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shrInivAsagadyam

நிவாஸக³th³யmh

॥ ரsh ॥
ேவŋhகடாth³நிலய: கமலாகாiµக: மாnh ।
அப⁴ŋh³ர வி⁴திrhநshதரŋhக³ய மŋhக³ளmh
மத³கி²ல மமNhட³ல மNhட³ந த⁴ரணித⁴ர மNhட³லாக²Nhட³லshய ॥ 1॥
நிகி²ல ஸுராஸுர வnhதி³த வராஹ ேthர வி⁴ஷணshய ॥ 2॥
ேஶஷாசல க³டா³சல vh’ஷபா⁴சல நாராயசலாஜநாசலாதி³ ஶிக²
மாலாலshய ॥ 3॥
நாத²iµக² ேபா³த⁴நிதி⁴ வீதி²³ண ஸாப⁴ரண ஸththவநிதி⁴ தththவநிதி⁴
ப⁴khதி³ணrhண ைஶல rhண ³ணவஶmhவத³ பரமஷ kh’பார
விph◌⁴ரமத³ŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³ க³லth³க³க³ந க³ŋhகா³ஸமாŋhகி³தshய ॥ 4॥
மாதிக³³ண ராமாiνஜ iµநி நாமாŋhகித ப³ஹு⁴மாரய ஸுரதா⁴மா லயவநராமா
யதவநமா பvh’த விஶŋhகடதட நிரnhதர விjh’mhபி⁴த ப⁴khதிரஸ
நிrhஜ²ராநnhதாrhயாஹாrhய phரshரவண தா⁴ரார விph◌⁴ரமத³ஸலப⁴ர ப⁴த
மஹா தடாகமNh³தshய ॥ 5॥
ககrhத³மமலமrhத³ந கேதாth³யம விலஸth³யமநியமாதி³ம iµநிக³ண
நிேஷvhயமாண
phரthயப⁴வnhநிஜஸல ஸமjhஜநநமjhஜந நிகி²ல பாபநாஶந பாபநாஶந
திrhதா²th◌⁴யாதshய ॥ 6॥
iµரா ேஸவக ஜராதி⁴பீ³த நிராrhதிவந நிராஶ⁴ஸுர வராதிஸுnhத³ர
ஸுராŋhக³நா ரதிகராŋhக³ ெஸௗShட²வ மாரதாkh’தி மாரதாரக
ஸமாபேநாத³ய த³மாநபாதக மஹாபதா³மய விஹாபேநாதி³த ஸகல ⁴வந விதி³த
மாரதா⁴ராபி⁴தா⁴ந திrhதா²தி⁴Sh²தshய ॥ 7॥
த⁴ரணி தலக³த ஸகலஹத கலஶுப⁴ ஸலக³த ப³ஹுலவிவித⁴ மலஹதி
சர சிரதர விேலாகமாthரவித³த விவித⁴ மஹாபாதக shவாShகணீ
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ஸேமதshய ॥ 8॥
ப³ஹுஸŋhகட நரகாவட பத³thகட ககŋhகட கேஷாth³ப⁴ட ஜநபாதக
விநிபாதக சிநாடக கரஹாடக கலஶா’த கமலாரத ஶுப⁴மjhஜந
ஜலஸjhஜந ப⁴த நிஜ³த ஹதிநிரத ஜநஸதத நிரrhக³லேபயீயமாந
ஸல ஸmhph◌⁴’த விஶŋhகட கடாஹதீrhத² ⁴தshய ॥ 9॥
ஏவமாதி³ம ⁴மம ஸrhவபாதக க³rhவஹாபக nh⁴ட³mhப³ர
ஹாஶmhப³ர விவித⁴வில Nhயதீrhத² நிவஹ நிவாஸshய ॥ 10॥
 ேவŋhகடாசலshய ॥ 11॥
ஶிக²ரேஶக²ர மஹாகlhப ஶாகீ² ॥ 12॥
க²rhவீப⁴வத³திக³rhவி kh’த³ேமrhவிஶ
கி³iµேகா²rhவீத⁴ரலத³rhவீகர த³யிேதாrhவீ த⁴ரஶிக²ேராrhவீ ஸதத
ஸ³rhவீ kh’திசணநவக⁴நக³rhவசrhவணநிண தiνகிரண மsh’ணித
கி³ஶிக²ரேஶக²ர தநிகர திர: ॥ 13॥
வாணீபதி ஶrhவாணீத³யிேதnhth³ராணீவரiµக²நாணீேயா ரஸேவணீ நிப⁴ ஶுப⁴வாணீ
iνதமமாணீ யshதரேகாணீ ப⁴வத³கி²ல⁴வந ப⁴வேநாத³ர: ॥ 14॥
ைவமாநிக ³⁴மாதி⁴க ³ண ராமாiνஜ kh’ததா⁴மாகர கரதா⁴மாத³ர
லலாமாchச² கநக தா³மாயித நிஜராமாலயநவகிஸலயமய ேதாரண
மாலாயிதவநமாலாத⁴ர: ॥ 15॥
காலாmh³த³ மாலாநிப⁴ நீலாலக ஜாலாvh’த பா³லாph³ஜ ஸலாமலபா²லாŋhக
ஸலாmh’த தா⁴ராth³வயாவதீ⁴ரண தீ⁴ரலததர விஶத³தர க⁴ந
க⁴நஸாரமேயாrhth◌⁴வNhTh³ர ேரகா²th³வயசிர: ॥ 16॥
ஸுவிகshவரத³லபா⁴shவரகமேலாத³ரக³தேம³ரநவேகஸரததிபா⁴ஸுரபபிஜர-
கநகாmhப³ரகதாத³ரலேதாத³ரததா³லmhப³ஜmhப⁴மணிshதmhப⁴-
க³mhபீ⁴மத³mhப⁴shதmhப⁴ந ஸiµjhjh’mhப⁴மாணபீவேராக³ள-

ததா³லmhப³ph’²லகத³iµலமத³ஹரணஜŋhகா⁴லஜŋhகா⁴க³ள: ॥ 17॥
நvhயத³ல ப⁴vhயகல பீதமல ேஶாணிமல ஸnhmh’³ல ஸthகிஸலயாஜலகா
ப³லேஶாணதல பthகமலநிஜாரய ப³லப³nhதீ³kh’த ஶரதி³nh³மNhட³
விph◌⁴ரமதா³த³ph◌⁴ரஶுph◌⁴ர நrhப⁴வாதி⁴Sh²தாŋh³
கா³ட⁴நிபீ³த பth³மாஸந: ॥ 18॥
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ஜாiνதலாவதி⁴லmhபி⁴விட³mhபி³த வாரணஶுNhடா³ த³Nhட³விjh’mhபி⁴த நீலமணிமய
கlhபகஶாகா² விph◌⁴ரமதா³யி mh’லலதாயத ஸiµjhjhவலதர கநக
வலயேவlhைதகதர பா³ஹுத³Nhட³க³ள: ॥ 19॥
க³ப³தி³த ேகாக²ரகர மகர மNhட³ல ஜாjhjhவlhயமாந ஸுத³rhஶந
பாசஜnhய ஸiµthŋhகி³த ஶ ◌்’ŋhகா³பரபா³ஹுக³ள: ॥ 20॥
அபி⁴நவஶா ஸiµthேதத மஹாமஹாநீலக²Nhட³ மத³க²Nhட³நநிண நவீந
பதphத காrhதshவரகவசித மஹநீய ph’²லஸாலkh³ராம பரmhபரா³mhபி²த
நாபி⁴மNhட³லபrhயnhத லmhப³மாநphராலmhப³தீ³phதி
ஸமாலmhபி³த விஶாலவshத²ல: ॥ 21॥
க³ŋhகா³ஜ²ரŋhகா³kh’திப⁴ŋhகா³வப⁴ŋhகா³வஹ ெஸௗதா⁴வ பா³வஹ தா⁴ராநிப⁴
ஹாராவ ³ராஹத ேக³ஹாnhதரேமாஹாவஹ மம மsh’ணித மஹாதிர: ॥
22॥
பிŋhகா³kh’திph◌⁴’ŋhகா³நிபா⁴ŋhகா³ர த³லாŋhகா³மல நிShகாத ³Shகாrhயக⁴
நிShகாவ தீ³பphரப⁴ நீபऽchச²வி தாபphரத³ கநகமாகா
பிஶŋhகி³தஸrhவாŋhக:³ ॥ 23॥
நவத³த த³லவத mh’³லத கமலததி மத³விஹதி சரதர
ph’²லதர ஸரஸதர கநகஸர மயசிர
கNh²கா கமநீயகNhட:² ॥ 24॥
வாதாஶநாதி⁴பதிஶயந கமநபசரண ரதிஸேமதாகி²ல ப²ணத⁴ரததி
மதிகர கநகமய நாகா³ப⁴ரண பவீதாகி²லாŋhகா³வக³த ஶயந ⁴தாராஜ
ஜாதாதிஶய: ॥ 25॥
ரவிேகா பபா த⁴ரேகார வராகிதவா ரஸதா⁴ த⁴ரமணிக³ண கிரண
விஸரண ஸததவி⁴த திரேமாஹக³rhப⁴ேக³ஹ: ॥ 26॥
அபத விவித⁴⁴வநப⁴தாக²Nhட³ ph³ரமாNhட³மNhட³ல பிசNh³ல: ॥ 27॥
ஆrhய⁴rhயாநnhதாrhய பவிthரக²நிthரபாத பாthkh’த நிஜ³கக³த vhரணகிண
வி⁴ஷணவஹந ஸூசிதத ஜநவthஸலதாதிஶய: ॥ 28॥
மTh³³³Nh³ம ட³மஜ²rhஜ²ர காஹ படஹாவ mh’³மrhத³லா mh’த³ŋhக³
³nh³பி⁴ ட⁴khகிகாiµக²’th³யவாth³யக ம⁴ரமŋhக³ள நாத³ேம³ர விsh’மர
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ஸரஸகா³ந ரஸசிர ஸnhததஸnhதnhயமாந நிthேயாthஸவ போthஸவ
மாேஸாthஸவ
ஸmhவthஸேராthஸவாதி³ விவிேதா⁴thஸவ kh’தாநnhத:³ ॥ 29॥
மதா³நnhத³நிலயவிமாநவாஸ: ॥ 30॥
ஸததபth³மாலயாபத³பth³மேரiΝஸசித வshshத²லபடவாஸ: ॥ 31॥
நிவாஸshஸுphரஸnhேநா விஜயதாmh ॥ 32॥
ரŋhக³ஸூேணத³mh ைஶலாநnhதஸுவmhேயந ।
ப⁴khthயா ரசிதmh ’th³யmh க³th³யmh kh³’ ேவŋhகேடஶாந: ॥
॥  நிவாஸக³th³யmh ஸmhrhணmh ॥
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