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³ர மாவி ணு கி³ரீஶ:ஸுரபதிரனல: ேரதரா ³யாது த²-
ேதாயாதீ⁴ஶ ச வாயு த⁴னத³கு³ஹக³ேணஶா கச ³ரா ச ரு ³ரா: ।

வி வாதி³ யா விஸ ⁴யா வஸுபி ரு’மருத ஸி ³த⁴வி ³யா ச ய ா

க³ த⁴ வா: கி னரா ³யாகி²லக³க³னசரா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥ 1॥
வாணீ ல மீ த⁴ரி ரீஹிமகி³ரிதனயா ச டி³கா ப⁴ ³ரகாலீ
³ர மா ³யா மா ரு’ஸ கா⁴அதி³திதி³திஸதீ யாத³ேயா த³ பு ய: ।
ஸாவி ரீ ஜ னுக யா தி³னகரதனயாரு த⁴தீ ேத³வப ய:
ெபௗேலாமா ³யா ததா² யா:க²சரயுவதேயாம க³ல ேமதி³ஶ து॥ 2॥
ம ய: ேமா வராேஹா ரு’ஹரிரத²வடு பா⁴ க³ேவா ராமச ³ர-
ஸீரீ ரு’ ண ச க² ³கீ³ஸகபிலனரநாராய ேரயைவ ³யா: ।

அ ேய நா வதாரா: நரகவிஜயின ச ரமு ²யாயுதா⁴னி
த ப ய த ஸுதா சா யகி²லஹரிகுலா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥ 3॥
வி வாமி ேரா வஸி ட:² கலஶப⁴வ உத ²ேயாऽ கி³ரா: கா யப ச

யாஸ: க ேவா மரீசீ ரது ⁴ரு’கு³புலஹா ெஶௗனேகாऽ ரி: புல ய: ।
அ ேய ஸ ேவமுனீ ³ரா: குஜபு³த⁴கு³ருஶு ரா கஜா ³யா ³ரஹா ேய
ந ராணி ரேஜஶா: ப²ணிக³ணமனேவா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥ 4॥
தா ேயாऽன ேதா ஹ மா ப³லிரபி ஸனகா ³யா:ஶுேகா நாரத³ ச

ர லாத:³ பா டு³பு ரா ரு’க³னலனஹுஷா:வி ணுராேதாऽ ப³ரீஷ: ।
பீ⁴ மா ேரா ³த⁴ேவா னரப⁴ரதஹரி ச ³ரரு மா க³தா³ ³யா:
அ ேய ஸ ேவ நேர ³ரா ரவிஶ குலஜா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥ 5॥
ஆ யா ³யா ச தி ர:ஸகலமுனிகல ராணி தா³ரா ம நா

தாரா கு தீ ச பா சா யத² நலத³யிதா ரு மிணீஸ யபா⁴மா ।
ேத³வ யா ³யா ச ஸ வா யது³குலவனிதா ராஜபா⁴ யா ததா² யா:
ேகா³ ய சாரி ரயு தா:ஸகலயுவதேயா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥ 6॥
வி ரா கா³வ ச ேவதா:³ ரு’திரபி துலஸீஸ வதீ தா²னிவி ³யா:
நா ஶா ேரதிஹாஸா அபி ஸகலபுரா னி வ ரமா ச ।
ஸா ²ய ஞான ச ேயாகா³வபி யமனியெமௗ ஸ வக மாணி காலா:
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ஸ ேவ த⁴ மா ச ஸ யா ³யவயவஸஹிதா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥ 7॥
ேலாகா ³வீபா:ஸமு ³ரா: தித⁴ரபதேயா ேமருைகலாஸமு ²யா:
காேவரீன மதா³ ³யா:ஶுப⁴ஜலஸரித: வ ³ருமா தி³ ³க³ேஜ ³ரா: ।
ேமகா⁴ ேயாதீ ஷி னர ரு’க³ப யாத³ய: ராணிே ऽ ேய

ஸ ெவௗஷ ⁴ய ச ரு’ ா: ஸகல ரு’ணலதா ம க³ல ேம தி³ஶ து ॥
8॥
ப⁴ யா ஸ யு தசி தா: ரதிதி³வஸமிமா மஙக³ல ேதா ரமு ²யா
அ ெடௗ ேலாகா ரபா⁴ேத தி³வஸபரிணெதௗ ேய ச ம யா: பட² தி
।
ேத நி ய ணகாமா இஹ பு⁴விஸுகி²ன சா த²வ ேதாऽபி ⁴ வா
நி மு தா ஸ வபாைப வயஸி ச சரேம வி ணுேலாக ரயா தி ॥ 9॥
இதி ம க³லா டக ேதா ர ஸமா த ॥
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