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.. shrItripurasundarI-suprabhAtam ..

॥ ரிபுரஸு த³ரீ ஸு ரபா⁴த ॥
ேஸ ய-பாத³கமேல ரித-ச ³ர-ெமௗேல
ச ³ரேஶக²ர-யதீ வர- யமாேன।
க² ட³-க து³க ரு’த- வ- ேராவத ேஸ
ம மஹா ரிபுரஸு த³ரிஸு ரபா⁴த ॥ 1॥

உ தி ட²து க³-குலப வதராஜ-க ேயஉ தி ட²
ப⁴ த-ஜன-து:³க²-வி ஶ-த³ே ।
உ தி ட²ஸ வ-ஜக³தீ-ஜனனி ரஸ ேனஉ தி ட²ேஹ ரிபுரஸு த³ரி
ஸு ரபா⁴த ॥ 2॥
உ தி ட² ராஜத-கி³ரி- ³விஷேதா ரதா² வ உ தி ட²
ர ன-க²சித வலிதா ச பீடா² ।
உ தி ட² ப³ த⁴ன-ஸுக² பரி ⁴யஶ ேபா:⁴ உ தி ட²
வி ⁴னித-திர கரிணீ விபா ய ॥ 3॥
ய ரு’ ட²பா⁴க³மவல ³யவிபா⁴தி ல மீ:
ய யா வஸ திநிகி²லாஅமரா ச ேத³ேஹ ।

வாவிஶு ³த⁴ ரு’த³யா கபிலாஸவ ஸா
ஸி ³தா⁴ ரத³ ஶயிதுமிஹந தவவி வ ப ॥ 4॥
ஆக யேதऽத்³ய மத³ம த-க³ேஜ ³ர த:³

வ ேபா³ ⁴யேஸ ரதிதி³ன மது⁴ேரண ேயன ।
⁴பாலராக³முக²ரா முக²வா ³யவீ
ேப⁴ரீ ⁴வனி சகுருேத ப⁴வதீ ரபு³ ³தா⁴ ॥ 5॥
வா ேஸவிது விவித⁴-ர ன-ஸுவ ண- ய-
கா² ³ய ப³ைர:குஸும-ப ர-ப² ச ப⁴ தா: ।
ர ³தா⁴ விதா:ஜனனிவி ரு’த- ³ரு’ ய-ப³ தா:⁴

ஆயா தி பா⁴ரத-நிவாஸி-ஜ :ஸேவக³ ॥ 6॥
ஜீவாதவ:ஸு ரு’தின: ருதி பமாது:
வி ரா: ரஸ ன-மனேஸா ஜபிதா க-ம ரா: ।
ஸூ த-ரு ³ர-சமகா ³யவதா⁴ர ய
ஸி ³தா:⁴ மேஹஶ-த³யிேத தவஸு ரபா⁴த ॥ 7॥

பா²ல ரகாஸி-திலகா க-ஸுவாஸினீநா
க ர-ப⁴ ³ர- க²யா தவ ³ரு’ டி-ேதா³ஷ ।
ேகா³ டீ²விபா⁴தி பரிஹ துமன யபா⁴வா
ேஹேத³விப திஶஇய தவஸு ரபா⁴த ॥ 8॥
உ ³ர:ஸஹ ர-கிரே ऽபிகர ஸம ய வ ேதஜஸ: புரத ஏஷ
வில ஜித:ஸ ।
ர த த வுத³யேம யக³ ரு’ ட²லீன:ப ³ம வதா³ யஸஹஜ குருேத
ரஸ ன ॥ 9॥
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॥ ரிபுரஸு த³ரீ ஸு ரபா⁴த ॥

ரு’ ய தி ப³ ஹனிவஹ கி²ன: ரஸா ய
கா³ய தி ப சமக³ேதனபிகா: வேரண।
ஆ ேத தர க³ததி-வா ³ய- ரு’த³ க³-நாத:³
ெதௗ ய ரிக ஶுப⁴ம ரு’ ரிமம துது ⁴ய ॥ 10॥
ஸ தாப-பாப-ஹரேண வயி தீ³ தாயா
ஸ தாப-ஹாரி-ஶ -பாபஹராபகா³ ⁴யா ।
கு ராபி ⁴ ஜடி-ஜடா-விபிேனநிலீன
சி² ஸரி யமுைபதிவிது⁴ ச வ ர: ॥ 11॥
பு⁴ வா குேசல- ரு’துக நனு ேகா³பபா³ல:
ஆக ய ேத யரசய ஸு ரு’த³ குேப³ர ।
யாஜ ய நா தி தவ ரி த-ஜ த³ேப ா

நி யாஜேமவ கரு நமேத தே ஷி ॥ 12॥
ரா ே தி ரு’ ³தி⁴மதுலா புருஷ: கடாை : ³வ ³வீ ⁴ருவ
யமுைபதி ந சா ர ஶ கா।

மி ர தேவாஷஸிபத³ பரிேஸ ய ரு’ ³த:⁴
ச ³ர வதீ³ய-முக²ஶ ருதயாவின ட: ॥ 13॥
ரு’ டி- தி²தி- ரலய-ஸா ணிவி வ-மாத:
வ கா³பவ க³-ப²ல-தா³யனிஶ பு⁴-கா ேத ।
ரு ய தேக²லினிவிப -கேடா²ர-வ ேரப⁴ ³ேர ரஸ ன- ரு’த³ேய

தவஸு ரபா⁴த ॥ 14॥
மாத: வ பமனிஶ ரு’தி³ ப யதா ேத
ேகா வா நஸி ³ ⁴யதி மன சிர-கா தா த:² ।
ஸி ³ ⁴ய திஹ த த⁴ரணீ-த⁴ன-தா⁴ ய-தா⁴ம-
தீ⁴-ேத⁴னு-ைத⁴ ய- ⁴ரு’தய:ஸகலா: புமா தா:² ॥ 15॥
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