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shrIshrInivAsastavaH

நிவாஸshதவ:

 நிவாஸபரph³ரமேண நம:
ஆthேரய ேவŋhக³டாth◌⁴வண: kh’ெதௗ
ரவநnhேத³
phரத²மஶதகmh
ஆசkhராத⁴மா ச மாமக³ேராராசாrhயவrhக³mh ப⁴ேஜ
யshயாnhதrhநிக³மாnhதேத³ஶிகயதிேரShெடௗ²iµநிrhயாiµந: ।
ராமshதாமரேஸண:ஸ ச iµநிrhநாத:² ஶடா²ராதி-
thயnhதshஸnhதமஸchசி²த:³ திth³’ஶாமkh³ேரஸரா ஜாkh³ரதி ॥ : ॥
யா கlhயாணநிதி⁴rhvhரஜnhதி ஶரணmh யாேமவ தீ⁴ேம³ரா
யேஶnhதி யேயதா ⁴வி ஜநா யshைய ஹshதிShட²ேத ।
யshயா ஜாதத³mh வத³nhதி ⁴வநmh யshயா:ஸத³shயா:ஸுரா
யshயாமாயதேத ஶிவmh ப⁴க³வshதாnhதி³ராmh சிnhதேய ॥ 2॥
மாகாேநகஹக³rhவசrhவணசணர ராnhதவிராணைந-
rhமாநாகாŋhதஸmhவிதா⁴நநிேண நாராயேண ஜாkh³ரதி ।
கShடmh கShட²iµேபthய ³Shடnh’பதிth³வாரமா ர மா-
thயாkhரnhத³kh’தாmh vh’ைத²வ தி³வஸாnhேயதாநி யாதாநி ந: ॥ 3॥
rhணmh ³rhநரபாலவrhணநமஹா³rhநாடேகாபkhரமmh
ேதா³ஷmh ேஶஷயிmh vh’ஷாசலபேத ேதாஷmh ச ேநmh ஸத: ।
அthராiµthர ச லph³⁴மkh³rhயஸுமேநாலph◌⁴யாநி பா⁴kh³யாnhய
பth³மாகாnhத தவ shதேவ ப⁴வத³ைவராrhதா: phரவrhதாமேஹ ॥ 4॥
வாசா வாச²தி யthதவ shதவஹ phரவாபி வா சிரா-
தா³ராth◌⁴யா ப⁴வnhதthயபதி³ஶmhshேதநாபராth◌⁴யா ேத ।
யth³வாऽஸாவதிபா³லவாகி³தி kh’பாvhயாஜாய ேத ஜாயேத
ஸnhத³thேத ஶிஶுைக: ஶுைகச கேதா வrhேऽபி கrhேthஸவmh ॥ 5॥
மாமshயமவாபிதா க⁴நதம:phராையrhiµராேர சிரா-
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நிவாஸshதவ:

தி³ŋhகா³லவ ஜŋhக³மாத⁴ம³பா⁴ைஸயmh பா⁴ரதீ ।
தthதாth³’kh³பி⁴ரஶŋhகரஶிர:கmhபshய ஸmhபாத³ைக-
rhக³mhபீ⁴ைரரவதா³யேத தவ ³ணrhகா³ŋhைக³shதரŋhைக³வ ॥ 6॥
ஜmhபா⁴லmhப⁴நசிthதகmhபநமஹாmhபா⁴ப⁴வோஜph◌⁴’-

th³ரmhபா⁴th³யாமரஶmhப⁴th³’ட⁴ரmhபா⁴தி³கmh பா⁴கmh ।
ஶmhபாேலாலமேவய iµய ஜந: கிmh பாமேரiµநா
thவmh பாதா³mh³ஜmhப³நmh ப⁴க³வத:ஸmhபாத³ேயதா² மந: ॥ 7॥
ேவைத³rhவkhமஜாத³ேயா ³ணக³nh விேவஶ ேத ேநஶேத
shேதாmh தாnh தயா கி³ரா vhயவேதா ஹாshயாய ஹா shயாத³யmh ।
nh⁴mh ராக⁴வேஸநாऽபி தmh தmh ஸrhவேதா ³ஶகmh
ேகா வா லŋhக⁴யிmh vhயவshயதி ஶshதmhேப³ந mhேப⁴ந வா ॥ 8॥
iµkh³ேத⁴ வாணி nh’mh ³: கதிபேய th²யா நிப³th³தா⁴ இதி
phேராthkhதா ப⁴க³வth³³iνகத²நாரmhபா⁴ய கிmh jh’mhப⁴ேஸ ।
ஆkh’Shடா: கதிசிth³ வேநஷு ஹ இthயாஹாrhஷாமேஹா
ph³ேதா⁴ லph³த⁴மேதா³ விதா⁴shயதி விேதா⁴ரŋhேக ரŋhேக³ऽபி க: ॥ 9॥
thவthகlhயாண³mh’தாrhணவஸுதா⁴ேலேஶாऽபி ேடா⁴ ப⁴வmh
ஹnhதீதி shதவவிshதேரShவபதா நாதீவ ேதா³ஷாய ந: ।
ஆபாதாphலவ ஏவ ஜiν³தrhயநாய ஶுth◌⁴th³ைய ப⁴ேவth
தshயா ேநதரகா³த⁴வாஷு தலshபrhேஶாऽபி நாேபத: ॥ 10॥
ஸnhத³rhேப⁴ மம மாऽsh ஸுnhத³ரதயா ஸnhேதாஷஸாnhth³ேரா ³த: ◌⁴
கிnh thவth³³ணேலஶேபஶலதயா ஸnhShய பேத ।
ராஜாேநா மணிேபகாமவதா ரnhதி யth தthர ேநா
ேபெஸௗShட²வேமவ ேஹரபி  kh²யாதmh மேணrhெகௗ³ரவmh ॥ 11॥
நாth³யmh ⁴தமேஹா வஹா ஶிரஸா thவthபாத³ஜாதmh ந ச
th³ைவதீயீகமத² thவதீ³ண⁴வ: ெஶௗேர th’தீயshய வா ।
அnhேத நாவஸமphயவாphய ஜநநmh rhயாnhந வா பசேம
கிசாஹmh சரதாmh ³shதத³பி ேத shேதாthேர phரவrhேத கத²mh ॥ 12॥
ஓŋhகாரshய ரஹshயthயஜ இதி ph³ரேமதி ஸrhவாthமநா-
மாthேமதி phரkh’ேத: பர: ஷ இthயாth³ய:shவயmh⁴தி ।
ேவதா³nhைதரவேபா³தி⁴தாய ப⁴க³வnh விைவகவாதேவ
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நிவாஸshதவ:

ேபா³தா⁴நnhத³மயாய nh⁴³rhநாதா²ய ph◌⁴யmh நம: ॥ 13॥
யசுrhஜக³தாmh தேத³வ நிக³மாshthவசுராசேத
லநாத² ததா²பி th³’யதராth³’ய:shவயmh பய ।
அphேயதchச²தமnhபாவகஜநிshதா²நmh ஸதா³ ந: ந-
rhவkhthரmh ேத³வ தவ phரஸாத³ஶிஶிரmh ஹrhஷmh th³’ேஶாrhவrhஷதி ॥ 14॥
தthதாth³’khகரைஸரவிரலshthவnhமாநஸmh ஶீதலmh
தாபாநாmh thதயmh ஹேரதி³தி ஹேர ைத⁴rhயmh மேமாத³சதி ।
தjhஜnhமா விvh’ேதி ஶீதகிரணshதchைச²thயமthjhjhவலmh
ŋhக³mh காrhய³ணmh  காரண³ேண ஶmhஸnhதி நிshஸmhஶயmh ॥ 15॥
நிthயாய shவதiνshத²வாதி⁴வராபthயாய mh’thஜய-
shthயாய பிதphரணmhரஜநெதௗ³rhக³thயாய ஸthயாthமேந ।
இchசா²நிrhதவிவஜnhயவநஸmhஹாராய நிேரயஸ-

th³வாராய shதி²ரஸmhபேத³ நம இத³mh நாராயயாsh ேத ॥ 16॥
தீ³நாநாmh ஸுரேத⁴நேவ தiνph◌⁴’தாமnhதshதேமாபா⁴நேவ
மாயாலkh’ஶாநேவ கலயேத மாநதிmh தா³நேவ ।
நிrh⁴தாகி²லகrhமேண விநமதாmh நிthேயnhதி³ராநrhமேண
ph◌⁴யmh நிrhமலத⁴rhமேண நம இத³mh rhம: பரph³ரமேண ॥ 17॥
பாதா³mhேபா⁴ஜமஹmh ப⁴ஜா ப⁴வேதா ேவதா³சலரசிதmh
phரkh²யாதாth கில பnhநகா³சலபேத யshய phரபா⁴வாத³ெஸௗ ।
th³தா⁴ rhth◌⁴நி ப²நீவரshய ph’தி²வீmh ஶrhவshய சாேபா iµேந-
ரkh³நிசாபத³shthவrhணஜiνஷாmh ஶுஷகாphதிshததா² ॥ 18॥
rhதீநாmh திsh’mh பரா  கதேமthயph³ஜா ஸmhேஶரேத
ph◌⁴ராnhதிmh யாnhதி ச ேத³வதாnhதரபைரrhேய வாŋhமையshதாமைஸ: ।
ய: பாதா³mh³ த³தா³தி யshத³பஸŋhkh³’தி kh³’தி வா
யைசதchசி²ரைஸவ ேதஷு பரம: ேகா ேவதி ph’chசா² தாnh ॥ 19॥
பrhயŋhகshதவ பŋhகjhஜா கி³ஜாphராேணஶிrh⁴ஷணmh
சா thவchசரரவிnhத³ஸலmh டா³பேத³ மாகா ।
மnhthேரா நிthயஜேபாசிேதா நiν ப⁴வnhநாைமவ தth³ேயாத:
பாரmhேய ப⁴வேதா iµnhத³ ⁴வி க:ஸnhேத³kh³தி⁴ மnhேத³தர: ॥ 20॥
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நிவாஸshதவ:

நாேக ஜநநmh shதி²திmh ச ப⁴ஜேதா நாராயண ph³ரமண:

shதா²ேநऽ⁴th³ ரஜ ஏவ காரண³ண: காrhேய  ஸூேத ³ணmh ।
ஈஶாேந நரnhத⁴காபத³பா⁴jhயrhஹmh தமshதth கில
வாேஸ thவயி ஸாரஸthவவிப⁴வ:ஸஜாக⁴தி sh²டmh ॥ 21॥
நாேக³nhth³ராth³விஹார ஸாரஸவநshேதாமphரகாஶாவஹா
தீ⁴ேராதா³ரபத³khரமா மதிமதாth◌⁴ேயயா ஸுவrhkh’தி: ।
Shயnhதீ நிஜெமௗநா ஸுமநேஸா jhேயாதிShமத³ŋhேகா³jhjhவலா
thரyhேயஷா ஸுரjhய ரjhயதிதராmh thவyhேயவ லவ ॥ 22॥
நிthபாபாkh’தrhநிரthயயஶுபா⁴தா⁴ைரrhvh’ேதா பா³nhத⁴ைவ:

phெரௗடா⁴ப⁴shதி²ரதீ⁴ரஸnhநப⁴வநshதா²யீ vhயதா²பா⁴ர’th ।
ஸth³ேகா³Sh²ஷு ஸதா³ விபா⁴நமதி⁴கmh phராphத: தshthவாmh ஹேர
தthlhயshthவத³நாதச ப⁴க³வnhநnhthேய ப⁴ŋhக³mh வி:³ ॥ 23॥
ேரயshேதாயத³ஸmhphரதா³யரகchசா²ய:ஸஹாய: ய-
சிnhதாரthநஸபthநவீதலவேசkhயதாமnhவஹmh ।
ேயா விேவந ச கா³thரவாnh மசாऽphShmhஶுநா ேநthரவாnh
ஸுkh³ேவண ச thரவாnh ஶலவph³ரமாதி³பி: ◌⁴ thரவாnh ॥ 24॥
rhவmh thவthபத³பாmhஸுநா ப³ேபா தா ஜலth◌⁴யth³க³நா
mhஸ:ஸாऽபி ஸுராபகா³ விதiνேத தாnh ஸுராபாநபி ।
பthநீ ேயாகி³வரshய ஸா ஸுரபகா³ phராphதா விஶுth³தி⁴mh பராmh
ேதேநthயthர ந விshமய:ஸ மம கிmh பாபmh ந ேலாபmh நேயth ॥ 25॥
மாமாராth◌⁴ய ³ரthயயmh shவயம மாயாபேயாதி⁴mh தர-
nhthவிthயாேலாchய ஸேஹnhth³ையஹ வshthவmh ேசதேநph◌⁴ேயாऽதி³ஶ: ।
ேதShேவேக தத ஏவ ³Shkh’தஶதmh ஸசிnhவேத பேத
khlh’phேத தாபஶமாய விnhத³தி ஸரshயnhத⁴sh பாதvhயதா²mh ॥ 26॥
ேகா³விnhேத³தி kh’பாகேரதி கமலாகாnhேததி kh’Shேணதி வா
காthshேத²தி ர⁴th³வேஹதி ஜலத³யாேமதி ராேமதி வா ।
ைவNhேட²thயதிசNhட³கNhடகவநீதா³ேவதி ேத³ேவதி வா
ேஶஷாth³ஶ தைவவ நாம கத²யnh ேரேயா ந விnhேத³த க: ॥ 27॥
கlhயாணகநிேகதநmh தத³நக⁴mh காலாmh³த³யாமலmh
சிthேத nh’thய ேஶஷ⁴த⁴ரஶிேராரthநmh சிரthநmh மஹ: ।
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நிவாஸshதவ:

யshேயாரshயநிஶmh ஸுதா ஜலநிேத⁴rhயshயாshதி தnhேமக²லா
பாrhேவ யshய பேத³ ச தthphயதமா யth தthர ேஶேத shவயmh ॥ 28॥
³ராேத³வ நிரshய ³Shடnh’பதிth³வாராkh³ரநிthயshதி²திmh
தாராவlhலப⁴³rhலப⁴phரப⁴iµக²mh தா⁴ராத⁴ரயாமலmh ।
பாராவாரஸுதாஸக²mh ஸுமநஸாமாராத⁴யாம: phர⁴mh
ேகா⁴ராபாரஸமshத³Shkh’தபஹாராய நாராயணmh ॥ 29॥
கீrhதிmh நசிரவrhதிநீmh திதேல Sh kh’Shmh³த:³
கசிth தாபஹேரா kh³’தகமல: கlhேலாநீவlhலபா⁴th ।
தி⁴nhவnh வநதா³நேதா ஜக³தி³த³mh தnhவnhநதீ³நாmh யmh
phராphத:ஸா⁴கத³mhப³jh’mhப⁴ணகர:ேவŋhகடமாத⁴ரmh ॥ 30॥
ஆshதாமShடநைவrhதி³ைநரபயதீ phராshதாபrhவrhக³shph’ஹா
vh’Shேnhத:ரேகளிதாNhட³வவிெதௗ⁴ th’Sh க³Shசிதா ।
தீ³ாமாதரேண kh’தவேதா ேமாாய லபேத:
ஸாேத³வ பதா³ரவிnhத³விஷயாmh phேராமேபாமேஹ ॥ 31॥
கlhயாநி சிரmh தரŋhக³க³ய ந: காNhயகlhேலாநீ-
காnhதshshவாnhதசரshஸதாmh ஸப²லயnh காேகாத³ேரnhth³ராசலmh ।
ஆேமாதா³த³mh’தmh த³தா³தி வி³த⁴vhராதாய ஜாதாத³ேரா
கா³mhபீ⁴rhையகநிதி⁴rhக⁴ைநரபி⁴க³ேதா ேயா வநphேரphஸுபி: ◌⁴ ॥ 32॥
NhயாரNhயமைஹரவிரேல Shபாஸைவஶீதேல
நாநாதி³kh³ஜநேஸvhயமாந ஶிக²ேர நாகா³தி⁴பமாத⁴ேர ।
ஆவிrh⁴தiµபாதmh iµநிஜைநரphராkh’தmh ைத³வதmh
பth³மாகாnhத⁴ஜாnhதரmh ஶுப⁴பபாகாth³விேலாகாமேஹ ॥ 33॥
அŋhkh◌⁴mh kh◌⁴ரதி ேவŋhகடாசலபேதராய ேசாth³வயீ-
மth◌⁴யாshேத ரஶநாமதா²டதி கேடாமாேஸவேத நnhத³கmh ।
வshதா²mh ரயேத யmh விஹரேத ஶŋhேக² ரதா²ŋhேக³ ச தீ⁴-
ராேட⁴ iµக²சnhth³ரமNhட³லஸுதா⁴mh ேகாரமாகேத ॥ 34॥
th◌⁴யாதmh ேயாக³கலாவிலாஸரைகஶீதmh த³யாshேராதஸா
kh²யாதmh ெமௗளிஷு kh’thேமதரகி³ராmh khதmh யா விph◌⁴ரைம: ।
ேவதNhேட³nhth³ரவிபth³விேமாசநசணmh வாதnhத⁴யமாத⁴ேர
ஜாதmh தா⁴ம நிராமயmh phரஶமயthவா தŋhகஜாதmh மம ॥ 35॥
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நிவாஸshதவ:

ேஹமாேடாபவிட³mhபி³கா³thரஸுஷமாmh வாமாலகாmh காமபி
phேரமாேவஶவேஶந வ வஹnhைவமாநிேகnhth³ராசித: ।
ேமாணி shவயமாதேநா ஜக³தாmh காமாபி⁴ராமாkh’திmh-
rh⁴மா ேகாऽபி ⁴ஜŋhக³⁴த⁴ரஶிரshமாதமாேலாபம: ॥ 36॥
phராதrhநாதநவmh தவாபி⁴க³மநmh பசாththவத³rhசாமmh
th³ரvhயmh நாrhஜயமாசரmh ந ச தத: phராjhயாmh thவதி³jhயாம ।
shவாth◌⁴யாயmh ந ச ஹrhஷேஹமஜபmh நாth◌⁴யாயமŋhkh◌⁴ ச ேத
தnhேம ஜnhம விபசிேதாऽபி விப²லmh ெஶௗேர திரசாவ ॥ 37॥
ேபா⁴கீ³ஶாநமத⁴ேரnhth³ரமபாரவாசர-
th³பி⁴lhேலாth²lhலஸேராஜபthரநயநாேநthைரகபாthராயித: ।
நாபீ⁴பth³மநிவாதா⁴th’வத³நphேராth³யjhஜரth³பா⁴ரதீ-
கா³நாகrhணந’Shடகrhணக³ள: பாயாத³rhவ: phர: ◌⁴ ॥ 38॥
நாேப⁴ேரவ ப³⁴வ யshய க³க³நmh ேநthராத³ெஸௗ தnhமணி:
சிthதாthதthபபnhதி² தா⁴ம ஶிஶிரmh தchேச²க²ர: பா²லத: ।
phராthதthகரகŋhகஶநமேதா³thரmh ச வkhராத³யmh
ேஶஷாth³ராவவேலாகிேதா ஹேரா⁴ஷாயிதாnhத:ர: ॥ 39॥
ெஶௗேர வாஹநயாசகrhத² ஶநிmh iµkhthவா க³ஜாசாதி³காnh
ஸrhேப ஸmhவிஶேஸ கத²mh மணிமேய தlhேபऽphயநlhேப ஸதி ।
விshதீrhலயநவth ஸுப³ஹுஷு shதா²ேநஷு ஸthshவphயேஹா
thரmh நாபி⁴பி³ேல nhயதா: ◌⁴ கத²மாmh பthநீmh ச வshத²ேல ॥ 40॥
அவிரதம⁴பாநுph◌⁴யத³ph◌⁴வா-

மவநிph◌⁴’த³த⁴மாநாமாshயமாthமmhப⁴mh ।
பஷதமமபாshய phரthயஹmh நிthயஹrhஷ-

phரத³த³மவேலாேக பth³மநாபா⁴ŋhkh◌⁴பth³மmh ॥ 41॥
ஸகலஶலதா³யீ ஸrhவேத³வாதிஶாயீ
phரப³ல³தலாவீ ப⁴khதசிthதாiνேஸவீ ।
ப⁴வக³ஹநவிதா³ பாஜாதாபஹா
ப²ணிபதிகி³வா பா³ பth³மாவிலா ॥ 42॥
உதர³ைதக⁴th◌⁴வmhஸத³ை: கடாை:
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நிவாஸshதவ:

உபசிதகமலாநாiµthபலயாமலாநாmh ।
ப²ணிகி³நிலயாநாmh ப⁴khதத³thதாப⁴யாநாmh
th³’ட⁴மதிரஹமth³ய shேதாமமph◌⁴ேய பா⁴ஸாmh ॥ 43॥
phரப³லத³iνஜபாளீphராணஸmhஹாரேகளீ-
பமக⁴தகீrhதிrhபா⁴shவதா³நnhத³rhதி: ।
ப²ணிகி³kh³’ஹேமதீ⁴ ப⁴khதபா³தா⁴நிேராதீ⁴
ப⁴வ ’தி³ மமாயmh phராshவnhநாக³மா யmh ॥ 44॥
கமலவிமலேஶாபா⁴விph◌⁴ரமாத³ph◌⁴ரமாnh-
பணநிணவkhthர: ெகௗணபாநாமthர: ।
உர ஸரஜாiµth³வஹnhவிth³வதா³Th◌⁴யmh-
கரணசரணேரiΝ: ேகாऽபி பாயாத³பாயாth ॥ 45॥
விவித⁴நிக³மஸாேர விவரைகதீ⁴ேர
vh’ஷஶிக²விஹாேர வஸாऽऽShடதா³ேர ।
ப⁴க³வதி ய³வீேர ப⁴khத³th³ேத⁴ர³ேர
ப⁴வ சிரiµதா³ேர பா⁴வநா நிrhவிகாேர ॥ 46॥
அநிஶiµபி⁴ரthராiµthர ச khேலஶல:

கிiµத³ரph◌⁴’திகாrhையராphரயாத³வாrhைய: ।
ஸுக²மநக⁴மவாphmh ேஸாऽஹமmhேபா⁴த³பா⁴ஸmh
ப²ணிபதிகி³வாஸmh பா⁴வேய நிவாஸmh ॥ 47॥
phரதிகடகமthவா பாrhதி²வாkh³ேர நthவா
பசஶதiµkhthவா பாதகாnhேயவ kh’thவா ।
கிஹ ப²லமவாphதmh ேகவலmh ைகடபா⁴ேர:
shமர சரணஸேராேஜ ஸnhதராmhயnhதராthமnh ॥ 48॥
வஶயதி ’த³யmh ேம வrhஷதி ஶ ஹrhஷmh
ஜநயதி பஶுth³தி⁴mh ஜாயேத மŋhக³ளாய ।
த³மயதி பதாபmh ேத³வ நிrhஹnhதி பாபmh
த³ரமபி வி⁴நீேத த³rhஶநmh தாவகீநmh ॥ 49॥
கப³தக⁴நவrhக:³ காnhதிபி: ◌⁴ ேபஶலாபி:◌⁴
கமலவநநிவாஸாகாnhதபா³ஹாnhதரால: ।
ஷ இஹ ரதா²ŋhகீ³ rhணிமாசnhth³ரபி³mhப³-
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நிவாஸshதவ:

phரதிப⁴டவத³ந: phராதராபா⁴ சிthேத ॥ 50॥
ஸுரதேவாதா³ேரா தா³ேராபேஶாபி⁴⁴ஜாnhதர:
ம⁴ரகேலாேகா ேலாேகாபரணதீ³த: ।
அகி²லஸுமந:ேகாேகாரmhபி³பதா³mh³ஜ:
ப²ணித⁴ரணிph◌⁴’nhமlhேலா மlhேலாசநாப⁴ரயேத ॥ 51॥
தiµபநிஷதா³mh ஸாரmh ஸாரŋhக³லாச²நேலாசநmh
phரகதkh’பாஸாரmh ஸாரmhப⁴மாதபாலேந ।
லயஹ ஷா வாரmh வாரmh நயnhதமiµmh th³விஷாmh
vh’ஷகி³பதிmh வாரmh வாரmh ஶுபா⁴ய விசிnhதேய ॥ 52॥
iµநிபி⁴ரநிஶmh th◌⁴ேயயா ேக³யா ஸுரphரமதா³ஜைந:
வலபி⁴³பலchசா²யாதா³யாத³தீ³phதிலஸthதiν: ।
உர விஹரjhஜாயா காயாத⁴வாப⁴யதா³யிநீ
வித³தாபாயா பாயாth³vh’ஷாசலேத³வதா ॥ 53॥
³தப⁴ேத ³rhேத³ேஹऽshnh ³ராமய³ேத
மம நவநவshதrhேஷாthகrhேஷா ப⁴வthயநிவாத: ।
அiµமபநயnhநmhேபா⁴ஜகத³mhப³விட³mhப³ேக
தவ ’தநமthேக²ேத³ பாேத³ சிmh ரசேயஶித: ॥ 54॥
அபி⁴க³திiµைக²ரshயா நிவாஸ ந வாஸராnh
phரஶதப⁴ேவாth³ேவைக³rhேயாைக³rhநயா ந யாநீ: ।
ந ச விரசேய நாத² thTh²யthதமாmh நமாmh ேத
தத³பி ப⁴வதா ஹா ேம iµkhதிshph’ஹாऽபி ந ஹாபிதா ॥ 55॥
³ரthயயஜாேர ³த⁴ஸேர நவேர
ஹேர ப³த கேலப³ேர மதிஹேர kh’தkh◌⁴ேநாத³ேர ।
shph’ஹாஹ விஹாய ேத shமரதி மாநஸmh ேம யதா²
ததா² ஸுதா⁴ph³தி⁴ஜாஸக² த³யாமவிkh◌⁴ேநாத³யாmh ॥ 56॥
தம:phரகரth³த⁴ேய தத³iν ஸththவஸmhvh’th³த⁴ேய
விஶுth³த⁴மதிth³த⁴ேய விமலநிrhph³’ேதrhலph³த⁴ய ।
ப⁴வnh மயி ஸnhததmh ப⁴க³வேதா vh’ஷாth³phரேபா: ◌⁴
phரேக³தநபேயாஹphரதிப⁴டா: கடாchச²டா: ॥ 57॥
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நிவாஸshதவ:

phரபnhநாநாmh நாநா³தபதாபvhயதிகரmh
நிnhதா⁴நா தா⁴நாphரத³iµநித⁴ேநஶீkh’திச ।
phரபி³ph◌⁴ராऽph◌⁴ராமபி மத³ஹராmh தீ³phதிமநகா⁴mh
ph◌⁴’தாேஶஷா ேஶஷாசலஶிக²ர⁴ஷா விஜயேத ॥ 58॥
iµேத³ ேவா ேத³ேவாऽயmh ப⁴வ ⁴ஜேக³nhth³ராசலத-
kh’தாவாேஸா வாேஸாசிநிசய⁴தாசிரசி: ।
க³ஜாதீ³நாmh தீ³நாmh ஶமயிமவshதா²mh கணயா
நிஜkh³ராஹ kh³ராஹphரph◌⁴’திவrhக³mh ஸபதி³ ய: ॥ 59॥
அபீ⁴Shடmh ேவா ³kh³தா⁴மகி²லஹ ேகா³பாலதிலக:
பேயாத³யாமாŋhக:³ ப²ணித⁴ரணிph◌⁴’thகாநநசர: ।
அகா⁴ ஸmh வth³தா⁴நாமஹஹ ஜரதீநாமபி க³வாmh
பேபாஷmh rhவnh ரஸமதiµthபாத³யதி ய: ॥ 60॥
நமshதshைம ப⁴shkh’தநரகபா³தி³வி³த⁴-
phரதிth³வnhth³விேரணீவிஷதவநீகாய மஹேத ।
ஹுதாநாmh ஹvhயாநாmh நியதiµபேபா⁴khthேரऽதி⁴ஸவநmh
phரஶshதாராth◌⁴யாய phரரசேய நிshயஶுசேய ॥ 61॥
விஹா ஜக³³th³ப⁴வshதி²திவிேலாபைநrhயாதநாmh
⁴நா ²நmh த²shதத³விேயாகி³ யthைரககmh ।
வத³nhதி வஸுதா⁴த⁴ரmh நரசசலாப⁴mh ³தா:◌⁴
பரmh நவஸுதா⁴த⁴ரmh sh²ரதி சசலாப⁴mh ததா² ॥ 62॥
ஶுசேய ரசேய phரமமshைம
phரப⁴ேவ ஸுphரப⁴ேவஷேபஶலாய
ஹரேய நிரேயணmhணmh யmh
விநதா ேநா ஜநதா கதா³phைபதி ॥ 63॥
ககlhமஷஹாநாமேத⁴யmh
கலேய தாபஸமாநஸாவேத⁴யmh ।
மத³நshph’ஹணீயபேத⁴யmh
தத³நnhதாசலெமௗபா⁴க³ேத⁴யmh ॥ 64॥
தவ ஸாக³ர⁴sh த⁴rhமபthநீ
தி³வஸாநாமதி⁴ேபா நிவாஸேவதி:³ ।
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நிவாஸshதவ:

ஶிவதா⁴th’iµகா²shஸுதாshthவத³nhைய-
ரவதா⁴rhேயா மமா கத²mh thவதீ³ய: ॥ 65॥
ம⁴ரmh வி⁴ரmhயவkhthரபி³mhப³mh
மதmh தா⁴ம தmh மகா²ஶேநph◌⁴ய: ।
தத³ஹmh மத³ஹnhth’ தா³நவாநாmh
வித³ேத⁴ பீ⁴thத³ேத: ◌⁴ phலவmh ³Th◌⁴யmh ॥ 66॥
நமதாmh மமதாவேலபஹnhthேர
வரதா³ய sh²ரதா³யேதய ।
கரைவ iµரைவேண phரமா-
iνரேகா³rhவீத⁴ரேகா³ ய ஏஷ பா⁴தி ॥ 67॥
கவலயmh iµராேர
கமலாmh கமலாமாஸேமதmh ।
ப⁴ஜேத நிஜேதஜஸா தாrhகmh
விக³தாmhஹா ஜக³தாmh ⁴ரnhத⁴ரmh thவாmh ॥ 68॥
அநnhதைஶேலஶ தவாபி⁴தா⁴நmh
ணmh kh³’ணnhத: phரவிஶnhதி நாகmh ।
ரமாஸக² thவth³விiµகா²ச மth◌⁴ேய
ரஸŋhக³தmh ஹnhத தேமவ யாnhதி ॥ 69॥
phரஸாத⁴ேயth³ யாmh தபஸா சிேரண
shமராnhதக லாkh◌⁴யதராmh க³திmh தாmh ।
vh’ஷாசலாரNhயநிஷாத³காநா
phரஸாத³ேலேஶந ந ஸாத⁴ேயthகிmh ॥ 70॥
த³தா³ தா³ஸphரகராய ராய
shததா²ऽபி நாத² thவமகmhபஸmhபth ।
ேயா விேயாக³shய கதா² கத²mh shயா-
த³நph’th²வீph◌⁴’³பாரயshய ॥ 71॥
phராphேதாத³ேயா  phரத²மாth³ஶ ◌்’ŋhேக³
ேதா³ஷாவஸாேந ஹேரஷ th³’ய: ।
ஸmhேஶாஷயnhமாநஸvh’திபŋhக³mh
phரஸnhநபŋhேகஹேஶாப⁴நாப: ◌⁴ ॥ 72॥
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நிவாஸshதவ:

ஸா காऽபி ராகாஶஶிதா³shயதா³shய-
iµth³ரா ஸiµth³ராthமஜயா ஜயாTh◌⁴யா ।
ேஶஷாth³⁴ஷா ஜலதா³விேஶஷா
பாயாத³பாயாth³வஸதி: kh’பாயா: ॥ 73॥
அnhயாth³’ஶீ தாrhயரதா²ஸுதா⁴ph³தி⁴-
கnhயாபத³nhயாஸவிேஶஷத⁴nhயா ।
rhதிrhமதா³rhதிmh மஹநீயகீrhதி-
rhiµSh kh’Sh விநேதShவiνSh ॥ 74॥
ப⁴வாnh ராண: ஷ: phரth³ேதா⁴
வேயாऽதி⁴கmh தாவகவாஹமாஹு: ।
காபி thவரா ேத கராஜக³rhஜா-
காேல கத²ŋhகாரம⁴nhiµராேர ॥ 75॥
நேர நேரऽஹmh த⁴நசாபேலந
நவmh நவmh vhயாதநவmh shதவmh யth ।
ததshததmh ேதா³ஷமேஶஷiµைச-
shதவ shதவ:கமந chசி²நth ॥ 76॥
ந ேம மேநா ேயா³ேராஜmhேப⁴
ந shவீய³mhேப⁴ ந ச ஶாதmhேப⁴ ।
பரmh  ரnh: கமலாலயாயா:
பதா³ரவிnhேத³ சிேமவ விnhேத³ ॥ 77॥
அ⁴வrhேஷாnhiµக²ேமக⁴ஸுnhத³ைர-
ரநாதvh’ஷைஶலகnhத³ைர: ।
அநிnhதி³ராமnhதி³ரஸth³⁴ஜாnhதைர-
ரலmh ப³தாnhைத⁴ ஹ ேத³வதாnhதைர: ॥ 78॥
thவத³ŋhkh◌⁴பth³ைமகத⁴நா த⁴நாnhதரmh
ந காமயnhேத ந ச ஸாத⁴நாnhதரmh ।
அநnhதைஶேலஶ ப⁴வnhதேமவ யth
ப²ணnhthபாயmh ச ப²லmh ச பNh³தா: ॥ 79॥
நநநயந நாக³ைஶலவாnh
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மந’தா³மபி கlhமஷாபஹnhத: ।
ஜநநமரணேராக³:³க²ஶாnhthைய
சரணக³mh ஶரணmh vh’ேண thவதீ³யmh ॥ 80॥
ேகா³வrhத⁴ேநாऽபி ஶிரஸா விth◌⁴’த: கிமnhய-
th³ேயந thவயாதி⁴ஜட²ரmh ஸகேலாऽபி ேலாக: ।
தshnhநிஹ thவயி vh’ஷாth³பேதऽஹமாthம-
ராப⁴ரmh kh’ஶதேமா நித³தா⁴ த³ே ॥ 81॥
கிmh ேபா⁴ மந: கிதவலmhபடஶmhப⁴நாmh
ஸmhேபா⁴க³ேககிகிசிதஸmhph◌⁴ரேமண ।
அmhேபா⁴ஜத³mhப⁴ஹரேநthரேகா³ யேஶாதா³-
³mhேபா⁴ ரேஸந ப⁴வதா பரmhப⁴ணீய: ॥ 82॥
ேமாThடாயிதmh thத³ஶபThடணThநீநாmh
th³’Shடmh விநShடத³மShடநைவrhதி³ைநshதth ।
’Thகதாmh shதி²திம³Shநி ஶுkhஸமSh-
Thடாகth³’Shநி th◌⁴’தணி வshநீத³mh ॥ 83॥
த³mhேபா⁴பாணிடேப⁴த³நஶmhப⁴நாmh
வோஜmhப⁴பரmhப⁴ஸுேகா²பலmhப⁴mh ।
மா நாம சீகமத மாநஸமshமதீ³யmh
ைவNhட²சிnhதநரைஸrhவயiµthஸுகா:shம: ॥ 84॥
ந மணீnh ரமணீச ேஸாऽஹேஹ
ந ஹேயph◌⁴ய:shph’ஹேய ந வா க³ேஜph◌⁴ய: ।
வரத³ஶரத³ஶதmh th³’ெஶௗ ேம
⁴ஜகா³th³ெரௗ ஶரrhதி²ேநா தி⁴ேநா ॥ 85॥
காராேக³ேஹ ஸmhsh’திேப ph◌⁴ரமேதா ேம
கா ராேக³ ேஹ kh’Shண விvh’th³ேத⁴ மதிவாrhதா ।
நாேகா³தா³ராஹாrhயபேத மாmh shவயமvhயா
நாேகா³ தா³ராலŋhkh’தrhேத மம வீயmh ॥ 86॥
வnhதா³ஷு மnhதா³ரமமnhதா³rhதிஹரmh ேத
வnhதா³மஹ இnhதா³வபி நிnhதா³வஹமாshயmh ।
மாராமாராதி³ஸமாராதி⁴தrhேத
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நிவாஸshதவ:

நாராயண ேகா⁴ராத³பசாராதி³ஹ பாயா: ॥ 87॥
phரதா⁴நாய ஸmhபnhநிதா⁴நாய ப⁴khத-
vhயதா²நாஶத³thதாவதா⁴நாய ph◌⁴யmh ।
ஸமshதாதி⁴நாத²shவமshதா²பி⁴khlh’phதmh
நமshshதாதி³த³mh நிshதமshதாவிதா⁴யிnh ॥ 88॥
நாக³ராஜாசேல ஸாக³ராkh³rhயாthமஜா-
காnhதபா³ஹாnhதேரா தா³nhதபா³தா⁴ஹர: ।
வாஜாரயthபாஜாேதா ஜக³-
th³ராஜேத ரmh ராஜேதேஜாiµக:² ॥ 89॥
மதாmh ப⁴க³வnh மதாmh விரதிmh
லஷதாmh ஷதாmh th³விஷதாmh ததய: ।
ப⁴வதா மiνப⁴வதா mh’³தாmh
ஜஹதா மஹதா நிஹதா இஹ தா: ॥ 90॥
கிசிthஸசிnhதேய ேகா³பீகிகிசிதவசிதmh ।
அசிதmh jhேயாதிரமைரரஜநாth³ராத³சிதmh ॥ 91॥
ஸrhவதா³நnhத³நிலயmh ஸாrhத²யnhநவநீத’th ।
kh’Shணshthவmh ேவŋhகடாதீ⁴ஶ கிmh  ைஶேலந தா⁴rhயேஸ ॥ 92॥
vh’ஷாசலபேத kh’thshநவிஷாத³ஹரணமmh ।
phரபth³ேய ப⁴வத: பாத³பேயாஹமஹmh kh’ஶ: ॥ 93॥
மாநயாேமா ஹேர ந thவாமாநயாேமா ந ேத iµத³mh ।
பநாயாேமாऽஹஹுth³ராnh த⁴நாயாேமாஹேதா ஹதா: ॥ 94॥
phரபth³ேய நிரவth³யmh தthப²ணி⁴த⁴ர⁴ஷணmh ।
பரph³ரம ஹரph³ரம³rhலப⁴mh வlhலப⁴mh ய: ॥ 95॥
அஜநமத⁴ரசரmh ஜநமநீஷா-
ரஜநமேதா⁴ஜ நிரஜநஹ thவாmh ।
ேலாசநகீ³kh’தவிேராசநஸுதா⁴mhஶுmh
ேகசந ப⁴ஜnhதி ப⁴வேமாசநமபி⁴jhஞா: ॥ 96॥
ஸசரதி ேயாகி³’தி³ கிச ரவிபி³mhேப³
ேயா லஸதி நீலக⁴நஜாலஸமrhதி: ।
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நிShkh’திவிநப³ஹு³Shkh’திஸiµthத²mh
ஸŋhகடமபாshய ஸ ேவŋhகடகி³ஶ: ॥ 97॥
இnh³கரph³’nhத³பகnhத³லத³மnhதா³-
நnhத³கரமnhத³ஹஸஸுnhத³ரiµக² ।
நிshலiµபshதி²தiµரshshதி²தவரshத-
nhயsh மம ேஶஷகி³மshதக³தவsh ॥ 98॥
phரஶதபிஶிதாஶmh phராshதஸmhஸாரபாஶmh
kh’தநதக³த³நாஶmh கீrhதிபி⁴shshேமதாஶmh ।
நவஜலத³நிகாஶmh நாக³ைஶலphரகாஶmh
ப’தவிஷயாஶmh பா⁴வயாேமா ரேமஶmh ॥ 99॥
கlhயாph◌⁴யாமேஶஷாph◌⁴த³யவிப⁴வஸmhபீட³நkhட³நாph◌⁴யாmh
நாph◌⁴யாமph◌⁴th³க³தshய th³விக³iµக²ஶிேஶா: யமாணshதவாph◌⁴யாmh ।
ேபா³தா⁴ேமாதா³rhணவாph◌⁴யாmh ⁴ஜக³பph³’ட⁴மாத⁴ராலŋhkh’திph◌⁴யாmh
தி³vhயாph◌⁴யாmh த³mhபதிph◌⁴யாmh ப⁴வ நம இத³mh ேத³வதாேஸவிதாph◌⁴யாmh ॥ 100॥
॥ இthயாthேரய ேவŋhகடth◌⁴வkh’திஷு ரவநnhேத³
நிவாஸshதேவ phரத²மஶதகmh ॥

॥ அத² th³விதீயஶதகmh ॥
ய: phயதமmh ேஸேவ ேஶஷாசலஶிேராமணிmh ।
மதmh ஸுமேநாph³’nhைத³rhமnhதா³ரவ மாth³’ஶாmh ॥ 1॥
கமநீையrhநிஜாேலாைக: கமலாநnhத³காபி: ◌⁴
தமஸாமபேநதாரmh தேமவ ஹமாரேய ॥ 2॥
பShkh’தாஜநத⁴ரmh பரmh thயnhதேகா³சரmh ।
ேலாசநmh shெதௗ ேலாகாநாmh கிமphயjhஞாநேமாசநmh ॥ 3॥
phரதீபஶரபா⁴ராவேலாபகmh க³ஜபாலகmh ।
த³தா⁴ ஹமாசrhயmh ³ஹாஶயஹாரேய ॥ 4॥
அth³’யmh ேயாகி³வrhையரphயph³ஜதீ³phதிகரmh ஹmh ।
உபதிShேட²ऽதி⁴காNhயiµth³யnhதவ பா⁴shகரmh ॥ 5॥

14 sanskritdocuments.org



நிவாஸshதவ:

ேத³வதாமாதி³மாmh வnhேத³ th◌⁴’தாmh ⁴ஜக³⁴ph◌⁴’தா ।
ஸiµth³ரமாதாiµrhவீmh ph’²சாபphரஸாதி⁴தாmh ॥ 6॥
ஆநnhத³நிலயmh வnhேத³ லாkh◌⁴யmh ³kh³தா⁴rhணவாத³பி ।
த⁴ரmh யthர ஜாக³rhதி பரmh jhேயாதிrhநிரஜநmh ॥ 7॥
phரபnhநாப⁴யேதா³shதி ஸthயாபய வேசா மயி ।
நாளீகஶph³த³ உசித:நிவாஸshய ேத யத: ॥ 8॥
phரபசாshயiµபாshய thவாmh nh’பசாshயதி மாநவ: ।
கேரா தshய யthshவாnh கேராதமபீ⁴phதmh ॥ 9॥
vh’ஷாசேலஶshய ஷாரதீ³தி⁴திthவிஷா iµேக²நாrhதவிஷாத³ஹாண: ।
iµதா³mh நிதா³நmh th³ஸதா³வshதmh ஸதா³ பதா³mhேபா⁴ஜiµதா³ரமாரேய ॥
10॥
ஸkh’thphரபnhநாய kh’ஶாய ைத³வைதரநாphயமphயrhபய shதி²ரmh பத³mh ।
த³யாதா மாத⁴வ ³rhப³ேலஷு  phர⁴thதமாநாmh பரமmh வி⁴ஷணmh ॥ 11॥
அஜshரமphயph³தி⁴ஸுதாmh வஹnhiνரshயஜாமதி⁴Shடா²ய sh’ஜnh phரஜா ஹேர ।
ப⁴வthயேஹா மnhமத²ஜnhம⁴rhப⁴வாnh ததா²பி கnhத³rhபதாऽபி⁴மnhயேஸ ॥ 12॥
thவ கிnh³நா ேதந கலŋhகிேதந யmh phரபி³ph◌⁴ரேதா நாபக³தாnhத⁴காதா ।
தைவவ வீே iµக²சnhth³ரமth³⁴தmh தேமா iµராேர ஹரதி shmh’ேதாऽபி ய: ॥ 13॥
பதŋhக³ உth³யnhiνபமாநதாmh ப⁴வ-

shபேதா³ iν[ேதா³rhந]ேத³வ phரதிவkh [பth]மrhஹதி ।
அஸmhஶயmh ³Shயதி யshய த³rhஶேந
ஜேநா யேயாshthவph◌⁴த³யmh phரபth³யேத ॥ 14॥
ப²ணph◌⁴’த³th³ஶ ³பி: ◌⁴ மா-
kh◌⁴’விேராதி⁴பதி³பி⁴தmh ।
phரமதshthவாmh நிரயmh த [-ண: ரயnh ஸ]தா³
nh’mh பதீேநவ th’வ[ய] மnhயேத ॥ 15॥
மநshரŋhக³mh விஷயchச²டாவடாnhதேர க³பீ⁴ேரவ த³[பத]யாமாஶு ேம ।
வி[kh’]Shய த³mh விரசyhய ஶியா

ஹேர த³[iµ]chைசரதி⁴ேரா⁴மrhஹ ॥ 16॥
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shதி²ரமŋhக³ளதா³யகmh தாநாmh பரமmh தா⁴ம vh’ஷாth³தா⁴ம வnhேத³ ।
shமரமnhமைத³rhக³ைத³ரkhதா ந ரமnhேத  யேதாऽபரthர khதா: ॥ 17॥
வலைவஶிலாவேலபேலாபம⁴[பா⁴]மNhட³லப⁴vhயதி³vhயேத³ஹmh ।
phரணமthதிthரத³ஶா[ஶmh] th³’ேஶா: ரshதாth

பரமmh வsh தத³sh நிShகலmh ேம ॥ 18॥
தrhககராவமrhஶ’Shயnhநநாஹŋhkh’திஹுŋhkh’திphரவீணmh ।
ப⁴வேமாசந ேலாசநth³வயmh ேத ப⁴க³வnhமாமகமாநேஸ சகாsh ॥ 19॥
⁴வநாph◌⁴த³யாவநாnhதல shதவநாேத³வ ஸதீதாrhத²தா³த: ।
தவ தா³shயபேத³ மயீஹ ெஶௗேர ப⁴வதா³வாநலபாதிதா ந khதா ॥ 20॥
vh’ஷைஶலவநshத²விஹா ம⁴ஹா ஸுமநஶிரshஸு நிthயmh ।
நிதாŋhkh◌⁴ரலŋhkh’தாக³மாnhேதா மம ேசத:கமேல  லாலகீ³ ॥ 21॥
th³தேரா நமதாmh phரத³ ஶாrhŋhகி³nh இதேராபாயவிதா⁴வஹmh ந ஶkhத: ।
தரெணௗ தரேண thர[kh’]பாmh sh’ஜnhெதௗ

சரெணௗ ேத ஶரணmh vh’ேண ஶரNhயmh[Nhய] ॥ 22॥
இத³ேமவ பத³mh ஸுரshரவnhதீmh ஜநயிthவா ஶிவயாmhப³⁴வ ஶmh⁴mh ।
இதி மாத⁴வ த³rhஶயnh கரshேத ஸததmh ேலாசநேகா³சேரா மம shதாth ॥ 23॥
ஜக³த³Nhட³ஸஹshரபா⁴ரேக²ேதா³ ஜட²ரshயாதிkh’ஶshய ஜ மா ⁴th ।
இதி தth³ப³லகlhபநாய கThயாmh கதmh த⁴ர சிnhதேய கரmh ேத ॥ 24॥
நதிரsh தth³த⁴நth³திph◌⁴யாmh தேஶஷாசலஶ ◌்’ŋhக³ஸŋhக³திph◌⁴யாmh ।
பபாதப⁴khதஸnhததிph◌⁴யாmh phரத²மாph◌⁴யாமiνபத³mhபதிph◌⁴யாmh ॥ 25॥
ஹநீலநிப⁴mh ஹேரரshதthகலேய : கில யthர வrhதமாநா ।
உதா th◌⁴வiµthபேலऽபி நீேல கமலா பth³ம இேவதி ெஸௗதி ³th³தி⁴mh ॥ 26॥
கா³thமதth³திவிட³mhபி³நி ைகடபா⁴ேர
கா³ேட⁴ விராஜதி தேவார ெகௗshேபா⁴ऽயmh ।
தீ³vhயthதமாலக³ஹநாதேமசகிmhநி
phராchயாவநீத⁴ரதேட ப⁴க³வாநிவாrhக: ॥ 27॥
ஸrhவjhஞமshதகkh³’தகலshய தshய
ph◌⁴ராrhவிதா⁴மநஸ: பரமmh phரக[ஹ]rhஷmh ।
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லmhயா: கிŋhகி³தமேவthய vh’ஷாசேலnhேதா³
வkhthேரऽrhத⁴சnhth³ரதிலகmh வஹ phரஸnhந: ॥ 28॥
ேகா³வrhத⁴நmh th◌⁴’தவதா ³ணrhண rhth◌⁴நா
மnhதா²நமphயசலட⁴வதா மஹாnhதmh ।
அmhேபா⁴ஹா வஹேஸ கிமபபாதாth
தmh சா காசநமயmh ச [கி³mh ஸு]ேமmh ॥ 29॥
phரலாத³வாரணவிபீ⁴ஷணபா⁴iνஸூiν-

பாசாலராஜதநயாphரiµகா²வேநந ।
தாவth³ப³⁴வ தவ ைநேவ vh’ஷாசேலnhேதா³
யாவth³யேஶாऽதிkh’ஶமாth³’ஶரேணந ॥ 30॥
kh³ராஹkh³ரேஹண விரடnh கரவ ைநேத
ேலாகாnhதராக³மவிலmhப³ஸShணேவா ேம ।
இthயshமதா³th³யலஸதா³ஸரஷாேதா
ஜாக³rhதி[rh] நாத² vh’ஷ⁴ph◌⁴’தி ஸாவதா⁴ேந[ந:] ॥ 31॥
யnhேமக²லாபலஸnhமணிமஜுதீ³phதி-
பீதாmhப³ரshஸு[ரmh ஸு]மநஸ: கத²யnhதி யா[யmh] ச ।
யth³ேபா⁴கி³⁴ph◌⁴’தி³தி யச ஹேர phரth³த⁴mh
வாஸshதவாவஹ தச ஸ ச யmh ந: ॥ 32॥
அthnhநதmh திலக⁴தமாயதா-

iµth³பா⁴ேமக²லiµதா³ரஸஹshரபாத³mh ।
ேஶஷாசேலஶிதரநnhதபதா³பி⁴ேத⁴யmh
thவாmh thவth³கி³mh ச ஸமேமவ விசிnhதயாம: ॥ 33॥
அlhேபதரரமவிகாஸகைரரஸாைர-
rhேகா⁴ைரரலmh தவ[ப³த]லாயலாiνஸாைர: ।
காŋhாதி⁴காrhபணkh’தthதி³வth³நிnhேத³
வnhேத³iµnhத³ ப⁴வதசரரவிnhேத³ ॥ 34॥
அாணி ேம விஷயபŋhகமமஸாநி
phரphய [-ாlhய] நாத²³ கரேஸந ।
பாதா³mh³ேஜ நiν நிேஜ அmh’தphரேதா³ [ேத³]
ஷேட³தாநி தlhபத³ய [ஸŋhக³மய]ஷThபத³தாநி ॥ 35॥
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மnhேத³தரsh²ரணமŋhக³ளகாலேமக⁴-
மnhேத³ஹதா³யிஸுஷுைமகநிகாயகாயmh ।
வnhேத³ தேமவ வரத³mh ஶரmh³ஜாmh
யmh ேத³வமாஹுரரவிnhத³kh³’ஹாஸஹாயmh ॥ 36॥
கமலநயந தீ³vhயthெகௗshேபா⁴தா³ரதீ³பmh
ப⁴வநப⁴வ நshதth³பா³ஹுமth◌⁴யாபி⁴தா⁴நmh ।
phரதி²தஸத³iνபா⁴ைவshஸாthவிைகrhபா⁴vhயமாநmh
ய³திலக ஸnhேத⁴ யthர ஶ ◌்’ŋhகா³ரவthவmh ॥ 37॥
அiνசிதமஹth³’ŋhiµkhததாmh யthஸேஹ
மஶகஶிஶுேவாchைசrhப⁴khத [மthத] மாதŋhக³பmh ।
மத³மத²வா ேம thவாmh phரபnhநshய rhணmh
th’ணமபி vh’ஷைஶலாதீ⁴ஶ தி³vhயாshthரயnhதmh ॥ 38॥
விஷத³[ஜ]விததிராshதாiµthபலmh தி⁴kh ஸேராக³mh
kh’தமதிக²ைநshைதrhேகா³thரபி⁴th³kh³ராவபி⁴ச ।
நியதமmh’தத³mh ேத நிrhதாதŋhகப⁴ŋhக³mh
வரதிஸுமாரmh வாஸுேத³வ shேதா[ேவऽ]ஹmh ॥ 39॥
phரkh’திமஹத³ஹŋhkh’thயாதி³கmh தththவஜாதmh
ஷமபி ஶரmh தாவகmh ஸŋhகி³ரnhேத ।
ம⁴மத²ந பரmh ph³ரைமகேமவாth³விதீயmh
thவம தத³கி²லthயnhததாthபrhய⁴: ॥ 40॥
நிகி²லவிதஹாth’nh நீதகாலாnhநிth³ைத: ◌⁴
நிபதி⁴கph³தி⁴shthராமshமாநகshமாth ।
வி⁴ரபஹதபாphமா விவ⁴தாnhதராthமா-
phயதி⁴வஸ vh’ஷாகா³தி⁴thயகாmh ஸthயகாம: ॥ 41॥
நரபி ஜநநீநாmh ேசnhந ௌ விவிா
நிரவதி⁴நி ஸுேக² ேசத³shதி ஸாாத³ேபா ।
சரணநநkh³ேம தாவேக ேத³வ ேக வா
ஶரணவரணேமேத பேத நாசரnhதி ॥ 42॥
வரத³ மத³பசாரா: கிசிதா³ேலாசிதாேச-
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nhநநநயந நாலmh நாரகாshthவthphரkhlh’phதா: ।
விதரணகth³யாshthவth³³ஶீதாேச-
த³mh’தமபி ஸுதா⁴nh⁴mh [ஸுராnhத:◌⁴]shவlhபthயphயைவ ॥ 43॥
’தி³ மம கேஷऽshnh பாத³பth³மmh thவதீ³யmh
சர கத²த³mh ேத நாத²ஹnhேததி சிnhதாmh ।
³பலஸுதnh’kh’thயth³⁴தாந:phரஹார-
phரph◌⁴’தி சதமshய பேத நிrh⁴நீேத ॥ 44॥
அஶரணmh ப⁴க³வnhநபி⁴ர மாமயமஹmh ப⁴வத: கபத³mh ।
phரரேராக³க³ேணந ச பாphமநாmh நiν யதசயத: phரsh’ேதாऽshmhயஹmh ॥ 45॥
அதிதராமபராத⁴பரmhபராmh ரசயேதா மiνஜாநபி⁴ரmh ।
கமலயா ஸஹேக²லம⁴ஷயnh [th³தி⁴]ததமmh ததமஜந⁴த⁴ரmh ॥ 46॥
th⁴வைநகவதா³nhயமநnhயதீ:◌⁴ கிமபி நாத² ப⁴வnhதஹாrhத²ேய ।
தவ பதா³mh³ஜப⁴khதிமiνthதமாmh கலய ேம லயேமதி யதா²[யா] தம: ॥ 47॥
kh’த³தா⁴வமதீnh மபதீநிஹ விஹாய மதீ³யகி³ராmh சய: ।
ம⁴mh ப⁴ஜதாmh ம⁴ரsh²ரnhநவரேஸா வரேஸாமஸு’nhiµக²mh ॥ 48॥
விப²லயா விஷயாnhதரசிnhதயா கிமநயாऽபி காமபி ேத³வதாmh
ப⁴ஜ மநshஸுமந:phரகைர:ஸதா³ நமதாமதாmh³த⁴ேராபமாmh ॥ 49॥
தவ ரமாஸக² ŋhக³தமா மா தமபி ேயந ரரத² வாயஸmh ।
thவதி³தேரா நிஹதிmh ப³த தthர ேகா ந ேத ேதऽபி kh’தாக³ ॥ 50॥
அபி kh’தாக³ ேதऽஜநயthமாmh மயி ரமா ணமphயநயா ப⁴வாnh ।
iµரேபா வவrhதி கந[கர]sh²ரth³வநஜயா ந ஜயாவஹயா விநா ॥ 51॥
ம⁴ேபா ப⁴வதீ³ய⁴ஜாnhதரmh மந ேம லக³தாth³ th◌⁴’தெகௗshப⁴mh ।
sh²ரதி யthர  மாth³’ஶ³phதேய ஸரேஜாரேஜாபதாசலா ॥ 52॥
ப²ணிபதிதிph◌⁴’thதட⁴ஷேண ப³ேபா ’த³யmh பீ⁴ஷேண ।
ப⁴வதி ரjhயதி rhதிேவாlhலஸnhமரதேக ரதேகஜுஷ: ய: ॥ 53॥
ப²ணிகி³ெரௗ  ஸ ஏவ ப⁴வாnh [வnh] ப⁴வாnhததி⁴யாமவநாrhத²மவாதரth
அவிரதmh iµநய: கமேலாlhலஸthபத³ஹேர த³ஹேர யiµபாஸேத ॥ 54॥
தாவகmh கிமபி ேத³வ கஜ⁴வாமேத³வவலஶாஸநாதி³பி: ◌⁴ ।
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ைத³வைதரவிரதmh நிேஷவிதmh பாத³பŋhகஜக³mh ப⁴ஜாமேஹ ॥ 55॥
அசதாmh ³தஜப⁴ஜநாத³ஜநாவநித⁴ராவதmhஸகாth ।
அnhயமthர ந சிthதமாநேய மாநேய ந ச விேராதி⁴ஹாநேய ॥ 56॥
தா³ஸமாவிதி⁴ [த²] கயாஸு [⁴] நnhத³நmh

த³nhதிநmh த³ஶiµகா²iνஜmh க⁴ [] தmh ।
நிவாஸ சதாநி ேத பரmh காநி வா ந விkh’தாநி பNh³ைத: ॥ 57॥
ராஜமாநவிப⁴வாmh மமth³ராஜமாநஸவிஹாரஹா [வா]காmh ।
மாநயா ப²ணிைஶலேத³வதாமாநயா ச தத³ŋhkh◌⁴மாஶயmh ॥ 58॥
ேத³வகீதநய தாவகீ தnhதி³ராவி’திமnhதி³ராயிதா ।
ஆதேநாதி மம தேநாthபலயாமலா பரமேகாமலா iµத³mh ॥ 59॥
phராதராஶயமஶ⁴ph◌⁴’nhேநதராஶ [ர] ய ரமாபேத மம ।
வீதராக³விiνதாth thவ³சைகrhேநதராநிஹ ப⁴ஜா நிrhஜராnh ॥ 60॥
நீதி [ச] ராமiνsh’thய நிthயமphயாசரா விதmh ந மாத⁴வ ।
ேக²சராபி⁴iνத ேநா மதிrhப⁴வth³ேகா³சராபி kh’பையவ பா மாmh ॥ 61॥
ேமக⁴த³rhபஹரதீ³phதிைவக² ேஶக²kh’தபதா³mh³ஜா ஸுைர: ।
பா⁴விதா iµநிபி⁴ராதி³ேத³வதா ஸmh [ஸா] வதா³பவிதா பதா³ऽவதா ॥ 62॥
³rhவசphரதி²மக³rhவசrhவிதphராjhஞiµth³பி⁴ரkh’ைபரலmh nh’ைப: ।
அஜநாth³சர கஜநாப⁴ ேத சிnhதேய வரரNhய ஶாnhதேய ॥ 63॥
அphர³th³த⁴மkh’தthவத³ஜநmh கஜேலாசந kh’தாthமவசநmh ।
பா⁴விதாபசிதphரபசநmh பா சkhரத⁴ர மாமகிசநmh ॥ 64॥
வணshய ப⁴khதிமணshய ஶூேநா வலஶாஸநshய வநஜாஸநshய வா ।
தiνதாmh ச ேநாthர விiνதாmh ஸுைரshஸமmh shமர கா³ட⁴ப⁴khதிரகா³th³ேத³வதாmh
॥ 65॥
கமலாபி⁴ராமவிமலாயேதmh கமநீயrhதிமமநீ³rhக³மாmh ।
பரமாiµபshதி²தரமாமாmh மேநா ப⁴ஜ கா³ட⁴ேமவ ⁴ஜகா³th³ேத³வதாmh ॥ 66॥
shமரணmh பத³thரப⁴ரணmh iµnhத³ ேத யஜநmh பதா³ph³ஜப⁴ஜநmh ச கீrhதநmh ।
shதவநmh ³iνப⁴வநmh ஶுபா⁴லயvhரஜநmh

ச ஹnhதி vh’நmh ஶணmh ॥ 67॥
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நிஜைவப⁴ேவந ந ேகவலmh shவயmh தவ ஸாரஸthவiµபயாதி ேலாசநmh ।
நிஜேகா³சேரऽபி ேஷ பரmh ரமாஸக²ஸாரஸthவiµபபாத³யthயத:³ ॥ 68॥
ரமயா ஸைத³வ ரமமாண உchசைகrhநரமாநிதshthவதி நாத²ஸாmhphரதmh ।
நநாயதா பரேமதத³th³⁴தmh நமதி³Shடகாrhயபி மதி³Shடகாrhய ॥ 69॥
³தாநி ஸா⁴ சதாநி வா ஜநshதiνேத iµnhத³ நiν ேத phரேசாத³நாth ।
உசிேத shதவmh [ேவ] விரசிேதா [ேத] பி ேம [வச:] பேபாஷேண

ம⁴ேபா தவ shph’ஹா ॥ 70॥
உரேக³ஶ⁴த⁴ரேக³ஹமchதmh ஶரணmh க³தshய தரணmh ப⁴வாmh³ேத: ◌⁴ ।
ஸுகரmh நiν ரமகரmh யதா³ரயாth கபேயாऽபி ைநவ நபேயாதி⁴லŋhகி⁴ந: ॥ 71॥
த³ேதாkh³ரசாப ேதாph◌⁴ர [kh³ர]³ட⁴பாth³விஷயா thவந [த³]

nhயவிஷயாஶயா kh’தmh ।
தவ நாக³ைஶலப⁴வநாshமதா³ஶேய சிரமsh வீதவிரமsh ஸnhநிதி: ◌⁴ ॥ 72॥
’த³யmh phரவிய ’தஸrhவகlhமேஷா வி³ஷாmh விதா⁴மபவrhக³iµthஸவmh
।
தiνேத ததீ³யதiνஷு phரஹrhஷத: ேஷாthதமmh ஸு [மshஸ]

லகாŋhராrhபணmh ॥ 73॥
மத³ேமாஹேலாப⁴iµக²ைவ⁴தேய பதாபகா³தாபநீதேய ।
கிமபி shமரா கமலாph³தி⁴கnhயகாகிகிசிைதகரகmh பரmh மஹ: ॥ 74॥
அவிchேச²தா³ேமாதா³ கலஶஜலராேஶrh³த-
sh²ரth³ராகா³ நாகா³தி⁴பஶிக²ணீஶாதி³மதா ।

அெஸௗ தா³ஸthராஸபணநி ³Shடத³மேந
kh’தாஸkhதிvhயkhதிrhநிக³மக³ணகீ³தா விஜயேத ॥ 75॥

விதி³thவா தththவாrhதா²நபி விஶத³மாmhநாயஶிரஸாmh
ராநி thவாphயஸkh’த³பி ³th³th◌⁴வா shmh’திகி³ர: ।

ஸமாேஜ shதி²thவாபி திநயவிதா³mh ஹnhத வி³ஷாmh [விஷயாnh]
ந ஹாmh ஶkhேதாஹmh நரகஹர கிmh ேம ந த³யேஸ ॥ 76॥

த⁴நாயாபி: ◌⁴ ுth³ரmh nh’பமபி விநா யாத³வiνதிmh
வபநாயாநீதீchசா²mh ஜநய மஹாயாஸஜநநீmh ।

அஹnhதாமாஹthmhயாத³ஸுரப³லஹnhதாரமலmh
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ந ஹnhதாேர ேசேதா நய க² சிnhதாவிஷயதாmh ॥ 77॥
அேஶஷாnh ேஶஷாth³ேரரதி⁴ப மம ேதா³ஷாnhநிரmh
மஹthphராயசிthதmh ம⁴மத²ந ைநவாshthயiν³ணmh ।

phரபயnhநாபீடா²nhமணிமடபrhயnhதமலmh
பவிthரmh கா³thரmh ேத பரமஷா⁴வமநக: ◌⁴ ॥ 78॥

shph’ஹா தீ³நthராணshதி²ரபி³த³ராஸு யதி³ ேத
யஶ: phராphmh vhயாphதmh யதி³ ச சிராஶாஸு த³ஶஸு ।

ததா³ைஶைஷrhேதா³ைஷ: ஶரணிதமஸmhபா⁴வித³ணmh
விபth³ph◌⁴யshthராேயதா² vh’ஷகி³பேத கி²nhநஹ மாmh ॥ 79॥

நரmh வா ேத³வmh வா கமபி நநா தவதாmh
phரth³th◌⁴யnhேத [nhேதா] th³’Shடா: பரமபி⁴மதrhதா:² கதிபேய ।

phரபnhநாநாmh thவாmh ந: பரமமதி⁴பmh ph³ ஜக³தா-
மேஹா கShடmh th³th◌⁴யthயபி⁴லதமth³யாபி ந கத²mh ॥ 80॥

த⁴நாதி³thேஸாபjhஞvhயஸநஜநிதphராணிவிபதா³mh
மph◌⁴’thபாஶாநாmh மத³நமத³நth³ேதா⁴kh³ரமநஸாmh ।

iµக²mh ³ேர thவா iµரமத²ந ேம ேலாசநக³mh
வதா³nhயmh வkhthரmh ேத வரத³ ஶரத:³ பய ஶதmh ॥ 81॥

நியnhதா [nhதrhவி] விேவஷாmh நியதமiνலshதவ ப⁴வnh-
நபnhதா²நmh iµசnhநதிth³’ட⁴மதிshthராshயஸ இதி ।

vh’ேநா ேகா³phதா shயா:shவயதி விiµkhேததரக³தி:
phரபth³ேய பீ⁴ேதாஹmh பரமஷ thவாமப⁴யத³mh ॥ 82॥

ந தா³ [யா] mh ந shதா [shநா] mh ந ச ரசயிmh ேத shதிகி³ேரா
ந தா³ [கா³] mh ந th◌⁴யாmh ந கலயிமாராத⁴நமபி ।

ந யShmh ந shphரShmh கிமபி தவ ShThைய பரஹmh
ஶரNhெயௗ ேத லரமண ஶரணmh யா சரெணௗ ॥ 83॥

அப⁴khthயா ப⁴khthயா வா ஶுசிரஶுசிrhவா ம⁴ேபா
ஸkh’th³வா ⁴ேயா வா ஸகலப²லத³mh thவாmh shமரதி ய: ।

நிராதŋhகmh ŋhக³mh நிகி²லமபி த³thேஸऽபி⁴லதmh
ந ேகஷாமாசrhயmh ஜநயதி தெவௗதா³rhயமலmh ॥ 84॥
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॥ இதி  பசமதப⁴ஜந
விkh²யாததாதயjhவபா⁴கி³ேநயாphேதாrhயாமாதி³யjhவாthேரயவmhஶெமௗkhதிகாphபயாசாrhய
தப⁴வேலஷயமகசkhரவrhதிரநாதா²சாrhயதநயshய
நிவாஸkh’பாவிதி³தநயshய தாmhபா³க³rhப⁴ஸmhப⁴வshய
காசீநக³ரவாshதvhயshய ேவŋhகடாசாrhயயjhவந: kh’திஷு ரவநnhேத³
th³விதீய ஶதகmh ஸmhrhணmh ॥
ரவணநnhத³பth³ேயஷு கா²nhயmh யthர லதmh ।
ைஶலshதாதயாசாrhயshதthைரவmh விvh’திmh vhயதா⁴th ॥

From a telugu book veNkaTeshakAvyakalApa
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