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॥ ைப⁴ரவீ தவராஜ: ॥

॥ ைப⁴ரவீ தவராஜ: ॥

॥ க³ேணஶாய நம: ॥
॥ உமாமேஹ வரா ⁴யா நம: ॥
॥அத²ைப⁴ரவீ தவராஜ ரார ப:⁴ ॥
³ர மாத³ய: துதிஶைதரபி ஸூ ம ப

ஜான தி ைநவ ஜக³தா³தி³ம தி³ தி ।
த மா ³வய குசனதா நவ கு குமாபா⁴

²லா தும:ஸகலவா மயமா ரு’ ⁴தா ॥ 1॥
ஸ ³ய:ஸமு ³யதஸஹ ரதி³வாகராபா⁴
வி ³யா ஸூ ரவரதா³ப⁴யாசி னஹ தா ।

ேந ேரா ப ரிபி⁴ரல ரு’தவ ரப ³மா
வா தாரஹாரருசிரா ரிபுேர ப⁴ஜாம: ॥ 2॥

ஸி ³ர ரருசிர குசபா⁴ரன ர

ஜ மா தேரஷு ரு’தபு யப² கக³ ய ।
அ ேயா யேப⁴த³கலஹாகுலமானஸா ேத

ஜான தி கி ஜட³தி⁴ய தவ பம ப³ ॥ 3॥
²லா வத³ தி முனய: ருதேயா ³ரு’ண தி

ஸூ மா வத³ தி வசஸா மதி⁴வாஸம ேய ।
வா லமாஹுரபேர ஜக³தா ப⁴வானி
ம யாமேஹ வயமபார ரு’பா பு³ரா ॥ 4॥

ச ³ராவத ஸகலிதா ஶரதி³ து³ஶு ⁴ரா
ப சாஶத³ ரமயீ ரு’தி³ பா⁴வய தீ ।
வா பு தக ஜபவடீம ரு’தா பு³கு ப⁴
யா ²யா ச ஹ தகம த³த⁴தீ ரிேன ரா ॥ 5॥

ஶ பு⁴ வம ³ரிதனயா கலிதா ³த⁴பா⁴ேகா³
வி ணு வம ப³ கமலாபரிர ³த⁴ேத³ஹ: ।

ப ³ேமா ³ப⁴வ வமபி வாக³தி⁴வாஸ ⁴ேம-
ேதஷா ரியா ச ஜக³தி ரிபுேர வேமவ ॥ 6॥

ஆ ரி ய வா ³ப⁴வப⁴வா சதுர: பராதீ³
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॥ ைப⁴ரவீ தவராஜ: ॥

பா⁴வா பேத³ஷு விஹிதா ஸமுதீ³ரய தீ ।
க டா²தி³பி⁴ வ கர : பரேத³வதா வா

ஸ வி மயீ ரு’தி³ கதா³பி ந வி மராமி ॥ 7॥
ஆகு ய வாயுமவஜி ய ச ைவரிஷ க-
மாேலா ய நி சலதி⁴யா நிஜ ஸிகா ³ர ।
⁴யாய தி ⁴னி கலிேத து³கலாவஸ த

வ ³ பம ப³ ரு’தின தரு கமி ர ॥ 8॥
வ ரா ய ம மத²ரிேபா வபுர ³த⁴பா⁴க³
ரு’ டி கேராஷி ஜக³தாமிதி ேவத³வாத:³ ।

ஸ ய தத³ ³ரிதனேய ஜக³ேத³கமாத-
ே ேசத³ேஶஷஜக³த: தி²திேரவ ந யா ॥ 9॥
ஜா விதா⁴ய குஸுைம:ஸுரபாத³பாநா
பீேட² தவா ப³ கனகாசலக³ வேரஷு ।

கா³ய திஸி ³த⁴வனிதா:ஸஹ கி னரீபி⁴-
ரா வாதி³தாஸவரஸாருணேன ரப ³மா: ॥ 10॥

வி ³யு ³விலாஸவபுஷ: ரியமு ³வஹ தீ

யா தீ வவாஸப⁴வ சி²வராஜதா⁴னீ ।
ெஸௗஷு னவ மகமலானிவிகாஸய தீ

ேத³வீ ப⁴ேஜ ரு’தி³ பரா ரு’தஸி தகா³ ரா ॥ 11॥
ஆன த³ஜ மப⁴வன ப⁴வன ருதீநா

ைசத யமா ரதனும ப³ தவா ரயாமி ।
³ர ேமஶவி ணுபி⁴ருபாஸிதபாத³ப மா

ெஸௗபா⁴ ³யஜ மவஸதி ரிபுேர யதா²வ ॥ 12॥
ஶ ³தா³ த²பா⁴வி ப⁴வன ரு’ஜ தீ து³ பா யா
த ³பி³ப⁴ தி புனர கதனு: வஶ யா ।
³ர மா மிகா ஹரதி த ஸகல யுகா³ ேத
தா ஶாரதா³ மனஸி ஜாது ந வி மராமி ॥ 13॥

நாராயணீதி நரகா ணவதாரிணீதி

ெகௗ³ரீதி ேக²த³ஶமனீதி ஸர வதீதி ।
ஞான ரேத³தி நயன ரய ⁴ஷிேததி
வாம ³ரிராஜதனேய ப³ஹுதா⁴வத³ தி ॥ 14॥
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ேய துவ தி ஜக³ மாத: ேலாைக ³வாத³ஶபி:⁴ ரமா ।
வாமனு ரா ய வா ஸி ³தி⁴ ரா னுயு ேத நரா: ரிய ॥ 15॥
॥இதி ரு ³ரயாமேல ைப⁴ரவீ தவராஜ:ஸ ண ॥
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