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dhanurveda

धनवुद

अथ धनवुदः
ईरोानवुदाासािप सभुािषतात ।्
पदााकृ रिचतो मः संपेतो मया ॥ १॥ 1714

िवना शाधरं नाो धनवुदाथ तिवत ।्
यतः े िनिश ूाा िशवािवचारणा ॥ २॥ 1715

अतः सदंहेदोलायां रोपणीयं न मानसम ।्
मिेंापचतरुवैरिचामणौ िचत ॥् ३॥ 1716

याासूसादने िने धनधु राः ।
जतेारः परसैानां ताासो िवधीयताम ॥् ४॥ 1717

एकोऽिप यऽ नगरे ूिसः ानधु रः ।
ततो यारयो रं मगृाः िसहंगहृािदव ॥ ५॥ 1718

अथ धनधुा रणिविधः
आचायण धनदुयं ॄाणे सपुरीित े ।
े धतू कृत े च मबुौ न दीयत े ॥ ६॥ 1719

ॄाणाय धनदुयं खं व ै िऽयाय च ।
व ैँ याय दापयुें गदां शिू दापयते ॥् ७॥ 1720

धनुबं च कुं च खं च िरका गदा ।
समं बायुं ादवें युािन सधा ॥ ८॥ 1721

आचाय ः सयुः ातयु ु ु भाग वः ।
ाां चवै भवेोध एकेन गणको भवते ॥् ९॥ 1722

हः पनुव सःु पुो रोिहणी चोराऽयम ।्
अनरुाधािनी चवै रवेती दशमी तथा ॥ १० । 1723

जे च ततृीय े च षे व ै समे तथा ।
दशमकैादशे चे सव कमा िण कारयते ॥् ११॥ 1724
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धनवुद

ततृीया पमी चवै समी दशमी तथा ।
ऽयोदशी ादशी च ितथयु शभुा मताः ॥ १२॥ 1725

सयू वारः शबुवारो गुवारथवै च ।
एतारऽयं धं ूारे शकमणाम ॥् १३॥ 1726

एिभिदनै ु िशाय गुः शािण दापयते ।्
सतं दानहोमाां सरुादेिवधानतः ॥ १४॥ 1727

ॄाणाोजयेऽ कुमारीानकेशः ।
तापसानच यदे ्भा ये चाे िशवयोिगनः ॥ १५॥ 1728

अपानािदिभवै वालंकारभषूणःै ।
गमािैव िचऽै गंु तऽ ूपजूयते ॥् १६॥ 1729

कृतोपवासः िशु मगृािजनपिरमहः ।
बािलपटुऽ याचयेुतो धनःु ॥ १७॥ 1730

अासतः काय ः िशवोः िसििमता ।
आचायण च िश पापो िवनाशनः ॥ १८॥ 1731

िशखाान े सदेीशं बायुम े च केशवम ।्
ॄाणं नािभकूप े त ु जयो गणािधपम ॥् १९॥ 1732

ॐ ह िशखाान े शकंराय नमः ।
ॐ ह बाोः केशवाय नमः ।
ॐ ह नािभमे ॄणे नमः ।
ॐ ह जयोग णपतये नमः । 1733

ईशं कारयेासं यने ौयेो भिवित ।
अऽेिप मणे न िहंसि कदाचन ॥ २० । 1734

िशाय मानषु ं चापं धनमु ािभमितम ।्
काडााडािभमणे दादेिवधानतः ॥ २१॥ 1735

ूथमं पुवधें च फलहीनने पिऽणा ।
ततः फलयतुनेवै मवधें च कारयते ॥् २२॥ 1736

मासंवधे ं ततः कुया दवें वधेो भविेऽधा ।
एतवैधःै कृतःै प ुसंां शराः ःु सव साधकाः ॥ २३॥ 1737

वधेन े चवै मासं शरपातो यदा भवते ।्
पवू िदागमािौ तदा ािजयी सखुी ॥ २४॥ 1738

दिणे कलहो घोरो िवदशेगमनं पनुः ।
पिमे धनधां च सव चवैोरे शभुम ॥् २५॥ 1739
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ऐशाां पतनं ं िविदशोऽा शोभनाः ।
हष पिुकरावै िसिदाः शकमिण ॥ २६॥ 1740

एवं वधेऽयं कुया िभिनः नःै ।
ततः ूण गरुवे धनबुा णािवदेयते ॥् २७॥ 1741

अथ चापूमाणम ्
ूथमं यौिगकं चापं युचापं ितीयकम ।्
िनजबाबलाानािंिचनं शभुं धनःु ॥ २८॥ 1742

वरं ूाणािधको धी न त ु ूाणािधकं धनःु ।
धनषुा पीमानु धी लं न पँयित ॥ २९॥ 1743

अतो िनजबलोानं चापं ाभकारकम ।्
दवेानामुमं चापं ततो नू ं च मानवम ॥् ३० । 1744

अध पमहं त ु ौें चापं ूकीित तम ।्
तियें धनिुदं शकंरणे धतृं परुा ॥ ३१॥ 1745

तारशरुामणे ततो िोणने धािरतम ।्
िोणाद ्गहृीतं पाथन ततः सािकना धतृम ॥् ३२॥ 1746

कृत े यगु े महादवेतेायां चािप राघवः ।
ापरे िोणिवू दवैं चापमधारयत ॥् ३३॥ 1747

चतिुव शालुो हतहुं धनःु तृम ।्
तवेानवं चापं सव लणसयंतुम ॥् ३४॥ 1748

िऽपव  पपव  च सपव ूकीित तम ।्
नवपव  च कोदडं चतधुा  शभुकारकम ॥् ३५॥ 1749

चतःुपव  च षव  अपव  िववज यते ।्
केषािंच भवेापं िवतिनवसिंमतम ॥् ३६॥ 1750

अितजीण मपं च ाितधृं तथवै च ।
दधं िछिं न कत ं बाारहकम ॥् ३७॥ 1751

गणुहीन ं गणुाबां काडदोषसमितम ।्
गलमि न कत ं तलमे तथवै च ॥ ३८॥ 1752

अपं भमायाित अितजीण त ु ककशम ।्
ाितधृं त ु सोगे ं कलहो बावःै सह ॥ ३९॥ 1753

दधने दते व ेँ म िछिं युिवनाशनम ।्
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बा े लं न लते तथवैारिेप वा ॥ ४० । 1754

हीन े त ु सिंधत े बाण े समंाम े भकारकम ।्
आबाे त ु पनुः ािप न लं ूाते ढम ॥् ४१॥ 1755

गलमि तलमि घनहािनकरं धनःु ।
एिभदषिैव िनम ुं सव काय करं तृम ॥् ४२॥ 1756

शा पनुध निुदं िवोः परममायधुम ।्
िवतिससमंान ं िनिम तं िवकमणा ॥ ४३॥ 1757

न च ग न पाताले न भमूौ किचरे ।
तनवु शमायाित मुकंै पुषोमम ॥् ४४॥ 1758

पौषयें त ु या बवरशोिषतम ।्
िवतििभः साध षििम तं सवा थ साधनम ॥् ४५॥ 1759

ूायो योयं धनःु शा गजारोहासािदनाम ।्
रिथनां च पदातीनां वाशंं चापं ूकीित तम ॥् ४६॥ 1760

अथ गणुलणािन
गणुानां लणं वे याशं कारयेणुम ।्
पसऽूो गणुः काय ः किनामानसिंमतः ॥ ४७॥ 1761

धनःुूमाणो िनःसिः शुिैगणुतिुभः ।
वित तः ाणुः ः सवकम सहो यिुध ॥ ४८॥ 1762

अभावे पसऽू हािरणी ायिुरते ।
गणुाथ मथवा मााः ायवो मिहषीगवाम ॥् ४९॥ 1763

तालहतगोकण चम णा छागलेन वा ।
िनला तुपणे कुया ा गणुमुमम ॥् ५० । 1764

पवशंचा काय गणुु ावरो ढः ।
पसऽूणे सनंः सवकम सहो यिुध ॥ ५१॥ 1765

ूा े भािपदे मािस गक ूशते ।
ताऽ गणुः काय ः पिवऽः ावरो ढः ॥ ५२॥ 1766

वृाकसऽूतनूां हाादश तृाः ।
सृं िऽगणुं काय ूमाणोऽयं गणु े तृः ॥ ५३॥ 1767

अथ शरलणािन
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अतः परं ूवािम शराणां लणं शभुम ।्
लंू न चाितसूं च न पं न कुभिूमजम ।्
हीनमििवदीण च वज यदेीशं शरम ॥् ५४॥ 1768

पणू मि सपुं च पाडुरं समयातम ।्
किठनं वत ुलं काडं गृीयाुू दशेजम ॥् ५५॥ 1769

ौ हौ मिुहीनौ त ु दै ौे किनिका ।
िवधयेा शरमानषे ु येाकष येतः ॥ ५६॥ 1770

कहंसशशादानां मादबौकेिकनाम ।्
गीृाणां कुुटानां च पा एतषे ु शोभनाः ॥ ५७॥ 1771

एकैक शरवै चतुािण योजयते ।्
षडलुूमाणने पदें च कारयते ॥् ५८॥ 1772

दशालुिमताः पाः शाचाप माग ण े ।
योा ढातःुसंाः सनंाः ायतुिुभः ॥ ५९॥ 1773

शरा िऽिवधा येाः ी पमुां नप ुसंकः ।
अमे लूो भवेारी पालूो भवेमुान ॥् ६०॥ 1774

समं नप ुसंकं यें ताथ ूशते ।
रापातं यवुा च पुषो भदेयदे ् ढम ॥् ६१॥ 1775

अथ फललणािन
फलं त ु शुलोह सधुारं तीमतम ।्
योजयेळलेपने शरे पानमुानतः ॥ ६२॥ 1776

आरामखुं रुूं च गोपंु चाध चकम ।्
सिूचमखुं च भं च वदं िभकम ॥् ६३॥ 1777

किण कं काकतुडं च तथाानकेशः ।
फलािन दशेभदेषे ु भवि बपतः ॥ ६४॥ 1778

आरामखुने व ै चम  रुूणे च काम ुकम ।्
सचूीमखुने कवचमध चणे मकम ॥् ६५॥ 1779

भेन दयं वें िभेन गणुः शरः ।
लोहं च काकतुडने लं गोपुकेन च ॥ ६६॥ 1780

अोपुकं यें शुकािविनिम तम ।्
मखु े च लोहकटेन वें लुसिंमतम ॥् ६७॥ 1781
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अथ फलपायनम ्
फल पायनं वे िदौषिधिवलेपनःै ।
यने भवमा िण भदेयेपण वत ॥् ६८॥ 1782

िपली सैवं कुं गोमऽूणे त ु पषेयते ।्
अनने लेपयें िलं चाौ ूतापयते ॥् ६९॥ 1783

अिवशीतमनािवं पीतनं तथौषधम ।्
ततो िनवा िपतं तलेै लोहं तऽ िविशते ॥ ७०॥ 1784

पिभलवणःै िपमै धिुसैः ससष पःै ।
एिभः ूलेपयें िलं चाौ ूतापयते ॥् ७१॥ 1785

िशिखमीवानवुणा भं तपीतं तथौषधम ।्
ततु िवमलं तोयं पाययेमुमम ॥् ७२॥ 1786

अथ नाराचनालीकौ
सव लोहा ु य े बाणा नाराचाे ूकीित ताः ।
पिभः पथृलुःै पयै ुाः िसि किचत ॥् ७३॥ 1787

नालीका लघवो बाणा तलयणे चोिदताः ।
अुरपातषे ु ग युषे ु त े मताः ॥ ७४॥ 1788

अथ ानमुयाकष णलणािन
ानाौ िवधयेािन योजन े िभकमणाम ।्
मुयः प समााता ायाः प ूकीित ता ॥ ७५॥ 1789

अमतो वामपादं च दिणं जान ु कुितम ।्
आलीढं त ु ूकत ं हयसिवरम ॥् ७६॥ 1790

ूालीढं त ु कत ं सं चवेानकुुितम ।्
दिणं च परुरूपात े िविशते ॥ ७७॥ 1791

पादौ सिुवरौ काय समौ हूमाणतः ।
िवशाखानकं यें कूटल वधेन े ॥ ७८॥ 1792

समपादे समौ पादौ िनौ च ससुगंतौ ।
असमे च परुो वामो हमाऽे नतं वपःु ॥ ७९॥ 1793

आकुितो ौ यऽ जानुां धरिणं गतौ ।
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दरबमिमाः ानकं ढभदेन े ॥ ८०॥ 1794

सं जान ु गतं भमूौ दिणं च सकुितम ।्
अमतो यऽ वातं तं िवाडबमम ॥् ८१॥ 1795

पासनं ूिसं त ु उपिवँय यथाबमम ।्
धिनां त ु िवयें ानकं शभुलणम ॥् ८२॥ 1796

अथ गणुमुयः
पताका वळमिु िसहंकण तथवै च ।
मरी काकतुडी च योजनीया यथाबमम ॥् ८३॥ 1797

दीघा  त ु तज नी यऽ आिौताुमलूकम ।्
पताका सा च िवयेा निलका रमोणे ॥ ८४॥ 1798

तज नी ममाममुो िवशते यिद ।
वळमिुु सा येा लेू नाराचमोणे ॥ ८५॥ 1799

अुनखमलेू त ु तज मं ससुिंतम ।्
मरी सा च िवयेा िचऽल वधेन े ॥ ८६॥ 1800

अुाम े त ु तज ा मखुं यऽ िनविेशतम ।्
काकतुडी च िवयेा सूलषे ु योिजता ॥ ८७॥ 1801

अथ धनमु ुिसधंानम ्
सधंान ं िऽिवधं ूोमध ऊ समं तथा ।
योजयते ि्ऽूकारं िह कायिप यथाबमम ॥् ८८॥ 1802

अध रपाितं समे लं सिुनितम ।्
ढोटं ूकुवत ऊसंानयोगतः ॥ ८९॥ 1803

अथ ायाः
कैिशकः केशमलेू चेरः श ृे च सािकः ।
ौवणे वकण मीवायां भरतो भवते ॥् ९०॥ 1804

असंके नामा च ायाः प ूकीित ताः ।
कैिशकिऽयुषे ु अधोलषे ु सािकः ॥ ९१॥ 1805

वकणः स िवयेो भरतो ढभदेन े ।
ढभदेे च रे च नामानमिुशते ॥् ९२॥ 1806
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अथ लम ्
लं चतिुव धं यें िरं चवै चलं तथा ।
वधेयिेऽूकारं त ु िरवधेी स उते ॥ ९३॥ 1807

आानं सिुरं कृा लं चवै िरं बधुः ।
वधेयते ि्ऽूकारं त ु िरवधेी स उते ॥ ९४॥ 1808

चलं त ु वधेयेु आना िरसिंतः ।
चललं त ु तोमाचायण सधुीमता ॥ ९५॥ 1809

धी त ु चलते यऽ िरले समािहतः ।
चलाचलं भवेऽ अूमयेमिनितम ॥् ९६॥ 1810

उभाववे चलौ यऽ लं चािप धनधु रः ।
तियें यचलं ौमणेवै िह साते ॥ ९७॥ 1811

ौमणेािलतं लं रं च बभदेनम ।्
ौमणे किठना मिुः शीयसधंानमाते ॥ ९८॥ 1812

ौमणे िचऽयोिधं ौमणे ूाते जयः ।
ताुसमं िह ौमः काय िवजानता ॥ ९९॥ 1813

ूथमं वामहने यः ौमं कुत े नरः ।
त चापिबयािसिरिचरादवे जायत े ॥ १००॥ 1814

वामहे त ु सिंसे पािणमारभते ।्
उभाां च ौमं कुया ाराचै शरैथा ॥ १०१॥ 1815

वामनेवै ौमं कुया िुसे दिणे करे ।
िवशाखनेासमनेवै तथा ाय े च कैिशके ॥ १०२॥ 1816

उिदत े भारे लं पिमायां िनवशेयते ।्
अपराे च कत ं लं पवू िदगािौतम ॥् १०३॥ 1817

उरणे सदा काय ूाण न िवरोधकम ।्
समंामणे िवना काय न लं दिणामखुम ॥् १०४॥ 1818

षिधरे लं ेलं ूकीित तम ।्
चािरंशमं च िवशंित किनकम ॥् १०५॥ 1819

शराणां किथतं तेाराचानामथोते ।
चािरंश िऽशं षोडशवै भवेतः ॥ १०६॥ 1820

चतःुशतै काडानां यो िह लं िवसज यते ।्
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सयूदय े चामये स ेो धिनां भवते ॥् १०७॥ 1821

िऽशतमै मवै िशताां किनकः ।
लं च पुषोानं कुया कसयंतुम ॥् १०८॥ 1822

ऊवदेी भवेेो नािभवधेी च ममः ।
यः पादवधेी ल स किनो मतो मया ॥ १०९॥ 1823

अथानायः
अमी च अमावाा वज नीया चतदु शी ।
पिूण माध िदन ं यावििषा सव कम स ु ॥ ११०॥ 1824

अकाले गिज न े दवे े िदन ं वाथवा भवते ।्
पवू काडहतं लमनायं ूचते ॥ १११॥ 1825

ौमं च कुव तऽ भजुगंो यिद ँयते ।
अथवा भते चापं यदवै ौमकमिण ॥ ११२॥ 1826

ऽुते वा गणुो यऽ ूथमे बाणमोणे ।
ौमं तऽ न कुवत शे मितमतां वरः ॥ ११३॥ 1827

अथ ौमिबया
िबयाकलापाािम ौमसाािुचताम ।्
यषेां िवानमाऽणे िसिभ वित नाथा ॥ ११४॥ 1828

ूथमं चापमारो चिूलकां बयेतः ।
ानकं त ु ततः कृा बाणोपिर करं सते ॥् ११५॥ 1829

तलुनं धनषुवै कत ं वामपािणना ।
आदान ं च ततः कृा सधंान ं च ततः परम ॥् ११६॥ 1830

सकृदाकृचापने भिूमवधें त ु कारयते ।्
नमुया िवं िवराजं गुधनःुशरान ॥् ११७॥ 1831

यािचता गरुोराा बाणाकष णं ूित ।
ूाणवाय ुं ूयने बाणने सह परूयते ॥् ११८॥ 1832

कुकेन िरं कृा कंारणे िवसज यते ।्
इासिबया काया  धिना िसििमता ॥ ११९॥ 1833

षमासािते मिुः शराः सवंरणे त ु ।
नाराचा िसयि य तुो महेरः ॥ १२०॥ 1834
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पुवारयदे ्बाणं सप वीडयेनःु ।
धनवियें यदीिेिमानः ॥ १२१॥ 1835

िबयािमि आचाया  रिमि भाग वाः ।
राजानो ििमि लिमि चतेरे ॥ १२२॥ 1836

जनानां रनं यने लघाताजायत े ।
हीननेापीषणुा ताशं लवधेनम ॥् १२३॥ 1837

िवशाखानके िा समसधंानमाचरते ।्
गोपुमखुबाणने िसहंकया  च मिुना ॥ १२४॥ 1838

आकषैिशकाये न िशखां चालयेतः ।
पवूा परौ समौ काय समासंौ िनलौ करौ ॥ १२५॥ 1839

चषुी येवै िं ले िनयोजयते ।्
मिुनाािदतं लं शराम े िनयोजयते ॥् १२६॥ 1840

मनो िगतं ाा ततः काडं िवसज यते ।्
लवें कदािच ले योधो िजतौमः ॥ १२७॥ 1841

आदानं चवै तणूीराधंान ं कष णं तथा ।
पेणं च रायुो बाण कुते त ु यः । 1842

िनाासवशा शीयसधंानता भवते ॥् १२८। ।
ूालीढे कृत े ान े अधःसधंानमाचरते ।्
मुा पताकया बाणं ीिचं रपातनम ॥् १२९॥ 1843

दरबममााय ऊसधंानमाचरते ।्
ायने वळ मुा प ुमंाग णने च । 1844

असौवााोजा यत े ढविेधता ॥ १३०। ।
सचूीमखुा मीनपुा ॅमरी च ततृीयका ।
शराणां गतयिॐः ूशाः किथता बधुःै ॥ १३१॥ 1845

सचूीमखुगित सायक ूजायते ।
पऽं िवलोिमतं य अथवा हीनपऽकम ॥् १३२॥ 1846

ककशने त ु चापने यः कृो हीनमिुना ।
मपुा गित सायक ूकीित ता ॥ १३३॥ 1847

ॅमरी किथता षेा िविः ौमकमिण ।
ऋजुने िवना याित ेमाणु सायकः ॥ १३४॥ 1848

वामगा दगा चवै ऊगाधोगमा तथा ।
चतॐो गतयः ूोा बाणलनहतेवः ॥ १३५॥ 1849
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कते गणुमिुु माग ण िह पृतः ।
समंखुी ानमु ुिदा वामे गितभ वते ॥् १३६॥ 1850

महणं िशिथलं य ऋजुने िवसिज तम ।्
पा त ु दिणं याित सायक न सशंयः ॥ १३७॥ 1851

ऊ याित चापमिुग ुणमिुरधो भवते ।्
स मुो माग णो लारंू याित न सशंयः ॥ १३८॥ 1852

मोणे चवै बाण चापमिुरधो भवते ।्
गणुमिुभ वे तदाधोगािमनी गितः ॥ १३९॥ 1853

लबाणामीनां सगंितु यदा भवते ।्
तदानीमिुतो बाणो ला लित ीवुम ॥् १४०॥ 1854

िनदषः शहीन सममिुयोितः ।
िभनि ढवेािन सायको नाि सशंयः ॥ १४१॥ 1855

ाकृिेजतो य सशुुो गाढमिुतः ।
नरनागाकायषे ु न स ितित माग णः ॥ १४२॥ 1856

य तणृसमा बाणा येनसमं धनःु ।
य ूाणसमा मौव स धी धिनां वरः ॥ १४३॥ 1857

अयम घतवै मिृडं च चतुयम ।्
यो िभनि िह तषेवु ळणेािप न धाय त े ॥ १४४॥ 1858

साधा लुूमाणने लोहपाऽािण कारयते ।्
तािन िभकैबाणने ढघाती भवेरः ॥ १४५॥ 1859

चतिुवशितचमा िण िभनकेेषणुा नरः ।
त बाणो गजे कायं िनिभ  गित ॥ १४६॥ 1860

ॅाले घटो वेबे मिृडकं तथा ।
ॅमं वधेयेु ढभदेी स उते ॥ १४७॥ 1861

अयु काकतुडने चम  आरामखुने िह ।
मिृडं च घटं चवै िवेिूचमखुने िह ॥ १४८॥ 1862

बाणभं करावत कादेनमवे च ।
िबकं गोलकयगुं यो विे स जयी भवते ॥् १४९॥ 1863

लान े धतृं काडं ससखुं छदेयेतः ।
िकंिचिुं िवधाय ां ितय िवफिलकेषणुा ॥ १५०॥ 1864

समंखुं वा समायां ितय ायं तमरे ।
शरं शरणे यिँछााणदेी स जायते ॥ १५१॥ 1865
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काऽेकेशं सयं तऽ बा वरािटकाम ।्
हने ॅामाणां च यो हि स धनधु रः ॥ १५२॥ 1866

लान े सेां साि गोपुसिंनभम ।्
यिँछां रुूणे काेा स जायते ॥ १५३॥ 1867

ले िबं सेॅं श ुॅ बकूपुवत ।्
हि तं िबकं यु िचऽयोधी स जायते ॥ १५४॥ 1868

कागोलयगुं िं रमू परुःितःै ।
अूाधारं पृने गेुमखुने िह ॥ १५५॥ 1869

यो हि शरयुमने शीयसधंानयोगतः ।
स ानभुृ तां ौेः पिूजतः सवपािथ वःै ॥ १५६॥ 1870

रथने गजने हयने च पिना ।
धावता व ै ौमः काय लं ह ुं सिुनितम ॥् १५७॥ 1871

लान े सेांपाऽं हयारे ।
ताडयेक रािभः सजंायत े यथा ॥ १५८॥ 1872

यऽवैोते शं सऽ िचयते ।्
कणियमनोयोगािंनयतां नयते ॥् १५९॥ 1873

पनुः शक रया त ताडयेहतेवे ।
पनुिन यतां नयें शानानसुारतः ॥ १६०॥ 1874

ततः िकंिचृतं रे िनं िनं िवधानतः ।
लं समसेाे शधनहतेवे ॥ १६१॥ 1875

ततो बाणने हादवधानने तीधीः ।
एत रं कम भायःै कािप िसयित ॥ १६२॥ 1876

एवं ौमिविधं कुया ावििः ूजायते ।
ौमे िसे च वषा स ु नवै मां धनःु करे ॥ १६३॥ 1877

पवूा ास शाणामिवरणहतेवे ।
मासयं ौमं कुया ितवष शरतौ ॥ १६४॥ 1878

जात े वायजु े मािस नीदवेतािदन े ।
पजूयदेीरं चड गंु शािण वािजनः ॥ १६५॥ 1879

िवूेो दिणां दा कुमारी भोजयेः ।
दे ै पशवुिलं दा ो वािदऽमलःै ॥ १६६॥ 1880

ततु साधयेादेोांागमोिदतान ।्
अाणां कम िसथ जपहोमिवधानतः ॥ १६७॥ 1881
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ॄां नारायणं शवैमंै वायवाणे ।
आयें चापराािण गुदािन साधयते ॥् १६८॥ 1882

मनोवाम िभभा ं लाणे शिुचता ।
अपाऽमसमथ च ािण कुपूषम ॥् १६९॥ 1883

ूयोगं चोपसहंारं यो विे स धनधु रः ।
सामाे कम िण ूाो नवैाािण ूयोजयते ॥् १७०॥ 1884

हाक लालीकं गहृीा त लेपतः ।
शरूािप रणे प ुसंो दप हरित सरः ॥ १७१॥ 1885

गहृीतं योगनऽरैपामाग  मलूकम ।्
लेपमाऽणे वीराणां सव शिनवारणम ॥् १७२॥ 1886

अधःपुी शपुी लािग िरकिण का ।
नीिलनी सहदवेा च पऽुमाजा िरका तथा ॥ १७३॥ 1887

िवबुाा च सवा सां जटा माा रविेदन े ।
बा भजु े िवलेपाा काय े शौघवािरका ॥ १७४॥ 1888

सप ायािदसानां भतूादीनां न जायत े ।
भीित िता य मातरोऽौ शरीरके ॥ १७५॥ 1889

गहृीतं हनऽे चणू रीभवम ।्
तभावाजः प ुसंः समंखुो निैत िनितम ॥् १७६॥ 1890

री ौीफलपुचणू-
रािलगाऽ नर रात ।्
आयाय गं िरदोऽितमो
मदं जेेसिरणो यथोमम ॥् १७७॥ 1891

तेाििकिण कामलंू पािणं वारयेजम ।्
तेकटािरकामलंू ायादीनां भयं हरते ॥् १७८॥ 1892

पुाकािटत े मलेू पाठाया मखुसिंते ।
दहेे ुटित नो तीं मडलामं रण े नणृाम ॥् १७९॥ 1893

गाया  उरं मलंू मखुं समंखुागतम ।्
शौघं वारयवे पुाक िविधना धतृम ॥् १८०॥ 1894

शुॅ ायाः शरपुाया जटानीलीजटाथवा ।
भजु े िशरिस वे वा िता शिनवािरका । 1895

भपूािहचौरभीिती गहृीता पुभारे ॥ १८१। ।
ूथमं िबयते ान ं शुवावतृो भवते ।्
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मगीतसयंुो दवेिवूां पजूयते ॥् १८२॥ 1896

ऽेपाल नाा च बिलं दािशो दश ।
शािण चािप सपंू रामं रेतः ॥ १८३॥ 1897

ॐ शलेून पािह नो दिेव पािह खने चािके ।
घटानने नः पािह चापािनःनने च ॥ १८४॥ 1898

ूाां र ूतीां च चिडके र दिणे ।
ॅामणनेाशलू उरां तथेिर ॥ १८५॥ 1899

सौािन यािन पािण ऽलैोे िवचरि ते ।
यािन चाघोरािण त ै राांथा भवुम ॥् १८६॥ 1900

खशलूगदादीिन यािन चाािण तऽेिके ।
करपवसीिन तरैान र् सवतः ॥ १८७॥ 1901

िदौषधीनां लेप ं च राबं च कारयते ।्
िकंिचद ्भुा च पीा च ततः सनंाहमाचरते ॥् १८८॥ 1902

सनेापितं गजारोहानां सभुटांथा ।
मुानानिप धनवै ै पिरतोषयते ॥् १८९॥ 1903

पवू सारिथमारो रथ े सेतः यम ।्
योजयेािजनः शुासुतंुाितौमान ॥् १९०॥ 1904

रथ े च धारयदे ्भिं काम ुकाणां चतुयम ।्
चतःुशतािन बाणानां तणूीरे च ूयोजयते ॥् १९१॥ 1905

खं चम  गदां शिं पिरघं मुरं तथा ।
नाराचं परश ुं कुं पिशाद धारयते ॥् १९२॥ 1906

न रथा न गजा य सोऽमवे समाहते ।्
किटबकैतणूीरः खशिधनयु ुतः ॥ १९३॥ 1907

ततोज ुन नामािन िवुरणपवू कम ।्
जपेतः ूितते चतरुबलयै ुतः ॥ १९४॥ 1908

लाभषेां जयषेां कुतषेां पराजयः ।
यषेािमीवरँयामो दयो जनाद नः ॥ १९५॥ 1909

अज ुनः फानुः पाथ ः िकरीटी तेवाहनः ।
बीभिुव जयी कृः ससाची धनजंयः ॥ १९६॥ 1910

खं तथा रविनऽेरैौिहणी मता ।
अौिहयां स ंू िदा रथानां वम धािरणाम ।् 1911

संा गिणततःै सहॐायकेिवशंितः ॥ १९७। ।
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उपय ौ शतााथा भयू सितः ।
गजानां त ु परीमाणमतेदवे िविनिदशते ॥् १९८॥ 1912

यें लं पदातीनां सहॐािण तथा नव ।
शतािन ऽीिण पाशराणां शधािरणाम ॥् १९९॥ 1913

पषिसहॐािण तथाानां शतािन च ।
दशोरािण षट ्ूाः संातिवदो जनाः ॥ २००॥ 1914

खयं िनिधवदेािचाििहमाशंिुभः ।
महाौिहिणका ूोा संा गिणतकोिवदःै ॥ २०१॥ 1915

कोटययोदश ूोा लाणामकेिवशंितः ।
चतिुवशहॐािण तथा नवशतािन च ॥ २०२॥ 1916

महाौिहिणकां ूािरमां तिवदो जनाः ।
महाौिहिणकायां त ु रथाः कोिटिमताः तृाः । 1917

सिऽशं लािण गीये तभिेदिभः ॥ २०३। ।
ादशवै सहॐािण चायव शतािन च ।
ूोािन नवितदवेमवे मतगंजाः ॥ २०४॥ 1918

अातुोिटिमता लायकेादशवै च ।
सिऽशंहॐािण तथा शतचतुयम ॥् २०५॥ 1919

सितवै संाताः ूोे पयतः ।
षोटयोऽशीितलािण पािधकिमतािन च ॥ २०६॥ 1920

िषि च सहॐािण तथा शतचतुयम ।्
पाशिदित संाता महाौिहिणका बधुःै ॥ २०७॥ 1921

मखु े रथा गजाः पृ े तृे च पदातयः ।
पा यो हयाः काया  हूायं िविधः तृः ॥ २०८॥ 1922

अध चं च चबं च शकटं मकरं तथा ।
कमलं ौिेणकां गुं हूानवें ूकयते ॥् २०९॥ 1923

ये राजपऽुाः सामा आाः सवेकजातयः ।
तावा नानः पा राय ै ापयेपृः ॥ २१०॥ 1924

यिुले यः पुषः ूधानः
स सवयने िह रणीयः ।
तििने िकल सारभतू े
न नािभभे रका वहि ॥ २११॥ 1925

ऽसारभतृं शरंू शमनरुािग चते ।्
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अिप ं िौये सैं वथृये ं मुडमडली ॥ २१२॥ 1926

अिप पशतं शरूा मृि महत चममू ।्
अथवा प षट ्स िवजयऽेिनवित नः ॥ २१३॥ 1927

धनःुसगंितसशंुा वािजनो मखुब लाः ।
आकणपिलता योधाः समंाम े जयवािदनः ॥ २१४॥ 1928

पररानरुा य े योधाः शाधनधु राः ।
युारुगाढाे जयि रणे िरपनू ॥् २१५॥ 1929

एकः कापुषो दीण दारयेहत चममू ।्
तं दीण मन ु दीय े योधाः शरूतमा अिप ॥ २१६॥ 1930

िन वारतरा चवै ूभा महती चमःू ।
अपािमव महावगेऽा मगृगणा इव ॥ २१७॥ 1931

यु भषे ु सैषे ु िविुतषे ु िनवत त े ।
पदे पदऽेमधे लभते फलमयम ॥् २१८॥ 1932

ािवमौ पुषौ लोके सयू मडलभिेदनौ ।
पिरोाड ्योगयु रणे चािभमखुो हतः ॥ २१९॥ 1933

यऽ यऽ हतः शरूः शऽिुभः पिरविेतः ।
अयं लभते लोकं यिद ीबं न भाषत े ॥ २२०॥ 1934

मिूछतं नवै िवकलं नाशं नायोिधनम ।्
पलायमान ं शरणं गतं चवै न िहंसयते ॥् २२१॥ 1935

भीः पलायमानोऽिप नाेो बलीयसा ।
कदािचरतां याित मरणे कृतिनयः ॥ २२२॥ 1936

सभंृ महत सनेां चतरुां महीपितः ।
हूियामतः शरूाापयेयिलया ॥ २२३॥ 1937

अायां वा महां वा सनेायािमित िनयः ।
हष योधगणकैो जयलणमुते ॥ २२४॥ 1938

अतें वायवो याि पृे भानवु यािंस च ।
अनुवे मघेा य त रणे जयः ॥ २२५॥ 1939

अपणू नवै मत ं सपंणू नवै जीवित ।
तायै िवधातं हा परवािहनी ॥ २२६॥ 1940

िजत े लीमृ त े ग ः कीित  धरणीतले ।
तायै िवधातं हा परवािहनी ॥ २२७॥ 1941

एतम ि्शवधनवुद भगवतो ास च ।
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