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Kamala Trishati

கமலாthஶதீ

க³ŋhகா³த⁴ரமகி²விரசிதா ।
பரமாப⁴ரணmh விShேrhவ ஸா ஸாக³ேரnhth³ரவரth ।
யா rhதிrhமதீ காேல மா ஜநாநாmh kh’தாபராதா⁴நாmh ॥ 1॥
ஸா ந: ேரேயா த³th³யாth கமலா கமலாஸநாதி³ஜநநீmh யாmh ।
ஸmhphராphய ஸஹசmh ஹரவதி ஜக³nhthயநாலmh ஸததmh ॥ 2॥
நிthயேரேயாதா³ேந kh²யாதா யா ஹkh³’ஹshய ஸrhவshவmh ।
திெமௗshதவிப⁴வா ஸா பா⁴ ர:ஸதா³shமாகmh ॥ 3॥
விShiΝkhடா³ேலாலா விkh²யாதா தீ³நரேண ல: ।
ஜநநீ ந:sh²ர ஸதா³ ேதந வயmh கில kh’தாrhதா:²shம:॥ 4॥
நிrhவாŋhரஜநநீ காேல ஸா ஸாrhவெபௗ⁴மபத³ேதா³kh³th◌⁴ ।
நிரஸதிேமாஹஸஹா மம ைத³வதமாth³’தmh ³பி: ◌⁴ ॥ 5॥
விShேrhவ லதா ஶீதமக²shய ேஸாத³ கமலா ।
கமலாயதநயநா ந: பா ஸதா³ பாபராஶிph◌⁴ய:॥ 6॥
கவிபஷதா³ ச ேவைத:³ நிthயmh shதநிஜமேஹாத³யா கமலா ।
மந மம ஸmhநித⁴thதாmh thவதாநnhதா³ய ேலாகநாேத²ந ॥ 7॥
³kh³ேதா⁴த³தி⁴தநயா ஸா ³தநிஹnhth kh’தphரமாநாmh ।
ஆநnhத³பத³விதா⁴th பthயா ஸாகmh பேத³ பேத³ ேலாேக ॥ 8॥
மnhமத²ஜநநீ ஸா மாமவ ஸேராஜா()ேக³நீ கமலா ।
யாமாராth◌⁴ய ³ேத⁴nhth³ரா விஶnhதி பரமmh  தth பத³mh விShே:॥ 9॥
ஸthஸூkhதிkh’திவிதா⁴th நமதாமmhபா³ thேலாkhயாsh ।
நிthயphரஸாத³⁴mhநா ரதி மாமாத³ராth கமலா ॥ 10॥
மம ஸூkhதிரஜட: phரணதிசாேநகஸŋhkh²யாகா ।
காth ேராத³ஸுதாமதாநnhதா³ய கா³ஹேத கமலாmh ॥ 11॥
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யா பாரமாrhth²யஸரணி:ஸா கமலா நிசிதா ேவைத:³ ।
ைஸஷா  ஜக³nhமாதா ஸmhsh’திதாபாபஹnhth ச ॥ 12॥
மnhத³shதம⁴ராநநமமnhத³ஸnhேதாஷதா³யி ப⁴ஜதாmh தth ।
கமலாபmh ேதேஜா விபா⁴ நிthயmh மதீ³ய’thகமேல ॥ 13॥
காேல பயதி கமலா கடாதா⁴Thயா  மாமகmh ³தmh ।
அத ஏவாதரணதீ³ேthேயவmh ஜேநா வத³தி ॥ 14॥
நவநவஹrhmhயவிதா⁴th நாகிகிடாrhசிதா ச ஸா ேத³வீ ।
jhேயாதிrhமNhட³லலதா iµநி’த³யாph³ஜாஸநா ச ஸth³க³திதா³॥ 15॥
ஸmhவீய ஜலதி⁴தநயாmh ⁴ேயா ⁴ய: phரணmhய ப⁴khதக³ண: ।
நிரத³ெதௗக: ◌⁴ ஸnh shெதௗதி iµதா³ ேமாth³த⁴ேய கமலாmh ॥ 16॥
ராகாநிஶீவ ேத³vhயாmh th³’Shடாயாmh ப⁴khதக³ணவாணீ ।
ப⁴ஜேத ஜலநிதி⁴ைஶmh ஸாŋhேகா³பாŋhக³mh kh’தாநnhதா³॥ 17॥
³rhக³திபீ⁴thயா கி²nhந: ேஸாऽஹmh ஶரணmh ப⁴ஜா தாmh கமலாmh ।
ஶரrhதி²நாmh  ராkh’தி³தி kh²யாதா  யா ேலாேக ॥ 18॥
ந  கலயேத ’த³nhேத மnhதா³ரmh காமேத⁴iνmh வா ।
ய: ேஸவேத iµnhத³phயாmh யmh நிthயபா⁴ேவந ॥ 19॥
ைகடப⁴மrhத³நமmh மமாஜrhகா³ஹதாmh காேல ।
ந  நாத²நீயமthர மாதேல ஸா phரஸnhநாsh ॥ 20॥
ஸnhதாபபீ³தmh மாமவ ஸதா³rhஹphயா மாதா ।
ரதவாயஸiµkh²யா kh’பாநிதி: ◌⁴ Nhயkh’th³th³’யா ॥ 21॥
ந  ேகவலmh phரைம:shthயா ப⁴khthயா ஸமாராth◌⁴யா ।
ஸthேயந த⁴rhமநிவைஹrhபா⁴ேவந ச கமலேக³நீ கமலா ॥ 22॥
கதா³சிthகவிேலாேகऽphயநnhத³தா³யிநீ கமலா ।
ர கடாககாŋhைரrhப⁴khதாநிஹாத³ரத:॥ 23॥
கபாபkh³லபிதாநாmh iµரமrhத³நதி³vhயேக³நீ ல: ।
ராஜதி ஶரணmh பரமmh வஶீkh’ேதஶா ச வி³த⁴க³ணேஸvhயா ॥ 24॥
நிthேயாlhலஸ³மாலா வ கமலா ஹேரrhபா⁴தி ।
நிஜதiνபா⁴ஸா th³ேயாதிதெகௗshப⁴மணிரmh³ேத⁴shதநயா ॥ 25॥
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மாதrhமŋhக³ளதா³யிnhயமேரnhth³ரவ⁴ஸமrhசிதாŋhkh◌⁴ேக³ ।
மாmh பாயபாயநிவஹாth ஸnhததமகலமாrhேத ॥ 26॥
யதி³ கதா ேசாேபா நேயth கில தாவகீ மஹதீ ।
கீrhதிரேதாऽmhப³ கடாை: பச iµதா³iµஹு: ஶீைத:॥ 27॥
த⁴நதா⁴nhயஸுதாதி³சிkh³ரshதmh மாmh பா கமேல thவmh ।
ேதேநாrhதகீrhதி:shயா மாதshthவmh ஸrhவரணீ kh²யாதா ॥ 28॥
தவ பாதா³mh³ஜக³ளth◌⁴யாநmh மாதrhமதீ³யமக⁴மாஶு ।
கப³கேராதி காேல ேதநாஹmh th³த⁴ஸŋhகlhப:॥ 29॥
அஜககா  kh’தா யதி³ தshைய iµரநிஹnhth’த³யிதாைய ।
ரஸநாkh³ேர ேக²லநபா⁴kh தshய  mhேஸா கி³ராmh ேத³வீ ॥ 30॥
மாதshதவ rhதியmh ஸுதா⁴மயீ நிசிதா நிண: ।
யth தth³த³rhஶந⁴mhநா நிரshததாபா ³தா⁴ ப⁴வnhthயசிராth ॥ 31॥
கதஜக³ththரயராப⁴ராணி மயி ேத³வி ஸmhவிேத⁴ iµதா³ ।
thவth³வீநி கமேல ேதநாஹmh th³த⁴ஸŋhகlhப:॥ 32॥
வரேத³iµராத³யிேத ஜயnhதி ேத வீநி யாநி தி³வி ।
ஸmhphராphய தாநி மக⁴வா விதாrhேத³வஸŋhக⁴வnhth³யச ॥ 33॥
ேமாஹாnhத⁴காரபா⁴shகரமmhப³ கடாmh விேத⁴ மயி கமேல ।
ேயநாphதjhஞாநகலா:shவnhதி வி³தா⁴shthவதீ³யஸத³ கலmh ॥ 34॥
காமkhேராதா⁴தி³மஹாஸththவநிராஸmh kh’பாஸாராth ।
 மாதrhமம ஸmhsh’திபீ⁴திmh ச நிரா thவேமவாராth ॥ 35॥
டா⁴நாமபி ’th³யாmh கவிதாmh தா³mh யதீ³யபசrhயா ।
phரப⁴வதி காேல ஸா  ரmhபா³ ந: phரஸnhநாsh ॥ 36॥
தி³vhயேthேரஷு ³தா⁴ தி³நகரமth◌⁴ேய ச ேவத³ெமௗெலௗ ச ।
யthshதா²நதி வத³nhதி ேரஷா பா⁴தி ஸmhதஹrh ॥ 37॥
நிஜலாkhராnhதஹ ரதி கமலா கடாதா⁴Thயா ந: ।
ஶரrhதி²நச காேல விஹேகா³ரக³பஶுiµகா²iνrhvhயாmh ॥ 38॥
ஸமராŋhக³ேணஷு ஜயதா³ thத³ஶாநாmh ெமௗபி⁴rhமாnhயா ।
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ஆபதி³ ரணத³ா ஸா கமலா ந: phரஸnhநாsh ॥ 39॥
நிthயாநnhதா³ஸநபா⁴Th³ நவநிதி⁴வnhth³யா ச ஸாக³ேரnhth³ரஸுதா ।
விலஸதி மாத⁴வவ பாதேலாகthரயா ச ஜநநீ ந:॥ 40॥
iµநிiνதநிஜபபா வாkh³தா⁴ தா³நேலாபா ப⁴ஜதாmh ।
ஶிதஜநேகா விலஸதி th◌⁴’தஶாதmhப⁴மயஶா ॥ 41॥
நிகி²லாக³மேவth³யபதா³ நிthயmh ஸth³பி: ◌⁴ ஸமாராth◌⁴யா ।
ஸmhsh’திபாஶநிஹnhth யா தshைய சாஜ: khயேத ॥ 42॥
⁴யாmh நமாmh மயா ப⁴khேதந kh’தாநி கமலஜாŋhkh◌⁴ேக³ ।
நிthயmh லக³nh ேதந  ஸrhவா ராஜnhதி ஸmhபேதா³ மாnhயா:॥ 43॥
நிthயmh நிrhமலேப ப³ரேத³ வாராஶிகnhயேக மாத: ।
ஸth³க³ணரணதீ³ே பாதி வத³nhதமாஶு மாmh பா ॥ 44॥
⁴வநஜநநி thவமாராth kh’தரணஸnhததி:மாrhேத ।
phரதிவsh ரேம கதshவபஶkhthயா  ராஜேஸ ஜக³தி ॥ 45॥
ஜய ஜய கலஶாph³தி⁴ஸுேத ஜய ஜய ஹவlhலேப⁴ ரேம மாத: ।
phராததி வி³த⁴வrhயா: பட²nhதி நாமாநி ேத  ேம ³ரவ:॥ 46॥
ேநthரசிவிதஶாரத³பth³ேம பth³ேம நமshph◌⁴யmh ।
ேதந வயmh க³தவிபத:³ஸா iµkhதி: கரக³தா கதா ॥ 47॥
ஸததmh ப³th³தா⁴ஜடiµபாshமேஹ தch²ப⁴phரத³mh ேதஜ: ।
யth கமேலாத³ரநிலயmh கமலாphதிவீசிகாரmh ॥ 48॥
sh²ர மம வச கமேல thவதீ³யைவப⁴வஸுதா⁴தா⁴ரா ।
நிthயmh vhயkhதிmh phராphதா ⁴தiνதஜநேக²த³ஜாலகா மஹதீ ॥ 49॥
கமேல தவ iνதிவிஷேய ³th³தி⁴rhஜாதா  ேம ஸஹஸா ।
ேதந மம பா⁴க³ேத⁴யmh பணதthேயவ நிthயஸnhShட:॥ 50॥
கவிதாரஸபமதmh கேராதி வத³நmh நதாநாmh யா ।
shேதாmh தாmh ேம யாராth ஸா ேத³வீ ஸுphரஸnhநாsh ॥ 51॥
ஹkh³’ணி தாவகmh iνதபmh ேய ⁴வி நிேஜ ’த³mhேபா⁴ேஜ ।
th◌⁴யாயnhதி ேதஷு வி³தா⁴ அபி கlhபகஸுமமrhபயnhதி iµதா³॥ 52॥
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நாநாவரதா³நகலாேலாப’த³ேய ’த³mh⁴ஜshேத² மாmh ।
ராபாயாth ஸஹஸா  ப⁴khதmh ேதா³ஷநmh ச ॥ 53॥
நிஜக⁴நேகஶசா தநீலாmh³த⁴ேர ஶஶாŋhகஸஹஜnhமnh ।
பth³ேம thவதீ³யபmh மேநாஹரmh பா⁴ ேம ’த³ேய ॥ 54॥
க⁴நŋhமலதாŋhக³mh iµkhதாஹாராதி³⁴தmh ம⁴ரmh ।
மnhத³shதம⁴ராshயmh ஸூrhேயnh³விேலாசநmh ச ³த⁴மாnhயmh ॥ 55॥
நிபி³ட³சmhப⁴க³ளmh நிஜth³’kh³தஹணஶாப³காக³mh ।
லாக³திதகலப⁴mh ம⁴ைவமேநாஹரmh ச ஸுரமாnhயmh ॥ 56॥
தி³ஶி தி³ஶி விshth’தஸmhபth³விலாஸம⁴ரmh ச nhத³த³nhதா ।
மத³நஜநகmh ச விShே:ஸrhவshவmh ஸrhவதா³நசணmh ॥ 57॥
லைத³வதமshமாகmh ஸmhவிth³பmh நதாrhதிஹரபmh ।
நாநா³rhக³திஹரணமமமேஸவிதmh ஸகலmh ॥ 58॥
பசத³ஶவrhணமாநmh பேயாஜவkhthரmh பிதாமஹஸமrhchயmh ।
ஜக³த³வநஜாக³கmh ஹஹரஸmhமாnhயைவப⁴வmh கிமபி ॥ 59॥
கதநயநmh பரமாநnhத³phரத³mh ச பஶுth³த⁴mh ।
ஆக³மக³ணஸmhேவth³யmh ேகாஶkh³’ஹmh ஸrhவஸmhபதா³mh நிthயmh ॥ 60॥
மாதshதாவகபாதா³mh³ஜக³ளmh ஸnhததmh sh²ர ।
ேதநாஹmh தவ பmh th³ரயாmhயாநnhத³th³த⁴ேய ஸகலmh ॥ 61॥
ேத³vhயா கடாதா: கில ஷா வா ேயாத: பஶவ: ।
மாnhயnhேத ஸுரஸmhஸதி³ கlhபகஸுைம: kh’தாrhஹ: காேல ॥ 62॥
ஸுமேநாவாசா²தா³ேந kh’தாவதா⁴நmh த⁴நmh விShே: ।
தி⁴ஷஜாTh³யாதி³ஹரmh யth³வீணமாமநnhதி ஜக³தி ³தா: ◌⁴ ॥ 63॥
அnhதரபி ப³தா³ரmh தவ பmh மnhthரேத³வேதாபாshயmh ।
ஜநநி sh²ர ஸதா³ ந:ஸmhமாnhயmh ேரயேஸ காேல ॥ 64॥
iµரNhயேரணீபபாகmh தாவகmh பmh ।
கமேல ஜநநி விஶுth³த⁴mh த³th³யாchch²ேரேயா iµஹுrhப⁴ஜதாmh ॥ 65॥
Nhயேரணீ கமலா ஸா ஜநநீ ப⁴khதமாநேஸ shதி²திபா⁴kh ।
ேதஜshததிபி⁴rhேமாத⁴வநா ⁴வநாதி⁴நாத²kh³’ணீயmh ॥ 66॥
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ஜலநிதி⁴கnhயாபmh ஹமாnhயmh ஸrhவஸmhபதா³mh ேஹ: ।
சிரkh’தஸுkh’தவிேஶஷாnhநயநேக³ பா⁴தி ஸrhவshய ॥ 67॥
ஜலநிதி⁴தப:ப²லmh யnhiµநிஜந’த³யாph³ஜநிthயkh’தnh’thதmh ।
கேலாலாபாŋhக³mh தth ேதேஜா பா⁴ நி:ஸமmh வத³ேந ॥ 68॥
ஶதநத³தஸŋhகா⁴ ஹரேய நிஜேநthரகlhபிதாநŋhகா³ ।
kh’தஸுரஶாthரவப⁴ŋhகா³ஸா ேத³வீ மŋhக³ளshŋhகா³॥ 69॥
நிகி²லாக³மth³தா⁴nhதmh ஹஶுth³தா⁴nhதmh ஸதா³ ெநௗ ।
ேதைநவ ஸrhவth³தி:◌⁴ ஶாshthேரஷு விநிசிதா வி³ைத: ◌⁴ ॥ 70॥
kh’Shணkh’தவிவித⁴லmh தவ பmh மாதராத³ராnhமாnhயmh ।
sh²ர விேலாசநக³ேள நிthயmh ஸmhபthஸmh’th³th◌⁴ைய ந:॥ 71॥
ககடாலஹ காமாயாsh phரகாமkh’தரா ।
லmhயா மாத⁴வமாnhயா ஸthஸுக²தா³ேந தி³ஶி kh²யாதா ॥ 72॥
அபவrhக³th³த⁴ேய thவாமmhபா³மmhேபா⁴ஜேலாசநாmh லmh ।
அவலmhேப³ஹத³யிேத பth³மாஸநiµக²ஸுேரnhth³ரkh’தஜாmh ॥ 73॥
தாவககடாலஹmh நிேத⁴ மயி ேத³வி கமேல thவmh ।
ேதந மேநாரத²th◌⁴rh⁴வி பரேம தா⁴மநி phரரா ॥ 74॥
thவாமாத³ேரண ஸததmh வீேம மாதரph³ஜkh’தவாஸாmh ।
விShேrhவோநிலயாமயஸுக²th³த⁴ேய ேலாேக ॥ 75॥
ஸா ந:th◌⁴ய th³th◌⁴ைய ேத³வாநாmh வாŋhமமேநாऽதீதா ।
ஹkh³’ணீ ஹ பாதேலாகthரயா ச ஜநநீயmh ॥ 76॥
ஸகலசராசரசிnhமயபmh யshயா  ேத³வேதாபாshயmh ।
ஸா த³த³ மŋhக³ளmh ேம நிthேயாjhjhவலமாத³ராjhஜநநீ ॥ 77॥
ஶீதமக²ஸேஹாத³ தாmh thவாமmhபா³mh  ஶீலேய நிthயmh ।
நிரதைவக³ேऽஹmh ஹசரணnhயshதரச ॥ 78॥
தி³விதி³ு kh’த:ஸா ேம ஜநநீ நதீ³ஶதநேயயmh ।
ஹ ஸாகmh ப⁴ஜ phராகாயmh ’தி³ஸதாmh ஸmh’th³th◌⁴ைய ந:॥ 79॥
வாநிதி⁴வmhஶஸmhபth³ தி³vhயா காசிth³த⁴ேரrhமாnhயா ।
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அrhசnhதி யாmh  iµநேயா ேயாகா³ரmhேப⁴ ததா²nhேத ச ॥ 80॥
th◌⁴’தஸுமம⁴பkhடா³shதா²நாயிதேகஶபா⁴ராைய ।
நம உkhதிரsh மாthேர வாkh³தபீஷதா⁴ராைய ॥ 81॥
ஸnhேத³ேஹ th³தா⁴nhேத வாேத³ வா ஸமர⁴பா⁴ேக³ வா ।
யா ராஜதி ப³ஹுபா ஸா ேத³வீ விShiΝவlhலபா⁴ kh²யாதா ॥ 82॥
phரதிப²ல ேம ஸதா³ தnhiµநிமாநஸேபகாரthநmh ।
விShேrhவோ⁴ஷணமாth³’தநிrhக³திஜநாவநmh ேதஜ:॥ 83॥
பா³லரŋhக³விேலாசநதா⁴ரதஸுராதி³ மiνஜாநாmh ।
நயநகா³ேஸvhயmh தth³ பா⁴தீஹ த⁴ராதேல ேதஜ:॥ 84॥
மாத⁴வth³’khஸாப²lhயmh ப⁴khதாவth³’யகாமேத⁴iνகலா ।
லபmh ேதேஜா விபா⁴ மம மாநேஸ வச ॥ 85॥
ஹஸரஸkhடா³rhத²mh யா விth◌⁴’தாேநகபிகா மாதா ।
ஸா ேக³ஹ⁴ஷணmh ந:sh²ர ஸதா³ நிthயஸmhjhயா ॥ 86॥
th³வாரவதீரபா⁴ேக³ைமதி²லநக³ேர ச யthகதா²ஸார: ।
ஸா ேத³வீ ஜலதி⁴ஸுதா விஹரணபா⁴ŋh மாமேக மந ॥ 87॥
ஜலநிதி⁴தேபாமmhேந ேத³vhைய பரமாthமந: ைய ஸததmh ।
⁴யாmh நமாmh ந:ஸrhவா ந:ஸmhபத:³ஸnh ॥ 88॥
பரெமௗஷத⁴mh  ஸmhsh’திvhயாேத⁴rhயth கீrhதிதmh நிண: ।
தத³ஹmh ப⁴ஜா ஸததmh லபmh ஸதா³நnhத³mh ॥ 89॥
த³ஶரத²ஸுதேகாத³Nhட³phரபா⁴வஸாாthkh’ேத kh’தாநnhதா³ ।
தாபா மாேத ஜjhேஞ யjhஞெதௗ  ஸா th³th◌⁴ைய ॥ 90॥
iµநிஜநமாநஸநிலேய கமேல ேத சரணபŋhகஜmh ஶிர ।
அவதmhஸயnhiνதா³ரmh விஶா ேத³ைவ:ஸுத⁴rhமாmh வா ॥ 91॥
த⁴நமத³ேம³ரேஸவாmh thயkhதவாஹmh ேத பதா³mhேபா⁴ஜmh ।
ஶரணmh யா மrhத²sh²rhதிகலாைய ph◌⁴’ஶmh தீ³ந:॥ 92॥
ந க⁴டய thதேஸவாmh ³Shைடrhவா ஸŋhக³மmh மாத: ।
 மாmh தா³ஸmh ஸmhsh’திபாபmh ச ஹர ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 93॥
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மயி நமதி விShiΝகாnhேத தவாkh³ரதshதாபபா⁴ராrhேத ।
மாத:ஸஹஸா ஸுiµகீ² ப⁴வ பா³ேல ேதா³ஷநிலேய ச ॥ 94॥
ஹnhத கதா³ வா மாதshதவ ேலாசநேஸசநmh ப⁴ேவnhமயி ேபா: ◌⁴ ।
ஈthத²mh phராத:shவதாmh thவேமவ ராக நியதmh ॥ 95॥
ஸmhஸாரேராக³ஶாnhதிphரத³ேமதlhேலாசநmh மாத: ।
தாவthகமஹiµபாேஸ தி³vhெயௗஷத⁴மாஶு ஸாக³ேரnhth³ரஸுேத ॥ 96॥
ஸmhsh’திேராகா³rhதாநாmh தவ நாமshமரணமthர த⁴ரணிதேல ।
ஜாphரத³தி³கமாrhயா iµkh²ெயௗஷத⁴mh வத³nhதி கில ॥ 97॥
மாதrhவிநா த⁴ரNhயாmh ஸுkh’தாநாmh க²Nhட³ஹ ஜnh: ।
th◌⁴யாநmh வா ந  லப⁴ேத phரணதிmh வா ஸmhபதா³mh ஜநநீmh ॥ 98॥
³வரகடாவிப⁴வாth³ ேத³வி thவாŋhkh◌⁴phரம⁴தபாப: ।
தவ ச ஹேரrhதா³ஸ:ஸnh விஶா ேத³ேவஶ மாநிதாmh ச ஸபா⁴mh ॥ 99॥
iµரஹரேநthரமேஹாthஸவதாNhயrhநிரshதநதஶth: ।
லதசாப⁴சப⁴ரக³ளா th³’kh³விதஹணஸnhேதா³ஹா ॥ 100॥
காNhயrhணநயநா ககlhமஷஹாணீ ச ஸா கமலா ।
iµக²தஶாரத³கமலா வkhthராmhேபா⁴ேஜ ஸதா³sh²ர மாதா ॥ 101॥
தாவககடாேஸசநவிப⁴வாmh நிrh⁴த³தஸŋhகா⁴  ।
பரமmh ஸுக²mh லப⁴nhேத பேர  ேலாேக ச ஸூபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ॥ 102॥
தவ பாத³பth³மவிsh’மரகாnhதிஜ²mh மந கலயmhsh ।
நிரதநரகாதி³ப⁴ேயா விராஜேத நாகிஸத³ஸுரவnhth³ய:॥ 103॥
ஹnhத ஸஹshேரShவத² வா ஶேதஷு ஸுkh’தீ மாnh மாத: ।
தாவகபாத³பேயாஹவவshயாmh கலயேத ஸகலmh ॥ 104॥
ஜநநி தரŋhக³ய நயேந மயி தீ³ேந ேத த³யாshநிkh³ேத⁴ ।
ேதந வயmh  kh’தாrhதா² நாத: பரமshதி: ந: phராrhth²யmh ॥ 105॥
தாவகkh’பாவஶாதி³ஹ நாநாேயாகா³தி³நாஶிதப⁴யா ேய ।
ேதஷாmh shமரணமபி th³ராkh யாவஹmh நிthயமாகலேய ॥ 106॥
ைநவ phராயசிthதmh ³தாநாmh மாமகாநாmh  ।
thவாேமவ யா ஶரணmh தshமாlhலமாதா⁴ேர ॥ 107॥
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iµரைவமாnhயசேத மாதshthவாமகி²லேலாகஸாmhராjhேய ।
பயnhதி தி³வி ஸுேரnhth³ரா iµநயshதththவாrhதி²நச நிthயகலாmh ॥ 108॥
shவீயபத³phராphthைய நiν வி³ேத⁴ஶா ஜலதி⁴கnhயேக மாத: ।
ஆராth◌⁴ய தி³vhயஸுைமshதவ பாதா³ph³ஜmh பரmh Shடா:॥ 109॥
sh’Shshதி²thயாெதௗ³ஹரmhப³ தவாபாŋhக³வீத³ரவாnh ।
ஜக³ேத³தத³வதி காேல thவmh ச ஹrhந: khரமாth பிதெரௗ ॥ 110॥
ராjhயஸுக²லாப⁴ஸmhபthphராphthைய திபாச ேய ச விphராth³யா: ।
கா³ŋhக³ஜலரபி ஸுைமrhவவshயாmh ேத khரேமண கலயnhதி ॥ 111॥
ஸnhthயkhதகாமதத³iνஜட³mhபா⁴ஸூயாத³ேயா நரா: கமேல ।
ஆராth◌⁴ய thவாmh ச ஹmh காேல ைசகாஸநshதி²தாmh த⁴nhயா:॥ 112॥
ஜநநீ கதா³ நீேத மம ேலாசநமாrhக³மாத³ராேத³ஷா ।
ேய கில வத³nhதி த⁴nhயாshேதஷாmh த³rhஶநமஹmh கலேய ॥ 113॥
கரth◌⁴’தலாபth³மா பth³மா பth³மாேக³நீ நயேந ।
சதி ஸகலேரய:phராphthைய நிrhvhயாஜகாNhயா ॥ 114॥
நாநாவித⁴விth³யாநாmh லாஸத³நmh ஸேராஜநிலேயயmh ।
கவிலவச:பேயாஜth³மணிசிrhபா⁴தி ந: ரth:॥ 115॥
அதஸுமth³திபா⁴ŋh நாகிக³ணrhவnhth³யபாத³பth³மகா³ ।
ஸரஜநிலயா ஸா ேம phரத³phரமாத³ராth th³th◌⁴ைய ॥ 116॥
ஜக³தீ³ஶவlhலேப⁴ thவயி விnhயshதப⁴ர: மாnh ஸஹஸா ।
தீrhthவா நாகிshதா²நmh விஶதி பரmh ைவShணவmh ஸுைரrhமாnhயmh ॥ 117॥
மாதrhjhஞாநவிகாஸmh காரய கவேலாகைநrhம⁴ைர: ।
ேதநாஹmh த⁴nhயதேமா ப⁴ேவயமாrhயாvh’ேத ஸத³ ॥ 118॥
ஹவ மணிதீ³பphரகாஶவthயாnhயா மாthரா ।
நிthயmh வயஹ தா³ஸா: யா ஸநாதா²iµதா³ பரmh ெநௗம:॥ 119॥
விth³ராவய ஸேராஜாஸேந thவதீ³யா கடாதா⁴ ந: ।
அjhஞாநாŋhரiµth³ராmh நரபி ஸmhஸாரபீ⁴திதா³mh ஸஹஸா ॥ 120॥
தாவககடாஸூrhேயாத³ேய மதீ³யmh ’த³mhேபா⁴ஜmh ।
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ப⁴ஜேத விகாஸமசிராth தேமாவிநாஶச நிசிேதா வி³ைத: ◌⁴ ॥ 121॥
லகடாலஹ லmh பமலயதி khரமாnhநமதாmh ।
பாத³பேயாஹேஸவா பரmh பத³mh சிthஸுேகா²lhலாஸmh ॥ 122॥
சிth³பா பரமா ஸா கமேலணநாயிகா iµேத³ ப⁴ஜதாmh ।
யthphரணயேகாபகாேல ஜக³தீ³ஶ: கிŋhகேரா ப⁴வதி ॥ 123॥
காசந ேத³வீ விஹர மம சிthேத ஸnhததmh th³th◌⁴ைய ।
யாபthயmh கலஶாph³ேத⁴ரேக³ஶயஸthகலthரmh ச ॥ 124॥
அShடஸு மShேவகா கமலா iµkh²யா  நிrhதி³Shடா ।
அநையவ ஸrhவஜக³தாiµத³யாதி³shதnhயேத காேல ॥ 125॥
ைகவlhயாநnhத³கலாகnhத³மஹmh ஸnhததmh வnhேத³ ।
தth iµnhத³கலthரmh சிnhதிதப²லதா³நதீ³தmh கிமபி ॥ 126॥
ஈே கமலாேமநாமmhபா³மmhேபா⁴ஜேலாசநாmh ஸததmh ।
மnhத³shதம⁴ராshயாmh நிthயmh சாjhஞாதேகாபiµக²ேதா³ஷாmh ॥ 127॥
அŋhகிதமாத⁴வவ:shத²லா ஸேராேஜ ச ஹகாnhதா ।
கப³லயதி மாநஸmh ேம த³யாphரஸாராதி³பி⁴rhநிthயmh ॥ 128॥
⁴thைய மம ப⁴வ th³ராக³jhஞாநth◌⁴வmhநீ நமதாmh ।
நாதா²iνபபா thயnhேதTh³யா த³ஶாவதாேரஷு ॥ 129॥
ஸகலஜநரேணஶு phரணிதநயநா thேலாகமாதா ந: ।
Shதி மŋhக³ளாநாmh நிகரmh ேஸவாkhரேமண incomplete ॥ 130॥
பth³மாஸநஜநநீ மாmh பா iµதா³ஸுnhத³ராபாŋhைக:³ ।
ஸrhைவவrhயநிதா³நmh யாமாஹுrhைவதி³கா தீ³phதாmh ॥ 131॥
நாநாலŋhகாரவதீ iµநிமாநஸவாநீ ஹேர: பthநீ ।
thைரேலாkhயவிiνதவிப⁴வா மாmh பாயாதா³பதா³mh நிசயாth ॥ 132॥
விth³ராவய ப⁴யmh ந:ஸா கமலா விShiΝவlhலபா⁴ மாதா ।
அph³தி: ◌⁴ ஸŋhுபி⁴ேதாऽ⁴th யத³rhத²மாrhேயண ராேமண ॥ 133॥
⁴ேயா யத³rhத²nhth³ர:ஸுரதஸுமாrhதி²நா ச kh’Shேணந ।
ஹதக³rhேவாऽஜநி th³ேத⁴ ஸா நிthயmh ேரயேஸ ⁴யாth ॥ 134॥
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thவாமாராth◌⁴ய ஜநா அபி த⁴நநா: ெஸௗத⁴மth◌⁴யதலபா⁴ஜ: ।
நாநாேத³ஶவநீபகஜநshதா பா⁴nhதி நிthயேமவ ரேம ॥ 135॥
ஸmhsh’திதாேபா ந ப⁴வதி நரபி யthபாத³பŋhகஜmh நமதாmh ।
ஸா மயி கதத³யா shயாத³mhபா³ விShே: கலthரமiνபmh ॥ 136॥
ஜநநீகடாபா⁴ஜாஹ மrhthயாநாmh ஸுராsh கிŋhகரதாmh ।
பேவா கி³தடவாஸmh ப⁴ஜnhதி ேவமாநி th³த⁴ய:ஸrhவா:॥ 137॥
shமரth³வா ப⁴ஜநாth³வா யshயா: பாதா³mh³ஜshய ⁴வி த⁴nhயா: ।
ஹnhத ரமnhேத shதmhேப³ரமநிவஹாvh’தkh³’ஹாŋhக³ேண மiνஜா:॥ 138॥
சிரkh’தஸுkh’தநிேஷvhயா ஸா ேத³வீ விShiΝவlhலபா⁴ kh²யாதா ।
யshயா: phரஸாத³⁴mhநா ஜாதா: பவாத³ேயா வதா³nhயா  ॥ 139॥
அmhப³ ம⁴ராnh கடாாnh தாபஹராnh விகிர மயி kh’பாஜலேத⁴ ।
ேய விnhயshதா: கவரமாதிiµக²ப⁴khதவrhேயஷு ॥ 140॥
அmh’தலஹவ ம⁴ரா ஜலத⁴ரசிரா நதாrhதிஹரஶீலா ।
ஸrhவேரேயாதா³th காசிth³ ேத³வீ ஸதா³ விபா⁴ ’தி³॥ 141॥
கீ³தாசாrhயரnhth◌⁴ thவதீ³யநாமphரபா⁴வகலநாth³ைய: ।
யமப⁴யவாrhதா ³ேர ஹஸாmhநிth◌⁴யmh ேதா ந shயாth ॥ 142॥
ஜலநிதி⁴தநேய காnhேத விShேShmhஶுசnhth³ரநயேந ேத ।
சராநநாத³யsh kh²யாதா பா³லா: ெதௗ ேசாkhதா:॥ 143॥
மநஜைவரmh கா³thரmh வாணீ ெஸௗதா⁴ர ச யth³ப⁴ஜதாmh ।
லாth◌⁴யா ஸmhபth ஸjhஜநஸமாக³மசாஶு th◌⁴யnhதி ॥ 144॥
ஸப²லய ேநthரக³ளmh ஹதநத³தா ச ஸா பரா ேத³வீ ।
ஜலநிதி⁴கnhயா மாnhயா பthயவதாராiνலநிஜசதா ॥ 145॥
நிthயmh shமரா ேத³வீmh நமதாmh ஸrhவாrhத²தா³யிநீmh கமலாmh ।
யாமாஹுrhப⁴வநிக³லth◌⁴வmhஸநதீ³ாmh ச incomplete ॥ 146॥=20

ஸகலஜக³த³க⁴நிவாரணஸŋhகlhபாmh ம⁴ேதா த³யிதாmh ।
வாேமவ கலேய ேமாாrhதி²ஜநshய ⁴ஸுதாmh ॥ 147॥
மnhதா³நாமபி த³யயா தேமாநிராஸmh விதnhவnhதீ ।
ஸrhவthர பா⁴தி கமலா தiνவ விShேrhநிரshதாகா⁴ ॥ 148॥
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பா³லமராக³thைய ஸுரரகnhயாதி³மதகலகீ³thைய ।
விரசிதநாநாநீthைய ேசேதா ேம shph’ஹயேத ப³ஹுலகீrhthைய ॥ 149॥
அபி⁴லததா³நஶலா வாkh³ேத³வீவnhதி³தா ச ஸா கமலா ।
நிthயmh மாநஸபth³ேம ஸசாரmh கலயேத iµஹு:காth ॥ 150॥
iµரமத²நநயநபŋhகஜவிலாஸககா ஸுேரஶiµக²ேஸvhயா ।
⁴தமயீ ஸாவிth க³யth ஸrhவேத³வதா ஜயதி ॥ 151॥
ஸா  பரா விth³யா ேம லரோப⁴ணீயகீrhதிகலா ।
’th³யாmh விth³யாmh த³யாத³th³ய ேரய:பரmhபராth³th◌⁴ைய ॥ 152॥
காமஜநநீ  ல: நாநாலாதி³பி⁴rhநிஜmh நாத²mh ।
ேமாஹயதி விShiΝமசிராth phரkh’தீநாmh ேமth³th◌⁴யrhத²mh ॥ 153॥
மநஜஸாmhராjhயகலாநிதா³நமாrhயாபி⁴வnhதி³தmh கிமபி ।
லபmh ேதேஜா விலஸதி மம மந விShiΝஸŋhkhராnhதmh ॥ 154॥
விShiΝமேநாரத²பாthரmh ஸnhதphதshவrhணகாmhயநிஜகா³thரmh ।
ஆதஜலநிதி⁴ேகா³thரmh ரதநதபா³ஹுஜchசா²thரmh ॥ 155॥
கவிலவாேலாலmh iµரமrhத³நகதரmhயப³ஹுலmh ।
நிரதநத³Shகாலmh வnhேத³ ேதஜ:ஸதா³iνதஶீலmh ॥ 156॥
ஆதி³மஷரnhth◌⁴மmhபா³மmhேபா⁴ஜேலாசநாmh வnhேத³ ।
யாmh நthவா க³ததாபாshthயkhthவா ேத³ஹmh விஶnhதி பரமபத³mh ॥ 157॥
லmhயா ஹரபி பா⁴தி phரkh’திேமாய தீ³தாயாெஸௗ ।
மம ேலாசநேயா: ரேதா லஸ க³பீ⁴ரmh khயாth³th◌⁴ைய ॥ 158॥
ஜநநி கதா³ வா ேநShயாmhயஹமாராத³rhசிதthவதீ³யபத:³ ।
நிஷவ ஹnhத தி³வஸnh th³’ShThவா thவாமாத³ேரண கlhயாணீmh ॥ 159॥
ஸmhrhணெயௗவேநாjhjhவலேத³ஹாmh யாmh வீய ெஶௗரபி ।
ஸுமஶரவிth³த⁴ேசதா: கிŋhகரபா⁴வmh shவயmh phராphத:॥ 160॥
அiνநயஶீலshதத³iν phரணயkhேராதா⁴தி³நா பீ⁴த: ।
ஆதி³மஷ: ேஸாऽயmh ஸா லrhந ைய ப⁴வ ॥ 161॥
மணிNhட³லலதாshயmh kh’பாகரmh கிமபி ŋhமchசா²யmh ।
ஹ kh’தஸசாரmh ேதேஜா ேம பா⁴ ஸrhவதா³th³th◌⁴ைய ॥ 162॥
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ஸாmhராjhயமŋhக³ள:ேரஷா Shகராshய ।
க³nhத⁴rhவகnhயகாth³ையrhக³ŋhகா³தீேரஷு கீ³தகீrhதிrh ॥ 163॥
கவிதாபா⁴kh³யவிதா⁴th பமலஸŋhkhராnhதம⁴பக³ணேகஶா ।
மம நயநேயா: கதா³ வா ஸா ேத³வீ கதஸmhநிதா⁴நகலா ॥ 164॥
கீrhதி:shவயmh vh’ணீேத வாkh³ேத³வீ சாபி விஜயலச ।
தmh நரமசிராlhேலாேக ேயா லபாத³ப⁴khதsh ॥ 165॥
ஸnhthரmh பாNh³thயmh ஸth³தா³ரா:ஸthஸுதாth³யாச ।
ஜாயnhேத தshய ⁴வி ப⁴khேதா யச நிrhதி³Shட:॥ 166॥
பரமாசாrhையrhவிiνதாmh தாமmhபா³மாத³ராnhெநௗ ।
பரைமவrhயmh விShேரபி யா ேவேத³ஷு நிrhதி³Shடா ॥ 167॥
கவிலஸூkhதிேரணீரவநnhேதா³lhலஸth³வதmhஸஸுமா ।
ஸா ேத³வீ மம ’த³ேய kh’தஸாmhநிth◌⁴யா விராஜேத பரமா ॥ 168॥
தாபாrhதாsh தடாகmh யதா² ப⁴ஜnhேத ரமாmh ேத³வீmh ।
ஸmhsh’திதphதா:ஸrhேவ யாnhதி  ஶரணmh ஶரNhயாmh தாmh ॥ 169॥
ஸrhவjhஞthவmh லாth◌⁴யmh த⁴ராதி⁴பthயmh ரேம ேத³வி ।
யth³யth phராrhth²யmh த³யயா தth³ தி³ஶ ேமாmh ச ேம ஜநநி ॥ 170॥
விth³தமசசலாmh thவாmh kh’Shேண ேமேக⁴ பேயாதி⁴வரகnhேய ।
நிthயமைவ ேரய:th◌⁴ய மாத: phரஸnhேந ந:॥ 171॥
thவாமmhப³ஸnhததசிmh kh’Shே ேமக: ◌⁴ ஸமாஸாth³ய ।
ஸth³வrhthமநி வrhஷதி கில காŋhாதி⁴கமாத³ேரண வாrhதி⁴ஸுேத ॥ 172॥
அmhப³ thவேமவ காேல iµnhத³மபி த³rhஶயnhதீஹ ।
ேரய:th³th◌⁴ைய நமதாmh பா⁴ ’தி³ திஶிர:ஸு ஸlhேலாேக ॥ 173॥
விநமத³மேரஶஸுத³தீகசஸுமமகரnhத³தா⁴ரயா shநிkh³த⁴mh ।
தவ பாத³பth³மேமதth கதா³ iν மம rhth◌⁴நி ⁴ஷணmh ஜநநி ॥ 174॥
அபவrhக³ெஸௗkh²யேத³ ேத த³யாphரஸார: கத²mh வrhNhய: ।
யாமவலmhph³ய  யShmh ந பததி ஸmhஸாரபŋhகிேல மாrhேக³॥ 175॥
ஸூமாth ஸூமதரmh ேத பmh பயnhதி ேயாகி³ேநா ’த³ேய ।
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தாmh thவாமஹmh கதா³ வா th³ரேயऽலŋhகாரமNh³தாmh மாத:॥ 176॥
சிரதரதபஸா khShேட ேயாகி³’தி³shதா²நபா⁴kh³ ரமா ேத³வீ ।
த³rhஶநமசிராth³ த³யயா த³தா³தி ேயாகா³தி³நாநாmh ॥ 177॥
தீரmh ஸmhsh’திஜலேத: ◌⁴ ரmh கமலாேலாசநphேத: ।
ஸாரmh நிக³மாnhதாநாmh ³ரmh ³rhஜநதேதrh தthேதஜ:॥ 178॥
லபmh ேதேஜா மமாவிரsh ைய நிthயmh ।
யnhநிthயத⁴rhமதா³ராnh விShேரெதௗஜஸ: phராஹு:॥ 179॥
ஜலதி⁴ஸுேத thவmh ஜநநீ ஸ வாஸுேத³வ: பிதா ச ந: கதி²த: ।
ஶரணmh வாmh phரபnhநா நாேதா ³rhக³திபsh²rhதி:॥ 180॥
ஹநீலரthநபா⁴ஸா phரகஶிதாthமா ஸiµth³ரவரகnhயா ।
மŋhக³ளமாதiνேதயmh கடாககாphரஸாைரsh ॥ 181॥
மchசிthதமthதவாரணப³nhத⁴நம⁴நா thவதீ³யபாத³ேக³ ।
கலயா ரேம மாதrhமாmh ரphரேமவ ஸmhsh’தித:॥ 182॥
ேமாசய ஸmhsh’திப³nhத⁴mh கடாககாŋhைர ரேம மாத: ।
நாத: பரமrhth²யஹமாதேல thவmh த³யாrhதி:॥ 183॥
மஜுளகவிதாஸnhததிபீ³ஜாŋhரதா³யிஸாரஸாேலாகா ।
ஜநநி தவாபாŋhக³: ஜயதி ஜக³ththராணகததீ³ேயmh ॥ 184॥
அmhப³ தவாபாŋhக³ரபாŋhக³ேகஶதாநி ஜநயnhதீ ।
iµரஹnhrh’தி³ ஜயதி vhடா³மத³ேமாஹகாமஸாரக ॥ 185॥
ப³th³த⁴மபி சிthதேமதth³ யமநியமாth³ைய: பShகாைர: ।
தா⁴வதி ப³லாth³ ரேம தவ பாதா³ph³ஜmh யா ஶரணமஹmh ॥ 186॥
மthதக³ஜமாnhயக³மநா ம⁴ராலாபா ச மாnhயசதா ஸா ।
மnhத³shேமரiµகா²ph³ஜா கமலா ேம ’த³யஸாரேஸ லஸ ॥ 187॥
ஶாshthரshமரணவிநmh பாபிநேமநmh ஜநmh ரமா ேத³வீ ।
த³யயா ரதி காேல தshயாshேதந phரதா² மஹதீ ॥ 188॥
iµக²விதசnhth³ரமNhட³லத³மmhேபா⁴ஹவிேலாசநmh ேதஜ: ।
th◌⁴யாேந ஜேப ச ஸுth³’ஶாmh சகாshதி ’த³ேய கவீவmh ச ॥ 189॥
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அmhப³ விேவகவி³ரmh ஜநேமநmh ஶிஶிரேலாசநphரஸைர: ।
ஶிஶிரய kh’பயா ேத³வி thவேமவ மாதா  ேலாகshய ॥ 190॥
ேகாப³ேபேஸ யதி³ மாதrhேம ரக: க:shயாth ।
மயி தீ³ேந ேகா லாப⁴shதவ  த³யாயா: phரஸாNhயா:॥ 191॥
ப⁴வசNhட³கிரணதphத: ராnhேதாऽஹmh jhஞாநவா³ரshத:² ।
ஶிஶிராமŋhkh◌⁴chசா²யாmh தவ மாதrhயா ஶரணமாராth ॥ 192॥
மாதரேஶாேகாlhலாஸmh phரகடய தவ ேகாமலகடாை: ।
ையrhதீ³நா நரபதய: கதா வாரணஶதாvh’ேத ேக³ேஹ ॥ 193॥
ஜயதி ரேம தவ மஹதீ kh’பாஜ² ஸrhவஸmhமாnhயா ।
ேமŋhக யேத³ஷா phரதிகlhபmh ஸrhவஜக³தாmh ச ॥ 194॥
அjhஞாநபஹேர பதிதmh மாmh பா கமேல thவmh ।
நக³ேர வா kh³ராேம வா வநமth◌⁴ேய தி³ு ரணீ thவம ॥ 195॥
தவ சரெணௗ ஶரணதி ph³வnhநஹmh மாதரph³தி⁴தநேய thவmh ।
ஹ ஸதா த³யயா phராயவிலmhேப³ந தீ³நmh மாmh ॥ 196॥
பஸரநதவி³தா⁴கிடமணிகாnhதிவlhலவிஸைர: ।
kh’தநீராஜநவிதி⁴ ேத மம  ஶிேரா⁴ஷணmh  பத³க³ளmh ॥ 197॥
மம ’த³யபŋhகஜவநீவிகாஸேஹெதௗ தி³நாதி⁴பாேயதாmh ।
தவ  கடாphரஸர: தீ³பாேயதாmh தேமாநிராகரேண ॥ 198॥
யாவchச²ரணmh யாதி திதநேய thவாmh  ஜnhஹ ட: ◌⁴ ।
தாவth தshய  ரஸநாŋhக³ேண  வாணீ ஸமாகதnh’thதா ॥ 199॥
பŋhகஜநிலேய தாவகசரணmh ஶரணmh ஸமாகலேய ।
ேதந  ஸrhவkh’தாநாmh ப⁴விShயதாmh ஹாநிேரவ ³தாநாmh ॥ 200॥
thயnhதேஸவிதmh ேத சரணஸேராஜmh phரணmhய கில ஜnh: ।
ச²thேராlhலதஶிரா:ஸnh வநீபகாnh தா³நவா சnh ॥ 201॥
விShவkhேஸநiµகா²th³ைய: ேஸவிதமmhப³ thவதீ³யபாத³க³mh ।
அவதmhஸயnhதி ஸnhத: கதாபphரஶமநாயாsh ॥ 202॥
³kh³ேதா⁴த³தி⁴தநேய thவாmh தி³ஶாக³ேஜnhth³ரா:ஸுவrhணக⁴டேதாைய: ।
மணிமNhடபமth◌⁴யதேல ஸமph◌⁴யசnh ஹphthைய ॥ 203॥
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தி³kh³க³ஜShபகரmhைப⁴ரபி⁴khதாmh thவாmh ஹ: phthயா ।
உத³வஹதா³ராnhiµநிக³ணமth◌⁴ேய ஸrhவேயா லmh ॥ 204॥
ஜாதபராkhரமககா தி³ஶி தி³ஶி கிmhநரஸுகீ³தநிஜயஶஸ: ।
த⁴nhயா பா⁴nhதி  மiνஜா: யth³வீாலவவிேஶஷத: காேல ॥ 205॥
நமத³மகசப⁴ரஸுமமரnhத³தா⁴ராபி⁴khதmh ேத ।
பத³கமலக³ளேமதchch²ேரய:sh²rhthைய ஸதா³ ப⁴வ ॥ 206॥
ராக³th³ேவஷாதி³ஹதmh மாமவ கமேல ஹேர: காnhேத ।
த³rhஶய த³யயா காேல யபவrhக³shதா²நமாrhக³mh ச ॥ 207॥
ந  ஜாேந வrhணயிmh பரேம shத²ேந thவதீ³யவிப⁴வமஹmh ।
iµநயச ஸுரா ேவதா³ யேதா நிvh’thதா:மாதநேய ॥ 208॥
மiνஜா: கடாதா: கில ததா²mhப³யா ேமதி³நீthrhயா ।
ஸthஸுதகலthரஸதா:ஸுரபி⁴mh காேலந நிrhவிஶாnhதி iµதா³॥ 209॥
ஜலதீ⁴ஶகnhயகா ஸா லஸ ேராऽshமாகமாத³ரkh’த: ।
யthphரணமநாjhஜநாநாmh கவிேதாnhேமஷ:ஸதீ³³ேத பா⁴தி ॥ 210॥
³கேரா ³தmh thவth³ப⁴khதிrhமாமகmh கமேல ।
அஹமபி ஸுேரஶேஸvhேய தவ ஸத³ விஶா கீrhதிகா³நபர:॥ 211॥
பரமjhஞாநவிதா⁴th தவ பாத³பேயாஜப⁴khதிரshமாகmh ।
கிmh வாஶாshயமேதாऽnhயth ஸiµth³ரதநேய ஹேரrhஜாேய ॥ 212॥
அmhப³ கதா³ வா லphshேய மதீ³யபாபாபேநாதா³ய ।
தவ பாத³கமலேஸவாமph³ஜப⁴வாth³ையsh ஸmhphராrhth²யாmh ॥ 213॥
மnhதா³நாமபி மஜுளகவிthவரஸதா³யிநீ ஜநநீ ।
காபி கமயீ ஸா லஸ ரshதாth ஸதா³shமாகmh ॥ 214॥
ஸகலகவிேலாகவிiνேத கமேல கமலா வlhலேப⁴ விShே: ।
thவnhநாமாநி  கலேய வேந ஜேல ஶthபீடா³யாmh ॥ 215॥
தி³வி வா ⁴வி தி³ு ஜேல வெநௗ வா ஸrhவத: கமேல ।
ஜnhநாmh கில ரா thவத³தீ⁴நா கீrhthயேத வி³ைத: ◌⁴ ॥ 216॥
ஶலவித⁴ேய தத³sh thவிkhரமாேஸvhயரmhயநிஜேக ।
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கப³தபத³நதைத³nhயmh தmh³ஜேலாசநmh ேதஜ:॥ 217॥
ஜநநீ ஸுவrhணvh’Shphரதா³யிநீ பா⁴தி விShiΝவ:shதா² ।
கமலா கதேமா phரkh’தீநாmh ஶீதலாபாŋhைக:³॥ 218॥
ஜக³தாமாதி³மஜநநீ லஸதி கேவராthமஜாேந ।
ேthேரஷூthதமஜுShேடShவேயாநிஜா ேலாகராைய ॥ 219॥
சேஶாபா⁴தவிShiΝ:ŋhமபŋhகாŋhகிதா கமலா ।
காchயாmh ராஜதி காசீமணிக³ணநீராதாŋhkh◌⁴கா³॥ 220॥
மnhதா³ரஸுமமத³ஹரமnhத³shதம⁴ரவத³நபŋhகஹா ।
’th³யதமநிthயெயௗவநமNh³தகா³th விராஜேத கமலா ॥ 221॥
கmhஸேக³நீ ஸா ஹmhஸக³திrhஹmhஸமாnhயநிஜசதா ।
ஸmhஸாரதாபஹாநிmh கலய காேல ரமாshமாகmh ॥ 222॥
மநஜஜநநீ ஜநநீ சாshமாகஹாத³ராth காேல ।
ஶீதலேலாலாபாŋhைக³shதரŋhக³யதி ேரயஸாmh ஸணmh ॥ 223॥
தவ மnhத³ஹாஸககாmh ப⁴ேஜ ⁴ஜŋhேக³ ஶயாநmh தmh ।
யா கலயதி க³தேகாபmh பா³லாநாmh ந: kh’தாபராதா⁴நாmh ॥ 224॥
ஸா ஸாத⁴ேயத³பீ⁴Shடmh கமலா rhவிShiΝவ:shதா² ।
யshயா: பத³விnhயாஸ: திெமௗஷு தnhயேத மஹாலmhயா:॥ 225॥
ஶாnhதிரஸநிthயேஶவதி⁴மmhபா³mh ேஸேவ மேநாரதா²வாphthைய ।
யாமாராth◌⁴ய ஸுேரஶா:shவபத³mh phராrh தாth³’mh ॥ 226॥
தா⁴ரபி ேவத³வசஸாmh ³ேர யthshதா²நமாமநnhதி ³தா: ◌⁴ ।
ஸாsh iµேத³ேரஷா iµரமrhத³நஸthகலthரமெதௗஜ:॥ 227॥
ப⁴வ:³க²ராஶிஜலேத⁴rhஹடா²th தthmh பரmh விth³ம: ।
தாமmhபா³mh கமலshதா²mh iµராவோமணிphரதீ³பாmh ச ॥ 228॥
iµநிஸாrhவெபௗ⁴மவrhணிதமஹாசthரmh ஹேர: கலthரmh தth ।
பதி² மŋhக³ளாய ப⁴வ phரshதா²நஜுஷாmh kh’பாதா⁴ரmh ॥ 229॥
க²Nh³தைவக³ேணயmh மNh³தப⁴khதா ஸுதாth³ையச ।
பா⁴ஸுரகீrhதிrhஜயதி ோணீஸுரவnhth³யசரph³ஜா ॥ 230॥
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நதபாநி மாmh பா thஜக³th³வnhth³ேய நிேத⁴ மயி த³யயா ।
தாவககடாலஹ: ஶkhதிமேய ஸகலth³தீ⁴நாmh ॥ 231॥
ப⁴வஸாக³ரmh திதீrhஷுshதவ சரph³ஜmh மஹாேஸmh ।
மாத: கதா³ iν லphshேய க⁴நதாேபாrhmhயாதி³பீ³ேதா தீ³ந:॥ 232॥
கவிவாkh³வாஸnhதீநாmh வஸnhதலrhiµராத³யிதா ந: ।
பரமாmh iµத³mh வித⁴thேத காேல காேல மஹா⁴thைய ॥ 233॥
ஸுரஹரபரதnhthரmh தth³ க³ததnhth³ரmh வsh நிshலiµபாேஸ ।
ேதைநவாஹmh த⁴nhேயா மth³வmhயா நிரதாthமதாபப⁴ரா:॥ 234॥
th’Shmh ஶமயதி ேத³வீ ராக⁴வத³யிதா நதாஸுரவlh ।
இThயாrhயவேசா ைத⁴rhயmh ஜநயதி காேல த⁴ராth ॥ 235॥
ர⁴பதித³யிேத மாத: காகாஸுரரதி³நா ேலாேக ।
தாவககமமா phரதி²த: கில ⁴திதா³யீ ந:॥ 236॥
phரரத³தபாஸமாvh’தாநாmh கெலௗ  தphதாநாmh ।
தாவகத³யா  மாத: ஶரணmh வரதி ஸதாmh க³ண:shெதௗதி ॥ 237॥
அthயnhதஶீதலாmh தாmh கடாதா⁴iµபாேஸऽஹmh ।
ேதந மம thத³ஶாநாmh ந ேகாऽபி ேப⁴ேதா³ த⁴ராதநேய ॥ 238॥
ைய: ேஸவா ஸŋhகதா தவ பாதா³ph³ேஜ த⁴ராதநேய ।
ேதஷாமjhஞாநஜ² யாதி  விலயmh ேணைநவ ॥ 239॥
jhஞாநாரவிnhத³விலஸநமசிராத³shய shெதௗ  கவிவrhயா: ।
ஸmhபth³ தி³vhயா ச ததா² வி³தா⁴வமாநநீயாthர ॥ 240॥
மாதshதவ பாதா³ph³ஜmh யshய லலாேட kh’ேதாநிஜகாnhதி ।
தthபாத³பth³மமசிராth³ விமாநகா³ ேத³வதா வஹதி ॥ 241॥
ஆjhஞாவேஶந ேத³vhயா லஸnhதி தி³வி ேத³வதாமாnhயா: ।
இnhth³ராth³யா:ஸ ச தா⁴தா தி³khபாலாசாபி க³nhத⁴rhவா:॥ 242॥
ைகவlhயாநnhத³கலாதா³thmh கமலாமஹrhநிஶmh ெநௗ ।
ேதைநவ ஜnhம ஸப²லmh தீrhதா²தி³நிேஷவth³யchச ॥ 243॥
யchச ஹபாத³பŋhேகஹபசரதி³நா ேலாேக ।
தth ஸrhவமாஶு க⁴டயதி ஸஹஸா மnhத³shய ேம மாதா ॥ 244॥
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நாநாthயnhதகலாபமலபவாஹவாதmh மாத: ।
தவ சரணகமலக³ளmh மமாவதmhஸ:ணmh பா⁴ ॥ 245॥
நதேத³வநக³ரநாத⁴mhlhலலஸthஸுமாkh’தநாதா:³ ।
phராதrhiµரஜவிலாஸmh கலயnhதி ph◌⁴’ஶmh தவாkh³ரேதா ph◌⁴’ŋhகா:³॥ 246॥
பாபphரஶமநதீ³ாகலா⁴: பேயாஜநிலேய ேத ।
மாmh ச பவிthrh: பாத³பராகா:³ kh’பாவஶத:॥ 247॥
ஹnhத கதா³ வா லphshேய தவாŋhkh◌⁴ஶுஷஸkhதிmh ।
ஸஹஜாநnhத³mh ேதந  பத³mh khரமாth phராphயமாதி³Shடmh ॥ 248॥
நநீவிலாஸசிராmh மயி ேத³வி thவthகடாலஹmh  ।
காேல நிேத⁴ த³யயா shபீ²தா ேத கீrhதிராth³’தா ஸrhைவ:॥ 249॥
விநிஹத³தshேதாமா காபி மதீ³ேய ’த³mhேபா⁴ேஜ ।
லஸ பரேத³வதாkh²யா மாத⁴வேநthரphயŋhக ககா ॥ 250॥
பசாத⁴³மnhthரmh கலரநிநத³மாத³ராth கமேல ।
கலயதி ரமாத⁴வkh³’ஹmh யாmh காேல thவயி phரvh’thதாயாmh ॥ 251॥
நதநாகிேலாகவநிதாலலாடnh³ரேஶாணகாnhதிph◌⁴’ேதா: ।
கலேய நமாmh கமேல தவ பாத³பேயாஜேயாrhநிthயmh ॥ 252॥
கமலஸுஷுமாநிவாஸshதா²நகடாmh சிராய kh’தரmh ।
ரோக³ணபீ⁴திகரmh ேதேஜா பா⁴தி phரகாமஹ மந ॥ 253॥
jhேயாthshேநவ ஶிஶிரபாதா கடாதா⁴ thவதீ³யா  ।
அmhப³iµnhத³ ( ... incomplete ... )ேத ॥ 254॥
தாபஹரரஸவிவrhஷmhஅth◌⁴’தகா காபி நீலநநசி: ।
காத³mhபி³நீ ரshததா³shதாmh ந:ஸnhததmh ஜநநீ ॥ 255॥
ஸப²லய ேநthரக³ளmh மாமகேமதth thவதீ³யபமேஹா ।
யth கமலேநthரஸுசதபேசமmh ைவதி³கீ திrhph³ேத ॥ 256॥
மாத⁴வேநthரபேயாஜாmh’தலஹ பா⁴தி தாவகmh பmh ।
அmhப³ வாமாth³ெயௗ ந: பிதெரௗ வேந ஸுகா²வாphthைய ॥ 257॥
ஸரஸகவிதாதி³ஸmhபth³விலஸநமாரா³ஶாnhதி கவிவrhயா: ।
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யthphணேநந ஸா ேம ப⁴வ வி⁴thைய  ஸா கமலா ॥ 258॥
மநஜஜயாதி³காrhயmh யத³பாŋhக³லவாnhnh’mh ப⁴வதி ।
தthபத³மாநnhத³கலmh ேஸvhயmh ச ப⁴ேஜ ரமாmh ஜநநீmh ॥ 259॥
ஶிதி²லததம:ஸஹா ப⁴khதாநாmh ஸா ரமா ேத³வீ ।
ஜநயதி ைத⁴rhயmh ச ஹேர: காேல யா ஸrhவதா³ ேஸvhயா ॥ 260॥
யth³ph◌⁴விலாஸவஶத: ஶkhத:sh’ShThயாதி³கmh கrhmh ।
ஹரபி ேலாேக kh²யாத:ஸா ந: ஶரணmh ஜக³nhமாதா ॥ 261॥
நயநக³ளீmh கதா³ ேம சதி ஏvhயா: பரmh பmh ।
யth³ப⁴ஜநாnhந  ேலாேக th³’Shடmh லாth◌⁴யmh பரmh வsh ॥ 262॥
ஸுசதப²லmh thவதீ³யmh பmh ந: கதப⁴khதீநாmh ।
அத ஏவ மாமகாநாmh பாபாநாmh விரதிrhதா கமேல ॥ 263॥
ஸுkh’திவிப⁴வா³பாshயா கமலா ஸா ஸrhவகlhயா ।
ஹவ kh’தவாஸா ரதி ேலாகாநேஹாராthரmh ॥ 264॥
ஸmhவிth³பா  ஹேர:mhபி³நீ பா⁴தி ப⁴khத’த³ேயஷு ।
ஸrhவேரய:phராphthைய யாmh வி³ராrhயா ரமாmh கமலாmh ॥ 265॥
விஷயலஹphரஶாnhthைய கமலாபாதா³mh³ஜmh ெநௗ ।
rhவmh ஶுகாதி³ஸுதி⁴ேயா யth³th◌⁴யாநாth³ க³தஶthப⁴யா:॥ 266॥
லதக³மநmh thவதீ³யmh கலரநாத³தmh மாத: ।
ெநௗ பதா³mh³ஜக³ளmh ப⁴வதாபநிராஸநாயாth³ய ॥ 267॥
விரகேராதி தாபmh கமலாயா மnhத³ஹாஸஜ² ।
யthேஸவேநஷு ஸiµதி³தெகௗகரஸநிrhப⁴ேரா ஹrhஜயதி ॥ 268॥
phரதிப²ல ஸnhததmh ேம ரேதா மாதshthவதீ³யபத³mh ।
யth³த³rhஶநரஸ⁴mhநா ஹரபி நாநாshவபபா⁴kh காேல ॥ 269॥
அmhப³ தவ சரணேஸவாmh ஸnhததமஹமாத³ராth கலேய ।
ேதந மம ஜnhம ஸப²லmh thத³ஶாநாவ iµநீnhth³ராmh ॥ 270॥
³rhவாரக³rhவ³rhமதி³ரrhத²நிரஸநகலாநி: ।
தவ சரணேஸவையவ  கமேல மாதrh³தா⁴ ஜக³தி ॥ 271॥
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ஆநத³ேமதி மாதshதவ நாேமாchசாரேணந nh⁴ப⁴ேவ ।
ஸmhphராphதthவth³பmh மம மாநஸமாthதேயாக³கலmh ॥ 272॥
தவ th³’Shபாதவிப⁴வாth ஸrhேவ ேலாேக வி⁴ததாபப⁴ரா: ।
யாnhதி iµதா³ thத³ைஶ:ஸஹ விபா⁴நமாய மாதரேஹா ॥ 273॥
ேகா வா ந ரயதி ³த: ◌⁴ ேரேயாऽrhதீ² தாமாmh கமலாmh ।
யாmh பnhநகா³வாஹநஸth³க³rhணீமrhசயnhதி ஸுரநாதா:²॥ 274॥
தாமரவிnhத³நிவாஸாமmhபா³mh ஶரrhதி²நாmh கதராmh ।
ப³ஹுேபShவக⁴நிசேயShவபி நிசிthயாthமேநா ைத⁴rhயmh ॥ 275॥
கphரவாஹஜ²rhயா க³தபŋhக ⁴தலmh மாத: ।
ஸthவாŋhராதி³லதmh ஜயதி பேயாராஶிககnhயேக கமேல ॥ 276॥
விதி⁴ஶிவவாஸவiµkh²ையrhவnhth³யபதா³ph³ேஜ நமshph◌⁴யmh ।
மாதrhவிShேrhத³யிேத ஸrhவjhஞthவmh ச ேம கலய ॥ 277॥
பரேத³வேத phரத³ phரத³ஹவlhலேப⁴ மாத: ।
thவாமாஹு: தய: கில கlhயாண³கராmh நிthயாmh ॥ 278॥
nhதvhயமmhப³ மாமகமக⁴ராஶிmh பய வீணத: ।
ஸthேவாnhேமஷmh ேத³ phேய ஹேரrhதா³ஸமபி  மாmh ॥ 279॥
வாசி²தth³தி⁴rhந shயாth³ யதி³ பாதா³ph³ேஜ kh’தphரமாநாmh ।
ஹாநிshthவதீ³யயஶஸாதி ேகசிth³ைத⁴rhயவnhதச ॥ 280॥
ஸத³ஸத³iνkh³ரஹத³ாmh thவாmh மாத:ஸnhததmh ெநௗ ।
kh³ரஹபீடா³ைநவ ப⁴ேவth³யமபீடா³³ரத: காேல ॥ 281॥
விth³யா: கலாச காேல kh’பயா கலய phரதா³ஶு ।
மாதshthவேமவ ஜக³தாmh ஸrhேவஷாmh ரணmh thவயா khயேத ॥ 282॥
உேச²Shவபி நீேசஷு phரகாஶேத lhயேமவ தவ பmh ।
ஏதth³ th³’ShThவா ைத⁴rhயmh க⁴நாக³ேஸாऽphயmhப³ ஜாயேத நiν ேம ॥ 283॥
கா ஶŋhகா தவ ைவப⁴வஜாலmh வkhmh தி³க³nhதேர மாத: ।
வரஹாராலŋhகாராmh ேஸவnhேத thவாmh ஹthபதய:॥ 284॥
கமலாயாச ஹேரரபி ஸnhth³’Shயmh தி³vhயதா³mhபthயmh ।
தாேவவ ந: பதீ கில ஜnhமாnhதரNhயபபாகாth ॥ 285॥
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ஸrhவாஸாiµபநிஷதா³mh விth³யாநாmh thவmhபரmh shதா²நmh ।
அlhபதி⁴ேயா வயேமேத thவthshேதாthேர ேபா: ◌⁴ கத²mh ஶkhதா:॥ 286॥
ஸாShடாŋhக³phரணதியmh phரகlhபிதா மாதரth³ய தவ சரேண ।
ேதநாஹmh  kh’தாrhத:² கிmh phராrhth²யmh வshthவத: கமேல ॥ 287॥
shேதாthரத³mh மயா ேத சரmhேபா⁴ேஜ ஸமrhபிதmh ப⁴khthயா ।
தவ ச ³ேராரபி வீா தthர நிதா³நmh பரmh நாnhயth ॥ 288॥
ேத³ஹாnhேத நiν மாதrhேமாmh thத³ைஶ:ஸமmh ேத³ ।
அஹமபி ஸாம பட²nh ஸnh thவாmh ச ஹmh யா ஶரrhதீ²॥ 289॥
ஶுகவாணீவ மாதrhநிரrhத²காmh மth³வேசாப⁴ŋhகீ³mh ।
ஆராchch²’ே த³யயா தேத³வ ேசாthதமபத³vhயkhthைய ॥ 290॥
விth³யாmh கலாmh வShடா²mh அmhப³ thவாmh ஸnhததmh வnhேத³ ।
யா vhயாகேரா காேல விth³வth³பி⁴rhேவத³தththவாதி³॥ 291॥
ைவ³Shயmh வாNhயா:ஸthஸmhபjhஜ²rhேயா யதீ³யவீணத: ।
th◌⁴யnhthயபி ேத³வாநாmh ஸா ந: ஶரணmh ரமா ேத³வீ ॥ 292॥
விலmh ேயா விலாஸmh ரth³தா⁴mh ப⁴khthயாதி³கmh ேத³ ।
அmhப³ phரத³ காேல தவ பாதா³ph³ைஜகேஸவிநாஹ ந:॥ 293॥
ேகசிth phராச: கமலாmh phராphய  ஶரணmh விபthகாேல ।
ஜ²தி வி⁴நிததாபா:ஸா ேம ேத³வீ phரஸnhநாsh ॥ 294॥
மரகதகாnhதிமேநாஹரrhதி:ைஸஷா ரமா ேத³வீ ।
பாதி ஸகலாநி காேல ஜக³nhதி கவேலாகாth³ைய:॥ 295॥
பா⁴கீ³ரதீ²வ வாணீ தவ iνதிபா விராஜேத பரமா ।
இஹ மாதrhயth³ப⁴ஜநmh ஸrhேவஷாmh ஸrhவஸmhபதா³mh ேஹ:॥ 296॥
கலஶபேயாத³தி⁴தநேய ஹphேய ல மாதரmhேப³தி ।
தவ நாமாநி ஜபnh ஸnh thவth³தா³ேஸாऽஹmh  iµkhதேய th³த: ◌⁴ ॥ 297॥
நிகி²லசராசரராmh விதnhவதீ விShiΝவlhலபா⁴ கமலா ।
மம லைத³வதேமஷா ஜயதி ஸதா³ராth◌⁴யமாnhயபாத³கமலா ॥ 298॥
ஸrhவஜnhiνதவிப⁴ேவ ஸnhததமபி வாசி²தphரேத³ ேத³வி ।
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அmhப³ thவேமவ ஶரணmh ேதநாஹmh phராphதஸrhவகாrhயாrhத:²॥ 299॥
கமேல கத²mh iν வrhNhயshதவ மமா நிக³மெமௗக³ணேவth³ய: ।
இதி நிசிthய பதா³ph³ஜmh தவ வnhேத³ ேமாகாேமாऽஹmh ॥ 300॥
thவாமmhப³ பா³ேஶாऽஹmh thவசமthகாைரrhகி³ராmh ³mhைப:◌⁴ ।
அயதா²யத²khரமmh  shவnhநபி phராphதஜnhமஸாப²lhய:॥ 301॥
இதி கமலாthஶதீ ஸமாphதா ।
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