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shrInivAsaguNAkaraH

நிவாஸ³கர:

:

அத²வரதா³சாrhயவிரசித:நிவாஸ³ணகர: ।
வாதி³கNh²ரவமth³வரதா³rhேயண தீ⁴மதா ।
vhயாkh²யா வாஸகாvhயshய kh²யேத பத³ேயாஜநீ ॥
ேவŋhகேடவரshேதாthரமாரப⁴ேத–
ph◌⁴’thஸth³vh’ஷேகா³thரேஶக²ரமேண ேவத³phரவkhத: ஶுேச
ேலாகாshவாth³யசthர ஸுnhத³ரதேநா தீ⁴வாபி: ◌⁴ ாேத ।
ஸshைவதth³வரத³ ஶுப⁴³ஸாலŋhkh’திrhவிsh²ர-
thஸth³vh’thதா கவிதா மயா தவ பேத³ தா³ேஸந பா⁴vhயாऽrhphயேத ॥ 1॥
வாNhயாshேயாऽஸமth³’kh ஸஹshரவத³ேநா th³ேயாஸthேராதா: ◌⁴shவ⁴-
’jhஜாதா³thதவர: ராணவரkh’th தththரகshதthஸுத: ।
ேஸேநேஶா வரபா⁴Shயkh’th தவ பரா க⁴Nhடாऽஹமlhபmh பரmh
ெயௗShமாகீந³தி³கmh கத²யிmh லஶ ஶkhேதா ந கிmh ॥ 2॥
vhேயாமாph³ஜாயிதம⁴கமபி ph◌⁴’th³ப⁴வth³ைவப⁴வmh
தாவchசிthஸுலப⁴mh th◌⁴’தாmh’தரஸmh ஸவைநெகௗஷத⁴mh ।
யாவchச²khதி வதா³ யா ஸுஸுக²mh ேதைநவ காrhthshnhேயந க:
பாநாஶkhத இதி phர⁴சதி பேயா கா³ŋhக³mh ஸth’Thேசதந: ॥ 3॥
வாணீநாத²iµகா²மரrhஶட²th³ராமாiνஜாrhயாதி³வா-
kh³ஜாேல ஸthயபி ஶph³த³ஶkhயஶுப⁴தாkhேத thரயீபா⁴விநி ।
காŋhேேத² பிதெரௗ மைமவ ம⁴ரmh ஶph³த³mh வாmh ஹ
ேலாேகऽkh³rhயாthமஜவாkhசேய ஸதி ஶிேஶாரvhயkhதஶkhயmh [ph³த³mh] யதா² ॥ 4॥
அக⁴தக⁴டநாயாmh thவthஸேமாऽsh phரth³தா⁴
vh’ஷத⁴ரத⁴வ ஸா ேத பNh³தmhமnhயேதth³த: ◌⁴ ।
iνதிkh’திப⁴ரபா⁴ ³rhக⁴டmh ஶாshthரth³’ShThயா
பரஹ க⁴டயா ஶ ஶph³தா³rhத²ஜாலmh ॥ 5॥
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நிவாஸ³கர:

rhவmh vhயாஸமiνphரவிய மதாiνchசாrhய ஶph³தா³nh shவயmh
தmh ஜாshபத³மாதேநாரஸுபேத³ thவmh ெசௗrhய [ர] வth ெகௗகாth ।
அth³ையநmh ஸமiνphரவிய லாnh ஶph³தா³நிமாiνchசரnh
மாmh ஹாshயாshபத³மாதேநாShயபி ததா² ேஶஷ: kh’தாrhேதா²ऽsh  ॥ 6॥
நிஶாiµக²நடnhமஹாநடகிடேகாsh²ர-
thஸுதா⁴நிதி⁴க³லthஸுதா⁴தகா³ŋhக³ப⁴ŋhேகா³பமmh ।
கவிthவஹ ேம ⁴வி thவத³iνஷkhதிமth³khதிம-
th³விேத⁴ கமலாநிேத⁴ வநிபீதபா³லாshயவth ॥ 7॥
இchசா²th³ேத⁴ ந ப⁴ஜதி ஜநிmh கிnh ஸாth◌⁴ேய மேமத³mh
சிthரmh சிthதmh shவஸஹஜதயா ேஶஷதாேமவ th³தா⁴mh ।
ŋhக³th³வnhth³வsh²ரத³ஜ³மthவthshவபாபி⁴iνthைய
வாச²thchைசrhvh’ஷத⁴ரஶிேராநீலகlhபமாஜ ॥ 8॥
ரமாऽபி ஸுமாதி⁴கmhரதி³மபாணிநா ேஸவேத
phரமாத³ரைதவ யthதவ தத³ŋhkh◌⁴kh³மmh பரmh ।
மமாபி க²ேந ’தி³shதி²ததையவ ரkhதீkh’தmh
மாஹ  phரேபா⁴ vh’ஷத⁴ேரட³ஶkhேத மயி ॥ 9॥
க²ேந ேத மம சிthேத vh’thதி: ஶkhயா ந ேசch²ப⁴mh rhேவதth ।
rhவnhதி ததா² ேலாேக ேநத³mh thயாjhயmh விேபா⁴ கிமாயாேஸந ॥ 10॥
விShே thவthபத³பா⁴khதvhரஜேதா th◌⁴வாnhதchச²லாnhநிShபிப³nh
⁴மா வி³த⁴vhரஜmh ஶுசிiµக²mh ஶுth³தா: ◌⁴ கலா: phராபயnh ।
shவா: பீஷமயீrhvhரதாthதkhரஶிமாதி⁴khேயா விஶுth³த⁴sh²ரth-
ஸthஸŋhேகா³ऽŋhkh◌⁴ஹைய சரதி ேத ஶ th³விேஜnhth³ரshதப: ॥ 11॥
அணதணதரணி[கிரண] விகஸjhஜலவrhதிஜலஜக³rhபா⁴ப⁴mh ।
vh’ஷகி³த⁴வ தவ சரணmh ஶரணmh கரவாNhயநrhக⁴ஶாதாrhத²mh ॥ 12॥
அmhப⁴shஸmhப⁴தாலவாலப³லவth³விவmhப⁴ராரmhப⁴வ-

th³ரmhபா⁴shதmhப⁴விப⁴ஜக: ககர: ேஶஷாth³டா³மேண
shஸாரmhshமாரiµphரப⁴mh mhரதி³மபா⁴³th³வயmh ேத வியா
ஸŋhேகாசmh iµஹுேரதி கnhத³ரiµக²mh பீthவா விஷmh யாதிmh ச ॥ 13॥
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நிவாஸ³கர:

நாபி⁴rhநீ மநீரநிmhநஸர யthபth³மமாthதத:
thவchch²வாஸாநிலெலௗlhயபா⁴ வேயா: பிthேரா: ர: பயேதா: ।
யthராேநகiµகா²rhப⁴ேகா ம⁴ரஸvhயாஸாŋhகி³ph◌⁴’ŋhகீ³chச²டா-
ஸŋhகீ³தாph³தி⁴தரŋhக³ஸŋhக³தமநா: phராநாதி ேடா³லாரஸmh ॥ 14॥
வாேஸா மnhத³மnhமணிsh iµேரா மnhத³shதmh சnhth³கா
ேவேமாேரா வநமாகா vh’ஷத⁴ேரŋhேஙாலா தiνthவிNhணதீ³ ।
மth◌⁴வாshவாத³மேதா³thபதnhம⁴கரேரNhயmh³பி³nh³thகிர
th³வாrhயnhthரmh தவ நாபி⁴வாஜத³mh லாபி⁴khலphthைய ய: ॥ 15॥
shத²thைரேலாkhயக³ேலாெகௗக⁴விமrhத³phராphேதாch²நthேவாத³யபா⁴ேஜா
வலயshேத ।
தthமாகாரா வஸnhth◌⁴யசிதேரகா:² ேஶஷமாோணிph◌⁴’th³த⁴வ

லஶ விபா⁴nhதி ॥ 16॥
nhயshதஜக³thரயீஜநக⁴டாஸmhமrhத³ேஜாch²நதாஸmh⁴தா

வலயச ஸnhத⁴ய இமாshதthமேரகா²இவ ।
ஸth³தீ⁴ேராத³ரப³nhத⁴நmh விஜயேத தth³தா⁴ரத³தா

ஸnhேத³ஹாரசிதmh vh’ஷாசலஶிரடா³மேண நிேத⁴ ॥ 17॥
வthஸசிநவா:வthஸலதாதிஶாயிவாthஸlhய: ।
வthஸஸkhதசிthத:வshததா³kh’திrhஹrhயாth ॥ 18॥
தthபரபா⁴படலேஹமேபரமா-
க⁴சதலஸthதரபரபŋhகாŋhகிதmh ।

நமth³th◌⁴’த³ய பயேதாஹரதரmh தேவாரshshத²லmh
த⁴க³th³த⁴கி³தஸth³th³’ஷth³vh’ஷத⁴ேரஶ சிthேதऽsh ேம ॥ 19॥

²lhேலnhதீ³வர³chச²ஸுnhத³ரஶிகா² phராnhதsh²டாph³ஜா
தேதாऽத⁴shதாth³³chச²கா³சிதாkh³ரnhத விலஸnhமlhlhயkh³ரஸthபlhலவா ।

அphராphேதாபமக³nhத⁴காnhதிmh’³தாvhேயாமாmh³ஜmhலாநதா nhயshதா
சmhபகமாேகார விேபா⁴ ேகநாபி ஶுth³ேத⁴ந ேத ॥ 20॥

ஏகா thவthபத³ஜா ஸiµth³ரமக³மthnh: ◌⁴ பரா வாrhதி⁴ஜா thவாmh
ேஶஷth³kh³’ஹmh தா சகசகnhநீரா லஸchைச²வலா ।

shவph³ேஜnhதீ³வரஶŋhக²சkhர²நாவrhதா sh²ரthைஸகதா
shmh’thயாऽphயrhதி²தவநாதி³ப²லதா³ பாபாபேநாத³மா ॥ 21॥
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நிவாஸ³கர:

thவth³th³’khShபவத³mhஶுஜாrhத⁴ஹஸநshவாபmh
ம⁴th◌⁴ராTh³மாேஸாபாைநrhவபி⁴shஸேமthய ஶிஶேவ நாபீ⁴ஜுேஷ சாேஜ ।

தா³mh shெவௗஷதி⁴காjhயமph³ஜமநிஶmh ஹshேத வஹnhதீ ப⁴வth³-
வshதா²ப⁴வேராகி³ேண தி³ஶதி ேம கிmh நாmh’தmh ஸthkh’பா ॥ 22॥

shthவlhேலாசநShபவthகரசையரrhத⁴phரேபா³த⁴mh ம⁴-
ph◌⁴ராjhயph³ஜmh தவ நாபி⁴பth³மஶிஶேவ வlhயாkh²யேஸாபாநைக: ।

க³thவா தா³ெவௗஷேதா⁴jhjhவலkh◌⁴’தmh ஶŋhக²mh வஹnhதீ ப⁴வth³-
வshshதா² ப⁴வேராகி³ேண தி³ஶதி ேம கிmh நாmh’தmh வthஸலா ॥ 23॥

பசாth³வாஹுேக³ந பth³மக³ேள லmhயா ஸபmh shவகmh
நீேத தாவகணmh தி³நகரசnhth³ரச ேகா³vhயாபைந: ।

ஏகmh விsh²டயnh பரmh iµலயnhநிthயmh ஸph◌⁴’ŋhக³shவநmh
தshயா வkhthரசிmh கலாmh சசிmh கிmh phராபயthயchத ॥ 24॥

சசlhேலாகஜேயchச²பசவிஶிக²jhயாவாஹராவாவ-

shவா³thவாபஹமா⁴ரஸபிப³th³வாசாஸுதா⁴ஶீகைர: ।
ஜnhயாnhேதா⁴மஹதீஸiµth³க³தகலாேத³ைஶshthவதீ³ஶதிmh
மாதshச மா கத²mh மம kh’ேத வீயாபி ேம ப⁴th³த³ஶாmh ॥ 25॥

ேபா⁴கீ³ சnhத³நக³nhத⁴ஸŋhக³mh’³தாvh’thதாயதthைவrhப⁴வth³-
பா³ஹுஜயதீ³தீ⁴ேதா vh’ஷகி³mh மthவா ஜக³th³ரth ।

பா³ேஹா: ேபாShயக⁴நாchச ப⁴தஜக³thphராணmh க⁴நth³ேவஷkh-
shவmh nhநmh தவ வீய ேகதநமகா³th³வlhகரnhth◌⁴ரmh ப⁴யாth ॥ 26॥

வாராஶிஜாதி³நிஜநாஸஹசநீேராthத²Th³மலக³ேண
தாேரThகலாநிகரkh’ேதாlhலஸநபீ⁴ரசிதmh kh’தவதீ ।

shபா²ராŋh³vhரததிஸாரphரஸூநததிராராth³th◌⁴’தாŋhஶத³ஶா
khராஸுேரThகணி ஹா ராஜேத நக²ரபாரmhப தவ ஹேர ॥ 27॥

அnhயாவாrhயாதிபீ⁴மphரதிகலரதாபாரபாphமாshமதீ³ா
ேதா³ஷாrhெதௗ Shபவnhதாவத³ரகபெடௗ thவnhiµேக²ேநேthெகௗ ।

இchச²nhெதௗ ஸாதாmh shவாmh மதி³தரவிஷயாmh பாபiνthதி iν
நாthதphரthkhதீ thவthேதா வா பரஹ வஸத: கிmh vh’ஷமாத⁴ேரஶ ॥ 28॥

த⁴ராத⁴ரத⁴ராத⁴ரmh தவ ஸுதா⁴ஜ²மா⁴-
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நிவாஸ³கர:

நிராkh’தி⁴ரnhத⁴ரmh th³’ட⁴தரmh நிபீயாஹேவ ।
த³ரshதவ ஸு’th³th³விேஷாrhth◌⁴வநிேஷண  ேராthரேயா:
ஸுதா⁴க³ரலvh’Shkh’th³ப⁴வதி ShநShThேயா: kh’ேத ॥ 29॥

shயாலmh ஶ தி³ேநதி³ேநऽதஜலth◌⁴thபthதிமshேதாபமth-
வth³வkhthராபி⁴ப⁴ேவchச²யாऽऽக³தமத² thவthபnhநேக²ந தmh ।

தmh பீதகலŋhக³rhப⁴ரக³ரmh ஹா காலசkhேர வி⁴mh
விnhயshய ph◌⁴ரமயshயேஜந விக³ரmh கrhmh ரவாthதthபி: ॥ 30॥

மthவாऽऽshயாkhரமேthகமக³ளmh thவchch²மேரகா² நதா
தnhமth◌⁴யmh தவ ேசாnhநதாiνநயேநkh’thநாஸா ஜகா³ம தி: ।

shவாiνlhலŋhக⁴நதீ: ◌⁴ ஸபமகmh ph◌⁴மேலாkh’ேத
rhத⁴nhயச கசmh ஸ பா⁴க³மபரmh பீ⁴thயா கிiµ நிேத⁴ ॥ 31॥

nhயkhkh’தகமேலாlhலதmh thயnhதநிஷkhதமshதth²யாth³’Shkh ।
th³’ShThேவவ ப⁴khதph³’nhத³mh th³’kh³th³வயமாthததா² vh’ஷாth³ஶ ॥ 32॥
ஆkh◌⁴ராmh iµக²ஶ கிnhiν ப⁴வதா nhத³vhரஜ: phராபித:
கிmh காNhயஸுதா⁴ph³தி⁴ேப²நபட சிthதாth³ப³rhநிrhக³தா ।

லkh³நா thவth³வத³ேநnh³பாநஸமேய மா⁴rhயேலாபா⁴th³வராth
கிmh லரத²வா [ரத³பா⁴]iµnhத³ கித³mh மnhத³shதmh ேதऽத²வா ॥ 33॥
ப³nh⁴காmh³ஜnhத³சmhபகஸுமாnhேயாShடா²த³nhதாவ-

kh◌⁴ராணmh iµkh²யசீஹயா ஸமப⁴வnh kh³மmh  ஸாரŋhக³ேயா: ।
ஶாkh²யnhதshph’ஹயாlhவத³ph◌⁴ரமமth³’khthவமாthய கிmh
தthர phய ஸrhவக³nhத⁴ரஸஸlhலph³th◌⁴யா ஸதா³ ேமாத³ேத ॥ 34॥

ஆராth◌⁴யாராத⁴ந[க]பேஶாத⁴கேவதா³வதி⁴ைய ப⁴வத: ।
ச²nhத:³phரவkhராshேய விமேல ரத³மாேக ப⁴வத: ॥ 35॥
அக⁴தக⁴டநாலயmh வkhthேரnhெதௗ³ மதிரேமதthேத ।
நாஸாசmhபகநிகேட ph◌⁴ph◌⁴’ŋhக³ேரணிேகவ லஶ ॥ 36॥
thவா phராkh’தஸாத⁴ைநrhஜக³த³ேதா²ஸாth◌⁴ேயதராmhshைதrhiµநீnh
தி³vhேய ேத த⁴iν ph◌⁴ெவௗ ரதிதshNhெயௗ ச ஜŋhேக⁴ shமர: ।

வrhShேப⁴nhதீ³வரஜாலமŋhkh◌⁴கரth³’kh³வkhthரmh ச பth³மாnhயேஹா
யthைந: phராphய சகார ஷமேண ைதrhவlhலவீshthவth³விடா: ॥ 37॥
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நிவாஸ³கர:

ஸாராசிரth³திகநீராபி⁴ராமதரதா⁴ராத⁴ராதி⁴பக⁴டா
ேதா³ராஹவphரசயதீ⁴ராiνஶாதப⁴ேகா³ராஶிஜாததேநா

shவாராNhiµகா²kh³iµக²ராŋhமடபா⁴ராதீ³பபட
நீராதாŋhkh◌⁴க³ நாராயth³யபரமாராத³ஶrhம ஹர ேம ॥ 38॥

ph³’nhதீ³⁴ததshர³th³தி⁴கலயchசNhடா³mhஶுபா⁴மNhட³-

ஶŋhகாமŋhரயthஸுரthநசிரmh ேஶஷாசலாதீ⁴வர ।
ப³th³த⁴mh rhth³த⁴ஜTh³மலmh கப³லயnhநmhராத⁴ராயாகி³ரth-
thவthகாNhயகலாவ phரகடயthேயதth கிடmh தவ ॥ 39॥

அஜலத⁴ரப³லபி⁴³பலதிரலகி⁴மகலநஸப³லகப³ரச: ।
ஜநth³’க³³ணப’திமதிkh’தபvh’தி

ப⁴வதி தவ iν ஸும மடmh ॥ 40॥
ph◌⁴’th³th³த⁴கசmh ரைமகப²லத³mh கிmh ேத கிடmh மஹth
சிthரmh மnhமடmh ஶிரshshத²மபி ேம பி³ph◌⁴ரth³ப⁴ரmh பா⁴ஸயth ।

ஸth³க³mhயmh பரமmh பத³mh thவவதி ேத phராசீநமphthதரmh
ஸrhவshமாthபரயthதரா:shவாஶா மஹth³வrhNhயேத ॥ 41॥

ஸாNhயாphததமா த³யாmh தவ க³தா ஸrhவாrhத²விnhமா⁴kh
thயnhதபதா³பி⁴ராமநிநதா³ஸrhைவshthவதீ³ையshஸஹ ।

thவth³க⁴Nhைடவ ஸஹshரதா⁴ நிகடபா⁴kh³ph³ேத ஜக³th³⁴rhவஹmh
thவth³ph◌⁴’nhமnhமடphரth³தி⁴மதி⁴காmh வlhலப⁴ யதாmh ॥ 42॥

ேஶஷthேவந நிபிதmh ³வைரshதchேச²ஷதாமாைத:
shவாthவmh நிபாதி⁴கmh ப⁴ஜத³ேஹா நிrhேதா³ஷமthshவthவபா⁴kh ।

லபா⁴க³த⁴kh’தmh  ப⁴வதா ேலாகாiνலmh ரா
thவாiµth³வாshய தவ phர⁴thவமகேராnhேநா ேவth கிmh தthphரேபா⁴ ॥ 43॥

கா³ேவா யthர நிphயமாணவிலஸth³பாiνக³chச²th◌⁴th³’த:³
ேஸாthகNhடா² விசரnhthயேஹா ஸுமநஸாmh பth³வாऽphயஜாநாmh க³வாmh ।

ஶீrhேஷஷு phரதிபா⁴தி நிrhமலth³’ஶாmh thவth³க³thபாயாthமதா
யshnhேநவ விபா⁴தி ேதந ஸth³’ஶmh லஶ கிmh வrhதேத ॥ 44॥

ேக³ஹாேத³rhமiνஜாshthவிShடபஸத³shேதஷாmh பேயாஜாஸந:
ேதஷாmh தshய ச ேவŋhகடாசலபேத ஶshய ேத ஶ பாத³th³வயmh ।

யthதshயாபி  பா³காமணிமயmh ஸmhரகmh mhமணிvhயாகீrhணmh
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நிவாஸ³கர:

தத³நnhயரககத²mh மாmh ஸrhவதா³ ர ॥ 45॥
shேதாthரmh ேகா³thராபதீநாmh ந  iµக²iµதா⁴ shவாய ேத jhஞா யதி³sh:
ேநா ஜாநnhthkhதிஶkhதிmh thசரபத³தீ⁴ேலாலவாேசா யதி³sh: ।

³rhவாராக²rhவக³rhவா: பப⁴வசராshth³த⁴ேயா யth³யலph◌⁴யா:
நாthமலாகா⁴mh ஸஹnhேத ந தவ ப²லலவshதth³ப⁴ஜ நிவாஸmh ॥ 46॥

ேநா க³chேச:² கவிேத ஸுேத திபதிmh thவmh சnhத³நth³mh த⁴ேந
க³nhேத⁴ ேலாலதயா ஸஸmhஶய³த⁴khராஹயshதthர  ।

அnhேயாnhையkhயக³லth³ஷணவிஷா:ஸாth◌⁴ேவாஷதி⁴shபrhஶேதாऽphேயkh³ேர
thவாmh ப³த மாரேயரசிராth தth பthபthரmh ப⁴ஜ ॥ 47॥

ேபா³th³தா⁴ேராऽபி ஸth³த⁴மthஸரதயா நாth³தா⁴வthதா²ச:

ஶுth³ேதா⁴khதிShவவிஶுth³த⁴³th³தி⁴ஜநநரth³தா⁴தாthth³த⁴தா: ।
மth³தீ⁴காநபி விth³த⁴யnhதி கவிேத ரth³த⁴thshவ ேதேமऽth³தா⁴வேசாऽ
ப³th³த⁴ேமஶ³ ஜக³th³த⁴வபேத³ நth³தா⁴ மmh’th³தா⁴ ப⁴வ ॥ 48॥

விth³வth³th³ேவஷph◌⁴’ேதா iµதா⁴பத³க³: phேராchைசshshவரா நிshthரபா:
ஸŋhேகேதந பரshபரmh shவவிஜேய ஸாthவமphயாதா: ।

ஸth³³th³தீ⁴நபி வசயnhதி வி³தா⁴nh ⁴பாnhதிேக நாshதிகா
விth³யாவிthதவிகா⁴கா ⁴வி kh’ேத லஶேமவாரய ॥ 49॥

ெகௗ³rhகா³mh க³வா க³ேவ ேகா³rhேகா³rhக³வி ெகௗ³rhயshய பாதி ய: ।
வராய பீட³காnh vhயாphதாnh த³thேத தmh நிதி⁴mh ப⁴ஜ ॥ 50॥

vh’ஷாசேலஶி: பதா³தா:ph◌⁴’nhiµதா³ऽऽபதth-
ப²லாதி³வnhமஹாப²லாrhதி²ேநாऽphயவாnhதரmh ப²லmh ।

அகாŋhதாமபி யmh phரயாnhதி ேஶஷvh’thதிஸthப²லா
பேரதாmh மmh ேரவ தshய பா³கா ॥ 51॥

ஆராth³ேவகா³த³Shடmh ப⁴வதி ப³ஹுதரmh யthபதா³ph³ஜாநதாநாmh
ஸvhெயௗ பா⁴ெகௗ³ யதீ³ெயௗ நிரவதி⁴கசீ சாபா⁴ph◌⁴யாmh ச மாph◌⁴யாmh ।

விph◌⁴ராஜthShபவth³பா⁴பஹஸநசேண யthகராmhேபா⁴ஜேஹதீ
நாத:² ேரய ேஸாऽphரதிமப³லப⁴வாஸŋhkh³யதீ⁴ேந கேராதி ॥ 52॥

வநசர ராம Shடவரேகா³ th³rhயதேநா
விரசிதஸூthரேவத³மயகாvhயராணதேத ।
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நிவாஸ³கர:

பரக²பேயாதி⁴வஶுப⁴ேத³ஶநிவாஸரேத [பர] மயி ச
வஸshயேஹா ஸkh’ப வthஸல மாதி⁴பேத ॥ 53॥

உth³யthஸூநஸபபா⁴kh பரph◌⁴’தா th³’Shடmh th³விதீயண-

phராphதாமாrhத³வth³த⁴ஸூநஜயkh’th³த³nhதாவஸŋhகி³ந: ।
லmhயாshவாth³யரஸshய நிthயmh’³தாNhயshய சாகேத
ேஶஷாth³ஶ தவாத⁴ரshய கிiµ பா⁴ஸmhபlhலவmh பlhலவmh ॥ 54॥

ெகௗ³rhயshயாமரைவநாஶநபshதthகrhணநாதா²சேலா
தா⁴ைமதnhநிதி⁴பா⁴iνசித³லkh³ேக³ஹாவிஹாராshபத³mh ।

வthஸmh தthபத³ைவேஹதிகபடkh³ராchசி²தா³வrhணித:
காமshதchச²தthதiνshததி³தரா : பா ேத³வshஸ ந: ॥ 55॥

காேமா யshய ஜக³jhஜநிshதி²திலயvhயkh³ரshதiνshதchச²ேதா-
thkh’Shடா தரா தேதா  ’த³யmh தnhநிthயேயாேகா³jhவலmh ।

ேபா⁴க³shதthபத²³ரவrhதிமமா தth³வth³வராth³: பத³mh
நிthயmh தா⁴ம தேத³கநmhரஸுலப⁴mh தth³வாnhiµேத³ ேஸாऽsh ந: ॥ 56॥

thவthைகŋhகrhயாrhத²தி³vhயாததiνஜநநீmh ஶ ஶkhதிmh ந rhவnh
விthதாஶாmh வrhக⁴ேயேசthஸுசிரமiνsh’ைதrhைநகேத³ையrhத⁴நாTh◌⁴ைய: ।

மthபrhவNhேயவ த³thதmh கிமபி பதmh ஸாmh³ kh’chசா²th³kh³ரmh
ப³வீrhேம பாrhதி²வீrhவா ஸபதி³ தி³ஶ தrhைவத⁴ைஹnhேயऽபி மாnhயா: ॥ 57॥

நாக³mh ShகரShகர’த³க³தmh நkhராshயth³தா⁴ŋhkh◌⁴கmh
ph◌⁴ராஜthShகரShகரmh shmh’தஜக³nhலmh thவரோ ஜவாth ।

தmh thவாmh ShகரShகராயிதஸேமாthkh’Shடmh மணீnhth³ரphரபா⁴-
sh²rhஜthShகர Shகரphர⁴மஹாதlhபாரேய நிேத⁴ ॥ 58॥

தீ³நmh மாmh கமலாஸமாத நதmh thராதி வாசmh மம
thவா கிmh ந கேரா ஸுnhத³ர ஶிர:கmhபmh ஸமnhதா³shதmh ।

மth³தீ³நthவதமச²டாphரதிப⁴டsh²rhஜthகிடாkh³ரணீ-
phரthphேதாபலபா²லப²lhயசபலாமாலாஸiµth³பா⁴தmh ॥ 59॥

சிthரmh ரமாத⁴வ யேஶாiµkhதா ரnhth◌⁴ேராjh²தாshதவாநnhைத:
ப³mhபி²தா ³ெணௗைக: ◌⁴ ஸுth³’ஶாmh ’த³யŋhக³மா விபா⁴nhதி ॥ 60॥

அநrhkh◌⁴யப²லதா³யேக phரணதிமாthரஸாth◌⁴ேய thவயி
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நிவாஸ³கர:

shதி²ேதऽபி த⁴நகாŋhயா சிரiµபாshயமாநாrhதி²ந: ।
மதா³nhத⁴த³ேபயா த⁴நலவmh ச ேநாபயேதா-

ऽphயேஹா த³பேஸவிநீ ப⁴வதி தீ⁴rhமம நிேத⁴ ॥ 61॥
ேஸchச²mh மாமவிmh பேத³ தவ ஸுேக² விthேத ச :³கா²thமேக
thவmh ஶாshthேரண th³’கா³தி³நா ச ஸு³ணmh ேதா³ஷmh ச ேம த³rhஶயnh ।

jhஞாthவாphயrhதி²நிேஷவிேண விக⁴டயnh லாப⁴mh நசாrhத²பா⁴kh-
காŋhshேயாth³த⁴ரph◌⁴பாயமதி⁴கmh ph◌⁴’th³விேபா⁴பய ॥ 62॥

ஶshthராராkh³நிகrhமாNhயதிதமநஸா ஸூநேவ thவmh பிேதவாnh-
அnhthேர :³கா²நி rhவnh nh’பஸுதரசிதாkh’thயத³Nhடா³³ணி ।

த³ththவா ேஹnh க³ேதரphயவ ததமmh thவாiµேபேயாthகடாக⁴-
vhயாphthயா :³ைக²கபா⁴ேஜா வரkh’ப ஸுமதிmh ேத³ ேம நிவாஸ ॥ 63॥

ேபலேதந மnhத³விப⁴ைவரைக²ரநnhயshத²யா
vh’ththயா சாசலதா மயா ஸகமல thவmh ஸூthரதா⁴ேரா ஹேர ।

ரmhயphராணிஸு⁴ேக ப³ஹுரைஸ: rhேண ஜக³nhநாடேக
சிthரmh ஹாshயரஸmh கிரshயல⁴பி⁴rhேவth³யmh  ஸாமாைக: ॥ 64॥

சிthதாகrh³ணmh ⁴ஜŋhக³ஜயkh’th³ேதா³ஷmh phரதா³நshph’ஹாth³-
ஈநாphரகாராkh³ரநrhதிதஸு³mh ப⁴khைதகஸkhதாஶயmh ।

உth³ேவlhலthகநகாசலாத³ரதmh ைவNhட²ேகா³ShTh²யshph’ஹாmh
ஸrhவாஶாநிலயாthமகmh நதநிேத⁴ thவthlhயshவ மாmh ॥ 65॥

ph◌⁴’thNhயஜநாnhநிஹnhதி தவ ெகௗ³shதாthேரேத ேம ந:
thவmh ேசjhமக³ேபா⁴க³ஸŋhக³திரேதாऽஹmh ேசthதபshவீ மஹாnh ।

அvhயkhதாத³ேராऽ ேவth³ ந பரmh ேலாகmh தshதth³ப⁴யmh
ேப⁴ேத³ thவthஸத³ஸnhமயாthபரமஸth³பshய ஸாmhயmh khரேம ॥ 66॥

மth³ேதா³ஷvhரஜமாரயvhயயகரmh லத⁴ர thவth³³ண-

vhராதmh ேலாகேத ரதmh ச மநஸா ஜாநnh ப⁴யாபீ⁴திபா⁴kh ।
தா³வvhயாphதiµக²th³ேகாடரக³தshவாபீ⁴Shடவாதாபதth³-
வrhஷthஸnhநிதாmh³ph◌⁴’th³க³ணஶுகnhயாேயந வrhேத ஹேர ॥ 67॥

ஆசkhராம ஜக³nhதி ேத பத³தி shயாthகிmhவத³nhதீ mh’ஷா
ைநவmh ேசnhதபா⁴vh’ே மம ’th³⁴ேயாऽபி ைநவ thயஜth ।

shதா²lhயnhத:◌⁴கணநீதிேதாऽrhத²க³ேதா² நிசீயேத ஸா மயா
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ஸrhேவ ph◌⁴’த³ேவthய ஶkhதிமதாmh thவாமாரேயshதத: ॥ 68॥
lhயாயாmh ஸக³ராthமைஜ: கரைஹthபாதி³தாயாmh khவசிth
ேஸmh கிசித³காரேயா வநசைர: rhவmh கிலதthகியth ।

உthதாராய ப⁴வாmh³ேத⁴ரபஜேந ரthைநrh³ணshைதrhஹேர
ேஸmh ேம phரதிபாth³ய த³rhஶய ேசchச²khேதா விநிrhயேஸ ॥ 69॥

அphரkh’திப³th³த⁴மபி ஸுphரthயயமநவth³யமபி லஸth³ேதா³ஷmh ।
கமலாphயமபி பதிmh கி³shத²மபி ரேய நியnhதாரmh ॥ 70॥
ஸுராஸுராrhயாசிதபாrhவராகாவிலேணnh³பதmh ரேமஶ ।
ஏைககiµkhதாப²லகrhண⁴ஷmh iµக²mh iµஹுshேத ேத iµத³mh ேம ॥ 71॥
³rhவாேராkh³ரமஹாக⁴ஜாலக³ெஸௗ கிசிth கத²சிthkhவசிth
rhயாchேசchச²ரக³திmh கத²மiµmh ரShய இthயாthதபீ: ◌⁴ ।

அph◌⁴யshதmh ஶரக³தாவநவச: kh’thவாऽph◌⁴ரசிthரmh கி³ெரௗ
³rhேக³ஶ ப²ணீஶph◌⁴’th³விஷபி⁴ஷkh³ேவ நி³ேடா⁴ऽ கிmh ॥ 72॥

கி³chச²லபி³ேலஶயphரவரrhத⁴ைநlhயsh²ரnh-
மணிrhநரபதnhmh’க³khth³’ஶாmh ச வீயshஸதா³ ।

யதீ³தநதshph’ஹ: kh’தவிலmhப³ேநா வrhதேஸ
ததா³ thவnh’தமth³கி³ரா ஸமயபா⁴kh thவேமவாவ மாmh ॥ 73॥

பீ⁴கரகாசநேலாசந⁴கதி³வாகரமபீ⁴மேநகmh ।
நாகபேஶாகவிேமாக கர ஸூகரவிேபா⁴ ெநௗ thவாmh ॥ 74॥
³shthயஜப²கரண ஸு: கநகாth³shதி²ேதாऽபி விthதாrhதீ² ।
ரேதா நிபதிதமஶரணமநவதி²காrhதshவரmh thயஜ ந மாmh thவmh ॥ 75॥
மா ேத shதாth³ட³ேத³யதாnhதஸும மyhயrhதி²thவதshதjhஜக³th-
ஸmhஸrhகா³nhந மthshவபா⁴வஜநிதmh நாயாசதா:² கிmh ப³mh ।

விthதாrhதீ² கநகாth³பா⁴க³ தேதா யாchஞாநிvh’ththjh²தmh
ேலாகmh மாmh நய வீதேத³வசந:shயாmh கிŋhகரshேத ஸதா³ ॥ 76॥

ப⁴khைதshshவாrhத²பைரரகாrhபkh’தி: கா ேவதி தாnh ர
thவth³வாthஸlhயத³யாமாth³பசயvhயkh³ரmh பராrhேத² ரதmh ।

கshமாnhநாவ மாமெகௗ⁴க⁴நிரதmh shவீயmh phரேபா⁴ நிேத⁴
க⁴Nhடாகrhணiµகா²வநாத³பி யேஶா மth³ரேண shயாnhமஹth ॥ 77॥
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நாத²shவாபஹாராnhமயி தவ ட³⁴th³த³Nhட³யshேயதமshமாth மாmh
thவthkhரphரkh’thயா shவவிப⁴வபரயா phேரதா தீ⁴rhமேமthத²mh ।

சkhேர நாஹmh தேத³நாmh நிக³லய  பேத³shவmh ’தmh ேத kh³’ஹாண thவmh
³ேர ேம Shவ phரkh’திமபி நrhநாபஹார: phரத³ ॥ 78॥

ரthைநதராphரேமth³யபைதshthராஸாதி³ேதா³ேஷாjh²ைத: ஶுth³ைத: ◌⁴
காசந⁴ஷமதாiµth³பா⁴ஸயth³பி: ◌⁴ பரmh ।

thவthஸாjhயiµபாக³ைதshதவ வrhஹாைரrhஜjh’ph◌⁴யேத
விShே thவthபத³மphரேமயமம நாத²ஸth³பி⁴rhயதா² ॥ 79॥

ஸŋhkh²யாவth³பி⁴ரபி vhயேபதக³ணைநrhக³nhேதா⁴jh²ைதரphயலmh
ஸாேமாைத³rhவிக³ேதாkh³ரைதரபி மநshஸmh⁴ததி⁴khகாபி:◌⁴ ।

ேஶஷாth³ட³ஸth³’kh³ப³லரபி ஸதா³ thவth³த³rhஶநphேராjhjhவல:

ஸth³பி⁴shேஸவிதமாத³ராthதவ கதா³ பேயம பாத³th³வயmh ॥ 80॥
ஹ கiµகவிதக
ஶரக³திகரமரதऽऽதி³ம³ ।

த³ऽmh³ஜஶரஶரத³mh³ஜஹ
ஹ kh’தப⁴ர வயமத³ ॥ 81॥

lhேயாthkh’Shடபி³வrhேதா யதி³³ணshthவmh ேசthதண:shவmh ேத த
த³nhையரஹmh தாth³’Th³மாநதமா thரயீ யதி³ தத: ஶுth³த⁴shய மthஸŋhக³த: ।

நாவth³யmh தவ கிmh ப⁴ேவதி³தி ரா th³’Shடmh ந ேசnhமாth³’ஶா:
கிmh th³’Shட: khவசநாபி தth ப⁴வch²th◌⁴ைய விேதா³ஷmh  மாmh ॥ 82॥

ைவNhேட² பரைதவ ைவப⁴வவதீ ெஸௗஶீlhயiµkh²யாshthவஹ-

rhதீ³பாshதth³vh’ஷைஶலபா⁴ŋhநரmh’க³vhேயாமாTh³th³மாth³ையரபி ।
ேஸvhேயாऽshயth³ய ப³ஹுுத⁴shதவ சிராேத³ேத ³: phரsh²ரth³-
த³rhவாராதபாபராஶிமதmh ஸmhphராphய Shயnh ேம ॥ 83॥

பத³த³rhஶேகாேயாதஹshதாph◌⁴யாmh நிஜபதா³ph³ஜநmhராmh ।
ப⁴வஜலதி⁴த³kh◌⁴ந:shயாதி³தி ஸூசய நiν vh’ஷாth³ஶ ॥ 84॥
சசth³தா³ரமசிகாவிஷய³rhவீth³க³த³vhயாkh◌⁴ரkh-
khTh³தா³வாvh’திபீ⁴மஸmhsh’திவநீத³kh³தா⁴thமஸவநீmh ।

ஸாராஸாரப⁴வthகதா²ரஸஸுதா⁴mh பீதாmh ஸதா³rhவதாmh
ேஶஷாth³ஶ ஸுதா⁴ ஸுதா⁴ऽph³தி⁴ஜநிதா ஸா ஶrhகரா ஶrhகரா ॥ 85॥
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காnhத thவnhமதிகாnhதிஶாnhதிகரணphரகாnhதவிkhராnhthயஸth³-
ph◌⁴ராnhதிth◌⁴வாnhத³ரnhத³Shபத²க³திராnhதிphரதாnhதாnhதரmh ।

ஶாnhதshவாnhதkh’தாchச²சிnhதநஸுதா⁴khதthவத³ŋhkh◌⁴th³வயா:
ஸnhேதா மாmh விநிேவஶயnh ஸத³மந shவீேய கடாேண ேத ॥ 86॥

பாடா²nhதரmh – ஏந:kh’nhதநஸnhதேதாlhப³ணப⁴வth³vh’thதாnhதசிnhதாஸுதா⁴-
ஸnhShயnhதமmh  தநிேத⁴ ரகாnhத சிnhதாபஹ ॥ 86॥

கிmh சாமராணி த⁴வளாதபவாரநி mhஹாஸநாநி ஶயநாநி பதா³ஸநாநி ।
பீதாmhப³ராணி யதி³ வாऽthர யேதா²சிதmh ேத

ஸrhேவாபசாரகரநி vh’ஷாசேலஶ ॥ 87॥
th³தா⁴nhதாrhத²விth³த⁴ப³th³த⁴ஹநாெபௗ³th³த⁴phரப³nhத⁴chச²டா-
ரth³தா⁴th³த⁴³ரth◌⁴வபா³தி⁴தப⁴வnhநிrhதா⁴ரதா⁴ரணmh ।

மா thவmh மா  மாஸமாத ஸுதா⁴மா⁴rhயமா⁴rhயவாkh³-
³mhேப⁴ thவth³³ணkhphரப³nhத⁴நிகேர ஸmhப³nhத⁴யாshமnhமந: ॥ 88॥

வோ த³ணயேதऽததlhலmhயா  லmhயா ஜக³th³-
ராத³கடாயாऽயப⁴வthshவாதnhthrhய’th³வீயா ।

மாthரா ேம ஸததாதmh தவ தேதா மா thராஸமாthராऽஸkh’th³-
கா³ட⁴phேரமkh’தாக³ேஸாऽphயதிஶிேஶா:ாnhthேயகரயshய ேம ॥ 89॥

அph◌⁴ராmhேபா⁴ஜஸுக²shஸைத³வ நிரயvhராேத shவதnhthரசரnh
phராphதmh மth³kh³ரஹேணchச²யா shதி²ரஸுக²mh thவாmh மthேர :³கி²தmh ।

th³த⁴mh சாகரவmh பராshதி யதி ேத ஶkhதிrhஹேர thவthேர
ேநா⁴யchதிேத³ நிேத⁴ ஸுக²ேத³ மாmh நிேத⁴ ஸth³விேத⁴ ॥ 90॥

ர லேஶா மாmh ரதரோऽiνஜாதி³தப: ।
ஸுநிphதஜக³lhலமணiµநித³thதலமஸlhலய: ॥ 91॥
ஶph³தா³தி³³rhவிஷயதாபகkh³ப⁴ேவऽshnh ேகா⁴ரjhவலjhjhவலநதphதஇவாmhப³ேஷ
।
vh ராணமபய: பேதாjh²தmh மாmh காலmh

கியnhதமபி⁴ப⁴rhthஜயேஸ ரேமஶ ॥ 92॥
ேகசிthNhயதி³ேநShவநlhபயதநா வாkh³ரமாthேர ணmh
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shவாth³வlhபmh க³த³kh’chச வsh ஸiµேதா³ யth³⁴ஜேத தthகியth ।
rh ஸrhவரைஸ:ஸமshதக³த³பி⁴nhநிrhயthநலph◌⁴யாதா
லநாத²கதா²ஸiµjhjhவலஸுதா⁴ shவாth³யாsh ேம ஸrhவதா³ ॥ 93॥

ெஸௗmhயாேமககலாmh ஶுசிmh ச த³த⁴த:ஸrhவjhஞஶph³த³mh ³ட³-
மாph◌⁴’chச²ph³த³வாவமthய நிே யthேஸவயா phராphதவாnh ।

நிrhேதா³ஷா:ஸகலா: கலா: ரயதி தmh ஶph³த³mh யதா²rhத²mh நமch-
சீ²rhஷாலŋhkh’திபா³ேகாऽsh ஸததmh ேத³வshரŋhகா³நந: ॥ 94॥

யthபாதா³mh’தமாத³ராchசி²ர யnhநாமாmh’தmh சாநேந
விph◌⁴ரthphராப ஶிவthவnh³மட:ஸrhவjhஞதாmh ேசாjhjhவலாmh ।

தா⁴தா ேஸாமகநீதேவத³நிகர:ஸmhphராப யshமாththரயீmh
தmh ஶுph◌⁴ராmhஶுவிஶுth³த⁴வாஹவத³நmh ேவŋhகேடஶmh ப⁴ேஜ ॥ 95॥

தாshthவth³வசநாநநா:திஹ: ேஶஷாth³ஶீrhஷshதி²தாnh
ஆய khரதேவ தேவா³ஸுமேநா³th³th◌⁴யாऽபசிnhவnhthயேஹா ।

தth³³th³th◌⁴யா iµஹுthsh’ஜnhதி ஸுமாnhchைசshthவராஶாந:
phரthேபऽth³ய ப⁴ஜ phரேபா³த⁴மமலsh²rhேத ரமாவlhலப⁴ ॥ 96॥

ஸthேதஜாmh ஸுமாநி நnhத³நவநாதா³நீய ேத³வாதி⁴ைப:
thவthபாத³th³விதேயऽrhபிதாநி ஸுதி⁴யாmh rhவnhத லபேத ।

thவthஜாபரŋhக³ேவŋhகடஶிேராட⁴th³மாkh³ரத-
phரph◌⁴ராஜthஸும³th³தி⁴பா⁴க³பசிதாநீதாrhபிேதா³ph◌⁴ரமmh ॥ 97॥

thவthஸmhphராphதவி⁴திரணப⁴ர: காNhயrhே யதி-
மாph◌⁴’ththவthபத³ேயா: phரபthதிமகேராthshவீயாrhத²மphயாத³ராth ।

இthத²mh தth³வசேந ச த³rhஶிதம⁴தா³rhையshதேதா மாமசிth-
கlhபmh வாऽphயவ ேவŋhகடாth³த⁴வ தthஸmhப³nhத⁴த:நிேத⁴ ॥ 98॥

ைத³nhேயாkhதிrhமம ஸphதபாத³விநதிrhஜாதா தவாkh³ேர த:
காNhயாmh³நிேத⁴ ரேமஶ விதி³தmh ேநா rhணகாமாnhதிேக ।

shவாnhதmh தnhநவநீதேகாமலதமmh ேஹrhவிேதா⁴ராthம⁴-
வநிphேராjhjhவலேகா³பிகாசதலkh³ரmh விநmh th ॥ 99॥

²lhலாth³விதேயந ேத மயி கதா:² ஶ ◌்’Nhவthயமrhயாத³தாmh
thயாதீ³நி th³’ேஶாrhவிேலாkhய கரnhயlhேபதராmhshthவth³³nh ।

ஶph³தா³தீ³நவிபா⁴க³ேதாऽiνப⁴விmh வாச²nhதி ஶkhதshஸம:
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thவmh ைசவmh  மாபேத விப⁴ஜநmh shேதாேகऽபி தா³ேயऽதி⁴ ॥ 100॥
⁴ph◌⁴’th³பி⁴th³வjhரமாlhயsh²ரத³மரshவாவோபி⁴த³shேத
ேரகா²மாthேரண நmhரா:shமரதி⁴ நக²ரா ேயஷு ஸmhபீட³ேநாthகா: ।
ேகா³பீவோஜைஶேலShவஸkh’த³கேth³க⁴Thடைநshைத: கிணthவmh
phராphதmh க³chேச²nhmh’³thவmh ’த³யஹ கத²mh ஶ மyhயாேலऽபி ॥ 101॥
லŋhகாயாmh phராphய ப³nhதீ³mh shவயமமரவ⁴rhவீதப³nhதீ³rhvhயதா:◌⁴ :

ஆrhth³ராேகா³ராச phலவக³வரப⁴யாத³th◌⁴யர: kh’பாrhதா ।
வnhதீ³jhேஞ கrhமப³nhதீ³விகலமiνகலmh ஸாக³ஸmh வா thவத³ŋhkh◌⁴ரேயா
லkh³நmh கshமாnhந பா க²வஶvh’ஷத⁴ேர ட³mhப³ மாmh வthஸலாऽபி ॥ 102॥
க²th³ேயாதபா⁴வmh ப⁴வதீ³யேதஜ: phரth³ேயாதநாkh³ேர தபநshஸேமthய ।
க²th³ேயாதநாம phரயெயௗ thேலாகீவிth³ேயாதமாநphரத² ேவŋhகேடஶ ॥ 103॥
ஸthஸŋhகா⁴தமேஹாஸேஹ வலயphரth³ேவvh’ththயசிேத
நிthயmh பŋhகஜநீShடகாணி கதா³சிth phராphய வா த³mh ।
⁴ேயாऽphthதரயாஶயா phரசேத phராேயா விஸrhபthகேர
ஸrhவthைரவ கேடா²ரெகௗ³ ப⁴யி கத²mh லஶ ேநா திShட² ॥ 104॥
ைவNhடா²த³வதீrhய ெசௗrhயநியதmh ஜாரthவமph◌⁴யshதவாnh
ஶ thவmh நவநீதேகா³பவநிதா:shேதாயாiνஷkhதீ: ரயnh ।
ஶph³தா³ெதௗ³ விஷேய சிராnhமம சிmh பாதிvhரதீmh பி³ph◌⁴ரதீmh
’thேவாthகாmh thவயி ேசthபேர  ேஷ rhயா: kh’தீ shயாshததா³ ॥ 105॥
ேஶஷாth³ெரௗ ஸுமmh ப⁴ேவயமபி தth³யthshவlhபேமகmh ப²லmh
நயth³தா³kh³th³மஸŋhக³தmh ந ஜநயlhநmh கேரத³ராth ।
thவth³ப⁴khதாய ப²லாnhயth³’Shடவிலயாnhயchசா²nhயேநகாnhயலmh
ஸூேத thவthபத³க³nhத⁴காnhதிmh’³தாசாphேநாதி ஸாrhேதா²த³யmh ॥ 106॥
ேஜmh thவாmh ஸஜடா³nhதரshஸநிநேதா³ ேமேகா⁴ vh’ஷாth³mh க³ேதா
நிthயத ஸாசிரth³திலாmh rhவnh ஸபŋhகாmh shவத: ।
பŋhகth◌⁴வmhஸக ஶுth³த⁴ேஸவித ஶுசிthயkhேதா நேபா⁴க³shஸுகி²nh
லjhஜாபா⁴க³ஶநீth³த⁴தாபவிகேரா iµசthயேஹா வநmh ॥ 107॥
ஸரணஸரணதஸுத⁴nhயவnhயsh²ரth-
ஸுமphரகரதthபரph◌⁴ரமரமNhட³ேவShதmh ।
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மாமப⁴யாதி³வாத⁴வளகா³ட⁴வshthராvh’தmh
விமாநiµபமாநவாkh³ரதமாதmh thவாரேய ॥ 108॥
phரயாதி iµக²தாmh விெதௗ⁴ தவ கலŋhகஹாேநchச²யா
ப⁴ஜாலமபி⁴th³தmh phயவிேயாக³:³கா²ஸஹmh ।
சrhக³ளெமௗkhதிகரவண⁴ஷணthவmh ததா²
நக²phரததிதாமபி shவயமகா³th³ரமாவlhலப⁴ ॥ 109॥
மth³ரைகkh’தேணந ப⁴வதா த³thேதந சிthதாதி³நா
ேஸவாைய கரேணந ஸா⁴ ³ ேகா³வாலஸேச²த³நmh ।
சி²ththைய ஶிShய இைவத⁴ஸ:சதmh rhேவऽதி³rhவாரதீ: ◌⁴
மாth³’kh³³ணஶ ர கத²mh ேஶஷாசலாதீ⁴வர ॥ 110॥
ஶாபா⁴shவthகthவிThப²ணிபதிப²ணிதிmh சாகாஸுசீmh
Shமthஸrhவshவேபmh சிரவிரசிதாmh ஶுth³த⁴ேகா³ராஶிரthைந: ।
விthதாஶாயthதசிthேத மயி வரத³யயா ஸnhநிேத⁴ thவmh நிேத⁴
thவth³வேயாऽவயத:shயாmh தத³iν தவ பத³mh ந thயேஜயmh ப⁴ேஜயmh ॥ 111॥
phரயாதி iµக²தாmh விெதௗ⁴ தவ கலŋhகஹாேநchச²யா
phயாவிரஹ³ட⁴தீ⁴rhப⁴வ³ர:shதி²தாயா க³லmh ।
நநாnh³வ ராக³ேதாऽஷத³நrhth◌⁴யபா⁴ேஸாjhjhவலா
vh’ஷதிph◌⁴’தீ³வராதகிட தாராவ: ॥ 112॥
ஆேக²ேடாthகmh vh’ஷாth³phர⁴மதிஜவந ஶமாநீய ேத³வmh
சாரசாரmh ேரா ேம விஸth³’³பkh’ேத khததா³ஸthவமாphதmh ।
மாmh thவthபாேத³ऽபி⁴ராஜth³³ணக³ண விநதmh வீவராநnhத³யிthவா
கrhமாஜnhயாப⁴வshph’kh³வர ப⁴ஜ விநதாநnhத³நாkh²யாmh ஶுபா⁴rhதா²mh ॥ 113॥
காmhசிth³ர மாmh ேதா ந கமேலNhணிrhேஹகாNhயபா⁴kh
ேஸchசா²shேத யதி³ மாmh ததா² ந ேப கshமாnhந யாth³’chசி²கmh ।
Nhயmh ேம யதி³ தthேதா ந தiνேஷ சிthkh’thயேமதth ேசth
அnhத: கிmh ேப தா³shஸ இஹ ேசchச²khத:ஸேமா வா ந கிmh ॥ 114॥
அkh³ேர ேதऽபி விவாத³தthபரமiµmh கிmh பாதயshkh³ரTh
:³ேக² thவthர ஆthர ராshதி²ேதாऽsh ஸஹஜmh ⁴ேயாऽsh கா ேம தி: ।
rhேவ ஸா⁴ விவாத³ேமவ யதி³ வா நிthேய பேத³ைசth³யவth
க⁴Nhடாகrhணவத³phயேய ப ேசthshயா:ஸாrhத²ேகாபshததா³ ॥ 115॥
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ஆராnhமŋhக³ளŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³ஶஶmhph◌⁴’th³kh³ராவshரவth³வாrhநிஶா-
th³தா⁴ேஸகமஹாலவாலதைஜrhநாநாsh²ரthெஸௗரைப: ◌⁴ ।
விph◌⁴ராஜnhமகரnhத³ைக:ஸுமதா விphயமாண:ஸுைம:
ஆkhராnhதாலயnhதி³ராஸஹசரmh வnhேத³ மஹாநnhத³த³mh ॥ 116॥
திShட²nh ேவŋhகடைஶலrhth◌⁴நி ரத: kh’thவா பதŋhக³mh ஶுசி-
shேதாேமந sh²ரதாऽऽvh’ேதா நiν த⁴ரnh ஸvhேய பவிthரmh கேர
வாரshthஜநnh’thதவீணமபி thயkhthவாऽth³விதீேயா ஹேர
ேகா³பீஜாரதயா ஸமாக³தமக⁴mh மாrhShmh தபshதphயேஸ ॥ 117॥
ஶph³தா³தி³phரவmhshthவத³ŋhkh◌⁴ஜலஜாth th³வnhth³வmh th’ணீrhவத:
பயnhேதா மiνஜாnh விsh’Shடவிஷயா:ஸnhேதாऽபி லபேத ।
phராphயphராபகேஶாத⁴கா: ப’ெதௗ ப⁴khேதரபி phேராthஸுகா:
தththவthபth³க³ஸth³த⁴நmh th’ணவ phேரnhத இthயth³⁴தmh ॥ 118॥
ேஶஷாth³வர மாமகmh th³’ட⁴பத³mh ப³வrhத²ஸnhதா⁴யகmh
ேகா³ஜாலmh vhரஜவாநாவ ப⁴வth³கீ³தாmh’தாஸாரத: ।
vhயாவrhthயாத³Shடஸththவவிஷயாth thவthஸnhநிெதௗ⁴ சாரயnh
ர ேமத³ கிசிதா³nhதரத⁴நmh ேகா³பாலக shவீ ॥ 119॥
ஆrhயாநாrhயாஶயாmhேபா⁴ப⁴வப⁴வநஶிரேச²த³பாேபாkh³ரதாப-
vhயkh³ரshேயாkh³ரshய பி⁴ாmh phரதிதி³ஶமடத: பாணிலkh³நmh கபாலmh ।
ph◌⁴ராஜthேதஜா vhயதா⁴shthவmh sh²தமஜ யதா³ பாrhவரkhதphரsh’thயா
பாரmhயmh ரmhய ஸmhயkhதவ ஜக³த³வத³thஸthதைத³வாதி³ேத³வ ॥ 120॥
thrhயmh ரகமாஹேவ விவஶயnh ரயshய பா³ணshய ச
thவthெபௗthராய நிஜாthமஜாmh கலயிmh th³ெவௗ th³ெவௗ ஸமாShய ச ।
shேவஶmh khரnhதி³மாthமேநாrhநiν த³ஶாmh thயkhthவாऽவஶிShடாnh ⁴ஜாnh
சி²thவா ரகதாmh thவேத³கநிலயாmh லநிவாஸாகேரா: ॥ 121॥
ந ஜாேந ஜாேந தமதமphயாதமஹா-
விேமாேஹா ேமாேஹாth³யth³விஷமவிஷயாஸkhதிவிவஶ: ।
நிஹnhதாऽஹnhதாயா ப⁴வதி ந விேவேகா ப⁴வதி தீ:◌⁴
க²பth³மmh பth³மாŋhkh◌⁴ கத²வ லேப⁴யmh ஸம³ண ॥ 122॥
கதா³ வா ேஶஷாth³ெரௗ தவிரஜshவாஸர-
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ஜேல shநாத: ேதா ⁴வநப⁴வந thவth³ப⁴வநபா⁴kh ।
அேய லநாதா²ஸுரவிமத²நாshமth³த⁴நநிேத⁴
phரேத³தி khேராஶnhநிஷவ ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 123॥
கதா³ வா பŋhகchசி²jhஜநயத³mh’தmh நிrhமலநக²-
யா பŋhேகாthபnhநmh விஷநிலயமph³ஜmh ஹஸதி³ஹ ।
ந ேத ராக³mh shவீயmh phரகடயதி³வாேலாததயா
ரேமஶ thவthபாத³th³விதயமஜ பேயயமஸkh’th ॥ 124॥
கதா³ வா தா³வாrhசி:பப⁴வப⁴வth³ைவப⁴வப⁴வ-

chசி²த³mhேபா⁴ph◌⁴’th³த³mhேபா⁴lhலஸநஹஸநphேராjhjhவலதேநா ।
ஸுஸாராஸாராபா⁴ஶரணகth³’Shரதா
phரஸnhநாऽऽஸnhநாrhதா மயி பபேதth³ேவŋhகடபேத ॥ 125॥
தா⁴ரகேபாஷகேபா⁴kh³யthவthக: பரேமா ³rhத³யாrhந:
அshமph◌⁴யmh thவயி ரசிதnhயாேஸாऽயmh தth ஸுமாவ ஸmhப³nhதா⁴th ॥ 126॥
அேநைக:shைவ ைபrhத⁴ரதி மம பாNhயiνதி³நmh
ரேமா ⁴யாநாதி³தி ப²ணிபேதshதாநி kh’பயா ।
த³த⁴nhதீmh ப⁴rhதrhநிஜph’²கலமiνபமாmh
ஶிேராபா³ஹாமth◌⁴ேய வஹ கிiµ ேஶஷthவகீ ॥ 127॥
ஸுக³nhத⁴பப³nh⁴ரmh ஸவித⁴ேஸவிநாmh ஸாmhயத³mh
லஸth³விடபஸth³⁴ஜmh கிஸலயாப⁴த³nhதchச²த³mh ।
அத³ph◌⁴ரமலயmh கி³mh தமேமயலmhயாசிதmh
ப⁴வnhதமப⁴ஜnhத கிmh பபர³th◌⁴th³ேயாரகா:³ ॥ 128॥
thவாmh வlhகக³தmh ராऽதிஸுரேப⁴ ஸmhேவShடயnhத: ப²ணி-
ேரShடா: ஶீrhஷ⁴ஜாவலkh³நநிலயா க³nhைத⁴கவயாnhதரா: ।
ேகா³ரchதவாமகப⁴யphரthயkhதவnhதth³ph◌⁴ய: பேர
பா⁴nhதீேம கிiµ ேவŋhகடாசலபேத வாஸபா³வnhதரmh ॥ 129॥
நிrhேஹthவphரதிேஷத⁴மாth³’க³வநmh ஹrhயா²ைவrhயrhப⁴க-
nhயாயாph◌⁴யாmh ந ப⁴வthயதா²பி ஶகநாth³th◌⁴th³வா நிேபth◌⁴th³ேரऽபி ேம ।
ஷThபthகீடநேயந ேத³ஸமதாmh க: கிmh shவதnhthரmh வேத³th
மrhயாதா³ khவசி³jh²தா ஜய வா நிthயா வி⁴தி: பரmh ॥ 130॥
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மnhநிnhதா³shph’ஹயாதாஹ நிrhபீ³ஜmh kh’பாrhப⁴யா
³phதmh வாŋhமநஸாபத³mh ச மத³க⁴vhராதmh shவயmh கீrhதயnh ।
ஆத³thேத ஸiµத³kh³ரiµthதவ ச மthபாபாபiνthதிரமmh
ேக கிசிth சயதி phரபசஜநேநாத³சth³விேச³த ॥ 131॥
ரkhதா th³’kh shவ³ேணந ேத ’த³கேராth³ரkhதmh ய:ஸŋhக³ேத:
thவth³th³’ŋhநீலதமா  ரkhதப⁴கேராth ’thேத விசிthரmh thவித³mh ।
shவாதnhthrhயmh ³ணமkh³ரthதவ த³ெதௗ³shவmh பாரதnhthrhயmh ச ேத
பா⁴kh³யmh ேம பிதேரதத³thயக⁴ேஜா மாதா thவலmh வthஸலா ॥ 132॥
ரmhயshயnhத³மரnhத³பி³nh³ஸுமேநாph³’nhத³thவத³ŋhkh◌⁴rhயmh³ஜ-
th³வnhth³வாshகnhத³நநnhத³நீயவிப⁴வா:nhேத³nh³மnhத³shத ।
வnhதா³vhரஜசnhதி³ராநந ஸுதா⁴நnhதா³ஸnhேதா³ந:
ஸுshபnhதா:³ பவநா: thவத³th³பவநாth³⁴பாவநா: வாnhthவிதி ॥ 133॥
வா: பாthராணி மாயா விலயவநிகா ஸூthரஜாலாநி கrhம-
vhராதா மாயாவிகாரா பகரணபத³mh யாnhதி ேபThெயௗ பShேட² ।
வthஸ: ெகௗshப⁴வாphரkh’திபரவஶா வீேthகா ந :

லாதீ³nh ஸூthரதா⁴ர: thவமகி²ல⁴வநmh நாடகshேத ரேமஶ ॥ 134॥
ஸமமஸமமநnhதmh மŋhக³ளmh மŋhக³ளாநாmh
அமலமமலபா⁴ஸா பா⁴ஸயnhதmh ஜக³nhதி ।
’த³ய’த³யiµShணth³ேயாத’ShயnhநஶுShய-
thகமலகமலேநthரmh shேதாthரபாthரmh கேரா ॥ 135॥
phத:ஶ வ:ரேமண ஸுமேத³ ⁴ரŋhக³தா³ேஸ த⁴ந-
chthயா phததர:ஸுவrhணஸுiµேத³ ேதாNhட³phரெபௗ⁴ நிrhvhயேய ।
நாத² phததம:லாலஜரேட² mh’thஸூநேத³ தthஸுேம
phதிshேத ஸுலேப⁴ மமாth³ய ஸுலப⁴mh ’thபth³மமŋhகீ³ ॥ 136॥
நாயmh ஶீதகேரா ஜக³thஸு விஹரththவthகீrhதிலmhயா: கேர
ேவதாph³ஜmh ந ச லம ப³mhப⁴ரலmh ேநா ெகௗiµதீ³ தாரகா:
ஶீதthவிThபடவாஸஜாதிஸுமvhராதா:ஸுரshthகர-
phதாshதthதiνஸŋhக³தாshதத³நிஶmh ேத  ph◌⁴ரமnhthயmhப³ேர ॥ 137॥
பி shவmh ³ணமாத³தா⁴தி நிகேட shவchேச²ऽnhயபாshபேத³
th³’Shடாnhதshப²ேக ஜபாஸுமஹ phராphதmh விசிthரmh மஹth ।
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யாேமாऽphயாthம³ேணந காமமதேநா: யாமா: ரா ேகா³பிகா:
ரkhதா நnhத³தேபாவிபாகஜநேந ேஶஷாசலாதீ⁴வர ॥ 138॥
ph³ரமாNhேட³ஸர sh²ேடா³iµேத³ th³rhவா ேத ேம
khடா³மNhட³பிநீநசnhதி³ரேபெணௗேஜாயஶshஸmhபெதௗ³ ।
பயnhதீShவமShவபமசலநாshவாராth³விஸrhபthகேர
ஸாnhேயாnhயkh³ரஹணshph’ேஹ ph◌⁴ரமத: ேஶஷாth³டா³மேண ॥ 138॥
ேநthராNhயேஷண ேவŋhகடபேத Shமthshவபாதி³ேக
ஸththவாஸththவth³’ேஶாபrhயiνsh’சதshேவாth³ேத³யேப⁴த³mh பரmh ।
⁴ஷாshthரthவதthவதா³த⁴ஸமmh phரலாத³ைத³thேயnhth³ரேயா:
ஸnhth³’Shடmh க³பthphரத³rhஶய கிmh ஸth³ராக³Ththவmh பத³mh ॥ 139॥
ரமாऽணபேயாஹphரதிமயthகைரrhேலாதா
thவமphயத⁴வேளாthபலphரப⁴வதீ³ணphேரண: ।
க³ேதாऽshயததாmh th◌⁴வmh தவ தத³kh³மmh ஸதா³
மயி phரஸர phரேபா⁴ vh’ஷத⁴ராth◌⁴ரதா⁴ராத⁴ர ॥ 140॥
தா³th’thேவாபkh’திphேயாkhதிரதாnhேநாth³யth³த³யாnh phராப⁴வ-

shபீ²தாnh த³rhஶிதத³nhதபŋhkhதி த⁴நிந:ஸmhேஸvhயமாநாnhமயா ।
மnhேய ’th³பகாரகாnh த⁴நலவாலாபா⁴லmh மாmh யத:
ேத ேவŋhகடைஶலநாத²ஸத³யmh thவாmh shமாரயnhthயஜஸா ॥ 142॥
உShiνShணஸShiΝேரவ விசரnhiνShmhஶுேதஜவயmh
⁴ShiΝmh ShiΝமஜmh ச விShiΝமஸுக²mh iµShணnhதமrhதி²shதி²தmh ।
ைரth’Shmh’க³th’Shணயா பரவேஶா ³Shடாth◌⁴வநிShததீ:◌⁴
ஶmh kh’Shணசிmh விஹாய நரமா:shெதௗmhேயஷ Shthவிதி ॥ 143॥
vh’thதிrhேம ந ஸதீதி ேசthதவ த:ஸrhவாnhந⁴kh ஸா ஸதீ
பி⁴lhேஶஷப²லாத³ ஜாரnh’பேத த³shேயாऽŋhக³நாth◌⁴வmhஸக ।
ஸூேத பாபமெஸௗ மைமவ யதி³ தthகிmh நிkh³ரஹshேத யதி³
thவth³வth³வீய த³jh²த: ஶிஶுமmh ஶாவ பா⁴mh தாவகmh ॥ 144॥
shவாதnhthrhயphரப³லாக⁴வீணபி⁴யா thவjhவேயாrhவthஸலா
ராshேத சிேரார phரதிகலmh shவாதnhthrhயப⁴ŋhகா³thதத: ।
வாthஸlhயாதி³³ ஜயnhதி ஶரணmh thவmh பீ⁴rhந ந khShடதா
ெஸௗkh²யmh thகடthத²மphயசேயா ந thவாmh ப⁴ஜnhேத ஜடா:³ ॥ 145॥
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ேசார: ேகாऽபி vh’ஷாசேல ப³த மஹாமாேயா ஜjh’mhப⁴ேத
ஆராth◌⁴யphரஜவphரஸாத³kh’Shடா: phரேமாதா³சிதா: ।
தthஸாthkh’thய ஸமkh³ரவசிததி⁴ப:shவmh ஸrhவமnhயாநபி
shவmh ஸrhவmh தத³தீ⁴நேமவ ேதthேயவmh ப⁴ணthயnhவஹmh ॥ 146॥
மchசு:பேபயெகௗshப⁴மேண நாேவய மthபாதகmh
ராைய ’த³ேய நிேவஶிதமiµmh மாmh ேஶாப⁴மாநாjhஜmh
மயmh த³rhஶயேஸ ப⁴யmh மம பரmh ஹrhmh kh’பாmhேபா⁴நிேத⁴
ேஶஷதிph◌⁴’nhநிவாஸ கமலாஶுth³தா⁴nhதவ:shத²ல ॥ 147॥
shவphராேசNhட³பthேராth³த³தநிஜபேதா³th³யth³ரேஜாைவப⁴ேவந
shவாயாshயph◌⁴ராTh shவநாபி⁴mh ரவணமபி நிஜmh shவmh ச கmh சா²த³யாth³பி: ◌⁴ ।
ph◌⁴ராஜthஸththைவshதேமாபா⁴விவரணபபி⁴rhஜnhயஸkhைத:shவkh’thைத:
பி⁴nhநாோ நshவகீ:³shைத:²shவ’த³யஶரணmh சா³rhமா: நா ॥ 148॥
ph◌⁴’nhமாமவ சுேஷாச ’த³ேய விnhயshய ேம ஸrhவதா³
thவாmh வrhேத விஶேயாऽshதி ேத யதி³ பthயkhேததரphரthயய: ।
thவthகாNhயth³’கா³பதthதரலஸth³தா⁴ைரகபாthரmh  மாmh
kh’thவா தthர விேலாகேயாjhjhவலமேத மா மth◌⁴வவாchயாத³ர: ॥ 149॥
ஏயthர மnhேயऽth³ய ஹShயேஸ ’th³vh’ஷாth³நாேத²ந ’தmh ததா³th
ஶph³தா³தி³ேமவmh விஷயmh ஹஸth³பி⁴rhநதிrhkh³’தா மம ஸth³பி⁴ரsh ॥ 150॥
’th³ேவா ஹShயth◌⁴வ இதீவ மnhேய vh’ஷாth³ப⁴rhthைரவ ’தmh ரா தth
இதி phரkh’Shடாnh விஷயாnh ஹஸth³பி⁴rhநதிrhkh³’தா மம ஸth³பி⁴ர ॥ 151॥
ஶுthயாth³யவக³thயாஹதvh’ththயா ஜட³மthயா-
ऽth◌⁴’thயாऽth◌⁴’திமthயா பரவthயா ஜநதthயா ।
ஸthயா சி³ேபthயா திph◌⁴’thயாபரவthயாததநிthயா
phthயா ப⁴க³வthயாவிர⁴thயாjhயக³thயா ॥ 152॥
ph◌⁴வீTh th◌⁴ரph◌⁴’த³ph³th³ப⁴வஶிேவThச²khராதி³ேலேக²Th³யப
chசா²rhŋhக³chசி²nhநchசி²தி³th³த⁴விஶிகா²chச²nhநchச²விth³விThசி²ரா: ।
காrhதாrhth²யாnhவஹஸmhsh²ரthஸத³க⁴த⁴khேச²ஷதிth◌⁴ரேயா
த³th³யாthshவshthயத³ த³லஸத³ நீலshஸநீலshஸ ந: ॥ 153॥
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தவ iµக²சிமாphmh ஸŋhக⁴ஶkhththயா ஸமாph³ேஜா
நக²ஷத³ஶவrhShமா பாத³ேயாshேத பபாத ।
அத² தத³ஸஹமph³ஜmh சா²த³யth தmh ஸக³nhத⁴mh
shவயமபி ப³ஹுஸŋhkh²யmh தthப²லாrhத²mh ததா²⁴th ॥ 154॥
ரயதி யshய வ⁴rh’த³யmh ஸதா³ஸ ேஷாthதம இthயநிஶmh ஹ: ।
shவேஷாthதமதாவ ேபா³த⁴யnh ’த³யவாரம:ஸ iµேத³ऽsh ந: ॥ 155॥
shவாmhஶmh shவாஸரshயபாரஸுேம nh’mh iµேத³ காrhதிேக
th³வாத³யாmh தபேக phலவiµபாட⁴mh vh’ஷாth³வரmh ।
th³’ShThவா ேத³வiµேத³ வியthஸர ஸthஸூேநmhऽகத³mhேபா⁴ ஹ:
ஸுphேரmhே³பேமthய நீலரசிதாmh நீல:ஸ ஸŋhkhட³ேத ॥ 156॥
அக⁴தக⁴டநாபதா யதி³ தவ ப³ஹுலாக⁴iµthதமாநnhத³mh ।
ph◌⁴’th  மாmh நிthயmh ேஸேவ thவாmh ப⁴வதி  shவலாப⁴shேத ॥ 157॥
thவnhநாமாநி ஜபnhதmh நிthயmh ர கத²mh ந மாmh ஶ ।
ெலௗகிகஶph³த³பேராऽஹmh கிmh ேதऽகி²லஶph³த³வாchயதா ேநா வா ॥ 158॥
பரmh பத³மயmh shவயேதாऽphயபரேமவ வா shயாnhந ேசth
பராபரவிதா³mh வரா vh’ஷகி³ஶ ேத ஸூரய: ।
ேதாऽnhயதமவshதாஹ சராசேரShவாthமநாmh
அேவய த³ேபய ேத நிகடேத³ஹthவmh ய: ॥ 159॥
ைவNhடா²th³vh’ஷைஶல ஏவ பரேமா யshமாthதேதாऽthராக³த:
தthரthைய:ஸஹ ேமாத³ேஸ கமலயா பா⁴nhthயthர ேத ஸth³³: ।
th³ேயாஸnhமrhthயபதthபஶுkhth³’ஶாmh க³mhேயாऽthர rhணநஸ:

th³’kh³ேயாkh³ேயாऽ மமாபி ஹnhத விiµகா:² பயnhதி ேத shவாதாmh ॥ 160॥
நிthேய தா⁴mhநி நமாநமமபி ேநா ஸா ந ŋhக³mh மmh
நிthயா கீ³rhப³ஹுபி: ◌⁴ பைரதரதா² நீதா shவயmh த³rhஶய ।
தnhேம விவ தா:shவ க³தாயாதா ப⁴வshதா² ந ேசth
தnhேம த³rhஶயேஸ ந தth³vh’ஷகி³: ேரShட:² பரmh நிேத⁴ ॥ 161॥
rhவmh thவmh நிஜதா⁴மநீ லயிmh ைவNhட²ேஶஷாசெலௗ
ேராத:³பாthரக³ெதௗ விதா⁴ய நிதராrhth◌⁴ேவாth³க³தmh லாக⁴வாth
உthsh’jhயாதி³மமnhதிமmh ³தயாऽத: ◌⁴shத²mh ேதாऽshயாத³ராth
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ஏதth³jhஞாபயிmh தைத²வ ஜக³த: கிmh ெதௗ நித⁴thேஸ ஸதா³ ॥ 162॥
லலம மஹ: பரmh த³த⁴தி³த³mh ைஹமmh விேதா³ஷphரைப:◌⁴
ஸth³ரthைந:ஸதmh தம:phரதிப⁴டmh தா⁴மாசலாthேமாthதமmh ।
அthயrhகாநலதீ³phரமரபத³mh விShேதி shவchச²தீ⁴-
ேயாகீ³ŋhகீ³rhவிஷய:shவthயiνதி³நmh வkhதீவ வீநாmh ரைவ: ॥ 163॥
தா⁴mhnhயshnh ப³ஹுலபாபி விலth³⁴ph◌⁴’nhமஹாராஜேத
shரkh³லkh³ரph◌⁴ரமராதீ⁴த³தiνபா⁴தியாமஹாராஜ ேத ।
phராகாேர sh²ைதrhவிமாநமணிராTh³பா⁴ஸாமஹா ராஜேத
ஜாலrhth◌⁴வாnhதஹைர:kh’தphயலஸthேகாகீமஹா ராஜேத ॥ 164॥
thயkhதவா shவாrhத²க³ணmh பராrhத²க⁴டக:ஸthஷ: கீrhதித:
வாthஸlhயாதி³ப⁴வth³³திமஹேஸ ேஸாTh◌⁴வாபி :³க²vhரஜmh ।
ேதா³ஷாேநவ ஸதா³ கேராऽபி ஸுக²த³mh Nhயmh ந கிசிthkhவசிth
தshமாthஸthஷmh ப⁴வth³தி⁴தபரmh லஶ ரshவ மாmh ॥ 165॥
கshைமசிnhமஹேத phரஸnhநமநஸா ⁴ேபந த³thதmh வரmh
kh³ராமmh தshய ஸுதாத³ேயாऽphயநதி⁴கா தா³ஸாச ⁴பாவித:³ ।
ேலாேக ⁴jhஜத ஏவ தth³வத³ஹமphயjhேஞாऽபி ேதऽஜ thவயா
rhவாசாrhயவஶீkh’தmh தவ பத³mh ேபா⁴ேய  தth³தா³shயத: ॥ 166॥
ஶ thவnhநிகேட ராrhதி²தவேத மாth³’khshவகீயாவ-

khதshவshய ஶட²th³விேப கயா thவmh தthப²லmh phராதி³ஶ: ।
ப³ேவகthவநிபேthகவசநா ஸூkhதிரshயாதி³மா
th³ேதா⁴த³rhகைவததீ³யமவத³nhமாmh காshதி சிthதா மம ॥ 167॥
ேரஶ:shவபதா³தாய  சrhkh³ராமாய லph³ைத⁴நேஸ
thவாmh தshnh விலஸthkhத⁴mh ஸiµதி³தாnhதிmh விதா⁴ய shவயmh ।
shவshைம த³thதமதா³பயthப²லமத:ஶ thவயாrhேயாऽபி ேம
rhகா⁴ய ச தா³பயிShயதி ப²லmh shவீயmh மமthவாரய: ॥ 168॥
கா கrhமjhஞாநப⁴khதிphரபத³நவிரஹாth பாதேகph◌⁴யச பீ⁴rhேம
shவாŋhkh◌⁴ெரௗ ப³th³தா⁴jhஜநாமபி⁴நயதி ஹrhஜாiνத³kh◌⁴நmh ப⁴வாph³தி⁴mh ।
உth³தி³ையநmh கதா³சிthகத²மபி ச ஸkh’ththரசிnhேமऽjhஜ:shயா-
தா³rhேயாkhேதாऽஶkhதி³th³ேத⁴ரபி⁴மதஸுக²kh’chச²khதலயmh பரmh  ॥ 169॥
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மnhேதா³ஹnhத ஜேநாऽநவth³யஸுக²ேத³ஸŋhகlhபமாthராth³வ⁴-
thராth³ையகேலாகதா³யிநி ஹேரrhநthேயகலph◌⁴ேய shதி²ேர ।
ைஹேம தா⁴mhநி நதீ: ◌⁴ ராlhபஸுக²தா³லph◌⁴யாதி⁴காநrhத²த³-
shthேஹமாயதிகாŋhயாthர ப³ஹுதா⁴ நிசthவமாபth³யேத ॥ 170॥
உththய thவரயா ஸுஶீலகே ைவNhட²ேதாऽiµmh த:
சிஹmh ⁴த⁴ரநிmhநதா khகiν க³தா ஸா ேத thவரா வயேவ ।
தீ³நshயாthயகி⁴ேநாऽக³ேதrhமம ேரா ந phரா³ரா:த:
ph◌⁴’lhேலா³ணshதவாபி கிம⁴th³தீ⁴மாnhth³யமshையநஸா ॥ 171॥
ப⁴khதயŋhக³mh கிiµத phரபthதிேதா ேஹthவnhதரmh வா ப²லmh
ேஹrhநாnhயப²லshய kh’thshநமபி ேநா கிசிththவையவாjhஜmh ।
thவthபாேத³ऽரசயmh கதா²சித³வ வா மா வாऽக⁴மkh³நmh  மாmh
rhவshயாநமதசிநth  கரmh தீ³ந: கேராஶ கிmh ॥ 172॥
விேலாkhய மம ேத³ஶிகmh வரப⁴வthபைத³காரயmh
அகிசநமஸth³க³திmh ப³ஹுலபாபமkh³நாஶயmh ।
thவத³ŋhkh◌⁴ஶரக³திmh கத²மபீரயnhதmh ஜட³mh
ந வீய மம ³Shடதாmh shவkh’தவிththவேமவாவ மாmh ॥ 173॥
:³க²mh மாmh ஶரக³தmh ப⁴ஜதி ேசthkhரnhதா³ தth³த³rhஶிந:
தnhந shயாth³யதி³ ேத த³யாவிரத:shயாshதth³ப⁴ேவth ேத யதி³ ।
நிrhேதா³ேஷா ந ப⁴ேவrhth³விதா⁴ திஶேதாthஸாத³shததா²nhயேத:
th◌⁴ேயnhைநவ கிமphயத: பரமiµmh ராகி²லாக⁴vhரஜாth ॥ 174॥
வாசாமேகா³சரமநnhதமநnhயநிShடmh
thயாதி³th³த⁴மநிஶmh ³ணமNhட³லmh ேத ।
ஆchசா²th³யrhவத³ேமவ மமாபி சிthரmh
அshையகைத³வ  விth³த⁴ப⁴யாப⁴ேய shத: ॥ 175॥
காமாதி³ேதா³ஷநிவஹ: பவrhத⁴ேத ேம
ஜாநnhநதீ⁴ரபி ஸதா³ ரசயாmhயகா⁴நி ।
³shஸŋhக³ெதௗ சிரேதாऽiνஶய: கதா³பி
ேநாேத³தி ஹnhத கத²th³’க³ஹmh தேரயmh ॥ 176॥
ராக³mh விவrhத⁴ய ப⁴வchசரரவிnhேத³
ேதா³ேஷஷு யthநமநிஶmh விப²லmh Shவ ।
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பா³லாth³யவth³யபஹாரநயாத³khதmh
மா த³rhஶயாrhஜய ஸதா³ ப⁴வதீ³யஸŋhக³mh ॥ 177॥
ஹாmh நாத² நேபா⁴க³தாmh vh’ஷத⁴ராவாஸ thவமாth³த⁴ந:
சிநmh சாmh’தத³thவமாரயவிநாபா⁴வாஸஹாऽகா³th தth ।
அshைத²rhேய விமநாச மாthவஹேத வshயேலாலshதி²ெதௗ
லmhயாmh சபேலதி ேலாகவசநmh விth³nhமயthவாrhத²கmh ॥ 178॥
காmhசிth³ர மாmh ேதா ந ப³ஹுநா பாேபந ேசthதthkh’தmh
மnhத³mh மாமநிவாரயnh மயி வஸnh த³: கிலாகாரய: ।
பாnhதrhநிபதnhதமrhப⁴கமலmh பயnhthேபாபரா
மாதாऽபாதயேத³வ தththவ³தி³தmh பாபmh நிவrhthயாவ மாmh ॥ 179॥
அnhத:shேதா² ஜக³தாmh ஜநிshதி²திலயாnh rhவnhநியnhதா shவராTh
³Shடkh◌⁴ேந ஜநநாதி³பா⁴kh shவமநஸா ரthயாதி³மாேநாऽphயஹmh ।
ந thவmh ஸாயவத:³ phரமாணமஶுப⁴mh வாசா கிேமவmhவித: ◌⁴
thவmh ேசnhமாமவ பாதகாத³கபடmh thவாmh நிசிேநாth³’ஶmh ॥ 180॥
rhேவ :³க²கராNhயகா⁴நி மநஸா கshமாத³ஹmh வாஸநா-
ேமாஹாth³ையதி ேசத³நி கிiµ ேத வயாnhயவயாநி வா ।
ஆth³ேய ைதshthவமகாரய:shவகரணrhவேயா ந த³NhTh³ேயாऽshmhயஹmh
பிthராjhஞாரசிதshவமாth’நித⁴ந: கிmh ஜாமத³kh³nhேயாऽக⁴பா⁴kh ॥ 181॥
அnhthேய யth³யலயாநி தாநி ந ஸுக²mh shயாthகshயசிthகிmh thவயா
யnhேத யதி³ ஜாசிthகத²மபி நாத² கிmh வா thவயா
thவthதேசthதத³வாரக: ஶகநவாnhநாகாரேயாऽக⁴mh த:
மchேசthகிசித³ேபேஸ ந  ப⁴ேவ: rhணshதேதா ர மாmh ॥ 182॥
நிrhபீ³ஜmh மம ரேண நிகி²லசிnhiµkhதிphரஸŋhேகா³ யதி³
shயாnhெநௗ கா திரரmh தவ பத³mh வrhேத⁴த த³ŋhயாth ।
ேலாேகாऽயmh ஸகல:ஸுைக²கநிலய:shயாth³வா ஜநாயmh விநா
லா ேத ந க⁴ேடத ேசthதவ kh’ேத :³க²phரத³shthவmh ப⁴ேவ: ॥ 183॥
shவாjhஞாேப⁴த³நிஜshவ’thயபத³வீசாரshதி²ரmh phராயேஶா
த³Nhைட³ரphயநிvh’thதேமவ நித⁴நாநrhஹmh shவகீயmh phர:◌⁴ ।
shேவchசா²சாரநிேராத⁴ேக th³’ட⁴தேர தா⁴mhநி shவேக பாதய-
thேயவmh⁴தமiµmh ரமாத⁴வ ேதா மா பாதயshயேர ॥ 184॥
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பா³லmh கrhமபிதாphயகாrhயஶதகmh kh’thவாphயேதா³ேஷாऽவதி
thவmh தாேதாऽiνபதி: ◌⁴ shவராட³ஶரணmh தீ³நmh ஜட³mh மாமiµmh ।
மrhயாதா³மநவphரமாணக³தி³தாiµthsh’jhய வா பா ேசth
கா ேத ஹாநிரநீth³’ேஶஷு ப⁴வதாth ஸா ஸrhவவிchசீ²நிேத⁴ ॥ 185॥
மrhயாதா³மவதீ⁴rhய சkhரமத⁴ேரா விphராthமஜாநரmh
தா⁴மாேராphய நrhth³விஜாய ஸமதா³shதshமாthஸமாநீய தாnh ।
க⁴Nhடாகrhணiµக²th³விஷ:ஸமநேயா iµkhதிmh பராmh நிேத⁴
ஸnhthயnhயாநி நித³rhஶநாநி ச ஶதmh மyhேயவ ஸா பாlhயேத ॥ 186॥
ேசேதாவாkhதiνகrhமபி: ◌⁴ ரதைம: காலாnhதேர காrhயkh’th
கlhphயmh கrhth’க³தmh shவதshthவஶலmh கிசிth³ க³தmh லாக⁴வாth ।
விth³வthகாரகத⁴rhமதாmh ததி³ஹ ேத ேகாேபா  மth³ேகா³சர:
பாபmh ேம thவத³iνkh³ரேஹऽthர பரேம thைரஷ திShேட²th³த⁴ேர ॥ 187॥
கshமாnhநாவ மாmh ஹேர மயி ³ே நாshதீதி ேசth கிmh thவயா
ேதா³ேஷ ஸthயவிmh யதா² ந நிே ைநவmh ³ேண ஶிmh ।
ராரணேயாrh³³ணக³தா shயாth³த³தா தth³ப⁴வ-

nhநாத²thவாய ஸேதா³ஷமshத³ணமphேயதmh phரேபா⁴ ர மாmh ॥ 188॥
வீய Th phர⁴தாmh ப⁴யாthதவ iµேத³ ph◌⁴ராnhthயா iν iµkh³த⁴mh ஜந:
thவாமாஹாகி²லேவதி³நmh shவமவதி shவாrhதா²rhத²ேமவ shவவாnh ।
shவshய shவாநவேந தி:shவமவிmh shவmh ைநவ த³mh thவிதி
thவmh ேநா ேவthshயத² ேவth ேசthகத²மiµmh shவாnhந மாmh ர ॥ 189॥
நாmhபா³மmhேப³தி தாேதthயபிதரமபி கிmh வயேஶாऽபி யாchநாmh
ெதௗ³thயmh வா ஸாரதி²thவmh கி³th◌⁴’திமவேநth³th◌⁴’திmh வா வநாnhேத ।
ஸசாரmh ைத³thயரோப³ஹுவித⁴நித⁴நmh தா³வபாநmh த³யாேலா
மth³ராrhத²mh [கShயshயத ப³த ேதா iµkh³த⁴வthதிShட thவmh] ॥ 190॥
॥ இதி ேலாகாநிமாnh ஸphத நிவாஸ³கேர ॥
॥ ைஶலshதாதயாசாrhேயா vhயாkh²யயா ஸமேயாஜயth ॥
॥ இதி நிவாஸ³கர: ॥
॥ யாவ³பலph³த: ◌⁴ ॥
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