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prachaNDachaNDItrishatI

phரசNhட³சNh³thஶதீ

phரத²மmh ஶதகmh
phரத²ேமா iµலshதப³க:

வjhரmh ஜmhப⁴பி⁴த:³ஸrhவshவmh நப⁴ஸ: ।
வnhேத³ைவஸஹmh விth³jhjhேயாதிரஹmh ॥ 1॥
ஸா ஶkhதிrhமதாஶாநshய ததா ।
vhேயாமாகா³ரரமா ஸா ேத³வீ பரமா ॥ 2॥
ஸூமmh vhயாபிமேஹா th³’யmh வாத⁴ேர ।
தththவmh ேத மதாmh ராjhஞ: பthநிபேர ॥ 3॥
th³வாph◌⁴யாmh thவmh வநிதாபாph◌⁴யாmh லஸ ।
ஏகா தthர ஶசீ சNhடா³சNhTh³யபரா ॥ 4॥
ஏகா காnhதிமதீ ப⁴rhth’shதlhபஸகீ² ।
அnhயா வீrhயவதீ phராேயா th³த⁴ஸகீ²॥ 5॥
ஏகா ேமாஹயேத ஶkhரmh சnhth³ரiµகீ² ।
அnhயா பீ⁴ஷயேத ஶthநrhகiµகீ²॥ 6॥
ஏகshயாmh தேதா ரmhயா தீ³phதிகலா ।
அnhயshயாmh ஸுதராiµkh³ரா ஶkhதிகலா ॥ 7॥
ஏகshயா:ஸth³’ஶீ ெஸௗnhத³rhேய ந பரா ।
அnhயshயாsh ஸமா வீrhேய நாshthயபரா ॥ 8॥
ஏகா ஸசரதி shவrhேக³ ேபா⁴க³வதீ ।
அnhயா பா⁴தி நேபா⁴ரŋhேக³ ேயாக³வதீ ॥ 9॥
ஏகா வா த³ஶேயா: ேப⁴ேத³ந th³விவிதா⁴ ।
இnhth³ராணீ வி³ைத:◌⁴ கீ³தா Nhயகதா²॥ 10॥
சNh³ thவmh வரேத³ பிNhேட³Nhட³நீ ।
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phரசNhட³சNh³thஶதீ

கீ³தா chசி²nhநஶிரா: phராjhைஞrhைவப⁴விநீ ॥ 11॥
ஆஹு:Nhட³நீmh யnhth◌⁴rhநா விதாmh ।
சிthரா ஸா வசேஸா ப⁴ŋhகீ³ ³th³தி⁴மதாmh ॥ 12॥
thராchசி²nhநஶிரா: Nhயாயாऽph³ஜiµகீ² ।
ஆவிth கில தாmh ஶkhதி: ஶkhரஸகீ²॥ 13॥
தshமாth³வாயமவchசிthதாmhேபா⁴ஜரமா ।
உkhதா kh’thதஶிரா:ஸா ஶkhதி: பரமா ॥ 14॥
ஓயshயப³லா lhயா காபி நேத ।
ராஜாேரrhஜநநி shவrhநாவிiνேத ॥ 15॥
யாவnhேதாऽவதரா: ஶkhேதrh⁴தலா ।
வீrhேயshயதி⁴கா ேதஷு thவmh விமேல ॥ 16॥
phராேக³வ thவயி ஸthையnhth³ஶkhதிகலா ।
vhயkhதாऽ⁴chசி²ர chசி²nhேந ⁴ப³லா ॥ 17॥
thவmh சி²nhேந மஹஸாmh ராஶி: ஶkhதிர ।
ஹுŋhகாேரண vhராதmh நிrhத³ஹ ॥ 18॥
ேபா⁴கா³ஸkhதரதிkh³ராஹாŋhகாஸநகா³ ।
பா³லாrhகth³திph◌⁴’thபாதா³mhேபா⁴ஜவா ॥ 19॥
சி²nhநmh பாணிதேல rhதா⁴நmh த³த⁴தீ ।
phராநாthமவேஶ ஸmhshதா²phயாநஹதீ ॥ 20॥
shபா²ராshேயந பிப³nhthlhேலாலாநsh’ஜ: ।
th◌⁴வshதாநாத³த⁴தீ th³’phதாnh ⁴⁴ஜ:॥ 21॥
டா³கிnhயாऽநக⁴யா வrhணிnhயா ச தா ।
ராமாmhபா³ऽவ மாmh தி³vhயmh பா⁴வதா ॥ 22॥
காrhயmh ஸாத⁴யிmh வீrhயmh வrhத⁴ய ேம ।
சிthதmh shவாthமநி ச chசி²nhேந shதா²பய ேம ॥ 23॥
ேயாக³mh ேம விஷயாராthயph³தி⁴mh தmh ।
சிthதmh ேத³வி  thவmh ஸாாth³தி³mh ॥ 24॥
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மாnhதா³ைரவ ேம கா³யthைரrhவிமல: ।
சி²nhேந th◌⁴ய ேத பாதா³rhசா iµல:॥ 25॥

th³விதீேயா ph³’ஹதீshதப³க:
நிகி²லாமயதாபஹ நிஜேஸவகப⁴vhயக ।
க³க³நாmh’ததீ³phதிஜ² ஜயதீவரசிlhலஹ ॥ 26॥
விபிேந விபிேந விiνதா நக³ேர நக³ேர நதா ।
ஜயதி shதி²ரசிthததா ஜக³தாmh nh’பேதrhத³யிதா ॥ 27॥
மதிைகரவிணீnh³கலா iµநி’thகமேல கமலா ।
ஜயதி shதி³ரப³லா ஜக³தீ³ஶவ⁴rhவிமலா ॥ 28॥
கபஜுஷாmh த³மநீ கஷphரதேத: ஶமநீ ।
ஜயதி shவதாமவநீ ஸத³யா ஜக³ேதா ஜநநீ ॥ 29॥
அதிசNh³ஸுபrhவiνேத ப³லெபௗஷேயாரேத ।
ஜநநmh ஸுஜநாவநிேத ஜக³தாiµபகாரkh’ேத ॥ 30॥
ஸகலாமயநாஶசேண ஸததmh shமரத:ஸு³ேண ।
மம காrhயக³ேத: phரத²மmh மரணmh ந ப⁴வthவத⁴மmh ॥ 31॥
மரணshய ப⁴யmh தmh கரஸவாநி ேத ।
shமரth³ரஸயா க³லchசரmh³ஹாத³mh’தmh ॥ 32॥
வநிதாவஷth◌⁴ரணmh ஜக³த³mhப³ ந ேவth³ தவ ।
வியத³kh³நிதேநாth◌⁴ரணmh ஶிரேஸஹ வஹா ஸதா³॥ 33॥
ஶதஶ: phரsh’ைதth◌⁴ரண:iµநிமshதகவீதி²ஷு ஸா ।
விேல க³க³ேந விததா சரதி thத³ேஶஶஸகீ²॥ 34॥
விஶதி phரவிதா⁴ய பத²சரணshய விபா⁴mhப³³ஹாmh ।
விதshய மேமஹஶிரshயஜேர ஜக³தீ³வ ேத ॥ 35॥
சரணshய விபா⁴ கிiµ ேத தவ காசந வீசித ।
விவிதா⁴ வித³தா⁴தி கதா:² phரவிஶnhthயயி ப⁴khth³ஹாmh ॥ 36॥
நிஜவீசிவிலாஸபத³mh மம காயத³mh ஜக³தி ।
கரணmh ஸுரகாrhயkh’ேத தவ நிshலேப⁴ ப⁴வ ॥ 37॥
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மம வrhShமணி நப³ேல யதி³ கசந ேலாப இவ ।
தமேபாயபShட²தமmh  விShடபமாதத³mh ॥ 38॥
ஸஹதாத³மmhப³வshதவ நாThயமபாரஜவmh ।
ப³ரnhதரஶthஸஹmh ப⁴ஜதாmh ப³ஹுலmh ச ப³லmh ॥ 39॥
ph’தி²வீ ச ஸேஹத ந ேத ததீ³வ நாThயஜவmh ।
க யதி³ ேத³வி ந ேத வஷாஹ கா iν கதா²॥ 40॥
தவ ஶkhதிஜ²பதநmh ப³ரth³⁴தvh’Shவ ।
இத³மnhதரநnhதப³ேல மதி³ராரஸபாநவ ॥ 41॥
பருரேஸா ம⁴ேரா மதி³ராமத³kh’thபரமா ।
ம⁴ரா மத³kh’chச ph◌⁴’ஶmh தவ ஶkhதிகலாலஹ ॥ 42॥
ரஸேநnhth³யமாthராiµத³mh வர இுரஸ:ேத ।
ப³ரnhதரபி phரமத³mh தவ ஶkhதிகலாலஹ ॥ 43॥
வேஷா மநஸசதி⁴ேயா ப³லமth³⁴தமாத³த⁴தீ ।
phரமத³mh ச ஜயthயஜேர தவ ஶkhதிகலாலஹ ॥ 44॥
தவ ஶkhதிகலாலஹ பேஶாத⁴யேத ⁴வி யmh ।
வி³ராக³மஸாரவித:³ஸநிேமஷமமrhthயமmh ॥ 45॥
லஹமகி²லாmhப³ விநா தவ ேயாऽiνப⁴வmh வத³தி ।
அயி வசித ஏஷ mh’ஷா விஷேயண மஹாவிப⁴ேவ ॥ 46॥
ஸததாலஹ யதி³ ேத ப³ரnhதரபி phர³ ।
ப⁴வப³nhத⁴சய: ஶிதி²ேலா ⁴வி வத ஏவ ப⁴ேவth ॥ 47॥
இஹ தாவத³பாரப³ேல ஸகலா அபி ேயாக³கதா:² ।
தவ யாவத³நnhதஜுேஷா ந பவிthரஜ²பதநmh ॥ 48॥
விஷயாவிநாஶவிெதௗ⁴ ரமணீயiµபாயமேஜ ।
கத²ேயவ ேம விஶத³mh தவ நாmhப³ ந ஸாth◌⁴யத³mh ॥ 49॥
க³ணநாத²கேவ: kh’திபி: ◌⁴ ph³’ஹதீபி⁴மாபி⁴ரஜா ।
பth’phய சNhட³வ: ◌⁴ கபடாக³க³நாkh³நிகலா ॥ 50॥

th’தீய:ஸுphரதிShடா²shதப³க:
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சNhட³சNh³காmh பா³லபா⁴iνபா⁴mh ।
ெநௗ ேத³வதாராஜவlhலபா⁴mh ॥ 51॥
நாபி⁴மNhட³லேவதபth³மேக³ ।
சNhட³தீ³தி⁴ேதrhமNhட³ேல shதி²தாmh ॥ 52॥
ஸூமநா³காேத³ஹதா⁴ணீmh ।
ேகா⁴ரபாதகvhராதஹாணீmh ॥ 53॥
உkh³ரவிkhரமchசி²nhநமshதகாmh ।
த³kh³த⁴வாஸநாகா⁴ஸஜாலகாmh ॥ 54॥
ெநௗ ஸth³தி⁴யmh th³த⁴ஸmhshதாmh ।
வjhரதா⁴ண: ஶkhதிமth³⁴தாmh ॥ 55॥
phராணிநாmh தெநௗ தnhஸnhநிபா⁴mh ।
அmhப³ரshத²ேல vhயாபகphரபா⁴mh ॥ 56॥
சாவrhணிநீphதிலாதாmh ।
பீ⁴மடா³கிநீவீrhயநnhதி³தாmh ॥ 57॥
தீ³phயத³பா⁴பீ⁴தாஸுராmh ।
ெநௗ வjhண: ஶkhதிமராmh ॥ 58॥
யா விஶthதேபாth◌⁴வshதபாதகாmh ।
ேரiΝகாmh ஸுதchசி²nhநமshதகாmh ॥ 59॥
ெநௗ தாமvhராதமrhதி³நீmh ।
நாகேமதி³நீபாலபா⁴நீmh ॥ 60॥
ேத³வஸுnhத³மshதலாதmh ।
அmhபி³காபத³mh பா⁴ ேம தmh ॥ 61॥
ேஶாth◌⁴யதாமயmh ஸrhவதீ⁴ஷா ।
ேலாகதா⁴th ேத பாத³ேராசிஷா ॥ 62॥
ேகாஶshதவ phராjhயஶkhthய: ।
விth³த³mhபி³ேக பாத³பŋhkhதய:॥ 63॥
தாஸு விkhரமாதா⁴யிேசShதmh ।
தாஸு விShடபjhஞாநமth³⁴தmh ॥ 64॥
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ஸrhவேதாऽmhப³ ேத பாத³ேசShதmh ।
ேவthதி தthkh’தீ ேநா ஜட:³ kh’தmh ॥ 65॥
ேவthதி ய: kh’தீ தthரா தth³ப³லmh ।
ேவத³ ேயா நநா தthர ேநா ப²லmh ॥ 66॥
அrhபேயthதiνmh ய:ஸவிth ேத ।
ஶkhதிைவப⁴வmh தthர பNh³ேத ॥ 67॥
ேஷா ப⁴வnhrhரchேத ।
மthதiνmh shthைரயmh ஸmh⁴நkh ேத ॥ 68॥
ஸrhவேதா க³திrhபா⁴மத³mhப³ ேத ।
மth³³ஹாnhதேர பா⁴ விேத ॥ 69॥
உkh³ரைவப⁴வாஶkhதிரnhதேர ।
பா⁴ ேத பத³phேரயஸ:பேர ॥ 70॥
சNh³ ேத நேசthphரசNhட³தா ।
கீth³’க³mhபி³ேக ஸா மேஹாkh³ரதா ॥ 71॥
மrhthயஹshதிநmh மshதேப⁴தி³நீ ।
ஶkhதிரmhப³ ேத பா பாவநீ ॥ 72॥
உthதேமாthதமா சிthதசிnhthயதாmh ।
kh’thதமshதகா மthதகாஶிநீ ॥ 73॥
ஆthமைவmh நாஶேந விதி⁴mh ।
ph³ ேம ஜநnhயnhதராவதி⁴mh ॥ 74॥
ேசதேஸாऽmhப³ ேத ஜாயதாmh தmh ।
ெஸௗphரதிShட²ஸth³கீ³தமth³⁴தmh ॥ 75॥

சrhேதா² நரமேநாரமாshதப³க:
அமரபாநீ தி³திஜநாஶிநீ ।
⁴வந⁴பேதrhஜயதி பா⁴நீ ॥ 76॥
அதிஶுபா⁴ நப⁴shதலவிஸா பா⁴ ।
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ஜக³த³தீ⁴ஶிrhஜயதி வlhலபா⁴ ॥ 77॥
ஸுரமபேதrh’த³யேமாநீ ।
கபடகாநீ ஜயதி மாயிநீ ॥ 78॥
ஜயதி Nhட³ரநிேகதநா ।
தத³தீ⁴வ தரலேலாசநா ॥ 79॥
விமலமshதைகrh’தி³ விதா⁴தா ।
த³தமshதகா ஜயதி ேத³வதா ॥ 80॥
ஜயதி விth³ேதா வதி⁴கா ।
இஹ க²லாnhதkh’jhஜயதி ேரiΝகா ॥ 81॥
அதவிkhரேம ஜயஜயாmhபி³ேக ।
பரஶுதா⁴ே ஜநநி ேரiΝேக ॥ 82॥
விநதபாேக த⁴ரணிகாேக ।
ஜநபதிth³விேஷா ஜநநி பா மாmh ॥ 83॥
மம khதத³mh³ஜmh தவ பதா³mh³ேஜ ।
ப⁴ஜ நதாmh கபடநாrhயேஜ ॥ 84॥
108

கணயா khயாth³ப⁴க³வதீ ஶுபா⁴ ।
மம iµதா³வஹmh மத³iµதா³ரபா⁴ ॥ 85॥
தவ மேத³ vh’ஷா ஜயதி தா³நவாnh ।
தவ மேத³ஹேரா நடதி ேமாத³வாnh ॥ 86॥
தவ மேத³ ரவிshதபதி ேதஜஸா ।
தவ மேத³shவ⁴ரவதி ெசௗஜஸா ॥ 87॥
தவ மேத³ ஶஶீ ரமயேதऽகி²லmh ।
தவ மேத³ऽநில: phரத²யேத ப³லmh ॥ 88॥
தவ மேத³ऽநேலா ஜக³தி ராஜேத ।
தவ மேத³iµநிrhநிக³மேத ॥ 89॥
தவ மேத³ த⁴ரா ph◌⁴ரமதி ேமதி³நீ ।
தவ மேத³ தiνrhமம ச ேமாதி³நீ ॥ 90॥
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த³ஹநகீலவnhநிபேமாkh³ரதா ।
ஶஶிமக²வthபரமெஸௗmhயதா ॥ 91॥
க³க³நேத³ஶவthshதி²திரசசலா ।
தபநரவth³க³திரபŋhகிலா ॥ 92॥
அmh’தவnhமத:³ பவநவth³ப³லmh ।
தவ தரŋhக³ேக கிவ ேநா ப²லmh ॥ 93॥
தவ நவாமஹாமத³விதா⁴யிகா ।
அக⁴ஹஸுரா ஜயதி வீசிகா ॥ 94॥
தவ ஸுசிthதிகா ஜநநி வீசிகா ।
அmh’தவrhணீ ஜயதி ஹrhணீ ॥ 95॥
அமரராjhஞிேத³vhயஸுரவிkh◌⁴நஹா ।
அஸுபாஸகாநவதி ேத கலா ॥ 96॥
அiνkh³’தவாkhதவ க³ப⁴shதிநா ।
ஸகலth³தி⁴ராTh³ ப⁴வதி ேத³விநா ॥ 97॥
ஸததசிnhதநாthதவ ³ஹாnhதேர ।
நியதேசதேஸா ஜக³தி³த³mh கேர ॥ 98॥
ஜநநி ேம விதி⁴mh கத²ய பீ⁴ஷேண ।
விஷயஶாthராவvhரஜவிதா³ரேண ॥ 99॥
தவ மேநாரேம ஸுரபேதமா: ।
வித³த⁴தாmh iµத³mh நரமேநாரமா:॥ 100॥

th³விதீயmh ஶதகmh
பசேமா ரேதா²th³த⁴தாshதப³க:

kh’thதமshதமபிஶாதகrhதmh பாணிபth³மக³ேளந பி³ph◌⁴ரதீmh ।
ஸmhshமரா தrhகேராசிஷmh ேயாதmh மந சNhட³சNh³காmh ॥ 101॥
சNhட³சNh³ தவ பாணிபŋhகேஜ யnhநிஜmh லஸதி kh’thதமshதகmh ।
ேத³வி ஸூசயதி சிthதநாஶநmh தthதேவnhth³ர’த³யாதி⁴நாயிேக ॥ 102॥
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தீ³phதிவிkh³ரஹலதாmh மஹாப³லாmh வநிகீலநிப⁴ரkhதnhதலாmh ।
ஸmhshமரா ரதிமnhமதா²ஸநாmh ேத³வதாmh தணபா⁴shகராநநாmh ॥ 103॥
ரபி⁴shதவ தலதாkh’தா ரபி⁴shதவ kh’தாச nhதலா: ।
ரபி⁴shதவ kh’தmh jhவலnhiµக²mh ரபி⁴shதவ kh’ேத ச ேலாசேந ॥ 104॥
ேத³வி ரkh’தஸrhவவிkh³ரேஹ th³’Shபாதkh’தஸாth◌⁴வiνkh³ரேஹ ।
அmhப³ேராத³வேத ஶமmhப³ பா ரவிபி³mhப³சாேக ॥ 105॥
யthதவாஸநமேஶஷேமாஹெநௗ விth³த³ரதிஸூநஸாயெகௗ ।
ஏததி³nhth³ரஸகி² பா⁴ஷேத thவயா தாபா⁴வபி ப³லாத³த: ◌⁴ kh’ெதௗ ॥ 106॥
th³’Shேரவ தவ ஶshthரமாஹேவ ஶாthரவsh தவ ந ம: ர: ।
வshthரமmhப³ தி³ஶ ஏவ நிrhமலா: phேரmh ப⁴வதி ந phர: ◌⁴ பர:॥ 107॥
சுஷாmh த³ஶஶதாநி ேத சிmh பாேமவ பரமshய வjhண: ।
பா⁴shவத: கரஸஹshரமmhபி³ேக லாலநாய தவ பாத³பth³மேயா:॥ 108॥
ஶூலமkh³நிதிலகshய ⁴rhஜேட: சkhரமchச²ஜலஜாதசுஷ: ।
வjhரமmhப³ மதாmh ச ⁴பேத: ேதஜஸshதவ kh’தாநி பா⁴க³ைக:॥ 109॥
ைப⁴ரவீசரணப⁴khthபா³nhத⁴வீ தாணீ ச ஸுரபதா⁴ணீ ।
காகா ச நதபாகாऽபராசNhட³சNh³ தவ பீ⁴ம⁴கா:॥ 110॥
ர ேம லமதீnhth³ேய தேத ராஸாதி³நி ஸுைர:ஸமrhசிேத ।
thராஶிShயஸேதாऽஹமmhப³ ேத பாவநmh பத³ஸேராஹmh ரேய ॥ 111॥
ஐnhth³ேத³வி ப⁴வதீ மஹாப³லா சி²nhநமshதவதிsh ேத கலா ।
ஸrhவேலாகப³லவிthதேஶவேத:◌⁴ ேபரதாऽshதி தவ ேகா ப³லாவேத: ◌⁴ ॥ 112॥
ேயயமmhப³ சிjhjhவலாநேந யா ச காசந விபா⁴ விபா⁴வெஸௗ ।
தth³th³வயmh தவ ஸவிth ேதஜேஸா ⁴நாகநிலயshய ைவப⁴வmh ॥ 113॥
phராணதா³ தவ சிrhஜக³ththராேய phராண’chச ப³த காrhயேப⁴த³த: ।
ைவப⁴வmh ⁴வநசkhரபாேக ேகா iν வrhணயிவரshதவ ॥ 114॥
உth³ப⁴வshதவவிபாகைவப⁴ேவ நாஶநmh ச ஜக³த³mhப³ ேத³நாmh ।
ெயௗவநmh நயநஹாநிrhமலmh வாrhத⁴கmh ச விததாலphரேப⁴ ॥ 115॥
நிrhப³ேலா ப⁴வதி ⁴தேல வா யchச ேத³வி ஜரேடா² ப⁴ேவth³ப³ ।
தth³வயmh தவ விசிthரபாகத: பாகஶாஸநஸகி²ேரதேர ॥ 116॥
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வாrhத⁴ேகந ப³லகாnhதிஹா தா³ேணந ககாrhயகா ।
kh³ரshதேமதம⁴நா ந: thராணேத³ வகவthபதா³தmh ॥ 117॥
ேபா⁴க³லாலஸதயா ந தநmh ேத³வி விkhரமமபாரமrhத²ேய ।
அthர ேம வ லாshயமmhப³ ேத ேஸா⁴ேமவ மம ேஸயமrhத²நா ॥ 118॥
ஶkhதிரmhப³ மம காசித³nhதேர யா thவையவ நிதாலமlhபகா ।
vh’th³தி⁴ேமthய ஸஹதாயmh பராmh பா³யஶkhதிஹ நிrhக³லjhஜ²ராmh ॥ 119॥
அmhப³ ேத நரஸுராஸுரshேத தி³vhயஶkhதிலஹவிேஶாதி⁴தmh ।
பாதகாநி ஜஹதீவ மாமmh காமயnhத இவ ஸrhவth³த⁴ய:॥ 120॥
ஶkhதிnhth³ரஸகி² ேசnhந ேத mh’ஷா ப⁴khதிவ ந ேம mh’ஷா யதி³ ।
உlhலஸnh ரதிகnhபீ²ேக ஶீth◌⁴ரேமவ மயி ேயாக³th³த⁴ய:॥ 121॥
அsh ப⁴khதிரகி²லாmhப³ ேம ந வா ஶkhதிேரவ தவ ஸmhphரேஶாth◌⁴ய மாmh ।
ேத³வகாrhயகரணமmh ப³லாதா³த³தா⁴ வித³தா⁴ சாmh’தmh ॥ 122॥
ஆshயமmhப³ தவ யth³யபீதmh லாshயேமதத³iν⁴யேத மயா ।
பாத³கா⁴தததிrhணிதாnhயேஜ யthர யாnhதி ³தாநி ஸŋhயmh ॥ 123॥
shவீயஶkhதிலஹவிலாேந கிŋhகராய பத³பth³மலmhபி³ேந ।
பா⁴ஷதாmh விஷயைவதா³ரேண ப⁴ŋhக³வrhதiµபாயமmhபி³கா ॥ 124॥
நிrhமேல கணயா phரேத ஸnhததmh விகேத மஹாமேஹ ।
அmhபி³கா’தி³ விதnhவதாமா:ஸmhphரஸாத³மலmh ரேதா²th³த⁴தா:॥ 125॥

ஷShட:²shவாக³தாshதப³க:
ேயாகி³ேந ப³லமலmh வித³தா⁴நா ேஸவகாய ஶலாநி த³தா³நா ।
அsh ேம ஸுரத⁴ராபதிஶkhதிேசதஸச வஷச ஸுகா²ய ॥ 126॥
காrhயமshதி மம கிசந ஸthயmh தjhஜயாய விலபா ச ஸthயmh ।
ஏவமphயகபைடவ ரதிrhேம வjhரபாணிஸகி² ேத பத³பth³ேம ॥ 127॥
ரth³த⁴யா தவ iνதிmh வித³தா⁴ ரth³த⁴யா தவ மiνmh phரஜபா ।
ரth³த⁴யா தவ விjh’பி⁴தே ரth³த⁴யா தவ kh’பாmh ச நிே ॥ 128॥
விth³ேத³வ ப⁴வதீ ச மthவாnh விth³ேத³வ கி³ேஶா கி³ஜா ச ।
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விth³ேத³வ க³ணப:ஸஹth³த⁴யா ஷThகேப⁴த³இஹ காrhயவிேஶைஷ:॥ 129॥
ஷச வநிேததி விேப⁴த:³ ஶkhதஶkhதிபி⁴த³யா வசேநஷு ।
ேதஜ ஏவ க² விth³தி ஶkhதmh வீrhய ஏவ ஜக³தீ³வ ஶkhதி:॥ 130॥
விth³த³mhப³ர⁴வி jhவலதீேஶ ஶph³த³மmhப³ ேத ச ஸுஸூமmh ।
இnhth³ரth³ரக³ளvhயவஹாேர கrhமkh³மத³வ பீ³ஜmh ॥ 131॥
ைவth³தshய ப⁴வ jhவலேதாऽkh³ேநரmhப³ ஶkhதிரஸதாmh த³மநி thவmh ।
தshய நாத³வத ஆக³மகீ³தா காகா ப⁴வதி ஶkhதிரபீ⁴தா ॥ 132॥
ேதஜேஸா சிரபீ⁴மகலாph◌⁴யாmh யth³வதீ³வ ஶசீ ப⁴வதீ ச ।
ஏவமாதஜநாவநி ெகௗ³ காகா ச நிநத³shய கலாph◌⁴யாmh ॥ 133॥
ைவth³ேதாऽkh³நிரகி²ேலவ பிNhேட³லதாமரஸபீட²நிஷNhண: ।
இnhth³யmh ப⁴வதி வாகி³தி ேத³வmh யmh விேதா³ க³ணபதிmh கத²யnhதி ॥ 134॥
kh³ரnhதி²ேப⁴த³விகேச ஸரேஜ jh’mhப⁴மாணஹ ைவth³தவநி: ।
யாmh சிmh phரகடயthயதிவீrhயாmh ைஸவ th³தி⁴தி காசந ல:॥ 135॥
விth³ேத³வ ப⁴வதீ நiν பா⁴nhதீ விth³ேத³வ நக³ஜா நிநத³nhதீ ।
விth³ேத³வ தபேஸா விலஸnhதீ விkh³ரேஹஷு பரேமவ th³தி: ◌⁴ ॥ 136॥
ைநவ ேகவலiµதா³ரசthேர விth³த³th³⁴ததமா thவி⁴தி: ।
ைவப⁴வmh ப³ஹு ஸஹshரவிேப⁴த³mh ேகா iν வrhணய பாவநி தshயா:॥ 137॥
ைவth³தmh jhவலநவ thவா ைநவ ைத³வதமபீ⁴Shடதமmh ந: ।
தth³வி⁴தி³ணகா³நவிேலாலா பா⁴ரதீ ஜய ேம ப³ஹுலா ॥ 138॥
ேதஜஸச ஸஹஸச விேப⁴தா³th³யா தiνshதவ ப⁴வthப⁴யாthமா ।
தth³வயmh ச மயி சிthரசthேர jh’mhப⁴தாmh நரஜக³thஶலாய ॥ 139॥
phராயேஶா நிக³மவாசி மாkh²யா தnhthராவாசி வரேத³ வநிதாkh²யா ।
phராணிநாmh ஜநநி ேத வி³தா⁴நாmh தthர ேஹரஜேர சிேப⁴த:³॥ 140॥
அthர th³தி⁴தி³தா மம ேத³ேஹ ⁴கா ⁴வநதா⁴th தவாnhயா ।
ஆவயthயதி⁴கஶkhதிkh’ேத thவாmh thவmh ச ஸmhphரவிஶ ேத³ஹ³ஹாmh ந:॥ 141॥
jh’mhப⁴தாயத:லNhடா³த³nhததலேதாऽவதர thவmh ।
உlhலஸnhthவவலஸnh ச ேத³ேஹ வீசேயாऽthர ப⁴கி³நீth³விதயshய ॥ 142॥
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ேகவலmh ந ஸஹஸா மஹநீேய ேதஜஸா ச வரேத³ऽவதர thவmh ।
அthர th³தி⁴மபி ேகவலவீrhேயாlhலாநீmh ஜநநி ேயாஜய பா⁴ஸா ॥ 143॥
சி²nhநiµjhjhவலதthphரப⁴ேநthரmh கNhட²ரkhthஜலŋhkh³ரஹபாthரmh ।
மshதகmh தவ ஸேஹவ த⁴nhயmh மshதகmh மம கேரா விஶூnhயmh ॥ 144॥
ேமாசிதாத³ஹாnhதரப³nhத: ◌⁴ phராணவாmhshதவ ஸவிth கப³nhத: ◌⁴ ।
வாஸநாஸுமதlhபகஸுphதாmh ஸmhphரேபா³த⁴ய ேம மதிமாphதாmh ॥ 145॥
ேத³வjhயசர தவ ேச நிrhவிப³nhத⁴கபபா ।
வjhரபாணிஸகி² ேஶாகத³th³ரmh வrhணிநீ ப⁴ண ேம ப³ஹுப⁴th³ரmh ॥ 146॥
சNhட³சNh³ தவ th³த⁴வயshயா ேயாகி³ேவth³யநிஜவீrhயரஹshயா ।
ேசதஸச ⁴ஜேயாச ஸமkh³ரmh டா³கிநீ தி³ஶ ேம ப³லiµkh³ரmh ॥ 147॥
மnhமேத²ந ஸஹ ராக³ரஸாrhth³ரா ஷாயிதரதா ரதிTh³யா ।
ஆஸநmh தவ வஶீதாnhேம ஸrhவேலாகமபி வjhரஶேர ॥ 148॥
th³’phயதாmh விஷயைவக³நாmh மrhத³நாய ரமணீயiµபாயmh ।
அmhப³ ஶீkh◌⁴ரமபி⁴தா⁴ய நய thவmh மாமmh சரணபŋhகஜப³nh⁴mh ॥ 149॥
ேதஜஸா ச ஸஹஸா ச விபா⁴nhதீ Shகேர ச யநாmh ச தஷு ।
ஸmhமத³mh ப⁴ஜ வாஸவஶkhதி:shவாக³தாபி⁴ரமலாபி⁴மாபி:◌⁴ ॥ 150॥

ஸphதம இnhth³ரவjhராshதப³க:
jhஞாநாய ஹாநாய ச ³rh³நாmh பா⁴நாய தththவshய பரshய ஸாாth ।
ேத³வீmh phரபth³ேய ஸுரபாலஶkhதிேமகாமநmhஶாமபி⁴ேதா விபா⁴nhதீmh ॥ 151॥
ஈேஶாऽஶேரா ஜக³தாmh பரshதாth ேத³வீ க²காயா பேதா ஜக³nhதி ।
rhேவா விஶுth³ேதா⁴ ³ணக³nhத⁴ஶூnhய: shதா²நmh ³நாமபராऽகி²லாநாmh ॥
152॥
ஆkhரmhய ேலாகmh ஸகலmh விபா⁴தி ேநா ேகவலmh ⁴ வி⁴திரmhபா³ ।
ஶுth³தா⁴ பரshதாத³பி நாத²சிthதி பா விபாபா பதசகாshதி ॥ 153॥
thெரௗேலாkhய⁴ஜாநிரேரணிShட²shதshயாthமஶkhதிrhமஹேதா மShடா² ।
ஏதth³ரஹshயmh ⁴வி ேவத³ ேயா நா தththவphரஸŋhக³ஏஷு ந தshய ேமாஹ:॥ 154॥
jhஞாநmh பரmh த⁴rhமவதீ³ஶதththவmh த⁴rhமாthமகmh jhஞாநமஜாshவபmh ।
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ஶkhதீஶேயாrhப⁴khமஶkhயேயாரphேயவmh விபா⁴ேகா³ வசஸா vhயதா⁴யி ॥ 155॥
th³’யshய ஸrhவshய ச ேபா⁴க³காேல த⁴rh ச த⁴rhமச விபா⁴தி ேபா³த: ◌⁴ ।
அnhத:ஸமாதா⁴வயேமகப: ஶkhதீஶேப⁴த³shதத³ஸாவநிthய:॥ 156॥
த⁴rhம: பரshதாthபரேமவ யா த⁴rhthவேமஷா ஜக³தி phரயாதி ।
யாவjhஜக³jhவிதமphரஶமாகாஶமாthய மஹchச²ரmh ॥ 157॥
vhயkhதிmh க²காயாmh phரஜ:³ மாmhஸேமேக பேர khப³iµதா³ஹரnhதி ।
அshமாகேமஷா பரமாthமஶkhதிrhமாதா ஸமshதshய ச காऽபி நா ॥ 158॥
சிth³பமthயnhதஸுஸூமேமதth jhேயாதிrhயதா³காஶஶரமkh³rhயmh ।
phராண:ஸ ஏவ phரணவ:ஸ ஏவ வநி:ஸ ஏவாmhப³ரேத³ஶவா ॥ 159॥
வாச th³ரச ரnhத³ரச தshையவ விவmh த³த⁴த: மாkh²யா: ।
ஶkhதிச கா ச மஹாphரசNhட³சNh³ ச ேயாthphரவராவயாநி ॥ 160॥
அthராபி த⁴rh ஷ: பேரஷாmh த⁴rhமsh நா வி³ஷாmh மேதந ।
ஏேஷாऽபி வாைசவ ப⁴ேவth³விபா⁴க:³ஶkhேயா விதா⁴mh ந  வshேப⁴தா³th ॥ 161॥
thவmh ேத³வி ஹnhth மஷாஸுரshய ஶுmhப⁴mh ஸப³nh⁴mh ஹதவthய thவmh ।
thவmh ேயாக³நிth³ராம⁴ஸூத³நshய ப⁴th³ரா ஶkhதிrhப³லைவணshthவmh ॥ 162॥
காலshய லாஸஹசாணீ thவmh வாமாŋhக³மshயnhத⁴கைவணshthவmh ।
th³தி⁴shthவமராnhததேபாபி⁴க³mhயா ³th³தி⁴shthவமுth³ரமiνShயநmhயா ॥
163॥
விth³ththவமாகாஶபேத² சரnhதீ ஸூrhயphரபா⁴ thவmh பேதா லஸnhதீ ।
jhவாலா kh’ஶாேநார பீ⁴மலா ேவலாதிகா³ thவmh பரமshய சிthதி:॥ 164॥
ேப⁴தா:³ஸஹshரmh தவ ேத³வி ஸnh thவmh லஶkhதிrhமம மாதேரகா ।
shேதாthராணி ேத ³th³தி⁴மதாmh வி⁴திth³வாரா ப³ஹூநீவ விபா⁴nhதி ேலாேக॥ 165॥
உkh³ராணி பாணி ஸஹshரஶshேத ெஸௗmhயாநி சாேஶஷஸவிth ஸnhதி ।
vhயkhதிthவேமகmh தவ ⁴ஶkhதிvhயkhதீ: ph’த²kh ச phரத³தா³தி ேதph◌⁴ய:॥ 166॥
rhவnhதி தா: பாவநி விவகாrhயmh ஸrhவmh ச ேலாகாmhப³ வி⁴தயshேத ।
shவrhைவmh ச phரதிஸnhதி⁴காலmh க³rhவmh ஹரnhதி ணதா³சராmh ॥ 167॥
சNh³ phரசNhடா³ தவ யா வி⁴தி: வjhராthகா ஶkhதிரபாரஸாரா ।
ஸா ஸmhphரதா³யாலமmhப³ வீrhயmh ேத³வீ khயாnhமாmh kh’தேத³வகாrhயmh ॥ 168॥
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ஆவிய யா மாmh வேஷா ³ஹாயாmh சிthராணி ேத ஶkhதிரேஜ கேராதி ।
ஸா கா தவ phராjhயவி⁴திமth◌⁴ேய ஸth³th◌⁴ேயயேப விஶதீ³Shவ ॥ 169॥
ஸmhேஶாத⁴நாையவ kh’தி: கிமshயா:ஸசாலநாயாபி கிiµ khயாmh ।
ஶkhthைய கிேமஷா வித³தா⁴தி ேசShடாமாேஹாshவித³chசா²mh ச மதிmh phரதா³mh ॥
170॥
phராணphரதா³ பீ⁴மதமா ச ஶkhதிrhயா kh’thதஶீrhஷாmh ஸஹஸாவிேவஶ ।
ஸா ேம khயாthphராணப³லmh phரஶshதmh ஹshதmh ச ேம காrhயபmh கேரா ॥ 171॥
ஸnhேத³ஹஜாலmh phரவி⁴ய ேதஜ:ஸnhதா³யிநீ kh’thதஶிரா: கேரா ।
vh’nhதா³ரகாராதி⁴தபாத³பth³மா வnhதா³மnhதா³ரலதா ஶுப⁴mh ந:॥ 172॥
மாமாவிஶnhதீ ப⁴வ வா ந வா thவmh ஸmhபாத³ேயShடmh மம வா ந வா thவmh ।
³rhjhேஞயஸாேர ஜநநி phரசNhட³சNh³ thவேமகா லைத³வதmh ந:॥ 173॥
நாஶmh விதா⁴mh விஷயth³விஷாmh ேம பாஶthரயாnhேமாசயிmh ச ேத³ஹmh ।
ேஶஷாவrhNhேய பத³கிŋhகராய பா⁴ஷshவ ேயாக³mh ஜநநி phரசNhேட³॥ 174॥
ஸrhவாthமஶkhேத: பத³ப³nh⁴கீ³தா:rhவnh ⁴யாmhஸஹ phரேமாத³mh ।
khthshய ேத³vhயாshதத:ஸமாதி⁴மthதshய சிthதshய மேமnhth³ரவjhரா:॥ 175॥

அShடேமா ப⁴யஹாshதப³க:
உkh³ரதரநாதா³mh பாபஹரபாதா³mh ।
ெநௗ க²லமாmh வjhரத⁴ரநாmh ॥ 176॥
ஶkhதகரநாmh ³phதப⁴ரநாmh ।
th◌⁴வாnhதஹரவிth³th³வீசிகிரநாmh ॥ 177॥
நிthயகநாmh vhேயாமஶரநாmh ।
அsh ³ணவnhதீ³ மாth’சரநாmh ॥ 178॥
காசந ஶப³rhயாmh ேத³வி iµநிநாrhயாmh ।
Nhயவத³தீ⁴ேத ேமாஹநகலா ேத ॥ 179॥
காசித³பி தshயாmh ெமௗநிஜநகீ³ேத ।
kh’thதஶிரேஶ பீ⁴ஷணகலா ேத ॥ 180॥
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மஜுதர³ஜாஹாரநிகராைய ।
சாபஶரkhthphேராjhjhவலகராைய ॥ 181॥
ஸrhவஜநசுshதrhபணவிபா⁴ைய ।
ஜŋhக³மவிசிthராshவrhணலதிகாைய ॥ 182॥
அph◌⁴ரசிராைய ஶுph◌⁴ரஹதாைய ।
மாத³கமேநாjhஞshவா³வசநாைய ॥ 183॥
இnh³வத³நாைய nhத³ரத³நாைய ।
மnhத³ரசாைய மnhத³க³மநாைய ॥ 184॥
அஜரயmh ேம கஜநயநாைய ।
ெமௗநிலநாrhைய பாவநஶப³rhைய ॥ 185॥
பாவநசthராmh மாரமணthராmh ।
சி²nhநஶிரஸmh தாmh ெநௗ iµநிகாnhதாmh ॥ 186॥
மாதரயி வீrhயthராதவரத⁴rhேம ।
மாऽsh ’தி³ ேமாஹ:ஸnhnhதிrhேம ॥ 187॥
ேத³வி iµநிேசேதா ரŋhக³லஸ³rhேம ।
மாऽsh ’தி³ காம:ஸுshதி²திrhேம ॥ 188॥
ேத³வஜநப⁴rh: phராணஸகி² ராேம ।
மாऽsh ’தி³ பீ⁴திrhவீrhயத³மநீ ேம ॥ 189॥
vhேயாமச மாதrhபா⁴மயி விேம ।
மாऽsh ’தி³ ேகாேபா ³th³தி⁴த³மேநா ேம ॥ 190॥
ஸாth◌⁴வவநேலாேல ேத³வி ப³ஹுேல ।
அsh மம ைத⁴rhயmh ேசத ஸுவீrhயmh ॥ 191॥
ஸrhவதiνபாகாதா⁴யி தவ ப⁴vhயmh ।
அsh வரேதேஜா ேநth’ மம தி³vhயmh ॥ 192॥
இchச²தி ஸவிth யth phயஸுதாய ।
தth³விதர ஸrhவmh ேத³வி ப⁴ஜகாய ॥ 193॥
இchச²தி மiνShேயா யth³ஜநாய ।
மthதத³யி ³ேர பாலய விதா⁴ய ॥ 194॥
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வrhத⁴ய ேதேஜா வrhத⁴ய ஶkhதிmh ।
வrhத⁴ய ேமऽmhபா³ வjhரph◌⁴’திப⁴khதிmh ॥ 195॥
வjhரமயி மாதrhவjhரத⁴ரப⁴khth: ।
அsh தவ வீrhயாத³thர ⁴வி ஶkhth:॥ 196॥
நய ஸமshேதா வjhரத⁴ரைவ ।
ஏ ஜயமnhதrhவjhரத⁴ரநா ॥ 197॥
ஹshதth◌⁴’தiµNhட:³ கசந கப³nhத: ◌⁴ ।
அsh மம பி⁴nhநkh³ரnhதி²சயப³nhத:◌⁴ ॥ 198॥
ஸாத⁴ய மதி³Shடmh ேயாக³மபி⁴தா⁴ய ।
ேத³வி விஷயாvhராதத³மநாய ॥ 199॥
ஸmhமத³யதாnhேம shவாmhஶkh’தஶmhபா³mh ।
சாப⁴யஹாchச²nhத³இத³மmhபா³mh ॥ 200॥

th’தீயmh ஶதகmh
நவேமா மத³ேலகா²shதப³க:

வnhேத³ வாஸவஶkhேத: பாதா³ph³ஜmh phயப⁴khthmh ।
phராதrhபா⁴shகரரkhதmh பாபth◌⁴வmhஸநஶkhthmh ॥ 201॥
ஹுŋhகாராநலகீலாத³kh³தா⁴ராதிஸஹாmh ।
விth³th³பா⁴ஸுரவீாநிrh⁴தாதேமாஹாmh ॥ 202॥
ேத³வshthநிடேலnh³jhேயாthshநாலாதபாதா³mh ।
ேமக⁴ேரNhபvhயேராthராகrhஷகநாதா³mh ॥ 203॥
தீ³phதாmh பா⁴shகரேகாchசா²யாயாவ மkh³நாmh ।
கா³thராலmhபி³விைநவௌமmh கிசிதி³நkh³நாmh ॥ 204॥
கNhேட² கlhபிதஹாராmh iµNhடா³நாmh ஶதேகந ।
jhேஞயாlhயரஹshயாmh நிvhrhயாஜmh ப⁴ஜேகந ॥ 205॥
shவrhக³shயதிபாலmh பயnhதீmh phரணேயந ।
⁴nhவாநாmh வி³தா⁴நாmh பீ⁴திmh ஶkhதஶேயந ॥ 206॥
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ஶkhதீநாமதி⁴ராjhஞீmh மாயாநாமதி⁴நாதா²mh ।
சNhடா³mh காமபிசNh³mh கா³யாmhயth³⁴தகா³தா²mh ॥ 207॥
பி⁴ththவா மshதகேமதth பாதா³கா⁴தப³ேலந ।
ஆவியாகி²லகாயmh ேக²லthபாவநலmh ॥ 208॥
ேவேக³நாவதரthேத ேதேஜாநாஶிதபாஶmh ।
சNhேட³ சNh³ஸமshதmh ேகா³phயmh பா⁴ஸயதாnhேம ॥ 209॥
அnhத: கிச ப³shேத மாதrhதா³தமshேத ।
மாமாvh’thய ஸமnhதாthேதஜ: கrhம கேரா ॥ 210॥
இnhth³ராணீகலயா யthkh’thதாமாவிஶ³kh³ரா ।
ஶkhயmh வrhணயிmh தth³th³’யmh ேகந ³ேத⁴ந ॥ 211॥
phராேபதஶராNhயாேவShmh phரப⁴வnhத: ।
ேப⁴தாலாshதவ ph◌⁴’thயாசNhேட³ சNh³ சரnhத:॥ 212॥
சி²nhநாmh ஸmhphரவிஶnhதீவjhேரவrhயதிஶkhதா ।
நி:ேஶைஷரதிபீ⁴ைமrhேப⁴தாலரபி⁴khதா ॥ 213॥
ேப⁴தாலா: பரiµkh³ராshthவmh ேதShவphயதி⁴ேகாkh³ரா ।
தshமாதா³ஹுரயி thவாmh சNhடா³வ சNh³mh ॥ 214॥
ஆth³கா⁴தயிmh thவாmh ஸாேதா⁴rhதீ⁴rhஜமத³kh³ேந: ।
ேப⁴தாலphர⁴ஸrhகா³ேயாlhலŋhkh◌⁴ையவ நிஸrhக³mh ॥ 215॥
ஆேத³Shடாஶமவிthேதா ஹnhதாஸாththவிகெமௗ: ।
வth◌⁴யா நிசலஸாth◌⁴வீ ேஶாchேயதச கதா² கா ॥ 216॥
நிrhயth³ரkhதகேணph◌⁴ய: கNhடா²thேத ⁴வி ஜாதா: ।
மாrhயாth³யாமயவீ⁴தshதmhப³விேஶஷா:॥ 217॥
கராகா³ரநிவாஸாthமாShமபthயதி⁴பshய ।
ஜாதா பா⁴rhக³வஶŋhகா ஹthயாயாshதவ லmh ॥ 218॥
ஸthயmh ேதऽmhப³ சthராmh ப⁴th³ம: ேகாऽபி நி³ய ।
thராmh யாத³வகீதிmh th²யாேஹமவாதீ³th ॥ 219॥
அnhயாகா³ரநிவாேஸ ஹthயா thயாக³ உதாேஹா ।
shthmh ேசthபஷmh தி⁴kh³பா⁴வmh ஷஜாேத:॥ 220॥
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shவாதnhthrhயmh வநிதாநாmh thராmh மாதரதீ⁴ேஶ ।
³கrhமபாரmh ைத³nhயmh பசமஜாேத:॥ 221॥
த⁴rhமmh vhயாஜமத⁴rhமmh ⁴ேலாேக பஹrhmh ।
ேவதா³rhேத² ச க³பீ⁴ேர ஸnhேத³ஹாநபி ஹrhmh ॥ 222॥
ேகா⁴ரmh வrhணவிேப⁴த³mh கrhmh ச shmh’திேஶஷmh ।
உlhலாஸmh மதிஶkhthேயாrhமயmh ேத³ மஹாnhதmh ॥ 223॥
ேயாக³mh ேம விஷயாnh நிrhலmh பமாrhShmh ।
மாத: சிthதmh காNhேயந நிேத³Shmh ॥ 224॥
சNhTh³யாth◌⁴Nhட³தமாயா: சிthதmh ஸmhயமமthதmh ।
⁴ய:ஸmhமத³யnhதாmh ைஹரmhph³ேயா மத³ேலகா:²॥ 225॥

த³ஶம: பth²யாவkhthராshதப³க:
இnhth³ராNhயா: பரமாmh ஶkhதிmh ஸrhவ⁴தாதி⁴நாயிகாmh ।
phரசNhட³சNh³காmh ேத³வீmh சி²nhநமshதாmh நமாmhயஹmh ॥ 226॥
இnhth³ராNhயா: ஶkhதிஸாேரண phரா³rh⁴ேத பராthபேர ।
phரசNhட³சNh³ வjhராthமnh ைவேராசநி நேமாऽsh ேத ॥ 227॥
thவmh விவதா⁴th vh’thராேர:ஆத⁴shயாதி⁴ேத³வதா ।
ஸrhவphரசNhட³பா⁴வாநாmh மth◌⁴ேய phரkh’தித: பரா ॥ 228॥
ஸrhவshnhநபி விவshய ஸrhேக³ऽநrhக³லவிkhரேம ।
thவthதசNhட³தேமா பா⁴ேவா ந ⁴ேதா ந ப⁴விShயதி ॥ 229॥
தத: ஶkhதிஸாேரண வjhரmh நிrhதமாத⁴mh ।
அ⁴thதth³விநயth³ேத³வmh தேத³வ நிஜாmhஶத:॥ 230॥
பrhவதச ேலாமா ச ஸஜேலாऽயmh க⁴நாக⁴ந: ।
பாrhவதீதி தth³ேத³வீmh ெபௗேலாதி ச தth³வி:³॥ 231॥
ைஶவாநாmh பா⁴ஷயா ேத³வி thவmh தth³ேத³வி பாrhவதீ ।
ஐnhth³ராmh பா⁴ஷயா மாத: ெபௗேலா thவமநாமேய ॥ 232॥
rhேவஷாmh த³யித: ஶph³ேதா³ ³rhேக³தி ³தாபேஹ ।
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phரசNhட³சNh³காஶph³த³ உthதேரஷாமதிphய:॥ 233॥
ைவShணவாநாmh கி³ரா ேத³வி ேயாக³மாயா thவமth³⁴தா ।
வாசா ைஹரNhயக³rhபா⁴mh ஸவிth thவmh ஸரshவதீ ॥ 234॥
த³தா⁴நா ⁴வநmh ஸrhவmh vhயாபிகாபth³விவrhதா ।
தchச²ph³தா³யேத vhேயாmhநி phராணிthயபி விராஜேத ॥ 235॥
phரசNhட³சNh³கா ேஸயmh தthஸூேமண ேதஜஸா ।
விவshnhநகி²லாnhபா⁴வாnhமாதாऽiνப⁴வதி shவயmh ॥ 236॥
பா⁴வாநாமiν⁴தாநாmh வாkhயthேவநாவபா⁴ஸநmh ।
ப⁴வthயvhயkhதஶph³ேத³ऽshயா:ஸrhவmhவிjhஞாநேஶவெதௗ⁴ ॥ 237॥
யதி³ஸா ஸrhவஜக³தாmh phராணேசதச ேஶiµ ।
phராணேசேதாமநீஷாmh தshயா: ேகா நாம ஸmhஶய:॥ 238॥
phராணnhதீ சிnhதயnhதீ ஸா ராஜnhதீ ச விஹாய ।
தchச²ph³தா³யமாநா ச ேத³வீ விஜயேததராmh ॥ 239॥
ேஸchச²யா த³த⁴தீ பmh ேமாஹநmh கீrhthயேத ஶசீ ।
phரசNhட³சNh³கா கீ³தா பி³ph◌⁴ரா பீ⁴ஷணmh வ:॥ 240॥
பிNhேட³Nhட³நீஶkhதி:ைஸவ ph³ரநாNhட³சாகா ।
நிth³ராதி ஜட³ேத³ேஹஷு ேயாகி³ேத³ேஹஷு ேக²லதி ॥ 241॥
ஏஷா ைவேராசநீ ³rhகா³ jhவலnhதீ தபஸா பரா ।
ஸiµlhலஸதி யshயாnhத:ஸ வnhேநவ iµchயேத ॥ 242॥
ேயாகி³ேநா ேபா³த⁴யnhதீ மாmh ேயாேக³ந நியதvhரதா: ।
ஸrhவாrhபகshய ேத³ேஹ ஸா shவயேமவ ஸiµlhலேஸth ॥ 243॥
ஶாரஶkhதிமாthrhshய ேயாகீ³ஸசாலேகா ப⁴ேவth ।
பா³யஶாரஶkhthேயாsh ேயாேகா³ நாiνkh³ரஹmh விநா ॥ 244॥
சNhட³நாshவேபண தth³ேபண சாmhப³ேர ।
பிNhேட³Nhட³நீதnhவா சரnhதீ ேத³வி ராஜேஸ ॥ 245॥
மshதகshதா²நமநேஸா மஹாேத³வி விநாஶநாth ।
ேரiΝகாயாiµதாேவஶாth kh’thதமshேததி ேத பத³mh ॥ 246॥
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யதா³விஶshthவiµkh³ேரऽmhப³ ேரiΝகாiµkh³ரேதஜஸா ।
ததா³ ph’த²ŋhமஹாஶkhதி:ஸா vhயkhதி:ஸமபth³யத ॥ 247॥
vhயkhதீநாmh ³rhஜநkh◌⁴நீநாmh thவthேதேஜாபா⁴க³ஜnhமநாmh ।
ப³ஹுthேவபி thவேமைகவ லஶkhதி:ஸநாதநீ ॥ 248॥
உபாயமபி⁴தா⁴யாmhபா³ விஷயாவிதா³ரேண ।
phரசNhட³சNh³கா ேத³வீ விநயthவŋhkh◌⁴ேஸவிநmh ॥ 249॥
ரமயnhதாiµபேலாகயnhதி யாnhதி khதத³nhதரmh ।
பth²யாவkhthராணி பாபkh◌⁴நீேமதாநி chசி²nhநshதகாmh ॥ 250॥

ஏகாத³ஶ உபஜாதிshதப³க:
ேமபமாநshதநபா⁴ரதாnhதாmh ஶkhரshய லாஸஹசாணீmh தாmh ।
ஹrhmh ஸலmh ’த³யshய ேமாஹmh phரசNhட³சNh³மபி⁴வாத³ேயऽஹmh ॥
251॥
ேவதா³தி³பீ³ஜmh ஜலஜாஜாயா phராணphயா ஶீதமக²ெமௗேல: ।
கnhrhவிதா⁴rh’த³யாதி⁴நாதா² ஜலmh ஜகாேரா த³ஹேநந khth:॥ 252॥
ேதாயmh நrhth³வாத³ஶவrhணkhதmh thராேயாத³ேஶநாத² த: kh’ஶாiν: ।
தாலvhயவrhக³phரத²ேமா நகார: ததth◌⁴rhத²shவரஸmhphரkhth:॥ 253॥
ஏகாத³ேஶநாத² த:ஸர:ஸ ஷShட²பி³nh:³ஸரணி:ஸுராmh ।
தேத³வ பீ³ஜmh நரshthரமnhேத kh’பீடேயாேநrhமநேஸாऽதி⁴நாதா²॥ 254॥
விth³யா thவியmh ஸrhதி³ஶாராTh◌⁴யா shவயmh மஹாகாலiµேகா²பதி³Shடா ।
ேகா³phயாஸு ேகா³phயா ஸுkh’ைதரவாphயா ஷSh²விiνthயா பரேமSh²நாபி ॥
255॥
shதா²ேந ஸஹshரchச²த³ஸாயகshய நrhயதீ³ஶாநமேநாதி⁴நாதா² ।
ஸrhவாrhத²த:³ஸrhதி³ஶாேராऽnhய: phரசNhட³சNh³ மiνthதம:shயாth ॥ 256॥
ேவதா³தி³பீ³ேஜந விநமாth³யmh நrhப⁴வாநீவிதmh th³விதீயmh ।
மnhthராெபௗ⁴ ேஷாட³ஶவrhணkhெதௗ phரசNhட³சNhTh³யா: பவிநாயிகாயா:॥ 257॥
மnhthேர th’தீேய யதி³rhசபீ³ஜmh shதா²ேந ரேதrhவிதவlhலph◌⁴shய ।
மnhthேராऽபர: ேஷாட³ஶவrhணkhth: phரசNhட³சNhTh³யா: பஶkhதிkhth:॥ 258॥
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அயmh ஹேரrhவlhலph◌⁴யா விேநா மnhthேராऽபர: பசத³ஶார:shயாth ।
khேராத⁴ச ஸmhேபா³த⁴நமshthரமkh³ேந:மnhதிநீ ேசதி த⁴ேரnh³வrhண:॥ 259॥
ேத⁴iν: kh’ஶாேநா’த³ேயவ ச phரசNhட³சNh³ மiνரkh³நிவrhண: ।
ஏைகவ ேத⁴iν:ஸுரராஜஶkhேத: ஏகார: கசந மnhthரராஜ:॥ 260॥
ஏேதஷு தnhthராphரiΝேதஷு ப⁴khேதா மnhthராmh நவshவnhயதமmh kh³’thவா ।
ய:ஸmhரேயதாதகாமேத⁴iνmh phரசNhட³சNh³mh ஸ ப⁴ேவth kh’தாrhத:²॥ 261॥
ேவதா³தி³ரmhேபா⁴ஹேநthரஜாயா மாயாŋhஶph³ரநமேநாதி⁴நாதா:² ।
இதீயமvhயாஜரதிmh ஜபnhதmh பசா ரதி ேரiΝகாயா:॥ 262॥
’Shயாதி³ஸŋhகீrhதநேமஷு மாऽsh கராŋhக³விnhயாஸவிதி⁴ச மாऽsh ।
rhதிmh யேதா²khதாiµத தி³vhயதththவmh th◌⁴யாthவா ஜேபth th³தி⁴ரஸmhஶயmh shயாth
॥ 263॥
நாபி⁴shத²ஶுkhலாph³ஜக³ஸூrhயபி³mhேப³ஸmhஸkhதரthயmh³ஜபா³ணபீேட² ।
shதி²தாmh பேத³நாnhயதேரண ஸmhய³thphததீ³phதாnhயதராŋhkh◌⁴பth³மாmh ॥ 264॥
தி³க³mhப³ராமrhகஸஹshரபா⁴ஸமாchசா²தி³தாmh தீ³தி⁴திபஜேரண ।
கNhட²shத²பா⁴ஸுரiµNhட³மாலாmh லாஸகீ²mh ேத³வஜநாதி⁴பshய ॥ 265॥
சி²nhநmh ஶிர: கீrhணகசmh த³தா⁴நாmh கேரண கNhேடா²th³க³தரkhthதா⁴ராmh ।
தா⁴ராthரேய தthர ச மth³யதா⁴ராmh கரshத²வkhthேரண iµதா³ பிப³nhதீmh ॥ 266॥
பாrhேவ ஸகீ²mh பா⁴ஸுரவrhணிநீmh ச பாrhவாnhதேர பீ⁴ஷணடா³கிநீmh ச ।
அnhேய பிப³nhthயாவsh’க³mh³தா⁴ேர நிமாமதிஸmhமேத³ந ॥ 267॥
ப⁴யŋhகராவரப³th³த⁴ெமௗmh jhவலth³கா³nhதாநலகீலேகஶீmh ।
sh²ரthphரபா⁴பா⁴ஸுரவிth³த³mh சNh³mh phரசNhடா³mh வித³தீ⁴த சிthேத ॥ 268॥
³ஜாப²லாகlhபிதசாஹாரா ஶீrhேஷ ஶிக²Nhட³mh ஶிகி²ேநா வஹnhதீ ।
த⁴iνச பா³nhத³த⁴தீ கராph◌⁴யாmh ஸா ேரiΝகா வlhகலph◌⁴’thவிசிnhthயா ॥ 269॥
தjhஜ²mh காமபி ஸmhphரயnh ஆகாஶத:ஸrhவதெநௗ பதnhதீmh ।
ெமௗேநந திShேட²th³யநாmh வShேடா² யth³ேயதத³mhபா³shமரணmh phரஶshதmh ॥
270॥
th³’யாநேஶஷாநபி வrhஜயிthவா th³’Shmh நிஜாmh ஸூமமஹ:shவபாmh ।
நிபா⁴லேயth³யnhமநஸா வயாநnhேயாऽயமmhபா³shமரணshய மாrhக:³॥ 271॥
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விநா phரபthதிmh phரத²ேமா ந th◌⁴ேயth மாrhேகா³ऽநேயா: ேகவலபா⁴வநாத: ।
’தி³shத²ேல ேயாக³ப³ேலந சிthேதrhநிShடா²mh விநாth◌⁴யதி ந th³விதீய:॥ 272॥
ஆரmhப⁴ ஏவாthர பேதா²rhவிேப⁴த:³ ப²ேல ந ேப⁴ேதா³ ரமே யதா²ஹ ।
shதி²ெதௗ தி⁴ேயா ஹshதக³தாphரபthதி: phரபthதிth³ெதௗ⁴ ஸுலைப⁴வ நிShடா² ॥
273॥
உபாயேமகmh விஷயாநாஶவிெதௗ⁴ விதா⁴யாவக³தmh மமாmhபா³ ।
kh’thவா ஸமrhத²mh ச நிஜாiνகmhபாmh phரசNhட³சNh³ phரத²யthவபாராmh ॥ 274॥
ஸth◌⁴யாநமாrhக³mh வரமnhthரகlhபmh phரசNhட³சNhTh³யா: பகீrhதயnhthய: ।
ப⁴வnh ேமாதா³திஶயாய ஶkhேதபாஸகாநாiµபஜாதேயா ந:॥ 275॥

th³வாத³ேஶா நாராசிகாshதப³க:
வீrhேய ஜேவ ச ெபௗேஷ ேயாஷாऽபி விவேதாऽதி⁴கா ।
மாmh பா விவசாகா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 276॥
ஶுth³தா⁴ சிதி:ஸத: ரா பசாnhநப: ◌⁴ ஶரகா ।
ேயாஷாதiνshதத: பரmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 277॥
பாேர பராthமந: phரமா ேக² ஶkhதிthதேமாthதமா ।
பிNhேட³ஷு Nhட³nhயஜா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 278॥
நாேக விலாஸேஶவதி⁴rhநாகேலாசநா ஶசீ ।
phராணphரkh’ShடவிShடேப மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 279॥
ஏகshய ஸா மேஹnhதி³ரா ேத³வீ பரshய காகா ।
அshமாகiµjhjhவலாநநா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 280॥
ராவபா³nhத⁴ேவா தி³வி ராதி³nhயபாரShகேர ।
அkh³நிrhமiνShயவிShடேப மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 281॥
ேதஜ:ஸமshதபாசகmh சு:ஸமshதேலாககmh ।
சிthதmh ஸமshதசிnhதகmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 282॥
th³ெயௗshேதஜஸாmh மஹாநிதி: ◌⁴ ⁴ச ⁴ததா⁴ணீ ।
ஆபச ஸூமவீசேயா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 283॥
நிrhபா³ஹுகshய ஸா கேரா நிrhமshதகshய ஸா iµக²mh ।
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அnhத⁴shய ஸா விேலாசநmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 284॥
பாணிmh விநா கேராதி ஸா ஜாநாதி மாநஸmh விநா ।
சுrhவிநா ச வீேத மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 285॥
ஹshதshய ஹshத உthதம: சிthதshய சிthதமth³⁴தmh ।
ேநthராshய ேநthராமாயதmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 286॥
ஸா பா⁴ரதீ மநீmh ஸா மாநஸmh மஹாthமநாmh ।
ஸா ேலாசநmh phரஜாநதாmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 287॥
ஸkhதி:ஸமshதபா³தி⁴கா khதி:ஸமshதஸாதி⁴கா ।
ஶkhதி:ஸமshதசாகா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 288॥
சி²nhநாऽபி வதா⁴ணீ பீ⁴மாऽபி ஶாnhதிதா³யிநீ ।
ேயாஷாऽபி வீrhயவrhத⁴நீ மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 289॥
மாேஹnhth³ரஶkhதிthதமா ஸூமாऽபி பா⁴ரவthதமா ।
ஶாதாபி ேதஜஸா ததா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 290॥
thேரண kh’thதமshதகாமாவிய ேரiΝகாதiνmh ।
ஸா ேக²லதி மாதேல மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 291॥
மாiµkh³ரபாபஹாணீ ஸrhவphரபசதா⁴ணீ ।
பாயாத³பாயேதாऽகி²லாnh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 292॥
இnhth³ேரஸுராஹrhத thைரேலாkhய⁴ப⁴rhத ।
ப⁴khதிmh தேநா ேம பராmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 293॥
நிShடா²மநnhயசாதாmh ேரShடா²mh தி⁴யmh ச ஸrhவகா³mh ।
கீ³தா ஸுைரrhத³தா³ ேம மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 294॥
ஸthயாmh கி³ரmh த³தா³ ேம நிthயாmh கேரா ச shதி²திmh ।
⁴தாகி²லாऽக⁴ஸnhததி: மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 295॥
ஸrhவmh ச ேம kh’தாkh’தmh கrhமாkh³rhயமlhபேமவ வா ।
ஸmhரயthவநாமயா மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 296॥
ேதேஜாஜ²ரshவபயா ⁴யாth³’தshய தா⁴ரயா ।
விவாவபா⁴ேகஹ ேம மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 297॥
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ஸா ேமऽlhபமrhthயதாதாmh ஹthவாऽத⁴மாமஹŋhkh’திmh ।
ஆkhரmhய பா⁴ ேம தiνmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 298॥
ஆthமாநாஶேந விதி⁴mh ஸா ேமऽபி⁴தா⁴யவthஸலா ।
ஸrhவmh ⁴ேநா ஸmhஶயmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 299॥
ஏதாபி⁴thதமாmhஶுபி: ◌⁴ நாராசிகாபி⁴வ ।
ஸnhேதாஷேம வrhத⁴தாmh மாதா phரசNhட³சNh³கா ॥ 300॥
॥ இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய
நரmhஹஸூேநாrhக³ணபேத: kh’தி: phரசNhட³சNh³thஶதீ ஸமாphதா ॥
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