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Sharada Trishati

ஶாரதா³thஶதீ

க³ŋhகா³த⁴ரமகி²விரசிதா ।
பரமாப⁴ரணmh தா⁴rhவத³நாmhேபா⁴ஜshய ஶாரதா³ ேத³வீ ।
யா ராஜதி ஜநநீ ஸா லஸ ஸதா³ஸுphரஸnhநா ந: ॥ 1॥
ஸா ஶாரதா³ phரஸnhநா ராஜதி மம மாநேஸ நிthயmh ।
யா ஶாரதா³ph³ஜவத³நா ஜநநீ கீrhthயா  ஸrhவேலாகாநாmh ॥ 2॥
ஸmhபth³ தி³vhயா தா⁴: kh²யாதா ஸா ஶாரதா³ ேத³வீ ।
யth³ப⁴ஜநmh ேத³வாநாமபி தththவjhஞாநத³mh வி³rhவி³தா: ◌⁴ ॥ 3॥
ஸரஸகவிதாவி⁴thைய யthபத³மாராth◌⁴யேத விேஶஷjhைஞ: ।
ஸா ஶாரதா³ ைய ந: காேல ஸrhவphரஸnhநாthமா ॥ 4॥
நீலாரவிnhத³ேலாசநக³ளா ஸா ஶாரதா³ ேத³வீ ।
கரகமலகதவீ ஸதா³ phரஸnhநா ைய: வ:shயாth ॥5॥
கலேய தாமஹமநிஶmh ²lhலாph³ஜவிேலாசநாmh வாணீmh ।
யா sh’ShThயாெதௗ³ஸாயmh கலயதி தா⁴rhஜக³nhமாதா ॥ 6॥
யshயா லாேலால: பth³மாஸநேகா³ऽபி ேவத³பாட²ரத: ।
தாமஹமலாநnhத³phராphthைய கலேய மந:பth³ேம ॥ 7॥
ph³ரமாணmh தாmh வாணீேமகாஸநபா⁴ஸுராmh ய: phராphthைய ।
ஆராth³விேலாkhய மாநஸமாநnhத³ரஸmh பரmh ப⁴ஜேத ॥ 8॥
iµkhதாமேய விமாேந பth³மாஸநயnhthகாமth◌⁴ேய ।
th³’யாmh வாணீmh ேத³வீmh ேஸேவ ஸnhததஸுக²phராphthைய ॥ 9॥
பா⁴kh³யாnhமம ச கவீநாmh ஸா ேத³வீ th³’யதாேமதி ।
வீshதகஹshதா யா கமலாஸநரnhth◌⁴  ॥ 10॥
மாமகமாநஸகீரmh ப³th◌⁴நீயாசரணபஜேர மாத: ।
ேதந மம ஜnhமலாப: ◌⁴ shேதாthரmh ச தவ phரகாமகதாrhத²mh ॥ 11॥
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ஶாரதா³thஶதீ

ஸmhவிthphரேராஹககாphராphthைய தாmh ெநௗ ஶாரதா³mh ேத³வீmh ।
யா கில கவீசராமதி⁴ேநth காvhயகலநாெதௗ³ ॥ 12॥
ப⁴khதாநாmh வாkh³ரmh mhஹாஸநமாத³ராth³ வாணீ ।
கலயnhதி nh’thயதி கில ததsh தnhரநிநாத:³ ॥ 13॥
மஜுளப²ணிதிஜ²தி phரகீ³யேத தி³khதேட ரைக: ।
phராத:²lhலபேயாஹமரnhத³ரஸேக⁴rhவஹா காேல ॥ 14॥
³rhவாரக³rhவ³rhமதி³ரrhத²நிரஸநகலாநி: ।
மாதshதவ பாத³ேயாஹேஸவாத⁴nhயதாmh phராphதா: ॥ 15॥
நீசா மம  மநீஷா ததா²பி தவ iνதிகலாphரvh’thேதாऽsh ।
அmhப³ தவ தthர ேஹ: kh’பாmh பரmh ³th³தி⁴தா³ ஜயதி ॥ 16॥
விதி⁴த³யிேத தவ மாத:shெதௗ ந ஶkhதா அபி thத³ஶா: ।
nhதvhயமthர த³யயா மம சாபlhயmh தவ shேதாthேர ॥ 17॥
ஶுகவாணீவ மாதrhநிரrhத²காmh மth³வேசாப⁴ŋhகீ³mh ।
ஸத³ ஶ ◌்’ே த³யயா தth தவ ேசாthதமபத³vhயkhthைய ॥ 18॥
பரேத³வேத phரத³ phராேணவ தா⁴ரmhப³ மம வாணீmh ।
kh’பயா தவ iνதிேயாkh³யாmh thவnhரநிநத³ரmhயரஸ³mhபா²mh ॥ 19॥
ஸrhவjhஞthவmh ஸmhபத³மத²வாnhயாmh phராphமthர தவ மாத: ।
தவ சரணகமலேமதchச²ரணmh நாnhயா க³திrhth³’Shடா ॥ 20॥
மnhத³தி⁴யா shவlhபாபி shதிரmhப³ நிரrhத²காபி ரஸநா ।
கதா ேசth தவ kh’பயா தேத³வ ஸத³³தmh பா⁴தி ॥ 21॥
Nh²கேரா விபத³mh சாjhஞாநmh ³rhக³திmh வாணி ।
தவ சரணகமலேஸவாத³ேரா ஜநாநாmh கெலௗ காேல ॥ 22॥
வீரrhவிth³வchch²rhஜயேயா வாமைரrhமாnhேய ।
தவ பாதா³mh³ஜேஸவாத³ேரண th◌⁴யnhதி நாnhயதா² ேலாேக ॥ 23॥
கரஸவrhணி ேத சரணஸேராஜth³வயmh நிேத⁴ மம ।
மshதகதேல விதா³தஜராதி³கmh ஸபதி³ ஜnhம ஸாrhத²mh ேம ॥ 24॥
ரth³தா⁴mh ேமதா⁴mh ஸmhபத³மnhயாமமேரnhth³ரமாநநீயாmh  ।
த³யயா விேத⁴ காேல ப⁴khதாநாmh நshthவேத³கஶரநாmh ॥ 25॥
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ஶாரதா³thஶதீ

phேரய தா⁴rhஜக³தாmh பரேமவ வாணி மாதரmhப³ நiν ।
தவ நாமாநி ப²ணnhதshthத³ைஶ:ஸஹ யாnhதி யாேநந ॥ 26॥
தவ நாம யshய வாŋhக³ேண விஶுth³த⁴mh ணmh sh²ரதி ।
ஸ வnhth³யshthத³ைஶரபி விக³தபாப: பேர ேலாேக ॥ 27॥
நதநாகீவரவநிதாெமௗshரkh³க³தமகரnhைத:³ ।
shநிkh³த⁴பதா³mh³ஜக³ளா வாணீ ேத³வீ ேயா  லஸதி பரா ॥ 28॥
வி³ஷாமபி Shகரmh நவநவரஸ³mhப²நmh கவிthவmh  ।
யthகவீணேதா th◌⁴யதி தாmh ஶாரதா³mh வnhேத³ ॥ 29॥
அmhப³ phரத³ பரமmh மாயாேமதாmh நிரshய நதிபா⁴ஜ: ।
மம ஸmhவிேத⁴ ம⁴ராmh வாசmh தவ iνதிகலாrhஹாmh ச ॥ 30॥
வாணீ மாதா ஜக³தாmh வாணீshதககராmhேபா⁴ஜா ।
ஹmhஸாதா  நமதாmh ேரய:th◌⁴ைய phரஸnhநா ந: ॥ 31॥
லாkh◌⁴யா ஸmhபthகாேல ைவ³Shயmh வா யதீ³யவீணத: ।
th◌⁴யnhthயபி ேத³வாநாmh தாmh வnhேத³ ஶாரதா³mh ேத³வீmh ॥ 32॥
விth³யாதா³நகயmh கமலாஸநNhயபபாக: ।
மம மந ஸmhநித⁴thதாmh தி³vhயjhஞாநாதி³th◌⁴ைய  ॥ 33॥
தி³vhயjhஞாநmh த³யயா விேத⁴ மாதrhமஹாஸாரmh ।
ேதைநவ ேத  கீrhதிrhதா³நப²லmh நச ஜnhமஸாப²lhயmh ॥ 34॥
th³வாத³ஶபீ³ஜாரகா³mh மnhthேராth³தா⁴ரkhயாஶkhதிmh ।
வாணீmh விேத⁴sh பthநீmh மth◌⁴ேய பயா பி³mhப³மth◌⁴யshதா²mh ॥ 35॥
ரவிேகாேதஜஸmh தாmh ஸரshவதீmh thrhயரkhயாஶkhதிmh ।
அணிமாதி³தா³mh phரஸnhநாமmhபா³mh பயா பth³மமth◌⁴யக³தாmh ॥ 36॥
ஜக³தீ³வ பா⁴ரதி ேம phரத³ வாணி phரபnhநாய ।
அஹமபி காth தவ iνதிகலேநऽஶkhதச மnhத³தி⁴ஷணச ॥ 37॥
iµநிஜநமாநஸேபரthநmh தா⁴rhkh³’ேஹ ரthநmh ।
வாணீதி தி³vhயரthநmh ஜயதி ஸதா³ காம⁴kh காேல ॥ 38॥
அjhஞாநvhயாதி⁴ஹரmh தெதௗ³ஷத⁴mh ஶாரதா³பmh ।
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ய: பயதி ஸ  ேலாேக பராthமேந ேராசேத காேல ॥ 39॥
கமலாஸநநயநப²லmh sh’ShThயாதி³கலாஸமாஸkhதmh ।
வாணீபmh ேதஜ:sh²ரதி ஜக³chch²ேரயேஸ நிthயmh ॥ 40॥
ஹmhஸக³திmh தாமmhபா³மmhேபா⁴ஹேலாசநாmh வnhேத³ ।
திலகயதி யா ³mh வாmhஹாஸநmh வாணீ ॥ 41॥
வாணி தரŋhக³ய ேலாசநவீணைஶmh ணmh மயி ேபா:◌⁴ ।
மம ஜnhம லph³த⁴விப⁴வmh ேதந ப⁴ேவnhைநவ ேத ஹாநி: ॥ 42॥
பth³மாஸேநந ஸாகmh காேல வாணீ ஸமாஸநா ஜயதி ।
சகலஶநதேத³ஹா rhவnhதீ ப⁴th³ரஸnhததிmh நமதாmh ॥ 43॥
vhயாதnhவாநா வாணீ கவீவராmh மேநாjhஞவசநஜ²mh ।
ஜயதி விதி⁴ஸுkh’தஸnhததிபணதமாலா ³ைத⁴rhவnhth³யா ॥ 44॥
கமலஸுஷமாŋhக³யSh:ஸா ேத³வீ ஜயதி பth³மமth◌⁴யதேல ।
ஶதபீ³ஜாரலதmh தி³khபதிkh’தரகmh ச ேமiµக²mh ॥ 45॥
வாணீயnhthரmh வி³ைத⁴rhமாnhயmh ேயாகா³ஸநாph³தீ⁴nh³mh ।
மரiµக²மாth³யmh phராkhதடகதmh ச பth³மமth◌⁴யதேல ॥ 46॥
தnhேமசkhரபmh ஸமாதி⁴th³’யmh ச ேலாகேவth³யmh ச ।
ைஸஷாthய தேத³தth³ ராஜதி ராவேலாசநா வாணீ ॥ 47॥
ஹmhஸாதக³திவிப⁴வா மnhத³shேமரா தேமாநிஹnhth ச ।
ம⁴ரதரவாŋhநி³mhபா² வீshதககராmhேபா⁴ஜா ॥ 48॥
வீவாத³நரகா நமதாShடாrhத²தா³யிநீ வாணீ ।
தா⁴rhநயநமேஹாthஸவககா rhயாch²ப⁴mh ஜக³தாmh ॥ 49॥
தாபிச²ரmhயேத³ஹேரஷா கவிஸமாஜiνதா ।
அShைடவrhயாதி³கலாதா³ேந த³thேத ஜயதி ॥ 50॥
sh’ShThயாெதௗ³ விதி⁴கி²தmh வாணீ ைஸஷா  சாnhயதா²கrhmh ।
நாெகௗகஸாமபீஹ phரப⁴வதி கதphரமாநாmh ॥ 51॥
ய: பயதி தாேமதாmh வாணீmh ேஷா  த⁴nhயதாேமதி ।
யmh பயதி ைஸஷாயmh நிதராmh த⁴nhேயா nh’ேப³த: காேல ॥ 52॥
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கப³ததம:ஸஹா வாணீ ைஸஷா  விஜயேத ஜக³தி ।
அநrhப⁴வஸுக²தா³th விசிiµக²லாதா காேல ॥ 53॥
கமலாஸநiµக²கமலshதி²ராஸநாmh ஶாரதா³mh வnhேத³ ।
யnhநாேமாchசரணகலாவிப⁴வாth ஸrhவjhஞதா நியதmh ॥ 54॥
ப⁴வபரெமௗஷத⁴ேமதth³வாணீபmh ஸதா³ராth◌⁴யmh ।
கமலாஸநேலாசநக³ணஸரஸkhடா³shபத³mh ஜயதி ॥ 55॥
நாவmhஶஶிகா²மணிேரஷா சிnhதாமணிrhநதாநாmh  ।
தா⁴th’kh³’ஹபா⁴க³ேத⁴யmh th◌⁴ேயயmh ஸth³பி: ◌⁴ ய:ஸmh’th³th◌⁴ைய ந: ॥ 56॥
ஜநநி ⁴வேநவ thவாmh வாணீmh வnhேத³ கவிthவரஸth³th◌⁴ைய ।
thவmh  த³தா³ த³யயா மம மnhத³shயாபி வாkh³ஜ²rhம⁴ரா: ॥ 57॥
ஏேதந தவ  கீrhேதrhமமா ஸŋhகீ³யேத தி³ஶாmh வலேய ।
கிmhநரவrhைக³ரமகnhயாபி: ◌⁴ கlhபvh’லதேல ॥ 58॥
கவிமlhலஸூkhதிலஹshதnhவாநா ஶாரதா³ ஜயதி ।
விதி⁴ேகஸத³நஹmh கlhயாணகshத² நமதாmh ॥ 59॥
sh²ர மம வச வாணி thவதீ³யைவப⁴வஸுதா⁴தா⁴ரா ।
நிthயmh vhயkhதிmh phராphதா ⁴தநதஜநேக²த³ஜாலகா மஹதீ ॥ 60॥
வாணி தவ shதிவிஷேய ³th³தி⁴rhஜாதா  ேம ஸஹஸா ।
ேதந மம பா⁴க³ேத³யmh பணதிthேயவ நிthயஸnhShட: ॥ 61॥
sh’ShகலாமNhட³ந⁴ேரஷா வாணீ ஜக³jhஜநநீ ।
ஆேலாகமாthரவஶதshதமேஸா ஹnhth ச ஸmhபதா³mh ஜநநீ ॥ 62॥
ெபௗஷேலாபவிதா⁴th தா⁴யmh கமலேகாமலாŋhக³லதா ।
வஸ ஸதா³வாkh³ேர தி³vhயjhஞாநphரதா³ ேத³வீ ॥ 63॥
phரதிதி³ந³தநிஹnhth பth³மாஸநநயநNhயபபாக: ।
கவிதாஸnhதாநகலாபீ³ஜŋhரவrhதி⁴நீ ஜயதி ॥ 64॥
ணவீேணந மாதா லmh பமலயதி phரணேத ।
ேவத⁴ ஸுரதமேஹாthஸவஸŋhேகததலphரத³rhஶிநீ காேல ॥ 65॥
ஶ ◌்’ŋhகா³ரவிph◌⁴ரமவதா நீேலாthபலகாnhதிசாஸுஷா ।
வாணீேநthேரண விதி⁴rhேதாऽப⁴வth ேஸாऽபி ஸததkh’தேவத:³ ॥ 66॥
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யாமா கடாலஹ மாrhஜயதீஹ ஸmhபதா³mh ஜநநீ ।
யாமshெதௗth காேல மக⁴வா நாகாதி⁴பா iµநய: ॥ 67॥
மணிகடகநாத³தமmhபா³பாதா³mh³ஜmh மஹாமnhthைர: ।
ஜphயmh th◌⁴ேயயmh காேல தி³ஶி தி³ஶி கதshவரmh ச ॥ 68॥
shமரேணந ³தஹnhth நமேநந கவிthவth³தி⁴தா³ வாணீ ।
ஸுமஸமrhபணகலயா காேல ேமாphரதா³th ச ॥ 69॥
விsh’மரதேமாநிஹnhth thவாmh ேஸேவ ஶாரதா³ேத³வி ।
ஶிஶி மாmh காேல கரஸவீேதந வரேத³ந ॥ 70॥
மாதrhநேமாऽsh தாவககடாம⁴பாய ஶாரேத³ ஜயதி ।
ேயா ேவத⁴ேஸாऽபி காேல sh’ShThயாெதௗ³ சாmh தி³thஸnh ॥ 71॥
ஸுமேநாவாசா²தா³ேந kh’தாவதா⁴நmh த⁴நmh தா⁴: ।
தி⁴ஷஜாTh³யாதி³ஹரmh யth³வீணமாமநnhதி ஜக³தி ³தா: ◌⁴ ॥ 72॥
லதக³மநmh thவதீ³யmh கலரநாத³தmh வாணி ।
ெநௗ பதா³mh³ஜக³ளmh கவிதாth³th◌⁴ைய விேத:◌⁴ காnhேத ॥ 73॥
கமலkh’தைவஜயnhதீ விேத⁴rhiµேக²Shவாத³ராth³வாNhயா: ।
ஜயதி கடாலஹ ேதாரணலsh ஸthயேலாேக  ॥ 74॥
நிேரணிகா ச iµkhேத:ஸjhjhஞாநநதீ³மஹாலஹ ।
நாநாரஸசாrhயphரஸாகா ³தஶŋhலா காேல ॥ 75॥
பரதnhthதவிதி⁴விப⁴வா ேத³வீ ஸா ஶாரதா³ ஜயதி ।
ைகவlhயாதி³கலாநாmh தா³th ப⁴khதாகாமேத⁴iνrhயா ॥ 76॥
கவிகாமேத⁴iνேரஷா மஜுshேமராநநாmhேபா⁴ஜா ।
வாணீ ஜயதி விதா⁴rhமநநாக³மஸmhphரதா³யப²லதா³ ॥ 77॥
க⁴நதரkh’பாரஸாrhth³ைரrhநாநாவிப⁴வphரதா³நkh’ததீ³ை: ।
வாணீ ஜயதி கடாைrhந: காமlhயmh ஹடா²nhநிரshயnhதீ ॥ 78॥
தா³ஸாஶாதா³நகலாphரkhlh’phததீ³ாகடாலஹ ேம ।
கப³லய பாபராஶிmh வாNhயா நிthயmh மெஹௗதா³rhயா ॥ 79॥
ஆதி³மஜநநீ ைஸஷா வாணீ ஜயதீஹ ப⁴khதராைய ।
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ஸrhவthர கதேத³ஹா நாநாஶாshthராதி³பேதா ஜக³தி ॥ 80॥
ப³ஹுவித⁴லாஸத³நmh ஸmhph◌⁴’த²lhலாph³ஜஶிlhபைவசிthrhயmh ।
வாணீiµகா²ரவிnhத³mh mhப³தி மாநஸத³mh ஹடா²th kh’thயmh ॥ 81॥
ெஸௗபா⁴kh³யகாnhதிஸாரmh வத³நாmhேபா⁴ஜmh ைய வாNhயா: ।
ஆthய ஸகலேவதா³அபி நிthயmh மாnhயதாmh phராphதா: ॥ 82॥
jhஞாநமயீ ஸலமயீ தththவமயீ பா⁴தி ஸrhவேலாகாநாmh ।
அரமயீ ச வாணீ ேரேயாதா³ேந நிப³th³த⁴சிthதக³தி: ॥ 83॥
நெமௗkhதிரsh மாthேர வாNhைய: ந:th³தி⁴தா³ ப⁴khthயா ।
ஆநnhதி³nhைய jhஞாநshவபபா⁴ேஜ phரப³nhத⁴பாைய ॥ 84॥
ஆராth◌⁴யாைய th◌⁴ேயயாைய சாthதகலாசிthரநாத³பாைய ।
ஸchசிthதவாஸபா⁴ேஜ வாNhைய ⁴ேயா நேமாऽsh ப⁴khதிkh’தmh ॥ 85॥
கமலாஸநNhயகலா நமதாmh சிnhதாமணிrhவாணீ ।
வாரேபா³த⁴கலாபா ஜயதீஹ ஸththவபவதீ ॥ 86॥
ph³ரமாNhட³மNhட³லத³mh vhயாphதmh மாthரா ராராதி³ஜுஷா ।
யthபத³கமலmh நிthயmh திததிஸுத³தீவி⁴ஷணmh ச வி:³ ॥ 87॥
மநஜஸாmhராjhயகலாலேரஷா விசிiµக²ஹrhஷmh ।
vhயாதnhவாநா நிthயmh ராஜதி ஷட³ரshவபசkhரதேல ॥ 88॥
மஜுளவீநிநத³phரேயாக³நிrh⁴தேமாஹஸசாரா ।
ஹmhயாநா வாணீ ஹmhஸக³தி:ஸுkh’திேநthரNhயகலா ॥ 89॥
சகலஶஸவித⁴விநிதவீநிkhகாணஸாவதா⁴நகலா ।
அதி⁴ேநth  கலாநாmh ஸகலாநாmh ஶாரதா³ ஜயதி ॥ 90॥
thத³ஶபஷnhநிேஷvhயா phராத:ஸாயmh phர²lhலiµக²கமலா ।
கமலாshiνஷா  வாணீ வாணீmh தி³ஶ phரப³nhத⁴ரஸப⁴தாmh ॥ 91॥
அதி⁴கசபல: கடாைரசிதலாரைஸதா³ைரrhந: ।
மŋhக³ளமாதnhவாநா விதா⁴th’kh³’ணீ ஸுராதி³iνதபாதா³ ॥ 92॥
காnhதmh லப⁴வநmh iµக²கமலmh ஶாரதா³ேத³vhயா: ।
ெஸௗபா⁴kh³யகாnhதிஸாரmh shph’ஹயதி ேம மாநஸmh ஸரஸmh ॥ 93॥
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காNhயrhணநயநmh shதகஹshதmh மஹ: கிமபி ।
தா⁴: Nhயகலாநாmh பபாேகா மrhthயரணmh ேத ॥ 94॥
ஸmhஸாரவாராஶிmh தrhmh ஸா ேஸேரஷா ந: ।
தா⁴rhkh³’ணீ :³க²mh ஶிதி²லய பரmh ஜநிphராphதmh ॥ 95॥
ஸரஸகவிகlhபவlhமmhபா³mh வாணீமஹiµபாேஸ ।
அnhதshதேமாநிஹnhthmh யாமாஹுrhjhஞாநதா³mh iµநய: ॥ 96॥
மம ேலாசநேயாrh⁴யாth விth³யா காபி phர⁴தஜநிபீ⁴தி: ।
நிக³ேமஷு ஸசரnhதீ kh’பாநிதி: ◌⁴ ஶாரதா³ ேத³வீ ॥ 97॥
ஶதநத³தஸŋhகா⁴ தா⁴thேர நிஜேநthரகlhபிதாநŋhகா³ ।
kh’தஸுரஶாthரவப⁴ŋhகா³ஸா ேத³வீ மŋhக³ளshŋhகா³ ॥ 98॥
பth³மாஸநshதி²தாmh தாmh வாணீmh சராநநாmh வnhேத³ ।
கlhயாநாmh ஸரணிmh கவிபஷthகlhபவlhலmh மாnhயாmh ॥ 99॥
சபா⁴ரஸmhநதாŋhகீ³mh nhத³shேமராநநாmhேபா⁴ஜாmh ।
nhத³லஸுமபமலஸmhபாதி³தph◌⁴’ŋhக³ஜ²ŋhkh’திதரŋhகா³mh ॥ 100॥
சிth³பாmh விதி⁴மmh ஹmhஸக³திmh ஹmhஸஸmhiνதசthராmh ।
விth³யாகலாதி³நிலயாமாராth◌⁴யாmh ஸகலஜ³மேதா³ஷஹmh ॥ 101॥
ஜநநி யதி³ ப⁴ஜதி ேலாேக தவ ேலாசநவீணmh ணmh மrhthய: ।
ஷiνதிவிiµக²shேத பmh jhஞாநphரத³mh பயnh ॥ 102॥
mhப⁴thவiµக²³rh³தி³கmh ³ரதshthயkhthவா ।
thவth³பா⁴வேநந த⁴nhேயா நயதி ச காலmh phரேமாேத³ந ॥ 103॥
மயி தாபபா⁴ரஶாnhthைய தரŋhக³ய thவதி³ேலாசேந மாத: ।
யchசா²ரதா³ph³ஜஸுஷமாமாnhேய ேத³வாதி³பி: ◌⁴ phராrhth²ேய ॥ 104॥
ஸrhவாrhத²தா³ ப⁴ஜதாmh கடாதா⁴ ஶிவŋhக வாணி ।
சிnhதாமணிவ கலயதி யாmh  விதி⁴rhவிதி³தமnhthேராऽபி ॥ 105॥
ஸுkh’தபபாகமாநஸா த⁴nhயாshthவாமrhசயnhதி நiν வாணி ।
அஹமபி தth³வthகலேய ப²லphரதா³ thவmh ஸமாநகlhபா ॥ 106॥
நிக³மவசஸாmh நிதா³நmh தவ பாதா³ph³ஜmh வதmhஸய காேல ।
ேத³ேவாऽபி ேத³வேத³ேவா விதஜக³ththரயதேல மாத: ॥ 107॥
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அnhதshதமேஸா ஹnhth பய ேத கடாஜ²ரமாலா ।
யா ேதாரணமாlhயயமாதiνேத ேவத⁴ஸ: ெஸௗேத⁴ ॥ 108॥
ஶ ◌்’ŋhகா³ரவிph◌⁴ரமவதீmh thவாmh phராphையவ khயாகாேல ।
கலயதி sh’ShThயாதி³மெஸௗ விதி: ◌⁴ திvhயkhதமாஹாthmhய: ॥ 109॥
ேவேதா⁴வத³நmh ேகவநமாஸாth³யாmhப³ பரமயா  iµதா³ ।
khட³ ஶுகீவ காேல th³விஜஸŋhக⁴ஸமrhசிதாthமvh’thதிச ॥ 110॥
தா⁴rhiµக²மஜூஷாரthநmh நிக³மாnhதேகவநஹmhmh ।
பரமாmh கலாiµபாேஸ தாமmhபா³mh சிth³விலாஸக⁴நvh’thதிmh ॥ 111॥
வாகீ³ஶேத³வபிணி கீ³Shபதிiµக²ேத³வஸŋhக⁴iνதசரேண ।
தவ பmh ஸூrhயாதth³’யmh த³rhஶய மம jhஞாேந ॥ 112॥
தி³vhயjhஞாநphரத³த³மmhப³ thவth³பமாத³ராth³வாணி ।
காேல த³rhஶய kh’பயா ேதந வயmh phராphதகாrhயஸாப²lhயா: ॥ 113॥
அmhபா³ thஸnhth◌⁴யபட²நphரvh’thதிபா⁴ஜாmh khரேமண நாmhநாmh  ।
th³வாத³ஶகலாவிேப⁴த³vhஹாதி³jhஞாநதா³ phரஸnhநா  ॥ 114॥
ேகாऽபி ஸthகவி:shயாth³ ³ரராNhயபி விதா⁴th’கி²தாநி ।
ஸthப²லதா³நி ஸரshவதி கடாேர யதி³ காபி ॥ 115॥
அவலmhேப³ தாமmhபா³mh பசாஶth³வrhணகlhபிதஜக³thகாmh ।
sh’Shshதி²திஸmhஹாரshதி²ேராத³யாmh விவித⁴ஶாshthரபாTh◌⁴யாmh ॥ 116॥
வாணீmh தி³ஶ மேநாjhஞாmh வாணீ க³திஹதகாத³mhபா³ ।
யா த³mhபா⁴தி³விiµkhதா நாத³mh பா⁴vhயmh வத³nhதி யth³பmh ॥ 117॥
ராேகnh³வத³நபி³mhபா³ஸாmhபா³ வாணீ நா kh’திேமநாmh ।
பகதபா⁴வப³nhதா⁴mh ரேஸாjhjhவலாmh மŋhக³ேளாthŋhகா³mh ॥ 118॥
லாவNhயகாnhதிnh: ◌⁴ பாதா³ph³ஜநதphரபா⁴வஸnhதா⁴th ।
phரsh’மரதேமாநிஹnhth மth³வாசாmh ேத³வதா சாth³யா ॥ 119॥
ஜநதாேநthராநnhத³mh பmh யshயா:sh²டmh பா⁴தி ।
shமரணmh thவjhஞாநஹரmh விவjhஞாநphரத³mh ச ஸா ஜயதி ॥ 120॥
ஸஹத⁴rhணீ விதா⁴rhதா³th³rhயth◌⁴வmhநீ நிஜகடாை: ।

shAradA300.pdf 9



ஶாரதா³thஶதீ

ஸாmhநிth◌⁴யmh ஜநய ேம ஸுரiµநிநரஸmhiνதshவமேமயmh ॥ 121॥
iµக²தவீ வாணீ வாணீmh ேம தி³ஶ ைநஜiνதிேயாkh³யாmh ।
ஆshவாதி³தஶாshthராmh’தலஹmh ஸth³யshதேமாநிஹnhthmh ச ॥ 122॥
மணிரநாத³நிபா⁴ வாணீ பா⁴தி thவதீ³யப⁴khதiµேக² ।
கீrhதிrhதி³ஶாஸு ஶுth³தி⁴rhவ ப³ஹுiµகீ² பரmh காேல ॥ 123॥
தவ பாத³shமரணவஶாth தாmhயதி திராவசாnhத: ।
ஆநnhத³லஹவீசீ phரஸrhபதி மாதேல  ப⁴khதாநாmh ॥ 124॥
ஸmhபnhநநீபா⁴iνmh jhஞாநாph³தி⁴ஸுதா⁴கரmh  தவ பmh ।
ப⁴khthயா மந kh³’ணnhேதா க³chச²nhதி vhேயாமயாநமாடா: ◌⁴ ॥ 125॥
’thதமஸாmh தீ³பசிrhவிதா⁴th’த³யிதா மமாsh பரைத³வmh ।
ப⁴வதாபேமக⁴மாலா கவிஶுகவாஸnhதிகrh ॥ 126॥
மம மாநஸமணிஹrhmhேய விஹர வாNhயா:shவபmh  ।
நிக³மவசஸாmh நி³mhைப²rhேவth³யmh தth³ேவத⁴ஸா லாlhயmh ॥ 127॥
ஸததமபி⁴க³mhயபா வி³த⁴வேரTh³யா ஸரshவதீ மாதா ।
மந மம ஸmhநித⁴thதாmh ⁴thைய ந:ஸrhவத: காேல ॥ 128॥
மம ஶிர நீசNhேய Nhயக⁴நா ேவத³ெமௗஹrhmhயா ச ।
kh’தபத³விnhயாஸப⁴ரா வாணீ ஜயதீஹ ஶதமகா²தி³iνதா ॥ 129॥
மாயாநிரஸநத³ா மாேதயmh ஸுphரஸnhநா ேம ।
லப⁴ேத பரமmh jhஞாநmh யth³ப⁴khthயா பாமேராऽபி ச த⁴thrhயாmh ॥ 130॥
வாணீவ தவ பmh நாமshமரணmh ச ஜநmh ப⁴khthயா ।
th◌⁴யதி ஸகலவி⁴thைய தthர  ப⁴வதீத³யாphரஸாரsh ॥ 131॥
ஸப²லய ேநthரக³ளmh ஹதநத³தா ச ஸா பரா ேத³வீ ।
கமலஜமாnhயசthரா ஸுமேநாவாசா²phரதா³நkh’ததீ³ா ॥ 132॥
பŋhகஜmh’லதnhphரதிப⁴டபmh khவசிth³th³’யmh ।
கவிலவாணீைகரவஶாரத³சnhth³ரphரபா⁴கப³தmh ச ॥ 133॥
நநப⁴வkh³’ணி வாணி phரவாநாmh ஸபதி³ ப⁴khதாநாmh ।
mhப ேமாஹmh ப⁴வதீshமரth³வவshயயா shthயா ॥ 134॥
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கவிலகlhபகவlhமபாŋhக³லாkh’தாrhதிஶமநாmh தாmh ।
வாணீமnhவஹமாrhயாராth◌⁴யாmh ேமாாய நிph◌⁴’தமஹேட³ ॥ 135॥
ஸmhவிthஸுக²shவபாமmhபா³mh வாணீமஹrhநிஶmh மந ।
கலேய கதாphரப⁴ரphரஶாnhதிகாம: phரபா⁴வதீmh ஜயதா³mh ॥ 136॥
நதபபாநி வாணி thஜக³த³க⁴th◌⁴வmhநி தாநாmh ந: ।
தவ பாத³க³mh நிக³லmh ப⁴வ தேமாராஶி³Shடஹshதிக³ேண ॥ 137॥
காமாதி³³rhkh³ரஹkh’தாநrhத²நிராஸாய தாவகாபாŋhகா:³ ।
வாணி ஜநயnhதி நதாநாmh ைகவlhய க²phரதா³நாய ॥ 138॥
தவ த³rhஶநmh  மாத: பரமmh ஸmhshகாரமாthதபாபாநாmh ।
கlhயாணஸூkhதிகnhத³லரஸphரத³mh மாnhயேத வி³ைத: ◌⁴ ॥ 139॥
தா⁴rhவத³நஸேராேஜ திமநி ’தி³ ச ப⁴khதாநாmh ।
ஏகபதா³ th³விபதா³ வா ராஜதி வாணீ ஜக³nhமாதா ॥ 140॥
மணிமயகாசீலதா வீshதககராரவிnhதா³ ச ।
நமதாmh ஜாTh³யவி⁴நநth◌⁴’ததீ³ா ராஜேத வாணீ ॥ 141॥
கப³லய தாபமshயா:shமரணmh பாதா³ph³ஜவnhத³நmh வாNhயா: ।
தா⁴rhவாkh³ரதேல nh’thயnhthயா:ஸாரஸூkhதிரஸயnhthயா: ॥ 142॥
பth³மஜவத³நவி⁴ஷா நிக³மஶிேகா²thதmhஸபீ²கா வாணீ ।
ஸகலவித⁴ஶாshthரபா ப⁴khதாநாmh ஸthகவிthவதா³நphரா ॥ 143 ॥।
க³திதமராலக³மநா மராலவாஹா ச ேவத⁴ேஸா தா³ரா: ।
ஶிஶிரத³யாஸாரா ஸா நமதாmh ஸnhதாபஹாணீ ஸஹஸா ॥ 144॥
shதநபா⁴ரஸmhநதாŋhகீ³ த³ரத³தாmhேபா⁴ஜேலாசநாnhத: ।
ஸவித⁴தேல வி³த⁴வ⁴பசரth³ையச Shடசிthதா ஸா ॥ 145॥
ஹŋhகவத³நபி³mhபா³ ph’²லநிதmhபா³ கசாthதேலாலmhபா³ ।
நிஜக³திதகாத³mhபா³ஸாmhபா³ பத³பth³மநmhரப⁴khதகத³mhபா³ ॥ 146॥
பஹதநீலநீரஜேத³ஹ: ஶாரதா³ phரத²மா ।
shப²கமணிப⁴ரகாnhதி:ஸரshவதீ கீrhthயேத ச வி³த⁴க³ண: ॥ 147॥
நாேத² th³’ட⁴ப⁴khதிமதீ sh’ShThயாெதௗ³ சிthshவபா ச ।
தா⁴thரா ஸமாநபா⁴வா ைசகாஸநNhட³கமth◌⁴யshதா² ॥ 148॥
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phthயா ஸரஸமrhதா²nh த³தா³தி காேல சிதா³தி³ஸnhதா⁴th ।
ஸா ேம ைத³வதேமஷா ஸததநிேஷvhயா ச காமதா³ ⁴யாth ॥ 149॥
ஹசரணநநக³ேள ஸைத³கதாநா  ஶாரதா³ ஜநநீ ।
பth³மாநீலாதி³ஸகீ² thth³யாேந விஹாரரஸப⁴தா ॥ 150॥
தா⁴:mhபி³நீயmh தnhயாth கlhயாணஸnhததிmh ஸததmh ।
யா தாNhயவி⁴ஷா ஸமkhரமா thரஸுnhத³rhயா ॥ 151॥
நாநாராதி³மாth’கக³ேண³தா ஶph³த³பா ச ।
நாத³ph³ரமவிலாஸா வாணீ ஸா மŋhக³ளாநி நshதnhயாth ॥ 152॥
th³’khேகாணவீணகலாநிக³மphராப⁴வவிதா⁴நதா³ நமதாmh ।
வி³தா⁴நாmh ’த³யாph³ஜmh யshயா வாஸshத² ச நிrhதி³Shடmh ॥ 153॥
ேமாஹாதி³வநடா²ரா யா நிthயmh ேஸvhயேத thத³ஶஸnhைத: ◌⁴ ।
நிthயphரஸnhநபாmh ஶாnhதாmh யாேமவ ேஸவேத ேவதா: ◌⁴ ॥ 154॥
நமதாmh யையவ க²Nh³khயேத ஸுவrhணth³’Shஷா ।
யth³வீேணந ஷ: kh²யாேதா nh’பஸத³ மாnhயேத phரத²மmh ॥ 155॥
யshைய ேராthயவrhையshthஸnhth◌⁴யமதா⁴rhதி³கmh khயேத ।
ஸா மஜுநீதிபா வாணீபா ச ப⁴Nhயேத நிண: ॥ 156॥
ஸா மயி தnhயாதீ³ாmh வீாவநதா³mh ஸரshவதீ ேத³வீ ।
ஸnhதாநஸுமைஜthmh யாைமchச²th phராphமஜஸா ேவதா: ◌⁴ ॥ 157॥
மnhத³shதம⁴ராshயmh kh’பாவேலாகmh நிரshதஜாth³யததி ।
⁴யாth³ வாNhயா பmh ர: கராmhேபா⁴ஜகதவீதி³ ॥ 158॥
வாNhயா: பரmh ந ஜாேந ைத³வதமnhயth³ வேந கி³ெரௗ ச பதி² ।
க³க³ேந வா ஸmhரதநதஜநதாயா: kh’பாரஸாrhth³ராயா: ॥ 159॥
ஆshேயnhேதா³ரவேலாகநமmhபா³யா: பாத³பth³மேஸவா ச ।
ஸrhவேரய:phராphthைய ஶாshthரjhைஞ:ஸுSh² நிrhதி³Shடா ॥ 160॥
வாணீ  தாபஹnhth ஜக³தாmh காNhயrhணநயந: ।
மnhதா³nh கேராதி வி³தா⁴nh th³ராவயதி ஶிலாshததsh கிmh சிthரmh ॥ 161॥
யshnh கடாேரா ந ப⁴வதி ஸ  தீ³நவத³ந:ஸnh ।
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phரshக²தவாkh³பா⁴rhேதா பி⁴ாமடதீஹ நிnhதி³ேதா ப³ஹுஶ: ॥ 162॥
வாNhயா: கடாரshரஜா thவலŋhkh’தநிகா³ேலா ய: ।
ஸ ப⁴வதி ராஜமாnhய: காnhதாத⁴ரம⁴ரவாkh³விலாஸச ॥ 163॥
கவிதாபா⁴kh³யவிதா⁴th பமலஸŋhkhராnhதம⁴பக³ணேகஶா ।
மம நயநேயா: கதா³ வா ஸா ேத³வீ கதஸmhநிதா⁴நகலா ॥ 164॥
பரசிth³விதா⁴நபா வாணீ திmhநி ராஜேத பரமா ।
iµநிஜநமாநஸஹmh யா விஹரதி ஸா ஶுபா⁴ய shயாth ॥ 165॥
ஜபமாகயா வாணீகரth◌⁴’தயா வீணயா ச ேகாேஶந ।
அஹமsh நாத²வாநிஹ கிmh வாஶாshயmh பரmh ேலாேக ॥ 166॥
ைகவlhயாநnhத³ஸுக²phராphthைய ேதஜsh மnhமேஹ கிமபி ।
யth³ வாசி²தசிnhதாமணிதி வாணீதி ச ⁴வி kh²யாதmh ॥ 167॥
கவிலஸூkhதிேரணீரவநnhேதா³lhலஸth³வதmhஸஸுமா ।
ஸா ேத³வீ மம ’த³ேய kh’தஸாmhநிth◌⁴யா kh’தthரா ॥ 168॥
யshயா th³’Shவி³ரா:மதா: thயrhத²வசகா: ஶphதா: ।
khரnhத³nhதி தி³க³nhததேட ேமாஹாth³ையrhphதநயநாச ॥ 169॥
ஸthபஷthஸmhமாnhயா திவநதா³யிநீ ஜக³nhமாதா ।
சராநநபா⁴kh³யகலா kh’தஸாmhநிth◌⁴யா  ராஜேத ’த³ேய ॥ 170॥
kh’தஸுkh’ைத:ஸnhth³’யா மnhத³shதம⁴ரவத³நபth³ம: ।
iµநிநாரதா³தி³பஷthதththேவாபkhரமவிச வாணீ ॥ 171॥
கவிவாkh³வாஸnhதீநாmh வஸnhதலrhவிதா⁴th’த³யிதா ந: ।
பரமாmh iµத³mh வித⁴thேத காேல காேல மஹா⁴thைய ॥ 172॥
கவிதாரஸபமதmh கேராதி வத³நmh நதாநாmh யா ।
shேதாmh தாmh ேம யாராth ஸா ேத³வீ ஸுphரஸnhநாsh ॥ 173॥
யshயா: phரஸாத³⁴mhநா நாகிக³:ஸththவஸmhபnhநா: ।
ஐnhth³mh யமபி மாnhயாmh பயnhதி பிதஶthப⁴யபீடா³mh ॥ 174॥
மாnhயmh விதா⁴th’ேலாேக தthேதேஜா பா⁴தி ஸrhவஸுரவnhth³யmh ।
ph³ரமாNhட³மNhட³லத³mh யth³பmh யthர சாரக³திச ॥ 175॥
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ஜநநி தரŋhக³ய நயேந மயி தீ³ேந ேத த³யாshநிkh³ேத⁴ ।
ேதந வயmh kh’தாrhதா² நாத: பரமshதி: ந: phராrhth²யmh ॥ 176॥
வாணி விதா⁴: காnhேத shேதாmh thவாமாத³ேரண கிmh வாchயmh ।
பா⁴ thவேமவ பரமmh ைத³வதthேயவ ஜாநா ॥ 177॥
கப³ததேமாவிலாஸmh ேதஜshதnhமnhமேஹ மேஹாதா³ரmh ।
ப²தஸுமேநாऽபி⁴லாஷmh வாணீபmh விபசிேகாlhலதmh ॥ 178॥
பth³மஸநஸுkh’தகலாபபாேகாத³யமபாshதநதேதா³ஷmh ।
ஸரஸjhஞாநகவிthவாth³யநnhதஸுkh’தmh விராஜேத ேதஜ: ॥ 179॥
நிஜநாத²வத³நmhஹாஸநமாடா⁴iµபாshமேஹ வாணீmh ।
யா kh’thமவாkh³³mhைப²rhவிரசிதேகrhதி⁴ேநாதி விதி⁴மாth³யmh ॥ 180॥
ஸுஜநாநnhத³க ஸா ஜநயnhதீ ஸrhவஸmhபத³mh தா⁴: ।
ப⁴khேதஷு தாmh நயnhதீமnhவஹமஹமாth³ேய கி³ராmh ேத³வீmh ॥ 181॥
ககடாலஹ காமாயாsh phரகாமkh’தரா ।
வாNhயா விதா⁴th’மாnhயா ஸthஸுக²தா³ேந தி³ஶி kh²யாதா ॥ 182॥
விஸேரா மேஹாthஸவாநாmh விசிநயநாவேலயmh மாதா ।
phயகாrhயth³தி⁴தா³th ஜக³தீரா⁴ரnhத⁴ரா ஜயதி ॥ 183॥
வி³தா⁴பி⁴க³mhயபா ஹmhஸாவேஸவிதா கி³ராmh ேத³வீ ।
க³ŋhேக³வ கநதி காேல பகmhபிதஶிவஜடாேகா: ॥ 184॥
ெநௗகாmh ப⁴வாmh³ராேஶரjhஞாநth◌⁴வாnhதசnhth³காmh வாணீmh ।
கலேய மந ஸதா³ஹmh திபஜரஶாகாmh ேத³வீmh ॥ 185॥
ப⁴வதாபாரNhயதேல ஜiνஸுதா ஶாரதா³ ேத³வீ ।
jhஞாநாநnhத³மயீ ந:ஸmhபthth³th◌⁴ைய phரதிணmh ஜய ॥ 186॥
மthதக³ஜமாnhயக³மநா ம⁴ராலாபா ச மாnhயசதா ஸா ।
மnhத³shேமரiµகா²ph³ஜா வாணீ மம ’த³யஸாரேஸ லஸ ॥ 187॥
ரணசெணௗ ச வாNhயா: பாெதௗ³ வnhேத³ மேநாjhஞமணிநாெதௗ³ ।
யthேஸவேநந த⁴nhயா: ஹூதாth³யா தி³ஶாmh நாதா:² ॥ 188॥
தா⁴rhைத⁴rhயkh’பாணீ வாணீ ஸுரvh’ஸுமmh’³ேவணீ ।
ஶுகவாணீ iνதவாணீ கவிலேமாதா³ய ஜயதி mh’³வாணீ ॥ 189॥
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கlhயாணகநிேகதநமshயா பmh ஸதா³sh²ர சிthேத ।
மாநஸகாShயஹரmh ம⁴மத²நஶிவாதி³ப³ஹுமேதாthகrhஷmh ॥ 190॥
iµநிஜநமாநஸரthநmh சிரthநேமதth³விதா⁴th’ஸுkh’தகலா ।
விநதஜநேலாசநகrhரகலா பரா ஜயதி ॥ 191॥
th◌⁴’தஸுமம⁴பkhடா³shதா²நாயிதேகஶபா⁴ராைய ।
நம உkhதிரsh மாthேர வாkh³தபீஷதா⁴ராைய ॥ 192॥
பா³லரŋhக³விேலாசநதா⁴ரதஸுராதி³மiνஜாநாmh ।
நயநகா³ேஸvhயmh தth³பா⁴தீஹ த⁴ராதேல ேதஜ: ॥ 193॥
ஶலவித⁴ேய தத³sh திபாட²ரதாth³’தாthமப³ஹுேக: ।
கப³தபத³நதைத³nhயmh தmh³ஜேலாசநmh ேதஜ: ॥ 194॥
பா³லமராக³thைய ஸுரகி³கnhயாதி³மதகலகீ³thைய ।
விரசிதநாநாநீthைய ேசேதா ேம shph’ஹயேத ப³ஹுலகீrhthைய ॥ 195॥
விநமத³மேரஶஸுத³தீகசஸுமமகரnhத³தா⁴ரயா shநிkh³த⁴mh ।
தவ பாத³பth³மேமதth கதா³ iν மம rhth◌⁴நி ⁴ஷணmh ஜநநி ॥ 196॥
கமலஜபரதnhthரmh தth³க³ததnhth³ரmh வsh நிshலiµபாேஸ ।
ேதைநவாஹmh த⁴nhேயா மth³வmhயா நிரதாthமதாபப⁴ரா: ॥ 197॥
jhஞாநாmh’தஸnhதா⁴th ப⁴வாph³தி⁴ஸnhதரணேபாthரநாமாதி:³ ।
வாணீ வாசாmh லஹமவnhth◌⁴யயnhதீ ஸுராதி³iνதசதா ॥ 198॥
காNhயrhணேமதth³ வாணீபmh ஸதா³ கலேய ।
யth³ப⁴ஜநாth³ ேத³வாநாமபி ஸmhவிth³ பா⁴தி காrhயகாேலஷு ॥ 199॥
தீ⁴பth³மபீட²மாshேத ஸா வாணீ காŋhதாநி கலயnhதீ ।
யா க⁴நkh’பாshவபா ஸŋhகீrhthயா ஸrhவேத³வiνதா ॥ 200॥
தவ பாத³பth³மவிsh’மரகாnhதிஜ²mh மந கலயmhsh ।
நிரதநரகாதி³ப⁴ேயா விராஜேத நாகிஸத³ஸுரமாnhய: ॥ 201॥
சக³ளநmhரகா³thரmh பவிthரேமதth³ ப⁴ேஜ ேதஜ: ।
தா⁴ரபி ஸrhவேத³ைவrhயnhநிrhதி³Shடmh ஹு ப⁴th³ராய ॥ 202॥
kh’தநதபத³வாkh³தா⁴ ேச⁴தாமேரஶம ந: ।
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கkh’தமேநாjhஞஶா பாரரஸாrhth³ரைநஜதiνேகா ॥ 203॥
பth³மப⁴வNhயேகா ஹrhதகவிph³’nhத³ஸூkhதிரஸதா⁴ ।
iµக²லதஸரஸவா விலஸ மம மாநேஸ kh’பாேகா ॥ 204॥
jhஞாநபராkhரமககா தி³ஶி தி³ஶி கிnhநரஸுகீ³தநிஜயஶஸ: ।
த⁴nhயா பா⁴nhதி  மiνஜா: யth³வீாலவவிேஶஷத: காேல ॥ 205॥
ஸுரஜநபாலநத³ா phரஶாnhதவீா நிரshதபா ।
ேமாாrhதி²பி: ◌⁴ தா ஸா லாாரஸலதபாத³பா⁴kh³ பா⁴தி ॥ 206॥
ŋhமப⁴ரசிராŋhகீ³ பா⁴தி kh’ஶாŋhகீ³ கி³ராmh ேத³வீ ।
தா⁴ரபி jhஞாநphரத³மshயா பmh வத³nhதி வி³ேத⁴ஶா: ॥ 207॥
வாணி நதிமmhப³ நிthயmh கரவாணி  சிthஸுகா²வாphthைய ।
தாth³’khthவதீ³யகவீணேதா கீ³Shபதிச ஸுரமாnhய: ॥ 208॥
கlhயா நதிமநnhதாmh காேல காேல ஶுப⁴phராphthைய ।
தா⁴:ஸுkh’ேதாlhலாஸmh கரth◌⁴’தவீதி³கmh ச யth³பmh ॥ 209॥
கமலாஸநத³யிதா ஸா லஸ ேராऽshமாகமாத³ரkh’த: ।
யthphரணமநாjhஜநாநாmh கவிேதாnhேமஷ:ஸதீ³³ேதா ப⁴வதி ॥ 210॥
பரஸmhவிதா³thகா ஸா ம தா⁴: கலாவதீ வாணீ ।
ஶிஶிகேராதி தphதாnh கரஸதி³kh³த⁴ேநthரபாlhயா ந: ॥ 211॥
தா⁴th’மேநாரத²பாthரmh ஸnhதphதshவrhணகாmhயநிஜகா³thரmh ।
ஆதகமலஜேகா³thரmh ரதநதபா³ஹுchசா²thரmh ॥ 212॥
கவிலவாேலாலmh பிதாமஹாth³’தமேநாjhஞநிஜலmh ।
நிரதநத³Shகாலmh வnhேத³ ேதஜ:ஸதா³iνதஶீலmh ॥ 213॥
மnhதா³நாமபி மஜுளகவிthவரஸதா³யிநீ ஜநநீ ।
காபி கமயீ ஸா லஸ ரshதாth ஸதா³shமாகmh ॥ 214॥
நிshலபத³ஸmhphராphthைய ⁴ேயா ⁴ேயா நமாmh ேத வாணி ।
தீ³பகலாமயி சாnhத:shமரணmh தா⁴:mhபி³nhைய ॥ 215॥
மாயாநிராஸகாேமா வnhேத³ வாNhயா: பதா³mhேபா⁴ஜmh ।
th³த⁴மேநாரத²ஶதகா யth³ப⁴ஜேநநாrhதி²ந: காேல ॥ 216॥
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ஸததmh ப³th³தா⁴ஜiµபாshமேஹ தch²ப⁴phரத³mh ேதஜ: ।
யthகமலஜநயநாநாmh phரேமாத³பீஷலஹகாேமாத³mh ॥ 217॥
தி³வி வா ⁴வி தி³ு ஜேல வெநௗ வா ஸrhவேதா வாணி ।
ஜnhநாmh கில ரா thவதீ⁴நா கீrhthயேத வி³ைத: ◌⁴ ॥ 218॥
பா⁴ரதி ப⁴வதாபாrhதாnh பா கடாாŋhைர: ஶீைத: ।
பரமநnhத³விதா⁴th’nh யாேநவ shெதௗதி பth³மவாேஸாऽபி ॥ 219॥
லைத³வதமshமாகmh தthேதஜ:லnhதலmh கிமபி ।
கரth◌⁴’தshதகவீணmh கலேய காமாக³ேமாத³யmh தா⁴: ॥ 220॥
பரமாநnhத³த⁴நmh தth³தா⁴ரபி ph³ரமதththவரஸதா³யி ।
ஆph³ரமகீடnh’thயthshவைவப⁴வmh ஜயதி ஶாரதா³பmh ॥ 221॥
வி³த⁴ஜநேமாத³ஜநநீ ஜநநீ ந:ஸா விேத: ◌⁴ பthநீ ।
mh’³ஸசாரவிலாைஸ: ஶுப⁴ŋhக ப⁴வ ஸnhததmh காேல ॥ 222॥
ஸரஸமேநாjhஞவிலாைஸ:shவவேஶ kh’thவா மேநா விேத⁴rhவாணீ ।
sh’ShThயாெதௗ³ ஶுப⁴ேலகா²க nh’mh மshதேக மாதா ॥ 223॥
phரkh’திmh’³லmh பதா³ph³ஜmh வாணீேத³vhயா மதீ³யசிthததேட ।
காமாதி³ஸூசிநிசிேத கத²mh shதி²திmh phராphiνயாth காேல ॥ 224॥
நிகி²லசராசரராmh விதnhவதீ பth³மஜphயா ேத³வீ ।
மம லைத³வதேமஷா ஜயதி ஸதா³ராth◌⁴யமாnhயபத³கமலா ॥ 225॥
ஶலஸmh’th³th◌⁴ைய ⁴யாத³mhபா³ஸா ஶாரதா³ ேத³வீ ।
ஜநிரதி³லாவிஹாரபா⁴ŋhநிக³மெஸௗத⁴தீ³பகலா ॥ 226॥
வாசாலயதி கடாைrhஜட³mh ஶிலாமlhபஜnhmh வா ।
யா வாணீ ஸா ஶரணmh ப⁴ேவ ப⁴ேவ phராrhth²ேய ய:phராphthைய ॥ 227॥
யதி³ phரஸாத³⁴மா வாNhயாshதthைரவ ஸா ஹேர: காnhதா ।
பலத ( ... incomplete ... ) நிthயவாஸரதா ॥ 228॥
ஸநகஸநnhத³நவnhth³ேய காnhேத பரேமShந: ய:phராphthைய ।
வாணி thவாmh ெநௗ ஸதா³ ப⁴வ phரஸnhநா விப‘nhசிலதகேர ॥ 229॥
வாணி விபசீகலரவரேக க³nhத⁴rhவேயாத³பி⁴வnhth³ேய ।
தவ சரணmh மம ஶரணmh ப⁴வவாதி⁴ஸுேதமmhப³ கலயா ॥ 230॥
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வாணி கதா³ஹmh லphshேய சரmhேபா⁴ஜmh thவதீ³யத³மாராth ।
நிஜமணிரநாத³shph’ஹணீயவச:பத³mh கதப⁴khேத: ॥ 231॥
திதiµக²மேநாஹரலாவNhயஸுமmh’³ஶேரயmh ।
நிஜகபாŋhக³ஸுதா⁴ரணkh’தைவப⁴வா பா⁴தி ॥ 232॥
பஸரநதவி³தா⁴கிடமணிகாnhதிவlhலவிஸைர: ।
kh’தநீராஜநவிதி⁴ ேத மம  ஶிேரா⁴ஷணmh  பத³க³ளmh ॥ 233॥
phேரமவதீ விதி⁴ப⁴வேந ஹmhஸக³திrhஹmhஸயாநkh’தசாரா ।
வாசாமkh’thமாநாmh shைத²rhயவிதா⁴th மேஹஶாநீ ॥ 234॥
ஆநnhத³பேகாமmhபா³mh தாmh ஸnhததmh கலேய ।
ஸmhவிth³பா யா கில விதா⁴th’ேக³ேஹ தியmh த⁴thேத ॥ 235॥
கமலஜேநthரமேஹாthஸவதாNhயrhநிரshதநதஶth: ।
லதசாப⁴சப⁴ரக³ளா th³’kh³விதஹணஸnhேதா³ஹா ॥ 236॥
காNhயrhணநயநா ககlhமஷநாஶிநீ ச ஸா வாணீ ।
iµக²தஶாரத³கமலா வkhthராmhேபா⁴ேஜ ஸதா³sh²ர மாதா ॥ 237॥
கமலஸுஷமாநிவாஸshதா²நகடாmh சிராய kh’தரmh ।
ரோக³ணபீ⁴திகரmh ேதேஜா பா⁴தி phரகாமஹ மந ॥ 238॥
கமலஜதப:ப²லmh தnhiµநிஜந’த³யாph³ஜநிthயkh’தnh’thதmh ।
கேலாலாபாŋhக³mh தthேதேஜா பா⁴ மம iµகா²mhேபா⁴ேஜ ॥ 239॥
பா⁴kh³யmh விதி⁴நயநாநாmh ஸmhsh’திதாபjhவராதி³தphதாநாmh ।
ேப⁴ஷஜேமதth³பmh கலாkh³ரஹmh மnhயேத ேத³vhயா: ॥ 240॥
ஜநநி கதா³ வா ேநShயாmhயஹமாராத³rhசிதthவதீ³யபத:³ ।
நிஷவ ஹnhத தி³வஸாnh th³’ShThவா thவாமாத³ேரண கlhயாணீmh ॥ 241॥
மஜுளகவிதாஸnhததிபீ³ஜாŋhரதா³யிஸாரஸாேலாகா ।
ஜநநி தவாபாŋhக³rhஜயதி ஜக³ththராணகததீ³ேயmh ॥ 242॥
அmhப³ தவாபாŋhக³ரபாŋhக³ேகஶதாநி ஜநயnhதீ ।
தா⁴rh’த³ேய ஜயதி vhடா³மத³ேமாத³காமஸாரக ॥ 243॥
ஸrhவஜக³nhiνதவிப⁴ேவ ஸnhததமபி வாசி²தphரேத³ மாத: ।
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அ⁴நா thவேமவ ஶரணmh ேதநாஹmh phராphதஜnhமஸாப²lhய: ॥ 244॥
ஶாnhதிரஸஸrhவேஶவதி⁴மmhபா³mh ேஸேவ மேநாரதா²வாphthைய ।
யாமாராth◌⁴ய ஸுேரஶா:shவபத³mh phராrh தth³ரmh ॥ 245॥
லஜா பா⁴rhயா கீrhதிrhதா³நmh thராத³ேயா ேய ச ।
th◌⁴யnhதி ேத  ஸrhேவ யshைம வாணீ phரஸnhநா ஸா ॥ 246॥
கா திரmhப³ கடாே nhயshேத ஸதி மயி விசிவரபthநி ।
க³ŋhகா³ஶுநகnhயாயாnhமஹதீ மம vh’th³தி⁴தா நிண: ॥ 247॥
அவிரலத³யாrhth³ரேலாசநேஸவநயா ⁴ததாபா  ।
phரதிகlhபmh ஸுரஸŋhகா⁴shthவாமப⁴ஜnh iνதிநதிphரiµைக:² ॥ 248॥
தீ³நாநாmh ச கவீநாmh வாணி thவmh காமேத⁴iνர மாத: ।
th³தி⁴shேதஷாமலா ஸுரமாnhயா ேதந ஸŋhகதா ॥ 249॥
ஸகலஜக³தாmh  ஜநநீmh வாணி thவாmh ஸnhததiµபாேஸ ।
திஸுத³தீ⁴ஷாமணிமகி²லாrhத²phராphthைய ேலாேக ॥ 250॥
தா⁴:mhபி³நீ thவmh ஸnhமŋhக³ளதா³யிநீ shவமாஹாthmhயாth ।
வவஶுரiµகா²தி³phணநசரா ச பா⁴ நிக³மகலா ॥ 251॥
iµக²விதசnhth³ரமNhட³லத³மmhேபா⁴ஹவிேலாசநmh ேதஜ: ।
th◌⁴யாேந ஜேப ச ஸுth³’ஶாmh சகாshதி ’த³ேய கவீவராmh ச ॥ 252॥
யshைம phரஸnhநவத³நா ஸா வாணீ ேலாகமாதா  ।
தshய ஸஹஸா ஸஹshரmh லாப: ◌⁴ shயாth³ பா³nhத⁴வா:ஸுகி²ந: ॥ 253॥
தாபஹரரஸவிவrhஷணth◌⁴’தகா காபி நீலநநசி: ।
காத³mhபி³நீ ரshதாதா³shதாmh ந:ஸnhததmh ஜநநீ ॥ 254॥
பth³மாநாபி⁴பth³மஜத³யிேத ேலாகாmhப³ ஶாரேத³தி ஸதா³ ।
தவ நாமாநி ஜபnh ஸnh thவth³தா³ேஸாऽஹmh  iµkhதேய th³த: ◌⁴ ॥ 255॥
அmhபா³phரஸாத³⁴mhநா நேரா  ⁴ŋhkhேத ஸுகா²நி விவிதா⁴நி ।
shமேர விஜய: கவிதாத⁴நலmhயாேத³rhவிலாஸலாதி:³ ॥ 256॥
தீரmh ஸmhsh’திஜலேத: ◌⁴ ரmh கமலஜவிேலாசநphேத: ।
ஸாரmh நிக³மாnhதாநாmh ³ரmh ³rhஜநதேதrh தthேதஜ: ॥ 257॥
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அபி தா³ஸேல ஜாத: கடா⁴mhநா விதா⁴th’iµக²பthnhயா: ।
jhஞாநீ ப⁴வவாராஶிmh தரதி ச ராjhயயmh ⁴ŋhkhேத ॥ 258॥
ஸthkh’தேத³ஶிகபாதா³mh³ஜக³ேளாऽஹmh நமா வாணி thவாmh ।
thவmh  ³rhதிkhதா காேல காேல ச காŋhதவிதா⁴th ॥ 259॥
jhஞாநாநnhத³iµகா²தீ³நபவrhக³mh வா த³தா³ ப⁴khேதph◌⁴ய: ।
அத ஏவாநnhயக³திshthவாmh விதி⁴பthநீmh phரபth³ேயऽஹmh ॥ 260॥
thவயி விnhயshதப⁴ராmh ந  சிnhதா ஜாயேத nh’mh காபி ।
பரமாநnhதா³தி³கலாsh²rhதிrhதி³விஷth³க³ேணந ஸmhமாnhயா ॥ 261॥
ஸுமஶரஸாmhராjhயகலாமŋhக³ளவிதி⁴ேரகி²கா வாணீ ।
தா⁴ரபி சிthதvh’thதிshைத²rhயmh thவnhயாth³’ஶmh ேத ॥ 262॥
ஸா ேத⁴iνசிnhதாமணிரபி vh’:ஸmhபதா³mh phரதா³யிnhய: ।
அmhப³ thவேமவ காேல ப⁴ jhஞாநphரதா³ vhயேபாய தம: ॥ 263॥
மநேஸா ைநrhமlhயphரத³மshயா: ேஸேவ கடாமஹமாராth ।
ய:ேத ஜநதாmh தாmh ஹதமாயாmh ம⁴ராமேயாth◌⁴யாmh ச ॥ 264॥
ஶரதி³வ ஹmhஸேலTh³யா jhேயாthshேநவ ஜநாrhதிஹாணீ வாNhயா: ।
ஜயதி  கடாேரகா² தீ³பகேலவ phரகாமஹததிரா ॥ 265॥
பŋhகஜப⁴வவத³நமணிmh பரவிth³யாேத³வதாmh வாணீmh ।
நிthயmh யஜதாmh ஜபதாmh ந  lhேயாऽshnh மாதேல கசிth ॥ 266॥
வாணீ நிஜவாணீபீ⁴ ரசயதி iνதிமாthதவீணயா காேல ।
தா⁴: phரஸாத³ேஹேதா: பதிvhரதாலணரnhைய: ॥ 267॥
ஆநnhத³யதி விலைஸரmhபா³ பth³மாஸநmh நிஜmh ேத³வmh ।
ேதைநவ Shட’த³ய: ஶுபா⁴ராNhயாத³ராlhக²தி ெமௗெலௗ ॥ 268॥
மம மாநஸ³rhமத³க³ஜமபாரதாபாடவீஷு தா⁴வnhதmh ।
விரசyhய iµதி³தசிthதmh  வாணி thவthபதா³ph³ஜkh’தஹshதmh ॥ 269॥
கமலாஸநைத⁴rhயமத⁴ரஶshேத கடா ஏவாயmh ।
கவிலமரகாத³mhபி³நீவிலாேஸா iµேத³ऽsh ஸததmh ந: ॥ 270॥
³வரத³நாmhேபா⁴ேஜ nh’thயnhதீ ஶாரதா³ ேத³வீ ।
ம⁴ரதரேலாகநிபா⁴ மணிரநிநத³ஸnhததிrhph◌⁴தி ॥ 271॥

20 sanskritdocuments.org



ஶாரதா³thஶதீ

ேகா வா ந ரயதி ³த: ◌⁴ ேரேயாऽrhதீ² தாமாmh வாணீmh ।
யாmh பŋhகஜாநாபி⁴ஜஸத⁴rhணீமrhசயnhதி ஸுரநாதா:² ॥ 272॥
iµதபேயாஜmh’தி³mhநா சரணதேலநாthர மாநேஸ வாணீ ।
பஹர பாபராஶிmh ஸுெரௗக⁴ஸmhமாநிேதந காேல ேம ॥ 273॥
யாதா²rhth²யjhஞாநகலாphராphthைய thவாmh ஶாரதா³mh வnhேத³ ।
ேஸவாப²லmh phரயchச² phரத³ பரேமஶி வlhலேப⁴ தா⁴: ॥ 274॥
நிக³மாnhதஸாரமrhத²mh ேபா³த⁴ய thவmh ³nh phரகlhphய ⁴வி ।
ைஸஷா ேம jhஞாநக⁴நா வாணீ நிthயmh phரஸnhநா ॥ 275॥
மnhதா³ரஸுமமத³ஹரமnhத³shதம⁴ரவத³நபŋhகஹா ।
’th³யதமநிthயெயௗவநமNh³தகா³th விராஜேத வாணீ ॥ 276॥
ெஸௗபா⁴kh³யஸூசகாபீ⁴ ேரகா²பி⁴rh⁴தmh ெஸௗைரrhவnhth³யmh ।
அmhபா³சரணபேயாஜmh வதmhஸயnh phராphதஸmhேமாத:³ ॥ 277॥
th³விஜக³ணjhயmh நிthயmh நிரshதஜாTh³யmh thவதீ³யபாத³க³mh ।
ணமபி வா ஸாmhநிth◌⁴யmh ப⁴ஜ மதீ³ேய ’தி³shைவரmh ॥ 278॥
நதேத³வராஜமமணிkh◌⁴’ணிபmhபி³தாŋhkh◌⁴கமலா ந: ।
கமலாஸநshய த³யிதா தnhயாத³nhயாth³’ஶீ யmh ப⁴ஜதாmh ॥ 279॥
வாணீ தகாத³mhபா³ த³mhபா⁴தி³nh நிரshய ந: காேல ।
ேமமவnhயாmh தnhயாth பேத³ பேர ேத³வஸŋhக⁴பேஸvhேய ॥ 280॥
பŋhகஜப⁴வஸாmhராjhயshதி²ரலசபாNhட³ரதiν: ।
நதமாநவஸுkh’தகலாபபா பா⁴தி ஸகல³ணேப ॥ 281॥
iµக²விதசnhth³ரபி³mhபா³ஸாmhபா³ காத³mhப³ேஸvhயபத³கமலா ।
கமலாஸநkh³’ஹலrhலmh Sh ஶாரதா³ ேத³வீ ॥ 282॥
iµரமத²நshேயவ ரமா ஶmhேபா⁴வ ஸகல⁴த⁴ேரnhth³ரஸுதா ।
வாணி விதா⁴:ஸத³ேநऽiνபதா³mhபthயஸmhபதா³ பா⁴ ॥ 283॥
வாணி தவ ேத³ஹகாnhthயா கடாலஹ  ஸmhதா காேல ।
த⁴thேத காமபி ேஶாபா⁴mh ஸுரshரவnhthேயவ ஸŋhக³தா யiµநா ॥ 284॥
ம⁴ராேஸசநth³’ShThயா மாmh பாயாதா³பேதா³iµஹுrhவாணீ ।
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ஆததாபவிேப⁴ththேயவmh யாமாமநnhதி ஸூவரா: ॥ 285॥
அjhஞாதேகாபரா யshயா th³’Sh: kh’தாத³ரா ப⁴ஜதாmh ।
ைஸஷா விஹதெபௗரnhத³ரலmh ஸmhபத³mh த³th³யாth ॥ 286॥
பா³லரŋhக³விேலாசநஷthshதம⁴ரமாநநmh வாNhயா: ।
மணிமயதாடŋhகமணீவிலா ⁴யாnhiµேத³ऽshமாகmh ॥ 287॥
iµநிஜநமாநஸஹmhmh திததிபஜரஶுகீmh மஹாேத³வீmh ।
ெநௗ shiνஷாmh ரமாயா: மாேஹவரமதஸthபத³phராphthைய ॥ 288॥
தா⁴: ெஸௗதா⁴ŋhக³ணkh’தசŋhkhரமmh ஶாரதா³mh ெநௗ ।
மthதமதŋhக³ஜக³மநாmh பபnhதி²ஜயாய ஸுkh’திஸnhth³’யாmh ॥ 289॥
வாகீ³ஶiµகா² ேத³வா யshயா: phரஸத³நப³லth³தி⁴ விஜயnhேத ।
பபாதப⁴khதக³ யth³th◌⁴யாேநாlhலஸத³பாரலகாnhதா: ॥ 290॥
ைநஸrhகி³கவாேரணீேகவநமமல⁴ஷணmh தா⁴: ।
வத³நாநாயமmhபா³ ஜய சிரmh காமவrhணீ ப⁴ஜதாmh ॥ 291॥
கலயா ’த³யேமதth பாதா³ph³ேஜ ஶாரதா³ேத³vhயா: ।
phராphதாஷThகவிஜயmh தththவத⁴நmh கதஶாரதா³th◌⁴யாநmh ॥ 292॥
பாதா³ரவிnhத³நமநphரபா⁴வபகதேத³வஸாphயா: ।
பரமாநnhத³நிமkh³நா:ஸுதி⁴ேயா பா⁴nhதி மாவலேய ॥ 293॥
லதவிதா⁴th’பmh பாதேலாகthரயmh ச தth ேதஜ: ।
ஸகலாக³மஶிக²ரகலாபரதththவmh ஶாரதா³பmh ॥ 294॥
th◌⁴யாைநrhேயாைக³ச ஜைபrhயth ேஸvhயmh பரமமாதி³Shடmh ।
தnhநசகாsh ’த³ேய விவஜநீநmh  ப⁴khதாநாmh ॥ 295॥
பா⁴கீ³ரதீ²வ வாணீ தவ iνதிபா விராஜேத பரமா ।
இஹ மாதrhயth³ப⁴ஜநmh ஸrhேவஷாmh ஸrhவஸmhபதா³mh ேஹ: ॥ 296॥
ஸnhததம⁴ராலாைபrhலாதவிதி⁴ைவப⁴ைவரேமயகல: ।
ேரய:phரதா³நதீ³தகடாபாைதrhமஹாதththைவ: ॥ 297॥
ேக²லlhேலாலmhப³கைச:சப⁴ரநmhைர: ரnhth◌⁴³ணrhண: ।
ஆதஸmhவிthபீைட²ரமேரஶவ⁴கராth³’தchச²thைர: ॥ 298॥
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வீshதகஹshைதrhவிதி⁴பா⁴kh³ையரsh மம  ஸாphயmh ।
ஸmhவிth³த⁴ைநச வாணீைபேரைதrhத³யாஸாைர: ॥ 299॥
மாத: கத²mh iν வrhNhயshதவ மமா வாணி நிக³மசயேவth³ய: ।
இதி நிசிthய பதா³ph³ஜmh தவ வnhேத³ ேமாகாேமாऽஹmh ॥ 300॥
thவாமmhப³ பா³ேஶாऽஹmh thவசமthகாைரrhகி³ராmh ³mhைப:◌⁴ ।
அயதா²யத²khரமmh  shவnhநபி phராphதஜnhமஸாப²lhய: ॥ 301॥
இதி ஶாரதா³thஶதீ ஸமாphதா
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