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.. shrI shAradA parameshvarI suprabhAtam ..

॥ ஶாரதா³ பரேம வரீஸு ரபா⁴த ॥
ௐ ஶாரேத³ஜக³ மாத: வாஸ ⁴யா ரவ தேத ।
உ தி ட² கரு பா ைக:³ க த ய வி வம க³ல ॥

ரு’ கா³ ³ரிபுரீ ர னஸி ஹாஸனனிவாஸினீ ।
உ தி ட²ஶாரதா³ ப³ ஶ கராசா யஸ னுேத ॥
உ தி ேடா² தி ட² ப⁴க³வ பாத³ஶ கர திபி:⁴ ।
ஜக³ ³கு³ருபி⁴ராரா ⁴ேய ஜக³ ஜனனிஶாரேத³ ॥
³ர ம ஷேயாऽம்ப³ஸனகாத³ய ஏ ய ப⁴ யா
³ரா மீமன யமனேஸா ரு’தி³ ³ர மவி ³யா ।
வாமாமன யுபனிஷ ஸரஸீஜஹ ஸீ
ஶாரதா³ ப³வரேத³ தவஸு ரபா⁴த ॥

பு² லானிப கஜவ னிஸதா மநா ஸி
தீ⁴ ரு’ தய சஸரித ச தி³ஶ: ரஸா : ।
அ ஞானமாஶு திமிர சவிலீயேதऽம்ப³
ஶாரேத³விஜயேத தவஸு ரபா⁴த ॥

ஹ ஸ: ரயா யுத³யம பு³ஜ கானேனஷு
ஹ ஸா: ரஸ னமனேஸாமுதி³தா ரம ேத ।
ஹ ஸா ம பரமஹ ஸகுல முதா³ ேத
ஶாரேத³விஜயேத தவஸு ரபா⁴த ॥
ர ³தா⁴க⁴ ஶமத³மாதி³யுதாவிேனயா:

ஶு ³தா⁴ஶயாவித³லிதாகி²லக மப³ தா:⁴ ।
ஆ ஞாவிமு திபத³பா⁴ஜஇேம ³ருவ தி
ஶாரதா³ ப³விமல தவஸு ரபா⁴த ॥

கீ³ வாண ரு’ த³மகி²ல புரேதாவிதா⁴ய
கீ³ வாணவ ³யமுபயா யுசிேதாபஹாைர: ।
ஶ வாதி³ஸ னுதபதா³மிஹேஸவிது வா
ஶாரதா³ ப³ வத³ தவஸு ரபா⁴த ॥

ஸ வா திஹாரிணிஸம தஸுக² ரதா³ ரி
து³ வாதி³க³ வஶமயி ரிஜக³ ஜனி ரி ।
நி வாணதா³ ரி நிக³மா தவிேபா³த⁴யி ரி
ஶாரேத³ வ வ பிணிஸு ரபா⁴த ॥

ஸ ³ேவத³ஶா ர நிக³மா த ரஹ யவி ஞா:
ரா ஞா வத³ ⁴ரிஸரஸீஜ பராக³க³ த⁴ ।
ஆ ⁴ராய தி³ யமப⁴வ னிகி²லா: ரு’தா தா:²
ஶாரேத³ஸுமனஸ தவஸு ரபா⁴த ॥

மு தி தி²தா கரதேல ரு’த³ேய ரேமாத:³
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॥ ஶாரதா³ பரேம வரீஸு ரபா⁴த ॥

ஜி வா ³ரகா³ ச ஸஹைஸவஸம தவி ³யா: ।
வ ³த³ ஶன ப⁴வதிய யஹித ய பு ஸ:
ஶாரதா³ ப³ஶுப⁴த³ தவஸு ரபா⁴த ॥
வ ஸ ரு’ேதऽரபிநர விஜஹா யல மீ:
ல மீ:ஸமா ரயதி னமச சலா ப³ ।
ர ³தா⁴வதா வயிவிமு திரய னஸி ³தா⁴
ஶாரேத³ஜக³த³தீ⁴ வரிஸு ரபா⁴த ॥

³ர மா மபா⁴வமதி⁴க³ ய ரு’தா³ஸதா³ மா
ராமாஅபி வத³மலா ⁴ரிஸேராஜேர ।
வா ச² யமீ பரமஹ ஸகுலாவத ஸா:
ஶாரதா³ ப³ ரு’த³ேய தவஸு ரபா⁴த ॥

து கா³ஸரி ³விமலவாரி தர க³ர க³
ரி க³ ஸேராஜவனதி³ யஸுக³ த⁴வாஹ: ।
அ கீ³குரு வபவன: ரகேராதி ேஸவா
ஶாரதா³ ப³ ரு’பயா தவஸு ரபா⁴த ॥
ரா ஸி து⁴ பாத²ஸி ரயீதனுேரஷப⁴ யா
த தேதா²த³யகி³ராவுதி³த தப வீ ।

வ பாத³ப ³மப⁴ஜ யஸஹ ரபா⁴னு:
ஶாரதா³ ப³ஸமுேத³தி சஸு ரபா⁴த ॥

³ர மா யுத ரினய வினேயன ப⁴ யா
ஸி ஹாஸேன தி²தவதீ ரணவ வ பா ।
வாசா ரு’தா³ ச வபுஷா சஸமா ரய தி
ஶாரதா³ ப³ பரேம வரிஸு ரபா⁴த ॥

இ ³ரானலாத³யஇேம தி³க³தீ⁴ வரா ச
ஸூ ேய து³ெபௗ⁴மபு³த⁴கீ³ பதிஶு ரமு ²யா: ।
ஸ ேவ ³ரஹா ச ப⁴யப⁴ தியுதா நம தி
ஶாரேத³ தவ மேஹ வரிஸு ரபா⁴த ॥

ேத³வா க³நாமணிக³ண சஶசீமுேகா²ऽயம்
வாமீ வரீ ரிஜக³ேத³கஸம சனீயா ।
ஸ ேஸவிது ஸுஸமேயஸமுபாக³ேதऽஸ்மின்
ஶாரதா³ ப³விஹிேத தவஸு ரபா⁴த ॥

வாசா ஸுதா⁴ மது⁴ரயா ரமணீயஸ த
த ரீ ரக ஶ மது⁴ர வனயா மஹ யா ।
ேத³வ ஷிவ யஇஹகா³யதி ப⁴ தின ர:
ஶாரதா³ ப³ மது⁴ர தவஸு ரபா⁴த ॥
வ பாத³ப கஜ பராக³ஸுக³ த⁴ேலஶ
ஆ ⁴ராயஸ கவிமத³ ⁴ரமரா ர ரு’ டா: ।
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.. shrI shAradA parameshvarI suprabhAtam ..

கா³ய தி ேகாமலமே ஹர ரு’ தப ³ைய:
ஶாரதா³ ப³ லலிைத தவஸு ரபா⁴த ॥
யாஸஶ கரஸுேர வரப ³மபாதா³

³யாசா யவ யபரி ஜித பாத³ப ³ேம ।
லீலாஶுகா வலேயா வல பாணிப ³ேம
ஶாரதா³ ப³ பரேம தவஸு ரபா⁴த ॥

ப ³மா ப ³மமுகி² ப ³மப⁴வாதி³வ ³ேய
ப ³மாலேயऽகி²லவராப⁴ய பாணிப ³ேம ।
ரு’ ப ³மபீட²மதி⁴தி ட² மமாபி மாத:
ஶாரேத³ கருணயா தவஸு ரபா⁴த ॥

ய: பு தகா வலயா சித பாணிப ³மா
வாகீ³ வரீ ரு’த³யப ³மக³தா மேர வா ।
வாகீ³ஶதா ஸமுபயாதிஸஸ ³ய ஏவ
ஶாரதா³ ப³ பு⁴வேன தவஸு ரபா⁴த ॥

ஸ ஸாரஸாக³ரமபாரமன தேலால
க ேலால து³ லலிதேமதமதீ ய ண ।
தீ ண: வய ஸ க²லுதாரயதி ரிதா ச
ஶாரேத³ மரதி ய தவஸு ரபா⁴த ॥

ராகாஶஶா கரமணீயமே ஞகா தி
ேஸாமாவத ஸமகுடா ஸுமேகாமலா கீ³ ।
வா ஸ மராமி ரு’பையவவிேலாகய தீ
ஶாரதா³ ப³ ரு’தி³ மா தவஸு ரபா⁴த ॥

தா³து ரிவ க³மபவ க³மபி ரிேலா யா:
ன நிஜ மரணேதாऽபிஸேமத⁴மாேன ।
வ ³வ ர ச ³ரமஸி ச ³ரமஸாபயாத
ஶாரதா³ ப³ஶ தவஸு ரபா⁴த ॥
ேண கல கரஹிேத பு⁴வ திஹாரி-
ய ஞானஸ தமஸேப⁴தி³னி வ முேக² ெதௗ³ ।

நி ேயாதி³ேத ஜக³தி ப⁴ தசேகாரேலாக:
ஶாரதா³ ப³முதி³த தவஸு ரபா⁴த ॥

பு யா: ரியா ச புருஷா ச கலாவபி வா
மாத யதா³ ரு’தயுேக³ பரயா ப³ ப⁴ யா ।
ஸ ேஸ ய ரு’ க³கி³ரிபீட²க³தா ரு’தா தா:²
ஶாரேத³ ரு’ததி⁴ய தவஸு ரபா⁴த ॥
வ ேஸவ ய ப⁴வப³ த⁴விமு திகாமா:
காரு யக பலதிேக கதிசி மஹா த: ।
ஆயா திஶு ³த⁴சரிதா ஸுதி⁴ய ச ப⁴ தா:
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॥ ஶாரதா³ பரேம வரீஸு ரபா⁴த ॥

ஶாரேத³ ரமுதி³தா தவஸு ரபா⁴த ॥
ச ³ரேஶக²ர ஜக³ ³கு³ருஸா வெபௗ⁴ம
பாணிப ³மஜ ஜக³ ³கு³ருஸா வெபௗ⁴ைம: ।

த பாணிப கஜஸமு த²கு³ தைம ச
ஶாரதா³ ப³வினுேத தவஸு ரபா⁴த ॥

ேயஸ ஜ அனுதி³ன முதி³தா: ரபா⁴ேத
ப⁴ யா பட² தி பரயா பு⁴விஶாரதா³யா: ।
ஸு ரபா⁴தவினுதி ஸக விமு தா:
ேலைஶ: ரயா தி புருஷா த² சது டய ³ரா ॥
ேயஸு ரபா⁴தமித³மா ரிதவ ஸலாயா:
ர ³தா⁴யுதாஅனுதி³ன ரு’தி³ஶாரதா³யா: ।
ராத: பட² தி மனுஜா ஜக³த³ பி³காயா:
ேத ரா னுவ திஸுஜ ஸகாலானபீ⁴ டா ॥
ஶாரதா³ஸு ரபா⁴த மர கரு னிதி:⁴ ।

பாரதா³ யா ேண வாபாரஸ ஸார வாரிேத:⁴ ॥
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