லேஷாடஶாணகலாலாஸஃ
{॥ லேஷாடஶாணகலாலாஸஃ ॥}
கயாணஂ ஜகதாமஹஂ கதேம யாயா ஸவரயைதமநஸா ேத ஸஹ ரஂ மயா யேநந ச ।
ஞா ேநா வஂ ஶயமபவ யமா ததா பதஃ
சராரகைஶவமசபரைஶவாகதாஂ பாவேய ॥ ௧॥

ஏலாெஸௗரதேல பரேம வாஂ யாய ஸவஂ தாஂ
காடாவ ைதலவநவதாரவாஹாக ।
வதரா நவபகரபாவேக
ஶயஂ ஂ  ததா ேத பரஶிேவ சாதாநமாவாஹேய ॥ ௨॥

ஈஶாவாயதஂ வயா ஸகலமயபாஸேந மஜுேல
வாமாேராஹஂ ஸமதவநாதாரஂ கதஂ ஶயா ।
மவாதாஜம வதாஸநவரஂ யாயதஃ ஸவதா
ஸேவஷாஂ ஹதயாரதபவேந யஂ வஸயேக ॥ ௩॥

லயாலயலணஂ தவ வஃ பாதாநஂ பரஂ
பாையத பேதாஷயா கதமயயதமசாமக ।
மவாததேஹமரநகலஶாதாபயநா
ஞாநாமரேஜந ரசேய ராலநஂ வபேத ॥ ௪॥

ஂகாரமமஜஶேதऽநயாய ஹதாய ேத
ஸவாடபலரதாநரதாயாயஂ கதஂ கபேய ।
கவாப மயா ரததமநேக ஞாநபாேர தஂ
வபாபவாகதமதாயயஂ மஹாத ॥ ௫॥
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ஹத வககேதந ஸகலஂ தஂ ஜக ஸவதா
ேவேதநாசமயமய ஸஹஸா தாஂ கதஂ ஶயா ।
யஂ பரேதவேத ம ததாயபாகபாவஶா
கவாசமநஂ ரகதேம கதாத ॥ ௬॥

ஸவஂ ஸவத ஏவ ணபேவ ேணந ணஂ கதஂ
யாய வதமாதாமதராஂ ஶுதாஂ ஜகபாவ ।
காைகமலவாஃ ரபவ ரா ஜகயாஂ ததாயாநதாமதவாணாஹமசாயாதராதேக ॥ ௭॥

கபய கபகவஸஂபவமஹெகௗபவரவயஂ
நாநாரநரமப பரமயா கதஂ ேத மயா ।
யாைய ஜகதாஂ ததா மேலநாசாதேய வாஂ பரஂ
ஞாநாமகவாஸஸா பரஶிேவ கவ த தஃ ॥ ௮॥

ஹஂஸபாகததரதரமாேய ஶிேவ
கராகமாைதகைதஃ கதஂ ேலபேய ।
தாஂ தவ ஸவகததகாஂ ேலபநாஂ கலாஂ
ரமாைமயபவாமலஞாநாயகைதஃ பர ॥ ௯॥

லேநவலேரகமப மடஂ மாயவலஂ
காேலாதசபகாஜமஹதலாநாஂ ரஜா ।
ஸஂேவயாஹமகடமலபராநதாெதௗ வா கதா
மேஜ மமதைவபா வத வாநதவாராஂேத ॥ ௧௦॥

ஂகாஂ கமாகமாததாஂ பயா கதஂ தபேய
ைபஸஂபைவஜகதஂ ஸஂயாய யஂ த ।
பவவாஸநாரநா யாராராதேய
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ஸஂவஸமதாலஜககாலாகேராபைகஃ ॥ ௧௧॥

ஸவேஞ ஸகேலடதாநரேத ஸாமாஃ ஸஂேத
யஂ கபஂ ரபமேண ஸாயஂ கதஂ ஶயா ।
பாலாகாதேகாதரதேநா பயா ததாயேத
ஞாநாமகபரஹஂ ஸஂதபயாயேக ॥ ௧௨॥

கயாயப கதஂ ேவமஹஂ ைநேவயமாேய ஶுேப
ததாடாபதபாஜேநாவலேம பயாஃ ஸஂத ।
ஶேய ஸஂபதஸவேலாகஜடராைய யமவலஂ
வாேஸந ஸமபயா ஜகதாைமயாநமாநதத ॥ ௧௩॥

லவதபாதபமகேல லதவாயேத
கராயலஸவணகலஶேராபா ராஜந ।
நாநாேஶாபநதநதஸதஂ யாகநாததஂ
யாயாப தஂ ரயா கபயா காமராேஜவ ॥ ௧௪॥

ஂயபாயதாஂ ஹததமஃேஜ ஸமதாதேத
வபாதாஜேக பவவநஂ வாஜாசாஃ ।
ஂகாராணமரதமேண மவாதைஜஃ வாயைஜஃ ஸாகமகடெஸௗயலேய சரராேஜவ ॥ ௧௫॥

ஂகாேராநதரநமஜுலமஹஂஹாஸேந பாராேட ரமஹவராரலஂ காமராஜாகக ।
ஸவஞாஸமதஶவைஹஃ ஸஂேஸதாமகாஂ
ைஸவா பாவநாநஶைதஃ ஸஂேதாஷயாயவஹ ॥ ௧௬॥

ேய ேய ஸஂததமதகாகேதாரஂ ஸமதாததஂ
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ஞாவாதஂ ஹ மரராஜமலஜவணரமா ।
ேராதஂ மரதஃ பட ஸஹஸா காலரேயऽயகாஸாஂேய ததநயபாவநாயதைரயதாஂ ராஃ ॥ ௧௭॥

॥ இ லேஷாடஶாணகலாலாஸேதாரஂ ஸஂண॥
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