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Shriyatirajavimshati

யதிராஜவிmhஶதி:

மேத ராமாiνஜாய நம: ।
ய:shதிmh யதிபதிphரஸாதி³நீmh vhயாஜஹார யதிராஜவிmhஶதிmh ।
தmh phரபnhநஜநசாதகாmh³த³mh ெநௗ ெஸௗmhயப⁴வேயாகி³ŋhக³வmh ॥
 மாத⁴வாŋhkh◌⁴ஜலஜ th³வயநிthயேஸவா-
phேரமாவிலாஶயபராŋhஶபாத³ப⁴khதmh ।
காமாதி³ேதா³ஷஹரமாthமபதா³தாநாmh
ராமாiνஜmhயதிபதிmh phரணமா rhth◌⁴நா ॥ 1॥
ரŋhக³ராஜசரmh³ஜராஜஹmhஸmh
மthபராŋhஶபாதா³mh³ஜph◌⁴’ŋhக³ராஜmh ।
ப⁴Thடநாத² பரகாலiµகா²ph³ஜthரmh
வthஸசிநஶரணmh யதிராஜேட³ ॥ 2॥
வாசா யதீnhth³ர மநஸா வஷா ச Shமth-
பாதா³ரவிnhத³க³ளmh ப⁴ஜதாmh ³mh ।
ராதி⁴நாத²ேகஶiµகா²th³ய mhஸாmh
பாதா³iνசிnhதநபர:ஸததmh ப⁴ேவயmh ॥ 3॥
நிthயmh யதீnhth³ர தவ தி³vhயவ:shmh’ெதௗ ேம
ஸkhதmh மேநா ப⁴வவாkh³³ணகீrhதேநऽெஸௗ ।
kh’thயச தா³shயகரணmh  கரth³வயshய
vh’ththயnhதேரऽsh விiµக²mh கரணthரயச ॥ 4॥
அShடாராkh²யமiνராஜபத³thரயாrhத²-
நிShடா²mh மமாthர விதராth³ய யதீnhth³ரநாத² ।
ஶிShடாkh³ரக³Nhயஜநேஸvhயப⁴வthபதா³ph³ேஜ
’Shடாऽsh நிthயமiν⁴ய மமாshய ³th³தி: ◌⁴ ॥ 5॥
அlhபாऽபி ேம ந ப⁴வதீ³யபதா³ph³ஜப⁴khதி:
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யதிராஜவிmhஶதி:

ஶph³தா³தி³ேபா⁴க³சிரnhவஹேமத⁴ேதஹா ।
மthபாபேமவ  நிதா³நமiµShய நாnhயth-
தth³வாரயாrhய யதிராஜ த³ையகnhேதா⁴ ॥ 6॥
vh’ththயா பஶுrhநரவshthவஹth³ேஶாऽபி
ஶ ◌்’thயாதி³th³த⁴நிகி²லமாthம³ரேயாऽயmh ।
இthயாத³ேரண kh’திேநாऽபி த:² phரவkhmh-
அth³யாபி வசநபேராऽthர யதீnhth³ர வrhேத ॥ 7॥
:³கா²வேஹாऽஹமநிஶmh தவ ³ShடேசShட:

ஶph³தா³தி³ேபா⁴க³நிரதஶரக³தாkh²ய: ।
thவthபாத³ப⁴khத இவ ஶிShடஜெநௗக⁴மth◌⁴ேய
th²யா சரா யதிராஜ தேதாऽsh rhக:² ॥ 8॥
நிthயmh thவஹmh பப⁴வா ³mh ச மnhthரmh
தth³ேத³வதாமபி ந கிசித³ேஹா விேப⁴ ।
இthத²mh ஶேடா²ऽphயஶட²வth³ப⁴வதீ³ய ஸnhேத⁴
’Shடசரா யதிராஜ தேதாऽsh rhக:² ॥ 9॥
ஹா ஹnhத ஹnhத மநஸா khயயா ச வாசா
ேயாऽஹசரா ஸததmh thவிதா⁴பசாராnh ।
ேஸாऽஹmh தவாऽphயகர: phயkh’th³வேத³வ
காலmh நயா யதிராஜ தேதாऽsh rhக:² ॥ 10॥
பாேப kh’ேத யதி³ ப⁴வnhதி ப⁴யாiνதாப-
லjhஜா: ந: கரணமshய கத²mh க⁴ேடத ।
ேமாேஹந ேம ந ப⁴வதீஹ ப⁴யாதி³ேலஶ-

shதshமாthந: நரக⁴mh யதிராஜ rhேவ ॥ 11॥
அnhதrhப³shஸகலவshஷு ஸnhதஶmh-
அnhத: ◌⁴ ரshshதி²தவாஹமவீமாண: ।
கnhத³rhபவய’த³யshஸததmh ப⁴வா
ஹnhத thவத³kh³ரக³மநshய யதீnhth³ர நாrhஹ: ॥ 12॥
தாபthரயீஜநித:³க²நிபாதிேநாऽபி
ேத³ஹshதி²ெதௗ மம சிsh ந தnhநிvh’thெதௗ ।
ஏதshய காரணமேஹா மம பாபேமவ
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யதிராஜவிmhஶதி:

நாத² thவேமவ ஹர தth³யதிராஜ ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 13॥
வாசாமேகா³சர மஹா³ண ேத³ஶிகாkh³rhய
ராதி⁴நாத² கதி²தாऽகி²லைநchயபாthரmh ।
ஏேஷாऽஹேமவ ந நrhஜக³தீth³’ஶshதth³-
ராமாiνஜாrhய கணவ  மth³க³திshேத ॥ 14॥
ஶுth³தா⁴thமயாiµந³thதம ரநாத²
ப⁴Thடாkh²யேத³ஶிகவேராkhதஸமshதநchயmh ।
அth³யாऽshthயஸŋhசிதேமவ மயீஹ ேலாேக
தshமாth³யதீnhth³ர கணவ  மth³க³திshேத ॥ 15॥
ஶph³தா³தி³ேபா⁴க³விஷயா சிரshமதீ³யா
நShடா ப⁴வthவிஹ ப⁴வth³த³யயா யதீnhth³ர ।
thவth³தா³ஸதா³ஸக³ணநாசரமாவெதௗ⁴ ய-
shதth³தா³ஸைதகரஸதாऽவிரதா மமாsh ॥ 16॥
thயkh³ரேவth³யநிஜதி³vhய³ணshவப:
phரthயதாiµபக³தshthவிஹ ரŋhக³ராஜ: ।
வயshஸதா³ ப⁴வதி ேத யதிராஜ தshமாth-
ச²khத:shவகீயஜநபாபவிேமாசேந thவmh ॥ 17॥
காலthரேயऽபி கரணthரயநிரதாதி-
பாபkhயshய ஶரணmh ப⁴க³வthைமவ ।
ஸா ச thவையவ கமலாரமேணऽrhதி²தா யth-
ேம:ஸ ஏவ  யதீnhth³ர ப⁴வchch²தாநாmh ॥ 18॥
மnh யதீnhth³ர தவதி³vhயபதா³ph³ஜேஸவாmh
ைஶலநாத²கபமத³thதாmh ।
தாமnhவஹmh மம விவrhத⁴ய நாத² தshயா:
காமmh விth³த⁴மகி²லmh ச நிவrhதயthவmh ॥ 19॥
விjhஞாபநmh யதி³த³மth³ய  மாமகீநmh-
அŋhகீ³Shவ யதிராஜ த³யாmh³ராேஶ ।
அjhேஞாऽயமாthம³ணேலஶவிவrhதச
தshமாத³நnhயஶரே ப⁴வதீதி மthவா ॥ 20॥
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யதிராஜவிmhஶதி:

இதி யதில⁴rhயேமத⁴மாைந: திம⁴ைரதி³ைத phரஹrhஷயnhதmh ।
வரவரiµநிேமவ சிnhதயnhதீ மதியேமதி நிரthயயmh phரஸாத³mh ॥ 21॥
இதி யதிராஜவீmhஶதி:ஸmhrh ।
The numbers in some prints are shifted since the first one is not numbered here.
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