சக்தி பபளண்டேஷன் - திழ் CCC

வகுப்பு

சிதம்பரம் ஸ்ரீசிவகாி அம்பிகா சடத ஸ்ரீஆனந்தநேராஜர் சஹஸ்ரநா
ஸ்டதாத்ரம்
______________________________________________________________________________
ஓம் சத்குருப்ய ஹ:
ஓம்

ஸ்ரீம்

ஹ்ரீம்

க்லீம்

வச்சண ஸ்வஹ:

க்லெளம்

கம்

கதய

வவ

சர்வ

ஜணய

ல்லெ வழ் அந்ர் ம் அடிர்க்கும் அடிர்க்கும் அடியன்!
ஸ்ரீசவக அம்திக சய ஆணந்டஜ பர்த்ய தப்ஹ்யண ஹ!
ஸ்ரீ த்வீ ஸ்ரீசம்த யடச சஹஸ் ெகக் ஹந்த்:
ஆகச லதவ கல்யத, ப்த்க்ஷ சத் ப்ய!
உயஹஸ்வ சம்வய-தஞ்சவிம்ச பர்த் ப்கய
த்வீ சம்த யடச சஹஸ் ஸ்யத்
உதயசணம்-யணண ஷஷ்டி ய அத்:
ஸ்ரீசம்த யடச சஹஸ் ஸ்யத் பூர்வதீடிக:
ஓம்
லகெச சகய ம்ய த்ண சம்ஹசயண ஸ்ம்
சங்கம் கருபர்த் ப்ம் த ப:
பூர்வ தீடிக:
விண வண பூத்வ தப்ச்ச தயஸ்வரி
தகவன் தவ சர்வக்ஞ தவத ஹவ்:
த்வத் ச்ரும் ஹயவ சர்வ  சஹஸ்ம்
யடஷஸ் து ணி  ச்ருணி  ப்யத!
அசக்ருய ப்ர்த்ய அதித்வம்  த் க வணச
இண ீம் க்ருத சம்யத வ வஞ்சதி பூர்ய!

ஸ்ரீசவ:
சது சது ஹயவி ப்ருஷ்டம் சர்வ ஜகத்ம்
பு : ஸ்ரீன் யெக க்ஷத
க்ஷீப்லள சுசம் கெம் சம்த பர்த் ம் சவம்
யகக்ய சத்யண த்ன் ந்வ ச ச்ப:
தச ஸ் சந்துஷ்ட ப்சன்யண அஹம் க்ருத வசத்
த்ணத் ஸபத்ய விஷ்ணு ெக்ஷ்ம் ம் தர் பூர்த்:
துஷ்டவ விவில, ஸ்யத்லர் யவ யவந் சம்ல
வம் வயஹ வத்ஸ ஷ்டம் ணசஸ்ம்:
த்ய ஸ்  சத் பக் கயெக்ஷ:
ப்ஹ ம் த தக்த் வம் ஸ்ச யசத் ப்யத!
பூர்வ தீடிக:
க்ஷர்த்ம் சர்வம் ஜகம் அசும் க்ஷ ச
சர்வத்ம் யக சத்ர்த்ம் ந்த் யகம்  ச
இ சம்ப்ர்த் ஸ்யண யவண ஹம்தியக!
சம் சன்த்னுத்ம் ஸ்யத்ம் சர்யவஷம் சர்வ சத்ம்
யடச  சஹஸ் பக் வணஸ் விஷ்யவ
யண ஜத்வ சுசு ன் சர்வன் க்ஷ சகெம் ஜகத்
சர்வத்ம் யக சத்ம் ச ப்ப் வணம் புயஜக்ஷ
யவ ப்ர்ர் ஸ் த்  சஹஸ்ம் அம்தியக!
தடணன் ணணத் ஸ் ந்ருத்ம் ர்ஷ ப்பு
சர்வ தத ஹம் புண்ம் சர்வ க்ஷகம் ந்ரும்
சர்லவஷ்வர் ப்ம் சர்வ சத்ம் பக்ம் தம்
வக்ஷ ச்ருணு யஹ யவி  சஹஸ் பத்ம்

ஓம் அஸ் ஸ்ரீயடஷ்வ  சஹஸ் ெ ஹந்த்ஸ்
சசவ ருஷ: ஹ விட் சந்: ஸ்ரீன் டயணஸ்வரி யவ!
ஓம் ஸ்ரீசவ : இ தீஜம்

ஓம் அணந் சக்ய : இ சக்:
ஓம் ஸ்ரீயஹஸ்வ : இ க ெகம்

ஸ்ரீயடஸ்வ ப்ச சத்ர்த்ய ஜயத [அர்ச்சயண] விணியக:
ஓம் ம்  - அங்குஷ்டப்ம் :

ஓம் ஸ்வஹ  - ர்ஜண ீப்ம் ஸ்வஹ
ஓம் வஷட்க  - த்ப்ம் வஷட்
ஓம் ஹங்க  - அணகப்ம் ஹம்

ஓம் லவளஷட்க  - கணிஷ்டி கப்ம் லவளஷட்
ஓம் தட்க  - கெ க ப்ருஷ்டப்ம் தட்
ஓம் ம்  - ஹ்ரு :
ஓம் ஸ்வஹ  - சயச ஸ்வஹ:
ஓம் வஷட்க  - சகல வஷட்
ஓம் ஹங்க  - கவச ஹம்
ஓம் லவளஷட்க  - யத்த் லவளஷட்
ஓம் தட்க  - அஸ்த் தட்
ஓம் பூர்புவஸ் சுவயம் இ க்தந்:
த்ணம்:
த்யத் யகடி வி ப்தம் த்ரிணம் சம்சு கங்கம்
க்ஷம் க்ரிஸ் வம் குஞ்ச தம் சர்தூெ சர்ம்தம்
வஹ்ணிம் யடெகதம் டருகம் வய சவம் ச்ளம் ஸ்
கல்ஹம் ஜதஸ்ருக் சுகம் கடிகம் யவம்
ீ யடசம் ப்பும்
ஊருன்ஸ சு யடெ வஹ்ணி சுகப்ருத்ம் கம் யதருஹம்
டக்கச் சக்ஷ ஸ்குத் தெதகம் வம் தம் குஞ்சம்
உத் த்ருத்  பூ ப்ருஷ்ட விெசத் க்ஷங்க்ரி ம்திகம்
ச வஸ்த் சுயவி த்ருக்குச தம் த்யன்ணடம் யளணம்

த்ய த் வியஹ ஸ்ஸ் தம் க்ம் சுகம் சங்கம்
கஞ்சத் குஞ்ச வ த துெம் வ்ெம்த தஹீம் த்ரிதி:

வய லதளண்ட் னுச்ச தச ஹலணள யக்ஷ கலச்சதம்
லதளஷதம் ர்க்க ங்குசம் டருகம் திப் ச்சச் சவிம்
ெம் ப்ருக்த்யண கந்ன் 

ஹம் ஆகசத்யண புஷ்தி சர்ப்த
ம் வக்த்யண த்ரூதக்த
ம் வஹ்ணத்யண ீதம் ர்ச

வம் அம்ருத்யண அம்ரு யவணம் யவ
ஸம் சர்வத்யண சர்யவதசன் சர்ப்த
அ  த்வீ ஸ்ரீசம்த யடஸ்வ

 சஹஸ் ஸ்யத் ெ ஹந்த்:
ஓம்
1. ஸ்ரீசவ ஸ்ரீசவ ஸ்ரீன் ஸ்ரீத பூஜ:
சவங்க சவ சஷ்டஹ்குஷ்ட சவக:
2. அகண்டணந் சத்ரூத தணந் ண்டவ:
அத ஸ்ம்ருன் ஸ் த க்ருத் வச க்ருதக
3. கலீவ ப்ரி கெ கெ ீ கெ:

கெயண கெ ஹன் கெசக் ப்வர்த்க:

4. கெக்ஞ க கந் கரி க தெக:
கல் பர்த் கல் ீ  கயெக்ஷ:
5. கெகண்ட கெகெ கெகூட விஷசண:
க்ருக்ஞ க்ரு சக்ஞ க்ருசனு க்ருஷ் திங்கெ:
6. கரி சம் த கதலீ கலுஷதஹ:
கதெ ெத கங்கள கெ சண:
7. லகெச வச கயச கவி கதட வர்ஜ:
கண ீ கெ யசக கம்புகன்:

8. கந்ர்ப்தயகடி சத்ருச கதர்ீ கெணண:
கப்ஜ த்ரு கெக்ணி கம்த குஸரு:
9. கண ீ ஜணந் பத்ஞ்ச கம்புஜ:

ஸ்புட் டரூணி த்வண ர்ஜம் யத ஸ்வண:

10. உத்ண்ட ண்டவச் சண்ட ஊர்த்வ ண்டவ தண்டி:
சவ் ண்டவ சம்தன்யண ஹ ண்டவ லவதவ:

11. ப்ஸ்ண்ட கண்ட விஸ்யதட ஹப்ள ண்டவ:
யஹக் ண்டவதிக்ஞ தரிப் ண்டவ:
12. ந் ட் ப்ரிய ந் யடயஷ டயவஷ ப்ருத்
கெக ட் சயக சண டணன் ச்செ:

13. ப்ருங்க ட் ப்க்யஞ ப்ி ட்க்ருத்
வி ஜகத் ஸ்ஷ்ட விவிணந் க:
14. விக ஹய விஷ்ணுர் விடீயச விண்:
விட் ஹ்ரு தத்ஸ்ய விர் விச்வ யக விபு:
15. வதத்ய
ீ
விசெயக்ஷ விஷ்ணு தய விஷம்த:
வித்ணி விரூதயக்ஷ விஷ்யணிர் வ்ருஷ த்வஜ:

16. விரூயத விஷ்வக்வ்தி வயசயக
ீ
வியசண:
வ்ய யகயச வ்ய பர்த்ர் வ்யகய சுவ்க்ருது:
17. வ்க்த ப்ரிய வ்க் சர் த்ருத் வ் சண:
வ்க்ருய வ்ப்ருய வ்தீ வ்ப்ஸக்ஷ விச:
18. வ்யஹண சயண வ்யச வ்க் பத் ெஸத் க:
வய வயண வந்த்ய வரிஷ்யட வஜ் வர் ப்ருத்:
19. யவயவத்ய யவ ரூயத யவ யவக் வித்:
யவர்த் வித் யவயணிர் யவங்யக யவ சம்ஸ்து:

20. லவகுண்ட வல்ெயத அவர்ஷ்ய லவஷ்வண வியெசண:
சஸ் புவண வ்தீ சம்ருத்ஸ் சய:
21. சூக்ஷ்த் சூக்ஷ்: சூர் சூக்ஷ் ஸ்தூெ சத் வவர்ஜ:
ஜன்ஜீகன்ய ஜன் ஜ ம்ருத்ப வக:

22. சூயசண சுதக சுப் பர்த் சுசஸ்:
அணர்க த்ண ச க்ரீயட கயடஸ்:

23. சுரூத: சுத்க்ஷ: சுப்ரூ சுக கண சுீ
தத்ய தத்ப்ய தத் வஹயண தக்வத்செ:
24. தக யத் ஹய தர்யக தவக்யண தக்ன்ணி:
அரு: ச: சர்வ: சண்ச் சர்ச் சவ:

25. தவித் தய ததன்ணிவக:
சணணஸ் ச சத் சத்வ சம்ருத்:
26. ன்வ ீ ணயத ம்ய ன்ய ர் யகப் த:
ருஸ் கஸ்ம் ரிஷ்ணுஸ் த்வ யதக:
27. ஜயஜஸ்வய ம்ய த்ரிஞ்ச விணசண:

கஹ்வயஷ்யட கீயச கயயச க வர்ஜ:

28. தஞ்செ ப் தத விவர்ஜ:
தத் ஞ்ஜ்ய தயஷ்டீ தத்த:
29. சம்யஹ கத் யக்ஷ ன்ய வர்ஜ:
ண அணந்ய ம்ய கஜ யகண:
30. யவ்ய திஷக் ப்க்யஞ ப்ஹ்ண்ய ப்ஹ்த்க:
க்ரு க்ரு க்ருஷ க்ருஷ் சந் ச்சதக்ரு:
31. ப்ஹ் வித் ப்ய ப்ஹ் ப்ருஹ கர்யத ப்ருஹஸ்த
சத்ய ஜஸ் ச த் ச கஸ் ச சம்ஸ்து:

32. அயகய சுத்பு சரித் ஆணந்வ புக் ீ:
சர்வ வித்ணீ சண ஈஷ்வம்ீஷ்வ:
33. சர்வர்த்ஸ் சர்வ துஷ்ட சர்வ சஸ்த்ர்த் சம்:
சர்வக்ஞ சர்வ ஸ்னு சர்யவசஸ் சப்ரி:

34. ஜணர்யண ஜகத் ஸ்வதீ ஜன் கர் வக:

யசயக யஹவிச்யசத் யண ீய ஹப்பு:

35. வ்பப் யகயச விவிசய விஷ்வக்யசயண வியசக:
சஹஸ்க்ஷஸ் சஹஸ்க்ணி சஹஸ் வணம்புஜ:
36. சஹஸ்க்ஷர்ச்சஸ் சம்ட் சந் சம்தெ:
தப்ரூர் தஹவிகய தெப்யண தலீ

37. யணதர் யணகம்ய ணலணக த:
உசண உதத்ஷ்ட லளண கம்ய பண ீஷ்வ:
38. சுண ீ யண சுன்ப யண ணய னு:
சஸ்வ ீ ஜணத் க்ஞ பக் ஜண ப்ரி:
39. ீ ருஷ்டய ம்ருக ய ம்ருகண்டு ண ப்ரி:
புரூஹ புத்யவஷீ புத் விஹவன்:

40. புண் புன் புரிஷ் பூஷ பூர் புண:
சணச் சன்ச் சந் சஸக ஸ்ள ப்ரி:
41. தவக்யஞ தந்விச்யசத் தவீய அதங்க:
ண ீஷீ னுஜீயச த்ப்த்ணசண:
42. ஞ்சயண த்சுத்ய த்புத்ய ச்:
ர்விகல்யத ெம்யத ர்விகய :
43. ங்குயச ய தய த்:
குஹசய குீய குருபர்த்ர் குஹப்ரி:

44. ப் ப்வ ப்க்ஞ ப் ப்க:
சுத்த் சுெத ஸ்வச்சஸ் ஸஸ் சுத்ணண:
45. கதெ ெங்க கென் கவ புத்:

துத்ய துகர்யஷ துஷ்டதுய துசத்:

46. துர்விக்யஞ துச சயண துர்ன் க:

சர்யவஷ்வஸ் சர்வஸக்ஷ சர்வத் சக்ஷவர்ஜ:

47. சர்வத் வந்த்வ க்ஷகஸ் சர்வதத் விணிவக:
சர்வ ப்ரி ஸ் சர்வ ரித்க்யெச சண:
48. த்ஷ்டர்ஷி ன்ய க்ஷபர்த் ரூத தப்ரு:
க்ஷத் தஹய யக்ஷ ஹஸ்ய ணி:

49. சத்ருஷ்டிஸ் சத் கஸ் சணக பணி ஸ்து:
த: தஞ்ச த்வர் பக் தஞ்ச க்ருத் த:
50. தஞ்ச க்ஞ ப்ரி தஞ்ச ப் தவ்:
தஞ்சபூ ப்பு: தஞ்சபூஜ சந்துஷ்ட ணச:
51. விக்யணஷ்வய விக்ண ஹன்ய சந் திச்சயத்தவ:
கூயட குஹ்ய யகப்ய யகரி க்ஷ க யசவி:

52. சுவ் ஸ் சத் சங்கல்த ஸ்வம் யவத்ஸ் சுக வஹ:
யக கம்ய யகஷ்யட யகணந்ய பஷ்டி:
53. த்வவ யத ஸ்த் யவசஸ்த்வ தவஸ் யதணி:
அக்ஷ ஸ்த் க்ஷ ஸ்த் க்ஷ தக்ஷ த விவர்ஜ:
54. ி தத்ர்சய ன்ய வ ீ ந்த்ரியக ஹன்
குடப்ருத் குெத்ரீ குஞ்ச தம்புஜ:
55. க்ஷட் க்ஞதெய க்ஞபர்த்ர் க்ஷஸ்க:
சத்ய சஸ் சத் ஜணக சந்ன்ஸ் சத் லவதவ:

56. வி ண்டெ த்ஸ்ய யஜ கு விவர்ஜ:
வஹ்ணி ண்டெ த்ஸ்ய வர்ஷீன் வருயஷ்வ:
57. யச ண்டெ த்ஸ் யச லசளம் சுஹ்ருத் :
க்ஷக்ணிர் கர்ஹ தத்ய யண ணவன் க:

58. சதுர் வக்த்ச் சக் தஞ்ச வக்த் தந்த:

விஷ்வஸ்யண வர்ய வந்ரு ஜண வத்செ:

59.

கத்ரீ வல்ெயத கர்க்யடி க கனுக்யஹன்பக:
அணந்ரூத கத் ஸ்வஸ் ரூர் வ்ஹ்ருஸ்வ:

60. ஸ்வஹ அரூயத வசுண வடுக யக்ஷத் தெக:

ச்வ் ச் சத்ருஹ க்ஷச ச்ரு ஸ்ம்ரு விக:

61.

62.

அப்யய சுப்ச ப்த்பம்ண ப்யஷ்வ:
அனுத்ய அனு சயண பக்ய ப ணண:
ஊர்த்வ ய ஊர்த்வ த ப்லளட ர்த்ண ெம்தட:
ஹய ஹக்யச ஹவர்ய
ீ
ஹபுஜ:

63. ஹந்ய ஹஸ்கந்ய யஹந்த்ய ஹ சம்:
ப்ஜஷ்ணுர் தவண கம்ய ப்ந் ஞண விணசண:

64. ஹர்த்ர் ஹய ஹயசண குருர்ஹ:
சர்வ த்ருஸ் ப்ருத் சர்க சர்வ ஹ்ருத் யகச சம்ஸ்:
65. ீர்க திங்க ஜடஜட ீர்க தஹர் கம்த:
சம்த்வஸ் சம் ீ ன்த்ஸ் சம்சசத் சஹஸ் த்ருக்
66. யஹது த்ருஷ்டன் ணிர் பக்ய யஹதுர் யஹம்த ஜன்பூ:
யஹெ விணிர்  ஜகத்ய ச் ச்ருர் ஹண்:
67. சக்ருத் விதஸ் சம்யவ ச சத்யகடி வர்ஜ:
ஸ்வத்ஸ் ஸ் ஸ்வபஸ் ஸ்வீ ஸ்வன்ஸ் ஸ்வகெ:

68. ர் ச்வ துஷ்த ஸ்வத் தந் ஹஸ் ஸ்வபூ:
வஷவயண்ய விய வஜ் ப்ருத் வருத்க:
69. லசன் சச்சத்லவ சன்த் சத்சதத:

பூ பூதர் தவ்ய பூர்புயவ வ்ஹ்ரு ப்ரி:

70. வச் வசக ர்பக்ய வக யச வக யகச:

யவந் க்ருத் துர்தய லவத்பஸ் சுக்ருயத் தவ:

71. அசுதக்ஷ க்ருத் ஜ்ய ணகயச அவியெதக:
ஆப் கய அனுந்த் அகய அதின்யண அணனுர் ஹ:
72. அஸ்யணஹஸ் சங்க ர்பக்ய அஹ்ஸ்யவ அீர்யக அவியசஷக:

ஸ்வச் சந்ஸ் ஸ்வச்ச சம்வித்ன் யவஷ்டவ்ய அச்ருய அம்ரு:

73. அதயயக்ஷ அவ்ருய அெங்யக அவித் யவஷ்யட ப்ய சக:
ஞணெங்யக கர் ஞணி ஞணகம்ய அவதசக:
74. சுத் ஸ்தடிக சங்கச ச்ரு ப்ஸ்து லவதவ:
ஹண் தஹஸ் யசணணிர் ஹரியகயச சம்த:
75. சஸ்திஞ்ஜ தசுதஸ் த்விஷீண த்வணம் த:

தப்லுயச தகவன் தவ்ய விவ்ர் விகஜ்வ:

76. அன்ணணம் தத் பக்ய ஹரியகயச அத்வக்ரு:
புஷ்டணம் தவ்க்ய தவயஹர் ஜகத் த:
77. ஆவி ஹருத் யக்ஷத்ம் த க்ஷ:
சு சஸ்தஸ் சூரி ஹன்த்ய வணயத அவ:
78. யஹஸ் ஸ்தர் வ்ருக்ஷதர் ந்த்ரி சுவிஜ:
கக்ஷயத புவணீயச தவக்ய வர் வஸ்க்ரு:
79.

ஓஷீ சஸ்ஸீ ச உச்லசர்யகயச விதீஷ:
தத்ீ ஞத க்ருத் ஸ்ணவய
ீ
வன் ஸ ஸத்வத:

80. சஹணஸ் சத் ர் வ்ீ ய :
ஆவ் தத் ககுத கெயகவி:
81. ஷங்க ஷ ணிந்த் ஸ்ஸ் க ீஷ்வ:
யசருக தரிசய அண்ணம் தத்பு:

82. ஸ்ருகவ ீ பஷ்ன்ண தஞ்சசத் வர் ரூத ப்ருத்:
க்ஞ்ச ப்க்ருணம் தர் கரிசய குரு:

83. குெஞ்சணம்த கூப்ய ன்வ ணத:
ஆன்வணச் சணந்ய க்ருத்யஸ க்ருத்ஸ தஸ்ஸ:
84. வ்ய வ்தர் விப்ய வரீன் க்ஷல்ெக க்ஷீ
தில்ீ வரூ துந்துப் ஆஹணன்ஹ ப்ர்சக:

85. த்ருஷ்ணு தூஸ் ீக்ஷ் ம்ஷ்ட் சுன்வ சுதக சுக
ஸ்துத் தத் ஸ்வந்த்ஸ் கடயண ீப் கயடி ப்ருத்:
86. சுத் ஸஸ்ய லவசன்ய த்ய அவட ப்வர்ஷஜ:
வித்பத்ய விஷய யக்ய யஷ்ய வஸ்துயத வஸ:
87. அக்யவய அக்ய சம்பூஜ்ய ஹன் ய யதவ:
ஸ்கய ஹீர்த் கூல் தர் தத்க:

88. சங்க ப்ய அவர் யதன் க்ஷப் ப்வஹஜ:
பணிர் ஆெத்ஸ்ஸ கத் கல்செதி:
89. புெஸ்த் க்ஷய க்ருஹ்ய யகஷ்ட்ய யகதரி தெக:
சுஷ்க்ய ஹரித்ய யெப்க் ஸர்ம் தர்ண்ய அிபூ:
90. தர் சத் ப்த்கத் ப்சன்ண தயன்ண:
சக்ரிச்சப் ஆணந் க்ஷத்வீ க்ஷக்ஷ:
91. தச தக சர்ஹர் ீக்ஷ்யணஷ ஸ்தெஹ:
வதப்ய ப்ஹ் பச்யச ப்ஹ்விம் வ:

92. ப்ஹ் வித் குருர் குஹ்ய குஹ் லகஸ்ஸ தீஷ்டு:
க்ருன் க்ரு க்ரி க்ரு க்ருத க்ஷக:
93. லஷ் கர்ம்ய வ சஸ்த்ரிஸ் ஸ்த்ரிபு லதவ:

த்ரித்ரு கஸ்ரி வ்ருத்ரூதஸ் த்ருீ ஸ்த்ரி குக:

94. த்ரி த்ரி ஜகத்ய துஸ் த்ரி கர்த் ர் கூர்த்துக:
ப்தஞ்யச தசய  ரூத த்வ விவர்ஜ:

95. ப்க்ருயசவு ப்ஷ்ட  ப்தவ ப் தீ
சுணி சத்ர்த்ய த்ன்ஸ் த்வ ர்த்ஸ் யத:
96. ஹ ப் ப்க் வர்த்ீ சர்யவதஷச்:

விச்ருங்கயெ வித்யது விஷய வித்ரு ப்த:

97. அகண்ட அயதய அகண்டத் கண்ட ண்டெ ண்டி:
அணந் சக் சர் புஷ்கஸ் சர்வ பூ:
98. புஜத் பூர்வஜ புஷ்தஹச புண் தெ ப்:
த்ண கம்ய த்த்ரு ரூயத த்யய ர் விம் வ:
99. அவசஸ் ஸ்வவயச அஸ்ணுன் ர்ம் சக்ரு:
கூடஸ் கூர் தீடஸ் க்ஷஷ்ண்டக் வ யசக:

100. கூெங்கஷ க்ருத சந்து குசலீ குங்குயஷ்வ:
கய கஸ்வ கரிஷ்டஸ்ய ப:
101. ஜவயண ஜகய ஜக்ணி ஜஹ:
ஜடய அம்ரு ய அம்ரும்சு ம்ருயத் தவ:
102. வித்வத்ய விதுஸ்ய விச்ய யவண:
சதுர்புஜச் சனு சகெ லகளதுக:
103. லவளஷட்கய வஷட்கய ஹங்க தட்க தடு:
ப்ஹ்ஷ்யட ப்ஹ் சூத்ர்ய ப்ஹ்க்யஞ ப்ஹ் யசண:

104. கயக கருடரூயட கஜ

சுவி ர்ண:

கர்விய ககண வயஸ க்ந் த் வியதண:
105. பூ பக்வள ீ ன்துர் பூ பூர்யவ புஜங்கப்ருத்

அக்ர்ஸ் சுக ஸ்ஸஸ் சத் த்ஸ் சசவ:

106. சக் தக ச்சக்ச் சச்வச் ஸ்யஸ் சன்ணி:
அஜர்ஸ் சுகுய அன் தர்ஷ புந்:

107. அணவ விஞயண ர்விதயக விதவசு:
விக்ஞண த்ய விஜ விய விபுச்:
108. விக் பக் யவஷட்ய விஷ்வீய வியச க:
 ட் வியணக்யஞ  டண சக்ஷக:

109.  டக க்ருன்ி  ந்த் வியசக:
வ்ருத்க்ஷ விணிர் பக்ய வித்யய விஷ்வ வஞ்சக:
110. கெத் களிக கர்க்யகடக விபூஷ:
ஷரூர் ஹ ஸ் ஸ்வ் ஷட்குலஸ்வர் க:
111. ஷடக ஸ்ஸங்க் ஷட க்ஷ சச்:

அணிர்யச்ய அணியெ அகம்ய அவிக்ரிய அயக லவதவ:

112. யஹயவ விணிர்பக்ய யஹெ கெ ண்டவ:
அதர்ன்ய அதரிச்யசத்ய அயகசய ருக்வியசக:
113. ம்ய கணந்ய ணந்ய ணபூ:
ஆபூய ஹபூ: ஸ்யவச்சகெ விக்ஹ:
114. ஸ்தந் ப்த் ஆணந்ய ர்யஷ ந்:
ப்புத் அதய தணந் சக:
115. சம்வித்ச கெபூர் சுசு ஸ்க்ரு:
ர்வய ர்வ்ருஸ்ய ர்லவய ருதக:

116. ஆதஸ்வ தந் த்வ  யதசெ தவி:
சம்சந் சர்வ சங்கல்தஸ் சம்ஸ ீஷஸ் சய:
117. தவ தவ விணிர்பக்ய சதரூயத தவிய த:
சர்வீ ஸ்ஸ ஸ்ஸம் தஸ் ச ஸ்வப்:

118. சர்வக்ருத் சர்வ ஹ்ருத் சர்வ ஸ் சத்வவெம் தக:
யகவெ யகசவ யகள ீக யகவெ க:

119. இச்ச ச்ச விஹய விஹரி வர்
ீ
வர்ண:
விஜகத்யஸ விக வர்விதி
ீ
தயச விதவண:
120. விச்ந் பூர்விவசயண விக்ண ஹர்த் வியதக:
வப்ரிய
ீ
வதய
ீ
விந்த் ர்த விணசண:

121. யவள டண ப்ரீய யவண்டத்வக் க்ரும்த:
யவளெங்க கருய விெச விக்யன்ண:
122. லவக் யசவர் விஷ்வ யதக் சர்யவர்த்வ சம்ஸ்:
ஹ கர்த் ஹயதக் ஹ சம்வின்ய து:
123. யண வயச திக்ஹய ஹதிெ க்ருெ:
அணஹம் க்ரு ச்யசத் ஸ்வணந் கணக்ரு:

124. சம்வர்கன் பஅஸ் ஸர்வன் ஸ் ஸ் சர்வதுக்ஹ:
சம்தன்ணஸ் சங்க்ஸ் சத்ரி சந்யக் சகயெர்ஜ:
125. சம் ப்வ்ருத் ஸ் சன்ணி க்ருஷ்டஸ் சம்விம் ருஷ்டஸ் சக் த்ருக்
சம் ஸ்ஸ் சம்ஹ்ருஸ் ஸ் சம்ப்விஷ்டஸ் சபத்சுக:
126. சம்ப்ஹ்ருஷ்டஸ் சன்ணி விஷ்டஸ் சம் ஸ்தஷ்டஸ் சம்ப்ர்ண:
சூத் பூஸ் வப்கசஸ் சசல் ச:
127. சத்வ சம்ஸ்ஸ் சுஷத ஸ்ஸ் சுல்தஸ் சத்வ ரூதக:
சங்கல்யதல்ெச ர்பக்ஸ் ச ீக யசண:

128. ஆத் வர்ஸ் சஞ்ஜயஸ் சப்க் ர்ஷண த்த:
ஹ த்தர் ெ ப்த்க் ப்ஹ்லக் ச்ச:
129. ப்தஞ்யசல்ெச ர்பக் ப்த்க்ஷ ப்தத்க:
ப்யவக ப்ர்ங்க ப்ர்த்ண த:

130. யக யர் பூய க்ஷ கந்ர்வ வந்:
ஜடிெச் சருெதங்யக ஹ டண ெம்தட:

131. தடெம்சு தடு தரிஜ த்ருபெக:
ததடவ ீ ப்ருஹத்தனுர் தனுர் யகடி யகடிதி:
132. யகடி கந்ர்ப்த லசளதக் சுந்ய து சம்:

வஸ்ம்ருப் ெஹரீ பூர்யந்து புண்யகச:

133. ருத்க்ஷஸ் த்ங் கல்த கல்ஹ க த்ப:
அபல் ி சம்தஸ்வத் திந்த் க கங்க:
134. சச்சக் யெசணணந் கந்ெ குந் தண்டு:
அகம் ஹம்யத லளதம் யசணி:
135. சணந் டீ சச்சத் யகவெ வபுர்:

சயகஸ சம்பூர் ஸ்ரீசவ ஸ்ரீயகஷ்வ: ஓம்!

ஓம் த் ஸத்!
இ த்வீ ஸ்ரீசம்த டயணஷ்வ  சஹஸ் ஸ்யத் ெ ஹ
ந்த் சப்:
ஓம்  சவ!

