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॥ஆன த³லஹரீ ॥
ப⁴வானி ேதாது வா ரப⁴வதி சது பி⁴ னவத³ :
ரஜாநாமீஶான ரிபுரமத²ன: ப சபி⁴ரபி ।
நஷ ³பி:⁴ ேஸ னீ த³ஶஶதமுைக²ர யஹிபதி:
ததா³ ேயஷா ேகஷா கத²ய கத²ம மி னவஸர: ॥ 1॥
⁴ரு’த ர ³ரா ாமது⁴மது⁴ரிமா ைகரபி பைத:³
வி யா ²ேயேயா ப⁴வதி ரஸநாமா ரவிஷய: ।
ததா² ேத ெஸௗ த³ ய பரம வ ³ரு’ மா ரவிஷய:
கத² கார ³ ம:ஸகலனிக³மாேகா³சரகு³ேண ॥ 2॥
முேக² ேத தா ³ல நயனயுக³ேள க ஜலகலா
லலாேட கா மீர விலஸதி க³ேள ெமௗ திகலதா ।
பு²ர கா சீ ஶாடீ ரு’து²கடிதேடஹாடகமயீ

ப⁴ஜாமி வா ெகௗ³ரீ நக³பதிகிேஶாரீமவிரத ॥ 3॥
விராஜ ம தா³ர ³ருமகுஸுமஹார தனதடீ
நத³ ³வீ த³ ரவணவிலஸ கு ட³லகு³
நதா கீ³ மாத கீ³ருசிரக³திப⁴ கீ³ ப⁴க³வதீ
ஸதீஶ ேபா⁴ர ேபா⁴ருஹசடுலச ு விஜயேத ॥ 4॥
நவீ க ⁴ராஜ மணிகனக ⁴ஷணபரிகைர:
ரு’தா கீ³ஸார கீ³ருசிரனய கீ³ ரு’த வா ।

தடி³ பீதா பீதா ப³ரலலிதம ஜீரஸுப⁴கா³
மமாப நிரவதி⁴ஸுைக²ர துஸுமுகீ² ॥ 5॥
ஹிமா ³ேர:ஸ ⁴தா ஸுலலிதகைர: ப லவயுதா
ஸுபு பாமு தாபி⁴ ⁴ரமரகலிதா சாலகப⁴ைர: ।
ரு’த தா²ணு தா² குசப²லனதாஸூ திஸரஸா
ருஜா ஹ ரீ க³ ரீ விலஸதி சிதா³ன த³லதிகா ॥ 6॥
ஸப மாகீ கதிபயகு³ :ஸாத³ரமிஹ
ரய ய ேயவ லீ மமது மதிேரவ விலஸதி ।

அப கா ேஸ யா ஜக³திஸக ய பரி ரு’த:
புராே ऽபி தா²ணு: ப²லதி கிலைகவ யபத³வீ ॥ 7॥
விதா⁴ ரீ த⁴ மா வமஸிஸகலா யஜனனீ
வம தா²நா ல த⁴னத³னமனீயா ⁴ரிகமேல ।
வமாதி:³ காமாநா ஜனனி ரு’தக த³ பவிஜேய
ஸதா மு ேத பீ³ஜ வமஸிபரம ³ர மமஹிஷீ ॥ 8॥
ர ⁴தா ப⁴ தி ேத யத³பி ந மமாேலாலமனஸ:
வயா து ம யாஸத³யமவேலா ேயாऽஹமது⁴ ।
பேயாத:³ பானீய தி³ஶதிமது⁴ர சாதகமுேக²
⁴ரு’ஶ ஶ ேகைக வாவிதி⁴பி⁴ரனுனீதா மம மதி: ॥ 9॥
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ரு’பாபா கா³ேலாக விதர தரஸாஸாது⁴சரிேத
ந ேத யு ேதாேப ா மயிஶரணதீ³ ாமுபக³ேத ।
ந ேசதி³ ட த³ ³யாத³னுபத³மேஹா க பலதிகா
விேஶஷ:ஸாமா ைய: கத²மிதரவ லீபரிகைர: ॥ 10॥
மஹா த வி வாஸ தவ சரணப ேகருஹயுேக³
நிதா⁴யா ய வா ரிதமிஹமயா ைத³வதமுேம ।
ததா²பி வ ேசேதா யதி³ மயி ந ஜாேயதஸத³ய
நிரால ேபா³ ல ேபா³த³ரஜனனி க யாமிஶரண ॥ 11॥
அய: ப ேஶல ³ன ஸபதி³ லப⁴ேத ேஹமபத³வீ
யதா² ர ²யாபாத:²ஶுசி ப⁴வதி க³ ெகௗ³க⁴மிலித ।
ததா² த த பாைபரதிமலினம த மம யதி³
வயி ேர ஸ த கத²மிவ ந ஜாேயதவிமல ॥ 12॥
வத³ ய மாதி³ சா²விஷயப²லலாேப⁴ ந நியம:
வம தா²நாமி சா²தி⁴கமபிஸம தா²விதரேண ।
இதி ராஹு: ரா ச: கமலப⁴வ ³யா வயிமன:
வதா³ஸ த ந த தி³வமுசிதமீஶானிகுரு த ॥ 13॥
பு²ர ர ன ப²டிகமயபி⁴ தி ரதிப²ல
வதா³கார ச ச ச²ஶத⁴ரகலாெஸௗத⁴ க²ர ।

முகு த³ ³ர ேம ³ர ர ⁴ரு’திபரிவார விஜயேத
தவாகா³ர ர ய ரிபு⁴வனமஹாராஜ ³ரு’ஹிணி ॥ 14॥
நிவாஸ:ைகலாேஸவிதி⁴ஶதமகா² ³யா: துதிகரா:
குடு ப³ ைரேலா ய ரு’தகரபுட:ஸி ³தி⁴னிகர: ।
மேஹஶ: ராேணஶ தத³வனித⁴ராதீ⁴ஶதனேய
ந ேத ெஸௗபா⁴ ³ய ய வசித³பிம க³ திதுல ॥ 15॥
ரு’ேஷா ரு’ ³ேதா⁴ யான விஷமஶனமாஶா நிவஸன
மஶான ரீடா³ ⁴ பு⁴ஜக³னிவேஹா ⁴ஷணவிதி:⁴

ஸம ³ரா ஸாம ³ரீ ஜக³திவிதி³ைதவ மரரிேபா:
யேத³த ைய வ ய தவஜனனிெஸௗபா⁴ ³யமஹிமா ॥ 16॥
அேஶஷ ³ர மா ட³ ரலயவிதி⁴ ஸ கி³கமதி:
மஶாேன வாஸீன: ரு’தப⁴ஸிதேலப: பஶுபதி: ।

த³ெதௗ⁴ க ேட²ஹாலாஹலமகி²ல ⁴ேகா³ல ரு’பயா
ப⁴வ யா:ஸ க³ யா: ப²லமிதி ச க யாணிகலேய ॥ 17॥
வதீ³ய ெஸௗ த³ ய நிரதிஶயமாேலா ய பரயா
பி⁴ையவாஸீ ³க³ கா³ஜலமயதனு:ைஶலதனேய ।
தேத³த யா த மா ³வத³னகமல வீ ய ரு’பயா
ரதி டா²மாத வ னிஜ ரஸிவாேஸனகி³ரிஶ: ॥ 18॥
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விஶால க² ட³ ³ரவ ரு’க³மதா³கீ ணகு⁴ ரு’ண
ரஸூன யாமி ர ப⁴க³வதி தவா ⁴ய க³ஸலில ।
ஸமாதா³ய ர டா சலிதபத³பா ஸூ னிஜகைர:
ஸமாத⁴ ேத ரு’ டி விபு³த⁴புரப ேகருஹ ³ரு’ஶா ॥ 19॥
வஸ ேதஸான ேத³குஸுமிதலதாபி:⁴ பரி ரு’ேத
பு²ர ப ³ேமஸரஸி கலஹ ஸாலிஸுப⁴ேக³ ।

ஸகீ²பி:⁴ ேக²ல தீ மலயபவ ேதா³லிதஜேல
மேர ³ய வா த ய வரஜனிதபீடா³பஸரதி ॥ 20॥

॥இதி ம ச² கராசா யவிரசிதாஆன த³லஹரீஸ ॥
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