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Pranabharanam

phராப⁴ரணmh பNh³தராஜஜக³nhநாத²விரசிதmh

அத² பNh³தராஜஜக³nhநாத²விரசிதmh phராப⁴ரணmh ।
தthkh’தையவ phபNhயா ஸேமதmh ।
விth³வாmhேஸா வஸுதா⁴தேல பரவச:லாகா⁴ஸு வாசmhயமா
⁴பாலா: கமலாவிலாஸமதி³ேராnhலnhமதா³⁴rhணிதா: ।
ஆshேய கா⁴shயதி கshய லாshயம⁴நா த⁴nhயshய காமாலஸ-

shவrhவாமாத⁴ரமா⁴மத⁴ரயnhவாசாmh விலாேஸா மம ॥ 1॥
விth³வாmhஸ இthயாதி³ phராயத³rhஶநாபி⁴phராயேமதth । ேதந ஸ’த³ையrhந மநாக³பி
விமநாயிதvhயmh । பா⁴வth◌⁴வநிசாயmh । உthதராrhத⁴phரதிபாth³யாrhதா²லmhப³நாயா
ஏதthபth³யphரேயாகா³iνபா⁴வாயா: கவிக³தசிnhதாயா: phராதா⁴nhேயநாபி⁴vhயkhேத: ।
அiνபாthேதாப⁴யநிthதேகா vhயதிேரக:sh²ேடாऽலŋhகார: । காமாலஸthவmh
வாமாவிேஶஷமத⁴ரமா⁴phரகrhஷகmh ॥
விth³ராணவ ³ணjhஞதா ஸiµதி³ேதா ⁴யாநஸூயாப⁴ர:
காேலாऽயmh கராஜகா³ம ஜக³தீலாவNhயmhப⁴: ।
ஏவmh பா⁴வநயா மதீ³யகவிேத ெமௗநmh கிமாலmhப³ேஸ
ஜாக³rh திமNhட³ேல சிரஹ காமேபவர:॥ 2॥
கவிக³தராஜவிஷயகரதிபா⁴வth◌⁴வநிசாயmh । இத ஊrhth◌⁴வமயேமவ ஆ
சரமபth³யமiνவrhதயிShயேத ।அshய சாthர ெமௗநாiνபா⁴விேதா வrhணநீயாலmhப³ேநா
நிrhேவேதா³³ண இதி phேரேயாலŋhகாராshபத³mh । அthர சாேசதநாயாmh கவிதாயாmh
ேசதநthவாth◌⁴யவஸாயலாஸmhப³nhேத⁴ ஸmhப³nhதா⁴thகாதிஶேயாkhதிrhவிவதா ।
ேதந பா⁴வநாெமௗநநிrhேவதா³நாmh ஸmhேபா³த⁴நshய ச நாiνபபthதி:॥
பாnhth³ராmh ⁴ணரவநிதல³ஹாக³rhப⁴த:ஸmhபதth³பி:◌⁴
shவாபph◌⁴ரmhஶாபராத⁴phரசதநயநphராnhதமாகrhNhயமாந: ।
thவthphரshதா²நாnhதth³யthphரலயஜலத⁴ரth◌⁴வாநதி⁴khகாரதீ⁴ேரா
kh◌⁴’Shடேராத³தீேரா ஜக³தி விஜயேத ³nh³பி⁴th³வnhth³வநாத:³॥ 3॥
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phராப⁴ரணmh பNh³தராஜஜக³nhநாத²விரசிதmh

அthர ராஜாலmhப³நshய தாth³’ஶநாத³ரவேth³தீ³பிதshய
நயநphரசலநாiνபா⁴விதshய கி³³ஹாக³rhேபா⁴thபதநாபி⁴vhயkhேதநாமrhேஷண
ஸசா பேபாதshய பாnhth³ரக³ேதாthஸாஹshய shதா²யிேநா
ராஜவிஷயகரதிபா⁴வாŋhக³thவாth³ரஸாலŋhகாரthவmh । யதா³ஹு: - ’phரதா⁴ேநऽnhயthர
வாkhயாrhேத² யthராŋhக³mh  ரஸாத³ய: । காvhேய தshnhநலŋhகாேரா ரஸாதி³தி ேம
மதி:॥’இதி । th’தீயசrhத²சரணேயாsh sh²டாேவவ vhயதிேரகாதிஶெயௗ ।
kh◌⁴’Shடாஶph³ேத³ந தாth³’ஶநாேதா³ ேவலாசலphரதிப³th³த⁴thவாத³kh³ேர ந க³த: ।
அnhயதா² ேலாகாேலாகாசலமபி shph’ேஶதி³தி க³mhயேத । ஏவ mh’Shேடதி ேநாkhதmh
।
ததா²ஸதி ைஶதி²lhயphரthயயாபthேத:॥
கிmh ph³மshதவ வீரதாmh வயம யshnhத⁴ராக²Nhட³ல
khடா³Nhட³தph◌⁴ ேஶாணநயநmh ேதா³rhமNhட³லmh பயதி ।
மாணிkhயாவகாnhதித³nhரதைரrh⁴ஷாஸஹshேராthகைர-
rhவிnhth◌⁴யாரNhய³ஹாkh³’ஹாவநிஹாshதthகாலiµlhலாதா:॥ 4॥
அthர விnhth◌⁴யாரNhயக³தாநாmh ³ஹாkh³’ஹாமவநிஹாmh ச விnhth◌⁴யக³தாநாmh
³ஹாkh³’ஹாமரNhயக³தாநாமவநிஹாmhவா ⁴ஷேணந காrhேயphரshேதந
thவத³நாmh shவநக³ராணி பthயjhய நிஶி ³ஹாkh³’ேஹஷு ததேலஷு ச
விnhயshய ஸகலாப⁴ரநி kh’தஶயநாநாmh phராதshthவதா³க³மநஸmhph◌⁴ரேமண
தthகrhமகmh விshமரணmh பா⁴ரவஶாthபthயாேகா³ வா phரshேதா க³mhயத
இthயphரshதphரஶmhஸா । காrhயshய யதா²கத²சிthphரshதthேவ 
பrhயாேயாkhதமலŋhகார:॥
மாஹாthmhயshய பேராऽவதி⁴rhநிஜkh³’ஹmh க³mhபீ⁴ரதாயா: பிதா
ரthநாநாமஹேமக ஏவ ⁴வேந ேகா வாபேரா மாth³’ஶ: ।
இthேயவmh பசிnhthய மா shம ஸஹஸா க³rhவாnhத⁴காரmh க³ேமா
³kh³தா⁴ph³ேத⁴ ப⁴வதா ஸேமா விஜயேத phராணநாராயண:॥ 5॥
அthேராபமாநshய ³ணவிேஶஷphரkhதஸாth³’யாபா⁴வநிப³nhத⁴நiµthகrhஷmh
பஹrhmhவrhNhயமாநஸாth³’யாthமக:phரதீபாலŋhகாரேப⁴த:³।ஸேசாபமாவிேஶஷ
இthேயேக । விchசி²thதிைவலNhயாத³திkhத ஏேவthயபேர ॥
தththேவா ஜnhம தாmhஶுேஶக²ரதiνjhேயாthshநாநிமkh³நாthமேநா
³kh³தா⁴mhேபா⁴நிதி⁴iµkh³த⁴வீசிவலைய:ஸாகmh பkhட³நmh ।
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ஸmhவாஸ:ஸுரேலாகnh⁴ேந வாத:³ஸுதா⁴mhேஶா: கைர:
கshமாnhேநாjhjhவமாநமசதமாmh ேத³வ thவதீ³யmh யஶ:॥ 6॥
அthர யஶ த⁴வளதாதிஶயshதth³த⁴rhஸmhப³nhத⁴phரkhதthேவந கதி²த
இதி ஸமshய விஷய: । அmhஶுkh’தசnhth³ேர தthkh’தச ப⁴க³வதி
ப⁴க³வthkh’தச ராஜநீthேயவiµthதேராthதரiµபசீயமாேநா ராஜக³த உthகrhஷ:

phரதீயத இதி ஸாரவிஷய:॥
ஆப³th◌⁴நாshயலகாnhநிரshயதமாmh ேசாலmh ரஸாகாŋhயா
லŋhகாயாவஶதாmh தேநா ேஷ ஜŋhகா⁴லலாடதmh ।
phரthயŋhக³mh பமrhத³நிrhத³யமேஹா ேசத:ஸமாலmhப³ேஸ
வாமாநாmh விஷேய nh’ேபnhth³ர ப⁴வத: phராக³lhph◌⁴யமth³⁴தmh ॥ 7॥
அthர phரkh’தித⁴rhக³தேயா: phரkh’தாphரkh’தேயா: phரkh’தேயாேரவ வா
vh’thதாnhதேயா: ேலஷ: ।ஸ ச ஷThஸு shத²ேலஷு ஶph³த³நாநாthவநிப³nhத⁴ேநா
th³வேயாசாrhத²நாநாthவநிப³nhத⁴ந: । th³வாவphேயெதௗ ஶph³தா³லŋhகாராவிதி
phராச: ।ஆth³ேயா ஜகாShட²nhயாேயந ஶph³த³ேலஷchச²ph³தா³லŋhகார:,
th³விதீயshthேவகvh’nhதக³தப²லth³வயnhயாேயநாrhத²ேலஷத³rhதா²லŋhகார இதி
நvhயா:॥
ேத³வ thவாmh பத:shதவnh கவேயா ேலாேப⁴ந கிmh தாவதா
shதvhயshthவmh ப⁴விதா யshய தணசாபphரதாேபாऽநிஶmh ।
khேராடா³nhத:ேததராmh வஸுமதீமாஶா:ஸமாŋhக³தி
th³யாmh mhப³thயமராவதீ ச ஸஹஸா க³chச²thயக³mhயாமபி ॥ 8॥
அthர phரதாபக³த: ph’தி²vhயாதி³ஸmhப³nhேதா⁴
ŋhக³விேஶஷாவchசி²nhநதthதthஸாதா⁴ரணவிேஶஷபி⁴vhயkhதகாiµகvh’thதாnhதாபி⁴nhநதயா
shதி²த இதி ஸமாேஸாkhதி: காrhயபத⁴rhமphரkhதஶுth³த⁴ஸாதா⁴ரNhேயந
விேஶஷணஸாmhயமாலmhph³ய phரvh’thதா ।ஸா ச நிnhேதா³thதா²பகthவாத³th³vhயாஜshெதௗ
³ண:॥
ேலாகாநாmh விபத³mh ⁴ேநா ேஷ ஸmhபthதிமththகடா-
thயlhேபதரஜlhபிைதrhஜட³தி⁴யாmh ⁴பால மா கா³ மத³mh ।
யthகீrhதிshதவ வlhலபா⁴ ல⁴தரph³ரமாNhட³பா⁴Nhேடா³த³ேர
பிNh³kh’thய மேஹாnhநதாமபி தiνmh கShேடந ஹா வrhதேத ॥ 9॥
அthராபி phராkh³வth । பரmh
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thவாதா⁴ராேத⁴யாnhயதரவிshth’தthவth³தி⁴ப²லகாnhயதரnhநthவகlhபநாthஸாதி⁴காலŋhகாேராऽபி
தshயாmh ³ண:॥
ோணீmh ஶாஸதி மyhபth³ரவலவ: கshயாபி ந shயாதி³தி
phெரௗட⁴mh vhயாஹரேதா வசshதவ கத²mh ேத³வ phரதீேமா வயmh ।
phரthயmh ப⁴வேதா விபநிவைஹrhth³யாiµthபதth³பி: ◌⁴ khதா⁴
யth³Shமthலேகாலேஷா நிrhபி⁴th³யேத பா⁴shகர:॥ 10॥
இஹ thவதி⁴கஸமாேஸாkhதிph◌⁴யாமநாŋhகி³ைதவ ஸா [vhயாஜshதி:]॥
ஆshவாேத³ந ரேஸா ரேஸந கவிதா காvhேயந வணீ தயா
ேலாகாnhத:கரiνராக³ரக:ஸph◌⁴ய:ஸபா⁴ சாiµநா ।
தா³th³rhயாநலத³யமாநஜக³தீபீஷதா⁴ராத⁴ர
ோணீநாத² ததா² ப⁴வாmhச ப⁴வதா ⁴மNhட³லmh பா⁴ஸேத ॥ 11॥
மாலாதீ³பகேமததி³தி phராச: । தீ³பகshய ஸாth³’யலகதாநியமாnhந
மாலாதீ³பகமபி thேவகாவேப⁴த³இதி  வயmh ॥
அmhலாயnhயத³ராதிைகரவலாnhயmhலாஷு:ஸthவரmh
ைத³nhயth◌⁴வாnhதகத³mhப³காநி பேதா ேநஶுshதமாmh தாமஸா: ।
ஸnhமாrhகா:³ phரஸரnhதி ஸா⁴நநாnhlhலாஸமாதnhவேத
தnhமnhேய ப⁴வத: phரதாபதபேநா ேத³வ phரபா⁴ேதாnhiµக:²॥ 12॥
இஹ பகநிShபாதி³தŋhக³கமiνமாநmh நிthதவிரஹா³thphேராயா
அேயாகா³th³வாசகமiνதிபரmh ॥
உthphதா: கப³ப⁴ரmh விவதா: பாrhவth³வயmh nhயkhkh’தா:
பாதா³mhேபா⁴ஜக³mh ஷா ப’தா ³ேரண ேசலாசலmh ।
kh³’ணnhதி thவரயா ப⁴வthphரதிப⁴டமாபாலவாமph◌⁴வாmh
யாnhதீநாmh க³ஹேநஷு கNhடகசிதா: ேக ேக ந ⁴ஹா:॥ 13॥
அthர கNhடகசிதthேவந கப³kh³ரஹேத:³ஸŋhகீrhணthவாthகாrhயத⁴rhமாnhதரா
ஸŋhகீrhணஶுth³த⁴ஸாதா⁴ரNhேயந விேஶஷணஸாmhயமாலmhph³ய phரvh’thதா
ஸமாேஸாkhதி:॥
th³’Sh:ஸmhph◌⁴’தமŋhக³ளா ³த⁴மயீ ேத³வ thவதீ³யா ஸபா⁴
காvhயshயாரய⁴தமாshயமதா⁴ேராऽத⁴ர:ஸுnhத³ர: ।
khேராத⁴shேதऽஶநிதா³ரதி⁴ஷண shவாnhதmh  ேஸாமாshபத³mh
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ராஜnhநமநவிkhரம ப⁴வாnhஸrhவkh³ரஹாலmhப³நmh ॥ 14॥
அthேராthphேரயமாநஸrhவkh³ரஹாலmhப³நthவshய ஸமாநாதி⁴கரேணஷு த⁴rhேமஷு
தthதth³kh³ரஹாதாŋhக³கthேவஷு விேஶஷணீ⁴ைதshதthதth³kh³ரைஹ:ஸஹ
விஷயshய ராjhேஞா கlhயாரயthவாதி³ஷு விேஶஷநாmh கlhயாதீ³நாmh
ேலேஷேப⁴த³ஸmhபாத³நth³வாரா தாth³’ஶத⁴rhமஸாதா⁴ரணதாஸmhபthெதௗ
தnhநிthதேகாthphேராth³தி:◌⁴ ॥
sh’Sh:sh’Sh⁴வா ரா கில பthராmh ஜக³nhமNhட³லmh
thவmh சNhடா³தபநிrhத³யmh தப யjhjhவாலாஜடால: கைர: ।
ஸmhரmhபா⁴ணேலாசேநா ரண⁴வி phரshதா²காேமாऽ⁴நா
ஜாநீேமா ப⁴வதா ந ஹnhத விதி³த:காமேபவர:॥ 15॥
அthர ராஜவrhணநாŋhக³thேவந ரேவrhப⁴ேயாthபாத³ேந வrhNhயthேவந phரshேத
ஸாாthதத³நiν³ணthேவநாphரshேதந phரshதா²ேநந ஸாாthதத³iν³ணmh
கrhth’கmh ஸூrhயமNhட³லேப⁴த³நmh காrhயmh க³mhயேத ॥
ஆயாதா கமலாஸநshய ப⁴வநாth³th³ரShmh thேலாகீதலmh
கீ³rhவாேணஷு தி³நாநி காநிசித³ேஹா நீthவா ந: ெகௗகாth ।
ph◌⁴ராnhthவா ⁴வலேய மஹாகவிேலாபாshயா தவாshயாmh³ேஜ
ராஜnhஸmhphரதி ஸthயதா⁴மநி கி³ராmh ேத³வீ ஸுக²mh வrhதேத ॥ 16॥
அthைரகshயாேத⁴யshயாேநகாதா⁴ரஸmhப³nhதா⁴thபrhயாய: । தthர
phரத²மசரணக³தமதி⁴கரணமாrhத²விேலஷாவதி⁴கபசmhயா
விேலஷshேயாபேலஷாேபthேவெநௗபேலகாதி⁴கரணshயாேபக³mhயthவாth
।
ஸthயதா⁴மநீதி ேலஷபி⁴thதிகாேப⁴தா³th◌⁴யவஸாேநநiµக²shயஸthயேலாகதாth³ெதௗ⁴
ஸுக²வrhதநth³தி: ◌⁴ ॥
விth³வth³ைத³nhயதமshthrhதிரத²வா ைவnhth³ரவmhஶாடவீ-
தா³வாkh³நி: கிமேஹா மேஹாjhjhவலயஶ:ஶீதாmhஶு³kh³தா⁴mh³தி:◌⁴ ।
கிmh வாநŋhக³⁴ஜŋhக³த³Shடவநிதாவாேரவmh nh’mh
ேகஷாேமஷ நராதி⁴ேபா ந ஜநயthயlhேபதரா: கlhபநா:॥ 17॥
அthர ேகாநாமாேராபாnhதரலகthவாthபரmhபதஸmhஶய: ஸ சாஹாrhய:,
லாேராபshய
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ததா²thவாth । கவாவிவ கவிநிப³th³த⁴phரமாthரnhதேரऽphயாஹாrhய³th³ேத⁴ரவிேராதா⁴th
॥
நத³nhதி மத³த³nhதிந: பலஸnhதி வாvhரஜா:
பட²nhதி பி³தா³வமதமnhதி³ேர ப³nhதி³ந: ।
இத³mh தத³வதி⁴ phரேபா⁴ யத³வதி⁴ phரvh’th³தா⁴ ந ேத
கா³nhதத³ஹேநாபமா நயநேகாணேஶாணth³தி:॥ 18॥
அthர iµkh²யாrhத²shய ராஜவிஷயாயா: கவிரேதபகாரகshய யைத³வ தவ
ேகாேபாத³யshதைத³வ தவ mh ஸmhபேதா³ ப⁴shமஸாth³ப⁴விShயnhதீதி வshந
உபகாகா நயநேகாணேஶாணth³ேதrhகா³nhதத³ஹேநாபமா ॥
மயி thவ³பமாவிெதௗ⁴ வஸுமதீஶ வாசmhயேம
ந வrhணயதி மாமயmh கவிதி khத⁴mh மா kh’தா:² ।
சராசரத³mh ஜக³jhஜநயேதா விேத⁴rhமாநேஸ
பத³mh ந வித³ேத⁴தராmh தவ ஸேமா th³விதீேயா நர:॥ 19॥
அthர thவthஸேமாऽnhேயா நாshதீதி phரthயயா³பமாநphேதாபமா vhயŋhkh³ேயதி
phராச: ।
ஸrhவைத²வ ஸாmhயshயாphரதிShடா²நாnhேநயiµபமா । அnhயதா² vhயதிேரகshயாபி
தththவாபthேத: । ’⁴Nhேடா⁴lhலnhேதா மஸ கNhடககஆஇmh ேகஐவஇmh ।
மால.இஸுமஸchச²mh ப⁴மர ப⁴மnhேதா ண பாேவ ॥’இthயthர  ந
phராphshயthkhthவா khவசிththவத³ேகா³சேர shத²ேல ப⁴விShயதீதி phரதீேத:
ஸாth³’யphரதிShடா²நாlhphேதாபமாsh । தshமாத³ஸமாலŋhகார ஏவாயதி 
நvhயா:॥
⁴ஜph◌⁴ரதபThேஶாth³த³தth³’phதத³nhதாவலmh
ப⁴வnhதமமNhட³லkhரத²ந பயத:ஸŋhக³ேர ।
கராலஶாஹதிsh²டவிபி⁴nhநவிnhth◌⁴யாசேலா
ந கshய ’த³யmh ஜ²thயதி⁴ேராஹ ஜmhபா⁴த:॥ 20॥
அthர shமரலŋhகார: பரnh லய:॥
யம: phரதிமph◌⁴’தாmh ஹுதவேஹாऽ தnhநீvh’தாmh
ஸதாmh க² தி⁴Sh²ேரா த⁴நபதிrhத⁴நாகாŋhmh ।
kh³’ஹmh ஶரணchச²தாmh ஶேகாபி⁴rhநிrhதmh
thவேமக இஹ ⁴தேல ப³ஹுவிேதா⁴ விதா⁴thரா kh’த:॥ 21॥
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அthர கவிநா யமthவாதி³நா ேபண ராjhேஞா பவத: கரth³பேகண
விப⁴பாலாதீ³நாேமதshnhநாக³ேத யமthவாதி³நா ph◌⁴ராnhேதரபி ஸmhப⁴வாth³ph◌⁴ராnhதிமதா
ைதேரவாேநைகrhkh³ரth’பி⁴ரேநைகrhத⁴rhைமlhேலக²நா³lhேலக²விேஶேஷண ச
ஸஹ
ஸŋhகீrhேऽபி ஸmhப³nhதி⁴ஷShTh²யnhதேப⁴த³phரkhதவrhNhயாேநகவித⁴thவக
உlhேலக:²॥
th³விேநthர இவ வாஸேவா தகேரா விவshவாநிவ
th³விதீய இவ சnhth³ரமா: தவrhமேநா⁴வ ।
நராkh’திவாmh³தி⁴rh³வ மாமாக³ேதா
iνேதா நிகி²ல⁴ஸுைரrhஜயதி காமேபவர:॥ 22॥
அthர ராஜக³தாநாmh th³விேநthரthவாதீ³நாmh வாஸவாதி³தாதா³thmhயவிேராதி⁴நாmh
விேராத⁴நிவrhதநாய
விஷயிஷு வாஸவாதி³Shவாேராேபண ஸாதா⁴ரணீகரthதnhநிthதேகாthphேரா ।
ஸா ேசஹ மாலாபா । ந சாthேராபமா ஶkhயப ।
th³விேநthரthவாth³khேதrhநிShphரேயாஜநகthவாபthேத: । ந ேசாபமாநிShபாத³கmh
ேதஷாmh
ஸாதா⁴ரNhயmh தத³பா⁴ேவऽபி பரைமவrhயாதி³பி:◌⁴ phரதீயமாைநshதshயா நிShபthேத:
।
அஸுnhத³ரthேவேநாபமாநிShபாத³கதயா கேவரநபி⁴phேரதthவாchச । ஏவmh
th³விதீயாதீ³நாmh
சnhth³ராதி³Shவாேராேபாऽphபமாயாmh ஸthயாமநrhத²க ஏவ shயாth ॥
தீ³நvhராேத த³யாrhth³ரா நிகி²லேல நிrhத³யா கிmh ச mh’th³வீ
காvhயாலாேபஷு தrhகphரதிவசநவிெதௗ⁴ கrhகஶthவmh த³தா⁴நா ।
ph³தா⁴ த⁴rhேமShவph³தா⁴ வஸுநி பரவிபth³த³rhஶேந காnhதி³ஶீகா
ராஜnhநாஜnhமரmhய sh²ரதி ப³ஹுவிதா⁴ தாவகீ சிthதvh’thதி:॥ 23॥
அthர விஷயாேநகthவphரkhதசிthதvh’thேதரேநகவித⁴thவthlhேலக:² । தthர
ச ததீ³யசிthதvh’thதிthேவைநகthவாth◌⁴யவஸாநmh தnhthரmh ॥
ேத³வா: ேக rhவேத³வா:ஸதி மம நர:ஸnhதி ேக வா ரshதா-
ேத³வ ஜlhபnhதி தாவthphரதிப⁴டph’தநாவrhதிந:thரவீரா: ।
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யாவnhநாயாதி ராஜnhநயநவிஷயதாமnhதகthராrhேத-
rhiµkh³தா⁴phராண³kh³தா⁴ஶநமsh’ணசிshthவthkh’பாே ⁴ஜŋhக:³॥ 24॥
அthர ஶுth³த⁴பரmhபதபகmh ॥
phராசீஸnhth◌⁴யாஸiµth³யnhமமதி³நமேணrhமாநமாணிkhயகாnhதி-
rhjhவாலாமாலா கராலா கவதஜக³த: khேராத⁴காலாநலshய ।
ஆஶாகாnhதாபதா³mhேபா⁴ஹதலவிக³லnhமஜுளாாரஸாபா⁴
ஸா பா⁴தி ோணிேஶாபா⁴கரண தவ th³’ேஶா:ஸŋhக³ேர ேஶாணிம:॥ 25॥
அthராபி தேத³வ பரnh மாலாthமகmh ॥
thவாmh ஸுnhத³நிவஹநிSh²ரைத⁴rhயக³rhவ-

நிrhவாஸைநகரகmh ஸமேர நிய ।
கா வா திph◌⁴’தாmh ப³த ராஜல:
shவாvhரதthவமபshக²தmh ப³பா⁴ர ॥ 26॥
அthர ஶthmh ராjhயலshthவாmh phராphேததி விவேதாऽrhத:²
பாதிvhரthயshக²தேபபி⁴த இதி பrhயாேயாkhதmh । தchச ராjhயலmhயா
நாயிகாthவth³th◌⁴யrhத²mh ஸமாேஸாkhதிமேபத இதி ஸா தthர ³ண:॥
நாஸthயேயாேகா³ வசேநஷு கீrhெதௗ ததா²rhஜுந: கrhமணி சாபி த⁴rhம: ।
சிthேத ஜக³thphராணப⁴ேவா யதா³shேத வஶmhவதா³shேத கிiµ பாNh³thரா:॥ 27॥
அthர பாNh³thேரஷு விஷேயஷு ராஜவஶmhவத³தாதா³thmhேயாthphேராயாmh
ராஜாதthவேபா விஷயித⁴rhம: ேலேஷண விஷயாmh ததா³தாநாmh
சாஸthயாபா⁴வஶுkhல³நNhயபரேமவராமேப⁴த³ஸmhபாத³நth³வாரா
விஷயஸாதா⁴ரணீkh’த:॥
மnhதா²சலph◌⁴ரமணேவக⁴வஶmhவதா³ ேய
³kh³தா⁴mh³ேத⁴த³பதnhநணவ:ஸுதா⁴யா: ।
ைதேரகதாiµபக³ைதrhவிவிெதௗ⁴ஷதீ⁴பி⁴-
rhதா⁴தா ஸஸrhஜ தவ ேத³வ த³யாth³’க³nhதாnh ॥ 28॥
அthர th³’க³nhேதஷு ந ேகவலmh ஸவகthவாத³ேயாऽmh’தமாthர³ண ஏவ
கேவrh³ேபா³த⁴யிதா அபி  நிகி²லஜநவஶீகாரthவாத³ேயாऽnhேயऽபீதி
ஸுதா⁴கேணShேவாஷதீ⁴ஸmhஸrhேகா³ऽதிஶயாrhத²iµபாthத:॥
ேகைஶrhவ⁴நாமத²ஸrhவேகாைஷ: phராணச ஸாகmh phரதி⁴பதீநாmh ।
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thவயா ரேண நிShகேணந கா³ட⁴mh சாபshய வா சkh’ேஷ ஜேவந ॥ 29॥
அthர சாபகrhஷணகாrhயாநாmh ேகஶாகrhஷதீ³நாmh
ெபௗrhவாபrhயவிபrhயயாthமநாதிஶேயநாiνphராணிதா ஸேஹாkhதி:॥
மேஹnhth³ரlhயmh கவேயா ப⁴வnhதmh வத³nh கிmh தாநிஹ வாரயாம: ।
ப⁴வாnhஸஹshைர:ஸiµபாshயமாந: கத²mh ஸமாநshthத³ஶாதி⁴ேபந ॥ 30॥
அthர ேலேஷாthதா²பிதthத³ஶthவஸŋhkh²யாமாதா³ய vhயதிேரக உபாthேதாப⁴யநிthதக:
॥
ஸ  வrhஷ வா வாத³shthவiµதா³ராஶய ரthநவrhஷண: ।
ஸ ஹூரஜநீமமஸshthவஹாnhதrhப³ேரவ நிrhமல:॥ 31॥
அthராபி ஸ ஏவ பரmh  ேலேஷாऽthராiνthதா²பேகா நிth◌⁴யமாநmh ஸாmhயmh ச ந
ஶாph³த³தி விேஶஷ:॥
மகரphரதிைமrhமஹாப⁴ைட: கவிபீ⁴ ரthநநிைப:◌⁴ ஸமnhவித: ।
கவிதாmh’தகீrhதிசnhth³ரேயாshthவேஹாrhவீரம பா⁴ஜநmh ॥ 33॥
அthர ராjhேஞா ஜலth◌⁴பமாயா:
ஶph³ேத³நாபி⁴தா⁴ேநऽphயŋhேகா³பமாபி⁴ராேபாேத³கேத³ஶவிவrhதிnhபமா ேதேநாthதராrhத⁴
உபதஸமாஸ ஏவ ।விேஶஷணஸமாஸேவth³யshய தாதா³thmhயshய phரkh’ேதऽiνபேயாகா³th
॥
ர: ரshதாத³⁴பதீநாmh ப⁴வnhதி ⁴வlhலப⁴ ப⁴shமேஶஷா: ।
அநnhதரmh ேத ph◌⁴விடŋhகாthபதnhதி ேராஷாநலவிsh²ŋhகா:³॥ 34॥
அthர phரேயாஜகாதிஶயkh’த: phரேயாjhயைஶkh◌⁴rhயாதிஶேயா க³mhய: ।
காrhயகாரணெபௗrhவாபrhயவிபrhயயபா ேசயமதிஶேயாkhதி:॥
⁴வநthதேயऽபி மாநைவ: பrhேண வி³ைத⁴ச தா³நைவ: ।
ந ப⁴விShயதி நாshதி நாப⁴வnhnh’ப யshேத ப⁴ஜேத லாshபத³mh ॥ 35॥
அthேராபமாநphேதாபேமதி phராச: । அஸமாkh²யமலŋhகாராnhதரதி  வயmh ॥
பீஷஷகlhபாமlhபாமபி ேத கி³ரmh நிபீதவதாmh ।
ேதாஷாய கlhபேத ேநா ேயாஷாத⁴ரபி³mhப³ம⁴ேமாth³ேரக:॥ 36॥
அthர ஸmhப³nhேத⁴ऽphயஸmhப³nhத⁴ இthயதிஶேயாkhதிேப⁴த:³ ।
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உபேமேயாபமாநவிேஶஷph◌⁴யாமlhபthேவாth³khதthவாph◌⁴யாமlhபயாபி ஸஹ
⁴யாநபி
ம⁴மா ஸாmhயmh கrhmh யthராநீஶshதthர கிmh வாchயmh ⁴யshேயதி
ைவலNhயாthமா
vhயதிேரகச ॥
பா⁴ஸயதி vhேயாமshதா² ஜக³த³கி²லmh iµதி³நீrhவிகாஸயதி ।
கீrhதிshதவ த⁴ரணிக³தா ஸக³ரஸுதாயாஸமப²லதாmh நயேத ॥ 37॥
அthர vhயஜமாநசnhth³காபகஸŋhகீrhண உlhேலக²th◌⁴வநி:॥
பா⁴kh³ேயந ஸஹ iµthதிShட² விShடராthkh’தா⁴விShட: ।
ஸஹைஸவ பத ேதஷு திஶாஸந mh’thநா ஸாகmh ॥ 38॥
’ேகைஶrhவ⁴நாmh’இthயthர கrhமண:ஸேஹாkhதி: । இஹ  கrhதி விேஶஷ:॥
thவயி பாகஶாஸநஸேம ஶாஸதி ஸகலmh வஸுnhத⁴ராவலயmh ।
விபிேந ைவவ⁴நாmh வrhஷnhதி விேலாசநாநி ச தி³நாநி ॥ 39॥
அthர வrhஷவதா³சரnhதீthயாசாரkhவிப³nhேதந ேலஷாchch²ேலஷகா lhயேயாகி³தா
।
காநீவrhணநவிஷயthேவேநாபமாேநாபேமயேயாrhth³வேயாரபி phரkh’தthவாth ॥
அதாபகரணேப⁴ஷஜ நரநாத² ப⁴வாnhகரshதி²ேதா யshய ।
தshய ேதாऽப⁴யmh shயாத³கி²லாமபி ேமதி³நீmh சரத:॥ 40॥
அthர ேலஷநிேவதி³தshய ஸrhபப⁴யாபா⁴வshேயாபபாத³கதேயாபாthதshய
ராஜநி ேப⁴ஷஜதாதா³thmhயாேராபshயாphபபாத³கதயா shதி²தmh ராஜஸmhப³nhதி⁴நி
th³விஷத³பகரணேப த⁴rhேம ேலஷநிேவதி³தஸrhபதாபகரணதாதா³thmhயதி
phரத²மசரேண Shடபரmhபதபகmh th’தீேய  ேலஷ ஏவ ।
வலயலmh ஹரேத தவ கீrhதிshதthர கிmh சிthரmh ।
யshமாnhநிதா³நமshயா ேலாகநமshயாŋhkh◌⁴பŋhகேஜா  ப⁴வாnh ॥ 41॥
அthேராthபாத³கஸமாந³ணthவா³thபாth³யshேயாthபாத³கஸmhஸrhகா³iνப:
ஸமாலŋhகாரவிேஶஷ: ।
ேலஷசாshnh³ண:॥
th³’Shட:ஸத³ ேச³kh³ராசnhth³ரசnhத³நசnhth³கா: ।
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அத² thவmh ஸŋhக³ேர ெஸௗmhயா: ேஶஷகாலாநலாஸய:॥ 42॥
அthர th³’Shட:ஸத³தி வாkhேய thவthயshயாபகrhஷth,அத² thவmh ஸŋhக³ர
இthயthர ச thவthயshயாiνவrhதநாth³வாkhயேயா: பத³விநிமயாthமாலŋhகார:
rhவாrhேத⁴ । உthதராrhேத⁴ phரkh’தாேநகத⁴rhமஸmhப³nhதா⁴thlhயேயாகி³தா ।
உபேமயshேயாthkh’Shட³ணthவth³த⁴ய உபமாநshய
தth³விth³த⁴³ணகlhபநாthமேகநாலŋhகாராnhதேரண ஶப³தா ॥
அபாேர க² ஸmhஸாேர விதி⁴ைநேகாऽrhஜுந: kh’த: ।
கீrhthயா நிrhமலயா ⁴ப thவயா ஸrhேவऽrhஜுநா: kh’தா:॥ 43॥
இஹ ேலஷேலா vhயதிேரக:॥
த³தீ⁴சிப³கrhேணஷு மேஹமாசலாph³தி⁴ஷு ।
அதா³th’thவமைத⁴rhயmh ச th³’Shேட ப⁴வதி பா⁴ஸேத ॥ 44॥
அthராபி ைஸவ ததா²விதா⁴ । யதா²ஸŋhkh²யஸŋhகரsh விேஶஷ:॥
ஶாஸதி thவயி ேஹ ராஜnhநக²Nhடா³வநிமNhட³லmh ।
ந மநாக³பி நிசிnhேத மNhட³ேல ஶthththரேயா:॥ 45॥
இஹாபி lhயேயாகி³தா ththரஶph³த³ேலேஷாthதா²பிதா vhயாஜshதிச ॥
பா⁴iνரkh³நிrhயேமா வாயmh ப³: கrhேऽத²வா ஶிபி:³ ।
phரthயrhதி²ேநாऽrhதி²நேசthத²mh thவயி யாnhதி விகlhபநாmh ॥ 46॥
இஹ  ஸmhஶய உlhேலகா²ŋhகி³த:॥
கமலாவாஸகாஸார:மாth◌⁴’திப²ணீவர: ।
ப⁴வாnhவலயshேயnh³ராநnhத³யதி மாநவாnh ॥ 47॥
இஹ Shடபரmhபதmh பகmh மாலாபmh ॥
க³க³ேந சnhth³காயnhேத மாயnhேத மாசேல ।
ph’தி²vhயாmh ஸாக³ராயnhேத ⁴பால தவ கீrhதய:॥ 48॥
இஹ மாேலாபமாŋhகி³த உlhேலக:²॥
mh’க³தாmh ஹரயnhமth◌⁴ேய vh’தாmh ச பரயnh ।
நthரதாmh மபாநாmh thவnhத³வ ⁴பேத ॥ 49॥
இஹ ஶுth³த⁴பரmhபதா மாலாேபாபமா ।ஆசாரkhவிப³nhதாchச²த பாணி ।
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திஙி ைசகmh [இnhத³வ]॥
மth◌⁴ேய ஸுதா⁴ஸnh³ரshய தாமயkh³’ேஹாத³ேர ।
rhேணnh³விShடேர ேத³வ shதா²mh ேயாkh³யாshதேவாkhதய:॥ 50॥
அthர thரயாmh ஸுதா⁴ஸiµth³ராதீ³நாmh விேஶஷணவிேஶShயபா⁴ேவந ம⁴மணி
பராmh காShடா²மதி⁴ேட⁴ thவதீ³ேயாkhதிபத³ஸmhப³nhேதா⁴ khேதா ந  விஶகத
இthயதிஶாயகாஸth³விேஶஷணநிப³nhத⁴ந: phெரௗேடா⁴khதி:॥
அmh’தலஹசnhth³ரjhேயாthshநாரமாவத³நாmh³ஜா-
nhயத⁴தவேதா நிrhமrhயாத³phரஸாத³மஹாmh³ேத: ◌⁴ ।
உப⁴யவத³யmh ேத³வ thவthத: கத²mh பரேமாlhப³ண:

phரலயத³ஹநjhவாலாஜாலாேலா மஹஸாmh க³ண:॥ 51॥
அthர காரண³ணவிth³த⁴shவ³ணshய காrhயshேயாthபthேதrhவிஷமாலŋhகார: ।
அmh’தலஹrhயாதீ³நாmh thரயாமத⁴கரthமநா vhயதிேரேகண
ஸவகthவபரமஶீதலthவவிஶுth³த⁴thவெஸௗnhத³rhயாமதிஶேயா க³mhயேத ।
ஏவேமஷு பth³ேயஷு ஸmhப⁴வnhேதாऽphயnhேயऽலŋhகாரா:sh²டthவாnhந விேவசிதா: ।
ஸ’த³யாநாmh phthயாவயகmh கிசிth³vhயாkh²யாதமnhயthைதேரேவாlhலாஸநீயthயலmh
பlhலவிேதந ॥
ைதலŋhகா³nhவயமŋhக³ளாலயமஹாலத³யாலத:
மthேபரமப⁴Thடஸூiνரநிஶmh விth³வlhலலாடnhதப: ।
ஸnhShட: கமதாதி⁴பshய கவிதாமாகrhNhய தth³வrhணநmh
மthபNh³தராஜபNh³தஜக³nhநாேதா² vhயதா⁴தி³த³mh ॥ 52॥
ேதா³rhத³Nhட³th³வயNhட³kh’தலஸthேகாத³Nhடா³சNhடா³ஶுக³-
th◌⁴வshேதாth³த³Nhட³விபமNhட³லஹ thவாmh வீய மth◌⁴ேயரணmh ।
வlhக³th³கா³Nh³வiµkhதகாNhட³வலயjhவாலாவதாNhட³வ-

ph◌⁴ரயthகா²Nhட³வShடபாNhட³வமேஹா ேகா ந தீஶ:shமேரth ॥ 53॥
அthர shமரலŋhகார: । பா⁴வ இதி  ந ph◌⁴ராதvhயmh ।
ஸாth³’யலகthவாதnhலகthவாph◌⁴யாmh பா⁴வthவாலŋhகாரthவேயாஹ
vhயவshதி²ேத:
ஶph³த³ேவth³யthவாchச ॥
இதி பNh³தராஜஜக³nhநாத²விரசிதmh phராப⁴ரணmh தthkh’தையவ phபNhயா
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ஸேமதmh ஸமாphதmh ।
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