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மத் சங்கர பகவத்ப�த

ஸஹஸ்ரநா�ம ஸ்தோத�த்ரம்
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முன்னுரைர

இன்றிலிருந்து  2528  ௵  முன்பு  பகவ�ன்  பரதோமச்வரன்  மக்கள்

தீய  கருமங்களா�கிய  தோசற்றில்  விழுவதற்குக்  க�ரணம�ன

அஞ்ஞா�னம் பிரரைம இவற்ரை6 நீக்க ஞா�னம் விதோவகம் இவற்ரை6

நால்க மத் சங்கர பகவத்ப�தர�க பூமியில் அவதரித்த�ர்.

  பகவத்ப�தர்  க�ஞ்சீபுரத்தில்  சக்ர  ப்ரதிஷ்ரைB

செசய்து,  அன்ன  க�ம�க்ஷிரைய  ச�ந்தப்படுத்தி,  ஸர்வஜ்ஞாபீB-

தோமறிர்.  அச்சமயம்  தோதவி  ச�ரரைத  அளித்த  அருளா�ணப்படி

அவளாது  செபயர�ல்  இங்கு  ச�ரத�  மBத்ரைத  ஏற்படுத்தி,  த�தோம

முதல் பீB�திபதிய�க இருந்து, இங்தோகதோய க�ம�க்ஷியினிBத்தில்

ஐக்யம�ர்.

ஆச�ர்யரின்  இந்த  அவத�ரக்கரைத  அதற்கு  முன்தோப  சிவ

ரஹஸ்யம்,  ம�ர்க்கண்தோBய  ஸம்ஹிரைத  தோப�ன்6  வருங்க�ல

மஹ�ன்களின்  சரித்ரத்ரைதத்  செதரிவிக்கக்கூடிய  புர�ண

நூல்களில்  கூ6ப்பட்டுள்ளாது  -  “தோகரளாத்தில்  சசலம்  என்னும்

க்ர�மத்தில்  ஒரு அந்தணரின்  பத்னிக்கு  என் அம்சம�க  மஹ�

ஞா�னிய�ன  ஒரு  உயர்ந்த  ப்ர�ஹ்மணன்  சங்கரன்  என்6

செபயருBன் பி6ப்ப�ன்” என்6வ�று.

இப்படியிருக்ரைகயில்  அவரது  சத/ஸஹஸ்ர  நா�ம

ஸ்தோத�த்ரங்களும்,  அவரது  ஜயந்தி  உத்ஸவத்தில்  அவருக்கு

பூரைஜ  செசய்ய  தோவண்டிய  அவசியமும்  அங்தோகதோய  செச�ல்லப்

செபறுவதில் ஆச்சரியம் ய�துமில்ரைலதோய.

அரிய நூல�ன இந்த ஸஹஸ்ரநா�ம ஸ்தோத�த்ரம் செசன்ரைன

ஸம்ஸ்க்ருத  கல்லூரி  தரைலவர்  சிவர�ம  தீக்ஷிதர�ல்

பரிதோச�திக்கப்பட்டு  1977 ல்  அங்தோகதோய  ஹிந்துமத  கல�ச�ர

பிரசுரச்  சங்கத்த�ர�ல்  செவளியிBப்பட்Bது.  இதற்கு  68 வது
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க�மதோக�டி  பீB�திபதிகளா�ன    சந்த்ரதோசகதோரந்த்ர  ஸரஸ்வதீ

சரணர்  மற்றும்  அவரது  சிஷ்யர்  69 வது  பீB�திபதிகள்  

ஜதோயந்த்ர  ஸரஸ்வதீ  சரணரின்  முகமும்  தோப�லஹம்  ர�ம

ச�ஸ்த்ரிகளின் மதிப்புரைரயும் உள்ளாது.

இஃது தற்சமயம் இன்ரை6ய  70 வது பீB�திபதிகளா�ன 

சங்கர  விஜதோயந்த்ர  ஸரஸ்வதீ  சரணரின்  அனுக்ரஹத்துBன்

நிகழும் ஸ்வஸ்தி  ச�ர்வரி ௵  (2020-21)    சங்கர ஜயந்திரைய

முன்னிட்டு மீண்டும் செவளியிBப்படுகி6து.
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꞉

॥ மத்-ஶங்க₁ர-பuகvவத்₁ப�₁தv-

ஸஹஸ்ரநா�ம-ஸ்தோத�₁த்₁ரம் ॥
*

குvரு꞉ ஶுத்vதuஹ்ருʼ தvய꞉ ஶ்தோரய�ந் ஶ�ந்தோத�₁ தvய�நிதிu꞉।

த�vந்த₁ஸ்தி₁தி₁க்ஷு}ஶ்ச₁ந்த்vர�தோப�u

ந்யஸ்த₁க₁ர்ம� ஸம�ஹித₁꞉॥1॥

ச₁டு₁தோல� யத₁சி₁த்₁த₁ஶ்ச₁ ஶ்ரத்vதvத�uநாஶ்சி₁ரந்த₁நா꞉।

ச�₁ப₁லஶ்ச₁து₁ர�ஸ்தோயட்vயஶ்ச₁ரித₁வ்ரத₁தோக�₁விதv꞉॥2॥

ச₁து₁ர꞉ ஶ்ருதி₁செம�லிஸ்த�꞉ ஶிவ꞉ ஶுத்vதuப்₁ரதோப�vதuக₁꞉।

வஶீ விஶ்தோவஶ்வதோர� முக்�தோய�

ஹ்யமூல்தோய� மூலக்₁ருʼ ந்மகீ₂�॥3॥

மூர்த�uபிuஷிக்₁த₁꞉ ஸர்தோவதோஶ� மஹ�தோதvதோவ� மத�vமதv꞉।

பuதோவ� ருத்vதோர� ஹதோர� முக்vதu꞉ ஶர்வ ஈஶ�நா ஈஶ்வர꞉॥4॥

மதோஹஶ꞉ ஸ்வஸ்தி₁க்₁ருʼ த்₁ ஸ}ஸ்த�꞉

ஸ்தி�ர꞉ ஸ்த��ணு꞉ ஸ}ர�ர்சி₁த₁꞉।

ஶ�ஶ்வத₁꞉ செஸ�ம்யவதvநா꞉ ஸித்vதuதோய�கிvநிதோ�வித₁꞉॥5॥

தோஸ�ம꞉ ஸ}த�uஸ்வச்₁ச�த₁நு꞉ ம�ந் ப்₁தோரய�ந் ஜகvத்₁ப₁தி₁꞉।

க₁ண்B�꞉ ஶ்ரித₁வ�த்₁ஸல்ய꞉ ஶ�ம்பuவ꞉ ஶங்க₁ர�பிuதu꞉॥6॥

வீர꞉ ஶுபuவிஹ�ரீ ச₁ ஶுத்vதuப்vரஹ்ரைமக்₁யமூர்தி₁ம�ந்।

அகி�தோல�(ʼ)கி�லருʼ க்vகvம்தோய�

பூuத�₁த்₁ம� பூuத₁க்₁ருʼ த்v விபுu꞉॥7॥

ஆஜ்ஞா�க்₁ருʼ தvமதோர�த்vதோய�கீ₂v க₁லிபீuத₁ஸ}ர�ர்தி�த₁꞉।

குvஹ�தோதvஶீ குvஹ�தோகvஹீ

விஷ்ணுப்vரஹ்மநிதோதvஶக்₁ருʼ த்₁॥8॥

குvஹ்தோய� குvஹ�ஶதோய� கூvதோB�u
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பூuரிதோத�v பூuதி₁க்₁ருʼ த்v புvதu꞉।

பூuப்uருʼ த்₁ஸ்தோத�� பூuதி₁ப்uருʼ த்v 

பூuபுuக்v பூuதோத₁தோஶ� பூuத₁ப�uவநா꞉॥9॥

பuத்vதோர� பuவ்தோய� பuவபிu�க்v பuக்₁த₁பூ₁ஜ்ய꞉ பி₁நா�க₁ப்uருʼ த்₁।

மண்Bvல�த்₁ம� மதுuரவ�க்₁ ஸ்மிதோத�₁ ம�ந்தோய� மதுuர்முநி꞉॥10॥

மஹ�தோத₁ஜ� மஹித₁வ�கvலங்க�₁தோர�(ʼ)மதோல�(ʼ)நாகu꞉।

ப�vதோல�(ʼ)பvரைல�ண�முக்₁த₁ஶ்ச�₁ர்யபூuர�ர்யஸம்ʼ ஶ்ரய꞉॥11॥

ஶீலீ ஶிவகுvருப்₁தோரஷ்B�ஶ்ச�₁ர்ய�ம்ப�vஸ}ப்₁ரஜ� ஶிவ꞉।

ப₁ர�த்₁ப₁ரஸ்த்₁ரயஸ்த்₁ரிம்ʼ ஶத்₁தோக�₁டி₁தோதvவஸ}ஸந்நுத₁꞉॥12॥

உத�vரதீu꞉ ஸத்₁யரூப₁꞉ க�₁லடீ₁ஜநாதோநா�(ʼ)த்vவய꞉।

வித்vய�ப₁தி₁ர்வடு₁ர்தோவத்vயஶ்சி₁ந்மயஶ்சூ₁ர்ணிக�₁ப்₁ரிய꞉॥13॥

ம�த்₁ரர்தி�த₁க�vர்ஹஸ்த்�ய꞉ ஶ்தோரதோய�தீu꞉ ஶ்ரித₁தோதvஶிக₁꞉।

முக�꞉ தuர꞉ ஶுஷ்மீ ஶ�ஸித�₁ ஶுசி₁ருஜ்ஜ்வல꞉॥14॥

ஸ�துuஸ்ஸ்தோத�ய�ந் ஸம்ʼ யியம்ʼ ஸ}꞉ ஸரித�vப்₁லுத₁விக்vரஹ꞉।

க்vர�ஹக்vரஹவ்ய�ஜலப்vதuப்₁ரஸ�ஸந்ந்ய�ஸஸம்மதி₁꞉॥15॥

ஸந்ந்யஸ்த₁꞉ ஸம்ʼ யமீ ப்₁ரைரஷீ ஸம்ʼ ஸ�ரத்₁ய�கvத₁த்₁ப₁ர꞉।

அர்சி₁ஷ்ம�நா�த்₁த₁தோக�vவிந்தv꞉

ப்₁ரஸ்தி�த₁꞉ ப்₁ர�ப்₁த₁ஸத்vகுvரு꞉॥16॥

ஆதோம�தீv நிகvம�ந்த₁ஜ்ஞாஶ்ரைச₁க�₁நாந்தvரஸ�த்₁மக₁꞉।

ப்vரஹ்மஸ�த்₁ரவ்ய�க்�ய�த�₁

ரைச₁க₁தvண்Bv꞉ க₁��யப்uருʼ த்₁॥17॥

பuக்₁த₁ப்₁ரப₁ஞ்ச₁ஸச்₁ச��த்₁தோர� தோக�vவிந்தvபuகvவத்₁ப்₁ரிய꞉।

ஹரிஸப்vரஹ்மச�₁ரீ ச₁ ஸ்ப்₁ருʼ ஷ்B₁செக�vBvப₁த�vம்புvஜ꞉॥18॥

ம�த₁ங்கvமஹ�தோதvவீதோய�க்₁தி₁ஸ்த��பி₁த₁ஸந்மத₁꞉।

யதி₁தீ₁ர்த��திvபு₁ர்யந்த₁ஸம்ப்₁ரத�vயப்₁ரவர்த₁க₁꞉॥19॥

ப�vதvர�யணவ�க்vவ�தீv பvஹ}ஶிஷ்யப₁ரீவ்ருʼ த₁꞉।

ப₁த்vமப�₁தvஸநா�த�ஶ்ச₁ தோய�கvப்₁ர�ப்₁த₁ஹர�ச₁ல꞉॥20॥
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ஆநீத₁லிங்கvகு₁லக₁ஶ்ச�₁நாந்தvலஹரீக்vரஹ꞉।

தோக₁த�vதோரஶப்₁ரதி₁ஷ்B��த�₁ தோநாப�₁லவரலிங்கvக்₁ருʼ த்₁॥21॥

க�₁ஶ்மீர�திvதோக்ஷுத்₁ரவ�ஸீ துvர்வ�திvமத₁க�ண்Bvநா꞉।

ஹஸ்தி₁கிvரிநா�த��திvதிvவ்யதோக்ஷுத்₁ரச₁ர꞉ ஸ}தீu꞉॥22॥

ருத்vதuபuட்₁தோB�₁க்₁தி₁ர�த்vத�uந்தோத�₁ ஜித₁மண்Bvநாப�uரதி₁꞉।

ப₁ரக�₁யப்₁ரதோவஶ�ப்₁த₁ப�₁ஞ்ச₁ஶர்யமஹ�கvம꞉॥23॥

குvஹ�ந்ருʼ ஸிம்ʼ ஹஸம்ʼ ஸ்த�₁வலப்vதuதvக்vதuக₁ர�ம்புvஜ꞉।

ஸரஸ்வதீ₁ஜய�த்uம�த₁யதீ₁ஶ்வரஸ}தோரஶ்வர꞉॥24॥

ஹஸ்த�₁மலக₁தோஸவ்ய�ங்க்uரிஸ்தோத�₁B₁க�₁ர்யஸ}தோஸவித₁꞉।

சி₁த்₁ஸ}தோக��தvங்க₁ஸச்₁ச��த்₁ர-

வந்திvத�₁ங்க்uரிர்குvண�ம்புvதிu꞉॥25॥

இச்₁ச��லப்vதuகிvரீஶ�த்₁ம� செக�vரீக�₁ந்தோத�₁ குvரூத்₁த₁ம꞉।

குvருர�தோஜ� குvணீ தோக�vப்₁த�₁ தோக�vப₁நாஶ்ச₁ நார�க்₁ருʼ தி₁꞉॥26॥

நிர்மதோம� நாரக�₁ர�தி₁ர்நாம்தோய� நா�தோத�� நிரஞ்ஜநா꞉।

நிஸ்ஸ்ப்₁ருʼ தோஹ� நிஷ்க₁தோல� நித்₁தோய�

நா�மரூப₁விதோவக₁வ�ந்॥27॥

நா�லீதோக�₁ நிஷ்க்₁ரிதோய� நீருங்நிர�ஶீஶ்ச₁ நிர�மய꞉।

நிர்நாதி₁ர்நி꞉ஸ்வத�uக�₁தோர� நி꞉ஸ்வ�ஹ�க்₁ருʼ ந்நிரீஶ்வர꞉॥28॥

நீரூப₁தோக�₁ நிர்குvணஶ்ச₁ நிஷ்க₁ர்ம� நிர்வ்யதோத�� வஶீ।

நிர்தோலதோப�₁ நித்₁யபு₁ஷ்B₁ஶ்ச₁

ஹ்ருʼ ஷ்B₁ஸ்து₁ஷ்B₁ஜநா�ஶ்ரய꞉॥29॥

ஸ�க்ஷு�த்₁க�₁ரீ ஸந்நித�uநா꞉ ஸ�ரி꞉ ஸ�யங்க்vருʼ தோஹ� யமீ।

ஸந் ஸ�த்₁வ�ந் ஸ�த்₁விக₁꞉ ஸப்uய꞉

ஸர்வமித்₁ர꞉ ஸ்மர�ந்த₁க₁꞉॥30॥

ஸஶிஷ்ய꞉ ஸங்க்vரஹீ ஜ்ய�ய�ந்

பvலீ வ�க்vமீ மிதோத�₁க்₁தி₁க்₁ருʼ த்₁।

வ�ச₁ம்ʼ யதோம� வரிஷ்B�ஶ்ச₁ வ்ய�க்�ய�நா�க்�ய�யிக�₁ப₁டு₁꞉॥31॥
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ப₁ரம꞉ ப₁ரிபூu꞉ ப்₁செர�Bu꞉ ப்₁ர�ஜ்ஞா꞉ ப்₁ரீத₁꞉ ப்₁ரியம்ʼ வதv꞉।

ப்₁ர�த₁ர்தீv தvஹ்ரதோய�கீ₂v ச₁ ப்₁ரஹ்வ꞉ ப்₁ரஶ்நாநிரூப₁ண꞉॥32॥

ப�₁ரங்கvத₁꞉ ப�₁ஶமுக்₁த₁꞉ ப₁ரவித்₁ ப்₁ரத்₁யகீ₂vக்ஷித�₁।

அதிuஷ்B��நாவிதvவ்ய�ஜஶ்ரைச₁க₁வ�தீv த்vவய�ஸஹ꞉॥33॥

ஸ்வபூu꞉ ஸ்வர�ட்v விர�ண்செம�நீ

ஸ்வப்₁ரக�₁ஶ꞉ ஸ்வயம்ப்₁ரபுu꞉।

மஹ�நாரூதோப�₁(ʼ)வ்யக்₁த₁ஶ்ச₁

ப₁ரஞ்ஜ்தோய�தி₁꞉ ப₁ரம்ʼ ப₁தvம்॥34॥

ப₁ரந்த�uம ப₁ர�க�₁ஷ்B�� ப₁ர�ஶக்₁தி₁꞉ ப₁ர�கvதி₁꞉।

ப₁ரதோம�க₁꞉ ப₁ரம்ʼ வஸ்து₁ ப₁ரம்ʼ ப்vரஹ்ம ப₁ரம்பு₁ர꞉॥35॥

ப₁ர�யண꞉ ப₁தோர� ப�uவ꞉ ப்₁ரஶ�ந்த�₁த்₁ம� ப்₁ரஸ�தvக₁꞉।

ப்₁ரஜ்ஞா�நாகuநாமூர்தி₁ஶ்ச₁ ப்₁ரஶ�ஸ்த�₁ ப்₁ரத்₁யகvர்த�வ�ந்॥36॥

விஜ்ஞா�த�₁ விஶ்வக்₁ருʼ த்v தோவத�u꞉ தோவதvதோவத்vயஸ்வரைவபuவ꞉।

ஸத்₁யவ்ரத₁꞉ ஸத்₁யப₁ரஸ்த்₁ரிஸத்₁ய꞉ ஸத்₁யநா�யக₁꞉॥37॥

ஸத்₁யப்₁ரதி₁ஷ்B�꞉ ஸத்₁ய�ஶீ꞉ ஸத்₁ய�ர்த�ப்₁தோரரக₁꞉ ஸம꞉।

ஈக்ஷித�₁ ஸச்₁சி₁த�vநாந்தvஸ்வரூப₁꞉ ஸதvஸத்₁ப₁ர꞉॥38॥

ஸத்₁யரூப₁꞉ ஸத்₁யஸம்ʼ ஸ்தோத�� நாதோகvஶஶ்ச��த்₁ரம�நித₁꞉।

நா�ரத�vதிvநுதோத�₁ நாம்தோர� நா�ரீநாரநாவ�க்₁ருʼ தி₁꞉॥39॥

வ்ய�ஸரைஜமிநிவ�க்vவ�தீv ஶ�ரத�vவிஜயீ ஶமீ।

ஸ}தோரஶ்வர�ச�₁ர்யதvத்₁த₁ஸ்வ�ஶ்ரம꞉  ஸ�ரிதோக₁ஸரீ॥40॥

அங்கி₁த�₁திvவ்ர�த்₁யக்₁ருʼ த்₁யதூ₃vரரைவதிvக₁வர்த்₁மக்₁ருʼ த்₁।

கு₁கூ₁ல�நாலகூ₁B₁ஸ்த�கு₁ம�ரிலக்₁ருʼ த�₁நாதி₁꞉॥41॥

கு₁த₁ர்க₁க₁ர்க₁ஶக்ஷ்ம�ப்uருʼ த்₁கு₁லிஶ꞉ க₁விதோக₁ஸரீ।

கு₁வ�திvமதvமத்₁தோத₁மப₁ஞ்ச�₁ஸ்ய꞉ க₁லிநா�ஶநா꞉॥42॥

தோய�கvதோர�கvஹர꞉ ஸ�ங்க்�யஸங்க்�ய�வ�நாமித₁த்vயுதி₁꞉।

ஜித₁ரைஜநாப்₁ரதி₁ஷ்B�ம்பuஸ்த₁ம்பuதோநா�ச்₁ச�₁B₁நா�மநு꞉॥43॥

ரைவதோஶஷிக₁விதோஶதோ��க்₁தி₁விதோஶ��ணவிச₁க்ஷுண꞉।
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நிரஸ்த₁த்vரைவதி₁மூர்தuந்யரைஶவப�uகvவத�₁கvம꞉॥44॥

க�₁ஞ்சீ₁நாகvரநிர்ம�த்₁ருʼ ர�ஜதோஸநாந்ருʼ ப�₁ர்சி₁த₁꞉।

வரத�vலயநிர்ம�ரைத₁க�₁ம்ரநா�த�ப₁தோத�vத்vதuர꞉॥45॥

குvஹ�ஸ்த�சி₁த்₁க₁ல�ச�₁ண்ட்vயக�ண்Bvநா꞉ க�₁லக�ண்Bvநா꞉।

க�₁மதோக�₁ஷ்B�தuர�க்₁ரீதோB�v க�₁மதோக�₁டி₁ப₁த�vஶ்ரய꞉॥46॥

க�₁ம�க்ஷீவரிவஸ்ய�க்₁ருʼ த்₁ க�₁லஹஸ்தீ₁ஶ்வர�ர்ச₁நா꞉।

க்₁லுʼ ப்₁த₁ஸ}ப்₁ர�ப₁தோஸ�ப�₁நாதோஶ��ச₁லஶிர꞉ப₁தv꞉॥47॥

திvவ்தோய� தீvவ்யத்vப்vரஹ்மவர்ச�₁ தீvநாரக்ஷீ தvர�ப₁ஹ꞉।

தோதvவதோதvதோவ� தீvநாபvந்துu꞉ தvயிதோத�₁ தீvநாரைதvந்யஹ்ருʼ த்₁॥48॥

தோத�v�தூ₃vதோர� துvஷ்B₁ரிபு₁꞉ துvர்வ�ஸ꞉ஶ்ல�கிuதோத�₁(ʼ)தvர꞉।

த்vரவிண�த்vதோய��ண�த்₁ய�கீ₂v தோத�v�ஜ்தோஞா� தூ₃vரதvர்ஶநா꞉॥49॥

தீvர்கuதvர்ஶீ செத�v꞉ஸ்த்�யதூ₃vதோர� த�vரித்vர்யதvமதோநா� தvயீ।

தvலித�₁தோஶ�தீuதோத�vதோ�� விஸ்த்₁ருʼ த�₁த்vரைவத₁ரைவபuவ꞉॥50॥

தோக்ஷுத்₁ர�B₁நாக்₁ரமப்uர�ந்த₁க்₁ருʼ த்₁ஸ்நாப�uரத₁மண்Bvல꞉।

ரைக₁ல�ஸதோஸவீ பvதvரீநா�ர�யணப₁த�vஶ்ரய꞉॥51॥

க�₁மரூப�₁ர்ச₁தோநா�(ʼ)க�₁ம꞉ க�₁ஶ்மீதோரஶ்வரதோஸவக₁꞉।

அவந்தீ₁த்vவ�ரக�₁தோய�த்uய�ம�ய�க�₁ஞ்சீ₁மஹீப்₁ரிய꞉॥52॥

க�₁லீகuட்₁B₁ஹரித்vவ�ரஜம்புvதோதvவீப்₁ரய�கvகv꞉।

ரைஶதோலஶஜகvந்நா�த�பு₁ருதோ��த்₁த₁மபீuமகv꞉॥53॥

த்₁ர்யம்பvதோக�₁ஜ்ஜயிநீவிந்த்uயவ�ஸிநீதோஸவநா�ப₁ர꞉।

தோஸது₁க₁ந்ய�கு₁ம�ரீதோக�v ஜநா�ர்தvநாஜநா�ர்தி₁ஹ�॥54॥

அநாந்த₁பு₁ரரைவய�க்uரவ்ருʼ ��ச₁லப₁த�vஶ்ரய꞉।

க�₁லடீ₁க₁லபu꞉ க₁ல்ய꞉ ஸர꞉ஶரஜ�ரீச₁ர꞉॥55॥

க்₁ருʼ த்₁ஸ்நாக₁ர்ண�B₁ப�₁ண்ட்vய�ந்த்uரதோச₁ரதோச�₁லமஹீச₁ர꞉।

நீப₁தி₁ல்வந்யக்vதோர�தuச��ய�ஶ்தோவத₁வநா�ஶ்ரய꞉॥56॥

ம�ந்யரங்கvமதுuர�ர்ஜ}நாஸ�யிபு₁ர�ஶ்ரய꞉।

அகி�ல�ண்தோBvஶ்வரீரத்₁நாத�₁B₁ங்க₁ந்யஸ்த₁யந்த்₁ரர�ட்₁॥57॥
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க�₁ஞ்சீ₁குvஹ�ச்₁ச�தvந்யஸ்த₁ச₁க்₁ரர�ஜப₁ரிஸ்த₁ர꞉।

பூuம்யப்தோத₁தோஜ�நில�க�₁ஶலிங்கvதோஸவ�த்uருʼ த�₁தvர꞉॥58॥

ஸத்₁யவ்ரத₁ஸ்த�லஸ்த��யீ க�₁மதோக�₁டி₁மB��ஸ்ப₁தv꞉।

சி₁தvம்பvரஸப�uந்யஸ்த₁தோம�க்ஷுலிங்தோக�v ஹ்யலிங்கvக₁꞉॥59॥

ருʼ ஶ்யஶ்ருʼ ங்க�vஶ்ரமந்யஸ்த₁தோப�uகvலிங்கv ருʼ த₁ம்பuரீ।

ஶ�ரத�vம�ந்யஸந்தோதvஶ꞉ ஸர்வஜ்ஞா꞉ ஸர்வப�₁ப₁நுத்₁॥60॥

ஶ�ரத�vமB�ஸங்க்₁லுʼ ப்₁த₁ஶ�ரத�vபீ₁B�ப�₁வநா꞉।

ஶ�ரத�vஸ்த��ப₁நா�பூ₁த₁ருʼ ஶ்யஶ்ருʼ ங்கvகிvரிஸ்த�ல꞉॥61॥

அஶரீரவதோச�₁வ்யூBuக�₁மதோக�₁டி₁மB�ஸ்தி�தி₁꞉।

க�₁மதோக�₁டி₁மஹ�பீ₁B�மத்uயத்vருʼ ஶ்யமஹ�மணி꞉॥62॥

க�₁லக்uநா꞉ க�₁மதுuக்₁ க�₁ந்த₁꞉ ஶ�ரத�vரைஜத்₁ரவ�ங்முக�꞉।

க�₁மதோக�₁டி₁தuர�தோக�vஷ்டீ� க₁ர்மந்திvகு₁லதோஶக�ர꞉॥63॥

ஶிஷ்யஸங்கuப₁ரஜ்ஞா�நாவ்ரத₁தீ₁தோத�vஹதvப்₁ரதv꞉।

மB��ம்நா�யமஹ�ம்நா�யதோஸது₁தோக₁ரலதuர்மக்₁ருʼ த்₁॥64॥

பு₁ர்யந்த₁தீ₁ர்த�ப்₁ரமுக�ஶிஷ்ய�கvமவிதோவச₁நா꞉।

ஆநாந்தோதvந்த்vர�பிuத�uபூ₁ர்வஸரஸ்வத்₁ய�ஹ்வய�கvம꞉॥65॥

ஆநாந்தvமயஜ�நாந்திvவ�க்vஜயக்�ய�த₁வ�க்₁ப₁தv꞉।

தோய�தோகvஶ்வர�ர்ச�₁நிரத₁꞉ தோய�க்vதோய� தோய�கvவித�vம்ʼ வர꞉॥66॥

ஸ}ஸ்தி�த₁꞉ ஸ}ஸ்தி�ர꞉ ஸ்நிக்vதu꞉

ஸ்த��ஸ்நு꞉ ஸ்தோத�ம� ஸ்தி�தி₁ப்₁ரதv꞉।

ஸத்₁யவ்ரத₁ப₁தvப்₁ர�ப்₁த₁ப்vரஹ்மீப�uதோவ�(ʼ)ஶரீரவ�ந்॥67॥

துvஸ்த₁ர�ப�₁ரஸம்ʼ ஸ�ரப�₁ரத�₁ரணக்₁ருʼ த்₁த₁ரி꞉।

க்₁ருʼ த்₁த�₁ரிவர்கvஸம்ʼ ஶ�ந்த₁-

ஸ்வ�ந்த₁லக்ஷ்யஸ்வரைவபuவ꞉॥68॥

அநா�து₁ரஶ்ச�₁து₁லித₁꞉ ஸத்vவ்ருʼ த்₁த₁꞉ ஸ�துuதvர்ஶநா꞉।

�ட்vதvர்ஶநீப�₁ரத்vருʼ ஶ்வ� �Bvத்uவ�தீ₁த₁ம�நாஸ꞉॥69॥

அதோத�vதோ�� துvர்ஜதோய�(ʼ)தூ₃vதோநா� துvர்தuர்தோ�� ஹ்யபு₁நார்பuவ꞉।
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ஶுத்vதோத�u புvத்vதu꞉ ப்₁ரபுvத்vத�uத்₁ம�

ஸித்vதu꞉ ப்₁தோரத்vதu꞉ ஸமுத்vதuர꞉॥70॥

ஸமித்vதu꞉ ப்₁ரதி₁ப�uவித்vதu꞉ ஸ�ரஜ்ஞா꞉ ஸர்வஶ�ஸ்த்₁ரவித்₁।

ஸ}த�uஸ்வ�துvவச�₁꞉ ஸ�க்ஷ்மமதி₁ர்தோம�ஹத₁தோம�ரவி꞉॥71॥

மஹ�யஶ� மஹ�ஶீதோல� மசெஹ�ஜ�ஶ்ச₁ மஹ�முநி꞉।

மஹநீதோய� மஹ�ஸத்₁த்₁தோவ� ம�நாநா�ர்தோஹ� மஹ�ர்த�வித்₁॥72॥

ம�ய�த₁த்₁த்₁வவிதvவ்யக்vதோர� மஹீமண்Bvலப₁ண்டிvத₁꞉।

ம�த்₁ருʼ க்₁ருʼ த்₁ய�ஸ�ஹ்யக₁ர்மஶப்₁த₁தோக₁ரலபூuஸ}ர꞉॥73॥

யத��ப்₁ரதி₁ஶ்ரவ�சீ₁ர்ணஸ்ம்ருʼ த₁ம�த்₁ருʼ ப்₁ரதி₁ஶ்ருதி₁꞉।

ரவீந்துvத்vருʼ க்vச₁ தோத�vர்மந்தோத��த்₁-

த��க்vநிஸந்தீvபி₁த�₁ம்பிvக₁꞉॥74॥

ரஸஜ்தோஞா� ரஸித�₁ம்நா�தோய� ர�கvத்vதோவ�ஹதோர� மஹ�ந்।

ர�ஜதோய�கீ₂v ச�₁ப்₁த₁க�₁தோம� நிர�தோஶ� ம�த்₁ருʼ வத்₁ஸல꞉॥75॥

க�₁மத₁ந்த்₁ரக₁ல�ப்₁த்₁யர்த�க�₁ய�ந்த₁ரநிதோவஶநா꞉।

க�₁வ்யரத்₁நாவிநிர்ம�ணலப்vதோத�uத�vத்₁த₁க₁விப்₁ரத�꞉॥76॥

ம�துuர்யதுuர்யப�ணிதி₁꞉ மதுuர�தீuஶம�நித₁꞉।

ஜ்தோய�தி₁꞉பு₁தோரஶவிநுத₁꞉ ப�₁தோரஜயபு₁ரஸ்தி�தி₁꞉॥77॥

விரூப�₁க்ஷுஸ்த�ல�தோஸவீ விஜய�க்�யபு₁ரீச₁ர꞉।

விதிvஶ�தோதvஶவிஹ்ருʼ தி₁꞉ விஶ்வநா�த�ப₁தvப்₁ரிய꞉॥78॥

ப�₁B₁லீபு₁த்₁ரஸம்ʼ ஸ்த��தோநா� விஷ்ணுப�₁தvப்₁ரதோஸவநா꞉।

கvய�வB₁த்vருமூலஸ்தோத�� பuத்vர�ச₁லநிரூBuதீu꞉॥79॥

வ்ருʼ ந்த�vவநா�ந்த₁ஸஞ்ச�₁ரீ வ்ய�ஸ�ச₁லபிvல�ஶ்ரய꞉।

ஓங்க�₁ரகு₁ண்Bvவிஹ்ருʼ தி₁: மல்லிக�₁ர்ஜ}நாமக்vநாதீu꞉॥80॥

ப₁ஞ்ச₁நாதvப₁ஞ்ச�₁ஸ்யஶிஷ்ய�ண்Bvநிதோ�வித₁꞉।

அதோஹ�பிvலகுvஹ�ர�ம꞉ க₁மல�க்ஷு꞉ க₁ல�நிதிu꞉॥81॥

க₁லித்uவம்ʼ ஸீ க�₁மரூப₁: க�₁மச�₁ர꞉ க₁ல�மய꞉।

ப₁ரதோமஷ்டீ� வஶப்₁ர�ண꞉ க�₁ம�க்ஷீதோஸவதோநா�த்₁ஸ}க₁꞉॥82॥
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ப்₁ர�ணதv꞉ ப்₁ரணயீ பு₁ஷ்B₁꞉ ஸர்வத₁ந்த்₁ரஸ்வத₁ந்த்₁ரதீu꞉।

ஸ்வத₁ந்த்₁ர�த்₁ம� நா�ஸ்தி₁க�₁ந்த₁-

க்₁ருʼ த்₁ ப்₁ரதீuர�ஸநா�த்uவவித்₁॥83॥

தvக்vதuக்ஷுப₁ணதோக�₁த்₁தோஸதோத�u த�vக்ஷிண்யநிதிuரக்ஷுத₁꞉।

தvதோக்ஷு� தvக்ஷிணதிvக்₁ஸித்vதu꞉ க�₁லத்₁ரயவித�vஸ்தி₁க₁꞉॥84॥

ஆதோதvஷ்B�₁(ʼ)செப�₁ருதோ�� த்uவஸ்த₁க�₁ப�₁லிக₁மத₁க்₁ரம꞉।

க�₁மிநீவிமுக�꞉ க�₁ம்ய꞉ க₁ர்மத்₁யக்₁ க�₁ர்மண꞉ க்₁ருʼ தீ₁॥85॥

க₁ல்ய�ணகுvணஶீலஶ்ச₁ க்₁ரிய�முக்₁த₁꞉ க்₁ருʼ ப�₁கuநா꞉॥

கீ₂₁ர்தி₁ம�ந் க்₁ருʼ த₁தோய�தோகvஶபூ₁ஜ�த்₁ர�த₁ஜகvஜ்ஜநா꞉॥86॥

தuம்மில்லபு₁ரர�ஜ்யப�vல�ர்ச₁நாந்ருʼ ப�₁ர்சி₁த₁꞉।

தோவத�vந்த₁ப�uஸ்க₁தோர� ஜ்ஞா�நாச₁ந்த்vர ஐஶ்வர்யவ�ரிதிu꞉॥87॥

தோநாப�₁லதோதvஶபூuப�₁லவ்ருʼ �தோதvதோவ�ப₁தோதvஶக்₁ருʼ த்₁।

ரைக₁ல�ஸகூ₁B₁ஸங்க்₁லுʼ ப்₁த₁ப₁ஶுப₁த்₁யர்ச₁நா�விதிu꞉॥88॥

செஸ�கvத₁வ்ர�த₁நிஷ்க�₁ஸப₁டு₁ர்ரைவர�க்vயதோப�vதuக₁꞉।

ஸ}தீuமணிர்திvவ்யதvர்ஶீ தோதvவரைதvந்யஹ்ருʼ தvப்uரம꞉॥89॥

ப்₁ரஸந்நாக₁மல�தvத்₁த₁தvரித்vரப்vர�ஹ்மணீநிதிu꞉।

ஸம்பு�ல்லகு₁ஸ}மப்₁ரக்�யமந்தvமந்தvஸ்மித�₁ங்கு₁ர꞉॥90॥

சி₁ந்முத்vர�ப₁ரிதூ₃uத�₁ந்தோத₁வ�ஸிபு₁ங்கvவஸம்ʼ ஶய꞉।

ஹரிஹ�ரிவதோச�₁ஹ�ஸபuஸ்மஸ�த்₁க்₁ருʼ த₁ரைபuரவ꞉॥91॥

ஸம�ஶ்ரித₁ஸ}தuந்வ�த்₁த₁ப�₁துvக�₁நித்₁யபூ₁ஜநா꞉।

நாம꞉தோஶஷீ நா�மப₁தோர� நாந்திvத�₁தோஶ�விஷ்B₁ப₁꞉॥92॥

ஏக₁தvண்டீv க₁��யீ ச₁ முண்டீv க�ண்டிvத₁செஸ�கvத₁꞉।

திvகvம்பvர�திvதுv꞉ஸித்vதuஸித்vத�uந்த₁விநிபvர்ஹண꞉॥93॥

மல்லிக�₁ஶ்தோவத₁தvஶதோநா� மஹில�தூ₃vரம�நாஸ꞉।

க�₁ம�ரிமூர்தி₁꞉ கு₁து₁கீ₂₁ க₁மநீயகுvண�க₁ர꞉॥94॥

தோஸ�தோம�த்vபuவ�த₁டீ₁க்₁லுʼ ப்₁த₁செஸ�ம்யதோக�vவிந்தvதோஸவநா꞉।

ம�லிக�₁ப்₁ரியச�₁லுக்₁யர�ஜபூ₁ஜித₁விக்vரஹ꞉॥95॥
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அத்₁ய�ஶ்ரமவரிஷ்B�꞉ ꞉ ஶ்ரித₁க₁ல்ப₁த்vருதோம�(ʼ)ஶ்ரம꞉।

மருத்vவ்ருʼ த�uஜலஸ்நா�யீ கuதோB�₁த்vபuவஸ}தvர்ஶநா꞉॥96॥

ஸ்வயம்ʼ விநாம்ரவ்ருʼ க்ஷு�க்vரஶ�க��ர்பி₁த₁ப�ல�ஶநா꞉।

வர்�த்vபvல�ஹதோக�₁ந்முக்₁த₁நிர�ஸ�ர�த்uவமத்uயகv꞉॥97॥

ஸமுஜ்ஜ்வலத்vதvவஜ்வ�ல�தvத்₁த₁வீதீ�வநா�ஶ்ரய꞉।

ஶர�ரும்ருʼ கvநிர்வ்யூBuஸரணீயஸ்ருʼ தி₁க்₁ரம꞉॥98॥

ஸத�vநுகூ₁லப₁வநா꞉ வஸிஷ்தோB�� வ�க்vயதோத�₁ வர꞉।

ஸமீபuவத்₁ஸமுத்₁ப�₁த₁꞉ ப�₁ம்ʼ ஸ�ந்முக்₁த₁ப₁த��ந்த₁ர꞉॥99॥

து₁��ரஶீக₁ரஸ்ப்₁ருʼ ஷ்B₁ஶ்லிஷ்B₁பி₁ஷ்B�₁தvநாக்₁ரிய꞉।

மக₁ரந்தvஜ�ரீம�ந்யமதுuதோர�க்₁தி₁ர்மஹ�க₁வி꞉॥100॥

க₁மண்Bvலுதvரக்₁தோர�டீvக்₁ருʼ த₁க₁ல்தோல�லிநீஜ�ர꞉।

அம்ருʼ ஷ்B₁பuஸ்மக்₁லிந்நா�ம்ʼ ஶுக�₁ந்த₁நீரச₁ரஸ்தி�தி₁꞉॥101॥

தோவல�த�uமவ்யுதvஸ்த�₁ப்vதிu꞉ ம்ருʼ த₁ஸஞ்ஜீவதோநாக்ஷுண꞉।

மஹ�வ்ய�திuப்₁ரஶமதோநா� மதvக்uதோநா� ம்ருʼ கvவஶ்யக்₁ருʼ த்₁॥102॥

ஜBvகு₁ப்vஜ�திvஸம்ப�uஷீ லத�₁பு₁ஷ்ப₁க்₁ருʼ த�₁ர்ச₁நா꞉।

செஸ�வஸ்தி₁க₁க்₁தோர�ஷ்டு₁ப்vருʼ ந்தv꞉

செஸ�க�ஸ}ப்₁தி₁க₁செக�₁ஶிக₁꞉॥103॥

செஸ�ப்₁ரப�uதி₁க₁க�₁தோக�₁ல꞉ செஸ�க��ஸநிக₁ப₁ந்நாகv꞉।

செஸ�க�க�vயநாக்₁ருʼ த்vதோபuக₁꞉

செஸ�வ�தி₁த்�யக₁பு₁ஷ்ப₁லிட்₁॥104॥

செஸ�வ�கvதி₁க₁ஶ�ர்தூ₃vல꞉

செஸ�தோக��ந்ம்ருʼ ஷ்டி₁க₁வ்ருʼ ஶ்சி₁க₁꞉।

செஸ�ஸ்நா�தி₁க₁ப்₁ரஸ்ரவண꞉

செஸ�வப்uயஞ்ஜநிக�₁ம்புvதv꞉॥105॥

செஸ�வீஜிதி₁க₁வ�தூ₃₁ல꞉ செஸ�வநா�த₁பி₁க₁த்vரும꞉।

செஸ�வ�ஸிதி₁க₁ப₁ஞ்ச�₁ஸ்ய꞉ செஸ�வந்தuஸிக₁வ�ஹஸ꞉॥106॥

செஸ�விஹ�ஸிக₁மத்₁தோத₁பu꞉ செஸ�வத்uயுஷித₁க்₁ருʼ த்vகுvஹ꞉।
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செஸ�ப்₁ரஸ்தி�த₁க₁க�₁ந்த�₁ர꞉ செஸ�ஶ�கு₁நிக₁செம�க₁ல꞉॥107॥

செஸ�வ�பீ₁தி₁க₁தோவஶ�ந்த₁꞉ செஸ�ஜக்vதிuக₁ப�தோலக்vரஹி꞉।

செஸ�விலிப்₁தி₁க₁பூuதூ₃uலி꞉ செஸ�வஸ்தி₁க₁ப₁B₁ச்₁ச₁ர꞉॥108॥

செஸ�ஜ�பீ₁தி₁க₁பuல்லூக₁꞉ செஸ�வதீuதி₁க₁ச�₁த₁க₁꞉।

செஸ�ஸம்ʼ விஷ்டி₁க₁தோக�vபு₁ச்₁ச�꞉

செஸ�வுத்vகீ₂vதி₁க₁தோக�₁கி₁ல꞉॥109॥

செஸ�க�ப்₁ரபுvத்vதிuக₁ஶ்வ�வித்₁ செஸ�வ�ஹ்நிக₁திvவ�க₁ர꞉।

செஸ�ர�த்₁ரிக₁து₁��ர�ம்ʼ ஶு꞉ செஸ�ய�மிக₁திvவ�நிஶ꞉॥110॥

அவ�கvக�₁தோய�(ʼ)சி₁த்₁த₁ஶ்ச₁ தvண்டீv த்vரைவத₁த₁தோம�ரவி꞉।

�ட்vகுvண꞉ ஸப்₁த₁பuங்கீ₂vஸ்ய�த்v-

வ�தvதோபuத்vயஷ்B₁ஸித்vதிuம�ந்॥111॥

த்₁ர்யக்ஷுமூர்தி₁꞉ ச₁து₁ர்வர்கvஸ}ரபிuர்புvத்vதிuதோவஶித�₁।

நாவ�வரண�ர்ச�₁திvவித்vய�ச�₁ர்தோய�(ʼ)தvதோஶ�(ʼ)ஜர꞉॥112॥

ருத்vரைரக�₁தvஶிநீஜ�ப₁ஸ்நா�பி₁த�₁ர்தோதuந்துvதோஶக�ர꞉।

நிர்கvந்தோத�u ந்யஸ்த₁க₁ர்செம�கu꞉ நி꞉ஶ்தோரயஸரதோத�₁(ʼ)ரதி₁꞉॥113॥

நிரந்தோத�₁ நீருதோஜ�(ʼ)நீதோB�v நியமவ்ரஜதூ₃uர்வஹ꞉।

நிகுvம்பuஶத₁நிர்திvஷ்B₁நிர்துvஷ்B�₁த்vரைவத₁ப₁த்vதuதி₁꞉॥114॥

ஸங்தோக்ஷுப₁ஶ�ரீரக₁க்₁ருʼ த்₁ஸர்வஜ்ஞா�த்₁ம�ர்பி₁த�₁ஸநா꞉।

ரைநாஷ்க₁ர்ம்யஸித்vதிuக்₁ருʼ த்vவ�ர்தி₁-

க₁க்₁ருʼ த்vதோதvதோவஶ்வர�ந்த₁ர꞉॥115॥

ப்₁லுஷ்B₁டீ₁க�₁ப₁ஞ்ச₁ப�₁தீvப�₁B�தோத�₁ஷித₁ப₁த்vமப�₁த்₁।

ஹஸ்த�₁மலகி₁த�₁த்uய�த்₁மஹஸ்த�₁மலக₁ஹம்ʼ ஸக₁꞉॥116॥

பvஹ}மந்த�vநாந்தvகிvரிதோத�₁B₁க₁ப்₁ரக₁B�₁ர்த்uயதீu꞉।

சி₁த்₁ஸ}க��ச�₁ர்யக்₁லுʼ ப்₁த�₁த்₁ம-

ச₁ர்ய�விக்�ய�பி₁த�₁ஶ்ரம꞉॥117॥

உப₁தோதvஶஸஹஸ்ர�திvப்₁ரதி�த₁ப்₁ரக₁B�₁த்vவய꞉।

ஆம்நா�ய�ஷ்B₁க₁நிர்தோதvஷ்B�₁ மத்uயம�ம்நா�யநிஷ்டி�த₁꞉॥118॥
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விஜ்ருʼ ம்பuணதvஶ�த்uவஸ்த₁த₁த��கvத₁ப₁த��கvத₁꞉।

த்vவ�ரக�₁பீ₁B�நிர்ம�த�₁ க�₁லிக�₁பீ₁B�க₁ல்ப₁க₁꞉॥119॥

ஸித்vதோதuஶ்வரஸப₁ர்ய�க்₁ருʼ த்₁ பuத்vரக�₁லீப்₁ரஸ�தvநா꞉।

ச�ந்தோத�vகv꞉ கீ₂₁B₁வ�ரஸ்தோத�� தோக�vமதீ₁தீ₁ர்த�தோஸவநா꞉॥120॥

ஸ்வரூப₁ப்vரஹ்மச₁ர்ய�ர்யப₁த்vமப�₁தvநிதோதvஶக்₁ருʼ த்₁।

ஆஶ்ரமீ த₁த்₁த்₁வமஸ்ய�திvமஹ�வ�க்₁ய�ர்த�ரூப₁வ�ந்॥121॥

ஜ்தோய�தி₁ர்மB�க₁தோர� ஜ்தோய�தி₁ஷ்மதீ₁பீ₁B�நிதோதvஶக்₁ருʼ த்₁।

பvதvர்ய�ஶ்ரமஸம்ʼ ஸ்த��தோநா�(ʼ)லக₁நாந்த�vவக�vஹநா꞉॥122॥

ஆத�ர்வண�ங்கிvதோர�தோவதீv பூ₁ர்ண�கிvரிதோஸவக₁꞉।

தோக�vவர்தuநாமடீ�நா�தோத�� கிvரிதோய�கvப₁B�₁ஶ்ரய꞉॥123॥

பு₁ருதோ��த்₁த₁மஸத்₁தோக்ஷுத்₁ரீ விமல�பீ₁B�க₁ல்ப₁க₁꞉।

ஶத�₁நாந்தv꞉ ஶசெத�₁ஜ�ஶ்ச₁ தvதோஶந்த்vரியவிநிக்vரஹ꞉॥124॥

து₁ந்திvலித₁தோதvஶருʼ ஶ்யஶ்ருʼ ங்கvகிvரிஶ்ரயீ।

ஶ�ரத�vவச₁நாக்�ய�த₁வ்ய�க்�ய�பீ₁B��திuதோர�ஹண꞉॥125॥

ர�மச₁ந்த்vரபு₁ரதோக்ஷுத்₁ரீ து₁ங்கvபuத்vர�த₁B�₁ஶ்ரமீ।

வர�ஹதோதvவத�₁ஸ�ரஶ�ரத�vஹ்வயஶக்₁தி₁ப்uருʼ த்₁॥126॥

பூuரிவ�ரீ க்₁ருʼ ஷ்ணயஜ}ர்தோவதீv ப�uரதீ₁ப₁தv꞉।

விபuண்Bvக�₁திuஷ்B��நாஸ்த�மலஹ�நிக₁தோரஶத்vருʼ க்₁॥127॥

விரூப�₁க்ஷுமஹ�தோதvவமஹநீயப₁த�vஶ்ரய꞉।

மநீஷிமண்Bvலீம�ந்யசெம�ல�ம்நா�யமஹ�குvரு꞉॥128॥

ப்₁ர�ச்₁யப்₁ரதீ₁ச்₁ய�வ�ச்₁தோய�தீvச்₁ய�ம்நா�ய�திvமதோதvஶிக₁꞉।

ப்₁ர�ச்₁ய�ம்நா�யஸ}விந்யஸ்த₁-

ஹஸ்த�₁மலக₁ஸம்ʼ ஸ்து₁த₁꞉॥129॥

ப்₁ரதீ₁ச்₁ய�ம்நா�யஸந்தோதvஶநா�நாந்திvத₁ஸநாந்தvநா꞉।

அவ�ச்₁ய�ம்நா�யநிக்ஷிப்₁த₁ப்₁ருʼ த்�வீதuரநாத�₁ங்க்uரிக₁꞉॥130॥

உதீvச்₁ய�ம்நா�யஜ�நாந்த�vநாந்தvகிvர்யபிuவந்திvத₁꞉।

க�₁மதோக�₁டீ₁பீ₁B�ப₁தி₁꞉ க₁ம்ப�₁தோவகvவதீ₁ச₁ர꞉॥131॥
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ஏக�₁ம்ரநா�த�ச₁ரணஸதோர�ஜ�த₁மதுuவ்ரத₁꞉।

க�₁ம�க்ஷீச₁ரணத்vவந்த்vவப�₁துvக�₁ர்ச₁நாத₁த்₁ப₁ர꞉॥132॥

ருʼ க்vதோவத�vத்₁ம� ப₁ரப்vரஹ்மவ்யவஸ்த��ப₁நாதீuரதீu꞉।

ஸத்₁யவ்ரத₁ஸம�க்�ய�த₁க�₁ஞ்ச்₁யந்த₁ரித₁விக்vரஹ꞉॥133॥

ஸர்வஜ்ஞாபீ₁B��த்uய�தோர�ஹலுப்₁த₁ஸ�ர்வஜ்ஞ்யஸம்ʼ ஶய꞉।

ஸ}தோரஶ்வர�திvஸச்₁ச��த்₁ரஸம�ர�திuத₁ப�₁துvக₁꞉॥134॥

மீம�ம்ʼ ஸ�த்vவயப�₁ரீண꞉ க�₁ண�த�vக்ஷுப₁த�vத்uவவித்₁।

த்vவ�த்₁ரிம்ʼ ஶத�vயு꞉க₁லித₁த்₁ரி꞉ப்₁ரதvக்ஷிணபூuத₁ல꞉॥135॥

ஆதோஸது₁ஹிமரைஶல�ந்த₁தuர்மஸ்த��ப₁நாதோதvஶிக₁꞉।

வித்vய�வஶீக்₁ருʼ த�₁தோஶ�தோதvஶவித்vவஜ்ஜநா�ர்சி₁த₁꞉॥136॥

ஜகvத்vகுvருர்ஜகvத்vதோய�நி꞉ ஶ�ஸ்த்₁ரதோய�நி꞉ ஸமந்வயீ।

ஸ்ப₁ஷ்B�₁ஸ்ப₁ஷ்B₁ப்vரஹ்மலிங்கீ₂v

ஸ�ங்க்�யதோய�கvவிமர்ஶக்₁ருʼ த்₁॥137॥

ரைவய�க₁ரணதீuதோஶ�தீu வஸிஷ்B�꞉ க₁கு₁பvம்பvர꞉।

செக�vத₁மீயவதோச�₁முத்vரீ ரைவதோஶஷிக₁மத�vப₁ஹ꞉॥138॥

செஶ�த்vதோத�uதvநிமதோத�vத்₁ஸ�தீv

ரைஜமிநீயகு₁த்vருʼ ஷ்டி₁ஹ்ருʼ த்₁।

திvகvம்பvரநாய�ந்த₁க்uதோநா� த்uவஸ்த₁ப�₁ஶுப₁த₁க்₁ரிய꞉॥139॥

ஶூந்ய�த்₁மவ�தvநிர்ஹர்த�₁ பிuந்நாப�uகvவத�₁கvம꞉।

விதோநா�தvநிர்மித₁ப்₁செர�Buந்ய�யகvம்பீuரப�uஷ்யக்₁ருʼ த்₁॥140॥

வ்ய�க்�ய�த₁ஜீவச₁ரித₁꞉ விஶ்வஸ்ருʼ ஷ்டி₁விஶ�ரதv꞉।

ஸ்தி�தி₁ஸீம�விப�uகvஜ்ஞா꞉ ப்₁ரலய�ர்த�ப்₁ரக�₁ஶக₁꞉॥141॥

ஸம்ʼ ஸ�ரத₁த்₁த்₁வஸங்க்�ய�வ�ந் ம�ய�த₁த்₁த்₁வநிரூப₁ண꞉।

ஸமூல�வித்vயக�₁த்uய�தோர�தோப�₁ந்மூலநாவிச₁க்ஷுண꞉॥142॥

ஸம்ʼ ஸ�ரத�₁ரதோண�ப�₁யஸந்தvர்ஶநாப₁டி₁ஷ்B�வ�க்₁।

ரஸிக�₁ஹ்ல�தvஜநாக₁மஹ�வ�க்₁யச₁மத்₁க்₁ருʼ தி₁꞉॥143॥

த்uவநிப்₁ரத�uநா�மருக₁ஶத₁ஶ்தோல�கீ₂₁மஹ�க₁வி꞉।
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ப்vரஹ்மஸ�த்₁ரப்vரஹ்மஶிக��-

கீ₂vத�₁ப்₁ரஸ்த��நாப�uஷ்யக்₁ருʼ த்₁॥144॥

ப்₁ரத்₁யக்vப்vரஹ்ரைமக்₁யதோப�vத�uத்uவ-

தvர்ஶீ தோம�க்ஷு�த்uவதvர்ஶக₁꞉।

நிரந்த₁ரக்₁ருʼ த�₁ம்நா�யஶிதோர�நிகvதvஶீலநா꞉॥145॥

தோவத�vந்த₁வநாஹர்யக்ஷு꞉ த₁த்₁த்₁வஜ்ஞா�நாமதோஹ�தvதிu꞉।

த₁ருணஸ்த₁ருணீதூ₃vர꞉ த�₁ர�ப₁தி₁ஸமச்₁ச�வி꞉॥146॥

த�₁ரக₁ப்vரஹ்மத₁த்₁த்₁வஜ்ஞா꞉ த₁ப₁ஸ்வீ த�₁ப₁ஸ�நுகv꞉।

த�₁ப₁த்₁ரயவிநிர்முக்₁த₁꞉ நாலிதோநா�க்₁தி₁நிர�ஸக்₁ருʼ த்₁॥147॥

அலங்க்₁ருʼ த்₁யதி₁ம�ந்ய꞉ ஆத்₁மவித்v ப்vரஹ்மவித்₁த₁ம꞉।

ப்vரஹ்மண்தோய� ப்vரஹ்மபூuத₁꞉

ஸ்வ�திuஷ்B��நா�ஞ்சி₁த₁க�₁ஞ்சி₁கv꞉॥148॥

க்₁ருʼ த₁பு₁ண்யஸ்த�லீய�த்₁ர꞉

ஊர்த்uவ�ம்நா�ய�ர்த�த₁த்₁த்₁வவித்₁।

ரைக₁வல்யதோக்ஷுத்₁ரவிஜயீ ஶுத்vதuம�நாஸதீ₁ர்த�க₁꞉॥149॥

ஸ}தோமருமூலஸஞ்ச�₁ரீ ம�ய�ஶக்₁தி₁விப�uவநா꞉।

ஸத்₁யஜ்ஞா�நா�பிuத�uஹ்வ�நீ

ஹ்யக�ண்B�vநாந்தvமூர்தி₁ம�ந்॥150॥

தோஸ�ஹம்ʼ ஶிதோவ�ஹம்ʼ வ�க்₁ய꞉ ப்₁ரத்₁யக�vம்நா�யதோவதvநா꞉।

நிரஞ்ஜதோநாஶ்வர�தோஸவீ க₁ர꞉ ஸம்ப்₁ரத�vயப்uருʼ த்₁॥151॥

வித்vய�பீ₁B�மஹ�தோய�கீ₂v ப₁ரம�த்₁மமB��ஶ்ரய꞉।

த்₁ரிபு₁டீ₁தீ₁ர்த�விஹ்ருʼ தி₁꞉ தோய�கvதோக்ஷுத்₁ரதிvவ�க₁ர꞉॥152॥

வித்vய�ஶக்₁தி₁ஜப₁நா꞉ மந்த்₁ரீ ஸந்தோத�₁�ரைநாகvமீ।

ப₁ரஹம்ʼ ஸப₁ரிவ்ர�ட்₁ -

ஸித்vத�uக்�யப்vரஹ்மச₁ர்யப்uருʼ த்₁॥153॥

ம�த்₁ருʼ ரைக₁க₁மஹ�வ�க்₁ய꞉ தோக்ஷுத்₁ரஜ்தோஞா�(ʼ)க்ஷுரத₁꞉ ப₁ர꞉।

நிஷ்க₁ல�ம்நா�யநிரத₁꞉ ஶ�ந்தி₁த�vந்தி₁யுத₁ஶ்சி₁தி₁꞉॥154॥
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ஆநாந்தvபீ₁B�ஸம்ʼ விஷ்B₁꞉ ஸ்வ�நுபூuதி₁ப₁த�vஶ்ரய꞉।

ஶ்ரத்vத�uரைமத்₁ர்ய�திvநிர்ஜ்தோஞாய꞉ ஸச்₁சி₁ந்மB�ஸம�ஶ்ரய꞉॥155॥

நாபuஸ்தீ₁ர்தோத�� நாதோப�uதvர்ஶீ நாபuஶ்சி₁ச்₁ச�க்₁தி₁சி₁ந்த₁நா꞉।

ப்₁ரணவப்₁ரணயீ நாம்ரீ நாந்தvதோக�vப₁ஜபூ₁ஜக₁꞉॥156॥

பூuம� ப்vரஹ்ம�நாந்தvநா�ம� கூ₁B₁ஸ்தோத��(ʼ)க்ஷுர இஷ்B₁தv꞉।

ப₁ர�க்₁ப்₁ரத்₁யகvபிuந்நாஶ்ச₁ ஸக₁ல�த்₁ம�(ʼ)க₁ல꞉ பு₁ரு꞉॥157॥

பு₁ரு�꞉ பு₁ஷ்க₁ல꞉ பூ₁ர்ண꞉ ஸத்₁த�₁ம�த்₁ர꞉ பு₁ர�த₁நா꞉।

தோப�uகvதோய�கீ₂v தோய�கvதோப�uகீ₂v புuவநா�த்₁ம� வதோநாச₁ர꞉॥158॥

ப்uருʼ தி₁க்₁ருʼ த்v பூuதி₁தோத�v பூuத₁꞉ பூuரிதோஶ� பூuத₁ப�uவுக₁꞉।

ச₁க்₁ரப்uருʼ ச்₁ச₁க்₁ரர�ஜ�ர்ச�₁ஸம்ப்₁ரத�vயப்₁ரவர்த₁க₁꞉॥159॥

ச₁க்₁ரிபூu�ணபூuத�₁த்₁ம� ச₁க்₁ரப�₁ணிநிதோ�வித₁꞉।

ச₁க்₁ரவர்தி₁ஶிதோர�பூu��தோஶ��யித₁நாக�ச்₁ச�வி꞉॥160॥

ச�₁மீக₁ரீக்₁ருʼ த�₁மத்₁ரதvரித்vரப்vர�ஹ்மணீக்vருʼ ஹ꞉।

ச₁து₁தோர�த�vரகvம்பீuரவ�க்₁யநிர்பuரவ�தvக்₁ருʼ த்₁॥161॥

ச₁ஞ்ச₁லஶ்ச₁ந்த்vரசூ₁B�vத்₁ம� ஜித₁ச₁ம்ப₁க₁நா�ஸிக₁꞉।

ச₁ர்சி₁த�₁தோஶ�பூuச₁க்₁ரஸஞ்ச�₁ரிமத₁ஸஞ்ச₁ய꞉॥162॥

ச�₁லித�₁த்vரைவத₁விஜ்ஞா�நா꞉ ச₁ரஶ்சி₁த்₁ரீ சி₁தvம்பvர꞉।

சீ₁ர்ணஸத்₁யவ்ரத₁ஸ்த��நாசி₁ரந்த₁நாஸ}க��ஸிக₁꞉॥163॥

சூ₁ர்ணித₁ச��த்₁ரஹ்ருʼ த்vக்vரந்தி�꞉

சூ₁ர்ணபூ₁ர்ணதுvர�ஸ்யக்₁ருʼ த்₁।

ப்₁ரதி₁ஷ்B��ப₁க₁செத�uதோரய꞉ ப்₁ரதி₁ஷ்டி�த₁மஹ�யஶ�꞉॥164॥

ப்₁செர�Buவிஜ்ஞா�நாவ�திvஸ்த�கvர்வஸர்வங்க₁தோ��திvத₁꞉।

நாந்திvத�₁தோஶ�பூuச�₁ரீ யதி₁தuர்மவிமர்ஶக்₁ருʼ த்₁॥165॥

தvர்ஶித�₁த்uய�த்₁மய�த��த்₁ம்ய꞉ ஸ}தீuஸங்கuநிதோ�வித₁꞉।

நாதீvநாதvஸரஸ்தீ₁ர்த��ப்₁ல�வப�₁வித₁விக்vரஹ꞉॥166॥

ப₁ண்டிvத₁வ்ர�த₁ப�₁ண்டிvத்₁யப்₁ரதோம��ணப₁டூ₁திvத₁꞉।

த₁த்₁ப₁த�vர்த�ப்₁ரக₁B₁நா꞉ த்₁வம்ப₁த�vர்த�விதோவக₁க்₁ருʼ த்₁॥167॥
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நித்₁ய�நாந்தோத�v நிர�லம்தோப�v நிரதோக்ஷு� நிகி�தோலக்ஷுக₁꞉।

நித்₁யதீuர்நித்₁யஸங்க₁ல்தோப�₁ நிதிuஸ்தோத�� நிரவித்vயக₁꞉॥168॥

நித்₁யவ�ஸீ நித்₁யஶுசி₁꞉ நிர்லுப்vதோத�u நிகvம�ரிஹ�।

நிரஞ்ஜதோநா� நித்₁யபூ₁ஜ்தோய� நித்₁யமுக்₁தோத�₁ நிரீஶ்வர꞉॥169॥

நிஷ்க₁ர்த�₁ நிஷ்க்₁ருʼ தி₁ர்நி꞉ஸ்தோவ� நிஷ்தோக�₁ நிகி�லவ�ஸபூu꞉।

பு₁ரீஶ꞉ பூ₁ர்வகv꞉ பு₁ண்ய꞉ பூ₁ர்வநா�மீ பு₁ருப்₁ரிய꞉॥170॥

விக்�ய�த₁வீர்தோய� வித்vதோயஶ꞉ வித்vய�தோ��Bvஶீகுvரு꞉।

லக்ஷ்மீர்லக்ஷ்தோய� லக்ஷ்மணஶ்ச₁

லக்ஷுணஜ்தோஞா� லஸத்₁ப₁தv꞉॥171॥

ஹ்ரீம�ந் ஹம்ʼ ஸகvதி₁ர்ஹம்ʼ தோஸ�

ஹம்ʼ ஸஶ்தோவத₁ஹ்ருʼ தvம்புvஜ꞉।

ஹம்ʼ ஸமந்த்₁ர�ர்த�த₁த்₁த்₁வஜ்தோஞா�

ஹம்ʼ ஸவர்தோண� ஹரிப்₁ரிய꞉॥172॥

ஹர்��மர்�ஸதோஹ� ஹ�ஸகு₁ஶதோல� ஹ�நிவ்ருʼ த்vதிuநுத்₁।

ஸப்uய꞉ ஸப�uப₁தி₁꞉ ஸ்வ�மீ

ஸம்ப்uருʼ தி₁꞉ ஸம்பuவ�ப₁ஹ꞉॥173॥

ஹ்ரீதோபvரஶீத₁லஸ்வ�ந்தோத�₁ ஹ்ரீமதீ₁ஹ�ரித�₁த்₁மப�uக்₁।

லக்ஷித�₁தோஶ�மந்த்₁ர�ர்தோத�� லக்ஷுதோக�₁ட்₁யண்Bvநா�யக₁꞉॥174॥

லலித�₁ங்தோக�v லயஜ்ஞா�த�₁ லப்vதuஸ்தோவ� லப்vதuஹர்�ண꞉।

க₁ம்புvக₁ண்B�꞉ க₁லித்uவம்ʼ ஸீ

க₁ல்ய�ண�த்₁ம� க₁லத்uவநி꞉॥175॥

பூuஷித�₁ந்த₁ர்வ�ணிச₁க்₁ர: பூuதோக�v பூuஸ}ரதோஸவித₁꞉।

ய�கvவித்v தோய�கvவித்v யுக்₁தோத�₁ யதோஶ�தvஶ்ச₁ யமப்₁ரிய꞉॥176॥

ஓங்க�₁ரவ்ய�ஹ்ருʼ தி₁வ்யக்vதோர� நாமித�₁ர�தி₁மண்Bvல꞉।

நா�கvரைஶலஶிரஶ்ச�₁ரீ ர�மகிvர்ய�ஶ்ரம�ஶ்ரய꞉॥177॥

வ�ஞ்சி�த�₁ர்த�ப்₁ரதvஶ்ஶர்தோவ� ஹ்யதீvதோநா� தோம�தvதோமதுvர꞉।

யதி₁ச₁ர்ய�விதோவக₁ஜ்தோஞா� யத₁தீuர்யஜ்ஞாப�uவநா꞉॥178॥
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ஓங்க�₁ரீ வித₁த�₁த்vரைவத₁ஶ்ருதி₁ந்ய�ய꞉ க்₁ருʼ ப�₁நிதிu꞉।

யந்த�₁ யத₁மநா� யம்தோய� யஜ்ஞா�ங்தோக�v யஜ்ஞாபூu�ண꞉॥179॥

யஜ்தோஞா� யஜ்ஞாப₁தி₁ர்யஜ்வ� யஜ்ஞாபூuர்யஜ்ஞாப�uவநா꞉।

க்₁ருʼ ப�₁ர்பி₁த₁க₁ர�லம்தோப�v வித்uவஸ்த₁விதிuரண்Bvஸ�꞉॥180॥

நிகி�லக்ஷ்ம�த₁ல�ச�₁ர்தோய� ப�₁�ண்Bvமத₁க�ண்Bvநா꞉।

ப்₁ரதி₁ஷ்B��ப₁க₁மூர்தuந்தோய� மத�₁த்vவயமஹ�நாய꞉॥181॥

ப₁ரிவ்ர�ஜக₁தூ₃uர்தோவ�B�u(ʼ)நாந்த₁தூ₃uரந்த₁ர�ந்த₁ர꞉।

முக்₁தோத�₁ முகு₁ந்தோத�v மத்uயஸ்தோத�� மதvதூ₃vதோர� மதோநா�மய꞉॥182॥

ஶ�ந்த₁꞉ ஶுபuங்க₁ர꞉  ஶுக்₁ர꞉ ஶூர꞉ தோஶ�க₁விவர்ஜித₁꞉।

பிuக்ஷு}ஸ்த₁ரக்ஷு}꞉ க்ஷுமித�₁ ஹ்யக்ஷுதி₁꞉ ஸ�க்ஷுத�₁ர்ச₁நா꞉॥183॥

ர�ஜர�ஜ�ர்சி₁தோத�₁ ரஞ்ஜ்தோய� ரஞ்ஜதோக�₁ ரஶ்மிம�ந் ரம꞉।

ரமதோண� ரஸவ�தீv ச₁ ரஜத�₁த்vரிநிதோக₁த₁நா꞉॥184॥

அஸ்தூ₃�லஶ்ச�₁நாணுர்ஹ்ரஸ்தோவ� மநுர்தோமத�u மஹ�மநா�꞉।

பvஹ}ப�₁தோத�v பvஹ}புuதோஜ�

பvஹ}ஶீர்தோ�� பvஹ}ப்₁ரிய꞉॥185॥

நா�ந்த₁꞉ப்₁ரஜ்ஞாஶ்ச₁ நாப்₁ரஜ்ஞா꞉ நாபvஹி꞉ப்₁ரஜ்ஞா ஏவ ச₁।

நா�ப்₁ரஜ்ஞா꞉ ப்₁ரஜ்ஞா�நாகuநா꞉

விஜ்ஞா�நா�த்₁ம� வில�ஸக்₁ருʼ த்₁॥186॥

ப்₁ரிய�ப்₁ரியஸ்ப₁ர்ஶஹீதோநா�

(ʼ)ம்ருʼ தோத�₁ ஹ்ய�க�₁ஶதோதvஹவ�ந்।

அபூuமிரஜதோல�(ʼ)நாக்vநி꞉ அவ�யுஶ்ச�₁ப்₁யநாம்பvர꞉॥187॥

அக்vர�ஹ்தோய�(ʼ)த்vதோரஶ்யதோக�₁(ʼ)ஶ்தோர�த�₁

ஶ்தோர�த�₁ க₁ர்த�₁ ஹ்யக₁ர்த்₁ருʼ க₁꞉।

அகvந்தோத�u(ʼ)ரஸதோக�₁(ʼ)ரூதோப�₁(ʼ)

ஸ்ப₁ர்தோஶ�(ʼ)ஶப்vதோத�v(ʼ)பி₁ ஶப்vதvப�uக்₁॥188॥

மந்த�₁(ʼ)மந்த�₁(ʼ)நுமந்த�₁ ச₁

தோப�vத்vத�u(ʼ)தோப�vத்vத�u ப்₁ரதோப�vதuக்₁ருʼ த்₁।
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ஏதோக�₁(ʼ)தோநாக₁꞉ தோக₁வல�த்₁ம� ஸர்வ꞉ ஸம்ʼ ஸ�ரதோம�ச₁நா꞉॥189॥

நித்₁யஶுத்vதோத�u நித்₁யபுvத்vதோத�u நித்₁யமுக்₁தோத�₁ நிர�ஶ்ரய꞉।

ஹ�ர்த�vவித்vய�த₁மஶ்தோச�த்₁த�₁

பuக்₁த₁ஹ்ருʼ த்₁ப₁த்vமப�uஸ்க₁ர꞉॥190॥

ஏவம்ʼ ஶங்க₁ர�ச�₁ர்யநா�மஸ�ஹஸ்ரமுத்₁த₁மம்।

யந்நா�மப₁B�நா�த்₁ப்₁ர�ஜ்தோஞா�

நித்₁யமுக்₁தோத�₁ பuதோவத்v த்uருவம்॥191॥

விமர்ஶிநி ப்₁ரிதோய தோதvவி நித்₁யம்ʼ மத்vபuக்₁தி₁ஸம்ʼ யுத�₁।

ஶிஷ்ய� தோச₁த்₁யபி₁ ஸந்து₁ஷ்தோB�₁

ரஹஸ்யமபி₁ ப�uஷித₁ம்॥192॥

த்₁வய� க₁த�vப்₁யபuக்₁த�₁ய நாஷ்B₁சி₁த்₁த�₁ய ச₁ ப்₁ரிதோய।

ஸமபுvத்vதிuவிஹீநா�ய நா வக்₁த₁வ்யமிதvம்ʼ ஶுபuம்॥193॥

ய꞉ ப₁தோB�ந்நா�மஸ�ஹஸ்ரம்ʼ ஸக்₁ருʼ த்vவ�ச�₁ர்யஸந்நிசெத�u।

பvந்தuமுக்₁தி₁꞉ க₁ரஸ்த��(ʼ)ஸ்ய

ஸத்₁யம்ʼ ஸத்₁யம்ʼ வத�vம்யஹம்॥194॥

மதோநா�ரைவக₁ல்யம�ப₁ந்நா꞉ ய꞉ க₁ஶ்சி₁த்₁ ஸ�தuதோக�₁த்₁த₁ம꞉।

பி₁தோபvஜ்ஜலம்ʼ ஸம�மந்த்₁ர்ய நா�மஸ�ஹஸ்ரரைக₁ரலம்॥195॥

ஸமர்ச்₁ய  நா�மபிuஶ்ரைச₁ரைத₁꞉ ஶங்க₁ரம்ʼ குvருரூபி₁ணம்।

முச்₁யதோத₁ பு₁ண்யப�₁தோப₁ப்uய꞉

ப₁ரந்த�uம ஸ்வக₁ம்ʼ லதோபuத்₁॥196॥

ப₁ஞ்ச₁ம்ய�ம்ʼ வ�த� பூ₁ர்ண�ய�ம்ʼ ஸ்வஜந்மதிvவதோஸ(ʼ)பி₁ வ�।

ரைவஶ�க�ஶுக்₁லப₁ஞ்ச₁ம்ய�ம்ʼ குvதோர�ர்ஜந்ம பuவிஷ்யதி₁॥197॥

த₁த்vதிvதோநா வ�பி₁ த₁த்₁பூ₁ஜ�ம்ʼ க்₁ருʼ த்₁வ� முக்₁தோத�₁ பuதோவந்நார꞉।

ஜந்ம�ஹ்நி பூ₁ஜநாம்ʼ த₁ஸ்ய

நா கு₁ர்ய�த்v தோய�(ʼ)தuம꞉ ஸ்ம்ருʼ த₁꞉॥198॥

நாரதோக₁ நியத₁ம்ʼ வ�தோஸ� பuதோவத்₁த₁ஸ்ய நா ஸம்ʼ ஶய꞉।

ப₁ஞ்ச�₁க்ஷுரயந்த்₁தோர வ�(ʼʼ)ர�தuதோயத்v யஸ்து₁ ம�நாவ꞉॥199॥
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ப₁த்₁ரபு₁ஷ்ப₁ப�ரைலஸ்தோத�₁ரைய꞉ விதிuநா�(ʼ)விதிuநா�(ʼ)பி₁ வ�।

ஸ ஸர்வ�த்₁மக₁த�₁ம்ʼ ய�தி₁ ஸர்வரூபீ₁ ஜகvத்vகுvரு꞉॥200॥

இரைஹவ ஸக₁ல�ந் தோப�uக�vந் அஶ்நுதோத₁ ச₁ ப₁ரம்ʼ ப₁தvம்।

ஸர்வதோல�க₁ஹித�₁ர்த��ய க₁தி�த₁ம்ʼ தோத₁ ஹிரைத₁ஷிணி॥201॥

॥ இதி₁ பuவிஷ்யபு₁ர�தோண ப்₁ரக�₁ஶவிம�ர்ஶிந்ய�க்�ய�யிக�₁ய�ம்ʼ

பuகvவத்₁ப�₁தvஸஹஸ்ரநா�மக�ண்Bv꞉ ஸம்பூ₁ர்ண꞉ ॥

* * *
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