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॥ கா³ய ரீ லஹரீ ॥
அம தா³ன ேத³நாமரவர ³ரு’ேஹவாஸநிரதா -
நர கா³ய த யா பு⁴விப⁴வப⁴யா ராயத இஹ ।
ஸுேரைஶ:ஸ யா முனிக³ணனுதா தா ஸுக²கரீ
நமாேமா கா³ய ரீ நிகி²லமனுஜாெகௗ⁴க⁴ஶமனீ ॥ 1॥
அவாமாஸ யு த ஸகலமனுைஜ ஜா யமபி⁴ேதா-
யபாயா பாயா ³ ⁴ரத² பு⁴விபு⁴வ: வ: பத³மிதி ।

பத³ த ேம பாதா³வவதுஸவிது ைசவஜக⁴ேன-
வேர ய ேராணி ேமஸததமவதா பி⁴மபி ச ॥ 2॥
பத³ ப⁴ ேகா³ ேத³வ யமம ரு’த³ய தீ⁴மஹிததா²-
க³ல பாயா னி ய தி⁴யஇஹபத³ ைசவ ரஸநா ।
ததா² ேந ேர ேயாऽவ்யாத³லகமவதா ன: பத³மிதி-
ேராேத³ஶ பாயா மம து பரித சா திமபத³ ॥ 3॥

அேயதி³ ேய ேத³வி ரித³ஶனிவைஹ வ தி³தபேத³
ந ேஶகு வா ேதாது ப⁴க³வதிமஹா ேதாऽபிமுனய: ।
கத² கார த ஹி துதிததிரிய ேமஶுப⁴தரா-
ததா² ⁴யா ருடிபரியுதா பா⁴வரஹிதா ॥ 4॥
ப⁴ஜ த நி யாஜ தவஸுக²த³ம ர விஜயின
ஜன யாவ ஜீவ ஜபதி ஜனனி வ ஸுக²யஸி ।
ந வா காம காசி கலுஷகணிகாऽபி ரு’ஶதி த
ஸ ஸார ஸ ஸார ஸரதிஸஹஸா த யஸதத ॥ 5॥
த³தா⁴நா யாதா⁴ன ஸிதகுவலயா பா²லனருசா
வய வி ⁴ராஜ தீ ரிபு⁴வனஜ லாத³னகரீ ।

அல சால சால மம சகிதசி த ஸுசபல
சல ச ³ரா ேய வ ³வத³னருசமாசாமய சிர ॥ 6॥
லலாேம பா⁴ேல ேத ப³ஹுதரவிஶாேலऽதிவிமேல
கலாச ச சா ³ரீ ருசிரதிலகாேவ து³கலயா ।
நிதா த ேகா³மாயா நிவிட³ தமேஸா நாஶ யஸ
தேமா ேம கா³ட⁴ ஹி ரு’த³யஸத³ன த² ³லபயது ॥ 7॥
அேயமாத: கி ேத சரண-ஶரண ஸ ரயவதா -
ஜ நாம த ேதா² ரு’ஜினஹுதபு⁴ ர வலதி ய: ।
தத³ யாஶுஸ ய ரஶமனஹிதாையவவி ⁴ரு’த -
கேர பா ர பு ய ஸலிலப⁴ரித கா ட²ரசித ॥ 8॥
அதா²ேஹா வி மாத:ஸரித³தி⁴பேத:ஸாரமகி²ல
ஸுதா⁴ ப ப லகு⁴தரம ப கலயதி ।
வப⁴ ேத ⁴ேயா நி ய விதரஸிஜே ³தா⁴ரிணிஶுேப⁴

விஹீேன தீ³ேன ம யபி ரு’பய கி சி கருணயா ॥ 9॥
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॥ கா³ய ரீ லஹரீ ॥

ஸைத³வ வ பாெணௗவி ⁴ரு’தமரவி த³ ³யுதிகர
வித³ த³ ஶ த³ ஶ ரவிஶ ஸம ேந ரயுக³ல ।
விசி ய வா ரு’ தி ⁴ரமவிஷமஜாேலऽஸ்திபதித-
மித³ ம ேய ேநாேச கத²மிதி ப⁴ேவத³ த⁴-விகச ॥ 10॥
வய மாத: கி வா வமஸிஜலஜாநாமபி க²னி-
யத ேதஸ வா க³ கமலமயேமவா தி கிமு ேநா ।
ததா² பீ⁴ யா த மா ச²ரணமுபயாத: கமலரா -
ரயு ஜாே ऽஶ்ராந்தம் ப⁴வதி ததி³ைஹவாஸனவிெதௗ⁴ ॥ 11॥
தி³ெவௗேகாபி⁴ வ ³ேயவிகஸிதஸேராஜா ஸுக²ேத³
ரு’பா ³ரு’ ேட ரு’ டி:ஸுனிபததி ய ேயாபரி தவ ।
ததீ³யா வா சா² கி ³ருதமனுவிேத⁴யா திஸகலா
அேதாம ேதா த மமஸபதி³ சி² வாऽம்ப³ஸுக²ய ॥ 12॥
கேரऽக்ஷாணாம் மாலா ரவிலஸதியா ேதऽதிவிமலே
கிம த² ஸா கா வா க³ணயஸிஜ ப⁴ தி நிரதா ।
ஜப தீ க ம ர ரஶமயஸிது:³க² ஜனிஜுஷா
மேய கா வா வா சா² தவவரி ரு’தி வ ர வரேத³ ॥ 13॥
ந ம ேய த⁴ ேயऽஹம் வவிதத²மித³ ேலாகக³தி³த
மமா ேரா தி ம வா கமலமிவ பு² ல தவ கர ।
வி ரு’ பா⁴ஸ யு த ³யுதிமயமித³ ேகாகனத³மி-
யர ஜா ேனய மது⁴கரததி:ஸ விலஸதி ॥ 14॥
மஹாேமாஹா ேபா⁴ெதௗ⁴ மம நிபதிதா ஜீவனதரி-
னிரால பா³ ேதா³லா சலித து³ரவ தா²மதி⁴க³தா ।
ஜலாவ த யாேலா ³ரஸிதுமபி⁴ேதா வா ச²தி ச தா
கரால ப³ த³ வா ப⁴க³வதி ³ருத தாரய ேவ ॥ 15 ।
த³தா⁴ ஸி வ ய வவபுஷிபேயாதா⁴ரி-யுக³ல-
மிதி ரு வா ேலாைக மம மனஸிசி தாஸமப⁴வ ।
கத² யா ஸா த மாத³லக லதிகா ம தக பு⁴வி
ேரா ³யா ரு’ ³ேயய ஜலத³படலீ ேக²லதி கில ॥ 16॥

ததா² த ைரேவாப தி²திமபிநி தி² யதி⁴பேத:
ரப யாமி யாேமஸஹஸஹசைர தாரக க³ : ।
அேஹாரா ர: ரீடா³ பரவஶமிதா ேதऽபிசகிதா-
சிர சி ரீட³ ேத தத³பிமஹதா³ ச ய-சரித ॥ 17॥

யதா³ஹு த மு தா படல ஜடித ர னமுகுட
ந த⁴ ேத ேதஷா ஸா வசனரச ஸாது⁴பத³வீ ।
நிைஶஷா ேகஶா து நஹிவிக³த ேவஶா ⁴ருவமிதி
ரஸ ऽத்⁴யாஸ விது⁴பரிஷேத³ஷாவிலஸதி ॥ 18॥
ரிபீ³ேஜ ேஹேத³வி ரி ரணவஸஹிேத ய ரயுேத
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ரிமா ரா ராஜ ேத பு⁴வனவிப⁴ேவ ேயாமிதிபேத³ ।
ரிகால ஸ ேஸ ேய ரிகு³ணவதி ச ரி வரமயி
ரிேலாேகைஶ: ேய ரிபு⁴வனப⁴யா ராஹிஸததத ॥ 19॥
ந ச ³ேரா ைநேவேம நப⁴ஸிவிததா தாரகக³ :
விஷா ரா ர யா தவ சரணேயார பு³னிசேய ।
பதி வா க ேலா :ஸஹபரிசயா ³வி ரு’திமிதா
ரபா⁴ ைஸவாऽனந்தா க³க³னமுகுேர தீ³ யதிஸதா³ ॥ 20॥
வேமவ ³ர மாணீ வமஸிகமலா வ நக³ஸுதா
ரிஸ ⁴ய ேஸவ ேத சரணயுக³ல ேய தவஜ : ।
ஜக³ ஜாேல ேதஷா நிபதித ஜ நாமிஹஶுேப⁴
ஸமு ³தா⁴ரா த² கி மதிமதி மதி ேத ந ப⁴வதி ॥ 21॥
அேனைக: பாெபௗைக⁴ லுலிதவபுஷ ேஶாகஸஹித
லுட² த தீ³ன மா விமல பத³ேயா ேரணுஷு தவ ।
க³ல ³பா³ ப ஶ வ ³ஜனனிஸஹஸா வாஸனவேசா
³ருவாே தி ட² வ அ ரு’தகணிகா பா யஸி கதா³ ॥ 22॥
ந வா மா ³ரு’ பாபீ நஹிதவஸமா பாபஹரணீ
நது³ பு³ ³தி⁴ மா ³ரு’ ந ச தவஸமா தீ⁴விதரிணீ ।
ந மா ³ரு’ ³ க³ வி ேடா² நஹிதவஸமா க³ வஹரணீ
ரு’தி³ ரு’ வா ேயவ மாமயிகுருயேத² சா² தவ யதா² ॥ 23॥

த³ரீத⁴ தி வா ேதऽக்ஷரவர சது வி ஶதிமித
வத³ த ம ர ய வயிநிஹித ேசேதாஹிமனுஜ: ।
ஸம தா ³ பா⁴ வ த ப⁴வதி பு⁴விஸ ஜீவனவன
ப⁴வா ேபா⁴ேத:⁴ பார ரஜதிஸநிதா த ஸுக²யுத: ॥ 24॥
ப⁴க³வதிலஹரீய ரு ³ரேத³வ ரணீதா
தவ சரணஸேராேஜ தா² யேத ப⁴ திபா⁴ைவ: ।
குமதிதிமிரப க யா கம ³ன ஸஶ க
அயி க²லுகுரு த³ வாவீதஶ க வம க ॥ 25॥
॥இதி ரு ³ரேத³வவிரசித கா³ய ரீ லஹரீஸமா தா ॥
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