
ஶ்ரீ கணேஶாய னமஃ || 
 
   ஶ்ரீஸுதர்ஶன பரப்ரஹ்மணே னமஃ || 
 
   அத ஶ்ரீஸுதர்ஶன ஸஹஸ்ரனாம ஸ்ணதாத்ரம் || 
 
ககலாஸஶிகணர ரம்ணய முக்தாமாணிக்ய மம்டணப | 
ரக்தஸிம்ஹாஸனாஸீனம் ப்ரமகதஃ பரிவாரிதம் || ௧|| 
 
பத்தாம்ஜலிபுடா பூத்வா பப்ரச்ச வினயான்விதா | 
பர்தாரம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் பார்வதீ பரணமஶ்வரம் || ௨|| 
 
பார்வதீ -- 
யத் த்வணயாக்தம் ஜகன்னாத ஸுப்ருஶம் 
ணேமமிச்சதாம் | 
ஸஸௌதர்ஶனம் ருணத ஶாஸ்த்ரம் னாஸ்திசான்யதிதி 
ப்ரணபா || ௩|| 
 
தத்ர காசித் விவோஸ்தி தமர்தம் ப்ரதி ணம ப்ரணபா | 
ஏவமுக்தஸ்த்வஹிர்புத்த்ன்யஃ பார்வதீம் ப்ரத்யுவாச 
தாம் || ௪|| 
 
அஹிர்புத்த்ன்ய -- 
ஸம்ஶணயா யதி ணத தத்ர தம் ப்ரூஹி த்வம் வரானணன 
| 
இத்ணயவமுக்தா கிரிஜா கிரிணஶன மஹாத்மனா || ௫|| 
 
புனஃ ப்ணராவாச ஸர்வஜ்ஞம் ஜ்ஞானமுத்ராதரம் பதிம் 
|| 
 



பார்வத்யுவாச -- 
ணலாணக ஸஸௌதர்ஶனம் மம்த்ரம் யம்த்ரம்தத்தத் 
ப்ரணயாகவத் || ௬|| 
 
ஸர்வம் விஜ்ஞாதுமப்யத்ர யதாவத் ஸமனுஷ்டிதும் | 
அதிணவலமஶக்தானாம் தம் மார்கம் ப்றுஶமீச்தாம் || 
௭|| 
 
ணகா மார்கஃ கா கதிஸ்ணதஷாம் கார்யஸித்திஃ கதம் 
பணவத் | 
ஏதன்ணம ப்ரூஹி ணலாணகஶ த்வதன்யஃ ணகா 
வணததமும் || ௮|| 
 
ஈஶ்வர உவாச -- 
அஹம் ணத கதயிஶ்யாமி ஸர்வ ஸித்திகரம் ஶுபம் | 
அனாயாணஸன யஜ்ஜப்த்வா னரஸ்ஸித்திமவாப்னுயாத் 
|| ௯|| 
 
தஶ்ச ஸஸௌதர்ஶனம் திவ்யம் குஹ்யம் 
னாமஸஹஸ்ரகம் | 
னியமாத் படதாம் ன்றூோம் சிம்திதார்த ப்ரதாயகம் || 
௧0|| 
 
தஸ்ய னாமஸஹஸ்ரஸ்ய ணஸா&ஹணமவ றுஷிஃ 
ஸ்ம்றுதஃ | 
சம்ணதானுஷ்டுப் ணதவதா து பரமாத்மா ஸுதர்ஶனஃ || 
௧௧|| 
 
ஶ்ரீம் பீஜம் ஹ்ரீம் து ஶக்திஸ்ஸா க்லீம் 
கீலகமுதாஹ்றுதம் | 



ஸமஸ்தாபீஷ்ட ஸித்யர்ணத வினிணயாக உதாஹ்றுதஃ || 
௧௨|| 
 
ஶம்கம் சக்ரம் ச சாபாதி த்யானமஸ்ய ஸமீரிதம் || 
 
          த்யானம் -- 
ஶம்கம் சக்ரம் ச சாபம் பரஶுமஸிமிஶும் ஶூல 
பாஶாம்குஶாப்ஜம் 
பிப்ராேம் வஜ்ரணகஸடௌ ஹல முஸல கதா 
கும்தமத்யுக்ர தம்ஷ்ட்ரம் | 
ஜ்வாலா ணகஶம் த்ரிணனத்ரம் ஜ்வல தலனனிபம் ஹார 
ணகயூர பூஷம் 
த்யாணயத் ஷட்ணகாே ஸம்ஸ்தம் ஸகல ரிபுஜன 
ப்ராே ஸம்ஹாரி சக்ரம் || 
 
          || ஹரிஃ ஓம் || 
 
ஶ்ரீசக்ரஃ ஶ்ரீகரஃ ஶ்ரீஶஃ ஶ்ரீவிஷ்ணுஃ ஶ்ரீவிபாவனஃ | 
ஶ்ரீமதாம்த்ய ஹரஃ ஶ்ரீமான் ஶ்ரீவத்ஸக்றுத லேேஃ || 
௧|| 
 
ஶ்ரீனிதிஃ ஶ்ரீவரஃ ஸ்ரக்வீ ஶ்ரீலக்ஷ்மீ கரபூஜிதஃ | 
ஶ்ரீரதஃ ஶ்ரீவிபுஃ ஸிம்துகன்யாபதிஃ அணதாேஜஃ || ௨|| 
 
அச்யுதஶ்சாம்புஜக்ரீவஃ ஸஹஸ்ராரஃ ஸனாதனஃ | 
ஸமர்சிணதா ணவதமூர்திஃ ஸமதீத ஸுராக்ரஜஃ || ௩|| 
 
ஷட்ணகாே மத்யணகா வீரஃ ஸர்வணகா&ஷ்டபுஜஃ 
ப்ரபுஃ | 
சம்டணவணகா பீமரவஃ ஶிபிவிஷ்டார்சிணதா ஹரிஃ || ௪|| 



 
ஶாஶ்வதஃ ஸகலஃ ஶ்யாமஃ ஶ்யாமலஃ 
ஶகடார்தனஃ | 
கதத்யாரிஃ ஶாரதஸ்கம்தஃ ஸகடாேஃ ஶிரீஷகஃ || 
௫|| 
 
ஶரபாரிர்பக்தவஶ்யஃ ஶஶாம்ணகா வாமணனாவ்யயஃ | 
வரூதீவாரிஜஃ கம்ஜணலாசணனா வஸுதாதிபஃ || ௬|| 
 
வணரண்ணயா வாஹணனா&னம்தஃ 
சக்ரபாணிர்கதாக்ரஜஃ | 
கபீணரா ணகாலகாதீணஶா கதாபணிஸ்ஸுணலாசனஃ || ௭|| 
 
ஸஹஸ்ராேஃ சதுர்பாஹுஃ ஶம்கசக்ர கதாதரஃ | 
பீஷணோ பீதிணதா பத்ணரா பீமாபீஷ்ட பலப்ரதஃ || ௮|| 
 
பீமார்சிணதா பீமணஸணனா பானுவம்ஶ ப்ரகாஶகஃ | 
ப்ரஹ்லாதவரதஃ பாலணலாசணனா ணலாகபூஜிதஃ || ௯|| 
 
உத்தராமானணதா மானீ மானவாபீஷ்ட ஸித்திதஃ | 
பக்தபாலஃ பாபஹாரீ பலணதா தஹனத்வஜஃ || ௧0|| 
 
கரீஶஃ கனணகா தாதா காமபால புராதனஃ | 
அக்ரூரஃ க்ரூரஜனகஃ க்ரூரதம்ஷ்ட்ரஃ குலாதிபஃ || ௧௧|| 
 
க்ரூரகர்மா க்ரூரரூபி க்ரூரஹாரீ குணஶஶயஃ | 
மம்தணரா மானினீகாம்ணதா மதுஹா மாதவப்ரியஃ || 
௧௨|| 
 
ஸுப்ரதப்த ஸ்வர்ேரூபீ பாோஸுர புஜாம்தக்றுத் | 



தராதணரா தானவாரிர்தனுணஜம்த்ராரி பூஜிதஃ || ௧௩|| 
 
பாக்யப்ரணதா மஹாஸத்த்ணவா விஶ்வாத்மா 
விகதஜ்வரஃ | 
ஸுராசார்யார்சிணதா வஶ்ணயா வாஸுணதணவா 
வஸுப்ரதஃ || ௧௪|| 
 
ப்ரேதார்திஹரஃ ஶ்ணரஷ்டஃ ஶரண்யஃ 
பாபனாஶனஃ | 
பாவணகா வாரோத்ரீணஶா கவகும்ணடா 
விகதகல்மஷஃ || ௧௫|| 
 
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ணரா வஜ்ரனணகா வாயுரூபீ னிராஶ்ரயஃ | 
னிரீணஹா னிஸ்ப்றுணஹா னித்ணயா னீதிஜ்ணஞா 
னீதிபாவனஃ || ௧௬|| 
 
னீரூணபா னாரதனுணதா னகுலாசல வாஸக்றுத் | 
னித்யானம்ணதா ப்றுஹத்பானுஃ ப்றுஹதீஶஃ புராதனஃ 
|| ௧௭|| 
 
னிதினாமதிணபா&னம்ணதா னரகார்ேவ தாரகஃ | 
அகாணதா&விரணலா மர்த்ணயா ஜ்வாலாணகஶஃ 
ககார்ச்சிதஃ || ௧௮|| 
 
தருேஸ்தனுக்றுத் பக்தஃ பரமஃ சித்தஸம்பவஃ | 
சிம்த்யஸ்ஸத்வனிதிஃ ஸாக்ரஸ்சிதானம்தஃ 
ஶிவப்ரியஃ || ௧௯|| 
 
ஶின்ஶுமாரஶ்ஶதமகஃ ஶாதகும்ப னிபப்ரபஃ | 
ணபாக்தாருணேணஶா பலவான் பாலக்ரஹ னிவாரகஃ || 



௨0|| 
 
ஸர்வாரிஷ்ட ப்ரஶமணனா மஹாபய னிவாரகஃ | 
பம்துஃ ஸுபம்துஃ 
ஸுப்ரீதஸ்ஸம்துஷ்டஸ்ஸுரஸன்னுதஃ || ௨௧|| 
 
பீஜணகஶ்ணயா பணகா பானுஃ அமிதார்சிர்பாம்பதிஃ | 
ஸுயஜ்ணஞா ஜ்ணயாதிஷஶ்ஶாம்ணதா விரூபாேஃ 
ஸுணரஶ்வரஃ || ௨௨|| 
 
வஹ்னிப்ராகார ஸம்வீணதா ரக்தகர்பஃ ப்ரபாகரஃ | 
ஸுஶீலஃ ஸுபகஃ ஸ்வேஃ ஸுமுகஃ ஸுகதஃ ஸுகீ 
|| ௨௩|| 
 
மஹாஸுரஃ ஶிரச்ணசதா பாகஶாஸன வம்திதஃ | 
ஶதமூர்தி ஸஹஸ்ராணரா ஹிரண்ய ஜ்ணயாதிரவ்யயஃ || 
௨௪|| 
 
மம்டலீ மம்டலாகாரஃ சம்த்ரஸூர்யாக்னி ணலாசனஃ | 
ப்ரபம்ஜனஃ தீக்ஷ்ேதாரஃ ப்ரஶாம்தஃ ஶாரதப்ரியஃ || 
௨௫|| 
 
பக்தப்ரிணயா பலிஹணரா லாவண்ணயாலேேப்ரியஃ | 
விமணலா துர்லபஸ்ணஸாம்யஸ்ஸுலணபா பீமவிக்ரமஃ || 
௨௬|| 
 
ஜிதமன்யுஃ ஜிதாராதிஃ மஹாணோ ப்றுகுபூஜிதஃ | 
தத்த்வரூபஃ தத்த்வணவதிஃ ஸர்வதத்வ ப்ரதிஷ்டிதஃ 
||௨௭|| 
 



பாவஜ்ணஞா பம்துஜனணகா தீனபம்துஃ புராேவித் | 
ஶஸ்த்ணரணஶா னிர்மணதா ணனதா னணரா 
னானாஸுரப்ரியஃ || ௨௮|| 
 
னாபிசக்ணரா னதாமித்ணரா னதீஶ கரபூஜிதஃ | 
தமனஃ காலிகஃ கர்மீ காம்தஃ காலார்தனஃ கவிஃ || 
௨௯|| 
 
வஸும்தணரா வாயுணவணகா வராணஹா வருோலயஃ | 
கமனீயக்றுதிஃ காலஃ கமலாஸன ணஸவிதஃ | 
க்றுபாலுஃ கபிலஃ காமீ காமிதார்த ப்ரதாயகஃ || ௩0|| 
 
தர்மணஸதுர்தர்மபாணலா தர்மீ தர்மமயஃ பரஃ | 
ஜ்வாலாஜிம்ஹஃ ஶிகாஸமௌளீஃ ஸுரகார்ய 
ப்ரவர்தகஃ || ௩௧|| 
 
கலாதரஃ ஸுராரிக்னஃ ணகாபஹா காலரூபத்றுக் | 
தாதா&&னம்தமணயா திவ்ணயா ப்ரஹ்மரூபீ ப்ரகாஶக்றுத் 
|| ௩௨ | 
ஸர்வயஜ்ஞமணயா யஜ்ணஞா யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞபாவனஃ | 
வஹ்னித்வணஜா வஹ்னிஸணகா வம்ஜுளத்ரும மூலகஃ 
|| ௩௩|| 
 
தேஹா தானகாரீ ச னணரா னாராயேப்ரியஃ | 
கதத்யதம்டதணரா தாம்தஃ ஶுப்ராம்கஃ ஶுபதாயகஃ || 
௩௪|| 
 
ணலாஹிதாணோ மஹாஸரௌத்ஸரௌ மாயாரூபதரஃ ககஃ 
| 
உன்னணதா பானுஜஃ ஸாம்ணகா மஹாசக்ரஃ பராக்ரமீ || 



௩௫|| 
 
அக்னீணஶா&க்னிமயஃ த்வக்னிணலாசணனாக்னி 
ஸமப்ரபஃ | 
அக்னிமானக்னிரஸணனா யுத்தணஸவீ ரவிப்ரியஃ || ௩௬|| 
 
ஆஶ்ரித ஸகௌக வித்வம்ஸீ னித்யானம்த ப்ரதாயகஃ | 
அஸுரக்ணனா மஹாபாஹூர்பீமகர்மா ஶுபப்ரதஃ || ௩௭|| 
 
ஶஶாம்க ப்ரேவாதாரஃ ஸமஸ்தாஶீ விஷாபஹஃ | 
தர்ணகா விதர்ணகா விமணலா பிலணகா பாதராயேஃ || 
௩௮|| 
 
பதிரக்னஸ்சக்ரவாளஃ ஷட்ணகாோம்தர்கதஸ்ஶிகீஃ | 
த்றுததன்வா ணஶாடஷாணோ தீர்கபாஹூர்தரீமுகஃ || 
௩௯|| 
 
ப்ரஸன்ணனா வாமஜனணகா னிம்ணனா னீதிகரஃ ஶுசிஃ 
| 
னரணபதி ஸிம்ஹரூபீ புராதீஶஃ புரம்தரஃ || ௪0|| 
 
ரவிஸ்துணதா யூதபாணலா யுதபாரிஸ்ஸதாம்கதிஃ | 
ஹ்றுஷிணகணஶா த்வித்ரமூர்திஃ த்விரஷ்டாயுதப்றுத் 
வரஃ || ௪௧|| 
 
திவாகணரா னிஶானாணதா திலீபார்சித விக்ரஹஃ | 
தன்வம்தரிஸ்ஶ்யாமளாரிர்பக்தணஶாக வினாஶகஃ || 
௪௨|| 
 
ரிபுப்ராே ஹணரா ணஜதா ஶூரஸ்சாதுர்ய விக்ரஹஃ | 



விதாதா ஸச்சிதானம்தஸ்ஸர்வதுஷ்ட னிவாரகஃ || ௪௩|| 
 
உல்ணகா மணஹால்ணகா 
ரக்ணதால்கஸ்ஸஹஸ்ணரால்கஸ்ஶதார்சிஷஃ | 
புத்ணதா ஸபௌத்தஹணரா ஸபௌத்த ஜனணமாணஹா 
புதாஶ்ரயஃ || ௪௪ || 
 
பூர்ேணபாதஃ பூர்ேரூபஃ பூர்ேகாணமா மஹாத்யுதிஃ 
| 
பூர்ேமம்த்ரஃ பூர்ேகாத்ரஃ பூர்ேஷாட்குண்ய 
விக்ரஹஃ || ௪௫|| 
 
பூர்ேணனமிஃ பூர்னனாபிஃ பூர்ோஶீ பூர்ேமானஸஃ 
| 
பூர்ேஸாரஃ பூர்ேஶக்திஃ ரம்கணஸவி ரேப்ரியஃ || 
௪௬|| 
 
பூரிதாணஶா&ரிஷ்டதாதி பூர்ோர்தஃ பூர்ேபூஷேஃ | 
பத்மகர்பஃ பாரிஜாதஃ பரமித்ரஸ்ஶராக்றுதிஃ || ௪௭|| 
 
பூப்றுத்வபுஃ புண்யமூர்தி பூப்றுதாம் பதிராஶுகஃ | 
பாக்ணயாதணயா பக்தவஶ்ணயா கிரிஜாவல்லபப்ரியஃ || 
௪௮|| 
 
கவிஷ்ணடா கஜமானீணஶா கமனாகமன ப்ரியஃ | 
ப்ரஹ்மசாரி பம்துமானீ ஸுப்ரதீகஸ்ஸுவிக்ரமஃ || ௪௯|| 
 
ஶம்கராபீஷ்டணதா பவ்யஃ ஸாசிவ்யஸ்ஸவ்யலேேஃ | 
மஹாஹம்ஸஸ்ஸுககணரா னாபாக தனயார்சிதஃ || ௫0|| 
 



ணகாடிஸூர்யப்ரணபா தீப்ணதா வித்யுத்ணகாடி ஸமப்ரபஃ | 
வஜ்ரகல்ணபா வஜ்ரஸணகா வஜ்ரனிர்காத னிஸ்வனஃ || 
௫௧|| 
 
கிரீணஶா மானணதா மான்ணயா னாராயே கராலயஃ | 
அனிருத்தஃ பராமர்ஷீ உணபம்த்ரஃ பூர்ேவிக்ரஹஃ || 
௫௨|| 
 
ஆயுணதஶஸ்ஶதாரிக்னஃ ஶமனஃ ஶதகஸனிகஃ | 
ஸர்வாஸுர வணதாத்யுக்தஃ ஸூர்ய துர்மான ணபதகஃ || 
௫௩|| 
 
ராஹுவிப்ணலாஷகாரீ ச காஶீனகர தாஹகஃ | 
பீயுஷாம்ஶு பரம்ஜ்ணயாதிஃ ஸம்பூர்ே க்ரதுபுக் ப்ரபுஃ 
|| ௫௪|| 
 
மாம்தாத்று வரதஸ்ஶுத்ணதா ஹரணஸவ்யஸ்ஶசீஷ்டதஃ 
| 
ஸஹிஷ்ணுர்பலபுக் வீணரா ணலாகப்றுல்ணலாகனாயகஃ 
||௫௫|| 
 
துர்வாணஸாமுனி தர்பக்ணனா ஜயணதா விஜயப்ரியஃ | 
புராதீணஶா&ஸுராராதிஃ ணகாவிம்த கரபூஷேஃ || ௫௬|| 
 
ரதரூபீ ரதாதீஶஃ காலசக்ர க்றுபானிதிஃ | 
சக்ரரூபதணரா விஷ்ணுஃ ஸ்தூலஸூக்ஷ்மஶ்ஶிகிப்ரபஃ 
|| ௫௭|| 
 
ஶரோகத ஸம்த்ராதா ணவதாளாரிர்மஹாபலஃ | 
ஜ்ஞானணதா வாக்பதிர்மானீ மஹாணவணகா 



மஹாமணிஃ || ௫௮|| 
 
வித்யுத் ணகணஶா விஹாணரஶஃ பத்மணயானிஃ 
சதுர்புஜஃ | 
காமாத்மா காமதஃ காமீ காலணனமி ஶிணராஹரஃ || 
௫௯|| 
 
ஶுப்ரஸ்ஶுசீஸ்ஶுனாஸீரஃ ஶுக்ரமித்ரஃ 
ஶுபானனஃ | 
வ்றுஷகாணயா வ்றுஷாராதிஃ வ்றுஷணபம்த்ர ஸுபூஜிதஃ 
|| ௬0|| 
 
விஶ்வம்பணரா வீதிணஹாத்ணரா வீர்ணயா 
விஶ்வஜனப்ரியஃ | 
விஶ்வக்றுத்  விஶ்வணபா விஶ்வஹர்தா 
ஸாஹஸகர்மக்றுத் || ௬௧|| 
 
பாேபாஹூஹணரா ஜ்ணயாதிஃ பராத்மா 
ணஶாகனாஶனஃ | 
விமலாதிபதிஃ புண்ணயா ஜ்ஞாதா ஜ்ணஞயஃ 
ப்ரகாஶகஃ || ௬௨|| 
 
ம்ணலச்ச ப்ரஹாரீ துஷ்டக்னஃ ஸூர்யமம்டலமத்யகஃ | 
திகம்பணரா வ்றுஶாத்ரீணஶா விவிதாயுத ரூபகஃ || ௬௩|| 
 
ஸத்வவான் ஸத்யவாகீஶஃ ஸத்யதர்ம பராயேஃ | 
ருத்ரப்ரீதிகணரா ருத்ர வரணதா ருக்விணபதகஃ || ௬௪|| 
 
னாராயணோ னக்ரணபதீ கணஜம்த்ர பரிணமாேகஃ | 
தர்மப்ரியஃ ஷடாதாணரா ணவதாத்மா குேஸாகரஃ || 



௬௫|| 
 
கதாமித்ரஃ ப்றுதுபுணஜா ரஸாதல விணபதகஃ | 
தணமாகவரீ மஹாணதஜாஃ மஹாராணஜா மஹாதபாஃ || 
௬௬|| 
 
ஸமஸ்தாரிஹரஃ ஶாம்த க்ரூணரா 
ணயாணகஶ்வணரஶ்வரஃ | 
ஸ்தவிரஸ்ஸ்வர்ே வர்ோம்கஃ ஶத்ருகஸன்ய 
வினாஶக்றுத் || ௬௭|| 
 
ப்ராஜ்ணஞா விஶ்வதனுத்ராதா ஶ்றுதிஸ்ம்றுதிமயஃ 
க்றுதி | 
வ்யக்தாவ்யக்த ஸ்வரூபாம்ஸஃ காலசக்ரஃ கலானிதிஃ || 
௬௮|| 
 
மஹாத்யுதிரணமயாத்மா வஜ்ரணனமிஃ ப்ரபானிதிஃ | 
மஹாஸ்புலிம்க தாரார்சிஃ மஹாயுத்த க்றுதச்யுதஃ || 
௬௯|| 
 
க்றுதஜ்ஞஸ்ஸஹணனா வாக்மீ ஜ்வாலாமாலா 
விபூஷேஃ | 
சதுர்முகனுதஃ ஶ்ரீமான் ப்ராஜிஷ்ணுர்பக்தவத்ஸலஃ || 
௭0|| 
 
சாதுர்யகமனஶ்சக்ரீ சாதுர்வர்க ப்ரதாயகஃ | 
விசித்ரமால்யாபரேஃ தீக்ஷ்ேதாரஃ ஸுரார்சிதஃ || ௭௧|| 
 
யுகக்றுத் யுகபாலஶ்ச யுகஸம்திர்யுகாம்தக்றுத் | 
ஸுதீக்ஷ்ோரகணோ கம்ணயா பலித்வம்ஸீ 



த்ரிணலாகபஃ || ௭௨|| 
 
த்ரிணனத்ரஸ்த்ரிஜகத்வம்த்யஃ த்றுணீக்றுத 
மஹாஸுரஃ | 
த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிணலாகஜ்ஞஃ த்ரினாபிஃ 
த்ரிஜகத்ப்ரியஃ || ௭௩|| 
 
ஸர்வயம்த்ரமணயா மம்த்ரஸ்ஸர்வஶத்ரு னிபர்ஹேஃ | 
ஸர்வகஸ்ஸர்வவித் ஸஸௌம்யஸ்ஸர்வணலாகஹிதம்கரஃ 
||௭௪|| 
 
ஆதிமூலஃ ஸத்குோட்ணயா 
வணரண்யஸ்த்ரிகுோத்மகஃ | 
த்யானகம்யஃ கல்மஷக்னஃ கலிகர்வ ப்ரணபதகஃ || ௭௫|| 
 
கமனீய தனுத்ராேஃ கும்டலீ மம்டிதானனஃ | 
ஸுகும்டீக்றுத சம்ணடஶஃ ஸுஸம்த்ரஸ்த ஷடானனஃ 
|| ௭௬|| 
 
விஷாதீக்றுத விக்ணனணஶா விகதானம்த னம்திகஃ | 
மதித ப்ரமதவ்யூஹஃ ப்ரேத ப்ரமதாதிபஃ || ௭௭|| 
 
ப்ராேபிோ ப்ரணதா&னம்ணதா ணலாகஸாக்ஷீ 
மஹாஸ்வனஃ | 
ணமதாவீ ஶாஶ்வணதா&க்ரூரஃ க்ரூரகர்மா&பராஜிதஃ || 
௭௮|| 
 
அரீ த்றுஷ்ணடா&ப்ரணமயாத்மா 
ஸும்தரஶ்ஶத்ருதாபனஃ | 
ணயாக ணயாகீஶ்வராதீணஶா பக்தாபீஷ்ட ப்ரபூரகஃ || ௭௯|| 



 
ஸர்வகாமப்ரணதா&சிம்த்யஃ ஶுபாம்கஃ குலவர்தனஃ | 
னிர்விகாணரா&ம்தரூணபா னரனாராயேப்ரியஃ || ௮0|| 
 
மம்த்ர யம்த்ர ஸ்வரூபாத்மா பரமம்த்ர ப்ரணபதகஃ | 
பூதணவதாள வித்வம்ஸீ சம்ட கூஷ்மாம்ட கம்டனஃ || 
௮௧|| 
 
யே ரணோகே த்வம்ஸீ மஹாக்றுத்யா ப்ரதாஹகஃ | 
ஸகலீக்றுத மாரீசஃ கபரவ க்ரஹ ணபதகஃ || ௮௨|| 
 
சூர்ணிக்றுத மஹாபூதஃ கபலீக்றுத துர்க்ரஹஃ | 
ஸுதுர்க்ரணஹா ஜம்பணபதீ ஸூசீமுக னிஷூதனஃ || 
௮௩|| 
 
வ்றுணகாதரபணலாத்தர்த்தா  புரம்தர பலானுகஃ | 
அப்ரணமய பலஃ ஸ்வாமீ பக்தப்ரீதி விவர்தனஃ || ௮௪|| 
 
மஹாபூணதஶ்வரஶ்ஶூணரா னித்யஸ்ஶாரதவிக்ரஹஃ | 
தர்மாத்யணோ விதர்மக்னஃ ஸுதர்மஸ்தாபகஶ்ஶிவஃ 
|| ௮௫|| 
 
விதூமஜ்வலணனா பானுர்பானுமான் பாஸ்வதாம் பதிஃ | 
ஜகன்ணமாஹன பாடீரஸ்ஸர்ணவாபத்ரவ ணஶாதகஃ || 
௮௬|| 
 
குலிஶாபரணோ ஜ்வாலாவ்றுதஸ்ஸஸௌபாக்ய வர்தனஃ 
| 
க்ரஹப்ரத்வம்ஸகஃ ஸ்வாத்மரேணகா தாரோத்மகஃ || 
௮௭|| 



 
ஸம்தாபணனா வஜ்ரஸாரஸ்ஸுணமதா&ம்றுத ஸாகரஃ | 
ஸம்தான பம்ஜணரா பாேதாடம்ணகா வஜ்ரமாலிகஃ || 
௮௮|| 
 
ணமகாலக்னிஶிணகா வஜ்ர பம்ஜரஸ்ஸஸுராம்குஶஃ | 
ஸர்வணராக ப்ரஶமணனா காம்தர்வ விஶிகாக்றுதிஃ || 
௮௯|| 
 
ப்ரணமாஹ மம்டணலா பூத க்ரஹ ஶ்றும்கல கர்மக்றுத் | 
கலாவ்றுணதா மஹாஶம்கு தாரேஸ்ஶல்ய சம்த்ரிகஃ || 
௯0|| 
 
ணசதணனா தாரகஸ்ஶல்ய க்ஷூத்ணரான்மூலன தத்பரஃ | 
பம்தனாவரேஸ்ஶல்ய க்றும்தணனா வஜ்ரகீலகஃ || ௯௧|| 
 
ப்ரதீகபம்தணனா ஜ்வாலா மம்டலஸ்ஶஸ்த்ரதாரேஃ | 
இம்த்ராக்ஷீமாலிகஃ க்றுத்யா தம்டஸ்சித்தப்ரணபதகஃ || 
௯௨|| 
 
க்ரஹ வாகுரிகஸ்ஸர்வ பம்தணனா வஜ்ரணபதகஃ | 
லகுஸம்தான ஸம்கல்ணபா பத்தக்ரஹ விணமாசனஃ || 
௯௩|| 
 
ஸமௌலிகாம்சன ஸம்தாதா விபே மதணபதகஃ | 
திக்பம்தன கரஸ்ஸூசீ முகாக்னிஸ்சித்தபாதகஃ || ௯௪|| 
 
ணசாராக்னி மம்டலாகாரஃ பரகம்காள மர்தனஃ | 
தாம்த்ரீகஸ்ஶத்ருவம்ஶக்ணனா னானானிகள 
ணமாசனஃ || ௯௫|| 



 
ஸமஸ்தணலாக ஸாரம்கஃ ஸுமஹா விஷதூஷேஃ | 
ஸுமஹா ணமருணகாதம்டஃ ஸர்வ வஶ்யகணரஶ்வரஃ || 
௯௬|| 
 
னிகிலாகர்ஷேபடுஃ ஸர்வ ஸம்ணமாஹ கர்மக்றுத் | 
ஸம்ஸ்தம்பன கரஃ ஸர்வ பூணதாச்சாடன தத்பரஃ || 
௯௭|| 
 
அஹிதாமய காரீ ச த்விஷன்மாரே காரகஃ | 
ஏகாயன கதாமித்ர வித்ணவஷே பராயேஃ || ௯௮|| 
 
ஸர்வார்த ஸித்திணதா தாதா விதாதா விஶ்வபாலகஃ | 
விரூபாணோ மஹாவோஃ வரிஷ்ணடா மாதவப்ரியஃ || 
௯௯|| 
 
அமித்ரகர்ஶன ஶாம்தஃ ப்ரஶாம்தஃ ப்ரேதார்திஹா | 
ரமணீணயா ரணோத்ஸாணஹா ரக்தாணோ ரேபம்டிதஃ 
|| ௧00|| 
 
ரோம்தக்றுத் ரதாகாரஃ ரதாம்ணகா ரவிபூஜிதஃ | 
வீரஹா விவிதாகாரஃ வருோராதிணதா வஶீஃ | 
ஸர்வ ஶத்ரு வதாகாம்க்ஷீ ஶக்திமான் பக்தமானதஃ || 
௧0௧|| 
 
ஸர்வணலாகதரஃ புண்யஃ புருஷஃ புருணஷாத்தமஃ | 
புராேஃ பும்டரீகாேஃ பரமர்ம ப்ரணபதகஃ || ௧0௨|| 
 
வீராஸனகணதா வர்மீ ஸர்வாதாணரா னிரம்குஶஃ | 
ஜகத்ரணோ ஜகன்மூர்திஃ ஜகதானம்த வர்தனஃ || 



௧0௩|| 
 
ஶாரதஃ ஶகடாராதிஃ ஶம்கரஸ்ஶகடாக்றுதிஃ | 
விரக்ணதா ரக்தவர்ோட்ணயா ராமஸாயக ரூபத்றுத் || 
௧0௪|| 
 
மஹாவராஹ் தம்ஷ்ட்ராத்மா ன்றுஸிம்ஹ னகராத்மகஃ 
| 
ஸமத்றுங்ணமாேணதா வம்த்ணயா விஹாரீ வீதகல்மஷஃ 
|| ௧0௫|| 
 
கம்பீணரா கர்பணகா ணகாப்தா கபஸ்திர்குஹ்யணகாகுருஃ | 
ஶ்ரீதரஃ ஶ்ரீரதஸ்ஶ்ராம்தஃ ஶத்ருக்னஸ்ஶ்றுதிணகாசரஃ 
|| ௧0௬|| 
 
புராணோ விதணதா வீரஃ பவித்ரஸ்சரோஹ்வயஃ | 
மஹாதீணரா மஹாவீர்ணயா மஹாபல பராக்ரமஃ || ௧0௭|| 
 
ஸுவிக்ரணஹா விக்ரஹக்னஃ ஸுமானீ மானதாயகஃ | 
மாயீ மாயாபணஹா மம்த்ரீ மான்ணயா மானவிவர்தனஃ || 
௧0௮|| 
 
ஶத்ருஸம்ஹாரகஸ்ஶூரஃ ஶுக்ராரிஶ்ஶம்கரார்சிதஃ | 
ஸர்வாதாரஃ பரம்ஜ்ணயாதிஃ ப்ராேஃ 
ப்ராேப்றுதச்யுதஃ || ௧0௯|| 
 
சம்த்ரதாமா&ப்ரதித்வம்தஃ பரமாத்மா ஸுதுர்கமஃ | 
விஶுத்தாத்மா மஹாணதஜாஃ புண்யஶ்ணலாகஃ 
புராேவித் || ௧௧0|| 
 



ஸமஸ்த ஜகதாதாணரா விணஜதா விக்ரமஃ க்ரமஃ | 
ஆதிணதணவா த்ருணவா த்றுஶ்யஃ ஸாத்த்விகஃ 
ப்ரீதிவர்தனஃ || ௧௧௧|| 
 
ஸர்வணலாகாஶ்ரயஸ்ணஸவ்யஃ ஸர்வாத்மா 
வம்ஶவர்தனஃ | 
துராதர்ஷஃ ப்ரகாஶாத்மா ஸர்வத்றுக் ஸர்வவித்ஸமஃ || 
௧௧௨|| 
 
ஸத்கதிஸ்ஸத்வஸம்பன்னஃ னித்யஸம்கல்ப கல்பகஃ | 
வர்ணீ வாசஸ்பதிர்வாக்மீ மஹாஶக்திஃ கலானிதிஃ || 
௧௧௩|| 
 
அம்தரிேகதிஃ கல்யஃ கலிகாலுஷ்ய ணமாசனஃ | 
ஸத்யதர்மஃ ப்ரஸன்னாத்மா ப்ரக்றுஷ்ணடா 
வ்ணயாமவாஹனஃ || ௧௧௪|| 
 
ஶிததாரஸ்ஶிகி ஸரௌத்ணரா பத்ணரா ருத்ரஸுபூஜிதஃ | 
தரிமுகாக்னிஜம்பக்ணனா வீரஹா வாஸவப்ரியஃ || ௧௧௫|| 
 
துஸ்தரஸ்ஸுதுராணராணஹா துர்ஜ்ணஞணயா 
துஷ்டனிக்ரஹஃ | 
பூதாவாணஸா பூதஹம்தா பூணதணஶா பூதபாவனஃ || 
௧௧௬|| 
 
பாவஜ்ணஞா பவணராகக்ணனா மணனாணவகீ மஹாபுஜஃ | 
ஸர்வணதவமயஃ காம்தஃ ஸ்ம்றுதிமான் ஸர்வபாவனஃ 
|| ௧௧௭|| 
 
னீதிமன் ஸர்வஜித் ஸஸௌம்ணயா மஹர்ஷீரபராஜிதஃ | 



ருத்ராம்பரீஷ வரணதா ஜிதமாயஃ புராதனஃ || ௧௧௮|| 
 
அத்யாத்ம னிலணயா ணபாக்தா 
ஸம்பூர்ேஸ்ஸர்வகாமதஃ | 
ஸத்ணயா&ேணரா கபீராத்மா விஶ்வபர்தா மரீசிமான் || 
௧௧௯|| 
 
னிரம்ஜணனா ஜிதப்ராம்ஶுஃ அக்னிகர்ணபா&க்னி 
ணகாசரஃ | 
ஸர்வஜித் ஸம்பணவா விஷ்ணுஃ பூஜ்ணயா 
மம்த்ரவிதக்ரியஃ || ௧௨0|| 
 
ஶதாவர்த்தஃ கலானாதஃ காலஃ காலமணயா ஹரிஃ | 
அரூணபா ரூபஸம்பன்ணனா விஶ்வரூணபா விரூபக்றுத் || 
௧௨௧|| 
 
ஸ்வாம்யாத்மா ஸமரஶ்லாகீ ஸுவ்ரணதா 
விஜயாம்விதஃ | 
சம்ட்க்னஸ்சம்டகிரேஃ சதுரஸ்சாரேப்ரியஃ || ௧௨௨|| 
 
புண்யகீர்திஃ பராமர்ஷீ ன்றுஸிம்ணஹா னாபிமத்யகஃ | 
யஜ்ஞாத்ம யஜ்ஞஸம்கல்ணபா 
யஜ்ஞணகதுர்மணஹஶ்வரஃ || ௧௨௩|| 
 
ஜிதாரிர்யஜ்ஞனிலயஶ்ஶரண்யஶ்ஶகடாக்றுதிஃ | 
உத்த்ணமா&னுத்த்ணமானம்கஸ்ஸாம்கஸ்ஸர்வாம்க 
ணஶாபனஃ || ௧௨௪|| 
 
காலாக்னிஃ காலணனமிக்னஃ காமி காருண்யஸாகரஃ | 
ரமானம்தகணரா ராணமா ரஜனீஶாம்தரஸ்திதஃ || ௧௨௫|| 



 
ஸம்வர்தன ஸமராம்ணவஷீ த்விஷத்ப்ராே பரிக்ரஹஃ | 
மஹாபிமானீ ஸம்தாதா ஸர்வாதீணஶா மஹாகுருஃ || 
௧௨௬ 
ஸித்தஃ ஸர்வஜகத்ணயானிஃ 
ஸித்தார்தஸ்ஸர்வஸித்திதஃ | 
சதுர்ணவதமயஶ்ஶாஸ்தா ஸர்வஶாஸ்த்ர விஶாரதஃ || 
௧௨௭ || 
 
திரஸ்க்றுதார்க ணதஜஸ்ணகா பாஸ்கராராதிதஶ்ஶுபஃ | 
வ்யாபீ விஶ்வம்பணரா வ்யக்ரஃ 
ஸ்வயம்ஜ்ணயாதிரனம்தக்றுத் || ௧௨௮|| 
 
ஜயஶீணலா ஜயாகாம்க்ஷீ ஜாதணவணதா ஜயப்ரதஃ | 
கவிஃ கல்யாேதஃ காம்ணயா ணமாேணதா 
ணமாஹனாக்றுதிஃ || ௧௨௯|| 
 
கும்குமாருே ஸர்வாம்க கமலாேஃ கவீஶ்வரஃ | 
ஸுவிக்ரணமா னிஷ்களம்ணகா விஶ்வக்ணஸணனா 
விஹாரக்றுத் || ௧௩0|| 
 
கதம்பாஸுர வித்வம்ஸீ ணகதனக்ரஹ தாஹகஃ | 
ஜுகுப்ஸாக்னஸ்தீக்ஷ்ேதாணரா கவகும்ட 
புஜவாஸக்றுத் || ௧௩௧|| 
 
ஸாரஜ்ஞஃ கருோமூர்திஃ கவஷ்ேணவா 
விஷ்ணுபக்திதஃ | 
ஸுக்ருதஜ்ணஞா மணஹாதாணரா 
துஷ்க்றுதக்னஸ்ஸுவிக்ரஹஃ || ௧௩௨|| 
 



ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரணதா&ம்ணதா னித்யானம்ணதா 
குோகரஃ | 
சக்ரீ கும்ததரஃ கட்கீ பரஶ்வத தணரா&க்னிப்றுத் || ௧௩௩|| 
 
த்றுதாம்குணஶா தம்டதரஃ 
ஶக்திஹஸ்தஸ்ஸுஶம்கப்ருத் | 
தன்வீ த்றுதமஹாபாணஶா ஹலி முஸலபூஷேஃ || 
௧௩௪|| 
 
கதாயுததணரா வஜ்ரீ  மஹாஶூல லஸத்புஜஃ | 
ஸமஸ்தாயுத ஸம்பூர்ேஸ்ஸுதர்ஶன மஹாப்ரபுஃ || 
௧௩௫|| 
 
          ||  பலஶ்றுதிஃ  || 
 
இதி ஸஸௌதர்ஶனம் திவ்யம் குஹ்யம் 
னாமஸஹஸ்ரகம் | 
ஸர்வஸித்திகரம் ஸர்வ யம்த்ர மம்த்ராத்மகம் பரம் || 
௧௩௬|| 
 
ஏதன்னாம ஸஹஸ்ரம் து னித்யம் யஃ பணடத் ஸுதீஃ | 
ஶ்றுணோதி வா ஶ்ராவயதி தஸ்ய ஸித்திஃ கரஸ்திதா || 
௧௩௭|| 
 
கதத்யானாம் ணதவஶத்ரூோம் துர்ஜயானாம் 
மஸஹௌஜஸாம் | 
வினாஶார்தமிதம் ணதவி ஹணரா ராஸாதிதம் மயா || 
௧௩௮|| 
 
ஶத்ருஸம்ஹாரகமிதம் ஸர்வதா ஜயவர்தனம் | 



ஜல கஶல மஹாரண்ய துர்கணமஷு மஹாபதி || ௧௩௯|| 
 
பயம்கணரஷு ஶாபத்ஸு ஸம்ப்ராப்ணதஷு மஹத்ஸுச | 
யஸ்ஸக்றுத் படனம் குர்யாத் தஸ்ய கனவ பணவத் 
பயம் || ௧௪0|| 
 
ப்ரஹ்மக்னஶ்ச பஶுக்னஶ்ச மாதாபித்றூ வினிம்தகஃ 
| 
ணதவானாம் தூஷகஶ்சாபி குருதல்பகணதா&பி வா || 
௧௪௧|| 
 
ஜப்த்வா ஸக்றுதிதம் ஸ்ணதாத்ரம் முச்யணத 
ஸர்வகில்பிகஷஃ | 
திஷ்டன் கச்சன் ஸ்வபன் பும்ஜன் ஜாக்ரன்னபி 
ஹஸன்னபி || ௧௪௨|| 
 
ஸுதர்ஶன ன்றுஸிம்ணஹதி ணயா வணதத்து 
ஸக்றுன்னரஃ | 
ஸ கவ ன லிப்யணத  பாகபஃ புக்திம் முக்திம் ச 
விம்ததி || ௧௪௩|| 
 
ஆதணயா வ்யாதயஸ்ஸர்ணவ ணராகா ணராகாதிணதவதாஃ | 
ஶீக்ரம் னஶ்யம்தி ணத ஸர்ணவ படனாத்தஸ்ய கவ 
ன்றுோம் || ௧௪௪|| 
 
பஹூனாத்ர கிமுக்ணதன ஜப்த்ணவதம் மம்த்ர புஷ்கலம் 
| 
யத்ர மர்த்யஶ்சணரத் தத்ர ரேதி ஶ்ரீஸுதர்ஶனஃ || 
௧௪௫|| 
 



இதி ஶ்ரீ விஹணகஶ்வர உத்தரகம்ணட 
உமாமணஹஶ்வரஸம்வாணத 
மம்த்ரவிதாணன ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன ஸஹஸ்ரனாம 
ஸ்ணதாத்ரம் னாம 
ணஷாடஶ ப்ரகாஶஃ || 


