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॥ சி² னம தா ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।

ஆன த³யி ரி பரேம வரி ேவத³க³ ேப⁴
மாத: புர த³ரபுரா தரல ³த⁴ேன ேர ।
ல மீமேஶஷஜக³தா பரிபா⁴வய த:
ஸ ேதா ப⁴ஜ தி ப⁴வதீ த⁴னேத³ஶல ³ ⁴ைய ॥ 1॥
ல ஜானுகா³ விமலவி ³ருமகா திகா தா
கா தானுராக³ரஸிகா: பரேம வரி வா ।
ேய பா⁴வய தி மனஸா மனுஜா த ஏேத
ஸீம தினீபி⁴ரனிஶ பரிபா⁴ யமா : ॥ 2॥
மாயாமயீ நிகி²லபாதகேகாடி டவி ³ராவிணீ
⁴ரு’ஶமஸ ஶயிே ப⁴ஜ தி ।
வா ப ³மஸு த³ரதனு தரு ரு யா
பாஶா குஶாப⁴யவரா ³யகரா வரா ைர: ॥ 3॥
ேத த கக கஶதி⁴ய: ருதிஶா ர ைப ச² ேதா³ऽ-
பி⁴ேஶாபி⁴தமுகா:²ஸகலாக³ம ஞா: ।
ஸ வ ஞல ³த⁴விப⁴வா:குமுேத³ து³வ
ேயவா ³ப⁴ேவ ச ப⁴வதீ பரிபா⁴வய தி ॥ 4॥
வ ரபணு ன ரு’த³யாஸமய ³ருஹ ேத
ைவேராசேன மத³னம தி³ரகா³ யமாத: ।
மாயா ³வயானுக³தவி ³ரஹ ⁴ஷிதாऽஸி
தி³ யா ரவ னிவனிதானுக³தாऽஸித⁴ ேய ॥ 5॥
ரு’ த ரயா டத³லவ னிபுர:ஸர ய

மா த ட³ம ட³லக³தா பரிபா⁴வய தி ।
ேயவ னி டஸ ³ரு’ மணி ரகா த ேத
காலக டகவிட³ ப³னச சவ: யு: ॥ 6॥
காலாக³ரு ⁴ரமரச த³னகு ட³ேகா³ல-
க² ைட³ரன க³மத³ே ³ப⁴வமாத³னீபி:⁴ ।
ஸி ³ரகு குமபடீரஹிைம விதா⁴ய
ஸ ம ட³ல தது³பரீஹயேஜ ரு’டா³னீ ॥ 7॥
ச ச தடி³ மிஹிரேகாடிகரா விேசலா-
மு ³ய கப³ த⁴ருதி⁴ரா ³விபு⁴ஜா ரிேன ரா ।
வாேமவிகீ ணகச ஷகேர பேர தாமீேட³
பர பரமக ரிகயாஸேமதா ॥ 8॥
காேம வரா க³னிலயா கலயா
ஸுதா⁴ ேஶா வி ⁴ராஜமான ரு’த³யாமபேர மர தி ।
ஸு தாஹிராஜஸ ³ரு’ பரேம வர தா²
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॥ சி² னம தா ேதா ர ॥

வாமா ³ரிராஜதனேய சஸமானமா : ॥ 9॥
லி க³ ரேயாபரிக³தாமபிவ னிச ர-
பீடா²னுகா³ ஸரஸிஜாஸனஸ னிவி டா ।
ஸு தா ரேபா³ ⁴ய ப⁴வதீ மனுஜா
கு³ தஹூ◌ँகாரவாயுவஶிபி⁴ மனஸா ப⁴ஜ தி ॥ 10॥।
ஶு ⁴ராஸிஶா திககதா²ஸு தைத²வபீதா
த ேப⁴ ரிேபாரத² ச ஶு ⁴ரதராஸிமாத: ।

உ சாடேனऽப்யஸிதகர்மஸுகர்மணி வ
ஸ ேஸ யேஸ ப²டிககா திரன தசாேர ॥ 11॥
வாமு ப மது⁴யுைத மது⁴ே பனீைத க³ ைய:
பேயாவிலுலிைத:ஶதேமவகு ேட³ ।
ஸா ைய ச ேதாஷயதிய: புருஷ ரிஸ ⁴ய
ஷ மாஸேதா ப⁴வதிஶ ரஸேமாஹி ⁴ெமௗ ॥ 12॥
ஜா ³ர வப னபி ேவ தவ ம ரராஜேமவ
விசி தயதி ேயா மனஸாவிதி⁴ ஞ: ।
ஸ ஸாரஸாக³ரஸ ரு’ ³த⁴ரேணவஹி ர சி ர
ந ⁴தஜனேனऽபிஜக³ ஸு பு ஸ: ॥ 13॥
இய வி ³யா வ ³யாஹரிஹரவிரி சி ர ⁴ரு’திபி:⁴
புராராேதர த: புரமித³மக³ ய பஶுஜ : ।
ஸுதா⁴ம தா³ன ைத:³ பஶுபதிஸமான யஸனிபி:⁴
ஸுதா⁴ேஸ ைய:ஸ ³பி⁴ கு³ருசரணஸ ஸாரசதுைர: ॥ 14॥
கு ேட³வா ம ட³ேலவாஶுசிரத² மனு பா⁴வய ேயவம ரீ
ஸ தா² ேயா ைச ஜுேஹாதி ரஸவஸுப²லைத:³ப ³மபாலாஶகாநா
।
ைஹம ைர தி வா ஸமது⁴ககுஸுைம மாலதீப³ து⁴ஜாதீ ேவைதர ³த⁴
ஸகாநாமபிவரஸமிதா⁴ஸ பேத³ஸ வஸி ³ ⁴ைய ॥ 15॥
அ த:⁴ஸா ய ஸமா ஸ த³தி⁴யுதமத²வா ேயாऽன்வஹம்யாமினீநா
ம ⁴ேயேத³ ையத³தா³தி ரப⁴வதி ³ரு’ஹகா³ ரமு யாவக² டா³ ।
ஆ ய மா ஸ ஸர த திலயுதமத²வாத டு³ல பாயஸ வாஹு வா
மா ஸ ரிஸ ⁴ய ஸப⁴வதிமனுேஜா ⁴திபி⁴ ⁴த த:² ॥ 16॥
இத³ ேத³ யா: ேதா ர பட²தி மனுேஜா ய ரிஸமய
ஶுசி ⁴ வாவி ேவ ப⁴வதி த⁴னேதா³வாஸவஸம: ।
வஶா ⁴பா: கா தா நிகி²லரிபுஹ து:ஸுரக³
ப⁴வ யு ைச வாேசா யதி³ஹநனுமாைஸ ரிபி⁴ரபி ॥ 17॥
இதி ஶ கராசா யவிரசித: ரச ட³ச டி³கா தவராஜ:ஸமா த: ॥
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