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Uma Shatakam

உமாஶதகmh

phரத²மmh த³ஶகmh (ஆrhயாvh’thதmh)
²lhலthவmh ரவிதீ³தி⁴திநிரேபiµமாiµkh²யாph³ஜshய ।
rhணmh கேரா மாநஸமபி⁴லாஷmh Nhய⁴ஜுஷாmh ॥ 1॥
ைகலாஸவாநீ வா த⁴வளth³திபி³mhப³நிலயா வா ।
ஆகாஶாnhதரபீட²shதி²ேதாத ேம ேத³வதா ப⁴வதி ॥ 2॥
ஆகாஶாnhதரபீட²shதி²ைதவ ஸாாthபராஶkhதி: ।
தshயா அmhஶvhயkhதீ ஶஶிநி தாth³ெரௗ ச ராஜnhthெயௗ ॥ 3॥
ஸŋhகlhபவாதஸŋhகா³தா³நnhத³ரேஸா க⁴நீ⁴த: ।
அnhதrhvhயாபகஶkhேத:ஸமபth³யத ேத வrhமாத: ॥ 4॥
இchசா²விசிthரவீrhயாthேதஜ:படேலா க⁴நீ⁴த: ।
அnhதrhvhயாபகஶkhேத:ஸமபth³யத ேத விேபா⁴rhகா³thரmh ॥ 5॥
இchசா²ேயாகா³thேதஜ தவ பா⁴க:³ கசித³shதீேஶ ।
விjhஞாநேயாக³ேதா iµதி³ பா⁴kh³யshthவயி கசிதீ³ஶshய ॥ 6॥
ஸmhராெஜௗ ஶஶph◌⁴’தி ெயௗ kh³’ஹவnhெதௗ ெயௗ ச தகி³ ।
ததி³த³mh வேயாrhமாயா ேவஷாnhதர²நக³ளiµேம ॥ 7॥
யth³யபி வி⁴திரதி⁴கmh வேயாrhவிவாmhபி³ேக ப⁴வதி ।
²ேந ததா²phய வாmh ேநதி³Shேட² ேத³வி பயாம: ॥ 8॥
த³mhபthேயாrhப⁴க³வதி வாmh phரதிபி³mhெபௗ³ பா⁴shகேர ப⁴வத: ।
ேத³ஹ⁴ெவௗ ⁴சkhரshவphநphரvhயkhthதீ ஸுதா⁴மஹ ॥ 9॥
ேத³ேஹ ⁴வ: phரதிபி³mhப:³ phராணnhலshய ேநதீ³யாnh ।
phரதிபி³mhப³vhயkhthேதச shவphநvhயkhthதிச ேநதி³Shடா² ॥ 10॥

th³விதீயmh த³ஶகmh (வஸnhததிலகாvh’thதmh)
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உமாஶதகmh

காரiµnhநதபேயாத⁴ரmhப⁴mhநி
shkh³த⁴mh phரதி³kh³த⁴iµமயா ஶரணmh மமாsh ।
ேப⁴thதா ராiµப ப⁴shமந ஏவ த⁴thேத
ராக³shய சிநவ யthபரmhப⁴லkh³நmh ॥ 11॥
அshமாகமmh³த³க⁴நshதநிேதாபேமஷு
ேஹரmhப³ph³’mhதவி⁴திஷு பா⁴ேதஷு ।
th³ேதா⁴th³யமாநமதிlhŋhkh◌⁴ய நிஜாபதா³நmh
ப³th³த⁴திrhப⁴வ ப⁴rhக³kh³’ஹshய ேநth ॥ 12॥
ஸnhேத³ஹ ஏஷ மம சnhth³ரகலாத⁴ரshய
ஶுth³தா⁴nhதஸுnhத³ மநாmh ஸதாmh தவாŋhkh◌⁴: ।
ஶுth³தா⁴நி கிmh விஶதி கிnhiν ப⁴ஜnhதி ஶுth³தி⁴mh
அŋhkh◌⁴ேர phரேவஶமiν தாநி வி⁴ய பŋhகmh ॥ 13॥
thைரேலாkhயபாலநவிதா⁴யி விகshவராph³ஜ-

ேஶாபா⁴விட³mhபி³ மணிபீட²தவிலmhபி³ ।
ேமphரதா³யி ’த³ேய சரணmh nhயதா⁴யி
கிmhவா ந ேத நக³ஸுேத யதி³ யmh விபnhந: ॥ 14॥
விkh◌⁴நாநி யnhiµஹுத³mh ’த³யmh சலmh யth
ெஸௗkh²யmh ந கிசித³பி யth³ய³பrhயெஸௗkh²யmh ।
thவாமாதshய ச மமாகி²லேலாகராjhஞீ
மthத: பேரா ஜக³தி ேகா மiνேஜஷு கlhகீ ॥ 15॥
மா ⁴nhநிேத³ஶவசநmh நயநாசலshய
மா⁴thphரஸாரணமயி thயஜ நிrhத³யthவmh ।
அŋhகீ³ shத³ேண சரmh³ஜmh ேத
th◌⁴யாmh தேத³வ ப³ஹு ேம ⁴வநshய மாத: ॥ 16॥
காமmh த³தா³ ந தா³த³ மேநா தி⁴ேநா
ேநா வா தி⁴ேநா நயதாth³தி³வமnhயேதா வா ।
ஆthமrhபிேதாऽயக³ஜாபத³பŋhகஜாய
கிmh காŋhேத phரதிப²லmh விேலாऽiνராக:³ ॥ 17॥
பாத³mh த³தா³ மநேஸ கிiν பாபிேநா ேம
பாphலவாய ⁴வநாதி⁴கவாஸநாய ।
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உமாஶதகmh

³ேர ஸ தாவத³சேலnhth³ரமாகா ேம
ேத³வி phரமiµர தாவதாऽலmh ॥ 18॥
ஆராத⁴நmh தவ ப⁴வாநி யதா²விதா⁴நmh
கrhmh லாசலமா ந பரயா ।
பாதா³rhவிnhத³க³ேமவ தவாநேதாऽஹmh
பாபால: ஶரணவ காŋhமாண: ॥ 19॥
ப³th³த⁴vhரதா phரணதபாபநிவாரேண thவmh
ப³th³தா⁴ஜச ப³ஹுபாபஸமாேலாऽஹmh ।
கrhதvhயமth³தநேய நிணmh விmh’ய
நிrhதா⁴ரயாthர ந யதா² யஶேஸா விேலாப: ॥ 20॥

th’தீயmh த³ஶகmh (ph’th²வீvh’thதmh)
vhரதmh தவ வித³nh’தி³ phரணதபாபநாேஶ kh’தmh
ப²லphரவணபாதகphரமதி²ேதாऽபி நாshmhயால: ।
ப⁴வா ஶிரஸா நதshதவ ப⁴வாநி பாதா³mh³ஜmh
vhரதshய பபாலேந யதி³ மதிrhக³திrhேம ப⁴வ ॥ 21॥
தபசiµthதமmh phரயதிதmh மயாேநகதா³
பரnh ப³ஹுலரைத:◌⁴ பணைதrhvh’ேதாऽth◌⁴வா மம ।
அயmh மம th³’ேடா⁴ऽஜshதiνவிேயாக³காலாவதி⁴ -
rhயதி³ thவமசலvhரதாshயசலகnhயேக மாமவ ॥ 22॥
அேஜயப³ஹுபாபph◌⁴’th³⁴வி ஜநிShயமாண: க²ல:

கஶத³யிேத ரா ந விதி³தshதவாயmh ஜந: ।
vhரதmh kh’தத³mh thவயா பரமஸாஹேஸாேபதயா
khவா வா ஜநநி ேயாதாmh ஜக³தி தீ³rhக⁴மாேலாசநmh ॥ 23॥
இஹாரத⁴மrhஷnhயயஶ ஏவ ⁴thவா iµதா⁴
vhயேலாகி நியைமshததா² ந ப³ஹுலசா கசிjhஜய: ।
shதி²ரmh ந மத³த⁴ேய மத³த⁴ேதஜஸா ⁴யஸா
vhரதmh ச தவ Nh²தmh யதி³ மைமவ கீrhதி: பரா ॥ 24॥
ேய யதி³ மேத³நஸாமஸுகேர ந தீ⁴ரmh மேநா
ந ேத நக³பேத:ஸுேத கிமபி சிnhthயேமதthkh’ேத ।
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உமாஶதகmh

vhரதmh விsh’ஜ தnhiµதா⁴ நiν வ⁴shவபா⁴வாthkh’தmh
shதி²ப⁴வ ³rhவிதி⁴rh⁴வி தவ phரஸதா³th³ப³ ॥ 25॥
kh’தmh பரமயthநசிரமiνjh²தmh ரth³த⁴யா
ph◌⁴’தmh ப³ஹுவிேதா⁴th³யைமரவிதmh மஹாபாதைக: ।
க³தmh த⁴நதரmh யேஶா ஜயதி பாபஜாதmh மmh
vhரதmh ச தவ தாth³’ஶmh ஜநநி கshய வா shயாjhஜய: ॥ 26॥
மதீ³ய³தாவphரலயகாலகாத³mhபி³நீ
மேதா³nhநதவிjh’mhப⁴ணmh vh’ஜநப⁴ŋhக³ப³th³த⁴vhரேத ।
ப⁴வphயதேம நிஜphரப³லஹுŋhkh’திphேராth³த⁴த -

phரப⁴ஜநமெஹௗஜஸா ஶமய பாலயாthமvhரதmh ॥ 27॥
அத⁴யவிெதௗ⁴  ேத பணதா பபkhவதா
விேப⁴த³கத²நmh கத²mh ph’²லைவப⁴ேவ jhயேத ।
இத³mh தவ விக³rhஹணmh பணைதநஸmh வா shதி -
rhமேநா யதி³ mh’டா³நி ேத ஜக³தி ஸாth◌⁴யேமவாகி²லmh ॥ 28॥
ஸஹshரநயநாதி³பி:◌⁴ ஸுரவைர:ஸமாராதி⁴தா
ஸஹshரகிரணphரபா⁴ தமசிஶீதா மம ।
ஸஹshரத³லபŋhகேஜ kh’தநிேகதநா ேத³நாmh
ஸஹshரத³லேலாசநா ³தஸnhததிmh kh’nhத ॥ 29॥
ஸேராஜப⁴வஸmhshதா ஸகலேலாகராjhேயவ
கேராபதபlhலவா கணயாnhதlhேலாதா ।
உேராஹப⁴ராலஸா மயராஸmhேமாநீ
கேரா மத³க⁴யmh iµத³ேலாசநா காசந ॥ 30॥

சrhத²mh த³ஶகmh (ஶாrh³லவிkh³தvh’thதmh)
காலாmhேபா⁴த⁴ரசாஸாnhth³ரகப³ rhேணnh³பி³mhபா³நநா
தாடŋhகth³திெதௗ⁴தக³Nhட³ப²லகா தாmh³லரkhதாத⁴ரா ।
phராேலயth³திபா³லேகந ரசிேதாthதmhஸா ஹராŋhகாஸநா
ஶாnhதா தநபlhலவாப⁴சர ⁴thைய ஶிவா சிnhthயேத ॥ 31॥
பாத³mh தவைஶலராஜ³த: பா⁴shவthகராshபா²லந -

phேராth³⁴th³தா⁴mh³ஜஸுnhத³ரmh திவ⁴டா³தலாதmh ।
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உமாஶதகmh

வnhத³nhதாmh thதி³ெவௗகேஸா வஶத:ஸmhவாஹயthவீவேரா
ேயாகீ³ th◌⁴யாய வnhதி³வth³ப⁴க³வதி phரshெதௗதி ேஸாऽயmh ஜந: ॥ 32॥
யshயாசாமரதா⁴ணீ ஸரஜphராஸாத³ஸசாணீ
வாkh³ேத³வீ ’த³ேயவரphரph◌⁴’தேயா நாெகௗகஸ: கிŋhகரா: ।
ேத³வ:ைகரவப³nh⁴ேகாரகத⁴ேரா லாஸஹாய:ஸகா²
தshயா: பாத³ஸேராஜவnhதி³பத³வீmh பாphேதாऽshmhயஹmh பா⁴kh³யத: ॥ 33॥
பாத³shய khயேத nhதகதிசந th◌⁴யாநmh ஜக³th³தா⁴th ேத
யthதshேயப⁴க⁴டாலாŋhக³நமrhநாiνபmh ப²லmh ।
ேநாth³கா³ேரா ம⁴மா⁴மத³iµஷாmh shவாபா⁴விேகா வா கி³ராmh
ஸாதீ⁴யsh ப²லmh யதீ³வ நrhth◌⁴யாmh மதிrhஜாயேத ॥ 34॥
ேத³வி thவchசரரவிnhத³க³ளth◌⁴யாநshய ேகசிthப²லmh
மnhயnhேத ரத²வாஸாமஜவ⁴ெஸௗதா⁴தி³பாmh யmh ।
பீஷth³ரவஸாரைவப⁴வiµஷாmh வாசாmh பேர பாடவmh
phராjhஞா:ஸாத⁴நமாதி³த: பணெதௗ பாஹு: ப²லmh தthshவயmh ॥ 35॥
ேலாப: ◌⁴ thரசித³shதி thரசித³ெஸௗ ேராஷ: பரmh பீ⁴ஷண:

thராphேயஷ மேநாப⁴ேவாऽதிமேந shவாnhேத நிஶாnhேத மம ।
ஏதshயாphயஹஹாth³ராஜதiνேஜ ேகாேண thவதீ³யmh பத³mh
ேக²மshதகலாதmh ஶுசிதமmh வாசா² கrhmh க²ல: ॥ 36॥
கnhத³rhேபண நிவாதmh phரஹஸதா ேலாேப⁴ந நிrhப⁴rhthதmh
மாthஸrhேயண திரshkh’தmh மத³மஹாநாேக³ந சாऽபி⁴th³தmh ।
³rhph◌⁴ராnhthயா க³லஹshதி தmh ப³த ந: khேராேத⁴ந ⁴தmh ப³லா -

த³phேயதthபத³மmhப³ ேத விஶதி ேம ேசேதாऽshய வrhNhயா kh’பா ॥ 37॥
உth³தீ³phயnhநக²ராmhஶுஜாலஜலshthவthபாத³கNh²ரேவா
யாவnhதேலாசந: ஶஶிகலாடா³மேணrhவlhலேப⁴ ।
தாவlhேலாப⁴கphரேக²லதி iµத³mh Shதி காமth³விேபா
ேராஷth³வீபிபதிச க³rhஜதிதராmh மnhமாநேஸ காநேந ॥ 38॥
சாசlhயmh ’த³யshய நயnhதி கத²mh Shமthphரஸாத³mh விநா
thவmh வா ேத³வி கத²mh phரத³ யதி³shைத²rhயாத³ேபதmh மந: ।
அnhேயாnhயாரயேதா³ஷ ஏஷ ஸுமஹாநnhயmh விதி⁴mh shதா²பய -

thயshமாகmh வரேத³ தேவாத கmh நிrhேஹகாmh ஜnhஷு ॥ 39॥
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ப⁴khதிrhேம thவயி ப⁴rhக³பthநி மஹதீ th◌⁴யாmh ச வாசா² ேத
பாதா³mhேபா⁴ஜக³mh ததா²பி சலதாmh ேசேதா ந ேம iµசதி ।
காமா:ஸnhதி ஸஹshரேஶா நக³ஸுேத பசாth³ph³ரவீmhயkh³ரத:
சிthதshய shதி²ரதாmh phரேத³ க யth³யshதி ேத வshத: ॥ 40॥

பசமmh த³ஶகmh (ஸுேபா³தி⁴தாvh’thதmh)
உ³ராஜகலாகலாபகாnhேத ஸத³ேய ஸுnhத³ ேகாமலாŋhகி³ மாத: ।
திபth³மth³’ஶாவதmhதmh ேத பத³பth³மmh phரதிபா⁴ மாநேஸ ேம ॥ 41॥
அசலநாத²ஸth³மநாேத² சதmh ேத சரணshய தா⁴th சிthரmh ।
khயேதऽph³ஜஸநாபி⁴நாiµநா யth³க³தபŋhேக iµநிமாநேஸ நிவாஸ: ॥ 42॥
சதmh சரmh³ஜnhமநshேத பரமmh விshமயமாதேநாதி மாத: ।
அதிராக³வத³phயேதா³ வித⁴ேத ஸஹவாேஸந யத³nhதரmh விராக³mh ॥ 43॥
ப⁴வபா⁴நி கrhமஶrhமதா³: ப⁴வதீ³யshய பத³shய விshமயாய ।
அபி ⁴வி⁴ஸரmh வித⁴thேத யதி³த³mh வீதரேஜா மேநா iµநீநாmh ॥ 44॥
சரணmh ஜக³த³mhப³ைகடபா⁴rhயதமாேநாऽபி த³த³rhஶ ைநவ யshய ।
ஸ ஹரshதவ th³’யேத விலkh³நசரேண சNh³ சராசராதி⁴நாத:² ॥ 45॥
கமலாஸநகஜேலாசநாதீ³நவமthய thத³ஶாnhநேக³ஶகnhேய ।
அ³ேண ரமேஸ நேக³ऽthர ேஶாேண khவ ³nh பயதி ஜாதிபபாத: ॥ 46॥
ஸுமாத³பி ேகாமலmh வshேத ’த³ேயஶshthவே கி³: கேடா²ர: ।
phரசலா²ரŋhக³மshய மாத:ஸமiνth◌⁴யாய பி³ேப⁴ ேசதேஸத³mh ॥ 47॥
யத³ெஸௗ வித:ேதாऽth³shதவ ஹாேஸந ேதந நாthர சிthரmh ।
இத³மth³⁴தமshய மாநஸmh யth³விமலmh பாrhவதி நீயேதऽதிராக³mh ॥ 48॥
நவŋhமேரiΝபŋhகிலshய shமரthேத ஸததmh shதநாசலshய ।
shவயமphயசேலா ப³⁴வ ேஶாண: ஶஶிதா⁴ ஜக³தmh ஸவிth ஶŋhேக ॥ 49॥
shமரத³சலshய iµkhthதி: கத²மலகபால⁴ஷணshய ।
வேஷாऽத⁴rhமiµShய ேசnhநேசதshதிரth◌⁴வmhநி ஸrhவமŋhக³ேள thவmh ॥ 50॥
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ஷShட²mh த³ஶகmh (ணகvh’thதmh)
ெகௗ³ சNh³ காேக க³தி⁴நாயகாmhபி³ேக
shகnhத³மாதnh³க²Nhட³ேஶக²ேர பராthபேர ।
vhரஜநாயிேக phரபசராjhஞி ைஹமவthேம
ப⁴rhக³பthநி பாலேயதி கீ³யதாmh ஸதா³ஸேக² ॥ 51॥
வாஸுேத³வiµkh²யநிthயேத³வெமௗவிsh²ர-
th³ரthரஜாலரஜாதரதாŋhkh◌⁴பŋhகேஜ ।
ஶீதபா⁴iνபா³லட³சிthதபா³லேடா³ேக
ைஶலபாலபா³ேக ஸதா³ வதா³ நாம ேத ॥ 52॥
கlhபவlh கா³யதாmh நிதmhபி³நீமதlhேக
நாம ேத விபசிேதா நிரnhதரmh kh³’ணnhதி ேய ।
ைத³thயைஜth ேலாகதா⁴th ராthராNhணிபா⁴நேந
ைஶலவmhஶைவஜயnhதி ஜnhதேவா ஜயnhதி ேத ॥ 53॥
ஆநேந thவதீ³யநாம பாவநாchச பாவநmh
யshய Nhயஷshய ஷாrhத⁴விkh³ரேஹ ।
ஸாiνமnhமேஹnhth³ரth ஸmhமதா³ய ⁴யேஸ
ப³nhத⁴நாலேயாऽபி தshய நnhத³நmh வநmh யதா² ॥ 54॥
நாமகீrhதேநஷு யா ஷடா³நநshய ஷTh³விதா⁴th
ஶph³த³ேதாऽபி பா⁴தாthph’த²khபதா³பி⁴ேஶாபி⁴தாth ।
உnhநைதகநாத³ேதா க³ஜாநநshய ph³’mhதாth
th’phதிேமதி thரேயா:ஸமாபி ஸா ஜயthமா ॥ 55॥
iµkh³த⁴thரமாநேஸ மஹாnhத⁴காரப³nh⁴ேர
நிth³தiµமாmh நிேஜ ப³rhக³ேவஷயshயேஹா ।
தthphரவிய பய ேவத³தீ³பேகந தாmh தத:
தாரஶph³த³ேபா³தி⁴தாmh விதா⁴ய ஸாத⁴யாmh’தmh ॥ 56॥
ஆதி³ேமா விேபா:◌⁴ ஸுேதா யதீ³யலமாத:
ஜராநேநா பி³ப⁴rhதி ஸாலதாதெநௗ ததா ।
அkh³ரேதா த³தா⁴தி கிசித³mh³ஜmh மரnhத³வ -

thதthர ஶkhthதிthதமா phரேபா³த⁴யnhதி தாmh வித:³ ॥ 57॥
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th³வாத³ஶாnhதஶாயிநீ ’த³mh³ஜாnhதரshதி²தா
மNhட³லth³வயாலயா தாth³ஶ ◌்’க³சாணீ ।
ஸrhவ⁴தஜாலப⁴rhராஸநாrhத⁴பா⁴கி³நீ
⁴திiµthதமாmh தேநா ⁴ph◌⁴’த:ஸுதா தவ ॥ 58॥
thரமrhத³nhphரஸூரஸூேலாக³rhக³மா
³rhக³மாடவீவிஹாரலாலஸா மதா³லஸா ।
நிthயஶkhthதிெபௗஷா மமாŋhkh◌⁴லவாந: ।
ஸthயகீrhதிராrhதிஜாலஹாணீ ஹரthவத⁴mh ॥ 59॥
ஶkhthதிதா⁴ண:ஸவிth ஸrhவஶkhthதிமthேம
ப⁴khதிமjhஜேநாkh³ரபாபநிkh³ரேஹ th◌⁴’தkh³ரேஹ ।
ேத³வெமௗரthநகாnhதிெதௗ⁴தபா³காய ேத
ஸrhவமŋhkh◌⁴ரேய மதி³யமாthமநா ஸஹாrhphயேத ॥ 60॥

ஸphதமmh த³ஶகmh (மதா³லஸாvh’thதmh)
ஜmhபா⁴iµkh²யஸுரஸmhபா⁴விதா ப³ஹுலத³mhபா⁴thமநாமஸுலபா⁴
mhபா⁴வth³’phதஸநிஶுmhபா⁴தி³ப³nh⁴க³ணஶுmhபா⁴ஸுேரnhth³ரத³மநீ
mhபா⁴பஹாசmhபா⁴நேகா⁴தரmhபா⁴ऽiνரkhத’த³யா
ஶmhபா⁴விேப⁴nhth³ரiµக²³mhபா⁴ கேரா தவ ஶmh பா⁴நீமணிமா ॥ 61॥
தாராவதஹாராேஶாபி⁴சபா⁴ராऽலஸாலஸக³தி:
தா⁴ராத⁴ராப⁴கசபா⁴ரா ஸுபrhவவீராபி⁴மாநஶமநீ ।
நீராடேகஶரதா⁴ராப⁴th³’Shரதிதீ⁴ரா த⁴ராத⁴ரஸுதா
வாராணவஸதி வாராஶிணரதிராராth◌⁴யதாமயி ஸேக² ॥ 62॥
kh²யாதா iµநீnhth³ரஜநகீ³தா மரஹயேபாதாऽதிசிthரசதா
ஶீதாசலாசிபதிஜாதா phரபா⁴தயமதாதாவிேஶஷசர ।
தா பிநாகத⁴ரபீதாத⁴ரா thதி³வபாதால⁴தலஜுஷாmh
ஸா தாபஜாதமவிகீ³தாऽகி²லmh ஹர மாதா கடாகலயா ॥ 63॥
க²Nhடா³mh’தth³திஶிக²Nhடா³ மேஹாkh³ரதரப⁴Nhடா³தி³ைத³thயத³மநீ
சNhடா³ऽநலாTh◌⁴யலNhடா³லயா விதத³Nhடா³ க²லாய ⁴வேந ।
ஶுNhடா³ல⁴பதிNhட³தி⁴⁴ததஷNhடா³ சலாNhட³க⁴டmh’th-
பிNhடா³யிதா ஸகலபிNhடா³nhதரshத²மணிபா⁴Nhடா³யிதாऽsh ஶரணmh ॥ 64॥
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ராகாஸுதா⁴கரஸமாகாரஹாஸ⁴தபீ⁴கா ப⁴வாph³தி⁴தரேண
ெநௗகா கடா⁴தேஶாகா மஹாமமபாகாऽபி விiνதா ।
ஏகாmhபி³கா ஸகலேலாகாவேலரசலேதாகாயிதாகி²லக⁴ந-
காநதshய மம ஸா காகா கமலநீகாஶth³’kh தி³ஶ ஶmh ॥ 65॥
நீலாலகா ம⁴ரஶீலா வி⁴தஜாலா விலஸவஸதி:
ேலாலா th³’ேஶா: கநகமாலாவதீ வி³த⁴லாவதீபvh’த ।
கிலாலஜாphதiµக²ேஹலா தாmh’தகேரமாதேல நிவஸதாmh
ஶாலாசாமநேசலாऽப³லா கபடேகாலாiνஜா தி³ஶ ஶmh ॥ 66॥
அvhயா³தா³ரதரபvhயாத⁴phரph◌⁴’திஹvhயாஶிrhகீrhதித³
க³vhயாjhயஸmhதகvhயாஶிேலாகiνதப⁴vhயாऽதிபாவநகதா² ।
ரvhயா ஸதா³ விவித⁴நvhயாவதாரவரகvhயாரப⁴Thயபி⁴ரதா
தி³vhயாkh’திshதணvhயாப⁴பாத³கி²லமvhயாthமஜா தவ லmh ॥ 67॥
ேதா³ஷாகராrhப⁴கவி⁴ஷா கடா⁴தேதா³ஷா நிரnhதரமந -

shேதாஷா பரா ககாஷாயதா⁴யதிேவஷாऽநவாphயசர ।
பா⁴ஷாவ⁴த³யிதேஶஷாஶாயிவிiνைதஷா விஷாத³ஶமநீ
ேபாஷாய பாபததிேஶாஷாய சாsh லேயாஷா ப⁴வshய ப⁴வதாmh ॥ 68॥
வnhதா³ஸா⁴ஜநமnhதா³ரவlhரவிnhதா³ப⁴தீ³rhக⁴நயநா
nhதா³கlhபரத³ph³’nhதா³ பதா³ph³ஜநதph³’nhதா³ரேகnh³வத³நா ।
மnhதா³ க³தாவலமமnhதா³ மெதௗ தiµnhதா³ஸுரphரஶமநீ
நnhதா³thமஜா தி³ஶ ஶmh தா³த⁴ததிபி⁴nhதா³நநாமநிவஹா ॥ 69॥
யாமா கத³mhப³வநதா⁴மா ப⁴வாrhதிஹரநாமா நமjhஜநதா
பீ⁴மா ரேணஷு ஸுரபா⁴மாவதmhஸஸுமதா³மாiνவாதபதா³ ।
காமாதshய kh’தகாமா கிலாலமபி⁴ராமா ரமாலயiµகீ²
ேமாய ேத ப⁴வ வாமா கத³mhப³கலலாமாயிதா ப⁴க³வதீ ॥ 70॥

அShடமmh த³ஶகmh (th³தவிலmhபி³தvh’thதmh)
ஜலஹmh த³ஹரmh ஸiµபாதா ஜலசரth◌⁴வஜஸூத³நஸுnhத³ ।
ஹர ேபா³த⁴th³’கா³வரணmh தேமா ’த³யக³mh ஹேதந ேதந ேம ॥ 71॥
நமத³மrhthயகிடkh’ைத: கிண: கமட²ph’Shட²நிேப⁴ phரபேத³ऽŋhகிதா ।
அநேசலவ⁴rhவித³தா⁴ ேவா vh’நஜாலமஜாலமவிkhரமmh ॥ 72॥
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லதயா நதபாலநேலாலயா phரமத²நாத²மேநாஹரலயா ।
கிiµகீ²iµக²ஶkhthபvhயயா விதி³தயாதி³தயா க³திமாநஹmh ॥ 73॥
அmh’ததீ³தி⁴திேபாவதmhஸயா kh’தபதா³நதபாபநிராஸயா ।
க³திமத³rhத⁴நரkh’திசிthரயா ⁴வநேமவ ந ேம லமாrhயயா ॥ 74॥
அக³ணயmh ந ச ேகா³Shபத³வth³யதி³ th⁴வநmh தேல ந தரா கிmh ।
ஶரணவாநஹiµthதமபா⁴வயா கி³ஜயாஜயாவிதேத³வயா ॥ 75॥
ஸக ஶலmh தவ ேரiΝகாதiνமா தiνதா³தி³ேதா யத: ।
தி⁴ iµநிrhவித³ெதௗ⁴ பரஶுmh த³த⁴jhஜநபதீநபதீvhர ⁴ஜாமதா³nh ॥ 76॥
த³ஶரதா²thமஜதவரmh வித³த⁴தீ ரதிநாத²வஶmh க³தmh ।
தி³ஶ வ:ஶலmh நக³வrhதி⁴நீ ஹஹயாஹயாந mh’ேக³வரா ॥ 77॥
ஜநநி ஶுmhப⁴நிஶுmhப⁴மஹாஸுேராnhமத²ந விதவிkhரமயா thவயா ।
ஜக³த³ரயத ேகா³பேலஶி: தiνஜயாiνஜயாrhஜுநஸாரேத:² ॥ 78॥
சரணேயாrhth◌⁴’தயா விஜயாமேஹ ஜக³தி மாரphயபா⁴மயா ।
ஶஶிகலாமலமnhத³ரஹாஸயா நக³ஜயா க³ஜயாநவிலாஸயா ॥ 79॥
இமமகா³தி⁴பநnhதி³நி கlhகிநmh ஷமேபாய ஹரshய விேலாகிைத: ।
கஷநாஶநபீ⁴மth³’ேஶாlhலஸnhமத³நைகரவைகரவேலாசேந ॥ 80॥

நவமmh த³ஶகmh (ஆrhயாvh’yhthதmh)
ஸ ஜயதி Nhயேலஷு ph◌⁴ராmhயnh க³ணநாத²மாராேலாக: ।
யமiνசரேதா ஜநாrhத³நலதணீ ேத³வதா ச கி³ராmh ॥ 81॥
கshய phரப³லphரதிப⁴ட⁴ஜகNh³வாரணmh மஹth³வீrhயmh ।
கshய கி³ராஹ ஸrhேகா³ க³shய பவrhதேநऽபி ப: ॥ 82॥
கshய நரnhதராthமநி ஸŋhக³ஸஹshைரரசாதா நிShடா² ।
⁴rhஜதி³யேத Shமth³th³’க³nhதph◌⁴’தமnhதரா த⁴nhயmh ॥ 83॥
யshய நிதா³நமவிth³யா மமகார: rhவபமŋhத: ॥
பmh தாபthதயmh ஸthஸŋhக:³ கிசி³பஶாnhதைய ॥ 84॥
அnhத:கரணmh shதா²நmh phரேகாபேநா விஷயபசகாph◌⁴யாஸ: ।
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iµkhதி:ஸுஷுphதிஸமேய நரக³மநாய ேகா⁴ராய ॥ 85॥
ேலாபா⁴பி⁴லாஷேராஷா: கப²மாதமாயவshthரேயா ேதா³ஷா: ।
அசி: பth²ேய ⁴யshயiνப³nhேதா⁴பth³ரேவா ேகா⁴ர: ॥ 86॥
தshய phரயchச² ஶமநmh ஸmhஸாராkh²யjhவரshய ⁴kh’ேப ।
mh’thஜயshய பா⁴நி ேப⁴ஷஜமாேலாகிதmh நாம ॥ 87॥
ப⁴வதீ³யshய ப⁴வாநி phரth³த⁴சேத கடாேமக⁴shய ।
phராvh’Thபதாப’ேதா ப⁴vhயாmh’தவrhண: க ॥ 88॥
ராேஜாkh³ரth³’Shkh³ேரா வராஜ:ஸnhததmh மேதா³ேபத: ।
தவ ராjhஞி ந க ேசth³⁴வநshய கத²mh ஶுப⁴mh ப⁴வ ॥ 89॥
ராjhஞி தவ th³’Shரவேந விநதாநாமபி ஸைத³வ ேக²லnhthயா: ।
தபேதாऽபி நிthயேஶா ேலாேலா லாஸு ேத ப⁴வதி ॥ 90॥

த³ஶமmh த³ஶகmh (ஶஶிவத³நாvh’thதmh)
பத³கமலாphத thகஷஹrhth ।
ஜயதி ஶிேவதி th⁴வநப⁴rhth ॥ 91॥
அதி⁴தiνth³’Shshதத³தி⁴⁴தmh ।
phரமத²பேத:ஸா ஸுth³’க³தி⁴ைத³வmh ॥ 92॥
shவநயநvh’ெதௗ shதி²ரசரநாmh ।
th³வித³லஸேராேஜ ப⁴க³வதி பா⁴ ॥ 93॥
த³ஹரஸேராேஜ நிதபதா³நாmh ।
th³வித³லஸேராஜாத³வதர thவmh ॥ 94॥
அயி லNhேட³ th◌⁴’தசரநாmh ।
த³ஶஶதபthரmh vhரஜ தபnhதீ ॥ 95॥
த³ஹரஸேராேஜ th³’ஶமபிthவா ।
விஷயபராmh shக²ல ப³shthவmh ॥ 96॥
shக²ல யதshthவmh ஸ ப⁴வதி ந: ।
விலஸ யshnh ஸ க² மஹாthமா ॥ 97॥
th³’ஶி th³’ஶி சிththவmh ’தி³’தி³ஸthதா ।
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phரதிநரஶீrhஷmh phரமத³கலாऽ ॥ 98॥
தவ லஹஷு thரவிேராதீ⁴ ।
கிவ ந சிthரmh ஜநநி கேராதி ॥ 99॥
ஹரஶிரேஸா ெகௗ³rhயவ ஜக³ththவmh ।
க³ணபதிஶீrhஷாத³வ iµநி⁴mh ॥ 100॥
॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய
நரmhஹஸூேநா: க³ணபேத: kh’தி: உமாஶதகmh ஸமாphதmh ॥
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