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.. In Praise of Vishnu in His Ten Incarnations ..

॥ த³ஶாவதார துதீ ॥
ேரா டீ²ஶவி ³ரஹஸுனி டீ²வே ³த⁴தவி டா பு³சாரிஜலேத⁴

।
ேகா டா² தராஹிதவிேச டாக³ெமௗக⁴ பரேம டீ²டி³த வமவமா ।
ேர டா² கஸூனுமனுேச டா² த²மா மவித³தீ ேடாயுகா³ தஸமேய

।
ேத² டா² ம ரு’ க³ ⁴ரு’தகா டா² பு³வாஹனவரா டாபத³ ரப⁴தே

॥ 1॥
க² டீ³ப⁴வ ³ப³ஹுளடி³ டீ³ர ரு’ ப⁴ணஸுச டீ³ ரு’ேதாத³தி⁴மஹா
।
கா டா³திசி ர க³திெஶௗ டா³ ³யைஹமரத³பா⁴ டா³ ரேமயசரித
।
ச டா³ வக ட²மத³ஶு டா³லது³ ரு’த³யக³ டா³பி⁴க² டா³கர
ேதா³-
ச டா³ மேரஶஹய து டா³ ரு’ேத ³ரு’ஶமக² டா³மல ரதி³ஶ

ேம ॥ 2॥
மா ரு’ேத வவதுந மா ம ரு’ ட² ⁴ரு’தப⁴ மா மம த³ர கி³ேர ।

த⁴ மாவல ப³னஸுத⁴ மாஸதா³கலிதஶ மாஸுதா⁴விதர ।
து³ மான ராஹுமுக²து³ மாயி தா³னவஸும மாபி⁴ேப⁴த³னபேடா ।
த⁴ மா க கா திவரவ மா ப⁴வா பு⁴வனநி மாண ⁴தவி ரு’தி: ॥ 3॥
த⁴ வ தேரऽங்க³ருசி த⁴ வ தேரऽரிதரு த⁴ வ தரீப⁴வஸுதா⁴-
பா⁴ வ தராவஸத² ம வ தராதி⁴ ரு’த த வ தெரௗஷத⁴னிேத⁴ ।
த³ வ தர க³ஶுகு³த³ வ தமாஜிஷுவித வ மமா ³தி⁴ தனயா ।
ஸூ வ தகா ம ரு’த³த வராவயவ த வ தரா திஜலெதௗ⁴ ॥ 4॥
யா ரவா தி⁴மத² ணத³ பதி³திஜாே ாபி⁴தாமரக³ -
ேப ா தேயऽஜனிவல ா ஷுபி³ ப³ஜித³தீ லகா ரு’தமுகீ² ।
ஸூ மாவல ³னவஸ ே ப ரு’ குச கடா ா மீ ரு’தமே -
தீ³ ாஸுரா ரு’தஸுதா⁴ ாணிே ऽவதுஸு ே ³த⁴ரிதனு: ॥
5॥

ாதி³யு னிக³ம தீ³ ாஸுல ணபரி ா மாவிதி⁴ஸதீ ।
தா³ ாயணீ மதிஸா ா ³ரமாபினய தா³ே பவீ ணவிெதௗ⁴ ।
ேர ா ேலாப⁴கரலா ார ேஸா த பதா³ே பல தத⁴ரா ।
ஸாऽக்ஷாரிதாத்மதனு ⁴ ாரகாரினிடிலா ா மானவது ந: ॥ 6॥
நீலா பு³தா³ப⁴ஶுப⁴ லா ³ரிேத³ஹத⁴ர ேக²லா ⁴ரு’ேதாத⁴தி⁴து⁴னீ-
ைஶலாதி³யு த நிகி²ேலலா கடா ³யஸுர லாடவீத³ஹனேத ।
ேகாலா ரு’ேத ஜலதி⁴ காலாசலாவயவ நீலா ³ஜத³ ர த⁴ரணீ-
லீலா பேதா³ருதர லா ேயாகி³வர ஜாலாபி⁴வ தி³த நம: ॥ 7॥
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॥ த³ஶாவதார துதீ ॥

த³ ேபா⁴லிதீ ணனக²ஸ ேப⁴தி³ேத ³ரரிபுகு பீ⁴ ³ரபாஹி ரு’பயா
।
த பா⁴ ப⁴ காஸஹனடி³ பா⁴ய த³ தவர க³ பீ⁴ர த³ ரு’ஹேர ।

அ ேபா⁴தி⁴ஜானுஸர ேபா⁴ஜ ⁴பவனகு பீ⁴னேஸஶக²க³ரா ।
கு பீ⁴ ³ர ரு’ தித⁴ர ஜ பா⁴ரிஷ முக²முகா² ேபா⁴ருஹாபி⁴னுதமா
॥ 8॥
பி கா³ வி ரமதுர கா³தி³ைஸ ய சதுர கா³வலி த த³னுஜா-
ஸா கா³ ⁴வர த² ப³லிஸா கா³வபாத ரு’ஷிதா கா³ மராலினுத ேத
।
ரு’ கா³ரபாத³னக²து கா³ ³ரபி⁴ ன கன கா கா³ ட³ப திதடினீ-

து கா³தி ம க³ல தர கா³பி⁴ ⁴த ப⁴ஜ கா கா³க⁴ வாமன நம: ॥ 9॥
⁴யா ஹவாமனதே த² பாஹியஜமா ஸுேரஶவஸுதா⁴-
தா³ யயாசனிக லீ த²வா ³வ த ஸத³ யத³னுஜ ।
மீ கனி மலனிஶா த²ேகாடிலஸமா ம ெமௗ ஜிகு³ணெகௗ-
பீ ச²ஸூ ரபத³யா தப ரகரகான யத³ ட³வர ⁴ரு’ ॥ 10॥
ைத⁴ யா பு³ேத⁴ பரஶுச யாதி⁴ ரு’ தக²லவ யாவனீ வர மஹா-
ெஶௗ யாபி⁴ ⁴த ரு’தவீ யா மஜாதபு⁴ஜவீ யாவேலபனிகர ।
பா⁴ யாபராத⁴குபிதா யா ஞயாக³லித யா மஸூக³லதேரா ।
கா யாபராத⁴மவிசா யா யெமௗக⁴ஜயிவீ யாமிதா மயி த³யா ॥ 11॥
ராமல மணஶுகாராம ⁴ரவதுெகௗ³ராமலாமிதமேஹா-

ஹாராமர துத யேஶாராமகா திஸுத ேநாராமே ரத²ஹர ।
வாராமவ யரிபுவீராமயா தி⁴கர சீராமலா ரு’தகேட ।
வாராமத³ ஶனஜமாராமயாக³தஸுேகா⁴ராமே ரமல ³த⁴கலஹ ॥ 12॥
ேகஶவ ரதி³ஶ ேகஶஜாதகபிேலாேகஶ ப⁴ ³னரவி ⁴-

ேதாேகதரா திஹர ேகவலா தஸுக²தீ⁴ேககிகாலஜலத³ ।
ஸாேகத த²வரபாேகரமு ²யஸுத ேகாேகன ப⁴ திமதுலா ।
ராேக து³பி³ ப³முக² காேக பஹ ரு’ ேகஶ ேதऽங்க்⁴ரிகமேல ॥
13॥
ராேம ரு’ ரு’த³பி⁴ராேமனரா குலபீ⁴ேம மே ऽத்³யரமதா ।
ேகா³ேமதி³னீஜயிதேபாऽமேயகா³தி⁴ஸுதகாேமனிவி டமனஸி ।
யாேமஸதா³ வயிஜிதாேமயதாபஸஜராேம க³தாதி⁴கஸேம ।

பீ⁴ேமஶசாபத³லநாேமயெஶௗ யஜிதவாேம ேணவிஜயினி ॥ 14॥
கா தாரேக³ஹக²லகா தாரட ³வத³ன கா தாலகா தகஶர ।
கா தாரயா பு³ஜனிகா தா வவாயவிது⁴கா தா மபா⁴தி³பஹேர ।
கா தாலிேலாலத³லகா தாபி⁴ேஶாபி⁴திலகா தாப⁴வ தமனுஸா ।
கா தானுயானஜித கா தாரது³ க³கடகா தா ரமா வவதுமா ॥ 15॥
தா³ த த³ஶானனஸுதா த த⁴ராமதி⁴வஸ த ரச ட³தபஸா ।
லா த ஸேம யவிபி த வவாப யமன த தப விபடல ।
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.. In Praise of Vishnu in His Ten Incarnations ..

யா த ப⁴வாரதிப⁴யா த மமாஶு ப⁴க³வ த ப⁴ேரணப⁴ஜதா ।
வா த ஸவாரித³னுஜா த த⁴ராத⁴ரனிஶா த ஸதாபஸவர ॥ 16॥

ஶ பாப⁴சாபலவக பா தஶ ருப³லஸ பாதி³தாமிதயஶா: ।
ஶ பாத³தாமரஸஸ பாதிே ऽலமனுகம்பாரஸேன தி³ஶேம ।
ஸ பாதிப ஸஹஜ பாபிராவணஹத பாவன யத³ ரு’தா:² ।
வ பாப பபதித பாஹிமா தத³பி ப பாஸர தடசர ॥ 17॥
ேலாலா யேப தஸுலீலாகுர க³வத⁴ேக²லாகு ஹலக³ேத ।
வாலாப ⁴மிஜனிபா³லாபஹா யனுஜபாலா ³ய ேபா⁴ ஜயஜய ।

பா³லா ³னித³ ³த⁴புரஶாலானிலா மஜனிபா²லா தப தலரேஜா ।
நீலா க³தா³தி³கபிமாலா ரு’தாலிபத² லா ⁴யதீதஜலேத⁴ ॥ 18॥
ணீரகா முக ரு’பாணீகி கபு⁴ஜபாணீரவி ரதிமபா:⁴ ।

ே ாணித⁴ராலினிப⁴ேகா⁴ணீமுகா²தி³க⁴னேவணீஸுர ணகர: ।
ேஶாணிப⁴வ னயன ேகாணீஜிதா பு³னிதி⁴பாணீரிதா ஹணமணி-
ேரணீ ரு’தா ⁴ரிரிஹவாணீஶஸூனுவரவாணீ துேதா விஜயேத ॥

19॥
ஹு கார வமத² ட கார த³மதிப காவதா⁴ யசலிதா ।
ல கா ேலா சயவிஶ காபத ³பி⁴து³ர ஶ காऽऽஸய ய த⁴னுஷ: ।
ல காதி⁴ேபாऽமனுதய காலரா ரிமிவஶ காஶதாகுலதி⁴யா ।
த காலத³ ட³ஶதஸ காஶகா முகஶரா கா வித ப⁴ஜஹரி ॥ 20॥
தீ⁴மானேமயதனுதா⁴மா தம க³ளத³நாமா ரமாகமல ⁴-
காமாரிப னக³பகாமாஹிைவரிகு³ருேஸாமாதி³வ ³யமஹிமா ।
ேத²மாதி³ பக³தஸீமாவதா ஸக²லஸாமாஜராவணரி ।

ராமாபி⁴ேதா³ஹரிரெபௗ⁴மா ரு’தி: ரதனஸாமாதி³ேவத³விஷய: ॥ 21॥
ேதா³ஷா ம ⁴வஶதுராஷாட³தி ரமஜேதா³ஷா மப⁴ ரு’வசஸா ।
பாஷாண ⁴தமுனிேயாஷாவரா மதனுேவஷாதி³தா³யிசரண: ।
ைநஷாத³ேயாஷித³ஶுேப⁴ஷா ரு’த³ ட³ஜனிேதா³ஷாசராதி³ஶுப⁴ேதா³
।
ேதா³ஷா ³ரஜ ம ரு’திேஶாஷாபேஹாऽவதுஸுேதா³ஷா ⁴ரிஜாதஹன
॥ 22॥
ரு’ தா³வன த²பஶு ரு’ தா³வன வினுத ரு’ தா³ரைககஶரண ।

ந தா³ மஜ நிஹதனி தா³ ரு’தா³ஸுரஜன தா³மப³ ³த⁴ஜட²ர ।
வ தா³மேஹவயமம தா³வதா³தருசிமா தா³ காரிவத³ன ।
கு தா³லித³ தமுத க தா³ஸித ரப⁴தனு தா³வரா ஸஹர ॥ 23॥
ேகா³பாலேகா ஸவ ரு’தாபாரப⁴ யரஸஸூபா னேலாபகுபிதா ।
ஶாபாலயாபிதலயாபா பு³தா³லிஸலிலாபாயதா⁴ரிதகி³ேர ।
வாபா க³த³ ஶனஜ தாபா க³ராக³யுதேகா³பா க³நா ஶுக ரு’தி-
யாபாரெஶௗ ட³ விவிதா⁴பாயத வமவ ேகா³பாரிஜாதஹரண ॥

24॥
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॥ த³ஶாவதார துதீ ॥

க ஸாதி³காஸத³வத ஸாவனீபதிவிஹி ஸா ரு’தா மஜனுஷ ।
ஸ ஸார ⁴தமிஹஸ ஸாரப³ ³த⁴மனஸ ஸாரசி ஸுக²தனு ।
ஸ ஸாத⁴ய தமனிஶ ஸா விக ரஜமஹ ஸாத³ர ப³த ப⁴ேஜ ।
ஹ ஸாதி³தாபஸரிர ஸா பத³ பரமஹ ஸாதி³வ ³யசரண ॥ 25॥
ராஜீவேன ரவிது³ராஜீவ மாமவது ராஜீவேகதனவஶ ।
வாஜீப⁴ப தி ரு’பராஜீரதா² விதஜராஜீவக³ வஶமன ।
வாஜீஶவாஹஸிதவாஜீஶைத³ யதனுவாஜீஶேப⁴த³கரேதா:³ ।
ஜாஜீகத³ ப³னவராஜீவமு ²யஸுமராஜீஸுவாஸித ர: ॥ 26॥
காலீ ரு’தா³வஸத²காலீயகு ட³லிபகாலீ த²பாத³னக²ரா ।
யாலீனவா ஶுகரவாலீக³ ருணிதகாலீருேச ஜய ஜய ।

ேகலீலவாப ரு’தகாலீஶத³ தவர லீக ³ரு’ ததி³தி ⁴-
லீகேகா³பமஹிலாலீத கு⁴ ரு’ண ⁴லீக க ரு’த³ய ॥ 27॥
ரு’ தி³பா டு³ஸுத ரு’ மன: ரசுர ரு’ ஸு ரு’ திகரவா

।
ரு’ கபாலிரத ரு’ பி⁴தா⁴க⁴ஹர ரு’ தி³ஷ மஹிளேபா:⁴

।
பு து மாமஜித நி தவா தி⁴முத³னு ஶும ட³லஹேர ।
ஜி ே கி³ரீ ³ரத⁴ரவி ே ரு’ஷாவரஜ ⁴ரு’ ே ப⁴வா கருணயா
॥ 28॥
ராமா ேராமணித⁴ராமாஸேமத ப³லராமானுஜாபி⁴த⁴ ரதி ।
ேயாமாஸுரா தகர ேத மாரதாத தி³ஶேம மாத⁴வா ⁴ரிகமேல ।

காமா தெபௗ⁴மபுரராமாவலீ ரணயவாமா பீததனுபா⁴ ।
பீ⁴மாஹி த²முக²ைவமானிகாபி⁴னுத பீ⁴மாபி⁴வ ³யசரண ॥ 29॥
ஸ ேவளப⁴ யப⁴யதா³ ரேவாக³ணஜலாே பபாஶயமன ।
லா ா ³ரு’ஹ வலனரே ாஹிடி³ ப³ப³கைப⁴ ா ன வவிபத:³ ।
அ ானுப³ த⁴ப⁴வ ா ர ரவணஸா ா மஹி யவமதீ ।
க ானுயானமத⁴ம மாபேஸவனமபீ⁴ பஹாஸமஸதா ॥ 30॥
ச ாணஏவநிஜப ா ³ர ⁴த³ஶஶதா ா மஜாதி³ஸு ரு’தா³-
மாே பகாரிகு ரு’பாெ ௗஹிணீஶதப³லாே ாப⁴தீ³ தம : ।
தா யாஸிசாபஶரதீ ரி வனிஜல மாணி சா யக³ணய ।
ரு’ ாலய ⁴வஜரிர ாகேரா ஜயதி ல மீபதி யது³பதி: ॥ 31॥

பு³ ³தா⁴வதார கவிப³ ³தா⁴னுக பகுரு ப³ ³தா⁴ ஜெலௗ மயி த³யா ।
ெஶௗ ³ேதா⁴த³னி ரமுக²ைஸ ³தா⁴ திகாஸுக³மெபௗ³ ³தா⁴க³ம ரணயன
।
ரு ³தா⁴ஹிதாஸு ரு’திஸி ³தா⁴ஸிேக²டத⁴ர ஶு ³தா⁴ வயான கமலா

।
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ஶு ³தா⁴ தமா ருசிபின ³தா⁴கி²லா க³நிஜம ³தா⁴வக யபி⁴த⁴ேபா:⁴
॥ 32॥
ஸார க³ ரு’ தித⁴ரஸார க³வாரித⁴ர ஸார க³ராஜவரதா³-
ஸார க³தா³ரிதரஸார க³தா மமத³ஸார க³ெதௗஷத⁴ப³ல ।
ஸார க³வ குஸுமஸார க³த ச தவஸார க³மா ⁴ரியுக³ல ।
ஸார க³வ ணமபஸார க³தா ³ஜமத³ஸார க³தி³ வமவ மா ॥
33॥
³ரீவா யவாஹதனுேத³வா ட³ஜாதி³த³ஶபா⁴வாபி⁴ராமசரித ।
பா⁴வாதிப⁴ யஶுப⁴தீ⁴வாதி³ராஜயதி ⁴வா ³விலாஸனிலய ।
வாக³தீ⁴ஶமுக²ேத³வாபி⁴ன யஹரிேஸவா சேனஷு பட²தா-

மாவாஸ ஏவ ப⁴விதாவா ³ப⁴ேவதரஸுராவாஸேலாகனிகேர ॥ 34॥

இதி ம ³வாதி³ராஜ யசரணவிரசித

த³ஶாவதார துதி:ஸ ண

பா⁴ரதீரமணமு ²ய ரா த க³த ரு’ பணம து
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