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மதா³லேஸாபா ²யான - பா³ேலா லாபனகீ³த
Queen Madalasa’s lullaby to her 1st born, Vikranta;
Markandeya Purana, Ch. 25

ஸா ைவ மதா³லஸா பு ர பா³லமு தனஶாயின ।
உ லாபன ச²ேல ஹ ருத³மனமவி வர ॥ 10॥
ஶு ³ேதா⁴ऽஸி ேர தாத ந ேதऽ தி நாம

ரு’த ஹி ேத க பனயாது⁴ வ ।
ப சா மக ேத³ஹமித³ தைவத-

வா ய வ ேராதி³ஷி க ய ேஹேதா: ॥ 11॥
ந வா ப⁴வா ேராதி³தி ைவ வஜ மா

ஶ ³ேதா³ऽயமாஸா ³ய மஹீஶஸூனு ।
விக யமா விவிதா⁴ கு³ ேத

ऽகு³ ச ெபௗ⁴தா:ஸகேல ³ரிேயஷு ॥ 12॥
⁴தானி ⁴ைத: பரிது³ ப³லானி
ரு’ ³தி⁴ ஸமாயா தி யேத²ஹ பு ஸ: ।

அ நா பு³தா³ தி³பி⁴ேரவ க ய

ந ேதऽ தி ரு’ ³தி⁴ ன ச ேதऽ திஹானி: ॥ 13॥
வ க சுேக யமாேண நிேஜऽ மி -
த மி ச ேத³ேஹ ட⁴தா மா ரேஜதா:² ।

ஶுபா⁴ஶுைப:⁴ க மாபி⁴ ேத³ஹேமத-
நாதா³தி³ ைட:⁴ க சுக ேதபி ந ³த:⁴ ॥ 14॥

தாேததி கி சி தனேயதி கி சி-
த³ ேவதி கி சி ³த³யிேததி கி சி ।

மேமதி கி சி ன மேமதி கி சி

வ ⁴தஸ க⁴ ப³ஹு மானேயதா:² ॥ 15॥
து:³கா²னிது:³ேகா²பஶமாய ேபா⁴கா³
ஸுகா²ய ஜா தி வி ட⁴ேசதா: ।

தா ேயவ து:³கா²னி புன:ஸுகா²னி
ஜா யவி ³வா ஸுவி ட⁴ேசதா: ॥ 16॥
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ஹாேஸாऽ தி²ஸ த³ ஶனம யு ³ம-
ம யு வல த ஜனம க³ யா: ।

குசாதி³ பீன பி த க⁴ன த

தா²ன ரேத: கி நரக ந ேயாஷி ॥ 17॥
யான ெதௗ யானக³த ச ேத³ஹ
ேத³ேஹऽபி சா ய: புருேஷா நிவி ட: ।

மம வபு³ ³தி⁴ ன ததா² யதா² ேவ

ேத³ேஹऽதிமா ர ப³த ட⁴ைதஷா ॥ 18॥
யஜ த⁴ மமத⁴ ம ச உேப⁴ஸ யா ரு’ேத யஜ ।
உேப⁴ஸ யா ரு’ேத ய வா ேயன யஜஸி த யஜ ॥
இதி மா க ேட³யபுரா த க³த மதா³லேஸாபா ²யாேனபா³ேலா லாபனகீ³த
ஸமா தா ॥
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