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॥ ல மீலஹரீ ॥
க³ேணஶாய நம: ।

ஸமு மீல னீலா பு³ஜனிகரனீராஜிதருசா -
அபா கா³நா ப⁴ ைக³ர ரு’தலஹரீ ேரணிம ரு’ : ।
ரியாஹீன தீ³ன ⁴ரு’ஶமுத³ரலீன கருணயா

ஹரி யாமாஸா மாமவதுஜட³ஸாமாஜிகமபி ॥ 1॥
ஸமு மீல வ த:கரணகருே ³கா³ரசதுர:
கரி ராண ராண ரணயினி ³ரு’க³ த தவ மயி ।
யமாஸா ³ேயா மா ³ய ³ ³விபனியுதக³ ட³ த²லக³ல -
மத³ லி ன ³வாேரா ப⁴வதிஸுக²ஸாேரா நரபதி: ॥ 2॥
உர ய ய ⁴ர ய கப³ரப⁴ரனி ய ஸுமனஸ:
பத தி வ பா³லா: மரஶரபராதீ⁴னமனஸ: ।
ஸுரா த கா³ய தி பு²ரிததனுக³ கா³த⁴ரமுகா² -
தவாய ³ரு’ பாேதா யது³பரி ரு’பாேதாவிலஸதி ॥ 3॥
ஸமீேபஸ கீ³த வரமது⁴ரப⁴ கீ³ ரு’க³ ³ரு’ஶா
வி ³ேர தா³ த⁴ ³விரத³கலேபா⁴ ³தா³மனினத:³ ।
ப³ஹி ³வாேர ேதஷா ப⁴வதிஹயேஹஷாகலகேலா
³ரு’ேக³ஷா ேத ேயஷாமுபரி கமேல ேத³விஸத³யா ॥ 4॥
அக³ ையரி ³ரா ³ையரபி பரமபு ைய: பரிசிேதா
ஜக³ ஜ ம தா²ன ரலயரச பனிபுண: ।
உத³ ச பீ ஷா பு³தி⁴லஹரிலீலாமனுஹர -
நபா க³ ேதऽமந்த³ மம கலுஷ ரு’ த³ த³லயது ॥ 5॥
நம ெமௗலி ேரணி ரிபுரபரிப தி² ரதிலஸ -
கப த³ யா ரு’ தி பு²ரிதப²ணி ² காரசகித: ।
லஸ பு² லா ேபா⁴ஜ ரதி³மஹரண: ேகாऽபிசரண -
சிர ேசத சாரீ மம ப⁴வதுவாரீஶது³ஹிது: ॥ 6॥
ரவாலாநா தீ³ ாகு³ருரபி ச லா ாருணருசா
நிய ரீ ப³ ⁴க ³யுதினிகரப³ ⁴ ரு’திபடு: ।
ரு’ ம த ⁴வா த நிபி³ட³மபஹ து தவகில
ரபா⁴த ேரஷா சரணருசிேவஷாவிஜயேத ॥ 7॥
ரபா⁴த ேரா மீல கமலவனஸ சாரஸமேய
கா:² கி ஜ காநா வித³த⁴திருஜ ய ர ரு’து³லா: ।

தேத³த மாத ேத சரணமருண லா ⁴யகருண
கேடா²ரா ம ³வாணீ கத²மியமிதா³னீ ரவிஶது ॥ 8॥
மித ேயா நாம ஜ ³ ³விஜமணிம கா² ரு’தசைர -

நிஷி ச தீ வி வ தவவிமல தி மரதி ய: ।
அம த³ ய த³ ேத வத³னகமலாத³ ய ரு’திே
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॥ ல மீலஹரீ ॥

விவி ெதௗைவ க பா:ஸததமவிக பா நவகி³ர: ॥ 9॥
ஶெரௗ மாயாபீ³ெஜௗஹிமகரகலா ரா த ரெஸௗ
விதா⁴ேயா ⁴வ பி³ து³ பு²ரிதமிதி பீ³ஜ ஜலதி⁴ேஜ ।
ஜேப ³ய: வ ச² த³ ஸஹிபுனரம த³ க³ஜக⁴டா -
அத³ ⁴ரா ய ³ ⁴ரு’ ைக³ முக²ரயதி ேவ மானிவிது³ஷா ॥ 10॥
மேரா நாம நாம ரிஜக³த³பி⁴ராம தவ பத³
ரேபேத³ஸி ³தி⁴ யா கத²மிவ நர தா கத²யது ।
யயா பாத பாத பத³கமலேயா: ப வதசேரா
ஹேராஹா ேராஷா ³ராமனுனயதிைஶேல ³ரதனயா ॥ 11॥
ஹர ேதா நி:ஶ க ஹிமகரகலாநா ருசிரதா
கிர த: வ ச² த³ கிரணமயபீ ஷனிகர ।
விலு ப து ெரௗடா⁴ஹரி ரு’த³யஹாரா: ரியதமா
மமா த:ஸ தாப தவ சரணேஶா பு³ஜனகா:² ॥ 12॥
மிஷா மாணி யாநா விக³லிதனிேமஷ நிமிஷதா -
அம த³ ெஸௗ த³ ய தவ சரணேயார பு³தி⁴ஸுேத ।
பதா³ல காரா ஜயதி கலனி வாணனபடு -
உத³ ச னு ³தா³ம: துதிவசனலீலாகலகல: ॥ 13॥
மணி ேயா ஜா னிஜதனுருசா மா ஸலதயா
ஜடால ேத ஜ கா⁴யுக³லமக⁴ப⁴ கா³ய ப⁴வது ।
⁴ரம தீ ய ம ⁴ேய த³ரத³லிதேஶா பு³ஜருசா
³ரு’ஶா மாலா நீராஜனமிவவித⁴ ேதமுரரிேபா: ॥ 14॥
ஹர ³க³ வ ஸ வ கரிபதிகரா ரு’து³தயா
⁴ரு’ஶ பா⁴பி⁴ த³ ப⁴ கனகமயர பா⁴வனிருஹா ।
லஸ ஜானு ேயா தரணிபரிண ³த⁴ ஜலதி⁴ேஜ
தேவாரு ³வ ³வ ந: லத²யது ப⁴ேவாரு வரப⁴ய ॥ 15॥
கல வா கா சீ மணிக³ணஜடாலாமதி⁴வஹ -
வஸான: ெகௗஸு ப⁴ வஸனமஸன ெகௗ துப⁴ருசா ।
முனி ராைத: ராத:ஶுசிவசனஜாைதரதினுத
நித ப³ ேத பி³ ப³ ஹஸதி நவம பா³ ப³ரமேண: ॥ 16॥
ஜக³ மி ²யா ⁴த மம நிக³த³தா ேவத³வசஸா -
அபி⁴ ராேயா நா ³யாவதி⁴ ரு’த³யம ⁴யாவிஶத³ய ।
இதா³னீ வி ேவஷா ஜனகமுத³ர ேதவி ரு’ஶேதா
விஸ ேத³ஹ ேசேதாऽஜனிக³ருட³ேகேதா: ரியதேம ॥ 17॥
அன ைப வாதீ³ ³ைரரக³ணிதமஹாயு தினிவைஹ -
நிர தாவி தார வசித³கலய தீ தனுமபி ।
அஸ ²யாதி யா ²யாதி⁴கசதுரிமா ²யாதமஹிமா
வல ³ேனல ³ேனய ஸுக³தமதஸி ³தா⁴ தஸரணி: ॥ 18॥
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நிதா³ன ரு’ கா³ ர ரகரமகர த³ ய கமேல
மஹாேனவால ேபா³ஹரினயனேரால ப³வரேயா: ।
நிதா⁴ன ேஶாபா⁴நா நித⁴னமனுதாப ய ஜக³ேதா
ஜேவ பீ⁴தி ேம தி³ஶது தவ நாபீ⁴ஸரஸிஜ ॥ 19॥
க³பீ⁴ராமு ³ேவலா ரத²மரஸக ேலாலமிலிதா
விகா³டு⁴ ேத நாபீ⁴விமலஸரஸீ ெகௗ³ மம ம ।
பத³ யாவ னய ய யஹஹவினிம ³ வஸஹஸா
நஹிே ம ஸூேத கு³ருமஹிம ⁴ேத வவினய: ॥ 20॥
குெசௗ ேத து³ ³தா⁴ ேபா⁴னிதி⁴குல கா²ம ட³னமேண
ஹேரேத ெஸௗபா⁴ ³ய யதி³ஸுரகி³ேர சி ரமிஹகி ।
ரிேலாகீலாவ யாஹரணனவலீலானிபுணேயா -
யேயா த³ ேத ⁴ய: கரமகி²ல ேதா² மது⁴ரிபு: ॥ 21॥
ஹர ேராத⁴ ர ய மத³னனவது³ க³ ³வயதுலா
த³த⁴ ேகாக ³வ ³வ ³யுதித³மனதீ³ ாதி⁴கு³ருதா ।
தைவத ³வே ாஜ ³விதயமரவி தா³ மஹிேல
மம வா த ⁴வா த கிமபி ச நிதா த க³மயது ॥ 22॥
அேனக ³ர மா ட³ தி²தினியமலீலாவிலஸிேத
த³யாபீ ஷா ேபா⁴னிதி⁴ஸஹஜஸ வாஸப⁴வேன ।
விேதா⁴ சி தாயாேம ரு’த³யகமேல ேத து கமேல
ம க³ ம னி தார ரு’திரபி ச ேகாேணநிவஸது ॥ 23॥
ரு’ லீநா லீலா:ஸஹஜலவணி லக⁴யதா
சது ெஸௗபா⁴ ³ய தவஜனனிேதா³ வத³து க: ।
லுட² தி வ ச² த³ மரகத லாமா ஸலருச:
ருதீநா ப தா⁴ ேய த³த⁴த இவ க ேட² மது⁴ரிேபா: ॥ 24॥

அல ⁴ய ெஸௗர ⁴ய கவிகுலனம யா ருசிரதா
ததா²பி வ ³த⁴ ேத நிவஸத³ரவி த³ விகஸித ।
கலாேப கா யாநா ர ரு’திகமனீய துதிவிெதௗ⁴
கு³ே க ஷாதா⁴ன ரதி²தமுபமான ஸமஜனி ॥ 25॥
அன ப ஜ ப து ரதிஹததி⁴ய: ப லவதுலா
ரஸ ஞாம ஞாநா க இவ கமேல ம த²ரயது ।
ரப து பி⁴ ாவிதரணவ ⁴தஜக³தா
கரா ெஸௗபா⁴ ³ய தவதுலயிது து க³ரஸ : ॥ 26॥
ஸமாஹார: விரசிதவிஹாேராஹரி ³ரு’ஶா
பரீஹாேரா ப⁴ த ரப⁴வப⁴வஸ தாபஸரேண: ।
ரஹார:ஸ வாஸாமபி சவிபதா³ வி ணுத³யிேத
மேமா ³தா⁴ேராபாய தவஸபதி³ஹாேராவி ரு’ஶது ॥ 27॥
அல கு வா நா மணிக³ண ⁴ரு’ணீநா லவணிமா
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யதீ³யாபி⁴ பா⁴பி⁴ ப⁴ஜதி மஹிமான லகு⁴ரபி ।
ஸுப வ ேரணீநா ஜனிதபரெஸௗபா⁴ ³யவிப⁴வா -
தவா கு³ ய தா ேம த³த³துஹரிவாேமऽபி⁴லஷித ॥ 28॥
தப ேதேப தீ ர கிமபி பரித ய ரதிதி³ன
தவ ³ரீவால மீலவபரிசயாதா³ தவிப⁴வ ।
ஹரி: க பு³ சு ப³ யத²வஹதிபாெணௗகிமதி⁴க
வதா³ம த ராய ரணயவஶேதாऽஸ்யை ரு’ஹயதி ॥ 29॥
அ ⁴த³ ர ஹ:ஸகலஹரிது³ லாஸனவிதி⁴ -
விலீே ேலாகாநா ஸஹிநயனதாேபாऽபிகமேல ।
தவா மி பீ ஷ கிரதிவத³ேன ர யவத³ேன
குேதா ேஹேதா ேசேதாவிது⁴ரயமுேத³தி ம ஜலேத:⁴ ॥ 30॥
முகா² ேபா⁴ேஜ ம த³ மிதமது⁴ரகா யாவிகஸதா
³விஜாநா ேதஹீராவலிவிஹிதனீராஜனருசா ।
இய ேயா காபி ரவத³ ரு’தஸ ேதா³ஹஸரஸா
மேமா ³ய ³தா³ரி ³ ய வரதருணதாப திரயது ॥ 31॥
கு : க ரீ ⁴ரு’ஶமனிஶமாஶா யமபி
ச ரபா⁴த ேரா மீல னலினனிவைஹர ருதசர ।
வஹ த: ெஸௗர ⁴ய ரு’து³க³திவிலாஸா மம வ
தவ வாஸா நாஸாபுடவிஹிதவாஸாவித³த⁴தா ॥ 32॥
கேபாேல ேத ேதா³லாயிதலலிதேலாலாலக ரு’ேத
விமு தா த⁴ மி லாத³பி⁴லஸதிமு தாவலிரிய ।
வகீயாநா ப³ தீ³ ரு’தமஸஹமா ரிவ ப³லா -

நிப³ ⁴ேயா ⁴வ ரு’ டா திமிரனிகுர ைப³ விது⁴கலா ॥ 33॥
ரஸாேதா³ய யாய நமத³மிதகீ³ வாணமுகுட-
ரஸ ப ேஜா பி⁴ சரணதலபீடா² சிதவிதி:⁴ ।
³ரு’க³ ேபா⁴ஜ த ேத க³திஹஸிதம ேதப⁴க³மேன
வேனலீ தீ³ : கத²ய கத²மீயாதி³ஹதுலா ॥ 34॥
து³ராபா து³ ரு’ ைத து³ரிதத³மேன தா³ரணப⁴ரா
த³யா ³ரா தீ³ நாமுபரி த³லதி³ தீ³வரனிபா⁴ ।
த³ஹ தீ தா³ரி ³ ய ³ருமகுலமுதா³ர ³ரவிணதா³
வதீ³யா ³ரு’ டி ேம ஜனனிது³ர ³ரு’ ட த³லயது ॥ 35॥
தவ ேரா ேர பு² ேலா பலஸகலெஸௗபா⁴ ³யஜயினீ
ஸைத³வ நாராயணகு³ணக³ெணௗக⁴ ரணயினீ ।
ரைவ தீ³நா லீநாமனிஶமவதா⁴ திஶயினீ
மமா ேயதா வாச ஜலதி⁴தனேய ேகா³சரயதா ॥ 36॥
ரபா⁴ஜா : ராபா⁴திகதி³னகராபா⁴பனயன
தேவத³ ேக²த³ ேமவிக⁴டயது தாட கயுக³ல ।

4 sanskritdocuments.org



.. shrIlakShmIlaharI ..

மஹி ய யாய ரலயஸமேயऽபி ரதுபு⁴ஜா
ஜக³ பாய பாய வபிதிநிரபாய தவ பதி: ॥ 37॥
நிவாேஸாமு தாநா நிபி³ட³தரனீலா பு³த³னிப⁴ -
தவாய த⁴ மி ேலாவிமலயது ம ேலாசனயுக³ ।
⁴ரு’ஶ ய மி காலாக³ருப³ஹுலெஸௗர ⁴யனிவைஹ:
பத தி பி⁴ ா தி²னஇவமதா³ தா⁴ மது⁴லிஹ: ॥ 38॥
வில ³ெனௗ ேத பா வ ³வயபரிஸேர ம தகரிெணௗ
கேரா னீைதர ச மணிகலஶமு ³தா⁴ யக³லிைத: ।
நிஷி ச ெதௗமு தாமணிக³ணஜைய வா ஜலக -
நம யாேமா தா³ேமாத³ர ³ரு’ஹிணீதா³ரி ³ யத³லிதா: ॥ 39॥
அேயமாத ல மி வத³ருணபதா³ ேபா⁴ஜனிகேட
லுட² த பா³ல மாமவிரலக³ல ³பா³ பஜடில ।
ஸுதா⁴ேஸக னி ³ைத⁴ரதிம ரு’ணமு ³ைத:⁴ கரத :
ரு’ஶ தீ மா ேராதீ³ரிதிவத³ஸமா வா யஸி கதா³ ॥ 40॥

ரேம ப ³ேம ல மி ரணதஜனக ப ³ருமலேத
ஸுதா⁴ ேபா⁴ேத:⁴ பு ரி ரித³ஶனிகேராபா தசரேண ।
பேர நி ய மாத கு³ணமயிபர ³ர மமஹிேல
ஜக³ த² யாக ணய ரு’து³லவ வலிமிமா ॥ 41॥
॥இதி ப டி³தராஜ ஜக³ த²விரசிதா ல மீலஹரீஸமா தா ॥
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