
kumArasambhavam sargaH 1-8

மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

Document Information

Text title : kumArasambhavam sarga 1-8

File name : kumArasambhavam8.itx

Category : major_works, kAlidAsa

Location : doc_z_misc_major_works

Author : kAlidAsa

Transliterated by : Encoded by Utz Podzeit for Gretil collection Ulrich Stiehl helped

converting the REE format to Itrans notation.

Latest update : August 28, 2021

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

December 17, 2022

sanskritdocuments.org



kumArasambhavam sargaH 1-8

மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

அshththதரshயாmh தி³ஶி ேத³வதாthமா மாலேயா நாம நகா³தி⁴ராஜ: ।
rhவாபெரௗ ேதாயநிதீ⁴ விகா³ய shதி²த: ph’தி²vhயா இவ மாநத³Nhட:³ ॥ 1।1॥
யmh ஸrhவைஶலா: பகlhphய வthஸmh ேமெரௗ shதி²ேத ேதா³kh³த⁴ ேதா³ஹத³ே ।
பா⁴shவnhதி ரthநாநி மெஹௗஷதீ⁴ச ph’²பதி³Shடாmh ³³ஹுrhத⁴thmh ॥
1।2॥
அநnhதரthநphரப⁴வshய யshய மmh ந ெஸௗபா⁴kh³யவிேலாऽபி ஜாதmh ।
ஏேகா  ேதா³ேஷா ³ணஸnhநிபாேத நிமjhஜதீnhேதா:³ கிரேணShவிவாŋhக: ॥ 1।3॥
யசாphஸேராவிph◌⁴ரமமNhட³நாநாmh ஸmhபாத³யிthmh ஶிக²ைரrhபி³ப⁴rhதி ।
ப³லாஹகchேச²த³விப⁴khதராகா³மகாலஸnhth◌⁴யாவ தா⁴மthதாmh ॥ 1।4॥
ஆேமக²லmh ஸசரதாmh க⁴நாநாmh chசா²யாமத:◌⁴ஸாiνக³தாmh நிேஷvhய ।
உth³ேவதா vh’Shபி⁴ராரயnhேத ஶ ◌்’ŋhகா³ணி யshயாதபவnhதி th³தா: ◌⁴ ॥
1।5॥
பத³mh ஷாரshதிெதௗ⁴தரkhதmh யshnhநth³’ShThவாபி ஹதth³விபாநாmh ।
வித³nhதி மாrhக³mh நக²ரnhth◌⁴ரiµkhைதrhiµkhதாப²ல: ேகஸmh கிராதா: ॥ 1।6॥
nhயshதாரா தா⁴ரேஸந யthர ⁴rhஜthவச:ஜரபி³nh³ேஶா: ।
vhரஜnhதி விth³யாத⁴ரஸுnhத³மநŋhக³ேலக²khயேயாபேயாக³mh ॥ 1।7॥
ய: ரயnhகீசகரnhth◌⁴ரபா⁴கா³nhத³iµேகா²thேத²ந ஸரேணந ।
உth³கா³shயதாchச²தி கிnhநராmh தாநphரதா³யிthவேவாபக³nhmh ॥ 1।8॥
கேபாலகNh:³ கபி⁴rhவிேநmh விக⁴Thதாநாmh ஸரலth³மாmh ।
யthர shதரதயா phரஸூத:ஸாநி க³nhத: ◌⁴ ஸுரபீ⁴கேராதி ॥ 1।9॥
வேநசராmh வநிதாஸகா²நாmh த³kh³’ேஹாthஸŋhக³நிஷkhதபா⁴ஸ: ।
ப⁴வnhதி யthெரௗஷத⁴ேயா ரஜnhயாமைதலரா:ஸுரதphரதீ³பா: ॥ 1।10॥
உth³ேவஜயthயŋh³பாrhShணிபா⁴கா³nhமாrhேக³ ஶி⁴தேம ऽபி யthர ।
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ந ³rhவஹேராணிபேயாத⁴ராrhதா பி⁴nhத³nhதி மnhதா³mh க³திமவiµkh²ய: ॥ 1।11॥
தி³வாகராth³ரதி ேயா ³ஹாஸு நmh தி³வா பீ⁴தவாnhத⁴காரmh ।
ுth³ேர ऽபி நmh ஶரணmh phரபnhேந மமthவiµchைச:ஶிரஸாmh ஸதீவ ॥ 1।12॥
லாŋh³லவிேபவிஸrhபிேஶாைப⁴தshததசnhth³ரமசிெகௗ³ைர: ।
யshயாrhத²khதmh கி³ராஜஶph³த³mh rhவnhதி வாலvhயஜைநசமrhய: ॥ 1।13॥
யthராmhஶுகாேபவிலjhதாநாmh யth³’chச²யா கிmhஷாŋhக³நாநாmh ।
த³kh³’ஹth³வாரவிலmhபி³பி³mhபா³shதிரshகNhேயா ஜலதா³ ப⁴வnhதி ॥ 1।14॥
பா⁴கீ³ரதீ²நிrhஜ²ரகராmh ேவாடா⁴ iµஹு: கmhபிதேத³வதா³: ।
யth³வாரnhவிShடmh’ைக:³ கிராைதராேஸvhயேத பி⁴nhநஶிக²Nh³ப³rhஹ: ॥ 1।15॥
ஸphதrhஹshதாவசிதாவேஶஷாNhயேதா⁴ விவshவாnhபவrhதமாந: ।
பth³மாநி யshயாkh³ரஸேராஹாணி phரேபா³த⁴யthrhth◌⁴வiµைக²rhமைக:² ॥ 1।16॥
யjhஞாŋhக³ேயாநிthவமேவய யshய ஸாரmh த⁴thத⁴ரணமmh ச ।
phரஜாபதி: கlhபிதயjhஞபா⁴க³mh ைஶலாதி⁴பthயmh shவயமnhவதிShட²th ॥ 1।17॥
ஸ மாநmh ேமஸக:² பிth’mh கnhயாmh லshய shதி²தேய shதி²திjhஞ: ।
ேமநாmh iµநீநாமபி மாநநீயாமாthமாiνபாmh விதி⁴ேநாபேயேம ॥ 1।18॥
காலkhரேமத² தேயா: phரvh’thேத shவபேயாkh³ேய ஸுரதphரஸŋhேக³ ।
மேநாரமmh ெயௗவநiµth³வஹnhthயா க³rhேபா⁴ ऽப⁴வth³⁴த⁴ரராஜபthnhயா: ॥ 1।19॥
அஸூத ஸா நாக³வ⁴பேபா⁴kh³யmh ைமநாகமmhேபா⁴நிதி⁴ப³th³த⁴ஸkh²யmh ।
khth³ேத⁴ ऽபி பchசி²தி³vh’thரஶthராவேவத³நாjhஞmh ஶதாநாmh ॥ 1।20॥
அதா²வமாேநந பி: phரkhதா த³shய கnhயா ப⁴வrhவபthநீ ।
ஸதீ ஸதீ ேயாக³விsh’Shடேத³ஹா தாmh ஜnhமேந ைஶலவ⁴mh phரேபேத³ ॥ 1।21॥
ஸா ⁴த⁴ராமதி⁴ேபந தshயாmh ஸமாதி⁴மthயாiµத³பாதி³ ப⁴vhயா ।
ஸmhயkhphரேயாகா³த³பதாயாmh நீதாவிேவாthஸாஹ³ேணந ஸmhபth ॥ 1।22॥
phரஸnhநதி³khபாmhஸுவிவிkhதவாதmh ஶŋhக²shவநாநnhதரShபvh’Sh ।
ஶmh shதா²வரஜŋhக³மாநாmh ஸுகா²ய தjhஜnhமதி³நmh ப³⁴வ ॥ 1।23॥
தயா ³thரா ஸுதராmh ஸவிth sh²ரthphரபா⁴மNhட³லயா சகாேஸ ।
வி³ர⁴rhநவேமக⁴ஶph³தா³³th³பி⁴nhநயா ரthநஶலாகேயவ ॥ 1।24॥
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தி³ேந தி³ேந ஸா பவrhத⁴மாநா லph³ேதா⁴த³யா சாnhth³ரமவ ேலகா² ।
ேபாஷ லாவNhயமயாnhவிேஶஷாjhேயாthshநாnhதராணீவ கலாnhதராணி ॥ 1।25॥
தாmh பாrhவதீthயாபி⁴ஜேநந நாmhநா ப³nh⁴phயாmh ப³nh⁴ஜேநா ஜுஹாவ ।
உ ேமதி மாthரா தபேஸா நிth³தா⁴ பசா³மாkh²யாmh ஸுiµகீ² ஜகா³ம ॥ 1।26॥
மph◌⁴’த: thரவேதா ऽபி th³’Shshதshnhநபthேய ந ஜகா³ம th’phதிmh ।
அநnhதShபshய மேதா⁴rh ேத th³விேரப²மாலா ஸவிேஶஷஸŋhகா³ ॥ 1।27॥
phரபா⁴மஹthயா ஶிக²ேயவ தீ³பshthமாrhக³ேயவ thதி³வshய மாrhக:³ ।
ஸmhshகாரவthேயவ கி³ரா மநீ தயா ஸ தச வி⁴தச ॥ 1।28॥
மnhதா³கிநீைஸகதேவதி³காபி: ◌⁴ ஸா கnh³ைக: kh’thமthரைகச ।
ேரேம iµஹுrhமth◌⁴யக³தா ஸகீ²நாmh khடா³ரஸmh நிrhவிஶதீவ பா³lhேய ॥ 1।29॥
தாmh ஹmhஸமாலா: ஶரதீ³வ க³ŋhகா³mh மெஹௗஷதி⁴mh நkhதவாthமபா⁴ஸ: ।
shதி²ேராபேத³ஶாiµபேத³ஶகாேல phரேபதி³ேர phராkhதநஜnhமவிth³யா: ॥ 1।30॥
அஸmhph◌⁴’தmh மNhட³நமŋhக³யShேடரநாஸவாkh²யmh கரணmh மத³shய ।
காமshய Shபvhயதிkhதமshthரmh பா³lhயாthபரmh ஸாத² வய: phரேபேத³ ॥ 1।31॥
உnhதmh கேயவ சிthரmh ஸூrhயாmhஶுபி⁴rhபி⁴nhநவாரவிnhத³mh ।
ப³⁴வ தshயாசரshரேஶாபி⁴ வrhவிப⁴khதmh நவெயௗவேநந ॥ 1।32॥
அph◌⁴nhநதாŋh³Shட²நக²phரபா⁴பி⁴rhநிேபth³ராக³ேவாth³கி³ரnhெதௗ ।
ஆஜரshதchசரெணௗ ph’தி²vhயாmh shத²லாரவிnhத³யமvhயவshதா²mh ॥
1।33॥
ஸா ராஜஹmhைஸவ ஸnhநதாŋhகீ³ க³ேதஷு லாசிதவிkhரேமஷு ।
vhயநீயத phரthபேத³ஶph³ைத⁴ராதி³thஸுபி⁴rhரதாநி ॥ 1।34॥
vh’thதாiνrhேவ ச ந சாதிதீ³rhேக⁴ ஜŋhேக⁴ ஶுேப⁴ sh’Shடவதshததீ³ேய ।
ேஶஷாŋhக³நிrhமாணவிெதௗ⁴ விதா⁴rhலாவNhய உthபாth³ய இவாஸ யthந: ॥ 1।35॥
நாேக³nhth³ரஹshதாshthவசி கrhகஶthவாேத³காnhதைஶthயாthகத³விேஶஷா: ।
லph³th◌⁴வாபி ேலாேக ப பmh ஜாதாshத³rhேவாபமாநபா³யா: ॥ 1।36॥
ஏதாவதா நnhவiνேமயேஶாப⁴mh காசீ³ணshதா²நமநிnhதி³தாயா: ।
ஆேராபிதmh யth³கி³ேஶந பசாத³நnhயநாகமநீயமŋhகmh ॥ 1।37॥
தshயா: phரவிShடா நதநாபி⁴ரnhth◌⁴ரmh ரராஜ தnhவீ நவேலாமரா: ।
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நீவீமதிkhரmhய ேததரshய தnhேமக²லாமth◌⁴யமேணவாrhசி: ॥ 1।38॥
மth◌⁴ேயந ஸா ேவதி³விலkh³நமth◌⁴யா வthரயmh சா ப³பா⁴ர பா³லா ।
ஆேராஹrhத²mh நவெயௗவேநந காமshய ேஸாபாநவ phரkhதmh ॥ 1।39॥
அnhேயாnhயiµthபீட³ய³thபலாயா:shதநth³வயmh பாNh³ ததா² phரvh’th³த⁴mh ।
மth◌⁴ேய யதா² யாமiµக²shய தshய mh’லஸூthராnhதரமphயலph◌⁴யmh ॥ 1।40॥
ஶிஷShபாதி⁴கெஸௗமாrhெயௗ பா³ஹூ ததீ³யாவிதி ேம விதrhக: ।
பராேதநாபி kh’ெதௗ ஹரshய ெயௗ கNhட²பாெஶௗ மகரth◌⁴வேஜந ॥ 1।41॥
கNhட²shய தshயா:shதநப³nh⁴ரshய iµkhதாகலாபshய ச நிshதலshய ।
அnhேயாnhயேஶாபா⁴ஜநநாth³ப³⁴வ ஸாதா⁴ரே ⁴ஷண⁴Shயபா⁴வ: ॥ 1।42॥
சnhth³ரmh க³தா பth³ம³nhந ⁴ŋhkhேத பth³மாதா சாnhth³ரமமபி⁴kh²யாmh ।
உமாiµக²mh  phரதிபth³ய ேலாலா th³விஸmhரயாmh phதிமவாப ல: ॥ 1।43॥
Shபmh phரவாேலாபதmh யதி³shயாnhiµkhதாப²லmh வா sh²டவிth³மshத²mh ।
தேதா ऽiνrhயாth³விஶத³shய தshயாshதாmhெரௗShட²பrhயshதச: shதshய ॥
1।44॥
shவேரண தshயாமmh’தshேதவ phரஜlhபிதாயாமபி⁴ஜாதவாசி ।
அphயnhயShடா phரதிலஶph³தா³ ேராrhவிதnhthவ தாTh³யமாநா ॥ 1।45॥
phரவாதநீேலாthபலநிrhவிேஶஷமதீ⁴ரவிphேரதமாயதாயா ।
தயா kh³’தmh iν mh’கா³ŋhக³நாph◌⁴யshதேதா kh³’தmh iν mh’கா³ŋhக³நாபி: ◌⁴ ॥
1।46॥
தshயா: ஶலாகாஜநநிrhேதவ காnhதிrhph◌⁴ேவாராநதேலக²ேயாrhயா ।
தாmh வீய லாசராமநŋhக:³shவசாபெஸௗnhத³rhயமத³mh iµேமாச ॥ 1।47॥
லjhஜா திரசாmh யதி³ ேசத shயாத³ஸmhஶயmh பrhவதராஜthrhயா: ।
தmh ேகஶபாஶmh phரஸய rhrhவாலphயthவmh ஶிதி²லmh சமrhய: ॥ 1।48॥
ஸrhேவாபமாth³ரvhயஸiµchசேயந யதா²phரேத³ஶmh விநிேவஶிேதந ।
ஸா நிrhதா விவsh’ஜா phரயthநாேத³கshத²ெஸௗnhத³rhயதி³th³’ேயவ ॥
1।49॥
தாmh நாரத:³ காமசர: கதா³ சிthகnhயாmh கில phேரய பி:ஸேப ।
ஸமாதி³ேத³ைஶகவ⁴mh ப⁴விthmh phேரmh ஶராrhத⁴ஹராmh ஹரshய ॥ 1।50॥
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³: phரக³lhேப⁴ ऽபி வயshயேதா ऽshயாshதshெதௗ² நிvh’thதாnhயவராபி⁴லாஷ: ।
’ேத kh’ஶாேநாrhந  மnhthரதமrhஹnhதி ேதஜாmhshயபராணி ஹvhயmh ॥ 1।51॥
அயாசிதாரmh ந  ேத³வேத³வமth³:ஸுதாmh kh³ராஹயிmh ஶஶாக ।
அph◌⁴யrhத²நாப⁴ŋhக³ப⁴ேயந ஸா⁴rhமாth◌⁴யshth²யShேட ऽphயவலmhப³ேத ऽrhேத² ॥
1।52॥
யைத³வ rhேவ ஜநேந ஶரmh ஸா த³ேராஷாthஸுத³தீ ஸஸrhஜ ।
ததா³phரph◌⁴’thேயவ விiµkhதஸŋhக:³ பதி: பஶூநாமபkh³ரேஹா ऽ⁴th ॥ 1।53॥
ஸ kh’thதிவாஸாshதபேஸ யதாthமா க³ŋhகா³phரவாேஹாதேத³வதா³ ।
phரshத²mh மாth³ேரrhmh’க³நாபி⁴க³nhதி⁴ கிmh சிthkhவணthகிnhநரமth◌⁴வாஸ ॥
1।54॥
க³ நேமphரஸவாவதmhஸா ⁴rhஜthவச:shபrhஶவதீrhத³தா⁴நா: ।
மந:ஶிலாவிch²தா நிேஷ:³ைஶேலயநth³ேத⁴ஷு ஶிலாதேலஷு ॥ 1।55॥
ஷாரஸŋhகா⁴தஶிலா:²ராkh³ைர:ஸiµlhக²nhத³rhபகல: கth³மாnh ।
th³’Shட:கத²mh சிth³க³வையrhவிவிkh³ைநரேஸாட⁴mhஹth◌⁴வநிnhநநாத³॥ 1।56॥
தthராkh³நிமாதா⁴ய ஸthஸth³த⁴mh shவேமவ rhthயnhதரமShடrhதி: ।
shவயmh விதா⁴தா தபஸ: ப²லாநாŋhேகநாபி காேமந தபசசார ॥ 1।57॥
அநrhkh◌⁴யமrhkh◌⁴ேயண தமth³நாத:²shவrhெகௗ³கஸாமrhசிதமrhசயிthவா ।
ஆராத⁴நாயாshய ஸகீ²ஸேமதாmh ஸமாதி³ேத³ஶ phரயதாmh தஜாmh ॥ 1।58॥
phரthயrhதி²⁴தாமபி தாmh ஸமாேத: ◌⁴ ஶுஷமாmh கி³ேஶா ऽiνேமேந ।
விகாரேஹெதௗ ஸதி விkhயnhேத ேயஷாmh ந ேசதாmh த ஏவ தீ⁴ரா: ॥ 1।59॥
அவசிதப³Shபா ேவதி³ஸmhமாrhக³த³ா
நியமவிதி⁴ஜலாநாmh ப³rhஷாmh ேசாபேநth ।
கி³ஶiµபசசார phரthயஹmh ஸா ஸுேகஶீ
நியதபேக²தா³ தchசி²ரசnhth³ரபாைத:³ ॥ 1।60॥

தshnhவிphரkh’தா: காேல தாரேகண தி³ெவௗகஸ: ।
ராஸாஹmh ேராதா⁴ய தா⁴ம shவாயmh⁴வmh ய: ॥ 2।1॥
ேதஷாமாவிர⁴th³ph³ரமா பmhலாநiµக²யாmh ।
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ஸரஸாmh ஸுphதபth³மாநாmh phராதrhதீ³தி⁴திமாநிவ ॥ 2।2,॥
அத²ஸrhவshய தா⁴தாரmh ேத ஸrhேவ ஸrhவேதாiµக²mh ।
வாகீ³ஶmh வாkh³பி⁴ரrhth²யாபி: ◌⁴ phரணிபthேயாபதshதி²ேர ॥ 2।3॥
நமshthrhதேய ph◌⁴யmh phராkhsh’Shேட: ேகவலாthமேந ।
³ணthரயவிபா⁴கா³ய பசாth³ேப⁴த³iµேபேஷ ॥ 2।4॥
யத³ேமாக⁴மபாமnhதphதmh பீ³ஜமஜ thவயா ।
அதசராசரmh விவmh phரப⁴வshதshய கீ³யேஸ ॥ 2।5॥
திsh’பி⁴shthவமவshதா²பி⁴rhமமாநiµதீ³ரயnh ।
phரலயshதி²திஸrhகா³ேமக: காரணதாmh க³த: ॥ 2।6॥
shthmhஸாவாthமபா⁴ெகௗ³ ேத பி⁴nhநrhேத:sh’யா ।
phரஸூதிபா⁴ஜ:ஸrhக³shய தாேவவ பிதெரௗ shmh’ெதௗ ॥ 2।7॥
shவகாலபமாேணந vhயshதராthnhதி³வshய ேத ।
ெயௗ  shவphநாவேபா³ெதௗ⁴ ெதௗ ⁴தாநாmh phரலேயாத³ெயௗ ॥ 2।8॥
ஜக³th³ேயாநிரேயாநிshthவmh ஜக³த³nhேதா நிரnhதக: ।
ஜக³தா³தி³ரநாதி³shthவmh ஜக³தீ³ேஶா நிவர: ॥ 2।9॥
ஆthமாநமாthமநா ேவth sh’ஜshயாthமாநமாthமநா ।
ஆthமநா kh’திநா ச thவமாthமnhேயவ phரயேஸ ॥ 2।10॥
th³ரவ:ஸŋhகா⁴தக²ந:sh²ல:ஸூேமா ல⁴rh³: ।
vhயkhேதா vhயkhேததரசா phராகாmhயmh ேத வி⁴திஷு ॥ 2।11॥
உth³கா⁴த: phரணேவா யாஸாmh nhயாையshthபி⁴தீ³ரணmh ।
கrhம யjhஞ: ப²லmh shவrhக³shதாஸாmh thவmh phரப⁴ேவா கி³ராmh ॥ 2।12॥
thவாமாமநnhதி phரkh’திmh ஷாrhத²phரவrhதிநீmh ।
தth³த³rhஶிநiµதா³நmh thவாேமவ ஷmh வி:³ ॥ 2।13॥
thவmh பிth’மபி பிதா ேத³வாநாமபி ேத³வதா ।
பரேதா ऽபி பரசா விதா⁴தா ேவத⁴ஸாமபி ॥ 2।14॥
thவேமவ ஹvhயmh ேஹாதா ச ேபா⁴jhயmh ேபா⁴khதா ச ஶாவத: ।
ேவth³யmh ச ேவதி³தா சா th◌⁴யாதா th◌⁴ேயயmh ச யthபரmh ॥ 2।15॥

6 sanskritdocuments.org



மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

இதி ேதph◌⁴ய:shதீ: thவா யதா²rhதா²’த³யŋhக³மா: ।
phரஸாதா³பி⁴iµேகா² ேவதா: ◌⁴ phரthவாச தி³ெவௗகஸ: ॥ 2।16॥
ராணshய கேவshதshய சrhiµக²ஸதா ।
phரvh’thதிராchச²ph³தா³நாmh சதாrhதா² சShடயீ ॥ 2।17॥
shவாக³தmh shவாநதீ⁴காராnhphரபா⁴ைவரவலmhph³ய வ: ।
க³பth³க³பா³ஹுph◌⁴ய: phராphேதph◌⁴ய: phராjhயவிkhரமா: ॥ 2।18॥
கித³mh th³திமாthயாmh ந பி³ph◌⁴ரதி யதா² ரா ।
மkhShடphரகாஶாநி jhேயாதீmhவ iµகா²நி வ: ॥ 2।19॥
phரஶமாத³rhசிஷாேமதத³iνth³கீ³rhணஸுராத⁴mh ।
vh’thரshய ஹnh:ஶmh Nh²தாவ லயேத ॥ 2।20॥
கிmh சாயம³rhவார: பாெணௗ பாஶ: phரேசதஸ: ।
மnhthேரண ஹதவீrhயshய ப²ணிேநா ைத³nhயமாத: ॥ 2।21॥
ேப³ரshய மந:ஶlhயmh ஶmhஸதீவ பராப⁴வmh ।
அபவிth³த⁴க³ேதா³ பா³ஹுrhப⁴kh³நஶாக²இவ th³ம: ॥ 2।22॥
யேமா ऽபி விக²nh⁴mh த³Nhேட³நாshததthவிஷா ।
ேத ऽshnhநேமாேக⁴ ऽபி நிrhவாலாதலாக⁴வmh ॥ 2।23॥
அ ச கத²மாதி³thயா: phரதாபதிஶீதலா: ।
சிthரnhயshதா இவ க³தா: phரகாமாேலாகநீயதாmh ॥ 2।24॥
பrhயாலthவாnhமதாmh ேவக³ப⁴ŋhேகா³ ऽiνயேத ।
அmhப⁴ஸாேமாக⁴ஸmhேராத: ◌⁴ phரதீபக³மநாதி³வ ॥ 2।25॥
ஆவrhதஜடாெமௗ- விலmhபி³ஶஶிேகாடய: ।
th³ராமபி rhதா⁴ந:தஹுŋhகாரஶmhந: ॥ 2।26॥
லph³த⁴phரதிShடா:² phரத²மmh யmh கிmh ப³லவthதைர: ।
அபவாைத³ேவாthஸrhகா:³ kh’தvhயாvh’thதய: பைர: ॥ 2।27॥
தth³ph³த வthஸா: கித: phராrhத²யth◌⁴ேவ ஸமாக³தா: ।
மயி sh’Shrh ேலாகாநாmh ரா Shமாshவவshதி²தா ॥ 2।28॥
தேதா மnhதா³நிேலாth³⁴த- கமலாகரேஶாபி⁴நா ।
³mh ேநthரஸஹshேரண ேசாத³யாமாஸ வாஸவ: ॥ 2।29॥
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ஸ th³விேநthேரா ஹேரசு:ஸஹshரநயநாதி⁴கmh ।
வாசshபதிவாேசத³mh phராஜrhஜலஜாஸநmh ॥ 2।30॥
ஏவmh யதா³thத² ப⁴க³வnhநாmh’Shடmh ந: பைர: பத³mh ।
phரthேயகmh விநிkhதாthமா கத²mh ந jhஞாshய phரேபா⁴ ॥ 2।31॥
ப⁴வlhலph³த⁴வேராதீ³rhணshதாரகாkh²ேயா மஹாஸுர: ।
உபphலவாய ேலாகாநாmh ⁴மேகேவாthதி²த: ॥ 2।32॥
ேர தாவnhதேமவாshய தேநாதி ரவிராதபmh ।
தீ³rhகி⁴காகமேலாnhேமேஷா யாவnhமாthேரண ஸாth◌⁴யேத ॥ 2।33॥
ஸrhவாபி:◌⁴ ஸrhவதா³ சnhth³ரshதmh கலாபி⁴rhநிேஷவேத ।
நாத³thேத ேகவலாmh ேலகா²mh ஹரடா³மணீkh’தாmh ॥ 2।34॥
vhயாvh’thதக³திth³யாேந ஸுமshேதயஸாth◌⁴வஸாth ।
ந வாதி வாshதthபாrhேவ தாலvh’nhதாநிலாதி⁴கmh ॥ 2।35॥
பrhயாயேஸவாiµthsh’jhய Shபஸmhபா⁴ரதthபரா: ।
உth³யாநபாலஸாமாnhயmh’தவshதiµபாஸேத ॥ 2।36॥
தshேயாபாயநேயாkh³யாநி ரthநாநி ஸதாmh பதி: ।
கத²மphயmhப⁴ஸாமnhதரா நிShபthேத: phரதீேத ॥ 2।37॥
jhவலnhமணிஶிகா²ைசநmh வாஸுகிphரiµகா² நிஶி ।
shதி²ரphரதீ³பதாேமthய ⁴ஜŋhகா:³ பrhபாஸேத ॥ 2।38॥
தthkh’தாiνkh³ரஹாேப தmh iµஹுrh³தஹாைத: ।
அiνலயதீnhth³ேரா ऽபி கlhபth³மவி⁴ஷண: ॥ 2।39॥
இthத²மாராth◌⁴யமாேநா ऽபி khநாதி ⁴வநthரயmh ।
ஶாmhேயthphரthயபகாேரண ேநாபகாேரண ³rhஜந: ॥ 2।40॥
ேதநாமரவ⁴ஹshைத:ஸத³யாநபlhலவா: ।
அபி⁴jhஞாேச²த³பாதாநாmh khயnhேத நnhத³நth³மா: ॥ 2।41॥
வீjhயேத ஸ  ஸmhஸுphத: வாஸஸாதா⁴ரநில: ।
சாமைர:ஸுரப³nhதீ³நாmh பா³Shபஶீகரவrhபி:◌⁴ ॥ 2।42॥
உthபாThய ேமஶ ◌்’ŋhகா³ணி ுNhநி ஹதாmh ²ைர: ।
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ஆkhட³பrhவதாshேதந கlhபிதா:shேவஷு ேவமஸு ॥ 2।43॥
மnhதா³கிnhயா: பய:ேஶஷmh தி³kh³வாரணமதா³விலmh ।
ேஹமாmhேபா⁴ஹஸshயாநாmh தth³வாphேயா தா⁴ம ஸாmhphரதmh ॥ 2।44॥
⁴வநாேலாகநphதி:shவrhகி³பி⁴rhநாiν⁴யேத ।
கி²⁴ேத விமாநாநாmh ததா³பாதப⁴யாthபதி² ॥ 2।45॥
யjhவபி: ◌⁴ ஸmhph◌⁴’தmh ஹvhயmh விதேதShவth◌⁴வேரஷு ஸ: ।
ஜாதேவேதா³iµகா²nhமாயீ ஷதாமாchசி²நthதி ந: ॥ 2।46॥
உchைசchைச:ரவாshேதந ஹயரthநமஹா ச ।
ேத³ஹப³th³த⁴ேவnhth³ரshய சிரகாலாrhதmh யஶ: ॥ 2।47॥
தshnhiνபாயா:ஸrhேவ ந: khேர phரதிஹதkhயா: ।
வீrhயவthெயௗஷதா⁴நீவ விகாேர ஸாnhநிபாதிேக ॥ 2।48॥
ஜயாஶா யthர சாshமாகmh phரதிகா⁴ேதாthதி²தாrhசிஷா ।
ஹசkhேரண ேதநாshய கNhேட² நிShக இவாrhபித: ॥ 2।49॥
ததீ³யாshேதாயேத³Shவth³ய Shகராவrhதகாதி³ஷு ।
அph◌⁴யshயnhதி தடாகா⁴தmh நிrhைதராவதா க³ஜா: ॥ 2।50॥
ததி³chசா²ேமா விேபா⁴ sh’Shடmh ேஸநாnhயmh தshய ஶாnhதேய ।
கrhமப³nhத⁴chசி²த³mh த⁴rhமmh ப⁴வshேயவ iµiµவ: ॥ 2।51॥
ேகா³phதாரmh ஸுரைஸnhயாநாmh யmh ரshkh’thய ேகா³thரபி⁴th ।
phரthயாேநShயதி ஶthph◌⁴ேயா ப³nhதீ³வ ஜயயmh ॥ 2।52॥
வசshயவேத தshnhஸஸrhஜ கி³ரமாthம: ◌⁴ ।
க³rhதாநnhதராmh vh’Shmh ெஸௗபா⁴kh³ேயந கா³ய யா ॥ 2।53॥
ஸmhபthshயேத வ: காேமா யmh கால: கசிthphரதீயதாmh ।
ந thவshய th³ெதௗ⁴ யாshயா ஸrhக³vhயாபாரமாthமநா ॥ 2।54॥
இத:ஸ ைத³thய: phராphதrhேநத ஏவாrhஹதி யmh ।
விஷvh’ோ ऽபி ஸmhவrhth◌⁴ய shவயmh ேச²thமஸாmhphரதmh ॥ 2।55॥
vh’தmh ேதேநத³ேமவ phராŋhமயா சாshைம phரதிதmh ।
வேரண ஶதmh ேலாகாநலmh த³kh³⁴mh  தthதப: ॥ 2।56॥
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ஸmhேக³ஸாmhகீ³நmh தiµth³யதmh phரஸேஹத க: ।
அmhஶாth³’ேத நிkhதshய நீலேலாதேரதஸ: ॥ 2।57॥
ஸ ேத³வ: பரmh jhேயாதிshதம:பாேர vhயவshதி²தmh ।
பchசி²nhநphரபா⁴வrhth³தி⁴rhந மயா ந ச விShiΝநா ॥ 2।58॥
உமாேபண ேத யmh ஸmhயமshதிதmh மந: ।
ஶmhேபா⁴rhயதth◌⁴வமாkhரShமயshகாnhேதந ேலாஹவth ॥ 2।59॥
உேப⁴ ஏவ ேம ேவா⁴iµப⁴ேயாrhவீrhயமாதmh ।
ஸா வா ஶmhேபா⁴shததீ³யா வா rhதிrhஜலமயீ மம ॥ 2।60॥
தshயாthமா ஶிதிகNhட²shய ைஸநாபthயiµேபthய வ: ।
ேமாயேத ஸுரப³nhதீ³நாmh ேவணீrhவீrhயவி⁴திபி: ◌⁴ ॥ 2।61॥
இதி vhயா’thய வி³தா⁴nhவிவேயாநிshதிேராத³ேத⁴ ।
மநshயாதகrhதvhயாshேத ऽபி phரதியrhதி³வmh ॥ 2।62॥
தthர நிசிthய கnhத³rhபமக³மthபாகஶாஸந: ।
மநஸா காrhயஸmhth³தி⁴- thவராth³வி³ணரmhஹஸா ॥ 2।63॥
அத²ஸ லதேயாth³ph◌⁴லதாசாஶ ◌்’ŋhக³mh
ரதிவலயபதா³ŋhேக சாபமாஸjhய கNhேட² ।
ஸஹசரம⁴ஹshதnhயshததாŋhராshthர:
ஶதமக²iµபதshேத² phராஜ: Shபத⁴nhவா ॥ 2।64॥

தshnhமேகா⁴நshthத³ஶாnhவிஹாய ஸஹshரமmh க³பthபபாத ।
phரேயாஜநாேபதயா phர⁴mh phராயசலmh ெகௗ³ரவமாேதஷு ॥ 3।1॥
ஸ வாஸேவநாஸநஸnhநிkh’Shடேதா நிேத³தி விsh’Shட⁴: ।
ப⁴rh: phரஸாத³mh phரதிநnhth³ய rhth◌⁴நா வkhmh த:² phராkhரமைதவேமநmh ॥ 3।2॥
ஆjhஞாபய jhஞாதவிேஶஷ mhஸாmh ேலாேகஷு யthேத கரணீயமshதி ।
அiνkh³ரஹmh ஸmhshமரணphரvh’thதchசா² ஸmhவrhதி⁴தமாjhஞயா ேத ॥ 3।3॥
ேகநாph◌⁴யஸூயா பத³காŋh ேத நிதாnhததீ³rhைக⁴rhஜநிதா தேபாபி: ◌⁴ ।
யாவth³ப⁴வthயாதஸாயகshய மthகாrhiµகshயாshய நிேத³ஶவrhதீ ॥ 3।4॥
அஸmhமத: கshதவ iµkhதிமாrhக³mh நrhப⁴வkhேலஶப⁴யாthphரபnhந: ।
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ப³th³த⁴சிரmh திShட² ஸுnhத³மாேரசிதph◌⁴சைர: கடாை: ॥ 3।5॥
அth◌⁴யாபிதshேயாஶநஸாபி நீதிmh phரkhதராக³phரணிதி⁴rhth³விஷshேத ।
கshயாrhத²த⁴rhெமௗ வத³ பீட³யா nhேதா⁴shதடாேவாக⁴ இவ phரvh’th³த: ◌⁴ ॥
3।6॥
காேமகபthநீvhரத:³க²ஶீலாmh ேலாலmh மநசாதயா phரவிShடாmh ।
நிதmhபி³நீchச² iµkhதலjhஜாmh கNhTh:ஏ shவயŋhkh³ராஹநிஷkhதபா³ஹுmh ॥
3।7॥
கயா காnhஸுரதாபராதா⁴thபாதா³நத: ேகாபநயாவ⁴த: ।
யshயா: கShயா th³’டா⁴iνதாபmh phரவாலஶyhயாஶரணmh ஶரmh ॥ 3।8॥
phரத³ விராmhய வீர வjhரmh ஶைரrhமதீ³ைய: கதம:ஸுரா: ।
பி³ேப⁴ ேமாகீ⁴kh’தபா³ஹுவீrhய:shthph◌⁴ேயா ऽபி ேகாபsh²தாத⁴ராph◌⁴ய: ॥ 3।9॥
தவ phரஸாதா³thஸுமாேதா⁴ ऽபி ஸஹாயேமகmh ம⁴ேமவ லph³th◌⁴வா ।
rhயாmh ஹரshயாபி பிநாகபாேணrhைத⁴rhயchதிmh ேக மம த⁴nhவிேநா ऽnhேய ॥ 3।10॥
அேதா²ேத³ஶாத³வதாrhய பாத³மாkhராnhதிஸmhபா⁴விதபாத³பீட²mh ।
ஸŋhகlhபிதா²rhேத² விvh’தாthமஶkhதிமாக²Nhட³ல: காமத³mh ப³பா⁴ேஷ ॥ 3।11॥
ஸrhவmh ஸேக² thவyhபபnhநேமத³ேப⁴ மமாshthேர ஶmh ப⁴வாmhச ।
வjhரmh தேபாவீrhயமஹthஸு NhTh:அmh thவmh ஸrhவேதாகா³ ச ஸாத⁴கmh ச ॥
3।12॥
அைவ ேத ஸாரமத: க² thவாmh காrhேய ³Nhயாthமஸமmh நிேயாேய ।
vhயாதி³யேத ⁴த⁴ரதாமேவய kh’Shேணந ேத³ேஹாth³வஹநாய ேஶஷ:॥ 3।13॥
ஆஶmhஸதா பா³ணக³திmh vh’ஷாŋhேக காrhயmh thவயா ந: phரதிபnhநகlhபmh ।
நிேபா³த⁴ யjhஞாmhஶ⁴ஜாதா³நீiµchைசrhth³விஷாphதேமதேத³வ ॥ 3।14॥
அ  வீrhயphரப⁴வmh ப⁴வshய ஜயாய ேஸநாnhயiµஶnhதி ேத³வா: ।
ஸ ச thவேத³ேகஷுநிபாதஸாth◌⁴ேயா ph³ரமாŋhக³⁴rhph³ரமணி ேயாதாthமா ॥
3।15॥
தshைம மாth³ேர: phரயதாmh தஜாmh யதாthமேந ேராசயிmh யதshவ ।
ேயாthஸு தth³வீrhயநிேஷக⁴:ைஸவேமthயாthம⁴ேவாபதி³Shடmh ॥ 3।16॥
³ேராrhநிேயாகா³chச நேக³nhth³ரகnhயா shதா²iΝmh தபshயnhதமதி⁴thயகாயாmh ।
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அnhவாshத இthயphஸரஸாmh iµேக²ph◌⁴ய: தmh மயா மthphரணிதி: ◌⁴ ஸ வrhக:³ ॥
3।17॥
தth³க³chச²th³th◌⁴ைய  ேத³வகாrhயமrhேதா² ऽயமrhதா²nhதரபா⁴vhய ஏவ ।
அேபேத phரthயயiµthதமmh thவாmh பீ³ஜாŋhர: phரா³த³யாதி³வாmhப: ◌⁴ ॥ 3।18॥
தshnhஸுராmh விஜயாph◌⁴பாேய தைவவ நாமாshthரக³தி: kh’தீ thவmh ।
அphயphரth³த⁴mh யஶேஸ  mhஸாமநnhயஸாதா⁴ரணேமவ கrhம ॥ 3।19॥
ஸுரா:ஸமph◌⁴யrhத²யிதார ஏேத காrhயmh thரயாமபி விShடபாநாmh ।
சாேபந ேத கrhம ந சாதிmhshரமேஹா ப³தா shph’ஹணீயவீrhய: ॥ 3।20॥
ம⁴ச ேத மnhமத²ஸாஹசrhயாதா³ஸவiνkhேதா ऽபி ஸஹாய ஏவ ।
ஸரே ேநாத³யிதா ப⁴ேவதி vhயாதி³யேத ேகந ஹுதாஶநshய ॥ 3।21॥
தேத²தி ேஶஷாவ ப⁴rhராjhஞாமாதா³ய rhth◌⁴நா மத³ந: phரதshேத² ।
ஐராவதாshபா²லநகrhகேஶந ஹshேதந பshபrhஶ தத³ŋhக³nhth³ர: ॥ 3।22॥
ஸ மாத⁴ேவநாபி⁴மேதந ஸkh²யா ரthயா ச ஸாஶŋhகமiνphரயாத: ।
அŋhக³vhயயphராrhதி²தகாrhயth³தி:◌⁴ shதா²Nhவாரமmh ைஹமவதmh ஜகா³ம ॥
3।23॥
தshnhவேந ஸmhயநாmh iµநீநாmh தப:ஸமாேத:◌⁴ phரதிலவrhதீ ।
ஸŋhகlhபேயாேநரபி⁴மாந⁴தமாthமாநமாதா⁴ய ம⁴rhஜjh’mhேப⁴ ॥ 3।24॥
ேப³ர³phதாmh தி³ஶiµShணரெமௗ க³nhmh phரvh’thேத ஸமயmh விலŋhkh◌⁴ய ।
தி³kh³த³ க³nhத⁴வஹmh iµேக²ந vhயகநி:வாஸேவாthஸஸrhஜ ॥ 3।25॥
அஸூத ஸth³ய:ஸுமாnhயேஶாக:shகnhதா⁴thphரph◌⁴’thேயவ ஸபlhலவாநி ।
பாேத³ந நாைபத ஸுnhத³mh ஸmhபrhகமாதேரண ॥ 3।26॥
ஸth³ய: phரவாேலாth³க³மசாபthேர நீேத ஸமாphதிmh நவதபா³ேண ।
நிேவஶயாமாஸ ம⁴rhth³விேரபா²nhநாமாராணீவ மேநாப⁴வshய ॥ 3।27॥
வrhணphரகrhேஷ ஸதி கrhணிகாரmh ³ேநாதி நிrhக³nhத⁴தயா shம ேசத: ।
phராேயண ஸாமkh³rhயவிெதௗ⁴ ³நாmh பராŋhiµகீ² விவsh’ஜ: phரvh’thதி: ॥
3।28॥
பா³ேலnh³வkhராNhயவிகாஸபா⁴வாth³ப³: ◌⁴ பலாஶாnhயதிேலாதாநி ।
ஸth³ேயா வஸnhேதந ஸமாக³தாநாmh நக²தாநீவ வநshத²நாmh ॥ 3।29॥
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லkh³நth³விேரபா²ஜநப⁴khதிசிthரmhiµேக² ம⁴shதிலகmh phரகாய ।
ராேக³ண பா³லாணேகாமேலந தphரவாேலாShட²மலசகார ॥ 3।30॥
mh’கா:³ phயாலth³மமஜmh ரஜ:கணrhவிkh◌⁴நிதth³’Shபாதா: ।
மேதா³th³த⁴தா: phரthயநிலmh விேசrhவநshத²rhமrhமரபthரேமாா: ॥ 3।31॥
தாŋhராshவாத³கஷாயகNhட:² mhshேகாகிேலா யnhம⁴ரmh ஜ ।
மநshவிநீமாநவிகா⁴தத³mh தேத³வ ஜாதmh வசநmh shமரshய ॥ 3।32॥
மvhயபாயாth³விஶதா³த⁴ராமாபாNh³⁴தiµக²chச²வீநாmh ।
shேவேதா³th³க³ம: கிmhஷாŋhக³நாநாmh சkhேர பத³mh பthரவிேஶஷேகஷு ॥ 3।33॥
தபshவிந:shதா²iΝவெநௗகஸshதாமாகாகீmh வீய ம⁴phரvh’thதிmh ।
phரயthநஸmhshதmhபி⁴தவிkhயாmh கத²mh சிதீ³ஶா மநஸாmh ப³⁴: ॥ 3।34॥
தmh ேத³ஶமாேராபிதShபசாேப ரதிth³விதீேய மத³ேந phரபnhேந ।
காShடா²க³தshேநஹரஸாiνவிth³த⁴mh th³வnhth³வாநி பா⁴வmh khயயா விவvh: ॥
3।35॥
ம⁴ th³விேரப:²ஸுைமகபாthேர பெபௗ phயாmh shவாமiνவrhதமாந: ।
ஶ ◌்’ŋhேக³ண ச shபrhஶநிதாmh mh’கீ³மகNh³யத kh’Shணஸார: ॥ 3।36॥
த³ெதௗ³ ரஸாthபŋhகஜேரiΝக³nhதி⁴ க³ஜாய க³Nh³ஷஜலmh கேரiΝ: ।
அrhேதா⁴ப⁴khேதந பி³ேஸந ஜாயாmh ஸmhபா⁴வயாமாஸ ரதா²ŋhக³நாமா ॥ 3।37॥
கீ³தாnhதேரஷு ரமவாேலைஶ: கிசிthஸiµchch²வாதபthரேலக²mh ।
Shபாஸவா⁴rhணிதேநthரேஶாபி⁴ phயாiµக²mh கிmhஷmhேப³ ॥ 3।38॥
பrhயாphதShபshதப³கshதநாph◌⁴ய:sh²ரthphரவாெலௗShட²மேநாஹராph◌⁴ய: ।
லதாவ⁴ph◌⁴யshதரேவா ऽphயவாrhவிநmhரஶாகா²⁴ஜப³nhத⁴நாநி ॥ 3।39॥
தாphஸேராகீ³திரபி ேண ऽshnhஹர: phரஸŋhkh²யாநபேரா ப³⁴வ ।
ஆthேமவராmh ந  ஜா விkh◌⁴நா:ஸமாதி⁴ேப⁴த³phரப⁴ேவா ப⁴வnhதி ॥ 3।40॥
லதாkh³’ஹth³வாரக³ேதா ऽத² நnhதீ³ வாமphரேகாShடா²rhபிதேஹமேவthர: ।
iµகா²rhபிைதகாŋh³ஸmhjhஞையவ மா சாபலாேயதி க³nhvhயைநth ॥ 3।41॥
நிShகmhபvh’mh நிph◌⁴’தth³விேரப²mh காNhட³ஜmh ஶாnhதmh’க³phரசாரmh ।
தchசா²ஸநாthகாநநேமவ ஸrhவmh சிthராrhபிதாரmhப⁴வாவதshேத² ॥ 3।42॥
th³’Shphரபாதmh ப’thய தshய காம: ர:ஶுkhரவ phரயாேண ।

kumArasambhavam8.pdf 13



மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

phராnhேதஷு ஸmhஸkhதநேமஶாக²mh th◌⁴யாநாshபத³mh ⁴தபேதrhவிேவஶ ॥ 3।43॥
ஸ ேத³வதா³th³மேவதி³காயாmh ஶாrh³லசrhமvhயவதா⁴நவthயாmh ।
ஆநமாஸnhநஶரபாதshthrhயmhப³கmh ஸmhயநmh த³த³rhஶ ॥ 3।44॥
பrhயŋhகப³nhத⁴shதி²ரrhவகாயmh’jhவாயதmh ஸnhநேதாப⁴யாmhஸmh ।
உthதாநபாணிth³வயஸnhநிேவஶாthphர²lhலராவவாŋhகமth◌⁴ேய ॥ 3।45॥
⁴ஜŋhக³ேமாnhநth³த⁴ஜடாகலாபmh கrhவஸkhதth³வி³ஸூthரmh ।
கNhட²phரபா⁴ஸŋhக³விேஶஷநீலாmh kh’Shணthவசmh kh³ரnhதி²மதீmh த³தா⁴நmh ॥
3।46॥
கிசிthphரகாஶshதிேதாkh³ரதாைரrhph◌⁴விkhயாயாmh விரதphரஸŋhைக:³ ।
ேநthைரரவிshபnhதி³தபமமாலrhலயீkh’தkh◌⁴ராணமேதா⁴மைக:² ॥ 3।47॥
அvh’Shஸmhரmhப⁴வாmh³வாஹமபாவாதா⁴ரமiνthதரŋhக³mh ।
அnhதசராmh மதாmh நிேராதா⁴nhநிவாதநிShகmhபவ phரதீ³பmh ॥ 3।48॥
கபாலேநthராnhதரலph³த⁴மாrhைக³rhjhேயாதி:phரேராைஹதி³ைத: ஶிரshத: ।
mh’லஸூthராதி⁴கெஸௗமாrhயாmh பா³லshய லmh kh³லபயnhதnhேதா:³ ॥
3।49॥
மேநா நவth³வாரநிth³த⁴vh’thதி ’தி³ vhயவshதா²phய ஸமாதி⁴வயmh ।
யமரmh ேthரவிேதா³ வி³shதமாthமாநமாthமnhயவேலாகயnhதmh ॥ 3।50॥
shமரshததா²⁴தமkh³மேநthரmh பயnhந³ராnhமநஸாphயth◌⁴’Shயmh ।
நாலயthஸாth◌⁴வஸஸnhநஹshத:shரshதmhஶரmh சாபமபி shவஹshதாth॥ 3।51॥
நிrhவாண⁴யிShட²மதா²shய வீrhயmh ஸnh⁴யnhதீவ வrh³ேணந ।
அiνphரயாதா வநேத³வதாph◌⁴யாமth³’யத shதா²வரராஜகnhயா ॥ 3।52॥
அேஶாகநிrhப⁴rhthதபth³மராக³மாkh’Shடேஹமth³திகrhணிகாரmh ।
iµkhதாகலாபீkh’தnh³வாரmh வஸnhதShபாப⁴ரணmh வஹnhதீ ॥ 3।53॥
ஆவrhதா கிmh சிதி³வ shதநாph◌⁴யாmh வாேஸா வஸாநா தrhகராக³mh ।
பrhயாphதShபshதப³காவநmhரா ஸசாணீ பlhலவிநீ லேதவ ॥ 3।54॥
shரshதாmh நிதmhபா³த³வலmhப³மாநா ந:-ந: ேகஸரதா³மகாசீmh ।
nhயாkh’தாmh shதா²நவிதா³ shமேரண ெமௗrhவீmh th³விதீயாவ காrhiµகshய ॥
3।55॥
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ஸுக³nhதி⁴நி:வாஸவிvh’th³த⁴th’Shணmh பி³mhபா³த⁴ராஸnhநசரmh th³விேரப²mh ।
phரதிணmh ஸmhph◌⁴ரமேலாலth³’Shrhலாரவிnhேத³ந நிவாரயnhதீ ॥ 3।56॥
தாmh வீய ஸrhவாவயவாநவth³யாmh ரேதரபி பத³மாத³தா⁴நாmh ।
ேதnhth³ேய ஶூநி Shபசாப:shவகாrhயth³தி⁴mh நராஶஶmhேஸ ॥ 3।57॥
ப⁴விShயத: பthமா ச ஶmhேபா: ◌⁴ ஸமாஸஸாத³ phரதிஹார⁴mh ।
ேயாகா³thஸ சாnhத: பரமாthமஸmhjhஞmh th³’ShThவா பரmh jhேயாதிபாரராம ॥
3।58॥
தேதா ⁴ஜŋhகா³தி⁴பேத: ப²kh³ைரரத:◌⁴ கத²mh சிth³th◌⁴’த⁴பா⁴க:³ ।
ஶைந: kh’தphராணவிiµkhதிஶ: பrhயŋhகப³nhத⁴mh நிபி³ட³mh பி³ேப⁴த³ ॥ 3।59॥
தshைம ஶஶmhஸ phரணிபthய நnhதீ³ ஶுஷயா ைஶலஸுதாiµேபதாmh ।
phரேவஶயாமாஸ ச ப⁴rhேரநாmh ph◌⁴ேபமாthராiνமதphரேவஶாmh ॥ 3।60॥
தshயா:ஸகீ²ph◌⁴யாmh phரணிபாதrhவmh shவஹshதந: ஶிஶிராthயயshய ।
vhயகீrhயத thrhயmhப³கபாத³ேல Shேபாchசய: பlhலவப⁴ŋhக³பி⁴nhந: ॥ 3।61॥
உமாபி நீலாலகமth◌⁴யேஶாபி⁴ விshரmhஸயnhதீ நவகrhணிகாரmh ।
சகார கrhணchதபlhலேவந rhth◌⁴நா phரமmh vh’ஷப⁴th◌⁴வஜாய ॥ 3।62॥
அநnhயபா⁴ஜmh பதிமாphiνதி ஸா தth²யேமவாபி⁴தா ப⁴ேவந ।
ந வரvhயா’தய: கதா³ சிthShயnhதி ேலாேக விபதமrhத²mh ॥ 3।63॥
காமsh பா³வஸரmh phரதீய பதŋhக³வth³வநிiµக²mh விவிு: ।
உமாஸமmh ஹரப³th³த⁴லய: ஶராஸநjhயாmh iµஹுராமமrhஶ ॥ 3।64॥
அேதா²பநிnhேய கி³ஶாய ெகௗ³ தபshவிேந தாmhரசா கேரண ।
விேஶாதாmh பா⁴iνமேதா மைக²rhமnhதா³கிநீShகரபீ³ஜமாலாmh ॥ 3।65॥
phரதிkh³ரmh phரணயிphயthவாththேலாசநshதாiµபசkhரேம ச ।
ஸmhேமாஹநmh நாம ச Shபத⁴nhவா த⁴iνShயேமாக⁴mh ஸமத⁴thத பா³ணmh ॥ 3।66॥
ஹரsh கிசிthபphதைத⁴rhயசnhth³ேராத³யாரmhப⁴ இவாmh³ராஶி: ।
உமாiµேக² பி³mhப³ப²லாத⁴ேராShேட² vhயாபாரயாமாஸ விேலாசநாநி ॥ 3।67॥
விvh’Nhவதீ ைஶலஸுதாபி பா⁴வமŋhைக:³sh²ரth³பா³லகத³mhப³கlhைப: ।
ஸாசீkh’தா சாதேரண தshெதௗ²iµேக²ந பrhயshதவிேலாசேநந ॥ 3।68॥
அேத²nhth³யோப⁴மkh³மேநthர: நrhவஶிthவாth³ப³லவnhநிkh³’ய ।
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ேஹmh shவேசேதாவிkh’ேதrhதி³th³’ுrhதி³ஶாiµபாnhேதஷு ஸஸrhஜ th³’Shmh
॥ 3।69॥
ஸ த³பாŋhக³நிவிShடiµShmh நதாmhஸமாசிதஸvhயபாத³mh ।
த³த³rhஶ சkhkh’தசாசாபmh phரஹrhமph◌⁴th³யதமாthமேயாநிmh ॥ 3।70॥
தப:பராமrhஶவிvh’th³த⁴மnhேயாrhph◌⁴ப⁴ŋhக³³Shphேரயiµக²shய தshய ।
sh²ரnhiνத³rhசி:ஸஹஸா th’தீயாத³ண: kh’ஶாiν: கில நிShபபாத ॥ 3।71॥
khேராத⁴mh phரேபா⁴ ஸmhஹர ஸmhஹேரதி யாவth³கி³ர: ேக² மதாmh சரnhதி ।
தாவthஸ வநிrhப⁴வேநthரஜnhமா ப⁴shமாவேஶஷmh மத³நmh சகார ॥ 3।72॥
தீvhராபி⁴ஷŋhக³phரப⁴ேவண vh’thதிmhேமாேஹந ஸmhshதmhப⁴யேதnhth³யாmh ।
அjhஞாதப⁴rhth’vhயஸநா iµஹூrhதmh kh’ேதாபகாேரவ ரதிrhப³⁴வ ॥ 3।73॥
தமாஶு விkh◌⁴நmh தபஸshதபshவீ வநshபதிmh வjhர இவாவப⁴jhய ।
shthஸnhநிகrhஷmh பஹrhchச²nhநnhதrhத³ேத⁴ ⁴தபதி:ஸ⁴த: ॥ 3।74॥
ைஶலாthமஜாபி பிchசி²ரேஸா ऽபி⁴லாஷmh
vhயrhத²mh ஸமrhth²ய லதmh வராthமநச ।
ஸkh²ேயா:ஸமதி சாதி⁴கஜாதலjhஜா
ஶூnhயா ஜகா³ம ப⁴வநாபி⁴iµகீ² கத²mh சிth ॥ 3।75॥
ஸபதி³iµதாmh th³ரஸmhரmhப⁴பீ⁴thயா
³தரமiνகmhphயாமth³ராதா³ய ேதா³rhph◌⁴யாmh ।
ஸுரக³ஜ இவ பி³ph◌⁴ரthபth³நீmh த³nhதலkh³நாmh
phரதிபத²க³திராth³ேவக³தீ³rhகீ⁴kh’தாŋhக:³ ॥ 3।76॥

அத² ேமாஹபராய ஸதீ விவஶா காமவ⁴rhவிேபா³தி⁴தா ।
விதி⁴நா phரதிபாத³யிShயதா நவைவத⁴vhயமஸயேவத³நmh ॥ 4।1॥
அவதா⁴நபேர சகார ஸா phரலயாnhேதாnhேத விேலாசேந ।
ந விேவத³ தேயாரth’phதேயா: phயமthயnhதவிphதத³rhஶநmh ॥ 4।2॥
அயி விதநாத² வthயபி⁴தா⁴ேயாthதி²தயா தயா ர: ।
த³th³’ேஶ ஷாkh’தி ெதௗ ஹரேகாபாநலப⁴shம ேகவலmh ॥ 4।3॥
அத²ஸா நேரவ விவலா வஸுதா⁴ŋhக³ந⁴ஸரshதநீ ।
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விலலாப விகீrhணrhத⁴ஜா ஸம:³கா²வ rhவதீ shத²mh ॥ 4।4॥
உபமாநம⁴th³விலாநாmh கரணmh யthதவ காnhதிமthதயா ।
ததி³த³mh க³தth³’ஶீmh த³ஶாmh ந விதீ³rhேய க²நா: க² shthய: ॥ 4।5॥
khவ iν மாmh thவத³தீ⁴நவிதாmh விநிகீrhய ணபி⁴nhநெஸௗ’த:³ ।
நநீmh தேஸப³nhத⁴ேநா ஜலஸŋhகா⁴த இவா விth³த: ॥ 4।6॥
kh’தவாந விphயmh ந ேம phரதிலmh ந ச ேத மயா kh’தmh ।
கிமகாரணேமவ த³rhஶநmh விலபnhthைய ரதேய ந தீ³யேத ॥ 4।7॥
shமர shமர ேமக²லா³ணத ேகா³thரshக²ேதஷு ப³nhத⁴நmh ।
chதேகஶர³ேதnhயவதmhேஸாthபலதாட³நாநி வா ॥ 4।8॥
’த³ேய வஸதி மthphயmh யத³ேவாசshதத³ைவ ைகதவmh ।
உபசாரபத³mh ந ேசதி³த³mh thவமநŋhக:³ கத²மதா ரதி: ॥ 4।9॥
பரேலாகநவphரவாந: phரதிபthshேய பத³வீமஹmh தவ ।
விதி⁴நா ஜந ஏஷ வசிதshthவத³தீ⁴நmh க² ேத³நாmh ஸுக²mh ॥ 4।10॥
ரஜநீதிராவ³Nh²ேத ரமாrhேக³ க⁴நஶph³த³விkhலவா: ।
வஸதிmh phய காநாmh phயாshthவth³’ேத phராபயிmh க ஈவர: ॥ 4।11॥
நயநாnhயநி ⁴rhணயnhவசநாநி shக²லயnhபேத³-பேத³ ।
அஸதி thவயி வாணீமத:³ phரமதா³நாம⁴நா விட³mhப³நா ॥ 4।12॥
அவக³mhய கதீ²kh’தmh வ: phயப³nhேதா⁴shதவ நிShப²ேலாத³ய: ।
ப³ஹுேல ऽபி க³ேத நிஶாகரshதiνதாmh :³க²மநŋhக³ ேமாயதி ॥ 4।13॥
ஹதாணசாப³nhத⁴ந: கலmhshேகாகிலஶph³த³ஸூசித: ।
வத³ஸmhphரதி கshய பா³ணதாmh நவதphரஸேவா க³Shயதி ॥ 4।14॥
அபŋhkhதிரேநகஶshthவயா ³ணkh’thேய த⁴iνேஷா நிேயாதா ।
விைத: கணshவைநயmh ³ேஶாகாமiνேராதி³தீவ மாmh ॥ 4।15॥
phரதிபth³ய மேநாஹரmh வ: நரphயாதி³ஶ தாவ³thதி²த: ।
ரதி³திபேத³ஷு ேகாகிலாmh ம⁴ராலாபநிஸrhக³பNh³தாmh ॥ 4।16॥
ஶிரஸா phரணிபthய யாசிதாnhப³டா⁴நி ஸேவப²நி ச ।
ஸுரதாநி ச தாநி ேத ரஹ:shமர ஸmhshmh’thய ந ஶாnhதிரshதி ேம ॥ 4।17॥
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ரசிதmh ரதிபNh³த thவயா shவயமŋhேக³ஷு மேமத³மாrhதவmh ।
th◌⁴யேத ஸுமphரஸாத⁴நmh தவ தchசா வrhந th³’யேத ॥ 4।18॥
வி³ைத⁴ர யshய தா³ணரஸமாphேத பகrhமணி shmh’த: ।
தமmh  த³ேணதரmh சரணmh நிrhதராக³ேம ேம ॥ 4।19॥
அஹேமthய பதŋhக³வrhthமநா நரŋhகாரயிணீ ப⁴வா ேத ।
சைர:ஸுரகாநீஜைந: phய யாவnhந விேலாph◌⁴யேஸ தி³வி ॥ 4।20॥
மத³ேநந விநாkh’தா ரதி:ணமாthரmh கில விேததி ேம ।
வசநீயத³mh vhயவshதி²தmh ரமண thவாமiνயா யth³யபி ॥ 4।21॥
khயதாmh கத²மnhthயமNhட³நmh பரேலாகாnhததshய ேத மயா ।
ஸமேமவ க³ேதா ऽshயதrhகிதாmh க³திமŋhேக³ந ச விேதந ச ॥ 4।22॥
’ஜுதாmh நயத:shமரா ேத ஶரiµthஸŋhக³நிஷNhணத⁴nhவந: ।
ம⁴நா ஸஹ ஸshதmh கதா²mh நயேநாபாnhதவிேலாகிதmh ச யth ॥ 4।23॥
khவ iν ேத ’த³யŋhக³ம:ஸகா²ஸுமாேயாதகாrhiµேகா ம:◌⁴ ।
ந க²kh³ரஷா பிநாகிநா க³த: ேஸா ऽபி ஸு’th³க³தாmh க³திmh ॥ 4।24॥
அத²ைத: பேத³விதாைரrh’த³ேய தி³kh³த⁴ஶைரவாrhதி³த: ।
ரதிமph◌⁴பபthமாராmh ம⁴ராthமாநமத³rhஶயthர: ॥ 4।25॥
தமேவய ேராத³ஸா ph◌⁴’ஶmh shதநஸmhபா³த⁴iµேரா ஜகா⁴ந ச ।
shவஜநshய  :³க²மkh³ரேதா விvh’தth³வாரேவாபஜாயேத ॥ 4।26॥
இதி ைசநiµவாச :³கி²தா ஸு’த:³ பய வஸnhத கிmh shதி²தmh ।
யதி³த³mh கணஶ: phரகீrhயேத பவைநrhப⁴shம கேபாதகrh³ரmh ॥ 4।27॥
அயி ஸmhphரதி ேத³ த³rhஶநmh shமர பrhthஸுக ஏஷ மாத⁴வ: ।
த³யிதாshவநவshதி²தmh nh’mh ந க² phேரம சலmh ஸு’jhஜேந ॥ 4।28॥
அiµநா நiν பாrhவவrhதிநா ஜக³தா³jhஞாmh ஸஸுராஸுரmh தவ ।
பி³ஸதnh³ணshய காதmh த⁴iνஷ: ேபலவShபபthண: ॥ 4।29॥
க³த ஏவ ந ேத நிவrhதேத ஸ ஸகா² தீ³ப இவாநிலாஹத: ।
அஹமshய த³ேஶவ பய மாமவிஷயvhயஸநphர⁴தாmh ॥ 4।30॥
விதி⁴நா kh’தமrhத⁴ைவஶஸmh நiν மாŋhகாமவேத⁴ விiµசதா ।
அநகா⁴பி  ஸmhரயth³ேம க³ஜப⁴kh³ேந பதநாய வlhல ॥ 4।31॥
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ததி³த³mh khயதாமநnhதரmh ப⁴வதா ப³nh⁴ஜநphரேயாஜநmh ।
வி⁴ராmh jhவலநாதிஸrhஜநாnhநiν மாmh phராபய பthரnhதிகmh ॥ 4।32॥
ஶஶிநா ஸஹ யாதி ெகௗiµதீ³ஸஹ ேமேக⁴ந த³thphரயேத ।
phரமதா:³ பதிவrhthமகா³இதி phரதிபnhநmh  விேசதைநரபி ॥ 4।33॥
அiµைநவ கஷாயிதshதநீ ஸுப⁴ேக³ந phயகா³thரப⁴shமநா ।
நவபlhலவஸmhshதேர யதா² ரசயிShயா தiνmh விபா⁴வெஸௗ ॥ 4।34॥
ஸுமாshதரேண ஸஹாயதாmh ப³ஹுஶ: ெஸௗmhய க³தshthவமாவேயா: ।
 ஸmhphரதி தாவதா³ஶு ேம phரணிபாதாஜயாசிதசிதாmh ॥ 4।35॥
தத³iν jhவலநmh மத³rhபிதmh thவரேயrhத³ணவாதவீஜைந: ।
விதி³தmh க² ேத யதா²shமர:ணமphthஸஹேத ந மாmh விநா ॥ 4।36॥
இதி சாபி விதா⁴ய தீ³யதாmh ஸலshயாஜேரக ஏவ ெநௗ ।
அவிப⁴jhய பரthர தmh மயா ஸத: பாshயதி ேத ஸ பா³nhத⁴வ: ॥ 4।37॥
பரேலாகவிெதௗ⁴ ச மாத⁴வ shமரiµth³தி³ய விேலாலபlhலவா: ।
நிவேப:ஸஹகாரமஜ: phயதphரஸேவா  ேத ஸகா² ॥ 4।38॥
இதி ேத³வவிiµkhதேய shதி²தாmh ரதிமாகாஶப⁴வா ஸரshவதீ ।
ஶப²mh ரத³ேஶாஷவிkhலவாmh phரத²மா vh’Shவாnhவகmhபத ॥ 4।39॥
ஸுமாத⁴பthநி ³rhலப⁴shதவ ப⁴rhதா ந சிராth³ப⁴விShயதி ।
ஶ ◌்’iΝ ேயந ஸ கrhம க³த: ஶலப⁴thவmh ஹரேலாசநாrhசி ॥ 4।40॥
அபி⁴லாஷiµதீ³ேதnhth³ய:shவஸுதாயாமகேராthphரஜாபதி: ।
அத² ேதந நிkh³’ய விkhயாமபி⁴ஶphத: ப²லேமதத³nhவ⁴th ॥ 4।41॥
பேணShயதி பாrhவதீmh யதா³ தபஸா தthphரவணீkh’ேதா ஹர: ।
உபலph³த⁴ஸுக²shததா³shமரmh வஷா shேவந நிேயாஜயிShயதி ॥ 4।42॥
இதி சாஹ ஸ த⁴rhமயாசித:shமரஶாபாவதி⁴தா³mh ஸரshவதீmh ।
அஶேநரmh’தshய ேசாப⁴ேயாrhவஶிநசாmh³த⁴ராச ேயாநய: ॥ 4।43॥
ததி³த³mh பர ேஶாப⁴ேந ப⁴விதvhயphயஸŋhக³மmh வ: ।
ரவிபீதஜலா தபாthயேய நேராேக⁴ந  jhயேத நதீ³ ॥ 4।44॥
இthத²mh ரேத: கிமபி ⁴தமth³’யபmh மnhதீ³சகார மரணvhயவஸாய³th³தி⁴mh ।
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தthphரthயயாchச ஸுமாத⁴ப³nh⁴ேரநாமாவாஸயthஸுசதாrhத²பைத³rhவேசாபி:◌⁴
॥ 4।45॥
அத² மத³நவ⁴பphலவாnhதmh vhயஸநkh’ஶா பபாலயாmh ப³⁴வ ।
ஶஶிந இவ தி³வாதநshய ேலகா² கிரணபய⁴ஸரா phரேதா³ஷmh ॥ 4।46॥

ததா²ஸமmh த³ஹதா மேநாப⁴வmh பிநாகிநா ப⁴kh³நமேநாரதா²ஸதீ ।
நிநிnhத³ பmh ’த³ேயந பாrhவதீ phேயஷு ெஸௗபா⁴kh³யப²லா  சாதா ॥
5।1॥
இேயஷ ஸா கrhமவnhth◌⁴யபதாmh ஸமாதி⁴மாshதா²ய தேபாபி⁴ராthமந: ।
அவாphயேத வா கத²மnhயதா² th³வயmh ததா²வித⁴mh phேரம பதிச தாth³’ஶ: ॥ 5।2॥
நிஶmhய ைசநாmh தபேஸ kh’ேதாth³யமாmh ஸுதாmh கி³ஶphரதிஸkhதமாநஸாmh ।
உவாச ேமநா பரph◌⁴ய வஸா நிவாரயnhதீ மஹேதா iµநிvhரதாth ॥ 5।3॥
மநீதா:ஸnhதி kh³’ேஹ ऽபி ேத³வதாshதப: khவ வthேஸ khவ ச தாவகmh வ: ।
பத³mh ஸேஹத ph◌⁴ரமரshய ேபலவmh ஶிஶShபmh ந ந: பதthண: ॥ 5।4॥
இதி th◌⁴ேவchசா²மiνஶாஸதீ ஸுதாmh ஶஶாக ேமநா ந நியnhiµth³யமாth ।
க ஈphதாrhத²shதி²ரநிசயmh மந: பயச நிmhநாபி⁴iµக²mh phரதீபேயth ॥ 5।5॥
கதா³ சிதா³ஸnhநஸகீ²iµேக²ந ஸா மேநாரத²jhஞmh பிதரmh மநshவிநீ ।
அயாசதாரNhயநிவாஸமாthமந: ப²ேலாத³யாnhதாய தப:ஸமாத⁴ேய ॥ 5।6॥
அதா²iνபாபி⁴நிேவஶேதா kh’தாph◌⁴யiνjhஞா ³ க³யஸா ।
phரஜாஸு பசாthphரதி²தmh ததா³kh²யயா ஜகா³ம ெகௗ³ ஶிக²ரmh ஶிக²Nh³மth ॥
5।7॥
விiµchய ஸா ஹாரமஹாrhயநிசயா விேலாலயShphரவிphதசnhத³நmh ।
ப³ப³nhத⁴ பா³லாணப³ph◌⁴ வlhகலmh பேயாத⁴ேராthேஸத⁴விஶீrhணஸmhஹதி ॥ 5।8॥
யதா² phரth³ைத⁴rhம⁴ரmh ஶிேராைஹrhஜடாபி⁴ரphேயவம⁴thததா³நநmh ।
ந ஶThபத³ேரணிபி⁴ேரவ பŋhகஜmh ஸைஶவலாஸŋhக³மபி phரகாஶேத ॥ 5।9॥
phரதிணmh ஸா kh’தேராமவிkhயாmh vhரதாய ெமௗmh th³mh ப³பா⁴ர யாmh
।
அகா தthrhவநிப³th³த⁴யா தயா ஸராக³மshயா ரஸநா³shபத³mh ॥ 5।10॥
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விsh’Shடராகா³த³த⁴ராnhநிவrhதித:shதநாŋhக³ராகா³ணிதாchச கnh³காth ।
ஶாŋhராதா³நபதாŋh³: kh’ேதா ऽஸூthரphரணயீ தயா கர: ॥ 5।11॥
மஹாrhஹஶyhயாபவrhதநchைத:shவேகஶShைபரபி யா shம ³யேத ।
அேஶத ஸா பா³ஹுலேதாபதா⁴யிநீ நிேஷ³ shத²Nh³ல ஏவ ேகவேல ॥ 5।12॥
நrhkh³ரmh நியமshத²யா தயா th³வேய ऽபி நிேப இவாrhபிதnhth³வயmh ।
லதாஸு தnhவீஷு விலாஸேசShதmh விேலாலth³’Shடmh ஹŋhக³நாஸு ச ॥
5।13॥
அதnhth³தா ஸா shவயேமவ vh’காnhக⁴டshதநphரshரவணrhvhயவrhத⁴யth ।
³ேஹா ऽபி ேயஷாmh phரத²மாphதஜnhமநாmh ந thரவாthஸlhயமபாகShயதி ॥ 5।14॥
அரNhயபீ³ஜாஜதா³நலாதாshததா² ச தshயாmh ஹ விஶவஸு: ।
யதா² ததீ³ையrhநயைந:ஹலாthர:ஸகீ²நாமத ேலாசேந ॥ 5।15॥
kh’தாபி⁴ேஶகாmh ஹுதஜாதேவத³ஸmh thவ³thதராஸŋhக³வதீமதீ⁴திநீmh ।
தி³kh³th³’வshதாmh’ஷேயா ऽph◌⁴பாக³மnhந த⁴rhமvh’th³ேத⁴ஷு வய:
ஸயேத ॥ 5।16॥
விேராதி⁴ஸththேவாjh²தrhவமthஸரmh th³ைமரபீ⁴Shடphரஸவாrhசிதாதிதி² ।
நேவாடஜாph◌⁴யnhதரஸmhph◌⁴’தாநலmh தேபாவநmh தchச ப³⁴வ பாவநmh ॥ 5।17॥
யதா³ ப²லmh rhவதப:ஸமாதி⁴நா ந தாவதா லph◌⁴யமமmhshத காŋhதmh ।
ததா³நேபய shவஶரமாrhத³வmh தேபா மஹthஸா சmh phரசkhரேம ॥ 5।18॥
khலமmh யெயௗ கnh³கலயாபி யா தயா iµநீநாmh சதmh vhயகா³யத ।
th◌⁴வmh வ: காசநபth³மநிrhதmh mh’³ phரkh’thயா ச ஸஸாரேமவ ச ॥ 5।19॥
ஶுெசௗ சrhmh jhவலதாmh ஹவிrh⁴ஜாmh ஶுசிshதா மth◌⁴யக³தா ஸுமth◌⁴யமா ।
விthய ேநthரphரதிகா⁴திநீmh phரபா⁴மநnhயth³’Sh:ஸவிதாரைமத ॥ 5।20॥
ததா²பி⁴தphதmh ஸவிrhக³ப⁴shதிபி⁴rhiµக²mh ததீ³யmh கமலயmh த³ெதௗ⁴ ।
அபாŋhக³ேயா: ேகவலமshய தீ³rhக⁴ேயா: ஶைந:-ஶைந: யாகயா kh’தmh பத³mh ॥
5।21॥
அயாசிேதாபshதி²தமmh³ ேகவலmh ரஸாthமகshேயா³பேதச ரமய: ।
ப³⁴வ தshயா: கில பாரவிதி⁴rhந vh’vh’thதிvhயதிkhதஸாத⁴ந: ॥ 5।22॥
நிகாமதphதா விவிேத⁴ந வநிநா நப⁴சேரேணnhத⁴நஸmhph◌⁴’ேதந ச ।

kumArasambhavam8.pdf 21



மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

தபாthயேய வாபி⁴தா நைவrh⁴வா ஸேஹாShமாணமiµச³rhth◌⁴வக³mh ॥
5।23॥
shதி²தா:ணmh பமஸு தா³தாத⁴ரா: பேயாத⁴ேராthேஸத⁴நிபாதrhணிதா: ।
வஷு தshயா:shக²தா:phரேபதி³ேர சிேரண நாபி⁴mh phரத²ேமாத³பி³nhத³வ:॥ 5।24॥
ஶிலாஶயாmh தாமநிேகதவாநீmh நிரnhதராshவnhதரவாதvh’Shஷு ।
vhயேலாகயnhiνnhைதshத³nhமையrhமஹாதப:ஸாய இவ shதி²தா: பா: ॥
5।25॥
நிநாய ஸாthயnhதேமாthகிராநிலா:ஸஹshயராthத³வாஸதthபரா ।
பரshபராkhரnhதி³நி சkhரவாகேயா: ேரா விkhேத ²ேந kh’பாவதீ ॥ 5।26॥
iµேக²ந ஸா பth³மஸுக³nhதி⁴நா நிஶி phரேவபமாநாத⁴ரபthரேஶாபி⁴நா ।
ஷாரvh’Shதபth³மஸmhபதா³mh ஸேராஜஸnhதா⁴நவாகேராத³பாmh ॥ 5।27॥
shவயmhவிஶீrhணth³மபrhணvh’thதிதா பரா  காShடா² தபஸshதயா ந: ।
தத³phயபாகீrhணமத: phயmhவதா³mh வத³nhthயபrhேணதி ச தாmh ராவித:³ ॥ 5।28॥
mh’காேபலவேமவமாதி³பி⁴rhvhரைத:shவமŋhக³mh kh³லபயnhthயஹrhநிஶmh ।
தப: ஶைர: க²ைநபாrhதmh தபshவிநாmh ³ரமத⁴சகார ஸா ॥ 5।29॥
அதா²நாஷாட⁴த⁴ர: phரக³lhப⁴வாkh³jhவலnhநிவ ph³ரமமேயந ேதஜஸா ।
விேவஶ கசிjhஜலshதேபாவநmh ஶரப³th³த:◌⁴ phரத²மாரேமா யதா² ॥ 5।30॥
தமாதிேத²யீ ப³ஹுமாநrhவயா ஸபrhயயா phரthதி³யாய பாrhவதீ ।
ப⁴வnhதி ஸாmhேய ऽபி நிவிShடேசதஸாmh வrhவிேஶேஷShவதிெகௗ³ரவா: khயா: ॥
5।31॥
விதி⁴phரkhதாmh பkh³’ய ஸthkhயாmh பரமmh நாம விநீய ச ணmh ।
உமாmh ஸ பயnhnh’ஜுைநவ சுஷா phரசkhரேம வkhமiνjh²தkhரம: ॥ 5।32॥
அபி khயாrhத²mh ஸுலப⁴mh ஸthஶmh ஜலாnhயபி shநாநவிதி⁴மாணி ேத ।
அபி shவஶkhthயா தப phரவrhதேஸ ஶரமாth³யmh க² த⁴rhமஸாத⁴நmh ॥ 5।33॥
அபி thவதா³வrhதவாஸmhph◌⁴’தmh phரவாலமாஸாமiνப³nhதி⁴ வீதா⁴mh ।
சிேராjh²தாலkhதகபாடேலந ேத லாmh யதா³ேராஹதி த³nhதவாஸஸா ॥ 5।34॥
அபி phரஸnhநmh ஹேணஷு ேத மந: கரshத²த³rhப⁴phரணயாபஹாஷு ।
ய உthபலாphரசலrhவிேலாசைநshதவாஸாth³’யவ phரஜேத॥ 5।35॥
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ய³chயேத பாrhவதி பாபvh’thதேய ந பthயvhயபி⁴சா தth³வச: ।
ததா² ேத ஶீலiµதா³ரத³rhஶேந தபshவிநாமphபேத³ஶதாmh க³தmh ॥ 5।36॥
விகீrhணஸphதrhப³phரஹாபி⁴shததா² ந கா³ŋhைக:³ஸலrhதி³வchைத: ।
யதா² thவதீ³ையசைதரநாவிலrhமத⁴ர: பாவித ஏஷ ஸாnhவய: ॥ 5।37॥
அேநந த⁴rhம:ஸவிேஶஷமth³ய ேம thவrhக³ஸார: phரதிபா⁴தி பா⁴விநி ।
thவயா மேநாநிrhவிஷயாrhத²காமயா யேத³க ஏவ phரதிkh³’ய ேஸvhயேத ॥ 5।38॥
phரkhதஸthகாரவிேஶஷமாthமநா ந மாmh பரmh ஸmhphரதிபthமrhஹ ।
யத:ஸதாmh ஸnhநதகா³th ஸŋhக³தmh மநீபி: ◌⁴ ஸாphதபதீ³நiµchயேத ॥ 5।39॥
அேதா ऽthர கிசிth³ப⁴வதீmh ப³ஹுமாmh th³விஜாதிபா⁴வா³பபnhநசாபல: ।
அயmh ஜந: phரShமநாshதேபாத⁴ேந ந ேசth³ரஹshயmh phரதிவkhமrhஹ ॥ 5।40॥
ேல phரஸூதி: phரத²மshய ேவத⁴ஸshthேலாகெஸௗnhத³rhயேவாதி³தmh வ: ।
அmh’kh³யைமவrhயஸுக²mh நவmh வயshதப:ப²லmh shயாthகிமத: பரmh வத³ ॥
5।41॥
ப⁴வthயநிShடாத³பி நாம :³ஸஹாnhமநshவிநீநாmh phரதிபthதிth³’ஶீ ।
விசாரமாrhக³phரேதந ேசதஸா ந th³’யேத தchச kh’ேஶாத³ thவயி ॥ 5।42॥
அலph◌⁴யேஶாகாபி⁴ப⁴ேவயமாkh’திrhவிமாநநா ஸுph◌⁴ த: பிrhkh³’ேஹ ।
பராபி⁴மrhேஶா ந தவாshதி க: கரmh phரஸாரேயthபnhநக³ரthநஸூசேய ॥ 5।43॥
கிthயபாshயாப⁴ரநி ெயௗவேந th◌⁴’தmh thவயா வாrhth³த⁴கேஶாபி⁴ வlhகலmh ।
வத³ phரேதா³ேஷ sh²டசnhth³ரதாரேக விபா⁴வ யth³யய கlhபேத ॥ 5।44॥
தி³வmh யதி³ phராrhத²யேஸ vh’தா² ரம: பி: phரேத³ஶாshதவ ேத³வ⁴மய: ।
அேதா²பயnhதாரமலmh ஸமாதி⁴நா ந ரthநமnhவிShயதி mh’kh³யேத  தth ॥ 5।45॥
நிேவதி³தmh நிவேதந ேஸாShம மநsh ேம ஸmhஶயேமவ கா³ஹேத ।
ந th³’யேத phராrhத²யிதvhய ஏவ ேத ப⁴விShயதி phராrhதி²த³rhலப: ◌⁴ கத²mh ॥ 5।46॥
அேஹா shதி²ர: ேகா ऽபி தேவphேதா வா சிராய கrhேthபலஶூnhயதாmh க³ேத ।
உேபேத ய: லத²லmhபி³நீrhஜடா: கேபாலேத³ேஶ கலமாkh³ரபிŋhக³லா: ॥ 5।47॥
iµநிvhரைதshthவாமதிமாthரகrhஶிதாmh தி³வாகராphShடவி⁴ஷshபதா³mh ।
ஶஶாŋhகேலகா²வ பயேதா தி³வா ஸேசதஸ: கshய மேநா ந ³யேத ॥ 5।48॥
அைவ ெஸௗபா⁴kh³யமேத³ந வசிதmh தவ phயmh யசராவேலாகிந: ।
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கேராதி லயmh சிரமshய சுேஷா ந வkhthரமாthயமராலபமண: ॥ 5।49॥
கியchசிரmh ராmhய ெகௗ³ விth³யேத மமாபி rhவாரமஸசிதmh தப: ।
தத³rhத⁴பா⁴ேக³ந லப⁴shவ காŋhதmhவரmh தchசா² சஸா⁴ ேவதி³mh॥ 5।50॥
இதி phரவியாபி⁴தா th³விஜnhமநா மேநாக³தmh ஸா ந ஶஶாக ஶmhmh ।
அேதா² வயshயாmh பபாrhவவrhதிநீmh விவrhதிதாநஜநேநthரைமத ॥ 5।51॥
ஸகீ² ததீ³யா தiµவாச வrhணிநmh நிேபா³த⁴ ஸாேதா⁴ தவ ேசthஹலmh ।
யத³rhத²மmhேபா⁴ஜேவாShணவாரணmh kh’தmh தப:ஸாத⁴நேமதயா வ: ॥ 5।52॥
இயmh மேஹnhth³ரphரph◌⁴’தீநதி⁴யசrhதி³கீ³ஶாநவமthய மாநிநீ ।
அபஹாrhயmh மத³நshய நிkh³ரஹாthபிநாகபாணிmh பதிமாphchச²தி ॥ 5।53॥
அஸயஹுŋhகாரநிவrhதித: ரா ராமphராphதiµக:² ஶிiµக:² ।
இமாmh ’தி³ vhயாயதபாதமேth³விஶீrhணrhேதரபி Shபத⁴nhவந: ॥ 5।54॥
ததா³phரph◌⁴’thnhமத³நா பிrhkh³’ேஹ லலாகாசnhத³ந⁴ஸராலகா ।
ந ஜா பா³லா லப⁴ேத shம நிrhvh’திmh ஷாரஸŋhகா⁴தஶிலாதேலShவபி ॥ 5।55॥
உபாthதவrhேண சேத பிநாகிந:ஸபா³ShபகNhட²shக²ைத: பைத³யmh ।
அேநகஶ: கிnhநரராஜகnhயகா வநாnhதஸŋhகீ³தஸகீ²ரேராத³யth ॥ 5।56॥
thபா⁴க³ேஶஷாஸு நிஶாஸு ச ணmhநிlhய ேநthேர ஸஹஸா vhய³th◌⁴யத ।
khவ நீலகNhட²vhரஜthயலயவாக³ஸthயகNhடா²rhபிதபா³ஹுப³nhத⁴நா॥ 5।57॥
யதா³ ³ைத: ◌⁴ ஸrhவக³தshthவiµchயேஸ ந ேவth பா⁴வshத²மmh ஜநmh கத²mh ।
இதி shவஹshதாlhகி²தச iµkh³த⁴யா ரஹshபாலph◌⁴யத சnhth³ரேஶக²ர: ॥
5।58॥
யதா³ ச தshயாதி⁴க³ேம ஜக³thபேதரபயத³nhயmh ந விதி⁴mh விசிnhவதீ ।
ததா³ஸஹாshமாபி⁴ரiνjhஞயா ³ேராயmh phரபnhநா தபேஸ தேபாவநmh ॥ 5।59॥
th³ேமஷுஸkh²யா kh’தஜnhமஸுshவயmh ப²லmh தப:ஸாஷு th³’ShடேமShவபி
।
ந ச phரேராஹாபி⁴iµேகா² ऽபி th³’யேத மேநாரேதா² ऽshயா: ஶஶிெமௗஸmhரய:
॥ 5।60॥
ந ேவth³ ஸ phராrhதி²த³rhலப: ◌⁴ கதா³ஸகீ²பி⁴ரshேராthதரதாமாmh ।
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தப:kh’ஶாமph◌⁴பபthshயேத ஸகீ²mh vh’ேஷவ தாmh தத³வkh³ரஹதாmh ॥
5।61॥
அ³ட⁴ஸth³பா⁴வதீŋhகி³தjhஞயா நிேவதி³ேதா ைநSh²கஸுnhத³ரshதயா ।
அயீத³ேமவmh பஹாஸ இthமாமph’chச²த³vhயதஹrhஷலண: ॥ 5।62॥
அதா²kh³ரஹshேத iµkh’தாŋh³ெலௗ ஸமrhபயnhதீ shப²காமாகாmh ।
கத²mh சித³th³ேரshதநயா தாரmh சிரvhயவshதா²பிதவாக³பா⁴ஷத ॥ 5।63॥
யதா² தmh ேவத³விதா³mh வர thவயா ஜேநா ऽயiµchைச:பத³லŋhக⁴ேநாthஸுக: ।
தப: கிேலத³mh தத³வாphதிஸாத⁴நmh மேநாரதா²நாமக³திrhந விth³யேத ॥ 5।64॥
அதா²ஹ வrhணீ விதி³ேதா மேஹவரshதத³rhதி²நீ thவmh நேரவ வrhதேஸ ।
அமŋhக³ளாph◌⁴யாஸரதிmh விசிnhthய தmh தவாiνvh’thதிmh ந ச கrhiµthஸேஹ ॥
5।65॥
அவshநிrhப³nhத⁴பேர கத²mh iν ேத கேரா ऽயமாiµkhதவிவாஹெகௗக: ।
கேரண ஶmhேபா⁴rhவலயீkh’தாநா ஸShயேத தthphரத²மாவலmhப³நmh ॥ 5।66॥
thவேமவ தாவthபசிnhதய shவயmh கதா³ சிேத³ேத யதி³ ேயாக³மrhஹத: ।
வ⁴³லmh கலஹmhஸலணmh க³ஜாநmh ேஶாணிதபி³nh³வrh ச ॥ 5।67॥
சShகShபphரகராவிகீrhணேயா: பேரா ऽபி ேகா நாம தவாiνமnhயேத ।
அலkhதகாŋhகாநி பதா³நி பாத³ேயாrhவிகீrhணேகஶாஸு பேரத⁴ஷு ॥ 5।68॥
அkhதபmh கிமத: பரmh வத³ thேநthரவ:ஸுலப⁴mh தவாபி யth ।
shதநth³வேய ऽshnhஹசnhத³நாshபேத³ பத³mh சிதாப⁴shமரஜ: கShயதி ॥ 5।69॥
இயmh ச ேத ऽnhயா ரேதா விட³mhப³நா ய³ட⁴யா வாரணராஜஹாrhயயா ।
விேலாkhய vh’th³ேதா⁴மதி⁴Sh²தmh thவயா மஹாஜந: shேமரiµேகா² ப⁴விShயதி
॥ 5।70॥
th³வயmh க³தmh ஸmhphரதி ேஶாசநீயதாmh ஸமாக³மphராrhத²நயா கபாந: ।
கலா ச ஸா காnhதிமதீ கலாவதshthவமshய ேலாகshய ச ேநthரெகௗiµதீ³ ॥ 5।71॥
வrhவிபாமலயஜnhமதா தி³க³mhப³ரthேவந நிேவதி³தmh வஸு ।
வேரஷு யth³பா³லmh’கா³ mh’kh³யேத தத³shதி கிmh vhயshதமபி thேலாசேந ॥
5।72॥
நிவrhதயாshமாத³ஸதீ³phதாnhமந: khவ தth³வித⁴shthவmh khவ ச Nhயல ।
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அேபயேத ஸா⁴ஜேநந ைவதி³கீ மஶாநஶூலshய ந பஸthkhயா ॥ 5।73॥
இதி th³விஜாெதௗ phரதிலவாதி³நி phரேவபமாநாத⁴ரலயேகாபயா ।
விசிதph◌⁴லதமாேத தயா விேலாசேந திrhய³பாnhதேலாேத ॥ 5।74॥
உவாச ைசநmh பரமாrhத²ேதா ஹரmh ந ேவth நmh யத ஏவமாthத² மாmh ।
அேலாகஸாமாnhயமசிnhthயேஹகmh th³விஷnhதி மnhதா³சதmh மஹாthமநாmh ॥
5।75॥
விபthphரதீகாரபேரண மŋhக³ளmh நிேஷvhயேத ⁴திஸiµthஸுேகந வா ।
ஜக³chச²ரNhயshய நிராஶிஷ:ஸத: கிேமபி⁴ராேஶாபஹதாthமvh’thதிபி:◌⁴ ॥ 5।76॥
அகிசந:ஸnhphரப⁴வ:ஸ ஸmhபதா³mh thேலாகநாத:² பிth’ஸth³மேகா³சர: ।
ஸ பீ⁴மப: ஶிவ இthதீ³rhயேத ந ஸnhதி யாதா²rhth²யவித:³ பிநாகிந: ॥ 5।77॥
வி⁴ஷேth³பா⁴ பிநth³த⁴ேபா⁴கி³ வா க³ஜாநாலmhபி³ ³லதா⁴ வா ।
கபா வா shயாத³த² ேவnh³ேஶக²ரmh ந விவrhேதரவதா⁴rhயேத வ: ॥ 5।78॥
தத³ŋhக³ஸmhஸrhக³மவாphய கlhபேத th◌⁴வmh சிதாப⁴shமரேஜா விஶுth³த⁴ேய ।
ததா²  nh’thயாபி⁴நயkhயாchதmh விphயேத ெமௗபி⁴ரmhப³ெரௗகஸாmh ॥
5।79॥
அஸmhபத³shதshய vh’ேஷண க³chச²த: phரபி⁴nhநதி³kh³வாரணவாஹேநா vh’ஷா ।
கேராதி பாதா³பக³mhய ெமௗநா விநிth³ரமnhதா³ரரேஜாŋh³ ॥ 5।80॥
விவதா ேதா³ஷமபி chதாthமநா thவையகஶmh phரதி ஸா⁴ பா⁴தmh ।
யமாமநnhthயாthம⁴ேவா ऽபி காரணmh கத²mhஸலயphரப⁴ேவா ப⁴விShயதி॥ 5।81॥
அலmh விவாேத³ந யதா² தshthவயா ததா²வித⁴shதாவத³ேஶஷமsh ஸ: ।
மமாthர பா⁴ைவகரஸmh மந:shதி²தmh ந காமvh’thதிrhவசநீயேத ॥ 5।82॥
நிவாrhயதாமா கிமphயயmh ப³: நrhவிவு:sh²ேதாthதராத⁴ர: ।
ந ேகவலmh ேயா மஹேதா ऽபபா⁴ஷேத ஶ ◌்’ேதி தshமாத³பி ய: ஸ பாபபா⁴kh ॥
5।83॥
இேதா க³யாmhயத²ேவதி வாதி³நீ சசால பா³லா shதநபி⁴nhநவlhகலா ।
shவபமாshதா²ய ச தாmh kh’தshத:ஸமாலலmhேப³vh’ஷராஜேகதந: ॥ 5।84॥
தmh வீய ேவப²மதீ ஸரஸாŋhக³யShrhநிேபய பத³iµth³th◌⁴’தiµth³வஹnhதீ
।
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மாrhகா³சலvhயதிகராேதவ nh: ◌⁴ ைஶலாதி⁴ராஜதநயா ந யெயௗ ந தshெதௗ²

॥ 5।85॥
அth³யphரph◌⁴’thயவநதாŋhகி³ தவாsh தா³ஸ: khதshதேபாபி⁴தி வாதி³நி
சnhth³ரெமௗெலௗ ।
அநாய ஸா நியமஜmh khலமiµthஸஸrhஜ khேலஶ: ப²ேலந  நrhநவதாmh வித⁴thேத
॥ 5।86॥

அத² விவாthமேந ெகௗ³ ஸnhதி³ேத³ஶ த:²ஸகீ²mh ।
தா³தா ேம ⁴ph◌⁴’தாmh நாத:² phரமாணீkhயதாதி ॥ 6।1॥
தயா vhயா’தஸnhேத³ஶா ஸா ப³ெபௗ⁴ நிph◌⁴’தா phேய ।
தயShவாph◌⁴யாShேய மெதௗ⁴ பரph◌⁴’தாiµகீ² ॥ 6।2॥
ஸ தேத²தி phரதிjhஞாய விsh’jhய கத²மphமாmh ।
’jhேயாதிrhமயாnhஸphத ஸshமார shமரஶாஸந: ॥ 6।3॥
ேத phரபா⁴மNhட³லrhvhேயாம th³ேயாதயnhதshதேபாத⁴நா: ।
ஸாnhத⁴தீகா:ஸபதி³ phரா³ராஸnhர: phரேபா:◌⁴ ॥ 6।4॥
ஆphதாshதீரமnhதா³ர-ஸுேமாthகிரவீசிஷு ।
ஆகாஶக³ŋhகா³shேராதshஸு தி³ŋhநாக³மத³க³nhதி⁴ஷு ॥ 6।5॥
iµkhதாயjhேஞாபவீதாநி பி³ph◌⁴ரேதா ைஹமவlhகலா: ।
ரthநாஸூthரா: phரvhரjhயாmh கlhபvh’ா இவாதா: ॥ 6।6॥
அத: ◌⁴phரவrhthதிதாேவந ஸமாவrhதேகநா ।
ஸஹshரரநா ஶவthஸphரமாணiµதீ³தா: ॥ 6।7॥
ஆஸkhதபா³ஹுலதயா ஸாrhத⁴iµth³th◌⁴’தயா ⁴வா ।
மஹாவராஹத³mhShThராயாmh விராnhதா: phரலயாபதி³ ॥ 6।8॥
ஸrhக³ேஶஷphரணயநாth³விவேயாேநரநnhதரmh ।
ராதநா: ராவிth³பி⁴rhதா⁴தார இதி கீrhதிதா: ॥ 6।9॥
phராkhதநாநாmh விஶுth³தா⁴நாmh பபாகiµேபஷாmh ।
தபஸாiµப⁴ஜாநா: ப²லாnhயபி தபshவிந: ॥ 6।10॥
ேதஷாmh மth◌⁴யக³தா ஸாth◌⁴வீ பth: பாதா³rhபிேத ।
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ஸாாதி³வ தப:th³தி⁴rhப³பா⁴ேஸ ப³வnhத⁴தீ ॥ 6।11॥
தாமெகௗ³ரவேப⁴ேத³ந iµநீmhசாபயதீ³வர: ।
shth மாநிthயநாshைத²ஷா vh’thதmh  மதmh ஸதாmh ॥ 6।12॥
தth³த³rhஶநாத³⁴chச²mhேபா⁴rh⁴யாnhதா³ராrhத²மாத³ர: ।
khயாmh க² த⁴rhmhயாmh ஸthபthnhேயா லஸாத⁴நmh ॥ 6।13॥
த⁴rhேமபி பத³mh ஶrhேவ காேத பாrhவதீmh phரதி ।
rhவாபராத⁴பீ⁴தshய காமshேயாchch²வாதmh மந: ॥ 6।14॥
அத² ேத iµநய:ஸrhேவ மாநயிthவா ஜக³th³³mh ।
இத³ரசாநா: phதிகNhடகிதthவச: ॥ 6।15॥
யth³ph³ரம ஸmhயகா³mhநாதmh யத³kh³ெநௗ விதி⁴நா ஹுதmh ।
யchச தphதmh தபshதshய விபkhவmh ப²லமth³ய ந: ॥ 6।16॥
யத³th◌⁴யேண ஜக³தாmh வயமாேராபிதாshthவயா ।
மேநாரத²shயாவிஷயmh மேநாவிஷயமாthமந: ॥ 6।17॥
யshய ேசத வrhேததா:²ஸ தாவthkh’திநாmh வர: ।
கிmh நrhph³ரமேயாேநrhயshதவ ேசத வrhதேத ॥ 6।18॥
ஸthயமrhகாchச ேஸாமாchச பரமth◌⁴யாshமேஹ பத³mh ।
அth³ய chைசshதரmh தshமாthshமரiνkh³ரஹாthதவ ॥ 6।19॥
thவthஸmhபா⁴விதமாthமாநmh ப³ஹு மnhயாமேஹ வயmh ।
phராய: phரthயயமாத⁴thேத shவ³ேணஷூthதமாத³ர: ॥ 6।20॥
யா ந: phதிrhவிபா thவத³iνth◌⁴யாநஸmhப⁴வா ।
ஸா கிமாேவth³யேத ph◌⁴யமnhதராthமா ேத³நாmh ॥ 6।21॥
ஸாாth³th³’Shேடா ऽ ந நrhவிth³மshthவாmh வயமஜஸா ।
phரத³ கத²யாthமாநmh ந தி⁴யாmh பதி² வrhதேஸ ॥ 6।22॥
கிmh ேயந sh’ஜ vhயkhதiµத ேயந பி³ப⁴rh தth ।
அத² விவshய ஸmhஹrhதா பா⁴க:³ கதம ஏஷ ேத ॥ 6।23॥
அத²வா ஸுமஹthேயஷா phராrhத²நா ேத³வ திShட² ।
சிnhதிேதாபshதி²தாmhshதாவchசா²தி⁴ ந: கரவாம கிmh ॥ 6।24॥
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அத² ெமௗக³தshேயnhேதா³rhவிஶைத³rhத³ஶநாmhஶுபி: ◌⁴ ।
உபசிnhவnhphரபா⁴mh தnhவீmh phரthயாஹ பரேமவர: ॥ 6।25॥
விதி³தmh ேவா யதா²shவாrhதா² ந ேம காசிthphரvh’thதய: ।
நiν rhதிபி⁴ரShடாபி⁴thத²mh⁴ேதா ऽsh ஸூசித: ॥ 6।26॥
ேஸா ऽஹmh th’Shைரrhvh’Shmh விth³thவாநிவ சாதைக: ।
அவிphரkh’ைதrhேத³ைவ: phரஸூதிmh phரதி யாசித: ॥ 6।27॥
அத ஆஹrhchசா² பாrhவதீமாthமஜnhமேந ।
உthபthதேய ஹவிrhேபா⁴khrhயஜமாந இவாரணிmh ॥ 6।28॥
தாமshமத³rhேத² Shமாபி⁴rhயாசிதvhேயா மாலய: ।
விkhயாைய ந கlhபnhேத ஸmhப³nhதா: ◌⁴ ஸத³iνSh²தா: ॥ 6।29॥
உnhநேதந shதி²திமதா ⁴ரiµth³வஹதா ⁴வ: ।
ேதந ேயாதஸmhப³nhத⁴mh விthத மாமphயவசிதmh ॥ 6।30॥
ஏவmh வாchய:ஸ கnhயாrhத²தி ேவா ேநாபதி³யேத ।
ப⁴வthphரணீதமாசாரமாமநnhதி  ஸாத⁴வ: ॥ 6।31॥
ஆrhயாphயnhத⁴தீ தthர vhயாபாரmh கrhmh அrhஹதி ।
phராேயணவmhவிேத⁴ காrhேய ரnhth◌⁴mh phரக³lhப⁴தா ॥ 6।32॥
தthphரயாெதௗஷதி⁴phரshத²mh th³த⁴ேய மவthரmh ।
மஹாேகாஶீphரபாேத ऽshnhஸŋhக³ம: நேரவ ந: ॥ 6।33॥
தshnhஸmhயநாமாth³ேய ஜாேத பணேயாnhiµேக² ।
ஜஹு: பkh³ரஹvhடா³mh phராஜாபthயாshதபshவிந: ॥ 6।34॥
தத: பரமthkhthவா phரதshேத²iµநிமNhட³லmh ।
ப⁴க³வாநபி ஸmhphராphத: phரத²ேமாth³தி³Shடமாshபத³mh ॥ 6।35॥
ேத சாகாஶமயாமiµthபthய பரமrhஷய: ।
ஆேஸ³ேராஷதி⁴phரshத²mh மநஸா ஸமரmhஹஸ: ॥ 6।36॥
அலகாமதிவாேயவ வஸதிmh வஸுஸmhபதா³mh ।
shவrhகா³பி⁴Shயnhத³வமநmh kh’thேவேவாபநிேவஶிதmh ॥ 6।37॥
க³ŋhகா³shேராத:பphத- வphராnhதrhjhவெதௗஷதி⁴ ।
ph³’ஹnhமணிஶிலாஸாலmh ³phதாவபி மேநாஹரmh ॥ 6।38॥
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தmhஹப⁴யா நாகா³ யthராவா பி³லேயாநய: ।
யா: கிmhஷா: ெபௗரா ேயாேதா வநேத³வதா: ॥ 6।39॥
ஶிக²ராஸkhதேமகா⁴நாmh vhயஜnhேத யthர ேவமநாmh ।
அiνக³rhதஸnhதி³kh³தா: ◌⁴ கரணrhiµரஜshவநா: ॥ 6।40॥
யthர கlhபth³ைமேரவ விேலாலவிடபாmhஶுைக: ।
kh³’ஹயnhthரபதாகாரெபௗராத³ரநிrhதா ॥ 6।41॥
யthர shப²கஹrhmhேயஷு நkhதமாபாந⁴ஷு ।
jhேயாதிஷாmh phரதிபி³mhபா³நி phராphiνவnhthபஹாரதாmh ॥ 6।42॥
யthெரௗஷதி⁴phரகாேஶந நkhதmh த³rhஶிதஸசரா: ।
அநபி⁴jhஞாshதshராmh ³rhதி³ேநShவபி⁴ஸாகா: ॥ 6।43॥
ெயௗவநாnhதmh வேயா யshnhநாதŋhக:ஸுமாத:◌⁴ ।
ரதிேக²த³ஸiµthபnhநா நிth³ரா ஸmhjhஞாவிபrhயய: ॥ 6।44॥
ph◌⁴ேப⁴தி³பி: ◌⁴ ஸகmhேபாShைட²rhலதாŋh³தrhஜைந: ।
யthர ேகாைப: kh’தா:shthமாphரஸாதா³rhதி²ந: phயா: ॥ 6।45॥
ஸnhதாநகதchசா²யா-ஸுphதவிth³யாத⁴ராth◌⁴வக³mh ।
யshய ேசாபவநmh பா³யmh ஸுக³nhதி⁴rhக³nhத⁴மாத³ந: ॥ 6।46॥
அத² ேத iµநேயா தி³vhயா: phேரய ைஹமவதmh ரmh ।
shவrhகா³பி⁴ஸnhதி⁴ஸுkh’தmh வசநாவ ேமநிேர ॥ 6।47॥
ேத ஸth³மநி கி³ேரrhேவகா³³nhiµக²th³வா:shத²வீதா: ।
அவேதrhஜடாபா⁴ைரrhகி²தாநலநிசல: ॥ 6।48॥
க³க³நாத³வதீrh ஸா யதா²vh’th³த⁴ரshஸரா ।
ேதாயாnhதrhபா⁴shகராவ ேரேஜ iµநிபரmhபரா ॥ 6।49॥
தாநrhkh◌⁴யாநrhkh◌⁴யமாதா³ய ³ராthphரthth³யெயௗ கி³: ।
நமயnhஸார³பி: ◌⁴ பாத³nhயாைஸrhவஸுnhத⁴ராmh ॥ 6।50॥
தா⁴தாmhராத⁴ர: phராmhஶுrhேத³வதா³ph³’ஹth³⁴ஜ: ।
phரkh’thையவ ஶிேலாரshக:ஸுvhயkhேதா மவாநிதி ॥ 6।51॥
விதி⁴phரkhதஸthகாைர:shவயmh மாrhக³shய த³rhஶக: ।

30 sanskritdocuments.org



மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

ஸ ைதராkhரமயாமாஸ ஶுth³தா⁴nhதmh ஶுth³த⁴கrhமபி:◌⁴ ॥ 6।52॥
தthர ேவthராஸநாநாnhkh’தாஸநபkh³ரஹ: ।
இthவாேசவராnhவாசmh phராஜ: ph’தி²வீத⁴ர: ॥ 6।53॥
அபேமேகா⁴த³யmh வrhஷமth³’Shடஸுமmh ப²லmh ।
அதrhகிேதாபபnhநmh ேவா த³rhஶநmh phரதிபா⁴தி ேம ॥ 6।54॥
ட⁴mh ³th³த⁴வாthமாநmh ைஹ⁴தவாயஸmh ।
⁴ேமrhதி³வவாட⁴mh மnhேய ப⁴வத³iνkh³ரஹாth ॥ 6।55॥
அth³யphரph◌⁴’தி ⁴தாநாமதி⁴க³mhேயா ऽsh ஶுth³த⁴ேய ।
யத³th◌⁴யாதமrhஹth³பி⁴shதth³தி⁴ தீrhத²mh phரசேத ॥ 6।56॥
அைவ தமாthமாநmh th³வேயைநவ th³விேஜாthதமா: ।
rhth◌⁴நி க³ŋhகா³phரபாேதந ெதௗ⁴தபாதா³mhப⁴ஸா ச வ: ॥ 6।57॥
ஜŋhக³மmh phைரShயபா⁴ேவ வ:shதா²வரmh சரŋhகிதmh ।
விப⁴khதாiνkh³ரஹmh மnhேய th³விபமபி ேம வ: ॥ 6।58॥
ப⁴வthஸmhபா⁴வேநாthதா²ய பேதாஷாய rhchச²ேத ।
அபி vhயாphததி³க³nhதாநி நாŋhகா³நி phரப⁴வnhதி ேம ॥ 6।59॥
ந ேகவலmh த³ஸmhshத²mh பா⁴shவதாmh த³rhஶேநந வ: ।
அnhதrhக³தமபாshதmh ேம ரஜேஸா ऽபி பரmh தம: ॥ 6।60॥
கrhதvhயmh ேவா ந பயா shயாchேசthகிmh ேநாபபth³யேத ।
ஶŋhேக மthபாவநாையவ phரshதா²நmh ப⁴வதாஹ ॥ 6।61॥
ததா²பி தாவthகshmhசிதா³jhஞாmh ேம தா³மrhஹத² ।
விநிேயாக³phரஸாதா³ கிŋhகரா: phரப⁴விShiΝஷு ॥ 6।62॥
ஏேத வயம தா³ரா: கnhேயயmh லவிதmh ।
ph³த ேயநாthர வ: காrhயமநாshதா² பா³யவshஷு ॥ 6।63॥
இthசிவாmhshதேமவாrhத²mh த³iµக²விஸrhபி ।
th³விவ phரதிஶph³ேத³ந vhயாஜஹார மாலய: ॥ 6।64॥
அதா²ŋhகி³ரஸமkh³ரNhயiµதா³ஹரணவshஷு ।
’ஷயேசாத³யாமாஸு: phரthவாச ஸ ⁴த⁴ரmh ॥ 6।65॥
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உபபnhநத³mh ஸrhவமத: பரமபி thவயி ।
மநஸ: ஶிக²ராmh ச ஸth³’ஶீ ேத ஸiµnhநதி: ॥ 6।66॥
shதா²ேந thவாmh shதா²வராthமாநmh விShiΝமாஹுshததா² ேத ।
சராசராmh ⁴தாநாmh ராதா⁴ரதாmh க³த: ॥ 6।67॥
கா³மதா⁴shயthகத²mh நாேகா³ mh’லmh’³பி: ◌⁴ ப²ண: ।
ஆ ரஸாதலலாththவமவாலmhபி³Shயதா² ந ேசth ॥ 6।68॥
அchசி²nhநாமலஸnhதாநா:ஸiµth³ேராrhmhயநிவாதா: ।
நnhதி ேலாகாnhNhயthவாthகீrhதய:ஸதச ேத ॥ 6।69॥
யைத²வ லாkh◌⁴யேத க³ŋhகா³ பாேத³ந பரேமSh²ந: ।
phரப⁴ேவண th³விதீேயந தைத²ேவாchசி²ரஸா thவயா ॥ 6।70॥
திrhய³rhth◌⁴வமத⁴shதாchச vhயாபேகா மமா ஹேர: ।
thவிkhரேமாth³யதshயாthஸ ச shவாபா⁴விகshதவ ॥ 6।71॥
யjhஞபா⁴க³⁴ஜாmh மth◌⁴ேய பத³மாதsh²ஷா thவயா ।
உchைசrhரNhமயmh ஶ ◌்’ŋhக³mh ஸுேமேராrhவிததீ²kh’தmh ॥ 6।72॥
கா²nhயmh shதா²வேர காேய ப⁴வதா ஸrhவமrhபிதmh ।
இத³mh  ப⁴khதிநmhரmh ேத ஸதாமாராத⁴நmh வ: ॥ 6।73॥
ததா³க³மநகாrhயmh ந: ஶ ◌்’iΝ காrhயmh தைவவ தth ।
ேரயஸாiµபேத³ஶாth வயமthராmhஶபா⁴கி³ந: ॥ 6।74॥
அணிமாதி³³ேேபதமshph’Shடஷாnhதரmh ।
ஶph³த³வர இthchைச:ஸாrhத⁴சnhth³ரmh பி³ப⁴rhதி ய: ॥ 6।75॥
கlhபிதாnhேயாnhயஸாமrhth²ைய: ph’தி²vhயாதி³பி⁴ராthமநி ।
ேயேநத³mh th◌⁴யேத விவmh ⁴rhையrhயாநவாth◌⁴வநி ॥ 6।76॥
ேயாகி³ேநா யmh விசிnhவnhதி ேthராph◌⁴யnhதரவrhதிநmh ।
அநாvh’thதிப⁴யmh யshய பத³மாஹுrhமநீண: ॥ 6।77॥
ஸ ேத ³தரmh ஸாாthஸா விவshய கrhமண: ।
vh’iΝேத வரத:³ ஶmh⁴ரshமthஸŋhkhராைத: பைத:³ ॥ 6।78॥
தமrhத²வ பா⁴ரthயா ஸுதயா ேயாkhமrhஹ ।
அேஶாchயா  பி: கnhயா ஸth³ப⁴rhthேர phரதிபாதி³தா ॥ 6।79॥
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யாவேத³தாநி ⁴தாநி shதா²வராணி சராணி ச ।
மாதரmh கlhபயnhthேயநாேஶா  ஜக³த: பிதா ॥ 6।80॥
phரணmhய ஶிதிகNhடா²ய வி³தா⁴shதத³நnhதரmh ।
சரெணௗ ரஜயnhthயshயாடா³மணிமசிபி: ◌⁴ ॥ 6।81॥
உமா வ⁴rhப⁴வாnhதா³தா யாசிதார இேம வயmh ।
வர: ஶmh⁴ரலmh ேயஷ thவthேலாth³⁴தேய விதி: ◌⁴ ॥ 6।82॥
அshேதா:shயமாநshய வnhth³யshயாநnhயவnhதி³ந: ।
ஸுதாஸmhப³nhத⁴விதி⁴நா ப⁴வ விவ³ேராrh³: ॥ 6।83॥
ஏவmh வாதி³நி ேத³வrhெஷௗ பாrhேவ பிரேதா⁴iµகீ² ।
லாகமலபthராணி க³ணயாமாஸ பாrhவதீ ॥ 6।84॥
ைஶல:ஸmhrhணகாேமா ऽபி ேமநாiµக²iµைத³த ।
phராேயண kh³’ணீேநthரா: கnhயாrhேத² mhபி³ந: ॥ 6।85॥
ேமேந ேமநாபி தthஸrhவmh பth: காrhயமபீ⁴phதmh ।
ப⁴வnhthயvhயபி⁴சாNhேயா ப⁴rhShேட பதிvhரதா: ॥ 6।86॥
இத³மthேராthதரmh nhயாyhயதி ³th³th◌⁴யா விmh’ய ஸ: ।
ஆத³ேத³ வசஸாமnhேத மŋhக³ளாலŋhkh’தாmh ஸுதாmh ॥ 6।87॥
ஏ விவாthமேந வthேஸ பி⁴ா பகlhபிதா ।
அrhதி²ேநா iµநய: phராphதmh kh³’ஹேமதி⁴ப²லmh மயா ॥ 6।88॥
ஏதாவ³khthவா தநயாmh’நாஹ மத⁴ர: ।
இயmh நமதி வ:ஸrhவாmhshthேலாசநவ⁴தி ॥ 6।89॥
ஈphதாrhத²khேயாதா³ரmh ேத ऽபி⁴நnhth³ய கி³ேரrhவச: ।
ஆஶீrhபி⁴ேரத⁴யாமாஸு: ர:பாகாபி⁴ரmhபி³காmh ॥ 6।90॥
தாmh phரமாத³ரshரshத- ஜாmh³நத³வதmhஸகாmh ।
அŋhகமாேராபயாமாஸ லjhஜமாநாமnhத⁴தீ ॥ 6।91॥
தnhமாதரmh சாiµகீ²mh ³th’shேநஹவிkhலவாmh ।
வரshயாநnhயrhவshய விேஶாகாமகேராth³³ண: ॥ 6।92॥
ைவவாகீmh திதி²mh ph’Shடாshதthணmh ஹரப³nh⁴நா ।
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ேத thrhயஹா³rhth◌⁴வமாkh²யாய ேசசீரபkh³ரஹா: ॥ 6।93॥
ேத மாலயமாமnhthrhய ந: phேரய ச ஶூநmh ।
th³த⁴mh சாshைம நிேவth³யாrhத²mh தth³விsh’Shடா: க²iµth³ய: ॥ 6।94॥
பஶுபதிரபி தாnhயஹாநி kh’chch²ராத³க³மயத³th³ஸுதாஸமாக³ேமாthக: ।
கமபரமவஶmh ந விphரrhrhவி⁴மபி தmh யத³ shph’ஶnhதி பா⁴வா: ॥ 6।95॥

அெதௗ²ஷதீ⁴நாமதி⁴பshய vh’th³ெதௗ⁴ திெதௗ² ச ஜாthர³nhவிதாயாmh ।
ஸேமதப³nh⁴rhமவாnhஸுதாயா விவாஹதீ³ாவிதி⁴மnhவதிShட²th ॥ 7।1॥
ைவவாைக: ெகௗகஸmhவிதா⁴ைநrhkh³’ேஹ kh³’ேஹ vhயkh³ரரnhth◌⁴வrhக³mh ।
ஆthரmh ஸாiνமேதா ऽiνராகா³த³nhத:ரmh ைசகேலாபேமயmh ॥ 7।2॥
ஸnhதாநகாகீrhணமஹாபத²mh தchசீநாmhஶுைக: கlhபிதேகமாலmh ।
பா⁴ஸா jhவலthகாசநேதாரநாmh shதா²நாnhதரshவrhக³இவாப³பா⁴ேஸ ॥ 7।3॥
ஏைகவ ஸthயாமபி thரபŋhkhெதௗ சிரshய th³’Shேடவ mh’ேதாthதி²ேதவ ।
ஆஸnhநபாணிkh³ரஹேணதி பிthேராமா விேஶேஷாchch²வதmh ப³⁴வ ॥ 7।4॥
அŋhகாth³யயாவŋhகiµதீ³தாஶீ:ஸா மNhட³நாnhமNhட³நமnhவ⁴ŋhkhத ।
ஸmhப³nhதி⁴பி⁴nhேநா ऽபி கி³ேர:லshய shேநஹshதேத³காயதநmh ஜகா³ம ॥ 7।5॥
ைமthேர iµஹூrhேத ஶஶலாச²ேநந ேயாக³mh க³தாஸூthதரப²lh³நீஷு ।
தshயா: ஶேர phரதிகrhம சkhrhப³nh⁴shthேயா யா: பதிthரவthய: ॥ 7।6॥
ஸா ெகௗ³ரth³தா⁴rhத²நிேவஶவth³பி⁴rh³rhவாphரவால: phரதிபி⁴nhநராக³mh ।
நிrhநாபி⁴ெகௗேஶயiµபாthதபா³ணமph◌⁴யŋhக³ேநபth²யமலசகார ॥ 7।7॥
ப³ெபௗ⁴ ச ஸmhபrhகiµேபthய பா³லா நேவந தீ³ாவிதி⁴ஸாயேகந ।
கேரண பா⁴ேநாrhப³ஹுலாவஸாேந ஸnh⁴யமாேணவ ஶஶாŋhகேலகா² ॥ 7।8॥
தாmh ேலாth◌⁴ரகlhேகந ’தாŋhக³ைதலாமாயாநகாேலயkh’தாŋhக³ராகா³mh ।
வாேஸா வஸாநாமபி⁴ேஷகேயாkh³யmh நாrhயசShகாபி⁴iµக²mh vhயைநஷு:॥ 7।9॥
விnhயshதைவ³rhயஶிலாதேல ऽshnhநவிth³த⁴iµkhதாப²லப⁴khதிசிthேர ।
ஆவrhதாShடாபத³mhப⁴ேதாயா:ஸrhயேமநாmh shநபயாmh ப³⁴: ॥ 7।10॥
ஸா மŋhக³ளshநாநவிஶுth³த⁴கா³th kh³’தபthth³க³மநீயவshthரா ।
நிrhvh’thதபrhஜnhயஜலாபி⁴ேஷகா phர²lhலகாஶா வஸுேத⁴வ ேரேஜ ॥ 7।11॥
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தshமாthphரேத³ஶாchச விதாநவnhதmh khதmh மணிshதmhப⁴சShடேயந ।
பதிvhரதாபி:◌⁴ பkh³’ய நிnhேய kh’phதாஸநmh ெகௗகேவதி³மth◌⁴யmh ॥ 7।12॥
தாmh phராŋhiµகீ²mh தthர நிேவய தnhவீmh ணmh vhயலmhப³nhத ேரா நிஷNh: ।
⁴தாrhத²ேஶாபா⁴யமாணேநthரா: phரஸாத⁴ேந ஸnhநிேத ऽபி நாrhய: ॥ 7।13॥
⁴ேபாShம thயாதமாrhth³ரபா⁴வmh ேகஶாnhதமnhத:ஸுமmh ததீ³யmh ।
பrhயாபthகாசி³தா³ரப³nhத⁴mh ³rhவாவதா பாNh³ம⁴கதா³mhநா ॥ 7।14॥
விnhயshதஶுkhலா³ சkhரshயா ேகா³ேராசநாபthரவிப⁴ŋhக³மŋhக³mh ।
ஸா சkhரவாகாŋhகிதைஸகதாயாshthshேராதஸ:காnhதிமதீthய தshெதௗ² ॥ 7।15॥
லkh³நth³விேரப²mh ப⁴ய பth³மmh ஸேமக⁴ேலக²mh ஶஶிநச பி³mhப³mh ।
ததா³நநரலைக: phரth³ைத⁴சிchேச²த³ஸாth³’யகதா²phரஸŋhக³mh ॥ 7।16॥
கrhrhபிேதா ேலாth◌⁴ரகஷாயே ேகா³ேராசநாேபநிதாnhதெகௗ³ேர ।
தshயா: கேபாேல பரபா⁴க³லாபா⁴th³ப³ப³nhத⁴ சூmh யவphரேராஹ: ॥ 7।17॥
ேரகா²பி³ப⁴khதச விப⁴khதகா³thrhயா: கிசிnhம⁴chசி²Shடவிmh’Shடராக:³ ।
காமphயபி⁴kh²யாmh sh²ைதரShயதா³ஸnhநலாவNhயப²ேலா ऽth◌⁴ரேராShட:² ॥
7।18॥
பth: ஶிரசnhth³ரகலாமேநந shph’ேஶதி ஸkh²யா பஹாஸrhவmh ।
ஸா ரஜயிthவா சரெணௗ kh’தாஶீrhமாlhேயந தாmh நிrhவசநmh ஜகா⁴ந ॥ 7।19॥
தshயா:ஸுஜாேதாthபலபthரகாnhேத phரஸாதி⁴காபி⁴rhநயேந நிய ।
ந சுேஷா: காnhதிவிேஶஷ³th³th◌⁴யா காலாஜநmh மŋhக³ளthபாthதmh ॥
7।20॥
ஸா ஸmhப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸுைமrhலேதவ jhேயாதிrhபி⁴th³யth³பி⁴வ thயாமா ।
ஸth³விஹŋhைக³வ யமாைநராiµchயமாநாப⁴ர சகாேஸ ॥ 7।21॥
ஆthமாநமாேலாkhய ச ேஶாப⁴மாநமாத³rhஶபி³mhேப³shதிதாயதா ।
ஹேராபயாேந thவதா ப³⁴வ shthmh phயாேலாகப²ேலா  ேவஷ: ॥ 7।22॥
அதா²ŋh³ph◌⁴யாmh ஹதாலமாrhth³ரmh மாŋhக³lhயமாதா³ய மந:ஶிலாmh ச ।
கrhவஸkhதாமலத³nhதபthரmh மாதா ததீ³யmh iµக²iµnhநமyhய ॥ 7।23॥
உமாshதேநாth³ேப⁴த³மiνphரvh’th³ேதா⁴ மேநாரேதா² ய: phரத²ேமா ப³⁴வ ।
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தேமவ ேமநா ³: கத²சிth³விவாஹதீ³ாதிலகmh சகார ॥ 7।24॥
ப³ப³nhத⁴ சாshராலth³’Shரshயா:shதா²நாnhதேர கlhபிதஸnhநிேவஶmh ।
தா⁴thrhயŋh³பி:◌⁴ phரதிஸாrhயமாணrhணமயmh ெகௗகஹshதஸூthரmh ॥ 7।25॥
ேராத³ேவேலவ ஸேப²நஜா பrhயாphதசnhth³ேரவ ஶரththயாமா ।
நவmh நவௌமநிவாநீ ஸா ⁴ேயா ப³ெபௗ⁴ த³rhபணமாத³தா⁴நா ॥ 7।26॥
தாமrhசிதாph◌⁴ய:லேத³வதாph◌⁴ய:லphரதிShTh:ஆmh phரணமyhய மாதா ।
அகாரயthகாரயிதvhயத³ா khரேமண பாத³kh³ரஹணmh ஸதீநாmh ॥ 7।27॥
அக²Nh³தmh phேரம லப⁴shவ பththchயேத தாபி⁴மா shம நmhரா ।
தயா  தshயாrhத⁴ஶரபா⁴ஜா பசாthkh’தா:shநிkh³த⁴ஜநாஶிேஷா ऽ பி ॥ 7।28॥
இchசா²வி⁴thேயாரiνபமth³shதshயா: kh’தீ kh’thயமேஶஷயிthவா ।
ஸph◌⁴ய: ஸபா⁴யாmh ஸு’தா³shதி²தாயாmh தshெதௗ² vh’ஷாŋhகாக³மநphரதீ:

॥ 7।29॥
தாவth³வரshயாபி ேப³ரைஶேல தthrhவபாணிkh³ரஹiνபmh ।
phரஸாத⁴நmh மாth’பி⁴ராth³’தாபி⁴rhnhயshதmh ரshதாthரஶாஸநshய ॥ 7।30॥
தth³ெகௗ³ரவாnhமŋhக³ளமNhட³ந:ஸா பshph’ேஶ ேகவலவேரண ।
shவ ஏவ ேவஷ: பேணShடmh பா⁴வாnhதரmh தshய விேபா: ◌⁴ phரேபேத³ ॥ 7।31॥
ப³⁴வ ப⁴shைமவ தாŋhக³ராக:³ கபாலேமவாமலேஶக²ர: ।
உபாnhதபா⁴ேக³ஷு ச ேராசநாŋhேகா க³ஜாநshையவ ³லபா⁴வ: ॥ 7।32॥
ஶŋhகா²nhதரth³ேயாதி விேலாசநmh யத³nhதrhநிவிShடாமலபிŋhக³தாரmh ।
ஸாnhநிth◌⁴யபே ஹதாலமyhயாshதேத³வ ஜாதmh திலகkhயாயா: ॥ 7।33॥
யதா²phரேத³ஶmh ⁴ஜேக³வராmh கயதாமாப⁴ரnhதரthவmh ।
ஶரமாthரmh விkh’திmh phரேபேத³ தைத²வ தsh:² ப²ணரthநேஶாபா:◌⁴ ॥ 7।34॥
தி³வாபி நிShTh²தமசிபா⁴ஸா பா³lhயாத³நாவிShkh’தலாச²ேநந ।
சnhth³ேரண நிthயmh phரதிபி⁴nhநெமௗேலடா³மேண: கிmh kh³ரஹணmh ஹரshய ॥
7।35॥
இthயth³⁴ைதகphரப⁴வ: phரபா⁴வாthphரth³த⁴ேநபth²யவிேத⁴rhவிதா⁴தா ।
ஆthமாநமாஸnhநக³ேபநீேத க²Th³ேக³ நிஷkhதphரதிமmh த³த³rhஶ ॥ 7।36॥
ஸ ேகா³பதிmh நnhதி³⁴ஜாவலmhபீ³ ஶாrh³லசrhமாnhதேதாph’Shட²mh ।
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தth³ப⁴khதிஸŋhphதph³’ஹthphரமாணமாய ைகலாஸவ phரதshேத² ॥ 7।37॥
தmh மாதேரா ேத³வமiνvhரஜnhthய:shவவாஹநோப⁴சலாவதmhஸா: ।
iµைக:² phரபா⁴மNhட³லேரiΝெகௗ³ைர: பth³மாகரmh சkhவாnhதmh ॥ 7।38॥
தாஸாmh ச பசாthகநகphரபா⁴mh கா கபாலாப⁴ர சகாேஸ ।
ப³லாகிநீ நீலபேயாத³ரா ³ரmh ர:phதஶதரேத³வ ॥ 7।39॥
தேதா க³ண: ஶூலph◌⁴’த: ேராைக³தீ³ேதா மŋhக³ளrhயேகா⁴ஷ: ।
விமாநஶ ◌்’ŋhகா³Nhயவகா³ஹமாந: ஶஶmhஸ ேஸவாவஸரmh ஸுேரph◌⁴ய: ॥ 7।40॥
உபாத³ேத³ தshய ஸஹshரரshthவShThரா நவmh நிrhதமாதபthரmh ।
ஸ தth³³லாத³வி³ரெமௗrhப³ெபௗ⁴ பதth³க³ŋhக³இேவாthதமாŋhேக³ ॥ 7।41॥
rhேத ச க³ŋhகா³யiµேந ததா³நீmh ஸசாமேர ேத³வமேஸவிஷாதாmh ।
ஸiµth³ரகா³பவிபrhயேய ऽபி ஸஹmhஸபாேத இவ லயமாேண ॥ 7।42॥
தமnhவக³chச²thphரத²ேமா விதா⁴தா வthஸலமா ஷச ஸாாth ।
ஜேயதி வாசா மமாநமshய ஸmhவrhத⁴யnhthயா ஹவிேஷவ வநிmh ॥ 7।43॥
ஏைகவ rhதிrhபி³பி⁴ேத³ thதா⁴ ஸா ஸாமாnhயேமஷாmh phரத²மாவரthவmh ।
விShேrhஹரshதshய ஹ: கதா³சிth³ேவதா⁴shதேயாshதாவபி தா⁴ராth³ெயௗ ॥
7।44॥
தmh ேலாகபாலா: ஹூதiµkh²யா:லேthஸrhக³விநீதேவஷா: ।
th³’Shphரதா³ேந kh’தநnhதி³ஸmhjhஞாshதth³த³rhஶிதா: phராஜலய: phரேணiµ: ॥
7।45॥
கmhேபந rhth◌⁴ந: ஶதபthரேயாநிmh வாசா ஹmh vh’thரஹணmh shேதந ।
ஆேலாகமாthேரண ஸுராநேஶஷாnhஸmhபா⁴வயாமாஸ யதா²phரதா⁴நmh ॥ 7।46॥
தshைம ஜயாஶீ:ஸsh’ேஜ ரshதாthஸphதrhபி⁴shதாnhshதrhவமாஹ ।
விவாஹயjhேஞ விதேத ऽthர யமth◌⁴வrhயவ: rhவvh’தா மேயதி ॥ 7।47॥
விவாவஸுphராkh³ரஹைர: phரவீண:ஸŋhகீ³யமாநthராவதா³ந: ।
அth◌⁴வாநமth◌⁴வாnhதவிகாரலŋhkh◌⁴யshததார தாராதி⁴பக²Nhட³தா⁴ ॥ 7।48॥
ேக² ேக²லகா³ தiµவாஹ வாஹ:ஸஶph³த³சாகரகிŋhகிணீக: ।
தடாபி⁴கா⁴தாதி³வ லkh³நபŋhேக ⁴nhவnhiµஹு: phேராதக⁴ேந விஷாேண ॥ 7।49॥
ஸ phராபத³phராphதபராபி⁴ேயாக³mh நேக³nhth³ர³phதmh நக³ரmh iµஹூrhதாth ।
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ேரா விலkh³ைநrhஹரth³’Shபாைத: ஸுவrhணஸூthைரவ kh’Shயமாண: ॥
7।50॥
தshேயாபகNhேட² க⁴நநீலகNhTh:அ:ஹலா³nhiµக²ெபௗரth³’Shட: ।
shவபா³ணசிநாத³வதீrhய மாrhகா³தா³ஸnhந⁴ph’Shட²யாய ேத³வ: ॥ 7।51॥
தmh’th³தி⁴மth³ப³nh⁴ஜநாதி⁴ைட⁴rhvh’nhைத³rhக³ஜாநாmh கி³சkhரவrhதீ ।
phரthjhஜகா³மாக³மநphரதீத: phர²lhலvh’ை: கடைகவ shைவ: ॥ 7।52॥
வrhகா³ெபௗ⁴ ேத³வமத⁴ராmh th³வாேர ரshேயாth³க⁴தாபிதா⁴ேந ।
ஸயrh³ரவிஸrhபிேகா⁴ெஷௗ பி⁴nhைநகேஸ பயஸாெவௗெகௗ⁴ ॥ 7।53॥
மாந⁴th³⁴த⁴ேரா ஹேரண thைரேலாkhயவnhth³ேயந kh’தphரம: ।
rhவmh மmhநா ஸ  தshய ³ரமாவrhதmh நாthமஶிேரா விேவத³ ॥ 7।54॥
ஸ phதிேயாகா³th³விகஸnhiµக²rhஜாமாரkh³ேரஸரதாiµேபthய ।
phராேவஶயnhமnhதி³ரmh’th³த⁴ேமநமா³lhப²கீrhபணமாrhக³Shபmh ॥ 7।55॥
தshnhiµஹூrhேத ரஸுnhத³ஶாநஸnhத³rhஶநலாலஸாநாmh ।
phராஸாத³மாலாஸு ப³⁴thத²mh thயkhதாnhயகாrhயாணி விேசShதாநி ॥ 7।56॥
ஆேலாகமாrhக³mh ஸஹஸா vhரஜnhthயா கயாசி³th³ேவShடநவாnhதமாlhய: ।
ப³nh⁴mh ந ஸmhபா⁴வித ஏவ தாவthகேரண th³ேதா⁴ ऽபி ந ேகஶபாஶ: ॥ 7।57॥
phரஸாதி⁴காலmhபி³தமkh³ரபாத³மாphய காசிth³th³ரவராக³ேமவ ।
உthsh’Shடலாக³திராக³வாாத³லkhதகாŋhகாmh பத³வீmh ததாந ॥ 7।58॥
விேலாசநmh த³ணமஜேநந ஸmhபா⁴vhய தth³வசிதவாமேநthரா ।
தைத²வ வாதாயநஸnhநிகrhஷmh யெயௗ ஶலாகாமபரா வஹnhதீ ॥ 7।59॥
ஜாலாnhதரphேரதth³’Shதிரnhயா phரshதா²நபி⁴nhநாmh ந ப³ப³nhத⁴ நீவீmh ।
நாபி⁴phரவிShடாப⁴ரணphரேப⁴ண ஹshேதந தshதா²வவலmhph³ய வாஸ: ॥ 7।60॥
அrhதா⁴சிதா ஸthவரiµthதி²தாயா: பேத³ பேத³ ³rhநிேத க³லnhதீ ।
கshயாசிதா³th³ரஶநா ததா³நீமŋh³Shட²லாrhபிதஸூthரேஶஷா ॥ 7।61॥
தாஸாmh iµைக²ராஸவக³nhத⁴க³rhைப⁴rhvhயாphதாnhதரா:ஸாnhth³ரஹலாநாmh ।
விேலாலேநthரph◌⁴ரமைரrhக³வாா:ஸஹshரபthராப⁴ர இவாஸnh ॥ 7।62॥
தாவthபதாகாலnh³ெமௗthேதாரணmh ராஜபத²mh phரேபேத³ ।
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phராஸாத³ஶ ◌்’ŋhகா³ணி தி³வாபி rhவjhேயாthshநாபி⁴ேஷகth³வி³ணth³தீநி ॥
7।63॥
தேமகth³’யmh நயைந: பிப³nhthேயா நாrhேயா ந ஜkh³iµrhவிஷயாnhதராணி ।
ததா²  ேஶேஷnhth³யvh’thதிராஸாmh ஸrhவாthமநா சுவ phரவிShடா ॥
7।64॥
shதா²ேந தேபா ³சரேமதத³rhத²மபrhணயா ேபலவயாபி தphதmh ।
யா தா³shயமphயshய லேப⁴த நா ஸா shயாthkh’தாrhதா² கிiµதாŋhகஶyhயாmh ॥
7।65॥
பரshபேரண shph’ஹணீயேஶாப⁴mh ந ேசதி³த³mh th³வnhth³வமேயாஜயிShயth ।
அshnhth³வேய பவிதா⁴நயthந: பth: phரஜாநாmh விப²ேலா ऽப⁴வியth ॥ 7।66॥
ந நமாட⁴ஷா ஶரமேநந த³kh³த⁴mh ஸுமாத⁴shய ।
vhடா³த³iµmh ேத³வiµதீ³ய மnhேய ஸnhnhயshதேத³ஹ:shவயேமவ காம: ॥ 7।67॥
அேநந ஸmhப³nhத⁴iµேபthய தி³ShThயா மேநாரத²phராrhதி²தவேரண ।
rhதா⁴நமாதிதா⁴ரேchசiµchைசshதராmh வயதி ைஶலராஜ: ॥ 7।68॥
இthேயாஷதி⁴phரshத²விலாநீநாmh ஶ ◌்’Nhவnhகதா:² ேராthரஸுகா²shthேநthர: ।
ேகரrhணீkh’தலாஜiµShmh மாலயshயாலயமாஸஸாத³ ॥ 7।69॥
தthராவதீrhயாchதத³thதஹshத: ஶரth³க⁴நாth³தீ³தி⁴திமாநிேவாண: ।
khராnhதாநி rhவmh கமலாஸேநந கயாnhதராNhயth³பேதrhவிேவஶ ॥ 7।70॥
தமnhவகி³nhth³ரphரiµகா²ச ேத³வா:ஸphதrhrhவா: பரமrhஷயச ।
க³ச கி³rhயாலயமph◌⁴யக³chச²nhphரஶshதமாரmhப⁴ேவாthதமாrhதா:² ॥ 7।71॥
தthேரவேரா விShடரபா⁴kh³யதா²வthஸரthநமrhkh◌⁴யmh ம⁴மchச க³vhயmh ।
நேவ ³ேல ச நேகா³பநீதmh phரthயkh³ரthஸrhவமமnhthரவrhஜmh ॥ 7।72॥
³லவாஸா:ஸ வ⁴ஸபmh நிnhேய விநீைதரவேராத⁴ரை: ।
ேவலாஸபmh sh²டேப²நராrhநைவத³nhவாநிவ சnhth³ரபாைத:³ ॥ 7।73॥
தயா phரvh’th³தா⁴நநசnhth³ரகாnhthயா phர²lhலசு:iµத:³மாrhயா ।
phரஸnhநேசத:ஸல: ஶிேவா ऽ⁴thஸmhsh’jhயமாந: ஶரேத³வ ேலாக: ॥ 7।74॥
தேயா:ஸமாபthதிஷு காதராணி கிசிth³vhயவshதா²பிதஸmh’தாநி ।
யnhthரmh தthணமnhவ⁴வnhநnhேயாnhயேலாலாநி விேலாசநாநி ॥ 7।75॥
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தshயா: கரmh ைஶல³பநீதmh ஜkh³ராஹ தாmhராŋh³மShடrhthதி: ।
உமாதெநௗ ³ட⁴தேநா:shமரshய தchச²ŋhகிந: rhவவ phரேராஹmh ॥ 7।76॥
ேராேமாth³க³ம: phரா³ர⁴³மாயா:shவிnhநாŋh³: ŋhக³வேகராth ।
vh’thதிshதேயா: பாணிஸமாக³ேமந ஸமmh விப⁴khேதவ மேநாப⁴வshய ॥ 7।77॥
phரkhதபாணிkh³ரஹணmh யத³nhயth³வ⁴வரmh Shயதி காnhதிமkh³rhயாmh ।
ஸாnhநிth◌⁴யேயாகா³த³நேயாshததா³நீmh கிmh கth²யேத ப⁴யshய தshய ॥ 7।78॥
phரத³ணphரkhரமthkh’ஶாேநாத³rhசிஷshதnh²நmh சகாேஸ ।
ேமேராபாnhேதShவிவ வrhதமாநமnhேயாnhயஸmhஸkhதமஹshthயாமmh ॥ 7।79॥
ெதௗ த³mhபதீ th: பணீய வநிŋhகராkh³ரஸmhshபrhஶநிதாmh ।
தாmh காரயாமாஸ வ⁴mh ேராதா⁴shதshnhஸth³தா⁴rhசி லாஜேமாmh ॥
7।80॥
ஸா லாஜ⁴மாஜShடக³nhத⁴mh ³பேத³ஶாth³வத³நmh நிநாய ।
கேபாலஸmhஸrhபிஶிக:²ஸ தshயா iµஹூrhதகrhேthபலதாmh phரேபேத³ ॥ 7।81॥
ததீ³ஷதா³rhth³ராணக³Nhட³ேலக²iµchch²வாகாலாஜநராக³மே: ।
வ⁴iµக²mh khலாnhதயவாவதmhஸமாசார⁴மkh³ரஹth³ப³⁴வ ॥ 7।82॥
வ⁴mh th³விஜ: phராஹ தைவஷ வthேஸ வநிrhவிவாஹmh phரதி rhவஸா ।
ஶிேவந ப⁴rhthரா ஸஹ த⁴rhமசrhயா காrhயா thவயா iµkhதவிசாரேயதி ॥ 7।83॥
ஆேலாசநாnhதmh ரவேண விதthய பீதmh ³ேராshதth³வசநmh ப⁴வாnhயா ।
நிதா³க⁴காேலாlhப³ணதாபேயவ மாேஹnhth³ரமmhப: ◌⁴ phரத²மmh ph’தி²vhயா ॥ 7।84॥
th◌⁴ேவண ப⁴rhthரா th◌⁴வத³rhஶநாய phரjhயமாநா phயத³rhஶேநந ।
ஸா th³’Shட இthயாநநiµnhநமyhய ஸnhநகNh² கத²மphவாச ॥ 7।85॥
இthத²mh விதி⁴jhேஞந ேராேதந phரkhதபாணிkh³ரஹேபசாெரௗ ।
phரேணமshெதௗ பிதெரௗ phரஜாநாmh பth³மாஸநshதா²ய பிதாமஹாய ॥ 7।86॥
வ⁴rhவிதா⁴thரா phரதிநnhth³யேத shம கlhயாணி வீரphரஸவா ப⁴ேவதி ।
வாசshபதி:ஸnhநபி ேஸா ऽShடrhthதவாஶாshய சிnhதாshதிேதா ப³⁴வ ॥ 7।87॥
kh’phேதாபசாராmh சரshரேவதீ³mh தாேவthய பசாThகநகாஸநshெதௗ² ।
ஜாயாபதீ ெலௗகிகேமதvhயமாrhth³ராதாேராபணமnhவ⁴தாmh ॥ 7।88॥
பthராnhதலkh³ைநrhஜலபி³nh³ஜாலராkh’Shடiµkhதாப²லஜாலேஶாப⁴mh ।
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தேயாபrhயாயதநாலத³Nhட³மாத⁴thத ல: கமலாதபthரmh ॥ 7।89॥
th³விதா⁴ phரkhேதந ச வாŋhமேயந ஸரshவதீ தnh²நmh iνநாவ ।
ஸmhshகாரேதந வரmh வேரNhயmh வ⁴mh ஸுக²kh³ராயநிப³nhத⁴ேநந ॥ 7।90॥
ெதௗ ஸnhதி⁴ஷு vhயதvh’thதிேப⁴த³mh ரஸாnhதேரஷு phரதிப³th³த⁴ராக³mh ।
அபயதாமphஸரஸாmh iµஹூrhதmh phரேயாக³மாth³யmh லதாŋhக³ஹாரmh ॥ 7।91॥
ேத³வாshதத³nhேத ஹரட⁴பா⁴rhயmh கிடப³th³தா⁴ஜலேயா நிபthய ।
ஶாபாவஸாேந phரதிபnhநrhthேதrhயயாசிேர பசஶரshய ேஸவாmh ॥ 7।92॥
தshயாiνேமேந ப⁴க³வாnhவிமnhrhvhயாபாரமாthமnhயபி ஸாயகாநாmh ।
காேல phரkhதா க² காrhயவிth³பி⁴rhவிjhபநா ப⁴rhth’ஷு th³தி⁴ேமதி ॥ 7।93॥
அத² வி³த⁴க³mhshதாநிnh³ெமௗrhவிsh’jhய தித⁴ரபதிகnhயாமாத³தா³ந:
கேரண ।
கநககலஶராப⁴khதிேஶாபா⁴ஸநாத²mh திவிரசிதஶyhயmh ெகௗகாகா³ரமாகா³th
॥ 7।94॥
நவபணயலjhஜா⁴ஷmhதthர ெகௗ³mh வத³நமபஹரnhதீmh தthkh’ேதாthேபஶ:

।
அபி ஶயநஸகீ²ph◌⁴ேயா த³thதவாசmh கத²சிthphரமத²iµக²விகாைரrhஹாஸயாமாஸ
³ட⁴mh ॥ 7।95॥

பாணிபீட³நவிேத⁴ரநnhதரmh ைஶலராஜ³rhஹரmh phரதி ।
பா⁴வஸாth◌⁴வஸபkh³ரஹாத³⁴thகாமேதா³ஹத³மேநாஹரmh வ: ॥ 8।1॥
vhயா’தா phரதிவேசா ந ஸnhத³ேத⁴ க³nhைமchச²த³வலmhபி³தாmhஶுகா ।
ேஸவேத shம ஶயநmh பராŋhiµகீ²ஸா ததா²பி ரதேய பிநாகிந: ॥ 8।2॥
ைகதேவந ஶயிேத ஹலாthபாrhவதீ phரதிiµக²mh நிபாதிதmh ।
சுnhஷதி ஸshதmh phேய விth³தா³ஹதவ nhயலயth ॥ 8।3॥
நாபி⁴ேத³ஶநித:ஸகmhபயா ஶŋhகரshய ேத⁴ தயா கர: ।
தth³³லமத² சாப⁴வthshவயmh ³ரiµchch²வதநீவிப³nhத⁴நmh ॥ 8।4॥
ஏவமா நிkh³’தஸாth◌⁴வஸmh ஶŋhகேரா ரஹ ேஸvhயதாதி ।
ஸா ஸகீ²பி⁴பதி³Shடமாலா நாshமரthphரiµக²வrhதிநி phேய ॥ 8।5॥
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அphயவshநி கதா²phரvh’thதேய phரநதthபரமநŋhக³ஶாஸநmh ।
வீேதந பkh³’ய பாrhவதீ rhத⁴கmhபமயiµthதரmh த³ெதௗ³ ॥ 8।6॥
ஶூந: கரதலth³வேயந ஸா ஸnhநிth◌⁴ய நயேந ’தாmhஶுகா ।
தshய பயதி லலாடேலாசேந ேமாக⁴யthநவி⁴ரா ரஹshய⁴th ॥ 8।7॥
mhப³ேநShவத⁴ரதா³நவrhதmh ஸnhநஹshதமத³ேயாப³ஹேந ।
khShடமnhமத²மபி phயmh phரேபா⁴rh³rhலப⁴phரதிkh’தmh வ⁴ரதmh ॥ 8।8॥
யnhiµக²kh³ரஹணமதாத⁴ரmh த³thதமvhரணபத³mh நக²mh ச யth ।
யth³ரதmh ச ஸத³யmh phயshய தthபாrhவதீ விஷஹேத shம ேநதரth ॥ 8।9॥
ராthvh’thதமiνேயாkhiµth³யதmh ஸா விபா⁴தஸமேய ஸகீ²ஜநmh ।
நாகேராத³பஹலmh யா ஶmhmh ச ’த³ேயந தththவேர ॥ 8।10॥
த³rhபேண ச பேபா⁴க³த³rhஶிநீ ph’Shட²த: phரணயிேநா நிேஷ³ஷ: ।
phேரய பி³mhப³மiν பி³mhப³மாthமந: காநி காநி ந சகார லjhஜயா ॥ 8।11॥
நீலகNhட²ப⁴khதெயௗவநாmh தாmh விேலாkhய ஜநநீ ஸமாவஸth ।
ப⁴rhth’வlhலப⁴தயா  மாநmh மாரshயதி ஶுசmh வ⁴ஜந: ॥ 8।12॥
வாஸராணி கதிசிthகத²சந shதா²iΝநா ரதமகா சாநயா ।
jhஞாதமnhமத²ரஸா ஶைந: ஶைந:ஸா iµேமாச ரதி:³க²ஶீலதாmh ॥ 8।13॥
ஸshவேஜ phயiµேராநிபீ³தா phராrhதி²தmh iµக²மேநந நாஹரth ।
ேமக²லாபணயேலாலதாmh க³தmh ஹshதமshய ஶிதி²லmh ேராத⁴ ஸா ॥ 8।14॥
பா⁴வஸூசிதமth³’Shடவிphயmh சாமthணவிேயாக³காதரmh ।
ைகசிேத³வ தி³வைஸshததா³ தேயா: phேரம ட⁴தேரதராரயmh ॥ 8।15॥
தmh யதா²thமஸth³’ஶmh வரmh வ⁴ரnhவரjhயத வரshதைத²வ தாmh ।
ஸாக³ராத³நபகா³ ஜாநவீ ேஸா ऽபி தnhiµக²ரைஸகநிrhvh’தி: ॥ 8।16॥
ஶிShயதாmh நி⁴வேநாபேத³ஶிந: ஶŋhகரshய ரஹ phரபnhநயா ।
ஶிதmh வதிைநணmh தயா யthதேத³வ ³த³ணீkh’தmh ॥ 8।17॥
த³Shடiµkhதமத⁴ேராShட²மாmhபி³கா ேவத³நாவி⁴தஹshதபlhலவா ।
ஶீதேலந நிரவாபயthணmh ெமௗசnhth³ரஶகேலந ஶூந: ॥ 8।18॥
mhப³நாத³லகrhண³தmh ஶŋhகேரா ऽபி நயநmh லலாடஜmh ।
உchch²வஸthகமலக³nhத⁴ேய த³ெதௗ³ பாrhவதீவத³நக³nhத⁴வாேந ॥ 8।19॥
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ஏவnhth³யஸுக²shய வrhthமந: ேஸவநாத³iνkh³’தமnhமத:² ।
ைஶலராஜப⁴வேந ஸேஹாமயா மாஸமாthரமவஸth³vh’ஷth◌⁴வஜ: ॥ 8।20॥
ேஸா ऽiνமாnhய மவnhதமாthம⁴ராthமஜாவிரஹ:³க²ேக²தி³தmh ।
தthர தthர விஜஹார ஸmhபதnhநphரேமயக³திநா கth³மதா ॥ 8।21॥
ேமேமthய மதா³ஶுேகா³க: பாrhவதீshதநரshkh’தாnhkh’தீ ।
ேஹமபlhலவவிப⁴ŋhக³ஸmhshதராநnhவ⁴thஸுரதமrhத³நமாnh ॥ 8।22॥
பth³மநாப⁴சரŋhகிதாமஸு phராphதவthshவmh’தவிphேஷா நவா: ।
மnhத³ரshய கடேகஷு சாவஸthபாrhவதீவத³நபth³மஷThபத:³ ॥ 8।23॥
வாரணth◌⁴வநிதபீ⁴தயா தயா கNhட²ஸkhதக⁴நபா³ஹுப³nhத⁴ந: ।
ஏகபிŋhக³லகி³ெரௗ ஜக³th³³rhநிrhவிேவஶ விஶதா:³ ஶஶிphரபா: ◌⁴ ॥ 8।24॥
தshய ஜா மலயshத²ரேத ⁴தசnhத³நலத: phயாkhலமmh ।
ஆசசாம ஸலவŋhக³ேகஸரசாகார இவ த³நில: ॥ 8।25॥
ேஹமதாமரஸதா³தphயா தthகராmh³விநிேத ।
ேக² vhயகா³ஹத தரŋhகி³ணீiµமா நபŋhkhதிநkhதேமக²லா ॥ 8।26॥
தாmh ேலாமதநயாலேகாசிைத: பாஜாதஸுைம: phரஸாத⁴யnh ।
நnhத³ேந சிரமkh³மேலாசந:ஸshph’ஹmh ஸுரவ⁴பி⁴த: ॥ 8।27॥
இthயெபௗ⁴மமiν⁴ய ஶŋhகர: பாrhதி²வmh ச த³யிதாஸக:²ஸுக²mh ।
ேலாதாயதி கதா³சிதா³தேப க³nhத⁴மாத³நகி³mh vhயகா³ஹத ॥ 8।28॥
தthர காசநஶிலாதலாரேயா ேநthரக³mhயமவேலாkhய பா⁴shகரmh ।
த³ேணதர⁴ஜvhயபாரயாmh vhயாஜஹார ஸஹத⁴rhமசாணீmh ॥ 8।29॥
பth³மகாnhதிமணthபா⁴க³ேயா:ஸŋhkhரமyhய தவ ேநthரேயாவ ।
ஸŋhேய ஜக³தி³வ phரேஜவர:ஸmhஹரthயஹரஸாவஹrhபதி: ॥ 8।30॥
கரvhயதிகரmh மசிபி⁴rh³ரயthயவநேத விவshவதி ।
இnhth³ரசாபபேவஷஶூnhயதாmh நிrhஜ²ராshதவ பிrhvhரஜnhthய ॥ 8।31॥
த³Shடதாமரஸேகஸரshரேஜா: khரnhத³ேதாrhவிபvh’thதகNhட²ேயா: ।
நிkh◌⁴நேயா:ஸர சkhரவாகேயாரlhபமnhதரமநlhபதாmh க³தmh ॥ 8।32॥
shதா²நமாநிகமபாshய த³nhதிந:ஸlhலகீவிடபப⁴ŋhக³வாதmh ।
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ஆவிபா⁴தசரய kh³’ேத வா வாஹப³th³த⁴ஷThபத³mh ॥ 8।33॥
பய பசிமதி³க³nhதலmhபி³நா நிrhதmh தகேத² விவshவதா ।
தீ³rhக⁴யா phரதிமயா ஸேரா ऽmhப⁴ஸாmh தாபநீயவ ேஸப³nhத⁴நmh ॥ 8।34॥
உthதரnhதி விநிகீrhய பlhவலmh கா³ட⁴பŋhkhதமதிவாதாதபா: ।
த³mhShThே வநவராஹத²பா த³Shடப⁴ŋh³ரபி³ஸாŋhரா இவ ॥ 8।35॥
ஏஷ vh’ஶிக²ேர kh’தாshபேதா³ ஜாதபரஸெகௗ³ரமNhட³ல: ।
யமாநமஹரthயயாதபmh பீவேரா பிப³தீவ ப³rhண: ॥ 8।36॥
rhவபா⁴க³திரphரvh’thதிபி⁴rhvhயkhதபŋhகவ ஜாதேமகத: ।
க²mh ’தாதபஜலmh விவshவதா பா⁴தி கிசிதி³வ ேஶஷவthஸர: ॥ 8।37॥
ஆவிஶth³பி⁴டஜாŋhக³ணmh mh’ைக³rhலேஸகஸரைஸச vh’ைக: ।
ஆரமா: phரவிஶத³kh³நிேத⁴நேவா பி³ph◌⁴ரதி யiµதீ³தாkh³நய: ॥ 8।38॥
ப³th³த⁴ேகாஶமபி திShட²தி ணmh ஸாவேஶஷவிவரmh ேஶஶயmh ।
ஷThபதா³ய வஸதிmh kh³ரShயேத phதிrhவவ தா³மnhதரmh ॥ 8।39॥
³ரமkh³ரபேமயரநா வாணீ தி³க³ேணந பா⁴iνநா ।
பா⁴தி ேகஸரவேதவ மNh³தா ப³nh⁴வதிலேகந கnhயகா ॥ 8।40॥
ஸாமபி: ◌⁴ ஸஹசரா:ஸஹshரஶ:shயnhத³நாவ’த³யŋhக³மshவைர: ।
பா⁴iνமkh³நிபகீrhணேதஜஸmh ஸmhshவnhதி கிரேShமபாயிந: ॥ 8।41॥
ேஸா ऽயமாநதஶிேராத⁴ைரrhஹைய: கrhணசாமரவிக⁴Thேதண: ।
அshதேமதி க³⁴kh³நேகஸைர:ஸnhநிதா⁴ய தி³வஸmh மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 8।42॥
க²mh phரஸுphதவ ஸmhshதி²ேத ரெவௗ ேதஜேஸா மஹத ஈth³’ஶீ க³தி: ।
தthphரகாஶயதி யாவ³th³க³தmh லநாய க² தாவதchதmh ॥ 8।43॥
ஸnhth◌⁴யயாphயiνக³தmh ரேவrhவrhவnhth³யமshதஶிக²ேர ஸமrhபிதmh ।
ேயந rhவiµத³ேய ரshkh’தா நாiνயாshயதி கத²mh தமாபதி³ ॥ 8।44॥
ரkhதபீதகபிஶா: பேயாiµசாmh ேகாடய:லேகஶி பா⁴nhthய: ।
th³ரய thவதி ஸnhth◌⁴யயாநயா வrhதிகாபி⁴வ ஸா⁴மNh³தா: ॥ 8।45॥
mhஹேகஸரஸடாஸு ⁴ph◌⁴’தாmh பlhலவphரஸவிஷு th³ேமஷு ச ।
பய தா⁴ஶிக²ேரஷு பா⁴iνநா ஸmhவிப⁴khதவ ஸாnhth◌⁴யமாதபmh ॥ 8।46॥

44 sanskritdocuments.org



மாரஸmhப⁴வmh ஸrhக:³ 1-8

அth³ராஜதநேய தபshவிந: பாவநாmh³விதாஜkhயா: ।
ph³ரம ³ட⁴மபி⁴ஸnhth◌⁴யமாth³’தா: ஶுth³த⁴ேய விதி⁴விேதா³ kh³’ணnhthய ॥
8।47॥
தnhiµஹூrhthதமiνமnhமrhஹ phரshதாய நியமாய மாமபி ।
thவாmh விேநாத³நிண:ஸகீ²ஜேநா வlh³வாதி³நி விேநாத³யிShயதி ॥ 8।48॥
நிrhவி⁴jhய த³ஶநchச²த³mh தேதா வாசி ப⁴rhரவதீ⁴ரபரா ।
ைஶலராஜதநயா ஸபகா³மாலலாப விஜயாமேஹகmh ॥ 8।49॥
ஈவேரா ऽபி தி³வஸாthயேயாசிதmh மnhthரrhவமiνதshதி²வாnhவிதி⁴mh ।
பாrhவதீமவசநாமஸூயயா phரthேபthய நராஹ ஸshதmh ॥ 8।50॥
iµச ேகாபமநிthதேகாபேந ஸnhth◌⁴யயா phரணேதா ऽsh நாnhயயா ।
கிmh ந ேவth ஸஹத⁴rhமசாணmh சkhரவாகஸமvh’thதிமாthமந: ॥ 8।51॥
நிrhேதஷு பிth’ஷு shவயmh⁴வா யா தiν:ஸுதiν rhவiµjh²தா ।
ேஸயமshதiµத³யmh ச ேஸவேத ேதந மாநிநி மமாthர ெகௗ³ரவmh ॥ 8।52॥
தாமாmh திரvh’th³தி⁴பீ³தாmh ைஶலராஜதநேய ऽ⁴நா shதி²தாmh ।
ஏகதshதடதமாலமாநீmh பய தா⁴ரஸநிmhநகா³வ ॥ 8।53॥
ஸாnhth◌⁴யமshததேஶஷமாதபmh ரkhதேலக²மபரா பி³ப⁴rhதி தி³kh ।
ஸாmhபராயவஸுதா⁴ ஸேஶாணிதmh மNhட³லாkh³ரவ திrhய³jh²தmh ॥ 8।54॥
யாநீதி³வஸஸnhதி⁴ஸmhப⁴ேவ ேதஜ vhயவேத ஸுேம ।
ஏதத³nhத⁴தமஸmh நிரŋhஶmh தி³ு தீ³rhக⁴நயேந விjh’mhப⁴ேத ॥ 8।55॥
ேநாrhth◌⁴வணக³திrhந சாphயேதா⁴ நாபி⁴ேதா ந ரேதா ந ph’Shட²த: ।
ேலாக ஏஷ திெரௗக⁴ேவShேதா க³rhப⁴வாஸ இவ வrhதேத நிஶி ॥ 8।56॥
ஶுth³த⁴மாவிலமவshதி²தmh சலmh வkhரமாrhஜவ³nhவிதmh ச யth ।
ஸrhவேமவ தமஸா ஸkh’தmh தி⁴ŋhமஹththவமஸதாmh ’தாnhதரmh ॥ 8।57॥
நiµnhநமதி யjhவநாmh பதி: ஶாrhவரshய தமேஸா நிth³த⁴ேய ।
Nhட³கiµகி² rhவதி³ŋhiµக²mh ைகதைகவ ரேஜாபி⁴ராvh’தmh ॥ 8।58॥
மnhத³ராnhததrhதிநா நிஶா லயேத ஶஶph◌⁴’தா ஸதாரகா ।
thவmh மயா phயஸகீ²ஸமாக³தா ேராShயேதவ வசநாநி ph’Shட²த: ॥ 8।59॥
th³த⁴நிrhக³மநமா தி³நயாthrhவth³’Shடதiνசnhth³காshதmh ।
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ஏத³th³கி³ரதி சnhth³ரமNhட³லmh தி³kh³ரஹshயவ ராthேசாதி³தmh ॥ 8।60॥
பய பkhவப²நீப²லthவிஷா பி³mhப³லாசி²தவியthஸேரா ऽmhப⁴ஸா ।
விphரkh’Shடவிவரmh மாmhஶுநா சkhரவாக²நmh விட³mhph³யேத ॥ 8।61॥
ஶkhயேமாஷதி⁴பேதrhநேவாத³யா: கrhணரரசநாkh’ேத தவ ।
அphரக³lhப⁴யவஸூசிேகாமலாேச²thமkh³ரநக²ஸmhைட: கரா: ॥ 8।62॥
அŋh³பி⁴வ ேகஶஸசயmh ஸnhநிkh³’ய திரmh மசிபி: ◌⁴ ।
Th³மkh’தஸேராஜேலாசநmh mhப³தீவ ரஜநீiµக²mh ஶஶீ ॥ 8।63॥
பய பாrhவதி நேவnh³ரபி:◌⁴ ஸாபி⁴nhநதிரmh நப⁴shதலmh ।
லயேத th³விரத³ேபா⁴க³³தmh ஸmhphரத³தி³வ மாநஸmh ஸர: ॥ 8।64॥
ரkhதபா⁴வமபஹாய சnhth³ரமா ஜாத ஏஷ பஶுth³த⁴மNhட³ல: ।
விkhயா ந க² காலேதா³ஷஜா நிrhமலphரkh’திஷு shதி²ேராத³யா ॥ 8।65॥
உnhநேதஷு ஶஶிந: phரபா⁴ shதி²தா நிmhநஸmhரயபரmh நிஶாதம: ।
நமாthமஸth³’ஶீ phரகlhபிதா ேவத⁴ேஸஹ ³ணேதா³ஷேயாrhக³தி: ॥ 8।66॥
சnhth³ரபாத³ஜநிதphரvh’thதிபி⁴சnhth³ரகாnhதஜலபி³nh³பி⁴rhகி³: ।
ேமக²லாதஷு நிth³தாநnhேபா³த⁴யthயஸமேய ஶிக²Nh³ந: ॥ 8।67॥
கlhபvh’ஶிக²ேரஷு ஸmhphரதி phரsh²ரth³பி⁴வ பய ஸுnhத³ ।
ஹாரயShக³ணநாவாmhஶுபி: ◌⁴ கrhமாக³தஹல: ஶஶீ ॥ 8।68॥
உnhநதாவநதபா⁴வவthதயா சnhth³கா ஸதிரா கி³ேரயmh ।
ப⁴khதிபி⁴rhப³ஹுவிதா⁴பி⁴ரrhபிதா பா⁴தி ⁴திவ மthதத³nhதிந: ॥ 8।69॥
ஏத³chch²வதபீதைமnhத³வmh ேவா⁴மமவ phரபா⁴ரஸmh ।
iµkhதஷThபத³விராவமஜஸா பி⁴th³யேத iµத³மா நிப³nhத⁴நாth ॥ 8।70॥
பய கlhபதலmhபி³ ஶுth³த⁴யா jhேயாthshநயா ஜநிதபஸmhஶயmh ।
மாேத சலதி சNh³ ேகவலmh vhயjhயேத விபvh’thதமmhஶுகmh ॥ 8।71॥
ஶkhயமŋh³பி⁴th³th◌⁴’ைதரத: ◌⁴ ஶாகி²நாmh பதிதShபேபஶல: ।
பthரஜrhஜரஶஶிphரபா⁴லைவேரபி⁴thகசயிmh தவாலகாnh ॥ 8।72॥
ஏஷ சாiµகி² ேயாக³தாரயா jhயேத தரலபி³mhப³யா ஶஶீ ।
ஸாth◌⁴வஸா³பக³தphரகmhபயா கnhயேயவ நவதீ³யா வர: ॥ 8।73॥
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பாகபி⁴nhநஶரகாNhட³ெகௗ³ரேயாlhலஸthphரதிkh’திphரஸnhநேயா: ।
ேராஹதீவ தவ க³Nhட³ேலக²ேயாசnhth³ரபி³mhப³நிதாணி சnhth³கா ॥ 8।74॥
ேலாதாrhகமணிபா⁴ஜநாrhபிதmh கlhபvh’ம⁴ பி³ph◌⁴ரதீ shவயmh ।
thவாயmh shதி²திமதீiµபshதி²தா க³nhத⁴மாத³நவநாதி⁴ேத³வதா ॥ 8।75॥
ஆrhth³ரேகஸரஸுக³nhதி⁴ ேத iµக²mh மthதரkhதநயநmh shவபா⁴வத: ।
அthர லph³த⁴வஸதிrh³nhதரmh கிmh விலாநி மத:³ கShயதி ॥ 8।76॥
மாnhயப⁴khதிரத²வா ஸகீ²ஜந: ேஸvhயதாத³மநŋhக³தீ³பநmh ।
இthதா³ரமபி⁴தா⁴ய ஶŋhகரshதாமபாயயத பாநமmhபி³காmh ॥ 8।77॥
பாrhவதீ த³பேயாக³ஸmhப⁴வாmh விkhயாமபி ஸதாmh மேநாஹராmh ।
அphரதrhkhயவிதி⁴ேயாக³நிrhதாமாmhரேதவ ஸஹகாரதாmh யெயௗ ॥ 8।78॥
தthணmh விபவrhதிதேயாrhேநShயேதா: ஶயநth³த⁴ராக³ேயா: ।
ஸா ப³⁴வ வஶவrhதிநீ th³வேயா: ஶூந:ஸுவத³நா மத³shய ச ॥ 8।79॥
⁴rhணமாநநயநmh shக²லthகத²mh shேவதி³பி³nh³மத³காரணshதmh।
ஆநேநந ந  தாவதீ³வரசுஷா சிரiµமாiµக²mh பெபௗ ॥ 8।80॥
தாmh விலmhபி³தபநீயேமக²லாiµth³வஹஜக⁴நபா⁴ர³rhவஹாmh ।
th◌⁴யாநஸmhph◌⁴’தவி⁴திவர: phராவிஶnhமணிஶிலாkh³’ஹmh ரஹ: ॥ 8।81॥
தthர ஹmhஸத⁴வேளாthதரchச²த³mh ஜாநவீநசாத³rhஶநmh ।
அth◌⁴யேஶத ஶயநmh phயாஸக:² ஶாரதா³ph◌⁴ரவ ேராணீபதி: ॥ 8।82॥
khShடேகஶமவphதசnhத³நmh vhயthயயாrhபிதநக²mh ஸமthஸரmh ।
தshய தchசி²³ரேமக²லா³ணmh பாrhவதீரதம⁴nhந th’phதேய ॥ 8।83॥
ேகவலmh phயதமாத³யாநா jhேயாதிஷாமவநதாஸு பŋhkhதிஷு ।
ேதந தthபkh³’தவஸா ேநthரலநஹலmh kh’தmh ॥ 8।84॥
ஸ vhய³th◌⁴யத ³த⁴shதேவாசித: ஶதmhப⁴கமலாகைர:ஸமmh ।
rhchச²நாபkh³’தைகஶிைக: கிnhநைரஷ கீ³தமŋhக³ள: ॥ 8।85॥
ெதௗ ணmh ஶிதி²ேதாப³ஹெநௗ த³mhபதீ சதமாநேஸாrhமய: ।
பth³மேப⁴த³பிஶுநா:ேஷவிேர க³nhத⁴மாத³நவநாnhதமாதா: ॥ 8।86॥
ஊலநக²மாrhக³ராபி⁴shதthணmh ’தவிேலாசேநா ஹர: ।
வாஸஸ: phரஶிதி²லshய ஸmhயமmh rhவதீmh phயதமாமவாரயth ॥ 8।87॥
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ஸ phரஜாக³ரகஷாயேலாசநmh கா³ட⁴த³nhதபத³தா³தாத⁴ரmh ।
ஆலாலகமரmhshத ராக³வாnhphேரய பி⁴nhநதிலகmh phயாiµக²mh ॥ 8।88॥
ேதந ப⁴ŋhகி³விஷேமாthதரchச²த³mh மth◌⁴யபிNh³தவிஸூthரேமக²லmh ।
நிrhமேல ऽபி ஶயநmh நிஶாthயேய ேநாjh²தmh சரணராக³லாசி²தmh ॥ 8।89॥
ஸ phயாiµக²ரஸmh தி³வாநிஶmh ஹrhஷvh’th³தி⁴ஜநநmh ேஷவிஷு: ।
த³rhஶநphரணயிநாமth³’யதாமாஜகா³ம விஜயாநிேவத³நாth ॥ 8।90॥

ஸமதி³வஸநிஶீத²mh ஸŋhகி³நshதthர ஶmhேபா: ◌⁴
ஶதமக³மth³’நாmh ஸாkh³ரேமகா நிேஶவ ।
ந  ஸுரதஸுேக²ஷு சி²nhநth’Shே ப³⁴வ
jhவலந இவ ஸiµth³ராnhதrhக³தshதjhஜேலஷு ॥ 8।91॥
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