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Dattalahari

த³thதலஹ அத²வா த³thதாthேரயjhஞாநலஹ

க³ேணஶாய நம:
த³லாத³ந ’வாச ।
வி⁴rhநிthயாநnhத:³ திக³ணஶிேராேவth³யமமா
யேதா ஜnhமாth³யshய phரப⁴வதி ஸ மாயா³ணவத: ।
ஸதா³தா⁴ர:ஸthேயா ஜயதி ஷாrhைத²கப²லத:³
ஸதா³ த³thதாthேரேயா விஹரதி iµதா³ jhஞாநலஹ: ॥ 1॥
ஹஶph³ராமாண: பத³கமலஜாmh வித³த⁴ேத
ஜக³th³ராஶிாஜநநகரேண ேத யதி⁴kh’தா: ।
அ⁴வnhநிnhth³ராth³யா ஹத³தி⁴பதாmh ேத³வiµநய:
பரmh தththவmh phரா: ஶஶிதி³நகெரௗ jhேயாதிரமலmh ॥ 2॥
பரmh jhேயாதிrhrhேத தவ சிரேதஜ: கலரவாjh-
ஜக³th◌⁴vhயாphேயதா³நீmh தபநஶஶிதாராஹுத⁴ஜ: ।
மஹாேதஜ:ஜா:ஸகலஜக³தா³ராth◌⁴யசதா-

சரnhthேயவmh ேலாகாnhநதஜநமேநாபீ⁴Shடப²லதா:³ ॥ 3॥
ப⁴வnhமாயாபmh ஜக³த³கி²லவாthமகத³mh
ப⁴வth³பmh phராஹுrhநிகி²லநிக³மாnhததிசயா: ।
thவயா sh’Shடmh சாெதௗ³’தமவிதேமதthதத³⁴நா
phரபா⁴வmh ேத ேவthmh phரப⁴வதி ஜந: ேகாऽவநிதேல ॥ 4॥
kh’பாnhேதா⁴ தாவjhஜiνரஜநநshதா²phயகதி²ேத
ஜக³th³ராதீ³ா ப⁴வதி க² ேநா ேசthகத²த³mh ।
அநிஹshயாऽகrhshதவ ஜக³தி கrhேமாபkh’தேய
phரமாணீகrhmh வா shவkh’தநிக³மாrhதா²நிதி மதி: ॥ 5॥
மஹாவிth³யாேப ப⁴க³வதி நிப³th³த⁴thவiµசிதmh
’தா³ வாசாக³mhேய பரமபி விiµயnhதி கவய: ।
அவிth³யாதீத: கிmh யதி³³ணவிேநாऽபி ³ணவாnh-
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அவிth³யாkhேதாயmh thவிதி வத³தி மாயாiµததீ: ◌⁴ ॥ 6॥
ப⁴வாநாெதௗ³ யாேதா³நரmh’க³iµக²வாதி³கதrh-
வித⁴thேத ேலாகாநாமவநkh’திேஹேதாரiνக³mh ।
விஶுth³த⁴shthவmh லாநரவதா³நீமட கா³mh
பவிthகrhmh வா பஜநநிவாஸாŋhக³ணதலmh ॥ 7॥
ஜக³th³ராrhத²mh வா விசர ஜக³thயாthமஜநதா-
பthராயாth³ய: பரமேஷாऽக³mhயசத: ।
mh’ஷாேலாேகா ேலாேகா வத³தி மiνஜthவmh தத³⁴நா
யயா kh’Shணthவmh யத³வph³வேத ட⁴மதய: ॥ 8॥
மஹாேயாகா³தீ⁴ைஶரவிதி³தமஹாேயாக³சரmh
கத²mh ஜாநnhதி thவாmh லமதேயா மாth◌⁴ஶஜநா: ।
ததா²பி thவாmh ஜேந தவ பத³கா³mhேபா⁴ஜப⁴ஜநாnhந
ேசththவthபாதா³shmh’திவிஷயவாணீ கத²ம⁴th ॥ 9॥
அபாேர ஸmhஸாேர ஸுததகலthராதி³ப⁴ர -

th³பாெதௗ⁴ மnhநாshதthதரணகரேபாயரதா: ।
பதnhதி thவthபாதா³mh³ஜக³ளேஸவாஸு விiµகா²
நரா: பாபாthமாந: phரவரநரேக ேஶாகநிலேய ॥ 10॥
ஸுதா⁴nhெதௗ⁴ th³வீேப கநகலதிேக கlhபகவேந
விதாைநrhiµkhதாTh◌⁴ையrhநவமணிமேய மNhட³பவேர ।
அேஶைஷrhமாணிkhைய: க²சிதஹபீேட²ऽnh ஹேர
ஹுதாஶாேர th◌⁴யாேயthதவ பரமrhதிmh நிகி²லதா³mh ॥ 11॥
த⁴ராதா⁴ராதா⁴ேர ஹுதவஹேரதீ⁴ஶக³ணபmh
விதி⁴mh ேஶெஷௗ வாநலபவநvhேயாமாநி ’த³ேய ।
ெதௗ வாthமாநாவதி⁴கமவமthயா phரவிஶேத
வித⁴thேத ஜாயாthவmh பரகதவாேமந வஷா ॥ 12॥
ஸஹshராேர நீேர ஸகலஶீதாmhஶுலேத
ஸஹேஸ ஹmhஸmh ய:sh²டமபி ப⁴வnhதmh கலயேத ।
ஸுஷுmhநாவrhதிnhயாmh தவ சரணபீேட²nh³ஸுத⁴யா -

phேதா பி⁴ththவா kh³ரnhதி²thரயமmh’தேபா விசரதி ॥ 13॥
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தவாதா⁴ேர ஶkhதிshதி²தகமலகrhமாth³யபி⁴vh’ேத
மஹாபீேட²ைவவாநரரமth³ேக³ஹநிலேய ।
த⁴ராvhேயாமாகlhேப ஸுரiµநிமேஹnhth³ராth³யபி⁴iνதmh
மஹாேதேஜாராஶிmh நிக³மநிலயmh ெநௗ ’த³ேய ॥ 14॥
ப⁴வthபாதா³mhேபா⁴ஜmh ப⁴வஜலதி⁴ேபாதmh ப⁴ஜதி ேயா
மஹாஸmhஸாராph³தி⁴mh தநணிதரதீthேயவ நிக³ம: ।
இஹாiµthர thராmh தவ சரணேமவாthமஶரணmh
ப⁴ேவth³கீ⁴ேரா வாஹŋhkh’திபரமநshேகாயம⁴நா ॥ 15॥
யதா² தா³Shவkh³நிrhநிவஸதி ததா² ேத³ஹநிகேர
phரவிய thவmh ைசேகா ப³ஹுவித⁴ இவாபா⁴ தி ததா² ।
சலnhநீேர சnhth³ர: ஶதவித⁴ இவாபா⁴தி ³ணேதா
ந ைசதchசnhth³ேர shயாnhந ஶதவித⁴தா நாபி சபலmh ॥ 16॥
த³th³ேரா வா ட: ◌⁴ க²ந’த³ேயா வாபி ப⁴வதாmh
த³யாபாthரmh shயாchchேயth³ப⁴ஜதி மஹதாமphயதி⁴கதாmh ।
ந விth³யா பmh வா ந லமபி வா காரணம⁴nh -

மஹththேவ ேஸைவகா தவ பத³கா³mhேபா⁴ஜகலநா ॥ 17॥
ந ேத காNhயmh shயாthஸகல³ணவாநphய³ணவாnh
ப⁴வthகாNhயmh shயாத³³ணக³ணேபா ேவா³ணவாnh ।
யதா² பthெயௗ ரkhேத யத³பி ச விரkhேத ச வெதௗ
vh’தா² ெஸௗnhத³rhயmh shயாthஸகலமபி ேதऽiνkh³ரஹவஶாth ॥ 18॥
அநாேத² தீ³ேந மyhயதி⁴க³தப⁴வthபாத³ஶரேண
ஶரNhயph³ரமNhயphரதி²த³ணnhேதா⁴  த³யாmh ।
மஹாேதேஜாவாrhேத⁴ shவஸுkh’தமmhைநவ ஸததmh
ரா Nhையrhநmh ஷiµபrhவnhதி kh’திந: ॥ 19॥
மஹாேவதth³வீேபऽமதக³thயnhதசிேர
மேண: பீடா²mhேபா⁴ேஜऽநலஶஶிக²கா³nhதrhநிவதmh ।
க³தா³சkhராஜாphரsh’தகரபth³மmh iµரmh
ஸ த⁴nhயshthவாmh th◌⁴யாேயthபரதரசிதா³நnhத³வஷmh ॥ 20॥
லஸnhேமேரா: ஶ ◌்’ŋhேக³ஸுரமணிமேய கlhபகத -

phரகீrhேண வாkhபீேட² ரவிஶஶிŋhகராகீrhணஜலேஜ
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shதி²தmh வாசாதீ⁴ைஶrhiνதமiνதி³நmh thவாmh ப⁴ஜதி ேயா
ப⁴ேவth³வாணீஶாநாமபி ³ரேஜேயாऽவநிதேல ॥ 21॥
ஸiµth³யth³பா³லாrhகாதநிப⁴ஶரmh iµநிவரmh
shதி²தmh பீ³ேஜ மாேர thத³ஶபதிேகா³பாதிசிேர ।
’தி³ thவாmh ய: பயnh ஸுக²கரதி th◌⁴யாயதி ஸதா³
ஸ ஏவாஹmh நmh ஸ ப⁴வதி ஜக³nhேமாஹநகர: ॥ 22॥
நிதி⁴rhவிேவஷாmh thவmh நிஜசரணபth³மth³வயவதாmh
ஶரNhயசாrhகாநாmh சகித’த³யாநாமப⁴யத:³ ।
வேரNhய:ஸா⁴நாmh வரத³இதி வா காததி⁴யாmh
ப⁴வthேஸவா ஜnhேதா:ஸுரதஸமாநா ந ப²லதி ॥ 23॥
யதா²ைவ பாசா நடதி ஹேகchசா²iνஶரணmh
லாேலந ph◌⁴ராnhதmh ph◌⁴ரமதி ச ஸkh’chச²khரமநிஶmh ।
ததா² விவmh ஸrhவmh வியதி மநவசாiν³ணிதா:
shவதnhthர: ேகா வாshேத வத³ பரஸுேரஶshth⁴வேந ॥ 24॥
thவயாjhஞphேதா தா⁴தா sh’ஜதி ஜக³தீ³ேஶாऽபி ஹரேத
ஹ: Shதீத³mh தபதி தபேநா யாதி பவந: ।
த⁴ராmh ஸாth³th³வீபாmh வஹதி ⁴ஜகா³நாமதி⁴பதி:
ஸுரா:ஸrhேவ Shமth³ப⁴யபரவஶாth³பி³ph◌⁴ரதி ப³mh ॥ 25॥
shவயmh iµkhேத: rhவmh shவkh’தஸுkh’தmh மாmh நயதி ேசth
ப⁴வாஸthவmh கா வா தவ சரணபŋhேகஹரதி: ।
ஹேரthபாெபௗத⁴mh ந: ஶுப⁴மபி த³தா³தீதி ச ஸதா³
ப⁴வnhthயாஶாப³th³th◌⁴வா:ஸகலமபி தா⁴rhவஶமேஹா ॥ 26॥
phரதா⁴நmh வா கrhம shதி²திவிலயஸrhேக³லதி ேசth
ஜட³thவாthணthவாthகத²iµசிதேமதnhநிக³தி³mh ।
தேயாேஶாऽநீேஶ ப⁴வதி ஜக³³thபthதிவிலயா -

வநாnhயாஸnh ph³ரமாshthவிதி வத³தி ஶாshthரmh திரபி ॥ 27॥
ப⁴வthேஸவா ஜnhேதாrhப⁴வத³வஹுதாஶாmh³த³நிபா⁴
மஹாேமாஹth◌⁴வாnhதphரதிஹதமேதrhதீ³பககா ।
ஸுதா⁴வrhNhேயஷா விதமநஸாmh நிrhமலnh’ -

iµபாth◌⁴யாேய ph³ரமphரவசநவிதா⁴ேநऽதிசரா ॥ 28॥
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அவjhஞாைய ேலாேக ப³ஹுபசிதி: phராkh’தமதி:
நிரshயாேபா கா³ŋhகா:³ phரஸரதி யதா² நாlhபதநீmh ।
விஶுth³th◌⁴யrhத²mh தththவmh ஸகலஷாrhைத²கப²லத³mh
ப⁴வnhதmh thவாnhயmh ப⁴ஜதி ³மாஶாபரவஶ: ॥ 29॥
நிlhயாth³வnhth³வmh நிக³மநிரேதா நிசலமநா:
phரகாஶnhதmh th³’ShThயா th⁴வநiµத³mh jhஞாநபரயா ।
லலாேடேதா⁴iµkh²யா ரஸஜநிததி³vhயாஜநத⁴ரmh
shமேரth³யshthவாmh ேயாகீ³ ப⁴வதி நிதி⁴th³ேத⁴ரதி⁴பதி: ॥ 30॥
மஹாமாயாமnhthராரகமலபth³மாஸநதmh
மஹாநீலchசா²யmh ம⁴iµதி³தேயாகி³nhயபி⁴vh’தmh ।
த³தா⁴நmh ஸth³ேபா³தா⁴தகநகேகா³ரதிலகmh
iµேந யshthவாmh பேயth³ப⁴வதி ஸகலாth³’யகதiν: ॥ 31॥
ஸுதா⁴தா⁴ேர ேஹெதௗ ஸகலஜக³தாmh shவrhணகேத
தாmhேபா⁴ேஜ ேதேஜாதி⁴கதபநபி³mhேப⁴ திதெநௗ ।
மணிphேராேத பீேட² நிகி²லஸுரvh’nhைத:³ பvh’ேத
shதி²தmh thவாமாேராkh³யmh shமரதி ’தி³ தshயாmh’தமயmh ॥ 32॥
பரthராதா³தா ேசth³ப⁴வதி ந த³தா³thையகஸுக²mh
த³தா³thேயதthெஸௗkh²யmh ந விதரதி சாiµShகஸுக²mh ।
ப⁴வthேஸவா ஜnhேதாஹ பரஸுக²phராப⁴யக
ஸுராமnhேயஷாமiνஶரணமாthைமவமகேராth ॥ 33॥
ஜ வlhகீ khகாபி khகசித³பி ஸு⁴ஷாmhப³ரph◌⁴’தீ
khகசிth³⁴thயாphத: khகசித³பி ஸுக³nhதா⁴ŋhகிததiν: ।
khகசிth³ேயாகீ³ ேபா⁴கீ³ khகசித³பி விராகீ³ விஹரேஸ
ப³ஹுjhஞாநீ jhஞாmh தவ க³திமஶkhதாச iµநய: ॥ 34॥
விஶுth³த⁴mh ைசதnhயmh khகசந ஜட³வthkhகாபி ஸகலா -

க³மjhேஞாऽphயjhஞshயாth³விஹர கதா³சிth³ப³ஹுவித: ◌⁴ ।
’ph◌⁴யshthவmh தththவmh பரமiµபேத³Shடா விததmh
சthரmh ேத ேவthmh சரதி⁴கவkhthரா ந சரா: ॥ 35॥
மணிrhவா மnhthேரா வா விவித⁴விமலவrhயமபி வா
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மஹாேயாேகா³Shடாŋhகா³ph◌⁴யஸநவிேதா வா th⁴வநmh ।
ஸமrhத²mh ைசைககmh phரப⁴வதி விஶீகrhமதி⁴கmh
shதி²தmh thவyhேயேவத³mh தவ கிiµத ேலாைககவஶதா ॥ 36॥
ஸரshவthயாதா⁴ரshதி²தமத³திphேரதபராmh
nh’ேபா தா⁴ராmh பி⁴ththவா ரஸகமலவாஸாதி⁴ப ।
பரmh ேதேஜாபmh ஸகல⁴வநாேலாகநிரேதா
ப⁴வmh ேத ஸmhேயாகா³thபரமஸமேவதmh iµநிபதி: ॥ 37॥
அபாmh தththவmh ஹmhஸmh ஸகலப⁴வேத³ேவ ஜலேஹ
த³th³பா⁴shவth³தீ³phதிphரகடத³லஷThேக ஸுலேத ।
பரmh shவாதி⁴Shடா²ேந சிரதரபmh நிபமmh
shதி²தmh th◌⁴யாேயththவாmh ேயா மத³நஸமேபா விஜயேத ॥ 38॥
பதmh thவாmh விShே ஹுதவஹநமாயாவிலேத
ஸேராேஜ நீலாேப⁴ மணிரசிதபீேட² மணிkh³’ேஹ ।
மஹாth³ேத: ◌⁴ கlhபth³மவரதேல shவrhணநிசயாmh -

phரவrhஷth³பி:◌⁴ ஸshயாthபரமதiν⁴தி:shமரதி ய: ॥ 39॥
மnhthதாராphராேப⁴ கநகசிபth³ேம ஶ ◌்’திமயmh
phர⁴mh ேலாகாதீதmh நிகி²லநிக³மாேவth³யசதmh ।
ப⁴ஜnhேத ேய thவாmh ேத ஸுth³’ட⁴தரதாதா³thmhயகth³’ஶா
சிதா³நnhத³mh மாயா³ணவிரதmh யாnhதி பரமmh ॥ 40॥
ஸுதா⁴ஶுth³ேத⁴ vhேயாph◌⁴நி th³ணரமணீபீ³ஜலேத
விஶுth³தா⁴mhேபா⁴ஜாnhேத ஸுரநரக²கா³th³யnhதரதmh ।
ப⁴வnhதmh பா⁴ேவாthைத:²ஸுமiµக²ேஜாபகரண:

ஸமrhஹlhேலாேக நா th³விதயபரமmh ph³ரமப⁴ஜேத ॥ 41॥
த³lhேலகா²ேஶாசிrhth³வித³லகமேல பா⁴ பரேமா
மஹாkhதாநŋhேகா³நலஶஶிph◌⁴’ேதாணி ப⁴வத: ।
அேஶஷshேராத ஸு phரsh’தசிதிேபாTh³க³கநக:
திphராேShடாTh³க³phர³ணிதகலாபீட² நிலய: ॥ 42॥ ???

khவசிth³³யmh வா khவச ³த³கமnhயthர கவிதா
khவசிth³வாக³nhயthர திரபரேதா ேலாசநக³mh ।
ஸமாகாrhஷnhthயாthமாநவ ப³ஹுபா⁴rhயா: phரபி⁴தா -
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shதேதா th◌⁴யாmh shதா²mh கத²மபி ந ஶkhதshதவ பத³mh ॥ 43॥
அஶkhேதாஹmh shநாmh ணமபி ஜபmh கrhமபி ெவௗ -

த³நாபா⁴வாேத³வாதிதி²ஜநஸபrhயா ச ந kh’தா ।
ேதா jhஞாநmh th◌⁴யாநmh thவkh’த³ேத³வshய மம ேபா⁴
ப⁴ேவேத³ைவகாஶா வஸதி தவ ப⁴khதாthவஜநிதா ॥ 44॥
அமnhேத³ மnhதா³ரth³மசரஸேப மணிமேய
ஸுகா²நmh பீேட²ஸுரவரiµநீnhth³ராதி³விiνதmh ।
shவ’thபth³ேம வாபி shதி²தமiνதி³நmh thவாmh ப⁴ஜதி ய:
ஸ ேசஹாiµShnhவா ஸகலஜநjhயச ப⁴வதி ॥ 45॥
th’ணmh ேமmh rhயாthஸுரவரகி³mh வாபி ச th’ணmh
ப⁴வthஸாமrhth²யmh வாऽக⁴தக⁴டநாphெரௗ⁴மதேநா ॥
இத³mh ஜாேந தshைம நரபி ந ஜாநnhதி கவேயாऽ -

ऽphயேஹா Shமnhமாயா ஸகலஜநேமாேஹாnhமத³க ॥ 46॥
நேடா ⁴ேயா ேவைஷrhப³ஹுவித⁴ இவாபா⁴தி ஸு³ே
யைத²ேகா வாகாேஶா க⁴டமட²³ஹாshவnhதரக³த: ।
யைத²கmh கா³ŋhேக³யmh கடகiµடாth◌⁴யாkh’திவஶாth -

ததா² த³thதாthேரய thவமபி ப³ஹுபshth⁴வநmh ॥ 47॥
ஸஹshராmhஶுphராேப⁴ ஸுரதஸமாTh◌⁴ேயதி⁴கதேர
விமாேந ஹmhஸாkh²ேய shதி²தமmh’தநீஹாரவஷmh ।
பதmh thவாmh th◌⁴யாேயth³யத³ரஜஸமாட⁴மநில:

அேஶைஷராjhஞாயாmh ப⁴வதி க²சேரா vhேயாமக³மைந: ॥ 48॥
shதி²தmh லாதா⁴ேர கநகசிராŋhக³mh ஹுத⁴ஜ:
ஶிகா²பி: ◌⁴ phரkh²யாபி⁴rhvh’தமகி²லேதேஜாரஸக⁴டmh ।
த⁴ரnhதmh ph◌⁴மth◌⁴ேய phரsh’தநயந: பயதி ச ய:
பரmh thவாmh ஸthயmh shயாத³கி²லரஸவிth³யாதிநிண: ॥ 49॥
ஶிர:phராnhதph◌⁴ராnhதாயதலபா³லாrhகமலmh
phரதீ³phதshவrhTh◌⁴யாணஶதலஸthNhட³லத⁴ரmh ।
மththரmh லŋhகாதி⁴பதiνஜநாேஶாth³யதகரmh
shமேரth³யshthவாmh யnhதாthஸகலப⁴ய⁴தாபஹரேண ॥ 50॥
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க³thமnhதmh சசchசலகநகபth³வயதmh
ஸுதா⁴mhேபா⁴th³பா⁴shவthகரமகி²லேலாகாபி⁴க³மநmh ।
அசிnhthயmh ேவைத³shthவாmh பரமiµநிநாத²mh shமரதி ய:
ஸ த³ோऽெஸௗ வாதீ³ கபடவிஷஜnhphரஹரேண ॥ 51॥
shmh’திmh நnhத³nhதmh ேயா மiνஜiµபதிShட²nhthயதிப³லாth
kh’தாஶாth²யாth³யாthphரணதஜநமnhதா³ர ப⁴வதா ।
அத³thேத த³thதthவாத³மலதரசிth³க³ph◌⁴யவிப⁴வா:
ஸதா³ த³thதாthேரேயா ப⁴ஜ ப⁴ஜதாShடப²லத:³ ॥ 52॥
விதி⁴mh விShiΝmh மாயாmh ஶ ◌்’ணிமத³நேயாநிmh தி³நகரmh
thவாநŋhேக³நாநலவதிkhதாmh ஜபதி ய: ।
thவதா³kh²யாமாkh²ேயயாmh நிகி²லநிக³மாTh◌⁴யாமகி²லதா³mh
ஸ shmhபth³பி⁴rhேத³வாதி⁴பவிப⁴வkhேதா விஹரதி ॥ 53॥
பராமாயாவாணீமத³நகமலாபீ³ஜஸதmh
மiνmh phரthேயகmh ேத ஜபதி ஸததmh நிசலதி⁴யா ।
தேதாऽph◌⁴ேயthையவrhயதஸகலவிth³யாநிணதாmh
வஶிthவmh ph³ரைமkhயmh ஸபதி³ யதி³ யாயாthபரiµேந ॥ 54॥
அவிjhஞாதmh கிசிthதவ ஜக³தி நாshதி phரப⁴வி:

ததா³விjhஞாேதாऽஹmh யத³பி ஸகலjhேஞந ப⁴வதா ।
அth³’Shடmh மnhேயऽஹmh phரதிப⁴டமவிjhஞாநகரேண
iµேந த³thதாthேரய phர மயி காNhயமலmh ॥ 55॥
ப⁴வthபாதா³mhேபா⁴ஜth³வய ஶுப⁴ரஸாshவாத³ சர -

ph◌⁴ரமth³ph◌⁴’ŋhகீ³ஸŋhகா⁴யித ’த³ய vh’thதிmh கலயமாmh ।
அநாதா⁴ராதா⁴ராதஸுரதேரா தாவகஜேந
iµேந காNhயாph³ேத⁴ phரமயி ஸmhபthphரகடநmh ॥ 56॥
வத³nhthேயேகऽபாrhதா²mh தவ க³திமேநகாrhத² கணீ
அஜாநnhேதாjhேஞऽயாமநதி⁴க³த தththவாrhத² மதய: ।
மஹாேயாகி³mh lhேலாேக ஜட³மதிkh’ேத thவmh th◌⁴’தவ:
ததா² ேநாேசph◌⁴த³khத shவஜந பரா கத²மேஹா ॥ 57॥
shmh’தshthவchசி²Shேயா வா ஜக³தி kh’தவீrhயshய தநேயா -

ऽrhஜுேநா ராஜா ேசாராth³ப⁴யமப⁴யmh vh’சிகப⁴யmh ।
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நshthயாெஜௗ ஶthதி³தமபி ப⁴யmh ேசதி க³தி³தmh
ப⁴ேவshthவchசி²Shயா: கிiµத’த ேசாராதி³க ப⁴யா: ॥ 58॥
பதா³நாmh ேஸvhேயா வா ந ப⁴வ யதா³ऽகிசந nh’mh
phய:ஸா⁴நாmh thவmh தவ ச ஸு’த³shேதऽபி ஸுஜநா: ।
மயிthவாrhேத தீ³ேந ஜநநமரth³ைய:த³யாmh
த³யாவாnhேகா வா ேம ph◌⁴ரமநிக³ட³நிrhேமாசநவிெதௗ⁴ ॥ 59॥
யதா² மாதா thரmh ஸகல³ணநmh ச லmh
phரShthயnhநாth³ையரiνதி³நமதீவாத³ரதா ।
ததா² thவmh ேலாகாநாmh மம ச பிதராவிthயபி⁴மதmh
ததshthராmh தா³mh ப²லமபி⁴மதmh சாrhஹ விேபா⁴ ॥ 60॥
ஜட³mh வாசாதீ⁴ஶmh ஸுதி⁴யமபி இகmh ச ேஷ
ரேவrhவா ஶீதthவmh யதி³ ச ேப th³’Shவஸேத: ।
அகrhmh கrhmh வாऽnhயத³பி பகrhmh ச மiνேஷ
ததா³ஸrhவmh rhயா: khவசந கிமஸாth◌⁴யmh th⁴வேந ॥ 61॥
மாnhேயா ைவ Shமchசரணபசrhயாkh’திபர:
மஹாலாபாshதா²நாஶநஶயநபாநாநி ேத ।
ஸைவ த⁴nhேயா ேலாேக ஸகலஜக³தா³ராth◌⁴யக³மா
அேஹா பா⁴kh³யmh தshயாக³ணிதயஶஸ: ேகாऽபி ந ப⁴ேஜth ॥ 62॥
phரஸாதா³thேத யshnhphரப³லதரதா³th³rhயவிப⁴வ:

ஸ யாயாதி³nhth³ரthவmh ஸகல ஸுரநாபvh’த: ।
தேவாேபா யshnhப⁴வதி ஸ ஸுராமதி⁴பதி:
பரthரயthயnhதmh phரவிஹதமைஹசrhயவிப⁴வ: ॥ 63॥
ஸதா³ மnhthைரrhஜாphய: நரபி மேநவ ஜப
shவயmh தnhthரth◌⁴ேயேயா யத³பி ேத தnhthரநிசயmh ।
ஸதா³ ph³ரமாநnhதா³mh’தஜலதி⁴ேககததீ: ◌⁴
ஸ ⁴ேதrh⁴யshயா ப⁴வ ப⁴க³வnhந:த³யாmh ॥ 64॥
தயாkh³நிேவதth³திதி³நkh’த³rhைகrhiµநிபேத:
மஹாவிth³யாக²Nhைட:³ பதமஹாiνShப⁴மேநா: ।
சrhபி⁴சkhராph³ஜாऽTh³ஶ³ணத⁴ரmh ஸாவதிmh
nh’mhஹmh thவth³பmh ப⁴வதி ஸமrhைத²க நிலய: ॥ 65॥
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iµேந ேத மாணிkhயphரவரக²சிேத ேஹமiµேட
ராகlhபth◌⁴வmhேஸ பகதஸூrhயாபரச: ।
வஸnhthயshnhநmh ந யதி³ ததா³ ⁴தiµநேயா
ந விth³யnhேத ேலாகா: phரக²ரதிராnhைதகசரா: ॥ 66॥
அேஹா ேயாகி³nhநாநாமணிக²சிதபா⁴வthகமட:

ஶிகா²kh³ராலmhபி³nhயாshthக தலமெஸௗ ரthநஶிக²ராth ।
மேஹாேமேராrhலாmh கலயதி ஸதா³ யாமகதாmh
ஶரthெஸௗதா³nhயா: கடகவரேதேஜாமயதேநா: ॥ 67॥
ஸுவிjhஞாதmh ேலாைகரநவதி⁴ஸதா³ேத³ஶநபைர:
ஸுதா⁴பா⁴ேநா: க²Nhட³mh தவ நிபி³ட³பா⁴வாnhத⁴கரணmh ।
th³விதீயmh ேஸாேமnh³sh²டiµடத: காnhதமநக⁴mh
மஹாrhதிjhேயாthshநா ஹரதி நததா³th³rhயதிரmh ॥ 68॥
th◌⁴’தmh NhTh³ரmh மாthராthதயசிரmh ஸாரத³mh
ஸஹshராேர ஹmhஸ:shதி²தபரமஹmhஸாக³ேஷா: ।
வஹnhதீ பாதா³ph³ஜth³வயஸரலலாாரஸபத³mh
பராஶkhேதசnhth³ேராபலரசிதேஸாபாநபத³வீ ॥ 69॥
ரேயேத ைஹமnhேத தவிமலபthேர ம⁴கெரௗ
ஶுப⁴mh க³rhபா⁴mhேபா⁴ேஜ shதி²ததி ஸுசிthரmh ஶமநிேத⁴ ।
கேடா²ேரnh³phராmhஶுphரவரநிக⁴ததிரmh
ஸுதா⁴mhஶுrhபா⁴வthேகா iµலயதி விth³thவலயmh ॥ 70॥
தேமாபி⁴rhகாkh³’ஹத³மiνjhjh’mhபி⁴ததி
thவதீ³ேய ேநthராph³ேஜ கமலஸத³நா jh’mhபி⁴தவதீ ।
ஸதா³ஸுjhஞாேநநாவிஶதி ஸத³யா phரஸரதி
phரேபா⁴ யshnhshயாthேத th◌⁴வமதித⁴ேநாऽயmh iµநிபேத ॥ 71॥
யதா³ ேயாகி³nhநீஷth³வரவிலஸthேகாऽphயஸth³’ேஶா -

பாnhேத நீலா உத³ரக³ளீ கஜத³லேயா: ।
வரmh காராேயேத கநகமகNhட³லேக³
கடாௌ சாmhேபயshதப³கவிசரnhதாவிவ வெரௗ ॥ 72॥
thரயீவிth³யாபshthதiνரமாmhஶு: phரதிதி³நmh
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தீ பா⁴வthேகசிth³விவித⁴மகNhட³லபேத³ ।
thவாthமாயmh ேத க⁴நதரiµபாதி⁴th³வயதி
vhயநkhதி காரmh நிகி²லஜக³³th³தீ³பகiµேந ॥ 73॥
கேபாெலௗ ெயௗShமாெகௗ sh²டiµரபி³mhப³phரதிப⁴ெடௗ
ph◌⁴’ஶmh ஸŋhக⁴rhthவாthphரதிதி³நஸமாேராபிதெசௗ ।
நிஜாகாnhதிrhநிthயா கநகநிகேஷாऽthயnhதமமா
thவதீ³யா நீைசவ phரரதரகாnhதிshதவiµேந ॥ 74॥
iµேக²nh³mh th³’ShThவா ேத யதி³ விஶதி ராஹுmh phரதி
ப⁴யாchச²ஶீ வkhthரmh phராphயth³வி³ணிதகலாநாmh நிதி⁴ர⁴th ।
th³விஜாநாmh ராjhயthவmh phரகதமேதா த³thதஶரணmh
ப³ேலநாேஹா shவாnh கத²மபி ச லph◌⁴ேயா  மமா ॥ 75॥
தவாயmh பி³mhேபா³Shட²சி³கஸேதா விth³மலதா
ஸமாphதா திrhயkh³யதி³ ப³ஹுபத³mh shயாthப²லக³mh ।
vhரேஜ தthஸாmhயmh தnhநிதiµத வா பlhலவபத³mh
யதி³shயாthேத நாலmh லயிமேஹா ஸmhயபேத ॥ 76॥
ப⁴வth³வாணீேரணீmh ரவணடெஸௗkh²யphரகரணீmh
விேஜmh வாkh thவா shவயiµத விதி³thவாऽஹதி பா⁴kh ।
அஶkhதா ேதऽthயnhதmh ப²ணிலதவாkh³ரஷத:
phரவிShடா வkhthராnhதmh தமணிலஸth³விth³மkh³’ஹmh ॥ 77॥
தவாvh’thதா ேரகா²thரயவிலதா கmh³ரப⁴வth -

chசி²ராமாதா⁴ர: கத²மப⁴வேத³தnhந யதி³ ேசth ।
அேத²மாேஹऽஹmh thவிதி கவிஹராth³யாkh’தித⁴ராmh
ததா² ேநா ேசth³ேவத³thதயகதாmh வாபி க³ணேய ॥ 78॥
மஹாநnhதசாth³விஷத⁴ரவேரா வாஸுகிரெஸௗ
நிப³rhஹnhெதௗ மrhthயாதி⁴கப⁴யகரthவmh க³ணயதாmh ।
⁴ஜாகாெரௗ shவீெயௗ தவ  ⁴ஜஸththவmh வித³த⁴தாmh
iµேந ⁴ெதௗ shநிkh³ெதௗ⁴ ஸபதி³ வரெதௗ³ சாப⁴யகெரௗ ॥ 79॥
iµேந க³ऽTh³கா³shேராேதாऽமரவரகி³phரshத²ப²லேக
phரஸாேத³shவrhTh◌⁴யmh phரப⁴வத³ப⁴வth³பா⁴க³தmh ।
thஸூthரmh ஸுshநிkh³த⁴mh த⁴வளiµபவீதmh கலயேத
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மஹாேயாகி³nhrhதிthரயமபி விநmh தத³ப⁴வா ॥ 80॥
phரth³த: ◌⁴ shவrhth³rhதி³வி வி³த⁴வாசாவிதரth -

phரஶshெதௗ ேத ஹshதாப³கி²ல ஷாrhத² phரகரth ।
ஜநாநாmh பாதா³ph³ஜth³விதயமதி⁴கmh phேரம ப⁴ஜதாmh
iµநீnhth³ர thைரேலாkhயth³⁴தக³ணமணிரஜலேத⁴ ॥ 81॥
இயmh ேராmhmh ராrhவிலஸதி மஹாநாபி⁴ஸரஸ:

phரvh’thதா lhேயவ phரதிபதிதப⁴ऽTh³kh³யshthவலய: ।
நவாேலகா²ேலாகthரயவிப⁴ஜநாrhேத² விரசிதா
iµேந த³thதாthேரய thவ³த³ரவிலkh³நா விலதா: ॥ 82॥
th◌⁴வmh ஶmhபா ெமௗjhthதயவேரகா²வரதேநா
ோ: phராஸாத³mh க²ஶய ’த³யாkh²யmh தவ ஹேர ।
மஹாலmhயாசசthகநகமயேஸாபாநபத³வீ
ந ேசnhநாபீ⁴Nhேடா³ப சி³பலph³தா⁴ ஸுபகா² ॥ 83॥
phரvh’thதா ேத லஸ³த³ரேலாகvhரஜth◌⁴’ேத:
th◌⁴’ெதௗ தாவதீ³nhth³ரsh²டபகெடௗ ஸmhphரகெதௗ ।
கெடௗ விshதாெரௗ யthகடகப²லெகௗ தாவிவ iµேந
மஹாேயாகி³nhவிவmhப⁴ர இதி ச நmh thவமதி⁴ஸூ: ॥ 84॥
kh’பாேலா விேவஶ th⁴வநதேல ேத phரதிேதா
தி³வாராthெரௗ shதா²நmh லதி வேஷா ஜாiνக³ளmh ।
அப⁴khதாநிthேயதthகதி²தமபி⁴khெதௗ:ஸமதேநா:
phரShடmh thவmh ஸmhphரthயபி thவதி³த³மrhத²mh  ஸுth³’ட⁴mh ॥ 85॥
ஜக³nhலmh shரShடா ஸகலஜக³தாmh ஸrhக³ஶேலா
ப⁴வjhஜTh³ேக⁴ லkh’த³ஸமஶரshய phரேத ।
phரkh’Shேட ேத வீய ph◌⁴ரமவத³விலேயாऽlhப³ணவாnh
iµேந ேதநாநऽTh³க³shதவ  விiµேகா²லணவத: ॥ 86॥
நராmh நாநாrhத²phரத³ரஸ³thவmh ச த³த⁴ெதௗ
iµேந ³lhெபௗ²³ெடௗ⁴ தவ சரணShThயா phரகெதௗ ।
க⁴டாvh’thதீ நாrhயா இவ ஸகலெகௗ vh’thதசிெரௗ
விராேஜேத ேதேஜாநிகரகதாயா:ஸுவஷ: ॥ 87॥
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மதா³தா⁴ரmh Shமthphரபத³மதிjhயmh ஸுசிரmh
th◌⁴வாthமாநmh மthவா ததி ஸதா³ கchச²பபதி: ।
விேவஶாேதா⁴ ⁴ேமrhயதி³ ததி³த³ேமகmh shமயகரmh
thவிதா³நீmh தjhஜாதிrhiµதஶிராசாப⁴வத³ேஹா ॥ 88॥
மயா த³thதmh கிசிnhந யதி³ கதmh வாஸவமஹmh
ததா³ ேராசிrhஜாதmh ஜநநமபி பŋhகphரகதmh ।
phரவிேயthயாேயாjhயmh ந சலதி ஹ யthதthபத³தி⁴யா
பத³mh ேத  த³mh ஸகலஸமேய நிலயநmh ॥ 89॥
iµேந ேத பாதா³ph³ஜmh நவமmh’தபாேதா³th³ப⁴வமேஹா
தshதth ேஸாத³rhயmh பஶுபதிஶிேராph³ஜmh மகர: ।
நிvh’thதmh shவshயாŋhகmh ப⁴வதி ப⁴வேத³காthமவஷ:

கத²mh ph³ரமாகா³ேர பரமஷா நாŋhkh◌⁴ப⁴ஜநா: ॥ 90॥
ந சிthரmh ேத பாெதௗ³ விதரத இதி phராrhதி²தப²லmh
விதி⁴mh ஶmh ராகஷவிபத³mh th³’யமலmh ।
shமராnhதக³ŋhகா³த⁴ரசரணஶŋhகா²mh³ஜ -

ஸுரth³மாmhச thவth³பா⁴வாநதஜநஸதா³நnhத³கலநாth ॥ 91॥
thக²Nhைட:³விth³யாமiνவரப⁴ைவrhபா⁴வகேபா
விvh’th³த⁴shேத மnhthேரா விஷவத³தி ேயா jhேயாதிரமலmh ।
ஷட³rhணmh சnhth³ராrhகphரகரசி தnhேம phரப⁴வதாmh
ஸதா³ jhஞாநாநnhத³mh வதிnh’மயmh ேலாசநபத³mh ॥ 92॥
ஸiµnhலth³பா⁴iνphரகரசி வாkh³பீ³ஜமமலmh
மthவth³ேகா³பாபா⁴mh மத³நபிமாதா⁴ரகமேல ।
’த³ph³ேஜ ஶkhthயாkh²யmh தகரகராப⁴mh ஶிரேஜ
ஸேராேஜ thவாmh th◌⁴யாேயthஸகலஷாrhதா²nh ஸ லப⁴ேத ॥ 93॥
சித³mhஶshthவ³பmh கிமபி ஸவிrhமNhட³லக³தmh
வேரNhயmh ப⁴rhேகா³ைவ thவித⁴தiνேத³வshய வ ।
iµேந தீ⁴மயாrhஹரபி தி⁴ேயா ேயா ந
இதரthphரேசாதா³யாshதthவmh shதி²திலயsh’ஜshthவmh iµநிபேத ॥ 94॥
ஹthதnhphேராதஸத³ ஶிக²ேர ஶுph◌⁴ரகபேடா
ஜக³nhலshதா²iΝshthவதி ஶுப⁴மshபnhத³iµநிபி: ◌⁴ ।
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ஜ²பி: ◌⁴ shவrhTh◌⁴ைய: பவநஹதவாrhபி³nh³நிகைரrhஜடா -

ஸkhதாph³ஜாசிரமபி⁴khத:shதி²த இவ ॥ 95॥
³ராசாேரா ஜாரசபலமதிராஜ: பரவஶ:

பரth³ரvhயாகாŋh ப³ஹுஜநவிேராதீ⁴ ச ஸததmh ।
ததா² சாஹmh தshதவ பத³க³shபrhஶவஶேதா யய:
க²Nhட:³shவrhணmh ப⁴வதி  யதா³th³த⁴ஸுரதி: ॥ 96॥
பkhராnhதா ேத³ஶா ப³ஹுதரத⁴நshயாrhஜநதி⁴யா
லாசாரmh thவா மதிnh’பேஸவாபி ச kh’தா ।
விதா⁴யாஹmh ராnhத: கிமபி ந ச  வஷா
தmh thவthபாதா³ph³ஜmh தமiνஜமnhதா³ரம⁴நா ॥ 97॥
thவதீ³ேயா ேம ேத³ஹshthவமபி பிதெரௗ ph◌⁴ராth’ஸு’ -

த³shthவேமவ ph³ரமnhேம ஸுததkh³’ஹேthரநிவஹா: ।
thவேமவ phராே ேம த⁴நமபி மம thவmh தவ பத³mh
ந ஜாேந மyhேயவ shதி²தமபி மஹnhேமயம⁴நா ॥ 98॥
நமshேத தாராயாmh’தஜலதி⁴தா⁴mhேநऽதி⁴மஹேஸ
நமshேத ph³ரமாth³ைய:iµநிஸுரவரைர: khlh’phதமஹேஸ ।
நமshph◌⁴யmh நாராயணiµநிவிலாஸாய ப⁴வேத
மநாmh ேகாநாமசலக³ணிதாநாmh ச பதேய ॥ 99॥
நமshேத ேத³ைவரphயவிதி³தமmhேநऽதியஶேஸ
நமshேத தி³khபாலphரகடiµடாலஙkh’தபேத³ ।
நமshேத ேதஜshவிnhநதமiνஜமnhதா³ரவேஷ
நேமா த³thதாthேரயாkh’திஹஹராஜாய மஹேத ॥ 100॥
நமshேத பாெபௗகா⁴சலவிததிஸmhஹாரபவேய
நமshேத தா³th³rhயvhயதி²தஜநைத³வாnhதவித⁴ேய ।
நமshேத ேராகா³rhதாநத மiνஜதி³vhெயௗஷதி⁴th³’அேஶ
நமshேத ைத³வmh ேம ந ஜக³thயாmh தவ பத³mh ॥ 101॥
அெஸௗ த³thதாthேரயshதிதkh’திrhjhஞாநலஹ
ஸுதா⁴தா⁴ராராகி²லநிக³மஸாராiνபட²தாmh ।
தவிth³யாrhவிப⁴வத⁴நதா⁴nhயாmh’தசயmh
த³தா³thேயவாthயnhதmh ஜயதி ஸகலாலாத³ஜநிகா ॥ 102॥
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இதி த³லாத³நiµநிவிரசிதா த³thதபத³phராபிகா
த³thதாthேரயjhஞாநலஹ:ஸmhrh ॥
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