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டதவஃ

ரயாமேலாதரதராதகத

{॥ டதவஃ ரயாமேலாதரதராதகத ॥}

ஜேமாதாரஹத ேவதாஜாமா

யஂ ேசத பாயேத  கதா ஸவாயஸசா ।

மாஂ பா யதாஸபாவகபதஂ ஸஂகாதேய தரா

தா வஂ வயமாேதவவதா நாநஂ பஶு ॥ ௬-௨௯॥

ரதாபாமதசகா ம ஸபாகதா

ஜாரமஸமாதா பகவ வஂ மாஂ ஸமாேலாகய ।

மாஂேஸாகதகதேதாஷஜதஂ ேவதாகாயாதஂ

வபாயாமலசரேகாரைணயஂ ஶரஂ  ॥ ௬-௩௦॥

தா ஜேதாஷ தலகயாயேத யயா

டயாலமாகதநக மாயாமாகஃ யா ।

யேயவஂ பஜ ரபாதஸமேய மயாநகாேலऽதவா

யஂ யஃ லடஜபபதாேபாஜஂ ஸ ேதா பேவ ॥ ௬-௩௧॥

வாவாகாஶசதேலऽமேல வாசாபலாயாலேக

யஂ ஸர யேதஹகதா ஶாேகதாபாதா ।

யாடலமா வஜந மாயாயா பாயேத

ையைதஃ தேலாபைவஃ ரணஃ ஸேதாரைகஃ ஶஂஃ ॥

௬-௩௨॥

தாதாஶகர ேமாவநசாயாபேடாகா

ஸஂஸாராமஹாகரஹர தரதா ேயா ।

ஸவரேப வஜகா மாமாபரா
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ரமஞாநேநா ல யாகா பாயேத ॥ ௬-௩௩॥

வேத லடவஃ ஸாைகஃ வயஂ ய

ராேவயாபரமாகதசபலா பாலாபலாகலா ।

யா ேத பபா ேவதவசநா ஸஂபா தா

இடாநாஂ ஶிர வயவதாஂ ஸஂபாவயா யா ॥ ௬-௩௪॥

வாேகாமதகநாதமதநாேரேகாவஃ

ராேணஶீரஸராஶிலகமேலாலாைஸகணாநநா ।

ஆஷாேடாபவேமகவாஜதவாதாநநாதா

மாதா ஸா பபா மபதேக மாஂ ேயாநாஂ ஶகரஃ ॥ ௬-௩௫॥

வாமாய நரா ரஜ ஸஹஸா ைவடைகலாஸேயாஃ

ஆநைதகலாஂ ஶஶிஶதாநதாநநாஂ காரணா ।

மாதஃ லட யகேர காேலாபேந

ததாநஂ ரணமா பரவேத மாதர வஂ பஶு ॥ ௬-௩௬॥

டஶமாகதஂ ேதாராடகமஹாபல ।

யதஃ பேட ராததாய ஸ ேயா பவ வ ॥ ௬-௩௭॥

ணாேதவ  பாேடந கநாேதா பேவஹ ।

பேட டேலா ேயாேகா ரமேநா பேவ மஹா ॥ ௬-௩௮॥

இ ேத கதஂ நாத டேகாமலஂ தவ ।

ஏதேதாரரஸாேதந ேதேவ பஃ ॥ ௬-௩௯॥

ஸேவ ேதவாஃ தாஃ அயாஃ ேதாரரஸாததஃ ।

பராதஂ ரஂ ரமா ஸவேரவரஃ ॥ ௬-௪௦॥
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॥ இ ரயாமேலாதரதராதகேத டதவஃ ஸண ॥
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