
.. shrInivAsArchAdashakam ..

॥ னிவாஸா சாத³ஶக ॥

Document Information

Text title : shrInivAsArchAdashakam
File name : shrInivAsArchAdashakam.itx
Location : doc_vishhnu
Author : shrIrAjagopAlatAtAchArya
Language : Sanskrit
Subject : philosophy/hinduism/religion
Transliterated by : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at ya-
hoo.com
Proofread by : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
Source : Venkatesha Kavyakalapa
Latest update : April 4, 2015
Send corrections to : sanskrit@cheerful.com
Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research.
The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals
or for commercial purpose without permission.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 3, 2016

sanskritdocuments.org
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॥ னிவாஸா சாத³ஶக ॥
வாஸேத³வகரு ராேலாகா ரு’தாவேஸேகன ।

உபசிதப³ஹுவித⁴பு ய த⁴ ய ேவ கடாசல வ ேத³ ॥ 1॥
ப³ஹுல லாதலதருததி ரு’ணக³ணவீரு சரீமய க²ரீ ।
ேயா கீ³யேத பரி ரு’ேதா ேயாகீ³ ³ைர னிவாஸஏேவதி ॥ 2॥
பஶுப ரு’க³வன பதி ரு’ணகு³ மலதா லாஸு சா மஜனி ।
ய ரா த²ய திமுனய சி ராகாேரஷு நி சேர வபி ச ॥ 3॥
பரவாஸுேத³வஏவ தி²ரவாஸ ரா ய ய ரஸஹ ரமயா ।
சிரமான த³முைபதிஹிபரமான த³ விஹாயைவகு ட² ॥ 4॥
மலஸ குேல கலாவபி ப²லஜாலா ையஹிகா யபீஹஜ : ।
வாபீ⁴ டானிலப⁴ ேத ய ர வாஸேத³வகரு த: ॥ 5॥

நாராய சேலऽஸ்மின்னாராச்ச்²ரீ வாமிபு கரி யா ச ।
தீராலேயவிபா⁴ த நாராயணமா ரேய ரமாகா த ॥ 6॥
அ ஜனகி³ரி க²ராலயம ஜனேராசி னிர ஜன தா⁴ம ।
க ஜவிேலாசனமீேட³பி ஜரவ ரிய விஷா கிமபி ॥ 7॥
நாராய ³ரிவாஸ வாஸ ரமா மாவாஸ ।
ஹரிமணிகி³ரிஸமபா⁴ஸ ஸுருசிரஹாஸ நமா யவிததா³ஸ ॥ 8॥
ஆ ரிதப²ணீ ³ரைஶல ஹரிமணினீல ஸுவ ணஸமேசல ।
??? கமலாேலால நமாமிஸம ல ॥ 9॥
அத⁴ரிதஸுரதருதா³ன ர ததீ³ன ரஜ தேமாஹீன ।
கமலா ரு’தப³ஹுமான னிதி⁴ேமன ரேய ரிதாதீ⁴ன ॥ 10॥
ஸுரக³ணேஸவிதசரண ரிதஜனஶரண ரிதாப³லாப⁴ரண ।
க து ப⁴வா ³தி⁴தரண கலேயஶரண ரு’ஷா ³ரிவரஶரண ॥ 11॥
ரு’ஷைஶல க²ரிஜாத வாரிதி⁴ஜாதாலதாபி⁴பரிவீத ।

வ ேத³ஸுபாரிஜாத வி வஜேன ⁴ேயாவிதீ ணப²லஜாத ॥ 12॥
॥இதிநாவ பா க ராஜேகா³பாலதாதாசா ய ரு’த னிவாஸா சாத³ஶக ॥
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