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lakShmIstotram from Venkateshakavyakalapa

லshேதாthரmh ேவŋhகேடஶகாvhயகலாபாnhதrhக³தmh

யmh ேவŋhகேடஶshய நிவாஸshய வlhலபா⁴mh ।
ஈவmh ஸrhவ⁴தாநாமாரேய விவமாதரmh ॥ 1॥
விShேrhவிசிthரசித³சிnhரவிவவிதி⁴ரம: ।
ஸப²லshஸkh’தா³ேலாகாth³யshயாshதshைய நம: ைய ॥ 2॥
யshயா iµkh³த⁴கடா³kh³த⁴கணிகா nhநாதி⁴ேகாத³சிதா:
th³விthரா:thரசிேத³கதshthசரா: கிசாnhயத: பசஷா: ।
ph³ரேமேஶnhth³ரiµகா²மராnhநரபதீmhேசாchசாவசஜுஷ:

rhவnhthயாதவthஸலாmh ப⁴க³வதீmh தாமாரயாம: யmh ॥ 3॥
அshேதாகshதப³கா shதநth³வயஷாth பாணிphரவாேலாjhjhவலா
ேராமாலதாஅபŋhkhதிமதா பா³ஹுphரதாநாசிதா ।
ஸாேமாதா³ஹகlhபvh’விேலாபkh◌⁴நா vh’ஷாth³ேரshதேட
லகlhபலதா shதி²ரா மயி kh’பாவீாphரஸூநmh ேபth ॥ 4॥
shைவேராth³ேவலkh’பாகடாஸுத⁴யா ஸmhphலாவயnhthயா ஜக³th
லmhயாshெதௗ சரெணௗ phரபnhநஸுலெபௗ⁴ shேதாmh phரயshயாmhயஹmh ।
யlhலாாரஸலம வஹேரrhவீையவ ஸாாthபரmh
ph³ரேமத³mh ஜக³ேத³ககாரணதி thரyhயnhதவrhகா³ ஜ:³ ॥ 5॥
ேவதா³nhதா வி³தா⁴சrhiµக²iµகா²shஸnhதshஸநnhதா³த³ய:
vhயாஸாth³யா iµநயச ஸூநிவஹா லபதிrhவா shவயmh ।
ஸrhேவ யnhமமாmh’தாph³தி⁴கணிேகயthதாmh ந ேவthmh மா:
தாmh லமநபthரப: கத²யிmh வாசா² தி⁴ŋhமாmh கவிmh ॥ 6॥
மாதŋhக³shஸுமஹாநiΝச மஶக: பாmh phரvh’thெதௗ th’ஷா
³kh³தா⁴ph³தி⁴mh பிப³தshshவஶkhthயiν³ணmh kh’thshநmh ந பாmh ெமௗ ।
மாதrhல தவ phரபா⁴வஜலெதௗ⁴ ph³ரமாऽphயஹmh ேசth³’ெஶௗ
யjhஞாநாதி³ஷு தாரதmhயiµப⁴ேயாrhெநௗ ேதந கிmh ஸாதி⁴தmh ॥ 7॥
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லshேதாthரmh ேவŋhகேடஶகாvhயகலாபாnhதrhக³தmh

iµkh³த⁴shதநnhத⁴யiµகா²th phரத²ேமாதி³தா வாkh
அvhயkhதவrhணம⁴ரா shவத³ேத  மாthேர ।
ரmhப³ தth³வத³திெமௗkh³th◌⁴யkh’தா shதிrhேம
thவthகrhணவrhthமநி வேமத³mh’தshய தா⁴ராmh ॥ 8॥
ஸுதா⁴தா⁴ராேஸகாதி³வ ஸுகி²தகrh:ஸுகவய:
shவீரnh யா: thவா ஸபதி³ஸஶிர:கmhபமவஶா: ।
ததா²⁴தா மாதரshதிவசநப⁴ŋhகீ³shthவ³சிதா:
விதா⁴mh ேம ஶkhதிmh விதர vh’ஷைஶேலஶத³யிேத ॥ 9॥
மதமஹஸ: பŋhேக மkh³நாnhமணீநிவ ேசதநாnh
phரலயதமஸா கா³ட⁴mh ³டா⁴நஸthஸமதாmh க³தாnh ।
ந யதி³ ப⁴வதீ மாத: பேயth³த³யாrhth³ரth³’க³சலா
கத²வ ப⁴ேவthஸthதா ேதஷாmh மrhத²கதா²த: ॥ 10॥
அshேயஶாநா ஜக³த இதி யா விதா விவேகா³phth
ஸthயmh ஸா thவmh ப⁴வ கமேல விShiΝபthநீthயkhேத: ।
தshயா மாதshதவ பஜேநphவாthமஸு phேரமப³nhத: ◌⁴
தth³வாthஸlhயmh நிரவதி⁴kh’பா ஸrhவேமதnhந சிthரmh ॥ 11॥
திஶிேராவரேகாஶkh³’ஹாதாnh shmh’திராணஸுதீ³பவிதீ³பிதாnh ।
sh²ததாவகதி³vhய³nh மணீnh shவ’த³ேய ஸுதி⁴ேயா த³த⁴தீnhதி³ேர ॥ 12॥
ரshயmh க³வாமபி பேயா ரஸேநாபகா⁴தாth
ைபthேயந திkhததி வkhதி யதா² ததா²ऽபி  ।
தththவmh பரmh thவ³ப³ட⁴மேபாட⁴ேஹயmh
ேஹயாshபத³mh வத³தி கசந கா³ட⁴பாப: ॥ 13॥
நிthேயாத³சிதசசகநிநதா³mh நீரnhth◌⁴ரShபth³மாmh
நிrhயnhநிrhஜ²ரஶீதலாmh vh’ஷகி³ேரthŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³shத²mh ।
kh’thவா ேகkh³’ஹmh ரேம ரமயேஸ ஸrhேவவரmh thவthphயmh
ேபா⁴ேகா³பkhரமவிph◌⁴ரமph◌⁴ரiµேக² ப⁴kh³நmh iµஹு:rhவதீ ॥ 14॥
ம⁴கரெமௗத³kh◌⁴நமகரnhத³ரஸphரஸர-
phரகத⁴லேஸகபph³’mhதShபவேந ।
விரசிதபாத³சாரஹ ேவŋhகடைஶலதேட
விஹர ேத³வி ல கரலmhபி³தகாnhதகரா ॥ 15॥
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கமலபலாஶேத³யபேபஶலசிநபத³ -
th³விதயநிேவஶநாŋhகபகrhமபவிthரஶிலா: ।
தவ ச தவ phயshய விநமnhதி vh’ஷாth³தேட
விகசேஶஶேயாத³ரவிஹாணி ஸrhவஸுரா: ॥ 16॥
உபநிஷதா³mh ஸஹshரiµபph³’mhஹணமphயகி²லmh
வத³தி பேராமmhப³ த³யிேதந ஸமmh ப⁴வதீmh ।
அத² நரஜநாth³ரபேராமேவயேத
ஶரணமயாஷmh தமதி⁴காth³⁴த⁴மஹmh ॥ 17॥
thவயி vh’ஷைஶலmhநி ஸுமாபசயாவஸேர
த³யிதவிேலாப⁴நாய th◌⁴’ததி³vhயலதாவ ।
பதிரபி ேத phரக³lhப⁴மதிேரthய ம⁴vhரததாmh
அதிபதிதாnhயவlh ப⁴வதீமபி⁴காமயேத ॥ 18॥
ஸுதiν நாவ Shபமதி⁴காபசேயऽsh ஜய:
தவ மம ேவthதீ³rhய ஸுமாநி நnh கமேல ।
thவ³தி³தநrhமஸூkhதிரஸநிkh◌⁴நமநா: phரஹஸnh
phரஸவபராŋhiµக²ச விேதா vh’ஷைஶலபதி: ॥ 19॥
ஸஹசரேவŋhகேடஶகரநmhதகlhபதேரா:
அபி⁴நவShபஜாதமபேசiµத³kh³ரiµகீ² ।
phயதமiµkh³த⁴ஹாஸiµக²சnhth³ரவிேலாபிததீ: ◌⁴
thவமபசிேநா தshய மணிதா³மமஹ:phரஸவாnh ॥ 20॥
ஜநநி ஸகீ²ஸமiµப³ஹநேலாலமேத:
தவ பதிŋhகி³தjhஞமதிShபிதvh’தiνmh ।
ஸலககmhபக⁴rhமஸலாதி³விகாரph◌⁴’த:
சக³ேதா நிபீTh³ய ஸுமாநி நா ஶைந: ॥ 21॥
அnhதrhவஸnhதமவலmhபி³தேஹமஶ ◌்’ŋhகா³mh
ஆphதŋhமசாமேthதயாmh ।
ஆநீலேவணிமiνபஸகீ²vh’தாmh thவாmh
ஆேலாkhய விshமயப⁴ரshதித: பதிshேத ॥ 22॥
phராphதா shவாஸர: phரஸnhநஸலmh shநாmh ஸஹ phேரயஸா
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th³’ShThவா shவphரதிபி³mhப³மmhப³ஸுப⁴க³mh shதph³தா⁴ phரதிதி⁴யா ।
ஆshபா²lhயா(mh³நி) கmhபிேதऽthர விமதாth³’ShThயா phரஸnhநா ந:
பthயா நிrhவிஶ thவமஜநகி³ெரௗ கீலாலலாரஸmh ॥ 23॥
காnhேதந ஶ ◌்’ŋhக³ஸலshஸkh’³தாmh thவாmh
வீயாஸShiΝபி⁴ேபthய ஸகீ²ஜைநshேத ।
பrhத: பதிரநாரதமmh³vh’ShThயா
நிrhணிkhதநீலமணிைஶலசிmh த³தா⁴தி ॥ 24॥
சnhthயாmh கரவா phயiµக²mh thவாyhேயகயா ேஹலயா
சnhதீShவபி⁴த:ஸகீ²Shவபி நிchச²வாேஸா நிமjhjhயாnhயத: ।
உnhமjhjhய shத²lhலக³Nhட³ப²லகாmh thவாmh Nhட³ேகண:

பயnh ஸாஜ வாரயthயபி⁴யதீmh ⁴யச ேஸேகாthஸுகாmh ॥ 25॥
யshேத : Shபேமகmh சரணகமலேயாரrhபேயth³⁴திகாேமா
வjhராலŋhகாரஹshதshஸ க² ஸுரவீதி⁴காph◌⁴யnhதேரஷு ।
தி³vhயshthபி⁴shshவஹshைதரசிரiµபசிைத: பாஜாதphரஸூைந:
ஆராதா³கீrhயமாணசரதி ஸுரபதிshshைவரைமராவேதந ॥ 26॥
ஸmhபthகாமshஸkh’ththவாmh phரணமதி கமேல யா (ேயா) யth³’chசா²phரvh’thதி:
ேஸாயmh ஹmhஸாதி⁴ட: ◌⁴ phரதிதி³ஶவத³ேநா பா⁴ரதீphராணநாத:² ।
ph³ரமாNhைட³காதி⁴பthயshமயkh’தவிkh’தி: ேஸvhயேத (ஸாவ)ராைய: (ேராைத:◌⁴)
ேத³ைவrhதி³khபாலiµkh²ையரதி⁴க³தவிநையரஜvhயkh³ரஹshைத: ॥ 27॥
ேயா வா கசிjhஜா காmhேயShவகாேமா
⁴யிShடா²mh ேத நெமௗkhதி வித⁴(thேத) ।
(த³ththவா தshைம) ேத³வி ேபா⁴கா³பவrhெகௗ³

ந thவmh th³’(th’)phதா கீth³’ெகௗ³தா³rhயேமதth ॥ 28॥
கசிththவாசrhய³th³தி: ◌⁴ கப³லயதி கலா யாசShஷShஸŋhkh²யா:
கசி(ththவthயnhதமnhத:³ பிககரடபி⁴தா³)nhேநவ(nhைநவ) ஶkhேதா விேவkhmh ।
ேகாऽphயnhயshஸாrhவெபௗ⁴ேமா ⁴வமiνப⁴வதி ுthkh’ஶ: ேகாऽபி பி⁴ு:
ைவஷmhயshயாshய ேஹrhப⁴க³வதி கமேல thவ(thகடாாகடாௌ) ॥ 29॥
கநகலேதவ நீலமணிைஶலவிஶாலதடmh
கபிஶிமதீ³phரகmhரகேகவ தமாலதmh ।
அபி⁴நவமmh³வாஹமசேலவ தlhலதிகா
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iµர³ர: பேயாதி⁴(³)த: பபா⁴வயேஸ ॥ 30॥
அmh’தலஹமாலாலாவிthவரவிph◌⁴ரைம:
ஶிஶிரம⁴ைர:ரmhப³ thவthphரதிணவீண: ।
உபசிதமஹாபா³ஹாஶாக²ஶுசி (shத) கா(ேகா)ரக:
ப²ல ப⁴ஜதாmh தthதthகாமாmhshதவ phயகlhபக: ॥ 31॥
அயி vh’ஷகி³ேரchைசஶ ◌்’ŋhகா³kh³ரமŋhக³ளதீ³பிேக
நிஜபஜநshthேநthராmh நிரnhதர சnhth³ேக ।
ப⁴வஹுதவஹjhவாலாrhதாநாmh ஸுதா⁴மயதீ³rhகி⁴ேக
ஜய ஜய ஜக³jhஜnhேய த⁴nhேய ஜநாrhத³நவிேக ॥ 32॥
நாiµthதமா thவmh பதிரபி ேஷஷூthதமshேத வி⁴தி:
நிthயா ேபா⁴கா³ய லாரஸபணதேய கlhபிைதஷா வி⁴தி: ।
ph◌⁴’thயா ph³ரமாதி³ேத³வாshஸஹஜபஜநாshஸூரேயா நிthயஶுth³தா: ◌⁴
(ேஹ )shthவth³பா⁴க³ேத⁴யmh நிரவதி⁴கமஹmh பா⁴வேயயmh கத²mh வா ॥ 33॥
மாதrhமஹththமதிவாŋhமநஸmhவthவதீ³வயmh
யshயாshதவ phரணயேராஷகஷாயிதாயா: ।
நீராஜ(ய)ம(thய)ணமŋhkh◌⁴க³mh கிட-
ரthநthவிஷா நிகி²லேலாகபதிrhiµnhத:³ ॥ 34॥
நாநாேத³வாதி³ேத³ஹphரkh’திபணெதௗ கrhமபாேஶந ப³th³தா⁴nh
பrhயாேயேchசநீசph◌⁴ரதஜலக⁴(தா⁴) யnhthரshய நீthயா ।
ஊrhth◌⁴வாேதா⁴ேலாகக³thயா க³திஜவவிவஶாnh phராணிநshthராேமதாnh
ேகா வாऽnhயஶkhயஶŋhக: phர⁴தி கமேல thவthஸகா²th³ேவŋhகேடஶாth ॥ 35॥
³rhலŋhேக⁴ :³க²nhெதௗ⁴ ³ரiνப⁴வமஹாvhயாதி⁴ேப⁴ேதா³thதரŋhேக³
ஸmhப⁴kh³நாnhவீய வாnh ஸஹஜகணயா phேரதா ேலாகமாத: ।
பாnhதrhiµkh³த⁴thரmh பதிதமiνபதnhமாth’வlhேலாகேமதmh
phராphதா ைவNhட²தா⁴mhநshthவஹ vh’ஷகி³ெரௗ வrhதேஸ thராேமதாnh ॥ 36॥
shதசிெகௗiµதீ³கவத³ேநnh³தா³ரவ:
thவதமவாதரth³ய(Shய)த³mh’ேதந ந ேசth³ப⁴வதீ ।
சதசrh⁴ஜshய மதி²ேதாth³த⁴த³kh³த⁴நிேத:◌⁴
th◌⁴வமப⁴விShயத³mhப³ கshதவ நீரஸதா ॥ 37॥
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phரவஹத³mh’தராth phரா³ரா: பேயாேத:◌⁴
அmh’தமத²நதா³nhதmh ேமாஹயnhதீ iµnhத³mh ।
அத² விலமயாத³nhதரmh தshய பா³ேவா:
அநிஷமமராmh பயதாmh பth³மவாேஸ ॥ 38॥
ஸாnhth³ராrhth³ராக³ஸmhதாத³iνக³தாத³shthராத³திthராநி
ph◌⁴ராnhthவா ஸrhவஜக³th ஸு(shவ)ேகா³phth’விரஹாth காேக ர: ேப ।
th³’ShThைவநmh ஜநநி thவயா ஸத³யயா விjhஞாphய வீரvhரதmh
பthshேத phரதிேபா³தி⁴தா ர⁴ேலாthதmhஸshய mhஸ: kh’பா ॥ 39॥
பth³ேம பShkh’தமதீmh ப²lhலth³’Shmh
தாmh ஸய ஜநகாŋhகநிேஷ³mh thவாmh ।
thவth³ph◌⁴விப⁴ŋhக³விதி⁴நா விேதாபேத³ஶ:

ஶmhேபா⁴rhப³ப⁴ஜ த⁴iνராஶு ர⁴phரவீர: ॥ 40॥
ராேமா ரேம தவ kh’ேத ர⁴வீரஜாேய
ேபா⁴கீ³nhth³ரேபா⁴க³ஸுப⁴கா³iµபதா⁴ய பா³ஹாmh ।
ஆஜாiνபா³ஹுரஶயிShட தேட பேயாேத: ◌⁴
phரshபrhத⁴யnh phரதிபேயாதி⁴வ phரஸுphத: ॥ 41॥
ரmhப³ைமதி² பதிshதவ த⁴rhமபthnhயா:
phராphேதshதிேராதி⁴iµத³தி⁴mh vhயதிலŋhkh◌⁴ய வீர: ।
ஆய ஸŋhலமராதிலmh ஸலmh
ஆththவதீ³யiµக²பth³மவிகாஸபா⁴shவாnh ॥ 42॥
மாதrhமேநாநயந(ரஜ)நதி³vhயப:
kh’Shணshஸth’Shண’த³யshthவயி பா⁴வவthயாmh ।
வீேரா வஹnhiνrhர ைவஶராnhமஹாெஜௗ
thவாmh khணீiµத³வஹth³விதாேலாக: ॥ 43॥
ஆரph◌⁴ய ைஶஶவமநாரதமphரயthநாth
யthதநாதி³விப³thதரணmh iµராேர: ।
கlhயாணி khணி ஜக³jhஜநநி thவதீ³ய-
மŋhக³Lhயஸூthரமமா க² தthர ேஹ: ॥ 44॥
ஜாமாதா ேஷாthதமshஸுஸth³’ேஶா லmhயாshஸுதாயா மேம-
thயாநnhைத³தி³ைதவாnhதரைதshŋhைக³shதரŋhைக³rhvh’தmh ।

6 sanskritdocuments.org



லshேதாthரmh ேவŋhகேடஶகாvhயகலாபாnhதrhக³தmh

³kh³தா⁴ph³தி⁴ பிதரmh தவாmhப³ த³யித: பயnhphர⁴தாkh’தி:
phரthயkh³ராmh³ஜேலாசந: ப²ணிபெதௗ ேஶேத நப⁴யாமல: ॥ 45॥
ப⁴vhயmh பth³மாதி³பmh பமலமபி சாதா³ய sh’Shேடவ mh’th³வீ
பth³ேம thவnhநிthயேபா⁴kh³யphயதமவthகrhஷஜாதாதிஶŋhகா ।
விேலShmh ந மாऽஹmhணமபி த³யிதthவாதி³தி vhயாஹரnhதீ
Shயnhதீ காnhதவshஸுth³’ட⁴மவிரதmh ேமாத³ேஸ ேவŋhகடாth³ெரௗ ॥ 46॥
மth³ேவŋhகடைஶலநீலஜலத³vhராதாபி⁴ஜாதாkh’ேத:
ஶாrhŋhக³தசாஶkhர த⁴iνஷஶவthkh’பாவrhண: ।
மnhth³ரmh மnhத³ஸரரணkh’தmh ஶŋhக²th◌⁴வநிmh பி³ph◌⁴ரத:
விShே:ர shதி²தா விதiνேஷ விth³lhலதாவிph◌⁴ரமmh ॥ 47॥
யதா²ऽநrhக⁴mh ரthநmh ப⁴வதி நிஜதீ³phthயா பvh’தmh
யதா² ShயShபmh நவபமலrhth³th◌⁴யா ப³ஹுமதmh ।
ததா² விthயாShேடா ப⁴க³வதி ப⁴வthயா மதயா
நிேஷvhயshஸrhேவஷாmh ப⁴வதி ப⁴க³வாmhshthவthஸஹசர: ॥ 48॥
இயmh கா³தா² காऽபி ரவணபத²vh’thதா தiνph◌⁴’தாmh
ப⁴ேவthகிசிth³வsh shவபர³ணநிrhவாஹகதி ।
mh’ஷா ைநஷா ஸூkhதிrhப⁴க³வதி யத:rhநிபமா
thவேமவ மthதாmh தவ ச தவ பth: phரத²யேஸ ॥ 49॥
shவேஶைஷthகrhேஷ ஸதி ந க² ேஶthவவிஹதி:
யதேஶ ேஶைஷேரதிஶயகைரேரவ ப⁴வதி ।
அத:: காnhதshேத thவ³பதநிshமமமா-
ऽphயநshவாதnhthrhேயா ப⁴வதி ந பேராபாதி⁴க³ண: ॥ 50॥
மnhத³shபrhஶmh மலயமதாmh மா⁴mh மாகாmh
வீநாத³mh ணசிசிmh ெஸௗரப⁴mh வாஜாநாmh ।
ஆதா³யாŋhக³mh தவ kh’ததி rhவேசா ெயௗkhதிகாநாmh
காலாதீதmh நிக³மவசஸா தshய நிthயthவth³ேத: ◌⁴ ॥ 51॥
ஆேமாத³ேம³ரமராலiµதா³ரப³nhத⁴mh
mh’th³வாயதmh சமரவாலவிலாஸைஜthரmh ।
ஆநீலமth³⁴தமநாதபவாrhயமmhப³
ேகஶாபேத³ஶதிரmh பி³ph◌⁴’ேஷ கிேமதth ॥ 52॥
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கிmhiν shவித³mhப³ திரshய விபthதி(khதி)ேரஷ:

கிmhவா நேவாthபலஜநீமஸmhphரதா³ய: ।
பி⁴nhநாஜேநாபலசாமத²ைவஷ ராஶி:
இthயாதி³ஸmhஶயபத³mh தவ ேகஶபாஶ: ॥ 53॥
கrhவதmhஸககாயிதேலாசேநந
shவrhthமத³rhஶஸு’தா³ஸுஷேமாthதேரண ।
மnhத³shதாmhஶு ம⁴ேரண தவாநேநந
சnhth³ர: கலŋhககஷ: கத²மmhப³ lhய: ॥ 54॥
அபி⁴நவமரவிnhத³mh கிnhiν ph◌⁴’ŋhகா³iνநmh
ஸஜலத³ஶகலmh வா ஶாரத³mh சnhth³ரபி³mhப³mh ।
கநகiµரமாேஹா நீலரthநாiνவிth³த⁴mh
ஜநநி iµக²த³mh ேத shநிkh³த⁴நீலாலகmh வா ॥ 55॥
மாதshதைவதத³பி⁴ஜாதஸுவrhணபThட-
ெஸௗபா⁴kh³யஹா நிலmh நிரேப⁴ஷmh ।
கshேகாrhth◌⁴வதிலகmh பி³ph◌⁴’ேஷ ததா²ऽபி
நmh தத³shய திலகshய பShkhயாைய ॥ 56॥
அதமவநதmh ச shநிkh³த⁴மாShய[ேமதth
தவ ஜநநி ஸnhேத⁴ ph◌⁴க³mh ேத³வி தி³vhயmh ।
விலதவிவஶshஸnh யshய நிshமகாnhேத:
விதவிவித⁴விேவா விShiΝராjhஞாகரshேத ॥ 57॥
kh◌⁴ராஸேயவ iµக²மாதெஸௗரபா⁴mh
th³ராகீ⁴ய ஜநநி தாவகநாேகயmh ।
ph◌⁴ேஸமth◌⁴யவிவேரண லலாடதி³vhய-
ெஸௗnhத³rhயஸாரஸத: phரsh’ேதவ lhயா ॥ 58॥
அதி⁴க³தவேதாரே: kh’Shthவமrhஜுநதாmh ச ேத
ஜநிதரணேயாrh ph◌⁴ேகாத³Nhட³shph’ேஶாரiνரkhதேயா: ।
கத²வ பரா ைமth கrhேணந Nhட³லசா
ஸமஜநி ஜநnhயாசrhயாம thவமபாரய: ॥ 59॥
th³விைஜேரைத: பŋhkhதாவவிவரநிவிShைடரவிஷைம:
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உத³kh³ைரth³பா⁴பி⁴ஶுசிபி⁴ரத⁴ரshயாshய கமேல ।
shமயாயthதvhயkhேதரபி ச பரபா⁴க³phரணயிந:
ப³Shகாரshேஸாऽயmh ஸiµசிததர: பlhலவேச: ॥ 60॥
shப²கiµரபி³mhெபௗ³ நீலரthநாmhஶுக³rhெபௗ⁴
கிமmh’தகிரெணௗ th³ெவௗ ஶாரெதௗ³கராŋhெகௗ ।
அத² விமலகேபாெலௗ ேத³வி ேத த³rhஶநீெயௗ
ரவணவலயஜாதவrhணphரகrhெஷௗ ॥ 61॥
மாத:shவபா⁴வஸுஷமாநkhத⁴ஷ:

பthshதவாபி விஜயாவஹப⁴vhயேரக:² ।
shவாேமாத³ஸmhபத³தி⁴வாத ஸrhவக³nhத:◌⁴
கNhேடா² mh’:³ கத²ய கmh³ஸம: கத²mh shயாth ॥ 62॥
ெஸௗபா⁴kh³யஸmhபத³பி⁴⁴தஸுவrhணmhெபௗ⁴
⁴ய: பராshதபபேயாஜேகாெஶௗ ।
லŋhகெஷௗ சப⁴ெரௗ ³பா⁴ரஹாெரௗ
thரshய ேத³வி ஶலmh ேதா th³’ேஶாrhேம ॥ 63॥
தாNhயெஸௗரப⁴தரŋhகி³த’thதடாேக
ஜாெதௗ shதநth³வயேஷண ஸேராஜேகாெஶௗ ।
தnhலலkh³நதபா³லmh’ைகவ
iµkhதாவளீதி மம மாதர⁴th³விதrhக: ॥ 64॥
பா³ஹாஶிஷmh’த³வshதநவshஸுvh’thதா:
ஶmhபாசshஸiµசிதாப⁴ரசதshர: ।
மாதshஸபlhலவஸேகாரககlhபவlh -

பா³லphரதாநவிததீரiνrhவேத ேத ॥ 65॥
தnhவீ தேலாத³ரக³தா தவ ேராமரா:

ஆபா⁴தி ேத³வி சŋhக³லாசலாph◌⁴யாmh ।
நிShkhரmhய நாபி⁴ஸரமபி⁴யாnh பிபாஸு:
ஆநீலேபா⁴க³இவ கசந பா³லஸrhப: ॥ 66॥
பீதாmhப³ரshத²கி³தமth◌⁴யகநிதmhப³-
கmhேராகாNhட³வரஜாiνேகா³பமாநmh ।
நாshthயshதி ேசth³வத³ ேத³வி தைவவ காnhத:
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ஸrhவjhஞ இthயiνவிநாதி³தகாஹக: ॥ 67॥
vh’thேத தவாmhப³லபி⁴()ேத விth◌⁴’தாiνrhvhேய
பீதாmhப³ராசலபிஶŋhக³சாऽபி⁴khேத ।
ெஸௗவrhணகாஹலஸேம ஸமஸnhநிேவேஶ
ஜŋhேக⁴ (ந)லŋhக⁴யதி ேஸவகேலாகth³’Sh: ॥ 68॥
phரthயkh³ரகlhபதபlhலவபாடலாெபௗ⁴
வjhரth◌⁴வஜாph³ஜiµக²மŋhக³ளசிநக³rhெபௗ⁴ ।
இnhth³ராதி³ேத³வமணிெமௗமஹாrhஹபீெடௗ²

மாதshthவதீ³யசரெணௗ ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 69॥
சnhth³ரshthவதீ³யiµக²காnhதித: கலŋhகீ
ரmhப³ vh’thதவிஶதா³mhஶுநகா²பேத³ஶாth ।
சா phரபth³ய சரணth³விதயmh ப⁴வthயா:
rhேऽகலŋhகத³ஶrhதிரஜshரமாth ॥ 70॥
விth³th³தா³மth³திபி⁴சிைதrhதி³vhய⁴ஷாஸஹshைர:
shதா²ேந ேத³வி shத²க³ய வrhதி³vhயமாபாத³ட³mh ।
ேநாேசth ஸrhவாவயவஸுஷமாshவshவேத³ஶாiνகrhஷ-

ராnhதshவாnhதshதிதநயேநா வlhலப⁴shேத ஜல[ட³]shshயாth ॥ 71॥
ஸ [ந]ஸthகrhம jhஞாநmh ந ச விமலமth◌⁴யாthமவிஷயmh
thவயி thவthகாnhேத வா ந  பரமப⁴khதிshthவஜநி ேம ।
ததசாகிசிthேகா ³தப⁴ேதாऽநnhயக³திக:
ஶரNhேய ேத³வி thவாmh ஶரணமபி⁴பth³ேய ப⁴க³வதீmh ॥ 72॥
அநnhதாஸயாக³shkh’த [மkh’த]ஸth³vh’thதிமஶுசிmh
phரணmh ஶph³தா³தி³phரவணமதிலjhஜாப⁴யத³யmh ।
phரஸkhதmh shthமாthேர பஶுவத³ஶுைப⁴காshபத³மmh
கத²mh மாத:ாmhேயத³கி²லக²லஶா தவ பதி: ॥ 73॥
கதா³சிthகாnhதshேத தபரபிth’thேவந கஷ:

kh’தாக³shshவshமாஸு shவயiµசிதஶிாmh திதநிேஷth ।
ததா³ மாதshthவmh ச ph◌⁴பரதnhthரmh phரணயிநmh
phரேலாph◌⁴ய shைவரŋhைக³சரணபசrhயாmh க⁴டய ந: ॥ 74॥
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அshph’Shடஸmhஸரண:³க²லைவரநாதி³-
th³ைத⁴ரஸŋhசிதநிthயஸுகா²வேபா³ைத: ◌⁴ ।
ப⁴vhைய: பரshபரபshதி²தேஶஷபா⁴ைவ:

ஸmhவாஸயாmhப³ஸஹைஜshதவ கிŋhகைரrhமாmh ॥ 75॥
ஆmhநா[ஆmhலா]ைநரmh’தth³ரவphயஸைக²ெரௗதா³rhயகrhேணஜைப:
அthையவrhயமதா³லைஸரபி⁴iµேக²Shவாபா⁴தshவாக³ைத: ।
அmhபா³விShkh’தலiµth³வஹkh’பாவாthஸlhயவிshரmhப⁴ண:

ஆேலாைகரபி⁴ச மாமiνகலmh thவthபாத³பth³மாரயmh ॥ 76॥
thவth³தா³ஸதா³ஸலராஜலாரேயண
ப⁴vhேயாthதமshய மம கrhமஜவாkh³விமrhதா³nh ।
shேதாthராபேத³ஶவிதாநபி தாநஸŋhkh²யாnh
மாத:மshவ மயி ேகவலவthஸலா thவmh ॥ 77॥
அshமth³³mh பரமகாணிகmh thவத³ŋhऽkh◌⁴-
நிshமப⁴khதிநிதி⁴மாrhயமநrhக⁴ஶீலmh ।
ெஸௗmhேயாபயnhth’iµநிமாthமவித³mh ஸய
மாத: phரத³ மம vh’thதமசிnhதயிthவா ॥ 78॥
ேத³vhயா மதீ³யரஸநாth◌⁴[ஸ]நயா யவ
shவphதேய shதிமாiµதி³தாmh kh³’ணnhத: ।
⁴khthவா ஸmh’th³தி⁴ஹ ஸth³பி⁴ரநnhயேபா⁴ைக:³
அnhேத ச ஸூபஷthphரத²மாrhஹணீயா: ॥ 79॥
॥ வாதி³ப⁴யŋhகர³ரேவ நம: ॥ ேவŋhகட³ரேவ நம: ॥
॥ இதி லshேதாthரmh ॥
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லshேதாthரmh ேவŋhகேடஶகாvhயகலாபாnhதrhக³தmh
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