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.. Mahagayatrililastuti ..

॥ மஹாகா³ய ரீலீலா துதீ ॥
ௐ

அத² மஹாகா³ய ரீலீலா துதி: ।
ஸதா³ க³ேவஷய ஜக³ ரேயஷு ேவத³மாதர
சிதா³ ம ரு’த தி²த ஸம ர சா ³யல ³த⁴வா ।
உத³ ரு க³த³த³ மேஹாத³யா ரெணௗமிப⁴ திெனௗகயா
ஸுது³ தர ³ருத திதீ ஷுராபத³ ணவ ॥ 1॥
ஸுஹீனேலாகபாதினீஸதா ரு’பாऽதிஶோப⁴ேத
ய ஸுதா⁴ ஶுச ுேஷ யா ப³ ! மா ³யஶ ஜன ।

நவாபிஹீயேத தேவஷதீ³ ! பாலேனனே
ப⁴வா ³யத:குபு ரதா ந பா⁴ஸேத ரஸூ ரதி³ ॥ 2।
நமாமிமு தவி ³ரும ரத தஹாடகாऽஸிதா-
வதா³தவ ணஸு த³ைர:ஷட³ த⁴ேலாலேலாச : ।
ஸேராஜஷ ட³பா³ த⁴வ ரத தபாவக ரைப:⁴
கிரீடர னர ஜிைத:ஸுதா⁴ ஶுக² ட³ம டி³ைத: ॥ 3॥
முைக² த³ஶா த⁴ஸ மிைத விராஜமானவி ³ரஹா
ஸுேரஶசாபஸ ரபா⁴ ஸம தேத³வவ தி³தா ।
வராப⁴யா குஶா விைத: கபாலஶூலஶ க²-
ச ரஸாரஸ ³வயீகு³ கிைத: கைர விராஜிதா ॥ 4॥
ப⁴வ ³ரும ய லதா க³தா முனீ ³ரவ தி³தா
அக² ட³ பா⁴வம ட³ல ரகாஶகாரிணீ வா ।
ஸம தேத³வதாமயீ ஸம தஸி ³தி⁴த³யினீ
வ பவி ³ரஹா ஸர வதீ ப⁴வா திஹா ॥ 5॥

ஶுசீ து³ஸூ யேலாசநா ஶுசீ து³ஸூ யவி ³ரஹா
ஶுசீ து³ஸூ யஸ க³ம வபா⁴வஶாலினீ ஶுபா⁴ ।
பத³ ³வயானுக பித வஶ திச ரேஸவிதா
பேரஶஶ திமு தமா ப⁴ேஜ ரிேலாகஸு த³ரீ ॥ 6॥
மஹாமேஹ வரீ ஜக³ ³விஸ க³ஸு தி²தி ய-
வத ரதா ஶரீரிணீப³ ⁴வயா மேஹ து: ।
³விப ரிதாதி³ேப⁴த³ேதா லதாயமானவி ³ரஹா
ரயீ வரீஸதா³துஸா ஜக³ ஜயாய ஜாயதா ॥ 7॥
நமாமி த முகா²ரவி த³ப சக மலாபஹ
க³ க லக ஸதா³விகாஸிப⁴ திஸ ப⁴வ ।
வப⁴ தஹ ஸேஸவித ஶுசீ து³ப ³மப³ த⁴வ:
ரதீக ⁴தவி ³ரஹா க³தாஹிய ர ப சதா ॥ 8॥
ப⁴வா ணேவऽதிது:³ஸஹ மராதி⁴தி³ ³த⁴மானஸ
ஷ ³ மினி யபீடி³த ஜன தி³தீ⁴ ஷுமானஸா ।
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॥ மஹாகா³ய ரீலீலா துதீ ॥

ருதி ⁴வனி பு²ர முகா²ரவி த³ ⁴ஸுைர:ஸதா³
ரிஸ ⁴யமீ வரீ நுதாऽஸ்துஸாஸுக² ரதா³ஹிந: ॥ 9॥
ரயீ ரஸூ: வ ³ரு’ டிபாத ⁴தப⁴ தக மஷா
ஸைம ஜு னுதாமுதா³ வவ ணத⁴ மேப⁴த³த: ।
நிலி பனி னகா³மிேஷணபாத³ ³ெயௗதஜ ஜல
யதீ³யமாக³த தி தே து ந: வ துஸா ॥ 10॥
வத³ ப⁴வ சிதாகி²ல குேபா⁴க³ஸ தமானஸ

ஸதா³ऽஶுசிம்குமா க³க³ ஶட² ச ஶ கேஸயதி³ ।
கத² வபாத³சி தே த²ைவப⁴வ நஹீ வரி !
யேதா ரிசி தக த³யா ³ரு’ேஶ ேஸ ந மா ³யஶ ॥ 11॥
அேனகேதா³ஷ ³ஷிேத வனி விேவச ஸதீ
வத ரஶ திரீ வரீ ப⁴வாத⁴ ஶகாரிணீ ।
ரு’பாமயீ ³ரு’ஶ விதா⁴யஸா வப⁴ திபா ரித
வப கேஜ மது⁴ ரத கேராது மாமஹ னிஶ ॥ 12॥
ரிஸ ⁴யமி டைத³வத ஸுேகஶவா யஜ தவ
மர ரு’தீ³ ³த⁴பா⁴வே விதா⁴ய ேவத³மாதர ।

வி ⁴ய பாபஸ சய விதீ ய கீ திமு தமா -
இஹ வமு ரைகவல பத³ ஸயாதி நி ப⁴ய ॥ 13॥
இதி மஹாகா³ய ரீலீலா துதி: ।
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