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Vairagya Shatakam

ைவராkh³யஶதகmh

th’Sh³ஷணmh ।
ேடா³thதmhதசnhth³ரசாககாசசchசி²கா²பா⁴shவேரா

லாத³kh³த⁴விேலாலகாமஶலப: ◌⁴ ேரேயாத³ஶாkh³ேர sh²ரnh ।
அnhத:sh²rhஜத³பாரேமாஹதிரphராkh³பா⁴ரiµchசாடயnh:
ேசத:ஸth³மநி ேயாகி³நாmh விஜயேத jhஞாநphரதீ³ேபா ஹர:॥ 1॥

ph◌⁴ராnhதmh ேத³ஶமேநக³rhக³விஷமmh phராphதmh ந கிசிthப²லmh
thயkhthவா ஜாதிலாபி⁴மாநiµசிதmh ேஸவா kh’தா நிShப²லா ।

⁴khதmh மாநவிவrhதmh பரkh³’ேஹShவாஶŋhகயா காகவth
th’Shேண jh’mhப⁴ பாபகrhமபிஶுேந நாth³யாபி ஸnhShய ॥ 2॥

உthகா²தmh நிதி⁴ஶŋhகயா திதலmh th◌⁴மாதா கி³ேரrhதா⁴தேவா
நிshதீrhண:ஸதாmh பதிrhnh’பதேயா யthேநந ஸnhேதாதா: ।

மnhthராராத⁴நதthபேரண மநஸா நீதா: மஶாேந நிஶா:
phராphத: காணவராடேகாऽபி ந மயா th’Shேண ஸகாமா ப⁴வ ॥ 3॥

க²லாலாபா: ேஸாடா:◌⁴ கத²மபி ததா³ராத⁴நபைர:
நிkh³’யாnhதrhபா³Shபmh ஹதமபி ஶூnhேயந மநஸா ।

kh’ேதா விthதshதmhப⁴phரதிஹததி⁴யாமஜரபி
thவமாேஶ ேமாகா⁴ேஶ கிமபரமேதா நrhதய மாmh ॥ 4॥

அஷாmh phராநாmh தபி³நீபthரபயஸாmh
kh’ேத கிmh நாshமாபி⁴rhவிக³தவிேவைகrhvhயவதmh ।

யதா³Th◌⁴யாநாமkh³ேர th³ரவிணமத³நி:ஸmhjhஞமநஸாmh
kh’தmh வீதvhைட³rhநிஜ³ணகதா²பாதகமபி ॥ 5॥

ாnhதmh ந மயா kh³’ேஹாசிதஸுக²mh thயkhதmh ந ஸnhேதாஷத:
ேஸாடா⁴ :³ஸஹஶீதவாததபநkhேலஶா ந தphதmh தப: ।

th◌⁴யாதmh விthதமஹrhநிஶmh நியதphராணrhந ஶmhேபா: ◌⁴ பத³mh
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ைவராkh³யஶதகmh

தthதthகrhம kh’தmh யேத³வ iµநிபி⁴shைதshைத: ப²லrhவசிதா:॥ 6॥
ேபா⁴கா³ ந ⁴khதா வயேமவ ⁴khதா:
தேபா ந தphதmh வயேமவ தphதா: ।

காேலா ந யாேதா வயேமவ யாதா-
shth’Sh ந rh வயேமவ rh:॥ 7॥

வபி⁴rhiµக²மாkhராnhதmh பேதநாŋhகிதmh ஶிர: ।
கா³thராணி ஶிதி²லாயnhேத th’Shணகா தயேத ॥ 8॥
நிvh’thதா ேபா⁴ேக³chசா² ஷப³ஹுமாேநாऽபி க³த:
ஸமாநா:shவrhயாதா:ஸபதி³ஸு’ேதா³ விதஸமா: ।

ஶைநrhயShThthதா²நmh க⁴நதிரth³ேத⁴ ச நயேந
அேஹா ட: ◌⁴ காயshதத³பி மரபாயசகித:॥ 9॥

ஆஶா நாம நதீ³ மேநாரத²ஜலா th’Shதரŋhகா³லா
ராக³kh³ராஹவதீ விதrhகவிஹகா³ைத⁴rhயth³மth◌⁴வmhநீ ।

ேமாஹாவrhதஸு³shதராதிக³ஹநா phேராthŋhக³சிnhதாத
தshயா: பாரக³தா விஶுth³த⁴மநேஸா நnhத³nhதி ேயாகீ³வரா:॥ 10॥

விஷயபthயாக³விட³mhப³நா ।
ந ஸmhஸாேராthபnhநmh சதமiνபயா ஶலmh

விபாக: Nhயாநாmh ஜநயதி ப⁴யmh ேம விmh’ஶத: ।
மஹth³பி: ◌⁴ Nhெயௗைக⁴சிரபkh³’தாச விஷயா

மஹாnhேதா ஜாயnhேத vhயஸநவ தா³mh விஷயிmh ॥ 11॥
அவயmh யாதாரசிரதரiµthவாபி விஷயா

விேயாேக³ ேகா ேப⁴த³shthயஜதி ந ஜேநா யthshவயமnh ।
vhரஜnhத:shவாதnhthrhயாத³லபதாபாய மநஸ:

shவயmh thயkhதா ேயேத ஶமஸுக²மநnhதmh வித³த⁴தி ॥ 12॥
ph³ரமjhஞாநவிேவகநிrhமலதி⁴ய:rhவnhthயேஹா ³Shகரmh

யnhiµசnhthபேபா⁴க³பா⁴jhயபி த⁴நாnhேயகாnhதேதா நி:shph’ஹா: ।
ஸmhphராphதாnhந ரா ந ஸmhphரதி ந ச phராphெதௗ th³’ட⁴phரthயயாnh

வாசா²மாthரபkh³ரஹாநபி பரmh thயkhmh ந ஶkhதா வயmh ॥ 13॥
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ைவராkh³யஶதகmh

த⁴nhயாநாmh கி³கnhத³ேரஷு வஸதாmh jhேயாதி: பரmh th◌⁴யாயதாmh
ஆநnhதா³கnhபிப³nhதி ஶநா நி:ஶŋhகமŋhேகஶயா: ।

அshமாகmh  மேநாரேதா²பரசிதphராஸாத³வாபீதட-

khடா³காநநேகெகௗகஜுஷாமா: பரmh யேத ॥ 14॥
பி⁴ாஶநmh தத³பி நீரஸேமகவாரmh

ஶyhயா ச : ◌⁴ பஜேநா நிஜேத³ஹமாthரmh ।
வshthரmh விஶீrhணஶதக²Nhட³மயீ ச கnhதா²
ஹா ஹா ததா²பி விஷயா ந பthயஜnhதி ॥ 15॥

shதெநௗ மாmhஸkh³ரnhதீ² கநககலஶாவிthபெதௗ
iµக²mh ேலShமாகா³ரmh தத³பி ச ஶஶாŋhேகந தmh ।

shரவnhthரkhnhநmh கவரஶிரshபrhதி⁴ ஜக⁴நmh
iµஹுrhநிnhth³யmh பmh கவிஜநவிேஶைஷrh³ kh’தmh ॥ 16॥

ஏேகா ராகி³ஷு ராஜேத phயதமாேத³ஹாrhத⁴ஹா ஹேரா
நீராேக³ஷு ஜேநா விiµkhதலலநாஸŋhேகா³ ந யshமாthபர: ।

³rhவாரshமரபா³ணபnhநக³விஷvhயாவிth³த⁴iµkh³ேதா⁴ ஜந:
ேஶஷ: காமவிட³mhபி³தாnhந விஷயாnhேபா⁴khmh ந ேமாkhmh ம:॥ 17॥

அஜாநnhதா³ஹாthmhயmh பத ஶலப⁴shதீvhரத³ஹேந
ஸ ேநாऽphயjhஞாநாth³வ³ஶதமநா பிஶிதmh ।

விஜாநnhேதாऽphேயேத வயஹ விபjhஜாலஜலாnh
ந iµசாம: காமாநஹஹ க³ஹேநா ேமாஹமமா ॥ 18॥

th’ஷா ஶுShயthயாshேய பிப³தி ஸலmh ஶீதம⁴ரmh
ுதா⁴rhத: ஶாlhயாnhநmh கவலயதி மாmhஸாதி³கதmh ।

phரதீ³phேத காமாkh³ெநௗ ஸுth³’ட⁴தரமாŋhக³தி வ⁴mh
phரதீகாரmh vhயாேத:◌⁴ ஸுக²தி விபrhயshயதி ஜந:॥ 19॥

ŋhக³mh ேவம ஸுதா:ஸதாமபி⁴மதா:ஸŋhkh²யாதிகா:³ஸmhபத:³
கlhயாணீ த³யிதா வயச நவthயjhஞாநேடா⁴ ஜந: ।

மthவா விவமநவரmh நிவிஶேத ஸmhஸாரகாராkh³’ேஹ
ஸnhth³’ய ணப⁴ŋh³ரmh தத³கி²லmh த⁴nhயsh ஸmhnhயshயதி ॥ 20॥
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ைவராkh³யஶதகmh

யாசாைத³nhய³ஷணmh ।
தீ³நா தீ³நiµைக:²ஸைத³வ ஶிஶுைகராkh’Shடrhmhப³ரா

khேராஶth³பி: ◌⁴ ுதி⁴ைதrhநிரnhநவி⁴ரா th³’யா ந ேசth³ேக³நீ ।
யாசாப⁴ŋhக³ப⁴ேயந க³th³க³த³க³லththThயth³விநாரmh

ேகா ேத³தி வேத³thshவத³kh³த⁴ஜட²ரshயாrhேத² மநshவீ மாnh ॥ 21॥
அபி⁴மதமஹாமாநkh³ரnhதி²phரேப⁴த³பய

³தர³ணkh³ராமாmhேபா⁴ஜsh²ேடாjhjhவலசnhth³கா ।
விலவிலஸlhலjhஜாவlhவிதாநடா²கா

ஜட²ரபிட² ³Shேரயmh கேராதி விட³mhப³நmh ॥ 22॥
Nhேய kh³ராேம வேந வா மஹதி தபடchச²nhநபாmh கபாmh

யாதா³ய nhயாயக³rhப⁴th³விஜஹுதஹுத⁴kh³⁴ம⁴mhேராபகNhேட² ।
th³வாரmh th³வாரmh phரவிShேடா வரiµத³ரத³ரய ுதா⁴rhேதா

மாநீ phராண:ஸநாேதா² ந நரiνதி³நmh lhயlhேயஷு தீ³ந:॥ 23॥
க³ŋhகா³தரŋhக³கணஶீகரஶீதலாநி

விth³யாத⁴ராth◌⁴தசாஶிலாதலாநி ।
shதா²நாநி கிmh மவத: phரலயmh க³தாநி

யthஸாவமாநபரபிNhட³ரதா மiνShயா:॥ 24॥
கிmh கnhதா:³ கnhத³ேரph◌⁴ய: phரலயiµபக³தா நிrhஜ²ரா வா கி³ph◌⁴ய:
phரth◌⁴வshதா வா தph◌⁴ய:ஸரஸப²லph◌⁴’ேதா வlhகnhயச ஶாகா:² ।

வீயnhேத யnhiµகா²நி phரஸப⁴மபக³தphரரயாmh க²லாநாmh
:³கா²phதshவlhபவிthதshமயபவநவஶாnhநrhதிதph◌⁴லதாநி ॥ 25॥

Nhையrhலப²லshததா² phரணயிநீmh vh’thதிmh Shவா⁴நா
⁴ஶyhயாmh நவபlhலைவரkh’பணthதிShட² யாேவா வநmh ।

ுth³ராமவிேவகட⁴மநஸாmh யthேரவராmh ஸதா³
விthதvhயாதி⁴விகாரவிவலகி³ராmh நாமாபி ந யேத ॥ 26॥

ப²லmh shேவchசா²லph◌⁴யmh phரதிவநமேக²த³mh திஹாmh
பய:shதா²ேந shதா²ேந ஶிஶிரம⁴ரmh Nhயஸதாmh ।

mh’³shபrhஶா ஶyhயா ஸுலதலதாபlhலவமயீ
ஸஹnhேத ஸnhதாபmh தத³பி த⁴நிநாmh th³வா kh’ப:॥ 27॥
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ைவராkh³யஶதகmh

ேய வrhதnhேத த⁴நபதிர: phராrhத²நா:³க²பா⁴ேஜா
ேய சாlhபthவmh த³த⁴தி விஷயாேபபrhயாphத³th³ேத: ◌⁴ ।

ேதஷாமnhத:sh²தஹதmh வாஸராணி shமேரயmh
th◌⁴யாநchேச²ேத³ ஶிக²ஹரkh³ராவஶyhயாநிஷNhண:॥ 28॥

ேய ஸnhேதாஷநிரnhதரphரiµதி³தாshேதஷாmh ந பி⁴nhநா iµேதா³
ேய thவnhேய த⁴நph³த⁴ஸŋhலதி⁴யshேதஷாmh ந th’Shஹதா ।

இthத²mh கshய kh’ேத kh’த:ஸ விதி⁴நா கீth³’khபத³mh ஸmhபதா³mh
shவாthமnhேயவ ஸமாphதேஹமமமா ேமrhந ேம ேராசேத ॥ 29॥

பி⁴ாஹாரமைத³nhயமphரதிஸுக²mh பீ⁴திchசி²த³mh ஸrhவேதா
³rhமாthஸrhயமதா³பி⁴மாநமத²நmh :³ெகௗ²க⁴விth◌⁴வmhஸநmh ।

ஸrhவthராnhவஹமphரயthநஸுலப⁴mh ஸா⁴phயmh பாவநmh
ஶmhேபா:◌⁴ ஸthரமவாrhயமயநிதி⁴mh ஶmhஸnhதி ேயாகீ³வரா:॥ 30॥

ேபா⁴கா³shைத²rhயவrhணநmh ।
ேபா⁴ேக³ ேராக³ப⁴யmh ேல chதிப⁴யmh விthேத nh’பாலாth³ப⁴யmh

மாேந ைத³nhயப⁴யmh ப³ேல ப⁴யmh ேப ஜராயா ப⁴யmh ।
ஶாshthேர வாதி³ப⁴யmh ³ேண க²லப⁴யmh காேய kh’தாnhதாth³ப⁴யmh

ஸrhவmh வsh ப⁴யாnhவிதmh ⁴வி nh’mh ைவராkh³யேமவாப⁴யmh ॥ 31॥
ஆkhராnhதmh மரேணந ஜnhம ஜரஸா சாthjhjhவலmh ெயௗவநmh

ஸnhேதாேஷா த⁴நphஸயா ஶமஸுக²mh phெரௗடா⁴ŋhக³நாவிph◌⁴ரைம: ।
ேலாைகrhமthஸபி⁴rh³ வந⁴ேவா vhயாலrhnh’பா ³rhஜைந:
அshைத²rhேயண வி⁴தேயாऽphபஹதா kh³ரshதmh ந கிmh ேகந வா ॥ 32॥

ஆதி⁴vhயாதி⁴ஶைதrhஜநshய விவிைத⁴ராேராkh³யiµnhlhயேத
லrhயthர பதnhதி தthர விvh’தth³வாரா இவ vhயாபத:³ ।

ஜாதmh ஜாதமவயமாஶு விவஶmh mh’th: கேராthயாthமஸாth
தthகிmh ேதந நிரŋhேஶந விதி⁴நா யnhநிrhதmh ஸுshதி²ரmh ॥ 33॥

ேபா⁴கா³shŋhக³தரŋhக³ப⁴ŋhக³தரலா: phரா:ணth◌⁴வmhந:
shேதாகாnhேயவ தி³நாநி ெயௗவநஸுக²sh²rhதி: phயாஸு shதி²தா ।

தthஸmhஸாரமஸாரேமவ நிகி²லmh ³th³th◌⁴வா ³தா⁴ ேபா³த⁴கா:
ேலாகாiνkh³ரஹேபஶேலந மநஸா யthந:ஸமாதீ⁴யதாmh ॥ 34॥
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ேபா⁴கா³ ேமக⁴விதாநமth◌⁴யவிலஸthெஸௗதா³நீசசலா
ஆrhவாவிக⁴Thதாph³ஜபடநாmh³வth³ப⁴ŋh³ரmh ।

ேலாலா ெயௗவநலாலஸாshதiνph◌⁴’தாthயாகலyhய th³தmh
ேயாேக³ைத⁴rhயஸமாதி⁴th³த⁴ஸுலேப⁴ ³th³தி⁴mh வித⁴th◌⁴வmh ³தா: ◌⁴ ॥ 35॥

ஆ: கlhேலாலேலாலmh கதிபயதி³வஸshதா²யிநீ ெயௗவந:

அrhதா:²ஸŋhகlhபகlhபா க⁴நஸமயத³th³விph◌⁴ரமா ேபா⁴க³கா:³ ।
கNhடா²ேலேஷாப³ட⁴mh தத³பி ச ந சிரmh யthphயாபி:◌⁴ phரணீதmh

ph³ரமNhயாஸkhதசிthதா ப⁴வத ப⁴வப⁴யாmhேபா³தி⁴பாரmh தmh ॥ 36॥
kh’chch²ேரேமth◌⁴யமth◌⁴ேய நியததiνபி: ◌⁴ shதீ²யேத க³rhப⁴வாேஸ

காnhதாவிேலஷ:³க²vhயதிகரவிஷேமா ெயௗவேந ேசாபேபா⁴க:³ ।
வாமாமவjhஞாவிஹதவஸதிrhvh’th³த⁴பா⁴ேவாऽphயஸா:◌⁴

ஸmhஸாேர ேர மiνShயா வத³த யதி³ஸுக²mh shவlhபமphயshதி கிசிth ॥ 37॥
vhயாkh◌⁴வ திShட²தி ஜரா பதrhஜயnhதீ

ேராகா³ச ஶthரவ இவ phரஹரnhதி ேத³ஹmh ।
ஆ: பshரவதி பி⁴nhநக⁴டாதி³வாmhேபா⁴

ேலாகshததா²phயதமாசரதீதி சிthரmh ॥ 38॥
ேபா⁴கா³ ப⁴ŋh³ரvh’thதேயா ப³ஹுவிதா⁴shைதேரவ சாயmh ப⁴வ:

தthகshேயஹ kh’ேத பph◌⁴ரமத ேர ேலாகா: kh’தmh ேசShைத: ।
ஆஶாபாஶஶேதாபஶாnhதிவிஶத³mh ேசத:ஸமாதீ⁴யதாmh

காேமாthபthதிவஶாthshவதா⁴மநி யதி³ ரth³ேத⁴யமshமth³வச:॥ 39॥
ph³ரேமnhth³ராதி³மth³க³mhshth’ணகnhயthர shதி²ேதா மnhயேத

யthshவாதா³th³விரஸா ப⁴வnhதி விப⁴வாshthைரேலாkhயராjhயாத³ய: ।
ேபா⁴க:³ ேகாऽபி ஸ ஏக ஏவ பரேமா நிthேயாதி³ேதா jh’mhப⁴ேத

ேபா⁴ ஸாேதா⁴ ணப⁴ŋh³ேர ததி³தேர ேபா⁴ேக³ ரதிmh மா kh’தா:²॥ 40॥

காலமமாiνவrhணநmh ।
ஸா ரmhயா நக³ மஹாnhஸ nh’பதி:ஸாமnhதசkhரmh ச தth

பாrhேவ தshய ச ஸா வித³kh³த⁴பஷthதாசnhth³ரபி³mhபா³நநா: ।
உth³vh’thத:ஸ ச ராஜthரநிவஹshேத ப³nhதி³நshதா: கதா:²
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ஸrhவmh யshய வஶாத³கா³thshmh’திபத²mh காலாய தshைம நம:॥ 41॥
யthராேநக: khவசித³பி kh³’ேஹ தthர திShட²thயைத²ேகா

யthராphேயகshதத³iν ப³ஹவshதthர ைநேகாऽபி சாnhேத ।
இthத²mh ேநெயௗ ரஜநிதி³வெஸௗ ேலாலயnhth³வாவிவாௌ

கால: கlhேயா ⁴வநப²லேக khட³தி phராணிஶாைர:॥ 42॥
ஆதி³thயshய க³தாக³ைதரஹரஹ:ஸŋhயேத விதmh

vhயாபாைரrhப³ஹுகாrhயபா⁴ர³பி: ◌⁴ காேலாऽபி ந jhஞாயேத ।
th³’ShThவா ஜnhமஜராவிபthதிமரணmh thராஸச ேநாthபth³யேத

பீthவா ேமாஹமயீmh phரமாத³மதி³ராiµnhமthத⁴தmh ஜக³th ॥ 43॥
ராth:ைஸவ ந:ஸ ஏவ தி³வேஸா மthவா iµதா⁴ ஜnhதேவா

தா⁴வnhthth³யநshதைத²வ நிph◌⁴’தphராரph³த⁴தthதthkhயா: ।
vhயாபாைர: நkhத⁴த விஷையthத²mhவிேத⁴நாiµநா

ஸmhஸாேரண கத³rhதி²தா வயமேஹா ேமாஹாnhந லjhஜாமேஹ ॥ 44॥
ந th◌⁴யாதmh பத³வரshய விதி⁴வthஸmhஸாரவிchசி²thதேய

shவrhக³th³வாரகவாடபாடநபrhத⁴rhேமாऽபி ேநாபாrhத: ।
நா பீநபேயாத⁴ேராக³ளmh shவphேநऽபி நாŋhகி³தmh

மா: ேகவலேமவ ெயௗவநவநchேச²ேத³டா²ரா வயmh ॥ 45॥
நாph◌⁴யshதா phரதிவாதி³vh’nhத³த³மநீ விth³யா விநீேதாசிதா

க²Th³கா³kh³ைர: கmhப⁴பீட²த³லைநrhநாகmh ந நீதmh யஶ: ।
காnhதாேகாமலபlhலவாத⁴ரரஸ: பீேதா ந சnhth³ேராத³ேய

தாNhயmh க³தேமவ நிShப²லமேஹா ஶூnhயாலேய தீ³பவth ॥ 46॥
விth³யா நாதி⁴க³தா கலŋhகரதா விthதmh ச ேநாபாrhதmh

ஶுஷாபி ஸமாேதந மநஸா பிthேராrhந ஸmhபாதி³தா ।
ஆேலாலாயதேலாசநா: phயதமா:shவphேநऽபி நாŋhகி³தா:
காேலாऽயmh பரபிNhட³ேலாபதயா காைகவ phேரrhயேத ॥ 47॥

வயmh ேயph◌⁴ேயா ஜாதாசிரபசிதா ஏவ க² ேத
ஸமmh ைய:ஸmhvh’th³தா: ◌⁴ shmh’திவிஷயதாmh ேதऽபி க³தா: ।

இதா³நீேமேத shம: phரதிதி³வஸமாஸnhநபதநா
க³தாshlhயாவshதா²mh கதிலநதீ³தீரதபி:◌⁴ ॥ 48॥
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ஆrhவrhஷஶதmh nh’mh பதmh ராthெரௗ தத³rhத⁴mh க³தmh
தshயாrhத⁴shய பரshய சாrhத⁴மபரmh பா³லthவvh’th³த⁴thவேயா: ।

ேஶஷmh vhயாதி⁴விேயாக³:³க²ஸதmh ேஸவாதி³பி⁴rhநீயேத
ேவ வாதரŋhக³சசலதேர ெஸௗkh²யmh த: phராணிநாmh ॥ 49॥

ணmh பா³ேலா ⁴thவா ணமபி வா காமரக:
ணmh விthைதrhந:ணமபி ச ஸmhrhணவிப⁴வ: ।

ஜராrhணரŋhைக³rhநட இவ வமNh³ததiν:

நர:ஸmhஸாராnhேத விஶதி யமதா⁴நீயவநிகாmh ॥ 50॥ (ஜவநிகாmh)

thவmh ராஜா வயமphபாத³phரjhஞாபி⁴மாேநாnhநதா:
kh²யாதshthவmh விப⁴ைவrhயஶாmh கவேயா தி³ு phரதnhவnhதி ந: ।

இthத²mh மாநத⁴நாதி³ரiµப⁴ேயாரphயாவேயாரnhதரmh
யth³யshமாஸு பராŋhiµேகா²ऽ வயமphேயகாnhதேதா நி:shph’ஹா:॥ 51॥

அrhதா²நாஶிேஷ thவmh வயமபி ச கி³ராமேஹ யாவத³rhத²mh
ஶூரshthவmh வாதி³த³rhபvhபஶமநவிதா⁴வயmh பாடவmh ந: ।

ேஸவnhேத thவாmh த⁴நாTh◌⁴யா மதிமலஹதேய மாமபி ேராகாமா
மyhயphயாshதா² ந ேத ேசththவயி மம நிதராேமவ ராஜnhநநாshதா²॥ 52॥

வயஹ பShடா வlhகலshthவmh ³ல:

ஸம இவ பேதாேஷா நிrhவிேஶேஷா விேஶஷ: ।
ஸ  ப⁴வ த³th³ேரா யshய th’Sh விஶாலா

மந ச பShேட ேகாऽrhத²வாnhேகா த³th³ர:॥ 53॥
ப²லமலமஶநாய shவா³ பாநாய ேதாயmh

திரபி ஶயநாrhத²mh வாஸேஸ வlhகலmh ச ।
நவத⁴நம⁴பாநph◌⁴ராnhதஸrhேவnhth³யாmh

அவிநயமiνமnhmh ேநாthஸேஹ ³rhஜநாநாmh ॥ 54॥
அஶீம வயmh பி⁴ாமாஶாவாேஸா வம ।
ஶயீம மph’Shேட²rhவீம கிவைர:॥ 55॥
ந நடா ந விடா ந கா³யகா

ந ச ஸph◌⁴ேயதரவாத³சவ: ।
nh’பமthர ேக வயmh

shதநபா⁴ராநதா ந ேயாத:॥ 56॥
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வில’த³ையைஶேரதjhஜக³jhஜநிதmh ரா
விth◌⁴’தமபைரrhத³thதmh சாnhையrhவிthய th’ணmh யதா² ।

இஹ ⁴வநாnhயnhேய தீ⁴ராசrhத³ஶ ⁴ஜேத
கதிபயரshவாmhேய mhஸாmh க ஏஷ மத³jhவர:॥ 57॥

அ⁴khதாயாmh யshயாmh ணமபி ந ஜாதmh nh’பஶத:
⁴வshதshயா லாேப⁴ க இவ ப³ஹுமாந:திph◌⁴’தாmh ।

தத³mhஶshயாphயmhேஶ தத³வயவேலேஶऽபி பதேயா
விஷாேத³ கrhதvhேய வித³த⁴தி ஜடா:³ phரthத iµத³mh ॥ 58॥

mh’thபிNhேடா³ ஜலேரக²யா வலயித:ஸrhேவாऽphயயmh நnhவiΝ:

shவாmhஶீkh’thய தேமவ ஸŋhக³ரஶைத ராjhஞாmh க³ ⁴ஜேத ।
ேத த³th³rhத³த³ேதாऽத²வா கிமபரmh ுth³ரா த³th³ரா ph◌⁴’ஶmh

தி⁴kh³தி⁴khதாnhஷாத⁴மாnhத⁴நகnhவாச²nhதி ேதph◌⁴ேயாऽபி ேய ॥ 59॥
ஸ ஜாத: ேகாऽphயாnhமத³ந rhth◌⁴நி த⁴வளmh

கபாலmh யshேயாchைசrhவிநிதமலŋhகாரவித⁴ேய ।
nh’பி:◌⁴ phராணthராணphரவணமதிபி: ◌⁴ ைகசித³⁴நா

நமth³பி: ◌⁴ க: mhஸாமயமலத³rhபjhவரப⁴ர:॥ 60॥

மந:ஸmhேபா³த⁴நநியமநmh ।
பேரஷாmh ேசதாmh phரதிதி³வஸமாராth◌⁴ய ப³ஹுதா⁴

phரஸாத³mh கிmh ேநmh விஶ ’த³ய khேலஶகதmh ।
phரஸnhேந thவyhயnhத:shவயiµதி³தசிnhதாமணிக³ே

விவிkhத:ஸŋhகlhப: கிமபி⁴லதmh Shயதி ந ேத ॥ 61॥
பph◌⁴ரம கிmh iµதா⁴ khவசந சிthத விராmhயதாmh

shவயmh ப⁴வதி யth³யதா² ப⁴வதி தthததா² நாnhயதா² ।
அதீதமநiνshமரnhநபி ச பா⁴vhயஸŋhகlhபயnh

நதrhகிதஸமாக³மாநiνப⁴வா ேபா⁴கா³நஹmh ॥ 62॥
ஏதshமாth³விரேமnhth³யாrhத²க³ஹநாதா³யாஸகாதா³ரய

ேரேயாமாrhக³மேஶஷ:³க²ஶமநvhயாபாரத³mhth ।
shவாthபா⁴வiµைப ஸnhthயஜ நிஜாmh கlhேலாலேலாலாmh க³திmh
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மா ⁴ேயா ப⁴ஜ ப⁴ŋh³ராmh ப⁴வரதிmh ேசத: phரதா³⁴நா ॥ 63॥
ேமாஹmh மாrhஜய தாiµபாrhஜய ரதிmh சnhth³ராrhத⁴டா³மெணௗ

ேசத:shவrhக³தரŋhகி³ணீதட⁴வாமாஸŋhக³மŋhகீ³ ।
ேகா வா வீசிஷு ³th³³ேத³ஷு ச த³lhேலகா²ஸு ச ஷு ச

jhவாலாkh³ேரஷு ச பnhநேக³ஷு ச ஸு’th³வrhேக³ஷு ச phரthயய:॥ 64॥
ேசதசிnhதய மா ரமாmh ஸkh’தி³மாமshதா²யிநீமாshத²யா

⁴பாலph◌⁴விஹரணvhயாபாரபNhயாŋhக³நாmh ।
கnhதா²ககிந: phரவிய ப⁴வநth³வாராணி வாராண

ரth²யாபŋhkhதிஷு பாணிபாthரபதிதாmh பி⁴ாமேபாமேஹ ॥ 65॥
அkh³ேர கீ³தmh ஸரஸகவய: பாrhவேயாrhதா³thயா:
பசாlhலாவலயரணிதmh சாமரkh³ராணீநாmh ।

யth³யshthேவவmh  ப⁴வரஸாshவாத³ேந லmhபடthவmh
ேநா ேசchேசத: phரவிஶ ஸஹஸா நிrhவிகlhேப ஸமாெதௗ⁴ ॥ 66॥

phராphதா: ய:ஸகலகாம³கா⁴shதத: கிmh
nhயshதmh பத³mh ஶிர விth³விஷதாmh தத: கிmh ।

ஸmhபாதி³தா: phரணயிேநா விப⁴ைவshதத: கிmh
கlhபshதி²தாshதiνph◌⁴’தாmh தநவshதத: கிmh ॥ 67॥

ப⁴khதிrhப⁴ேவ மரணஜnhமப⁴யmh ’தி³shத²mh
shேநேஹா ந ப³nh⁴ஷு ந மnhமத²ஜா விகாரா: ।

ஸmhஸrhக³ேதா³ஷரதா விஜநா வநாnhதா
ைவராkh³யமshதி கித: பரமrhத²நீயmh ॥ 68॥

தshமாத³நnhதமஜரmh பரமmh விகா
தth³ph³ரம சிnhதய கிேமபி⁴ரஸth³விகlhைப: ।

யshயாiνஷŋhகி³ண இேம ⁴வநாதி⁴பthய-
ேபா⁴கா³த³ய: kh’பணேலாகமதா ப⁴வnhதி ॥ 69॥

பாதாலமாவிஶ யா நேபா⁴ விலŋhkh◌⁴ய
தி³ŋhமNhட³லmh ph◌⁴ரம மாநஸ சாபேலந ।

ph◌⁴ராnhthயாபி ஜா விமலmh கத²மாthமநீநmh
ந ph³ரம ஸmhshமர நிrhvh’திேம ேயந ॥ 70॥
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நிthயாநிthயவshவிசார: ।
கிmh ேவைத:³shmh’திபி: ◌⁴ ராணபட²ைந: ஶாshthைரrhமஹாவிshதைர:
shவrhக³kh³ராமநிவாஸப²லைத:³ கrhமkhயாவிph◌⁴ரைம: ।

iµkhthைவகmh ப⁴வ:³க²பா⁴ரரசநாவிth◌⁴வmhஸகாலாநலmh
shவாthமாநnhத³பத³phரேவஶகலநmh ேஶைஷrhவணிkh³vh’thதிபி:◌⁴ ॥ 71॥

யேதா ேம:மாnhநிபததி கா³nhதாkh³நிவத:
ஸiµth³ரா ஶுShயnhதி phரரமகரkh³ராஹநிலயா: ।

த⁴ரா க³chச²thயnhதmh த⁴ரணித⁴ரபாைத³ரபி th◌⁴’தா
ஶேர கா வாrhதா ககலப⁴கrhkh³ரசபேல ॥ 72॥

கா³thரmh ஸŋhசிதmh க³திrhவிக³தா ph◌⁴ரShடா ச த³nhதாவ:-

th³’Shrhநயதி வrhத⁴ேத ப³தி⁴ரதா வkhthரmh ச லாலாயேத ।
வாkhயmh நாth³யேத ச பா³nhத⁴வஜேநா பா⁴rhயா ந ஶுஷேத

ஹா கShடmh ஷshய rhணவயஸ: thேராऽphயthராயேத ॥ 73॥
வrhணmh தmh ஜ²தி வீய ஶிேராஹாmh

shதா²நmh ஜரா பப⁴வshய ததா³ மாmhஸmh ।
ஆேராபிதாshதி²ஶதகmh ப’thய யாnhதி

சNhடா³லபவ ³ரதரmh தNhய:॥ 74॥
யாவthshவshத²த³mh ஶரமஜmh யாவjhஜரா ³ரேதா

யாவchேசnhth³யஶkhதிரphரதிஹதா யாவthேயா நாஷ: ।
ஆthமேரய தாவேத³வ வி³ஷா காrhய: phரயthேநா மஹாnh

ஸnhதீ³phேத ப⁴வேந  பக²நநmh phரthth³யம: கீth³’ஶ:॥ 75॥
தபshயnhத:ஸnhத: கிமதி⁴நிவஸாம:ஸுரநதீ³mh

³ேதா³ராnhதா³ராiνத பசராம:ஸவிநயmh ।
பிபா³ம: ஶாshthெரௗகா⁴iνத விவித⁴காvhயாmh’தரஸாnh

ந விth³ம: கிmh rhம: கதிபயநிேமஷா ஜேந ॥ 76॥
³ராராth◌⁴யாசா ரக³சலசிthதா:தி⁴ேஜா

வயmh ச sh²ேலchசா:²ஸுமஹதி ப²ேல ப³th³த⁴மநஸ: ।
ஜரா ேத³ஹmh mh’thrhஹரதி த³யிதmh விதத³mh

ஸேக² நாnhயchch²ேரேயா ஜக³தி வி³ேஷாऽnhயthர தபஸ:॥ 77॥
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மாேந mhலாயிநி க²Nh³ேத ச வஸுநி vhயrhேத² phரயாேதऽrhதி²நி
ேண ப³nh⁴ஜேந க³ேத பஜேந நShேட ஶைநrhெயௗவேந ।

khதmh ேகவலேமதேத³வ ஸுதி⁴யாmh யjhஜiνகnhயாபய:-
தkh³ராவகி³nhth³ரகnhத³ரதேஜ நிவாஸ: khவசிth ॥ 78॥

ரmhயாசnhth³ரமசயshth’ணவதீ ரmhயா வநாnhத:shத²
ரmhயmh ஸா⁴ஸமாக³மாக³தஸுக²mh காvhேயஷு ரmhயா: கதா:² ।

ேகாேபாபாதபா³Shபபி³nh³தரலmh ரmhயmh phயாயா iµக²mh
ஸrhவmh ரmhயமநிthயதாiµபக³ேத சிthேத ந கிசிthந:॥ 79॥

ரmhயmh ஹrhmhயதலmh ந கிmh வஸதேய ராvhயmh ந ேக³யாதி³கmh
கிmh வா phராணஸமாஸமாக³மஸுக²mh ைநவாதி⁴கphதேய ।

கிnh ph◌⁴ராnhதபதŋhக³பபவநvhயாேலாலதீ³பாŋhர-
chசா²யாசசலமாகலyhய ஸகலmh ஸnhேதா வநாnhதmh க³தா:॥ 80॥

ஶிவாrhசநmh ।
ஆஸmhஸாராthth⁴வநத³mh சிnhவதாmh தாத தாth³’-

ŋhைநவாshமாகmh நயநபத³வீmh ேராthரமாrhக³mh க³ேதா வா ।
ேயாऽயmh த⁴thேத விஷயகணீகா³ட⁴³டா⁴பி⁴மாந-
ப³shயாnhத:கரணகண:ஸmhயமாநாயலாmh ॥ 81॥

யேத³தthshவchச²nhத³mh விஹரணமகாrhபNhயமஶநmh
ஸஹாrhைய:ஸmhவாஸ: தiµபஶைமகvhரதப²லmh ।

மேநா மnhத³shபnhத³mh ப³ரபி சிரshயாபி விmh’ஶnh
ந ஜாேந கshையஷ பணதிதா³ரshய தபஸ:॥ 82॥

rh ஏவ மேநாரதா²ச ’த³ேய யாதmh ச தth³ெயௗவநmh
ஹnhதாŋhேக³ஷு ³ச வnhth◌⁴யப²லதாmh யாதா ³ணjhைஞrhவிநா ।

கிmh khதmh ஸஹஸாph◌⁴ைபதி ப³லவாnhகால: kh’தாnhேதாऽ
ஹா jhஞாதmh மத³நாnhதகாŋhkh◌⁴க³ளmh iµkhthவாshதி நாnhயா க³தி:॥ 83॥

மேஹவேர வா ஜக³தாமதீ⁴வேர
ஜநாrhத³ேந வா ஜக³த³nhதராthமநி ।

ந வshேப⁴த³phரதிபthதிரshதி ேம
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ததா²பி ப⁴khதிshதேணnh³ேஶக²ேர ॥ 84॥
sh²ரthshபா²ரjhேயாthshநாத⁴வளிததேல khவாபி ேந

ஸுகா²நா: ஶாnhதth◌⁴வநிஷு ரஜநீஷு th³ஸத: ।
ப⁴வாேபா⁴ேகா³th³விkh³நா: ஶிவ ஶிவ ஶிேவthchசவசஸ:

கதா³ யாshயாேமாऽnhதrhக³தப³ஹுலபா³Shபாலத³ஶாmh ॥ 85॥
விதீrhேண ஸrhவshேவ தணகrhண’த³யா:
shமரnhத:ஸmhஸாேர வி³ணபமாmh விதி⁴க³திmh ।

வயmh NhயாரNhேய பணதஶரchசnhth³ரகிர:

thயாமா ேநShயாேமா ஹரசரணசிnhைதகஶர:॥ 86॥
கதா³ வாராணshயாமமரதநீேராத⁴ வஸnh

வஸாந: ெகௗபீநmh ஶிர நித³தா⁴ேநாऽஜடmh ।
அேய ெகௗ³நாத² thரஹரஶmhேபா⁴ thநயந

phரேத³தி khேராஶnhநிஷவ ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 87॥
shநாthவா கா³ŋhைக:³ பேயாபி:◌⁴ ஶுசிஸுமப²லரrhசயிthவா விேபா⁴ thவாmh

th◌⁴ேயேய th◌⁴யாநmh நிேவய தித⁴ரஹரkh³ராவபrhயŋhகேல ।
ஆthமாராம: ப²லாஶீ ³வசநரதshthவthphரஸாதா³thshமராேர

:³க²mh ேமாேய கதா³ஹmh ஸமகரசரேண mh ேஸவாஸiµthத²mh ॥ 88॥
ஏகாகீ நி:shph’ஹ: ஶாnhத: பாணிபாthேரா தி³க³mhப³ர: ।
கதா³ ஶmhேபா⁴ ப⁴விShயா கrhமநிrhலநம:॥ 89॥
பாணிmh பாthரயதாmh நிஸrhக³ஶுசிநா ைப⁴ேண ஸnhShயதாmh

யthர khவாபி நித³தாmh ப³ஹுth’ணmh விவmh iµஹு: பயதாmh ॥
அthயாகீ³ऽபி தேநாரக²Nhட³பரமாநnhதா³வேபா³த⁴shph’ஶாmh

அth◌⁴வா ேகாऽபி ஶிவphரஸாத³ஸுலப: ◌⁴ ஸmhபthshயேத ேயாகி³நாmh ॥ 90॥

அவ⁴தசrhயா ।
ெகௗபீநmh ஶதக²Nhட³ஜrhஜரதரmh கnhதா² நshதாth³’ஶீ

ைநசிnhthயmh நிரேபைப⁴மஶநmh நிth³ரா மஶாேந வேந ।
shவாதnhthrhேயண நிரŋhஶmh விஹரணmh shவாnhதmh phரஶாnhதmh ஸதா³
shைத²rhயmh ேயாக³மேஹாthஸேவऽபி ச யதி³ thைரேலாkhயராjhேயந கிmh ॥ 91॥
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ph³ரமாNhட³mh மNhட³மாthரmh கிmh ேலாபா⁴ய மநshவிந: ।
ஶப²sh²ேதநாph³தி: ◌⁴ ுph³ேதா⁴ ந க² ஜாயேத ॥ 92॥

மாதrhல ப⁴ஜshவ கசித³பரmh மthகாŋhணீ மா shம :◌⁴
ேபா⁴ேக³ஷு shph’ஹயாலவshதவ வேஶ கா நி:shph’ஹாம ।

ஸth³ய:shதபலாஶபthரகாபாthேர பவிthkh’ைத-
rhபி⁴ாவshபி⁴ேரவ ஸmhphரதி வயmh vh’thதிmh ஸஹாமேஹ ॥ 93॥

மஹாஶyhயா ph’th²வீ விலiµபதா⁴நmh ⁴ஜலதா
விதாநmh சாகாஶmh vhயஜநமiνேலாऽயமநில: ।

ஶரchசnhth³ேரா தீ³ேபா விரதிவநிதாஸŋhக³iµதி³த:
ஸுகீ² ஶாnhத: ேஶேத iµநிரதiν⁴திrhnh’ப இவ ॥ 94॥

பி⁴ாஶீ ஜநமth◌⁴யஸŋhக³ரத:shவாயthதேசShட:ஸதா³
ஹாநாதா³நவிரkhதமாrhக³நிரத: கசிthதபshவீ shதி²த: ।

ரth²யாகீrhணவிஶீrhணrhணவஸந:ஸmhphராphதகnhதா²ஸேநா
நிrhமாேநா நிரஹŋhkh’தி: ஶமஸுகா²ேபா⁴ைக³கப³th³த⁴shph’ஹ:॥ 95॥

சNhடா³ல: கிமயmh th³விஜாதிரத²வா ஶூth³ேராऽத² கிmh தாபஸ:

கிmh வா தththவவிேவகேபஶலமதிrhேயாகீ³வர: ேகாऽபி கிmh ।
இththபnhநவிகlhபஜlhபiµக²ைரராபா⁴Shயமா ஜைந:
ந khth³தா:◌⁴ பதி²ைநவ Shடமநேஸா யாnhதி shவயmh ேயாகி³ந:॥ 96॥

mhஸாஶூnhயமயthநலph◌⁴யமஶநmh தா⁴thரா மthகlhபிதmh
vhயாலாநாmh பஶவshth’ŋhர⁴ஜshShடா:shத²ஶாயிந: ।

ஸmhஸாராrhணவலŋhக⁴நமதி⁴யாmh vh’thதி: kh’தா ஸா nh’mh
தாமnhேவஷயதாmh phரயாnhதி ஸததmh ஸrhேவ ஸமாphதிmh ³:॥ 97॥

க³ŋhகா³தீேர மகி³ஶிலாப³th³த⁴பth³மாஸநshய
ph³ரமth◌⁴யாநாph◌⁴யஸநவிதி⁴நா ேயாக³நிth³ராmh க³தshய ।

கிmh ைதrhபா⁴vhயmh மம ஸுதி³வைஸrhயthர ேத நிrhவிஶŋhகா:
கNh³யnhேத ஜரட²ஹ:shவாŋhக³மŋhேக³ மதீ³ேய ॥ 98॥

பாணி: பாthரmh பவிthரmh ph◌⁴ரமணபக³தmh ைப⁴மyhயமnhநmh
விshதீrhணmh வshthரமாஶாத³ஶகமசபலmh தlhபமshவlhபiµrhவீ ।

ேயஷாmh நி:ஸŋhக³தாŋhகீ³கரணபணதshவாnhதஸnhேதாணshேத
த⁴nhயா:ஸmhnhயshதைத³nhயvhயதிகரநிகரா: கrhம நிrhலயnhதி ॥ 99॥
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மாதrhேமதி³நி தாத மாத ஸேக² ேதஜ:ஸுப³nhேதா⁴ ஜல
ph◌⁴ராதrhvhேயாம நிப³th³த⁴ ஏவ ப⁴வதாமnhthய: phரமாஜ: ।

Shமthஸŋhக³வேஶாபஜாதஸுkh’தshபா²ரsh²ரnhநிrhமல-

jhஞாநாபாshதஸமshதேமாஹமமா ேய பரph³ரமணி ॥ 100॥
இதி ப⁴rhth’ஹவிரசிதmh ைவராkh³யஶதகmh ஸmhrhணmh ।
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