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॥ ப³லராமகவச ॥
து³ ேயாத⁴னஉவாச -
ேகா³பீ ⁴ய: கவச த³ த க³ கா³சா ேயண தீ⁴மதா ॥
ஸ வர ாகர தி³ ய ேத³ஹிம ய மஹாமுேன ॥ 1॥
ரா ³விபாக உவாச -

வாஜேலெ ௗமத⁴ர:குஶாஸன:பவி ரபாணி: ரு’தம ரமா ஜன:
॥
ரு’ வாத²ந வாப³லம யுதா ³ரஜ ஸ தா⁴ரேய ³த⁴ மஸமாஹிேதா

ப⁴ேவ ॥ 2॥
ேகா³ேலாகதா⁴மாதி⁴பதி: பேர வர: பேரஷு மா பாது பவி ரகீ தன: ॥
⁴ம ட³ல ஸ ஷபவ ³வில யேதய ⁴னிமா பாதுஸ ⁴மிம ட³ேல

॥ 3॥
ேஸ ஸு மா ர துஸீரபாணி யு ³ேத⁴ஸதா³ ர து மா ஹலீ ச ॥
து³ ேக³ஷுசா யா முஸலீஸதா³மா வேனஷுஸ க ஷணஆதி³ேத³வ:
॥ 4॥
கலி த³ஜாேவக³ஹேராஜேலஷு நீலா ப³ேரா ர துமா ஸதா³ ³ெனௗ
॥
வாெயௗ ச ராேமாऽவது ேக²ப³ல சமஹா ணேவऽனந்தவபு:ஸதா³மா
॥ 5॥
வாஸுேத³ேவாऽவதுப வேதஷுஸஹ ர ஷாசமஹாவிவாேத³॥

ேராேக³ஷு மா ர து ெரௗஹிேணேயா மா காமபாேலாऽவது வா
விப ஸு ॥ 6॥
காமா ஸதா³ ர து ேத⁴னுகாரி: ேராத⁴ ஸதா³மா ³விவித³ ரஹாரீ॥
ேலாபா⁴ ஸதா³ ர து ப³ வலாரி ேமாஹா ஸதா³ மா கில மாக³தா⁴ரி:
॥ 7॥
ராத:ஸதா³ ர து ரு’ ணிது⁴ ய: ரா ேணஸதா³மா மது²ராபுேர ³ர:
॥
ம ⁴ய தி³ேனேகா³பஸக:² ரபாது வரா பரா ேணऽவதுமா ஸைத³வ
॥ 8॥
ஸாய ப²ணீ ³ேராऽவதுமா ஸைத³வபரா பேரா ர துமா ரேதா³ேஷ
॥
ேணநி ேத² ச து³ர தவீ ய: ர ஷகாேலऽவதுமா ஸைத³வ ॥ 9॥

விதி³ ு மா ர து ேரவதீபதி தி³ ு ரல பா³ரிரேதா⁴ ய ³ ³வஹ:
॥
ஊ ⁴வ ஸதா³ மா ப³லப⁴ ³ர ஆரா ததா² ஸம தா ³ப³லேத³வ ஏவ
ஹி ॥ 10॥
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॥ ப³லராமகவச ॥

அ த: ஸதா³ யா புருேஷா தேமா ப³ஹி ேக³ ³ரலீேலாऽவது மா
மஹாப³ல: ॥
ஸதா³ தரா மா ச வஸ ஹரி: வய ரபாது ண: பரேம வேரா
மஹா ॥ 11॥
ேத³வாஸுரா ப⁴ய ஶன சஹுதாஶன பாபசேய த⁴ நா ॥
வி ஶன வி ⁴னக⁴ட யவி ³தி⁴ஸி ³தா⁴ஸன வ மவர ப³ல ய॥
12॥
இதி க³ க³ஸ ஹிதாயா ப³லப⁴ ³ரக² ேட³
ேதா ரகவசவ ணன நாம ³வாத³ேஶாऽத்⁴யாய: ॥ க³. ஸ .அதா⁴ய

12॥
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