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Kedar’s SubhaShita Collection

ஸுபா⁴தாநி ஸŋhkh³ரஹ

அதி⁴க³thய ³ேராrhjhஞாநmh சா²thேரph◌⁴ேயா விதரnhதி ேய ।
விth³யாவாthஸlhயநித⁴ய: ஶிகா மம ைத³வதmh ॥ 1॥
அவshய ⁴ஷணmh ேவேகா³ மthதmh shயாth³ க³ஜ⁴ஷணmh ।
சாrhயmh ⁴ஷணmh நாrhயா உth³ேயாேகா³ நர⁴ஷணmh ॥ 2॥
அலஸshய ேதா விth³யா அவிth³யshய ேதா த⁴நmh ।
அத⁴நshய ேதா thரmh அthரshய த:ஸுக²mh ॥ 3॥
அShடாத³ஶராேணஷு vhயாஸshய வசநth³வயmh ।
பேராபகார: Nhயாய பாபாய பரபீட³நmh ॥ 4॥
அஹmh நமா வரதா³mh jhஞாநதா³mh thவாmh ஸரshவதீmh ।
phரயchச² விமலாmh ³th³தி⁴mh phரஸnhநா ப⁴வ ஸrhவதா³ ॥ 5॥
அph³ேத:◌⁴ ாரmh ஜலmh பீthவா வrhஷnhதி ம⁴ரmh ⁴விmh ।
பேராபகாேர நிரதா: கத²mh ேமகா⁴ ந ஸjhஜநா: ॥ 6॥
அேபnhேத ந ச shேநஹmh ந பாthரmh ந த³ஶாnhதரmh ।
ஸதா³ ேலாகேத khதா ரthநதீ³பா இேவாthதமா: ॥ 7॥
அShடாத³ஶராநாmh ஸாரmh vhயாேஸந கீrhதிதmh ।
பேராபகார: Nhயாய பாபாய பரபீட³நmh ॥ 8॥
அத⁴மா த⁴நchச²nhதி த⁴நmh மாநmh ச மth◌⁴யமா: ।
உthதமா மாநchச²nhதி மாேநா  மஹதாmh த⁴நmh ॥ 9॥
அபி shவrhணமயீ லŋhகா ந ேம லமண ேராசேத ।
ஜநநீ ஜnhம⁴ச shவrhகா³த³பி க³ய ॥ 10॥
அவmh ைநவ க³ஜmh ைநவ vhயாkh◌⁴ரmh ைநவ ச ைநவ ச ।
அஜாthரmh ப³mh த³th³யாth ேத³ேவா ³rhப³லகா⁴தக: ॥ 11॥
அக³◌़ ◌ாத⁴ஜலஸசா க³rhவmh நாயாதி ேராத: ।
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ஸுபா⁴தாநி ஸŋhkh³ரஹ

அŋh³Shேடாத³கமாthேரண ஶப² ப²phrhஹராயேத ॥ 12॥
அnhநதா³நmh பரmh தா³நmh விth³யாதா³நமத: பரmh ।
அnhேநந ணிகா thphதிrhயாவjhவmh ச விth³யயா ॥ 13॥
அlhபகாrhயகரா:ஸnhதி ேய நரா ப³ஹுபா⁴ண: ।
ஶரthகாநேமகா⁴shேத நmh க³rhஜnhதி ேகவலmh ॥ 14॥
அnhநmh வshthரmh நிவாஸச jhஞாநமாேராkh³யேமவ ச ।
விjhஞாநmh ராShThரநிShடா² ச ஸnhமாrhக³சாShடேமா மத: ॥ 15॥
அதிேலாபா⁴thேப³ேராऽபி த³th³ேரா நிசிதmh ப⁴ேவth ।
தvhயயாth த³th³ேராऽபி நிசிதmh த⁴நவாnh ப⁴ேவth ॥ 16॥
அrhதா²க³ேமா நிthயமேராகி³தா ச phயா ச பா⁴rhயா phயவாதி³நீ ச ।
வயச thேராऽrhத²கா ச விth³யா ஷTh³ வேலாகshய ஸுகா²நி ராஜnh ॥ 17॥
அதிth’Sh ந கrhதvhயா th’Shmh ைநவ பthயேஜth ।
ஶைந: ஶைநச ேபா⁴khதvhயmh shவயmh விthதiµபாrhதmh ॥ 18॥
அkh’thயmh மnhயேத kh’thயமக³mhயmh மnhயேத ஸுக³mh ।
அப⁴யmh மnhயேத ப⁴யmh shthவாkhயphேரேதா நர: ॥ 19॥
அவிராமmh வேஹth³பா⁴ரmh ஶீேதாShணmh ந ச விnhத³தி ।
ஸஸnhேதாஷshததா² நிthயmh thணி ஶிேத க³rhத³பா⁴th ॥ 20॥
அதிபசயாத³வjhஞா ஸnhததக³மநாத³நாத³ேரா ப⁴வதி ।
மலேய பி⁴lhலரnhth◌⁴ சnhத³நதகாShட²nhத⁴நmh ேத ॥ 21॥
அஜராமரவth phராjhேஞா விth³யாமrhத²ச ஸாத⁴ேயth ।
kh³’த இவ ேகேஶஷு mh’thநா த⁴rhமமாசேரth ॥ 22॥
அயmh நிஜ: பேரா ேவऽதி க³ணநா ல⁴ேசதஸாmh ।
உதா³ரசதாநாmh  வஸுைத⁴வ mhப³கmh ॥ 23॥
அதிதீேணந க²Th³ேக³ந வரmh mhvhஹா th³விதா⁴ kh’தா ।
ந  மாநmh பthயjhய யchச² யchேச²தி பா⁴தmh ॥ 24॥
அேஹா ³rhஜநஸmhஸrhகா³th மாநஹாநி: பேத³ பேத³ ।
பாவேகா ேலாஹஸŋhேக³ந iµth³க³ைரரபி⁴தாTh³யேத ॥ 25॥
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அேஹா கிமபி சிthராணி சthராணி மஹாthமநாmh ।
லshth’ய மnhயnhேத தth³ப⁴ேரண நமnhthயபி ॥ 26॥
அkh’thவா பரஸnhதாபmh அக³thவா க²லமnhதி³ரmh ।
ஸாேதா⁴rhமாrhக³மiνthsh’jhய யthshவlhபமபி தth³ ப³ஹு ॥ 27॥
அஶநmh ேம வஸநmh ேம ஜாயா ேம ப³nh⁴வrhேகா³ ேம ।
இதி ேம ேம rhவாணmh காலvh’ேகா ஹnhதி ஷாஜmh ॥ 28॥
அஹச thவச ராேஜnhth³ர ேலாகநாதா²பா⁴வபி ।
ப³ஹுvhரஹmh ராஜnh ஷSh² தthேஷா ப⁴வாnh ॥ 29॥
அvhயாகரணமதீ⁴தmh பி⁴nhநth³ேராNhயதரŋhகி³ணீதரணmh ।
ேப⁴ஶஜமபth²யஸதmh thரயத³mh kh’தmh ந kh’தmh ॥ 30॥
அஹmh shவrhணmh ந ேம :³க²மkh³நிதா³ேஹ ந தாட³ேந ।
ஏதth ேம மஹா:³க²mh ³ஜயா ேதாலயnhதி மாmh ॥ 31॥
அjhஞாநதிராnhத⁴shய jhஞாநாஜநஶலாகயா ।
சுnhதmh ேயந தshைம ³ரேவ நம: ॥ 32॥
அபீ⁴phதாrhத²th◌⁴யrhத²mh ேதா ய:ஸுராஸுைர: ।
ஸrhவவிkh◌⁴நஹரshதshைம க³தி⁴பதேய நம: ॥ 33॥
அநாசாேரண மாnhயmh அthயாசாேரண rhக²தா ।
விசாராசாரேயாrhேயாக:³ஸ ஸதா³சார உchயேத ॥ 34॥
அrhத²நாஶmh மநshதாபmh kh³’ேஹ ³சதாநி ச ।
வசநmh சாபமாநmh ச மதிமாnhந phரகாஶேயth ॥ 35॥
அrhேத²ந  விநshய ஷshயாlhபேமத⁴ஸ: ।
khயா:ஸrhவா விநயnhதி kh³Shேம ஸேதா யதா² ॥ 36॥
அkh³ரத:ஸmhshkh’தmh ேமऽsh ரேதா ேமऽsh ஸmhshkh’தmh ।
ஸmhshkh’தmh ’த³ேய ேமऽsh விவமth◌⁴ேயऽsh ஸmhshkh’தmh ॥ 37॥
அதகி³ஸமmh shயாth கjhஜlhmh nh⁴ பாthரmh
ஸுரதவரஶாகா² ேலக²நீ பthரiµrhவீ ।
க²தி யதி³ kh³’thவா ஶாரதா³ஸrhவகாலmh
தத³பி தவ ³நாஶ பாரmh ந யாதி ॥ 38॥
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அபாேர காvhயஸmhஸாேர கவிேரக: phரஜாபதி: ।
யதா²shைய ேராசேத விவmh ததா²ைவ பவrhதேத ॥ 39॥
அத⁴நாதி⁴ நிவrhதnhேத jhஞாதய:ஸு’ேதா³ ஜநா: ।
அShபாத³ப²லாth³vh’ாth யதா²ஸrhேவ பதthண: ॥ 40॥
அshமாகmh ப³த³சkhரmh Shமாகmh ப³த³த: ।
பா³த³ராயணஸmhப³nhதா⁴th யmh யmh வயmh வயmh ॥ 41॥
அஹmhேஷா பா⁴ரதீேயாऽsh நmh
ந ைத⁴rhயŋhகதா³சிththயேஜயmh விபthஸு ।
shவகrhதvhயநிShடா²mh ந வா விshமேரயmh
யதிShேய shவராShthரshய கlhயாணேஹேதா: ॥ 42॥
அஹmhபா⁴ரதீ shth shவயmh ஶkhதிபா
மயி ச ³rhகா³ ததா² ஶாரதா³ ச ।
thயேஜயmh கதா³சிnhந ஶீலாபி⁴மாநmh
விேராth³⁴mh  th³தா⁴ஹமnhயாyhய: ॥ 43॥
அஜshதா²நி Shபாணி வாஸயnhதி கரth³வயmh ।
அேஹா ஸுமநஸாmh phதிrhவாமத³ணேயா:ஸமா ॥ 44॥
அŋhகா³ரா அஜshதா² தா³ஹயnhதி கரth³வயmh ।
அேஹா ³rhமநஸாmh ைவரmh வாமத³ணேயா:ஸமmh ॥ 45॥
அiνதி³நமiνதாேபநாshmhயஹmh ராம தphத:
பரமகணேமாஹmh சி²nhதி⁴ மாயாஸேமதmh ।
இத³மதிசபலmh ேம மாநஸmh ³rhநிவாரmh
ப⁴வதி ச ப³ஹுேக²த³shthவாmh விநா தா⁴வ ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 46॥
அதிபிதாऽபி ஸுஜநா ேயாேக³ந mh’³ப⁴வnhதி ந  நீசா: ।
ேஹmhந: க²நshயாபி th³ரவேபாேயாऽshதி ந th’நாmh ॥ 47॥
அshயாmh ஸேக² ப³தி⁴ரேலாகநிவாஸ⁴ெமௗ
கிmh ேதந கில ேகாகில ேகாமேலந ।
ஏேத  ைத³வஹதகாshதத³பி⁴nhநவrhணmh
thவாmh காகேமவ கலயnhதி கலாநபி⁴jhஞா: ॥ 48॥
அthmh வாசதி வாஹநmh க³ணபேதரா²mh ுதா⁴rhத: ப²ணீ
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தmh ச khெரௗசபேத: ஶிகீ² ச கி³ஜாmhேஹாऽபி நாகா³நநmh ।
ெகௗ³ ஜiνஸுதாமஸூயதி கலாநாத²mh கபாலாநல:

நிrhவிNhண:ஸ பெபௗ mhப³கலஹாதீ³ேஶாऽபி ஹாலாஹலmh ॥ 49॥
அபி⁴வாத³நஶீலshய நிthயmh vh’th³ேதா⁴பேஸவிந: ।
சthவா தshய வrhத⁴nhேத ஆrhவிth³யா யேஶா ப³லmh ॥ 50॥
அmhபா³ யshய உமாேத³வீ ஜநேகா யshய ஶŋhகர: ।
விth³யா த³தா³தி ஸrhேவph◌⁴ய:ஸ ந: பா க³ஜாநந: ॥ 51॥
அshதி²ரmh விதmh ேலாேக அshதி²ேர த⁴நெயௗவேந ।
அshதி²ரா: thரதா³ராச த⁴rhம: கீrhதிth³rhவயmh shதி²ரmh ॥ 52॥
ஆகாஶாth பதிதmh ேதாயmh யதா² க³chச²தி ஸாக³ரmh ।
ஸrhவேத³வநமshகார: ேகஶவmh phரதிக³chச²தி ॥ 1॥
ஆthமாrhத²mh வேலாேக ச ேகா ந வதி மாநவ: ।
பரmh பேராபகாராய ேயா வதி ஸ வதி ॥ 2॥
ஆசார: பரேமா த⁴rhம:ஆசார: பரமmh தப: ।
ஆசார: பரமmh jhஞாநமாசாராth கிmh ந ஸாth◌⁴யேத ॥ 3॥
ஆஷ:ண ஏேகாऽபி ஸrhவரthைநrhந லph◌⁴யேத ।
நீயேத ஸ vh’தா² ேயந phரமாத:³ஸுமஹாநேஹா ॥ 4॥
ஆshேத ப⁴க³ஆநshய ஊth◌⁴rhவshதிShட²தி திShட²த: ।
ேஶேத நிபth³யமாநshய சராதி சரேதா ப⁴க:³ ॥ 5॥
ஆபth³க³தmh ஹஸ கிmh th³ரவிnhத⁴ ட⁴
லshதி²ரா ந ப⁴வதீதி கிமthர சிthரmh ।
ஏதாnh phரபய க⁴டாmh ஜலயnhthரசkhேர
khதா ப⁴வnhதி ப⁴தா ப⁴தாச khதா: ॥ 6॥
ஆஶா நாம மஹுShயாmh காசிதா³சrhயஶ ◌்’ŋhக²லா ।
யயா ப³th³தா⁴ phரதா⁴வnhதி iµkhதாshதிShட²nhதி பŋh³வth ॥ 7॥
ஆthமந: பேதாஷாய கேவ: காvhயmh ததா²பி தth ।
shவாேநா ேத³ஹதீ³பஸமமnhேயாபகாரகmh ॥ 8॥
ஆthமந:iµக²ேதா³ேஷண ப³th◌⁴யnhேத ஶுகஸாகா: ।
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ப³காshதthர ந ப³th◌⁴யnhேத ெமௗநmh ஸrhவாத²ஸாத⁴நmh ॥ 9॥
ஆதா³நshய phரதா³நshய கrhதvhயshய ச கrhமண: ।
phரமkhயமாணshய கால: பிப³தி தth³ரஸmh ॥ 10॥
ஆபதி³thரபா ஶூரபா ரŋhக³ேண ப⁴வதி ।
விநேய வmhஶபா ஶீலபா த⁴நேய ப⁴வதி ॥ 11॥
ஆthமபmh பthயjhய பரபேஷு ேயா ரத: ।
ஸ பைரrhஹnhயேத ட: ◌⁴ நீலவrhணஶ ◌்’கா³லவth ॥ 12॥
ஆஶுஶph³த³shய அnhேதந கலாயா: phரத²ேமந ச ।
விஹேகா³ ேயா ப⁴ேவthதshய வrhணmh ஶீkh◌⁴ரmh நிேவத³ய ॥ 13॥
ஆததாயிநமாயாnhதமபி ேவதா³nhதபாரக³mh ।
கா⁴mhஸnhதmh கா⁴mhயாth ந ேதந ph³ரமஹா ப⁴ேவth ॥ 14॥
ஆெதௗ³ ராமதேபாவநாபி⁴க³மநmh ஹthவா mh’க³mh காசநmh
ைவேத³ஹரணmh ஜடாமரணmh ஸுkh³வஸmhபா⁴ஷணmh ।
வாநிrhத³லநmh ஸiµth³ரதரணmh லŋhகாதா³ஹநmh
பசாth³ராவண mhப⁴கrhணஹநநmh ஏததி⁴ ராமாயணmh ॥ 15॥
ஆெதௗ³ ேத³வகிேத³வக³rhப⁴ஜநநmh ேகா³பீkh³’ேஹ வrhத⁴நmh
மாயாதநவிதாபஹரணmh ேகா³வrhத⁴ேநாth³தா⁴ரணmh ।
கmhஸchேச²த³நெகௗரவாதி³ஹநநmh nhதீதஜாவநmh
ஏதth³பா⁴க³வதmh ராணகதி²தmh kh’Shணலாmh’தmh ॥ 16॥
ஆெதௗ³ப⁴ரதாkh²ய⁴பதிேல ப⁴khேதாthதமா: பாNhட³வா:
ேதஷாமnhத⁴ஸுதா: ஶத: கபகா ³rhph◌⁴ராதர: ெகௗரவா: ।
ப³nh⁴th³ேவஶகரmh  ெகௗரவலmh ேப⁴ேஜ ரேண ³rhக³திmh ।
கீ³தா தாரயதி shம kh’Shணப⁴ஜகாnhேநதnhமஹாபா⁴ரதmh ॥ 17॥
இchேச²ேயth விலாmh ைமthmh thணி தthர ந காரேயth ।
வாkh³வாத³மrhத²ஸmhப³nhத⁴mh தshயா:shthபபா⁴ஷணmh ॥ 1॥
ஈணmh th³வி³ணmh phேராkhதmh பா⁴ஷணshேயதி ேவத⁴ஸா ।
அணி th³ேவ மiνShயாmh mhvhஹா thேவைகவ நிrhதா ॥ 2॥
உth³யேமந  th³th◌⁴யnhதி காrhயாணி ந மேநாரைத:² ।
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ந  ஸுphதshய mhஹshய phரவிஶnhதி iµேக² mh’கா:³ ॥ 3॥
உthதேமா நாதிவkhதா shயாth அத⁴ேமா ப³ஹு பா⁴ஷேத ।
ந காசேந th◌⁴வநிshதாth³’kh யாth³’kh காmhshேய phரஜாயேத ॥ 4॥
உபகாேராऽபி நீசாநாmh அபகாேரா  ஜாயேத ।
பய:பாநmh ⁴ஜŋhகா³நாmh ேகவலmh விஷவrhத⁴நmh ॥ 5॥
உthஸாேஹா ப³லவாநாrhய நாshththஸாஹாth பரmh ப³லmh ।
ேஸாthஸாஹshய ச ேலாேகஷு ந கிசித³பி ³rhலப⁴mh ॥ 6॥
உபேத³ேஶா  rhகா²mh phரேகாபாய ந ஶாnhதேய ।
பய:பாநmh ⁴ஜŋhகா³நாmh ேகவலmh விஷவrhத⁴நmh ॥ 7॥
உthதமா ஆthமnh: kh²யாதா: பி: kh²யாதாச மth◌⁴யமா: ।
அத⁴மா மாலாth kh²யாதா: வஶுராchசாத⁴மாத⁴மா: ॥ 8॥
உதா³ரshய th’ணmh விthதmh ஶூரshய மரணmh th’ணmh ।
விரkhதshய th’ணmh பா⁴rhயா நி:shph’ஹshய th’ணmh ஜக³th ॥ 9॥
ஏக ஏவ தப:rhயாth th³ெவௗ shவாth◌⁴யாயபெரௗ ெதௗ ।
thரேயாऽதி⁴கா வா khடா³யாmh phரவாேஸऽபி ச ேத மதா: ॥ 10॥
ஏக:shவா³ ந ⁴த ைநக:ஸphேதஷு ஜாkh³’யாth ।
ஏேகா ந க³chேச²த³th◌⁴வாநmh ைநகசாrhதா²nh விசிnhதேயth ॥ 11॥
ஏகசkhேரா ரேதா² யnhதா விகேலா விஷமா ஹயா: ।
ஆkhராமthேயவ ேதஜshவீ ததா²phயrhேகா நப⁴shதலmh ॥ 12॥
ஏேகநாபி ஸுvh’ேண Shபிேதந ஸுக³nhதி⁴நா ।
வாதmh தth³வநmh ஸrhவmh ஸுthேரண லmh யதா² ॥ 13॥
ஏேகா  ேதா³ேஶா ³ணஸnhநிபாேத நிமjhஜதீnhேதா³தி ேயா ப³பா⁴ேஷ ।
நmh ந th³’Shடmh கவிநாபி ேதந தா³th³rhயேதா³ேஶா ³ணராஶிநாஶீ ॥ 14॥
ஏேத ஸthஷா பராrhத²க⁴டகா:shவாrhதா²nh பthயjhய ேய
ஸாமாnhயாsh பராrhத²iµth³யமph◌⁴’த:shவாrhதா²விேராேத⁴ந ேய ।
ேதऽ மாநவராஸா: பரதmh shவாrhதா²ய நிkh◌⁴நnhதி ேய
ேய  kh◌⁴நnhதி நிரrhத²கmh பரதmh ேத ேக ந ஜாநீமேஹ ॥ 15॥
ஏேகா நா விmhஶதி:shthmh shநாநாrhத²mh ஶரmh க³தா: ।
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விmhஶதி: நராயாதா ஏேகா vhயாkh◌⁴ேரண ப⁴த: ॥ 16॥
ஐkhயmh ப³லmh ஸமாஜshய தத³பா⁴ேவ ஸ ³rhப³ல: ।
தshமாைத³khயmh phரஶmhஸnhதி th³’ட⁴mh ராShThரைதண: ॥ 17॥
ௐகாரசாத²ஶph³த³ச th³வாேவெதௗ ph³ரமண: ரா ।
கNhட²mh பி⁴ththவா விநிrhயாெதௗ தshமாnhமாŋhக³காெபௗ⁴ ॥ 18॥
’kh³ேவேதா³ऽத² யஜுrhேவேதா³ஸாமேவேதா³யத²rhவண: ।
சthவார:ஸnhதி ேத ேவதா:³ மாnhயா:ஸrhவthர தா: ॥ 19॥
’ணேஶேஷாऽkh³நிேஶஷச ஶthேஶஷshதைத²வ ச ।
ந: ந: phரவrhத⁴nhேத தshமாchேச²ஷmh ந ரேயth ॥ 20॥
மா ப³லமஶkhதாநாmh ஶாkhதாநாmh ⁴ஷணmh மா ।
மா வஶீkh’ேத ேலாேக மயா கிmh ந th◌⁴யதி ॥ 1॥
காrhயாrhதீ² ப⁴ஜேத ேலாக: யாவthகாrhயmh ந th◌⁴யதி ।
உthதீrhேண ச பேர பாேர ெநௗகாயா கிmh phரேயாஜநmh ॥ 2॥
காக: kh’Shண: பிக: kh’Shண: ேகா ேப⁴த:³ பிககாகேயா: ।
வஸnhதஸமேய phராphேத காக: காக: பிக: பிக: ॥ 3॥
ுth³ேரா  ஸமேய phராphேத ப³Shட²மபி ரதி ।
phராjhஞா யmh விஜாநீத மா மா நிnhத³த கசந ॥ 4॥
கயேபாऽthrhப⁴ரth³வாேஜா விவாthேராऽத² ெகௗ³தம: ।
வாமேத³ேவா வShட²ச iµநய:ஸphத விதா: ॥ 5॥
ேகா ந யாதி வஶmh ேலாேக iµேக² பிNhேட³ந த: ।
mh’த³ŋhேகா³iµக²ேலேபந கேராதி ம⁴ரth◌⁴வநிmh ॥ 6॥
காக: பth³மவேந ரதிmh ந ேத ஹmhேஸா ந ேபாத³ேக
rhக:² பNh³தஸŋhக³ேம ந ரமேத தா³ேஸா ந mhஹாஸேந ।
³Shட:ஸjhஜநஸŋhக³மmh ந ஸஹேத நீசmh ஜநmh ேஸவேத
யா யshய phரkh’தி:shவபா⁴வநியதா ேகநாபி ந thயjhயேத ॥ 7॥
மா ஶshthரmh கேர யshய ³rhஜந: கிmh கShயதி ।
அth’ேண பதிேதா வநி:shவயேமேவாபஶாmhயதி ॥ 8॥
கமேல கமலா ேஶேத ஹர: ேஶேத மாலேய ।
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ராph³ெதௗ⁴ ச ஹ: ேஶேத மnhேய மthணஶŋhகயா ॥ 9॥
நதா ஸதா³ராth◌⁴யா ஸுphரதிShடா²mh யதீ³chச² ।
ஆthமைவப⁴வலாபா⁴rhத²mh ³ணவாnh ஶீலவாnh ப⁴வ ॥ 10॥
கவி: கேராதி காvhயாநி ரஸmh ஜாநாதி பNh³த: ।
த:sh’ஜதி Shபாணி மth³வஹதி ெஸௗரப⁴mh ॥ 11॥
காrhயா ச மஹதா³காŋhா ுth³ராகாŋhா கதா³பி ந ।
யதா²காŋhா ததா²th³தி⁴rhநிேஹா நாiνேத மஹth ॥ 12॥
கா பாNh³பthநீ kh³’ஹ⁴ஷணmh கிmh
ேகா ராமஶth: கிமக³shதிஜnhம ।
ேகா ஸூrhயthேரா விபதph’chசா²
nhதீ ஸுேதா ராவணmhப⁴கrhண: ॥ 13॥
கsh ஜாயேத கshமாth ேகா ஹnhதி கmh ஶதmh ।
கிmh rhயாth காதேரா th³ேத⁴ mh’கா³th mhஹ: பலாயேத ॥ 14॥
கnhயா வரயேத பmh மாதா விthதmh பிதா தmh ।
பா³nhத⁴வா:லchச²nhதி Shடாnhநதேர ஜநா: ॥ 15॥
கராரவிnhேத³ந பதா³ரவிnhத³mh iµகா²ரவிnhேத³ விநிேவஶயnhதmh ।
வடshய பthரshய ேட ஶயாநmh பா³லmh iµnhத³mh மநஸா shமரா ॥ 16॥
ேக ஶவmh பதிதmh th³’ShThவா பாNhட³வா ஹrhஶநிrhப⁴ரா: ।
த³nhதி ெகௗரவா:ஸrhேவ ேபா⁴ ேபா⁴ ேக ஶவ ேக ஶவ ॥ 17॥
khவசிth ³Shட: khவசிth Shட:

³ShடshShட: khவசிth khவசிth ।
அvhயவshதி²தசிthதாநாmh
phரஸாேதா³ऽபி ப⁴யŋhகர: ॥ 18॥
கmh ஸஜதா⁴ந kh’Shண: கா ஶீதலவாநீ க³ŋhகா³ ।
ேக தா³ரேபாஷணரதா: கmh ப³லவnhதmh ந பா³த⁴ேத ஶீதmh ॥ 19॥
khவசிth காே ப⁴ேவthஸா: ◌⁴ khவசிth கா³நீ பதிvhரதா ।
விரலத³nhேதா khவசிnhrhேகா² க²lhவாேடா நிrhத⁴ந: khவசிth ॥ 20॥
காvhேயஷு நாடகmh ரmhயmh தthர ரmhயmh ஶnhதலா ।
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தthராபி ச சrhேதா²ऽŋhேகா தthர ேலாகசShடயmh ॥ 21॥
கிமphயsh shவபா⁴ேவந ஸுnhத³ரmh வாphயஸுnhத³ரmh ।
யேத³வ ேராசேத யshைம ப⁴ேவthதthதshய ஸுnhத³ரmh ॥ 22॥
கshயசிth கிமபி ேநா ஹரணீயmh
மrhமவாkhயமபி ேநாchசரணீயmh ।
பேத: பத³க³mh shமரணீயmh
லயா ப⁴வஜலmh தரணீயmh ॥ 23॥
ேகாऽதிபா⁴ர:ஸமrhதா²நாmh கிmh ³ரmh vhயவஸாயிநாmh ।
ேகா விேத³ஶ:ஸுவிth³யாநாmh க: பர: phயவாதி³நmh ॥ 24॥
ேகசித³jhஞாநேதா நShடா: ேகசிnhநShடா: phரமாத³த: ।
ேகசிth jhஞாநாவேலாேகந ேகசிth³³Shைடsh நாதா: ॥ 25॥
காசmh மணிmh காசநேமகஸூthேர
iµkh³தா⁴ நிப³th◌⁴நnhதி கிமthர சிthரmh ।
விசாரவாnh பாணிநிேரகஸூthேர
வாநmh வாநmh மக⁴வாநமாஹ ॥ 26॥
ெகௗஶிேகந ஸ கில தீவர: ராமமth◌⁴வரவிகா⁴தஶாnhதேய ।
காகபத⁴ரேமthய யாசிதshேதஜஸாmh  ந வய:ஸயேத ॥ 27॥
கராkh³ேர வஸேத ல: கரமth◌⁴ேய ஸரshவதீ ।
கரேல  ேகா³விnhத:³ phரபா⁴ேத கரத³rhஶநmh ॥ 28॥
கிஸலயாநி த:ஸுமாநி வா
khவ ச ப²லாநி ததா² நவவீதா⁴mh ।
அயமகாரணகாணிேகா ந ேசth
விதரதீஹ பயாmh பேயாத⁴ர: ॥ 29॥
கlhபth³ம: கlhபிதேமவ ஸூேத
ஸா காம⁴kh காதேமவ ேதா³kh³தி⁴ ।
சிnhதாமணிசிnhதிதேமவ த³thேத
ஸதாmh  ஸŋhக:³ஸகலmh phரஸூேத ॥ 30॥
கேராதி shவiµேக²ைநவ ப³ஹுதா⁴nhயshய க²Nhட³நmh ।
நம: பதநஶீலாய iµஸலாய க²லாய ச ॥ 31॥
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கிnh மth³யmh shவபா⁴ேவந யைத²வாnhநmh ததா²shmh’தmh ।
அkhதிkhதmh ேராகா³ய khதிkhதmh யதா²shmh’தmh ॥ 32॥
கவய: கிmh ந பயnhதி கிmh ந ப⁴nhதி வாயஸா: ।
மth³யபா: கிmh ந ஜlhபnhதி கிmh ந rhவnhதி ேயாத: ॥ 33॥
காேக ெஶௗசmh th³தகாேர ச ஸthயmh
ஸrhேப ஶாnhதி:shthஷு காேமாபஶாnhதி: ।
khேப³ைத⁴rhயmh மth³யேப தththவசிnhதா
⁴ேப ஸkh²யmh ேகந th³’Shடmh தmh வா ॥ 34॥
கமேல கமேலாthபthதி: யேத ந  th³’Shயேத ।
பா³ேல தவ iµகா²mhேபா⁴ேஜ கத²nhதீ³வரth³வயmh ॥ 35॥
கத²mh ³நஹmh ஸŋhkh²ேய th³ேராணmh ச ம⁴ஸூத³ந ।
இஷுபி: ◌⁴ phரதிேயாthshயா ஜாrhஹாவஸூத³ந ॥ 36॥
காேலா வா காரணmh ராjhஞ: ராஜா வா காலகாரணmh ।
இதி ேத ஸmhஶேயா மா ⁴th ராஜா காலshய காரணmh ॥ 37॥
கிmh தயா khயேத ேத⁴nhவா யா ந ஸூேத ந ³kh³த⁴தா³ ।
ேகாऽrhத:² thேரண ஜாேதந ேயா ந விth³வாnhந ப⁴khதிமாnh ॥ 38॥
கமலாஸநகமேலணகமலாகிடகமலph◌⁴’th³வாைஹ: ।
iνதபத³கமலா கமலா shதபத³கமலா கேரா ேம கமலmh ॥ 39॥
கேராதி ேஶாபா⁴மலேக shthயா: ேகா
th³’Shயா ந காnhதா விதி⁴நா ச ேகாkhதா ।
அŋhேக³  கshnh த³ஹnhmh ராேர:
nh³ரபி³nh:³ வித⁴வாலலாேட ॥ 40॥
ுthாேமாऽபி ஜராkh’ேஶாऽபி ஶிதி²லphராேயாऽபி கShடாmh த³ஶாmh
ஆபnhேநாऽபி விபnhநதீ³தி⁴திரபி phராேணஷு க³chச²thshவபி ।
மthேதேப⁴nhth³ரவிபி⁴nhநmhப⁴கவலkh³ராைஸகப³th³த⁴shph’ஹ:

கிmh rhணmh th’ணமthதி மாநமஹதாமkh³ேரஸர: ேகஸ ॥ 41॥
கிmh வாஸேஸதி தthர விசாரணீயmh
வாஸ: phரதா⁴நmh க² ேயாkh³யதாைய ।
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பீதாmhப³ரmh வீய த³ெதௗ³shவகnhயாmh
தி³க³mhப³ரmh வீய விஷmh ஸiµth³ர: ॥ 42॥
ேகரா ந வி⁴ஷயnhதி ஷmh ஹாரா ந சnhth³ேராjhjhவலா:
ந shநாநmh ந விேலாபநmh ந ஸுமmh நாலŋhkh’தா rhத⁴ஜா: ।
வாNhேயகா ஸமலŋhகேராதி ஷmh யா ஸmhshkh’தா rhதா⁴யேத
யnhேத க² ⁴ஷநி ஸததmh வாkh³⁴ஷணmh ⁴ஷணmh ॥ 43॥
ைந:ஸஹ ஸmhபrhகmh ஸjhஜைந:ஸஹ thரதாmh ।
jhஞாதிபி⁴ச ஸஹ ேமலmh rhவாே ந விநயதி ॥ 44॥
காvhயஶாshthரவிேநாேத³ந காேலா க³chச²தி தீ⁴மதாmh ।
vhயஸேநந  rhகா²mh நிth³ரயா கலேஹந வா ॥ 45॥
கrhதvhயமாசரnh காrhயமகrhதvhயமநாசரnh ।
திShட²தி phரkh’தாசாேர ஸ ைவ ஆrhய இதி shmh’த: ॥ 46॥
க²ல: கேராதி ³rhvh’thதmh நmh ப²லதி ஸா⁴ஷு ।
த³ஶாநேநாऽஹரth தாmh ப³nhத⁴நmh  மேஹாத³ேத: ◌⁴ ॥ 1॥
கி²nhநmh சாபி ஸுபா⁴ேதந ரமேத shவீயmh மந:ஸrhவதா³
thவாnhயshய ஸுபா⁴தmh க² மந: ேராmh நrhவாச²தி ।
அjhஞாnh jhஞாநவேதாऽphயேநந  வஶீகrhmh ஸமrhேதா² ப⁴ேவth
கrhதvhேயா  ஸுபா⁴தshய மiνைஜராவயக:ஸŋhkh³ரஹ: ॥ 2॥
க²th³ேயாேதா th³ேயாதேத தாவth யாவth ந உth³யேத ஶஶி: ।
உதி³ேத  ஸshராmhேஶ ந க²th³ேயாேதா ந சnhth³ரமா: ॥ 3॥
க³chச²nh க³க³kh³நமாrhேக³ண நிthயmh ேலாகாnh phரகாஶயnh ।
வrhத⁴யnh ேசதநாnh ஸrhவாnh phரதீ³ேபா ராஜேத ரவி: ॥ 4॥
க³ேத ேஶாேகா ந கrhதvhேயா ப⁴விShயmh ைநவ சிnhதேயth ।
வrhதமாேநந காேலந வrhதயnhதி விச: ॥ 5॥
க³ணயnhதி ந ேய ஸூrhயmh vh’Shmh ஶீதmh ச கrhஷகா: ।
யதnhேத தா⁴nhயலாபா⁴ய ைத:ஸாகmh  வஸாmhயஹmh ॥ 6॥
³rhப³nh⁴ரப³nh⁴நாmh ³சுரசுஷாmh ।
³: பிதா ச மாதா ச ஸrhேவஷாmh nhயாயவrhதிநாmh ॥ 7॥
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³ணthŋhக³தா யாதி ேநாthŋhேக³நாஸேநந ைவ ।
phராஸாத³ஶிக²ரshேதா²ऽபி காேகா ந க³டா³யேத ॥ 8॥
³:rhவnhதி ³தththவmh ³ேரऽபி வஸதாmh ஸதாmh ।
ேகதகீக³nhத⁴மாkh◌⁴ராய shவயமாயாnhதி ஷThபதா:³ ॥ 9॥
க³rhஜ ேமக⁴ ந யchச² ேதாயmh சாதகப vhயாேதாऽஹmh ।
ைத³வாதி³ஹ யதி³ த³ணவாத: khவ thவmh khவாஹmh khவ ச ஜலபாத: ॥ 10॥
க³rhஜதி ஶரதி³ ந வrhஷதி வrhஷதி வrhஷாஸு நி:shவேநா ேமக: ◌⁴ ।
நீேசா வத³தி ந ேத வத³தி ந ஸா:◌⁴ கேராthேயவ ॥ 11॥
³ஶுஷயா விth³யா Shகேலந த⁴ேநந வா ।
அத² வா விth³யயா விth³யா சrhேதா² ேநாபலph◌⁴யேத ॥ 12॥
கா³ŋhக³மmh³தமmh³ யாiµநmh கjhஜலாப⁴iµப⁴யthர மjhஜத: ।
ராஜஹmhஸ தவ ைஸவ ஶுkhலதா சீயேத ந ச ந சாபசீயேத ॥ 13॥
³rhph³ரமா ³rhவிShiΝ:³rhேத³ேவா மேஹவர: ।
³:ஸாாth பரph³ரம தshைம ³ரேவ நம: ॥ 14॥
³ேணShவநாத³ரmh ph◌⁴ராத: rhணரபி மா kh’தா:² ।
ஸmhrhேऽபி க⁴ட:ேப ³ணேச²தா³thபதthயத: ◌⁴ ॥ 15॥
ெகௗ³ரவmh phராphயேத தா³நாnhந விthதshய ஸசயாth ।
shதி²திchைச: பேயாதா³நாmh பேயாதீ⁴நாமத⁴shதி²தி: ॥ 16॥
க³வீஶபthேரா நக³ஜாபஹா மாரதாத: ஶஶிக²Nhட³ெமௗ: ।
லŋhேகஶஸmhதபாத³பth³ம: பாயாத³நாதி:³ பரேமவேரா ந: ॥ 17॥
க³rhவாய பரபீடா³ைய ³rhஜநshய த⁴நmh ப³லmh ।
ஸjhஜநshய  தா³நாய ரய ச ேத ஸதா³ ॥ 18॥
க⁴டmh பி⁴nhth³யாth படmh சி²nhth³யாth rhயாth³ராஸப⁴ேராஹணmh ।
ேயந ேகந phரகாேரண phரth³த: ◌⁴ ேஷா ப⁴ேவth ॥ 19॥
kh◌⁴’Shடmh kh◌⁴’Shடmh நரபி நசnhத³நmh சாக³nhத⁴mh
சி²nhநmh சி²nhநmh நரபி ந:shவா³ைசேவுகாNhட³mh ।
த³kh³த⁴mh த³kh³த⁴mh நரபி ந: காசnhmh காnhதவrhணmh
phராnhேதऽபி  phரkh’திவிkh’திrhஜாயேத ேநாthதமாநாmh ॥ 20॥
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சnhத³நmh ஶீதலmh ேலாேக சnhத³நாத³பி சnhth³ரமா: ।
சnhth³ரசnhத³நேயாrhமth◌⁴ேய ஶீதலா ஸா⁴ஸŋhக³தி: ॥ 1॥
சிதாmh phரjhவதாmh th³’ShThவா ைவth³ேயா விshமயமாக³த: ।
நாஹmh க³ேதா ந ேம ph◌⁴ராதா கshேயதth³ஹshதலாக⁴வmh ॥ 2॥
சர:ஸகி² ேம ப⁴rhதா யlhக²தி தth³ பேரா ந வாசயதி ।
தshமாத³phயதி⁴கmh ேம shவயமபி கி²தmh shவயmh ந வாசயதி ॥ 3॥
சிthேத phரஸnhேந ⁴வநmh phரஸnhநmh சிthேத விஷNhேண ⁴வநmh விஷNhணmh ।
அேதாऽபி⁴லாேஷா யதி³ ேத ஸுேக²shயாchசிthதphரஸாேத³ phரத²மmh யதshவ ॥ 4॥
சலthேயேகந பாேத³ந திShட²thேயேகந பNh³த: ।
நாஸயாபரmh shதா²நmh rhவமாயாதநmh thயேஜth ॥ 5॥
சிnhதநீயா  விபதா³மாதா³ேவவ phரதிkhயா ।
ந பக²நnhmh khதmh phரதீ³phேத வநிநா kh³’ேஹ ॥ 6॥
சிthேத ph◌⁴ராnhதிrhஜாயேத மth³யபாநாth ph◌⁴ராnhேத சிthேத பாபசrhயாiµைபதி ।
பாபmh kh’thவா ³rhக³திmh யாதி டா⁴shதshமாnhமth³யmh ைநவ ேபயmh ந ேபயmh ॥
7॥
சிதா சிnhதா ஸமாphேராkhதா பி³nh³மாthரmh விேஶஷதா ।
ஸவmh த³ஹேத சிnhதா நிrhவmh த³ஹேத சிதா ॥ 8॥
சாதக ⁴மஸஹmh th³’ShThவா மா தா⁴வ வாத⁴ர³th³th◌⁴யா ।
இஹ ப⁴விShயதி ப⁴வேதா நயநகா³ேத³வ வாணmh ர: ॥ 9॥
சா²யாமnhயshய rhவnhதி திShட²nhதி shவயமாதேப ।
ப²லாnhயபி பராrhதா²ய vh’ா:ஸthஷா இவ ॥ 10॥
வநmh shவmh பராrhதா²ய நிthயmh யchச²த மாநவா: ।
இதி ஸnhேத³ஶமாkh²யாmh ஸiµth³ரmh யாnhதி நிmhநகா:³ ॥ 11॥
ஜைநrhஜநதாrhதா²ய ஜநாநாேமவ நிrhதmh ।
ேலாகதnhthரmh பா⁴ரதshய வஸுதா⁴யாmh விராஜேத ॥ 12॥
விேத யshய வnhதி ேலாேக thராணி பா³nhத⁴வா: ।
ஸப²லmh விதmh தshய ேகா ந shவாrhதா²ய வதி ॥ 13॥
jhேயShட²ththவmh ஜnhமநா ைநவ ³ணjhrhேயShட²ththவiµchயேத ।
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³th ³thவமாயாதி ³kh³த⁴mh த³தி⁴ kh◌⁴’தmh khரமாth ॥ 14॥
ஜnhமதா³தா அnhநதா³தா விth³யாதா³தா தைத²வ ச ।
கnhயாதா³தா ப⁴யthராதா பைசேத பிதர:shmh’தா: ॥ 15॥
th’ணmh கா²தி³தி ேகதா³ேர ஜலmh பிப³தி பlhவேல ।
³kh³த⁴mh யchச²தி ேலாேகph◌⁴ேயா ேத⁴iνrhேநா ஜநநீ phயா ॥ 1॥
தேத³வாshயmh பரmh thரmh யthர ஸŋhkhரமதி th³வயmh ।
th³’Shேட ஸுக²mh ச :³க²mh ச phரதிchசா²ேயவ த³rhபேண ॥ 2॥
thயாக³ ஏக ³ண: லாkh◌⁴ய: கிமnhையrh³ணராபி: ◌⁴ ।
thயாகா³jhஜக³தி jhயnhேத பஶுபாஷாணபாத³பா: ॥ 3॥
தாேதந கதி²தmh thர பthரmh க² மமாjhஞயா ।
நேதந கி²தmh பthரmh பிராjhஞா ம லŋhகி⁴தா ॥ 4॥
ேத யாnhதி தீrhேத²ஷு ³தா: ◌⁴ ேய ஶmhேபா⁴rh³ரவrhதிந: ।
யshய ெகௗ³வரசிthேத தீrhத²mh ேபா⁴ஜ பரmh  ஸ: ॥ 5॥
thயஜnhதி thராணி த⁴ைநrhவிநmh thராச தா³ராச ஸு’jhஜநாச ।
தமrhத²வnhதmh நராரயnhதி அrhேதா² ேலாேக மiνஷshய ப³nh:◌⁴ ॥ 6॥
தா³தா: பீ³தா ேய shshதாnhமேமthயph◌⁴தீ³ரேயth ।
ஸ ஸா⁴ரவக³nhதvhயshதthர th³ரShடvhய ஈவர: ॥ 7॥
th’த³பி ல⁴shலmh லாத³பி ச யாசக: ।
வாநா கிmh ந நீேதாऽெஸௗ மாமயmh phராrhத²ேயதி³தி ॥ 8॥
Shேடாऽபி ராஜா யதி³ ேஸவேகph◌⁴ய: பா⁴kh³யாthபரmh ைநவ த³தா³தி கிசிth ।
அஹrhநிஶmh வrhஷதி வாவாஹாshததா²பி பthரthதய: பலாஶ: ॥ 9॥
திலவthshநிkh³த⁴mh மேநாऽsh வாNhயாmh ³ட³வnhமா⁴rhயmh
தில³ட³லTh³³கவth ஸmhப³nhேத⁴ அsh ஸுvh’thதthவmh ।
அsh விசாேர ஶுப⁴ஸŋhkhரமணmh மŋhக³ளாய யஶேஸ
கlhயாணீ ஸŋhkhராnhதிரsh வ:ஸதா³ஹமாஶmhேஸ ॥ 10॥
த³தி⁴ ம⁴ரmh ம⁴ ம⁴ரmh th³ராா ம⁴ரா ஸுதா⁴பி ம⁴ைரவ ।
தshய தேத³வ  ம⁴ரmh யshய மேநா யthர ஸmhலkh³நmh ॥ 1॥
th³ராா mhலாநiµகீ² ஜாதா ஶrhகரா சாமதாŋhக³தா ।
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ஸுபா⁴ஶிதரஸshயாkh³ேர ஸுதா⁴ பீ⁴தா தி³வŋhக³தா ॥ 2॥
த³ேண லமே யshய வாேம  ஜநகாthமஜா ।
ரேதா மாதிrhயshய தmh வnhேத³ ர⁴நnhத³நmh ॥ 3॥
தா³ேநந lhயmh ஸு’தா³shதி நாnhேயா ேலாபா⁴chச நாnhேயாऽshதி :
ph’தி²vhயாmh ।
வி⁴ஷணmh ஶீலஸமmh ந சாnhயth ஸnhேதாஷlhயmh த⁴நமshதி நாnhயth ॥ 4॥
த³th³ரதா தீ⁴ரதயா விராஜேத பதா ஶீல³ேணந ராஜேத ।
ேபா⁴ஜநmh ேசாShணதயா விராஜேத வshthரதா ஶுph◌⁴ரதயா விராஜேத ॥ 5॥
³rhஜந: phயவாதீ³தி ைநதth³விவாஸகாரணmh ।
ம⁴ திShட²தி mhvhஹாkh³ேர ’த³ேய  ஹலாஹலmh ॥ 6॥
³rhஜேநந ஸமmh ைவரmh phதிmh சாபி ந காரேயth ।
உShே த³ஹதி சாŋhகா³ர: ஶீத: kh’Shயேத கரmh ॥ 7॥
தா³தvhயmh ேபா⁴khதvhயmh த⁴நவிஷேய ஸசேயா ந கrhதvhய: ।
பேயஹ ம⁴கmh ஸசிதாrhத²mh ஹரnhthயnhேய ॥ 8॥
தா³தா  ³ணkh³ரா shவா :³ேக²ந லph◌⁴யேத ।
ஶுசிrhத³ோऽiνரkhதச ஜாேந ph◌⁴’thேயாऽபி ³rhலப:◌⁴ ॥ 9॥
³rhஜந³தமநஸாmh mhஸாmh ஸுஜேநऽபி நாshதி விவாஸ: ।
³kh³ேத⁴ந த³kh³த⁴வத³நshதkhரmh ²thkh’thய பாமர: பிப³தி ॥ 10॥
ைத³வமேவதி ஸசிnhthய shேவாth³ேயாக³mh ந நரshthயேஜth ।
அiνth³யேமந கshைதலmh திேலph◌⁴ய: phராphமrhஹதி ॥ 11॥
³nh³பி⁴sh நிதராமேசதநshதnhiµகா²த³பி த⁴நmh த⁴நmh த⁴நmh ।
இthத²ேமவ நிநாத:³ phரவrhதேத கிmh நrhயதி³ ப⁴ேவthஸேசதந: ॥ 12॥
³rhஜைந:ஸஹ வாேஸா  th◌⁴வmh நாஶாய கlhபேத ।
காகshய ஸஹவாேஸந ஹmhேஸா நShேடா vh’தா² ரா ॥ 13॥
th³வாவிெமௗ ெஷௗ ேலாேக ஸூrhயமNhட³லேப⁴தி³ெநௗ ।
பvhராTh ேயாக³khதச ரணshயாபி⁴iµேக²ஹத: ॥ 14॥
th³வnhth³ேவா th³வி³ரபி சாஹmh மth³ேக³ேஹ நிthயமvhயயீ பா⁴வ: ।
தthஷ கrhம தா⁴ரய ேயநாஹmh shயாmh ப³ஹுvh: ॥ 15॥
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தா³நmh ேபா⁴ேகா³ நாஶshதிshேரா க³தேயா ப⁴வnhதி விthதshய ।
ேயா ந த³தா³தி ந ⁴ŋhkhேத தshய th’தீயா க³திrhph◌⁴வதி ॥ 16॥
³rhஜந: பஹrhதvhேயா விth³யயாலŋhkh’ேதாऽபி ஸnh ।
மணிநா ⁴த:ஸrhப: கிமெஸௗ ந ப⁴யŋhகர: ॥ 17॥
தி³வேஸைநவ தthrhயாth³ ேயந ராthெரௗ ஸுக²mh வேஸth ।
rhேவ வய தthrhயாth³ ேயந vh’th³த: ◌⁴ ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 18॥
ேத³ஶாடநmh ராஜஸபா⁴phரேவேஶா vhயாபாவிth³வjhஜநஸŋhக³திச ।
ஸrhேவஷு ஶாshthேரShவவேலாகநmh ச சாrhயலாநி ப⁴வnhதி பச ॥ 19॥
தா³தvhயதி யth³தா³நmh தீ³யேதऽiνபகாேண ।
ேத³ேஶ காேல ச பாthேர ச தth³தா³நmh ஸாthவிகmh shmh’தmh ॥ 20॥
த³rhஶேந shபrhஶேண வாபி ரவேண பா⁴ஷேணऽபி வா ।
யthர th³ரவthயnhதரŋhக³mh ஸ shேநஹ இதி கth²யேத ॥ 21॥
த³தா³தி phரதிkh³’தி ³யமாkh²யாதி ph’chச²தி ।
⁴ŋhkhேத ேபா⁴ஜயேத ைசவ ஷTh³வித⁴mh phதிலணmh ॥ 22॥
தா³th³rhயாnhமரth³வா மரணmh ேம ேராசேத ந தா³th³rhயmh ।
அlhபkhேலஶmh மரணmh தா³th³rhயmh thவநnhதகmh :³க²mh ॥ 23॥
தா³rhயாசகேயாrhேப⁴த:³ கராph◌⁴யாேமவ த³rhஶித: ।
ஏகshய க³chச²ேதாऽத⁴shதா³பrhயnhயshய திShட²தாmh ॥ 24॥
த⁴நமலph³த⁴mh காŋhேத லph³த⁴mh ரேத³ேவth ।
ரதmh வrhத⁴ேயth ஸmhயkh vh’th³த⁴mh தீrhேத²ஷு நிேபth ॥ 25॥
த⁴வளயதி ஸமkh³ரmh சnhth³ரமா வேலாகmh
கிதி நிஜகலŋhகmh நாthமஸmhshத²mh phரமாrhSh ।
ப⁴வதி விதி³தேமதth³ phராயஶ:ஸjhஜநாநாmh
பரதநிரதாநாமாத³ேரா நாthமகாrhேய ॥ 26॥
th◌⁴’தி:மா த³ேமாऽshேதயmh ெஶௗசnhth³யநிkh³ரஹ: ।
தீ⁴rhவிth³யா ஸthயமkhேராேதா⁴ த³ஶகmh த⁴rhமலணmh ॥ 27॥
ந ைத⁴rhேயண விநா லrhந ெஶௗrhேயண விநா ஜய: ।
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ந jhஞாேநந விநா ேமாோ ந தா³ேநந விநா யஶ: ॥ 1॥
நாேகலஸமாகாரா th³’யnhேதऽபி  ஸjhஜநா: ।
அnhேய ப³த³காகாரா ப³ேரவ மேநாஹரா: ॥ 2॥
ந  கசிth விஜாநாதி கிmh கshய ேவா ப⁴வியதி ।
அத: வ: கரணீயாநி rhயாத³th³ையவ ³th³தி⁴மாnh ॥ 3॥
நேரா  மைநrhவshthைர: யthர khவாபி நித³தி ।
ததா² சதஶீலsh ேஶஷmh ஶீலmh ந ரதி ॥ 4॥
நரshயாப⁴ரணmh பmh பshயாப⁴ரணmh ³ண: ।
³ணshயாப⁴ரணmh jhஞாநmh jhஞாநshயாப⁴ரணmh மா ॥ 5॥
ந கசிth கshயசிth thரmh ந கசிth கshயசிth : ।
காரேணைநவ ஜாயnhேத thராணி பேவாऽபி வா ॥ 6॥
நாேகா³ பா⁴தி மேத³ந கmh ஜலைஹrhநிthேயாthஸைவrhமnhதி³ரmh
ஶீேலைநவ நேரா ஜேவந ரக:³ rhேணnh³நா ஶrhவ ।
வாணீ vhயாகரேணந ஹmhஸ²ைநrhவாபீ ஸபா⁴ பNh³ைத:
ஸththேரண ேலா ³ேத⁴ந வஸுதா⁴ கீthrhயா ச ேலாகthரயmh ॥ 7॥
ந ⁴தrhவmh ந கதா³பி வாrhதா ேஹmhந:ரŋhேகா³ ந கதா³பி th³’Shட: ।
ததா²பி th’Sh ர⁴நnhத³நshய விநாஶகாேல விபத³th³தி:◌⁴ ॥ 8॥
ந  phராth phயதரmh ேலாேக கிசந விth³யேத ।
தshமாth த³யாmh நர:rhயாth யதா²thமநி ததா² பேர ॥ 9॥
நமshேத ஸrhவேத³வாநாmh வரதா³ஹேர: phயா ।
யா க³திshthவthphரஸnhநாநாmh ஸா ேம shயாthதவ த³rhஶநாth ॥ 10॥
நவmh ராதநmh வாபி ேலக²mh பயnhதி பNh³தா: ।
ஸாரமாஸாth³ய Shயnhதி நி:ஸாரmh ச thயஜnhதி ேத ॥ 11॥
நமshேத ஶாரேத³ ேத³வீ வீ shதகதா⁴ணி ।
விth³யாரmhப⁴mh கShயா phரஸnhநா ப⁴வ ஸrhவதா³ ॥ 12॥
ந ேசாரஹாrhயmh ந ச ராஜஹாrhயmh ந ph◌⁴ராth’பா⁴jhயmh ந ச பா⁴ரகா ।
vhயேய kh’ேத வrhத⁴த ஏவ நிthயmh விth³யாத⁴நmh ஸrhவத⁴நphரதா⁴நmh ॥ 13॥
ந ³rhஜந:ஸjhஜநதாiµைபதி ப³ஹுphரகாைரரபி ேஸvhயமாந: ।
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⁴ேயாऽபி khத: பயஸா kh◌⁴’ேதந ந நிmhப³vh’: ம⁴ரthவேமதி ॥ 14॥
நமnhதி ப²தா vh’ா நமnhதி ச ³தா⁴ ஜநா: ।
ஶுShககாShடா²நி rhகா²ச பி⁴th³யnhேத ந நமnhதி ச ॥ 15॥
நkhர:shவshதா²நமாஸாth³ய ராேஜnhth³ரமபி கrhஷதி ।
ஸ ஏவ phரchத:shதா²நாch²நாபி ப⁴யேத ॥ 16॥
நமshேத ஶாரேத³ ேத³வீ காரரவாநி ।
thவாமஹmh phராrhத²ேய ேத³வி விth³யாதா³நmh ச ேத³ ேம ॥ 17॥
நிrhவிேஷபி ஸrhேபண கrhதvhயா மஹதீ ப² ।
விஷமsh ந சாphயsh ப²டாேடாேபா ப⁴யŋhகர: ॥ 18॥
ந  jhஞாநஸமmh ேலாேக பவிthரmh சாnhயஸாத⁴நmh ।
விjhஞாநmh ஸrhவேலாகாநாiµthகrhஷாய shmh’தmh க² ॥ 19॥
நரநாஸiµthபnhநா ஸா shth ேத³ஹவிவrhதா ।
அiµகீ²ேத ஶph³த³mh ஜாதமாthரா விநயதி ॥ 20॥

ந kh³’ஹmh kh³’ஹthயாஹுrhkh³’ணீ kh³’ஹiµchயேத ।
kh³’ஹmh  kh³’ணீநmh காnhதாராத³திchயதி ॥ 21॥
ந ேத³ேவா விth³யேத காShேட² ந பாஷாேண ந mh’nhமேய ।
பா⁴ேவ  விth³யேத ேத³வshதshமாth³பா⁴ேவா  காரணmh ॥ 22॥
ந விth³யயா ைநவ ேலந ெகௗ³ரவmh ஜநாiνராேகா³ த⁴நிேகஷு ஸrhவதா³ ।
கபாநா ெமௗth◌⁴’தாபி ஜாநவீ phரயாதி ரthநாகரேமவ ஸrhவதா³ ॥ 23॥
நிnhத³nh நீதிநி யதி³ வா shவnh
ல:shதி²ரா ப⁴வ க³chச² வா யேத²Shடmh ।
அth³ையவ வா மரணமsh கா³nhதேர வா
nhயாyhயாthபத:² phரவிசலnhதி பத³mh ந தீ⁴ரா: ॥ 24॥
ந பீ⁴ேதா மரத³sh ேகவலmh ³தmh யஶ: ।
விஶுth³த⁴shய  ேம mh’th: thரஜnhமஸமmh கில ॥ 25॥
நேமா தீ³பஶிேக² ph◌⁴யமnhத⁴காரmh நிரshய ।
phரயchச² த⁴நmh shவாshth²யmh கlhயாய ச ஜாயேஸ ॥ 26॥
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நாபி⁴ேஷேகா ந ஸmhshகார:mhஹshய khயேத வேந ।
விkhரமாrhதஸththவshய shவயேமவ mh’ேக³nhth³ரதா ॥ 27॥
ந விthதmh த³rhஶேயthphராjhஞ: கshயசிthshவlhபமphயேஹா ।
iµேநரபி யதshதshய த³rhஶநாchசலேத மந: ॥ 28॥
ந ⁴phரதா³நmh ந ஸுவrhணதா³நmh ந ேகா³phரதா³நmh ந ததா²nhநதா³நmh ।
யதா² வத³nhதீஹ மஹாphரதா³நmh ஸrhேவஷு தா³ேநShவப⁴யphரதா³நmh ॥ 29॥
ந பNh³தா:ஸாஹகா ப⁴வnhதி thவாபி ேத ஸnhலயnhதி தththவmh ।
தththவmh ஸமாதா³ய ஸமாசரnhதி shவாrhத²mh phரrhவnhதி பரshய சாrhத²mh ॥ 30॥
ைநநmh சி²nhத³nhதி ஶshthராணி ைநநmh த³ஹதி பாவக: ।
நைசநmh khேலத³யthயாேபா ந ேஶாஷயதி மாத: ॥ 31॥
நாநாத⁴rhமநி³ட⁴தththவநிசிதா யthஸmhshkh’தீ ராஜேத
ேஸயmh பா⁴ரத⁴rhநிதாnhதசிரா மாைதவ ந:ஸrhவதா³ ।
தshயா உnhநதிேஹதேவ  ப⁴வதாmh jhஞாநmh ததா² ேம ப³லmh
ஸmhபnhநா ப³லஶாநீ விஜயதாmh ேம மாth’:◌⁴ ஸrhவதா³ ॥ 32॥
நரபதிதகrhதா th³ேவShயதாmh யாதி ேலாேக
ஜநபத³தகrhதா thயjhயேத பாrhதி²ேவந ।
இதி மஹதி விேராேத⁴ விth³யமாேந ஸமாேந
nh’பதிஜநபதா³நாmh ³rhலப: ◌⁴ காrhயகrhதா ॥ 33॥
நாயmh phரயாதி விkh’திmh விரேஸா ந ய:shயாth
ந யேத ப³ஹுஜைநrhநிதராmh நிபீத: ।
ஜாTh³யmh நிஹnhதி சிேமதி கேராதி th’phதிmh
நmh ஸுபா⁴ஶிதரேஸாऽnhயரஸாதிஶாயீ ॥ 34॥
நிvh’thேதா யsh மth³ேயph◌⁴ய:தாthமா ³th³தி⁴rhவக: ।
விகாைர:shph’யேத ஜா ந ஸ ஶாரமாநைஸ: ॥ 35॥
நி:shேவா வSh ஶதmh ஶதீ த³ஶஶதmh லmh ஸஹshராதி⁴ப:
லேஶ:திபாலதாmh திபதி: சkhேரஶதாmh வாச²தி ।
சkhேரஷ: நnhth³ரதாmh ஸுரபதி: ph³ராமmh பத³mh வாச²தி
ph³ரமா ைஶவபத³mh ஶிேவா ஹபத³mh சாஶாவதி⁴mh ேகா க³த: ॥ 36॥
ந vhயாதி⁴rhந விஷmh நாபthததா² நாதி⁴ச ⁴தேல ।
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ேக²தா³ய shவஶரshத²mh ெமௗkh²rhயேமகmh யதா² nh’mh ॥ 37॥
ந ேதந shத²விேரா ப⁴வதி ேயநாshய பதmh ஶிர: ।
ஸ ைவ வாphயதீ⁴யாேநா ேத³வாshதmh shத²விரmh வி:³ ॥ 38॥
நிrh³ேணவபி ஸththேவஷு த³யாmh rhவnhதி ஸாத⁴வ: ।
ந  ஸmhஹரேத jhேயாthshநாmh சnhth³ரசாNhடா³லேவமந: ॥ 39॥
nh’thயmh மரா:ஸுமாநி vh’ா: த³rhபா⁴iνபாthதாnhவிஜஹுrhஹNhய: ।
தshயா: phரபnhேந ஸம:³க²பா⁴வமthயnhதமாth³தி³தmh வேநऽபி ॥ 40॥
nh’பshய வrhரமபாலநmh யthஸ ஏவ த⁴rhேமா மiνநா phரணீத:
நிrhவாதாphேயவமதshthவயாஹmh தபshவிஸாமாnhயமேவணீயா ।
தேத²தி தshயா phரதிkh³’ய வாசmh ராமாiνேஜ th³’Shபத²mh vhயதீேத
ஸா iµkhதகNhட²mh vhயஸநாதிபா⁴ராchசkhரnhத³ விkh³நா ரவ ⁴ய: ॥ 41॥
நthர⁴ஷணmh சnhth³ேரா நாmh ⁴ஷணmh பதி: ।
ph’தி²வீ⁴ஷணmh ராஜா விth³யா ஸrhவshய ⁴ஷணmh ॥ 42॥
நேமாऽsh ேத vhயாஸ விஶால³th³ேத⁴ ²lhலாரவிnhதா³யதபthரேநthர ।
ேயந thவயா பா⁴ரதைதலrhண: phரjhவாேதா jhஞாநமய: phரதீ³ப: ॥ 43॥
நம:ஸrhவவிேத³ தshைம vhயாஸாய கவிேவத⁴ேஸ ।
சkhேர Nhயmh ஸரshவthயா ேயா வrhஷவ பா⁴ரதmh ॥ 44॥
பthராய ஸா⁴நாmh விநாஶாய ச ³kh’தாmh ।
த⁴rhமஸmhshதா²பநாrhதா²ய ஸmhப⁴வா ேக³ ேக³ ॥ 1॥
பேராபகாரகரணmh நmh ஹshதshய ⁴ஷணmh ।
jhேயஷு ச நமshகார: உthதராŋhக³shய ⁴ஷணmh ॥ 2॥
ேபாஷயnhதி பேயா த³ththவா யதா² வthஸாnh ததா² ஜநாnh ।
நிthயmh ஸமாநயா phthயா ேத⁴நேவா மாதேரா nh’mh ॥ 3॥
பாத³பாநாmh ப⁴யmh வாதாth பth³மாநாmh ஶிஶிராth³ப⁴யmh ।
பrhவதாநாmh ப⁴யmh வjhராth ஸா⁴நாmh ³rhஜநாth³ப⁴யmh ॥ 4॥
phரத²ேம நாrhதா விth³யா th³வீதீேய நாrhதmh த⁴நmh ।
th’தீேய நாrhதmh Nhயmh சrhேத² கிmh கShயதி ॥ 5॥
பிப³nhதி நth³ய:shவயேமவ நாmhப: ◌⁴ shவயmh ந கா²த³nhதி ப²லாநி vh’ா: ।
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நாத³nhதி shவshயmh க² வாவாஹா: பேராபகாராய ஸதாmh வி⁴தய: ॥ 6॥
பேராபகாரஶூnhயshய தி⁴ŋh மiνShயshய வநmh ।
யாவnhத: பஶவshேதஶாmh சrhமாphபகேராதி  ॥ 7॥
பmh ப³லமாகாேஶா மthshயாநாiµத³கmh ப³லmh ।
³rhப³லshய ப³லmh ராஜா பா³லாநாmh ேராத³நmh ப³லmh ॥ 8॥
பிபீகாrhதmh தா⁴nhயmh மகாஸசிதmh ம⁴ ।
ph³ேத⁴ந ஸசிதmh th³ரvhயmh ஸலmh  விநயதி ॥ 9॥
பேராபேத³ேஶ பாNh³thயmh ஸrhேவஷாmh ஸுகரmh nh’mh ।
விshமரnhதீஹ ஶிShடththவmh shவகாrhேய ஸiµபshதி²ேத ॥ 10॥
ph’தி²vhயாmh thணி ரthநாநி ஜலமnhநmh ஸுபா⁴தmh ।
ைட:◌⁴ பாஷாணக²Nhேட³ஷு ரthநmh ஸmhjhஞா விதீ⁴யேத ॥ 11॥
பராnhநmh phராphய ³rh³th³ேத⁴ மா phராேணஷு த³யாmh  ।
³rhலபா⁴நி பராnhநாநி phரா ஜnhமநி ஜnhமநி ॥ 12॥
பாநீயmh பாchசா² thவthத: கமலேலாசேந ।
யதி³ தா³shய ேநchசா² ந தா³shய பிபா³mhயஹmh ॥ 14॥
phராரph◌⁴யேத ந க² விkh◌⁴நப⁴ேயந நீைச:
phராph◌⁴ய விkh◌⁴நவிஹதா விரமnhதி மth◌⁴யா: ।
விkh◌⁴ைந: ந: நரபி phரதிஹnhயமாநா:
phராரph³த⁴iµthதமஜநா ந பthயஜnhதி ॥ 14॥
phரலேய பவநாகா⁴ைத: phரசலnhதி நகா³அபி ।
kh’chேச²ऽபி ந சலthேயவ தீ⁴ராmh நிசலா மதி: ॥ 15॥
shதேகஷு ச நாதீ⁴தmh நாதீ⁴தmh ³ஸnhநிெதௗ⁴ ।
ந ேஶாப⁴ேத ஸபா⁴மth◌⁴ேய ஹmhஸமth◌⁴ேய ப³ேகா யதா² ॥ 16॥
shதகshதா²  யா விth³யா பரஹshதக³தmh த⁴நmh ।
காrhயகாேல ஸiµthபnhேந ந ஸா விth³யா ந தth³த⁴நmh ॥ 17॥
பரேமா தாஹார: ேப⁴ஷேஜ ஸுலேப⁴ மம
நிthயmh ேத ேஸவமாநshய vhயாதி⁴rhph◌⁴ேயா நாshதி ேம ப⁴யmh ।
த⁴நிகsh ததா³கNhrhய shவாயthதmh ேப⁴ஷஜth³வயmh
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ேஸவநீயmh தேத³ேவதி நிசிthய kh³’ஹமாக³த: ॥ 18॥
phராணநாேஶऽபி rhவீத பேரஷாmh மாநேவா தmh ।
தி³ஶ:ஸுக³nhத⁴யthேயவ வெநௗphேதாऽபி சnhத³ந: ॥ 19॥
பராதி⁴காரசrhசாmh ய:rhயாth shவாேதchச²யா ।
ஸ நித³தி சீthகாராth க³rhத³ப⁴shதா³ேதா யதா² ॥ 20॥
பŋhேகா³ த⁴nhயshthவம ந kh³’ஹmh யா ேயாऽrhதீ² பேரஷாmh
த⁴nhேயாऽnhத⁴ thவmh த⁴நமவத³தாmh ேநேஸ யnhiµகா²நி ।
லாkh◌⁴ேயா க thவம kh’பணmh shெதௗ நாrhதா²ஶயா ய:
shேதாதvhயshthவmh ப³தி⁴ர கி³ரmh ய: க²லாநாmh ந ஶ ◌்’ேऽ ॥ 21॥
Shேபऽshதி க³nhேதா⁴ ம⁴ேரா நாேகேல ஜலmh ததா² ।
பரேமஶshய ஸா லா யத:ஸ ஸrhவஶkhதிமாnh ॥ 22॥
phராரmhப⁴³rhவீ யிணீ khரேமந ³rhவீ ரா vh’th³தி⁴மதீ ச பசாth ।
தி³நshய rhவாrhத⁴பராrhத⁴பி⁴nhநா சா²ேயவ ைமth: க²லஸjhஜநாநாmh ॥ 23॥
பைசேத ேத³வதரவ: மnhதா³ர: பாஜாதக: ।
ஸnhதாந: கlhபvh’ச mh வா ஹசnhத³நmh ॥ 24॥
phராண⁴தச யthதththவmh ஸார⁴தmh தைத²வ ச ।
ஸmhshkh’ெதௗ பா⁴ரதshயாshய தnhேம யchச² ஸmhshkh’தmh ॥ 25॥
phராmh thயஜதி ேத³ஶாrhத²mh பNh³தாநாmh ஸஹாயக: ।
ய ஆசரதி கlhயாணmh ேலாேக மாநmh ஸ விnhத³தி ॥ 26॥
phரத²மவய பீதmh ேதாயமlhபmh shமரnhத:
ஶிர நிதபா⁴ரா நாேகலா நராmh ।
த³த³தி ஜலமநlhபாshவாத³மாவிதாnhதmh
ந  kh’தiµபகாரmh ஸாத⁴ேவா விshமரnhதி ॥ 27॥
பசாth³ப³rhஹmh வஹதி விலmh சிthதmh தீ³phதிமnhதmh
காேல காேல vhயஜநவ தmh விshth’தmh ய: கேராதி ।
ஶீrhேஷ காnhதmh வஹதி தரலmh பிchச²காநாmh கலாபmh
ேகாऽயmh ப சிரவத³ேநா நrhதேந ச phரவீண: ॥ 28॥
பலாஶiµலph◌⁴ராnhthயா ஶுகNhேட³ பதthய: ।
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ேஸாऽபி ஜmh³ப²லph◌⁴ராnhthயா தமmh த⁴rhchச²தி ॥ 29॥
ரா கவீநாmh க³ணநாphரஸŋhேக³ கநிSh²காதி⁴Sh²தகாதா³ஸ: ।
அth³யாபி தthlhய கேவரபா⁴வாth அநாகா ஸாrhத²வதீ ப³⁴வ ॥ 30॥
பாராஶrhயவச:ஸேராஜமமலmh கீ³தாrhத²க³nhேதா⁴thகடmh
நாநாkh²யாநகேகஸரmh ஹகதா²ஸmhேபா³த⁴நாேபா³தி⁴தmh ।
ேலாேக ஸjhஜநஷThபைத³ரஹரஹ: ேபபீயமாநmh iµதா³
⁴யாth³பா⁴ரதபŋhகஜmh கமலphரth◌⁴வmh ந: ேரயேஸ ॥ 31॥
பாrhதா²ய phரதிேபா³தி⁴தாmh ப⁴க³வதா நாராயேணந shவயmh
vhயாேஸந kh³ரதி²தாmh ராணiµநிநா மth◌⁴ேய மஹாபா⁴ரதmh ।
அth³ைவதாmh’தவrhணீmh ப⁴க³வதீமShடாத³ஶாth◌⁴யாயிநீmh
அmhப³ thவாமiνஸnhத³தா⁴ ப⁴க³வth³கீ³ேத ப⁴வth³ேவணீmh ॥ 32॥
phரமதா³ மதி³ரா ல: விjhேஞயா thவிதா⁴ ஸுரா ।
th³’ShThைவேவாnhமாத³யthேயகா பீதா சாnhயாதிஸசயாth ॥ 33॥
நrhவிthதmh நrhthரmh நrhபா⁴யா நrhம ।
ஏதth ஸrhவmh நrhலph◌⁴யmh ந ஶரmh ந: ந: ॥ 34॥
phயவாkhயphரதா³ேநந ஸrhேவ Shயnhதி ஜnhதவ: ।
தshமாth தேத³வ வkhதvhயmh வசேந கிmh த³th³ரதா ॥ 35॥
பிநாகப²ணிபா³ேலnh³ப⁴shமமnhதா³கிநீதா ।
பவrhக³ரசிதா rhதிரபவrhக³phரதா³sh ந: ॥ 36॥
பிNhேட³ பிNhேட³ மதிrhபி⁴nhநா Nhேட³Nhேட³ நவmh பய: ।
ஜாெதௗ ஜாெதௗ நவாசாரா: நவா வாணீ iµேக²iµேக² ॥ 37॥
ப²ணிேநா ப³ஹவ:ஸnhதி ேப⁴கப⁴ணதthபரா: ।
ஏக ஏவ  ேஶேஷாऽயmh த⁴ரணீத⁴ரணம: ॥ 1॥
ப²லmh shேவchசா²லph◌⁴யmh phரதிதி³நமேக²த³mh திஹாmh
பய:shதா²ேந shதா²ேந ஶிஶிரம⁴ரmh Nhயஸதாmh ।
mh’³shபrhஶா ஶyhயா ஸுலதலதாபlhலவமயீ
ஸஹnhேத ஸnhதாபmh தத³பி த⁴நிநாmh th³வா kh’ப: ॥ 2॥
பா³ேலா வா யதி³ வா vh’th³ேதா⁴ வா வா kh³’ஹமாக³த: ।
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தshய ஜா விதா⁴தvhயா ஸrhவshயாph◌⁴யாக³ேதா ³: ॥ 3॥
ப³ஹுபி⁴rhந விேராth³த⁴vhயmh ³rhஜைந:ஸjhஜைநரபி ।
sh²ரnhதமபி நாேக³nhth³ரmh ப⁴யnhதி பிபீகா: ॥ 4॥
பா³லshயாபி ரேவ: பாதா:³ பதnhthப ⁴ph◌⁴’தாmh ।
ேதஜஸா ஸஹ ஜாதாநாmh வய:thேராபjhயேத ॥ 5॥
³⁴த: கிmh ந கேராதி பாபmh  நரா நிShக ப⁴வnhதி ।
ஆkh²யா ப⁴th³ேர phயத³rhஶநshய ந க³ŋhக³த³thத: நேரதி பmh ॥ 6॥
ph³ரமnhநth◌⁴யயநshய ைநஷ ஸமயshShணீmh ப³:shதீ²யதாmh
shவlhபmh ஜlhப ph³’ஹshபேத ஜட³மேத,ைநஷா ஸபா⁴ வjhண: ।
வீmh ஸmhஹர நாரத³shதிகதா²லாைபரலmh mh³ேரா
தாரlhலகப⁴lhலப⁴kh³ந’த³ய:shவshேதா² ந லŋhேகவர: ॥ 7॥
பா⁴ஷாஸு iµkh²யா ம⁴ரா தி³vhயா கீ³rhவாணபா⁴ரதீ ।
தshயாmh  காvhயmh ம⁴ரmh தshமாத³பி ஸுபா⁴ஶிதmh ॥ 8॥
பீ⁴ேதph◌⁴யசாப⁴யmh ேத³யmh vhயாதி⁴ேதph◌⁴யshதெதௗ²ஷத⁴mh ।
ேத³யா விth³யாrhதி²ேந விth³யா ேத³யமnhநmh ுதா⁴ேர ॥ 9॥
ேபா⁴ஜநாnhேத ச கிmh ேபயmh ஜயnhத: கshய ைவ ஸுத: ।
கத²mh விShiΝபத³mh phேராkhதmh தkhரmh ஶkhரshய ³rhலப⁴mh ॥ 10॥
ph◌⁴ரமnh வநாnhேத நவமஜஷு ந ஷThபேதா³ க³nhத⁴ப²மkh◌⁴ரth ।
ஸா கிmh ந ரmhயா ஸ ச கிmh ந ரnhதா ப³ய ேகவலவேரchசா² ॥ 11॥
ேபா⁴ தா³th³rhய நமshph◌⁴யmh th³ேதா⁴ऽஹmh thவthphரஸாத³த: ।
பயாmhயஹmh ஜக³thஸrhவmh ந மாmh பயதி கசந ॥ 12॥
பா⁴ஸshய காதா³ஸshய ப⁴வ⁴ேதச விதா ।
பா³ணஶூth³ரகஹrhஷாmh காvhயபா⁴ஷாshதி ஸmhshkh’தmh ॥ 13॥
பீ⁴Shமth³ேராணதடா ஜயth³ரத²ஜலா கா³nhதா⁴ரநீேலாthபலா
ஶlhயkh³ராஹவதீ kh’ேபண வஹநீ கrhேணந ேவலாலா ।
அவthதா²மவிகrhணேகா⁴ரமகரா ³rhேயாத⁴நாவrhதிநீ
ேஸாthதீrh க² பாNhட³ைவrhரணநதீ³ைகவrhதக: ேகஶவ: ॥ 14॥
ேபா⁴ஜநாnhேத பிேப³th தkhரmh தி³நாnhேத ச பிேப³th பய: ।
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நிஶாnhேத ச பிேப³th வா கிmh ைவth³ேயந phரேயாஜநmh ॥ 15॥
மாதா thரmh பிதா ேசதி shவபா⁴வாth thதயmh தmh ।
காrhயகாரணதசாnhேய ப⁴வnhதி த³th³த⁴ய: ॥ 1॥
மேநா ம⁴கேரா ேமேகா⁴ மth³யேபா மthே மth ।
மா மேதா³ மrhகேடா மthshேயா மகாரா த³ஶ சசலா: ॥ 2॥
மாthரா ஸமmh நாshதி ஶரேபாஷணmh
சிnhதாஸமmh நாshதி ஶரேஶாஷணmh ।
thரmh விநா நாshதி ஶர ேதாஷணmh
விth³யாmh விநா நாshதி ஶர⁴ஷணmh ॥ 3॥
iµக²mh பth³மத³லாகாரmh வாணீ சnhத³நஶீதலா ।
’த³யmh khேராத⁴ஸmhரkhதmh thவித⁴mh ⁴rhதலணmh ॥ 4॥
மேரா விஹேகா³ ரmhய:ஆநnhத³யதி மாநவாnh ।
ph’Shேட²ஸரshவதீ தshய உபவிShேடதி மnhயேத ॥ 5॥
rhக²shய பச சிநாநி க³rhேவா ³rhவசநmh ததா² ।
khேராத⁴ச th³’ட⁴வாத³ச பரவாkhேயShவநாத³ர: ॥ 6॥
கmh கேராதி வாசாலmh பŋh³mh லŋhக⁴யேத கி³mh ।
யthkh’பா தமஹmh வnhேத³ பரமாநnhத³மாத⁴வmh ॥ 7॥
மணிநா வலயmh வலேயந மணி: மணிநா வலேயந விபா⁴தி கர: ।
பயஸா கமலmh கமேலந பய: பயஸா கமேலந விபா⁴தி ஸர: ॥ 8॥
mh’க³நஸjhஜநாநாmh th’ணஜலஸnhேதாஷவிதvh’thதீநாmh ।
ph³த⁴கதீ⁴வரபிஶுந: நிShகாரணைவரே ஜக³தி ॥ 9॥
மrhகடshய ஸுராபாநmh தshய vh’சிகத³mhஶநmh ।
தnhமth◌⁴ேய ⁴தஸசாேரா யth³வா தth³வா ப⁴விShயதி ॥ 10॥
mh’கா³ mh’ைக:³ஸŋhக³iµபvhரஜnhதி கா³வச ேகா³பி⁴shரகா³shரŋhைக:³ ।
rhகா²ச rhைக:²ஸுத⁴ய:ஸுதீ⁴பி: ◌⁴ ஸமாநஶீலvhயஸேநஷு ஸkh²யmh ॥ 11॥
மஹாஜநshய ஸmhஸrhக:³ கshய ேநாnhநதிகாரக: ।
பth³மபthரshதி²தmh ேதாயmh த⁴thேத iµkhதாப²லயmh ॥ 12॥
மஹாiνபா⁴வஸmhஸrhக:³ கshய ேநாnhநதிகாரக: ।

26 sanskritdocuments.org



ஸுபா⁴தாநி ஸŋhkh³ரஹ

ரthயாmh³ ஜாநவீஸŋhகா³th thத³ைஶரபி வnhth³யேத ॥ 13॥
மா நிஶாத³ phரதிShடா²mh thவmh அக³ம: ஶாவதீ:ஸமா: ।
யthkhெரௗச²நாேத³கமவதீ: ◌⁴ காமேமாதmh ॥ 14॥
மைநரலைகேரைத: ஶுkhலthவmh phரகkh’தmh ।
தth³ேராஷாதி³வ நிrhயாதா வத³நாth³ரத³நாவ: ॥ 15॥
mh’³thயவஜாநnhதி தீண இthth³விஜnhதி ச ।
தீணகாேல ப⁴ேவthதீே mh’³காேல mh’³rhப⁴ேவth ॥ 16॥
மாராthபர: ஶூரதேரா ந கசிth பராப⁴வ:shthஹரnhந சாnhய: ।
ததா²பி நாph³தி⁴mh phரவிேவஶ ராேமா ப³ப³nhத⁴ ேஸmh விஜயீ ஸShiΝ: ॥ 17॥
ெமௗநாnhrhக:² phரவசநபrhவாேலா ஜlhபேகா வா
ாnhthயா பீ⁴rhயதி³ ந ஸஹேத phராயேஶா நாபி⁴ஜாத: ।
th◌⁴’Shட: பாrhேவ வஸதி நியதmh ³ரதசாphரக³lhப: ◌⁴
ேஸவாத⁴rhம: பரமக³ஹேநா ேயாகி³நாமphயக³mhய: ॥ 18॥
யthர ராமகதா²கா³நmh தthராshேத ஹiνமாnh யதா² ।
ஸmhshkh’தth◌⁴யயநmh யthர தthர ஸmhshkh’தித³rhஶநmh ॥ 21॥
யேத³ேவாபநதmh :³கா²th ஸுக²mh தth³ரஸவthதரmh ।
நிrhவாய தchசா²யா தphதshய  விேஶஷத: ॥ 22॥
ய:ஸiµthபதிதmh khேராத⁴mh மையவ நிரshயதி ।
யேதா²ரக³shthவசmh rhmh ஸ ைவ ஷ உchயேத ॥ 23॥
ேயாக³ேமாய ராShThரshய ஸph◌⁴யதாயாச ஸmhshkh’ேத: ।
ைநவாnhேயா விth³யேத பnhதா² ேலாகஸŋhக⁴டநmh விநா ॥ 24॥
யாmh சிnhதயா ஸததmh மயி ஸா விரkhதா
ஸாphயnhயchச²தி ஜநmh ஸ ஜேநாऽnhயஸkhத: ।
அshமthkh’ேத ச பShயதி காசித³nhயா
தி⁴kh தாmh ச தmh ச மத³நmh ச இமாmh ச மாmh ச ॥ 25॥
யேயாைரவ ஸமmh விthதmh யேயாைரவ ஸமmh லmh ।
தேயாrhைமthrhவிவாஹச ந  ShடவிShடேயா: ॥ 26॥
யth³ யth³ வி⁴திமthஸththவmh ம³rhதேமவ வா ।
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தthதேத³வாவக³chச² thவmh மம ேதேஜாऽmhஶஸmhப⁴வmh ॥ 27॥
ய: தநாமாரணலph³த⁴கீrhதி: காேகாத³ேரா ேயந விநீதத³rhப: ।
யேஶாத³யாலŋhkh’தrhதிரvhயாth பதிrhய³நாமத²வா ர⁴mh ॥ 28॥
யதி³ வா யாதி ேகா³விnhேதா³ ம²ராத: ந:ஸகீ² ।
ராதா⁴யா நயநth³வnhth³ேவ ராதா⁴நாமவிபrhயய: ॥ 29॥
யthர நாrhயsh jhயnhேத ரமnhேத தthர ேத³வதா: ।
யthர தாsh ந jhயnhேத ஸrhவாshதthராப²லா: khயா: ॥ 30॥
யthர நாshதி த³தி⁴மnhத²நேகா⁴ஷ: தthர ேநா ல⁴ல⁴நி ஶிஶுநி ।
யthர நாshதி ³ெகௗ³ரவஜா தாநி கிmh ப³த kh³’ஹாணி வநாநி ॥ 31॥
பெயௗவநஸmhபnhநா விஶாலலஸmhப⁴வா: ।
விth³யாநா ந ேஶாப⁴nhேத நிrhக³nhதா: ◌⁴ கிmhஶுகா யதா² ॥ 1॥
ராShThரth◌⁴வேஜா ராShThரபா⁴ஷா ராShThரகீ³தmh தைத²வ ச ।
ஏதாநி மாநசிநாநி ஸrhவதா³’தி³ தா⁴rhயதாmh ॥ 2॥
ரthைநrhமஹாrhைஹshஷுrhந ேத³வா: ந ேப⁴ேர பீ⁴மவிேஷண பீ⁴திmh ।
ஸுதா⁴mh விநா ந phரயrhவிராமmh ந நிசிதா³rhதா²th³விரமnhதி தீ⁴ரா: ॥ 3॥
ராthrhக³Shயதி ப⁴விShயதி ஸுphரபா⁴தmh
பா⁴shவாiνேத³Shயதி ஹShயதி பŋhகஜ: ।
இthத²mh விசிnhதயதி ேகாஷக³ேத th³விேரேப²
ஹா ஹnhத ஹnhத நநீmh க³ஜ உjhஜஹார ॥ 4॥
ேர ேர சாதக ஸாவதா⁴நமநஸா thர ணmh யதாmh
அmhேபா⁴தா³ ப³ஹேவா வஸnhதி க³க³ேந ஸrhேவபி ைநகாth³’ஶா: ।
ேகசிth³vh’Shபி⁴ராrhத³யnhதி த⁴ரணீmh க³rhஜnhதி ேகசிth³vh’தா²
யmh யmh பய தshய தshய ரேதா மா ph³ தீ³நmh வச: ॥ 5॥
ராthெரௗ ஜாiν தி³வா பா⁴iν kh’ஶாiν:ஸnhth◌⁴யேயாth³rhவேயா: ।
பய ஶீதmh மயா நீதmh ஜாiνபா⁴iνkh’ஶாiνபி: ◌⁴ ॥ 6॥
ராமாயணmh மஹாகாvhயmh மஹாபா⁴ரதேமவ ச ।
உேப⁴ ச விவவிkh²யாேத ஸmhshkh’தshய மஹாநிதீ⁴ ॥ 7॥
ரத²shையகmh சkhரmh ⁴ஜக³யாதா ஸphதரகா:³
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நிராலmhேபா³ மாrhக³சரணவிகல:ஸாரதி²ரபி ।
ரவிrhயாthயnhதmh phரதிதி³நமபாரshய நப⁴ஸ:

khயாதி: ◌⁴ ஸththேவ ப⁴வதி மஹதாmh ேநாபகரேண ॥ 8॥
ரஜகசrhமகாரச நேடா வட³ ஏவ ச ।
ைகவrhதேப⁴த³பி⁴lhலாச ஸphைதேத சாnhthயஜா:shmh’தா: ॥ 9॥
ேர ேர ராஸப⁴ வshthரபா⁴ரவஹநாthkh³ராஸமநா கிmh
ராஜாவாவஸத²mh phரயா சணகாph◌⁴ஷாnh ஸுக²mh ப⁴ய ।
ஸrhவாnh ph’chச²வேதா ஹயாநிதி வத³nhthயthராதி⁴காேர shதி²தா
ராஜா ைதphதி³Shடேமவ மiνேத ஸthயmh தடshதா:² பேர ॥ 10॥
ராமாth³யாசய ேமதி³நீmh த⁴நபேதrhபீ³ஜmh ப³லாlhலாŋhக³லmh
phேரேதஶாnhமஷmh தவாshதி vh’ஷப:◌⁴ பா²லmh thஶூலாத³பி ।
ஶkhதாஹmh தவ சாnhநதா³நகரேண shகnhேதா³ऽபி ேகா³ரேண
கி²nhநாஹmh தவ யாசநாth  kh’mh பி⁴ாடநmh மா kh’தா:² ॥ 11॥
ராமாபி⁴ேஷேக மத³விவலாயா:ஹshதாchchேதா ேஹமக⁴டshதNhயா: ।
ேஸாபாநமாஸாth³ய கேராதி ஶph³த³mh டா²ட²mh ட²ட²mh ட²mh ட²ட²ட²mh ட²ட²mh ட:²

॥ 12॥
லph³th◌⁴வா தீணmh ரேவshேதஜ: ஶாnhதmh ஶீதகேரா வஹnh ।
ஸrhவாnh ஸnhேதாஷயnh ேஸாம: ஓஷதீ⁴ேஶா விராஜேத ॥ 13॥
லாலேயth பசவrhஷாணி த³ஶவrhஷாணி தாட³ேயth ।
phராphேத  ேஷாட³ேஶ வrhேஷ thேர thரவதா³சேரth ॥ 14॥
ேலாப⁴லாநி பாபாநி ஸŋhகடாநி தைத²வ ச ।
ேலாபா⁴thphரவrhதேத ைவரmh அதிேலாபா⁴thவிநயதி ॥ 15॥
ல: ெகௗshப⁴பாஜாதகஸுராத⁴nhவnhதசnhth³ரமா:
கா³வ: காம³ஹ:ஸுேரவரக³ேஜா ரmhபா⁴தி³ ேத³வாŋhக³நா: ।
அவ:ஸphதiµக:² விஷmh ஹத⁴iν ஶŋhேகா²ऽmh’தmh சாmh³ேத: ◌⁴
ரthநாநீஹ சrhத³ஶmh phரதிதி³நmh rhவnh ேவா மŋhக³ளmh ॥ 16॥
லாலேந ப³ஹேவா ேதா³ஷாshதாட³ேந ப³ஹேவா ³: ।
அதசா²thரச thரச தாட³ேயnhந  லாலேயth ॥ 17॥
ேலாபா⁴விShேடா நேரா விthதmh வீயேத ந  ஸŋhகடmh ।
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³kh³த⁴mh பயதி மாrhஜா ந ததா²ல³டா³ஹதிmh ॥ 18॥
லாக⁴வmh கrhமஸாமth²rhயmh shைத²rhயmh khேலஶஸShiΝதா ।
ேதா³ஷேயாऽkh³நிvh’th³தி⁴ச vhயாயாமா³பஜாயேத ॥ 19॥
லவnhேதா ந ஜாநnhதி phராேயண பரேவத³நா: ।
ேஶேஷ த⁴ராப⁴ராkhராnhேத ேஶேத நாராயண:ஸுக²mh ॥ 20॥
விth³யாதி⁴ேத³வதா ஸாாth த⁴nhயா ேத³வீ ஸரshவதீ ।
யthphரஸாேத³ந rhவnhதி காvhயாநி கவய: க² ॥ 1॥
விஷாத³phயmh’தmh kh³ராயmh அேமth◌⁴யாத³பி காŋhசநmh ।
அthராத³பி ஸth³vh’thதmh பா³லாத³பி ஸுபா⁴தmh ॥ 2॥
vh’தா² vh’Sh:ஸiµth³ேரஷு vh’தா² th’phதshய ேபா⁴ஜநmh ।
vh’தா² தா³நmh ஸமrhத²shய vh’தா² தீ³ேபா தி³வாபி ச ॥ 3॥
விth³யா thரmh phரவாேஸஷு பா⁴rhயா thரmh kh³’ேஹஷு ச ।
vhயாதி⁴தshெயௗஷத⁴mh thரmh த⁴rhேமா thரmh mh’தshய ச ॥ 4॥
வnhேத³ஸரshவதீmh ேத³வீmh உthதமாŋhேக³ந ஸrhவதா³ ।
iµேக²ந தாmh phரஶmhஸா ஹshதாph◌⁴யாmh ஜயா ச ॥ 5॥
vh’ாமதி⁴ராேஜா iν நிthயமாmhேரா விராஜேத ।
க³nhத⁴chசா²யாShபப²ல: ேயா ரஜயதி :³கி²தாnh ॥ 6॥
vh’சிகshய விஷmh ph’chேச² மகாயா iµேக² விஷmh ।
தகshய விஷmh த³nhேத ஸrhவாŋhேக³ ³rhஜநshய தth ॥ 7॥
வஸnhthயரNhேயஷு சரnhதி ³rhவாmh பிப³nhதி ேதாயாநி வேந shதி²தாநி ।
ததா²பி நிkh◌⁴நnhதி mh’கா³nh நரா vh’தா² ேகா ேலாகமாராத⁴யிmh ஸமrhத:² ॥ 8॥
விரலா ஜாநnhதி ³nh விரலா:rhவnhதி நிrhத⁴ேந shேநஹmh ।
விரலா: பரகாrhயரதா: பர:³ேக²நாபி :³கி²தா விரலா: ॥ 9॥
விth³யா விவாதா³ய த⁴நmh மதா³ய க²லshய ஶkhதி: பரபீட³நாய ।
ஸாேதா⁴sh ஸrhவmh விபதேமதth³ jhஞாநாய தா³நாய ச ரய ॥ 10॥
வரmh த³th³ர: திஶாshthரபாரேகா³ ந சாபி rhேகா² ப³ஹுரthநஸmhத: ।
ஸுேலாசநா rhணபடாபி ேஶாப⁴ேத ந ேநthரநா கநைகரலŋhkh’தா ॥ 11॥
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வரmh ph◌⁴’thயவிநshய வநmh ரமதmh ।
rhக²ph◌⁴’thயshய ஸmhஸrhகா³th ஸrhவmh காrhயmh விநயதி ॥ 12॥
வரmh பா³ேலா வரmh vh’th³ேதா⁴ ந  rhேகா²thதம: க² ।
rhக²ph◌⁴’thயshய ஸmhஸrhகா³th ஸrhவmh காrhயmh விநயதி ॥ 13॥
விkh’திmh ைநவ க³chச²nhதி ஸŋhக³ேதா³ேஷண ஸாத⁴வ: ।
ஆேவShதmh மஹாஸrhைபசnhத³நmh ந விஷாயேத ॥ 14॥
வத³நmh phரஸாத³ஸத³நmh ஸத³யmh ’த³யmh ஸுதா⁴iµேசா வாச: ।
கரணmh பேராபகரணmh ேயஷmh ேகஷாmh ந ேத வnhth³யா: ॥ 15॥
வkhரNhட³ மஹாகாய ஸூrhயேகாஸமphரப⁴ ।
நிrhவிkh◌⁴நmh  ேம ேத³வ ஶுப⁴காrhேயஷு ஸrhவதா³ ॥ 16॥
வஸுேத³வஸுதmh ேத³வmh கmhஸசாரமrhத³நmh ।
ேத³வகீபரமாநnhத³mh kh’Shணmh வnhேத³ ஜக³th³³mh ॥ 17॥
வாlhகிகி³ஸmh⁴தா ராமஸாக³ரகா³நீ ।
நா ⁴வநmh Nhயா ராமாயணமஹாநதீ³ ॥ 18॥
வரmh வநmh வரmh ைப⁴யmh வரmh பா⁴ேராபவநmh ।
mhஸாmh விேவகநாநாmh ேஸவயா ந த⁴நாrhஜநmh ॥ 19॥
வjhராத³பி கேடா²ராணி mh’³நி ஸுமாத³பி ।
ேலாேகாthதராmh ேசதாmh ேகா  விjhஞாமrhஹதி ॥ 20॥
விபதி³ைத⁴rhயமதா²ph◌⁴த³ேய மா ஸத³ வாkhபதா தி⁴ விkhரம: ।
யஶ சாபி⁴சிvhrhயஸநmh ெதௗ phரkh’திth³த⁴யmh  மஹாthமநாmh ॥
21॥
ைவth³யராஜ நமshph◌⁴யmh யமராஜஸேஹாத³ர ।
யமsh ஹரதி phராnh ைவth³ேயா phராnh த⁴நாநி ச ॥ 22॥
விதர வாத³ வா த³வாேர சிரபிபாதசாதகேபாதேக ।
phரசேத மதி ணமnhயதா² khவ ச ப⁴வாnh khவ பய: khவ ச சாதக: ॥ 23॥
வநாநி த³ஹேதா வேந:ஸகா² ப⁴வதி மாத: ।
ஸ ஏவ தீ³பநாஶாய kh’ேஶ கshயாshதி ெஸௗ’த³mh ॥ 24॥
வரேமேகா ³ணீ thேரா ந  rhக²ஶதாnhயபி ।
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ஏகசnhth³ரshதேமா ஹnhதி ந  தாராக³ேऽபி ச ॥ 25॥
வரmh பrhவத³rhேக³ஷு ph◌⁴ராnhதmh வநசைர:ஸஹ ।
ந rhக²ஜநஸmhஸrhக:³ஸுேரnhth³ர⁴வேநShவபி ॥ 26॥
vhயாயாமாth லப⁴ேத shவாshth²யmh தீ³rhகா⁴Shயmh ப³லmh ஸுக²mh ।
ஆேராkh³யmh பரமmh பா⁴kh³யmh shவாshth²யmh ஸrhவாrhத²ஸாத⁴நmh ॥ 27॥
வஸnhதி காநேந vh’ா: ப²லShைபச ⁴தா: ।
ஆmhரmh விநா பரmh சிthதmh ேகாகிலshய ந Shயதி ॥ 28॥
வரmh ³th³தி⁴rhந ஸா விth³யா விth³யயா ³th³தி⁴thதமா ।
³th³தி⁴நா விநயnhதி யதா² ேத mhஹகாரகா: ॥ 29॥
விலண: ஶph³த³ேகாஷ: விth³யேத தவ பா⁴ரதி ।
vhயேயந வrhத⁴ேத நிthயmh யmh க³chச²தி ஸசயாth ॥ 30॥
ேவதா³nhதாநாmh ராநாmh ஶாshthராநாmh ச தைத²வ ச ।
மnhthராmh தnhthரஸூthராமாth³யபா⁴ஷாshதி ஸmhshkh’தmh ॥ 31॥
வாஸmh rhநி யதா² விஹாய நவாநி kh³’தி நேராபராணி ।
ததா² ஶராணி விஹாய rhnhயnhயாநி ஸmhயாதி நவாநி ேத³ ॥ 32॥
வாேதாlhலாதகlhேலால தி⁴kh ேத ஸாக³ரக³rhஜநmh ।
யshய தீேர th’ஷாkhராnhத: பாnhத:² ph’chச²தி வாபிகmh ॥ 33॥
vhயாஸாய விShiΝபாய vhயாஸபாய விShணேவ ।
jhஞாநiµth³ராய kh’Shய கீ³தாmh’த³ேஹ நம: ॥ 34॥
vh’ாkh³ரவா ந ச பராஜ:
thேநthரதா⁴ ந ச ஶூலபாணி: ।
thவkh³வshthரதா⁴ ந ச th³த⁴ேயாகீ³
ஜலmh ச பி³ph◌⁴ரnhந க⁴ேடா ந ேமக: ◌⁴ ॥ 35॥
வாக³rhதா²விவ ஸmhph’khெதௗ வாக³rhத²phரதிபthதேய ।
ஜக³த: பிதெரௗ வnhேத³ பாrhவதீபரேமவெரௗ ॥ 36॥
vhரஜthயேதா⁴ऽேதா⁴ யாthைசrhநர:shைவேரவ கrhமபி: ◌⁴ ।
க²நிேதவ  பshய phராஸாத³shேயவ காரக: ॥ 37॥
விவாபி⁴ராம³ணெகௗ³ரவ³mhபி²தாநாmh
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ேராேஷாऽபி நிrhமலதி⁴யாmh ரமணீய ஏவ ।
ேலாகphைய: பமல: பதshய
காரஜshய கதாபி நிதாnhதரmhயா ॥ 38॥
விராடநக³ேர ராஜnh கீசகா³பகீசகmh ।
அthர khயாபத³mh ³phதmh மrhயாதா³ த³ஶவாrhஶிகி ॥ 39॥
வநிshதshய ஜலாயேத ஜலநிதி: ◌⁴ lhயாயேத தthth
ேம:shவlhபஶிலாயேத mh’க³பதி:ஸth³ய:ரŋhகா³யேத ।
vhயாேலா மாlhய³யேத விஷாரஸ: பீஶவshrhஹாயேத
யshயாŋhேக³ऽகி²லேலாகவlhலப⁴தமmh ஶீலmh ஸiµnhலதி ॥ 40॥
ஸதா³சாேரண ஸrhேவஷாmh ஶுth³த⁴mh ப⁴வதி மாநஸmh ।
நிrhமலmh ச விஶுth³த⁴mh ச மாநஸmh ேத³வமnhதி³ரmh ॥ 1॥
ஸுபா⁴தரஸாshவாத:³ஸjhஜைந:ஸஹ ஸŋhக³தி: ।
ேஸவா விேவகி⁴பshய :³க²நிrhலநmh thரயmh ॥ 2॥
ஸத³யmh ’த³யmh யshய பா⁴தmh ஸthய⁴தmh ।
ேத³ஹ: பரேத யshய கshதshய கேராதி கிmh ॥ 3॥
ஸுக²shயாநnhதரmh :³க²mh :³க²shயாநnhதரmh ஸுக²mh ।
ந நிthயmh லப⁴ேத :³க²mh ந நிthயmh லப⁴ேத ஸுக²mh ॥ 4॥
shதா²நph◌⁴ரShடா ந ேஶாப⁴nhேத த³nhதா: ேகஶா நகா² நரா: ।
இதி விjhஞாய மதிமாnh shவshதா²நmh ந பthயேஜth ॥ 5॥
ஸுலஜnhம வி⁴திரேநகதா⁴ phயஸமாக³மெஸௗkh²யபரmhபரா: ।
³த⁴ஜேந ³தா விமலmh யஶ: ப⁴வதி Nhயதேரா: ப²லth³’ஶmh ॥ 6॥
ஸுnhத³ேராऽபி ஸுஶீேலாऽபி ேநாऽபி மஹாத⁴ந: ।
ந ேஶாப⁴ேத விநா விth³யாmh விth³யா ஸrhவshய ⁴ஷணmh ॥ 7॥
ஸrhேவ யthர விேநதார:ஸrhேவ பNh³தமாநிந: ।
ஸrhேவ மஹththவchச²nhதி ராShThரmh தத³வத³தி ॥ 8॥
shவபா⁴ேவா ேநாபேத³ேஶந ஶkhயேத கrhமnhயதா² ।
ஸுதphதமபி பாநீயmh நrhக³chச²தி ஶீததாmh ॥ 9॥
ஸiµth³ரவஸேந ேத³வி பrhவதாவ⁴ேத ।
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விShiΝபthநி நமshph◌⁴யmh பாத³shபrhஶmh மshவ ேம ॥ 10॥
ஸrhவதா²ஸnhthயேஜth³வாத³mh ந கசிnhமrhமணி shph’ேஶth ।
ஸrhவாnh பthயேஜத³rhதா²nh shவாth◌⁴யாயshய விேராதி⁴ந: ॥ 11॥
ஸூrhயmh ப⁴rhதாரiµthsh’jhய பrhவதmh மாதmh கி³mh ।
shவஜாதிmh கா phராphதா shவபா⁴ேவா ³ரதிkhரம: ॥ 12॥
ஸ ஜாேதா ேயந ஜாேதந யாதி வmhஶ:ஸiµnhநதிmh ।
பவrhதிநி ஸmhஸாேர mh’த: ேகா வா ந ஜாயேத ॥ 13॥
ஸmhrhணmhேபா⁴ ந கேராதி ஶph³த³mh அrhேதா⁴ க⁴ேடா ேகா⁴ஷiµைபதி நmh ।
விth³வாnh ேநா ந கேராதி க³rhவmh iµடா⁴sh ஜlhபnhதி ³ணrhவீநா: ॥ 14॥
ெஸௗவrhநி ஸேராஜாநி நிrhமாmh ஸnhதி ஶிlhபிந: ।
தthர ெஸௗரப⁴நிrhமாேண சரசராநந: ॥ 15॥
ஸmhபேதா³ மஹதாேமவ மஹதாேமவ சாபத:³ ।
வrhத⁴ேத யேத சnhth³ேரா ந  தாராக³ண: khவசிth ॥ 16॥
ஸthயாiνஸாணீ ல: கீrhதிshthயாகா³iνஸாணீ ।
அph◌⁴யாஸஸாணீ விth³யா ³th³தி: ◌⁴ கrhமாiνஸாணீ ॥ 17॥
ேஸவிதvhேயா மஹாvh’: ப²லchசா²யாஸமாnhவித: ।
யதி³ைத³வாth ப²லmh நாshதி சா²யா ேகந நிவாrhயேத ॥ 18॥
ஸrhவthர ேத³ேஶ ³ணவாnh ேஶாப⁴ேத phேரேதா நர: ।
மணி: ஶீrhேஶ க³ேல பா³ெஹௗ யthர thராபி ேஶாப⁴ேத ॥ 19॥
shவயmh பசiµக:² thெரௗ க³ஜாநநஷடா³நெநௗ ।
தி³க³mhப³ர: கத²mh ேவth அnhநrh ந ேசth³kh³’ேஹ ॥ 20॥
shவயmh மேஹஷ: வஶுர: நேக³ஶ:ஸக:² த⁴ேநஶ: தநேயா க³ேணஶ: ।
ததா²பி பீ⁴ாடநேமவ ஶmhேபா:◌⁴ ப³ய ேகவலவேரchசா² ॥ 21॥
ஸnhதphதாய ஸmhshதி²தshய பயேஸா நாமாபி ந jhஞாயேத
iµkhதாகாரதயா தேத³வ நநீபthரshதி²தmh ராஜேத ।
shவாthயாmh ஸாக³ரஶுkhதிமth◌⁴யபதிதmh ஸnhெமௗkhதிகmh jhஞாயேத
phராேயேthதமமth◌⁴யமாத⁴மத³ஶா ஸmhஸrhக³ேதா ஜாயேத ॥ 22॥
ஸjhஜநshய ’த³யmh நவநீதmh யth³வத³nhதி கவயshதத³கmh ।
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அnhயேத³ஹவிலஸthபதாபாth ஸjhஜேநா th³ரவதி ேநா நவநீதmh ॥ 23॥
ஸுக²mh  :³கா²nhயiν⁴ய ேஶாப⁴ேத
க⁴நாnhத⁴காேரவிவ தீ³பத³rhஶநmh ।
ஸுகா²th ேயா யாதி நேரா த³th³ரதாmh
th◌⁴’த: ஶேரண mh’த:ஸ வதி ॥ 24॥
ஸாரŋhகா:³ஸு’ேதா³ kh³’ஹmh கி³³ஹா ஶாnhதி: phயா ேக³நீ
vh’thதிrhவnhயப²லrhநிவஸநmh ேரShட²mh தmh thவச: ।
தth³th◌⁴யாநாmh’தரமkh³நமநஸாmh ேயஷாயmh நிvh’தி:
ேதஷாnh³கலாவதmhஸயநாmh ேமாேऽபி ேநா ந shph’ஹா ॥ 25॥
shவshதி ேபா⁴ஜராஜnh thவமகி²ல⁴வேந தா⁴rhக:ஸthயவkhதா
பிthரா ேத ஸŋhkh³’தா நவநவதிதா ரthநேகாThேயா மதீ³யா: ।
தாshthவmh ேத³தி ராஜnh ஸகல³த⁴ஜைநrhjhஞாயேத ஸthயேமதth³
ேநா வா ஜாநnhதி யthதnhமம kh’திமபி ேநா ேத³ லmh தேதா ேம ॥ 26॥
ஸுலபா: ◌⁴ ஷா ேலாேக ஸததmh phயவாதி³ந: ।
அphயshய ச ஶph³த³shய வkhதா ேராதா ச ³rhலப: ◌⁴ ॥ 27॥
ஸphைததாநி ந rhயnhேத rhயமாnhயேநகஶ: ।
shவா பேயாதி⁴த³ரmh kh’பேऽkh³நிrhயேமா kh³’ஹmh ॥ 28॥
ஸூேதா வா ஸூதthேரா வா ேயா வா ேகா வா ப⁴வாmhயஹmh ।
ைத³வாயthதmh ேல ஜnhம மதா³யthதmh  ெபௗஷmh ॥ 29॥
ஸுபா⁴ேதந கீ³ேதந வதீநாmh ச லயா ।
யshய ந th³ரவேத சிthதmh ஸ ைவ iµkhேதாऽத²வா பஶு: ॥ 30॥
mhஹ: ஶிஶுரபி நிபததி மத³மநகேபாலபி⁴thதிஷு க³ேஜஷு ।
phரkh’தியmh ஸththவவதாmh ேதஜஸாmh  ந வய:ஸயேத ॥ 31॥
ஸாthய ஸŋhகீ³தகலாவிந:ஸாாth பஶு: chச²விஷாணந: ।
th’ணmh ந கா²த³nhநபி வமாநshதth³பா⁴க³ேத⁴யmh பரமmh பஷூmh ॥ 32॥
ஸரshவதீmh நமshயா ேசதநாநாmh ’தி³shதி²தாmh ।
மதிதா³mh வரதா³mh ஶுth³தா⁴mh வீஹshதவரphரதா³mh ॥ 33॥
ஸrhபா பிப³nhதி பவநmh ந ச ³rhப³லாshேத
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ஶுShைகshth’ணrhவநக³ஜா ப³ேநா ப⁴வnhதி ।
கnhைத:³ ப²லrhiµநிவரா:பயnhதி காலாmh
ஸnhேதாஷ ஏவ ஷshய பரmh நிதா⁴நmh ॥ 34॥
ஸmhshkh’தmh ேத³வபா⁴ஷாshதி ேவத³பா⁴ஷாshதி ஸmhshkh’தmh ।
phராசீநjhஞாநபா⁴ஷா ச ஸmhshkh’தmh ப⁴th³ரமNhட³நmh ॥ 35॥
ஸு’nhthராrhதா³நமth◌⁴யshத²th³ேவShயப³nh⁴ஷு ।
ஸா⁴Shவபி ச பாேபஷு பNh³தா:ஸமத³rhஶநா: ॥ 36॥
shவாயthதேமகாnhததmh விதா⁴thரா விநிrhதmh சா²த³நமjhஞதாயா: ।
விேஶஷத:ஸrhவவிதா³mh ஸமாேஜ வி⁴ஷணmh ெமௗநமபNh³தாநாmh ॥ 37॥
ஸாரா: விபதாேசth³ராஸா ஏவ ேகவலmh ।
ஸரேஸா விபதேசthஸரஸththவmh ந iµசதி ॥ 38॥
shவாதnhthrhேயா  மiνShயாமதி⁴காேரா shவபா⁴வஜ: ।
தமஹmh phராrhத²ேய நிthயmh ேலாகமாnhயவசshthவித³mh ॥ 39॥
ஸthயmh ph³யாth phயmh ph³யth ந ph³யாth ஸthயமphயmh ।
phயmh ச நாnh’தmh ph³யாth ஏஷ த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 40॥
shேநஹmh த³யாmh ச ெஸௗkh²யmh ச யதி³ வா ஜாநகீமபி ।
ஆராத⁴நாய ேலாகshய iµசேதா நாshதி ேம vhயதா² ॥ 41॥
shேநஹmh த³யாmh ச ெஸௗkh²யmh ச யதி³ வா வநமபி ।
உth³தா⁴ரய நாmh iµசேதா நாshதி ேம vhயதா² ॥ 42॥
ஸnhேதாஷாmh’தth’phதாநாmh யthஸுக²mh ஶாnhதேசதஸாmh ।
தshதth³த⁴நph³தா⁴நாmh ஏதேசதச தா⁴வதாmh ॥ 43॥
ஸrhப³rhஜநேயாrhமth◌⁴ேய வரmh ஸrhேபா ந ³rhஜந: ।
ஸrhேபா த³ஶதி காேலந ³rhஜநsh பேத³ பேத³ ॥ 44॥
ஸmhைதகபேத³ நிthயா நிthயா தா⁴பஸrhக³ேயா: ।
நிthயா ஸமாேஸ வாkhேய  ஸா விவாமேபேத ॥ 45॥
ஸchசி²th³ரநிகேட வாேஸா ந கrhதvhய: கதா³சந ।
க⁴ பிப³தி பாநீயmh தாTh³யேத ஜ²lhல யதா² ॥ 46॥
ஸஹஸா வித³தீ⁴த ந khயாmh அவிேவக: பரமாபதா³mh பத³mh ।
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vh’iΝேத  விmh’யகாணmh ³ணph³தா⁴ shவயேமவ ஸmhபதா³ ॥ 47॥
ஸரshவதி நமshph◌⁴யmh வரேத³ காமபிணீ ।
விவேப விஶாலா விth³யாmh ேத³ ஶுப⁴ŋhக ॥ 48॥
ஸrhபராஜ நமா thவாmh khரமphபகாரகmh ।
ேthரmh ர சாshமாகmh ஶுth³த⁴shthவmh ஸுnhத³ரshததா² ॥ 49॥
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