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Padmanabhashatakam

பth³மநாப⁴ஶதகmh

மஹாராஜா shவாதி திநாLh விரசிதmh
॥  க³ேணஶாய நம: ॥
॥ phரத²மmh த³ஶகmh ॥
யா ேத பாத³ஸேராஜ⁴ரநிஶmh ph³ரமாதி³பி⁴rhநிshph’ைஹ:

ப⁴khthயா ஸnhநதகnhத⁴ைர:ஸகmh ஸnhதா⁴rhயமா ஹேர ।
யா விவmh phரநாதி ஜாலமசிராth ஸmhேஶாஷயthயmhஹஸாmh
ஸா மாmh ந³ணmh நா நிதராmh பth³மநாபா⁴nhவஹmh ॥ 1॥
ஸththைவகphரவஶயா iµநிவரா ேவைத:³shவnhத: பைர:
thவnhமாஹாthmhயபேயாநிேத⁴ஹபரmh நாth³யாபி பாரŋhக³தா: ।
ஏவmh ஸthயஹமlhப³th³தி⁴ரவஶ:shேதாmh கத²mh ஶkhiνயாmh
thவthகாNhயmh’ேத ஹேர! தரதி க: ேபாதmh விநா ஸாக³ரmh ॥ 2॥
தshமாchசி²nhதி⁴ மதீ³யேமாஹமகி²லmh ஸmhஸாரப³nhதா⁴வஹmh
ப⁴khதிmh thவthபத³ேயாrhதி³ஶ shதி²ரதராmh ஸrhவாப³nhநீmh ।
வாணீmh thவthபத³வrhணேந பதமாmh விth³வjhஜநாலாதி³நீmh
ேத³ thவthபத³ேஸவகாய நiν ேம காNhயவாராmhநிேத⁴ ॥ 3॥
ேயேநத³mh ⁴வநmh ததmh shவப³லேதா யshயாjhஞேயாேத³thயஹrh-
நாேதா² வாthயநிேலா த³ஹthயபி ஶிகி:²ஸrhேவऽபி யnhநிrhதா: ।
யேசத³mh ஸகலmh ஜக³thshவஜட²ேர த⁴thேத ச கlhபாவெதௗ⁴
தthதாth³’kh³விப⁴ேவ thவயி phரiµதி³ேத கிmh வா ³ராபmh nh’mh ॥ 4॥
ப⁴khதாநாமகி²ேலphதாrhத²க⁴டேந ப³th³ேதா⁴th³யமshthவmh ஹேர!
நிthயmh க²lhவிதி ேபா³th³th◌⁴யமshதி ப³ஹுேஶா ேத³வ! phரமாணmh மம ।
ேநா ேசth³vhயாஸவசshதைவவ வசநmh ேவேதா³பகீ³தmh வேசா
ஹா ரth²யாஜநவாத³வth³ப³த ப⁴ேவnhth²யா ரமாவlhலப⁴! ॥ 5॥
இnhth³ரth³mhநnh’ப: கnhth³ரஜநநmh phராphேதாऽத² ஶாேபந ைவ
நkhராkhராnhதபேதா³ விேமாசநபrhநா⁴thஸஹshரmh ஸமா: ।
⁴யshthவாமயமrhசயnh ஸரைஜ: ஶுNhேடா³th³th◌⁴’ைத:ஸாத³ரmh
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பth³மநாப⁴ஶதகmh

ஸாphயmh ஸமவாப ேத³வ ப⁴வேதா நkhேராऽபி க³nhத⁴rhவதாmh ॥ 6॥
பாப: கசித³ஜாலாkh²யத⁴ரணீேத³ேவாऽவஸthஸnhததmh
shைவNhயா ஸஹ காமேமாதமதிshthவாmh விshமரnh iµkhதித³mh ।
அnhேத சாவயதீ³ஶ! பீ⁴த’த³ேயா நாராயேணthயாthமஜmh
நீத: ேஸாऽபி ப⁴வth³ப⁴ைடshதவபத³mh ஸmhth◌⁴ய யாmhயாnh ப⁴டாnh ॥ 7॥
பாசாmh nh’பஸnhநிெதௗ⁴ க²லமதிrh³ஶாஸந: Shபிணீmh
ஆகrhஷசிேரண தீ³நவத³நாmh வாஸ:ஸமாphதவாnh ।
யாவthஸா ⁴வைநகப³nh⁴மவஶா ஸshமார லjhஜாலா
khேராஶnhதீ vhயதேநா: பெடௗக⁴மமலmh தshயாshthவநnhதmh ஹேர ! ॥ 8॥
யாமாrhேத⁴ந  பிŋhக³லா தவ பத³mh phராphதா  வாராŋhக³நா
பா³ல: பசவேயாேதா th◌⁴வபத³mh ெசௗthதாநபாதி³rhக³த: ।
யாதசாபி mh’கNh³ெமௗநிதநய: ெஶௗேர! சிரmh விதmh
நாஹmh வkhஹமshதவ kh’பாலph◌⁴யmh ஶுப⁴mh phராணிநாmh ॥ 9॥
ஏவmh ப⁴khதஜெநௗக⁴கlhபகதmh தmh thவாmh ப⁴ஜnhத:ணmh
பாபிShடா²அபி iµkhதிமாrhக³மமலmh ேக ேக ந யாதா விேபா⁴! ।
ஸ thவmh மாமபி தாவகீநசரேண ப⁴khதmh விதா⁴யாநதmh
shயாநnh³ரேரஶ! பாலய iµதா³ தாபாnhமமாபா ॥ 10॥

॥ th³விதீயmh த³ஶகmh ॥
பிப³nhதி ேய thவchசதாmh’ெதௗக⁴mh
shமரnhதி பmh தவ விவரmhயmh ।
ஹரnhதி காலmh ச ஸஹ thவதீ³ைய:
மnhேயऽthர தாnh மாத⁴வ த⁴nhயத⁴nhயாnh ॥ 1॥
ஸதா³ phரஸkhதாmh விஷேயShவஶாnhதாmh
மதிmh மதீ³யாmh ஜக³ேத³கப³nhேதா⁴! ।
தைவவ காNhயவஶாதி³தா³நீmh
ஸnhமாrhக³கா³mh phேரரய வாஸுேத³வ! ॥ 2॥
th³’ெஶௗ ப⁴வnhrhதிவிேலாகேலாேல
தீ ச ேத சாகதா²phரஸkhேத ।
கெரௗ ச ேத ஜநப³th³த⁴th’Shெணௗ
விேத⁴ நிthயmh மம பŋhகஜா ! ॥ 3॥
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nh’mh ப⁴வthபாத³நிேஷவணmh 
மெஹௗஷத⁴mh ஸmhsh’திேராக³ஹா ।
தேத³வ ேம பŋhகஜநாப⁴ ⁴யாth
thவnhமாயயா ேமாதமாநஸshய ॥ 4॥
யதீ³ஹ ப⁴khதிshதவபாத³பth³ேம
shதி²ரா ஜநாநாமகி²லாrhதிஹnhth ।
ததா³ ப⁴ேவnhiµkhதிரேஹா கரshதா²
த⁴rhமாrhத²காமா: கிiµ வrhணநீயா: ॥ 5॥
ேவேதா³தி³தாபி⁴rhvhரதஸthkhயாபி⁴rh-
நயthயெகௗ⁴ேகா⁴ ந  வாஸநா  ।
thவthபாத³ேஸவா ஹரதி th³வயmh யth
தshமாthshதி²ரா ைஸவ மமாஶு ⁴யாth ॥ 6॥
thவதீ³யநாமshmh’திரphயகshமாth³
⁴ேநாதி பாெபௗக⁴மஸmhஶயmh தth ।
யth³வth³க³தா³ெநௗஷத⁴மாஶு ஹnhதி
யதா² kh’ஶாiνrh⁴வி தா³டmh ॥ 7॥
யth³யthshமரnh phேராjhஜ²தி ேத³ஹேமதth
phரயாணகாேல விவேஶாऽthர ேத³ ।
தthதthகிலாphேநாதி யத³nhயபா⁴ேவ
தshமாthதைவவ shmh’திரsh நிthயmh ॥ 8॥
அேநகத⁴rhமாnh phரசரnhமiνShய:
நாேக iν ⁴ŋhkhேத ஸுக²மvhயகmh ।
தshயாவெதௗ⁴ ஸmhபததீஹ⁴ெமௗ
thவthேஸவேகா ஜா ந விchத:shயாth ॥ 9॥
தshமாthஸமshதாrhதிஹரmh ஜநாநாmh
shவபாத³பா⁴ஜாmh திஸாரmh’kh³யmh ।
தவாth³ய பmh பrhணஸthவmh
ரமாமேநாஹா விபா⁴ சிthேத ॥ 10॥

॥ th’தீயmh த³ஶகmh ॥
தி³நமiνபத³kh³மmh பா⁴வேயயmh iµராேர
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ஶஶப²ரiµkh²ையசிநிேத சா சிைந: ।
நக²மணிவி⁴தீ³phthயா th◌⁴வshதேயாகீ³nhth³ரேசேதா -

க³ததிரஸஹmh பாடலாmhேபா⁴ஜேஶாப⁴mh ॥ 1॥
ய³தி³தஜலதா⁴ரா பாவநீ ஜiνகnhயா
ரபி⁴த³பி மஹாthமா யாmh பி³ப⁴rhதி shவrhth◌⁴நா ।
⁴ஜக³ஶயந! தthேத மஜுமரkhதmh
iµஹுரபி ’தி³ ேஸேவ பாத³பth³மmh மேநாjhஞmh ॥ 2॥
iµரஹர! தவ ஜŋhேக⁴ ஜாiνkh³மmh ச ேஸேவ
³தஹர தேதா² மாmhஸெளௗ சாேஶாெபௗ⁴ ।
கநகசிரேசேலநாvh’ெதௗ ேத³வ! நிthயmh
⁴வந’த³யேமாஹmh ஸmhயகா³ஶŋhkhய நmh ॥ 3॥
மணிக³ணதகாசீதா³ம ஸthகிŋhகிணீபி: ◌⁴
iµக²ரதமமேமயmh பா⁴வேய மth◌⁴யேத³ஶmh ।
நிகி²ல⁴வநவாஸshதா²நமphயth³ய mh
iµஹுரத! நிேஷேவ ஸாத³ரmh பth³மநாப⁴! ॥ 4॥
ப⁴வஹரண! ததா²வthஸkhதmh ச வோ-
விலஸத³ணபா⁴ஸmh ெகௗshேப⁴நாŋhக³ கNhட²mh ।
மணிவலயதmh ேத பா³ஹுkh³மmh ச ேஸேவ
த³iνஜலவிநாஶாேயாth³யதmh ஸnhததmh யth ॥ 5॥
வரத³ ஜலதி⁴thrhயா ஸா⁴ பீதாmh’தmh ேத
thவத⁴ரஹ ப⁴ேஜऽஹmh சாபி³mhபா³ப⁴mh ।
விமலத³ஶநபŋhkhதிmh nhத³ஸth³Th³மலாபா⁴mh
மகரநிப⁴விராஜthNhட³ேலாlhலா க³Nhட³mh ॥ 6॥
திலஸுமஸமாநாmh நாகாmh சாth³ய ேஸேவ
க³ட³க³மந! சிlhெயௗ த³rhபேகShவாஸlhெயௗ ।
mh’க³மத³kh’தNhTh³ரmh தாவகmh பா⁴லேத³ஶmh
லமளகஜாலmh நாத² நிthயmh நிேஷேவ ॥ 7॥
ஸஜலஜலத³நீலmh பா⁴வேய ேகஶஜாலmh
மணிமடiµத³சthேகாஸூrhயphரகாஶmh ।
நரநக⁴! மதிmh ேம ேத³வ!ஸŋhேகாchய ேஜ
தவ வத³நஸேராேஜ மnhத³ஹாேஸ மேநாjhேஞ ॥ 8॥
கி³த⁴ர தவ பmh thவீth³’ஶmh விவரmhயmh
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மம விஹர நிthயmh மாநஸாmhேபா⁴ஜமth◌⁴ேய ।
மநஜஶதகாnhதmh மஜுமா⁴rhயஸாரmh
ஸததமபி விசிnhthயmh ேயாகி³பி:◌⁴ thயkhதேமாைஹ: ॥ 9॥
அத² ⁴வநபேதऽஹmh ஸrhக³vh’th³தி⁴khரமmh ைவ
கிமபி கிமபி வkhmh phராரேப⁴ தீ³நப³nhேதா⁴ ।
பரஷ! தத³rhத²mh thவthkh’பா ஸmhபேதnhம-
yhயkh’தஸுkh’தஜாலrh³rhலபா⁴ பŋhகஜா ! ॥ 10॥

॥ சrhத²mh த³ஶகmh ॥
தாவகநாபி⁴ஸேராஜாth
ஜாேதா தா⁴தா ஸமshதேவத³மய: ।
ஶmhஸதி ஸகேலா ேலாேகா
யmh கில ரNhயக³rhப⁴ இதி ॥ 1॥
தத³iν ஸ விshதேசதா:
சதsh’ஷு தி³ு ஸா⁴ ஸmhபயnh ।
ஸமகா³த³chத rhணmh
சராநநதாஹாShடநயநதாmh ॥ 2॥
th³’ShThவா கமலmh ேஸாऽயmh
தnhலாmh தவ தiνmh thவஸmhபயnh ।
ேகாऽஹmh நிஶரேऽஜmh
கshமாத³ஜநீதி ேத³வ! சிnhதிதவாnh ॥ 3॥
jhஞாmh தththவmh ேஸாऽயmh
ஸரஜநாளாth◌⁴வநா thவேதா⁴ க³thவா ।
ேயாக³ப³ேலந மேநாjhஞாmh
தவ தiνமகி²ேலஶ! நாphயபயத³ேஹா ॥ 4॥
தாவth³³கி²த’த³ய:
நரபி ச நிvh’thய rhவவjhஜலேஜ ।
தாவக கchச²nh
சkhேர ஸமாதி⁴மயி! ப⁴க³வnh ॥ 5॥
வthஸரஶதகshயாnhேத
th³’ட⁴தரதபஸா பவி⁴த’த³யமல: ।
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ஸ விதி⁴ரபயthshவாnhேத
ஸூமதயா தவ தiνmh  ஸுப⁴க³தமாmh ॥ 6॥
நஹ ேதந iνதshthவmh
ஶkhதிமதா³shதshய ⁴வநநிrhமாேண ।
rhவmh thவsh’ஜthேஸாऽயmh
shதா²வரஜŋhக³மமயmh  ஸகலஜக³th ॥ 7॥
ஸநகiµகா²nh iµநிவrhயாnh
மநஸாயsh’ஜthதவாŋhkh◌⁴ரத’த³யாnh ।
sh’Shெடௗ  ேத நிkhதா:
ஜkh³’ஹுrhவாணீmh ந ைவத⁴mh ⁴மnh! ॥ 8॥
அŋhகா³த³ப⁴வmhshrhணmh
நாரத³iµkh²யா iµநீவராshதshய ।
மiνஶதபாthமாெஸௗ
மாiνஷsh’Shmh சகார கமலப⁴வ: ॥ 9॥
ஸrhக³shதி²திலயலmh
ஸுரiµநிஜாலரேமயமமாநmh ।
தmh thவாேமவ phரணமnh
iµத³மலாmh பth³மநாப⁴! கலயா ॥ 10॥

॥ பசமmh த³ஶகmh ॥
⁴ேவா பா⁴ரmh ஹrhmh நியதமவதாராmhsh ப⁴வேதா
நிŋhkhேத வkhmh மாமபி ஜட³தி⁴யmh ப⁴khதிர⁴நா ।
தத³rhத²mh kh’thவா மாமiνபமபmh பாலய ஹேர
ப⁴வthபாதா³mhேபா⁴ஜphரவண’த³யmh ேத³வ ஸத³யmh ॥ 1॥
ஹயkh³வாkh²ேயந thத³ஶ ேவத³நிவேஹ
’ேத நிth³ராணshயாmh³ஹஜiνேஷா ஹnhத வத³நாth ।
நிஹnhmh ³Shடmh தmh விநிதமதிshthவmh த³யா-
பேயாதி⁴shrhணmh ைவ த³தி⁴த ப³த மாthshயmh கில வ: ॥ 2॥
நதீ³ேதாேய ஸnhதrhபயதி கில ஸthயvhரதnh’ேப
ப⁴வாnh th³’Shேடா ஹshேத பரமதiνைவஸாணவ: ।
தேதா நிnhேய பmh நரபி தடாகmh ச தநீmh

6 sanskritdocuments.org



பth³மநாப⁴ஶதகmh

மஹாph³தி⁴mh ேதநாேஹா ஸபதி³ வvh’ேத⁴ தாவக வ: ॥ 3॥
ததshதmh ⁴பாலmh phரலயஸமயாேலாகநபரmh
iµநீnhth³ராnh ஸphதாபி திதரணிமாேராphய ச ப⁴வாnh ।
ஸமாகrhஷnh ப³th³தா⁴mh நிஜ விலஶ ◌்’ŋhேக³ நமாmh
iµதா³ ேதph◌⁴ய:ஸnhத³rhஶித⁴வநபா⁴க:³ஸமசரth ॥ 4॥
நshஸmh’thய thவmh நிஜபஷஶ ◌்’ŋhேக³ண தி³திஜmh
th³ேவதா³nh phராதா³iµதி³தமநேஸ ேத³வ வித⁴ேய ।
ததா²⁴தாऽேமயphரணதஜநெஸௗph◌⁴யாkh³யத³!ஹேர!
iµதா³ பா thவmh மாmh ஸரஹநாபா⁴ऽகி²ல³ேரா! ॥ 5॥
வஹmhshthவmh மnhதா²நmh கமட²வஷா மnhத³ரகி³mh
த³தா⁴ந: பாணிph◌⁴யாmh shவயமபி வரthராmh ப²ணிபதிmh ।
ஸுேரph◌⁴ய:ஸmhphரதா³shthவmh’தஹ மth²நnh கில ஜவாth
ஹேர ³kh³தா⁴mhேபா⁴ேத: ◌⁴ ஸபதி³ கமலாऽஜாயத தத: ॥ 6॥
தேதா நிphதா ைவ ஸபதி³ வரணshரkh க² தயா
ப⁴வthகNhேட² மாthரா நிகி²ல⁴வநாநாmh ஸகmh ।
பெபௗ thவthphthயrhத²mh ஸபதி³ ப³த ஹாலாஹலவிஷmh
கி³ஶ: phராதா³shthவmh ஸுரதக³ஜாதீ³நி ஹரேய ॥ 7॥
ரா ேத th³வாshெதௗ² th³ெவௗ ஸநகiµக²ஶாேபந  க³ெதௗ
ஹேர!ஸrhைவrhநிnhth³யmh க² த³iνஜஜnhமாதிக²நmh ।
தேயாrhph◌⁴ராதா ³Shேடா iµரஹர கநீயாnh வரப³லாth
ரNhயாோ நாம திஹ ஜேல மjhஜயத³ெஸௗ ॥ 8॥
மmh மkh³நாmh th³’ShThவா தத³iν மiνநா ேஸவிதபதா³th
விேத⁴rhநாஸாரnhth◌⁴ராthஸமப⁴வத³ேஹா ஸூகரஶிஶு: ।
தேதா ைத³thயmh ஹthவா பரமமத: பீவரதiν:

ப⁴வாnh நிnhேய ⁴mh ஸகலவிiνத phராkhதநத³ஶாmh ॥ 9॥
வேத⁴ந shவph◌⁴ரா: பரமபிேதா தா³நவவேரா
ரNhயphராரmhப: ◌⁴ கஶிஹ ேமாஹாலமதி: ।
விேஜmh thவாmh ேஸாऽயmh நிகி²லஜக³தா³தா⁴ரவஷmh
phரதிjhஞாmh சாகாrhth³த³iνஸுதஸபா⁴மth◌⁴யநிலய: ॥ 10॥

॥ ஷShட²mh த³ஶகmh ॥
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thேராऽshய ைவ ஸமஜநீஹ தவாŋhkh◌⁴ப⁴khத:
phரலாத³இthயபி⁴மத: க² ஸjhஜநாநாmh ।
தmh தthபிதா பரம³Shடமதிrhnhயெரௗthth
thவthேஸவிநmh கிஹ ³Shகரஶ பாைப: ॥ 1॥
⁴ேயாऽபி ேஸாऽத² ஜக³தீ³வர! க³rhப⁴வாேஸ
நாரேத³ந iµநிேநாkhதப⁴வthphரபா⁴வ: ।
ஶுராவ ேநா ஜநகவாkhயமெஸௗ ததா³நீmh
தthphேரைதrh³ஜைநரபி ஶிதச ॥ 2॥
th³’ShThவா பிதாऽshய நிஜthரமதிmh thவகmhபாmh
thவthபாத³பth³மக³ளாத³திShடேசதா: ।
ஶூலச தி³kh³க³ஜக³ணரபி த³nhதஶூைக:
ஏநmh நிஹnhஹ யthநஶதmh சகார ॥ 3॥
ேஸாऽயmh th³’ட⁴mh தவ kh’பாகவசாvh’தாŋhக:³
ேநா கிசிதா³ப கில ேத³ஹஜாமநnhத ! ।
“கshேத ப³லmh க²ல! வேத³”thயத² ேத³வ ! ph’Shேடா
“ேலாகthரயshய  ப³லmh ஹ”thயவாதீ³th ॥ 4॥
shதmhேப⁴ விக⁴Thடயதி thர ஹshதேவதி
பmh தத:ஸமப⁴வthதவ ேகா⁴ரேகா⁴ரmh ।
ேநா வா mh’கா³thம ந நராthம ச mhஹநாத³-
ஸnhthராதாகி²லஜக³nhநிகராnhதராளmh ॥ 5॥
rhணmh phரkh³’ய த³iνஜmh phரணிபாthய ேசாெரௗ
வோ விதா³rhய நக²ைர: தி⁴ரmh நிபீய ।
பாதா³mh³ைஜகநிரதshய  பா³லகshய
காயாத⁴வshய ஶிர shவகரmh nhயதா⁴shthவmh ॥ 6॥
ஏவmh shவப⁴khதஜநகாததா³நேலால !

நிrhேலப! நிrh³ண! நிஹ!ஸமshதல ! ।
மாmh பா தாவக பதா³ph³ஜநிவிShடசிthதmh
பth³மநாப⁴! பரரஷ! ேத நமshேத ॥ 7॥
th³’Shேடா ப⁴வாநதி³திேஜா வபதா⁴
ைத³thயாதி⁴ேபந ப³நா நிஜ யjhஞேக³ேஹ ।
ph’Shடச ேதந “கிiµ வாச² பா³லேக”தி
பாத³thரயீ phரத⁴தலmh யயாேச ॥ 8॥
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kh³ேமந ேத³வ! சரணshய  ஸrhவேலாேக
rhேண th’தீயசரணmh thவவஶ: phரதா³mh ।
ப³th³த⁴ச ேத³ மம rhth◌⁴நி th’தீயபாத³mh
இthயph³ரவீth³க³தமேதா³ऽiνkh³’த ஏஷ: ॥ 9॥
ஜாேதாऽ ேத³வ! ஜமத³kh³நிஸுேதா மஹாthமா
thவmh ேரiΝகாஜட²ர ஈவர! பா⁴rhக³வாkh²ய: ।
ஶmh⁴phரஸாத³!ஸுkh³’தவராshthரஜால:

kh’thதாகி²லாநிகேராடா²ரபாணி: ॥ 10॥

॥ ஸphதமmh த³ஶகmh ॥
யாசாபி⁴shthவmh க² தி³விஷதா³mh ராவேபth³தாநாmh
thேயShThயா ப²லவிலதmh மாநேவ ேத³வ! வmhேஶ ।
ஜாேதா ராேமா த³ஶரத²nh’பாlhலமேணநாiνேஜந
ph◌⁴ராthரா khேதா வரத³! ப⁴ரேதநாத² ஶthkh◌⁴நநாmhநா ॥ 1॥
th◌⁴’thவா சாபmh ஸஹஜஸத: பாலயnh ெகௗஶிகீயmh
யjhஞmh மாசiµக²ஸுமஹாராேஸph◌⁴ய: பரmh thவmh ।
kh’thவாऽஹlhயாmh சரணரஜஸா ெகௗ³தமshேயஶ! பthநீmh
பி⁴thவா ைஶவmh த⁴iνரத² ததா³லph³த⁴வாmhசாபி தாmh ॥ 2॥
மth◌⁴ேயமாrhகா³க³த ph◌⁴’³பதிmh ேத³வ!thவாऽதிShடmh
⁴ேயா க³thவா பரம! நக³mh shவாமேயாth◌⁴யாmh வஸmhshthவmh ।
ைகேகயீவாkh³ph◌⁴ரதமநேஸா ஹnhத தாதshய வாசா
thயkhthவா ராjhயmh விபிநமக³ேமா :³கி²தாேஶஷேலாக: ॥ 3॥
க³thவாऽரNhயmh ஸஹ த³யிதயா சாத² ெஸௗth thவmh
க³ŋhகா³mh தீrhthவா ஸுஸுக²மவஸchசிthரடாkh²யைஶேல ।
தthர thவா ப⁴ரதவசநாthதாதmh’thmh விஷNhண:

தshைம phராதா³ வரத³! த⁴ரணிmh பா³காmh சாthமநshthவmh ॥ 4॥
⁴ேயா ஹthவா நிஶிசரவராnh th³ராkh³விராதா⁴தி³காmhshthவmh
mhேபா⁴th³⁴ேதந க² iµநிநா த³thததி³vhயாshthரஜால: ।
ph◌⁴ராth’chசி²nhநரவணவிநத³ch²rhபணkh²யா வேசாபி: ◌⁴
thவாயாதாmhshதாnh க²ரiµக²மஹாராஸாnh phராவதீ⁴ச ॥ 5॥
மாசmh தmh கநகஹணச²th³மநாயாதமாராth
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ஜாயாவாkhயாத³லமiνக³த: phராவதீ: ◌⁴ ஸாயேகந ।
தாவth³⁴மnh! கபடயதிேவேஷாऽத²லŋhகாதி⁴நாத:²
தாேத³வீமஹரத ததா³ :³கி²தாthமாऽப⁴வshthவmh ॥ 6॥
th³’ShThவா லŋhேகவரவிநிஹதmh தாதthரmh ஜடாmh
தshயாऽத² thவmh வரத³ kh’தவாnh phேரதகாrhயmh விஷNhண: ।
th³’Shடshதthராऽiνபம! ப⁴வதா மாதிrhப⁴khதவrhய:
⁴யshShட:ஸரஸமகேரா:ஸா⁴ ஸுkh³வஸkh²யmh ॥ 7॥
சி²thவா ஸாலாnh ஸரஸஷு ஸphதஸŋhkh²யாnh ேணந
vhயாேஜந thவmh ப³த நிஹதவாnh பா³நmh ஶkhரஸூiνmh ।
⁴ேயாऽnhேவShmh ஜநகதநயாmh தி³ு ஸmhphேரShய கீஶாnh
ஸுkh³ேவாkhதாnh பவநஜகேர த³thதவாmhசாŋh³யmh ॥ 8॥
th³’ShThவா தாmh நிஶிசரkh³’ேஹ தாவகmh ேத³வ! vh’thதmh
kh’thshநmh khthவாphயவிதி³த ப⁴வேத மாதிrhெமௗரthநmh ।
Shடshதாவthகில ஜலநிெதௗ⁴ பா³ணவிthராேத thவmh
ேஸmh ப³th³th◌⁴வா நிஶிசரரmh யாதவாnh பth³மநாப⁴! ॥ 9॥
ஹthவா th³ேத⁴ கில த³ஶiµக²mh ேத³வ!ஸாமாthயப³nh⁴mh
தாmh kh³’ணnh ப’தமலாmh Shபேக ராஜமாந: ।
phராphயாேயாth◌⁴யாmh ஹவரநிஷாேத³nhth³ரkhேதாऽபி⁴khத:
thராதாேஶேஷா ரதத³யிதசாக³ேமாऽnhேத shவதி⁴ShNhயmh ॥ 10॥

॥ அShடமmh த³ஶகmh ॥
ேத³வ! ³Shடஜெநௗக⁴ப⁴ேரண
vhயாலாऽத² வஸுதா⁴mh³ஜேயாநிmh ।
phராphய ேத³வநிகைர: தபாத³mh
shவீயதாபஹ ஸmhய³வாச ॥ 1॥
பth³ம⁴ரத² நிஶmhய ச தாபmh
சிnhதயnh ஸபதி³ ேத³வ! ப⁴வnhதmh ।
Shமதீ³ய ஸகலாதி⁴ஹர:
பth³மநாப⁴ இதி தாநவத³thஸ: ॥ 2॥
⁴ய ஏthய தவ மnhதி³ரேமேத
நNhயநிகைரரநவாphயmh ।
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Sh:ஸவி³ேதா⁴ th³ணshthவாmh
தாபமாவகத²யth³வஸுதா⁴யா: ॥ 3॥
“ஸmhப⁴வா தரஸா ய³வmhேஶ
யாத³வா: கில ப⁴வnhthவிஹ ேத³வா:” ।
ஏவஶ! கதி²ேத தவ வாkhேய
ேவத⁴ஸா கில ஸுரா iµத³மாபnh ॥ 4॥
ேராணீஜட²ரத: கில ஜாத:
phேரரthதவ பரmh thவராஜ: ।
thவmh ச விவக³தகlhமஷஹா
ேத³வகீஜட²ரமாஶு நிவிShட: ॥ 5॥
அrhத⁴ராthரஸமேய  ப⁴வnhதmh
ேத³வகீ phரஸுஷுேவऽதி⁴கத⁴nhயா ।
ஶŋhக²சkhரகமேலாக³தா³பீ⁴ -
ராதாதிசிபா³ஹுசShகmh ॥ 6॥
தாவதீ³ஶ!ஸகேலா ப³த ேலாேகா
Shமாப தmh’ேத கில கmhஸmh ।
அShடம: கில ஸுேதாऽத² ப⁴கி³nhயா-
shதth³வத⁴mh கலயதீதி ச வாkhயாth ॥ 7॥
பா³Shபrhணநயேநா வஸுத³ேவா
நீதவாnh vhரஜபேத³ऽத² ப⁴வnhதmh ।
தthர நnhத³ஸத³ேந கில ஜாதா -

மmhபி³காமநயதா³thமநிேகதmh ॥ 8॥
கmhஸ ஏthய கில ஸூதிkh³’ேஹ ேத
கnhயகாmh  ஶயிதாmh ஸ நிஶாmhய ।
நேமவமதshய  மாயா
ேஸயthயயமShமயாth ॥ 9॥
rhணேமஷ நித⁴ேந நிரதாmhshேத
தநாஶகடேத⁴iνகiµkh²யாnh ।
phராேத³த! மnhத³மதிshதாnh
³Shகரmh கிஹ விshmh’தபாைப: ॥ 10॥
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॥ நவமmh த³ஶகmh ॥
ஏவmh ேகா⁴ேஷ விராஜthயயி! ப⁴வதி ஜக³nhேநthரபீஷrhெதௗ
³Shடா காசிnhநிஶாசrhயத²ஸமதி⁴க³தா சாேயாthshவபா ।
shதnhயmh தா³mh சாkh³ரmh தவiµக²ஜலேஜ ேத³வ! சிேப யாவth
தாவthரmh ஸவmh கபடஶிஶுரேஹா பீதவாmhshthவmh ேணந ॥ 1॥
⁴ய: ெஶௗேர! vhரேஜ ைவ ஶகடத³iνஸுத phராphதவாnh ஸmh’ேதாऽயmh
வாதாthமா தா³நவச phரவிதத த⁴ரணீபா⁴ரநாேஶந kh’thத: ।
th³’ShThைவவmh ேத மஹthவmh த³iνஜ’திசணmh தாth³’ஶீmh பா³லலாmh
thவnhமாயாேமாதthவாத³யி! ப³த! பஶுபா விshமயmh ேமாத³மாபnh ॥ 2॥
நnhத:³ பயnh கதா³சிnhநிஜநிலயக³தmh யாத³வாசாrhயவrhயmh
க³rhக³mh ேத காரயாமாஸ ச விதி⁴வத³ெஸௗ நாம kh’Shேணதி ேதந ।
ராமாkh²யாmh ேஸாத³ேர ேத iµநிரத² கலயnh ைவப⁴வmh ச thவதீ³யmh
நnhதா³தி³ph◌⁴ய: phரஶmhஸnh நிஜபத³ஹ ஸmhphராphதவாnh ப⁴khதவrhய: ॥ 3॥
th³’Shடmh மாthரா ஸமshதmh ஜக³தி³ஹ வத³ேந mh’thதிகாப⁴ணmh ேத
vhயாrhவnhthயா ஶிஶூநாமத² வசநவஶாthகிmh thவிேதா ஹnhத சிthரmh ।
⁴யshrhணmh ப⁴வாnh மŋhக³ள³ண! க³தவாnhேத³வ! vh’nhதா³வநmh தth
Shமth³கா³thேராேஶாபா⁴ phரத யiµநாதீரஸmhshத²mh மேநாjhஞmh ॥ 4॥
வnhயாஶmh thவyhயதீ⁴ேஶ கலயதி தரஸா த⁴ராேஹா விேசா
ேகா³பாnh வthஸாnh thவதீ³யாநஹரத³யி! விேபா⁴! தாவேத³வ shவபmh ।
ஸŋhkh²யாநmh பரmh thவாமபி கப³ளத⁴ரmh வீய ஸmhph◌⁴ராnhதேசதா:
thவthபாதா³ph³ேஜ பதிthவா iµஹுரபி ப⁴க³வnhநshதவீத³chதmh thவாmh ॥ 5॥
ஸrhபmh ேதாேய நிமkh³நmh பரமஸுலmh காளியmh வீய ெஶௗேர!
nh’thயnh nh’thயnh ப²ேண thவmh தத³iν க³தமத³mh சாகேராshதmh க³தmh ச ।
⁴யshthவth³ேவiΝகா³நாத³த! ஜக³த³லmh ேமாதmh ஸrhவமாth
ேயாchசிthதாபஹாேர நிணத³தி ஶ! கிmh வrhணநீயmh ॥ 6॥
th◌⁴’thவா ேகா³வrhத⁴நmh thவmh கி³மலமதேநாrhவாஸவmh வீதக³rhவmh
ேயாth³பி⁴shthவmh ஸலmh ரஜநிஷு kh’தவாnh ராஸேகளிmh மேநாjhஞாmh ।
ப⁴khதாkh³rhயmh கா³nhதி³ேநயmh தவ க² நிகேட phேரஷயாமாஸ கmhஸ:

ஹthேவேப⁴nhth³ரmh ச மlhலாnh ய³வர!ஸப³ேலா மாலmh சாவதீ⁴shthவmh ॥ 7॥
க³thவா ஸாnhதீ³பநிmh thவmh கதிபயதி³வைஸ: jhஞாதவாnh ஸrhவவிth³யா:
kh’thவா ராjhேய நேரnhth³ரmh விமலதம³ணmh ேசாkh³ரேஸநmh ஜேவந ।
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ராஜாநmh த⁴rhமஸூiνmh சரணரதமவnh ைசth³யiµkh²யாதி³ஹnhதா
kh³Nhயாth³யShடேயாஷாதப³ஹுவநிதாசாரேமா th³வாரகாயாmh ॥ 8॥
விphரmh நிshshவmh ேசலmh ஸத³நiµபக³தmh பா³lhயகாலகthரmh
பயnh காNhயேலால: ph’²கஹ கராthதshய ஸŋhkh³’ய rhணmh ।
லஸmhவாேதாऽபி shவயமபதmh விthதமshைம த³தா³ந:
காNhயாmhேபா⁴நிதி⁴shthவmh ஜய ஜய ப⁴க³வnh!ஸrhவேலாகாதி⁴நாத²! ॥ 9॥
யாவth³vh’th³தி:◌⁴ கேலrhைவ ப⁴வதி ப³த ததா³ கlhகிேபாऽதிநாnh
mhேலchசா²nh த⁴rhைமகஶthnh ப⁴தஷா நாஶயிShயthயஶாnhதாnh ।
ஸ thவmh ஸthைவகதாநாmh மம மதிமநிஶmh ேத³ ெஶௗேர! தத³rhத²mh
thவthபாதா³ph³ேஜ பதிthவா iµஹுரஹமவஶ: phராrhத²ேய பth³மநாப⁴! ॥ 10॥

॥ த³ஶமmh த³ஶகmh ॥
⁴ஷேணஷு கில ேஹமவjhஜக³தி mh’thதிகாவத³த²வா க⁴ேட
தnhஜாலவத³ேஹா பேடShவபி ராதாth³வயரஸாthமகmh ।
ஸrhவஸthவ’த³ையகஸாணஹாதிமாய நிஜைவப⁴வmh
பா⁴வயா ’த³ேய ப⁴வnhதஹ பth³மநாப⁴! பபா மாmh ॥ 1॥
சிnhமயாmh³நிதி⁴வீசிப!ஸநகாதி³சிnhthயவிமலாkh’ேத !

ஜாதிகrhம³ணேப⁴த³ந!ஸகலாதி³ல! ஜக³தாmh ³ேரா ! ।
ph³ரமஶŋhகரiµைக²ரேமயவிலாiνபா⁴வ! கநிேத⁴!
பா⁴வயா ’த³ேய ப⁴வnhதஹ பth³மநாப⁴! பபா மாmh ॥ 2॥
மாயயாvh’ததiνrhப³:sh’ஜ ேலாகஜாலமகி²லmh ப⁴வாnh
shவphநஸnhநிப⁴த³mh நshஸபதி³ஸmhஹரnhநிஜப³லாத³ேஹா! ।
ஹnhத!rhம இவ பாத³மாthமநி  தா⁴ரயthயத² யதா³ ததா³
தா³ேண தம விshth’ேத விதிேரா லஸthயநிஶமாthமநா ॥ 3॥
ேத³வேத³வ! தiνவாŋhமேநாபி⁴ஹ யthகேரா ஸததmh ஹேர!
thவyhயஸாவஹமrhபயாmhயகி²லேமததீ³ஶ! பShயதாmh ।
thவthபைத³கமதிரnhthயேஜாऽபி க² ேலாகவர! நாthயேஹா!
ேநா ரேமஶ! விiµகா²ஶேயா ப⁴வதி விphரஜாதிரபி ேகவலmh ॥ 4॥
பாப ஏஷ கில ³mh நிஜ ³சthரஹ ஸrhவதா³
kh’Shண! ராம! ம⁴ஸூத³ேநthயநிஶமாலபthயஹஹ! நிShப²லmh ।
ஏவஶ! தவ ேஸவேகா ப⁴வதி நிnhதி³த: க²லஜைந: கெலௗ
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தாth³’ஶmh thவநக⁴! மா kh’தா² வரத³! மாமமதமைவப⁴வ! ॥ 5॥
கsh ேலாக இஹ நிrhப⁴ேயா ப⁴வதி தாவகmh கில விநா பத³mh
ஸthயேலாகவஸதி shதி²ேதாऽபி ப³த ந shதி²ேரா வஸதி பth³ம:◌⁴ ।
ஏவஶ ஸதி கா கதா² பரம! பாபிநாmh  நிரயாthமநாmh
தnhமதீ³ய ப⁴வப³nhத⁴ேமாஹமயி! க²Nhட³யாऽநக⁴! நேமாऽsh ேத ॥ 6॥
பா⁴வயnhதி  பேர ப⁴வnhதமயி! சா ப³th³த⁴விமலாஸநா:
நாகாkh³ரth◌⁴’தேலாசநா பரம! ரகாதி³தமாதா: ।
உth³க³தாkh³ரமத² சிthதபth³மமயி! பா⁴வயnhத இஹ ஸாத³ரmh
பா⁴iνேஸாமஶிகி²மNhட³ேலாப  நீலநீரத³ஸமphரப⁴mh ॥ 7॥
லணநீலலாளகmh மகரNhட³லth³திவிராதmh
மnhத³ஹாஸ’தஸrhவேலாகவிலாதிபா⁴ரமதிேமாஹநmh ।
ெகௗshேப⁴ந வநமாலயாபி ச விராதmh மத³நஸுnhத³ரmh
காசநாப⁴வஸநmh ப⁴வnhதமயி! பா⁴வயnhதி ’தகlhமஷா: ॥ 8॥
jhஞாநஶ! ப³த! கrhம ப⁴khதிரபி தththரயmh ப⁴வத³வாபகmh
jhஞாநேயாக³விஷேயऽதி⁴கார இஹ ைவ விரkhதஜநதாத: ।
கrhமணீஹ  ப⁴ேவnhnh’மதி⁴கஸkhதமாநஸஜுஷாmh ஹேர!
ேய  நாதி⁴கவிரkhதஸkhத’த³யா  ப⁴khதிரயி! தth³தி⁴தா ॥ 9॥
ேத³வ!ைவப⁴வமஜாநதாth³ய தவ யnhமயா நிக³தி³தmh ஹேர!
mhயதாmh க² ஸமshதேமததி³ஹ ேமாத³ஶ! தாவேக ।
தீ³rhக⁴மாரயி! ேத³ஹெஸௗkh²யமபி வrhத⁴தாmh ப⁴வத³iνkh³ரஹாth
பŋhகஜாப⁴நயநாபேதா³ த³லய பth³மநாப⁴! விஜயீ ப⁴வ! ॥ 10॥
॥ இதி மஹாராஜா shவாதி திநாLh விரசிதmh பth³மநாப⁴ஶதகmh ॥
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