பமமமஸஸக லலத பபதபனபமஸ பமலரரவப வலமஸப னமஸ |
தஸவ யய ஜபதப பரபதபனபமஸ தஸவ ரமவ ஶரணமஸ ஶலரவ ||
ஶலவஃ ஶகஸத ஸய ப யகஸர தப யதல பவதல ஶகஸத ஃ பஸர பவலதமஸ
ன ரசரதவமஸ ரதரவப ன கல கஶலஃ ஸஸப னஸத லதமபல|
அதஸஸத ஸவ பமஸ ஆரபதஸய பமஸ ஹரல-ஹர-வலரலனஸச பதலபல ரபல
பஸர ணனஸத மஸ ஸஸர தபதமஸ வப கத-மகஸர ஸத பணஸய ஃ பஸர பவதல|| 1 ||
சகல உலகஙஸகளளயமஸ பளடகஸகமஸ ஈசனஸ, சகஸதலயபகலய உனஸனடனஸ இளணநஸதபலஸதபனஸ இநஸத உலகதஸளத
பளடகஸக மடயமஸ.சகஸதல இலஸலபமலஸ சலவனபலஸ மசயலஸபடமடயபத . மமஸமரஸதஸதலகளபன சலவனஸ,
வலஷஸண,பலரமஸமப ஆகலரயபரஸ ,ததலகஸகலனஸற உனஸளன மனஸ மஜனஸம பணஸணலயமஸ இலஸலபவலடஸடபலஸ
ததலகஸகவமஸ, வணஙஸகவமஸ மடயரமப ?
தனயய பமஸஸ ஸமஸ பபமஸஸ ஸமஸ தவ சரண பஙஸர கரஹ-பவமஸ
வலரலமஸச லஃ ஸமஸச லனஸவ னஸ வலரசயதல ரலபகப-னவலகலமஸ |
வஹதஸர யனமஸ மஶமரலஃ கதமபல ஸஹஸஸர ரண ஶலரஸபமஸ
ஹரஃ ஸமஸக ஸதஸ-ளயனமஸ பஜதல பஸலரதபதஸத ள னவலதலமஸ|| 2 ||
உனஸனளடய பபத தளலளயசஸ ரசரஸதஸத , பலரமஸமப , இநஸத உலளகபஸ பளடகஸகலறபரஸ . ஆயலரமஸ தளல
உளடய ஆதலரசஷனபன தலரமபலஸ , அநஸத பபத தளலயபன சகல உலகதஸளதயமஸ தபஙஸககலறபரஸ .
சலவனபனவரஸ இநஸத பபததளலளய வலபதலயபக உடலஸ மழவதமஸ பசலகஸமகபளஸகலறபரஸ.
அவலதஸய பனப-மனஸத -ஸஸத லமலர-மலஹலர தஸவ யப னகரய
ஜடபனபமஸ ளசதனஸய -ஸஸத பக மகரனஸத ஶஸர தலஜரய |
தரலதஸர பணபமஸ சலனஸத பமணல கணனலகப ஜனஸம ஜலமதம
னலமகஸன பனபமஸ தமஸஷ ஸட ஸர ப மரரலப வரபஹஸஸய பவதல|| 3 ||
அமஸமப ! உனஸனளடய பபத தளல யபனத, இரளள அகறஸறமஸ சரலயனஸ ரபபலஸ ,அறலயபளம எனஸனமஸ
இரளஸ அகறஸறல , ஞபனனதஸளத நலஸகமஸ . ஏளழகஸக தயரஸ தளடகஸகமஸ சலநஸதபமணல ரபபனஸறத. பலரளய
கபலதஸதலலஸ, தலரமபலஸ வரபக அவதபரமஸ எடதஸத , எபஸபட இநஸத உலளக கபஸபபறஸறல னபரரப, அதரபபலஸ
பலறவலகஸகடளலகஸ கடகஸக அபயமஸ தரகஸகடயத .
தஸவ தனஸய ஃ பபணலபயப-மபயவரரதப ளதவதகணஃ
தஸவ ரமகப ளனவபஸல பஸர கடத-வரபயத ஸய பலனயப |
பயபதஸ தஸர பதமஸ தபதமஸ பலமபல ச வபமஸச பஸமதலகமஸ
ஶரணஸர ய ரலபகபனபமஸ தவ ஹல சரணபரவவ னலபமணம || 4 ||
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தபரய ! மறஸற ரதவரஸகளமஸ,மதயஸவஙஸகளமஸ, அபயவர பலரதபனதஸளத ,தஙஸகளஸ அபலநய மதஸதலளரகளபலஸ
கபடஸட, நய மடஸடமஸ அபலநயமஸ கபடஸடவதலலஸளல. ஏமனனஸறபலஸ , இநஸத அபயவர பலரதபனதஸளத வலட
அதலகமபக , ரவணஸடய வரஙஸகளளகஸ மகபடபஸபதறஸக உனஸ பபத தபமளர ரபபதரம .
ஹரலஸஸத ஸவ பமபரதஸய பஸர ணத-ஜன-மஸமபபகஸய -ஜனனயம ஸ
பரப னபரய பதஸவ ப பரரலபமபல கஸர ஷபப மனயதஸ |
ஸஸம ரரபஉபல தஸவ பமஸ னதஸவ ப ரதலனயன-ரலஹஸர யன வபஷப
மனயன பமபஸய னஸத ஃ பஸர பவதல ஹல ரமபஹபய மஹதபமஸ || 5 ||
சகல நளமகளளதஸ தரமஸ ரதவய ! மகபவலஷஸண, உனஸளன வணஙஸகல , அழகபன மபணஸ உரவமஸ மகபணஸட
,சலவளன ரமபகமஸ மகபளஸளசஸ மசயஸகலறபரஸ. மனஸமதனஸ உனஸ பபத கமலதஸளத
வணஙஸகல, மஉலக அழகனபகல, மறஸறமஸ தறநஸத மனலவரஸகளலனஸ மனதலலஸ, ரமபகதஸளத
உணஸடபணஸணகலறபனஸ.
தனஃ மபமஷஸப மஸ மமமரஸவ ய மதகரமயய பஞஸச வலஶலகபஃ
வஸனஸத ஃ ஸபமனஸர தப மலயமர-தபரயபதன-ரதஃ |
ததபபஸர யகஃ ஸரஸவ மஸ ஹலமகலரலஸஸரத கபமபல கஸற பபமஸ
அபபமஸக பதஸர த லபஸத ஸவ ப ஜகதலத-மனஙஸர கப வலஜயரத || 6 ||
மனஸமதனளடய வலலஸ மலரஸகளபலஸ ஆனத. நபணஸ வணஸடகளலனஸ வரலளச. பபணஙஸகளஸ மலரஸகரள.
அளமசஸசனஸ இளரவனலறஸகபலமஸ . ரதரரப மதனஸறலஸ கபறஸற . இளவகரளபட கடய உரவமறஸற
மனஸமதனஸ உனஸ அரளலனபலஸ இநஸத உலகதஸளதரய மஜயலகஸகலனஸறபனஸ .
கஸவ ணதஸக பஞஸச ய-தபமப கரல கலப கமஸப -ஸஸத னனதப
பரலகயண ப மதஸர ய பரலணத ஶரசஸச னஸத ஸர -வதனப |
தனரஸப பணபனஸ பபஶமஸ ஸஸற ணலமபல ததபனப கரதளலஃ
பரஸஸத ப தபஸஸத பமஸ னஃ பரமதலத ரபரஹப-பரஷலகப || 7 ||
மழநலலவ ரபபனஸற மலரஸநஸத மகதஸதடனமஸ , இளடயலரல ஒடஸடயபண சலஙஸளக ஓளசயடனமஸ,
யபளனயலனஸ கமஸபதஸளதபஸ ரபபனஸற ஸஸதனபபரதஸதடனமஸ , ளககளலலஸ கரமஸபவலலஸ, மலரஸபபனமஸ
, பபசகஸகயலற, ஈ டஸடகரஙஸகளடனஸ அலஙஸகபரமபகதஸ ரதபனஸறமஸ அனஸளனரய ! எஙஸகளகஸக கபடஸசல
தரவபயபக !
ஸஸதபஸலனஸர தபரஸம தஸர ய ஸஸரவலட-பலவபட-பரலவஸற ரத
மணலதஸவ யர ப னயர பப-பவனவதல சலனஸத பமணல கஸற ரஹ |
ஶலவகபரர மஞஸர ச பரமஶலவ-பரஸய ஙஸக னலலயபமஸ
பஜனஸத ல தஸவ பமஸ தனஸய பஃ கதலசன சலதபனனஸத -லஹரயம ஸ || 8 ||
அமலரஸதகடலலனஸ மதஸதலயலலஸ , கடமஸபவன கபடகளபலஸ சழபஸபடஸட , சலநஸதபமணல எனஸனமஸ ஒரவளக
ரதஸதலனதஸதபலஸ நலரஸமபணலகஸகபஸபடஸட மணலதஸவயபமஸ எனஸனமஸ அரணஸமளனயலலஸ அநஸதபஸபரதஸதலலஸ
பரமசலவனளடய மடயலலஸ, ஆனநஸத சலஸலபபதஸதடனஸ சயனலதஸதலரகஸகமஸ அனஸளனரய ! உனஸளன
வணஙஸகபவரஸகரள உயரஸநஸதவரஸகளஸ .
மஹயம ஸ மலபதபரர கமபல மணலபரர ஹஸதவஹமஸ
ஸஸத லதமஸ ஸஸவ தலஷஸட பரன ஹஸற தல மரத-மபகபஶ-மபரல |
மரனபஉபல பஸர மதஸர ய ஸகலமபல பலதஸவ ப கலபதமஸ
ஸஹஸஸர பரர பதஸர ம ஸ ஹரஹஸல பதஸய ப வலஹரரஸ || 9 ||
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மலபதபர ( பமல ), ஸஸவபதலஷஸடபன ( அகஸனல ), மணலபரக (நயரஸ ) , அனபகத ( வபய ), வலசதஸதல
(ஆகபயமஸ) எனஸற பஞஸச பததஸளதயமஸ , பஸரதஸவல மரனபமபயப , சதஸதவலதஸயப , மரகஸஸவர, சதபசலவ ததஸவமஸ
எனஸனமஸ நபலஸவளக ததஸவஙஸகளளயமஸ தபணஸட சநஸதலர மணஸடலதஸதலலஸ ஆயலரமஸ இதழஸகளளகஸ மகபணஸட
தபமளரயலலஸ சதபசலவனடனஸ கட அனஸளன மகலழஸகலனஸறபளஸ .
ஸஸதபதபரபஸபளர-ஶஸச ரணயகலபனஸத -ரஸவ லகலலளதஃ
பஸர பமஸச மஸ ஸலனஸஞ ஸன ஸத ய பனரபல ரஸபமஸன பய-மஹஸஃ|
அவபபஸய ஸஸவ பமஸ பமலமஸ பஜகனலப-மதஸய ஷஸட -வலயமஸ
ஸஸவ மபதஸம பனமஸ கஸற தஸவ ப ஸஸவ பலஷல கலகணஸர ட கஹரலணல || 10 ||
சநஸதலர மணஸடலதஸதலலலரகஸகமஸ அனஸளனயலனஸ தலரவடகளலலலரநஸத மபரகமஸ அமலரஸத மவளஸளமபனத ,
இநஸத உலகமபகலய உடலலனஸ நபடகளள நளனகஸகலறத . பலறக சநஸதலர மணஸடலதஸதலலலரநஸத ஒர
சரஸபமபகதஸ தனஸளனசஸ சறஸறலகஸமகபணஸட , தனஸனளடய ஆதபரமபன மலபதபர சகஸகரதஸதலலஸ
கணஸணகஸகதஸ மதரலயபமலஸ அனஸளன ரயபகநலதஸதலளர மசயஸகலறபளஸ.
சதரஸப லஃ ஶகணஸள டஃ ஶலவயவதலபலஃ பஞஸச பலபல
பஸர பலனஸன பபலஃ ஶமஸர பபரஸன வபலரபல மலபஸர கஸற தலபலஃ |
சதஶஸச தஸவ பரலமஸஶ தஸ-வஸஸதல-கலபஶஸச ஸ-தஸர லவலயதஸர லரரகபலஃ ஸபரஸத மஸ தவ ஶரணரகபணபஃ பரலணதபஃ || 11 ||
சலவசஸ சகஸகரஙஸகளஸ 4 , சகஸதலசஸ சகஸகரஙஸகளஸ 5 , இநஸத மலசஸ சகஸகரஙஸகளபன 9 சகஸகரஙஸகரளபட, அஷஸடதள ( 8
) , ரசபடசதள( 16), தஸரலவலய ( 3 சறஸற ), தஸரய ரரளககரளபட ( 3 ரகபடகளஸ ) கடய உனஸ இரபஸபலடமஸ ,
நபறஸபதஸதல நபனஸக ரகபணஙஸகளஸ மகபணஸட உனஸ
ஸஸரய சகஸகரமபக வலளஙஸககலறத.

தஸவ தயய மஸ மஸமனஸத ரஸய மஸ தஹலனகலரலகனஸர ய தலயலதமஸ
கவயன ஸத ஸர பஃ கலஸப னஸர த கதமபல வலரலஞஸச ல-பஸர பஸற தயஃ |
யதபரலபமகமதஸஸ ஸகஸய ப-தமரலலனப யபனஸத ல மனஸப
தரபபபலரஸத ஷஸப ஸர பபபமபல கலரலஶ-ஸபயஜஸய -பதவயம ஸ || 12 ||
ரதவய ! உனஸ ரமனலயலனஸ அழகலளனபஸ பபரஸதஸத , ரமஸளப , ஊரஸவசல ரபபனஸற ரதவரலபக மஙஸளகயரமஸ கட,
ஆளசபஸபடகலறபரஸகளஸ . பளடகஸகமஸ கடவளஸ பலரமஸமபவலனபலஸ கட உனஸனளடய ரபரழளக வரணலகஸக
மடயவலலஸளல . அநஸத ரபரழளக பரமசலவனபலஸ மடஸடரம அனபவலகஸக மடயமஸ . எனரவ பரம தபஸஸ
வலகளபலஸ கட அளடய மடயபத அநஸத சலவசபயஜஸய பதவலளய , ரதவரலபகபஸ
மபணஸகளஸ மனதபலஸ அளடய வலரமஸபகலறபரஸகளஸ .
னரமஸ வரஸஷ யய பமஸஸ மஸ னயனவலரஸமஸ னரஸம ஸஸ ஜடமஸ
தவபபபமஸக பரலபரக பதலத-மனதபவனஸத ல ஶதஶஃ |
கலதஸர வணயப னஸத பஃ கசகலஶ-வலஸஸத ஸர லஸஸத -ஸலசயப
ஹடபதஸ தஸர டஸய தஸக பஞஸர யப வலகலலத-தகலப யவதயஃ || 13 ||
தபரய ! ஒரவனஸ எவஸவளவ வயதபனவனபக இரநஸதபலமஸ , அழகலலஸலபமலஸ உடலஸ பலமஸ அறஸறவனபக
இரநஸதபலமஸ , கபமரச சலஸலபபமஸ மதரலயபதவனபக இரநஸதபலமஸ , உனஸ பபரஸளவ அவனஸ மயத படஸடபலஸ,
இளவயத மஙஸளகயரமஸ கட ,கநஸதலஸ அவலழ , ரமலபளட நழவ , இளடயலனலலஸ ஒடஸடயபணமஸ மதறலகஸக,
தனஸளன மறநஸத அவனஸ மயத ரமபஹமஸ மகபணஸட , அவளன மனஸமதனஸ எனஸற எணஸணல அவளனதஸ
மதபடரஸவபரஸகளஸ .
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கலமதம ஷடஸப ஞஸச பஶதஸ-தஸவ லஸமதலக-பஞஸச பஶ-ததரக
ஹஸதரஶ தஸவ பஷஷஸட -ஶஸச தரதலக-பஞஸச பஶ-தனலரல |
தலவல தஸவ லஃ ஷடஸ தஸர லமஸஶ னஸ மனஸல ச சதஃஷஷஸட ரலதல ரய
மயகப-ஸஸர தஷப-மபஸய பரல தவ பபதபமஸப ஜ-யகமஸ || 14 ||
தபரய ! உனஸனளடய பபத கமலமஸ ஆதபர சகஸகரஙஸகளபன மலபதபரதஸதலலஸ 56 (
பமல ), மணலபரகதஸதலலஸ 52 ( நயரஸ ) , சவபதலஷஸடபனதஸதலலஸ 62 (அகஸனல ), அனபகததஸதலலஸ 54 (வபய),
வலசதஸதலயலலஸ 72 (ஆகபயமஸ ), ஆஜஸஞப சகஸகரதஸதலலஸ 64 ஆகலய இநஸத கலரணகஸகளகஸக ரமரல ஆயலரமஸ
தள தபமளரயலலஸ ஒளலரஸகலனஸறத .
ஶரஜஸஜ ஸர யபதஸஸ ஸன ப ஶஸதஸத பமஸ ஶஶலயத-ஜடபஜஜட-மகடபமஸ
வர-தஸர பஸ-தஸர பண-ஸஸப டககடகப-பஸஸத க-கரபமஸ |
ஸகஸற னஸன தஸவ ப னதஸவ ப கதமலவ ஸதபமஸ ஸனஸன லததரத
மத-கயர -தஸர பகப-மதரலம-தரயண பஃ பணலதயஃ || 15 ||
இளலயதலரஸ கபலசஸ சநஸதலரளனபஸ ரபபனஸற மவணஸளமயபன உடலஸ அழகலளனகஸ மகபணஸடவளமஸ ,
சநஸதலரளன மகடமபகதஸ தரலதஸதவளமஸ , அபய வரபஸ பலரதபன மதஸதலளரகளடனஸ ,ளகயலலஸ பதஸதகமஸ ,
ஸஸபடகமபளல இளவகளள உளடயவளமபன உனஸளன ஒர மளறயபவத வணஙஸககலனஸற பகஸதனகஸக ,
ரதனஸ , பபலஸ , தலரபடஸளஷ இளவகளளயமஸ வலட ,மலக இனலளமயபன வபகஸக பலமஸ கலளடகஸகமஸ எனஸபத
நலசஸசயரம .
கவயன ஸத ஸர பணபமஸ ரசதஃ கமலவன-பபலபதப-ரசலமஸ
பஜனஸர த ரய ஸனஸத ஃ கதலசலதரணபரமவ பவதயம ஸ |
வலரலஞஸச ல-பஸர ரயஸஸய ப-ஸஸத ரணதர-ஶஸர ஸற ஙஸக ர லஹரயகபயர பபல-ரஸவ பகஸப லஃ ரஸவ லதததல ஸதபமஸ ரஞஸஜ னமமய || 16 ||
கவலகளலனஸ மனமபகலய தபமளர மலளர மலரசஸ மசயஸகலனஸற , இளஞஸ சரலயளனபஸ ரபபலஸ மசநஸநலற ரமனல
அழளக உளடயவரள ! உனஸளன வணஙஸகபவரஸகளகஸக , கபலதஸளதகஸ கடநஸத ஒர பகஸதலபஸ பரவச நலளல
ஏறஸபடஸட (வலழலபஸபணரஸவ) , அதனஸ மலமஸ சரஸஸவதலயலனஸ அரளஸ மபறஸற , மதயஸவயககஸ கவலகளஸ பளடகஸகமஸ
தலறளம மபறஸற , அதனபலஸ மறஸறவரஸகளளயமஸ மகலழஸவலகஸகலனஸறனரஸ.
ஸவலதஸர யப ல-ரஸவ பசபமஸ சஶல-மணல ஶலலப-பஙஸக ரசலபலரஸவ ஶலனஸய தஸய பபல-ஸஸத ஸவ பமஸ ஸஹ ஜனனல ஸமஸச லனஸத யதல யஃ |
ஸ கரஸத ப கபவஸய பனபமஸ பவதல மஹதபமஸ பஙஸக லரசலபலரஸவ ரசபபல-ரஸவ பகஸர தவய-வதன-கமலபரமபத மதளரஃ || 17 ||
சநஸதலரகபநஸதகஸ கறஸகளஸ ரபபலஸ ,மவணஸளமயபன வசலனல மதலபய வபகஸரதவளதகளபலஸ சழபஸபடஸடவரள !
உனஸளன மழ மனதடனஸ தலயபனமஸ மசயஸபவனகஸக , மஹப கவலகளலனஸ வபகஸககளஸ ரபபலஸ , சரஸஸவதல ரதவலயலனஸ
இனலளமயபன வபகஸவலலபசதஸளத உளடயவனபயஸ , மஹப கபவலயஙஸகளஸ பளடகஸகமஸ தலறளம உளடயவனபயஸ
ஆகலனஸறபனஸ .

தனசஸச பயபபலஸஸர த தரண-தரணல-ஶஸரணலபலரஸத லவமஸ ஸரஸவ ப-மரஸவ ய-மரணலமனல மகஸன பமஸ ஸஸம ரதல யஃ |
பவனஸத ஸய ஸஸய தஸர ஸஸய -தஸவ னஹரலண-ஶபலயன -னயனபஃ
ஸரஹபரஸவ ஶஸய ப வஶஸய பஃ கதல கதல ன கயர ஸவ பண-கணலகபஃ || 18 ||
உதய சரலயனஸ ரபபலஸ, உனஸ ரமனலயலலலரநஸத வரகலனஸற அழகபன சலவநஸத கலரணஙஸகளலனபலஸ, இநஸத பமல,
ஆகபயமஸ மழவதமஸ சலவபஸப நலறதஸதலலஸ மழஸகல இரபஸபதபக (அரணப ரதவய ரபமஸ) தலயபனமஸ மசயஸயமஸ
பகஸதரஸகளலடமஸ , மரணஸட மபனஸ வலழலகளளகஸ மகபணஸட, ரமஸளப ஊரஸவசல ரபபனஸற ரதவரலபக மபணஸகளமஸ
வசபஸபடகலறபரஸகளஸ . அபஸபடயலரகஸக சபதபரண மபணஸகளளபஸபறஸறலசஸ மசபலஸலவமஸ ரவணஸடரமப ?
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மகமஸ பலனஸத மஸ கஸற தஸவ ப கசயகமத-ஸஸத ஸஸய ததரதப
ஹரபரஸத மஸ தஸய பரயதஸர யப ஹரமஹலஷல ரத மனஸம தகலபமஸ |
ஸ ஸதஸய ஃ ஸமஸக ஸர ஷபபமஸ னயதல வனலதப இதஸய தலலக
தஸர லரலபகயம பஸய பஶஸ பஸர மயதல ரவயன ஸத -ஸஸத னயகபமஸ || 19 ||
சலவனலனஸ தளணவலரய ! கபமகலப ரபலணல ! உனஸ மகதஸளத பலநஸதஸஸ ஸஸதபனமபகவமஸ, அதனஸ கயழஸ உனஸ
இர ஸஸதனஙஸகளளயமஸ, அதனஸ கயழஸ சகஸதல வடவதஸளதயமஸ , தலயபனலதஸத , அதலலஸ மனஸமதகஸ களலளய
எவனஸ ததலகஸகலறபரனப , அவனஸ எலஸலப மபணஸகளலனஸ மனதஸதலலமஸ கபம வலகபரதஸளத ஏறஸபடதஸதகலறபனஸ .
சரஸய சநஸதலரரஸகளள ஸஸதனஙஸ களபககஸ மகபணஸட மஉலகபஸ மபணஸகளளயமஸ தனஸ வசபஸபடதஸதகலறபனஸ
.

கலரனஸத ய-மஙஸர கபஸய ஃ கலரண-னலகரமஸப மஸற தரஸமஸ
ஹஸற தல தஸவ ப மபததஸர த ஹலமகரஶலலப-மரஸத லமலவ யஃ |
ஸ ஸரஸப பணபமஸ தரஸப மஸ ஶமயதல ஶகனஸத தலப இவ
ஜஸவ ரபஸல ஷஸட பனஸ தஸற ஷஸட ஸய ப ஸஸகயதல ஸஸதபதபரஸலரயப || 20 ||
அனஸளனரய ! சநஸதலர கபநஸதகஸ கறஸகளலனபலஸ மசயஸயபஸபடஸடதரபபலஸ அழகலய உரவமஸ மகபணஸடவரள !
உனஸளன வணஙஸகமஸ அடயபரஸகஸக , உனஸ அஙஸகஙஸகளலலலரநஸத மபரகமஸ அமலரஸத மளழயலளன வபரல
வழஙஸகபவரள ! அதனபலஸ உனஸ அரளஸ மபறஸறவனஸ ஆடமஸ பபமஸபலறஸக சபடமஸ கரடளனபஸ ரபபலவமஸ ,
ஜஸரதஸதலனபலஸ பபதலகஸகபஸ படஸடவரஸகளகஸக, உனஸனபலஸ கலளடகஸகபஸ மபறஸற அமலரஸத பபரஸளவயலனபரலரய ,
நலவரஸதஸதலளயதஸ தரபவனபகவமஸ இரநஸத, அவரஸகளலனஸ ரநபளய கணபஸபடதஸதகலறபனஸ .
தடலஸர லகப-தனஸவ யம ஸ தபன ஶஶல ளவ ஶஸவ பனர மயயம ஸ
னலஷஸண ஸண பமஸ ஷணஸண பமபஸய பரல கமலபனபமஸ தவ கலபமஸ |
மஹபபதஸம பதவஸய பமஸ மஸற தலத-மலமபரயன மனஸப
மஹபனஸத ஃ பஶஸய னஸர தப தததல பரமபஹஸல பத-லஹரயம ஸ || 21 ||
தபரய ! ஆனநஸதவலஸலல ! ஆற ஆதபர சகஸகரஙஸகளகஸகமஸ ரமரல , தபமளரகஸகபட ரபபனஸற ஆயலரமஸ
தளதஸ தபமளரயலலஸ, மலனஸனலஸ மகபட ரபபனஸற, சரஸயப சநஸதலர அகஸனலவடவமஸ
மகபணஸடவரள ! உனஸனளடய 'சபதப ' எனஸற களலளய கபமமஸ, மபளய , அறலயபளம வலடஸட , ஞபனலகளமஸ
தலயபனலதஸத ஆனநஸதநலளல மபறகலறபரஸகளஸ.
பவபனல தஸவ மஸ தபரஸ மயல வலதர தஸற ஷஸட மஸ ஸகரணபமஸ
இதல ஸஸர தபதமஸ வபஞஸச னஸ கதயதல பவபனல தஸவ மலதல யஃ |
தளதவ தஸவ மஸ தஸஸள ம தலஶஸல னலஜஸபயஜஸய -பதவயம ஸ
மகனஸத -பஸர மஸர ஹனஸத ஸர ஸஸப ட மகட னயர பஜலதபதபமஸ || 22 ||
தபரய ! உனஸனளடய பகஸதனஸ உனஸளனபஸ பபரஸதஸத , தபரய ! பவபனல ! உனஸனளடய களடகஸகணஸ பபரஸளவ இநஸத
அடயவனஸ மயத படடஸடமஸ எனஸற நலளனதஸத , 'பவபனல நய ' எனஸற மசபலஸல ஆரமஸபலதஸத உடரனரய ,
மமஸமரஸதத
ஸ லகளபலஸ வணஙஸகபஸபடஸட உனகஸக , அவனஸ மயத மலகநஸத கரளண ஏறஸபடஸட, அவனகஸக உனஸ சபயஜஸய
பதவலளயதஸ தரகலனஸறபயஸ . ( ரமபகதஸளததஸ தரகலறபயஸ )

தஸவ யப ஹஸற தஸவ ப வபமமஸ வப-ரபரலதஸற பஸர தன மனஸப
ஶரயர பரஸத மஸ ஶமஸர பப-ரபரமபல ஶஙஸர க ஹஸற தமபதஸ |
யரதததஸ தஸவ தஸர பமஸ ஸகலமரணபபமஸ தஸர லனயனமஸ
கசபபஸய பமபனமஸர மஸ கடல-ஶஶலசடபல-மகடமஸ || 23 ||
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அமஸமப ! சலவநஸத சநஸதலரகஸகளலயடனஸ கடய மணலமட , மனஸற கணஸகளஸ , பரதஸத இர ஸஸதனஙஸ கரளபட,
நய சறஸற மனஸபறமஸ சபயஸநஸத இரபஸபளதபஸ பபரஸதஸதபலஸ, நய, ஆதல சலவனளடய இடபஸபபகதஸளத
அபஹரலதஸதத ரபபதபமலஸ , ஆளச தணலயபமலஸ, அவரளடய மழ பபகதஸளதயமஸ அபஹரலதஸத வலடஸடத
ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத .
ஜகதஸஸ ஜரத தபதப ஹரலரவதல ரதஸர ஃ கபயரத
தலரஸஸக ரஸவ -னஸர னததஸ ஸஸவ மபல வப-ரயஶ -ஸஸத லரயதல |
ஸதப பரஸவ ஃ ஸரஸவ மஸ ததலத மனகஸற ஹஸண பதல ச ஶலவஸஸத வபஜஸஞ ப மலமஸப ஸய கணசலலதரயப ரஸப ஸர லதலகரயபஃ || 24 ||
தபரய ! பளடகஸகமஸ கடவளபன பலரமஸமப , கபகஸகமஸ கடவளபன வலஷஸண , அழலகஸகமஸ கடவளபன ரதஸரனஸ
ஆகலய மவளரயமஸ ஈசனபனவரஸ தனஸனளஸ மளறயமஸபட மசயஸத தபனமஸ மளறகலறபரஸ (கணஸணகஸகதஸ
மதரலயபமலஸ ). பலனஸ உனஸ மகபட ரபபனஸற பரவதஸதலனஸ அளசபஸபபலஸ, நய கபடஸடய உதஸதரளவ மதலதஸத,
சதபசலவனஸ இனஸநபலஸவரகஸகமஸ அனகஸகலரகமஸ மசயஸத , மயணஸடமஸ உலகதஸளத உறஸபதஸதலசஸ மசயஸவதறஸகபக
அவரஸகளளபஸ பளடகஸகலறபரஸ .
தஸர யபணபமஸ ரதவபனபமஸ தஸர லகண-ஜனலதபனபமஸ தவ ஶலரவ
பரவதஸ பஜப பஜப தவ சரணரயப-ரஸய ப வலரசலதப |
ததப ஹல தஸவ தஸப பரதபதஸவ ஹன-மணலபயட ஸஸய னலகரட
ஸஸத லதப ஹஸர யரத-ஶஶஸவ னஸம கலலத கரரபதஸத மஸஸ -மகடபஃ || 25 ||
அனஸளனரய ! ரதவய ! மமஸமரஸதஸதலகளபன பலரமஸமப ,வலஷஸண, ரதஸரனஸ (மகஸகணஙஸகளள உளடயவரஸகளஸ )
ஆகலரயபரஸ, தனஸ மணலமடகளலனஸ மயத , கபஸபலய கரஙஸகளடனஸ உனஸளன வணஙஸகலயபட நலறஸபதபலஸ , உனஸ
சரணஙஸகளகஸகசஸ மசயஸயமஸ பளஜயபனத, அவரஸகளளயமஸ பஜலபஸபத ரபபலஸ ஆகலனஸறத.
வலரலஞஸச லஃ பஞஸச தஸவ மஸ வஸர ஜதல ஹரலரபபஸர னபதல வலரதலமஸ
வலனபஶமஸ கயன பரஶப பஜதல தனரதப யபதல னலதனமஸ |
வலதனஸத ஸர ய மபரஹனஸத ஸர ய-வலததலரபல ஸமஸம யல லத-தஸற ஶப
மஹபஸமஸஹ பரரஉஸஸம லனஸ வலஹரதல ஸதல தஸவ தஸப தல ரமஸம || 26 ||
தபரய ! மஹப பலரளய கபலதஸதலலஸ பஞஸசபதஙஸகளமஸ , பலரமஸமப ,வலஷஸண , யமனஸ , கரபரனஸ மதலலரயபரமஸ ,
ரதரவநஸதலரனஸ உளஸளலடஸட மறஸற ரதவரஸ கடஸடமமஸ அழலய , நய மடஸடமஸ அழலயபமலஸ சதபசலவனலனஸ சமஸஹபர
ரதஸர தபணஸடவதஸளதபஸ பபரஸதஸத மகலழஸவத , உனஸ கறஸபலனஸ சகஸதலயபலஸ அனஸரறப ?
(களடசலயலலஸ சலவனமஸ சகஸதலயமஸ மடஸடரம இரபஸபத மயணஸடமஸ உலகதஸளத உணஸடபகஸக ).
ஜரபப ஜலஸப ஃ ஶலலஸப மஸ ஸகலமபல மதஸர பவலரசனப
கதலஃ பஸர பதகலணஸய -கஸர மண-மஶனபதஸய ப ஹஸதல-வலதலஃ |
பஸர ணபமஃ ஸமஸர வஶஃ ஸஸகமகலல-மபதஸம பரஸப ண-தஸற ஶப
ஸபரஸய ப பரஸய பய-ஸஸத வ பவத யனஸர ம வலலஸலதமஸ || 27 ||
தபரய ! நபனஸ ரபசவத எலஸலபமஸ உனஸ மநஸதலர ஜபமபகவமஸ , எனஸ உடலஸ அளசவ உனஸனளடய பஜபரபமபன
மதஸதலளரகளபகவமஸ , நபனஸ நடபஸபத உனஸளன வலமஸ வரவதபகவமஸ ,நபனஸ சபபஸபலடவத
உனஸளனகஸகறலதஸதசஸ மசயஸயமஸ ரஹபமதஸதலனஸ ஆகதலயபகவமஸ , படபஸபத உனஸளன வணஙஸகவதபகவமஸ ,
நபனஸ மசயஸயமஸ மறஸற மசயலஸகளஸ யபவமஸ உனகஸகசஸ மசயஸயமஸ பளஜயபக இரகஸகடஸடமஸ.
ஸஸதபமபஸய பஸஸவ பதஸய பஸர தல-பய-ஜரமஸற தஸய -ஹரலணயம ஸ
வலபதஸய னஸர த வலஶஸர வ வலதல-ஶதமகபதஸய ப தலவலஷதஃ |
கரபலமஸ யதஸ கஸர வலமஸ கபலலதவதஃ கபலகலனப
ன ஶமஸர பபஸஸத னஸம லமஸ தவ ஜனனல தபடஙஸக மஹலமப || 28 ||
தபரய ! மஹப பலரளய கபலதஸதலலஸ பலரமஸமப , இநஸதலரனஸ மதலபன ரதவரஸகளஸ , மதளம , மரணமஸ நயகஸகமஸ
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அமலரஸதமஸ அரநஸதலய பலறகமஸ அழலநஸத ரபபகலனஸறனரஸ . ஆனபலஸ ஆலகபல வலஷதஸளத அரநஸதலய உனஸ
தளணவனஸ சதபசலவனஸ மடஸடமஸ கபலனஸ வசபஸபடவலலஸளல . கறஸபகஸகரசலரய ! இதறஸககஸ கபரணமஸ உனஸ
தபடஙஸக (கபதணல ) மகலளம தபரன !
கலரயட மஸ ளவரலஞஸச மஸ பரலஹர பரஃ ளகடபபலதஃ
கரடபரர ரகபடரர ஸஸக லஸல ஜஹல ஜமஸப பரல-மகடமஸ |
பஸர ணமஸர ரஷஸர வரதஷஸ பஸர ஸப-மபயபதஸஸய பவனமஸ
பவஸஸய பஸய தஸத பரன தவ பரலஜரனபகஸத ல-ரஸவ லஜயரத || 29 ||
உனஸளனகஸ கபணஸபதறஸக , சலவனஸ உனஸ இரபஸபலடமஸ ரதட வரமஸரபபத , நய ரவகமபக பரபரபஸபடனஸ எழநஸத
வரவளதகஸ கணஸட உனஸ சக ரதபழலகளஸ , ஹரல , ஹரனஸ , இநஸதலரனஸ மதலபன பலரமஸமபதல ரதவரஸகளஸ
உனஸளன நமஸஸகஸகரலபஸபதபலஸ அவரஸகளளடய மணல மகடஙஸகளஸ உனஸ கபலலலஸ இடறபஸரபபகலனஸறரத ,
அளவகளள ஓதலகஸகலவலட எனஸற உனகஸக நலளனவ கரஸவத உனஸ மபரளமளய எடதஸதகஸ கபடஸடகலறத.
ஸஸவ ரதரஹபதஸப தபபல-ரஸக ஸற ணலபல-ரணலமபதஸய பபல-ரபலரதப
னலரஷவஸர ய னலதஸர ய தஸவ ப மஹமலதல ஸதப பபவயதல யஃ |
கலமபஶஸச ரஸய மஸ தஸஸய தஸர லனயன-ஸமஸற தஸத லமஸ தஸற ணயரதப
மஹபஸமஸவ ரஸத பகஸன ல-ரஸவ லரசயதல னயர பஜனவலதலமஸ || 30 ||
ஆதல அநஸதமலலஸலபத தபரய ! உனஸனளடய சரணஙஸகளலலலரநஸத மவளலவரமஸ கலரணஙஸகளபகலய அணலமப
, மஹலமப ரபபனஸற ( 8 ) சகஸதலகளபலஸ சழபஸபடஸடவரள ! உனஸளன எவனஸ எபஸமபபழதமஸ மனதலலஸ தலயபனமஸ
மசயஸகலறபரனப , அவனகஸக சலவ சபயஜஸய பதவல கட ஒர வறணஸட பலஸ ரபபலஸ ரதபனஸறமஸ . மகப பலரளய
கபல அகஸனல அவனகஸக மஙஸகள ஹபரதஸதல மசயஸதலடமஸ எனஸபதலலஸ எனஸன ஆசஸசரஸயமஸ ?
சதஃ-ஷஷஸட யப தனஸத ஸள ரஃ ஸகல மதலஸனஸத பய பவனமஸ
ஸஸத லதஸஸத தஸத ஸத -ஸலதஸத ல பஸர ஸவ பரதனஸத ஸள ரஃ பஶஸபதலஃ |
பனஸஸத ஸவ -னஸன லரஸப னஸத ப தகலல-பரஷபரஸள தக கடனபஸஸவ தனஸத ஸர மஸ ரத தனஸத ஸர மஸ கலதலதல மவபதயத ர-தலதமஸ || 31 ||
நபமஸ வலரமஸபகலனஸற அநஸதநஸத சலதஸதலகளளபஸ மபறவதறஸக 64 சபதஸதலரஙஸகளள அளலதஸத சலவனமஸ
மமமனமபக இரநஸதபரஸ . அதளன உலகமஸ தவறபக பயனஸபடதஸதல , தரபசபரதஸதலலஸ ஈடபடவளதபஸ
பபரஸதஸத சலவனஸ மமளனமபக இரநஸதபரஸ . தலரமஸபவமஸ உனஸனளடய கடஸடபயதஸதபலஸ சகல
பரஷபரஸதஸதஙஸகளளயமஸ ஒரஙஸரக மகபடகஸககஸகடய பஞஸசதசபகரல எனஸற மநஸதலரதஸளத உலககஸக
அளலதஸதபரய !
ஶலவஃ ஶகஸத லஃ கபமஃ கலதல-ரத ரவலஃ ஶயத கலரணஃ
ஸஸம ரரப ஹமஸஸ ஃ ஶகஸர -ஸஸத தன ச பரப-மபர-ஹரயஃ |
அமய ஹஸற லஸர லகபபல-ஸஸத லஸஸற பல-ரவஸபரனஷஸ கடதப
பஜனஸர த வரஸண பஸஸர த தவ ஜனனல னபமபவயவதபமஸ || 32 ||
சலவ , சகஸதல , கபம , பஸரதஸவய பயஜஙஸகளஸ ஒர பலரலவமஸ , ரவல, சநஸதலர , மனஸமத , ஹமஸச, இநஸதலர பயஜஙஸகளஸ
ஒர பலரலவமஸ, பரப , மனஸமதப, ஹரல பயஜஙஸகளஸ ஒர பலரலவமஸ ஆகலய இநஸத பயஜஙஸகளலனஸ களடசலயலலஸ
ரசரஸகஸகபஸபடஸட ஹஸரயமஸ கபரஙஸகளமஸ ரசரஸநஸத இநஸத 15 அடஸஷரஙஸகளமஸ உனஸனளடய மஹப மநஸதலரபஸ
பகதலகளலனஸ அஙஸகஙஸகளபக வலளஙஸககலனஸறன .
ஸஸம ரமஸ ரயபனலமஸ லகஸம யம ஸ தஸர லதய-மலத-மபமதம தவ மரனப
ரஸன லதபளயரக னலதஸர ய னலரவதல-மஹபரபபக-ரஸலகபஃ |
பஜனஸத ல தஸவ பமஸ சலனஸத பமணல-கணனலபதஸத பக-வலயபஃ
ஶலவபகஸம னம ஜஸஹஸவ னஸத ஃ ஸஸரபலகஸற த-தபரபஹஸதல-ஶளத || 33 ||
தபரய ! உனஸளன எபஸரபபதமஸ மதபடரஸசஸசலயபக
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கலளடகஸகமஸ ஆனநஸததஸளத உணரஸநஸதவரஸகளபன சலவ ரயபகயஸஸவரரஸகளஸ , சலநஸதபமணல யபலபன அடஸஷ
மபளலளய உளடயவரஸகளபயஸ , உனஸனளடய மநஸதலரதஸதலனஸ மனஸ , கபமபயஜ மநஸதஸரமபன "கஸலயமஸ",
பவரனஸஸவரல மநஸதஸரமபன " ஹஸரயமஸ ", லகஸமல மநஸதஸரமபன" ஸஸரயமஸ ", இளவகளளசஸ ரசரஸதஸத, தஸரய
ரகபணமபன அகஸனல கணஸடதஸதலலஸ , ஸஸரய சகஸகரதஸதலலஸ இரகஸகமஸ உனஸளன எணஸணல பச மநயஸ தபளரகளபலஸ
ரஹபமமஸ மசயஸத உனஸளன மகலழஸவலகஸகலனஸறனரஸ .
ஶரயர மஸ தஸவ மஸ ஶமஸர பபஃ ஶஶல-மலஹலர-வகஸர ஷபரஹ-யகமஸ
தவபதஸம பனமஸ மனஸர ய பகவதல னவபதஸம பன-மனகமஸ |
அதஃ ரஶஷஃ ரஶஷயத ஸய ய-மபய-ஸபதபரணதயப
ஸஸத லதஃ ஸமஸப னஸர தப வபமஸ ஸமரஸ-பரபனனஸத -பரரயபஃ || 34 ||
ஈஸஸவரலரய ! எனஸனளடய மனகஸ கணஸணபலஸ உனஸளனபஸ பபரஸகஸகமஸ மபபழத , சரஸய சநஸதலரரஸகளள
ஸஸதனமபககஸ மகபணஸட , நய பரரமஸஸவரனகஸக உடலபக இரகஸகலனஸறபயஸ . உனஸனளடய உடலஸ ரதபஷமறஸற
பதலய ஆதஸமபவபகவமஸ , நவ வலயக ஆதஸமபவபன சலவனளடய உடலஸ உனஸனடயதபகவமஸ இரகஸகலறத .
எனரவ உனத கரல நலறமஸ ஆனநஸத ளபரவரஸ உடலபகவமஸ , சலவனலனஸ உடலஸ உனதபகவமஸ ரதபனஸறகலறத .
எனரவ நயஙஸகளஸ இரவரமஸ ஒனஸறபடஸட உடலபக , சமமபன கணஙஸகளள உளடயவரபக இரபஸபதபலஸ , நபனஸ
, எனத எனஸற சமஸபநஸதமமஸ ஒனஸறபக இரபஸபதபலஸ , ஆனநஸதளபரவரஸ , ஆனநஸதளபரவல யபக எலஸலப
வளகயலலமஸ சமமபக இரகஸகலறலரஸகளஸ.
மனஸஸத ஸவ மஸ வஸர யபம தஸவ மஸ மரதஸல மரதஸஸ பரதல-ரஸல
தஸவ மபப-ஸஸத ஸவ மஸ பமல-ஸஸத ஸவ யல பரலணதபயபமஸ ன ஹல பரமஸ |
தஸவ ரமவ ஸஸவ பதஸம பனமஸ பரலணஸம யலதமஸ வலஶஸவ வபஷப
சலதபனனஸத பகபரமஸ ஶலவயவதல பபரவன பலபஸற ரஷ || 35 ||
தபரய ! நயரய மனஸஸ , ஆகபய , வபய , அகஸனல , நயரஸ , பமல ததஸதவமஸ . நயரயதபனஸ இநஸத உலகமபக
இரகஸகலறபயஸ . நயரயதபனஸ பலரமஸமஸஸவரபமபன சலவததஸவமஸ . இநஸத உலகதஸதலறஸகபக நயரயதபனஸ சலவனலனஸ
படஸட மஹலஷலயபகவமஸ இரகஸகலனஸறபயஸ .
தவபஜஸஞ சகஸர ஸஸத மஸ தபன-ஶஶல ரகபட-தஸய தலதரமஸ
பரமஸ ஶமஸப வனஸர த பரலமலலலத-பபரஸஶ ஸவ மஸ பரசலதப |
யமபரபதஸய னஸ பகஸத ஸய ப ரவல ஶஶல ஶஸசயன ப-மவலஷரய
னலரபரலபரக உரலபரக னலவஸதல ஹல பபரலபக-பவரன || 36 ||
தபரய ! உனஸனளடய பரவ மதஸதலயலலஸ உளஸள ஆஜஸஞப சகஸகரதஸதலலஸ இரபஸபவரமஸ , ஆயலரமஸ ரகபட சரஸய
சநஸதலரரஸகளலனஸ ஒளலளய உளடயவரமஸ , சகண , நலரஸகண சகஸதலகளள இர பகஸகஙஸகளலலஸ
உளடயவரமபன , பரமசலவளனயமஸ , உனஸளனயமஸ எவனஸ தலயபனமஸ மசயஸகலறபரனப அவனஸ , ஆயலரமஸ ரகபட
சரஸய சநஸதலரளனவலட ஒளலமலகநஸத (கணஸணகஸக பலபஸபடபத ) ஒர ரஜபதலமயமபன உயரஸநஸத உலகதஸளத
அளடகலறபனஸ .
வலஶஸதஸம தம ரத ஶஸதஸத ஸஸப தலக வலஶதமஸ வஸர யபம-ஜனகமஸ
ஶலவமஸ ரஸரவ ரதவயம பல ஶலவஸமபன-வஸய வஸலதபமஸ |
யரயபஃ கபனஸத ஸய ப யபனஸத ஸய பஃ ஶஶலகலரணஸ-ஸபரபஸய ஸரரண
வலததபனஸத -ரஸத ஸவ பனஸத ப வலலஸதல சரகபரயவ ஜகதய || 37 ||
தபரய உனஸனளடய வலசதஸதலசஸ சகஸகரதஸதலலஸ , ஆகபய ததஸதவதஸளத உணஸடபணஸணபவரமஸ, சதஸத ஸஸபடகமணல
ரபபலஸ நலரஸமலமபனவரமபன பரமசலவளனயமஸ , உனஸளனயமஸ தலயபனமஸ மசயஸபவனஸ , உஙஸகளலடமலரநஸத
மவளலவரகலனஸற மவணஸணலலபளவபஸ ரபபனஸற ஒளலமயமபன கபநஸதலயலனபலஸ , அறலயபளம இரளஸ அழலகஸகபஸபடஸட ,
மழ நலலளவகஸ கணஸட சரகபரபடஸஷல ரபபலஸ , அமலரஸதமஸ அரநஸதலய பரமபனநஸததஸளத அளடகலறபனஸ .

ஸமனஸம யல தஸ ஸமஸவ லதஸக மல-மகரனஸள தக-ரஸலகமஸ
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பரஜ ஹமஸஸ தஸவ னஸத ஸவ மஸ கலமபல மஹதபமஸ மபனஸசரமஸ |
யதபலபபப-தஷஸட பதஶ-கணலத-வலதஸய பபரலணதலஃ
யதபததஸர த ரதபஷபதஸ கண-மகலல-மதஸப ஸய ஃ பய இவ || 38 ||
அனஸளனரய ! எநஸத இர ஹமஸசதஸதலனளடய ரபசஸசபனத ( ஒலல ),18 வலதஸளதகளகஸக ( தநஸதலரமஸ/ களல )
மலமபக இரகஸகலனஸறரதப , பபலலலலரநஸத தணஸணயளர பலரலபஸபத ரபபலஸ சகல ரதபஷஙஸகளளயமஸ பலரலதஸத ,
கணஙஸகளள மடஸடமஸ ஏறஸறகஸமகபளஸகலனஸறனரவப , மகபனஸகளளடய மனமபகலய (ஞபனமஸ ) தபமளர
மலரலலளஸள ரதளனபஸ பரககலனஸறனரவப, அதஸதளகய வரணளனகஸகமஸ அபஸபபறஸபடஸட மகலளமயடனஸ
கடய ஹமஸச தமஸபதலகளபன உஙஸகளள எனஸனளடய இதயகமலதஸதலலஸ தலயபனமஸ மசயஸத
நமஸஸகஸகரலகஸகலரறனஸ.
தவ ஸஸவ பதலஷஸட பரன ஹஸதவஹ-மதலஷஸட பய னலரதமஸ
தமயர ட ஸமஸவ ரஸத மஸ ஜனனல மஹதயம ஸ தபமஸ ச ஸமயபமஸ |
யதபரலபரக ரலபகபனஸ தஹதல மஹஸல கஸர ரபத-கலலரத
தயபரஸத ஸர ப யப தஸற ஷஸட ஃ ஶலஶலர-மபசபரமஸ ரசயதல || 39 ||
தபரய ! கபலபகஸனல ரதஸரளரயமஸ , அநஸத கபலபகஸனல ரதஸர ரபலணலயபன உனஸளனயமஸ , எனஸனளடய
சவபதலஷஸடபன சகஸகரதஸதலலஸ ( அகஸனல ) , தலயபனமஸ மசயஸத வணஙஸககலரறனஸ . சலவனளடய ரதஸரபகஸனல
பபரஸளவயபனத உலகஙஸகளள அழலகஸகமஸ சமயமஸ , உனஸனளடய நலலளவபஸ ரபபனஸற கனலநஸத பபரஸளவயபனத ,
(சநஸதலரகலப சகஸதல /சமயப /சநஸதலரகலப ரதவய ) இநஸத உலளக மயணஸடமஸ களலரசஸ மசயஸகலனஸறத . (தகலகஸகபஸபடஸட
மனஸமதனஸ உனஸ கரளணயபலஸ ரதலயலனஸ கணஸகளகஸக மடஸடமஸ மதரலவத ரபபலஸ ).

தடதஸவ னஸத மஸ ஶகஸத ஸய ப தலமலர-பரலபனஸத ல-ஸஸப ரணயப
ஸஸப ர-னஸன ப னரதஸன பபரண-பரலணதஸர தனஸத ஸர -தனஷமஸ |
தவ ஶஸய பமமஸ ரமகமஸ கமபல மணலபளரக-ஶரணமஸ
னலரஷரவ வரஸஷ னஸத மஸ-ஹரமலஹலர-தபஸத மஸ தஸர லபவனமஸ || 40 ||
அமஸமப ! மணல பரகசஸ( நயரஸ ) சகஸகரதஸளத மலமபககஸ மகபணஸட , சலவளன, மளழகஸ கபலதஸத நயணஸட
கரதஸத ரமகமபகவமஸ , உனஸளன மலனஸனலஸ மகபடயபகவமஸ நலளனதஸத வணஙஸககலரறனஸ. இரளளபஸ
ரபபகஸகமஸ மலனஸனலபக நய இரகஸகலறபயஸ . நய அணலநஸதலரகஸகமஸ ரதஸன ஆபரணஙஸ களலலலரநஸத வயசமஸ
ஒளலயபனத , அநஸத ரமகஙஸகளஸ ஒளலமயமபக இநஸதலர வலலஸலடனஸ கடயத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத .
கபலபகஸனல ரதஸரனபலஸ தகலகஸகபஸபடஸட ம உலகஙஸகளளயமஸ , தனஸ அமத மளழயலனபலஸ களலரசஸ
மசயஸகலனஸற உனஸனளடய சதபசலவ ததஸதவதஸளத வணஙஸககலனஸரறனஸ .
தவபதபரர மரல ஸஹ ஸமயயப லபஸஸய பரயப
னவபதஸம பன மனஸர ய னவரஸ-மஹபதபணஸட வ-னடமஸ |
உபபபஸய ப ரமதபபஸய ப-மதய-வலதல மதஸத லஶஸய தயயப
ஸனபதபபஸய பமஸ ஜஜஸர ஞ ஜனக ஜனனயம தஸ ஜகதலதமஸ || 41 ||
தபரய ! உனஸ மலபதபரதஸதலலஸ , நடனதஸதலலஸ பலரலயமளஸள சமயபரதவலயடனஸ , ஸஸரஙஸகபர ரசஙஸகளடனஸ மகப
தபணஸடவ நடனமஸ மசயஸயமஸ ஆனநஸதளபரவரடனஸ உனஸளனயமஸ தலயபனமஸ மசயஸத வணஙஸககலரறனஸ .
பலரளய கபலதஸதலலஸ அழலநஸத உலகதஸளத மயணஸடமஸ உணஸடபகஸக ரவணஸடமமனஸற நயஙஸகளஸ இரவரமஸ ஸஸரஷஸட
தபணஸடவ நடனமஸ மசயஸவதபலஸ , ளபரவரஸ , ளபரவல ஆகலய உஙஸகளள கரளண வடவபன தபயஸ ,
தநஸளதயரபக இவஸவலகமஸ அளடநஸதத .

தஸவ லதயய பபகஃ – மஸமனஸத ரஸய லஹரய
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களத-ரஸம பணலகஸய தஸவ மஸ ககனமணலபலஃ ஸபனஸத ஸர கடதமஸ
கலரயட மஸ ரத ளஹமமஸ ஹலமகலரலஸஸரத கயத யதல யஃ ||
ஸ னயர டயசஸச பயப-சஸச ரண-ஶகலமஸ சனஸத ஸர -ஶகலமஸ
தனஃ மஶமனபஸயர மஸ கலமலதல ன னலபதஸன பதல தலஷணபமஸ || 42 ||
அனஸளனரய ! மளலயரசனஸ மபறஸற மபணலகஸகரம ! உனஸனளடய கலரயடதஸளத எநஸத பகஸதனபவத
வரணலகஸக நலளனதஸதபலஸ , பனஸனலரணஸட சரலயரஸகரள , மபணலகஸகஙஸகளபக இளழகஸகபஸபடஸடரகஸகமஸ உனஸ
கலரயடதஸதலலஸ, மநரகஸகமபகபஸ பதலகஸகபஸபடஸடரகஸகமஸ இரதஸதலனஙஸகளலனஸ ஒளலயபலஸ, மலனஸனகலனஸற
உனஸனளடய சநஸதலரகஸகளலதளன, வபனவலலஸரலப அலஸலத இநஸதலரதனரசப எனஸரற எணஸணவபனஸ .
தரனபத தஸவ பனஸத மஸ ன-ஸஸத லலத-தலலரதனஸத யவ ர-வனமஸ
கனஸஸன லகஸத -ஶஸல கஸண மஸ சலகர னலகரமஸப மஸ தவ ஶலரவ |
யதயய மஸ மஸமரபஸய மஸ ஸஹஜ-மபலபஸத மஸ ஸஸமனரஸப
வஸனஸத ஸய ஸஸம லனஸ மனஸர ய பலமதன வபட-வலடபலனபமஸ || 43 ||
தபரய! மலரஸநஸத கரஙஸகவளள ( நயரலபதஸபலமஸ ) மலரஸகஸகபட ரபபனஸறதமஸ , மநரகஸகமபனதமஸ ,
மலரதவபனதமஸ, வழ வழபஸபபனதமபன உனஸ ரகசதஸதலனஸ அழக, எஙஸகளலனஸ அறலயபளமளய நயகஸகடஸடமஸ .
உனஸ ரகசதஸதலனஸ இயறஸளக மணதஸளததஸ தபனமஸ அளடய எணஸணல , இநஸதலரனளடய நநஸதவனதஸத
மலரஸகளஸ உனஸ கநஸதளல அலஙஸகரலகஸகலனஸறனரவப ?
தரனபத கஸர ஷமமஸ ன-ஸஸத வ வதனமஸமனஸத ரஸய லஹரய
பரயவ பஹஸஸர ரபதஃ-ஸரணலரலவ ஸயம னஸத ஸரணலஃ|
வஹனஸத ய- ஸலனஸத ரமஸ பஸர பலகபரய-பபர-தலமலர
தஸவ லஷபமஸ பஸற னஸள த-ரஸவ னஸத யக ஸற தரமவ னவயன பரஸக ரகரணமஸ || 44 ||
அமஸமப ! உனஸ ரகசதஸதலனஸ நடவலலஸ உளஸள வகலட , உனஸ மகதஸதலறஸக அழக ரசரஸகஸகலனஸறத . பபல சரஸயப
கலரணமஸ ரபபனஸற உனஸ வகலடஸடலஸ மலனஸனமஸ சலநஸதர வரஸண கஙஸகமமபனத , உனஸ அடரஸநஸத இரடஸட ரபபனஸற,
கரளமயபன ரகசமஸ எனஸற எதலரலகளலனஸ சலளறயலலஸ அளடகஸகபஸபடஸடத ரபபலஸ உளஸளத . அநஸத மகதஸதலனஸ
அழக மவளஸளதஸதலறஸக கபலஸவபயஸ ரபபனஸற உனத ரகச வகலட, எஙஸகளகஸக எலஸலபவலதமபன
நனஸளமகளளயமஸ தரடஸடமஸ .
அரபளல ஸஸவ பபபவஸய ப-தலலகலப-ஸஶபல ரலளகஃ
பரயத மஸ ரத வகஸத ஸர மஸ பரலஹஸதல பஙஸர கரஹரசலமஸ |
தரஸஸர மரர யஸஸம லனஸ தஶனரசல கலஞஸஜ லஸக -ரசலரர
ஸஸகனஸம தம மபதஸய னஸத ல ஸஸம ரதஹன சகஸ-ரஸம தலலஹஃ || 45 ||
தபரய ! இயறஸளகயபகரவ சரணஸடதமஸ , இள வணஸடகளஸ ரபபலஸ பளபளபஸபடனஸ தஙஸகமயமபக ஒளலரமஸ
ரகசதஸளதயளடய உனஸனளடய அழகபன தஙஸக மகமஸ, தபமளர மலளரயமஸ பரலகபசமஸ மசயஸகலனஸறத .
இநஸத அழகலய மகதஸதலலஸ இதழஸகளஸ ரபபனஸற வரலளசயபன பலஸ வரலளசயடனஸ கடய உனஸ பனஸசலரலபஸளபகஸ
கணஸட , கபமளனயமஸ மவனஸற பரமசலவனலனஸ கணஸகளபகலய வணஸடகளஸ , மயஙஸககலனஸறன .
லலபடமஸ லபவணஸய தஸய தல வலமல-மபபபதல தவ யதஸ
தஸவ லதயய மஸ தனஸம னஸர ய மகடகடதமஸ சனஸத ஸர ஶகலமஸ |
வலபரஸய பஸ-னஸய பஸப தபயமபல ஸமஸப ய ச மலதஃ
ஸஸதபரலபஸஸய தலஃ பரலணமதல ரபகப-ஹலமகரஃ || 46 ||

தபரய ! உனஸ மநறஸறல கயழஸ ரநபகஸகலதஸ மதபஙஸகவலடபஸபடஸட , மறஸமறபர சநஸதலரகஸகளல ரபபலஸ இரகஸகலறத .
உனஸ மணல மடயலலளஸள சநஸதலரகஸகளலளயயமஸ , மநறஸறலயலலளஸள சநஸதலரகஸகளலளயயமஸ ஒனஸறடனஸ ஒனஸற
தலரபஸபலளவதஸதபஸ மபபறலதஸதலனபலஸ , அத அமலரஸதமஸ நலளறநஸத மழ நலலவ ரபபலஸ ஆகரம !
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பஸர மவம பகஸர ன கலமஸச லதஸப வன-பய-பஙஸக வஸய ஸனலனல
தஸவ தயர ய ரனதஸர பபஸய பமஸ மதகர-ரசலபஸய பமஸ தஸற தகணமஸ |
தன ரஸம னஸர ய ஸவஸர யதரகர கஸற ஹயத மஸ ரதலபரதஃ
பஸர ரகபஷஸர ட மஷஸம டம ச ஸஸத கயரத னலகடபனஸத ர-மரம || 47 ||
சகல உலகஙஸகளகஸகமஸ அபயமளலகஸகமஸ அனஸளனரய ! உளமரய ! சறஸரற வளளநஸதலரகஸகமஸ உனஸ
பரவஙஸகளஸ, உனஸ கணஸகளபகலய வணஸடகளள , நபணஸ கயலறபககஸ மகபணஸட கபமனலனஸ வலலஸ ரபபலஸ
ரதபனஸறகலறத . கபமனமஸ அதளன இடத கரதஸதபலஸ பலடதஸதத ரபபலஸ, அவனலனஸ
மழஙஸளகயமஸ, மணலகஸகடஸடமஸ ,ளகவலரலஸபலடயமஸ , உனஸனளடய மகதஸதலனஸ மதஸதலய பபகதஸளத மளறபஸபத
ரபபலஸ உளஸளத .
அஹஃ ஸஜரத ஸவஸய தவ னயன-மரஸக பதஸம கதயப
தஸர லயபமபமஸ வபமமஸ ரத ஸஸற ஜதல ரஜனயன பயகதயப |
தஸற தயய ப ரத தஸற ஷஸட -ரஸத ரதலலத-ரஹமபமஸப ஜ-ரசலஃ
ஸமபததஸர த ஸனஸத ஸய பமஸ தலவஸரஸ-னலஶரயப-ரனஸத ரசரயம ஸ || 48 ||
தபரய ! சரஸயனஸ ரபபனஸற உனஸ வலத கணஸ பகளலயமஸ , சநஸதலரனஸ ரபபனஸற இடத கணஸ இரளவயமஸ
உணஸடபகஸககலனஸறத .சறஸரற மலரஸநஸத தஙஸகதஸ தபமளர ரபபனஸற உனத மனஸறபவத கணஸ , கபளல, மபளல
,எனஸற இரணஸட சநஸதலயப கபலஙஸகளள உணஸடபகஸககலனஸறத .
வலஶபலப கலஸய பணய ஸஸப தரசல-ரரயபதஸய ப கவலளயஃ
கஸற பபதபரபதபரப கலமபல மதரபஉஉரபபகவதலகப |
அவனஸத ய தஸற ஷஸட ஸஸர த பஹஸனகர-வலஸஸத பர-வலஜயப
தஸர வமஸ ததஸத னஸன பம-வஸய வஹரண-ரயபகஸய பவலஜயரத || 49 ||
தபரய ! உனஸ கணஸகளஸ வலசபலமபனத . அதனபலஸ வலசபலப எனஸறமஸ , மஙஸகளமபனதபலஸ கலஸயபணய எனஸறமஸ,
இநஸதயவர பஷஸபமஸ ரபபனஸற ( பஸள லலலஸலல ) அழகபனதபலஸ அரயபதஸயப எனஸறமஸ , கரளண உளஸளவளபதலபலஸ
தபரப எனஸறமஸ , மபதரஸயதஸரதபட கடயவளபதலபலஸ மதரப ( இனலளமயபனவளஸ ) எனஸறமஸ , ஆழஸநஸத இரபஸபதபலஸ
ரபபகவதல எனஸறமஸ , சகல உலகஙஸகளளயமஸ கபகஸகமஸ சகஸதல உளஸளவளபதலபலஸ அவநஸதல எனஸறமஸ , நகரஙஸகளலனஸ
மபயரஸகளளசஸ மகபணஸட அளழகஸகமஸபடயபன தகதல மகபணஸடரத .

கவயன பமஸ ஸனஸத ரஸப -ஸஸத பக-மகரனஸள தக-ரஸலகமஸ
கடபக-வஸய பகஸர ஷப-பஸர மரகலமபம கரஸண யகலமஸ |
அமஞஸச ஸன ஸம தம தஸற ஷஸட ஸவ ப தவ னவரஸபஸஸவ பத-தரமலம
அஸஜயப-ஸமஸஸ ரஸக ப-தலலகனயனமஸ கலஞஸச லதரணமஸ || 50 ||
அமஸமப ! உனஸ கபதகளஸ கவலகளலனஸ கபவலயஙஸகளபன மலரஸகளலலஸ உளஸள ரதளனசஸ சளவகஸகலனஸறன. உனஸ
கணஸகளஸ நவரசஙஸகளளபஸ பரகமஸ வணஸடகளஸ ரபபலஸ , உனஸ கபதகளள வலடஸட அகலபமலஸ
இரகஸகலனஸறன . உனஸ கணஸகளளகஸ கணஸட மபபறபளமகஸ மகபணஸட உனஸ மனஸறபவத மநறஸறலகஸகணஸ, சலறலத
சலவநஸதத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத . (கபத வளர நயணஸட அழகலய கணஸகளஸ ) .
ஶலரவ ஶஙஸக பரபரஸத ஸர ப ததலதரஜரன கதஸஸ னபரப
ஸரரபஷப கஙஸக பயபமஸ கலரலஶசரலரத வலஸஸம யவதய |
ஹரபஹலபஸர யப பயத ப ஸரஸலரஹ மஸமபபகஸய -ஜனனய
ஸகயஷ ஸ ஸஸர மரப ரத மயல ஜனனல தஸற ஷஸட ஃ ஸகரணப || 51 ||
அமஸமப ! உனஸ கணஸகளஸ சதபசலவனலடதஸதலலஸ ஸஸரஙஸகபர ரசமமஸ , மறஸறவரஸகளலடதஸதலலஸ மவறபஸபமஸ , சலவனலனஸ
மறஸமறபர மளனவலயபன கஙஸளகயலடமஸ ரகபபமமஸ , சலவனலனஸ லயளலகளளகஸ ரகடஸட அதனபலஸ
ஆசஸசரஸயமமஸ, அவரஸ கழதஸதலலஸ உளஸள பபமஸபலடமஸ அசஸசமமஸ, மநறஸறலகஸகணஸ தபமளர மலரஸ ரபபலஸ சலறலத
சலவநஸத இரபஸபதபலஸ வயர ரசதஸதடனமஸ, உனஸ சக ரதபழலகளலடமஸ ஹபஸஸயமமஸ , எனஸனலடமஸ மடஸடரம கரணப
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ரசதஸதடனமஸ , இபஸபடயபக பல ரசஙஸகளடனஸ கடயதபக இரகஸகலறத .
கரத கரஸண பபஸய ரஸண மஸ கரத இவ பகஸம பணல தததய
பரபமஸ ரபதஸத -ஶஸச லதஸத பஸர ஶம-ரஸ-வலதஸர பவண பரல |
இரம ரனதஸர ர ரகபதஸர பதரபதல-கரலபதஸத மஸஸ -கலலரக
தவபகரஸண பகஸற ஷஸட ஸஸம ரஶர-வலலபஸமஸ கலயதஃ|| 52 ||
மளலயரசனஸ மபறஸற மபணலகஸகரம ! உனஸ கணஸகளஸ கபதவளர நயணஸடரகஸகலறத . இளம மயலரஸகளஸ
அமஸபலலலரகஸகமஸ இறககளஸ ரபபலஸ உளஸளத . இநஸதகஸ கணஸகளளபஸ பபரஸதஸதபலஸ கபதவளர இழதஸத
வலடபஸபடஸட மனஸமத பபணமஸ ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத . இநஸதகஸ அழகலய கணஸகளஸ , ம உலகதஸளதயமஸ எரலதஸத
சலவனளடய மனதலலஸ சலனதஸளத ஏறஸபபஸ டதஸதகலறத .
வலபகஸத -தஸள ரவரஸண ஸய மஸ வஸய தலகரலத-லயல பஞஸஜ னதயப
வலபபதல தஸவ னஸர னதஸர தஸர லதய மலத-மயஶ பனதயலரத |
பனஃ ஸஸர ஷஸட மஸ ரதவபனஸ தஸர ஹலண ஹரல-ரதஸர பனபரதபனஸ
ரஜஃ ஸதஸவ மஸ ரவபஸர தஸ தம இதல கணபனபமஸ தஸர யமலவ || 53 ||
சலவனலனஸ தளணவலரய ! அஞஸசனதஸதடனஸ ( கணஸ ளம ) கடய உனஸ அழகலய மனஸற கணஸகளமஸ
மவணஸளம , சலவபஸப , கறபஸப , நலறஙஸகளலலஸ உளஸளத . மகப பலரளய கபலதஸதலலஸ பலரமஸமப , வலஷஸண ,
ரதஸதலரனஸ ஆகலய மவரமஸ அழலநஸத , உனஸனளஸ மளறநஸதலட , அவரஸகளள மயணஸடமஸ பளடபஸபதறஸகபக உனஸ
கணஸகளஸ மகஸகணஙஸகளடனஸ (சதஸவ,ரஜஸஸ,தரமப) வலளஙஸகவதபக ரதபனஸறகலறத .
பவலதஸர யக ரஸத மஸ னஃ பஶஸபதல-பரபதயன -ஹஸற தரய
தயபமலதஸள ர ரஸர னதஸள ர-ரரண-தவல-ஶஸய பம ரசலபலஃ |
னதஃ ரஶபரணப கஙஸக ப தபனதனரயதல தஸர வமமஸ
தஸர யபணபமஸ தயர ஸத பனப-மபனயஸல ஸமஸர பத-மனகமஸ || 54 ||
சலவளனரய எபஸரபபதமஸ மனதலலஸ நலளனதஸதலரகஸகமஸ அனஸளனரய ! உலக மகஸகளள பனலதமபகஸகமஸ ,
சலவபஸபபன ரசபனப நதல , மவணஸளமயபன கஙஸகப நதல , கறபஸபபன யமனப நதல , இளவகளலனஸ சஙஸகமமஸ
ரபபலஸ இரகஸகமஸ உனத கணஸகளலலஸ உளஸள சலவபஸப , மவணஸளம , கரபஸப , எனஸற மனஸற ரரளககளமஸ
எஙஸகளள பனலதமபகஸகரவ உனஸனபலஸ கரளணயடனஸ பளடகஸகபஸபடஸடத எனஸபதலலஸ சநஸரதகமஸ இலஸளல .
னலரமரஷபனஸர மஷபபஸய பமஸ பஸர லயமதயமஸ யபதல ஜகதல
தரவதஸய பஹஸஃ ஸனஸர தப தரணலதர-ரபஜனஸய தனரய |
தஸவ தனஸர மஷபஜஸஜ பதமஸ ஜகதலத-மரஶஷமஸ பஸர லயதஃ
பரரதஸர பதமஸ ஶமஸங ஸர க பரலஹஸற த-னலரமஷப-ஸஸத வ தஸற ஶஃ || 55 ||
அமஸமப ! நய கணஸகளளதஸ தலறபஸபதபலஸ உலகமஸ ரதபனஸறவதபகவமஸ , கணஸகளள மடவதபலஸ
அழலநஸதவலடவதபகவமஸ கறஸறறலநஸத ஞபனலகளஸ கறகலனஸறனரஸ . அபஸபட நய கணஸ தலறநஸதரபபத உணஸடபன இநஸத
உலகமஸ , கணஸளண மடனபலஸ அழலநஸதவலடரம எனஸற ( உலக நலதஸளத மனதலலஸ எணஸணல ) கரளணயடனஸ நய
மடபத கணஸகளடனஸ இரபஸபதபக நலளனகஸகலரறனஸ .

தவபபரஸர ண கரஸர ண ஜபனயன ளபஶஸனஸய சகலதப
னலலயய னஸர த ரதபரய னலயத மனலரமஷபஃ ஶபரலகபஃ |
இயமஸ ச ஶ-ரஸப தஸத சஸச தபடகவபடமஸ கவலயமஸ
ஜஹபதல பஸர தஸய ரஷ னலஶல ச வலகதயஸய பஸர வலஶதல|| 56 ||
தபரய ! கபதவளர நயணஸட அழகலய மயனஸ ரபபனஸற கணஸகளள உளடயவரள ! உனஸ கணஸகளஸ கபதகளலடமஸ
மசனஸற தஙஸகளளபஸ பறஸறலகஸ ரகபளஸ மசபலஸகலனஸறனரவப எனஸற பயநஸத கறளமயபன மபணஸ மயனஸகளஸ ,
மடபத கணஸகளடனஸ தணஸணயரலலஸ ஒளலநஸத மகபணஸட இரகஸகலனஸறன . உனஸ கணஸகளலலஸ உளஸள லகஸமலயமஸ
பகலலலஸ கரஙஸகவளள மலரஸகளள வலடஸட உனஸ கணஸகளலடமஸ வநஸதமஸ , இரவ ரநரதஸதலலஸ அமஸமலரலளடரய
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மசனஸற (இரவலலஸ மலரஸவதபலஸ) அதனஸ இதழஸகளளதஸ தலறநஸத மகபணஸட உளஸரள உளறகலறபளஸ .
தஸற ஶப தஸர பகயய ஸஸய ப தரதலலத னயர லபதஸப ல ரசப
தவயய பமஸஸ மஸ தயன மஸ ஸஸன பப கஸற பயப மபமபல ஶலரவ |
அரனனபயமஸ தனஸர யப பவதல ன ச ரத ஹபனலரலயதப
வரன வப ஹரஸம ஸர ய வப ஸமகர னலபபரதப ஹலமகரஃ || 57 ||
சலவனலனஸ தளணவலரய ! சறஸரற தலறநஸதலரகஸகமஸ உனஸனளடய அழகலய நயணஸட கரஙஸகவளள ரபபனஸற
கணஸகளஸ எனஸமயதமஸ பபரபடஸஷமலனஸறல கரளணபஸ பபரஸளவளய வயசடஸடமஸ . அதனபலஸ நபனமஸ பயனளடரவனஸ .
சநஸதலரனஸ எபஸபட பபரபடஸஷமலனஸறல கபட , அரணஸமளன எனஸற பபரபமலஸ தன கலரணஙஸகளள வயசகலனஸறபரனப
, அதரபபலஸ எனஸமயதமஸ உனஸ பபரஸளவ படடஸடமஸ . அதனபலஸ உனகஸக ஒனஸறமஸ களறநஸதவலடபத ?
அரபலமஸ ரத பபலயய கல-மகரபஜனஸய தனரய
ன ரகஷப-மபததஸர த கஸஸமஶர ரகபதணஸட -கதகமஸ |
தலரஶஸச யர னப யதஸர ஶஸர வணபத-மலஸல ஸங ஸய ஸய வலலஸனஸ
அபபமஸக வஸய பஸமஸர கப தலஶதல ஶரஸனஸத பன தலஷணபமஸ || 58 ||
தபரய ! மளலயரசனஸ மகரள ! உனஸனளடய கணஸகளகஸகமஸ கபதகளகஸகமஸ மதஸதலயலலஸ உளஸள இர
வளளவபன கனஸனஙஸகளளபஸ பபரஸதஸதபலஸ மனஸமதனஸ வலலஸ எனஸற, யபரஸதபனஸ நலளனகஸக மபடஸடபரஸகளஸ ? இநஸத
கனஸனஙஸகளலலஸ உனஸ களடகஸகணஸ பபரஸளவ கபதகளளதஸ தபணஸட ஒளலரஸவதபலஸ உனஸ கணஸகளளரய
பபணஙஸகளபககஸ மகபணஸட மனஸமதனஸ பபணஙஸகளளசஸ மசலதஸதவத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறரத !
ஸஸப ரதஸக ணஸட பரபபக-பஸர தலபலலத தபடஸங ஸக யகலமஸ
சதஶஸச கஸர மஸ மனஸர ய தவ மகமலதமஸ மனஸம தரதமஸ |
யமபரஹஸய தஸர ஹஸய தஸய வனலரத மரஸர கனஸத சரணமஸ
மஹபவயர ரப மபரஃ பஸர மதபதரய ஸஜஸஜ லதவரத || 59 ||
அமஸமப ! கணஸணபட ரபபனஸற உனஸ இர கனஸனதஸதலலஸ , உனஸனளடய கபதலலளஸள ரதபடகளஸ
பலரதலபலலகஸகலறத . அதனபலஸ உனஸ மகமஸ நபனஸக சகஸகரஙஸகளஸ உளஸள மனஸமதனளடய ரதமபகதஸ
ரதபனஸறகலறத . இநஸத உனஸ மகமபகலய ரததஸதலலஸ ஏறலகஸமகபணஸட மனஸமதனபனவனஸ , சரஸய ,
சநஸதலரரஸகளள ரதமபககஸ மகபணஸட , பமல எனஸனமஸ ரததஸதலலஸ ஏறலயலரகஸகமஸ சலவனடரனரய , ரபபரஸ பரலயதஸ
தயபரபக இரகஸகமஸ வயரனபகலறபனஸ .
ஸரஸஸவ தஸய பஃ ஸஜகஸத ய-ரமஸற தலஹரய மகமஶலஹரயஃ
பலபஸன தஸய பஃ ஶரஸவ பணல ஶஸர வண-சலகபபஸய ப-மவலரலமஸ |
சமதஸக பரஃ-ஶஸல பகபசலலத-ஶலரஸஃ கணஸட லகரணப
ஜணதஸக ளரஸஸத பளரஃ பஸர தலவசன-மபசஷஸட இவ ரத || 60 ||
சலவனலனஸ தளணவலரய ! அமலரஸதமஸ ரபபனஸற இனலளமயபன உனஸனளடய ரபசஸசகளள கலஸவலகஸக
அரசலயபன சரஸஸவதல , அளசயபமலஸ , இளடவலடபமலஸ , ஆவலடனஸ ரகடஸடகஸ மகபணஸடரகஸகலறபளஸ . உனஸ
ரபசஸசலலளஸள ரசஙஸகளள அறலநஸத , வலயபஸபலனபலஸ , அஙஸகமஸ , இஙஸகமஸ தளலளய அளசதஸத வணஸணரம
இரகஸகமஸ சரஸஸவதல ரதவலயலனஸ கபதகளலலளஸள கணஸடலஙஸகளஸ , சபஸதமஸ மசயஸவத , உனஸ ரபசஸசகளள
ஆரமபதலபஸபத ரபபலஸ இரகஸகலறத .

அமஸம னபஸபவமஸஶ -ஸஸத ஹலனகலரலவணஸஶ -தஸவ ஜபட
தஸவ தயர யப ரனதயய ஃ பலத பல-மஸஸம பகமசலதமஸ |
வஹதஸய னஸத ரஸம கஸத பஃ ஶலஶலரகர-னலஶஸவ பஸ-கலலதமஸ
ஸமஸற தஸத ஸய ப யதஸத பஸபமஸ பஹலரபல ச மகஸத பமணலதரஃ || 61 ||
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அமஸமப ! மதஸதகஸகளஸ நலளறநஸததபககஸ கறபஸபடமஸ இளமஙஸகலலஸ ரபபலஸ இரகஸகமஸ உனஸனளடய
மகஸகலலலரநஸத , நய மவளலவலடமஸ மசஸசகஸ கபறஸறலலலரநஸத , மவளலவரமஸ ஒர மதஸத மணலயபனத , நய
அணலநஸதலரகஸகமஸ மதஸத மகஸகதஸதலயபக ஆனத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத . அநஸத மதஸத
மகஸகதஸதலயபனத எஙஸகளகஸக எலஸலபவலதமபன நனஸளமகளளயமஸ தரடஸடமஸ .
பஸர கஸற தஸய பஉஉரகஸத பயப-ஸஸத வ ஸஸததல தனஸத சஸச தரரசஃ
பஸர வகஸர ய ஸதஸற ஶஸய மஸ ஜனயத பலமஸ வலதஸர மலதப |
ன பலமஸப மஸ ததஸப லமஸப -பஸர தலபலன-ரபகப-தரணலதமஸ
தலபமதஸர பரரபடமஸ கதமலவ வலலஜஸர ஜத கலயப || 62 ||
தபரய ! அழகலய பலஸ வரலளச மகபணஸடவரள ! உனஸனளடய அழகபன சலவநஸத உதடஸடறஸக ஈடபக எளதயமஸ
கற மடயபத . ஒர சமயமஸ பவழகஸமகபட பழமஸ தநஸதபலஸ , அத ஈடபகலபமஸ . ரகபளவபஸ பழமஸ கட ,
உனஸனளடய சலவநஸத உதடஸடனஸ நலறதஸளதபஸ பலரதலபலலபஸபத ரபபலஸ இரபஸபதபலஸ , அத தளல அளவ கட
சமமபக மடயபமலஸ , மவடஸகபஸபடகலறத .
ஸஸம லதஜஸர யபதஸஸ ஸன பஜபலமஸ தவ வதனசனஸத ஸர ஸஸய பலபதபமஸ
சரகபரபணப-மபஸய-ததலரஸதயப சஞஸச -ஜடமப |
அதஸஸர த ஶயத பமஸர ஶப-ரமஸற தலஹரய மபமஸல ரசயஃ
பலபனஸத ய ஸஸவ சஸச னஸத மஸ னலஶல னலஶல பஸற ஶமஸ கபஞஸஜ ல கதலயப || 63 ||
தபரய ! உனஸ நலலவ ரபபனஸற மகதஸதலலஸ உளஸள இனலளமயபன ஒளலமயமபன பனஸனளகளய , நலலவ ஒளல எனஸற
நலளனதஸதகஸ கடதஸத சரகபரபடஸசலகளஸ , உனஸ அமலரஸதமஸ ரபபனஸற இனலளம ஒளலயபலஸ தலகடஸடலஸ மகபணஸட , அளத
மபறஸறலகஸமகபளஸள நலளனதஸத , சநஸதலரனளடய அமலரஸத ஒளலகஸகலரணஙஸகளள , பளலதஸத கஞஸசலயபக எணஸணல
அளத இரவ ரநரதஸதலலஸ கடகஸகலனஸறன .

அவலஶஸர பனஸத மஸ பதஸய ரஸக ணகண கதபமஸர ரடனஜபப
ஜபபபஷஸப சஸச பயப தவ ஜனனல ஜலஹஸவ ப ஜயதல ஸப |
யதகஸர பஸயன பயபஃ ஸஸப டகதஸற ஷ-தசஸச சஸச வலமயல
ஸரஸஸவ தஸய ப மரஸத லஃ பரலணமதல மபணலகஸய வபஷப || 64 ||
அமஸமப ! கறஸபகஸகரசலயபன நய , எபஸமபபழதமஸ உனஸ கணவனலனஸ மபரளமகளளதஸ தலரமஸபதஸ தலரமஸபசஸ
மசபலஸவதபலஸ , பனலதமபன உனஸ நபகஸக , மசமஸபரதஸதலபஸ பளவபஸ ரபபலஸ சலவநஸத நலறமபகரவ இரகஸகலறத .
உனஸ நபவலனஸ நனலயலலஸ இரகஸகமஸ வபணலயலனஸ சதஸத மவணஸளம நலறமபனத , மபணலகஸகமஸ ரபபலஸ சலவநஸத
நலறமபகரவ மபறலவலடஸடத .
ரரண ஜலதஸவ ப ளததஸய ப னபஹஸற த-ஶலரஸஸத ஸள ரஃ கவசலபலஃ
னலவஸற தஸள த-ஶஸச ணஸட பமஸஶ -தஸர லபரஹர-னலரஸம பலஸய -வலமளகஃ |
வலஶபரகனஸத ஸர ரபரபனஸத ஸள ரஃ ஶஶலவலஶத-கரஸப ரஶகலப
வலலயய னஸர த மபதஸஸத வ வதனதபமஸப ல-கபலபஃ || 65 ||
ரதவய ! அசரரஸகளடனஸ ரபபரஸ மசயஸத தலரமஸபகலனஸற மரகனஸ , வலஷஸண , இநஸதலரனஸ ஆகலரயபரஸ
தஙஸகளளடய மவறஸறலளய உனஸனலடமஸ மதரலவலகஸக வரகலனஸறரபபத , அவலழஸதஸதளவகஸகபஸபடஸட
தளலபஸபபளகளய ளகயலலமஸ , அவலழஸகஸகபத கவசஙஸகளடனமஸ உனஸளன வணஙஸகல ,
சணஸடரகஸஸவரரகஸகசஸ மசபநஸதமபன சலவ நலரஸமபலஸயதஸளத மதலகஸகபமலஸ , நய வபயலலஸ மமனஸற தரகலனஸற
பசஸளசகஸ கறஸபரதஸதடனஸ கடய தபமஸபலகஸ கவளஙஸகளள ஆளசயடனமஸ , பகஸதலயடனமஸ மமனஸற
சபபஸபலடகலறபரஸகளஸ .
வலபஞஸச ஸய ப கபயனஸத ய வலவலத-மபதபனமஸ பஶஸபரதஸஸத ஸவ யபரபஸர த வகஸத மஸ சலலதஶலரஸப ஸபதவசரன |
ததயள ய-ரஸம பதரஸள ய-ரபலபலத-தனஸத ஸர யக லரவபமஸ
னலஜபமஸ வயண பமஸ வபணயம ஸ னலசலயதல ரசபரலன னலபஸற தமஸ || 66 ||
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தபரய ! சரஸஸவதலயபனவளஸ , சலவனளடய பகளழதஸ தனஸனளடய வயளணயலலஸ இளசகஸக , நயயமஸ
மனமகலழஸநஸத , ஆகப ! எனஸற , அதளனபஸ பகழ , உனஸ இனலளமயபன கரலஸ வயளணயலனஸ ஒலலதளனபஸ
பழலபஸபதரபபலஸ இரபஸபளதகஸ ரகடஸட,மவடஸகமளடநஸத களலவபணல , வயளணளய உளறதஸதணலயபலஸ
நனஸறபக மளறகலனஸறபரள !
கரகஸர ரண ஸஸப ஸற ஷஸட மஸ தஹலனகலரலணப வதஸஸ லதயப
கலரலரஶரனப-தஸஸத மஸ மஹஸரதரபபனபகலதயப |
கரகஸர பஹஸய மஸ ஶமஸர பபரஸம கமகரவஸற னஸத மஸ கலரலஸஸரத
கதமஸக ரமஸ பஸர ம-ஸஸத வ சபகரமபபமஸய ரஹலதமஸ || 67 ||
தபரய ! மளலயரசனஸ கலவலளகஸரக ! உனஸ தநஸளதயபலஸ உனத மகவபயமஸ அளவறஸற பபசதஸதலனபலஸ
ளகவலரலஸ நனலயபலஸ மதபடபஸபடஸடதமஸ , உனஸ கணவனபகலய சலவனலனஸ ளககளபலஸ அதர பபனமஸ மசயஸயமஸ
நலளனவடனஸ அடகஸகட உயரதஸதகஸகபஸ படஸடதமபன , உனஸ ஈட இளணயறஸற மகவபயபனத , உனஸனளடய
மகமபகலய கணஸணபடகஸக பலட ரபபலஸ இரகஸகலறத . இநஸத அழகபன மகவபளய நபனஸ எபஸபட
வரணலபஸரபனஸ ?
பஜபஶஸர லஷபனஸன லதஸய மஸ பரதமயலதஃ கனஸட கவதய
தவ கஸர யவ ப ததஸர த மககமலனபல-ஶஸர லயமலயமஸ |
ஸஸவ தஃ ஶஸர வதப கபலப கர பஹஸல-ஜமஸப பலமலலனப
மஸற ணபலயல பலலதஸய மஸ வஹதல யதரதப ஹபரலதலகப || 68 ||
அமஸமப ! சலவனஸ உனஸளன எபஸரபபதமஸ தழவவதபலஸ ஏறஸபடமஸ மயலரஸகஸகசஸசலலனபலஸ மளஸள மளஸளபகதஸ
ரதபனஸறமஸ உனஸ கழதஸத , உனஸ மகமபன தபமளரகஸக , மளஸ கடய தபமளரதஸ தணஸட ரபபலஸ
ரதபனஸறகலறத . உனஸ கழதஸதலலளஸள மவணஸமதஸத மபளலயபனத , உனஸ கழதஸதலலஸ பசபஸபடஸட
அகரவலனபலஸ , கறளம நலறமஸ அளடநஸத , ரசறஸறலலஸ உளஸள தபமளரகஸ மகபடரபபலஸ ரதபனஸறகலறரத !
கரல ரரகபஸஸத லஸஸர ரப கதல கமக கயள தக னலபரண
வலவபஹ-வஸய பனதஸத -பஸர கணகண-ஸமஸக ஸய ப பஸர தலபவஃ |
வலரபஜனஸர த னபனபவலத-மதர-ரபகபகர-பவபமஸ
தஸர யபணபமஸ கஸர பமபணபமஸ ஸஸத லதல-னலயம-ஸயம பன இவ ரத || 69 ||
அமஸமப ! கதல ,கமகமஸ ,கயதமஸ எனஸற இளசயலலஸ வலஸலவரள ! உனஸ கழதஸதலலளஸள மனஸற
ரரளககளமஸ, சலவனஸ உனகஸக தலரமணநபளஸ அனஸற அணலவலதஸத மஙஸகள சதஸதலரதஸதலனஸ அளடயபளமஸ
ரபபலமஸ . இனலளமயபன சஙஸகயததஸதலறஸக ஆதபரமபன சடஸஜமஸ ,மதஸயமமஸ ,கபநஸதபரமஸ எனஸற இளவகளலனஸ
அடபஸபளடகளளகஸ கபடஸடமஸ எலஸளலகளஸ ரபபலஸ வலளஙஸககலறத .
மஸற ணபலய-மஸற தஸவ யன பமஸ தவ பஜலதபனபமஸ சதஸஸற ணபமஸ
சதரஸப லஃ மஸமனஸத ஸர யமஸ ஸரஸலஜபவஃ ஸஸம தமதல வதளனஃ |
னரகபஸய ஃ ஸனஸத ஸர ஸஸய னஸ பஸர தம-மதனப தனஸத கரலரபபஃ
சதரஸண பமஸ ஶயர ஸஷ பணபமஸ ஸம-மபயஹஸஸத பரஸப ண-தலயப || 70 ||
தபரய ! அபயபமஸபலகப ! ஒர சமயமஸ பலரமஸமபவலனளடய ஐநஸதபவத தளலளய சலவனமஸ
கலளஸளலயதபலஸ, அவரளடய வலரலஸ நகஙஸகளகஸக பயநஸத நடஙஸகலய பலரமஸமப , உனஸனலடமஸ சரணஸ அளடநஸத ,
தனஸனளடய நபனஸக தளலகளகஸகமஸ ஒரர ரநரதஸதலலஸ உனஸ நபனஸக ளககளபலஸ அபயமஸ கலளடகஸகமஸ எனஸற
எணஸணல , உனஸனளடய மமனஸளமயபன தபமளரகஸ ரகபட ரபபனஸற நபனஸக ளககளலனஸ அழகலளனதஸ தனஸ
நபனஸக மகஙஸகளலனபலமஸ பகழஸகலறபரஸ .
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னகபனப-மதஸர யபளத-ரஸன வனலலனரபகமஸ வலஹஸதபமஸ
கரபணபமஸ ரத கபனஸத லமஸ கதய கதயபமஃ கதமரம |
கயபசலதஸவ ப ஸபமஸய மஸ பஜத கலயப ஹனஸத கமலமஸ
யதல கஸர யட லஸல கஸம ய-சரணதல-லபகபரஸ-சணமஸ || 71 ||
அமஸமப ! உமப ரதவய ! பதலதபக மலரஸநத
ஸ தபமளரபஸ பவலனஸ ஒளலளயவலட பலரகபசமபன உனஸ ளகவலரலஸ நகபஸ
மபபலலளவ நபஙஸகளஸ எபஸபட வரணலகஸகமடயமஸ ? மசநஸதபமளரபஸபவலறஸக , அதலலஸ வபழஸகலனஸற லகஸமல ரதவலயலனஸ
சரணஙஸகளலலஸ இரகஸகமஸ மரதபணலயபலஸ தபரன அநஸத ஒளல கலளடதஸதத . அநஸத பலரகபசமபனத உனஸ
கரஙஸகளலனஸ அழகலலஸ ஏரதப ஒர சபயலஸ ரபபலஸ ஆகரம !

ஸமமஸ ரதவல ஸஸக னஸத தஸவ லபலவதன பயத மஸ ஸஸத னயகமஸ
தரவதமஸ னஃ ரகதமஸ ஹரத ஸததமஸ பஸர ஸஸன த-மகமஸ |
யதபரலபகஸய பஶஙஸக பகலலத ஹஸற தரயப ஹபஸஜனகஃ
ஸஸவ கமஸம பம ரஹரமஸப ஃ பரலமஸற ஶதல ஹஸஸர தன ஜடதல || 72 ||
ரதவய ! உனஸனளடய பலளஸளளகளபன கணபதல , கநஸதனஸ இரவரபலமஸ ஒரர ரநரதஸதலலஸ பரகபஸபடஸட உனஸ
ஸஸதனஙஸகளலனஸ பரமளனகஸ கணஸட கணபதல , தனஸ தளலயலலளஸள கமஸபஙஸகளள நய அபகரலதஸத , உனஸ
ஸஸதனஙஸகளபக ளவதஸதகஸ மகபணஸடபரயப எனஸற , கழநஸளததஸ தனமபக நலளனதஸத தனஸ தளலயலலஸ
கமஸபமஸ இரகஸகலறதப , எனஸற தளலளயதஸ தடவலபஸ பபரஸகஸகலறபரஸ . அளதபஸ பபரஸதஸத தபயஸ , தநஸளதயபரபன
நயஙஸகளஸ , சலரலதஸதயரஸகரள ! அநஸத மபரளமயளடய உனஸ ஸஸதனஙஸகளஸ எஙஸகளளடய தனஸபதஸளதபஸ
ரபபகஸகடஸடரம !
அம ரத வகஸர ஷபஜப-வமஸற தரஸ-மபணலகஸய கதமபம
ன ஸனஸர தஹஸஸப னஸர தப னகபதல பதபரக மனஸல னஃ |
பலபனஸம தம மதம யஸஸம ப தவலதலத வதஸஙஸக ரஸலமகம
கமபரபவதஸய பபல தஸவ லரதவதன-கஸம ரமஞஸச ஸத லமனம || 73 ||
அமஸமப ! உனஸ ஸஸதனஙஸகளஸ அமலரஸதமஸ நலரமஸபலய மபணலகஸய கடளவகளஸ . பபலளஸள ஸஸதபனமபக
இரநஸதலரநஸதபலஸ கணபதலயமஸ , கநஸதனமஸ கழநஸளத வயதலளனதஸ தபணஸட பரவதஸதலனஸ மதலரஸசஸசலளய
அளடநஸதலரபஸபபரஸகரள ! அநஸத ஸஸதனஙஸகளலலஸ இரநஸத அமலரஸததஸளதபஸ பரகலயதபலஸ தபனஸ கணபதலயமஸ
கநஸதனமஸ பபலஸய வயதலளனதஸ தபணஸடபமலஸ மஙஸளகயரஸ சமஸபநஸதமஸ இலஸலபத கழநஸளதகளபகரவ
இரகஸகலனஸறனரஸ .
வஹதஸய மஸப ஸஸத ஸம ஸர பரம-தனஜ-கமஸப பஸர கஸற தலபலஃ
ஸமபரபஸத பமஸ மகஸத பமணலபலரமலபமஸ ஹபரலதலகபமஸ |
கசபரபபரகப பலமஸப பதர-ரசலபல-ரனஸத ஃ ஶபலலதபமஸ
பஸர தபப-வஸய பமலஶஸர பமஸ பரதமயலதஃ கயர ஸத லமலவ ரத || 74 ||
தபரய ! பரரமஸஸவரல ! நய கஜபசரளன வதமஸ மசயஸத அவனஸ கமஸபதஸதலலலரநஸத உணஸடபன பல நலறஙஸகளஸ
உளஸள மதஸத மபளலளய உனஸ ஸஸதனஙஸகளலனஸ மதஸதலயலலஸ அணலநஸதலரகஸகலறபயஸ . அநஸத பல நலறமளடய
மதஸதபனத , உனஸ சலவநஸத உதடஸடனஸ ஒளல வயசல , மவளலபஸபறமஸ சலவபஸபபகவமஸ , உடஸபறமஸ
பலவரஸணஙஸகரளபடமஸ வலளஙஸககலறத . இநஸத மதஸத மபளலயபனத ம உலளகயமஸ எரலதஸத பரமசலவனத
மவறஸறல மபளலயபகதஸ ரதபனஸறகலறத .
வஸஸத னஸய மஸ மனஸர ய தரணலதரகனஸர ய ஹஸற தயதஃ
பயஃ பபரபவபரஃ பரலவஹதல ஸபரஸஸவ தமலவ |
தயபவதஸய ப ததஸத மஸ தஸர வலடஶலஶஸ-ரபஸஸவ பதஸய தவ யதஸ
கவயன பமஸ பஸம ரமடபனப மஜனல கமனயய ஃ கவயலதப || 75 ||
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அமஸமப ! உனஸ ஸஸதனஙஸகளலலலரநஸத மபரகமஸ பபலஸ இதயதஸதலலலரநஸத மபரகமஸ பபறஸகடலஸ .
களலவபணலரய அநஸதபஸ பபலபக உரமவடதஸதத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத . உனஸனபலஸ கரளணயடனஸ
தரபஸபடஸட , பபளலகஸ கடதஸத தலரபவலட நபடஸடகஸ கழநஸளத ஒரவனஸ கறஸறறலநஸரதபரஸ ரபபறஸறமஸ
மபரஙஸகவலஞஸசனபக ஆகலவலடஸடபனஸ அனஸரறப ?
ஹரகஸர ரபத-ஜஸவ பலபவலலபல-ரவலயர டன வபஷப
கபயர ர ரத னபபயஸ ரஸல கஸற தஸரஙப மனஸலஜஃ |
ஸமதஸத ஸஸம தம தஸஸம ப-தசலதனரய தமலதலகப
ஜனஸஸத பமஸ ஜபனயர த தவ ஜனனல ரரபமபவலலரலதல || 76 ||
அனஸளனரய ! பரமசலவனளடய ரகபபதஸதலனபலஸ அவரத மநறஸறலகஸகணஸணபலஸ எரலகஸகபஸபடஸட மனஸமதனஸ ,
அநஸத மநரபஸபலனஸ மவபஸபமஸ தபளமடயபமலஸ , அதலலலரநஸத வலடபடவதறஸகபக , களளமயபன தடபகமஸ
ரபபனஸற , ஆழமபன உனஸனளடய மதபபஸபளஸ கழலயலலஸ கதலதஸதபனஸ . தடபகதஸதலலஸ , மநரபஸபடனஸ
கதலதஸததபலஸ உணஸடபன பளகளய , உனஸ நபபலளயசஸ சறஸறலய ரரபமஙஸகளபக நலளனகஸகலனஸறனரஸ.
யரதததஸக பலலனஸத ய-தனதர-தரஙஸக பகஸற தல ஶலரவ
கஸற ரஶ மதஸர ய கலஞஸச லஜஸஜ னனல தவ யதஸப பதல ஸஸதலயபமஸ |
வலமரஸத ப-தனஸர யபனஸய மஸ கசகலஶரயப-ரனஸத ரகதமஸ
தனபதமஸ வஸர யபம பஸர வலஶதலவ னபபலமஸ கஹரலணயம ஸ || 77 ||
அமஸமப ! தலயபனலகளகஸக மடஸடரம பலபஸபடகஸகடய உனஸ சலற இடபஸபலலஸ , யமளன நதலயலனஸ கறளமயபன
மமலஸலலய அளல ரபபனஸற , உனஸனளடய ரரபமவரலளச , மதபபஸபளஸ கழலயலலஸ மடவளடகலறத . அளதபஸ பபரஸதஸதபலஸ
நயல வபனமபனத உனஸ பரதஸத கலசஙஸகளஸ ரபபனஸற இர ஸஸதனஙஸகளகஸக இளடரய அகபஸபடஸட அதனளடய
அழதஸததஸதலனபலஸ , எஙஸரக தபனஸ அழலநஸத வலடரவபரமப எனஸற பயநஸத , மமலஸலலயதபக ஆகல ,மதபபஸபளஸ
கழலயலனளஸ மசலஸவத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத .

ஸஸத லரரப கஙஸக ப வரஸத ஃ ஸஸத னமகல-ரரபமபவலல-லதப
கலபவபலமஸ கணஸட மஸ கஸஸமஶர ரதரஜப-ஹஸதபஜஃ |
ரரத-ரஸல யல பகபரமஸ கலமபல தவ னபபலரஸக லரலஸஸரத
ரபலதஸவ பரமஸ ஸலதஸர த-ரஸக லரலஶனயனபனபமஸ வலஜயரத || 78 ||
தபரய ! உனஸ மதபபஸபளஸ இரகஸகமஸ இடமபனத , அளமதலயபன கஙஸளக நதலயலனஸ சழலஸ ரபபனஸறத. உனஸ
ஸஸதனமபகலய தபமளர மமபடஸடகஸகளளசஸ சமகஸகலனஸற உனத ரரபமஙஸகளபகலய மகபடயலனஸ ரவரஸகளகஸக ,
பபதஸதல ரபபனஸறத . மனஸமதனலனஸ ஒளலயபன மநரபஸபலறஸக ரஹபமகணஸடமஸ ரபபனஸறத . மனஸமதனலனஸ
மளனவலயபன ரதலகஸக வலளளயபடமஸ இடமபனத. பரமசலவனலனஸ தவ உயரஸவலறஸக சலதஸதல அளடயமஸ களக
வழல ரபபனஸறத. இத ரபபனஸற ஆழமஸ மதரலயபத உனஸ மதபபஸபளலனஸ அழக , வரணளனகஸக
அபஸபபறஸபஸபடஸடதனஸரறப ?
னலஸரஸக -கயண ஸஸய ஸஸத னதட-பரரண கஸல மஜஸரஷப
னமனஸம ரஸர த ரஸன பரயத லலக ஶனளக-ஸஸத ஸர டஸய த இவ |
சலரமஸ ரத மதஸய ஸஸய தஸர டத தடனய-தயர -தரணப
ஸமபவஸஸத ப-ஸஸர தமஸர னப பவத கஶலமஸ ளஶலதனரய || 79 ||
அமஸமப ! இயறஸளகயலலஸ மமலஸலலயதபன உனஸ இடபஸப , உனஸ இர பரதஸத ஸஸதனஙஸகளலனஸ பபரதஸளததஸ
தபஙஸக மடயபமலஸ , மகபஞஸசமஸ மனஸபறமஸ சபயஸநஸத இரபஸபளதபஸ பபரஸதஸதபலஸ , ஒடநஸத வலழநஸத வலடரமப ,
எனஸற ரதபனஸறகலறத . தணஸணர
ய ளஸள ஆறஸறலனஸ களரயலலளஸள மரமபனத , கயரழ வலழநஸதவலடமஸ ரபபலஸ
சபயஸவபக இரநஸதபலமஸ , எவஸவளவ உறதலயபக இரகஸகரமப , அதரபபலஸ உனஸ இடபஸபலறஸக எநஸத ஆபதஸதமஸ
வரபமலஸ
( ஓடநஸதவலடபமலஸ ) , நயணஸடகபலமஸ நனஸறபக இரகஸகபஸ பலரபரஸதஸதலகஸகலரறனஸ .
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கமசம ஸதஸய ஃ ஸஸவ லதஸய -தஸத டகடத-கரஸப பஸபலதமரம
கஷனஸம தம-மதமரஸம ரல கனககலஶபமபம கலயதப |
தவ தஸர பதமஸ பஙஸக பதலமலதல வலகஸன மஸ தனபவப
தஸர லதப னதஸத ஸம ஸ ரதவய தஸர லவலல லவலயவ லஸல லபலரலவ || 80 ||
ரதவய ! உனஸ பதலயபன பரரமஸஸவரனலனஸ மபரளமகளள , நய, நலளனதஸத , நலளனதஸத மகலழஸவதபலஸ , உனஸ
தஙஸககஸகலசமஸ ரபபனஸற ஸஸதனஙஸகளஸ , அடகஸகட வலயரஸதஸத , பரலபஸபதபலஸ , மனஸமதனஸ , இநஸத ஸஸதன
சளமயலனபலஸ உனஸ இடபஸப ஒடநஸத வலழநஸதவலடபஸ ரபபகலறரத எனஸற , உனஸ இடபஸளப வளஸளலகஸ
மகபடகளபலஸ மனஸற சறஸறபக சறஸறல இரபஸபத ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத (இடபஸபலலளஸள மனஸற சளத
மடபஸபகளலனஸ அழக ).
கரதஸவ மஸ வலஸஸத பரமஸ கலதலதரபதலஃ பபரஸவ தல னலஜபதஸ
னலதமஸப ப-தபசஸச லதஸய தஸவ யல ஹரண ரரபண னலதரத |
அதஸஸர த வலஸஸத யர ஸர ணப கரரயமரஶஷபமஸ வஸஸமதயம ஸ
னலதமஸப -பஸர பகஸப பரஃ ஸஸத கயதல ஸகதஸவ மஸ னயதல ச || 81 ||
ரதவய ! பபரஸவதல ! உனஸனளடய பலனஸபபகமபனத ( நலதமஸபமஸ ) பரதஸத , அகலமபக இரபஸபதபலஸ, இநஸத
பமலளயரய மளறதஸத , அளத ரலசபக இரபஸபத ரபபலஸ மசயஸகலறத . இளதபஸ பபரஸதஸதபலஸ இநஸத பரமனமஸ ,
அகலமமஸ உனஸ தநஸளதயபன பரஸவதரபஜனஸ தனஸனளடய அடவபரதஸதலலலரநஸத உனகஸக அளலதஸத ஸஸரயதன
சயரஸவரலளச ரபபலஸ ரதபனஸறகலறத .
கரயன ஸத ஸர பணபமஸ ஶஸணஸட பனஸ-கனககதலய-கபணஸட படலயம ஸ
உபபபஸய பமரபஸய ப-மபயமபல னலரஸஜ லதஸய பவதல |
ஸஸவஸற தஸத பபஸய பமஸ பதஸய ஃ பஸர ணதலகடனபபஸய பமஸ கலரலஸஸரத
வலதலஜஸர ஞ ஜபனபஸய பமஸ வலபத கரலகமஸப தஸவ யமஸல || 82 ||
அமஸமப ! ரவதநபயகலரய ! உனஸமதபளடகளஸ இரணஸடமஸ , யபளனகளலனஸ ததலகஸளககளளயமஸ ,
தஙஸகமயமபன வபளழமரதஸ தணஸடகளளயமஸ வலட , மலக அழகபக இரகஸகலனஸறன . உனஸ மழஙஸகபலஸகளஸ
உரணஸளடயபகவமஸ , உனஸ கணவனபகலய பரமசலவளன , அடகஸகட வணஙஸகவதபலஸ சறஸற கடனமபகவமஸ
உளஸள அநஸத மழஙஸகபலஸகளபலஸ , ஐரபவததஸதலனஸ தளலயலலஸ உளஸள கமஸபஙஸகளள நய மவறஸறல மகபணஸடபரய !
பரபரஜதமஸ ரதஸர மஸ தஸவ லகணஶரகரஸம பம கலரலஸஸரத
னலஷஙஸம கம ஜஙஸர க ரத வலஷமவலஶலரகப பபட-மகஸற த |
யதகஸர ர தஸற ஸஸய னஸர த தஶஶரபலபஃ பபதயகலய
னகபகஸர சஸச னஸம பனஃ ஸஸர மகட-ஶபளணக-னலஶலதபஃ || 83 ||
தபரய ! உனஸனளடய கனகஸகபலஸகளஸ, பரமசலவளன மவறஸறல மகபளஸவதறஸகபக , மனஸமதனபலஸ
தயபரலகஸகபஸபடஸட அமஸபரபதஸதணலரபபலஸ ரதபனஸறகலறத . தனஸனளடய ஐநஸத பபணஙஸகளஸ ரபபதபமலஸ , உனஸ
கபலஸ பதஸத வலரலஸகளளயமஸ , பதஸத பபணஙஸகளபகபஸ பளடதஸதபனஸ . அநஸத அமஸபரபதஸதணலகளலனஸ
மனஸபபகதஸதலலஸ மதரலகலனஸற உனஸ கபலஸ வலரலஸகளலனஸ நகஙஸகளஸ , உனஸளன வணஙஸக வரகலனஸற
வபனவரஸகளலனஸ மணலமடகளலலளஸள (மபணலகஸகமஸ , ரதஸதலனமஸ ரபபனஸறளவ ) சபளணகஸகறஸகளபலஸ
தயடட
ஸ பஸபடஸட இரமஸப கரஸ ரபபலஸ இரகஸகலறத .
ஶஸர தயன பமஸ மரஸத பரனப தததல தவ மயம ரஶகரதயப
மமபபஸர யமதம மபதஃ ரஶரஸல தயயப ரதஹல சரமணம |
யயஓ ஃ பபதஸய மஸ பபதஃ பஶஸபதல ஜடபஜஜட தடனய
யரயப-ரஸல பகப-லகஸம ய-ரரண ஹரலசடபமணல ரசலஃ || 84 ||
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தபரய ! எநஸத சரணஙஸகளள ரவதஙஸகளலனஸ சலகரமபன உபநலடதஙஸகளஸ , தனஸ தளலயலலஸ மலரபக
சடகஸமகபளஸகலனஸறனரவப , எநஸத சரணஙஸகளஸ பரமசலவனத சளடமடயலலளஸள பனலத கஙஸளக நயரபலஸ
நயரபடஸடபஸபடகலறரதப , எநஸத சரணஙஸகளலலஸ பசலயலரகஸகமஸ மரதபணலயலனஸ மபபலலவபனத , வணஙஸக வரமஸ
வலஷஸணவலனஸ சடபமணலயலனஸ மபபலலவலனபலஸ ஏறஸபடகலறரதப , அநஸதபஸ பனலத மலரடளய எனஸ தளலமயதமஸ
ளவபஸபபயபக !

னரமப வபகமஸ பஸர ரமப னயன-ரமணயய பய பதரயபஃ
தவபஸஸள ம தஸவ னஸத ஸவ பய ஸஸப ட-ரசல ரஸபலகஸத கவரத |
அஸஜயதஸய தஸய னஸத மஸ யதபலஹனனபய ஸஸப ஸற ஹயரத
பஶஜனப-மயஶ பனஃ பஸர மதவன-கஙஸர கலலதரரவ || 85 ||
தபரய ! மரதபணலயடனஸ கடய உனஸ பபதஙஸகளஸ எஙஸகளகஸக இனலளமயபனளவ , ரமனஸளமகளளதஸ
தரபளவ . இநஸத பபதஙஸகளலனபலஸ உளதபட ரவணஸடமஸ எனஸற ஆளசபஸபடமஸ நநஸதவனதஸத அரசபக
மரதஸளதகஸ கணஸட , சலவனமஸ மபபறபளம அளடகலறபரஸ . அநஸத பனலத பபத கமலஙஸகளள நபனஸ
வணஙஸககலரறனஸ .
மஸற ஷப கஸற தஸவ ப ரகபதஸர ஸஸக லன-மத ளவலகஸய னமலதமஸ
லலபரட பரஸத பரமஸ சரணகமரல தபடயதல ரத |
சலரபதனஸத ஃ ஶலஸய மஸ தஹனகஸற த மனஸம லலதவதப
தலபரகபடகஸவ பளணஃ கலலலகலலலத மயஶ பன ரலபணப || 86 ||
தபரய ! உனஸ தஙஸகதஸ தலரவடகளஸ தனஸமயத படரவணஸடமஸ எனஸற , உனஸ கணவனபகலய சலவனஸ , உனஸளன ரவற ஒர
மபணஸணலனஸ மபயளரசஸ மசபலஸலல அளழகஸக , அதனபலஸ உனகஸக ஏறஸபடஸட ரகபபதஸளததஸ தணலகஸக ,
எனஸனமசயஸவத எனஸற மதரலயபமலஸ , அவரஸ உனஸளன வணஙஸகமஸ ரபபத , உனஸ பபதகமலமபனத அவரஸ தளலமயத
பட , அபஸமபபழத எழநஸத உனஸ கபலஸ தணஸளட ஒலல ஒளசதளனகஸ ரகடஸட மனஸமதனஸ , தனஸளன எரலதஸத
சலவனலடமஸ உணஸடபன பளகதளனயமஸ மறநஸத தபரன மவறஸறல மபறஸறதபக மரச மகபடஸடவத ரபபலஸ
ரதபனஸறகலறத .

ஹலமபனய ஹனஸத வஸய மஸ ஹலமகலரலனலவபளஸக-சதமரம
னலஶபயபமஸ னலதஸர பணமஸ னலஶல-சரமபபரக ச வலஶமதம |
வரமஸ லகஸம யப பதஸர மஸ ஶஸர லய-மதலஸஸற ஹனஸர தப ஸமயலனபமஸ
ஸரரபஜமஸ தஸவ தஸப பமதம ஜனனல ஜயத-ஶஸச லதஸர மலஹ கலமஸ || 87 ||
அமஸமப ! பனலமளலயலலஸ இரகஸகமஸ உனஸ பபத கமலமஸ , இரவ , பகலஸ , சநஸதலயப கபலமஸ ஆகலய எநஸரநரமமஸ
மலரஸநஸத இரகஸககஸ கடயளவ . உனஸளனரய நலளனதஸத தலயபனலகஸகமஸ அடயவரஸகஸக அழலயபத மசலஸவமஸ
தரகஸகடயத . தலரமகளபன லகஸமல வபழஸகலனஸற தபமளரயபனத , பனலயபலஸ உதலரஸகலனஸறத , இரவலலஸ
மடகஸமகபளஸகலறத . இநஸததஸ தபமளரளய வலட உனஸ பபத தபமளர மலகவமஸ உயரஸவளடயத எனஸபளதசஸ
மசபலஸலவமஸ ரவணஸடரமப ?
பதமஸ ரத கயர ஸத யன பமஸ பஸர பதமபதமஸ ரதவல வலபதபமஸ
கதமஸ னயத மஸ ஸதஸப லஃ கடன-கமட-கரஸப ர-தலபமஸ |
கதமஸ வப பபஹஸபஸய ப-மபயமனகபரல பரபலதப
யதபதபய னஸய ஸஸத மஸ தஸற ஷதல தயமபரனன மனஸப || 88 ||
தபரய ! பகஸதரஸகளகஸக உயரஸளவ மகபடகஸககஸ கடயதமஸ , அவரஸகளத தனஸபஙஸகளளபஸ ரபபகஸககஸகடயதமபன ,
மபரளமயளடய உனஸ மமனஸளமயபன பபத நனலளயபஸ பலடதஸத , சலவனமஸ அளவறஸற ஆளசயடனஸ
தலரமணநபளனஸற , எபஸபடதஸதபனஸ கடனமபன கரஙஸகலஸ அமஸமல மயத ளவதஸதபரரப ? கவலகளமஸ இநஸத
மமனஸளமயபன பபதஙஸகளலனஸ ரமலஸபபகதஸளத , ஆளம மதக ஓடஸடறஸக உவளமயபககஸ எபஸபடதஸதபனஸ
கறலனபரரப ?
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னளக-ரஸன பகஸஸத ஸர யண பமஸ கரகமல-ஸமஸர கபச-ஶஶலபலஃ
தரணபமஸ தலவஸய பனபமஸ ஹஸத இவ ரத சணஸட சரமணம |
பலபனல ஸஸவ ஃஸஸர தபஸய ஃ கலஸலய-கரபகஸர ரண தததபமஸ
தரலதஸர ரபஸர யப பதஸர பமஸ ஶஸர லயமனலஶ-மஹஸன பய ததமதம || 89 ||
தபரய ! ரதவரலபகதஸதலலஸ உளஸள கறஸபகமரஙஸகளஸ இளலகளபகலய தன கரஙஸகளபலஸ , வபனவரஸகளகஸக
அவரஸகளஸ வலரமஸபலயளததஸ தரகலனஸறன . ஆனபலஸ நயரயப உனஸபபதஙஸகளபலஸ வபனவரஸகளகஸகமஸ , ஏளழ
தரலதஸதலரரஸகளகஸகமஸ எபஸமபபழதமஸ சயகஸகலரதஸதலலஸ மசலஸவதஸளத வபரல , வபரல வழஙஸககலனஸறபயஸ . வபனலக
கறஸபகமரஙஸகளஸ ளககளபலஸ தரவளத, நயரயப கபலஸகளபலஸ தநஸத, அளவகளள ஏளனமஸ மசயஸகலறபயஸ .
ரதரலபகதஸதபஸ மபணஸகளலனஸ தபமளர ரபபனஸற ளககளள மட வணஙஸகசஸ மசயஸகலனஸற ,
சநஸதலரளனபஸரபபலஸ ஒளல உளடய உனஸ பபத அழகலளனசஸ மசபலஸல வபரஸதள
ஸ தகளஸ ஏத ?
ததபரன தயர னபஸய ஃ ஶஸர லயமனலஶ-மபஶபனஸதஸற ஶயம ஸ
அமனஸத மஸ மஸமனஸத ரஸய மஸ பஸர கர-மகரனஸத மஸ வலகலரதல |
தவபஸஸம லனஸ மனஸத பர-ஸஸத பக-ஸஸபரக யபத சரரண
னலமஜஸஜ னஸ மஜஸஜ யவ ஃ கரணசரணஃ ஷஸட ஸச ரணதபமஸ || 90 ||
ரதவய ! உனஸ பபதஙஸகளஸ ஏளழகளகஸக அவரஸகளஸ வலரமஸபமஸ அளவலறஸக மசலஸவதஸளதகஸ மகபடகஸகலறத .மவளஸளமஸ
ரபபனஸற ரதளனபஸ மபரகசஸ மசயஸகலனஸறத . கறஸபகமரபஸ பஙஸமகபதஸத ரபபலஸ அழகபனளவ . இநஸத அழகலய உனஸ
பபத கமலதஸதலலஸ ஆற கபலஸகளளகஸ மகபணஸட , ரதளனபஸ பரகமஸ வணஸடபக இரகஸகமஸ பபகஸயதஸளத எனஸ
ஆனஸமபவபனத அளடயடஸடமஸ .

பதனஸய பஸ-கஸர யட ப பரலசய-மலவபரபஸத -மனஸஃ
ஸஸக லனஸத ஸஸர த ரகலமஸ பவனகலஹமஸஸ ப ன ஜஹதல |
அதஸஸர தஷபமஸ ஶலகபமஸ ஸஸபகமணல-மஞஸஜ யர -ரணலதசஸச லபதபசகபணமஸ சரணகமலமஸ சபரசரலரத || 91 ||
தபரய ! உனஸனளடய அழகபன நளடயலளனபஸ பபரஸதஸத , தபனமஸ அளதகஸ கறஸறகஸமகபளஸள நலளனதஸத ,
உனஸ வயடஸடலளஸள அனஸனபஸபடஸசலகளஸ , தளஸளலதஸ தளஸளல நடநஸத , உனஸ அழக நளடளயபஸ பலனஸபறஸறல ,
உனஸளனபஸரபபலஸ தபனமஸ நடகஸக பழகஸகபஸபடதஸதலகஸ மகபளஸகலனஸறன . நய நடகஸகமஸமபபழத உனஸ
தணஸளடயலலளஸள பதஸமரபககஸ கறஸகளஸ எழபஸபமஸ ஓளசயபனத , அநஸத அனஸனபஸபடஸசலகளகஸக
மளறமகமபக நடபஸபதறஸகபஸ பபடமஸ மசபலஸலலதஸதரவத ரபபலஸ உளஸளத .
கதபஸஸர த மஞஸச தஸவ மஸ தஸர ஹலண ஹரல ரதஸர ரஶஸவ ர பஸற தஃ
ஶலவஃ ஸஸவ சஸச -சஸச பயப-கடத-கபட-பஸர சஸச தபடஃ |
தஸவ தயய பனபமஸ பபஸபமஸ பஸர தலபலன ரபகபரணதயப
ஶரயர ய ஶஸற ஙஸக பரரப ரஸ இவ தஸற ஶபமஸ ரதபகஸத ல கதகமஸ || 92 ||
அமஸமப ! உலகபளமஸ பலரமஸமப ,வலஷஸண , ரதஸரனஸ , ஈசனஸ இநஸநபலஸவரமஸ உனகஸக எபஸரபபதமஸ
பணலபரலவதறஸகபக , உனஸ கடஸடலலனஸ நபனஸக கபலஸகளபக ஆகல , உனஸளன எபஸரபபதமஸ வணஙஸககலனஸறனரஸ .
உனஸ கடஸடலலனஸ ரமலஸ வலரலபஸபபக இரகஸகமஸ சதபசலவனஸ மவணஸளமயபன ஆளடதளனகஸ கடயவரபக
இரநஸதபலமஸ , உனஸனளடய சலவநஸத ஒளலயலனஸ பலரதலபலலபஸபபலஸ அவரமஸ சலவபஸபபகமபரல ஸஸரஙஸகபரரசமஸ
உரமவடதஸதபறஸரபபலஸ ஆகல , உனஸ கணஸகளகஸக மகலழஸசஸசலளயதஸ தரகலனஸறபரஸ.
அரபலப ரகரஶஷஸ பஸர கஸற தல ஸரலப மனஸத ஹஸலரத
ஶலரயஷ பபப சலதஸர த தஸற ஷதபலரஶபபப கசதரட |
பஸற ஶமஸ தனஸவ ய மதஸர ய பஸற த-ரரஸலஜபரரபஹ வலஷரய
ஜகதஸத ஸர தமஸ ஶமஸர பப-ரஸஜ யதல கரணப கபசலதரணப || 93 ||

RangaRakes

tamilnavarasam.com

தபரய ! மனமஸ , வபகஸககஸக எடஸடபதவரள ! இயறஸளகயலலஸ சரணஸடமடயமஸ , இனலளமயபன பனஸனளகயமஸ
, வபளகமலளரபஸ ரபபலஸ மலரதவபன மனமமஸ , ரதஸதலனகஸகறஸகளஸ ரபபலஸ கடனமபன ஸஸதனமமஸ ,
மமலலநஸத இளடயமஸ , பரதஸத பலனஸபபகமமஸ , மயகஸகமஸ தரமஸ அழகலய உதடமஸ , உடலஸ மழவதமஸ சலவநஸத
அழகடனமஸ கடய நயரய , சலவனலனஸ கனலவ சகஸதலயபன அரணபரதவலயபக இநஸத உலகமஸ மழவளதயமஸ
கபகஸகலனஸறபயஸ .
கலஙஸக ஃ கஸஸத ரய ரஜனலகர பலமஸப மஸ ஜலமயமஸ
கலபபலஃ கரஸப ளர-ரஸம ரகதகரணஸட மஸ னலபலடதமஸ |
அதஸஸத ஸவ தஸர பபரகன பஸர தலதலனமலதமஸ ரலகஸத கஹரமஸ
வலதல-ரஸப ரயப பரயப னலபலடயதல னனமஸ தவ கஸற ரத || 94 ||
அமஸமப ! மரகததஸதலனபலஸ மசயஸயபஸபடஸட மபரலய பபதஸதலரமபன சநஸதலரமணஸடலதஸதலலஸ நயரபடபவரள !
சநஸதலரனலனஸ நடவலலஸ உளஸள களஙஸகரம கஸஸதரல மபபடயபகவமஸ , சநஸதலரரன பனஸனயரபகவமஸ ,
சநஸதலரகலரணஙஸகரள பசஸளசகஸ கறஸபரபஸமபபடயபகவமஸ , உனகஸக நயரபடவதறஸகபக ளவகஸகபஸபடஸடளஸளத .
தலனமமஸ நய நயரபடயபலனஸ கபலலயபன இளவகளள , பலரமஸமபவபனவரஸ மயணஸடமஸ, மயணஸடமஸ இளவகளள
வபசளனபஸ மபபரளஸகளபலஸ நலரபஸபல ளவகஸகலறபரஸ .
பரபரனஸர த-ரனஸத ஃ பரமஸல தத-ஸஸத ஸவ சரணரயபஃ
ஸபரஸய ப-மரஸய பதப தரலகரணபனப-மஸஸலபப |
ததப ஹஸர யரத னயத பஃ ஶதமகமகபஃ ஸலதஸத லமதலபமஸ
தவ தஸவ பரரபபபனஸத ஃ ஸஸத லதலபல-ரணலமபதஸய பபல-ரமரபஃ || 95 ||
அமஸமப ! ம உலகமமஸ எரலதஸத பரமசலவனலனஸ படஸடதஸதரபணலரய ! பலனஸகளள அடகஸகமடயபத சபலபதஸதல
உளடயவரஸகளகஸக , உனஸ பபதமஸ அரகலலஸ வரரவப , பளஜ மசயஸயரவப தகதல கலளடயபத .
அதனபலஸதபனஸ இநஸதலரனஸ ரபபனஸற ரதவரஸகளகஸக , அநஸத பபகஸகலயமஸ கலளடகஸகபமலஸ , உனஸ வபசலலலஸ கபவலஸ
பரலயமஸ அணலமபதல சலதஸதலகளகஸகசஸ சமமபன நலளலளய உளடயவரஸகளபயஸ உனஸ வபசலலரலரய
இரகஸகமஸபட ரநரலடகலறத .
கலதஸர மஸ ளவதபதஸர மஸ கதலகதல பஜனஸர த ன கவயஃ
ஶஸர லரயப ரதவஸய பஃ ரகப வப ன பவதல பதலஃ ளகரபல தளனஃ |
மஹபரதவமஸ ஹலதஸவ ப தவ ஸதல ஸதயன ப-மசரரம
கசபஸய ப-மபஸஙஸக ஃ கரவக-தரரப-ரபஸய ஸஸலபஃ || 96 ||
தபரய ! கறஸபகஸகரலசலரய ! பலரமஸமபவலனஸ மளனவலயபன சரஸஸவதலளய எதஸதளன கவலகளஸதபனஸ அளடயவலலஸளல
? அதரபபலஸ மகபஞஸசமஸ மசலஸவமஸ மபறஸறவனஸ கட லகஸமலபதலயபக ஆகவலலஸளலரயப ? ஆனபலஸ உனஸளன
அபஸபடசஸ மசபலஸலமடயரமப ? உனஸ ஆலலஙஸகனமபனத , உனஸ கணவனபன சலவளனதஸ தவலர கரவக மரதஸதலறஸகமஸ
கலளடயபரத ? அபஸபடயபனபலஸ நயதபரன பதலவஸரதப மஙஸளகயரஸ தலலகமஸ ?

கலரபமபஹஸ-ரஸர தவயம ஸ தஸர ஹலணகஸற ஹலணய-மபகமவலரதப
ஹரரஃ பதஸன யம ஸ பதஸம பமஸ ஹரஸஹசரய-மதஸர லதனயபமஸ |
தரயய ப கபபல தஸவ மஸ தரதலகம-னலஸஸஸ யம -மஹலமப
மஹபமபயப வலஶஸவ மஸ பஸர மயஸல பரபஸர ஹஸம மஹலஷல || 97 ||
தபரய ! ரவத இரகசலயஙஸகளஸ அறலநஸதவரஸகளஸ , நயரய பலரமஸமபவலனஸ மளனவல சரஸஸவதல எனஸறமஸ ,
வலஷஸணவலனஸ மளனவல லகஸமல எனஸறமஸ , சலவனலனஸ தளணவல பபரஸவதல எனஸறமஸ கறகலனஸறனரஸ .
அனபலஸ நயரயப இனஸனமதனஸற வரணலகஸக மடயபததமஸ , அளடய மடயபததமஸ , எலஸளலயறஸற
மகலளமயடனஸ கடய மஹபமபயப உரவலனளபகல இநஸத உலகமஸ மழவளதயமஸ தலளககஸகளவகஸகலனஸறபயஸ !
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கதப கபரல மபதஃ கதய கலலதபலகஸத கரஸமஸ
பலரபயமஸ வலதஸய பரஸத ய தவ சரண-னலரஸர ணஜனஜலமஸ |
பஸர கஸற தஸய ப மகபனபமபல ச கவலதப0 கபரணதயப
கதப ததஸர த வபணயம ககமல-தபமஸப ல-ரஸதபமஸ || 98 ||
மகபடகஸககஸ கடய சரஸஸவதலயலனஸ சகஸதலயளடய தபமஸபலரசதஸதலறஸகசஸ சமமபனதபன , மரதபணல பசலய
உனஸ பபதஙஸகளள அலமஸபலய ( தபமஸபலரசமஸ ரபபலஸ சலவநஸத ) நயரபனத , ஞபனதஸளத அளடய வலரமஸபமஸ
எனகஸக எபஸரபபத கலளடகஸகரமப ?
ஸரஸஸவ தஸய ப லகஸம ஸய ப வலதல ஹரல ஸபதஸர னப வலஹரரத
ரரதஃ பதலவஸர தஸய மஸ ஶலதலலபதல ரமஸர யண வபஷப |
சலரமஸ ஜயவ னஸர னவ கபலத-பஶஸபபஶ-வஸய தலகரஃ
பரபனனஸத பபலகஸய மஸ ரஸயதல ரஸமஸ தஸவ தஸப ஜனவபனஸ || 99 ||
தபரய ! உனஸளன வணஙஸகல ததலபஸபவனலடதஸதலலஸ சரஸஸவதல இரபஸபதபலஸ அவனஸ பலரமஸமபவலறஸக
எதலரலயபகவமஸ , லகஸமலகடபகமஸ இரபஸபதபலஸ அவனஸ வலஷஸணவலறஸக எதலரலயபகவமஸ , மனஸமதனலனஸ
மளனவல ரதல ரதவலயலனஸ கறஸபஸபலறஸக தளரஸசஸசல ஏறஸபஸபடதஸதவனபகவமஸ , அறலவ ,அழக , மசலஸவமஸ ஆகலய
இளவகளஸ உளடயவனபயஸ,உயலரஸ , உடலஸ , மபளய எனஸற பநஸதஙஸகளலலலரநஸத வலடபடஸட , எனஸறமஸ நலளலயபன
பரமபனநஸத சகதஸளத அளடகலறபனஸ .
பஸர தயப ஜஸவ பலபபல-ரஸத லவஸகர-னயர பஜனவலதலஃ
ஸஸதபஸஜரத-ஶஸச னஸத ஸர ரபபல-ஜலலளவ-ரகஸய ரசனப |
ஸஸவ கயள யரமஸர பபபலஃ ஸலலல-னலதல-மஸமஹலதஸய கரணமஸ
தஸவ தயய பபல-ரஸவ பகஸப ல-ஸஸத வ ஜனனல வபசபமஸ ஸஸத தலரலயமஸ || 100 ||
ரதவய ! ரலபகநபயகல ! ளகதஸதயவடஸட ஒளலயலனபலஸ கதலரவனகஸக ஆரதஸதல மசயஸவத ரபபலவமஸ ,
சநஸதலரகபநஸதகஸ கலஸலலலலரநஸத மபரககலனஸற நயரபரலரய , அமலரஸததஸளத வபரல , வபரலபஸ மபபழலயமஸ
சநஸதலரனகஸக அரஸகஸகலயமஸ தரவத ரபபலவமஸ , கடலஸ நயரபரலரய கடலஸ அரசனகஸக தரஸபஸபணமஸ மதலலயன
மசயஸவத ரபபலவமஸ , உனஸனளடய வபயஸமமபழலயபலஸ இயறஸறபஸபடஸட இநஸத ததல மமபழலயலனபரலரய உனஸளன
நபனஸ ததலகஸகலரறனஸ .
இநஸத மசமநஸதரஸயலஹரல ஸஸரலபகதஸளத மழ மனதடனஸ படபஸபவரஸகளகஸகமஸ , ரகடஸபவரஸகளகஸகமஸ எலஸலப வலத
நனஸளமகளமஸ உணஸடபக ரவணஸடமஸ எனஸற அனஸளனளய ரவணஸடகலரறனஸ .

மஸமனஸத யலஹரல மகஸய ஸஸர தபதஸர மஸ ஸமஸவ பரஸத தபயகமஸ |
பகவதஸப பத ஸனஸக ஸல பஸத மஸ பரடனஸ மகஸம தம பரவனஸன ரஃ ||
மஸமனஸத ரஸய லஹரல ஸஸர தபதஸர மஸ ஸமஸப ரஸண மஸ
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