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.. dayAshatakam ..

॥ த³யாஶதகmh ॥

மாnhேவŋhகடநாதா²rhய: கவிதாrhகிகேகஸ ।
ேவதா³nhதாசாrhயவrhேயா ேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³॥

: ।
phரபth³ேய தmh கி³mh phராய:நிவாஸாiνகmhபயா ।
இுஸாரshரவnhthேயவ யnhrhthயா ஶrhகராயிதmh ॥ 1॥
விகா³ேஹ தீrhத²ப³ஹுலாmh ஶீதலாmh ³ஸnhததிmh ।
நிவாஸத³யாmhேபா⁴தி⁴பவாஹபரmhபராmh ॥ 2॥
kh’திந: கமலாவாஸகாNhையகாnhதிேநா ப⁴ேஜ ।
த⁴thேத யthஸூkhதிேபண thேவதீ³ஸrhவேயாkh³யதாmh ॥ 3॥
பராஶரiµகா²nhவnhேத³ ப⁴கீ³ரத²நேய shதி²தாnh ।
கமலாகாnhதகாNhயக³ŋhகா³phலாவிதமth³விதா⁴nh ॥ 4॥
அேஶஷவிkh◌⁴நஶமநமநீேகவரமாரேய ।
மத: கmhேபா⁴ெதௗ⁴ ஶிாshேராத இேவாthதி²தmh ॥ 5॥
ஸமshதஜநநீmh வnhேத³ைசதnhயshதnhயதா³யிநீmh ।
ேரயmh நிவாஸshய கவ பிணீmh ॥ 6॥
வnhேத³vh’ஷகி³ஶshய மmh விவதா⁴ணீmh ।
தthkh’பாphரதிகா⁴தாநாmh மயா வாரணmh யயா ॥ 7॥
நிஶாமய மாmh நீலா யth³ேபா⁴க³படலrhth◌⁴வmh ।
பா⁴விதmh நிவாஸshய ப⁴khதேதா³ேஷShவத³rhஶநmh ॥ 8॥
கமphயநவதி⁴mh வnhேத³ கவலயmh ।
vh’ஷைஶலதடshதா²நாmh shவயmh vhயkhதிiµபாக³தmh ॥ 9॥
அகிசநநிதி⁴mh ஸூதிமபவrhக³thவrhக³ேயா: ।
அஜநாth³வரத³யாமபி⁴Shெடௗ நிரஜநாmh ॥ 10॥
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॥ த³யாஶதகmh ॥

அiνசரஶkhthயாதி³³மkh³ேரஸரேபா³த⁴விரசிதாேலாகாmh ।
shவாதீ⁴நvh’ஷகி³ஶாmh shவயmh phர⁴தாmh phரமாணயா த³யாmh ॥ 11॥
அபி நிகி²லேலாகஸுசதiµShnhத⁴ய³தrhchச²நாஜுShடmh ।
ஸவய த³ேய மாமஜநகி³நாத²ரஜநீ ப⁴வதீ ॥ 12॥
ப⁴க³வதி த³ேய ப⁴வthயா vh’ஷகி³நாேத²ஸமாphேத ŋhேக³ ।
அphரதிக⁴மjhஜநாநாmh ஹshதாலmhேபா³ மதா³க³ஸாmh mh’kh³ய:॥ 13॥
kh’பணஜநகlhபலதிகாmh kh’தாபராத⁴shய நிShkhயாமாth³யாmh ।
vh’ஷகி³நாத²த³ேய thவாmh வித³nhதி ஸmhஸாரதாணீmh வி³தா: ◌⁴ ॥ 14॥
vh’ஷகி³kh³’ஹேமதி⁴³ ேபா³த⁴ப³லவrhயவீrhயஶkhதிiµகா:² ।
ேதா³ஷா ப⁴ேவேரேத யதி³ நாம த³ேய thவயா விநா⁴தா:॥ 15॥
ஆsh’Sh ஸnhததாநாமபராதா⁴நாmh நிேராதி⁴நீmh ஜக³த: ।
பth³மாஸஹாயகேண phரதிஸசரேகமாசர ॥ 16॥
அசித³விஶிShடாnhphரலேய ஜnhநவேலாkhய ஜாதநிrhேவதா³ ।
கரணகேலவரேயாக³mh விதர vh’ஷைஶலநாத²கேண thவmh ॥ 17॥
அiν³ணத³ஶாrhபிேதந த⁴ரகேண ஸமாதshேநஹா ।
ஶமய தம: phரஜாநாmh ஶாshthரமேயந shதி²ரphரதீ³ேபந ॥ 18॥
டா⁴ vh’ஷாசலபேத: பாேத³iµக²காnhதிபthரலchசா²யா ।
கேண ஸுக²ய விநதாnhகடாவிடைப: கராபேசயப²ல:॥ 19॥
நயேந vh’ஷாசேலnhேதா³shதாராைமthmh த³தா⁴நயா கேண ।
th³’Shடshthவையவ ஜநிமாநபவrhக³மkh’Shடபchயமiνப⁴வதி ॥ 20॥
ஸமேயாபநைதshதவ phரவாைஹரiνகmhேப kh’தஸmhphலவா த⁴th ।
ஶரக³தஸshயமாநீயmh vh’ஷைஶேலஶkh’வலmh தி⁴ேநாதி ॥ 21॥
கலேஶாத³தி⁴ஸmhபேதா³ ப⁴வthயா: கேண ஸnhமதிமnhத²ஸmhshkh’தாயா: ।
அmh’தாmhஶமைவ தி³vhயேத³ஹmh mh’தஸவநமஜநாசேலnhேதா:³ ॥
22॥
ஜலேத⁴வ ஶீததா த³ேய thவmh vh’ஷைஶலாதி⁴பேதshshவபா⁴வ⁴தா ।
phரலயாரப⁴நmh ததீ³ாmh phரஸப⁴mh kh³ராஹய phரஸthதிலாshயmh ॥
23॥
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॥ த³யாஶதகmh ॥

phரணதphரதிலலகா⁴தீ phரதிக: ◌⁴ ேகாऽபி vh’ஷாசேலவரshய ।
கலேம யவஸாபசாயநீthயா கேண கிŋhகரதாmh தேவாபயாதி ॥ 24॥
அப³Shkh’தநிkh³ரஹாnhவித³nhத: கமலாகாnhத³nhshவதnhthரதாதீ³nh ।
அவிகlhபமiνkh³ரஹmh ³ஹாநாmh ப⁴வதீேமவ த³ேய ப⁴ஜnhதி ஸnhத:॥ 25॥
கமலாநிலயshthவயா த³யா: கேண நிShக நிபேண thவmh ।
அத ஏவ  தாவகாதாநாmh ³தாநாmh ப⁴வதி thவேத³வ பீ⁴தி:॥ 26॥
அதிலŋhகி⁴தஶாஸேநShவபீ⁴ணmhvh’ஷைஶலாதி⁴பதிrhவிjh’mhபி⁴ேதாShமா
।
நேரவ த³ேய மாநிதா³ைநrhப⁴வதீமாth³யேத ப⁴வthயதீ⁴ைந:॥ 27॥
கேண ³ேதஷு மாமேகஷு phரதிகாராnhதர³rhஜேயஷு கி²nhந: ।
கவசாயிதயா thவையவ ஶாrhŋhகீ³ விஜயshதா²நiµபாேதா vh’ஷாth³mh
॥ 28॥
மயி திShட²தி ³Shkh’தாmh phரதா⁴ேந தேதா³ஷாநிதராnhவிசிnhவதீ thவmh
।
அபராத⁴க³ணரrhண: கமலாகாnhதத³ேய கத²mh ப⁴விth ॥ 29॥
அஹமshmhயபராத⁴சkhரவrhதீ கேண thவmh ச ³ேணஷு ஸாrhவெபௗ⁴ ।
வி³ shதி²திth³’ஶீmh shவயmh மாmh vh’ஷைஶேலவரபாத³ஸாth
thவmh ॥ 30॥
அஶிதி²லகரேணऽshnhநதவாஸvh’thெதௗ
வ க³மநேயாkh³ேய வாஸமாஸாத³ேயயmh ।

vh’ஷகி³கடேகஷு vhயஜயthஸு phரதீைத-
rhம⁴மத²நத³ேய thவாmh வாதா⁴ராவிேஶைஷ:॥ 31॥

அவிதி³தநிஜேயாக³ேமமாthமாநபி⁴jhஞmh
³ணலவரதmh மாmh ேகா³phகாமா த³ேய thவmh ।

பரவதி சைரshேத விph◌⁴ரைம:நிவாேஸ
ப³ஹுமதிமநபாயாmh விnhத³த⁴ரNhேயா:॥ 32॥

ப²லவிதரணத³mh பபாதாநபி⁴jhஞmh
phர³ணமiνவிேத⁴யmh phராphய பth³மாஸஹாயmh ।

மஹதி ³ணஸமாேஜ மாநrhவmh த³ேய thவmh
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॥ த³யாஶதகmh ॥

phரதிவத³ யதா²rhஹmh பாphமநாmh மாமகாநாmh ॥ 33॥
அiνப⁴விமெகௗ⁴க⁴mh நாலமாகா³கால:

phரஶமயிமேஶஷmh நிShkhயாபி⁴rhந ஶkhயmh ।
shவயதி  த³ேய thவmh shவீkh’தநிவாஸா
ஶிதி²தப⁴வபீ⁴தி:ேரயேஸ ஜாயேஸ ந:॥ 34॥

அவதரணவிேஶைஷராthமலாபேத³ைஶ-

ரவமதிமiνகmhேப மnhத³சிthேதஷு விnhத³nh ।
vh’ஷப⁴ஶிக²நாத²shthவnhநிேத³ேஶந நmh
ப⁴ஜதி ஶரணபா⁴ஜாmh பா⁴விேநா ஜnhமேப⁴தா³nh ॥ 35॥

பரதமiνகmhேப பா⁴வயnhthயாmh ப⁴வthயாmh
shதி²ரமiνபதி⁴ ஹாrhத³mh நிவாேஸா த³தா⁴ந: ।

லதசிஷு ல⁴நீலாஸு நmh
phரத²யதி ப³ஹுமாநmh thவthphரதிchச²nhத³³th³th◌⁴யா ॥ 36॥

vh’ஷகி³ஸவிேத⁴ஷு vhயாஜேதா வாஸபா⁴ஜாmh
³தகதாநாmh ³யமாநா த³ேய thவmh ।

கரணவிலயகாேல காnhதி³ஶீகshmh’தீநாmh
shமரய ப³ஹுலmh மாத⁴வmh ஸாவதா⁴நா ॥ 37॥

தி³ஶி தி³ஶி க³திவிth³பி⁴rhேத³ஶிைகrhநீயமாநா
shதி²ரதரமiνகmhேப shthயாநலkh³ரா ³ணshthவmh ।

பக³தvh’ஷைஶலmh பாரமாேராபயnhதீ
ப⁴வஜலதி⁴க³தாநாmh ேபாதபாth ப⁴விth ॥ 38॥

பதப²லஸŋhகா³thphராணிந: கிmhபசாநா
நிக³மவிபணிமth◌⁴ேய நிthயiµkhதாiνஷkhதmh ।

phரஸத³நமiνகmhேப phராphதவthயா ப⁴வthயா
vh’ஷகி³ஹநீலmh vhயதmh நிrhவிஶnhதி ॥ 39॥

thவயி ப³ஹுமதிந:நிவாஸாiνகmhேப
ஜக³தி க³திஹாnhயாmh ேத³வி ஸmhமnhயேத ய: ।

ஸ க² வி³த⁴nhெதௗ⁴ ஸnhநிகrhேஷ வஹnhthயாmh
ஶமயதி mh’க³th’Shவீசிகாபி: ◌⁴ பிபாஸாmh ॥ 40॥
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॥ த³யாஶதகmh ॥

ஆjhஞாmh kh²யாதிmh த⁴நமiνசராநாதி⁴ராjhயாதி³கmh வா
காேல th³’ShThவா கமலவஸேதரphயகிசிthகராணி ।

பth³மாகாnhதmh phரணிதவதீmh பாலேநऽநnhயஸாth◌⁴ேய
ஸாராபி⁴jhஞா ஜக³தி kh’திநshஸmhரயnhேத த³ேய thவாmh ॥ 41॥

phராஜாபthயphரph◌⁴’திவிப⁴வmh phேரய பrhயாய:³க²mh
ஜnhமாகாŋhnhvh’ஷகி³வேந ஜkh³iµஷாmh தsh²ஷாmh வா ।

ஆஶாஸாநா: கதிசந விேபா⁴shthவthபShவŋhக³த⁴nhைய-
ரŋhகீ³காரmh ணமபி த³ேய ஹாrhத³ŋhைக³ரபாŋhைக:³॥ 42॥

நாபீ⁴பth³மsh²ரணஸுப⁴கா³ நvhயநீேலாthபலாபா⁴
khடா³ைஶலmh கமபி கேண vh’Nhவதீ ேவŋhகடாkh²யmh ।

ஶீதா நிthயmh phரஸத³நவதீ ரth³த⁴தா⁴நாவகா³யா
தி³vhயா காசிjhஜயதி மஹதீ தீ³rhகி⁴கா தாவகீநா ॥ 43॥

யshnhth³’Shேட ததி³தரஸுைக²rhக³mhயேத ேகா³Shபத³thவmh
ஸthயmh jhஞாநmh thபி⁴ரவதி⁴பி⁴rhiµkhதமாநnhத³nh⁴mh ।

thவthshவீகாராthதஹ kh’திநshஸூvh’nhதா³iνபா⁴vhயmh
நிthயாrhவmh நிதி⁴வ த³ேய நிrhவிஶnhthயஜநாth³ெரௗ ॥ 44॥

ஸாரmh லph³th◌⁴வா கமபி மஹத:நிவாஸாmh³ராேஶ:

காேல காேல க⁴நரஸவதீ காேகவாiνகmhேப ।
vhயkhேதாnhேமஷா mh’க³பதிகி³ெரௗ விவமாphயாயயnhதீ
ஶீேலாபjhஞmh ரதி ப⁴வதீ ஶீதலmh ஸth³³ெணௗக⁴mh ॥ 45॥

பீ⁴ேம நிthயmh ப⁴வஜலநிெதௗ⁴ மjhஜதாmh மாநவாநா-
மாலmhபா³rhத²mh vh’ஷகி³பதிshthவnhநிேத³ஶாthphரŋhkhேத ।
phரjhஞாஸாரmh phரkh’திமஹதா லபா⁴ேக³ந ஜுShடmh
ஶாகா²ேப⁴ைத³shஸுப⁴க³மநக⁴mh ஶாவதmh ஶாshthரபாணிmh ॥ 46॥

விth³வthேஸவாகதகநிகைஷrhவீதபŋhகாஶயாநாmh
பth³மாகாnhத: phரணயதி த³ேய த³rhபணmh ேத shவஶாshthரmh ।

லாத³ாmh thவத³நவஸேர லாலயnhவிphரphஸாmh
மாயாஶாshthராNhயபி ஶமயிmh thவthphரபnhநphரதீபாnh ॥ 47॥

ைத³வாthphராphேத vh’ஷகி³தடmh ேத³நி thவnhநிதா³நாth
shவாnhபாthயவஶவசேந விnhத³தி shவாபமnhthயmh ।
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॥ த³யாஶதகmh ॥

ேத³வ:மாnh தி³ஶதி கேண th³’Shchச²mhshthவதீ³யா-
iµth³கா⁴ேதந திபஷதா³iµthதேரபி⁴iµkh²யmh ॥ 48॥

ேரய:ஸூதிmh ஸkh’த³பி த³ேய ஸmhமதாmh யshஸகீ²mh ேத
ஶீேதாதா³ராமலப⁴த ஜந:நிவாஸshய th³’Shmh ।

ேத³வாதீ³நாமயமnh’ணதாmh ேத³ஹவththேவऽபி விnhத³nh
ப³nhதா⁴nhiµkhேதா ப³பி⁴ரநைக:◌⁴ rhயேத தthphரkhைத:॥ 49॥

தி³vhயாபாŋhக³mh தி³ஶ கேண ேயஷு ஸth³ேத³ஶிகாthமா
phரmh phராphதா vh’ஷகி³பதிmh thரப³nhth◌⁴வாத³யshேத ।

விவாசாrhயா விதி⁴ஶிவiµகா²shshவாதி⁴காேராபth³தா⁴
மnhேய மாதா ஜட³இவ ஸுேத வthஸலா மாth³’ேஶ thவmh ॥ 50॥

அதிkh’பேऽபி ஜnhரதி⁴க³mhய த³ேய ப⁴வதீ-
மஶிதி²லத⁴rhமேஸபத³வீmh சிராமசிராth ।

அதமேஹாrhஜாலமதிலŋhkh◌⁴ய ப⁴வாmh³நிதி⁴mh
ப⁴வதி vh’ஷாசேலஶபத³பthதநநிthயத⁴நீ ॥ 51॥

அபி⁴iµக²பா⁴வஸmhபத³பி⁴ஸmhப⁴விநாmh ப⁴விநாmh
khவசி³பலதா khவசித³ப⁴ŋh³ர³ட⁴க³தி: ।

விமலரஸாவஹா vh’ஷகி³ஶத³ேய ப⁴வதீ
ஸபதி³ஸரshவதீவ ஶமயthயக⁴மphரதிக⁴mh ॥ 52॥

அபி கேண ஜநshய தேணnh³வி⁴ஷணதா-
மபி கமலாஸநthவமபி தா⁴ம vh’ஷாth³பேத: ।

தரதமதாவேஶந தiνேத நiν ேத விததி:
பரதவrhShம பபேசமேகமதீ ॥ 53॥

th◌⁴’த⁴வநா த³ேய thவித⁴க³thயiνலதரா
vh’ஷகி³நாத²பாத³பரmhப⁴வதீ ப⁴வதீ ।

அவிதி³தைவப⁴வாऽபி ஸுரnh⁴வாதiνேத
ஸkh’த³வகா³ஹமாநமபதாபமபாபமபி ॥ 54॥

நிக³மஸமாதா நிகி²லேலாகஸmh’th³தி⁴க
ப⁴ஜத³க⁴லiµth³ஜக³தி: பதphததா ।

phரகதஹmhஸமthshயகமடா²th³யவதாரஶதா
வி³த⁴ஸchch²யmh vh’ஷகி³ஶத³ேய வஹ ॥ 55॥

6 sanskritdocuments.org



॥ த³யாஶதகmh ॥

ஜக³தி தmhபசா thவதி³தரா  த³ேய தரலா
ப²லநியேமாjh²தா ப⁴வதி ஸnhதபநாய ந: ।

thவஹ நிரŋhஶphரஶகநாதி³வி⁴திமதீ
விதர ேத³நாmh நிரவதி⁴mh vh’ஷைஶலநிதி⁴mh ॥ 56॥

ஸகணெலௗகிகphர⁴பkh³ரஹநிkh³ரஹேயா-
rhநியதிiµபாதி⁴சkhரபvh’thதிபரmhபரயா ।

vh’ஷப⁴மத⁴ேரஶகேண விதரŋhக³யதாmh
திதஸmhபதி³ thவயி கத²mh ப⁴விதா விஶய:॥ 57॥

vh’ஷகி³kh’Shணேமக⁴ஜநிதாmh ஜநிதாபஹராmh
thவத³பி⁴மதிmh ஸுvh’thதிiµபvhய நிvh’thதth’ஷ: ।

ப³ஹுஷு ஜலாஶேயஷு ப³ஹுமாநமேபாய த³ேய
ந ஜஹதி ஸthபத²mh ஜக³தி சாதகவthkh’திந:॥ 58॥

thவ³த³யகாபி⁴ரiµநா vh’ஷைஶலஜுஷா
shதி²ரசரஶிlhபிைநவ பகlhபிதசிthரதி⁴ய: ।

யதிபதியாiµநphரph◌⁴’தய: phரத²யnhதி த³ேய
ஜக³தி தmh ந நshthவயி ப⁴ரnhயஸநாத³தி⁴கmh ॥ 59॥

mh’³’த³ேய த³ேய mh’தி³தகாமேத மேத
th◌⁴’தவி³ேத⁴ ³ேத⁴ஷு விததாthம⁴ேர ம⁴ேர ।

vh’ஷகி³ஸாrhவெபௗ⁴மத³யிேத மயி ேத மஹதீmh
ப⁴கநிேத⁴ நிேத⁴ ப⁴வலஹராmh லஹmh ॥ 60॥

அபாைரேரேகாத³கஸமயைவதNh³கஜைவ-

ரநிrhவாphயாmh phரmh பயிமவிth³யாkh²யப³ட³வாmh ।
kh’ேப thவmh தthதாth³’khphரதி²மvh’ஷph’th²வீத⁴ரபதி-
shவபth³ைவ³Nhயth³வி³ணநிஜபி³nh:³ phரவஹ ॥ 61॥

விவிthஸாேவதாவிக³மபஶுth³ேத⁴ऽபி ’த³ேய
பphரthயாஹாரphரph◌⁴’திடபாகphரசகிதா: ।

நமnhதshthவாmh நாராயணஶிக²டshத²கேண
நிth³த⁴thவth³ேதா³ஹா nh’பதிஸுதநீதிmh ந ஜஹதி ॥ 62॥

அநnhயாதீ⁴நshஸnhப⁴வதி பரதnhthர: phரணமதாmh
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॥ த³யாஶதகmh ॥

kh’ேப ஸrhவth³ரShடா ந க³ணயதி ேதஷாமபkh’திmh ।
பதிshthவthபாராrhth²யmh phரத²யதி vh’ஷமாத⁴ரபதி-
rhvhயவshதா²mh ைவயாthயாதி³தி விக⁴டயnhதீ விஹர ॥ 63॥

அபாmh பthஶthநஸஹநiµேநrhத⁴rhமநிக³லmh
kh’ேப காகshையகmh ததி நshதி shம நயநmh ।

விநshவாதnhthrhேயா vh’ஷகி³பதிshthவth³வி’திபி⁴-
rhதி³ஶthேயவmh ேத³ேவா ஜநிதஸுக³திmh த³Nhட³நக³திmh ॥ 64॥

நிஷாதா³நாmh ேநதா கபிலபதி: காபி ஶப³
ேசல:ph³ஜா ஸா vhரஜவதேயா மாlhயkh’தி³தி ।

அஷாmh நிmhநthவmh vh’ஷகி³பேதnhநதிமபி
phர⁴ைத:shேராேதாபி:◌⁴ phரஸப⁴மiνகmhேப ஸமய ॥ 65॥

thவயா th³’ShடshShmh ப⁴ஜதி பரேமSh² நிஜபேத³
வஹnhrhதிரShெடௗ விஹரதி mh’டா³நீபvh’ட: ◌⁴ ।

பி³ப⁴rhதி shவாராjhயmh vh’ஷஶிக²’ŋhகா³கேண
ஶுநாேரா ேத³வாஸுரஸமரநாரஸுப⁴ட:॥ 66॥

த³ேய ³kh³ேதா⁴த³nhவth³vhயதிதஸுதா⁴nh⁴நயத-
shthவதா³ேலஷாnhநிthயmh ஜநிதmh’தஸவநத³ஶா: ।

shவத³nhேத தா³nhேதph◌⁴ய:திவத³நகrhர³கா
விஷுNhவnhதசிthதmh vh’ஷஶிக²விவmhப⁴ர³:॥ 67॥

ஜக³jhஜnhமshேத²மphரலயரசநாேகரேகா
விiµkhthேயகth³வாரmh விக⁴தகவாடmh phரணயிநாmh ।

இதி thவyhயாயthதmh th³விதயiµபதீ⁴kh’thய கேண
விஶுth³தா⁴நாmh வாசாmh vh’ஷஶிக²நாத:²shதிபத³mh ॥ 68॥

கோேபா⁴nhலthதிகஷலŋhகஷஜைவ-

ரiνchேச²ைத³ ேரைதரவடதடைவஷmhயரைத: ।
phரவாைஹshேத பth³மாஸஹசரபShகாணி kh’ேப
விகlhபnhேதऽநlhபா vh’ஷஶிக²ே நிrhஜ²ர³:॥ 69॥விகlhphயnhேத

கி²லmh ேசேதாvh’thேத: கித³தி விshேமர⁴வநmh
kh’ேப mhஹமாph◌⁴’thkh’தiµக²சமthகாரகரணmh ।

ப⁴ரnhயாஸchச²nhநphரப³லvh’நphராph◌⁴’தph◌⁴’தாmh
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॥ த³யாஶதகmh ॥

phரதிphரshதா²நmh ேத திநக³ர’ŋhகா³டகஜுஷ:॥ 70॥
thவித⁴சித³சிthஸthதாshேத²மphரvh’thதிநியாகா
vh’ஷகி³விேபா⁴chசா²ஸா thவmh பைரரபராஹதா ।

kh’பணப⁴ரph◌⁴’thகிŋhrhவாணphர⁴த³nhதரா
வஹ கேண ைவசNhயmh மதீ³ணஸாஹேஸ ॥ 71॥

vh’ஷகி³பேதrh’th³யா விவாவதாரஸஹாயிநீ
பிதநிகி²லாவth³யா ேத³வி மாதி³நிேஷவிதா ।

⁴வநஜநநீ mhஸாmh ேபா⁴கா³பவrhக³விதா⁴யிநீ
விதம பேத³vhயkhதிmh நிthயாmh பி³ப⁴rh த³ேய shவயmh ॥ 72॥

shவயiµத³யிநshth³தா⁴th³யாவிShkh’தாச ஶுபா⁴லயா
விவித⁴விப⁴வvhஹாவாஸா: பரmh ச பத³mh விேபா: ◌⁴ ।

vh’ஷகி³iµேக²ShேவேதShவிchசா²வதி⁴ phரதிலph³த⁴ேய
th³’ட⁴விநிதா நிேரணிshthவmh த³ேய நிஜபrhவபி: ◌⁴ ॥ 73॥

ததி ஜக³th³th³’ShThயா kh’phைதரkh’phதப²லாnhதைர-
ரமதிவிைதரnhையrhத⁴rhமாயிைதச யth³’chச²யா ।

பணதப³ஹுchச²th³மா பth³மாஸஹாயத³ேய shவயmh
phரதி³ஶ நிஜாபி⁴phேரதmh ந: phரஶாmhயத³பthரபா ॥ 74॥

அதிவிதி⁴ஶிைவைரவrhயாthமாiν⁴திரைஸrhஜநாnh-
அ’த³யேஹாபchச²nhth³ையஷாமஸŋhக³த³ஶாrhதி²நீ ।

th’தஜநதாதீrhத²shநாநkhரமபிைதநஸாmh
விதர த³ேய வீதாதŋhகா vh’ஷாth³பேத: பத³mh ॥ 75॥

vh’ஷகி³ஸுதா⁴nhெதௗ⁴ ஜnhrhத³ேய நிதshthவயா
ப⁴வப⁴யபதாபchசி²ththைய ப⁴ஜnhநக⁴மrhஷணmh ।

iµதகேஷா iµkhேதரkh³ேரஸைரரபி⁴rhயேத
shவயiµபநைதshshவாthமாநnhத³phரph◌⁴’thயiνப³nhதி⁴பி: ◌⁴ ॥ 76॥

அநிதரஜுஷாமnhதrhேலऽphயபாயபphலேவ
kh’தவித³நகா⁴ விchசி²th³ையஷாmh kh’ேப யமவயதாmh ।

phரபத³நப²லphரthயாேத³ஶphரஸŋhக³விவrhதmh
phரதிவிதி⁴iµபாத⁴thேஸ ஸாrhத⁴mh vh’ஷாth³ைத ॥ 77॥

dayAshatakam.pdf 9



॥ த³யாஶதகmh ॥

ணவிலயிநாmh ஶாshthராrhதா²நாmh ப²லாய நிேவஶிேத
பிth’ஸுரக³ேண நிrhேவஶாthphராக³பி phரலயmh க³ேத ।ஸுரபிth’க³ேண

அதி⁴க³தvh’ஷமாph◌⁴’nhநாதா²மகாலவஶmhவதா³mh
phரதி⁴வஹ vhயாசkh²shthவாmh kh’ேப நிபphலவாmh ॥ 78॥

thவ³பஸத³நாத³th³ய ேவா வா மஹாphரலேயऽபி வா
விதரதி நிஜmh பாதா³mhேபா⁴ஜmh vh’ஷாசலேஶக²ர: ।

ததி³ஹ கேண தthதthkhடா³தரŋhக³பரmhபரா-
தரதமதயா ஜுShடாயாshேத ³ரthயயதாmh வி:³॥ 79॥

phரணிததி⁴யாmh thவthஸmhph’khேத vh’ஷாth³ஶிகா²மெணௗ
phரsh’மரஸுதா⁴தா⁴ராகாரா phரத³தி பா⁴வநா ।

th³’ட⁴தி த³ேய த³thதாshவாத³mh விiµkhதிவலாஹகmh
நிph◌⁴’தக³ேதா நிth◌⁴யாயnhதி shதி²ராஶயசாதகா:॥ 80॥

kh’ேப விக³தேவலயா kh’தஸமkh³ரேபாைஷshthவயா
கjhவலந³rhக³ேத ஜக³தி காலேமகா⁴யிதmh ।

vh’ஷதித⁴ராதி³ஷு shதி²திபேத³ஷு ஸாiνphலைவ-

rhvh’ஷாth³பதிவிkh³ரைஹrhvhயபக³தாகி²லாவkh³ரைஹ:॥ 81॥
phரஸூய விவித⁴mh ஜக³thதத³பி⁴vh’th³த⁴ேய thவmh த³ேய
ஸணவிசிnhதநphரph◌⁴’திபி⁴shshவயmh தாth³’ைஶ: ।

விசிthர³ணசிthதாmh விவித⁴ேதா³ஷைவேத³ஶிகீmh
vh’ஷாசலபேதshதiνmh விஶ மthshயrhமாதி³காmh ॥ 82॥

கா³nhதஸமேயாசிதmh ப⁴ஜதி ேயாக³நிth³ராரஸmh
vh’ஷதிph◌⁴’தீ³வேர விஹரணkhரமாjhஜாkh³ரதி ।

உதீ³rhணசரrhணவீகத³நேவதி³நீmh ேமதி³நீmh
ஸiµth³th◌⁴’தவதீ த³ேய thவத³பி⁴ஜுShடயா த³mhShThரயா ॥ 83॥

ஸடாபடலபீ⁴ஷேண ஸரப⁴ஸாThடஹாேஸாth³ப⁴ேட
sh²ரthதி⁴ பsh²டth³ph◌⁴ேகऽபி வkhthேர kh’ேத ।

த³ேய vh’ஷகி³ஶிrhத³iνஜ³mhப⁴த³thதshதநா
ஸேராஜஸth³’ஶா th³’ஶா ஸiµதி³தாkh’திrhth³’யேஸ ॥ 84॥

phரஸkhதம⁴நா விதி⁴phரணிைத:ஸபrhேயாத³ைக:
ஸமshத³தchசி²தா³ நிக³மக³nhதி⁴நா thவmh த³ேய ।
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॥ த³யாஶதகmh ॥

அேஶஷமவிேஶஷதshthஜக³த³ஜநாth³ஶி-

சராசரமசீகரசரணபŋhகேஜநாŋhகிதmh ॥ 85॥
பரவத⁴தேபாத⁴நphரத²நஸthkhரபாkh’த-
தீவரபஶுரthதஜŋhமshதா²ஸைக: ।

vh’ஷாசலத³யாநா நiν விஹrhமாphயதா:²
நிதா⁴ய ’த³ேய த³ேய நிஹதரதாநாmh தmh ॥ 86॥

kh’ேப kh’தஜக³th³தி⁴ேத kh’பணஜnhசிnhதாமேண
ரமாஸஹசரmh ெதௗ ர⁴⁴ணயnhthயா thவயா ।

vhயப⁴jhயத ஸthபதிshஸkh’த³ேவthதthth-
phரkh’Shடப³ஹுபாதகphரஶமேஹநா ேஸநா ॥ 87॥

kh’ேப பரவதshthவயா vh’ஷகி³ஶி: kh³தmh
ஜக³th³தி⁴தமேஶஷதshததி³த³thத²மrhதா²phயேத ।

மத³chச²லபchதphரணத³Shkh’தphேரைத-
rhஹதphரப³லதா³நைவrhஹலத⁴ரshய ேஹலாஶைத:॥ 88॥

phர⁴தவி³த⁴th³விஷth³ப⁴ரணகி²nhநவிவmhப⁴ரா-
ப⁴ராபநயநchச²லாththவமவதாrhய லத⁴ரmh ।

நிராkh’தவதீ த³ேய நிக³மெஸௗத⁴தீ³பயா
விபசித³விகீ³தயா ஜக³தி கீ³தயாऽnhத⁴mh தம:॥ 89॥

vh’ஷாth³ஹயஸாதி³ந: phரப³லேதா³rhமthphேரŋhகி²த-
shthவிஷா sh²டதth³³ணshthவத³வேஸகஸmhshகாரவாnh ।

கShயதி த³ேய கphரப³லக⁴rhமநிrhலந:
ந: kh’தகா³ŋhரmh ⁴வி kh’பாணதா⁴ராத⁴ர:॥ 90॥

விேவாபகாரதி நாம ஸதா³³ஹாநா-
மth³யாபி ேத³வி ப⁴வதீமவதீ⁴ரயnhதmh ।

நாேத² நிேவஶய vh’ஷாth³பெதௗ த³ேய thவmh var பேதrhத³ேய
nhயshதshவரணப⁴ரmh thவயி மாmh thவையவ ॥ 91॥

ைநஸrhகி³ேகண தரஸா கேண நிkhதா
நிmhேநதேரऽபி மயி ேத விததிrhயதி³shயாth ।

விshமாபேயth³vh’ஷகி³வரமphயவாrhயா
ேவலாதிலŋhக⁴நத³ேஶவ மஹாmh³ராேஶ:॥ 92॥
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॥ த³யாஶதகmh ॥

விjhஞாதஶாஸநக³திrhவிபதvh’ththயா
vh’thராதி³பி: ◌⁴ பசிதாmh பத³வீmh ப⁴ஜா ।

ஏவmh விேத⁴ vh’ஷகி³ஶத³ேய மயி thவmh
தீ³ேந விேபா⁴ஶமய த³Nhட³த⁴ரthவலாmh ॥ 93॥

மாஸாஹேஸாkhதிக⁴நககவசிதாnhய:
பயthஸு ேதஷு வித³தா⁴mhயதிஸாஹஸாநி ।

பth³மாஸஹாயகேண ந ணth கிmh thவmh
ேகா⁴ரmh ŋhக³ஶேநவ ேசShதmh ேம ॥ 94॥

விேபமrhஹ த³ேய விபலாயிேதऽபி
vhயாஜmh விபா⁴vhய vh’ஷைஶலபேதrhவிஹாரmh ।

shவாதீ⁴நஸthவஸரணிshshவயமthர ஜnhெதௗ
th³ராகீ⁴ய th³’ட⁴தரா ³ணவா³ரா thவmh ॥ 95॥

ஸnhதnhயமாநமபராத⁴க³ணmh விசிnhthய
thரshயா ஹnhத ப⁴வதீmh ச விபா⁴வயா ।

அநாய ேம vh’ஷகி³ஶத³ேய ஜமா-
மாஶீவிஷkh³ரஹணேகநிபா⁴மவshதா²mh ॥ 96॥

ஔthஸுkhயrhவiµப’thய மஹாபராதா⁴nh
மாத: phரஸாத³யிchச²தி ேம மநshthவாmh ।

ஆய தாnhநிரவேஶஷமலph³த⁴th’phதி-
shதாmhயshயேஹா vh’ஷகி³ஶth◌⁴’தா த³ேய thவmh ॥ 97॥

ஜயாth³vh’ஷாசலபதி: phரதிேக⁴ऽபி ந thவாmh
க⁴rhேமாபதphத இவ ஶீதலதாiµத³nhவாnh ।

ஸா மாமnhத³ப⁴ரnhயஸநாiνvh’thதி-
shதth³வீண:shph’ஶ த³ேய தவ ேகபth³ைம:॥ 98॥

th³’Shேடऽபி ³rhப³லதி⁴யmh த³மேநऽபி th³’phதmh
shநாthவாऽபி ⁴ரகmh ப⁴ஜேநऽபி பீ⁴மmh ।

ப³th³th◌⁴வா kh³’ஹாண vh’ஷைஶலபேதrhத³ேய மாmh
thவth³வாரணmh shவயமiνkh³ரஹ’ŋhக²லாபி: ◌⁴ ॥ 99॥

நாத: பரmh கிமபி ேம thவயி நாத²நீயmh

12 sanskritdocuments.org



॥ த³யாஶதகmh ॥

மாதrhத³ேய மயி Shவ ததா² phரஸாத³mh ।
ப³th³தா⁴த³ேரா vh’ஷகி³phரணயீ யதா²ऽெஸௗ
iµkhதாiν⁴திஹ தா³shயதி ேம iµnhத:³॥ 100॥

நிshமைவப⁴வஜுஷாmh ஷதாmh ³நாmh
shேதாrhத³ேய vh’ஷகி³ஶ³ேணவmh thவாmh ।

ைதேரவ நமவைஶரபி⁴நnhதி³தmh ேம
ஸthயாபிதmh தவ ப³லாத³ேதாப⁴யthவmh ॥ 101॥

அth³யாபி தth³vh’ஷகி³ஶத³ேய ப⁴வthயா-
மாரmhப⁴மாthரமநித³mh phரத²மshதீநாmh ।

ஸnhத³rhஶிதshவபரநிrhவஹ ஸேஹதா²
மnhத³shய ஸாஹஸத³mh thவயி வnhதி³ேநா ேம ॥ 102॥

phராேயா த³ேய thவத³iνபா⁴வமஹாmh³ராெஶௗ
phராேசதஸphரph◌⁴’தேயாऽபி பரmh தடshதா:² ।

தthராவதீrhணமதலshph’ஶமாphதmh மாmh
பth³மாபேத: phரஹஸேநாசிதமாth³ேயதா:²॥ 103॥

ேவதா³nhதேத³ஶிகபேத³விநிேவய பா³லmh
ேத³ேவா த³யாஶதகேமதத³வாத³யnhமாmh ।

ைவஹாேகண விதி⁴நா ஸமேய kh³’தmh
வீவிேஶஷவ ேவŋhகடைஶலநாத:²॥ 104॥

அநவதி⁴மதி⁴kh’thய நிவாஸாiνகmhபா-
மவிதத²விஷயthவாth³விவமvhட³யnhதீ ।

விவித⁴ஶலநீவீ ேவŋhகேடஶphரஸூதா
shதியமநவth³யா ேஶாப⁴ேத ஸthவபா⁴ஜாmh ॥ 105॥

ஶதகத³iµதா³ரmh ஸmhயக³ph◌⁴யshயமாநாnh
vh’ஷகி³மதி⁴ய vhயkhதமாேலாகயnhதீ ।

அநிதரஶரநாமாதி⁴ராjhேயऽபி⁴ேச-
chச²தவிமதபா ஶாrhŋhக³த⁴nhவாiνகmhபா ॥ 106॥

விவாiνkh³ரஹமாதரmh vhயதிஷஜthshவrhகா³பவrhகா³mh ஸுதா⁴-
ஸth◌⁴சீதி ேவŋhகேடவரகவிrhப⁴khthயா த³யாமshத ।

பth³மாநாஹயth³விேத⁴யப⁴க³வthஸŋhகlhபகlhபth³மாth var பth³யாநாஹ
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॥ த³யாஶதகmh ॥

ஜ²ஜா²மாத⁴ததநயதshஸாmhபாதிேகாऽயmh khரம:॥ 107॥
காமmh ஸnh த:² கரmhபி³த³வth³யாநி பth³யாநி ந:
கshயாshச²தேக ஸத³mh³கதேக ேதா³ஷதிmh ாmhயதி ।

நிShphரthஹvh’ஷாth³நிrhஜ²ரஜ²ரthகாரchச²ேலேநாchசலnh var ேநாசலnh
தீ³நாலmhப³நதி³vhயத³mhபதித³யாகlhேலாலேகாலாஹல:॥ 108॥

॥இதி கவிதாrhகிகmhஹshயஸrhவதnhthரshவதnhthரshயமth³ேவŋhகடநாத²shய
ேவதா³nhதாசாrhயshய kh’திஷு த³யாஶதகmh ஸmhrhணmh ॥
கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம:॥
॥ரsh ॥
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