
ஹர ஹர ஶங்கர ஜய ஜய ஶங்கர

ॐ

-ஶங்கரப⁴க³வத்பாதா³சார்ய-பரம்பராக³த- லாம்நாய-ஸர்வஜ்ஞ ட²-
-காஞ் -காமேகா - ட²- மட²-ஸம்ஸ்தா²நம்

॥அம் ’த த்³தி⁴ேயாக³-ேத³ -பாராயணம்॥
காஞ்சி காமேகா டாதிபதிகள் ஜகத் ஶங்கர விஜேயந்த்ர

ஸரஸ்வ ஶங்கராசார்ய ஸ்வாமகளின் உத்தரவின்ப அம் த த்தி ேயாக
தினங்களன் ெசய்யேவண் ய பாராயணங்கள் ற த்

ெவளியிடப்ப ம் அற க்ைக

காலம் என்ப ஸகல ெசயல்க க் ம் ஆதாரமா ம். “ப வத்ேத
பயிர்ெசய்” என்ற ஆன்ேறார் வாக்கிற்கிணங்க உரிய ேநரத்தில் ெசய்யப்ப ம்
ெசயல்க க் அதிக பலன் கிைடக்கிற .
காலத்தின் ெதாடர் ழற்சியில், நமக் சிரமங்கள் வரக் யைத அற விக் ம்
க்ரஹ ந த்ராதிகளின் ய ேயாகங்க டன், நன்ைமகைள பன்மடங்
அளிக்கவல்ல நல்ேயாகங்க ம் ஏற்ப கின்றன. காலத்தின் இத்தைகய
ஸ ் மமான தன்ைமைய அற ந்த ஷ கள் ஶாஸ்த்ரத்தின் லம் இைத
நமக் ேபாதித் அளப்பரிய அ க்ரஹத்ைத ெசய்தி க்கிறார்கள். வ ன்
காப்ேபானாக சிரமங்கள் வ ம் காலத்திற் பா காப் ெசய் ெகாள்ள ம்
நன்ைம பயக் ம் காலத்தில் யன் பகாரியங்கைளச் ெசய் மகிழ ம்
நமக் வழ ேகா ள்ளார்கள்.
அத்தைகய நல்ேயாகங்களில் கிழைமகள் மற் ம் ந த்ரங்களின் சில
ேசர்க்ைககள் அம் த த்தி ேயாகங்கள் எனப்ப கின்றன. அைவயாவன
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ஞாயி -ஹஸ்தம், திங்கள்-ம் க ர்ஷம், ெசவ்வாய்-அச்வினி, தன்-அ ஷம்,
வியாழன்- சம், ெவள்ளி-ேரவதி, சனி-ேராஹணி என்பைவ.
ஆதி³த்யஹஸ்ேத ³ ஷ்யேயாேக³ ³தா⁴ ராதா⁴ ஶநிேராஹ ச|
ேஸாேம ச ெஸௗம்யம் ப் ’⁴ ³ேரவ ச ெபௗ⁴மாஶ்வி சாம் ’த த்³தி⁴ேயாகா³:||
இேத ச்ேலாகத்தில் ேஸாமஶ்ரவண்யாம் என்ற பாடத்தின்ப திங்கள்-
தி ேவாணம் ட சிறப்பான ேயாகமாக ேபாற்றப்ப கிற . இத்தைகய
ேயாகங்களில் ெசய்யப்ப ம் நற்காரியங்கள் நம்ைமக் காத் ேபாஷ ப்பதில்
வ ைம ம க்கைவயாகின்றன.
உதாஹரணமாக ேதவி அதர்வ ர்ஷத்தில் ெபௗ⁴மாஶ்விந்யாம்
மஹாேத³ ஸந்நிெதௗ⁴ ஜப்த்வா மஹாம் ’த் ம் தரதி என் , அதாவ
ெசவ்வா ம் அச்வினி ம் ம் தினத்தில் பாராயணம் ெசய்தால் ேகாரமான
மரணத்ைத ம் ெவல்லலாம் என் ெசால்லப்ப கிற .
ஆகேவ இத்தைகய ரியம் ம ந்த தினங்களன் ழ்கண்ட ேத பரமான
பாராயணங்கைள ஆசாரத் டன் ஸம்ப்ரதாய ைறப்ப ெசய் ேலாக
ே மத்ைத ம் தன ே மத்ைத ம் ஸாதித் க்ெகாள் ம்ப
ஆசார்யபாதர்கள் ஆஜ்ஞாபிக்கிறார்கள்.

இயன்றவைர ழ்கண்ட அைனத் ல்கைள ம் பாராயணம்
ெசய்ய ம்.

ஒேர நாளில் ெசய்ய இயலாவி ல் அம் த த்தி தினத்தன்
ெதாடங்கிேயா அல்ல ம்ப ேயா இரண் அல்ல ன்
நாட்களாக ம் ெசய்யலாம்.

தின ம் ஸ்நானம் ஸந்த்யாவந்தனம் த ய நித்ய கர்மா ஷ்டானத்ைத
த்த பின் இதைன ெசய்ய ம்.
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பாராயணம் ெசய்யேவண் ய ல்கள்
1. ர்கா ஸப்தஶ
2. ல தா ஸஹஸ்ரநாமம்
3. ெஸௗந்தர்ய லஹ
4. மஹாபாரத விராட பர்வத்தில் உள்ள ர்கா ஸ் தி (இைணக்கப்பட் ள்ள )
5. அப்ைபய தரின் ர்கா சந்த்ரகலா ஸ் தி (இைணக்கப்பட் ள்ள )
6. மஹ ஷாஸ ர மர்தினி ஸ்ேதாத்ரம்
7. அபிராம அந்தாதி

ைநேவத்யம்: தயிர்சாதம்
ழ்க்கண்ட சங்கல்பம் ெசால் பாராயணம் ெசய் வ ம்,

தி வ ம் ெப மா ேகட் ெகாள்கிேறாம்.

Announcement regarding parayanam to be done on days of
Amritasiddhi Yoga as directed by Jagadguru Shri Kanchi

Kamakoti Peetadhipati Shri Shankara Vijayendra Sarasvati
Shankaracharya Swamigal

Time is the basis of all actions. As is well known, actions executed at the
proper time bear more fruit.
In the cyclic rotation of time, along with the bad combinations of grahas and
nakshatras that indicate the probability of upcoming difficulties, good com-
binations that grant benefits in multiples also arise. The sages who know
this subtle nature of time have done us immeasurable anugraham by telling
us about this via shastram. They have shown the way to protect ourselves
for times when difficulties may arise, and to attain happiness by making ef-
forts to do good deeds in beneficial times.
Among such good combinations are the Amrita Siddhi yogas of certain
weekdays and nakshatras. They are Sunday-Hasta, Monday-
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Mrigashirsha, Tuesday-Ashvini, Wednesday-Anuradha, Thursday-
Pushya, Friday-Revati, Saturday-Rohini.
ஆதி³த்யஹஸ்ேத ³ ஷ்யேயாேக³ ³தா⁴ ராதா⁴ ஶநிேராஹ ச|
ேஸாேம ச ெஸௗம்யம் ப் ’⁴ ³ேரவ ச ெபௗ⁴மாஶ்வி சாம் ’த த்³தி⁴ேயாகா³:||
As per the reading ேஸாமஶ்ரவண்யாம் in the same verse, Monday-
Shravana is also praised as a special yoga. Good deeds performed on such
yogas become especially strong in protecting and nourishing us.
For instance, in Devi Atharvashirsha, it is said ெபௗ⁴மாஶ்விந்யாம்
மஹாேத³ ஸந்நிெதௗ⁴ ஜப்த்வா மஹாம் ’த் ம் தரதி, that is, one can cross
even a gruesome death by doing parayanam when Tuesday and Ashvini join.
Therefore on these potent days, Shri Acharya Swamigal instructs to perform
the following Devi-related parayanas as per achara and tradition and
achieve both loka kshemam and one’s own kshemam.

• Do parayana of all texts given below as far as possible.

• If unable to do on a single day, it may be done by starting or finishing
on the day with Amrita Siddhi yoga.

• This is to be done after completing snanam, sandhyavandanam and
other nitya karmanushthanam.

Texts for parayanam
1. Durga Saptashati
2. Lalita Sahasranamam
3. Saundarya Lahari
4. Durga Stuti from Virata Parva of Mahabharata (see appendix)
5. Durga Chandrakala Stuti of Appayya Dikshitar (see appendix)
6. Mahishasura Mardini Stotram
7. Abhirami Anthathi (Tamil)
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Naivedyam: Dadhi-annam (curd rice)
Please do the parayanam with sankalpam as given below and receive the
Grace of Guru and Devi.

||ஸங்கல்ப:||

மேமாபாத்த + ப் த்யர்த²ம் ப⁴க³வத்யா: ஜக³த³ம்பா³யா: ப்ரஸாேத³ந -

இதா³ ம் ேலாேக ஸர்வத்ர ப்ரஸ் ’தஸ்ய ஸாங்க்ராம க-ேராக³-
விேஶஷஸ்ய நிஶ்ேஶஷம் உந் லநார்த²ம்,
அஸ்மத்³-ேத³ யாநாம் விேத³ யாநாம் சாபி ஸர்ேவஷாம் வ்யாதி⁴-ப⁴ய-
நிவ் ’த்த்யர்த²ம்,
ஸஞ்சார-ப்ரதிேஷதா⁴த் ஸஞ்ஜாதஸ்ய ஶுப⁴கார்ய-ப்ரதிப³ந்த⁴ஸ்ய
உத்³ேயாகா³தி³-ப்ரதிப³ந்த⁴ஸ்ய தஜ்ஜந்யாயா: ஆர்தி²க- ³:ஸ்தி²ேதஶ்ச
பரிஹாரார்த²ம்,
ஸர்ேவஷாம் தா⁴ர்ம க-அ ஷ்டா²நாநாம், மந்தி³ராதி³ஷ ப⁴க³வத:

ஜா-உத்ஸவாநாம் ச யதா² ர்வம் க்⁴ரேமவ ப்ரவ் ’த்த்யர்த²ம்,
ஜநாநாம் ³ர்விசார-நிவ் ’த்தி- ர்வக-ஸத்³விசார-அபி⁴வ் ’த்³த்⁴யர்த²ம்,
ஸா ⁴நாம் தா⁴ர்ம காணாம் ச ைத⁴ர்ய-விஶ்வாஸ- ஷ் - த்³த்⁴யர்த²ம்,
ஆத⁴ர்ம க-ஶக் நாம் விநாஶார்த²ம்,
தத்³-த்³வாரா ஸர்வேலாக-ே மார்த²ம்

³ர்கா³ஸப்தஶ -ல தாஸஹஸ்ரநாம-ெஸௗந்த³ர்யலஹ -விராடபர்வ ³ர்கா³ஸ் தி-
³ர்கா³சந்த்³ரகலாஸ் தி-மஹ ஷாஸ ரமர்தி³ ஸ்ேதாத்ர-அபி⁴ராம்யந்தாதி³ஸ்ேதாத்ர-

பாராயணம் கரிஷ்ேய ।
S
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॥ஶார்வரி-ஸம்வத்ஸர-அம் ’த- த்³தி⁴-ேயாக³-தி³நாநி॥

16-Jun-2020 ெபௗ⁴மாஶ்வி - ண்யகால: ர்ணம் அஹ:
20-Jun-2020 ஶநிேராஹ - ண்யகால: �12:00
28-Jun-2020 ஆதி³த்யஹஸ்த- ண்யகால: 08:45 �
14-Jul-2020 ெபௗ⁴மாஶ்வி - ண்யகால: �14:05
26-Jul-2020 ஆதி³த்யஹஸ்த- ண்யகால: �12:35
29-Jul-2020 ³தா⁴ ராதா⁴- ண்யகால: 08:31 �

03-Aug-2020 ேஸாமஶ்ராவ - ண்யகால: 07:17 �
26-Aug-2020 ³தா⁴ ராதா⁴- ண்யகால: �13:02
31-Aug-2020 ேஸாமஶ்ராவ - ண்யகால: �15:02
02-Oct-2020 ப் ’⁴ ³ேரவ - ண்யகால: ர்ணம் அஹ:
30-Oct-2020 ப் ’⁴ ³ேரவ - ண்யகால: �14:55
25-Jan-2021 ேஸாமம் ’க³ ர்ஷ- ண்யகால: ர்ணம் அஹ:
28-Jan-2021 ³ ஷ்ய- ண்யகால: ர்ணம் அஹ:
20-Feb-2021 ஶநிேராஹ - ண்யகால: ர்ணம் அஹ:
22-Feb-2021 ேஸாமம் ’க³ ர்ஷ- ண்யகால: �10:56
25-Feb-2021 ³ ஷ்ய- ண்யகால: �13:16
16-Mar-2021 ெபௗ⁴மாஶ்வி - ண்யகால: ர்ணம் அஹ:
20-Mar-2021 ஶநிேராஹ - ண்யகால: �16:44
13-Apr-2021 ெபௗ⁴மாஶ்வி - ண்யகால: �14:18
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॥ ³ர்கா³ஸ் தி:॥

ைவஶம்பாயந உவாச
விராடநக³ரம் ரம்யம் க³ச்ச²மாேநா தி⁴ஷ் ²ர:|
அஸ் வந்மநஸா ேத³ ம் ³ர்கா³ம் த்ரி ⁴வேநஶ்வ ம்||1||

யேஶாதா³க³ர்ப⁴ஸம் ⁴தாம் நாராயணவரப்ரியாம்|
நந்த³ேகா³ப ேல ஜாதாம் மங்க³ல்யாம் லவர்த⁴ ம்||2||

கம்ஸவித்³ராவணக மஸ ராணாம் யங்க ம்|
ஶ லாதடவிநி ப்தாமாகாஶம் ப்ரதி கா³ம ம்||3||

வாஸ ேத³வஸ்ய ப⁴கி³ ம் தி³வ்யமால்யவி ⁴ஷ தாம்|
தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ராம் ேத³ ம் க²ட்³க³ேக²டகத⁴ரி ம்||4||

பா⁴ராவதரேண ண்ேய ேய ஸ்மரந்தி ஸதா³ ஶ வாம்|
தாந் ைவ தாரயேஸ பாபாத்பங்ேக கா³ம வ ³ர்ப³லாம்||5||

ஸ்ேதா ம் ப்ரசக்ரேம ⁴ேயா விவிைத⁴: ஸ்ேதாத்ரஸம்ப⁴ைவ:|
ஆமந்த்ர்ய த³ர்ஶநாகாங் ராஜா ேத³ ம் ஸஹா ஜ:||6||

நேமா(அ)ஸ் வரேத³ க் ’ஷ்ேண மாரி ப்³ரஹ்மசாரிணி|
பா³லார்கஸத் ’³ஶாகாேர ர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நேந||7||

ச ர் ⁴ேஜ ச ர்வக்த்ேர நஶ்ேராணிபேயாத⁴ேர|
ம ரபிச்ச²வலேய ேக ராங்க³த³தா⁴ரிணி||8||

பா⁴ ேத³வி யதா² பத்³மா நாராயணபரிக்³ரஹ:|
ஸ்வ பம் ப்³ரஹ்மசர்யம் ச விஶத³ம் தவ ேக²சரி||9||

க் ’ஷ்ணச்ச²விஸமா க் ’ஷ்ணா ஸங்கர்ஷணஸமாநநா|
பி³ப்⁴ர வி ெலௗ பா³ஹூ ஶக்ரத்⁴வஜஸ ச்ச்²ரெயௗ||10||

பாத் ச பங்க க⁴ண் ஸ்த் விஶுத்³தா⁴ ச யா ⁴வி|
பாஶம் த⁴ ர்மஹாசக்ரம் விவிதா⁴ந்யா தா⁴நி ச||11||

ண்ட³லாப்⁴யாம் ஸ ர்ணாப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ச வி ⁴ஷ தா|
சந்த்³ரவிஸ்பர்தி⁴நா ேத³வி ேக²ந த்வம் விராஜேஸ||12||

ேடந விசித்ேரண ேகஶப³ந்ேத⁴ந ேஶாபி⁴நா|
⁴ஜங்கா³ேபா⁴க³வாேஸந ஶ்ேராணிஸ த்ேரண ராஜதா||13||
விப்⁴ராஜேஸ சாப³த்³ேத⁴ந ேபா⁴ேக³ேநேவஹ மந்த³ர:|
த்⁴வேஜந ஶ கி²பிச்சா²நா ச்ச்²ரிேதந விராஜேஸ||14||
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ெகௗமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய த்ரிதி³வம் பாவிதம் த்வயா|
ேதந த்வம் ஸ் யேஸ ேத³வி த்ரித³ைஶ: ஜ்யேஸ(அ)பி ச||15||

த்ைரேலாக்யர ணார்தா²ய மஹ ஷாஸ ரநாஶ நி|
ப்ரஸந்நா ேம ஸ ரஶ்ேரஷ்ேட² த³யாம் ஶ வா ப⁴வ||16||

ஜயா த்வம் விஜயா ைசவ ஸங்க்³ராேம ச ஜயப்ரதா³|
மமாபி விஜயம் ேத³ஹ வரதா³ த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம்||17||

விந்த்⁴ேய ைசவ நக³ஶ்ேரஷ்ேட² தவ ஸ்தா²நம் ஹ ஶாஶ்வதம்|
கா கா மஹாகா ⁴மாம்ஸபஶுப்ரிேய||18||

க் ’தா யாத்ரா ⁴ைதஸ்த்வம் வரதா³ காமசாரி |
பா⁴ராவதாேர ேய ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யந்தி மாநவா:||19||
ப்ரணமந்தி ச ேய த்வாம் ஹ ப்ரபா⁴ேத நரா ⁴வி|
ந ேதஷாம் ³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித் த்ரேதா த⁴நேதாபி வா||20||

³ர்கா³த்தாரயேஸ ³ர்ேக³ தத் த்வம் ³ர்கா³ ஸ்ம் ’தா ஜைந:|
காந்தாேரஷ்வவஸந்நாநாம் மக்³நாநாம் ச மஹார்ணேவ|
த³ஸ் பி⁴ர்வா நி த்³தா⁴நாம் த்வம் க³தி: பரமா ந் ’ணாம்||21||

ஜலப்ரதரேண ைசவ காந்தாேரஷ்வட ஷ ச|
ேய ஸ்மரந்தி மஹாேத³வி ந ச த³ந்தி ேத நரா:||22||

த்வம் ர்தி: ர்த் ’⁴தி: த்³தி⁴ர்ஹ் ர்வித்³யா ஸந்ததிர்மதி:|
ஸந்த்⁴யா ராத்ரி: ப்ரபா⁴ நித்³ரா ஜ்ேயாத்ஸ்நா காந்தி: மா த³யா||23||

ந் ’ணாம் ச ப³ந்த⁴நம் ேமாஹம் த்ரநாஶம் த⁴ந யம்|
வ்யாதி⁴ம் ம் ’த் ம் ப⁴யம் ைசவ ஜ தா நாஶயிஷ்ய ||24||

ேஸா(அ)ஹம் ராஜ்யாத்பரிப்⁴ரஷ்ட: ஶரணம் த்வாம் ப்ரபந்நவாந்|
ப்ரணதஶ்ச யதா² ர்த்⁴நா தவ ேத³வி ஸ ேரஶ்வரி||25||

த்ராஹ மாம் பத்³மபத்ரா ஸத்ேய ஸத்யா ப⁴வஸ்வ ந:|
ஶரணம் ப⁴வ ேம ³ர்ேக³ ஶரண்ேய ப⁴க்தவத்ஸேல||26||
ஏவம் ஸ் தா ஹ ஸா ேத³ த³ர்ஶயாமாஸ பாண்ட³வம்|
உபக³ம்ய ராஜாநம த³ம் வசநமப்³ர த்||27||

ேத³வ் வாச
ஶ் ’ ராஜந்மஹாபா³ேஹா ம ³யம் வசநம் ப்ரேபா⁴|
ப⁴விஷ்யத்யசிராேத³வ ஸங்க்³ராேம விஜயஸ்தவ||28||
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மம ப்ரஸாதா³ந்நிர்ஜ த்ய ஹத்வா ெகௗரவவாஹ ம்|
ராஜ்யம் நிஷ்கண்டகம் க் ’த்வா ேபா⁴ ் யேஸ ேமதி³ ம் ந:||29||
ப்⁴ராத் ’பி⁴: ஸஹ ேதா ராஜந்ப் திம் ப்ராப்ஸ்ய ஷ்கலாம்|
மத்ப்ரஸாதா³ச்ச ேத ெஸௗக்²யமாேராக்³யம் ச ப⁴விஷ்யதி||30||

ேய ச ஸங் ர்தயிஷ்யந்தி ேலாேக விக³தகல்மஷா:|
ேதஷாம் ஷ்டா ப்ரதா³ஸ்யாம ராஜ்யமா ர்வ : ஸ தம்||31||
ப்ரவாேஸ நக³ேர வா(அ)பி ஸங்க்³ராேம ஶத் ஸங்கேட|
அடவ்யாம் ³ர்க³காந்தாேர ஸாக³ேர க³ஹேந கி³ெரௗ||32||

ேய ஸ்மரிஷ்யந்தி மாம் ராஜந் யதா²(அ)ஹம் ப⁴வதா ஸ்ம் ’தா|
ந ேதஷாம் ³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித³ஸ்ம ந் ேலாேக ப⁴விஷ்யதி||33||

இத³ம் ஸ்ேதாத்ரவரம் ப⁴க்த்யா ஶ் ’ யாத்³வா பேட²த வா|
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி த்³தி⁴ம் யாஸ்யந்தி பாண்ட³வா:||34||

மத்ப்ரஸாதா³ச்ச வ: ஸர்வாந்விராடநக³ேர ஸ்தி²தாந்|
ந ப்ரஜ்ஞாஸ்யந்தி ரேவா நரா வா தந்நிவா ந:||35||

இத் க்த்வா வரதா³ ேத³ தி⁴ஷ் ²ரமரிந்த³மம்|
ர ாம் க் ’த்வா ச பாண் ³நாம் தத்ைரவாந்தர ⁴யத||36||

॥இதி மந்மஹாபா⁴ரேத விராடபர்வணி பாண்ட³வப்ரேவஶபர்வணி
அஷ்டேமா(அ)த்⁴யாய:॥

SSS
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॥ ³ர்கா³சந்த்³ரகலாஸ் தி:॥
ேவேதா⁴ஹ ஶ்வரஸ் த்யாம் விஹர்த் ம் விந்த்⁴ய ⁴த⁴ேர।

ஹரப்ராேணஶ்வ ம் வந்ேத³ ஹந்த் ம் வி ³த⁴வித்³விஷாம் ॥1॥
அப்⁴யர்த²ேநந ஸர ஹஸம்ப⁴வஸ்ய

த்யக்த்ேவாதி³தா ப⁴க³வத³ பிதா⁴ந லாம்।
விஶ்ேவஶ்வ விபத³பாகரேண ரஸ்தாத்

மாதா மமாஸ் ம ⁴ைகடப⁴ேயார்நிஹந்த் ॥2॥
ப்ராங்நிர்ஜேரஷ நிஹ ைதர்நிஜஶக்திேலைஶ:
ஏ ப⁴வத்³பி⁴ தி³தா(அ)கி²லேலாக ³ப்த்ைய।

ஸம்பந்நஶஸ்த்ரநிகரா ச ததா³ த⁴ஸ்ைத²:
மாதா மமாஸ் மஹ ஷாந்தக ரஸ்தாத் ॥3॥

ப்ராேலயைஶலதநயாத காந்திஸம்பத்-
ேகாேஶாதி³தா வலயச்ச²விசா ேத³ஹா।

நாராய நமத³ ⁴ப் தகல்பவல்
ஸ ப் திமாவஹ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴ஹந்த் ॥4॥
விஶ்ேவஶ்வ தி மஹ ஷாந்தக தி யஸ்யா:

நாராய த்யபி ச நாமபி⁴ரங்கிதாநி।
ஸ க்தாநி பங்கஜ ⁴வா ச ஸ ரர்ஷ பி⁴ஶ்ச

த் ’³ஷ்டாநி பாவக ைக²ஶ்ச ஶ வாம் ப⁴ேஜ தாம் ॥5॥
உத்பத்திைத³த்யஹநநஸ்தவநாத்மகாநி

ஸம்ர காண்யகி²ல ⁴தஹ தாய யஸ்யா:।
ஸ க்தாந்யேஶஷநிக³மாந்தவித³: பட²ந்தி

தாம் விஶ்வமாதரமஜஸ்ரமபி⁴ஷ்ட ம ॥6॥
ேய ைவப்ரசித்த ந த்தி²தஶும்ப⁴ க்²ைய:

³ர்பி⁴ ேகா⁴ரஸமேயந ச காரிதாஸ ।
ஆவிஷ்க் ’தாஸ்த்ரிஜக³தா³ர்திஷ பேப⁴தா³:

ைதரம்பி³கா ஸமபி⁴ர மாம் விபத்³ப்⁴ய: ॥7॥
ஸ க்தம் ய ³யமரவிந்த³ப⁴வாதி³த் ’³ஷ்டம்
ஆவர்த்ய ேத³வ்ய பத³ம் ஸ ரத²: ஸமாதி⁴:।
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த்³வாவப்யவாப ர ⁴ஷ்டமநந்யலப்⁴யம்
தாமாதி³ேத³வத ம் ப்ரணமாம ர்த்⁴நா ॥8॥

மாஹ ஷ்ம த ப⁴வம் ச ம் ச ஹந் ம்
ஆவிஷ்க் ’ைதர்நிஜரஸாத³வதாரேப⁴ைத³:।
அஷ்டாத³ஶாஹதநவாஹதேகா ஸம்க்²ைய:

அம்பா³ ஸதா³ ஸமபி⁴ர மாம் விபத்³ப்⁴ய: ॥9॥
ஏதச்சரித்ரமகி²லம் கி²தம் ஹ யஸ்யா:
ஸம் ஜ தம் ஸத³ந ஏவ நிேவஶ தம் வா।

³ர்க³ம் ச தாரயதி ³ஸ்தரமப்யேஶஷம்
ஶ்ேரய: ப்ரயச்ச²தி ச ஸர்வ மாம் ப⁴ேஜ தாம் ॥10॥

யத் ஜநஸ் திநமஸ்க் ’திபி⁴ர்ப⁴வந்தி
ப் தா: பிதாமஹரேமஶஹராஸ்த்ரேயா(அ)பி।
ேதஷாமபி ஸ்வக ³ைணர்த³த³ வ ம்ஷ

தா ஶ்வரஸ்ய த ம் ஶரணம் ப்ரபத்³ேய ॥11॥
காந்தாரமத்⁴யத் ’³ட⁴லக்³நதயா(அ)வஸந்நா:
மக்³நாஶ்ச வாரிதி⁴ஜேல ரி பி⁴ஶ்ச த்³தா⁴:।
யஸ்யா: ப்ரபத்³ய சரெணௗ விபத³ஸ்தரந்தி

ஸா ேம ஸதா³(அ)ஸ் ஹ் ’தி³ ஸர்வஜக³த்ஸவித் ॥12॥
ப³ந்ேத⁴ வேத⁴ மஹதி ம் ’த் ப⁴ேய ப்ரஸக்ேத

வித்த ேய ச விவிேத⁴ ய மேஹாபதாேப।
யத்பாத³ ஜநம ஹ ப்ரதிகாரமாஹு:

ஸா ேம ஸமஸ்தஜந ஶரணம் ப⁴வா ॥13॥
பா³ணாஸ ரப்ரஹ தபந்நக³ப³ந்த⁴ேமா :
தத்³பா³ஹுத³ர்பத³லநா ³ஷயா ச ேயாக³:।

ப்ராத்³ ம்நிநா த்³ தமலப்⁴யத யத்ப்ரஸாதா³த்
ஸா ேம ஶ வா ஸகலமப்யஶுப⁴ம் ேணா ॥14॥

பாப: லஸ்த்யதநய: ந த்தி²ேதா மாம்
அத்³யாபி ஹர் மயமாக³த இத் ³தம்।

யத்ேஸவேநந ப⁴யம ந்தி³ரயா(அ)வ ⁴தம்
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தாமாதி³ேத³வத ம் ஶரணம் க³ேதா(அ)ஸ்ம ॥15॥
யத்³ த்⁴யாநஜம் ஸ க²மவாப்யமநந்த ண்ைய:

ஸா ாத்தமச் தபரிக்³ரஹமாஶ்வவா :।
ேகா³பாங்க³நா: கில யத³ர்சந ண்யமாத்ரா:
ஸா ேம ஸதா³ ப⁴க³வ ப⁴வ ப்ரஸந்நா ॥16॥

ராத்ரிம் ப்ரபத்³ய இதி மந்த்ரவித³: ப்ரபந்நாந்
உத்³ேபா³த்⁴ய ம் ’த்யவதி⁴மந்யப²ைல: ப்ரேலாப்⁴ய।

³த்³த்⁴வா ச தத்³வி க²தாம் ப்ரதநம் நயந் ம்
ஆகாஶமாதி³ஜந ம் ஜக³தாம் ப⁴ேஜ தாம் ॥17॥

ேத³ஶகாேலஷ ³ஷ்ேடஷ ³ர்கா³சந்த்³ரகலாஸ் தி:।
ஸந்த்⁴யேயார ஸந்ேத⁴யா ஸர்வாபத்³விநிவ் ’த்தேய ॥18॥

॥இதி ³ர்கா³சந்த்³ரகலாஸ் தி: ஸம் ர்ணா॥
S

காேயந வாசா மநேஸந்த்³ரிையர்வா
³த்³ த்⁴யா(அ)(அ)த்மநா வா ப்ரக் ’ேத: ஸ்வபா⁴வாத்|

கேராம யத்³யத் ஸகலம் பரஸ்ைம
நாராயணாேயதி ஸமர்பயாம ||

SSS
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