ஸதரஸோரோ மநதரஸோரோ தோலோத₃ர |
உதோ₃ரகரதர உத₃தோ₃மைவப₄வோ வரணரபண || 158||
ஜனம மரதய- ஜரோதபத- ஜன வஸ₂ரோநத- தோ₃யன |
ஸரோவோபநஷ- த₃த₃- க₄ஷடோ ஸோ₂நதயதத- கலோதமகோ || 159||
க₃மப₄ரோ க₃க₃னோநதஸதோ₂ க₃ரவதோ கோ₃னோலோலபோ |
கலபனோ- ரஹதோ கோஷடோ₂(அ)கோநதோ கோநதோரத₄- வக₃ரஹோ || 160||
கோரயகோரண- நரமகதோ கோமோகல- தரஙக₃தோ |
கநதகனக தோ- டஙகோ லலோ- வக₃ரஹ- தோ₄ரண || 161||
அஜோ கய வநரமகதோ மக₃தோ₄ கபர- பரஸோத₃ன |
அநதரமக₂- ஸமோரோத₄யோ ப₃ஹரமக₂- ஸுத₃ரலபோ₄ || 162||
தரய தரவரக₃ நலயோ தரஸதோ₂ தரபரமோலன |
நரோமயோ நரோலமபோ₃ ஸவோதமோரோமோ ஸுதோ₄ஸரத: || 163|| (ஸுதோ₄ஸரத:)
ஸமஸோரபஙக- நரமக₃ன- ஸமத₃த₄ரண- பணட₃தோ |
யஜஞபரயோ யஜஞகரதர யஜமோன- ஸவரபண || 164||
த₄ரமோதோ₄ரோ த₄னோத₄யகோ த₄னதோ₄னய- வவரத₄ன |
வபரபரயோ வபரரபோ வஸ₂வப₄ரமண- கோரண || 165||
வஸ₂வக₃ரோஸோ வத₃ரமோபோ₄ ைவஷணவ வஷணரபண |
அோயோனர ோயோன நலயோ கடஸதோ₂ கலரபண || 166||
வர ோகோ₃ஷட₂பரயோ வரோ ைநஷகரமயோ நோத₃ரபண |
வஜஞோன கலனோ கலயோ வத₃க₃தோ₄ ைப₃நத₃வோஸநோ || 167||
தததவோத₄கோ தததவமய தததவமரத₂- ஸவரபண |
ஸோமகோ₃ன பரயோ ௌஸௌமயோ ஸதோ₃ஸ₂வ- கடமப₃ன|| 168|| (ோஸோமயோ)
ஸவயோபஸவய- மோரக₃ஸதோ₂ ஸரவோபத₃வ நவோரண |
ஸவஸதோ₂ ஸவபோ₄வமத₄ரோ த₄ரோ த₄ரஸமரசதோ || 169||
ைசதனயோரக₄ய- ஸமோரோத₄யோ ைசதனய- கஸுமபரயோ |
ஸோதோ₃த₃தோ ஸதோ₃தஷடோ தரணோத₃தய- போடலோ || 170||
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த₃கணோ- த₃கணோரோத₄யோ த₃ரஸோமர- மகோ₂மப₃ஜோ |
ௌகௌலன- ோகவலோ(அ)னரக₄ய- ைகவலய- பத₃தோ₃யன || 171||
ஸோதோதரபரயோ ஸததமத ஸ₂ரத- ஸமஸதத- ைவப₄வோ |
மநஸவன மோநவத மோஹஸ₂ மஙக₃லோகரத: || 172||
வஸ₂வமோதோ ஜக₃த₃தோ₄தர வஸோ₂லோக வரோக₃ண |
பரக₃லபோ₄ பரோமோதோ₃ரோ பரோோமோதோ₃ மோநோமய || 173||
வோயோமோகஸ₂ வமோநஸதோ₂ வஜரண வோமோகஸ₂வர |
பஞசயஜஞ- பரயோ பஞச- போரத- மஞசோத₄ஸோ₂யன || 174||
பஞசம பஞசப₄ோதஸ₂ பஞச- ஸமக₂ோயோபசோரண |
ஸோ₂ஸ₂வத ஸோ₂ஸ₂வைதஸ₂வரயோ ஸ₂ரமதோ₃ ஸ₂மப₄ோமோஹன || 175||
த₄ரோ த₄ரஸுதோ த₄னயோ த₄ரமண த₄ரமவரத₄ன |
ோலோகோததோ க₃ணோததோ ஸரவோததோ ஸ₂மோதமகோ || 176||
ப₃நத₄க- கஸும பரக₂யோ போ₃லோ லலோ வோநோத₃ன |
ஸுமஙக₃ல ஸுக₂கர ஸுோவஷோட₄யோ ஸுவோஸன || 177||
ஸுவோஸனயரசன- பரதோ(அ)(அ)ோஸோ₂ப₄னோ ஸு₂த₃த₄மோனஸோ |
ப₃நத₃- தரபண- ஸநதஷடோ பரவஜோ தரபரோமப₃கோ || 178||
த₃ஸ₂மத₃ரோ- ஸமோரோத₄யோ தரபரோஸ- வஸ₂ஙகர |
ஜஞோனமத₃ரோ ஜஞோனக₃மயோ ஜஞோன ஜோஞய- ஸவரபண || 179||
ோயோன மத₃ரோ தரக₂ணோட₃ஸ₂ தரக₃ணோமபோ₃ தரோகோணகோ₃ |
அநகோ₄(அ)த₃ப₄த- சோரதரோ வோஞச₂தோரத₂- பரதோ₃யன || 180||
அப₄யோஸோதஸ₂ய- ஜஞோதோ ஷட₃த₄வோதத- ரபண |
அவயோஜ- கரணோ- மரததர அஜஞோந- த₄வோநத- த₃பகோ || 181||
ஆபோ₃ல- ோகோ₃ப- வத₃தோ ஸரவோனலலஙக₄ய- ஸோ₂ஸனோ |
ஸசகரரோஜ- நலயோ ஸமத- தரபரஸுநத₃ர || 182||
ஸஸ₂வோ ஸ₂வ- ஸ₂கதையகய- ரபண லலதோமப₃கோ |
ஏவம ஸலலதோ ோத₃வயோ நோம நோம ஸோஹஸரகம ஜக₃: |
|| இத ஸ ப₃ரஹமோணட₃ பரோோண உததரக₂ணோட₃ ஸ ஹயக₃ரவோக₃ஸதயஸமவோோத₃
ஸலலதோ ஸஹஸரநோம ஸோதோதர கத₂நம ஸமபரணம ||
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