அவ்வப்ப ோது ஒரு பவலைலை முடிக்கும் ப ோது தோனோக அடுத்த பவலை வந்து
பேருவது வழக்கம்தோன். ப ோன முலை ஶிவ அஷ்ப ோத்திர ஸஹஸ்ரநோமோவளி
முடித்த பின் இனி ஒன்றும் இல்லை என்று நிலனத்பதன். நண் ரின் ததோலை ப சி
உருவில் அடுத்த இரு ணிகள் வந்து பேர்ந்தன! ை நோட்களோக தமனக்தகட்டும்
சிைர் உதவிலை நோடியும் இப்ப ோதுதோன் தகோஞ்ேம் முடியும் என்று நம்பிக்லக வந்து
இருக்கிைது- அவள் விடுவோளோயின்!
ஶ்ரீ ஶ்ைோமைோ த³ண் ³கத்லத வலையில் பதடி http://sanskritdocuments.org/ இல்
கண்டு பிடித்து அதன் ஆங்கிை தமோழித ைர்ப்ல யும் கண்டு பிடித்து கூடுதைோக
வலையில் ேம்ஸ்க்ருத அகரோதிலையும் திைந்து லவத்துக்தகோண்டு தமோழி த ைர்த்து
பின் ல ைரின் ோர்லவக்கு அனுப்பி லவத்தோல் தகோஞ்ேபம தகோஞ்ேம் ேரி தேய்து
விட்டு பின் பநரபமயில்லை என்று திருப்பி விட் ோர். நடுவில் அவர் மூைத்லத ேரி
ோர்க்க தன் நண் ருக்கு அனுப்பி த ற்று இருந்தது உதவிைோக இருந்தது. திரு சுந்தர்
ஹட் ங்கோடி அவர்களுக்கு நன்றி!
கோத்திருந்து கோத்திருந்து இனி தோமதிக்க முடிைோது என்று தவளியிடுகிபைன். நடுவில்
நல யும் தரமும் மோறிவிட் து என்ைோல் அதற்கு இதுபவ கோரணதமன்று அறிக!
------------தண் கம் என் து ஒரு தேய்யுள் வலக. கட்டுக்குள் அ ங்கோதது. அதில் எவ்வளவு
வோக்கிைங்கள், தேோற்கள் பவண்டுமோனோலும் இருக்கைோம். வரும் திவுகளில்
ைதோக பிரித்து ப ோட்டு இருந்தோலும் த்ைோனம் ஸ்துதி ஆகிைவற்லை ததோ ர்வது
இறுதி வலர ஒபர வரி என்றுணர்க!
எழுதிைவர் மஹோகவி கோளிதோஸன்! எண்லண பதய்த்து குளித்து எருலமத்தயிர் ேோதம்
நன்ைோக வயிறு புல க்க ேோப்பிட்டுவிட்டு எழுத உட்கோர்ந்தோலும் நல என்னபவோ
உைரத்தோன் ைக்குமோம்! அதுவும் அந்த கருப்பி ற்றிபை எழுத ஆரம்பித்து
விட் ோல் பகட்கவும் பவண்டுமோ? ரசியுங்கள்!
-----॥ ध्यानम ् ॥

माणिक्यवीिामुपलालयन्ीीं मदालासाीं मञ्जुलवाग्ववलासाम ् ।

माहे नरनीलद्युत्कोमलाङ्ीीं मा्ीं्कनयाीं स््ीं स्मरामम ॥१॥

माणिक्य-वीिाम ् उपलालयन्ीीं मदालसाीं मञ्जुल-वा् ्-ववलासाम ् ।

माहे नर-नील-द्युत्-कोमलाङ्ीीं मा्ङ्-कनयाीं मनसा स्मरामम ॥ १ ॥
|| த்⁴ைோனம் ||
மோணிக்ைவீணோமு ைோைைந்தீம்ʼ மதோ³ைோஸோம்ʼ மஞ்ஜுைவோக்³விைோஸோம் |
மோபஹந்த்³ரனீைத்³யுதிபகோமைோங்கீ³ம்ʼ மோதங்க³கன்ைோம்ʼ ஸததம்ʼ ஸ்மரோமி || 1||
மோணிக்ை-வீணோம் உ ைோைைந்தீம்ʼ மதோ³ைஸோம்ʼ மஞ்ஜுை-வோக்³-விைோஸோம் |
மோபஹந்த்³ர-நீை-த்³யுதி-பகோமைோங்கீ³ம்ʼ மோதங்க³-கன்ைோம்ʼ மனஸோ ஸ்மரோமி || 1 ||
மதங்க முனிவரின் மகள் மகளோக அவதரித்தோள் அம்பிலக. அவள் மோணிக்கத்தோல்
ஆன வீலணலை தமதுவோக மீட்டுகிைோள். (ப்ரஹ்மோனந்ததமன்னும்) ப ோலதயினோல்
(தவளி கோரிை ஈடு ோடின்லம என்னும்) பேோம் லுள்ளவளோக இருக்கிைோள். அவளது
ப ச்சு மிகவும் இனிலமைோனதோக இருக்கிைது. தஜோலிக்கும் மோபஹந்த்ர நீைம்
ப ோன்ை தமன் உ லைக் தகோண்டிருக்கிைோள். அவலள மனதில் த்ைோனிக்கிபைன்.
च्ुर्ज
ु े चनरकलाव्ींसे कुचोनन्े कुङकुमरा्शोिे ।

पुण्ड्रेक्षुपाशाङकुशपुष्पबाि- हस््े नमस््े ज्दे कमा्ः ॥२॥
च्ुर्ज
ु े चनर-कला+व्ींसे कुचोनन्े कुङकुम-रा्-शोिे ।

पुण्ड्रे+क्षु-पाशा+ङकुश-पुष्प-बाि-हस््े नमस ् ्े ज्द्-एक-मा्ः ॥ २ ॥
ேதுர்பு⁴பஜ ேந்த்³ரகைோவதம்ʼபஸ குபேோன்னபத குங்குமரோக³ப ோபண |
புண்ட்³பரக்ஷு ோ ோங்கு புஷ் ோ³ண- ஹஸ்பத நமஸ்பத ஜக³பத³கமோத: || 2||
ேதுர்பு⁴பஜ ேந்த்³ர-கைோ+வதம்ʼபஸ குபேோன்னபத குங்கும-ரோக³-ப ோபண |
புண்ட்³பர+க்ஷு- ோ ோ+ங்கு -புஷ் - ோ³ண-ஹஸ்பத நமஸ் பத ஜக³த்³-ஏக-மோத: ||
2 ||:
நோன்கு லககளில் கரும்பு (வில்), மைர் அம்புகள், ோேம், அங்குேம், ஆகிைவற்லை
ஏந்திைவபள! இளம்பிலைச் ேந்திரலன தலையில் தகோண் வபள! ருத்து உைர்ந்த
முலைகலள உல ைவபள! குங்குமத்லதப் ப ோல் சிவந்த நிைத்தவபள!
ஜகன்மோதோபவ! உன்லன வணங்குகிபைன்
॥ ववतनयो्ः ॥
मा्ा मरक्श्यामा मा्ङ्ी मदशामलनी ।
कुयाु् ् कटाक्षीं कल्यािी कदीं बवनवामसनी ॥३॥
मा्ा मरक्-श्यामा मा्ङ्ी मद-शामलनी ।

कुयाु् ् कटाक्षीं कल्यािी कदम्ब-वन-वामसनी ॥ ३ ॥
॥ स््तु ्ः ॥

जय मा्ीं््नये जय नीलोत्पलद्यु्े ।

जय सीं्ी्रमसके जय लीलाशुकविये ॥४॥

जय मा्ङ्-्नये जय नीलोत्पल-द्यु्े ।

जय सङ्ी्-रमसके जय लीला-शुक-विये ॥ ४ ॥
|| வினிபைோக³: ||
மோதோ மரகதஶ்ைோமோ மோதங்கீ³ மத³ ோலினீ |
குர்ைோத் க ோக்ஷம்ʼ கல்ைோணீ கத³ம் ³வனவோஸினீ || 3||
|| ஸ்துதி ||
மோதங்க³தனபை ஜை நீபைோத் ைத்³யுபத |
ஜை ஸங்கீ³த ரஸிபக ஜை லீைோ ுக ப்ரிபை || 4||
(உைகத்) தோைோன அம்பிலக மதங்கரின் புத்திரிைோக அவதரித்தோள். அவள்
மரகதத்லதப் ப ோல் கறும்( ச்லே) நிைத்தவள். (ப்ரஹ்மோநந்ததமன்னும்) ப ோலத
தகோண் வள். மங்கள ஸ்வரூபிணி. (மணித்வீ தமன்னும் அவளது பைோகத்தில்)
கதம் புஷ் ங்களின் பதோட் த்தின் இல பை வஸிப் வள். அவள் தனது கல க்கண்
ோர்லவலை நம்பமல் தேலுத்துவோளோக.

மதங்கரின் மகபள! நீபைோத் ைத்லதப் ப ோல் கறுத்த நிைத்தவபள! இலேலை
ரசிப் வபள! விலளைோடும் தத்லதயில் ப்ரிைம் லவத்தவபள! உனக்கு தவற்றி
உண் ோகட்டும்.
நீபைோத் ைம் = தேங்கழுநீர் மைர்
॥ दण्ड्डकम ् ॥
जय जनतन सुधासमुरान्रुद्यनमणिद्वीप-सींरूढ-बबल्वाटवीमध्य- कल्परम
ु ाकल्प-कादम्बकान्ारवासविये, कृग्त््वासविये, सवुलोकविये !

जय जनतन सुधा-समुरा+न्र्-उद्यन ्-मणिद्वीप-सींरूढ-बबल्वाटवी-मध्य-कल्परम
ु ा+कल्पकादम्ब-कान्ार-वास-विये कृग्त््वासः-विये सवु-लोक-विये

|| த³ண் ³கம் ||
ஜை ஜனனி ஸுதோ⁴ஸமுத்³ரோந்தருத்³ைன்மணீத்³வீ ஸம்ʼரூட்⁴ பி³ல்வோ வீமத்⁴ைகல் த்³ருமோகல் கோத³ம் ³கோந்தோரவோஸப்ரிபை
க்ருʼத்திவோஸப்ரிபை ஸர்வபைோகப்ரிபை
ஜை ஜனனி ஸுதோ⁴ ஸமுத்³ரோந்தர உத்³ைன் மணீத்³வீ ஸம்ʼரூட்⁴ – பி³ல்வ அ வீ
மத்⁴ை கல் த்³ருமோ கல் கோத³ம் ³ கோந்தோர வோஸ ப்ரிபை க்ருʼத்தி வோஸ ப்ரிபை
ஸர்வ பைோக ப்ரிபை
தோபை! அம்ருத க ல் நடுவில் இருக்கும் மணித்வீ ம் எனும் உனது பைோகத்தில்
வளர்ந்திருக்கும் வில்வ மரக்கோட்டின் இல பை கல் வ்ருக்ஷங்கலள அைங்கோரம்
ப ோல் ஆங்கோங்கு உல ை கதம் வனத்தில் வஸிப் லத உகந்தவபள!
ைோலனத்பதோலை உடுத்த ஶிவனுக்கு ப்ரிைமோனவபள! உைபகோர் அலனவருக்கும்
(தோைோதைோலும் தன் ஆத்மஸ்வரூ மோனதோலும்) ப்ரிைமோனவபள! உனக்கு தவற்றி
உண் ோகுக!

सादरारब्ध-सीं्ी्-सींर्ावना-सींभ्रमालोल-नीपस्र्ाबद्ध-चल
ू ीसनाथबिके, सानुमत्पबु िके !
ஸோத³ரோரப்³த⁴ஸங்கீ³தஸம் ோ⁴வனோஸம்ப்⁴ரமோபைோைநீ ஸ்ரகோ³ ³த்³த⁴சூலீஸனோத²த்ரிபக ஸோனுமத்புத்ரிபக
ஸ ஆத³ர ஆரப்³த⁴ ஸங்கீ³த ஸம் ோ⁴வனோ ஸம்ப்⁴ரம ஆபைோை- நீ ஸ்ரகோ³ ³த்³த⁴
சூலீஸனோத²த்ரிபக ஸோனுமத்புத்ரிபக
(ஸரஸ்வதி பதவிைோனவள்) உனக்கோக ஸங்கீதம் இலேக்கும்ப ோது ஆதரபவோடு
அதலன ோரோட் பவண்டும் என்ை எண்ணத்து ன் நீ தலைலை அலேக்கும்ப ோது
ஆடும் நீ ம் (என்னும் ஒருவித கதம் ) மைர்களின் மோலைகளோல் கூடிை (நீண் )
பக ங்களு ன் கூடிை பின் முதுகுப் குதிலை உல ைவபள! ை ேோரல்கலளக்
தகோண் மலைபைோன் மகபள! (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)

शेखरीर्ू्-शी्ाींशुरेखा-मयूखावलीबद्ध-सुग्स्नवध-नीलालकश्रेणि-शीं्
ृ ारर्े, लोकसींर्ावव्े !
ப க²ரீபூ⁴தஶீதோம்ʼ ுபரகோ²மயூகோ²வலீ ³த்³த⁴ஸுஸ்னிக்³த⁴னீைோைகஶ்பரணிஶ்ருʼங்கோ³ரிபத பைோகஸம் ோ⁴விபத
ப

க²ரீ பூ⁴த ஶீதோம்ʼ

ு பரகோ² மயூகோ²வலீ ³த்³த⁴- ஸுஸ்னிக்³த⁴ நீைோைக ஶ்பரணி
ஶ்ருʼங்கோ³ரிபத பைோக ஸம் ோ⁴விபத

தலையில் அணிந்த ேந்திரனின் குளிர்ந்த ற் ை கிரணங்களோல் ஒளிர்விக்கப் ட்
மிருதுவோன கறுத்த கூந்தல் வரிலேகளோல் அைங்கரிக்கப் ட் வபள! உைபகோர்
அலனவரோல் தகௌரவிக்கப் ட் வபள! (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
ப

க²ரீ = (மரவோலழ) என்றும் த ோருள்.
कामलीला-धनुस्सग्ननर्-भ्रूल्ापुष्प-सनदोह-सनदे हकृल्लोचने,

वाक्सुधासेचने, चारु्ोरचनापङक-केलीललामामर्रामे, सुरामे! रमे!
கோமலீைோத⁴னுஸ்ஸன்னி ⁴ப்⁴ரூைதோபுஷ் ஸந்பதோ³ஹஸந்பத³ஹக்ருʼல்பைோேபன
வோக்ஸுதோ⁴பஸேபன ேோருபகோ³பரோேனோ ங்கபகலீைைோமோபி⁴ரோபம ஸுரோபம ரபம
கோம லீைோ த⁴னுஸ் ஸன்னி ⁴ ப்⁴ரூ ைதோ புஷ் ஸந்பதோ³ஹ ஸந்பத³ஹ க்ருʼல்
பைோேபன வோக் ஸுதோ⁴ பஸேபன ேோரு பகோ³பரோேனோ ங்க பகலீ ைைோமோபி⁴ரோபம
ஸுரோபம ரபம
(ஈர்க்கும் தன்லமைோல்) கோமனின் வில்லை ஒத்த உன் புருவங்கள் தகோடிகலளப்
ப ோல் (தமல்லிைலவைோக) இருக்லகயில், அவற்றில் ற் ை பூக்கள்
பூத்துள்ளனபவோ என்ை ஐைத்லத உண் ோக்கும் டி (இங்கும் அங்கும் அலை ோயும்)
கண்கலள உல ைவபள! தமது அமுதம் ப ோன்ை ப ச்லேப் த ோழி வபள! (தோபை,
உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
(உன்) தநற்றிலை அைங்கரிக்கும் (வோேலனப் த ோருளோன) பகோபரோேலனைோல் ஆன
அழகிை விரிந்த திைகம் உனது வனப்ல எடுத்துக்கோட்டுகிைது. த ண்ணினத்தில்
சிைந்தவள் நீ. ( க்தர்கலள) மகிழ்விப் வள் நீ. (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)

िोल्लसद्वामलका-मौग्क््कश्रेणिका-चग्नरकामण्ड्डलोद्भामस-लावण्ड्य-्ण्ड्डस्थलनयस््कस््रू रकापिरे खा-समुद्भ्
ु वरे !
ृ ्ाीं्ना्ी्-सानरीर्वनमनर्निीस्वरे , सस्
ू -सौरभ्य-सींभ्रान्-र्ङ
र्ास्वरे !

ப்பரோல்ைஸத்³த்⁴வோலிகோதமௌக்திகஶ்பரணிகோேந்த்³ரிகோமண் ³பைோத்³ ோ⁴ஸி
ைோவண்ைக³ண் ³ஸ்த²ைன்ைஸ்தகஸ்தூரிகோ த்ரபரகோ²ஸமுத்³பூ⁴ததஸௌரப்⁴ைஸம்ப்⁴ரோந்தப்⁴ருʼங்கோ³ங்க³னோகீ³தஸோந்த்³ரீ ⁴வன்மந்த்³ரதந்த்ரீஸ்வபர ஸுஸ்வபர
ோ⁴ஸ்வபர

ப்பரோல்ைஸத்³ த்⁴வோலிகோ தமௌக்திக ஶ்பரணிகோ ேந்த்³ரிகோ மண் ³பைோத்³ ோ⁴ஸி
ைோவண்ை க³ண் ³ ஸ்த²ைன்ைஸ்த கஸ்தூரிகோ த்ர பரகோ² ஸமுத்³பூ⁴த தஸௌரப்⁴ை
ஸம்ப்⁴ரோந்த ப்⁴ருʼங்கோ³ங்க³னோ கீ³த ஸோந்த்³ரீ ⁴வன் மந்த்³ர தந்த்ரீஸ்வபர
ஸுஸ்வபர ோ⁴ஸ்வபர
(உனது கோதுகளில்) துைங்கும் குண் ைங்களின் முத்துமணி வரிலேகளின்
நிைதவோளி ப ோன்ை பிரகோேத்தோல் ஒளிரும் அழகுல ை கன்னப் குதிகளில் கஸ்தூரி
(என்னும் வோேலன) திரவிைத்தோல் தீற்ைப் ட் இலை ப ோன்ை அைங்கோரத்தின்
பரலககளிலிருந்து வீசும் நறுமணத்தோல் மைங்கிை த ண்வண்டுகள் தவளியிடும்
ரீங்கோரங்கள் ஒருங்பக பேர்ந்து தந்தி வோத்திைத்தின் தமல்லிை ஸ்வரம் ப ோல்
பகட்கிைது. உனது குரபைோ (அலத வி ) மிகவும் ரம்மிைமோகவுள்ளது. (திவ்விை
பதஜஸ்ஸோல்) ஒளிர் வபள! (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
वल्लकीवादन-िक्रियालोल-्ालीदलाबद्ध-्ाटङकर्ूषाववशेषाग्नव्े, मसद्धसम्मातन्े !
வல்ைகீவோத³னப்ரக்ரிைோபைோைதோலீத³ைோ ³த்³த⁴- தோ ங்கபூ⁴ஷோவிப
ஸித்³த⁴ஸம்மோனிபத

ஷோன்விபத

வல்ைகீ வோத³ன ப்ரக்ரிைோ பைோை தோலீ த³ைோ ³த்³த⁴- தோ ங்க பூ⁴ஷோ விப
விபத ஸித்³த⁴ ஸம்மோனிபத

ஷோன்

வீலணலை வோசிக்கும்ப ோது (ரஸலனயில் உன் தலை ஆடுவதோல்) ஆடும் லன
ஓலை கூடிை தோ ங்கம் என்னும் (மோங்கல்ை) ஆ ரணத்லத அணிந்தவபள!
ஸித்தர்களோல் மதிக்கப் ட் வபள! (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
ददव्यहाला-मदोद्वेल-हे लालसच्चक्षुरानदोलनश्री-समाक्षक्षप््-किैकनीलोत्पले ! श्यामले,
परू र्ाशेषलोकामर्वाञ्छाफले ! श्रीफले!

தி³வ்ைஹோைோமபதோ³த்³பவைபஹைோைஸச்ேக்ஷுரோந்பதோ³ைனஶ்ரீஸமோக்ஷிப்தகர்லணக
- நீபைோத் பை ஶ்ைோமபை பூரிதோப ஷபைோகோபி⁴வோஞ்ேோ² ²பை ஶ்ரீ ²பை
தி³வ்ை ஹோைோ மபதோ³த்³பவை பஹைோ ைஸச் ேக்ஷு: அந்பதோ³ைன ஶ்ரீ ஸமோக்ஷிப்த
கர்லணக- நீபைோத் பை ஶ்ைோமபை பூரிதோப ஷ பைோகோபி⁴ வோஞ்ேோ² ²பை
ஶ்ரீ ²பை
திவ்விைமோன (ப்ரஹ்மோநந்ததமன்னும்) கள்ளின் உத்ஸோஹத்தோல் விலளைோடும் உன்
கண்கள் இங்கும் அங்கும் அலைவதில் அதன் அழகு உன் தேவியில் இருக்கும்
அந்ததவோரு நீபைோத் ைத்தின் அழலக தவல்கிைது. கறும் ( ச்லே) நிைத்தவபள!
(உலன அண்டும் க்த) ஜனங்கள் விரும்பும் ைன்கள் அலனத்லதயும்
நிலைபவற்று வபள! (அழிைோத பமோக்ஷ) தேல்வத்லதயும் அருளு வபள! (தோபை,
உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)

स्वेदबबनदल्
ू लस् ्-फाललावण्ड्य-तनष्यनद-सनदोह-सनदे हकृननामसकामौग्क््के, सवुववश्वाग्त्मके,
सवुमसद्ध्याग्त्मके कामलके!!

ஸ்பவத³பி³ந்தூ³ல்ைஸத்³ ோ²ைைோவண்ை நிஷ்ைந்த³ஸந்பதோ³ஹஸந்பத³ஹ
க்ருʼன்னோஸிகோதமௌக்திபக ஸர்வவிஶ்வோத்மிபக ஸர்வஸித்³த்⁴ைோத்மிபக கோலிபக
ஸ்பவத³ பி³ந்தூ³ல்ைஸத்³ ோ²ை ைோவண்ை நிஷ்ைந்த³ ஸந்பதோ³ஹ ஸந்பத³ஹ
க்ருʼந்நோஸிகோ தமௌக்திபக ஸர்வ விஶ்வோத்மிபக ஸர்வ ஸித்³த்⁴ைோத்மிபக கோலிபக
(உைகத்லதக் கோப் தில் பவலை மிகுதிைோல்) விைர்லவத்துளிகள் விளங்கும் உன்
தநற்றியின் அழகின் த ருக்குதோன் பேர்ந்து உருதவடுத்துள்ளபதோ எனும் ஐைத்லத
உன் மூக்குத்தியின் முத்துமணி ஏற் டுத்துகிைது. உைகலனத்தோகவும் நீபை
இருக்கிைோய். (த றுவதற்குரிை) அலனத்து ஸித்திகளோகவும் நீபை இருக்கிைோய்.
கறுத்த நிைத்தவபள! (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
मुवधमनदग्स्म्ोदार-वक्िस्फुर् ्-पू््ाींबूलकपरु खण्ड्डोत्करे !
ज्ञानमर
ु ाकरे ! सवुसम्पत्करे ! पद्मर्ास्वत्करे ! श्रीकरे !

முக்³த⁴மந்த³ஸ்மிபதோதோ³ரவக்த்ர- ஸ்பு²ரத் பூக³தோம்பூ³ைகர்பூரக²ண்ப ோ³த்கபர
ஜ்ஞோனமுத்³ரோகபர ஸர்வஸம் த்கபர த்³ம ோ⁴ஸ்வத்கபர ஶ்ரீ கபர
முக்³த⁴ மந்த³ ஸ்மிபதோதோ³ர வக்த்ர- ஸ்பு²ரத் பூக³ தோம்பூ³ை கர்பூர க²ண்ப ோ³த்கபர
ஜ்ஞோன முத்³ரோ கபர ஸர்வ ஸம் த் கபர த்³ம ோ⁴ஸ்வத் கபர ஶ்ரீ கபர
அழகிை புன்சிரிப் ோல் அைங்கரிக்கப் ட் உன் வோயில் ோக்கும் ( ச்லேக்)
கற்பூரமும் பேர்ந்த தோம்பூைமும் (நறுமணத்லத வளர்ப் தோக) உள்ளது. உனது
லகயில் சின்முத்திலர விளங்குகிைது. (அத்தலகை ஞோனத்லத விலழயும் க்குவம்
இல்ைோத க்தர்களுக்கு) அலனத்து தேல்வங்கலள அளிப் வளும் நீபை.
(ஏதனனில்) உன் லகயில் தோமலரப்பூ ஒளிர்கிைது; (ஆலகைோல் அதலன
இருப்பி மோகக் தகோண் ) மஹோைக்ஷ்மிபை உன் லகயில் இருக்கிைோள். (தோபை,
உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
कुनद्पुष्पद्युत्-ग्स्नवधदन्ावली-तनमुलालोलकल्लोल-सम्मेलन-स्मेर-शोिाधरे ! चारुवीिाधरे !
पक्वबबींबाधरे !

குந்த³புஷ் த்³யுதிஸ்னிக்³த⁴த³ந்தோவலீனிர்மைோபைோைகல்பைோைஸம்பமைன
ஸ்பமரப ோணோத⁴பர ேோருவீணோத⁴பர க்வபி³ம் ோ³த⁴பர
குந்த³ புஷ் த்³யுதி ஸ்னிக்³த⁴ த³ந்தோவலீ நிர்மைோ பைோை கல்பைோை ஸம்பமைன
ஸ்பமர ப ோணோ த⁴பர ேோரு வீணோ த⁴பர க்வ பி³ம் ோ³ த⁴பர
மல்லிலக மைர்கள் ப ோன்ை ப்ரகோ த்தின் தமருகு ன் விளங்குகின்ைன உன்
ல்வரிலேகள். உன்தன் புன்சிரிப்புகள் அப் ழுக்கற்ை உன் ற்களின் அலேயும்

அலைகள் ப ோல் உள்ளன. (தவண்லம நிைத்தலவகளோன அவற்று ன்) உனது
சிவந்த உதடுகள் (அழகு
) உள்ளன. நல்ைததோரு இனிலமைோன (இலே எழுப்பும்)
வீலணலை ஏந்துகிைோய். (முற்கூைப் ட் ) உனது உதடுகள் ழுத்த
பகோலவப் ழம்ப ோல் (சிவந்து) உள்ளன. (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
सल
ु मल्-नवयौवनारीं र्-चनरोदयोद्वेल-लावण्ड्य-दवु धािुवाववर्ुव् ्कींबुबबींबोकर््
ृ ्-कनधरे ! सत्कलामग्नदरे ! मनथरे !

ஸுைலிதநவதைௌவனோரம் ⁴ேந்த்³பரோத³பைோத்³பவைைோவண்ைது³க்³தோ⁴ர்ணவோவிர்
⁴வத் கம்பு³பி³ம்ப ோ³கப்⁴ருʼத்கந்த4பர ஸத்கைோமந்தி³பர மந்த²பர
ஸுைலித நவ தைௌவன ஆரம் ⁴ ேந்த்³பரோத³பைோத்³பவை ைோவண்ை து³க்³தோ⁴ர்ணவ
ஆவிர் ⁴வத் கம்பு³ பி³ம்ப ோ³கப்⁴ருʼத் கந்த4பர ஸத் கைோ மந்தி³பர மந்த²பர
அன்லனபை! நீ இளலமயும், நுண்லமயும், எழிலும் தகோண் வள்! ேந்திபரோதைம்
ப ோை ோற்க லில் உற் த்திைோகும் ேங்லக ப ோன்ை கழுத்லதயும் உல ைவள்!
அலனத்து கலைகளுக்கும் இருப்பி மோனவள்! தமதுவோன நல யுல ைவள்!
(தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
ददव्यरत्निर्ा-बींधरु छनन-हाराददर्ूषा-समुद्यो्मानानवद्याीं्शोर्े, शुर्े !
தி³வ்ைரத்னப்ர ோ⁴ ³ந்து⁴ரச்ே²ன்னஹோரோதி³பூ⁴ஷோஸமுத்³பைோதமோனோனவத்³ைோங்க³ப ோப ⁴ ுப ⁴
தி³வ்ை ரத்ன ப்ர ோ⁴

³ந்து⁴ர ச்ே²ன்ன ஹோரோதி³ பூ⁴ஷோ ஸமுத்³பைோதமோனோ
நவத்³ைோங்க³- ப ோப ⁴ ுப ⁴

திவ்ைமோன ரத்தினங்களும் கற்களும் த ோதிந்த கழுத்தணிகள் ப ோன்ை ஆ ரணங்கள்
உன் அழகுக்கு ஒளி வீசுகின்ைன. சு மோனவபள! (உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
रत्नकेयरू -रग्श्मच्छटा-पल्लव-िोल्लस् ्-दोलु्ाराग्ज्े ! योग्मर्ः पग्ू ज्े!
ரத்னபகயூரரஶ்மிச்ே² ோ ல்ைவப்பரோல்ைஸத்³பதோ³ர்ைதோரோஜிபத பைோகி³பி⁴: பூஜிபத
ரத்னபகயூர ரஶ்மிச்ே² ோ

ல்ைவ ப்பரோல் ைஸத்³ பதோ³ர் ைதோ ரோஜிபத பைோகி³பி⁴:
பூஜிபத

பைோகிகளும் பூசிக்கும் இவளது இளந்தளிர் தமோட்டுகள் ப ோன்ை கரங்கள் ரத்தின
பகயூரங்களோல் ஒளிருகின்ைன. (தோபை, உனக்கு தவற்றி உண் ோகுக!)
कोमलग्स्नवध- नीलोत्पलोत्पादद्ानङ््ि
ू ीर-शङकाकरोदारजङघाल्े
चारुलीला््े

பகோமைஸ்னிக்³த⁴ நீபைோத் பைோத் ோதி³தோனங்க³தூணீர ங்கோகபரோதோ³ர ஜங்கோ⁴ைபத
ேோருலீைோக³பத
பகோமை ஸ்னிக்³த⁴ நீபைோத் பைோத் ோதி³தோனங்க³ தூணீர ங்கோ கபரோ தோ³ர
ஜங்கோ⁴ைபத ேோரு லீைோ க³பத
இவளது கோல்கள் மன்மதனின் பிசுபிசுப் ோன நீபைோத் ை அம்புரோத்தூணி ப ோை
வழுவழுப் ோக அழகோக உள்ளது. இவள் நல விலளைோட் ோகவும் அழகோகவும்
இருக்கிைது.
नम्रददक्पाल सीमग्न्नीकुन्ल ग्स्नवधनीलिर्ापुञ्जसञ्जा् दव
ू ाुङकुरासङ्
सारङ्सींयो्ररङखननखेनदज्ज
ू ज्जवलेिोज्जज्जवले! तनमुले!

நம்ர-தி³க்- ோை-ஸீமந்தினீ-குந்தை-ஸ்னிக்³த⁴-நீை-ப்ர ோ⁴-புஞ்ஜ-ஸஞ்ஜோததூ³ர்வோ+ங்குரோ+ஸங்க³-ஸோரங்க³-ஸம்ʼபைோக³-ரிங்க²ன்-நபக²ந்தூ³+ஜ்ஜ்வபைப்பரோஜ்ஜ்வபை! நிர்மபை!
நம்ர தி³க் ோை ஸீமந்தினீ குந்தை ஸ்னிக்³த⁴ நீை ப்ர ோ⁴ புஞ்ே ஸஞ்ஜோத து³ர்வோங்குரோ
ஸங்க ஸோரங்க³ ஸம்ʼபைோக³ ரிங்க²ன் நபக²ந்தூ³ஜ் ஜ்வபை ப்பரோஜ் ஜ்வபை! நிர்மபை!
ஒளிரும் கோல் நகங்கலள சுற்றி வணங்கி நிற்கும் திக் ோைர்களின் துலணவிகளின்
தலை முடிைோல் சூழப் ட் வள் இவள். ேோரங்கங்கள் (மோன்கள்) அந்த கரும் ச்லே
தலை முடிலை அருகம் புல் என நிலனத்து மைங்கி கவரப் ட்டு தவழ்ந்து
சூழ்கின்ைன.

िह्व-दे वेश-लक्ष्मीश-र्ू्ेश-्ोयेश-वािीश-कीनाश-दै त्येश-यक्षेश-वाय्वग्वन-कोटीरमाणिक्यसींहृष्टबाला्पोद्दाम-लाक्षा-रसारुण्ड्य-्ारुण्ड्य-लक्ष्मी-्ह
ृ ी्ाङति-पद्मे! सुपद्मे उमे!

ப்ரஹ்வபத³பவ ைக்ஷ்மீ பூ⁴பத பதோபை வோணீ கீனோ லத³த்பை ைபக்ஷ
வோய்வக்³னிபகோடீரமோணிக்ை ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்
ோ³ைோதப ோத்³தோ³ம-ைோக்ஷோரஸோருண்ைதோருண்ை ைக்ஷ்மீக்³ருʼஹிதோங்க்⁴ரி த்³பம ஸு த்³பம உபம
ப்ரஹ்வ பத³பவ ைக்ஷ்மீ பூ⁴பத பதோபை வோணீ கீனோ லத³த்பை
ைபக்ஷ வோய்வக்³னி பகோடீர மோணிக்ை ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்
ோ³ைோத ப ோத்³தோ³ம—
ைோக்ஷோ ரஸோருண்ை தோருண்ை ைக்ஷ்மீ க்³ருʼஹிதோங்க்⁴ரி த்³பம ஸு த்³பம உபம
உலமைவள் இவளது ோதங்கள் சிவந்த அரக்கோல் அைங்கரிக்கப் ட்டு திருமகளோல்
பிடிக்கப் ட்டுள்ளன. இந்திரன், விஷ்ணு, சிவன், பைோக ோைர்கள், வருணன், ப்ரம்மோ,
ைமன், அசுரர்களின் அரேன், ைக்ஷர்களின் தலைவனோன குப ரன், வோயு, அக்னி,
ஆகிபைோர் இவதரதிரில் வணங்கி நிற்கின்ைனர். இவர்களது மகு ங்களிலுள்ள
ரத்தினங்களு ன் இவளது தோமலரப் ோதங்கள் உதை பநர ஆதவனின் கிரணங்கள்
ப ோல் தஜோலிக்கின்ைன.

सरु
ु गचर-नव-रत्न-पीठ-ग्स्थ्े सग्ु स्थ्े रत्न-पद्मासने रत्न-मसम्हासने शङख-पद्म-द्वयो+पागश्र्े
ववश्र्
ु े ्ि ववघ्नेश-द्
ु ाु-वटु-क्षेिपालैर ् यु्े

ஸுருசிர-நவ-ரத்ன-பீ ²-ஸ்தி²பத ஸுஸ்தி²பத ரத்ன- த்³மோஸபன ரத்னஸிம்ஹோஸபன ங்க²- த்³ம-த்³வபைோ+ ோஶ்ரிபத
விஶ்ருபத தத்ர விக்⁴பன -து³ர்கோ³-வடு-பக்ஷத்ர ோலைர் யுபத
இவள் அமரும் பீ ம் ஒன் து மணிகளோலும் அைங்கரிக்கப் ட் து. சிம்ஹோேனமும்
த்மோேனமும் ரத்தினங்களோல் அைங்கரிக்கப் ட் து. ேங்க நிதியும் த்ம நிதியும்
இவளுக்கு பேலவ தேய்கின்ைன. விக்பனச்வரர், துர்லக, வடு. பக்ஷத்ர ோைர்கள்
ஆகிபைோர் அவலள ததோ ர்கின்ைனர்.
मत््-मा्ङ्-कनया-समूहाग्नव्े र्ैरवैर ् अष्टमर्र् वेग्ष्ट्े मञ्जुला-मेनका+द्यङ्ना-मातन्े दे वव
वामाददमर्ः शग्क््मर्स ् सेवव्े

மத்த மோதங்க³ கன்ைோ ஸமூஹோன்விபத ல ⁴ரலவர் அஷ் பி⁴ர் பவஷ்டிபத
மஞ்ஜுைோ பமனகோத்³ைங்க³னோ மோனிபத பத³வி வோமோதி³பி⁴: க்திபி⁴ஸ் பஸவிபத
(ப ரின் ) மது அருந்திை மோதங்க கன்னிைர்கள் , எட்டு ல ரவர்கள் ஆகிபைோர்
சூழ்கின்ைனர். மஞ்சுளோ, பமனகோ ப ோன்ை ததய்விக ந னமணிகள் அவலள
தகௌரவிக்கின்ைனர். வோமோ முதைோன ேக்திகள், ....
धाबि-लक्ष्म्यादद-शक्त्यष्टकैः सींयु्े ! मा्क
ृ ा-मण्ड्डलैर-् मग्ण्ड्ड्े !
தோ⁴த்ரி-ைக்ஷ்ம்ைோதி³- க்த்ைஷ் லக: ஸம்ʼயுபத மோத்ருʼகோ-மண் ³லைர்-மண்டி³பத
தோத்ரி, ைக்ஷ்மி முதைோன எட்டு ேக்திகள் பேவிக்கின்ைனர். ேப்த மோதர்கள்....
यक्ष-्नधवु-मसद्धा+ङ्ना-मण्ड्डलैर ् अगचु्े ! र्ैरवी-सींव्
ृ े !पञ्च-बािाग्त्मके! पञ्च-बािेन रत्या च
सम्र्ावव्े! िीत्-र्ाजा वसन्ेन चानग्नद्े

ைக்ஷ-க³ந்த⁴ர்வ-ஸித்³தோ⁴ங்க³னோ-மண் ³லைர் அர்சிபத ல ⁴ரவீ-ஸம்ʼவ்ருʼபத!
ஞ்ே- ோ³ணோத்மிபக! ஞ்ே- ோ³பணன ரத்ைோ ே ஸம் ோ⁴விபத! ப்ரீதி- ோ⁴ஜோ
வஸந்பதன ேோனந்தி³பத!
ைக்ஷர்கள், கந்தர்வர்கள், சித்தர்கள் ஆகிபைோர் அர்சிக்கிைோர்கள். ல ரவிகள்
சூழ்ந்துள்ளனர். ஐந்தம்புகலள தகோண் மன்மதனின் ஆத்மோவோக விளங்கு வபள.
மன்மதனும் ரதியும் அவலள ஆரோதிக்கின்ைனர். வேந்தனும் (வேந்த ருது) ப்ரீதியு ன்
அவளருகில் இருக்கிைோன்.

र्ग्क््-र्ाजीं परीं श्रेयसे कल्पसे योग्नाीं मानसे द्यो्से छनदसामोजसा भ्राजसे ्ी्-ववद्याववनोदात्-्ष्ृ िेन कृष्िेन सम्पूज्जयसे र्ग्क््मच ्-चे्सा वेधसा स््ूयसे ववश्व-हृद्येन वाद्येन
ववद्याधरै र ् ्ीयसे

⁴க்தி- ோ⁴ஜம்ʼ ரம்ʼ ஶ்பரைபஸ கல் பஸ பைோகி³னோம்ʼ மோனபஸ த்³பைோதபஸ
ே²ந்த³ஸோம் ஓஜஸோ ப்⁴ரோஜபஸ கீ³த-வித்³ைோ-விபனோதோ³தி-த்ருʼஷ்பணன
க்ருʼஷ்பணன ஸம்பூஜ்ைபஸ ⁴க்திமச்-பேதஸோ பவத⁴ஸோ ஸ்தூைபஸ விஶ்வஹ்ருʼத்³பைன வோத்³பைன வித்³ைோத⁴லரர் கீ³ைபஸ
⁴க்தி ோ⁴ஜம்ʼ ரம்ʼ ஶ்பரைபஸ கல் பஸ! பைோகி³னோம்ʼ மோனபஸ த்³பைோதபஸ!
ே²ந்த³ஸோம் ஓஜஸோ ப்⁴ரோஜபஸ! கீ³த வித்³ைோ விபனோதோ³தி த்ருʼஷ்பணன
க்ருʼஷ்பணன ஸம்பூஜ்ைபஸ! ⁴க்தி மச்பேதஸோ பவத⁴ஸோ ஸ்தூைபஸ! விஶ்வ
ஹ்ருʼத்³பைன வோத்³பைன வித்³ைோத⁴லரர் கீ³ைபஸ!
அன்லனபை, உன் க்தர்களுக்கு இம்லமக்கும் மறுலமக்கும் நன்லம ைக்கும் டி
அருள்வோய். நீ பைோகிகளின் மனதில் த்ைோனம் தேய்ைப் டு வள். பவதங்களின்
ேந்தேோக நீ ஒளிர்கிைோய். இலே வித்லை முதைோனவற்லை இச்சிக்கும் க்ருஷ்ணனும்
உன்லன பூசிக்கிைோன். பவத நோன்முகனும் உன்லன க்தியு ன் துதிக்கிைோன்.
உைபகோர் அத்தலன ப லரயும் மனம் கவரும் வண்ணம் வித்ைோதரர்கள்
வோத்திைங்கலள இலேக்கின்ைனர்.
श्रविहर-दक्षक्षिक्वािया वीिया क्रकननरै ्ीयसे, यक्ष्नधवुमसद्धाीं्नामण्ड्डलैरच्युसे,
सवुसौर्ावयवाञ्छाव्ीमर्वुधमू र्स्सुरािाीं समाराध्यसे

ஶ்ரவணஹர த³க்ஷிணக்வோணைோ வீணைோ கின்னலரர்கீ³ைபஸ
ைக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸித்³தோ⁴ங்க³னோமண் ³லைரர்ச்ைபஸ
ஸர்வதஸௌ ோ⁴க்³ைவோஞ்ேோ²வதீபி⁴ர்வதூ⁴பி⁴ஸ்ஸுரோணோம்ʼ ஸமோரோத்⁴ைபஸ
ஶ்ரவண ஹர த³க்ஷிண க்வோணைோ வீணைோ கின்னலரர் கீ³ைபஸ
ைக்ஷ க³ந்த⁴ர்வ ஸித்³தோ⁴ங்க³னோ மண் ³லைர் அர்ச்ைபஸ
ஸர்வ தஸௌ ோ⁴க்³ை வோஞ்ேோ²வதீபி⁴ர் வதூ⁴பி⁴ஸ் ஸுரோணோம்ʼ ஸமோரோத்⁴ைபஸ
பகட்ப ோலர உ பன தகோள்லள தகோள்ளும் வீலணகளோல் கின்னரர்கள் உன் புகலழ
ோடுகின்ைனர். ைக்ஷர்கள், கந்தர்வர்கள், சித்தர்கள் குழோம் உன்லன
அர்ச்சிக்கின்ைோர்கள். ேர்வ தேௌ ோக்கிைங்கலளயும் பவண்டும் பதவர்களின்
துலணவிகள் உன்லன திருப்தி தேய்விக்கின்ைனர்.
सवु-ववद्या-ववशेषात्मकीं चाटु-्ाथा-समच्
ु चारिा-कण्ड्ठ-मल
ू ो+ल्लसद्-विु-राग्ज-ियीं कोमलश्यामलो+दार-पक्ष-द्वयीं ्ण्ड्
ु ड-शोर्ा+त्दरू ी-र्व् ्-क्रकींशक
ु ीं ्ीं शक
ु ीं लालयन्ी पररिीडसे
सवुववद्याववशेषात्मकीं चाटु्ाथासमुच्चारिीं कण्ड्ठमूलोल्लसद्विुराग्जियीं

कोमलश्यामलोदारपक्षद्वयीं ्ुण्ड्डशोर्ात्दरू ीर्वग्त्कींशुकीं ्ीं शुकीं लालयन्ी पररिीडसे ।

ஸர்வவித்³ைோ விப ஷோத்மகம்ʼ ேோடுகோ³தோ² ஸமுச்ேோரணோகண் ²மூபைோல்ைஸத்³வர்ணரோஜித்ரைம்ʼ பகோமைஶ்ைோமபைோதோ³ர க்ஷத்³வைம்ʼ
துண் ³ப ோ ோ⁴திதூ³ரீ ⁴வத் கிம்ʼ ுகம்ʼ தம்ʼ ுகம்ʼ ைோைைந்தீ ரிக்ரீ ³பஸ
ஸர்வ வித்³ைோ விப ஷோத்மகம்ʼ ேோடு கோ³தோ² ஸமுச்ேோரணோ கண் ² மூபைோல்ைஸத்³
வர்ண ரோஜி த்ரைம்ʼ பகோமை ஶ்ைோமபைோதோ³ர க்ஷ த்³வைம்ʼ துண் ³ ப ோ ோ⁴திதூ³ரீ
⁴வத் கிம்ʼ ுகம்ʼ தம்ʼ ுகம்ʼ ைோைைந்தீ ரிக்ரீ ³பஸ
நீ கிளியு ன் விலளைோடுகிைோய். அது எல்ைோ வித்லைகலளயும் அறிந்தது. அது
இன் மூட்டும் அருள் கவிலதகலள தேோல்லுகிைது. அதன் கழுத்தில் தவவ்பவறு
வண்ண பகோடுகள் மூன்று உள்ளன. அதன் அழகிை இரு இைக்லககளும் கருத்த
ச்லே நிைத்தன. அதன் மூக்கு கிம்சுக மைலரவி சிவந்து ஒளிருகிைது.
पाणिपद्मद्वयेनाक्षमालामवपस्फादटकीीं ज्ञानसारात्मकीं पुस््कीं चाङकुशीं पाशमाबबभ्र्ी येन
सग्ञ्चनत्यसे ्स्य वक्िान्रा् ् ्द्यपद्याग्त्मका र्ार्ी तनस्सरे ् ् । येन वा

यावकार्ाकृत्र्ाुव्यसे, ्स्य वश्या र्वग्न् ग्स्ियः पूरुषाः । येन वा शा्कींु र्द्युत्र्ाुव्यसे
सोऽवप लक्ष्मीसहस्रैः पररिीड्े ।

ோணி த்³மத்³வபைனோக்ஷமோைோமபி ஸ் ோ²டிகீம்ʼ
ஜ்ஞோனஸோரோத்மகம்ʼ புஸ்தகஞ்ேோங்கு ம்ʼ ோ மோபி³ப்⁴ரதீ பைன ஸஞ்சிந்த்ைபஸ
தஸ்ை வக்த்ரோந்தரோத் க³த்³ை த்³ைோத்மிகோ ோ⁴ரதீ நிஸ்ஸபரத் பைன
வோைோவகோ ோ⁴க்ருʼதிர் ோ⁴வ்ைபஸ தஸ்ை வஶ்ைோ ⁴வந்திஸ்த்ரிை: பூருஷோ: பைன வோ
ோதகும் ⁴த்³யுதிர் ோ⁴வ்ைபஸ
பஸோ(அ)பி ைக்ஷ்மீஸஹஸ்லர: ரிக்ரீ ³பத
ோணி த்³மத்³வபைன அக்ஷ மோைோம் அபி ஸ் ோ²டிகீம்ʼ ஜ்ஞோன
ஸோரோத்மகம்ʼ புஸ்தகஞ்ே அங்கு ம்ʼ ோ ம் ஆபி³ப்⁴ரதீ பைன ஸஞ்சிந்த்ைபஸ
தஸ்ை வக்த்ரோந்தரோத் க³த்³ை த்³ைோத்மிகோ ோ⁴ரதீ நிஸ்ஸபரத் பைன வோ
ைோவகோ ோ⁴க்ருʼதிர் ோ⁴வ்ைபஸ தஸ்ை வஶ்ைோ ⁴வந்தி ஸ்த்ரிை: பூருஷோ: பைன வோ
ோத கும் ⁴த்³யுதிர் ோ⁴வ்ைபஸ
பஸோ(அ)பி ைக்ஷ்மீ ஸஹஸ்லர: ரிக்ரீ ³பத
தோமலரகலள ஒத்த லககளில் ஸ் டிக அக்ஷமோலை, ஞோன ேோரமோன புத்தகம்,
அங்குேம், ோேக்கயிறு இவற்லை தோங்கிைவளோக க்தன் உன்லன நிலனப் ோனோகில்
அவனது வோயிலிருந்து உலரக்கும் தேய்யுளுக்கும் ஆத்மோவோக விளங்கும்
த்மவோசினிைோன ேரஸ்வதிபை தவளிப் டுகிைோள்.
தேம்தமழுகு ப ோன்ை சிவந்த நிைத்தினளோக உன்லன ோவிப்ப ோருக்கு எல்ைோ ஆண்
த ண்களும் வேப் டுகிைோர்கள்.
த ோன் நிைத்தவளோக உன்லன ோவிப்ப ோருக்கு ஆயிரக்கணக்கோன ைக்ஷ்மிகள் உ ன்
உலைகிைோர்கள்.
क्रकीं न मसद्ध्येद्वपुः श्यामलीं कोमलीं चनरचड
ू ाग्नव्ीं ्ावकीं ध्याय्ः ्स्य

लीलासरोवाररगधः ्स्य केलीवनीं ननदनीं, ्स्य र्रासनीं र्ू्लीं, ्स्य वावदे व्ा
क्रकङकरी, ्स्य चाज्ञाकरी श्री स्वयम ्

கின்னஸித்³த்⁴பைத்³வபு: ஶ்ைோமைம்ʼபகோமைம்ʼேந்த்³ரசூ ோ³ன்விதம்ʼ தோவகம்ʼ
த்⁴ைோைத: தஸ்ைலீைோஸபரோவோரிதீ⁴: தஸ்ைபகலீவனம்ʼநந்த³னம்ʼ
தஸ்ை ⁴த்³ரோஸனம்ʼபூ⁴தைம்ʼ தஸ்ை கீ³ர்பத³வதோகிங்கரி தஸ்ைேோஜ்ஞோகரீஶ்ரீஸ்வைம்ʼ
கிம்ʼ ந ஸித்³த்⁴பைத்³வபு: ஶ்ைோமைம்ʼ பகோமைம்ʼ ேந்த்³ரசூ ோ³ன்விதம்ʼ தோவகம்ʼ
த்⁴ைோைத: தஸ்ை லீைோ ஸபரோவோரிதீ⁴: தஸ்ை பகலீவனம்ʼ நந்த³னம்ʼ தஸ்ை
⁴த்³ரோஸனம்ʼ பூ⁴தைம்ʼ தஸ்ை கீ³ர்பத³வதோ கிங்கரி தஸ்ை ேோஜ்ஞோகரீ ஶ்ரீ ஸ்வைம்ʼ
பிலைச்ேந்திரலன சூடிக்தகோண் உன் அழகிை கரு நீை உருலவ த்ைோனம்
தேய் வனுக்கு என்னதோன் கில க்கோது? க ல்கள் அவனுக்கு விலளைோடும்
நீர்நிலைகள்; நந்தன வனம் அவனுக்கு விலளைோட்டுத்தி ல். பூமி அவனுக்கு
த்ரோஸனம். அவனுக்கு வோக் பதவி பேவகி. திருமகளும் அவனுக்கு பேலவ
தேய்வோள்!
सवु ्ीथाुग्त्मके सवु मनिाग्त्मके सवु यनिाग्त्मके सवु ्निाग्त्मके सवु चिाग्त्मके सवु
शक्त्याग्त्मके सवु पीठाग्त्मके सवु वेदाग्त्मके सवु ववद्याग्त्मके सवु यो्ाग्त्मके सवु विाुग्त्मके
सवु ्ी्ाग्त्मके सवु नादाग्त्मके सवु शब्दाग्त्मके सवु ववश्वाग्त्मके सवु व्ाुग्त्मके सवु
सवाुग्त्मके सवु्े सवु रूपे ज्नमा्क
ृ े पादह माीं पादह माीं पादह माीं दे वव ्ुभ्यीं नमो दे वव ्ुभ्यीं
नमो दे वव ्ुभ्यीं नमो दे वव ्ुभ्यीं नमः ॥

ஸர்வ தீர்தோ²த்மிபக ஸர்வ மந்த்ரோத்மிபக ஸர்வ ைந்த்ரோத்மிபக ஸர்வ தந்த்ரோத்மிபக
ஸர்வ ேக்ரோத்மிபக ஸர்வ க்த்ைோத்மிபக ஸர்வ பீ ோ²த்மிபக ஸர்வ
பவதோ³த்மிபக ஸர்வ வித்³ைோத்மிபக ஸர்வ பைோகோ³த்மிபக ஸர்வ வர்ணோத்மிபக
ஸர்வ கீ³தோத்மிபக ஸர்வ நோதோ³த்மிபக ஸர்வ ப்³தோ³த்மிபக ஸர்வ விஶ்வோத்மிபக
ஸர்வ வர்கோ³த்மிபக ஸர்வ ஸர்வோத்மிபக ஸர்வபக³ ஸர்வ ரூப ஜக³ன்மோத்ருʼபக
ோஹி மோம்ʼ ோஹி மோம்ʼ ோஹி மோம்ʼ பத³வி துப்⁴ைம்ʼ நபமோ பத³வி துப்⁴ைம்ʼ நபமோ
பத³வி துப்⁴ைம்ʼ நபமோ பத³வி துப்⁴ைம்ʼ நம: ||
எல்ைோ தீர்த்தங்கள், மந்திரங்கள், ைந்திரங்கள், தந்திரங்கள், ேக்ரங்கள், ேக்திகள்,
பீ ங்கள், பவதங்கள், வித்லைகள், பைோகங்கள், வர்ணங்கள், கீதங்கள், நோதங்கள்,
ேப்தங்கள், உைகங்கள், வர்கங்கள், விரதங்கள் ஆகிைவற்றின் ேோரமோகவும்
ஆத்மோவோகவும் இருப் வபள! எங்கும் நிலைந்தவபள, எல்ைோ ரூ ங்களிலும்
இருப் வபள, ஜகன் மோதோ, என்லன கோப் ோற்று, என்லன கோப் ோற்று, என்லன
கோப் ோற்று, பதவிபை, உன்லன வணங்குகிபைன். உன்லன வணங்குகிபைன். உன்லன
வணங்குகிபைன்.
-நிலைவுற்ைது-

