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Anandasagarastava

ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

விjhஞாபநாrhஹ-விரலாவஸராநவாphthயா
மnhேதா³th³யேம மயி த³வீய விவமா: ।

அvhயாஜ⁴த-க-பவநாபவிth³தா⁴-
nhயnhத:shமராmhயஹமபாŋhக³-தரŋhகி³தாநி ॥ 1॥

ஆேவth³யதாமவிதி³தmh கிமதா²phயiνkhதmh
வkhதvhயமாnhதர-ேஜாபஶமாய நாலmh ।

இthயrhth²யேஸ கிமபி தchch²ரவேண நிதா⁴mh
மாத: phரத³ மலயth◌⁴வஜ-பாNhTh³யகnhேய ॥ 2॥

ஆkhரnhதி³தmh தி³தமாஹதமாநேந வா
கshயாrhth³ரமsh ’த³யmh கிமத: ப²லmh வா ।

யshயா மேநா th³ரவதி யா ஜக³தாmh shவதnhthரா
தshயாshதவாmhப³ ரத: கத²யா ேக²த³mh ॥ 3॥

பrhயாேல மந வாசி பshக²லnhthயா-
மாவrhதக³rhத இவ சு ⁴rhணமாேந ।

கshேதऽபி⁴தா⁴shயதி ஶிேவ மம தாமவshதா²mh
காேல த³யshவ கத²யா தவா⁴ைநவ ॥ 4॥

ப⁴khதிmh கேரா நிதராmh ஸுரஜாதிமாthேர
kh³ராணஜnhவ ெபௗரஜேநஷு ேலாக: ।

அnhயthர ேத³வி ப⁴வதீ³ய-பதா³ரவிnhதா³-
தா³kh’Shயமாணமபி ேம ’த³யmh ந யாதி ॥ 5॥

அŋhகீ³ thவமவதீ⁴ரய வா வயmh 
தா³ஸாshதேவதி வசைஸவ ஜேயம ேலாகாnh ।

ஏதாவைதவ ஸுகேரா நiν விவமாத-
th³த³Nhட³த³Nhட³த⁴ர-கிŋhகரெமௗப⁴ŋhக:³ ॥ 6॥
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ேவதா³nhதவாkhய-ஜநிதmh விமலmh விசாைர-
ராஸாth³ய ேபா³த⁴மiνசிnhதநேதாऽபேராmh ।

iµkhதிmh vhரஜnhதி மiνஜா இதி ஸூkhதிமாth³யா-
மாலmhph³ய கshதமrhஹதி ைஶலகnhேய ॥ 7॥

ஏைகக-ேவத³விஷயா: கதி நாமஶாகா²-
shதாஸாmh ஶிராmh கதி நாம ph’த²kh³விதா⁴நி ।

அrhதா²வேபா³த⁴-வி⁴ேராऽரலாப⁴ ஏவ
ேகஷாmh nh’mh கதிபி⁴ரsh ஶரப³nhைத: ◌⁴ ॥ 8॥

nhயாயா: பரshபர-விபி⁴nhநதி³ஶ:ஸஹshர-
iµchசாவசாநி ச ப⁴வnhthபph³’mhஹநி ।

ஏவmh shதி²ேத கி³ஸுேத நிக³ேமாபலாநாmh
தாthபrhய-ஸாரமவதா⁴ரயிmh ம: க: ॥ 9॥

அshthவரkh³ரஹ-விதி⁴rhஜiνஷாmh ஸஹshைர-
ராபாதேதா ப⁴வ நாம தேதாऽrhத²ேபா³த:◌⁴ ।

³rhவாதி³கlhபித-விகlhப-தரŋhக³ஸாnhth³ராnh
³Shrhவப-ஜலதீ⁴nh கத²iµthதேர: ॥ 10॥

ph³ரேமதி ஶkhதிதி ப³nhத⁴விேமாசநீதி
மாயாமயீதி மத³நாnhதக-வlhலேப⁴தி ।

ஸphதாShடஶph³த³-பவrhதநமாthர ஏவ
ஸாமrhth²யமாவஹதி ஶாshthரபரேமாऽயmh ॥ 11॥

தshைம phரத³ கி³nhth³ரஸுேத ய இthத²mh
ஸmhபாத³ேயத ஶநைகரபேராேபா³த⁴mh ।

யshைம phரத³ஸ சமேதऽவேபா³th³⁴-
thத²mh பரshபர-ஸமாரயேமததா³shேத ॥ 12॥

ஆகrhணய thவமமph◌⁴பக³mhய வாத³mh
ஜாநா ேகாऽபி யதி³ வா ’த³யmh தீநாmh ।

தshயாphயஸŋhkh²ய-ப⁴வப³nhத⁴ஶதாrhேதாऽயmh
th³ைவதph◌⁴ரேமா க³ல ஜnhமஶைத: கியth³பி: ◌⁴ ॥ 13॥

காேல மஹthயநவதா⁴வபதnhகதா³பி
khவாphயnhதிேம ஜiν ேகாऽபி க³திmh லேப⁴த ।
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

இthத²mh ஸமrhத²நவிதி: ◌⁴ பரமாக³மாநாmh
பrhயாயஸூkhதிவித⁴யா நயநmh நஞrhேத² ॥ 14॥

ஏகாபவrhக³ஸமேய ஜக³ேதாऽபவrhக:³
ஸrhவாபவrhக³ஸமேய நரshதஶŋhக: ।

ஈth³’kh³வித⁴mh கமபி பஹாவலmhph³ய
shதா²mh ஸுக²mh மமேநந பதா² phரvh’thைத: ॥ 15॥

அph◌⁴யshய ேவத³மவதா⁴rhய ச rhவதnhthர-
மாலய ஶிShடசதாநி ph’த²kh³விதா⁴நி ।

அth◌⁴யாபநாதி³பி⁴ரவாphய த⁴நmh ச ⁴
கrhமாணி மாதரலஸா: கத²மாசேர: ॥ 16॥

ஆயshய தாவத³பி கrhம கேரா கசி-
thேதநாபி மாதரதி⁴கmh கிவாiνபா⁴vhயmh ।

ஆshேத ஸுக²mh ய இஹ பா⁴ரதவrhஷம-
nhயாshேத ஸ கிசிதி³த உthதரேதாऽபsh’thய ॥ 17॥

கrhம thயேஜம யதி³நமத: ◌⁴ பேதம
யth³யாசேரம ந கதா³பி ப⁴வmh தேரம ।

கrhம thயேஜதி³தி சேரதி³தி ச phரvh’thதா:
பா⁴ேவந ேகந நிக³மா இதி ந phரதீம: ॥ 18॥

கrhமNhயகrhம-விதி⁴ேரஷ யதா³சரnhதி
கrhமாணி தthதத³iνப³nhத⁴-ஹாஸேயதி ।

ஸthயmh ததா²phயபி⁴நேவா ப⁴விதா ந ப³nhத: ◌⁴
phராசீநப³nhத⁴ஹரேண க இவாph◌⁴பாய: ॥ 19॥

phராரph³த⁴கrhம கியதா³ரப⁴ேத கியth³வா
phராரphshயேத கியதி³த³mh க இவாவத⁴thதாmh ।

கால: கியாநிவ மயா phரதிபாலநீேயா
யshய rhத⁴மபி கlhபஶதthவேமதி ॥ 20॥

mhஸ:rhத⁴மபி ஸmhஸரமshய
ஸாŋhkh²யாத³ய:ஸரணேயா ந விஶnhதி கrhணmh ।

ஸŋhkh²யாய கா³ŋhக³கதா:ஸகலாச ஸூமா
⁴ŋhேவதி வாகி³வ மஹாுத⁴யாrhதி³தshய ॥ 21॥

anandasagarastava.pdf 3



ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ப⁴khதிsh கா யதி³ ப⁴ேவth³ரதிபா⁴வேப⁴த³-
shதthேகவலாnhவயிதயா விப²லவ ப⁴khதி: ।

phதிshthவயி thஜக³தா³thமநி கshய நாshதி
shவாthமth³ேஹா ந க² ஸnhதி ஜநாshthேலாkhயாmh ॥ 22॥

ஆthமா ஸமshதஜக³தாmh ப⁴வதீதி ஸmhய-
kh³விjhஞாய யth³விதiνேத thவயி பா⁴வப³nhத⁴mh ।

ஸா ப⁴khதிthயபி⁴மதmh யதி³th³த⁴Shடmh
vhயrhத²mh விேஶShயமலமsh விேஶஷணmh ந: ॥ 23॥

shவாthேமதரthவமவதா⁴rhய பரthவ³th³th◌⁴யா
யthphயேத ³ஜேநShவிவ ைஸவ ப⁴khதி: ।

shயாேத³தேத³வயேமவ  ேம ஹாshயா
th³ைவதph◌⁴ரமாthகிமதி⁴கmh ப⁴வப³nhத⁴லmh ॥ 24॥

ேஸைவவ ப⁴khதிதி கrhமபத²phரேவஶ:

ேஸvhயphரஸாத³ப²லகா கில கrhமேஸவா ।
th◌⁴யாநphரவாஹ இதி ேசchch²ரவth th’தீய:

phராேக³வ மாதரயமாகேதாऽph◌⁴பாய: ॥ 25॥
அthைரவ தா³shய விiµkhதிமதா²பி யாேச

மாத: ஶரபதநmh மணிகrhணிகாயாmh ।
அsh shவkh’thயமiνகmhபநவராmh

தா³ஸshய கrhமகரைதவ ததா²shவkh’thயmh ॥ 26॥
ஸth³ேயா ப⁴ேவthஸுkh’திநாiµபேத³ஶலாப: ◌⁴

பாபாthமநாmh ப³ஹுதிேத²ஸமேய vhயதீேத ।
இthயாதி³பி:◌⁴ கில ராணவேசாபி⁴ரmhப³

வாராணமபி ந யாசிiµthஸுேகாऽsh ॥ 27॥
ஆkhராnhதமnhதரபி: ◌⁴ மத³மthஸராth³ைய:

கா³thரmh வபத-ேராக³ஶதாiνவிth³த⁴mh ।
தா³ைர:ஸுைதச kh³’ஹமாvh’தiµthதமrhண:

மாத: கத²mh ப⁴வ ேம மநஸ: phரஸாத:³ ॥ 28॥
த⁴nhயா: கதி th⁴வேந பரேமாபபா⁴kh³யmh
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ஸmhஸாரேமவ பரேமவ பா⁴வயnhத: ।
ஆபா⁴ஸபமவேபா³த⁴மmh ஸேமthய

khேய கியthகியத³ஹmh thவiµநா ப⁴ேவந ॥ 29॥
கா ஸmhshkh’தி: கிமபசார-நிப³nhத⁴ேநயmh

கீth³’kh³வித⁴shய தவ கிmh தேமதேயதி ।
phரேந  நாsh ஶல: phரதிவkhேமவ

ேக²த³sh ேம ஜநநி ேகாऽphயயேமவமாshேத ॥ 30॥
ஏவmh க³தshய மம ஸாmhphரதேமதத³rhஹ-

மthேரத³ெமௗபயிகthத²த³mh ச ஸாth◌⁴யmh ।
அshnhphரமாணத³thயபி ேபா³th³⁴மmhப³

ஶkhதிrhந ேம ⁴வநஸாணி கிmh கேரா ॥ 31॥
ந jhஞாயேத மம தmh நிதராiµபாேயா

தீ³ேநாऽsh ேத³வி ஸமயாசரேமாऽsh ।
தththவாமநnhயஶரண: ஶரணmh phரபth³ேய

நா விவஜநநீmh ஜநநீmh மைமவ ॥ 32॥
கிசிnhமயா திஷு கிசிதி³வாக³ேமஷு

ஶாshthேரஷு கிசி³பேத³ஶபேத²ஷு கிசிth ।
ஆkh◌⁴ராதமshதி யத³ேதா ப⁴வதீmh வmh

ேகா³phthதி காசி³த³பth³யத ³th³தி⁴ேரஷா ॥ 33॥
ph³ரைமவேமவமஹேமஷ ததா³phthபாய

இthயாக³மாrhத²-வி⁴ரா: phரத²ேம த³யாrhஹா: ।
thவth³ரகthவ-³ணமாthரவிேதா³ th³விதீயா

இthயrhத²ேய ஸத³தி⁴கார-நிபய ॥ 34॥
மாத: கேரா மமதாmh மயி யாவதீ³ஷ-

thதாவth³யேத மம தத: கிவாshதி ஸாth◌⁴யmh ।
மாthத²thத²iµபŋhவ ந விshமேரதி

கிmh shவாநmh thவரயேத khவசந shவph◌⁴’thய: ॥ 35॥
thயாjhயmh thயஜாநி விதmh ச ஸமாசராணி

நிthேயஷு ஶkhதிமiνth◌⁴ய ஹு வrhதிதvhயmh ।
தth³³th³தி⁴ஶkhதிமiνth◌⁴ய ந காrhயஶkhதி-
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

thேயதேத³வ  ஶிேவ விநிேவத³யா ॥ 36॥
ஆthைமவ பா⁴ர இதி தmh thவயி ேயா நித⁴thேத

ேஸாऽŋhகா³நி காநி கலயthவலஸ: phரபthேத: ।
விவshய ஸாணி விலணல யா

விshரmhப⁴ஸmhபதி³யேமவ ஸமshதமŋhக³mh ॥ 37॥
thவthphேரரேணந ஷத: வஸேதாऽபி மாத:

phராமாதி³ேகऽபி ஸதி கrhமணி ேம ந ேதா³ஷ: ।
மாthைரவ த³thதமஶநmh kh³ரஸத:ஸுதshய

ேகா நாம வயதி ஶிேஶாரதி⁴khதிேதா³ஷmh ॥ 38॥
iµkhதிmh ஷாத⁴யிஷதாmh நிஜையவ ³th³th◌⁴யா

phராரph³த⁴கrhம ப⁴வ phரதிப³nhத⁴ேஹ: ।
thவாேமவ ஸாத⁴நதயாபி ஸமாதாநாmh

lhயmh தத³mhப³ யதி³ கshதவ வீரவாத:³ ॥ 39॥
phராரph³த⁴கrhம கி³ேஜ ப⁴வதா³தாநா-

மnhயthர ஸŋhkhரமய நாஶய வா ஸலmh ।
மrhthயாச க²lhவபி விஷmh வ phரஸkhதmh

ஸŋhkhராமயnhதி பரேதாऽபி ச நாஶயnhதி ॥ 40॥
thவth³த³rhஶநரவண-வnhத³நசிnhதநாதி³-

Shவாணி ேத³வி விநிjhய யதா²தி⁴காரmh ।
ரேthயஸŋhkh²ய-ப⁴வஸmhph◌⁴’தையவ ைமthrhயா

nhth◌⁴யாmh யதி³shதி²ரமnhய⁴ைநவ ந sh: ॥ 41॥
thராதvhய ஏஷ இதி ேசthக மயி shயா-

ththராயshவ கிmh ஸுkh’த³Shkh’தசிnhதயா ேம ।
கrhmh ஜக³thதிரயிmh ச விஶ ◌்’ŋhக²லாயா:

கrhமாiνேராத⁴ இதி கmh phரதி வசேநயmh ॥ 42॥
thவyhயrhபிதmh phரத²மமphபய-யjhவைநவ

shவாthமாrhபணmh வித³த⁴தா shவலmh ஸமshதmh ।
கா thவmh மேஹஶி லதா³ஸiµேபmh மாmh

ேகா வாiνபாமஹmh லேத³வதாmh thவாmh ॥ 43॥
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ெமௗTh◌⁴யாத³ஹmh ஶரணயா ஸுராnhதரmh ேச-
thகிmh தாவதா shவமபி தshய ப⁴வா மாத: ।

அjhஞாநத: பரkh³’ஹmh phரவிஶnhபரshய
shவthவmh phரயாshயதி பஶு: கிiµ ராஜகீய: ॥ 44॥

ஆதா⁴ய rhத⁴நி vh’ைத²வ ப⁴ரmh மஹாnhதmh
rhகா² நிமjhஜத² கத²mh ப⁴வஸாக³ேரऽshnh ।

விnhயshய பா⁴ரமகி²லmh பத³ேயாrhஜநnhயா
விshரph³த⁴iµthதரத பlhவலlhயேமநmh ॥ 45॥

khேவத³mh பதிShயதி வ: khவ தேதா iν க³mhயmh
ேகா த³Nhட³யிShயதி கியnhதமேநஹஸmh வா ।

கிmh தshய ஸnhதரண-ஸாத⁴நthயநnhதா
சிnhதா shதி²தா thவயி ஶைநரவதாதா ஸா ॥ 46॥

jhஞாநmh தி³ேஶயiµத ேதந விேநாth³த⁴ேரயmh
phராரph³த⁴மphயபலேபயiµதாiνnhth◌⁴யாmh ।

இthத²mh ஸkh’thphரபத³ைநக-வஶmhவதா³யா
மாrhமயி phரவvh’ேத மஹதீஹ சிnhதா ॥ 47॥

ஏதjhஜடா³ஜட³-விேவசநேமதேத³வ
thயாதி³தthவ-பேஶாத⁴நெகௗஶலmh ச ।

jhஞாநmh ச ைஶவத³மாக³ம-ேகாலph◌⁴யmh
மாrhயத³ŋhkh◌⁴க³ேள நிேதா மயாthமா ॥ 48॥

ஷThthmhஶதா³வரண-மth◌⁴யஜு thவத³ŋhkh◌⁴ெரௗ
ஹாலாshயநாத²த³யிேத நிேதா மயாthமா ।

⁴⁴தலthதி³வவrhதிஷு க:ேமத
தchசுஷாபி நிph◌⁴’ேதந நிmh மாmh ॥ 49॥

ப³nhத⁴mh ஹShய ஸுக²mh விதShயதி
நிசphரசmh நிகி²லமmhப³ ததா³shத ஏவ ।

ஸmhphரthயஹmh thவயி நிதா⁴ய ப⁴ரmh ஸமshதmh
யnhநிrhvh’ே கிேதாऽபி மமாபவrhேக³ ॥ 50॥

காயாmh நிபாதய வ: வபசாலேய வா
shவrhக³mh நய thவமபவrhக³மேதா⁴க³திmh வா ।
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

அth³ையவ வா  த³யாmh நராயெதௗ வா
க:ஸmhph◌⁴ரேமா மம த⁴ேந த⁴நிந: phரமாணmh ॥ 51॥

நாஹmh ஸேஹ தவ கதா²ரவnhதராயmh
நாஹmh ஸேஹ தவ பதா³rhசநவிchதிmh வா ।

ேமாmh தி³ைஶதத³விth³த⁴த³mh ந ேசthshயா -

nhைநவாsh மாதரபவrhக³மேஹாபஸrhக:³ ॥ 52॥
ஆட³மாசரணமmhப³ தவாiνவார-

மnhத:shமரnh⁴வநமŋhக³ளமŋhக³மŋhக³mh ।
ஆநnhத³ஸாக³ர-தரŋhக³பரmhபராபி⁴-

ராnhேதா³ேதா ந க³ணயா க³தாnhயஹாநி ॥ 53॥
பாஷாணேதாऽபி க²ேந ஶிர தீநாmh

phராய: பkhரமவஶாதி³வ பாடலாப⁴mh ।
அmhப³shமேரயமmh’தாrhணவ-மாத²லph³த⁴-

ைஹயŋhக³வீந-ஸுமாரத³mh பத³mh ேத ॥ 54॥
ேய நாம ஸnhதி கதிசிth³³ரவshthேலாkhயாmh

ேதஷாமபி shவயiµேபதவதா ³thவmh ।
பாேத³ந rhth◌⁴நி விth◌⁴’ேதந வயmh தவாmhப³

ஸmhஸாரஸாக³ரமmh ஸுக²iµthதராம: ॥ 55।
ஸாதா⁴ரேண shமரஜேய நிலாஸாth◌⁴ேய

பா⁴கீ³ ஶிேவா ப⁴ஜ நாம யஶ:ஸமkh³ரmh ।
வாமாŋhkh◌⁴-மாthரகேத ஜநநி thவதீ³ேய

கா வா phரஸkhதிரபி காலஜேய ராேர: ॥ 56॥
shயாthேகாமலmh யதி³ மேநா மம விவமாத-

shதthபாத³ேயாrhmh’³லேயாshதவ பா³காऽsh ।
shயாthகrhகஶmh யதி³ கரkh³ரஹேண ராேர-

ரமாதி⁴ேராஹணவிெதௗ⁴ ப⁴வபேயாக:³ ॥ 57॥
phரshநிkh³த⁴iµkh³த⁴-சிபாத³தேல ப⁴வthயா

லkh³நmh th³’ட⁴mh யதி³ஹ ேம ’த³யாரவிnhத³mh ।
ஏைஷவ ஸாkh³ர⁴வந-th³விஶதீபதிthவ-

ஸாmhராjhய-ஸூசநக தவ பth³மேரகா² ॥ 58॥
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

அphராkh’தீmh mh’³லதாமவிசிnhthய கிசி-
தா³லmhபி³தா பத³ேயா:ஸுth³’ட⁴mh மயா யth ।

தnhேம ப⁴வாrhணவ-நிமjhஜந-காதரshய
மாத:மshவ ம⁴ேரவ பா³லkh’thயmh ॥ 59॥

யthராநமnhபஶுபதி: phரணயாபராேத⁴
மnhத³mh கில shph’ஶதி சnhth³ரகலாசேலந ।

Shபாrhசேநऽபி mh’தி³தmh பத³ேயாrhக³mh த-
nhமாதshத³nhதி ந கத²mh பஷா கி³ேரா ேம ॥ 60॥

அvhயாஜ-ஸுnhத³ரமiνthதரமphரேமய-
மphராkh’தmh பரமமŋhக³ளமŋhkh◌⁴பth³மmh ।

ஸnhத³rhஶேயத³பி ஸkh’th³ப⁴வதீ த³யாrhth³ரா
th³ரShடாsh ேகந தத³ஹmh  விேலாசேநந ॥ 61॥

தி³vhயா th³’ேஶாऽபி தி³விஷth³kh³ரஹேசிதாநி
வshநி காமமவதா⁴ரயிmh மnhேத ।

thவnhமாthரேவth³யவிப⁴ேவ தவ பேத⁴ேய
thவth³பா⁴வ ஏவ ஶரணmh பேஶேதா ந: ॥ 62॥

அshnhமஹthயநவெதௗ⁴ கில காலசkhேர
த⁴nhயாsh ேய கதிபேய ஶுகேயாகி³iµkh²யா: ।

நாshthவத³ŋhkh◌⁴க³ேள பஶுth³த⁴ஸthவா-
shதாநாthமநshதவ நகா²நவதா⁴ரயாம: ॥ 63॥

ஆ ைஶஶவாnhமமதயா கதshthவயாஸா-
வாnh’Nhயமmhப³ தவ லph³⁴மநா mh’கா³ŋhக: ।

shவாthமாநேமவ நியதmh ப³ஹுதா⁴ விப⁴jhய
thவthபாத³ேயாrhவிநித³ேத⁴ நக²ராபேத³ஶாth ॥ 64॥

நாnhத: phரேவஶமயேத கிமபி தmh ேம
நாshதிkhயவாத³-ஶிலயா phரதிth◌⁴யமாநmh ।

தthபாதயாmhயஹமாmh மஹதீமத⁴shதா-
thபாேதா³த³ேகந கியதா பரேத³வதாயா: ॥ 65॥

ஸnhநாபி: ◌⁴ யமப⁴ைட: பவாrhயமாேண
மyhயrhப⁴ேக கணயா shவயமாபதnhthயா: ।
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ஆகrhணேயயமபி நாம விராமகாேல
மாதshதவாŋhkh◌⁴-மணிரஶிதாநி ॥ 66॥

ph³ரேமஶேகஶவ-iµைக²rhப³ஹுபி: ◌⁴ மாைர:
பrhயாயத: பkh³’த-விiµkhதேத³ஶmh ।

உthஸŋhக³மmhப³ தவ தா³shய ேம கதா³ thவmh
மாth’phயmh கில ஜட³mh ஸுதமாமநnhதி ॥ 67॥

ஊெரௗ ஶிரshதவ நிேவய த³யாவிதீrhண-

ஸmhvhயாநபlhலவ-ஸரவிநீதேக²த³mh ।
அthைரவ ஜnhமநி விேபா: ◌⁴ பரேமாபேத³ஶ-

மாகrhணேயயமபி கிmh மணிகrhணிகாயாmh ॥ 68॥
காசீ³ணkh³ரதி²த-காசநேசலth³’ய-

சNhடா³தகாmhஶுக-விபா⁴பரபா⁴க³ேஶாபி⁴ ।
பrhயŋhகமNhட³ல-பShகரணmh ராேர-

rhth◌⁴யாயா ேத விலமmhப³ நிதmhப³பி³mhப³mh ॥ 69॥
க³rhேப⁴ நிேவய ⁴வநாநி சrhத³ஶாபி

ஸmhரmh கதநிசிதயா ப⁴வthயா ।
phராகாரேமவ ரசிதmh பேதாऽபி ந-

ேஹ ஸுவrhணமய-ேம³ரபThடப³nhத⁴mh ॥ 70॥
iµkhதாச க²lhவபி யதி³ thேர ப⁴வthயா:

shதnhயாஶயா shதநதடmh ந பthயஜnhதி ।
அshமாகiµth³ப⁴ட-ப⁴வjhவரதாபிதாநா-

மாrhth³ப⁴வnh  வத³நாநி ேதா ந ேஹேதா: ॥ 71॥
நShேடாபலph³த⁴மதி⁴க³thய ஶிஶுmh சிராnhமாmh

வாthஸlhயவிth³த’த:³ பரேத³வதாயா: ।
khth³யthபேயாத⁴ர-விநி:sh’த³kh³த⁴பி³nh³-

நிShயnhத³பŋhkhதிவ தீ³vhயதி ஹாரயSh: ॥ 72॥
யthதth³த⁴iνrhஜந-மேநாமயைமவmh ேத

தshயாsh ேத³வி ’த³யmh மம லேத³ஶ: ।
சாபாதி⁴ேராபணவிெதௗ⁴ சரசேலந

ஸmhபா⁴vhயேத கில ஸமாkhரமணmh கதா³சிth ॥ 73॥
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ஆshதா²ய தா³ணதரmh கமபி shவபா⁴வ-

மthயnhத³Shkh’த-kh’தாமபி ஶிய ।
kh³’ ஸாயகபேத³ஸுமாnhயநி

மாத:ஸுேதஷு மஹதீ கில ேதயmh ॥ 74॥
பாஶmh sh’ணிmh ச கரேயாshதவ பா⁴வயnhத:

ஸmhshதmhப⁴யnhதி வஶயnhதி ச ஸrhவேலாகாnh ।
சாபmh ஶரmh ச ஸkh’த³mhப³ தவ shமரnhேதா

⁴பாலதாmh த³த⁴தி ேபா⁴க³பதா²வதீrh: ॥ 75॥
பாஶாŋhெஶௗ தவ கேர பசிnhthய ராக³-

th³ேவெஷௗ ஜயnhதி பரமாrhத²வித³sh த⁴nhயா: ।
ஏகthர சாபதரthர ஶரmh ச மthவா

vhயாவrhதயnhதி ’த³யmh விஷயாnhத⁴பாth ॥ 76॥
உthkhராnhதமாnhதரத³mh கரணmh ஜநாநா-

மphேயதி சnhth³ரதி  தேயா வத³nhதி ।
ஆshதாத³mh மம  ேத³வி மேநாऽ⁴ைநவ

நmh th³’ட⁴mh வத³நசnhth³ரம thவதீ³ேய ॥ 77॥
விth³யாthமேநா ஜநநி தாவகத³nhதபŋhkhேத-

rhைவமlhயth³’கி³தி வrhணயிmh ம: க: ।
தthஸmhப⁴வா யத³மலா வசஸாmh ஸவிth

தnhலகmh கவியேஶாऽபி ததshதராmh யth ॥ 78॥
shவchசா²பி ேத வஹதி யthகில த³nhதபŋhkhதி:

shவchச²nhத³-நிrhத³த-தா³³ம-பீ³ஜேஶாபா⁴mh ।
தnhேம ரேஜாvhயதிகராதி⁴க-பாடmhநி

சிthேத பரmh பசயாதி³தி சிnhதயா ॥ 79॥
அrhத⁴mh தthரமmhப³ தவ shதmh ேச-

த³rhதா⁴nhதேரண ச ததா² ப⁴விதvhயேமவ ।
தchசிnhதேய ஜநநி காரணஸூமப-

sh²லாthமக-thரஶாnhதிkh’ேத shதmh ேத ॥ 80॥
மthkhேலஶத³rhஶந-பth³ரவத³nhதரŋhக³-
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

ைஹயŋhக³வீந-பவாஹநிப⁴mh ஜநnhயா: ।
அnhதshதேமாபஹமiνshமரதாmh ஜநாநாmh

மnhத³shதmh ⁴வநமŋhக³ளமsh ⁴thைய ॥ 81॥
ஸாmhth³தி⁴காநந-ஸேராஹதி³vhயக³nhத⁴-

ஸாnhth³kh’ேதnh³-ஶகலாகதாதி⁴வாஸmh ।
தாmh³லஸாரமகி²லாக³ம-ேபா³த⁴ஸாரmh

மாதrhவிேத⁴ மம வkhthர-கலாசிகாயாmh ॥ 82॥
நாஸாமணிshதவ ஶிேவ சிரஸmhshதேவந

phரthயா’ேத மந பா⁴தி தேபாத⁴நாநாmh ।
அjhஞாநஸnhததி-நிஶாthயயஸூசநாrhத²mh

ஆவிrhப⁴வnhthயஸுர-ேத³ஶிகதாரேகவ ॥ 83॥
தாmh³லக³rhப⁴-ப²lhலகேபாலலய-

தாடŋhகெமௗkhதிக-மணிphரதிபி³mhப³த³mhபா⁴th ।
அshதth³வய-vhயதிகராமல-ஸthவமாth³யmh

வrhணmh பி³ப⁴rhதி ஜட²ேர தவ வkhthரபி³mhப³mh ॥ 84॥
த³thேத யmh ப³ஹுவிதா⁴mh ஶலாநி த³thேத

த³thேத பத³mh ஸுரபேதரபி லையவ ।
ஈth³’kh³விதா⁴mhப³ தவ th³’Shேதாऽதி⁴கா வா

நாth³யாபி கrhணமதிவrhதிவயmh ॥ 85॥
பாஷாணடக²ேந ஜந³rhவிகா³ேஹ

vhயrhத²mh மஹthபநிஷth³விபிேந phரvh’thதா ।
ேஸvhேயத ேகந தவ ேலாசநசnhth³ேகய-

ேமநாmh நிபாதய ஸkh’nhமயி தphயமாேந ॥ 86॥
காமmh ஶிேவந ஶதmh நjhஜகா³ர

th³’Shshதேவதி கியmh ஜநநி shதிshேத ।
லாphரஸூத-ஷாrhத²-சShடயாயா-

shதshயா: பரmh  ஸ ப⁴வthயவthயவாத:³ ॥ 87॥
ேஸாேமா ஜக³jhஜநயிேததி யதா³ஹ ேவேதா³

ேநத³mh லதாபரதி ph◌⁴ரதvhயமாrhைய: ।
ய:ைஶவவாமதiνவrhதி-ப⁴வth³th³’கா³thமா
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ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:

சnhth³ேரா ஜக³thsh’ஜதி தthபர ஏஷ வாத:³ ॥ 88॥
ஸூchயkh³ரவth³வஸுமதீமiΝவchச ேமmh

th³’Shrhயத³mhப³ தவ பயதி தா³நெஶௗNhடா³ ।
th³’Shடாshthவயா வயமபீஹ தத:shமராேமா

ேவஶnhதேமவ ப⁴வஸாக³ரiµthதரŋhக³mh ॥ 89॥
வாணீநிேகதநதயா க⁴நஸாரெகௗ³ரா:

கlhஹாரேகஸரச: கமலாiνஷŋhகா³th ।
மாதrhஜயnhதி ஶரக³தேலாகேசேதா-

மாnhயமாrhஜந-வஶாத³தா: கடாா: ॥ 90॥
ஆகrhணiµlhலஸதி மாதரபாŋhக³ேத³ேஶ

காலாஜேநந க⁴தா தவ பா⁴தி ேரகா² ।
ைஶவால-பŋhkhதிவ ஸnhததநிrhஹாந-

காNhயர-பத³வீகதாiνப³nhதா⁴ ॥ 91॥
விவmh sh’ஜthயவதி ஹnhதி ச ய: கடாோ

விவshயதாmh கத²மெஸௗ சபலshவபா⁴வ: ।
ஏேஷாऽபி யாமiνஸர◌ँlhலப⁴ேத யஶாmh

தாேமவ விவ ேத³வி தவாiνகmhபாmh ॥ 92॥
அrhத⁴mh கலŋhகரதா கணவ ஶmhேபா⁴-

ரrhத⁴mh ³shததி³தேர ஸகலா:ஸேமதா: ।
இthயmhப³ஸmhphரதி கில sh²தmh ரஹshயmh

ஸmhபயேதா மம ப⁴வnhமயைமஶமrhத⁴mh ॥ 93॥
அmhப³ ph◌⁴ேவாshதவ விேசShதமphரமthதmh

ஸmhபயதாmh நிஜநிஜாrhத²-நிேத³ஶேஹேதா: ।
தnhலேத³ஶநிதா நிph◌⁴’தா ஸுராmh

th³’Sh: phரயாதி mh’க³நாபி⁴-விேஶஷகthவmh ॥ 94॥
ஸாரmh கணmh கணமக⁴rhமசாmh ஸஹshரா-

thஸŋhkh³’ய நிrhதத³mh தவ வkhthரபி³mhப³mh ।
தாவthஸுதா⁴கர-கலŋhகலாநி பசா-

ேத³கthர ேத³வி நிதாநி கசாபேத³ஶாth ॥ 95॥ (பசாத³nhயthர)
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விnhயshதnhth³ரமணி-கnhத³லஸுnhத³ேரஷு
ேகேஶஷு ேத shப²கநிrhமலnh³க²Nhட³mh ।

ஆதா⁴ரஸŋhக³தி-வஶாத³தாயமாந-
nhதீ³வரchச²த³-வதmhஸத³ஶாmh பி³ப⁴rhதி ॥ 96॥

சிnhதாமணிshth⁴வேநவ ெகௗshப⁴ச
kh²யாெதௗ மணீ தவ kh³’ஹாŋhக³ணThமshெதௗ² ।

கிmh ரthநமnhய³பலph◌⁴ய கிடேகாmh
வாசshபதி-phரph◌⁴’தயshதவ வrhணயnh ॥ 97॥

phரா³rhப⁴வthதரணி-பி³mhப³ஶதாநி
பrhயாphத-ஶீதகிரத-ஶீதலாநி ।

ஶ ◌்’ŋhகா³ரஸார-பவாஹமயாநி மாத-
ரŋhகா³நி ேகऽபி சரேம ஜiν shமரnhதி ॥ 98॥

phரthயkh³ரŋhம-ரஸாகதாŋhக³ராக³mh
phரthயŋhக³த³thதமணி-⁴ஷணஜாலரmhயmh ।

தாmh³லதiµக²mh தேணnh³ட³mh
ஸrhவாணmh கிமபி வsh மமாவிரsh ॥ 99॥

அrhத⁴mh shthயshth⁴வேந ஸசராசேரऽsh-

nhநrhத⁴mh மாmhஸ இதி த³rhஶயிmh ப⁴வthயா ।
shthmhஸலணத³mh வராth³’தmh ய-

thேதநா ேத³வி விதி³தா thஜக³chச²ரா ॥ 100॥
நிrhமா ஸmhஹர நிrhவஹ thேலாகீmh

vh’thதாnhதேமதமபி ேவthதி ந வா மேஹஶ: ।
தshேயவரshய கி³ேஜ தவ ஸாஹசrhயா-

jhஜாத: திShவபி ஜக³jhஜநகthவவாத:³ ॥ 101॥
ஸthதாshயக²Nhட³ஸுக²-ஸmhவித³ thேலாகீ-

ஸrhக³shதி²தி-phரதிஹதிShவபி நிrhvhயேபா ।
thவாமnhதேரண ஶிவ இthயவஶிShயேத கி-

மrhத⁴mh ஶிவshய ப⁴வதீthயநபி⁴jhஞவாத:³ ॥ 102॥
நாshnh-ரவிshதபதி நாthர விவாதி வாேதா

நாshய phரvh’thதிமபி ேவத³ ஜக³thஸமshதmh ।
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அnhத:ரmh ததி³த³th³’ஶமnhதகாேர-
ரshமாth³’ஶாsh ஸுக²மthர சரnhதி பா³லா: ॥ 103॥

thவthஸnhநிதா⁴நரேதா மம மாsh ேத³ஶ-

shthவthதththவேபா³த⁴ரதா மம மாsh விth³யா ।
thவthபாத³ப⁴khதிரேதா மம மாsh வmhஶ-

shthவchசிnhதயா விரதmh மம மாsh சா: ॥ 104॥
thவmh ேத³வி யாth³’க³ தாth³’க³ thவth³’-

ேக³ேவதி வkhமபி ேபா³th³⁴மபி ம: க: ।
மாேமவ தாவத³வித³nhநதிபாமேராऽஹmh

மாத:shதிmh thவயி ஸமrhபயிmh விலjhேஜ ॥ 105॥
காசிthkh’தா kh’திதி thவயி ஸாऽrhபிேததி

காபி phரேமாத³கணிகா ந மமாnhதரŋhேக³ ।
ெமௗTh◌⁴யmh மதீ³யஹ யth³விதி³தmh மைமவ

கிmh thவmhப³ விவ தீ³நஶரNhயதாmh ேத ॥ 106॥
காலாநபாshய விஷுவாயந-ஸŋhkhரமாதீ³-

நshதŋhக³ேத மகேர ச தி³வாகேர ச ।
அmhப³shமேரயமபி ேத சரரவிnhத³-

மாநnhத³-லணமபாshத-ஸமshதேப⁴த³mh ॥ 107॥
சரth◌⁴யாயீபmh கலஹmhஸ-vhயஜநmh ஜக³nhமா: ।
அபரph³ரமமயmh வரnhத: ஶஶிக²Nhட³-மNhட³நiµபாேஸ ॥ 108॥
॥ இதி  நீலகNhட²தீ³தவிரசித:ஆநnhத³ஸாக³ரshதவ:ஸmhrhண: ॥
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