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yatirAja saptatiH

யதிராஜ ஸphததி:

மாnh ேவŋhகடநாதா²rhய: கவிதாrhகிகேகஸ ।
ேவதா³nhதாசாrhய வrhேயாேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³॥
கமphயாth◌⁴யmh ³mh வnhேத³ கமலாkh³’ஹேமதி⁴நmh ।
phரவkhதா ச²nhத³ஸாmh வkhதா பசராthரshய ய:shவயmh ॥ 1॥
ஸஹத⁴rhமசmh ெஶௗேர:ஸmhமnhthதஜக³th◌⁴தி³தாmh ।
அiνkh³ரஹமயீmh வnhேத³ நிthயமjhஞாதநிkh³ரஹாmh ॥ 2॥
வnhேத³ைவNhட²ேஸநாnhயmh ேத³வmh ஸூthரவதீஸக²mh ।
யth³ேவthரஶிக²ரshபnhேத³விவேமதth³vhயவshதி²தmh ॥ 3॥
யshய ஸாரshவதshேராேதா வலாேமாத³வாதmh । var ஸாரshவதmh
shேராேதா
தீநாmh விரமாயாலmh ஶடா²mh தiµபாshமேஹ ॥ 4॥
நாேத²ந iµநிநா ேதந ப⁴ேவயmh நாத²வாஹநmh । variµநிநாேத²ந
யshய ைநக³கmh தthவmh ஹshதாமலகதாmh க³தmh ॥ 5॥
நமshயாmhயரவிnhதா³mh நாத²பா⁴ேவ vhயவshதி²தmh ।
ஶுth◌⁴த³ஸthவமயmh ெஶௗேரரவதாரவாபரmh ॥ 6॥
அiνjh²தமாேயாக³மNhயஜநபா³த⁴கmh ।
அshph’Shடமதி³ராக³mh தmh ராமmh rhயiµபாshமேஹ ॥ 7॥ var

அshph’Shடமதி³ரா க³nhத⁴mh

விகா³ேஹ யாiµநmh தீrhத²mh ஸா⁴ ph³’nhதா³வேந shதி²தmh ।
நிரshதமக³shபrhேஶ யthர kh’Shண: kh’தாத³ர:॥ 8॥
த³யா நிkh◌⁴நmh யதீnhth³ரshய ேத³ஶிகmh rhணமாரேய।
ேயந விவsh’ேஜா விShேரrhயத மேநாரத:²॥ 9॥
phரமmh லமணiµநி: phரதிkh³’ மாமகmh ।
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யதிராஜ ஸphததி:

phரஸாத⁴யதி யthஸூkhதி:shவாதீ⁴ந பதிகாmh திmh ॥ 10॥
உபவீதிநrhth◌⁴வNhTh³ரவnhதmh
thஜக³thNhயப²லmh thத³Nhட³ஹshதmh ।
ஶரக³தஸாrhத²வாஹேட³

ஶிக²யா ேஶக²ணmh பதிmh யதீநாmh ॥ 11॥
phரத²யnh விமேதஷு தீணபா⁴வmh
phர⁴ரshமthபரேண யதீnhth³ர: ।
அph’த²khphரதிபnhந யnhமயthைவ:

வvh’ேத⁴ பசபி⁴ராைத⁴rhiµராேர:॥ 12॥
ஶேதாத³யஶŋhகராதி³க³rhவ:

shவப³லா³th◌⁴th³’தயாத³வphரகாஶ: ।
அவேராபிதவாnh ேதரபாrhதா²nh
நiν ராமாவரஜ:ஸ ஏஷ ⁴ய:॥ 13॥ var ஏவ

அப³ஹுதஸmhப⁴வmh தீநாmh
ஜரதீநாமயதா²யத² phரசாரmh ।
விநிவrhதயிmh யதீவேராkhதி:
வித³ேத⁴ தா:shதி²ரநீதிபஜரshதா:²॥ 14॥
அiµநா தபநாதிஶாயி ⁴mhநா
யதிராேஜந நிப³th◌⁴த³நாயக: ।
மஹதீ ³பŋhkhதிஹாரயSh:

வி³தா⁴நாmh ’த³யŋhக³மா விபா⁴தி ॥ 15॥
அநபshய யதி மாph◌⁴’ேதா
விபா⁴தி வmhேஶ ஹதthவமதmh ।
ய³th³ப⁴வா:ஶுth◌⁴த³ஸுvh’thதஶீதலா:
ப⁴வnhதி iµkhதாவளி⁴ஷணmh ⁴வ:॥ 16॥
அநபாய விShiΝபத³ஸmhரயmh ப⁴ேஜ
கலயா கயாऽபி கலயாऽphயiνjh²தmh ।
அகலŋhகேயாக³மஜடா³ஶேயாத³யmh varஅகலŋhகேயாக³மஜடா³ஶேயாதி³தmh
யதிராஜசnhth³ரiµபராக³³ரக³mh ॥ 17॥
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யதிராஜ ஸphததி:

அபி⁴க³mhய ஸmhயக³நகா:◌⁴ ஸுேமத⁴ேஸா
யதி சkhரவrhதிபத³பth³மபthதநmh ।
ஹப⁴khததா³shயரகா: பரshபரmh
khரையkhரயாrhஹத³ஶயா ஸnhத⁴ேத ॥ 18॥
பஷாதிவாத³பவாத³ைபஶுந-
phரph◌⁴’தி phர⁴தபதநீயபŋhகிலா ।
shவத³ேத மமாth◌⁴ய ஸுப⁴கா³ஸரshவதீ
யதிராஜகீrhthதிகதைகrhவிேஶாதி⁴தா ॥ 19॥
அiνகlhப⁴தiµரபி⁴thபத³mh ஸதாmh
அஜஹththவrhக³மபவrhக³ைவப⁴வmh ।
சலசிthதvh’thதிவிநிவrhthதெநௗஷத⁴mh
ஶரணmh யதீnhth³ரசரணmh vh’ணீமேஹ ॥ 20॥
வதாவ⁴தபரவாதிைவப⁴வா:
நிக³மாnhதநீதிஜலேத⁴shதலshph’ஶ: ।
phரதிபாத³யnhதி க³திமாபவrhகி³கீmh
யதிஸாrhவெபௗ⁴மபத³ஸாthkh’தாஶயா:॥ 21॥
ேல நிவிய மஹதாmh நிக³மth³மாmh
iµShணnh phரதாரகப⁴யmh th◌⁴’தைநகத³Nhட:³ ।
ரŋhேக³ஶ ப⁴khதஜநமாநஸராஜஹmhேஸா
ராமாiνஜ:ஶரணமsh iµநி:shவயmh ந:॥ 22॥
ஸnhமnhthரவிth பதி ஸmhயநாmh நேரnhth³ர:
ஸmhஸாரமக³iµைக:²ஸiµபshதி²தmh ந: ।
விShவkhததmh விஷயேலாப⁴விஷmh நிஜாபி:◌⁴
கா³டா⁴iνபா⁴வக³ட³th◌⁴வஜபா⁴வநாபி: ◌⁴ ॥ 23॥
நாத:²ஸ ஏஷ யநாmh நக²ரஜால:

அnhத நிநமபநீய தேமா மதீ³யmh ।
விjhஞாநசிthரமநக⁴mh க²தீவ சிthேத
vhயாkh²யாநேகரேகந கராmh³ேஜந ॥ 24॥
உth³kh³’ணதீiµபநிஷthஸு நி³ட⁴மrhத²mh
சிthேத நிேவஶயிமlhபதி⁴யாmh shவயmh ந: ।
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யதிராஜ ஸphததி:

பேயம லக²◌़ ◌்மNh iµேந: phரதிபnhநஹshதாmh
உnhநிth³ரபth³மஸுப⁴கா³iµபேத³ஶiµth³ராmh ॥ 25॥ var தththவ

ஆகrhஷநி நிக³மாnhதஸரshவதீநாmh
உchசாடநாநி ப³ரnhதபphலவாநாmh ।
பth²யாநி ேகா⁴ரப⁴வஸjhவரபீ³தாநாmh
’th◌⁴யாநி பா⁴nhதி யதிராஜiµேநrhவசாmh ॥ 26॥
ஶீதshவபா⁴வஸுப⁴கா³iνப⁴வ:ஶிகா²வாnh
ேதா³ஷாவமrhத³நியேதாnhநதிேராஷதீ⁴ஶ: ।
தாபாiνப³nhத⁴ஶமநshதபந: phரஜாநாmh
ராமாiνேஜா ஜயதி ஸmhவதthதா⁴மா ॥ 27॥
ஜயதி ஸகலவிth³யாவாநீ ஜnhமைஶேலா
ஜநிபத²பvh’thதிராnhதவிராnhதிஶாகீ² ।
நிகி²லமதி மாயா ஶrhவ பா³லஸூrhேயா
நிக³மஜலதி⁴ேவலா rhணசnhth³ேரா யதீnhth³ர:॥ 28॥
iµநிப³ஹுமதஸாரா iµkhதிநிேரணிேகயmh
ஸ’த³ய’த³யாநாmh ஶாவதீ தி³Shடth◌⁴தி:³ ।
ஶத³தக³nhதா⁴ ஸmhயnhth³ரshய ஸூkhதி: varஶதவிமதேக²தா³
பசிதக³ஹநா ந: phரshiνவீத phரஸாத³mh ॥ 29॥
ப⁴வமபகி²nhநshபீ²தபாநீயnh: ◌⁴ varth³தி: ◌⁴
³தரதவா ³kh³த⁴lhயா ஸlhயா ।
திநயநஸநாபி:◌⁴ ேஶாப⁴ேத லமேkhதி:
நரகமத²நேஸவாshவாத³நா³nhத⁴மா ந:॥ 30॥
ஹபத³மகரnhத³shயnhதி³ந:ஸmhதாநாmh
அiνக³தப³ஹுஶாகா²shதாபiµnhலயnhதி ॥
ஶத³தக³nhதா: ◌⁴ ஸmhயnhth³ரphரப³nhதா: ◌⁴
கத²கஜநமநீஷா கlhபநா கlhபvh’ா:॥ 31॥
நாநா⁴ைதrhஜக³தி ஸமையrhநrhமலாmh விதி⁴thேஸா:
அnhthயmh வrhணmh phரத²யதி விேபா⁴ராதி³மvhஹேப⁴ேத³ । var ேப⁴ைத:³
விவmh thராmh விஷயநியதmh vhயதாiνkh³ரஹ:ஸnh
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யதிராஜ ஸphததி:

விShவkhேஸேநா யதிபதிர⁴th³ேவthரஸாரshthத³Nhட:³॥ 32॥
லயmh ³th◌⁴ேத³ ரகரஸநாலாshயலாநிதா³நmh
ஶுth◌⁴தா³shவாத³mh கிமபி ஜக³தி ேராthரதி³vhெயௗஷத⁴mh ந: ।
லயாலைய:தஜலதி⁴வth³பா⁴தி தாthபrhயரthைந:
லகாnhத shப²கiµேரா லமrhேயாபேத³ஶ:॥ 33॥
shதி²திமவதீ⁴ரயnhthயதிமேநாரத²th◌⁴தி³மதீmh
யதிபதிஸmhphரதா³யநிரபாயத⁴ேநாபசிதா: ।
ம⁴கரெமௗத³kh◌⁴நமத³த³nhரத³nhதிக⁴டா-
கரடகடாஹவா க⁴நஶீகரஶீப⁴தாmh ॥ 34॥ varஶீப²தாmh

நிபதி⁴ ரŋhக³vh’thதி ரகாநபி⁴தாNhட³வயnh
நிக³மவிமrhஶேகரைகrhநிph◌⁴’ைதrhவிth◌⁴’த: । var நிரைத:
³ணபணth³த⁴ஸூkhதி th³’ட⁴ேகாணவிக⁴Thடநயா
ரடதி தி³ஶா iµேக²ஷு யதிராஜயஶ: படஹ:॥ 35॥
இத³mh phரத²மஸmhப⁴வthமதி ஜாலலŋhக³ஷா:
mh’ஷா மதவிஷாநலjhவதவவாதவ: ।
ரnhthயmh’தமரmh யதி ரnhத³ரshேயாkhதய:
சிரnhதநஸரshவதி சிரப³nhத⁴ைஸரnhth◌⁴கா:॥ 36॥
ஸுதா⁴ஶநஸு³rhkh³ரஹ திஸமShiµShnhth◌⁴ய:
கதா²ஹவமெஸௗ க³தாnh கபடெஸௗக³தாnh க²Nhட³யnh ।
iµநிrhமந லமே iµத³nhத³சயthயஜஸா
iµnhத³³ணெமௗkhதிகphரகரஶுkhதிபி: ◌⁴ ஸூkhதிபி: ◌⁴ ॥ 37॥
கபrhதி³மதகrhத³மmh கபிலகlhபநாவா³ராmh
³ரthயயமதீthய தth³th³ணதnhthரயnhthேராத³ரmh ।
th³’Sh ஹநாiµேக² நிபதத: பரph³’மண:

கரkh³ரஹவிசே ஜயதி லமேऽயmh iµநி:॥ 38॥
கத³பபாபி: ◌⁴ கபிலகlhபநாநாடைக:
மாலபா⁴ைதrh³நிப³nhத⁴நkh³ரnhதி²பி: ◌⁴ ।
ததா²க³தகதா²ஶைதshதத³iνஸா ஜlhைபரபி
phரதாதத³mh ஜக³th phர³ணிதmh யதீnhth³ேராkhதிபி: ◌⁴ ॥ 39॥
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யதிராஜ ஸphததி:

கதா²கலஹெகௗகkh³ரஹkh³rh’தெகௗதshத-
phரதா²ஜலதி⁴ ஸmhphலவkh³ரஸநmhப⁴ஸmh⁴தய: ।
ஜயnhதி ஸுதி⁴ேயா யதிதிph◌⁴’த³nhதிேகாபாஸநா- varயதிதிph◌⁴’த³nhதிேகாபாஸநphரபா⁴வ
phரபா⁴வபபkhthம phரதி பா⁴ரதீ ஸmhபத:³॥ 40॥
யதீவரஸரshவதீ ஸுரபி⁴தாஶயாநாmh ஸதாmh
வஹா சரmh³ஜmh phரணதி ஶாநா ெமௗநா ।
தத³nhயமத³rhமத³jhவதேசதஸாmh வாதி³நாmh
ஶிரshஸு நிதmh மயா பத³மத³ணmh லயதாmh ॥ 41॥
ப⁴ஜshவ யதி⁴பேதரநித³மாதி³³rhவாஸநா
கத³th◌⁴வ பவrhதநரமநிவrhதநீmh வrhதநீmh ।
லப⁴shய ’த³ய shவயmh ரத²பதா³தா⁴iνkh³ரஹ-

th³தphர’தி நிshth’டth³³த³rhvh’திmh நிrhvh’திmh ॥ 42॥
மதிவிதkh³ரnhத²kh³ரnhதி²phர⁴தமதாnhதர-
kh³ரலமநஸ: பயnhthயlhபாmh யதீவரபா⁴ரதீmh ।
விகடiµரபி⁴th³வ: பீ² பShகரேசித:
லகி³லாேராேஹ பா⁴வீ கியாநிவ ெகௗshப: ◌⁴ ॥ 43॥
shத²விரநிக³மshேதாமshேத²யாmh யதீவரபா⁴ரதீmh
மதிப²ணிதிோப⁴பா:³பnh ப⁴ஜnh வா ।
ரஸபமலலாகா⁴ ேகா⁴ஷsh²டthடேப⁴த³நmh
லவணவணிஜ: கrhராrhக⁴mh கிthயபி⁴மnhவேத ॥ 44॥ var கrhேராth³த⁴mh

வஹதி மலாமாth◌⁴ேயா ேவதா⁴shthரயீ iµக²ைரrhiµைக:²
வரதiνதயா வாேமா பா⁴க:³ஶிவshய விவrhதேத ।
தத³பி பரமmh தthவmh ேகா³பீஜநshய வஶmhவத³mh
மத³நகத³ைநrhந khயnhேத யதீவரஸmhரயா:॥ 45॥
நிக³மபதி²கchசா²யா ஶாகீ² நிராஶமஹாநிதி: ◌⁴
மதவிவித⁴chசா²thரேரணீ மேநாரத²ஸாரதி:² ।
th⁴வநதம:phரthேஷாऽயmh thவிth³யஶிகா²மணி:
phரத²யதி யதிமாph◌⁴’thபாராவமவிபrhயயாmh ॥ 46॥
ஜட³மதி iµதா⁴ த³nhதாத³nhதிvhயெதௗ²ஷத⁴th◌⁴த³ய:
phரதிநித⁴ய: phரjhஞாஶா phரபாலநயShடய: ।
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திஸுரப⁴ய:ஶுth◌⁴தா³நnhதா³பி⁴வrhஷுகவாதா:³
யமக³தி கதா²விchேச²தி³nhேயா யதீவரஸூkhதய:॥ 47॥
phரதிகலஹ phரthயkhதthவாவேலாகநதீ³பிகா:
யதிபph³’ட⁴kh³ரnhதா²சிnhதாmh நிரnhதரயnhதி ந: ।
அகஷபரjhஞாெநௗthஸுkhயுதா⁴ர³rhத³ஶா- varஅகஷபjhஞாந
பணத ப²ல phரthயாத³th ப²ேலkh³ர ஸுkh³ரஹா:॥ 48॥
iµnhதா³ŋhkh◌⁴ரth◌⁴தா³iµத³வநசnhth³ராதபநிபா:◌⁴
iµiµாமாோph◌⁴யாmh த³த³தி iµநிph³’nhதா³ரககி³ர: ।
shவth◌⁴தா³nhதth◌⁴வாnhதshதி²ரக³rhவாதி³பஷth³-
தி³வாபீ⁴தphேரா தி³நகரஸiµthதா²நபஷா:॥ 49॥
நிராபா³தா⁴ ேபா³தா⁴யநப⁴ணிதி நிShயnhத³ஸுப⁴கா:³ var ப²ணிதி, ப⁴ணித
விஶுth³ேதா⁴பnhயாஸvhயதிபி⁴³ரஶாரகநயா: ।
அNhைட:² கlhபnhேத யதிபதிநிப³nhதா⁴ நிஜiµைக:²
அநிth³ராணphரjhஞாரஸத⁴மநி ேவதா⁴ய ஸுதி⁴யாmh ॥ 50॥
விகlhபாேடாேபந திபத²மேஶஷmh விக⁴டயnh
யth³’chசா²நிrhதி³Shேட யதி nh’பதி ஶph³ேத³விரமதி ।
விதNhடா³ஹŋhrhவthphரதிகத²கேவதNhட³ph’தநா-
வியாதvhயாபாரvhயதிமத²நஸmhரmhப⁴கலஹ:॥ 51॥
phரதிShடா² தrhகாmh phரதிபத³mh’சாmh தா⁴ம யஜுஷாmh
பShகார:ஸாmhநாmh பபணமத²rhவாŋhகி³ரஸேயா: ।
phரதீ³பshதthவாநாmh phரதிkh’திரெஸௗ தாபஸகி³ராmh
phரஸthதிmh ஸmhவிthேத: phரதி³ஶதி யதீஶாநப²ணிதி:॥ 52॥ var phரதி³ஶ

ஹதாவth◌⁴ேய ’th◌⁴ேய ஹசரணபŋhேகஹேக³
நிப³th◌⁴நnhthையகாnhthயmh கிமபி யதி ⁴ph◌⁴’thப²ணிதய: ।
ஶுநாரshகnhத⁴th³ணஹரேஹரmhப³ஹுத⁴kh-
phரேப⁴ஶாதி³ுth³ரphரணதி பஹாரphரதி⁴வ:॥ 53॥
யதா²⁴த shவாrhதா² யதி nh’பதிஸூkhதிrhவிஜயேத
ஸுதா⁴ ஸnhேதா³ஹாph³தி: ◌⁴ ஸுசதவிபkhதி:திமதாmh ।
கதா² th³’phயthெகௗதshதகலஹேகாலாஹலஹத-
thேவதீ³ நிrhேவத³phரஶமநவிேநாத³phரணயீநீ ॥ 54॥
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திேரணீடா³பத³ப³ஹுமேத லமணமேத
shவபshதா²nh ேதா³ஷாnh விதத²மதிராேராபயதி ய: ।
shவஹshேதேநாthphைத:ஸ க² நிஜகா³thேரஷு ப³ஹுலmh
க³லth³பி⁴rhஜmhபா³லrhக³க³நதலமாmhபதி ஜட:³॥ 55॥
நிராேலாேக ேலாேக நிபதி⁴ பரshேநஹப⁴ேதா
யதி மாph◌⁴’th³தீ³ேபா யதி³ ந கில ஜாjhவlhயத இஹ ।
அஹŋhகாரth◌⁴வாnhதmh விஜஹதி கத²ŋhகாரமநகா:◌⁴
தrhக vhயாெலௗக⁴mh மதி மதபாதாளஹரmh ॥ 56॥
யதி மாph◌⁴’th³th◌⁴’Shடmh மதஹ நவீநmh தத³பி கிmh
தத: phராேக³வாnhயth³வத³ தத³பி கிmh வrhணநிகேஷ ।
நிஶாmhயnhதாmh யth³வா நிஜமதிதிரshகாரவிக³மாth var நிஜமத
நிராதŋhகாShடŋhகth³ரட³³ஹேத³வ phரph◌⁴’தய:॥ 57॥
ஸுதா⁴ஸாரmh மth◌⁴யதிவர ⁴வ:ேராthரஹேர
நிசnhதி nhயசnhநிக³மக³மாண: ப²ணிதய: ।
யதா³shவாதா³ph◌⁴யாஸphரசயமேமாlhலாததி⁴யாmh
ஸதா³shவாth◌⁴யmh காேல தத³mh’தமநnhதmh ஸுமநஸாmh ॥ 58॥
யதி ோணீப⁴rhrhயதி³த³மநித³mh ேபா⁴க³ஜநதா-
ஶிர: ேரணீஜுShடmh ததி³ஹ th³’ட⁴ப³nhத⁴mh phரப⁴வதி । var மந
th³’ட⁴ப³th³த⁴mh phரப⁴வ
அவிth³யாரNhயாநீ ஹரவிஹரnhமாமகமந:-
phரமாth³யnhமாதŋhக³phரத²மநிக³லmh பாத³க³ளmh ॥ 59॥
ஸவிth iµkhதாநாmh ஸகலஜக³ேத³ந: phரஶமநீ
க³ேயாபி⁴shதீrhthைத²பசிதரஸா யாiµநiµைக:² ।
நிchேச²தா³ நிmhேநதரமபி ஸமாphலாவயதி மாmh var³chேச²தா³
யth³’chசா²விக²◌़ ◌்ேஶபாth³ யதிபதித³யா தி³vhயதநீ ॥ 60॥
சிnhதாேஶஷ³ரrhத²த³nhரவச: கnhதா²ஶதkh³ரnhதி²லா:
th◌⁴தா³nhதா ந ஸnhத⁴ேத யதிவரkh³ரnhதா²iνஸnhதா⁴யிநி ।
iµkhதா ஶுkhதிவிஶுth◌⁴த³th◌⁴த³தநீ டா³லடா³பத:³
கிmh lhயாmh கலேயத க²Nhட³பரஶுrhமNh³கமஜூகாmh ॥ 61॥
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வnhேத³ தmh யநாmh ⁴ரnhத⁴ரமஹmh மாநாnhத⁴காரth³ஹா
பnhதா²நmh பபnhதி²நாmh நிஜth³’ஶா nhதா⁴நnhதா⁴நயா ।
த³thதmh ேயந த³யா ஸுதா⁴mh³நிதி⁴நா பீthவா விஶுth◌⁴த³mh பய:
காேல ந: கைஶலkh’Shணஜலத:³ காŋhாதி⁴கmh வrhஷதி ॥ 62॥
காஷாேயண kh³’தபீதவஸநாத³Nhைட³shthரபி⁴rhமNh³தா
ஸா rhதிrhiµரமrhத³நshய ஜயதி thரyhயnhதஸmhரணீ ।
யth phரkh²யாபிததீrhத²வrhதி⁴ததி⁴யாமph◌⁴யshயதாmh யth³³nh
ஆnhேதா⁴ரநித³mh phரேத³ஶநியதா கீrhதி: phரஜாக³rhதி ந:॥ 63॥
phேஸ லமணேயாகி³ந: பத³க³mh ரth²யா பராக³chச²டா
ராேராபணத⁴nhயஸூபஷthமnhதமாnhதிகmh ।
பி⁴ா பrhயடநேணஷு பி³ப⁴ராசkhேர க³ளthகிlhபி³ஷா
யth³விnhயாஸேஷண பthரமகiµth³ராmh ஸiµth³ராmhப³ரா ॥ 64॥ var

பth³மமகiµth³ராmh

நாநா தnhthரவிேலாபி⁴ேதந மநஸா நிrhணீத³rhநீதிபி: ◌⁴
கShடmh thதth³’Shபி⁴rhயதிபேதராேத³ஶைவேத³ஶிைக: ।
vhயாேஸா ஹாஸபதீ³ kh’த: ப’த: phராேசதஸேசதஸ:

khphத: ேகஶுக: ஶுக: ஸ ச iµதா⁴ பா³தா⁴ய ேபா³தா⁴யந: ॥ 65॥var

iµதா⁴ேபா³தா⁴ய

அrhth²யா திShட²தி மாகா மதிரஸாவாஜnhமராஜnhவதீ
பthயா ஸmhயநாமேநந ஜக³தாமthயாதchேச²தி³நா ।
யthஸாரshவத³kh³த⁴ஸாக³ரஸுதா⁴ th³ெதௗ⁴ஷதா⁴shவாதி³நாmh
phரshவாபாய ந ேபா³ப⁴வீதி ப⁴க³வnhமாயா மஹாயாநீ ॥ 66॥
ஶுth◌⁴தா³ேத³ஶவஶnhத³தீ³kh’தயதிோணீஶவாணீஶதா-
phரthயாதி³Shடப³rhக³தி:திஶிர: phரஸாத³மாத³தி ।
³kh³ேதா⁴த³nhவத³பthயஸnhநிதி⁴ ஸதா³ஸாேமாத³தா³ேமாத³ர-
லேலாேகந ெதௗ³rhலthய லேதாnhேமஷா மநீஷா மம ॥ 67॥
ஆshதாmh நாம யதீnhth³ரபth◌⁴த³தி ஜுஷாமாஜாநஶுth◌⁴தா³ மதி:
தchசா vhயாஜவித³kh³த⁴iµkh³த⁴ம⁴ரmh ஸாரshவதmh ஶாவதmh ।
ேகா வா சுத³சேயத³பி ர:ஸாேடாபதrhகchச²டா
ஶshthராஶshthவிஹாரஸmhph◌⁴’தரshவாshேத³ஷு வாேத³ஷு ந:॥ 68॥
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பrhயாphதmh பrhயைசஷmh கணசரணகதா²மாபாத³mh ஶிஶிே
மாmhஸா மாmhஸலாthமா ஸமஜநி iµஹு: ஸாŋhkh²யேயாெகௗ³

ஸமாkh²யmh ।
இthத²mh ைதshைதrhயதீnhth³ரthதப³ஹுmh’ஷா தnhthரகாnhதாரபாnhைத:²
அnhதrhேமாஹபாnhைத⁴ரஹஹ கிஹ நசிnhதநீயmh தநீய:॥ 69॥
கா³தா² தாதா²க³தாநாmh க³லதி க³மநிகா காபி khவாऽபி நா var கா³தா⁴
 காத³வாணீ th³ணஹரகி³ர: ெஸௗரப⁴mh நாரப⁴nhேத ।
ாமா ெகௗமாேலாkhதிrhஜக³தி ³மதmh ெகௗ³ரவாth ³ரவாnhதmh
கா ஶŋhகா ஶŋhகராேத³rhப⁴ஜதி யதிபெதௗ ப⁴th³ரேவதீ³mh thேவதீ³mh ॥ 70॥
விShவkh³vhயாபிnhயகா³ேத⁴ யதிnh’பதி யஶ:ஸmhபேத³காrhணேவऽshnh
ரth◌⁴தா³ஶுth◌⁴தா³வகா³ைஹ:ஶுப⁴மதிபி⁴ரெஸௗ ேவŋhகேடேஶாऽபி⁴khத: ।
phரjhஞாெதௗ³rhஜnhயக³rhஜthphரதிகத²கவசshலவாலvh’thயா
ஸphதthயா ஸாரவthயா ஸமதiνத ஸதாmh phதிேமதாmh ஸேமதாmh ॥ 71॥
ஆஶாமதŋhக³ஜக³நவிஷய ேவகா³nh
பாேத³ யதிதிph◌⁴’த: phரஸப⁴mh நிnhத⁴nh ।
காrhய: கதா²ஹவ ஹபி: ◌⁴ பேரஷாmh
கrhேண ஸ ஏஷ கவிதாrhகிkh mhஹநாத:³॥ 72॥
உபஶதth³’Shவிphலவாநாmh
உபநிஷதா³iµபசாரதீ³பிேகயmh ।
கப³தப⁴க³வth³வி⁴திkh³மாmh
தி³ஷ மதிmh யதிராஜஸphததிrhந:॥ 73॥
கரதலாமலகீkh’தஸthபதா:² varஸthகதா:²
திவதmhதஸூnh’தஸூkhதய: ।
தி³வஸதாரகயnhதி ஸமthஸராnh
யதிரnhத³ரஸphததிஸாத³ரா:॥ 74॥
கவிதாrhகிக mhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம:॥
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