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Mahasubhashitasangraha

மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@0001@1அmhஶவshதவ நிஶாகர நmh கlhபிதாshதணேகதகக²Nhைட:³ ।
MSS@0001@2ேயந பாNh³ரதரth³தேயா ந:கNhடைகவ த³nhதி ஶரmh ॥ 0001॥
MSS@0002@1அmhஶுகmh’தவதா தiνபா³ஹு-shவshதிகாபிதiµkh³த⁴சாkh³ரா
।
MSS@0002@2பி⁴nhநஶŋhக²வலயmh பேணthரா பrhயரmhபி⁴

ரப⁴ஸாத³சிேராடா⁴ ॥ 0002॥
MSS@0003@1அmhஶுகவ ஶீதப⁴யாth ஸmhshthயாநthவchச²ேலந மத⁴வளmh ।
MSS@0003@2அmhேபா⁴பி⁴ரபி kh³’தmh பயத ஶிஶிரshய மாஹாthmhயmh ॥ 0003॥
MSS@0004@1அmhஶுேகந ஜக⁴நmh திேராத³ேத⁴ க ேகந ச ெசௗ mh’கீ³th³’ஶாmh
।
MSS@0004@2பீயமாநமநிஶmh phேயண: ாமதாவ ஜகா³ம மth◌⁴யமmh ॥
0004॥
MSS@0005@1அmhஶுபாணிபி⁴ரதீவ பிபாஸு: பth³மஜmh ம⁴ ph◌⁴’ஶmh ரஸயிthவா ।
MSS@0005@2ப³தாவ க³த:திேமShயmhlhேலாதmh

வவாஹ பதŋhக:³ ॥ 0005॥
MSS@0006@1அmhஶுமாநபி விபாகபிஶŋhக³mh பமாப பேதா தி³வஸாnhேத ।
MSS@0006@2க: பேராऽthர ந விகாரiµேபயாth³ th◌⁴வாnhதபீ⁴மபேவlhதrhதி: ॥
0006॥
MSS@0007@1அmhேஶா த³Nhட³ஸம: rhவ: phரயாஸஸம உthதம: ।
MSS@0007@2விேலாேபா வா யதா²லாப⁴mh phரேபஸம ஏவ வா ॥ 0007॥
MSS@0008@1அmhேஶாऽபி ³Shடதி³Shடாநாmh பேரஷாmh shயாth³ விநாஶkh’th ।
MSS@0008@2பா³லேலேஶாऽபி vhயாkh◌⁴ராmh யth shயாjhவிதஹாநேய ॥ 0008॥
MSS@0009@1அmhஸாவவShடph³த⁴நதா ஸமாதி:◌⁴ ஶிேராத⁴ராயா ரதphரயாஸ: ।
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மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@0009@2th◌⁴’தா விகாராmhshthயஜதாiµேக²ந phரஸாத³ல:ஶஶலாச²நshய
॥ 0009॥
MSS@0010@1அmhஸாலmhபி³தவாமNhட³லத⁴ரmh மnhேதா³nhநதph◌⁴லதmh கிசிth
சிதேகாமலாத⁴ரடmh ஸாசிphரஸாணmh ।
MSS@0010@2அேலாலாŋh³பlhலைவrhiµரகாமாரயnhதmh iµதா³ேல
கlhபதேராshthப⁴ŋhக³லதmh th◌⁴யாேய ஜக³nhேமாஹநmh ॥ 0010॥
MSS@0011@1அmhஸாஸkhதகேபாலவmhஶவத³நvhயாஸkhதபி³mhபா³த⁴ர-

th³வnhth³ேவாதீ³தமnhத³மnhத³பவnhphராரph³த⁴iµkh³த⁴th◌⁴வநி: ।
MSS@0011@2ஈஷth³வkhமேலாலஹாரநிகர:
phரthேயகேராகாநந-nhயசchசச³த³சத³ŋh³சயshthவாmh பா
ராதா⁴த⁴வ: ॥ 0011॥
MSS@0012@1அmhேஸந கrhணmh சி³ேகந வ: கரth³வேயநா திேராத³தா⁴நாmh ।
MSS@0012@2ஸnhதாட³யாமாஸ ஹ: ஸேமthய சேகாரேநthராmh சேகாத³ேகந ॥
0012॥
MSS@0013@1அmhஹ:ஸmhஹரத³கி²லmh ஸkh’³த³யாேத³வ ஸகலேலாகshய ।
MSS@0013@2தரணிவ திரஜலதி⁴mh ஜயதி ஜக³nhமŋhக³ளmh ஹேரrhநாம ॥ 0013॥
MSS@0014@1அகNhடகா Shபம ேவஶேயாத³மாth’கா ।
MSS@0014@2மnhthநா ச ராjhயrh⁴jhயேத விடேசடைக: ॥ 0014॥
MSS@0015@1அகNhட²shய கNhேட² கத²mh Shபமாலா விநா நாகாயா: கத²mh
⁴பக³nhத: ◌⁴ ।
MSS@0015@2அகrhணshய கrhேண கத²mh கீ³தnh’thயmh அபாத³shய பாேத³ கத²mh ேம
phரம: ॥ 0015॥
MSS@0016@1அகபrhth³த³கshய விப²லmh ஜiνதி ஜாநீமேஹ மேஹேஶாऽபி ।
MSS@0016@2ஶிர kh’ேதந கபrhth³தீ³ ப⁴வதி ஜடாஜூடேகநாபி ॥ 0016॥
MSS@0017@1அகரவமதி⁴ெமௗ பாத³பth³மாவபநய மாநிநி மாநிதாமகாNhேட³ ।
MSS@0017@2யதி³ பரரமணீmh க³தshததா³த² shதநக³ளிŋhக³க³mh shphrhஶா
தnhவி ॥ 0017॥
MSS@0018@1அகண காதரமநஸா த³rhஶிதநீரா நிரnhதராேலயmh ।
MSS@0018@2thவாமiνதா⁴வதி விiµக²mh க³ŋhேக³வ ப⁴கீ³ரத²mh th³’Sh: ॥ 0018॥
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MSS@0019@1அகணthவமகாரணவிkh³ரஹ: பரத⁴நாப’தி: பரேயாத: ।
MSS@0019@2shவஜநப³nh⁴ஜேநShவஸShiΝதா phரkh’தித⁴த³mh 
³ராthமநாmh ॥ 0019॥
MSS@0020@1அகண mh’ஷாபா⁴ஶாnhேதா⁴ விiµச மமாசலmh தவ
பசித:shேநஹ:ஸmhயŋhமேயthயபி⁴தா⁴யிநீmh ।
MSS@0020@2அவிரலக³லth³வாShபாmh தnhவீmh நிரshதவி⁴ஷmh க இஹ
ப⁴வதீmh ப⁴th³ேர நிth³ேர விநா விநிேவத³ேயth ॥ 0020॥
MSS@0021@1அகேரா: கிiµ ேநthரேஶாணிமாநmh கிமகாrh: கரபlhலவாவேராத⁴mh ।
MSS@0021@2கலஹmh கிமதா:◌⁴ khதா⁴ ரஸjhேஞ தமrhத²mh ந வித³nhதி
ைத³வத³Shடா: ॥ 0021॥
MSS@0022@1அகrhணமகேராchேச²ஷmh விதி⁴rhph³ரமாNhட³ப⁴ŋhக³தீ: ◌⁴ ।
MSS@0022@2thவா ராமகதா²mh ரmhயாmh ஶிர: கshய ந கmhபேத ॥ 0022॥
MSS@0023@1அகrhணதா⁴ராஶுக³ஸmhph◌⁴’தாŋhக³தாmh க³ைதரthேரண விநாshய
ைவபி:◌⁴ ।
MSS@0023@2விதா⁴ய யாவthதரேணrhபி⁴தா³மேஹா நிமjhjhய தீrhண: ஸமேர
ப⁴வாrhணவ: ॥ 0023॥
MSS@0024@1அகrhதvhயmh ந கrhதvhயmh phராண: கNhட²க³ைதரபி ।
MSS@0024@2கrhதvhயேமவ கrhதvhயmh phராண: கNhட²க³ைதரபி ॥ 0024॥
MSS@0025@1அகrhதvhேயShவஸாth◌⁴வீவ th’Sh phேரரயேத ஜநmh ।
MSS@0025@2தேமவ ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா லjhஜா மாேதவ ரதி ॥ 0025॥
MSS@0026@1அகrhமmh ைவ ⁴தாநாmh vh’thதி:shயாnh ந  காசந ।
MSS@0026@2தேத³வாph◌⁴phரபth³ேயத ந விஹnhயாth கத²சந ॥ 0026॥
MSS@0027@1அகrhமஶீலmh ச மஹாஶநmh ச ேலாகth³விShடmh ப³ஹுமாயmh
nh’ஶmhஸmh ।
MSS@0027@2அேத³ஶகாலjhஞமநிShடேவஷmh ஏதாnh kh³’ேஹ ந phரதிவாஸயீத ॥
0027॥
MSS@0028@1அகலŋhகசnhth³ரகலயா கதா ஸா பா⁴தி வாணீ தணீ ।
MSS@0028@2பா⁴லshத²வ ஶmhேபா: ◌⁴ ஸnhth◌⁴யாth◌⁴யாேநாபவிShடshய ॥ 0028॥
MSS@0029@1அகலŋhகாnhதிேக காnhதி: ேகதி காலŋhகலŋhகிந: ।
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MSS@0029@2அேண தேண மshயா தா⁴வmh காமயேத ஶஶீ ॥ 0029॥
MSS@0030@1அகலŋhகா லகவதீ ஸshேநஹா iµkhதககீ யாமா ।
MSS@0030@2பத தேவார த³யிதா க²Th³க³லதா ைவண: ஶிர ॥ 0030॥
MSS@0031@1அகலŋhேகா th³’ட: ◌⁴ ஶுth³த:◌⁴ பவா ³nhவித: ।
MSS@0031@2ஸth³வmhேஶா’த³யkh³ரா க²Th³க:³ஸுஸth³’ஶshதவ॥ 0031॥
MSS@0032@1அகதநிஜபரப:shவகமபி ேதா³ஷmh பரshதி²தmh ேவthதி ।
MSS@0032@2நாவாshதி²தshதடshதா²nh அசலாநபி விசதாnh மiνேத ॥ 0032॥
MSS@0033@1அகக³மக²rhவமthர ’th³யmh vhயசரத³பாபக⁴ேநா யத:mhபீ³ ।
MSS@0033@2மம சிஹ லமkh³ரேஜந phரப⁴வதி ஶrhமத³ஶாshயமrhேத³ந ॥
0033॥
MSS@0034@1அகலதபshேதேஜாவீrhயphரதி²mhநி யேஶாநிதா⁴-
வவிதத²மத³th◌⁴மாேத ேராஷாnhiµநாவபி⁴தா⁴வதி ।
MSS@0034@2அபி⁴நவத⁴iνrhவிth³யாத³rhபமாய ச கrhமேண sh²ரதி
ரப⁴ஸாth பாணி: பாேதா³பஸŋhkh³ரஹய ச ॥ 0034॥
MSS@0035@1அகlhப:shவாŋhக³ேசShடாயாmh ஶnhத இவ பஜேர ।
MSS@0035@2அiνchch²வஸnhshமரnh rhவmh க³rhேப⁴ கிmh நாம விnhத³ேத ॥ 0035॥
MSS@0036@1அகshமாth phரkhயா nh’mh அகshமாchசாபகrhஷணmh ।
MSS@0036@2ஶுபா⁴ஶுேப⁴ மஹththவmh ச phரகrhmh ³th³தி⁴லாக⁴வாth ॥ 0036॥
MSS@0037@1அகshமாத³பி ய: கசிth³அrhத²mh phராphேநாதி ஷ: ।
MSS@0037@2தmh ஹேட²ேநதி மnhயnhேத ஸ  யthேநா ந கshயசிth ॥ 0037॥
MSS@0038@1அகshமா³nhமthத phரஹர கிமth◌⁴வதிஹmh ரத³mh
ஹshதாகா⁴ைதrhவித³ல கிiµth²lhலநநmh ।
MSS@0038@2ததா³ஜாநீமshேத கவர ப³ேலாth³கா³ரமஸமmhஸடாmh ஸுphதshயாபி
shph’ஶ யதி³ பசாநநஶிேஶா: ॥ 0038॥
MSS@0039@1அகshமாேத³கshnh பதி²ஸகி² மயா யாiµநதடmh vhரஜnhthயா
th³’Shேடாऽயmh நவஜலத⁴ரயாமலதiν: ।
MSS@0039@2ஸ th³’kh³ப⁴ŋhkh³யா கிmh வாத ந  ஜாேந தத இத³mh மேநா
ேம vhயாேலாலmh khவசந kh³’ஹkh’thேய ந லக³ேத ॥ 0039॥
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MSS@0040@1அகshமாேத³வ phயnhதி phரத³nhthயநிthதத: ।
MSS@0040@2ஶீலேமதத³ஸா⁴நாmh அph◌⁴ரmh பாphலவmh யதா² ॥ 0040॥
MSS@0041@1அகshமாேத³வ தnhவŋhகீ³ ஜஹாஸ யதி³யmh ந: ।
MSS@0041@2நmh phரஸூநபா³ேऽshயாmh shவாராjhயமதி⁴திShட²தி ॥ 0041॥
MSS@0042@1அகshமாேத³வ ேத சNh³sh²தாத⁴ரபlhலவmh ।
MSS@0042@2iµக²mh iµkhதாேசா த⁴thேத க⁴rhமாmhப: ◌⁴கணமஜ: ॥ 0042॥
MSS@0043@1அகshமாேத³வ ய: ேகாபாth³அபீ⁴ணmh ப³ஹு பா⁴ஷேத ।
MSS@0043@2தshமா³th³விஜேத ேலாக:ஸsh²ŋhகா³தி³வாநலாth ॥ 0043॥
MSS@0044@1அகshமாth³th³ேவSh ேயா ப⁴khதmh ஆஜnhமபேஸவிதmh ।
MSS@0044@2ந vhயஜேந சிrhயshய thயாjhேயா nh’ப இவார: ॥ 0044॥
MSS@0045@1அகாNhட³ேகாபிேநா ப⁴rhரnhயாஸkhேதச ேயாத: ।
MSS@0045@2phரஶாnhதிேசதஸ: கrhmh ph³ரமபி ந ஶkhயேத ॥ 0045॥
MSS@0046@1அகாNhட³th◌⁴rhதமாநஸvhயவேதாthஸைவ:

ஸாரைஸரகாNhட³பதாNhட³ைவரபி ஶிக²Nh³நாmh மNhட³ல: ।
MSS@0046@2தி³ஶ:ஸமவேலாகிதா:ஸரஸநிrhப⁴ரphேராlhலஸth³-
ப⁴வthph’²வதி²நீரஜநி⁴ரஜ:யாமலா: ॥ 0046॥
MSS@0047@1அகாNhட³பாதஜாதாநாmh அshthராmh மrhமேப⁴தி³நாmh ।
MSS@0047@2கா³ட⁴ேஶாகphரஹாராmh அசிnhைதவ மெஹௗஷத⁴mh ॥ 0047॥
MSS@0048@1அகாNhேட³ வோஜshக²தவஸநvhயாph’தகரmh mh’ஷா
jh’mhபா⁴ரmhேபா⁴nhநத⁴ஜப³nhேதா⁴nhநதசmh ।
MSS@0048@2vh’தா² யாதாயாைத: கபடகதாnhேயாnhயஹதmh
ஹரnhthேயதாசிthதாnhயஹஹ ஜக³தாmh வாரவநிதா: ॥ 0048॥
MSS@0049@1அகாமshய khயா காசிth³ th³’யேத ேநஹ க’சிth ।
MSS@0049@2யth³யth³தி⁴ ேத கிசிth தthதth காமshய ேசShதmh ॥ 0049॥
MSS@0050@1அகாமாmh காமயாநshய ஶரiµபதphயேத ।
MSS@0050@2இchச²nhதீmh காமயாநshய phதிrhப⁴வதி ேஶாப⁴நா ॥ 0050॥
MSS@0051@1அகாமாnh காமயதி ய: காமயாநாnh பth³விஷnh ।
MSS@0051@2ப³லவnhதmh ச ேயா th³ேவSh தமாஹுrhட⁴ேசதஸmh ॥ 0051॥
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MSS@0052@1அகாரணmh பமகாரணmh லmh மஹthஸு நீேசஷு ச கrhம ேஶாப⁴ேத
।
MSS@0052@2இத³mhபmh ப⁴தrhவகmh தேத³வ ⁴ேயா ப³ஹுமாநமாக³தmh ॥
0052॥
MSS@0053@1அகாரணmh vhயாகரணmh தnhthஶph³ேதா³ऽphயகாரணmh ।
MSS@0053@2அகாரணmh thரேயா ேவதா³shதNh³லாshதthர காரணmh ॥ 0053॥
MSS@0054@1அகாரவிShkh’தேகாபதா³th க²லாth³ப⁴யmh கshய ந நாம
ஜாயேத ।
MSS@0054@2விஷmh மஹாேஹவ யshய ³rhவச: ஸு:³ஸஹmh ஸmhநிதmh
ஸதா³iµேக² ॥ 0054॥
MSS@0055@1அகாரேணந விphேரph◌⁴ேயா ய:phயதி நராதி⁴ப: ।
MSS@0055@2khrhShணஸrhபmh ஸ kh³’தி ஶிரஸா ப³லத³’பித: ॥ 0055॥
MSS@0056@1அகாrhயகரth³பீ⁴த: காrhயாmh ச விவrhஜநாth ।
MSS@0056@2அகாேல மnhthரேப⁴தா³chச ேயந மாth³ேயnhந தth பிேப³th ॥ 0056॥
MSS@0057@1அகாrhயphரதிேஷத⁴ச காrhயாmh ச phரவrhதநmh ।
MSS@0057@2phரதா³நmh ச phரேத³யாநாmh அேத³யாநாமஸŋhkh³ரஹ: ॥ 0057॥
MSS@0058@1அகாrhயமஸkh’th kh’thவா th³’யnhேத யத⁴நா நரா: ।
MSS@0058@2த⁴நkhதாshthவத⁴rhமshதா² th³’யnhேத சாபேர ஜநா: ॥ 0058॥
MSS@0059@1அகாrhயாNhயபி பrhயாphய kh’thவாபிmh vh’நாrhஜநmh ।
MSS@0059@2விதீ⁴யேத தmh யshய ஸ ேத³ஹ: கshய ஸுshதி²ர: ॥ 0059॥
MSS@0060@1அகாrhேய தth²ேயா வா ப⁴வதி விதத:² காமமத²வா
ததா²phchைசrhதா⁴mhநாmh ஹரதி மமாநmh ஜநரவ: ।
MSS@0060@2ேலாthதீrhணshயாபி phரகடநிஹதாேஶஷதமேஸா ரேவshதாth³’khேதேஜா
ந  ப⁴வதி கnhயாmh க³த இதி ॥ 0060॥
MSS@0061@1அகாலசrhயா விஷமா ச ேகா³Sh²thரேஸவா ந கதா³பி காrhயா ।
MSS@0061@2பயாNhட³ஜmh பth³மவேந phரஸுphதmh த⁴iνrhவிiµkhேதந ஶேரண
பி⁴nhநmh ॥ 0061॥
MSS@0062@1அகாலஜலேத³nhேதா:³ஸா ’th³யா வத³நசnhth³கா ।
MSS@0062@2நிthயmh கவிசேகாைரrhயா பீயேத ந ச யேத ॥ 0062॥
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MSS@0063@1அகாலஜலத³ேலாைகசிthரமாthமkh’ைதவ ।
MSS@0063@2ஜாத: காத³mhப³ராேமா நாடேக phரவர: கவி: ॥ 0063॥
MSS@0064@1அகாலஜலத³chச²nhநmh ஆேலாkhய ரவிமNhட³லmh ।
MSS@0064@2சkhரவாகக³mh ெரௗதி ரஜநீப⁴யஶŋhகயா ॥ 0064॥
MSS@0065@1அகாலmh’thmh ப’thய விதmh த³தா³தி ேயா ேத³ஹஸுக²mh ச
ேத³நாmh ।
MSS@0065@2நேதந தா⁴thராshதிஸம:ேதாऽதி⁴ேகா ந விதாth³தா³நஹாதிchயேத
॥ 0065॥
MSS@0066@1அகாலmh’thrhவிவாேஸா விவஸnh  விபth³யேத ।
MSS@0066@2யshnh கேராதி விவாஸmh ஸ வthயபேரா mh’த: ॥ 0066॥
MSS@0067@1அகாலஸஹமthயlhபmh rhக²vhயஸநிநாயகmh ।
MSS@0067@2அ³phதmh பீ⁴ேயாத⁴mh ச ³rhக³vhயஸநiµchயேத ॥ 0067॥
MSS@0068@1அகாலைஸnhயkhதsh ஹnhயேத காலேயாதி⁴நா ।
MSS@0068@2ெகௗஶிேகந ஹதjhேயாதிrhநிஶீத²இவ வாயஸ: ॥ 0068॥
MSS@0069@1அகாேல kh’thயமாரph³த⁴mh க’mh நாrhதா²ய கlhபேத ।
MSS@0069@2தேத³வ கால ஆரph³த⁴mh மஹேதऽrhதா²ய கlhபேத ॥ 0069॥
MSS@0070@1அகாேல க³rhேத ேத³ேவ ³rhதி³நmh வாத²வா ப⁴ேவth ।
MSS@0070@2rhவகாNhட³ஹதmh லயmh அநth◌⁴யாயmh phரசேத ॥ 0070॥
MSS@0071@1அகிசந: பபதnh ஸுக²மாshவாத³யிShய ।
MSS@0071@2அகிசந:ஸுக²mh ேஶேத ஸiµthதிShட²தி ைசவ  ॥ 0071॥
MSS@0072@1அகிசநthவmh ராjhயmh ச லயா ஸமேதாலயth ।
MSS@0072@2அகிசநthவமதி⁴கmh ராjhயாத³பி தாthமந: ॥ 0072॥
MSS@0073@1அகிசநshய தா³nhதshய ஶாnhதshய ஸமேசதஸ: ।
MSS@0073@2மயா ஸnhShடமநஸ:ஸrhவா:ஸுக²மயா தி³ஶ: ॥ 0073॥
MSS@0074@1அகிசநshய ஶுth³த⁴shய உபபnhநshய ஸrhவஶ: ।
MSS@0074@2அேவமாணshthmhlhேலாகாnh ந lhயiµபலேய ॥ 0074॥
MSS@0075@1அகிசநாச th³’யnhேத ஷாசிரவிந: ।
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MSS@0075@2ஸmh’th³ேத⁴ ச ேல ஜாதா விநயnhதி பதŋhக³வth ॥ 0075॥
MSS@0076@1அகிசிthகாmh தீ³ைநராkh’Shட³ணகrhமmh ।
MSS@0076@2அகா⁴ய க³தஸththவாநாmh த³rhஶநshபrhஶநாதி³கmh ॥ 0076॥
MSS@0077@1அகீrhதிmh சாபி ⁴தாநி கத²யிShயnhதி ேதऽvhயயாmh ।
MSS@0077@2ஸmhபா⁴விதshய சாகீrhதிrhமரத³திchயேத ॥ 0077॥
MSS@0078@1அகீrhதிrhயshய கீ³ேயத ேலாேக ⁴தshய கshயசிth ।
MSS@0078@2பதthேயவாத⁴மாmhlhேலாகாnh யாவchச²ph³த:³ phரகீrhthயேத ॥ 0078॥
MSS@0079@1அகீrhதிrhநிnhth³யேத ேத³ைவ: கீrhதிrhேலாேகஷு jhயேத ।
MSS@0079@2கீrhthயrhத²mh  ஸமாரmhப: ◌⁴ ஸrhேவஷாmh ஸுமஹாthமநாmh ॥ 0079॥
MSS@0080@1அகீrhேத: காரணmh ேயாth³ ேயாth³ைவரshய காரணmh ।
MSS@0080@2ஸmhஸாரகாரணmh ேயாth³ ேயாதmh வrhஜேயthதத: ॥ 0080॥
MSS@0081@1அNhேடா²thகNhட²யா rhணmh அகNhட²mh கலகNh² மாmh ।
MSS@0081@2கmh³கNhTh²யா:ணmh கNhேட² கNhடா²rhதிiµth³த⁴ர ॥ 0081॥
MSS@0082@1அேப³ரவிேலாகநmh ந த⁴ராஸூiνகரmh கதா³சந ।
MSS@0082@2அத² தthphரதிகாரேஹதேவ- ऽத³மயnhதீபதிேலாசநmh ப⁴ஜ ॥ 0082॥
MSS@0083@1அrhவnhேதாऽபி பாபாநி ஶுசய: பாபஸmhரயாth ।
MSS@0083@2பரபாைபrhவிநயnhதி மthshயா நாக³ரேத³ யதா² ॥ 0083॥
MSS@0084@1அலாநாmh ேல பா⁴வmh நாநாmh லயmh ।
MSS@0084@2ஸmhேயாக³mh விphரேயாக³mh ச பயnhதி சிரவிந: ॥ 0084॥
MSS@0085@1அந:நச மrhயாதா³mh ேயா ந லŋhக⁴ேயth ।
MSS@0085@2த⁴rhமாேப mh’³rhதா³nhத:ஸ நஶைதrhவர: ॥ 0085॥
MSS@0086@1அநsh ஷ: phரkh’த:ஸா⁴ஸŋhயாth ।
MSS@0086@2³rhலைப⁴வrhயஸmhphராphேதா க³rhவித: ஶthதாmh vhரேஜth ॥ 0086॥
MSS@0087@1அேநாऽபி rhேகா²ऽபி ⁴பாலmh ேயாऽthர ேஸவேத ।
MSS@0087@2அபி ஸmhமாநேநாऽபி ஸ ஸrhவthர phரjhயேத ॥ 0087॥
MSS@0088@1அேல பதிேதா ராஜா rhக²thேரா  பNh³த: ।
MSS@0088@2நிrhத⁴நshய த⁴நphராphதிshth’ணவnhமnhயேத ஜக³th ॥ 0088॥
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MSS@0089@1அபாராth³ வா phரரதரமாதா³ய ஜலத:³ஸ தா³நாth◌⁴யோऽபி
phரகிரதி ஜலmh நாth³⁴தத³mh ।
MSS@0089@2ஸ ேமேகா⁴ த⁴nhேயா யth பகிரதி iµkhதாப²லதயா யதீ³யாெஸௗ
கீrhதிrhநடதி
nh’பநாசதேட ॥ 0089॥
MSS@0090@1அrhசாரmhேபா⁴ऽபி phரதி³கேத³ஶmh கரதலmh phரதிjhஞாயாmh rhவnh
வதிஷு
th³’ஶmh shநிkh³த⁴தரலாmh ।
MSS@0090@2மாேராऽஹmh காராth பஷதி³ ஸமாநாநக³ணயnh ⁴ெஜௗ வ:

பயnhநவவய
காnhதிmh விதiνேத ॥ 0090॥
MSS@0091@1அkh’தகவலாரmhைப⁴rhவkhthைரrhப⁴யshத²கி³ேத: கிமபி
வதkh³வmh
shதி²thவா iµஹுrhmh’க³பŋhkhதய: ।
MSS@0091@2க³க³நமஸkh’thபயnhthேயதாshததா²க⁴ைநrhiµைக²rhநிபததி
யதா²
ஶ ◌்’ŋhகா³kh³ேரph◌⁴ேயாऽkhரமmh நயேநாத³கmh ॥ 0091॥
MSS@0092@1அkh’தjhஞமநாrhயmh ச தீ³rhக⁴ேராஷமநாrhஜவmh ।
MSS@0092@2சேரா விth³தி⁴ சாNhடா³லா ஜாthயா ஜாேயத பசம: ॥ 0092॥
MSS@0093@1அkh’தthயாக³மmhநாmh th²யா கிmh ராஜராஜஶph³ேத³ந ।
MSS@0093@2ேகா³phதாரmh ந நிதீ⁴நாmh மஹயnhதி மேஹவரmh வி³தா: ◌⁴ ॥ 0093॥
MSS@0094@1அkh’தth³விஷ³nhநதிchசி²த:³ தஸmhரணவnhth◌⁴யகrhமண: ।
MSS@0094@2ஷshய நிரrhத²க: கர: கில கNh³யநமாthரஸாrhத²க: ॥ 0094॥
MSS@0095@1அkh’தphேரைமவ வரmh ந ந:ஸஜாதவிக⁴தphேரமா ।
MSS@0095@2உth³th◌⁴’தநயநshதாmhயதி யதா² ந தேத²ஹ ஜாதாnhத: ◌⁴ ॥ 0095॥
MSS@0096@1அkh’த விஶத³தா⁴mhேநா பி³mhப³ஸாரmh kh³’thவா த³யித
வதிவkhthரmh ேலாகதா⁴thேரதி
விth³ம: ।
MSS@0096@2ந  ந  ப⁴வதீ³ேயா ேமாஹ ஏைவஷ thர தக³ரலநிதா⁴நmh
தththவேதா
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நிசிiν thவmh ॥ 0096॥
MSS@0097@1அkh’தshயாக³ேமா நாshதி kh’ேத நாேஶா ந விth³யேத ।
MSS@0097@2அகshமாேத³வ ேலாேகாऽயmh th’Shேண தா³kh’தshthவயா ॥
0097॥
MSS@0098@1அkh’தாthமாநமாஸாth³ய ராஜாநமநேய ரதmh ।
MSS@0098@2ஸmh’th³தா⁴நி விநயnhதி ராShThராணி நக³ராணி ச ॥ 0098॥
MSS@0099@1அkh’ேதऽphth³யேம mhஸாmh அnhயஜnhமkh’தmh ப²லmh ।
MSS@0099@2ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ஸமph◌⁴ேயதி விதி⁴நா ஸmhநிேயாதmh ॥ 0099॥
MSS@0100@1அkh’ேதShேவவகாrhேயஷு mh’thrhைவ ஸmhphரகrhஷதி ।
MSS@0100@2ைவவ த⁴rhமஶீல:shயாth³அநிthதmh  விதmh ॥ 0100॥
MSS@0101@1அkh’ேதாபth³ரவ: கசிnh மஹாநபி ந jhயேத ।
MSS@0101@2ஜயnhதி நரா நாகா³nh ந தாrhயmh நாக³கா⁴திநmh ॥ 0101॥
MSS@0102@1அkh’தயmh ைநவ kh’thயmh shயாth phராணthயாேக³ऽphபshதி²ேத ।
MSS@0102@2ந ச kh’thயmh பthயாjhயmh ஏஷ த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 0102॥
MSS@0103@1அkh’தயmh மnhயேத kh’தயmh அக³mhயmh மnhயேத ஸுக³mh ।
MSS@0103@2அப⁴யmh மnhயேத ப⁴யmh shthவாkhயphேரேதா நர: ॥ 0103॥
MSS@0104@1அkh’thமphேரமரஸா விலாஸாலஸகா³நீ ।
MSS@0104@2அஸாேர த³kh³த⁴ஸmhஸாேர ஸாரmh ஸாரŋhக³ேலாசநா ॥ 0104॥
MSS@0105@1அkh’thமவிலாஸாŋhகmh அஶிதகலாkhரமmh ।
MSS@0105@2அவிபா⁴கா³ŋhக³ஸுப⁴க³mh ப³⁴வ ஸுரதmh தேயா: ॥ 0105॥
MSS@0106@1அkh’thவா கrhம ேயா ேலாேக ப²லmh விnhத³தி விShத: ।
MSS@0106@2ஸ  வkhதvhயதாmh யாதி th³ேவShேயா ப⁴வதி phராயஶ: ॥ 0106॥
MSS@0107@1அkh’thவா நிஜேத³ஶshய ராmh ேயா விகீ³ஷேத ।
MSS@0107@2ஸ nh’ப: பதா⁴ேநந vh’தெமௗ: மாநிவ ॥ 0107॥
MSS@0108@1அkh’thவா பரஸnhதாபmh அக³thவா க²லநmhரதாmh ।
MSS@0108@2அiνthsh’jhய ஸதாmh வrhthம யth shவlhபமபி தth³ ப³ஹு ॥ 0108॥
MSS@0109@1அkh’thவா ெபௗஷmh யா : கிmh தயாலஸபா⁴kh³யயா ।
MSS@0109@2ரŋhேகா³ऽபி ஸமநாதி ைத³வா³பநதmh th’ணmh ॥ 0109॥
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MSS@0110@1அkh’thவா மாiνஷmh கrhம ேயா ைத³வமiνவrhதேத ।
MSS@0110@2vh’தா² ராmhயதி ஸmhphராphய பதிmh khப³வாŋhக³நா ॥ 0110॥
MSS@0111@1அkh’thவா ேஹலயா பாத³mh உchைசrhrhத⁴ஸு விth³விஷாmh ।
MSS@0111@2கத²ŋhகாரமநாலmhபா³ கீrhதிrhth³யாமதி⁴ேராஹதி ॥ 0111॥
MSS@0112@1அkh’பணமஶட²மசபலmh ேயாகி³நமவிஷாதி³நmh ³த⁴mh ஶூரmh ।
MSS@0112@2யதி³ நாரயதி நரmh :ேரவ  வசிதா ப⁴வதி ॥ 0112॥
MSS@0113@1அkh’ஶmh சேயா: kh’ஶmh வலkh³ேந விததmh சு விshth’தmh
நிதmhேப³ ।
MSS@0113@2அத⁴ரமாவிரsh சிthேத கஶா கபாபா⁴க³ேத⁴யmh ॥
0113॥
MSS@0114@1அkh’ஶmh நிதmhப³பா⁴ேக³ாமmh மth◌⁴ேய ஸiµnhநதmh சேயா: ।
MSS@0114@2அthயாயதmh நயநேயாrhமம விதேமததா³யாதி ॥ 0114॥
MSS@0115@1அkh’Shடப²லேலந வநவாஸரத:ஸதா³ ।
MSS@0115@2ேதऽஹரஹ: ராth³த⁴mh ’rhவிphர:ஸ உchயேத ॥ 0115॥
MSS@0116@1அேககீ கிmh ேககீ வச சர: கிnhந ரர: ஶுக: கிmhவா க:ஸ ச
கலரவ: கிmh தரவ: ।
MSS@0116@2thவயாக³Nhைய: Nhைய: பிகம⁴மா தீ⁴ரக³மா யேதா லph³த:◌⁴
shதph³த:◌⁴ கிம
சிரmh ேநஹ ஸுசிரmh ॥ 0116॥
MSS@0117@1அெகௗஸு மnhமத²சாபய- ரநmhஶுகா விph◌⁴ரமைவஜயnhதீ ।
MSS@0117@2லலாடரŋhகா³ŋhக³ணநrhதகீயmh அநஜநா ph◌⁴ரiνயாதி th³’Shடmh ॥
0117॥
MSS@0118@1அkhரthவŋhக³மதshதkhரmh ந ஶதkhரநா ஹுதmh ।
MSS@0118@2நாத³thததி வாkhயாrhதா²th தkhரmh ஶkhரshய ³rhலப⁴mh ॥ 0118॥
MSS@0119@1அkhரthவrhத²தி jhஞாthவா ஶkhேர ந ஹுதவாnh ரா ।
MSS@0119@2நாத³thததி ஶாshthராrhதா²th தkhரmh ஶkhரshய ³rhலப⁴mh ॥ 0119॥
MSS@0120@1அkhரேமiνபாேயந கrhமாரmhேபா⁴ ந th◌⁴யதி ।
MSS@0120@2த³தி⁴ஸrhபி:பயாmhவ ஶப³ரshய யதா² ேகா:³ ॥ 0120॥
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MSS@0121@1அkhேராத⁴mh ஶியnhthயnhைய: khேராத⁴நா ேய தேபாத⁴நா: ।
MSS@0121@2நிrhத⁴நாshேத த⁴நாையவ தா⁴வாேதா³பேத³ஶிந: ॥ 0121॥
MSS@0122@1அkhேராத⁴ந:khேராத⁴ேநph◌⁴ேயா விஶிShடshததா²திதிுரதிதிோrhவிஶிShட:
।
MSS@0122@2அமாiνேஷph◌⁴ேயாமாiνஷாச phரதா⁴நா விth³வாmhshதைத²வாவி³ஷ:

phரதா⁴ந: ॥ 0122॥
MSS@0123@1அkhேராத⁴ந:ஸthயவாதீ³ ⁴தாநாமவிmhஸக: ।
MSS@0123@2அநஸூய:ஸதா³சாேரா தீ³rhக⁴மாரவாphiνயாth ॥ 0123॥
MSS@0124@1அkhேராத⁴நச ராேஜnhth³ர ஸthயஶீேலா th³’ட⁴vhரத: ।
MSS@0124@2ஆthேமாபமச ⁴ேதஷு ஸ தீrhத²ப²லமiνேத ॥ 0124॥
MSS@0125@1அkhேராத⁴ைவராkh³யேதnhth³யthவmhமாத³யாஶாnhதிஜநphயthவmh
।
MSS@0125@2நிrhேலாப⁴தா³தா ப⁴யேஶாகஹா jhஞாநshய சிநmh ப⁴யலநி ॥
0125॥
MSS@0126@1அkhேராத⁴shய யதா³ khேராத: ◌⁴ ஸrhவநாஶாய கlhபேத ।
MSS@0126@2ராக⁴வshய phரேகாேபந ப³th³ேதா⁴ நத³நதீ³பதி: ॥ 0126॥
MSS@0127@1அkhேராேத⁴ந ஜேயth khேராத⁴mh அஸா⁴mh ஸா⁴நா ஜேயth ।
MSS@0127@2ஜேயth கத³rhயmh தா³ேநந ஜேயth ஸthேயந சாnh’தmh ॥ 0127॥
MSS@0128@1அkhலாnhதth³திபி⁴rhவஸnhதஸுைமthதmhஸயnh nhதலாnh அnhத:
ேக²லதி
க²ஜடநயேந ேஜஷு கேஜண: ।
MSS@0128@2அshமnhமnhதி³ரகrhமதshதவ கெரௗ நாth³யாபி விராmhயத: கிmh
ph³ேமா ரகாkh³ரணீர
க⁴ ேநயmh விலmhப³மா ॥ 0128॥
MSS@0129@1அkhShடபா³லதபlhலவேலாப⁴நீயmh பீதmh மயா ஸத³யேமவ
ரேதாthஸேவஷு ।
MSS@0129@2பி³mhபா³த⁴ரmh த³ஶ ேசth³ ph◌⁴ரமர phயாயாshthவாmh காரயா
கமேலாத³ரப³nhத⁴நshத²mh ॥ 0129॥
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MSS@0130@1அkhேலஶாதி³வ சிnhதிதmh உபதிShட²தி th³த⁴ேமவ Nhயவதாmh ।
MSS@0130@2உTh³³யாNhயவதாmh க³chச²nhதி கேபாதகா: பய ॥ 0130॥
MSS@0131@1அthராkh’தாபி⁴மnhநித⁴நphேராth³⁴ததீvhரph◌⁴வ:பாrhத²shயாkh’த
ஶாthரவphரதிkh’ேதரnhத: ஶுசா iµயத: ।
MSS@0131@2கீrh பா³Shபகண: பதnhதி த⁴iν vhடா³ஜடா³ th³’Shடேயா ஹா
வthேஸதி கி³ர:
sh²ரnhதி ந நrhநிrhயாnhதி வkhthராth³ப³: ॥ 0131॥
MSS@0132@1அேத³வநபணீkh’ேதத⁴ேர காnhதேயாrhஜயபராஜேய ஸதி ।
MSS@0132@2அthர வkh யதி³ ேவthதி மnhமத:² கshதேயாrhஜயதி யேதऽபி வா ॥
0132॥
MSS@0133@1அth³ததாத⁴ரkh³ரஹவிதா⁴வீேஶாऽ தthக²Nhட³நா-
தா³தி⁴khேய வத³ ேகா
ப⁴வாநிதி mh’ஷா ேகாபாசிதph◌⁴ லதmh ।
MSS@0133@2shவிth³யthகி²nhநகரா ।kh³ரTh³ம। லபராயthதீkh’தாshயshய ேம
iµkh³தா⁴phரதிkh’thய
தth kh’தவதீ th³ேதऽபி யnhநாrhதmh ॥ 0133॥
MSS@0134@1அம:மதாமாேநா khயாயாmh ய: phரவrhதேத ।
MSS@0134@2ஸஹாshயாshபத³thவmh ச லப⁴ேத phராணஸmhஶயmh ॥ 0134॥
MSS@0135@1அமாலாபvh’thதிjhஞா ஶாஸநபkh³ரஹா ।
MSS@0135@2ph³ராவ ெதௗ³rhஜநீ ஸmhஸth³ வnhத³நீயா ஸேமக²லா ॥ 0135॥
MSS@0136@1அமா பthயாக:³நாேஶா த⁴rhமஸŋhய: ।
MSS@0136@2அபி⁴th◌⁴யாphராjhஞதா ைசவ ஸrhவmh ேலாபா⁴th phரவrhதேத ॥ 0136॥
MSS@0137@1அேமாऽஸthயஸnhத⁴ச பரதா³ nh’ஶmhஸkh’th ।
MSS@0137@2பchயேத நரேகShேவவ த³யமாந:shவகrhம ॥ 0137॥
MSS@0138@1அரth³வயமph◌⁴யshதmh நாshதி நாshதீதி யth ரா ।
MSS@0138@2ததி³த³mh ேத³ ேத³தி விபதiµபshதி²தmh ॥ 0138॥
MSS@0139@1அரைமthபா⁴ஜ:ஸாலŋhகாரshய சாvh’thதshய ।
MSS@0139@2கிmh ph³ேமா ஸகி²ேநா ந நஸகி² பth³யப³nhத⁴shய॥ 0139॥
MSS@0140@1அராமகாேராऽஹmh இதி விShiΝ:shவயmh ph³வnh ।
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MSS@0140@2ப⁴வதா ேஸாऽபி யth ஸthயmh ஆகாேரண ல⁴kh’த: ॥ 0140॥
MSS@0141@1அராணி பயnhதாmh அmhப³ராட³mhப³ேரண கிmh ।
MSS@0141@2ஶmh⁴ரmhப³ரேநாऽபி ஸrhவjhஞ: கிmh ந ஜாயேத ॥ 0141॥
MSS@0142@1அராணி விசிthராணி ேயந ஜாநnhதி மாநவா: ।
MSS@0142@2ப³வrhத³ஸமாshேத  ²ரஶ ◌்’ŋhக³விவrhதா: ॥ 0142॥
MSS@0143@1அராணி ஸமாநாநி வrhலாநி க⁴நாநி ச ।
MSS@0143@2பரshபரவிலkh³நாநி தணீசmhப⁴வth ॥ 0143॥
MSS@0144@1அபம கதா³phதmh சி²th³யnhேத  ஶிேராஹா: ।
MSS@0144@2வrhத⁴மாநாthமநாேமவ ப⁴வnhதி  விபthதய: ॥ 0144॥
MSS@0145@1அph◌⁴யாmh kh’Shணஶாராph◌⁴யாmh அshயா: கrhெணௗ ந பா³தி⁴ெதௗ
।
MSS@0145@2ஶŋhேக கநகதாட³ŋhகபாஶthராஸவஶாதி³வ ॥ 0145॥
MSS@0146@1அணகrhமப³nhத⁴sh jhஞாthவா mh’thiµபshதி²தmh ।
MSS@0146@2உkhthவாnhதிகாேல ஸmhshmh’thய நrhேயாகி³thவmh’chச²தி ॥ 0146॥
MSS@0147@1அணேபா⁴கா³th³விஷமாth³இShடாநிShடப⁴ேயாjh²தாth ।
MSS@0147@2³rhஜநாth³வத ேத³வா அphயஶkhதா இவ பி³ph◌⁴யதி ॥ 0147॥
MSS@0148@1அேthேர பீ³ஜiµthsh’Shடmh அnhதேரவ விநயதி ।
MSS@0148@2அபீ³ஜகமபி ேthரmh ேகவலmh shத²Nh³லmh ப⁴ேவth ॥ 0148॥
MSS@0149@1அேஷு mh’க³யாயாmh ச shthஷு பாேந vh’தா²டேந ।
MSS@0149@2நிth³ராயாmh ச நிப³nhேத⁴ந phரmh நயதி ⁴பதி: ॥ 0149॥
MSS@0150@1அேShவியmh vhயஸநிதா ’த³ேய யேத³ேத ராேகா³ க⁴ேநா
ம⁴மேதா³thகடமாநநmh ச ।
MSS@0150@2பth³மshததா²பி பரமாshபத³ேமவ லmhயாshதth³ைத³nhயேமவ கில
³rhப⁴க³தா யேத³பி: ◌⁴
॥ 0150॥
MSS@0151@1அோட²ஶுNh²மசாrhth³ரகதா³³மthவkhshmh³லவணைதலஸுஸmhshkh’தாnh
ய: ।
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MSS@0151@2மthshயாnhஸுஶீததப⁴khததேல த³தா⁴தி ஸ ph³ரமேலாகமதி⁴க³chச²தி
Nhயகrhமா
॥ 0151॥
MSS@0152@1அௌேரऽபி ச நthேர rhவீத ³த⁴ேஸாமேயா: ।
MSS@0152@2khேதऽபி திதி²நthேர ந rhயாchச²நிெபௗ⁴மேயா: ॥ 0152॥
MSS@0153@1அௌணீ mh ஹnhயாth shவயmh வா ேதந ஹnhயேத ।
MSS@0153@2ph³ராமேமnhthரவிth³த⁴nhயாthஸrhவாேநவ nhth॥ 0153॥
MSS@0154@1அேrhநிபத³ஜநmh ரவணேயாshதாபிச²³chசா²வmh
rhth◌⁴நி
யாமஸேராஜதா³ம சேயா: கshகாபthரகmh ।
MSS@0154@2⁴rhதாநாமபி⁴ஸாரஸmhph◌⁴ரமஜுஷாmh விShவŋhநிேஜ ஸகி²
th◌⁴வாnhதmh
நீலநிேசாலசா ஸுth³’ஶாmh phரthயŋhக³மாŋhக³தி ॥ 0154॥
MSS@0155@1அேrhமஜுளமஜநmh சரணேயாrhநீலாமெஜௗ ரா-
வŋhேக³ நீலபட:
sh²டmh mh’க³மத³nhயாஸ: கேபாலshத²ேல ।
MSS@0155@2யthphthயா பஶீதmh பரth³’ஶாmh ேராதா⁴ய தthஸாmhphரதmh
ேநபth²யshய
விதா⁴வபீத³மஸதீஜாதshய ஜாதmh தம: ॥ 0155॥
MSS@0156@1அேrhkh³மmh விேலாகாnhmh’³தiν³ணதshதrhபயnhதீ ஶரmh
தி³vhயாேமாேத³ந
வkhthராத³பக³தமதா நாகாmh சாவாசா ।
MSS@0156@2ேராthரth³வnhth³வmh மேநாjhஞாth³ரஸநமபி ரஸாத³rhபயnhதீ
iµகா²ph³ஜmh
யth³வthபசாெஸௗkh²யmh விதரதி வதி: காநாmh நாnhயேத³வmh ॥ 0156॥
MSS@0157@1அேrhவிப இதி ஸாiνஶயmh லாவ நீேலாthபலmh யத³ப³லா
கலமshய ேகா³phth ।
MSS@0157@2⁴யshதேத³வ ஶிரஸாவஹ³nhநதாநாmh ைவரmh விேராதி⁴ஷு
th³’ட⁴mh ந பராேதஷு
॥ 0157॥
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MSS@0158@1அக²Nhட³மNhட³ல:மாnh பையஷ ph’தி²வீபதி: ।
MSS@0158@2ந நிஶாகரவjhஜா கலாைவகlhயமாக³த: ॥ 0158॥
MSS@0159@1அக²Nh³தmh ச khரiµகmh rhணmh  ரஸவrhதmh ।
MSS@0159@2⁴ெமௗ நிபதிதmh பthரmh ஶkhரshயாபி அயmh ஹேரth ॥ 0159॥
MSS@0160@1அக²Nh³தா ஶkhதிரேதா²பமாநmh ந shவீkh’தmh ந chச²லதிரshதி ।
MSS@0160@2அshph’Shடஸnhேத³ஹவிபrhயயshய ேகாऽயmh தவ nhயாயநேய நிேவஶ:

॥ 0160॥
MSS@0161@1அக²rhவபrhவக³rhேதஷு விchசி²nhேநா யshய வாதி: ◌⁴ ।
MSS@0161@2ஸ ஏவ  iµேந: பாணிரத⁴shதாth³விnhth◌⁴ய⁴ph◌⁴’த: ॥ 0161॥
MSS@0162@1அகி²லmh வி³ஷாமநாவிலmh ஸு’தா³ ச shவ’தா³ ச
பயதாmh ।
MSS@0162@2ஸவிேத⁴ऽபி நஸூமஸாணீ வத³நாலŋhkh’திமாthரமணீ ॥
0162॥
MSS@0163@1அகி²ேலஷு விஹŋhேக³ஷு ஹnhத shவchச²nhத³சாஷு ।
MSS@0163@2ஶுக பஜரப³nhத⁴shேத ம⁴ராmh கி³ராmh ப²லmh ॥ 0163॥
MSS@0164@1அக³ஜாநநபth³மாrhகmh க³ஜாநநமஹrhநிஶmh ।
MSS@0164@2அேநகத³mh தmh ப⁴khதாநாmh ஏகத³nhதiµபாshமேஹ ॥ 0164॥
MSS@0165@1அக³ணித³ேணந ஸுnhத³ர kh’thவா சாthரமphதா³நmh ।
MSS@0165@2ப⁴வதாநnhயக³தி:ஸா விதாவrhேதந தரணிவ ॥ 0165॥
MSS@0166@1அக³ணித³rhயாchஞாேலாலmh பதா³nhதஸதா³திதி:² ஸமயமவித³nh
iµkh³த:◌⁴ காலாஸேஹா
ரதிலmhபட: ।
MSS@0166@2kh’தகபிதmh ஹshதாகா⁴தmh thரபாதி³தmh ஹடா²- த³பக³ணயnh
லjhஜாயாmh
மாmh நிமjhஜயதி phய: ॥ 0166॥
MSS@0167@1அக³ணிதநிஜரமாmh பரkh’thேயऽph◌⁴ேயthய வrhதமாநாநாmh ।
MSS@0167@2ஸுஜநக⁴நதி³நமணீநாmh பேராபகாராrhத²மஜநி ஜநி: ॥ 0167॥
MSS@0168@1அக³ணிதயஶஸா thயkhத-shதி²திநா khயேதऽத² யாkh’தjhேஞந ।

16 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@0168@2shநிkh³ேத⁴ ஸு’தி³ஸராேக³thேர தவ வசநா ந khதா ஸா ॥
0168॥
MSS@0169@1அக³திthவமதிரth³தா⁴ jhஞாநாபா⁴ேஸந th’phததா ।
MSS@0169@2thரய: ஶிShய³ேயேத rhகா²சாrhயshய பா⁴kh³யஜா: ॥ 0169॥
MSS@0170@1அக³தீநாmh க²காராth³ :³க²mh ைநேவாபஜாயேத ।
MSS@0170@2ப⁴வnhthயேஶாகா: phராேயண ஸாŋhரா: பாத³தா³தா: ॥ 0170॥
MSS@0171@1அக³ைத:³ஸrhவஸாமாnhையrhvhயnhதராmh விஷmh ஹேரth ।
MSS@0171@2⁴ேபா ேத³வீஸஹாபிchச²க²Nhட³ைநshதth³விஷாபஹ: ॥ 0171॥
MSS@0172@1அக³mhயக³மநாth phராய: phராயசிthதீயேத ஜந: ।
MSS@0172@2அக³mhயmh thவth³யேஶா யாதி ஸrhவthைரவ ச பாவநmh ॥ 0172॥
MSS@0173@1அக³mhயாநி மாnh யாதி ேயாऽேஸvhயாmhச நிேஷவேத ।
MSS@0173@2ஸ mh’thiµபkh³’தி க³rhப⁴மவத யதா² ॥ 0173॥
MSS@0174@1அக³mhயாrhத²mh th’ணphரா: ph’Shட²shதீ²kh’தபீ⁴ய: ।
MSS@0174@2ஶmhப⁴⁴khதஸrhவshவா ஜநா யthபாபாrhவிகா: ॥ 0174॥
MSS@0175@1அக³mhேயா மnhthராmh phரkh’திபி⁴ஷஜாமphயவிஷய:ஸுதா⁴ஸாராஸாth◌⁴ேயா
விஸth³’ஶதராரmhப⁴க³ஹந: ।
MSS@0175@2ஜக³th³ph◌⁴ராகrhmh பணததி⁴யாேநந விதி⁴நா sh²டmh sh’Shேடா
vhயாதி: ◌⁴
phரkh’திவிஷேமா ³rhஜநஜந: ॥ 0175॥
MSS@0176@1அக³shதிlhயாச kh◌⁴’தாph³தி⁴ேஶாஷேண த³mhேபா⁴lhயா
வடகாth³ேப⁴த³ேந ।
MSS@0176@2ஶாகாவகாநநவநிபாshத ஏவ ப⁴Thடா இதேர ப⁴டாச॥ 0176॥
MSS@0177@1அக³shதிஹshதகேதऽph³ெதௗ⁴ வாஹநாkh’ெதௗ ।
MSS@0177@2மkh³ந:ஸiµth³ேரா ேவலாயாmh இதி ேத³வாshததா³ ஜ:³ ॥ 0177॥
MSS@0178@1அக³shthய இவ யshயாrhnhயசிததிph◌⁴’th³ப³ெபௗ⁴ ।
MSS@0178@2சிthரmh ேஸாऽphயகேராnhnh’thயth கப³nhத⁴mh ஸமராrhணவmh ॥ 0178॥
MSS@0179@1அக³shthயshய iµேந: ஶாபாth³ ph³ரமshயnhத³நமாshதி²த: ।
MSS@0179@2மஹாஸுகா²th பph◌⁴ரShேடா நஹுஷ:ஸrhபதாmh க³த: ॥ 0179॥
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MSS@0180@1அக³shthேயந பேயாராேஶ: கியth கிmh பீதiµjh²தmh ।
MSS@0180@2thவயா ைவலmh வீர ஸமேர கீth³’ஶmh kh’தmh ॥ 0180॥
MSS@0181@1அகா³ கா³ŋhகா³ŋhக³காகாககா³ஹகாக⁴ககாகஹா ।
MSS@0181@2அஹாஹாŋhக க²கா³ŋhகாக³கŋhகாக³க²க³காகக ॥ 0181॥
MSS@0182@1அகா³த⁴ஜலஸசா விகா ந ச ேராத: ।
MSS@0182@2க³Nh³ஷஜலமாthேர  ஶப² ப²rhப²ராயேத ॥ 0182॥
MSS@0183@1அகா³த⁴’த³யா ⁴பா:பா இவ ³ராஸதா:³ ।
MSS@0183@2க⁴டகா ³ணிேநா ேநா ேசth கத²mh லph◌⁴ேயத வநmh ॥ 0183॥
MSS@0184@1அகா³ேத⁴நாபி கிmh ேதந ேதாேயந லவmh³ேத: ◌⁴ ।
MSS@0184@2ஜiνமாthரmh வரmh வா th’Shchேச²த³கரmh nh’mh ॥ 0184॥
MSS@0185@1அகா³ேரऽshnh காnhேத கி³ஶமநிஶாநாத²ஶகலmh ⁴ஜŋhகா³iνthŋhகா³nh
ஸகலமபி
வாதாயநபேத² ।
MSS@0185@2நிேஜஷு ேயநாநதி⁴kh³’ஹஶிேரா ராஹுவலயmh க²nhthயா
நீயnhேத ஶிவ
ஶிவ தயா ஹnhத தி³வஸா: ॥ 0185॥
MSS@0186@1அ³ணகே ³ணராஶிrhth³வயமபி ைத³ேவந க²லiµேக² பதிதmh ।
MSS@0186@2phரஸரதி ைதலைவக: ஸேல kh◌⁴’தவjhஜட³thவேமthயnhய: ॥
0186॥
MSS@0187@1அ³தி வத³ ேலாேகா ெகௗ³ரவமthைரவ நரஹmh மnhேய ।
MSS@0187@2த³rhஶித³ணகvh’thதிrhயshய ஜேந ஜநிததா³ேஹऽபி ॥ 0187॥
MSS@0188@1அ³ஸுரபி⁴⁴பாேஶாபி⁴தmh ேகஶபாஶmh க³தஸுமமாலmh
⁴nhவதீ
சிதாkh³ரmh ।
MSS@0188@2thயஜதி ³நிதmhபா³ நிmhநநாபி: ◌⁴ ஸுமth◌⁴யாphஷ ஶயநவாஸ:

காநீ காமேஶாபா⁴
॥ 0188॥
MSS@0189@1அ³ேராரபி ஸத உchைச: phரஶmhஸநmh தth³³ விதnhவnhதி ।
MSS@0189@2அ³rhjhவலேநऽphயshத: ெஸௗரப⁴ஷேதா ³nh வமதி ॥ 0189॥
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MSS@0190@1அ³ட⁴விப⁴வா யshய ெபௗரா ராShThரவாந: ।
MSS@0190@2நயாபநயேவthதாய:ஸ ராஜா ராஜஸthதம: ॥ 0190॥
MSS@0191@1அ³ட⁴ஹாஸsh²டத³nhதேகஸரmh iµக²mh shவிேத³தth³விகஸnhiν
பŋhகஜmh ।
MSS@0191@2இதி phரநாmh நநீவேந ஸகீ²mh விதா³mhப³⁴:ஸுசிேரண ேயாத:
॥ 0191॥
MSS@0192@1அkh³நிmh phராphய யதா²ஸth³யshலராஶிrhவிநயதி ।
MSS@0192@2ததா² க³ŋhகா³ஜேலைநவ ஸrhவபாபmh விநயதி ॥ 0192॥
MSS@0193@1அkh³நிmh shேதாகவாthமாநmh ஸnh⁴யதி ேயா நர: ।
MSS@0193@2ஸ வrhத⁴மாேநா kh³ரஸேத மஹாnhதமபி ஸசயmh ॥ 0193॥
MSS@0194@1அkh³நி: shேதாேகா வrhத⁴ேத சாjhயkhேதா பீ³ஜmh ைசகmh
ப³ஹுஸாஹshரேமதி ।
MSS@0194@2ேயாத³ெயௗ விெலௗ ஸmhநியmhய தshமாத³lhபmh நாவமnhேயத
விthதmh ॥ 0194॥
MSS@0195@1அkh³நிNhட³ஸமா நா kh◌⁴’தmhப⁴ஸேமா நர: ।
MSS@0195@2ஸŋhக³ேமந பரshthmh கshய ேநா சலேத மந: ॥ 0195॥
MSS@0196@1அkh³நிmhப⁴ஸமா நா kh◌⁴’தmhப⁴ஸேமா நர: ।
MSS@0196@2உப⁴ேயாரபி ஸmhேயாக:³ கshய விவாஸகாரக: ॥ 0196॥
MSS@0197@1அkh³நிதா³ேஹ ந ேம :³க²mh ேச²ேத³ ந நிகேஷ ந வா ।
MSS@0197@2யthதேத³வ மஹth³:³க²mh ³ஜயா ஸஹ ேதாலநmh ॥ 0197॥
MSS@0198@1அkh³நிேதா³ க³ரத³ைசவ ஶshthரபாணிrhத⁴நாபஹ: ।
MSS@0198@2ேthரதா³ராபஹா ச ஷேட³ேத யாததாயிந: ॥ 0198॥
MSS@0199@1அkh³நிநா ப⁴shமநா ைசவ shதmhேப⁴ந ச ஜேநந ச ।
MSS@0199@2அth³வாேரணவ மாrhேக³ண பŋhkhதிதேதா³ேஷா ந விth³யேத ॥ 0199॥
MSS@0200@1அkh³நிராப:shthேயா rhகா:²ஸrhபா ராஜலாநி ச ।
MSS@0200@2நிthயmh யthேநந ேஸvhயாநி ஸth³ய: phராணஹராணி ஷTh ॥ 0200॥
MSS@0201@1அkh³நிrh³rhth³விஜாதீநாmh வrhநாmh பாrhதி²ேவா ³: ।
MSS@0201@2லshthmh ³rhப⁴rhதா ஸrhவshயாph◌⁴யாக³ேதா ³: ॥ 0201॥
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MSS@0202@1அkh³நிrhத³ஹதி தாேபந ஸூrhேயா த³ஹதி ரபி: ◌⁴ ।
MSS@0202@2ராஜா த³ஹதி த³Nhேட³ந தபஸா ph³ராமே த³ேஹth ॥ 0202॥
MSS@0203@1அkh³நிrhேத³ேவா th³விஜாதீநாmh iµநீநாmh ’தி³ைத³வதmh ।
MSS@0203@2phரதிமாshவlhப³th³தீ⁴நாmh ஸrhவthர ஸமத³rhஶிந: ॥ 0203॥
MSS@0204@1அkh³நிrh ேத³வதா:ஸrhவா:ஸrhவணmh ச ததா³thமகmh ।
MSS@0204@2தshமாthஸுவrhணmh த³த³தா த³thதா:ஸrhவா:shம ேத³வதா:॥ 0204॥
MSS@0205@1அkh³நிShேடாமாதி³பி⁴rhயjhைஞrhவிவிைத⁴ராphதத³ண: ।
MSS@0205@2ந தth ப²லமவாphேநாதி தீrhதா²rhேத² க³மேநந யth ॥ 0205॥
MSS@0206@1அkh³நிேதேஜா மஹlhேலாேக ³ட⁴shதிShட²தி தா³ஷு ।
MSS@0206@2ந ேசாபŋhkhேத தth³தா³ யாவnhேநா தீ³phயேத பைர: ॥ 0206॥
MSS@0207@1ஸ ஏவ க² தா³ph◌⁴ேயா யதா³ நிrhமth²ய தீ³phயேத ।
MSS@0207@2ததா³ தchச வநmh சாnhயnh நிrhத³ஹthயாஶு ேதஜஸா ॥ 0207॥
MSS@0208@1ஏவேமவ ேல ஜாதா: பாவேகாபமேதஜஸ: ।
MSS@0208@2மாவnhேதா நிராகாரா: காShேட²ऽkh³நிவ ேஶரேத ॥ 0208॥
MSS@0209@1அkh³நிேஹாthரmh kh³’ஹmh ேthரmh க³rhபி⁴rhணீmh vh’th³த⁴பா³லெகௗ
।
MSS@0209@2khதஹshேதந ேநாேபயாth³ ராஜாநmh ேத³வதாmh ³mh ॥ 0209॥
MSS@0210@1அkh³நிேஹாthரmh thரேயா ேவதா³shthத³Nhட³mh ப⁴shம³Nhட²நmh ।
MSS@0210@2³th³தி⁴ெபௗஷநாநாmh விேகதி ph³’ஹshபதி: ॥ 0210॥
MSS@0211@1அkh³நிேஹாthரப²லா ேவதா:³ ஶீலvh’thதப²லmh தmh ।
MSS@0211@2ரதிthரப²லா தா³ரா த³thத⁴khதப²லmh த⁴நmh ॥ 0211॥
MSS@0212@1அkh³நிேஹாthரமதீ⁴தmh வா தா³நாth³யாசாகி²லா: khயா: ।
MSS@0212@2ப⁴ஜnhேத தshய ைவப²lhயmh யshய வாkhயமகாரணmh ॥ 0212॥
MSS@0213@1அkh³நிேஹாthேரஷு விphராmh ’தி³ ேத³ேவா மநீmh ।
MSS@0213@2phரதிமாshவlhப³th³தீ⁴நாmh ஸrhவthர விதி³தாthமநாmh ॥ 0213॥
MSS@0214@1அkh³ேநrhயதா² தா³விேயாக³ேயாக³ேயாரth³’Shடேதாऽnhயthர
நிthதமshதி ।
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MSS@0214@2ஏவmh  ஜnhேதாரபி ³rhவிபா⁴vhய: ஶரஸmhேயாக³விேயாக³ேஹ: ॥
0214॥
MSS@0215@1அkh³ெநௗ khயாவதாmh ேத³ேவா தி³வி ேத³ேவா மநீmh ।
MSS@0215@2phரதிமாshவlhப³th³தீ⁴நாmh ேயாகி³நாmh ’த³ேய ஹ: ॥ 0215॥
MSS@0216@1அkh³ெநௗ த³kh³த⁴mh ஜேல மkh³நmh ’தmh தshகரபாrhதி²ைவ: ।
MSS@0216@2தthஸrhவmh தா³நthயாஹுrhயதி³ khலph³யmh ந பா⁴ஷேத ॥ 0216॥
MSS@0217@1அkh³ெநௗ phராphதmh phர⁴ேயத யதா²லmh th³விேஜாthதம ।
MSS@0217@2ததா² க³ŋhகா³வகா³ட⁴shய ஸrhவmh பாபmh phர⁴யேத ॥ 0217॥
MSS@0218@1அkh³ெநௗ phராshதmh  ஷmh கrhமாnhேவதி shவயŋhkh’தmh ।
MSS@0218@2தshமாth ேஷா யthநாth³ த⁴rhமmh ஸசிiνயாchச²ைந: ॥ 0218॥
MSS@0219@1அkh³ெநௗ phராshதாஹுதி:ஸmhயkh³ஆதி³thயiµபதிShட²ேத ।
MSS@0219@2ஆதி³thயாjhஜாயேத vh’Shrhvh’Shேடரnhநmh தத: phரஜா: ॥ 0219॥
MSS@0220@1அkh³nhயாகாரmh கலய ரசkhரவாகீவ சnhth³ரmh ப³th³ேதா⁴thகmhபmh
ஶிஶிரமதா
த³யேத பth³நீவ ।
MSS@0220@2phராnh த⁴thேஸ கத²மபி ப³லாth³க³chச²த: ஶlhயlhயாmhshதth
ேகநாெஸௗ ஸுதiν
ஜநிேதா மாmhமத²shேத விகார: ॥ 0220॥
MSS@0221@1அkh³nhயாதா⁴ேநந யjhேஞந காஷாேயண ஜடாைந: ।
MSS@0221@2ேலாகாnh விவாஸயிthைவவ தேதா mhேபth³யதா² vh’க: ॥ 0221॥
MSS@0222@1அkh³ரchசா²யா th’kh³நிச நீசேஸவா பேட ஜலmh ।
MSS@0222@2ேவயாராக:³ க²லphேரம ஸrhவmh ³th³³த³ஸnhநிப⁴mh ॥ 0222॥
MSS@0223@1அkh³ரத: ph’Shட²ேதா மth◌⁴ேய பாrhவேதாऽத²ஸமnhதத: ।
MSS@0223@2விth³chசகிதவth³பா⁴தி ஸூrhயேகாஸமphரப:◌⁴ ॥ 0223॥
MSS@0224@1அkh³ரதசேரா ேவதா³nh ph’Shட²த:ஸஶரmh த⁴iν: ।
MSS@0224@2உபா⁴ph◌⁴யாmh ச ஸமrhேதா²ऽஹmh ஶாபாத³பி ஶராத³பி ॥ 0224॥
MSS@0225@1அkh³ரேதா வாமபாத³mh ச த³ணmh ஜா சிதmh ।
MSS@0225@2ஆட⁴mh  phரகrhதvhயmh ஹshதth³வயஸவிshதரmh ॥ 0225॥
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MSS@0226@1அkh³ரஸாiνஷு நிதாnhதபிஶŋhைக³rh⁴ஹாnhmh’³கைரரவலmhph³ய
।
MSS@0226@2அshதைஶலக³ஹநmh iν விவshவாnh ஆவிேவஶ ஜலதி⁴mh iν மmh iν
॥ 0226॥
MSS@0227@1அkh³ராயmh ரவணshய ⁴ஷணமலŋhகாேரா ந பா⁴ேவாசித:
கNhட²shயாஜநiµjhjhவலmh நயநேயா:ஸூமthவமாேவmh ।
MSS@0227@2வkhthரshய ணிேகாऽதி⁴வாஸநவிதி: ◌⁴ காnhேத phேய
நாப⁴வshெஸௗபா⁴kh³யphரதிகrhமநிrhதமஹாவிth³ையவ ேயநாthமந: ॥ 0227॥
MSS@0228@1அkh³ராயா rhத⁴ேஜShேவதா:shthேயா ³ணஸமnhவிதா: ।
MSS@0228@2ந லதா: பlhலவchேச²த³mh அrhஹnhthபவேநாth³ப⁴வா: ॥ 0228॥
MSS@0229@1அkh³ேர கshயசித³shதி கசித³பி⁴த: ேகநாபி ph’Shேட kh’த:
ஸmhஸார:
ஶிஶுபா⁴வெயௗவநஜராபா⁴ராவதாராத³யmh ।
MSS@0229@2பா³லshதmh ப³ஹு மnhயதாமஸுலப⁴mh phராphதmh வா ேஸவதாmh
vh’th³த⁴shதth³விShயாth³ப³Shkh’த இவ vhயாvh’thய கிmh பயதி ॥ 0229॥
MSS@0230@1அkh³ேர kh³ராமவrhக:³ பிஶிதரஸலஸchசNhட³சNhடா³யமாந:
பசாth³vhயாேதா⁴
வதா⁴rhேதா² நிஶிதஶரகர: பாத³iµth³ராநபாயீ ।
MSS@0230@2விShவkh³தீ³phேதா வநாkh³நிrhவநமதிக³ஹநmh ⁴மவாthயா ச
th³’Shேட:ஸேராth³தீ⁴
காnhதி³ஶீேகா ஹ ஹ ஹண:கmh ஶரNhயmh phரயா ॥ 0230॥
MSS@0231@1அkh³ேர க³chச²த ேத⁴iν³kh³த⁴கலஶாநாதா³ய ேகா³phேயா kh³’ஹmh
³kh³ேத⁴ வshகயணீேல
நயmh ராதா⁴ ஶைநrhயாshயதி ।
MSS@0231@2இthயnhயvhயபேத³ஶ³phத’த³ய:rhவnh விவிkhதmh vhரஜmh ேத³வ:

காரணநnhத³ஸூiνரஶிவmh kh’Shண:ஸ iµSh வ: ॥ 0231॥
MSS@0232@1அkh³ேர கீ³தmh ஸரஸகவய: பாrhவேதா தா³thயா: ph’Shேட²
லாவலயரணிதmh
சாமரkh³ராணீநாmh ।
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MSS@0232@2யth³யshthேயவmh  ப⁴வரஸாshவாத³ேந லmhபடthவmh ேநா ேசchேசத:
phரவிஶ
ஸஹஸா நிrhவிகlhேப ஸமாெதௗ⁴ ॥ 0232॥
MSS@0233@1அkh³ேர தphதஜலா நிதாnhதஶிஶிரா ேலiµஹுrhபா³ஹுபி⁴rhvhயாமth²ேயாபரதphரேபஷு
பதி²ைகrhமாrhேக³ஷு மth◌⁴யnhதி³ேந ।
MSS@0233@2ஆதா⁴ரா: phதபா³லைஶவலத³லchேச²தா³வகீrhேrhமய: பீயnhேத
ஹலiµkhதமkh³நமஷphரோப⁴பrhயாவிலா: ॥ 0233॥
MSS@0234@1அkh³ேர திShட²தி தா³kh’திரெஸௗ khேராேதா⁴th³த⁴த: ேகஸ
பசா³th³ப⁴டதா³வ³தத⁴ராஸŋhkhராnhதசNhடா³நில: ।
MSS@0234@2கிmh rhம:ஸஹஸா விஹாய கலபா⁴ேநதாnh ph³ரஜாம: கத²mh ஹmhேஹா
ணிதேலாசேநதி
கணீ சிnhதாலா தாph◌⁴யதி ॥ 0234॥
MSS@0235@1அkh³ேர த⁴iν: ஶரகர:shவயமshதி காம: பசாththவரா
ஶஶத⁴ேராத³யஸmhஶேயாthதா² ।
MSS@0235@2th◌⁴வாnhதmh தி³நாnhதவிகஸth³விப⁴வmh ஸமnhதாth கிmh ேகவலா பதி²
வ⁴rhத³யிதாபி⁴ஸாேர
॥ 0235॥
MSS@0236@1அkh³ேர phரshதநாஶாநாmh கதா பரேமா ³ண: ।
MSS@0236@2ததா²பி phர⁴ப⁴khதாநாmh ெஸௗத⁴rhmhயாேத³வiµchயேத ॥ 0236॥
MSS@0237@1ையேரவ shதிபி:◌⁴ shவா phராphயேத vhயஸநாவடmh ।
MSS@0237@2பசாnhகthவமாபnhைநrhட³th³த⁴rhthmh ைநவ ஶkhயேத ॥ 0237॥
MSS@0238@1அkh³ேர மாகmh th³’ShThவா மth◌⁴ேய  vh’ஷபதிmh ।
MSS@0238@2அnhேத வாrh⁴கmh th³’ShThவா நிராஶா: பிதேரா க³தா: ॥ 0238॥
MSS@0239@1அkh³ேர யாnhதி ரத²shய ேரiΝவத³ rhணீப⁴வnhேதா க⁴நாசkhரph◌⁴ராnhதிரராnhதேரஷு
ஜநயthயnhயாவாராவmh ।
MSS@0239@2சிthரnhயshதவாசலmh ஹயஶிரshயாயாமவchசாமரmh யShThயkh³ேர ச
ஸமmh
shதி²ேதா th◌⁴வஜபட: phராnhேத ச ேவகா³நிலாth ॥ 0239॥
MSS@0240@1அkh³ேர லகி⁴மா பசாnh மஹதாபி பிதீ⁴யேத ந  மmhநா ।
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MSS@0240@2வாமந இதி thவிkhரமmh அபி⁴த³த⁴தி த³ஶாவதாரவித:³ ॥ 0240॥
MSS@0241@1அkh³ேர விகீrhணரப³க- ப²லஜாலகயமாநஸஹகாரmh ।
MSS@0241@2பமாபி⁴iµக²mh’ேதாthஸுகயதி ெயௗவநmh ேசத: ॥ 0241॥
MSS@0242@1அkh³ேர vhயாத:◌⁴ கரth◌⁴’தஶர: பாrhவேதா ஜாலமாலா ph’Shேட
வநிrhத³ஹதி
நிதராmh ஸmhநிெதௗ⁴ ஸாரேமயா: ।
MSS@0242@2ஏணீ க³rhபா⁴த³லஸக³மநா பா³லைக th³த⁴பாதா³ சிnhதாவிShடா
வத³தி  mh’க³mh
கிmh கேரா khவ யா: ॥ 0242॥
MSS@0243@1அkh³ேர யாமலபி³nh³ப³th³த⁴திலைகrhமth◌⁴ேயऽபி பாகாnhவய-
phெரௗ⁴⁴தபேடாலபாடலதைரrhேல மநாkh³ப³ph◌⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@0243@2vh’nhேத கrhகஶகீரபிchசஹபி:◌⁴ sh²ல: ப²லrhப³nh⁴ரா:
ஸmhphரththஸுகயnhதி கshய ந மந: க³th³மாmh ச²டா: ॥ 0243॥
MSS@0244@1அkh³ேரஸ மா தthph’Shேட ŋhக²ேகா³ யதா³ தார: ।
MSS@0244@2th³தி⁴shதேதா³thதமா shயாth³ th³’Shடாphயாெதௗ³வரா ³rhகா³ ॥
0244॥
MSS@0245@1அkh³ேர shthநக²பாடலmh ரவகmh யாமmh
th³வேயாrhபா⁴க³ேயாrhபா³லாேஶாகiµேபாட⁴ராக³ஸுப⁴க³mh ேப⁴ேதா³nhiµக²mh திShட²தி
।
MSS@0245@2ஈஷth³ப³th³த⁴ரஜ:கŋhkh³ரகபிஶா ேத நவா மஜ iµkh³த⁴thவshய
ச
ெயௗவநshய ச ஸேக² மth◌⁴ேய ம⁴:shதி²தா ॥ 0245॥
MSS@0246@1அkh³rhேயா iµkhதிமதாmh phரேயாக³ஸமேய மnhthேரஷு ph’Shட²mh க³த:
பாகாகா³ரக³தsh
பாசகமநshேதாஷாய வாசshபதி: ।
MSS@0246@2உchசாயாmh நிரேதா ரேதாऽrhத²கக³ேண பிNhேட³ஷு த³thதாத³ேரா
நாநாராth³த⁴க³ணகசாதமநா ப⁴th³ேதா³Thடேமா ராஜேத ॥ 0246॥
MSS@0247@1அக⁴mh ஸ ேகவலmh ⁴ŋhkhேத ய: பசthயாthமகாரth ।
MSS@0247@2யjhஞஶிShடாஶநmh ேயதth ஸதாமnhநmh விதீ⁴யேத ॥ 0247॥
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MSS@0248@1அக⁴தmh க⁴டநாmh நயதி th◌⁴வmh ஸுக⁴தmh ணப⁴ŋh³ரதாசலmh
।
MSS@0248@2ஜக³தி³த³mh ேத ஸசராசரmh விதி⁴ரேஹா ப³லவாநிதி ேம மதி: ॥
0248॥
MSS@0249@1அக⁴தக⁴தmh க⁴டயதி ஸுக⁴தக⁴தாநி ஜrhஜேத ।
MSS@0249@2விதி⁴ேரவ தாநி க⁴டயதி யாநி மாnhைநவ சிnhதயதி ॥ 0249॥
MSS@0250@1அkh◌⁴’Shடவ மாணிkhயmh அமthதவ ச th³விபmh ।
MSS@0250@2அஶூரmh பாrhதி²வmh ேலாேகா ஜாthயமphயவமnhயேத ॥ 0250॥
MSS@0251@1அŋhகmh ேகऽபி ஶஶŋhகிேரஜலநிேத:◌⁴ பŋhகmh பேர ேமநிேர ஸாரŋhக³mh
கதிசிchச ஸஜக³தி³ேர ⁴ேமச பி³mhப³mh பேர ।
MSS@0251@2இnhெதௗ³ யth³த³ேதnhth³ரநீலஶகலயாமmh த³th³’யேத
தnhமnhேய
ரவிபீ⁴தமnhத⁴தமஸmh shத²மாலயேத ॥ 0251॥
MSS@0252@1அŋhகநிநக³ஜாநந- ஶŋhகாலபா³ஹுேலய’தவஸெநௗ ।
MSS@0252@2ஸshதஹரகரகெதௗ மகி³தநயாshதெநௗ ஜயத: ॥ 0252॥
MSS@0253@1அŋhகnhயாைஸrhவிஷைமrhமாயாவநிதாலகாவல: ।
MSS@0253@2ேகா நாம காமசாைர: காயshைத²rhேமாேதா ந ஜந: ॥ 0253॥
MSS@0254@1அŋhகமlhலவிேநாேத³ஷு ததா²nhேயஷூthஸவாதி³ஷு ।
MSS@0254@2அnhத:ரphரசாேரஷு ேத³வஜாபேரஷு ச ॥ 0254॥
MSS@0255@1அŋhகாதி⁴ேராபிதmh’க³சnhth³ரமா mh’க³லாச²ந: ।
MSS@0255@2ேகஸ நிSh²ரphதmh’க³ேதா² mh’கா³தி⁴ப: ॥ 0255॥
MSS@0256@1அŋhேத பlhலவிேத ேகாரகிேத விகேத ச ஸஹகாேர ।
MSS@0256@2அŋhத: பlhலவித: ேகாரகிேதா விகதச மத³ந: ॥ 0256॥
MSS@0257@1அŋhேகkh’thேவாthதமாŋhக³mh phலவக³ப³லபேத: பாத³மshய
ஹnhrhத³thேவாthஸŋhேக³
ஸலmh thவசி கநகmh’க³shயாŋhக³ேஶஷmh நிதா⁴ய ।
MSS@0257@2பா³ணmh ர:லக⁴நmh phர³ணிதமiνேஜநாத³ராthதீணமண:

ேகாேணநாேவமாணshthவத³iνஜவசேந த³thதகrhேऽயமாshேத ॥ 0257॥
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MSS@0258@1அŋhேக vh’th³தி⁴iµபாக³தmh ஶிஶுதயா ஸrhவாŋhக³மாŋhகி³தmh
மthshய:
பரmhப⁴நிrhப⁴ரதரvhயாேகாஶேகாேஷாnhiµைக:² ।
MSS@0258@2ஆஶாphைத: பபீயமாநமநிஶmh நி:shபnhத³nhதி³nhதி³ைரrh³ராேத³வ
நிேமஷஶூnhயநயந: பth³மmh ஸiµth³வீேத ॥ 0258॥
MSS@0259@1அŋhேகஷு ஶூnhயவிnhயாஸாth³ vh’th³தி:◌⁴ shயாth த³ஶாதி⁴கா ।
MSS@0259@2தshமாjhjhேஞயா விேஶேஷண அŋhகாநாmh வாமேதா க³தி: ॥ 0259॥
MSS@0260@1அŋhேகாlhலkhவாத²ேதாேயந தmh kh◌⁴’தமாகmh ।
MSS@0260@2வஸா கிŋhகா³mh ஏைத:khதா மஹா: ॥ 0260॥
MSS@0261@1அŋhேகாlhலkhவதி²தmh shவிnhநmh nh’மாmhஸmh சா²க³³kh³த⁴kh ।
MSS@0261@2பிNhயாகஸதmh ேல ஸஹகாரshய நிேபth ॥ 0261॥
MSS@0262@1அŋhேகாlhலைதலபா⁴விதmh உதmh ேகா³ஶkh’தி iµத³கnhத³மலmh
।
MSS@0262@2கரகாmh³கrhத³மph◌⁴’ேத கலேஶ ஸுமmh ஸiµth³வஹதி ॥ 0262॥
MSS@0263@1அŋhேகாlhலைதலஸூகர- ஶிஶுமாரவஸாஸு பா⁴விதmh பீ³ஜmh ।
MSS@0263@2ஸth³ேயா ேராஹதி நிதmh ⁴ெமௗ கரகாmhப⁴ஸா khதmh ॥ 0263॥
MSS@0264@1அŋhேகாlhலபthரத⁴ேபந யth³வா ேகஶஸமnhவிைத: ।
MSS@0264@2ஸkhபி:◌⁴ கைதலாkhைதrhயாதி மthshயவிஷmh யmh ॥ 0264॥
MSS@0265@1அŋhேகாlhலபீ³ஜமjhஜாநாmh ஸூமrhணmh விதீ⁴யேத ।
MSS@0265@2திலைதேலந தchrhணmh ஸmhயkhkh’thவா ச பா⁴வேயth ॥ 0265॥
MSS@0266@1அŋhக³mh க³தmh பதmh iµNhட³mh த³nhதவிநmh ஜாதmh Nhட³mh ।
MSS@0266@2கரth◌⁴’தகmhபிதேஶாபி⁴தத³Nhட³mh தத³பி ந iµசthயாஶா பிNhட³mh॥
0266॥
MSS@0267@1அŋhக³mh சnhத³நபŋhகபŋhகஜபி³ஸchேச²தா³வநmh iµஹுshதாப: ஶாப
இைவஷ
ேஶாஷணப: கmhப:ஸகீ²கmhபந: ।
MSS@0267@2வாஸா:ஸmhvh’ததாரஹாரசய:ஸmhபி⁴nhநசீநாmhஶுகா ஜாத:
phராக³திதா³ஹேவத³நமஹாரmhப:◌⁴ ஸ தshயா jhவர: ॥ 0267॥
MSS@0268@1அŋhக³mh சnhத³நபாNh³ பlhலவmh’³shதாmh³லதாmhேராऽவேரா
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தா⁴ராயnhthரஜலாபி⁴ேஷககேஷ ெதௗ⁴தாஜேந ேலாசேந ।
MSS@0268@2அnhத:Shபஸுக³nhதி⁴ராrhth³ரகப³ shவchச²mh தநீேயாऽmhப³ரmh
காnhதாநாmh
கமநீயதாmh பி³த³த⁴ேத kh³Shேமऽபராணக³ேம ॥ 0268॥
MSS@0269@1அŋhக³mh த³ணமாய வாேமேநாthதரதி sh²டmh ।
MSS@0269@2ததா³ஹாநிக jhேஞயா vhயthயேயந  லாப⁴தா³ ॥ 0269॥
MSS@0270@1அŋhக³mh த³மநபththராப⁴மŋhேக³ யshnh phரதீயேத ।
MSS@0270@2விth³யாth³த³மநவjhரmh  தீணதா⁴ரmh மஹா³ணmh ॥ 0270॥
MSS@0271@1அŋhக³mh phரதீயேத யthர ப³ஹுkh³ரnhதி²ஸமnhவிதmh ।
MSS@0271@2³rhலப⁴mh தnhமஹாlhயmh kh³ரnhதி²வjhரகiµchயேத ॥ 0271॥
MSS@0272@1அŋhக³mh ⁴ஷணநிகேரா ⁴ஷயதீthேயஷ ெலௗகிேகா வாத:³ ।
MSS@0272@2அŋhகா³நி ⁴ஷநாmh காமபி ஸுஷமாமஜநmhshதshயா: ॥ 0272॥
MSS@0273@1அŋhக³mh ேயந ரதீ²kh’தmh நயநேயாrhkh³மmh ரதா²ŋhகீ³kh’தmh பthரmh
shவmh
ரத²கrhமஸாரthதி²kh’தmh வாஸshரŋhகீ³kh’தா: ।
MSS@0273@2ேகாத³ऽ³kh’தமாthமவீrhயமசிராnhெமௗrhவீkh’தmh ⁴ஷணmh
வாமாŋhக³mh
விஶிகீ²kh’தmh தி³ஶ ந: ேமmh ஸ த⁴nhவீ மாnh ॥ 0273॥
MSS@0274@1அŋhக³ணmh ததி³த³iµnhமத³th³விப-ேரணிேஶாணிதவிஹாே ஹேர:
।
MSS@0274@2உlhலஸthதணேகபlhலவாmh ஸlhலகீmh thயஜதி கிmh மதŋhக³ஜ: ॥
0274॥
MSS@0275@1அŋhக³ணேவதி³rhவஸுதா⁴ lhயா ஜலதி: ◌⁴ shத² ச பாதாலmh ।
MSS@0275@2வlhகச ஸுேம: kh’தphரதிjhஞshய தீ⁴ரshய ॥ 0275॥
MSS@0276@1அŋhக³ேதா³ஷபthயkhதசrhமாrhக³kh’தரம: ।
MSS@0276@2jhஞாதா லகவாth³யshய ரஜேகா வாத³க:shmh’த: ॥ 0276॥
MSS@0277@1அŋhக³நாநாவாŋhகா³நி ேகா³phயnhேத shவ³ யதா³ ।
MSS@0277@2ததா³ ேத shph’ஹணீயா:shேம யthயnhத³rhலபா: ◌⁴ ॥ 0277॥
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MSS@0278@1அŋhக³நாமŋhக³நாமnhதேர மாத⁴ேவா மாத⁴வmh மாத⁴வmh சாnhதேரŋhக³நா
।
MSS@0278@2இthத²மாகlhபிேத மNhட³ேல மth◌⁴யக:³ ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா
ேத³வகீநnhத³ந: ॥ 0278॥
MSS@0279@1அŋhக³nhயாஸshதத: காrhய: ஶிேவாkhத:th³தி⁴chச²தா ।
MSS@0279@2ஆசாrhேயண ச ஶிShயshய பாபkh◌⁴ேநா விkh◌⁴நநாஶந: ॥ 0279॥
MSS@0280@1அŋhக³phரthயŋhக³ஜ: thேரா ’த³யாchசாபி ஜாயேத ।
MSS@0280@2தshமாth phயதேரா மா: phயthவாnhந  பா³nhத⁴வ: ॥ 0280॥
MSS@0281@1அŋhக³phரthயŋhக³பா⁴ேக³ந தத: பிNhட:³ phரஜாயேத ।
MSS@0281@2சrhமchசா²தி³த:ஸphத தா⁴தவ:ஸுyhரiνkhரமாth ॥ 0281॥
MSS@0282@1அŋhக³மŋhேக³ந ஸmhபீTh³ய மாmhஸmh மாmhேஸந  shthய: ।
MSS@0282@2ராஹமப⁴வmh phேதா யthதnhேமாஹவிjh’mhபி⁴தmh ॥ 0282॥
MSS@0283@1அŋhக³மநŋhக³khShடmh ஸுக²ேயத³nhயா ந ேம கரshபrhஶாth ।
MSS@0283@2ேநாchch²வதி தபநகிரணசnhth³ரshேயவாmhஶுபி: ◌⁴ iµத³mh ॥
0283॥
MSS@0284@1அŋhக³khத: kh’தாshரச rhவnh ஸmhயkhேராவிதி⁴mh ।
MSS@0284@2விஜாநnh th³த⁴ஸாth◌⁴யாதீ³nh ைவேऽshthைரrhந பீTh³யேத ॥
0284॥
MSS@0285@1அŋhக³ஸŋhகா³th ததா² ேவா ப⁴ஜேத phராkh’தாnh ³nh ।
MSS@0285@2அஹŋhகாராபி⁴⁴த:ஸnh பி⁴nhநshேதph◌⁴ேயாऽபி ேஸாऽvhயய: ॥ 0285॥
MSS@0286@1அŋhகா:³ஸஜாதப⁴ŋhகா³th³யநவநவஸதிphராphதரŋhகா:³
கŋhகா³shைதலŋhகா:³shவrhக³க³ŋhகா³பி⁴ஷவணமதய: ஶீrhயத³ŋhகா³ச வŋhகா:³ ।
MSS@0286@2லாடா:shவிth³யlhலலாடா: பத³க³மநth³’டா⁴வாஸேலாலாச
ேசாலா ஜாயnhேத நிஜாம
ph’²ரண ப⁴வத: phெரௗட⁴நி:ஸாணநாதா³th ॥ 0286॥
MSS@0287@1அŋhகா³kh’Shட³லயா ஸரப⁴ஸmh ³ெடௗ⁴ ⁴ஜாph◌⁴யாmh
shதநாவாkh’Shேட
ஜக⁴நாmhஶுேக kh’தமத: ◌⁴ ஸmhஸkhதth³வயmh ।
MSS@0287@2நாபீ⁴லநிப³th³த⁴சு மயி vhடா³நதாŋhkh³யா தயா தீ³ப:
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sh²thkh’தவாதேவபிதஶிக:² கrhேthபேலநாஹத: ॥ 0287॥
MSS@0288@1அŋhகா³kh’Shrhvhயத²யதி நகா²ŋhேகஷு வோஜmhபா⁴-வாshயmh
jh’mhபா⁴
த³ஶநவஸேந த³nhதத³Shடmh ³ேநாதி ।
MSS@0288@2யாnhthயா: ேக²த³mh vhரஜதி கரஜேரணிஷு ேராணிபா⁴க:³ phராதrhயாதி
phர³ணதரதாmh
ைவஶஸmh ைநஶமshயா: ॥ 0288॥
MSS@0289@1அŋhகா³ŋhக³மாக³ேத ஶthெரௗ கிmh கேராதி பchச²த:³ ।
MSS@0289@2ராஹு kh³ரேத சnhth³ேர கிmh கிmh ப⁴வதி தாரைக: ॥ 0289॥
MSS@0290@1அŋhகா³ŋhகி³பா⁴வமjhஞாthவா கத²mh ஸாமrhth²யநிrhணய: ।
MSS@0290@2பய Thப⁴மாthேரண ஸiµth³ேரா vhயாkh’த: ॥ 0290॥
MSS@0291@1அŋhகா³நாமதிதாநவmh த இத³mh கmhபச கshமாth ேதா iµkh³ேத⁴
பாNh³கேபாலமாநநதி phராேணவேரph’chச²தி ।
MSS@0291@2தnhvhயா ஸrhவத³mh shவபா⁴வத இதி vhயா’thய பமாnhதர-
vhயாபீ
பா³Shபப⁴ரshதயா வதயா நி:வshய iµkhேதாऽnhயத: ॥ 0291॥
MSS@0292@1அŋhகா³நி ேக²த³ய கிmh ஶிஷஸுமபேபலவாநி iµதா⁴ ।
MSS@0292@2அயதஸுமாநாmh ஸmhபாத³யிதா தவாshதி தா³ஸஜந: ॥ 0292॥
MSS@0293@1அŋhகா³நி சnhத³நரஜ:ப⁴ஸராணி தாmh³லராக³ஸுப⁴ேகா³ऽத⁴ரபlhலவச
।
MSS@0293@2shவchசா²ஜேந ச நயேந வஸநmh தநீய: காnhதாஸு ⁴ஷணத³mh
விப³வச
ேஶஷ: ॥ 0293॥
MSS@0294@1அŋhகா³நி த³ththவா ேஹமாŋhகி³ phராnh kh ேசnh nh’mh ।
MSS@0294@2khதேமதnh ந  ந: ேகாணmh நயநபth³மேயா: ॥ 0294॥
MSS@0295@1அŋhகா³நி தீ⁴பthவmh ஶkhதிrhத³ஶநா: ஶைநrhவிஶீrhயnhேத ।
MSS@0295@2நிகி²ேலnhth³யாணி ேயஷாmh சிராஷshேத நரா jhேஞயா: ॥ 0295॥
MSS@0296@1அŋhகா³நி நிth³ராலஸவிph◌⁴ரமாணி வாkhயாநி கிசிnh மத³லாலஸாநி ।
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MSS@0296@2ph◌⁴ேபமாநி ச வீதாநி சகார காம: phரமதா³ஜநாநாmh ॥
0296॥
MSS@0297@1அŋhகா³நி ேம த³ஹ காnhதவிேயாக³வநி: ஸmhர phயதமmh
’தி³
வrhதேதऽெஸௗ ।
MSS@0297@2இthயாஶயா ஶஶிiµகீ² ஜலத³வா- தா⁴ராபி⁴Shணமபி⁴சதி
’thphரேத³ஶmh ॥ 0297॥
MSS@0298@1அŋhகா³நி லத²நி:ஸஹாநி நயேத iµkh³தா⁴லேஸ விph◌⁴ரம-

வாேஸாthகmhபிதேகாமலshதநiµர:ஸாயாஸஸுphேத ph◌⁴ெவௗ ।
MSS@0298@2கிmh சாnhேதா³லநெகௗகvhபரதாவாshேயஷு வாமph◌⁴வாmh
shேவதா³mhப:◌⁴
shதபிதாலாலகலேதShவாவாேதா மnhமத:² ॥ 0298॥
MSS@0299@1அŋhகா³ேமாத³ஸேமாchச²லth³kh◌⁴’ணிபதth³ph◌⁴’ŋhகா³வமாத-
sh²rhஜlhலச²நஸூthர³mhபி²தலnhநீேலாthபலவ ।
MSS@0299@2நிrhயthபாத³நேகா²nhiµகா²mhஶுவிஸரshரkh³த³nhர: shமrhயதாmh
மஜு:

ஸுரiµkhதமஜஶிகா²வrhைஷவாph◌⁴யrhசித: ॥ 0299॥
MSS@0300@1அŋhகா³ரrhேவ க³மேந ச லாப: ◌⁴ ேஸாேம ஶெநௗ த³ணமrhத²லாப⁴mh
।
MSS@0300@2³ேத⁴ ³ெரௗ பசிமகாrhயth³தீ⁴ ரெவௗ ph◌⁴’ெகௗ³ ேசாthதரமrhத²லாப:◌⁴
॥ 0300॥
MSS@0301@1அŋhகா³ரஶூலாமபலாலேகஶ- விshதீrhணவிThசrhமmh’ேதஷு
th³’Shட: ।
MSS@0301@2வாthரயnhயchச²தி காrhயநாஶmh தா³th³rhயmh’thphரiµகா²நநrhதா²nh
॥ 0301॥
MSS@0302@1அŋhகா³ரஸth³’ஶீ நா kh◌⁴’தmhப⁴ஸம: மாnh ।
MSS@0302@2ேய phரஸkhதா விநாshேத ேய shதி²தாshேத பேத³shதி²தா: ॥ 0302॥
MSS@0303@1அŋhகா³ரஸth³’ஶீ ேயாth ஸrhபி:mhப⁴ஸம: மாnh ।
MSS@0303@2தshயா: பஸேர ph³ரமnh shதா²தvhயmh ந கதா³சந ॥ 0303॥
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MSS@0304@1அŋhகா³ரஹாஷு விலாஸkh³’ேஹாத³ேரஷு தlhேபஷு
லபடகlhபிதேவShடேநஷு ।
MSS@0304@2உShேணஷு ச phரணயிநீசமNhட³ேலஷு ஶாnhதிmh ஜகா³ம ஶிஶிரshய
ஷாரக³rhவ:

॥ 0304॥
MSS@0305@1அŋhகா³ைர:க²சிேதவ ⁴rhவியத³பி jhவாலாகராலmh கைரshதிkh³மாmhேஶா:
கிரதீவ
தீvhரமபி⁴ேதா வா:லாநலmh ।
MSS@0305@2அphயmhபா⁴mh நக²mhபசாநி ஸதாமாஶா jhவலnhதீவ ச
kh³Shேமऽshnhநவவநிதீ³பிதவாேஶஷmh ஜக³th³வrhதேத ॥ 0305॥
MSS@0306@1அŋhகா³ைர: ஶாகvh’shய rhணிைத:ஸkh◌⁴’ைதshthrhயஹmh ।
MSS@0306@2த³thைதrhநயthயதீஸாரshthrhயஹmh பாநீயவாரth ॥ 0306॥
MSS@0307@1அŋhகா³ஸŋhகி³mh’லகாNhட³மயேத ph◌⁴’ŋhகா³வநாmh சmh
நாஸாெமௗkhதிகnhth³ரநீலஸரணிmh வாஸாநிலாth³ கா³ஹேத ।
MSS@0307@2த³thேதயmh மவாகாபி சேயாrhத⁴thேத ணmh தீ³பதாmh
தphதாய:பதிதாmh³வthகரதேல தா⁴ராmh³ஸmhயேத ॥ 0307॥
MSS@0308@1அŋhகீ³ thவமவதீ⁴ரய வா வயmh  தா³ஸாshதேவதி வசைஸவ
ஜேயம ேலாகாnh ।
MSS@0308@2ஏதாவைதவஸுகேரா நiν விவமாத-th³த³Nhட³த³Nhட³த⁴ரகிŋhகரெமௗப⁴ŋhக:³
॥ 0308॥
MSS@0309@1அŋhகீ³rhவnhதி ப⁴ŋhகீ³மகி²லகி³க³shதphதஜாmh³நதீ³யாmh
³rhவnhதி
kh’தகநககி³shபா²ரக³வmh ச யshயா: ।
MSS@0309@2உnhமthதth◌⁴வாnhததா⁴ராஸுரவரபடதா³ஹஸஜாதகீrhதி: ேஸயmh
phராசீ
phரதீ³phதிrhத³லய ³தmh ஸrhவதா³ஸrhவதா³ ேம ॥ 0309॥
MSS@0310@1அŋhகீ³rhவnhநmh’தசிராiµthபதிShேshஸலmh சா²யாமnhதshதவ
மணிமேயா
மாlhயவாேநஷ ைஶல: ।
MSS@0310@2ேஶாபா⁴mh வயthயதி⁴கலதாmh ேஶாப⁴மாநாமதீnhேதா³rhேத³வshயாேத³பஜநயேதா
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மாநஸாதி³nh³பி³mhப³mh ॥ 0310॥
MSS@0311@1அŋhகீ³kh’ததிதி: ேஸTh³³ணீ நிShடா²பேரா யதா² ।
MSS@0311@2mh’shததா² விஜயேத ராேமா ராஜஸthதம: ॥ 0311॥
MSS@0312@1அŋhகீ³kh’thதா:திமாமபி ேய விஷய ேகா³phmh ³nh கிதி
வாச²
தாnhiµைத⁴வ ।
MSS@0312@2iµkhதாமேணrhவிமலபதயா நிதாnhதmh ஏேத தவ shவயமபி
phரகப⁴வnhதி ॥ 0312॥
MSS@0313@1அŋh³ப⁴ŋhக³விகlhபந- விவித⁴விவாத³phரvh’thதபாNh³thய: ।
MSS@0313@2ஜபசபேலாShட:²ஸஜேந th◌⁴யாநபேரா நக³ரரth²யாஸு ॥ 0313॥
MSS@0314@1அŋh³கிஸலயாkh³ரதrhஜநmh ph◌⁴விப⁴ŋhக³லmh ச வீதmh ।
MSS@0314@2ேமக²லாபி⁴ரஸkh’chச ப³nhத⁴நmh வசயnh phரணயிநீரவாப ஸ: ॥
0314॥
MSS@0315@1அŋh³பி: ◌⁴ ரŋhகா³யா: ேஶாப⁴ேத iµth³காவ: ।
MSS@0315@2phேராேதவ பா³ண: பேசேஷா:ஸூமா லயபரmhபரா ॥ 0315॥
MSS@0316@1அŋh³பி⁴வ ேகஶஸசயmh ஸmhநிkh³’ய திரmh மசிபி:◌⁴ ।
MSS@0316@2Th³மkh’தஸேராஜேலாசநmh mhப³தீவ ரஜநீiµக²mh ஶஶீ ॥ 0316॥
MSS@0317@1அŋh³lhய: பசேம மாேஸ th³’Shௌ ச ஷShட²ேம ।
MSS@0317@2ஸசார:ஸphதேம மாேஸ அShடேம நயேநஷு ச ॥ 0317॥
MSS@0318@1அŋh³lhய: பlhலவாnhயாஸnh ஸுமாநி நகா²rhசிஷ: ।
MSS@0318@2பா³ஹூ லேத வஸnhதshthவmh ந: phரthயசாணீ ॥ 0318॥
MSS@0319@1அŋh³lhயkh³ரநேக²ந பா³Shயஸலmh விphய விphய கிmh
Shணீmh ேராதி³
ேகாபேந ப³ஹுதரmh ²thkh’thய ேராதி³Shய ।
MSS@0319@2யshயாshேத பிஶுேநாபேத³ஶவசைநrhமாேநऽதி⁴mh க³ேத
நிrhவிNhேऽiνநயmh phரதி
phயதேமா மth◌⁴யshத²தாேமShயதி ॥ 0319॥
MSS@0320@1அŋh³lhயkh³ரநிேராத⁴தshதiνதராmh தா⁴ராயmh தnhவதீ கrhகயா ந
பரmh பேயா
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நிணிகா தா³mh phரபாபாகா ।
MSS@0320@2விShடாŋh³நா கேரண த³ஶநாபாட³mh ஶைந: பாnhத² ேஹ
நிபnhேதா³rhth◌⁴வவிேலாசநshthவமபி ஹா ஜாநா பாmh பய: ॥ 0320॥
MSS@0321@1அŋh³lhயkh³ேரண யjhஜphதmh யjhஜphதmh ேமலŋhக⁴ேந ।
MSS@0321@2vhயkh³ரசிthேதந யjhஜphதmh thவித⁴mh நிShப²லmh ப⁴ேவth ॥ 0321॥
MSS@0322@1அŋh³lhயா க: கவாடmh phரஹரதி ேல மாத⁴வ: கிmh வஸnhேதா ேநா
சkh கிmh
லாேலா ந  த⁴ரணித⁴ர: கிmh th³விவ: ப²ணீnhth³ர: ।
MSS@0322@2நாஹmh ேகா⁴ராமrhதீ³ கிம க²க³பதிrhேநா ஹ: கிmh கபீnhth³ர:
இthேயவmh
ேகா³பகnhயாphரதிவசநத: பா வசkhரபாணி: ॥ 0322॥
MSS@0323@1அŋh³Shட²தrhஜநீph◌⁴யாmh கா³ kh◌⁴ராேண ஸŋhkh³’ய நாமேயth ।
MSS@0323@2மnhthேரேநந வயா:sh: பஶேவாऽவாத³யshததா² ॥ 0323॥
MSS@0324@1அŋh³Shட²நக²த³mhேப⁴ந பாத³ேயா: பதித: கிiµ ।
MSS@0324@2விபா⁴தி வkhthரவித: ஶஶீ விக³தகlhமஷ: ॥ 0324॥
MSS@0325@1அŋh³Shட²நக²ேல  தrhஜnhயkh³ரmh ஸுஸmhshதி²தmh ।
MSS@0325@2மthஸ ஸா ச விjhேஞயா சிthரலயshய ேவத⁴ேந ॥ 0325॥
MSS@0326@1அŋh³Shடா²khரமவkhதாŋh³ரத:◌⁴ பாதா³rhத⁴நீth³த⁴:◌⁴
பாrhவாth³ேவக³kh’ேதா
நிஹthய கப²ணிth³வnhth³ேவந த³mhஶாnhiµஹு: ।
MSS@0326@2nhயkh³ஜாiνth³வயயnhthரயnhthதக⁴வkhthராnhதராலshக²லth³
தா⁴ராth◌⁴வாநமேநாஹரmh
ஸகி² பேயா கா³mh ேதா³kh³தி⁴ ேகா³பாலக: ॥ 0326॥
MSS@0327@1அŋh³Shடா²kh³ேர  தrhஜnhயா iµக²mh யthர நிேவஶிதmh ।
MSS@0327@2காகNh³ ச விjhேஞயா ஸூமலேயஷு ேயாதா ॥ 0327॥
MSS@0328@1அŋh³Shேட² பத³³lhப²ஜாiνஜக⁴ேந நாெபௗ⁴ ச வ:shதேந
காகNhட²கேபாலத³nhதவஸேந ேநthராேக rhத⁴நி ।
MSS@0328@2ஶுkhலாஶுkhலவிபா⁴க³ேதா mh’க³th³’ஶாமŋhேக³Shவநŋhக³shதி²தீ-
rhth◌⁴வாேதா⁴க³மேநந
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வாமபத³கா:³ பth³வேய லேயth ॥ 0328॥
MSS@0329@1அŋh³Shேடா²த³ரமாthரmh விேஶஷவிthphராphய பth³மராக³மணிmh ।
MSS@0329@2ஸுக²ஸmhவாயமiνthதரmh அrhத²mh கிmh ேதந நாphேநாதி ॥ 0329॥
MSS@0330@1அŋhேக³ந ேகநாபி விேஜமshயா க³ேவShயேத கிmh சலபthரபthரmh ।
MSS@0330@2ந ேசth³விேஶஷாதி³தரchச²ேத³ph◌⁴யshதshயாsh கmhபsh ேதா
ப⁴ேயந ॥ 0330॥
MSS@0331@1அŋhேக³ந கா³thரmh நயேநந வkhthரmh nhயாேயந ராjhயmh லவேணந
ேபா⁴jhயmh ।
MSS@0331@2த⁴rhேமண நmh க² விதmh ச ந ராஜேத சnhth³ரமஸா விநா நிஶா ॥
0331॥
MSS@0332@1அŋhேக³ऽநŋhக³jhவரஹுதவஹசு th◌⁴யாநiµth³ரா கNhேட²
வ: கரகிஸலேய
தீ³rhக⁴ஶாயீ கேபால: ।
MSS@0332@2அmhேஸ வீ சபஸேர சnhத³நmh வாசி ெமௗநmh தshயா: ஸrhவmh
shதி²ததி
ந  thவாmh விநா khவாபி ேசத: ॥ 0332॥
MSS@0333@1அŋhேக³நாŋhக³mh phரதiν தiνநா கா³ட⁴தphேதந தphதmh
ஸாshேரphயாshரth³தமவிரேதாthகNhட²iµthகNh²ேதந ।
MSS@0333@2அShேchch²வாஸmh ஸமதி⁴கதேராchch²வாநா ³ரவrhதீ
ஸŋhகlhைபshேத விஶதி
விதி⁴நா ைவ th³த⁴மாrhக:³ ॥ 0333॥
MSS@0334@1அŋhேக³நாŋhக³மiνphரவிய லேதா ஹshதாவேலபாதி³பி: ◌⁴ கா வாrhதா
தி⁴
க³nhத⁴nh⁴ரபேதrhக³nhேதா⁴ऽபி ேசthேக th³விபா: ।
MSS@0334@2ேஜதvhேயாऽshதி ஹேர: ஸ லாச²நமேதா வnhதா³மேஹ தாம⁴th³
யth³க³ப⁴ ஶரப:◌⁴
shவயஜய இதி thவாபி ேயா நாŋhகித: ॥ 0334॥
MSS@0335@1அŋhேக³ஷு சரரthவmh ஸமபாெதௗ³லதாகெரௗ ।
MSS@0335@2phராரmhேப⁴ ஸrhவnh’thயாநாmh ஏதthஸாமாnhயiµchயேத ॥ 0335॥
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MSS@0336@1அŋhேக³ஷு iµkh²யா th³விஜமth◌⁴யஸmhshதா² வாiνஸnhதா⁴ந பரா
நிthயmh ।
MSS@0336@2அத⁴mh shதி²ரphேரமரஸா ரஸjhேஞ நரshதிmh ஸnhthயஜ கrhணவth
thவmh ॥ 0336॥
MSS@0337@1அŋhேக³Shவாப⁴ரணmh கேராதி ப³ஹுஶ: பthேரऽபி ஸசாணி phராphதmh
thவாmh
பஶŋhகேத விதiνேத ஶyhயாmh சிரmh th◌⁴யாயதி ।
MSS@0337@2இthயாகlhபவிகlhபதlhபரசநாஸŋhகlhபலாஶத- vhயாஸkhதாபி விநா
thவயா
வரதiνrhைநஷா நிஶாmh ேநShயதி ॥ 0337॥
MSS@0338@1அŋhைக:³ஸுமாரதைர:ஸா ஸுமாநாmh யmh phரஹரதி ।
MSS@0338@2விகலயதி ஸுமபா³ே பா³பி⁴rhமம phராnh ॥ 0338॥
MSS@0339@1அŋhைக³ரnhதrhநிதவசைந:ஸூசித:ஸmhயக³rhத:² பாத³nhயாேஸா
லயமiνக³தshதnhமயthவmh ரேஸஷு ।
MSS@0339@2ஶாகா²ேயாநிrhmh’³ரபி⁴நயshதth³விகlhபாiνvh’thெதௗ பா⁴ேவா
பா⁴வmh iνத³தி
விஷயாth³ராக³ப³nhத:◌⁴ ஸ ஏவ ॥ 0339॥
MSS@0340@1அŋhkh◌⁴த³Nhேடா³ஹேரrhth◌⁴வmh உthphேதா ப³நிkh³ரேஹ ।
MSS@0340@2விதி⁴விShடரபth³மshய நாலத³Nhேடா³iµேத³ऽsh வ: ॥ 0340॥
MSS@0341@1அசகமத ஸபlhலவாmh த⁴thmh mh’³ஸுரபி⁴mh விரஹyhய
Shபஶyhயாmh ।
MSS@0341@2ph◌⁴’ஶமரதிமவாphய தthர சாshயாshதவஸுக²ஶீதiµைபமŋhகchசா²
॥ 0341॥
MSS@0342@1அசசலmh iµkh³த⁴iµத³சிதmh th³’ேஶாரiνnhநதmh ம³ேரா
mh’கீ³th³’ஶ: ।
MSS@0342@2அப⁴ŋh³ராதவதீ க³திrhph◌⁴ேவாரப³th³த⁴லயmh khவசி³thகமாnhதரmh
॥ 0342॥
MSS@0343@1அசrhவத³ேநா ph³ரமா th³விபா³ஹுரபேரா ஹ: ।
MSS@0343@2அபா⁴லேலாசந: ஶmh⁴rhப⁴க³வாnh பா³த³ராயண: ॥ 0343॥
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MSS@0344@1அசலmh சலதி³வ சு: phரkh’தமபீத³mh ஸiµth³யதி³வ வ: ।
MSS@0344@2அததி³வ தத³பி ஶரmh ஸmhphரதி வாமph◌⁴ேவா ஜயதி ॥ 0344॥
MSS@0345@1அசலா கமலா கshய கshய thரmh மபதி: ।
MSS@0345@2ஶரmh ச shதி²ரmh கshய கshய வயா வராŋhக³நா ॥ 0345॥
MSS@0346@1அசலா கமலா  கshய கshய திபால: கில thரமshதி ேலாேக
।
MSS@0346@2இஹ வயதமா ச கshய ேவயா shதி²ரமphயshதி ச கshய
ேத³ஹமthர ॥ 0346॥
MSS@0347@1அசிnhதநீயா விதி⁴வசேநயmh யத³mh³ஜா shத²விரshய ப⁴rh: ।
MSS@0347@2shவயmh ஸமாதா³ய கரmh நிதா⁴ய வோஜkh³ேம shவபிதி வஸnhதீ
॥ 0347॥
MSS@0348@1அசிnhதிதாநி :³கா²நி யைத²வாயாnhதி ேத³நாmh ।
MSS@0348@2ஸுகா²nhயபி ததா² மnhேய ைத³வமthராதிchயேத ॥ 0348॥
MSS@0349@1அசிnhthயமதி:³ஸஹmhthவித⁴:³க²ேமேநாऽrhதmh சrhவித⁴க³திதmh
ப⁴வph◌⁴’தா ந கிmh phராphயேத ।
MSS@0349@2ஶரமஸுகா²கரmh ஜக³தி kh³’ணதா iµசதா தேநாதி ந
ததா²phயயmh
விரதிrhதாmh பாபத: ॥ 0349॥
MSS@0350@1அசிnhthயா: பnhதா²ந: கிமபி மஹதாமnhத⁴கேபாrhயத³ேऽ⁴th
ேதஜshதத³kh’த
கதா²ேஶஷமத³நmh ।
MSS@0350@2iµேநrhேநthராத³thேரrhயத³ஜநி நrhjhேயாதிரஹஹ phரேதேந ேதேநத³mh
மத³நமயேமவ
th⁴வநmh ॥ 0350॥
MSS@0351@1அசிராth பராthமநிShடா² ப⁴வதி யதshதthkhேயத சேரண khேலேஶnh
காமத³மநmh
தி⁴ேக³கதா³ரஜயnhதமாthமாநmh ॥
MSS@0352@1அசிரா³பகrhராசேரth³அத² வாthெமௗபயிகீiµபkhயாmh ।
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MSS@0352@2ph’²thத²மதா²iΝரsh ஸா ந விேஶேஷ வி³ஷாஹ kh³ரஹ: ॥
0352॥
MSS@0353@1அசிராதி⁴Sh²தராjhய: ஶth: phரkh’திShவட⁴லthவாth ।
MSS@0353@2நவஸmhேராபணஶிதி²லshதவ ஸுகர:ஸiµth³த⁴rhmh ॥ 0353॥
MSS@0354@1அசிேரண பரshய ⁴யேஸாmh விபதாmh விக³ணyhய சாthமந: ।
MSS@0354@2யkhதிiµேபேத kh’தீ ேத தthphரதிகாரமnhயதா² ॥ 0354॥
MSS@0355@1அசிேரண ேராசேத ேம தி³வஸாேநவmh vh’தா²திவாஹயேத ।
MSS@0355@2தkh’Shணபக³தேய வயshய காmhயshதநீவிரஹ: ॥ 0355॥
MSS@0356@1அmhபி³ யா சnhத³நபி³nh³மNhட³ நயவkhthேரண ஸேராஜதrhநா
।
MSS@0356@2யmh தா காசந தாரகாஸகீ²kh’தாஶஶாŋhகshய தயாŋhகவrhதிநீ
॥ 0356॥
MSS@0357@1அேசதநா அபி phராேயா ைமthேமவாiνப³th◌⁴யேத ।
MSS@0357@2shவvh’th³தா⁴thயேதராthராth phராேக³வவா॥ 0357॥
MSS@0358@1அேசShடமாநமாநmh : கசி³பதிShட²தி ।
MSS@0358@2கசிth கrhமாணி rhவnh  ந phராphயமதி⁴க³chச²தி ॥ 0358॥
MSS@0359@1அேசாth³யமாநாநி யதா² Shபாணி ச ப²லாநி ச ।
MSS@0359@2shவகாலmh நாதிவrhதnhேத ததா² கrhம ராkh’தmh ॥ 0359॥
MSS@0360@1அchச²phரகாஶவதி சnhth³ரம phேயऽshnhnh ஆலாத³காணி
ஸுதா⁴வதி rhணபி³mhேப³ ।
MSS@0360@2தா⁴தா விசிnhthய மநஸாகி²லth³’Shபாதmh ஹrhmh சகார கிiµ
கjhஜலபி³nh³ேயாக³mh
॥ 0360॥
MSS@0361@1। । । । । ।
MSS@0361@2அchச²லmh thரபா⁴ேவந ஸதாmh தா³ராவேலாகநmh
MSS@0362@1அchசா²chச²சnhத³நரஸாrhth³ரகரா mh’கா³ேயா தா⁴ராkh³’ஹாணி
ஸுமாநி ச
ெகௗiµதீ³ ச ।
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MSS@0362@2மnhேதா³ மth ஸுமநஸ: ஶுசி ஹrhmhயph’Shட²mh kh³Shேம மத³mh ச
மத³நmh
ச விவrhத⁴யnhதி ॥ 0362॥
MSS@0363@1அchசா²ஸுஹmhஸஇவ பா³லmh’காஸு ph◌⁴’ŋhேகா³நவாshவிவ
ம⁴th³மமஜஷு
।
MSS@0363@2ேகாऽவnhதிப⁴rhரபேரா ரஸநிrhப⁴ராஸு ph’th²வீபதி:ஸுகவிஸூkhதிஷு
ப³th³த⁴பா⁴வ:

॥ 0363॥
MSS@0364@1அchசி²th³ரமsh’த³யmh பrhணமsh ெமௗக²rhயமshததமsh
³thவமsh ।
MSS@0364@2kh’Shணphேய ஸகி² தி³ஶா ஸதா³ஶிஷshேத யth³வாஸேர iµர
ேம கmh
கேரா ॥ 0364॥
MSS@0365@1அchசி²nhநmh நயநாmh³ ப³nh⁴ஷு kh’தmh சிnhதா ³Shவrhபிதா
த³thதmh
ைத³nhயமேஶஷத: பஜேந தாப:ஸகீ²Shவாத: ।
MSS@0365@2அth³ய வ: பரநிrhvh’திmh ப⁴ஜதி ஸா வாைஸ: பரmh கி²th³யேத
விரph³ேதா⁴
ப⁴வ விphரேயாக³ஜநிதmh :³க²mh விப⁴khதmh தயா ॥ 0365॥
MSS@0366@1அchசி²nhநேமக²லமலph³த⁴th³’ேடா⁴ப³ட⁴mhஅphராphதmhப³நமவீதவkhthரகாnhதி
।
MSS@0366@2காnhதாவிரவஷ: kh’தவிphரலmhப⁴- ஸmhேபா⁴க³ஸkh²யவ பா
வ:
shமராேர: ॥ 0366॥
MSS@0367@1அchசி²nhநாmh’தபி³nh³vh’Shஸth³’ஶீmh phதிmh த³த³thயா
th³’ஶாmh யாதாயா
விக³லthபேயாத⁴ரப⁴ராth³th³ரShடvhயதாmh காமபி ।
MSS@0367@2அshயாசnhth³ரமஸshதேநாவ கரshபrhஶாshபத³thவmh க³தா ைநேத
யnhiµப⁴வnhதி
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ஸஹஸா பth³மாshதேத³வாth³⁴தmh ॥ 0367॥
MSS@0368@1அchேச²th³ேயாऽயமதா³ேயாऽயmh அkhேலth³ேயாऽேஶாShய ஏவ ச ।
MSS@0368@2நிthய:ஸrhவக³த:shதா²iΝரசேலாऽயmh ஸநாதந: ॥ 0368॥
MSS@0369@1அchதசரணதரŋhகி³ணி ஶஶிேஶக²ரெமௗமாலதீமாேல ।
MSS@0369@2thவயி தiνவிதரணஸமேய ஹரதா ேத³யா ந ேம ஹதா ॥ 0369॥
MSS@0370@1அchதப⁴khதிவஶாதி³ஹ ஸமபா⁴வshதthphரஸŋhேக³ந ।
MSS@0370@2ஸா ரமேதரph◌⁴த³யதி ரதிதி ைநவாth³⁴தmh கிசிth ॥ 0370॥
MSS@0371@1அchதாநnhதேகா³விnhத³நாேமாchசாரணேப⁴ஷஜாth ।
MSS@0371@2நயnhதி ஸகலா ேராகா:³ஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ॥ 0371॥
MSS@0372@1அஜநி phரதிதி³நேமஷா கrhத³மேஶஷா மத³ŋhக³ஸŋhேக³ந ।
MSS@0372@2phரதிநிஶம பmhபா த³ணஸmhபாதிபி: ◌⁴ ஸல: ॥ 0372॥
MSS@0373@1அஜநி ப⁴க³வாநshமாth³ேவதா: ◌⁴ ஶிர:ஸுஸுதா⁴⁴ஜாmh kh’தபத³த³mh
ைசதth³ேத³vhயா:
ேயா th◌⁴’திமnhதி³ரmh ।
MSS@0373@2ததி³ஹ ⁴வநாேபா⁴க³லாkh◌⁴ேய ஸேரா யchசிரmh ஶஶத⁴ர தவ
th³ேவஷாரmhப:◌⁴
ஸ ஏஷ ஜட³kh³ரஹ: ॥ 0373॥
MSS@0374@1அஜநி ரஜநிரnhயா சnhth³ரம: காnhதிவnhயா- விலசபலவீசிvhயாசிதா
காசிேத³வ ।
MSS@0374@2ஸதகி³ஸth³பி: ◌⁴ கிmh ஹth³பி: ◌⁴ ஸேமதmh த⁴வளிமநி
த⁴thமNhட³லmh
மkh³நேமதth ॥ 0374॥
MSS@0375@1அஜநி ஶிஶிரஶீலmh ைஶவலmh ஸாக³ேர யchசிரமkh’த காமshதnhவி
ேத
கிmh ந ேதந ।
MSS@0375@2வஹதி லேமநmh ேஹநா ேகந rhth◌⁴நா வத³நவி⁴ரயmh ேசth
ேஸாத³ேரா
நாத³ய: ॥ 0375॥
MSS@0376@1அஜnhமா ஷshதாவth³ க³தாஸுshth’ணேமவ வா ।
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MSS@0376@2யாவnhேநஷுபி⁴ராத³thேத விphதமபி⁴rhயஶ: ॥ 0376॥
MSS@0377@1அஜnhயகmhபா: ஶூரா ேய நிthயமphயபராŋhiµகா:² ।
MSS@0377@2த³rhஶயnhthயபராேக³ண பேரph◌⁴யசிthரபவth ॥ 0377॥
MSS@0378@1அஜராமரவth phராjhேஞா விth³யாமrhத²mh ச சிnhதேயth ।
MSS@0378@2kh³’த இவ ேகேஶஷு mh’thநா த⁴rhமமாசேரth ॥ 0378॥
MSS@0379@1அஜவchசrhவணmh rhயாth³ க³ஜவth shநாநமாசேரth ।
MSS@0379@2ராஜவth phரவிேஶth³kh³ராமmh ேசாரவth³க³மநmh சேரth ॥ 0379॥
MSS@0380@1அஜshய kh³’ணேதா ஜnhம நிஹshய ஹதth³விஷ: ।
MSS@0380@2shவபேதா ஜாக³கshய யாதா²thmhயmh ேவத³ கshதவ ॥ 0380॥
MSS@0381@1அஜshரmh லஸthபth³நீ vh’nhத³ஸŋhக³mh ம⁴நி phரகாமmh பிப³nhதmh
nhத³mh ।
MSS@0381@2ரவிrhேமாசயthயph³ஜகாராkh³’ேஹph◌⁴ேயா த³யாrh ேநா ³Shடவth³
ேதா³ஷத³rhஶீ ॥ 0381॥
MSS@0382@1அஜshர⁴தடThடேநாthதி²ைதபாshயமாநmh சரேணஷு ேரiΝபி:◌⁴
।
MSS@0382@2ரயphரகrhஷாth◌⁴யயநாrhத²மாக³ைதrhஜநshய ேசேதாபி⁴வாணிமாŋhகிைத:
॥ 0382॥
MSS@0383@1அஜshரமph◌⁴யாஸiµேபஷா ஸமmh iµைத³வ ேத³வ: கவிநா ³ேத⁴ந ச
।
MSS@0383@2த³ெதௗ⁴ பயாnh ஸமயmh நயnhநயmh தி³ேநவரத³யmh தி³ேந தி³ேந
॥ 0383॥
MSS@0384@1அஜshரமாேராஹ ³ரதீ³rhகா⁴mh ஸŋhகlhபேஸாபாநததிmh ததீ³யாmh
।
MSS@0384@2வாஸாnh ஸ வrhஷthயதி⁴கmh நrhயth³ th◌⁴யாநாthதவ thவnhமயதாmh
ததா³phய ॥ 0384॥
MSS@0385@1அஜா இவ phரஜா ேமாஹாth³ ேயா ஹnhயாth ph’தி²வீபதி: ।
MSS@0385@2தshையகா ஜாயேத th’phதிrhந th³விதீயா கத²சந ॥ 0385॥
MSS@0386@1அஜாக³லshத²shதந உShThரchச²mh காnhதேர ேகஶமதா²Nhட³kh³மmh
।
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MSS@0386@2thவாmh ஸmhsh’ஜnh ஸாயணமாயெதௗ³ ph³ரமாkh³ரக³Nhேயா ந
ப³⁴வ jhய: ॥ 0386॥
MSS@0387@1அஜாŋhkh◌⁴நிrhத³thதரஜசயாபி கபாநா ப³th³த⁴ரஸாபி காமmh ।
MSS@0387@2தேதாऽphயேதா⁴த: ◌⁴ பதிதாபி நிthயmh க³ŋhகா³ ஸŋhகா³பி நாதி
ேலாகாnh ॥ 0387॥
MSS@0388@1அஜாஜmhபா³ேல ரஜ மசாநாmh ச ²தா:
கthவா³ShணthவாjhஜநிதரஸெநௗShட²vhயதிகரா: ।
MSS@0388@2அநிrhவாேthேத²ந phரப³லதரைதலாkhததநேவா மயா ஸth³ேயா
ph◌⁴’Shடா: கதிபயகவyhய:
கவதா: ॥ 0388॥
MSS@0389@1அஜாதmh’தrhகா²mh வரமாth³ெயௗ ந சாnhதிம: ।
MSS@0389@2ஸkh’th³:³க²கராவாth³யாவnhதிமsh பேத³ பேத³ ॥ 0389॥
MSS@0390@1அஜாதmh’தrhேக²ph◌⁴ேயா mh’தாஜாெதௗ ஸுெதௗ வரmh ।
MSS@0390@2யதshெதௗ shவlhப:³கா²ய யாவjhவmh ஜேடா³ த³ேஹth ॥ 0390॥
MSS@0391@1அஜாதேராமாமதிஸுnhத³ராŋhகீ³mh ஶ ◌்’ŋhகா³ரவlhவ ராஜகnhயாmh
।
MSS@0391@2⁴khthவா th³தmh khவாபி க³ேதா ந ேசth shயா: shயாthேத
ததா³நrhத²நிபாத ஏவ ॥ 0391॥
MSS@0392@1அஜா⁴வ thரshைதrhமாrhஜநீேரiΝவjhஜைந: ।
MSS@0392@2தீ³பக²Thேவாthத²chசா²ேயவ thயjhயேத நிrhத⁴ேநா ஜந: ॥ 0392॥
MSS@0393@1அஜாநதா ப⁴ேவthகசிth³ அபராத: ◌⁴ ேதா யதி³ nhதvhயேமவ
தshயாஹு:ஸுபய
பயா ॥
MSS@0394@1அஜாநதீ காபி விேலாகேநாthஸுகாஸர⁴தாrhத⁴மபி shதநாmhஶுகmh
।
MSS@0394@2ேசந தshைம சலேதऽகேராth ர:ராŋhக³நா மŋhக³ளmhப⁴ஸmhph◌⁴’திmh
॥ 0394॥
MSS@0395@1அஜாநnh மாஹாthmhயmh பததி ஶலப⁴shதீvhரத³ஹேநஸேநாऽphயjhஞாநாth³
ப³³ஶதமநா பிஶிதmh ।
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MSS@0395@2விஜாநnhேதாऽphேயேத வயஹ விபjhஜாலஜலாnh ந iµசாம:
காமாநஹஹ க³ஹேநா
ேமாஹமமா ॥ 0395॥
MSS@0396@1அஜாthரmh ச தth³விShடா²ஸூகரshய தைத²வ விTh ।
MSS@0396@2³th³³த³mh ேலபேதா ஹnhயாnh மNhட³ேவட³ஸmhப⁴வmh ॥ 0396॥
MSS@0397@1அஜாயnhைததshமாத³mh’தஶஶிலphரph◌⁴’தய:பthராதாேசnhth³ராth
லஶிக²ண: rhவயiµநா ।
MSS@0397@2உேபதா இthேயவmh தவ ஜலநிேத⁴ தீரம⁴நா விக³rhஜாபி: ◌⁴ கிmh ந:
திடமேஹா
ஜrhஜரய ॥ 0397॥
MSS@0398@1அஜாth³த⁴mh’ராth³த⁴mh phரபா⁴ேத ேமக⁴ட³mhப³ர: ।
MSS@0398@2த³mhபthேயா: கலஹைசவ ப³வாரmhேப⁴ ல⁴khயா ॥ 0398॥
MSS@0399@1அஜாரஜ: க²ரரஜshததா²ஸmhமாrhஜநீரஜ: ।
MSS@0399@2தீ³பக²Thேவாthத²chசா²யா ச ஶkhரshயாபி யmh ஹேரth ॥ 0399॥
MSS@0400@1அஜாரஜ: பrhவணி ைம²நாநி மஶாந⁴ேமா மட²ேபா⁴ஜநாநி ।
MSS@0400@2ரஜshவலாேநthரநிநி ஹரnhதி Nhயாநி தி³வா kh’தாநி ॥
0400॥
MSS@0401@1அஜாவிக³rhத³ேபா⁴ShThராmh மாrhஜாரகshய ச ।
MSS@0401@2ரஜாmhshேயதாநி பாபாநி ஸrhவத: பவrhஜேயth ॥ 0401॥
MSS@0402@1அஜாவேயாrhiµக²mh ேமth◌⁴யmh கா³ேவா ேமth◌⁴யாsh ph’Shட²த: ।
MSS@0402@2ph³ராம: பாத³ேதா ேமth◌⁴யா: shthேயா ேமth◌⁴யாச ஸrhவத: ॥
0402॥
MSS@0403@1அஜா mhஹphரஸாேத³ந வேந சரதி நிrhப⁴யmh ।
MSS@0403@2ராமமாஸாth³ய லŋhகாயாmh ேலேப⁴ ராjhயmh விபீ⁴ஷண: ॥ 0403॥
MSS@0404@1அேதnhth³யவrhக³shய நாசாேரண ப⁴ேவth ப²லmh ।
MSS@0404@2ேகவலmh ேத³ஹேக²தா³ய ³rhப⁴க³shய வி⁴ஷணmh ॥ 0404॥
MSS@0405@1அthவா ஸாrhணவாiµrhவீmh அநிShThவா விவிைத⁴rhமைக:² ।
MSS@0405@2அத³ththவா சாrhத²மrhதி²ph◌⁴ேயா ப⁴ேவயmh பாrhதி²வ: கத²mh ॥ 0405॥
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MSS@0406@1அயதாவrhதஶுப⁴mhநாph◌⁴யாmh ேதா³rhph◌⁴யாmh mh’லmh கிiµ
ேகாமலாph◌⁴யாmh ।
MSS@0406@2நி: ஸூthரமாshேத க⁴நபŋhகmh’thஸு rhதாஸு நாகீrhதிஷு
தnhநிமkh³நmh ॥ 0406॥
MSS@0407@1அrhணmh தபஸ: khேராேதா⁴ jhஞாநாrhணமஹŋhkh’தி: ।
MSS@0407@2பநிnhதா³ khயாrhணmh அnhநாrhணmh விஷூசிகா ॥ 0407॥
MSS@0408@1அrhேண ேப⁴ஷஜmh வா rhேண வா ப³லphரத³mh ।
MSS@0408@2ேபா⁴ஜேந சாmh’தmh வா ேபா⁴ஜநாnhேத விஷாபஹmh ॥ 0408॥
MSS@0409@1அேஜய:ஸுப⁴க:³ ெஸௗmhய: thயாகீ³ ேபா⁴கீ³ யேஶாநிதி: ◌⁴ ।
MSS@0409@2ப⁴வthயப⁴யதா³ேநந சிரவீ நிராமய: ॥ 0409॥
MSS@0410@1அைஜட³காஸூகரவிTh³விட³ŋhக³- கிNhேவாபசாேரண ச பீ³ஜர: ।
MSS@0410@2⁴ேயாவthராவிலவாkhத: ப²லாநி த⁴thேத ஸுப³ஹூநி ஶவth
॥ 0410॥
MSS@0411@1அrhதmh shேவந வீrhேயண நாnhயபாthய கசந ।
MSS@0411@2ப²லஶாகமபி ேரேயா ேபா⁴khmh யkh’பணmh kh³’ேஹ ॥ 0411॥
MSS@0412@1அjhஞmh கrhமாணி mhபnhதி தjhjhஞmh கrhம ந mhபதி ।
MSS@0412@2phயேத ரஸைநைவகா ஸrhபிஷா கரவth³ யதா² ॥ 0412॥
MSS@0413@1அjhஞ:ஸுக²மாராth◌⁴ய:ஸுக²தரமாராth◌⁴யேத விேஶஷjhஞ: ।
MSS@0413@2jhஞாநலவ³rhவித³kh³த⁴mh ph³ரமாபி நரmh ந ரஜயதி ॥ 0413॥
MSS@0414@1அjhஞதயா phேரmh வா டா³மணிமாகலyhய காசமணிmh ।
MSS@0414@2nh’பதிrhவேஹத ஶிரஸா ேதநாெஸௗ நயநrhkh◌⁴யமணி: ॥ 0414॥
MSS@0415@1அjhஞசாரth³த³தா⁴நச ஸmhஶயாthமா விநயதி ।
MSS@0415@2நாயmh ேலாேகாऽshதி ந பேரா ந ஸுக²mh ஸmhஶயாthமந: ॥ 0415॥
MSS@0416@1அjhஞshதாவத³ஹmhந மnhத³தி⁴ஷண:கrhmh மேநாஹாணீசாkhதீ:
phரப⁴வாயாப⁴வேதா யாபி: ◌⁴ kh’பாபாthரதாmh ।
MSS@0416@2ஆrhேதநாஶரேணந கிmh  kh’பேணநாkhரnhதி³தmh கrhணேயா: kh’thவா
ஸthவரேம 
ேத³ சரணmh rhத⁴nhயத⁴nhயshய ேம ॥ 0416॥
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MSS@0417@1அjhஞாதகாேலாசிதகrhமேயாகா³ ேராகா³ இவாஹrhநிஶி பயமாநா:
ஜக³ththரேய
ேத³வமiνShயநாகா:³ ।
MSS@0417@2phரjhஞாத³th³ரா: க² ஸrhவ ஏவ ॥ 0417॥
MSS@0418@1அjhஞாதலஶீலshய வாேஸா ேத³ேயா ந கshயசிth ।
MSS@0418@2மாrhஜாரshய  ேதா³ேஷண ஹேதா kh³’th◌⁴ேரா ஜரth³க³வ: ॥ 0418॥
MSS@0419@1அjhஞாதலஶீேலऽபி phதிmh rhவnhதி வாநரா: ।
MSS@0419@2ஆthமாrhேத² ச ந ேராத³nhதி ேராத³nhதி thவிதேர ஜநா: ॥ 0419॥
MSS@0420@1அjhஞாதேத³ஶகாலாசபலiµகா² பŋhக³ேவாऽபிஸ phதய: ।
MSS@0420@2நவவிஹகா³இவ iµkh³தா⁴ ப⁴யnhேத ⁴rhதமாrhஜாைர: ॥ 0420॥
MSS@0421@1அjhஞாதேதா³ைஷrhேதா³ஷjhைஞth³³Shேயாப⁴யேவதைந: ।
MSS@0421@2ேப⁴th³யா: ஶthேராரபி⁴vhயkhதஶாஸைந:ஸாமவாயிகா: ॥ 0421॥
MSS@0422@1அjhஞாதநாமவrhேணShவாthமாபி யயாrhphயேத த⁴நாmhேஶந ।
MSS@0422@2தshயா அபி ஸth³பா⁴வmh mh’க³யnhேத ேமாக⁴ஸŋhகlhபா: ॥ 0422॥
MSS@0423@1அjhஞாதபாNh³thயரஹshயiµth³ரா ேய காvhயமாrhேக³த³த⁴ேதऽபி⁴மாநmh
।
MSS@0423@2ேத கா³³யாநநதீ⁴thய மnhthராnh ஹாலாஹலாshவாத³நமாரப⁴nhேத ॥
0423॥
MSS@0424@1அjhஞாதபா⁴விெசௗராதி³ ேதா³ைஷrhநிthயவிநாஶிநா ।
MSS@0424@2ஹாshையகேஹநா ேலாேக க³ணகshய த⁴ேநந கிmh ॥ 0424॥
MSS@0425@1அjhஞாதமமா வாணீ ஶிவmh shெதௗ ரேஸாnhமதா³ ।
MSS@0425@2ரஸாதிேரகாெதௗ³சிthயப⁴ŋhக:³shthmh khவ லph◌⁴யேத ॥ 0425॥
MSS@0426@1அjhஞாதமாth’ல லந-ைமணஶிஶுmh கசித³ŋhகமாேராphய ।
MSS@0426@2அth³யாபி ர விேதா⁴ த⁴rhமாthமா ேகாiν ப⁴வத³nhய: ॥ 0426॥
MSS@0427@1அjhஞாதவீவதா⁴ஸாரேதாயஸshேயா vhரேஜth ய: பரராShThரmh ந
⁴ய:ஸ
shவராShThரமதி⁴க³chச²தி ॥
MSS@0428@1அjhஞாதஶாshthரஸth³பா⁴வா சா²shthரமாthரபராயnh ।
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MSS@0428@2thயேஜth³³ராth³ பி⁴ஷkhபாஶாnh பாஶாnh ைவவshவதாநிவ ॥ 0428॥
MSS@0429@1அjhஞாதா: ஷா யshய phரவிஶnhதி மபேத: ।
MSS@0429@2³rhக³mh தshய ந ஸnhேத³ஹ: phரவிஶnhதி th³தmh th³விஷ: ॥ 0429॥
MSS@0430@1அjhஞாதாக³மதாக³ளmh கிmh thவmh iµதா⁴ திShட²
jhஞாேதா
phரகடphரகmhபலைகரŋhைக³sh²டmh iµkh³த⁴யா ।
MSS@0430@2iµைசநாmh ஜட³ கிmh ந பய க³லth³பா³Shபாmh³ெதௗ⁴ தாநநாmh
ஸkh²ையவmh
க³தி³ேத விiµchய ரப⁴ஸாth கNhேட²வலkh³ேநா வா ॥ 0430॥
MSS@0431@1அjhஞாேதnh³பராப⁴வmh பலஸth³vhயாேலாலேநthராஜநmh
ph◌⁴ராnhதph◌⁴
லதைமணநாபி⁴திலகmh க²Nhட³பthராலகmh ।
MSS@0431@2ப³nh⁴காத⁴ரஸுnhத³ரmh ஸுரiµநிvhயாேமா வாkhயாmh’தmh
thைரேலாkhயாth³⁴தபŋhகஜmh
வரதேநாராshயmh ந கshய phயmh ॥ 0431॥
MSS@0432@1அjhஞாநmh காரணmh ந shயாth³ விேயாேகா³ யதி³ காரணmh ।
MSS@0432@2ேஶாேகா தி³ேநஷு க³chச²thஸு வrhத⁴தாமபயாதி கிmh ॥ 0432॥
MSS@0433@1அjhஞாநmh க² கShடmh khேராதா⁴தி³ph◌⁴ேயாऽபி ஸrhவபாேபph◌⁴ய: ।
MSS@0433@2அrhத²mh தமதmh வா ந ேவthதி ேயநாvh’ேதா ேலாக: ॥ 0433॥
MSS@0434@1அjhஞாநmh யthப²லmh தshய ரேஸாऽத⁴rhம: phரகீrhதித: ।
MSS@0434@2பா⁴ேவாத³ேகந ஸmhvh’th³தி⁴shதshயாரth³தா⁴ ’: phய ॥ 0434॥
MSS@0435@1அjhஞாநதிராnhத⁴shய jhஞாநஜநஶலாkhயா ।
MSS@0435@2சுnh தmh ேயந தshைம ³ரேவ நம: ॥ 0435॥
MSS@0436@1அjhஞாநphரப⁴வmh த³mh யth³:³க²iµபலph◌⁴யேத ।
MSS@0436@2ேலாப⁴phரப⁴வமjhஞாநmh vh’th³த⁴mh ⁴ய: phரவrhத⁴ேத ॥ 0436॥
MSS@0437@1அjhஞாநஹ நிதா³நmh phராkh³பmh ஜநநேமவ ப⁴வேராேக³ ।
MSS@0437@2பாபாக:ஸmhஸரணmh ைப⁴ஷjhயmh ைநSh²கீ ஶாnhதி: ॥ 0437॥
MSS@0438@1அjhஞாநவரஷNhேட³ந phரஸுphேதா நரக³rhth³த³ப: ◌⁴ ।
MSS@0438@2க:ஸமrhத:² phரபீ³th³⁴mh தmh jhஞாநேப⁴ஶைதரபி ॥ 0438॥
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MSS@0439@1அjhஞாநவேதா பா³lhேய மத³ட⁴ச ெயௗவேந ।
MSS@0439@2வாrhth³த⁴ேக விவலாŋhக³ச கதா³ஶலபா⁴kh³ஜந: ॥ 0439॥
MSS@0440@1அjhஞாநாjhjhஞாநேதா வாபி ஜmh³rhேயந phரேராபிதா ।
MSS@0440@2kh³’ேஹऽபி ஸ வஸnhநிthயmh யதித⁴rhேமண jhயேத ॥ 0440॥
MSS@0441@1அjhஞாநாth ேத ராth³த⁴mh ேயாऽபி⁴ரவணவrhதmh ।
MSS@0441@2ராth³த⁴ஹnhதா ப⁴ேவthகrhதா நிராஶா: பிதேரா க³தா: ॥ 0441॥
MSS@0442@1அjhஞாநாjhjhஞாநேதா வாபி யth³³khதiµதா³’தmh ।
MSS@0442@2தth nhதvhயmh வாph◌⁴யாmh ேம kh’thவா phதிபரmh மந: ॥ 0442॥
MSS@0443@1அjhஞாநாth³யதி³ வா jhஞாநாth kh’thவா கrhம விக³rhதmh ।
MSS@0443@2தshமாth³ விiµkhதிமnhவிchச²nh th³விதீயmh ந ஸமாசேரth ॥ 0443॥
MSS@0444@1அjhஞாநாth³யதி³ வாதி⁴பthயரப⁴ஸாத³shமthபேராmh ’தா
ேதயmh phரவிiµchயதாmh
ஶட² மththரshய ஹshேதऽ⁴நா ।
MSS@0444@2ேநா ேசlhலமணiµkhதமாrhக³ணக³ணchேச²ேதா³chச²லchேசா²ணித-
chச²thரchச²nhநதி³க³nhதமnhதகரmh thைரrhvh’ேதா யாshய ॥ 0444॥
MSS@0445@1அjhஞாநாnhத⁴மபா³nhத⁴வmh கவதmh ரோபி⁴ராபி⁴ைத:◌⁴ phதmh
ேமாஹமஹாnhத⁴பஹேர ³rh’th³பி⁴ராph◌⁴yhnhதைர: ।
MSS@0445@2khரnhத³nhதmh ஶரக³தmh க³தth◌⁴’திmh ஸrhவாபதா³மாshபத³mh மா
மாmh iµச
மேஹஶ ேபஶலth³’ஶா ஸthராஸமாவாஸய ॥ 0445॥
MSS@0446@1அjhஞாநாnhநிரயmh யாதி ததா²jhஞாேநந ³rhக³திmh ।
MSS@0446@2அjhஞாநாth khேலஶமாphேநாதி ததா²பthஸு நிமjhஜதி ॥ 0446॥
MSS@0447@1அjhஞாநாமவநீ⁴ஜாமஹர:shவrhபி⁴ேஷேகாthஸவாjhjhஞா:

வரŋhக³⁴பரகலாைக⁴வ ஸmhமாநநா ।
MSS@0447@2ஸாராஸாரவிேவகஶூnhயரமணீஸmhேபா⁴க³ஸாmhராjhயத:
ஸாரjhேஞnh³iµகீ²விேலாககபடசாrhயநாmh iµேத³ ॥ 0447॥
MSS@0448@1அjhஞாநாமவிராமெலௗகிகவேசாபா⁴ஜாமஷாmh நrhமnhthேராchசாரண
ஏவ பrhயவதmh
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ெமௗநvhரதmh கrhமஸு ।
MSS@0448@2kh³ராமாயvhயயேலக²ேநந நயதாmh காலாநேஶஷாநேஹா பாரmhபrhயத
ஈth³’ஶாஹ
nh’mh ph³ராமNhயமnhயாth³’ஶmh ॥ 0448॥
MSS@0449@1அjhஞாேநந பராŋhiµகீ²mh பப⁴வாதா³Shய மாmh :³கி²தாmh கிmh
லph³த⁴mh
ஶட² ³rhநேயந நயதா ெஸௗபா⁴kh³யேமதாmh த³ஶாmh ।
MSS@0449@2பையதth³த³யிதாசvhயதிகேராnhmh’Shடாŋhக³ராகா³ணmh
வshேத
மலைதலபŋhகஶப³லrhேவணீபைத³ரŋhகிதmh ॥ 0449॥
MSS@0450@1அjhஞாேநநாபிேத விjhஞாேந கrhம கிmh ேத ।
MSS@0450@2விகேல சு தமஸா vhயாதா³ய iµக²mh கிேத ॥ 0450॥
MSS@0451@1அjhஞாேநநாvh’ேதா ேலாேகா மாthஸrhயாnhந phரகாஶேத ।
MSS@0451@2ேலாபா⁴th thயஜதி thராணி ஸŋhகா³thshவrhக³mh ந க³chச²தி॥ 0451॥
MSS@0452@1அjhஞாேநநாvh’ேதா ேலாேகா ேலாேப⁴ந ச வஶீkh’த: ।
MSS@0452@2ஸŋhக³ந ப³ஹுபி⁴rhநShடshேதந shவrhக³mh ந க³chச²தி ॥ 0452॥
MSS@0453@1அjhஞாைநகஹேதா பா³lhேய ெயௗவேந kh³’ஹதthபர: ।
MSS@0453@2வாrhத⁴ேகऽபthயசிnhதாrhத: கrhமபி⁴rhப³th◌⁴யேத ந: ॥ 0453॥
MSS@0454@1அjhஞாேநாபஹேதா பா³lhேய ெயௗவேந மத³நாஹத: ।
MSS@0454@2ேஶேஷ கலthரசிnhதாrhத: கிmh கேரா கதா³ ஜந: ॥ 0454॥
MSS@0455@1அjhஞசாரth³த³தா⁴நச ஸmhஶயாthமா விநயதி ॥
MSS@0455@2நாயmh ேலாேகாऽshதி ந பேரா ந ஸுக²mh ஸmhஶயாthமந: ॥ 0455॥
MSS@0456@1அjhஞாshதரnhதி பாரmh விjhஞா விjhஞாய th³ராŋhநிமjhஜnhதி ।
MSS@0456@2கத²ய கலாவதி ேகயmh தவ நயநதரŋhகி³ணீதி: ॥ 0456॥
MSS@0457@1அjhேஞph◌⁴ேயா kh³ரnhதி²ந: ேரShடா² kh³ரnhதி²ph◌⁴ேயா தா⁴ே வரா: ।
MSS@0457@2தா⁴ph◌⁴ேயா jhஞாநிந:ேரShடா²jhஞாநிph◌⁴ேயா vhயவஸாயிந:॥ 0457॥
MSS@0458@1அjhேஞShவjhேஞா ³ணிஷு ³ணவாnh பNh³ேத பNh³ேதாऽெஸௗ
தீ³ேந தீ³ந:ஸுகி²நி ஸுக²வாnh
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ேபா⁴கி³ேநா ேபா⁴கி³பா⁴வ: ।
MSS@0458@2jhஞாதா jhஞாrhவதிஷு வா வாkh³நாmh தththவேவthதா த⁴nhய:
ேஸாऽயmh ப⁴வதி
⁴வந ேயாऽவ⁴ேதऽவ⁴த: ॥ 0458॥
MSS@0459@1அjhேஞா ஜnhச நீேசாऽயmh ஆthமந:ஸுக²:³க²ேயா: ।
MSS@0459@2ஈவரphேரேதா க³chேச²th shவrhக³mh வா வph◌⁴ரேமவ வா ॥ 0459॥
MSS@0460@1அjhேஞா ந விதரthயrhதா²nh நrhதா³th³யஶŋhகயா ।
MSS@0460@2phராjhேஞாऽபி விதரthயrhதா²nh நrhதா³th³யஶŋhகயா ॥ 0460॥
MSS@0461@1அjhேஞாऽபி தjhjhஞதாேமதி ஶைந:ைஶேலாऽபி rhNhயேத ।
MSS@0461@2பா³ேऽphேயதி மஹாலயmh பயாph◌⁴யாஸவிjh’mhபி⁴தmh ॥ 0461॥
MSS@0462@1அjhேஞா ப⁴வதி ைவ பா³ல: பிதா ப⁴வதி மnhthரத:³ ।
MSS@0462@2அjhஞmh  பா³ல இthயாஹு: பிேதthேயவ  மnhthரத³mh ॥ 0462॥
MSS@0463@1அjhேஞா வா யதி³ வா விபrhயயக³ேத jhஞாேநऽத²ஸnhேத³ஹph◌⁴’th³
th³’Shடாth³’Shடவிேராதி⁴ கrhம ேத யshதshய ேகா³phதா ³: ।
MSS@0463@2நி:ஸnhேத³ஹவிபrhயேய ஸதி நrhjhஞாேந விth³த⁴khயmh ராஜா ேசth
ஷmh
ந ஶாshதி தத³யmh phராphத: phரஜாவிphலவ: ॥ 0463॥
MSS@0464@1அசதி ரஜநித³சதி திரத³mh சசதி மேஹா: ◌⁴ ।
MSS@0464@2உkhதmh ந thயஜ khதmh விரசய ரkhதmh மநshதshnh॥ 0464॥
MSS@0465@1அசலாnhதத³rhஜராŋhக³நா-ŋhkhமாணசphரபா⁴த⁴ரmh ।
MSS@0465@2ேகாகராக³படலrhiν ரதmh பா⁴iνமnhதiµத³யnhதமாரேய ॥ 0465॥
MSS@0466@1அஜநiµshேதாஶீைர:ஸநாக³ேகாஶாதகாமலகrhண: ।
MSS@0466@2கதகப²லஸமாkhைத:ேப ேயாக:³ phரதா³தvhய: ॥ 0466॥
MSS@0467@1அஜநஷத:shthmh th³’ேஶாrhவிஷmh ஶவதா³வஸதி ।
MSS@0467@2கத²மnhயதா² ததீ³ஷth பாேதऽபி ஹதா வாந:sh: ॥ 0467॥
MSS@0468@1அஜநshய யmh th³’ShThவா வlhகshய ச ஸசயmh ।
MSS@0468@2அவnhth◌⁴யmh தி³வஸmh rhயாth³ தா³நாth◌⁴யயநகrhமபி: ◌⁴ ॥ 0468॥
MSS@0469@1அஜmh ஶபத²mh ஸாnhthவmh phரணmhய ஶிரஸா வேத³th ।
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MSS@0469@2அphரபாதநmh ைசவ கrhதvhயmh ⁴திchச²தா ॥ 0469॥
MSS@0470@1அஜmh ஶபத²mh ஸாnhthவmh ஶிரஸா பாத³வnhத³நmh ।
MSS@0470@2ஆஶாகரணthேயகmh கrhதvhயmh ⁴திchச²தா ॥ 0470॥
MSS@0471@1அஜரகா ேலாைகrhmhலாநிமநாphைதவ ரதா ஜக³தீ ।
MSS@0471@2ஸnhth◌⁴யாயா இவ வஸதி:shவlhபாபி ஸேக²ஸுகா²ையவ ॥ 0471॥
MSS@0472@1அஜshதா²நி Shபாணி வாஸயnhதி கரth³வயmh ।
MSS@0472@2அேஹா ஸுமநஸாmh vh’thதிrhவாமத³ணேயா:ஸமா ॥ 0472॥
MSS@0473@1அஜெலௗ ஜலமதீ⁴ரேலாசநா ேலாசநphரதிஶரஶாதmh ।
MSS@0473@2ஆthதமாthதமபி காnhதiµmh காதரா ஶப²ரஶŋhகிநீ ஜெஹௗ ॥
0473॥
MSS@0474@1அடதா தா⁴thமகி²லாmh இத³மாசrhயmh மயா th³’Shடmh ।
MSS@0474@2த⁴நேதா³ऽபி நயநநnhத³ந பஹர ய³kh³ரஸmhபrhகmh ॥ 0474॥
MSS@0475@1அடthகடகேகா⁴டகphரகடசாபடŋhகாரவchசடchசடதி³தி sh²டmh
sh²டதி
ேமதி³நீ கrhபரmh ।
MSS@0475@2நிஜாமத⁴ரணீபெதௗவலதி ெகௗகாட³mhப³ராth³இத³mh ⁴வநமNhட³லmh
த³ரத³த³த³rhயேஹா ॥ 0475॥
MSS@0476@1அடேநந மஹாரNhேய ஸுபnhதா² ஜாயேத ஶைந: ।
MSS@0476@2ேவதா³ph◌⁴யாஸாth ததா² jhஞாநmh ஶைந: பrhவதலŋhக⁴நmh ॥ 0476॥
MSS@0477@1அட வா விகட: பதthரநாைத:³ கவாசmh ரட வாத²வா தி³வாnhத⁴ ।
MSS@0477@2பஷmh பபய ஸmhயதmh தth பரமmh ந: ரமாக³ேதா ந ேசth thவmh
॥ 0477॥
MSS@0478@1அடவீ கீth³’ஶீ phராேயா ³rhக³மா ப⁴வதி phேய ।
MSS@0478@2phயshய கீth³’ஶீ காnhதா தேநாதி ஸுரேதாthஸவmh ॥ 0478॥
MSS@0479@1அடvhயா th³மShபாணி ³ரshதா²அபி பா³nhத⁴வா: ।
MSS@0479@2காnhதா சாேலkh²யபா ச ேத காேல ந phரதிSh²தா: ॥ 0479॥
MSS@0480@1அThடஶூலா ஜநபதா:³ ஶிவஶூலாசShபதா:² ।
MSS@0480@2ேகஶஶூலா:shthேயா ராஜnh ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 0480॥
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MSS@0481@1அணிமா மமா ைசவ லகி⁴மா க³மா ததா² ।
MSS@0481@2phராphதி: phராகாmhயஶிthவmh வஶிthவmh சாShட th³த⁴ய: ॥ 0481॥
MSS@0482@1அiΝகmh ஸுரதmh நாம த³mhபthேயா: பாrhவஸmhshத²ேயா: ।
MSS@0482@2ஜாயnhேத நிபி³டா³ேலஷா:ஸ⁴தஶரேயா: ॥ 0482॥
MSS@0483@1அiΝநாபி phரவியாmh சி²th³ேரண ப³லவthதரmh ।
MSS@0483@2நி:ேஶஷmh மjhஜேயth³ராShThரmh யாநபாthரேவாத³கmh ॥ 0483॥
MSS@0484@1அiΝ த⁴நமபி ந thயாjhயmh மம ப⁴வதா jhஞாபிேத ஸthயmh ।
MSS@0484@2விthதmh விதமkh³rhயmh விதஹாநிrhத⁴நthயாக:³ ॥ 0484॥
MSS@0485@1அiΝrhவmh ph³’ஹth பசாth³ ப⁴வthயாrhேயஷு ஸŋhக³தmh ।
MSS@0485@2விபதமநாrhேயஷு யேத²chச² ததா² ॥ 0485॥
MSS@0486@1அiΝph◌⁴யச மஹth³ph◌⁴யச ஶாshthேரph◌⁴ய:ஶேலா நர: ।
MSS@0486@2ஸrhவth:ஸாரமாத³th³யாth Shேபph◌⁴ய இவ ஷThபத:³ ॥ 0486॥
MSS@0487@1அiΝமாthரmh யதா² ஶlhயmh ஶேர :³க²தா³யகmh ।
MSS@0487@2ததா²திஸூ । । ஸmhkhதmh மந:ஸmhஸாரதா³யகmh ॥ 0487॥
MSS@0488@1அiΝரபி நiν ைநவ khேராட³⁴ஷாshய காசிth பப⁴ஜ
யேத³தthதth³வி⁴திshதைத²வ
।
MSS@0488@2இஹ ஸர மேநாjhேஞ ஸnhததmh பாமmhப: ◌⁴ ரமபப⁴வமkh³நா: ேக
ந மkh³நா:
கnhth³ரா: ॥ 0488॥
MSS@0489@1அiΝரபி மணி: phராணthராணேமா விஷப⁴mh ஶிஶுரபி ஷா
mhஸூiν:

ஸமாவயேத க³ஜாnh ।
MSS@0489@2தiνரபி தshகnhேதா⁴th³⁴ேதா த³ஹthயநேலா வநmh phரkh’திமஹதாmh
ஜாthயmh ேதேஜா
ந rhதிமேபேத ॥ 0489॥
MSS@0490@1அiΝரphயஸதாmh ஸŋhக:³ஸth³³ணmh ஹnhதி விshth’தmh ।
MSS@0490@2³ணபாnhதரmh யாதி தkhரேயாகா³th³யதா² பய: ॥ 0490॥
MSS@0491@1அiΝரphபஹnhதி விkh³ரஹ: phர⁴மnhத: phரkh’திphரேகாபஜ: ।

50 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@0491@2அகி²லmh  நshதி ⁴த⁴ரmh தஶாகா²nhதநிக⁴rhஷேஜாऽநல: ॥
0491॥
MSS@0492@1அேரணீயாnh மஹேதா மயாnh ஆthமாshய ஜnhேதாrhநிேதா
³ஹாயாmh ।
MSS@0492@2தமkhர: பயதி வீதேஶாேகா தா⁴phரஸாதா³nhமமாநமாthமந: ॥
0492॥
MSS@0493@1அேரணீயாnh மஹேதா மயாnh மth◌⁴ேயா நிதmhப³ச மம phயாயா:
।
MSS@0493@2யjhேஞாபவீதmh பரமmh பவிthரmh கிசாŋhக³ராகா³ணிதmh phயாயா: ॥
0493॥
MSS@0494@1அேரணீயாnh மஹேதா மயாnh ேயாேக³விேயாேக³தி³வேஸாऽŋhக³நாயா:
।
MSS@0494@2யjhேஞாபவீதmh பரமmh பவிthரmh shph’ShThவா ஸேக² ஸthயத³mh
ph³ரவீ ॥ 0494॥
MSS@0495@1அNhட³mh கNh³யமாேநந யth ஸுக²mh தவ ⁴பேத ।
MSS@0495@2²rhஜநாநnhதரmh :³க²mh ⁴யாth தவ ைவmh ॥ 0495॥
MSS@0496@1அNhட³ஜா: Nhட³ேகஷு ஸiµth³ேரஷு ஜநாrhத³நா: ।
MSS@0496@2நீலகNhடா²ச ைஶேலஷு நிவஸnh ந ேதந ேத ॥ 0496॥
MSS@0497@1அNhடா³ph◌⁴யாmh ேலாமஶாph◌⁴யாmh  ஜாதாNhேடா³ ந த:shmh’த: ।
MSS@0497@2ப⁴ரமாபா⁴வkhthரchச²mh ச kh’Shணநீலmh பthயேஜth ।
MSS@0497@3நிnhth³ய: ேகவலkh’Shணsh ஸrhவேவதsh த: ॥ 0497॥
MSS@0498@1அNhவபி ³ய மஹதாmh மஹத³பி ேதா³ஷாய ேதா³mh
ஸுkh’தmh ।
MSS@0498@2th’ணமபி ³kh³தா⁴ய க³வாmh ³kh³த⁴மபி விஷாய ஸrhபாmh ॥
0498॥
MSS@0499@1அத: கவிrhநாமஸு யாவத³rhத:²shயாத³phரமthேதா vhயவஸாய³th³தி:◌⁴
।
MSS@0499@2th³ேத⁴ऽnhயதா²ऽrhேத² ந யேதத ⁴ய: பரமmh தthர ஸமாண:

॥ 0499॥
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MSS@0500@1அத: பரmh phரவயா க²Th³க³லணiµthதமmh ।
MSS@0500@2phரதா⁴நேத³ஹஸmh⁴ைதrhைத³thயாshதி²பி⁴ரnhத³mh ॥ 0500॥
MSS@0501@1அத: பரmh phரவயா ஶராmh லmh ஶுப⁴mh ।
MSS@0501@2sh²லmh ந சாதிஸூமmh ச ந பkhவmh ந ⁴ஜmh ।
MSS@0501@3நkh³ரnhதி²விதீ³rhணmh ச வrhஜேயதீ³th³’ஶmh ஶரmh ॥ 0501॥
MSS@0502@1அத: பரமக³mhேயாऽயmh பnhதா² விரmhயதாதி ।
MSS@0502@2phரthயக³ளmh தshயா: கrhெணௗ வkhவாக³ெதௗ ॥ 0502॥
MSS@0503@1அத: phரஶshேத நthேர ஶுேப⁴ வாேர ஶுசிShமதா ।
MSS@0503@2ஔஷத⁴mh விதி⁴வth³kh³ராயmh shmh’thவா ேத³வீmh ச ஸுphரபா⁴mh ॥
0503॥
MSS@0503@3மnhthர: – ஓmh ஸுphரபா⁴ைய நம: ॥ 0503॥
MSS@0504@1அத:ஸnhேத³ஹேதா³லாயாmh ேராபணீயmh ந மாநஸmh ।
MSS@0504@2kh³ரnhேத²ऽshmhசாபசைரrhசீரசிnhதாமெணௗ khவசிth ॥ 0504॥
MSS@0505@1அத:ஸய கrhதvhயmh விேஶஷாth ஸŋhக³தmh ரஹ: ।
MSS@0505@2அjhஞாத’த³ேயShேவவmh ைவப⁴வதி ெஸௗ’த³mh ॥ 0505॥
MSS@0506@1அத:ஸுshதி²தசிthேதந phரshதா²தvhயmh ஶுேப⁴ தி³ேந ।
MSS@0506@2shmh’thவா ேமŋhகmh ேத³வீmh பயதா ஶநாஶுபா⁴nh ॥ 0506॥
MSS@0507@1அத ஆஹrhchசா² பாrhவதீமாthமஜnhமேந ।
MSS@0507@2உthபthதேய ஹவிrhேபா⁴ŋhkhrhயஜமாந இவாரணிmh ॥ 0507॥
MSS@0508@1அத ஏவ  ேநchச²nhதி ஸாத⁴வ:ஸthஸமாக³மmh ।
MSS@0508@2யth³விேயாகா³நshய மநேஸா நாshதி ேப⁴ஷஜmh ॥ 0508॥
MSS@0509@1அதடshத²shவா³ப²ல- kh³ரஹணvhயவஸாயநிசேயா ேயஷாmh ।
MSS@0509@2ேத ேஶாகkhேலஶஜாmh ேகவலiµபயாnhதி பாthரதாmh மnhதா:³ ॥ 0509॥
MSS@0510@1அதththவjhேஞாऽ பா³லச ³shேதாேஷாऽரேऽநல: ।
MSS@0510@2ைநவ thவmh ேவthத²ஸுலப⁴mh ைநவ thவmh ேவthத²³rhலப⁴mh॥ 0510॥
MSS@0511@1அதth²யாnhயபி தth²யாநி த³rhஶயnhதி  ேபஶலா: ।
MSS@0511@2ஸேம நிmhேநாnhநதாநீவ சிthரகrhமவிேதா³ ஜநா: ॥ 0511॥
MSS@0512@1அதth²யாshதth²யஸŋhகாஶாshதth²யாசாதth²யத³rhஶநா: ।
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MSS@0512@2th³’யnhேத விவிதா⁴ பா⁴வாshதshமாth³khதmh பணmh ॥ 0512॥
MSS@0513@1அதth²ேயேநாchயமாநshய க: ேகாேபா யnhந தthததா² ।
MSS@0513@2தth²ேயநாபி  க: ேகாேபா யத³iνkhேதऽபி மthததா² ॥ 0513॥
MSS@0514@1அதiνjhவரபீ³தா பா³ேல தவ ெஸௗkh²யாய மேதா மேமாபவாஸ: ।
MSS@0514@2ரஸமrhபய ைவth³யநாத² நாஹmh ப⁴வதா³ேவதி³தலŋhக⁴ேந ஸமrhதா² ॥
0514॥
MSS@0515@1அதiνநா நவமmh³த³மாmh³த³mh ஸுதiνரshthரiµத³shதமேவய
ஸா ।
MSS@0515@2உசிதமாயதநி:வதchச²லாchch²வஸநஶshthரமiµசத³iµmh phரதி
॥ 0515॥
MSS@0516@1அதnhth வாkh³வீ shதநக³ளமkh³வகலஸா- வநph³ஜmh
th³’ŋhநீேலாthபலத³லமபthேராகத³ ।
MSS@0516@2அகாNhடா³ ேதா³rhவlhவத³நமலகலŋhக:ஶஶத⁴ரshதத³shயாshதாNhயmh
⁴வநவிபதmh க⁴டயதி ॥ 0516॥
MSS@0517@1அதnhth³ரசnhth³ராப⁴ர ஸiµth³தீ³பிதமnhமதா² ।
MSS@0517@2தாரகாதரலா யாமா ஸாநnhத³mh ந கேராதி கmh ॥ 0517॥
MSS@0518@1அதnhth³தசபதிphரதஹshதமshவீkh’த- phரணீதமணிபா³கmh
கிதி
விshதாnhத:ரmh ।
MSS@0518@2அவாஹநபShkhயmh பதக³ராஜமாேராஹத: கphரவரph³’mhேத
ப⁴க³வதshthவராைய
நம: ॥ 0518॥
MSS@0519@1அதஸுேமாபேமயகாnhதிrhயiµநாலகத³mhப³லவrhதீ ।
MSS@0519@2நவேகா³பவ⁴விேநாத³ஶா வநமா விதேநா மŋhக³ளாநி ॥
0519॥
MSS@0520@1அதShபஸŋhகாஶmh க²mh வீய ஜலதா³க³ேம ।
MSS@0520@2ேய விேயாேக³ऽபி வnhதி ந ேதஷாmh விth³யேத ப⁴யmh ॥ 0520॥
MSS@0521@1அதshகரகரkh³ராயmh அராஜாjhஞாவஶmhவத³mh ।
MSS@0521@2அதா³யாத³விபா⁴கா³rhஹmh த⁴நமாrhஜயதshதி²ரmh ॥ 0521॥
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MSS@0522@1அதsh விபதshய nh’பேதரதாthமந: ।
MSS@0522@2ஸŋhphயேத யேஶா ேலாேக kh◌⁴’தபி³nh³வாmhப⁴ ॥ 0522॥
MSS@0523@1அதshthவShடாŋhக³யா ³th³th◌⁴யா nh’பதிrhநீதிஶாshthரவிth ।
MSS@0523@2ஸமrhத:² ph’தி²வீmh kh’thshநாmh அபி ேஜmh விசண: ॥ 0523॥
MSS@0524@1அதாட³யth பlhலவபாணிைநகாmh Shேபாchசேய ராஜவ⁴மேஶாக: ।
MSS@0524@2தchேச²த³ேஹேதாரபŋhகி ப⁴ŋhkh³யா vhயாkh’Shயேத வாலதா
shமேரண ॥ 0524॥
MSS@0525@1அதிகஷமாஶுநவரmh ஆபாதsh²ரணமநபி⁴லாஷகரmh ।
MSS@0525@2அபி ’Shயnhதி ஜநா: கத²mh அவலmhph³ய jhஞாநக²th³ேயாதmh ॥
0525॥
MSS@0526@1அதிபிதமநshேக ேகாபநிShபthதிேஹmh வித³த⁴தி ஸதி ஶthெரௗ
விkhயாmh
சிthரபாmh ।
MSS@0526@2வத³தி வசநiµchைசrh:³ரவmh கrhகஶாதி³ கஷவிகலதா யா தாmh
மாmh
வrhணயnhதி ॥ 0526॥
MSS@0527@1அதிபிதா அபி ஸுஜநா ேயாேக³ந mh’³ப⁴வnhதி ந  நீசா: ।
MSS@0527@2ேஹmhந: க²நshயாபி th³ரவேபாேயாऽshதி ந th’நாmh ॥ 0527॥
MSS@0528@1அதிkh’ShேணShவதிெகௗ³ேரShவதிபீேநShவதிkh’ேஶஷு மiνேஜஷு
।
MSS@0528@2அதிதீ³rhேக⁴Shவதில⁴ஷு phராேயண ந விth³யேதऽபthயmh ॥ 0528॥
MSS@0529@1அதிkhரmhயாபாŋhக³mh ரவணபத²பrhயnhதக³மந-
phரயாேஸேநவாேshதரலதரதாரmh க³தேயா: ।
MSS@0529@2இதா³நீmh ராதா⁴யா: phயதமஸமாயாதஸமேய பபாதshேவ
தா³mh³phரஸர இவ
ஹrhஷாநிகர: ॥ 0529॥
MSS@0530@1அதிkhராnhதmh  ய: காrhயmh பசாchசிnhதயேத நர: ।
MSS@0530@2தchசாshய ந ப⁴ேவth காrhயmh சிnhதயா  விநயதி ॥ 0530॥
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MSS@0531@1அதிkhராnhத: கால: ஸுசதஶதாேமாத³ஸுப⁴ேகா³ க³தா: ஶுkhலா
த⁴rhமா
நவநநஸூthராmhஶுதiνதாmh ।
MSS@0531@2பmhலாந: phராேயா ³த⁴ஜநகதா²ஸாரநிே நிராநnhத³mh ஜாதmh
ஜக³தி³த³மதீேதாthஸவவ ॥ 0531॥
MSS@0532@1அதிkhராnhத:காேலா லடப⁴லலநாேபா⁴க³ஸுப⁴ேகா³ ph◌⁴ரமnhத:ராnhதா:
shம:ஸுசிரஹ
ஸmh ஸாரஸரெணௗ ।
MSS@0532@2இதா³நீmh shவ: nhேதா⁴shதட⁴வி ஸமாkhரnhத³நகி³ர: ஸுதாைர:
²thகாைர: ஶிவ
ஶிவ ஶிேவதி phரதiνம: ॥ 0532॥
MSS@0533@1அதிkhராnhதமதிkhராnhதmh அநாக³தமநாக³தmh ।
MSS@0533@2வrhதமாநஸுக²ph◌⁴ராnhதிrhநவா ேபா⁴கி³த³th³ரேயா: ॥ 0533॥
MSS@0534@1அதிkhேலேஶந யth³ th³ரvhயmh அதிேலாேப⁴ந யthஸுக²mh ।
MSS@0534@2பரபீடா³ ச யா vh’thதிrhைநவ ஸா⁴ஷு விth³யேத ॥ 0534॥
MSS@0535@1அதிkhேலேஶந ேயऽrhதா:²shrhத⁴rhமshயாதிkhரேமண ச ।
MSS@0535@2அேரrhவா phரணிபாேதந மா shம ேதஷு மந: kh’தா:² ॥ 0535॥
MSS@0536@1அதிkhேலேஶ மந:shைத²rhயmh khரேமண ஸஹநmh ததா² ।
MSS@0536@2ஜயலாபா⁴ய ேஹ th³ெவௗ ைஸnhயாநாமதி⁴ெகௗ வி:³ ॥ 0536॥
MSS@0537@1அதிக³mhபீ⁴ரமநாவிலmh அோph◌⁴யமth³’Shடபாரமவிலŋhkh◌⁴யmh ।
MSS@0537@2அவிரலதரŋhக³ஸŋhலmh ஏ விjhஞாநஸாக³ரmh மஹதாmh ॥
0537॥
MSS@0538@1அதிக³mhபீ⁴ேர ⁴ேப ப இவ ஜநshய :³க²தாரshய ।
MSS@0538@2த³த⁴தி ஸதth³தி⁴mh ³ணவnhத: பாrhதி²வா க⁴டகா: ॥ 0538॥
MSS@0539@1அதிசபலகலthரmh phராதிேவமாதிெசௗர- shதநயக³திமாnhத⁴mh (?)

பா³லரNhடா³
தஜா ।
MSS@0539@2அதிஶட²மத² ைமth (?) வயதா ஸrhவஜnhேதா ப⁴யதiνேராெகௗ³

சாShட:³க²mh
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நராmh ॥ 0539॥
MSS@0540@1அதிசாசnhth³ரேராசி:rhவnh ஸுேமஷுேகேகதநதாmh ।
MSS@0540@2ஸுரபி:◌⁴ கதா³iνயாshயதி ஸiµலசிரshதநீஹார: ॥ 0540॥
MSS@0541@1அதிசிராத³iνஷŋhக³வத: க- நவநிஜாnh யதி³ ேஹம ஹாஸ ।
MSS@0541@2படjhவலநjhவரேவத³நா தவ ப⁴வthயபயாதி ச ெகௗ³ரவmh॥ 0541॥
MSS@0542@1அதிrhணமபkhவmh ச jhஞாதிth◌⁴’Shடmh தைத²வ ச ।
MSS@0542@2த³kh³த⁴mh சி²th³ரmh ந கrhதvhயmh பா³யாph◌⁴யnhதரஹshதகmh ॥ 0542॥
MSS@0543@1அதிவதி விthேதந ஸுக²mh வதி விth³யயா ।
MSS@0543@2கிசிjhவதி ஶிlhேபந ’ேத கrhம ந வதி ॥ 0543॥
MSS@0544@1அதிதாமேஸாऽஜக³nhதி: ◌⁴ காகரேவா ரshவrhசக: பாப: ।
MSS@0544@2பீ⁴:தீ: ◌⁴ பிஶாேசா ராஸப⁴ŋhக³sh விjhேஞய: ॥ 0544॥
MSS@0545@1அதிth’Sh ந கrhதvhயா th’Shmh ைநவ பthயேஜth ।
MSS@0545@2அதிth’Shபி⁴⁴தshய ஶிகா² ப⁴வதி மshதேக ।
MSS@0546@1அதிேதஜshvhயபி ராஜா பாநாஸkhேதா ந ஸாத⁴யthயrhதா²nh ।
MSS@0546@2th’ணமபி த³kh³⁴mh ஶkhேதா ந வாட³வாkh³நி: பிப³nhநநிஶmh ॥ 0546॥
MSS@0547@1அதிதி²mh நாம காthshதா²th thரmh phராப iµth³வதீ ।
MSS@0547@2பசிமாth³யாநீயாமாth phரஸாத³வ ேசதநா ॥ 0547॥
MSS@0548@1। । । । । ।
MSS@0548@2அதிதி:² கில ஜாrhஹ: phராkh’ேதாऽபி விஜாநதா ॥ 0548॥
MSS@0549@1அதிதி:² th³வா திShேட²த ஆேபா kh³’தி ேயா நர: ।
MSS@0549@2ஆேபாஶநmh ஸுராபாநmh அnhநmh ேகா³மாmhஸப⁴ணmh ॥ 0549॥
MSS@0550@1அதிதி:² ேதா யshய kh³’ஹshத²shய  க³chச²தி ।
MSS@0550@2நாnhயshதshமாth பேரா த⁴rhம இதி phராஹுrhமநீண: ॥ 0550॥
MSS@0551@1அதிதி:² ேதா யshய th◌⁴யாயேத மநஸா ஶப⁴mh ।
MSS@0551@2ந தth khரஶேதநாபி lhயமாஹுrhமநீண: ॥ 0551॥
MSS@0552@1அதிதி²thேவந வrhநாmh ேத³யmh ஶkhயாiνrhவஶ: ।
MSS@0552@2அphரேth³ேயாऽதிதி:²ஸாயmh அபி வாkh³⁴th’ேத³ைக: ॥ 0552॥
MSS@0553@1அதிதி²rhபா³லக: பthநீ ஜநநீ ஜநகshததா² ।

56 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@0553@2பைசேத kh³’ண: ேபாShயா இதேர ச shவஶkhதித: ॥ 0553॥
MSS@0554@1அதிதி²rhபா³லகைசவ ராஜா பா⁴rhயா தைத²வ ச ।
MSS@0554@2அshதி நாshதி ந ஜாநnhதி ேத³ ேத³ ந: ந: ॥ 0554॥
MSS@0555@1அதிதி²rhபா³லகசஈவ shthஜேநா nh’பதிshததா² ।
MSS@0555@2ஏேத விthதmh ந ஜாநnhதி ஜாமாதா ைசவ பசம: ॥ 0555॥
MSS@0556@1அதிதி²rhயshய ப⁴kh³நாேஶா kh³’ஹாthphரதிநிவrhதேத ।
MSS@0556@2ஸ த³ththவா ³Shkh’தmh தshைம Nhயமாதா³ய க³chச²தி ॥ 0556॥
MSS@0557@1அதிதி²சாபவாதீ³ ச th³வாேவெதௗ மம பா³nhத⁴ெவௗ ।
MSS@0557@2அபவாதீ³ஹேரth பாபmh அதிதி:²shவrhக³ஸŋhkhரம: ॥ 0557॥
MSS@0558@1அதிதீ²நாmh ச ஸrhேவஷாmh phேரShயாmh shவஜநshய ச ।
MSS@0558@2ஸாமாnhயmh ேபா⁴ஜநmh ஸth³பி⁴rhkh³’ஹshத²shய phரஶshயேத ॥
0558॥
MSS@0559@1அதிதீ²நாmh ந ஸthகாேரா ந ச ஸjhஜநஸŋhக³ம: ।
MSS@0559@2ந யthர shவாthமவrhshதா²ஸா kh³’ஹாரமவசநா ॥ 0559॥
MSS@0560@1அதித³rhேப ஹதா லŋhகா அதிமாேந ச ெகௗரவா: ।
MSS@0560@2அதிதா³ேந ப³rhப³th³த: ◌⁴ ஸrhவமthயnhதக³rhதmh ॥ 0560॥
MSS@0561@1அதிதா³Nhயkhதாநாmh ஶŋhகிதாநாmh பேத³ பேத³ ।
MSS@0561@2பராபவாதி³பீ⁴mh ந ப⁴வnhதி வி⁴தய: ॥ 0561॥
MSS@0562@1அதிதா³நாth³த⁴த: கrhணshthவதிேலாபா⁴th ஸுேயாத⁴ந: ।
MSS@0562@2அதிகாமாth³த³ஶkh³வshthவதி ஸrhவthர வrhஜேயth ॥ 0562॥
MSS@0563@1அதிதா³நாth³ப³rhப³th³ேதா⁴ நShேடா மாநாth ஸுேயாத⁴ந: ।
MSS@0563@2விநShேடா ராவே ெலௗ lhயாth³அதி ஸrhவthர வrhஜேயth ॥ 0563॥
MSS@0564@1அதிதா³நாth³ப³rhப³th³ேதா⁴ யதிமாநாth ஸுேயாத⁴ந: ।
MSS@0564@2அதிகாமாth³த³ஶkh³ேவா யதி ஸrhவthர க³rhத: ॥ 0564॥
MSS@0565@1அதிதா³ேந ப³rhப³th³ேதா⁴ அதிமாேந ச ெகௗரவா: ।
MSS@0565@2அதிேப ’தா தா ஸrhவமthயnhதக³rhதmh ॥ 0565॥
MSS@0566@1அதிதீ³rhக⁴விேதா³ஷாth³ vhயாேஸந யேஶாऽபஹாதmh ஹnhத ।
MSS@0566@2ைகrhேநாchேயத ³Th◌⁴ய:ஸ ஏவ ஜnhமாnhதராபnhந: ॥ 0566॥
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MSS@0567@1அதி³ரபத²ராnhதாசா²யாmh யாnhதி ச ஶீதலாmh ।
MSS@0567@2ஶிதலாச நrhயாnhதி கா கshய பேத³வநா ॥ 0567॥
MSS@0568@1அதி த⁴rhமாth³ ப³லmh மnhேய ப³லாth³ த⁴rhம: phரவrhதேத ।
MSS@0568@2ப³ேல phரதிSh²ேதா த⁴rhேமா த⁴rhNhயாவ ஜŋhக³மmh ॥ 0568॥
MSS@0569@1அதிநீசாநி வாkhயாநி th³’Shமாthராதிநிnhத³க: ।
MSS@0569@2ுth³ரஸmhவாத³பா⁴ ேயா ேயவmh ³Shட:ஶேடா²ஜந: ॥ 0569॥
MSS@0570@1அதிபkhவகபிthேத²ந phதபாthேர ஸுயாதmh ।
MSS@0570@2³kh³த⁴மshவிநmh shயாchசnhth³ரபி³mhேபா³பமmh த³தி⁴ ॥ 0570॥
MSS@0571@1அதிபடலரiνயாதாmh ஸ’த³ய’த³யjhவரmh விmhபnhதீmh ।
MSS@0571@2mh’க³மத³பமலலஹmh ஸர பாமரேர கிர ॥ 0571॥
MSS@0572@1அதிபரமாth³⁴தேவஷா காphேயஷா ஜயதி sh’Shராthம⁴வ: ।
MSS@0572@2தth கிmh ந வாசி²தmh shயாth³அshயா யதி³ வி⁴ரவீண: பாதா ॥
0572॥
MSS@0573@1அதிபkh³’தெமௗநா வrhதமாlhயாiνேலபநshநாநா ।
MSS@0573@2³ேராthஸாதலjhஜா நிrhkh³ரnhத²kh³ரnhத²ரசேநவ ॥ 0573॥
MSS@0574@1அதிபசயாத³வjhஞா ப⁴வதி விஶிShேடऽபி வshநி phராய: ।
MSS@0574@2ேலாக: phரயாக³வா ேப shநாநmh ஸமாசரதி ॥ 0574॥
MSS@0575@1அதிபசயாத³வjhஞா ஸnhததக³மநாத³நாத³ேரா ப⁴வதி ।
MSS@0575@2மலேய பி⁴lhலரnhth◌⁴ சnhத³நதnhத⁴நmh ேத ॥ 0575॥
MSS@0576@1அதிபசயாத³வjhேஞthேயதth³ வாkhயmh mh’ைஷவ தth³பா⁴தி ।
MSS@0576@2அதிபசிேதऽphயநாெதௗ³ ஸmhஸாேரऽshnh ந ஜாயேதऽவjhஞா ॥
0576॥
MSS@0577@1அதிபாதிதகாலஸாத⁴நா shவஶேரnhth³யவrhக³தாபநீ ।
MSS@0577@2ஜநவnhந ப⁴வnhதமமா நயth³ேத⁴ரபேநமrhஹதி ॥ 0577॥
MSS@0578@1அதிபீதாmh தேமாராmh தநீயாnh ேஸா⁴மம: ।
MSS@0578@2வமதீவ ஶைநேரஷ phரதீ³ப: கjhஜலchச²லாth ॥ 0578॥
MSS@0579@1அதிததாேரயmh th³’Sh: திலŋhக⁴நமா ஸுதiν ।
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MSS@0579@2நth³தா⁴nhதshதி²திவ ஸவாஸநா கmh ந ேமாஹயதி ॥ 0579॥
MSS@0580@1அதிேபலவமதிபத- வrhணmh ல⁴தரiµதா³ஹரதி ஶட:² ।
MSS@0580@2பரமாrhத²த:ஸ ’த³யmh வஹதி ந: காலடக⁴தவ ॥ 0580॥
MSS@0581@1அதிphரசNhடா³mh ப³ஹுபாகபாகிநீmh விவாத³ஶீலாmh shவயேமவ
தshகmh ।
MSS@0581@2அkhேராஶபீ³ஜாmh பரேவமகா³நீmh thயேஜத பா⁴rhயாmh த³ஶthரஸூரபி
॥ 0581॥
MSS@0582@1அதிphரசNhடா³ ப³ஹு:³க²பா⁴கி³நீ விவாத³ஶீலா பரேக³ஹகா³நீ ।
MSS@0582@2ப⁴rh: shவயmh நிnhத³தி யா ச தshக thயேஜth shவபா⁴rhயாmh
த³ஶthரthணீmh
॥ 0582॥
MSS@0583@1அதிphெரௗடா⁴ ராthrhப³ஹலஶிக²தீ³ப: phரப⁴வதி phய:
phேரமாரph³த⁴shமரவிதி⁴ரஸjhஞ: பரமெஸௗ ।
MSS@0583@2ஸகி² shைவரmh shைவரmh ஸுரதமகேராth³vh³தவrhயத:
பrhயŋhேகாऽயmh
வ கட³thகாரiµக²ர: ॥ 0583॥
MSS@0584@1அதிப³நாமபி மநா- ஶேயந ப³கrhணthராmh ।
MSS@0584@2விவாேஸாபநதாநாmh வாேஸாthேரண விதmh ஜேர ॥ 0584॥
MSS@0585@1அதிப³ஹுதரலjhஜாஶ ◌்’ŋhக²லாப³th³த⁴பாேதா³ மத³நnh’பதிவாேஹா
ெயௗவேநாnhமthதஹshதீ ।
MSS@0585@2phரகதசmhேபா⁴ ேலாமராகேரண பிப³தி ஸரநாபீ⁴மNhட³லாkh²ேய
பயாmh
॥ 0585॥
MSS@0586@1அதிபீ⁴மதிkhப³mh தீ³rhக⁴ஸூthரmh phரமாதி³நmh ।
MSS@0586@2vhயஸநாth³ விஷயாkhராnhதmh ந ப⁴ஜnhதி nh’பmh phரஜா: ॥ 0586॥
MSS@0587@1அதிமnhத³சnhத³நமத⁴ரவாதmh shதப³காபி⁴ராமலதிகாதஜாதmh ।
MSS@0587@2அபி தாபஸாiνபவநmh மத³நாrhதாnh மத³மஜு³ஜத³ஜமகாrhth
॥ 0587॥
MSS@0588@1அதிமேந கrhதvhேய ப⁴வதி க²லாநாமதீவ நி தீ: ◌⁴ ।
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MSS@0588@2திேர  ெகௗஶிகாநாmh பmh phரதிபth³யேத th³’Sh: ॥ 0588॥
MSS@0589@1அதிமாthரபா⁴ஸுரthவmh Shயதி பா⁴iν: பkh³ரஹாத³ந: ।
MSS@0589@2அதி⁴க³chச²தி மமாநmh சnhth³ேராऽபி நிஶாபkh³’த: ॥ 0589॥
MSS@0590@1அதிமாந: யmh ஹnhதி ஷshயாlhபேமத⁴ஸ: ।
MSS@0590@2க³rhேப⁴ண ³Shயேத கnhயா kh³’ஹவாேஸந ச th³விஜ: ॥ 0590॥
MSS@0591@1அதிமாநிநமkh³ராயmh ஆthமஸmhபா⁴விதmh நரmh ।
MSS@0591@2khேராத⁴நmh vhயஸேந ஹnhதி shவஜேநாऽபி நராதி⁴பmh ॥ 0591॥
MSS@0592@1அதிmh’³ நவநீதாchசnhth³ரகாchசாதிரmhயmh ப³ஹுலதஸுதா⁴யா:
shவாத³த:
ஸth³ரஸாTh◌⁴யmh ।
MSS@0592@2ஸகலலதேபா⁴கா³கா³ரபா⁴kh³ையகேயாkh³யmh பலஸதி ஹவிShயmh
கshய க³lhலchச²ேலந
॥ 0592॥
MSS@0593@1அதியthநkh³’ேதாऽபி க²ல: க²லக²லாயேத ।
MSS@0593@2ஶிரஸா தா⁴rhயமாேऽபி ேதாயshயாrhத⁴க⁴ேடா யதா² ॥ 0593॥
MSS@0594@1அதிரமணீேய காvhேய பிஶுேநாऽnhேவஷயதி ³ஶnhேயவ ।
MSS@0594@2அதிரமணீேய வ vhரணேமவ  மகாநிகர: ॥ 0594॥
MSS@0595@1அதிராகா³th³ த³ஶkh³ேவா யதிேலாபா⁴th ஸுேயாத⁴ந: ।
MSS@0595@2அதிதா³நாth³ த⁴த: கrhே யதி:ஸrhவthர க³rhத: ॥ 0595॥
MSS@0596@1அதிchயேத ஸுஜnhமா கசிjhஜநகாnhநிேஜந சேதந ।
MSS@0596@2mhப:◌⁴ பதமmhப:◌⁴ பிப³தி பெபௗ mhப⁴ஸmhப⁴ேவாऽmhேபா⁴தி⁴mh ॥
0596॥
MSS@0597@1அதிசிரŋhக³ஜkh’ththயா ோபி⁴தத³mh ப⁴வnhதேமவ ப⁴ேஜ ।
MSS@0597@2யshnh phரஸாத³ஸுiµேக²ஸth³ேயா வாமாபி ப⁴வதி மம ShThைய॥
0597॥
MSS@0598@1அதிபவதீ தா அதிக³rhவீ ச ராவண: ।
MSS@0598@2அதீவ ப³லவாnh ராேமா லŋhகாேயந யmh க³தா ॥ 0598॥
MSS@0599@1அதிபாth³ th◌⁴’தா தா அதிக³rhேவண ராவண: ।
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MSS@0599@2அதிதா³நாth³ ப³rhப³th³ேதா⁴ யதி ஸrhவthர க³rhதmh ॥ 0599॥
MSS@0600@1அதிேபண ைவ தா அதிக³rhேவண ராவந: ।
MSS@0600@2அதிதா³நmh ப³rhத³ththவா அதி ஸrhவthர வrhஜேயth ॥ 0600॥
MSS@0601@1அதிேலாேபா⁴ ந கrhதvhய: கrhதvhயsh phரமாணத: ।
MSS@0601@2அதிேலாப⁴ஜேதா³ேஷண ஜmh³ேகா நித⁴நmh க³த: ॥ 0601॥
MSS@0602@1அதிேலாேபா⁴ ந கrhதvhேயா ேலாப⁴mh ைநவ பthயேஜth ।
MSS@0602@2அதிேலாபா⁴பி⁴⁴தshய சkhரmh ph◌⁴ரமதி மshதேக ॥ 0602॥
MSS@0603@1அதிேலாதகரசரணmh மஜுளேகா³ேராசநாதிலகmh ।
MSS@0603@2ஹட²பவrhதிதஶகடmh iµரiµthதாநஶாயிநmh வnhேத³ ॥ 0603॥
MSS@0604@1அதிெலௗlhயphரஸkhதாநாmh விபthதிைநrhவ ³ரத: ।
MSS@0604@2வmh நயதி ேலாேப⁴ந நshயாஷத³rhஶேந ॥ 0604॥
MSS@0605@1அதிவாதா³mhshதிதிேத நாபி⁴மnhேயthகத²சந ।
MSS@0605@2khேராth◌⁴யமாந: phயmh ph³யாth³ஆkhShட:ஶலmh வேத³th॥ 0605॥
MSS@0606@1அதிவாதா³mhshதிதிேத நாவமnhேயத கசந ।
MSS@0606@2ந ேசமmh ேத³ஹமாthய ைவரmh rhவீத ேகநசிth ॥ 0606॥
MSS@0607@1அதிவாேதா³ऽதிமாநச ததா²thயாேகா³ நராதி⁴ப ।
MSS@0607@2khேராத⁴சாதிவிவிthஸா ச thரth³ேராஹச தாநீ ஷTh ॥ 0607॥
MSS@0608@1ஏத ஏவாஸயshதீ: kh’nhதnhthயாmh ேத³நாmh ।
MSS@0608@2ஏதாநி மாநவாnh kh◌⁴நnhதி ந mh’thrhப⁴th³ரமsh ேத ॥ 0608॥
MSS@0609@1அதிவாதமதிக³ஹநmh விநாபவாேத³ந ெயௗவநmh ேயந ।
MSS@0609@2ேதா³ஷநிதா⁴ேந ஜnhமநி கிmh ந phராphதmh ப²லmh ேதந ॥ 0609॥
MSS@0610@1அதிவிததக³க³நஸரணி- phரஸரணபiµkhதவிரமாநnhத:³ ।
MSS@0610@2ம³lhலாதெஸௗரப⁴- கமலாகரஹாஸkh’th³ரவிrhஜயதி ॥
0610॥
MSS@0611@1அதிவிலmh சக³ளmh ரஹ கைரராmh’ஶnh iµஹுrhலmhயா: ।
MSS@0611@2தத³ப’தmh நிஜ’த³யmh ஜயதி ஹரrhmh’க³யமாண இவ ॥
0611॥
MSS@0612@1அதிவிஶதா³நnhதபத³- phரvh’thதth³’Shrhந ம⁴ரவீணத: ।
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MSS@0612@2th’phயthயசிதகாம: phராதshதநகமலiµலவீணத: ॥ 0612॥
MSS@0613@1அதிvh’Shரநாvh’Sh: ஶலபா: ◌⁴ ஷக²◌़ ◌ா: ஶுகா: ।
MSS@0613@2அஸthகரச த³Nhட³ச பரசkhராணி தshகரா: ॥ 0613॥
MSS@0614@1ராஜாநீகphேயாthஸrhேகா³ மரகvhயாதி⁴பீட³நmh ।
MSS@0614@2பஶூநாmh மரணmh ேராேகா³ ராShThரvhயஸநiµchயேத ॥ 0614॥
MSS@0615@1அதிvhயேயாऽநேபா ச ததா²rhஜநமத⁴rhமத: ।
MSS@0615@2ேமாஷணmh ³ரஸmhshதா²நாmh ேகாஷvhயஸநiµchயேத ॥ 0615॥
MSS@0616@1அதிஶயிதகத³mhேபா³ऽயmh ேமாத³கத³mhபா³நிேலா வஹதி ।
MSS@0616@2வியத³mh³த³ேம³தmh ேம ³தmh பய நாக³ேதா த³யித: ॥ 0616॥
MSS@0617@1அதிஶரvhயயதா மத³ேநந தாmh நிகி²லShபமயshவஶரvhயயாth ।
MSS@0617@2sh²டமகா ப²லாnhயபி iµசதா த³ர shதநதாலகா³rhபணmh ॥
0617॥
MSS@0618@1அதிெஶௗசமெஶௗசmh வா அதிநிnhதா³அதிshதி: ।
MSS@0618@2அthயாசாரமநாசாரmh ஷTh³வித⁴mh rhக²லணmh ॥ 0618॥
MSS@0619@1அதிலதா²லmhபி³பேயாத⁴ேரயmh ஶுph◌⁴ப⁴வthகாஶவிகாேகஶா ।
MSS@0619@2அதீதலாவNhயஜலphரவாஹா phராvh’Th ஜராmh phராப ஶரchச²ேலந ॥
0619॥
MSS@0620@1அதிஸசயph³தா⁴நாmh விthதமnhயshய காரணmh ।
MSS@0620@2அnhைய:ஸசீயேத யthநாth³அnhையச ம⁴ பீயேத ॥ 0620॥
MSS@0621@1அதிஸmhபத³மாபnhைநrhேப⁴தvhயmh பதநாth³⁴ய: ।
MSS@0621@2அthchசஶிக²ரா ேமேரா: ஶkhரவjhேரண பாதிதா: ॥ 0621॥
MSS@0622@1அதிஸjhஜந³rhக³தி: க²லபŋhkhதிஸiµnhநதி: ।
MSS@0622@2வதிshதநவிchதிதி கிmh விதி⁴நிrhதி: ॥ 0622॥
MSS@0623@1அதிஸthkh’தா அபி ஶடா:²ஸஹ⁴வiµjhஜ²nhதி ஜா ந phரkh’திmh ।
MSS@0623@2ஶிரஸா மேஹவேர- ऽபி நiν th◌⁴’ேதா வkhர ஏவ ஶஶீ ॥ 0623॥
MSS@0624@1அதிஸாஹஸமதி³Shகரmh அthயாசrhயmh ச தா³நமrhதா²நாmh ।
MSS@0624@2ேயாऽபி த³தா³தி ஶரmh ந த³தா³தி ஸ விthதேலஶமபி ॥ 0624॥
MSS@0625@1அதிஸாஹகmh ஶூரா மnhthணshதmh நிபகmh ।
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MSS@0625@2விநீதmh ³ரேவா ஜjhrh⁴rhதமnhத:ராŋhக³நா: ॥ 0625॥
MSS@0626@1அதிஹதபthரபகர-ஸmhபnhநshபnhத³ைநகவிடபshய ।
MSS@0626@2க⁴நவாஸைநrhமைக:²ஸுmhப⁴ஸுமாயேத தரணி: ॥ 0626॥
MSS@0627@1அதீதலாப⁴shயஸுரrhத²mh ப⁴விShயலாப⁴shய சஸŋhக³மாrhத²mh
।
MSS@0627@2ஆபthphரபnhநshய ச ேமாrhத²mh யnhமnhthrhயேதऽெஸௗ பரேமா 
மnhthர: ॥ 0627॥
MSS@0628@1அதீதாநாக³தாநrhதா²nh விphரkh’Shடதிேராதாnh ।
MSS@0628@2விஜாநாதி யதா³ ேயாகீ³ ததா³ஸmhவிதி³தி shmh’தா ॥ 0628॥
MSS@0629@1அதீதாநாக³தா பா⁴வா ேய ச வrhதnhதி ஸாmhphரதmh ।
MSS@0629@2தாnh காலநிrhதாnh ³th³th◌⁴வா ந ஸmhjhஞாmhஹாமrhஹ ॥ 0629॥
MSS@0630@1அதீதா ஶீதாrhதி: phரஸரதி ஶைநShமகணிகா தி³நாநி shபா²யnhேத
ரவிரபி ரத²mh
மnhத²ரயதி ।
MSS@0630@2மாநீநிrhiµkhத: sh²ரதி நிதராmh ஶீதகிரண: ஶராmh vhயாபார:
ஸுமத⁴iνேஷா
ந vhயவத: ॥ 0630॥
MSS@0631@1அதீthய ப³nh⁴நவலŋhkh◌⁴ய thராNhயாசாrhயமாக³chச²தி ஶிShயேதா³ஷ:

।
MSS@0631@2பா³லmh யபthயmh ³ரேவ phரதா³rhைநவாபராேதா⁴ऽshதி பிrhந
மா: ॥ 0631॥
MSS@0632@1அதீnhth³யாயாmh பரேலாகvh’thதாவிைஹவ தீvhராஶுப⁴பாகஶmh ।
MSS@0632@2th³’Shேயத நாேஶா யதி³ நாம நாஶு ந க:kh’thேயந யேதத ⁴thைய
॥ 0632॥
MSS@0633@1அதீவ கrhகஶா:shதph³தா⁴ mhshரஜnhபி⁴ராvh’தா: ।
MSS@0633@2³ராஸதா³ச விஷமா ஈவரா: பrhவதா இவ ॥ 0633॥
MSS@0634@1அதீவ க² ேத காnhதா வஸுதா⁴ வஸுதா⁴தி⁴ப ।
MSS@0634@2க³தாஸுரபி யாmh கா³thைரrhமாmh விஹாய நிேஷவேஸ ॥ 0634॥
MSS@0635@1அதீவ ப³லநmh  லŋhக⁴நmh ைநவ காரேயth ।
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MSS@0635@2ேய ³ லŋhக⁴ேந phேராkhதாshேத ³ ல⁴ேபா⁴ஜேந ॥ 0635॥
MSS@0636@1அதீவ ெஸௗkh²யஶுப⁴தா³ யாmhயா நிஶி ப⁴ேவchசி²வா ।
MSS@0636@2rhவshயாmh தthராth◌⁴யmh அnhயmh rhயாத³ஹrhiµேக² ॥ 0636॥
MSS@0637@1அதப³லதா⁴மmh shவrhணைஶலாப⁴ேத³ஹmh த³iνஜவநkh’ஶாiνmh
jhஞாநிநாமkh³ரக³Nhயmh ।
MSS@0637@2ஸகல³ணநிதா⁴நmh வாநராமதீ⁴ஶmh ர⁴பதிவர³தmh வாதஜாதmh
நமா
॥ 0637॥
MSS@0638@1அShடmh shேவஷு தா³ேரஷு சபலmh சபேலnhth³யmh ।
MSS@0638@2நயnhதி நிkh’திphரjhஞmh பரதா³ரா: பராப⁴வmh ॥ 0638॥
MSS@0639@1அShதா³நmh kh’தrhவநாஶநmh அமாநநmh ³சதாiνகீrhதநmh ।
MSS@0639@2கதா²phரஸŋhேக³ந ச நாமவிshmh’திrhவிரkhதபா⁴வshய ஜநshய
லணmh ॥ 0639॥
MSS@0640@1அநசிநாெஸௗ ேகவலmh ேநாத³யாth³: ணiµபக³ேதந
மாph◌⁴’த:ஸrhவ
ஏவ ।
MSS@0640@2நவகரநிகேரண shபShடப³nh⁴கஸூந- shதப³கரசிதேமேத ேஶக²ரmh
பி³ph◌⁴ரதீவ
॥ 0640॥
MSS@0641@1அth’ேண பதிேதா வநி:shவயேமேவாபஶாmhயதி ।
MSS@0641@2அமாவாnh பரmh ேதா³ைஷராthமாநmh ைசவ ேயாஜேயth ॥ 0641॥
MSS@0642@1அth’ேண ஸth’ யshnh ஸth’ேண th’ணவrhதா ம யthர ।
MSS@0642@2தshஶிரா phரதி³Shடா வkhதvhயmh வா த⁴நmh தthர ॥ 0642॥
MSS@0643@1அேதாக³ய: கிmh iνshயாth³அஶrhம நரேகShவபி ।
MSS@0643@2யth phயshய phயmh கrhmh அத⁴ேமந ந ஶkhயேத ॥ 0643॥
MSS@0644@1அேதா நிஜப³ேலாnhமாநmh சாபmh shயாch²ப⁴காரகmh ।
MSS@0644@2ேத³வாநாiµthதமmh சாபmh தேதா nhநmh ச மாநவmh ॥ 0644॥
MSS@0645@1அேதாऽrhத²mh பTh²யேத ஶாshthரmh கீrhதிrhேலாேகஷு ஜாயேத ।
MSS@0645@2கீrhதிமாnh jhயேத ேலாேக பரthேரஹ ச மாநவ: ॥ 0645॥
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MSS@0646@1அேதா ஹாshயதரmh ேலாேக கிசித³nhயnhந விth³யேத ।
MSS@0646@2யthர ³rhஜந இthயாஹ ³rhஜந:ஸjhஜநmh shவயmh ॥ 0646॥
MSS@0647@1அthmh வாச²தி ஶாmhப⁴ேவா க³ணபேதரா²mh ுதா⁴rhthத: ப²ணீ
தmh ச
khெரௗசேபா: ஶிகீ² கி³ஸுதாmhேஹாऽபி நாகா³நநmh ।
MSS@0647@2இthத²mh யthர பkh³ரஹshய க⁴டநா ஶmhேபா⁴ரபி shயாth³kh³’ேஹ
தthராnhயshய கத²mh
ந பா⁴வி ஜக³தshதshமாth shவபmh  தth ॥ 0647॥
MSS@0648@1அthயchச²mh தமmhஶுகmh ஶுசி ம⁴ shவாேமாத³மchச²mh ரஜ:
காrhரmh
விth◌⁴’தாrhth³ரசnhத³நசth³வnhth³வா:ரŋhகீ³th³’ஶ: ।
MSS@0648@2தா⁴ராேவம ஸபாடலmh விசகிலshரkh³தா³ம சnhth³ரthவிேஷா தா⁴த:
sh’Shயmh
vh’ைத²வ தவ ந kh³Shேமாऽப⁴விShயth³யதி³ ॥ 0648॥
MSS@0649@1அthயth³⁴தமmh மnhேய shவபா⁴வமமநshவிந: ।
MSS@0649@2ய³பkhயமாேऽபி phயேத ந வியேத ॥ 0649॥
MSS@0650@1அthயnhதmh தாmh ரஸாயநவிதி⁴mh வாkhயmh phயmh ஜlhப வாrhேத:◌⁴
பாரயrh
க³chச² நேபா⁴ ேத³வாth³மாேராஹ ।
MSS@0650@2பாதாலmh விஶ phரஸrhப தி³ஶmh ேத³ஶாnhதரmh ph◌⁴ராmhய ந phராணீ
தத³பி
phரஹrhமநஸா ஸnhthயjhயேத mh’thநா ॥ 0650॥
MSS@0651@1அthயnhதகNh³திபேரா நராmh விேராத⁴கா ஶுநக:ஸைத³வ ।
MSS@0651@2shயா³rhth◌⁴வபாத:³ ஶுநக: ஶயாந: th³தி⁴phரத:³ காrhயவிெதௗ⁴
வி³Shேட ॥ 0651॥
MSS@0652@1அthயnhதkh’Shண: ஸ விநிrhமலshthவmh ஸ வாமந: ஸrhவத
உnhநேதாऽ ।
MSS@0652@2ஜநாrhத³ேநா யth ஸ த³யாபரshthவmh விShiΝ:கத²mh வீர தேவாபமாநmh
॥ 0652॥
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MSS@0653@1அthயnhதேகாப: ககா ச வாணீ த³th³ரதா ச shவஜேநஷு ைவரmh ।
MSS@0653@2நீசphரஸŋhக:³ லநேஸவா சிநாநி ேத³ேஹ நரகshதி²தாநாmh ॥
0653॥
MSS@0654@1அthயnhதசசலshேயஹ பாரத³shய நிப³nhத⁴ேந ।
MSS@0654@2காமmh விjhஞாயேத khதிrhந shthசிthதshய காசந ॥ 0654॥
MSS@0655@1அthயnhதநிrhக³ேத ைசவ ஸுப³th³ேத⁴ ைநவ சாவிேல ।
MSS@0655@2phரஶshேத வாநாmh ேநthேர மth◌⁴வாேப⁴ காலதாரேக ॥ 0655॥
MSS@0656@1அthயnhதபthவாth³அதீவ லணதாவஶாth ।
MSS@0656@2ந காசி³பமாmh ேரா⁴mh ஊ ஶkhேநாதி ஸுph◌⁴வ: ॥ 0656॥
MSS@0657@1அthயnhதபீ⁴மவநவக³ேணந rhணmh ³rhக³mh வநmh ப⁴வph◌⁴’தாmh
மநஸாphயக³mhயmh ।
MSS@0657@2ெசௗராலmh விஶதி ேலாப⁴வேஶந மrhthேயா ேநா த⁴rhமகrhம வித³தா⁴தி
கதா³சித³jhஞ:

॥ 0657॥
MSS@0658@1அthயnhதமதிேமதா⁴வீ thரயாேமகமiνேத ।
MSS@0658@2அlhபாேஷா த³th³ேரா வா யநபthேயா ந ஸmhஶய: ॥ 0658॥
MSS@0659@1அthயnhதமnhத²நகத³rhத²நiµthஸஹnhேத மrhயாத³யா நியதா: கிiµ
ஸாத⁴ேவாऽபி ।
MSS@0659@2லஸுதா⁴கரஸுதா⁴th³பநீய ேஶேஷ ரthநாகேராऽபி க³ரலmh கிiµ
ேநாjhஜகா³ர
॥ 0659॥
MSS@0660@1அthயnhதமஸதா³rhயாmh அநாேலாசிதேசShதmh ।
MSS@0660@2அதshேதஷாmh விவrhத⁴nhேத ஸததmh ஸrhவஸmhபத:³ ॥ 0660॥
MSS@0661@1அthயnhதவிiµேக²ைத³ேவ vhயrhத²யthேந ச ெபௗேஷ ।
MSS@0661@2மநshவிேநா த³th³ரshய வநாத³nhயth த:ஸுக²mh ॥ 0661॥
MSS@0662@1அthயnhதvhயவதா⁴நலph³த⁴ஜiνேஷா ஜாthயாபி பி⁴nhநkhரமா:
ஸாmhநிth◌⁴யmh விதி⁴நா
ஹலவதா thராபி ஸmhphராபிதா: ।
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MSS@0662@2க³chச²nhthயாமரணmh ³ணvhயதிkh’தா ேப⁴த³mh ந ⁴ஹshேத
காShடா²த³பி
நிSh²ரா ³ணக³ணrhேய ைநகதாmh phராபிதா: ॥ 0662॥
MSS@0663@1அthயnhதஶீதலதயா ஸுப⁴க³shவபா⁴வ ஸthயmh ந கசித³பி ேத
தரshதி lhய: ।
MSS@0663@2சா²யாrhதி²நாமபி நrhவிகடth³விவ- ஸŋhேக³ந சnhத³ந
விஷth³மநிrhவிேஶஷ:

॥ 0663॥
MSS@0664@1அthயnhதஶுth³த⁴சிnhமாthேர பமசிராய ய: ।
MSS@0664@2rhயாதீதmh பத³mh தth shயாth தthshேதா² ⁴ேயா ந ேஶாசதி ॥ 0664॥
MSS@0665@1அthயnhதஸுக²ஸசாரா மth◌⁴யாேந shபrhஶத:ஸுகா:² ।
MSS@0665@2தி³வஸா:ஸுப⁴கா³தி³thயாசா²யாஸல³rhப⁴கா:³ ॥ 0665॥
MSS@0666@1அthயnhதshதிதாŋhகா³நாmh vhயாயாேமந ஸுைக²mh ।
MSS@0666@2ph◌⁴ராnhதிjhஞாநாvh’தாாmh phரஹாேராऽபி ஸுகா²யேத ॥ 0666॥
MSS@0667@1அthயnhேதாnhநதrhவபrhவதமஹாபீேட²ஹரshபrhத⁴யா
³ேராத³சித⁴மஸmhநிப⁴தமshதாராsh²ŋhகா³லmh ।
MSS@0667@2நmh பசஶேராऽகேராchச²ஶிஷாth shவmh jhவாலŋhக³mh யேதா
க³rhவாchச²rhவபராnh த³ேஹnhiµநிவராnh ஸrhவாநக²rhவா ஶுபி: ◌⁴ ॥ 0667॥
MSS@0668@1அthயrhவshய ராக³shய rhவபாய பlhலவா: ।
MSS@0668@2பth³மாநி பாத³kh³மshய phரthதா³ஹரநி ச ॥ 0668॥
MSS@0669@1அthயmh³பாநmh க²நாஸநmh ச தா⁴ேயா ேவக³விதா⁴ரணmh ச ।
MSS@0669@2தி³வாஶேயா ஜாக³ரணmh ச ராthெரௗ ஷTh³பி⁴rhநராmh நிவஸnhதி
ேராகா:³ ॥ 0669॥
MSS@0670@1அthயmh³பாநாth phரப⁴வnhதி ேராகா:³ அlhபாmh³பாேந ச தைத²வ
ேதா³ஷா: ।
MSS@0670@2தshமாnhநேரா வநிவிவrhத⁴நாய iµஹுrhiµஹுrhவா பிேப³த³⁴ ॥
0670॥
MSS@0671@1அthயmh³பாநாth³ விஷமாஶநாchச தி³வாஶயாjhஜாக³ரணchச ராthெரௗ
।
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MSS@0671@2ஸmhேராத⁴நாnh thரஷேயாச ஷTh³பி: ◌⁴ phரகாைர: phரப⁴வnhதி
ேராகா:³ ॥ 0671॥
MSS@0672@1அthயmh³பாநாnhந விபchயேதऽnhநmh அநmh³பாநாchச ஸ ஏவ ேதா³ஷ: ।
MSS@0672@2தshமாnhநேரா வநிவிவrhத⁴நாrhத²mh மஹுrhiµஹுrhவா பிேப³த³⁴
॥ 0672॥
MSS@0673@1அthயrhத²வkhரthவமநrhத²கmh யா ஶூnhயாபி ஸrhவாnhய³ணrhvhயநkhதி
।
MSS@0673@2அshph’யதா³தயா தயா கிmh chச²வchச²chச²டேயவ வாசா
॥ 0673॥
MSS@0674@1அthயlhபmh விதmh பாபாnhயாபாதம⁴ராNhயலmh ।
MSS@0674@2ததா³சர சிரshேத²யபரேலாகாவேலாகநmh ॥ 0674॥
MSS@0675@1அthயlhபஸmhபத:³ஸnhத: மாநிShடச ³Shேல ।
MSS@0675@2லரநபி⁴ஜாதshய ேவத⁴ஸ:shக²தthரயmh ॥ 0675॥
MSS@0676@1அthயாkh³ரேஹா ந கrhதvhேயா ஹடா²thகசிnhந பா⁴ஷேத ।
MSS@0676@2யதா²யேதா²nhத³தி ததா² பா⁴ேரா ப⁴வதி கmhப³ல: ॥ 0676॥
MSS@0677@1அthயாலph³த⁴விஜயphரஸரshthவயா கிmh விjhஞாயேத சிபத³mh ந
மமேஹnhth³ர: ।
MSS@0677@2phரthயrhதி²தா³நவஶதாதேசShடயாெஸௗ தவாஹநதி⁴யmh ந
கேராதி கshய
॥ 0677॥
MSS@0678@1அthயாத³ராத³th◌⁴யயநmh th³விஜாநாmhஅrhேதா²பலph³th◌⁴யா ப²லவth³விதா⁴ய
।
MSS@0678@2khரநchசா²நவிmh தைவஷா மாmhஸகாth³யாதி⁴kh’தி:
phரth³தா⁴ ॥ 0678॥
MSS@0679@1அthயாத³ேரண நிதmh மயி யth³ப⁴வthயா தthphேரமேஹம கிம⁴தி³தி
ைநவ ஜாேந ।
MSS@0679@2உthsh’jhய கிmh ததி³ஹ பாதகiµthதராணி phரா அபி phயதேம
கதேம ப⁴ேவ:
॥ 0679॥
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MSS@0680@1அthயாத³ேரா தா³ரஸேஹாத³ேரஷு ந மாth’பிthேராrhந ச
ேஸாத³ேரஷு ।
MSS@0680@2rhேக² நிேயாக³shதநேய விேயாக:³ பயnhதி ேலாகா: கெகௗகாநி
॥ 0680॥
MSS@0681@1அthயாத³ேரா ப⁴ேவth³ யthர காrhயகாரணவrhத: ।
MSS@0681@2தthர ஶŋhகா phரகrhதvhயா பேமऽஸுகா²வஹா ॥ 0681॥
MSS@0682@1அthயாயைதrhநியமகாபி⁴th³த⁴தாநாmh தி³vhைய:phரபா⁴பி⁴ரநபாயமையபாைய:
।
MSS@0682@2ெஶௗrh⁴ைஜவ சrhபி⁴ரத:³ஸதா³ ேயா லவிலாஸப⁴வைநrh⁴வநmh
ப³பா⁴ர ॥ 0682॥
MSS@0683@1அthயாயாேஸந நாthமாநmh rhயாத³திஸiµchch²ரயmh ।
MSS@0683@2பாேதா யதா² :³கா²ய ேநாchch²ராய:ஸுக²kh’th ததா² ॥ 0683॥
MSS@0684@1அthயாrhயமதிதா³தாரmh அதிஶூரமதிvhரதmh ।
MSS@0684@2phரjhஞாபி⁴மாநிநmh ைசவ rhப⁴யாnhேநாபஸrhபதி ॥ 0684॥
MSS@0685@1ந சாதி³ணவthshேவஷா நாthயnhதmh நிrh³ேணஷு ச ।
MSS@0685@2ைநஷா ³nhகாமயேத ைநrh³Nhயாmh நாiνரjhயேத ।
MSS@0685@3உnhமthதா ெகௗ³வாnhதா⁴ : khவசிேத³வாவதிShட²ேத ॥ 0685॥
MSS@0686@1அthயாஶீவிஷஶshthரmh  விதphரலயாநலmh ।
MSS@0686@2ேதேஜா லŋhக⁴யிmh ஶkhத: ேகா iν நாம th³விஜnhமநாmh ॥ 0686॥
MSS@0687@1அthயாஸnhநா விநாஶாய ³ரshதா² ந ப²லphரதா³ ।
MSS@0687@2தshமாதா³’thய தா³தvhயா ⁴: பாrhதி²வஸthதம ॥ 0687॥
MSS@0688@1அthயாஸnhநா விநாஶாய ³ரshதா² ந ப²லphரதா:³ ।
MSS@0688@2ேஸvhயா மth◌⁴யமபா⁴ேவந ராஜாவநிrh³:shthய: ॥ 0688॥
MSS@0689@1அthkhெதௗ யதி³ ந phரphய mh’ஷாவாத³mh ந ேசnhமnhயேஸ
தth³ph³ேமாऽth³⁴தகீrhதநாய ரஸநா ேகஷாmh ந கNh³யேத ।
MSS@0689@2ேத³வ thவthதணphரதாபத³ஹநjhவாலாவேஶாதா: ஸrhேவ
வாத⁴யshதேதா
வ⁴ேநthராmh³பி:◌⁴ தா: ॥ 0689॥
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MSS@0690@1அthchசshதநைஶல³rhக³மiµேரா நாபி⁴rhக³பீ⁴ராnhதரா பீ⁴மmh
ேத³ஹவநmh
sh²ரth³⁴ஜலதmh ேராமாஜாலாலmh ।
MSS@0690@2vhயாத:◌⁴ பசஶர: கிரthயதிதராmh தீnh கடாாஶுகா³mhsh-

தnhேம
ph³ மந:ரŋhக³ ஶரணmh கிmh ஸாmhphரதmh யாshய ॥ 0690॥
MSS@0691@1அthchசா:பத:sh²ரnhதி கி³ரய:shபா²ராshததா²mhேபா⁴த⁴யshதாேநதாநபி
பி³ph◌⁴ரதீ
கிமபி ந khலாnhதா ph◌⁴யmh நம: ।
MSS@0691@2ஆசrhேயணiµஹுrhiµஹு:shதிமாmh phரshெதௗ யாவth³⁴வshதாவth³பி³ph◌⁴ராதி³மாmh
shmh’தshதவ ⁴ேஜா வாசshதேதா iµth³தா: ॥ 0691॥
MSS@0692@1அthchைசரதிநீைசரலமkhதமiνபkhதmh ச ।
MSS@0692@2ந வத³தி nh’பதிஸபா⁴யா- மாத³ரphஸுrhமஹாமநஸாmh ॥ 0692॥
MSS@0693@1அthchch²ேத மnhthணி பாrhதி²ேவ ச விShடph◌⁴ய பாதா³பதிShட²ேத
: ।
MSS@0693@2ஸா shthshவபா⁴வாத³ஸஹா ப⁴ரshய தேயாrhth³வேயாேரகதரmh
ஜஹாதி ॥ 0693॥
MSS@0694@1அthchch²ேதாnhநததth◌⁴வஜபŋhkhதிசிthைரrhநாகா³வபthதிரத²ஸŋhுபி⁴ைதrhப³ெலௗைக: ◌⁴
।
MSS@0694@2உth³⁴தசாமரவிராதகா³thரேஶாபா: ◌⁴ Nhேயந ⁴பதேயா ⁴வி
ஸசரnhதி
॥ 0694॥
MSS@0695@1அthjhjhவலரவயைவrhmh’³தாmh த³தா⁴நா iµkhதா ப³லmh விதரதி
shமரதா³நத³ா ।
MSS@0695@2shநிkh³தா⁴ஶாயா ³³ணkh³ரதி²தா மேநாjhஞா பீ²ணீ நவீநலலேநவ
iµத³mh த³தா³தி
॥ 0695॥
MSS@0696@1அththஸாrhய ப³rhவிடŋhகவட³பீ⁴க³Nhட³shத²லயாகாmh
பி⁴nhநாபி⁴nhநக³வாஜாலவிரலchசி²th³ைர: phரதீ³பாmhஶவ: ।
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MSS@0696@2ஆட⁴shய ப⁴ேரண ெயௗவநவ th◌⁴வாnhதshய நkhதmh iµேக²
நிrhயாதா: கபிலா:
கராலவிரலமphரேராஹா இவ ॥ 0696॥
MSS@0697@1அththேஸேகந மஹஸா ஸாஹஸாth◌⁴யவஸாயிநாmh ।
MSS@0697@2ராேராஹதி ஸnhேத³ஹmh மஹதாமபி ⁴ph◌⁴’தாmh ॥ 0697॥
MSS@0698@1அthதா³thதக³ேணShேவஷா kh’தNhைய: phரேராபிதா ।
MSS@0698@2ஶதஶாகீ² ப⁴வthேயவ யாவnhமாthராபி ஸthkhயா ॥ 0698॥
MSS@0699@1அthth³கா³ட⁴ரயshதி²ராkh’திக⁴நth◌⁴வாநph◌⁴ரமnhமnhத³ர-
ுph³த⁴ரதி⁴வீசிஸசயக³தphராேலயபாேதா³பம: ।
MSS@0699@2மthேபாதலேக க³பீ⁴ரவிvh’திth◌⁴வாநphரதிth◌⁴வாநிேதஸாnhth³ரshவாmhஶுசயயா
வலயிேதா ேலாேகவர: பா வ: ॥ 0699॥
MSS@0700@1அthth³th◌⁴’தா வஸுமதீ த³ேதாऽவrhக:³ khேரா³kh’தா ப³லவதா
ப³ராஜல: ।
MSS@0700@2ஏகthர ஜnhமநி kh’தmh யத³ேநந நா ஜnhமthரேய தத³கேராth ஷ:

ராண:

॥ 0700॥
MSS@0701@1அthnhநதபத³mh phராphத: jhயாnh ைநவாவமாநேயth ।
MSS@0701@2நஹுஷ: ஶkhரதாmh phராphதchேதாऽக³shthயாவமாநநாth ॥ 0701॥
MSS@0702@1அthnhநதshதநiµேரா நயேந ஸுதீ³rhேக⁴ வkhேர ph◌⁴வாவதிதராmh
வசநmh தேதாऽபி ।
MSS@0702@2மth◌⁴ேயாऽதி⁴கmh தiνரந³rhநிதmhேபா³ மnhதா³ க³தி: கிமபி
சாth³⁴தெயௗவநாயா:
॥ 0702॥
MSS@0703@1அthnhநதshதநகா³தரலாயதாth³வாshதி²தா த³பயாநமேஹாthஸவாய
।
MSS@0703@2ஸா rhணmhப⁴நவநீரஜேதாரணshரkh-ஸmhபா⁴ரமŋhக³ளமயthநkh’தmh
வித⁴thேத
॥ 0703॥
MSS@0704@1அthnhநதிmh phராphய நர: phராவார: கீடேகா யதா² ।
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MSS@0704@2ஸ விநயthயஸnhேத³ஹmh ஆைஹவiµஶநா nh’ப: ॥ 0704॥
MSS@0705@1அthnhநதிvhயஸநிந: ஶிரேஸாऽ⁴ைநஷ shவshையவ சாதகஶிஶு:
phரணயmh
வித⁴thதாmh ।
MSS@0705@2அshையததி³chச²தி யதி³ phரததாஸு தி³ு தா:shவchச²ஶீதம⁴ரா:
khவ iν
நாம நாப: ॥ 0705॥
MSS@0706@1அthnhநேதாऽmh³பி⁴rhேமக⁴சாதகாnh ந தி⁴ேநாதி ேசth ।
MSS@0706@2மதா ’தஸrhவshவ:ஸ பசாth கிmh கயதி ॥ 0706॥
MSS@0707@1அthபசிthைதபாையசkhரph◌⁴’ேத³ேகா ⁴ைஜவ சrhபி: ◌⁴ ।
MSS@0707@2nh’பதி:யமபி ஸுசிரmh ஹவ பரph◌⁴ய நிrhப⁴ரmh ரமேத ॥ 0707॥
MSS@0708@1அthlhலஸth³பி³ஸரஹshயஜா ⁴ேஜந வkhthேரணஶாரத³ஸுதா⁴mhஶுஸேஹாத³ேரண
।
MSS@0708@2பீஷேபாஷஸுப⁴ேக³ந ச பா⁴ேதந thவmh ேசth phரத³
mh’கா³ேதா
நிதா³க: ◌⁴ ॥ 0708॥
MSS@0709@1அthSh jhவேதவ பா⁴shகரகைரராபீதஸாரா ம யமாrhதா
இவ பாத³பா:
phரiµதchசா²யா த³வாkh³nhயாரயாth ।
MSS@0709@2விkhேராஶnhthயவஶாதி³ேவாchch²த³ஹாvhயாthதாநநா: பrhவதா
ேலாேகாऽயmh
ரவிபாகநShட’த³ய:ஸmhயாதி rhசா²வ ॥ 0709॥
MSS@0710@1அthShth ஸkh◌⁴’தாத³nhநாth³அchசி²th³ராchைசவ வாஸஸ: ।
MSS@0710@2அபரphேரShயபா⁴வாchச ⁴ய இchச²nh பதthயத: ◌⁴ ॥ 0710॥
MSS@0711@1அthேயதி ரஜநீ யா  ஸா ந phரதிநிவrhதேத ।
MSS@0711@2யாthேயவ யiµநா rh ஸiµth³ரiµத³காrhணவmh ॥ 0711॥
MSS@0712@1அthர ைசthரஸமேய நிரnhதரா: phேராதா’த³யகீrhணபாவகா: ।
MSS@0712@2வாnhதி காiµகமேநாவிேமாஹநா vhயாலேலாலமலயாசலாநிலா: ॥
0712॥
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MSS@0713@1அthர மnhமத²வாதிஸுnhத³ரmh தா³நவாவ தி³vhயேதஜஸmh ।
MSS@0713@2ைஶலராஜவ ைத⁴rhயஶாநmh ேவth³ ேவŋhகடபதிmh மபதிmh ॥
0713॥
MSS@0714@1அthர யth பதிதmh வrhணபி³nh³மாthராவிஸrhக³கmh ।
MSS@0714@2ph◌⁴ரமphரமாத³ேதா³ஷாth³தி⁴ nhதvhயmh தth ஸு³th³தி⁴பி: ◌⁴ ॥ 0714॥
MSS@0715@1அthரshேதா நிஜபைshNhட³விகா⁴ைதrhஜநாநபி⁴ப⁴வnhத: ।
MSS@0715@2rhவnhதி ஶthvh’th³தி⁴mh நிஶி விதவnhேதா ஜநவிநாஶmh ॥ 0715॥
MSS@0716@1அthரshத:² ஸகி² லேயாஜநக³தshயாபி phயshயாக³மmh
ேவththயாkh²யாதி ச
தி⁴kh²காத³ய இேம ஸrhேவ பத²nhத:shதி²தா: ।
MSS@0716@2மthகாnhதshய விேயாக³தாபத³ஹநjhவாலாவசnhத³ந: காகshேதந
³ேணந காசநமேய
vhயாபாத: பஜேர ॥ 0716॥
MSS@0717@1அthரகNhட²mh விட² ஸேல நிrhஜலா : ◌⁴ ரshதாjhஜயா:
ேஶாஷmh
வத³நவிேதநாமலkhயா: ।
MSS@0717@2ப²ேலந shதா²ேந shதா²ேந ததி³தி பதி²கshthஜந(:) khலாnhதகா³thmh
பயnh தாmh
கிiµ ந kh’பயா வrhதி⁴ேதா ேராதி³தச ॥ 0717॥
MSS@0718@1அthரiνேகா³த³mh mh’க³யாநிvh’thதshதரŋhக³வாேதந விநீதேக²த:³ ।
MSS@0718@2ரஹshthவ³thஸŋhக³நிஷNhணrhதா⁴ shமரா வாநீரkh³’ேஹஷு
ஸுphத: ॥ 0718॥
MSS@0719@1அthராnhதேர கிமபி வாkh³விப⁴வாதிvh’thத-ைவசிthrhயiµlhலதவிph◌⁴ரமமாயதாயா:
।
MSS@0719@2தth³⁴ஸாththவிகவிகாரமபாshதைத⁴rhயmh ஆசாrhயகmh விஜயி
மாnhமத²மாவிராth
॥ 0719॥
MSS@0720@1அthராnhதேர ச லடாலவrhthமகா⁴த- ஸஜாதபாதக இவ
sh²டலாச²ந: ।
MSS@0720@2vh’nhதா³வநாnhதரமதீ³பயth³mhஶுஜாலrhதி³khஸுnhத³வத³நசnhத³நபி³nh³nh:³
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॥ 0720॥
MSS@0721@1அthராபி பா⁴ரதmh ேரShட²mh ஜmh³th³வீேப மஹாiµேந ।
MSS@0721@2யேதா  கrhம⁴ேரஷா அேதாऽnhயா ேபா⁴க³⁴மய: ॥ 0721॥
MSS@0722@1அthராயாதmh பதி²க ப⁴வதா கrhமகா பth²யmh தth²யmh ph³ம: நரபி
ஸேக²
ஸாஹஸmh மா விதா⁴: ।
MSS@0722@2வாமாmhநயநநநphராnhதநிrh⁴தைத⁴rhயா:shவாmh மrhயாதா³ஹ
 நக³ேர
ேயாகி³ேநாऽபி thயஜnhதி ॥ 0722॥
MSS@0723@1அthரrhth³ரசnhத³நசாrhபிதஸூthரஹார-மnhதmhபி³சயsh²டபா³ஹுல:

।
MSS@0723@2³rhவாphரகாNhட³சிராஸு ³பேபா⁴ேகா³ ெகௗ³டா³ŋhக³நாஸு
சிரேமஷ சகாshதி ேவஷ:

॥ 0723॥
MSS@0724@1அthராrhய:க²ர³ஷணthஶிரஸாmh நாதா³iνப³nhேதா⁴th³யேம nhதா⁴ேந
⁴வநmh thவயா
சகிதயா ேயாth³தா⁴ நிth³த: ◌⁴ ணmh ।
MSS@0724@2ஸshேநஹா: ஸரஸா: ஸஹாஸரப⁴ஸா: ஸph◌⁴ ph◌⁴ரமா: ஸshph’ஹா:
ேஸாthஸாஹாshthவயி
தth³ப³ேல ச நித³ேத⁴ ேதா³லாயமாநா th³’ஶ: ॥ 0724॥
MSS@0725@1அthராவாஸபkh³ரஹmh kh³’ஹபேதராசவ சNhேடா³th³யைம:
சNhடா³லபேஸவிதா:
ஸகி² த⁴iνrhஹshைத: ரshதாதி³மா: ।
MSS@0725@2உthகாலாலஸாரேமயரஸநாேலயமாேநாnhநத-
th³வாராkh³ரthவக³வாshதி²ஸாshரஶகலshரkh³வlhலய: பlhலய: ॥ 0725॥
MSS@0726@1அthராஶிதmh ஶயிதமthர நிபீதமthர ஸாயmh தயா ஸஹ மயா
விதி⁴வசிேதந ।
MSS@0726@2இthயாதி³ஹnhத பசிnhதயேதா வநாnhேத ராமshய ேலாசநபேயாபி⁴ர⁴th
பேயாதி: ◌⁴
॥ 0726॥
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MSS@0727@1அthராth கில நnhத³ஸth³ம ஶகடshயாthராப⁴வth³ ப⁴ஜநmh
ப³nhத⁴chேச²த³கேராऽபிதா³மபி⁴ர⁴th³ ப³th³ேதா⁴ऽthர தா³ேமாத³ர: ।
MSS@0727@2இthத²mh மா²ரvh’th³த⁴வkhthரவிக³லthபீஷதா⁴ராmh பிப³nhnh
ஆநnhதா³த⁴ர:
கதா³ ம⁴mh த⁴nhயசShயாmhயஹmh ॥ 0727॥
MSS@0728@1அthராth ப²ணிபாஶப³nhத⁴நவிதி:◌⁴ ஶkhthயா ப⁴வth³ ேத³வேர கா³ட⁴mh
வ
தா³ேத ஹiνமதா th³ேராth³ரthரா’த: ।
MSS@0728@2தி³vhையnhth³ரத³thர லமணஶைரrhேலாகாnhதரmh phராபித:
ேகநாphயthர mh’கா³
ராஸபேத: kh’thதா ச கNhTh²டவீ ॥ 0728॥
MSS@0729@1அthராshத:² பிஶிதmh ஶவshய க²ைநthkh’thய kh’thshநmh
நைக²rhநkh³நshநாகராலேகா⁴ரஹைரrhமshதிShகதி³kh³தா⁴ŋhக³: ।
MSS@0729@2ஸnhத³ெயௗShட²ேடந ⁴kh³நவத³ந: phேரதசிதாkh³நிth³தmh
ஸூthகாைரrhநலகாshதி²ேகாடரக³தmh மjhஜாநமாகrhஷதி ॥ 0729॥
MSS@0730@1அthராshnh ஸுதiν லதாkh³’ேஹऽshதி ரmhயmh மாலthயா:
ஸுமமiνchசிதmh பேரண ।
MSS@0730@2இthkhthவா mh’³கரபlhலவmh kh³’thவா iµkh³தா⁴ ரஹ
நிநாய ேகாऽபி
த⁴nhய: ॥ 0730॥
MSS@0731@1அthேலாசநஸmh⁴தjhேயாதிth³க³மபா⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@0731@2ஸth³’ஶNh ேஶாப⁴ேதऽthயrhத²mh ⁴பால தவ ேசShதmh ॥ 0731॥
MSS@0732@1அthைரவ தா³shய விiµkhதிமதா²பி யாேச மாத: ஶரபதநmh
மணிகrhணிகாயாmh ।
MSS@0732@2அsh shவkh’thயமiνகmhபநவராmh தா³ஸshய கrhமகரைதவ
ததா²shவkh’thயmh
॥ 0732॥
MSS@0733@1அthைரவ ஸர ஜாதmh விகதமthைரவ நிrhப⁴ரmh நைந: ।
MSS@0733@2காலவஶாக³தைநrhவிநமthைரவ ஹா கShடmh ॥ 0733॥
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MSS@0734@1அthைரஷ shவயேமவ சிthரப²லேக கmhபshக²லlhேலக²யா
ஸnhதாபாrhதிவிேநாத³நாய
கத²மphயாkh²ய ஸkh²யா ப⁴வாnh ।
MSS@0734@2பா³Shபvhயாலத: ஸரப⁴ஸmh தாŋhைரரrhசிேதா rhth◌⁴நா ச
phரணத:
ஸகீ²ஷு மத³நvhயாேஜந சாபiνத: ॥ 0734॥
MSS@0735@1அthேராthபாதக⁴ேநந மnhthவிகேல ஶூnhயாmhப³ரvhயாபிநா
th◌⁴’Shடshவphரkh’திkhயாஸiµசிேத kh³ரேம ததா² jh’mhபி⁴தmh ।
MSS@0735@2ரth²யாகrhத³மவாநாமதிஶுசிshவchசா²thமநாமnhதரmh நாphயjhஞாயி
ஜைநrhயெதௗ²க⁴பயஸாmh shேராேதாஜலாநாமபி ॥ 0735॥
MSS@0736@1அthேராth³யாேந மயா th³’Shடா வlhல பசபlhலவா ।
MSS@0736@2பlhலேவ பlhலேவ தாmhரா யshயாmh ஸுமமஜ ॥ 0736॥
MSS@0737@1அthவரா ஸrhவகாrhேயஷு thவரா காrhயவிநாஶிநீ ।
MSS@0737@2thவரமாேணந rhேக²ண மேரா வாயkh’த: ॥ 0737॥
MSS@0738@1அத² காலாkh³நிth³ரshய th’தீயநயேநாthதி²தா ।
MSS@0738@2jhவாலா த³ஹதி தthஸrhவmh நிrhவாணmh ph³ரமே யத: ॥ 0738॥
MSS@0739@1அத²kh’தகவிஹŋhைக:³பாrhதி²ேவாth³³லயnhைதshiµலiµபபாதாத³mh³வrhஷாth
thரஸnhthய:அவிக³தஸபthநீகா³thரஸmhமrhத³:³கா:²phரணயிநமபி⁴ேபrhஹாநிநாேத³ந
ேத³vhய: ॥
MSS@0740@1(அrhஜுந உவாச)அத² ேகந phரkhேதாऽயmh பாபmh சரதி ஷ: ।
MSS@0740@2அநிchச²nhநபி வாrhShேணய ப³லாதி³வ நிேயாத: ॥ 0740॥
MSS@0741@1(ப⁴க³வாiνவாச) காம ஏஷ khேராத⁴ ஏஷ ரேஜா³ணஸiµth³ப⁴வ: ।
MSS@0741@2மஹாஶேநா மஹாபாphமா விth³th◌⁴ேயநஹ ைவணmh ॥ 0741॥
MSS@0742@1⁴ேமநாvhயேத வநிrhயதா²த³rhேஶா மேலந ச ।
MSS@0742@2யேதா²lhேப³நாvh’ேதா க³rhப⁴shததா² ேதேநத³மாvh’தmh ॥ 0742॥
MSS@0743@1அத² ேகாகில  ெமௗநmh ஜலத⁴ரஸமேயऽபி பிchசி²லா ⁴: ।
MSS@0743@2விகஸதி டஜகத³mhேப³ வkhத ேப⁴ேக தshதவாவஸர: ॥ 0743॥
MSS@0744@1அத²⁴கshவேரா வாேம யாthராயாmh க³chச²த: ஶுப: ◌⁴ ।
MSS@0744@2த³ேண mh’தேய கிசிth³ ³Shடmh த³rhஶநமshய  ॥ 0744॥
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MSS@0745@1அத²ஜக³த³வகா³ட⁴mh வாஸராnhதாபசாராth திரபடலvh’th³தா⁴வphரதீகாரஸththவmh
।
MSS@0745@2ஶஶிபி⁴ஷக³iνrhவmh ஶீதஹshேதா பி⁴ஷjhயnhnh அதி⁴கவிஶத³வkhthர:
shைவரபா⁴வmh சகார ॥ 0745॥
MSS@0746@1அத² தீ³rhக⁴தமmh தம: phரேவயnh ஸஹஸா kh³ணரய: ஸ
ஸmhph◌⁴ரேமண ।
MSS@0746@2நிபதnhதேவாShணரiµrhvhயாmh வலயீ⁴ததmh த⁴ராmh ச ேமேந ॥
0746॥
MSS@0747@1அத² ேத³ஹmh shதி²rhkhmh ேயாகி³நாmh th³தி⁴chச²தாmh ।
MSS@0747@2கth²யnhேத ஶுth³த⁴கrhமாணி ைய:th³தி⁴mh phராthதமா: ॥ 0747॥
MSS@0748@1அத² நக³ரth◌⁴’ைதரமாthயரthைந: பதி²ஸயாய ஸ ஜாயயாபி⁴ராம: ।
MSS@0748@2ம⁴வ ஸுமயாஸநாத:²khரமைதரபி: ◌⁴ ஹேலாthைக:
॥ 0748॥
MSS@0749@1அத² நப⁴ நிய vhயாphததி³khசkhரவாலmh ஸஜலஜலத³ஜாலmh
phராphதஹ’ஷphரகrhஷ: ।
MSS@0749@2விதவிலப³rhஹாட³mhப³ேரா நீலகNhேடா² மத³mh’³கலகNhேடா²
நாThயமŋhகீ³சகார
॥ 0749॥
MSS@0750@1அத² நயநஸiµthத²mh jhேயாதிரthேரவ th³ெயௗ:ஸுரஸதி³வ ேதேஜா
வநிநிShTh²தைமஶmh ।
MSS@0750@2நரபதில⁴thைய க³rhப⁴மாத⁴thத ராjhஞீ ³பி⁴ரபி⁴நிவிShடmh
ேலாகபாலாiνபா⁴ைவ: ॥ 0750॥
MSS@0751@1அத² நிthயமநிthயmh வா ேநஹ ேஶாசnhதி தth³வித:³ ।
MSS@0751@2நாnhயதா² ஶkhயேத கrhmh shவபா⁴வ: ேஶாசதாதி ॥ 0751॥
MSS@0752@1அத² பŋhkhதிமதாiµேபயிவth³பி:◌⁴ ஸரைஸrhவkhரபத²ைதrhவேசாபி: ◌⁴ ।
MSS@0752@2திப⁴rhபாயநmh சகார phரத²மmh தthபரதshரŋhக³மாth³ைய: ॥
0752॥
MSS@0753@1அத² பதி²கவ⁴த³ஹந: ஶநைகத³⁴nhநிஶாகராேலாக: ।
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MSS@0753@2iµத³phரேபா³த⁴³ேதா vhயஸந³சkhரவாகீmh ॥ 0753॥
MSS@0754@1அத² phரஸnhேநnh³iµகீ²nh தாmhப³ரா ஸமாயயாthபலபthரேலாசநா
।
MSS@0754@2ஸபŋhகஜா வ கா³mh நிேஷவிmh ஸஹmhஸபா³லvhயஜநா
ஶரth³வ: ◌⁴ ॥ 0754॥
MSS@0755@1அத²ப³th³த⁴ேஜேட ராேம ஸுமnhthேர kh³’ஹமாக³ேத ।
MSS@0755@2thயkhேதா ராஜா ஸுதthயாகா³th³அவிவshைதவாஸுபி: ◌⁴ ॥ 0755॥
MSS@0756@1அத² ப⁴th³ராணி ⁴தாணி நஶkhதிரஹmh பரmh ।
MSS@0756@2iµத³mh ததா³பி rhவீத ஹாநிrhth³ேவஷப²லmh யத: ॥ 0756॥
MSS@0757@1அத² மநஜதி³kh³jhயாபி⁴ஶmh ஜலத⁴ர³kh³³பி⁴ராததாந ஶph³த³mh
।
MSS@0757@2தத³iν தத³iνவிபி: ◌⁴ கத³mhைப:³ கவசிதiµnhமத³ஷThபத³chச²ேலந ॥
0757॥
MSS@0758@1அத² மnhthரமmh கrhேந ஜேபth³த³mhஶmh shph’ேஶth ததா² ।
MSS@0758@2ஏகவிmhஶதிவாரmh ச vh’சிகேவட³ஶாnhதேய ॥ 0758॥
MSS@0759@1அத² மnhமத²வாநீபராக:³ கிமபி jhேயாதித³sh²ரth ரshதாth ।
MSS@0759@2திரshய ஜரா சேகாரரmh லடா³ேகப³நீத³வாநலாrhசி: ॥ 0759॥
MSS@0760@1அத² ரதிரப⁴ஸாத³கநிth³ரா- ம⁴ரவி⁴rhணிதேலாசேநாthபலாபி: ◌⁴ ।
MSS@0760@2ஶயநதலமஶியnh வ⁴பி: ◌⁴ ஸஹ மத³மnhமத²மnhத²ரா வாந: ॥
0760॥
MSS@0761@1அத² ராjhஞா த³ர: காrhேயா ந  கshயாmh சிதா³பதி³ ।
MSS@0761@2அபி ேசத தீ³rhண:shயாnh ைநவ வrhேதத தீ³rhணவth ॥ 0761॥
MSS@0762@1அrhத²பkhவாth கலேதாऽவேஶாதாth³ விkh’Shய பீ³ஜmh பயஸா
நிchய ।
MSS@0762@2விேஶாதmh பசதி³நாநி ஸrhபிஷா விட³ŋhக³ேரண ச ⁴பேயth
தத: ॥ 0762॥
MSS@0763@1அத²rhவவிதி⁴தththவjhைஞrhph³ராமணrhவிேதnhth³ைய: ।
MSS@0763@2மnhthரதnhthரவிதா⁴நjhைஞrh³ரா³nhலேயth³ nh ॥ 0763॥
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MSS@0764@1அத²rhவாmhநாயதththவjhஞshதnhthரjhஞ: khரகrhமட:² த⁴iνrhேவத³shய
ேவthதா ச
ேராதா⁴ ராஜஸmhமத: ॥
MSS@0765@1அத²லமiνக³தகாnhதவrhஜலதி⁴mh விலŋhkh◌⁴ய ஶஶிதா³ஶரதி:² ।
MSS@0765@2பவாத: பத ’க³ைநshதிெரௗக⁴ராஸலmh பி³பி⁴ேத³ ॥
0765॥
MSS@0766@1அத²வா நயதி phரjhஞா phராjhஞshயாபி நரshய  ।
MSS@0766@2phரதிேல க³ேத ைத³ேவ விநாேஶ ஸiµபshதி²ேத ॥ 0766॥
MSS@0767@1அத²வா phேராchயேத th◌⁴யாநmh அnhயேத³வாthர ேயாகி³நாmh ।
MSS@0767@2ரஹshயmh பரமmh iµkhேத: காரணmh phரத²மmh ச யth ॥ 0767॥
MSS@0768@1அத²வா ப⁴வத: phரவrhதநா ந கத²mh பிShடயmh பிநSh ந: ।
MSS@0768@2shவத ஏவ ஸதாmh பராrhத²தா kh³ரஹநாmh  யதா² யதா²rhத²தா ॥
0768॥
MSS@0769@1அத²வாபி⁴நிவிShட³th³தி⁴ஷு vhரஜதி vhயrhத²கதாmh ஸுபா⁴தmh ।
MSS@0769@2ரவிராகி³ஷு ஶீதேராசிஷ: கரஜாலmh கமலாகேராShவிவ ॥ 0769॥
MSS@0770@1அத²வா மம பா⁴kh³யவிphலவாth³அஶநி: கlhபித ஏஷ ேவத⁴ஸா ।
MSS@0770@2யத³ேநந தrhந பாதித:பதா தth³விட³பாரயா லதா ॥ 0770॥
MSS@0771@1அத²வா லஸmhshதா²நாmh உth³கா⁴ைதsh phரேபா³த⁴ேயth ।
MSS@0771@2ஸுphதாmh Nhட³நீmh ஶkhதிmh பி³ஸதnhநிபா⁴kh’திmh ॥ 0771॥
MSS@0772@1அத²வா mh’³ வsh mhmh mh’³ைநவாரப⁴ேத phரஜாnhதக: ।
MSS@0772@2மேஸகவிபthதிரthர ேம நநீ rhவநித³rhஶநmh மதா ॥ 0772॥
MSS@0773@1அத² வாஸவshய வசேநந சிரவத³நshthேலாசநmh ।
MSS@0773@2khலாnhதிரதமபி⁴ராத⁴யிmh விதி⁴வth தபாmh வித³ேத⁴ த⁴நஜய:
॥ 0773॥
MSS@0774@1அத²ஸmhஸாரஸmhஹாரவாமநாப³nhத⁴வாத: ।
MSS@0774@2அஜாயத vh’ஷாேடா⁴ ைப⁴ரேவா மஹஸாmh நிதி: ◌⁴ ॥ 0774॥
MSS@0775@1அத² ஸ லதேயாth³ph◌⁴லதாசாஶ ◌்’ŋhக³mh ரதிவலயபதா³ŋhேக
சாபமாஸjhய
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கNhேட² ।
MSS@0775@2ஸஹசரம⁴ஹshதnhயshதாŋhராshthர ஶதமக²iµபதshேத²
phராஜ:

Shபத⁴nhவா ॥ 0775॥
MSS@0776@1அத²ஸவிஷயvhயாvh’thதாthமா யதா²விதி⁴ ஸூநேவ nh’பதிகத³mh
த³ththவா ேந
தாதபவாரணmh ।
MSS@0776@2iµநிவநதchசா²யாmh ேத³vhயா தயாஸஹஶிேய க³தவயஸாவாத³mh
 லvhரதmh ॥ 0776॥
MSS@0777@1அத² ஸாnhth³ரஸாnhth◌⁴யகிரணிதmh ஹேஹதிஹூதி ²நmh
பதேதா: ।
MSS@0777@2ph’த²³thபபாத விரஹாrhதித³லth³-th◌⁴’த³யshதாsh’க³iνphதவ
॥ 0777॥
MSS@0778@1அத²ஸாமாnhயஶ ◌்’ŋhகா³ேர வதீநாmh phரஶmhஸநmh ।
MSS@0778@2shthmhஸஜாதிகத²நmh தேயா:ஸmhேயாக³வrhணநmh ॥ 0778॥
MSS@0779@1அத²sh²ரnhநவி⁴தபŋhகஜா விகŋhகதீரshக²ேதாrhஸmhஹதி: ।
MSS@0779@2பேயாऽவகா³⁴mh கலஹmhஸநாதி³நீ ஸமாஜுஹாேவவ வ:◌⁴
ஸுராபகா³ ॥ 0779॥
MSS@0780@1அத²shவமாதா³ய ப⁴ேயந மnhத²நாchசிரthநரthநாதி⁴கiµchசிதmh சிராth
।
MSS@0780@2நிய தshnh நிவஸnhநபாmhநிதி⁴rhவேந தடா³ேகா த³th³’ேஶாऽவநீ⁴ஜா
॥ 0780॥
MSS@0781@1அத²shவshதா²ய ேத³வாய நிthயாய ஹதபாphமேந ।
MSS@0781@2thயkhதkhரமவிபா⁴கா³ய ைசதnhயjhேயாதிேஷ நம: ॥ 0781॥
MSS@0782@1அதா²க³thய ⁴வmh ராjhஞாmh க³தா வாஹநதாmh ஹயா: ।
MSS@0782@2ேதஷாmh த⁴rhமாrhத²காமாmhச ஸாத⁴யnhthபகாண: ॥ 0782॥
MSS@0783@1அதா²ŋhக³ராஜாத³வதாrhய சுrhயாதி ஜnhயாமவத³th மா ।
MSS@0783@2நாெஸௗ ந காmhேயா ந ச ேவத³ ஸmhயkh³ th³’Shmh ந ஸா
பி⁴nhநசிrh ேலாக:
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॥ 0783॥
MSS@0784@1அதா²த:ஸmhphரவயா லநி  வாநாmh ।
MSS@0784@2ஶுபா⁴நி வrhணராவrhைதshதாநி விth³யாth³விசாரத: ॥ 0784॥
MSS@0785@1அதா²த:ஸmhphரவயா ஹயாேராஹணiµthதமmh ।
MSS@0785@2ேயந விjhஞாதமாthேரண ேரவnhத: phயதாmh vhரேஜth ॥ 0785॥
MSS@0786@1அதா²thமந:ஶph³த³³ணmh ³ணjhஞ: பத³mh விமாேநந விகா³ஹமாந: ।
MSS@0786@2ரthநாகரmh வீய த:²ஸ ஜாயாmh ராமாபி⁴தா⁴ேநா ஹthவாச ॥
0786॥
MSS@0787@1அதா²நnhத³கரmh வேய ஷட³rhநாmh ச வrhணநmh ।
MSS@0787@2யth³ரஸாshவாத³iµதி³தா விபா⁴nhதி வி³தா⁴லய: ॥ 0787॥
MSS@0788@1அதா²iνkhரமth³வாராணி விரchயnhேதऽthர வாŋhமேய ।
MSS@0788@2அnhேயாkhதிஸூkhதiµkhதாmh ஸiµth³th◌⁴’thய தாmh³ேத: ◌⁴ ॥
0788॥
MSS@0789@1அதா²பி நாபஸjhேஜத shthஷு shthைரேணஷு சாrhத²விth ।
MSS@0789@2விஷேயnhth³யஸmhேயாகா³nh மந:ுph◌⁴யதி நாnhயதா² ॥ 0789॥
MSS@0790@1அதா²phரஶshதா: க²ரlhயநாதா:³ phரதீ³phதchசா:²நகா²விவrh: ।
MSS@0790@2நிkh’thதகrh th³விபமshதகாச ப⁴வnhதி ேய வா ததாவா:
॥ 0790॥
MSS@0791@1அதா²யதநஸmhநிெதௗ⁴ ப⁴க³வேதா ப⁴வாநீபேதrhமேநாஹரமசீக²நth³
⁴வந⁴ஷணmh
⁴பதி: ।
MSS@0791@2விகா³ஹநஹேலாthதரலெபௗரமnhதிநீ-பேயாத⁴ரப⁴ரthடth³விகடவீசிiµth³ரmh
ஸர: ॥ 0791॥
MSS@0792@1அதா²ஶுth³ேதா⁴th³ப⁴ேவா kh³ராmhயநrhதkhshேயவ ேயா ப⁴ேவth ।
MSS@0792@2ைகதவshேநஹமாபnhேநா ப⁴வ:ஸŋhகீrhண உchயேத ॥ 0792॥
MSS@0793@1அதா²வாநாmh ஜnhமேத³ஶாnh phரவயாmhயiνrhவஶ: ।
MSS@0793@2உthதமாநாmh ச மth◌⁴யாநாmh நாநாmh யthர ஸmhப⁴வ: ॥ 0793॥
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MSS@0794@1அதா²ஸஸாதா³shதமநிnhth³யேதஜா ஜநshய³ேராjh²தmh’thபீ⁴ேத:
।
MSS@0794@2உthபthதிமth³வshவிநாயவயmh யதா²ஹthேயவேவாபேத³Shmh
॥ 0794॥
MSS@0795@1அேத²தேர ஸphத ர⁴phரவீரா jhேயShட²mh ேராஜnhமதயா ³ணச
சkh:

ஶmh ரthநவிேஶாஷபா⁴ஜmh ெஸௗph◌⁴ராthரேமஷாmh  லாiνஸா ॥
MSS@0796@1அேத²த³mh ரோபி:◌⁴ கநகஹணchச²th³மவிதி⁴நா ததா² vh’thதmh
பாைபrhvhயத²யதி
யதா²ாதமபி ।
MSS@0796@2ஜநshதா²ேந ஶூnhேய விகலகரணராrhயசைதரபி kh³ராவா ேராதி³thயபி
த³லதி
வjhரshய ’த³யmh ॥ 0796॥
MSS@0797@1அேத²ஹ கth²யேதshமாபி: ◌⁴ கrhமநா ேயந ப³nhத⁴நmh ।
MSS@0797@2சி²th³யேத ஸ³பாேயந thவா தthர phரவrhthயதாmh ॥ 0797॥
MSS@0798@1அைத²தth rhணமph◌⁴யாthமmh யchச ேநthயnh’தmh வச: ।
MSS@0798@2ஸrhவmh ேநthயnh’தmh ph³யாth ஸ ³Shகீrhதி: shவஸnh mh’த: ॥
0798॥
MSS@0799@1அேதா² க³ணபதிmh வnhேத³ மஹாேமாத³விதா⁴யிநmh ।
MSS@0799@2விth³யாத⁴ரக³ணrhயshய jhயேத கNhட²க³rhதmh ॥ 0799॥
MSS@0800@1அேதா²chசைகrhஜரட²கேபாதகnhத⁴ரா-தஹphரகரவிபாNh³ரth³தி
।
MSS@0800@2ப³லசலchசரணவி⁴தiµchசரth³ த⁴நாவத³சரத மாரஜ:
॥ 0800॥
MSS@0801@1அேதா²chயேத வாநதshய ஸாரmh ஸாரmh ஸமshேதShவபி
ஶாேநஷு ।
MSS@0801@2விshபShடேசShடmhஶுப⁴லணmhசஶுபா⁴ஶுப⁴mh phராkhதநகrhமபாகmh
॥ 0801॥
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MSS@0802@1அேதா²thதரshயாmh தி³ஶி க²ஜடmh ஆேலாkhய ேகாऽபி
shதமாத³தா⁴ந: ।
MSS@0802@2கshயாசிதா³shேய shதசாபா⁴ ஸபா⁴வயாமாஸ விேலாசநாநி
॥ 0802॥
MSS@0803@1அேதா²th³யெயௗ பா³லஸு’th shமரshய ஶயாமாத⁴வ:

யாமலலமப⁴ŋhkh³யா ।
MSS@0803@2தாராவ⁴ேலாசநmhப³ேநந லாவிநாஜநபி³nh³nh:³ ॥ 0803॥
MSS@0804@1அேதா²ப³ேட⁴ ஶரதா³ஶஶாŋhேக phராvh’Th³யெயௗஶாnhதத³thகடாா
।
MSS@0804@2காஸாmh ந ெஸௗபா⁴kh³ய³ேऽŋhக³நாநாmh நShட:பph◌⁴ரShThபேயாத⁴ராmh
॥ 0804॥
MSS@0805@1அத:³ஸthஸmhiµக²வீரெயௗவத-thரடth³⁴ஜாகmh³mh’லஹாணீ
।
MSS@0805@2th³விஷth³க³ணshthைரணth³’க³mh³நிrhஜ²ேர யேஶாமராலாவரshய
ேக²லதி ॥ 0805॥
MSS@0806@1அத³Nhட³நமத³NhTh³யாநாmh த³NhTh³யாநாmh சாபி த³Nhட³நmh ।
MSS@0806@2அkh³ராயாkh³ரஹணmh ைசவ kh³ராயாmh kh³ரஹணmh ததா² ॥
0806॥
MSS@0807@1அத³NhTh³யாnh த³Nhட³யnh ராஜா த³NhTh³யாmhைசவாphயத³Nhட³யnh
।
MSS@0807@2அயேஶா மஹதா³phேநாதி நரகmh ைசவ க³chச²தி ॥ 0807॥
MSS@0808@1அத³thதmh நாத³thேத kh’தஸுkh’தகாம:கிமபி ய:ஶுப⁴ேரணிshதshnh
வஸதி
கலஹmhவ கமேல ।
MSS@0808@2விபth தshமாth³³ரmh vhரஜதி ரஜநீவாmhப³ரமேணrhவிநீதmh விth³ேயவ
thதி³வஶிவலrhப⁴ஜதி தmh ॥ 0808॥
MSS@0809@1அத³thதேதா³ேஷண ப⁴ேவth³ த³th³ேரா த³th³ரேதா³ேஷண கேராதி
பாபmh ।
MSS@0809@2பாபாத³வயmh நரகmh phரயாதி நrhத³th³ர: நேரவ பாபீ ॥ 0809॥
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MSS@0810@1அத³thத⁴khதiµthsh’jhய த⁴நmh ஸுசிரரதmh ।
MSS@0810@2ஷகா இவ க³chச²nhதி கத³rhயா:shவேய யmh ॥ 0810॥
MSS@0811@1அத³thதாநாiµபாதா³நmh mhஸா ைசவாவிதா⁴நத: ।
MSS@0811@2பரதா³ேராபேஸவா ச ஶாரmh thவித⁴mh shmh’தmh ॥ 0811॥
MSS@0812@1அத³thேதthயாக³தா லjhஜா த³thேததி vhயதி²தmh மந: ।
MSS@0812@2த⁴rhமshேநஹாnhதேர nhயshதா :³கி²தா: க² மாதர: ॥ 0812॥
MSS@0813@1அத³நshph’ஹயா ³வராmhஸத³nhth³வா விதrhதி³மாரயnhதாmh
।
MSS@0813@2அநrhப⁴வஸாத⁴நmh ஶரmh ஜரயாேமா வயேமாmh நம:ஶிவாய ॥ 0813॥
MSS@0814@1அத³ph◌⁴ரமph◌⁴ேராபலபThடேகஷு ேய ஶிதீkhயnhேத மத³ேநந பthண: ।
MSS@0814@2த³lhலதா தnhநிகேஷாthத²பாவக- sh²ŋhக³ப⁴ŋhகீ³mh லதாŋhகி³
ேஸவேத ॥ 0814॥
MSS@0815@1அத³mhபா⁴  ரmhபா⁴ விலா ச லrhkh◌⁴’தாசீ யா
சீரஸchசா²தி³தாshயா ।
MSS@0815@2அேஹா ஜாயேத மnhத³வrhphயபrh ஸமாகrhNhய தshயா
³ணshையகேத³ஶmh ॥ 0815॥
MSS@0816@1அத³யmh க⁴rhஷ ஶிலாயாmh த³ஹ வா தா³ேஹந பி⁴nhதி⁴ ெலௗேஹந ।
MSS@0816@2ேஹ ேஹமகார கநகmh ம மாmh ³ஜாப²லshலய ॥ 0816॥
MSS@0817@1அத³ய த³ஶ கிmh thவmh பி³mhப³³th³th◌⁴யாத⁴ரmh ேம ப⁴வ சபல நிராஶ:

பkhவஜmh³ப²லாநாmh ।
MSS@0817@2இதி த³யிதமேவthய th³வாரேத³ஶாphதமnhயா நிக³த³தி ஶுகiµchைச:
காnhதத³nhதெதௗSh² ॥ 0817॥
MSS@0818@1அத³rhஶநாதா³பதித: நசாத³rhஶநmh க³த: ।
MSS@0818@2ந thவாெஸௗ ேவத³ ந thவmh தmh க:ஸnh கமiνேஶாச ॥ 0818॥
MSS@0819@1அத³rhஶநாதா³பதிதா: நசாத³rhஶநmh க³தா: ।
MSS@0819@2ந ேத தவ ந ேதஷாmh thவmh தthர கா பேத³வநா ॥ 0819॥
MSS@0820@1அத³rhஶேந த³rhஶநமாthரகாமா th³’Shெடௗ பShவŋhக³ரைஸகேலாலா
।
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MSS@0820@2ஆŋhகி³தாயாmh நராயதாயாmhஆஶாshமேஹவிkh³ரஹேயாரேப⁴த³mh
॥ 0820॥
MSS@0821@1அதா³Nhயாத³தீேவாkh³ரா: பவநா இவ ³rhஜநா: ।
MSS@0821@2³நபி phரதிேphmh phரயதnhேத மாph◌⁴’த: ॥ 0821॥
MSS@0822@1அதா³தா ஷshthயாகீ³ தா³தா thயாகீ³ ச நிthயஶ: ।
MSS@0822@2இதி jhஞாthவா shவயmh ³th³த⁴யா த⁴நmh த³th³யாth ந: ந: ॥ 0822॥
MSS@0823@1அதா³தா ஷshத⁴நmh ஸnhthயjhய க³chச²தி ।
MSS@0823@2தா³தாரmh kh’பணmh மnhேய mh’ேதாऽphயrhத²mh ந iµசதி ॥ 0823॥
MSS@0824@1அதா³தாரmh தா³th’phரவரமநயmh விவவிநயmh விபmh பாTh◌⁴யmh
விக³தஜயிநmh விவஜயிநmh ।
MSS@0824@2அlhயmhlhயmh thவாமஹமவத³மாஶாபரவஶாth mh’ஷாவாேத³thkhதிshthவயி
க²
mh’ஷாவாதி³நி மயி ॥ 0824॥
MSS@0825@1அதா³தா வmhஶேதா³ேஷண கrhமேதா³ஷாth³ த³th³ரதா ।
MSS@0825@2உthமாேதா³ மாth’ேதா³ேஷண பிth’ேதா³ேஷண rhக²தா ॥ 0825॥
MSS@0826@1அதா³th’மாநஸmh khவாபி ந shph’ஶnhதி கேவrhகி³ர: ।
MSS@0826@2:³கா²ையவாதிvh’th³த⁴shய விலாஸாshதணீkh’தா: ॥ 0826॥
MSS@0827@1அதா³நஷth³ தா³நmh ச கிசிth ேகாபாய த³rhதி⁴யாmh ।
MSS@0827@2ஸmhrhணதா³நmh phரkh’திrhவிராேமா ைவரகாரணmh ॥ 0827॥
MSS@0828@1அதா³nhதshயாவிநீதshய vh’தா²பNh³தமாநிந: ।
MSS@0828@2ந ³ய ப⁴வnhதி shம நடshேயவாதாthமந: ॥ 0828॥
MSS@0829@1அதா³ யshேதந த³ஶாrhத⁴பா³ண: ரா ராேரrhநயநாலேயந ।
MSS@0829@2ந நிrhத³ஹmhshதmh ப⁴வத³வா ந ைவரஶுth³ேத⁴ர⁴நாத⁴rhமண: ॥
0829॥
MSS@0830@1அதீ³phேதऽkh³ெநௗ ஹேதா ேஹாேமா ஹதா ⁴khதிரஸாகா ।
MSS@0830@2உபvhயா ஹதா கnhயா shவாrhேத² பாகkhயா ஹதா ॥ 0830॥
MSS@0831@1அதீ³rhக⁴mh காலமாபnhந: phரரயmh வேத:shமர: ।
MSS@0831@2phரக³lhph◌⁴யேத மநshேயவ iµக⁴mh வ ஜாயேத ॥ 0831॥
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MSS@0832@1பி³ேப⁴thயŋhகா³rhபேண வாchச²thயாkh²யாதாmh ரதிmh phேய ।
MSS@0832@2உkhதphரthkhதஸmhடா⁴ ஸmhiµக²mh ந நிேத ॥ 0832॥
MSS@0833@1ரததப²ேலாthபாகரைஸ: காnhதmh ந தி⁴nhவதீ ।
MSS@0833@2பா³லா நிதா³க⁴லவ தாபயthேயவ ேகவலmh ॥ 0833॥
MSS@0834@1அதீ³rhக⁴த³rhஶிபி:◌⁴ khைரrhைட⁴nhth³யஸாயைக: ।
MSS@0834@2ஹமth³பி:◌⁴ khயேத கrhம த³th³பி⁴ரiν⁴யேத ॥ 0834॥
MSS@0835@1அதீ³rhக⁴ஸூthர:shmh’திமாnh தjhேஞா நீதிஶாshthரவிth ।
MSS@0835@2தீ⁴மாநாயதித³rhஶீ ச மnhth ராjhஞ:ஸுஸmhநிதி:◌⁴ ॥ 0835॥
MSS@0836@1அ³rhக³விஷய: கshய நாேர: பப⁴வாshபத³mh ।
MSS@0836@2அ³rhேகா³ऽநாரேயா ராஜா ேபாதchதமiνShயவth ॥ 0836॥
MSS@0837@1அth³’Shடாபதிதாmh பா⁴rhயாmh ேடா⁴ யsh பthயேஜth ।
MSS@0837@2ஸphதஜnhமநி ஸ shththவmh லப⁴ேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 0837॥
MSS@0838@1அ³Shடாபதிதாmh பா⁴rhயாmh ெயௗவேந ய: பthயேஜth ।
MSS@0838@2ஸ வநாnhேத shththவmh ச வnhth◌⁴யthவmh ச ஸமாphiνயாth ॥ 0838॥
MSS@0839@1அ³ரக³மநmh தீrhத²mh அேத³ஹத³மநmh தப: ।
MSS@0839@2அநmhப:◌⁴ஸmhப⁴வmh shநாநmh மாசரணபŋhகஜmh ॥ 0839॥
MSS@0840@1அth³’Shயnhதி ரshேதந ேக²லா: க²ஜநபŋhkhதய: ।
MSS@0840@2அshமyhரnhத விநி:வshய phயாநயநவிph◌⁴ரமா: ॥ 0840॥
MSS@0841@1அth³’Shட³ணேதா³ஷாmh அth◌⁴’தாநாmh ச கrhமmh ।
MSS@0841@2நாnhதேரண khயாmh ேதஷாmh ப²lhShடmh phரவrhதேத ॥ 0841॥
MSS@0842@1அth³’Shடrhவ: கNhேடா²ऽயmh காnhதாயா ⁴வnhthரேய ।
MSS@0842@2யshமாth³விநிநாத³shய ஸiµth³⁴திrhவிபா⁴vhயேத ॥ 0842॥
MSS@0843@1அth³’Shடrhவமshமாபி⁴rhயேத³தth³th³’யேதऽ⁴நா ।
MSS@0843@2விஷmh விஷத⁴ைர: பீதmh rhசி²தா: பதி²காŋhக³நா: ॥ 0843॥
MSS@0844@1அth³’Shடrhவாநாதா³ய பா⁴வாநபஶŋhகிதாnh ।
MSS@0844@2இShடாநிShடாnh மiνShயாmhஅshதmh க³chச²nhதி ராthரய:॥ 0844॥
MSS@0845@1அth³’Shடrhவா ப³ஹவ: ஸஹாயா: ஸrhேவ பத³shத²shய ப⁴வnhதி
வயா: ।
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MSS@0845@2அrhதா²th³விநshய பத³chதshய ப⁴வnhதி காேலshவஜேநாऽபி ஶth:

॥ 0845॥
MSS@0846@1அth³’Shடiµக²ப⁴ŋhக³shய khதமnhத⁴shய யாசிmh ।
MSS@0846@2அேஹா ப³த மஹth கShடmh சுShமாநபி யாசேத ॥ 0846॥
MSS@0847@1அth³’Shடvhயாபாரmh க³தவதி தி³நாநாமதி⁴பெதௗ யஶ: ேஶ⁴ேத
ஶஶிநி
க³ததா⁴mhநி kh³ரஹக³ேண ।
MSS@0847@2ததா²nhத⁴mh ஸஜாதmh ஜக³³பநேத ேமக⁴ஸமேய யதா² க³Nhயnhேத
தம
படவ: கீடமணய: ॥ 0847॥
MSS@0848@1அth³’Shேட த³rhஶேநாthகNhடா² th³’Shேட விchேச²த³பீ⁴தா ।
MSS@0848@2தth³’Shேடந ந th³’Shேடந ப⁴thரதா லph◌⁴யேத iµக²mh ॥ 0848॥
MSS@0849@1அேத³ஶகாலாrhத²மநாயதிமmh யத³phயmh லாக⁴வகா சாthமந: ।
MSS@0849@2விசிnhthய ³th³th◌⁴யா iµஹுரphயைவmhயஹmh ந தth³வேசா ஹாலஹலmh
 தth³விஷmh
॥ 0849॥
MSS@0850@1அேத³ஶகாேல யth³ தா³நmh அபாthேரph◌⁴யச தீ³யேத ।
MSS@0850@2அஸthkh’தமவjhஞாதmh தthதாமஸiµதா³’த³mh ॥ 0850॥
MSS@0851@1அேத³ஶshேதா²  shவlhபேகநாபி ஹnhயேத ।
MSS@0851@2kh³ராேஹாऽlhபீயாநபி ஜேல ஜேலnhth³ரமபாஇ கrhஷதி ॥ 0851॥
MSS@0852@1அைத³வmh ைத³வதmh rhrhைத³வதmh சாphயைத³வதmh ।
MSS@0852@2ேலாகபாலாnh sh’ேஜச ேலாகாநnhயாmhshததா² th³விஜ: ॥ 0852॥
MSS@0853@1அேதா³ஷாth³ேதா³ஷாth³வா thயjhதி விபிேந தாmh யதி³ ப⁴வாnh
அph◌⁴ரth³ரmh ப⁴th³ரmh வா
th⁴வநபேத thவாmh வத³ க: ।
MSS@0853@2இத³mh khரmh ேம shமரதி ’த³யmh யth கில தயா thவத³rhத²
காnhதாேர லதிலக
நாthமாபி க³ணித: ॥ 0853॥
MSS@0854@1அth³பி: ◌⁴ ஶுth◌⁴யnhதி வshthராணி மந:ஸthேயந ஶுth◌⁴யதி ।
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MSS@0854@2அmhஸயா ச ⁴தாthமா ³th³தி⁴rhjhஞாேநந ஶுth◌⁴யதி ॥ 0854॥
MSS@0855@1அth³பி⁴rhகா³thராணி ஶுth◌⁴யnhதி மந:ஸthேயந ஶுth◌⁴யதி ।
MSS@0855@2விth³யாதேபாph◌⁴யாmh ⁴தாthமா ³th³தி⁴rhjhஞாேநந ஶுth◌⁴யதி ॥ 0855॥
MSS@0856@1அth³⁴தshதkhrhபாேதா²தி⁴ரகா³தீ⁴ யshய வrhத⁴க: ।
MSS@0856@2அபாேதா³ऽதம:shph’Shடshthவகலŋhக: கலாநிதி: ◌⁴ ॥ 0856॥
MSS@0857@1அth³ph◌⁴ேயா ऽkh³நிrhph³ரமத:thரmh அமேநா ேலாஹiµthதி²தmh ।
MSS@0857@2ேதஷாmh ஸrhவthரக³mh ேதஜ:shவாஸு ேயாநிஷு ஸாmhயதி ॥ 0857॥
MSS@0858@1அth³யதேநா ேயாth³த⁴vhேய ஶேநா விஹயாய யாkhகவிth³வ: ।
MSS@0858@2தி³வஸாnhதேத th³ேத⁴ ேம: phராshதா²நிக: ஶந: ॥ 0858॥
MSS@0859@1அth³ய தா⁴ரா ஸதா³தா⁴ரா ஸதா³லmhபா³ஸரshவதீ ।
MSS@0859@2பNh³தா மNh³தா:ஸrhேவ ேபா⁴ஜராேஜ ⁴வmh க³ேத ॥ 0859॥
MSS@0860@1அth³ய phரph◌⁴’thயவநதாŋhகி³ தவாsh தா³ஸ: khதshதேபாபி⁴தி
வாதி³நி
சnhth³ரெமௗெலௗ ।
MSS@0860@2அநாய ஸா நியமஜmh khலமiµthஸஸrhஜ khேலஶ: ப²ேலந 
நrhநவதாmh வித⁴thேத
॥ 0860॥
MSS@0861@1அth³ய ேபா⁴தி³நmh ஸthயmh ஸthயமphரshதmh தவ ।
MSS@0861@2ததா²பி ³தி க³nhதvhயmh நாrhத: காலமேபேத ॥ 0861॥
MSS@0862@1அth³ய ேம ஸப²லமாயதேநthேர விதmh மத³நஸmhரயபா⁴வmh ।
MSS@0862@2ஆக³தா ப⁴வநmh மம யshமாth shவாக³தmh தவ வேரா நித³ ॥
0862॥
MSS@0863@1அth³ய யாவத³பி ேயந நிப³th³ெதௗ⁴ ந phர⁴ விசmh ப³விnhth◌⁴ெயௗ
।
MSS@0863@2ஆshதி²தாவிதத²தா³ணபாஶshthவாth³’ஶா ஸ வி³ஷா ³ரபாஸ:

॥ 0863॥
MSS@0864@1அth³ய ஶீதmh வவrhதி ஸஸrhதி ஸரண: ।
MSS@0864@2அபthநீேகா மமrhதி நநrhதி ேசாShணவாnh ॥ 0864॥
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MSS@0865@1அth³ய ஸ phரவஸதீதி ஸுph◌⁴வ: ேராthரமநி விjh’mhபி⁴ேத
th◌⁴வெநௗ ।
MSS@0865@2ஸth³ய ஏவ நிஜபாணி³mhபி²ேத Shபதா³மநி மேஹாரக³ph◌⁴ரம: ॥
0865॥
MSS@0866@1அth³ய ஸுnhத³ கnhத³நnhதி³நீ- தீரஜ⁴வி ேகலmhபட: ।
MSS@0866@2வாத³யnh iµரகாmh iµஹுrhiµஹுrhமாத⁴ேவா ஹரதி மாமகmh மந: ॥
0866॥
MSS@0867@1அth³ய shவrhக³வ⁴க³ேண ³ணமய thவthகீrhதிnh³jhஜவலாmh
உchைசrhகா³யதி
நிShகலŋhகிமத³ஶாமாதா³shயேத சnhth³ரமா: ।
MSS@0867@2கீ³தாகrhணநேமாத³iµkhதயவஸkh³ராஸாபி⁴லாேஷா வத³shவாnhநŋhகmh’க:³
கியnhதி 
தி³நாnhேயதshய வrhதிShயேத ॥ 0867॥
MSS@0868@1அth³ய shவாmh ஜநநீமகாரணஷா phராத: ஸு³ரmh க³தாmh
phரthயாேநேதா க³ேதா
kh³’ஹபதி:ுthைவவ மth◌⁴யnhதி³ேந ।
MSS@0868@2பŋh³thேவந ஶரஜrhஜரதயா phராய:ஸலயாkh’திrhth³’Shேடாऽெஸௗ
ப⁴வதா
ந கிmh பதி²க ேஹ shதி²thவா ணmh கth²யதாmh ॥ 0868॥
MSS@0869@1அth³யாபி ேகாகநத³சாஸேரக²ஹshதாmh தாmh ஶாதmhப⁴கலஶshதநசாகா³thmh
।
MSS@0869@2பி³mhபா³த⁴mh விஷமபா³ணநிபீ³தாŋhகீ³mhஸசிnhதேய th³vhயiΝகமth◌⁴யதiνphரகாஶாmh
॥ 0869॥
MSS@0870@1அth³யாபி ேகாபவிiµகீ²kh’தக³nhகாமா ேநாkhதmh வச: phரதித³தா³தி
யைத³வ வkhthரmh ।
MSS@0870@2mhபா³ ேராத³தி ph◌⁴’ஶmh பதிேதாऽsh பாேத³தா³ஸshதவ phயதேம
ப⁴ஜ மாmh
shமரா ॥ 0870॥
MSS@0871@1அth³யாபி சாஶத³rhலேதாசிதாrhத²mh தshயா: shமரா
ஸுரதkhலமவிவலாயா: ।
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MSS@0871@2அvhயkhதநி:shவநிதகாதரkhth²யமாந- ஸŋhகீrhணவrhணசிதmh வசநmh
phயாயா:
॥ 0871॥
MSS@0872@1அth³யாபி தthகநகNhட³லkh◌⁴’Shடக³Nhட³mh ஆshயmh shமரா
விபதரதாபி⁴ேயாேக³ ।
MSS@0872@2ஆnhேதா³லநரமஜலsh²டஸாnhth³ரபி³nh³-iµkhதாப²லphரகரவிch²தmh
phயாயா:
॥ 0872॥
MSS@0873@1அth³யாபி தthகநகெகௗ³ரkh’தாŋhக³ராக³mh phரshேவத³பி³nh³விததmh
வth³நmh phயாயா: ।
MSS@0873@2அnhேதshமரா ரதிேக²த³விேலாலேநthரmh ராஹூபராக³பiµkhதேவnh³பி³mhப³mh
॥ 0873॥
MSS@0874@1அth³யாபி தthகநகேரiΝக⁴ேநாேத³ேஶ nhயshதmh shமரா
நக²ரதலம தshயா: ।
MSS@0874@2ஆkh’Shடேஹமசிராmhப³rhiµthதி²தாயா லjhஜாவஶாth கரth◌⁴’தmh ச
தேதா
vhரஜnhthயா: ॥ 0874॥
MSS@0875@1அth³யாபி தthகமலேரiΝஸுக³nhத⁴க³nhதி⁴ தthphேரமவா மகரth◌⁴வஜபாதகா
।
MSS@0875@2phராphேநாmhயஹmh யதி³ ந: ஸுரைதகதீrhத²mh phராmhshthயஜா
நியதmh
தத³வாphதிேஹேதா: ॥ 0875॥
MSS@0876@1அth³யாபி தthkh’தகசkh³ரஹமாkh³ரேஹணத³nhைதrhமயா த³ஶநவாஸ
க²NhTh³யமாேந ।
MSS@0876@2தshயா மநாŋhiµதாமலயமாண-thகாரக³rhப⁴மஸkh’th³வத³நmh
shமரா ॥ 0876॥
MSS@0877@1அth³யாபி தthதரலதாரகிதாமாshயmhஆphரசnhத³நரஸாதேஶாப⁴மshயா:
।
MSS@0877@2கshகாதிலகதாரகிதாபி⁴ராம-க³Nhட³shத²லth³தி iµஹுrhமநஸா
shமரா ॥ 0877॥
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MSS@0878@1அth³யாபி தthphரணயப⁴ŋh³ரth³’Shபாதmh தshயா:shமரா
ரதிவிph◌⁴ரமகா³thரப⁴ŋhக³mh ।
MSS@0878@2வshthராசலshக²லநசாபேயாத⁴ராnhதmh த³nhதchச²த³mh
த³ஶநக²Nhட³நமNhட³நmh ச ॥ 0878॥
MSS@0879@1அth³யாபி தthஸபேவஷஶஶிphரகாஶmh ஆshயmh shமரா
ஜTh³கா³thரவிவrhதேநஷு ।
MSS@0879@2தth³ேவல³jhjhவலகராŋh³ஜால³mhப²- ேதா:³ கnhத³க³ளகmh
த³யிதmh phயாயா:
॥ 0879॥
MSS@0880@1அth³யாபி தthஸுரதேகநிரshthரth³த⁴mh ப³nhேதா⁴பப³nhத⁴பதேநாthதி²தஶூnhயஹshதmh
।
MSS@0879@2த³nhெதௗShட²பீட³நநக²தரkhதkhதmh தshயா:shமரா
ரதிப³nh⁴ரநிSh²ரthவmh ॥ 0879॥
MSS@0881@1அth³யாபி தthஸுரதேகவிமrhத³ேக²த³-ஸஜாதக⁴rhமகணவிsh²தmh
phயாயா: ।
MSS@0881@2ஆபாNh³ரmh தரலதாரநிதாmhவkhthரmhshமரா பrhணநிஶாகராப⁴mh
॥ 0881॥
MSS@0882@1அth³யாபி தth³வத³நபŋhகஜக³nhத⁴ph³த⁴-ph◌⁴ராmhயth³th³விேரப²சயmhபி³தக³Nhட³kh³மmh
।
MSS@0882@2லாவ⁴தகரபlhலவகŋhகநாநாmh khவாே விrhchச²தி மந:
shதராmh மதீ³யmh
॥ 0882॥
MSS@0883@1அth³யாபி தth³விகதாmh³ஜமth◌⁴யெகௗ³ரmh ேகா³ேராசநாதிலகபா⁴ஸுரபா²லேரக²mh
।
MSS@0883@2ஈஷnhமதா³லஸவி⁴rhணிதth³’Shபாதmh தshயா iµக²mh phரதி மேநா
மம க³chச²தீத³mh
॥ 0883॥
MSS@0884@1அth³யாபி தnhநயநகjhஜலiµjhjhவலாshயmh விராnhதகrhணக³ளmh
பஹாஸேஹேதா: ।
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MSS@0884@2பேய தவாthமநி நவீநபேயாத⁴ராph◌⁴யாmh ணmh வrhயதி³ விநயதி
ேநா ந
ேதா³ஷ: ॥ 0884॥
MSS@0885@1அth³யாபி தnhமத³நகாrhiµகப⁴ŋh³ரph◌⁴-த³nhதth³திphரகரகrh³தாத⁴ேராShட²mh
।
MSS@0885@2கrhவஸkhதலேகாjhjhவலத³nhதபthரmh தshயா: ந: நரபீஹ iµக²mh
shமரா
॥ 0885॥
MSS@0886@1அth³யாபி தnhமந ஸmhபவrhதேத ேம ராthெரௗ மயி ுதவதி
திபாலthrhயா ।
MSS@0886@2ேவதி மŋhக³ளவச: ப’thய ேகாபாth கrhேண kh’தmh
கநகபthரமநாலபnhthயா
॥ 0886॥
MSS@0887@1அth³யாபி தாmh கநககŋhகண⁴தாkh³ர-ஹshதாmh ச வkhthரகமேலந
ஸுநிrhேதnh³mh ।
MSS@0887@2லாவrhதீmh ஸுரதேக²த³நிதாmh th◌⁴யாயா ேசத
மதா³லலாலஸாŋhகீ³mh
॥ 0887॥
MSS@0888@1அth³யாபி தாmh கநககாnhதிமதா³லஸாŋhகீ³mh vhேடா³thஸுகாmh
நிபதிதாவ ேசShடமாநாmh ।
MSS@0888@2அŋhகா³ŋhக³ஸŋhக³பmhப³நஜாதேமாஹாmh தாmh வெநௗஷதி⁴வ
phரமதா⁴mh
shமரா ॥ 0888॥
MSS@0889@1அth³யாபி தாmh கநகசmhபகதா³மெகௗ³mh ²lhலாரவிnhத³வத³நாmh
தiνேராமராmh ।
MSS@0889@2ஸுphேதாthதி²தாmh மத³நவிவலஸாலஸாŋhகீ³mh விth³யாmh
phரமாத³க³தாவ சிnhதயா
॥ 0889॥
MSS@0890@1அth³யாபி தாmh கநகபthரஸநாத²கrhmhஉthŋhக³கrhகஶசாrhபிததாரஹாராmh
।
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MSS@0890@2காசீநிதவிஶாலநிதmhப³பி³mhபா³mh உth³தா³நரரணchசரmh
shமரா
॥ 0890॥
MSS@0891@1அth³யாபி தாmh கஸமாrhபிதவாமபாணிmhஆசிைதகசரkh³ரநிth³த⁴⁴mh
।
MSS@0891@2shதmhபா⁴வலmhபி³த⁴ஜாmh பதி² மாmh vhரஜnhதmh பயா
ப³nh⁴தகnhத⁴ரமாmh ॥ 0891॥
MSS@0892@1அth³யாபி தாmh லnhதலேகஶபாஶாmh உnhதிth³ரதாமரஸபthரவிஶாலேநthராmh
।
MSS@0892@2உthŋhக³பீவரபேயாத⁴ரŋhமலாTh◌⁴யாmh th◌⁴யாயா ேசத யைத²வ
³பேத³ஶmh
॥ 0892॥
MSS@0893@1அth³யாபி தாmh ணவிேயாக³விேஷாபேம யாmh ஸŋhேக³
நrhப³ஹுதராமmh’தாபி⁴ேஷகாmh ।
MSS@0893@2தாmh வதா⁴ரணகmh மத³நாதபthராmh உth³th◌⁴’thதேகஶநிவஹாmh
ஸுத³தீmh shமரா
॥ 0893॥
MSS@0894@1அth³யாபி தாmh திதேல வரகாநீநாmh ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ரதயா
phரத²ைமகேரகா²mh ।
MSS@0894@2ஶ ◌்’ŋhகா³ரநாடகரேஸாthதமபாநபாthmh காnhதாmh shமரா
ஸுமாத⁴பா³ணகி²nhநாmh
॥ 0894॥
MSS@0895@1அth³யாபி தாmh க³திநிராkh’தராஜஹmhmh த⁴mhlhலநிrhதகலாபமக²பா⁴ஸாmh
।
MSS@0895@2மthதயா மத³சேகாரவிேலாலேநthராmhஸசிnhதயா கலகNhThஜஸமாநகNhடா²mh
॥ 0895॥
MSS@0896@1அth³யாபி தாmh க³மநthதி³தmh மதீ³யmh thைவவ பீ⁴ஹணீவ
சசலாmh ।
MSS@0896@2வாச: shக²லth³விக³லத³ஹலாலாmh ஸசிnhதயா
³ேஶாகவிநmhரவkhthராmh
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॥ 0896॥
MSS@0897@1அth³யாபி தாmh க³தப³nhத⁴நேகஶபாஶாmh shரshதshரஜmh
shதஸுதா⁴ம⁴ராத⁴ெரௗSh²mh ।
MSS@0897@2பீேநாnhநதshதநேகா³பசாmhப³nh- iµkhதாவளீmh ரஹ
ேலாலth³’ஶmh shமரா
॥ 0897॥
MSS@0898@1அth³யாபி தாmh சிரயிேத மயி தnhநிவாஸmh ராthெரௗ ஸமாக³தவதீmh
பவrhதமாநாmh ।
MSS@0898@2க³thவா shதmh கிமபி சNhசதாmh நிஷNhmh ஸkh²யா
ஸமாக³தவதீமதி⁴கmh
shமரா ॥ 0898॥
MSS@0899@1அth³யாபி தாmh ஜக³தி வrhணயிmh ந கசிchச²khேநாthயth³’Shடஸth³’ஶீmh
ச பkh³ரஹmh ேம ।
MSS@0899@2th³’Shடmh th³வேயா: ஸth³’ஶேயா: க² ேயந பmh ஶkhேதா
ப⁴ேவth³யதி³ஸ ஏவ
நேரா ந சாnhய: ॥ 0899॥
MSS@0900@1அth³யாபி தாmh ஜக⁴நத³rhஶநலாலேஸந kh’Shடmh மயா
நிவஸநாசலேமகபாrhவாth ।
MSS@0900@2jhயshதி²தாமபி தேதாiµஹுராkh’ஷnhதீmh மnhதா³ஸŋhசிதthநiµகீ²mh
shமரா ॥ 0900॥
MSS@0901@1அth³யாபி தாmh ஜ²தி வkhதகnhத⁴ராkh³ராmh நிphதபாணிகமலாmh ச
நிதmhப³mhேப³ ।
MSS@0901@2வாஸாmhஸபாrhவலஸ³lhப³ணேகஶபாஶாmh பயா மாmh phரதி
th³’ஶmh ப³ஹுஶ:

பnhதீmh ॥ 0901॥
MSS@0902@1அth³யாபி தாmh த⁴வளேவமநி ரthநதீ³ப-மாலாமக²படலrhத³தாnhத⁴காேர
।
MSS@0902@2phராphேதாth³யேம ரஹஸmhiµக²த³rhஶநாrhத²mhலjhஜாப⁴யாrhதநயநாமiνசிnhதயா
॥ 0902॥
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MSS@0903@1அth³யாபி தாmh நக²பத³mh shதநமNhட³ேல யth³ த³thதmh
மயாshயம⁴பாநவிேமாேதந ।
MSS@0903@2உth³பி⁴nhநேராமலைகrhப³ஹுபி:◌⁴ ஸமnhதாjhஜாக³rhதி ரதி
விேலாகயதி shமரா
॥ 0903॥
MSS@0904@1அth³யாபி தாmh ந க² ேவth³ கிஶபthநீ ஶாபmh க³தா ஸுரபேதரத²
kh’Shணல: ।
MSS@0904@2த⁴thைரவ கிmh iν ஜக³த:பேமாஹநாயஸா நிrhதா வதிரthநதி³th³’யா
வா ॥ 0904॥
MSS@0905@1அth³யாபி தாmh நவவய:யnh³வkhthராmh உthŋhக³பீவரபேயாத⁴ரபா⁴ரகி²nhநாmh
।
MSS@0905@2ஸmhபீTh³ய பா³ஹுக³ேளந பிபா³ வkhthராmh phேராnhமthதவnhம⁴கர:
கமலmh யேத²Shடmh
॥ 0905॥
MSS@0906@1அth³யாபி தாmh நிஜவ:kh’ஶேவதி³மth◌⁴யாmh உthŋhக³ஸmhph◌⁴’தஸுதா⁴shதநmhப⁴kh³மாmh
।
MSS@0906@2நாநாவிசிthரkh’தமNhட³நmhNh³தாŋhகீ³mh ஸுphேதாthதி²தாmh நிஶி
தி³வா ந  விshமரா
॥ 0906॥
MSS@0907@1அth³யாபி தாmh நி⁴வநkhலமநி:ஸஹாŋhகீ³mhஆபாNh³க³Nhட³பதிதாலகnhதலாmh
।
MSS@0907@2phரchச²nhநபாபkh’தமnhதவாவஹnhதீmh கNhடா²வஸkhதmh’³பா³ஹுலதாmh
shமரா ॥ 0907॥
MSS@0908@1அth³யாபி தாmh நி⁴வேந ம⁴பாநரkhதாmh லாத⁴ராmh kh’ஶதiνmh
சபலாயதாmh ।
MSS@0908@2காரபŋhகmh’க³நாபி⁴kh’தாŋhக³ராகா³mh கrhரக³பrhணiµகீ²mh
shமரா
॥ 0908॥
MSS@0909@1அth³யாபி தாmh நிph◌⁴’தவkhthரகமாபதnhதmh மாmh th³வா வீய
ஸஹைஸவ ேஷண
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ஸுphதாmh ।
MSS@0909@2மnhத³mh மயி shph’ஶதி கNhடகிதாŋhக³யShmhஉth²lhலக³lhலப²லகாmh
ப³ஹுஶ:

shமரா ॥ 0909॥
MSS@0910@1அth³யாபி தாmh nh’பதிேஶக²ரராஜthmhஸmhrhணெயௗவநமதா³லஸ⁴rhணேநthmh
।
MSS@0910@2க³nhத⁴rhவயஸுரகிnhநrhநாக³கnhயாmh shவrhகா³த³ேஹா நிபதிதாவ
சிnhதயா
॥ 0910॥
MSS@0911@1அth³யாபி தாmhphரணயிநீmh mh’க³ஶாவகாmh பீஷrhணசmhப⁴க³mh
வஹnhதீmh ।
MSS@0911@2பயாmhயஹmh யதி³rhநதி³வஸாவஸாேநshவrhகா³பவrhக³நரராஜஸுக²mh
thயஜா
॥ 0911॥
MSS@0912@1அth³யாபி தாmh phரத²மேதா வரஸுnhத³mhshேநைஹகபாthரக⁴தாமவநீஶthmh
।
MSS@0912@2ஹmhேஹா ஜநா மம விேயாக³ஹுதாஶேநாऽயmh ேஸா⁴mh ந ஶkhயத
இதி phரதிசிnhதயா
॥ 0912॥
MSS@0913@1அth³யாபி தாmh phரத²மேமவ க³தmh விராக³mh நிrhப⁴rhthshய
ேராஷபைஷrhவசைநrhiµஹுrhமாmh ।
MSS@0913@2ஆnhேதா³லேநந ச நிதmhப³ஸஹாயvh’ththயா ஸசிnhதயா ரthேய
ஸுத³தீமபீ⁴ணmh
॥ 0913॥
MSS@0914@1அth³யாபி தாmh phரத²மஸŋhக³மஜாதலjhஜாmh பா³லாmh ரேஸந பதிேத
மயி மnhத³பீேட² ।
MSS@0914@2²rhகாரகmhபிதஶிகா²தரலphரதீ³பmh கrhேthபேலந விநிவாரயதீmh
shமரா
॥ 0914॥
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MSS@0915@1அth³யாபி தாmh ⁴ஜலதாrhபிதகNhட²பாஶாmh வ:shத²லmh மம
பிதா⁴ய
பேயாத⁴ராph◌⁴யாmh ।
MSS@0915@2ஈஷnhநிதஸலவிேலாசநாnhதாmh பயா mh’kh³த⁴வத³நாmh
வத³நmh பிப³nhதீmh
॥ 0915॥
MSS@0916@1அth³யாபி தாmh மத³நமnhதி³ரைவஜயnhதீmh அnhதrhkh³’ேஹ விவஸநாmh
த³த⁴தீmh நிஶாnhேத ।
MSS@0916@2அŋhைக³ரநŋhக³விஸைரrhமம கா³Th◌⁴மŋhக³mh ஆŋhkh³ய ேகஶயேந
ஶயிதாmh shமரா
॥ 0916॥
MSS@0917@1அth³யாபி தாmh மம மந:பதாபஶாnhthைய சுrhவிஶுth³த⁴தநீமலஸாலஸாŋhகீ³mh
।
MSS@0917@2க²Nhட³க²Nhட³க²சிதாசிதகா³thரயிShடmh தnhவீmh ஸதா³
’த³யஹrhஷநிதி⁴mh
shமரா ॥ 0917॥
MSS@0918@1அth³யாபி தாmh மயி கபாடஸபேந மnhமாrhக³த³thதth³’ஶமாநநத³thதஹshதாmh
மth³ேகா³thரசிநிதபத³mh mh’³காகபி: ◌⁴ கிசிthதரŋhக³மநஸmh மநஸா shமரா
॥
MSS@0919@1அth³யாபி தாmh மயி kh’தாக³th³’Shடபா⁴வாmh பா⁴ஷாmh லபthயபி
iµஹுrhநிkh³’தவாசmh ।
MSS@0919@2ராமாmh விth³த⁴க⁴நமnhஸபா³ShபகNhடா²mh நி:வாஸஶுShயத³த⁴ராmh
த³தீmh
shமரா ॥ 0919॥
MSS@0920@1அth³யாபி தாmh மயி க³ேத சிரேகாபயnhதீmh யாnhதீmh ஸமாக³தவதீmh
பவrhதமாநாmh ।
MSS@0920@2ஊrhth◌⁴வshதி²தாmh கிமபி மசதலmh நிஷNhmh ஶyhயாmh
ஸமாரதவதீமதி⁴கmh
shமரா ॥ 0920॥
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MSS@0921@1அth³யாபி தாmh மயி th³’ஶmh த³தீmh shமரா shேமராmh
shமரth³வரகராmh ம⁴ராmh
ஸுதாராmh ।
MSS@0921@2அthth³ப³லாmhஸுரதலாmh லாmhஸுஶீலாmh நிShபnhத³மnhத³ஸமத³phரமத³phரஸாதா³mh
॥ 0921॥
MSS@0922@1அth³யாபி தாmh மயி நிதசாேநthேர ேகாऽயmh வேத³thயபி⁴தாmh
வத³தீmh
ஸகீ²பி: ◌⁴ ।
MSS@0922@2மாதrhந விth³யஇதி ஸshதiµlhலஸnhதீmh உth²lhலக³Nhட³ப²லகாmh
நிதராmh shமரா
॥ 0922॥
MSS@0923@1அth³யாபி தாmh மsh’ணசnhத³நபŋhகர-கshகாபமேலாthத²விஸrhபிக³nhதா³mh
।
MSS@0923@2அnhேயாnhயசடmhப³நலkh³நபம - kh³மாபி⁴ராமநயநாmh ஶயேந
shமரா ॥ 0923॥
MSS@0924@1அth³யாபி தாmh iµக²க³ைதரண: கராkh³ைரராph’chch²யமாநமபி மாmh
ந
விபா⁴ஷயnhதீmh ।
MSS@0924@2தth³வாShபதth³’ஶmh ப³ஹு நி:வஸnhதீmh சிnhதாலாmh கிமபி
நmhரiµகீ²mh
shமரா ॥ 0924॥
MSS@0925@1அth³யாபி தாmh ந:கமலாயதாmh பயா பீவரபேயாத⁴ரபா⁴ரகி²nhநாmh
।
MSS@0925@2ஸmhபீTh³ய பா³ஹுக³ேளந பிபா³ வkhthரmh உnhமthதவnhம⁴கர:
கமலmh யேத²Shடmh
॥ 0925॥
MSS@0926@1அth³யாபி தாmh யதி³ந:ரவயதாmh பயா தீ³rhக⁴விரஹjhவதாŋhக³யShmh
।
MSS@0926@2அŋhைக³ரஹmh ஸiµப³ம தேதாऽதிகா³ட⁴mh ேநாnhலயா நயேந
ந ச தாmh
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thயஜா ॥ 0926॥
MSS@0927@1அth³யாபி தாmh ரஹ த³rhபணமாmh th³’ShThவா sh²டmh
phரதிநிதி⁴mh மயி
ph’Shட²ேந ।
MSS@0927@2பயா ேவப²மதீmh ச ஸுவிph◌⁴ரமாmh ச லjhஜாலாmh ச ஸiµத³mh
தமnhமதா²mh ச ॥ 0927॥
MSS@0928@1அth³யாபி தாmh விth◌⁴’தகjhஜலேலாலேநthராmh ph’th²வீmh
phர⁴தஸுமாலேகஶபாஶாmh ।
MSS@0928@2nh³ரஸmhதெமௗkhதிகத³nhதகாnhதிmh ஆப³th³த⁴ேஹமகடகாmh
ரஹ shமரா
॥ 0928॥
MSS@0929@1அth³யாபி தாmh விth◌⁴’தககjhஜலேலாலேநthராmh ph’th²வீmh
phர⁴தஸுமாலேகஶபாஶாmh
।
MSS@0929@2nh³ரஸmhதெமௗkhதிகத³nhதகாnhதிmh ஆப³th³த⁴ேஹமகடகாmh
ரஹ shமரா
॥ 0929॥
MSS@0930@1அth³யாபி தாmh விரஹவ நிேபா³தாŋhகீ³mh தnhவீmh ரŋhக³நயநாmh
ஸுரைதகபாthmh
।
MSS@0930@2நாநாவிசிthரதமNhட³நமாவஹnhதீmh தாmh ராஜஹmhஸக³மநாmh
ஸுத³தீmh shமரா
॥ 0930॥
MSS@0931@1அth³யாபி தாmh விஹதாmh காசபா⁴ரநmhராmhiµkhதாகலாபத⁴வளீkh’தகNhட²ேத³ஶாmh
।
MSS@0931@2தthேகமnhத³ரகி³ெரௗ ஸுமாத⁴shய காnhதாmh shமரா
சிேராjhjhவலShபேகmh
॥ 0931॥
MSS@0932@1அth³யாபி தாmh ஶஶிiµகீ²mh நவெயௗவநாTh◌⁴யாmh பீநshதநீmh நரஹmh
யதி³
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ெகௗ³ரகாnhதிmh ।
MSS@0932@2பயா மnhமத²ஶராநலபீ³தாŋhகீ³mh கா³thராணி ஸmhphரதி கேரா
ஸுஶீதலாநி
॥ 0932॥
MSS@0933@1அth³யாபி தாmh ஶிக²ரசாவலத³nhைதrhiµkh²யாநி nhத³iµலாநி
தாmh ச
ஸாth◌⁴வீmh ।
MSS@0933@2ஸசிnhதயா ஸததmh phரவிேலாசிthதாmh காேமஷுநீரஜth³’ஶmh
வநஜாவதmhஸாmh
॥ 0933॥
MSS@0934@1அth³யாபி தாmhஸமபநீதநிதmhப³வshthராmh யாமாmh சஸாth◌⁴வஸரஸாலவிவலாŋhகீ³mh
।
MSS@0934@2ஏேகந பாணிகமேலந பிதா⁴ய kh³’யmh அnhேயந நாபி⁴ஹரmh
த³த⁴தீmh shமரா
॥ 0934॥
MSS@0935@1அth³யாபி தாmhஸலதலத²ேகஶபாஶாmh ஈஷthஸiµnhத⁴rhணிதவkhரேநthராmh
।
MSS@0935@2ஸுphேதாthதி²தாmh வித³த⁴தீmh iµஹுரŋhக³ப⁴ŋhக³ பயா
த³Shடமத⁴ரmh ப³ஹுஶ:

shph’ஶnhதீmh ॥ 0935॥
MSS@0936@1அth³யாபி தாmh ஸுநிணmh யததா மயாபி th³’Shடmh ந
யthஸth³’ஶேதா வத³நmh
கதா³சிth ।
MSS@0936@2ெஸௗnhத³rhயநிrhதரதி th³விஜராஜகாnhதி காnhதாஹாதிவிமலthவமஹா³ேணந
॥ 0936॥
MSS@0937@1அth³யாபி தாmhஸுரத⁴rhணநிதாmhshரshதாŋhக³யShடக³தாmhஶுகேகஶபாஶாmh
।
MSS@0937@2ஶ ◌்’ŋhகா³ரவாஹகாநநராஹஹmhmhஜnhமாnhதேரऽபி நித⁴ேநऽphயiνசிnhதயா
॥ 0937॥
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MSS@0938@1அth³யாபி தாmhஸுரதஜாக³ர⁴rhணமாந-திrhயkh³வலthதரலதாரkhதீ³rhக⁴ேநthராmh
।
MSS@0938@2ஶ ◌்’ŋhகா³ரஸாரகமலாகரராஜஹmhmh vhடா³விநmhரவத³நாiµஷ
shமரா
॥ 0938॥
MSS@0939@1அth³யாபி தாmhஸுரததாNhட³வஸூthரதா⁴ரmh ³rhவாரத³rhபஜக⁴நkh³லபிதாŋhக³யShmh
।
MSS@0939@2அŋhக³mh ரைஸ:ஸiµப³ய கmh த³தா⁴நாmh கிசிnhநிலநயநாmh
மநஸா
shமரா ॥ 0939॥
MSS@0940@1அth³யாபி தாmhஸுரததாNhட³வஸூthரதா⁴mh rhேணnh³ஸுnhத³ரiµகீ²mh
மத³விவலாŋhகீ³mh ।
MSS@0940@2தnhவீmh விஶாலஜக⁴நshதநபா⁴ரநmhராmh vhயாேலாலnhதலகலாபவதீmh
shமரா
॥ 0940॥
MSS@0941@1அth³யாபி தாmhஸுரதலph³த⁴யஶ:பதாகாmh லmhபா³லகாmh விரஹபாNh³ரக³Nhட³பி⁴thதிmh
।
MSS@0941@2shவphேநऽபி ேலாலநயநாmh ணth³’ShடநShடாmh விth³யாmh
phரமாத³³ணிதாவ
ஸmhshமரா ॥ 0941॥
MSS@0942@1அth³யாபி தாmh ஸுரபி⁴நிrhப⁴ரத³nhதபா⁴ஜmh தா⁴வnhதமாshயகமலmh
சலசசகmh
।
MSS@0942@2கிசிchசலlhலதசிதவாமேநthராmh பயா ேககமேலந
நிவாரயnhதீmh
॥ 0942॥
MSS@0943@1அth³யாபி தாmhஸுவத³நாmh வலெபௗ⁴ நிஷNhmhதth³ேக³ஹஸmhநிதி⁴பேத³
மயி
th³’Shடமாthேர ।
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MSS@0943@2வீேதாthதராmh phயஸகீ²ஷு தshமராஸு லjhஜாவிலாஸஹதாmh
’தி³ சிnhதயா
॥ 0943॥
MSS@0944@1அth³யாபி தாmh ஸுவத³நாmh shதநபா⁴ரநph◌⁴ராmh யாமாmh ச
வாமநயநாmh
ரமணீயகா³thmh ।
MSS@0944@2நிth³ராலஸாமலகநிrhதஷThபதா³mh ஸசிnhதயா ஸததmh
shமரைவஜயnhதீmh
॥ 0944॥
MSS@0945@1அth³யாபி தாmh ஸுஶயிதாmh ணவிphர³th³தா⁴mh நிth³ராலஸாmh
’தி³ வஹா
kh’தாŋhக³ப⁴ŋhகா³mh ।
MSS@0945@2jh’mhபா⁴வதீrhணiµக²மாதக³nhத⁴லph³த⁴-iµக⁴ph◌⁴ரமth³ph◌⁴ரமரவிph◌⁴ரமேலாலேநthராmh
॥ 0945॥
MSS@0946@1அth³யாபி தாmhshதிதவshthரவாŋhக³லkh³நாmh phெரௗட⁴phரதாபமத³நாநலதphதேத³ஹாmh
।
MSS@0946@2பா³லாமநாத²ஶரமiνகmhபநீயாmh phராதி⁴காmh ணமஹmh ந 
விshமரா
॥ 0946॥
MSS@0947@1அth³யாபி தாநி shதiµகீ²mh ஷாயிேதஷு லmhபா³லகாலகேபாலலதாmh
shமரா ।
MSS@0947@2ஆnhேதா³லநரமஜலாலவிவலாŋhகீ³mh வாேஸாthதரmh ச
நிph◌⁴’தmh ச
iµஹுrhவத³nhதீmh ॥ 0947॥
MSS@0948@1அth³யாபி தாநி பவrhதிதகnhத⁴ராணி கிசிthுதthதககஜாலகாநி
।
MSS@0948@2தshயா ⁴ஜாkh³ரல³th³வலnhதலாநி சிthேத sh²ரnhதி மம
வkhரவிேலாசநாநி
॥ 0948॥

102 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@0949@1அth³யாபி தாநி மம ேசதஸmhsh²ரnhதி கrhnhதஸŋhக³தகடாநிதாநி
।
MSS@0949@2தshயா: shமரjhவரகராணி மதா³லஸாநி லாவிலாஸப³ஹுலாநி
விேலாசநாநி ॥ 0949॥
MSS@0950@1அth³யாபி தாநி மம ேசதஸmhsh²ரnhதி பி³mhேபா³Shட²ேத³ஶபகீrhணஶுசிshமதாநி
।
MSS@0951@1அth³யாபி தாநி mh’³வாkhயஸுபா⁴தாநி திrhத²kh³விவrhthதிநயநாnhதநிநி
லாலஸாசிதக³தாநி ஶுசிshதாநி தshயா:shமரா மத³விph◌⁴ரமேசShதாநி ॥
MSS@0952@1அth³யாபி தாமநிph◌⁴’தkhரமமாக³தmh ச மாmh th³வா வீய ஶயேந
நிேஷண
ஸுphதாmh ।
MSS@0952@2மnhத³mh மயி shph’ஶதி கNhட³கிதாŋhக³யShmhஉth²lhலக³Nhட³ப²லகாmh
ப³ஹுஶ:

shமரா ॥ 0952॥
MSS@0953@1அth³யாபி தாமiνநயthயபி சாrhவmh ேகாபாth phராkh’தiµகீ²mh மயி
ஸாபராேத⁴ ।
MSS@0953@2ஆŋhக³தி phரஸப⁴iµthலகாŋhக³யShmh மாேமேத :³ஸஹேவாkhதவதீmh
shமரா
॥ 0953॥
MSS@0954@1அth³யாபி தாமiνநயthயபி மyhயஸkhதாmh vhயாvh’ththய ேகஶயேந
ஶயிதாmh பராசீmh ।
MSS@0954@2நிth³ராலாவ மமாபி⁴iµகீ²ப⁴வnhதீmh phராதrhமத³ŋhக³நிைதக⁴ஜாmh
shமரா
॥ 0954॥
MSS@0955@1அth³யாபி தாமபி⁴விஶாலநிதmhப³பி³mhபா³mh க³mhபீ⁴ரநாபி⁴ஹராmh
தiνமth◌⁴யபா⁴கா³mh ।
MSS@0955@2அmhலாநேகாமலmh’லஸமாநபா³ஹுmh லாலஸாசிதக³திmh
மநஸா shமரா ॥ 0955॥
MSS@0956@1அth³யாபி தாமணயthயேணnhதmh ஆph’chச²மாநமபி நாம
விதா⁴ரயnhதீmh ।
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MSS@0956@2உthதா²phய நிசலth³’ெஶௗ மம நி:வஸnhதீmh சிnhதாலாmh கிமபி
நmhரiµகீ²mh
shமரா ॥ 0956॥
MSS@0957@1அth³யாபி தாமலமதசாேநthராmh ேலாலth³⁴ஜாவலயஜ²ŋhkh’திமாவஹnhதீmh
।
MSS@0957@2ேவlhலthகேராசiµnhநதshவகrhேண கNh³யநmh வித³த⁴தீmh
’தி³ சிnhதயா
॥ 0957॥
MSS@0958@1அth³யாபி தாமவதாmh மநஸாசேலந ஸசிnhதயா வதீmh மம
விதாஶாmh ।
MSS@0958@2நாnhேயாப⁴khதநவெயௗவநபா⁴ரஸாராmh ஜnhமாnhதேரऽபி மம ைஸவ
க³திrhயதா²
shயாth ॥ 0958॥
MSS@0959@1அth³யாபி தாமவிக³ணyhய kh’தாபராத⁴mh ஆபாத³லபதிதmh
ஸஹஸா சலnhதீmh ।
MSS@0959@2வshthராசலmh மம கராnhநிஜமாபnhதீmh மா ேமதி ேராஷபஷmh
வத³தீmh
shமரா ॥ 0959॥
MSS@0960@1அth³யாபி தாமஹமலjhதrhவkh◌⁴’Shேட ஶyhயாதேல ஸுஶயிதாmh
மத³ேநாthஸவாய ।
MSS@0960@2வீrhவதீmh விகசசmhபகShபநாஸாmh th◌⁴யாயா ேசத ஸதா³
நத³தீmh
ஶுபா⁴ŋhகீ³mh ॥ 0960॥
MSS@0961@1அth³யாபி தாத இதச ரச பசாth³ அnhதrhப³: பத ஏவ
பph◌⁴ரமnhதீmh ।
MSS@0961@2பயா ²lhலகநகாmh³ஜஸmhநிேப⁴nh வkhthேரண திrhயக³பவrhதிதேலாசேநந
॥ 0961॥
MSS@0962@1அth³யாபி தாiµபவேந பசாரkhதாmh ஸசிnhதயாmhபக³தாmh
மத³ேநாthஸவாய ।
MSS@0962@2மாmh பாrhவஸmhநிதேலாகப⁴யாth ஸஶŋhகmh
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vhயாவrhதிேதணமiνணமாmh ॥ 0962॥
MSS@0963@1அth³யாபி தாiµப⁴யபாrhவக³ஹாரரmhயாmh வாஸnhதிகாஸுமபா⁴thதககாmh
ச ।
MSS@0963@2ராகாபி⁴ராமவி⁴மNhட³லவlh³வவthராmh லாவNhயநிrhjhதரயாmh
ஸததmh shமரா
॥ 0963॥
MSS@0964@1அth³யாபி தாiµரஜth³வயiµnhநமyhய மth◌⁴ேய வthதயலதேராமராmh
।
MSS@0964@2th◌⁴யாயா ேவlhத⁴ஜாmh விதாŋhக³ப⁴ŋhக³mh vhயாேஜந
நாபி⁴ஹரmh மம
த³rhஶயnhதீmh ॥ 0964॥
MSS@0965@1அth³யாபி திShட²தி th³’ேஶாத³iµthதயmh த⁴rhmh ந: shதநதேட
க³தmh
phரvh’thதா ।
MSS@0965@2வாசmh நிஶmhய நயநmh நயநmh மேமதி கிசிthததா³ யth³கேராth
shதமாயதா
॥ 0965॥
MSS@0966@1அth³யாபி ³rhநிவாரmh shதிகnhயா ப⁴ஜதி ெகௗமாரmh ।
MSS@0966@2மth³ph◌⁴ேயா ந ேராசேத ஸா- ऽஸnhேதாऽphயshைய ந ேராசnhேத ॥ 0966॥
MSS@0967@1அth³யாபி தா⁴வதி மந: கிமஹmh கேரா ஸாrhத⁴mh ஸகீ²பி⁴ரபி
வாஸkh³’ேஹ ஸுகாnhேத ।
MSS@0967@2காnhதாŋhக³ஸŋhக³பஹாஸவிசிthரnh’thேய khடா³பி⁴ராம இதி யா
மதீ³யகால:

॥ 0967॥
MSS@0968@1அth³யாபி நsh²ரதி ேகஸரபா⁴ரலrhந phேரŋhக²தி th◌⁴வநிதமth³ர³ஹாnhதேரஷு
।
MSS@0968@2மthதாshததா²பி கே ஹதி⁴பshய பயnhதி பீ⁴தமநஸ: பத³வீmh
வேநஷு
॥ 0968॥
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MSS@0969@1அth³யாபி நிrhமலஶரchச²ஶிெகௗ³ரகாnhதி ேசேதா iµேநரபி ஹேரth
கிiµதாshமதீ³யmh ।
MSS@0969@2வkhthரmh ஸுதா⁴மயமஹmh யதி³ தth phரபth³ேய mhப³nh பிபா³mhயவிரதmh
vhயத²ேத
மேநா ேம ॥ 0969॥
MSS@0970@1அth³யாபி நாநmh ஹரேகாபவநிshthவயி jhவலthெயௗrhவ
இவாmh³ராெஶௗ ।
MSS@0970@2thவமnhயதா²மnhமத²மth³விதா⁴நாmh ப⁴shமாவேஶஷ:கத²ேமவiµShண:

॥ 0970॥
MSS@0971@1அth³யாபி ேராjhஜ²தி ஹர: கில காலடmh rhேமா பி³ப⁴rhதி த⁴ரணீmh
Shட²பா⁴ேக³ ।
MSS@0971@2அmhேபா⁴நிதி⁴rhவஹதி :³ஸஹவாட³வாkh³நிmh அŋhகீ³kh’தmh
ஸுkh’திந: பபாலயnhதி
॥ 0971॥
MSS@0972@1அth³யாபி மாதவி⁴தலதாவிதாநாmh வீவிேநாத³ரசநாmh மம
விேதஶாmh ।
MSS@0972@2பேசஷுராShThரகமலாmh ஶுப⁴ேவதி³மth◌⁴யாmh th◌⁴யாயா ேசத
ஸrhதீmh
மத³நாபி⁴ராமாmh ॥ 0972॥
MSS@0973@1அth³யாபி ேம நிஶி தி³வா’த³யmh ³ேநாதி rhேணnh³ஸுnhத³ரஸுக²mh
மம வlhலபா⁴யா: ।
MSS@0973@2லாவNhயநிrhதரதிதகாமத³rhபmh ⁴ய: ர: phரதிபத³mh ந
விேலாkhயேத
யth ॥ 0973॥
MSS@0974@1அth³யாபி ேம வரதேநாrhம⁴ராணி தshயா யாnhயrhத²வnhதி ந ச யாநி
நிரrhத²காநி ।
MSS@0974@2நிth³ராநிதth³’ேஶா மத³மnhத²ராயாshதாnhயராணி ’த³ேய
கிமபி th◌⁴வநnhதி
॥ 0974॥
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MSS@0975@1அth³யாபி ேய ந விதா விலா: phரப³nhதா⁴ விth³ேயாதமாநவிப⁴வா:
ஸுக²யnhதி விவmh ।
MSS@0975@2ேஸாऽயmh th³விஶுth³த⁴³வmhஶப⁴வ: phரth³ேதா⁴ ேகா³பாலத³thத
உபேமயபத³mh
கத²mh shயாth ॥ 0975॥
MSS@0976@1அth³யாபி வாஸkh³’ஹேதா மயி நீயமாேந ³rhவாரபீ⁴ஷணகைரrhயம³தகlhைப:
।
MSS@0976@2கிmh கிmh தயா ப³ஹுவித⁴mh ந kh’தmh மத³rhேத²வkhmh ந பாrhயத இதி
vhயத²ேத
மேநா ேம ॥ 0976॥
MSS@0977@1அth³யாபி விshமயக thத³ஶாnh விஹாய ³th³தி⁴rhப³லாchசலதி ேம
கிமஹmh கேரா ।
MSS@0977@2ஜாநnhநபி phரதிiµஹூrhதஹாnhதகாேல காnhேததி வlhலப⁴தேரதி
மேமதி தீ⁴ரா ॥ 0977॥
MSS@0978@1அth³யாபி ஶீதth³திராthமபி³mhப³mh நிrhமாய நிrhமாய நrh⁴நkhதி ।
MSS@0978@2தshயா iµேக²நாயதேலாசநாயா:கrhmh ந ஶkhதி:ஸth³’ஶmh phயாயா:
॥ 0978॥
MSS@0979@1அth³யாபி ரவ ந Nhட³லசேல ேகkhவணthகŋhகெணௗ பா³ஹூ
நாபி ந
ஹாஹாரவலயாNhடா² ச கNhடா²வநி: ।
MSS@0979@2அshயா: பய ததா²பி பŋhகஜth³’ேஶா விவmh phயmh பா⁴கmh
பயாம:
sh²டதாவி⁴ஷணகராேபா⁴க³mh வrhைவப⁴வmh ॥ 0979॥
MSS@0980@1அth³யாபி ஸா மம மநshதநீ ஸதா³shேத ேராமாசவீசிவிலஸth³விலshவபா⁴வா
।
MSS@0980@2காத³mhப³ேகஶரசி: தவீணmh மாmh கா³thரkhலமmh கத²யதீ
phயராஜஹmh
॥ 0980॥
MSS@0981@1அth³யாபி ஸுnhத³ தவாநநசnhth³ரபி³mhப³mh ப³nhதீ³kh’தாmh³ஜக³mh
பmhph³ய ேசத: ।
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MSS@0981@2thவthஸŋhக³ேமாth³ப⁴வஸுக²mh தiνேத ததா²பி ைவரmh கேராதி
கவிகேலா விேவக:
॥ 0981॥
MSS@0982@1அth³யாபி shதநைஶல³rhக³விஷேமமnhதிநீநாmh’தி³shதா²mh
வாச²தி மாந
ஏஷ தி⁴கி³தி khேராதா⁴தி³வாேலாத: ।
MSS@0982@2உth³யth³³ரதரphரஸாதகர: கrhஷthயெஸௗ தthth
²lhலthைகரவேகாஶநி:ஸரத³ேரணீkh’பாணmh ஶஶீ ॥ 0982॥
MSS@0983@1அth³யாபி ஹஹராதி³பி⁴ரமைரரபி தththவேதா ந விjhஞாதா: ।
MSS@0983@2ph◌⁴ரமவிph◌⁴ரமப³ஹுேமாஹா ேவயா:ஸmhஸாரமாயாச ॥ 0983॥
MSS@0984@1அth³யாபி  nh’ஶmhஸshய பிshேத தி³வேஸா க³த: ।
MSS@0984@2தமஸா பித: பnhதா² ஏ thரக ேஶவேஹ ॥ 0984॥
MSS@0985@1அth³யாphயேஶாகநவபlhலவரkhதஹshதாmhiµkhதாப²லphரசயmhபி³தகாkh³ராmh
।
MSS@0985@2அnhத:shேதாchch²வதபாNh³ரக³Nhட³பி⁴thதிmh தாmh வlhலபா⁴மலஸஹmhஸக³திmh
shமரா ॥ 0985॥
MSS@0986@1அth³யாphயஹmh சதசாநிதாmh ஆshயmh shமரா ஸததmh
ஸுரதாவஸாேந ।
MSS@0986@2தthகாலநிவதநி:sh’தகாnhதிகாnhதmhshேவேதா³த³பி³nh³பத³nhதmh
phயாயா:
॥ 0986॥
MSS@0987@1அth³யாphயஹmh வரவ⁴ஸுரேதாபேபா⁴க³mh வா நாnhயவிதி⁴நா
ணமnhதேரண ।
MSS@0987@2தth³ph◌⁴ராதேரா மரணேமவ  :³க²ஶாnhthைய விjhஞாபயா
ப⁴வதshthவதmh
நீth◌⁴வmh ॥ 0987॥
MSS@0988@1அth³யாphயஹmhவிகசnhத³ஸமாநத³nhதmh திrhயkh³விவrhதிதவிஶாலவிேலாசநாnhதmh
।
MSS@0988@2தshயா iµக²mhஸுவிேதnh³ந விshமரா ேசாth³யmh kh’தjhஞஇவ
ஸா⁴kh’ேதாபகாரmh ॥ 0988॥
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MSS@0989@1அth³யாphயஹmhஸரஸமஜுளph◌⁴’ŋhக³நாத³mh ஈஷthshமேராlhலதராக³ஸுபாNh³க³Nhட³mh
।
MSS@0989@2பயா rhணஶரதி³nh³ஸமாநகாnhதி தshயாiµக²mh விகசபŋhகஜபாthரேநthரmh
॥ 0989॥
MSS@0990@1அth³யாphயேஹா ஜக³தி ஸுnhத³ரலrhேணஅnhயாnhயiµthதம³தி⁴கஸmhphரபnhேந
।
MSS@0990@2அnhயாபி⁴ரphபmh ந மயா ச ஶkhயmh பmh ததீ³யதி ேம ’த³ேய
விதrhக: ॥ 0990॥
MSS@0991@1அth³யாphnhமத³யாதா⁴நதணீச சthகராshபா²லந-
vhயாவlhக³nhnh’கபாலதாலரணிைதrhnh’thயthபிஶாசாŋhக³நா: ।
MSS@0991@2உth³கா³யnhதி யஶாmh யshய விதைதrhநாைத:³ phரசNhடா³நில-

phருph◌⁴யthகmhப⁴டஹரvhயkhைத ரணோணய: ॥ 0991॥
MSS@0992@1அth³யாேபா⁴கி³நி கா³ட⁴மrhமநிவேஹ ஹrhmhயாkh³ரேவதீ³ஜுஷாmh
ஸth³யசnhத³நேஶாணி
shதநதேட ஸŋhேக³ரŋhகீ³th³’ஶாmh ।
MSS@0992@2phராய: phரலத²யnhதி Shபத⁴iνஷ: Shபாகேர நிSh²ேத நிrhேவத³mh
நவமlhகாஸுரப⁴ய:ஸாயnhதநா வாயவ: ॥ 0992॥
MSS@0993@1அth³யாmhப: ◌⁴ பத: பதிShயதி ⁴வshதாேபாऽth³ய நிrhவாshயதி
ேthேரShவth³ய
யதிShயேத ஜநபத:³ஸshேயஷு பrhthஸுக: ।
MSS@0993@2நrhதிShயnhதி தேவாத³ேயऽth³ய ஜலத³ vhயாேலாலchச²chச²த³-
chச²thரchசா²தி³தெமௗலேயா தி³ஶி தி³ஶி khடா³லஸா: ேககிந: ॥ 0993॥
MSS@0994@1அth³யாரph◌⁴ய கேடா²ரகாrhiµகலதாவிnhயshதஹshதாmh³ஜshதாவnhந
phரககேரா நயேந
ேஶாேண நிேமேஷாத³யாnh ।
MSS@0994@2யாவth ஸாயகேகாதிபாதமாபாலெமௗshக²லnh
மlhமாlhயபதthபராக³படலராேமாதி³நீ ேமதி³நீ ॥ 0994॥
MSS@0995@1அth³யாரph◌⁴ய ந  phேய நரஹmh மாநshய வா பா⁴ஜநmh
kh³’ணீயாmh விஷபிண:
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ஶட²மேதrhநாமாபி ஸŋhேபத: ।
MSS@0995@2கிmh ேதைநவ விநா ஶஶாŋhககிரணshபShடாThடஹாஸா நிஶா ைநேகா
வா தி³வஸ:

பேயாத³மேநா யாயாnh மம phராvh’ ॥ 0995॥
MSS@0996@1அth³யாஶநmh ஶிஶுஜநshய ப³ேலந ஜாதmh ேவா வா கத²mh iν
ப⁴விேததி
விசிnhதயnhதீ ।
MSS@0996@2இthயபாதமநீkh’தக³Nhட³ேத³ஶா ேநchேச²th³த³th³ரkh³’ணீ
ரஜநீவிராமmh
॥ 0996॥
MSS@0997@1அth³ேயத³mh வ இத³mh ததா² பதி³த³mh kh’thயmh பரா
thவத³ேசதசிnhதயthத²ேமவ ஸததmh நிrhvhயாலmh ேர த: ।
MSS@0997@2தthகாலmh விலஸnhமேநாரத²லதாகாnhதாரதா³வாநேலா யshnh
த³Nhட³த⁴ரmh shமShய
ஸேக² ேஸாऽphயshதி கசிth ண: ॥ 0997॥
MSS@0998@1அth³ேயவராசாரணகா³யநாநாmh ஸைத³வ கlhபth³மவth ப²லnhதி
।
MSS@0998@2ஸth³ph◌⁴யsh கிசிth³ வசைஸவ ஸாயmh தீ³பாய கrhரவாrhபயnhதி
॥ 0998॥
MSS@0999@1அth³ையேக phராதரபேர விதேதऽநி ததா² பேர ।
MSS@0999@2யாnhதி நி:mhநி ஸmhஸாேர க:shதா²தா நiν ேஶாசதி ॥ 0999॥
MSS@1000@1 அth³ையவ  யchch²ேரேயா மா thவா காேலாऽthயகா³த³யmh ।
MSS@1000@2அkh’ேதShேவவ காrhேயஷு mh’thrhைவ ஸmhphரகrhஷதி ॥ 1000॥
MSS@1001@1அth³ையவ  யchch²ேரேயா vh’th³த: ◌⁴ஸnh கிmh கShய ।
MSS@1001@2shவகா³thராNhயபி பா⁴ராய ப⁴வnhதி  விபrhயேய ॥ 1001॥
MSS@1002@1அth³ையவ யth phரதிப³th³க³தசnhth³ரேலகா²- ஸkh²யmh thவயா
தiνயmh க³தா
வராkhயா: ।
MSS@1002@2காnhேத க³ேத ஸுமஸாயக தth phரபா⁴ேத பா³வmh கத²ய thர
விேமாய
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thவmh ॥ 1002॥
MSS@1003@1அth³ையவ வ: பரவshthசரதி³வஸாநnhதரmh ஸாயமநி phராத:
phராேண
பராேணணஹ நிவஸ phரshதி²ேதாऽph◌⁴ேய ⁴ய: ।
MSS@1003@2இthத²mh ேரகாதிேரகாநவிதி³தகபடphரkhயாநrhதி²ஸாrhதா²nh
அthயrhத²mh vhயrhத²யnhதி
phரதிதி³வஸமேஹா ராஜதா⁴nhயாmh வதா³nhயா: ॥ 1003॥
MSS@1004@1அth³ையவ ஹதmh கீ³தmh kh³தmh ைய: ஶபி:◌⁴ ।
MSS@1004@2அth³ையவ ேத ந th³’யnhேத பய காலshய ேசShதmh ॥ 1004॥
MSS@1005@1அth³ேயாthஸŋhக³வஸth³⁴ஜŋhக³கவலkhேலஶாதி³ேவஶாசல-

phராேலயphலவேநchச²யாiνஸரதி க²Nhட³ைஶலாநில: ।
MSS@1005@2கிmh ச shநிkh³த⁴ரஸாலெமௗiµலாnhயாேலாkhய ஹrhேஷாத³யாth³
உnhலnhதி ஹூ:ஹூதி
கேலாthதாலா: பிகாநாmh கி³ர: ॥ 1005॥
MSS@1006@1அth³ேயாth³யாநkh³’ஹாŋhக³ேண ஸகி² மயா shவphேநந லாாண:

phேராthphேதாऽயமேஶாகேதா³ஹத³விெதௗ⁴ பாத:³ khவணnhர: ।
MSS@1006@2தாவth கிmh கத²யா ேகபநா நிrhக³thய ேஜாத³ராth³
அjhஞாேதாபநேதந ேதந
ஸஹஸா rhth◌⁴ைநவ ஸmhபா⁴வித: ॥ 1006॥
MSS@1007@1அth³ேயாnhலnhமலயபவேநாth³⁴ததாŋhராkh³ர-
kh³ராஸாshவாதா³த³தி⁴கம⁴ைரchசரth³பி⁴rhநிநாைத:³ ।
MSS@1007@2khவாபி khவாபி shமரஹுதவேஹாth³தீ³பநாயாth◌⁴வகா³நாmh ேஹாmh
phராnh’சவ பிக:
ஸாேத⁴நீமதீ⁴ேத ॥ 1007॥
MSS@1008@1அth³ராத³பநிth³ரேகாரகப⁴ரvhயாநmhரவlhshக²லth³-
⁴³rhதி³நஸூதி³தாmhப³ரமஸாth³யாநiµrhவீபதி: ।
MSS@1008@2ஆshதா²நீப⁴வநmh வஸnhதnh’பேதrhேத³வshய ேசேதா⁴வ:

ஸthராகா³ரமiνthதரmh
ம⁴ஹாேமகmh phரபாமNhட³பmh ॥ 1008॥
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MSS@1009@1அth³ராுrhேய நேரnhth³ரா th³பத³தiν⁴வ: ேகஶபாஶாவkh’Shmh
சkhrhவாகாரயnh
வா மந கிமபரmh ேயऽnhவமnhயnhத ேமாஹாth ।
MSS@1009@2ஸrhேவஷாேமவ ேதஷாmh ஸமரமக²⁴வி khேராத⁴வெணௗ ஜுேஹாதி
th³விthைரrhஹுŋhகாரமnhthைரரபி⁴ஜநஸேதா⁴ மth◌⁴யம: பாNhட³ேவய: ॥ 1009॥
MSS@1010@1அth³Shவஜநஜகாnhதி ஜலth³ரphராயmh ச ேல தி³ஶாmh
ஊrhth◌⁴வmh
நீலவிதாநகlhபப⁴வெநௗ ஜmhபா³லேலேபாபமmh ।
MSS@1010@2தீேர நீரநிேத⁴shதமாலவிடபிchசா²யாmh ச ஸாயmh
ஶைநth³க³chச²thயபி⁴ஸாகாphயதமphேரமாiνலmh தம: ॥ 1010॥
MSS@1011@1அth³ேர: கிmh shவிth³வஹதி பவந:
ஶ ◌்’ŋhக³thnhiµகீ²பி⁴rhth³’Shேடாthஸாஹசகிதசகிதmhiµkh³த⁴th³தா⁴ŋhக³நாபி:◌⁴
।
MSS@1011@2shதா²நாத³shமாthஸரஸநிலா³thபேதாத³ŋhiµக:²க²mh தி³ŋhநாகா³நாmh
பதி² பஹரnh
sh²லஹshதாவேலபாnh ॥ 1011॥
MSS@1012@1அth³ேராஹ: ெஶௗசாநாmh அசாபலmh vhரதவிேஶஷநியமாநாmh ।
MSS@1012@2ைபஶுnhயமphயாmh vh’thதிchேச²ேதா³ nh’ஶmhஸசதாநாmh ॥
1012॥
MSS@1013@1அth³ேராஹ:ஸrhவ⁴ேதஷு கrhம மநஸா கி³ரா ।
MSS@1013@2அiνkh³ரஹச தா³நmh ச ஸதாmh த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 1013॥
MSS@1014@1அth³ேராஹஸமயmh kh’thவா iµநீநாமkh³ரேதா ஹ: ।
MSS@1014@2ஜகா⁴ந நiµசிmh பசாth³அபாmh ேப²ேநந பாrhதி²வ ॥ 1014॥
MSS@1015@1அth³ேராேஹ ஸமயmh kh’thவா சிchேச²த³ நiµேச: ஶிர: ।
MSS@1015@2ஶkhர:ஸா  மதா தshய ெபௗ vh’thதி:ஸநாதநீ ॥ 1015॥
MSS@1016@1அth³ெரௗ rhணத³ஷு ஸŋhகடஸthதீேரஷு நிmhேநாnhநேத ஊடா⁴
ேயந vh’ேஷண
⁴rhப³லவதா நா th³விதீேயந யா ।
MSS@1016@2தாmh vh’th³ேதா⁴ऽபி kh’ேஶாऽபி ³rhவஹ ⁴ரmh ேவா⁴mh ஸ ஏவ
ேமா
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ரth²யாப⁴Th³ட³லைக:ஸேமthய ப³ஹுபி⁴rhநாkh’Shயேதऽnhையrhvh’ைஷ: ॥ 1016॥
MSS@1017@1அth³விதீயmh நிஜmh ேலாேக விேலாkhய வஹேதா iµத³mh ।
MSS@1017@2phரமதா³வத³நshயாயmh த³rhேபாth³ேரேகா ந  shதmh ॥ 1017॥
MSS@1018@1அth³விஸmhவீணmh சுரth³விஸmhலநmh மந: ।
MSS@1018@2அth³விஸmhshபrhஶந: பாணிரth³ய ேம கிmh கShயதி ॥ 1018॥
MSS@1019@1அth³ேவஷேபஶலmh rhயாnh மந:ஸுமேகாமலmh ।
MSS@1019@2ப³⁴வ th³ேவஷேதா³ேஷண ேத³வதா³நவஸŋhய: ॥ 1019॥
MSS@1020@1அth³ைவதmh ஸுக²:³க²ேயாரiν³ணmh ஸrhவாshவவshதா²ஸு யth³
விராேமா ’த³யshய
யthர ஜரஸா யshnhநஹாrhேயா ரஸ: ।
MSS@1020@2காேலநாவரthயயாth பணேத யthshேநஹஸாேர shதி²தmh ப⁴th³ரmh
தshய ஸுமாiνஷshய
கத²மphேயகmh  தth phராphயேத ॥ 1020॥
MSS@1021@1அth³ைவதேமகmh ஸுக²iµnhநயnhதீ விshமாரயnhதீ ஜக³ேத³வ தnhவி ।
MSS@1021@2iµkhதாதாமாthமசிmh வத³nhதீ ேவதா³nhதth³தா⁴nhதகேத²வ
பா⁴ ॥ 1021॥
MSS@1022@1அth³ைவேதாkhதிபnh வநபி வயmh பா³லாnh நமshrhமேஹ ேய 
th³வnhth³வவதா³shததீ³யஶிர nhயshயாம வாமmh பத³mh ।
MSS@1022@2mhஹ:shவீயஶிஶூnh நிேவய’த³ேயஸாnhth³ராத³ராதா³mh’ஶthயாேவேஶந
பி⁴நthதி
ஸmhph◌⁴ரமபத³mh மthேதப⁴mhப⁴shத²லmh ॥ 1022॥
MSS@1023@1அth³ைவத⁴மாநஸmhkhதmh ஶூரmh தீ⁴ரmh விபசிதmh ।
MSS@1023@2ந :ஸnhthயஜேத நிthயmh ஆதி³thயவ ரமய: ॥ 1023॥
MSS@1024@1அத:◌⁴ கேராதி யth³ரthநmh rhth◌⁴நா தா⁴ரயேத th’ணmh ।
MSS@1024@2ேதா³ஷshதshையவ ஜலேத⁴ ரthநmh ரthநmh th’ணmh th’ணmh ॥
1024॥
MSS@1025@1அத:◌⁴ rhவnhphரஜா:ஸrhவா ப³ஹுதா⁴ மேமாlhப³ண: ।
MSS@1025@2ராஜா பrhவணி கshmhசிth³ ப⁴ேவத³ப⁴யால: ॥ 1025॥
MSS@1026@1அத:◌⁴ பnhதி kh’ப விthதmh தthர யியாஸவ: ।
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MSS@1026@2ஸnhதsh ³தீrhதா²ெதௗ³ த³chைச:பத³காŋhண: ॥ 1026॥
MSS@1027@1அத:◌⁴ பயnh பாrhவth³வயவதஸாசீkh’தஶிரா: ஶைந:
பshைத²rhயாth³தி³வி
மsh’ணசkhராkh’திக³தி: ।
MSS@1027@2சிராchசிlhலshதிrhயkhthவததரமாஹாரநிே நிபthையவாகshமாchசலசரணrhத⁴mh
phரபததி ॥ 1027॥
MSS@1028@1அத:◌⁴ பய கிmh பா³ேல பதிதmh தவ கிmh ⁴வி ।
MSS@1028@2ேர ேர rhக² ந ஜாநா க³தmh தாNhயெமௗkhதிகmh ॥ 1028॥
MSS@1029@1அத:◌⁴Shபீ ஶŋhக²Shபீ லjhஜாrhகி³கrhணிகா ।
MSS@1029@2நீநீ ஸஹேத³வா ச thரமாrhஜாகா ததா² ॥ 1029॥
MSS@1030@1 விShiΝkhராnhதா ச ஸrhவாஸாmh ஜடா kh³ராயா ரேவrhதி³ேந ।
MSS@1030@2ப³th³தா⁴ ⁴ேஜ விேலபாth³வா காேய ஶshthெரௗக⁴வாகா ॥ 1030॥
MSS@1031@1அத:◌⁴ ேஶேத ஶmh⁴shதவ சரணமாதா⁴ய ’த³ேய ப³rhth³வாேர
ெதௗ³வாகபத³iµேபத:
கமலஜ: ।
MSS@1031@2விெடௗ³ஜா ைவப²lhயmh ப⁴ஜதி நிஜவிjhஞாபநkh’ேத தாவஹmh தா³ஸ:

shயாதி மந
லjhஜா ப⁴யமபி ॥ 1031॥
MSS@1032@1அத:◌⁴shதா² ரமேத நா உபshத²ச காiµக: ।
MSS@1032@2phரth³த⁴mh தth³ரதmh jhேஞயmh kh³ராமபா³லஜநphயmh ॥ 1032॥
MSS@1033@1அத⁴நmh க² வத⁴நmh த⁴நமrhத⁴த⁴நmh மஹth³த⁴நmh தா⁴nhயmh ।
MSS@1033@2அதித⁴நேமதth ஸுnhத³ விth³யா ச தபச கீrhதிச ॥ 1033॥
MSS@1034@1அத⁴நா அபி ேத த⁴nhயா:ஸாத⁴ேவா kh³’ஹேமதி⁴ந: ।
MSS@1034@2யth³kh³’ஹா யrhஹவrhயாmh³th’ண⁴வராவரா: ॥ 1034॥
MSS@1035@1அத⁴நா த⁴நchச²nhதி வாசmh ைசவ சShபதா:³ ।
MSS@1035@2மாநவா:shவrhக³chச²nhதி ேமாchச²nhதி ேத³வதா: ॥ 1035॥
MSS@1036@1அத⁴ேநநாrhத²காேமந நாrhத:² ஶkhேயா விவிthஸதா ।
MSS@1036@2அrhைத²ரrhதா² நிப³th◌⁴யnhேத க³ைஜவ மஹாக³ஜா: ॥ 1036॥
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MSS@1037@1அத⁴ேநா தா³காேமாऽபி ஸmhphராphேதா த⁴நிநாmh kh³’ஹmh ।
MSS@1037@2மnhயேத யாசேகாऽயmh தி⁴kh³ தா³th³rhயmh க² ேத³நாmh ॥ 1037॥
MSS@1038@1அத⁴ேநாऽயmh த⁴நmh phராphய மாth³யnhiνchைசrhந மாmh shமேரth ।
MSS@1038@2இதி காணிேகா நmh த⁴நmh ேம ⁴ நாத³த³th ॥ 1038॥
MSS@1039@1அத⁴மmh பா³த⁴ேத ⁴ேயா :³க²ேவேகா³ ந தthதமmh ।
MSS@1039@2பாத³th³வயmh vhரஜthயாஶு ஶீதshபrhேஶா ந சு ॥ 1039॥
MSS@1040@1அத⁴மthரthரஸமாக³ம: phயவிேயாக³ப⁴யாநி த³th³ரதா ।
MSS@1040@2அபயஶ: க² ேலாகபராப⁴ேவா ப⁴வதி பாபதேரா: ப²லth³’ஶmh ॥
1040॥
MSS@1041@1அத⁴மrhணஶவாவிராth³த⁴⁴kh³³Shட⁴⁴ஜாmh ।
MSS@1041@2அபி⁴phராயா ந th³th◌⁴யnhதி ேதேநத³mh th◌⁴யேத ஜக³th ॥ 1041॥
MSS@1042@1அத⁴மா: கchச²nhதி ஸnhதி⁴chச²nhதி மth◌⁴யமா: ।
MSS@1042@2உthதமா மாநchச²nhதி மாேநா  மஹதாmh த⁴நmh ॥ 1042॥
MSS@1043@1அத⁴மா த⁴நchச²nhதி த⁴நமாெநௗ ச மth◌⁴யமா: ।
MSS@1043@2உthதமா மாநchச²nhதி மாேநா  மஹதாmh த⁴நmh ॥ 1043॥
MSS@1044@1அத⁴ேம ஸŋhக³தா லrhேநாபேபா⁴கா³ய கshயசிth ।
MSS@1044@2கrhத³ேம பதிதா சா²யா ஸஹகாரதேராவ ॥ 1044॥
MSS@1045@1அத⁴ேமா மாகாரச தா⁴காரச மth◌⁴யம: ।
MSS@1045@2தா⁴மாkhயாகார உthதம: பகீrhதித: ॥ 1045॥
MSS@1046@1அத⁴ேமா லணjhஞ:shயாnh மth◌⁴யேமா லயமாசேரth ।
MSS@1046@2லயலணஸmhkhத உthதம: பகீrhதித: ॥ 1046॥
MSS@1047@1அத⁴ரmh கில பி³mhப³நாமகmh ப²லமshமாதி³தி ப⁴vhயமnhவயmh ।
MSS@1047@2லப⁴ேதऽத⁴ரபி³mhப³thயத:³ பத³மshயா ரத³நchச²த³mh வத³th ॥ 1047॥
MSS@1048@1அத⁴ர: கிஸலயராக:³ ேகாமலவிடபாiνகாெணௗ பா³ஹூ ।
MSS@1048@2ஸுமவ ேலாப⁴நீயmh ெயௗவநமŋhேக³ஷு ஸmhநth³த⁴mh ॥ 1048॥
MSS@1049@1அத⁴ர: பth³மராேகா³ऽயmh அநrhக: ◌⁴ ஸvhரேऽபி ேத ।
MSS@1049@2iµkh³ேத⁴ ஹshத: கிமrhேதா²ऽயmh அபாrhத²இஹ தீ³யேத ॥ 1049॥
MSS@1050@1அத⁴ரth³திரshதபlhலவா iµக²ேஶாபா⁴ ஶஶிகாnhதிலŋhகி⁴நீ ।
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MSS@1050@2தiνரphரதிமா ச ஸுph◌⁴ேவா ந விேத⁴ரshய kh’திmh விவதி ॥
1050॥
MSS@1051@1அத⁴ரமத⁴ேர கNhட²mh கNhேட² நிதா⁴ய ⁴ஜmh ⁴ேஜ ’தி³ ச
’த³யmh
மth◌⁴ேய மth◌⁴யmh ஸேராஜth³’ேஶா th³’ட⁴mh ।
MSS@1051@2ஸரப⁴ஸமேஹா ேசாராmh பத³mh ச பேத³ ப³லாth³ க³மயதி ஜேநா
த⁴nhய: கசிth
ஸமாmh ஶிஶிேர நிஶாmh ॥ 1051॥
MSS@1052@1அத⁴ரமத⁴ேர கNhேட²கNhட²mhஸசா th³’ேஶாrhth³’ஶாவகமேக
kh’thவா
ேகா³பீஜேநந ஸஸmhph◌⁴ரமmh ।
MSS@1052@2ஶிஶுதி த³nh kh’Shே வ:shத²ேல நிேதாऽசிராnh-
நிph◌⁴’தலக:
shேமர: பாயாth shமராலஸவிkh³ரஹ: ॥ 1052॥
MSS@1053@1அத⁴ரமmh’தmh க:ஸnhேத³ேஹா ம⁴nhயபி நாnhயதா² ம⁴ரமதி⁴கmh
th³ராாயாச phரஸnhநரஸmh ப²லmh ।
MSS@1053@2ஸkh’த³பி நrhமth◌⁴யshத:² ஸnh ரஸாnhதரவிjhஜேநா வத³
யதி³ஹாnhயth shவா³

shயாth phயாத³ஶநchச²தா³th ॥ 1053॥
MSS@1054@1அத⁴ரshய ம⁴மாணmh சகா²nhயmh th³’ேஶாshததா²
ைதNhயmh ।
MSS@1054@2கவிதாயா: பபாகாnh அiνப⁴வரேகா விஜாநாதி ॥ 1054॥
MSS@1055@1அத⁴ராmh’தபாேநந மமாshயமபராth◌⁴ய ।
MSS@1055@2rhth◌⁴ேநா கிமபராth³த⁴mh ய: பாெதௗ³ நாphேநாதி mhபி³mh ॥ 1055॥
MSS@1056@1அத⁴ராmh’தமா⁴⁴ே ஹலாiµரநிநாத³ ஏஷ: ।
MSS@1056@2phரததாந மந:phரேமாத³iµchைசrhஹணீநாmh ஹணீth³’ஶmh iµநீநாmh
॥ 1056॥
MSS@1057@1அத⁴ராmh’ேதந பிthதmh நயதி வா: பேயாத⁴ரேக³ந ।
MSS@1057@2அநவரதரேதந கப²mh thேதா³ஷஶமநmh வrhநாrhயா: ॥ 1057॥
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MSS@1058@1அத⁴ேரண ஸமாக³மாth³ ரதா³நாmh அணிmhநா பிேதாऽபி
ஶுkhலபா⁴வ: ।
MSS@1058@2ஹேதந ேதந பமலாயா: நlhலாஸமவாப ஜாதப: ॥
1058॥
MSS@1059@1அத⁴ேரேnhநதிபா⁴ஜா ⁴ஜŋhக³பபீ³ேதந ேத ³தி ।
MSS@1059@3ஸŋhோபி⁴தmh மேநா ேம ஜலநிதி⁴வ மnhத³ராேக³ண ॥ 1059॥
MSS@1060@1அத⁴ேர நவவீகாiνராேகா³ நயேந கjhஜலiµjhjhவலmh ³லmh ।
MSS@1060@2இத³மாப⁴ரணmh நிதmhப³நீநாmh இதரth³⁴ஷணமŋhக³³ஷய ॥
1060॥
MSS@1061@1அத⁴ேர பி³nh:³ கNhேட² மணிமாலா shதநேக³ ஶஶphதகmh ।
MSS@1061@2தவ ஸூசயnhதி ேகதகி ஸுமாத⁴ஶாshthரபNh³தmh ரமணmh ॥
1061॥
MSS@1062@1அத⁴ேர ம⁴ரா ஸரshவதீயmh நiν கrhேண மணிகrhணிகாphரவாஹ: ।
MSS@1062@2ஶிர phரதிபா⁴தி சாேவணீ கத²ேமணீநயநா ந தீrhத²ராஜ: ॥ 1062॥
MSS@1063@1அத⁴ேர விநிதவmhஶmh சmhபகஸுேமந கlhபிேதாthதmhஸmh ।
MSS@1063@2விநதmh த³தா⁴நமmhஸmh வாமmh ஸததmh நமா தகmhஸmh ॥ 1063॥
MSS@1064@1அத⁴ேராऽயமதீ⁴ராயா ப³nh⁴வphரபா⁴ஹர: ।
MSS@1064@2அnhயவphரபா⁴mh ஹnhத ஹரதீதி கிமth³⁴தmh ॥ 1064॥
MSS@1065@1அத⁴ேராShேட² ச ேகா⁴யாmh க³Nhட³ேயாசி³ேக ததா² ।
MSS@1065@2iµShேக நாெபௗ⁴ thேக ாவாவrhதாshthவதிநிnhதி³தா: ॥ 1065॥
MSS@1066@1அத⁴ேராऽெஸௗ ரŋhகா³யா: ேஶாப⁴ேத நாகாதேல ।
MSS@1066@2ஸுவrhணநகாமth◌⁴யாnh மாணிkhயவ விchதmh ॥ 1066॥
MSS@1067@1அத⁴rhமmh த⁴rhமதி யா மnhயேத தமஸாvh’தா ।
MSS@1067@2ஸrhவாrhதா²nh விபதாmhச ³th³தி:◌⁴ ஸா பாrhத² தாம ॥ 1067॥
MSS@1068@1அத⁴rhமmh த⁴rhமேவேஷண யதி³மmh ேலாகஸŋhகரmh ।
MSS@1068@2அபி⁴பthshேய ஶுப⁴mh thவா khயாவிதி⁴விவrhதmh ।
MSS@1069@1அத⁴rhம:thயshையதth³ யth³ vhயாதி⁴மரணmh kh³’ேஹ ।
MSS@1069@2th³ேத⁴  மரணmh யth shயாth ேஸாऽshய த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 1069॥
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MSS@1070@1அத⁴rhம:ஸுரஸshதshய ேசாthகைடrhம⁴ராயேத ।
MSS@1070@2யாth³’ைஶச ப²லைசவ ஸுப²ேலா ேலாப⁴பாத³ப: ॥ 1070॥
MSS@1071@1அத⁴rhமத³Nhட³நmh ேலாேக யேஶாkh◌⁴நmh கீrhதிநாஶநmh ।
MSS@1071@2அshவrhkh³யmh ச பரthராபி தshமாthதth பவrhஜேயth ॥ 1071॥
MSS@1072@1அத⁴rhமத³Nhட³நmhshவrhக³கீrhதிேலாகவிநாஶநmh ।
MSS@1072@2ஸmhயkh த³Nhட³நmh ராjhஞ:shவrhக³கீrhதிஜயாவஹmh ॥ 1072॥
MSS@1073@1அத⁴rhமth³ேராஹஸmhkhேத thரஜாேதऽphேபணmh ।
MSS@1073@2ஆthமவnhthரவrhேக³  phராநபி பthயேஜth ॥ 1073॥
MSS@1074@1அத⁴rhமphரதிேஷத⁴ச nhயாயமாrhேக³ண வrhதநmh ।
MSS@1074@2உபகாrhேயாபகாthவmh இதி vh’thதmh மபேத: ॥ 1074॥
MSS@1075@1அத⁴rhமமnhயthர மதேலऽshnhஸŋhோப⁴ேஹmh மநmh விசாrhய
।
MSS@1075@2நிShகாஸநாயாshய ேஷவ ேத³வ தmh யஶ:ஸrhவதி³ஶ: phரயாதி ॥
1075॥
MSS@1076@1அத⁴rhமசேயா டா⁴shதிrhயkh³க³திபராய: ।
MSS@1076@2kh’chch²ராmh ேயாநிமiνphராphய ந ஸுக²mh விnhத³ேத ஜநா: ॥ 1076॥
MSS@1077@1அத⁴rhமஸாத⁴நmh ³தா⁴ iµதா⁴ ந ஜnhmhஸநmh sh’ஜnh
ேவத³நிnhத³யா ப⁴ஜnh
ேகவலmh த³யாmh ।
MSS@1077@2இதி phரேபா³த⁴யnh விதி⁴mh விதா⁴ய ைவதி³கmh விதி⁴mh விஶுth³த⁴ேபா³த⁴ப³nh⁴ரnhதேரதி⁴
³th³த⁴ேத³வ ந: ॥ 1077॥
MSS@1078@1அத⁴rhமsh மஹாmhshதாத ப⁴ேவth தshய மபேத: ।
MSS@1078@2ேயா ஹேரth³ ப³ஷTh³பா⁴க³mh ந ச ரதி thரவth ॥ 1078॥
MSS@1079@1அத⁴rhமாத³rhதmh th³ரvhயmh அlhபகாலmh  திShட²தி ।
MSS@1079@2தத:ஸபthநமயேத ஸலmh ேதந நயதி ॥ 1079॥
MSS@1080@1அத⁴rhேமண ச ய: phராஹ யசாத⁴rhேமண ph’chச²தி ।
MSS@1080@2தேயாரnhயதர: phைரதி விth³ேவஷmh வாதி⁴க³chச²தி ॥ 1080॥
MSS@1081@1அத⁴rhேமணத⁴ேத தாவth தேதா ப⁴th³ராணி பயதி ।
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MSS@1081@2தத:ஸபthநா ஜயதி ஸலsh விநயதி ॥ 1081॥
MSS@1082@1அத⁴rhேமஷு ரஸshதshய உthkhேலைத³rhம⁴ராயேத ।
MSS@1082@2தாth³’ைஶச ப²லைசவ ஸப²ேலா ேலாப⁴பாத³ப: ॥ 1082॥
MSS@1083@1அத⁴rhேமாபசிதmh விthதmh ஹரnhthயnhேயऽlhபேமத⁴ஸ: ।
MSS@1083@2ஸmhேபா⁴ஜநீயாபேத³ைஶrhஜலாநீவ ஜெலௗகஸ: ॥ 1083॥
MSS@1084@1அத⁴rhேமாபாrhைதரrhைத²rhய: கேராthெயௗrhth◌⁴வேத³கmh ।
MSS@1084@2ந ஸ தshய ப²லmh phேரthய ⁴ŋhkhேதऽrhத²shய ³ராக³மாth ॥ 1084॥
MSS@1085@1அத⁴rhதாநாmh ஶூராmh ஸமேரShவநிவrhதிநாmh ।
MSS@1085@2த⁴rhஷமrhஷணmh பீ⁴ மரத³திchயேத ॥ 1085॥
MSS@1086@1அத⁴ச ³ரபாதிthவmh ஸேம லயmh ஸுநிசிதmh ।
MSS@1086@2th³’ட⁴shேபா²டmh phரrhவீத ஊrhth◌⁴வஸmhshதா²நேயாக³த: ॥ 1086॥
MSS@1087@1அத⁴shதநவph◌⁴ர⁴ேவா ந யாதி ஷNh- ந ஸrhவநாஷு ந
ஸேதாऽnhயத: ।
MSS@1087@2ந ஜாயேத vhயnhதரேத³வஜாதிஷு ந பா⁴வநjhேயாதிேகஷு
ஸth³சி: ॥ 1087॥
MSS@1088@1அத⁴shதாchசி²th³தmh சrhம ³rhக³nhதி⁴பதmh ।
MSS@1088@2thரkhnhநmh ச தshயாrhேத² மா ராஜnh ph³ராமnh வதீ: ◌⁴ ॥ 1088॥
MSS@1089@1அதா⁴nhேநா லŋhகாமயமயiµத³nhவnhதமதரth³ விஶlhயாmh
ெஸௗthைரரயiµபநிநாெயௗஷதி⁴வராmh ।
MSS@1089@2இதி shமாரmh shமாரmh thவத³நக³பி⁴thதிகி²தmh ஹமnhதmh
த³nhைதrhத³ஶதி
பிேதா ராஸக³ண: ॥ 1089॥
MSS@1090@1அதா⁴ பth³ேமஷு தத³ŋhkh◌⁴ kh◌⁴’khவ தchச²யchசா²யலேவாऽபி
பlhலேவ ।
MSS@1090@2ததா³shயதா³shேயऽபி க³ேதாऽதி⁴காதாmh ந ஶாரத:³பாrhவிகஶrhவவர:
॥ 1090॥
MSS@1091@1அதா⁴rhகாmhச khராmhச th³’Shடேதா³ஷாnh நிராkh’தாnh ।
MSS@1091@2பேரph◌⁴ேயாऽph◌⁴யாக³தாmhைசவ ³ராேத³தாnh விவrhஜேயth ॥ 1091॥
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MSS@1092@1அதா⁴rhேகா நேரா ேயா  யshய சாphயnh’தmh த⁴நmh ।
MSS@1092@2mhஸாரதிச ேயா நிthயmh ேநஹாெஸௗ ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 1092॥
MSS@1093@1அதி⁴க:shயாth பி: thேரா பவிth³யாபராkhரைம: ।
MSS@1093@2திShட²nh பிthராrhதபேத³ஸுph³ரமNhயsh தாth³’ஶ: ॥ 1093॥
MSS@1094@1அதி⁴கரதலதlhபmh கlhபிதshவாபலா- பலநநிலthபாNh³மா
க³Nhட³பா ।
MSS@1094@2ஸுதiν கத²ய கshயvhயஜயthயஜைஸவshமரநரபதிலாெயௗவராjhயாபி⁴ேஷகmh
॥ 1094॥
MSS@1095@1அதி⁴கார ’ணmh க³rhப⁴சrhத²mh வாநைம²நmh ।
MSS@1095@2ஆக³ேம பரமmh ெஸௗkh²யmh நிrhக³ேம :³க²காரணmh ॥ 1095॥
MSS@1096@1அதி⁴காராபி⁴ேஷேகஷு mh’த³ŋhக³வசநmh ஶ ◌்’iΝ ।
MSS@1096@2ப³th³தா⁴ த³Nhட³ஹதா khதா ப⁴விShய யதா² வயmh ॥ 1096॥
MSS@1097@1அதி⁴காேரண ேயா khத: கத²mh தshயாshதி க²Nhட³நmh ।
MSS@1097@2நீேசஷூபkh’தmh ராஜnh பா³காshவிவ iµth³தmh ॥ 1097॥
MSS@1098@1அதி⁴ேகாnhநைதரபி ஸுதா³nhவிைதரஸkh’th³ph◌⁴ரமthபஶுக³ŋhkh◌⁴பீ³ைத:
।
MSS@1098@2விதி⁴th³த⁴ைநக³ணஸshயஸmhபதா³mh விரஸshவபா⁴வக²ைநரலmh
க²ல:

॥ 1098॥
MSS@1099@1அதி⁴க³க³நமேநகாshதாரகா ராjhயபா⁴ஜ: phரதிkh³’ஹஹ தீ³பா
த³rhஶயnhதி
phர⁴thவmh ।
MSS@1099@2தி³ஶி தி³ஶி விலஸnhத:ஸnhதி க²th³ேயாதேபாதா:ஸவித ப⁴ேத கிmh
ந
ேலாைகrhvhயேலாகி ॥ 1099॥
MSS@1100@1அதி⁴க³தபரமாrhதா²nh பNh³தாnh மாவமmhshதா²shth’ணவ ல⁴
லrhைநவ
தாnh ஸmhணth³தி⁴ ।
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MSS@1100@2அபி⁴நவமத³ேலகா²யாமக³Nhட³shத²லாநாmh ந ப⁴வதி பி³ஸதnhrhவாரணmh
வாரநாmh
॥ 1100॥
MSS@1101@1அதி⁴க³தமமா மiνShயேலாேக ப³த ஸுதராமவத³தி phரமாதீ³ ।
MSS@1101@2க³ஜபதிைஶலஶ ◌்’ŋhக³வ’Shமா ³ரவமjhஜதி பŋhகபா⁴ŋhந
தா³
॥ 1101॥
MSS@1102@1அதி⁴க³thேயth³’ேக³தshயா ’த³யmh mh’³தாiµேசா: ।
MSS@1102@2phரதீம ஏவ ைவiµkh²யmh சேயாrhkhதvh’thதேயா: ॥ 1102॥
MSS@1103@1அதி⁴க³மநமேநகாshதாரகா ராஜமாநா: phரதிkh³’ஹமபி தீ³பா:
phராphiνவnhதி
phரதிShடா²mh ।
MSS@1103@2தி³ஶி தி³ஶி விகஸnhத: ஸnhதி க²th³ேயாதேபாதா: ஸவித
உதி³ேதऽshnh கிmh iν
ேலாைகரேலாகி ॥ 1103॥
MSS@1104@1அதி⁴க³mhயாஶு ேகா³லயmh ஏக: ஶாmhயதி மாrhக³ண: ।
MSS@1104@2அiνேராத⁴shதி²ரதயா ந ச ஶkhயphரதாரண: ॥ 1104॥
MSS@1105@1அதி⁴ேத³ஹ ஹnhத ேஹமவlh ஶரதி³nh:³ஸரேஹ ஶயாந: ।
MSS@1105@2அதி⁴க²ஜநச ெமௗkhதிகா ப²தmh கshயஸுஜnhமநshதேபாபி: ◌⁴
॥ 1105॥
MSS@1106@1அதி⁴பசவரவrhதி sh²ேதnhதீ³வரஸுnhத³ேராrhதி ।
MSS@1106@2அபி லமணேலாசைநகலயmh ப⁴ஜத ph³ரமஸேராஹாயதாmh
॥ 1106॥
MSS@1107@1அதி⁴பி⁴lhலபlhக³lhலmh shயாth³ப³lhலவபlhலேவாऽபி வாசால: ।
MSS@1107@2நாக³ரநரவரபஷதி³ கshய iµகா²த³ரmh ரதி ॥ 1107॥
MSS@1108@1அதி⁴யாநி க³ஜகா³நி காநி ெஸௗதா³நீவ யmh vhரஜ ।
MSS@1108@2ஜலேத³ேநவ ந ஜாேந கதி கதி ஸுkh’தாநி ேதந விதாநி ॥ 1108॥
MSS@1109@1அதி⁴ரஜநி ஜகா³ம தா⁴ம தshயா: phயதமேயதி ஷா shரஜாவநth³த:◌⁴
।
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MSS@1109@2பத³மபி சmh வா ந ேஸேஹ கிவ ந ஶkhதிஹரmh
ஸஸாth◌⁴வஸாநாmh ॥ 1109॥
MSS@1110@1அதி⁴ரஜநி phஅயஸவிேத⁴ கth²மபி ஸmhேவஶிதா ப³லாth³³பி: ◌⁴ ।
MSS@1110@2கிmh ப⁴விேததி ஸஶŋhகmh பŋhகஜநயநா பராmh’ஶதி ॥ 1110॥
MSS@1111@1அதி⁴ரஜநிiµேக²ய:ஸாnhth³ரலாாiνராைக³rhvhயதிகத இேவாchைச:
பாடலthவmh
த³தா⁴ந: ।
MSS@1111@2உஷ ஸ க² தீ³ப: பாநநிrh⁴தராக:³ sh²ரத³த⁴ர இவாயmh
த⁴ஸரthவmh
பி³ப⁴rhதி ॥ 1111॥
MSS@1112@1அதி⁴ரஜநி vhயாத⁴kh³’ேஹ ஸுக²மநந⁴தமiν⁴ய ।
MSS@1112@2அபேஶாகேகாக²நmh வநதா³ேநஸiµlhலஸதி ।
MSS@1113@1அதி⁴ேராஹாrhய பாதா³ph◌⁴யாmh பா³ேக ேஹம⁴ேத ।
MSS@1113@2ஏேத  ஸrhவேலாகshய ேயாக³ேமmh விதா⁴shயத: ॥ 1113॥
MSS@1114@1அதி⁴லவŋhக³ம ரஜஸாதி⁴கmh மநிதா:ஸுமேநாத³லதாந: ।
MSS@1114@2sh²டதி phரஸேவந ேராऽஹஸth ஸபதி³nhத³லதா த³லதாந: ॥
1114॥
MSS@1115@1அதி⁴th³யாேந thவம ப⁴வத: பlhலவசேயா ⁴ண:கlhயாேண தவ
ஜக³தி
ஶாகா² ரமஹரா ।
MSS@1115@2iµேத³ Shேபாlhேலக:² ப²லமபி ச ShThைய தநph◌⁴’தாmh ரஸால
thவாmh
தshமாchch²ரயதி ஶதஶ: ேகாகிலலmh ॥ 1115॥
MSS@1116@1அதி⁴Shடா²நmh ஸchச²nhதி யசலmh நிrhப³ேல ஸதி ।
MSS@1116@2ஸmhஸாேர ஸrhவ⁴தாநாmh th’ணபி³nh³வத³shதி²ேர ॥ 1116॥
MSS@1117@1அதீ⁴தபசாஶுக³பா³ணவசேந shதி²தா மத³nhதrhப³ேர ேச³ர:
।
MSS@1117@2shமராஶுேக³ph◌⁴ேயா ’த³ய பி³ேப⁴ ந phரவிய தththவnhமயஸேட
மம ॥ 1117॥
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MSS@1118@1அதீ⁴தவிth³ையrhவிக³ேத ஶிஶுthேவ த⁴ேநாrhேத ஹாணி ெயௗவேந
ச ।
MSS@1118@2ேஸvhயா நிதmhபா³shவிலாநீநாmh ததshதத³rhத²mh த⁴ரணீத⁴ராmh
॥ 1118॥
MSS@1119@1அதீ⁴தshய ச தphதshய கrhமண:ஸுkh’தshய ச ।
MSS@1119@2ஷShட²mh ப⁴ஜதி பா⁴க³mh  phரஜா த⁴rhேமண பாலயnh ॥ 1119॥
MSS@1119@3ஷTh³பா⁴க³shய ந ேபா⁴khதாெஸௗ ரேத ந phரஜா: கத²mh ॥ 1119॥
MSS@1120@1அதீ⁴திேபா³தா⁴சரணphரசாரணrhத³ஶாசதshர: phரணயnhiνபாதி⁴பி:◌⁴ ।
MSS@1120@2சrhத³ஶthவmh kh’தவாnh த: shவயmh ந ேவth³ விth³யாஸு
சrhத³ஶshவயmh
॥ 1120॥
MSS@1121@1அதீ⁴ேத  மஹாபா⁴Shேய vhயrhதா²ஸா பத³மஜ ।
MSS@1121@2நாதீ⁴ேத  மஹாபா⁴Shேய vhயrhதா²ஸா பத³மஜ ॥ 1121॥
MSS@1122@1அதீ⁴thய சேரா ேவதா³nh த⁴rhமஶாshthராNhயேநகஶ: ।
MSS@1122@2பரmh தththவmh ந ஜாநாதி த³rhவீ பாகரஸாநிவ ॥ 1122॥
MSS@1123@1அதீ⁴thய சேரா ேவதா³nh vhயாkh’thயாShடாத³ஶ shmh’தீ: ।
MSS@1123@2அேஹா ரமshய ைவப²lhயmh ஆthமாபி கேதா ந ேசth ॥ 1123॥
MSS@1124@1அதீ⁴thய நீதிmh யshமாchச நீதிkhேதா ந th³’யேத ।
MSS@1124@2அநபி⁴jhஞச ஸாசிvhயmh க³த: ேகந ேஹநா ॥ 1124॥
MSS@1125@1அதீ⁴thய ேவதா³nh பஸmhshதீrhய சாkh³நீnh இShThவா யjhைஞ:

பாலயிthவா phரஜாச ।
MSS@1125@2ேகா³ph³ராமrhேத² ஶshthரதாnhதராthமா ஹத: ஸŋhkh³ரேம
thய:shவrhக³ேமதி
॥ 1125॥
MSS@1126@1அதீ⁴thய ஸகலmh தmh ேசரiµபாshய ேகா⁴ரmh தேபா யதி³chச²
ப²லmh
தேயாரஹ  லாப⁴ஜாதி³கmh ।
MSS@1126@2சி²நth தபlhலவphரஸரேமவ ஶூnhயாஶய: கத²mh ஸiµபphஸேத
ஸுரஸமshய
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பkhவmh ப²லmh ।
MSS@1127@1அதீ⁴thேயத³mh யதா²ஶாshthரmh நேரா ஜாநாதி ஸthதம: ।
MSS@1127@2த⁴rhேமாபேத³ஶவிkh²யாதmh காrhயாகாrhயmh ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 1127॥
MSS@1128@1அதீ⁴யேத விஜாநnhதி விரjhயnhதி iµஹுrhiµஹு: ।
MSS@1128@2நாthயnhதாய நிவrhதnhேத நரா வஷmhயேதா விேத: ◌⁴ ॥ 1128॥
MSS@1129@1அதீ⁴யீத ph³ராமேऽேதா² யேஜத த³th³யாதி³யாth தீrhத²iµkh²யாநி
ைசவ ।
MSS@1129@2அth◌⁴யாபேயth³யாஜேயchசாபி யாjhயாnh phரதிkh³ரஹாnh வா விதி³தாnh
phரதீchேச²th ॥ 1129॥
MSS@1130@1ததா² ராஜnhேயா ரணmhைவ phரஜாநாmh kh’thவா த⁴rhேமphரயthேதாऽத²
த³ththவா ।
MSS@1130@2யjhைஞShThவாஸrhவேவதா³நதீ⁴thய தா³ராnh kh’thவா Nhயkh’தா³வேஸth³
kh³’ஹாnh
॥ 1130॥
MSS@1131@1ைவேயாऽதீ⁴thய kh’ேகா³ரபNhையrhவிthதmh சிnhவnh
பாலயnhநphரமthத: ।
MSS@1131@2phயmh rhவnh ph³ராமணthயாmhத⁴rhமஶீல:Nhயkh’தா³வேஸth³
kh³’ஹாnh
॥ 1131॥
MSS@1132@1பசrhயாmh வnhத³நmh ph³ராமாநாmh நாதீ⁴யீத phரதிth³ேதா⁴ऽshய
யjhஞ: ।
MSS@1132@2நிthேயாthதி²ேதா ⁴தேயऽதnhth³தஹ: shயாth³ ஏஷ shmh’த:
ஶூth³ரத⁴rhம: ராண:

॥ 1132॥
MSS@1133@1அதீ⁴ர: கrhகஶ:shதph³த: ◌⁴ ேசல:shவயமாக³த: ।
MSS@1133@2ஏேத பச ந jhயnhேத ph³’ஹshபதிஸமா யதி³ ॥ 1133॥
MSS@1134@1அதீ⁴ராயா:பீநshதநகலஶமாshகnhத³iµஹு:khரமா³th³வnhth³வmh
கலய
ச லாவNhயலதmh ।
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MSS@1134@2⁴ஜாShேடா ஹrhஷாத³iνப⁴வ ஹshதாஹதிகலாmh இத³mh
வீத³Nhட³mh phரகடய
ப²லmh கshய தபஸ: ॥ 1134॥
MSS@1135@1அ⁴நா த³தி⁴மnhத²நாiνப³nhத⁴mh ேஷ கிmh ³விph◌⁴ரமாலஸாŋhகி³
।
MSS@1135@2கலஶshதநி லாலதி ேஜ iµரேகாமலகாக iµராேர: ॥ 1135॥
MSS@1136@1அ⁴நா ம⁴கரபதிநா கி³ேதாऽphயபகாரத³mhபதீ ேயந ।
MSS@1136@2thராத: ஸ பாலேயththவாmh விகாரரேதா விநாயேகா லmhயா: ॥
1136॥
MSS@1137@1அth◌⁴’தபபதnhநிேசாலப³nhத⁴mh iµதநகாரமவkhரth³’Shபாதmh ।
MSS@1137@2phரகடஹதiµnhநதாshயபி³mhப³mh ரஸுth³’ஶ:shமரேசShதmh
shமரா ॥ 1137॥
MSS@1138@1அth◌⁴’த யth³விரேஹாShமணி ஸjhதmh மநேஜந த³க³mh
ததா³ ।
MSS@1138@2shph’ஶதி தthகத³நmh கத³தrhயதி³ மjhவல³ஷர³த: ॥
1138॥
MSS@1139@1அேதா⁴க³திmh ச ஸmhphராphய பி³ஸா: பŋhககலŋhகிதா: ।
MSS@1139@2³ணிேநா நிrh³ணrhதா³ைஶ: kh’Shடா: shவாŋhரத³rhஶிதா: ॥
1139॥
MSS@1140@1அேதா⁴th³’Shைநrhkh’திக:shவாrhத²ஸாத⁴நதthபர: ।
MSS@1140@2ஶேடா²th²யாவிநீதச ப³கvhரதசேரா th³விஜ: ॥ 1140॥
MSS@1141@1அேதா⁴ऽத:◌⁴ பயத: கshய மமா ேநாபசீயேத ।
MSS@1141@2உபrhப பயnhத:ஸrhவ ஏவ த³th³ரதி ॥ 1141॥
MSS@1142@1அேதா⁴iµகீ²shthshதநlhயதாphதேய phரதphய தீvhரmh ஸுமஹthதரmh
தப: ।
MSS@1142@2யதா³ ந தாமாப ததா³ ’தி³ sh²டmh விதீ³rhயேத பkhவேஷண
தா³³ம: ॥ 1142॥
MSS@1143@1அேதா⁴iµைக²கத³mhShThேரண விஷஶுkhரphரவா ।
MSS@1143@2அேநந ³சிகிthshேயந ஜக³th³த³Shடmh ப⁴கா³நா ॥ 1143॥
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MSS@1144@1அேதா⁴ऽrhேத⁴ லணmh யshய பராrhேத⁴ ைநவ th³’யேத ।
MSS@1144@2அத⁴ம:ஸ ப⁴ேவth க²Th³க:³தீஶாநாmh ப⁴யாவஹ: ॥ 1144॥
MSS@1145@1அேதா⁴ऽrhேத⁴ வrhண ஏக:shயாth³ஊrhth◌⁴வாrhேத⁴ பி⁴nhநவrhணக: ।
MSS@1145@2வrhணஸŋhகரவாnh க²Th³ேகா³ nh’பாmh ப⁴யவrhத⁴ந: ॥ 1145॥
MSS@1146@1அேதா⁴விதா⁴நாth கமலphரவாலேயா:ஶிர:ஸு தா³நாத³கி²லமா⁴ஜாmh
।
MSS@1146@2ேரத³rhth◌⁴வmh ப⁴வதீதி ேவத⁴ஸா பத³mh கிமshயாŋhகிதrhth◌⁴வேரக²யா
॥ 1146॥
MSS@1147@1அth◌⁴யயநthரஸŋhக³- phரேவஶயாthராவிவாஹதா³ேநஷு ।
MSS@1147@2ஶுப⁴காrhேயShவகி²ேலShவபி ஶshத: ேஸாமாth◌⁴வக:³ பவந: ॥ 1147॥
MSS@1148@1அth◌⁴யshதாnhth◌⁴யமrhவமrhத²தி⁴ஷணrhkh³ராயmh மrhதா²shபத³mh
லயmh
லணேப⁴த³த: திக³தmh நிrh⁴தஸாth◌⁴யாrhத²கmh ।
MSS@1148@2ஆmhநாயாnhதவிபா⁴தவிவவிப⁴வmh ஸrhவாவிth³த⁴mh பரmh ஸthயmh
jhஞாநமநrhத²ஸாrhத²வி⁴ரmh ph³ரம phரபth³ேய ஸேதா³mh ॥ 1148॥
MSS@1149@1அth◌⁴யாkhராnhதா வஸதிரiµநாphயாரமmhஸrhவேபா⁴kh³ேய ராேயாகா³த³யமபி
தப:
phரthயஹmh ஸசிேநாதி ।
MSS@1149@2அshயாபி th³யாmh shph’ஶதி வஶிநசாரணth³வnhth³வகீ³த: Nhய:
ஶph³ேதா³iµநிதி
iµஹு: ேகவலmh ராஜrhவ: ॥ 1149॥
MSS@1150@1அth◌⁴யாபயnhதி ஶாshthராணி th’ணீrhவnhதி பNh³தாnh ।
MSS@1150@2விshமாரயnhதி ஜாதிmh shவாmh வராடா: பசஷா: கேர ॥ 1150॥
MSS@1151@1அth◌⁴யாபிதshேயாஶநஸாபி நீதிmh phரkhதராக³phரணிதி⁴rhth³விஷshேத
।
MSS@1151@2கshயாrhத²த⁴rhெமௗ வத³ பீட³யா nhேதா⁴shதடாேவாக⁴ இவ
phரvh’th³த: ◌⁴ ॥ 1151॥
MSS@1152@1அth◌⁴யாபிேதாऽ ேகைநதாmh மஶக ுth³ரதாஹ ।
MSS@1152@2யshையவ கrhேண லக³ பீடா³mh தshய கேரா யth ॥ 1152॥
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MSS@1153@1அth◌⁴யாேயாத⁴நேவதி³ மாrhக³ணஶாநாshதீrhய க²Th³க³shசா
ஹுthவாேர: பலலmh சmh
ஹவிரsh’kh தnhமshதகshவshதிைக: ।
MSS@1153@2ஸmhேவShThயாஹவநீயமாநஸத³ kh²ேயாऽெஸௗ phரதாபாநேலா-
ऽshதா²பி
th³ரா³த³காஜkh’தச:பாேதா²தி⁴நா மதா ॥ 1153॥
MSS@1154@1அth◌⁴யாஸாமாஸுthŋhக³ேஹமபீடா²நி யாnhய ।
MSS@1154@2ைதேஹ ேகஸkhராnhதthடஶிக²ேராபமா ॥ 1154॥
MSS@1155@1அth◌⁴யாேத வயshயாயா ப⁴வதா மஹதா ’தி³ ।
MSS@1155@2shதநாவnhதரஸmhமாnhெதௗ நிShkhராnhெதௗ ph³மேஹ ப³: ॥
1155॥
MSS@1156@1அth◌⁴யாநாவவாைரபஜநிதப⁴ேய
ேஹஷமாணshரŋhைக³rhக³rhஜthsh²rhஜnhமெஹௗேஜாthகடகரக⁴டாேகாபி⁴rh³Shphரேவேஶ।
MSS@1156@2ஸŋhkh³ராேம கlhபகlhேபऽphயஜநவிஸைரrhமாrhக³ணேரணிப³th³ேத⁴
ப³th◌⁴ேயऽவth◌⁴ேய
nh’ேபऽபி phரப⁴வதி யவஸmh phராணவிராணநாய ॥ 1156॥
MSS@1157@1அth◌⁴யாshய ஶாnhதாmh ப⁴mh rhகா³ நரshய வாமா யதி³ ராரதி ।
MSS@1157@2தத³rhத²லாப⁴mh விதரthயவயmh அrhத²யmh த³ணேதா ரடnhதீ ॥
1157॥
MSS@1158@1அth◌⁴யாshய ெஸௗரேப⁴யmh ெமௗkhதிகசிரŋhக³ேணஷு விதக³தி:
மாnhய:ஸ ஏவ
’தி³ ேம ெகௗ³ வாமாŋhக³மாதா யshய ॥
MSS@1159@1அth◌⁴யாஹார:shமரஹரஶிரசnhth³ரேஶஷshய ேஶஷ-shயாேஹrh⁴ய:
ப²ணஸiµசித: காயயShநிகாய: ।
MSS@1159@2³kh³தா⁴mhேபா⁴ேத⁴rhiµநிகநthராஸநாஶாph◌⁴பாய: காயvhஹ: khவ
ஜக³தி ந
ஜாக³rhthயத:³ கீrhதிர: ॥ 1159॥
MSS@1160@1அth◌⁴ேயதி nh’thயதி நாதி ேநாதி ெநௗதி khதி ஹnhதி வபேத
சிiνேத பி³ேப⁴தி ।
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MSS@1160@2iµShதி கா³யதி தி⁴ேநாதி பி³ப⁴rhதி பி⁴nhேத ேலாேப⁴ந vhயதி
பயதி யாசேத
ச ॥ 1160॥
MSS@1161@1அth◌⁴ேவண ஶேரண phரதிணவிநாஶிநா ।
MSS@1161@2th◌⁴வmh ேயா நாrhஜேயth³த⁴rhமmh ஸ ேஶாchேயா ட⁴ேசதந: ॥ 1161॥
MSS@1162@1அth◌⁴ேவ  ஶேர ேயா ந கேராதி தேபாऽrhஜநmh ।
MSS@1162@2ஸ பசாthதphயேத ேடா⁴ mh’ேதா க³thவாthமேநா க³திmh ॥ 1162॥
MSS@1163@1அth◌⁴வkhலாnhததiνrhநவjhவரவதீ nh’thயலதா²ŋhகீ³ ததா²
மாைஸகphரஸவா த³தா³தி
ஸுரேத ஷNhமாஸக³rhபா⁴ ஸுக²mh ।
MSS@1163@2விkh²யாதா விரஹshய ஸŋhக³மவிெதௗ⁴ khth³த⁴phரஸnhேந ’-

shதா²ேந தநஸŋhக³ேம
ம⁴மேத³ ராகா³shபத³mh ேயாத: ॥ 1163॥
MSS@1164@1அth◌⁴வநி பத³kh³ரஹபரmh மத³யதி ’த³யmh ந வா ந வா ரவணmh ।
MSS@1164@2காvhயமபி⁴jhஞஸபா⁴யாmh மரmh ேகேவலாயாmh ॥ 1164॥
MSS@1165@1அth◌⁴வநீேநாऽதிதி²rhjhேஞய: ேராthேயா ேவத³பாரக:³ ।
MSS@1165@2மாnhயாேவெதௗ kh³’ஹshத²shய ph³ரமேலாகமபீ⁴phஸத: ॥ 1165॥
MSS@1166@1அth◌⁴வnhயth◌⁴வநி தரவ: பதி² பதி² பதி²ைகபாshயேத சா²யா ।
MSS@1166@2விரல:ஸ ேகாऽபி விடபீ யமth◌⁴வேகா³ kh³’ஹக³த:shமரதி ॥ 1166॥
MSS@1167@1அth◌⁴வnhயth◌⁴வநி ⁴ஹ: ப²லph³’ேதா நmhராiνேபயாத³ராth³
³ரா³nhநதிஸmhரயvhயஸநிந: பாnhத²shய iµkh³தா⁴thமந: ।
MSS@1167@2யnhலmh ஸiµபாக³தshய ம⁴ரchசா²யாப²ல: கா கதா² ஶீrhேணநாபி

ேநாபேயாக³மக³மth பrhேணந தாலth³ம: ॥ 1167॥
MSS@1168@1அth◌⁴வnhயshய வ⁴rhவிேயாக³வி⁴ரா ப⁴rh: shமரnhதீ யதி³
phராiνjhஜ²தி கshய
தnhமஹத³ேஹா ஸஜாயேத கிlhபி³ஷmh ।
MSS@1168@2இthேயவmh பதி²க: கேராதி ’த³ேய யாவth தேராrhrhத⁴நி
phேராth³⁴Shடmh பரShடயா
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தவ தேவthchைசrhவேசாऽேநகஶ: ॥ 1168॥
MSS@1169@1அth◌⁴வnhயா:கிலலக³rhதம⁴நாphயாரயnhthயபி⁴rhvhயாkhேராஶnhthய⁴நா
ஸபா³nhத⁴வலா:ஸாயmh iµஹூrhதmh th³விஜா: ।
MSS@1169@2இthத²mh யாவதி³மாநி பி³ph◌⁴ரதி ஶுசmh ⁴தாnhயபி thவthkh’ேத
தாவththவmh ந
க³ேதாऽ பாத³ப சிரmh கீrhthயாthமநா வrhதேஸ ॥ 1169॥
MSS@1170@1அth◌⁴வnhயாநாmh ஶிஶிரஸமேய சNhட³சாNhடா³லகாNhட³- phராயா:
காயாநஹஹ பவநா:
khேலஶயnhேதா விஶnhதி ।
MSS@1170@2ப³th◌⁴நnhthேயேதஸபதி³ஸுth³’ஶாmh ³rhப⁴கா³நாமபீஹ phெரௗடா⁴ேலஷாலதி²தத³யிதmh
rhth◌⁴நி ெஸௗபா⁴kh³யபThடmh ॥ 1170॥
MSS@1171@1அth◌⁴வnhயாnh கதி nhத⁴ேத கதி th³’தா⁴nh பி⁴nhத³nhதி ேதாயாகராnh
ேகதா³ராnh கதி
யjhஜயnhதி கதி ச vhயாபாடயnhதி th³மாnh ।
MSS@1171@2வாnhய: ணphதவாவிப⁴வா வnhயா அவnhயாமா ய: nh:◌⁴
ஸகலாரய:
ஸ  ந:thேரதி ந jhஞாயேத ॥ 1171॥
MSS@1172@1அth◌⁴வnhையrhமகரnhத³ஶீகரஸுராமthதkhவணthேகாகிேல மாrhேக³
மாrhக³நிேராதி⁴நீ ப’தா
ஶŋhேகऽஶுபா⁴ஶŋhகயா ।
MSS@1172@2பாnhத²shthவத⁴பாதகா³பக³தmh சNhடா³லசிநmh மேதா⁴ேரஷா
கிŋhகிணிேகவ
ஷThபத³மயீ ஜ²ŋhகாணீ ஸmhஹதி: ॥ 1172॥
MSS@1173@1அth◌⁴வரமாய சரெணௗ விரஹாய தா³ரா அph◌⁴யrhத²நாய வசநmh ச
வrhஜராைய ।
MSS@1173@2ஏதாநி ேம வித³த⁴தshதவ ஸrhவைத³வ தா⁴தshthரபா யதி³ ந கிmh ந
பரேமாऽபி
॥ 1173॥
MSS@1174@1அth◌⁴வராnhதமவிjhஞாதmh அதிதி²mh ுthபிபாதmh ।
MSS@1174@2யshதmh ந ஜேயth³ ப⁴khthயா தமாஹுrhph³ரமகா⁴திநmh ॥ 1174॥
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MSS@1175@1அth◌⁴வாkh³ரஜாkh³ரnhநிph◌⁴’தாபத³nh⁴rhப³nh⁴rhயதி³shயாth phரதிப³nh⁴மrhஹ:

।
MSS@1175@2ேஜாஷmh ஜந: காrhயவித³sh வsh phரchch²யா நிேஜchசா² பத³வீmh
iµத³sh ॥ 1175॥
MSS@1176@1அth◌⁴வா ஜரா ேத³ஹவதாmh பrhவதாநாmh ஜலmh ஜரா ।
MSS@1176@2அஸmhேபா⁴ேகா³ ஜரா shthmh வாlhயmh மநேஸா ஜரா ॥ 1176॥
MSS@1177@1அth◌⁴வா ஜரா மiνShயாmh அநth◌⁴வா வாநாmh ஜரா ।
MSS@1177@2அைம²நmh ஜரா shthmh அவாநாmh ைம²நmh ஜரா ॥ 1177॥
MSS@1178@1அth◌⁴வாநmh ைநகசkhர: phரப⁴வதி ⁴வநph◌⁴ராnhதிதீ³rhக⁴mh விலŋhkh◌⁴ய
phராத:
phராphmhரேதா² ேம நதி மந nhயshதசிnhதாதிபா⁴ர: ।
MSS@1178@2ஸnhth◌⁴யாkh’ShடாவஶிShடshவகரபகைர:shபShடேஹமாரபŋhkhதி
vhயாkh’Shயாவshதி²ேதாऽshததிph◌⁴’தி நயதீைவஷ தி³khசkhரமrhக: ॥ 1178॥
MSS@1179@1அth◌⁴வா ந யதி³ நிஸŋhக³பŋhகஸŋhேதா ப⁴ேவth ।
MSS@1179@2தத:தshேத ெதௗ⁴ேரய ⁴rhயதா vhயjhயதாயmh ॥ 1179॥
MSS@1180@1அth³வாேரண விஶnhthேயவ ³th³தி⁴மnhேதா ேபாrhkh³’ஹmh ।
MSS@1180@2அkh’thவா த⁴rhஷmh rhவmh கத²mh th³த⁴mh phரவrhதேத ॥ 1180॥
MSS@1181@1அநரmh பஹரnhதீ பசாஶத³rhணரmh’தாmh³rhண: ।
MSS@1181@2vhயாகீrhணவிth◌⁴யமNhட³மத³nhதராலா (?) ஶph³தா³thகா மாமவதாth
ஸமnhதாth ॥ 1181॥
MSS@1182@1அநரjhேஞந ஜேநந ஸkh²யmh ஸmhபா⁴ஷணmh ³Shphர⁴ேஸவநmh ச
।
MSS@1182@2ஆŋhக³நmh லmhப³பேயாத⁴ராmh phரthய:³க²mh thரயேமவ
⁴ெமௗ ॥ 1182॥
MSS@1183@1அநŋhதrhசக:ஸ  ேதாபலாTh◌⁴யmh பய:ஸ ஏவ th◌⁴’தசக:
ஸலவmh³தkhேராபம: ।
MSS@1183@2ஸ ஏவ தrhசக: khவதி²த³kh³³ேலாth³ேவக³kh’th³ ப⁴வnhதி
ஹணீth³’ஶாmh
phயதேமஷு பா⁴வாshthரய: ॥ 1183॥

130 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1184@1அநŋhக:³ பசபி:◌⁴ Shைபrhவிவmh vhயஜயேதஷுபி: ◌⁴ ।
MSS@1184@2இthயஸmhபா⁴vhயமத²வா விசிthரா வshஶkhதய: ॥ 1184॥
MSS@1185@1அநŋhக³தாபphரஶமாய தshய கத³rhth²யமாநா iµஹுராmh’லmh ।
MSS@1185@2மெதௗ⁴ மெதௗ⁴ நாகநதீ³நnhேயா வரmh வஹnhதாmh ஶிஶிேரऽiνராக³mh
॥ 1185॥
MSS@1186@1அநŋhக³ பதmh rhth◌⁴நி பையதth³ விஜயth◌⁴வஜmh ।
MSS@1186@2இதா³நீmh தமshமாபி⁴shதவாகிசிthகரா: ஶரா: ॥ 1186॥
MSS@1187@1அநŋhக³பா³தshய ஶmhேபா: ◌⁴ ஶிேரா ப⁴வாநீசரேணऽதிநmhரmh ।
MSS@1187@2விேலாkhய காசிchசரேண சரnhதீ பிபீகா mhப³தி சnhth³ரபி³mhப³mh ॥
1187॥
MSS@1188@1அநŋhக³மŋhக³ளkh³’ஹாபாŋhக³ப⁴ŋhகி³தரŋhகி³ைத: ।
MSS@1188@2ஆŋhகி³த:ஸ தnhவŋhkh³யா காrhதாrhth²யmh லப⁴ேத கதா³ ॥ 1188॥
MSS@1189@1அநŋhக³மŋhக³ள⁴வshதத³பாŋhக³shய ப⁴ŋhக³ய: ।
MSS@1189@2ஜநயnhதி iµஹுrhநாmh அnhத:ஸnhதாபஸnhததிmh ॥ 1189॥
MSS@1190@1அநŋhக³மŋhக³ளாரmhப⁴mhபா⁴விவ பேயாத⁴ெரௗ ।
MSS@1190@2கshய நாrhதிஹெரௗ தshயா: கரபlhலவஸmhvh’ெதௗ ॥ 1190॥
MSS@1191@1அநŋhக³ரŋhக³பீேடா²ऽshயா: ஶ ◌்’ŋhகா³ரshவrhணவிShடர: ।
MSS@1191@2லாவNhயஸாரஸŋhகா⁴த:ஸா க⁴நா ஜக⁴நshத² ॥ 1191॥
MSS@1192@1அநŋhக³ரŋhக³phரதிமmh தத³ŋhக³mh ப⁴ŋhகீ³பி⁴ரŋhகீ³kh’தமாநதாŋhkh³யா:
।
MSS@1192@2rhவnhதி நாmh ஸஹஸா யைத²தா:shவாnhதாநி ஶாnhதாபரசிnhதநாநி
॥ 1192॥
MSS@1193@1அநŋhக³ரஸசாசபலசாேசலாசலசலnhமகரNhட³லsh²தகாnhதிக³Nhட³shத²ல:

।
MSS@1193@2vhரேஜாlhலதநாக³நிகரராஸலாshேயாthஸுக: ஸ ேம ஸபதி³
மாநேஸ sh²ர ேகாऽபி
ேகா³பாலக: ॥ 1193॥
MSS@1194@1அநŋhக³லŋhக⁴நாலkh³நநாநாதŋhகா ஸத³ŋhக³நா ।
MSS@1194@2ஸதா³நக⁴ ஸதா³நnhத³ நதாŋhகா³ஸŋhக³ஸŋhக³த ॥ 1194॥
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MSS@1195@1அநŋhக³ஶshthராணி நதாŋhகி³ தீணதாmh நயthயயshகார
இவாmh³தா³க³ம: ।
MSS@1195@2மமஸாŋhகா³ரசாmh பேயாiµசாmh ததா²மth◌⁴ேய jhவதshத³chசி²கீ²
॥ 1195॥
MSS@1196@1அநŋhகீ³kh’தகாமாநாmh அiνமாநாrhஹவrhShமmh ।
MSS@1196@2th◌⁴rhதநிrhமலதீrhதா²நாmh ⁴திேலேபா வி⁴ஷணmh ॥ 1196॥
MSS@1197@1அநŋhேக³நாப³லாஸŋhகா³jhதா ேயந ஜக³ththரயீ ।
MSS@1197@2ஸ சிthரசத: காம:ஸrhவகாமphரேதா³ऽsh வ: ॥ 1197॥
MSS@1198@1அநŋhேகா³ऽயமநŋhக³thவmh அth³ய நிnhதி³Shயதி th◌⁴வmh ।
MSS@1198@2யத³ேநந ந ஸmhphராphத: பாணிshபrhேஶாthஸவshதவ ॥ 1198॥
MSS@1199@1அநதாதா th³’Shrhph◌⁴ரநாவrhதா நதா ।
MSS@1199@2அரேதாऽணசாயmh அத⁴ரshதவ ஸுnhத³ ॥ 1199॥
MSS@1200@1அநiΝரணnhமணிேமக²ல- மவிரதஶிஜாநமஜுமரmh ।
MSS@1200@2பஸரணமணசரேண ரணரணகமகாரணmh ேத ॥ 1200॥
MSS@1201@1அநதிசிேராjh²தshய ஜலேத³ந சிர- shதி²தப³ஹு³th³³த³shய
பயேஸாऽiνkh’திmh ।
MSS@1201@2விரலவிகீrhணவjhரஶகலாஸகலாmhஇஹவித³தா⁴தி ெதௗ⁴தகலெதௗ⁴தம
॥ 1201॥
MSS@1202@1அநதிஶயmh shவrhணசயmh நிவஹnh நிதராmh phரேமாத³ேய shவாnhேத ।
MSS@1202@2கிnh தைவஷா ஸmhபth கshேயாபkh’ேத phரதிph³ ॥ 1202॥
MSS@1203@1அநதிஶிதி²ேல mhபா⁴ேவந phரக³lhப⁴ப³லா: க² phரஸப⁴மலய:
பாேதா²ஜாshேய
நிவிய நிthவரா: ।
MSS@1203@2கிமபி iµக²த:kh’thவாநீதmh விதீrhயஸேராநீ-ம⁴ரஸiµேஷாேயாேக³
ஜாயாmh
நவாnhநமசீகரnh ॥ 1203॥
MSS@1204@1அநதி⁴க³தமேநாரத²shய rhவmh ஶத³ணிேதவ க³தா மம thயாமா ।
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MSS@1204@2யதி³ தவ ஸமாக³ேம தைத²வ phரஸரதி ஸுph◌⁴தத: kh’தீ ப⁴ேவயmh
॥ 1204॥
MSS@1205@1அநதீ⁴thய யதா² ேவதா³nh ந விphர: ராth³த⁴மrhஹதி ।
MSS@1205@2ஏவமதஷாTh³³Nhேயா ந மnhthரmh ேராமrhஹதி ॥ 1205॥
MSS@1206@1அநதீ⁴thய shவஜஶாshthரmh ேயாऽnhயஶாshthரmh ஸஹேத வkhmh ।
MSS@1206@2ேஸாऽேஹ: பதா³நி க³ணயதி நிஶி தம ஜேல சிரக³தshய ॥ 1206॥
MSS@1207@1அநதீ⁴thயாrhத²ஶாshthரணி ப³ஹவ: பஶு³th³த⁴ய: ।
MSS@1207@2phராக³lhph◌⁴யாth³வkhchச²nhதி மnhthேரShவph◌⁴யnhதkh’தா: ॥ 1207॥
MSS@1208@1அநth◌⁴யவதாவகா³ஹநமநlhபதீ⁴ஶkhதிநாphயth³’Shடபrhமாrhத²தththவமதி⁴காபி⁴ேயாைக³ரபி
।
MSS@1208@2மதmh மம ஜக³thயலph³த⁴ஸth³’ஶphரதிkh³ராஹகmh phரயாshயதி
பேயாநிேத: ◌⁴ பய
இவ shவேத³ேஹ ஜராmh ॥ 1208॥
MSS@1209@1அநth◌⁴வnhயா: காvhேயShவலஸக³தய:ஶாshthரக³ஹேநShவ:³க²jhஞா
வாசாmh பணதிஷு
கா: பர³ேண ।
MSS@1209@2வித³kh³தா⁴நாmh ேகா³Sh²Shவkh’தபசrhயாச க² ேய
ப⁴ேவshேத கிmh வா
பரப⁴ணிதிகNh³திநிகஷா: ॥ 1209॥
MSS@1210@1அநnhதmh ப³த ேம விthதmh யshய ேம நாshதி கிசந ।
MSS@1210@2தி²லாயாmh phரதீ³phதாயாmh ந ேம த³யதி கிசந ॥ 1210॥
MSS@1211@1அநnhதேகாபாதி³சShடேயாத³ேய thேப⁴த³th²யாthவமேலாத³ேய
ததா² ।
MSS@1211@2³ரnhதth²யாthவவிஷmh ஶmh அநnhதஸmhஸாரகரmh phரேராஹதி
॥ 1211॥
MSS@1212@1அநnhதkh²யாதிஸmhபnhந: ஶுth³த⁴ஸththவ:ஸதீ⁴ப³ல: ।
MSS@1212@2த⁴thேத ப³ஹுiµக²mh ேபா⁴க³mh திth³’Shshதி²ராஶய: ॥ 1212॥
MSS@1213@1அநnhததththவmh பkh³’ய தா⁴thரா விநிrhேதாऽshயா: கில
மth◌⁴யபா⁴க:³ ।
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MSS@1213@2அiΝ:பரmh ேயாகி³th³’ஶாiνலய:ஸchசிthகலாshைத²rhயப³லாவநth³த:◌⁴
॥ 1213॥
MSS@1214@1அநnhதநாமேத⁴யாய ஸrhவாகாரவிதா⁴யிேந ।
MSS@1214@2ஸமshதமnhthரவாchயாய விைவகபதேய நம: ॥ 1214॥
MSS@1215@1அநnhதபத³விnhயாஸரசநா ஸரஸா கேவ: ।
MSS@1215@2³ேதா⁴ யதி³ஸபshேதா² ந ஜnhய: ேரா யதி³ ॥ 1215॥
MSS@1216@1அநnhதபாரmh கில ஶph³த³ஶாshthரmh shவlhபmh ததா²rhப³ஹவச
விkh◌⁴நா: ।
MSS@1216@2யth ஸார⁴தmh த³பாஸநீயmh ஹmhைஸrhயதா²ரவாmh³மth◌⁴யாth
॥ 1216॥
MSS@1217@1அநnhதரthநphரப⁴வshய யshயமmh ந ெஸௗபா⁴kh³யவிேலாऽபி ஜாதmh
।
MSS@1217@2ஏேகா ேதா³ேஷா ³ணஸmhநிபாேத நிமjhஜதீnhேதா:³கிரேணShவிவாŋhக:
॥ 1217॥
MSS@1218@1அநnhதரமmh வth³யாth³ அேஸவிநேமவ ச அேரரநnhதரmh thரmh
உதா³நmh தேயா:
பரmh ॥
MSS@1219@1அநnhதவிப⁴வph◌⁴ரShடா ெதௗ³rhph³பா⁴kh³யபதாபிநீ ।
MSS@1219@2ேஶாchயதி phராphய வthவmh ப⁴rhth’ேநவ நாயிகா ॥ 1219॥
MSS@1220@1அநnhதஶாshthரmh ப³ஹுலாச விth³யா: shவlhபச காேலா
ப³ஹுவிth◌⁴நதா ச ।
MSS@1220@2யth ஸார⁴தmh த³பாஸநீயmh ஹmhேஸா யதா²ரவாmh³மth◌⁴யாth
॥ 1220॥
MSS@1221@1அநnhதாெஸௗ கீrhதி: கவிiµத³ப³nhேதா:◌⁴ திபேதshthேலாகீயmh
ுth³ரா ததி³ஹ
கத²மshயா:shதி²திதி ।
MSS@1221@2iµேத⁴யmh வ: ஶŋhகா கலயத கியth³த³rhபணதலmh விஶாலா கிmh தthர
sh²ரதி
ந கவீnhth³ரphரதிkh’தி: ॥ 1221॥
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MSS@1222@1அநnhேதாth³⁴த⁴ெதௗக⁴ஸŋhேல ⁴தேலऽகி²ேல ।
MSS@1222@2ஶshthேர ஶாshthேர thசராசரா யதி³ மாth³’ஶா: ॥ 1222॥
MSS@1223@1அநnhயுNhணrhமலயவநஜnhமாயமநிேலா நிபீய shேவதா³mh³
shமரமகரஸmh⁴khthதவிப⁴வmh ।
MSS@1223@2வித³rhபா⁴mh ⁴ phயதமபரmhப⁴ரப⁴ஸ- phரஸŋhகா³ேத³ŋhகா³நி
th³வி³ணலகாஸ தiνேத ॥ 1223॥
MSS@1224@1அநnhயேஶாபா⁴பி⁴ப⁴ேவயமாkh’திrhவிமாநநாஸுph◌⁴ த:பிrhkh³’ேஹ
।
MSS@1224@2பராபி⁴மrhேஶா ந தவாshதி க:கரmh phரஸாரேயth பnhநக³ரthநஸூசேய ॥
1224॥
MSS@1225@1அநnhயஸாதா⁴ரணகாnhதிகாnhத- தேநாரiµShயா: கிiµ மth◌⁴யேத³ஶ: ।
MSS@1225@2ஜக³ththரயீஜnhமph◌⁴’தாmh நிஷNhசிthதாவயmh thவேஷண॥
1225॥
MSS@1226@1அநnhயஸாதா⁴ரணெஸௗரபா⁴nhவிதmh த³தா⁴நமthjhjhவலShபஸmhபத:³
।
MSS@1226@2ந சmhபகmh ph◌⁴’ŋhக³க³ண:ேஷேவ கத²mhஸுக³nhேத⁴rhமநாthமநாmh
ரதி:
॥ 1226॥
MSS@1227@1அநnhயஸாமாnhயதயா phரth³த⁴shthயாகீ³தி கீ³ேதா ஜக³தீதேல ய: ।
MSS@1227@2அ⁴த³ஹmhrhவிகயா க³தாநாmh அதீவ ⁴: shமரமாrhக³நாmh ॥
1227॥
MSS@1228@1அநnhயாலmhப³நthேவந phேரம பா⁴க³வதmh ப⁴ஜ ।
MSS@1228@2nh’mh phேரேமதி கா மாthரா phராphதmh phேரம phரேபா⁴rhயதி³ ॥ 1228॥
MSS@1229@1அநnhயாசிnhதயnhேதா மாmh ேய ஜநா: பrhmhபாஸேத ।
MSS@1229@2ேதஷாmh நிthயாபி⁴khதாநாmh ேயாக³ேமmh வஹாmhயஹmh ॥ 1229॥
MSS@1230@1அநnhயாதசிthேதந ேஸவிேதாऽபி ச வாத:³ ।
MSS@1230@2mhேசnhந ேசth ததா³ மnhேய சாதகshையவ பாதகmh ॥ 1230॥
MSS@1231@1அநேபத³வசநா ஸrhவாnh kh³ரnhதீ²nh விேப⁴த³யதி ஸmhயkh ।
MSS@1231@2phரகடயதி பரரஹshயmh விமrhஶஶkhthதிrhநிஜா ஜயதி ॥ 1231॥
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MSS@1232@1அநபி⁴jhஞாய ஶாshthராrhதா²nh ஷா: பஶு³th³த⁴ய: ।
MSS@1232@2phராக³lhph◌⁴யாth³வkhchச²nhதி மnhthேரShவph◌⁴யnhதkh’தா: ॥ 1232॥
MSS@1233@1அநபி⁴jhேஞா ³நாmh ேயா ந ph◌⁴’thைய: ேஸாऽiνக³mhயேத ।
MSS@1233@2த⁴நாTh◌⁴ேயாऽபி ேநாऽபி khரமாயாேதாऽபி ⁴பதி: ॥ 1233॥
MSS@1234@1அநபி⁴th◌⁴யா பரshேவஷு ஸrhவஸththேவஷு ெஸௗ’த³mh ।
MSS@1234@2கrhமmh ப²லமshதீதி thவித⁴mh மநஸா சேரth ॥ 1234॥
MSS@1235@1அநபி⁴லஷத:லாph³ேஜ பராக³விேலபநmh thத³ஶகண: பாmh
தா³நphரவாஹமவாச²த: ।
MSS@1235@2thத³ஶஸுமேநாக³nhதா⁴ஸkhதிmh விiµkhதவத:ஸேக² ப³த க² ஶிவா
ஸnhShடshய
th³விேரப² தவ shதி²தி: ॥ 1235॥
MSS@1236@1அநph◌⁴யாஸஹேதாthஸாஹா பேரண ப⁴யேத ।
MSS@1236@2யா லjhஜாஜநநீ ஜாTh³யாth கிmh தயா மnhத³விth³யயா ॥ 1236॥
MSS@1237@1அநph◌⁴யாஸஹதா விth³யா ஹேதா ராஜவிேராத⁴kh’th ।
MSS@1237@2வநாrhத²mh ஹதmh தீrhத²mh வநாrhத²mh ஹதmh vhரதmh ॥ 1237॥
MSS@1238@1அநph◌⁴யாேஸந விth³யாநாmh அஸmhஸrhேக³ண தீ⁴மதாmh ।
MSS@1238@2அநிkh³ரேஹண சாாmh ஜாயேத vhயஸநmh nh’mh ॥ 1238॥
MSS@1239@1அநph◌⁴யாேஸந ேவதா³நாmh ஆசாரshய ச வrhஜநாth ।
MSS@1239@2ஆலshயாத³nhநேதா³ஷாchச mh’thrhவிphராnh கா⁴mhஸதி ॥ 1239॥
MSS@1240@1அநmhயாைஸrhஹதா விth³யா நிthயஹாைஸrhஹதா:shthய: ।
MSS@1240@2பீ³ேஜந ஹதmh ேthரmh ph◌⁴’thயேதா³ைஷrhஹதா nh’பா: ॥ 1240॥
MSS@1241@1அநph◌⁴ரvh’Sh: ரவmh’தshய ஸரshவதீ விph◌⁴ரமஜnhம⁴: ।
MSS@1241@2ைவத³rhப⁴தி: kh’திநாiµேத³தி ெஸௗபா⁴kh³யலாப⁴phரதி:◌⁴ பதா³நாmh
॥ 1241॥
MSS@1242@1அநph◌⁴ேரவிth³தmh th³’ShThவா த³mh தி³ஶமாதாmh ।
MSS@1242@2ராthராவிnhth³ரத⁴iνசாபி விதmh th³விthமாகmh ॥ 1242॥
MSS@1243@1அநmhராkhரமணmh ெஶௗrhயmh த⁴நmh நிஜ⁴ஜாrhதmh பா⁴rhயா
பாiνபா ச
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ஷshேயஹ jhயேத ॥
MSS@1243@2அnhயதா²  கிேமேதந ேபபி । । ।
MSS@1244@1அநயநபேத² phேய ந vhயதா² யதா² th³’ய ஏவ ³Shphராேப ।
MSS@1244@2mhலாைநவ ேகவலmh நிஶி தபநஶிலா வாஸேர jhவலதி ॥ 1244॥
MSS@1245@1அநயச நயசாபி ைத³வாth ஸmhபth³யேத நைர: ।
MSS@1245@2தth³வஶாth ேத கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லmh மாnh ॥ 1245॥
MSS@1246@1அநயா kh’தமnhய⁴khதயா வஸுதா⁴ேகா³சரயா விரkhதயா ।
MSS@1246@2அதிஶாயி மேஹnhth³ரேயாதாmh வஷா கிmh ந தவாவேராத⁴நmh ॥
1246॥
MSS@1247@1அநயா ஜக⁴நாேபா⁴க³ப⁴ரமnhத²ரயாநயா ।
MSS@1247@2அnhயேதாऽபி vhரஜnhthயா ேம ’த³ேய நிதmh பத³mh ॥ 1247॥
MSS@1248@1அநயா தவ பமயா kh’தஸmhshகாரவிேபா³த⁴நshய ேம ।
MSS@1248@2சிரமphயவேலாகிதாth³ய ஸா shmh’திமாட⁴வதீ ஶுசிshதா ॥
1248॥
MSS@1249@1அநயாiνkhரமணிகயா iµkhதாமணேயா மயாபி⁴தா: ।
MSS@1249@2ஏைகேகாऽபி  பா⁴shவாnh கிmh நேரஷாmh நிக³th³யேத நிகர: ॥
1249॥
MSS@1250@1அநயா ரthநஸmh’th³th◌⁴யா ஸாக³ர லஹலஹ கிஹ லஹபி: ◌⁴ ।
MSS@1250@2thவth³வlhலபா⁴ வராkhேயா வஹnhதி வrhஷாஸு வாணி ॥ 1250॥
MSS@1251@1அநயா ஸுரகாmhயமாநயா ஸஹ ேயாக:³ஸுலப⁴sh ந thவயா ।
MSS@1251@2க⁴நஸmhvh’தயாmh³தா³க³ேம iµேத³ேநவ நிஶாகரthவிஷா ॥
1251॥
MSS@1252@1அநேயேநவ ராjhயrhைத³nhேயேநவ மநshவிதா ।
MSS@1252@2மmhெலௗ ஸாத² விஷாேத³ந பth³நீவ மாmhப⁴ஸா ॥ 1252॥
MSS@1253@1அநேயாரநவth³யாŋhகி³shதநேயாrhjh’mhப⁴மாணேயா: ।
MSS@1253@2அவகாேஶா ந பrhயாphதshதவ பா³ஹுலதாnhதேர ॥ 1253॥
MSS@1254@1அநேயா விநயshதshய விதி⁴rhயshயாiνவrhதேத ।
MSS@1254@2நய:ஸmhயkhphரkhேதாऽபி பா⁴kh³யநshய ³rhநய: ॥ 1254॥

msubhsall.pdf 137



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1255@1அநrhkh◌⁴யmh ெஸௗnhத³rhயmh ஜக³³ப மா⁴rhயலஹ- பதmh
ெஸௗரph◌⁴யmh
தி³ஶி தி³ஶி ரைஸகvhயஸநிதா ।
MSS@1255@2இதி phthயாshமாபி⁴shthவயி க² ரஸாேல vhயவதmh க ஏவmh
ஜாநீேத யத³
ககீைடபஹத: ॥ 1255॥
MSS@1256@1அநrhkh◌⁴யமபி மாணிkhயmh ேஹமாரயமேபேத ।
MSS@1256@2அநாரயா ந ேஶாப⁴nhேத பNh³தா வநிதா லதா: ॥ 1256॥
MSS@1257@1அநrhkh◌⁴யலாவNhயநிதா⁴ந⁴rhந கshய ேலாப⁴mh லடபா⁴ தேநாதி ।
MSS@1257@2அைவ Shபாத⁴யாேகாऽshயாmh அவிவஸnh ந ணேமதி
நிth³ராmh ॥ 1257॥
MSS@1258@1அநrhkh◌⁴யாNhயபி ரthநாநி லph◌⁴யnhேத விப⁴ைவ:ஸுக²mh ।
MSS@1258@2³rhலேபா⁴ ரthநேகாThயாபி ேऽபி  க³தாஷ: ॥ 1258॥
MSS@1259@1அநrhத²கmh விphரவாஸmh kh³’ேஹph◌⁴ய:பாைப:ஸnhதி⁴mh பரதா³ராபி⁴மrhஶmh
।
MSS@1259@2த³mhப⁴mh shைதnhயmh ைபஶுநmh மth³யபாநmh ந ேஸவேத ய:ஸ ஸுகீ²
ஸைத³வ ॥ 1259॥
MSS@1260@1அநrhத²மகராகா³ராth³அshமாth ஸmhஸாரஸாக³ராth ।
MSS@1260@2உTh³³யேத நிth³ேவக³mh ஸrhவthயாேக³ந thரக ॥ 1260॥
MSS@1261@1அநrhத²மrhத²த: பயnhnh அrhத²mh ைசவாphயநrhத²த: ।
MSS@1261@2இnhth³ைய: phரsh’ேதா பா³ல:ஸு:³க²mh மnhயேத ஸுக²mh॥ 1261॥
MSS@1262@1அநrhதா²mh சாrhத²ேபண அrhதா²mhசாநrhத²பத: ।
MSS@1262@2அrhதா²ையவ  ேகஷாசிth³ த⁴நநாேஶா ப⁴வthத ॥ 1262॥
MSS@1263@1அநrhதா²யrhத²பாச அrhதா²சாநrhத²பிண: ।
MSS@1263@2ப⁴வnhதி ேத விநாஶாய ைத³வாயthதshய ேராசேத ॥ 1263॥
MSS@1264@1அநrhதி²தrhபணmh விthதmh சிthதமth◌⁴யாநத³rhபணmh ।
MSS@1264@2அதீrhத²ஸrhபணmh ேத³ஹmh பrhயnhேத ேஶாchயதாmh vhரேஜth ॥ 1264॥
MSS@1265@1அநrhதி²thவாnhமiνShயாmh ப⁴யாth பஜநshய ச ।
MSS@1265@2மrhயாதா³யாமமrhயாதா:³shthயshதிShட²nhதி ப⁴rhth’ஷு ॥ 1265॥
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MSS@1266@1அநrhேத²ைசவ நிரதmh அrhேத²ைசவ பராŋhiµக²mh ।
MSS@1266@2ந தmh ப⁴rhதாரchச²nhதி ஷNhட⁴mh பதிவ shthய: ॥ 1266॥
MSS@1267@1அநrhேதா²ऽphயrhத²ேபண ததா²rhேதா²ऽநrhத²பபா⁴kh ।
MSS@1267@2உthபth³யேத விநாஶாய தshமா³khதmh பேயth ॥ 1267॥
MSS@1268@1அநலŋhkh’ேதாऽபி மாத⁴வ ஹர மேநா ேம ஸதா³ phரஸப⁴mh ।
MSS@1268@2கிmh நரலŋhkh’தshthவmh ஸmhphரதி நக²ரைதshதshயா: ॥ 1268॥
MSS@1269@1அநல: ஶீதநாஶாய விஷநாஶாய கா³ட³mh ।
MSS@1269@2விேவேகா :³க²நாஶாய ஸrhவநாஶாய ³rhமதி: ॥ 1269॥
MSS@1270@1அநல:ஸலாjhஜாத: காrhthதிேகேயாऽபி வநித: ।
MSS@1270@2³ட⁴mh  மஹதாmh ஜnhம பchேச²thmh க ஈவர: ॥ 1270॥
MSS@1271@1அநலஸஜவாShேபாthபீட³chச²வி phரத²மmh தத:ஸமத³யவநீக³Nhட³chசா²யmh
நrhம⁴பிŋhக³லmh ।
MSS@1271@2தத³iν ச நவshவrhத³rhஶphரப⁴mh ஶஶிநshததshதணதக³ராகாரmh
பி³mhப³mh
விபா⁴தி நப⁴shதேல ॥ 1271॥
MSS@1272@1அநலshதmhப⁴நவிth³யாmh ஸுப⁴க³ ப⁴வாnh நியதேமவ ஜாநாதி ।
MSS@1272@2மnhமத²ஶராkh³நிதphேத ’தி³ ேம கத²மnhயதா² வஸ ॥ 1272॥
MSS@1273@1அநlhபmh ஜlhபnhத: கதி ப³த க³தா ேநா யமரmh ரshதாத³shமாகmh
விth◌⁴’தநயநா
vhயாthதவத³நா: ।
MSS@1273@2அதீதா யth³ேயவmh ந  நிஜதmh ேசத வயmh வஹாேமா ஹா
ேமாஹாth³
விஷயவிஷஜாதாத³வதா: ॥ 1273॥
MSS@1274@1அநlhபmh ஸnhதாபmh ஶமயதி மேநாஜnhமஜநிதmh ததா² ஶீதmh shபீ²தmh
மவதி நிஶீேத² kh³லபயதி ।
MSS@1274@2தேத³வmh ேகாऽphShமா ரமணபரmhேபா⁴thஸவலth-
ரnhth◌⁴நீரnhth◌⁴ரshதநகலஶஜnhமா விஜயேத ॥ 1274॥
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MSS@1275@1அநlhபசிnhதாப⁴ரேமாஹநிசலா விேலாkhயமாைநவ கேராதி
ஸாth◌⁴வஸmh ।
MSS@1275@2shவபா⁴வேஶாபா⁴நதிமாthர⁴ஷ தiνshதேவயmh ப³த கிmh iν
ஸுnhத³ ॥ 1275॥
MSS@1276@1அநlhபthவாth phரதா⁴நthவாth³ வmhஶshேயேவதேர shவரா: ।
MSS@1276@2விகீ³ேஷாrhnh’பதய: phரயாnhதி பவாரதாmh ॥ 1276॥
MSS@1277@1அநவth³யமவth³யmh shயாth³ வாணீேலஶமாthரத: ।
MSS@1277@2தth³வchசி²Shேயா விth³தா⁴rhதா²th³ வி³ேராேரவ நயதி ॥ 1277॥
MSS@1278@1அநவரதகநகவிதரண- ஜலலவph◌⁴’தகரதரŋhகி³தாrhதி²தேத: ।
MSS@1278@2ப⁴ணிதிவ மதிrhமதிவ ேசShடா ேசShேடவ கீrhதிரதிவிமலா ॥
1278॥
MSS@1279@1அநவரதத⁴iνrhjhயாshபா²லநkhரrhவmh ரவிகிரணஸShiΝ
shேவத³ேலைஶரபி⁴nhநmh ।
MSS@1279@2அபசிதமபி கா³thரmh vhயாயதthவாத³லயmh கி³சர இவ நாக:³
phராணஸாரmh
பி³ப⁴rhதி ॥ 1279॥
MSS@1280@1அநவரதநயநவிக³த- ஜலலவக⁴தாஸூthரவலேயந ।
MSS@1280@2mh’thஜயவ ஜபதி thவth³ேகா³thரmh விரணீ பா³லா ॥ 1280॥
MSS@1281@1அநவரதநயநவிக³த- ஜலலவபiµதபththரேலகா²nhதmh ।
MSS@1281@2கரதலநிஷNhணமப³ேல வத³நத³mh கmh ந தாபயதி ॥ 1281॥
MSS@1282@1அநவரதபேராபகரண- vhயkh³ப⁴வத³மலேசதஸாmh மஹதாmh ।
MSS@1282@2ஆபாதகாடவாநி sh²ரnhதி வசநாநி ேப⁴ஷஜாநீவ ॥ 1282॥
MSS@1283@1அநவரதரேஸந ராக³பா⁴ஜா கரஜபதிலph³த⁴ஸmhshதேவந ।
MSS@1283@2ஸபதி³ தணபlhலேவந வth◌⁴வா விக³தத³யmh க² க²Nh³ேதந
மmhேல ॥ 1283॥
MSS@1284@1அநவஸேர ச ய³khthதmh ஸுபா⁴தmh தchச ப⁴வதி ஹாshயாய ।
MSS@1284@2ரஹ phெரௗட⁴வ⁴நாmh ரதிஸமேய ேவத³பாட²இவ ॥ 1284॥
MSS@1285@1அநவshதி²தசிthதshய ந ஜேந ந வேந ஸுக²mh ।
MSS@1285@2ஜேந த³ஹதி ஸmhஸrhேகா³ வேந ஸŋhக³விவrhஜநmh ॥ 1285॥
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MSS@1286@1அநவshதி²தசிthதாநாmh phரஸாேதா³ऽபி ப⁴யŋhகர: ।
MSS@1286@2ஸrhபீ ஹnhதி கில shேநஹாth³அபthயாநி ந ைவரத: ॥ 1286॥
MSS@1287@1அநவத: கிமஶkhthேதா வி³ைத⁴ரph◌⁴யrhதி²த: கிமதிரக: ।
MSS@1287@2ஸrhவŋhகேஷாऽபி காலshதிரயதி ஸூkhதாநி ந கவீநாmh ॥ 1287॥
MSS@1288@1அநவாphயmh ச ேஶாேகந ஶரmh ேசாபதphயேத ।
MSS@1288@2அthராச phர’Shயnhதி மா shம ேஶாேக மந: kh’தா:² ॥ 1288॥
MSS@1289@1அநேவதமrhயாத³mh நாshதிகmh விphரmhபகmh ।
MSS@1289@2அரதாரமthதாரmh nh’பmh விth³யாத³ேதா⁴க³திmh ॥ 1289॥
MSS@1290@1அநvhயேய vhயயmh யாதி vhயேய யாதி ஸுவிshth’திmh ।
MSS@1290@2அrhவshதவ ேகாேஶாऽயmh விth³யாேகாேஶஷு பா⁴ரதி ॥ 1290॥
MSS@1291@1அந த³தி ைஸகதவrhthமநி phரரபா⁴ரப⁴ரபிெதௗேக ।
MSS@1291@2³ப⁴ேராth³த⁴ரேth³⁴ரகnhத⁴ரmh shமரதி ஸாரதி²ேரஷ ⁴ரnhத⁴ரmh
॥ 1291॥
MSS@1292@1அநஸூய: kh’தphரjhஞ: ேஶாப⁴நாnhயாசரnh ஸதா³ ।
MSS@1292@2அkh’chch²ராth ஸுக²மாphேநாதி ஸrhவthர ச விராஜேத ॥ 1292॥
MSS@1293@1அநஸூயா மா ஶாnhதி:ஸnhேதாஷ: phயவாதி³தா ।
MSS@1293@2காமkhேராத⁴பthயாக:³ ஶிShடாசாரநித³rhஶநmh ॥ 1293॥
MSS@1294@1அநஸூயாrhஜவmh ெஶௗசmh ஸnhேதாஷ: phயவாதி³தா ।
MSS@1294@2த³ம:ஸthயமநாயாேஸா ந ப⁴வnhதி ³ராthமநாmh ॥ 1294॥
MSS@1295@1அநshததஸாரshய ேதஜஸshதth³விjh’mhபி⁴தmh ।
MSS@1295@2ேயந பாஷாணக²Nhட³shய lhயமlhபmh வஸுnhத⁴ரா ॥ 1295॥
MSS@1297@1அநாகதமாiνShயா:மாஸmhshபrhஶவrhதா: ।
MSS@1297@2phரதி³th³ைத⁴rhந ேஸvhயnhேத rhவேத³வவிேராதி⁴ந: ॥ 1297॥
MSS@1298@1அநாகாேஶ சnhth³ர: ஸரஜத³லth³வnhth³வஸேதா kh³’த:
பசாrhேத⁴ லல:

ேஸாऽபி திைர: ।

msubhsall.pdf 141



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1298@2ஸுதா⁴mhiµசthchைசரநிஶமத²ஸmhேமாஹஜநநீmh கிiµthபாதாயmh
வத³த
ஜக³த: கrhiµதி³தா ॥ 1298॥
MSS@1299@1அநாைதேரவ phயஸஹசmhஶிஶுதயா வேசாபி: ◌⁴ பாசா²நம⁴நா
ஸŋhக³மயிmh ।
MSS@1299@2உபாத³thேத ேநா வா விரமதி ந வா ேகவலயmh கேபாெலௗ கlhயாணீ
லகiµலrhத³nhரயதி ॥ 1299॥
MSS@1300@1அநாkh’Shடshய விஷையrhவிth³யாநாmh பாரth³’வந: ।
MSS@1300@2தshய த⁴rhமரேதராth³ vh’th³த⁴thவmh ஜரஸா விநா ॥ 1300॥
MSS@1301@1அநாக³தmh ப⁴யmh th³’ShThவா நீதிஶாshthரவிஶாரத:³ ।
MSS@1301@2அவஸnhஷகshதthர kh’thவா ஶதiµக²mh பி³லmh ॥ 1301॥
MSS@1302@1அநாக³தmh ய: ேத ஸ ேஶாப⁴ேத ஸ ேஶாசேத ேயா ந
கேராthயநாக³தmh ।
MSS@1302@2வேந வஸnhேநவ ஜராiµபாக³ேதா பி³லshய வாசா ந கதா³பி  தா
॥ 1302॥
MSS@1303@1அநாக³தmh  ³th◌⁴ேயத யchச காrhயmh ர:shதி²தmh ।
MSS@1303@2ந  ³th³தி⁴யாth கிசிth³அதிkhராேமth phரேயாஜநmh ॥ 1303॥
MSS@1304@1அநாக³தவrhதீmh சிnhதாmh kh’thவா யsh phர’Shயதி ।
MSS@1304@2ஸ திரshகாரமாphேநாதி ப⁴kh³நபா⁴Nhேடா³ th³விேஜா யதா² ॥ 1304॥
MSS@1305@1அநாக³தவதீmh சிnhதாmh ேயா நர: கrhchச²தி ।
MSS@1305@2ஸ ⁴ெமௗ பாNh³ர: ேஶேத ேஸாமஶrhமபிதா யதா² ॥ 1305॥
MSS@1306@1அநாக³தவிதா⁴தா ச phரththபnhநமதிச ய: ।
MSS@1306@2th³வேவவ ஸுக²ேமேத⁴ேத தீ³rhக⁴ஸூth விநயதி ॥ 1306॥
MSS@1307@1அநாக³தவிதா⁴தாரmh அphரமthதமேகாபநmh ।
MSS@1307@2shதி²ராரmhப⁴மதீ³நmh ச நரmh பதிShட²தி ॥ 1307॥
MSS@1308@1அநாக³தவிதா⁴நmh ச கrhதvhயmh விஷேய nh’ைப: ॥
MSS@1308@2ஆக³மசாபி கrhதvhயshததா² ேதா³ேஷா ந ஜாயேத ॥ 1308॥
MSS@1309@1அநாக³தவிதா⁴நmh  கrhதvhயmh ஶுப⁴chச²தா ।
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MSS@1309@2ஆபத³mh ஶŋhகமாேநந ேஷண விபசிதா ॥ 1309॥
MSS@1310@1அநாக³ேதாபத⁴mh mhshரmh ³rh³th³தி⁴மப³ஹுதmh ।
MSS@1310@2thயkhthேதாபாthதmh மth³யபாநth³தshthmh’க³யாphயmh ॥ 1310॥
MSS@1310@3காrhேய மஹதி ஜாேநா யேதऽrhத²பதி: யா ॥ 1310॥
MSS@1311@1அநாkh◌⁴ராதmh Shபmh கிஸலயமநmh கரைஹரநாவிth³த⁴mh ரthநmh
ம⁴
நவமநாshவாதி³தரஸmh ।
MSS@1311@2அக²Nhட³mh Nhயாநாmh ப²லவ ச தth³பமநக⁴mh ந ஜாேந
ேபா⁴khthதாரmh கஹ
ஸiµபshதா²shயதி விதி: ◌⁴ ॥ 1311॥
MSS@1312@1அநாதபthேராऽphயயமthர லயேத தாதபthைரவ ஸrhவேதா
vh’த: ।
MSS@1312@2அசாமேராऽphேயஷ ஸைத³வ வீjhயேத விலாஸபா³லvhயஜேநந
ேகாऽphயயmh ॥ 1312॥
MSS@1313@1அநாேராthகNh²தேயா: phரth◌⁴யதா ஸமாக³ேமநாபி ரதிrhந மாmh
phரதி ।
MSS@1313@2பரshபரphராphதிநிராஶேயாrhவரmh ஶரநாேஶாऽபி ஸமாiνராக³ேயா: ॥
1313॥
MSS@1314@1அநாthமவாnh நயth³ேவ வrhத⁴யnhநஸmhபத:³ ।
MSS@1314@2phராphயாபி மஹைத³வrhயmh ஸஹ ேதந விநயதி ॥ 1314॥
MSS@1315@1அநாதா²நாmh த³th³ராmh பா³லvh’th³த⁴தபshவிநாmh ।
MSS@1315@2அnhயாயப⁴தாநாmh ஸrhேவஷாmh பாrhதி²ேவா க³தி: ॥ 1315॥
MSS@1316@1அநாதா²நாmh நாேதா² க³திரக³திகாநாmh vhயஸநிநாmh விேநதா
பீ⁴தாநாமப⁴யமth◌⁴’தீநாmh
ப⁴ரவஶ: ।
MSS@1316@2ஸு’th³ப³nh:◌⁴ shவா ஶரணiµபகா வர³: பிதா மாதா ph◌⁴ராதா
ஜக³தி
ேஷா ய:ஸ nh’பதி: ॥ 1316॥
MSS@1317@1அநாதா²nh ேராகி³ே யச thரவth பபாலேயth ।

msubhsall.pdf 143



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1317@2³ ஸமiνjhஞாத:ஸ பி⁴ஷkhchச²ph³த³மiνேத ॥ 1317॥
MSS@1318@1அநாத³ரபேரா விth³வாnh ஈஹமாந:shதி²ராmh யmh ।
MSS@1318@2அkh³ேந: ேஶஷmh’chேச²ஷmh ஶthேரா: ேஶஷmh ந ேஶஷேயth ॥
1318॥
MSS@1319@1அநாத³ரஹதாmh ேஸவாmh தா³mhபthயmh phேரமவrhதmh ।
MSS@1319@2ைமthmh ச ேஹஸாேபாmh ேச தநா நாதி⁴rhவேத ॥ 1319॥
MSS@1320@1அநாத³ராேலாகவிvh’th³த⁴ேஶாக: பி: phயாவாkhயவஶŋhக³தshய ।
MSS@1320@2ஔthதாநபாதி³rhஜக³தாmh ஶரNhயmhஆராth◌⁴ய விShiΝmh பத³மkh³rhயமாயாth
॥ 1320॥
MSS@1321@1அநாதா³யீ vhயயmh rhயாth³அஸஹாயீ ரணphய: ।
MSS@1321@2ஆர:ஸrhவப⁴ ச நர: ஶீkh◌⁴ரmhவிநயதி ॥ 1321॥
MSS@1322@1அநாதி³தா⁴விshவபரmhபராயா ேஹshரஜ:shேராத ேவவேர வா ।
MSS@1322@2ஆயthததீ⁴ேரஷ ஜநshததா³rhயா: கிth³’ஶ: பrhயiνேயாக³ேயாkh³ய: ॥
1322॥
MSS@1323@1அநாதி³Shேடாऽபி ⁴பshய th³’ShThவா ஹாநிகரmh ச ய: ।
MSS@1323@2யதேத தshய நாஶாய ஸ ph◌⁴’thேயாऽrhேஹா ம⁴ஜாmh ॥ 1323॥
MSS@1324@1அநாth³’thெயௗசிthயmhயமவிக³ணyhயாதிமஹதீmh யேத³தshயாphயrhேத²
த⁴நலவ³ராஶாதரதா: ।
MSS@1324@2அகாஹŋhகாரjhவரதph◌⁴ணி த⁴நிநாmh iµகா²நி phேரயnhேத
தி⁴கி³த³மதி³Shரiµத³ரmh ॥ 1324॥
MSS@1325@1அநாேத³யmh நாத³தீ³த பேऽபி பாrhதி²வ: ।
MSS@1325@2ந சாேத³யmh ஸmh’th³ேதா⁴ऽபி ஸூமமphயrhத²iµthsh’ேஜth ॥
1325॥
MSS@1326@1அநாேத³யshய சாதா³நாth³ஆேத³யshய ச வrhஜநாth ।
MSS@1326@2ெதௗ³rhப³lhயmh kh²யாphயேத ராjhஞ:ஸ phேரthேயஹ ச நயதி ॥ 1326॥
MSS@1327@1அநாth³யnhதா  ஸா th’Sh அnhதrhேத³ஹக³தா nh’mh ।
MSS@1327@2விநாஶயதி ஸmh⁴தா அேயாநிஜ இவாநல: ॥ 1327॥
MSS@1328@1அநாphதNhேயாபசையrh³ராபா ப²லshய நிrh⁴தரஜா:ஸவிth ।
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MSS@1328@2lhயா ப⁴வth³த³rhஶநஸmhபேத³ஷாvh’Shேடrhதி³ேவா வீதப³லாஹகாயா:
॥ 1328॥
MSS@1329@1அநாmhநாயமலா ேவதா³ ph³ராமணshயாvhரதmh மலmh ।
MSS@1329@2மலmh ph’தி²vhயா வாகா: ஷshயாnh’தmh மலmh ॥ 1329॥
MSS@1330@1அநாயகா விநயnhதி நயnhதி ப³ஹுநாயகா: ।
MSS@1330@2shthநாயகா விநயnhதி நயnhதி ஶிஶுநாயகா: ॥ 1330॥
MSS@1331@1அநாயேக ந வshதvhயmh ந வேஸth³ ப³ஹுநாயேக ।
MSS@1331@2shthநாயேக ந வshதvhயmh ந வேஸth³ பா³லநாயேக ॥ 1331॥
MSS@1332@1அநாயvhயயகrhதா ச அநாத:² கலஹphய: ।
MSS@1332@2ஆர:ஸrhவப⁴ ச நர: ஶீkh◌⁴ரmh விநயதி ॥ 1332॥
MSS@1333@1அநாயாஸkh’ஶmh மth◌⁴யmh அஶŋhகதரேல th³’ெஶௗ ।
MSS@1333@2அ⁴ஷணமேநாஹா வrhவய ஸுph◌⁴வ: ॥ 1333॥
MSS@1334@1அநாயி ேத³ஶ:கதமshthவயாth³ய வஸnhதiµkhதshய த³ஶாmh வநshய ।
MSS@1334@2thவதா³phதஸŋhேகததயா kh’தாrhதா² ரvhயாபி நாேநந ஜேநந
ஸmhjhஞா ॥ 1334॥
MSS@1335@1அநாரதmh ேதந பேத³ஷுலmhபி⁴தா விப⁴jhயஸmhயkh³விநிேயாக³ஸthkhயா:
।
MSS@1335@2ப²லnhthபாயா:பph³’mhதாயதீேபthயஸŋhக⁴rhஷவாrhத²ஸmhபத:³
॥ 1335॥
MSS@1336@1அநாரதmh phரதிதி³ஶmh phரதிேத³ஶmh ஜேல shத²ேல ।
MSS@1336@2ஜாயnhேத ச mhயnhேத ச ³th³³தா³இவ வாணி ॥ 1336॥
MSS@1337@1அநாரதபshக²லnhநயநவாதா⁴ராஶத-
phரvh’th³த⁴பத²நிmhநகா³ஸலth³த⁴யாேநாth³யமா ।
MSS@1337@2thவதீ³யகாநீ ப³ஹுவிேத³ஶயாைநணீ விநிnhத³தி வலth³th³’ஶா
³ஷாபmh
phராvh’ஷmh ॥ 1337॥
MSS@1338@1அநாரph³தா⁴ேபmh பரமkh’தவாShபvhயதிகரmh நி³டா⁴nhதshதாபmh
’த³யவிநிபீதmh vhயவதmh ।
MSS@1338@2kh’ஶாŋhkh³யா யthபாேப vhரஜதி மயி ைநராயபிஶுநmh லைத²ரŋhைக³khதmh
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’த³யத³iµnhலயதி தth ॥ 1338॥
MSS@1339@1அநாரph◌⁴யா ப⁴வnhthயrhதா:² ேகசிnh நிthயmh ததா²க³தா: ।
MSS@1339@2kh’த: ஷகாேராऽபி ப⁴ேவth³ேயஷு நிரrhத²க: ॥ 1339॥
MSS@1340@1அநாரmhப⁴sh காrhயாmh phரத²மmh ³th³தி⁴லணmh ।
MSS@1340@2ஆரph³த⁴shயாnhதக³மநmh th³விதீயmh ³th³தி⁴லணmh ॥ 1340॥
MSS@1341@1அநாராth◌⁴ய காமநாshவாth³ய ெகௗ³³-mh’ேத மnhthரதnhthராth³விநா
ஶph³த³ெசௗrhயாth ।
MSS@1341@2phரப³nhத⁴mh phரக³lhப⁴mh phரகrhmh phரவkhmh விசிphரபேச மத³nhய:
கவி: க: ॥ 1341॥
MSS@1342@1அநாேராkh³யமநாShயmh அshவrhkh³யmh சாதிேபா⁴ஜநmh ।
MSS@1342@2அNhயmh ேலாகவிth³விShடmh தshமாth தth பவrhஜேயth ॥ 1342॥
MSS@1343@1அநாrhயதா நிSh²ரதா khரதா நிShkhயாthமதா ।
MSS@1343@2ஷmh vhயஜயnhதீஹ ேலாேக கஷேயாநிஜmh ॥ 1343॥
MSS@1344@1அநாrhயphரjhஞாநாஹ ஜநவ⁴நாmh  மநேஸா மஹாஶlhயmh
கrhேண தவ
கநகஜmh³கிஸலய: ।
MSS@1344@2ph◌⁴ரமnh பி⁴ாேஹேதாரதி⁴நக³ ³th³ேதா⁴ऽ ந மயா ?

thவையதாவth³ேவஷ: பதி²க
ந விேத⁴ய: நரபி ॥ 1344॥
MSS@1345@1அநாrhயமphயாசதmh மாrhயா ப⁴வாnh மமாmhய ெஸௗmhய தாவth
।
MSS@1345@2ஹmhேஸாऽபி ேத³வாmhஶதயா வnhth³ய: வthஸலேமவ 
மthshயrhதி: ॥ 1345॥
MSS@1346@1அநாrhயvh’thதமphராjhஞmh அஸூயகமதா⁴rhகmh ।
MSS@1346@2அநrhதா:²phரமாயாnhதி வாkh³³Shடmh khேராத⁴நmh ததா² ॥ 1346॥
MSS@1347@1அநாrhேயண kh’தkh◌⁴ேநந ஸŋhக³திrhேம ந jhயேத ।
MSS@1347@2விநாஶமபி காŋhnhதி jhஞாதீநாmh jhஞாதய:ஸதா³ ॥ 1347॥
MSS@1348@1அநாேலாkhய vhயயmh கrhthதா அநாத:² கலஹphய: ।
MSS@1348@2ஆர:ஸrhவேthேரஷு நர: ஶீkh◌⁴ரmh விநயதி ॥ 1348॥
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MSS@1349@1அநாேலாchய phேரmhண:பணதிமநாth³’thயஸு’த³shthவயாகாNhேட³
மாந: கிதி ஸரேல
ஸmhphரதி kh’த: ।
MSS@1349@2ஸமாkh’Shடா ேயேத phரலயத³ஹேநாth³பா⁴ஸுரஶிகா:²
shவஹshேதநாŋhகா³ராshதத³லம⁴நாரNhயதி³ைத: ॥ 1349॥
MSS@1350@1அநாவrhதீ காேலா vhரஜதி ஸ vh’தா²தnhந க³ணிதmh த³ஶாshதாshதா:
ேஸாடா⁴
vhயஸநஶதஸmhபாதவி⁴ரா: ।
MSS@1350@2கியth³வா வயாம:கிவ ப³த நாthமnhபkh’தmh வயmh யாவthதாவth
நரபி
தேத³வ vhயவதmh ॥ 1350॥
MSS@1351@1அநாவrhதசிthதாபி th◌⁴வmh ஸrhவாnh phரதா⁴வதி ।
MSS@1351@2ப²லmh ந லப⁴ேத கிசிth th’Sh rhேணவ காநீ ॥ 1351॥
MSS@1352@1அநாவிலmh ப²லmh ⁴ŋhkhேத விஷயாமiνthஸுக: ।
MSS@1352@2உthஸுேகா லph³த⁴ேராேகண தthர ேஶாேகந ஶீrhயேத ॥ 1352॥
MSS@1353@1அநாvh’தநவth³வாரபஜேர விஹகா³நில: ।
MSS@1353@2யthதிShட²தி ததா³சrhயmh விேயாேக³ தshய கா கதா² ॥ 1353॥
MSS@1354@1அநாvh’தா:shவவrhேணஷு ஸrhவஸாதா⁴ர: ரா ।
MSS@1354@2நாrhேயா ப³⁴rhநிrhைவேரா யத:ஸrhேவாऽப⁴வjhஜந: ॥ 1354॥
MSS@1355@1அநாvh’Shஹேத ேத³ேஶ ஸshேய ச phரலயmh க³ேத ।
MSS@1355@2த⁴nhயாshதாத ந பயnhதி ேத³ஶப⁴ŋhக³mh லயmh ॥ 1355॥
MSS@1356@1அநாதா தா³நNhயmh ேவத³Nhயமநாதா: ।
MSS@1356@2ராக³th³ேவஷவிநிrhiµkhதா விசரnhதீஹ ேமாண: ॥ 1356॥
MSS@1357@1அநாேத th³’phத³ெரௗ அவjhஞாmh கலேயnh nh’ப: ।
MSS@1357@2ஸmhவrhேதந மthதsh நிரshதமகேராth³³mh ॥ 1357॥
MSS@1358@1அநாshதா² வshநாமபி⁴மத³நாiµப’ெதௗ க⁴ேநா
க³rhவshதnhvhயா  ச
விதாட³mhப³ரவிதி:◌⁴ ।
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MSS@1358@2phரஹார: பாதா³ph◌⁴யாmh யமநமபி காchயா சரணேயா: phயாயா
விph³ேபா³கmh ததி³த³தி
த⁴nhேயாऽiνப⁴வதி ॥ 1358॥
MSS@1359@1அநாshவாதி³தஸmhேபா⁴கா:³ பதnh தவ ஶthரவ: ।
MSS@1359@2பா³லைவத⁴vhயத³kh³தா⁴நாmh லshthmh shதநா இவ ॥ 1359॥
MSS@1360@1அநாshவாth³யமவிkhேரயmh அநாேத³யமநீphதmh ।
MSS@1360@2த³thதmh நிபகாரmh யth³ வnhth◌⁴யதா³ேநந ேதந கிmh ॥ 1360॥
MSS@1361@1அநாதாkh³நி: ஶத³ரயjhவா ச ஸshர:³ ।
MSS@1361@2ஸுராேபா vh’ஷப⁴rhதா ph³ர:மஹா ³தlhபக:³ ॥ 1361॥
MSS@1362@1அஸthphரதிkh³ரேஹ khthத:shேதந:thதயாஜக: ।
MSS@1362@2அேதா³ஷshthயkhமnhேயாnhயmh கrhமஸŋhகரநிசயாth ॥ 1362॥
MSS@1363@1அநாஹூத: phரவிஶதி அph’Shேடா ப³ஹு பா⁴ஷேத ।
MSS@1363@2விவthயphரமthேதஷு ட⁴ேசதா நராத⁴ம: ॥ 1363॥
MSS@1363A@1அநாஹூத:ஸமாயாத:அநாph’Shடsh பா⁴ஷேத ।
MSS@1363A@2பரநிnhதா³thமந:shதிசthவா ல⁴லணmh ॥
MSS@1364@1அநாஹூதphரவிShடshய th³’Shடshய khth³த⁴சுஷா ।
MSS@1364@2shவயேமேவாபவிShடshய வரmh mh’thrhந ேபா⁴ஜநmh ॥ 1364॥
MSS@1365@1அநஹூதா:shவயmh யாnhதி ரஸாshவாத³விேலாபா: ।
MSS@1365@2நிவாதா ந க³chச²nhதி மகா இவ பி⁴ுகா: ॥ 1365॥
MSS@1366@1அநாஹூேதா விேஶth³யsh அph’Shேடா ப³ஹு பா⁴ஷேத ।
MSS@1366@2ஆthமாநmh மnhயேத phதmh ⁴பாலshய ஸ ³rhமதி: ॥ 1366॥
MSS@1367@1அநாவாேந phரேவஶச அph’Shேட பபா⁴ஷணmh ।
MSS@1367@2ஆthமshதி: பேர நிnhதா³ சthவா ல⁴லணmh ॥ 1367॥
MSS@1368@1அநிchச²ேதாऽபி :³கா²நி யேத²ஹாயாnhதி ேத³ந: ।
MSS@1368@2ஸுகா²nhயபி ததா² மnhேய சிnhதாைத³nhேயந ேகா ³ண: ॥ 1368॥
MSS@1369@1அநி:ஸரnhதீமபி ேக³ஹக³rhபா⁴th கீrhதிmh பேரஷாமஸதீmh வத³nhதி ।
MSS@1369@2shைவரmh ph◌⁴ரமnhதீமபி ச thேலாkhயாmh thவthகீrhதிமாஹு: கவய:
ஸதீmh  ॥ 1369॥
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MSS@1370@1அநிchச²nhேதாऽபி விநயmh விth³யாph◌⁴யாேஸந பா³லகா: ।
MSS@1370@2ேப⁴ஷேஜேநவ ைநjhயmh phராபணீயா: phரயthநத: ॥ 1370॥
MSS@1371@1அநிchச²nhநபி சிthேதந விேத³ஶshேதா²ऽபி மாநவ: ।
MSS@1371@2shவகrhேமாthபாதவாேதந நீயேத யthர தthப²லmh ॥ 1371॥
MSS@1372@1அநிjhயயா விவாைஹச ேவத³shேயாthஸாத³ேநந ச ।
MSS@1372@2லாnhயலதாmh யாnhதி த⁴rhமshயாதிkhரேமண ச ॥ 1372॥
MSS@1373@1அநிthயmh நிshராணmh ஜநநமரணvhயாதி⁴கதmh
ஜக³nhth²யாthவாrhைத²ரஹமஹகாŋhகி³தத³mh ।
MSS@1373@2விசிnhthையவmh ஸnhேதா விமலமநேஸா த⁴rhமமதயshதப: கrhmh
vh’thதாshதத³பsh’தேய ைஜநமநக⁴mh ॥ 1373॥
MSS@1374@1அநிthயmh ெயௗவநmh பmh விதmh th³ரvhயஸசய: ।
MSS@1374@2ஐவrhயmh phயஸmhவாேஸா kh³’th◌⁴ேயேத³ஷு ந பNh³த: ॥ 1374॥
MSS@1375@1அநிthயதாஸமாkh²யாநmh விஷயாதி³விட³mhப³நmh ।
MSS@1375@2பசாthதாபshய கத²நmh காலshய சதmh ததா² ॥ 1375॥
MSS@1376@1அநிthயேத ஜக³nhநிnhth³ேய வnhத³நீயா ஸmhphரதி ।
MSS@1376@2யா கேரா phரஸŋhேக³ந :³கா²நாமphயநிthயதாmh ॥ 1376॥
MSS@1377@1அநிthயthேவ kh’தமதிrhmhலாநமாlhேயந ேஶாசதி ।
MSS@1377@2நிthயthேவ kh’த³th³தி⁴sh பி⁴nhநபா⁴Nhேட³ऽiνேஶாசதி ॥ 1377॥
MSS@1378@1அநிthயதி ஜாநnhேதா ந ப⁴வnhதி ப⁴வnhதி ச ।
MSS@1378@2அத² ேயைநவ rhவnhதி ைநவ ஜா ப⁴வnhதி ேத ॥ 1378॥
MSS@1379@1அநிthயshய ஶரshய ஸrhவேதா³ஷமயshய ச ।
MSS@1379@2³rhக³nhத⁴shய ச ராrhத²mh நாஹmh பாபmh கேரா ைவ ॥ 1379॥
MSS@1380@1அநிthயாநி ஶராணி விப⁴ேவா ைநவ ஶாவத: ।
MSS@1380@2நிthயmh ஸmhநிேதா mh’th: கrhதvhேயா த⁴rhமஸŋhkh³ரஹ: ॥ 1380॥
MSS@1381@1அநிthேய phயஸmhவாேஸ ஸmhஸாேர சkhரவth³க³ெதௗ ।
MSS@1381@2பதி²ஸŋhக³தேமைவதth³ ph◌⁴ராதா மாதா பிதா ஸகா² ॥ 1381॥
MSS@1382@1அநிthேயா விஜேயா யshமாth³ th³’யேத th◌⁴யமாநேயா: ।
MSS@1382@2பராஜயச ஸŋhkh³ராேம தshமாth³th³த⁴mh விவrhஜேயth ॥ 1382॥
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MSS@1383@1அநிth³ேரா :³shவphந: phரபதநமநth³ th³மதடmh ஜராந:
கmhபshதிரரதshthராஸஸமய: ।
MSS@1383@2அநாகா⁴தmh :³க²mh விக³தநிக³ேடா³ ப³nhத⁴நவிதி:◌⁴ ஸவmh
ஜnhநாmh
மரணமவநீஶாரயரஸ: ॥ 1383॥
MSS@1384@1அநிதா⁴ய iµேக² பthரmh க³mh கா²த³தி ேயா நர: ।
MSS@1384@2ஸphதஜnhமத³th³ரthவmh அnhேத விShiΝshதி²திச ந ॥ 1384॥
MSS@1385@1அநிnhதா³ பரkh’thேயஷு shவத⁴rhமபபாலநmh ।
MSS@1385@2kh’பேணஷு த³யாthவmh ஸrhவthர ம⁴ரா கி³ர: ॥ 1385॥
MSS@1386@1phராணரphபகாthவmh thராயாvhயபி⁴சாேண ।
MSS@1386@2kh³’ஹாக³ேத பShவŋhக:³ஶkhthயா தா³நmh ஸShiΝதா ॥ 1386॥
MSS@1387@1ப³nh⁴பி⁴rhப³th³த⁴ஸmhேயாக:³ஸுஜேந சரரதா ।
MSS@1387@2தchசிthதாiνவிதா⁴யிthவmh இதி vh’thதmh மஹாthமநாmh ॥ 1387॥
MSS@1388@1அநிnhth³யமபி நிnhத³nhதி shவnhthயshthயiµchசைக: ।
MSS@1388@2shவாபேதயkh’ேத மrhthயா: கிmh கிmh நாம ந rhவேத ॥ 1388॥
MSS@1389@1அநிப³nhத⁴நகசப³nhத⁴நmh அநிதா³நmh தா³நiµthதயshய ।
MSS@1389@2ஆகshகமnhத³shதmhஅபஹshதயதீவ பா³lhயேமதshயா:॥ 1389॥
MSS@1390@1அநிபா⁴த ஏவ ேகவலmh க²நிக³rhேப⁴ நிதி⁴ேரஷ rhய ।
MSS@1390@2ந  த³ lhயஹாநிேதா வணிஜாேலாகநேகா³சkh’த: ॥ 1390॥
MSS@1391@1அநிஷமவிராமா ராகி³mh ஸrhவராthரmh நவநி⁴வநலா:
ெகௗேகநாதிவீய ।
MSS@1391@2இத³iµத³வதாநாமsh²டாேலாகஸmhபnh நயநவ ஸநிth³ரmh
⁴rhணேத ைத³பமrhசி:
॥ 1391॥
MSS@1392@1அநியததி³தshதmh விராஜth-கதிபயேகாமலத³nhதTh³மலாkh³ரmh ।
MSS@1392@2வத³நகமலகmh ஶிேஶா:shமரா shக²லத³ஸமஜஸiµkh³த⁴ஜlhபிதmh
ேத ॥ 1392॥
MSS@1393@1அநிkhதா  ஸாசிvhேய யth³வத³nhதி மநீண: ।
MSS@1393@2அiνராக³th³ரவshையதா: phரணயshயாதி⁴மய: ॥ 1393॥
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MSS@1394@1அநிராkh’ததாபஸmhபத³mh ப²லநாmh ஸுமேநாபி⁴jh²தாmh ।
MSS@1394@2க²லதாmh க²லநாவாஸதீmh phரதிபth³ேயத கத²mh ³ேதா⁴ ஜந: ॥
1394॥
MSS@1395@1அநிணேமவ th³’Shராrhth³ரா பஹாஸாலபநாநி ெமௗநேமவ ।
MSS@1395@2அவதீ⁴ரணேமவ சாபி⁴ேயாேகா³விநி³ேடா⁴ऽபி  லயேதऽiνராக:³
॥ 1395॥
MSS@1396@1அநிrhகா⁴தmh தா⁴ராத⁴ரமஶமநீயmh நிதி⁴ரபாmh அகா²nhயmh
சிnhதாமணிமஜட³⁴தmh ஸுரதmh ।
MSS@1396@2அபி⁴ththேவாபாதா³ய phர⁴ரபஶுvh’thதிmh சஸுரபி⁴mh பராrhைத²கshவாrhதா²நkh’த
ஷாநாதி³ஷ: ॥ 1396॥
MSS@1397@1அநிrhஜேயந th³விஷதாmh யshயாமrhஷ: phரஶாmhயதி ।
MSS@1397@2ேஷாkhதி: கத²mh தshnh ph³ thவmh  தேபாத⁴ந ॥ 1397॥
MSS@1398@1kh’தmh ஷஶph³ேத³ந ஜாதிமாthராவலmhபி³நா ।
MSS@1398@2ேயாऽŋhகீ³kh’த³ண: லாth◌⁴ய:ஸவிshமயiµதா³’த: ॥ 1398॥
MSS@1399@1kh³ரஸமாநெவௗஜாmh ஸத³ஸா ெகௗ³ரேவதmh ।
MSS@1399@2நாம யshயாபி⁴நநத³nhதி th³விேஷாऽபி ஸ மாnhமாnh ॥ 1399॥
MSS@1400@1அநிrhத³ேயாபேபா⁴க³shய பshய mh’³ந: கத²mh ।
MSS@1400@2க²நmh க² ேத ேசத: ஶிஷshேயவ ப³nhத⁴நmh ॥ 1400॥
MSS@1401@1அநிrhேலா³தகாrhயshய வாkh³ஜாலmh வாkh³ேநா vh’தா² ।
MSS@1401@2நிthதாத³பராth³ேத⁴ேஷாrhதா⁴iνShகshேயவ வlhகி³தmh ॥ 1401॥
MSS@1402@1அநிrhவாchயமநிrhபி⁴nhநmh அபchசி²nhநமvhயயmh ।
MSS@1402@2ph³ரேமவ ஸுஜநphேரம :³க²லநிkh’nhதநmh ॥ 1402॥
MSS@1403@1அநிrhvh’தmh ததா² மnhத³mh பரேலாகபராŋhiµக²mh ।
MSS@1403@2நரகாய ந ஸth³க³thயmh thராலmhபி³ஜnhம ைவ ॥ 1403॥
MSS@1404@1அநிrhேவத:³ ேயா லmh சrhேம ேலாஹஸmhநிபா⁴ ।
MSS@1404@2அேஹாராthராணி தீ³rhகா⁴ணி ஸiµth³ர: கிmh ந ஶுShயதி ॥ 1404॥
MSS@1405@1அநிrhேவத:³ ேயா லmh :³க²நாேஶ ஸுக²shய ச ।
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MSS@1405@2மஹாnh ப⁴வthயநிrhவிNhண:ஸுக²mh சாthயnhதமiνேத ॥ 1405॥
MSS@1406@1அநிrhேவத:³ ேயா லmh அநிrhேவத:³ பரmh ஸுக²mh ।
MSS@1406@2அநிrhேவேதா³ஸததmh ஸrhவாrhேத²ஷு phரவrhதக: ॥ 1406॥
MSS@1407@1அநிrhேவேதா³ஸததmh ஸrhவாrhேத²ஷு phரவrhதக: ।
MSS@1407@2கேராதி ஸப²லmh ஜnhேதா: கrhம யchச கேராதி ஸ: ॥ 1407॥
MSS@1408@1அநில நிகி²லவிவmh phராணிதி thவthphரkhதmh ஸபதி³ ச
விநிலthயாலmh
thவth³விேயாகா³th ।
MSS@1408@2வர பரேமஶshயாசிதmh ேநாசிதmh ேத ஸுரபி⁴மஸுரபி⁴mh வா
யthஸமmh
shவீகேரா ॥ 1408॥
MSS@1409@1அநிஶmh நயநாபி⁴ராமயா ரமயா ஸmhமதி³ேநா iµக²shய ேத ।
MSS@1409@2நிஶி நி:ஸரதி³nhதி³ரmh கத²mh லயாம: கலயாபி பŋhகஜmh ॥ 1409॥
MSS@1410@1அநிஶmh மதŋhக³ஜாநாmh ph³’mhதமாகrhNhயேத யதா² விபிேந ।
MSS@1410@2மnhேய ததா² ந வதி க³ேஜnhth³ரபலகவலந:mhஹ: ॥ 1410॥
MSS@1411@1அநிஶமபி மகரேகrhமநேஸா ஜமாவஹnhநபி⁴மேதா ேம ।
MSS@1411@2யதி³ மதி³ராயதநயநாmh தாமதி⁴kh’thய phரஹரதீதி ॥ 1411॥
MSS@1412@1அநிசிைதரth◌⁴யவஸாயபீ⁴பி⁴rhயேத²Shடஸmhலாபரதிphரேயாஜைந: ।
MSS@1412@2ப²ேல விஸmhவாத³iµபாக³தா கி³ர:phரயாnhதி ேலாேக பஹாஸவshதாmh
॥ 1412॥
MSS@1413@1அநிShட: கnhயகாயா ேயா வேரா பாnhவிேதாऽபி ய: ।
MSS@1413@2யதி³shயாthதshய ேநா ேத³யா கnhயா ேரேயாऽபி⁴வாச²தா॥ 1413॥
MSS@1414@1அநிShடத:³தீஶாநாmh ⁴கmhப:ஸnhth◌⁴யேயாrhth³வேயா: ।
MSS@1414@2தி³kh³தா³ஹ: பீதவrhணthவாth³ ராjhஞாmh சாநிShடத:³ பர: ॥ 1414॥
MSS@1415@1அநிShடேயாகா³th phயவிphரேயாக³த: பராபமாநாth³த⁴நநவிதாth ।
MSS@1415@2அேநகஜnhமvhயஸநphரப³nhத⁴ேதா பி³ேப⁴தி ேநா யshதபேஸா பி³ேப⁴தி ஸ:

॥ 1415॥
MSS@1416@1அநிShடஸmhphரேயாகா³chச விphரேயாகா³thphயshய ச ।
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MSS@1416@2மாiνஷா மாநைஸrh:³ைக²rhjhயnhேத அlhப³th³த⁴ய: ॥ 1416॥
MSS@1417@1அநிShடாதி³Shடலாேப⁴ऽபி ந க³திrhஜாயேத ஶுபா⁴ ।
MSS@1417@2யthராshேத விஷஸmhஸrhேகா³ऽmh’தmh தத³பி mh’thயேவ ॥ 1417॥
MSS@1418@1அநிShபnhநாமபி khயாmh நேயாேபதாmh விச: ।
MSS@1418@2ப²லதா³mh  phரrhவnhதி மஹாேஸநாபதிrhயதா² ॥ 1418॥
MSS@1419@1அநீrhShயா: ேராதாேரா மம வச ேசth³வch தத³ஹmh
shவபாth³ேப⁴தvhயmh ப³ஹு
ந  விphரபாth phரப⁴வத: ।
MSS@1419@2தமshயாkhராnhதேஶ கியத³பி  ேதேஜாவயவிந: shவஶkhthயா
பா⁴ஸnhேத தி³வஸkh’தி
ஸthேயவ ந ந: ॥ 1419॥
MSS@1420@1அநீrhShrh³phததா³ர:shயாchேசா:shயாத³kh◌⁴’ணீ nh’ப: ।
MSS@1420@2shthயmh ேஸேவத நாthயrhத²mh mh’Shடmh iµத நாதmh ॥
1420॥
MSS@1421@1அநீrhShrh³phததா³ர:shயாth ஸmhவிபா⁴கீ³ phயmhவத:³ ।
MSS@1421@2லே ம⁴ரவாkhshthmh ந சாஸாmh வஶேகா³ ப⁴ேவth ॥
1421॥
MSS@1422@1அநீஶாய ஶரshய ’த³யmh shவவஶmh மயி ।
MSS@1422@2shதநகmhபkhயாலையrhnhயshதmh நி:வைதவ ॥ 1422॥
MSS@1423@1அநீவேராऽயmh ேஷா ப⁴வாப⁴ேவ ஸூthரphேராதா தா³மயீவ
ேயாஷா ।
MSS@1423@2தா⁴thரா  தி³Shடshய வேஶ கிலாயmh தshமாth³வத³ thவmh ரவேண
th◌⁴rhேதாऽஹmh
॥ 1423॥
MSS@1424@1அiνகrhமபேநாmh அதிவrhதிmh ।
MSS@1424@2அஶkhேய ேதஜஸாmh பthெயௗ thரதாiνமதிமா ॥ 1424॥
MSS@1425@1அiνத: க²லஸுஜநாவkh³மபாசாthயபா⁴க³ேயா:ஸூchயா: ।
MSS@1425@2வித³தா⁴தி ரnhth◌⁴ரேமேகா ³ணவாநnhயshthவபித³தா⁴தி ॥ 1425॥
MSS@1426@1அiνலகலthேரா யshதshய shவrhக³இைஹவ  ।
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MSS@1426@2phரதிலகலthரshய நரேகா நாthர ஸmhஶய: ॥ 1426॥
MSS@1427@1அiνலமrhth²யமவிேராதி⁴ தmh ரவணீயமாக³மரஹshயதmh ।
MSS@1427@2வசநmh மதீ³யமபகrhணயதி khவ மேநாப⁴வ:khவ ³ணஸŋhkh³ரஹணmh ॥
1427॥
MSS@1428@1அiνலவரரnhth◌⁴ஷு ஷாmh ப³th³த⁴லராகா³mh ।
MSS@1428@2நயதி மேநா :³ஶீல:ஸுமாshthேரா நபாthேரஷு ॥ 1428॥
MSS@1429@1அiνலவிதா⁴யிைத³வேதா விஜயீ shயாnh நiν கீth³’ேஶா nh’ப: ।
MSS@1429@2விரNhயபி ஜாநகீ வேந நிவஸnhதீ iµத³மாத³ெதௗ⁴ த: ॥ 1429॥
MSS@1430@1அiνலாmh விமலாŋhகீ³mh லஜாmh ஶலாmh ஸுஶீலஸmhபnhநாmh ।
MSS@1430@2பசலகாராmh பா⁴rhயாmh ஷ: Nhேயாத³யாlhலப⁴ேத ॥ 1430॥
MSS@1431@1அiνலா ஸதா³ Shடா த³ா ஸாth◌⁴வீ விச ।
MSS@1431@2ஏபி⁴ேரவ ³ணrhkhதா வ shth ந ஸmhஶய: ॥ 1431॥
MSS@1432@1அiνேல விெதௗ⁴ ேத³யmh யத: ரயிதா ஹ: ।
MSS@1432@2phரதிேல விெதௗ⁴ ேத³யmh யத:ஸrhவmh ஹShயதி ॥ 1432॥
MSS@1433@1அiνேல ஸதி தா⁴த ப⁴வthயநிShடாத³பீShடமவிலmhப³mh ।
MSS@1433@2பீthவா விஷமபி ஶmh⁴rhmh’thஜயதாமவாப தthகாலmh ॥ 1433॥
MSS@1434@1அiνkh’தக³Nhட³ைஶலமத³மNh³தக³Nhட³தட-
ph◌⁴ரமத³மNhட³நிவிட³³ŋh³மேகா⁴ஷஜுஷ: ।
MSS@1434@2த³லயதி ேஹலையவ ஹkh³ரகராnhகண- shthஜக³தி ேதஜ ஏவ
³ ேநா
விkh’தாkh’திதா ॥ 1434॥
MSS@1435@1அiνணமiνணmh திப ரயமா thவயா phரயாதி விதி³ேஶா
த³ஶ
phரப³லகீrhதிேரகாகிநீ ।
MSS@1435@2இயmh நியதமrhதி²ஷு phரதிதி³நmh விதீrh ரமா ஜஹாதி ந தவாnhதிகmh
th³விதயேமதத³thயth³⁴தmh ॥ 1435॥
MSS@1436@1அiνக³தபேதாதாiνவீ ம⁴ரவசாசதாiνரkhதேலாக: ।
MSS@1436@2ஸுநிணபரமாphதஸkhததnhthேரா ப⁴வதி சிரmh nh’பதி: phரதீ³phதர:

॥ 1436॥
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MSS@1437@1அiνக³nhmh ஸதாmh வrhthம kh’thshநmh யதி³ ந ஶkhயேத ।
MSS@1437@2shவlhபமphயiνக³nhதvhயmh மாrhக³shேதா² நாவத³தி ॥ 1437॥
MSS@1438@1அiνக³mhய மஶாநாnhதmh நிவrhதnhதீஹ பா³nhத⁴வா: ।
MSS@1438@2அkh³ெநௗ phரphய ஷmh jhஞாதய:ஸு’த³shததா² ॥ 1438॥
MSS@1439@1அiνkh³’ஹாண ஶிஶூநபி⁴லŋhகி⁴தா ஶப³ரவாவிஹாரவநshத² ।
MSS@1439@2விsh’ஜ காதரதாத³மkh³ரேதா ஹநி காணிகshய தேபாவநmh ॥
1439॥
MSS@1440@1அiνkh³ரஹவிெதௗ⁴ ேத³vhயா மாச மத³nhதரmh ।
MSS@1440@2மாதா கா³ட⁴mh நிப³th◌⁴நாதி ப³nhத⁴mh ேத³வீ நிkh’nhததி ॥ 1440॥
MSS@1441@1அiνkh³ரஹாேத³வ தி³ெவௗகஸாmh நேரா நிரshய மாiνShயகேமதி
தி³vhயதாmh ।
MSS@1441@2அேயாவிகாேரshவதthவShயேத ேதாऽயஸாmhth³த⁴ரஸshph’ஶாமபி
॥ 1441॥
MSS@1442@1அiνசரதி ஶஶாŋhகmh ராஹுேதா³ேஷऽபி தாரா பததி ந வநvh’ே
யாதி
⁴mh லதா ச ।
MSS@1442@2thyhஜதி ந ச கேரiΝ: பŋhகலkh³நmh க³ேஜnhth³ரmh vhரஜ சர த⁴rhமmh
ப⁴rhth’நாதா² நாrhய: ॥ 1442॥
MSS@1443@1அiνசிதகrhமாரmhப: ◌⁴ shவஜநவிேராேதா⁴ ப³யஸா shபrhதா⁴ ।
MSS@1443@2phரமதா³ஜநவிவாேஸா mh’thேயாrhth³வாராணி சthவா ॥ 1443॥
MSS@1444@1அiνசிதப²லாபி⁴லா நிthயmh விதி⁴நா நிவாrhயேத ஷ: ।
MSS@1444@2th³ராாவிபாகஸமேய iµக²பாேகா ப⁴வதி காகாநாmh ॥ 1444॥
MSS@1445@1அiνசிதiµசிதmh வா கrhம ேகாऽயmh விபா⁴ேகா³ ப⁴க³வதி பரமாshதாmh
ப⁴khதிேயாேகா³
th³ர⁴யாnh ।
MSS@1445@2கிரதி விஷமnhth³ர: ஸாnhth³ரபீஷnh³rhth³வயமபி ஸ மேஹேஶா
நிrhவிேஶஷmh
பி³ப⁴rhதி ॥ 1445॥
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MSS@1446@1அiνசிதேமவாசதmh பஶுபதிநா யth³விேத: ◌⁴ ஶிரசி²nhநmh ।
MSS@1446@2சி²nhேநா ந சாshய ஹshேதா ேயநாயmh ³rhபிmh க²தி ॥ 1446॥
MSS@1447@1அiνசிேத யதி³ கrhமணி jhயேத ஶட²தி⁴யா phர⁴ ஸ³ே ஜந: ।
MSS@1447@2ப⁴வதி நாshய ³பசயshதத: பத³க³தshய கிடமேணவ ॥ 1447॥
MSS@1448@1அiνchசநீசசலதாmh அŋhகா³நாmh சலபாத³தாmh ।
MSS@1448@2கrhபரஶீrhஷாmhஶகrhநாmh ஸமபதாmh ॥ 1448॥
MSS@1449@1ரmhயாmh phரதீகவிராnhதிmh உரஸச ஸiµnhநதிmh ।
MSS@1449@2அph◌⁴யாஸாph◌⁴யrhதmh phராஹு: ெஸௗShட²வmh nh’thயேவதி³ந: ॥
1449॥
MSS@1450@1அiνchசி²Shேடா ேத³ைவரபத³ேதா ராஹுத³ஶைந:கலŋhேகநாshph’Shேடா
ந க²
ப⁴ேதா தி³நkh’தா ।
MSS@1450@2ஹூபி⁴rhேநா phேதா ந ச வதிவkhthேரண வித: கலாநாத:²
ேகாऽயmh
கநகலதிகாயாiµத³யேத ॥ 1450॥
MSS@1451@1அiνஜ³ரத²தி³vhயmh³nh³பி⁴th◌⁴வாநமாஶா:ஸுரஸுமநிபாைதrhvhேயாmhநி
லrhவிேதேந ।
MSS@1451@2phயவ கத²யிShயnhநாŋhக³sh²ரnhதீmh ⁴வமநிph◌⁴’தேவலாவீசிபா³ஹு:
பேயாதி: ◌⁴ ॥ 1451॥
MSS@1452@1அiνjh²தஸு’th³பா⁴வ:ஸு’தா³mh ³rh’தா³மபி ।
MSS@1452@2ஸம இthேயவ பா⁴vhேயாऽபி நம இthயபி⁴பா⁴Shயேத ॥ 1452॥
MSS@1453@1அiνthகீrh யதா² பŋhேக thகா வாத² தா³ணி ।
MSS@1453@2வrh யதா² மகlhேக ததா²ஸrhேக³shதி²தா: பேர ॥ 1453॥
MSS@1454@1அiνthதமாiνபா⁴வshய பைரரபிெதௗஜஸ: ।
MSS@1454@2அகாrhயஸு’ேதா³ऽshமாகmh அrhவாshதவ கீrhதய: ॥ 1454॥
MSS@1455@1அiνthதா²ேந th◌⁴ேவா நாஶ: phராphதshயாநாக³தshய ச ।
MSS@1455@2phராphயேத ப²லiµthதா²நாlhலப⁴ேத சாrhத²ஸmhபத³mh ॥ 1455॥
MSS@1456@1அiν thவா தாத வnh ஸு’த:³ஸா⁴பி:◌⁴ ஸஹ ।
MSS@1456@2பrhஜnhயவ ⁴தாநி shவா³th³மவாNhட³ஜா: ॥ 1456॥
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MSS@1457@1அiνthஸூthரபத³nhயாஸா ஸth³vh’thதி:ஸnhநிப³nhத⁴நா ।
MSS@1457@2ஶph³த³விth³ேயவ ேநா பா⁴தி ராஜநீதிரபshபஶா ॥ 1457॥
MSS@1458@1அiνதி³தஸடாவmhெஸௗ நாதிsh²டா:கரஜாŋhரா த³ஶநiµேலாth³ேப⁴த:³
shேதாேகா iµேக²
mh’³ க³rhதmh ।
MSS@1458@2mh’க³பதிஶிேஶாrhநாshthயth³யாபி khயாshவேலாசிதா மத³kh’தமஹாக³nhத⁴shயாnhth◌⁴யmh
vhயேபாஹதி த³nhதிநாmh ॥ 1458॥
MSS@1459@1அiνதி³நமதிதீvhரmh ேராதி³தி thவiµchைச:ஸகி² கில ேஷ thவmh
வாchயதாmh
ேம iµைத⁴வ ।
MSS@1459@2’த³யத³மநŋhகா³ŋhகா³ரஸŋhகா³th³விய phரஸரதி ப³ரmhப:◌⁴
ஸுshதி²ேத
ைநதத³ ॥ 1459॥
MSS@1460@1அiνதி³நமதி⁴கmh ேத கmhபேத காயவlh ஶிவ ஶிவ நயநாnhதmh
நாதா⁴ரா
ஜஹாதி ।
MSS@1460@2கத²ய கத²ய ேகாऽயmh யthkh’ேத ேகாமலாŋhகி³thயஜதி ந பணth³த⁴mh
பாNh³மாநmh கேபால: ॥ 1460॥
MSS@1461@1அiνதி³நமiνலமாசரnhதmh விதமதி: phரதிலமாசேரth க: ।
MSS@1461@2ஶதக³ரலஜாதகNhட²தா³ஹmh ஶிதிகNhட:² ஶஶிநmh ஶிரஸு
த⁴thேத ॥ 1461॥
MSS@1462@1அiν³நமiνரkhத:பth³நீசkhரவாேல நவபமலமாth³யchசசகாiνகrh
।
MSS@1462@2கதம⁴ரபth³ம: ேகாऽபி க³mhபீ⁴ரேவதீ³ஜயதி ரகnhயாலவnhயாகnhth³ர:
॥ 1462॥
MSS@1463@1அiνதி³நமph◌⁴யாஸth³’ைட:◌⁴ ேஸா⁴mh தீ³rhேகா⁴ऽபி ஶkhயேத விரஹ: ।
MSS@1463@2phரthயாஸnhநஸமாக³ ம-iµஹூrhதவிkh◌⁴ேநாऽபி ³rhவிஷ: ॥ 1463॥
MSS@1464@1அiνேத³ஹமாக³தவத: phரதிமாmh பயகshய ³iµth³வஹதா ।
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MSS@1464@2iµேரண ேவப²ph◌⁴’ேதாऽதிப⁴ராth கத²மphயபாதி ந வ⁴கரத: ॥
1464॥
MSS@1465@1அiνth³⁴Shட:ஶph³ைத³ரத²ச க⁴டநாத:sh²டரஸ:பதா³நாமrhதா²thமா
ரமயதி
ந thதாநிதரஸ: ।
MSS@1465@2யதா² th³’ய: கிசிthபவநசலசீநாmhஶுகதயா shதநாேபா⁴க:³
shthmh
ஹரதி ந தேதா²nhiµth³ததiν: ॥ 1465॥
MSS@1466@1அiνநய³ேராrhேகா³Sh²ப³nhேதா⁴ iµகா²ஸவஸmhபதா³mh ஶபத²விவரmh
விshரph³தா⁴நாmh
தி⁴யாmh phரத²மாதிதி:² ।
MSS@1466@2அவிநயவேசாவாத³shதா²நmh ரnhth◌⁴ஷு பphரேத²மத³விலதshையகாசாrhயசிரmh
ரதிவிph◌⁴ரம: ॥ 1466॥
MSS@1467@1அiνநயதி பதிmh ந லjhஜமாநா கத²யதி நாபி ஸகீ²ஜநாய கிசிth ।
MSS@1467@2phரஸரதி மலயாநிேல நேவாடா⁴ வஹதி பரnh சிராய ஶூnhயமnhத: ॥
1467॥
MSS@1468@1அiνநயமkh³’thவா vhயாஜஸுphதா பராசீ தமத²kh’கவாேகாshதாரமாகrhNhய
கlhேய ।
MSS@1468@2கத²மபி பvh’thதா நிth³ரயாnhதா⁴ கிலshthiµதநயைநவாShயதி
phராணநாத²mh ॥ 1468॥
MSS@1469@1அiνேநmh மாநிnhயா த³யிதசரேண ஸராக³சரயா: ।
MSS@1469@2யாவth பதித:ஸ தயா தthணமவதீ⁴த: கshமாth ॥ 1469॥
MSS@1470@1அiνபாேயந கrhமாணி விபதாநி யாநி ச khயமாநி ³Shயnhதி
ஹவீmhShயphரயேதShவிவ ॥
MSS@1471@1அiνபாலயதாiµேத³Shயதீmh phர⁴ஶkhதிmh th³விஷதாமநீஹயா ।
MSS@1471@2அபயாnhthயசிராnhம⁴ஜாmh ஜநநிrhவாத³ப⁴யாதி³வ ய: ॥ 1471॥
MSS@1472@1அiνேபாShய thராthராணி திrhதா²nhயநபி⁴க³mhய ச ।
MSS@1472@2அத³ththவா காசநmh கா³ச த³th³ேரா நாம ஜாயேத ॥ 1472॥
MSS@1473@1அiνphராநி ஸnhத³rhேப⁴ ேகா³நnhத³நஸம:த: ।
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MSS@1473@2யதா²rhத²நாமைதவாshய யth³வா வத³தி சாதாmh ॥ 1473॥
MSS@1474@1அiνப³nhத⁴mh யmh mhஸாmh அநேபய ச ெபௗஷmh ।
MSS@1474@2ேமாஹாதா³ரph◌⁴யேத கrhம யthதthதாமஸiµchயேத ॥ 1474॥
MSS@1475@1அiνப³nhத⁴mh ச ஸmhphேரய விபாகாmhைசவ கrhமmh ।
MSS@1475@2உthதா²நமாthமநைசவ தீ⁴ர:rhவீத வா ந வா ॥ 1475॥
MSS@1476@1அiνப³nhதா⁴நேவேத ஸாiνப³nhேத⁴ஷு கrhமஸு ।
MSS@1476@2ஸmhphரதா⁴rhய ச rhவீத ந ேவேக³ந ஸமாசேரth ॥ 1476॥
MSS@1477@1அiνப⁴வmh வத³ேநnh³பாக³மnh நியதேமஷ யத³shய மஹாthமந: ।
MSS@1477@2ுபி⁴தiµthககாதரலmh மந: பய இவ shதிதshய மேஹாத³ேத:◌⁴ ॥
1477॥
MSS@1478@1அiνப⁴வத த³த³த விthதmh மாnhயாnh மாநயத ஸjhஜநாnh ப⁴ஜத ।
MSS@1478@2அதிபஷபவநவித- தீ³பஶிகா²சசலா ல: ॥ 1478॥
MSS@1479@1அiνப⁴வத வthேயா பா⁴kh³யவthேயா நிதாnhதmh ஸுமவலயேவலாஸŋhக³ேக²லாஸுகா²நி
।
MSS@1479@2மம  ம⁴கராmh வாடபாடchசராmh ஸபதி³ பததி தா⁴
Shபவாநிேவேஶ
॥ 1479॥
MSS@1480@1அiνப⁴வnhநவேதா³லmh’thஸவmh பரபி phயகNhட²kh◌⁴’யா ।
MSS@1480@2அnhயதா³ஸநரjhஜுபkh³ரேஹ ⁴ஜலதாmh ஜலதாமப³லாஜந: ॥ 1480॥
MSS@1481@1அiνபா⁴வவதா ³shதி²ரthவாth³அவிஸmhவாதி³த⁴iνrhத⁴நஜேயந ।
MSS@1481@2shவப³லvhயஸேநऽபி பீTh³யமாநmh ³ணவnhthரவாநதிmh phரேபேத³
॥ 1481॥
MSS@1482@1அiν⁴தசேரஷு தீ³rhகி⁴காmh உபகNhேத²ஷு க³தாக³ைதகதாநா: ।
MSS@1482@2ம⁴பா: கத²யnhதி பth³நீநாmh ஸலரnhததாநி ேகாரகாணி ॥
1482॥
MSS@1483@1அiν⁴தப⁴வvhயவshதி²திrhஜநதாகாநரதாபி⁴லாணீ ।
MSS@1483@2தத³ைவ ஸுேக²ந ஸmhsh’ெதௗ கதாநŋhக³தையவ நிsh’தி: ॥
1483॥

msubhsall.pdf 159



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1484@1அiν⁴தத³mh ேலாேக யth³ப³th◌⁴வா ப³லவthதைர: ।
MSS@1484@2ஈவைரrh³rhப³ல: kh’Shய: khரெதௗ பஶுவாப³ல: ॥ 1484॥
MSS@1485@1அiνமதவாேநmh ேஜாஷmh ததமஸாmh லmh தி³ஶி தி³ஶி th³’ேஶா
விnhயshயnhthய:
யாŋhதாஜநா: ।
MSS@1485@2மத³நஹுத⁴kh³⁴மchசா²ைய:பைடரைதrhvh’தா:phரயரரஸth³⁴ைஷரŋhைக:³
phயாநபி⁴ஸாகா: ॥ 1485॥
MSS@1486@1அiνமதிஸரஸmh விiµchய தmh நவநவமஜுளமஜபதmh ।
MSS@1486@2அபி பிகத³யிேத கத²mh மதிshேத க⁴டயதி நிப²லபிphபேலऽவேலபmh ॥
1486॥
MSS@1487@1அiνமமார ந மார கத²mh iν ஸா ரதிரதிphரதி²தாபி பதிvhரதா ।
MSS@1487@2இயத³நாத²வ⁴வத⁴பாதகீ த³யிதயாபி தயா கிiµjhjhஞித: ॥
1487॥
MSS@1488@1அiνமரேண vhயவஸாயmh shthத⁴rhேம க: கேராதி ஸவிேவக: ।
MSS@1488@2ஸmhஸாரiµkhthபாயmh த³Nhட³kh³ரஹணmh vhரதmh thவா ॥ 1488॥
MSS@1489@1அiνயெயௗ விவிேதா⁴பலNhட³ல-th³திவிதாநகஸmhவதாmhஶுகmh
।
MSS@1489@2th◌⁴’தத⁴iνவலயshய பேயாiµச: ஶப³மா ப³மாநiµேஷா வ: ॥
1489॥
MSS@1490@1அiνயாதாேந கஜந: பரைஷயேதऽshய நிஜேத³ஹ: ।
MSS@1490@2அதி⁴காரshத:² ஷ: ஶவ இவ ந ஶ ◌்’ேதி வீேத மதி: ॥
1490॥
MSS@1491@1அiνயாதி ந ப⁴rhதாரmh யதி³ைத³வாth கத²சந ।
MSS@1491@2ததா²பி ஶீலmh ஸmhரயmh ஶீலப⁴ŋhகா³th பதthயத: ◌⁴ ॥ 1491॥
MSS@1492@1அiνயாshயnh iµநிதநயாmh ஸஹஸா விநேயந வாதphரஸர: ।
MSS@1492@2shதா²நாத³iνchசலnhநபி க³thேவவ ந: phரதிநிvh’thத: ॥ 1492॥
MSS@1493@1அiνkhேதா த³shவேத⁴ ரேண rhயாth பராkhரமmh ।
MSS@1493@2நாshய kh’thயமத: கிசிth³அnhயth³ த³shநிப³rhஹth ॥ 1493॥
MSS@1494@1அiνரkhதஜநவிரkhதா நmhேராthkhதா விரkhதராகி³Nhய: ।
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MSS@1494@2வசகவசநாஸkhதா நாrhய:ஸth³பா⁴வஶŋhகிnhய: ॥ 1494॥
MSS@1495@1அiνரkhேதந rhShேடந Shேடந ஜக³தீபதி: ।
MSS@1495@2அlhேபநாபி shவைஸnhேயந ⁴mh ஜயதி ⁴ப: ॥ 1495॥
MSS@1496@1அiνரதா அபி ³ணrhந நமnhதி phரkh’தேயா விநா த³Nhடா³th ।
MSS@1496@2அŋhகக³தாபி ந வீ கலம⁴ரமதா³தா khவணதி ॥ 1496॥
MSS@1497@1அiνரஜய ராஜாநmh மா ஜாநnh ஜா ேகாபேய: phரkh’தீ: ।
MSS@1497@2ஏதth³th³வயாiνராக³- shதி²ரயா திShட² phரதிShட²யாShட: ॥
1497॥
MSS@1498@1அiνராக³mh ஜேநா யாதி பேராே ³ணகீrhதநmh ।
MSS@1498@2ந பி³ph◌⁴யதி ச ஸththவாநி th³ேத⁴rhலணiµthதமmh ॥ 1498॥
MSS@1499@1அiνராக³வதீ ஸnhth◌⁴யா தி³வஸshதthர:ஸர: ।
MSS@1499@2அேஹா ைத³வக³திசிthரா ததா²பி ந ஸமாக³ம: ॥ 1499॥
MSS@1500@1அiνராக³வnhதமபி ேலாசநேயாrhத³த⁴தmh வ:ஸுக²மதாபகரmh ।
MSS@1500@2நிரகாஸயth³ரவிமேபதவஸுmh வியதா³லயாத³பரதி³kh³க³ணிகா ॥
1500॥
MSS@1501@1அiνராக³வrhதிநா தவ விரேஹேkh³ேரண ஸா kh³’தாŋhகீ³ ।
MSS@1501@2thரேணவ ெகௗ³ வரதiνரrhதா⁴வஶிShேடவ ॥ 1501॥
MSS@1502@1அiνராகா³த³பி⁴ஸரேதா லŋhகி⁴தஜலேத:◌⁴ கலாதி⁴நாத²shய ।
MSS@1502@2ரஜநீiµக²mhப³நத: ஶிதி²தமலகmh கலŋhகமாகலேய ॥ 1502॥
MSS@1503@1அiνராேகா³ vh’தா²shthஷு shthஷு க³rhேவா vh’தா² ததா² ।
MSS@1503@2ph’ேயாऽஹmh ஸrhவதா³ யshயா மைமஷா ஸrhவதா³phயா ॥
1503॥
MSS@1504@1அiνபத³mh ப ச²th³மchச²nhநshய கிmh ந ேத ।
MSS@1504@2ஸnhமாrhக³விph◌⁴ரமாnhமாrhக³பாேதாऽயmh யnhநிபாதித: ॥ 1504॥
MSS@1505@1அiνேபண ஸmhஸrhக³mh phராphய ஸrhேவாऽபி ேமாத³ேத ।
MSS@1505@2தி³நmh ேதேஜாநிதி⁴rhயth³வth³ ரthmh ேதா³ஷாகரshததா² ॥ 1505॥
MSS@1506@1அiνேலபநாநி ஸுமாnhயப³லா: kh’தமnhயவ: பதிஷு தீ³பஶிகா:² ।

msubhsall.pdf 161



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1506@2ஸமேயந ேதந சிரஸுphதமேநா- ப⁴வேபா³த⁴நmh ஸமமேபா³தி⁴ஷத ॥
1506॥
MSS@1507@1அiνேலாேமந ப³நmh phரதிேலாேமந ³rhஜநmh ।
MSS@1507@2ஆthமlhயப³லmh ஶthmh விநேயந ப³ேலந வா ॥ 1507॥
MSS@1508@1அiνவநmh வநராவ⁴iµேக² ப³ஹலராக³ஜவாத⁴ரசாணி ।
MSS@1508@2விகசபா³ணத³லாவலேயாऽதி⁴கmh சிேர சிேரணவிph◌⁴ரமா: ॥
1508॥
MSS@1509@1அiνவநமiνயாnhதmh பா³Shபவா thயஜnhதmhiµதி³தகமலதா³மாமமாேலாkhய
ராமmh ।
MSS@1509@2தி³நமபி ரவிேராசிshதாபமnhத:phரேபேத³ ரஜநிரபி ச தாராபா³Shபபி³nh³nh
ப³பா⁴ர
॥ 1509॥
MSS@1510@1அiνவநமiνைஶலmh தாமநாேலாkhயதாmh phரதிதி³நமதிதீ³நmh வீய
ராமmh
விராமmh ।
MSS@1510@2கி³ரஶநிமேயாऽயmh யshததா³ ந th³விதா⁴⁴th திரபி ந விதீ³rh
ஸாபி
ஸrhவmhஸைஹவ ।
MSS@1511@1அiνவாத³யிதா வாth³யmh nh’thய யththவயி ஸுேரவர:ஸாாth
।
MSS@1511@2பச ேதऽஜவnhth³யshதத³ கலாபிnh பரmh த⁴nhய: ॥ 1511॥
MSS@1512@1அiνேவலmh நிஹnhயnhேத யshய nhேதா⁴ேவாth³யமா: ।
MSS@1512@2தmh phரமth²ய யmh ேகாऽபி விபோ ⁴ph◌⁴’³th³த⁴ேரth ॥ 1512॥
MSS@1513@1அiνஶயவthேயேவாkhதா phேராShயthபதிகா ந ேப⁴த³ேதா ப³ஹுபி: ◌⁴ ।
MSS@1513@2பரேத³ஶாதா³க³chச²th- பதிகாபி யதா² phரiµதி³ைதவ ॥ 1513॥
MSS@1514@1அiνஶாஸth³தி⁴ த⁴rhேமண vhயவஹாேரண ஸmhshத²யா ।
MSS@1514@2nhயாேயந ச சrhேத²ந சரnhதாmh மmh ஜேயth ॥ 1514॥
MSS@1515@1அiνஶீதஜவாகாயாmh ஜக⁴நாலŋhkh’தபீதஶாகாயாmh ।
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MSS@1515@2iµரகலேத ரதாயாmh மம ேசேதாऽsh கத³mhப³ேத³வதாயாmh ॥
1515॥
MSS@1516@1அiνேஶாசநமshதவிசாரமநா விக³தshய mh’தshய ச ய:ேத ।
MSS@1516@2ஸ க³ேத ஸேல தiνேத வரணmh ⁴ஜக³shய க³தshய க³திmh பதி
॥ 1516॥
MSS@1517@1அiνShடா²ேநந ரதாmh பாட²மாthேரண ேகவலmh ।
MSS@1517@2ரஜயthேயவ யா ேலாகmh கிmh தயா ஶுகவிth³யயா ॥ 1517॥
MSS@1518@1அiνSh²தmh  யth³ ேத³ைவrh’பி⁴rhயத³iνSh²தmh ।
MSS@1518@2நாiνShேட²யmh மiνShையsh த³khதmh கrhம ஆசேரth ॥ 1518॥
MSS@1519@1அiνSh²ேதஷு காrhேயஷு ேயா ³யmh ந phரகாஶேயth ।
MSS@1519@2ஸ தthர லப⁴ேத th³தி⁴mh ஜலமth◌⁴ேய கபிrhயதா² ॥ 1519॥
MSS@1520@1அiνஸரதி ககேபாலmh ph◌⁴ரமர: ரவேணந தாTh³யமாேநாऽபி ।
MSS@1520@2க³ணயதி ந திரshகாரmh தா³நாnhத⁴விேலாசேநா நீச: ॥ 1520॥
MSS@1521@1அiνஸர ஸரshதீரmh ைவரmh கிமthர ஸஹாthமநா கதிபயபய:பாணmh
மாநிnh
ஸமாசர சாதக ।
MSS@1521@2phரலயபவைநரshதmh நீத: ராதநவாேதா³ யத³யமத³யmh கீலாஜாலmh
விiµசதி தந: ॥ 1521॥
MSS@1522@1அடா⁴ மnhதி³ேர யshய ரஜ: phராphேநாதி கnhயகா ।
MSS@1522@2பதnhதி பிதரshதshய shவrhக³shதா²அபி ைதrh³ண: ॥ 1522॥
MSS@1523@1அநேவகா³த³யமth³விதீயchசா²யாரŋhகா³தி³வ லjhஜமாந: ।
MSS@1523@2²ேராth³⁴ைதrhவீர ரŋhக³மshேத ரேஜாபி⁴ரணநாmh பதிமாvh’ேதி
॥ 1523॥
MSS@1523A@1அnhrhஜுthவமஸth³பா⁴வmh காrhபNhயmh சலசிthததா ।
MSS@1523A@2mhஸாmh thேரஷு ேய ேதா³ஷாshேத ேவயாஸு ³:shmh’தா:
॥
MSS@1524@1அnh’தmh ச ஸiµthகrhேஷ ராஜகா³ ச ைபஶுநmh ।
MSS@1524@2³ேராசாகநிrhப³nhத:◌⁴ ஸமாநி ph³ரமஹthயயா ॥ 1524॥
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MSS@1525@1அnh’தmh சாவாத³ச த⁴நேயாேகா³ மஹாநயmh ।
MSS@1525@2ஸthயmh ைவ³Shயthேயஷ ேயாேகா³ தா³th³rhயகாரக: ॥ 1525॥
MSS@1526@1அnh’தmh ஸthயthயாஹு:ஸthயmh சாபி ததா²nh’தmh ।
MSS@1526@2இதி யாshதா: கத²mh வீர ஸmhரயா: ைஷஹ ॥ 1526॥
MSS@1527@1அnh’தmh ஸாஹஸmh மாயா rhக²thவமதிph³த⁴தா ।
MSS@1527@2அெஶௗசthவmh நிrhத³யthவmh shthmh ேதா³ஷா: shவபா⁴வஜா: ॥
1527॥
MSS@1528@1அnh’தபதா khெரௗrhேய சிthதmhஸதாமவமாநிதா மதிரவிநேய த⁴rhேம
ஶாTh²யmh
³Shவபி வசநmh ।
MSS@1528@2லதம⁴ரா வாkhphரthயேபேராவிபா⁴ணீ கக³மஹாராஜshையதா:
sh²ரnhதி வி⁴தய: ॥ 1528॥
MSS@1529@1அnhrhதமnh’தேமதth³யshதா⁴ஸூதிnh³rhநியதமயமநாrhேயா
நிrhக³த: காலடாth ।
MSS@1529@2’த³யத³ஹநத³ா தா³ சாnhயேத²யmh வத³ஸகி² ம⁴ரthேவ
ேமாஹஶkhதி:
ேதாऽshய ॥ 1529॥
MSS@1530@1அnh’ேத த⁴rhமப⁴kh³ேந ச ந ஶுஷதி சாphேய ।
MSS@1530@2ந phயmh ந தmh வாchயmh ஸth³பி⁴ேரேவதி நிnhதி³தா: ॥ 1530॥
MSS@1531@1அேநகக³திசிthதmh விவித⁴ஜாதிேப⁴தா³லmh ஸேமthய தiνமth³க³ண:

phரரசிthரேசShேடாth³யத: ।
MSS@1531@2ராrhதவிசிthரகrhமப²ல⁴kh³விசிthராmh தiνmh phரkh³’ய நடவth
ஸதா³
ph◌⁴ரமதி ஜnhமரŋhகா³ŋhக³ேண ॥ 1531॥
MSS@1532@1அேநகசிthதமnhthரச th³ேவShேயா ப⁴வதி மnhthmh ।
MSS@1532@2அநவshதி²தசிthதthவாth கrhேய ைத:ஸiµேபயேத ॥ 1532॥
MSS@1533@1அேநகஜnhமஸmh⁴தmh பாபmh mhஸாmh phரணயதி ।
MSS@1533@2shநாநமாthேரண க³ŋhகா³யாmh ஸth³ய: Nhயshய பா⁴ஜநmh ॥ 1533॥
MSS@1534@1அேநகவகா⁴ேதாthத²mh mhேலchேசா²chசி²Shடmh மலாவிலmh ।
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MSS@1534@2மலாkhதபாthரநிphதmh கிmh ெஶௗசmh ஹேதா ம⁴ ॥ 1534॥
MSS@1535@1அேநகேதா³ஷ³Shடshய காயshையேகா மஹாnh ³ண: ।
MSS@1535@2ேயா யதா² வrhதயthேயநmh தmh தைத²வாiνவrhதேத ॥ 1535॥
MSS@1536@1அேநகேதா³ஷ³Shடshய ம⁴ேநாऽபாshதேதா³ஷதாmh ।
MSS@1536@2ேயா ph³ேத தth³ரஸாஸkhத: ேஸாऽஸthயாmh³தி⁴ரshததீ: ◌⁴ ॥ 1536॥
MSS@1537@1அேநகேத⁴தி phர³ேணந ேசதஸா விவிchய th²யாthவமலmh
ஸ³ஷணmh ।
MSS@1537@2விiµchய ைஜேநnhth³ரமதmh ஸுகா²வஹmh ப⁴ஜnhதி ப⁴vhயா
ப⁴வ:³க²பீ⁴ரவ:

॥ 1537॥
MSS@1538@1அேநகபrhயாய³ணேபதmh விேலாkhயேத ேயந ஸமshததththவmh ।
MSS@1538@2ததி³nhth³யாநிnhth³யேப⁴த³பி⁴nhநmh jhஞாநmh ேநnhth³ைரrhக³தி³தmh
தாய ॥ 1538॥
MSS@1539@1அேநகப⁴வஸசிதா இஹ  கrhம நிrhதா:
phயாphயவிேயாக³ஸŋhக³மவிபthதிஸmhபthதய: ।
MSS@1539@2ப⁴வnhதி ஸகலாshவிமா க³திஷுஸrhவதா³ ேத³நாmh ஜராமரணவீசிேக
ஜநநஸாக³ேர
மjhஜதாmh ॥ 1539॥
MSS@1540@1அேநகமலஸmhப⁴ேவ kh’ல:ஸதா³ஸŋhேலவிசிthரப³ஹுேவத³ேந
³த⁴விநிnhதி³ேத
:³ஸேஹ ।
MSS@1540@2ph◌⁴ரமnhநயமநாரதmh vhயஸநஸŋhகேட ேத³ஹவாnh ராrhதவேஶா ப⁴ேவ
ப⁴வதி
பா⁴நீக³rhப⁴ேக ॥ 1540॥
MSS@1541@1அேநகiµக²பாபாthமா ச²th³மஸnhத³rhஶிதாரம: ।
MSS@1541@2கrh³ரphரkh’தி: கசிth காேபயகலேஹாசித: ॥ 1541॥
MSS@1541A@1அேநகth³த⁴விஜயீ ஸnhதா⁴நmhயshய க³chச²தி ।
MSS@1541A@2தthphரதாேபந தshயாஶு வஶmh க³chச²nhதி விth³விஷ: ॥
MSS@1542@1அேநகராjhயாnhததmh அதிphதmh ந th◌⁴யேத ।
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MSS@1542@2அnhதrhக³தாthரஶlhயmh அnhத:ஶlhயmh  ந மmh ॥ 1542॥
MSS@1544@1அேநகவrhணபத³தாmh வாkh³விth³தி³வ பி³ph◌⁴ரதீ ।
MSS@1544@2அph◌⁴ராnhேதஷு ஸதா³ ஸாரஸŋhகி³ஷு shயாth sh²ரth³³ ॥
1544॥
MSS@1545@1அேநகவிth³வjhஜநரthநrhணmh ேவ ேதா³த³கnhயாயதரŋhக³ரmhயmh ।
MSS@1545@2அலŋhக⁴நீயmh ³தீrhத²ேமகmh ஸபா⁴ஸiµth³ரmh ஶிரஸா நமா ॥
1545॥
MSS@1546@1அேநகஶாshthரmh ப³ஹு ேவதி³தvhயmh அlhபச காேலா ப³ஹவச
விkh◌⁴நா: ।
MSS@1546@2யthஸார⁴தmh த³பாதvhயmhஹmhேஸா யதா²ரவாmh³மth◌⁴யாth
॥ 1546॥
MSS@1547@1அேநகஸmhஶேயாchேச²தி³ பேராாrhத²shய த³rhஶகmh ।
MSS@1547@2ஸrhவshய ேலாசநmh ஶாshthரmh யshய நாshthயnhத⁴ ஏவ ஸ: ॥ 1547॥
MSS@1548@1அேநகஸுரmh காnhதmh வாதி³shthiµக²பŋhகஜmh ।
MSS@1548@2பய காnhேத வநshயாnhேத ேநthரதிமேநாரமmh ॥ 1548॥
MSS@1549@1அேநகஸுரmh வாth³யmh காnhதmh ச ’ஸmhjhஞிதmh ।
MSS@1549@2சkh ச ஸதா³ராth◌⁴யmh ேயா ஜாநாதி ஸ பNh³த: ॥ 1549॥
MSS@1550@1அேநேக ப²ணிந:ஸnhதி ேப⁴கப³ணதthபரா: ।
MSS@1550@2ஏக ஏவ  ேஶேஷாऽயmh த⁴ரணீத⁴ரணம: ॥ 1550॥
MSS@1551@1அேநைகrhநாயக³ண:ஸத:ஸகி² ேம பதி: ।
MSS@1551@2ஸ ஏவ யதி³ ஜார:shயாth ஸப²லmh விதmh ப⁴ேவth ॥ 1551॥
MSS@1552@1அேநந கlhயாணி mh’லேகாமலmhvhரேதந கா³thரmh kh³லபயshயகாரணmh
।
MSS@1552@2phரஸாத³மாகாŋhதி யshதேவாthஸுக: ஸ கிmh thவயா தா³ஸஜந:
phரஸாth³யேத ॥ 1552॥
MSS@1553@1அேநந கshயாபி லாŋhேரண shph’Shடshய கா³thேரஷு ஸுக²mh
மைமவmh ।
MSS@1553@2காmh நிrhvh’திmh ேசத தshய rhயாth³ யshயாயமŋhகா³th kh’திந:
phரட: ◌⁴
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॥ 1553॥
MSS@1554@1அேநந கிmh ந பrhயாphதmh மாmhஸshய பவrhஜநmh ।
MSS@1554@2யthபாதmh th’ேணநாபி shவமŋhக³mh ப³யேத ॥ 1554॥
MSS@1555@1அேநந mhப⁴th³வயஸmhநிேவஶ- ஸmhலயமாேணந சth³வேயந
உnhமjhஜதா
ெயௗவநவாரேணந வாபீவ தnhவŋhகி³ தரŋhகி³தா ॥
MSS@1556@1அேநந தiνமth³யயா iµக²ரராராவி நவாmh³ஹேகாமேலந
சரேணந
ஸmhபா⁴வித: ।
MSS@1556@2அேஶாக யதி³ ஸth³ய ஏவ ஸுைமrhந ஸmhபthshயேஸ vh’தா²
வஹ ேதா³ஹத³mh
லதகாஸாதா⁴ரணmh ॥ 1556॥
MSS@1557@1அேநந தவ thரshய phரஸுphதshய வநாnhதேர ।
MSS@1557@2ஶிகா²மாய ஹshேதந க²Th³ேக³ந நிஹதmh ஶிர: ॥ 1557॥
MSS@1558@1அேநந thவmh shவேபண Shபபா³ணச பசபி: ◌⁴ ।
MSS@1558@2ேமாஹயnh ஷாnh shthச  sh’Shmh ஸநாதநீmh ॥ 1558॥
MSS@1559@1அேநந த⁴rhம:ஸவிேஶஷமth³ய ேம thவrhக³ஸார: phரதிபா⁴தி பா⁴விநி ।
MSS@1559@2thவயா மேநாநிrhவிஷயாrhத²காமயா யேத³க ஏவ phரதிkh³’ய
ேஸvhயேத ॥ 1559॥
MSS@1560@1அேநந ேஷா ேத³ஹாnh உபாத³thேத விiµசதி ।
MSS@1560@2ஹrhஷmh ேஶாகmh ப⁴யmh :³க²mh ஸுக²mh சாேநந விnhத³தி ॥ 1560॥
MSS@1561@1அேநந ப⁴வதி ேரShேடா²iµchயnhேத ச ஸபா⁴ஸத:³ ।
MSS@1561@2கrhதாரேமேநா க³chேச²chச நிnhth³ேயா யthர  நிnhth³யேத ॥ 1561॥
MSS@1562@1அேநந மrhthயேத³ேஹந யlhேலாகth³வயஶrhமத³mh ।
MSS@1562@2விசிnhthய தத³iνShேட²யmh ேஹயmh கrhம தேதாऽnhயதா² ॥ 1562॥
MSS@1563@1அேநந நா ஸஹ பாrhதி²ேவந ரmhேபா⁴ கchசிnh மநேஸா சிshேத ।
MSS@1563@2phராதரŋhகா³நிலகmhபிதாஸு விஹrhiµth³யாநபரmhபராஸு ॥
1563॥
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MSS@1564@1அேநந ேயாக³ராேஜந ⁴பிதாmhப³ர⁴ஷண: ।
MSS@1564@2⁴பிதாŋhக³shth⁴வநmh மiνஜ:ேத வஶmh ॥ 1564॥
MSS@1565@1அேநந ேயாேக³ந விvh’th³த⁴ேதஜா நிஜாmh பரshைம பத³வீமயchச²nh ।
MSS@1565@2ஸமாசராசாரiµபாthதஶshthேரா ஜேபாபவாஸாபி⁴ஷைவrhiµநீநாmh ॥
1565॥
MSS@1566@1அேநந ரmhேபா⁴ ப⁴வnhiµேக²ந ஷாரபா⁴ேநாshலயா தshய ।
MSS@1566@2ஊநshய நmh பரய தாரா: sh²ரnhதி phரதிமாநக²Nhடா:³ ॥
1566॥
MSS@1567@1அேநந வீதராேக³ண ³th³ேத⁴ேநவாத⁴ேரண ேத ।
MSS@1567@2³தி நிrhvhயாஜமாkh²யாதா ஸrhவவshஷு ஶூnhயதா ॥ 1567॥
MSS@1568@1அேநந ஸrhவாrhதி²kh’தாrhதி²தா kh’தா ’தாrhதி²ெநௗ
காமக³வீஸுரth³ெமௗ ।
MSS@1568@2த:²பய:ேஸசநபlhலவாஶைந: phரதா³ய தா³நvhயஸநmhஸமாphiνதmh॥
1568॥
MSS@1569@1அேநநஸாrhத⁴mh தவ ெயௗவேநந ேகாmh பராமchசி²³ேராऽth◌⁴யேராஹth
।
MSS@1569@2phேரமாபி தnhவி thவயி வாஸவshய ³ேऽபி சாேப ஸுமந:ஶரshய ॥
1569॥
MSS@1570@1அேநந ஸாrhத⁴mh விஹராmh³ராேஶshதீேரஷு தாவநமrhமேரஷு ।
MSS@1570@2th³வீபாnhதராநீதலவŋhக³Shைபரபாkh’தshேவத³லவா மth³பி: ◌⁴ ॥
1570॥
MSS@1571@1அேநந th◌⁴யதி ேயதnhமமாphேயஷ பராkhரம: ।
MSS@1571@2ஏவmh jhஞாthவா சேரth³யsh ஸப²லாshதshய ³th³த⁴ய: ॥ 1571॥
MSS@1572@1அேநைநவ phரகாேரண thரேயா kh³வாதா: ஶுபா: ◌⁴ ।
MSS@1572@2லலாேட க³ளாவrhெதௗ சnhth³ராrhெகௗ ஶுப⁴காரெகௗ ॥ 1572॥
MSS@1573@1அைநவrhேய th’ஷா பா⁴rhயா பதி² ேthேர thதா⁴ kh’: ।
MSS@1573@2லmhப³க:ஸாணைசவ பசாநrhதா²அஸŋhkh’தா: ॥ 1573॥
MSS@1574@1அெநௗசிthயாth³’ேத நாnhயth³ ரஸப⁴ŋhக³shய காரணmh ।
MSS@1574@2phரth³ெதௗ⁴சிthயப³nhத⁴sh ரஸshேயாபநிஷth பரா ॥ 1574॥
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MSS@1575@1அெநௗசிthேயந கnhயாஸு ரshthஷு ச யா ரதி: ।
MSS@1575@2ஸ காேமா தீnhth³ராmh அஷTh³வrhக³rhவஜ: ॥ 1575॥
MSS@1576@1அnhத:கரபி ல⁴ரபி ஸth³vh’thதmh ய: மாnh ந ஸnhthயஜதி ।
MSS@1576@2ஸ ப⁴வதி ஸth³ேயா வnhth³ய:ஸrhஷப இவ ஸrhவேலாகshய ॥ 1576॥
MSS@1577@1அnhத:க ஸதா³ phேரம மாiνஷmh பலயேத ।
MSS@1577@2ஹதாஶாnh ந கேராthயshமாnh ைத³வphேரைமவ ேகவலmh ॥ 1577॥
MSS@1578@1அnhத:கபாலவிவேர வாமாchய சாrhபேயth ।
MSS@1578@2ph◌⁴மth◌⁴யth³’Shரmh’தmh பிேப³th ேக²சரiµth³ரயா ॥ 1578॥
MSS@1579@1அnhத:கரணதththவshய த³mhபthேயா:shேநஹஸmhரயாth ।
MSS@1579@2ஆநnhத³kh³ரnhதி²ேரேகாऽயmh அபthயதி கth²யேத ॥ 1579॥
MSS@1580@1அnhத:கரணவிகாரmh ³பஜநஸŋhகேடऽபி லடாநாmh ।
MSS@1580@2ஜாநnhதி தத³பி⁴khதா ph◌⁴ப⁴ŋhகா³பாŋhக³ம⁴ரth³’Shேடந ॥ 1580॥
MSS@1581@1அnhத:கரணஶூnhேயாऽபி th’ணலகஷ:ஸthkh’த: ேthரபதிநா
ஸமrhேதா²
mh’க³வாரேந ॥
MSS@1582@1அnhத: கிசிth கிசிnh iµkhதாநாமஹஹ விph◌⁴ரமmh வஹ ।
MSS@1582@2³ராth³த³rhஶய ந:ாேராth³கா³ரmh ஜடா³தீ⁴ஶ: ॥ 1582॥
MSS@1583@1அnhத:லதாmh பி³ph◌⁴ரchச²ŋhக:²ஸ க² நிSh²ர: ।
MSS@1583@2ஹுŋhகேராதி யதா³ th◌⁴மாதshதைத³வ ப³ஹு க³Nhயதாmh ॥ 1583॥
MSS@1584@1அnhத:ஜ³தா³ரகNhட²மஸkh’nhiµேசதி ேலாேலணmh phராய:
shேமரகேபாலலமmh’தphரshயnhதி³ பி³mhபா³த⁴ரmh ।
MSS@1584@2ஆ⁴தாŋh³பlhலவாkh³ரமலthயாநrhதிதph◌⁴லதmh பீதmh ேயந
iµக²mh
thவதீ³யமப³ேல ேஸாऽஹmh  த⁴nhேயா வா ॥ 1584॥
MSS@1584A@1அnhத: ேகசந ேகசநாபி  த³ேல ேகசிth ததா² பlhலேவ ேல ேகசந
ேகசந
thவசி ப²ேல Shேப ச ேகऽபி th³மா: ।

msubhsall.pdf 169



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1584A@2ெஸௗரph◌⁴யmh நிதராmh பி³ப⁴rhthயவிகல: க²Nhட³ஷNh³kh’த:
ஸrhவாŋhேக³
ஸுரபி⁴rhந ேகாऽபி த³th³’ேஶ iµkhthவா ப⁴வnhதmh khவசிth ॥
MSS@1585@1அnhத:ேகாபகஷாயிேதऽபி ’த³ேயஸாேதா⁴ரஸchேசShைதrhப⁴th³ராNhேயவ
ப³:

khயாஸு வசநாnhயாவிrhப⁴வnhthயrhத²த: ।
MSS@1585@2மth◌⁴ேயऽthயnhதகராலவாட³வஶிகா²ேஶாேஷऽபி வாராmhநிேத:◌⁴
கlhேலாலா: phரகப⁴வnhதி
ஸததmh iµkhதாப²ேலாth³கா³ண: ॥ 1585॥
MSS@1587@1அnhத:khரா: ெஸௗmhயiµகா²அகா³த⁴’த³யா:shthய: ।
MSS@1587@2அnhதrhவிஷா ப³:ெஸௗmhயா ப⁴யா விஷkh’தா இவ ॥ 1587॥
MSS@1588@1அnhத: khேராேதா⁴jhஹாநjhவலநப⁴வஶிகா²காரவாவட⁴-
phெரௗட⁴ph³ரமாNhட³பா⁴Nhட:³
ph’²⁴வந³ஹாக³rhப⁴க³mhபீ⁴ரநாத:³ ।
MSS@1588@2th³’phயthபாnhth³ரrhதிrhiµரத³வ வ:ஸுphரபா⁴மNhட³பி: ◌⁴
rhவnhநிrh⁴ம⁴மth◌⁴வஜநிசிதவ vhேயாம ேராமchச²டாநாmh ॥ 1588॥
MSS@1589@1அnhத:ேக²த³ேவாth³வஹnh யத³நிஶmh ரthநாகேரா ⁴rhணேத யchச
th◌⁴யாநவாshதி²ேதா
ந கநகோணீத⁴ர:shயnhத³ேத ।
MSS@1589@2ஜாேந தா³நவிலாஸதா³நரப⁴ஸmh ெஶௗrhயmh ச ேத ஶுவாnh ஏேகா
மnhத²விக⁴Thடநாshதத³பரShடŋhகாஹதீ: ஶŋhகேத ॥ 1589॥
MSS@1590@1அnhத:ரசைர:ஸாrhத⁴mh ேயா ந மnhthரmh ஸமாசேரth ।
MSS@1590@2ந கலthைரrhநேரnhth³ரshய ஸ ப⁴ேவth³ ராஜவlhலப: ◌⁴ ॥ 1590॥
MSS@1591@1அnhத:ரத⁴நாth◌⁴யைrhைவ³ைதrhநிராkh’ைத: ।
MSS@1591@2ஸmhஸrhக³mh ந vhரேஜth³ ராஜmh விநா பாrhதி²வஶாஸநாth ॥ 1591॥
MSS@1592@1அnhத:ராmh விதvhயவshத:² பேத³ பேத³ऽஹmh shக²தாநி
ரnh ।
MSS@1592@2ஜரார: ஸmhphரதி த³Nhட³நீthயா ஸrhவmh nh’பshயாiνகேரா
vh’thதmh ॥ 1592॥
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MSS@1593@1அnhத:ய ரேணஷு ஸுதீய thவmh ெபௗரmh ஜநmh தவ ஸதா³
ரமணீயேத : ।
MSS@1593@2th³’Shட: phயாபி⁴ரmh’தth³தித³rhஶnhth³ர- ஸசாரமthர ⁴வி
ஸசர
தீஶ ॥ 1593॥
MSS@1594@1அnhத:ேர பிth’lhயmh மாth’lhயmh மஹாநேஸ ।
MSS@1594@2ேகா³ஷு சாthமஸமmh த³th³யாth shவயேமவ kh’mh vhரேஜth ॥
1594॥
MSS@1595@1அnhத:phரகாஶchச²nhத:ஸத³ஸchச விேவசிmh ।
MSS@1595@2shேநஹmh ஸூkhதிphரதீ³ேபऽshnh வrhத⁴யnh ஸு³th³த⁴ய: ॥ 1595॥
MSS@1596@1அnhத:phரதphதமைஸகதத³யமாந- லshய சmhபகதேரா: khவ
விகாஸசிnhதா ।
MSS@1596@2phராேயா ப⁴வthயiνசிதshதி²திேத³ஶபா⁴ஜாmh ேரய:shவவபபாலநமாthரேமவ
॥ 1596॥
MSS@1597@1அnhத: phரவிய வசிநiµேராऽப³லாநாmh ேயந khரேமண ப³த
ேலாட³யேத மநீnh ।
MSS@1597@2ஆthய தmh நியமmh தத உnhநேயேத ஏெதௗ ெசௗஸபதி³ஹnhதி
விதீ³rhணமth◌⁴யாth
॥ 1597॥
MSS@1598@1அnhத:ஶரபேஶாஷiµத³kh³ரயnhத:கீடதshதிபி⁴ரshரேவாth³வமnhத:
।
MSS@1598@2சா²யாவிேயாக³மநா vhயஸேந நிமkh³நா vh’ா:மஶாநiµபக³nhவ
phரvh’thதா:
॥ 1598॥
MSS@1599@1அnhத:ஸnhேதாஷசிthதாநாmh ஸmhபத³shதி பேத³ பேத³ ।
MSS@1599@2அnhதrhமநசிthதாநாmh ஸுக²mh shவphேநऽபி ³rhலப⁴mh ॥ 1599॥
MSS@1600@1அnhத:ஸnhேதாஷவாShைப:shத²க³யதி ந th³’ஶshதாபி⁴ராகrhணயிShயnhnh
அŋhேக³நாநshதிேராமா ரசயதி லகேரணிமாநnhத³கnhதா³mh ।
MSS@1600@2ந ோணீப⁴ŋhக³பீ⁴: கலயதி ச ஶிர:கmhபநmh தnhந விth³ம:
ஶ ◌்’Nhவnhேநதshய கீrhதீ: கத²iµரக³பதி: phதிமாவிShகேராதி ॥ 1600॥
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MSS@1601@1அnhத:ஸiµthத²விரஹாநலதீvhரதாப- ஸnhதாபிதாŋhக³ கŋhக³வ
iµச ேஶாகmh ।
MSS@1601@2தா⁴thரா shவஹshதகி²தாநி லலாடபThேட ேகா வாராணி
பமாrhஜயிmh ஸமrhத:²
॥ 1601॥
MSS@1602@1அnhத: ஸேமthயாபி ப³: phரயாதி shph’Shடா வித⁴thேத
thவவ³ஹநாநி ।
MSS@1602@2த³ththவாத⁴ரmh ேராதி³தி ஶுShகேமவைஸவmhவிலாைஸshதபஸாphயலph◌⁴யா
॥ 1602॥
MSS@1603@1அnhத:ஸாரவிநாநாmh ஸஹாய: கிmh கShயதி ।
MSS@1603@2மலேயऽபி shதி²ேதா ேவiΝrhேவiΝேரவ ந சnhத³ந: ॥ 1603॥
MSS@1604@1அnhத:ஸாரவிநாநாmh உபேத³ேஶா ந ஜாயேத ।
MSS@1604@2மலயாசலஸmhஸrhகா³nh ந ேவiΝசnhத³நாயேத ॥ 1604॥
MSS@1605@1அnhத:ஸாைரரலshஸுshநிkh³ைத: ◌⁴ ஸுபைத: ।
MSS@1605@2மnhthபி⁴rhதா⁴rhயேத ராjhயmh ஸுshதmhைப⁴வ மnhதி³ரmh ॥ 1605॥
MSS@1606@1அnhத:ஸாேராऽபி நிrhயாதி நமrhதி²தயா ஸஹ ।
MSS@1606@2அnhயதா² தத³வshத²shய மமா ேகந ேத³நாmh ॥ 1606॥
MSS@1607@1அnhத:shத²ஸுரதாரmhபா⁴ பி⁴லாஷமபி ேகா³பயth ।
MSS@1607@2அnhேயாnhயmh ²நmh ேவthதி ேநthேர th³’ShThைவவ சசேல ॥
1607॥
MSS@1608@1அnhத:shேத²நாவிth³ேத⁴ந ஸுvh’thேதநாதிசா ।
MSS@1608@2அnhதrhபி⁴nhேநந ஸmhphராphதmh ெமௗkhதிேகநாபி ப³nhத⁴நmh ॥ 1608॥
MSS@1609@1அnhத:shவீkh’தஜாநவீஜலமதிshவchச²nhத³ரthநாŋhர-
ேரணீேஶாண⁴ஜŋhக³நாயகப²சkhேராlhலஸthபlhலவmh ।
MSS@1609@2⁴யாத³ph◌⁴த³யாய ேமாநக³ரphரshதா²நபா⁴ஜாத:
phரthஹphரஶைமகrhணகலஶphராயmh ஶிேரா ⁴rhஜேட: ॥ 1609॥
MSS@1610@1அnhதக: பrhயவshதா²தா ஜnhந:ஸnhததாபத:³ ।
MSS@1610@2இதி thயாjhேய ப⁴ேவ ப⁴vhேயா iµkhதாvhthதிShட²ேத ஜந: ॥ 1610॥
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MSS@1611@1அnhதக: ஶமேநா mh’th: பாதாலmh வட³வாiµக²mh ।
MSS@1611@2ுரதா⁴ரா விஷmh ஸrhேபா வநிthேயகத:shthய: ॥ 1611॥
MSS@1612@1அnhதகாய த³த³தா thவயா phயா- காயகாசநலதாphரதிkh³ரஹmh ।
MSS@1612@2தீ³யேத ப³த மதீ³யவநmh த³நில ேதா ந த³ ॥ 1612॥
MSS@1613@1அnhதகாேல ச மாேமவ shமரnhiµkhthவா கேலவரmh ।
MSS@1613@2ய: phரயாதி ஸ மth³பா⁴வmh யாதி நாshthயthர ஸmhஶய: ॥ 1613॥
MSS@1614@1அnhதகாேல  ⁴தாநி iµயnhதீதி ராதி: ।
MSS@1614@2ராjhைஞவmh rhவதா ேலாேக phரthயா ஸா தி: kh’தா ॥ 1614॥
MSS@1615@1அnhதேகாऽபி  ஜnhநாmh அnhதகாலமேபேத ।
MSS@1615@2ந காலநியம: கசிth³ உthதமrhணshய விth³யேத ॥ 1615॥
MSS@1616@1அnhதரmh கியதா³kh²யாnhதி ஸnhேதா ர⁴கிராதேயா: ।
MSS@1616@2அnhதரmh தாவதா³kh²யாnhதி ஸnhேதா ர⁴கிராதேயா: ॥ 1616॥
MSS@1617@1அnhதரŋhக³மநŋhக³shய ஶ ◌்’ŋhகா³ரலைத³வதmh ।
MSS@1617@2அŋhகீ³கேராதி தnhவŋhகீ³ஸா விலாஸமயmh வய: ॥ 1617॥
MSS@1618@1அnhதரŋhகா³ ேய ராjhஞ: பரshவாதா³யிந: ஶடா:² ।
MSS@1618@2ph◌⁴’thயா ப⁴வnhதி phராேயண ேதph◌⁴ேயா ரேதி³மா: phரஜா: ॥ 1618॥
MSS@1619@1அnhதராயதிேராபஶாnhதேய ஶாnhதபாவநமசிnhthயைவப⁴வmh ।
MSS@1619@2தmh நரmh வ ஜரmh iµேக² மnhமேஹ கிமபி nhதி³லmh மஹ: ॥
1619॥
MSS@1620@1அnhதrhக³தமேலா ³Shடshதீrhத²shநாநஶைதரபி ।
MSS@1620@2ந ஶுth◌⁴யதி யதா² பா⁴Nhட³mh ஸுராயா தா³தmh ச ஸth ॥ 1620॥
MSS@1621@1அnhதrhக³தா மத³நவநிஶிகா²வ யா ஸா பா³kh◌⁴யேத கிஹ
சnhத³நபŋhகேலைப: ।
MSS@1621@2யthmhப⁴காரபசேநாப பŋhகேலபshதாபாய ேகவலமெஸௗ ந ச
தாபஶாnhthைய
॥ 1621॥
MSS@1622@1அnhதrhக³ைதrh³ண: கிmh th³விthரா அபி யthர ஸாே விரலா: ।
MSS@1622@2ஸ ³ே கீ³ேதrhயத³ெஸௗ வேநசரmh ஹணமபி ஹரதி ॥ 1622॥
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MSS@1623@1அnhதrhக³ேதா யதி³ ஹshதபஸா தத: கிmh நாnhதrhக³ேதா யதி³
ஹshதபஸா தத: கிmh ।
MSS@1623@2அnhதrhப³rhயதி³ ஹshதபஸா தத: கிmh நாnhதrhப³rhயதி³
ஹshதபஸா தத: கிmh
॥ 1623॥
MSS@1624@1அnhதrhகா³ட⁴mh சிநநmh விஶாலmh மth◌⁴ேய sh²லmh
sh²லதா⁴ராதிதீணmh ।
MSS@1624@2ரோவேச²த³நாrhத²mh மஹாnhதmh kh’thவா க²Th³க³mh
ேத³வராேஜாதி’Shட:
॥ 1624॥
MSS@1625@1அnhதrh³டா⁴நrhதா²nh அvhயஜயத: phரஸாத³ரதshய ।
MSS@1625@2ஸnhத³rhப⁴shய நத³shய ச ந ரஸ: phthைய ரஸjhஞாநாmh ॥ 1625॥
MSS@1626@1அnhதrhkh³’ஹmhநயதி வrhதி⁴தேராமஹrhஷmhshபrhேஶநthகரணக³rhப⁴iµகீ:²
கேராதி ।
MSS@1626@2கிசாத⁴ரvhரணவதீ: ேத ரnhkh◌⁴: கிmh வlhலப: ◌⁴ கிiµத ைஹமந
ஏஷ
வாத: ॥ 1626॥
MSS@1627@1அnhதrhkh³’ேஹ kh’Shணமேவய ெசௗரmh ப³th³th◌⁴வா கவாடmh
ஜநநீmh க³ைதகா ।
MSS@1627@2உக²ேல தா³மநிப³th³த⁴ேமநmh தthராபி th³’ShThவா shதிதா
ப³⁴வ ॥ 1627॥
MSS@1628@1அnhதrhஜலாவாதrhதி யாேதா பா³லாபShவŋhக³ஸுகா²ய பth: ।
MSS@1628@2விkh◌⁴நாய ைவமlhயமபாmh ப³⁴வ vhயrhத:² phரஸாேதா³ 
ஜலாஶயாநாmh ॥ 1628॥
MSS@1629@1அnhதrhத³தா⁴நாபி கேடா²ரபா⁴வmh shவchச²th³தி:ஸா நிஜமா⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@1629@2⁴khதா ரஸmh shவா³விதா³mh தேநாதி ³ேப³டா⁴ தஶrhகேரவ
॥ 1629॥
MSS@1630@1அnhதrh³Shட:மாkhத:ஸrhவாநrhத²கர: கில ।
MSS@1630@2ஶநி: ஶகடாரச th³’Shடாnhதாவthர ⁴பேத ॥ 1630॥
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MSS@1631@1அnhதrhth◌⁴’த³ணேரவ பேரஷாmh shதீ²யேத ’தி³ ।
MSS@1631@2அrhத²mh ஸமrhத²யnhthேயநmh ஸமkh³ரmh ஸுமshரஜ: ॥ 1631॥
MSS@1632@1அnhதrhநா³நியதமlhலŋhகி⁴தph³ரமரnhth◌⁴ரmh shவாnhேத
ஶாnhதிphரணயிநி
ஸiµnhலதா³நnhத³ஸாnhth³ரmh ।
MSS@1632@2phரthயkh³jhேயாதிrhஜyhதி யந:shபShடலாலாடேநthர-vhயாஜvhயkhதீkh’தவ
ஜக³th³வாபி சnhth³ராrhத⁴ெமௗேல: ॥ 1632॥
MSS@1633@1அnhதrhநித³யமாேநந ஶkhதிேநந ஶthஷு ।
MSS@1633@2ஸnhததி: khயேத ேயந நிnhth³யmh தி⁴khதshய விதmh ॥ 1633॥
MSS@1634@1அnhதrhநிப³th³த⁴³மnhபரmhபராபி⁴chேசாசிதmh கிமபி வkhமஶkhiνவthயா:
।
MSS@1634@2அvhyhkhதஹூŋhதிசலthசமNhட³லாயாshதshயா: shமரா
iµஹுரrhத⁴விேலாகிதாநி ॥ 1634॥
MSS@1635@1அnhதrhப³லாnhயஹமiµShய mh’கா³தி⁴பshய வாசா நிக³th³ய கத²மth³ய
ல⁴கேரா ।
MSS@1635@2ஜாநnhதி கிmh ந கரஜதmhபி⁴mhபா⁴- தா³iµkhதெமௗkhதிகமயாநி
தி³க³nhதராணி
॥ 1635॥
MSS@1636@1அnhதrhபா⁴வநி³ேத⁴யmh வாkhேத phரkh’திேபஶலா ।
MSS@1636@2விகாராth³யநபி⁴jhேஞயா விஷதி³kh³ேத⁴வ வாணீ ॥ 1636॥
MSS@1637@1அnhதrh⁴ேதா நிவஸதி ஜேட³ ஜட:³ ஶிஶிரமஹ ஹண இவ ।
MSS@1637@2அஜேட³ ஶஶீவ தபேந ஸ  phரவிShேடாऽபி நி:ஸரதி ॥ 1637॥
MSS@1638@1அnhதrh⁴ய phரேபா: ◌⁴ phராphேயா விேஶஷ:ஸrhவதா² ³ைத:◌⁴ ।
MSS@1638@2ேகா  நாம ந rhவீத ேகவேலாத³ரரணmh ॥ 1638॥
MSS@1639@1அnhதrhமkh³நகேரணவ: கலப⁴கvhயாkh³ணகnhதா³ŋhைர: ஸாேமாதா:³
பத:
phரமthதமஷவாேஸாlhலஸth³வீசய: ।
MSS@1639@2ஸmhேமாத³mh ஜநயnhதி ைஶலஸத:ஸுchசா²யகchச²shத²-மாேநா
ஜலேஸகஶீதலஶிலாநிth³ராணேராth³க³: ॥ 1639॥
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MSS@1640@1அnhதrhமnhவிபி⁴nhநதீ³rhக⁴ரதphேராth³⁴தகNhட²vhயைத²ராkhShடாshதநீஷு
ேகாக²ைநrhயாவnhநிஶீத²mh த:² ।
MSS@1640@2ஶீேதாjhஜாக³ரஜmh³ெகௗக⁴iµக²ரkh³ராேமாபகNhட²shத²லா:
kh’chch²ேரேபரமnhதி
பாnhத²kh³’ணீசிnhதாயதா ராthரய: ॥ 1640॥
MSS@1641@1அnhதrhமநேத³ேஹந ப³ராலாத³கா ।
MSS@1641@2மஹாகாலப²ேலேநவ க: க²ேலந ந வசித: ॥ 1641॥
MSS@1642@1அnhதrhமநஸmhஸrhகா³chch²தவாநபி ³Shயதி ।
MSS@1642@2யchசு:ஸmhநிகrhேஷண கrhேऽ⁴th லாரய: ॥ 1642॥
MSS@1643@1அnhதrhமமேஸ வkhேர சேல கrhnhதஸrhபிணி தshயா ேநthரேக³
th³’Shேட ³rhஜேந
ச த:ஸுக²mh ॥
MSS@1644@1அnhதrhமாரரஸாrhth³ரா ³³ணப³th³தா⁴iνலதாmh த⁴thேத ।
MSS@1644@2நிSh²ரபா³யாகாரா th³’திவ பதிஸmhநிெதௗ⁴ நvhயா ॥ 1644॥
MSS@1645@1அnhதrhேமாஹநெமௗ⁴rhணநசலnhமnhதா³ரவிph◌⁴ரmhஶந:
shதmhபா⁴கrhஷணth³’phதிஹrhஷணமஹாமnhthர:ரŋhகீ³th³’ஶாmh ।
MSS@1645@2th³’phயth³தா³நவ³யமாநதி³விஷth³³rhவார:³கா²பதா³mh ph◌⁴ரmhஶ:

கmhஸேபாrhவிேலாபய ேவாऽேரயாmh வmhஶீரவ: ॥ 1645॥
MSS@1646@1அnhதrhேய ஸததmh த²nhthயக³ணிதாshதாேநவ
பாேதா²த⁴ைரராthதாநாபததshதரŋhக³வலையராŋhkh³ய kh³’ணnhநெஸௗ ।
MSS@1646@2vhயkhதmh ெமௗkhதிகரthநதாmh ஜலகnhஸmhphராபயthயmh³தி:◌⁴
phராேயாऽnhேயந kh’தாத³ேரா
ல⁴ரபி phராphேதாऽrhchயேத shவாபி: ◌⁴ ॥ 1646॥
MSS@1647@1அnhதrhந⁴ஜŋhக³மmh kh³’ஹவாnhத:shேதா²kh³ரmhஹmh வநmh
kh³ராஹாகீrhணவாபி⁴ராமகமலchசா²யாஸநாத²mh ஸர: ।
MSS@1647@2காேலநாrhயஜநாபவாத³பிஶுைந:ுth³ைரரநாrhைய: தmh :³ேக²ந
phரவிகா³யேத
ஸசகிதmh ராjhஞாmh மந:ஸாமயmh ॥ 1647॥
MSS@1648@1அnhதrhநshய :³கா²kh³ேநரth³ேயாth³தா³மmh jhவShயத: ।
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MSS@1648@2உthபீட³இவ ⁴மshய ேமாஹ: phராகா³vh’ேதி மாmh ॥ 1648॥
MSS@1649@1அnhதrhவஸதி மாrhஜா ஶுநீ வா ராஜேவமநி ।
MSS@1649@2ப³rhப³th³ேதா⁴ऽபி மாதŋhக³shதத: கிmh ல⁴தாmh க³த: ॥ 1649॥
MSS@1650@1அnhதrhவஹ கஷாயmh பா³யாகாேரண ம⁴ரதாmh யா ।
MSS@1650@2ஸஹகார மாயிவிடபிnh khதmh ேலாைகrhப³rhநீத: ॥ 1650॥
MSS@1651@1அnhதrhப³shthஜக³தீரஸபா⁴வவிth³வாnh ேயா நrhதயthயகி²லேத³ஹph◌⁴’தாmh
லாநி ।
MSS@1651@2ேமmh த³தா³ ப⁴க³வாnh பரமாதி³ேத³வ:ஶ ◌்’ŋhகா³ரநாடகமஹாகவிராthமஜnhமா
॥ 1651॥
MSS@1652@1அnhதrhவாணிmh மnhயமாந:க²ேலாऽயmh ெபௗேராபா⁴kh³யmhஸூkhதிiµkhதாஸு
த⁴thேத ।
MSS@1652@2ஸrhவாநnhதி³nhயŋhக³ேக காநீநாmh ஈrhம மாrhக³thேயஷ ைவ
ப³mhப⁴ரா: ॥ 1652॥
MSS@1653@1அnhதrhவிஶதி மாrhஜா ஶுநீ வா ராஜேவமநி ।
MSS@1653@2ப³:shத²shய க³ேஜnhth³ரshய கிமrhத:² பயேத ॥ 1653॥
MSS@1654@1அnhதrhவிஷமயா ேயதா ப³ைசவ மேநாரமா: ।
MSS@1654@2³ஜாப²லஸமாகாரா ேயாத: ேகந நிrhதா: ॥ 1654॥
MSS@1655@1அnhதrhவிShேshthேலாகீ நிவஸதி ப²ணிநாவேர ேஸாऽபி ேஶேத
nhேதா: ◌⁴ ேஸாऽphேயகேத³ேஶ
தமபி கயாmh mhப⁴ேயாநிசகார ।
MSS@1655@2த⁴thேத க²th³ேயாதலாமயமபி நப⁴ nh’mhஹதீnhth³ர
thவthகீrhேத:
கrhணநீேலாthபலத³மபி ச phேரணீயmh விபா⁴தி ॥ 1655॥
MSS@1656@1அnhதrhேத ஶஶிநி ைஸவ iµth³வதீ ேம th³’Shmh ந நnhத³யதி
ஸmhshமரணீயேஶாபா⁴ ।
MSS@1656@2இShடphரவாஸஜநிதாnhயப³லாஜேநந :³கா²நி நமதிமாthர³th³வஹாநி
॥ 1656॥
MSS@1657@1அnhதசி²th³ராணி ⁴யmh கNhடகா ப³ஹேவா ப³: ।
MSS@1657@2கத²mh கமலநாலshய மா ⁴வnh ப⁴ŋh³ரா ³: ॥ 1657॥
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MSS@1658@1அnhதசி²th³ைரயமதி⁴க³தா ³shthயஜா
³Shடவmhைஶரthயாஸkhதிrhநிஜலஶுேபா⁴த³rhகலாபா⁴ய ந shயாth ।
MSS@1658@2கிmh  kh³Shமவஸநஜநிதாnhேயாnhயஸŋhக⁴rhஷவநி-
jhவாலாமாலாஜலவஷாமாthமநாmh நாஶநாய ॥ 1658॥
MSS@1659@1அnhதshதவ ஸ jhவலேநா பீ⁴மா மகராச ஸrhவேதா விகடா: ।
MSS@1659@2அத² ப³த விஷமயமŋhக³mh ததி³தி நிேஷvhய: கத²mh ப⁴ேவrhஜலேத⁴ ॥
1659॥
MSS@1660@1அnhதshதாரmh தரததலா: shேதாகiµthபீட³பா⁴ஜ: பமாkh³ேரஷு
kh³ரதி²தph’ஷத:
கீrhணதா⁴ரா: khரேமண ।
MSS@1660@2சிthதாதŋhகmh நிஜக³மத: ஸmhயகா³ஸூthரயnhேதா நிrhயாnhthயshயா:
வலயth³’ேஶா
பா³Shபவாராmh phரவாஹா: ॥ 1660॥
MSS@1661@1அnhதshதிரநாஶாய ஶாph³த³ேபா³ேதா⁴ நிரrhத²க: ।
MSS@1661@2ந நயதி தேமா நாம kh’தயா தீ³பவாrhதயா ॥ 1661॥
MSS@1662@1அnhதshth’Shேபதphதாநாmh தா³வதா³ஹமயmh ஜக³th ।
MSS@1662@2ப⁴வthயகி²லஜnhநாmh யத³nhதshதth³ப³:shதி²தmh ॥ 1662॥
MSS@1663@1அnhதிகாnhதிகக³ேதnh³விsh’Shேடமதாmh ஜஹதி தீ³தி⁴திஜாேல
।
MSS@1663@2நி:sh’தshதிரபா⁴ரநிேராதா⁴th³ உchch²வஸnhநிவ ரராஜ தி³க³nhத: ॥
1663॥
MSS@1664@1அnhேதநாrhஜுநதாmh த³தா⁴தி நயநmh மth◌⁴ேய ததா² kh’Shணதாmh
th³ைவphயmh
த³த⁴தாiµநா விரசித: கrhேணந ேத விkh³ரஹ: ।
MSS@1664@2தthகrhrhஜுநkh’Shணவிkh³ரஹவதீ ஸாாth ேthரதாmh
யாதா thவத³வாphதிேரவ
தணி ேரய: பரmh க³Nhயேத ॥ 1664॥
MSS@1665@1அnhேதஷு ேரேர தீ⁴ரா நேத மth◌⁴ேயஷு ேரேர ।
MSS@1665@2அnhதphராphதிmh ஸுகா²மாஹுrh:³க²மnhதரமnhதேயா: ॥ 1665॥
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MSS@1666@1அnhேத ஸnhேதாஷத³mh விShiΝmh shமேரth ஹnhதாரமாபதா³mh ।
MSS@1666@2ஶரதlhபக³ேதா பீ⁴Shம:ஸshமார க³ட³th◌⁴வஜmh ॥ 1666॥
MSS@1667@1அnhேதா நாசrhயஜாதshய ஜதேதா th³’யேத khவசிth ।
MSS@1667@2ுth³ராஹmhபா⁴வமாயா யாவதீmh iµkhதிமாphiνம: ।
MSS@1667@3ஆசrhயாணி  தாவnhதி phரகாஶாநி ப⁴வnhதி ந: ॥ 1667॥
MSS@1668@1அnhேதா நாshதி பிபாஸாயா:ஸnhேதாஷ: பரமmh ஸுக²mh ।
MSS@1668@2தshமாth ஸnhேதாஷேமேவஹ த⁴நmh பயnhதி பNh³தா: ॥ 1668॥
MSS@1669@1அnhthயேஜாऽபி நர: jhேயா யshயாshதி விலmh த⁴நmh ।
MSS@1669@2அபி ph³ரமேல ஜாேதா நிrhத⁴ந: ப⁴யேத ॥ 1669॥
MSS@1670@1அnhthயேஜாऽபி யதா³ஸா விவாேத³ஸmhphரஜாயேத ।
MSS@1670@2ந தthர jhயேத தி³vhயmh கிmh நrhவநேத³வதா: ॥ 1670॥
MSS@1671@1அnhthயாவshதா²க³ேதாऽபி மஹாnh shவ³ஜஹாதி ந
ஶுth³த⁴தயா ।
MSS@1671@2ந ேவதபா⁴வiµjhஜ²தி ஶŋhக:² ஶிகி²⁴khதiµkhேதாऽபி ॥ 1671॥
MSS@1672@1அnhthரphேராதph³’ஹthகபாலநலகkhரkhவணthகŋhகண-

phராயphேரŋhகி²த⁴⁴ஷணரைவராேதா⁴ஷயnhthயmhப³ரmh ।
MSS@1672@2பீதchச²rhதி³தரkhதகrhத³மக⁴நphராkh³பா⁴ரேகா⁴ேராlhலஸth³
vhயாேலாலshதநபா⁴ரைப⁴ரவவrhத³rhேபாth³த⁴தmh தா⁴வதி ॥ 1672॥
MSS@1673@1அnhthராகlhபசலthபேயாத⁴ரப⁴ரvhயாவிth³த⁴ேமக⁴chச²டா-
sh’khவshதா²ஷkh³’th◌⁴iνkh³’th◌⁴ரக³தா³shபா²ேலாchசலnhrhத⁴ஜா ।
MSS@1673@2vhயாதா³யாநநமThடஹாஸவிகடmh ³ேரண தாராபதா²th
thரshயthth³த⁴ரnhth◌⁴vh’nhத³ரப⁴ேஸாnhiµkhதா³பkhராமதி ॥ 1673॥
MSS@1674@1அnhthைர: கlhபிதமŋhக³ளphரதிஸரா: shthஹshதரkhேதாthபல-

vhயkhேதாthதmhஸph◌⁴’த:
பிநய ஸஹஸா ’thNhட³கshரஜ: ।
MSS@1674@2ஏதா: ேஶாணிதபŋhகŋhமஜுஷ:ஸmh⁴ய காnhைத:பிப³nhthயshதி²shேநஹஸுரா:
கபாலசஷைக: phதா: பிஶாசாŋhக³நா: ॥ 1674॥
MSS@1675@1அnhthைர:shைவரபி ஸmhயதாkh³ரசரே rhchசா²விராமேண
shவாதீ⁴நvhரணிதாŋhக³ஶshthரநிசிேதா ேராேமாth³க³மmh வrhமயnh ।
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MSS@1675@2ப⁴kh³நாiνth³வலயnhநிஜாnh பரப⁴டாnh ஸnhதrhஜயnh நிSh²ரmh த⁴nhேயா
தா⁴ம
ஜயய: ph’²ரணshதmhேப⁴ பதாகாயேத ॥ 1675॥
MSS@1676@1அnh³iµth³⁴ய ப³th³தா⁴mh நிஜமபி ஸஹஸா ஸூதiµnhமth²ய
ஸth³ேயா
நிrhயாதshthரshதவாvhரஜkh’தநிநதா³கrhணநkhth³த⁴ேசதா: ।
MSS@1676@2ஸmhரmhபா⁴ரmhப⁴ப⁴kh³நth³மவிடபஶைத: phேராத²யnhநாபநshதா²nh
ஆயாதி
vhயாலநாக³shthவதஹ ஜநா:ஸாவதா⁴நா ப⁴வnh ॥ 1676॥
MSS@1677@1அnhத⁴mh தமேசத³யி பா³த⁴ேத thவாmhஸேராஜேநthரmh ஜக³ேத³கஸூthரmh
।
MSS@1677@2ஸுதா⁴சthரmh பரமmh பவிthரmh Shவ thரmh வஸுேத³வthரmh ॥
1677॥
MSS@1678@1அnhத⁴mh த³th³தமபி phயயா விநmh வீேயவேர வத³தி யா ச
வரmh
thவேமகmh ।
MSS@1678@2ேநthேர ந நாபி வஸு ேநா வநிதாmhஸவvhேர ச²thராபி⁴ராமஸுதத³rhஶநthவாச
॥ 1678॥
MSS@1679@1அnhத⁴mh பதிmh phராphய விலாநீநாmh கடாபா³ விப²லா ப⁴வnhதி
।
MSS@1679@2தth³வth ஜாதி³thயஶைநசராmh ந வாரேதா³ஷா: phரப⁴வnhதி
ராthெரௗ ॥ 1679॥
MSS@1680@1அnhத:◌⁴ ஸ ஏவ தவrhேதா ய: ஶட:²ஸ ஏவாrhதி²நிரrhத²ேகா ய: ।
MSS@1680@2mh’த:ஸஏவாshதி யேஶா ந யshய த⁴rhேம ந தீ⁴rhயshயஸ ஏவ ேஶாchய:
॥ 1680॥
MSS@1681@1அnhத:◌⁴ shயாத³nhத⁴ேவலாயாmh பா³தி⁴rhயமபி சாரேயth ।
MSS@1681@2rhயாth th’ணமயmh சாபmh ஶயீத mh’க³ஶாயிகாmh ॥ 1681॥
MSS@1682@1ஸாnhthவாதி³பி⁴பாையsh ஹnhயாchச²thmh வேஶ shதி²தmh ।
MSS@1682@2த³யா தshnh ந கrhthதvhயா ஶரக³த இthத ॥ 1682॥
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MSS@1683@1அnhத⁴கmh ph³ஜகmh ைசவ Shடா²ŋhக³mh vhயாதி⁴பீ³தmh ।
MSS@1683@2ஆபth³க³தmh ச ப⁴rhதாரmh ந thயேஜth ஸா மஹாஸதீ ॥ 1683॥
MSS@1684@1அnhத⁴க:ph³ஜகைசவ thshதநீ ராஜகnhயகா ।
MSS@1684@2thரேயாऽphயnhயாயத:th³தா: ◌⁴ ஸmhiµேக² கrhமணி shதி²ேத ॥ 1684॥
MSS@1685@1அnhத⁴க:ph³ஜகைசவ ராஜகnhயா ச thshதநீ ।
MSS@1685@2அநேயாऽபி நயmh யாதி யாவchch²rhப⁴ஜேத நரmh ॥ 1685॥
MSS@1686@1அnhத⁴க:ph³ஜகைசவ ராஜகnhயா ச thshதநீ ।
MSS@1686@2ஸாiνேல ஜக³nhநாேத² விபத:ஸுkh³ப⁴ேவth ॥ 1686॥
MSS@1687@1அnhத⁴காரக³ரலmh யேதா ஜக³nh- ேமாஹகா ph◌⁴’ஶமthதி நிthயஶ: ।
MSS@1687@2உjhjhவலmh ஜட²ரேமாஷதீ⁴பேதரஜநாப⁴மப⁴வth தத: phேய ॥ 1687॥
MSS@1688@1அnhத⁴காராŋhேரா ஜjhேஞ வvh’ேத⁴ சாவிலmhபி³தmh ।
MSS@1688@2பீ⁴ேமந ரமமாயா ³mhபா³யா இவாthமஜ: ॥ 1688॥
MSS@1689@1அnhத⁴thவமnhத⁴ஸமேய ப³தி⁴ரthவmh ப³தி³ரகால ஆலmhph³ய ।
MSS@1689@2ேகஶவேயா: phரணயீ பரேமSh² நாபி⁴வாshதvhய: ॥ 1689॥
MSS@1690@1அnhத⁴th³வேய மஹாநnhேதா⁴ விஷயாnhதீ⁴kh’ேதண: ।
MSS@1690@2சுஷாnhேதா⁴ ந ஜாநாதி விஷயாnhேதா⁴ ந ேகநசிth ॥ 1690॥
MSS@1691@1அnhத⁴shய த³rhபேணேநவ ேதேநவ ஹதேத: ।
MSS@1691@2:³கா²பி⁴தphத: ேஶாேகந ேநேத ந ஶ ◌்’ேதி ச ॥ 1691॥
MSS@1692@1அnhத⁴shய பnhதா² ப³தி⁴ரshய பnhதா:² shthய: பnhதா² ைவவதி⁴கshய
பnhதா:² ।
MSS@1692@2ராjhஞ:பnhதா²ph³ராமேணநாஸேமthயஸேமthய  ph³ராமணshையவ
பnhதா:² ॥ 1692॥
MSS@1693@1அnhத⁴shய ேம ’தவிேவகமஹாத⁴நshய ெசௗைரrhவிேபா⁴
ப³பி⁴nhth³யநாமேத⁴ைய: ।
MSS@1693@2ேமாஹாnhத⁴பஹேர விநிபாதிதshய ேத³ேவஶ ேத³ kh’பணshய
கராவலmhப³mh ॥ 1693॥
MSS@1694@1அnhதா⁴ இவ ந பயnhதி ேயாkh³யாேயாkh³யmh தாதmh ।
MSS@1694@2பதா² ேதைநவ க³chச²nhதி நீயnhேத ேயந பாrhதி²வா: ॥ 1694॥

msubhsall.pdf 181



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@1695@1அnhதா⁴ இவ ப³தி⁴ரா இவ கா இவ ேமாஹபா⁴ஜ இவ ।
MSS@1695@2பŋhக³வஇவாநபி⁴மேத nh’பேதrhநிவஸnhதி ஸாத⁴வ:ஸத³॥ 1695॥
MSS@1696@1அnhதா⁴ விth³வjhஜைநrhநா கா கவிபி⁴jh²தா ।
MSS@1696@2ப³தி⁴ரா கா³யைநrhநா ஸபா⁴ ப⁴வதி ⁴ph◌⁴’தாmh ॥ 1696॥
MSS@1697@1அnhதீ⁴கேரா ⁴வநmh ப³தி⁴கேரா தீ⁴ரmh ஸேசதநமேசதநதாmh
நயா ।
MSS@1697@2kh’thயmh ந பயதி ந ேயந தmh ஶ ◌்’ேதி தீ⁴மாநதீ⁴தமபி ந
phரதிஸnhத³தா⁴தி ॥ 1697॥
MSS@1697A@1அnhேத⁴ தம மjhஜாம: பஶுபி⁴rhேய யஜாமேஹ ।
MSS@1697A@2அmhஸாயா: பேரா த⁴rhேமா ந ⁴ேதா ந ப⁴விShயதி ॥
MSS@1698@1அnhேதா³ऽphயnhேயாkhதபேதா² த³Nhட³th◌⁴’க³nhேயாபசரணீய: ।
MSS@1698@2ராஜthவphரதிஹைதrhஜநாiνராைக³rhப⁴ரதி ⁴ப: ॥ 1698॥
MSS@1699@1அnhேதா⁴ மthshயாநிவாநாதி ஸ நர: கNhடைக:ஸஹ ।
MSS@1699@2ேயா பா⁴ஷேதऽrhத²ைவகlhயmh அphரthயmh ஸபா⁴mh க³த: ॥ 1699॥
MSS@1700@1அnhேதா⁴ வா வதி⁴ேரா வாத²Sh வாphயnhthயேஜாऽபி வா ।
MSS@1700@2பkh³’ தாmh கnhயாmh ஸலாmh shயாth³ விேத³ஶக:³ ॥
1700॥
MSS@1701@1அnhேதா⁴  ராஜா ப⁴வதி யsh ஶாshthரவிவrhத: ।
MSS@1701@2அnhத:◌⁴ பயதி சாேரண ஶாshthரேநா ந பயதி ॥ 1701॥
MSS@1702@1அnhkh◌⁴நீரnhkh◌⁴ரபீநshதநதடட²நாயாஸமnhத³phரசாராசாiνlhலாஸயnhேதா
th³ரவிட³நரவ⁴ஹாத⁴mhlhலபா⁴ராnh ।
MSS@1702@2kh◌⁴ரnhத: mhஹநாmh iµக²கமலமலmh ேகரநாmh கேபாலmh
mhப³nhேதா வாnhதி
மnhத³mh மலயபமலா வாயேவா தா³thயா: ॥ 1702॥
MSS@1703@1அnhநmh கிmhஶுகShபஜஸth³’ஶmh பாஷாணஜாலrhதmh ⁴mhயmh
க³nhத⁴தmh
ச ஜாலமகி²லmh ப⁴kh³நாச த³nhதாலய: ।
MSS@1703@2ஆjhயmh³ரதரmh ந சாபி லவணmh ந யேத திnhthணீ ப⁴யாmh
வசநmh ச நாshதி  ஸேக² தth³ேபா⁴ஜநmh வrhணேய ॥ 1703॥
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MSS@1704@1அnhநmh த³th³யாத³தித²ேய ரth³த⁴யா shவrhக³த³mh  தth ।
MSS@1704@2ஸmhேபா³ தி³ஶnhநnhநmh ஸkhphரshேதா² தி³வŋhக³த: ॥ 1704॥
MSS@1705@1அnhநmh தா⁴nhயmh வஸு வஸுமதீththதேரேthதேரணvhயாkh’Shயnhேத
பரமkh’ப:

பாமரா யth³வதி³thயmh ।
MSS@1705@2⁴: க²mh th³ெயௗrhth³ணkh³’ஹththதேரேthதேரண
vhயாேமாயnhேத
விமலமதேயாऽphயshதி²ேரணவ தா⁴mhநா ॥ 1705॥
MSS@1706@1அnhநmh நாshthத³கmh நாshதி நாshதி தாmh³லசrhவணmh ।
MSS@1706@2மnhதி³ேரஷுமேஹாthஸாஹ: ஶுShகசrhமshய (?) தாட³நmh ॥ 1706॥
MSS@1707@1அnhநmh iµkhதாஸுவrhணmh th³ரவ³ணரதா: shவrhணபாச
ஸூபா:ஸாேமாதா:³ ஶாகேப⁴தா:³
ப²ல³ட³தா: பாயஸmh ॥। ।
MSS@1707@2யாவth³ேபா⁴jhயmh ததா³jhயmh த³தி⁴ கதி²நதரmh ைநகபாshthவபா:
⁴jhயnhேத
⁴ஸுெரௗைத⁴rhமஹதி தவ kh³’ேஹ ராமசnhth³ரshய th’phthைய ॥ 1707॥
MSS@1708@1அnhநmh விதா⁴thரா விதmh மrhthயாநாmh வதா⁴ரணmh ।
MSS@1708@2தத³நாth³’thய மதிமாnh phராrhத²ேயnhந  கிசந ॥ 1708॥
MSS@1709@1அnhநmh ஸmhphேராய கா³யthrhயா ஸthயmh thவrhேததி மnhthரத: ।
MSS@1709@2’தmh thேவதி ச ஸாயmh  பேசth phரத³ணmh ॥ 1709॥
MSS@1710@1அnhநmh  phராணிநாmh phரா ஆrhதாநாmh ஶரணmh thவஹmh ।
MSS@1710@2த⁴rhேமா விthதmh nh’mh phேரthய ஸnhேதாऽrhவாkh³ பி³ph◌⁴யேதாऽரணmh
॥ 1710॥
MSS@1711@1அnhநஜா ⁴வி மrhthயாநாmh ரமஜா வா கத²சந ।
MSS@1711@2ைஸஷா ப⁴வதி ேலாகshய நிth³ரா ஸrhவshய ெலௗகிகீ ॥ 1711॥
MSS@1712@1அnhநதா³தா ப⁴யthராதா கnhயாதா³தா தைத²வ ச ।
MSS@1712@2ஜநிதா ேசாபேநதா ச பைசேத பிதர:shmh’தா: ॥ 1712॥
MSS@1713@1அnhநதா³நmh மஹாதா³நmh விth³யாதா³நmh மஹthதரmh ।
MSS@1713@2அnhேநந ணிகா th’phதிrhயாவjhவmh  விth³யயா ॥ 1713॥
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MSS@1714@1அnhநதா³நாth பரmh தா³நmh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ।
MSS@1714@2அnhேநந தா⁴rhயேத ஸrhவmh ஜக³ேத³தchசராசரmh ॥ 1714॥
MSS@1715@1அnhநதா³ேஹ ஹேரnhமாmhஸmh அmh³தா³ேஹ ச ேஶாணிதmh ।
MSS@1715@2காமதா³ேஹ ஹேரnhேநthரmh அநிth³ரா ேராக³காணீ ॥ 1715॥
MSS@1716@1அnhநேதா³ ஜலத³ைசவ ஆரshய சிகிthஸக: ।
MSS@1716@2thரயshேத shவrhக³மாயாnhதி விநா யjhேஞந பா⁴ரத ॥ 1716॥
MSS@1717@1அnhநபாநmh விஷாth³ரேth³ விேஶேஷண மபேத: ।
MSS@1717@2ேயாக³ேெமௗ ததா³யthெதௗ த⁴rhமாth³யா யnhநிப³nhத⁴நா: ॥ 1717॥
MSS@1718@1அnhநபாநாதி³பி⁴ைசவ வshthராலŋhகார⁴ஷண: ।
MSS@1718@2க³nhத⁴மாlhையrhவிசிthைரச ³mh தthர phரஜேயth ॥ 1718॥
MSS@1719@1அnhநபாநாநி rhயnhேத யthர ப⁴ாச ப⁴தா: ।
MSS@1719@2தshnhேநேவாத³ேர க³rhப: ◌⁴ கிmh நாம ந விrhயேத ॥ 1719॥
MSS@1720@1அnhநphரேஶ த³nhதி ஶேர பச தா⁴தவ: ।
MSS@1720@2ஆஹாராth ஸrhவ⁴தாநி ஸmhப⁴வnhதி மதேல ॥ 1720॥
MSS@1721@1அnhநலmh ப³லmh mhஸாmh ப³லலmh  வநmh ।
MSS@1721@2தshமாth³ யthேநந ஸmhரேth³ ப³லmh ச ஶேலா பி⁴ஷkh ॥ 1721॥
MSS@1722@1அnhநவshthரஸுவrhநி ரthநாநி விவிதா⁴நி ச ।
MSS@1722@2ph³ராமேணph◌⁴ேயா நதீ³தீேர த³தா³தி vhரஜ ஸthவரmh ॥ 1722॥
MSS@1723@1அnhநேநா த³ேஹth³ராShThரmh மnhthரநச ’thவிஜ: ।
MSS@1723@2யஜமாநmh தா³நேநா நாshதி யjhஞஸேமா : ॥ 1723॥
MSS@1724@1அnhநாத³Shட³ணmh பிShடmh பிShடாத³Shத³ணmh பய: ।
MSS@1724@2பயேஸாऽShட³ணmh மாmhஸmh மாmhஸாத³Shட³ணmh kh◌⁴’தmh ॥
1724॥
MSS@1725@1அnhநாதி³வrhக³mh ப²லShபமாmhஸ- மthshயாதி³பி: ◌⁴ rhணiµக:²
ஸைத³வ ।
MSS@1725@2shயாth³th³’Shடமாthேராऽபி⁴மதாrhத²th³th◌⁴ைய mh’Shடாnhநேபா⁴jhயாய
iµேத³ ச காக:
॥ 1725॥
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MSS@1726@1அnhநாதி³விShடா²நவேகா³மயாநி ந வா வி⁴nhவnh வத³ேந ஸைத³வ ।
MSS@1726@2வாேமாபஸvhேயாऽphயவேலாkhயமாேநா மேநாரத²mh ரயேத th◌⁴வச
॥ 1726॥
MSS@1727@1அnhநாதி³விShடா²பிஶிதாதி³பி⁴rhய:rhநேநாऽபீ⁴Shடப²லphரேதா³ऽெஸௗ
।
MSS@1727@2மnhthராதி³th³th◌⁴ைய வணிகா³தி³லாேப⁴ ஶshேதா விவாஹாதி³விெதௗ⁴
ச காக: ॥ 1727॥
MSS@1728@1அnhநாேத³ ph◌⁴ணஹா மாrhSh அnhேநந அபி⁴ஶmhஸதி ।
MSS@1728@2shேதந: phரiµkhேதா ராஜநி யாசnhநnh’தஸŋhகேர ॥ 1728॥
MSS@1729@1அnhநாேத³ ph◌⁴ணஹா மாrhSh பthெயௗ பா⁴rhயாபசாணீ ।
MSS@1729@2³ெரௗ ஶிShயச யாjhயச shேதேநா ராஜநி கிlhபி³ஷmh ॥ 1729॥
MSS@1730@1அnhநாth³ப⁴வnhதி ⁴தாநி பrhஜnhயாத³nhநஸmhப⁴வ: ।
MSS@1730@2யjhஞாth³ ப⁴வதி பrhஜnhேயா யjhஞ: கrhமஸiµth³ப⁴வ: ॥ 1730॥
MSS@1731@1அnhநாth³ரkhதmh ச ஶுkhலmh சாphயேதா வ: phரதிSh²த: ।
MSS@1731@2இnhth³யாணி ச ³th³தி⁴ச th’phயnhthயnhேநந நிthயஶ: ॥ 1731॥
MSS@1732@1அnhநாபா⁴ேவ mh’th: ஶாபி⁴ரnhநாநி ஶாலேயா vh’ShThயா ।
MSS@1732@2vh’Shshதபேஸதி வத³nhnh அmh’thயேவ தthதபசர ॥ 1732॥
MSS@1733@1அnhநாஶேந shயாth பரமாiΝமாthர: phரஶkhயேத ேஶாத⁴யிmh தேபாபி:◌⁴ ।
MSS@1733@2மாmhஸாஶேந பrhவதராஜமாthேரா ேநா ஶkhயேத ேஶாத⁴யிmh
மஹththவாth ॥ 1733॥
MSS@1734@1அnhேநந தா⁴rhயேத ஸrhவmh ஜக³ேத³தchசராசரmh ।
MSS@1734@2அnhநாth phரப⁴வதி phராண: phரthயmh நாshதி ஸmhஶய: ॥ 1734॥
MSS@1735@1அnhேந பாேந ச தாmh³ேல ப²ேல Shேப வி⁴ஷேண ।
MSS@1735@2வshthேர விேலபேந ⁴ேப ஶyhயாயாமாஸேநஷு ச ॥ 1735॥
MSS@1736@1அnhயmh காநநமாஶு க³chச² தரஸா வnhயmh ப²லmh ⁴ŋhவ ேர த⁴nhயmh
தா⁴ம விபா⁴தி ேத ந  ததா² Nhயmh ஜக⁴nhயmh  ।
MSS@1736@2ஏதshnhகஶாவ மா vhரஜ வேந ஜlhபா தth²யmh வேசா ஜாநாshேயவ
கnhth³ரத³rhபத³லேநா நிth³ராதி பசாநந: ॥ 1736॥
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MSS@1737@1அnhயmh மiνShயmh ’த³ேயந kh’thவா அnhயmh தேதா
th³’Shபி⁴ராவயnhதி ।
MSS@1737@2அnhயthர iµசnhதி மத³phரேஸகmh அnhயmh ஶேரண ச காமயnhேத ॥
1737॥
MSS@1738@1அnhய: க: ாரவாrhேத⁴ thவவ நியேதா வாநைரrhவா நைரrhவா
விphேரணேகந
ேகாऽnhய: கரஹரபாthரமாthேர நிபீத: ।
MSS@1738@2ஜlhபnhநிthத²mh ph’²rhkh◌⁴வநிபி⁴ரவதரthேப²நடாThடஹாைஸ:

shபrhதா⁴mh த⁴thேத
பேயாேத⁴ரதி⁴கமதி⁴ரmh நிrhேதா யthதடாக: ॥ 1738॥
MSS@1739@1அnhய: கேராதி vhயாபாரmh phேதா ப⁴வதி ேலக²க: ।
MSS@1739@2ப⁴க³ŋhக³phரஸŋhேக³ந சி²nhநா ப⁴வதி நாகா ॥ 1739॥
MSS@1740@1அnhய: ேகாऽபி ஸ mhப⁴ஸmhப⁴வiµேநராshதாmh ஶிகீ² ஜாட²ேரா யmh
ஸசிnhthய
³லவநிஸth³’ஶ:ஸmhலயேத வாட³வ: ।
MSS@1740@2வnhth³யmh தjhஜட²ரmh ஸ நமகரkh³ராஹாவshேதாயதி: ◌⁴
பசாthபாrhவமதாnhதரவியth³யthர shவநnh ph◌⁴ராmhயதி ॥ 1740॥
MSS@1741@1அnhய இthயiνபஜாதயnhthரணmh th³ரா³த³சிதவதீ விேலாசநmh ।
MSS@1741@2மாமேவthய சகிதா vh’தாநநா த³nhதத³Shடரஸநா மநாக³⁴th ॥
1741॥
MSS@1742@1அnhயகrhமவிேடா⁴ ய ஆthமகrhமவிஶாரத:³ ।
MSS@1742@2யதா² பய ந ஜாநாதி shதநபாேநதரchசி²ஶு: ॥ 1742॥
MSS@1743@1அnhயகாலபஹாrhயமஜshரmh தth³th³வேயந வித³ேத⁴ th³வயேமவ ।
MSS@1743@2th◌⁴’Shடதா ரஹ ப⁴rhth’ஷு தாபி⁴rhநிrhத³யthவதைரரப³லாஸு॥
1743॥
MSS@1744@1அnhயேthேர kh’தmh பாபmh Nhயேthேர விநயதி ।
MSS@1744@2Nhயேthேர kh’தmh பாபmh வjhரேலேபா ப⁴விShயதி ॥ 1744॥
MSS@1745@1அnhயேதா நய iµஹூrhதமாநநmh சnhth³ர ஏஷ ஸரேல கலாமய: ॥
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MSS@1745@2மா கதா³சந கேபாலேயாrhமலmh ஸŋhkhரமyhய ஸமதாmh ஸ ேநShயதி ॥
1745॥
MSS@1476@1அnhயேதா யதி³ நிேஜாபசிகீrhஷா மாநஹாநிதி பீ⁴திரநீதி: ।
MSS@1476@2த⁴ேராऽபி  ப³ேல யchச²nh மாநமாதiνத வாமநேமவ ॥
1476॥
MSS@1477@1அnhயthkh’thயmh மiνஜசிnhதயதி தி³வாநிஶmh விஶுth³த⁴தி⁴யா ।
MSS@1477@2ேவதா⁴ வித³தா⁴thயnhயth shவாவ ந ஶkhயேத த⁴rhmh ॥ 1477॥
MSS@1748@1அnhயthர ேத³ேஶ க⁴தா ஜக³nhதி kh³ரShயேத விவsh’ேஜதி
மthவா ।
MSS@1748@2ஸŋhேகாசயிthவா கிiµ பாத³ல-th³வயாnhதராேல நிதாshதி ேயாநி:
॥ 1748॥
MSS@1749@1அnhயthர பீ⁴Shமாth³ கா³ŋhேக³யாth³அnhயthர ச ஹமத: ।
MSS@1749@2ஹணீ²ரமாthேரண சrhம ேமாதmh ஜக³th ॥ 1749॥
MSS@1750@1அnhயthர யாபிதநிஶmh பேலாதாŋhக³mhஅnhயாŋhக³நாக³தவாக³தiµShணரmh
।
MSS@1750@2phராதrhநியபிேதவபth³நீயmh உth²lhலஹlhலகஸுேலாதேலாசநா⁴th
॥ 1750॥
MSS@1751@1அnhயthர யmh ஸுமாவசாயmh th◌⁴வமthராsh கேரா ஸkh²ய: ।
MSS@1751@2நாஹmh³ரmh ph◌⁴ரmhஸமrhதா²phரத³தாயmh ரசிேதாऽஜrhவ:

॥ 1751॥
MSS@1752@1அnhயthர vhரஜதீதி கா க²கதா²நாphயshய தாth³’khஸு’th³ ேயா
மாmh ேநchச²தி
நாக³தச ஹஹஹா ேகாऽயmh விேத: ◌⁴ phரkhரம: ।
MSS@1752@2இthயlhேபதரகlhபநாகவதshவாnhதா நிஶாnhதாnhதேர பா³லா
vh’thதவிவrhதநvhயதிகரா
நாphேநாதி நிth³ராmh நிஶி ॥ 1752॥
MSS@1753@1அnhயதா² சிnhதிதா யrhதா² நைரshதாத மநshவிபி: ◌⁴ ।
MSS@1753@2அnhயைத²வ  க³chச²nhதி ைத³வாதி³தி மதிrhமம ॥ 1753॥
MSS@1754@1அnhயதா² பth³’Shடாநி iµநிபி⁴rhேவத³த³rhஶிபி: ◌⁴ ।
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MSS@1754@2அnhயதா² பவrhதnhேத ேவகா³இவ நப⁴shவத: ॥ 1754॥
MSS@1755@1அnhயதா²ŋhkh³யேத காnhதா பா⁴ேவந ³தாnhயதா² ।
MSS@1755@2மநேஸா பி⁴th³யேத vh’thதிரபி⁴nhேநShவபி வshஷு ॥ 1755॥
MSS@1756@1அnhயதா² வrhthதமாநாநாmh அrhதீ² ⁴ேதாऽயமnhயதா² ।
MSS@1756@2அshமாபி⁴rhயத³iνShேட²யmh க³nhத⁴rhைவshதத³iνSh²தmh ॥ 1756॥
MSS@1757@1அnhயதா² ேவத³ஶாshthராணி jhஞாநபாNh³thயமnhயதா² ।
MSS@1757@2அnhயதா² தthபத³mh ஶாnhதmh ேலாகா: khயnhதி சாnhயதா² ॥ 1757॥
MSS@1758@1அnhயதா² ஶாshthரக³rhபி⁴Nhயா தி⁴யா தீ⁴ேராऽrhத²ஹேத ।
MSS@1758@2shவாவ phராkhதநmh கrhம வித³தா⁴தி தத³nhயதா² ॥ 1758॥
MSS@1759@1அnhயைத²வ விசிnhthயnhேத ேஷண மேநாரதா:² ।
MSS@1759@2ைத³ேவநாதஸth³பா⁴வா: கrhமmh க³தேயாऽnhயதா² ॥ 1759॥
MSS@1760@1அnhயைத²வஸதீ thரmh சிnhதேயத³nhயதா² பதிmh ।
MSS@1760@2யதா² யதா²shவபா⁴வshய மஹாபா⁴க³ உதா³’தmh ॥ 1760॥
MSS@1761@1அnhயைத²வ  மnhயnhேத ஷாshதாநி தாநி ச ।
MSS@1761@2அnhயைத²வ phர⁴shதாநி கேராதி விகேராதி ச ॥ 1761॥
MSS@1762@1அnhயைத²வ  ெஸௗஹாrhத³mh ப⁴ேவthshவchசா²nhதராthமந: ।
MSS@1762@2phரவrhதேதऽnhயதா² வாணீ ஶாTh²ேயாபஹதேசதஸ: ॥ 1762॥
MSS@1763@1அnhயத³sh ப⁴வதீmh ந யாசிதா வாரேமகமத⁴ரmh த⁴யா ேத ।
MSS@1763@2இthயshவத³³பாmhஶுகாவாkh ேஸாபமrhத³ஹட²vh’thதிேரவ தmh
॥ 1763॥
MSS@1764@1அnhயதா³பா⁴தmh rhவmh த³thதமnhயthதேதாऽlhபகmh ।
MSS@1764@2யthஸேதா³ஷமேயாkh³யmh வா டதா³ேநந ேதந கிmh ॥ 1764॥
MSS@1765@1அnhயதா³ ⁴ஷணmh mhஸ:மா லjhேஜவ ேயாத: ।
MSS@1765@2பராkhரம: பப⁴ேவ ைவயாthயmh ஸுரேதShவிவ ॥ 1765॥
MSS@1766@1அnhயதீ³யமவிசிnhthய பாதக நிrhkh◌⁴’ே ஹரதி விேதாபமmh ।
MSS@1766@2th³ரvhyhமthர கிதேவா விேசதநshேதந க³chச²தி கத³rhத²நாmh சிரmh ॥
1766॥
MSS@1767@1அnhய:³ேக²ந ேயா :³கீ² ேயாऽnhயஹrhேஷண ஹrhஷத: ।
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MSS@1767@2ஸ ஏவ ஜக³தாேஶா நரபத⁴ேரா ஹ: ॥ 1767॥
MSS@1768@1அnhய³chch²’ŋhக²லmh ஸththவmh அnhயchசா²shthரநியnhthதmh ।
MSS@1768@2ஸாமாநாதி⁴கரNhயmh  ேதஜshதிரேயா:த: ॥ 1768॥
MSS@1769@1அnhய³phதmh ஜாதமnhயth³இthேயதnhேநாபபth³யேத ।
MSS@1769@2உphயேத யth³தி⁴ யth³பீ³ஜmh தthதேத³வ phரேராஹதி ॥ 1769॥
MSS@1770@1அnhயேதா³ஷவஸshவகmh³ணmhkh²யாபேயth கத²மth◌⁴’Shடதாஜட:³
।
MSS@1770@2உchயேத ஸ க² காrhயவthதயா தி⁴kh³வபி⁴nhந³த⁴ேஸமrhதி²தாmh ॥
1770॥
MSS@1771@1அnhயth³ேகா³chச²கmh jhேஞயmh ஶுth³த⁴காShட²விநிrhதmh ।
MSS@1771@2iµேக² ச ேலாஹகNhேட²ந ேவth◌⁴யmh thrhயŋh³லஸmhதmh ॥ 1771॥
MSS@1772@1அnhயrhவாmh shthயmh ஸாth◌⁴வீmh காமேயத ந க³rhவத: ।
MSS@1772@2ஸாth◌⁴வீchச²nh மஹாேத³வ:ஷNhேடா³ऽ⁴th³தா³காவேந ॥ 1772॥
MSS@1773@1அnhயphரதாபமாஸாth³ய ேயா th³’ட⁴thவmh ந க³chச²தி ।
MSS@1773@2ஜாஷாப⁴ரணshேயவ ேபபி  தshய கிmh ॥ 1773॥
MSS@1774@1அnhயமாரயேத லshthவnhயமnhயmh ச ேமதி³நீ ।
MSS@1774@2அநnhயகா³நீ mhஸாmh கீrhதிேரகா பதிvhரதா ॥ 1774॥
MSS@1775@1அnhயயாnhயவநிதாக³தசிthதmh சிthதநாத²மபி⁴ஶŋhகிதவthயா ।
MSS@1775@2பீத⁴ஸுரயாபி ந ேமேத³ நிrhvh’திrh மநேஸா மத³ேஹ: ॥
1775॥
MSS@1776@1அnhயயா ெயௗவேந மrhthேயா ³th³th◌⁴யா ப⁴வதி ேமாத: ।
MSS@1776@2மth◌⁴ேயऽnhயயா ஜராயாnh ேஸாऽnhயாmh ேராசயேத மதிmh ॥ 1776॥
MSS@1777@1அnhயவrhணmh ஶிேரா யshய chச²mh வா யshய வாந: ।
MSS@1777@2chேச²ந ஶிரஸா வாபி நாநாவrhண:ஸ நிnhதி³த: ॥ 1777॥
MSS@1778@1அnhயவrhணபராvh’ththயா ப³nhத⁴சிநநி³ஹைந: ।
MSS@1778@2அநாkh²யாத:ஸதாmh மth◌⁴ேய கவிேசாேரா விபா⁴vhயேத ॥ 1778॥
MSS@1779@1அnhயshthshph’ஹயாலேவா ஜக³தி ேக பth³ph◌⁴யாமக³mhயா ச கா ேகா
தா⁴rhத³ஶேந
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ஸமshதமiνைஜ: கா phராrhth²யேதऽஹrhநிஶmh ।
MSS@1779@2th³’ShThைவகாmh யவேநவேரா நிஜேர பth³மாநநாmh காநீmh
thரmh phராஹ
கிமாத³ேரண ஸஹஸா யாராநதீ³த³mhஶமா ॥ 1779॥
MSS@1780@1அnhயshமாlhலph³ேதா⁴Shமா ுth³ர: phராேயண :³ஸேஹா ப⁴வதி ।
MSS@1780@2ரவிரபி ந த³ஹதி தாth³’kh³யாth³’kh◌⁴thதphதவாகாநிகர:॥ 1780॥
MSS@1781@1அnhயshnhநபி காேல த³யிதாவிரஹ: கேராதி ஸnhதாபmh ।
MSS@1781@2கிmh நரவிரலஜலத⁴ர-³தரரேதஷு தி³வேஸஷு ॥ 1781॥
MSS@1782@1அnhயshnh phேரShயமாேண  ரshதாth³ய:ஸiµthபேதth ।
MSS@1782@2அஹmh கிmh கரவாணீதி ஸ ராஜவஸதிmh வேஸth ॥ 1782॥
MSS@1783@1அnhயshய லக³தி கrhேண விதமnhயshய ஹரதி பா³ண இவ ।
MSS@1783@2’த³யmh ³ேநாதி பிஶுந: கNhடக இவ பாத³லkh³ேநாऽபி ॥ 1783॥
MSS@1784@1அnhயshைய ஸmhphரதீயmh  மத³நேபா shவாŋhக³தா³நphரஸாத³mh
நாஹmh ேஸா⁴mh
ஸமrhதா² ஶிர ஸுரநதீ³mh நாபி ஸnhth◌⁴யாmh phரணnhmh ।
MSS@1784@2இthkhthவா ேகாபவிth³தா⁴mh விக⁴டயிiµமாமாthமேத³ஹmh
phரvh’thதாmh nhதா⁴ந: பா
ஶmhேபா:◌⁴ சகலஸஹட²shபrhஶkh’Shேடா ⁴ேஜா வ: ॥ 1784॥
MSS@1785@1அnhயாŋhக³நாபி⁴ரதி⁴கmh ஸ கேராதி ேகmh thவmh ேதந மா 
விஷாத³மத³ph◌⁴ரேப ।
MSS@1785@2ேபபீயேத ம⁴கர: khவ ந தmh மரnhத³mh ேநா ஜா விshமரதி பŋhகநீmh
ததா²பி ॥ 1785॥
MSS@1786@1அnhயா ஜக³th³தி⁴தமயீ மநஸ: phரvh’thதிரnhையவ காபி ரசநா
வசநாவநாmh ।
MSS@1786@2ேலாேகாthதரா ச kh’ராkh’திராrhத’th³யா விth³யாவதாmh
ஸகலேமவ கி³ராmh
த³வீய: ॥ 1786॥
MSS@1787@1அnhயாதா³நாலாnhத:கரணவஶவிபth³பா³தி⁴தphேரதரŋhகmh
kh³ராஸph◌⁴ரயthகராலலத²பிஶிதஶவாkh³ரkh³ரேஹ iµkhதநாத³mh ।
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MSS@1787@2ஸrhைவ:khராமth³பி⁴lhகாநநகவலரஸvhயாthதவkhthரphரபா⁴பி⁴rhvhயkhைதshைத:
ஸmhவலth³பி: ◌⁴ ணமபரவ vhேயாmhநி vh’thதmh மஶாநmh ॥ 1787॥
MSS@1788@1அnhயாநபி தnh ேராphய ப²லShேபாபேயாகி³ந: ।
MSS@1788@2ரthநேத⁴iνஸஹshரshய ப²லmh phராphேநாதி மாநவ: ॥ 1788॥
MSS@1789@1அnhயா நிரrhதி²கா சிnhதா ப³லேதஜ:phரஶிநீ ।
MSS@1789@2நாஶேயth ஸrhவெஸௗkh²யmh  பஹாநிmh நித³rhஶேயth ॥ 1789॥
MSS@1790@1அnhயாநி ஶாshthராணி விேநாத³மாthரmh phராphேதஷு வா ேதஷு ந
ைதச கிசிth ।
MSS@1790@2சிகிthதjhேயாதிஷமnhthரவாதா:³ பேத³ பேத³ phரthயயமாவஹnhதி ॥
1790॥
MSS@1791@1அnhயாநி ஶாshthராணி விேநாத³மாthரmh phராphேதஷு காேலஷு ந
ைதச கிசிth ।
MSS@1791@2சிகிthதjhேயாதிஷமnhthரவாதா:³ பேத³ பேத³ phரthயயமாவஹnhதி ॥
1791॥
MSS@1792@1அnhயாnhபவத³nh ஸா⁴rhயதா² பதphயேத ।
MSS@1792@2ததா² பவத³nhநnhயாmhshShேடா ப⁴வதி ³rhஜந: ॥ 1792॥
MSS@1793@1அnhயாnhேயாபதmh க³mh நிபமmh ேதऽkh³மமŋhேக³ஷு யth
ேஸாऽயmh
khத²கமாshயகாnhதிம⁴நshதnhவŋhகி³ சnhth³ரshதவ ।
MSS@1793@2thவth³வாசாmh shவரமாthகாmh மத³கல: mhshேகாகிேலா
ேகா⁴ஷயthயph◌⁴யாஸshய
கிமshthயேகா³சரதி phரthயாஶயா ேமாத: ॥ 1793॥
MSS@1794@1அnhயா phரகாமஸுரதரமகி²nhநேத³ஹா ராthphரஜாக³ரவிபாடலேநthரபth³மா
।
MSS@1794@2ஶyhயாnhதேத³ஶதாலேகஶபாஶா நிth³ராmh phரயாதி mh’³ஸூrhயகராபி⁴தphதா
॥ 1794॥
MSS@1795@1அnhயா phேயண ப⁴khதமேவய கா³thரmh ஹrhஷாnhவிதா
விரசிதாத⁴ரசாேஶாபா⁴ ।
MSS@1795@2rhபாஸகmh பத³தா⁴தி நக²தாŋhகீ³vhயாலmhபி³நீலலதாலகசிதா
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॥ 1795॥
MSS@1796@1அnhயாph◌⁴ேயா வnhயாph◌⁴ேயா மாலதி த⁴nhயா வlhலph◌⁴யshthவmh ।
MSS@1796@2யth கில தைவவ ஸவிேத⁴ khட³தி ம⁴ப:ஸைத³வ iµதி³ேதாऽயmh ॥
1796॥
MSS@1797@1அnhயாமnhயாmh த⁴நாவshதா²mh phராphய ைவேஶகீmh நரா: ।
MSS@1797@2அஸnhShடா: phரiµயnhதி ஸnhேதாஷmh யாnhதி பNh³தா: ॥ 1797॥
MSS@1798@1அnhயாய: phெரௗட⁴வாேத³ந நீயேத nhயாயதாmh யயா ।
MSS@1798@2nhயாயசாnhயாயதாmh ேலாபா⁴th கிmh தயாுth³ரவிth³யயா ॥ 1798॥
MSS@1799@1அnhயாயகரேபா⁴ைக³ச ேயா  வதி நிthயஶ: ।
MSS@1799@2விராகா³ேத³வ ேலாகாநாmh ph◌⁴ரmhஶேத ஸ  பாrhதி²வ: ॥ 1799॥
MSS@1800@1அnhயாயth³ரவிதா³ேநShth³யம: khயேத vh’தா² ।
MSS@1800@2ph³தா⁴நாmh ஸthயஸŋhேகாசாth ஸŋhசnhthேயவ ஸmhபத:³ ॥ 1800॥
MSS@1801@1அnhயாயவிthேதந kh’ேதாऽபி த⁴rhம:ஸvhயாஜஇthயாஹுரேஶஷேலாகா:
।
MSS@1801@2nhயாயாrhதாrhேத²ந ஸ ஏவ த⁴rhேமா நிrhvhயாஜ இthயாrhயஜநா வத³nhதி
॥ 1801॥
MSS@1802@1அnhயாயஸiµபாthேதந தா³நத⁴rhேமா த⁴ேநந ய: ।
MSS@1802@2khயேத ந ஸ கrhதாரmh thராயேத மஹேதா ப⁴யாth ॥ 1802॥
MSS@1803@1அnhயா யா வஸேநாthதமmh தத³⁴நா ஸŋhkh³’ய மாnhயmh
நrhயnhமாmh த³rhஶய
phயmh phயதமmh ேதாஷாய ேராஷாய ேநா ।
MSS@1803@2ஸrhவைஸவ ஸதச தியதீ rhவmh தா vh’th³த⁴த: phராய:
phராphய
நிஜphரகrhஷமகி²லmh thரmh iµதா³த³rhஶயth ॥ 1803॥
MSS@1804@1அnhயாேயாபாrhதmh th³ரvhயmh த³ஶவrhஷாணி திShட²தி ।
MSS@1804@2phராphேத ைசகாத³ேஶ வrhேஷ ஸலmh ச விநயதி ॥ 1804॥
MSS@1805@1அnhயாேயாபாrhதmh th³ரvhயmh அrhத²³ஷணiµchயேத ।
MSS@1805@2அபாthரதா³நmh பாthராrhத²ஹரணmh தshய லணmh ॥ 1805॥
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MSS@1806@1அnhயாrhத²மŋhகீ³kh’தவாபாெணௗ விஶŋhகமாநாshதவ தா³நநீரmh ।
MSS@1806@2பரshபரmh தீ³நiµகா² ந ேக வா ேத³வா:ஸுேமmh ஶுஶு:shவ⁴mh
॥ 1806॥
MSS@1807@1அnhயா விஹாய பதிkh³’ஹ- மவிசிnhதிதலகலŋhகஜநக³rhஹா: ।
MSS@1807@2ராேகா³பரkhத’த³யா யாnhதி தி³க³nhதmh மiνShயா ஆஸjhய ॥
1807॥
MSS@1808@1அnhயாசிரmh ஸுரதேகபரேமண ேக²த³mh க³தா:
phரஶிதி²kh’தகா³thரயShThய: ।
MSS@1808@2ஸmh’Shயமாணவிேலாபேயாத⁴ராrhதா அph◌⁴யஜநmh வித³த⁴தி
phரமதா:³
ஸுேஶாபா:◌⁴ ॥ 1808॥
MSS@1809@1அnhயாஸாmh ந கிமshதி ேவமநி வ: ◌⁴ ைகவmh நிஶி phராvh’
phைரதி
phராnhததடா³க³மmhப³ kh³’ணி shவshதா² ேமऽவshத²யா ।
MSS@1809@2ப⁴kh³ேநாऽயmh வலேயா க⁴ேடா விக⁴த:Nhதiν:கNhடைகராkhராnhத:
ஸ
ததா² ⁴ஜŋhக³ஹதக: கShடmh ந யth³த³Shடவாnh ॥ 1809॥
MSS@1810@1அnhயா ஸாதி⁴க³தா thவயா khவ வதீ யshயா:ஸ மாநkh³ரேஹா யாேத
ேலாசநேகா³சரmh
phயதேம ஸmhphரthயபkhராமதி ।
MSS@1810@2அshமாகmh நkh³ரஷஶதாேலஷphரக³lhபா⁴thமநாmh
ஏதாth³’யநபி⁴jhஞஷபShவŋhேக³த:ஸாth◌⁴வஸmh ॥ 1810॥
MSS@1811@1அnhயா ஸா ஸர மரால iµநிபி⁴rhயthதீரேஸாபாநிகா- விnhயshதாnh
ப³தNh³லாnh
கவலயnh th³’Shேடாऽ’th³ையrhiµைக:² ।
MSS@1811@2ஏஷா பkhகணவாபிகா கமநீக²Nhேட³ऽthர
³phதாthமபி⁴rhvhயாைத⁴shthவth³வித⁴iµkh³த⁴ப³nhத⁴நவிெதௗ⁴ கிmh நாம நாஸூthrhயேத
॥ 1811॥
MSS@1812@1அnhயாஸு தாவ³பமrhத³ஸஹாஸு ph◌⁴’ŋhக³ ேலாலmh விேநாத³ய மந:
ஸுமேநாலதாஸு ।
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MSS@1812@2iµkh◌⁴தா³மஜாதரஜஸmh ககாமகாேல vhயrhத²mh கத³rhத²ய கிmh
நவமlhகாயா:
॥ 1812॥
MSS@1813@1அnhயாshதா ³ணரthநேராஹண⁴ேவா த⁴nhயா mh’த³nhையவ ஸா
ஸmhபா⁴ரா: க² ேதऽnhய
ஏவ விதி⁴நா ையேரஷ sh’Shேடா வா ।
MSS@1813@2மthகாnhதிஜுஷாmh th³விஷாmh கரதலாthshthmh நிதmhப³shத²லாth³
th³’Shேட
யthர பதnhதி ட⁴மநஸாமshthராணி வshthராணி ச ॥ 1813॥
MSS@1814@1அnhயாshதா மலயாth³காநந⁴வ:shவchச²shரவnhநிrhjhஜ²ராshth’Sh
யாஸு நிவrhதேத
தiνph◌⁴’தாமாேலாகமாthராத³பி ।
MSS@1814@2th◌⁴வாŋhபkh³ரேஹா மரயmh shபா²ப⁴வth³ph◌⁴ராnhதய:தா ஏதா
mh’க³th’Shணிகா ஹண ேஹ ேநத³mh பேயா க³mhயதாmh ॥ 1814॥
MSS@1815@1அnhநmh³ணமmh’தshய தா⁴ரயnhதீ ஸmh²lhலsh²தஸேராஹாவதmhஸா
।
MSS@1815@2phேரேயாபி: ◌⁴ ஸஹ ஸர நிேஷvhயமா ரkhதthவmh vhயதி⁴த
வ⁴th³’ஶmh ஸுரா
ச ॥ 1815॥
MSS@1816@1அnhேநாnhநதேயாऽதிமாthரph’த²வ: ph’th²வீத⁴ரph◌⁴’தshதnhவnhத:
கநகாவபி⁴பமாmh ெஸௗதா³மநீதா³மபி:◌⁴ ।
MSS@1816@2வrhஷnhத: ஶமமாநயnhiνபலஸchch²’ŋhகா³ரேலகா²தா: ◌⁴ காேல
காயகாயகாலவஷ: பாmhஸூnh க³ஜாmhேபா⁴iµச: ॥ 1816॥
MSS@1817@1அnhேய ச ப³ஹேவா ராகா³ ஜாதா ேத³ஶவிேஶஷத: ।
MSS@1817@2மாphரph◌⁴’தேயா ேலாேக ேத ச தth³ ேத³ஶிகா:shmh’தா: ॥ 1817॥
MSS@1818@1அnhேய ேசth phராkh’தா ேலாகா ப³ஹுபாபாநி rhவேத ।
MSS@1818@2phரதா⁴நேஷபி காrhயmh தthph’Shட²ேதா iν கிmh ॥ 1818॥
MSS@1819@1அnhேய ேத ஜலதா³யிேநா ஜலத⁴ராshth’Shmh விநிkh◌⁴நnhதி ேய
ph◌⁴ராதசாதக கிmh
vh’தா²திரைத: கி²nhேநாऽ விராmhயதாmh ।
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MSS@1819@2ேமக: ◌⁴ ஶாரத³ ஏஷ காஶத⁴வள: பாநீயkhேதாத³ேரா க³rhஜthேயவ 
ேகவலmh
ph◌⁴’ஶதரmh ேநா பி³nh³மphjhஜ²தி ॥ 1819॥
MSS@1820@1அnhேய ேத விஹகா:³ பேயாத³ பேதா தா⁴வnhதி th’Shரா
வாபீபதடா³க³ஸாக³ரஜேல
மjhஜnhதி த³thதாத³ரா: ।
MSS@1820@2மாமth³யாபி ந ேவth சாதகஶிஶுmh யch²ShககNhேடா²ऽபி ஸnh
நாnhயmh
வாச²தி ேநாபஸrhபதி ந ச phரshெதௗதி ந th◌⁴யாயதி ॥ 1820॥
MSS@1821@1அnhேய ேத ஸுமேநாஹ: phரஹஸத³phயmhேபா⁴ஜiµjhஜ²nhதி ேய
வாதாnhேதா³லநேகசசலத³லphராnhைதரபி thராதா: ।
MSS@1821@2அnhய: ேகாऽபி ஸ ஏஷ ஷThபத³ப⁴ட:ஸmhஸய
கrhஹதீrhேயநாேநகபக³Nhட³க³Nhட³லலth³தா³நாmh³நி kh³தmh ॥ 1821॥
MSS@1822@1அnhேயநாபி shவமாmhேஸந சி²th³யமாேநந ³யேத ।
MSS@1822@2ததா²பி பரமாmhஸாநி shவா³நீதி ஸமiνேத ॥ 1822॥
MSS@1823@1அnhேயऽபி ஸnhதி ³ணிந: கதி ேநா ஜக³thயாmh ஹார thவேமவ
³ணிநாiµபshதி²ேதாऽ ।
MSS@1823@2ஏணீth³’ஶாiµர நிthயமவshதி²ேதாऽஸth³vh’thததா ச ஶுசிதா
ச ந க²Nh³தா
ேத ॥ 1823॥
MSS@1824@1அnhேயऽபி ஸnhதி ப³த தாமரஸாவதmhஸா ஹmhஸாவவலயிேநா
ஜலஸmhநிேவஶா: ।
MSS@1824@2ேகாऽphயாkh³ரேஹா ³ரயmh ப³த சாதகshய ெபௗரnhத³mh
யத³பி⁴வாச²தி
வாதா⁴ராmh ॥ 1824॥
MSS@1825@1அnhேயயmh பஸmhபthதிரnhயா ைவத³kh³th◌⁴யேதா⁴ரணீ ।
MSS@1825@2ைநஷா நநபthரா sh’Sh:ஸாதா⁴ரணீ விேத: ◌⁴ ॥ 1825॥
MSS@1826@1அnhேயஷாmh ேயா ந பாபாநி சிnhதயthயாthமேநா யதா² ।
MSS@1826@2தshய பாபாக³மshதாத ேஹthவபா⁴வாnhந விth³யேத ॥ 1826॥
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MSS@1827@1 கrhம மநஸா வாசா பரபீடா³mh கேராதி ய: ।
MSS@1827@2தth³பீ³ஜmh ஜnhம ப²லதி phர⁴தmh தshய சாஶுப⁴mh ॥ 1827॥
MSS@1828@1அnhேயஷாமபி நயnhதி ஸு’த³ச த⁴நாநி ச ।
MSS@1828@2பய ³th³th◌⁴யா மiνShயாmh ராஜnhநாபத³மாthமந: ॥ 1828॥
MSS@1829@1அnhேயShவrhத²kh’தா ைமth யாவத³rhத²விட³mhப³நmh ।
MSS@1829@2mhபி:◌⁴ shthஷு kh’தா யth³வth ஸுமந:shவிவ ஷThபைத:³ ॥ 1829॥
MSS@1830@1அnhேய:³க²mh’தவ:phரத²யnhthயேஹாபி: ◌⁴ ஸூrhயாmhஶுphததிைரரபி⁴ஸாகாmh
।
MSS@1830@2ேஹமnhத ஏஷ மth³த⁴ஸஹshரதா⁴மா காமmh கேராதி
தி³வேஸShவபி ஶrhம தாஸாmh
॥ 1830॥
MSS@1831@1அnhைய:ஸாகmh விேராேத⁴ந வயmh பேசாthதரmh ஶதmh ।
MSS@1831@2பரshபரவிேராேத⁴ந வயmh பச ச ேத ஶதmh ॥ 1831॥
MSS@1832@1அnhேயாchசி²Shேடஷு பாthேரஷு ⁴khthைவேதஷு ம⁴ஜ: ।
MSS@1832@2கshமாnhந லjhஜாமவஹ ெஶௗசசிnhதாmh ந வா த³: ◌⁴ ॥ 1832॥
MSS@1833@1அnhேயா த⁴நmh phேரதக³தshய ⁴ŋhkhேத வயாmh சாkh³நிச
ஶரதா⁴nh ।
MSS@1833@2th³வாph◌⁴யாமயmh ஸஹ க³chச²thயiµthர Nhேயந பாேபந ச
ேவShThயமாந: ॥ 1833॥
MSS@1834@1அnhேயாnhயmh kh’தைவராmh thரெபௗthரmh நிக³chச²தி ।
MSS@1834@2thரெபௗthேர விநShேட  பரேலாகmh நிக³chச²தி ॥ 1834॥
MSS@1835@1அnhேயாnhயmh த³ஶநchச²ேத³ஷு த³ஶேதாரnhேயாnhயமாŋhக³ேதாரnhேயாnhயmh
நக²ைர:
க²ைரrhவிக²ேதாரnhேயாnhயமாmhப³ேதா: ।
MSS@1835@2ஔthஸுkhேயந நவmh நவmh நி⁴வநphராக³lhph◌⁴யமph◌⁴யshயேதா:
ராnhேத
பசஶேரऽபி ந phரணயிேநா: phராphேதாऽபகrhஷmh ரஸ: ॥ 1835॥
MSS@1836@1அnhேயாnhயmh மதிமாshதா²ய யthர ஸmhphரதிபா⁴Shயேத ।
MSS@1836@2ந ைசகமthேய ேரேயாshதி மnhthர: ேஸாऽத⁴ம உchயேத ॥ 1836॥
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MSS@1837@1அnhேயாnhயkh’தைவராmh ஸmhவாஸாnhmh’³தாmh க³தmh ।
MSS@1837@2நவ திShட²தி தth³வரmh Shகரshத²ேவாத³கmh ॥ 1837॥
MSS@1838@1அnhேயாnhய³ட⁴ேசShத-ஸth³பா⁴வshேநஹபாஶப³th³த⁴shய ।
MSS@1838@2விchேச²த³கேரா mh’thrhதீ⁴ராmh வா பchேச²த:³ ॥ 1838॥
MSS@1839@1அnhேயாnhயேகா³phயmh வி³ஷாmh  லmh யத³shய lhயா: phரப⁴ேவா
ப⁴வnhதி ।
MSS@1839@2பரshபராŋhக³நதthபராmh ந காnhத ெஸௗkh²யmh வதீஜநாநாmh ॥
1839॥
MSS@1840@1அnhேயாnhயkh³ரதி²தாŋh³நமthபாணிth³வயshேயாப
nhயshேயாchச²வாஸவிகmhபிதாத⁴ரத³லmh நிrhேவத³ஶூnhயmh iµக²mh ।
MSS@1840@2ஆலnhநயநாnhதவாnhதஸலmh லாth◌⁴யshய நிnhth³யshய வா
கshேயத³mh
th³’ட⁴ெஸௗ’த³mh phரதிதி³நmh தீ³நmh thவயா shமrhயேத ॥ 1840॥
MSS@1841@1அnhேயாnhயத³rhஶநkh’த:ஸமாநபாiνராக³லவயஸாmh ।
MSS@1841@2ேகஷாசிேத³வ மnhேய ஸமாக³ேமா ப⁴வதி Nhயவதாmh ॥ 1841॥
MSS@1842@1அnhேயாnhயphரகடாiνராக³ரப⁴ஸா³th³⁴தேராமாசேயாthகNhடா²பேக²த³:³ஸஹதயா
ாப⁴வth³கா³thரேயா: ।
MSS@1842@2நkhதmh ைத³வவஶாth ணmh ³ஜநாthshவாயthததாmh
phராphதேயாrhயாேதா
³rhலப⁴ஸŋhக³ேமாthஸவவிதி⁴rhேநாrhஜநாkh²ேயயதாmh ॥ 1842॥
MSS@1843@1அnhேயாnhயேப⁴ேதா³ ph◌⁴ராth’mh ஸு’தா³mh வா ப³லாnhதக ।
MSS@1843@2ப⁴வthயாநnhத³kh’th³ேத³வ th³விஷதாmh நாthர ஸmhஶய: ॥ 1843॥
MSS@1844@1அnhேயாnhயiµthபீட³ய³thபலாயா: shதநth³வயmh பாNh³ ததா²
phரvh’th³த⁴mh ।
MSS@1844@2மth◌⁴ேய யதா²யாமiµக²shயதshய mh’லஸூthராnhதரமphயலph◌⁴யmh
॥ 1844॥
MSS@1845@1அnhேயாnhயராக³வஶேயாrhவேயாrhவிலாஸ-shவchச²nhத³தாchசி²த³பயா
ததா³வrhக:³ ।
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MSS@1845@2அthயாஜயnh சயமாமகாரயnhவா த³nhைதrhநைக²ச மத³ேநா
மத³ந: கத²mh
shயாth ॥ 1845॥
MSS@1846@1அnhேயாnhயலணrhkhதாmh நாmh ஸŋhகீrhணகாmh வி:³ ।
MSS@1846@2யா நிைஜேரவ ஸmhkhதா சிைநshதாmh ேகவலாmh ஜ:³ ॥ 1846॥
MSS@1847@1அnhேயாnhயலாவNhயவிேலாகநாnhதmh ேநthரth³வயmh shயாthஸததmh
கிலாshயா: ।
MSS@1847@2இthேயவ நாஸா விதா விதா⁴thரா மth◌⁴ேய தேயாrhத³rhஶநவிkh◌⁴நகrhth
॥ 1847॥
MSS@1848@1அnhேயாnhயவாக⁴ெதௗ த⁴நவாபாதாth³ பீ⁴ெதௗ ph◌⁴’ஶmh
mh’க³வ⁴rhmh’க³த²பச ।
MSS@1848@2விthதshதயா க⁴டநயா kh’தெஸௗkh²யேமாெஹௗைநவாmh³வாஹஜலஶீகரபாதபீடா³mh
॥ 1848॥
MSS@1849@1அnhேயாnhயவிபதாநி மதாநி மநஸ:ஸதா³ ।
MSS@1849@2அவிth³யாயாmh ந:ஸthேய jhஞாநshேயாchசதரshய  ।
MSS@1849@3அŋhகா³நி நிகி²லாநி sh: ரயnhதி பரshபரmh ॥ 1849॥
MSS@1850@1அnhேயாnhயவதாஶைந:ப²ணத⁴ைரராவியஸththவாnhப³rh⁴ஜாைந:
பசாரைகshth’ணக³ணராநnhதி³நா நnhதி³நா ।
MSS@1850@2பி⁴ாnhேநாபசிைதச தா³ரதநைய: Shதி விவாநி ய:ஸshவா
மம
ைத³வதmh ததி³தேரா நாmhநாபி நாmhநாயேத ॥ 1850॥
MSS@1851@1அnhேயாnhயஸŋhக³மவஶாத³⁴நா விபா⁴தாmh தshயாபி ேதऽபி மந
விகஸth³விலாேஸ ।
MSS@1851@2shரShmh நrhமநஜshய தiνmh phரvh’thதmh ஆதா³விவ
th³vhயiΝகkh’thபரமாiΝkh³மmh
॥ 1851॥
MSS@1852@1அnhேயாnhயஸmhபி⁴nhநth³’ஶாmhஸகீ²நாmh தshயாshthவயி phராக³iνராக³சிநmh
।
MSS@1852@2கshயாபி ேகாऽபீதி நிேவதி³தmh ச தா⁴thேரயிகாயாசரmh வசச ॥
1852॥
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MSS@1853@1அnhேயாnhயஸmhவதமாmhஸலத³nhதகாnhதி ேஸாlhலாஸமாவிரலஸmh
வதாrhத⁴தாரmh ।
MSS@1853@2லாkh³’ேஹ phரதிகலmh கிலகிசிேதஷு vhயாவrhதமாநவிநயmh
²நmh சகாshதி
॥ 1853॥
MSS@1854@1அnhேயாnhயஸiµபShடmhபா⁴th³அnhேயாnhயாபாரேயண ச ।
MSS@1854@2jhஞாதய:ஸmhphரவrhத⁴nhேத ஸரேவாthபலாnhத ॥ 1854॥
MSS@1855@1அnhேயாnhயshமாth³விநிrhபி⁴nhநmh பி⁴nhநக³rhப⁴mh ந th◌⁴யேத ।
MSS@1855@2தைத²வாபsh’தmh ஶkhதmh ைநகராjhயாnhதkh’தmh ॥ 1855॥
MSS@1856@1அnhேயாnhயshய நியnhthரபப⁴வாத³phெரௗட⁴ஶீதாதபா:
Shphயthகிmhஶுகததநத³லாவிrh⁴தேஶாணய: ।
MSS@1856@2பth³ேமாlhலாதக³nhத⁴வாதவஹth³வாதாவதா³தthவிேஷா
ேமாேதா³nhமாத³ஜுேஷா ஹரnhதி ’த³யmh
வாஸnhதிகா வாஸரா: ॥ 1856॥
MSS@1857@1அnhேயாnhயshய லயmh ப⁴யாதி³வ மஹா⁴ேதஷு யாேதShவலmh
கlhபாnhேத பரேமக ஏவ
ஸ த:shகnhேதா⁴chசையrhjh’mhப⁴ேத ।
MSS@1857@2விnhயshய thஜக³nhதி rhஹேர ேத³ேவந யshயாshயேத
ஶாகா²kh³ேர ஶிஶுேநவ
ேஸவிதஜலkhடா³விலாஸாலஸmh ॥ 1857॥
MSS@1858@1அnhேயாnhயshயாvhயபீ⁴சாேரா ப⁴ேவதா³மரnhதிக: ।
MSS@1858@2ஏஷ த⁴rhம:ஸமாேஸந jhேஞய: மthmhஸேயா: பர: ॥ 1858॥
MSS@1859@1அnhேயாnhயாநிபாதஜாதமத³ேயாரnhேயாnhயேசShடாஶத-
shph’Shடாnhத:பத³ேயாrhமேநாப⁴வஶரvhயாகா⁴தஸmhph◌⁴ராnhதேயா: ।
MSS@1859@2shயாேத³வ th³விரேத³nhth³ரேயாவ தேயாராŋhக³நmh phராŋhக³ேண
ைத⁴rhயshதmhப⁴விட³mhபி³நீ
ப³லவதீ லjhஜா ந ேசத³rhக³லா ॥ 1859॥
MSS@1860@1அnhேயாnhயாnhதரநிrhக³தாŋh³த³லேரணீப⁴வnhநிசல-kh³ரnhதி²phரkh³ரதி²தmh
கரth³வயiµபrhthதாநமாபி³ph◌⁴ரதா ।
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MSS@1860@2ேஸயmh விph◌⁴ரமேதாரணphரணயிநா jh’mhபா⁴ப⁴ேராthதபி⁴ேத-
ேநாchைசrhபா³ஹுேக³ந
ஶmhஸதி மேநாஜnhமphரேவேஶாthஸவmh ॥ 1860॥
MSS@1861@1அnhேயாnhயாshபா²லபி⁴nhநth³விபதி⁴ரவஸாமாmhஸமshதிShகபŋhேக
மkh³நாநாmh
shயnhத³நாநாiµப kh’தபத³nhயாஸவிkhராnhதபthெதௗ ।
MSS@1861@2shபீ²தாsh’khபாநேகா³Sh²ரஸத³ஶிவஶிவா’யnh’thயthகப³nhேத⁴
ஸŋhkh³ராைமகாrhணவாnhத:பய விசmh பNh³தா: பாNh³thரா: ॥ 1861॥
MSS@1862@1அnhேயாnhயாஹதத³nhதநாத³iµக²ரmh phரவmh iµக²mh rhவதா ேநthேர
ஸாகேண நிlhய
லகvhயாஸŋhகி³ கNh³யதா ।
MSS@1862@2ஹா ஹா ேஹதி ஸுநிSh²ரmh விவத³தா பா³ஹூ phரஸாrhய ணmh
Nhயாkh³நி: பதி²ேகந
பீயத இவ jhவாலாஹதம ॥ 1862॥
MSS@1863@1அnhேயாnhேயஷாmh Shகைரராmh’ஶnhேதா தா³ேநாth³ேப⁴தா³iνchசைகrh⁴kh³நவாலா:
।
MSS@1863@2உnhrhதா⁴ந:ஸmhநிபthயாபராnhைத:phராth◌⁴யnhதshபShடத³nhதth◌⁴வநீபா: ◌⁴
॥ 1863॥
MSS@1864@1அnhேயாபேபா⁴க³கஷா மாநவதீ phேரமக³rhவிதா iµதி³தா ।
MSS@1864@2ெஸௗnhத³rhயக³rhவிதா ச phேரமபராதீ⁴நமாநஸாடா⁴ ॥ 1864॥
MSS@1865@1அnhேயாऽபி சnhத³நதேராrhமஹநீயrhேத: ேஸகாrhத²iµthஸஹதி
தth³³ணப³th³த⁴th’Shண: ।
MSS@1865@2ஶாேகா²டகshய நரshய மஹாஶேயாயmh அmhேபா⁴த³ ஏவ ஶரணmh யதி³
நிrh³ணshய
॥ 1865॥
MSS@1866@1அnhேயா  நாநாதி kh’தmh  கrhம ஸ ஏவ கrhதா
ஸுக²:³க²பா⁴கீ³ ।
MSS@1866@2யthேதந கிசிth³தி⁴ kh’தmh  கrhம தத³iνேத நாshதி kh’தshய
நாஶ:

॥ 1866॥
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MSS@1867@1அnhவkh³ரா மயா phேரயாnh நிஶி shேவாபநயாதி³தி ।
MSS@1867@2ந விphரலப⁴ேத தாவth³ஆயமகவாkh ॥ 1867॥
MSS@1868@1அnhவயாக³தவிth³யாநாmh அnhவயாக³தஸmhபதா³mh ।
MSS@1868@2வி³ஷாmh ச phர⁴mh ச ’த³யmh நாவphயேத ॥ 1868॥
MSS@1869@1அnhவrhத²ேவதீ³ ஶூரச மாவாnhந ச கrhகஶ: ।
MSS@1869@2கlhயாணேமதா⁴shேதஜshவீ ஸ ப⁴th³ர: பகீrhதித: ॥ 1869॥
MSS@1870@1அnhவிShயth³பி⁴ரயmh சிராth கத²மபி phராrhth²ேயத யth³யrhதி²பி⁴rhநாத²
thவmh
நரrhதி²ந: phரதிதி³நmh யthநாth ஸமnhவிShய ।
MSS@1870@2phராphெதௗ சிnhதிதமாthரகmh த³த³த³ெஸௗ சிnhதாதிkhதphரத³mh
thவாமாேலாkhய விதீ³rhயேத
யதி³ ந தth³kh³ராைவவ சிnhதாமணி: ॥ 1870॥
MSS@1871@1அnhவீணmh ச விth³யாநாmh ஸth³வrhரமரணmh ।
MSS@1871@2kh³ரஹணmh ஶshthரஶாshthராmh th³த⁴மாrhேகா³பஶிணmh ॥
1871॥
MSS@1872@1அnhேவதmh வாயேவா யாnhதி ph’Shேட² பா⁴iνrhவயாmh ச ।
MSS@1872@2அiνphலவnhேத ேமகா⁴ச யshய தshய ரேண ஜய: ॥ 1872॥
MSS@1873@1அnhேவஷயதி மதா³nhத⁴- th³விரத³மதா³mh³khதமவநிதலmh ।
MSS@1873@2பணதக³rhப⁴ப⁴ராrhதா mhஹவ: ◌⁴ ஶlhலகீவிபிேந ॥ 1873॥
MSS@1874@1அப: பிப³nh phரபாபாmh அiνரkhேதா விேலாகயnh ।
MSS@1874@2அக³shthயmh சிnhதயாமாஸ சர:ஸாபி ஸாக³ராnh ॥ 1874॥
MSS@1875@1அபகrhதாஹமshதி ’தி³ ேத மா shம ⁴th³ப⁴யmh ।
MSS@1875@2விiµேக²ஷு ந ேம க²Th³க:³ phரஹrhmh ஜா வாச²தி ॥ 1875॥
MSS@1876@1அபகாரத³ஶாயாமphபrhவnhதி ஸாத⁴வ: ।
MSS@1876@2சி²nhத³nhதமபி vh’:shவchசா²யயா கிmh ந ரதி ॥ 1876॥
MSS@1877@1அபகாரமஸmhphராphய Shேயth ஸா⁴ரஸா⁴த: ।
MSS@1877@2ைநேஷாऽலாேபா⁴ ⁴ஜŋhேக³ந ேவShேதா ேயா ந த³யேத ॥ 1877॥
MSS@1878@1அபகாணி ேகாபேசth ேகாேப ேகாப: கத²mh ந ஜாேயத ।
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MSS@1878@2த⁴rhமாrhத²காமேமா- phராணயேஶாஹாணி khேர ॥ 1878॥
MSS@1879@1அபகாணி ேசth ேகாப: ேகாேப காப: கத²mh ந ேத ।
MSS@1879@2த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh phரஸய பபnhதி²நி ॥ 1879॥
MSS@1880@1அபகாணி விshரmhப⁴mh ய: கேராதி நராத⁴ம: ।
MSS@1880@2அநாேதா² ³rhப³ேலா யth³வnh ந சிரmh ஸ  வதி ॥ 1880॥
MSS@1881@1அபகாஷு மா பாபmh சிnhதய thவmh கதா³சந ।
MSS@1881@2shவயேமவ பதிShயnhதி லஜாதா இவ th³மா: ॥ 1881॥
MSS@1882@1அபrhயாth ஸமrhத²mh வா ேநாபrhயாth³யதா³பதி³ ।
MSS@1882@2உchசி²nhth³யாேத³வ தnhthரmh விவshயாŋhகiµபshதி²தmh ॥ 1882॥
MSS@1883@1அபrhவnhநபி phராய: phராphேநாதி மஹத: ப²லmh ।
MSS@1883@2ஔrhவmh த³ஹnhதேமவாkh³நிmh ஸnhதrhபயதி ஸாக³ர: ॥ 1883॥
MSS@1884@1அபkh’thய ப³லshத²shய ³ரshேதா²ऽshதி நாவேஸth ।
MSS@1884@2ேயநாiνசைதrhேயேத நிபதnhதி phரமாth³யத: ॥ 1884॥
MSS@1885@1அபkh’thவா ³th³தி⁴மேதா ³ரshேதா²ऽshதி நாவேஸth ।
MSS@1885@2தீ³rhெகௗ⁴ ³th³தி⁴மேதா பா³ஹூ யாph◌⁴யாmh mhஸதி mhத: ॥
1885॥
MSS@1886@1அபkhராnhேத பா³lhேய தணிமநி சாக³nhமந phரயாேத iµkh³த⁴thேவ
சமணி
சாேலஷரேக ।
MSS@1886@2ந ேகநாபி shph’Shடmh யதி³ஹ வயஸா மrhம பரமmh யேத³தth
பேசேஷாrhஜயதி
வnhதீ³வரth³’ஶ: ॥ 1886॥
MSS@1887@1அபkhவmh ப⁴ŋhக³மாயாதி அதிrhணmh  கrhகஶmh ।
MSS@1887@2jhஞாதிkh◌⁴’Shடmh  ேஸாth³ேவக³mh கலேஹா பா³nhத⁴ைவ: ஸஹ ॥
1887॥
MSS@1888@1அபkhவமபி தshய ப²லmh th³ரவதி ேவக³த: ।
MSS@1888@2³ட³ஶுNhphரேலேபந விth◌⁴’தmh ஶவதா³தேப ॥ 1888॥
MSS@1889@1அபkhேவ  க⁴ேட நீரmh சாலnhயாmh ஸூமபிShடகmh ।
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MSS@1889@2shthmh ச ’த³ேய வாrhதா ந திShட²தி கதா³பி  ॥ 1889॥
MSS@1890@1அபக³தமத³ராகா³ ேயாேத³கா phரபா⁴ேத kh’தநிபி³ட³சாkh³ரா
பthராŋhக³ேநந ।
MSS@1890@2phயதமப⁴khதmh வீமாநா shவேத³ஹmh vhரஜதி ஶயநவாஸாth³
வாஸமnhயth³த⁴ஸnhதீ ॥ 1890॥
MSS@1891@1அபக³தரேஜாவிகாரா க⁴நபடலாkhராnhததாரகாேலாகா ।
MSS@1891@2லmhப³பேயாத⁴ரபா⁴ரா phராvh’³யmh vh’th³த⁴வநிேதவ ॥ 1891॥
MSS@1892@1அபŋhகிலதி⁴ய: ஶுth³தா: ◌⁴ ஸா⁴மாநஸvh’thதய: ।
MSS@1892@2வமnhதி திவாmh th◌⁴வநிmh நவரஸாshபத³mh ॥ 1892॥
MSS@1893@1அபசிkhரஷு: rhவmh ேஸநாmh shவாmh பஸாnhthவயnh ।
MSS@1893@2விலŋhக⁴யிthவா ஸthேரண தத:shவயiµபkhரேமth ॥ 1893॥
MSS@1894@1அபட: கப மநசி: phரதி²த: பஶுரnhயகலthரரத: ।
MSS@1894@2தவ ராய(?)வஸnhதஸேமா ந ஹேரா ந ஹrhnhந ஹrhnhந ஹrhnhந ஹ:
॥ 1894॥
MSS@1895@1அபNh³தாshேத ஷா மதா ேம ேய shthஷு ச ஷு ச
விவஸnhதி ।
MSS@1895@2ேயா  rhவnhதி தைத²வ நாrhேயா ⁴ஜŋhக³கnhயாபஸrhபநி ॥
1895॥
MSS@1896@1அபNh³ேதா வாபி ஸு’th பNh³ேதா வாphயநாthமவாnh ।
MSS@1896@2மnhthரலmh யேதா ராjhயmh அேதா மnhthரmh ஸுரதmh ॥ 1896॥
MSS@1897@1அபஷாரதயா விஶத³phரைப:◌⁴ ஸுரதஸŋhக³பரமேநாதி³பி: ◌⁴ ।
MSS@1897@2ஸுமசாபமேதஜயத³mhஶுபி⁴rhமகேரா மகேராrhதேகதநmh ॥
1897॥
MSS@1898@1அபthயmh த⁴rhமகாrhயாணி ஶுஷா ரதிthதமா ।
MSS@1898@2தா³ராதீ⁴நshததா²shவrhக:³ பிth’மாthமநச ஹ ॥ 1898॥
MSS@1899@1அபthயத³rhஶநshயாrhேத² phராநபி ச யா thயேஜth ।
MSS@1899@2thயஜnhதி தாமபி khரா மாதரmh தா³ரேஹதேவ ॥ 1899॥
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MSS@1900@1அபthயாநி phராேயா த³ஶ த³ஶ வரா ஜநயதி மாபா⁴ேர ⁴rhய:ஸ
நஹ
நாnhந ப⁴விதா ।
MSS@1900@2பத³mh kh’thவா ய:shவmh ப²ணிபதிப²சkhரவலேய நிமjhஜnhதீமnhதrhஜலதி⁴
வஸுதா⁴iµthலயதி ॥ 1900॥
MSS@1901@1அபthேய யth தாth³’kh³³தமப⁴வth ேதந மஹதா விஷkhதshதீvhேரண
vhரணித’த³ேயந
vhயத²யதா ।
MSS@1901@2பrhதா⁴ராவா நவ இவ சிேரபி  ந ேம நிkh’nhதnhமrhமாணி
khரகச இவ
மnhrhவிரமதி ॥ 1901॥
MSS@1902@1அபேத²ந phரவvh’ேத ந ஜாபசிேதாऽபி ஸ: ।
MSS@1902@2vh’th³ெதௗ⁴ நதீ³iµேக²ைநவ phரshதா²நmh லவmhப⁴ஸ: ॥ 1902॥
MSS@1903@1அபேத²ைநவ ேயா ேயாகா³th³அத: ◌⁴ ஸாராயேத shவயmh ।
MSS@1903@2நீேசாபஸrhபணவஶாth ஸ பேதth³ வmhஶவாநபி ॥ 1903॥
MSS@1904@1அபth²யேபா⁴ேக³ஷு யதா²ராmhshph’ஹா யதா²rhேத²Shவதி³rhக³தாநாmh
।
MSS@1904@2பேராபதாேபஷு யதா²க²லாநாmhshthmhததா²ெசௗrhயரேதாthஸேவஷு
॥ 1904॥
MSS@1905@1அபth²யமாயெதௗ ேலாபா⁴th³ஆமநnhthயiνவிந: ।
MSS@1905@2phயmh rhேதி யshேதph◌⁴யshதmh’chச²nhதி ந ஸmhபத:³ ॥ 1905॥
MSS@1906@1அபth²யshய ச ⁴khதshய த³nhதshய சதshய ச ।
MSS@1906@2அமாthயshய ச ³Shடshய ஸேலாth³த⁴ரணmh ஸுக²mh ॥ 1906॥
MSS@1907@1அபதா³nhதரmh ச பத:திதாmh அபதnh th³தph◌⁴ரதேஹமேநமய:
।
MSS@1907@2ஜவிமாதாசிதபரshபேராபம- திேரiΝேகவஸநா: பதாகிந: ॥
1907॥
MSS@1908@1அபேதா³³ரகா³ேமா ச ஸாேரா ந ச பNh³த: ।
MSS@1908@2அiµக:²sh²டவkhதா ச ேயா ஜாநாதி ஸ பNh³த: ॥ 1908॥
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MSS@1909@1அபth◌⁴வshேதா யவமேதா :³க²mh வதி விதmh ।
MSS@1909@2விதmh யத³வphதmh யைத²வ மரணmh ததா² ॥ 1909॥
MSS@1910@1அபநய மஹாேமாஹmh ராஜnhநேநந தவாநா கத²ய ஹகkhடா³சrhயmh
கத²mh
khவ ச ஶிதmh ।
MSS@1910@2யத³தி⁴ரmh பாயmh பாயmh ஸுmhப⁴ரஸாணmh ஜ²கி³தி வமதி
ராmhேபா⁴தி⁴phரவாஹதmh யஶ: ॥ 1910॥
MSS@1911@1அபநிth³ரம⁴கபாNh³ரா ஸுth³’ேஶாऽth³’யத க³Nhட³மNhட³
।
MSS@1911@2க³தாஜலphலைவவ khரஶிமாகீrhணதயாபி நிmhநதாmh ॥ 1911॥
MSS@1912@1அபநீதmh ஸுநீேதந ேயாऽrhத²mh phரthயாநிநீஷேத ।
MSS@1912@2மதிமாshதா²ய ஸுth³’டா⁴mh தத³காஷvhரதmh ॥ 1912॥
MSS@1913@1அபநீதபமலாnhதர- கேத² பத³mh nhயshய ேத³வதஸுேம ।
MSS@1913@2Shபாnhதேரऽபி க³nhmh வாச² ேசth³ ph◌⁴ரமர த⁴nhேயாऽ ॥
1913॥
MSS@1914@1அபேநயiµேத³chச²தா திரmh ேராஷமயmh தி⁴யா ர: ।
MSS@1914@2அவிபி⁴th³ய நிஶாkh’தmh தம: phரப⁴யா நாmhஶுமதாphதீ³யேத ॥
1914॥
MSS@1915@1அபமாநmh ரshkh’thய மாநmh kh’thவா  ph’Shட²த: ।
MSS@1915@2shவாrhத²மph◌⁴th³த⁴ேரth phராjhஞ: காrhயth◌⁴வmhேஸா  rhக²தா ॥
1915॥
MSS@1916@1அபமாந: பதிவிேதா ³பகரதீvhரதா kh³’ேஹ ெதௗ:³shth²யmh ।
MSS@1916@2ஶீலதேய யாஸாmh தாஸாமதிராக³ேதாऽnhயநரரkhதி: ॥ 1916॥
MSS@1917@1அபமாநாth தேபாvh’th³தி: ◌⁴ ஸmhமாநாchச தப:ய: ।
MSS@1917@2அrhசித: ேதா விphேரா ³kh³தா⁴ ெகௗ³வ க³chச²தி ॥ 1917॥
MSS@1918@1அபமாநாth  ஸmh⁴தmh மாேநந phரஶமmh நேயth ।
MSS@1918@2ஸாமrhவ உபாேயா வா phரேமா வாபி⁴மாநேஜ ॥ 1918॥
MSS@1919@1அபமாநிேதாऽபி லேஜா ந வத³தி ஷmh shவபா⁴வதா³Nhயாth ।
MSS@1919@2ந மலயசnhத³நத: பரஶுphரஹத:shரேவth யmh ॥ 1919॥
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MSS@1920@1அபேமேகா⁴த³யmh வrhஷmh அth³’Shடஸுமmh ப²லmh ।
MSS@1920@2அதrhகிேதாபபnhநmh ேவா த³rhஶநmh phரதிபா⁴தி ேம ॥ 1920॥
MSS@1921@1அபயாதி ஸேராஷயா நிரshேத kh’தகmh காநி ுேவ
mh’கா³யா ।
MSS@1921@2கலயnhநபி ஸvhயேதா²ऽவதshேத²- ऽஶேநந shக²த: கிேலதேராऽபி
॥ 1921॥
MSS@1922@1அபயாnhதீநாம⁴நா ஸŋhேகதநிேகதநாnhmh’கா³mh ।
MSS@1922@2வாஸஸ ஏவ ந ேகவலmh அப⁴வnhமநேஸாऽபி பவrhத: ॥ 1922॥
MSS@1923@1அபயாயிநி shவேதாऽrhேத² கத²வ ெஸௗஹாrhத³தீ: ◌⁴ கத³rhயாmh ।
MSS@1923@2யshயாபயாநஸமேய phராணthயாேகா³ऽபி ஹா ஸுகர: ॥ 1923॥
MSS@1924@1அபரஜலேத⁴rhலmh யshnh mh ரபி⁴thphரேப⁴ மத³க³ஜக⁴டாகாைரrhநாவாmh
ஶைதரவmh’th³நதி ।
MSS@1924@2ஜலத³படலாநீகாகீrhணmh நேவாthபலேமசகmh ஜலநிதி⁴வ vhேயாம
vhேயாmhந:
ஸேமாऽப⁴வத³mh³தி:◌⁴ ॥ 1924॥
MSS@1925@1அபரதநிகரiµkhதmh மமNhட³லமாவஸthயஸாேவக: ।
MSS@1925@2ப²லஸுைமபrhவnhnh அரேர கர கத²mh தீ⁴ர: ॥ 1925॥
MSS@1926@1அபராக³ஸரேணத: khரமஶீrhலலஸnhததி: ।
MSS@1926@2ஸுகரshதவth ஸShiΝநா nhலயிmh மஹாநபி ॥ 1926॥
MSS@1927@1அபராth³த⁴mh ப⁴வth³வாணீராவி ph’chச² கிmh மயா ।
MSS@1927@2வீஹ பஷmh யnhமாmh கலகNh² ச நிSh²ரmh ॥ 1927॥
MSS@1928@1அபராth³தா⁴mhsh ஸுshநிkh³தா⁴nh shேநாேஹாkhthயா மாநதா³நத: ।
MSS@1928@2ஸாத⁴ேயth³ ேப⁴த³த³Nhடா³ph◌⁴யாmh யதா²ேயாேக³ந சாபராnh ॥ 1928॥
MSS@1929@1அபராத⁴mh ந ஶ ◌்’iΝேமா ந சாஸthயmh thவேயாதி³தmh ।
MSS@1929@2ேகா³phேயதி க³தி³த: kh’ShணshShணீmh திShட²nh நா வ: ॥
1929॥
MSS@1930@1அபராத: ◌⁴ ஸ ைத³வshய ந நrhமnhthமயmh ।
MSS@1930@2காrhயmh ஸுக⁴தmh யthநாth³ைத³வேயாகா³th³ விநயதி ॥ 1930॥
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MSS@1931@1அபராத⁴ஸஹshரபா⁴ஜநmh பதிதmh பீ⁴மப⁴வாrhணேவாத³ேர ।
MSS@1931@2அக³திmh ஶரக³தmhஹேர kh’பயா ேகவலமாthமஸாth॥ 1931॥
MSS@1932@1அபராதா⁴iνபmh ச த³Nhட³mh பாேபஷு பாதேயth ।
MSS@1932@2உth³ேவஜேயth³த⁴ைநrh’th³தா⁴nh த³th³ராnh வத⁴ப³nhத⁴ைந: ॥ 1932॥
MSS@1933@1அபராதி⁴நி மயி த³Nhட³mh ஸmhஹர கிiµth³யதmh லேகஶி ।
MSS@1933@2வrhத⁴ய விலதmh thவmh தா³ஸஜநாயாthர phய ச ॥ 1933॥
MSS@1934@1அபராதீ⁴ நாமாஹmh phரத³ ரmhேபா⁴ விரம ஸmhரmhபா⁴th ।
MSS@1934@2ேஸvhேயா ஜநச பித: கத²mh iν தா³ேஸா நிரபராத: ◌⁴ ॥ 1934॥
MSS@1935@1அபராதீ⁴நாேஶாக:ஸஹேத சரஹதிmh ஸேராஜth³’ஶாmh ।
MSS@1935@2விலதப³ேலா வநிதா-iµக²வா மth³யபாத இவ ॥ 1935॥
MSS@1936@1அபராேத⁴ऽபி நி:ஶŋhேகா நிேயாகீ³ சிரேஸவக: ।
MSS@1936@2ஸ shவாநமவjhஞாய சேரchச நிரவkh³ரஹ: ॥ 1936॥
MSS@1937@1அபராேதா⁴ ந ேமऽshதீதி ைநதth³ விவாஸகாரணmh ।
MSS@1937@2விth³யேத  nh’ஶmhேஸph◌⁴ேயா ப⁴யmh ³ணவதாமபி ॥ 1937॥
MSS@1938@1அபராேதா⁴ மயா காnhேத kh’ேதா யதி³ thவயா மத: ।
MSS@1938@2நிபாthய கி³ஶ ◌்’ŋhேகா³chெசௗ ெசௗ கிmh ந நிபீTh³யேத ॥ 1938॥
MSS@1939@1அபராணஶீதலதேரண ஶைநரநிேலந ேலாதலதாŋh³லேய ।
MSS@1939@2நிலயாய ஶாகி²ந இவாவயேத த³³ராலா: க²க³லாநி கி³ர: ॥
1939॥
MSS@1939A@1அபthயkhதமாthமாநmh இchச²தா பNhயேயாதாmh ।
MSS@1939A@2நிthெயௗபேயாகி³கmh th³ரvhயmh ஆthமஸாரmh phரத³rhஶேயth ॥
MSS@1940@1அபதபரவசநmh அசதி ேலாபா⁴த³ேபதphேர ।
MSS@1940@2vhயா⁴தபமவேஶா விஹnhயேத பவthதிப: ॥ 1940॥
MSS@1941@1அபதலணphரமாணரபராmh’Shடபதா³rhத²ஸாrhத²தththைவ: ।
MSS@1941@2அவஶீkh’தைஜthரkhதிஜாலரலேமைதரநதீ⁴ததrhகவிth³ைய: ॥
1941॥
MSS@1942@1அபய ந கrhதvhயmh கrhதvhயmh ஸுபதmh ।
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MSS@1942@2பசாth³ப⁴வதி ஸnhதாேபா ph³ராமணீ நலmh யதா² ॥ 1942॥
MSS@1943@1அபேராத⁴ேநா க³mhய:மாநபி நாnhயேத²தி நிrhதி³Shடmh ।
MSS@1943@2கnhத³rhபஶாshthரகாைர:த: கதா²phதவிப⁴வshய ॥ 1943॥
MSS@1944@1அபrhேணயmh ⁴ph◌⁴’th³வநமடதி வlhகாmhப³ரத⁴ரா ஜடாேலா
தி³kh³வாஸா: ஶிக²ணி
ஶிேவாऽயmh நிவஸதி ।
MSS@1944@2இதி ph◌⁴ராnhthயாnhேயாऽnhயmh ணதேயா: ோணிதிலக
th³விஷth³த³mhபthேயாshேத ஶிவ
ஶிவ ப⁴வnhதி phரணதய: ॥ 1944॥
MSS@1945@1அபrhணவ லதா ேஸvhயா விth³வth³பி⁴தி ேம மதி: ।
MSS@1945@2யயா vh’த: ராேऽபி shதா²iΝ:ஸூேதऽmh’தmh ப²லmh ॥ 1945॥
MSS@1946@1அபrhயnhதshய காலshய கியாநmhஶ: ஶரchச²தmh ।
MSS@1946@2தnhமாthரபரமாrhய:ஸ கத²mh shவphமrhஹதி ॥ 1946॥
MSS@1947@1அபrhயாphத⁴ஜாயாம:ஸேக²ேதா³ऽshயா:ஸகீ²ஜந: ।
MSS@1947@2ேராNhயாmh கத²சிth ேத ரஶநாதா³மப³nhத⁴நmh ॥ 1947॥
MSS@1948@1அபவrhதவிphலேவ ஶுெசௗ ’த³யkh³ராணி மŋhக³ளாshபேத³ ।
MSS@1948@2விமலா தவ விshதேர கி³ராmh மதிராத³rhஶ இவாபி⁴th³’யேத ॥
1948॥
MSS@1949@1அபவாதா³த³பீ⁴தshய ஸமshய ³ணேதா³ஷேயா: ।
MSS@1949@2அஸth³vh’thேதரேஹா vh’thதmh ³rhவிபா⁴வmh விேத⁴வ ॥ 1949॥
MSS@1950@1அபவாேதா³ ப⁴ேவth³ ேயந ேயந விphரthயேயா ப⁴ேவth ।
MSS@1950@2நரேக க³mhயேத ேயந தth³ ³த:◌⁴ கத²மாசேரth ॥ 1950॥
MSS@1951@1அபஶŋhகமŋhகபவrhதேநாசிதாசதா: ர: பதிiµைபமாthமஜா: ।
MSS@1951@2அiνேராதி³தீவ கேணந பthmh விேதந வthஸலதையஷ
நிmhநகா:³ ॥ 1951॥
MSS@1952@1அபஶாshthரத⁴ேநா ராஜா ஸசயmh நாதி⁴க³chச²தி ।
MSS@1952@2அshதா²ேந சாshய தth³விthதmh ஸrhவேமவ விநயதி ॥ 1952॥
MSS@1953@1அபஶூலmh தமாஸாth³ய லவணmh லமiνஜ: ।
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MSS@1953@2ேராத⁴ ஸmhiµகீ²ேநா  ஜேயா ரnhth◌⁴ரphரஹாmh ॥ 1953॥
MSS@1954@1அபேஶாகமநா:mhபி³நீmh அiνkh³’ணீShவ நிவாபத³thதிபி: ◌⁴ ।
MSS@1954@2shவஜநா கிலாதிஸnhததmh த³ஹதி phேரததி phரசேத ॥ 1954॥
MSS@1955@1அபசாthதாபkh’th ஸmhயkh³அiνப³nhதி⁴ப²லphரத:³ ।
MSS@1955@2அதீ³rhக⁴காேலாऽபீ⁴Shடச phரஶshேதா மnhthர உchயேத ॥ 1955॥
MSS@1956@1அபயth³பி⁴ேவஶாநmh ரnhநிவvh’ேத க³ண: ।
MSS@1956@2iµயthேயவ  kh’chch²ேரஷு ஸmhph◌⁴ரமjhவதmh மந: ॥ 1956॥
MSS@1957@1அபயth³பி⁴rhமஹாshவாதா³nh பா⁴வாnh shவாth³வவிேவகிபி: ◌⁴ ।
MSS@1957@2கிmh jhேஞயமஶநாத³nhயth மாைபரnhைத⁴ேவாபி:◌⁴ ॥ 1957॥
MSS@1958@1அபஸரணேமவ khதmh ெமௗநmh வா தthர ராஜஹmhஸshய ।
MSS@1958@2க ரடதி நிகடவrhதீ வாசாடShThேபா⁴ யthர ॥ 1958॥
MSS@1959@1அபஸரதி ந சுேஷா mh’கா³ரஜநியmh ச ந யாதி ைநதி நிth³ரா
।
MSS@1959@2phரஹரதி மத³ேநாऽபி :³கி²தாநாmh ப³த ப³ஹுேஶாऽபி⁴iµகீ²ப⁴வnhthயபாயா:
॥ 1959॥
MSS@1960@1அபஸர ph’தி²வி ஸiµth³ரா:ஸmhvh’iΝதாmh³நி ⁴த⁴ரா நமத ।
MSS@1960@2வாமநஹல⁴nhேத³ ஜக³தாmh கலஹ:ஸ வ: பாயாth ॥ 1960॥
MSS@1961@1அபஸர ம⁴கர ³ரmh பமலப³ஹுேலऽபி ேகதகீஸுேம ।
MSS@1961@2இஹ ந ம⁴லவலாேபா⁴ ப⁴வதி பரmh ⁴⁴ஸரmh வத³நmh ॥
1961॥
MSS@1962@1அபஸரஸேக²³ராத³shமாth கடாவிஷாநலாth phரkh’திவிஷமாth³
ேயாthஸrhபாth³
விலாஸப²ph◌⁴’த: ।
MSS@1962@2இதரப²ணிநா த³Shட:ஶkhயசிகிthெமௗஷைத⁴சலவநிதாேபா⁴கி³kh³ரshதmh
thயஜnhதி  மnhthண: ॥ 1962॥
MSS@1963@1அபஸாரய க⁴நஸாரmh  ஹாரmh ³ர ஏவ கிmh கமல: ।
MSS@1963@2அலமலமா mh’லதி வத³தி தி³வாநிஶmh பா³லா ॥ 1963॥
MSS@1964@1அபஸாரஸமாkhதmh நயjhைஞrh³rhக³iµchயேத ।
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MSS@1964@2அபஸாரபthயkhதmh ³rhக³vhயாேஜந ப³nhத⁴நmh ॥ 1964॥
MSS@1965@1அபshதரnhதி பாஷா யiνkh◌⁴நnhதி  ராஸாnh ।
MSS@1965@2கபய: கrhம rhவnhதி காலshய லா க³தி: ॥ 1965॥
MSS@1966@1அபஹthய தமshதீvhரmh யதா² பா⁴thத³ேர ரவி: ।
MSS@1966@2ததா²பஹthய பாphமாநmh பா⁴தி க³ŋhகா³ஜேலாத: ॥ 1966॥
MSS@1967@1அபஹரதி மேநா ேம ேகாऽphயயmh kh’Shணெசௗர: phரணத³தெசௗர:
தநாphராணெசௗர: ।
MSS@1967@2வலயவஸநெசௗேரா பா³லேகா³பீஜநாநாmh நயந’த³யெசௗர:
பயதாmh ஸjhஜநாநாmh
॥ 1967॥
MSS@1968@1அபஹரதி மஹththவmh phராrhத²நா கிmh ந ஜாேந ஜநயதி
³லjhஜாthயஹmh கிmh
ந ேவth³ ।
MSS@1968@2தத³பி வத³ வதா³nhயmh தmh ஸதா³ phரthயஹmh மாmh ஜட²ரபிட²ரவrhதீ
வநிரrhதீ²கேராதி ॥ 1968॥
MSS@1969@1அபஹரஸதா³மநாmh mhஸாmhஅதிமஹதா ³ணஸmhபkh³ரேஹண
।
MSS@1969@2ந ச ப⁴வ ததா²phயேநகசிthேதா ’தமத²வா விvh’ேதி க:
பரshவmh
॥ 1969॥
MSS@1970@1அபஹshதிதபா³nhத⁴ேவ thவயா விதmh ஸாஹஸமshய th’Shணயா
।
MSS@1970@2ததி³ஹாநபராதி⁴நி phேய ஸகி² ேகாऽயmh கேjh²தkhரம: ॥
1970॥
MSS@1971@1அபஹாய ஶைந: பரவாஹ லாஜநமாநNhட²நாய ।
MSS@1971@2ஸiµேத³தி மேநாஜராஜதா⁴- பபாபேரஷ க³nhத⁴வாஹ: ॥ 1971॥
MSS@1972@1அப’thய பரshயாrhத²mh ேதந த⁴rhமmh கேராதி ய: ।
MSS@1972@2ஸ தா³தா நரகmh யாதி யshயாrhத²shதshய தthப²லmh ॥ 1972॥
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MSS@1973@1அபiνவாநshய ஜநாய யnhநிஜாmh அதீ⁴ரதாமshய kh’தmh மேநா⁴வா
।
MSS@1973@2அேபா³தி⁴ தjhஜாக³ர:³க²ஸாணீ நிஶா ச ஶyhயா ச
ஶஶாŋhகேகாமலா ॥ 1973॥
MSS@1974@1அபாmh நிதி⁴mh வாபி⁴ரrhசயnhதி தீ³ேபந ஸூrhயmh phரதிேபா³த⁴யnhதி ।
MSS@1974@2தாph◌⁴யாmh தேயா: கிmh பrhணதா shயாth³ ப⁴khthயா  Shயnhதி
மஹாiνபா⁴வா: ॥ 1974॥
MSS@1975@1அபாmh phரவாேஹா கா³ŋhேகா³ऽபி ஸiµth³ரmh phராphய தth³ரஸ: ।
MSS@1975@2ப⁴வthயவயmh தth³ விth³வாnh நாரேயத³ஶுபா⁴thமகmh ॥ 1975॥
MSS@1976@1அபாmh ேல நmh ணபசிதmh சnhத³நரேஸ iµஹாராெதௗ³

kh’தல⁴பத³mh
சnhth³ரம ச ।
MSS@1976@2iµஹூrhதmh விராnhதmhஸரஸகத³காநநதேல phயாகNhடா²ேலேஷ
நிவஸதி
பரmh ைஶthயம⁴நா ॥ 1976॥
MSS@1977@1அபாmh விஹாேர தவ ஹாரவிph◌⁴ரமmh கேரா நீேர ph’ஷ³thகரshதரnh
।
MSS@1977@2கேடா²ரபீேநாchசசth³வயீதட- thடthதர: ஸாரவஸாரேவாrhஜ: ॥
1977॥
MSS@1978@1அபா கேபாலத:ஸகி² ⁴ஜŋhக³வlhரஸmh பthயஜ சshத²லாth
thதப³nhத⁴நmh ககmh ।
MSS@1978@2பிேத⁴த³ஶநchச²ேத³த³ஶநஜதmhலாயா வேத³thத²மப³லாக³ேண
³ஜேந
கத²mh யாshய ॥ 1978॥
MSS@1979@1அபாkh’thயாேஶஷாNhயபி ச க⁴நஜாலாநி பதshதேமா⁴மshேதாேமாth³ப⁴வமநிமாநmh
ச தத³iν ।
MSS@1979@2ஶரchசnhth³ர: ஶிlhபீ ரதிபதிiµேத³ऽெஸௗ நிஜகைர:
ஸுதா⁴ஸnhேதா³ஹாrhth³ைரrh⁴வநப⁴வநmh பாNh³ரயதி ॥ 1979॥
MSS@1980@1அபாŋhக³தரேல th³’ெஶௗ ம⁴ரவkhரவrhகி³ேரா விலாஸப⁴ரமnhத²ரா
க³திரதீவ
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காnhதmh iµக²mh ।
MSS@1980@2இதி sh²தமŋhக³ேக mh’க³th³’ஶ: shவேதா லயா தத³thர ந
மேதா³த³ய:
kh’தபேதா³ऽபி ஸmhலயேத ॥ 1980॥
MSS@1981@1அபாŋhக³பாைதரபேத³ஶrhைவேரணீth³’ஶாேமகஶிலாநக³rhயாth ।
MSS@1981@2வீதீ²ஷு வீதீ²ஷு விநாபராத⁴mh பேத³ பேத³ ஶ ◌்’ŋhக²தா வாந: ॥
1981॥
MSS@1982@1அபாŋhக³ஸmhஸrhகி³ தரŋhகி³தmh th³’ேஶாrhph◌⁴ேவாரராலாnhதவிலா
ேவlhதmh ।
MSS@1982@2விஸா ேராமாசநககmh தேநாshதேநாதி ேயாऽெஸௗ ஸுப⁴ேக³
தவாக³த: ॥ 1982॥
MSS@1983@1அபாŋhக³shதவ தnhவŋhகி³ விசிthேராऽயmh ⁴ஜŋhக³ம: ।
MSS@1983@2th³’Shடமாthர:ஸுமநஸாmh அபி rhசா²விதா⁴யக: ॥ 1983॥
MSS@1984@1அபாŋhகா³th chச²லmh  திrhயக³வmh phரமாணேயth ।
MSS@1984@2²ராnhதாth கத³mh யாவth³ஊrhth◌⁴வமாேநந ³th³தி⁴மாnh ॥ 1984॥
MSS@1985@1அபாthரmh பாthரதா யாதி யthர பாthரmh ந விth³யேத ।
MSS@1985@2அshnh ேத³ேஶ th³ேமா நாshதி ஏரNhேடா³ऽபி th³மாயேத॥ 1985॥
MSS@1986@1அபாthரவrhஷணmh ஜா ந rhயாth ஸth³விக³rhதmh ।
MSS@1986@2அபாthரவrhஷth கிmhshயாth³அnhயth ேகாஶயாth³’ேத॥ 1986॥
MSS@1987@1அபாthேர பாthரதா³th³தி: ◌⁴ பாthேர ³th³தி⁴ரபாthரதா ।
MSS@1987@2’iνப³nhத⁴ேபண தா³thபth³யேத மதி: ॥ 1987॥
MSS@1988@1அபாthேர ரமேத நா கி³ெரௗ வrhஷதி வாஸவ: ।
MSS@1988@2க²லமாரயேத ல: phராjhஞ: phராேயண நிrhத⁴ந: ॥ 1988॥
MSS@1989@1அபாநphராணேயாைரkhயmh ேயா thரஷேயா: ।
MSS@1989@2வா ப⁴வதி vh’th³ேதா⁴ऽபி ஸததmh லப³nhத⁴நாth ॥ 1989॥
MSS@1990@1அபாேநந ந: கசிth phேரத: காலபி ।
MSS@1990@2நி:வாேஸாchch²வாஸkh’th³வாதி ஜபnh ஹmhேஸthயஹrhநிஶmh ॥
1990॥
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MSS@1991@1அபாபக⁴நஸmhvh’ேதரவிஶத³shதாthnhநமthஸமshதநரஸாத³ரkh³ரஹணத:
kh’தாrhத²phயா ।
MSS@1991@2ரதிrhமந ஜாயேத யதி³ கதா³பி ெஶௗrhயாரயா தைத³வ ஸகலmh
ஜiν:

ஸப²லேமவமாஹாthம: ◌⁴ ॥ 1991॥
MSS@1992@1அபாபாshதthநாச மாநயnhதி shவகாnh தாnh ।
MSS@1992@2ஏஷ phராேயா நேரnhth³ராmh ஶŋhகநீயsh ேஶாப⁴ந: ॥ 1992॥
MSS@1993@1அபாiµth³vh’thதாநாmh நிஜiµபதி³ஶnhthயா shதி²திபத³mh த³த⁴thயா
ஶாநாமவநதிiµதா³ேர
ஸதி ப²ேல ।
MSS@1993@2மராiµkh³ரmh விஷவ ஹரnhthயா மத³மேஹா kh’த:
kh’thshநshயாயmh விநய
இவ ேலாகshய ஶரதா³ ॥ 1993॥
MSS@1994@1அபாயகதா மiνrhஜக³தி ஸாபத:³ஸmhபேதா³விநவரத³mh ஸுக²mh
விஷயஜmh
யசசலா: ।
MSS@1994@2ப⁴வnhதி ஜரஸாரஸாshதரலேலாசநா ேயாதshதத³phயயமேஹா
ஜநshதப ேநா பேர
ரjhயதி ॥ 1994॥
MSS@1995@1அபாயஸnhத³rhஶநஜாmh விபthதிmh உபாயஸnhத³rhஶநஜாmh ச th³தி⁴mh
।
MSS@1995@2ேமதா⁴விேநா நீதிவிதி⁴phரkhதாmh ர: sh²ரnhதீவ த³rhஶயnhதி ॥
1995॥
MSS@1996@1அபாயி iµநிநா ரா நரமாயி மrhயாத³யா அதா கபிநா ரா நரதா³
லŋhகா ।
MSS@1996@2அமnhதி²iµரைவ நரப³nhதி⁴ லŋhகா khவ நாம வஸுதா⁴பேத
தவ
யேஶாऽmh³தி: ◌⁴ khவாmh³தி: ◌⁴ ॥ 1996॥
MSS@1997@1அபார: பாேதா²தி: ◌⁴ நபத³வீ ேயாஜநஶதmh நிராலmhேபா³ மாrhேகா³
வியதி கில
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ஶூnhயா த³ஶ தி³ஶ: ।
MSS@1997@2இதீவாயmh கீர: கதிபயபதா³nhேயவ க³க³ேந iµஹுrhph◌⁴ராmhயnh ph◌⁴ராmhயnh
பததி
³ணvh’ே நரபி ॥ 1997॥
MSS@1998@1அபாரநshத²⁴வி மாலேய மாலேய நிகாமவிகேடாnhநேத
³ரதி⁴ேராஹேண ேராஹேண ।
MSS@1998@2மஹthயமர⁴த⁴ேர க³ஹநகnhத³ேர மnhத³ேர ph◌⁴ரமnhதி ந பதnhthயேஹா
பணதா
ப⁴வthகீrhதய: ॥ 1998॥
MSS@1999@1அபாரஸmhஸாரஸiµth³ரமth◌⁴ேய ஸmhமjhஜேதா ேம ஶரணmh கிமshதி ।
MSS@1999@2³ேரா த³யாேலா kh’பயா வைத³தth³விேவஶபாதா³mh³ஜதீ³rhக⁴ெநௗகா
॥ 1999॥
MSS@2000@1அபாேர காvhயஸmhஸாேர கவிேரவ phரஜாபதி: ।
MSS@2000@2யதா²ைவ ேராசேத விவmh தேத²த³mh பவrhதேத ॥ 2000॥
MSS@2001@1அபாேர பாேதா²ெதௗ⁴ கிதி ஸதிkh³ராஹக³ஹேந நிய நாத:²
shவபிதி ⁴ஜேக³
ஶŋhகித இவ ।
MSS@2001@2கிேமதாவth³பி⁴rhவா ப⁴வ கிலஸrhவாதிஶயித:யாஸmhShடாŋhேகா
vhயபக³தப⁴யmh ேகா நிவஸ ॥ 2001॥
MSS@2002@1அபாைரrhvhயாபாைரரஹஹ நயnhேதாऽஶநத³ஶா- shவத² shநாதா:
ஸnhth◌⁴யாmh
வித³த⁴தி ந ஜா shவஸமேய ।
MSS@2002@2thயஜnhத:shவாmh vh’thதிmh th³விஜலப⁴வா kh³ராமக³ணகீ- ப⁴வnhேதா
ஹnhதா
கத²மபி ச வnhதி ப³ஹவ: ॥ 2002॥
MSS@2003@1அபாrhத²கமநாShயmh ேகா³விஷாணshய ப⁴ணmh ।
MSS@2003@2த³nhதாச பkh◌⁴’Shயnhேத ரஸசாபி ந லph◌⁴யேத ॥ 2003॥
MSS@2004@1அபாrhேத²தரkhதாநாmh vhயாஸஸŋhkh³ரஹஶாநாmh ।
MSS@2004@2அபி ேகா³பாலகீ³தாநாmh நிேவேஶா நிக³மாதி³ஷு ॥ 2004॥
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MSS@2005@1அபாshதபாேத²யஸுேதா⁴பேயாைக³shthவchmhபி³ைநவshவமேநாரேத²ந
।
MSS@2005@2ுத⁴mh ச நிrhவாபயதா th’ஷmh ச shவாதீ³யஸாth◌⁴வா க³த:
ஸுக²mh ைத:
॥ 2005॥
MSS@2006@1அபாshதபாேதா² ஶாயிதmh கேர கேராதி லாகமலmh கிமாநநmh ।
MSS@2006@2தேநா ஹாரmh கியத³shண: shரைவரேதா³ஷநிrhவாத⁴ஷேண
’தி³ ॥ 2006॥
MSS@2007@1அபாshதshதாராபி⁴rhவித⁴ந இவ கா வதிபி⁴rhம⁴chச²thரchசா²யாmh
shph’ஶதி
ஶஶலமா பணத: ।
MSS@2007@2அயmh phராசீகrhப⁴ரணரசநாேஶாகஸும- chச²டாலெசௗர:
கலயதி
ரவி: rhவமசலmh ॥ 2007॥
MSS@2008@1அபாshய லஹரேthத²ைவதாmh அசிnhதயிthவா ச
தத³th³மnhத²நmh ।
MSS@2008@2த³ெதௗ³ நிவாஸmh ஹரேய மேஹாத³தி⁴rhவிமthஸரா தீ⁴ரதி⁴யாmh 
vh’thதய: ॥ 2008॥
MSS@2009@1அபி கlhபாநிலshையவ தரŋhக³shய மேஹாத³ேத: ◌⁴ ।
MSS@2009@2ஶkhயேத phரஸேரா ேராth³⁴mh நாiνரkhதshய ேசதஸ: ॥ 2009॥
MSS@2010@1அபி காேஷா பீ⁴:shயாchேசnhnh’பதிேஸவக: ।
MSS@2010@2ததா²பி ந பரா⁴திmh ஜநாதா³phேநாதி மாநவ: ॥ 2010॥
MSS@2011@1அபி காேஷா பீ⁴:shயாchேசnhnh’பதிேஸவக: ।
MSS@2011@2யதா³phேநாதி ப²லmh ேலாகாth தshயாmhஶமபி ேநா ³ணீ ॥ 2011॥
MSS@2012@1அபி காேஷா மாrhேக³ th³விதீய: ேமகாரக: ।
MSS@2012@2கrhகேடந th³விதீேயந விதmh பரதmh ॥ 2012॥
MSS@2013@1அபி காலshய ய: கால: ேஸாऽபி காலமேபேத ।
MSS@2013@2கrhmh ஜக³nhதி ஹnhmh வா காலshேதந ஜக³thphர: ◌⁴ ॥ 2013॥
MSS@2014@1அபி கீrhthயrhத²மாயாnhதி நாஶmh ஸth³ேயாऽதிமாநிந: ।
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MSS@2014@2ந ேசchச²nhthயயேஶாரmh அphேயவாநnhthயமாஷ: ॥ 2014॥
MSS@2015@1அபி ஜரகrhkh³ராth³அபி பிphபலபlhலவாth ।
MSS@2015@2அபி விth³th³விலதாth³ விேலாலmh லலநாமந: ॥ 2015॥
MSS@2016@1அபி khயாrhத²mhஸுலப⁴mhஸthஶmhஜலாnhயபி shநாநவிதி⁴மாணி
ேத ।
MSS@2016@2அபி shவஶkhthயா தப phரவrhதேஸ ஶரமாth³யmh க²
த⁴rhமஸாத⁴நmh ॥ 2016॥
MSS@2017@1அபி ேகா⁴ராபராத⁴shய த⁴rhமமாthய திShட²த: ।
MSS@2017@2ஸ phரchசா²th³யேத ேதா³ஷ:ைஶேலா ேமைக⁴வாைத: ॥ 2017॥
MSS@2018@1அபி சாphயப²லmh கrhம பயாம:rhவேதா ஜநாnh ।
MSS@2018@2நாnhயதா²யபி⁴ஜாநnhதி vh’thதிmh ேலாேக கத²சந ॥ 2018॥
MSS@2019@1அபி சிnhதாமணிசிnhதாபரமமேபேத ।
MSS@2019@2இத³mh thவசிnhதிதmh மnhேய kh’தமாசrhயமாrhயயா ॥ 2019॥
MSS@2020@1அபி ேசth ஸு³ராசாேரா ப⁴ஜேத மாமநnhயபா⁴kh ।
MSS@2020@2ஸா⁴ேரவ ஸ மnhதvhய:ஸmhயkh³ vhயவேதா  ஸ: ॥ 2020॥
MSS@2021@1அபி ேசத³ பாேபph◌⁴ய:ஸrhேவph◌⁴ய: பாபkh’thதம: ।
MSS@2021@2ஸrhவmh jhஞாநphலேவைநவ vh’நmh ஸnhதShய ॥ 2021॥
MSS@2022@1அபி ஜநகஸுதாயாshதchச தchசாiνபmh sh²டஹ ஶிஶுkh³ேம
ைநேnhேநயமshதி ।
MSS@2022@2நiν நவ தnhேம ேகா³ச⁴தமேரபி⁴நவஶதபthரமதா³shயmh
phயாயா: ॥ 2022॥
MSS@2023@1அபி ஜலகnh பேயாேத⁴rh³ராதா³’thய ஜாயேத ஜலத:³ ।
MSS@2023@2நிகடாth³ க⁴டாநபி ஶதmh ஸஹரnh வாஹாrhேயவ ॥ 2023॥
MSS@2024@1அபி தth³வ phரஸrhபேதாrhக³ேத காnhதிஜ²ைரரகா³த⁴தாmh ।
MSS@2024@2shமரெயௗவநேயா: க² th³வேயா: phலவmhெபௗ⁴ ப⁴வத: சாெபௗ⁴
॥ 2024॥
MSS@2025@1அபி தவநாnhShமாயnhேத தபthயபி யாநீ த³ஹதிஸரவாேதாऽphேயஷ
jhவலnhதி
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ஜலாnhயபி ।
MSS@2025@2இதி ஸமதி⁴கmh kh³Shேம பீ⁴Shேம ந Nhயவதாmh ப⁴யmh
மலயஜரைஸrhதி³kh³த⁴mh
லph³th◌⁴வா வ⁴shதநமNhட³லmh ॥ 2025॥
MSS@2026@1அபி ரக³ஸபா³thபதnhதmh மரmh ந ஸ சிரகலாபmh
பா³ணலயீசகார ।
MSS@2026@2ஸபதி³ க³தமநshகசிthரமாlhயாiνகீrhேண ரதிவிக³தப³nhேத⁴
ேகஶபாேஶ phயாயா:
॥ 2026॥
MSS@2027@1அபி ேதேஜா நிதி⁴rhஹnhத பதிேதா யதி³ ஜாயேத ।
MSS@2027@2ஸுரதmh கிவாshமாகmh இதி ேகாைகrhவிjhயேத ॥ 2027॥
MSS@2028@1அபி thவயா ைகரவிணி vhயதா⁴யி iµதா⁴ ஸுதா⁴ப³nh⁴நி ப³nh⁴பா⁴வ:

।
MSS@2028@2ஜநாபவாத:³ பத: phரயாத:ஸமாக³ேமா ஹnhத ந ஜா ஜாத: ॥ 2028॥
MSS@2029@1அபி த³லnhiµேல ப³ேல யயா பத³மதா⁴யி கதா³பி ந th’Shணயா ।
MSS@2029@2அஹஹ ஸா ஸஹஸா வி⁴ேர விெதௗ⁴ ம⁴க ப³த³மiνவrhதேத ॥
2029॥
MSS@2030@1அபி தி³நமணிேரஷ khேலஶித: ஶீதஸŋhைக⁴ரத² நிஶி நிஜபா⁴rhயாmh
கா³ட⁴மாŋhkh³ய
ேதா³rhph◌⁴யாmh ।
MSS@2030@2shவபிதி நேத³mh ஸாலஸாŋhக³sh தshமாth கிiµ ந ப⁴வ
தீ³rhகா⁴ யாநீ
காநீயmh ॥ 2030॥
MSS@2031@1அபி ேதா³rhph◌⁴யாmh பப³th³தா⁴ ப³th³தா⁴பி ³ணரேநகதா⁴ நிண: ।
MSS@2031@2நிrhக³chச²தி தி³வ ஜலதி⁴ஜேலாthபthதிபிchசி²லா ல: ॥
2031॥
MSS@2032@1அபி நத³த² நிகாமmh த³rh³ரா: கிmh ஸுவrhண- th³திப⁴ரiµபநீதா
தைநrhவாைர: ।
MSS@2032@2அயமசிரவிநாஶீ ேஶாசநீயsh பா⁴வீ ஸ சிரமவடmhநி phராchய ஏவ
khரேயா
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வ: ॥ 2032॥
MSS@2033@1அபி நாம ஸ th³’ேயத ஷாதிஶேயா ⁴வி ।
MSS@2033@2க³rhேவாch²நiµகா² ேயந த⁴நிேநா நாவேலாகிதா: ॥ 2033॥
MSS@2034@1அபி நிthயாநnhத³மயmh ஸஹ: யmh வஹதி ஸnhததmh ’த³ேய ।
MSS@2034@2க:ஸாதா⁴ரணஷ: phரப⁴வthேவநாமநாத³rhthmh ॥ 2034॥
MSS@2035@1அபி நிணதரமதீ⁴தmh ³rhவிநயாட⁴ேசதஸ: mhஸ: ।
MSS@2035@2மணிவ ப²ணிப²ணவrhதீ phரப⁴வதி ேஶாகாய ேலாகாநாmh ॥ 2035॥
MSS@2036@1அபி நிrhiµkhதேபா⁴ேக³ந shவாnhத:shத²விஷேயயா ।
MSS@2036@2அஸth³பா⁴வாய ஜாேயத மேக³ந ஸஹாகா ॥ 2036॥
MSS@2037@1அபி பசஶதmh த³NhTh³யாnh த³Nhட³ேயth ph’தி²வீபதி: ।
MSS@2037@2அபா⁴ேவ பச காயshதா²nh ஏகmh வா shவrhணகாரகmh ॥ 2037॥
MSS@2038@1அபி பசஶதmh ஶூரா mh’th³நnhதி மஹதீmh சmh ।
MSS@2038@2அத²வா பச ஷTh ஸphத விஜயnhேதऽநிவrhதிந: ॥ 2038॥
MSS@2039@1அபி thைர: கலthைரrhவா phராnh ரேத பNh³த: ।
MSS@2039@2விth³யமாைநrhயதshைத: shயாth ஸrhவmh ⁴ேயாऽபி ேத³நாmh ॥
2039॥
MSS@2040@1அபி ெபௗஷமாேத³யmh ஶாshthரmh ேசth³khதிேபா³த⁴கmh ।
MSS@2040@2அnhயththவாrhஷமபி thயாjhயmh பா⁴vhயmh nhயாyhையகேஸவிநா ॥
2040॥
MSS@2041@1அபி phரக³lhப⁴லலநாகடாசபலா: ய: ।
MSS@2041@2ஸnhமnhthphரணிதா⁴ேநந சிரmh திShட²nhதி ⁴⁴ஜாmh ॥ 2041॥
MSS@2042@1அபி phராjhயmh ராjhயmh th’ணவ பthயjhயஸஹஸாவிேலாலth³வாநீரmh
தவ ஜநநி
தீரmh தவதாmh ।
MSS@2042@2ஸுதா⁴த:shவாதீ³ய:ஸலத³மாth’phதி பிப³தாmh ஜநாநாமாநnhத:³
பஹஸதி
நிrhவாணபத³வீmh ॥ 2042॥
MSS@2043@1அபி phராணஸமாநிShடாnh பாதாmhlhலாதாநபி ।
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MSS@2043@2ph◌⁴’thயாnh th³ேத⁴ ஸiµthபnhேந பேயch²Shகேவnhத⁴நmh ॥ 2043॥
MSS@2044@1அபி ப³nh⁴தயா நா ப³ஹுthரா ³ணrhதா ।
MSS@2044@2ேஶாchயா ப⁴வதிஸா நா பதிநா தபshவிநீ ॥ 2044॥
MSS@2045@1அபி ph³ரமபராநnhதா³தி³த³மphயதி⁴கmh th◌⁴வmh ।
MSS@2045@2ஜஹார நாரதா³தீ³நாmh சிthதாநி கத²மnhயதா² ॥ 2045॥
MSS@2046@1அபி ph³ரமவத⁴mh kh’thவா phராயசிthேதந ஶுth◌⁴யதி ।
MSS@2046@2தத³rhேத²ந விசீrhேணந ந கத²சிthஸு’th³th³ஹ: ॥ 2046॥
MSS@2047@1அபி ⁴ஜலேதாthேபாத³shயா:kh’தmh பரmhப⁴ணmh phயஸஹசkhடா³லாேப
தா அபி ஸூkhதய: ।
MSS@2047@2நவபணயvhடா³வthயா iµேகா²nhநதியthநேதா- ऽphயலஸவதா
திrhயkh³th³’Sh:
கேராதி மேஹாthஸவmh ॥ 2047॥
MSS@2048@1அபி ேபா⁴கி³ஷு மணிதா⁴ண ஏவ நிஹmh ந யth³th³விேஷாऽபி
பராnh ।
MSS@2048@2தthதவ க³ட³shதா²ேந தா³நவஸmhஹாவாஹshய ॥ 2048॥
MSS@2049@1அபி ph◌⁴ராதா ஸுேதாऽrhkh◌⁴ேயா வா வஶுேரா மாேலாऽபி வா ।
MSS@2049@2நாத³NhTh³ேயா நாம ராjhேஞாऽshதி த⁴rhமாth³விசத: shவகாth ॥
2049॥
MSS@2050@1அபி மnhத³thவமாபnhேநா நShேடா வாபீShடத³rhஶநாth ।
MSS@2050@2phராேயண phராணிநாmh ⁴ேயா :³க²ேவேகா³ऽதி⁴ேகா ப⁴ேவth ॥ 2050॥
MSS@2051@1அபி மரணiµைபதி ஸா mh’கா³ŋhேக விலஸதி ைகவ கதா²
ரஸாnhதரshய ।
MSS@2051@2அயி கத²ம⁴நா த³தா⁴தி ஶாnhதிmh விஷமஶரjhவரதீvhரேத³ஹதா³ஹ:

॥ 2051॥
MSS@2052@1அபி மாiνShயகmh லph³th◌⁴வா ப⁴வnhதி jhஞாநிேநா ந ேய ।
MSS@2052@2பஶுைதவ வரா ேதஷாmh phரthயவாயாphரவrhதநாth ॥ 2052॥
MSS@2053@1அபி மாrhத³வபா⁴ேவந கா³thரmh ஸmhய ³th³தி⁴மாnh ।
MSS@2053@2அmh நாஶயேத நிthயmh யதா² வlh மஹாth³மmh ॥ 2053॥
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MSS@2054@1அபி iµத³iµபயாnhேதா வாkh³விலாைஸ: shவகீைய: பரப⁴ணிதிஷு
ேதாஷmh யாnhதி ஸnhத:
கியnhத: ।
MSS@2054@2நிஜக⁴நமகரnhத³shயnhத³rhலவால: கலஶஸலேஸகmh ேநஹேத
கிmh ரஸால:

॥ 2054॥
MSS@2055@1அபி mh’க³பதிநா கnhth³ரmhப⁴-shத²லத³லேநாth³க³தெபௗேஷண
யshய ।
MSS@2055@2ப⁴யசகிதth³’ஶா phரநShடiµchைச:ஸ ஶரபீ⁴லராஜசkhரவrhதீ
॥ 2055॥
MSS@2056@1அபி mh’th³vhயா கி³ரா லph◌⁴ய:ஸதா³ ஜாக³rhthயதnhth³த: ।
MSS@2056@2நாshதி த⁴rhமஸேமா ph◌⁴’thய: கிசி³khதsh தா⁴வதி ॥ 2056॥
MSS@2057@1அபி ேமபமmh phராjhஞmh அபி ஶூரமபி shதி²ரmh ।
MSS@2057@2th’ணீகேராதி th’Shணகா நிேமேஷண நேராthதமmh ॥ 2057॥
MSS@2058@1அபி யthஸுகரmh கrhம தத³phேயேகந ³Shகரmh ।
MSS@2058@2பி³ேஶஷேதாऽஸஹாேயந கிiµ ராjhயmh மேஹாத³யmh ॥ 2058॥
MSS@2059@1அபி ராjhயாத³பி shவrhகா³th³அபீnhேதா³ரபி மாத⁴வாth ।
MSS@2059@2அபி காnhதாசshபrhஶாth ஸnhேதாஷ: பரமmh ஸுக²mh ॥ 2059॥
MSS@2060@1அபி லபிமஹmh ந ஹnhத ஶkhதshதவ ரத: பதாபமாயதாயா: ।
MSS@2060@2ஶிவ ஶிவ ரஸநா யேதா ந யthநாth³அபி யதேத நிஜதா³ஹஶŋhகேயவ ॥
2060॥
MSS@2061@1அபி லதஸு³ணேவணி:ஸாலŋhகாராபி யா ஸுவrhபி ।
MSS@2061@2ர⁴திலக விநா ேசth³ வாணீ ரமணீவ ைநவ கlhயாணீ ॥ 2061॥
MSS@2062@1அபி வjhேரண ஸŋhக⁴rhஷmh அபி பth³ph◌⁴யாmh பராப⁴வmh ।
MSS@2062@2ஸஹnhேத ³ணேலாேப⁴ந த ஏவ மணேயா யதி³ ॥ 2062॥
MSS@2063@1அபி வடதேரா:shபrhதா⁴mh பீ³ேஜந ஸrhஷப ஸாmhphரதmh பணம ேயா
iµSh:
ஶாகmh ஸதி shத²லெஸௗShட²ேவ ।
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MSS@2063@2ஜட²ரஹரkhட³th³விேவா யேத³கத³ேலாத³ேர phரலயஶிஶுேகா
ேத³வ: ஶிேய ேரதி
ஹ ஶும: ॥ 2063॥
MSS@2064@1அபி வrhஷஶதmh shதி²thவா ஸதா³ kh’thமராகி³ணீ ।
MSS@2064@2ேவயா ஶுகீவ நி:வாஸா நி:ஸŋhேக³ph◌⁴ய: பலாயேத ॥ 2064॥
MSS@2065@1அபி விதி: ◌⁴ ஸுமாநி தவாஶுகா³nhshமர விதா⁴ய ந நிrhvh’திமாphதவாnh
।
MSS@2065@2அதி³த பச  ேத ஸ நியmhய தாmhshதத³பி ைதrhப³த ஜrhஜதmh
ஜக³th ॥ 2065॥
MSS@2066@1அபி வீrhேயாthகட: ஶthrhயேதா ேப⁴ேத³ந th◌⁴யதி ।
MSS@2066@2தshமாth³ ேப⁴த:³ phரேயாkhதvhய: ஶthmh விகீ³ஷு ॥ 2066॥
MSS@2067@1அபி ேவthதி ஷட³ராணி ேசth³ உபேத³Shmh ஶிதிகNhட²chச²தி ।
MSS@2067@2வஸநாஶநமாthரமshதி ேசth³ த⁴நதா³த³phயதிchயேத க²ல: ॥ 2067॥
MSS@2068@1அபி ஶாரத³சnhth³கா யதீ³யாmh லநாmh க³chச²தி ³Shகைரshதேபாபி:◌⁴
।
MSS@2068@2ந தஜ²தி மாநஸmh மதீ³யmh ஹதmh க²ஜநமஜுேளாசநாயா:
॥ 2068॥
MSS@2069@1அபி ஶாshthேரஷு ஶலா ேலாகாசாரவிவrhதா: ।
MSS@2069@2ஸrhேவ ேத ஹாshயதாmh யாnhதி யதா² ேத rhக²பNh³தா: ॥ 2069॥
MSS@2070@1அபி ஶிஶிரதேராபசாரேயாkh³யmh th³விதயத³mh க³பnhந ஸயேமவ
।
MSS@2070@2ஜர²தரவிதீ³தி⁴திச காேலா த³யிதஜேநந ஸமmh ச விphரேயாக:³ ॥
2070॥
MSS@2071@1அபி ேராணிப⁴ரshைவராmh த⁴rhmh தாமஶகnhந ஸ: ।
MSS@2071@2தத³ŋhக³ஸŋhக³ஜshதmhேபா⁴ க³ஜshதmhேபா⁴ேதா³ரபி ॥ 2071॥
MSS@2072@1அபி ஸnhதாபஶமநா: ஶுth³தா: ◌⁴ ஸுரபி⁴ஶீதலா: ।
MSS@2072@2⁴ஜŋhக³ஸŋhகா³jhஜாயnhேத பீ⁴ஷசnhத³நth³மா: ॥ 2072॥
MSS@2073@1அபி ஸmhrhணதாkhைத: கrhதvhயா:ஸு’ேதா³ ³ைத: ◌⁴ ।
MSS@2073@2நதீ³ஶ: பrhேऽபி சnhth³ேராத³யமேபேத ॥ 2073॥
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MSS@2074@1அபி ஸmhph◌⁴’தshய ஸததmh khதthவmh பி³ph◌⁴ரேதா விஸrhஜநத: ।
MSS@2074@2உத³ரshேயாதா³ரshய ச ேகவலமாகாரேதா ேப⁴த:³ ॥ 2074॥
MSS@2075@1அபி ஸthபத²நிShடா²நாmh ஆஶா: ரயதாமபி ।
MSS@2075@2அக³shthயvh’thதிrhேமகா⁴நாmh ஹnhத மாnhயகாரணmh ॥ 2075॥
MSS@2076@1அபி ஸ தி³வஸ: கிmh shயாth³யthர phயாiµக²பŋhகேஜ ம⁴
ம⁴கவாshமth³th³’Shrhவிகாநி பாshயதி ।
MSS@2076@2தத³iν ச mh’³shநிkh³தா⁴லாபkhரமாதநrhமண:ஸுரதஸசிைவரŋhைக:³
ஸŋhேகா³
மமாபி ப⁴விShயதி ॥ 2076॥
MSS@2077@1அபி ஸrhவவிேதா³ ந ராஜேத வசநmh ேராத ேபா³த⁴வrhேத ।
MSS@2077@2அபி ப⁴rhத நShடேலாசேந விப²ல: கிmh ந கலthரவிph◌⁴ரம: ॥ 2077॥
MSS@2078@1அபி ஸஹவஸதாமஸதாmh ஜலஹஜலவth³ப⁴வthயஸmhேலஷ: ।
MSS@2078@2³ேரऽபி ஸதாmh வஸதாmh phதி:iµேத³nh³வth³ ப⁴வதி ॥ 2078॥
MSS@2079@1அபி ஸாக³ரபrhயnhதா விேசதvhயா வஸுnhத⁴ரா ।
MSS@2079@2ேத³ேஶா யரthநிமாthேராऽபி நாshதி ைத³வjhஞவrhத: ॥ 2079॥
MSS@2080@1அபி ஸுப⁴க³mh தவ வத³நmh பயதி ஸுப⁴ேக³ யதா³ யதா³ சnhth³ர: ।
MSS@2080@2kh³லாயதி ஹnhத பித⁴thேத ஸபதி³ iµக²mh shவmh பேயாதா³nhத: ॥
2080॥
MSS@2081@1அபி shதா²iνவதா³த ஶுShயnh பக³த:ுதா⁴ ।
MSS@2081@2ந thேவவாநாthமஸmhபnhநாth³ vh’thதிேஹத பNh³த: ॥ 2081॥
MSS@2082@1அபி shயாth பிth’ஹா ைவ ேஸாऽபி தா³நவிேலாபி⁴த: ।
MSS@2082@2க³thவா விவாஸபா⁴வmh ஸ ஶthேராராthமாநமrhபேயth ॥ 2082॥
MSS@2083@1அபி shவமshவphநமஸூஷுபnhந பரshய தா³ராநநைவேமவ மாmh ।
MSS@2083@2shவயmh ³ரth◌⁴வாrhணவநாவிகா: கத²mh shph’ஶnh விjhஞாய
’தா³பி தாth³’ஶீmh
॥ 2083॥
MSS@2084@1அபி shவlhபதரmh காrhயmh யth³ப⁴ேவth ph’தி²வீபேத: ।
MSS@2084@2தnhந வாchயmh ஸபா⁴மth◌⁴ேய phேராவாேசத³mh ph³’ஹshபதி: ॥ 2084॥
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MSS@2085@1அபி shவlhபமஸthயmh ய: ேரா வத³தி ⁴⁴ஜாmh ।
MSS@2085@2ேத³வாநாmh ச விநாஶ:shயாth³ th◌⁴வmh தshய ³ேராரபி ॥ 2085॥
MSS@2086@1அபி shைவ: ஸrhவshைவ: நரபத⁴ைந: ைகரபி த⁴ைந: பthராண:

phராணrhயத³பி
ச விேத⁴யmh பரதmh ।
MSS@2086@2தத³th³ையதchச²ph³தா³th பரph◌⁴’த ப⁴வthேயவ ப⁴வதshதத:
ஶph³தா³லshயmh
கத²மபி நிரshயmh ணமபி ॥ 2086॥
MSS@2087@1அபீட³யnh ப³லmh ஶth கீ³ஷுரபி⁴ேஷணேயth ।
MSS@2087@2ஸுக²ஸாth◌⁴யmh th³விஷாmh ைஸnhயmh தீ³rhக⁴phரயாணபீ³தmh॥ 2087॥
MSS@2088@1அபீதப³காத³mhப³mh அஸmhmh’Shடாமலாmhப³ரmh ।
MSS@2088@2அphரஸாதி³தஶுth³தா⁴mh³ ஜக³தா³nhமேநாஹரmh ॥ 2088॥
MSS@2089@1அthரthவmh ப⁴வchch²ேரேயா ந  shயாth³வி³ண:ஸுத: ।
MSS@2089@2வnhநphயவிநீேதாऽெஸௗ mh’த ஏவ ந ஸmhஶய: ॥ 2089॥
MSS@2090@1அthரshய க³திrhநாshதி shவrhேகா³ைநவ ச ைநவ ச ।
MSS@2090@2தshமாth thரiµக²mh th³’ShThவா ப⁴ேவth பசாth³தி⁴ தாபஸ: ॥
2090॥
MSS@2091@1அthரshய kh³’ஹmh ஶூnhயmh தி³ஶ: ஶூnhயாshthவபா³nhத⁴வா: ।
MSS@2091@2rhக²shய ’த³யmh ஶூnhயmh ஸrhவஶூnhயா த³th³ரதா ॥ 2091॥
MSS@2092@1அthரshய kh³’ஹmh ேஶாchயmh ேஶாchயmh ராjhயமராஜகmh ।
MSS@2092@2நிராஹாரா: phரஜா: ேஶாchயா ேஶாchயmh ைம²நமphரஜmh ॥ 2092॥
MSS@2093@1அநrhேத³ஶph³தா³rhத²mh அphரthபkh’திமmh ।
MSS@2093@2அrhதி²நmh ேத கசிth நராvh’thதிவrhதmh ॥ 2093॥
MSS@2094@1அShயத க⁴நாவ ⁴வநவைநrhயthகைரரவrhth◌⁴யத
ஸுதா⁴சிrhப³ஹு³தா⁴ஸnhதrhபண: ।
MSS@2094@2தமnhத⁴தமஸchசி²த³mh ரவிமேவய ஜாjhவlhயேஸ thவேமவ
ரவிகாnhததாமய
ஹnhத கிmh rhமேஹ ॥ 2094॥
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MSS@2095@1அைதவாsh கி³nhth³ரகnhயா கிmh பபாேதந மேநாப⁴வshய ।
MSS@2095@2யth³யshதி ³தீ ஸரேஸாkhதித³ா தா³ஸ: பதி: பாத³தேல வ⁴நாmh
॥ 2095॥
MSS@2096@1அேதாऽதிதி²rhயshய kh³’ஹாth³யாதி விநி:வஸnh ।
MSS@2096@2க³chச²nhதி பிதரshதshய விiµகா:²ஸஹ ைத³வைத: ॥ 2096॥
MSS@2097@1அjhயா யthர jhயnhேத jhயாநாmh  விமாநநா ।
MSS@2097@2thணி தthர phரவrhதnhேத ³rhபி⁴mh மரணmh ப⁴யmh ॥ 2097॥
MSS@2098@1அjhயா யthர jhயnhேத jhயாநாமphயமாநநா ।
MSS@2098@2தவ ைத³வkh’ேதா த³Nhட:³ஸth³ய: பததி தா³ண: ॥ 2098॥
MSS@2099@1அrhேண ைநவ மrhதvhயmh ஸmhrhேண ைநவ வதி ।
MSS@2099@2தshமாth³ைத⁴rhயmh விதா⁴தvhயmh ஹnhதvhயா பரவாநீ ॥ 2099॥
MSS@2100@1அrhவmh ெசௗrhயமph◌⁴யshதmh thவயா சசலேலாசேந ।
MSS@2100@2தி³வாபி ஜாkh³ரதாmh mhஸாmh ேசேதா ஹர ³ரத: ॥ 2100॥
MSS@2101@1அrhவmh யth³வsh phரத²யதி விநா காரணகலாmh ஜக³th³
kh³ராவphரkh²யmh
நிஜரஸப⁴ராth ஸாரயதி ச ।
MSS@2101@2khரமாth phரkh²ேயாபாkh²யாphரஸரஸுப⁴க³mh பா⁴ஸயதி தthஸரshவthயாshதththவmh
கவிஸ’த³யாkh²யmh விஜயேத ॥ 2101॥
MSS@2102@1அrhவ: ேகாऽபி ேகாபாkh³நி:ஸjhஜநshய க²லshய ச ।
MSS@2102@2ஏகshய ஶாmhயதி shேநஹாth³ வrhத⁴ேதऽnhயshய வாத: ॥ 2102॥
MSS@2103@1அrhவ: ேகாऽபி ேகாேஶாऽயmh விth³யேத தவ பா⁴ரதி ।
MSS@2103@2vhயயேதா vh’th³தி⁴மாயாதி யமாயாதி ஸசயாth ॥ 2103॥
MSS@2104@1அrhவ: ேகாऽபி தnhவŋhkh³யா மம மாrhக:³ phரத³rhஶித: ।
MSS@2104@2ேயாக³mh சிnhதயேதா ேயந ராக³ ஏவ விவrhத⁴ேத ॥ 2104॥
MSS@2105@1அrhவகrhமசNhடா³லmh அபி iµkh³ேத⁴ விiµச மாmh ।
MSS@2105@2தா சnhத³நph◌⁴ராnhthயா ³rhவிபாகmh விஷth³மmh ॥ 2105॥
MSS@2106@1அrhவேத³ஶாதி⁴க³ேம வராஜாபி⁴ேஷசேந ।
MSS@2106@2thரஜnhமநி வா ேமாோ ப³nhத⁴நshய விதீ⁴யேத ॥ 2106॥

224 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2107@1அrhவம⁴ராேமாத³phரேமாதி³ததி³ஶshதத: ।
MSS@2107@2ஆயrhph◌⁴’ŋhக³iµக²ரா: ஶிர: ேஶக²ரஶாந: ॥ 2107॥
MSS@2108@1அrhவேயவ தthகாலஸமாக³மஸகாமயா ।
MSS@2108@2th³’Shேடந ராஜnh வஷா கடாைrhவிஜயயா ॥ 2108॥
MSS@2109@1அrhவா ரஸநாvhயா க²லாநநபி³ேலஶயா ।
MSS@2109@2கrhணேல த³ஶthயnhயmh ஹரthயnhயshய விதmh ॥ 2109॥
MSS@2110@1அrhவாலாத³தா³யிnhய உchைசshதரபதா³ரயா: ।
MSS@2110@2அதிேமாஹாபஹாNhய:ஸூkhதேயா  மயஸாmh ॥ 2110॥
MSS@2111@1அrhவி ந கrhதvhயmh கrhம ேலாேக விக³rhதmh ।
MSS@2111@2kh’தrhவிணsh thயஜேதா மஹாnh த⁴rhம இதி தி: ॥ 2111॥
MSS@2112@1அrhேவயmh த⁴iνrhவிth³யா ப⁴வதா ஶிதா த: ।
MSS@2112@2மாrhக³ெணௗக: ◌⁴ ஸமாயாதி ³ே ஜாதி தி³க³nhதரmh ॥ 2112॥
MSS@2113@1அrhேவா th³’யேத வநி: காnhயா:shதநமNhட³ேல ।
MSS@2113@2³ரேதா த³ஹேத கா³thரmh கா³thரலkh³ந:ஸுஶீதல: ॥ 2113॥
MSS@2114@1அrhேவா பா⁴தி பா⁴ரthயா: காvhயாmh’தப²ேல ரஸ: ।
MSS@2114@2சrhவேண ஸrhவஸாமாnhேய shவா³விth ேகவலmh கவி: ॥ 2114॥
MSS@2115@1அrhேவாऽயmh காnhேத jhவலதி iµக²தீ³பshதவ சிரmh தேமா th³ரShTh
mh ேயா
ஜநயதிதராmh யாதி ஸுதேநா ।
MSS@2115@2அத⁴shதாth³யthேரயmh ப³த ஸுரபி⁴⁴மாலகததிrhயதீ³யா வாrhைதவ
jhவலயதி
பதŋhகா³நிவ ஜநாnh ॥ 2115॥
MSS@2116@1அrhேவாऽயmh த⁴iνrhேவேதா³ மnhமத²shய மஹாthமந: ।
MSS@2116@2ஶரமதmh kh’thவா பி⁴நththயnhதrhக³தmh மந: ॥ 2116॥
MSS@2117@1அrhேவாऽயmh பnhதா:² ஶிவ தவ வி⁴thவshய கதேமா ஜக³th³ப³nhேதா⁴
யthேத
பத³க³மகாமmh phரணமதாmh ।
MSS@2117@2phரயாதி phரth◌⁴வmhஸmh ந க² ³தmh ேகவலத³mh சிேராபாthதmh
ஸth³ய:
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ஸுkh’தமபி ஸrhவmh விக³லதி ॥ 2117॥
MSS@2118@1அrhேவாऽயmh மயா th³’Shட: காnhத: கமலேலாசேந ।
MSS@2118@2ேஶாऽnhதரmh ேயா விஜாநாதி ஸ விth³வnhநாthர ஸmhஶய: ॥ 2118॥
MSS@2119@1அph’chச²mh thரதா³ராதீ³mhshைதkhேதாऽஹmh ரக⁴thதம ।
MSS@2119@2பாபmh தைவவ தthஸrhவmh வயmh  ப²லபா⁴கி³ந: ॥ 2119॥
MSS@2120@1அph’Shடshதshய ந ph³யாth³ யச ேநchேச²th பராப⁴வmh ।
MSS@2120@2ஏஷ ஏவ ஸதாmh த⁴rhேமா விபேதாऽஸதாmh மத: ॥ 2120॥
MSS@2121@1அph’Shடsh நர: கிசிth³ ேயா ph³ேத ராஜஸmhஸதி³ ।
MSS@2121@2ந ேகவலமஸmhமாநmh லப⁴ேத ச விட³mhப³நாmh ॥ 2121॥
MSS@2122@1அph’Shேடந ந வkhதvhய:ஸசிேவந விபசிதா ।
MSS@2122@2நாiνஶிShயாத³ph’chச²nhதmh மஹேத³தth³தி⁴ ஸாஹஸmh ॥ 2122॥
MSS@2123@1அph’Shேடநாபி வkhதvhயmh ஸசிேவநாthர கிசந ।
MSS@2123@2ph’Shேடந  விேஶேஷண வாchயmh பth²யmh மபேத: ॥ 2123॥
MSS@2124@1அph’Shேடாऽthராphரதா⁴ேநா ேயா ph³ேத ராjhஞ: ர:தீ: ◌⁴ ।
MSS@2124@2ந ேகவலமஸmhமாநmh லப⁴ேத ச விட³mhப³நmh ॥ 2124॥
MSS@2125@1அph’ShThைவவ ப⁴ேவnhட⁴jhஞாநmh மந சிnhதநாth ।
MSS@2125@2அrhண:ேத ஶph³த³mh ந rhண:ேத க⁴ட: ॥ 2125॥
MSS@2126@1அேபnhேத ந ச shேநஹmh ந பாthரmh ந த³ஶாnhதரmh ।
MSS@2126@2ஸதா³ ேலாகதாஸkhதா ரthநதீ³பா இேவாthதமா: ॥ 2126॥
MSS@2127@1அேபதா: ஶthph◌⁴ேயா வயதி விஷாேதா³ऽயமப²ல:

phரதீகாரshthேவஷாமநிஶமiνஸnhதா⁴iµசித: ।
MSS@2127@2ஜராஸnhதா⁴th³ப⁴kh³ந: ஸஹ ஹலph◌⁴’தா தா³நவrhஜகா⁴ைநநmh
பசாnhந
கிமநிலஸூiν: phயஸக:² ॥ 2127॥
MSS@2128@1அேப ’த³யாth³வா ேம வாேம த³rhஶநேம வா ।
MSS@2128@2அ³ரவிரேஹாthகNhடா²:³க²mh :³ேகந ஸயேத ॥ 2128॥
MSS@2129@1அphயகி²லாலŋhகாரா- நாகலயnhேதாऽபி ரஸவித³சிthரmh ।
MSS@2129@2கலயnhதி ஸரஸகாvhேய நாலŋhகாரmh கதா³சித³பி ॥ 2129॥
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MSS@2130@1அphயkh³ரணீrhமnhthரkh’தாmh’mh ஶாkh³ர³th³ேத⁴ ஶ
³shேத ।
MSS@2130@2யதshthவயா jhஞாநமேஶஷமாphதmh ேலாேகந ைசதnhயேவாShணரேம:
॥ 2130॥
MSS@2131@1அphயதிஶயிதமநrhத²mh ஶமயthயrhத²mh ஸமrhபயnh nh’பதி: ।
MSS@2131@2தமநrhபயnh நிரrhத²mh phராேணந ஸமmh பthயஜthயrhத²mh ॥ 2131॥
MSS@2132@1அphயthchேசா ⁴ஸம: பாrhதி²ேவாऽபி ந பாrhதி²வ: ।
MSS@2132@2மாநாrhத²mh விதmh தshய kh’ேத மாேந ந வதி ॥ 2132॥
MSS@2133@1அphயநாரப⁴மாணshய விேபா⁴thபாதி³தா: பைர: ।
MSS@2133@2vhரஜnhதி ³ணதாமrhதா:² ஶph³தா³இவ விஹாயஸ: ॥ 2133॥
MSS@2134@1அphயநாவrhதா:shேவந ப²லராேக³ண ஸmhநதா: ।
MSS@2134@2அrhப⁴ைகரபி kh³’யnhேத ஸா⁴ஸnhதாநஶாகி²ந: ॥ 2134॥
MSS@2135@1அphயேநைகபசிைதrh³rhவிநீைத:ஸுைதரலmh ।
MSS@2135@2நித³rhஶநmh தா⁴rhதராShThரா: ஶதmh ³rhேயாத⁴நாத³ய: ॥ 2135॥
MSS@2136@1அphயபீ⁴Shடா ந லph◌⁴யnhேத ஸnhthயkhதா ந thயஜnhதி ச ।
MSS@2136@2வாஸநா இவ ஸmhஸாேர ேமாஹைநகபரா:shthய: ॥ 2136॥
MSS@2137@1அphயஶkhயmh thவயா த³thதmh :³க²mh ஶkhயnhதராthமநி ।
MSS@2137@2பா³Shேபா வாகநாmh ேவக³வா கேபாலேயா: ॥ 2137॥
MSS@2138@1அphயாகரஸiµthபnhநமணிஜாதிரஸmhshkh’தா ।
MSS@2138@2ஜாதேபண கlhயாணி ந  ஸmhேயாக³மrhஹதி ॥ 2138॥
MSS@2139@1அphயாthமேநா விநாஶmh க³ணயதி ந க²ல: பரvhயஸந’Shட: ।
MSS@2139@2phராேயா மshதகநாேஶ ஸமரiµேக² nh’thயதி கப³nhத: ◌⁴ ॥ 2139॥
MSS@2140@1அphயாபthஸமய:ஸாேதா: ◌⁴ phரயாதி லாக⁴நீயதாmh ।
MSS@2140@2விேதா⁴rhவி⁴nhதா³shகnhத³விபthகாேலாऽபி ஸுnhத³ர: ॥ 2140॥
MSS@2141@1அphயாதபŋhகஜாmh கமநீமphlhலஸthபlhலவாmh வாஸnhதீமபி
ெஸௗத⁴பி⁴thதிபதிதாமாthமphரதிchசா²யிகாmh ।
MSS@2141@2மnhவாந:phரத²மmh phேயதி லகshேவத³phரகmhபாலmh phthயாŋhக³தி
நாshதி
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ேஸதி ந ந: ேக²ேதா³thதரmh rhchச²தி ॥ 2141॥
MSS@2142@1அphthகேட ச ெரௗth³ேர ச ஶthெரௗ யshய ந யேத ।
MSS@2142@2ைத⁴rhயmh phராphேத மபshய ந ஸ யாதி பராப⁴வmh ॥ 2142॥
MSS@2143@1அphnhநதபதா³ட:◌⁴ jhயாnh ைநவாபமாநேயth ।
MSS@2143@2நஹுஷ: ஶkhரதாmh phராphய chேதாऽக³shthயாவமாநநாth ॥ 2143॥
MSS@2144@1அphnhமthதாth phரலபேதா பா³லாchச பஸrhபத: ।
MSS@2144@2ஸrhவத:ஸாரமாத³th³யாth³அமph◌⁴ய இவ காசநmh ॥ 2144॥
MSS@2145@1அphபாையshthபி⁴shதாத ேயாऽrhத:² phராphmh ந ஶkhயேத ।
MSS@2145@2தshய விkhரமகாலாmhshதாnh khதாநாஹுrhமநீண: ॥ 2145॥
MSS@2146@1அphth³தா³மvhயஸநஸரேண:ஸŋhக³ேம காiµகாநாmh ப⁴th³ரmh ப⁴th³ேர
⁴வநஜயிநshthவthகலாெகௗலஶshய ।
MSS@2146@2அphthஸாஹphரரஸு’த:³காமேகநிவாஸா:phெரௗேடா⁴thஸாஹாshதவ
ஸுவத³ேந
shவshதிமnhேதா விலாஸா: ॥ 2146॥
MSS@2147@1அphேயகவmhஶஜiνேஷா: பயத rhணthவchச²தாபா⁴ேஜா: ।
MSS@2147@2jhயாகாrhiµகேயா: கசிth³³ண⁴த: கசித³பி ப⁴rhதா ॥ 2147॥
MSS@2148@1அphேயதth³ரஜநீமயmh ஜக³த³ேதா² நிth³ராமயீ ஸா நிஶா நிth³ரா
shவphநமயீ ப⁴ேவத³த²
ச ஸ shவphேநா mh’கா³மய: ।
MSS@2148@2ேஸயmh மாநமயீ மம phயதமா தchசாேசShடாமேயா மாth³’kh
khேவதி
ஸைதகவித⁴ேய ஸŋhகlhப ph◌⁴யmh நம: ॥ 2148॥
MSS@2149@1அphேயவ த³ஹநmh shph’ShThவா வேந திShட²nhதி பாத³பா: ।
MSS@2149@2ராஜேதா³ஷபராmh’ShடாshதிShட²nhேத நாபராதி⁴ந: ॥ 2149॥
MSS@2150@1அphெயௗthஸுkhேய மஹதி த³யிதphராrhத²நாஸு phரதீபா:காŋhnhthேயாऽபி
vhயதிகரஸுக²mh
காதரா:shவாŋhக³தா³ேந ।
MSS@2150@2ஆபா³th◌⁴யnhேத ந க² மத³ேநைநவ லph³தா⁴nhதரthவாth³ஆபா³த⁴nhேத
மநஜமபி
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phதகாலா:மாrhய: ॥ 2150॥
MSS@2151@1அphரகடவrhதிதshதந- மNhட³காநிph◌⁴’தசkhரத³rhஶிnhய: ।
MSS@2151@2ஆேவஶயnhதி ’த³யmh shமரசrhயா³phதேயாகி³nhய: ॥ 2151॥
MSS@2152@1அphரகkh’தஶkhதி: ஶkhேதாऽபி ஜநாth திரshkhயாmh லப⁴ேத ।
MSS@2152@2நிவஸnhநnhதrhதா³ணி லŋhkh◌⁴ேயா வநிrhந  jhவத: ॥ 2152॥
MSS@2153@1அphரக³lhப⁴shய யா விth³யா kh’பணshய ச யth³த⁴நmh ।
MSS@2153@2யchச பா³ஹுப³லmh பீ⁴ேராrhvhயrhத²ேமதth thரயmh ⁴வி ॥ 2153॥
MSS@2154@1அphரக³lhபா:◌⁴ பத³nhயாேஸ ஜநநீராக³ேஹதவ: ।
MSS@2154@2ஸnhthேயேக ப³ஹுலாலாபா: கவேயா பா³லகா இவ ॥ 2154॥
MSS@2155@1அphரேth³ேயாऽதிதி:²ஸாயmh ஸூrhேயாேடா⁴ kh³’ஹேமதி⁴நா ।
MSS@2155@2காேல phராphதshthவகாேல வா நாshயாநநnh kh³’ேஹ வேஸth ॥
2155॥
MSS@2156@1அphரth³ேயாऽதிதி:²ஸாயmh ஸூrhேயாேடா⁴ kh³’ஹேமதி⁴நாmh ।
MSS@2156@2ஜயா தshய ேத³வthவmh phரயாnhதி kh³’ஹேமதி⁴ந: ॥ 2156॥
MSS@2157@1அphரதிkh’thயாthமாநmh ஸஹஸாநrhேத²ஷு ந phரவrhேதத ।
MSS@2157@2ஶிர th◌⁴’ேதऽmh’தகிரேண விஷமக⁴ஸth³விஷமேநthேராऽபி ॥
2157॥
MSS@2158@1அphரதி³th³ேத⁴ ேராத வkhrhவாkhயmh phரயாதி ைவப²lhயmh ।
MSS@2158@2நயநவிேந ப⁴rhத லாவNhயேவஹ க²ஜநாmh ॥ 2158॥
MSS@2159@1அphரதிShடா²ச ேய ேகசிth³அத⁴rhமஶரச ேய ।
MSS@2159@2ேதஷாmh phரதிShடா² க³ŋhேக³ஹ ஶரணmh ஶrhம வrhம ச ॥ 2159॥
MSS@2160@1அphரthயாணி ஶாshthராணி விவாத³shதthர ேகவலmh ।
MSS@2160@2phரthயmh jhெயௗதிஷmh ஶாshthரmh சnhth³ராrhெகௗ யthர
ஸாெணௗ ॥ 2160॥
MSS@2161@1அphரthயாகதphரபா⁴வவிப⁴ேவ ஸrhவாரயாmhேபா⁴நிெதௗ⁴ வாேஸா
நாlhபதப:ப²லmh
யத³பரmh ேதா³ேஷாऽயேமேகா மஹாnh ।
MSS@2161@2ஶmh³ேகாऽபி யத³thர ³rhலப⁴தைர ரthைநரநrhைக: ◌⁴ ஸஹ
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shபrhதா⁴ேமகநிவாஸகாரணவஶாேத³காnhதேதா வாச²தி ॥ 2161॥
MSS@2162@1அphரதா³தா ஸmh’th³ேதா⁴ऽெஸௗ த³th³ரச மஹாமநா: ।
MSS@2162@2அதச ஸiµnhநth³த⁴shதமாஹுrhட⁴ேசதஸmh ॥ 2162॥
MSS@2163@1அphரதீ³பா யதா² ராthரநாதி³thயmh யதா² நப: ◌⁴ ।
MSS@2163@2ததா²ஸாmhவthஸேரா ராஜா ph◌⁴ரமthயnhத⁴ இவாth◌⁴வநி ॥ 2163॥
MSS@2164@1அphரதா⁴ந: phரதா⁴ந:shயாth பாrhதி²வmh யதி³ ேஸவேத ।
MSS@2164@2phரதா⁴ேநாऽphயphரதா⁴ந:shயாth³ யதி³ ேஸவாவிவrhத: ॥ 2164॥
MSS@2165@1அphர⁴தமதநீய தnhவீ காசிதா⁴mhநி பிைதகதேரா ।
MSS@2165@2ௌமமாலகரா விசகrhஷ khராnhதபlhலவமபீ⁴Shடதேமந ॥
2165॥
MSS@2166@1அphரமthதச ேயா ராஜா ஸrhவjhேஞா விேதnhth³ய: ।
MSS@2166@2kh’தjhேஞா த⁴rhமஶீலச ஸ ராஜா திShட²ேத சிரmh ॥ 2166॥
MSS@2167@1அphரமthேதऽபி ேஷ தகாrhயாவலmhபி³நி ।
MSS@2167@2ைத³வiµnhமாrhக³ரகmh அnhயைத²வ phரமth³யேத ॥ 2167॥
MSS@2168@1அphரமாத³ச கrhதvhயshthவயா ராjhஞ:ஸமாரேய ।
MSS@2168@2thவதீ³யshய ஶரshய வயmh பா⁴kh³ேயாபவிந: ॥ 2168॥
MSS@2169@1அphரஸnhநமபராth³த⁴ பthெயௗ ேகாபதீ³phதiµரkh’தைத⁴rhயmh ।
MSS@2169@2ாதmh iν ஶதmh iν வ⁴நாmh th³ராவிதmh iν ’த³யmh
ம⁴வாைர:
॥ 2169॥
MSS@2170@1அphரஸாேதா³ऽநதி⁴Shடா²நmh ேத³யாmhஶஹரணmh ச யth ।
MSS@2170@2காலயாேபாऽphரதீகாரshதth³ைவராkh³யshய காரணmh ॥ 2170॥
MSS@2171@1அphரshதாவshதிபி⁴ரநிஶmh கrhணஶூலmh கேராதி shவmh தா³th³rhயmh
வத³தி
வஸநmh த³rhஶயthேயவ rhணmh ।
MSS@2171@2சா²யா⁴தசலதி ந ர: பாrhவேயாrhைநவ பசாnh நி:shவ: ேக²த³mh
தி³ஶதி த⁴நிநாmh vhயாதி⁴வth³³சிகிthshய: ॥ 2171॥
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MSS@2172@1அphராkh’த: ஸ கத²மsh ந விshமயாய யshnhiνவாஸ க ச
kh’தjhஞதா
ச ।
MSS@2172@2லச ஸாththவிக³ணjhவதmh ச ேதேஜா த⁴rhமச
மாநவிநெயௗ ச
பராkhரமச ॥ 2172॥
MSS@2173@1அphராkh’தshய சாதாதிஶயshய பா⁴ைவரthயth³⁴ைதrhமம
’தshய
ததா²phயநாshதா² ।
MSS@2173@2ேகாऽphேயஷவீரஶிஶுகாkh’திரphரேமய-ஸாமrhth²யஸாரஸiµதா³யமய:
பதா³rhத:²
॥ 2173॥
MSS@2174@1அphராkh’தshயாஹவ³rhமத³shய நிவாrhயமshயாshthரப³ேலந வீrhயmh
।
MSS@2174@2அlhபீயேஸாऽphயாமயlhயvh’thேதrhமஹாபகாராய ேபாrhவிvh’th³தி: ◌⁴
॥ 2174॥
MSS@2175@1அphராjhேஞந ச காதேரண ச ³ண:shயாth³ ப⁴khதிkhேதந க:
phரjhஞாவிkhரமஶாேநாऽபி  ப⁴ேவth கிmh ப⁴khதிநாth ப²லmh ।
MSS@2175@2phரjhஞாவிkhரமப⁴khதய:ஸiµதி³தா ேயஷாmh ³⁴தேய ேத ph◌⁴’thயா
nh’பேத:
கலthரதேர ஸmhபthஸு சாபthஸு ச ॥ 2175॥
MSS@2176@1அphராphதகாலmh வசநmh ph³’ஹshபதிரபி ph³வnh ।
MSS@2176@2லப⁴ேத ³th³th◌⁴யவjhஞாநmh அவமாநmh ச பா⁴ரத ॥ 2176॥
MSS@2177@1அphராphதகாலவசநmh ph³’ஹshபதிரபி ph³வnh ।
MSS@2177@2phராphiνயாth³ ³th³தி⁴ைஶதி²lhயmh அபமாநmh ச ஶாவதmh ॥ 2177॥
MSS@2178@1அphராphதகாேலா ேயா rhேகா²ஹேஸth shேவchசா²iνஸாரத: ।
MSS@2178@2phராphiνயாth³ ³th³th◌⁴யவjhஞாநmh ஸபா⁴யாmh ைசவ ஶாவதmh ॥
2178॥
MSS@2179@1அphராphதேகஸுக²ேயாரதிமாநth³த⁴- ஸnhதா⁴நேயா ரஹ
ஜாதேஷாரகshமாth ।
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MSS@2179@2ேநாrhேதா²ऽபி⁴லஷேதா: phரத²மாiνநீதிmh பா⁴வா: phரஸாத³பிஶுநா:
பயnhதி
நிth³ராmh ॥ 2179॥
MSS@2180@1அphராphதShேபாth³க³மவிph◌⁴ரைமவ th³தா⁴ ⁴ஜŋhேக³ந ததா²
யேத²யmh ।
MSS@2180@2ந ஶkhயேத shphரShமபீஹமாைநராேமாதி³நீ சnhத³நஶாகி²ேகவ ॥
2180॥
MSS@2181@1அphராphதphரத²மாவகrhதநஷா vhயாநmhரகீப⁴வth³-வkhேரShவnhயஶிர:ஸு
யshய த³ஹேந சி²nhநmh ஶிேரா ஜுவத: ।
MSS@2181@2உchசாrhயshவயேமவ மnhthரமகேராnhநாshயாஹthயாthமநshthயாக³mh
பŋhkhதிiµக:²ஸ
விkhரமஸு’th³வீர: கத²mh வrhNhயேத ॥ 2181॥
MSS@2182@1அphராphதெயௗவநா நா ந காமாய ந ஶாnhதேய ।
MSS@2182@2ஸmhphராphேத ேஷாட³ேஶ வrhேஷ க³rhத³பீ⁴ சாphஸராயேத ॥ 2182॥
MSS@2183@1அphராphதவlhலப⁴ஸமாக³மநாதி⁴காயா:ஸkh²யா:ேராऽthர நிஜசிthதவிேநாத³³th³th◌⁴யா
।
MSS@2183@2ஆலாபேவஷக³திஹாshயவிகthத²நாth³ைய:phராேணவராiνkh’திமாகலயnhதி
லாmh
॥ 2183॥
MSS@2184@1அphராphேயऽபி யதா² காேம த⁴rhேம சிnhதா ந கிmh ததா² ।
MSS@2184@2அலாேப⁴ऽபி th³வேயாேரகா ப⁴யதா³ ஶிவதா³பரா ॥ 2184॥
MSS@2185@1அphராphேயஷுதா³தாரஶேநராராth த:ஶŋhதசkhரvhthkhரமkh’th
பேராபரஶு: ஶூேலந ஶூnhயா யயா ।
MSS@2185@2mh’thrhைத³thயபேத: kh’த: ஸ ஸth³’ஶ: பாதா³ŋh³பrhவத:
பாrhவthயா
phரதிபாlhயதாmh th⁴வநmh நி:ஶlhயகlhயmh தயா ॥ 2185॥
MSS@2186@1அphராமாNhயmh ச ேவதா³நாmh ஶாshthராmh சாதிலŋhக⁴நmh ।
MSS@2186@2ஸrhவthர சாநவshதா²நmh ஏதnhநாஶநமாthமந: ॥ 2186॥
MSS@2187@1அphராrhத²நமஸmhshபrhஶmh அஸnhத³rhஶநேமவ ச ।
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MSS@2187@2ஷshேயஹ நியேமா ப⁴ேவth³ராக³phரஹாணேய ॥ 2187॥
MSS@2188@1அphராrhதி²தmh யதா² :³க²mh ததா²ஸுக²மபி shவயmh ।
MSS@2188@2phராணிநmh phரதிபth³ேயத ஸrhவmh நியதியnhthதmh ॥ 2188॥
MSS@2189@1அphயmh ந  பா⁴ேஷத ந விth◌⁴ேயத ேகநசிth ।
MSS@2189@2காrhயth³தி⁴mh ஸேஹத காrhயph◌⁴ரmhேஶா  rhக²தா ॥ 2189॥
MSS@2190@1அphயmh ஷ சாபி பரth³ேராஹmh பரshthயmh ।
MSS@2190@2அத⁴rhமமnh’தmh ைசவ ³ராth phராjhேஞா விவrhஜேயth ॥ 2190॥
MSS@2191@1அphயmh யshய rhவீத ⁴யshதshய phயmh சேரth ।
MSS@2191@2அசிேரண phய:ஸ shயாth³ ேயாऽphய: phயமாசேரth ॥ 2191॥
MSS@2192@1அphயiµkhதா: ஷா: phரயதnhேத th³வி³ணமphயmh வkhmh ।
MSS@2192@2தshமாத³வாchயமphயmh அphயமேராகாேமந ॥ 2192॥
MSS@2193@1அphயவசநத³th³ைர: phயவசநாTh◌⁴ைய:shவதா³ரபShைட: ।
MSS@2193@2பரபவாத³நிvh’thைத:khவசிth khவசிnh மNh³தா வஸுதா⁴॥ 2193॥
MSS@2194@1அphயவசநாŋhகா³ைரrhத³kh³ேதா⁴ऽபி ந விphயmh வத³thயாrhய: ।
MSS@2194@2கிmh த³யமாநமக³ shவபா⁴வஸுரபி⁴mh பthயஜதி ॥ 2194॥
MSS@2195@1அphயshயாபி வசஸ: பமாவிேராதி⁴ந: ।
MSS@2195@2வkhதா ேராதா ச யthராshதி ரமnhேத தthர ஸmhபத:³ ॥ 2195॥
MSS@2196@1அphயாNhயபி rhவnhத:shவாrhதா²ேயாth³யத ேசShதா: ।
MSS@2196@2பNh³தா ேநாபலph◌⁴யnhேத வாயைஸவ ேகாகிலா: ॥ 2196॥
MSS@2197@1அphயாNhயபி rhவாே நிSh²ராNhயபி ச ph³வnh ।
MSS@2197@2ேசத: phரலாத³யthேயவ ஸrhவாவshதா²ஸு வlhலப: ◌⁴ ॥ 2197॥
MSS@2198@1அphயாNhயபி rhவாே ய: phய: phய ஏவ ஸ: ।
MSS@2198@2த³kh³த⁴மnhதி³ரஸாேரऽபி கshய வநாவநாத³ர: ॥ 2198॥
MSS@2199@1அphயாNhயபி பth²யாநி ேய வத³nhதி nh’ஹ ।
MSS@2199@2த ஏவ ஸு’த:³ phேராkhதா அnhேய shrhநாமதா⁴ரகா: ॥ 2199॥
MSS@2200@1அphயா ந ப⁴விShயnhதி phேயா ேம ந ப⁴விShயதி ।
MSS@2200@2அஹmh ச ந ப⁴விShயா ஸrhவmh ச ந ப⁴விShயதி ॥ 2200॥
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MSS@2201@1அphைய:ஸஹ ஸmhவாஸ: phையசாபி விநாப⁴வ: ।
MSS@2201@2அஸth³பி: ◌⁴ ஸmhphரேயாக³ச தth³:³க²mh சிரவிநாmh ॥ 2201॥
MSS@2202@1அphையரபி நிShபிShைட: கிmh shயாth khேலஶாஸShiΝபி: ◌⁴ ।
MSS@2202@2ேய த³nhலேந ஶkhதா கீ³ஷா ேதஷு ேஶாப⁴ேத ॥ 2202॥
MSS@2203@1அphேயாऽபி  பth²ய:shயாth³இதி vh’th³தா⁴iνஶாஸநmh ।
MSS@2203@2vh’th³தா⁴iνஶாஸேந திShட²nh phயதாiµபக³chச²தி ॥ 2203॥
MSS@2204@1அphதாmh ேராகி³ணீmh நாmh அnhதrhவthநீmh th◌⁴’தvhரதாmh ।
MSS@2204@2ரஜshவலாமகாமாmh ச ந காேமத ப³லாth மாnh ॥ 2204॥
MSS@2205@1அphஸு phலவnhேத பாஷா மாiνஷா kh◌⁴நnhதி ராஸாnh ।
MSS@2205@2கபய: கrhம rhவnhதி காலshய லா க³தி: ॥ 2205॥
MSS@2206@1அphshவாthமாநmh ந வீேத நாவகா³ேஹth பேயாரயmh ।
MSS@2206@2ஸnhதி³kh³த⁴நாவmh நாேராேஹnh ந பா³ஹுph◌⁴யாmh நதீ³mh தேரth॥ 2206॥
MSS@2206A@1அப²லmh ராth³த⁴mh அபாthேர த⁴நmh அப²லmh யth ந த³thதமrhதி²ph◌⁴ய:
।
MSS@2206A@2ெயௗவநமப²லmh யந தமப²லmh ³rhவிநீதshய ॥
MSS@2207@1அப²லshயாபி vh’shய சா²யா ப⁴வதி ஶீதலா ।
MSS@2207@2நிrh³ேऽபி வரmh ப³nh⁴rhய: பர: பர ஏவ ஸ: ॥ 2207॥
MSS@2208@1அப²லாநி ³ரnhதாநி ஸமvhயயப²லாநி ச ।
MSS@2208@2அஶkhயாநி ச காrhயாணி நாரேப⁴த விசண: ॥ 2208॥
MSS@2209@1அப³nh⁴Shவபி ப³nh⁴thவmh shேநஹாth ஸiµபஜாயேத ।
MSS@2209@2ப³nh⁴Shவபி ச ப³nh⁴thவmh அேலாகjhேஞஷு யேத ॥ 2209॥
MSS@2210@1அப³ல: phேராnhநதmh ஶthmh ேயா யாதி மத³ேமாத: ।
MSS@2210@2th³தா⁴rhத²mh ஸ நிவrhேதத ஶீrhணத³nhேதா யதா² க³ஜ: ॥ 2210॥
MSS@2211@1அப³லshவலாஶிேநா ஜ²ஷாnh நிஜநீட³th³மபீ³ந: க²கா³nh ।
MSS@2211@2அநவth³யth’rhதி³ேநா mh’கா³nh mh’க³யாகா⁴ய ந ⁴⁴ஜாmh
kh◌⁴நதாmh ॥ 2211॥
MSS@2212@1அப³லாmh ப³நா நீதாmh த³ஶாமாmh மகரேகநா ர ।
MSS@2212@2ஆபthபதிேதாth³th◌⁴’தேய ப⁴வதி  ஶுப⁴ஜnhமநாmh ஜnhம ॥ 2212॥

234 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2213@1அப³லா அபி வீேரஶாnh யthஸாஹாyhயiµபாதா: ।
MSS@2213@2பராப⁴வnhதி th³’khேகாணபாேதைநவ ஸ மnhமத:² ॥ 2213॥
MSS@2214@1அப³லாTh◌⁴யவிkh³ரஹரமrhthயநதிரமாலேயாேபத: ।
MSS@2214@2பசkhரேமாதி³தiµக:² பாயாth பரேமவேரா iµஹுரநாதி:³ ॥ 2214॥
MSS@2215@1அப³லா³th³தி⁴நாயா ேதா³ஷmhnhmh ஸதா³rhஹ ।
MSS@2215@2ட⁴shய ஸததmh ேதா³ஷmhமாmh rhவnhதி ஸாத⁴வ: ॥ 2215॥
MSS@2216@1அப³லா யthர phரப³லா ஶிஶுரவநீேஶா நிரேரா மnhth ।
MSS@2216@2ந ந தthர த⁴நாஶா வித ஆஶாபி ³rhலபா⁴ ப⁴வதி ॥ 2216॥
MSS@2217@1அப³லாவநபர ஏேகா ⁴வநthதேயऽபி ேசthததா³ ப⁴rhthதா ।
MSS@2217@2கத²மnhயதா²ஸுதா⁴கர- சnhத³நiµkh²யாphயthவmh shயாth ॥ 2217॥
MSS@2218@1அப³லா விஷேஹத கத²mh th³’ட⁴ஶkhதிமiµShய ரதிரஸphரஸரmh ।
MSS@2218@2மத³நதாiνராேகா³ ந வித³th◌⁴யாth³யதி³ ப³லாதா⁴நmh ॥ 2218॥
MSS@2219@1அப³லாஸு விலாேநாऽnhவ⁴வnh நயைநேரவ நேவாப³ஹநாநி ।
MSS@2219@2மதா³க³மவாrhதயாபி ஶூnhேய ஸமேய ஜாkh³ரதி ஸmhphரvh’th³த⁴ ஏவ
॥ 2219॥
MSS@2220@1அப³ேலதி பவாேதா³ vh’தா²ஹணீth³’ஶாmh ।
MSS@2220@2யாஸாmh ேநthரநிபாேதந நடவth³⁴rhNhயேத ஜக³th ॥ 2220॥
MSS@2221@1அப³ேல ஸேல vhயவshயதா ேத iµக²பா⁴ேவா க³ேதா ந பŋhகேஜந
।
MSS@2221@2கத²மாதி³மவrhணதாnhthயஜshய th³விஜராேஜந kh’ேதாநிkh³ரஹshய
॥ 2221॥
MSS@2222@1அப³ேலாऽ ந தகாஶீ- phரதிப⁴டராஶீnh பராபத திப ।
MSS@2222@2ஜாதாmhப:◌⁴கணபாத: khவ விநயthயநலஸŋhகா⁴த: ॥ 2222॥
MSS@2223@1அபா³லசிேர ph◌⁴ெவௗ ந ச மராலமnhதா³க³திrhth³’க³சலமசசலmh
’த³ய⁴த³⁴ேதா த³யா(?) ।
MSS@2223@2ஸுதா⁴ ந க²வாkhபதா²திதி²ரதா²பி நாmh மேநா மேநாஜஶரஜrhjhஜரnhநயதி
ேமாஹமshயாshதiν: ॥ 2223॥
MSS@2224@1அ³தா⁴ அஜŋhக³மா அபி கயாபி க³thயா பரmh பத³மவாphதா: ।
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MSS@2224@2மnhthண இதி கீrhthயnhேத நயப³ல³கா இவ ஜேநந ॥ 2224॥
MSS@2225@1அ³ைத: ◌⁴ kh’தமாநஸmhவித³shதவ பாrhைத:²த ஏவ ேயாkh³யதா ।
MSS@2225@2ஸஹ phலவைக³பாதmh ந  ³ஜாப²லேமதி ேஸாShமதாmh
॥ 2225॥
MSS@2226@1அ³ைத⁴ரrhத²லாபா⁴ய பNhயshthபி⁴வ shவயmh ।
MSS@2226@2ஆthமா ஸmhshkh’thய ஸmhshkh’thய பேராபகரணீkh’த: ॥ 2226॥
MSS@2227@1அ³th³தி⁴மாதாநாmh ச nhதvhயமபராதி⁴நாmh ।
MSS@2227@2ந  ஸrhவthர பாNh³thயmh ஸுலப⁴mh ேஷண ைவ ॥ 2227॥
MSS@2228@1அத² ேசth³ ³th³தி⁴ஜmh kh’thவா ph³shேத தத³³th³தி⁴ஜmh ।
MSS@2228@2பாபாnh shவlhேபऽபி தாnhஹnhயாth³அபராேத⁴ ததா²nh’ஜூnh॥ 2228॥
MSS@2229@1அ³th³th◌⁴வா சிthதமphராphய விரmhப⁴mh phரப⁴விShiΝஷு ।
MSS@2229@2ந shேவchச²mh vhயவஹrhதvhயmh ஆthமேநா ⁴திchச²தா ॥ 2229॥
MSS@2230@1அேபா³தி⁴ ேநா நிph◌⁴’தmh மதி³ŋhகி³தmh phரதீthய வா
நாth³’தவthயஸாவிதி ।
MSS@2230@2நாதி ந:shமதி⁴யmh கியth³க³தா நிvh’thய பா³லாத³ரத³rhஶேநஷு
॥ 2230॥
MSS@2231@1அph³ஜmh thவjhஜமதா²ph³ஜ⁴shதத இத³mh ph³ரமாNhட³மNhடா³th
நrhவிவmh
shதா²வரஜŋhக³மmh ததி³தரth thவnhலthத²mh பய: ।
MSS@2231@2தி⁴kh thவாmh ெசௗர இவ phரயா நிph◌⁴’தmh நிrhக³thய ஜாலாnhதைரrhப³th◌⁴யnhேத
விவஶாshthவேத³கஶரshthவாமாதா ஜnhதவ: ॥ 2231॥
MSS@2232@1அph³தா³யநrhShவத² மாஸப- தி³நாநி காrhேயऽphயவெதௗ⁴
வித³th◌⁴யாth ।
MSS@2232@2நாவதி⁴rhேயந ப⁴வthயஸthய:ஸrhேவாऽபி ேலாேக ஶேநா kh³’த:
॥ 2232॥
MSS@2233@1அph³ேத³ப⁴mhேப⁴ நிrhபி³nhேந விth³thக²Th³க³லதாஹேத ।
MSS@2233@2shவchச²iµkhதாப²லsh²லா நிேபshேதாயபி³nhத³வ: ॥ 2233॥
MSS@2234@1அph³ைத³rhவாkh◌⁴’யாrhணவக³ைத: ஸாகmh vhரஜnhதீ iµஹு:
ஸmhஸrhகா³th³வட³வாநலshய
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ஸம⁴தா³பnhநஸththவா த³th ।
MSS@2234@2மnhேய ேத³வ தயா khரேமண ஜநிேதா Shமthphரதாபாநேலா
ேயநாராதிவ⁴விேலாசநஜல:

khேதாऽபி ஸmhவrhத⁴ேத ॥ 2234॥
MSS@2235@1அph³தி⁴நா ஸஹ thரthேவ தா³th³rhயmh யதி³ ஜாயேத ।
MSS@2235@2லாச²நmh ஸாக³ரshையவ ைமthகrhrhந லாச²நmh ॥ 2235॥
MSS@2236@1அph³தி⁴rhந th’phயதி யதா² ஸதாmh ஸஹshைரrhேநா ேசnhத⁴ைநவ
ஶிகீ²
ப³ஹுேதா⁴பநீைத: ।
MSS@2236@2வ:ஸமshதவிஷையரபி தth³வேத³வmh ஸசிnhthய
சாதி⁴ஷணshthயஜதீnhth³யாrhதா²nh ॥ 2236॥
MSS@2237@1அph³தி⁴rhயth³யவதீ⁴ேதா ந  ததா³ தshமாnhநிபீயாmh³ைத³rhவாnhதாnh
யாச
காபி⁴rhஜலலவாiνthதாநசட: ।
MSS@2237@2தthேத நிshthரபநீசைதவiµசிதா நிrhவkhேமதth கத²mh விth³ம: ேகந
³ேணந
மாநிஷு ந:ஸாரŋhக³ஸŋhகீ³யேத ॥ 2237॥
MSS@2238@1அph³தீ⁴ ரthநமேதா⁴ த⁴thேத த⁴thேத வா ஶிரஸா th’ணmh ।
MSS@2238@2அph³ேத⁴ேரவ  ேதா³ேஷாऽயmh ரthநmh ரthநmh th’ணmh th’ணmh ॥
2238॥
MSS@2239@1அph³ேத⁴ரmhப:◌⁴ shத²கி³த⁴வநாேபா⁴க³பாதாலே: । ேபாேதாபாயா
இஹ  ப³ஹேவா
லŋhக⁴ேநऽபி மnhேத ।
MSS@2239@2ஆேஹா khத: கத²மபி ப⁴ேவேத³ஷ ைத³வாth ததா³நீmh ேகா நாம
shயாத³வடஹராேலாகேநऽphயshய கlhப: ॥ 2239॥
MSS@2240@1அph³ெதௗ⁴ மjhஜnhதி நா இவ ப²ணிந இவ ௌணிரnhth◌⁴ரmh விஶnhதி
khராமnhthயth³nh
விஹŋhகா³இவ கபய இவ khவாphயரNhேய சரnhதி ।
MSS@2240@2ேத³வ மாபாலஶkhர phரஸரத³iνபமthவchசசkhரவாஹ-

vhஹvhயா⁴த⁴படலஹதth³’ஶ: காnhதி³ஶீகா:தீஶா: ॥ 2240॥
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MSS@2241@1அph³ரவீchச ப⁴க³வnh மதŋhக³ைஜrhயth³ph³’ஹth³பி⁴ரபி கrhம ³Shகரmh
।
MSS@2241@2தthர நாஹமiνமnhiµthஸேஹ ேமாக⁴vh’thதி கலப⁴shய ேசShதmh
॥ 2241॥
MSS@2242@1அப⁴யmh ப⁴ேயnhநிthயmh ஸுவாேஸாமth³யபா kh³’ேஹ ।
MSS@2242@2Sh² ப⁴வதி விthேதேஶா ேவயாேதா³ஷா:shவபா⁴வஜா: ॥ 2242॥
MSS@2243@1அப⁴kh³நvh’thதா: phரஸபா⁴th³ஆkh’Shடா ெயௗவேநாth³த⁴ைத: ।
MSS@2243@2சkhரnh³chசைகrhiµShkh³ராயமth◌⁴யா த⁴iνrhலதா ॥ 2243॥
MSS@2244@1அப⁴யmh ஸththவஸmhஶுth³தி⁴rhjhஞாநேயாக³vhயவshதி²தி: ।
MSS@2244@2தா³நmh த³மச யjhஞச shவாth◌⁴யாயshதப ஆrhஜவmh ॥ 2244॥
MSS@2245@1அmhஸா ஸthயமkhேராத⁴shthயாக:³ ஶாnhதிரைபஶுநmh ।
MSS@2245@2த³யா ⁴ேதShவேலாphthவmh மாrhத³வmh ரசாபலmh ॥ 2245॥
MSS@2246@1ேதஜ:மா th◌⁴’தி: ெஶௗசmh அth³ேராேஹா நாதிமாநிதா ।
MSS@2246@2ப⁴வnhதி ஸmhபத³mh ைத³வீmh அபி⁴ஜாதshய பா⁴ரத ॥ 2246॥
MSS@2247@1த³mhேபா⁴ த³rhேபாऽதிமாநச khேராத: ◌⁴ பாShயேமவ ச ।
MSS@2247@2அjhஞாநmh சாபி⁴ஜாதshய பாrhத²ஸmhபத³மாஸுmh ॥ 2247॥
MSS@2248@1ைத³வீ ஸmhபth³விேமாாய நிப³nhதா⁴யாஸு மதா ॥
MSS@2249@1அப⁴யmh ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயா த³ththவா யசரேத iµநி: ।
MSS@2249@2தshயாபி ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயா ந ப⁴யmh விth³யேத khவசிth ॥ 2249॥
MSS@2250@1அப⁴யmh ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயா ேயா த³தா³தி த³யாபர: ।
MSS@2250@2அப⁴யmh தshய ⁴தாநி த³த³தீthயiνஶும: ॥ 2250॥
MSS@2251@1அப⁴யmh ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயா ேயா த³தா³தி த³யாபர: ।
MSS@2251@2தshய ேத³ஹவிiµkhதshய ய ஏவ ந விth³யேத ॥ 2251॥
MSS@2252@1அப⁴யமப⁴யmh ேத³வ ph³மshதவாலதாவ:◌⁴ வலயத³லயthமா
ஶthேரார:shத²லஶாயிநீ ।
MSS@2252@2ஸமயஸுலபா⁴mh கீrhதிmh ப⁴vhயாமஸூத ஸுதாமஸாவபி ரமயிmh
ராகா³nhேத⁴வ
ph◌⁴ரமthயகி²லmh ஜக³th ॥ 2252॥
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MSS@2253@1அப⁴யshய  ேயா தா³தா ஸ jhய:ஸததmh nh’ப: ।
MSS@2253@2ஸthரmh  வrhத⁴ேத தshய ஸைத³வாப⁴யத³ணmh ॥ 2253॥
MSS@2254@1அப⁴யshையவ ேயா தா³தா தshையவ ஸுமஹthப²லmh ।
MSS@2254@2ந  phராணஸமmh தா³நmh thஷு ேலாேகஷு விth³யேத ॥ 2254॥
MSS@2255@1அப⁴வத³பி⁴நவphரேராஹபா⁴ஜாmh ச²விபபாஷு ய: ராŋhக³காநாmh ।
MSS@2255@2அஹஹ விரஹைவkh’ேத ஸ தshயா: khரஶிமநி ஸmhphரதி ³rhவயா
விவாத:³ ॥ 2255॥
MSS@2256@1அப⁴vhயேவா வசநmh பட²nhநபி நshய th²யாthவவிஷmh ந iµசதி
।
MSS@2256@2யதா²விஷmh ெரௗth³ரவிேஷாऽதி பnhநக:³ஸஶrhகரmh சா பய:பிப³nhநபி
॥ 2256॥
MSS@2257@1அபா⁴வி nhth◌⁴வா ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரஸth³’kh³தி⁴ரேதாயயா ।
MSS@2257@2’ேத ேயாth³⁴mh ஜந: பாmhெஶௗ ஸ th³’kh³தி⁴ ரேதா யயா ॥
2257॥
MSS@2258@1அபா⁴ேவ ந நரshதshமாth³ பா⁴வ:ஸrhவthர காரணmh ।
MSS@2258@2சிthதmh ேஶாத⁴ய யthேநந கிமnhையrhபா³யேஶாத⁴ைந: ॥ 2258॥
MSS@2259@1அபா⁴ேவ பThடஸூthரshய ஹாணீ shநாShயேத ।
MSS@2259@2³rhத²மத²வா kh³ராயா:shநாயேவா மக³வாmh ॥ 2259॥
MSS@2259A@1அபி⁴க³mhயாshேத ஸth³பி⁴rhvhயபக³தமாநாவமாநேதா³ஷாச ।
MSS@2259A@2ேய shவkh³’ஹiµபக³தாநாmh ரமiµபசாைரrhvhயபநயnhதி ॥
MSS@2260@1அபி⁴ஜநவேதா ப⁴rh: லாkh◌⁴ேய shதி²தா kh³’ணீபேத³
விப⁴வக³பி:◌⁴ kh’thையரshய
phரதிணமாலா ।
MSS@2260@2தநயமசிராth phராசீவாrhகmh phரஸூய ச பாவநmh மம விரஹஜாmh ந thவmh
வthேஸ ஶுசmh க³ணயிShய ॥ 2260॥
MSS@2261@1அபி⁴ஜாதஜநvhயதா²வஹா ப³ஹேலாShமphரஸரா விதா³ந: ।
MSS@2261@2phரக²லா இவ th³’Shமாக³தா ⁴வி தாபாய நிதா³க⁴வாஸரா: ॥
2261॥
MSS@2262@1அபி⁴தாபஸmhபத³மேதா²Shணசிrhநிஜேதஜஸாமஸஹமாந இவ ।
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MSS@2262@2பய phரபிthஸுரபராmh³நிேத⁴ரதி⁴ேரா⁴மshதகி³மph◌⁴யபதth ॥
2262॥
MSS@2263@1அபி⁴திkh³மர சிரமாவிரமா- த³வதா⁴நகி²nhநமநிேமஷதயா ।
MSS@2263@2விக³லnhம⁴vhரதலாஜலmh nhயலத³ph³ஜநயநmh நநீ ॥
2263॥
MSS@2264@1அபி⁴ேதா நிதராmh ஸலmh ஜலேத³ தா³mh ஸiµth³யேத ப⁴வதி ।
MSS@2264@2தத³பி ப³ஹுலமlhபmh வா பாthராதீ⁴நmh மதmh பதநmh ॥ 2264॥
MSS@2265@1அபி⁴thதாthதி²ேத சிthேர th³’யேத பி⁴thதிராததா ।
MSS@2265@2அேஹா விசிthரா மாேயயmh ப⁴kh³நmh Nhட³mh ஶிலாphதா ॥ 2265॥
MSS@2266@1அபி⁴th³ேராேஹண ⁴தாநாmh அrhஜயnh க³thவ: ய: ।
MSS@2266@2உத³nhவாநிவ nh⁴நாmh ஆபதா³ேமதி பாthரதாmh ॥ 2266॥
MSS@2267@1அபி⁴தா⁴ய ததா³ தத³phயmh ஶிஶுபாேலாऽiνஶயmh பரmh க³த: ।
MSS@2267@2ப⁴வேதாऽபி⁴மநா:ஸஹேத ஸஷ: கrhiµேபthய மாநநாmh ॥ 2267॥
MSS@2268@1அபி⁴தா⁴வதி மாmh mh’thரயiµth³³rhணiµth³க³ர: ।
MSS@2268@2kh’பணmh Nhட³கா ர மாmh ஶரக³தmh ॥ 2268॥
MSS@2269@1அபி⁴th◌⁴யா பரshேவஷு ேநஹ நாiµthர நnhத³தி ।
MSS@2269@2தshமாத³பி⁴th◌⁴யா ஸnhthயாjhயா ஸrhவதா³பீ⁴phஸதா ஸுக²mh ॥ 2269॥
MSS@2270@1அபி⁴நயஶshெதௗ ஹshெதௗ பாெதௗ³ ப⁴தகிஸலெயௗ ஸலெயௗ
।
MSS@2270@2அŋhக³mh ரதரŋhக³mh nh’thதmh mhபா⁴வஶா ஸமvh’thதmh ॥
2270॥
MSS@2271@1அபி⁴நயாnh பேசேவாth³யதா மலயமாதகmhபிதபlhலவா ।
MSS@2271@2அமத³யth ஸஹகாரலதா மந:ஸககா ககாமதாமபி ॥ 2271॥
MSS@2272@1அபி⁴நவmh க³தாmhஶுகத³rhஶிதmh த³த⁴தி யthshதநேயாபshதி²தmh
।
MSS@2272@2வஸநமNhட³லமNhட³நமŋhக³நாshதத³தி⁴கmh phரதிபமேநாjhவரmh
॥ 2272॥
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MSS@2273@1அபி⁴நவஶஸூthரshபrhதி⁴ கrhேண ஶிஷmh ரவகபதா⁴நmh
பாடலாதா³ம
கNhேட² ।
MSS@2273@2தiνஸரஸஜலாrhth³ேராnhத: ஸுnhத³mh தி³நபணதிஜnhமா
ேகாऽபி ேவஶசகாshதி
॥ 2273॥
MSS@2274@1அபி⁴நவஜவாShபshபrhதீ⁴ தவாத⁴ரபlhலேவா
ஹதஸுேமாnhேமஷchசா²யாத³ரch²தாnhதர: ।
MSS@2274@2நயநம⁴பேரணீmh நாமநாரதமாஹரmhshதணி தiνேத
தாNhயrhவிலாஸவதmhஸதாmh ॥ 2274॥
MSS@2275@1அபி⁴நவநநீகிஸலய- mh’லவலயாதி³ த³வத³ஹநராஶி: ।
MSS@2275@2ஸுப⁴க³ரŋhக³th³’ேஶாऽshயா விதி⁴வஶதshthவth³விேயாக³பவிபாேத
॥ 2275॥
MSS@2276@1அபி⁴நவநநீவிேநாத³ph³ேதா⁴ iµதைகரவிணீவிேயாக³பீ⁴: ।
MSS@2276@2ph◌⁴ரமதி ம⁴கேராऽயமnhதராேல ரயதி ந பŋhகநீmh iµth³வதீmh வா
॥ 2276॥
MSS@2277@1அபி⁴நவநவநீதphதமாதாmhரேநthரmh விகசநநலshபrhதி⁴
ஸாநnhத³வkhthரmh ।
MSS@2277@2’த³யப⁴வநமth◌⁴ேய ேயாகி³பி⁴rhth◌⁴யாநக³mhயmh நவக³க³நதமாலயாமலmh
கசிதீ³ேட³ ॥ 2277॥
MSS@2278@1அபி⁴நவநவநீதshநிkh³த⁴மாபீத³kh³த⁴mh த³தி⁴கணபதி³kh³த⁴mh
iµkh³த⁴மŋhக³mh
iµராேர: ।
MSS@2278@2தி³ஶ ⁴வநkh’chch²ரchேச²தி³தாபிchச²³chச²chச²வி
நவஶிகி²பிchசா²லாசி²தmh வாசி²தmh வ: ॥ 2278॥
MSS@2279@1அபி⁴நவபlhலவரஶநா ஶிஶிரதரஷாரஜலமŋhக³ளshநாதா ।
MSS@2279@2Shபவதீ தலதா phேயவ த³th³’ேஶ ப²லாபி⁴iµகீ² ॥ 2279॥
MSS@2280@1அபி⁴நவலகாமNh³தா க³Nhட³பா நிக³த³தி விநி³டா⁴நnhத³nhேதா³ேசத:
।
MSS@2280@2ஸுத³தி வத³தி Nhைய:கshய த⁴nhையrhமேநாஜ-phரஸரமஸkh’ேத³தchசாபலmh

msubhsall.pdf 241



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

ேலாசநshய ॥ 2280॥
MSS@2281@1அபி⁴நவiµக²iµth³ரmh ுth³ரேபாபவீதmh phரஶிதி²லவிலthவmh
jhவாலேகாchச²வாபாலmh ।
MSS@2281@2பணதிபபாvhயாkh’ேதநாணிmhநா ஹதஹதிமேஶஷmh
நாக³ரŋhக³mh சகாshதி
॥ 2281॥
MSS@2282@1அபி⁴நவயவஸஶாநி மாதேலऽshnh அதிஶயபரபா⁴க³mh
ேப⁴ேர
ShiΝேகா³பா: ।
MSS@2282@2வலயஶயநீேய iµkh³த⁴iµkh³ேத⁴யா மணய இவ விiµkhதா:
காமேகphரஸŋhகா³th
॥ 2282॥
MSS@2283@1அபி⁴நவவ⁴ேராஷshவாத:³ கஷதநபாth³
அஸரலஜநாேலஷkhரshஷாரஸரண: ।
MSS@2283@2க³தவிப⁴வshயாjhேஞவாth³ய th³திrhமsh’ரேவrhவிரவநிதாவkhthெரௗபmhயmh
பி³ப⁴rhதி நிஶாகர: ॥ 2283॥
MSS@2284@1அபி⁴நவவிஷவlhபாத³பth³மshயவிShேrhமத³நமத²நெமௗேலrhமாலதீShபமாலா
।
MSS@2284@2ஜயதி ஜயபதாகா காphயெஸௗ ேமாலmhயா:பிதககலŋhகா
ஜாநவீ ந:
நா ॥ 2284॥
MSS@2285@1அபி⁴நவேஸவகவிநைய: phரா⁴ணேகாkhைதrhவிலாநீதி³ைத: ।
MSS@2285@2⁴rhதஜநவசநநிகைரஹ கசித³வசிேதா நாshதி ॥ 2285॥
MSS@2286@1அபி⁴நஷதி ைவநேதயmh சாமரஸத:ஸஸthயபா⁴ேமா ய: ।
MSS@2286@2நாராயண:ஸ ஸாாth³ வி³த⁴ஸமrhchய:ஸதா³ ஜய ॥ 2286॥
MSS@2287@1அபி⁴nhநேவெலௗ க³mhபீ⁴ராவmh³ராஶிrhப⁴வாநபி ।
MSS@2287@2அஸாவஜநஸŋhகாஶshthவmh  சாகரth³தி: ॥ 2287॥
MSS@2288@1அபி⁴nhேநShவபி காrhேயஷு பி⁴th³யேத மநஸ: khயா ।
MSS@2288@2அnhயைத²வ shதநmh thரசிnhதயthயnhயதா² பதி: ॥ 2288॥
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MSS@2289@1அபி⁴பததி க⁴நmh ஶ ◌்’ேதி க³rhஜா: ஸஹதி ஶிலா: ஸஹேத
த³thதரŋhகா³nh ।
MSS@2289@2வி⁴வதி க³தmh தmh வித⁴thேத ஜலph’ஷேத கியேதऽபி
சாதேகாऽயmh
॥ 2289॥
MSS@2290@1அபி⁴phராயmh ேயா விதி³thவா  ப⁴rh: ஸrhவாணி காrhயாணி
கேராthயதnhth³: ।
MSS@2290@2வkhதா தாநாமiνரkhத ஆrhய: ஶkhதிjhஞ ஆthேமவ 
ேஸாऽiνகmhphய: ॥ 2290॥
MSS@2291@1வாkhயmh  ேயா நாth³யேதऽiνஶிShட:phரthயாஹயசாபி நிjhயமாந:
।
MSS@2291@2phரjhஞாபி⁴மாநீ phரதிலவாதீ³ thயாjhய: ஸ தாth³’khthவரையவ
ph◌⁴’thய: ॥ 2291॥
MSS@2292@1அபி⁴phராயாiνஸாேரண phரகேத phயmh ।
MSS@2292@2அேஹா மஹாphரபா⁴வாநாmh ⁴பதீநாmh வஸுnhத⁴ரா ॥ 2292॥
MSS@2293@1அபி⁴phேரதாrhத²th³th◌⁴யrhத²mh ேதா ய:ஸுைரரபி ।
MSS@2293@2ஸrhவவிkh◌⁴நchசி²ேத³ தshைம க³தி⁴பதேய நம: ॥ 2293॥
MSS@2294@1அபி⁴ப⁴வதி மந:கத³mhப³வாெயௗ மத³ம⁴ேர ச ஶிக²Nh³நாmh நிநாேத³
।
MSS@2294@2ஜந இவ ந th◌⁴’ேதசசால ShiΝrhந  மஹதாmh ஸுகர:
ஸமாதி⁴ப⁴ŋhக:³
॥ 2294॥
MSS@2295@1அபி⁴⁴ேதாऽபி ேநாthஸாஹmh ஜயாjhஜா shவth³த⁴ேய ।
MSS@2295@2நShடாŋhேகா³ऽபி kh³ரஸthேயவ ைஸmhேகேயா iµஹுrhth³விெஷௗ ॥
2295॥
MSS@2296@1அபி⁴⁴ேதாऽphயவjhஞாேதா ேயா ராjhஞாmh th³வா திShட²தி ।
MSS@2296@2ஸ  ராjhஞாmh யmh ⁴ŋhkhேத நாபி⁴மாநீ கதா³சந ॥ 2296॥
MSS@2297@1அபி⁴⁴ய வி⁴திமாrhதவீmh ம⁴க³nhதா⁴திஶேயந வீதா⁴mh ।

msubhsall.pdf 243



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2297@2nh’பேதரமரshரகா³ப ஸா த³யிேதாshதநேகாஸுshதி²தmh ॥
2297॥
MSS@2298@1அபி⁴⁴ய ஸதாமவshதி²திmh ஜட³ேஜஷு phரதிபாth³ய ச யmh ।
MSS@2298@2ஜக³தீபதாபkh’th கத²mh ஜலெதௗ⁴ நாவபேதத³ெஸௗ ரவி: ॥ 2298॥
MSS@2299@1அபி⁴மதப²லதா³தா thவmh ச கlhபth³மச phரகடஹ விேஶஷmh
கசேநாதா³ஹராம: ।
MSS@2299@2கத²ஹ ம⁴ேராkhதிphேரமஸmhமாநரmh லயதி ஸுரஶாகீ² ேத³வ
தா³நmh
thவதீ³யmh ॥ 2299॥
MSS@2300@1அபி⁴மதப²லth³தி⁴th³த⁴மnhthரா-வ ப³thபரேமSh²ேநாபாshேய
।
MSS@2300@2ப⁴க³வதி மத³நாநா வnhேத³ நிகி²லநகா³தி⁴பப⁴rhth’தா³ேக thவாmh
॥ 2300॥
MSS@2301@1அபி⁴மதமபி⁴த: kh’தாŋhக³ப⁴ŋhகா³சக³iµnhநதிவிthதiµnhநமyhய ।
MSS@2301@2தiνரபி⁴லதmh khலமchச²ேலந vhயvh’iΝத ேவlhதபா³ஹுவlhலகா
॥ 2301॥
MSS@2302@1அபி⁴மதமஹாமாநkh³ரnhதி²phரேப⁴த³பய
³தர³ணkh³ராமாmhேபா⁴ஜsh²ேடாjhjhவலசnhth³கா ।
MSS@2302@2விலவிலஸlhலjhஜாவlhவிதா³ரடா²கா ஜட²ரபிட² :³ேரயmh
கேராதி
விட³mhப³நாmh ॥ 2302॥
MSS@2303@1அபி⁴மதவshப’தா- வபி ³க³rhவாத³நாத³ரshதnhvhயா: ।
MSS@2303@2shக²ேதऽபி phயshய ஸmh- யமதாட³நthேயவ பி³ph³ேபா³க: ॥
2303॥
MSS@2304@1அபி⁴மதth³தி⁴ரேஶஷா ப⁴வதி  ஷshய ஷகாேரண ।
MSS@2304@2ைத³வதி யத³பி கத²ய ஷ³ண: ேஸாऽphயth³’Shடாkh²ய: ॥
2304॥
MSS@2305@1அபி⁴மnhthrhய ஶுசிவிதா⁴நாth³ஆjhயாTh◌⁴யmh ஹshதிகrhணஜmh rhணmh
।
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MSS@2305@2ேயாऽநாதி ஸ  நர:shயாth³ யேத²ShடேசShேடாऽபி தீ³rhகா⁴: ॥
2305॥
MSS@2306@1அபி⁴மாநத⁴நmh ேயஷாmh சிரmh வnhதி ேத நரா: ।
MSS@2306@2அபி⁴மாநவிநாநாmh கிmh த⁴ேநந கிமாஷா ॥ 2306॥
MSS@2307@1அபி⁴மாநத⁴நshய க³thவைரரஸுபி:◌⁴ shதா²shiν யஶசிசீஷத: ।
MSS@2307@2அசிராmhஶுவிலாஸசசலா நiν ல: ப²லமாiνஷŋhகி³கmh ॥
2307॥
MSS@2308@1அபி⁴மாநவதாmh mhஸாmh ஆthமஸாரமஜாநதாmh ।
MSS@2308@2அnhதா⁴நாவ th³’யnhேத பதநாnhதா: phரvh’thதய: ॥ 2308॥
MSS@2309@1அபி⁴மாநவதாmh ph³ரமnh khதாkhதவிேவகிநாmh ।
MSS@2309@2jhயேதऽவயேபா⁴kh³யாநாmh :³கா²நாமphரகாஶநmh ॥ 2309॥
MSS@2310@1அபி⁴மாநவேதா மநshவிந: phயiµchைச: பத³மாத: ।
MSS@2310@2விநிபாதநிவrhதநமmh மதமாலmhப³நமாthமெபௗஷmh ॥ 2310॥
MSS@2311@1அபி⁴மாநித⁴ேதந ஸாiνப³nhத⁴ரேஸந  ।
MSS@2311@2யத:ஸrhேவnhth³யphதி:ஸ காம: phேராchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 2311॥
MSS@2312@1அபி⁴மாநிநiµth³ph◌⁴ராnhதmh ஆthமஸmhபா⁴விதmh ஶட²mh ।
MSS@2312@2khேராத⁴நmh ைசவ nh’பதிmh vhயஸேந kh◌⁴நnhதி ைவண: ॥ 2312॥
MSS@2313@1அபி⁴iµக²க³ேத யshnhேநவ phேய ப³ஹுேஶா வத³thயவநதiµக²mh
Shணீேமவ
shதி²தmh mh’க³ேநthரயா ।
MSS@2313@2அத² கில ப³லாlhலாேலாலmh ஸ ஏஷ தேத²த: கத²மபி யதா²
th³’ShThயா
மnhேய kh’தmh திலŋhக⁴நmh ॥ 2313॥
MSS@2313A@1அபி⁴iµக²ம⁴ரதேரph◌⁴ய: பராŋhiµகா²khேராஶநாth ஶீேலph◌⁴ய: ।
MSS@2313A@2அph◌⁴யnhதரகேஷph◌⁴ேயா ேப⁴தvhயmh thரஶthph◌⁴ய: ॥
MSS@2314@1அபி⁴iµக²நிஹதshய ஸதshதிShட² தாவjhஜேயாऽத²வா shவrhக:³ ।
MSS@2314@2உப⁴யப³லஸா⁴வாத:³ ரவணiµேகா²ऽshthேயவ சாthயrhத²mh ॥
2314॥

msubhsall.pdf 245



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2315@1அபி⁴iµக²பதயாபி⁴rhலலாட- ரமஸலரவிெதௗ⁴தபthரேலக:² ।
MSS@2315@2கத²யதி ஷாயிதmh வ⁴நாmh mh’தி³தமth³தி³rhமநா: கேபால:

॥ 2315॥
MSS@2316@1அபி⁴iµக²பதிைதrh³ணphரகrhஷாth³ அவதiµth³த⁴திiµjhjhவலாmh
த³தா⁴ைந: ।
MSS@2316@2தகிஸலயஜாலமkh³ரஹshைத: phரஸப⁴மநீயத ப⁴ŋhக³மŋhக³நாநாmh ॥
2316॥
MSS@2317@1அபி⁴iµக²iµபயாதி மாmh shம கிசிth thவமபி⁴த³தா:◌⁴ படேல
ம⁴vhரதாநாmh ।
MSS@2317@2ம⁴ஸுரபி⁴iµகா²ph³ஜக³nhத⁴லph³ேத⁴ரதி⁴கமதி⁴ thவத³ேநந மா நிபாதி
॥ 2317॥
MSS@2318@1அபி⁴iµகா²க³தமாrhக³ணேதா⁴ரணி-th◌⁴வநிதபlhலவிதாmhப³ரக³வேர ।
MSS@2318@2விதரேண ச ரேண ச ஸiµth³யேத ப⁴வதி ேகாऽபி பரmh விரல: பர: ॥
2318॥
MSS@2319@1அபி⁴iµேக²மயி ஸmh’ததmhஹதமnhயநிthதkh’ேதாத³யmh
।
MSS@2319@2விநயவாதvh’thதிரதshதயா ந விvh’ேதா மத³ேநா ந ச ஸmhvh’த:
॥ 2319॥
MSS@2320@1அபி⁴iµநி ஸஹஸா’ேத பரshயா க⁴நமதா ஜக⁴நாmhஶுைககேத³ேஶ
।
MSS@2320@2சகிதமவஸேநா ஸthரபாயா: phரதிவதீரபி விshமயmh நிநாய ॥
2320॥
MSS@2321@1அபி⁴யாதி ந: ஸth’ஷ ஏஷ சுேஷா ஹthயகி²th³யத
நிதmhபி³நீஜந: ।
MSS@2321@2ந விேவத³ ய: ஸததேமநேத ந விth’Shணதாmh vhரஜதி
க²lhவஸாவபி
॥ 2321॥
MSS@2322@1அபி⁴khதmh ப³லவதா ³rhலப⁴mh நஸாத⁴நmh ।
MSS@2322@2’தshவmh காநmh ேசாரmh ஆவிஶnhதி phரஜாக³ரா: ॥ 2322॥
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MSS@2323@1அபி⁴khேதா ப³லவதா திShட²nh ³rhேக³ phரயthநவாnh ।
MSS@2323@2தth³ப³யshதராவாநmh rhவீதாthமவிiµkhதேய ॥ 2323॥
MSS@2324@1அபி⁴khேதா யதா³ பேயnh ந காசிth³ க³திமாthமந: ।
MSS@2324@2th◌⁴யமாநshததா³ phராjhேஞா mhயேத  ஸஹ ॥ 2324॥
MSS@2325@1அபி⁴ேயாkhதா ப³ யshமாth³அலph³th◌⁴வா ந நிவrhதேத ।
MSS@2325@2உபஹாராth³’ேத தshமாth ஸnhதி⁴ரnhேயா ந விth³யேத ॥ 2325॥
MSS@2326@1அபி⁴ராேமऽபி⁴நிேவஶmh வித³தா⁴நா விவித⁴லாப⁴நிரேபா ।
MSS@2326@2உபஹshயேஸ ஸுமth◌⁴ேய வித³kh³த⁴வாராŋhக³நாவாைர: ॥ 2326॥
MSS@2327@1அபி⁴லயmh shதி²ரmh Nhயmh kh²யாதmh ஸth³பி⁴rhநிேஷவிதmh ।
MSS@2327@2ேஸேவத th³தி⁴மnhவிchச² லாkh◌⁴யmh விnhth◌⁴யேவவரmh ॥
2327॥
MSS@2328@1அபி⁴லஷத உபாயmh விkhரமmh
கீrhதிலmhேயாரஸுக³மமைஸnhையரŋhகமph◌⁴யாக³தshய ।
MSS@2328@2ஜநக இவ ஶிஶுthேவ ஸுphயshையகஸூேநாரவிநயமபி ேஸேஹ
பாNhட³வshய shமரா:
॥ 2328॥
MSS@2329@1அபி⁴லஷதி ந க² ஷ: யமபி கீrhthயா விநாkh’தாmh ஶல: ।
MSS@2329@2ணிகாய வshேந கshthயஜதீஹ சிரshதி²ரmh ேரய: ॥ 2329॥
MSS@2330@1அபி⁴லஷதி பth³மேயாெநௗ நி:shவவ⁴நாmh ஸுதாnh shரShmh ।
MSS@2330@2shவmh shவmh விஶŋhகமாநா ேவபnhேத khரகசவrhthதிேநா ேலாகா: ॥
2330॥
MSS@2331@1அபி⁴லஷேதாரiνபா⁴வாnh திேலாthதமாயா: கிேலாthதமாiνப⁴ேயா: ।
MSS@2331@2ஸுnhேதா³பஸுnhத³ேயாரபி நாேஶா ேப⁴தா³³தா³யேத ॥ 2331॥
MSS@2332@1அபி⁴லஷnhதி தவாத⁴ரமா⁴mh ததி³ஹ கிmh ஹ iµதா⁴ ³தா:◌⁴
।
MSS@2332@2ஸுரஸுதா⁴மத⁴ேத யதshthவத³த⁴ேராऽத⁴ரதாமக³மth தத: ॥
2332॥
MSS@2333@1அபி⁴லஷ யதீ³nhேதா³ வkhthரலmh mh’கா³யா: நரபி
ஸkh’த³ph³ெதௗ⁴ மjhஜ
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ஸŋhாலயாŋhகmh ।
MSS@2333@2ஸுவிமலமத² பி³mhப³mh பாஜாதphரஸூைந: ஸுரப⁴ய வத³ ேநா ேசth
thவmh khவ
தshயா iµக²mh khவ ॥ 2333॥
MSS@2334@1அபி⁴லதாதி⁴கவரேத³ phரணிபதிதஜநாrhதிஹாணி ஶரNhேய ।
MSS@2334@2சரெணௗ நமாmhயஹmh ேத விth³யாத⁴ரேத³வேத ெகௗ³ ॥ 2334॥
MSS@2335@1அபி⁴வrhஷதி ேயாऽiνபாலயnh விதி⁴பீ³ஜாநி விேவகவா ।
MSS@2335@2ஸ ஸதா³ ப²லஶாநீmh khயாmh ஶரத³mh ேலாக இவாதி⁴திShட²தி ॥
2335॥
MSS@2336@1அபி⁴வாத³நஶீலshய நிthயmh vh’th³ேதா⁴பேஸவிந: ।
MSS@2336@2சthவா தshய வrhத⁴nhத ஆ: phரjhஞா யேஶா ப³லmh ॥ 2336॥
MSS@2337@1அபி⁴வாத³ேயத vh’th³த⁴mh ஆஸநmh சாshய த³rhஶேயth ।
MSS@2337@2kh’தாஜபாத க³chச²nhதmh ph’Shட²ேதாऽnhவியாth ॥ 2337॥
MSS@2338@1அபி⁴வாth³ய யதா² vh’th³தா⁴nh ஸnhேதா க³chச²nhதி நிrhvh’திmh ।
MSS@2338@2ஏவmh ஸjhஜநமாkhய rhேகா² ப⁴வதி நிrhvh’த: ॥ 2338॥
MSS@2339@1அபி⁴வீய ஸாkh’தமNhட³நmh யதீ: கரth³த⁴நீவிக³லத³mhஶுகா:
shthய: ।
MSS@2339@2த³தி⁴ேரऽதி⁴பி⁴thதி படஹphரதிshவைந: sh²டமThடஹாஸவ
ெஸௗத⁴பŋhkhதய:
॥ 2339॥
MSS@2340@1அபி⁴ஶphத: Nhயகாrhேய phரvh’thேதாऽபி ந th³தி⁴பா⁴kh ।
MSS@2340@2ப⁴rhthராiνக³மேநாth³khதா ேரiΝகா ஜநமாகா ॥ 2340॥
MSS@2341@1அபி⁴ஶshதவth phரபயnhதி த³th³ரmh பாrhவத:shதி²தmh ।
MSS@2341@2தா³th³rhயmh பாதிகmh ேலாேக கshதchச²mhமrhஹதி ॥ 2341॥
MSS@2342@1அபி⁴ேஷணயிஷுmh ⁴வநாநி ய:shமரவாkh²யத ேலாth◌⁴ரரஜசய:
।
MSS@2342@2ுபி⁴தைஸnhயபராக³விபாNh³ர- th³திரயmh திரயnhiνத³⁴th³தி³ஶ:

॥ 2342॥
MSS@2343@1அபி⁴ேஷகாrhth³ரஶிரஸா ராஜா ராjhயாவேலாகிநா ।
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MSS@2343@2ஸஹாயவரணmh காrhயmh தthர ராjhயmh phரதிSh²தmh ॥ 2343॥
MSS@2344@1யத³phயlhபதரmh கrhம தத³phேயேகந ³Shகரmh ।
MSS@2344@2ேஷஸஹாேயந கிiµ ராjhயmh மேஹாத³யmh ॥ 2344॥
MSS@2345@1அபி⁴ஸரணபரா ஸதா³ வராகீ ஸமரமஹாth◌⁴வஸு ரkhதபŋhகிேலஷு ।
MSS@2345@2’தி³ த⁴ரணி⁴ஜாயmh nh’பrhநிதபைத³வ கலŋhகமாதேநாதி
॥ 2345॥
MSS@2346@1அபி⁴ஸரணமkhதமŋhக³நாநாmh இதி தவ ஸுnhத³ மா shம
⁴th³விதrhக: ।
MSS@2346@2நiν பதிமக³மth shவயmh நதீ³நாmh ஸத³பி ஶmh⁴ஜடாiµஹூrhதமாலா
॥ 2346॥
MSS@2347@1அபி⁴ஸரணரஸ: kh’ஶாŋhக³யShேடரயமபரthர ந வீத: ேதா வா
।
MSS@2347@2அமபி யதி³யmh நிராஸ நாŋhkh◌⁴ேரrhநிபி³ட³தரமாthமநீந³th³th◌⁴யா
॥ 2347॥
MSS@2348@1அபி⁴ஸாேர ஸேராஜா யதி³ க³nhmh ஸஹேஸ ।
MSS@2348@2ஸமாchசா²th³ய iµக²mh யா phரயthேநந phயmh phரதி ॥ 2348॥
MSS@2349@1அபி⁴ஹnhதி ஹnhத கத²ேமஷ மாத⁴வmh ஸுமாரகாயமநவkh³ரஹ:

shமர: ।
MSS@2349@2அசிேரண ைவkh’தவிவrhததா³ண:கலப⁴mh கேடா²ர இவ டபாகல:

॥ 2349॥
MSS@2350@1அபி⁴தாphயபி⁴ேயாக³பராŋhiµகீ² phரகடமŋhக³விலாஸமrhவதீ ।
MSS@2350@2உப ேத ஷாயிமமா நவவ⁴வ ஶthபதாகிநீ ॥ 2350॥
MSS@2351@1அபீ⁴ணiµchைசrhth◌⁴வநதா பேயாiµசா க⁴நாnhத⁴காkh’தஶrhவShவபி
।
MSS@2351@2த³thphரபா⁴த³rhஶிதமாrhக³⁴மய: phரயாnhதி ராகா³த³பி⁴ஸாகா:
shthய: ॥ 2351॥
MSS@2352@1அபீ⁴ணiµShணரபி தshய ேஸாShமண:ஸுேரnhth³ரப³nhதீ³வதாநிலrhயதா²
।
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MSS@2352@2ஸசnhத³நாmhப: ◌⁴கணேகாமலshததா² வrhஜலாrhth³ராபவைநrhந
நிrhவெவௗ ॥ 2352॥
MSS@2353@1அபீ⁴phஸாmh shவாthமேநா ராऽவிரதmh ஸுshதி²ரmh ததா² ।
MSS@2353@2யthநமாதிShட²ைத⁴rhேயண தத:th³தி⁴rhப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 2353॥
MSS@2354@1அபீ⁴Shடப²லஸmhth³தி⁴shSh: காmhயா ஸுஸmhபத:³ ।
MSS@2354@2th³விthபி⁴rhப³ஹுபி⁴ ஸாrhத⁴mh ேபா⁴ஜேநந phரஜாயேத ॥ 2354॥
MSS@2355@1அபீ⁴Shடமாஸாth³ய சிராய காேல ஸiµth³th◌⁴’தாஶmh கமநீ சகாேஶ ।
MSS@2355@2ேயாnhமேநாஜnhமஸுேகா²த³ேயஷு ஸiµth³th◌⁴’தாஶŋhகமநீசகாேஶ
॥ 2355॥
MSS@2356@1அ⁴khதாயாmh யshயாmh ணமபி ந யாதmh nh’பஶைதrh⁴வshதshயா
லாேப⁴ க
இவ ப³ஹுமாந:தி⁴ஜாmh ।
MSS@2356@2தத³mhஶshயாphயmhேஶ தத³வயவேலேஶऽபி பதேயா விஷாேத³ கrhதvhேய
வித³த⁴தி
ஜடா:³ phரthத iµத³mh ॥ 2356॥
MSS@2357@1அ⁴khthவாமலகmh பth²யmh ⁴khthவா  ப³த³ப²லmh ।
MSS@2357@2கபிthத²mh ஸrhவதா³ பth²யmh கத³ ந கதா³சந ॥ 2357॥
MSS@2358@1அ⁴ஜதாmhசாத³த³தாmh த⁴நmh ெசௗரா ஹரnhதி  ।
MSS@2358@2ஸரகா⁴mh யதா²ஸrhவmh மாகmh வநசாண: ॥ 2358॥
MSS@2359@1அ⁴தrhவmh மம பா⁴வி கிmh வாஸrhவmhஸேஹ ேமஸஹஜmh ச :³க²mh
।
MSS@2359@2கிmh  thவத³kh³ேர ஶரக³தாநாmh பராப⁴ேவா நாத² ந ேதऽiνபmh ॥
2359॥
MSS@2360@1அ⁴தமாஸjhய விth³த⁴தmh ப³லாத³லph◌⁴யmh தவ phஸேத
nh’ப: ।
MSS@2360@2விஜாநேதாऽபி யநயshய ெரௗth³ரதாmh ப⁴வthயபாேய பேமாநீ
மதி: ॥ 2360॥
MSS@2361@1அ⁴th phராசீ பிŋhகா³ ரஸபதிவ phராய கநகmh க³தchசா²யசnhth³ேரா
³த⁴ஜந இவ kh³ராmhயஸத³ ।
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MSS@2361@2thshதாரா nh’பதய இவாiνth³யமபரா ந தீ³பா ராஜnhேத
th³ரவிணரதாநாவ ³: ॥ 2361॥
MSS@2362@1அ⁴த³mhேபா⁴ராேஶ: ஸஹ வஸதிராth கமலயா ³நாமாதா⁴ேரா
நயநப²லnh:³

phரத²யதி ।
MSS@2362@2கத²mhmhஸூiνshதமபி த³தி phெரௗட⁴த³ஶைநrh³நாமாshவாத³mh
பிஶுநரஸநா
கிmh ரஸயதி ॥ 2362॥
MSS@2363@1அ⁴வnhநth³⁴ேதாShமாண: ஶீதvhயாphேத ஜக³ththரேய ।
MSS@2363@2ேசாthஸŋhகா:³kh’ஶாŋhகீ³mhshதா²நmh மnhமத²ேதஜஸ: ॥ 2363॥
MSS@2364@1அேப⁴ேத³ைநவ th◌⁴ேயரnh ரேச பரshபரmh ।
MSS@2364@2ப²lh³ ைஸnhயshய யth கிசிnh மth◌⁴ேய vhஹshய தth³ப⁴ேவth ॥
2364॥
MSS@2365@1அேப⁴ேத³ேநாபாshேத iµத³iµத³ேர வாshதி²தவேதா விபாத³mhேபா⁴ஜா³பக³தவேதா
வா
ம⁴ஹ: ।
MSS@2365@2அபrhயாphத: ேகாऽபி shவபரபசrhயாபசய- phரப³nhத: ◌⁴
ஸா⁴நாமயமநபி⁴ஸnhதா⁴நம⁴ர: ॥ 2365॥
MSS@2366@1அேப⁴th³ேயாऽiνth³த⁴த:shதph³த: ◌⁴ ஸூnh’த: phயத³rhஶந: ।
MSS@2366@2ப³ஹுத: காலேவதீ³தkh³ரnhேதா²ऽrhத²கrhமவிth ॥ 2366॥
MSS@2367@1அேபா⁴க³ஸுப⁴கா³ ⁴திரைத³nhயத⁴வளmh லmh ।
MSS@2367@2அத³rhபவிஶதா³ விth³யா ப⁴வthnhநதேசதஸாmh ॥ 2367॥
MSS@2368@1அேபா⁴கி³ெநௗ மNhட³ெநௗ தthnhiµkhதகெகௗ ।
MSS@2368@2வரமாஶீவிெஷௗ shph’Shெடௗ ந  பthnhயா: பேயாத⁴ெரௗ ॥ 2368॥
MSS@2369@1அph◌⁴யkhதmh ரஹ க³தmh விசிthதமnhேயந மnhthரயnhதmh வா ।
MSS@2369@2உசிதphரணயமபி nh’பmh ஸஹஸாrhயா ேநாபஸrhபnhதி ॥ 2369॥
MSS@2370@1அph◌⁴யkhதவ shநாத: ஶுசிரஶுசிவ phர³th³த⁴ இவ ஸுphதmh ।
MSS@2370@2ப³th³த⁴வ shthைரரக³திrhஜநஹ ஸுக²ஸŋhகி³நமைவ ॥ 2370॥
MSS@2371@1அph◌⁴யகா⁴நி iµநிசாபலாth thவயா யnhmh’க:³திபேத: பkh³ரஹ: ।
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MSS@2371@2அShட தத³யmh phரமாth³யதாmh ஸmhvh’ேதி க²
ேதா³ஷமjhஞதா ॥ 2371॥
MSS@2371A@1அph◌⁴யnhதரக³தா பா³யா பா³யாசாph◌⁴யதரmh க³தா: ।
MSS@2371A@2ையrhநரா நித⁴நmh யாnhதி யதா² ராஜா கசth³ம: ॥
MSS@2372@1அph◌⁴யrhத²ேய கிமபி விதஜnhமதshthவாmh உthகNhட²ேதாth³க³தி
நி:ஸர தாவேத³வ ।
MSS@2372@2காnhேத th³’க³nhதபத²லmhபி³நி வதீதி யாவnhந கrhணபத²ேமதி
ஜநாபவாத:³
॥ 2372॥
MSS@2373@1அph◌⁴யrhth²ய ஸphரணதி மnhதி³ரமph◌⁴ேபதா ேத³வீ shவயmh ப⁴க³வதீ
ph’த²ேக³வ தாஸாmh ।
MSS@2373@2ஆஸnhநவlhலப⁴ஸமாக³மஸூசநாநி ஸவநாநி வசநாnhயபி
வாசிதாநி ॥ 2373॥
MSS@2374@1அph◌⁴யshதா: sh²டேமவ ஶாshthரக³தய: ஸmhயkhகவிthேவாத³ேத:◌⁴
பாரmh சாதி⁴க³தmh
ஸதாmh பஷதி³ phராphத: phரதிShேடா²த³ய: ।
MSS@2374@2நிrhவிNhணshய மமா⁴நா நiν பர: பnhதா² ந ைத³nhயmh விநா ேநmh
வாச²தி
வாஸநா ஸுர⁴நீதீேரऽiνபmh வய: ॥ 2374॥
MSS@2375@1அph◌⁴யshேதऽபி நிதmhப³பா⁴ரப²லேக ேக²தா³லேஸயmh க³தி: கிசிth
ஸmhவதாrhத⁴பமவிரலாேலாகா th³’ேஶாऽnhதrhக³தா: ।
MSS@2375@2தnhமnhேய நிph◌⁴’தmh thவயாth³ய ’த³ேய கசிth³th◌⁴’ேதா
வlhலேபா⁴ நிவாஸா:
கத²மnhயதா² th³வி³ணதாேமேத தைவவmh க³தா: ॥ 2375॥
MSS@2376@1அph◌⁴யshேதऽபி  நாம வshநி சிராத³jhஞாநஸmhபா⁴வநmh
ெஶௗசாெஶௗசாவிவாதி³தா
விஶகலshmh’thயராவrhதநmh ।
MSS@2376@2வாரmh வாரmh’ேபகா⁴தகத²நmh ேகாऽphேயஷ ட³mhபா⁴thமநாmh
phராேயா
த³kh³த⁴³ஶவசநவிெதௗ⁴ ஜாக³rhthயrhவ: khரம: ॥ 2376॥
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MSS@2377@1அph◌⁴யshய பவநவிஜயmh vhயாkh²யாய ச ைஶவஸmhதா:ஸகலா: ।
MSS@2377@2மரணஸமேய ³mh பrhத³வத³ஸேவா விநிShkhராnhதா: ॥ 2377॥
MSS@2378@1அph◌⁴யshய ேவத³மவதா⁴ய ச rhவதnhthரmh ஆலய ஶிShடசதாநி
ph’த²kh³விதா⁴நி ।
MSS@2378@2அth◌⁴யாபநாதி³பி⁴ரவாphய த⁴நmh ச ⁴ கrhமாணி மாதரலஸா:
கத²மாசேர:
॥ 2378॥
MSS@2379@1அph◌⁴யshய shமரத³mhஶெகௗஶலiµபாth◌⁴யாயீபாshயாவேயா:
khடா³mhநாயரஹshயவshநி
ேதா²ऽphயாjhகீ³ஷா ஸகி² ।
MSS@2379@2உthகmhேபாthலகாŋhக³ஸmhph◌⁴’தக⁴நshேவதா³விலshதnhமயா
ஸth³ேயா நிShphரதிப:◌⁴ ஸ
மnhமத²கதா²ைவதNh³க: க²Nh³த: ॥ 2379॥
MSS@2380@1அph◌⁴யshயாெதௗ³ திமத² kh³’ஹmh phராphய லph³th◌⁴வா மஹாrhதா²nh
இShThவா
யjhைஞrhஜநிததநய: phரvhரேஜதா³ேஷாऽnhேத ।
MSS@2380@2இthயாசShேட ய இஹ ஸ மiνrhயாjhஞவlhkhேயாऽபி வா ேம தாவth
காலmh phரதிப⁴வதி
ேசதா³ஷshதthphரமாணmh ॥ 2380॥
MSS@2381@1அph◌⁴யாயாnhதmh ஜ²தி கி³mh வாமphயாயதாshேய பீ⁴மாகாேர
phரkh’திேல
ப³th³த⁴நிrhvhயாஜைவேர ।
MSS@2381@2phராேயேணthத²mh kh’தபசேய பாபிநி khரஸrhேப ப⁴th³ரபி:◌⁴
பசிதிகதா²
கீth³’ஶீ மாth³’ஶாநாmh ॥ 2381॥
MSS@2382@1அph◌⁴யாவஹதி கlhயாணmh விவிதா⁴ வாkhஸுபா⁴தா ।
MSS@2382@2ைஸவ ³rhபா⁴தா ராஜnhnh அநrhதா²ேயாபபth³யேத ॥ 2382॥
MSS@2383@1அph◌⁴யாஸ: கrhமmh ஸmhயkh³ உthபாத³யதி ெகௗஶலmh ।
MSS@2383@2விதி⁴நா தாவத³ph◌⁴யshதmh யாவth sh’Shடா mh’ேக³ ॥ 2383॥
MSS@2384@1அph◌⁴யாஸகார விth³யா ல: Nhயாiνஸாணீ ।
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MSS@2384@2தா³நாiνஸாணீ கீrhதிrh³th³தி: ◌⁴ கrhமாiνஸாணீ ॥ 2384॥
MSS@2385@1அph◌⁴யாஸரதா விth³யா நிth³ேயாகா³ nh’பய: ।
MSS@2385@2ேவஷேயாஷாச ராகி³Nhேயா ஹாshயாயதநமŋhக³ேந ॥ 2385॥
MSS@2386@1அph◌⁴யாஸச²nhத³ஸாmh த³Nhேடா³ jhவரத³Nhட³ச லŋhக⁴நmh ।
MSS@2386@2யமத³Nhேடா³ விShiΝப⁴khதி: ஶthத³Nhட:³ ஶுபா⁴ க³தி: ॥ 2386॥
MSS@2387@1அph◌⁴யாஸshதி²ததஷNhட³க³ஹநshதா²நாதி³ேதா ேக³நீ kh³ராமmh
கசித³vh’கmh
விரணீ rhணmh வ⁴rhநீயதாmh ।
MSS@2387@2அthராயாnhthயசிேரண ேகாகிலலvhயாஹாரஜ²ŋhகாண:

பnhத²shthஜநவிைதகஹரணphெரௗடா: ◌⁴ ேரா வாஸரா: ॥ 2387॥
MSS@2388@1அph◌⁴யாஸாth shதி²ரshவாnhத ஊrhth◌⁴வேரதாச ஜாயேத ।
MSS@2388@2பராநnhத³மேயா ேயாகீ³ ஜராமரணவrhத: ॥ 2388॥
MSS@2389@1அph◌⁴யாஸாth³தா⁴rhயேத விth³யா லmh ஶீேலந தா⁴rhயேத ।
MSS@2389@2³ேணந jhஞாயேத thவாrhய: ேகாேபா ேநthேரண க³mhயேத ॥ 2389॥
MSS@2390@1அph◌⁴யாஸாth³தா⁴rhயேத விth³யா லmh ஶீேலந தா⁴rhயேத ।
MSS@2390@2³ணrhthராணி தா⁴rhயnhேத அkhேராத⁴ச தா⁴rhயேத॥ 2390॥
MSS@2391@1அph◌⁴யாஸாiνஸ விth³யா ³th³தி: ◌⁴ கrhமாiνஸாணீ ।
MSS@2391@2உth³ேயாகா³iνஸ ல: ப²லmh பா⁴kh³யாiνஸா ச ॥ 2391॥
MSS@2392@1அph◌⁴யாேஸந shதி²ரmh சிthதmh அph◌⁴யாேஸநாநிலchதி: ।
MSS@2392@2அph◌⁴யாேஸந பராநnhேதா³யph◌⁴யாேஸநாthமத³rhஶநmh ॥ 2392॥
MSS@2393@1அph◌⁴யாேஸநாnhயஸசாேரா யph◌⁴யாேஸநாnhயபதா ।
MSS@2393@2அph◌⁴யாேஸந ஸiµthkhராnhதிரph◌⁴யாேஸநாணிமாத³ய: ॥ 2393॥
MSS@2394@1அph◌⁴யாேஸா ரதிேஹேதாrhப⁴வதி நராmh ந வshஸth³³ணத: ।
MSS@2394@2ஸthயபி மாmhேஸாபசேய ராகா³ய ெசௗ shபி²ெஜௗ ந ந: ॥ 2394॥
MSS@2395@1அph◌⁴யாேஸா  கrhமmh ெகௗஶலமாவஹதி ।
MSS@2395@2ந  ஸkh’nhநிபாதமாthேரேத³- பி³nh³ரபி kh³ராவணி
நிmhநதாமாத³தா⁴தி ॥ 2395॥
MSS@2396@1அph◌⁴ேதாऽஸலrhந ப³லாஹகாநாmh சாஷாkh³ரபஸth³’ஶmh
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ph◌⁴’ஶமnhதராேல ।
MSS@2396@2th²ையததா³நநத³mh ப⁴வதshததா²  ேஹமnhதபth³மவ
நிShphரப⁴தாiµைபதி
॥ 2396॥
MSS@2397@1அph◌⁴thதா²நiµபாக³ேத kh³’ஹபெதௗ தth³பா⁴ஷேண நmhரதா
தthபாதா³rhபிதth³’Shராஸநவிதி⁴shதshேயாபசrhயா shவயmh ।
MSS@2397@2ஸுphேத தthர ஶயீத தthphரத²மேதா ஜயாchச ஶyhயாதி phராchைய:
th
நிேவதி³த:லவ⁴th³தா⁴nhதத⁴rhமாக³ம: ॥ 2397॥
MSS@2398@1அph◌⁴th³th◌⁴’தா வஸுமதீ த³தmh ர: kh³kh’தா ப³லவதா
ப³ராஜல: ।
MSS@2398@2ஏகthர ஜnhமநி kh’தmh தத³ேநந நா ஜnhமthரேய யத³கேராth ஷ:

ராண:

॥ 2398॥
MSS@2399@1அph◌⁴th³யthகவலkh³ரஹphரணயிநshேத ஶlhலகீபlhலவாshதchசாshபா²லஸஹmh
ஸர:
திth◌⁴’தாthயshதி ேகா நிiνேத ।
MSS@2399@2த³nhதshதmhப⁴நிஷNhணநி:ஸஹகர:வாைஸரதிphராmhஶுபி⁴rhேயநாயmh
விர 
வாரணபதி:shவாnh ஸ விnhth◌⁴ேயா ப⁴வாnh ॥ 2399॥
MSS@2400@1அph◌⁴nhநதshதநகா³தரலாயதாth³வாshதி²தா த³பயாநமேஹாthஸவாய
।
MSS@2400@2ஸா rhணmhப⁴நவநீரஜேதாரணshரkh ஸmhபா⁴ரமŋhக³ளமயthநkh’தmh
வித⁴thேத
॥ 2400॥
MSS@2401@1அph◌⁴nhநதாŋh³Shட²நக²phரபா⁴பி⁴rhநிேபth³ராக³ேவாth³கி³ரnhெதௗ
।
MSS@2401@2ஆஜரshதchசரெணௗ ph’தி²vhயாmhshத²லாரவிnhத³யமvhயவshதா²mh
॥ 2401॥
MSS@2402@1அph◌⁴nhநதாநாமiΝரphதா³ரmh பசாth phரேகாபmh ஜநேயத³mh ।
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MSS@2402@2தmh சாphரமthத:phரஸயயாயாnh-ந நாஶேயth³th³’Shடமth³’Shடேஹேதா:
॥ 2402॥
MSS@2403@1அph◌⁴nhநதா ரshதாth³அவகா³டா⁴ ஜக⁴நெகௗ³ரவாth பசாth ।
MSS@2403@2th³வாேரऽshய பாNh³கேத பத³பŋhkhதிrhth³’யேதऽபி⁴நவா ॥
2403॥
MSS@2404@1அph◌⁴nhநேதऽபி ஜலேத³ ஜக³ேத³கஸார- ஸாதா⁴ரணphரணயஹாணி
ஹா யேத³ேத ।
MSS@2404@2உlhலாஸலாshயலதmh தரேவா ந யாnhதி ேஹ தா³வபாவக ஸ தாவக
ஏவ ேதா³ஷ: ॥ 2404॥
MSS@2405@1அph◌⁴nhநேதவாŋhkh◌⁴நகா²ŋhராmh th³திrhவிேரேஜ ஹணீ
th³’ேஶாऽshயா: ।
MSS@2405@2ŋhகா²வ பசஶரா தா⁴நாmh லாவNhயத³rhபth³வி³ணீkh’ேதவ ॥
2405॥
MSS@2406@1அph◌⁴nhநேதாऽ ஸல: பேதாऽ thவாமrhத²யnhதி
விஹகா³shth’தாshதைத²ேத
।
MSS@2406@2கால: பேயாத⁴ர பேராபkh’ேதshதவாயmh சNhடா³நிலvhயதிகேர khவ
ப⁴வாnh khவ ேத
வா ॥ 2406॥
MSS@2407@1அph◌⁴பkhதா:ஸth³பி⁴rhக³தாக³ைதரஹரஹ: phரகி²nhதா³நா: ।
MSS@2407@2kh’பணஜநஸmhநிகrhஷmh phராphயாrhதா:² phரshவபnhதீவ ॥ 2407॥
MSS@2408@1அph◌⁴lhலஸnhதி விநிவாதசnhத³நாநாmh ஏணீth³’ஶாmh வ
ŋhமபthரேலகா:² ।
MSS@2408@2அph◌⁴யாக³தா: கரஸேராஜபதா³ரவிnhத³- ஸmhரய கிர இவ
திkh³மபா⁴ேநா:
॥ 2408॥
MSS@2409@1அph◌⁴Shth ஸkh◌⁴’தாத³nhநாth³அchசி²th³ராchைசவ வாஸஸ: ।
MSS@2409@2அபரphேரShயபா⁴வாchச ⁴ய இchச²nh பதthயத: ◌⁴ ॥ 2409॥
MSS@2410@1அph◌⁴ேயthய யாசிேதாऽபி thயkhthவா லjhஜாmh மயா விக³தலjhஜ: ।
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MSS@2410@2சிchேச²ைத³ஷ மமாஶாmh ஸஹஸா phரதிேஷத⁴ஶshthேரண ॥ 2410॥
MSS@2411@1அph◌⁴ரchசா²யா க²லphதி:ஸiµth³ராnhேத ச ேமதி³நீ ।
MSS@2411@2அlhேபைநவ விநயnhதி ெயௗவநாநி த⁴நாநி ச ॥ 2411॥
MSS@2412@1அph◌⁴ரchசா²யா க²லphதிrhநவஸshயாநி ேயாத: ।
MSS@2412@2கிசிthகாேலாபேபா⁴kh³யாநி ெயௗவநாநி த⁴நாநி ச ॥ 2412॥
MSS@2413@1அph◌⁴ரchசா²யா க²லphதிrhேவயாராேகா³ வி⁴தய: ।
MSS@2413@2ம⁴ஜாmh phரஸாத³ச பைசேத சசலா:shmh’தா: ॥ 2413॥
MSS@2414@1அph◌⁴ரchசா²யா th’த³kh³நி: க²லphதி:shத²ேல ஜலmh ।
MSS@2414@2ேவயாராக:³thரmh ச ஷேட³ேத ³th³³ேதா³பமா: ॥ 2414॥
MSS@2415@1அph◌⁴ரchசா²யா th’த³kh³நி: பராதீ⁴நmh ச யth ஸுக²mh ।
MSS@2415@2அjhஞாேநஷு ச ைவராkh³யmh phரேமதth³ விநயதி ॥ 2415॥
MSS@2416@1அph◌⁴ரth◌⁴வாைநrhiµக²ததி³ஶ:ேரணயshேதாயதா³நாmh தா⁴ராஸாைரrhத⁴ரணிவலயmh
ஸrhவத: phலாவயnhதி ।
MSS@2416@2ேதநshேநஹmhவஹதி விலmh மthஸகீ²khதேமதth thவmh நி:shேநேஹா
யத³ ததி³த³mh
நாத² ேம விshமயாய ॥ 2416॥
MSS@2417@1அph◌⁴ரShபமபி தி³thஸதி ஶீதmh ஸாrhதி²நா விiµக²தா யத³பா⁴ ।
MSS@2417@2shேதாககshய க² சேடந mhலாநிlhலஸதி தth³க⁴நஸŋhேக⁴ ॥
2417॥
MSS@2418@1அph◌⁴ரvh’nhத³mh விஶாகா²nhதmh phரஸூthயnhதmh ச ெயௗவநmh ।
MSS@2418@2ராjhயாnhதmh நரகmh தth³வth³ யாசநாnhதmh  ெகௗ³ரவmh ॥ 2418॥
MSS@2419@1அph◌⁴விலாஸமshph’Shடமத³ராக³mh mh’ேக³ணmh ।
MSS@2419@2இத³mh  நயநth³வnhth³வmh தவ தth³³ண⁴தmh ॥ 2419॥
MSS@2420@1அமjhஜதா³கNhட²மெஸௗ ஸுதா⁴ஸு phயmh phயாயா வசநmh நிபீய
।
MSS@2420@2th³விஷnhiµேக²ऽபி shவத³ேத shதிrhயா தnhShடதா ேநShடiµேக²
thவேமயா ॥ 2420॥
MSS@2421@1அமத³யnhம⁴க³nhத⁴ஸநாத²யா கிஸலயாத⁴ரஸŋhக³தயா மந: ।
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MSS@2421@2ஸுமஸmhph◌⁴’தயா நவமlhகா shதசா தசாவிலாநீ ॥
2421॥
MSS@2422@1அமநshகmh க³ேத சிthேத ஜாயேத கrhமmh ய: ।
MSS@2422@2யதா² சிthரபேட த³kh³ேத⁴ த³யேத சிthரஸசய: ॥ 2422॥
MSS@2423@1அமnhthரமரmh நாshதி நாshதி லமெநௗஷத⁴mh ।
MSS@2423@2அேயாkh³ய: ேஷா நாshதி ேயாஜகshதthர ³rhலப:◌⁴ ॥ 2423॥
MSS@2424@1அமnhthரமரmh நாshதி நாshதி லமெநௗஷத⁴mh ।
MSS@2424@2நிrhத⁴நா ph’தி²வீ நாshதி யாmhநாயா: க² ³rhலபா:◌⁴ ॥ 2424॥
MSS@2425@1அமnhத³தரவாrhயkh³ரதா⁴ராஹதமph◌⁴’த: ।
MSS@2425@2சிthரசாபத⁴ரா வீரா விth³ேயாதnhேத க⁴நா இவ ॥ 2425॥
MSS@2426@1அமnhத³மணிரkhவணநசாசாkhரமmh
ஜ²ணjhஜ²ணிதேமக²லாshக²ததாரஹாரchச²டmh ।
MSS@2426@2இத³mh தரலகŋhகவவிேஶஷவாசாதmh மேநா ஹரதி ஸுph◌⁴வ:

கிமபி
கnh³கkh³தmh ॥ 2426॥
MSS@2427@1அமnhத³மthதமாதŋhக³ஆஸாராph◌⁴த³யாnhவித: ।
MSS@2427@2இthயாதி³லேேபத:shகnhதா⁴வார: phரஶshயேத ॥ 2427॥
MSS@2428@1அமnhதா³நnhத³நிShயnhத³mh அபாshதாnhயkhயாkhரமmh ।
MSS@2428@2ஜக³jhஜnhேமாthஸேவ தshயா: பீதாmh’தவாப⁴வth ॥ 2428॥
MSS@2429@1அமnhதா³நnhதா³நாmh க³லத³ல⁴ஸnhதாபவிபதா³mh பதா³mhேபா⁴ஜth³வnhth³வmh
ஶிர
த³த⁴தாnh³ஶிரஸ: ।
MSS@2429@2கதா³ ந: காnhதீ³ஸலஶப³லரmhப³ரஸth தரŋhைக³ரŋhகா³ப⁴வதி
ப⁴வப³nhேத⁴nhத⁴நசய: ॥ 2429॥
MSS@2430@1அமnhயதாெஸௗ ஸுேமஷு க³rhப⁴க³mh பராக³மnhத⁴ŋhகரணmh
விேயாகி³நாmh ।
MSS@2430@2shமேரண iµkhேதஷு ரா ராரேய தத³ŋhக³ப⁴shேமவ ஶேரஷு
ஸŋhக³தmh ॥ 2430॥
MSS@2431@1அமரதஸுமெஸௗரப⁴- ேஸவநஸmhrhணஸகலகாமshய ।
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MSS@2431@2Shபாnhதரேஸேவயmh ph◌⁴ரமரshய விட³mhப³நா மஹதீ ॥ 2431॥
MSS@2432@1அமரவதிகீ³ேதாth³kh³வஸாரŋhக³ஶ ◌்’ŋhேகா³-
lhகி²தஶஶிஸுதா⁴mhப: ◌⁴ஶாth³வலாராமரmhயாmh ।
MSS@2432@2ஸுரபதிக³ஜக³Nhட³shரmhதா³நாmh³தா⁴ரா phரஸவஸுரபி⁴மாஶாmh
வாஸவீயாmh நமா
॥ 2432॥
MSS@2433@1அமiµக²⁴மா⁴mh லஹ காசந சா கலாநாmh ।
MSS@2433@2தரேத மேநா மதீ³யmh iµரநாத³பரmhபரா iµராேர: ॥ 2433॥
MSS@2434@1அமககவிthவட³மக- நாேத³ந விiνiνதா ந ஸசரதி ।
MSS@2434@2ஶ ◌்’ŋhகா³ரப⁴ணிதிரnhயா த⁴nhயாநாmh ரவணவிவேரஷு ॥ 2434॥
MSS@2435@1அமைரரmh’தmh ந பீதமph³ேத⁴rhந ச ஹாலாஹலiµlhப³ணmh ஹேரண ।
MSS@2435@2விதி⁴நா நிதmh க²லshய வாசி th³வயேமதth³ ப³ேரகமnhதரnhயth ॥
2435॥
MSS@2436@1அமைரrhக³தmh ம⁴கைரசதmh phரவைர: phரயாதமபி பth³மth³’ஶாmh
।
MSS@2436@2விப⁴ேவ க³ேத ஸகலேமவ க³தmh th◌⁴வேமகமசதி யஶ: ஸரஸ: ॥
2436॥
MSS@2437@1அமrhthயா:ஸnh மrhthயா வா ேசதநா:ஸnhthவேசதநா: ।
MSS@2437@2தா³நேமவ ரshkh’thய shயnhேத ⁴வைநshthபி: ◌⁴ ॥ 2437॥
MSS@2438@1அமrh kh’thயவ மாரயmh மேதா³th³த⁴ேதேநவ தmh
phயmh வச: ।
MSS@2438@2ப³யஸா தth³விதி⁴ேநவ ெபௗஷmh ப³லmh நிரshதmh ந ரராஜ
ShiΝநா ॥ 2438॥
MSS@2439@1அமrhேஷாபkh³’தாநாmh மnhஸnhதphதேசதஸாmh ।
MSS@2439@2பரshபராபகாேரண mhஸாmh ப⁴வதி விkh³ரஹ: ॥ 2439॥
MSS@2440@1அமலmh’லகாNhட³கமநீயகேபாலேசshதரலஸலநீலநநphரதி²lhலth³’ஶ:

।
MSS@2440@2விகஸத³ேஶாகேஶாணகரகாnhதிph◌⁴’த:ஸுதேநாrhமத³தாநி ஹnhத
லதாநி
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ஹரnhதி மந: ॥ 2440॥
MSS@2441@1அமலாthமஸு phரதிப²லnhநபி⁴தshதணீகேபாலப²லேகஷு iµஹு: ।
MSS@2441@2விஸஸாரஸாnhth³ரதரnh³சாmh அதி⁴காவபா⁴ததி³ஶாmh நிகர:॥
2441॥
MSS@2442@1அமமஸமchசி²th³ரmh அkhெரௗrhயமதிஸுnhத³ரmh ।
MSS@2442@2அேத³யமphரதிkh³ராயmh அேஹா jhஞாநmh மஹாத⁴நmh ॥ 2442॥
MSS@2443@1அமாthய: ஶூர ஏவ shயாth³ th³த⁴ஸmhபnhந ஏவ ச ।
MSS@2443@2தshமாத³பி ப⁴யmh ராjhஞ: பய ராjhயshய ேயாஜநmh ॥ 2443॥
MSS@2444@1அமாthயராShThர³rhகா³ணி ேகாேஶா த³Nhட³ச பசம: ।
MSS@2444@2ஏதா: phரkh’தயshதjhjhைஞrhவிகீ³ேஷாதா³’தா: ॥ 2444॥
MSS@2445@1அமாthயாth³யா: phரkh’தேயா thராnhதா ராjhயiµchயேத ।
MSS@2445@2அேஶஷராjhயvhயஸநாth பாrhதி²வvhயஸநmh ³ ॥ 2445॥
MSS@2446@1அமாthேய த³Nhட³ஆயthேதா த³Nhேட³ைவநயிகீ khயா ।
MSS@2446@2nh’பெதௗ ேகாஷராShThேர  ³ேத ஸnhதி⁴விபrhயெயௗ ॥ 2446॥
MSS@2447@1அமாthைய: காமvh’thேதா  ராஜா காபத²மாத: ।
MSS@2447@2நிkh³ராய: ஸrhவதா² ஸth³பி⁴rhந நிkh³ராேயா நிkh³’யேஸ ॥
2447॥
MSS@2448@1அமாthேயா வராஜச ⁴ஜாேவெதௗ மபேத: ।
MSS@2448@2மnhth ேநthரmh  தth³பி⁴nhந ஏதshnhநபி தth³வத:◌⁴ ॥ 2448॥
MSS@2449@1அமாthஸrhயmh ³தா: ◌⁴ phராஹுrhதா³நmh த⁴rhேம ச ஸmhயமmh ।
MSS@2449@2அவshதி²ேதந நிthயmh ச ஸthேயநாமthஸ ப⁴ேவth ॥ 2449॥
MSS@2450@1அமாநிதmh  th◌⁴ேயத kh’தமாநாrhத²ஸŋhkh³ரஹmh ।
MSS@2450@2ந விமாநிமthயrhத²mh phரதீ³phதkhேராத⁴பாவகmh ॥ 2450॥
MSS@2451@1அமாiνஷmh ஸththவமnhதrhேயாகி³நmh phரவிேஶth³யதி³ ।
MSS@2451@2வாyhவkh³நிதா⁴ர ைசநmh ேத³ஹஸmhshத²mh விநிrhத³ேஹth ॥ 2451॥
MSS@2452@1அமாேநநாபி ப⁴வதா தா³நமாநாதி³பி⁴rh³ண: ।
MSS@2452@2ஆத:ஸrhவ ஏவாயmh ஸமாந: khயேத ஜந: ॥ 2452॥
MSS@2453@1அமாயையவ வrhேதத ந கத²சந மாயயா ।
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MSS@2453@2³th◌⁴ேயதாphரkhதாmh ச மாயாmh நிthயmh ஸுஸmhvh’த: ॥ 2453॥
MSS@2454@1அமாவாshயாமShடmh ச ெபௗrhணமாmh சrhத³ஶீmh ।
MSS@2454@2ph³ரமசா ப⁴ேவnhநிthயmh அphyh’ெதௗ shநாதேகா th³விஜ: ॥ 2454॥
MSS@2455@1அதmh ம⁴ தthகதா² மம ரவணphரா⁴ணகீkh’தா ஜைந: ।
MSS@2455@2மத³நாநலேபா³த⁴ேந ப⁴ேவth க²க³ தா⁴yhயா தி⁴க³ைத⁴rhயதா⁴ண: ॥
2455॥
MSS@2456@1அத:ஸத: phராphைதthகrhைஷrhஹrhஷத³ phரேபா⁴ ।
MSS@2456@2அத:ஸத:ஸா⁴யேஶாபி⁴ரஸதாம ॥ 2456॥
MSS@2457@1அத³ேऽபி பதா³rhேதா² ேதா³ேஷணேகந நிnhதி³ேதா ப⁴வதி ।
MSS@2457@2நிகி²லரஸாயநமேதா க³nhேத⁴ேநாkh³ேரண லஶுந இவ ॥ 2457॥
MSS@2458@1அதth³திராகராth phரஸூதி: பஶுth³தா⁴ ச மஹாமேணrhவிேஶஷ: ।
MSS@2458@2மேட சரŋh³யேக வா விநிேவஶ: நரshய ஶிlhபிதnhthரmh ॥
2458॥
MSS@2459@1அthரmh ேத thரmh thரmh th³ேவSh நshதி ச ।
MSS@2459@2கrhம சாரப⁴ேத ³Shடmh தமாஹுrhட⁴ேசதஸmh ॥ 2459॥
MSS@2460@1அthரmh ேத thரmh thரmh th³ேவSh நshதி ச ।
MSS@2460@2ஶுப⁴mh ேவththயஶுப⁴mh பாபmh ப⁴th³ரmh ைத³வஹேதா நர: ॥ 2460॥
MSS@2461@1அthரmh ேத thரmh thரmh th³ேவSh நshதி வ: ।
MSS@2461@2thராணி தshய நயnhதி அthரmh நShடேமவ ச ॥ 2461॥
MSS@2462@1அthரmh ைநவ iµேசத ph³வnhதmh கnhயபி ।
MSS@2462@2:³க²mh தthர ந rhவீத ஹnhயாth rhவாபகாணmh ॥ 2462॥
MSS@2463@1அthரமபி ேசth³தீ³நmh ஶரணணமாக³தmh ।
MSS@2463@2vhயஸேந ேயாऽiνkh³’தி ஸ ைவ ஷஸthதம: ॥ 2463॥
MSS@2464@1அthரphரதா ேயதா க³தரth³தா: ◌⁴ ஸுதா³ண: ।
MSS@2464@2லphரவாேத³ந விஷmh phரயchச²nhதி கா⁴mhஸவ: ॥ 2464॥
MSS@2465@1அthரvhயஸநாnhthரmh உthதி²தmh யth³விரjhயதி ।
MSS@2465@2அvhயஸநth³th◌⁴யா தchச²thணவ phரth◌⁴யதி ॥ 2465॥
MSS@2466@1அthராmh வேத⁴ khேதா thராmh ஸŋhkh³ரேஹ ரத: ।
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MSS@2466@2thவrhக³ப²லேபா⁴khதா  ராஜா த⁴rhேமண jhயேத ॥ 2466॥
MSS@2467@1அthரா³nhநதிmh phராphய ேநாnhநேதாऽshதி விவேஸth ।
MSS@2467@2தshமாth phராphேயாnhநதிmh நேயth phராவார இவ கீடக: ॥ 2467॥
MSS@2468@1அthராநபி rhவீத thராnhபசயாவஹாnh ।
MSS@2468@2அேத வrhதமாநாநி thராNhயபி பthயேஜth ॥ 2468॥
MSS@2469@1அthேர விவாஸ: வபசகரேக ெஸௗகரஸ: கபாேல க³ŋhகா³mhப: ◌⁴
க²லபஷத³ŋhேக ஸுஜநதா ।
MSS@2469@2பசாேர தமiνபநீேத ச நிக³ம:shவத:th³தா⁴mh ஶுth³தி⁴mh
thயஜதி
விபதmh ச ப²லதி ॥ 2469॥
MSS@2470@1அthேரா ந விேமாkhதvhய: kh’பணmh ப³வபி ph³வnh ।
MSS@2470@2kh’பா தshnh ந கrhதvhயா ஹnhயாேத³வாபகாணmh ॥ 2470॥
MSS@2471@1அthேரா thரதாmh யாதி thரmh சாபி phர³Shயதி ।
MSS@2471@2ஸாமrhth²யேயாகா³th காrhயாmh தth³க³thயா  ஸதா³ க³தி: ॥
2471॥
MSS@2472@1அ காராகா³ேர நிவிட³நநீநாலநிக³ைட³rhநிப³th◌⁴யnhதாmh ஹmhஸா:
phரத²மவிஸகnhதா³ŋhரபி⁴த:³ ।
MSS@2472@2நேவ வாஸnhதீநாiµத³யிநி வேந க³rhப⁴ககா-chசி²ேதா³நிrhதா⁴rhயnhதாmh
பரph◌⁴’தவாேநா மத³கலா: ॥ 2472॥
MSS@2473@1அ தடஸபநிrhஜ²ரதரŋhக³ŋhக³thபேயா-
ஜ³kh’தபர⁴ஹரஸசாண: ।
MSS@2473@2மேநா வி⁴ரயnhதி ேம மலயேமக²லாேம³ரா:³ராஸத³வநphயphயதமாதா
மாதா: ॥ 2473॥
MSS@2474@1அ திலா: ைதக நேமதாmh shேநஹாத³வshதா²mh ப⁴வேதாபநீதா:
।
MSS@2474@2th³ேவேஷாऽப⁴விShயth³யத³ஷுநmh ததா³ந ஜாேந கிவாகShய:
॥ 2474॥
MSS@2475@1அ பாநகரmhபா⁴பா: ◌⁴ ஸphதாபி ஜலராஶய: ।
MSS@2475@2thவth³யேஶாராஜ ஹmhஸshய பஜரmh ⁴வநthரயmh ॥ 2475॥
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MSS@2476@1அ ரshதா:² ஸகலா: ஸுநிth³தா ந ரmh iµச ஸுேக²ந
யாshய ।
MSS@2476@2vhரஜthயபி பதிரŋhkh◌⁴மாதmh ஹேர தவாkh²யாதியmh ப⁴விShயதி
॥ 2476॥
MSS@2477@1அ ph’²shதmhப³ph◌⁴’த: பிஶŋhக³தாmh க³தா விபாேகந ப²லshய
ஶாலய: ।
MSS@2477@2விகாவphராmhப⁴க³nhத⁴ஸூசிதmh நமnhதி நிkh◌⁴ராவாshயேதாthபலmh
॥ 2477॥
MSS@2478@1அபி: ◌⁴ ஸmhkhேதshதவ கிiµ ப²லmhவாத³க⁴ேட யேத³ேதऽேபnhேத
ஸலமவேடph◌⁴ேயாऽபி தரவ: ।
MSS@2478@2அயmh khேதா vhயkhதmh நiν ஸுக²யிmh சாதகஶிஶுrhயேத³ஷ
kh³Shேமऽபி
shph’ஹயதி ந பாத²shthவத³பராnh ॥ 2478॥
MSS@2479@1அபி⁴ராகNhட²மேபா⁴ தth³kh³’ேஹ ஷாரதா⁴ராmh’தி³ேதவ
ஶகரா ।
MSS@2479@2ஹயth³விஷth³வShகயணீபய:ஸுதmhஸுதா⁴ரதா³th பŋhகேவாth³th◌⁴’தmh
த³தி⁴
॥ 2479॥
MSS@2480@1அ vhயrhதா²ரmhபா⁴ ³ரதி⁴க³ம⁴ph◌⁴’thபஸேர விஷkhதா லயnhேத
வயவ
ஹதாஶா ஜலத⁴ரா: ।
MSS@2480@2மேமவாnhதேசShடாவிப²லவிலாகாரவிப⁴வா: shவ⁴ெமௗ
யாnhதீமா:
பணதிமஸŋhkh²யாச ஸத: ॥ 2480॥
MSS@2481@1அ ஶிஷphரஸவாவதmhஸா: phரph◌⁴ரmhஶிேநா வாவிஹாணீநாmh ।
MSS@2481@2பாphலவா: shேராத நிmhநகா³யா: ைஶவாலேலாலாmhச²லயnhதி
நாnh ॥ 2481॥
MSS@2482@1அஷாmh ஜnhநாmh கதிபயநிேமஷshதி²திஜுஷாmh விேயாேக³
தீ⁴ராmh க இஹ
பதாபshய விஷய: ।
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MSS@2482@2³thபth³யnhேத விலயமபி யாnhதி ணம ந ேகऽபி shதா²தார:
ஸுரகி³பேயாதி⁴phரph◌⁴’தய: ॥ 2482॥
MSS@2483@1அஷாmh phராநாmh தபி³நீபthரபயஸாmh kh’ேத கிmh
நாshமாபி⁴rhவிக³தவிேவைகrhvhயவதmh ।
MSS@2483@2யதா³Th◌⁴யாநாமkh³ேர th³ரவிணமத³நி:ஸmhjhஞமநஸாmh kh’தmh
வீதvhைட³rhநிஜ³ணகதா²பாதகமபி ॥ 2483॥
MSS@2484@1அஷாmh மஜுசிரவத³நkh’தசாmh தmh ேநா நாமாபி
khவ iν
க² மாmhஶுphரkh’தய: ।
MSS@2484@2மமாph◌⁴யrhேண தா⁴rhShThயாchசரதி நnhதீ³வரதி khேத⁴ேவத³mh
phராnhதாணமவ
ேவா ேலாசநக³mh ॥ 2484॥
MSS@2485@1அஷாmh மNhட³லாேபா⁴க:³shதநாநாேமவ ேஶாப⁴ேத ।
MSS@2485@2ேயஷாiµேபthய ேஸாthகmhபா ராஜாேநாऽபி கரphரதா:³ ॥ 2485॥
MSS@2486@1அஷாmh ேமாஹாth³வா த⁴ரணித⁴ரடா³சல⁴வாmhஅபா⁴kh³யாth³வா
ைகசிnhமரகதமணிேசnhந க³ணித: ।
MSS@2486@2ததா²ெஸௗ ரth²யாயாமபி நிபதித:கிmh ந ேதஸiµnhலnhநீலth³திலஹphதா
இவ தி³ஶ: ॥ 2486॥
MSS@2487@1அஷாமாேமாத³phரணயஸுப⁴க³mhஸŋhக³தம⁴th phரஸூைநnhநிth³ைர:
ஸஹ ப³ஹுபி⁴ேரவ
phரதிவநmh ।
MSS@2487@2உத³nhயா ந khவாபி vhயரமத³ரவிnhேத³ பரம பிப³nhதி shவchச²nhத³mh
ரஸiµத³ரரmh
ம⁴ஹ: ॥ 2487॥
MSS@2488@1அஷாமாட⁴phரஸவவிவராmhம⁴ஹாmh th◌⁴வநி:பாnhத²shthmh
phரஸரதி
விேயாக³jhவர இவ ।
MSS@2488@2th³மாநாmh ேநாrhமந இவ ஸராக³mh கிஸலயmh பராக:³ Shபாmh
பததி
மத³நshேயவ விஶிக:² ॥ 2488॥
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MSS@2489@1அஷாiµShmhேஶா: கிரணநிகராmh பசயாth ஸரshதீணmh
மா⁴shதவ கில
நிஸrhக:³ ஶிஶிமா ।
MSS@2489@2³ராthமாேநா ேயேத கதிபயபேயாபி³nh³ரகாnh நிரshயnhத:
பாnhதா²mhshthவயி கிமபி
ேஶாஷmh வித³த⁴தி ॥ 2489॥
MSS@2490@1அ ஸiµth³⁴தஸேராஜேரiΝநா ’தா ’தாஸாரகேணந
வாநா ।
MSS@2490@2உபாக³ேம ³சதா இவாபதா³mh க³திmh ந நிேசமலmh ஶிiµகா:²
॥ 2490॥
MSS@2491@1அ  வshthராnhதநிth³த⁴வkhthரா: phரயாnhதி ேம ³ரதரmh
வயshயா: ।
MSS@2491@2பேராऽபி ப³nh: ◌⁴ ஸுக²ஸmhshதி²தshய thரmh ந கசிth³
விஷமshதி²தshய
॥ 2491॥
MSS@2492@1அvh’ா:ப²லShபேஶாபி⁴தா:கேடா²ரநிShபnhத³லேதாபேவShதா:
।
MSS@2492@2nh’பாjhஞயா ரஜேநந பாதா நரா: ஸதா³ரா இவ யாnhதி
நிrhvh’திmh ॥ 2492॥
MSS@2493@1அ ேஹேலாnhேமஷvhயஸநிஷு பலாேஶஷு பத: பிப³nhதி
shவchச²nhத³mh ம⁴
ம⁴ேஹா மாth³யதி ஜந: ।
MSS@2493@2அயmh ச phரthயkh³ரmh த³ஶதி ஸஹகாரmh பரph◌⁴’ேதா யதீ³த³mh
மrhமாnhதrhவித³லதி
க ஏஷ vhயதிகர: ॥ 2493॥
MSS@2494@1அiµmhகாலேபmh thயஜ ஜலத³க³mhபீ⁴ரம⁴ைர:கிேமபி⁴rhநிrhேகா⁴ைஷ:

sh’ஜ
ஜ²தி ஜா²thகா ஸலmh ।
MSS@2494@2அேய பயாவshதா²மகணஸரvhயதிகர-
sh²ரth³தா³வjhவாலாவஜலrhேதrhவிடபிந: ॥ 2494॥
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MSS@2495@1அiµmh ர:பய ேத³வதா³mh thkh’ேதாऽெஸௗvh’ஷப⁴th◌⁴வேஜந
।
MSS@2495@2ேயா ேஹமmhப⁴shதநநி:sh’தாநாmh shகnhத³shய மா: பயஸாmh
ரஸjhஞ: ॥ 2495॥
MSS@2496@1அiµmh ஸஹாஸphரேதநி vhயாஜாrhத⁴ஸnhத³rhஶிதேமக²லாநி ।
MSS@2496@2நாலmh விகrhmh ஜநிேதnhth³ரஶŋhகmh ஸுராŋhக³நாவிph◌⁴ரமேசShதாநி
॥ 2496॥
MSS@2497@1அiµkhதாmh ⁴ஷயnh shவாmh தiνmh ஸmhஸாரnh⁴ைக:³ ।
MSS@2497@2மணிகrhணீ தாmhரபrhணீ iµkhதிiµkhதாப²லrhஜநா: ॥ 2497॥
MSS@2498@1அiµth³ரiµத³thவிஷ:sh²தேப²நலshph’ேஶா மராலலவிph◌⁴ரமா:
ஶப²ரபா²லலாph◌⁴’த: ।
MSS@2498@2ஜயnhதி கி³ஜாபேதshதரலெமௗமnhதா³கிநீ-
தரŋhக³சயmhபி³நshநதீ³தி⁴ேதரmhஶவ: ॥ 2498॥
MSS@2499@1அiµth³ேராऽபி வரmh ப:ஸiµth³ேரபி ேதந கிmh ।
MSS@2499@2ஸுshவா³ஸலmh யthர பீயேத பதி²ைக: பதி² ॥ 2499॥
MSS@2500@1அiµநா மேபந ேக ேக நாம ந வசிதா: ।
MSS@2500@2த³thபதி²கேநthராmh³பிchசி²லphராnhத⁴நா ॥ 2500॥
MSS@2501@1அiµநா யiµநாஜலேகkh’தா ஸஹஸா தரஸா பரph◌⁴ய ph◌⁴’தா ।
MSS@2501@2ஹ ஹணீ mh’க³ேநthரவதீ நவெயௗவநெயௗவநபா⁴ரவதீ ॥
2501॥
MSS@2502@1அiµைநவ கஷாயிதshதநீ ஸுப⁴ேக³ந phயகா³thரப⁴shமநா ।
MSS@2502@2நவபlhலவஸmhshதேர யதா² ரசயிShயா தiνmh விபா⁴வெஸௗ ॥
2502॥
MSS@2503@1அiµைநவ பதா²க³தாக³தmh kh’தவாநth³ய மேநாஹேரா ஹ: ।
MSS@2503@2ஸகி² ³rhஜநபீ⁴தயா மயா ஹதயா ஹnhத சிரmh ந வீத: ॥ 2503॥
MSS@2504@1அiµShnhநாராேம தபி⁴ரபி⁴ராேம விடபிந:sh²டmh nh’thயth³ph◌⁴’ŋhகீ³
விவித⁴நவஸŋhகீ³தகலநாth ।
MSS@2504@2பராநnhைத:³ rh: க இவ தவ வrhவபத³- khரமேராதா ேவthதா
th³விஜவர
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ஶுக ராmhய த: ॥ 2504॥
MSS@2505@1அiµShnhiνth³யாநth³மஹரநீரnhth◌⁴ரப⁴ேத தம:க²Nhேட³
பிNh³kh’தப³ஹலகாலாயஸக⁴ேந ।
MSS@2505@2யதாமth³யாshமாகmh கத²மபி ேராnhயshதசரணmh நிேமேஷऽphnhேமேஷ
ந ந
விேஶேஷா நயநேயா: ॥ 2505॥
MSS@2506@1அiµShnhiνth³யாேந விஹக³க²ல ஏஷ phரதிகலmh விேலால: காேகால:

khவணதி க²
யாவth கதரmh ।
MSS@2506@2ஸேக² தாவth கீர th³ரட⁴ய ’தி³ வாசmh ச ஸகலாmh ந ெமௗேநந
nhேநா
ப⁴வதி ³ணபா⁴ஜாmh ³ணக³ண: ॥ 2506॥
MSS@2507@1அiµShnh பேசேஷாshth⁴வநகீ³ேஷா: ஸஹசேர iµக²mh
ராthேரரthேரshதiν⁴வி
ரஹmhப³தி ஸதி ।
MSS@2507@2jhவலnhதீrhShயாேராேஷாத³யமயதேயேவாஷதி⁴லதா:பதth³ph◌⁴’ŋhகீ³ப⁴ŋhkh³யா
த³த⁴தி
iµதி³nhய: கஷதாmh ॥ 2507॥
MSS@2508@1அiµShnh ஸmhநth³ேத⁴ ஜலiµசி ஸமph◌⁴யshய கதிசிth ககாராnh
பrhயnhதth³வி³ணமதேரப²phரஸவிந: ।
MSS@2508@2ஸமாth³யnhதா³thஹசலவிலகNhட:²phரஸரதி khரேமாத³சthதார:
khரமவஶநமnhமnhத³ம⁴ர: ॥ 2508॥
MSS@2509@1அiµShnh ஸmhஸாேர பகதஸாேரதரதயா ததா³ விth³ேயாthகrhஷ:

பணதிiµைபதி
திவிதா³mh ।
MSS@2509@2யதா³ மnhதா³கிnhயா ம⁴ரவமராகலகல- phரவாசாேல
பஸரதேட யாnhதி
தி³வஸா: ॥ 2509॥
MSS@2510@1அiµShmhlhலாவாNhயாmh’தஸர நmh mh’க³th³’ஶ: shமர:
ஶrhவphShட:
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ph’²ஜக⁴நபா⁴ேக³ நிபதித: ।
MSS@2510@2யத³ŋhகா³ŋhகா³ராmh phரத²மபிஶுநா நாபி⁴ஹேர ஶிகா²
⁴மshேயயmh பணமதி
ேராமாவவ: ॥ 2510॥
MSS@2511@1அiµShைம ெசௗராய phரதிநிஹதmh’thphரதிபி⁴ேய phர:◌⁴ phத:
phராதா³³பதநபாத³th³வயkh’ேத ।
MSS@2511@2ஸுவrhநாmh ேகாrhத³ஶ த³ஶநேகாதகி³nh க³ேஜnhth³ராநphயShெடௗ
மத³iµதி³தஜnhம⁴ஹ: ॥ 2511॥
MSS@2512@1அiµShய ேதா³rhph◌⁴யாம³rhக³Nhட²ேந th◌⁴வmh kh³’தாrhக³லதீ³rhக⁴பீநதா
।
MSS@2512@2உர:யா தthர ச ேகா³ரsh²ரth- கபாட³rhத⁴rhஷதிர:phரஸாதா ॥
2512॥
MSS@2513@1அiµShய தீ⁴ரshய ஜயாய ஸாஹ ததா³ க² jhயாmh விஶிைக:²
ஸநாத²யnh ।
MSS@2513@2நிமjhஜயாமாஸ யஶாmhஸmhஶேயshமரshthேலாகீவிஜயாrhதாnhயபி
॥ 2513॥
MSS@2514@1அiµShய iµதா லசுேஷதி ந தநmh ।
MSS@2514@2ந ேவth³ கத²யthயshயா: கrhேண லkh³நmh கிiµthபலmh ॥ 2514॥
MSS@2515@1அiµShய விth³யா ரஸநாkh³ரநrhதகீ thரயீவ நீதாŋhக³³ேணந விshதரmh
।
MSS@2515@2அகா³ஹதாShடாத³ஶதாmhகீ³ஷயா நவth³வயth³வீபph’த²kh³ஜயயாmh
॥ 2515॥
MSS@2516@1அiµShயாmh ஸŋhkhராnhெதௗ தவ தணி தாNhயதரேண shமேரா
தா³தா
ேத³வshthவதநீதீரநிகேட ।
MSS@2516@2அ ேத வோெஜௗ ஸகி² ஸுக⁴ெதௗ ஹாடகக⁴ெடௗ
மஹாதா³நmh கshைம வத³ ப⁴வ
ஸாரŋhக³நயேந ॥ 2516॥
MSS@2517@1அiµShயா லாவNhயmh mh’³லmh’³லாநphயவயவாnh மேநாெலௗlhயmh
தா⁴: கரக²நதாmh
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ேம விmh’ஶதி ।
MSS@2517@2பத³mh சிthேத த⁴thேத மதிதி ரா பŋhகஜ⁴வா th◌⁴வmh கlhயாணீயmh
கதஸுkh’ைதேரவ ரசிதா ॥ 2517॥
MSS@2518@1அiµShேயாrhவீப⁴rhth: phரsh’மரசnh⁴ரப⁴ைவரைவ
phராரph³ேத⁴
வம²பி⁴ரவயாயஸமேய ।
MSS@2518@2ந கmhபnhதாமnhத:phரதிnh’பப⁴டா mhலாய ந தth³வ⁴வkhthராmhேபா⁴ஜmh
ப⁴வ
ந ஸ ேதஷாmh தி³வஸ: ॥ 2518॥
MSS@2519@1அநி க³chச²nhதி கா³நி ந ண: கியth ஸShேய ந 
mh’thரshதி ேம ।
MSS@2519@2ஸ மாmh ந காnhத: sh²டமnhதjh²தா ந தmh மநshதchச ந
காயவாயவ:

॥ 2519॥
MSS@2520@1அrhேகா² ேயா மiνShயாmh மnhஸnhதphதேசதஸாmh ।
MSS@2520@2பரshபேராபகாேரண mhஸாmh ப⁴வதி விkh³ரஹ: ॥ 2520॥
MSS@2521@1அrhபி⁴ththவா ஜலதா³nhதராணி பŋhகாnhதராணீவ mh’லஸூchய:
।
MSS@2521@2பதnhதி சnhth³ரvhயஸநாth³விiµkhதா தி³ேவாऽதா⁴ரா இவ
வாதா⁴ரா: ॥ 2521॥
MSS@2522@1அlhயshய மம shவrhணலாேகாth³வயmh கியth ।
MSS@2522@2இதி ேகாபாதி³வாதாmhரmh பாத³kh³மmh mh’கீ³th³’ஶ: ॥ 2522॥
MSS@2523@1அmh’தmh கிரதி மாmhஶுrhவிஷேமவ ப²ணீ ஸiµth³கி³ரதி ।
MSS@2523@2³ணேமவ வkhதி ஸா⁴rhேதா³ஷமஸா: ◌⁴ phரகாஶயதி ॥ 2523॥
MSS@2524@1அmh’தmh ைசவ mh’thச th³வயmh ேத³ேஹ phரதிSh²தmh ।
MSS@2524@2mh’thமாபth³யேத ேமாஹாth ஸthேயநாபth³யேதऽmh’தmh ॥ 2524॥
MSS@2525@1அmh’தmh தத³த⁴ரபி³mhேப³ வசேநShவmh’தmh விேலாகேநऽphயmh’தmh
।
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MSS@2525@2அmh’தph◌⁴’ெதௗ சmhெபௗ⁴ ஸthயmh ஸா sh’Shரபைரவ ॥
2525॥
MSS@2526@1அmh’தmh ³rhலப⁴mh nh mh ேத³வாநாiµத³கmh ததா² ।
MSS@2526@2பிth mh ³rhலப: ◌⁴ thரshதkhரmh ஶkhரshய ³rhலப⁴mh ॥ 2526॥
MSS@2527@1அmh’தmh நாம யth ஸnhேதா மnhthரேவஷு ஜுவதி ।
MSS@2527@2ேஶாைப⁴வ மnhத³ருph³த⁴ுபி⁴தாmhேபா⁴தி⁴வrhணநா ॥ 2527॥
MSS@2528@1அmh’தmh ⁴jhயேத விth³ேய ப⁴வதீமாைத: பரmh ।
MSS@2528@2அnhேய  ப³த ³யnhேத ஸmhஸரnhத இதshதத: ॥ 2528॥
MSS@2529@1அmh’தmh ஶிஶிேர வநிரmh’தmh ரேபா⁴ஜநmh ।
MSS@2529@2அmh’தmh ³ணவth³பா⁴rhயா அmh’தmh பா³லபா⁴தmh ॥ 2529॥
MSS@2530@1அmh’தmh ஶிஶிேர வநிரmh’தmh phயத³rhஶநmh ।
MSS@2530@2அmh’தmh ராஜஸmhமாநmh அmh’தmh ரேபா⁴ஜநmh ॥ 2530॥
MSS@2531@1அmh’தmh ஶிஶிேர வநிரmh’தmh பா³லபா⁴ஷணmh ।
MSS@2531@2அmh’தmh shவphயா பா⁴rhயா யmh’தmh shவாெகௗ³ரவmh ॥
2531॥
MSS@2532@1அmh’தmh ஶிஶிேர வநிரmh’தmh shவாெகௗ³ரmh ।
MSS@2532@2பா⁴rhயாmh’தmh ³ணவதீ தா⁴ேராShணமmh’தmh பய: ॥ 2532॥
MSS@2533@1அmh’தmh ஸth³³ பா⁴rhயா அmh’தmh பா³லபா⁴தmh ।
MSS@2533@2அmh’தmh ராஜஸmhமாநmh அmh’தmh மாநேபா⁴ஜநmh ॥ 2533॥
MSS@2534@1அmh’தஜலேத:◌⁴ பாயmh பாயmh பயாmh பேயாத⁴ர: கிரதி
கரகாshதாராகாரா யதி³
shப²காவெநௗ ।
MSS@2534@2ததி³ஹலநாமாநீயnhேதணmhக²நா:ந:ஸததமmh’தshயnhேதா³th³கா³ரா
கி³ர: phரதிபா⁴வதாmh ॥ 2534॥
MSS@2535@1அmh’தth³ரவமா⁴⁴mh கி³ரமாகrhNhய ரŋhக³ேலாசநாயா: ।
MSS@2535@2iµஹுரph◌⁴யஸநmh கஷாயகNh² கலகNh² ேத ஹூேதந ॥
2535॥
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MSS@2536@1அmh’தth³ரைவrhவித³த⁴த³ph³ஜth³’ஶாmhஅபமாrhக³ேமாஷதி⁴பதி:shம
கைர: ।
MSS@2536@2பேதா விஸrhபி பதாபி ph◌⁴’ஶmh வேஷாऽவதாரயதி மாநவிஷmh ॥
2536॥
MSS@2537@1அmh’தநிதா⁴நmh சிரmh ஸnhதாபநிவrhதேத ஸதா³ நிரதmh ।
MSS@2537@2சnhth³ரiµக²mh தவ ஸுnhத³ ஸுshதபா⁴ஸா விகாஸேத பத: ॥
2537॥
MSS@2538@1அmh’தம⁴ைர: காசீநாைத:³ kh’தாப⁴ய³Nh³ேம
thவலஹலாவNhயாmhப: ◌⁴கேthகரகrh³ேர ।
MSS@2538@2விஷமநயநjhவாலாஜாலாவட⁴பராkhரேமாட²தி மத³நshதnhவŋhகீ³நாmh
நிதmhப³ஶிலாதேல ॥ 2538॥
MSS@2539@1அmh’தமmh’தmh க:ஸnhேத³ேஹா ம⁴nhயபி நாnhயதா² ம⁴ரமதி⁴கmh
தshயாபி
phரஸnhநரஸmh ப²லmh ।
MSS@2539@2ஸkh’த³பி நrhமth◌⁴யshத:² ஸnh ரஸாnhதரவிjhஜேநா வத³
யதி³ஹாnhயthshவா³shயாth
phயாத³ஶநchச²தா³th ॥ 2539॥
MSS@2540@1அmh’தமmh’தmh சnhth³ரmh சnhth³ரmh ரதிmh ச ரதிmh ததா² phரதி²தமதய:
காமmh ph³rhம⁴நி ம⁴nhயபி ।
MSS@2540@2யதி³ ந ஸுப⁴கா³shபrhஶாேமாத³mh விநா phரiµேத³ தத: ஸகலமகலmh
ேதஷாmh vhஹmh
ph³ரவீ ந: phேய ॥ 2540॥
MSS@2541@1அmh’தமmh’தmh சnhth³ரசnhth³ரshததா²mh³ஜமmh³ஜmh ரதிரபி ரதி:
காம:
காேமா ம⁴நி ம⁴nhயபி ।
MSS@2541@2இதி ந ப⁴ஜேத வsh phராய: பரshபரஸŋhகரmh ததி³யமப³லா த⁴thேத
லmh
கத²mh ஸகலாthகாmh ॥ 2541॥
MSS@2542@1அmh’தமயமநŋhக³மாஹshயாலவாலmh mh’ததி³வஸகபாலmh
காலகாபாகshய ।

msubhsall.pdf 271



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2542@2ஜயதி மகரேகேதா: ஶாணசkhரmh ஶராmh அமரரரnhth◌⁴த³rhபண:

ேவதபா⁴iν: ॥ 2542॥
MSS@2543@1அmh’தரஸவிஸரவிதரண- மரேthதாதஸுேர ஸதி பேயாெதௗ⁴ ।
MSS@2543@2கshய sh²ரnhதி ’த³ேய kh³Shமதடா³கா ⁴வி வராகா: ॥ 2543॥
MSS@2544@1அmh’தரஸஸார⁴த:ஸகலகேலா மகரேகஸrhவshவmh ।
MSS@2544@2அகி²லஜநநயநஸுக²kh’th கத²nh³rhவாஸேரऽph◌⁴தி³த: ॥ 2544॥
MSS@2545@1அmh’தவசநலாவிph◌⁴ரைமரnhநபாநmh ரசய சர கீர ph◌⁴ராnhதசிthேதஷு
ேதஷு ।
MSS@2545@2அகதபரேஸவாதாபபாப: பிேகாऽெஸௗ ப⁴ஜ விபிநவாேமஷ
பீஷகNhட:²
॥ 2545॥
MSS@2546@1அmh’தkhதவாŋhக³த³mh யதி³ப⁴வதி தnhவி தவாth³⁴தவீைத:
।
MSS@2546@2அத⁴ரnh³கராத³பி ஶுph◌⁴ரயnhthயணயnhthயத³பி கிmh th³’ஶmh
॥ 2546॥
MSS@2547@1அmh’தshயnhதி³கிரணசnhth³ரமா நாமேதா மத: ।
MSS@2547@2அnhய ஏவாயமrhதா²thமா விஷநிShயnhதி³தீ³தி⁴தி: ॥ 2547॥
MSS@2548@1அmh’தshயnhதி³நmh கசிth kh’Shணேமக⁴mh th³விஜ:shமரnh ।
MSS@2548@2உத³nhயயா ந ேவஶnhதmh உத³nhவnhதmh ச வீேத ॥ 2548॥
MSS@2549@1அmh’தshய phரவாைஹ: கிmh காயாலநஸmhப⁴ைவ: ।
MSS@2549@2சிராnhthரபShவŋhேகா³ ேயாऽெஸௗ lhயவிவrhத: ॥ 2549॥
MSS@2550@1அmh’தshேயவ Nhடா³நி ஸுகா²நாவ ராஶய: ।
MSS@2550@2ரேதவ நிதா⁴நாநி ேயாத: ேகந நிrhதா: ॥ 2550॥
MSS@2551@1அmh’தshேயவ th’phேயத அபமாநshய ேயாக³விth ।
MSS@2551@2விஷவchச ஜு³phேஸத ஸmhமாநshய ஸதா³ th³விஜ: ॥ 2551॥
MSS@2552@1அmh’தshேயவ ஸnhth’phேயth³அவமாநshய ைவ th³விஜ: ।
MSS@2552@2ஸுக²mh யவமத: ேஶேத ேயாऽவமnhதா ஸ நயதி ॥ 2552॥
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MSS@2553@1அmh’தாmhேஶா:கிரேணph◌⁴ேயா- ऽஜாயத vh’th³தி⁴rhமேஹாத³ேத⁴த³ேர
।
MSS@2553@2கத²யnhதி ஹாரமணேயா ’தி³ தாபiµஷ: shph’ஶnhேதாऽபி ॥
2553॥
MSS@2554@1அmh’தாthமநி பth³மாநாmh th³ேவShட shநிkh³த⁴தாரேக ।
MSS@2554@2iµேக²nhெதௗ³ தவ ஸthயshnh அபேரண கிnh³நா ॥ 2554॥
MSS@2555@1அmh’தாத³mh’தmh ந தாவகாth³அபரmh யth thராராத³ராth ।
MSS@2555@2அவலmhph³ய ஶிர:shத²ேலந தth³ th◌⁴’தஹாலாஹால ஏஷ வதி ॥
2555॥
MSS@2556@1அmh’தாth◌⁴மாததshநிkh³த⁴ஸmhஹநநshய ேத ।
MSS@2556@2பShவŋhகீ³ய வாthஸlhயாth³அயiµthகNhட²ேத ஜந: ॥ 2556॥
MSS@2557@1அmh’தாphயாயிநாmh nh mh ஸnhேதாேஷா ைநவ ஜாயேத ।
MSS@2557@2கா³வshth’ணவாரNhேய phராrhத²யnhதி நவmh நவmh ॥ 2557॥
MSS@2558@1அmh’தாயதாதி வேத³th பீேத ⁴khேத ுேத ச ஶதmh வ ।
MSS@2558@2ேசா²கயா ஸஹ jh’mhபா⁴- ஸமேய shயாதாmh சிராராநnhெதௗ³ ॥
2558॥
MSS@2559@1அmh’தா விக³தphரா ஸாnhத: ஶlhயாkh’தvhர ।
MSS@2559@2அப³th³தா⁴ நிசேலவாshேதடஸmhshேத²mh’ேக³mh’கீ³॥ 2559॥
MSS@2560@1அmh’ேதாthphேரேண சாரேஶஷஜநஸjhஜந: ।
MSS@2560@2கவிrhக³ட³வnhமாnhய இnhth³ரவjhராதி³vh’thதkh’th ॥ 2560॥
MSS@2561@1அmh’ேதாnhமதி²ைத: ஸுவrhணrhணrhmh’த³iµthபாth³ய நிதா⁴ய
நாபி⁴சkhேர ।
MSS@2561@2அகேராnhநவேராமராயShThயா சmhெபௗ⁴ ஸுேமஷுmhப⁴கார:
॥ 2561॥
MSS@2562@1அேமth◌⁴யrhேண kh’ஜாலஸŋhேல shவபா⁴வ³rhக³nhதி⁴நி
ெஶௗசவrhேத ।
MSS@2562@2கேலவேர thரஷபா⁴ஜேந ரமnhதி டா⁴ விரமnhதி பNh³தா: ॥
2562॥
MSS@2563@1அேமேயா தேலாகshthவmh அநrhதீ² phராrhத²நாவஹ: ।
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MSS@2563@2அேதா ShiΝரthயnhதmh அvhயkhேதா vhயkhதகாரணmh ॥ 2563॥
MSS@2564@1அேமாக⁴khேராத⁴ஹrhஷshய shவயmh kh’thயாnhவேவண: ।
MSS@2564@2ஆthமphரthயயேகாஶshய வஸுேத⁴யmh வஸுnhத⁴ரா ॥ 2564॥
MSS@2565@1அேமாகா⁴ வாஸேர விth³th³அேமாக⁴mh நிஶி க³rhதmh ।
MSS@2565@2அேமாகா⁴ iµநீநாmh வாணீ அேமாக⁴mh ேத³வத³rhஶநmh ॥ 2565॥
MSS@2566@1அெமௗkhதிகமெஸௗவrhணmh ph³ராமநாmh வி⁴ஷணmh ।
MSS@2566@2ேத³வதாநாmh பிth mh ச பா⁴ேகா³ ேயந phரதீ³யேத ॥ 2566॥
MSS@2567@1அmhப³ரmh விநயத: phயபாேணrhேயாதச கரேயா: கலஹshய ।
MSS@2567@2வாரவ விதா⁴மபீ⁴ணmh கயயா ச வலையச ஶிஶிேஜ॥
2567॥
MSS@2568@1அmhப³ரmh shதிதமmh³தா⁴ரயா vhயkhத ஏஷ பத: பேயாத⁴ர: ।
MSS@2568@2phராvh’ஷா கிமபி லjhஜமாநயா ேத ரவிவி⁴விேலாசேந ॥
2568॥
MSS@2569@1அmhப³ரமலŋhkh◌⁴யmh வஸுnhத⁴ரா ஸாபி வாமைநகபதா³ ।
MSS@2569@2அph³தி⁴ரபி ேபாதலŋhkh◌⁴ய:ஸதாmh மந: ேகந lhயmh shயாth ॥ 2569॥
MSS@2570@1அmhப³ரமபநய iµkh³ேத⁴ vhரஜ விகாஶmh தி³க³mhப³ரதா ।
MSS@2570@2ஹாராவஸுரதநீ நக²ஶஶிமNhட³லshய சஶmhேபா: ◌⁴ ॥ 2570॥
MSS@2571@1அmhப³ரமmh³நி பthரமராதி: பீதமநக³ணshய த³தா³ஹ ।
MSS@2571@2யshய வ⁴shதநயmh kh³’ஹமph³ஜா பா ஸ ேவா ஹரேலாசநவநி:
॥ 2571॥
MSS@2572@1அmhப³ரேமஷ ரமNhைய யாnhைய வாஸர: phேரயாnh ।
MSS@2572@2அதி⁴கmh த³ெதௗ³ நிஜாŋhகாth³அத²ஸŋhசித:shவயmh தshெதௗ² ॥
2572॥
MSS@2573@1அmhப³ரவிபிநதா³நீmh திரவராேஹாऽவகா³ஹேத ஜலேத:◌⁴ ।
MSS@2573@2ேராமஸு யத³shய லkh³நாshதாரகஜலபி³nhத³ேவா பா⁴nhதி ॥ 2573॥
MSS@2574@1அmhப³ராnhதமவலmhபி³காமmh அnhth◌⁴யயா ஸமபி⁴வீய  காமmh ।
MSS@2574@2அnhத⁴காரமத² க³mhய தநmh லjhஜேயவ நிரக³mhயத நmh ॥ 2574॥
MSS@2575@1அmhப³ேரऽmh³ப⁴ரலmhபி³பேயாேத³ மthதப³rhசிேரऽth³நிதmhேப³ ।
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MSS@2575@2Shபதா⁴மநி கத³mhப³கத³mhேப³ கா க³தி: பதி²க காலவிலmhேப³ ॥
2575॥
MSS@2576@1அmhப³ ராmhய திShட² ேகா³ரஸமஹmh மth²நா மnhதா²நகmh
phராலmhph³ய
shதி²தவரmh ஸரப⁴ஸmh தீ³நாநேநா வாஸுகி: ।
MSS@2576@2ஸாஸூயmh கமலாலயா ஸுரக³ண: ஸாநnhத³iµth³யth³ப⁴யmh ராஹு:
phைரத யmh ஸ
ேவாऽsh ஶிவேதா³ ேகா³பாலபா³ேலா ஹ: ॥ 2576॥
MSS@2577@1அmhபா³ phயதி தாத rhth◌⁴நி விth◌⁴’தா க³ŋhேக³யiµthsh’jhயதாmh
விth³வnh ஷNhiµக²
கா க³திrhமம சிரmh rhth◌⁴நி shதி²தாயா வத³ ।
MSS@2577@2ேகாபாேவஶவஶாத³ேஶஷவத³ைந: phரththதரmh த³thதவாnh
அmhேபா⁴தி⁴rhஜலதி: ◌⁴
பேயாதி⁴த³தி⁴rhவாராmh நிதி⁴rhவாதி:◌⁴ ॥ 2577॥
MSS@2578@1அmhபா³ Shயதி ந மயா ந shiνஷயா ஸாபி நாmhப³யா ந மயா ।
MSS@2578@2அஹமபி ந தயா ந தயா வத³ ராஜnh கshய ேதா³ேஷாऽயmh ॥ 2578॥
MSS@2579@1அmhபா³மதா²rhக⁴ஜலபாthரph◌⁴’தmh நிய ³ராத³பாஸரத³ெஸௗ
ஜநதா விஹshதா ।
MSS@2579@2rhதி³வாnhத⁴தமஸாநி ஷாரகாnhேதராrhயாth ph’த²kh³ஜநஶதாநி
 ஸmhph◌⁴ரமnhதி
॥ 2579॥
MSS@2580@1அmhபா³யாச பிச ஸth³³ணக³ே யshnhநபி⁴vhயjhயேத
தshnh shவphரதிபி³mhபி³ேதவ
நிகி²லா ைஸவாkh’தி:ஸா th³தி: ।
MSS@2580@2ஸா வாணி விநய:ஸ ஏவ ஸஹஜ: Nhயாiνபா⁴வ:ஸ ச லாகா⁴யா:
ஸத³நmh
ஸுக²shய வஸதிshேதைநவ th பிதா ॥ 2580॥
MSS@2581@1அmhபா³ ேயந ஸரshவதீ ஸுதவதீ தshயாrhபயnhதீ ரஸாnh
நாநாசாiµகீ²ஸ ³rhல³தவாnh
ேக²லாபி⁴chch²’ŋhக²ல: ।
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MSS@2581@2வா³rhvhயஸைநபth³ரவஜ: rhவnhதி ேய :³ஸுதாmh தாnh
th³’ShThவாrhத²தshதேதா
நிக²நதி shவmh நி:shவமாதnhவதீ ॥ 2581॥
MSS@2582@1அmhபா³ ேஶேதऽthர vh’th³தா⁴ பணதவயஸாமkh³ரணீரthர தாேதா
நி:ேஶஷாகா³ரகrhமரமஶிதி²லதiν:mhப⁴தா³ தேத²ஹ ।
MSS@2582@2அshnh பாபாஹேமகா கதிபயதி³வஸphேராதphராணநாதா²
பாnhதா²ேயthத²mh வthயா
கதி²தமபி⁴மதmh vhயா’திvhயாஜrhவmh ॥ 2582॥
MSS@2583@1அmh³ஜமmh³நி ஜாதmh ந th³’Shடmh ஜாதமmh³ஜாத³mh³ ।
MSS@2583@2அ⁴நா தth³விபதmh சரணஸேராஜாth³விநிrhக³தா க³ŋhகா³ ॥ 2583॥
MSS@2584@1அmh³ஜமmh³நி மkh³நmh thராஸாதா³காஶமாதசnhth³ர: ।
MSS@2584@2ஸmhphரதி க: பபnhதீ² யmh phரதி ேகாபாணmh வத³நmh ॥ 2584॥
MSS@2585@1அmh³த:³ kh’தபேதா³ நப⁴shதேல ேதாயரபேதாத³தி: ◌⁴ ।
MSS@2585@2ேகா³Shபத³shய ப⁴ரேணऽphமஶkhதிமாnh இthயஸthயமபி⁴தீ⁴யேத கத²mh
॥ 2585॥
MSS@2586@1அmh³ேத⁴த³க³மth³வி⁴ப⁴ŋhkh³யாநெமௗrhவஶிகி²பா⁴shமநபிNhட:³
।
MSS@2586@2யthகிலாshய க⁴டேத நth’phதி:க²Nh³தாஜநth³’க³mh³ஸth³பி: ◌⁴
॥ 2586॥
MSS@2587@1அmhேப³யmh ேநயமmhபா³ ந க²ரகபிஶmh ம தshயா iµகா²rhேத⁴
தாேதாऽயmh
ைநஷ தாத:shதநiµர பிrhth³’Shடவாnhநாஹமthர ।
MSS@2587@2ேகயmh ேகாऽயmh கிேமதth³வதிரத² மாnh வsh கிmh shயாth
th’தீயmh ஶmhேபா: ◌⁴
ஸmhவீய பாத³பஸரதி ³ஹ: ஶŋhகித: பா Shமாnh ॥ 2587॥
MSS@2588@1அmhப:◌⁴ கrhத³மதாiµைபதி ஸஹஸா பŋhகth³ரவ: பாmhஶுதாmh
பாmhஶுrhவாரணகrhணதாலபவைநrhதி³khphராnhதநீஹாரதாmh ।
MSS@2588@2நிmhநthவmh கி³ரய:ஸமmh விஷமதாmh ஶூnhயmh ஜநshதா²நகmh நிrhயாேத
thவயி
ராjhயபால ப⁴வதி thயkhதshவபா⁴வmh ஜக³th ॥ 2588॥
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MSS@2589@1அmhப:◌⁴ mhபா⁴mhேபா⁴ஹ- சாமரph◌⁴’ŋhகா³ரேஹமphயாணி ।
MSS@2589@2ப²லதாmh³லவராmhப³ர- மதி³ராநாjhயேபா⁴jhயாநி ॥ 2589॥
MSS@2590@1அmhப:◌⁴ஸmhph◌⁴’திமnhத²ராmh³த³ரைவ: ஶாரக³rhஜாப⁴ர-
phராரph³த⁴phயவிphரkhதவதீவkh³ரேஹ பீ⁴ஷ: ।
MSS@2590@2விth³th³த³nhதாnhத⁴காரபடலா கா³mhபீ⁴rhயப³th³தா⁴ரவ-shைத²rhேயாnhலநஶkhதய:
கத²ம நிrhயாnhதி வrhஷாநிஶா: ॥ 2590॥
MSS@2591@1அmhப⁴ஸ: பமாேணந உnhநதmh கமலmh ப⁴ேவth ।
MSS@2591@2shவshவாநா ப³லவதா ph◌⁴’thேயா ப⁴வதி க³rhவித: ॥ 2591॥
MSS@2592@1அmhப⁴ஸ: phரsh’தீரShெடௗ ரவாவiνதி³ேத பிேப³th ।
MSS@2592@2வாதபிthதகபா²nh ஹthவா ேவth³வrhஷஶதmh ஸுகீ² ॥ 2592॥
MSS@2593@1அmhப⁴ஸா பி⁴th³யேத ேஸshததா² மnhthேராऽphயரத: ।
MSS@2593@2ைபஶுnhயாth³ பி⁴th³யேத shேநேஹா வாkh³பி⁴rhபி⁴th³ேயத காதர: ॥
2593॥
MSS@2594@1அmhப⁴ஸா ஶமமாயாதி iµShேமயஶிக:² ஶிகீ² ।
MSS@2594@2phரvh’th³ேதா⁴ऽத: ◌⁴shதி²ைத: பசாth ஸnhதphைதேரவ th³’யேத ॥
2594॥
MSS@2595@1அmhப⁴ தரணிஸுதாயா:shதmhபி⁴ததரணி:ஸ ேத³வகீஸூiν: ।
MSS@2595@2ஆதரவிரதேகா³phயா: காதரiµக²ேத shேமர: ॥ 2595॥
MSS@2596@1அmhப⁴shதththவmh ⁴தththவmh ச வாேயாshதththவmh ேதஜshதththவமாகாஶதththவmh
।
MSS@2596@2பைசதாநி phராணவாmh thவா நா³kh³ேம phராணிநாmh
ஸசரnhதி ॥ 2596॥
MSS@2597@1அmhபா⁴mh ஜலஜnhநாmh ³rhக³mh ³rhக³நிவாநாmh ।
MSS@2597@2shவ⁴:வாபதா³தீ³நாmh ராjhஞாmh ைஸnhயmh பரmh ப³லmh ॥ 2597॥
MSS@2598@1அmhேபா⁴ஜக³rhப⁴ஸுமாரதiνshததா³ெஸௗ கNhட²kh³ரேஹ
phரத²மராக³க⁴ேந விய ।
MSS@2598@2ஸth³ய: பதnhமத³நமாrhக³ணரnhth◌⁴ரமாrhைக³rhமnhேய மம phயதமா
’த³யmh
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phரவிShடா ॥ 2598॥
MSS@2599@1அmhேபா⁴ஜபthராயதேலாசநாநாmh அmhேபா⁴தி⁴தீ³rhகா⁴shவிஹ
தீ³rhகி⁴காஸு ।
MSS@2599@2ஸமாக³தாநாmh லரபாŋhைக³ரநŋhக³பா³ண: phரஹதா வாந: ॥
2599॥
MSS@2600@1அmhேபா⁴ஜphரகேராऽத² ேகதகலmh nhேதா³thகர: ைகரவ- vhராேதா
மlhக³ேऽத²
சmhபகசேயா ஜாதீக³ே வாத²வா ।
MSS@2600@2ேநா ேசதா³த³ரமாதேநாதி பிக தthேக²த³mh vh’தா² மா kh’தா²
யshமாth khவாபி கதா³பி
ேகாऽபி ப⁴விதா யshthவth³³ணmh jhஞாshயதி ॥ 2600॥
MSS@2601@1அmhேபா⁴ஜாயா: ரவநலதா தா⁴mhநி ஸŋhேகதபா⁴ஜேசேதாநாேத²
சிரயதி
ph◌⁴’ஶmh ேமாஹநிth³ராmh க³தாயா: ।
MSS@2601@2shவchச²mh நாபி⁴ரத³வலயிதmh காnhதரthநாmhஶுஜாலmh ேதாயph◌⁴ராnhthயா
பிப³தி
ஹணீ விshமயmh ச phரயாதி ।
MSS@2602@1அmhேபா⁴ஜாநி க⁴நாக⁴நvhயவேதாऽphlhலாக⁴யthயmhஶுமாnh
³ரshேதா²ऽபி
பேயாத⁴ேராऽதிஶிஶிரshபrhஶmh கேராthயாதபmh ।
MSS@2602@2ஶkhதி: காphயபதாshதி மஹதாmh shைவரmh த³விShடா²nhயேஹா
யnhமாஹாthmhயவேஶந
யாnhதி க⁴டநாmh காrhயாணி நிrhயnhthரmh ॥ 2602॥
MSS@2603@1அmhேபா⁴நீவநவிலாஸநிவாஸேமவ ஹmhஸshய ஹnhதி நிதராmh
பிேதா விதா⁴தா ।
MSS@2603@2ந thவshய³kh³த⁴ஜலேப⁴த³விெதௗ⁴ phரth³தா⁴mh ைவத³kh³kh◌⁴யகீrhதிமபஹrhமெஸௗ
ஸமrhத:² ॥ 2603॥
MSS@2604@1அmhேபா⁴த³shதநிதmh நிஶmhய கmh ph³’mhேஹதி
ரmhேஹாதshஸth³யshthயkhதமth◌⁴ரகnhத³ரkh³’ஹ: ெகௗஹ நிrhக³த: ।
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MSS@2604@2ஏதshnh ண ஏவ சNhட³மஶேநராகrhNhய ஶph³த³mh khதா⁴ தmh
phரththபததி
shவக³rhததmh தீ⁴ேரா mh’கா³mh பதி: ॥ 2604॥
MSS@2605@1அmhேபா⁴தி: ◌⁴ shத²லதாmh shத²லmh ஜலதி⁴தாmh ⁴வல:ைஶலதாmh
ேமrhmh’thகணதாmh th’ணmh ஶதாmh வjhரmh th’ணkhப³தாmh ।
MSS@2605@2வநி: ஶீதலதாmh மmh த³ஹநதாமாயாதி யshேயchச²யா
லா³rhலதாth³⁴தvhயஸநிேந ைத³வாய தshைம நம: ॥ 2605॥
MSS@2606@1அmhேபா⁴தி⁴phதiµkhதாசிஹசரேth³கீ³rhணக³ŋhகா³mh³lhயmh
காnhதீ³ேப²நகாnhதிsh²தப²ணத⁴ேராnhiµkhதநிrhேமாகேராசி: ।
MSS@2606@2கrhnhதலாnhதrhவிக³தஸுமேநாதா³மரmhயmh
ஸமnhதாchch²க²Nhடா³ேலபலiµபநயதி யேஶா யshய க²Th³க³phரஸூதmh ॥
2606॥
MSS@2607@1அmhேபா⁴தீ⁴நாmh தமாலphரப⁴வகிஸலயயாமேவலாவநாநாmh ஆ
பாேரph◌⁴யசrhmh
சலதிலோபி⁴தாnhதrhஜலாநாmh ।
MSS@2607@2மாேலவாmhலாநShபா தவ nh’பதிஶைதயேத யா ஶிேராபி: ◌⁴ ஸா
மyhேயவ shக²லnhதீ
கத²யதி விநயாலŋhkh’தmh ேத phர⁴thவmh ॥ 2607॥
MSS@2608@1அmhேபா⁴ேத⁴ேரவ ஜாதா: கதி ஜக³தி ந ேத ஹnhத ஸnhதீஹ ஶŋhகா² யாnh
ஸŋhkh³’ய
ph◌⁴ரமnhதி phரதிப⁴வநம பி⁴ேவா வநாய ।
MSS@2608@2ஏக:பாசஜnhேயா ஹஹரகமலkhேராட³ஹmhஸாயமாேநா
யshயாth◌⁴வாைநரமாைநரஸுரவரவ⁴வrhக³க³rhபா⁴ க³லnhதி ॥ 2608॥
MSS@2609@1அmhேபா⁴ேத⁴rhஜலயnhthரமnhதி³ரபshபnhேத³ऽபி நிth³ராணேயா:
நாராயணேயாrhக⁴நmh
விக⁴டயthShமா ஸமாŋhக³நmh ।
MSS@2609@2கிmh ேசாthதphதவியthகபாலப²லேக கŋhகாலேஶஷயmh சnhth³ரmh
மrhமரயnhதி
பrhபடவ khரா ரேவரmhஶவ: ॥ 2609॥
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MSS@2610@1அmhேபா⁴ேத⁴rhவட³வாiµகா²நலஜ²லாjhவாேலாப³டா⁴nhதரா
vhயாேமாஹாத³பிப³nhநப:sh²டம
தrhேஷண பrhயாவிலா: ।
MSS@2610@2உth³ேத³ஶsh²ரதி³nhth³ரசாபவலயjhவாலாபேத³ஶாத³ேஹா த³யnhேத
கத²மnhயதா²rhத⁴மநாŋhகா³ரth³தshேதாயதா:³ ॥ 2610॥
MSS@2611@1அmhேபா⁴ெதௗ⁴ விஹரnhதமnhதரைத: கீrhதிmh வஹnhதmh ³ணshதmh
ைமநாகமவjhரக³rhவவிஷெயௗ பௌ த³தா⁴நmh iνம: ।
MSS@2611@2ஆஸnhேநஸுரேலாகமாiνஷஜக³thபாதாலபாராthயேய ய:பாேதா²நிதி⁴லŋhகி⁴ந:
பதி²
மthஸூேநாrhvhயைநth khலமmh ॥ 2611॥
MSS@2612@1அmhேபா⁴நிேத⁴ரநவகீ³த³ணகராேஶchைச:ரவphரph◌⁴’திஷு
phரஸப⁴mh
’ேதஷு ।
MSS@2612@2ஆவாஸநmh யத³வkh’Shடம⁴nhமஹrhேஷ ேதாயmh thவயா தத³பி
நிShகேணந
பீதmh ॥ 2612॥
MSS@2613@1அmhேபா⁴ऽபி phரவஹthshவபா⁴வமஶைநராயாநமமாயேத kh³ராவாmhப: ◌⁴
shரவதி
th³ரவthவiµதி³ேதாth³ேரேகஷு சாேவஷ: ।
MSS@2613@2காலshயாshக²தphரபா⁴வரப⁴ஸmh பா⁴தி phர⁴thேவऽth³⁴ேத
கshயாiµthர
விதா⁴th’ஶkhதிக⁴ேத மாrhேக³ நிஸrhக:³shதி²ர: ॥ 2613॥
MSS@2614@1அmhேபா⁴பி³nh³kh³ரஹணரப⁴ஸாmhசாதகாnh வீமா:ேரணீ⁴தா:
பக³ணநயா
நிrhதி³ஶnhேதா வலாகா: ।
MSS@2614@2thவாமாஸாth³ய shதநிதஸமேய மாநயிShயnhதி th³தா:◌⁴
ேஸாthகmhபாநி
phயஸஹசஸmhph◌⁴ரமாŋhகி³தாநி ॥ 2614॥
MSS@2615@1அmhேபா⁴ ப⁴ஜshவ சிரமshய யதா²பி⁴லாஷmh ஏதnhந தாNhட³வய
ைஸப⁴ காநநmh
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ச ।
MSS@2615@2³ேசShேதந யத³ேநந ph◌⁴’ஶmh தைவஷ th◌⁴வshதாஶேயா ப⁴வதி
நிShகஷshதடா³க:³ ॥ 2615॥
MSS@2616@1அmhேபா⁴பி⁴shதநmhப⁴ேயாshதவ க⁴நேலஷாth ஸiµthகீrhணதாmh
யாதாயா
ஶுகவkhமphரணயிநீ ேஸயmh ந phதா பி: ।
MSS@2616@2கிmh ைசதாmh ஸுேமஷு ஜரஶிேராநthரமாலாmh திேரா-
தி⁴thஸுrhநிShப²லேமவ
மjhஜ நப: ◌⁴ shவchேச²ஸேராவாணி ॥ 2616॥
MSS@2617@1அmhேபா⁴iµசாmh ஸலiµth³கி³ரதாmh நிஶீேத² தா³வேநஷு
நிph◌⁴’தshதி²தகrhணதாலா: ।
MSS@2617@2ஆகrhணயnhதி கேऽrhத⁴நிதாா தா⁴ராரவmh த³ஶநேகாநிஷNhணஹshதா:
॥ 2617॥
MSS@2618@1அmhேபா⁴ராஶிவா ஸththவநிலேயா ேநா மnhத³ரோ ப⁴வாnh
கlhயாணphரkh’தி:
ஸுேமவ கிmh ேத³வ:ஸுராபாரய: ।
MSS@2618@2ஸchசா²ேயா ந  ட⁴³shதரலதshthவmh கlhபvh’ோ யதா²ைத:
rhவnhதி
லாmh ததா²பி ப⁴வேதா டா:◌⁴ கவீநாmh தி⁴ய: ॥ 2618॥
MSS@2619@1அmhேபா⁴ஹmhவத³நமmhப³கnh³காnhத:பாேதா²நிதி: ◌⁴ ஸுமசாபph◌⁴’ேதா
விகார: ।
MSS@2619@2phரா³rhப³⁴வஸுப⁴க³thவயி³ரஸmhshேத²சNhடா³லசnhth³ரத⁴வளாஸு
நிஶாஸு
தshயா: ॥ 2619॥
MSS@2620@1அmhேபா⁴ஹமேய shநாthவா வாபீபய காநீ ।
MSS@2620@2த³தா³தி ப⁴khதிஸmhபnhநா Shபெஸௗபா⁴kh³யகாmhயயா ॥ 2620॥
MSS@2621@1அmhேபா⁴ஹா ஶmhேபா⁴சரவாராதி⁴ெதௗ ேகந ।
MSS@2621@2யshைம விசதவத³நா மத³நாதmh விபா⁴வய ॥ 2621॥
MSS@2622@1அmhேபா⁴வாஹiµரth³விேஷா நிவஸநmh th◌⁴வாnhதாth³தி³vhெயௗஷதீ⁴
கnhத³rhபshய
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விலாஸசmhபகத⁴iνrhவrhஷாலதாமஜ ।
MSS@2622@2ேலகா² vhேயாமகேஶாபேல விரசிதா சாகரshய sh²ரth³ தா⁴mhந:
பாnhதி²விலாநீஜநமந: கmhபாய ஶmhபாப⁴வth ॥ 2622॥
MSS@2623@1அmhலாநபŋhகஜா மாலா கNhேட² ராமshய தயா ।
MSS@2623@2iµதா⁴ ³தா⁴ ph◌⁴ரமnhthயthர phரthயேऽபி khயாபேத³ ॥ 2623॥
MSS@2624@1அmhலாநமாlhயாப⁴ரmhப³ரshய வராŋhக³நாநnhத³நமnhதி³ரshய ।
MSS@2624@2நிthயphரகாேஶாthஸவேஸவிதshய shவrhக³shய விthதshய ச ேகா
விேஶஷ: ॥ 2624॥
MSS@2625@1அmhலாநshதப³கnhதி nhதலப⁴ேர மnhதமாshவிமா: nh³ரnhதி
கேபாலபி⁴thதிஷு
லnhைமேரயராக³nhதி ச ।
MSS@2625@2phெரௗேட⁴rhShயாth³திவிரமnhதி நயேநாபாnhேத ரŋhகீ³th³’ஶ:

பி³mhேபா³Shேட²திபால
பா³லதரேணrhலாாரஸnhதி thவிஷ: ॥ 2625॥
MSS@2626@1அmhலாநிராேமாத³ப⁴ரச தி³vhய:Shேபஷு ⁴யாth³ப⁴வத³ŋhக³ஸŋhகா³th
।
MSS@2626@2th³’Shடmh phரஸூேநாபமயா மயாnhயnh ந த⁴rhமஶrhேமாப⁴யகrhமட²mh
யth ॥ 2626॥
MSS@2627@1அmhலாேநா ப³லவாஶூரசா²ேயவாiνக³த:ஸதா³ ।
MSS@2627@2ஸthயவாதீ³ mh’³rhதா³nhத:ஸ ராஜவஸதிmh வேஸth ॥ 2627॥
MSS@2628@1அயmh கநகநிrhத:ஸகல⁴த⁴ரா³nhநத:ஸஹshரநயநாரய:ஸபதி³
லph³த⁴பா⁴kh³ேயாத³ய: ।
MSS@2628@2ேசாப பsh²ரthதணிசாேசலாசலmh மநாக³பி நிவாரய
thயஜ
க³rhவiµrhவீத⁴ர: ॥ 2628॥
MSS@2629@1அயmh காண: ஶுkhேரா விஷமசரண:ஸூrhயதநய:தாŋhேகா³ऽயmh
ராஹுrhவிகலமமா ஶீதகிரண: ।
MSS@2629@2அஜாநாநshேதஷாமபி நியதகrhமshவகப²லmh kh³ரஹkh³ராமkh³ரshதா
வயதி ஜேநாऽயmh
phரலபதி ॥ 2629॥
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MSS@2630@1அயmh காேமா நிஜாேமா வா thவயா கிமவதா⁴தmh ।
MSS@2630@2இதி th³’Shவ phரShmh திmh ரயதி ஸுph◌⁴வாmh ॥ 2630॥
MSS@2631@1அயmh க² mh’நீநவவிலாஸைவஹாகshthவிஷாmh விதபேத
பதி:ஸபதி³
th³’யமாநா நிஜா: ।
MSS@2631@2shதெநௗ லகயnhதி ேசாthபலth³’ஶாmh phேயார:shத²ேல
விபrhயதvh’thதேயா
⁴sh’ணபŋhகபthராŋhரா: ॥ 2631॥
MSS@2632@1அயmh ச ஸுரதjhவால: காமாkh³நி: phரணேயnhத⁴ந: ।
MSS@2632@2நராmh யthர ஹூயnhேத ெயௗவநாநி த⁴நாநி ச ॥ 2632॥
MSS@2633@1அயmh jhேயாthshநாஜாநிshதவ வத³ந³ேநாऽmhப³ர³ஹாmh
phரவிShடshதthராபி
phரsh’தத³ேமநmh th³’ட⁴தம: ।
MSS@2633@2இதி thராேஸாth³ேரகkhரமக³தஸththவ: யக³தீ³ விதி⁴rhத³kh³ேதா⁴
தீ³நmh vhயத²யதி
நிதா³நmh  mh’³தா ॥ 2633॥
MSS@2634@1அயmh தshயா ரத²ோபா⁴th³அmhேஸநாmhேஸா நிபீ³த: ।
MSS@2634@2ஏக: kh’தீ ஶேரऽsh ேஶஷமŋhக³mh ⁴ேவா ப⁴ர: ॥ 2634॥
MSS@2635@1அயmh தாவth³ பா³Shபshthத இவ iµkhதாமணிஸேரா விஸrhபnh
தா⁴ராபி⁴rhட²தி
த⁴ரணீmh ஜrhஜரகண: ।
MSS@2635@2நிth³ேதா⁴ऽphயாேவக:³ sh²ரத³த⁴ரநாஸாடதயா பேரஷாiµnhேநேயா
ப⁴வதி ச
ப⁴ராth◌⁴மாத’த³ய: ॥ 2635॥
MSS@2636@1அயmh ேத விth³மchசா²ேயா மமாrhக³இவாத⁴ர: ।
MSS@2636@2கேராதி கshய ேநா பா³ேல பிபாஸாதmh மந: ॥ 2636॥
MSS@2637@1அயmh thரயாmh kh³ராமாmh நிதா⁴நmh ம⁴ரth◌⁴வநி: ।
MSS@2637@2ேரகா²thரயதீவாshயா:ஸூthதmh கNhட²கnhத³ேல ॥ 2637॥
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MSS@2638@1அயmh த³th³ேரா ப⁴விேததி ைவத⁴mh பிmh லலாேடऽrhதி²ஜநshய
ஜாkh³ரதீmh ।
MSS@2638@2mh’ஷா ந சkhேரऽlhபிதகlhபபாத³ப: phரணீய தா³th³rhயத³th³ரதாmh
நல: ॥ 2638॥
MSS@2639@1அயmh ³தாrhத²ஸŋhேப: phரthயrhத²நியதா கி³ர: ।
MSS@2639@2phரேயாஜநmh khேயாthபாதி³ கியchச²khேயத பா⁴mh ॥ 2639॥
MSS@2640@1அயmh ³ரph◌⁴ராnhத: பதரபிபாஸாலமநா: கேபாேல ேத மthதth³விப
நிபதித:
ஷThபத³வா ।
MSS@2640@2thவமphேயதாmh பீநரவணத³ரேதா³லாvhயஸநிதாmh விiµச
shவாchச²nhth³யாத³பநய
தாவth th’ஷமாmh ॥ 2640॥
MSS@2641@1அயmh th³வீபீ phயாmh ேல⁴ வாkh³ேரண ந: ந: ।
MSS@2641@2phதிமாயாதி ச தயா யமாந:shவகாnhதயா ॥ 2641॥
MSS@2642@1அயmh தா⁴ராவாஹshத³தி³யயmh த³kh³த⁴கரகா ஸ சாயmh
நிrhேகா⁴ஷ:ஸ ச
ரவவேஶா ேப⁴கநிசய: ।
MSS@2642@2இதீவ phரthயŋhக³phரதி²தமத³நாkh³நிmh kh’ஶதiνrhக⁴நவாேஸாthேைபrhjhவலயதி
iµஹுrhmh’thவஶிநீ ॥ 2642॥
MSS@2643@1அயmh ⁴rhேதா மாயாவிநயம⁴ராத³shய சதாth ஸகி² phரth
thவmh
phரkh’திஸரேல பய ந கிmh ।
MSS@2643@2கேபாேல யlhலாாரஸப³ஹலராக³phரணயிநீmh இமாmh த⁴thேத
iµth³ராமநதிசிரvh’thதாnhதபிஶுநாmh ॥ 2643॥
MSS@2644@1அயmh நிஜ: பேரா ேவதி க³ணநா ல⁴ேசதஸாmh ।
MSS@2644@2உதா³ரசதாநாmh  வஸுைத⁴வ mhப³கmh ॥ 2644॥
MSS@2645@1அயmh ேநthராத³thேரரஜநி ரஜநீவlhலப⁴ இதி ph◌⁴ரம: ேகாऽயmh
phரjhஞாபசயபராதீ⁴நமநஸாmh ।
MSS@2645@2ஸுதா⁴நாமாதா⁴ர:ஸக² ரதிபி³mhபா³த⁴ரஸுதா⁴- ரஸாேஸகshநிkh³தா⁴த³ஜநி
நயநாth
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Shபத⁴iνஷ: ॥ 2645॥
MSS@2646@1அயmh பட:ஸூthரத³th³ரதாmh க³ேதாயயmh படசி²th³ரஶைதரலŋhkh’த:
।
MSS@2646@2அயmh பட:phராவmh ந ஶkhயேதயயmh பட:ஸmhvh’த ஏவ ேஶாப⁴ேத
॥ 2646॥
MSS@2647@1அயmh பேடா ேம பிரŋhக³⁴ஷணmh பிதாமஹாth³ையப⁴khதெயௗவந:
।
MSS@2647@2அலŋhகShயthயத² thரெபௗthரகாnh மயா⁴நா Shபவேத³வ
தா⁴rhயேத ॥ 2647॥
MSS@2648@1அயmh பth³மாஸநாநசkhரவாேகா விராஜேத ।
MSS@2648@2கா³ெதௗ³ ப⁴க³வாnh ேவதா⁴ விநிrhthஸுவ phரஜா: ॥ 2648॥
MSS@2649@1அயmh பீநshதநாேபா⁴க³ெஸௗபா⁴kh³யவிப⁴ேவாசித: ।
MSS@2649@2th³ரவிேபாrhஜநshையவ கால:வலேயேண ॥ 2649॥
MSS@2650@1அயmh ர: பாrhவணஶrhவஶ: கிmh த³rhபேऽயmh ரஜநீரமNhயா: ।
MSS@2650@2யதshததீ³யmh phரதிபி³mhப³மshnh ஸmhலயேத லாச²நைகதேவந
॥ 2650॥
MSS@2651@1அயmh phர⁴ரயmh ph◌⁴’thய இதி யா ஜக³த:shதி²தி: ।
MSS@2651@2ப²லmh விஜயேத தthர phரஸாதா³phரஸாத³ேயா: ॥ 2651॥
MSS@2652@1அயmh ப³nh: ◌⁴ பரசாயmh மமாயமயமnhயத: ।
MSS@2652@2இதி ph³ரமnhந ஜாநா ேதந வாmhயநாமய: ॥ 2652॥
MSS@2653@1அயmh மnhத³th³திrhபா⁴shவாnh அshதmh phரதி யியாஸதி ।
MSS@2653@2உத³ய: பதநாேயதி மேதா ேபா³த⁴யnh நராnh ॥ 2653॥
MSS@2654@1அயmh மம த³ஹthயŋhக³mh அmhேபா⁴ஜத³லஸmhshதர: ।
MSS@2654@2ஹுதாஶநphரதிநிதி⁴rhதா³ஹாthமா நiν jhயேத ॥ 2654॥
MSS@2655@1அயmh மாrhதNhட:³ கிmh ஸ க² ரைக:³ஸphதபி⁴த: kh’ஶாiν: கிmh
ஸrhவா:
phரஸரதி தி³ேஶா ைநஷ நியதmh ।
MSS@2655@2kh’தாnhத: கிmh ஸாாnhமஷவஹேநாऽஸாவிதி சிரmh
ஸமாேலாkhயாெஜௗ thவாmh

msubhsall.pdf 285



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

வித³த⁴தி விகlhபாnh phரதிப⁴டா: ॥ 2655॥
MSS@2656@1அயmhiµக²ஸேராஹph◌⁴ரமரவிph◌⁴ரம:ஸுph◌⁴வாmh சshத²லரŋhக³க:
ph’²நிதmhப³லாஶிகீ² ।
MSS@2656@2ந ெயௗவநமேதா³த³யசரதி சாகாnhதிchச²டா-
லthவநீநராஜஹmhஸசிரmh ॥ 2656॥
MSS@2657@1அயmh mh’க:³ஸமாயாதி mh’கா³th mhஹ: பலாயேத ।
MSS@2657@2தேதா ேவகா³th பலாயshவ thவைதshthவைத: பைத:³ ॥ 2657॥
MSS@2658@1அயmh ேமக⁴vhேஹ ப³நி பபnhதி²nhயபsh’ேத ஶரjhஜnhயா:
shைவரmh ஹதவ
ஹrhஷாத³விரதmh ।
MSS@2658@2பய:ரph◌⁴ரmhஶkhரமஜநிதேஸாபாநகேத நதீ³தீேர தீ⁴ரmh சரதி விஶத:³
க²ஜநக³ண: ॥ 2658॥
MSS@2659@1அயmh ேம வாkh³³mhேபா²விஶத³பத³ைவத³kh³th◌⁴யம⁴ர:sh²ரth³ப³nhேதா⁴
வnhth◌⁴ய:
பர’தி³ kh’தாrhத:² கவி’தி³ ।
MSS@2659@2கடாோ வாமாயா த³ரத³தேநthராnhதக³த: மாேர நி:ஸார:
ஸ  கிமபி
ந:ஸுக²யதி ॥ 2659॥
MSS@2660@1அயmh ரthநாகேராऽmhேபா⁴தி⁴thயேஸவி த⁴நாஶயா ।
MSS@2660@2த⁴நmh ³ேரऽsh வத³நmh அ ாரவாபி:◌⁴ ॥ 2660॥
MSS@2661@1அயmh ரஸால:ஸுkh’ைதகஸால: phரவாலமாேலாlhலஸதா³லவால: ।
MSS@2661@2iµத:³ phரதா³தா ப⁴விதா கத²mh ேம வராŋhக³ேநthயiµகீ² ஶுேஶாச
॥ 2661॥
MSS@2662@1அயmh ேரவாஜ:ஸுமஶரேஸவாஸiµசித:ஸேராऽயmh
ேவலாவநவித³லேத³லாபமல: ।
MSS@2662@2இயmh phராvh’Th³ த⁴nhயா நவஜலத³விnhயாஸசரா shமராதீ⁴நmh ேசத:
ஸகி²
கிமபி கrhmh mh’க³யேத ॥ 2662॥
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MSS@2663@1அயmh ேலாலnhiµkhதாவளிகிரணமாலாபகர:sh²டshேயnhேதா³rhலmh
பயிமலmh
மnhமத²ஸு’th ।
MSS@2663@2விஶால: யாமாயா:shக²தக⁴நநீலாmhஶுகvh’தி:shதநாேபா⁴க:³
shநியnhமsh’ண⁴sh’ேலபஸுப⁴க:³ ॥ 2663॥
MSS@2664@1அயmh வஹதி தா⁴தாரmh யth³வா ேத³வீmh ஸரshவதீmh ।
MSS@2664@2பth³வயமபி shதா²ேந ராஜஹmhஸshய நிrhமலmh ॥ 2664॥
MSS@2665@1அயmh வாராேமேகா நிலய இதி ரthநாகர இதி
ேதாऽshமாபி⁴shth’Shதரதமேநாபி⁴rhஜலநிதி:◌⁴ ।
MSS@2665@2க ஏவmh ஜாநீேத நிஜகரேகாடரக³தmhேத³நmh தாmhயthதிமகரமாபாshயதி
iµநி: ॥ 2665॥
MSS@2666@1அயmh விபாேகா வத³ கshய ந: கlhயாணி கlhயாணபரmhபராmh ।
MSS@2666@2யத³ேகாணshரவத³chச²தா⁴ரா ஹாராவதாேரா ³ணமnhதேரண ॥
2666॥
MSS@2667@1அயmh ஶூnhேயா kh³ராம:ஸுரஸத³நேமதnhiν பதிதmh ர:ஶுShகா வாபீ
தரயத:
ஶீrhணவிடப: ।
MSS@2667@2வயmh ைசேத பாnhதா:² பkh’ஶத³ஶாபா⁴kh³யக³தய: ஸமாந:
ஸmhேயாக:³ கரபி
மேநா ேம ரமயதி ॥ 2667॥
MSS@2668@1அயmh ஸ கால:ஸmhphராphேதா தா⁴rhthதராShThேராபவிநாmh ।
MSS@2668@2நிேவShடvhயmh மயா தthர phராநபரதா ॥ 2668॥
MSS@2669@1அயmh ஸ ேத திShட²தி ஸŋhக³ேமாthஸுேகா விஶŋhகேஸ பீ⁴
யேதாऽவதீ⁴ரmh ।
MSS@2669@2லேப⁴த வா phராrhத²யிதா ந வா யmh ேயா ³ராப: கத²phேதா
ப⁴ேவth
॥ 2669॥
MSS@2670@1அயmh ஸ ⁴வநthரயphரதி²தஸmhயம: ஶŋhகேரா பி³ப⁴rhதி வஷா⁴நா
விரஹகாதர: காநீmh ।
MSS@2670@2அேநந கில நிrhதா வயதி phயாயா:கரmh கேரண பதாட³யnh ஜயதி
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ஜாதஹாஸ:shமர: ॥ 2670॥
MSS@2671@1அயmh ஸ ரஶேநாthகrh பீநshதநவிமrhத³ந: ।
MSS@2671@2நாph◌⁴ஜக⁴நshபrhஶீ நீவீவிshரmhஸந: கர: ॥ 2671॥
MSS@2672@1அயmh ஸrhவாணி ஶாshthராணி ’தி³ jhேஞஷு ச வயதி ।
MSS@2672@2ஸாமrhth²யkh’த³thராmh thராmh ச nh’பாthமஜ: ॥ 2672॥
MSS@2673@1அயmh ேஸேநாthதmhஸ:கரkh’தkh’பாே ரண⁴வி th³விஷth³⁴பாலா:
கிமபஸரத
phராணkh’ப: ।
MSS@2673@2கிமph◌⁴யrhth²ய: ph’th²வீத⁴ரஹரவாேஸாऽth³ய ப⁴வதாmh ந கிmh
’th³யா
விth³யாத⁴ரநக³ரநீேலாthபலth³’ஶ: ॥ 2673॥
MSS@2674@1அயmh shநிkh³த⁴யாேமா ய இஹ விஹரthயmh³ஜவேந விநிth³ேர
vhயா³ஜnhம⁴ப இதி
தmh ஜlhப ஜந: ।
MSS@2674@2அஹmh ஶŋhேக பŋhேகஹஹரவாஸvhயஸநிநீmh யmh
ph◌⁴’ŋhக³chச²th³மா
iµரேபேதா ரமயிmh ॥ 2674॥
MSS@2675@1அயmh shவபா⁴வ: shவத ஏவ யth பர- ரமாபேநாத³phரவணmh
மஹாthமநாmh ।
MSS@2675@2ஸுதா⁴mhஶுேரஷ shவயமrhககrhகஶ- phரபா⁴பி⁴தphதாமவதி திmh கில
॥ 2675॥
MSS@2676@1அயmh shவாrhத:² பராrhேதா²ऽயmh இthேயவmh வா ந கlhபேயth । வி³தா⁴
ைநவ மnhயnhேத
shவmh பரmh வா ph’த²kh ph’த²kh । நித பரshயாrhேத² phேராthஸேஹத
shவகrhமணி ॥ அயmh 
தீvhேரண ஜக³nhதி ேதஜஸா
MSS@2677@2phரதாphய பா⁴ஸாmh பதிரshதமாக³த: ।
MSS@2677@2phரதாபமாthேராபநதா வி⁴தயசிரmh ந திShட²nhதி பேராபதாபிநாmh ॥
2677॥
MSS@2678@1அயmh  ேத³ேநா ேத³ேஹா th³ரvhயjhஞாநkhயாthமக: ।
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MSS@2678@2ேத³ேநா விவித⁴khேலஶஸnhதாபkh’³தா³’த: ॥ 2678॥
MSS@2679@1அயmh  phரத²ேமா ராக:³ஸமshதஜநரஜேந ।
MSS@2679@2யshய நாshதி th³விதீேயாऽபி ஸ கத²mh பசேமா ப⁴ேவth ॥ 2679॥
MSS@2680@1அய:பிNhட³இேவாthதphேத க²லாநாmh ’த³ேய th ।
MSS@2680@2பதிதா அபி ேநயnhேத ³shேதாயகநா இவ ॥ 2680॥
MSS@2681@1அயதா²விதாநாmh யnh மேநாjhஞதாஸmhபாெதௗ³ ந shத: ।
MSS@2681@2கத²யாmhயதshதmh ேராபவிதா⁴நmh யேதா²th³தி³Shடmh ॥ 2681॥
MSS@2682@1அயேந விஷுேவ ைசவ ஷட³ஶீதிiµேக²ஷு ச ।
MSS@2682@2சnhth³ரஸூrhேயாபராேக³ ச த³thதமயமiνேத ॥ 2682॥
MSS@2683@1அயமுNhணகாnhதரத⁴ேரா ஹணீth³’ஶ: ।
MSS@2683@2phரவாலபth³மராகா³ேத³ப phரதிக³rhஜதி ॥ 2683॥
MSS@2684@1அயமŋhரபா⁴வ ஏவ தாவth சேயா: கrhஷதி ேலாகேலாசநாநி ।
MSS@2684@2இதேரதரபீட³நீமவshதா²mh க³தேயா: ரநேயா: கத²mh ப⁴விth ॥
2684॥
MSS@2685@1அயமதிஜரடா:² phரகாம³rhவீரல⁴விலmhபி³பேயாத⁴ேராபth³தா: ◌⁴ ।
MSS@2685@2ஸததமஸுமதாமக³mhயபா: பணததி³khககாshதrhபி³ப⁴rhதி ॥
2685॥
MSS@2686@1அயமபரலதாயா: ஸாத³ரmh ஹnhத பீthவா ம⁴ மம மகரnhத³mh
பாமாயாதி
ph◌⁴’ŋhக:³ ।
MSS@2686@2இதி மந விஷாத³mh மlhேக மா  thவmh ப³த வத³ ம⁴பாநாmh
மாநேஸ ேகா
விேவக: ॥ 2686॥
MSS@2687@1அயமபி க²ரேயாthகrhணகாஷாயஷth³விsh’மரதிேராrhஜrhஜேராபாnhதமrhசி:
।
MSS@2687@2மத³கலகலவிŋhகீகாநாnhதீ³கேரph◌⁴ய: திஹஶிக²ேரph◌⁴ேயா
பா⁴iνமாiνchசிேநாதி
॥ 2687॥
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MSS@2688@1அயமபி ஹூதphேரயrhth◌⁴நி rhண: கலஶ இவ ஸுதா⁴mhஶு:
ஸா⁴lhலாலதி ।
MSS@2688@2மத³நவிஜயயாthராகாலவிjhஞாபாநாய sh²ரதி ஜலதி⁴மth◌⁴ேய
தாmhரபாthவ பா⁴iν:

॥ 2688॥
MSS@2689@1அயமபி⁴நவேமக⁴யாமேலாthŋhக³ஸாiνrhமத³iµக²ரமiµkhதஸmhஸkhதேகக:
।
MSS@2689@2ஶநிஶப³லநீடா³ேநாகஹshநிkh³த⁴வrhShமா விதரதி ph³’ஹத³மா
பrhவத:
phதிமே: ॥ 2689॥
MSS@2690@1அயமmh’தநிதா⁴நmh நாயேகாऽphேயாஷதீ⁴நாmh அmh’தமயஶர:
காnhதிkhேதாऽபி
சnhth³ர: ।
MSS@2690@2ப⁴வதி விக³தரrhமNhட³லmh phராphய பா⁴ேநா: பரஸத³நநிவிShட: ேகா
ல⁴thவmh
ந யாதி ॥ 2690॥
MSS@2691@1அயமmh’தநிதா⁴நmh நாயேகாऽphேயாஷதீ⁴நாmh ஶதபி⁴ஷக³iνயாத:
ஶmh⁴rhதா⁴வதmhஸ: ।
MSS@2691@2விரஹயதி ந ைசநmh ராஜயமா ஶஶாŋhகmh ஹதவிதி⁴பபாக: ேகந
வா
லŋhக⁴நீய: ॥ 2691॥
MSS@2692@1அயமயமஸாவாகrhNhயாராth phரதிth³விப³Nh³மmh மத³கேத
ேநthேர
மாrhஜnhiνத³shதகராrhக³ல: ।
MSS@2692@2அக³ணிதsh’ணி: khேராத⁴shதph³தா⁴யததிபlhலவ: phரவிஶதி
nh’பshயாnhத:காmh
ஜவாத³iµth³க³ர: ॥ 2692॥
MSS@2693@1அயமேயாகி³வ⁴வத⁴பாதைகrhmhரமவாphய தி³வ: க² பாthயேத ।
MSS@2693@2ஶிதிநிஶாth³’ஷதி³sh²ட³thபதth- கணக³தி⁴கதாரகிதாmhப³ர: ॥
2693॥
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MSS@2694@1அயமரவிவேரph◌⁴யசாதைகrhநிShபதth³பி⁴rhஹபி⁴ரசிரபா⁴ஸாmh
ேதஜஸா
சாiνphைத: ।
MSS@2694@2க³தiµப க⁴நாநாmh வாக³rhேபா⁴த³ராmh பிஶுநயதி ரத²shதmh
ஶீகரkhnhநேந:

॥ 2694॥
MSS@2695@1அயமல⁴விஸாshபா²வாகலாேபா jhவலதி யதி³ ந மth◌⁴ேய
வாட³ேவா ஹvhயவாஹ: ।
MSS@2695@2iµஹுபசிதஸாேரா வாபி⁴rhநிmhநகா³நாmh th⁴வநமபி கிmh ந
phலாவயthயmh³ராஶி:
॥ 2695॥
MSS@2696@1அயமவஸர:ஸரshேத ஸலபகrhமrhதி²நாமநிஶmh ।
MSS@2696@2இத³மபி ச ஸுலப⁴மmhேபா⁴ ப⁴வதி ரா ஜலத⁴ராph◌⁴த³ேய ॥ 2696॥
MSS@2697@1அயமவஸர உபkh’தேய phரkh’திசலா யாவத³shதி ஸmhபதி³யmh ।
MSS@2697@2விபதி³ஸதா³ph◌⁴த³யிnhயாmh நபகrhmh ேதாऽவஸர: ॥ 2697॥
MSS@2698@1அயமவிசாதசாதயா ஸmhஸாேரா பா⁴தி ரமணீய: ।
MSS@2698@2அthர ந: பரமாrhத²th³’ஶாmh ந கிமபி ஸாரமணீய: ॥ 2698॥
MSS@2699@1அயமெஸௗ க³க³நாŋhக³ணதீ³பகshதரலகால⁴ஜŋhக³ஶிகா²மணி: ।
MSS@2699@2ணவிட³mhபி³தவாட³வவிkh³ரஹ: பததி வாநிெதௗ⁴ வி⁴ேரா ரவி: ॥
2699॥
MSS@2700@1அயமெஸௗ ப⁴க³வாiνத பாNhட³வ: shதி²தமவாŋhiµநிநா
ஶஶிெமௗநா ।
MSS@2700@2ஸமதி⁴ட⁴மேஜந iν ShiΝநா shவிதி³தி ேவக³வஶாnhiµiµேஹ
க³ண: ॥ 2700॥
MSS@2701@1அயமேஹா ரஜநீசரேகஸ கி³த³ஶயநாth ஸஹேஸாthதி²த: ।
MSS@2701@2திரவாரணmhப⁴விதா³ரேch- ch²வதரkhதப⁴ைரவ ேலாத: ॥
2701॥
MSS@2702@1அயமாthமா shவயmh ஸாாth³³ணரthநமஹாrhணவ: ।
MSS@2702@2ஸrhவjhஞ:ஸrhவth³’kh ஸாrhவ: பரேமSh² நிரஜந: ॥ 2702॥
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MSS@2703@1அயமாnhேதா³தphெரௗட⁴சnhத³நth³மபlhலவ: ।
MSS@2703@2உthபாத³யதி ஸrhவshய phதிmh மலயமாத: ॥ 2703॥
MSS@2704@1அயமாேலாதchசா²ேயா மேத³ந iµக²சnhth³ரமா: ।
MSS@2704@2ஸmhநth³ேதா⁴த³யராக³shய சnhth³ரshய phரதிக³rhஜதி ॥ 2704॥
MSS@2705@1அயஹ iµkh³ேதா⁴ ம⁴ப: ப’தஸஹகாரமஜஜ: ।
MSS@2705@2அஸரலமரஸமஸாரmh ஶாேகா²டகவிடபமiνஸரதி ॥ 2705॥
MSS@2706@1அயiµத³யதி ேகாகீேஶாகஶlhையrhமைக:²ஶதமக²ரநாேநthரக³Nh³ஷேபய:
।
MSS@2706@2உத³யகி³mh’ேக³nhth³ேராth³கா³ரபி⁴nhநாŋhகரŋh-ரவணதி⁴ரதா⁴ராபாடல:

பாrhவேணnh:³ ॥ 2706॥
MSS@2707@1அயiµத³யதி சnhth³ரசnhth³காெதௗ⁴தவிவ: பணதவிமmhநி
vhேயாmhநி
கrhரெகௗ³ர: ।
MSS@2707@2’ஜுரஜதஶலாகாshபrhதி⁴பி⁴rhயshய பாைத³rhஜக³த³மலmh’பஜரshத²mh
விபா⁴தி ॥ 2707॥
MSS@2708@1அயiµத³யதி சnhth³ேரா வாேத⁴ரmh³க³rhபா⁴th³அmh’தகணகராலரmhஶுபி⁴rhதீ³phயமாந:
।
MSS@2708@2⁴ஜக³ஶயநவோஹrhmhயேத³ேஶ லலnhthயா வத³நவ யth³’chேசா²thதாநிதmh
விவமா: ॥ 2708॥
MSS@2709@1அயiµத³யதி iµth³ராப⁴ஜந:பth³நீநாmh உத³யகி³வநாபா³லமnhதா³ரShபmh
।
MSS@2709@2விரஹவி⁴ரேகாகth³வnhth³வப³nh⁴rhவிபி⁴nhத³nh பிதகபிகேபாலkhேராட³தாmhரshதமாmh
॥ 2709॥
MSS@2710@1அயiµத³யமth◌⁴ரதா⁴ராைக³ரணகராணிதாmhப³ராபி⁴ராம: ।
MSS@2710@2விதர ந th³’ெஶௗ kh’ஶாŋhகி³தாராmh இவ தி³வி வnhதி³nh³ரph◌⁴ைபதி
॥ 2710॥
MSS@2711@1அயiµத³யமph◌⁴’nhrhth◌⁴நி பாணிmh kh³’thவா தி³வஸபதிரெஹௗதி³nh³பாதா³nh
ஹவீmh ।
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MSS@2711@2அணகிரணவெநௗ கnhயகா ெபௗஹூதீ ஹத³பி கிமகாrhth
தாரகாலாஜேஹாமmh
॥ 2711॥
MSS@2712@1அயiµதி³ேதா மரrhவநிதாவத³நshய கீth³’ஶ:ஸth³’ஶ: ।
MSS@2712@2நீலாதி³ேகாபலmhப: ◌⁴ sh²ரதி phரthயத: கshய ॥ 2712॥
MSS@2713@1அயiµபக³தkh’Shண:

kh’Shணஸாராபாைதrhயமkh’(விக?)தநவநீலாmhேபா⁴ஜவkhthரசகாshதி ।
MSS@2713@2ஜலவதிசாiνphராேதாthŋhக³mhப⁴-shத²லமத³கலக³rhஜnhநீரநாக³shதடாக:
॥ 2713॥
MSS@2714@1அயiµஷவிநிth³ரth³ராவி³ŋhக³பீந-shதநபஸரஸாnhth³ரshேவத³பி³nh³பமrhதீ³
।
MSS@2714@2shதமலயஜvh’ரெஸௗரph◌⁴யஸph◌⁴ேயா வஹதி ஸகி²
⁴ஜŋhகீ³⁴khதேஶஷ:

ஸர: ॥ 2714॥
MSS@2715@1அயேமகபேத³ தயா விேயாக:³ phயயா ேசாபநத:ஸு:³ஸேஹா ேம ।
MSS@2715@2நவ வாத⁴ேராத³யாத³ேஹாபி⁴rhப⁴விதvhயmh ச நிராதபthவரmhைய: ॥
2715॥
MSS@2716@1அயேமேகாऽஹேமேகதி jhஞாநmh தthஸŋhக³ேம ந ேம ।
MSS@2716@2ராக³ ஏவாதி⁴கshதthர ஹth³ராrhணேயாவ ॥ 2716॥
MSS@2717@1அயேமவ பேரா த⁴rhேமா யயேமவ பரmh தப: ।
MSS@2717@2பதிஶுஷணmh யthர தth shthmh shவrhக³ேஹகmh ॥ 2717॥
MSS@2718@1அயஶ: phராphயேத ேயந ேயந சாேதா⁴க³திrhப⁴ேவth ।
MSS@2718@2shவாrhதா²chச ph◌⁴ரயேத ேயந தth கrhம ந ஸமாசேரth ॥ 2718॥
MSS@2719@1அயஶshயmh அநாShயmh பரதா³ராபி⁴மrhஶநmh ।
MSS@2719@2அrhத²யகரmh ேகா⁴ரmh பாபshய ச நrhப⁴வmh ॥ 2719॥
MSS@2720@1அயேஶாபி⁴³ராேலாேக ேகாபதா⁴மரth³’ேத ।
MSS@2720@2அயேஶாபி⁴³ரா ேலாேக ேகாபதா⁴ மரth³’ேத ॥ 2720॥
MSS@2721@1அயசணகசrhவணmh ப²ணிப²மேண: கrhஷணmh கேரண
கி³ேதாலநmh ஜலநிேத:◌⁴
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பதா³லŋhக⁴நmh ।
MSS@2721@2phரஸுphதஹேபா³த⁴நmh நிஶிதக²Th³க³ஸmhshபrhஶநmh கதா³சித³கி²லmh
ப⁴ேவnhந
ச ஶடா²th³த⁴நshயாrhஜநmh ॥ 2721॥
MSS@2722@1அயsh காகNhேட³ந சrhம ஆராiµேக²ந  ।
MSS@2722@2mh’thபிNhட³mh ச க⁴டmh ைசவ விth◌⁴ேயth ஸூசீiµேக²ந  ॥ 2722॥
MSS@2723@1அயாசத:த³தச ஸrhேவாபாையrhநிமnhthரய ।
MSS@2723@2ஆnh’ஶmhshயmh பேரா த⁴rhேமாऽயாசேத யth phரதீ³யேத ॥ 2723॥
MSS@2724@1அயாசித:ஸுக²mh த³thேத யாசிதச ந யchச²தி ।
MSS@2724@2ஸrhவshவmh சாபி ஹரேத விதி⁴chch’ŋhக²ேலா nh’mh ॥ 2724॥
MSS@2725@1அயாசிதாரmh ந ேத³வேத³வmh அth³:ஸுதாmh kh³ராஹயிmh ஶஶாக
।
MSS@2725@2அph◌⁴யrhத²நாப⁴ŋhக³ப⁴ேயநஸா⁴rhமாth◌⁴யshத²Shேடऽphயவலmhப³ேதऽrhேத²
॥ 2725॥
MSS@2726@1அயாசிேதா மயா லph³ேதா⁴ மthphேரத: நrhக³த: ।
MSS@2726@2யthராக³தshதthர க³தshதthர கா பேவத³நா ॥ 2726॥
MSS@2727@1அயாchயmh ைசவ யாசnhேதऽேபா⁴jhயாnh vhயாஹாரயnhதி ச ।
MSS@2727@2உthேகாைசrhவசநாபி⁴ச காrhயாணி kh◌⁴நnhதி சாshயதி ॥ 2727॥
MSS@2728@1அயாjhயயாஜைநைசவ நாshதிkhேயந ச கrhமmh ।
MSS@2728@2லாnhயாஶு விநயnhதி யாநி நாநி மnhthரத: ॥ 2728॥
MSS@2729@1அயி கேடா²ர யஶ: கில ேத phயmh கிமயேஶா நiν ேகா⁴ரமத:பரmh ।
MSS@2729@2கிமப⁴வth³விபிேந ஹணீth³’ஶ: கத²ய நாத² கத²mh ப³த மnhயேஸ ॥
2729॥
MSS@2730@1அயி காnhத பய ேமக⁴mh ந ந பாபmh தவாதிNhயாயா: ।
MSS@2730@2ந ந பய பேயாத⁴ரmh அபஸாரய ககீiµரஸ: ॥ 2730॥
MSS@2731@1அயி கிmh ³ணவதி மாலதி வதி ப⁴வதீmh விநா ம⁴பா: ।
MSS@2731@2அத² யதி³ வதி வ வநமபி வநாபா⁴ஸ: ॥ 2731॥
MSS@2732@1அயி ரŋhகி³ தேபாவநவிph◌⁴ரமாth³ உபக³தா கிராதமாmh ।
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MSS@2732@2இஹ ந பய தா³ரய மாரய kh³ரஸ பிேப³தி ஶுகாநபி ஜlhபத: ॥
2732॥
MSS@2733@1அயி ரŋhகி³ ரŋhக³மவிkhரேம thயஜ வநmh ஜவநmh க³மநmh  ।
MSS@2733@2இஹ வேந விசரnhதி  நாயகா:ஸுரபி⁴ேலாதேலாதஸாயகா: ॥
2733॥
MSS@2734@1அயி லநிலேலாch- ேச²த³ந:³ஶீலவீசிவாசாேல ।
MSS@2734@2ப³கவிக⁴ஸபŋhகஸாரா ந சிராth காேவ ப⁴விதா ॥ 2734॥
MSS@2735@1அயி ுth³ேரா மா⁴nh மதிமமக³rhேவா மந வ: க யாேதா
ப³nhத⁴mh யதி³ஹ
விநயshதthர விஜயீ ।
MSS@2735@2அயmh khேராதா⁴th◌⁴மாதshthயஜதி விநயmh ேசnh மத³வஶாth தத:
shகnhதா⁴வாரmh ந
கிமகி²லேமவாலயதி ॥ 2735॥
MSS@2736@1அயி க² ப³தி⁴ராதி⁴ராஜ கீரmh த³ ஶலாகநிபாதேநந ேமாஹாth ।
MSS@2736@2அநிஶமபி ஸுதா⁴நிதா⁴நவாணீmh ரசய ெமௗநiµேகா²ऽsh வா
ஸமshேத ॥ 2736॥
MSS@2737@1அயி க² விஷம: ராkh’தாநாmh ப⁴வதி  ஜnhஷு கrhமmh
விபாக: ।
MSS@2737@2ஹரஶிர ஶிராmh யாநி ேரஜு: ஶிவ ஶிவ தாநி ட²nhதி
kh³’th◌⁴ரபாதா:³
॥ 2737॥
MSS@2738@1அயி சகிதiµkh³த⁴சாதக ம⁴வி தா⁴வ iµதா⁴ கிiµth³kh³வmh ।
MSS@2738@2kh³Shேம த³வாkh³நிவதshதாபிchேசா²ऽயmh ந விth³thவாnh ॥
2738॥
MSS@2739@1அயி சேகாரmhபி³நி காதேர திரய பேடந mhப³கmh ।
MSS@2739@2ப³ஹு க³தmh கியத³phயவஶிShயேத vhயபக³தmh திைரதி³த: ஶஶீ ॥
2739॥
MSS@2740@1அயி சாதக சடாth shக²லயதி ஜலேதா³த³பி³nh³மநிலேசth ।
MSS@2740@2th³விஜ ஏவ பா⁴kh³யேநா வநதா³தா kh’தீ ஜலத:³ ॥ 2740॥
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MSS@2741@1அயி சிthத விthதேலேஶ ஸஹஜphேரmh கியnhiν ph³த⁴ம ।
MSS@2741@2ந ததா²பி தth³விேயாக:³ ேகவலமாshேத ஶிேவநாபி ॥ 2741॥
MSS@2742@1அயி ேசேதாவிஹக³ thவmh விஷயாரNhேய ph◌⁴ரமnhந ராnhத: ।
MSS@2742@2விராமகாமநா ேசchசி²வகlhபேஹ சிரmh திShட² ॥ 2742॥
MSS@2743@1அயி ஜலத³ யதி³ ந தா³shய கதிசிth thவmh சாதகாய ஜலகணிகா: ।
MSS@2743@2தத³யமசிேரண ப⁴விதா ஸலாஜதா³நேயாkh³யshேத ॥ 2743॥
MSS@2744@1அயி thயkhதா கsh பாமைர: பŋhகஶŋhகயா ।
MSS@2744@2அலmh ேக²ேத³ந ⁴பாலா: கிmh ந ஸnhதி மதேல ॥ 2744॥
MSS@2745@1அயி த³யிேத தவ வத³நmh பாயmh பாயmh மேநாப⁴ேவா க³rhஜnh ।
MSS@2745@2shதமவலmhph³ய தshராshவபி ஹதகாnh ஹnhத ேநா ஹnhதி ॥
2745॥
MSS@2746@1அயி த³லத³ரவிnhத³ shயnhத³மாநmh மரnhத³mh தவ கிமபி ஹnhேதா
மஜு ³ஜnh
ph◌⁴’ŋhகா:³ ।
MSS@2746@2தி³ஶி தி³ஶி நிரேபshதாவகீநmh விvh’Nhவnh பமலமயமnhேயா
பா³nhத⁴ேவா
க³nhத⁴வாஹ: ॥ 2746॥
MSS@2747@1அயி தீ³நத³யாrhth³ரநாத² ேஹ ம²ராநாத² கதா³வேலாkhயேஸ ।
MSS@2747@2’த³யmh thவத³ேலாககாதரmh த³யித ph◌⁴ராmhயதி கிmh கேராmhயஹmh ॥
2747॥
MSS@2748@1அயி ³rhஜநக³rhேதந கிmh ஸரேல நmhரiµகீ² வித³ thவmh ।
MSS@2748@2பபnhதி²நி ேத³வகீஸுேத பவாேதா³ऽபி தேபாபி⁴nhநைத: ॥ 2748॥
MSS@2749@1அயி ³Shkh’தேகந ேகந வthேஸஹகth³வா லவŋhகி³ Shபிதா
।
MSS@2749@2shதப³காshதவ பாmhஸுபி: ◌⁴ பதா: பத: phராŋhக³ணmhநி யlhட²nhதி
॥ 2749॥
MSS@2750@1அயி ³தி ஸகீ² thவேமவ ேம மத³ேநா ஹnhதி ஶிைத: ஶிiµைக:² ।
MSS@2750@2த³யிதmh தiµபாநயாஶு தth ஸுஶேகா விதநிrhக³ேமாऽnhயதா² ॥
2750॥
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MSS@2751@1அயி நnhத³தஜ கிŋhகரmh பதிதmh மாmh விஷேம ப⁴வாmh³ெதௗ⁴ ।
MSS@2751@2kh’பயா தவ பாத³பŋhகஜ- shதி²த⁴ஸth³’ஶmh விபா⁴வய ॥
2751॥
MSS@2752@1அயி பதŋhகி³லவŋhக³லதாவேந பிப³ ம⁴நி வி⁴ய ம⁴vhரதாnh ।
MSS@2752@2இஹ வேந ச வேநசரஸŋhேல ந ச ஸதாமஸாதாmh ச நிபணmh ॥
2752॥
MSS@2753@1அயி பரா பnhமலயாநிலா வர ஜ³ேரவ ச ேகாகிலா: ।
MSS@2753@2கலமேலாthகதmh  ந ேம மந:ஸகி² ப³⁴வ vh’ைத²வ யைத²ஷம:
॥ 2753॥
MSS@2754@1அயி பிப³த சேகாரா: kh’thshநiµnhநாகNhட²-
khரமஸரதசசchசசவசnhth³காmhப:◌⁴ ।
MSS@2754@2விரஹவி⁴தாநாmh விதthராணேஹேதாrhப⁴வதி ஹணலமா ேய
ந ேதேஜாத³th³ர:
॥ 2754॥
MSS@2755@1அயி ப³த ³ க³rhவmh மா shம கsh யாரகி²லபமலாநாmh
ெமௗநா ெஸௗரேப⁴ண ।
MSS@2755@2கி³க³ஹந³ஹாயாmh நமthயnhததீ³நmh shவஜநகமiµைநவ
phராணநmh கேரா
॥ 2755॥
MSS@2756@1அயி மகரnhத³shயnhதி³நி பth³நி மnhேய தைவவ ஸுப⁴க³thவmh ।
MSS@2756@2Shபவதீமபி ப⁴வதீmh thயஜதி ந vh’th³த: ◌⁴ ஶுசிrhஹmhஸ: ॥ 2756॥
MSS@2757@1அயி மத³ந ந த³kh³த⁴shthவmh கிேஶந ேகாபாth கிiµத ரதிவிேயாேக³
நாnhவ⁴rhrhக²
:³க²mh ।
MSS@2757@2அவிதி³தபரபீேடா³ ேயந மாiµthபலா- ரதமதபாthைர:
பthவrhைஷrh³ேநா
॥ 2757॥
MSS@2758@1அயி மnhமத²தமஜ ரவயதேலாசேந phேய ।
MSS@2758@2அப’thய மந: khவ யா ேம கிமராஜகமthர வrhதேத ॥ 2758॥
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MSS@2759@1அயி மைமஷ சேகாரஶிஶுrhiµேநrhvhரஜதி nh⁴பிப³shய ந
ஶிShயதாmh ।
MSS@2759@2அஶிமph³தி⁴மதீ⁴தவேதாऽshய ச ஶஶிகரா: பிப³த: கதி ஶீகரா: ॥
2759॥
MSS@2760@1அயி மலயஜ மமாயmh கshய கி³ராமsh விஷயshேத ।
MSS@2760@2உth³கி³ரேதா யth³க³ரலmh ப²ணிந: Sh பமேலாth³கா³ைர: ॥
2760॥
MSS@2761@1அயி மாலதி ெஸௗரப⁴ஸாரவிநிrh-தஸmhவிகஸthகமலாநிலேய ।
MSS@2761@2ம⁴பாநவிெதௗ⁴ ம⁴பshய நrh⁴வேந ப⁴வதீமஹமாகலேய ॥ 2761॥
MSS@2762@1அயி mh’கா³ தவாத⁴ரபlhலேவ த³யிதத³nhதபத³mh ந ப⁴வthயத:³ ।
MSS@2762@2⁴வநேமாஹநமnhthரபதா³ŋhகிதmh கிiµத யnhthரத³mhshமரேயாகி³ந: ॥
2762॥
MSS@2763@1அயி ேராஷiµகேரா ேநா ேசth கிமபி thவாmh phரதி வாேத⁴ வதா³ம:
।
MSS@2763@2ஜலேத³ந தவாrhதி²நா விiµkhதாnhயபி ேதாயாநி மஹாnh ந ஹா ஜஹா
॥ 2763॥
MSS@2764@1அயி லŋhகி⁴தமrhயாத³shமர shமர ஹராநலmh ।
MSS@2764@2த³kh³த⁴mh த³kh³⁴மkhதmh ேத ஜநmh விரஹகாதரmh ॥ 2764॥
MSS@2765@1அயி வேரா ஹதshமரதீ³பிேக யதி³ க³தா மதீ³ணேகா³சராth ।
MSS@2765@2அஸமஸாயகஸாயககீதா வத³ க³Shய ேம ’த³யாth கத²mh
॥ 2765॥
MSS@2766@1அயி விஜth³’ேடா⁴ப³ஹநmh thயஜ நவஸŋhக³மபீ⁴ வlhலப⁴mh
।
MSS@2766@2அணகேராth³க³ம ஏஷ வrhதேத வரதiν ஸmhphரவத³nhதி khடா: ॥
2766॥
MSS@2767@1அயி வி⁴mh பph’chச²³ேரா:த:sh²டமஶியத தா³ஹவதா³nhயதா
।
MSS@2767@2kh³லபிதஶmh⁴க³லாth³ க³ரலாth thவயா கிiµத³ெதௗ⁴ ஜட³ வா
வட³வாநலாth ॥ 2767॥
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MSS@2768@1அயி ஶாநிக kh’ேதாऽஜதேர ந கதீஹ வேநாபாயா: ।
MSS@2768@2ஹthவா ஶுகாnh கிேமதth³ விபிநமஸாரshவதmh ேஷ ॥ 2768॥
MSS@2769@1அயி ஸmhphரதி ேத³ த³rhஶநmh shமர பrhthஸுக ஏஷ மாத⁴வ: ।
MSS@2769@2த³யிதாshவநவshதி²தmh nh’mh ந க² phேரம சலmh ஸு’jhஜேந
॥ 2769॥
MSS@2770@1அயி ஸmhphரத³ பாrhவதி ஶிேவாऽபி தவ பாத³ேயாrhநிபதிேதாऽஹmh ।
MSS@2770@2ஶிவ இதி கத²mh  ஜlhப ஸதி⁴ரக³ஜசrhமஸmhவீத: ॥ 2770॥
MSS@2771@1ஆயி ஸகி²phரmh ரmhபா⁴த³ல: ஶிஶிராநிலmh ஸஹச தெநௗ
ஸthகrhரmh th³தmh பேலபய ।
MSS@2771@2ஸரஸபி³நீபthைரshதlhபmh phேய பகlhபய sh²டதி விேபா⁴
தshயா ேக³ேஹ
ப⁴வnhதி கிேலாkhதய: ॥ 2771॥
MSS@2772@1அயி ஸகி² நிஶா கிmh வா க⁴shர: ஶஶீ கிiµ பா⁴shகர: sh²ரதி ரத:
காம:
கிmh வா மமாshதி ஸ வlhலப: ◌⁴ ।
MSS@2772@2phரதிபலதி phராதீ⁴ஶ phயா விரஹாரா கத²யதி iµஹுrhமnhத³mh
மnhத³mh
ஸகீ²mh ஸவித⁴shதி²தாmh ॥ 2772॥
MSS@2773@1அயி ஸகி² பேதா³ேஷா ஜாயேத mhப³ேந கிmh கிiµ சபரmhேப⁴ கிmh
ரேத
ph³ தth²யmh ।
MSS@2773@2இதிநிக³த³தி நாேத² தீ³பமாேலாகயnhதீ ஹ ஹ ஹ
ஸiµth³ேர நிமkh³நா
॥ 2773॥
MSS@2774@1அயி ஸகி² மம phராதீ⁴ேஶா க³ேதா விஷயாnhதரmh
ஸுமவிஶிக²shதshமா³chைசrh³ேநாதி தiνmh ஶைர: ।
MSS@2774@2ல⁴  ததா²யthநmh ேயநshமராதி⁴நிவாரேண பதரமேதshதshயாஶு
shயாதி³ஹாக³மநmh தத: ॥ 2774॥
MSS@2775@1அயி ஸகி² ஶshத:ஸகி²வth பதிதி கிmh thவmh ந ஜாநா ।

msubhsall.pdf 299



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2775@2ஶshேதாऽதிஸகி²வ³பபதிthயா கத²mh thவயாபி நாேபா³தி⁴ ॥
2775॥
MSS@2776@1அயி ஸரஜ ஸாயmh ஸmhநிதா⁴நmh thவதீ³யmh ph◌⁴ரமர உபக³ேதாऽயmh
தமாலாmh
விஹாய ।
MSS@2776@2அiνபமம⁴ேலாபா⁴th³ ³ரத: ஸாmhphரதmh தth³ இத³மiνசிதேமதnh
iµth³ரணmh
யnhiµக²shய ॥ 2776॥
MSS@2777@1அயி ஸரேல தாவதி³மா உபேத³ஶகி³ேரா விஶnhதி கrhnhத: ।
MSS@2777@2யாவnhநாnhதrh⁴தmh தchேசத மாமகmh ேசத: ॥ 2777॥
MSS@2778@1அயி ஸுதiνஶேர தlhபமாய rhணmh விரசய மம கNhேட²
ப³nhத⁴நmh
பா³ஹுவlhlhயா ।
MSS@2778@2இதிநிக³த³தி நாேத² தீ³பமாேலாகயnhதீ ஹ ஹ ஹ
ஸiµth³ேர நிமkh³நா
॥ 2778॥
MSS@2779@1அயி ஸுnhத³ தவ வத³நmh நிthயmh rhணmh ஸுதா⁴நிதி⁴rhமthவா ।
MSS@2779@2ஹnhத பதthபShடாnh மth◌⁴ேயऽmh³தி⁴ நிthயேமவாெஸௗ ॥ 2779॥
MSS@2780@1அயி ஸுnhத³ ஸmhphரதி பய ரசரமாசலமshதகேமதி ரவி: ।
MSS@2780@2ஸiµைபதி தம:படஜலா ரஜநீ  காமகலா:ஸகலா: ॥ 2780॥
MSS@2781@1அயி shவth²ையரஶநிேதாபமmh மமாth³ய vh’thதாnhதமmh
ப³ேதாதி³தா ।
MSS@2781@2iµகா²நி ேலாலா தி³ஶாமஸmhஶயmh த³ஶாபி ஶூnhயாநி
விேலாகயிShய ॥ 2781॥
MSS@2782@1அயி ஹshதக³ைத: phராணரபி: ◌⁴ கnh³ைகவ ।
MSS@2782@2அபrhயnhதரஸmh iµkh³ேத⁴ கியth kh³chச² ॥ 2782॥
MSS@2783@1அயி ஹாரலேத ஸmhஹர ஹரஹுŋhkh’தித³kh³த⁴ேத³ஹஸŋhோப⁴mh
।
MSS@2783@2ஸth³பா⁴வஜாiνரkhதிrhந ரmhயா பNhயநாmh ॥ 2783॥
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MSS@2784@1அயி ’த³ய த³யாmh மயி  ரŋhக³நயநாmh விநா ப³தா⁴ந th◌⁴’திmh
।
MSS@2784@2டஸதி³தி ஜ²தி sh²ட வா sh²டத³iµkhதmh க³திrhநாnhயா ॥
2784॥
MSS@2785@1அkhதmh ப³ஹு பா⁴ஷnhேத யthர thராபி ேஶரேத ।
MSS@2785@2நkh³நா விphய கா³thராணி ஸjhஜரா இவ மth³யபா: ॥ 2785॥
MSS@2786@1அkhதmh khதmh வா யத³பி⁴தமjhேஞந வி⁴நாshயாேத³தnhநிthயmh
ஜட³மபி
³mh தshய விiνயாth ।
MSS@2786@2விவthஸுrhைந:shph’யmh கத²மபி ஸபா⁴யாமபி⁴நேயth shவகாrhயmh
ஸnhShேட
திph◌⁴’தி ரஹshேயவ கத²ேயth ॥ 2786॥
MSS@2787@1அkhதmh shவாேநா khதmh khதmh நீசshய ³ஷணmh ।
MSS@2787@2அmh’தmh ராஹேவ mh’thrhவிஷmh ஶŋhகர⁴ஷணmh ॥ 2787॥
MSS@2788@1அkhத: phராkh’த:shதph³த: ◌⁴ ஶேடா²ைநkh’திேகாऽலஸ: ।
MSS@2788@2விஷாதீ³ தீ³rhக⁴ஸூth ச கrhதா தாமஸ உchயேத ॥ 2788॥
MSS@2789@1அkhதசாரmh ³rhத³rhஶmh அshவாதீ⁴நmh நராதி⁴பmh ।
MSS@2789@2வrhஜயnhதி நரா ³ராnh நதீ³பŋhகவ th³விபா: ॥ 2789॥
MSS@2790@1அkhதபmh கிமத:பரmh ப⁴ேவth thேநthரவ:ஸுலப⁴mh தவாபி யth
।
MSS@2790@2shதநth³வேயऽshnh ஹசnhத³நாshபேத³ பத³mh சிதாப⁴shமரஜ:
கShயதி ॥ 2790॥
MSS@2791@1அதmh நிதmh வாபி phரதி³ஶnh phராkh’தாய ேபா⁴கா³ய ।
MSS@2791@2khணnhதி ந பி³lhவத³ல:ைகவlhயmh பchசைஷrhடா: ◌⁴ ॥ 2791॥
MSS@2792@1அth◌⁴யமாநshேயாthபாth³ய ph³ராமணshயாsh’க³ŋhக³த: ।
MSS@2792@2:³க²mh ஸுமஹதா³phேநாதி phேரthயாphராjhஞதயா நர: ॥ 2792॥
MSS@2793@1அேய கீரேரணீபvh’ட⁴ vh’தா² வாஸரஶதmh தேராரshய shகnhேத⁴
க³மயதி
ப²லாஶாரப⁴ஸத: ।
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MSS@2793@2யதா³Shபாரmhேப⁴ iµக²மநிமா கிmhஶுகதேராshதைத³வாபி⁴jhஞாதmh
ப²பசேயா
³rhலப⁴ இத: ॥ 2793॥
MSS@2794@1அேய ேகயmh த⁴nhயா த⁴வளkh³’ஹவாதாயநக³தா லாேகாkhவாணrhவிஷமவிஶிக²mh
ஜாக³ரயதி ।
MSS@2794@2ரா யா phராேணேஶ க³தவதி kh’தா Shபத⁴iνஷா ஶராஸாைர
ராthnhதி³வமkh’பiµjhஜாக³ரkh’ஶா ॥ 2794॥
MSS@2795@1அேய ேகயmh லாத⁴வளkh³’ஹவாதாயநதேல லாேகாkhவாண:

ஸுமத⁴iνஷmh
ஜாக³ரயதி ।
MSS@2795@2அேஹா ேநthரth³வnhth³வmh விலஸதி விலŋhkh◌⁴ய திபத²mh கத²mh ந
thைரேலாkhயmh
ஜயதி மத³ந:shேமரவத³ந: ॥ 2795॥
MSS@2796@1அேய ேகkh³’ஹshதmhப⁴ கிmh kh’தmh ஸுkh’தmh thவயா ।
MSS@2796@2பrhயŋhேக வlhலப⁴mh thயkhthவா thவாமாŋhக³தி மாநிநீ ॥ 2796॥
MSS@2797@1அேய ேகா ஜாநீேத நிஜஷஸŋhேகா³  ந ததா² யதா² ேசத:
shthmh
பரஷஸŋhேகா³ ரமயேத ।
MSS@2797@2அபி shைவரmh ⁴khதா தி³வஸமகி²லmhவாஸரkh’தா கரshபrhஶாதி³nhேதா³rhiµலயதி
ேநthராணி நநீ ॥ 2797॥
MSS@2798@1அேய ேகாऽயmh vh’th³ேதா⁴ kh³’ஹபvh’ட: ◌⁴ கிmh தவ பிதா ந ேம
ப⁴rhதா கிnh
vhயபக³தth³’க³nhயchச ப³தி⁴ர: ।
MSS@2798@2ஹுஹுmh ராnhேதாऽth³யாஹmh ஶிஶயிஷுைஹவாபவரேக khவ
யாnhயாmh யா shவபி
நiν நிrhத³mhஶமஶேக ॥ 2798॥
MSS@2799@1அேய ஜலதி⁴நnhதி³நீநயநநீரஜாலmhப³ந-
jhவலjhjhவலநthவரjhவரப⁴ரthவராப⁴ŋh³ரmh ।
MSS@2799@2phரபா⁴தஜலேஜாnhநமth³க³மக³rhவஸrhவŋhகைஷrhஜக³ththதயேராசைந:
ஶிஶிரயாஶு

302 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

மாmh ேலாசைந: ॥ 2799॥
MSS@2800@1அேய தால vhடா³mh vhரஜ ³தயா பா⁴தி ந ப⁴வாnh ப²ேல ந chசா²யா
ேநா
க²நபவாேரா  ப⁴வத: ।
MSS@2800@2இயmh த⁴nhயா த⁴nhயா ஸரலகத³ ஸுnhத³ரத³லா பராthமாநmh மnhேய
ஸுக²யதி
ப²ேலநாmh’தவதா ॥ 2800॥
MSS@2801@1அேய தி³ShThயா நShேடா மம kh³’ஹபிஶாசீபசய: பராvh’thதmh
ேமாஹாth sh²ரதி
ச மநாkh³ ph³ரமணி மந: ।
MSS@2801@2விகாேராऽphயாmh க³த இவ நிrhபா⁴தி விஷயாth ததா²பி
ேthரjhஞ:

shph’ஹயதி வநாய phரதி iµஹு: ॥ 2801॥
MSS@2802@1அேய ³ரph◌⁴ராnhதmh விஷயவிஷமாரNhயவிபேத² பph◌⁴ராnhதmh ேசேதா
மம
வி⁴தmh shைவரம⁴நா ।
MSS@2802@2நிராவrhேத நிthேய shதி²ரநிரவதா⁴நph◌⁴ரமமேய
விேவகphரph◌⁴ரயth³விkh’திபரமாநnhத³ஜலெதௗ⁴ ॥ 2802॥
MSS@2803@1அேய நீலkh³வ khவ கத²ய ஸேக² ேதऽth³ய iµநய: பரmh ேதாஷmh
ேயஷாmh தவ
வரவிலாேஸா விதiνேத ।
MSS@2803@2அ ³ராth khரா: khவணிதத³மாகrhNhய ஸஹஸா thவரnhேத
ஹnhmh thவாமஹஹ
ஶப³ரா: ŋhகி²தஶரா: ॥ 2803॥
MSS@2804@1அேய nh’பதிமNhட³iµடரthந Shமth³⁴ஜா-மேஹாShமததிஸஜுஷா
ப³த
ப⁴வthphரதாபாrhசிஷா ।
MSS@2804@2th³விஷாமதிph◌⁴’ஶmh யஶ: phரகடபாரேதா³ th◌⁴மாபநாth³ உ³sh²டத
தாரகா:
கபடேதா விஹாயshதேட ॥ 2804॥
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MSS@2805@1அேய பாேதா²வாஹ shத²க³ய கேபா⁴ऽnhயாshதத இதshthயைஜதாmh
மாநmh வஸதி
iµநிரshயாmh கலஶ: ◌⁴ ।
MSS@2805@2உத³சthேகாேபऽshnh ஸ ஜலதி⁴ரபி shதா²shயதி ந ேத யத: பாயmh
பாயmh
ஸலஹ ெஶௗrhயmh phரத²ய ॥ 2805॥
MSS@2806@1அேய ம⁴ப மா kh’தா² ப³த vh’தா² மேநாதீ³நதாmh ஷாரஸமேய
லதாஶதநிேஷவணvhயால: ।
MSS@2806@2இயmh ரத ஏவ ேத ஸரஸShபமாேஸாத³ேய ரஸாலநவமஜ
ம⁴ஜ²
ஜjh’mhப⁴ேத ॥ 2806॥
MSS@2807@1அேய மேமாதா³தேமவவயா th³வேயऽபி தshnhநநதிphரேயாஜேந
।
MSS@2807@2க³ெரௗ கி³ர: பlhலவநாrhத²லாக⁴ேவ தmh ச ஸாரmh ச வேசா 
வாkh³தா
॥ 2807॥
MSS@2808@1அேய மாதrhth³’ShThவா iµக²மmh’தபா⁴iνph◌⁴ரமவஶாth கசchச²th³மா
ராஹுrhவஸதி
கிiµ th’Shதரத: ।
MSS@2808@2கிேமவmh கnhத³rhபாnhதகதணி nh³ரஸரணிch- ச²லாth³ேபா⁴khmh
⁴ேயா ப³வ
ரஸjhஞாmh கலயதி ॥ 2808॥
MSS@2809@1அேய மாதshதாத: khவ க³த இதி யth³ைவஶிஶுநா த³ேக³ேஹ நா
நிph◌⁴’தஹ
ph’Shடா shவஜநநீ ।
MSS@2809@2கேரshயmh தshய th³தமத² நிth³th◌⁴யாph◌⁴’தயா விநி:வshய
shபா²ரmh
ஶிவ ஶிவ th³’ைஶேவாthதரயதி ॥ 2809॥
MSS@2810@1அேய iµkhதாரthந phரஸர ப³th³th³ேயாதய kh³’ஹாnh அபி
ோணீnhth³ராmh 
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ப²லவத:shவாநபி ³nh ।
MSS@2810@2கிமthைரவாthமாநmh ஜரயiµதா⁴ ஶுkhதிஹேர மஹாக³mhபீ⁴ேராऽயmh
ஜலதி⁴ஹ
கshthவாmh க³ணயதி ॥ 2810॥
MSS@2811@1அேய யதி³ ஸஹேஸ பரராவேராத⁴mh phரேபா⁴ ததா³கலய மth³வச:
கிமபி
த³rhபநாராயண ।
MSS@2811@2phரதீபnh’பநாக³நயநநீரகlhேலாநீ-ஸiµthதரணசாmh
ரக³ராமth◌⁴யாபய ॥ 2811॥
MSS@2812@1அேய லாஜா உchைச: பதி² வசநமாகrhNhய kh³’ணீ ஶிேஶா:
கrhெணௗ யthநாth
ஸுபிதவதீ தீ³நவத³நா ।
MSS@2812@2மயி ேபாேய யத³kh’த th³’ஶாவப³ஹுேல தத³nhத:ஶlhயmh
ேம thவம
நth³த⁴rhiµசித: ॥ 2812॥
MSS@2813@1அேய வாபீஹmhஸா நிஜவஸதிஸŋhேகாசபிஶுநmh th◌⁴வmh மா ேசேதா
வியதி சலேதா
வீய விஹகா³nh ।
MSS@2813@2அ ேத ஸாரŋhகா³ ⁴வநமஹநீயvhரதph◌⁴’தாmh நிஹாmhேயஷாmh
th’ணவ
ப⁴வnhthயmh³நித⁴ய: ॥ 2813॥
MSS@2814@1அேய வாராmh ராேஶ கதிபயபேயாபி³nh³விப⁴ைவரபி⁴rhமா க³rhவmh வஹ
நிரவேலபா
 kh’திந: ।
MSS@2814@2ந கிmh ேலாபாiµth³ராஸஹசரகரkhேராட³ஹேர ப⁴வாnh th³’Shட:
கShடmh
phரசலஜலஜnhvhயதிகர: ॥ 2814॥
MSS@2815@1அேய வாராmh ராேஶ ஶகரேகாபphரதிப⁴யாth³அயmh பphேரmh
கி³பதிஸுதshthவாiµபக³த: ।

msubhsall.pdf 305



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2815@2thவத³nhதrhவாshதvhேயா யதி³ நரயmh வாட³வஶிகீ² phரதீ³phத:
phரthயŋhக³mh
kh³லபயதி தத: ேகாऽshய ஶரணmh ॥ 2815॥
MSS@2816@1அேய ஸுதா⁴ைகரவிணி vhயதா⁴யி iµதா⁴ ஸுதா⁴தா⁴மநி ப³nh⁴பா⁴வ:

।
MSS@2816@2ஜநாபவாத:³ பத: phரயாத:ஸமாக³ேமா ஹnhத ந ஜா ஜாத: ॥ 2816॥
MSS@2817@1அேயऽshதமயேத ஶஶீ ந kh’ஶீப⁴வthயாkh³ரேஹா விநயதி தேமா
ஹட²mh
கிமiΝமphயபாshேத மந: ।
MSS@2817@2ஸகி² phரகேதாऽே ந கேத³யshேத மநாkh phரயாதி க²
யாநீ ந
விமநீkh’தா² நாயகmh ॥ 2817॥
MSS@2818@1அேயshவrhக:³shவrhக:³கதிதி³வஸமாrhக:³phரவஸதாmh ரshŋhெகௗ³

shயாதாmh யதி³
ந சmhெபௗ⁴ mh’க³th³’ஶ: ।
MSS@2818@2அயாசmh பாேத²யmh ஸுலப⁴[iµப⁴யmh] லப²லேயா: பய: shதா²ேந
shதா²ேந பதி²
பதி² ச விராமதரவ: ॥ 2818॥
MSS@2819@1அேய ேஹலாேவலாதலைஶேல ஜலநிெதௗ⁴ ேதா வாராேமாக⁴mh
ப³த ஜலத³ ேமாக⁴mh
விதர ।
MSS@2819@2ஸமnhதா³thதாலjhவலத³நலகீலாகவலந- khலேமாேபதாேநதாiνபசர
பேயாபி⁴rhவிடபிந:
॥ 2819॥
MSS@2820@1அேயாக³ஜாமnhவப⁴வmh ந ேவத³நாmhதாய ேமऽ⁴தி³யiµnhமதி³ShiΝதா
।
MSS@2820@2உேத³தி ேதா³ஷாத³பி ேதா³ஷலாக⁴வmh kh’ஶthவமjhஞாநவஶாதி³ைவநஸ:

॥ 2820॥
MSS@2821@1அேயாkh³யவshப⁴ரth ப⁴ேஜth³ேயாkh³ேயாऽபி ³Shடதாmh ।
MSS@2821@2ரேயnhth³ரத³thதாmh வஹnh vhயாேதா⁴ऽப⁴வnhiµநி: ॥ 2821॥
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MSS@2822@1அேயாth◌⁴யாமடவீ⁴தாmh பிthரா ph◌⁴ராthரா ச வrhதாmh ।
MSS@2822@2பிபாஸாrhேதாऽiνதா⁴வா ணேதாயாmh நதீ³வ ॥ 2822॥
MSS@2823@1அyhயயி ஸாஹஸகாணி கிmh தவ சŋhkhரமேணந ।
MSS@2823@2டஸதி³தி ப⁴ŋhக³மவாphshய சக³பா⁴ரப⁴ேரண ॥ 2823॥
MSS@2823A@1அரkhேத ந ஸுக²mh ேவthதி நாரkhேதா :³க²மiνேத ।
MSS@2823A@2:³கா²நாmh ச ஸுகா²நாmh ச ரkhத ஏவாshபத³mh ஸதா³ ॥
MSS@2824@1அரதmh திShட²தி ைத³வரதmh ஸுரதmh ைத³வஹதmh
விநயதி ।
MSS@2824@2வthயநாேதா²ऽபி வேந விஸrhத: kh’தphரயthேநாऽபி kh³’ேஹ ந
வதி ॥ 2824॥
MSS@2825@1அரதmh ப⁴ேவth ஸthயmh ைத³வmh தேமவ ரதி ।
MSS@2825@2ைத³ேவந நாஶிதmh யth தshய ரா ந th³’யேத ॥ 2825॥
MSS@2826@1அரதா kh³’ேஹ th³தா: ◌⁴ ைஷராphதகாபி: ◌⁴ ।
MSS@2826@2ஆthமாநமாthமநா யாsh ரேshதா:ஸுரதா: ॥ 2826॥
MSS@2827@1அரதாரmh ராஜாநmh ப³ஷTh³பா⁴க³ஹாணmh ।
MSS@2827@2தமாஹு:ஸrhவேலாகshய ஸமkh³ரமலஹாரகmh ॥ 2827॥
MSS@2828@1அரயமாநா:rhவnhதி யthகிசிth கிlhவிஷmh phரஜா: ।
MSS@2828@2தshமாth nh’பேதரrhத⁴mh யshமாth³ kh³’thயெஸௗ கராnh ॥
2828॥
MSS@2829@1அரNhயmh ரதmh mhஹாth தshமாth mhஹ:ஸுரத: ।
MSS@2829@2இthயnhேயாnhயshேயாபகாேர thரthவmh தnhநிப³nhத⁴நmh ॥ 2829॥
MSS@2830@1அரNhயmh ஸாரŋhைக³rhகி³ஹரக³rhபா⁴ச ஹபி⁴rhதி³ேஶா
தி³ŋhமாதŋhைக:³
ஸலiµதmh பŋhகஜவைந: ।
MSS@2830@2phயாசுrhமth◌⁴யshதநவத³நெஸௗnhத³rhயவிைத: ஸதாmh மாேந
mhலாேந மரணமத²வா
³ரக³மநmh ॥ 2830॥
MSS@2831@1அரNhயபீ³ஜாஜதா³நலாதாshததா² ச தshயாmh ஹ
விஶவஸு: ।
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MSS@2831@2யதா² ததீ³ையrhநயைந: ஹலாth ர: ஸகீ²நாமத ேலாசேந ॥
2831॥
MSS@2832@1அரNhயதி³தmh kh’தmh ஶவஶரiµth³வrhதிதmhshத²ேலऽph³ஜமவேராபிதmh
ஸுசிரஷேர வrhதmh ।
MSS@2832@2வchச²மவநாதmh ப³தி⁴ரகrhணஜாப:kh’த:kh’தாnhத⁴iµக²மNhட³நா
யத³³ேதா⁴ ஜந: ேஸவித: ॥ 2832॥
MSS@2833@1அரNhயஹணkh³ராமmh ஆசkhராம ஹுதாஶந: ।
MSS@2833@2இnhேதா:³ khேராட³mh’க³mh த⁴rhmh இவ ⁴ேமா நேபா⁴ யெயௗ ॥
2833॥
MSS@2834@1அரNhயாநீ khேவயmh th◌⁴’தகநகஸூthர: khவ ச mh’க:³ khவ
iµkhதாஹாேராऽயmh
khவ ச ஸ பதக:³ khேவயமப³லா ।
MSS@2834@2khவ தthகnhயாரthநmh லதமப⁴rh: khவ ச வயmh shவமாதmh
தா⁴தா கிமபி
நிph◌⁴’தmh பlhலவயதி ॥ 2834॥
MSS@2835@1அரNhேய Shபிதா vh’ா ³ரshதா²ேந ச பா³nhத⁴வா: ।
MSS@2835@2ஸmh’th³ேத⁴நாபி கிmh ேதந ய: காேல ேநாபதிShட²தி ॥ 2835॥
MSS@2836@1அரதியiµைபதி மாmh ந நிth³ரா க³ணயதி தshய ³nh மேநா ந
ேதா³ஷாnh ।
MSS@2836@2விக³லதி ரஜநீ ந ஸŋhக³மாஶா vhரஜதி தiνshதiνதாmh ந சாiνராக:³ ॥
2836॥
MSS@2837@1அரthநாேலாகஸmhஹாrhயmh அவாrhயmh ஸூrhயரபி: ◌⁴ ।
MSS@2837@2th³’Shேராத⁴கரmh நாmh ெயௗவநphரப⁴வmh தம: ॥ 2837॥
MSS@2838@1அரேயாऽபி  thரthவmh யாnhதி த³Nhட³வேதா th◌⁴வmh ।
MSS@2838@2த³Nhட³phராேயா  nh’பதிrh⁴நkhthயாkhரmhய ேமதி³நீmh ॥ 2838॥
MSS@2839@1அரேயாऽபி  ஸnhேத⁴யா:ஸதி காrhயாrhத²ெகௗ³ரேவ ।
MSS@2839@2அஷகவth³ ேத³வா யrhத²shய பத³வீmh க³ைத: ॥ 2839॥
MSS@2840@1அரvh’பthராmh ேலேபா ேகா³iµக²ேராக³’th ।
MSS@2840@2ேகா³நாஸஸmhப⁴வ:ாேரா ஹnhதி Shபmh சிேராth³ப⁴வmh ॥ 2840॥
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MSS@2841@1அரவிnhத³த³mh வீய ேக²லthக²ஜநமஜுளmh ।
MSS@2841@2shமரா வத³நmh தshயாசா சசலேலாசநmh ॥ 2841॥
MSS@2842@1அரவிnhத³vh’nhத³மகரnhத³nhதி³ேலா மேத³தி மnhத³ஹ
மnhத³ராசலாth ।
MSS@2842@2ஸுரதாnhததாnhதஸுத³தீமதlhகா- கப³பமலஜ² பvh’த: ॥
2842॥
MSS@2843@1அரவிnhேத³ஷு nhேத³ஷு ரதmh காலேயாக³த: ।
MSS@2843@2அேய மாகnhத³ ஜாநீ தைவவாயmh ம⁴vhரத: ॥ 2843॥
MSS@2844@1அர பி³mhப³mh ஸூrhயshய வநிmh ைசவாmhஶுமாநmh ।
MSS@2844@2th³’ShThைவகாத³ஶமாஸாth நேரா ேநாrhth³th◌⁴வmh  வதி ॥
2844॥
MSS@2845@1அரஸாபி  வாkh³ பா⁴தி phேராkhதாவஸர ஏவ  ।
MSS@2845@2ஸrhவசிthதphரேமாதா³ய கா³தா³நmh கரkh³ரேஹ ॥ 2845॥
MSS@2846@1அரகஜநபா⁴ஷணேதா ரகஜைந:ஸஹ வரmh கலஹ: ।
MSS@2846@2லmhப³சாŋhக³நேதா சசாபாத³தாட³நmh ேரய: ॥ 2846॥
MSS@2847@1அராஜேக வேலாேக ³rhப³லா ப³லவthதைர: ।
MSS@2847@2பா³th◌⁴யnhேத ந ச விthேதஷு phர⁴thவஹ கshயசிth ॥ 2847॥
MSS@2848@1அராஜேக  ேலாேகऽshmhshதshமாth³ ராஜா விதீ⁴யதாmh ।
MSS@2848@2ராஜா ராjhேய சிரmh ராmh kh’thவா shவrhக³மவாphiνயாth ॥ 2848॥
MSS@2849@1அராஜேகஷு ராShThேரஷு த⁴rhேமா ந யவதிShட²ேத ।
MSS@2849@2பரshபரmh ச பா³த⁴nhேத ஸrhவதா² தி⁴க³ராஜகmh ॥ 2849॥
MSS@2850@1அராஜேக  ேலாேகऽshnh ஸrhவேதா விth³ேத ப⁴யாth ।
MSS@2850@2ராrhத²மshய ஸrhவshய ராஜாநமsh’ஜth phர:◌⁴ ॥ 2850॥
MSS@2851@1அராதிபி⁴rhதி⁴ ஸஹth◌⁴வேநாஹதா⁴வ:தரணrhயநி:shவநா:
।
MSS@2851@2அrhவத phரத²மஸமாக³ேமாசிதmh சிேராjh²தmh ஸுரக³ணிகா:
phரஸாத⁴நmh ॥ 2851॥
MSS@2852@1அராதிவிkhரமாேலாகவிகshவரவிேலாசந: ।
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MSS@2852@2kh’பாேத³kh³ரேதா³rhத³Nhட:³ஸ ஸஹshராதீ⁴யதி ॥ 2852॥
MSS@2853@1அராலேகயா அலேக விதா⁴thரா விதீ⁴யமாேந சலகாkh³ராth ।
MSS@2853@2chதshய பி³nhேதா³ரதshய மாrhக³- ேரேக²வ ேரேஜ நவேராமரா ॥
2853॥
MSS@2854@1அராவphசிதmh காrhயmh ஆதிth²யmh kh³’ஹமாக³ேத ।
MSS@2854@2ேச²thமphயாக³ேத சா²யாmh ேநாபஸmhஹரேத th³ம: ॥ 2854॥
MSS@2855@1அmh thரiµதா³நmh மth◌⁴யshத²mh shத²விரmh ³mh ।
MSS@2855@2ேயா ந ³th◌⁴யதி மnhதா³thமா ஸ ச ஸrhவthர நயதி ॥ 2855॥
MSS@2856@1அ ஸஹ ஸmhவாஸாth³ விேஷண ஸஹ ேபா⁴ஜநாth ।
MSS@2856@2பாphமநா ஸஹ ெஸௗஹாrhதா³nh மரணmh phரதிபth³யேத ॥ 2856॥
MSS@2857@1அேதாऽph◌⁴யாக³ேதா ேதா³ஷ: ஶthஸmhவாஸகாத: ।
MSS@2857@2ஸrhபஸmhவாஸத⁴rhthவாnh நிthேயாth³ேவேக³ந ³த: ॥ 2857॥
MSS@2858@1ஜாயேத phலபீ³ஜாஶாth கேபாதாதி³வ ஶாlhமேல: ।
MSS@2858@2உth³ேவக³ஜநேநா நிthயmh பசாத³பி ப⁴யாவஹ: ॥ 2858॥
MSS@2859@1அபாேத thேர மrhமேவதி³phயmhவேத³ ।
MSS@2859@2விவாேஸா ைநவ கrhதvhய: யதி³ஸாாth³ ph³’ஹshபதி: ॥ 2859॥
MSS@2860@1அபி⁴rhைதரஶkhைதrhவிjhஞாphயmh ேஸவைக: phரேபா⁴rhநீதி: ।
MSS@2860@2விஷையrhேதாऽsh ஶmhேபா⁴ தவ யchch²லாkh◌⁴யmh ததா³ரசய ॥
2860॥
MSS@2861@1அவத⁴ேத³ஹஶர:ஸஹஸா ரதி²ஸூதரக³பாதா³த: ।
MSS@2861@2பா⁴தி ஸதா³நthயாக:³shதி²ரதாயாமவநிதலதிலக: ॥ 2861॥
MSS@2862@1அச thரmh ப⁴வதி thரmh சாபி phர³Shயதி ।
MSS@2862@2அநிthயசிthத: ஷshதshnh ேகா நாம விவேஸth ॥ 2862॥
MSS@2863@1அஷŋhவrhக³ ஏவாயmh அshயாshதாத பதா³நி ஷTh ।
MSS@2863@2ேதஷாேமகமபி chசி²nhத³nh க²ஜய ph◌⁴ரமmh யmh ॥ 2863॥
MSS@2864@1அShடாநி மஹாராஜ ஶ ◌்’iΝ வயா தாநி ேத ।
MSS@2864@2ேயஷாமாேலாகநாnh mh’th: நிஜmh ஜாநாதி ேயாக³விth ॥ 2864॥
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MSS@2865@1அnhத³mh பஷmh வாசmh வாkhகNhடைகrhவித³nhதmh
மiνShயாnh ।
MSS@2865@2விth³யாத³லகதமmh ஜநாநாmh iµேக² நிப³th³தா⁴mh நிrh’திmh
வஹnhதmh ॥ 2865॥
MSS@2866@1அசிrhநிஶயா விநா ஶஶீ ஶஶிநா ஸாபி விநா மஹthதம: ।
MSS@2866@2உேப⁴ேயந விநா மேநாப⁴வ- sh²தmh ைநவ சகாshதி காேநா: ॥
2866॥
MSS@2867@1அணகிரணஜாலரnhதே க³தrhே சலதி ஶிஶிரவாேத
மnhத³மnhத³mh
phரபா⁴ேத ।
MSS@2867@2வதிஜநகத³mhேப³ நாத²iµkhெதௗShட²பி³mhேப³ சரமகி³நிதmhேப³
சnhth³ரபி³mhப³mh
லலmhேப³ ॥ 2867॥
MSS@2868@1அணகிரேண வெநௗ லாஜாiν³நி ஜுேஹாதி யா பணயதி தாmh
ஸnhth◌⁴யாேமதாமைவ
மணிrhதி³வ: ।
MSS@2868@2இயவ ஸ ஏவாkh³நிph◌⁴ராnhதிmh கேராதி ராயத: கரமபி ந
கshதshையேவாthக:
ஸெகௗகmh ॥ 2868॥
MSS@2869@1அணஜலஜராiµkh³த⁴ஹshதாkh³ரபாதா³ப³ஹுலம⁴பமாலாகjhஜேலnhதீ³வரா
।
MSS@2869@2அiνபததி விராைவ: பthmh vhயாஹரnhதீ ரஜநிமசிரஜாதா
rhவஸnhth◌⁴யா
ஸுேதவ ॥ 2869॥
MSS@2870@1அணத³லநnhயா shநிkh³த⁴பாதா³ரவிnhதா³ க²நதiνத⁴ரNhயாmh
யாthயகshமாth
shக²லnhதீ ।
MSS@2870@2அவநி தவ ஸுேதயmhபாத³விnhயாஸேத³ேஶ thயஜ நிஜ க²நthவmh
ஜாநகீ யாthயரNhயmh
॥ 2870॥
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MSS@2871@1அணநயநmh ஸph◌⁴ப⁴ŋhக³mh த³ரsh²தாத⁴ரmh ஸுதiν ஶஶிந:
khShடாmh
காnhதிmh கேரா தவாநநmh ।
MSS@2871@2kh’தமiνநைய: ேகாேபாऽயmh ேத மநshவிநி வrhத⁴தாmh இதி
க³தி³தயாShேடா
ேத³vhயா ஶிவாய ஶிேவாऽsh வ: ॥ 2871॥
MSS@2872@1அணமபி விth³மth³mh mh’³லதரmh சாபி கிஸலயmh பா³ேல ।
MSS@2872@2அத⁴கேராதி நிதராmh தவாத⁴ேரா ம⁴மாதிஶயாth ॥ 2872॥
MSS@2873@1அணராக³நிேஷதி⁴பி⁴ரmhஶுைக:ரவணலph³த⁴பைத³ச யவாŋhைர:
।
MSS@2873@2பரph◌⁴’தாவிைதச விலாந: shமரப³லரப³லகரஸா: kh’தா: ॥
2873॥
MSS@2874@1அணிதாகி²லைஶலவநா iµஹுrhவித³த⁴தீ பதி²காnh பதாபிந: ।
MSS@2874@2விகசகிmhஶுகஸmhஹதிchசைகத³வஹth³த³வஹvhயவஹயmh ॥
2874॥
MSS@2875@1அேண ச தணி நயேந தவ மநmh ச phயshய iµக²mh ।
MSS@2875@2iµக²மாநதmh ச ஸகி²ேத jhவதசாshயாnhதேர shமரjhவலந: ॥
2875॥
MSS@2876@1அேத³யேவலாயாmh த³ஶாேஹந ப²லmh லேப⁴th ।
MSS@2876@2ேகா³விஸrhஜநேவலாயாmh ஸth³ய: ப²லத³இShயேத ॥ 2876॥
MSS@2877@1அnhத⁴தீகாமரnhth◌⁴ல-ஜmhப⁴th³விஷth³தா³ரநவாmhபி³காநாmh ।
MSS@2877@2சrhத³ஶீயmh ததி³ேஹாசிைதவ³lhப²th³வயாphதா யத³th³’யth³தி: ◌⁴
॥ 2877॥
MSS@2878@1அShயnh khயமாநshய ஸுkh’தmh நாம விnhத³தி ।
MSS@2878@2³Shkh’தmh சாthமேநா மrh ShயthேயவாபமாrhSh ைவ ॥ 2878॥
MSS@2879@1அேபாऽபி ஸுேபாऽபி ஆTh◌⁴ேயாऽபி th³ரvhயவrhத: ।
MSS@2879@2:³ஶீல: ஶீலkhேதா வா shthmh ப⁴rhதாதி⁴ேத³வதா ॥ 2879॥
MSS@2880@1அேர ேசேதாமthshய ph◌⁴ரமணம⁴நா ெயௗவநஜேல thயஜ thவmh
shவchச²nhத³mh
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வதிஜலெதௗ⁴ பய ந கிmh ।
MSS@2880@2தஜாஜாலmh shதநக³ளmhபீ³ப²லதmh மேநா: ◌⁴ ைகவrhத:
பதி
ரதிதnh phரதிiµஹு: ॥ 2880॥
MSS@2881@1அேர ைத³வ thவதா³யthதmh காமmh விthதாதி³ க³chச² ।
MSS@2881@2மமாயthதmh நrhvh’thதmh ஹrhmh கshேயஹ ேயாkh³யதா ॥ 2881॥
MSS@2882@1அேர யமப⁴டா:ஶடா:²கபடவிkh³ரேஹth³ப⁴டா நிேவத³யத ேவா யமmh
ந ச
தவாதி⁴காேரா மயி ।
MSS@2882@2அஹmhசஶிவஸுnhத³சரணkh³மபŋhேகஹ-shக²லnhம⁴ஸுதா⁴ரஸmh
ஸமபிப³mh ந ஜாநீத² ேர ॥ 2882॥
MSS@2883@1அேர ராமாஹshதாப⁴ரண ப⁴ஸலேரணிஶரணshமரkhடா³vhடா³ஶமந
விரphராணத³மந ।
MSS@2883@2ஸேராஹmhேஸாthதmhஸ phரசலத³ல நீேலாthபலஸேக²ஸேக²ேதா³ऽஹmh
ேமாஹmh லத²ய
கத²ய khேவnh³வத³ந ॥ 2883॥
MSS@2884@1அேர வத³ஹேரrhநாம ேமதா⁴ம ேணேண ।
MSS@2884@2ப³:ஸரதி நி:வாேஸ விவாஸ: க: phரவrhதேத ॥ 2884॥
MSS@2885@1அைர:ஸnhதா⁴rhயேத நாபி⁴rhநாெபௗ⁴ சாரா: phரதிSh²தா: ।
MSS@2885@2shவாேஸவகேயாேரவmh vh’thதிசkhரmh phரவrhதேத ॥ 2885॥
MSS@2886@1அேராதி³ ம⁴ைபrhph◌⁴’ஶmh கமலமாலயா தmh vhயகmhபி
ஜலவீசிபி⁴rhவித³தmh
iµக²mh ைகரைவ: ।
MSS@2886@2விேலாkhய ரஜெநௗரேத³விரேகாகேஶாகmh க⁴நmh பரvhயஸநகாதரா:
கிவ
rhவேத ஸாத⁴வ: ॥ 2886॥
MSS@2887@1அrhககrhபாஸேயாrhலmh ஜலபீதmh ஜேயth³விஷmh ।
MSS@2887@2பேடாலலநshேயந காலத³Shேடாऽபி வதி ॥ 2887॥
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MSS@2888@1அrhகchசா²யmh திரயதி ஸுதா⁴phதவிth³nhமதlh சkhரphரkh²யmh
மஹதி
ஸுஷமாமNhட³ேல ³ரமkh³நmh ।
MSS@2888@2ரkhதாத³rhஶphரதிப²லவ ஸத³ŋhக³mh வஹnhதீ th³’Shடா காசிth
தரலநயநா
ேத³வேதவ shமரshய ॥ 2888॥
MSS@2889@1அrhகா:கிmh ப²லஸசேயந ப⁴வதாmh கிmh வ: phரஸூைநrhநைவ:கிmh வா
⁴லதாசேயந மஹதா ேகா³thேரண கிmh ⁴யஸா ।
MSS@2889@2ேயஷாேமகதேமா ப³⁴வ ஸ நrhைநவாshதி கசிth ேல
சா²யாயாiµபவிய
யshய பதி²காshth’phதிmh ப²ல:rhவேத ॥ 2889॥
MSS@2890@1அrhகா: ேகசந ேகசித³தரவ: ேகசிth³த³லமாஹா:நிmhபா:³ ேகசந
ேகசித³thர
விபிேந khரா: கரth³மா: ।
MSS@2890@2மாகnhேதா³ மகரnhத³nhதி³லலth³ph◌⁴’ŋhகா³ஶ ◌்’ŋhகா³த:
ேகாऽphயthராshதி ந
thர யthர தiνேத கrhmh’தmh ேகாகில: ॥ 2890॥
MSS@2891@1அrhகாபி⁴iµkh²யஸலshதி²திஸாத⁴நாநி ரkhதாmh³ஜshய ப²தாnhய⁴நா
தபாmh ।
MSS@2891@2யth³பீ⁴ தshய ப⁴திகரmh பத³mh thவmhலாாரஸாnhததராக³த³mh
கேரா ॥ 2891॥
MSS@2892@1அrhகா⁴யாmh³தி⁴nh³மNhட³லமபி சnhத³நmh தNh³லாshதாரா
பி³lhவத³லmh
நப:◌⁴ஸுர⁴நீ ⁴ப: phரதீ³ேபா ரவி: ।
MSS@2892@2ேக²டா: பசப²லாநி கிmh ச கப⁴shதாmh³லமாராthகmh ேம:

ஜக³தீபேத
தவ யேஶாேயாேக³வரshயாrhசேந ॥ 2892॥
MSS@2893@1அrhkh◌⁴யmh த³ththவாத² ேத³வாய பா⁴shகராய ஸமாத: ।
MSS@2893@2தேதாऽலŋhkh’தகா³thர:ஸnh vh’thதமாேலாkhய மnhthரவth ॥ 2893॥
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MSS@2894@1அrhkh◌⁴யமrhkh◌⁴யதி வாதி³நmh nh’பmh ேஸாऽநேவய ப⁴ரதாkh³ரேஜா
யத: ।
MSS@2894@2thரேகாபத³ஹநாrhசிஷmh தத:ஸnhத³ேத⁴ th³’ஶiµத³kh³ரதாரகாmh॥
2894॥
MSS@2895@1அrhசகshய தேபாேயாகா³th³அrhசநshயாதிஶாயநாth ।
MSS@2895@2ஆபி⁴phயாchச rhதீநாmh ேத³வ:ஸாmhநிth◌⁴யmh’chச²தி ॥ 2895॥
MSS@2896@1அrhசாம:ஸததmh க³தி⁴பமதா²phயா²nh நிஹnhம:ஶதmh th◌⁴யாயாேமா
’தி³
ைப⁴ரவmh தத³பி  phேராthஸாரயாம: ஶுந: ।
MSS@2896@2⁴ேதஶmh phரiΝமshததா²பி ஶதேஶா ⁴தாnh நிkh³’ணீமேஹ
நேயகshய ³ண:

பரshய மஹேதா ேதா³ஷாநபி phேராrhiΝேத ॥ 2896॥
MSS@2897@1அrhசாதி தி⁴யா யேத³வ ஸுமmh phthவா ஜேநா iµchயேத
விth³யாதி தி⁴யா
தேத³வ விகிரnh ப⁴shkh’ேதா மnhமத:² ।
MSS@2897@2இthயாph◌⁴யnhதரvh’thதிமாthரரேகா பா³யாநேபச ய: ஸ
shவா மம ைத³வதmh
ததி³தேரா நாmhநாபி நாmhநாயேத ॥ 2897॥
MSS@2898@1அrhசிrhமாலாகராலாth³தி³வமபி⁴ஹேதா தா³வவேநர³ராth³
உTh³³ேயாTh³³ய
கிசிchச²லப⁴கவலநாநnhத³மnhத³phரசாரா: ।
MSS@2898@2அkh³ேரऽkh³ேர ஸmhரடnhத: phரரதரமபாத³rhல⁴mhரா
⁴mhயாடா: பrhயடnhதி
phரதிவிடபம நிSh²ரா:shவshத²ஷு ॥ 2898॥
MSS@2899@1அrhசிShமnhதி விதா³rhய வkhthரஹராNhயாsh’khகேவாஸுேகshதrhஜnhயா
விஷகrh³ராnh
க³ணயத:ஸmhshph’ய த³nhதாŋhராnh ।
MSS@2899@2ஏகmh thணி நவாShட ஸphத ஷ³தி vhயshதாshதஸŋhkh²யாkhரமா
வாச: ஶkhதித⁴ரshய
ைஶஶவகலா:rhவnh ேவா மŋhக³ளmh ॥ 2899॥

msubhsall.pdf 315



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@2900@1அrhchேய விShெணௗ ஶிலாதீ⁴rh³ஷு நரமதிrhைவShணேவ
ஜாதி³th³தி⁴rhவிShேrhவா
ைவShணவாநாmh கமலமத²ேந பாத³தீrhேத²ऽmh³³th³தி: ◌⁴ ।
MSS@2900@2விShேrhநாmhநி மnhthேரஸகலகஷேஹஶph³த³ஸாமாnhய³th³தி⁴rhவிShெணௗ
ஸrhேவவேரேஶ ததி³தரஸமதீ⁴rhயshய வா நாரகீ ஸ: ॥ 2900॥
MSS@2901@1அrhஜேயjhjhஞாநமrhதா²mhச மாநமரவth ஸதா³ ।
MSS@2901@2ேகேஶShவிவ kh³’த:ஸnh mh’thநா த⁴rhமமாசேரth ॥ 2901॥
MSS@2902@1அrhதmh shேவந வீrhேயண நாnhயமாthய கசந ।
MSS@2902@2ப²லஶாகமபி ேரேயா ேபா⁴khmh யkh’பணmh kh³’ேஹ ॥ 2902॥
MSS@2903@1பரshய iν kh³’ேஹ ேபா⁴kh: ப⁴தshய நிthயஶ: ।
MSS@2903@2ஸுmh’Shடமபி ந ேரேயா விகlhேபாऽயமத:ஸதாmh ॥ 2903॥
MSS@2904@1அrhஜுந: kh’Shணஸmhkhத: கrhணmh யthராiνதா⁴வதி ।
MSS@2904@2தnhேநthரmh  ேthரmh இதி iµkh³ேத⁴ mh’ஶாமேஹ ॥ 2904॥
MSS@2905@1அrhஜுந: ப²lh³ந: பாrhத:² கி ேவதவாஹந: ।
MSS@2905@2பீ³ப⁴thஸுrhவிஜயீ kh’Shண:ஸvhயஸாசீ த⁴நஜய: ॥ 2905॥
MSS@2906@1அrhஜுநshய இேம பா³ ேநேம பா³: ஶிக²Nh³ந: ।
MSS@2906@2த³nhதி மம கா³thராணி மாக⁴மா ேஸக³வா இவ ॥ 2906॥
MSS@2907@1அrhஜுநshய phரதிjhேஞ th³ேவ ந ைத³nhயmh ந பலாயநmh ।
MSS@2907@2ஆ ரதி மrhமாணி ஆரnhநmh phரயchச²தி ॥ 2907॥
MSS@2908@1அrhஜுநாnhேத வராேராேஹ பீ⁴மாnhேத ச வராநேந ।
MSS@2908@2பாNhட³ைவ:ஸஹ ேயாth³த⁴vhயmh ரணீேயா த⁴நஜய: ॥ 2908॥
MSS@2909@1அrhஜுநீயதி யத³rhஜேந ஜேநா வrhஜநீயஜநதrhஜநாதி³பி: ◌⁴ ।
MSS@2909@2மŋhு நயதி சிராய ஸசிதா வசிதா ஜக³தி ேக ந ஸmhபதா³ ॥
2909॥
MSS@2910@1அrhத²mh தி⁴க³sh ப³ஹுைவகரmh நராmh ராjhயmh தி⁴க³sh
ப⁴யத³mh ப³ஹு
சிnhதநீயmh ।
MSS@2910@2shவrhக³mh தி⁴க³sh நராக³மநphரvh’thதிmh தி⁴kh³ தி⁴kh ஶரமபி
ேராக³ஸமாரயmh ச ॥ 2910॥
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MSS@2911@1அrhத²mh மஹாnhதமாஸாth³ய விth³யாைமவrhயேமவ வா ।
MSS@2911@2விசரthயஸiµnhநth³ேதா⁴ ய:ஸ பNh³த உchயேத ॥ 2911॥
MSS@2912@1அrhத²mh ஸphரதிப³nhத⁴mh phர⁴ரதி⁴க³nhmh ஸஹாயவாேநவ ।
MSS@2912@2th³’யmh தம ந பயதி தீ³ேபந விநா ஸசுரபி ॥ 2912॥
MSS@2913@1அrhத:² காேமா த⁴rhேமா ேமா:ஸrhேவ ப⁴வnhதி ஷshய ।
MSS@2913@2தாவth³யாவth பீடா³mh ஜாட²ரவநிrhந வித³தா⁴தி ॥ 2913॥
MSS@2914@1அrhத:²ஸுக²mh கீrhதிரபீஹ மா ⁴th³அநrhத² ஏவாsh ததா²பி தீ⁴ரா: ।
MSS@2914@2நிஜphரதிjhஞாமiνth◌⁴யமாநா மேஹாth³யமா: கrhமஸமாரப⁴nhேத ॥
2914॥
MSS@2915@1அrhத² ஏவ  ேகஷாசிth³அநrhேதா² ப⁴விதா nh’mh ।
MSS@2915@2அrhத²ேரய சாஸkhேதா ந ேரேயா விnhத³ேத நர: ॥ 2915॥
MSS@2916@1அrhத²kh³ரஹேண ந ததா² ³ேநாதி கைதrhயதா² பிஶுந: ।
MSS@2916@2தி⁴ராதா³நாத³தி⁴கmh ³ேநாதி கrhேண khவணnh மஶக: ॥ 2916॥
MSS@2917@1அrhத²jhஞாth ஸmhஶயchேச²thதா தத: ேரயாnh shவகrhமkh’th ।
MSS@2917@2iµkhதஸŋhக³shதேதா ⁴யாnh அேதா³kh³தா⁴ த⁴rhமமாthமந: ॥ 2917॥
MSS@2918@1அrhத²thயாேகா³ காrhய:shயாth³அrhத²mh ேரயாmhஸchச²தா ।
MSS@2918@2பீ³ெஜௗபmhேயந ெகௗnhேதய மா ேத ⁴த³thர ஸmhஶய: ॥ 2918॥
MSS@2919@1அrhத²த⁴rhெமௗ பthயjhய ய: காமமiνவrhதேத ।
MSS@2919@2ஏவமாபth³யேத phரmh ராஜா த³ஶரேதா² யதா² ॥ 2919॥
MSS@2920@1அrhத²நாஶmh மநshதாபmh kh³’ேஹ ³சதாநி ச ।
MSS@2920@2வசநmh சாபமாநmh ச மதிமாnh ந phரகாஶேயth ॥ 2920॥
MSS@2921@1அrhத²பெதௗ ⁴பெதௗ பா³ேல vh’th³ேத⁴ தேபாऽதி⁴ேக வி³ ।
MSS@2921@2ேயாதி rhேக² ³ஷு ச வி³ஷா ைநேவாthதரmh ேத³யmh ॥
2921॥
MSS@2922@1அrhத²phரநkh’ெதௗ ேலாேக ஸுலெபௗ⁴ ெதௗ kh³’ேஹ kh³’ேஹ ।
MSS@2922@2தா³தா ேசாthதரத³ைசவ ³rhலெபௗ⁴ ெஷௗ ⁴வி ॥ 2922॥
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MSS@2923@1அrhத²phராணவிநாஶஸmhஶயகmh phராphயாபத³mh ³shதராmh
phரthயாஸnhநப⁴ேயா ந
ேவthதி விப⁴வmh shவmh விதmh காŋhதி ।
MSS@2923@2உthதீrhணsh தேதா த⁴நாrhத²மபராmh ⁴ேயா விஶthயாபத³mh
phராநாmh ச த⁴நshய
சாத⁴மதி⁴யாமnhேயாnhயேஹ: பண: ॥ 2923॥
MSS@2924@1அrhத²phயதயாthமாநmh அphயாய த³தா³தி யா ।
MSS@2924@2காமாthமnhயபி நி:shேநஹாmh ேகாऽiνரkhேததி மnhயேத ॥ 2924॥
MSS@2925@1அrhத²மநrhத²mh பா⁴வய நிthயmh நாshதி தத:ஸுக²ேலஶ:ஸthயmh ।
MSS@2925@2thராத³பி த⁴நபா⁴ஜாmh பீ⁴தி:ஸrhவthைரஷா விதா தி: ॥ 2925॥
MSS@2926@1அrhத²khதshய கரணmh அநrhத²shய ச வrhஜநmh ।
MSS@2926@2nhயாயதச கராதா³நmh shவயmh ச phரதிேமாணmh ॥ 2926॥
MSS@2927@1அrhத²khதிமவிjhஞாய ய: ஶுேப⁴ ேத மதிmh ।
MSS@2927@2thேர வா யதி³ வா ஶthெரௗ தshயாபி சதா மதி: ॥ 2927॥
MSS@2928@1அrhத²ேயேத³வ thராணி ஸதி வாஸதி வா த⁴ேந ।
MSS@2928@2நாநrhத²யnh விஜாநாதி thராmh ஸாரப²lh³தாmh ॥ 2928॥
MSS@2929@1அrhத²ராபேரா ph◌⁴’thய: kh’thயாkh’thயவிேவகவிth ।
MSS@2929@2ஸாnhதி⁴விkh³ரக: காrhேயா ராjhஞா நயவிஶாரத:³ ॥ 2929॥
MSS@2930@1அrhத²வnhத: phரஶshயnhேத நிnhth³யnhேத தth³விநாkh’தா: ।
MSS@2930@2ஆேக³ேமShவபி ேசேத³வmh அth³⁴தmh கிmh ஶஷு ॥ 2930॥
MSS@2931@1அrhத²வாநrhத²மrhதி²ph◌⁴ேயா ந த³தா³thயthர ேகா ³ண: ।
MSS@2931@2ஏைகவ க³திரrhத²shய தா³நமnhயா விபthதய: ॥ 2931॥
MSS@2932@1அrhத²வாேநவ ேலாேகऽshnh jhயேத thரபா³nhத⁴ைவ: ।
MSS@2932@2அrhத²நsh ேஷா வnhநபி mh’ேதாபம: ॥ 2932॥
MSS@2933@1அrhத²வாnh ³Shேநாऽபி ேலாேக jhயதேமா நர: ।
MSS@2933@2ஶஶிநshlhயவmhேஶாऽபி நிrhத⁴ந: ப⁴யேத ॥ 2933॥
MSS@2934@1அrhத²ேசth ஸrhவதா² ரய இதி ைகசி³தா³’தmh ।
MSS@2934@2தthகத²mh ந ஹசnhth³ேராऽரth ஶிகநnhத³ேந ॥ 2934॥
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MSS@2935@1த⁴rhமsh ரத:ஸrhைவரபி ேத³ஹvhயேயந ச ।
MSS@2935@2ஶிபி³phரph◌⁴’தி⁴பாலrhத³தீ⁴சிphரiµைக²rhth³விைஜ: ॥ 2935॥
MSS@2936@1அrhத²ஸmhபth³விேமாஹாய ப³ஹுேஶாகாய ைசவ  ।
MSS@2936@2தshமாத³rhத²மநrhத²khயmh ேரேயாऽrhதீ²³ரதshthயேஜth ॥ 2936॥
MSS@2937@1அrhத²ஸmhபாத³நாrhத²mh ச பீTh³யமாநshய ஶthபி: ◌⁴ ।
MSS@2937@2ஸா⁴ஷு vhயபேத³ஶாrhத²mh th³விவித:◌⁴ ஸmhரய:shmh’த: ॥ 2937॥
MSS@2938@1அrhத²th³தி⁴mh பராchச²nh த⁴rhமேமவாதி³தசேரth ।
MSS@2938@2ந த⁴rhமாத³ைபthயrhத:²shவrhக³ேலாகாதி³வாmh’தmh ॥ 2938॥
MSS@2939@1அrhத²shய நிசேயா th³’Shேடா விசாேரண ேதாkhதித: ।
MSS@2939@2ந shநாேநந ந தா³ேநந phராயாமஶேதந வா ॥ 2939॥
MSS@2940@1அrhத²shய ேஷா தா³ஸ:ஸ ச ஜா ந கshயசிth ।
MSS@2940@2யத³rhஜநபரா ேலாேக ஸrhேவऽபி ⁴வநthரேய ॥ 2940॥
MSS@2941@1அrhத²shய ேஷா தா³ேஸா தா³ஸshthவrhேதா² ந கshயசிth ।
MSS@2941@2இதி ஸthயmh மஹாராஜ ப³th³ேதா⁴ऽshmhயrhேத²ந ெகௗரைவ: ॥ 2941॥
MSS@2942@1அrhத²shய லmh phரkh’திrhநயச த⁴rhமshய காNhயமைகதவmh ச
।
MSS@2942@2காமshய விthதmh ச வrhவயச ேமாshயஸrhவாrhத²நிvh’thதிேரவ
॥ 2942॥
MSS@2943@1அrhத²shய ஸŋhkh³ரேஹ ைசநாmh vhயேய ைசவ நிேயாஜேயth ।
MSS@2943@2ெஶௗேச த⁴rhேமऽnhநபkhthயாmh ச பாயshய ேசேண ॥ 2943॥
MSS@2944@1அrhத²shய ஸேதா³thதா²நmh நியமபபாலநmh khயாjhஞாநmh ।
MSS@2944@2shதா²நthயாக:³ பதா- ऽiνth³ேவக:³shthShவவிவாஸ: ॥ 2944॥
MSS@2945@1அrhத²shய ஸாத⁴ேந th³த⁴ உthகrhேஷ ரேண vhயேய ।
MSS@2945@2நாேஶாபேபா⁴க³ஆயாஸshthராஸசிnhதா ph◌⁴ரேமா nh’mh ॥ 2945॥
MSS@2946@1அrhத²shயாநrhத²rhணshய ேகாऽவத³ ஸŋhkh³ரேஹ ।
MSS@2946@2தthஸnhShைடrhnhநேசதி³Shைடrh³Shைட: shயாnhநயேநாthஸவ: ॥
2946॥
MSS@2947@1அrhத²shேயாபாrhஜநmh கShடmh கShடமshய kh³’ஹாக³ம: ।
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MSS@2947@2தshயாக³தshய ப³nh⁴ph◌⁴ேயா விநிேயாக:³ஸுகா²வஹ: ॥ 2947॥
MSS@2948@1அrhத²shேயாபாrhஜநmh kh’thவா ைநவாபா⁴kh³ய:ஸமiνேத ।
MSS@2948@2அரNhயmh மஹதா³ஸாth³ய ட: ◌⁴ ேஸாலேகா யதா² ॥ 2948॥
MSS@2949@1அrhத²shேயாபாrhஜேந :³க²mh பாலேந ச ேய ததா² ।
MSS@2949@2நாேஶ :³க²mh vhயேய :³க²mh kh◌⁴நnhதி ைசவாrhத²காரth ॥ 2949॥
MSS@2950@1அrhத²ேநாऽபி ம⁴ர: ஶph³ேதா³ ேலாகphயŋhகர: ।
MSS@2950@2வீேவiΝmh’த³ŋhகா³தீ³nhயthேராதா³ஹரநி ந: ॥ 2950॥
MSS@2951@1அrhதா²mhச ³rhலபா⁴mhlhேலாேக khேலஶாmhச ஸுலபா⁴mhshததா² ।
MSS@2951@2:³க²mh ைசவ mhபா³rhேத² ய: பயதி ஸ iµchயேத ॥ 2951॥
MSS@2952@1அrhதா²mhshthயஜத பாthேரph◌⁴ய:ஸுதாnh phராphiνத காமஜாnh ।
MSS@2952@2phயmh phேயph◌⁴யசரத ராஜா  thவரேத ஜேய ॥ 2952॥
MSS@2953@1அrhதா:² க² ஸmh’th³தா⁴  பா³ட⁴mh :³க²mh விஜாநதாmh ।
MSS@2953@2அஸmh’th³தா⁴shthவபி ஸதா³ ேமாஹயnhthயவிசnh ॥ 2953॥
MSS@2954@1அrhதா:² பாத³ரேஜாபமா கி³நதீ³ேவேகா³பமmh ெயௗவநmh மாiνShயmh
ஜலபி³nh³ேலாலசபலmh
ேப²ேநாபமmh வநmh ।
MSS@2954@2த⁴rhமmh ேயா ந கேராதி நிசலமதி: shவrhகா³rhக³ேலாth³கா⁴டநmh
பசாthதாபஹேதா
ஜராபணத: ேஶாகாkh³நிநா த³யேத ॥ 2954॥
MSS@2955@1அrhதா:²ஸாதா⁴ர ஏவ விjhயnhேத shவபா⁴வத: ।
MSS@2955@2மமதாmh thயஜதாmh ேதஷு மஹ³thபth³யேத யஶ: ॥ 2955॥
MSS@2956@1அrhதா²kh’Shடதி⁴ய: பத³mh ரசயத: ஶph³தா³வதா⁴நாthமந:
ஸnhதி⁴chேச²த³விதா⁴நநிrhக³மவிதி⁴vhயாபாரமாதnhவத: ।
MSS@2956@2மா மாmh கசிதி³ஹkh³ரதி³தி iµஹு:ஸாஶŋhகமாபயதெசௗரshேயவ
கேவrhப⁴யmh ப⁴வதி யthதth³விth³விஷாமsh வ: ॥ 2956॥
MSS@2957@1அrhதா²க³ேமா நிthயமேராகி³தா ச phயா ச பா⁴rhயா phயவாதி³நீ ச ।
MSS@2957@2வயச thேராऽrhத²க ச விth³யா ஷTh³ வேலாகshய ஸுகா²நி
ராஜnh ॥ 2957॥
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MSS@2958@1அrhதா² kh³’ேஹ நிவrhதnhேத மஶாேந ைசவ பா³nhத⁴வா: ।
MSS@2958@2ஸுkh’தmh ³Shkh’தmh சாபி க³chச²nhதமiνக³chச²தி ॥ 2958॥
MSS@2959@1அrhதா²ராmh ந ஸு’nh ந ப³nh:◌⁴ காமாராmh ந ப⁴யmh ந
லjhஜா ।
MSS@2959@2விth³யாராmh ந ஸுக²mh ந நிth³ராுதா⁴ராmh ந வrhந ேதஜ:
॥ 2959॥
MSS@2960@1அrhதா²th பலாயேத jhஞாநmh மாrhஜாராnhேகா யதா² ।
MSS@2960@2வகவth jhஞாயதாமrhத:²mhஹவchச ஜேயth³mh ॥ 2960॥
MSS@2961@1அrhதா² :³க²mh பthயkhmh பாதாசாபி ேதऽஸுகா:² ।
MSS@2961@2:³ேக²ந சாதி⁴க³mhயnhேத ேதஷாmh நாஶmh ந சிnhதேயth ॥ 2961॥
MSS@2962@1அrhதா²th³த⁴rhமச காமச shவrhக³ைசவ நராதி⁴ப ।
MSS@2962@2phராணயாthரா  ேலாகshய விநாrhத²mh ந phரth◌⁴யதி ॥ 2962॥
MSS@2963@1அrhதா²th³ ph◌⁴ரShடshதீrhத²யாthராmh  க³chேச²th ஸthயாth³ mhரShேடா
ெரௗரவmh ைவ
vhரேஜchச ।
MSS@2963@2ேயாகா³th³ ph◌⁴ரShட:ஸthயth◌⁴’திmh ச க³chேச²th³ ராjhயாth³ ph◌⁴ரShேடா
mh’க³யாயாmh
vhரேஜchச ॥ 2963॥
MSS@2964@1அrhதா²நrhதா²nhதேர ³th³தி⁴rhநிசிதாபி ந ேஶாப⁴ேத ।
MSS@2964@2கா⁴தயnhதி  கrhயாணி ³தா: பNh³தமாநிந: ॥ 2964॥
MSS@2965@1அrhதா²நrhெதௗ² விநிசிthய vhயவஸாயmh ப⁴ேஜத ஹ ।
MSS@2965@2³ணத:ஸŋhkh³ரஹmh rhயாth³ ேதா³ஷதsh விஸrhஜேயth ॥ 2965॥
MSS@2966@1அrhதா² ந ஸnhதி ந ச iµசதி மாmh ³ராஶா thயாேக³ ரதிmh வஹதி
³rhலதmh
மேநா ேம ।
MSS@2966@2யாchஞா ச லாக⁴வக shவவேத⁴ ச பாபmh phரா:shவயmh vhரஜத கிmh
பேத³வேநந ॥ 2966॥
MSS@2967@1அrhதா² ந shrhயதி³ விஜேமா த⁴rhமமrhைத²கஸாth◌⁴யmh
காயkhேலைஶ: கதிகதிவித: ◌⁴
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ஸாத⁴நீேயா ந த⁴rhம: ।
MSS@2967@2காய:ராnhேதா யதி³ ப⁴வதி கshதாவதா த⁴rhமேலாபசிthதmh த³ththவா
ஸkh’தி³வ
ஶிேவ சிnhதிதmh ஸாத⁴யாம: ॥ 2967॥
MSS@2968@1அrhதா²நாமதி⁴காநாmh ராjhஞா ெசௗேரண வா நாஶ: ।
MSS@2968@2அnhேந க²lhவதி⁴khேத வமநmh வா shயாth³விேரேகா வா ॥ 2968॥
MSS@2969@1அrhதா²நாமநiνShடா²தா காமசா விகthத²ந: ।
MSS@2969@2அபி ஸrhவாmh மmh லph³th◌⁴வா phரேமவ விநயதி ॥ 2969॥
MSS@2970@1அrhதா²நாமrhஜநmh காrhயmh வrhத⁴நmh ரணmh ததா² ।
MSS@2970@2ப⁴யமாே நிராதா³ய:ஸுேமரபி யேத ॥ 2970॥
MSS@2971@1அrhதா²நாமrhஜேந :³க²mh அrhதாநாmh ச ரேண ।
MSS@2971@2நாேஶ :³க²mh vhயேய :³க²mh தி⁴க³rhதா:² கShடஸmhரயா: ॥ 2971॥
MSS@2972@1அrhதா²நாமாrhஜநmh காrhயmh வrhத⁴நmh ரணmh ததா² ।
MSS@2972@2ப⁴யமாே நிராதா³ய:யேத மவாநபி ॥ 2972॥
MSS@2973@1அrhதா²நாஶிேஷ thவmh வயமபி ச கி³ராமேஹ யாவதி³thத²mh
ஶூரshthவmh
வாkh³த³rhபjhவரஶமநவிதா⁴வயmh பாடவmh ந: ।
MSS@2973@2ேஸவnhேத thவாmh த⁴நாnhதா⁴ மதிமலஹதேய மாமபி ேராகாமா
மyhயphயாshதா² ந ேத
ேசth thவயி மம ஸுதராேமஷ ராஜnh க³ேதாऽsh ॥ 2973॥
MSS@2974@1அrhதா²நாவேரா ய:shயாth³இnhth³யாமநீவர: ।
MSS@2974@2இnhth³யாமைநவrhயாth³ ஐவrhயாth³ ph◌⁴ரயேத  ஸ: ॥
2974॥
MSS@2975@1அrhதா²நாஹரேதாऽநrhதா:²ஸமாயாnhதி phரமாதி³ந: ।
MSS@2975@2அphரமthதshதேதா மாrhேக³ நிthயேமவாsh விthதவாnh ॥ 2975॥
MSS@2976@1அrhதா²iνலாபாnh vhரஜஸுnhத³mh அkh’thமாmh ச
ஸரshவதீநாmh ।
MSS@2976@2ஆrhth³ராஶேயந ரவசேலந ஸmhபா⁴வயnhதmh தணmh kh³’ணீம:
॥ 2976॥
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MSS@2977@1அrhதா²nh ேகசி³பாஸேத kh’பணவth ேகசிth thவலŋhrhவேத
ேவயாவth க²
தா⁴வாதி³ந இேவாth³ப³th◌⁴நnhதி ேகசிth³ ரஸாnh ।
MSS@2977@2அrhதா²லŋhkh’திஸth³ரஸth³ரவiµசாmh வாசாmh phரஶshதிshph’ஶாmh
கrhதார: கவேயா
ப⁴வnhதி கதிசிth Nhையரக³Nhையஹ ॥ 2977॥
MSS@2978@1அrhதா²nh ph³யாnh ந சாஸthஸு ³nh ph³யாnh ந சாthமந: ।
MSS@2978@2ஆத³th³யாnh ந ச ஸா⁴ph◌⁴ேயா நாஸthஷமாரேயth ॥ 2978॥
MSS@2979@1அrhதா² பா⁴kh³ேயாத³ேய ஜnhmh விஶnhதி ஶதஶ:shவயmh ।
MSS@2979@2தி³kh³ph◌⁴ேயாऽph◌⁴ேபthய ஸrhவாph◌⁴ய: ஸாயmh தவாNhட³ஜா: ॥
2979॥
MSS@2980@1அrhதா²பா⁴ேவ  யjhjhஞாநmh phரthயவ th³’யேத ।
MSS@2980@2க³nhத⁴rhவநக³ராகாரmh shவphநmh த³பலேயth ॥ 2980॥
MSS@2981@1அrhதா²பா⁴ேவ mh’³தா கா²nhயmh ப⁴வதி சாrhத²பா³ஹுlhேய ।
MSS@2981@2ைநகthராrhத²mh’³thேவ phராய: ேலாேக ச ேலாேக ச ॥ 2981॥
MSS@2982@1அrhதா²rhதி²நா phயா ஏவ ஹrhேஷாதீ³தா கி³ர: ।
MSS@2982@2ஸாரshவேத  ெஸௗபா⁴kh³ேய phரth³தா⁴ தth³விth³த⁴தா ॥ 2982॥
MSS@2983@1அrhதா²rhதி²நீ ேத³வஜாshபphேநாபதிதthபரா ।
MSS@2983@2ஸதா³ க³ணகேக³ஹmh ஸா phரShmh யாதி kh³ரஹshதி²திmh ॥ 2983॥
MSS@2984@1அrhதா²rhதீ² வேலாேகாऽயmh jhவலnhதiµபஸrhபதி ।
MSS@2984@2ணராmh நிராvhயாmh வthஸshthயஜதி மாதரmh ॥ 2984॥
MSS@2985@1அrhதா²rhதீ² வேலாேகாऽயmh மஶாநமபி ேஸவேத ।
MSS@2985@2ஜநிதாரமபி thயkhthவா நி:shவmh க³chச²தி ³ரத: ॥ 2985॥
MSS@2986@1அrhதா²rhதீ² யாநி கShடாநி ேடா⁴ऽயmh ஸஹேத ஜந: ।
MSS@2986@2ஶதாmhேஶநாபி ேமாாrhதீ² தாநி ேசnh ேமாமாphiνயாth ॥ 2986॥
MSS@2987@1அrhதா²rhதீ² யாநி கShடாநி ஸஹேத kh’பே ஜந: ।
MSS@2987@2தாnhேயவ யதி³ த⁴rhமாrhதீ² ந ⁴ய: khேலஶபா⁴ஜநmh ॥ 2987॥
MSS@2988@1அrhதா²லாேப⁴ऽபி மஹதி shவாth◌⁴யாயmh ந ஸiµthsh’ேஜth ।
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MSS@2988@2லாnhயலதாmh யாnhதி shவாth◌⁴யாயshய விவrhஜநாth ॥ 2988॥
MSS@2989@1அrhதா²ஹரணெகௗஶlhயmh கிmh shம: ஶாshthரவாதி³நாmh ।
MSS@2989@2அvhயேயph◌⁴ேயாऽபி ேய சாrhதா²nh நிShகrhஷnhதி ஸஹshரஶ: ॥ 2989॥
MSS@2990@1அrhதா² ஹஸnhthசிததா³நவிநசிthதmh ⁴rhநரmh ச மம ⁴தி
ph³வாணmh ।
MSS@2990@2ஜாரா ஹஸnhதி தநயாiνபலாலயnhதmh mh’thrhஹஸthயவநிபmh
ரணரŋhக³பீ⁴mh
॥ 2990॥
MSS@2991@1அrhதி²ேகா vhயாதி⁴ேதா rhக:² phரவா பரேஸவக: ।
MSS@2991@2வnhேதாऽபி mh’தா: பச பைசேத ³க²பா⁴கி³ந: ॥ 2991॥
MSS@2992@1அrhதி²தா விப⁴வshthயாக:³shவாதnhthrhயiµசிதjhஞதா ।
MSS@2992@2இதி பச³ேபேதmh ஆரேயதா³ரயmh நர: ॥ 2992॥
MSS@2993@1அrhதி²thேவ phரகkh’ேதऽபி ந ப²லphராphதி: phரேபா: ◌⁴ phரthத th³யnh
தா³ஶரதி²rhவிth³த⁴சேதா khதshதயா கnhயயா ।
MSS@2993@2உthகrhஷmh ச பரshய மாநயஶேஸாrhவிshரmhஸநmh சாthமந:shthரthநmh
ச
ஜக³thபதிrhத³ஶiµேகா² th³’phத: கத²mh mh’Shயேத ॥ 2993॥
MSS@2994@1அrhதி²நshthவததா³ேநந th’phதிrhப⁴வதி யாth³’ஶீ ।
MSS@2994@2ப³ஹுதா³நmh விலmhேப³ந ந தாth³’kh th’phதிகாரகmh ॥ 2994॥
MSS@2995@1அrhதி²நாmh kh’ப th³’Shshthவnhiµேக² பதிதா ஸkh’th ।
MSS@2995@2தத³வshதா² நrhேத³வ நாnhயshய iµக²ேத ॥ 2995॥
MSS@2996@1அrhதி²நாmh thரவrhக³shய விth³விஷாmh ச பராŋhiµக:² ।
MSS@2996@2ேயா ந யாதி பிதா ேதந th மாதா ச வீரஸூ: ॥ 2996॥
MSS@2997@1அrhதி²நாiµபபnhநாநாmh rhவmh சாphபகாmh ।
MSS@2997@2ஆஶாmh ஸmhthய ேயா ஹnhதி ஸ ேலாேக ஷாத⁴ம: ॥ 2997॥
MSS@2998@1அrhதி²நி கவயதி கவயதி பட²தி ச பட²தி shதேவாnhiµேக²shெதௗதி
।
MSS@2998@2பசாth³யாthkhேத ெமௗநீ th³’Shmh நிலயதி ॥ 2998॥
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MSS@2999@1அrhதி²ேந ந th’ணவth³த⁴நமாthரmh கிmh  வநமபி phரதிபாth³யmh ।
MSS@2999@2ஏவமாஹ ஶவjhஜலதா³பீ th³ரvhயதா³நவிதி⁴khதிவித³kh³த: ◌⁴ ॥
2999॥
MSS@3000@1அrhதி²ேநா ஜட²ரjhவாலாத³kh³தா⁴ வாkh கசித³சதி ।
MSS@3000@2தாmh சாஶமயேதா விthதmh கிnhநிthதmh ந விth³மேஹ ॥ 3000॥
MSS@3001@1அrhதி²phரthயrhதி²லைரphயபராŋhiµக²ேசதஸmh ।
MSS@3001@2thவாmh பராŋhiµக²தாmh நிnh: ேகவலmh பரேயாத: ॥ 3001॥
MSS@3002@1அrhதி²⁴khதாவஶிShடmh யth தத³நீயாnh மஹாஶய: ।
MSS@3002@2ேவேதாऽrhதி²ரதmh ⁴khthவா நிஜமாmhஸாஶேநாऽப⁴வth ॥ 3002॥
MSS@3003@1அrhதி²ph◌⁴ய: கநகshய தீ³பகபிஶா விராணிதா ராஶேயா வாேத³
வாதி³விஷாணிநாmh
phரதிஹதா: ஶாshthேராkhதிக³rhவா கி³ர: ।
MSS@3003@2உthகா²தphரதிேராபிைதrhnh’பதிபி: ◌⁴ ஶாைரவ kh³தmh கrhதvhயmh
kh’தமrhதி²தா
யதி³ விேத⁴shதthராபி ஸjhஜா வயmh ॥ 3003॥
MSS@3004@1அrhதி²ph◌⁴யச th³விஷth³ph◌⁴யச ைவiµkh²யmh யshய நாshthயெஸௗ ।
MSS@3004@2மேஹாதா³ர:ஸதா³ ஶாnhத: kh’தjhஞ: ேகாऽபி ³rhலப: ◌⁴ ॥ 3004॥
MSS@3005@1அrhதி²ph◌⁴ரmhஶப³ஹூப⁴வthப²லப⁴ரvhயாேஜந ph³ஜாயித:ஸthயshnhநதிதா³நபா⁴
கத²மphயாshதாmh ஸ கlhபth³ம: ।
MSS@3005@2ஆshேத நிrhvhயயரthநஸmhப³த³ேயாத³kh³ர: கத²mh யாசக-
ேரணீவrhஜந³rhயேஶாநிபி³³தvhட³sh ரthநாசல: ॥ 3005॥
MSS@3006@1அrhதீ² கேராதி ைத³nhயmh லph³தா⁴rhேதா² க³rhவமபேதாஷmh ச ।
MSS@3006@2நShடத⁴நச ஸேஶாக:ஸுக²மாshேத நி:shph’ஹ: ஷ: ॥ 3006॥
MSS@3007@1அrhதீ² ேயநாrhத²kh’thேயந ஸmhvhரஜthயவிசாரயnh ।
MSS@3007@2தமrhத²மrhத²ஶாshthரjhஞா: phராஹுரrhth²யாச லமண ॥ 3007॥
MSS@3008@1அrhதீ²லாக⁴வiµchch²ேதா நிபதநmh காமாேரா லாச²நmh
ph³ேதா⁴ऽகீrhதிமஸŋhக³ர: பப⁴வmh ³Shேடாऽnhயேதா³ேஷ ரதிmh ।
MSS@3008@2நி:shேவா வசநiµnhமநா விகலதாmh ேஶாகால: ஸmhஶயmh
³rhவாக³phயதாmh
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³ேராத³ரவஶ: phராphேநாதி கShடmh iµஹு: ॥ 3008॥
MSS@3009@1அrhேத²ந கிmh kh’பணஹshதக³ேதந ேதநேபணகிmh ³ணபராkhரமவrhேதந
।
MSS@3009@2thேரணகிmh vhயஸநகாலபராŋhiµேக²ந jhஞாேநந கிmh ப³ஹுஶடா²தி⁴கமthஸேரண
॥ 3009॥
MSS@3010@1அrhேத²ந பணmh  நரமshph’யதாmh க³தmh ।
MSS@3010@2thயஜnhதி பா³nhத⁴வா:ஸrhேவ mh’தmh ஸththவவாஸவ: ॥ 3010॥
MSS@3011@1அrhேத²ந ரதத³mh ராjhயmh நரrhத²மrhபயதி ।
MSS@3011@2அrhைத²கபேரா nh’பதி: பஹரதி ந:³ப⁴யmh ॥ 3011॥
MSS@3012@1அrhேத²ந  விநshய ஷshயாlhபேமத⁴ஸ: ।
MSS@3012@2vhchசி²th³யnhேத khயா:ஸrhவா kh³Shேம ஸேதா யதா² ॥ 3012॥
MSS@3013@1அrhேத²ந ந: ஷshthயjhயேத thரபா³nhத⁴ைவ: ।
MSS@3013@2thயkhதேலாகkhயாஹார: பராஸுவ நிShphரப: ◌⁴ ॥ 3013॥
MSS@3014@1அrhேத²நாபி  கிmh ேதந யshயாநrhேத²  ஸŋhக³தி: ।
MSS@3014@2ேகா  நாம ஶிகா²ஜாதmh பnhநக³shய மணிmh ஹேரth ॥ 3014॥
MSS@3015@1அrhேத²ேநாபாrhjhயேத த⁴rhேமா த⁴rhேமrhத² உபாrhjhயேத ।
MSS@3015@2அnhேயாnhயாரயணmh ேயதth³ உப⁴ேயாthபthதிஸாத⁴நmh ॥ 3015॥
MSS@3016@1அrhேத²nhth³யாrhதா²பி⁴th◌⁴யாநmh ஸrhவாrhதா²பநேவா nh’mh ।
MSS@3016@2ph◌⁴ரmhஶிேதா jhஞாநவிjhஞாநாth³ ேயநாவிஶதி iµkh²யதாmh ॥ 3016॥
MSS@3017@1அrhேத² phரthபலph³ேத⁴ ச பரேதா³ேஷ ச கீrhதிேத ।
MSS@3017@2ஆthமாநmh ஸா⁴ கrhதvhயmh ஶீலvh’thதமபீ⁴phதmh ॥ 3017॥
MSS@3018@1அrhேத²ph◌⁴ேயா  விvh’thேதph◌⁴ய:ஸmhph◌⁴’ேதph◌⁴யshததshதத: ।
MSS@3018@2khயா:ஸrhவா: phரவrhதnhேத பrhவேதph◌⁴ய இவாபகா:³ ॥ 3018॥
MSS@3019@1அrhேத²ஷு காமiµபலph◌⁴ய மேநாரேதா² ேமshthmh த⁴ேநShவiνசிதmh
phரணயmh
கேராதி ।
MSS@3019@2மாேந ச காrhயகரேண ச விலmhப³மாேநா தி⁴kh³ ேபா:◌⁴ லmh ச ஷshய
த³th³ரதாmh ச ॥ 3019॥
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MSS@3020@1அrhேத²Shவலph◌⁴ேயShவkh’தphரயthநmh kh’தாத³ரmh நிthயiµபாயவthஸு
।
MSS@3020@2ேதnhth³யmh நாiνதபnhதி ேராகா³shதthகாலkhதmh யதி³ நாshதி
ைத³வmh ॥ 3020॥
MSS@3021@1அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத ।
MSS@3021@2th◌⁴யாயேதா விஷயாநshய shவphேநऽநrhதா²க³ேமா யதா² ॥ 3021॥
MSS@3022@1அrhைத²ரேநைகrhஜநநீமiµShயாசிthதmh ச த³ththவா சிரகாலசிnhthயmh
।
MSS@3022@2ஸnhேதாஷேயயmh ஸஹைஸவ ப⁴th³ேர ந ேசth கத²mh shயாth³ இஹ ந:
phரேவஶ:

॥ 3022॥
MSS@3023@1அrhைத²ரrhதா² நிப³kh◌⁴யnhேத க³ைஜவ மஹாக³ஜா: ।
MSS@3023@2ந யநrhத²வதா ஶkhயmh வாணிjhயmh கrhஹயா ॥ 3023॥
MSS@3024@1அrhைத²rhவிந: ேஷா வnhநபி mh’ேதாபம: ।
MSS@3024@2த⁴rhமாrhத²விth³யாrhஜநேதா மதிrhயshய நிவrhதேத ॥ 3024॥
MSS@3025@1அrhேதா² கி³ராமபித: பிதச கசிth ெஸௗபா⁴kh³யேமதி
மரஹThடவ⁴சாப: ◌⁴ ।
MSS@3025@2நாnhth◌⁴பேயாத⁴ர இவாதிதராmh phரகாேஶா ேநா ³rhஜshதந
இவாதிதராmh நி³ட: ◌⁴
॥ 3025॥
MSS@3026@1அrhேதா²thகNhடா²வNhட²phரiµதவிநையrhTh²யதாmh நாகிஶுNhைட:²
phரthேநா
ரthேநாchசய: கிmh thவதிவிஷமத³ஶாmh தாமiνth◌⁴யாய கி²th³ேய ।
MSS@3026@2nhேதா⁴ மnhதா²th³மnhதா²th தரலதரph³’ஹth³ப⁴ŋhக³ஸŋhகா⁴தகா⁴த-
phரph◌⁴ரயnhலேவலாகி³க³ணபதேநாth³தா³மதா⁴மnhத⁴கா ॥ 3026॥
MSS@3027@1அrhேதா² நராmh பதிரŋhக³நாநாmh வrhஷா நதீ³நாmh’ராTh தmh
।
MSS@3027@2shவத⁴rhமசா nh’பதி: phரஜாநாmh க³தmh க³தmh ெயௗவநமாநயnhதி ॥
3027॥
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MSS@3028@1அrhேதா² ந ஸmhph◌⁴’த: கசிnh ந விth³யா காசித³rhதா ।
MSS@3028@2ந தப:ஸசிதmh கிசிth³ க³தmh ச ஸகலmh வய: ॥ 3028॥
MSS@3029@1அrhேதா² நாம ஜநாநாmh விதமகி²லkhயாகலாபச ।
MSS@3029@2தமபி ஹரnhthயதி⁴rhதா: ச²க³லக³லா கா³யநா ேலாேக ॥ 3029॥
MSS@3030@1அrhேதா²பசயவிjhஞாநmh அshதி யshய ஸ பNh³த: ।
MSS@3030@2ஸர:ஸலஸmhrhணmh ஆரயnhதி விஹŋhக³மா: ॥ 3030॥
MSS@3031@1அrhேதா²பாrhஜநத³சாnhதிஶீல:ஸதா³ ப⁴ேவth ।
MSS@3031@2ந தthர பரகாrhயாணி விth³வாநாபி விேஶஷேயth ॥ 3031॥
MSS@3032@1அrhேதா²ऽphயrhேத²ந ேசth ஸாth◌⁴ய: கா வாrhதா த⁴rhமகாமேயா: ।
MSS@3032@2அrhத:²ஸrhவஜக³nhலmh அநrhேதா²ऽrhத²விபrhயய: ॥ 3032॥
MSS@3033@1அrhேதா² விைநவாrhத²நேயாபத³nh நாlhேபாऽபி தீ⁴ைரரவதீ⁴ரணீய: ।
MSS@3033@2மாnhேயந மnhேய விதி⁴நா விதீrhண:ஸ phதிதா³ேயா ப³ஹு மnhமrhஹ:

॥ 3033॥
MSS@3034@1அrhேதா²Shமா பிth’லாலநmh விடக⁴டாேமல: phயmhமnhயதா
தாNhயmh நக³ேர
shதி²திshதரலதா தீ: ◌⁴ காமஶாshthரmh phரதி ।
MSS@3034@2ஸŋhகீ³தmh ரஜநீ வி⁴rhம⁴மத:³shபrhதா⁴ ஸபthைநshததா²
ேவயாநாமiνரkhதவிthதஹரேண rhவnhதி ஸாஹாயகmh ॥ 3034॥
MSS@3035@1அrhேதா²ऽshதி ேசnhந பத³ஶுth³தி⁴ரதா²shதி ஸாபி ேநா திரshதி யதி³
ஸா க⁴டநா
தshthயா ।
MSS@3035@2ஸாphயshதி ேசnhந நவவkhரக³திshதேத³தth³vhயrhத²mh விநா ரஸமேஹா
க³ஹநmh
கவிthவmh ॥ 3035॥
MSS@3036@1அrhேதா² கnhயா பரகீய ஏவ தாமth³ய ஸmhphேரShய பkh³ர: ।
MSS@3036@2ஜாேதா மமாயmh விஶத:³ phரகாமmh phரthயrhபிதnhயாஸ இவாnhதராthமா
॥ 3036॥
MSS@3037@1அrhேதா² நShடகாrhயாrhைத²ரயthேநநாதி⁴க³mhயேத ।
MSS@3037@2உthஸாேஹா ப³லவாநாrhய நாshththஸாஹாth பரmh ப³லmh ॥ 3037॥
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MSS@3038@1அrhெதௗ²சிthயவதா ஸூkhதிரலŋhகாேரண ேஶாப⁴ேத ।
MSS@3038@2பீநshதநshதி²ேதேநவ ஹாேரண ஹேண ॥ 3038॥
MSS@3039@1அrhத⁴mh கலŋhகரதா கணவ ஶmhேபா⁴ரrhத⁴mh ³shததி³தேர
ஸகலா:ஸேமதா: ।
MSS@3039@2இthயmhப³ஸmhphரதி கில sh²தmh ரஹshயmh ஸmhபயேதா மம
ப⁴வnhமயைமஶமrhத⁴mh ॥ 3039॥
MSS@3040@1அrhத⁴mh தmh thரமmhப³ தவ shதmh ேசth³அrhதா⁴nhதேரண ச ததா²
ப⁴விதvhயேமவ ।
MSS@3040@2தchசிnhதேய ஜநநி காரணஸூமப-sh²லாthமகthரஶாnhதிkh’ேத
shதmh ேத ॥ 3040॥
MSS@3041@1அrhத⁴mh த³nhதchச²த³shய sh²ரதி ஜபவஶாத³rhத⁴மphthphரேகாபாth³
ஏக: பாணி:
phரணnhmh ஶிர kh’தபத:³ ேphமnhயshதேமவ ।
MSS@3041@2ஏகmh th◌⁴யாநாnhநிலthயபரமவிகஸth³வீேத ேநthரthத²mh
lhயாநிchசா²விதி⁴thஸா
தiνரவ ஸ ேவா யshய ஸnhth◌⁴யாவிதா⁴ேந ॥ 3041॥
MSS@3042@1அrhத⁴mh தா³நவைவ கி³ஜயாphயrhத⁴mh ஶிவshயா’தmh
ேத³ேவthத²mh ஜக³தீதேல
ரஹராபா⁴ேவ ஸiµnhலதி ।
MSS@3042@2க³ŋhகா³ஸாக³ரமmhப³ரmh ஶஶிகலா நாகா³தி⁴ப:மாதலmh
ஸrhவjhஞthவமதீ⁴வரthவமக³மth thவாmh மாmh  பி⁴ாடநmh ॥ 3042॥
MSS@3043@1அrhத⁴mh நீthவா நிஶாயா:ஸரப⁴ஸஸுரதாயாஸஸmhேலஷேயாைக:³
phேராth³⁴தாஸயth’Shே ம⁴மத³நிரேதா ஹrhmhயph’Shேட² விவிkhேத ।
MSS@3043@2ஸmhேபா⁴க³khலாnhதகாnhதாஶிதி²ல⁴ஜலதாவrhதmh கrhகேதா
jhேயாthshநாபி⁴nhநாchச²தா⁴ரmh ந பிப³தி ஸலmh ஶாரத³mh மnhத³பா⁴kh³ய: ॥ 3043॥
MSS@3044@1அrhத⁴mh phேரமநிப³th³த⁴மrhத⁴மபரmh லjhஜாதmh மாநஸmh ஏவmh
ேநthரஸேராஹmh
phயiµேக² சாnhயth³ க³வாேऽrhபிதmh ।
MSS@3044@2பrhயŋhேக பத³ேமகேமவ த⁴ரெணௗ ph’Shேட² ச kh’thவாபரmh
shதா²mh க³nhமபி

msubhsall.pdf 329



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

phரபா⁴தஸமேய ஶkhேநாதி ைநவாப³லா ॥ 3044॥
MSS@3045@1அrhத⁴mh பா⁴rhயா மiνShயshய பா⁴rhயா ேரShட²தம:ஸகா² ।
MSS@3045@2பா⁴rhயா லmh thவrhக³shய பா⁴rhயா thரmh மShயத: ॥ 3045॥
MSS@3046@1அrhத⁴mh ஸjhஜநஸmhபrhகாth³அவிth³யாயா விநயதி ।
MSS@3046@2சrhபா⁴க³sh ஶாshthராrhைத²சrhபா⁴க³mh shவயthநத: ॥ 3046॥
MSS@3047@1அrhத⁴mh shthயshth⁴வேந ஸசராசேரऽshnhnh அrhத⁴mh மாmhஸ
இதி த³rhஶயிmh
ப⁴வthயா ।
MSS@3047@2shthmhஸலணத³mh வராth³’தmh யth ேதநா ேத³வி விதி³தா
thஜக³chச²ரா
॥ 3047॥
MSS@3048@1அrhத⁴சnhth³ரmh ச சkhரmh ச ஶகடmh மகரmh ததா² ।
MSS@3048@2கமலmh ேரணிகாmh ³lhமmh vhஹாேநவmh phரகlhபேயth ॥ 3048॥
MSS@3049@1அrhத⁴சnhth³ரவதா³காரmh shthநாமாrhத²mh ச thrhயரmh ।
MSS@3049@2நகாராதி³ காராnhதmh ேயா ஜாநாதி ஸ பNh³த: ॥ 3049॥
MSS@3050@1அrhத⁴சnhth³ரஸமாkhதmh mhநாம சரரmh ।
MSS@3050@2ககாராதி³லகாராnhதmh இஹ ஜாநாதி பNh³த: ॥ 3050॥
MSS@3051@1அrhத⁴சnhth³ராkh’திrhயshnh க²Th³ேக³shவாபா⁴விகீ ப⁴ேவth ।
MSS@3051@2அபி ேதா³ஷஸஹshராணி ஹnhதி சnhth³ரshதேமா யதா² ॥ 3051॥
MSS@3052@1அrhத⁴பசமஹshதmh  ேரShட²mh சாபmh phரகீrhதிதmh ।
MSS@3052@2தth³விjhேஞயmh த⁴iνrhதி³vhயmh ஶŋhகேரண th◌⁴’தmh ரா ॥ 3052॥
MSS@3053@1அrhத⁴பீதமதி³ரா மணிபா ேஶாப⁴தாmh கத²மதீவ தNhயா: ।
MSS@3053@2mhபி³ைதரதி⁴கபாடலபா⁴ஸா தாத⁴ரமக²ப⁴ேரண ॥ 3053॥
MSS@3054@1அrhத⁴பீதshதநmh மாராமrhதா³khShடேகஸரmh ।
MSS@3054@2phரkh³mh mhஹஶிஶுmh ப³லாthகாேரண கrhஷதி ॥ 3054॥
MSS@3055@1அrhத⁴ேஷ ச மthshய: பாராவதஸmhநிப⁴ச பாஷாண: ।
MSS@3055@2mh’th³ப⁴வதி தthர நீலா தீ³rhக⁴mh காலmh ச ப³ஹுேதாயmh ॥ 3055॥
MSS@3056@1அrhத⁴phேராத²shதி²தா ேரகா² th³’யnhேத யshய வாந: ।
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MSS@3056@2தshய mh’th:ஸiµth³தி³Shேடா த³ஶமmh phராphய வthஸரmh ॥ 3056॥
MSS@3057@1அrhத⁴phShடmh ப³ஹுph◌⁴ய:ஶவபிஶிதiµபா’thய’Shடசிதாph◌⁴ேயா
ஜாதkh³ராஸாதிேரக:sh²டதரத⁴மநீநth³த⁴ஶுShகாrhth³ரகாய: ।
MSS@3057@2phேரத:ஸnhதrhjhய th³’ShThயா லபஷயா
மjhஜநிShகrhஷஶுShைகராஹnhthயாஹாரph³தா⁴nhiµஹுரபி⁴பதேதா ஜmh³காநshதி²க²Nhைட:³
॥ 3057॥
MSS@3058@1அrhத⁴தவிேலாலதாரேக ஸா th³’ெஶௗ நி⁴வநkhலமாலஸா ।
MSS@3058@2யnhiµஹூrhதமவஹnhந தthநshth’phதிராshத த³யிதshய பயத: ॥
3058॥
MSS@3059@1தthkhலமshதமதி³தீ³தணmh தாலvh’nhதசலநாய நாயகmh ।
MSS@3059@2தth³விதா⁴  ப⁴வைத³வதmh phயா ேவத⁴ேஸாऽபி வித³தா⁴தி சாபலmh
॥ 3059॥
MSS@3060@1அrhத⁴ராthேர தி³நshயாrhேத⁴ thவrhத⁴சnhth³ேரऽrhத⁴பா⁴shகேர ।
MSS@3060@2ராவேணந ’தா தா kh’Shணபே தாShட ॥ 3060॥
MSS@3061@1அrhத⁴th³ேத⁴ஷு காrhேயஷு ஆthம³யmh phரகாஶேயth ।
MSS@3061@2ஸ ஏவ நித⁴நmh யாதி ப³க: கrhகடகாth³யதா² ॥ 3061॥
MSS@3062@1அrhத⁴shேதந விநிமnhthrhய த³ஶாrhத⁴பா³ணmh அrhத⁴mh வி⁴ய
வஸநாசலமrhத⁴மாrhேக³
।
MSS@3062@2அrhேத⁴ந ேநthரவிஶிேக²ந நிvh’thய ஸாrhத⁴mh அrhதா⁴rhத⁴ேமவ தணீ
தணmh
சகார ॥ 3062॥
MSS@3063@1அrhத⁴ஹshேதந நsh ப⁴ேவnhமth◌⁴யshரŋhக³ம: ।
MSS@3063@2தேதா ஹshேதந நச ந ஏவ shmh’ேதா ஹய: ॥ 3063॥
MSS@3064@1அrhதா⁴ŋhக³நாmhவஷ: ராேரrhrhthதி: யmh ெநௗவ வshதேநா
।
MSS@3064@2phேரமாதிபா⁴ராத³பரmh யத³rhத⁴mh மமjhஜ ஶ ◌்’ŋhகா³ரரஸாmh³ராெஶௗ
॥ 3064॥
MSS@3065@1அrhதா⁴ŋhகா³தெபௗrhவகீrhதிவநிதாதீ³vhயthதாmhஶுphரப⁴mh
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ைகலாkh’ததி³khகnhth³ரஶிர nhயshதshவபாதா³mh³ஜmh ।
MSS@3065@2விவvhயாphயவிநாஶி ஶŋhகரபத³mh யாயாththவதீ³யmh யேஶா ந
shயாத³shய யதி³
தீஶ ப⁴வேதா தா³நாதி³ேகph◌⁴ேயா ஜநி: ॥ 3065॥
MSS@3066@1அrhதா⁴ŋh³லபஹவாkh³ராயாஸபீ⁴ரவ: ।
MSS@3066@2ஸrhவாŋhக³khேலஶஜநநmh அ³தா: ◌⁴ கrhம rhவேத ॥ 3066॥
MSS@3067@1அrhதா⁴சிதா ஸthவரiµthதி²தாயா: பேத³ பேத³ ³rhநிேத க³லnhதீ ।
MSS@3067@2கshயாசிதா³th³ ரஶநா ததா³நீmh அŋh³Shட²லாrhபிதஸூthரேஶஷா
॥ 3067॥
MSS@3068@1அrhதா⁴தீ⁴தாச ையrhேவதா³shததா² ஶூth³ராnhநேபா⁴ஜநா: ।
MSS@3068@2ேத th³விஜா: கிmh கShயnhதி நிrhவிஷா இவ பnhநகா:³ ॥ 3068॥
MSS@3069@1அrhதா⁴ஸேந ஸமதி⁴ேராphய ஸுரth³விபshய ஶkhேராऽபி யth³தி⁴ ஶசீmh
கவசீகேராதி ।
MSS@3069@2தீ⁴ரshய தshய ஸஹேத த³ஶகnhத⁴ரshய க: ஸாஹைஸகரக:
கரவாலதா⁴ராmh
॥ 3069॥
MSS@3070@1அrhேத⁴ந ஜலத³யாமmh அrhேத⁴நாதபபிŋhக³லmh ।
MSS@3070@2அrhத⁴நாவராகாரmh ந ேகா மnhேயத வாஸரmh ॥ 3070॥
MSS@3071@1அrhேதா⁴khேத ப⁴யமாக³ேதாऽ கித³mh கNhட²ச கிmh
க³th³க³த³சாேடாரshய ந
ச ேऽயமiνபphேதயமாshதாmh கதா² ।
MSS@3071@2ph³ phரshதமsh ஸmhphரதி மஹth கrhேண ஸகீ²நாmh
iµைக²shth’phதிrhநிrhப⁴ரேமபி⁴ரரபைத:³ phராேக³வ ேம ஸmhph◌⁴’தா ॥ 3071॥
MSS@3072@1அrhேதா⁴th³க³ேதந கத³ mh’³தாmhரதேலந க³rhப⁴ேகாேஷண ।
MSS@3072@2பிப³தி நிதா³க⁴jhவதா க⁴நதா⁴ராmh கரேடைநவ ॥ 3072॥
MSS@3073@1அrhேதா⁴nhதேலாசநshய பிப³த: பrhயாphதேமகmh shதநmh ஸth³ய:
phரshiνத³kh³த⁴தி³kh³த⁴மபரmh ஹshேதந ஸmhமாrhஜத: ।
MSS@3073@2மாthரா சாŋh³லாதshயவத³ேநshேமராயமாேநiµஹுrhவிShே:

ரகேதா⁴மத⁴வளா த³nhதth³தி: பா வ: ॥ 3073॥
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MSS@3074@1அrhபயதி phரதிதி³வஸmh phயshய பதி² ேலாசேந பா³லா ।
MSS@3074@2நிபதி கமலமாலா: ேகாமலவ கrhமth◌⁴வாநmh ॥ 3074॥
MSS@3075@1அrhபயnhthயrhதி²ேந phராnh ந phரமமராதேய ।
MSS@3075@2ந நாshதீththதரmh ஜா ஸு’ேத³ஸுமேநாஜநா: ॥ 3075॥
MSS@3076@1அrhபிதmh ரதவthயபி நாம- kh³ராஹமnhயவேதrhத³யிேதந ।
MSS@3076@2உjhஜ²தி shம மத³மphயபிப³nhதீ வீய மth³யதரா  மமாத³ ॥
3076॥
MSS@3077@1அrhபிதா: phரத²மதshthவயி கா³ேவா ேகா³பஶாவக இதி phரணேயந ।
MSS@3077@2தீ³யேத நத³mh த⁴நைநrhேவதநmh க³ட³ேகதந ேசத: ॥ 3077॥
MSS@3078@1அrhவாக³ph◌⁴ேயthய க³rhவாதி³வ ஸத³வரா ேஸயthth³தி³தீ⁴rhஷா:
காnhதீ³mh
ேகாபேவகா³கதஹலஹேடா²thேபிண: ேமேஹ: ।
MSS@3078@2தாலாŋhகshயாஶு தா³லாரஸவிவஶ’த:³shரmhஸத³mhேஸாthதயmh
திrhயkh³vhயshதாTh³kh◌⁴
⁴ய:ஸுவலநமத²ல⁴thதா²நமாதா⁴வநmh தth ॥ 3078॥
MSS@3079@1அrhவாசீநவச: phரபசஸுகி²நாmh :³ஶிதாநாmh ேரா க³mhபீ⁴ரmh
கவிŋhக³வshய கிமேஹா ஸrhவshவiµth³தா⁴Thயேத ।
MSS@3079@2vhயrhத²mh கrhத³மக³nhத⁴ெகௗ³ரவ’தkh³ராணேகா³Sh²iµேக²
ேகாऽயmh நாம
ஸேசதேநாऽshதி ய இஹ phரshெதௗதி கshகாmh ॥ 3079॥
MSS@3080@1அrhவாசthபசஶாக:² sh²ர³பஜடாமNhட³ல: ஸmhதாநாmh
நிthயாபrhேऽபி
தாபthதயமபநயnh shதா²iΝரvhயாத³rhவ: ।
MSS@3080@2ய: phேராnhலthகபrhைத:³ ஶிர விரசிதாபா³லப³nhேத⁴ th³nhேதா:◌⁴
பாேதா²பி⁴rhலph³த⁴ேஸக: ப²லதி ப²லஶதmh வாசி²தmh ப⁴khதிபா⁴ஜாmh ॥ 3080॥
MSS@3081@1அலŋhகேராதி ய: ேலாகmh ஶுக ஏவ ந மth◌⁴யம: ।
MSS@3081@2அலmh கேராதி ய: ேலாகmh ஶுக ஏவ நமth◌⁴யம: ॥ 3081॥
MSS@3082@1அலŋhகேராதி  ஜரா ராஜாமாthயபி⁴ஷkh³யதீnh ।
MSS@3082@2விட³mhப³யதி பNhயshthமlhலகா³யநேஸவகாnh ॥ 3082॥
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MSS@3083@1அலŋhகrhmh கrhெணௗ ph◌⁴’ஶமiνப⁴வnhthயா நவஜmh ஸthகாரmh
திrhயkh³வதவத³நாயா mh’க³th³’ஶ: ।
MSS@3083@2கராph³ஜvhயாபாராநதிஸுkh’தஸாராnh ரஸயேதா ஜiν:ஸrhவலாkh◌⁴யmh
ஜயதி
லேதாthதmhஸ ப⁴வத: ॥ 3083॥
MSS@3084@1அலŋhகார: ஶŋhகாகரநரகபாலmh பஜேநா விஶீrhŋhேகா³ ph◌⁴’ŋhகீ³
வஸு ச
vh’ஷ ஏேகா ப³ஹுவயா: ।
MSS@3084@2அவshேத²யmh shதா²ேரபி ப⁴வதி ஸrhவாமர³ேராrhவிெதௗ⁴ வkhேர
rhth◌⁴நி shதி²தவதி
வயmh ேக நர ॥ 3084॥
MSS@3085@1அலŋhகாரphேயா விShiΝrhஜலதா⁴ராphய: ஶிவ: ।
MSS@3085@2நமshகாரphேயா பா⁴iνrhph³ராமே ேபா⁴ஜநphய: ॥ 3085॥
MSS@3086@1அலŋhகாரph◌⁴’ேதா திமnhத:th³தா⁴ ரேஸாnhநெதௗ ।
MSS@3086@2லணrhலதாthமாந: kh’திேநா நiν ேகசந ॥ 3086॥
MSS@3087@1அலŋhகாேரா  நாmh மா  ஷshய வா ।
MSS@3087@2³Shகரmh தchச வ:ாnhதmh thத³ேஶஷு விேஶஷத: ॥ 3087॥
MSS@3088@1யாth³’ஶீ வ:மா thrhய:ஸrhவாஸாமவிேஶஷத: ।
MSS@3088@2மா தா³நmh மா யjhஞ:மா ஸthயmh ச thகா: ॥ 3088॥
MSS@3089@1மா யஶ:மா த⁴rhம:மாயாmh விSh²தmh ஜக³th ॥
MSS@3090@1அலŋhkh’த:காசநேகாlhையrhமஹாrhஹரthைநrhக³ஜவாவாைஹ:

।
MSS@3090@2நிேமஷமாthரmh லப⁴ேத ந வmh காேலந காேல ஶிக²யா kh³’த: ॥
3090॥
MSS@3091@1அலŋhkhயnhேத ஶிகி²ந: ேககயா மத³ரkhதயா ।
MSS@3091@2வாசா விபசிேதாऽthயrhத²mh மா⁴rhய³ணkhதயா ॥ 3091॥
MSS@3092@1அலŋhkhயா ஶkhதிஸமnhவிதாநாmh தேபாத⁴நாநாmh ப³லஶkhதிரkh³rhயா ।
MSS@3092@2vhயாபாத³தா³வாநலவாதா⁴ரா phரthேயஹ ச ாnhதிரநrhத²ஶாnhதி: ॥
3092॥
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MSS@3093@1அலmh thதி³வவாrhதயா கிதி ஸாrhவெபௗ⁴மயா வி³ரதரவrhதிநீ
ப⁴வ
ேமாலரபி ।
MSS@3093@2கnhத³கி³நnhதி³நீதடநிஜேஜாத³ேர மேநா ஹரதி ேகவலmh
நவதமாலநீலmh
மஹ: ॥ 3093॥
MSS@3094@1அலmh நலmh ேராth³⁴ம கிலாப⁴வnh ³விேவகphரiµகா² ந சாபலmh
।
MSS@3094@2shமர: ஸ ரthயாமநிth³த⁴ேமவ யth sh’ஜthயயmh ஸrhக³நிஸrhக³
ஈth³’ஶ: ॥ 3094॥
MSS@3095@1அலmh பkh³ரேஹேணஹ ேதா³ஷவாnh  பkh³ரஹ: ।
MSS@3095@2kh’rh ேகாஶகாரsh ப³th◌⁴யேத shவபkh³ரஹாth ॥ 3095॥
MSS@3096@1அலmh வா ப³ஹு ேயா ph³ேத தவாkhயாவமாநிந: ।
MSS@3096@2ஸ தshமாlhலப⁴ேத ேதா³ஷmh கேப:ஸூசீiµேகா² யதா² ॥ 3096॥
MSS@3097@1அலmh வா ப³ஹுவாேத³ந யthர யthராiνரjhயேஸ ।
MSS@3097@2தthர தthைரவ ேத :³க²தா³வபாவகபŋhkhதய: ॥ 3097॥
MSS@3098@1அலmh விலŋhkh◌⁴ய phயவிjhஞ யாchஞாmh kh’thவாபி வாmhயmh விவித⁴mh
விேத⁴ேய ।
MSS@3098@2யஶ:பதா²தா³ரவதாபேதா³thதா²th க²shக²thவாshதக²ேலாkhதிேக²லாth
॥ 3098॥
MSS@3099@1அலmh விலmhph³ய thவmh  ேவலா காrhேய கில shைத²rhயஸேஹ
விசார: ।
MSS@3099@2³பேத³ஶmh phரதிேப⁴வ தீ phரதீேத ஜா ந காலமrhதி: ॥
3099॥
MSS@3100@1அலmhவிவாேத³ந யதா²தmh thவயா ததா²வித⁴shதாவத³ேஶஷமsh
ஸ: ।
MSS@3100@2மமாthர பா⁴ைவகரஸmh மந:shதி²தmh ந காமvh’thதிrhவசநீயேத
॥ 3100॥
MSS@3101@1அலmh shதி²thவா மஶாேநऽshnh kh³’th◌⁴ரேகா³மாஸŋhேல ।
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MSS@3101@2கŋhகாலப³ஹுேல ேகா⁴ேர ஸrhவphராணிப⁴யŋhகேர ॥ 3101॥
MSS@3102@1ந நrhவித: கசிth காலத⁴rhமiµபாக³த: ।
MSS@3102@2phேயா வா யதி³ வா th³ேவShய: phராணிநாmh க³திth³’ஶீ ॥ 3102॥
MSS@3103@1அலmh மாநீபதீ³rhணகா³thர:ஸமாபித: பா²lh³நஸŋhக³ேமந ।
MSS@3103@2அthயnhதமாகாŋhதkh’Shணவrhthமா பீ⁴Shேமா மஹாthமாஜநி
மாக⁴lhய: ॥ 3103॥
MSS@3104@1அலகதம: பபீதmh ஸுshதஸுஷமாரshkh’தmh ம⁴ரmh ।
MSS@3104@2ேகா ந ஸுதா⁴நிதி⁴ஸஹஜmh ஸுiµகி² iµக²mh ஹnhத ஸmhமiνதாmh ॥
3104॥
MSS@3105@1அலகாச க²லாைசவ rhth◌⁴நி பீ⁴ஜைநrhth◌⁴’தா: ।
MSS@3105@2உபrhப ஸthகாேரऽphயாவிShrhவnhதி வkhரதாmh ॥ 3105॥
MSS@3106@1அலேகஷு rhணபா⁴ஸ:shேவத³லவாபா⁴nh கேபாலப²லேகஷு ।
MSS@3106@2நவக⁴நெகௗகிநீநாmh வாகnh பயதி kh’தாrhத:² ॥ 3106॥
MSS@3107@1அலkhதேகா யதா² ரkhேதா நர: கா தைத²வ ச ।
MSS@3107@2’தஸாரshததா² ேஸாऽபி பாத³ேல நிபாthயேத ॥ 3107॥
MSS@3108@1அலkhதேகா யதா² ரkhேதா நிShபீTh³ய ஷshததா² ।
MSS@3108@2அப³லாபி⁴rhப³லாth³ ரkhத: பாத³ேல நிபாthயேத ॥ 3108॥
MSS@3109@1அலதசாேபா⁴க³mh ph◌⁴ரமnhதீ nh’thய⁴ஷு ।
MSS@3109@2shமேரபி ஸேராஜா ந லயீkhயேத ஶைர: ॥ 3109॥
MSS@3110@1அலதக³தாக³ைத:லவ⁴கடாைவ iνநயஶீதல:

phரணயேகேகாைபவ ।
MSS@3110@2ஸுvh’thதமsh’ேnhநைதrhmh’க³th³’ஶாiµேராைஜவ thவதீ³யரைக³த³mh
த⁴ரணிசkhரமாkhரmhயேத ॥ 3110॥
MSS@3111@1அலராவிஶthேயநmh ஶயாநமலஸmh நரmh ।
MSS@3111@2நி:ஸmhஶயmh ப²லmh லph³th◌⁴வா த³ோ ⁴திiµபாiνேத ॥ 3111॥
MSS@3112@1அல⁴தா ஜட²ரshய ெசௗ க³தா சரணசசலதா நயேந க³தா ।
MSS@3112@2ஸகி² விேலாகய ேம தiνேசShதmh விநிமயphரக³தmh நவெயௗவநmh ॥
3112॥
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MSS@3113@1அல⁴பலபŋhkhதிஶாநீ: பேதா th³த⁴நிரnhதராmhப³ரா: ।
MSS@3113@2அதி⁴ட⁴நிதmhப³⁴மேயா ந விiµசnhதி சிராய ேமக²லா: ॥ 3113॥
MSS@3114@1அலŋhkh◌⁴யmh தthத³th³வீய யth³ய³chைசrhமph◌⁴’தாmh ।
MSS@3114@2phயதாmh jhயாயmh மா கா³nh மஹதாmh ேகந ŋhக³தா ॥ 3114॥
MSS@3115@1அலŋhkh◌⁴யmh ஸrhேவஷாஹ க² ப²லmh கrhமஜநிதmh விபth
கrhமphைரShயா
vhயத²யதி ந ஜாதா ’த³யmh ।
MSS@3115@2யத³jhஞா: rhவnhதி phரஸப⁴iµபஹாஸmh த⁴நமதா³th³ இத³mh
thவnhதrhகா³ட⁴mh
பரமபதாபmh ஜநயதி ॥ 3115॥
MSS@3116@1அலph³த⁴mh ைசவ phேஸத லph³த⁴mh ரேth phரயthநத: ।
MSS@3116@2ரதmh வrhத⁴ேயchைசவ vh’th³த⁴mh பாthேரஷு நிேபth ॥ 3116॥
MSS@3117@1அலph³த⁴³kh³தா⁴தி³ரேஸா ரஸாவஹmh த³th³ப⁴ேவா நிmhப³ரஸmh
kh’rhயதா² ।
MSS@3117@2அth³’Shடைஜேநnhth³ரவேசாரஸாயநshததா² தththவmh மiνேத
ரஸாயநmh ॥ 3117॥
MSS@3118@1அலph³த⁴chேச²th³த³Nhேட³ந லph³த⁴mh ரேத³ேவயா ।
MSS@3118@2ரதmh வrhத⁴ேயth³ vh’th³th◌⁴யா vh’th³த⁴mh பாthேரஷு நிேபth ॥
3118॥
MSS@3119@1அலph³த⁴ேஹth³த⁴rhேமண லph³த⁴mh யthேநந பாலேயth ।
MSS@3119@2பாதmh வrhத⁴ேயnhநீthயா vh’th³த⁴mh பாthேரஷு நிேபth ॥ 3119॥
MSS@3120@1அலph³த⁴phஸா nhயாேயந லph³த⁴shய ச விவrhத⁴நmh ।
MSS@3120@2பvh’th³த⁴shய விதி⁴வth பாthேர ஸmhphரதிபாத³நmh ॥ 3120॥
MSS@3121@1அலph³த⁴ேவதேநா ph³ேதா⁴ மாநீ சாphயவமாநித: ।
MSS@3121@2khth³த⁴ச ேகாபிேதாऽகshமாth ததா² பீ⁴தச பீ⁴த: ॥ 3121॥
MSS@3122@1யதா²பி⁴லைத: காைமrhபி⁴nhth³யாேத³தாmhசrhவிதா⁴nh ।
MSS@3122@2பரபே shவபே ச யதா²வth phரஶமmh நேயth ॥ 3122॥
MSS@3123@1அலph³தா⁴nhத: phரேவஶshய தாரமாkhரnhத³ேதா ப³: ।
MSS@3123@2phரேபா⁴ கணயா கrhேண khயnhதாmh kh’பேkhதய: ॥ 3123॥
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MSS@3124@1அலph³ேத⁴ ராகி³ே ேலாகா அேஹா லph³ேத⁴ விராகி³ண: ।
MSS@3124@2ேஹமnhேத தாபஹnhேத ஹnhத kh³Shேம மmh ந: ॥ 3124॥
MSS@3125@1அலph³th◌⁴வாபி த⁴நmh ராjhஞ:ஸmhதா யாnhதி ஸmhபத³mh ।
MSS@3125@2மஹாரத³ஸபshத²mh பய நீலmh வநshபதிmh ॥ 3125॥
MSS@3126@1அலph³th◌⁴வா யதி³ வா லph³th◌⁴வா நாiνேஶாசnhதி பNh³தா: ।
MSS@3126@2ஆநnhதrhயmh சாரப⁴ேத ந phராநாmh த⁴நாயேத ॥ 3126॥
MSS@3127@1அலப⁴nhத நப:◌⁴ேthேர தாராshதரலகாnhதய: ।
MSS@3127@2thவிஷmh ஷாரபீ³ஜாநாmh தநாŋhரஶாநாmh ॥ 3127॥
MSS@3128@1அலph◌⁴யmh லphshயமாேநந தththவmh jhஞாஸுநா சிரmh ।
MSS@3128@2கீ³ஷு யmh thயkhthவா காrhயmh ேகாலாஹேலா மஹாnh ॥
3128॥
MSS@3129@1அலph◌⁴யmh லph³⁴காமshய ஜநshய க³திth³’ஶீ ।
MSS@3129@2அலph³ேத⁴ஷு மநshதாப:ஸசிதாrhேதா² விநயதி ॥ 3129॥
MSS@3130@1அலph◌⁴யலாபா⁴ய ச லph³த⁴vh’th³த⁴ேய யதா²rhஹதீrhத²phரதிபாத³நாய ச
।
MSS@3130@2யஶshவிநmh ேவத³வித³mh விபசிதmh ப³ஹுதmh ph³ராமணேமவ
வாஸய ॥ 3130॥
MSS@3131@1அலமதிசபலthவாth shவphநமாேயாபமthவாth பணதிவிரஸthவாth
ஸŋhக³ேமநாŋhக³நாயா: ।
MSS@3131@2இதி யதி³ ஶதkh’thவshதththவமாேலாசயாமshதத³பி ந ஹmh
விshமரthயnhதராthமா ॥ 3131॥
MSS@3132@1அலமத²வா ப³ஹுவாைத³rhவிரசய ேலாகாiνராக³நிrhப³nhத⁴mh ।
MSS@3132@2தthைரகthர ஸமkh³ரmh தnhநிதmh யnhந ஜா ஸmhநிதmh ॥ 3132॥
MSS@3133@1அலமnhத⁴ ⁴ஜாயShph◌⁴ராnhthயா ph◌⁴ராதrhஜட³shய ேத ।
MSS@3133@2த³mhஶாய த³nhத³ஶூேகாऽயmh த³mhஶiµth³ராmh ந iµசதி ॥ 3133॥
MSS@3134@1அலமnhயதா² kh³’thவா ந க² மநshவிநி மயா phரkhதத³mh ।
MSS@3134@2phராய:ஸமாநவிth³யா: பரshபரயஶ:ேராபா⁴கா:³ ॥ 3134॥
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MSS@3135@1அலமnhையபாலmhைப: ◌⁴ கீrhதிைதச vhயதிkhரைம: ।
MSS@3135@2ேபஶலmh சாiνபmh ச கrhதvhயmh தமாthமந: ॥ 3135॥
MSS@3136@1அலமphயாNhதி³thவா சிராrhதா:² கிஹ ந shதி²தா வாச: ।
MSS@3136@2அmh’ததி வச ஸthயபி விஷதி  கிiµchயேத வா ॥ 3136॥
MSS@3137@1அலமபி⁴iµைக²rhப³th³ைத⁴rhேபா⁴ைக³ரலmh
ph◌⁴ரபி⁴rhth³’ேஶாரலமவிரலrhக³rhேஜாth³கா³ைரரலmh விஷvh’Shபி: ◌⁴ ।
MSS@3137@2கிஹ ⁴ஜகா:³ ேகாபாேவைக³ரபி⁴ரiµth³ைதrhநiν ப⁴க³வதshதாrhயshையேத
வயmh shதிபாட²கா: ॥ 3137॥
MSS@3138@1அலமலமkh◌⁴’ணshய தshய நாmhநா நரபி ைஸவ கதா²க³த:ஸகால:

।
MSS@3138@2கத²ய கத²ய வா ததா²பி ³தி phரதிவசநmh th³விஷேதாऽபி மாநநீயmh
॥ 3138॥
MSS@3139@1அலமலமதிமாthரmh ஸாஹேஸநாiµநா ேத thவதமயி விiµச thவmh
லதாபாஶேமநmh ।
MSS@3139@2சதமபி நிேராth³⁴mh விதmh விேதேஶ ணஹ மம கNhேட²
பா³ஹுபாஶmh
நிேத⁴ ॥ 3139॥
MSS@3140@1அலமலமதிvh’th³th◌⁴யா shதீ²யதாmh தshய பயshயகண
கரேபா⁴ேராrhப⁴jhயேத
மth◌⁴யேமதth ।
MSS@3140@2இதி ³ஜக⁴நாjhஞாேசாதி³தா ேராமரா: shதநக³மதாயா
வkhமாேராஹதீவ
॥ 3140॥
MSS@3141@1அலமலமiνக³mhய phரshதி²தmh phராணநாத²mh phரத²மவிரஹேஶாேக ந
phரதீகார ஏஷ: ।
MSS@3141@2ஸபதி³ ரமணயாthரா ேரய இthயாரடnhthயா சரணபதநrhவmh ஸா
நிth³ேத⁴வ
காchயா ॥ 3141॥
MSS@3142@1அலமலயேமவ phராணிநாmh பாதகாநாmh நிரஸநவிஷேய யா kh’Shண
kh’Shேணதி
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வாணீ ।
MSS@3142@2யதி³ ப⁴வதி iµnhேத³ ப⁴khதிராநnhத³ஸாnhth³ரா விட²தி சரph³ேஜ
ேமாஸாmhராjhயல: ॥ 3142॥
MSS@3143@1அலமாthயmh விதி³தmh விதி³தmh த⁴நிகshய யாசேகாऽவத: ।
MSS@3143@2சnhth³ரmh ph³ரவீதி சடகmh சடகmh சnhth³ரmh ச ேலாப⁴ேலாலமநா ॥
3143॥
MSS@3144@1அலமாதி³வராேஹண வதா³ஸmh பரmh shம: ।
MSS@3144@2ஜக³³th³த⁴ரதா ேயந ந வkhkh’தமாநநmh ॥ 3144॥
MSS@3145@1அலiµத³ேகந th’ணrhவா மநshவிநா phராணதா⁴ர காrhயா ।
MSS@3145@2நாஸmhshkh’தச ஷ: phராkh’தஸththவ: phரணயிதvhய: ॥ 3145॥
MSS@3146@1அலதக³திchைச: sh²லவkhராŋh³கmh வஹதி சரண kh³மmh
கnhத⁴ராmh
ரshவபீநாmh ।
MSS@3146@2கபிலகசகலாபா khரேசShடாதிபீநா th³விரத³மத³விக³nhதி:◌⁴
shவாŋhகேகऽநŋhகேக
ச ॥ 3146॥
MSS@3147@1th³வி³ணககஷாயphராய⁴kh³ வீதலjhஜா லத³திவிேலாSh²
:³க²ஸாth◌⁴யா phரேயாேக³ ।
MSS@3147@2ப³ரபி ப³ஹுேராமாthயnhதமnhதrhவிஶாலmh வஹதி ஜக⁴நரnhth◌⁴ரmh
ஹshதிநீ
க³th³க³ேதா³khதி: ॥ 3147॥
MSS@3148@1அலஸmh iµக²ரmh shதph³த⁴mh khரmh vhயஸநிநmh ஶட²mh ।
MSS@3148@2அஸnhShடமப⁴khதmh ச thயேஜth³ ph◌⁴’thயmh நராதி⁴ப: ॥ 3148॥
MSS@3149@1அலஸmh வ லத²mh ³ேல சபலmh ேசத ⁴ஸரmh கேபாேல
।
MSS@3149@2சகிதmh நயேந shதேந விேலாலmh தவ நாமரவணmh தத³mh ॥
3149॥
MSS@3150@1அலஸmh விkhரமராnhதmh விஹேதாபாயேசShதmh ।
MSS@3150@2யvhயயphரவாைஸச ரேமண விபth³தmh ॥ 3150॥
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MSS@3151@1பீ⁴mh rhக²mh shthயmh பா³லmh தா⁴rhகmh ³rhஜநmh பஶுmh ।
MSS@3151@2ைமthphரதா⁴நmh கlhயாண³th³தி⁴mh ஸாnhthேவந ஸாத⁴ேயth ॥ 3151॥
MSS@3152@1அலஸ⁴ஜலதாபி⁴rhநாth³’ேதா நாக³பி⁴rhப⁴வநத³மநகாநாmh
நாதிதி²rhவா ப³⁴வ ।
MSS@3152@2thவத³நக³ரமth◌⁴ேய ஸசரmhைசthரஜnhமா ஜரத³ஜக³ரபீத:யேத
க³nhத⁴வாஹ: ॥ 3152॥
MSS@3153@1அலஸம⁴ரா shநிkh³தா⁴ th³’Shrhக⁴நthவiµபாக³தா
கிஸலயசிrhநிshதாmh³லshவபா⁴வத⁴ேராத⁴ர: ।
MSS@3153@2thவவலயா ேலேகா²nhேநயா க⁴டnhத இைவகத: phரkh’திஸுப⁴கா³
க³rhேப⁴ெஸௗ
கிமphபபாதி³தா ॥ 3153॥
MSS@3154@1அலஸiµதாmh வkhthரமாேலாkhய தshயா மயி விதசிthேத
கபா⁴வmh
phரபnhேந ।
MSS@3154@2ரவணவலயாnhதசா ஷThபேத³ந ணமiνக³தநாத³mh
கீ³தமnhத:
shமரா ॥ 3154॥
MSS@3155@1அலஸயதி கா³thரமதி⁴கmh ph◌⁴ரமயதி ேசதshதேநாதி ஸnhதாபmh ।
MSS@3155@2ேமாஹmh ச iµஹு:ேத விஷமவிஷmh வீதmh தshயா: ॥ 3155॥
MSS@3156@1அலஸதiµkh³தா⁴nhயth◌⁴வஸmhபாதேக²தா³th³அஶிதி²லபரmhைப⁴rhத³thதஸmhவாஹநாநி
।
MSS@3156@2பmh’தி³தmh’³rhப³லாnhயŋhக³காநி thவiµர மம kh’thவா
யthர நிth³ராமவாphதா
॥ 3156॥
MSS@3157@1அலஸவைத: phேரமாrhth³ராrhth³ைரrhiµஹுrhiµkh’ைத:
ணமபி⁴iµைக²rhலjhஜாேலாலrhநிேமஷபராŋhiµைக:² ।
MSS@3157@2’த³யநிதmh பா⁴வாதmh வமth³பி⁴ேவண: கத²ய ஸுkh’தீ
ேகாऽயmh
iµkh³ேத⁴ thவயாth³ய விேலாkhயேத ॥ 3157॥
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MSS@3158@1அலஸவிலஸnhiµkh³த⁴shநிkh³த⁴shதmhvhரஜஸுnhத³mhஅத³நகத³நshவிnhநmh
த⁴nhயmh
மஹth³வத³நாmh³ஜmh ।
MSS@3158@2தணமணjhேயாthshநாகாrhthshnhயshதshநபிதாத⁴ரmh ஜயதி
விஜயேரணீேமணீth³’ஶாmh
மத³யnhமஹ: ॥ 3158॥
MSS@3159@1அலஸவிலதாநாiµlhலஸth³ph◌⁴லதாநாmh மsh’ணiµதாநாmh
phராnhதவிshதாதாநாmh ।
MSS@3159@2phரதிநயநநிபாேத கிசிதா³சிதாநாmh விவித⁴மஹம⁴வmh
பாthரமாேலாகிதாநாmh
॥ 3159॥
MSS@3160@1அலஸshய ேதா விth³யா அவிth³யshய ேதா த⁴நmh ।
MSS@3160@2அத⁴நshய ேதா thரmh அthரshய த:ஸுக²mh ॥ 3160॥
MSS@3161@1அலஸshயாlhபேதா³ஷshய நிrhவிth³யshயாkh’தாthமந: ।
MSS@3161@2phரதா³நகாேல ப⁴வதி மாதாபி  பராŋhiµகீ² ॥ 3161॥
MSS@3162@1அலஸாநபி nh nh ரேnh ந kh’தkh◌⁴நாnh கதா³சந ।
MSS@3162@2th³விஷேதாऽபி ³: காmhயா: ஸு’ேதா³ऽபி ந ³rh³: ॥
3162॥
MSS@3163@1அலஸாணேலாசநாரவிnhதா³mh பேபா⁴ேகா³சித⁴ஸைரகேசலாmh ।
MSS@3163@2ஶிதி²லாலேவணிப³nhத⁴ரmhயாmh அப³லாமnhதிகஶாயிநீmh தி³th³’ே
॥ 3163॥
MSS@3164@1அலைஸrhமேத³ந ஸுth³’ஶ: ஶரைக:shவkh³’ஹாnh phரதி phரதிய:
ஶைந:
ஶைந: ।
MSS@3164@2அல⁴phரஸாதவிேலாசநாஜ-th³தபீதமாத⁴வரெஸௗக⁴நிrhப⁴ைர:
॥ 3164॥
MSS@3165@1அலேஸா மnhத³³th³தி⁴ச ஸுகீ² ச vhயாதி⁴பீ³த: ।
MSS@3165@2நிth³ரா: காiµகைசவ ஷேட³ேத ஶாshthரவrhதா: ॥ 3165॥
MSS@3166@1அலா³mh வrhலாகாரmh வாrhதாகmh nhத³ஸmhநிப⁴mh ।
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MSS@3166@2phராnhேதऽபி ந சாநீயாnh மஸூராnhநmh ஸவlhகலmh ॥ 3166॥
MSS@3167@1அலா³பீ³ஜmh thரஸshய பீ³ஜmh தshையவ ேதாேயந ச தnhநிkhதmh
।
MSS@3167@2ஆேலபநாth³ையrhவிதி⁴வth phரkhதmhஹnhயாth³விஷmh தகஸmhப⁴வmh
ச ॥ 3167॥
MSS@3168@1அலாபா⁴th ஷாmh  ப⁴யாth பஜநshய ச ।
MSS@3168@2வத⁴ப³nhத⁴ப⁴யாchசாபி shவயmh ³phதா ப⁴வnhதி தா: ॥ 3168॥
MSS@3169@1அலமஜுளேகஶீ பமலப³ஹுலா ரஸாவஹா தnhவீ ।
MSS@3169@2கிஶலயேபஶலபாணி: ேகாகிலகலபா⁴ணீ phயதமா ேம ॥ 3169॥
MSS@3170@1அநீலாலகலதmh கmh ந ஹnhதி க⁴நshதநி ।
MSS@3170@2ஆநநmh நநchசா²யநயநmh ஶஶிகாnhதி ேத ॥ 3170॥
MSS@3171@1அபடலரiνயாதாmh ஸ’த³ய’த³யjhவரmh விmhபnhதீmh ।
MSS@3171@2mh’க³மத³பமலலஹmh ஸர பாமரேர கிர ॥ 3171॥
MSS@3172@1அபி⁴ரஜநபி³nh³மேநாஹைர:ஸுமபŋhkhதிநிபாதிபி⁴ரŋhகித: ।
MSS@3172@2ந க² ேஶாப⁴யதி shம வநshத²mh ந திலகshதிலக: phரமதா³வ ॥
3172॥
MSS@3173@1அவா விலலாஸ சிராய யshthத³ஶைஶவநீகமேலாத³ேர ।
MSS@3173@2விதி⁴விேயாக³நிேயாக³வஶீkh’ேதா க³ததெரௗ ஸ மெரௗ ரமேத கத²mh
॥ 3173॥
MSS@3174@1அரiνஸரதி பமலmh லரiνஸரதி நய³ணஸmh’th³தி⁴mh ।
MSS@3174@2நிmhநமiνஸரதி ஸலmh விதி⁴கி²தmh ³th³தி⁴ரiνஸரதி ॥ 3174॥
MSS@3175@1அரயmh நநீத³லமth◌⁴யக:³ கமநீமகரnhத³மதா³லஸ: ।
MSS@3175@2விதி⁴வஶாth பரேத³ஶiµபாக³த: டஜShபரஸmh ப³ஹு மnhயேத ॥
3175॥
MSS@3176@1அrhmh’ேகா³ வா ேநthரmh வா யthர கிசிth³ விபா⁴ஸேத ।
MSS@3176@2அரவிnhத³mh mh’கா³ŋhேகா வாiµக²mh ேவத³mh mh’கீ³th³’ஶ:॥ 3176॥
MSS@3177@1அவலையரலைகவ ஸுமshதப³ைக:shதைநவ வஸnhேத ।
MSS@3177@2பா⁴nhதி லதா லலநா இவ பாணிபி⁴வ கிஸலைய:ஸபதி³ ॥ 3177॥
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MSS@3178@1அக ஏவ thவth³பா⁴ேவா மth³பா⁴ேவாऽக ஏவ ச ।
MSS@3178@2அiν⁴ேதாऽphயஸth³ப:shவphேந shவமரணmh யதா² ॥ 3178॥
MSS@3179@1அகேபா யதி³ மth◌⁴யபா⁴க:³ பேயாத⁴ராகாரph◌⁴’தச ேகஶா: ।
MSS@3179@2உthஸŋhக³ேஶாபா⁴பி ஸேராஹாயா: கரshய ேஶாபா⁴mh கலேயnhந
கshமாth ॥ 3179॥
MSS@3180@1அகvhயாiµkhதphரரகப³ப³nhத⁴நஷாth³
உத³சth³ேதா³rhவlhth³வயth◌⁴’தபேவஶநித: ।
MSS@3180@2அயmhjh’mhபா⁴ரmhப⁴shப²கஶுசித³nhதாmhஶுநிசேயாiµேக²nh³rhெகௗ³ராŋhkh³யா
க³தmh’க³jhஞமா விஜயேத ॥ 3180॥
MSS@3181@1அநாmh மாலாபி⁴rhவிரசிதஜடாபா⁴ரமமா பராைக:³
Shபாiµபரசிதப⁴shமvhயதிகர: ।
MSS@3181@2வநாநாமாேபா⁴ேக³ ஸுமவதி Shேபாchசயபேரா மnh மnhத³mh
மnhத³mh விசரதி
பvhராஜக இவ ॥ 3181॥
MSS@3182@1அphதஸththவேகாஶாநாmh மஹththவmh மஹதாmh  கிmh ।
MSS@3182@2ஆகrhணிதாmh பரshயாrhதிmh ந ேசchசி²nhத³nhதி தthணmh ॥ 3182॥
MSS@3183@1அph³ைத: ◌⁴ ஸஹ ெஸௗஹாrhத³mh பNh³ைத:ஸஹ ஸŋhகதா² ।
MSS@3183@2உthதைம:ஸஹ ஸŋhக³ச விேத⁴யா:ஸுக²chச²தா ॥ 3183॥
MSS@3184@1அேலாப: ◌⁴ பரமmh விthதmh அmhஸா பரமmh தப: ।
MSS@3184@2அமாயா பரமா விth³யா நிரவth³யா மநீmh ॥ 3184॥
MSS@3185@1அேலாமஶmh rhணஶஶாŋhகேஶாப⁴mh iµக²mh  நாmh கதிசிth³ தி³நாநி
।
MSS@3185@2ஜாேத தத: மவிஶாலஜாேல ேஶவாலநாph³ஜலாmh பி³ப⁴rhதி ॥
3185॥
MSS@3186@1அெலௗகிகமஹாேலாகphரகாஶிதஜக³ththரய: ।
MSS@3186@2shயேத ேத³வ ஸth³வmhஶiµkhதாரthநmh ந ைகrhப⁴வாnh ॥ 3186॥
MSS@3187@1அெலௗlhயமாேராkh³யமநிSh²ரthவmh க³nhத: ◌⁴ ஶுேபா⁴ thரஷமlhபmh
।
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MSS@3187@2காnhதி: phரஸாத:³shவரெஸௗmhயதா ச ேயாக³phரvh’thேத: phரத²மmh
சிநmh
॥ 3187॥
MSS@3188@1அlhபmh கிசிchch²யmh phராphய நீேசா க³rhவாயேத ல⁴ ।
MSS@3188@2பth³மபthரதேல ேப⁴ேகா மnhயேத த³Nhட³தா⁴ணmh ॥ 3188॥
MSS@3189@1அlhபmh த³rhபப³லmh ைத³thய shதி²ரமkhேராத⁴ஜ ப³லmh ।
MSS@3189@2ஹதshthவmh த³rhபைஜrhேதா³ைஷrhthவா ேயா பா⁴ஷேஸ மாmh ॥
3189॥
MSS@3190@1அlhபmh நிrhதமாகாஶmh அநாேலாchையவ ேவத⁴ஸா ।
MSS@3190@2இத³ேமவmhவித⁴mh பா⁴வி ப⁴வthயா:shதநjh’mhப⁴நmh ॥ 3190॥
MSS@3191@1அlhபேதாऽதி⁴கத:ஸாth◌⁴யmh ல⁴ைநவ phரஸாத⁴ேயth ।
MSS@3191@2⁴phரத³ணேதாऽஹlhயாmh ெகௗ³தம: கபிலாmh ph◌⁴ரமnh ॥ 3191॥
MSS@3192@1அlhபேதாயசலthmhேபா⁴ யlhப³kh³தா⁴ச ேத⁴நவ: ।
MSS@3192@2அlhபவிth³ேயா மஹாக³rhவீ பீ ப³ஹுேசShத: ॥ 3192॥
MSS@3193@1அlhபphரேபா⁴sh ேஸவாயாmh ⁴khதிமாthரmh phரேயாஜநmh ।
MSS@3193@2அiνkh³ரஹமஜாlhயmh நிkh³ரஹmh phராணஸŋhகடmh ॥ 3193॥
MSS@3194@1அlhபமphயவமnhேயத ந ஶthrhப³லத³rhபித: ।
MSS@3194@2ராேமண ராம: ஶிஶுநா ph³ராமNhயத³யேயாjh²த: ॥ 3194॥
MSS@3195@1அlhபதலவ ஏவ phராய: phரகடயதி வாkh³விப⁴வiµchைச: ।
MSS@3195@2ஸrhவthர நட ஏவ  நாடகமதி⁴கmh விட³mhப³யதி ॥ 3195॥
MSS@3196@1அlhபஸாேராऽபி ேயா ேமாஹாth³ விshதாரmh கrhchச²தி ।
MSS@3196@2பசாchேசா²சதி ³rh³th³தி⁴rhநாேகரப³ேகா யதா² ॥ 3196॥
MSS@3197@1அlhபாரரமணீயmh ய: கத²யதி நிசிதmh ஸ க² வாkh³ ।
MSS@3197@2ப³ஹுவசநமlhபஸாரmh ய: கத²யதி விphரலாபீ ஸ: ॥ 3197॥
MSS@3198@1அlhபாநாமபி வshநாmh ஸmhஹதி: காrhயஸாதி⁴கா ।
MSS@3198@2th’ணrh³ணthவமாபnhைநrhப³th◌⁴யnhேத மthதத³nhதிந: ॥ 3198॥
MSS@3199@1அlhபாபகாரமபி பாrhவக³தmh நிஹnhதி நீேசா ந³ரமஸமாக³ஸமphயராதிmh
।
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MSS@3199@2வா நிrhத³ஶthபலமnhதிகமாபதnhதmh தththயாகி³நmh ந 
வி³ரக³iµkh³ரேராஷ:

॥ 3199॥
MSS@3200@1அlhபாயாmh வா மஹthயாmh வா ேஸநாயாதி நிசய: ।
MSS@3200@2ஹrhேஷா ேயாத⁴க³ணshையேகா ஜயலணiµchயேத ॥ 3200॥
MSS@3201@1அlhபாச ³:shபீ²தா ப⁴வnhதி ³ணஸiµதி³ேதஷு ேஷஷு ।
MSS@3201@2ேவதகி³ஶிக²ரேகShவிவ நிஶாஸு சnhth³ராmhஶவ: பதிதா: ॥ 3201॥
MSS@3202@1அlhபாரயmh ஸமாஸாth³ய மஹாநphயlhபேகா ப⁴ேவth ।
MSS@3202@2க³ேஜnhth³ர: பrhவதாகாேரா யதா² த³rhபணமாத: ॥ 3202॥
MSS@3203@1அlhபீய:shக²லேநந யthர பதநmh kh’chch²ேரண யthேராnhநதிrhth³வாேர
ேவthரலதாவிதாநக³ஹேந கShட: phரேவஶkhரம: ।
MSS@3203@2ேஹ ஸாரŋhக³ மேநாரமா வந⁴வshthயkhthவா விேஶஷாrhதி²நா கிmh
⁴ph◌⁴’thகடகshதி²திvhயஸநிநா vhயrhத²mh ²ரா: ஶாதிதா: ॥ 3203॥
MSS@3204@1அlhபீயஸாேமவ நிவாஸ⁴- thயாகா³th³விபthதிrhமஹதாmh ந ஜா ।
MSS@3204@2ரthநாகராth ஸnhமணேயாऽபி⁴யாnhதி ராjhஞாmh ஶிர:காகiµகா²நி ேப⁴கா:
॥ 3204॥
MSS@3205@1அlhபீயைஸவ பயஸா யthmhப: ◌⁴ rhயேத phரth³த⁴mh தth ।
MSS@3205@2ph³ராமmh ேதஜ: பயத mhேபா⁴th³⁴த: பெபௗ வாrhதி⁴mh ॥ 3205॥
MSS@3206@1அlhேபch²rhth◌⁴’திமாnh phராjhஞசா²ேயவாiνக³த:ஸதா³ ।
MSS@3206@2ஆதி³Shேடா ந விகlhேபத ஸ ராஜவஸதிmh வேஸth ॥ 3206॥
MSS@3207@1அlhேபந விப⁴ேவைநவ vhயயாதி⁴khயmh ந khதித: ।
MSS@3207@2ேணந வாஸஸாchச²nhேந பாத³விshதாரணmh யதா² ॥ 3207॥
MSS@3208@1அlhேபநாபி ஸுரkhேதந ஸாத⁴ேநந phரேயாஜநmh ।
MSS@3208@2ஓShட²th³வயஸஹாேயந காnhதாshேயந ஜக³jhதmh ॥ 3208॥
MSS@3209@1அlhேபைநவ ³ேணந  கசிlhேலாேக phரth³தி⁴iµபயாதி ।
MSS@3209@2ஏேகந கேரண க³ஜ: க ந ஸூrhய:ஸஹshேரண ॥ 3209॥
MSS@3210@1அlhேபऽபி nh’பதித³thேத phரதிேத வாபி தா³ேமேதந ।
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MSS@3210@2உthதா²யாஶீrhேத³யா khவசி³பவியாபி பஷெதௗ³சிthயாth ॥
3210॥
MSS@3211@1அlhேபऽphயபkh’ேத ேமாஹாnh ந ஶாnhதிiµபக³chச²தி ।
MSS@3211@2தாth³’ைஶ:ஸŋhக³தmh நீைசrhnh’ஶmhைஸரkh’தாthமபி: ◌⁴ ।
MSS@3211@3நிஶாmhய நிணmh ³th³th◌⁴யா விth³வாnh ³ராth³விவrhஜேயth ॥ 3211॥
MSS@3212@1அlhேப வய ேஹ பா³ேல சேயா: பதந:த: ।
MSS@3212@2அத⁴shதாth க²நேந ட⁴ கி³ரேயா ந பதnhதி கிmh ॥ 3212॥
MSS@3213@1அlhேபாऽபி யரthயnhதmh வrhத⁴மாநபராkhரம: ।
MSS@3213@2வlhேகா லஜ இவ kh³ரஸேத vh’மnhதிகாth ॥ 3213॥
MSS@3214@1அவmhஶபதிேதா ராஜா rhக²thரச பNh³த: ।
MSS@3214@2அத⁴நீ  த⁴நmh phராphய th’ணவnhமnhயேத ஜக³th ॥ 3214॥
MSS@3215@1அவகாஶ:ஸுvh’thதாநாmh ’த³யாnhதrhந ேயாதாmh ।
MSS@3215@2இதீவ விெதௗ தா⁴thரா ஸுvh’thெதௗ தth³ப³:ெசௗ॥ 3215॥
MSS@3216@1அவேகஶிேநாऽshய khதmh ஜாநா தேராரேஶாக இதி நாம ।
MSS@3216@2ப²லபாகவி⁴தாthமா யேதாऽnhயதா²ெஸௗ ஸேஶாக: shயாth ॥
3216॥
MSS@3217@1அவkhரshதாரகாதீ⁴ஶ: பrhணphேயாத³ய: ।
MSS@3217@2phராசீmh தி³ஶமதிkhரmhய பதநmh phரதிபth³யேத ॥ 3217॥
MSS@3218@1அவkhேர மாmhஸேந ச வாஜŋhேக⁴ ஸுேஶாப⁴ேந ।
MSS@3218@2rhசmh ஸமmh ஸுஸnhதி⁴ shயாth³ kh³ரnhதி²vhரணவிவாrhதmh ॥
3218॥
MSS@3219@1அவக³chச²தி ட⁴ேசதந: phயநாஶmh ’தி³ ஶlhயமrhபிதmh ।
MSS@3219@2shதி²ரதீ⁴sh தேத³வ மnhயேத ஶலth³வாரதயா ஸiµth³th◌⁴’தmh ॥
3219॥
MSS@3220@1அவக³mhய கதீ²kh’தmh வ: phயப³nhேதா⁴shதவ நிShப²ேலாத³ய: ।
MSS@3220@2ப³ஹுேலऽபி க³ேத நிஶாகரshதiνதாmh :³க²மநŋhக³ ேமாயதி ॥
3220॥
MSS@3221@1அவசநmh வசநmh phயஸmhநிதா⁴வநவேலாகநேமவ விேலாகநmh ।
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MSS@3221@2அவயவாவரணmh ச யத³சல- vhயதிகேரண தத³ŋhக³ஸமrhபணmh ॥
3221॥
MSS@3222@1அவசயபேபா⁴க³வnhதி mhshைர: ஸஹசதாnhயmh’கா³ணி
காநநாநி ।
MSS@3222@2அபி⁴த³⁴ரபி⁴ேதா iµநிmh வ⁴ph◌⁴ய: ஸiµதி³தஸாth◌⁴வஸவிkhலவmh ச
ேசத:
॥ 3222॥
MSS@3223@1அவசிதஸுமா விஹாய வlhrhவதிஷு ேகாமலமாlhயமாநீஷு
।
MSS@3223@2பத³iµபத³தி⁴ேர லாnhயநாmh நபசேயா மநாthமநாmh phரதா⁴நmh ॥
3223॥
MSS@3224@1அவசிதப³Shபா ேவதி³ஸmhமாrhக³த³ா நியமவிதி⁴ஜலாநாmh
ப³rhஷாmh ேசாபேநth ।
MSS@3224@2கி³ஶiµபசசார phரthயஹmh ஸா ஸுேகஶீ நியதபேக²தா³
தchசி²ரசnhth³ரபாைத:³ ॥ 3224॥
MSS@3225@1அவதம⁴நா தவாஹமே சிரதேயthயவநmhய லjhஜேயவ ।
MSS@3225@2ரவணவலயmh விலாஸவthயா ph◌⁴ரமரைதபகrhணமாசசே ॥
3225॥
MSS@3226@1அவjhஞயா தீ³யேத யth தைத²வாரth³த⁴யாபி ச ।
MSS@3226@2ததா³ஹுரத⁴மmh தா³நmh iµநய:ஸthயவாதி³ந: ॥ 3226॥
MSS@3227@1அவjhஞயா ந தா³தvhயmh கshய சிlhலயாபி வா ।
MSS@3227@2அவjhஞயா kh’தmh ஹnhயாth³ தா³தாரmh நாthர ஸmhஶய: ॥ 3227॥
MSS@3228@1அவjhஞயா யத³ஹஸ³chசைகrhப³ல:ஸiµlhலஸth³த³ஶநமக²மNhட³ல:

।
MSS@3228@2ஷாணீkh’தமபி ேதந தthணmh நிஜmh வ: நரநயnhநிஜாmh சிmh
॥ 3228॥
MSS@3229@1அவjhஞாேதாऽபி ³Shேடந ³ே ேதா³ேஷா ந மnhயேத ।
MSS@3229@2ந சmhபகெஸௗக³nhth◌⁴யmh திrhph◌⁴’ŋhகா³வேஹலயா ॥ 3229॥
MSS@3230@1அவjhஞாநஸஹshைரsh ேதா³ஷா: கShடதரா த⁴ேந ।
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MSS@3230@2த⁴ேந ஸுக²கலா யா ச ஸாபி :³ைக²rhவிதீ⁴யேத ॥ 3230॥
MSS@3231@1அவjhஞாsh²தmh phேரம ஸகrhmh க ஈவர: ।
MSS@3231@2ஸnhதி⁴mh ந யாதி sh²தmh லாாேலேபந ெமௗkhதிகmh ॥ 3231॥
MSS@3232@1அவதாரா யஸŋhேக²யா ஹேர:ஸththவநிேத⁴rhth³விஜா: ।
MSS@3232@2யதா² விதா³ந:lhயா:ஸரஸ:sh:ஸஹshரஶ: ॥ 3232॥
MSS@3233@1அவதி நிகி²லேலாகmh ய: பிேதவாth³’தாthமா த³ஹதி ³தராஶிmh
பாவேகா
ேவnhத⁴ெநௗகmh ।
MSS@3233@2விதரதி ஶிவெஸௗkh²யmh ஹnhதி ஸmhஸாரஶthmh வித³த⁴
ஶுப⁴³th³th◌⁴யா தmh
³தா⁴ த⁴rhமமthர ॥ 3233॥
MSS@3234@1அவ வ:ஸவிshரகா³வ sh²ரதி மth◌⁴யக³தாணநாயகா ।
MSS@3234@2ஸமபி⁴லmhபி⁴தŋhக³பேயாத⁴ரா மரகைதகலேதவ நப:◌⁴ய: ॥ 3234॥
MSS@3235@1அவth³யஜmhபா³லக³ேவஷயkh’ேதாth³யமாநாmh க²லைஸபா⁴mh
।
MSS@3235@2கவீnhth³ரவாŋhநிrhஜரநிrhஜ²Nhயாmhஸஜாயேத vhயrhத²மேநாரத²thவmh
॥ 3235॥
MSS@3236@1அவth³யiµkhேத பதி²ய:phரவrhதேத phரவrhதயthயnhயஜநmh ச நி:shph’ஹ:

।
MSS@3236@2ஸ ேஸவிதvhய: shவைத ³: shவயmh தரmhshதாரயிmh
ம: பரmh
॥ 3236॥
MSS@3237@1அவதா⁴ேநந ெமௗேநந காஷாேயண ஜடாைந: ।
MSS@3237@2விவாஸயிthவா th³ேவShடாரmh அவmhேபth³ யதா²vh’க: ॥ 3237॥
MSS@3238@1அவதா⁴ரய த⁴rhேமஷு phரதா⁴நமவதா⁴நத: ।
MSS@3238@2நிrhப⁴ராநnhத³கnhதா³ய ேகா³விnhதா³ய மேநாऽrhபய ॥ 3238॥
MSS@3239@1அவதா⁴rhய காrhய³தாமப⁴வnh ந ப⁴யாய ஸாnhth³ரதமஸnhதமஸmh ।
MSS@3239@2ஸுதேநா:shதெநௗ ச த³யிேதாபக³ேம தiνேராமராபத²ேவபத²ேவ ॥
3239॥
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MSS@3240@1அவதி⁴தி³நாவதி⁴வா: phரத³ வnh பதி²கஜநஜாயா: ।
MSS@3240@2³rhலŋhkh◌⁴யவrhthமைஶெலௗ shதெநௗ பிேத⁴ phரபாபா ॥ 3240॥
MSS@3241@1அவதி⁴தி³வஸ:phராphதசாயmh தேநாrhவிரஹshயவா ரவிரயiµைபthயshதmh
ஸkh²ேயா
மமாபி ச விதmh ।
MSS@3241@2தத³லமப²லராஶாப³nhைத: ◌⁴ phரத³ நேமாऽsh ேத ’த³ய
ஸஹஸா பாேகாthபீட³mh
விட³mhப³ய தா³³மmh ॥ 3241॥
MSS@3242@1அவதி⁴தி³வஸ: ேஸாऽயmh நாthராக³த: கியth ணmh விதர நயேந
பையதnhேம
ர:ஸகி²ஸாஹஸmh ।
MSS@3242@2இயயமஹmhட⁴jhவாலாகராதேராத³mhமலயஜரஸாph◌⁴யkhைதரŋhைக:³
பதாmhயபி⁴
ெகௗiµதீ³mh ॥ 3242॥
MSS@3243@1அவதீ⁴ரmh kh’தவதீ ப⁴வதீ மயி யthகrhமமமா ஸ  ேம ।
MSS@3243@2யதி³ சாதேகா ந லப⁴ேதऽmh³ க⁴நாth³ வசநீயதா ப⁴வதி காmh³iµச: ॥
3243॥
MSS@3244@1அவதீ⁴ரய த⁴நவிகலmh  ெகௗ³ரவமkh’ஶஸmhபத:³ mhஸ: ।
MSS@3244@2அshமாth³’ஶmh  iµkh³ேத⁴ த⁴நth³th◌⁴ைய பநிrhமாணmh ॥
3244॥
MSS@3245@1அவ⁴தphரணிபாதா: பசாth ஸnhதphயமாநமநேஸாऽபி ।
MSS@3245@2நிph◌⁴’ைதrhvhயபthரபnhேத த³யிதாiνநையrhமநshவிnhய: ॥ 3245॥
MSS@3246@1அவ⁴யாபி⁴rhநீதா ஹணshlhயvh’thதிதாmh ।
MSS@3246@2அnhேயாnhயshயாபி ம: கிmh ந:ஸஹவாநாmh ॥ 3246॥
MSS@3247@1அவேத⁴ணேம ph◌⁴ராதrhபா⁴வjhஞ பா⁴வய கி³ரmh ந: ।
MSS@3247@2சரேம சகாshதி ேசத கshவphேநாபேமா பா⁴வ: ॥ 3247॥
MSS@3248@1அவெதௗ⁴ தி³வஸாவஸாநகாேல ப⁴வநth³வா விேலாசேந த³தா⁴நா ।
MSS@3248@2அவேலாkhய ஸமாக³தmh ததா³ மாmh அத² ராமா விகஸnhiµகீ² ப³⁴வ
॥ 3248॥

350 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3249@1அவth◌⁴யmh வாத²வாக³mhயmh அkh’thயmh நாshதி கிசந ।
MSS@3249@2ேலாேக ³th³தி⁴மதாமthர தshமாthதாmh ேயாஜயாmhயஹmh ॥ 3249॥
MSS@3250@1அவth◌⁴யா ph³ராம கா³ேவா shthேயா பா³லாச jhஞாதய: ।
MSS@3250@2ேயஷாmh சாnhநாநி ⁴த ேய ச sh: ஶரக³தா: ॥ 3250॥
MSS@3251@1அவth◌⁴ையnh³பாதா³நாmh அஸாth◌⁴ையசnhத³நாmhப⁴ஸாmh ।
MSS@3251@2ேத³ேஹாShமபி: ◌⁴ ஸுேபா³த⁴mh ேத ஸகி² காமாரmh மந: ॥ 3251॥
MSS@3252@1அவth◌⁴ேயா ph³ராமே பா³ல:shth தபshவீ ச ேராக³பா⁴kh ।
MSS@3252@2ேயஷாmh சாnhநாநி ⁴khதாநி ேய ச sh: ஶரணmh க³தா: ॥ 3252॥
MSS@3253@1அவth◌⁴ேயா ph³ராமே பா³ல:shth தபshவீ ச ேராக³பா⁴kh ।
MSS@3253@2விதா vhயŋhகி³தா ேதஷாmh அபராேத⁴ க³ய ॥ 3253॥
MSS@3254@1அவநதவத³ேநnh³chச²தீவ vhயவதி⁴மதீ⁴ரதயா யத³shதி²தாshைம ।
MSS@3254@2அஹரதஸுதராமேதாऽshய ேசத:sh²டமபி⁴⁴ஷயதி shthயshthரைபவ
॥ 3254॥
MSS@3255@1அவநதஶிரஸ:phரயாம ஶீkh◌⁴ரmh பதி²vh’ஷபா⁴ இவவrhஷதா³தாா:
।
MSS@3255@2மம  ஸத³ ெகௗ³ரவphயshய லஜநத³rhஶநகாதரmh  சு:
॥ 3255॥
MSS@3256@1அவநmhய வ நிமkh³நச- th³விதேயந கா³ட⁴iµப³ட⁴வதா ।
MSS@3256@2த³யிேதந தthணசலth³ரஶநா- கலகிŋhகிணீரவiµதா³ வ: ◌⁴ ॥
3256॥
MSS@3257@1அவெநௗ ஶைந: ஶைநshthவmh நித³தா⁴ பத³th³வயmh shவshய ।
MSS@3257@2லயmh பய ந வத³ ப⁴ஜ ஜலmh ப³க தேதாऽ த: ॥
3257॥
MSS@3258@1அவnhதி: காvhயமாநrhச ப⁴rhேசாrhெமௗக²ேஶக²ர: (?) ।
MSS@3258@2ஶிShேயா பா³ணச ஸŋhkhராnhதகாnhதேவth³யவசா: கவி: ॥ 3258॥
MSS@3259@1அவnhதிநாேதா²ऽயiµத³kh³ரபா³ஹுrhவிஶாலவாshதiνvh’thதமth◌⁴ய:
।
MSS@3259@2ஆேராphய சkhரph◌⁴ரமiµShணேதஜாshthவShThேரவ யthேநாlhகி²ேதா
விபா⁴தி ॥ 3259॥
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MSS@3260@1அவnhதி ேய ஜநகஸமாiµநீவராசrhவித⁴mh க³ணமநவth³யvh’thதய:
।
MSS@3260@2shவேத³ஹவth³த³தமதா³Shடகாரேயா ப⁴வnh ேத மம ³ரேவா
ப⁴வாnhதகா: ॥ 3260॥
MSS@3261@1அவnhth◌⁴யmh தி³வஸmh rhயாth³ த⁴rhமத: காமேதாऽrhத²த: ।
MSS@3261@2க³ேத  தி³வேஸ தshmhshத³நmh தshய விதmh ॥ 3261॥
MSS@3262@1அவnhth◌⁴யேகாபshய விஹnhராபதா³mh ப⁴வnhதி வயா: shவயேமவ
ேத³ந: ।
MSS@3262@2அமrhஷஶூnhேயந ஜநshய ஜnhநா ந ஜாதஹாrhேத³ந ந விth³விஷாத³ர:
॥ 3262॥
MSS@3263@1அவமாநஹதmh யchச த³thதமரth³த⁴யா த⁴நmh ।
MSS@3263@2ஊஷேர நிShப²லmh பீ³ஜmh phதமphதேமவ தth ॥ 3263॥
MSS@3264@1அவமாநாரணிமதி²தmh ³rhவாகி³nhத⁴நவிவrhதி⁴தjhவாலmh ।
MSS@3264@2ஸthஷா: ேகாபாkh³நிmh jhஞாநாmh³க⁴ைட: phரஶமயnhதி ॥ 3264॥
MSS@3265@1அவமாேநந மஹதாmh phரஹrhஷkhேராத⁴விshமைய: ।
MSS@3265@2தபாmhயமாயாnhதி யஶாmhவ ஸு³rhநைய: ॥ 3265॥
MSS@3266@1அவiµkhதமபkhராnhதiµkh²யmh தnhந மmh தி⁴ ।
MSS@3266@2பிth’ைபதாமஹmh ெமௗலmh தth khth³த⁴mh ஸாnhthவிதmh மmh ॥
3266॥
MSS@3267@1அவய: ேகவலகவய: கீரா:sh: ேகவலmh தீ⁴ரா: ।
MSS@3267@2வீரா: பNh³தகவயshதாநவமnhதா  ேகவலmh க³வய: ॥ 3267॥
MSS@3268@1அவயேவஷு பரshபரபி³mhபி³ேதShவலநிrhமலகாnhதிஷு தthதேநா: ।
MSS@3268@2அயமயmh phரவிபா⁴க³இதி sh²டmh ஜக³தி நிசிiνேத சேராऽபி க: ॥
3268॥
MSS@3269@1அவலmhபி³தவிShiΝபத:³ கrhதஜநசுரலக³தி: ।
MSS@3269@2பthரமேயாऽபி பதா³rhத:² பதŋhக³தாேமதி ³ணேயாகா³th ॥ 3269॥
MSS@3270@1அவphேதஷு rhேக²ஷு ெரௗth³ரஸாஹேகஷு ச ।
MSS@3270@2தைத²வாேபதத⁴rhேமஷு ந ைமthமாசேரth³ ³த: ◌⁴ ॥ 3270॥

352 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3271@1அவேலபமநŋhக³shய வrhத⁴யnhதி ப³லாஹகா: ।
MSS@3271@2கrhஶயnhதி  த⁴rhமshய மாேதாth³⁴தஶீகரா: ॥ 3271॥
MSS@3272@1அவேலாகநமபி ஸுக²யதி வலயத³லசாசபலநயநாயா: ।
MSS@3272@2கிmh நரலகசலth³th³தி-ஸரப⁴ஸமாŋhக³நmh தnhvhயா: ॥ 3272॥
MSS@3273@1அவேலாகிதமiνேமாதி³த- மாŋhகி³தமŋhக³நாபி⁴ரiνராைக:³ ।
MSS@3273@2அதி⁴vh’nhதா³வநஜmh மரகதஜmh நமshயாம: ॥ 3273॥
MSS@3274@1அவேலாkhய நrhதிதஶிக²Nh³மNhட³லrhநவநீரைத³rhநிதmh
நப⁴shதலmh ।
MSS@3274@2தி³வேஸऽபி வஜுலநிஜthவ விஶதி shம வlhலப⁴வதmhதmh
ரஸாth
॥ 3274॥
MSS@3275@1அவேலாkhய shதெநௗ வth◌⁴வா ³ஜாப²லவி⁴ெதௗ ।
MSS@3275@2நி:வshய ேராதி³தி khShடா ேதா vhயாத⁴கmhபி³நீ ॥ 3275॥
MSS@3276@1அவேஶnhth³யசிthதாநாmh ஹshதிshநாநவ khயா ।
MSS@3276@2³rhப⁴கா³ப⁴ரணphராேயா jhஞாநmh பா⁴ர: khயாmh விநா ॥ 3276॥
MSS@3277@1அவயmh ேகாபாkh³நிshதவ ஸுதiν நிrhவாshயதி சிராth
shவேஶாபா⁴மாட⁴mh iµக²மபி
ச ேத ஹாshயதி ஶுசmh ।
MSS@3277@2ப⁴வth³ேகா³Sh²ஶூnhயா மம  தி³வஸா யாnhதி ய இேம ந
ேதஷாமாvh’thதி: நரபி
மேநா ³யத இதி ॥ 3277॥
MSS@3278@1அவயmh நித⁴நmh ஸrhைவrhக³nhதvhயஹ மாநைவ: ।
MSS@3278@2அவயபா⁴விnhயrhேத²ைவ ஸnhதாேபா ேநஹ விth³யேத ॥ 3278॥
MSS@3279@1அவயmh பிராசாரmh thர:ஸமiνவrhதேத ।
MSS@3279@2ந ேகதகvh’shய ப⁴வthயாமலகீப²லmh ॥ 3279॥
MSS@3280@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@3280@2அவயmh phராணிநாmh phரா ரதvhயா யதா²ப³லmh ॥ 3280॥
MSS@3281@1அவயmh பா⁴விநmh நாஶmh பா⁴விthவாth³ விth◌⁴பshதி²தmh ।
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MSS@3281@2அயேமவ  ேத கால: rhவமாத³நாக³த: ॥ 3281॥
MSS@3282@1அவயmh பா⁴விேநா பா⁴வா ப⁴வnhதி மஹாதமபி ।
MSS@3282@2நkh³நthவmh நீலகNhட²shய மஹாஶயநmh ஹேர: ॥ 3282॥
MSS@3283@1அவயmhபா⁴விபா⁴வாநாmh phரதீகாேரா ப⁴ேவth³ யத³ ।
MSS@3283@2ததா³ :³ைக²rhந பா³th◌⁴யnhேத நலராமதி⁴Sh²ரா: ॥ 3283॥
MSS@3284@1அவயmh யாதாரசிரதரiµthவாபி விஷயா விேயாேக³ ேகா
ேப⁴த³shthயஜதி ந
ஜேநா யth shவமnh ।
MSS@3284@2vhரஜnhத: shவாதnhthrhயாத³லபதாபாய மநஸ: shவயmh thயkhதா
ேயேத
ஶமஸுக²மநnhதmh வித³த⁴தி ॥ 3284॥
MSS@3285@1அவயmh லப⁴ேத கrhதா ப²லmh பாபshய கrhமண: ।
MSS@3285@2ேகா⁴ரmh பrhயாக³ேத காேல th³ம: Shபவாrhதவmh ॥ 3285॥
MSS@3286@1அவயகாரண: phராnh தா⁴ரயthேயவ சாதக: ।
MSS@3286@2phராrhத²நாப⁴ŋhக³பீ⁴ேதாऽபி ஶkhராத³பி ந யாசேத ॥ 3286॥
MSS@3287@1அவயக³thவைர: phராணrhmh’thகாேல மஹாthமநாmh ।
MSS@3287@2பேராபகாரேசth கசிth th◌⁴ேயth தத³mh’தmh mh’தmh ॥ 3287॥
MSS@3288@1அவயநிShபthதிமஹாப²லாTh◌⁴யாmhஅதீ³rhக⁴ஸூthராmh பமகlhயாmh
।
MSS@3288@2காமmh vhயயாயாஸகiµேபயாnh ந thேவவ ஜா யேதா³ஷkhதாmh
॥ 3288॥
MSS@3289@1அவயப⁴vhேயShவநவkh³ரஹkh³ரஹா யயா தி³ஶா தா⁴வதி ேவத⁴ஸ:

shph’ஹா ।
MSS@3289@2th’ேணந வாthேயவ தயாiνக³mhயேத ஜநshய சிthேதந ph◌⁴’ஶாவஶாthமநா
॥ 3289॥
MSS@3290@1அவயமாயாnhதி வஶmh விபசிதாmh உபாயஸnhத³mhஶப³ேலந ஸmhபத:³
।
MSS@3290@2ப⁴வthதா³ரmh விதி⁴வth phரேயாேத ப²லmh  ராjhஞாmh
khவசித³rhத²th³த⁴ேய
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॥ 3290॥
MSS@3291@1அவயnhth³ையshதாத வrhதிதvhயmh shவேகா³சேர ।
MSS@3291@2சNhட³ராக³sh யshதthர தmh ³த: ◌⁴ பவrhஜேயth ॥ 3291॥
MSS@3292@1அவயேமவ ேபா⁴khதvhயmh கrhமmh thவயmh ப²லmh ।
MSS@3292@2நா⁴khதmh யேத கrhம கlhபேகாஶைதரபி ॥ 3292॥
MSS@3293@1அவயேமவ ேபா⁴khதvhயmh kh’தmh கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
MSS@3293@2kh’தகrhமேயா நாshதி கlhபேகாஶைதரபி ॥ 3293॥
MSS@3294@1அவயாயகண: phராnh ஸnhதா⁴ரயதி திthதி: ।
MSS@3294@2யாchஞாப⁴ŋhக³ப⁴யாth³ பீ⁴ேதா ந ைத³வமபி யாசேத ॥ 3294॥
MSS@3295@1அவஸரப²தmh ஸrhவmh ஸுபா⁴தthவmh phரயாதி யth கிசிth ।
MSS@3295@2சாஷ: phரயாணஸமேய க²ரநிநேதா³ மŋhக³ேளா ப⁴வதி ॥ 3295॥
MSS@3296@1அவஸரப²தmh ஸrhவmh ஸுபா⁴தthவmh phரயாthயஸூkhதமபி ।
MSS@3296@2ுதி⁴ கத³ஶநமபி நிதராmh ேபா⁴kh:ஸmhபth³யேத shவா³ ॥ 3296॥
MSS@3297@1அவஸரப²தா வாணீ ³ணக³ணரதாபி ேஶாப⁴ேத mhஸாmh ।
MSS@3297@2ரதிஸமேய ரமணீநாmh ⁴ஷணஹாநிsh ⁴ஷணmh ப⁴வதி ॥ 3297॥
MSS@3298@1அவஸரமதி⁴க³mhய தmhஹரnhthேயா’த³யமயthநkh’ேதாjhjhவலshவபா:
।
MSS@3298@2அவநிஷு பத³மŋhக³நாshததா³நீmh nhயத³த⁴த விph◌⁴ரமஸmhபேதா³ऽŋhக³நாஸு
॥ 3298॥
MSS@3299@1அவதmh ஹதmh phரதmh iµதா³ விலதmh ரதmh
shமரபா⁴தmh ।
MSS@3299@2ந ஸமதா:³ phரமதா³ஹதஸmhமதா:³ ரதmh விதmh ந ஸதmh
॥ 3299॥
MSS@3300@1அவshகnhத³phரதா³நshய ஸrhேவ காலா: phரகீrhதிதா: ।
MSS@3300@2vhயஸேந வrhதமாநshய ஶthேராchசி²th³ராnhவிதshய ச ॥ 3300॥
MSS@3301@1அவshகnhத³ப⁴யாth³ ராஜா phரஜாக³ரkh’தரமmh ।
MSS@3301@2தி³வாஸுphதmh ஸதா³ஹnhயாnh நிth³ராvhயாலைஸநிகmh ॥ 3301॥
MSS@3302@1அவshதா² jhயேத ராஜnh ந ஶரmh ஶmh ।

msubhsall.pdf 355



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3302@2ததா³ வநசேரா ராம இதா³நீmh nh’பதாmh க³த: ॥ 3302॥
MSS@3303@1அவாகிரnh வேயாvh’th³தா⁴shதmh லாைஜ: ெபௗரேயாத: ।
MSS@3303@2ph’ஷைதrhமnhத³ேராth³⁴ைத:ேராrhமய இவாchதmh ॥ 3303॥
MSS@3304@1அவாராshதமshயnhேத⁴ கிlhபி³ நரகmh பேதth ।
MSS@3304@2ய: phரநmh விதத²mh ph³யாth ph’Shட:ஸnh த⁴rhமநிசேய ॥ 3304॥
MSS@3305@1அவாchயவாதா³mhச ப³ஹூnh வதி³Shயnhதி தவாதா: ।
MSS@3305@2நிnhத³nhதshதவ ஸாமrhth²யmh தேதா :³க²தரmh iν கிmh ॥ 3305॥
MSS@3306@1அவாப ஸாபthரபதாmh ஸ ⁴பதிrhேதnhth³யாmh ⁴
கீrhதிதshதி²தி: ।
MSS@3306@2அஸmhவேர ஶmhப³ரைவவிkhரேம khரேமண தthர sh²டதாiµேப ॥
3306॥
MSS@3307@1அவாshதாபமthயrhத²mh ஶப²rhய: பlhவேலாத³ேக ।
MSS@3307@2thரேthராதி³ஸkhேதந மமthேவந யதா² kh³’ ॥ 3307॥
MSS@3308@1அவாphத: phராக³lhph◌⁴யmh பணதச:ைஶலதநேய கலŋhேகா ைநவாயmh
விலஸதி
ஶஶாŋhகshய வ ।
MSS@3308@2அiµShேயயmh மnhேய விக³லத³mh’தshயnhத³ஶிஶிேர ரதிராnhதா
ேஶேத ரஜநிரமணீ
கா³ட⁴iµர ॥ 3308॥
MSS@3309@1அவாphைதrhth³ராகி⁴mh பசயiµத³nhவthதட⁴வாmh அெஸௗ பா⁴தி
யாமth³திபி⁴த³ைகrhேமக²ல⁴வ: ।
MSS@3309@2அக³shthயshயாகாrhth³ வசநதி ேகாபா³த³தி⁴நா kh³’த:
ேகேஶஷு phரஸப⁴வ
விnhth◌⁴யதித⁴ர: ॥ 3309॥
MSS@3310@1அவாphயேத வா கியth³ப⁴வthயா சிthைதகபth³யாமபி விth³யேத ய: ।
MSS@3310@2யthராnhத⁴கார:கில ேசதேஸாऽபி ேமதைரrhph³ரம தத³phயவாphயmh
॥ 3310॥
MSS@3311@1அவாphயாnh காமயshவாrhதா²nh நாநவாphயாnh கதா³சந ।
MSS@3311@2phரththபnhநாநiνப⁴வnh மா ஶுசshthவமநாக³தாnh ॥ 3311॥
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MSS@3312@1அவாமபா⁴ேக³ந யதா³ வthவா வா ph’Shட²கNh³திமபாகேராதி
।
MSS@3312@2தத³நி தthைரவ kh’தாnhதேக³ேஹ ேராகா³பி⁴⁴ேதா நியதmh phரயாதி
॥ 3312॥
MSS@3313@1அவாகாலணmh’தா³ ேத க³rhதேஶாத⁴நmh ।
MSS@3313@2ேகாத³Nhடா³rhத⁴ேத கா²ேத ஜலkhேத வேபthதmh ।
MSS@3313@3கத³ெணௗ ேராphெயௗ ேல த³ththவா  ேகா³மயmh ॥ 3313॥
MSS@3314@1அவாதா விநயnhதி ஸrhவகrhமமா அபி ।
MSS@3314@2kh’ஶா vhயாதி⁴பதாŋhகா³ ஜாயnhேதऽthயnhதவாஹநாth ॥ 3314॥
MSS@3315@1அவிகாணமபி ஸjhஜநmh அநிஶமநாrhய: phரபா³த⁴ேதऽthயrhத²mh ।
MSS@3315@2கமnhயா கிஹ kh’தmhமshய யthதாmh ஸதா³ த³ஹதி ॥ 3315॥
MSS@3316@1அவிkh’தkh’தெபௗ⁴மரவா ஸுshதா²நshதா²ஸுேசShதா வாேம ।
MSS@3316@2யாthராஸு th³’Shடமாthரா ³rhகா³ ³rhகா³ணி தாரயதி ॥ 3316॥
MSS@3317@1அவிkhயாmh ைசவ ஸமாதா:ஸமmh ஹரnhதி ஜாலmh மம பே
ய ।
MSS@3317@2விவாத³ேமShயnhதி பரshபரmh யதா³ ஸமாக³Shயnhதி ச மth³வஶmh
ததா³ ॥ 3317॥
MSS@3318@1அவிkhேரயmh லவணmh பkhவமnhநmh த³தி⁴ ரmh ம⁴ ைதலmh kh◌⁴’தmh
ச ।
MSS@3318@2திலா மாmhஸmh லப²லாநி ஶாகmh ரkhதmh வாஸ: ஸrhவக³nhதா⁴
³ட³ச ॥ 3318॥
MSS@3319@1அவிkh³ரஹshயாphயேலந ேஹநா ஸேமதபி⁴nhநth³வயrhதி
திShட²த: ।
MSS@3319@2தைவவ நாnhயshய ஜக³thஸு th³’யேத விth³த⁴ேவஷாப⁴ரணshய
காnhததா ॥ 3319॥
MSS@3320@1அவிசாரயேதா khதிகத²நmh ஷக²Nhட³நmh ।
MSS@3320@2நீேசஷூபkh’தmh ராஜnh பா³காshவிவ thதmh ॥ 3320॥
MSS@3321@1அவிசாேரண யth கrhம kh’தmh தnhமrhமkh’nhதநmh ।
MSS@3321@2phரஸய தாஹரth³அதீதா ராவணய: ॥ 3321॥
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MSS@3322@1அவிthய ய ஆthமாநmh அமாthயாnh விகீ³ஷேத ।
MSS@3322@2அthராnh வாதாமாthய: ேஸாऽவஶ: பயேத ॥ 3322॥
MSS@3323@1அவிjhஞாதphரப³nhத⁴shய வேசா வாசshபேதரபி ।
MSS@3323@2vhரஜthயப²லதாேமவ நயth³ஹ இேவதmh ॥ 3323॥
MSS@3324@1அவிjhஞாதphரkhேதந த⁴rhதா மம வாஸஸா ।
MSS@3324@2ஸmhvh’தா ஶரத³ph◌⁴ேரண சnhth³ரேலேக²வ ேஶாப⁴ேத ॥ 3324॥
MSS@3325@1அவிjhஞாதவிேஶஷshய ஸrhவேதேஜாऽபஹாண: ।
MSS@3325@2shவாேநா நிrhவிேவகshய தமஸச கிமnhதரmh ॥ 3325॥
MSS@3326@1அவிjhஞாதshய விjhஞாநmh விjhஞாதshய ச நிசய: ।
MSS@3326@2ஆரmhப:◌⁴ கrhமmh ஶவth³ஆரph³த⁴shயாnhதத³rhஶநmh ॥ 3326॥
MSS@3327@1அவிjhஞாதshய விjhஞாநmh விjhஞாதshய விநிசய: ।
MSS@3327@2அrhத²th³ைவத⁴shய ஸnhேத³ஹchேச²த³நmh ேஶஷத³rhஶநmh ॥ 3327॥
MSS@3328@1அவிjhஞாதாவஸkhேதந ³தா மம வாஸஸா ।
MSS@3328@2சா²தி³தா ஶரத³ph◌⁴ேரண சnhth³ரேலேக²வ th³’யேத ॥ 3328॥
MSS@3329@1அவிjhஞாேத பேர தththேவ ஶாshthராதீ⁴திsh நிShப²லா ।
MSS@3329@2விjhஞாேதऽபி பேர தththேவ ஶாshthராதீ⁴திsh நிShப²லா ॥ 3329॥
MSS@3330@1அவிjhஞாேதா th◌⁴’த: க²Th³க:³ ஶுப⁴ஸmhபthதிநாஶக: ।
MSS@3330@2விjhஞாத:ஸகலவrhயதா³யேகா ப⁴வதி phரேபா: ◌⁴ ।
MSS@3330@3தshமாth ேதஷாmh ³nh வேய யேதா²khதmh iµநிŋhக³ைவ: ॥
3330॥
MSS@3331@1அவிjhஞாநாth³ ராjhேஞா ப⁴வதி மதிந:பஜநshததshதthphராதா⁴nhயாth³
ப⁴வதி ந
ஸேப ³த⁴ஜந: ।
MSS@3331@2³ைத⁴shthயkhேத ராjhேய ப⁴வதி  ந நீதிrh³ணவதீ phரநShடாயாmh
நீெதௗ
ஸnh’பமவஶmh நயதி லmh ॥ 3331॥
MSS@3332@1அவிjhஞாய ப²லmh ேயா  கrhம thேவவாiνதா⁴வதி ।
MSS@3332@2ஸ ேஶாேசth ப²லேவலாயாmh யதா² கிmhஶுகேஸசக: ॥ 3332॥

358 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3333@1அவிjhஞாயாnhயஸாமrhth²யmh shவஸாமrhth²யmh phரத³rhஶேயth ।
MSS@3333@2உபஹாஸமவாphேநாதி தைத²வாயஹாசல: ॥ 3333॥
MSS@3334@1அவிதத²மேநாரத²பத²- phரத²ேநஷு phர³ணக³மகீ³த: ।
MSS@3334@2ஸுரதஸth³’ஶ:ஸ ப⁴வாnh அபி⁴லஷணீய:தீவர ந கshய ॥
3334॥
MSS@3335@1அவிth’phததயா ததா²பி ேம ’த³யmh நிrhணயேமவ தா⁴வதி ।
MSS@3335@2அவஸாயயிmh மா: ஸுக²mh ந விேத⁴ேயஷு விேஶஷஸmhபத:³ ॥
3335॥
MSS@3336@1அவித³kh³த:◌⁴ பதி:shthmh phெரௗடா⁴mh நாயேகா ³ணீ ।
MSS@3336@2³ணிநாmh thயாகி³நாmh shேதாேகா விப⁴வேசதி :³க²kh’th ॥
3336॥
MSS@3337@1அவித³kh³த:◌⁴ ரமக²ேநா ³rhலப⁴ேயாth³வா ஜேடா³ விphர: ।
MSS@3337@2அபmh’thபkhராnhத: காvhயாேஜந ேம ராthெரௗ ॥ 3337॥
MSS@3338@1அவிதி³த³nhதராmh ேநா ேதா³ஷ: phராphதேத³ஶவாஸாநாmh ।
MSS@3338@2shவாதீ⁴நŋhமா அபி யth³வித³த⁴தி ப³ஹுமதிmh நீேல ॥ 3338॥
MSS@3339@1அவிதி³த³பி ஸthகவி- ப⁴ணிதி: கrhேணஷு வமதி ம⁴தா⁴ராmh ।
MSS@3339@2அநதி⁴க³தபமலாபி  ஹரதி th³’ஶmh மாலதீமாலா ॥ 3339॥
MSS@3340@1அவிதி³தபரமாநnhேதா³ வத³தி ஜேநா விஷயேமவ ரமணீயmh ।
MSS@3340@2திலைதலேமவ Shடmh ேயந ந th³’Shடmh kh◌⁴’தmh khவாபி ॥ 3340॥
MSS@3341@1அவிதி³தபரேவத³ேநா மேநா⁴rhth◌⁴வமயேமவமநŋhக³ ஏவ நிthயmh ।
MSS@3341@2யதி³நரப⁴விShயத³shயசாŋhக³mh ந க²ததா³vhயத²யிShயத³nhயேத³ஹmh
॥ 3341॥
MSS@3342@1அவிதி³தஶஷஸவிேஶஷா வாணீ நி:ஸரதி வkhthரேதா ேயஷாmh ।
MSS@3342@2³த³வத³நவிவரேப⁴ேதா³ ரத³ைநரiνயேத ேதஷாmh ॥ 3342॥
MSS@3343@1அவிதி³தஸுக²:³க²mh நிrh³ணmh வsh கிசிjhஜட³மதிஹ
கசிnh ேமா
இthயாசசே ।
MSS@3343@2மம  மதமநŋhக³shேமரதாNhய⁴rhணnh மத³கலமதி³ராநீவிேமாோ
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ேமா: ॥ 3343॥
MSS@3344@1அவிதி³thவாthமந: ஶkhதிmh பரshய ந ஸiµthஸுக: ।
MSS@3344@2க³chச²nhநபி⁴iµேகா² வெநௗ நாஶmh யாதி பதŋhக³வth ॥ 3344॥
MSS@3345@1அவிth³யmh வநmh ஶூnhயmh தி³ூnhயா ேசத³பா³nhத⁴வா ।
MSS@3345@2thரநmh kh³’ஹmh ஶூnhயmh ஸrhவஶூnhயா த³th³ரதா ॥ 3345॥
MSS@3346@1அவிth³ய: ஷ: ேஶாchய: ேஶாchயmh ²நமphரஜmh ।
MSS@3346@2நிராஹாரா: phரஜா: ேஶாchயா: ேஶாchயmh ராShThரமராஜகmh ॥ 3346॥
MSS@3347@1அவிth³யாகாமகrhமாதி³பாஶப³nhத⁴mh விேமாசிmh ।
MSS@3347@2க: ஶkhiνயாth³ விநாthமாநmh கlhபேகாஶைதரபி ॥ 3347॥
MSS@3348@1அவிth³யாநாஶிநீ விth³யா பா⁴வநா ப⁴வநாஶிநீ ।
MSS@3348@2தா³th³rhயநாஶநmh தா³நmh ஶீலmh ³rhக³திநாஶநmh ॥ 3348॥
MSS@3349@1அவிth³யாபீ³ஜவிth◌⁴வmhஸாth³அயமாrhேஷண சுஷா ।
MSS@3349@2காெலௗ ⁴தப⁴விShயnhெதௗ வrhதமாநமவீவிஶth ॥ 3349॥
MSS@3350@1அவிth³வாmhைசவ விth³வாmhச ph³ராமே ைத³வதmh மஹth ।
MSS@3350@2phரணீதசாphரணீதச யதா²kh³நிrhைத³வதmh மஹth ॥ 3350॥
MSS@3351@1அவிth³வாmhஸமலmh ேலாேக விth³வாmhஸமபி வா ந: ।
MSS@3351@2phரமதா³thபத²mh ேநmh காமkhேராத⁴வஶாiνக³mh ॥ 3351॥
MSS@3352@1அவிth³வாநபி ⁴பாேலா விth³யாvh’th³ேதா⁴பேஸவயா ।
MSS@3352@2பராmh யமவாphேநாதிஜலாஸnhநதrhயதா² ॥ 3352॥
MSS@3353@1அவிேத⁴ேய ஜேந mhஸாmh ேகாப: கிiµபஜாயேத ।
MSS@3353@2விேத⁴ேயऽபி ச க: ேகாபshதnhநிேவஶிதவிேத ॥ 3353॥
MSS@3354@1அவிேத⁴ேயா ph◌⁴’thயஜந: ஶடா²நி thராNhயதா³யக:shவா ।
MSS@3354@2விநயரதா ச பா⁴rhயா மshதகஶூலாநி சthவா ॥ 3354॥
MSS@3355@1அவிநய⁴வாமjhஞாநாநாmh ஶமாய ப⁴வnhநபி phரkh’திலாth³விth³யாph◌⁴யாஸ:

க²லthவவிvh’th³த⁴ேய ।
MSS@3355@2ப²ணிப⁴யph◌⁴’தாமshchேச²த³மshதமஸாமெஸௗவிஷத⁴ரப²ரthநாேலாேகா
ப⁴யmh  ph◌⁴’ஶாயேத ॥ 3355॥
MSS@3356@1அவிநயரதமாத³ராth³’ேத வஶமவஶmh  நயnhதி விth³விஷ: ।
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MSS@3356@2தவிநயநிதி⁴mh ஸமாதshதiνரபி ைநதி பராப⁴வmh khவசிth ॥
3356॥
MSS@3357@1அவிநாஶி  தth³விth³தி⁴ ேயந ஸrhவத³mh ததmh ।
MSS@3357@2விநாஶமvhயயshயாshய ந கசிth கrhமrhஹதி ॥ 3357॥
MSS@3358@1அவிநாஶிநமkh³ராmhயmh அகேராth ஸாதவாஹந: ।
MSS@3358@2விஶுth³த⁴ஜாதிபி: ◌⁴ ேகாஶmh ரthைநவ ஸுபா⁴ைத: ॥ 3358॥
MSS@3359@1அவிநீத:ஸுேதா ஜாத: கத²mh ந த³ஹநாthமக: ।
MSS@3359@2விநீதsh ஸுேதா ஜாத: கத²mh ந ேஷாthதம: ॥ 3359॥
MSS@3360@1அவிநீதshய யா விth³யா ஸா சிரmh ைநவ திShட²தி ।
MSS@3360@2மrhகடshய க³ேல ப³th³தா⁴ மணீநாmh மாகா யதா² ॥ 3360॥
MSS@3361@1அவிநீேதா ph◌⁴’thயஜேநா nh’பதிரதா³தா ஶடா²நி thராணி ।
MSS@3361@2அவிநயவதீ ச பா⁴rhயா மshதகஶூலாநி சthவா ॥ 3361॥
MSS@3362@1அவிபா⁴விேதஷுவிஷய: phரத²மmh மத³ேநாऽபி நமப⁴வth தமஸா ।
MSS@3362@2உதி³ேத தி³ஶ: phரகடயthயiµநா யத³த⁴rhமதா⁴mhநி த⁴iνராசkh’ேஷ ॥
3362॥
MSS@3363@1அவிபா⁴vhயதாரகமth³’Shடம- th³திபி³mhப³மshததபா⁴iν நப:◌⁴ ।
MSS@3363@2அவஸnhநதாபமதshரமபா⁴th³ அபேதா³ஷைதவ வி³ணshய ³ண:

॥ 3363॥
MSS@3364@1அவிph◌⁴ரமாேலாகந³rhப⁴கா³ணி phரvhயkhதவkhthரshதநமNhட³லாநி ।
MSS@3364@2அŋhகா³நி ேர பாமரகாநீநாmh அNhயதாNhய கிமாதாநி ॥
3364॥
MSS@3365@1அவிmh’Shயேமதத³பி⁴லShயதி ஸ th³விஷதாmh வேத⁴ந விஷயாபி⁴ரதிmh
।
MSS@3365@2ப⁴வவீதேய ந ததா²ஸ விதி: ◌⁴ khவ ஶராஸநmh khவ ச விiµkhதிபத:²
॥ 3365॥
MSS@3366@1அவிரதmh பரகாrhயkh’தாmh ஸதாmh ம⁴மாதிஶேயந வேசாऽmh’தmh
।
MSS@3366@2அபி ச மாநஸமmh³நிதி⁴rhயேஶா விமலஶாரத³சnhதி³ரசnhth³கா ॥
3366॥
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MSS@3367@1அவிரதஸுமாவசாயேக²தா³nh நித⁴ஜாலதையகேயாபகNhட²mh ।
MSS@3367@2விலதரநிரnhதராவலkh³ந- shதநபிதphயவஸா லலmhேப³ ॥
3367॥
MSS@3368@1அவிரததணீஸஹshரமth◌⁴ய- shதி²திவிக³லthஷvhரதா இைவேத
।
MSS@3368@2phரதிபத³மதிகாதரா: தீஶா: பகலயnhதி ப⁴யmh ஸமnhதேதாऽபி ॥
3368॥
MSS@3369@1அவிரதமkhலமiµth³th◌⁴’த- த⁴ராதலmh ஸுshேதாlhலஸth³வத³நmh ।
MSS@3369@2ஜக³தா³நnhத³விதா⁴யிநmh உைப ஶரணmh phர⁴mh ேஶஷmh ॥ 3369॥
MSS@3370@1அவிரதம⁴பாநாகா³ரnhதி³nhதி³ராmh அபி⁴ஸரணநிஜmh
ராஜஹmhலshய ।
MSS@3370@2phரவிததப³ஹுஶாலmhஸth³ம பth³மாலயாயா விதரதி ரதிமேேரஷ
லாதடா³க:³
॥ 3370॥
MSS@3371@1அவிரதத³மmhப: ◌⁴ shேவchச²ேயாchசாலயnhthயா விகசகமலகாnhேதாthதாநபாணிth³வேயந
।
MSS@3371@2பகத இவாrhkh◌⁴ய: காமபா³திதி²ph◌⁴ய: ஸலவ விதீrhணmh
பா³லலாஸுகா²நாmh
॥ 3371॥
MSS@3372@1அவிரதரதலாயாஸஜாதரமாmhஉபஶமiµபயாnhதmh நி:ஸேஹऽŋhேக³ऽŋhக³நாநாmh
।
MSS@3372@2நஷ விவிkhைதrhமாதவாவrhNhய jhவலயதி மத³நாkh³நிmh
மாலதீநாmh
ரேஜாபி: ◌⁴ ॥ 3372॥
MSS@3373@1அவிரதவிதகேபாதீmh அrhபிதரஸமாvh’ேதி க⁴நவலந: ।
MSS@3373@2நவலதிகாமதிகாதர- தரதமதி³ரth³வயீmh iµதி³ர: ॥ 3373॥
MSS@3374@1அவிரதாmh³ஜஸŋhக³திஸŋhக³லth³- ப³ஹலேகஸரஸmhவேதவ யா ।
MSS@3374@2லதவshவிதா⁴நஸுேகா²lhலஸth-தiνஹா தiνராthம⁴ேவாऽவதாth
॥ 3374॥
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MSS@3375@1அவிரலகமலவிகாஸ:ஸகலாமத³ச ேகாகிலாநnhத:³ ।
MSS@3375@2ரmhேயாऽயேமதி ஸmhphரதி ேலாேகாthகNhடா²கர: கால: ॥ 3375॥
MSS@3376@1அவிரலகரவாலகmhபைநrhph◌⁴தrhஜநக³rhஜைநrhiµஹு: ।
MSS@3376@2த³th³’ேஶ தவ ைவmh மத:³ஸ க³த: khவாபி தேவேணth
॥ 3376॥
MSS@3377@1அவிரலதா⁴ராநிகரmh ஜலைத³rhஜலiµthsh’ஜth³பி⁴ரதிமாthரmh ।
MSS@3377@2மாநிவ⁴’த³ேயph◌⁴ய: காShயமேஶஷேதா mh’Shடmh ॥ 3377॥
MSS@3378@1அவிரலபதth³பா³Shேபாthபீட³phரkhதகேபாலயா வசநவிஷய:
ஸnhேத³ேஶாऽnhயshதயா
விேதா ந ேத ।
MSS@3378@2மந கிமபி th◌⁴யாயnhthயா  ணmh தவ காnhதயா பதி²க நிதா
th³’Sh:
கShடmh நேவ கŋhேர ॥ 3378॥
MSS@3379@1அவிரலபராக³ைஸகத- மகரnhத³தரŋhகி³ணீமiνவநாnhதmh ।
MSS@3379@2பிகவதிஜாiνத³kh◌⁴நீmh கா³ஹnhேத ம⁴பேயாதshth’தா: ॥
3379॥
MSS@3380@1அவிரலபவாைஹரண:ஸாரணீநாmhshமரத³ஹநஶிேகா²Shணவாஸைரச
தshயா: ।
MSS@3380@2ஸுப⁴க³ ப³த kh’ஶாŋhkh³யா: shபrhத⁴யாnhேயாnhயேமபி: ◌⁴ khயத இவ
ேரா : ◌⁴
பŋhகிலா பாmhஸுலா ச ॥ 3380॥
MSS@3381@1அவிரலலக:ஸஹ vhரஜnhthயா: phரதிபத³ேமகதர:shதநshதNhயா: ।
MSS@3381@2க⁴தவிக⁴த: phயshய வsh-தடiµவி கnh³கவிph◌⁴ரமmh ப³பா⁴ர ॥
3381॥
MSS@3382@1அவிரலப²நீவநphரஸூந:ஸுதnhத³ஸுக³nhதி⁴க³nhத⁴வாஹ: ।
MSS@3382@2³ணமஸமயஜmh சிராய ேலேப⁴ விரலஷாரகணshஷாரகால: ॥
3382॥
MSS@3383@1அவிரலமத³ஜலநிவஹmh ph◌⁴ரமரலாநீகேஸவிதகேபாலmh ।
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MSS@3383@2அபி⁴மதப²லதா³தாரmh காேமஶmh க³ணபதிmh வnhேத³ ॥ 3383॥
MSS@3384@1அவிரலமத³தா⁴ராெதௗ⁴தmhப:◌⁴ ஶரNhய: ப²ணிவரvh’தகா³thர:
th³த⁴ஸாth◌⁴யாதி³வnhth³ய: ।
MSS@3384@2th⁴வநஜநவிkh◌⁴நth◌⁴வாnhதவிth◌⁴வmhஸத³ோ விதர க³ஜவkhthர:
ஸnhததmh
மŋhக³ளmh வ: ॥ 3384॥
MSS@3385@1அவிரலவ தா³mhநா ெபௗNhட³ேகண நth³த: ◌⁴ shநபித இவ ச
³kh³த⁴shேராதஸா
நிrhப⁴ேரண ।
MSS@3385@2கவதஇவ kh’thshநசுஷாshபா²ேதந phரஸப⁴மmh’தேமேக⁴ேநவ
ஸாnhth³ேரண khத: ॥ 3385॥
MSS@3386@1அவிரலவிக³லnhமத³ஜல- கேபாலபாநிநம⁴பல: ।
MSS@3386@2உth³பி⁴nhநநவம- ேரணிவ th³விபiµேகா² ஜயதி ॥ 3386॥
MSS@3387@1அவிரலவிேலாலஜலத:³டஜாrhஜுநநீபஸுரபி⁴வநவாத: ।
MSS@3387@2அயமாயாத: காேலா ஹnhத mh’தா: பதி²கேக³nhய: ॥ 3387॥
MSS@3388@1அவிth³த⁴mh ஸுக²shத²mh ேயா :³க²மாrhேக³ நிேயாஜேயth ।
MSS@3388@2ஜnhமஜnhமாnhதேர :³கீ²ஸ நர:shயாத³ஸmhஶயmh ॥ 3388॥
MSS@3389@1அவிலmhபி³ஸுvh’thதmh ச உத³ரmh சாதிதmh ।
MSS@3389@2நாதிதீ³rhக⁴mh ஸமmh ph’Shட²mh கிசிchச விநதmh ஶுப⁴mh ॥ 3389॥
MSS@3390@1அவிலmhேப³ kh’thயth³ெதௗ⁴ மாnhthைகராphயேத யஶ: ।
MSS@3390@2விலmhேப³ கrhமபா³ஹுlhயmh விkh²யாphயாவாphயேத த⁴நmh ॥ 3390॥
MSS@3391@1அவிவிkhதாவதிshதph³ெதௗ⁴ shதநாவாTh◌⁴யாவிவாth³’ெதௗ ।
MSS@3391@2விவிkhதாவாநதாேவவ த³th³ராவிவ க³rhெதௗ ॥ 3391॥
MSS@3392@1அவிேவகமதிrhnh’பதிrhமnhth ³ணவthஸு வkhதkh³வ: ।
MSS@3392@2யthர க²லாச phரப³லாshதthர கத²mh ஸjhஜநாவஸர: ॥ 3392॥
MSS@3393@1அவிேவகvh’தா²ரமாவிவாrhத²mhயேலாபா⁴விவஸmhதாiνராக³mh
।
MSS@3393@2விகீ³ஷுவாநயphரமாதா³வவஸாத³mh விஶிெகௗ² விநிnhயshதmh
॥ 3393॥
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MSS@3394@1அவிேவகி சth³வnhth³வmh ஹnh நாம ஜக³ththரயmh ।
MSS@3394@2திphரணயிேநாரேரkhதmh ஜநமாரணmh ॥ 3394॥
MSS@3395@1அவிேவகிநி ⁴பாேல நயnhதி ³ணிநாmh ³: ।
MSS@3395@2phரவாஸரேக காnhேத யதா²ஸாth◌⁴vhயா:shதேநாnhநதி: ॥ 3395॥
MSS@3396@1அவிேவகிநி ⁴ேப ய: கேராthயாஶாmh ஸmh’th³த⁴ேய ।
MSS@3396@2யாshயாmhயஹமேநேநதி கேராthயாஶாmh ஸ mh’th³த⁴ேய ॥ 3396॥
MSS@3397@1அவிேவேகா  ஸrhேவஷாmh ஆபதா³mh பரமmh பத³mh ।
MSS@3397@2விேவகரேதா ேலாேக பஶுேரவ ந ஸmhஶய: ॥ 3397॥
MSS@3398@1அவிஶத³சலmh ேநthரphராnhதாவேலாகநமsh²டmh சகிதசகிதா வாச:
shபrhஶ:

khவசிjhஜநஸŋhேல ।
MSS@3398@2இதி தவ மயா phேரமாரmhேப⁴ ய ஏவ நிதா:க²நமநேஸா th³’Shடா
பா⁴வாshத
ஏவ விரjhயத: ॥ 3398॥
MSS@3399@1அவிஶீrhணகாnhதபாthேர நvhயத³ேஶ ஸுiµகி²ஸmhph◌⁴’தshேநேஹ ।
MSS@3399@2மth³ேக³ஹதீ³பகேக கத²iµபயாதா நிrhவாணmh ॥ 3399॥
MSS@3400@1அவிஶுth³த⁴ேலாthபnhநா ேத³ஹாrhபணவிகா ஶடா²சர ।
MSS@3400@2khவாஹmh பாவா khவ ப⁴வnhத: லாக⁴நீயஜnhம³: ॥ 3400॥
MSS@3401@1அவிராnhேதா வாேதா த³ஹந இவ ேஸாயmh ஜநயதி phரஸkhதmh
ஸாதthயாth³ த³லயதி
லாth³நபி ஜலmh ।
MSS@3401@2phரஸூேத kh’thேயஷு vhயவதிரநிrhvhட⁴ஸுth³’டா⁴
ப²லாவாphதிmh ேலாேக
phரதிகலமஸmhபா⁴vhயவிப⁴வாmh ॥ 3401॥
MSS@3402@1அவிராமmh வேஹth³ பா⁴ரmh ஶீேதாShணmh ச ந விnhத³தி ।
MSS@3402@2ஸஸnhேதாஷshததா² நிthயmh thணி ஶிேத க³rhத³பா⁴th ॥ 3402॥
MSS@3403@1அவிராமமபாேத²யmh அநாலmhப⁴மேத³ஶகmh ।
MSS@3403@2தம:காnhதாரமth◌⁴வாநmh கத²ேமேகா க³Shய ॥ 3403॥
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MSS@3404@1அவிவஸnh ⁴rhத⁴ரnhத⁴ேராऽபி நர: ரnhth◌⁴ரேதாऽnhத⁴ ஏவ ।
MSS@3404@2அேஶஷஶிாஶேலாऽபி காக: phரதாrhயேத கிmh ந பிகாŋhக³நாபி: ◌⁴ ॥
3404॥
MSS@3405@1அவிவshதா shthய:ஸrhவா அத⁴ேமாthதமமth◌⁴யமா: ।
MSS@3405@2ய: கசிth³ விவேஸth தாஸாmh பசாthதாைப: ஸ த³யேத ॥
3405॥
MSS@3406@1அவிவாஸmh ஸதா³ திShேட²th ஸnhதி⁴நா விkh³ரேஹண ச ।
MSS@3406@2th³ைவதீ⁴பா⁴வmh ஸமாthய பாேப ஶthெரௗ ப³ய ॥ 3406॥
MSS@3407@1அவிவாஸவிதா⁴நாய மஹாபாதகேஹதேவ ।
MSS@3407@2பிதாthரவிேராதா⁴ய ரNhயாய நேமாऽsh ேத ॥ 3407॥
MSS@3408@1அவிஷmh விஷthயாஹுrhph³ரமshவmh விஷiµchயேத ।
MSS@3408@2விஷmh ஹnhதி கிலகmh ச ph³ரமshவmh thரெபௗthரகmh ॥ 3408॥
MSS@3409@1அவிஸmhவாத³ேகா த³: kh’தjhேஞா மதிமாnh’ஜு: ।
MSS@3409@2அபி ஸŋhணேகாேஶாऽபி லப⁴ேத பவாரணmh ॥ 3409॥
MSS@3410@1அவிஸmhவாத³நmh தா³நmh ஸமயshயாvhயதிkhரம: ।
MSS@3410@2ஆவrhதயnhதி ⁴தாநி ஸmhயkhphரணிதா ச வாkh ॥ 3410॥
MSS@3411@1அவிsh’Shேடாऽபி ஸnh phராjhஞ:ஸrhேவண ச ஸமmh vhரேஜth ।
MSS@3411@2phரவிேஶத³phயநாஹூதshthவnhயதா³ ப⁴rhthராjhஞயா ॥ 3411॥
MSS@3412@1அவிshmh’ேதாபகார:shயாnh ந rhவீத kh’தkh◌⁴நதாmh ।
MSS@3412@2ஹthேவாபகாணmh விphேரா நா³ஜŋhக⁴மத⁴chத: ॥ 3412॥
MSS@3413@1அவீேராऽபி சவீரஸாஹாyhேயந th³விேஷா ஜேயth ।
MSS@3413@2சஸாஹாyhயஶூnhயாநாmh ஜயrhvhயாலாயேத ॥ 3413॥
MSS@3414@1அvh’thதிmh விநேயா ஹnhதி ஹnhthயநrhத²mh பராkhரம: ।
MSS@3414@2ஹnhதி நிதyhmhமா khேராத⁴mh ஆசாேரா ஹnhthயலணmh ॥ 3414॥
MSS@3415@1அvh’thதிகmh thயேஜth³ ேத³ஶmh vh’thதிmh ேஸாபth³ரவாmh thயேஜth ।
MSS@3415@2thயேஜnh மாயாவிநmh thரmh த⁴நmh phராணஹரmh thயேஜth ॥ 3415॥
MSS@3416@1அvh’thதிகmh phர⁴mh ph◌⁴’thயா அShபmh ph◌⁴ரமராshதmh ।
MSS@3416@2அஜலmh ச ஸேரா ஹmhஸா iµசnhthயபி சிேராதmh ॥ 3416॥
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MSS@3417@1அvh’thதிrhப⁴யமnhthயாநாmh மth◌⁴யாநாmh மரth³ ப⁴யmh ।
MSS@3417@2உthதமாநாmh  மrhthயாநாmh அவமாநாth பரmh ப⁴யmh ॥ 3417॥
MSS@3418@1அvh’thதிvhயாதி⁴ேஶாகாrhதாnh அiνவrhேதத ஶkhதித: ।
MSS@3418@2ஆthமவthஸததmh பேயth³அபி கீடபிபீலகா: ॥ 3418॥
MSS@3419@1அேவய shவாthமாநmh வி³ணமபராநிchச²தி ததா² ப²லthேயதnhேநா
ேசth³ விலபதி
ந ஸnhதீஹ ³ணிந: ।
MSS@3419@2நிமாrhShmh ஶphmh வா பப⁴விiµth³யchச²தி தேதாऽphயேஹா நீேச
ரmhயா
ஸ³ணவிகீ³ஷா விதி⁴kh’தா ॥ 3419॥
MSS@3420@1அேவமvhயாபாராகலநமshபrhஶமசிராth³
அiνnhலthதnhphரகரக⁴டநாயாஸமஸkh’th ।
MSS@3420@2வித³thபாசாவிபத³பநையகphரணயிந: படாநாmh நிrhமாணmh
பதக³பதிேகேதாரவ ந: ॥ 3420॥
MSS@3421@1அைவதி தththவmh ஸத³ஸththவலணmh விநா விேஶஷmh
விபதேராசந: ।
MSS@3421@2யth³’chச²யா மthதவத³shதேசதேநா ஜேநா நாநாmh வசநாth
பராŋhiµக:² ॥ 3421॥
MSS@3422@1அைவ ஶாshthராணி நேரா விேஶஷத: கேரா சிthராணி தபாmh
பா⁴வத: ।
MSS@3422@2அதththவஸmhஸkhதமநாshததா²பி ேநா விiµkhதிெஸௗkh²யmh
க³தபா³த⁴மiνேத ॥ 3422॥
MSS@3423@1அைவ ைசநாமநேக⁴தி கிmh  ேலாகாபவாேதா³ ப³லவாnh மேதா ேம
।
MSS@3423@2சா²யா  ⁴ேம:ஶஶிேநா மலthேவ- நாேராபிதா ஶுth³தி⁴மத: phரஜாபி:◌⁴
॥ 3423॥
MSS@3424@1அைவ ேத ஸாரமத: க² thவாmh காrhேய ³Nhயாthமஸமmh
நிேயாேய ।
MSS@3424@2vhயாதி³யேத ⁴த⁴ரதாமேவய kh’Shேணந ேத³ேஹாth³வஹநாய
ேஶஷ: ॥ 3424॥
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MSS@3425@1அைவ தமாthமாநmh th³வேயைநவ th³விேஜாthதமா: ।
MSS@3425@2rhth◌⁴நி க³ŋhகா³phரபாேதந ெதௗ⁴தபாதா³mhப⁴ஸா ச வ: ॥ 3425॥
MSS@3426@1அைவ ெஸௗபா⁴kh³யமேத³ந வசிதmh தவ phயmh யசராவேலாகிந:
।
MSS@3426@2கேராதி லயmh சிரமshய சுேஷா ந வkhthரமாthயமராலபமண:

॥ 3426॥
MSS@3427@1அைவ ஹmhஸாவலேயா வலாshthவthகாnhதிகீrhேதசபலா:
லாகா: ।
MSS@3427@2உTh³³ய khதmh பதிதா: shரவnhதீ- ேவஶnhதரmh பத: phலவnhேத ॥
3427॥
MSS@3428@1அைவShணேவா ஹேதா விphேரா ஹதmh ராth³த⁴மத³ணmh ।
MSS@3428@2அph³ரமNhயmh ஹதmh ேthரmh அநாசாரmh லmh ஹதmh ॥ 3428॥
MSS@3429@1அvhயkhதமரiµபாshய ப³⁴வ கசிth shவmh லph³த⁴வrhணமவக³thய
kh’தாrhத²மாநீ ।
MSS@3429@2ஸth³யshthப⁴ŋhக³லதsh²ரத³மnhத³-நnhேதா³thத²யா ஜட³தையவ
வயmh
kh’தாrhதா:² ॥ 3429॥
MSS@3430@1அvhயkhதாதீ³நி ⁴தாநி vhயkhதமth◌⁴யாநி பா⁴ரத ।
MSS@3430@2அvhயkhதநித⁴நாnhேயவ தthர கா பேத³வநா ॥ 3430॥
MSS@3431@1அvhயயவேதாऽபி த⁴நிந:shவஜநஸஹshரmh ப⁴ேவth பத³shத²shய ।
MSS@3431@2ph◌⁴ரShடத⁴நshய  ஸததmh ப³nh⁴ரபி iµக²mh ந த³rhஶயதி ॥ 3431॥
MSS@3432@1அvhயேய vhயயமாயாதி vhயேய யாதி ஸுவிshதரmh ।
MSS@3432@2அrhவ: ேகாऽபி பா⁴Nhடா³ரshதவ பா⁴ரதி th³’யேத ॥ 3432॥
MSS@3433@1அvhயவஸாயிநமலஸmh ைத³வபரmh ஸஹஸாchச பணmh ।
MSS@3433@2phரமேத³வ  vh’th³த⁴பதிmh ேநchச²thயவ³mh ல: ॥
3433॥
MSS@3434@1அvhயவshதி²தசிthதshய phரஸாேதா³ऽபி ப⁴யŋhகர: ।
MSS@3434@2vhயவshதி²தphரஸnhநாthமா பிேதாऽphயப⁴யŋhகர: ॥ 3434॥
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MSS@3435@1அvhயவshதி²தvh’thதாநாmh அபி⁴nhநதிசுஷாmh ।
MSS@3435@2அத⁴rhமாrhதேபா⁴கா³நாmh ஆஶீரphயேதாசிதா ॥ 3435॥
MSS@3436@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@3436@2அvhயவshெதௗ² th³’ேயேத th³ேத⁴ ஜயபராஜெயௗ ॥ 3436॥
MSS@3437@1அvhயாகரணமதீ⁴தmh பி⁴nhநth³ேராNhயா தரŋhகி³ணீதரணmh ।
MSS@3437@2ேப⁴ஷஜமபth²யஸதmh thரயத³மkh’தmh வரmh ந kh’தmh ॥ 3437॥
MSS@3438@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@3438@2அnhயாேேபா ப⁴விShயnhthயா: காrhயth³ேத⁴rh லணmh ॥
3438॥
MSS@3439@1அvhயாkh²ேயயாmh விதரதி பராmh phதிமnhதrhநிமkh³நா கNhேட² லkh³நா
ஹரதி நிதராmh
யாnhதரth◌⁴வாnhதஜாலmh ।
MSS@3439@2தாmh th³ராாth³ையரபி ப³ஹுமதாmh மா⁴iµth³கி³ரnhதீmh
kh’Shேணthயாkh²யாmh கத²ய
ரஸேந யth³ய thவmh ரஸjhஞா ॥ 3439॥
MSS@3440@1அvhயாஜஸுnhத³ரமiνthதரமphரேமயmhஅphராkh’தmh பரமமŋhக³ளமŋhkh◌⁴பth³மmh
।
MSS@3440@2ஸnhத³rhஶேயத³பி ஸkh’th³ப⁴வதீ த³யாrhth³ரா th³ரShடாsh ேகந
தத³ஹmh 
விேலாசேநந ॥ 3440॥
MSS@3441@1அvhயாஜஸுnhத³mh தாmh விjhஞாேநந லேதந ேயாஜயதா ।
MSS@3441@2பகlhபிேதா விதா⁴thரா பா³ண: காமshய விஷதி³kh³த: ◌⁴ ॥ 3441॥
MSS@3442@1அvhயாthஸ ேவா யshய நிஸrhக³வkhர:shph’ஶthயதி⁴jhயshமரசாபலாmh
।
MSS@3442@2ஜடாபிநth³ேதா⁴ரக³ராஜரthந- மசிேடா⁴ப⁴யேகாnh:³ ॥ 3442॥
MSS@3443@1அvhயாthshவrhேலாகடா³மணிபடலஶிகா²ேரணிேஶாணீkh’தாŋhkh◌⁴:
ோணீபா⁴ரmh
விேநmh ஜட²ரஜு ஜக³th³பா³nhத⁴ேவ ேத³வகீ வ: ।
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MSS@3443@2ராjhஞாiµth³தா³மேதா³Shmh ரணஶிர ரணthகீகஸchேச²த³பீ⁴மா:
ஶshthராmh
க²Nhணகாரா: phரதிஹதி³ரேவா யchch²ேதrhேதா³ஹேதா³ऽ⁴th ॥ 3443॥
MSS@3444@1அvhயாth³ ேவா வjhரஸாரsh²ர³நக²ரkhரசkhரkhரமாkh³ர-
phேராth³பி⁴nhேநnhth³ராவ:shத²லக³லத³sh’கா³ஸாரகாரெகௗ³ர: ।
MSS@3444@2phரsh²rhஜthேகஶராkh³ரkh³ரதி²தஜலத⁴ரேரணிநீலாph³ஜமாlhய:
ஸூrhயாசnhth³ராவதmhேஸா
நரஹரஸமாப³th³த⁴ஶ ◌்’ŋhகா³ரல: ॥ 3444॥
MSS@3445@1அvhயாth³ ேவா வதாŋhkh◌⁴பாதவிசலth³⁴ேகா³லேஹேலாnhiµக²-
ph◌⁴ராmhயth³தி³khககlhபிதாiνகரே nh’thயnh க³ணkh³ராமணீ: ।
MSS@3445@2யshேயாth³த³Nh³தஶுNhட³Shகரமth³vhயாkh’Shடsh’Shடmh
iµஹுshதாராசkhரiµத³khதஶீகரph’ஷlhலாவாph◌⁴யshயதி ॥ 3445॥
MSS@3446@1அvhயாth³ ேவா வாமேநா யshய ெகௗshப⁴phரதிபி³mhபி³தா ।
MSS@3446@2ெகௗகாேலாகிநீ ஜாதா ஜாட²வ ஜக³ththரயீ ॥ 3446॥
MSS@3447@1அvhயாதி⁴கா³thரமiνலதரmh கலthரmh ேவம phரth³த⁴விப⁴வmh
நிஶிதா ச
விth³யா ।
MSS@3447@2லாkh◌⁴யmh லmh சரமகாலக³தி:ஸமrhேதா²மா:கடாபமவி⁴தயshேத
॥ 3447॥
MSS@3448@1அvhயாதி⁴ஜmh ககmh ஶீrhஷேராக³mh பாபாiνப³nhத⁴mh பஷmh
தீணiµkh³ரmh ।
MSS@3448@2ஸதாmh ேபயmh யnhந பிப³nhthயஸnhேதா மnhmh மஹாராஜ பிப³ phரஶாmhய
॥ 3448॥
MSS@3449@1அvhயாதி⁴நா ஶேரண மநஸா ச நிராதி⁴நா ।
MSS@3449@2ரயnhநrhதி²நாமாஶாmh thவmh வ ஶரதா³mh ஶதmh ॥ 3449॥
MSS@3450@1அvhயாபேரஷு vhயாபாரmh ேயா நர: கrhchச²தி ।
MSS@3450@2ஸ ஏவ நித⁴நmh யாதி கீேலாthபவ வாநர: ॥ 3450॥
MSS@3451@1அvhயாபாரரதா வஸnhதஸமேய kh³Shேம vhயவாயphயா: ஸkhதா:
phரmh’ பlhவலாmhப⁴
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நேவ ேபாத³கth³ேவண: ।
MSS@3451@2கThவmhேலாShணரதா: ஶரth³யதி⁴⁴ேஜா ேஹமnhதநிth³ராலஸா:
shைவrhேதா³ைஷரபசீயமாநவேஷா நயnh ேத ஶthரவ: ॥ 3451॥
MSS@3452@1அvhயாஹதி ந ஶkhயா ெகௗ³rhவிநா த³Nhேட³ந ரmh ।
MSS@3452@2இதி phரthேயதி iµkh³ேதா⁴ऽபி வlhலவ: கிiµ ராஜகmh ॥ 3452॥
MSS@3453@1அvhயா’தmh vhயா’தாchch²ேரய ஆஹு: ஸthயmh வேத³th³
vhயா’தmh தth³th³விதீயmh ।
MSS@3453@2phயmh வேத³th³ vhயா’தmh தthth’தீயmh த⁴rhmhயmh வேத³th³
vhயா’தmh
தchசrhத²mh ॥ 3453॥
MSS@3454@1அvhthபnhநshவபா⁴வாநாmh நாணவ ஸாmhphரதmh ।
MSS@3454@2thகாராசாrhயகmh கrhmh அயmh phராphேதா மாக³ம: ॥ 3454॥
MSS@3455@1அvhthபnhேந ேராத வkhth’thவமநrhத²கmh mhஸாmh ।
MSS@3455@2ேநthரவிேந ப⁴rhத லாவNhயமநrhத²கmh shthmh ॥ 3455॥
MSS@3456@1அvhரதshயாபி ேத த⁴rhம: காrhய ஏவாnhதராnhதரா ।
MSS@3456@2ேமதீ⁴⁴ேதாऽபி ph◌⁴ராmhயnh கா⁴ஸkh³ராஸmh கேராதி ெகௗ:³॥ 3456॥
MSS@3457@1அஶkhத:ஸததmh ஸா: ◌⁴ பா ச பதிvhரதா ।
MSS@3457@2vhயாதி⁴ேதா ேத³வப⁴khதச நிrhத⁴நா ph³ரமசாண: ॥ 3457॥
MSS@3458@1அஶkhதshதshகர:ஸா:◌⁴ பா ேசth பதிvhரதா ।
MSS@3458@2ேராகீ³ ச ேத³வதாப⁴khேதா vh’th³தா⁴ ேவயா தபshவிநீ ॥ 3458॥
MSS@3459@1அஶkhதsh ப⁴ேவth ஸா⁴rhph³ரமசா வ நிrhத⁴ந: ।
MSS@3459@2vhயாதி⁴ேதா ேத³வப⁴khதச vh’th³தா⁴ நா பதிvhரதா ॥ 3459॥
MSS@3460@1அஶkhதா: ஶkhதிமாthயாmh லாக⁴nhேத ேய ச ³rhஜநா: ।
MSS@3460@2ேத ப⁴வnhthபஹாஸாய மஹதாேமவ ஸmhநிெதௗ⁴ ॥ 3460॥
MSS@3461@1அஶkhேத ெரௗth³ரதாைதNhயmh தீvhரபாேபஷு தீ⁴ரதா ।
MSS@3461@2ச²th³மதீ⁴rhவாசி பாShயmh நீசாநாmh ெஶௗrhயth³’ஶmh ॥ 3461॥
MSS@3462@1அஶkhைதrhப³ந: ஶthேரா: கrhதvhயmh phரபலாயநmh ।
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MSS@3462@2ஸmhதvhேயாऽத²வா ³rhேகா³ நாnhயா ேதஷாmh க³திrhப⁴ேவth ॥
3462॥
MSS@3463@1அஶkhேதா ய: ாnhதிmh ஸததமபகாNhயபி ஜேந வித⁴thேத
ேஸாऽவயmh ⁴ஜக³
இவ த³mhShThராவிரத: ।
MSS@3463@2phர:◌⁴ ஸthயாmh ஶkhெதௗமத இஹ யshமாthஸுசத:ஸ ேதஜshவீ
ேலாகth³விதயவிகீ³ஷுrhவிஜயேத ॥ 3463॥
MSS@3464@1அஶkhiνவnh ேஸா⁴மதீ⁴ரேலாசந:ஸஹshரரேமவ யshய த³rhஶநmh
।
MSS@3464@2phரவிய ேஹமாth³³ஹாkh³’ஹாnhதரmh நிநாய பி³ph◌⁴யth³ தி³வஸாநி
ெகௗஶிக: ॥ 3464॥
MSS@3465@1அஶkhயmh நாரேப⁴th phராjhஞ:அகாrhயmh ைநவ காரேயth ।
MSS@3465@2அஸthயmh ைநவ வkhதvhயmh ஆலshயmh ைநவ காரேயth ॥ 3465॥
MSS@3466@1அஶkhயmh நாரேப⁴th phராjhேஞா அகாrhயmh ைநவ காரேயth ।
MSS@3466@2யதா²ேத³ஶக³தmh த⁴rhமmh யதா²காலmh ச வேயth ॥ 3466॥
MSS@3467@1அஶkhய:ஸஹஸா ராஜnh பா⁴ேவா ேவthmh பரshய ைவ ।
MSS@3467@2அnhத:shவபா⁴ைவrhகீ³ைதshைதrhைநNhயmh பயதா ph◌⁴’ஶmh ॥
3467॥
MSS@3468@1அஶkhயாரmhப⁴vh’thதீநாmh த: khேலஶாth³’ேத ப²லmh ।
MSS@3468@2ஆகாஶமாshவாத³யத:தsh கவலkh³ரஹ: ॥ 3468॥
MSS@3469@1அஶŋhகிதமதி:shவshேதா² ந ஶட:² பஸrhபதி ।
MSS@3469@2ந சாshய ³Shடா வாkh சாபி தshமாnh நாshதீஹ ஸmhஶய: ॥ 3469॥
MSS@3470@1அஶŋhகிேதph◌⁴ய: ஶŋhேகத ஶŋhகிேதph◌⁴யச ஸrhவஶ: ।
MSS@3470@2அஶŋhkhயாth³ப⁴யiµthபnhநmh அபி லmh நிkh’nhததி ॥ 3470॥
MSS@3471@1அஶŋhkhயமபி ஶŋhேகத நிthயmh ஶŋhேகத ஶŋhகிதாth ।
MSS@3471@2ப⁴யmh  ஶŋhகிதாjhஜாதmh ஸலமபி kh’nhததி ॥ 3471॥
MSS@3472@1அஶட²மேலாலமமmh thயாகி³நமiνராகி³ணmh விேஶஷjhஞmh ।
MSS@3472@2யதி³ நாரயதி நரmh :ேரவ  வசிதா தthர ॥ 3472॥
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MSS@3473@1அஶட²’த³ய: kh’தjhஞ:ஸாiνkhேராஶ:shதி²த:ஸதாmh மாrhேக³ ।
MSS@3473@2அபராபவாத³கrhமா ஶுசிகrhமரத:ஸ க²lhவாrhய: ॥ 3473॥
MSS@3474@1அஶநmh ேம வஸநmh ேம ஜாயா ேம ப³nh⁴வrhேகா³ ேம ।
MSS@3474@2இதி ேம ேம rhவாணmh காலvh’ேகா ஹnhதி ஷாஜmh ॥ 3474॥
MSS@3475@1அஶநmh வஸநmh வாேஸா யshய காயாமமாrhக³த: ।
MSS@3475@2கீகேடந ஸமா காஶீ க³ŋhகா³phயŋhகா³ரவாநீ ॥ 3475॥
MSS@3476@1அஶநமாthரkh’தjhஞதயா ³ேராrhந பிஶுேநாऽபி ஶுேநா லப⁴ேத
லாmh ।
MSS@3476@2அபி ப³ஹூபkh’ேத ஸகி²தா க²ேல ந க² ேக²லதி ேக²லதிகா யதா²
॥ 3476॥
MSS@3477@1அஶநாதி³nhth³யாணீவ sh: காrhயாNhயகி²லாnhயபி ।
MSS@3477@2ஏதshமாth காரth³ விthதmh ஸrhவஸாத⁴நiµchயேத ॥ 3477॥
MSS@3478@1அஶைநரஶைநrhபா³lhேய ெயௗவேந க⁴shமராth shமராth ।
MSS@3478@2கlhயைவகlhயத: ேஶேஷ sh²டmh நShடmh வேயா nh’mh ॥ 3478॥
MSS@3479@1அஶரணஶரணphரேமாத³⁴ைதrhவநதபி:◌⁴ khயமாணசாகrhம ।
MSS@3479@2’த³யவ³ராthமநாம³phதmh நவவ ராjhயமநிrhேதாபேபா⁴kh³யmh
॥ 3479॥
MSS@3480@1அஶrhமத³ஹநjhவலthககடாேண-ணபிதஶாthரேவ
ஜயதி
nh⁴ராதீ⁴வேர ।
MSS@3480@2வயmh ந ப³ஹு மnhமேஹ நிஜ⁴ஜாநமth³கா³Nh³வ-

chதாshthரஶிகி²தாNhட³வjhவதகா²Nhட³வmh பாNhட³வmh ॥ 3480॥
MSS@3481@1அஶshthரmh ஷmh ஹthவா நர:ஸஜாயேத க²ர: ।
MSS@3481@2kh’:shthவத⁴கrhthதா ச பா³லஹnhதா ச ஜாயேத ॥ 3481॥
MSS@3482@1அஶshthரதமvhயாஜmh ஷாŋhேகா³பகlhபிதmh ।
MSS@3482@2விkhயேத மஹாமாmhஸmh kh³’யதாmh kh³’யதாத³mh ॥ 3482॥
MSS@3483@1அஶாnhதஹுத⁴கா²கவதmh ஜக³nhமnhதி³ரmh ஸுக²mh
விஷமவாத⁴kh³நஸநவchசலmh காமஜmh ।
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MSS@3483@2ஜலshத²ஶஶிசசலா ⁴வி விேலாkhய ேலாகshதி²திmh விiµசத
ஜநா:ஸதா³
விஷயrhச²நாmh தththவத: ॥ 3483॥
MSS@3484@1அஶாnhதாnhதshth’Sh த⁴நலவணவாvhயதிகைரrhக³தchசா²ய:
காயசிரவிரஸாஶநதயா ।
MSS@3484@2அநிth³ரா மnhேதா³ऽkh³நிrhnh’பஸலெசௗராநலப⁴யாth கத³rhயாmh
கShடmh
sh²டமத⁴நகShடாத³பி பரmh ॥ 3484॥
MSS@3485@1அஶாவதத³mh ஸrhவmh சிnhthயமாநmh  பா⁴ரத ।
MSS@3485@2கத³ஸmhநிேபா⁴ ேலாக:ஸேமா யshய ந விth³யேத ॥ 3485॥
MSS@3486@1அஶாஸmhshதshகராnh யsh ப³mh kh³’தி பாrhதி²வ: ।
MSS@3486@2தshய phருph◌⁴யேத ராShThரmh shவrhகா³chச பயேத ॥ 3486॥
MSS@3487@1அஶாshthரசுnh’பதிரnhத⁴ இthயபி⁴தீ⁴யேத ।
MSS@3487@2வரமnhேதா⁴ ந சுShமாnh மதா³தா³phதஸthபத:² ॥ 3487॥
MSS@3488@1அஶாshthரவி³ஷாmh ேதஷாmh ந காrhயமதmh வச: ।
MSS@3488@2அrhத²ஶாshthராநபி⁴jhஞாநாmh விலாmh யchச²தாmh ॥ 3488॥
MSS@3489@1அஶிதாநாmh காvhேயஷு ஶாshthராph◌⁴யாேஸா நிரrhத²க: ।
MSS@3489@2கிமshthயiνபநீதshய வாஜேபயாதி³பி⁴rhமைக:² ॥ 3489॥
MSS@3490@1அஶிதி²லபshபnhத:³ nhேத³ தைத²வ ம⁴vhரேதா நயநஸு’ேதா³
vh’ாைசேத
ந Th³மலஶாந: ।
MSS@3490@2த³லதி ககா ெசௗதீ நாshmhshததா² mh’க³சுஷாmh அத² ச
’த³ேய
மாநkh³ரnhதி:²shவயmh ஶிதி²லாயேத ॥ 3490॥
MSS@3491@1அஶிதி²லமபராவஸjhய கNhேட² th³’ட⁴பரph³த⁴ph³’ஹth³ப³:

shதேநந ।
MSS@3491@2’ததiνஹா ⁴ேஜந ப⁴rhrhmh’³மmh’³vhயதிவிth³த⁴ேமகபா³ஹுmh
॥ 3491॥
MSS@3492@1அஶிரா: ஷ: காrhேயா லலாேட ph³ரமகா⁴திந: ।
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MSS@3492@2அஸmhபா⁴Shயச கrhதvhயshதnh மேநாரiνஶாஸநmh ॥ 3492॥
MSS@3493@1ராஜா shேதேநந க³nhதvhேயா iµkhதேகேஶந தா⁴வதா ।
MSS@3493@2ஆசாேணந தth shேதயmh ஏவŋhகrhமாsh ஶாதி⁴ மாmh ॥ 3493॥
MSS@3494@1அஶிShயmh ஶாshதி ேயா ராஜnh யச ஶூnhயiµபாஸேத ।
MSS@3494@2கத³rhயmh ப⁴ஜேத யச தமாஹுrhட⁴ேசதஸmh ॥ 3494॥
MSS@3495@1அஶீதாshதரே மாேக⁴ பா²lh³ேந பஶுபெணௗ ।
MSS@3495@2ைசthேர ஜலசரா:ஸrhேவ ைவஶாேக² நரவாநெரௗ ॥ 3495॥
MSS@3496@1அஶீேதநாmhப⁴ஸா shநாநmh பய:பாநmh வரா:shthய: ।
MSS@3496@2ஏதth³ேவா மாiνஷா: பth²யmhshநிkh³த⁴iµShணmh ச ேபா⁴ஜநmh॥ 3496॥
MSS@3497@1அஶீம வயmh பி⁴ாmh ஆஶாவாேஸா வம ।
MSS@3497@2ஶயீம மph’Shேட²rhவீம கிவைர: ॥ 3497॥
MSS@3498@1அஶீலா பி⁴nhநமrhயாதா³ நிthயஸŋhகீrhணைம²நா: ।
MSS@3498@2அlhபாேஷா ப⁴வnhதீஹ ததா² நிரயகா³ந: ॥ 3498॥
MSS@3499@1அஶுசிதாநிலயmh phரலயmh யாmh அயஶஸாmh விப⁴வmh phரப⁴வmh
ஜாmh ।
MSS@3499@2ஸுkh’தநிrhத³லநmh சலநmh th◌⁴’ேத: பஹேரth பரவlhலப⁴யா ரதmh ॥
3499॥
MSS@3500@1அஶுசிrhவசநாth³ யshயஶுசிrhப⁴வதி ஷ: ।
MSS@3500@2ஶுசிைசவாஶுசி:ஸth³ய: கத²mh ராஜா ந ைத³வதmh ॥ 3500॥
MSS@3501@1அஶுசீேணऽபாேத கலேஹ வாஸகாஸேயா: ।
MSS@3501@2ரth²யாphரஸrhபேணऽph◌⁴யŋhேக³ுேத நrhமNhபshph’ேஶth ॥ 3501॥
MSS@3502@1அஶுth³த⁴phரkh’ெதௗ ராjhஞி ஜநதா நாiνரjhயேத ।
MSS@3502@2யதா² kh³’th◌⁴ரஸமாஸnhந: கலஹmhஸ:ஸமாசேரth ॥ 3502॥
MSS@3503@1அஶுth³தா⁴  ப⁴ேவnh நா யாவchச²lhயmh ந iµசதி ।
MSS@3503@2நி:sh’ேத  தத: ஶlhேய ரஜஸா ஶுth◌⁴யேத தத: ॥ 3503॥
MSS@3504@1அஶுth³தீ⁴நாmh  ஸrhவாஸாmh ஆலயா:thதா:shthய: ।
MSS@3504@2ஸதா³ ெஶௗசmh ந rhவnhதி ⁴ஜேதऽnhநmh ததா²விதா: ◌⁴ ॥ 3504॥

msubhsall.pdf 375



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3505@1அஶுப⁴கலாவphயphரமthதா:shவத⁴rhமாth³அiνதி³நiµபகாராநாசரnhேத
³தா⁴நாmh ।
MSS@3505@2ப³ஹுஜநபShடா ப³th³த⁴தீ³ாshத ஏேத தiνஸுக²மபி thவா
தnhவேத ராஜேஸவாmh
॥ 3505॥
MSS@3506@1அஶுேபா⁴த³ேய ஜநாநாmh நயதி ³th³தி⁴rhந விth³யேத ரா ।
MSS@3506@2ஸு’ேதா³ऽபி ஸnhதி பேவா விஷமவிஷmh ஜாயேதऽphயmh’தmh ॥
3506॥
MSS@3507@1அஶ ◌்’Nhவnhநபி ேபா³th³த⁴vhேயா மnhthபி: ◌⁴ ph’தி²வீபதி: ।
MSS@3507@2யதா²shவேதா³ஷநாஶாய வி³ேரmhபி³காஸுத: ॥ 3507॥
MSS@3508@1அேஶஷசு:ரவணmh phரதிேலா ப⁴வnhநபி ।
MSS@3508@2விநதாநnhத³ேஹrhய:ஸ மாநாphதநnhத³ந: ॥ 3508॥
MSS@3509@1அேஶஷேதா³ஷாபக³மphரகாஶ-thராக³ேமாthஸாஹமேஹாthஸவாrhஹmh
।
MSS@3509@2விகாஸேஶாபா⁴mh ஜநயthயஜshரmh த⁴நmh ஜநாநாmh தி³நமmh³ஜாநாmh॥
3509॥
MSS@3510@1அேஶஷலŋhகாபதிைஸnhயஹnhதா ராமேஸவாசரணககrhதா ।
MSS@3510@2அேநக:³கா²ஹதேலாகேகா³phதா thவெஸௗ ஹமாmhshதவ
ெஸௗkh²யகrhதா ॥ 3510॥
MSS@3511@1அேஶஷவிkh◌⁴நphரதிேஷத⁴த³-மnhthராதாநாவ தி³ŋhiµேக²ஷு ।
MSS@3511@2விேபலா கரஶீகராmh கேரா வ: phதிபா⁴நநshய ॥ 3511॥
MSS@3512@1அேஶாகநிrhப⁴rhthதபth³மராக³mh ஆkh’Shடேஹமth³திகrhணிகாரmh
।
MSS@3512@2iµkhதாகலாபீkh’தnh³வாரmh வஸnhதShபாப⁴ரணmh வஹnhதீ ॥
3512॥
MSS@3513@1அேஶாேக ேஶாகாrhத: கிம ப³ேலऽphயாலமநா நிராநnhத:³ nhேத³
ஸஹ ச
ஸஹகாைரrhந ரமேஸ ।
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MSS@3513@2ஸுmhேப⁴ விரmhப⁴mh யதி³ஹ ப⁴ஜேஸ கNhடகஶைதரஸnhதி³kh³த⁴mh
த³kh³த⁴ph◌⁴ரமர
ப⁴விதாதவ: ॥ 3513॥
MSS@3514@1அேஶாchய: ேஶாசேத ேஶாchயmh கிmh வா ேஶாchேயா ந ேஶாchயேத ।
MSS@3514@2கச கshேயஹ ேஶாchேயாऽshதி ேத³ேஹऽshnh ³th³³ேதா³பேம ॥
3514॥
MSS@3515@1அேஶாchயாநnhவேஶாசshthவmh phரjhஞாவாதா³mhச பா⁴ஷேஸ ।
MSS@3515@2க³தாஸூநக³தாஸூmhச நாiνேஶாசnhதி பNh³தா: ॥ 3515॥
MSS@3516@1அேஶாchயாநீஹ ⁴தாநி ேயா ட⁴shதாநி ேஶாசதி ।
MSS@3516@2தth³:³கா²lhலப⁴ேத :³க²mh th³வாவநrhெதௗ² நிேஷவேத ॥ 3516॥
MSS@3517@1அேஶாchேயா நிrhத⁴ந: phராjhேஞாऽேஶாchய: பNh³தபா³nhத⁴வ: ।
MSS@3517@2அேஶாchயா வித⁴வா நா thரெபௗthரphரதிSh²தா ॥ 3517॥
MSS@3518@1அநாதி ய:ஸmhshேத நிஹnhதி த³தா³தி kh³’thயiνமnhயேத
ச ।
MSS@3518@2ஏேத ஷட³phயthர விநிnhத³நீயா ph◌⁴ரமnhதி ஸmhஸாரவேந நிரnhதmh ॥
3518॥
MSS@3519@1அநாதி ேயா மாmhஸமெஸௗ வித⁴thேத வதா⁴iνேமாத³mh
thரஸேத³ஹபா⁴ஜாmh ।
MSS@3519@2kh³’தி ேரபாmh ததshதபshவீ ேதph◌⁴ேயா ³ரnhதmh ப⁴வேமதி
ஜnh: ॥ 3519॥
MSS@3520@1அநாph◌⁴யாchசா²த³யாதி phராபயnh பாபஷ: ।
MSS@3520@2நாமrhஷmh ேத யsh ஷ: ேஸாऽத⁴ம:shmh’த: ॥ 3520॥
MSS@3521@1அநீத பிப³த கா²த³த ஜாkh³ரத ஸmhவிஶத திShட²த வா ।
MSS@3521@2ஸkh’த³பி சிnhதயதாந:ஸாவதி⁴ேகா ேத³ஹப³nhத⁴ இதி ॥ 3521॥
MSS@3522@1அமநா ஸாத⁴ேயlhேலாஹmh ேலாேஹநாமாநேமவ ச ।
MSS@3522@2பி³lhபா³நிவ கேர பி³lhைவrhmhேலchசா²nh mhேலchைச:² phரஸாத⁴ேயth ॥
3522॥
MSS@3523@1அமாதகshய வாேம ப³த³ வா th³’யேதऽநிலேயா வா ।
MSS@3523@2ஷTh³பி⁴த³kh³வாshய கைர:ஸாrhேத⁴ ஷthரேய ேதாயmh ॥ 3523॥
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MSS@3524@1அமாநமphபாேயந ேலாஹmh வா ஜரேயnh நர: ।
MSS@3524@2ந  கசிth³ உபாேயாऽshதி ph³ரமshவmh ேயந rhயேத ॥ 3524॥
MSS@3525@1அமாphய’த³ேயா யshய ³ணஸாரmh பேத ।
MSS@3525@2உசிைதவ ஸுவrhணshய தshயாkh³நிபதேந சி: ॥ 3525॥
MSS@3526@1அரth³த⁴யா ஹுதmh த³thதmh தபshதphதmh kh’தmh ச யth ।
MSS@3526@2அஸதி³thchயேத பாrhத² ந ச தth phேரthய ேநா இஹ ॥ 3526॥
MSS@3527@1அரth³தா⁴த³rhஶநmh பா⁴nhதிrh:³க²mh ச thவித⁴mh தத: ।
MSS@3527@2ெதௗ³rhமநshயமேயாkh³ேயஷு விஷேயஷு ச ேயாக³தா ॥ 3527॥
MSS@3528@1அரth³ேத⁴யmh ந வkhதvhயmh phரthயமபி யth³ ப⁴ேவth ।
MSS@3528@2யதா² வாநரஸŋhகீ³தmh தைத²வ phலவேத ஶிலா ॥ 3528॥
MSS@3529@1அராnhதmh th³’ட⁴யnhthரேணந
சேயாரthயkhதகா²nhயேயாராப³th³த⁴sh²டமNhட³ேலாnhநதிலchேசாலmh
விiµchேயாரஸ: ।
MSS@3529@2நீவீவிch²தmh விதா⁴ய தமiµmh வாமshதநாலmhபி³நீmh ேவணீmh
பாணிநகா²சல:

ஶிதி²லயthயாkhரmhய பீட²mh பதா³ ॥ 3529॥
MSS@3530@1அராnhதவிராணிதயjhஞப-shதmhபா⁴வrhth³ராக³வலmhப³மாந: ।
MSS@3530@2யshய shவபா⁴வாth³ ⁴வி ஸசசார காலkhரமாேத³கபேதா³ऽபி த⁴rhம:
॥ 3530॥
MSS@3531@1அராnhததிபாட²தரஸநாவிrh⁴த⁴shதவா-
மph³ரமiµெகௗ²க⁴விkh◌⁴நிதநவshவrhக³khயாேகநா ।
MSS@3531@2rhவmh கா³தி⁴ஸுேதந ஸாக⁴தா iµkhதா iν மnhதா³கிநீ
யthphராஸாத³³லவlhரநிலாnhேதா³லரேக²லth³தி³வி ॥ 3531॥
MSS@3532@1அராnhதிrhப³nh⁴தாmh த⁴thேத கShடmh நShடshய நவர: ।
MSS@3532@2shகnhேத⁴ந பŋh³நா பŋh³rhந வrhthமநி நீயேத ॥ 3532॥
MSS@3533@1அராவி ⁴பதிபி:◌⁴ ணவீதநிth³ைரரநnh ேரா ஹதகmh
iµத³மாத³தா⁴ந: ।
MSS@3533@2kh³வாkh³ரேலாலகலகிŋhகிணிகாநிநாத³-ரmh த³த⁴th³த³ஶநசrhரஶph³த³மவ:
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॥ 3533॥
MSS@3534@1அchச²ேலந ஸுth³’ேஶா ஹுதபாவக⁴மகஷாயா: ।
MSS@3534@2அphராphய மாநமŋhேக³ விக³லதி லாவNhயவார இவ ॥ 3534॥
MSS@3535@1அதவ க²லஜlhபிதmh அth³’Shடவ ³iµேக²nh³மாnhயmh
।
MSS@3535@2அக³ணிதநிஜாபமாநmh பா⁴நி ப⁴வத³rhத²மchத:ஸஹேத ॥ 3535॥
MSS@3536@1அதச ஸiµnhநth³ேதா⁴ த³th³ரச மஹாமநா: ।
MSS@3536@2அrhதா²சாகrhம phேரphஸுrhட⁴ இthchயேத ³ைத:◌⁴ ॥ 3536॥
MSS@3537@1அபி: ◌⁴ பாth³யமாகlhphய phரணீய ’த³யாஸநmh ।
MSS@3537@2உேபேத த³யிேத காnhதா பShவŋhக³iµபாநயth ॥ 3537॥
MSS@3538@1அவmh ைநவ க³ஜmh ைநவ vhயாkh◌⁴ரmh ைநவ ச ைநவ ச ।
MSS@3538@2அஜாthரmh ப³mh த³th³யாth³ ேத³ேவா ³rhப³லகா⁴தக: ॥ 3538॥
MSS@3539@1அவmh shநாதmh க³ஜmh மthதmh vh’ஷப⁴mh காமேமாதmh ।
MSS@3539@2ஶூth³ரமரஸmhkhதmh ³ரத: பவrhஜேயth ॥ 3539॥
MSS@3540@1அவ: ஶshthரmh ஶாshthரmh வீ வாணீ நரச நா ச ।
MSS@3540@2ஷவிேஶஷmh phராphதா ப⁴வnhthயேயாkh³யாச ேயாkh³யாச ॥
3540॥
MSS@3541@1அவ:ஸுphேதா க³ேஜா மthேதா கா³வ: phரத²மஸூதிகா: ।
MSS@3541@2அnhத:ரக³ேதா ராஜா ³ரத: பவrhஜேயth ॥ 3541॥
MSS@3542@1அவக³nhதா⁴பலmh thmhஶchrhணயிthவா விசண: ।
MSS@3542@2vh’th³த⁴தா³கrhேணந ஸமபா⁴க³mh ச காரேயth ॥ 3542॥
MSS@3543@1அவthத²சலபthராkh³ரநேதாயகேபேம ।
MSS@3543@2shதி²ராஶா விேத யshய தthஸேமா நாshthயேசதந: ॥ 3543॥
MSS@3544@1அவthத²ேமகmh பிமnhத³ேமகmh nhயkh³ேராத⁴ேமகmh த³ஶ சிசிணீகா:
।
MSS@3544@2கபிthத²பி³lhவாமலகthரயmh ச பசாmhரவாபீ நரகmh ந பேயth ॥
3544॥
MSS@3545@1அவthத²shய மஹththவmh ேகா நiν வkhmh நர: phரப⁴ேவth ।
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MSS@3545@2ஸவித யthராலrhமnhேத³லரமnhதா³shேத ॥ 3545॥
MSS@3546@1அவthதா²மா ப³rhvhயாேஸா ஹமாmhச விபீ⁴ஷண: ।
MSS@3546@2kh’ப: பரஶுராமச ஸphைதேத சிரவிந: ॥ 3546॥
MSS@3547@1அவthதா²மா ஹத இதி தி⁴ கி³ரமnh’தாmh தி⁴Sh²ேராऽவாதீ³th ।
MSS@3547@2நரiνதாபமவாபth பாபmh kh’thவாiνதphேயத ॥ 3547॥
MSS@3548@1அவph’Shட²mh க³ஜshகnhேதா⁴ நாmh ச பேயாத⁴ர: ।
MSS@3548@2த³nhததா⁴வநஶshthரmh ச யதா²sh²லmh ததா²ஸுக²mh ॥ 3548॥
MSS@3549@1அவphரஶmhஸா விkh²யாதா த⁴iνrhேவத³shதத:பரmh ।
MSS@3549@2கா³nhத⁴rhவஶாshthரமபரmh vh’ாrhேவத³ ஏவ ச ॥ 3549॥
MSS@3550@1அவphதmh வாஸவக³rhதmh ச shthmh ச சிthதmh ஷshய
பா⁴kh³யmh ।
MSS@3550@2அவrhஷணmh சாphயதிவrhஷணmh ச ேத³ேவா ந ஜாநாதி kh’ேதா
மiνShய: ॥ 3550॥
MSS@3551@1அவமth◌⁴ேய kh’தரவா ஶிவா th³த⁴phரபசkh’th ।
MSS@3551@2ஶிவா ஸphதshவரா kh³ராயா ப³ஹுஶph³தா³ச நிShப²லா: ॥ 3551॥
MSS@3552@1அவேமத⁴ஸஹshரmh ச ஸthயmh ச லயா th◌⁴’தmh ।
MSS@3552@2அthயchயத ஸthயmh ச இதி ேவத³விேதா³ வி:³ ॥ 3552॥
MSS@3553@1அவேமத⁴ஸஹshரmh ச ஸthயmh ச லயா th◌⁴’தmh ।
MSS@3553@2அவேமத⁴ஸஹshராth³தி⁴ ஸthயேமவ விஶிShயேத ॥ 3553॥
MSS@3554@1அவேமத⁴ஸஹshரmh ச ஸthயmh ச லயா th◌⁴’தmh ।
MSS@3554@2லயிthவா  பயா ஸthயேமவாதிchயேத ॥ 3554॥
MSS@3555@1அவேமத⁴ஸஹshரmh ச ஸthயmh ச லயா th◌⁴’தmh ।
MSS@3555@2நாபி⁴ஜாநா யth³யshய ஸthயshயாrhத⁴மவாphiνயாth ॥ 3555॥
MSS@3556@1அவேமத⁴ஸஹshரshய ப²லmh ஸthயmh லாnhதேர ।
MSS@3556@2th◌⁴’thவா ஸmhேலாTh³யேத ராஜnh ஸthேய ப⁴வதி ெகௗ³ரவmh ॥ 3556॥
MSS@3557@1அவேமத⁴ஸஹshராmh ஸஹshரmh ய:ஸமாசேரth ।
MSS@3557@2நாெஸௗ பத³மவாphேநாதி மth³ப⁴khைதrhயத³வாphயேத ॥ 3557॥
MSS@3558@1அவயாநmh க³ஜmh மthதmh கா³வைசவ phரஸூதிகா: ।
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MSS@3558@2ததா² சாnhத:ேர தா³mh ³ரத: பவrhஜேயth ॥ 3558॥
MSS@3559@1அவஶாலாmh ஸமாஸாth³ய யதா³nhதrhம⁴மகா: ।
MSS@3559@2ம⁴ஜாலmh phரப³th◌⁴நnhதி mhயnhேதऽவாshததா³ th◌⁴வmh ॥ 3559॥
MSS@3560@1அவshய லணmh ேவேகா³ மேதா³ மாதŋhக³லணmh ।
MSS@3560@2சாrhயmh லணmh நாrhயா உth³ேயாக:³ ஷலணmh ॥ 3560॥
MSS@3561@1அவாநாmh ச பதாகாநாmh பா³லாநாmh பNhயேயாதாmh ।
MSS@3561@2வி³ஷகபடாநாmh ச சாபlhயமதிமNhட³நmh ॥ 3561॥
MSS@3562@1அவா நாகா:³shயnhத³நாநாmh சஸŋhகா⁴ மnhthரா:th³தா⁴ ைத³வதmh
சாiνலmh ।
MSS@3562@2ஏதாnhயாஹு:ஸாத⁴நாநி shம ராjhஞாmh ேயph◌⁴யேசயmh ³th³தி⁴thkh’Shயேத
ேம ॥ 3562॥
MSS@3563@1அவா யshய ஜயshதshய யshயாவாshதshய ேமதி³நீ ।
MSS@3563@2அவா யshய யஶshதshய யshயாவாshதshய காசநmh ॥ 3563॥
MSS@3564@1அவாட⁴mh பய:பாநmh க³ஜாட⁴mh  ைம²நmh ।
MSS@3564@2ஶிபி³கீமrhத³நmh ைசவ பாத³சா  ேபா⁴ஜநmh ॥ 3564॥
MSS@3565@1அவாட⁴mh யதிmh th³’ShThவா க²Thவாடா⁴mh ரஜshவலாmh ।
MSS@3565@2ஸேகஶாmh வித⁴வாmh th³’ShThவா ஸைசலmh shநாநமாசேரth ॥
3565॥
MSS@3566@1அவாசShேகாதா லாNhேயகாத³ைஶவ ச ।
MSS@3566@2ஸphதthmhஶthஸஹshராணி ததா² ஶதசShடயmh ॥ 3566॥
MSS@3567@1ஸphததிைசவ ஸŋhkh²யாதா: phேராchயnhேத பthதயshதத: ।
MSS@3567@2ஷThேகாThேயாऽஶீதிலாணி பசாதி⁴கதாநி ச ॥ 3567॥
MSS@3568@1th³விஷSh ச ஸஹshராணி ததா² ஶதசShடயmh ।
MSS@3568@2பசாஶதி³தி ஸŋhkh²யாதா மஹாௌநிகா ³ைத: ◌⁴ ॥ 3568॥
MSS@3569@1அவிநீைமthரேரவthேயா mh’ேகா³லmh நrhவஸு: ।
MSS@3569@2Shேயா jhேயShடா² ததா²ஹshத: phரshதா²ேந ேரShட² உchயேத ॥
3569॥
MSS@3570@1அவிநீ ஸூயேத வthஸmh காமேத⁴iνshரŋhக³மmh ।

msubhsall.pdf 381



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3570@2தைத²வ ஸாக³ேரா வநிmh யதா² ராஜா ததா² phரஜா ॥ 3570॥
MSS@3571@1அவீேய யமவாஹநshய நலshயாஶீவிஷாmh ேல மாrhஜாரshய
ச ஷேகஷு
க⁴டேத யா phதிராthயnhதிகீ ।
MSS@3571@2ேணऽrhேத² வி⁴ேரஷு ப³nh⁴ஷு th³’ேட⁴ ேலாகாபவாேத³
ஶைநrhjhேஞயா காஜேநஷு
ைஸவ க³ணிகாவrhக³shய ைநஸrhகி³கீ ॥ 3571॥
MSS@3572@1அேவ ஜேவா vh’ேஷ ெதௗ⁴rhயmh மெணௗ காnhதி:மா nh’ேப ।
MSS@3572@2ஹாவபா⁴ெவௗ ச ேவயாயாmh கா³யேக ம⁴ரshவர: ॥ 3572॥
MSS@3573@1தா³th’thவmh த⁴நிேக ெஶௗrhயmh ைஸநிேக ப³ஹு³kh³த⁴தா ।
MSS@3573@2ேகா³ஷு த³மshதபshவிஷு விth³வthஸு வாவ³கதா ॥ 3573॥
MSS@3574@1ஸph◌⁴ேயShவபபாதsh ததா²ஸாஷு ஸthயவாkh ।
MSS@3574@2அநnhயப⁴khதிrhph◌⁴’thேயஷு ஸுேதாkhதிச மnhthஷு ॥ 3574॥
MSS@3575@1ெமௗநmh rhேக²ஷு ச shthஷு பாதிvhரthயmh ஸு⁴ஷணmh ।
MSS@3575@2மஹா³rh⁴ஷணmh ைசதth³ விபதமஷு ச ॥ 3575॥
MSS@3576@1அைவrhயாநmh யாநmh shthபி⁴rhலவ phேராchயேத லா ।
MSS@3576@2மாmhஸாmh ⁴khதmh ⁴khதmh சாnhயth³அயாநமலா⁴khதmh ॥ 3576॥
MSS@3577@1அShடலாசலஸphதஸiµth³ரா ph³ரமரnhத³ரதி³நகரth³ரா: ।
MSS@3577@2ந thவmh நாஹmh நாயmh ேலாகshதத³பி கிமrhத²mh khயேத ேஶாக: ॥
3577॥
MSS@3578@1அShடதா⁴ ேத³வதாேயாநிshதிrhயkh³ேயாநிச பசதா⁴ ।
MSS@3578@2ஏகதா⁴ மாiν ேயாநிேம ⁴தாசrhத³ஶ ॥ 3578॥
MSS@3579@1அShடபாத³சShகrhே th³விiµகீ² th³விiµக²shததா² ।
MSS@3579@2ராஜth³வாேர பேட²th³ ேகா⁴ேரா ந ச ேத³ேவா ந ராஸ: ॥ 3579॥
MSS@3580@1அShடமmh ph³ரமரnhth◌⁴ரmh shயாth பரmh நிrhவாணஸூசகmh ।
தth³th◌⁴யாthவா
ஸூசிகாkh³ராப⁴mh ⁴மாகாரmh விiµchயேத ।
MSS@3580@2தchச ஜாலnhத⁴ரmh jhேஞயmh ேமாத³mh நேசதஸாmh ॥ 3580॥
அShட ச
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அமாவாshயா வrhஜநீயா சrhத³ஶீ ।
MSS@3581@2rhணிமாrhத⁴தி³நmh யாவnh நிth³தா⁴ ஸrhவகrhமஸு ॥ 3581॥
MSS@3582@1அShட ஹnhthபாth◌⁴யாயmh ஶிShயmh ஹnhதி சrhத³ஶீ ।
MSS@3582@2ஆமாவாshேயாऽப⁴யmh ஹnhதி phரதிபth பாட²நாஶிநீ ॥ 3582॥
MSS@3583@1அShடேம th³வாத³ேஶ வாபி ஶாகmh ய: பசேத kh³’ேஹ ।
MSS@3583@2thராNhயநபாthய கிmh ைவ ஸுக²தரmh தத: ॥ 3583॥
MSS@3584@1அShடாŋhக³ேயாக³பஶீலநகீலேநந :³ஸாத⁴th³தி⁴ஸவித⁴mh
வித³த⁴th³ வி³ேர ।
MSS@3584@2ஆஸாத³யnhநபி⁴மதாம⁴நா விேவக-kh²யாதிmhஸமாதி⁴த⁴நெமௗமணிrhவிiµkhத:
॥ 3584॥
MSS@3585@1அShடாŋh³லshய கதி²ேதா வாேயாrhமாேநா விசண: ।
MSS@3585@2சரŋh³லமாநmh ச ேதஜshதththவmh நிக³th³யேத ॥ 3585॥
MSS@3586@1அShடாத³ஶ ததா² மth◌⁴ேய ேந ைசவ சrhத³ஶ ।
MSS@3586@2ஸphதாŋh³ல:²ர: phேராkhத உthதமாவshய பNh³ைத: ॥ 3586॥
MSS@3587@1அShடாத³ஶராேணஷு vhயாஸshய வசநth³வயmh ।
MSS@3587@2பேராபகார: Nhயாய பாபாய பரபீட³நmh ॥ 3587॥
MSS@3588@1அShடாத³ஶாபி shmh’தேயா வத³nhதி யshயாபராத:◌⁴ க² தshய
த³Nhட:³ ।
MSS@3588@2shவshயாபராத: ◌⁴ க²நாபி⁴ேல ஶிர:ேதாiµNhட³யேத mh’கா³
॥ 3588॥
MSS@3589@1அShடாநாmh ேலாகபாலாநாmh ஸmhப⁴வthயmhஶேதா nh’ப: ।
MSS@3589@2தshமாத³பி⁴ப⁴வthேயஷ ஸrhவ⁴தாநி ேதஜஸா ॥ 3589॥
MSS@3590@1அShடாபி:◌⁴ கில த³Nhட³நீதிநிண:ஸthphராTh³விவாைக:ஸமmh
மth◌⁴ேயெஸௗத⁴மiνthதமாஸநக³த: காrhயாணி rhவnh nh’mh ।
MSS@3590@2விShiΝrh⁴பவrhவிதா⁴ய கிமெஸௗ தி³khபாலkh பாலயthேயவmh
ph◌⁴ராnhதிமேதா மநாŋh
ந ேத காshகாநயmh மாத⁴வ: ॥ 3590॥
MSS@3591@1அShடாவŋhகா³நி ேயாக³shய யேமா நியம ஆஸநmh ।
MSS@3591@2phராயாம: phரthயாஹாேரா தா⁴ர th◌⁴யாநதnhமய: ॥ 3591॥
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MSS@3592@1அShடாவிமாநி ஹrhஷshய நவநீதாநி பா⁴ரத ।
MSS@3592@2வrhதமாநாநி th³’யnhேத தாnhேயவ ஸுஸுகா²nhயபி ॥ 3592॥
MSS@3593@1ஸமாக³மச ஸகி²பி⁴rhமஹாmhைசவ த⁴நாக³ம: ।
MSS@3593@2thேரண ச பShவŋhக:³ஸmhநிபாதச ைம²ேந ॥ 3593॥
MSS@3594@1ஸமேய ச phயாலாப:shவேத²ஷு ச ஸmhநதி: ।
MSS@3594@2அபி⁴phேரதshய லாப⁴ச ஜா ச ஜநஸmhஸதி³ ॥ 3594॥
MSS@3595@1அShேடாthதரஶதmh ேலாகmh சாணkhேயந யேதா²தி³தmh ।
MSS@3595@2யshய விjhஞாநமாthேரண nh mh phரjhஞா phரவrhத⁴ேத ॥ 3595॥
MSS@3596@1அShெடௗ ³: ஷmh தீ³பயnhதி phரjhஞா ச ெகௗlhயmh ச த³ம:
தmh ச ।
MSS@3596@2பராkhரமசாப³ஹுபா⁴தா ச தா³நmh யதா²ஶkhதி kh’தjhஞதா ச ॥
3596॥
MSS@3597@1அShெடௗ தாnhயvhரதkh◌⁴நாநி ஆேபா லmh ப²லmh பய: ।
MSS@3597@2ஹவிrhph◌⁴ராமணகாmhயா ச ³ேராrhவசநெமௗஷத⁴mh ॥ 3597॥
MSS@3598@1அShெடௗ nh’ேபமாநி மiνShயேலாேக shவrhக³shய ேலாகshய
நித³rhஶநாநி ।
MSS@3598@2சthவாrhேயஷாமnhவேவதாநி ஸth³பி⁴சthவாrhேயஷாமnhவவயnhதி
ஸnhத: ॥ 3598॥
MSS@3599@1யjhேஞா தா³நமth◌⁴யயநmh தபச சthவாrhேயதாnhயnhவேவதாநி ஸth³பி:◌⁴
।
MSS@3599@2த³ம: ஸthயமாrhஜவமாnh’ஶmhshயmh சthவாrhேயதாnhயnhவவயnhதி
ஸnhத: ॥ 3599॥
MSS@3600@1அShெடௗ rhவநிthதாநி நரshய விநஶிShயத: ।
MSS@3600@2ph³ராமnh phரத²மmh th³ேவSh ph³ராமணச விth◌⁴யேத ॥
3600॥
MSS@3601@1ph³ராமணshவாநி சாத³thேத ph³ராமmhச கா⁴mhஸதி ।
MSS@3601@2ரமேத நிnhத³யா ைசஷாmh phரஶmhஸாmh நாபி⁴நnhத³தி ॥ 3601॥
MSS@3602@1ைநதாnh shமரதி kh’thேயஷு யாசிதசாph◌⁴யஸூயதி ।
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MSS@3602@2ஏதாnh ேதா³ஷாnh நர: phராjhேஞா ³th³th◌⁴யா ³th³th◌⁴வா விவrhஜேயth ॥
3602॥
MSS@3603@1அShெடௗ மாஸாnh யதா²தி³thயshேதாயmh ஹரதி ரபி: ◌⁴ ।
MSS@3603@2ததா²ஹேரth கரmh ராShThராnh நிthயமrhகvhரதmh  தth ॥ 3603॥
MSS@3604@1அShெடௗ யதா³  th³’யnhேத ஸமnhதாth³ ேத³வேயாநய: ।
MSS@3604@2உபஸrhக³mh தthயாஹுrhைத³வiµnhமthதவth³ ³தா:◌⁴ ॥ 3604॥
MSS@3605@1அShெடௗ யshய தி³ேஶா த³லாநி வில: ேகாஶ:ஸுவrhசல:காnhதmh
ேகஸரஜாலமrhககிர ph◌⁴’ŋhகா:³ பேயாதா³வ ।
MSS@3605@2நாலmh ேஶஷமேஹாரக:³ phரவிததmh வாராmhநிேத⁴rhலயா தth³வ: பா
ஸiµth³த⁴ரnh
வலயmh khேராடா³kh’தி: ேகஶவ: ॥ 3605॥
MSS@3606@1அShெடௗ ஹாடகேகாடயshthநவதிrhiµkhதாப²லாநாmh லா:
பசாஶnhம⁴க³nhத⁴மthதம⁴பா: khேராேதா⁴th³த⁴தா:nh⁴ரா: ।
MSS@3606@2அவாநாமதmh phரபசசரmh வாராŋhக³நாநாmh ஶதmh த³thதmh
பாNhTh³யnh’ேபண
ெயௗதகத³mh ைவதாகாயாrhphயதாmh ॥ 3606॥
MSS@3607@1அஸŋhகlhபாjhஜேயth காமmh khேராத⁴mh காமவிவrhஜநாth ।
MSS@3607@2அrhதா²நrhேத²யா ேலாப⁴mh ப⁴யmh தththவாவமrhஶநாth ॥ 3607॥
MSS@3608@1அஸŋhகlhபிதேமேவஹ யத³கshமாth phரவrhதேத ।
MSS@3608@2நிவrhthயாரmhப⁴மாரph³த⁴mh நiν ைத³வshய கrhம தth ॥ 3608॥
MSS@3609@1அஸŋhkh²யShேபாऽபி மேநாப⁴வshய பைசவ பா³rhத²மயmh
த³தா³தி ।
MSS@3609@2ஏவmh கத³rhயthவவாவதா⁴rhய ஸrhவshவமkh³ரா மேதா⁴rhவ⁴பி:◌⁴
॥ 3609॥
MSS@3610@1அஸŋhkh²யா: பரேதா³ஷjhஞா ³ணjhஞா அபி ேகசந ।
MSS@3610@2shவயேமவ shவேதா³ஷjhஞா விth³யnhேத யதி³ பசஷா: ॥ 3610॥
MSS@3611@1அஸŋhக³ேதேநாnhநதிமாக³ேதந சேலந வkhேரண மமேஸந ।
MSS@3611@2ஸா ³rhஜேநேநவஸமshதேமதmh phரபா³த⁴ேத ph◌⁴க³ேளந ேலாகmh॥
3611॥
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MSS@3612@1அஸŋhkh³’தshய நrhமnhthரshய ஶ ◌்’iΝ யthப²லmh ।
MSS@3612@2அநmh த⁴rhமகாமாph◌⁴யாmh அrhத²mh phராphேநாதி ேகவலmh ॥ 3612॥
MSS@3613@1அஸசயாத³rhவshய யாth rhவாrhதshய ச ।
MSS@3613@2கrhமே ப³nhத⁴மாphேநாதி ஶாரmh ந ந: ந: ॥ 3613॥
MSS@3614@1அஸnhShடshய விphரshய ேதேஜா விth³யா தேபா யஶ: ।
MSS@3614@2shரவnhதீnhth³யெலௗlhேயந jhஞாநmh ைசவாவகீrhயேத ॥ 3614॥
MSS@3615@1அஸnhShடா th³விஜா நShடா:ஸnhShடாச மph◌⁴’த: ।
MSS@3615@2ஸலjhஜா க³ணிகா நShடா நிrhலjhஜாச லாŋhக³நா ॥ 3615॥
MSS@3616@1அஸnhShடாchதா:shதா²நாnh மாநாth phரthயவேராபிதா: ।
MSS@3616@2shவயmh ேசாப’தா ph◌⁴’thயா ேய சாphபஹதா: பைர: ॥ 3616॥
MSS@3617@1அஸnhShேடாऽஸkh’lhேலாகாnh ஆphேநாthயபி ஸுேரவர: ।
MSS@3617@2அகிசேநாऽபி ஸnhShட: ேஶேத ஸrhவாŋhக³விjhவர: ॥ 3617॥
MSS@3618@1அஸnhேதாஷ: பரmh :³க²mh ஸnhேதாஷ: பரமmh ஸுக²mh ।
MSS@3618@2ஸுகா²rhதீ² ஷshதshமாth ஸnhShட:ஸதத: ப⁴ேவth ॥ 3618॥
MSS@3619@1அஸnhேதாஷ: பரmh பாபmh இthயாஹ ப⁴க³வாnh ஹ: ।
MSS@3619@2ேலாப:◌⁴ பாபshய பீ³ேஜாऽயmh ேமாேஹா லmh ச தshய ைவ ।
MSS@3619@3அஸthயmh தshய  shகnhேதா⁴ மஹாஶாகா²ஸுவிshதரா ॥ 3619॥
MSS@3620@1அஸnhேதாஷபரா டா: ◌⁴ ஸnhேதாஷmh யாnhதி பNh³தா: ।
MSS@3620@2அஸnhேதாஷshய நாshthயnhதshShsh பரமmh ஸுக²mh ॥ 3620॥
MSS@3621@1அஸnhேதாேஷாऽஸுகா²ையவ ேலாபா⁴தி³nhth³யவிph◌⁴ரம: ।
MSS@3621@2தேதாऽshய நயதி phரjhஞா விth³ேயவாph◌⁴யாஸவrhதா ॥ 3621॥
MSS@3622@1அஸnhthயாகா³th பாபkh’தாமபாபாmhshlhேயா த³Nhட:³ shph’ஶேத
ரபா⁴வாth ।
MSS@3622@2ஶுShேகrhth³ரmh த³யேத ரபா⁴வாth தshமாth பாைப: ஸஹ
ஸnhதி⁴mh ந rhயாth
॥ 3622॥
MSS@3623@1அஸnhத³தா⁴ேநா மாநாnhத: ◌⁴ ஸேமநாபி ஹேதா ph◌⁴’ஶmh ।
MSS@3623@2ஆமmhப⁴வாபி⁴ththவா நாவதிShேட²த ஶkhதிமாnh ॥ 3623॥
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MSS@3624@1அஸnhதி³kh³த⁴மநா ⁴thவா வேத³தி³ுரேஸா யதா² ।
MSS@3624@2விுph³ேதா⁴ வசஸா ேயா  வாkhயஶlhேயந ஹnhயேத ॥ 3624॥
MSS@3625@1அஸmhபthெதௗ பேரா லாேபா⁴ ³யshய கத²நmh ததா² ।
MSS@3625@2ஆபth³விேமாணmh ைசவ thரshையதth ப²லthரயmh ॥ 3625॥
MSS@3626@1அஸmhபnhந: கத²mh ப³nh⁴ரஸShiΝ: கத²mh phர: ◌⁴ ।
MSS@3626@2அநாthமவிth கத²mh விth³வாnh அஸnhShட: கத²mh ஸுகீ² ॥ 3626॥
MSS@3627@1அஸmhபாத³யத: கசித³rhத²mh ஜாதிkhயா³ண: ।
MSS@3627@2யth³’chசா²ஶph³த³வthmhஸ:ஸmhjhஞாைய ஜnhம ேகவலmh ॥ 3627॥
MSS@3628@1அஸmhphராphதரஜா ெகௗ³ phராphேத ரஜ ேராணீ ।
MSS@3628@2அvhயஜநா ப⁴ேவth கnhயா சநா ச நkh³நிகா ॥ 3628॥
MSS@3629@1அஸmhப⁴வmh ேஹமmh’க³shய ஜnhம ததா²பி ராேமா ேப⁴ mh’கா³ய
।
MSS@3629@2phராய:ஸமாபnhநவிபthதிகாேல தி⁴ேயாऽபி mhஸாmh மநா ப⁴வnhதி ॥
3629॥
MSS@3630@1அஸmhப⁴வ³ணshthயா ஜாயேத shவாthமநshthரபா ।
MSS@3630@2கrhணிகாரmh ஸுக³nhதீ⁴தி வத³nh ேகா ேநாபஹshயேத ॥ 3630॥
MSS@3631@1அஸmhபா⁴vhயmh ந வkhதvhயmh phரthயமபி th³’யேத ।
MSS@3631@2ஶிலா தரதி பாநீயmh கீ³தmh கா³யதி வாநர: ॥ 3631॥
MSS@3632@1அஸmhபா⁴Shயmh ந பா⁴ேஷத பா⁴ஷேஸ யதி³ தthததா² ।
MSS@3632@2பேரஷாmh  ஸiµth³ேவேக³ நாthமநச ஶுப⁴mh ப²லmh ॥ 3632॥
MSS@3633@1அஸmhph◌⁴’தmh மNhட³நமŋhக³யShேடரநாஸவாkh²யmh கரணmh மத³shய
।
MSS@3633@2காமshய Shபvhயதிkhதமshthரmh பா³lhயாth பரmh ஸாத² வய:
phரேபேத³ ॥ 3633॥
MSS@3634@1அஸmhேப⁴th³ய: ஶுசிrhத³: kh’தாnhநshய பக: ।
MSS@3634@2ஸூதா³நாmh ச விேஶஷjhஞ:ஸூதா³th◌⁴யோ விதீ⁴யேத ॥ 3634॥
MSS@3635@1அஸmhேபா⁴ேக³ந ஸாமாnhயmh kh’பணshய த⁴நmh பைர: ।
MSS@3635@2அshேயத³தி ஸmhப³nhேதா⁴ ஹாெநௗ :³ேக²ந க³mhயேத ॥ 3635॥
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MSS@3636@1அஸmhph◌⁴ரேமா விலjhஜthவmh அவjhஞா phரதிவாதி³நி ।
MSS@3636@2ஹாேஸா ராjhஞ:shதவேசதி பைசேத ஜயேஹதவ: ॥ 3636॥
MSS@3637@1அஸmhமத: கshதவ iµkhதிமாrhக³mh நrhப⁴வkhேலஶப⁴யாth phரபnhந: ।
MSS@3637@2ப³th³த⁴சிரmh திShட² ஸுnhத³mh ஆேரசிதph◌⁴சைர:
கடாை: ॥ 3637॥
MSS@3638@1அஸmhமாேந தேபாvh’th³தி: ◌⁴ ஸmhmhமாநாchச தப:ய: ।
MSS@3638@2ஜயா Nhயஹாநி:shயாnh நிnhத³யா ஸth³க³திrhப⁴ேவth ॥ 3638॥
MSS@3639@1அஸmhiµகா²ேலாகநமாபி⁴iµkh²யmh நிேஷத⁴ ஏவாiνமதிphரகார: ।
MSS@3639@2phரththதரmh iµth³ரணேமவ வாசாmh நவாŋhக³நாநாmh நவ ஏவ பnhதா:²
॥ 3639॥
MSS@3640@1அஸmhவிபா⁴கீ³ ³Shடாthமா kh’தkh◌⁴ேநா நிரபthரப: ।
MSS@3640@2தாth³’ŋhநராத⁴ேமா ேலாேக வrhஜநீேயா நராதி⁴ப ॥ 3640॥
MSS@3641@1அஸmhvh’தshய காrhயாணி phராphதாnhயபி விேஶஷத: ।
MSS@3641@2நி:ஸmhஶயmh விபth³யnhேத பி⁴nhநphலவ இேவாத³ெதௗ⁴ ॥ 3641॥
MSS@3642@1அஸmhvh’தாகாரதயா பி⁴nhநமnhthரshய ⁴பேத: ।
MSS@3642@2ஸkh’chசி²th³ரக⁴டshேயவ ந திShட²thத³ேயாத³கmh ॥ 3642॥
MSS@3643@1அஸmhஶயmh thரபkh³ரஹமா யதா³rhயமshயாமபி⁴லா ேம மந:
।
MSS@3643@2ஸதாmhஸnhேத³ஹபேத³ஷுவshஷு phரமாணமnhத:கரணphரvh’thதய:
॥ 3643॥
MSS@3644@1அஸmhஶயmh nhயshதiµபாnhதரkhததாmh யேத³வ ேராth³⁴mh
ராமணீபி⁴ரஜநmh ।
MSS@3644@2’ேதऽபி தshnh ஸேலந ஶுkhலதாmh நிராஸ ராேகா³ நயேநஷு
ந யmh ॥ 3644॥
MSS@3645@1அஸmhஶயmh மஹாபா³ேஹா மேநா ³rhநிkh³ரஹmh சலmh ।
MSS@3645@2அph◌⁴யாேஸந  ெகௗnhேதய ைவராkh³ேயண ச kh³’யேத ॥ 3645॥
MSS@3646@1அஸmhஶயmh விஜாநீ காேல ஸrhவmh ப²Shயதி ।
MSS@3646@2th◌⁴’திmh தா⁴ரய விshரph³த⁴mh ப⁴ேவth ஸrhவmh ஸமஜஸmh ॥ 3646॥
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MSS@3647@1அஸகலககாkh’தா-shக²லநவிகீrhணவிகாேகஶராmh ।
MSS@3647@2மத³வநிஹாmh ரேஜா வ⁴ph◌⁴ய:ஸiµபஹரnh விசகார ேகாரகாணி ॥
3647॥
MSS@3648@1அஸகலநயநாவேலாகேநந shதபஹாஸமேநாஹைரrhவேசாபி: ◌⁴ ।
MSS@3648@2கமலiµகி² iµராேரவேமவmh கத²ய கியnhதி தி³நாநி வசநீய: ॥
3648॥
MSS@3649@1அஸகலநயேநதாநி லjhஜா க³தமலஸmh பபாNh³தா விஷாத:³
।
MSS@3649@2இதி விவித⁴யாய தாஸு ⁴ஷாmh phரப⁴வதி மNhட³யிmh
வ⁴ரநŋhக:³ ॥ 3649॥
MSS@3650@1அஸkh’த³ஸkh’nhநShடாmh நShடாmh mh’ேகா³mh’க³th’Shணிகாmh
ரமபக³ேதாऽphthபமா: பைரதி ந: ந: ।
MSS@3650@2க³ணயதி ந தnhமாயாேதாயmh ஹத: ஸலாஶயா ப⁴வதி 
மதிshth’Shnhதா⁴நாmh
விேவகபராŋhiµகீ² ॥ 3650॥
MSS@3651@1அஸkh’nh ந ேநऽதி ஸாவதி⁴- நிேஷத⁴ேபா³தி⁴திrhமயா கதா ।
MSS@3651@2க³மயதி பரமநவரதmh யா தமக²Nhடா³rhத²பமாநnhத³mh ॥ 3651॥
MSS@3652@1அஸkh’ேத³கரேத²ந தரshவிநா ஹஹயாkh³ரஸேரண த⁴iνrhph◌⁴’தா ।
MSS@3652@2தி³நகராபி⁴iµகா² ரணேரணேவா தி⁴ேர தி⁴ேரண ஸுரth³விஷாmh ॥
3652॥
MSS@3653@1அஸkh’th³ தி⁴ விதாத³பி பீ⁴ேதா பா³rhஹth³ரதா²jhஜேல ³rhக³mh ।
MSS@3653@2kh’thவா ஹrhnhயவாthth³ விேதாऽphயாஶŋhகநீேயாऽ: ॥ 3653॥
MSS@3654@1அஸkh’nh ந வேத³தா³ஶாmh phராrhத²ேயth³ ேத³வதாmh ஸkh’th ।
MSS@3654@2நாலாயநீ பச பதீnh phராேபாchசாrhய ந: ந: ॥ 3654॥
MSS@3655@1அஸkhதமாராத⁴யேதா யதா²யத²mh விப⁴jhய ப⁴khthயா ஸமபபாதயா
।
MSS@3655@2³iνராகா³தி³வ ஸkh²யயிவாnh ந பா³த⁴ேதऽshய thக³ண:

பரshபரmh ॥ 3655॥
MSS@3656@1அஸŋhக³ஸŋhக³ேதா³ேஷண ஸthயாச மதிவிph◌⁴ரம: ।
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MSS@3656@2ஏகராthரphரஸŋhேக³ந காShட²க⁴Nhடாவிட³mhப³நா ॥ 3656॥
MSS@3657@1அஸjhஜந: ஸjhஜநஸŋhகி³ஸŋhகா³th கேராதி :³ஸாth◌⁴யமபீஹ
ஸாth◌⁴யmh ।
MSS@3657@2Shபாரயாchச²mh⁴ஶிேராऽதி⁴டா⁴ பிபீகா mhப³தி சnhth³ரபி³mhப³mh
॥ 3657॥
MSS@3658@1அஸjhஜநாயாஶு வரmh ந த³th³யாth phதிேதா nh’ப: ।
MSS@3658@2வரmh ப⁴shமாஸுராேயஶ: த³ththவா நீப²லmh க³த: ॥ 3658॥
MSS@3659@1அஸjhஜநாேசnh ம⁴ைரrhவேசாபி:◌⁴ ஶkhயnhத ஏவ phரதிகrhமாrhைய: ।
MSS@3659@2தthேகதகீேரiΝபி⁴ரmh³ராேஶrhப³nhத⁴khயாயாமபி க: phரயாஸ:॥ 3659॥
MSS@3660@1அஸjhஜேநந ஸmhபrhகாth³அநயmh யாnhதி ஸாத⁴வ: ।
MSS@3660@2ம⁴ரmh ஶீதலmh ேதாயmh பாவகmh phராphய தphயேத ॥ 3660॥
MSS@3661@1அஸத:மதா³nhத⁴shய தா³th³rhயmh பரமாஜநmh ।
MSS@3661@2ஆthெமௗபmhேயந ⁴தாநி த³th³ர: பரேத ॥ 3661॥
MSS@3662@1அஸதாmh ச பேப:ஸதாmh ச ப³ஹநmh ।
MSS@3662@2அ⁴தாநாmh ச mhஸாநாmh அத⁴rhமாmh ச வrhஜநmh ॥ 3662॥
MSS@3663@1அஸதாmh த⁴rhம³th³தி⁴ேசth ஸதாmh ஸnhதாபகாரணmh ।
MSS@3663@2உேபாதshய vhயாkh◌⁴ரshய பாரணmh பஶுமாரணmh ॥ 3663॥
MSS@3664@1அஸதாmh phரkh³ரஹ: காம: ேகாபசாவkh³ரஹ:ஸதாmh ।
MSS@3664@2vhயஸநmh ேதா³ஷபா³ஹுlhயாth³அthயnhதiµப⁴யmh மதmh ॥ 3664॥
MSS@3665@1அஸதாmh ப³த ஸthதாபி ந nhயாயாiνக³தா யதா³ ।
MSS@3665@2ததshேதph◌⁴ேயாrhத²rhththயாஶா ஸுதா⁴phேஸவ ேபா⁴கி³ந: ॥ 3665॥
MSS@3666@1அஸதாmh ஸŋhக³ேதா³ேஷண ஸதீ யாதி மதிrhph◌⁴ரமmh ।
MSS@3666@2ஏகராthphரவாேஸந காShட²mh iµேஜ phரலmhபி³தmh ॥ 3666॥
MSS@3667@1அஸதாmh ஸŋhக³ேதா³ேஷண ஸாத⁴ேவா யாnhதி விkhயாmh ।
MSS@3667@2³rhேயாத⁴நphரஸŋhேக³ந பீ⁴Shேமா ேகா³ஹரேண க³த: ॥ 3667॥
MSS@3668@1அஸதாmh ஸŋhக³iµthsh’jhய ஸthஸு ஸŋhக³mh ஸமாசேரth ।
MSS@3668@2அஸதாmh ஸŋhக³ேதா³ேஷண மாNhட³vhய: ஶூலமாphதவாnh ॥ 3668॥
MSS@3669@1அஸதாmh ஸஹேஜா பா⁴வச²nhந: ேகநாபி ேஹநா ।
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MSS@3669@2ஸmhshகார இவ பீ³ஜாநாmh ப²ேலந ஸஹ ஜாயேத ॥ 3669॥
MSS@3670@1அஸதாiµபேபா⁴கா³ய ³rhஜநாநாmh வி⁴தய: ।
MSS@3670@2பிமnhத:³ ப²லாTh◌⁴ேயாऽபி காைகேரேவாப⁴jhயேத ॥ 3670॥
MSS@3671@1அஸதா ஸஹ ஸŋhேக³ந ேகா ந யாthயத⁴மாmh க³திmh ।
MSS@3671@2பேயாऽபி ெஶௗNhட³நீஹshேத மth³யthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 3671॥
MSS@3672@1அஸதீசதmh தth³வth³ வஸnhதாேத³சவrhணநmh ।
MSS@3672@2kh³Shமாேத³rhவrhணநmh தth³வth³ வrhஷாேத³ரபி வrhணநmh ॥ 3672॥
MSS@3673@1அஸதீ ப⁴வதி ஸலjhஜா ாரmh நீரmh ச ஶீதலmh ப⁴வதி ।
MSS@3673@2த³mhபீ⁴ ப⁴வதி விேவகீ phயவkhதா ப⁴வதி ⁴rhதஜந: ॥ 3673॥
MSS@3674@1அஸேதாऽபி ப⁴வதி ³ணவாnhஸth³ph◌⁴ேயாऽபி பரmh ப⁴வnhthயஸth³vh’thதா:
।
MSS@3674@2பŋhகா³ேத³தி கமலmh khமய: கமலாத³பி ப⁴வnhதி ॥ 3674॥
MSS@3675@1அஸேதா வா ஸேதா வாபி shவயmh shவாnh வrhணயnh ³nh ।
MSS@3675@2ஹாshயதாmh யாதி ஶkhேராऽபி கிmh ந: phராkh’ேதா ஜந: ॥ 3675॥
MSS@3676@1அஸthகாrhயரேதாऽதீ⁴ர ஆரmhபீ⁴ விஷயீ ச ய: ।
MSS@3676@2ஸ ராஜேஸா மiνShேயஷு mh’ேதா ஜnhமாதி⁴க³chச²தி ॥ 3676॥
MSS@3677@1அஸthphரதிkh³ரதா ச நரேக யாthயேதா⁴iµேக² ।
MSS@3677@2ஏேகா Shடாnhந⁴kh³ ய:ஸ யாதி யவஹmh நர: ॥ 3677॥
MSS@3678@1அஸthphரலாபmh பாShயmh ைபஶுnhயமnh’தmh ததா² ।
MSS@3678@2சthவா வாசா ராேஜnhth³ர ந ஜlhேபnh நாiνசிnhதேயth ॥ 3678॥
MSS@3679@1அஸthய:ஸrhவேலாேகऽshnh ஸததmh ஸthkh’தா: phைய: ।
MSS@3679@2ப⁴rhதாரmh நாiνமnhயnhேத விநிபாதக³தmh shthய: ॥ 3679॥
MSS@3680@1அஸthயதா நிSh²ரதாkh’தjhஞதா ப⁴யmh phரமாேதா³ऽலஸதா
விஷாதி³தா ।
MSS@3680@2vh’தா²பி⁴மாேநாऽபி ச தீ³rhக⁴ஸூthரதா ததா²ŋhக³நாாதி³
விநாஶநmh ய:
॥ 3680॥
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MSS@3681@1அஸthயமphரthயயலகாரணmh வாஸநாஸth³மஸmh’th³தி⁴வாரணmh
।
MSS@3681@2விபnhநிதா³நmh பரவசேநாrhதmh kh’தாபராத⁴mh kh’திபி⁴rhவிவrhதmh
॥ 3681॥
MSS@3682@1அஸthயேமதth³ விதி³தmh ஸமshதmh அகாrhயகாதி mh’ஷா phரபச:
।
MSS@3682@2சாபலாபkhரமேமவ கrhmh ஆchசா²த³நmh ேத ’த³யshய ஶவth
॥ 3682॥
MSS@3683@1அஸthயஶீலா விkh’தா ³rhkh³ராய’த³யா:ஸதா³ ।
MSS@3683@2வthய: பாபஸŋhகlhபா:ணமாthராth³ விராகி³ண: ॥ 3683॥
MSS@3684@1அஸthயஸnhத⁴shய ஸதசலshயாshதி²ரேசதஸ: ।
MSS@3684@2ைநவ ேத³வா ந பிதர: phரதீchச²nhதீதி ந: தmh ॥ 3684॥
MSS@3685@1அஸthயshய வணிkh³லmh ஶாகா²shதshய வராŋhக³நா: ।
MSS@3685@2காயshதா:² பthரShபாணி ப²லாநி th³தகாண: ॥ 3685॥
MSS@3686@1அஸthயா:ஸthயஸŋhகாஶா:ஸthயாசாஸthயபிண: ।
MSS@3686@2th³’யnhேத விவிதா⁴ பா⁴வாshதshமாth³khதmh பணmh॥ 3686॥
MSS@3687@1அஸthயா ச ஹதா வாணீ ததா²ைபஶுnhயவாதி³நீ ।
MSS@3687@2ஸnhதி³kh³ேதா⁴ऽபி ஹேதா மnhthேரா vhயkh³ரசிthேதா ஹேதா ஜப: ॥
3687॥
MSS@3688@1அஸthயாthம³ேண ஶshthரmh ஹshதாph◌⁴யாmh விநிவாrhயேத ।
MSS@3688@2ஏஷாபி ந க³தி: ேmhயா ந சாnhயா விth³யேத khவசிth ॥ 3688॥
MSS@3689@1அஸthேயைநவ வnhதி ேவயா:ஸthயவிவrhதா: ।
MSS@3689@2ஏதா:ஸthேயந நயnhதி மth³ேயேநவ லாŋhக³நா: ॥ 3689॥
MSS@3690@1அஸthஸmhபrhகேதா³ேஷண அத⁴shதாth³ யாnhதி ஸாத⁴வ: ।
MSS@3690@2மாrhக³shதிரேதா³ேஷண ஸேமாऽபி விஷமாயேத ॥ 3690॥
MSS@3691@1அஸthஸŋhகா³th³³ணjhேஞாऽபி விஷயாஸkhதமாநஸ: ।
MSS@3691@2அகshமாth phரலயmh யாதி கீ³தரkhேதா யதா² mh’க:³ ॥ 3691॥
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MSS@3692@1அஸth³’ஶஜேநஷு யாchஞா மஹதாmh நலாக⁴வாயஸு’த³rhேத²
।
MSS@3692@2ஹரபி பாNh³ஸுேதph◌⁴ய:shவயமrhதீ²தா⁴rhதராShThேரஷு ॥ 3692॥
MSS@3693@1அஸth³த⁴rhமshthவயmh shthmh அshமாகmh ப⁴வதி phரேபா⁴ ।
MSS@3693@2பாபீயேஸா நராnh யth³ைவ லjhஜாmh thயkhthவா ப⁴ஜாமேஹ ॥ 3693॥
MSS@3694@1அஸth³பி: ◌⁴ ேஸவிேதா ராஜா shவயmh ஸnhநபி ³Shயேத ।
MSS@3694@2கிmh ேஸvhேயா ேபா⁴கி³ஸmhவீேதா க³nhத⁴வாநபி சnhத³ந: ॥ 3694॥
MSS@3695@1அஸth³பி⁴ரஸதாேமவ ⁴jhயnhேத த⁴நஸmhபத:³ ।
MSS@3695@2ப²லmh கிmhபாகvh’shய th◌⁴வாŋhா ப⁴nhதி ேநதேர ॥ 3695॥
MSS@3696@1அஸth³vh’thேதா நாயmh ந ச ஸகி² ³ணேரஷ ரத: phேயா
iµkhதாஹாரshதவ
சரணேல நிபதித: ।
MSS@3696@2kh³’ஹாணநmh iµkh³ேத⁴ vhரஜ தவ கNhட²phரணயிதாmh உபாேயா
நாshthயnhேயா
’த³யபதாேபாபஶமேந ॥ 3696॥
MSS@3697@1அஸnhேதாऽph◌⁴யrhதி²தா:ஸth³பி: ◌⁴ கிசிthகாrhயmh கதா³சந ।
MSS@3697@2மnhயnhேத ஸnhதமாthமாநmh அஸnhதமபி விதmh ॥ 3697॥
MSS@3698@1அஸnhேதா ேய நிவrhதnhேத ேவேத³ph◌⁴ய இவ நாshதிகா: ।
MSS@3698@2நரகmh ப⁴ஜமாநாshேத phரதிபth³யnhதி கிlhபி³ஷmh ॥ 3698॥
MSS@3699@1அஸnhதி²தபதா³ஸுவிவலாŋhகீ³மத³shக²தேசShைதrhமேநாjhஞா
।
MSS@3699@2khவ யாshய வேரா ஸுரதகாேல விஷமா கிmh வாநவாகா thவmh
॥ 3699॥
MSS@3700@1அஸph◌⁴ய: பிஶுநைசவ kh’தkh◌⁴ேநா தீ³rhக⁴ைவண: ।
MSS@3700@2சthவார: கrhமசNhடா³லா: ஜாதிசNhடா³லபசமா: ॥ 3700॥
MSS@3701@1அஸமkh³ரவிேலாகிேதந கிmh ேத த³யிதmh பய வேரா நிrhவிஶŋhகmh ।
MSS@3701@2ந ஜா ஶாkh³ரபீதமmhப: ◌⁴ ஸுசிேரபி கேராthயேபதth’Shணmh
॥ 3701॥
MSS@3702@1அஸமஜஸமஸமஜஸ- மஸஜஸேமததா³பதிதmh ।
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MSS@3702@2வlhலவமார³th³th◌⁴யா ஹ ஹ ஹத:காth ॥ 3702॥
MSS@3703@1அஸமrhத²mh பthயjhய ஸமrhதா:² ப⁴ஜேத ।
MSS@3703@2nh’பாmh நாshதி தா³யாth³யmh வீரேபா⁴kh³யா வஸுnhத⁴ரா ॥ 3703॥
MSS@3704@1அஸமேய மதிnhஷதி th◌⁴வmh கரக³ைதவ க³தா யதி³யmh ஹூ: ।
MSS@3704@2நைபதி நிth◌⁴ய நிவாshயேத ஸகி²iµக²mh ந விேதா: ◌⁴ நயேத
॥ 3704॥
MSS@3705@1அஸமrhதா:² phரrhவnhதி iµநேயாऽphயrhத²ஸசயmh ।
MSS@3705@2கிmh ந rhவnhதி ⁴பாலா ேயஷாmh ேகாஶவஶா: phரஜா: ॥ 3705॥
MSS@3706@1அஸமrhேதா² ப⁴ேவth ஸா⁴rhநிrhத⁴ேநா ph³ரமசாrhயபி ।
MSS@3706@2vhயாதி⁴மாnh ேத³வ ச பா ச பதிvhரதா ॥ 3706॥
MSS@3707@1அஸமஸமரஸmhபlhலmhபடாநாmh ப⁴டாநாmh அவதி⁴ரவதி⁴ th³ேத⁴ ேயந
ஹmhபீரவீர: ।
MSS@3707@2ஸ கில ஸகலth³’phதthரநthரல-ஹரணகிரணமா கshய
ந
shயாnh நமshய: ॥ 3707॥
MSS@3708@1அஸமஸாஹஸஸுvhயவஸாயிந:ஸகலேலாகசமthkh’திகாண: ।
MSS@3708@2யதி³ ப⁴வnhதி ந வாசி²தth³த⁴ேயா ஹதவிேத⁴ரயேஶா ந மநshவிந:
॥ 3708॥
MSS@3709@1அஸமாேந ஸமாநthவmh ப⁴விதா கலேஹ மம ।
MSS@3709@2இதி மthவா th◌⁴வmh மாநீ mh’கா³th mhஹ: பலாயேத ॥ 3709॥
MSS@3710@1அஸமாபிதkh’thயஸmhபதா³mh ஹதேவக³mh விநேயந தாவதா ।
MSS@3710@2phரப⁴வnhthயபி⁴மாநஶாநாmh மத³iµthதmhப⁴யிmh வி⁴தய: ॥ 3710॥
MSS@3711@1அஸமாphதகீ³ஷshய shthசிnhதா கா மநshவிந: ।
MSS@3711@2அநாkhரmhய ஜக³th kh’thshநmh ேநா ஸnhth◌⁴யாmh ப⁴ஜேத ரவி: ॥ 3711॥
MSS@3712@1அஸைம:ஸயமாந:ஸைமச பயமாணஸthகார: ।
MSS@3712@2அ⁴ விநிjhயமாநshthபி⁴ரrhத²பதிmh thயஜதி ph◌⁴’thய: ॥ 3712॥
MSS@3713@1அஸmhய³பkhதmh  jhஞாநmh ஸுஶலரபி ।
MSS@3713@2உபலph◌⁴யாphயவிதி³தmh விதி³தmh சாphயiνSh²தmh ॥ 3713॥
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MSS@3714@1அஸஹாய: மாேநக: காrhயாnhதmh நாதி⁴க³chச²தி ।
MSS@3714@2ேஷபி விநிrhiµkhதshதNh³ேலா ந phரேராஹதி ॥ 3714॥
MSS@3715@1அஸஹாய:ஸமrhேதா²ऽபி ேதஜshவீ கிmh கShயதி ।
MSS@3715@2ராம:ஸுkh³வஸாஹாyhயாth லŋhகாmh நிrhத³kh³த⁴வாnh ரா ॥ 3715॥
MSS@3716@1அஸஹாய:ஸமrhேதா²ऽபி ேதஜshvhயபி கேராதி கிmh ।
MSS@3716@2நிவாேத பதிேதா வநி:shவயேமேவாபஶாmhயதி ॥ 3716॥
MSS@3717@1அஸஹாய:ஸமrhேதா²ऽபி ந காrhயmh கrhமrhஹதி ।
MSS@3717@2ேஷபி பthயkhதா ந phரேராஹnhதி தNh³லா: ॥ 3717॥
MSS@3718@1அஸஹாய:ஸஹாயாrhதீ² மாமiνth◌⁴யாதவாnh th◌⁴வmh ।
MSS@3718@2பீTh³யமாந: ஶைரshதீணrhth³ேராணth³ெரௗணிkh’பாதி³பி:◌⁴ ॥
3718॥
MSS@3719@1அஸஹாயshய காrhயாணி th³தி⁴mh நாயாnhதி காநிசிth ।
MSS@3719@2தshமாth ஸமshதகாrhேயஷு ஸஹாேயா ⁴பேதrhக³தி: ॥ 3719॥
MSS@3720@1அஸஹாேயாऽஸமrhேதா² வா ேதஜshவீ கிmh கShயதி ।
MSS@3720@2அth’ேண பதிேதா வநி:shவயேமேவாபஶாmhயேத ॥ 3720॥
MSS@3721@1அஸஹாைசவ விjhேஞயா: phரபா⁴வnhேதா விேத³ஹஜா: ।
MSS@3721@2அŋhக³ேத³ேஶாth³ப⁴வாshதீ: ஸுஹshதா: ஸுth³’டா⁴shததா²
॥ 3721॥
MSS@3722@1அஸயவாேதாth³த⁴தேரiΝமNhட³லா phரசNhட³ஸூrhயாதபதாபிதா
ம ।
MSS@3722@2ந ஶkhயேத th³ரShமபி phரவாபி: ◌⁴ phயாவிேயாகா³நலத³kh³த⁴மாநைஸ:

॥ 3722॥
MSS@3723@1அஸயாnhயபி ேஸாடா⁴நி க³தி³தாnhயphயாNhயபி ।
MSS@3723@2shதி²த: பரkh³’ஹth³வா th’Shேண நிvh’thதிமாphiν ॥ 3723॥
MSS@3724@1அஸாத⁴நா விthதநா ³th³தி⁴மnhத:ஸு’nhமதா: ।
MSS@3724@2ஸாத⁴யnhthயாஶு காrhயாணி காகrhமmh’கா³²வth ॥ 3724॥
MSS@3725@1அஸா: ◌⁴ ஸா⁴rhவா ப⁴வதி க² ஜாthையவ ேஷா ந ஸŋhகா³th³
ெதௗ³rhஜnhயmh ந
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 ஸுஜநதா கshயசித³பி ।
MSS@3725@2phரேட⁴ஸmhஸrhேக³மணி⁴ஜக³ேயாrhஜnhமஜநிேத மணிrhநாேஹrhேதா³ஷாnh
shph’ஶதி ந
 ஸrhேபா மணி³nh ॥ 3725॥
MSS@3726@1அஸா⁴ பக³nhதvhயmh ந ச ஸா⁴ ச ஸmhவலmh ।
MSS@3726@2ஸmhவலmh  யthேநந மரணmh th◌⁴வநிசயmh ॥ 3726॥
MSS@3727@1அஸாth◌⁴யmh நாரேப⁴th phராjhஞ:அகாrhயmh ைநவ காரேயth ।
MSS@3727@2அnh’தmh ைநவ ஜlhேபத அப⁴யmh ைநவ ப⁴ேயth ॥ 3727॥
MSS@3728@1அஸாth◌⁴யmh ஶthமாேலாkhய தா³யாத³mh தshய ேப⁴த³ேயth ।
MSS@3728@2ராjhயகாமmh ஸமrhத²mh ச யதா² ராேமா விபீ⁴ஷணmh ॥ 3728॥
MSS@3729@1அஸாth◌⁴யmh ஸா⁴மnhthராmh தீvhரmh வாkh³விஷiµthsh’ஜth ।
MSS@3729@2th³விவmh வத³நmh த⁴thேத ³Shேடா ³rhஜநபnhநக:³ ॥ 3729॥
MSS@3730@1அஸாth◌⁴யமnhயதா² ேதா³ஷmh பchசி²th³ய ஶmh ।
MSS@3730@2யதா²ைவth³யshததா² ராஜா ஶshthரபாணிrhவிஷயதி ॥ 3730॥
MSS@3731@1அஸாth◌⁴யாயா:ஸுக²mh th³தி: ◌⁴ th³தா⁴யாசாiνரஜநmh ।
MSS@3731@2ரkhதாயாச ரதி:ஸmhயkh காமஶாshthரphரேயாஜநmh ॥ 3731॥
MSS@3732@1அஸாமாnhேயாlhேலக²mh விரஸஹதேஹவாகிநமலmh விதி⁴mh வnhேத³
நிnhதா³mhத ப³த ந
ஜாேந கிiµசிதmh ।
MSS@3732@2அநrhக⁴mh நிrhமாணmh லததiν யshேயஹ ப⁴வதீ ந ய: kh’thவாபி
thவாmh பஹரதி
ஸrhக³vhயஸநிதாmh ॥ 3732॥
MSS@3733@1அஸாரmh ஸmhஸாரmh பiµதரthநmh th⁴வநmh நிராேலாகmh ேலாகmh
மரணஶரணmh பா³nhத⁴வஜநmh ।
MSS@3733@2அத³rhபmh கnhத³rhபmh ஜநநயநநிrhமாணமப²லmh ஜக³jhrhரNhயmh
கத²ம
விதா⁴mh vhயவத: ॥ 3733॥
MSS@3734@1அஸார:ஸmhஸார:ஸரஸகத³ஸாரஸth³’ேஶா லஸth³விth³lhேலகா²சகிதசபலmh
விதத³mh ।
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MSS@3734@2யேத³தth தாNhயmh நக³க³தநதீ³ேவக³ஸth³’ஶmh அேஹா
தா⁴rhShThயmh mhஸாmh தத³பி
விஷயாnh தா⁴வதி மந: ॥ 3734॥
MSS@3735@1அஸார:ஸrhவத:ஸாேரா வாசா ஸாரஸiµchசய: ।
MSS@3735@2வாசா ஸா சதா ேயந ஸுkh’தmh ேதந ஹாதmh ॥ 3735॥
MSS@3736@1அஸார⁴ேத ஸmhஸாேர ஸாரmh ஸாரŋhக³ேலாசநா ।
MSS@3736@2தத³rhத²mh த⁴நchச²nhதி தththயாேக³ ச த⁴ேநந கிmh ॥ 3736॥
MSS@3737@1அஸார⁴ேத ஸmhஸாேர ஸார⁴தா நிதmhபி³நீ ।
MSS@3737@2இதி ஸசிnhthய ைவ ஶmh⁴ரrhதா⁴ŋhேக³ காநீmh த³ெதௗ⁴ ॥ 3737॥
MSS@3738@1அஸாரா: ஸnhthேயேத விரதிவிரஸா வாத² விஷயா ஜு³phஸnhதாmh
யth³ வா நiν
ஸகலேதா³ஷாshபத³தி ।
MSS@3738@2ததா²phயnhதshதththவphரணிததி⁴யாமphயதிப³லshததீ³ேயாऽநாkh²ேயய:
sh²ரதி
’த³ேய ேகாऽபி மமா ॥ 3738॥
MSS@3739@1அஸாேர க² ஸmhஸாேர ஸாரmh வஶுரமnhதி³ரmh ।
MSS@3739@2ராph³ெதௗ⁴ ச ஹ: ேஶேத ஶிவ: ேஶேத மாலேய ॥ 3739॥
MSS@3740@1அஸாேர க² ஸmhஸாேர ஸாரmh வஶுரமnhதி³ரmh ।
MSS@3740@2ஹேரா மாலேய ேஶேத விShiΝ: ேஶேத மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 3740॥
MSS@3741@1அஸாேர க² ஸmhஸாேர ஸாரேமதchசShடயmh ।
MSS@3741@2காயாmh வாஸ: ஸதாmh ஸŋhேகா³ க³ŋhகா³mhப: ◌⁴ ஶmh⁴ேஸவநmh ॥
3741॥
MSS@3742@1அஸாேர க² ஸmhஸாேர ஸுக²ph◌⁴ராnhதி: ஶmh ।
MSS@3742@2லாலாபாநவாŋh³Shேட² பா³லாநாmh shதnhயவிph◌⁴ரம: ॥ 3742॥
MSS@3743@1அஸாேர ப³த ஸmhஸாேர கrhமதnhthர: ஶmh ।
MSS@3743@2ஜாயnhேத phயஸmhேயாகா³ விேயாேக³’த³யchசி²த:³ ॥ 3743॥
MSS@3744@1அஸாேரஸmhஸாேர விஷமவிஷபாேக nh’பஸுேக²kh’தாnhேதநாசாnhேத
phரkh’திசபேல
விதப³ேல ।
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MSS@3744@2th◌⁴வாபாேய காேய விஷயmh’க³th’Shஹத’த:³ரphராண:

phராநஹஹ
பiµShணnhதி தி⁴ய: ॥ 3744॥
MSS@3745@1அஸாேர ஸmhஸாேர ஸுமதிஶரேண காvhயகரேண யேத²Shடmh
ேசShடnhேத கதி ந
கவய:shவshவசய: ।
MSS@3745@2பரmh ³kh³த⁴shநிkh³த⁴mh ம⁴ரரசநmh யsh வசநmh phரஸூேத ph³ேத
வா
ப⁴வதி விரல: ேகாऽபி ஸரல: ॥ 3745॥
MSS@3746@1அஸாேரா நிrh³ே வkhரசிthரபதயாnhவித: ।
MSS@3746@2அவாப ந சிராth³ ph◌⁴ரmhஶmh ஶkhரசாப: க²ேலா யதா² ॥ 3746॥
MSS@3747@1அஸாவதா⁴ேந பாNh³thயmh khரயkhதmh ச ைம²நmh ।
MSS@3747@2ேபா⁴ஜநmh ச பராதீ⁴நmh திshர: mhஸாmh விட³mhப³நா: ॥ 3747॥
MSS@3748@1அஸாவநாshதா²பரயாவதீ⁴த:ஸேராNhயா ஶிரஸா நமnhநபி ।
MSS@3748@2உைபதி ஶுShயnh கலம: ஸஹாmhப⁴ஸா மேநா⁴வா தphத
இவாபி⁴பாNh³தாmh ॥ 3748॥
MSS@3749@1அஸாவiνபநீேதாऽபி ேவதா³நதி⁴ஜேக³³ேரா: ।
MSS@3749@2shவபா⁴வஶுth³த: ◌⁴ shப²ேகா ந ஸmhshகாரமேபேத ॥ 3749॥
MSS@3750@1அஸாவnhதசசth³விகசநவலாph³ஜக³ள-

shதலsh²rhஜthகmh³rhவிலஸத³ஸŋhகா⁴த உப ।
MSS@3750@2விநா ேதா³ஷாஸŋhக³mhஸததபrhகி²லகல:த:phராphதசnhth³ேரா
விக³தகலŋhக:ஸுiµகி² ேத ॥ 3750॥
MSS@3751@1அஸாவஹmh ேலாஹமயீ ஸ யshயா: khர:ஸகி² phரshதர ஏஷ காnhத:
।
MSS@3751@2ஆகrhஷகth³ராவகmhப³ேகஷு ைநேகாऽphயெஸௗ ph◌⁴ராமக
இthயைவ ॥ 3751॥
MSS@3752@1அஸாத³யமாட: ◌⁴ காnhதிமாnh ரkhதமNhட³ல: ।
MSS@3752@2ராஜா ஹரதி ேலாகshய ’த³யmh mh’³பி: ◌⁴ கைர: ॥ 3752॥
MSS@3753@1அஸாth³ேவலலாவNhயரthநாகரஸiµth³ப⁴வ: ।
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MSS@3753@2ஜக³th³விஜயமாŋhக³lhயஶŋhக:²ஸுமத⁴nhவந: ॥ 3753॥
MSS@3754@1அஸாேவகth³விthphரph◌⁴’திபபாThயா phரகடயnh கலா: shைவரmh
shைவரmh
நவகமலகnhதா³ŋhரச: ।
MSS@3754@2ரnhth◌⁴mh phேரேயாவிரஹத³ஹேநாth³தீ³பிதth³’ஶாmh கடாேph◌⁴ேயா
பி³ph◌⁴யnhநிph◌⁴’தவ
சnhth³ேராऽph◌⁴த³யேத ॥ 3754॥
MSS@3755@1அ:ஶரா வrhம த⁴iνச ேநாchசைகrhவிவிchய கிmh phராrhதி²தவேரண
ேத ।
MSS@3755@2அதா²shதி ஶkhதி: kh’தேமவ யாchஞயா ந ³த: ஶkhதிமதாmh
shவயŋhkh³ரஹ:

॥ 3755॥
MSS@3756@1அவீ மவீ ேத³வேலா kh³ராமயாஜக: ।
MSS@3756@2தா⁴வக: பாசகைசவ ஷTh³ விphரா: ஶூth³ரஜாதய: ॥ 3756॥
MSS@3757@1அத²ரசShக: யாமலkh³ரnhதி²பாத:³ shரவதி கரஸேப
thரதா⁴ராmh
ஸேவகா³mh ।
MSS@3757@2த³ஶநசலக²ந: khடshகnhத⁴ப³nhத: ◌⁴ கிவரக²ேநாrh³ரக:³
shயாth
ŋhக:³ ॥ 3757॥
MSS@3758@1அதகி³ஸமmh shயாth கjhஜலmh nh⁴பாthேர ஸுரதவரஶாகா²
ேலக²நீ
பthரiµrhவீ ।
MSS@3758@2க²தி யதி³ kh³’thவா ஶாரதா³ ஸrhவகாலmh தத³பி தவ
³நாஶ பாரmh
ந யாதி ॥ 3758॥
MSS@3759@1அதநயநலmh லயிthேவாthபேலஷு khவணிதகநககாசீmh
மthதஹmhஸshவேநஷு ।
MSS@3759@2அத⁴ரசிரேஶாபா⁴mh ப³nh⁴ேவ phயாmh பதி²கஜந இதா³நீmh
ேராதி³தி
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ph◌⁴ராnhதசிthத: ॥ 3759॥
MSS@3760@1அத⁴ஜக³பீ⁴ஷபthேரா ஹகாதசிthதrhணசார: ।
MSS@3760@2லகிததiνthகேபாலகாnhதி: phரதிப⁴டவிkhரமத³rhஶேநऽயமாth ॥
3760॥
MSS@3761@1அத⁴ஜக³ஶிஶுேவShதmh அபி⁴நவமாபா⁴தி ேகதகீஸுமmh ।
MSS@3761@2ஆயஸவலயாலŋhkh’த- விஷாணவ த³nhதிந: பதிதmh ॥ 3761॥
MSS@3762@1அதேமகஸுராஶிதமphயnh ந நேரஷ வி⁴rhவிஶத³mh விஷmh ।
MSS@3762@2அபி நிபீய ஸுைரrhஜநிதயmh shவயiµேத³தி நrhநவமாrhணவmh ॥
3762॥
MSS@3763@1அதவஸநshரkh³ஸmhவீதா க⁴நா³ஸாரவnh mh’க³மத³மshநாதா
ஜாதாmh thவேமவ
தமshவிநீ ।
MSS@3763@2அபி⁴ஸர ஸுக²mh த³nhேதாth³th³ேயாதmh ந தnhவி விகாஸேய:
வதமத²வா
iµேசசசth³th³விேரப²க⁴ேநாth³க³மmh ॥ 3763॥
MSS@3764@1அதாthமா ஸுஸmhநth³த: ◌⁴ ஸமாவிShkh’தசாபல: ।
MSS@3764@2⁴ஜŋhக³லshதshயா ph◌⁴விேப: க²லாயேத ॥ 3764॥
MSS@3765@1அth³த⁴ஸாத⁴நmh ஸth³பி:◌⁴ ஶாஸநmh த³Nhட³ உchயேத ।
MSS@3765@2தmh khthையவ நேயth³ த³Nhட³mh khதத³Nhட:³ phரஶshயேத ॥ 3765॥
MSS@3766@1அதா⁴ராmh விஷmh வநிmh ஸமthேவ ய: phரபயதி ।
MSS@3766@2மாலாஸுதா⁴ஷாராmh ஸ ேயாகீ³ கth²யேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 3766॥
MSS@3767@1அதா⁴ராkhரமkhதா வரேமகாபி காகிணீ ।
MSS@3767@2ந பரph◌⁴விநிrhதி³Shடா ஸாக³ராnhதாபி ேமதி³நீ ॥ 3767॥
MSS@3768@1அதா⁴ராபேத² நாத² ஶthேஶாணிதபிchசி²ேல ।
MSS@3768@2ஆஜகா³ம கத²mh லrhநிrhஜகா³ம கத²mh யஶ: ॥ 3768॥
MSS@3769@1அேத⁴iνயmh விபா⁴தி ேத தஸrhவதிபாலமNhட³லா ।
MSS@3769@2phரலேய ஜக³தீவாஶிmh sh²ரதீ காலகராலவகா ॥ 3769॥
MSS@3770@1அnh³ேரண மnhேதா மா ⁴nhேநா ேயாதாதி ।
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MSS@3770@2அத: பஹரnhthயாஜாவmh ³ேரண ேதऽரய: ॥ 3770॥
MSS@3771@1அமாthரஸஹாயshய phர⁴தாபராப⁴ேவ ।
MSS@3771@2அnhயchச²ஜநshேயவ ந shமேயாऽshய மஹாth◌⁴’ேத: ॥ 3771॥
MSS@3772@1அvhயth³ ேத³ேஹ shேவ பஶுபதிமாŋhகmh ஸமக⁴ேநா வி³phேதா
ேகா³பீபி⁴rh³தரமயாth
ஸா கமல: ◌⁴ ।
MSS@3772@2யதா³ேத³ஶாேத³தjhஜக³த³பி mh’கீ³th³’khபரவஶmh ஸ வய: கshய
shயாத³ஹஹ
விஷேமா மnhமத²ப⁴ர: ॥ 3772॥
MSS@3773@1அஸுக²மத²ஸுக²mh வா கrhமmh பkhதிேவலாshவஹஹ நியதேமேத
⁴ஜேத
ேத³ஹபா⁴ஜ: ।
MSS@3773@2ததி³ஹரத ஏவ phராஹ ெமௗஹுrhதிகேசth கத²ய ப²லமஷாமnhதத:
கிmh
தத:shயாth ॥ 3773॥
MSS@3774@1அஸுைக²ச விநாலாேபா ³யshய கத²நmh ததா² ।
MSS@3774@2விபth³விேமாணmh ைசவ thரதாயா: ப²லthரயmh ॥ 3774॥
MSS@3775@1அஸுபி⁴ரஶுப⁴mh thயkhthவா ேத³ஹmh நிஜmh கில ேயாக³விth³ விஶதி
விஶத³mh
jhஞாநாேலாகாth பரshய கேலவரmh ।
MSS@3775@2நயநவிவைர: ஸூைம: ஸாாத³ேஹா தவ ைநணmh விஶ
’த³யmh
th³ரShmh shபShடmh ப³ச விேசShடேஸ ॥ 3775॥
MSS@3776@1அஸுph◌⁴’தாmh வத⁴மாசரதிமாth³வத³தி வாkhயமஸயமஸூnh’தmh
।
MSS@3776@2பரகலthரத⁴நாnhயபி வாச²தி ந ேத கிiµ மth³யமதா³ல: ॥
3776॥
MSS@3777@1அஸுரரசிதphரயthநாth³ விjhஞாதா தி³விரவசநா ேயந ।
MSS@3777@2ஸmhரதா மதிமதா ரthநவதீ வஸுமதீ ேதந ॥ 3777॥
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MSS@3778@1அஸுரஸமரத³ைrhவjhரஸnhth◌⁴’Shடசாைபரiνபமப³லவீrhைய:
shைவ:

லshlhயவீrhய: ।
MSS@3778@2ர⁴வஸ நேரnhth³ேரா யjhஞவிராnhதேகாேஶா ப⁴வ ஜக³தி ³நாmh
பா⁴ஜநmh
ph◌⁴ராதாநாmh ॥ 3778॥
MSS@3779@1அஸுரஸுரநேரஶாmh ேயா ந ேபா⁴ேக³ஷு th’phத:கத²ஹ மiνஜாநாmh
தshய ேபா⁴ேக³ஷு
th’phதி: ।
MSS@3779@2ஜலநிதி⁴ஜலபாேந ேயா ந ஜாேதா விth’Shணshth’ணஶிக²ரக³தாmhப⁴mhப: ◌⁴பாநத:
கிmh ஸ th’phேயth ॥ 3779॥
MSS@3780@1அஸுரதமphயாதி³thேயாthத²mh விபthதிiµபாக³தmh தி³திஸுத³:

phராணrhேயாkhmh ந
கிmh கசவth தம: ।
MSS@3780@2பட²தி ட²தீmh கNhேட² விth³யாமயmh mh’தவநீmh யதி³ ந வஹேத
ஸnhth◌⁴யாெமௗநvhரதvhயயபீ⁴தாmh ॥ 3780॥
MSS@3781@1அஸுேரா தiµபதி³Shட: phரலாேதா³ நாரேத³ந க³rhப⁴shத:² ।
MSS@3781@2தththவவி³ஷாmh வேராऽ⁴th³- தி⁴ேதாபேத³ஶmh ஸதா³ஶ ◌்’iΝயாth ॥
3781॥
MSS@3782@1அஸுலபா⁴ ஸகேலnh³iµகீ² ச ஸா கிமபி ேசத³மநŋhக³விேசShதmh
।
MSS@3782@2அபி⁴iµகீ²Shவிவ வாசி²தth³தி⁴ஷு vhரஜதி நிrhvh’திேமகபேத³
மந: ॥ 3782॥
MSS@3783@1அஸு’thஸஸு’chசாபி ஸஶthrhthரவாநபி ।
MSS@3783@2ஸphரjhஞ: phரjhஞயா ேநா ைத³ேவந லப⁴ேத ஸுக²mh ॥ 3783॥
MSS@3784@1அஸூசிேப⁴th³யாமாஸாth³ய பா³லாmh phெரௗடா⁴பி⁴லாபிணீmh ।
MSS@3784@2ஹா கShடmh iµேதாऽshதி phரபா⁴ேத வkhதி காiµக: ॥ 3784॥
MSS@3785@1அஸூசீஸசாேர தமநப⁴ phெரௗட⁴ஜலத³-th◌⁴வநிphராjhஞmhமnhேய
பததி
ph’ஷதாநாmh நிசேய ।
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MSS@3785@2இத³mh ெஸௗதா³nhயா: கநககமநீயmh விலதmh iµத³mh ச mhலாநிmh
ச phரத²யதி
பதி²shைவரஸுth³’ஶாmh ॥ 3785॥
MSS@3786@1அஸூத ஸth³ய: ஸுமாnhயேஶாக: shகnhதா⁴th phரph◌⁴’thேயவ
ஸபlhலவாநி ।
MSS@3786@2பாேத³ந நாைபத ஸுnhத³mh ஸmhபrhகமாஶிதேரண ॥
3786॥
MSS@3787@1அஸூதஸா நாக³வ⁴பேபா⁴kh³யmhைமநாகமmhேபா⁴நிதி⁴ப³th³த⁴ஸkh²யmh
।
MSS@3787@2khth³ேத⁴ऽபி பchசி²தி³vh’thரஶthராவேவத³நாjhஞmhஶதாநாmh
॥ 3787॥
MSS@3788@1அஸூயேகா த³nhத³ஶூேகா நிSh²ேரா ைவரkh’nhநர: ।
MSS@3788@2ஸ kh’chch²ரmh மஹதா³phேநாதி நசிராth பாபமாசரnh ॥ 3788॥
MSS@3789@1அஸூயயா ஹேதைநவ rhேவாபாேயாth³யைமரபி ।
MSS@3789@2கrhth mh kh³’யேத ஸmhபth ஸு’th³பி⁴rhமnhthபி⁴shததா² ॥
3789॥
MSS@3790@1அஸூயாவிShேட மந யதி³ஸmhபth phரவrhதேத ।
MSS@3790@2ஷாkh³நிmh வாஸmhேயாக³mh இவ ஜாநீ ஸுvhரத ॥ 3790॥
MSS@3791@1அஸூையகபத³mh mh’thரதிவாத:³ ேயா வத: ◌⁴ ।
MSS@3791@2அஶுஷா thவரா லாகா⁴ விth³யாயா: ஶthரவshthரய: ॥ 3791॥
MSS@3792@1அேஸகேதாऽthயnhதநிேஷகதச ஶாகா²விேஶாஷmh ப²ேநா நிphய ।
MSS@3792@2ஸphதாஹமாthரmh ஶ ◌்’தேமவ ஸrhபிrhவிட³ŋhக³³kh³தா⁴mh³
நிேஷசநீயmh ॥ 3792॥
MSS@3793@1அேஸவேக சாiνரkhதிrhதா³நmh ஸphயபா⁴ஷணmh ।
MSS@3793@2அiνரkhதshய சிநாநி ேதா³ேஷऽபி ³ணஸŋhkh³ரஹ: ॥ 3793॥
MSS@3794@1அேஸவிேதவரth³வாரmh அth³’Shடவிரஹvhயத²mh ।
MSS@3794@2அiνkhதkhப³வசநmh த⁴nhயmh கshயாபி விதmh ॥ 3794॥
MSS@3795@1அேஸாடா⁴ தthகாேலாlhலஸத³ஸஹபா⁴வshய தபஸ: கதா²நாmh
விரmhேப⁴Shவத² ச
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ரக:ைஶல³: ।
MSS@3795@2phரேமாத³mh ேவா தி³யாth கபடப³ேவஷாபநயேந thவராஶதி²lhயாph◌⁴யாmh
க³பத³பி⁴khத:shமரஹர: ॥ 3795॥
MSS@3796@1அெஸௗ க³த: ெஸௗக³த ஏவ யshமாth rhயாnh நிராலmhப³நதாmh
மைமவ ।
MSS@3796@2ஸகி² phயshேத ணிக: கிமnhயnh நிராthமக: ஶூnhயதம:ஸ வnhth³ய:
॥ 3796॥
MSS@3797@1அெஸௗ கி³ேர: ஶீதலகnhத³ரshத:² பாராவேதா மnhமத²சாத³: ।
MSS@3797@2த⁴rhமாலஸாŋhகீ³mh ம⁴ராணி ஜnh ஸmhவீஜேத பேடந காnhதாmh
॥ 3797॥
MSS@3798@1அெஸௗஜnhயேசேதாப⁴வஸiµசிதmh பா⁴வயதி தth³ vh’தா²
ஸmhஸாேரऽshnhநஹஹ
ஸமயmh கிmh க³மய ।
MSS@3798@2சிராth³ ⁴ேயா ⁴ய: கலய ஸேக²ேதா³ ப⁴வஸுக²mh தேதா மnhேய
thயாகா³th phரப⁴வதி
பரா நிrhvh’திதி ॥ 3798॥
MSS@3799@1அெஸௗ நாshதீேவnh:³khவசித³பி ரவி:phேராதஇவ kh³ரேஹா³நாmh
சkhரmh நப⁴
கி²தphேராசி²தவ ।
MSS@3799@2அஹrhவா ராthrhவா th³வயமபி phரphதphரவிசயmh க⁴ைநrhப³th³த⁴vhைஹ:

கித³மதிேகா⁴ரmh vhயவதmh ॥ 3799॥
MSS@3800@1அெஸௗ பி³ph◌⁴ரthதாmhரthவிஷiµத³யைஶலshய ஶிர shக²லnh
phராேலயாmhஶுrhயதி³
ப⁴வதி மthேதா ஹலத⁴ர: ।
MSS@3800@2ததா³நீேமதth  phரதிநவதமாலth³திஹரmh தேமாऽபி vhயாேலாலmh
விக³லதி ததீ³யmh
நிவஸநmh ॥ 3800॥
MSS@3801@1அெஸௗபா⁴kh³யmh த⁴thேத பரமஸுக²ேபா⁴கா³shபத³மயmh விசிthரmh
தth³ேக³ஹmh ப⁴வதி
ph’²காrhதshவரமயmh ।
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MSS@3801@2நிவிShட: பlhயŋhேக கலயதி ஸ காnhதாரதரணmh phரஸாத³mh ேகாபmh வா
ஜநநி
ப⁴வதீ யthர தiνேத ॥ 3801॥
MSS@3802@1அெஸௗ மchmhபி³தசாேகஸர: phரஸnhநதாராதி⁴பமNhட³லாkh³ரணீ:
।
MSS@3802@2விkhதராமாரth³’Shவீேதா வஸnhதகாேலா ஹiνமாநிவாக³த:
॥ 3802॥
MSS@3803@1அெஸௗ மஹாகாலநிேகதநshய வஸnhந³ேர கில சnhth³ரெமௗேல: ।
MSS@3803@2தshரபேऽபி ஸஹ phயாபி⁴rhேஜாthshநாவேதா நிrhவிஶதி
phரேதா³ஷாnh ॥ 3803॥
MSS@3804@1அெஸௗமேஹnhth³ரth³விபதா³நக³nhதி⁴shthமாrhக³கா³வீசிவிமrhத³ஶீத:
।
MSS@3804@2ஆகாஶவாrhதி³நெயௗவேநாthதா²nh ஆசாமதி shேவத³லவாnh iµேக²
ேத ॥ 3804॥
MSS@3805@1அெஸௗ மேஹnhth³ராth³ஸமாநஸார: பதிrhமேஹnhth³ரshய
மேஹாத³ேத⁴ச ।
MSS@3805@2யshயரthைஸnhயக³ஜchச²ேலந யாthராஸு யாதீவ ேரா மேஹnhth³ர:
॥ 3805॥
MSS@3806@1அெஸௗ ரெஸௗசிthய³ேjhjhவேலாऽபி ³mhேபா²ந காvhயvhயபேத³ஶேயாkh³ய:
।
MSS@3806@2த⁴thேத க²லshயாபி ந ³rhவிஷய-th³ேவஷkh³ரேஹாthஸாரணமnhthரதாmh
ய: ॥ 3806॥
MSS@3807@1அெஸௗ விth³யாஶா ஶிஶுரபி விநிrhக³thய ப⁴வநாth³இஹாயாத:
ஸmhphரthயவிகலஶரchசnhth³ரவத³ந: ।
MSS@3807@2யதா³ேலாகshதா²ேந ப⁴வதி ரiµnhமாத³தரல: கடாைrhநாmh
வலயிதவாதாயநவ ॥ 3807॥
MSS@3808@1அெஸௗஸமரஸாஹஸmhவிதiνேதऽkh³மேரயேஸiµnhத³மiµமாthமநி
shதி²ரயிmh
ந கிmh வாச²தி ।
MSS@3808@2அத: பரதரmh த: phரதரய வாராmhநிேத⁴rhநிதா³நஹ ஸmhsh’ேத:
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ஸுக²sh’ேதச கிmh காரணmh ॥ 3808॥
MSS@3809@1அெஸௗ ஸமாேலாகிதகாநநாnhதேர விகீrhணவிshபShடமசிேகஸர: ।
MSS@3809@2விநிrhக³த: mhஹ இேவாத³யாசலாth³ kh³’தநிShபnhத³mh’ேகா³
நிஶாகர: ॥ 3809॥
MSS@3810@1அெஸௗத³ththவா திராவகாஶmhஅshதmhvhரஜthnhநதேகாnh:³

।
MSS@3810@2ஜலாவகா³ட⁴shயவநth³விபshய தீணmhவிஷாkh³ரவாவஶிShடmh
॥ 3810॥
MSS@3811@1அெஸௗ  ராமா ரதிவிkh³ரஹphயா ரஹ:phரக³lhபா⁴ ரமணmh
ரேஹாக³தmh ।
MSS@3811@2ரேதந ஶthெரௗ ரமேயth பேரந வா ேநா ேச³ேத³Shயthயண: ேரா :
॥ 3811॥
MSS@3812@1அெஸௗ  ஸŋhேகதஸiµthஸுகாபி⁴rhவிலாநீபி⁴rhமத³நாராபி: ◌⁴ ।
MSS@3812@2ஸேராஷth³’Shட:sh²தாத⁴ராபி⁴rhth³தmh ரவிrhபீ⁴த இவாshதேமதி
॥ 3812॥
MSS@3813@1அshதŋhக³தபா⁴ரவிரவி காலவஶாth காதா³ஸவி⁴வி⁴ரmh ।
MSS@3813@2நிrhவாணபா³ணதீ³பmh ஜக³தி³த³மth³ேயாதி ரthேநந ॥ 3813॥
MSS@3814@1அshதmh க³தவதி ஸவித பாயஸபிNhட³mh ஸுதா⁴கரmh phராசீ ।
MSS@3814@2vhயரசயத³mhப³ரஶ⁴வி சரதி கலŋhகshதத³nhதேர காக: ॥ 3814॥
MSS@3815@1அshதmh க³தவதி ஸவித ப⁴rhத ம⁴பmh நிேவய ேகாஶாnhேத ।
MSS@3815@2கமnhேயாऽபி ரமnhேத கிமthர சிthரmh mh’கா³mh ॥ 3815॥
MSS@3816@1அshதŋhக³ேத தி³வாநாேத² நநீ ம⁴பchச²லாth ।
MSS@3816@2கி³லnhதி shவவிநாஶாய ³காmh காலடஜாmh ॥ 3816॥
MSS@3817@1அshதŋhக³ேத நிஜபாவபி mhப⁴ேயாெநௗ ஸŋhேகாசமாப ஜலதி⁴rhந 
மாth³யதி shம ।
MSS@3817@2க³mhபீ⁴ரதா³ணசமthkh’தவிShடபாநாmh ஶthேயऽபி மஹதாiµசிதmh
யத:³shயாth ॥ 3817॥
MSS@3818@1அshதŋhக³ேத பா⁴shவதி நாnhத⁴காராnh ஶைநசேரா ஹnhதி விெதௗ⁴
³த⁴ச ।
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MSS@3818@2பிrh³ணrhந phரதிபா⁴தி thேரா ³nhவிேதா ய:ஸ ³ேணந பா⁴தி
॥ 3818॥
MSS@3819@1அshதŋhக³ேதாऽயமரவிnhத³வைநகப³nh⁴rhபா⁴shவாnhந லŋhக⁴யதி
ேகாऽபி
விதி⁴phரணீதmh ।
MSS@3819@2ேஹ சkhர ைத⁴rhயமவலmhph³ய விiµச ேஶாகmh தீ⁴ராshதரnhதி விபத³mh
ந 
தீ³நசிthதா: ॥ 3819॥
MSS@3820@1அshதmh பா⁴shவதி ேலாகேலாசநகலாேலாேக க³ேத ப⁴rhத
shthேலாேகாசிதமாசரnhதி
ஸுkh’தmh வெநௗ விய thவிஷ: ।
MSS@3820@2அphேயதாsh சிகீrhஷேயவ தபஸாmh தாராமாலா தி³ேஶா மnhேய
க²ஜநகNhட²ேகாமலதம:kh’Shநmh பி³ph◌⁴ரதி ॥ 3820॥
MSS@3821@1அshதmh iµkhதிைப யthர ந தஸாth◌⁴யா ஹேரrhப⁴khதயshதnhந:
ஸmhsh’திேரத⁴தாmh
நிரவதி⁴rhயshயா: phரஸாேதா³த³யாth ।
MSS@3821@2rhth◌⁴நி ேஷாthதமphரணதய: ராமநாமாநேந ’th³ேத³ேஶ
ய³நnhத³நshய
ஜலத³யாமாபி⁴ராமாkh’தி: ॥ 3821॥
MSS@3822@1அshதmh யதாபி கில மshதகவrhதிநாஸாவshதாசேலாऽமசா
சிமphயலmhபி⁴ ।
MSS@3822@2phராய:பேராபkh’தேய kh’திேநாऽேநேபயshவாrhத²mh விபthகவதா
அபி
பா⁴வயnhதி ॥ 3822॥
MSS@3823@1அshதmh யாதshதிரபடத³thதப⁴ŋhக:³ பதŋhக:³ phராphேதா
ைநேவாத³யகி³ஶிேராலேமவல: ।
MSS@3823@2தthேத காலmh கதிபலமயmh பா⁴தி க²th³ேயாதேபாத th³ேயாதmh th³ேயாதmh
நரபி
நrhth³ேயாததாmh ேகா விலmhப:³ ॥ 3823॥
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MSS@3824@1அshதmh ஶஶீ யாதி ஶஶாŋhகவத³ேந மாநmh விiµசா⁴நா கிmh மாேநந
iµதா⁴
நதph◌⁴ க³க³நாth³ ph◌⁴ரயnhthயshதாரகா: ।
MSS@3824@2இthத²mh thவாமiνஶியnhதிதலா³nhநmhய பாத³mh ஶைந:mh
வீய
நிஶாmh நிஸrhக³ஸுப⁴க³mh கா³யthயெஸௗ khட: ॥ 3824॥
MSS@3825@1அshதkh³ரshதக³ப⁴shதிமthகரததிnhயŋhநீதச பாராth³மேதா²
மாசலமத: ◌⁴ phரphய பth³வயmh ।
MSS@3825@2பசா³nhநதchச²ஜiµத³யthphராசீphரகாஶchச²லாth³அNhட³mh
மNhட³லைமnhத³வmh ஜநயதி vhயkhதmh ப³ேகாவியth ॥ 3825॥
MSS@3826@1அshதphரthபகாரக³nhத⁴மkh’தshவphராrhத²நாேபம-phயmhேபா⁴பி⁴rh⁴வமாrhth³ரயnhதி
ஜலதா³ வnhthய ஜnhதவ: ।
MSS@3826@2ைத³வjhஞ: நரshதி vh’Shதி வாேக³கா மேயாkhேததி யth³விவmh
khதவாதி⁴க³chச²தி தேத³வா⁴rhணேத மrhமணி ॥ 3826॥
MSS@3827@1அshதph³த:◌⁴ ஜேயnh மாnhயாnh ³nh ேஸேவத³மாயயா ।
MSS@3827@2அrhேசth³ ேத³வாnhநத³mhேப⁴ந யchேச²த³thதாmh ॥ 3827॥
MSS@3828@1அshதph³த⁴தாமசாபlhயmh ைவராmh சாphயகrhth’தாmh ।
MSS@3828@2phரthயேதா விஜாநீயாth³ ப⁴th³ரதாmh ுth³ரதாமபி ॥ 3828॥
MSS@3829@1அshதph³த⁴மkhப³மதீ³rhக⁴ஸூthரmhஸாiνkhேராஶmh லணமஹாrhயமnhைய:
।
MSS@3829@2அேராக³ஜாதீயiµதா³ரவாkhயmh³தmh வத³nhthயShட³ேபபnhநmh॥
3829॥
MSS@3830@1அshதமshதகபrhயshதஸமshதாrhகாmhஶுஸmhshதரா ।
MSS@3830@2பீநshதநshதி²தாதாmhரகmhரவshthேரவ வாணீ ॥ 3830॥
MSS@3831@1அshததவிஷயஸŋhகா³iµதநயேநாthபலா mh’³வதா ।
MSS@3831@2th◌⁴யாயதி கிமphயலயmh நிthயmh ேயாகா³பி⁴khேதவ ॥ 3831॥
MSS@3832@1அshத நிஶாகேர ஸதீ ராக³ேதாऽதிவி⁴ரா iµth³வதீ ।
MSS@3832@2ஷThபத³mh க³ரலமkh³ரnh iµேக²ஸmhiµேக²ऽபி க²க³ஶph³த³வாதா॥
3832॥
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MSS@3833@1அshதvhயshததshதத: பதி² பதnh மth³யmh மஹா³th³வமnh
ஹshதாph◌⁴யாmh iµக²மகா:
பiΝத³nh கா³rhக³த³nh க³th³க³த³nh ।
MSS@3833@2உthதால:ஶிஶுபி⁴rhph◌⁴’ஶmh வலயிேதா பீ³ப⁴thஸrhதிrhமஹாnh மthேதா
த³ணத:
ணmhப th³’ஶmh மthேதாऽயமாக³chச²தி ॥ 3833॥
MSS@3834@1அshதvhயshதஸரகmhபிததயா th³’Shேடshதிரshகாணீmh
ஹshேதநாலகவlhலமலாமாநீய கrhnhதிகmh ।
MSS@3834@2உth³வீய phயமாrhக³மth◌⁴வக³வ⁴ரshதmh க³ேத பா⁴shவதி
சி²nhநாஶா shவநிேவஶேமதி
ஶநைக:shவphேநஶmhநீ ॥ 3834॥
MSS@3835@1அshதvhயshதாnh khரமததக³தீnh பthமாலாதரŋhகா³nh ேவணீத³Nhடா³நிவ
th◌⁴’தவதீ
iµkhதஸnhth◌⁴யாŋhக³ராகா³ ।
MSS@3835@2th◌⁴வாnhதmhலாநாmhஶுகபசயchச²nhநலாவNhயேஶாchயா th³ெயௗ:

phரthயkh³ரth³மணிவிரஹாth³வாnhதமேrhந யாதி ॥ 3835॥
MSS@3836@1அshதாth³பாrhவiµபஜkh³iµதிkh³மபா⁴ஜாநீத ஶீதகிரேऽph◌⁴தி³ேதா
ந ேவதி ।
MSS@3836@2சாரா இவாத² ரஜநீதிரphரkhதாேசசிரmh சரண⁴ஷு
சசகா:
॥ 3836॥
MSS@3837@1அshதாth³ஶிேராவிநித- ரவிமNhட³லஸரஸயாவக⁴Thடாŋhகmh ।
MSS@3837@2நயதீவ காலெகௗல: khவாபி நப: ◌⁴ைஸப⁴mh th³th◌⁴ைய ॥ 3837॥
MSS@3838@1அshதாபி⁴iµேக²ஸூrhேய உதி³ேத ஸmhrhணமNhட³ேல சnhth³ேர ।
MSS@3838@2க³மநmh ³த⁴shய லkh³ேந உதி³தாshதேத ச ேகெதௗ ॥ 3838॥
MSS@3839@1அshதாவலmhபி³ரவிபி³mhப³தேயாத³யாth³-ேடா³nhஷthஸகலசnhth³ரதயா
ச ஸாயmh ।
MSS@3839@2ஸnhth◌⁴யாphரnh’thதஹரஹshதkh³’தகாmhshய- தாலth³வேயவ
ஸமலயத
நாகல: ॥ 3839॥
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MSS@3840@1அshதாவிலாேயா ஷகநயநாச ந ஶுப⁴தா³ கா³வ: ।
MSS@3840@2phரசலchசிபிடவிஷா கரடா: க²ரஸth³’ஶவrhச ॥ 3840॥
MSS@3841@1அshதி காரணமvhயkhதmh ஸrhவvhயாபி பராபரmh ।
MSS@3841@2ஸாmhநிth◌⁴யாத³பி ³rhkh³ராயmh விவrhthேயாபலதmh ॥ 3841॥
MSS@3842@1அshதி ேகாऽபி திரshதநnhத⁴ய: கிசித³சிதபத³mh ஸ கா³யதி ।
MSS@3842@2யnhமநாக³பி நிஶmhய கா வ⁴rhநாவ⁴த’த³ேயாபஜாயேத ॥
3842॥
MSS@3843@1அshதி kh³வா ஶிேரா நாshதி th³ெவௗ ⁴ெஜௗ கரவrhெதௗ ।
MSS@3843@2தாஹரணஸாமrhth²ேயா ந ராேமா ந ச ராவண: ॥ 3843॥
MSS@3844@1அshதி ஜலmh ஜலராெஶௗ ாரmh தth கிmh விதீ⁴யேத ேதந ।
MSS@3844@2ல⁴ரபி வரmh ஸ ேபா யthராகNhட²mh ஜந: பிப³தி ॥ 3844॥
MSS@3845@1அshதி thேரா வேஶ யshய ph◌⁴’thேயா பா⁴rhயா தைத²வ ச ।
MSS@3845@2அபா⁴ேவஸதி ஸnhேதாஷ:shவrhக³shேதா²ऽெஸௗ மதேல॥ 3845॥
MSS@3846@1அshதி ப⁴யமshதி ெகௗகmh அshதி ச மnhதா³மshதி
ேசாthகNhடா² ।
MSS@3846@2பா³லாநாmh phரணயிஜேந பா⁴வ: ேகாऽphேயஷ ைநகரஸ: ॥ 3846॥
MSS@3847@1அshதி யth³யபி ஸrhவthர நீரmh நீரஜராதmh ।
MSS@3847@2ேமாத³ேத ந  ஹmhஸshய மாநஸmh மாநஸmh விநா ॥ 3847॥
MSS@3848@1அshதி shதநபthரப⁴ŋhக³மகiµth³ராŋhகிேதார:shத²ேலா ேத³வ:

ஸrhவஜக³thபதிrhம⁴வ⁴வkhthராph³ஜசnhth³ேராத³ய: ।
MSS@3848@2khடா³khேராட³தேநாrhநேவnh³விஶேத³ த³mhShThராŋhேர யshய
⁴rhபா⁴தி shம
phரலயாph³தி⁴பlhவலதேலாthகா²ைதகiµshதாkh’தி: ॥ 3848॥
MSS@3849@1அshதி shவrhணமேயாऽth³ரshதி விஷய: ுthth’Th³ப⁴ராவrhத:
ஸnhதி
ரkh◌⁴’தாகரா ஜலத⁴ய:ஸnhதி th³மா: காமதா:³ ।
MSS@3849@2கிmh நshதchசதாth³⁴தரவணத: ஸாth◌⁴யmh ுதா⁴ தாmhயதாmh
th³’Shடmh
யthஸவிேத⁴ விேத⁴ ஸுமேத தthைரவ ஸrhவmh ரமmh ॥ 3849॥
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MSS@3850@1அshதிshவா³ப²லmh கிமshதி கிமதா²kh◌⁴ராmhம: ேகாரகshதth³விராmhய
நாம
ேபா⁴khiµசிதmh பthரmh கிமshthயnhதத: ।
MSS@3850@2ேஸvhேயா ஹnhத யதீ³th³’ேஶாऽபி மiνைஜrhvh’ாத⁴ம: பிphபேலா
:³shவாதnhthrhயத³mh
விேத: ◌⁴ கத²ய தth கshயாkh³ரேதா th³யதாmh ॥ 3850॥
MSS@3851@1அshதீthேயவ kh’mh rhயாth அshதி நாshதீதி வாணிஜmh ।
MSS@3851@2நாshதீthேயவ ’ணmh த³th³யாth நாஹமshதி ஸாஹஸmh ॥ 3851॥
MSS@3852@1அsh தாவத³க³shthேயந ஜேநாrhமமநிநவ: ।
MSS@3852@2கா கதா² தshய பா³லshய விவkh³ராேஸऽphயth’phயத: ॥ 3852॥
MSS@3853@1அsh shவshthயயநாய தி³kh³த⁴நபேத ைகலாஸைஶலாரய-
கNhடா²ப⁴ரேணnh³விph◌⁴ரமதி³வாநkhதmhph◌⁴ரமthெகௗiµதீ³ ।
MSS@3853@2யthராலmh நலப³ராபி⁴ஸரரmhபா⁴ய ரmhபா⁴sh²ரth பாNh³mhைநவ
தேநாshதேநாதி
விரஹvhயkh³ராபி ேவஶkh³ரஹmh ॥ 3853॥
MSS@3854@1அshேத ஶிவா பசிமாயாmh பரசkhரப⁴யாய ஸா ।
MSS@3854@2ஶுபா⁴ ேப³ரதி³யshேத kh³ராமாnhத: ஶூnhயகாணீ ॥ 3854॥
MSS@3855@1அshேதாகவிshமயமபshmh’தrhவvh’thதmh உth³⁴ததநப⁴யjhவரஜrhஜரmh
ந: ।
MSS@3855@2ஏகணthதஸŋhக⁴தphரேமாஹmhஆநnhத³ேஶாகஶப³லthவiµைபதி
ேசத:
॥ 3855॥
MSS@3856@1அshேதாத³யாசலவிலmhபி³ரவீnh³பி³mhப³- vhயாஜாth ணmh
ரவணேயாrhநிதாரவிnhதா³ ।
MSS@3856@2தாராchச²ேலந ஸுமாநி ஸiµthபnhதீ ஸnhth◌⁴ேயயமாக³தவதீ
phரமேத³வ காசிth
॥ 3856॥
MSS@3857@1அshேதாத³யாth³க³தமrhகஶஶாŋhகபி³mhப³mhஅேநாऽதிவாrhத⁴கத³ஶாமவலmhபி³தshய
।
MSS@3857@2தாராராணி ப²mh தபநீயைஶல-நாஸாவஸkhதiµபேநthரவாப³பா⁴ேஸ
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॥ 3857॥
MSS@3858@1அshேதாபதா⁴நவிநித- ரவிபி³mhப³ஶிேராநிசிததி³க³ŋhக:³ ।
MSS@3858@2வshேதऽnhத⁴காரகmhப³லmh அmhப³ரஶயேந தி³நாth◌⁴வnhய: ॥ 3858॥
MSS@3859@1அshthயthைரவ கிலாrhணேவ தத³mh’தmh தthைரவ ஹாலாஹல:

ஸnhthயshnh மலேய
பரதரவshதthைரவ வாதாஶநா: ।
MSS@3859@2யth³யth³வshthவபி⁴ஜாதமshதி ஸவிேத⁴ தthதth³ ³ராபmh nh’mh
phராphதvhயmh
ரஸநாசேல கரதேல பா⁴ேல ச ேவதா⁴ nhயதா⁴th ॥ 3859॥
MSS@3860@1அshthயth³யாபி ச:ஸiµth³ரபகா²பrhயnhதiµrhவீதலmh வrhதnhேதऽபி ச
தthர
தthர ரகா ேகா³Sh²ஷு ஸkhதா nh’பா: ।
MSS@3860@2ஏகshதthர நிராத³ேரா ப⁴வதி ேசத³nhேயா ப⁴ேவth ஸாத³ேரா வாkh³ேத³வீ
வத³நாmh³ேஜ வஸதி
ேசth ேகா நாம தீ³ேநா ஜந: ॥ 3860॥
MSS@3861@1அshthயphரதிஸமாேத⁴யmh shதநth³வnhth³வshய ³ஷணmh ।
MSS@3861@2sh²டதாmh ககாநாmh யnh நாயாthயாவரணீயதாmh ॥ 3861॥
MSS@3862@1அshththதரshயாmh தி³ஶி ேத³வதாthமா மாலேயா நாம
நகா³தி⁴ராஜ: ।
MSS@3862@2rhவாபெரௗ ேதாயநிதீ⁴ வகா³ய shதி²த: ph’தி²vhயா இவ
மாநத³Nhட:³ ॥ 3862॥
MSS@3863@1அshthேயகmh ⁴வநmh ஸூமmh மth◌⁴ேவ யthர வீmh ।
MSS@3863@2விஷயாmhசிthரவிth³யாயாசிthராmh சலதாmh ததா² ॥ 3863॥
MSS@3864@1நாடகாkh²யாயிகாநாmh ச ஶkhயாnh ஸrhவவிதா⁴நபி ।
MSS@3864@2sh²ர ஜாயேத phராயshதத ஏவ கலாkh’தாmh ॥ 3864॥
MSS@3865@1அshthேயவ ⁴ph◌⁴’தாmh rhth◌⁴நி தி³வி வா th³ேயாதேதऽmh³த:³ ।
MSS@3865@2மth³பி⁴rhப⁴jhயமாேநாऽபி ஸ கிேமதி ரஸாதலmh ॥ 3865॥
MSS@3866@1அshthேயேவாth³தா³மதா³வாநலவிகலதரmh காநநmh யthர தthர
phெரௗேடா⁴thதாபாபி⁴⁴தmh
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ஜக³த³பி ஸகலmh நிrhஜலா ஏவ நth³ய: ।
MSS@3866@2கிmh ேர நிrhலjhஜ க³rhஜmh கலய ப³ஹுஶshதrhஜயnh பாnhத²பா³லா:
பrhஜnhய
thவாம கிmh khவசித³பி க³ணயnhthயmh³த³thேவந ேலாகா: ॥ 3866॥
MSS@3867@1அshthரmh விiµchயஸகலmh phரத²மphரேயாேக³⁴ேயாऽபி ஹnhமப³லாmh
விேதாth³யமshய ।
MSS@3867@2Shபாத⁴shய வேரவ ததீ³யேமகmh லயmh ச ஹnhத ஶரதி⁴ச
ததா³
ப³⁴வ ॥ 3867॥
MSS@3868@1அshthரmh shth வாமேநா மrhthய: பஶுேரph◌⁴ேயாऽத²ேவதர: ।
MSS@3868@2விதி⁴ேயாகா³th³ ப⁴ேவth காமmh ெபௗஷmh ந பthயேஜth ॥ 3868॥
MSS@3869@1அshthரjhவாலாவட⁴phரதிப³லஜலேத⁴ரnhதெரௗrhவாயமாேண
ேஸநாநாேத²shதி²ேதऽshnh
மம பித ³ெரௗ ஸrhவத⁴nhவீவராmh ।
MSS@3869@2கrhலmhஸmhph◌⁴ரேமணvhரஜ kh’பஸமரmhiµசஹாrhதி³khயஶŋhகாmh
தாேத
சாபth³விதீேய வஹதி ரண⁴ரmh ேகா ப⁴யshயாவகாஶ: ॥ 3869॥
MSS@3870@1அshthரphரேயாக³²ரகலேஹ க³நாmh ைஸnhையrhvh’ேதாऽபி த
ஏவ மயா மார: ।
MSS@3870@2ஏதாவதாபி பரph◌⁴ய kh’தphரஸாத:³ phராதா³தி³மmh phய³ே
ப⁴க³வாnh ³rhேம
॥ 3870॥
MSS@3871@1அshthரvhயshதஶிரshthரஶshthரகஷண: kh’thேதாthதமாŋhேக³
ணmh vhடா⁴sh’khஸதி
shவநthphரஹரேண வrhேமாth³வமth³வாநிநி ।
MSS@3871@2ஆஹூயாiµேக²ஸ ேகாஸலபதிrhப⁴kh³ேந phரதா⁴ேந ப³ேல ஏேகைநவ
மNhவதா
ஶரஶைதrhமthதth³விபshேதா²ஹத: ॥ 3871॥
MSS@3872@1அshthராணி phலவகா³தி⁴ேபந விதா: ெபௗலshthயவ:shத²-

ஸŋhக⁴Thடாநலத³thததா³வவிபத:³த³nhதி ⁴ஹா: ।
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MSS@3872@2உthபாThய phரதச ைஶலஶிக²ேரா லŋhேகnhth³ரஹshதாவ-

நிShபிShேடா
நிஜஜநிrhஜ²ரஜலrhஜmhபா³லபிNhடா³யேத ॥ 3872॥
MSS@3873@1அshthராமாஸ th’ணmh phயாth³th’மாஸshமராேரrhத⁴iνrhதா³ராமாஸ
iµேந: ஶிலாபி
nh’வராமாஸ shவயmh பா³கா ।
MSS@3873@2lhயாமாஸ மஹாrhணேவாऽபி கபேயா ேயாதா⁴mhப³⁴shததா³
ெபௗலshthேயா மஶகீப³⁴வ
ப⁴க³வmhshthவmh மாiνஷாமாதா:² ॥ 3873॥
MSS@3874@1அshthெரௗக⁴phரஸேரண ராவணிரெஸௗ யmh ³rhயேஶாபா⁴கி³நmh சkhேர
ெகௗ³தமஶாபயnhthத⁴ஜshேத²மாநமாக²Nhட³லmh ।
MSS@3874@2கchசா²வrhதரதாmh க³மயதா வீர thவயா ராவணmh தthஸmhmh’Shடமேஹா
விஶlhயகரணீ ஜாக³rhதி ஸththரதா ॥ 3874॥
MSS@3875@1அshthவரkh³ரஹவிதி⁴rhஜiνஷாmhஸஹshைரராபாதேதா ப⁴வ வாபி
தேதாऽrhத²ேபா³த: ◌⁴ ।
MSS@3875@2³rhவாதி³கlhபிதவிகlhபதரŋhக³ஸாnhth³ராnh ³Shrhவபஜலதீ⁴nh
கத²iµthதேர:
॥ 3875॥
MSS@3876@1அshதா²நகா³பி⁴ரலŋhகரணேபதா ⁴ய:பத³shக²லநநிiνதிரphரஸnhநா
।
MSS@3876@2வாணீவ காபி கேவrhஜநஹshயமாநா th³ராŋhநிrhக³தா நிஜkh³’ஹாth³
வநிதா மதா³nhதா⁴
॥ 3876॥
MSS@3877@1அshதா²நாபி⁴நிேவஶிதா ரதிபேதெரௗசிthயப⁴ŋhேகா³ ரேதrhைவயrhth²யmh
நவெயௗவநshய
கிமபி phேரmhண: கலŋhகாŋhர: ।
MSS@3877@2ெஸௗபா⁴kh³யshய விமாநநா வி³ணதா ெஸௗnhத³rhயஸாரய:
ஶ ◌்’ŋhகா³ரshய விட³mhப³நா
கிமபரmh ேவயாரதாட³mhப³ர: ॥ 3877॥
MSS@3878@1அshதா²நாபி⁴நிேவஶீ phராேயா ஜட³ ஏவ ப⁴வதி ேநா விth³வாnh ।

414 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3878@2பா³லாத³nhய: ேகாऽmhப⁴ kh◌⁴’தீnhேதா:³ sh²ரth³பி³mhப³mh ॥
3878॥
MSS@3879@1அshதா²ேந க³தா லயmh ஹததி⁴யாmh வாkh³ேத³வதா கlhபேத
தி⁴khகாராய பராப⁴வாய
மஹேத தாபாய பாபாய வா ।
MSS@3879@2shதா²ேந  vhயயிதா ஸதாmh phரப⁴வதி phரkh²யாதேய ⁴தேய
ேசேதாநிrhvh’தேய
பேராபkh’தேய phராnhேத ஶிவாவாphதேய ॥ 3879॥
MSS@3880@1அshதா²ேந ஜநஸŋhகேட மயி மநாkh காசீmh ஸமாshகnhத³தி
vhயாேலாேல ரஶநாmhஶுேக
விக³ேத நீேத ச நாேப⁴ரத: ◌⁴ ।
MSS@3880@2த⁴nhேயாऽயmh ஸ கர:ரŋhக³கth³’ஶா தshnhநவshதா²nhதேர
கmhபாதŋhககரmhபி³தாŋhக³லதயா யshயாவகாஶ: kh’த: ॥ 3880॥
MSS@3881@1அshதா²ேந தா³ேதா வா ப³ஹூnh ேதா³ஷாநவாphiνயாth ।
MSS@3881@2தாவth³ப⁴வnhதி ேத ேதா³ஷா யாவjhவthயெஸௗ ஹய: ॥ 3881॥
MSS@3882@1அshதா²ேநऽபி⁴நிவிShடாnh rhகா²நshதா²ந ஏவ ஸnhShடாnh ।
MSS@3882@2அiνவrhதnhேத தீ⁴ரா: பிதர இவ khட³ேதா பா³லாnh ॥ 3882॥
MSS@3883@1அshதா²ேந யபி ச shதா²ேந ஸததmh சாiνகா³நி ।
MSS@3883@2khth³ேதா⁴ த³Nhடா³nh phரணயதி விவிதா⁴mhshேதஜஸா vh’த: ॥
3883॥
MSS@3884@1அshதி²ோத³வதீவ nhத³iµல: ²lhல: பலாஶth³ைம:
ஸாŋhகா³ரphரகேரவ
⁴மகேஷேவாthபாதிபி: ◌⁴ ஷThபைத:³ ।
MSS@3884@2ரkhதாth³திபி: ◌⁴ ஸேஶஷத³ஹநாலாேதவ mhshேகாகிலrhth³’Shடா
phராணஸமாசிேதவ
பதி²ைகராராth³ வநாnhதshத² ॥ 3884॥
MSS@3885@1அshதி² நாshதி ஶிேரா நாshதி பா³ஹுரshதி நிரŋh³: ।
MSS@3885@2நாshதி பாத³th³வயmh கா³ட⁴mh அŋhக³மாŋhக³தி shவயmh ॥ 3885॥
MSS@3886@1அshதி²ரmh விதmh ேலாேக ெயௗவநmh த⁴நமshதி²ரmh ।

msubhsall.pdf 415



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@3886@2அshதி²ரmh thரதா³ராதி³ த⁴rhம: கீrhதிrhth³வயmh shதி²ரmh ॥ 3886॥
MSS@3887@1அshதி²ர:லஸmhப³nhத: ◌⁴ ஸதா³ விth³யா விவாதி³நீ ।
MSS@3887@2மேதா³ ேமாஹாய th²ையவ iµஹூrhதநித⁴நmh த⁴நmh ॥ 3887॥
MSS@3888@1அshதி²ரமேநகராக³mh ³ணரதmh நிthயவkhர³Shphராபmh ।
MSS@3888@2phராvh’ ஸுேரnhth³ரசாபmh விபா⁴vhயேத வதிசிthதவ ॥ 3888॥
MSS@3889@1அshதி²ேரண ஶேரண shதி²ரmh கrhம ஸமாசேரth ।
MSS@3889@2அவயேமவ யாshயnhதி phரா: phரா⁴rhணகா இவ ॥ 3889॥
MSS@3890@1அshதி²வth³ த³தி⁴வchைசவ ஶŋhக²வth³ ப³கவth ததா² ।
MSS@3890@2ராஜmhshதவ யேஶா பா⁴தி ந:ஸmhnhயாத³nhதவth ॥ 3890॥
MSS@3891@1அshதி²Shவrhதா:²ஸுக²mh மாmhேஸ thவசி ேபா⁴கா:³shthேயாऽஷு
।
MSS@3891@2க³ெதௗ யாநmh shவேர சாjhஞா ஸrhவmh ஸththேவ phரதிSh²தmh ॥
3891॥
MSS@3892@1அshதி²sh²ணmh shநாதmh மாmhஸேஶாணிதேலபநmh ।
MSS@3892@2சrhமாவநth³த⁴mh ³rhக³nhதி⁴ rhணmh thரஷேயா: ॥ 3892॥
MSS@3893@1ஜராேஶாகஸமாவிShடmh ேராகா³யதநமாரmh ।
MSS@3893@2ரஜshவலமநிthயmh ச ⁴தாவாஸமmh thயேஜth ॥ 3893॥
MSS@3894@1நதீ³லmh யதா² vh’mh vh’mh வா ஶநிrhயதா² ।
MSS@3894@2ததா² thயஜnhநிமmh ேத³ஹmh kh’chch²ராth³ kh³ராஹாth³ விiµchயேத ॥
3894॥
MSS@3895@1அshதீ²நி மjhஜா ஶுkhலmh ச பிரmhஶாshthரேயா மதா: ।
MSS@3895@2ரkhதmh ேராமாணி பலலmh அmhஶா மார மதா ॥ 3895॥
MSS@3896@1அshதீ²nhயshதீ²nhயநமநmh ப⁴shம ப⁴shேமnh³nh³rhக³ŋhகா³
க³ŋhேகா³ரக³ உரக³
இthயாலா:ஸmhph◌⁴ரேமண ।
MSS@3896@2⁴ஷாேவேஷாபகரணக³ணphராபணvhயாph’தாநாmh nh’thதாரmhப⁴phரணயிநி
ஶிேவ
பாnh வாேசா க³நாmh ॥ 3896॥
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MSS@3897@1அshநாதாஶீ மலmh ⁴ŋhkhேத அஜபீ யப⁴ணmh ।
MSS@3897@2அஹுதாஶீ விஷmh ⁴ŋhkhேத அதா³தா விஷமiνேத ॥ 3897॥
MSS@3898@1அshph’யஸŋhக³திஹ phரவிதா⁴ய ேஸாடா⁴ த³Nhடா³ஹதீ: படஹ
ப³nhத⁴மபி phரபth³ய ।
MSS@3898@2ேதா³ஷmh phரகாஶய யthphரதிரth²யேமவ ேலாகshய தth³விiµக²தாmh
phரககேரா
॥ 3898॥
MSS@3899@1அshph’ேயாऽshமமேஸாऽshthவநியதாஹாேராऽshthவேதாऽphth³ப⁴ைடrhேதா³ைஷரsh
பர:ஶைத: பvh’த: காகshதத: கா தி: ।
MSS@3899@2⁴ŋhkhேத ேபா⁴jhயiµபshதி²தmh ஸiµபஹூையவ shவயmh பா³nhத⁴வாnh
ய:த³nh ுத⁴யா
விசிnhதய தேதா த⁴nhயச Nhயச க: ॥ 3899॥
MSS@3900@1அshph’Shேட ராஹுபீ⁴thயாஹநி நிஶி ச ஸேம கlhமஷchசா²யேயாேந
ஹாஸthராஸாth³
வி³ேர ஸiµபசிதவிபா⁴ைவப⁴ேவ ’th³யக³nhேத⁴ ।
MSS@3900@2பாேதா²தா³chசா²த³ேந த⁴ரணிதலக³தா³rhலேப⁴ ஸrhவேலாகா-
லாத³mh சாphயாத³தா⁴ேந
ஸுiµகி² தவ iµெகௗ²பmhயேலஶ:ஸுதா⁴mhெஶௗ ॥ 3900॥
MSS@3901@1அshமthrhைவ: ஸுரபதி’தmh th³ரShகாைமshரŋhக³mh
பி⁴ththவா
ோணீமக³ணிதப³ல:ஸாக³ேரா வrhதி⁴தாthமா ।
MSS@3901@2ஸthகாராrhத²mh தவ யதி³ கி³நாதி³ேஶth³ ³phதபா ந ராnhேதாऽபி
phரணயiµசிதmh
ைநவ ப³nhேதா⁴rhவிஹnhயா: ॥ 3901॥
MSS@3902@1அshமthphரயாணஸமேய  மŋhக³ளாநி கிmh ேராதி³ phயதேம வத³
காரணmh ேம ।
MSS@3902@2ேபா: ◌⁴ phராணநாத² விரஹாநலதீvhரதாப- ⁴ேமந வா க³தmh மம
ேலாசநாநாmh
॥ 3902॥
MSS@3903@1அshமதீ³வரவிவாஸphரமாேணந phரேபா: ◌⁴ kh’பா ।
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MSS@3903@2விதா⁴mh phரப⁴ேவth காrhயmh ஸாஹாyhயmh ச தைத²வ ந: ॥ 3903॥
MSS@3904@1அshமth³மநிலாஶநாநாmh த³thேதா நிவாஸ: க² சnhத³ேநந ।
MSS@3904@2இதீவ ேராஷாth³vhயஜநshயவாrhvhயேஶாஷயchசnhத³நமŋhக³ஸmhshத²mh
॥ 3904॥
MSS@3905@1அshமth³ைவ ஶஶph◌⁴’த³iµநா யேத யnhத⁴கார:ஸாரŋhகா³யா
iµக²மiνக³த:
ேகஶபாஶchச²ேலந ।
MSS@3905@2தmh ஸmhthய phரக³தமஹா: ஶீதரshதைத³வ phராphத:
ேஸவாக⁴டநவித⁴ேய
மாலதீதா³மப⁴ŋhkh³யா ॥ 3905॥
MSS@3906@1அshமாகmh ஜலவிநாmh ஜலத³mh ஸth³வாராvhரைஜ: பாதvhயmh
பரரkhதரkhதமநஸாmh th’phதி: பதீநாmh ய: ।
MSS@3906@2மthைவவmh கில ராஜராஜ nh’பேத thவjhைஜthரயாthேராthஸேவ மth
ேராதி³தி மகா
ச ஹஸதி th◌⁴யாயnhதி ைவshthய: ॥ 3906॥
MSS@3907@1அshமாகmh பரமnhதி³ரshய சதmh யth³யphயவாchயmh ப⁴ேவth shவா
thவmh கத²யா
ேதந ப⁴வத: கிசிth phயா³ஷணmh ।
MSS@3907@2மth³ ராம nh’ப thவயா ரணiµேக² பாணிkh³ரஹ: ஸாத³ரmh யshயா:
ஸாலதா
பரshய ’த³ேய th³’Shடா ட²nhதீ மயா ॥ 3907॥
MSS@3908@1அshமாகmh ப³த மNhட³ேல phரத²மத: பthயா கர: பாthயேத
காசீnhதலமth◌⁴யேத³ஶவிஷயாnh ஸnhthயjhய ⁴ய: ।
MSS@3908@2இthயாேலாkhய ெசௗ பேயாஹth³’ஶாmh ஜாெதௗ ஸுநீலாநெநௗ
ேநா நீேசாऽபி பராப⁴வmh
விஷஹேத கிmh தாth³’ஶாnhநெதௗ ॥ 3908॥
MSS@3909@1அshமாகmh வத³சkhரmh ப³த³ ச தவாŋhக³ேண ।
MSS@3909@2வாத³ராயணஸmhப³nhதா⁴th³யmh யmh வயmh வயmh ॥ 3909॥
MSS@3910@1அshமாகmh vhரதேமதேத³வ யத³யmh ேஜாத³ேர ஜாக³ர: ஶுஷா
மத³நshய
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வkhthரம⁴பி:◌⁴ ஸnhதrhபணீேயாऽதிதி:² ।
MSS@3910@2நிshthmhஶா: ஶதஶ: பதnh ஶிரஸேச²ேதா³ऽத²வா ஜாயதாmh
ஆthயmh
லவrhthம th ந மநா³lhலŋhக⁴நீயmh thவயா ॥ 3910॥
MSS@3911@1அshமாகmh ஸகி² வாஸ ந சிேர kh³ைரேவயகmh ேநாjhjhவலmh ேநா
வkhரா க³திth³த⁴தmh
ந ஹதmh ைநவாshதி கசிnhமத:³ ।
MSS@3911@2கிnhthவnhேயऽபி ஜநா வத³nhதி ஸுப⁴ேகா³ऽphயshயா: phேயா நாnhயேதா
th³’Shmh
நிபதீதி விவயதா மnhயாமேஹ :³shதி²தmh ॥ 3911॥
MSS@3912@1அshமாகமŋhக³மŋhக³mh பNhேயாபநதmh மஹாத⁴நநிதா⁴நmh ।
MSS@3912@2தா³ஸுதா: கிேமேத shவாத³nhதி விடா: phரஸŋhேக³ந ॥ 3912॥
MSS@3913@1அshமாகமth◌⁴யாதேமதத³nhதshதாவth³ப⁴வthயா ’த³யmh சிராய
।
MSS@3913@2ப³shthவயாலŋhkhயாததா³நீ-iµேரா iµரmh விth³விஷத: ேயவ
॥ 3913॥
MSS@3914@1அshமாகமாthம⁴rh⁴thவா ஹnhதாshமாேநவ ஹmh யth ।
MSS@3914@2ேர ேர கnhத³rhப தnhநிthயmh அநŋhக³thவmh ஸதா³sh ேத ॥ 3914॥
MSS@3915@1அshமாகேமகபத³ஏவ மth³விகீrhண-தஜாலரதாiνkh’திrhநிநாத:³
।
MSS@3915@2க³mhபீ⁴ரமŋhக³ளmh’த³ŋhக³ஸஹshரஜnhமா ஶph³தா³nhதரkh³ரஹணஶkhதிமபாகேராதி
॥ 3915॥
MSS@3916@1அshமாth பரmh ப³த யதா²தி ஸmhph◌⁴’தாநி ேகா ந:ேல நிவபநாநி
நியchச²தீதி ।
MSS@3916@2நmh phரஸூதிவிகேலந மயா phரkhதmh ெதௗ⁴தாேஶஷiµத³கmh
பிதர: பிப³nhதி
॥ 3916॥
MSS@3917@1அshமாth³’ஶாmh நமNhயபா⁴ஜாmh ந shேவாபேயாகீ³ ந
பேராபேயாகீ³ ।
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MSS@3917@2ஸnhநphயஸth³பதையவ ேவth³ேயா தா³th³rhயiµth³ேரா ³ணரthநேகாஷ:

॥ 3917॥
MSS@3918@1அshமாநேவகலமாநலமாஹதாநாmh ேயஷாmh phரசNhட³iµஸலரவதா³தைதவ
।
MSS@3918@2shேநஹmhவிiµchயஸஹஸா க²லதாmh phரயாnhதி ேயshவlhபபீட³நவஶாnhந
வயmh
திலாshேத ॥ 3918॥
MSS@3919@1அshமாnh மா ப⁴ஜ காலடப⁴கி³நி shவphேநऽபி பth³மாலேய
vhயாதீ⁴⁴ய கத³rhத²யnhதி
ப³ஹுேஶா மாதrhவிகாரா இேம ।
MSS@3919@2யchசுrhந நிேதchச²விஷயmh ைநவmh ஶ ◌்’ேதி தி: phரா
ஏவ வரmh phரயாnhதி ந நrhநிrhயாnhதி வாேசா ப³: ॥ 3919॥
MSS@3920@1அshமாnh விசிthரவஷசிரph’Shட²லkh³நாnh ேகா வா விiµசதி
ஸேக² யதி³ வா
விiµச ।
MSS@3920@2ஹா ஹnhத ேககிவர ஹாநியmh தைவவ ⁴பாலrhத⁴நி நrhப⁴விதா
shதி²திrhந:
॥ 3920॥
MSS@3921@1அshமாnhஸா⁴ விசிnhthயஸmhயமத⁴நாiνchைச:லmh சாthமநshthவyhயshயா:
கத²மphயபா³nhத⁴வkh’தாmh shேநஹphரvh’thதிmh ச தாmh ।
MSS@3921@2ஸாமாnhயphரதிபthதிrhவகயmh தா³ேரஷு th³’யா thவயா
பா⁴kh³யாயthதமத:பரmh
ந க² தth³வாchயmh வ⁴ப³nh⁴பி: ◌⁴ ॥ 3921॥
MSS@3922@1அshமாபி: ◌⁴ கதmh ரா ந ப⁴வதீ ⁴khதா nh’பி:◌⁴ ைகரபி phெரௗடா⁴
மாநவஶாநீதி
சதmh ேசத:ஸகாமmh thவயி ।
MSS@3922@2தி⁴kh thவாmh ஸmhphரதி ஸth³⁴ஜŋhக³ஜநதாஸmhேலஷமாதnhவதீ
க³mhயா ஸrhவஜநshய
வாரவநிேதேவாthேபணீயா ந: ॥ 3922॥
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MSS@3923@1அshமாபி: ◌⁴ shமயேலாலெமௗப²லைகrhiµkhதாவிஸாராதி⁴பmh
ேவேதா³th³தா⁴ரபர: கரshதவ
பரmh தா³நாmh³த:shத: ।
MSS@3923@2கிnh மாதிலக மshவ கவிபி: ◌⁴ கிmh நாம நாேலாkhயேத
th³’Shட:shபShடதரmh
தவாபி நிph◌⁴’த: பாெணௗ ஸ ைவஸாண: ॥ 3923॥
MSS@3924@1அshமாபி⁴சரmh³ராஶிரஶநாவchேச²தி³நீmh ேமதி³நீmh ph◌⁴ராmhயth³பி⁴rhந
ஸ ேகாऽபி
நிshஷ³ே th³’Shேடா விஶிShேடா ஜந: ।
MSS@3924@2யshயாkh³ேர சிரஸசிதாநி ’த³ேய :³கா²நி ெஸௗkh²யாநி வா
ஸஜlhphய
ணேமகமrhத⁴மத²வா நி:வshய விராmhயேத ॥ 3924॥
MSS@3925@1அshமாlhேலாகா³rhth◌⁴வமiµShய சாேதா⁴ மஹthதமshதிShட²தி
யnhத⁴காரmh ।
MSS@3925@2தth³ைவ மஹாேமாஹநnhth³யாmh ³th◌⁴யshவ மா thவாmh
phரலேப⁴த ராஜnh ॥ 3925॥
MSS@3926@1அshmhசnhth³ரம phரஸnhநமஹ vhயாேகாஷnhத³thவி
phராசீநmh க²iµேப
thவயி மநாkh³³ரmh க³ேத phேரய ।
MSS@3926@2வாஸ: ைகரவேகாரகீயதி iµக²mh தshயா:ஸேராயதி ேராதீ³யதி
மnhமேதா²
th³’க³பி ச th³ராkh சnhth³ரகாnhதீயதி ॥ 3926॥
MSS@3927@1அshmhshேத ஶிர ததா³காnhேத ைவ³rhயshப²கஸுவrhTh◌⁴ேய
।
MSS@3927@2ேஶாபா⁴mh shவாmh ந வஹதி தாmh ப³th³தா⁴ ஸுShடா
வலயமாேலயmh ॥ 3927॥
MSS@3928@1அsh ஜக³தி மஹthயபி கிமபி ந தth³வsh ேவத⁴ஸா விதmh ।
MSS@3928@2அநிthதவthஸலாயா ப⁴வதி யேதா மாபகார: ॥ 3928॥
MSS@3929@1அsh ஜேட³ ஜக³தி ேகா iν ph³’ஹthphரமாண- கrhண: க நiν
ப⁴ேவth³ ³தshய

msubhsall.pdf 421



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

பாthரmh ।
MSS@3929@2இthயாக³தmh தமபி ேயாऽநiµnhமமாத²மாதŋhக³ஏவ கிமத:பரiµchயேதऽெஸௗ
॥ 3929॥
MSS@3930@1அsh ஜராமரணmh’thமஹாதரŋhக³- ேராத³ெதௗ⁴ மஹதி
ஸmhபவrhதமாந: ।
MSS@3930@2Nhயphலேவந ஸுkh’ேதந நராshதரnhத: ஸmhphராphய தீரமப⁴யmh
ஸுக²மாphiνவnhதி
॥ 3930॥
MSS@3931@1அshnh க: phரப⁴ேவth³ேயாேகா³யஸnhதா⁴rhேயऽதாthமநி ।
MSS@3931@2லŋhக⁴ேந க:ஸமrhத:²shயாth³ ’ேத ேத³வmh மேஹவரmh ॥ 3931॥
MSS@3932@1அshnh கnhth³ரகரநிrhக³தாரவிnhத³- கnhதா³iνகாணி சிரmh
சிசkhரவாேல ।
MSS@3932@2கshைம ப²லாய லடாலேகாேஹாமmh ஹmhேஹா mh’கா³ŋhக
ேஷ கமபாshய
॥ 3932॥
MSS@3933@1அshnh காேல  யth³khதmh ததி³தா³நீmh விதீ⁴யதாmh ।
MSS@3933@2க³தmh  நாiνேஶாசnhதி க³தmh  க³தேமவ  ॥ 3933॥
MSS@3934@1அshnh ேஜ விநாபி phரசலதி பவநmh வrhதேத ேகாऽபி நmh
பயாம: கிmh
ந க³thேவthயiνஸரதி க³ேண பீ⁴தபீ⁴ேதऽrhப⁴காmh ।
MSS@3934@2தshnh ராதா⁴ஸேகா²வ:ஸுக²யவிலஸnh khட³யா ைகடபா⁴rhvhயாதnhவாேநா
mh’கா³phரப³லர⁴ராராவெரௗth³ேராchசநாதா³nh ॥ 3934॥
MSS@3935@1அshnh லகlhேலாலேதா³லாவிோபி⁴ேதऽmhப⁴ ।
MSS@3935@2ஹாshயேஹ: கத²mh ேஸ:கதாiµShபி⁴rhப⁴ேவth ॥ 3935॥
MSS@3936@1அshnh ேகவேநஸுக³nhத⁴பவேந khட³thரnhth◌⁴ஜேந ³ஜth³ph◌⁴’ŋhக³ேல
விஶாலப³ேல ஜthபிகீஸŋhேல ।
MSS@3936@2உnhலnhநவபாடலாபமேல மlhphரஸூநாேல யth³ேயகாபி ந
மாலதீ விகதா
தthகிmh ந ரmhேயா ம:◌⁴ ॥ 3936॥
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MSS@3937@1அshnh தி³kh³விஜேயாth³யேத பதிரயmh ேம shதாதி³தி th◌⁴யாயதி கmhபmh
ஸாththவிகபா⁴வசதி
ோணீnhth³ரதா³ரா த⁴ரா ।
MSS@3937@2அshையவாபி⁴iµக²mh நிபthய ஸமேர யாshயth³பி⁴rhth◌⁴வmh நிஜ: பnhதா²
பா⁴shவதி
th³’யேத பி³லமய: phரthயrhதி²பி: ◌⁴ பாrhதி²ைவ: ॥ 3937॥
MSS@3938@1அshnh நkhதமஹrhவிேவகவிகேல காலாத⁴ேம நீரைத:³ஸmhநth³ைத⁴ரபி⁴ேதா
நிth³த⁴க³க³நாேபா⁴கா³ஸு தி³kh³பி⁴thதிஷு ।
MSS@3938@2பா⁴ேநாrhந phரஸரnh நாம கிர: கிmh thவshய ேதஜshவிந:
ஸthதாமாthரபkh³ரேஹண
விகஸnhthயth³யாபி பth³மாகரா: ॥ 3938॥
MSS@3939@1அshnhநkh³’யத பிநாகph◌⁴’தாஸலmhஆப³th³த⁴ேவப²ரதீ⁴ரவிேலாசநாயா:
।
MSS@3939@2விnhயshதமŋhக³ளமெஹௗஷதி⁴வராயா: shரshேதாரக³phரதிஸேரண
கேரண பாணி:
॥ 3939॥
MSS@3940@1அshnhநph◌⁴தி³ேத ஜக³ththரயதி³ஶாiµlhலாஸேஹெதௗ தி³ஶாmh
ஆshயmhலாநிஹேர ஸுதா⁴ரஸநிெதௗ⁴
ேத³ேவ நிஶாshவாநி ।
MSS@3940@2வkhthரmh iµth³தமmh³ஜnhம ப⁴வதா ேசth கிmh தத: ஶாவதmh
ைநதshேயவரெமௗமNhட³நமேணrhகா³யnhதி விேவ யஶ: ॥ 3940॥
MSS@3941@1அshnh ந நிrh³ணmh ேகா³thேர அபthயiµபஜாயேத ।
MSS@3941@2ஆகேர பth³மராகா³mh ஜnhம காசமேண:த: ॥ 3941॥
MSS@3942@1அshnhநmhேபா⁴த³vh’nhத³th◌⁴வநிஜநித phேரமாேணऽnhதmh
மா காக vhயாேலா
⁴shதஶிர ஶவkhரvhயேலஶாநஶாந ।
MSS@3942@2த⁴thேத மthேதப⁴mhப⁴vhயதிகரகரஜkh³ராமவjhராkh³ரஜாkh³ரth³
kh³ராஸvhயாஸkhதiµkhதாத⁴வளிதகவேலா ந shph’ஹாமthர mhஹ: ॥ 3942॥
MSS@3943@1அshnhநீஷth³வதவிததshேதாகவிchசி²nhந⁴kh³ந:கிசிlhேலாபசிதவிப⁴வ:

தேசாthதி²தச ।
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MSS@3943@2⁴ேமாth³கா³ரshதணமஷshகnhத⁴நீேலா த³வாkh³ேந: shைவரmh
ஸrhபnh sh’ஜதி க³க³ேந
க³thவராnh பthரப⁴ŋhகா³nh ॥ 3943॥
MSS@3944@1அshnh பரshபரth³ேவஷபேஷ ஷாேஷ ।
MSS@3944@2ேகவலmh ம⁴ரா வாணீ த³தா³thயாநீய ெஸௗ’த³mh ॥ 3944॥
MSS@3945@1அshnh phரகீrhணபடவாஸkh’தாnhத⁴காேர th³’Shேடா மநாŋhமணிவி⁴ஷணரஜால:

।
MSS@3945@2பாதாலiµth³யதப²kh’திஶ ◌்’ŋhக³ேகாऽயmh மாமth³யஸmhshமரயதீவ
⁴ஜŋhக³ேலாக:
॥ 3945॥
MSS@3946@1அshnh phரkh’திமேநாjhேஞ லkh³நா phராேயண மாnhமதீ² th³’Sh: ।
MSS@3946@2ஸுnhத³ யேதா ப⁴வthயா: phரதிணmhயேத மth◌⁴ய: ॥ 3946॥
MSS@3947@1அshnh ⁴வலேய ஜநshய மமா பா⁴kh³ேயந ஸஜாயேத ேநா
தthராshதி  காரணmh
phரயததா ைநவாத² கசிth³³ண: ।
MSS@3947@2காகாயாஶுசிேபா⁴ேந  விதரthchைசsh ேலாேகா ப³mh
iµkhதாஹாரபராயய
ஶுசேய ேநா ஹnhத ஹmhஸாய யth ॥ 3947॥
MSS@3948@1அshnh மெரௗ கிமபரmh வசஸாமவாchயmh மா iµச பாnhத²
iµஹுராதவthஸேலா
: ◌⁴ ।
MSS@3948@2ஏதth thவயா ஜலலவாஷலாலேஸந th³’Shடmh jhவலthபகரmh
கதாவிதாநmh
॥ 3948॥
MSS@3949@1அshnh மஹthயநவெதௗ⁴ கில காலசkhேர த⁴nhயாsh ேய கதிபேய
ஶுகேயாகி³iµkh²யா: ।
MSS@3949@2நாshthவத³ŋhkh◌⁴க³ேள பஶுth³த⁴ஸththவாshதாநாthமநshதவ
நகா²நவதா⁴ரயாம:
॥ 3949॥
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MSS@3950@1அshnh மஹாேமாஹமேய கடாேஹஸூrhயாkh³நிநா ராthதி³ேநnhத⁴ேநந
।
MSS@3950@2மாஸrhத³rhவீபக⁴Thடேநந ⁴தாநி கால: பசதீதி வாrhதா ॥ 3950॥
MSS@3951@1அshnh வrhஷமேஹ ந வrhதத இத³mh யthகாமேத³ேவாthஸேவ
shேத²யmh th நிரnhநயா
தத³⁴நா கிசிnh iµேக² தீ³யதாmh ।
MSS@3951@2இthkhேத ஜரதீஜேநந கத²மphயth◌⁴வnhயவth◌⁴வா தத: பrhயshேதऽஹநி
கlhபிதச
கவேலா ெதௗ⁴தச தா⁴ராபி: ◌⁴ ॥ 3951॥
MSS@3952@1அshnh வஸnhேத ந நரா: ஸஹnhேத வ⁴விேயாக³mh ச
ப³லாஸேராக³mh ।
MSS@3952@2ரŋhக³நாபி⁴th³ரவேலபபா⁴பி⁴rhப⁴ஜnh th³’phதா: phரமதா:³ phரphதா: ॥
3952॥
MSS@3953@1அshnhஸேக²நiν மணிthவமஹாஸுபி⁴ே சிnhதாமேண thவiµபேலா
ப⁴வ மா மணிrh: ◌⁴ ।
MSS@3953@2அth³ேயth³’ஶா  மணய: phரப⁴வnhதி ேலாேக ேயஷாmh
th’ணkh³ரஹணெகௗஶலேமவ
⁴ஷா ॥ 3953॥
MSS@3954@1அshnh shதி²ேத விபத³⁴th³இதி ஸசிnhthய வrhjhயேத ।
MSS@3954@2ைட: ◌⁴ பvh’ைட⁴ராபthேஸவேகா மŋhக³ேளch²பி:◌⁴ ॥ 3954॥
MSS@3955@1அsh வீரஜநநீதி ஜநnhயாmh அsh வீரரமணீதி ரமNhயாmh ।
MSS@3955@2ஸmhமத³mh vhயத³த⁴³thஸுகேசதாshதாரrhயதரலசேதாऽnhய:॥
3955॥
MSS@3956@1அsh வீரதநயா வரவீர- phேரய ச  வீரஸவிthmh ।
MSS@3956@2அth³ய ’th³யஸமைரதி மாதா காசிதா³ஹ திலகாதrhவmh ॥
3956॥
MSS@3957@1அshைம கரmh phரவிதரnh nh’பா ந கshமாth³ அshையவ தthர
யத³⁴th phரதி: ◌⁴
kh’பாண: ।
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MSS@3957@2ைத³வாth³ யதா³ phரவிதரnhதி ந ேத தைத³வ ேநத³ŋhkh’பா
நிஜkh’பாணகரkh³ரஹாய
॥ 3957॥
MSS@3958@1அshய ோணிபேத: பராrhத⁴பரயா லkh’தா:ஸŋhkh²யயா
phரjhஞாசுரேவயமாணதிரphரkh²யா: கிலாகீrhthதய: ।
MSS@3958@2கீ³யnhேத shவரமShடமmh கலயதா ஜாேதந வnhth◌⁴ேயாத³ராnh காநாmh
phரகேரண
rhமரமணீ³kh³ேதா⁴த³ேத: ◌⁴ ேராத⁴ ॥ 3958॥
MSS@3959@1அshயthchைச:ஶகதவசnhத³ேநா நாthமக³nhத⁴mh ேநுrhயnhthைரரபி
ம⁴ரதாmh பீTh³யமாேநா ஜஹாதி ।
MSS@3959@2யth³வth shவrhணmh ந சலதி தmh சி²nhநkh◌⁴’Shேடாபதphதmh தth³வth
ஸா: ◌⁴
ஜநநிஹேதாऽphயnhயதா²thவmh ந யாதி ॥ 3959॥
MSS@3960@1அshய த³kh³ேதா⁴த³ரshயாrhேத² கிmh ந rhவnhதி பNh³தா: ।
MSS@3960@2வாநவ வாkh³ேத³வீmh நrhதயnhதி kh³’ேஹ kh³’ேஹ ॥ 3960॥
MSS@3961@1அshய phரசNhட³⁴ஜத³Nhட³ப⁴வ:kh’ஶாiνசNhடா³mhஶுசNhட³கரth
ஸுமஹாphரதாப: ।
MSS@3961@2phரthயrhதி²⁴பதிபலாஶவநmh வித³ய phெரௗடா⁴ஸு தி³ு
ப³ஹுதா³ஹiµகேராதி
॥ 3961॥
MSS@3962@1அshய phரயாேணஷு ஸமkh³ரஶkhேதரkh³ேரஸைரrhவாபி⁴thதி²தாநி ।
MSS@3962@2rhவnhதி ஸாமnhதஶிகா²மணீநாmh phரபா⁴phரேராஹாshதமயmh ரஜாmh
॥ 3962॥
MSS@3963@1அshய ேபா⁴ஜராஜshய th³வயேமவ ஸு³rhலப⁴mh ।
MSS@3963@2ஶthmh ஶ ◌்’ŋhக²லrhேலாஹmh தாmhரmh ஶாஸநபthரைக: ॥ 3963॥
MSS@3964@1அshய shநிkh³த⁴shய வrhணshய விபthதிrhதா³ கத²mh ।
MSS@3964@2இத³mh ச iµக²மா⁴rhயmh கத²mh ³தமkh³நிநா ॥ 3964॥
MSS@3965@1அshயாmh ேநthரபத²mh மnhேய க³தாயாmh ேலாலசு ।
MSS@3965@2ப⁴வnhதி பசபா³ணshய shவபா³ ஏவ ைவண: ॥ 3965॥
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MSS@3966@1அshயாmh phராvh’ சாதைகrhஜலக லph³தா⁴ ந ேசth கிmh தேதா
பா⁴விphராvh’
தா³shயேத th³வி³ணthயph◌⁴ர thவயா க³mhயேத ।
MSS@3966@2ஏேதऽth³ையவ லயmh vhரஜnhதி ph’²ைகேரதth ேநா ந ேசth³ ஏக:
phராணிதி
தாவைதவ kh’தமshthயthைரவ ந:ஸmhஶய: ॥ 3966॥
MSS@3967@1அshயாmh iµநீநாமபி ேமாஹேஹ ph◌⁴’³rhமஹாnh யthசைஶலஶீ
।
MSS@3967@2நாநாரதா³லாதி³iµக²mhேதாrhvhயாேஸா மஹாபா⁴ரதஸrhக³ேயாkh³ய:
॥ 3967॥
MSS@3968@1அshயாmh வrhvhஹவிதா⁴நவிth³யாmh கிmh th³ேயாதயாமாஸ நவாmhஸ
காம: ।
MSS@3968@2phரthயŋhக³ஸŋhக³sh²டலph³த⁴⁴மா லாவNhயமா யதி³மாiµபாshேத
॥ 3968॥
MSS@3969@1அshயாmh ஸேக² ப³தி⁴ரேலாகநிவாஸ⁴ெமௗ கிmh ேதந க²
ேகாகில ேகாமேலந ।
MSS@3969@2ஏேத  ைத³வஹதகாshதத³பி⁴nhநவrhணmh thவாmh காகேமவ கலயnhதி
கலாநபி⁴jhஞா:
॥ 3969॥
MSS@3970@1அshயா:கசாநாmh ஶிகி²நச கிmhiν விதி⁴mh கலாெபௗ விமேதரகா³தாmh
।
MSS@3970@2ேதநாயேமபி: ◌⁴ கிம Shைபரப⁴rhth த³ththவா ஸ கிமrhத⁴சnhth³ரmh
॥ 3970॥
MSS@3971@1அshயா: கரஹக²Nh³த- காNhட³படphரகடநிrhக³தா th³’Sh: ।
MSS@3971@2படவிக³தநிShகஷா shவத³ேத பீஷதா⁴ேரவ ॥ 3971॥
MSS@3972@1அshயா:கரshபrhத⁴நக³rhத⁴நrhth³தி⁴rhபா³லthவமாபth க² பlhலேவா ய:
।
MSS@3972@2⁴ேயாऽபி நாமாத⁴ரஸாmhயக³rhவmh rhவnh கத²mh வாsh ந ஸ
phரவால: ॥ 3972॥
MSS@3973@1அshயா: கrhவதmhேஸந தmh ஸrhவmh வி⁴ஷணmh ।
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MSS@3973@2தைத²வ ேஶாப⁴ேதऽthயrhத²mh அshயா: ரவணNhட³லmh ॥ 3973॥
MSS@3974@1அshயா: காnhதshய பshய ஸெவௗபmhயாதிஶாயிந: ।
MSS@3974@2ஏைகவ க³chேச²th ஸாth³’யmh shவchசா²யா த³rhபதா ॥
3974॥
MSS@3975@1அshயா: காமநிவாஸரmhயப⁴வநmh வkhthரmh விேலாkhயாத³ராnh
நிசிthேயவ ஸுதா⁴கரmh
phயதமmh ⁴க³தmh ேஶாப⁴நmh ।
MSS@3975@2நாஸாெமௗkhதிகைகதேவந சிரா தாராபி ஸா ேராணீ மnhேய
தth³விரஹாஸShiΝ’த³யா
தthஸmhநிதி⁴mh ேஸவேத ॥ 3975॥
MSS@3976@1அshயா:ேஶஶயth³’ஶ: ஶஶிஶுph◌⁴ரஶுph◌⁴ரmh நாஸாkh³ரவrhதி
நவெமௗkhதிகமாசகாshதி ।
MSS@3976@2ைகலாஸமாநஸஸேராவரராஜஹmhshயா நி:phதமNhட³வ
ஜாkh³ரதி Nhட³ேக ॥ 3976॥
MSS@3977@1அshயா:க²kh³ரnhதி²நிப³th³த⁴ேகஶ-மlhகத³mhப³phரதிபி³mhப³ேவஷாth
।
MSS@3977@2shமரphரஶshதீ ரஜதாேரயmh ph’Shட²shத²ஹாடகபThகாயாmh
॥ 3977॥
MSS@3978@1அshயா:பெதௗ³சாதயா மஹnhதாவேபய ெஸௗmhயாlhலவபா⁴வபா⁴ஜ:
।
MSS@3978@2ஜாதா phரவாலshய மஹாmh ஜாநீமேஹ பlhலவஶph³த³லph³தி:◌⁴
॥ 3978॥
MSS@3979@1அshயா: பாடலபாணிஜாŋhகிதiµேரா நிth³ராகஷாேய th³’ெஶௗ
நிrhெதௗ⁴ேதாऽத⁴ரேஶாணிமா
விதshரshதshரேஜா rhத⁴ஜா: ।
MSS@3979@2காசீதா³ம த³ரலதா²சலதி phராதrhநிகா²ைதrhth³’ேஶாேரபி: ◌⁴
காமஶைரshதத³th³⁴தம⁴th³ யnhேம மந: கீதmh ॥ 3979॥
MSS@3980@1அshயா: பீேடா²பவிShடாயா அph◌⁴யŋhக³mh விதேநாthயெஸௗ ।
MSS@3980@2லஸchch²ேராணி சலth³ேவணி நடth³³பேயாத⁴ரmh ॥ 3980॥
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MSS@3981@1அshயா: பீநshதநvhயாphேத ’த³ேயऽshமாஸு நிrhத³ேய ।
MSS@3981@2அவகாஶலேவாऽphயshதி நாthர thர பி³ப⁴rh ந: ॥ 3981॥
MSS@3982@1அshயா:ஸmhயமவாnh கேசா ம⁴கைரரph◌⁴யrhth²யமாேநா
iµஹுrhph◌⁴’ŋhகீ³ேகா³பநஜாபி⁴ஶாபமசிரா³nhமாrhShகாேமா நிஜmh ।
MSS@3982@2மnhேதந கேரண ேகாமலசா nh³ரபி³nh³chச²லாth³
ஆதphதாயஸபிNhட³மNhட³லமஸாவாதா³மாகாŋhதி ॥ 3982॥
MSS@3983@1அshயா:ஸ சாrhம⁴ேரவ கா: வாஸmh விேதேந மலயாநிேலந ।
MSS@3983@2அநி ஸூைநrhவித³ேத⁴ऽŋhக³காநி சகார வாசmh பிகபசேமந ॥
3983॥
MSS@3984@1அshயா: ஸபைகவிேதா:◌⁴ கெசௗக: ◌⁴ shதா²ேந iµக²shேயாப
வாஸமாப ।
MSS@3984@2பshத²தாவth³ப³ஹுசnhth³ரேகாऽபி கலாபிநாmh ேயந த: கலாப: ॥
3984॥
MSS@3985@1அshயா: ஸrhக³விெதௗ⁴ phரஜாபதிர⁴chசnhth³ேரா iν காnhதphரப:◌⁴
ஶ ◌்’ŋhகா³ைரகரஸ:

shவயmh iν மத³ேநா மாேஸா iν Shபாகர: ।
MSS@3985@2ேவதா³ph◌⁴யாஸஜட:³ கத²mh iν விஷயvhயாvh’thதெகௗஹேலா
நிrhமாmh phரப⁴ேவnh
மேநாஹரத³mh பmh ராே iµநி: ॥ 3985॥
MSS@3986@1அshயா: ஸrhக³விெதௗ⁴ phரஜாபதிரேஹா சnhth³ேரா ந ஸmhபா⁴vhயேத
ேநா ேத³வ:ஸுமாேதா⁴
ந ச ம⁴rh³ேர விச: phர: ◌⁴ ।
MSS@3986@2ஏதnhேம மதiµthதி²ேதயமmh’தாth காசிth shவயmh nh⁴நா யா
மnhதா²சலேலா³ேதந
ஹரேய த³ththவா யmh ரதா ॥ 3986॥
MSS@3987@1அshயா: ஸுக³nhதி⁴நவŋhமபŋhகத³thேதா iµkh³த⁴சகாshதி
திலேகா மதி³ேரயா: ।
MSS@3987@2ஆவிShடராக³மபி⁴ராமiµகா²ரவிnhத³- நிShயnhத³லkh³நவ ேம
’த³யmh th³விதீயmh
॥ 3987॥
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MSS@3988@1அshயா:shேவதா³mh³பி³nh³chததிலகதயா vhயkhதவkhthேரnh³காnhேதrhவாரmhவாேரண
ேவக³phரஹணநக³ணநாேகவாசாதாயா: ।
MSS@3988@2தthபாேதாthபாததாலkhரமநதth³’ஶshதாNhட³ேவாthதாலதா-

லாthயாlhேலாபி⁴தா:shம:
phரதிபத³மiµநா கnh³கkh³ேதந ॥ 3988॥
MSS@3989@1அshயாŋhேக கஷபThடபா⁴சபலா : shவrhணேரகா²யேத
தா⁴ராஸாரக⁴நmh
ஸுத³rhஶநமத³சkhரmh ஜக³thபயதி ।
MSS@3989@2phேராத³சth³வநமாலமஜநசா ேத³ேஹந பீதாmhப³ரmh
³ேராnhநீதஶிக²Nhட³மNhட³லத³mh பmh ஹேரரmh³த:³ ॥ 3989॥
MSS@3990@1அshயா தா⁴மஸேராவேர ⁴ஜபி³ேஸ வkhthராரவிnhேத³ ph◌⁴ரமnh
ேநthரph◌⁴ph◌⁴ரமேர
ஸுெயௗவநஜேல கshகாபŋhகிேல ।
MSS@3990@2வோஜphரதிmhபி⁴mhப⁴த³லநkhேராதா⁴³ேபthய th³தmh மkh³நசிthதமதŋhக³ஜ:
கத²மஸாthதா²ய நிrhயாshயதி ॥ 3990॥
MSS@3991@1அshயாநநshய ப⁴வத: க² ேகாேரஷா கNhடாகா யதி³
ப⁴ேவத³விஶீrhணபrh ।
MSS@3991@2ேயாkh³யா khவ ேத கரப⁴ கlhபதேராrhலதாயாshேத பlhலவா
விமலவிth³மப⁴ŋhக³பா⁴ஜ:
॥ 3991॥
MSS@3992@1அshயாph◌⁴யாஸாth³ kh³ரnhத²வrhயshய ஶிShய: ஸrhவjhஞ: shயாth³
விsh²ரchசா³th³தி: ◌⁴ ।
MSS@3992@2அrhத²mh காமmh ேவthதி த⁴rhமmh ச ேமாmh நி:ஸnhேத³ஹmh ஶீmh
பNh³ேதாऽபி
॥ 3992॥
MSS@3993@1அshயா மேநாஹராகாரகப³பா⁴ரதrhதா: ।
MSS@3993@2லjhஜேயவ வேந வாஸmh சkhசமரப³rhண: ॥ 3993॥
MSS@3994@1அshயாமrhவ இவ ேகாऽபி கலŋhகkhதசnhth³ேராऽபர: கிiµத
தnhமகரth◌⁴வேஜந ।
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MSS@3994@2ேராமாவ³ணலthசமnhத³ேரண நிrhமth²ய நாபி⁴ஜலதி⁴mh
th◌⁴வiµth³th◌⁴’த:
shயாth ॥ 3994॥
MSS@3995@1அshயாiµக²mhமசிrhநiν யth³விதா⁴thராஸmhrhயஸrhவமவேஶஷதயாthர
iµkhத: ।
MSS@3995@2ஆயாநதாiµபக³ேதாऽshயசா சகாshதி நாஸாkh³ரெமௗkhதிகஷாத³mh’தshய
பி³nh:³

॥ 3995॥
MSS@3996@1அshயா iµக²phரதிபி³mhப³ேமவ ஜலாchச தாதாnhiµராchச thராth ।
MSS@3996@2அph◌⁴யrhth²ய த⁴thத: க² பth³மசnhth³ெரௗ வி⁴ஷணmh யாசிதகmh
கதா³சிth
॥ 3996॥
MSS@3997@1அshயா iµக²shயாsh ந rhணமாshயmh rhணshய thவா மமா
மாmhஶுmh ।
MSS@3997@2ph◌⁴லமக²Nhட³mh த³த⁴த³rhத⁴nh³rhபா⁴லshth’தீய: க² யshய
பா⁴க:³
॥ 3997॥
MSS@3998@1அshயா iµேக²ந ேலாகாநாmh ’தபŋhகஜகாnhதிநா ।
MSS@3998@2நிஶாஸு நாஶிதா நிth³ரா iµதா³நாேவnh³நா ॥ 3998॥
MSS@3999@1அshயாiµேக²ைநவவிthய நிthய-shபrhதீ⁴ லthŋhமேராஷபா⁴ஸா
।
MSS@3999@2phரஸய சnhth³ர:க² நயமாந:shயாேத³வ திShட²thபேவஷபாஶ:

॥ 3999॥
MSS@4000@1அshயா iµேக²nhதா³வத⁴ர: ஸுதா⁴⁴rhபி³mhப³shய khத: phரதிபி³mhப³
ஏஷ: ।
MSS@4000@2தshயாத²வா rhth³மபா⁴ ேத³ேஶ ஸmhபா⁴vhயமாநாshய 
விth³ேம ஸா ॥ 4000॥
MSS@4001@1அshயாேமாஷத⁴ேயா jhவலnh த³த⁴ jhேயாதீmh கீடா அபி
phேராnhலnh
⁴ஜŋhக³ெமௗமணய: khட³nh தீ³பாŋhரா: ।

msubhsall.pdf 431



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4001@2phரShடvhயா: க² யேமவ யதி³ ேகாऽphயshதmh க³ேத பா⁴shவதி
phெரௗTh:³அth◌⁴வாnhதபேயாதி⁴மkh³நஜக³தீஹshதாவலmhப³ம: ॥ 4001॥
MSS@4002@1அshயா யத³Shடாத³ஶஸmhவிப⁴jhய விth³யா:தீ த³th◌⁴ரரrhத⁴மrhத⁴mh
।
MSS@4002@2கrhnhதthகீrhணக³பீ⁴ரேரக:² கிmh தshய ஸŋhkh²ையவ நவா நவாŋhக:
॥ 4002॥
MSS@4003@1அshயா யதா³shேயந ரshதிரச திரshkh’தmh ஶீதசாnhத⁴காரmh ।
MSS@4003@2sh²டsh²ரth³ப⁴ŋhகி³கசchச²ேலந தேத³வ பசாதி³த³மshதி ப³th³த⁴mh
॥ 4003॥
MSS@4004@1அshயாphரகர: ஶரச nh’பேத:ஸŋhkh²ேய பதnhதாெபௗ⁴ thகாரmh
ச ந
ஸmhiµெகௗ² ரசயத: கmhபmh ச ந phராphiνத: ।
MSS@4004@2தth³khதmh ந நrhநிvh’thதிப⁴ேயாrhஜாக³rhதி யnhiµkhதேயாேரகshதthர
பி⁴நthதி
thரமபரசாthரthயth³⁴தmh ॥ 4004॥
MSS@4005@1அshயா லலாேட ரசிதா ஸகீ²பி⁴rhவிபா⁴vhயேத சnhத³நபthரேலகா² ।
MSS@4005@2ஆபாNh³ராமகேபாலபி⁴thதாவநŋhக³பா³ணvhரணபThேகவ ॥
4005॥
MSS@4006@1அshயா வ தாNhயmh ைஶஶவmh வா kh’தாshபத³mh ।
MSS@4006@2ஜாதி: காபாகshேயவ ந ேகநாphயவதா⁴rhயேத ॥ 4006॥
MSS@4007@1அshயா வ லாயாmh ைஶஶவ³ஜாmh ச ெயௗவநmh ேஹம ।
MSS@4007@2லயதி கிநி காேம ந நமதி மth◌⁴யாnhமந:ஸூசீ ॥ 4007॥
MSS@4008@1அshயாேசத³லகாவ kh’தமேரணீபி⁴ேரணீth³’ஶ:ெஸௗnhத³rhயmh
யதி³
சுேஷாshதரலேயா: கிmh மnhமத²shயாைத: ◌⁴ ।
MSS@4008@2கா phதி: கநகாரவிnhத³iµேல பீெநௗ shதெநௗ ேசத³ேதா மnhேய
காசிதி³யmh
மேநாப⁴வkh’தா மாயா ஜக³nhேமாநீ ॥ 4008॥
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MSS@4009@1அshயாேசth³ க³திெஸௗமாrhயம⁴நா ஹmhஸshய க³rhைவரலmh
ஸmhலாேபா யதி³
தா⁴rhயதாmh பரph◌⁴’ைதrhவாசmhயமthவvhரதmh ।
MSS@4009@2அŋhகா³நாமகேடா²ரதா யதி³ th³’ஷthphராையவ ஸா மாலதீ
காnhதிேசth கமலா கிமthர
ப³ஹுநா காஷாயமாலmhப³தாmh ॥ 4009॥
MSS@4010@1அshயாrh⁴ஜக:³shவேகாஶஸுராkh’Shட:sh²ரthkh’Shணிமா
கmhேபாnhலத³ராலலவலநshேதஷாmh பி⁴ேய ⁴⁴ஜாmh ।
MSS@4010@2ஸŋhkh³ராேமஷு நிஜாŋh³மயமஹாth³ெதௗ⁴ஷதீ⁴வீத:◌⁴
பrhவாshேய விநிேவய
ஜாŋh³கதா ையrhநாம நாலmhபி³தா ॥ 4010॥
MSS@4011@1அshயாshதநிமா மth◌⁴ேய phரதி²மா சேயாrhth³’ேஶாச சாசlhயmh
।
MSS@4011@2ஊrhேவா: khரேமண vh’thேதா- nhநாஹச lhயதாmh த³த⁴தி ॥ 4011॥
MSS@4012@1அshயாshதiνshயnhத³நஸmhshேதா ைவ ஸ நேகrhஜக³தீmh
விேஜmh ।
MSS@4012@2ஸŋhமாேலக²ேஷண வீேரா vhயேமாசயchசாதராmh பதாகாmh ॥
4012॥
MSS@4013@1அshயாshதெநௗவிரஹதாNhட³வரŋhக³⁴ெமௗshேவேதா³த³பி³nh³ஸுமாஜமாவிகீrhய
।
MSS@4013@2நாnhதீ³mh பபாட² ph’²ேவப²ேவபமாந- காசீலதாகலரைவ:

shமரஸூthரதா⁴ர:
॥ 4013॥
MSS@4014@1அshயாshŋhக³வ shதநth³வயத³mh நிmhேநவ நாபி: ◌⁴ shதி²தா
th³’யnhேத
விஷேமாnhநதாச வலேயா பி⁴thெதௗ ஸமாயாமபி ।
MSS@4014@2அŋhேக³ ச phரதிபா⁴தி மாrhத³வத³mh shநிkh³த⁴shவபா⁴வசிரmh
phேரmh
மnhiµக²சnhth³ரத இவ shேமேரவ வkhதீதி ச ॥ 4014॥
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MSS@4015@1அshயாshthராணமேஹா விேயாக³³தாத³shமாஸு kh’thவா kh’தீ
shைவரmh க³chச² தth
கிmh விmh’ஶ thராஸாவஹmh ஹnhத ந: ।
MSS@4015@2வாசாேலஷு தி³ேநஷு ேகாகிலைதthபசமphரkhரைம:
ஸjhேயாthshநாஸு ச
யாநீShவஶர: கிmh நாம rhேமா வயmh ॥ 4015॥
MSS@4016@1அshையகshயாபி காயshய ஸஹஜா அshதி²க²Nhட³கா: ।
MSS@4016@2ph’த²kh ph’த²kh³ க³Shயnhதி கிiµதாnhய: phேயா ஜந: ॥ 4016॥
MSS@4017@1அshையவ ரmhேபா⁴ தாவநநshய th³’ைஶவ ஸவிதமnhமத²shய
।
MSS@4017@2வநmh விதா⁴தா நiν நீரஜாநாmh நீராஜநாrhத²mh கிiµ நிrhேத॥ 4017॥
MSS@4018@1அshையவ ஸrhகா³ய ப⁴வthகரshய ஸேராஜsh’Shrhமம
ஹshதேலக:² ।
MSS@4018@2இthயாஹ தா⁴தா ஹேணயாmh கிmh ஹshதேலகீ²kh’தயா
தயாshயாmh ॥ 4018॥
MSS@4019@1அshேயாத³ரshய phரதிlhயேஶாப⁴mh நாshதீதி தா⁴thரா ⁴வநthரேயऽபி
।
MSS@4019@2ஸŋhkh²யாநேரகா² இவ ஸmhphரkhதாshதிshேரா விேரஜுrhவலய:
ஸுத³thயா: ॥ 4019॥
MSS@4020@1அshேயாrhவீரமணshய பாrhவணவி⁴th³ைவராjhயஸjhஜmh யஶ:

ஸrhவாŋhேகா³jhjhவலஶrhவபrhவததக³rhவநிrhவா யth ।
MSS@4020@2தthகmh³phரதிபி³mhபி³தmh கிiµ ஶரthபrhஜnhயராய: பrhயாய: கிiµ
³kh³த⁴nh⁴பயஸாmh ஸrhவாiνவாத:³ கிiµ ॥ 4020॥
MSS@4021@1அshரmh ேலாசநேகாண ஏவ kh’பணth³ரvhயாயேத ஸrhவதா³ கNhேட²
காவச:
phரஸுphதகமலkhேராட³shத²ph◌⁴’ŋhகா³யேத ।
MSS@4021@2ஹா ராேவா ’த³ேய விேயாகி³லஜாகாமாபி⁴லாஷாயேத
ைவேத³விரஹjhவேரா
ர⁴பேதராபாகதாபாயேத ॥ 4021॥
MSS@4022@1அshரமஜshரmh ேமாkhmh தி⁴ŋh ந: கrhயேத நயேந ।
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MSS@4022@2th³ரShடvhயmh பth³’Shடmh தthைகேஶாரmh vhரஜshthபி: ◌⁴ ॥ 4022॥
MSS@4023@1அshரshேராதshதரŋhக³ph◌⁴ரஷு தரதா மாmhஸபŋhேக ட²nhத:
sh²லாshதி²kh³ரnhதி²ப⁴ŋhைக³rhத⁴வளபி³ஸலதாkh³ராஸமாகlhபயnhத: ।
MSS@4023@2மாயாmhஹshய ெஶௗேர:sh²ரத³ண’த³mhேபா⁴ஜஸmhேலஷபா⁴ஜ:
பாயாஸுrhைத³thயவ:shத²லஹரஸேராராஜஹmhஸா நகா² வ: ॥ 4023॥
MSS@4024@1அshராnhநவநீலநீரஜத³ேலாபாnhதாதிஸூமாயத-thவŋhமாthராnhததாஷmh
யதி³ வrhைநதth phரஜாநாmh பதி: ।
MSS@4024@2phரthயkh³ரரத³shரவிshரபிஶிதkh³ராஸkh³ரஹmh kh³’ணேதா
kh³’th◌⁴ரth◌⁴வாŋhvh’காmhshதெநௗ நிபதத: ேகா வா கத²mh வாரேயth ॥ 4024॥
MSS@4025@1அshவதnhthரா:shthய: காrhயா: ைஷ:shைவrhதி³வாநிஶmh ।
MSS@4025@2விஷேயஷு சஸjhஜnhthய:ஸmhshதா²phயயாthமேநா வேஶ॥ 4025॥
MSS@4026@1அshவாth◌⁴யாய: பிகாநாmh மத³நமக²ஸமாரmhப⁴ணshயாதி⁴மாேஸா
நிth³ராயா ஜnhமலkh³நmh
கிமபி ம⁴ஹாmh ேகாऽபி ³rhபி⁴கால: ।
MSS@4026@2’Shrhயாthேராthஸுகாநாmh மலயஜமதாmh பாnhத²காnhதாkh’தாnhத:
phராேலேயாnhலலmh
ஸமஜநி ஸமய: கசிெதௗ³thபாதிேகாऽயmh ॥ 4026॥
MSS@4027@1அஹŋhகார khவாபி vhரஜ vh’ந ேஹமா thவஹ⁴ர⁴rhத³rhபாமஹமபஸர
thவmh பிஶுந ேஹ ।
MSS@4027@2அேர khேராத⁴ shதா²நாnhதரமiνஸராநnhயமநஸாmh thேலாகீநாேதா² ந:
sh²ரதி ’தி³
ேத³ேவா ஹரெஸௗ ॥ 4027॥
MSS@4028@1அஹŋhகாேரா தி⁴யmh ph³ேத ைமநmh ஸுphதmh phரேபா³த⁴ய ।
MSS@4028@2உthதி²ேத பரமாநnhேத³ ந thவmh நாஹmh ந ைவ ஜக³th ॥ 4028॥
MSS@4029@1அஹmh கிமmhபா³ கிமபீ⁴Shடதாபேத³ தேவதி மாrh⁴ தாதph’chச²யா
।
MSS@4029@2phரேலாph◌⁴யlhயmh phரவத³nhதமrhப⁴கmh iµதா³ஹஸ kh◌⁴ரதி rhth◌⁴நி
Nhயபா⁴kh
॥ 4029॥
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MSS@4030@1அஹŋhkh’ேத: பchேச²தா³nh அவிth³யாமசிதிmh ததா² ।
MSS@4030@2ஜ ேயேநாபலph³தி⁴shேத காபி shயாnhநிshலாth³⁴தா ॥ 4030॥
MSS@4031@1அஹmh ச thவmh ச ராேஜnhth³ர ேலாகநாதா²பா⁴வபி ।
MSS@4031@2ப³ஹுvhரஹmh ராஜnh ஷSh²தthேஷா ப⁴வாnh ॥ 4031॥
MSS@4032@1அஹmh ச ேத³வநnhதீ³ ச ஶாkh³யதி⁴யாெபௗ⁴ ।
MSS@4032@2ைநவ ஶph³தா³mh³ேத: ◌⁴ பாரmh கிமnhேய ஜட³³th³த⁴ய: ॥ 4032॥
MSS@4033@1அஹmh தநீயாநதிேகாமலச shதநth³வயmh ேவா⁴மலmh ந தாவth ।
MSS@4033@2இதீவ தthஸmhவஹநாrhத²மshயா வthரயmh Shயதி மth◌⁴யபா⁴க:³ ॥
4033॥
MSS@4034@1அஹmh தாவnh மஹாராேஜ பிth’thவmh ேநாபலேய ।
MSS@4034@2ph◌⁴ராதா ப⁴rhதா ச ப³nh⁴ச பிதா ச மம ராக⁴வ: ॥ 4034॥
MSS@4035@1அஹmh ேதநாஹூதா கிமபி கத²யாதி விஜேந ஸேப சாநா
ஸரல’த³யthவாத³வதா ।
MSS@4035@2தத: கrhேபாnhேத கிமபி வத³தாkh◌⁴ராய வத³நmh kh³’thவா
த⁴mhlhலmh மம
ஸகி² நிபீேதாऽத⁴ரரஸ: ॥ 4035॥
MSS@4036@1அஹmh ந ேசth shயாmh மயி ³Shடபா⁴வநாmh இேம vhரேஜrhந
நிராரயா ஜநா: ।
MSS@4036@2தேத³நஸா ேயாஜயத: பராnh shவயmh மைமவ khதா க² நnhவபthரபா
॥ 4036॥
MSS@4037@1அஹmh நயநஜmh வா நிேரா⁴மபி ந ம: ।
MSS@4037@2ராம:தாவிேயாகா³rhேதா ப³ப³nhத⁴ ஸதாmh பதிmh ॥ 4037॥
MSS@4038@1அஹmh நயா மாேநந மாேநந கலஹmh kh’தா:² ।
MSS@4038@2விேராத⁴ேமthய காnhேதந காnhேத ந பதphயேத ॥ 4038॥
MSS@4039@1அஹmhபா⁴வாthயேயா ஜா ஸுகேரா ந கத²சந ।
MSS@4039@2ேசதநாயாமஹmhபா⁴ேவா ெபௗ⁴திkhயாmh வித:ஸkh’th ।
MSS@4039@3ஆth◌⁴யாthkhயாmh நைசஷ shபீ²த:sh²ரதி ேநாऽkh³ரத: ॥ 4039॥
MSS@4040@1அஹmh மேமthேயவ ப⁴வshய பீ³ஜmh ந ேம ந சாஹmh ப⁴வபீ³ஜஶாnhதி: ।
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MSS@4040@2பீ³ேஜ phரநShேட த ஏவ ஜnhம நிnhத⁴ேநா வநிைபதி ஶாnhதிmh ॥
4040॥
MSS@4041@1அஹmh மஹாநஸாயாத: கlhபிேதா நரகshதவ ।
MSS@4041@2மயா மாmhஸாதி³கmh ⁴khதmh பீ⁴மmh ஜாநீ மாmh ப³க ॥ 4041॥
MSS@4042@1அஹmhவரவrhணிநீஜநமதா³யேதாத³vhரத-
sh²ரchசரபசமshவரதாnhயபvhரஜ: ।
MSS@4042@2ரஸாலத kh’தாமஸமlhயதாமாthமேநா விஹnhஹ ேகாகில:

ப²நமnhயiµth³வீேத ॥ 4042॥
MSS@4043@1அஹmh ரதா²ŋhக³நாேமவ phயா ஸஹசவ ேம ।
MSS@4043@2அநiνjhஞாதஸmhபrhகா தா⁴ணீ ரஜநீவ ெநௗ ॥ 4043॥
MSS@4044@1அஹmh ேவா ரேதthkhthவா ேயா ந ரதி ⁴ப: ।
MSS@4044@2ஸ ஸmhஹthய நிஹnhதvhய: ேவவ ேஸாnhமாத³ஆர: ॥ 4044॥
MSS@4045@1அஹmh ஸதா³ phராணஸமmh ம⁴ஜாmh அயmh  மாmh ேவthதி
nh’பshth’ேபமmh ।
MSS@4045@2இதீவ கrhேணஷு ஸுவrhணமrhதி²நாmh shவேக²த³மாkh²யாம⁴th
kh’தாshபத³mh ॥ 4045॥
MSS@4046@1அஹmh  ஸmhமேதா ராjhேஞா ய ஏவmh மnhயேத தீ: ◌⁴ ।
MSS@4046@2ப³வrhத:³ஸ விjhேஞேயா விஷாணபவrhத: ॥ 4046॥
MSS@4047@1அஹnhயஹநி ேபா³th³த⁴vhயmh கிமth³ய ஸுkh’தmh kh’தmh ।
MSS@4047@2த³thதmh வா தா³பிதmh வாபி வாkhஸாயமபி வாkhkh’தmh ॥ 4047॥
MSS@4048@1அஹnhயஹநி ⁴தாநி க³chச²nhதி சரமாலயmh ।
MSS@4048@2ேஶஷா:shதா²வரchச²nhதி கிமாசrhயமத:பரmh ॥ 4048॥
MSS@4049@1அஹnhயஹநி ⁴தாநி sh’ஜthேயவ phரஜாபதி: ।
MSS@4049@2அth³யாபி ந sh’ஜthேயகmh ேயாऽrhதி²நmh நாவமnhயேத ॥ 4049॥
MSS@4050@1அஹnhயஹநி யாசnhதmh ேகாऽவமnhேயth³³mh யதா² ।
MSS@4050@2மாrhஜநmh த³rhபணshேயவ ய: கேராதி தி³ேந தி³ேந ॥ 4050॥
MSS@4051@1அஹnhயஹnhயாthமந ஏவ தாவjhjhஞாmh phரமாத³shக²தmh ந ஶkhயmh
।
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MSS@4051@2phரஜாஸு க: ேகந பதா² phரயாதீthயேஶஷேதா ேவதி³மshதி ஶkhதி: ॥
4051॥
MSS@4052@1அஹமபி பேரऽபி கவயshததா²பி மஹத³nhதரmh பjhேஞயmh ।
MSS@4052@2ஐkhயmh ரலேயாrhயth³யபி தth கிmh கரபா⁴யேத கலப: ◌⁴ ॥ 4052॥
MSS@4053@1அஹமsh நீலகNhட²shதவ க² Shயா ஶph³த³மாthேரண ।
MSS@4053@2நாஹmh ஜலத⁴ர ப⁴வதசாதக இவ வநmh யாேச ॥ 4053॥
MSS@4054@1அஹமஹகாப³th³ேதா⁴thஸாஹmh ரேதாthஸவஶmhநி phரஸரதி
iµஹு: phெரௗட⁴shthmh
கதா²mh’த³rhதி³ேந ।
MSS@4054@2கதலகா ஸth³ய: shேதாேகாth³க³தshதநேகாரேக வலயதி
ஶைநrhபா³லா வ:shத²ேல
தரலாmh th³’ஶmh ॥ 4054॥
MSS@4055@1அஹவ தி³நல: phேராதphராணநாதா² thவவ பதி²க பnhதா²
iµkhதபாnhதா²iνப³nhத: ◌⁴ ।
MSS@4055@2அயமபி பரேத³ஶ: ேஸாऽபி யthரா க³nhதா மத³நம⁴ரrhேத கிmh
vh’தா²
ஸthவேராऽ ॥ 4055॥
MSS@4056@1அஹவ ஶூnhயமரNhயmh வயவ தiνதாmh க³தாநி ேதாயாநி ।
MSS@4056@2அshமாகேவாchch²வாஸா தி³வஸா தீ³rhகா⁴ச தphதாச ॥ 4056॥
MSS@4057@1அஹஹ kh’தவிth³ேயா ேவதி³தா ஸthகலாநாmh த⁴நபதிரஹேமேகா
பலாவNhயkhத: ।
MSS@4057@2இதி kh’த³க³rhவ: கி²th³யேத கிmh ஜேநாऽயmh கதிபயதி³நமth◌⁴ேய
ஸrhவேமதnhந
கிசிth ॥ 4057॥
MSS@4058@1அஹஹ shதி²தவthயபி தாவகீ thவமபி தthர வஸnhநபி மாமக: ।
MSS@4058@2ந தiνஸŋhக³தமாrhய ஸுஸŋhக³தmh ’த³யஸŋhக³தேமவ
ஸுஸŋhக³தmh ॥ 4058॥
MSS@4059@1அஹேமேகா ந ேம கசிnh நாஹமnhயshய கshயசிth ।
MSS@4059@2ந தmh பயா யshயாஹmh ந  ேஸாऽshதி ந ேயா மம ॥ 4059॥
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MSS@4060@1அஹேமthய பதŋhக³வrhthமநா நரŋhகாரயணீ ப⁴வா ேத ।
MSS@4060@2சைர:ஸுரகாநீஜைந: phய யாவnhந விேலாph◌⁴யேஸ தி³வி॥ 4060॥
MSS@4061@1அஹேமவ ³: ஸுதா³நாmh இதி ஹாலாஹல தாத மா shம
th³’phய: ।
MSS@4061@2நiν ஸnhதி ப⁴வாth³’ஶாநி ⁴ேயா ⁴வேநऽshnh வசநாநி
³rhஜநாநாmh ॥ 4061॥
MSS@4062@1அஹேமவ ப³ ந சாபர இதி ³th³தி:◌⁴ phரலயŋhக nh’mh ।
MSS@4062@2ந ஸnhதி மதேல கதி phரப³லrhேய விதா ப³ேலாth³த⁴தா: ॥
4062॥
MSS@4063@1அஹேமவ மேதா மபேததி ஸrhவ: phரkh’திShவசிnhதயth ।
MSS@4063@2உத³ேத⁴வ நிmhநகா³ஶேதShவப⁴வnhநாshய விமாநநா khவசிth ॥
4063॥
MSS@4064@1அஹரnh கshயசிth³ th³ரvhயmh ேயா நர:ஸுக²மாவேஸth ।
MSS@4064@2ஸrhவத: ஶŋhகித:shேதேநா mh’ேகா³kh³ராமவாக³த: ॥ 4064॥
MSS@4065@1அஹrhநிஶmh ஜாக³ரேth³யேதா ஜந: ரமmh வித⁴thேத விஷேயchச²யா
யதா² ।
MSS@4065@2தப:ரமmh ேசth ேத ததா² ணmh கிமiνேதऽநnhதஸுக²mh ந
பாவநmh
॥ 4065॥
MSS@4066@1அஹrhநிஶா ேவதி ரதாய ph’chச²தி khரேமாShணஶீதாnhநகராrhபth³
விேட ।
MSS@4066@2யா வித³kh³தா⁴ கில தnhநிேஷதி⁴நீ nhயத⁴thதஸnhth◌⁴யாம⁴ேரऽத⁴ேரऽŋh³mh
॥ 4066॥
MSS@4067@1அஹlhயாேககாேலऽ⁴th கnhத³rhபாmh ஶதth³வயmh ।
MSS@4067@2தthபசபா³ணபி⁴nhநா:ஸஹshராோऽnhத⁴தாmh க³த: ॥ 4067॥
MSS@4068@1அஹshதாநி ஸஹshதாநாmh அபதா³நி சShபதா³mh ।
MSS@4068@2ப²lh³நி தthர மஹதாmh ேவா வshய வநmh ॥ 4068॥
MSS@4069@1அஹஹ கrhமகயதி ⁴பதிmh நரபதீயதி கrhமகரmh நர: ।
MSS@4069@2ஜலநிதீ⁴யதி பமபாmh நிதி⁴mh க³தஜயதி மth³யமதா³ல: ॥ 4069॥
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MSS@4070@1அஹஹகிம⁴நாiµைத⁴வ ப³th◌⁴நாshயiνசிதகாணி கrhணத³nhதபthரmh
।
MSS@4070@2நiν தவ சலph◌⁴ கrhணபாrh⁴வநவிேலாசநகாலஸாரபாஶ: ॥
4070॥
MSS@4071@1அஹஹ kh³’ khவ iν ஶ ப³th³த:◌⁴ ஸmhஸாரஸாக³ேர phத: ।
MSS@4071@2கத²மபி லப⁴ேத ேபாதmh ேதநாபி நிமjhஜதி நிதாnhதmh ॥ 4071॥
MSS@4072@1அஹஹ சNhட³ஸரண தா³ணmh கித³மாசதmh சதmh thவயா ।
MSS@4072@2யதி³ஹசாதகசேடாத³ேர பததி வா தேத³வ நிவாதmh॥ 4072॥
MSS@4073@1அஹஹநயேந th²யாth³’kh³வthஸதீ³ணவrhேத ரவணக³ளmh
³Shthேரா வா
rhேதி ந பா⁴தmh ।
MSS@4073@2shக²லதி சரணth³வnhth³வmh மாrhேக³ மதா³லேலாகவth³ வ
ஜரஸா rhேண வrhே
vhயைபதி கலthரவth ॥ 4073॥
MSS@4074@1அஹஹ ஸஹஜேமாஹா ேத³ஹேக³ஹphரபேச நவரதமதிமkh³நா
காநீவிkh³ரஹாphதி: ।
MSS@4074@2தத³ஹஹவிஹrhmhஸnhததாேமாத³iµkh³தா⁴ shவதமதkh’thயmh
ஹnhத நாnhத:
shமரா ॥ 4074॥
MSS@4075@1அஹாnhயshதமயாnhதாநி உத³யாnhதா ச ஶrhவ ।
MSS@4075@2ஸுக²shயாnhத: ஸதா³ :³க²mh :³க²shயாnhத: ஸதா³ ஸுக²mh ॥
4075॥
MSS@4076@1அஹாபயnh nh’ப: காலmh ph◌⁴’thயாநாமiνவrhதிநாmh ।
MSS@4076@2கrhமமாiνphேயண vh’thதிmh ஸமiνகlhபேயth ॥ 4076॥
MSS@4077@1அஹாrhய:ஸrhவமth◌⁴யshத:² காசநth³திiµth³வஹnh ।
MSS@4077@2ஸthphரத³ணேயாkh³யthவmh உபயாதி மேஹாnhநத: ॥ 4077॥
MSS@4078@1அஹாrhேயண கதா³phயnhையரஸmhஹாrhேயண ேகநசிth ।
MSS@4078@2திதிாகவேசைநவ ஸrhவmh ஜயதி ஸmhvh’த: ॥ 4078॥
MSS@4079@1அmh nh’பmh ச ஶாrh³லmh vh’th³த⁴mh ச பா³லகmh ததா² ।
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MSS@4079@2பரவாநmh ச rhக²mh ச ஸphத ஸுphதாnh ந ேபா³த⁴ேயth ॥ 4079॥
MSS@4080@1அmhஸையவ ⁴தாநாmh காrhயmh ேரேயாऽiµஶாஸநmh ।
MSS@4080@2வாkh ைசவ ம⁴ரா ல phரேயாjhயா த⁴rhமchச²தா ॥ 4080॥
MSS@4081@1அmhஸா தா⁴ம த⁴rhமshய :³க²shயாயதநmh shph’ஹா ।
MSS@4081@2ஸŋhக³thயாக:³ பத³mh iµkhேதrhேயாகா³ph◌⁴யாஸ: பத³mh ஶுச: ॥ 4081॥
MSS@4082@1அmhஸா பரேமா த⁴rhம:அmhஸா பரமா க³தி: ।
MSS@4082@2அmhஸா பரமா phதிshthவmhஸா பரமmh பத³mh ॥ 4082॥
MSS@4083@1அmhஸா பரேமா த⁴rhமshததா²mhஸா பேரா த³ம: ।
MSS@4083@2அmhஸா பரமmh தா³நmh அmhஸா பரமmh தப: ॥ 4083॥
MSS@4084@1அmhஸா பரேமா யjhஞshததா²mhஸா பரmh ப³லmh ।
MSS@4084@2அmhஸா பரமmh thரmh அmhஸா பரமmh ஸுக²mh ।
MSS@4084@3அmhஸா பரமmh ஸthயmh அmhஸா பரமmh தmh ॥ 4084॥
MSS@4085@1அmhஸா பரேமா த⁴rhேமா யmhைஸவ பரmh தப: ।
MSS@4085@2அmhஸா பரமmh தா³நmh இthயாஹுrhiµநய:ஸதா³ ॥ 4085॥
MSS@4086@1அmhஸாrhவேகா த⁴rhேமா யshமாth ஸrhவேத ரத: ।
MSS@4086@2காமthணத³mhஶாதீ³mhshதshமாth தாநபி ரேயth ॥ 4086॥
MSS@4087@1அmhஸா phரத²மmh Shபmh th³விதீேயnhth³யநிkh³ரஹmh ।
MSS@4087@2th’தீயmh  த³யா Shபmh யmh தா³நShபகmh ॥ 4087॥
MSS@4088@1அmhஸா ஸthயமshேதயmh thயாேகா³ைம²நவrhஜநmh ।
MSS@4088@2பசshேவேதஷு வாkhேயஷு ஸrhேவ த⁴rhமா: phரதிSh²தா: ॥ 4088॥
MSS@4089@1அmhஸா ஸthயமshேதயmh ph³ரமசrhயபkh³ரஹ: ।
MSS@4089@2இShடாநிShடபரா சிnhதா யம ஏஷ phரகீrhதித: ॥ 4089॥
MSS@4090@1அmhஸா ஸthயமshேதயmh ெஶௗசnhth³யநிkh³ரஹ: ।
MSS@4090@2ஏதmh ஸாமாகmh த⁴rhமmh சாrhவrhNhேயऽph³ரவீnhமiν: ॥ 4090॥
MSS@4091@1அmhஸா ஸthயமshேதயmh ெஶௗசnhth³யநிkh³ரஹ: ।
MSS@4091@2தா³நmh த³ேமா த³யா ாnhதி:ஸrhேவஷாmh த⁴rhமஸாத⁴நmh ॥ 4091॥
MSS@4092@1அmhஸா ஸthயவசநmh ஸrhவ⁴தாiνகmhபநmh ।
MSS@4092@2ஶேமா தா³நmh யதா²ஶkhதி கா³rhஹshth²ேயா த⁴rhம உthதம: ॥ 4092॥
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MSS@4093@1அmhஸா ஸthயவசநmh ஸrhவ⁴ேதஷு சாrhஜவmh ।
MSS@4093@2மா ைசவாphரமாத³ச யshையேத ஸ ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 4093॥
MSS@4094@1அmhஸா ஸthயவசநmh ஆnh’ஶmhshயmh த³ேமா kh◌⁴’ ।
MSS@4094@2ஏதth தேபா வி³rhதீ⁴ரா ந ஶரshய ேஶாஷணmh ॥ 4094॥
MSS@4095@1அmhஸா ஸூnh’தா வாணீ ஸthயmh ெஶௗசmh த³யா மா ।
MSS@4095@2வrhணிநாmh ŋhகி³நாmh ைசவ ஸாமாnhேயா த⁴rhம உchயேத ॥ 4095॥
MSS@4096@1அmhஸாஸூnh’தாshேதயph³ரமாகிசநதாரதmh ।
MSS@4096@2ஸுபாthரmh iµநிபி: ◌⁴ phேராkhதmh ராஜth³ேவஷவிவrhதmh ॥ 4096॥
MSS@4097@1அmhshரshய தேபாऽyhயmh அmhshேரா யஜேத ஸதா³ ।
MSS@4097@2அmhshர:ஸrhவ⁴தாநாmh யதா² மாதா யதா² பிதா ॥ 4097॥
MSS@4098@1அதmh ச தாகாரmh தா⁴rhShThயாjhஜlhபnhதி ேய நரா: ।
MSS@4098@2அேவய மnhthரபா³யாshேத கrhதvhயா: kh’thய³ஷ: ॥
4098॥
MSS@4099@1அததவிசாரஶூnhய³th³ேத: ◌⁴ திஸமையrhப³ஹுபி⁴rhப³Shkh’தshய
।
MSS@4099@2உத³ரப⁴ரணமாthரேகவேலchேசா:² ஷபேஶாச பேஶாச ேகா
விேஶஷ:

॥ 4099॥
MSS@4100@1அதாth phரதிேஷத⁴ச ேத சாiνphரவrhதநmh ।
MSS@4100@2vhயஸேந சாபthயாக³shthவித⁴mh thரலணmh ॥ 4100॥
MSS@4101@1அதாத³நபthரபshthரஸnhnh அதிமாthேராjh²தபீ⁴ரநாshதிக: ।
MSS@4101@2விநேயாபதshthவயா த:ஸth³’ேஶாऽnhேயா ³ணவாநவிshமய: ॥
4101॥
MSS@4102@1அNh³கth³’Shநாmh அேஶஷா ேபா⁴கி³ந: பத³mh ।
MSS@4102@2ந ஸmhவrhதாkh³நிஸாரth²ேய shதா²தா யnhiµக²மாத: ॥ 4102॥
MSS@4103@1அேத phரதிேஷத⁴ச ேத சாiνphரவrhதநmh ।
MSS@4103@2vhயஸேந சாபthயாக³shthவித⁴mh thரலணmh ॥ 4103॥

442 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4104@1அேத த³th³தி⁴ரlhபதீ⁴ரவமnhேயத மதாநி மnhthmh ।
MSS@4104@2சபல: ஸஹைஸவ ஸmhபதnhnh அக²Th³கா³பி⁴ஹத: phர³th◌⁴யேத ॥
4104॥
MSS@4105@1அேத தchச²nhதி நிஸrhகா³th ஸரஸாsh ேய ।
MSS@4105@2பீ³ேதாऽபீுத³Nhேடா³ ரஸேமவ த³தா³thயரmh ॥ 4105॥
MSS@4106@1அப⁴வநவிதா⁴நாnhயாதீ⁴kh’thய ைஶலாnh அமரஜயிநி ைஸnhேய
ரஸாமாthதகேய
।
MSS@4106@2கத²வ ரண⁴ெமௗவrhதேத வாநராmhஉபவநதவlhபlhலேவாnhமாதி²
த²mh
॥ 4106॥
MSS@4107@1அ⁴ஷேऽphயப⁴யத:³ஸுகதஹாலாஹேலாऽபி ேயா நிthய: ।
MSS@4107@2தி³kh³வஸேநாऽphயகி²ேலஶshதmh ஶஶத⁴ரேஶக²ரmh வnhேத³ ॥ 4107॥
MSS@4108@1அரNhயமதா³கmh kh³’ஹmh ேகா³ரஸவrhதmh ।
MSS@4108@2phரதிலகலthரmh ச நரகshயாபேரா விதி:◌⁴ ॥ 4108॥
MSS@4109@1அரதி ஸmhph◌⁴ரமபத³mh இதரஜந: கிமபி காதேரா ப⁴வ ।
MSS@4109@2விஹக³பேதராஹார:ஸ  ஸரலmh’லத³லசிர: ॥ 4109॥
MSS@4110@1அராஜ: ேஷऽshnh ⁴mhரா தா⁴th லthத²வrhேऽமா ।
MSS@4110@2மாேஹnhth³ வஹதி ஶிரா ப⁴வதி ஸேப²நmh ஸதா³ ேதாயmh ॥ 4110॥
MSS@4111@1அபதிகாnhதாதாதஸmhப³th³த⁴காnhதா-ஹரதநயநிஹnhth’phராணதா³th’th◌⁴வஜshய
।
MSS@4111@2ஸகி²ஸுதஸுதகாnhதாதாதஸmhjhயகாnhதா- பிth’ஶிர பதnhதீ
ஜாநவீ ந:
நா ॥ 4111॥
MSS@4112@1அவ ஜநேயாக³mh ஸrhவதா³ வrhஜேயth³ ய: ணவ வஸு நாmh
thயkhதகாேமா விராகீ³ ।
MSS@4112@2விஷவ விஷயாrhதா²nh மnhயமாேநா ³ரnhதா ஜயதி பரமஹmhேஸா
iµkhதிபா⁴வmh
ஸேமதி ॥ 4112॥
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MSS@4113@1அrhபி³டா³ேலா ஜாமாதா ஏட³கா ச ஸthணீ ।
MSS@4113@2ஆthமபா⁴kh³யmh ந பயnhதி பா⁴கி³ேநயsh பசம: ॥ 4113॥
MSS@4114@1அநகாலmh ராஜாrhத²mh shவாrhத²mh phயைத:ஸஹ ।
MSS@4114@2பராrhத²mh ேத³ஶகாேல ச ph³யாth³ த⁴rhமாrhத²ஸmhதmh ॥ 4114॥
MSS@4115@1அந⁴ஜகா³தீ⁴ஶவrhவலயகŋhகணmh ।
MSS@4115@2ைஶலாதி³நnhதி³சதmh தகnhத³rhபத³rhபகmh ॥ 4115॥
MSS@4116@1vh’ஷŋhக³வலமாணmh ஶிகி²பாவகேலாசநmh ।
MSS@4116@2ஸஸrhவமŋhக³ளmh ெநௗ பாrhவதீஸக²வரmh ॥ 4116॥
MSS@4117@1அnhth³ராnh பாதாலாth³விஷவ நிமjhjhேயாth³த⁴ரதி ய: ய ஆய
shவrhக³mh கவலயதி
ேஸnhth³ராnh ஸுரக³nh ।
MSS@4117@2மmh ph◌⁴ராnhthவா ph◌⁴ராnhthவா ர⁴நலnh’பா ேயந விதா:ஸ mh’th:
காலmh ந
மத இதி மா காrhShட மந ॥ 4117॥
MSS@4118@1அ’த’த³யா:ஸnhத:ஸthயmh ph³ரவீ நிஶmhயதாmh விபிநம⁴நா
க³thவா வாேஸா
mh’ைக:³ஸஹ கlhphயதாmh ।
MSS@4118@2ஸுஜநசதth◌⁴வmhnhயshnh க²ேலாத³யஶாநி phரப⁴வதி கெலௗ
நாயmh காேலா
kh³’ேஹஷு ப⁴வாth³’ஶாmh ॥ 4118॥
MSS@4119@1அேஹ: பபாேதா யshதshய நாshதி phரதிkhயா ।
MSS@4119@2ஸ shேநஹாthமகshதnhரnhதrh⁴தாநி vhயதி ॥ 4119॥
MSS@4120@1அேஹ ph◌⁴mh ைநவ ஸதா³rhவீத பாrhதி²வ: ।
MSS@4120@2விநா ேதா³ேஷண ேயா ph◌⁴’thயாnh ராஜா த⁴rhேமண பாலேயth ॥ 4120॥
MSS@4121@1அேஹவ ³th³பீ⁴ேதா Shடாnhநாth³யா விஷாதி³வ ।
MSS@4121@2ராph◌⁴ய இவ shthph◌⁴ய:ஸ விth³யாமதி⁴க³chச²தி ॥ 4121॥
MSS@4122@1அேஹா அெநௗசிதீயmh ேத ’தி³ ஶுth³ேத⁴ऽphயஶுth³த⁴வth ।
MSS@4122@2அŋhக: க²லவாகlhபி நைக²shதீணiµைக²rhமம ॥ 4122॥
MSS@4123@1அேஹா அஹmh நேமா மயmh யத³ஹmh வீேதாऽநயா ।
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MSS@4123@2பா³லயா thரshதஸாரŋhக³சபலாயதேநthரயா ॥ 4123॥
MSS@4124@1அேஹா அநாமபி ேலஹநmhshயாth³:³கா²நி நmh nh’பேஸவநாநி
।
MSS@4124@2ஏேகாऽநா த³Shடiµைபதி mh’thmh மாேபந த³Shடsh
ஸேகா³thரthர: ॥ 4124॥
MSS@4125@1அேஹா அேஹாபி⁴rhந கேலrhவி³யேத ஸுதா⁴ஸுதா⁴ராம⁴ரmh பேத³
பேத³ ।
MSS@4125@2தி³ேந தி³ேந சnhத³நசnhth³ரஶீதலmh யேஶா யேஶா தா³தநயshய கீ³யேத
॥ 4125॥
MSS@4126@1அேஹா அேஹாபி⁴rhமமா மாக³ேம- ऽphயபி⁴phரேபேத³ phரதி தாmh
shமராrhதி³தாmh ।
MSS@4126@2தபrhrhதாவபி ேமத³ஸாmh ப⁴ரா விபா⁴வபி⁴rhவிப⁴ராmhப³⁴விேர ॥
4126॥
MSS@4127@1அேஹா ஐவrhயமthதாநாmh மthதாநாவ மாநிநாmh ।
MSS@4127@2அஸmhப³th³தா⁴ கி³ேரா ா: க:ஸேஹதாiνஶாதா ॥ 4127॥
MSS@4128@1அேஹா கத²மேமத³mh மநாம விjh’mhப⁴ேத ।
MSS@4128@2சரthேயவ ஸஹshராmhெஶௗ த⁴வளmh திராnhதரmh ॥ 4128॥
MSS@4129@1அேஹா கநகமாஹாthmhயmh வkhmh ேகநாபி ஶkhயேத ।
MSS@4129@2நாமஸாmhயாத³ேஹா சிthரmh த⁴thேராऽபி மத³phரத:³ ॥ 4129॥
MSS@4130@1அேஹா காலshய ஸூேமாऽயmh ேகாऽphயலயkhரம: khரம: ।
MSS@4130@2யthபாகபேமந ஸrhவmh யாthயnhயபதாmh ॥ 4130॥
MSS@4131@1அேஹா கிமபி ேத ஶுth³த⁴mh யஶ:ஸுமiµth³க³தmh ।
MSS@4131@2யshயாயமmh’தshயnhதீ³ பா³ேலnh³rhபா³யபlhலவ: ॥ 4131॥
MSS@4132@1அேஹா ல³th³தீ⁴நாmh ³rhkh³ராயமஸதாmh மந: ।
MSS@4132@2அnhயth³வச கNhேட²ऽnhயth³ அnhயேதா³Shட²ேட shதி²தmh ॥
4132॥
MSS@4133@1அேஹா ேகேநth³’ஶீ ³th³தி⁴rhதா³ தவ நிrhதா ।
MSS@4133@2th³ யேத ³th³தி⁴rhந  தா³மயீ khவசிth ॥ 4133॥
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MSS@4134@1அேஹா க²ல⁴ஜŋhக³shய விசிthேராऽயmh வத⁴khரம: ।
MSS@4134@2அnhயshய த³ஶதி ேராthரmh அnhய: phராணrhவிjhயேத ॥ 4134॥
MSS@4135@1அேஹா க²ல⁴ஜŋhக³shய விபேதா வத⁴khரம: ।
MSS@4135@2கrhேண லக³தி சாnhயshய phராணரnhேயா விjhயேத ॥ 4135॥
MSS@4136@1அேஹா ³: ெஸௗmhயதா ச விth³வthதா ஜnhம ஸthேல ।
MSS@4136@2தா³th³rhயாmh³தி⁴மkh³நshய ஸrhவேமதnhந ேஶாப⁴ேத ॥ 4136॥
MSS@4137@1அேஹா ³நாmh phராphthயrhத²mh யதnhேத ப³ஹுதா⁴ நர: ।
MSS@4137@2iµkhதா யத³rhத²mh ப⁴kh³நாshயா இதேரஷாmh ச கா கதா² ॥ 4137॥
MSS@4138@1அேஹா தம இேவத³mh shயாnh ந phரjhஞாேயத கிசந ।
MSS@4138@2ராஜா ேசnhந ப⁴ேவlhேலாேக விப⁴ஜnh ஸாth◌⁴வஸா⁴நீ ॥ 4138॥
MSS@4139@1அேஹாऽதிநிrhேமா ஜநshய சிthரmh பரmh சthரmh க³தி³mh ந
ேயாkh³யmh ।
MSS@4139@2iµேக²  சாnhயth³th◌⁴’தி³ பா⁴வமnhயth ேத³ேவா ந ஜாநாதி ேதா
மiνShய: ॥ 4139॥
MSS@4140@1அேஹாऽதிப³லவth³ைத³வmh விநா ேதந மஹாthமநா ।
MSS@4140@2யத³ஸாமrhth²யkhேதऽபி நீசவrhேக³ ஜயphரத³mh ॥ 4140॥
MSS@4141@1அேஹா th’Shேவயா ஸகலஜநதாேமாஹநக வித³kh³தா⁴
iµkh³தா⁴நாmh ஹரதி
விவஶாநாmh ஶமத⁴நmh ।
MSS@4141@2விபth³தீ³ாத³ாஸஹதரலதாைர: phரணயிநீ- கடாை:

டாை:

கபடல: காமகிதவ: ॥ 4141॥
MSS@4142@1அேஹா தா³நமேஹா வீrhயmh அேஹா ைத⁴rhயமக²Nh³தmh ।
MSS@4142@2உதா³ரவீரதீ⁴ராmh ஹசnhth³ேரா நித³rhஶநmh ॥ 4142॥
MSS@4143@1அேஹா தி³vhயmh சுrhவஹதவஸாபி phரணயிநீ பராமkh³ராயmh
வதிஷு
வ:ஸŋhkhரமயதி ।
MSS@4143@2ஸமாநாபி⁴jhஞாநmh கத²தரதா² பயதி ேரா ப⁴வாேநகshதshயா:
phரதிkh’திமயீேரவ ரமணீ: ॥ 4143॥
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MSS@4144@1அேஹா :³க²மேஹா:³க²மேஹா :³க²mh த³th³ரதா ।
MSS@4144@2தthராபி thரபா⁴rhயாmh பா³ஹுlhயமதி:³க²த³mh ॥ 4144॥
MSS@4145@1அேஹா ³ரnhதா ஜக³ேதா விட⁴தா விேலாkhயதாmhஸmhsh’தி:³க²தா³யிநீ
।
MSS@4145@2ஸுஸாth◌⁴யமphயnhநவிதா⁴நதshதேபா யேதா ஜேநா :³க²கேராऽவமnhயேத
॥ 4145॥
MSS@4146@1அேஹா ³ரnhதா ஸmhஸாேர ேபா⁴க³th’Sh யயா ’தா: ।
MSS@4146@2அெநௗசிthயாத³கீrhேதச ேத³வா அபி ந பி³ph◌⁴யதி ॥ 4146॥
MSS@4147@1அேஹா ³rhஜஸmhஸrhகா³nh மாநஹாநி: பேத³ பேத³ ।
MSS@4147@2பாவேகா ேலாஹஸŋhேக³ந iµth³க³ைரரபி⁴ஹnhயேத ॥ 4147॥
MSS@4148@1அேஹா ³rhஜநஸrhபshய ஸrhபshய மஹத³nhதரmh ।
MSS@4148@2கrhணமnhயshய த³ஶதி அnhய: phராணrhவிjhயேத ॥ 4148॥
MSS@4149@1அேஹா ைத³nhயமேஹா கShடmh பாரkhைய:ணப⁴ŋh³ைர: ।
MSS@4149@2யnhேநாபrhயாத³shவாrhைத²rhமrhthய: shவjhஞாதிவிkh³ரைஹ: ॥
4149॥
MSS@4150@1அேஹா த⁴நமதா³nhத⁴sh பயnhநபி ந பயதி ।
MSS@4150@2யதி³ பயthயாthமதmh ஸ பயதி ந ஸmhஶய: ॥ 4150॥
MSS@4151@1அேஹா த⁴நாநாmh மஹதீ வித³kh³த⁴தா ஸுேகா²தாநாmh
kh’பணshய ேவமநி ।
MSS@4151@2vhரஜnhதி ந thயாக³த³ஶாmh ந ேபா⁴kh³யதாmh பராmh ச காசிth phரத²யnhதி
நிrhvh’திmh ॥ 4151॥
MSS@4152@1அேஹா த⁴iν ைநNhயmh மnhமத²shய மஹாthமந: ।
MSS@4152@2ஶரமதmh kh’thவா பி⁴நththயnhதrhக³தmh மந: ॥ 4152॥
MSS@4153@1அேஹா தா⁴thரா ர:sh’Shடmh ஸாஹஸmh தத³iν shthய: ।
MSS@4153@2ைநதாஸாmh ³Shகரmh கிசிnh நிஸrhகா³தி³ஹ விth³யேத ॥ 4153॥
MSS@4154@1அேஹா தா⁴rhShThயமஸா⁴நாmh நிnhத³தாமநகா: ◌⁴ shthய: ।
MSS@4154@2iµShணதாவ ெசௗராmh திShட² ெசௗேரதி ஜlhபதாmh ॥ 4154॥
MSS@4155@1அேஹா நthரராஜshய ஸாபி⁴மாநmh விேசShதmh ।
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MSS@4155@2பணshய வkhரthவmh ஸmhrhணshய ஸுvh’thததா ॥ 4155॥
MSS@4156@1அேஹா iν கShடmhஸததmh phரவாஸmh தேதாऽதிகShட: பரேக³ஹவாஸ:

।
MSS@4156@2கShடாதி⁴கா நீசஜநshய ேஸவா தேதாऽதிகShடா த⁴நநதா ச ॥
4156॥
MSS@4157@1அேஹா iν சிthரmh பth³ேமாthைத²rhப³th³தா⁴shதnhபி⁴ரth³ரய: ।
MSS@4157@2அவிth³யமாநா யாவிth³யா தயா ஸrhேவ வஶீkh’தா: ॥ 4157॥
MSS@4158@1அேஹா rhணmh ஸர:shபShடmh அ நாthர விசார ।
MSS@4158@2ட²nhதshthவயி யth ஸrhேவ shநாnhதி ஜா கத²சந ॥ 4158॥
MSS@4159@1அேஹா phரkh’திஸாth³’யmh ேலShமே ³rhஜநshய ச ।
MSS@4159@2ம⁴ைர: ேகாபமாயாதி கைகபஶாmhயதி ॥ 4159॥
MSS@4160@1அேஹா phரchசா²தி³தாகாrhயைநNhயmh பரமmh க²ேல ।
MSS@4160@2யthஷாkh³நிவாநrhசிrhத³ஹnhநபி ந லயேத ॥ 4160॥
MSS@4161@1அேஹா phரபா⁴ேவா வாkh³ேத³vhயா யnhமாதŋhக³தி³வாகர: ।
MSS@4161@2ஹrhஷshயாப⁴வth ஸph◌⁴ய:ஸேமா பா³ணமரேயா: ॥ 4161॥
MSS@4162@1அேஹா phரமாதீ³ ப⁴க³வாnh phரஜாபதி: kh’ஶாதிமth◌⁴யா க⁴தா
mh’ேக³ ।
MSS@4162@2யதி³ phரமாதா³த³நிேலந ப⁴jhயேத கத²mh ந: ஶயதி கrhth³’ஶmh
॥ 4162॥
MSS@4163@1அேஹா ப³த க²ல: Nhையrhrhேகா²ऽphயதபNh³த: ।
MSS@4163@2shவ³ேதீ³ரேண ேஶஷ: பரநிnhதா³ஸு வாkhபதி: ॥ 4163॥
MSS@4164@1அேஹா ப³த மஹth கShடmh விபதத³mh ஜக³th ।
MSS@4164@2ேயநாபthரபேத ஸா⁴ரஸா⁴shேதந Shயதி ॥ 4164॥
MSS@4165@1அேஹா ப³த விசிthராணி சதாநி மஹாthமநாmh ।
MSS@4165@2லmh th’ய மnhயnhேத தth³பா⁴ேரண நமnhதி ச ॥ 4165॥
MSS@4166@1அேஹா ப³த ஸபா⁴ ஸph◌⁴ையயmh ெமௗநாத³த: ◌⁴ kh’தா ।
MSS@4166@2ஸnhேதா வத³nhதி யthஸthயmh ஸபா⁴mh ந phரவிஶnhதி வா ॥ 4166॥
MSS@4167@1அேஹா ப³த ஸthபேதத³மநாrhயபmh பரmh ய³jhjhவலசீnh மணீnh
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ஸுசிரசrhசிதாshதா²³nh ।
MSS@4167@2ஜைட³ரiνபேயாகி³பி: ◌⁴ பரத ஏthய லph³தா⁴shபைத:³பthயநிஶrhைதrhஜ²கி³தி
தnhமயthவmh க³த: ॥ 4167॥
MSS@4168@1அேஹா பா³ணshய ஸnhதா⁴நmh ஶரதி³shமர⁴பேத: ।
MSS@4168@2அபி ேஸாऽயmh thவிஷாஶ: கnhயாராஶிiµபாக³த: ॥ 4168॥
MSS@4169@1அேஹா ph³ரமNhயேத³வshய th³’Shடா ph³ரமNhயதா மயா ।
MSS@4169@2யth³த³th³ரதேமா லmh ஆShேடா பி³ph◌⁴ரேதார ॥ 4169॥
MSS@4170@1அேஹா ப⁴வதி ஸாth³’யmh mh’த³ŋhக³shய ச க²லshய ச ।
MSS@4170@2யாவnhiµக²க³ெதௗ ெதௗ  தாவnhம⁴ரபா⁴ெணௗ ॥ 4170॥
MSS@4171@1அேஹா பா⁴rhயா அேஹா thர:அேஹா ஆthமா அேஹா ஸுக²mh ।
MSS@4171@2அேஹா மாதா அேஹா ph◌⁴ராதா பய மாயாவிேமாதmh ॥ 4171॥
MSS@4172@1அேஹா ⁴வ:ஸphதஸiµth³ரவthயா th³வீேபஷு வrhேஷShவதி⁴Nhயேமதth
।
MSS@4172@2கா³யnhதி யthரthயஜநா iµராேர: கrhமாணி ப⁴th³ராNhயவதாரவnhதி ॥
4172॥
MSS@4173@1அேஹா மதா³வேலேபாऽயmh அஸாராmh ³ராthமநாmh ।
MSS@4173@2ெகௗரவாmh மபthவmh அshமாகmh கில காலஜmh ॥ 4173॥
MSS@4174@1அேஹா மஹchசிthரத³mh காலக³thயா ³ரthயயா ।
MSS@4174@2ஆthபாநth³ைவ ஶிேரா iµடேஸவிதmh ॥ 4174॥
MSS@4175@1அேஹா மஹththவmh மஹதாமrhவmh விபthதிகாேலऽபி பேராபகார: ।
MSS@4175@2யதா²shயமth◌⁴ேய பதிேதாऽபி ராேஹா: கலாநிதி: ◌⁴ Nhயசயmh த³தா³தி
॥ 4175॥
MSS@4176@1அேஹா மயஸாmh mhஸாmh உபrhப ெபௗஷmh ।
MSS@4176@2ராேமஜக³வmh ஶmhேபா⁴rhப⁴kh³நமmhேபா⁴ஜநாலவth ॥ 4176॥
MSS@4177@1அேஹா மாயாஜாலmh ’த³யஹே யthர பதித: ஸiµthதா²mh
⁴ய: phரப⁴வதி
ந கிசிth கத²மபி ।
MSS@4177@2ந ேசth தshய chேச²thதா பரம³வாkhேயாபநேதா
நிஜாthமjhஞாநா²rhவிவித⁴th³’ட⁴ஸth³khதித³ஶைந: ॥ 4177॥
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MSS@4178@1அேஹா மாயாப³லmh விShே:shேநஹப³th³த⁴த³mh ஜக³th ॥
MSS@4179@1khவ ேத³ேஹா ெபௗ⁴திேகாऽநாthமா khவ சாthமா phரkh’ேத: பர: ।
MSS@4179@2கshய ேக பதிthராth³யா ேமாஹ ஏவ  காரணmh ॥ 4179॥
MSS@4180@1அேஹா ேம ெஸௗபா⁴kh³யmh மம ச ப⁴வ⁴ேதச ப⁴ணிதmh
க⁴டாயாமாேராphய phரதிப²லதி
தshயாmh லகி⁴மநி ।
MSS@4180@2கி³ராmh ேத³வீ ஸth³ய: திகதகlhஹாரககா- ம⁴மா⁴rhயmh
பதி
பrhthைய ப⁴க³வதீ ॥ 4180॥
MSS@4181@1அேஹா ேமாஹ:mhஸாஹஜக³தி ஜாதி:கில ஶுபா⁴ ஜராmh’thvhயாதீ⁴நபி
ஜயதி
யா நிShphரப⁴தயா ।
MSS@4181@2பரshமாjhஜாதாநாmh vhயஸநஶதேமேதऽபி த³த⁴தி shவயmh ஸுthவா
ேதph◌⁴ேயா விதி³ஶதி
ஸுதாnh ஸா விஶmh ॥ 4181॥
MSS@4182@1அேஹா ேமாேஹா வராகshய காகshய யத³ெஸௗ ர: ।
MSS@4182@2ஸஸrhதி நநrhதி யத³யmh ஶிகி²ஹmhஸேயா: ॥ 4182॥
MSS@4183@1அேஹா ேயஷாmh வரmh ஜnhம ஸrhவphராNhபவநmh ।
MSS@4183@2ஸுஜநshேயவ ேயஷாmh ைவ விiµகா² யாnhதி நாrhதி²ந: ॥ 4183॥
MSS@4184@1அேஹா ர⁴ஶிேராமேணரபி⁴நவphரதாபாவ-

phரசNhட³கிரணphரதா²phரஸரஸாth◌⁴வஸாதா³வயmh ।
MSS@4184@2ஸுராதி⁴பதிரmh³தா³nh கமலnhதி³ரா ேஸவேத மாmhஶுரபி
சnhth³ரமா:
ஸததமmh⁴ெதௗ⁴ மjhஜதி ॥ 4184॥
MSS@4185@1அேஹாராthரமேய ேலாேக ஜராேபண ஸசரnh ।
MSS@4185@2mh’thrhkh³ரஸதி ⁴தாநி பவநmh பnhநேகா³ யதா² ॥ 4185॥
MSS@4186@1அேஹாராthராணி க³chச²nhதி ஸrhேவஷாmh phராணிநாஹ ।
MSS@4186@2ஆmhபயnhthயாஶு kh³Shேம ஜலவாmhஶவ: ॥ 4186॥
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MSS@4187@1அேஹாராthேர விப⁴ஜேத ஸூrhேயா மாiνஷைத³விேக ।
MSS@4187@2ராth:shவphநாய ⁴தாநாmh ேசShடாைய கrhமமஹ: ॥ 4187॥
MSS@4188@1அேஹா பமேஹா பmh அேஹா iµக²மேஹா iµக²mh ।
MSS@4188@2அேஹா மth◌⁴யமேஹா மth◌⁴யmh அshயா:ஸாரŋhக³சுஷ: ॥ 4188॥
MSS@4189@1அேஹா விதா⁴தshthவமதீவ பா³ேஶா யshthவாthமsh’ShThயphரதிபஹேஸ
।
MSS@4189@2பேரऽiνவthயபரshய யா mh’திrhவிபrhயயேசththவம th◌⁴வ: பர: ॥
4189॥
MSS@4190@1நkhரமேசதி³ஹmh’thஜnhமேநா:ஶமshததா³thமகrhமபி: ◌⁴
।
MSS@4190@2ய:shேநஹபாேஶா நிஜஸrhக³vh’th³த⁴ேய shவயmh kh’தshேத தமmh
விvh’ச
॥ 4190॥
MSS@4191@1அேஹா விதா⁴thரா ஹதேகந நாrhதா²th kh’ேதா விேயாேகா³ऽபி
விேயாகி³நாmh ந: ।
MSS@4191@2ரதா²ŋhக³நாmhநாவ ேயந மா ந விth³யேத நாபி ஸபவththவmh ॥
4191॥
MSS@4192@1அேஹா விஶாலmh ⁴பால ⁴வநthதேயாத³ரmh ।
MSS@4192@2மாதி மாமஶkhேயாऽபி யேஶாராஶிrhயத³thர ேத ॥ 4192॥
MSS@4193@1அேஹா விஷாத³phயதி⁴கா:shthேயா ரkhதவிமாநிதா: ।
MSS@4193@2அேஹா அேஸvhயா:ஸா⁴நாmh ராஜாேநாऽதththவத³rhஶிந: ॥ 4193॥
MSS@4194@1அேஹா ைவசிthrhயேமதshய ஸmhஸாரshய கிiµchயேத ।
MSS@4194@2³ேऽபி khேலஶேஹ: shயாth³ விராnhத: கNhட²கnhத³ேல ॥
4194॥
MSS@4195@1அேஹா ஸmhஸாரைவரshயmh ைவரshயகாரணmh shthய: ।
MSS@4195@2ேதா³லாேலாலா ச கமலா ேராகா³ேபா⁴க³ேக³ஹmh ேத³ஹmh ॥ 4195॥
MSS@4196@1அேஹா ஸmhsh’திேவேயயmh ராகா³th³th³தீ³பேநாth³யதா ।
MSS@4196@2ரஸiµthபாth³ய ஸrhேவஷாmh அnhேத ைவரshயகாணீ ॥ 4196॥
MSS@4197@1அேஹா ஸthஸŋhக³திrhேலாேக கிmh பாபmh ந விநாஶேயth ।
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MSS@4197@2ந த³தா³தி ஸுக²mh கிmh வா நராmh Nhயகrhமmh ॥ 4197॥
MSS@4198@1அேஹா ஸiµth³ரக³mhபீ⁴ரதீ⁴ரசிthதமநshவிந: ।
MSS@4198@2kh’thவாphயநnhயஸாமாnhயmh உlhேலக²mh ேநாth³கி³ரnhதி ேய ॥ 4198॥
MSS@4199@1அேஹா ஸாஹகmh phேரம ³ராத³பி விராஜேத ।
MSS@4199@2சேகாரநயநth³வnhth³வmh ஆலாத³யதி சnhth³ரமா: ॥ 4199॥
MSS@4200@1அேஹா ஸுஸth³’ஶீ vh’thதிshலாேகாேட: க²லshய ச ।
MSS@4200@2shேதாேகேநாnhநதிமாயாதி shேதாேகநாயாthயேதா⁴க³திmh ॥ 4200॥
MSS@4201@1அேஹா shthphேரர நாம ரஜஸாலŋhகி⁴தாthமநாmh ।
MSS@4201@2mhஸாmh வாthேயவ ஸரஸாமாஶயோப⁴காணீ ॥ 4201॥
MSS@4202@1அேஹாshதி²ர: ேகாऽபி தேவphேதா வா சிராய கrhேthபலஶூnhயதாmh
க³ேத ।
MSS@4202@2உேபேத ய:லத²ப³nhத⁴லmhபி³நீrhஜடா:கேபாேல கலமாkh³ரபிŋhக³லா:
॥ 4202॥
MSS@4203@1அேஹா shைத²rhயmh ேதஷாmh phரkh’திநியேமph◌⁴ய: ஸுkh’திநாmh
phரதிjhஞாதthயாேகா³ ந
ப⁴வதி kh’chch²ேரऽபி மஹதி ।
MSS@4203@2ததா²  thவthேஸநாப⁴ரநததா⁴thப⁴ரத³லth- கடாேஹாऽபி
shவாŋhக³mh கிiµ
கமட²நாத²சலயதி ॥ 4203॥
MSS@4204@1அேஹா  ேம ப³வபராth³த⁴மாஷா யத³phயmh வாchயத³mh
மேயth³’ஶmh ।
MSS@4204@2த ஏவ த⁴nhயா:ஸு’த:³ பராப⁴வmh ஜக³thயth³’ShThைவவ  ேய
யmh
க³தா: ॥ 4204॥
MSS@4205@1அெஹௗ வா ஹாேர வா ப³லவதி ெபௗ வா ஸு’தி³ வா மெணௗ
வா ேலாShேட வா ஸுமஶயேந
வா th³’ஷதி³ வா ।
MSS@4205@2th’ேண வா shthைரேண வா மம ஸமth³’ேஶா யாnh தி³வஸா:
khவசிth NhேயऽரNhேய
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ஶிவ ஶிவ ஶிேவதி phரலபத: ॥ 4205॥
MSS@4206@1அநshthசரmh³பி: ◌⁴ shநபயshவmh Shகராவrhைதrh⁴ŋhே
ேமth◌⁴யதராணி
ப⁴th³ர தnhயவthத²பthராணி ச ।
MSS@4206@2NhயாரNhயசேராऽ ந phரவிஶ kh³ராமmh ஸkh’thஜர jhஞாநmh
ேசth
கியத³phேத³தி ந ஸமா ph³ரமrhஷேயாऽபி thவயா ॥ 4206॥
MSS@4207@1அநி பா⁴shகரchச²nhதி ராthராவmh’தேதஜஸmh ।
MSS@4207@2அநி ராthெரௗ ச ராஜாநmh இchச²nhதி ³ணிநmh phரஜா: ॥ 4207॥
MSS@4208@1அநி ரவிrhத³ஹதி thவசி vh’th³த: ◌⁴ Shபத⁴iνrhத³ஹதி phரப³ேலாட⁴mh
।
MSS@4208@2ராthதி³நmh நரnhதரமnhத: ஸmhvh’திரshதி ரேவrhந  கnhேதா: ॥
4208॥
MSS@4209@1ஆmh jhஞாதmh nh’பேத thவேமவ நிகி²லாmh நிthயmh பி³ப⁴rh திmh
ைஶேலnhth³ரா:
shவயேமவ ³rhப⁴ரப⁴ராshைத: phரthதாேதா⁴ vhரேஜth ।
MSS@4209@2அshயாேசாth³த⁴ரேண ேமாऽபி ந பரshthவthேதா வராஹாதி³க:
பவாேத³rhப⁴ரணkhயாநிணதா ைநவ phரபா⁴ேகா³சர: ॥ 4209॥
MSS@4210@1ஆ: கShடmh வநவாஸாmhயkh’தயா th³தா⁴ரமரth³த⁴யா
பlhmh பா³லரŋhக³
ஸmhphரதி த: phராphேதாऽ mh’thேயாrhiµக²mh ।
MSS@4210@2யthராேநகரŋhக³ேகாகத³நkhேடா³lhலஸlhேலாத- shேராேதாபி:◌⁴
பரயnhதி
பகா²iµTh³டா³மரா: பாமரா: ॥ 4210॥
MSS@4211@1ஆ: கShடmh ஸுவிேவகஶூnhய’த³ைய: ஸmhஸrhக³மாphதmh ச
ைதrhவிkhதmh
ப³த³ைர:ஸமmhதிதேல kh³ராமmhநி sh²டmh ।
MSS@4211@2ஸmhவிShடmhஶட²கா³ட⁴ட⁴வத³ேந ⁴thகார³kh’தmh கிmh
ஜாநாthய³ே
ஜேநா ³ணமேதா iµkhதாப²லmh ேராதி³தி ॥ 4211॥
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MSS@4212@1ஆ: கShடமphர:’Shடா: ஶிShடா அபி விthதசாபலாவிShடா: ।
MSS@4212@2அth◌⁴யாபயnhதி ேவதா³nh ஆதா³ய சிராய மா மா ph◌⁴’திmh ॥
4212॥
MSS@4213@1ஆ: கிமrhத²த³mh ேசத:ஸதாமmhேபா⁴தி⁴³rhப⁴ரmh ।
MSS@4213@2இதி khேத⁴வ ³rhேவதா:◌⁴ பர:³ைக²ரரயth ॥ 4213॥
MSS@4214@1ஆ: பாகmh ந கேரா பாபிநி கத²mh பாபீ thவதீ³ய: பிதா ரNhேட³ஜlhப
கிmh
தைவவ ஜநநீ ரNhடா³ thவதீ³யா shவஸா ।
MSS@4214@2நிrhக³chச²thவதmh kh³’ஹாth³ ப³ேதா ேநத³mh thவதீ³யmh kh³’ஹmh
ஹா ஹா நாத²
மமாth³ய ேத³ மரணmh ஜாரshய பா⁴kh³ேயாத³ய: ॥ 4214॥
MSS@4215@1ஆ: பாth shயாமkh’தகக⁴நphேரமவிshபா²தாநாmh ஸvhடா³நாmh
ஸகலகரநnhத³நா³nhத⁴மாநாmh ।
MSS@4215@2ேதஷாmh ேதஷாmh’த³யநிதாதநிShயnhதி³ேநthர-vhயாபாராmh
நரபி ததா²
ஸுph◌⁴ேவா விph◌⁴ரமாmh ॥ 4215॥
MSS@4216@1ஆ:ஸrhவத:sh²ர ைகரவமாபிப³nh jhேயாthshநாகரmhப⁴iµத³ரmhப⁴ரயசேகாரா:
।
MSS@4216@2யாேதா யேத³ஷ சரமாசலலmhபீ³ பŋhேகஹphரகரஜாக³ரணphரதீ³ப:
॥ 4216॥
MSS@4217@1ஆ:ேத பதிக³rhவவிph◌⁴ரமப⁴ரph◌⁴ராnhதph◌⁴ரமth³பா³nhத⁴வ-phரth◌⁴வmhஸshதகாnhதிமth
தவ ததா³ ஜாதmh யேத³தnhiµக²mh ।
MSS@4217@2ஸmhphரthேயவ ஹடா²th தேத³ஷ ேத ேகேஶாchசயாகrhஷண-

thராேஸாthதாநிதேலாலேலாசநபதth³பா³Shபphதmh ராவண: ॥ 4217॥
MSS@4218@1ஆகNhட²th³’Shடஶிரஸாphயவிபா⁴vhயபாrhவ- ph’Shேடா²த³ேரண
சிரmh’kh³பி⁴பாshயமாந: ।
MSS@4218@2நாபீ⁴ஸேராஹஜுஷா சராநேநந ேஶேத கிலாthர ப⁴க³வாநரவிnhத³நாப: ◌⁴
॥ 4218॥
MSS@4219@1ஆகNhடா²rhபிதககாசலiµேரா ஹshதாŋh³iµth³ர-

மாthராஸூthதஹாshயமாshயமலஸா: பசாகாேகலய: ।
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MSS@4219@2திrhயkh³ேலாசநேசShதாநி வசஸாmh chேச²ேகாkhதிஸŋhkhராnhதயshதshயா:த³தி
ைஶஶேவ phரதிகலmh ேகாऽphேயஷ ேகkhரம: ॥ 4219॥
MSS@4220@1ஆகmhபயnh ப²லப⁴ராநதஶாஜாலmh ஆநrhதயmhshதவராnh
ஸுமாவநmhராnh ।
MSS@4220@2உth²lhலபŋhகஜவநாmh நநீmh வி⁴nhவnh நாmh மநசலயதி
phரஸப⁴mh
நப⁴shவாnh ॥ 4220॥
MSS@4221@1ஆகmhபிததிph◌⁴’தா மஹதா நிகாமmh ேஹலாபி⁴⁴தஜலதி⁴thதேயந
யshய ।
MSS@4221@2வீrhேயண ஸmhஹதிபி⁴தா³ விஹேதாnhநேதந கlhபாnhதகாலவிsh’த:
பவேநாऽiνசkhேர
॥ 4221॥
MSS@4222@1ஆகmhபிதாநி ’த³யாநி மநshவிநீநாmh வாைத:phர²lhலஸஹகாரkh’தாதி⁴வாைஸ:

।
MSS@4222@2ஸmhபா³தி⁴தmh பரph◌⁴’தshய மதா³லshயேராthரphையrhம⁴கரshய
ச
கீ³தநாைத:³ ॥ 4222॥
MSS@4223@1ஆகர: காரணmh ஜnhேதாrhெதௗ³rhஜnhயshய ந ஜாயேத ।
MSS@4223@2காலட:ஸுதா⁴nhேதா: ◌⁴ phராணிநாmh phராணஹாரக: ॥ 4223॥
MSS@4224@1ஆகர:ஸrhவஶாshthராmh ரthநாநாவ ஸாக³ர: ।
MSS@4224@2³ணrhந பShயாேமா யshய மthஸே வயmh ॥ 4224॥
MSS@4225@1ஆகரphரப⁴வ: ேகாஶ: ேகாஶாth³த³Nhட:³ phரஜாயேத ।
MSS@4225@2ph’தி²வீ ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh phராphயேத ேகாஶ⁴ஷ ॥ 4225॥
MSS@4226@1ஆகrhணபத: யாேமா வயஸாஶீதிபசக: ।
MSS@4226@2ரேண பrhயசரth³ th³ேராே vh’th³த: ◌⁴ ேஷாட³ஶவrhஷவth ॥ 4226॥
MSS@4227@1ஆகrhணiµlhலஸதி மாதரபாŋhக³ேத³ேஶ காலாஜேநந க⁴தா தவ
பா⁴தி ேரகா² ।
MSS@4227@2ைஶவாலபŋhkhதிவ ஸnhததநிrhஹாந- காNhயரபத³வீ
கதாiνப³nhதா⁴
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॥ 4227॥
MSS@4228@1ஆகrhணலமபkh’thய த⁴iν:ஸபா³ணmhமyhேயவ கிmh phரஹரshமர
ப³th³த⁴ேகாப: ।
MSS@4228@2தshயாmh iµஹு:பஶராnhஹேணயாmh தnhமnhமேதா²ऽபி ப⁴வ
மnhமத²
ஏவ மா : ◌⁴ ॥ 4228॥
MSS@4229@1ஆகrhணய thவமமph◌⁴பக³mhய வாத³mh ஜாநா ேகாऽபி யதி³ வா
’த³யmh
தீநாmh ।
MSS@4229@2தshயாphயஸŋhkh²யப⁴வப³nhத⁴ஶதாrhேதாऽயmh th³ைவதph◌⁴ரேமா க³ல
ஜnhமஶைத:
கியth³பி: ◌⁴ ॥ 4229॥
MSS@4230@1ஆகrhணய ஸேராஜா வசநீயத³mh ⁴வி ।
MSS@4230@2ஶஶாŋhகshதவ வkhthேரண பாமைரபயேத ॥ 4230॥
MSS@4231@1ஆகrhnhதவிஸrhபிண: வலயchசா²யாiµஷசுஷ: ேபா ஏவ
தவாஹரnhதி
’த³யmh கிmh ஸmhph◌⁴ரேமiµநா ।
MSS@4231@2iµkh³ேத⁴ ேகவலேமததா³தநேகா²thகா²தாŋhகiµthபாmhஶுலmh
பா³ேவாrhலமகiµkhதகப³ப³nhத⁴chச²லாth³ த³rhஶிதmh ॥ 4231॥
MSS@4232@1ஆகrhணிதாநி ரதாநி யயா phரஸrhபth phரth³mhநராஜரத²நி:shவநேஸாத³ராணி
।
MSS@4232@2உchைச ரணchசரணரயா ரnhth◌⁴rhயா phரmh phயmh பிதயாபி
தயாபி⁴ஸshேர ॥ 4232॥
MSS@4233@1ஆகrhNhய க³rhதmh ேகா⁴ரmh ஜலதா³நாmh ஸமாக³ேம ।
MSS@4233@2பா³லா வி⁴தலjhேஜவ ஸthராஸmh Shயதி phயmh ॥ 4233॥
MSS@4234@1ஆகrhNhய க³rhதரவmh க⁴நக³rhlhயmh mhஹshய யாnhதி
வநமnhயதி³பா⁴
ப⁴யாrhதா: ।
MSS@4234@2தthைரவ ெபௗஷநிதி: ◌⁴ shவேலந ஸாrhத⁴mh த³rhேபாth³⁴ேரா வஸதி
வீதப⁴ேயா
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வராஹ: ॥ 4234॥
MSS@4235@1ஆகrhNhய ஜயேத³வshய ேகா³விnhதா³நnhதி³நீrhகி³ர: ।
MSS@4235@2பா³ஶா: காதா³ஸாய shph’ஹயnh வயmh  ந ॥ 4235॥
MSS@4236@1ஆகrhNhயnhேத தபநதநயkh³ராமஸmhலாபேகா⁴ஷா மnhத³mh மnhத³mh
kh³ரஸதி நியத:
காலபாேஶாऽபி கNhேட² ।
MSS@4236@2ஆph’chch²யnhேத kh’தக³ஷாஸmhph◌⁴ரமா: phராணவாதா
ைநேவதா³நீமபி
விஷயைவiµkh²யமph◌⁴ேயதி ேசத: ॥ 4236॥
MSS@4237@1ஆகrhNhய ⁴பால யஶshthவதீ³யmh வி⁴நயnhதீஹ ந ேக ஶிராmh ।
MSS@4237@2விவmhப⁴ராப⁴ŋhக³ப⁴ேயந தா⁴thரா நாகா கrhெணௗ ⁴ஜேக³வரshய
॥ 4237॥
MSS@4238@1ஆகrhNhய மாமவாதீ³th³ த⁴nhயாshதா வதய:ஸகி² கேடா²ரா: ।
MSS@4238@2யா விஷஹnhேத தீ³rhக⁴- phயதமவிரஹாநலாஸாரmh ॥ 4238॥
MSS@4239@1ஆகrhNhய வாணீ: ெபௗராணீrhமையதத³வதா⁴தmh ।
MSS@4239@2திShட²nh ேத³வா ேத³vhேயாऽபி ேஸvhேயா நாராயண: பர: ॥ 4239॥
MSS@4240@1ஆகrhNhய வாரவநிதாப²தmh ஸபா⁴யாmh ஸmhரணmh ஸபதி³
பாத³iµதா³ரபா⁴வ: ।
MSS@4240@2ய: காதா³ஸமரணmh ’தி³ நிசிகாய ேபா⁴ஜ:ஸ ஏவ பரமmh ⁴வி
பா⁴வேபா³th³தா⁴
॥ 4240॥
MSS@4241@1ஆகrhNhயஸŋhக³ரமஹாrhணவேசShதாநி ேகா³Sh²ரஸா’தஜநshய
மேநாவிகார: ।
MSS@4241@2அŋhேக³ கேராதி லகmh நயேந விகாஶmh காnhதிmh ச காமபி iµேக²
sh²ரணmh
ச பா³ேவா: ॥ 4241॥
MSS@4242@1ஆகrhNhய shமரெயௗவராjhயபடஹmh தthநth◌⁴வநிmh
nh’thயthேககிmhப³கshய
த³த⁴தmh மnhth³ராmh mh’த³ŋhக³khயாmh ।

msubhsall.pdf 457



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4242@2உnhலnhநவநீலகnhத³லத³லvhயாேஜந ேராமாசிதா ஹrhேஷேணவ
ஸiµchch²தாnh
வஸுமதீ த³th◌⁴ேர ஶிnhth◌⁴ரth◌⁴வஜாnh ॥ 4242॥
MSS@4243@1ஆகrhNhயாmhரப²லshதிmh ஜலம⁴th தnhநாேகலாnhதரmh phராய:
கNhடகிதmh
தைத²வ பநஸmh ஜாதmh th³விேதா⁴rhவாகmh ।
MSS@4243@2ஆshேதऽேதா⁴iµக²ேமவ காத³லப²லmh th³ராாப²லmh ுth³ரதாmh
யாமthவmh ப³த
ஜாmhப³வmh க³தமேஹா மாthஸrhயேதா³ஷாதி³ஹ ॥ 4243॥
MSS@4244@1ஆகrhஷேதேவாrhth◌⁴வமதிkhரஶீயாnh அthnhநதthவாth சமNhட³ேலந ।
MSS@4244@2நநாம மth◌⁴ேயாऽதி³thவபா⁴ஜா நிதாnhதமாkhராnhத இவாŋhக³நாநாmh
॥ 4244॥
MSS@4245@1ஆகrhஷnhதி ந ேகஷாmh அnhத:கரணmh phரவாலஶாnhய: ।
MSS@4245@2லலநா இவாthர லதிகா:ஸுேமஷு ஶிiµைக²rhநிசிதா: ॥ 4245॥
MSS@4246@1ஆகrhஷnhநிவ கா³mh வமnhநிவ ²ராnh பசாrhத⁴iµjhஜ²nhநிவ
shவீrhவnhநிவ க²mh
பிப³nhநிவ தி³ஶசா²யாமமrhஷnhநிவ ।
MSS@4246@2ஸாŋhகா³ரphரகராmh shph’ஶnhநிவ த⁴ராmh வாதmh ஸமநnhநிவ
மnhநாத²
ஸ வாராTh தவ கத²mh மாth³’kh³கி³ராmh ேகா³சர: ॥ 4246॥
MSS@4247@1ஆகrhேஷth ைகஶிகvhயாேய ந ஶிகா²mh சாலேயth தத: ।
MSS@4247@2rhவாபெரௗ ஸெமௗ காrhெயௗ ஸமாmhெஸௗ நிசெலௗ கெரௗ ॥
4247॥
MSS@4248@1ஆகேதாkhரமபத³- பth³மாலŋhkh’thயநlhபNhயப⁴வmh ।
MSS@4248@2நிஜ³ண³shவபmh காvhயஜயதி phரஸnhநமதிம⁴ரmh ॥ 4248॥
MSS@4249@1ஆகlhபmhiµரnhiµேக²nh³ம⁴ேராnhலnhமnhமா⁴-தீ⁴ேராதா³thதமேநாஹர:
ஸுக²ய thவாmh பாசஜnhயth◌⁴வநி: ।
MSS@4249@2லாலŋhகி⁴தேமக⁴நாத³விப⁴ேவா ய: mhப⁴கrhணvhயதா²- தா³யீ
தா³நவத³nhதிநாmh
த³ஶiµக²mh தி³khசkhரமாkhராமதி ॥ 4249॥
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MSS@4250@1ஆகlhபmh யதி³ வrhஷ phரதிதி³நmh தா⁴ராஸஹshைரshததா²phyh-
அmhேபா⁴ெதௗ⁴
கலயthயகா³த⁴ஜட²ேர கshதாவகீநmh ரமmh ।
MSS@4250@2அmhேபா⁴த³ணமாthரiµjhஜ² பய: ph’Shேட² யதி³மாph◌⁴’தாmh
தth கிmh ந
phரஸரnhதி நிrhஜ²ரஸth³vhயாேஜந ேத கீrhதய: ॥ 4250॥
MSS@4251@1ஆகாlhphய தlhபmh ஶஶிகாnhதிகlhபmh உth³kh³ரth²ய வீ:ஸுரShபக³rhபா: ◌⁴
।
MSS@4251@2th³வாேர th³’க³nhதாnh பகlhபயnhதீ மேநா மேநாஜshய சமchசகார ॥
4251॥
MSS@4252@1ஆ கlhயாth³ஆ நிஶீதா²chச யrhத²mh vhயாphயாமேஹ ।
MSS@4252@2ந ச நிrhvh’iΝேமா ஜா ஶாnhதாsh ஸுக²மாஸேத ॥ 4252॥
MSS@4253@1ஆகshகshதiµகீ²ஷு ஸகீ²ஷு விjhஞா விjhஞாshவபி
phரணயநிநவமாசரnhதீ ।
MSS@4253@2தthைரவ ரŋhநயநா நயநாரவிnhத³mh அshபnhத³மாதவதீ த³யிேத
க³ேதऽபி ॥ 4253॥
MSS@4254@1ஆகாŋhணmhமாபதிமnhதி³ராணி phரவிய பாதாலஸேஹாத³ராணி
।
MSS@4254@2அேதா⁴க³ேதrhநாnhய³பாrhஜயnhதி ப²லmh ⁴ஜŋhகா³ இவ வாப⁴யா:
॥ 4254॥
MSS@4255@1ஆகாŋhோchசபேத³ऽஹமாthமகமதி: காrhேய மேநாதா⁴ர
இthேயவmhவித⁴பா⁴வஜாதiµசிதmh த⁴rhmh ந சிthதாnhதேர ।
MSS@4255@2ைவஷmhயshய நிவாரய mh’க³ேயshதthகாரணmh நாபேர
shவாthமnhேயவ
க³ேவஷேயthயதிதராmh ேரயshகரmh ேத ஸதா³ ॥ 4255॥
MSS@4256@1ஆகாரmh விநி³ஹதாmh ப³லmh ேஜmh ஸiµthதிShட²தாmh தnhthரmh
சிnhதயதாmh
kh’தாkh’தஶதvhயாபாரஶாகா²லmh ।
MSS@4256@2மnhthphேராkhதநிேஷவிmhதி⁴ஜாமாஶŋhகிநாmh ஸrhவேதா
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:³கா²mhேபா⁴நிதி⁴வrhதிநாmh ஸுக²லவ: காnhதாஸமாŋhக³நmh ॥ 4256॥
MSS@4257@1ஆகார: கமநீயதாலkh³’ஹmh லாலஸா ஸா க³தி: ஸmhபrhக:
கமலாகைர:
கலதயா ேலாேகாthதரmh தmh ।
MSS@4257@2யshேயயmh ³ணஸmhபத³shதி மஹதீ தshயாபி ப⁴vhயshய ேத
ஸmhரph³த⁴thவமஸth³³மth³³கலேஹ நாஹmh ஸேஹ ஹmhஸ ேஹ ॥ 4257॥
MSS@4258@1ஆகார:ஸ மேநாஹர:ஸ மமா தth³ைவப⁴வmh தth³வய:ஸா காnhதி:
ஸ ச
விவவிshமயகர: ெஸௗபா⁴kh³யபா⁴kh³ேயாத³ய: ।
MSS@4258@2ஏைககshய விேஶஷவrhணநவிெதௗ⁴ தshயா: ஸ ஏவ ேமா
யshயாshnhiνரக³phரேபா⁴வ
ப⁴ேவjhவாஸஹshரth³வயmh ॥ 4258॥
MSS@4259@1ஆகாரய மாnhthகmh ஆக³த³தshய வசநமாதா³ய ।
MSS@4259@2kh’thவா phரமாணமாதா³வபி⁴மnhthrhய ச தthர மnhthரண ॥ 4259॥
MSS@4260@1ஆகாரதா³ேऽயmh ப⁴யமshமாதி³thயநிசேயாऽயமபி ।
MSS@4260@2ப⁴வதி மஹாைப⁴ரவமபி ஶிவshய பmh ஶிவாையவ ॥ 4260॥
MSS@4261@1ஆகாரபvh’thதிsh ³th³ேத: ◌⁴ பப⁴வ: ந: ।
MSS@4261@2ஆஶாஹாநிவாrhதி²thவmh பராஸுthவவாபரmh ॥ 4261॥
MSS@4262@1ஆகாரமாthரவிjhஞாநஸmhபாதி³தமேநாரதா:² ।
MSS@4262@2த⁴nhயாshேத ேய ந ஶ ◌்’Nhவnhதி தீ³நா:khவாphயrhதி²நாmh கி³ர:॥ 4262॥
MSS@4263@1ஆகாரேவஷெஸௗபா⁴kh³ைய: கnhத³rhபphரதிேமாऽபி ஸnh ।
MSS@4263@2யாஸாmh ஸŋhக³மமாஸாth³ய phராphத: ேகா வா ந வசநாmh ॥ 4263॥
MSS@4264@1ஆகாரசா²th³யமாேநாऽபி ந ஶkhேயா விநி³mh ।
MSS@4264@2ப³லாth³தி⁴ விvh’ேthேயவ பா⁴வமnhதrhக³தmh nh’mh ॥ 4264॥
MSS@4265@1ஆகாரஸmhvh’தி: காrhயா ஸுரkhேதநாபி காநா ।
MSS@4265@2ரkhத: பப⁴வmh யாதி ப⁴த: கத²mh phய: ॥ 4265॥
MSS@4266@1ஆகாரஸth³’ஶphரjhஞ: phரjhஞயா ஸth³’ஶாக³ம: ।
MSS@4266@2ஆக³ைம:ஸth³’ஶாரmhப⁴ ஆரmhப⁴ஸth³’ேஶாऽத³ய: ॥ 4266॥
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MSS@4267@1ஆகாராலாபஸmhேபா⁴ைக³rhயதீ³ையrhலjhஜேத ஜந: ।
MSS@4267@2அேஹா வkhேராth³⁴ரkh³வshைதேரவ கரேபா⁴ऽத⁴ம: ॥ 4267॥
MSS@4268@1ஆகாராநகாnhதிrhநித⁴நவிரேதா ேயாக³ேதா³lhலாஸபா⁴கீ³
விkhராnhேதா விவlhய:
கமலகதth³’kh³விph◌⁴ரேமாthkh’Shடrhதி: ।
MSS@4268@2நாநாஶாrhணகீrhதி: ஸுக²ரஸமயிேதா வாரkhராnhதேத³ேஹா
யாth³’kh³ேத³வ thவேமவmh
ப⁴வ க³ேऽphயாதி³வrhணphரேலாபாth ॥ 4268॥
MSS@4269@1ஆகாேரண ததா² க³thயா ேசShடயா பா⁴ைதரபி ।
MSS@4269@2ேநthரவkhthரவிகாராph◌⁴யாmh jhஞாயேதऽnhதrhதmh மந: ॥ 4269॥
MSS@4270@1ஆகாேரண நேரணவாநரவா வாேஹநவாேலயேகா vhயாkh◌⁴ேரணவரேதா²
(?) க³வாபி
க³வய:mhேஹந ெகௗேலயக: ।
MSS@4270@2யாமாŋhேக³ந பிேகந காக இதி [ச] shபrhதா⁴iνப³th³தா⁴த³ரா
யth³யphயthர ததா²பி
தth³³ணக³ணshயாmhஶmh லப⁴nhேத ந ேத ॥ 4270॥
MSS@4271@1ஆகாேரணஶஶீ கி³ரா பரph◌⁴’த:பாராவதmhப³ேநஹmhஸசŋhkhரமேண
ஸமmh த³யிதயா ரthயா விமrhேத³ க³ஜ: ।
MSS@4271@2இthத²mh ப⁴rhத ேம ஸமshதவதிலாkh◌⁴ையrh³ண: ேஸவிேத
ுNhணmh நாshதி
விவாத: பதிதி shயாnhைநஷ ேதா³ேஷா யதி³ ॥ 4271॥
MSS@4272@1ஆகாேரணவ சராshதrhகயnhதி பேரŋhகி³தmh ।
MSS@4272@2க³rhப⁴shத²mh ேகதகீShபmh ஆேமாேத³ேநவ ஷThபதா:³ ॥ 4272॥
MSS@4273@1ஆகாேர மத³ந:ஸுகாvhயரசநாசாrhயkhெதௗ³:ஷTh³பா⁴ஷாshவபி
th³’யேத
vhயஸநிதா தmh th³’Shடவthய:shthய: ।
MSS@4273@2shவphராேணவரஸŋhக³மmh ஸுக²கரmh thவா ந வnhthயேஹா
தshயாnhேத khயேதऽநயா
தநயயாph◌⁴யாஸ: கலாநாmh கத²mh ॥ 4273॥
MSS@4274@1ஆகாைரŋhகி³ைதrhக³thயா ேசShடயா பா⁴ேதந ச ।
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MSS@4274@2ேநthரவkhthரவிகாைரச kh³’யேதऽnhதrhக³தmh மந: ॥ 4274॥
MSS@4275@1ஆகாைரrhந வித³nhதி வkhரப²ணிதீrhேபா³th³⁴mh ந ேமதா⁴விந:
ஶph³தா³kh²ேயயநிஜாஶயmh
லவ⁴வrhக³shய ைநதth³ vhரதmh ।
MSS@4275@2kh³ராேமऽshnh ’ஜுவாchயவாசகஹதாthமாேநா வாேநா
ஜடா³shதththவjhேஞாபக³தாth◌⁴வகா³வதி⁴ரயmh காமjhவர:ஸயதாmh ॥ 4275॥
MSS@4276@1ஆகாேரா ந மேநாஹர: ரவணேயா: ஶlhேயாபமmh தmh வkhthரmh
விTh³விkh’தmh
kh’தாnhதஸமயாலmhபீ³த³மாேலாகிதmh ।
MSS@4276@2khடா³ஸmhவநேந ph’த²kh³ஜநசிேத வாஸshதெரௗ thேத தth
ேகநாsh வராக காக
கநகாகா³ேர தவாேவஶநmh ॥ 4276॥
MSS@4277@1ஆகாஶNhேட³ஸத³th³⁴தாேஶ கேராதி ேஹாமmh ஜ²ஷேகேத³வ:

।
MSS@4277@2உchசாடநாேயவ விேயாகி³நீநாmh யth³க³rhதmh ைஸஷ 
மnhthரபாட:² ॥ 4277॥
MSS@4278@1ஆகாஶத:பதிதேமthய நதா³தி³மth◌⁴யmh தthராபி தா⁴வநஸiµthத²மலாவphதmh
।
MSS@4278@2நாநாவிதா⁴வநிக³தாஶுசிrhணமrhே யthேதந ஶுth³தி⁴iµபயாதி
கத²mh ஶரmh
॥ 4278॥
MSS@4279@1ஆகாஶேத³ஶாth பபாகாநி லŋhேகஶஶீrhஷாணி ஸnhதலாநி ।
MSS@4279@2ணmh நப: ◌⁴ phராmhஶுமஹshய ஶிkhயாதாநீவ ப²லாநி ேரஜு:
॥ 4279॥
MSS@4280@1ஆகாஶதா⁴ரmh rhவnh mh’thmh ஜயதி நிசிதmh ।
MSS@4280@2யthர தthர shதி²ேதா வாபி ஸுக²மthயnhதமiνேத ॥ 4280॥
MSS@4281@1ஆகாஶ phரஸர phரஸrhபத தி³ஶshthவmh ph’th²வி ph’th²வீ ப⁴வ
phரthயkh’தமாதி³ராஜயஶஸாmh Shமாபி⁴jhjh’mhபி⁴தmh ।
MSS@4281@2iµth³தா³ப²ரஶாஹபாrhதி²வயேஶாராேஶ:ஸiµjhjh’mhப⁴th³
பீ³ேஜாchch²வாஸவிதீ³rhணதா³³மத³ஶாmh ph³ரமாNhட³மாேராயதி ॥ 4281॥
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MSS@4282@1ஆகாஶமாநஸவிகா³ஹநராஜஹmhஸmh நாஜநkh³ரலதாநநீமேஹப⁴mh
।
MSS@4282@2ஆkh◌⁴ராயமாநரதிநாயகஸmhphரதா³ய- தீ³ா³mh th³’ஶி நிேவஶய
ஸுnhத³nh³mh
॥ 4282॥
MSS@4283@1ஆகாஶiµthபத க³chச² வா தி³க³nhதmh அmhேபா⁴நிதி⁴mh விஶ
திShட² வா
யேத²chச²mh ।
MSS@4283@2ஜnhமாnhதராrhதஶுபா⁴ஶுப⁴kh’nhநராmh சா²ேயவ ந thயஜதி
கrhமப²லாiνப³nhத: ◌⁴
॥ 4283॥
MSS@4284@1ஆகாஶயாநதடேகாkh’ைதகபாதா³shதth³ேத⁴மத³Nhட³க³ளாnhயவலmhph³ய
ஹshைத: ।
MSS@4284@2ெகௗஹலாth தவ தரŋhக³விக⁴Thதாநி பயnhதி ேத³வி மiνஜா:
shவகேலவராணி
॥ 4284॥
MSS@4285@1ஆகாஶவாபீதNhட³கmh ஶாேபலmh மnhமத²ஸாயகாநாmh ।
MSS@4285@2பேயாதி³தmh ஶாரத³iµthபலாஸnhth◌⁴யாŋhக³நாகnh³கnh³பி³mhப³mh
॥ 4285॥
MSS@4286@1ஆகாஶயாமாநmh ஜலத⁴ரக⁴டநாmh வா த³தா⁴நmh ஸுதா⁴mhஶுmh
நmh மnhேய
phயாshயmh ஶிர ஶிரைஜராதாrhவேஶாப⁴mh ।
MSS@4286@2யth³th³’ShThவாஹnhதஹrhஷmh மநகலயேஸjhஞாநஶாnhthயாதி³ப⁴vhயா-

ராேமாrhவீஜchசி²தா³ைய நிஶிததரமmh தmh மஹாnhேதா ph³வnhதி ॥ 4286॥
MSS@4287@1ஆகாஶெஸௗத⁴மதி⁴ய தி³க³ŋhக³நாநாmh அŋhேக³ஷு நிபதி
காmhயவாŋhக³ராக³mh ।
MSS@4287@2தாராவேராத⁴வளிேதா லதாthமஜrhjhேயாthshநாchச²ேலந
iµதி³தாகி²லேலாக இnh:³
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॥ 4287॥
MSS@4288@1ஆகாஶெஸௗேத⁴ ஶஶிஸmhபடshத²mh தமாலநீலmh ஶிவŋhக³iµchைச:
।
MSS@4288@2th³தா⁴ŋhக³ேநயmh ரஜநீ ஸகாமா நthரரthைந: பஜதீவ ॥
4288॥
MSS@4289@1ஆகாஶாth பதிதmh ேதாயmh யதா² க³chச²தி ஸாக³ரmh ।
MSS@4289@2ஸrhவேத³வநமshகார: ேகஶவmh phரதி க³chச²தி ॥ 4289॥
MSS@4290@1ஆகாஶாth பதிதmh நrhஜலநிெதௗ⁴ மth◌⁴ேய சிரmh ஸmhshதி²தmh
பசாth³
:³ஸஹேத³ஹரnhth◌⁴ரஜநிதkhேலஶாnhவிதmh ெமௗkhதிகmh ।
MSS@4290@2பா³ேல பா³லரŋhக³ேலாசநேக³ ேகா⁴ரmh தப:ஸசரnh நாஸா⁴ஷணதாiµைபதி
ஸகி² ேத பி³mhபா³த⁴ராேபயா ॥ 4290॥
MSS@4291@1ஆகாேஶ நடநmh ஸேராஹேக³ மரமஜுth◌⁴வநி: ஶீதாmhெஶௗ
கலதmh
கிஸலேய பீஷபாேநாthஸவ: ।
MSS@4291@2shவrhக³ோணித⁴ேர நகா²th பப⁴ேவா th◌⁴வாnhேத கராகrhஷணmh
ரmhபா⁴யாmh
ரஸநாரவshதணேயா: Nhயாநி மnhயாமேஹ ॥ 4291॥
MSS@4292@1ஆகாேஶ பய ேநமா நிபி³ட³க⁴நக⁴டா: ஸmhph◌⁴’தாkh³ேநயrh
மஜூஷா பா⁴nhதி
தாஸாiµப ஸுரத⁴iν:ைகதவாth ேகதேவாऽ ।
MSS@4292@2விth³nhேநா நாலயnhthரதிiµக²நிபதth³தீ³phதவrhthதிphரகாஶ:

ைஸnhயmh மாரshய
மnhேய sh²ரதி விமதி²mh மாநிநீ மாந³rhக³mh ॥ 4292॥
MSS@4293@1ஆகிசnhயmh ச ராjhயmh ச லயா ஸமேதாலயmh ।
MSS@4293@2அthயchயத தா³th³rhயmh ராjhயாத³பி ³தி⁴கmh ॥ 4293॥
MSS@4294@1ஆகிசnhயmh ஸுக²mh ேலாேக பth²யmh ஶிவமநாமயmh ।
MSS@4294@2அநthரமேதா²ேயதth³ ³rhலப⁴mh ஸுலப⁴mh ஸதாmh ॥ 4294॥
MSS@4295@1ஆகிசnhயmh ஸுஸnhேதாேஷா நிராஶீShThவமசாபலmh ।
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MSS@4295@2ஏததா³ஹு: பரmh ேரய ஆthமjhஞshய தாthமந: ॥ 4295॥
MSS@4296@1ஆகிசnhயாத³திபசயாjhஜாயேயாேபயமாே⁴பாலாநாமநiνஸரth³
பி³ph◌⁴யேத³வாகி²ேலph◌⁴ய: ।
MSS@4296@2ேக³ேஹ திShட²nh மதிரலஸ: பrhைம: ஸத⁴rhமா கிmh ஜாநீேத
⁴வநசதmh
கிmh ஸுக²mh ேசாப⁴ŋhkhேத ॥ 4296॥
MSS@4297@1ஆகிசnhேய ச ராjhேய ச விேஶஷ:ஸுமஹாநயmh ।
MSS@4297@2நிthேயாth³விkh³ேநா  த⁴நவாnh mh’thேயாராshயக³ேதா யதா² ॥
4297॥
MSS@4298@1ஆகீrhண: ேஶாப⁴ேத ராஜா ந விவிkhத: கதா³சந ।
MSS@4298@2ேய தmh விவிkhதchச²nhதி ேத தshய பவ:shmh’தா: ॥ 4298॥
MSS@4299@1ஆசிதாkh³ராŋh³நா தேதாऽnhய:கிசிthஸமாவrhதேநthரேஶாப: ◌⁴
।
MSS@4299@2திrhயkh³விஸmhஸrhபிநக²phரேப⁴ண பாேத³ந ைஹமmh விேலக² பீட²mh ॥
4299॥
MSS@4300@1ஆசிைதகஜŋhக⁴mh த³ராvh’ேதாrhth◌⁴ேவா ேகா³பிதாrhேதா⁴ ।
MSS@4300@2ஸுதேநா: வதkhரமநமth³’- உத³ரsh²டநாபி⁴ ஶயநத³mh ॥
4300॥
MSS@4301@1ஆசிேதா th³ெவௗ யthர ஜாiνph◌⁴யாmh த⁴ரணிmh க³ெதௗ ।
MSS@4301@2த³rh³ரkhரமthயாஹு:shதா²நகmh th³’ட⁴ேப⁴த³ேந ॥ 4301॥
MSS@4302@1ஆchய பாணிமஶுசிmh மம rhth◌⁴நி ேவயா மnhthராmhப⁴ஸாmh
phரதிபத³mh
ph’ஷைத: பவிthேர ।
MSS@4302@2தாரshவநmh phரதி²த²thகமதா³th phரஹாரmh ஹாஹா ஹேதாऽஹதி
ேராதி³தி விShiΝஶrhமா
॥ 4302॥
MSS@4303@1ஆchயாkh³ரmh நக²விக²ேந பயதி ph◌⁴விப⁴ŋhkh³யா கா³டா⁴ேலேஷ
வத³தி
ச ஹ ஹா iµச iµேசதி வாசmh ।
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MSS@4303@2ேகஶாkh’Shடாவணநயநா தாட³ேந ஸாேநthரா நாநாபா⁴வmh
ரயதி தணீ
நாடேக மnhமத²shய ॥ 4303॥
MSS@4304@1ஆph³kh’தph’Shட²iµnhநதவலth³வkhthராkh³ரchச²mh ப⁴யாth³
அnhதrhேவமநிேவஶிைதகநயநmh நிShகmhபகrhணth³வயmh ।
MSS@4304@2லாலாகீrhணவிதீ³rhணsh’khகவிகசth³த³mhShThராகராலாநந: வா
நி:வாஸநிேராத⁴பீவரக³ேலா மாrhஜாரமாshகnhத³தி ॥ 4304॥
MSS@4305@1ஆமாரiµபேத³Shchச²வ:ஸmhநிvh’thதிமபதா²nhமஹாபத:³ ।
MSS@4305@2ேயாக³ஶkhதிதஜnhமmh’thயவ: ஶீலயnhதி யதய: ஸுஶீலதாmh ॥
4305॥
MSS@4306@1ஆலசலபதthலாநாmh ஆரைவரiνதி³ெதௗஷஸராக:³ ।
MSS@4306@2ஆயயாவஹத³வவிபாNh³shlhயதாmh தி³நiµேக²ந தி³நாnhத: ॥
4306॥
MSS@4307@1ஆkh’திphேரமஸரஸா விலாஸாலஸகா³நீ ।
MSS@4307@2விஸாேர ஹnhத ஸmhஸாேர ஸாரmh ஸாரŋhக³ேலாசநா ॥ 4307॥
MSS@4308@1ஆkh’ேத: கிசி³lhேலேகா² விபா⁴வயதி லணmh ।
MSS@4308@2மஹேதாபphலேவேநவ பீ³தmh சnhth³ரமNhட³லmh ॥ 4308॥
MSS@4309@1ஆkh’Shட: ஶிக²யா நைக²rhவிகி²த: shph’Shட: கேபாலshத²ேல
ெமௗெலௗ
தா³மபி⁴ராஹத: phரதிதி³ஶmh khராமnh ஸலmh பதி² ।
MSS@4309@2இthத²mh வாரவிலாநீkh’தபஹாஸshய ைத³thயாth◌⁴வேர
விShேrhவாமநேவஷவிph◌⁴ரமph◌⁴’ேதா ஹாேஸாrhமய: பாnh வ: ॥ 4309॥
MSS@4310@1ஆkh’Shடகரவாேலாऽெஸௗ ஸmhபராேய பph◌⁴ரமnh ।
MSS@4310@2phரthயrhதி²ேஸநயா th³’Shட: kh’தாnhேதந ஸம: phர: ◌⁴ ॥ 4310॥
MSS@4311@1ஆkh’Shடphரதiνவrhலைதshதரth³பி⁴shதshயாmhப⁴shதத³த²
ஸேராமஹாrhணவshய ।
MSS@4311@2அோபி⁴ phரsh’தவிேலாலபா³ஹுபைrhேயாஷாiµபி⁴ேராஜக³Nhட³ைஶல:

॥ 4311॥
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MSS@4312@1ஆkh’Shடசkhரவாைகrhநயநகலநயா ப³nhத⁴கீபி⁴rhநிரshேதா
நாshதmh th³ராேக³தி
பா⁴iνrhநிவஸதி நநீேபா³த⁴நிth³ராnhதராேல ।
MSS@4312@2ஸnhth◌⁴யாதீ³பphரேராஹmh ப³ஹுலதிலரஸvhயாphதபthராnhதராலmh
வாஸாகா³ேர தி³ஶnhதீ
ஹஸதி நவவ⁴khேராத⁴th³’Shடா ⁴Shயா ॥ 4312॥
MSS@4313@1ஆkh’Sh: kh’தேசதஸாmh ஸுமஹதாiµchசாடநmh சாmhஹஸாmh
ஆசNhடா³லமகேலாகஸுலேபா⁴ வயச ேமாய: ।
MSS@4313@2ேநா தீ³ாmh ந ச த³mh ந ச ரசrhயாmh மநாகீ³ேத
மnhthேராऽயmh
ரஸாநாshph’ேக³வ ப²லதி kh’Shணநாமாthமக: ॥ 4313॥
MSS@4314@1ஆkh’Shப⁴kh³நகடகmh ேகந தவ phரkh’திேகாமலmh ஸுப⁴ேக³ ।
MSS@4314@2த⁴nhேயந ⁴ஜmh’லmh kh³ராயmh மத³நshய ராjhயவ ॥ 4314॥
MSS@4315@1ஆkh’Shேட கவசாத³nhth³ரரஸநாகlhேப kh’பாேண thவயா
மnhநாயக ராமசnhth³ர
ப⁴வத: phரthயrhதி²நாmh ேவமஸு ।
MSS@4315@2கா³ஹnhேத ஸஹஸா லாயசமஶாrh³லஶாகா²ச-
யோரஶ ◌்’கா³லேகாலஶலph◌⁴’th³ப⁴lhகபி⁴lhலாத³ய: ॥ 4315॥
MSS@4316@1ஆkh’Shேட தி⁴ காrhiµேக ர⁴பேதrhவாேமாऽph³ரவீth³ த³ணmh
தா³நாதா³நஸுேபா⁴ஜேநஷு
ரேதா khதmh கிthத²mh தவ ।
MSS@4316@2காமாnhய: நரph³ரவீnhமம ந பீ: ◌⁴ phரShmh ஜக³thshவாநmh ேச²thmh
ராவணவkhthரபŋhkhதிதி ேயா த³th³யாth ஸ ேவா மŋhக³ளmh ॥ 4316॥
MSS@4317@1ஆkh’Shேட தி⁴ காrhiµேக ஸமவத³th³வாம: கேரா த³ணmh ேர ேர
த³ணஹshத
ேபா⁴ஜநமஹாதா³நாதி³ ேத rhவத: ।
MSS@4317@2பசாth³ க³mhnhமkhதthயத² ந: ேஸாऽphயph³ரவீத³th³ரவmh
phரShmh
ராக⁴வமாஶுராவணஶிேராvh’nhதா³நி பி⁴nhதா³நி கிmh ॥ 4317॥
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MSS@4318@1ஆkh’Shேட வஸநாசேல வலயயாமா thரபாத: ◌⁴kh’தா
th³’Sh:ஸmhவதா
சா சேக³shவrhணphரேப⁴ மதி ।
MSS@4318@2பா³ல: கசந தபlhலவ இதி phராnhதshதாshயயmh
Shயmhshதாமத²
khணீmh நதiµகீ²mh kh’Shண:ஸ Sh ந: ॥ 4318॥
MSS@4319@1ஆkh’Shயnhேத கண: பŋhகநிமkh³நா மஹth³விைபேரவ ।
MSS@4319@2phராphதாபேதா³ மஹாnhத உth³த⁴ரணீயா மஹாmhபி: ◌⁴ ॥ 4319॥
MSS@4320@1ஆkh’Shயாதா³வமnhத³kh³ரஹமலகசயmh வkhthரமாஸjhய வkhthேர
கNhேட²லkh³ந:
ஸுகNhட:² நரபி சேயாrhத³thதகா³டா⁴ŋhக³ஸŋhக:³ ।
MSS@4320@2ப³th³தா⁴ஸkhதிrhநிதmhேப³ பததி சரணேயாrhய:ஸ தாth³’kh phேயா ேம
பா³ேல லjhஜா
phரணShடா ந ந ேல ேசாலக: கிmh thரபாkh’th ॥ 4320॥
MSS@4321@1ஆ ேகஶkh³ரஹnhthரmh அகாrhயாth ஸmhநிவrhதயnh ।
MSS@4321@2அவாchய: கshயசிth³ ப⁴வதி kh’தயthேநா யதா²ப³லmh ॥ 4321॥
MSS@4322@1ஆேகாபிேதாऽபி லேஜா ந வத³thயவாchயmh நிShபீ³ேதா ம⁴ரேமவ
வேமth கிேலு: ।
MSS@4322@2நீேசா ஜேநா ³ணஶைதரபி ேஸvhயமாேநா ஹாshேயஷு யth³ வத³தி
தth கலேஹShவவாchயmh
॥ 4322॥
MSS@4323@1ஆெகௗமாரmh ஸமரஜயிநா rhவேதாrhவீமவீராmh ஏேதநா கத²வ
தி³ஶாஶிதாேரா
விiµkhதா: ।
MSS@4323@2அnhதrhjhஞாதmh வ கலயா தshய ேதऽShெடௗ phரவிShடா:
phரவீ⁴ேத phரப⁴வதி
நthயாmh kh’பாண: ॥ 4323॥
MSS@4324@1ஆ ெகௗமாராth³ ³சரணஶுஷயா ph³ரமவிth³யா-
shவாshதா²யாshதா²மஹஹ,

மஹதீமrhதmh ெகௗஶலmh யth ।

468 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4324@2நிth³ராேஹேதாrhநிஶி நிஶி கதா:² ஶ ◌்’Nhவதாmh பாrhதி²வாநாmh
காலேெபௗபயிகத³மphயா: கத²mh பrhயணmhth ॥ 4324॥
MSS@4325@1ஆkhரnhதா:³shதநிைதrhவிேலாசநஜலாnhயராnhததா⁴ராmh³பி⁴shதth³விchேச²த³⁴வச
ேஶாகஶிகி²நshlhயாshத³th³விph◌⁴ரைம: ।
MSS@4325@2அnhதrhேம த³யிதாiµக²mh தவ ஶஶீ vh’thதி:ஸைமவாவேயாshதthகிmh
மாமநிஶmh
ஸேக² ஜலத⁴ர thவmh த³kh³⁴ேமேவாth³யத: ॥ 4325॥
MSS@4326@1ஆkhரnhதி³தmh தி³தமாஹதமாநேந வா கshயாrhth³ரமsh ’த³யmh
கிமத: ப²லmh வா ।
MSS@4326@2யshயா மேநா th³ரவதி யா ஜக³தாmh shவதnhthரா தshயாshதவாmhப³
ரத: கத²யா
ேக²த³mh ॥ 4326॥
MSS@4327@1ஆkhரmhய யth³ th³விைஜrh⁴khதmh பணச பா³nhத⁴ைவ: ।
MSS@4327@2ேகா³பி⁴ச nh’பஶாrh³ல ராஜஸூயாth³ விஶிShயேத ॥ 4327॥
MSS@4328@1ஆkhரmhய யshய ேதா³rhத³Nhட³mh அசkhரmh phரகாஶேத ।
MSS@4328@2phராphேநாதி ேஷா ேலாேக ஸ ைவNhட²இதி phரதா²mh ॥ 4328॥
MSS@4329@1ஆkhரmhய ஸrhவ: காேலந பரேலாகmh ச நீயேத ।
MSS@4329@2கrhமபாஶவேஶா ஜnhshதthர கா பேத³வநா ॥ 4329॥
MSS@4330@1ஆkhரmhயாkhரmhய ஸா⁴நாmh தா³ராmhைசவ த⁴நாநி ச ।
MSS@4330@2ேபா⁴யnhதி நிரiνkhேராஶா த³தாமபி பா⁴ரத ॥ 4330॥
MSS@4331@1ஆkhரmhயாேஜரkh³மshகnhத⁴iµchைசராshதா²யாேதா² வீதஶŋhகmh
ஶிரச ।
MSS@4331@2ேஹலாேலாலா வrhthம க³thவாதிமrhthயmh th³யாமாேராஹnh மாநபா⁴ஜ:
ஸுேக²ந ॥ 4331॥
MSS@4332@1ஆkhரmhையகாமkh³ரபாேத³ந ஜŋhகா⁴mh அnhயாiµchைசராத³தா³ந:கேரண
।
MSS@4332@2ஸாshதி²shவாநmh தா³வth³தா³thமா கசிnhமth◌⁴யாth
பாடயாமாஸ த³nhதீ ॥ 4332॥
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MSS@4333@1ஆkhரmhேயாchைச:ஶிர வஸதிrh⁴ph◌⁴’தாiµnhநதாநாmh ேதாயாதா³நmh
தத³பி
ஜலேத⁴rhேலாகஸnhதாபஶாnhthைய ।
MSS@4333@2தீ³rhகா⁴ சா²யா phரkh’திமஹதி vhேயாmhநி சாேபா⁴க³ப³nhேதா⁴ ேஹ ேஹ
ேமக⁴ shph’ஹயதி
ந ேத க: கிேலthத²mh vhரதாய ॥ 4333॥
MSS@4334@1ஆkhராnhதmh வபி: ◌⁴ phரஸய பைதரthயnhதமாshகnhதி³தmh
வாrhத⁴khயmh
லத²ஸnhதி⁴ப³nhத⁴நதயா நி:shதா²ம நிrhதா⁴ம ச ।
MSS@4334@2ஏதnhேம வரshதி²ேகவலஜரthகŋhகாலமாேலாகய - -

sh²லஶிராகராலபஷthவŋhமாthரபாthkh’தmh ॥ 4334॥
MSS@4335@1ஆkhராnhதrhவா ரப⁴ேஸநைஸநிைகrhதி³க³ŋhக³நாvhேயாமரேஜாऽபி⁴³தா
।
MSS@4335@2ேப⁴ரவாmh phரதிஶph³தி³ைதrhக⁴ைநrhஜக³rhஜ கா³ட⁴mh ³மthஸராதி³வ
॥ 4335॥
MSS@4336@1ஆkhராnhதமnhதரபி⁴rhமத³மthஸராth³ையrhகா³thரmh வபதேராக³ஶதாiνவிth³த⁴mh
।
MSS@4336@2தா³ைர:ஸுைதச kh³’ஹமாvh’தiµthதமrhணrhமாத: கத²mh ப⁴வ
ேம மநஸ:

phரஸாத:³ ॥ 4336॥
MSS@4337@1ஆkhராnhதாஸு வஸுnhத⁴ராஸு யவைநராேஸேஹமாசலmh
விth³ராேணதிph◌⁴’th³க³ேண
விகேண நிth³ராதி நாராயேண ।
MSS@4337@2நிrhவிkh◌⁴நphரஸேர கலாவபி ப³லாnhநிShகNhடகmh ைவதி³கmh பnhதா²நmh
கில தthர
தthர பபாthேயேகா  ேலாேகாthதர: ॥ 4337॥
MSS@4338@1ஆkhராnhேதவ மேஹாபேலந iµநிநா ஶphேதவ ³rhவாஸஸா ஸாதthயmh
ப³த iµth³ேதவ ஜநா
நீேதவ rhchசா²mh விைஷ: ।
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MSS@4338@2ப³th³ேத⁴வாதiνரjhஜுபி: ◌⁴ பர³nh வkhmh ந ஶkhதா ஸதீ வா
ேலாஹஶலாகயா
க²லiµேக² விth³ேத⁴வ ஸmhலயேத ॥ 4338॥
MSS@4339@1ஆkhராnhேத ைஶஶேவऽshnhநபி⁴நவவயஸா ஶாஸநாnhநேகேதாrhபா³லாயா
ேநthரkh³மmh
திக³மவிஶth³ ph◌⁴ேக³நாபி ஸாrhத⁴mh ।
MSS@4339@2வோஜth³வnhth³வiµchைசrhப³ஹ நிரகா³chch²ேராணபி³mhேப³ந
ஸாகmh மth◌⁴ய:
ஸŋhkh³’ய ப³th³த⁴shthவபி⁴ரபி⁴த: காrhயமŋhகீ³கேராதி ॥ 4339॥
MSS@4340@1ஆkhராமnh தேமவ தமபி ச khேராஶnh ேரேபா²thதரmh
³mhேபா⁴ऽshமாகமபீதி
வாபி⁴த³த⁴தாmh காகா வராகா:shவயmh ।
MSS@4340@2க³nhதvhயmh khவ தேதாऽnhயத: பரph◌⁴’த nhதvhயேமதாவத³phயkh³ேர
கshய
நிேவth³யதாத³மதிkhராnhேதா வஸnhேதாऽ⁴நா ॥ 4340॥
MSS@4341@1ஆkhயமாேநா நாkhேராேஶnh மnhேரவ திதித: ।
MSS@4341@2ஆkhேராShடாரmh நிrhத³ஹதி ஸுkh’தmh சாshய விnhத³தி ॥ 4341॥
MSS@4342@1ஆkhShேடாऽபி vhரஜதி ந ஷmh பா⁴ஷேத நாபபா⁴Shயmh
ேநாthkh’Shேடாऽபி
phரவஹதி மத³mh ெஶௗrhயைத⁴rhயாதி³த⁴rhைம: ।
MSS@4342@2ேயா யாேதாऽபி vhயஸநமநிஶmh காதரthவmh ந யாதி ஸnhத:
phராஹுshதஹ ஸுஜநmh
தththவ³th³th◌⁴யா விேவchய ॥ 4342॥
MSS@4343@1ஆkhேராஶகஸேமா ேலாேக ஸு’த³nhேயா ந விth³யேத ।
MSS@4343@2யsh ³Shkh’தமாதா³ய ஸுkh’தmh shவmh phரயchச²தி ॥ 4343॥
MSS@4344@1ஆkhேராஶnhநாவயnhநnhயாnh ஆதா⁴வnh மNhட³லmh த³nh ।
MSS@4344@2கா:³ காலயதி த³Nhேட³ந ³mhப: ◌⁴ ஸshயாவதாணீ: ॥ 4344॥
MSS@4345@1ஆkhேராஶபவாதா³ph◌⁴யாmh விmhஸnhthய³தா⁴ ³தா⁴nh ।
MSS@4345@2வkhதா பாபiµபாத³thேத மமாே விiµchயேத ॥ 4345॥
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MSS@4346@1ஆkhேராேஶந ந ³யேத ந ச ப: phேராkhத: ஸமாநnhth³யேத
³rhக³nhேத⁴ந ந பா³th◌⁴யேத
ந ச ஸமmh ேமாேத³ந ஸயேத ।
MSS@4346@2shthரthேநந ந ரjhயேத ந ச mh’தshநாேநந விth³ேவShயேத
மாth◌⁴யshேத²ந விராேதா
விஜயேத ேகாऽphேயஷ ேயாகீ³வர: ॥ 4346॥
MSS@4347@1ஆபnhthயரவிnhதா³நி iµkh³ேத⁴ தவ iµக²யmh ।
MSS@4347@2ேகாஷத³Nhட³ஸமkh³ராmh கிேமஷாமshதி ³Shகரmh ॥ 4347॥
MSS@4348@1ஆப கrhணம ப³ரபி ப³th³த⁴shthவயா thதா⁴ மth◌⁴ேய ।
MSS@4348@2இதி தஸகலவதா³nhேய தiνதா³ேந லjhஜேஸ ஸுதiν ॥ 4348॥
MSS@4349@1ஆphதஸmhபாதமேபதேஶாப⁴mh உth³வநி ⁴மாலதி³kh³விபா⁴க³mh
।
MSS@4349@2vh’தmh நேபா⁴ ேபா⁴கி³லரவshதா²mh பேராபth³த⁴shய ரshய
ேப⁴ேஜ ॥ 4349॥
MSS@4350@1ஆphதா சாமர: phரஸப⁴மப’த: ெபௗNhட³ேகா விலாஸ:

phரchச²nhேநா
வீரகmh:³ஸமஜநி வித: கNhட²பா⁴ராய ஹார: ।
MSS@4350@2phேதா ஹாஸphரகாஶ: கமபி பப⁴வmh phராபித:
Shபராஶிசnhth³ராைப⁴rhயth³யேஶாபி: ◌⁴ phரதித⁴ரணி⁴ஜாmh நிiνதா கிmh ச கீrhதி: ॥
4350॥
MSS@4351@1ஆphைத: phரதிப⁴பதிபி: ◌⁴ khth³ேத⁴ந ேத³வ thவயா
விthரshைதrhந
மஹாதா⁴நி விவிதா⁴nhயாவிShkhயnhேத தி⁴ ।
MSS@4351@2³ராவrhதெமௗலயshதவ ரshதnhவnhதி ேத ேகவலmh
நாநாகாரகிடரthநநிகைரnhth³ராதா⁴நி ெதௗ ॥ 4351॥
MSS@4352@1ஆேபசரணலŋhக⁴ந- ேகஶkh³ரஹேககதரேலந ।
MSS@4352@2shthmh பதிரபி ³தி த⁴rhமmh ந ராவிதா ஸுதiν: ॥ 4352॥
MSS@4353@1ஆேபவசநmh தshய ந வkhதvhயmh கதா³சந ।
MSS@4353@2அiνலmh phயmh சாshய வkhதvhயmh ஜநஸmhஸதி³ ॥ 4353॥
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MSS@4354@1ஆ:²ைகலாஸைஶலmh லயதி கரடshதாrhயமாmhஸாபி⁴லா
ப³ph◌⁴rhலாŋh³லலmh சலயதி சபலshதகாmh கா⁴mhஸு: ।
MSS@4354@2ேப⁴க: பாரmh யியாஸுrh⁴ஜக³மபி மஹாக⁴shமரshயாmh³ராேஶ:

phராேயஸnhநபாத:
shமரதி ஸiµசிதmh கrhம ந ுth³ரகrhமா ॥ 4354॥
MSS@4355@1ஆ²நா ப⁴தshயாத² நாேமாchசாrhய ஸiµth³த⁴ேரth ।
MSS@4355@2மாrhக³⁴mh ேபth³ ³ரmh தshய ஶீkh◌⁴ரmh ஸுக²mh ப⁴ேவth ॥
4355॥
MSS@4356@1ஆ²ph◌⁴ய: கிmh க²லrhjhஞாதmh க²ேலph◌⁴யச கிமா²பி: ◌⁴ ।
MSS@4356@2அnhயth பரkh³’ேஹாthகா²தாth கrhம ேயஷாmh ந விth³யேத ॥ 4356॥
MSS@4357@1ஆ²rhவாச²தி ப⁴shமஸூthரஹரணmh vhயாலshததா² ஷகmh
vhயாலmh ப³rhரயmh
ஹச vh’ஷப⁴mh க³ŋhகா³ ததா² சnhth³ரகmh ।
MSS@4357@2இthத²mh :³க²மஹrhநிஶmh ஶ ◌்’iΝ விேபா⁴ ேஸாட⁴vhயேமதth கத²mh
ஶmhேபா⁴ராthமத³ஶாநிேபா³த⁴நபரmh thவாmh பா தீ³நmh வச: ॥ 4357॥
MSS@4358@1ஆேக²டகmh vh’தா²khேலஶmh rhக²mh vhயஸநஸmhshதி²தmh ।
MSS@4358@2ஸமாலாேபந ேயா ŋhkhேத ஸ க³chச²தி பராப⁴வmh ॥ 4358॥
MSS@4359@1ஆேக²டகshய த⁴rhேமண விப⁴வா:shrhவேஶ nh’mh ।
MSS@4359@2nh’phரஜா: phேரரயthேயேகா ஹnhthயnhேயாऽthர mh’கா³நிவ ॥ 4359॥
MSS@4360@1ஆkh²யாதநாமரசநாசரshரஸnhதி⁴- ஸth³தா⁴thவலŋhkh’தி³ணmh
ஸரஸmh
ஸுvh’thதmh ।
MSS@4360@2ஆேஸ³ஷாமபி தி³வmh கவிŋhக³வாநாmh திShட²thயக²Nhட³ஹ
காvhயமயmh ஶரmh
॥ 4360॥
MSS@4361@1ஆkh²யாேத ஹதmh பிதாமஹ இதி thரshதmh கபாதி ச
vhயாvh’thதmh ³thயெஸௗ
த³ஹந இthயாவிShkh’தா பீ⁴தா ।
MSS@4361@2ெபௗேலாபதிthயஸூயிதமத² vhடா³வநmhரmh யா பாயாth³ வ:

ேஷாthதேமாऽயதி
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ச nhயshத:ஸ Shபாஜ: ॥ 4361॥
MSS@4362@1ஆkh²யாயிகாiνராகீ³ vhரஜதி ஸதா³ Nhயshதகmh ேராmh ।
MSS@4362@2த³Shட இவ kh’Shணஸrhைப: பலாயேத தா³நத⁴rhேமph◌⁴ய: ॥ 4362॥
MSS@4363@1ஆkh²யாshததீ³யா சிராrhத²ேபாஷா கா³யnhதி ேகாஶாதி⁴kh’தா:
ஸேதாஷா: ।
MSS@4363@2பரnh Nhையஹ ஹrhஷதா⁴ம phராphதmh thவயா ஸmhphரதி தநாம ॥
4363॥
MSS@4364@1ஆக³chச²தாmh ச chசா²நாmh அchசா²நாmh ச க³chச²தாmh ।
MSS@4364@2யத³th◌⁴வநி ந ஸŋhக⁴Thேடா க⁴டாநாmh தth³ vh’தா²ஸர: ॥ 4364॥
MSS@4365@1ஆக³chச²தாநேவத- ph’Shேட²நாrhதீ² வராடேகேநவ ।
MSS@4365@2iµதாsh ேதந ஜக⁴நாmh- ஶுகமபி ேவா⁴mh நஶkhேதந ॥ 4365॥
MSS@4366@1ஆக³chச²³thஸேவா பா⁴தி யைத²வ ந ததா² க³த: ।
MSS@4366@2மாmhேஶாத³ய:ஸாயmh சகாshதி ந தேதா²ஷ ॥ 4366॥
MSS@4367@1ஆக³chச²³rhவீnhth³ரசஸiµthைத²rh⁴ேரiΝபி:◌⁴ பாNh³தா
iµக²: ।
MSS@4367@2விshபShடமாசShடஹth³வ⁴நாmhபmh பதிthயாக³த³ஶாiνபmh॥
4367॥
MSS@4368@1ஆக³chச²nhthயவ³Nhட²யnhthயத² ந: பயnhதி kh◌⁴ரnhதி ச
shவாரph³த⁴mh
ம⁴மகாmh ந கணமphயshய shவயmh ⁴ஜேத ।
MSS@4368@2த⁴nhயshthவnhய உேபthய நிrhப⁴யமthஸாரயnh³ரத:shவாத³mhshவாத³த³mh
shவஸmhph◌⁴’தவ shவchச²nhத³மாநnhத³தி ॥ 4368॥
MSS@4369@1ஆக³chச²nh ஸூசிேதா ேயந ேயநாநீேதா kh³’ஹmh phரதி ।
MSS@4369@2phரத²மmh ஸகி² க: jhய: கிmh காக: கிmh khரேமலக: ॥ 4369॥
MSS@4370@1ஆக³chசா²க³chச² ஸjhஜmh  வரரக³mh ஸmhநிேத⁴ th³தmh ேம
க²Th³க:³
khவாெஸௗ kh’பாணீiµபநய த⁴iνஷா கிmh கிமŋhக³ phரவிShடmh ।
MSS@4370@2ஸmhரmhேபா⁴nhநிth³தாநாmh திph◌⁴’தி க³ஹேநऽnhேயாऽnhயேமவmh
phரதீchச²nh
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வாத:³shவphநாபி⁴th³’Shேட thவயி சகிதth³’ஶாmh விth³விஷாமாவிராth॥ 4370॥
MSS@4371@1ஆக³chசா² ஜ²thயஹmh phயதேம காrhயmh விதா⁴யாlhபகmh
க³thேவதshthவைஹவ
திShட² விஜேந தாவth³kh³’ேஹ ஸுnhத³ேர ।
MSS@4371@2இthkhthவா ஸகி²வசக:ஸ க³தshதthர shதி²தா யா நிஶா ஸrhவா
ஸா  க³தா
மமாதிேலா ேநா ைவ ததா²phயாக³த: ॥ 4371॥
MSS@4372@1ஆக³தmh விkh³ரஹmh விth³வாnh உபாைய: phரஶமmh நேயth ।
MSS@4372@2விஜயshய யநிthயthவாth³ ரப⁴ேஸந ந ஸmhபேதth ॥ 4372॥
MSS@4373@1ஆக³த: பதிதீதmh ஜைந: ஶ ◌்’Nhவதீ சகிதேமthய ேத³ஹmh ।
MSS@4373@2ெகௗiµதீ³வ ஶிஶிகShயேத ேலாசேந மம கதா³ mh’ேக³ ॥
4373॥
MSS@4374@1ஆக³த: பாNhட³வா:ஸrhேவ ³rhேயாத⁴நஸஹயா ।
MSS@4374@2தshைம கா³mh ச ஸுவrhணmh ச ரthநாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 4374॥
MSS@4375@1ஆக³தvhயயஶீலshய kh’ஶthவமதிேஶாப⁴ேத ।
MSS@4375@2th³விதீயசnhth³ரமா வnhth³ேயா ந வnhth³ய: rhணசnhth³ரமா: ॥ 4375॥
MSS@4376@1ஆக³தச க³தைசவ க³thவா ய: நராக³த: ।
MSS@4376@2அகrhண’த³ேயா rhக²shதthைரவ நித⁴நmh க³த: ॥ 4376॥
MSS@4377@1ஆக³தாநக³ணிதphரதியாதாnh வlhலபா⁴நபி⁴ஸாரயிஷூmh ।
MSS@4377@2phராபி ேசதஸவிphரதிஸாேர ஸுph◌⁴வாமவஸர:ஸரேகண ॥ 4377॥
MSS@4378@1ஆக³தாநாமrhநாmh rhநாமபி க³chச²தாmh ।
MSS@4378@2யத³th◌⁴வநி ந ஸŋhக⁴Thேடா க⁴டாநாmh தth ஸேராऽவரmh ॥ 4378॥
MSS@4379@1ஆக³ேத ஸுமத⁴nhவிநி தnhvhயா மாநஸாth³ ப³ர⁴th சேகாக: ।
MSS@4379@2திShட²தாshய ஸரஹசு: க²ஜேநந சகிதmh ஸஹைஸவ ॥
4379॥
MSS@4380@1ஆக³thய phரணிபாதஸாnhthவிதஸகீ²த³thதாnhதேர ஸாக³ shைவரmh
rhவதி
தlhபபாrhவநிph◌⁴’ேத ⁴rhேதऽŋhக³ஸmhவாஹநmh ।
MSS@4380@2jhஞாthவா shபrhஶவஶாth தயா கில ஸகீ²ph◌⁴ராnhthயா shவவ:ஶைந:
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கி²nhநாthயபி⁴தா⁴ய தth³’ஶா ஸாநnhத³மாேராபித: ॥ 4380॥
MSS@4381@1ஆக³thய ஸmhphரதி விேயாக³விஸmhSh²லாŋhகீ³mh அmhேபா⁴நீmh
khவசித³பி பிதthயாம:
।
MSS@4381@2ஏதாmh phரஸாத³யதி பய ஶைந: phரபா⁴ேத தnhவŋhகி³ பாத³பதேநந
ஸஹshரர:

॥ 4381॥
MSS@4382@1ஆக³thய ஸmhphரதி ஶரthஸமய: phரஸாதா³th³ ஈஷth³விஹshய
விகஸthiµத³chச²ேலந ।
MSS@4382@2உthஸாrhய ேராஷவ வாத⁴ேராபேராத⁴mh ஏஷ phரஸாத³யதி
தி³kh³வநிதாiµகா²நி ॥ 4382॥
MSS@4383@1ஆக³thய ஸthவரம ரவிரmhப³ராnhதmh உlhலாshய பாத³பதைந:
sh²டஸாnhth◌⁴யராக:³ ।
MSS@4383@2பய phரஸாத³யதி ராக³வதீmh phரதீசீ- தி³khகாநீmh phரபிதாவ
மnhயமாந:
॥ 4383॥
MSS@4384@1ஆக³thையவ தசிேத³வ க³க³நாேபா⁴க³mh ச kh’thவாthமஸாth
பா⁴வாபா⁴வவிேலாகநாshபத³மnh நீthேவnh³iµkh²யாநபி ।
MSS@4384@2ஜாjhவlhயmh ஜக³ேதா விதா⁴ய கிமபி phராphத: phேயாऽநாmh
பதிrhயாthவshதmh
phரவிஶthவதா²ph³தி⁴மத²வா ேமெரௗ பph◌⁴ராmhய ॥ 4384॥
MSS@4385@1ஆக³nhெதௗ ஜாŋhகி⁴ேக ைசவ ஸrhேவ காகா:ஸமா:shmh’தா: ।
MSS@4385@2ேthரேஜ ஶேந kh³ராய: காேகாலshேதஷு ஸrhவதா³ ॥ 4385॥
MSS@4386@1ஆக³மmh நிrhக³மmh shதா²நmh ததா² vh’th³தி⁴யாெபௗ⁴ ।
MSS@4386@2விசாrhய ஸrhவபNhயாநாmh காரேயth khரயவிkhரெயௗ ॥ 4386॥
MSS@4387@1ஆக³மபவிசாNhயதி⁴கரணஸஹshரஶிதவிபே ।
MSS@4387@2shவாநிைஜநிேயாகி³nhபரjhயதி ’த³யமshமதீ³யத³mh ॥
4387॥
MSS@4388@1ஆக³மாேத³வ நரகா: யnhேத ெரௗரவாத³ய: ।
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MSS@4388@2விஷயிthவmh த³th³ராmh phரthயmh நரகmh வி:³ ॥ 4388॥
MSS@4389@1ஆக³மாrhத²mh  யதேத ரrhத²mh  ஸrhவதா³ ।
MSS@4389@2mhப³ேபாஷேண shவா தத³nhேய தshகரா இவ ॥ 4389॥
MSS@4390@1ஆக³Shயnhதி ேத பா⁴வா ேய பா⁴வா மயி பா⁴விந: ।
MSS@4390@2அஹmh ைதரiνஸrhதvhேயா ந ேதஷாமnhயேதா க³தி: ॥ 4390॥
MSS@4391@1ஆக³ேமந ச khthயா ச ேயாऽrhத:²ஸமபி⁴க³mhயேத ।
MSS@4391@2பய ேஹமவth³ kh³ராய: பபாதkh³ரேஹண கிmh ॥ 4391॥
MSS@4392@1ஆக³ேம யshய சthவா நிrhக³ேம ஸாrhத⁴பச ச ।
MSS@4392@2அதிவிshதாரவிshதீrhசிரmh திShட²nhதி ேநா ய: ॥ 4392॥
MSS@4393@1ஆக³ேமாऽph◌⁴யதி⁴ேகா ேபா⁴கா³th³ விநா rhவkhரமாக³தாth ।
MSS@4393@2ஆக³ேமऽபி ப³லmh ைநவ ⁴khதி:shேதாகாபி யthர ேநா ॥ 4393॥
MSS@4394@1ஆக³rhஜth³கி³ஜஜரக⁴டாநிshதீrhணகrhணjhவரmh
jhயாநிrhேகா⁴ஷமமnhத³³nh³பி⁴ரைவராth◌⁴மாதiµthதmhப⁴யnh ।
MSS@4394@2ேவlhலth³ைப⁴ரவNhட³iµNhட³நிகைரrhவீேரா வித⁴thேத ⁴வmh
th’phயthகாலகராலவkhthரவிக⁴ஸvhயாகீrhயமாவ ॥ 4394॥
MSS@4395@1ஆக³rhப⁴மாப³th³த⁴மமrhஷஶீல: பி:shமரnh thரkh’தாபராத⁴mh ।
MSS@4395@2பரவேத⁴ைநவ ph◌⁴’³phரவீர: phராணrhவிேயாjhயாபி mhசி²நthதி
॥ 4395॥
MSS@4396@1ஆ க³rhபா⁴th³ ஆ லபvh’டா⁴th³ ஆ சrhவkhthரேதாऽபி
thவthபாதா³ph³ஜphரபத³நபராnh
ேவth நசnhth³ரெமௗேல ।
MSS@4396@2மாயாயாச phரபத³நபேரShவphரvh’thதிmh thவமாthத²shவாnhேநவmh
ஸதி
ய³சிதmh தthர ேத³வ: phரமாணmh ॥ 4396॥
MSS@4397@1ஆக³shகாணி ைகடப⁴phரமத²ேந தthதாட³நாrhத²mh ஷா
நாபீ⁴பŋhகஜமshthரதாmh
க³மயிmh ஜாேத phரயthேந ய: ।
MSS@4397@2shவாவாேஸாnhமத²ேநாபபாதி³தப⁴யph◌⁴ராnhதாthமநshதthNh ஆத³
அph³ரமNhயபரா:
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ராதநiµேநrhவாkh³vh’thதய: பாnh வ: ॥ 4397॥
MSS@4398@1ஆகா³ரதா³ thரkh◌⁴ந: ஶாநிrhkh³ராமயாஜக: ।
MSS@4398@2தி⁴ராnhேத⁴ பதnhthேயேத ேஸாமmh விkhணேத ச ேய ॥ 4398॥
MSS@4399@1ஆ³lhப²மாலmhபி³தவlh³ேவணீ விபா⁴தி பா³லா கநகாŋhக³யSh: ।
MSS@4399@2உthதீrhணெமௗrhவீவ வஶீkh’ேதாrhவீ மேநா⁴வசmhபகசாபவlh ॥
4399॥
MSS@4400@1ஆkh³ேநயாshthரphரவீணphரப³லmh’க³ப⁴டா: ஶthஸŋhோப⁴த³ா
யshய
phெரௗட⁴phரதாபாநலப³ஹலஶிகா²shவிnhத⁴நthவmh phரயாnhதி ।
MSS@4400@2ேஸாऽயmh phராசீபேயாதி⁴phரதகரததீrhணஸmhrhணேகாேபா
பா³ŋhகா³லோணிபாலshth⁴வநஜநதாகீ³தகீrhதி phரேராஹ: ॥ 4400॥
MSS@4401@1ஆkh³ேநயீேமதி ஶீதாதி³வ தி³ஶமே வாஸரா: ஸŋhசnhதீ-
வாஸmhshதrhேஷऽபி
ேதாயாth³ வஹதி தiνஶிகீ² ஶீதபீடா³mh phரமாrhSh (?) ।
MSS@4401@2தlhேபऽநlhபphரேகாபphரவித³தth³’டா⁴ŋhக³நkh³ரnhதி²ப³nhேத⁴
லph³th◌⁴வா
ஸnhதா⁴நரnhth◌⁴ரmh நிபி³ட³யதி ஜேடா³ த³mhபதீ மாதவா ॥ 4401॥
MSS@4402@1ஆkh³ேநேய யதி³ ேகாேண kh³ராமshய ரshய வா ப⁴வதி ப: ।
MSS@4402@2நிthயmh ஸ கேராதி ப⁴யmh தா³ஹmh ச ஸமாiνஷmh phராய: ॥ 4402॥
MSS@4403@1ஆkh³ேநyhயாமநலா- விகவதிphரவரதா⁴லாப⁴ச ।
MSS@4403@2யாmhேய மாஷலthத²mh ேபா⁴jhயmh கா³nhத⁴rhவிைகrhேயாக:³ ॥ 4403॥
MSS@4404@1ஆக⁴Thடயதி மnhthராணி ph³வnh ஹாshயmh phரபth³யேத ।
MSS@4404@2ஸmhபா⁴வயதி ேதா³ேஷண vh’thதிchேச²த³mh கேராதி ச ॥ 4404॥
MSS@4405@1ஆகா⁴தmh நீயமாநshய வth◌⁴யshேயவ பேத³ பேத³ ।
MSS@4405@2ஆஸnhநதரதாmh யாதி mh’thrhஜnhேதாrhதி³ேந தி³ேந ॥ 4405॥
MSS@4406@1ஆ⁴rhணth³வஷ: shக²லnhmh’³கி³ர: கிசிlhலஸth³வாஸேஸா
ேரவthயாmh
ஸநிஷNhணநி:ஸஹ⁴ஜshயாதாmhரேநthரth³ேத: ।
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MSS@4406@2வாஸாேமாத³மதா³nhத⁴ஷThபத³லvhயாத³Shடkh அNhட²shரஜ:
பாயாஸு: பமnhத²ராணி
ஹேநா மthதshய யாதாநி வ: ॥ 4406॥
MSS@4407@1ஆ⁴rhணிதmh பமலமபth³மmh phராnhதth³திைவthயதாmh’தாmhஶு
।
MSS@4407@2அshயா இவாshயாசலதி³nhth³ரநீல- ேகா³லாமலயாமலதாரதாரmh
॥ 4407॥
MSS@4408@1ஆkh◌⁴ராணரவவேலாகநரஸாshவாதா³த³யmhப³ந- ரth³தா⁴
வாkh³விஷவrhஷணmh
ச ஶிரேஸா ேதா³ஷா இேம ையrhஜந: ।
MSS@4408@2ேடா⁴ லŋhகி⁴தஸthபேதா²ऽயதி ஸŋhkhth³த:◌⁴ ஶடா²நாmh ஹடா²th³
ய: ஶீrhஷாணி
kh’பாணபாணிரநாth தshைம நம: கlhகிேந ॥ 4408॥
MSS@4409@1ஆkh◌⁴ராதmh கமலmh phேயண ஸுth³’ஶா shthவாபநீதmh iµக²mh
த³thதmh
விph◌⁴ரமகnh³ேக நக²பத³mh thkh’thய ³ெடௗ⁴ shதெநௗ ।
MSS@4409@2த³thதா சmhபகமாேகார ⁴ஜாநிrhபி⁴nhநேராமாசயா லlhேலாசநயா
shதி²தmh
phரணயிேநாrh³ேரऽபி rhே ரஸ: ॥ 4409॥
MSS@4410@1ஆkh◌⁴ராதmh பட⁴iµkh³ரநக²ைர:ுNhணmh ச யchசrhவிதmhphதmh
யth³
⁴வி நீரஸthவபிேதேநதி vhயதா²mh மா kh’தா:² ।
MSS@4410@2ேஹ மாணிkhய தைவதேத³வ ஶலmh யth³வாநேரkh³ரஹாth³
அnhத:ஸththவநிபய
ஸஹஸா rhணீkh’தmh நாமநா ॥ 4410॥
MSS@4411@1ஆkh◌⁴ராதmh மரேணந ஜnhம ஜரயா யாthjhjhவலmh ெயௗவநmh
ஸnhேதாேஷா த⁴நphஸயா
ஶமஸுக²mh phெரௗடா⁴ŋhக³நாவிph◌⁴ரைம: ।
MSS@4411@2ேலாைகrhமthஸபி⁴rh³வந⁴ேவா vhயாலrhnh’பா ³rhஜைநரshைத²rhேயண
வி⁴திரphயப’தா kh³ரshதmh ந கிmh ேகந வா ॥ 4411॥

msubhsall.pdf 479



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4412@1ஆkh◌⁴ராதோணிபீட:²²ரஶிக²ரஸமாkh’ShடேரiΝshரŋhக:³
kh’thயாகி²லாŋhkh◌⁴nh khரமவஶவிநமjhஜாiνnhiµkhதகாய: ।
MSS@4412@2ph’Shடா²nhத:பாrhவகNh³vhயபநயநரஸாth³th³விshthth³வrhதிதாŋhக:³
phேராthதா²ய
th³ராŋh நிஹ:ணமத² வராshயாiνrhvhயாmh ⁴ேநாதி ॥ 4412॥
MSS@4413@1ஆkh◌⁴ராய shதகmh த⁴nhயா:ஸrhவmh விth³ம இதி shதி²தா: ।
MSS@4413@2ஶதkh’thேவாऽபி ஶ ◌்’Nhவnhேதா ஹா ந விth³ேமா ஜடா³ வயmh ॥
4413॥
MSS@4414@1ஆkh◌⁴ராய ரமஜமநிnhth³யக³nhத⁴ப³nh⁴mh நிவாஸவஸநமஸkhதமŋhக³நாநாmh
।
MSS@4414@2ஆரNhயா: ஸுமநஸ ஈேர ந ph◌⁴’ŋhைக³ெரௗசிthயmh க³ணயதி ேகா
விேஶஷகாம:
॥ 4414॥
MSS@4415@1ஆkh◌⁴ராயாkh◌⁴ராய க³nhத⁴mh விkh’தiµக²ேடா த³rhஶயnh த³nhதபŋhkhதிmh
தா⁴வnhiνnhiµkhதநாேதா³iµஹுரபி ரப⁴ஸாkh’Shடயா ph’Shட²லkh³ந: ।
MSS@4415@2க³rhத³ph◌⁴யா: பாத³கா⁴தth³வி³ணிதஸுரதphதிராkh’Shடஶிேநா
ேவகா³தா³யiµயnhநவதரதி க²ர: க²Nh³ேதchச²சிராய ॥ 4415॥
MSS@4416@1ஆசமேஹ ப³த கிமth³யதநீமவshதா²mh தshயாth³ய விnhth◌⁴யஶிக²ரshய
மேஹாnhநதshய ।
MSS@4416@2யthைரவ ஸphத iµநயshதபஸா நிேஷ:³ ேஸாऽயmh கிலாth³ய
வஸதி பிஶிதாஶநாநாmh
॥ 4416॥
MSS@4417@1ஆசmhயாத⁴ரnh⁴வா கப³ஸmhபா⁴ரஸmhமாrhேதshேவதா³mhப: ◌⁴shநபிேத
கேபாலவிக³லthகாரபŋhேகாjhjhவேல ।
MSS@4417@2காசீமnhthரேதந நிrhப⁴ரக³லnhiµkhதாகலாபshரஜா த⁴nhயshேயார
⁴rhணமாநநயநா
பேசஷுமph◌⁴யrhசதி ॥ 4417॥
MSS@4418@1ஆசரதி ³rhஜேநா யth ஸஹஸா மநேஸாऽphயேகா³சராநrhதா²nh ।
MSS@4418@2தnhந ந ஜாேந ஜாேந shph’ஶதி மந: கிmh  ைநவ நிSh²ரதாmh ॥
4418॥
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MSS@4419@1ஆசரnh ப³ஹுபி⁴rhைவரmh அlhபைகரபி நயதி ।
MSS@4419@2ஜைந: phரthயாயிேதாऽமாthயmh phேரதthயthயஜnhnh’ப: ॥ 4419॥
MSS@4419A@1ஆசேரchச ஸகலாmh ரதிசrhயாmh காமஸூthரவிதாமநவth³யாmh ।
MSS@4419A@2ேத³ஶகாலப³லஶkhthயiνேராதா⁴th³ைவth³யதnhthரஸமேயாkhthயவிth³தா⁴mh
॥
MSS@4420@1ஆசாnhதகாnhதிnhநிth³ைரrhமைக²ரமthவிஷ: ।
MSS@4420@2⁴ஸராபி கலா சாnhth³ கிmh ந ப³th◌⁴நாதி ேலாசநmh ॥ 4420॥
MSS@4421@1ஆசாரmh ப⁴ஜேத thயஜthயபி மத³mh ைவராkh³யமாலmhப³ேத கrhmh
வாச²தி
ஸŋhக³ப⁴ŋhக³க³ேதாthŋhகா³பி⁴மாநmh தப: ।
MSS@4421@2ைத³வnhயshதவிபrhயைய:ஸுக²ஶிகா²ph◌⁴ரShட: phரணShேடா ஜந:
phராயshதாபவிநேலாஹஸth³’ஶீமாயாதி கrhமNhயதாmh ॥ 4421॥
MSS@4422@1ஆசார:லமாkh²யாதி ேத³ஶமாkh²யாதி பா⁴ஷணmh ।
MSS@4422@2ஸmhph◌⁴ரம:shேநஹமாkh²யாதி வராkh²யாதி ேபா⁴ஜநmh ॥ 4422॥
MSS@4423@1ஆசார:லமாkh²யாதி வராkh²யாதி ேபா⁴ஜநmh ।
MSS@4423@2வசநmh தமாkh²யாதி shேநஹமாkh²யாதி ேலாசநmh ॥ 4423॥
MSS@4424@1ஆசார: க² கrhதvhய: phராண: கNhட²க³ைதரபி ।
MSS@4424@2ஆசாைர: ஶுth◌⁴யேத ேத³ேஹா வshthரmh ாேராத³ைகவ ॥ 4424॥
MSS@4425@1ஆசார: பரேமா த⁴rhம ஆசார: பரமmh தப: ।
MSS@4425@2ஆசார: பரமmh jhஞாநmh ஆசாராth கிmh ந ஸாth◌⁴யேத ॥ 4425॥
MSS@4426@1ஆசார: பரேமா த⁴rhம: thkhத:shமாrhத ஏவ ச ।
MSS@4426@2தshமாத³shnh ஸதா³ khேதா நிthயmh shயாதா³thமவாnh th³விஜ: ॥
4426॥
MSS@4427@1ஆசார: பரேமா த⁴rhம:ஸrhேவஷாதி நிசய: ।
MSS@4427@2நாசாரபதாthமா phேரthய ேசஹ ச நயதி ॥ 4427॥
MSS@4428@1ஆசார: phரத²ேமா த⁴rhேமா nh’mh ேரயshகேரா மஹாnh ।
MSS@4428@2இஹேலாேக பரா கீrhதி: பரthர பரமmh ஸுக²mh ॥ 4428॥

msubhsall.pdf 481



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4429@1ஆசார இthயவேதந மயா kh³’தா யா ேவthரயShரவேராத⁴kh³’ேஹஷு
ராjhஞ: ।
MSS@4429@2காேல க³ேத ப³ஹுதிேத²மமைஸவஜாதா phரshதா²நவிkhலவக³ேதரவலmhப³நாய
॥ 4429॥
MSS@4430@1ஆசாரதா⁴ராத⁴வளீkh’தாநாmh ராதா⁴த⁴வாராத⁴நமாநஸாநாmh ।
MSS@4430@2விth³யாவிேவேகாnhநதி⁴தாநாmh ப⁴வாth³’ஶாநாஹ கா
phரஶmhஸா ॥ 4430॥
MSS@4431@1ஆசாரphரப⁴ேவா த⁴rhேமா nh’mh ேரயshகேரா மஹாnh ।
MSS@4431@2இஹேலாேக பரா கீrhதி: பரthர பரமmh ஸுக²mh ॥ 4431॥
MSS@4432@1ஆசாரphேரரேகா ராஜா ேயதth காலshய காரணmh ।
MSS@4432@2யதி³ கால phரமாணmh  கshமாth³ த⁴rhேமாऽshதி கrhth’ஷு ॥
4432॥
MSS@4433@1ஆசாரமாசர சிராth³ஆலshயமபாshய ஜாthசிதmh ।
MSS@4433@2ேலாகாiνராக³ஸாத⁴நmh ஆராத⁴நேமதேத³வ ஹேர: ॥ 4433॥
MSS@4334@1ஆசாரஸmhப⁴ேவா த⁴rhேமா த⁴rhமாth³ ேவதா:³ஸiµthதி²தா: ।
MSS@4334@2ேவைத³rhயjhஞா:ஸiµthபnhநா யjhைஞrhேத³வா: phரதிSh²தா:॥ 4334॥
MSS@4435@1ஆசாரநmh ந நnhதி ேவதா³ யth³யphயதீ⁴தா ஸஹ ஷTh³பி⁴ரŋhைக:³ ।
MSS@4435@2ச²nhதா³mhshேயநmh mh’thகாேல thயஜnhதி நீட³mh ஶnhதா இவ
ஜாதபா: ॥ 4435॥
MSS@4436@1ஆசாரநshய  ph³ராமணshய ேவதா:³ ஷட³ŋhகா³shthவகி²லா:
ஸயjhஞா: ।
MSS@4436@2காmh phதிiµthபாத³யிmh ஸமrhதா²அnhத⁴shய தா³ரா இவ த³rhஶநீயா:
॥ 4436॥
MSS@4437@1ஆசாராth ப²லேத த⁴rhம ஆசாராth ப²லேத த⁴நmh ।
MSS@4437@2ஆசாராchch²யமாphேநாதி ஆசாேரா ஹnhthயலணmh ॥ 4437॥
MSS@4438@1ஆசாராth³ விchேதா விphேரா ந ேவத³ப²லமiνேத ।
MSS@4438@2ஆசாேரண  ஸmhkhத:ஸmhrhணப²லபா⁴kh shmh’த: ॥ 4438॥
MSS@4439@1ஆசாராlhலப⁴ேத த⁴rhமmh ஆசாராlhலப⁴ேத த⁴நmh ।
MSS@4439@2ஆசாராchch²யமாphேநாதி ஆசாேரா ஹnhthயலணmh ॥ 4439॥
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MSS@4440@1ஆசாராlhலப⁴ேத யாராசாராதீ³phதாmh phரஜாmh ।
MSS@4440@2ஆசாராth³ த⁴நமyhயmh ஆசாேரா ஹnhthயலணmh ॥ 4440॥
MSS@4441@1ஆசாராlhலப⁴ேத யாராசாராlhலப⁴ேத யmh ।
MSS@4441@2ஆசாராth கீrhதிமாphேநாதி ஷ: phேரthய ேசஹ ச ॥ 4441॥
MSS@4443@1ஆசாேரா kh³ராமவாஸாnhேதா kh³’ஹாnhதா phர⁴தா shthய: ।
MSS@4443@2nh’பrhph³ரமஶாபாnhதா ப²லாnhதmh ph³ரமவrhசஸmh ॥ 4443॥
MSS@4444@1ஆசாrhய:ஸphதth³த: ◌⁴ shயாchசrhth³த⁴sh பா⁴rhக³வ: ।
MSS@4444@2th³வாph◌⁴யாmh ைசவ ப⁴ேவth³ ேயாத⁴ ஏேகந க³ணேகா ப⁴ேவth ॥ 4444॥
MSS@4445@1ஆசாrhய:ஸrhவேசShடாஸு ேலாக ஏவ  தீ⁴மத: ।
MSS@4445@2அiνrhயாth தேமவாேதா ெலௗகிகாrhேத² பக: ॥ 4445॥
MSS@4446@1ஆசாrhயமாநீய ஶுேப⁴ऽநி காrhயmh ைபShடmh வkh³மmh
ஶுசிரrhசயிthவா ।
MSS@4446@2ேரண ேபா⁴jhயmh ப⁴ஷணshயShThைய த³th³யாth மாஶிஶுபா³nhத⁴ேவph◌⁴ய:
॥ 4446॥
MSS@4447@1ஆசாrhயச பிதா ைசவ மாதா ph◌⁴ராதா ச rhவஜ: ।
MSS@4447@2நாrhேதநாphயவமnhதvhயா ph³ராமேணந விேஶஷத: ॥ 4447॥
MSS@4448@1ஆசாrhயா நரபதயச lhயஶீலா ந ேயஷாmh பசிதிரshதி
ெஸௗ’த³mh வா ।
MSS@4448@2ஶுஷாmh சிரமபி ஸசிதாmh phரயthநாth ஸŋhkhth³தா⁴ ரஜ இவ
நாஶயnhதி
ேமகா: ◌⁴ ॥ 4448॥
MSS@4449@1ஆசாrhேயண த⁴iνrhேத³யmh ph³ராமேண ஸுபேத ।
MSS@4449@2ph³ேத⁴ ⁴rhேத kh’தkh◌⁴ேந ச மnhத³³th³ெதௗ⁴ ந தீ³யேத ॥ 4449॥
MSS@4450@1ஆசாrhேயாபாஸநmh ேவத³ஶாshthராrhேத²ஷு விேவகிதா ।
MSS@4450@2தthகrhமமiνShடா²நmh ஸŋhக:³ஸth³பி⁴rhகி³ர: ஶுபா: ◌⁴ ॥ 4450॥
MSS@4451@1shthrhயாேலாகாலmhப⁴விக³ம:ஸrhவ⁴தாthமத³rhஶநmh ।
MSS@4451@2thயாக:³ பkh³ரஹாmh ச rhணகாஷாயதா⁴ரணmh ॥ 4451॥
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MSS@4452@1விஷேயnhth³யஸmhேராத⁴shதnhth³ராலshயவிவrhஜநmh ।
MSS@4452@2ஶரபஸŋhkh²யாநmh phரvh’thதிShவக⁴த³rhஶநmh ॥ 4452॥
MSS@4453@1நீரஜshதமஸா ஸththவஶுth³தி⁴rhநி:shph’ஹதா ஶம: ।
MSS@4453@2ஏைதபாைய:ஸmhஶுth³த: ◌⁴ ஸ  ேயாkh³யmh’தீப⁴ேவth ॥ 4453॥
MSS@4454@1ஆசாrhேயா ph³ரமே rhதி: பிதா rhதி: phரஜாபேத: ।
MSS@4454@2ph◌⁴ராதா மthபேதrhதிrhமாதா ஸாாth ேதshதiν: ॥ 4454॥
MSS@4455@1த³யாயா ப⁴கி³நீ rhதிrhத⁴rhமshயாthமாதிதி:²shவயmh ।
MSS@4455@2அkh³ேநரph◌⁴யாக³ேதா rhதி:ஸrhவ⁴தாநி சாthமந: ॥ 4455॥
MSS@4456@1ஆசாrhேயா ph³ரமே rhதி: பிதா rhதி: phரஜாபேத: ।
MSS@4456@2மாதா ph’தி²vhயா rhதிச ph◌⁴ராதா shேவா rhதிராthமந: ॥ 4456॥
MSS@4457@1ஆசாrhேயா ph³ரமேலாேகஶ: phராஜாபthேய பிதா phர: ◌⁴ ।
MSS@4457@2அதிதி²shthவிnhth³ரேலாேகேஶா ேத³வேலாகshய சrhthவிஜ: ॥ 4457॥
MSS@4458@1ஆசாrhெயௗ th³வாேஹெதௗ (?)ஶரகலஶப⁴ெரௗ (?)th³ேராண⁴shதthஸமாேநா
பீ⁴Shமshதாதshய தாேதா த⁴iν ந ஸth³’ஶா: கrhண³rhேயாத⁴நாth³யா: ।
MSS@4458@2இthத²mh ஹnhதvhயசிnhதால’த³யதலா ெகௗரவாmh ரshதாth³
தீ³vhயth³ேதா:³shதmhப⁴ஶா
ஸதி விஜயேத பாNhட³வ கா²Nhட³வா: ॥ 4458॥
MSS@4459@1ஆசிnhவாநமஹnhயஹnhயஹநி ஸாகாராnh விஹாரkhரமாnh
ஆnhதா⁴நமnhத⁴தீ’த³யமphயாrhth³ரshதாrhth³ரயா ।
MSS@4459@2ஆதnhவாநமநnhயஜnhமநயநலாkh◌⁴யாமநrhkh◌⁴யாmh த³ஶாmh ஆநnhத³mh
vhரஜஸுnhத³shதநதஸாmhராjhயiµjhjh’mhப⁴ேத ॥ 4459॥
MSS@4460@1ஆசீrhணமஶுப⁴mh கrhம th³விஜா ேபா⁴கா³ய கlhபேத ।
MSS@4460@2அேவShதக³ேலா நாக:³ கிமத³ShThவா  க³chச²தி ॥ 4460॥
MSS@4461@1ஆmhபி³தmh காவேரண ஹrhஷாth ஸகாமவாமாசி³கmh மேநாjhஞmh
।
MSS@4461@2ஶ ◌்’ŋhகா³ரஸthஸmhடபth³மமth◌⁴ேய ph◌⁴’ŋhகா³பி⁴த: ◌⁴ (?) ேகாரகவth³
விபா⁴தி
॥ 4461॥

484 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4462@1ஆmhph³ய பி³mhபா³த⁴ரமŋhக³வlhmh ஆŋhkh³ய ஸmhshph’ய
கேபாலபாmh ।
MSS@4462@2க²Nhட³மாதா³ய கேரணகாnhத:ஸnhthராஸயாமாஸஸேராஹாmh
॥ 4462॥
MSS@4463@1ஆட³மாசரணமmhப³தவாiνவாரmhஅnhத:shமரnh ⁴வநமŋhக³ளமŋhக³மŋhக³mh
।
MSS@4463@2ஆநnhத³ஸாக³ரதரŋhக³பரmhபராபி⁴ராnhேதா³ேதா ந க³ணயா
க³தாnhயஹாநி ॥ 4463॥
MSS@4464@1ஆchச²nhேந திேதஜ மநஜvhயாபாரேமயmh மந: shவாthமா ச
th³வயேமதத³shதி
த³ஶமmh th³ரvhயmh பேரஷாmh தம: ।
MSS@4464@2காலாகாஶதி³ஶாmh நிரshதம⁴நா நாமாபி வrhஷாக³ேம th³ரvhயmh வா
³ணச
வாத³ரவ: கrhமாபி வாkhயா ॥ 4464॥
MSS@4465@1ஆchசா²த³ய கிmh iµkh³ேத⁴ வshthேரத⁴ரபlhலவmh ।
MSS@4465@2க²Nh³தா ஏவ ேஶாப⁴nhேத வீராத⁴ரபேயாத⁴ரா: ॥ 4465॥
MSS@4466@1ஆchசா²தி³தாயததி³க³mhப³ரiµchசைகrhகா³mh ஆkhரmhய
ஸmhshதி²தiµத³kh³ரவிஶாலஶ ◌்’ŋhக³mh ।
MSS@4466@2rhth◌⁴நிshக²லthநதீ³தி⁴திேகாேமநmh உth³வீய ேகா ⁴வி ந
விshமயேத நேக³ஶmh
॥ 4466॥
MSS@4467@1ஆchசா²th³ய Shபபடேமஷமஹாnhதமnhத- ராவrhதிபி⁴rhkh³’ஹகேபாதஶிேராத⁴ராைப: ◌⁴
।
MSS@4467@2shவாŋhகா³நி ⁴மசிமா³ரவீmh த³தா⁴ைநrh⁴பாயதீவ படலrhநவநீரதா³நாmh
॥ 4467॥
MSS@4468@1ஆchசி²th³ய phயத: கத³mhப³ஸுமmh யshயாதா³ைரrhநவmh
யாthராப⁴ŋhக³விதா⁴யிேநா
ஜலiµசாmh காலshய சிநmh மஹth ।
MSS@4468@2’Shயth³பி: ◌⁴ பmhபி³தmh நயநேயாrhnhயshதmh ’தி³shதா²பிதmh
மnhேத
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நிதmh கத²சந தத: கrhவதmhkh’தmh ॥ 4468॥
MSS@4469@1ஆchசி²th³ய லத ஏவ rhவmhஅthைரவவிshரmhப⁴ஸுக²phரஸுphத:
।
MSS@4469@2ஏக: பரmh ேவத³ஸைகடபா⁴rhமஹாஶயthவmh மகராலயshய ॥ 4469॥
MSS@4470@1ஆchசி²th³ேயாரக³மNhட³கப³லநாகாŋhாரஸmh பthmh
ப⁴rhrhேயந
ஶரதா³நவிதி⁴நா மnhேய ஜக³th³ரதmh ।
MSS@4470@2ேநா ேசth ேதந க³thமதா கப³ேத ேஶேஷ நிராலmhப³நா khவ ோணீ
khவ பேயாத⁴ரா:
khவ கி³ரய: khைவேத தி³ஶாmh நாயகா: ॥ 4470॥
MSS@4471@1ஆஜகா³ம யதா³லrhநாேகலப²லாmh³வth ।
MSS@4471@2நிrhஜகா³ம யதா³லrhக³ஜ⁴khதகபிthத²வth ॥ 4471॥
MSS@4472@1ஆஜநநாதா³மர- த³ph◌⁴யshய வாயஸshதபshய வா ।
MSS@4472@2ஏகாமபி காககாmh ேகாகிலகாnhேதவ நாகலேயth ॥ 4472॥
MSS@4473@1ஆஜநநாதா³மர- த³ph◌⁴யshய வாயஸshதபshய வா ।
MSS@4473@2ேககிவேத³காmh ேககாmh ேகாகிலவth பசமmh ச கிmh ேத ॥ 4473॥
MSS@4474@1ஆஜnhமகlhபதகாநநகாமசா யthெகௗகா³பக³த: டஜmh
nhத:³ ।
MSS@4474@2தthகrhமண: ஸுஸth³’ஶmh ப²லேமதேத³வ யthphராphய ஸாmhயம⁴நா
ம⁴மகாபி: ◌⁴
॥ 4474॥
MSS@4475@1ஆ ஜnhமந: ஶலமNhவபி ேர ஜnhமnh பாmhேஸா thவயா யதி³ kh’தmh
வத³
தththவேமதth ।
MSS@4475@2உthதா²பிேதாऽshயநலஸாரதி²நா யத³rhத²mh ³Shேடந தth
கலŋhகய விவேமதth
॥ 4475॥
MSS@4476@1ஆ ஜnhமந: phரதிiµஹூrhதவிேஶஷரmhயாNhயாேசShதாநி தவ
ஸmhphரதி தாநி தாநி ।
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MSS@4476@2சாநி சாம⁴ராணி ச ஸmhshmh’தாநி ேத³ஹmh த³ஹnhதி
’த³யmh ச
விதா³ரயnhதி ॥ 4476॥
MSS@4477@1ஆ ஜnhமந: ஶாTh²யமஶிேதா யshதshயாphரமாணmh வசநmh ஜநshய
।
MSS@4477@2பராதிஸnhதா⁴நமதீ⁴யேத ையrhவிth³ேயதி ேத ஸnh கிலாphதவாச: ॥
4477॥
MSS@4478@1ஆ ஜnhமந:ஸஹஜlhயrhவிவrhதமாந- ெதௗ³rhக³thயேதாऽshதி பரேமா
ந ஸு’nhமமாnhய:
।
MSS@4478@2ேயநாthமேநாऽபக³ணyhயவிநாஶமாஶு ேத³வ thவதா³ரயணNhயத⁴ந:
kh’ேதாऽsh
॥ 4478॥
MSS@4479@1ஆ ஜnhமந:ஸஹ நிவாதயா மையவ மா: பேயாத⁴ரபேயாऽபி ஸமmh
நிபீய ।
MSS@4479@2thவmh Nhட³கiµக² ப³nh⁴தயா நிரshதmh ஏேகா நிவாபஸலmh
பிப³thயkhதmh
॥ 4479॥
MSS@4480@1ஆ ஜnhமேநா விதப⁴khதிரநnhயநாத:²ஸாரth²யகrhமணி ச த³தயா
நிkhத: ।
MSS@4480@2நாth³யாphயவாப சரவேऽபி ஸூrhயாth Nhையrhவிநா ந
ப⁴வnhதி மநீதாநி
॥ 4480॥
MSS@4481@1ஆஜnhமph³ரமசா ph’²ல⁴ஜஶிலாshதmhப⁴விph◌⁴ராஜமாந-
jhயாகா⁴தேரணிஸmhjhஞாnhததவஸுமதீ சkhரைஜthரphரஶshதி: ।
MSS@4481@2வ: பீேட² க⁴நாshthரvhரணகிணக²ேந ஸŋhiΝவாந:
ph’ஷthகாnh phராphேதா
ராஜnhயேகா³Sh²வநக³ஜmh’க³யா ெகௗகீ ஜாமத³kh³nhய: ॥ 4481॥
MSS@4482@1ஆஜnhமph³ரமசா ஸகலலாநlhபகாலாkh³நிகlhப: கlhபாnhத:
கlhபகrhதா
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கபிஶதiνசி: காமக:³ காமதா³தா ।
MSS@4482@2காnhத: காமாப³nh:◌⁴ கபிலதிலக: ேகாபந: ேகாமலாŋhக:³
ெகௗஶlhயாஸூiν³த:
கலய ஶலmh வாthரசிரmh வ: ॥ 4482॥
MSS@4483@1ஆஜnhமவிஷஸmhேபா⁴கா³th கnhயா விஷமயீ kh’தா ।
MSS@4483@2shபrhேஶாchch²வாஸாதி³பி⁴rhஹnhதி தshயாshthேவதth பணmh ॥
4483॥
MSS@4484@1ஆஜnhமvhயவஸாயிநா khரஶைதராராth◌⁴ய Shபாத⁴mh ேகநாகா ரா
தத³
தiνthயாக:³ phரயாக³ph◌⁴ரேம ।
MSS@4484@2யshயாrhேத²ஸகி² ேலாலேநthரநநீநாலாயமாநshக²லth³-
ப³Shபாmhப: ◌⁴பதநாnhதராலவதkh³வmh பத:² பய ॥ 4484॥
MSS@4485@1ஆஜnhமth³த⁴mh ெகௗlhயmh க²லshய ச ஹலshய ச ।
MSS@4485@2ேஸா⁴mh தேயாrhகா²ேபmh அலேமைகவ ஸா மா ॥ 4485॥
MSS@4486@1ஆஜnhமேஸவிதmh தா³ைநrhமாைநச பேபாதmh ।
MSS@4486@2தீணவாkhயாnhthரமபி தthகாலmh யாதி ஶthதாmh ।
MSS@4486@3வkhேராkhதிஶlhயiµth³த⁴rhmh ந ஶkhயmh மாநஸmh யத: ॥ 4486॥
MSS@4487@1ஆஜnhமshதி²தேயா மஹ இேம ேல ஸiµnhதா: கlhேலாலா:
ணப⁴ŋh³ரா:
நர நீதா: பராiµnhநதிmh ।
MSS@4487@2அnhத: phரshதரஸŋhkh³ரேஹா ப³ரபி ph◌⁴ரயnhதி க³nhத⁴th³மா ph◌⁴ராத:
ேஶாண ந
ேஸாऽshதிேயா ந ஹஸதி thவthஸmhபதா³mh விphலேவ ॥ 4487॥
MSS@4488@1ஆஜnhமாiνக³ேதऽphயshnh நாேல விiµக²மmh³ஜmh ।
MSS@4488@2phராேயண ³ணrhேணஷு திrhலவதாயmh ॥ 4488॥
MSS@4489@1ஆஜnhைமவ தம: ஸு’thலதா வkhthேர கி³ராmh நிrhக³ேமா
kh³ராேமாthஸாத³கர:
மஶாநவிடபீ phராேயண யshயாரய: ।
MSS@4489@2தி⁴kh³ தா⁴த: ஸsh’ேஜ ஸ ஏவ மந: khர: கத²mh ெகௗஶிக:
sh’Shேடா வா
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கிமகlhphயதாshய ப⁴வதா கlhபாnhதமா:shதி²ரmh ॥ 4489॥
MSS@4490@1ஆஜாiνலmhபி³பா³ஹு: கmh³kh³ேவா ப³ சrhத³mhShThர: ।
MSS@4490@2பா⁴kh³யநிதி: ◌⁴ ph’²வா ல⁴ம⁴ராஶீ ச பth³மா: ॥ 4490॥
MSS@4491@1ஆஜாவெஸௗ ேசாட³nh’பshய ேஸநா மஹாவநshயாவmh’கா³லshய
।
MSS@4491@2மthேதப⁴ஸாரth³மrhணிதshய தா³வாநேலாऽ⁴chசலrhதிசNhட:³
॥ 4491॥
MSS@4492@1ஆவ: கபடாiνராக³கலயா ேதா³ேஷா ந :³ஶீலதா ைவத⁴vhயmh ந ச
பா³த⁴ேத
ஸத³ஸேதா:ஸmhபா⁴வநாvhயthயயாth ।
MSS@4492@2யthகிசிthகரேண பரshவஹரணvhடா³ ந பீடா³க ேநா வா ராஜப⁴யmh
ச 
ப³த ஸுக²mh வnhதி வாரshthய: ॥ 4492॥
MSS@4493@1ஆ வநாshதாth phரணயா: ேகாபாshதthணப⁴ŋh³ரா: ।
MSS@4493@2பthயாகா³ச நி:ஸŋhகா³ ப⁴வnhதி  மஹாthமநாmh ॥ 4493॥
MSS@4494@1ஆவிதாnhதா: phரணயா: ேகாபாச ணப⁴ŋh³ரா: ।
MSS@4494@2பthயாகா³ச நி:ஸŋhகா³ ந ப⁴வnhதி மஹாthமநாmh ॥ 4494॥
MSS@4495@1ஆேவாchசி²thதேய யாஸாmh phதிth³ேவஷாெபௗ⁴  ெதௗ ।
MSS@4495@2கத²mh iν க² ெதௗ தாஸாmh shயாதாiµப கshயசிth ॥ 4495॥
MSS@4496@1ஆvhய:ஸrhவ⁴தாநாmh ராஜா பrhஜnhயவth³ ப⁴ேவth ।
MSS@4496@2நிராvhயmh thயஜnhthேயநmh ஶுShகmh ஸர இவாNhட³ஜா: ॥ 4496॥
MSS@4497@1ஆvhையகதரmh பா⁴வmh யshthவnhயiµபவதி ।
MSS@4497@2ந தshமாth³ விnhத³ேத ேமmh ஜாராnhநாrhயஸதீ யதா² ॥ 4497॥
MSS@4498@1ஆெஜௗ thவth³வாராphரக²ர²ரதரnhயாஸலாபி⁴rhvhயாmh
தீ³rhயாmh ேத³வ
நிrhயnhநவிரலமவநீபால பாதாலவநி: ।
MSS@4498@2அநீயாth³ விவேமவ phரதிnh’பதிவ⁴ேநthரதா⁴ராmh³தா⁴ரா- வாரா
யth³ேயநமாராத³லத³மந th³ராŋh ந நிrhவாபேய: ॥ 4498॥
MSS@4499@1ஆjhஞாmh மnhமத²சkhரவrhதிnh’பேதராதா³ய
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நி:ஶŋhகதீ⁴rhph◌⁴ராmhயth³ph◌⁴’ŋhக³மஹாஜநாnh பிககி³ரா ஸாதமாகாரயnh ।
MSS@4499@2ஜாேட chதபthரஸmhshதரவதி மாnh வஸnhதாபி⁴ேதா⁴ vhயாபா
ஸுமேநாமரnhத³வஸுபி⁴rhவாணிjhயமாலmhப³ேத ॥ 4499॥
MSS@4500@1ஆjhஞாகரச தாட³ந- பப⁴வஸஹநச ஸthயமஹமshயா: ।
MSS@4500@2ந  ஶீலஶீதேலயmh phேயதரth³வkhமபி ேவத³ ॥ 4500॥
MSS@4501@1ஆjhஞா காrhயாchஞா- ேேபா ஹதmh ச ஶுShகதி³தmh ச ।
MSS@4501@2இதி நி⁴வநபாNh³thயmh th◌⁴யாயmhshதshயா ந th’phயா ॥ 4501॥
MSS@4502@1ஆjhஞா கீrhதி: பாலநmh ph³ராமநாmh தா³நmh ேபா⁴ேகா³
thரஸmhரணmh ச ।
MSS@4502@2ேயஷாேமேத ஷTh³³ ந phரvh’thதா: ேகாऽrhத²shேதஷாmh
பாrhதி²ேவாபாரேயண ॥ 4502॥
MSS@4503@1ஆjhஞா ேதஜ: பாrhதி²வாநாmh ஸா ச வாசி phரதிSh²தா ।
MSS@4503@2யthேத ph³ரஸth ஸth³வா ஸ த⁴rhேமா vhயவஹாmh ॥ 4503॥
MSS@4504@1ஆjhஞாபயிShய பத³mh தா³shய த³யிதshய ஶிர கிmh thவரேஸ
।
MSS@4504@2அஸமயமாநிநி iµkh³ேத⁴ மா  ப⁴kh³நாŋhரmh phேரம ॥ 4504॥
MSS@4505@1ஆjhஞாப⁴ŋhக³கராnh ராஜா ந ேமத ஸுதாநபி ।
MSS@4505@2விேஶஷ: ேகா iν ராjhஞச ராjhஞசிthரக³தshய ச ॥ 4505॥
MSS@4506@1ஆjhஞாப⁴ŋhேகா³ நேரnhth³ராmh ph³ராமநாமநாத³ர: ।
MSS@4506@2ph’த²kh ஶyhயா ச நாmh அஶshthரவிேதா வத: ◌⁴ ॥ 4506॥
MSS@4507@1ஆjhஞாமவாphய மஹதீmh th³விஷதாmh நிகா²தாnh- நிrhவrhthய தாmh
ஸபதி³
லph³த⁴iµக²phரஸாத:³ ।
MSS@4507@2உchைச: phரேமாத³மiνேமாதி³தத³rhஶந: ஸnh த⁴nhேயா நமshயதி
பதா³mh³ஹmh
phர⁴mh ॥ 4507॥
MSS@4508@1ஆjhஞாமாthரப²லmh ராjhயmh ph³ரமசrhயப²லmh தப: ।
MSS@4508@2jhஞாநமாthரப²லா விth³யா த³thத⁴khதப²லmh த⁴நmh ॥ 4508॥
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MSS@4509@1ஆjhஞாேமவ iµேநrhநிதா⁴ய ஶிரஸா விnhth◌⁴யாசல shதீ²யதாmh
அthchைச: பத³chச²தா
நயmh ேநா லŋhக⁴நீயா thவயா ।
MSS@4509@2ைமநாகாதி³மth◌⁴ரலph³த⁴வஸதிmh ய: பீதவாநmh³தி⁴mh தshய thவாmh
கி³லத:
கேபாலலநkhேலேஶாऽபி கிmh ஜாயேத ॥ 4509॥
MSS@4510@1ஆjhஞா ெமௗஷு ⁴⁴ஜாmh ப⁴யஜா சிthேதஷு ³rhேமத⁴ஸாmh
phதி:ஸthஸு தி³ஶாஸு
கீrhதிரலா ேயநாrhபிதா ஸrhவத: ।
MSS@4510@2ஸrhவmh ராjhயமகNhடகmh ச விதmh th◌⁴வshதா th³விஷாmh ஸmhபத:³
ேஸாऽெஸௗ
ஸmhமதைவப⁴ேவா விஜயேத ராஜநாராயண: ॥ 4510॥
MSS@4511@1ஆjhஞாேபண யா ஶkhதி:ஸrhேவஷாmh rhத⁴நி shதி²தா ।
MSS@4511@2phர⁴ஶkhதிrh ஸா jhேஞயா phரபா⁴வமேதாத³யா ॥ 4511॥
MSS@4512@1ஆjhஞா ஶkhரஶிகா²மணிphரணயிநீ ஶாshthராணி சுrhநவmh
ப⁴khதிrh⁴தபெதௗ
பிநாகிநி பத³mh லŋhேகதி தி³vhயா  ।
MSS@4512@2உthபthதிrhth³nhவேய ச தத³ேஹா ேநth³’kh³ வேரா லph◌⁴யேத
shயாchேசேத³ஷ ந
ராவண: khவ iν ந:ஸrhவthர ஸrhேவ ³: ॥ 4512॥
MSS@4513@1ஆjhஞாஸmhபாதி³நீmh த³ாmh வீரஸூmh phயவாதி³நீmh ।
MSS@4513@2ேயாऽth³’Shடேதா³ஷாmh thயஜதி ேஸாऽயmh நரகmh vhரேஜth ॥
4513॥
MSS@4514@1ஆjhேஞவ ஶmhப³ரேபாரவலŋhக⁴நீயா வாேச²வ விkh³ரஹவதீ வஶகா³
th³’ேஶாrhேம ।
MSS@4514@2அnhயாrhத²ேமவ கிiµதாபணமph◌⁴ைபதி ஸnhேத³ஶமாநயதி ஸா கிiµ
ஸாரஸாயா:
॥ 4514॥
MSS@4515@1ஆஜshயmh vhயவஹாராmh ஆrhஜவmh பரமmh தி⁴யாmh ।
MSS@4515@2shவாதnhthrhயமபி தnhthேரஷு ஸூேத காvhயபரம: ॥ 4515॥
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MSS@4516@1ஆகேஸऽŋhக³கேகா⁴பதா³திஜு வா⁴வி தி⁴ஜாmh ேச
ப⁴வmhshதத³பி
ஶாநேத வ வீநவாதி⁴வத³நmh ।
MSS@4516@2ேகாரரthநபபா ph◌⁴’ஶாணிதஜூவி⁴nhதiνலஸnh
பாரphதிப⁴தா⁴ஜுஷmh ஸுரவ⁴iνதாmh ப⁴ஜ ஶிவmh ॥ 4516॥
MSS@4517@1ஆேடாேபந பயஸா யத³பி ஸா வாணீ கேவராiµேக² ேக²லnhதீ phரத²ேத
ததா²பி ேத
ேநா ஸnhமேநாரஜநmh ।
MSS@4517@2ந shயாth³ யாவத³மnhத³ஸுnhத³ர³லŋhகாரஜ²ŋhகாத:
ஸphரshயnhதி³லஸth³ரஸாயநரஸாஸாராiνஸா ரஸ: ॥ 4517॥
MSS@4518@1ஆTh◌⁴யராஜkh’ேதாthஸாைஹrh’த³யshைத:²shmh’ைதரபி ।
MSS@4518@2வாnhத:kh’Shயமாேணவ ந கவிthேவ phரவrhதேத ॥ 4518॥
MSS@4519@1ஆTh◌⁴யshய கிmh ச தா³ேநந ஸுதshயாஶேநந கிmh ।
MSS@4519@2கிmh ஶஶாŋhேகந ஶீதாேலா: கிmh க⁴ேநந மாக³ேம ॥ 4519॥
MSS@4520@1ஆTh◌⁴யாநாmh மாmhஸபரமmh மth◌⁴யாநாmh ேகா³ரேஸாthதரmh ।
MSS@4520@2ைதலphராயmh த³th³ராmh ேபா⁴ஜநmh ப⁴ரதrhஷப⁴ ॥ 4520॥
MSS@4521@1ஆTh◌⁴யாnhநிவாபலmhேபா⁴ நிேகதகா³ ச பிchசி²ல: பnhதா:² ।
MSS@4521@2th³வயமாலயதி ேசத:shகnhதா⁴வாரth³விஜாதீநாmh ॥ 4521॥
MSS@4522@1ஆTh◌⁴ேயா வாபி த³th³ேரா வா :³கி²த:ஸுகி²ேதாऽபி வா ।
MSS@4522@2நிrhேதா³ேஷா வா ஸேதா³ேஷா வா வயshய: பரமா க³தி: ॥ 4522॥
MSS@4523@1ஆததாயிநமாயாnhதmh ஹnhயாேத³வாவிசாரயnh ।
MSS@4523@2ஹநநாேத³வ நிshதாேரா நரகாth தshய ³Shkh’ேத: ॥ 4523॥
MSS@4524@1ஆததாயிநமாயாnhதmh அபி ேவதா³nhதபாரக³mh ।
MSS@4524@2கா⁴mhஸnhதmh கா⁴mhயாnh ந ேதந ph³ரமஹா ப⁴ேவth ॥ 4524॥
MSS@4525@1ஆதnhவth³பி⁴rhதி³ு பthராkh³ரநாத³mh phராphைதrh³ராதா³ஶு
தீணrhiµகா²kh³ைர: ।
MSS@4525@2ஆெதௗ³ ரkhதmh ைஸநிகாநாமைவrhைவ: பசாth பthைக³ரபாயி
॥ 4525॥
MSS@4526@1ஆதபthயவி³ஷாமmh’தாmhஶுmh அmhஶுமnhதமபி ரஸஹshேர ।
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MSS@4526@2ராகி³mh ப⁴வதி லணnhேதா³nhth³ரநீலஶகலchச²விலம ॥
4526॥
MSS@4527@1ஆதபாஸஹந: பாNh:³ ஶாகா²ேநா iµஹுrhயதி³ ।
MSS@4527@2அகாலப²லபாகீ shயாchசா²கீ² பிthதாthமக: kh’ஶ: ॥ 4527॥
MSS@4528@1ஆதேப th◌⁴’திமதா ஸஹ வth◌⁴வா யாநீவிர விஹேக³ந ।
MSS@4528@2ேஸேர ந கிர மரேமrh:³கி²ேத மந ஸrhவமஸயmh ॥
4528॥
MSS@4529@1ஆதரலாக⁴வேஹேதாrhiµரஹர தmh தவாவலmhேப³ ।
MSS@4529@2அபணmh பணஹ ேஷ நாவிகேஷ ந விவாஸ: ॥ 4529॥
MSS@4530@1ஆதாmhரதாமபநயா விவrhண ஏஷ லாாkh’தாmh சரணேயாshதவ
ேத³வி rhth◌⁴நா ।
MSS@4530@2ேகாேபாபராக³ஜநிதாmh  iµேக²nh³பி³mhேப³ஹrhmhேமா யதி³ பரmh
கமயி
shயாth ॥ 4530॥
MSS@4531@1ஆதாmhரா: கிர ரேவrhநவத³லthவkhபlhலவா: பாத³பா:
வlhlhயshதாரகlhயகாnhதிஸுமந:ெஸௗரph◌⁴யஸmhபா⁴விதா: ।
MSS@4531@2வாthயshnh ம⁴மthதஷThபத³பத³vhயா⁴ததth³ம-
phராkh³பா⁴ரphரபதthபராக³படலாேமாதீ³ மth³ தா³ண: ॥ 4531॥
MSS@4532@1ஆதாmhராபா⁴ ேராஷபா⁴ஜ: கடாnhதாth³ ஆஶூthகா²ேத மாrhக³ேண
⁴rhக³ேதந ।
MSS@4532@2நிchேயாதnhதீ நாக³ராஜshயஜjhேஞ தா³நshயாேஹா ேலாதshேயவ
தா⁴ரா ॥ 4532॥
MSS@4533@1ஆதாmhராயதேலாசநாmhஶுலஹலாஸுதா⁴ph யாயிைத:கீ³தாmhேர³ததி³vhயேகப⁴ைத:
shபீ²தmh vhரஜshthஜைந: ।
MSS@4533@2shேவதா³mhப: ◌⁴கண⁴ேதந கிமபி shேமேரண வkhthேரnh³நா
பாதா³mhேபா⁴ஜmh’³phரசாரஸுப⁴க³mh பயா th³’யmh மஹ: ॥ 4533॥
MSS@4534@1ஆதாmhேர நயேந sh²ரnh சப⁴ர: வாேஸா ந விராmhயதி
shேவதா³mhப:◌⁴கணத³nhரmh
தவ iµக²mh ேஹsh ேநா லயேத ।

msubhsall.pdf 493



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@4534@2தி⁴kh ேகா ேவத³ மந:shthயா இதி கி³ரா Shடாmh phயாmh
பீ⁴ஷயmhshதshயாshதthணகாதேரணபshph’Shேடா ஹ: பா வ: ॥ 4534॥
MSS@4535@1ஆதாmhெரௗ தாேவாShெடௗ² ேலஹாெநௗ mh’³thவெசௗ ।
MSS@4535@2வா ரkhதா ச தnhவீ ச தா ரkhதmh phரஶshயேத ॥ 4535॥
MSS@4536@1ஆதாNhேயாth³ேப⁴தா³th காnhேத th³’Shrhயதா² nhயshதா ।
MSS@4536@2ஸாமாகமth◌⁴யshதா² கத²மnhயா ஸiµபயாதி பரபா⁴க³mh ॥ 4536॥
MSS@4537@1ஆதிth²யmh ph³ராமநாmh  rhயாth phரதிதி³நmh kh³’ேஹ ।
MSS@4537@2ஆதிth²ேய ரnhதிேத³வshய ம⁴பrhகmh க³வாmh ஶதmh ॥ 4537॥
MSS@4538@1ஆதிth²ேய ராth³த⁴யjhேஞஷு ேத³வயாthேராthஸேவஷு ச ।
MSS@4538@2மஹாஜேந சth³தா⁴rhேதா²ந க³chேச²th³ ேயாக³விth khவசிth॥ 4538॥
MSS@4539@1ஆரshய ேதா நிth³ரா thரshதshயாமrhதshய ச ।
MSS@4539@2அrhத²mh சிnhதயேதா வாபி காமயாநshய வா ந: ॥ 4539॥
MSS@4540@1ஆராth³ விthதஹரணmh mh’தாchச phரபலாயநmh ।
MSS@4540@2ஏதth³ைவth³யshய ைவth³யthவmh ந ைவth³ய: phர⁴ராஷ: ॥ 4540॥
MSS@4541@1ஆேர ச பிதா ைவth³ய:shவshதீ²⁴ேத ச பா³nhத⁴வ: ।
MSS@4541@2க³ேத ேராேக³ kh’ேத shவாshth²ேய ைவth³ேயா ப⁴வதி பாலக: ॥
4541॥
MSS@4542@1ஆேர நியேமா நாshதி பா³ேல vh’th³ேத⁴ தைத²வ ச ।
MSS@4542@2பராசாரரேத ைசவ ஏஷ த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 4542॥
MSS@4543@1ஆthதமாthதமதி⁴காnhதiµmh காதரா ஶப²ரஶŋhகிநீ ஜெஹௗ ।
MSS@4543@2அஜெலௗ ஜலமதீ⁴ரேலாசநா ேலாசநphரதிஶரலாசி²தmh ॥ 4543॥
MSS@4544@1ஆthேத வாஸ ேராth³⁴மமதயா ேதா:³கnhத³ph◌⁴யாmh shதெநௗ
தshேயார:shத²லiµthதயவிஷேய ஸth³ேயா மயா ஸதmh ।
MSS@4544@2ேராணீmh தshய கேரऽதி⁴ேராஹதி நrhvhடா³mh³ெதௗ⁴ மாமேதா²
மjhஜnhதீiµத³தாரயnhமநேஜா ேத³வ:ஸ rhchசா²³: ॥ 4544॥
MSS@4545@1ஆthேத மnhதரthேந மரகதிநி ’ேத ேஹமதாடŋhகபthேர
phதாயாmh ேமக²லாயாmh
ஜ²தி மணிலாேகாkh³ேம kh³’ேத ।
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MSS@4545@2ேஶாணmh பி³mhேபா³Shட²காnhthயா thவத³mh’க³th³’ஶாthவமரNhேய
ராஜnh
³ஜாப²லாநாmh shரஜ இதி ஶப³ரா ைநவ ஹாரmh ஹரnhதி ॥ 4545॥
MSS@4546@1ஆthமகாrhயmh மஹாகாrhயmh பரகாrhயmh ந ேகவலmh ।
MSS@4546@2ஆthமகாrhயshய ேதா³ேஷண ேப பததி மாநவ: ॥ 4546॥
MSS@4547@1ஆthமchச²nhேத³ந வrhதnhேத நாrhேயா மnhமத²ேசாதி³தா: ।
MSS@4547@2ந ச த³யnhதி க³chச²nhthய:ஸுதphைதரபி பாmhஸுபி: ◌⁴ ॥ 4547॥
MSS@4548@1ஆthமchசி²th³ரmh ந ஜாநாதி பரchசி²th³ராணி பயதி ।
MSS@4548@2வchசி²th³ரmh யதி³ ஜாநாதி பரchசி²th³ரmh ந பயதி ॥ 4548॥
MSS@4549@1ஆthமஜnhமாshபத³mh வmhஶmh காமmh த³ஹந வாrhயேஸ ।
MSS@4549@2கிmh  ஸmhநிதாேநதாNh அphயkh³ேந கிmh த³ஹshயேஹா ॥ 4549॥
MSS@4550@1ஆthமஜாதி³பkhேலஶmh ஆthமnhயாேராphய ட⁴தீ: ◌⁴ ।
MSS@4550@2phரதிகrhமஶkhேதாऽபி வாrhth³த⁴khேய ேஶாசேத பரmh ॥ 4550॥
MSS@4551@1ஆthமjhஞ: ெஶௗசவாnh தா³nhதshதபshவீ விேதnhth³ய: ।
MSS@4551@2த⁴rhமkh’th³ ேவத³விth³யாவிth ஸாththவிேகா ேத³வேயாநிதாmh ॥
4551॥
MSS@4552@1ஆthமjhஞாநmh ஸமாரmhப⁴shதிதிா த⁴rhமநிthயதா ।
MSS@4552@2யமrhதா²nhநாபகrhஷnhதி ஸ ைவ பNh³த உchயேத ॥ 4552॥
MSS@4553@1ஆthமjhஞாநமநாயாஸshதிதிா த⁴rhமநிthயதா ।
MSS@4553@2வாkh ைசவ ³phதா தா³நmh ச ைநதாnhயnhthேயஷு பா⁴ரத ॥ 4553॥
MSS@4554@1ஆthமjhஞாநீ யேதா த⁴nhேயா மth◌⁴ய: பிth’பிதாமைஹ: ।
MSS@4554@2மாth’பேண மாthரா ச kh²யாதிmh யாதி நராத⁴ம: ॥ 4554॥
MSS@4555@1ஆthமதththவmh ந ஜாநாதி கேராதி ப³ஹுவிshதரmh ।
MSS@4555@2ஸ ஏவ நித⁴நmh யாதி நாேகேராத³கmh யதா² ॥ 4555॥
MSS@4556@1ஆthமேத³ஹshய மாmhஸாநி ேபா⁴khmh ph³ரமnhந ஶkhயேத ।
MSS@4556@2ேத³நாmh வத³ யth³ேயாkh³யmh ஸnhShrhஜாயேத யத: ॥ 4556॥
MSS@4557@1ஆthமேதா³ைஷrhநியchச²nhதி ஸrhேவ :³க²iµேக² ஜநா: ।
MSS@4557@2மnhேய ³சதmh ேதऽshதி தshேயயmh நிShkh’தி: kh’தா ॥ 4557॥
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MSS@4558@1ஆthமth³ேவஷாth³ ப⁴ேவnh mh’th: பரth³ேவஷாth³ த⁴நய: ।
MSS@4558@2ராஜth³ேவஷாth³ ப⁴ேவnh நாேஶா ph³ரமth³ேவஷாth லய: ॥
4558॥
MSS@4559@1ஆthமந: phரதிலாநி பேரph◌⁴ேயா யதி³ ேநchச² ।
MSS@4559@2பேரஷாmh phரதிேலph◌⁴ேயா நிவrhதய தேதா மந: ॥ 4559॥
MSS@4560@1ஆthமந: phயேத நாthமா பரத:shவத ஏவ வா ।
MSS@4560@2லேயऽலph³த⁴காமmh thவாmh சிnhதயா ஶப³லmh iµக²mh ॥ 4560॥
MSS@4561@1ஆthமந: ஶkhதிiµth³வீய மாேநாthஸாெஹௗ  ேயா vhரேஜth ।
MSS@4561@2ஶthேநேகாऽபி ஹnhயாchச thயாnh பா⁴rhக³ேவா யதா² ॥ 4561॥
MSS@4562@1ஆthமநச பthராேண த³நாmh ச ஸŋhக³ேர ।
MSS@4562@2shthவிphராph◌⁴பபthெதௗ ச kh◌⁴நnh த⁴rhேமண ந ³Shயதி ॥ 4562॥
MSS@4563@1ஆthமநச பேரஷாmh ச phரதாபshதவ கீrhதிiνth ।
MSS@4563@2ப⁴யkh’th³ ⁴பேதrhபா³ஹுrhth³விஷாmh ச ஸு’தா³mh ச ேத ॥
4563॥
MSS@4564@1ஆthமநச பேரஷாmh ச ய:ஸய ப³லாப³லmh ।
MSS@4564@2அnhதரmh ைநவ ஜாநாதி ஸ திரshkhயேதऽபி:◌⁴ ॥ 4564॥
MSS@4565@1ஆthமநசபேலா நாshதி ேதாऽnhேயஷாmh ப⁴விShயதி ।
MSS@4565@2தshமாth ஸrhவாணி காrhயாணி சபேலா ஹnhthயஸmhஶயmh ॥ 4565॥
MSS@4566@1ஆthமநச phரஜாயாச ேதா³ஷத³rhthதேமா nh’ப: ।
MSS@4566@2விநியchச²தி சாthமாநmh ஆெதௗ³ ph◌⁴’thயாmhshதத: phரஜா: ॥ 4566॥
MSS@4567@1ஆthமநாthமாநமnhவிchேச²nh மேநா³th³தீ⁴nhth³ையrhயைத: ।
MSS@4567@2ஆthைமவ யாthமேநா ப³nh⁴ராthைமவ ராthமந: ॥ 4567॥
MSS@4568@1ஆthமநாநrhத²khேதந பாேப நிவிஶேத மந: ।
MSS@4568@2ஸ கrhம கஷmh kh’thவா khேலேஶ மஹதி தீ⁴யேத ॥ 4568॥
MSS@4569@1ஆthமநாம ³ேராrhநாம நாமாதிkh’பணshய ச ।
MSS@4569@2ஆShகாேமா ந kh³’ணீயாth jhேயShடா²பthயகலthரேயா:॥ 4569॥
MSS@4570@1ஆthமநா விதmh :³க²mh ஆthமநா விதmh ஸுக²mh ।
MSS@4570@2க³rhப⁴ஶyhயாiµபாதா³ய ⁴jhயேத ெபௗrhவேத³கmh ॥ 4570॥
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MSS@4571@1ஆthமநாஶாய ேநாnhநthைய சி²th³ேரண பrhணதா ।
MSS@4571@2⁴ேயா ⁴ேயா க⁴பாthரmh நிமjhஜth கிmh ந பய ॥ 4571॥
MSS@4572@1ஆthமநா ஸŋhkh³’ேதந ஶth ஶthiµth³த⁴ேரth ।
MSS@4572@2பத³லkh³நmh கரshேத²ந கNhடேகைநவ கNhடகmh ॥ 4572॥
MSS@4573@1ஆthமநிnhதா³thமஜா ச பரநிnhதா³ பரshதவ: ।
MSS@4573@2அநாசதமாrhயாmh vh’thதேமதchசrhவித⁴mh ॥ 4573॥
MSS@4574@1ஆthமநீநiµபதிShட²ேத ³:ஸmhப⁴வnhதி விரமnhதி சாபத:³ ।
MSS@4574@2இthயேநகப²லபா⁴ மா shம ⁴th³அrhதி²தா கத²வாrhயஸŋhக³ேம ॥
4574॥
MSS@4575@1ஆthமைநவ ³ணேதா³ஷேகாவித:³ கிmh ந ேவth கரணீயவshஷு
।
MSS@4575@2யthததா²பி ந ³nh ந ph’chச² thவmh khரேமாऽயதி தthர காரணmh
॥ 4575॥
MSS@4576@1ஆthமேநா ³ராthைமவ ஷshய விேஶஷத: ।
MSS@4576@2யth phரthயாiνமாநாph◌⁴யாmh ேரேயாऽஸாவiνவிnhத³ேத ॥ 4576॥
MSS@4577@1ஆthமேநா ந ஸஹாயாrhத²mh பிதா மாதா ச திShட²தி ।
MSS@4577@2ந thரதா³ரா ந jhஞாதிrhத⁴rhமshதிShட²தி ேகவலmh ॥ 4577॥
MSS@4578@1ஆthமேநா ப³லமjhஞாthவா த⁴rhமாrhத²பவrhதmh ।
MSS@4578@2அலph◌⁴யchச²nh ைநShகrhmhயாnh ட⁴³th³தி⁴ேஹாchயேத ॥ 4578॥
MSS@4579@1ஆthமேநாऽph◌⁴த³யாகாŋh பீTh³யமாந: பேரண வா ।
MSS@4579@2ேத³ஶகாலப³ேலாேபத: phராரேப⁴ைதவ விkh³ரஹmh ॥ 4579॥
MSS@4580@1ஆthமேநா iµக²ேதா³ேஷண ப³th◌⁴யnhேத ஶுகஸாகா: ।
MSS@4580@2ப³காshதthர ந ப³th◌⁴யnhேத ெமௗநmh ஸrhவாrhத²ஸாத⁴நmh ॥ 4580॥
MSS@4581@1ஆthமேநாऽrhத⁴தி ெரௗதmh ஸா ரதி த⁴நmh phரஜா ।
MSS@4581@2ஶரmh ேலாகயாthராmh ைவ த⁴rhமmh shவrhக³mh’nh பிth nh ॥ 4581॥
MSS@4582@1ஆthமேநா வத⁴மாஹrhதா khவாெஸௗ விஹக³தshகர: ।
MSS@4582@2ேயந தth phரத²மmh shேதயmh ேகா³phேரவ kh³’ேஹ kh’தmh ॥ 4582॥
MSS@4583@1ஆthமேநா விkhயவ rhவnh த³th³யாth ஸதmh ।
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MSS@4583@2ஜலவth பrhவதாச²thnh பி⁴nhth³யாத³iνபலத: ॥ 4583॥
MSS@4584@1ஆthமnhநிchச² ஹnhத ஶாவதமாrhேக³ விஹrhmh யதி³ ph◌⁴ராத:
ஸmhயமவrhம
 ததா³ ராவிதி⁴mh ஸrhவத: ।
MSS@4584@2ேநா ேசதி³nhth³யதshகைரshதவ ஹடா²th தீkh³ர⁴sh²ரch-
சிnhதாப⁴lhலஶைதrhவிபி⁴th³ய மநேஸா kh³ராேயா விேவேகா மணி: ॥ 4584॥
MSS@4585@1ஆthமnhயபி ந விவாஸshதாவாnh ப⁴வதி ஸthஸு ய: ।
MSS@4585@2தshமாth ஸthஸு விேஶேஷண ஸrhவ: phரணயchச²தி ॥ 4585॥
MSS@4586@1ஆthமnhயshய ஸiµchch²தீkh’த³ணshயாேஹாதராெமௗசிதீ
யth³கா³thராnhதரவrhஜநாத³ஜநயth³ ⁴ஜாநிேரஷ th³விஷாmh ।
MSS@4586@2⁴ேயாऽஹŋhkhயேத shம ேயந ச ’தா³shகnhேதா⁴ ந யசாநமth
தnhமrhமாணி
த³லmh த³லmh ஸத³லŋhகrhணபா³ணvhரஜ: ॥ 4586॥
MSS@4587@1ஆthமபயாையவ பரபோத³யாய ச ।
MSS@4587@2மnhthரth³ைவத⁴மமாthயாநாmh தnhந shயாதி³ஹ ⁴தேய ॥ 4587॥
MSS@4588@1ஆthமபபthயாகா³th பரபேஷு ேயா ரத: ।
MSS@4588@2ஸ பைரrhஹnhயேத ேடா⁴ நீலவrhணஶ ◌்’கா³லவth ॥ 4588॥
MSS@4589@1ஆthமபிth’ph◌⁴ராதரச தth shththராச ஶthரவ: ।
MSS@4589@2shiνஷா வ:ஸபthநீ ச நநாnhதா³ யாதரshததா² ॥ 4589॥
MSS@4590@1ஆthமபிth’மாth’³ண: phரkh²யாதேசாthதேமாthதம: ।
MSS@4590@2³ணராthமப⁴ைவ: kh²யாத: ைபth’ைகrhமாth’ைக: ph’த²kh ॥
4590॥
MSS@4591@1ஆthமphரதீதிrhth³’ட⁴தா விரkhதிதி thரயmh shவாthமநி ேயா த³தா⁴தி
।
MSS@4591@2ேநதாஸ ஏவாshதி ஸமshதஶிShட-³ரயthவாnhநிகி²லphரஜாநாmh
॥ 4591॥
MSS@4592@1ஆthமphரஶmhஸா மரணmh பரநிnhதா³ ச தாth³’ஶீ ।
MSS@4592@2ததா²பி வேய காthshத² நாshதி மthஸth³’ஶ: கபி: ॥ 4592॥
MSS@4593@1ஆthமphரஶmhநmh ³Shடmh th◌⁴’Shடmh விபதா⁴வகmh ।
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MSS@4593@2ஸrhவthேராthsh’Shடத³Nhட³mh ச ேலாக:ஸthேத நரmh ॥ 4593॥
MSS@4594@1ஆthம³th³தி: ◌⁴ ஸுக²mh ைசவ ³³th³தி⁴rhவிேஶஷத: ।
MSS@4594@2பர³th³தி⁴ரrhவிநாஶாய shth³th³தி: ◌⁴ phரலயŋhக ॥ 4594॥
MSS@4595@1ஆthம³th³th◌⁴யா ஸுகீ² ⁴யாth ³³th³th◌⁴யா விேஶஷத: ।
MSS@4595@2ப³ஹு³th³th◌⁴யா விநாஶ:shயாth shth³th³th◌⁴யா phரலேயா ப⁴ேவth ॥
4595॥
MSS@4596@1ஆthமபா⁴kh³யதth³ரvhய:shthth³ரvhேயiνகmhபித: ।
MSS@4596@2அrhத²த: ேஷா நா யா நா ஸாrhத²த: மாnh ॥ 4596॥
MSS@4597@1ஆthமரா  ஸததmh rhவmh காrhயா விஜாநதா ।
MSS@4597@2அkh³நாவிவ  ஸmhphேராkhதா vh’thதீ ராேஜாபவிநாmh ॥ 4597॥
MSS@4598@1ஏகேத³ஶnhத³ேஹth³அkh³நி: ஶரmh வா பரmh க³த: ।
MSS@4598@2ஸthரதா³ரmh ராஜா  கா⁴தேயth³அrhத⁴ேயத வா ॥ 4598॥
MSS@4599@1ஆthமரததnhthராmh ஸுபதகாmh ।
MSS@4599@2ஆபேதா³ ேநாபபth³யnhேத ஷாmh shவேதா³ஷஜா: ॥ 4599॥
MSS@4600@1ஆthமரதி: பரஶாTh²யmh ஸjhஜநப³nh⁴வrhஜநmh ।
MSS@4600@2ெபௗ ரth³தா⁴ shthயாmh ப⁴khதி: தshய நிnhதா³ ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥
4600॥
MSS@4601@1ஆthமதாத³பி விதmh rhவா:shபrhத⁴யா ஸஹ மைர: ।
MSS@4601@2கிmh ஜாநnhதி வராகா: காகா: ேககாரவாnh கrhmh ॥ 4601॥
MSS@4602@1ஆthமவth ஸததmh பேயth³அபி கீடபிபீகmh ।
MSS@4602@2ஆthமந: phரதிலாநி பேரஷாmh ந ஸமாசேரth ॥ 4602॥
MSS@4603@1ஆthமவth ஸrhவ⁴தாநி பரth³ரvhயாணி ேலாShடவth ।
MSS@4603@2மாth’வth பரதா³ராmhச ய: பயதி ஸ பயதி ॥ 4603॥
MSS@4604@1ஆthமவth ஸrhவ⁴தாநி பயதாmh ஶாnhதேசதஸாmh ।
MSS@4604@2அபி⁴nhநமாthமந:ஸrhவmh ேகா தா³தா தீ³யேத ச கிmh ॥ 4604॥
MSS@4605@1ஆthமவrhக³mh பthயjhய பரவrhக³mh ஸமாரேயth ।
MSS@4605@2shவயேமவ லயmh யாதி யதா² ராஜாnhயத⁴rhமத: ॥ 4605॥
MSS@4606@1ஆthமவrhக³mh பthயjhய பரவrhேக³ஷு ேய ரதா: ।
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MSS@4606@2வாநவnhநஹmh ேராதி³ ஆthமாநmh ைநவ ேராth³யேத ॥ 4606॥
MSS@4607@1ஆthமவrhக³mh பthயjhய பரவrhேக³ஷு ேய ரதா: ।
MSS@4607@2ஸrhேவ ேதऽபி விநயnhதி யதா² ராஜா கrhத³ம: ॥ 4607॥
MSS@4608@1ஆthமவாmhshthவlhபேத³ேஶாऽபி khத: phரkh’திஸmhபதா³ ।
MSS@4608@2நயjhஞ: ph’தி²வீmh kh’thshநாmh ஜயthேயவ ந யேத ॥ 4608॥
MSS@4609@1ஆthமவிkhரயிணி khேப³ஸதா³ ஶŋhகிதேசத ।
MSS@4609@2நிthயShடவிேயாகா³rhேத கிmh ேஸவகபெஶௗ ஸுக²mh ॥ 4609॥
MSS@4610@1ஆthமவிth ஸஹ தயா தி³வாநிஶmh ேபா⁴க³பா⁴க³பி ந பாபமாப ஸ: ।
MSS@4610@2ஆ’தா  விஷையகதாநதா jhஞாநெதௗ⁴தமநஸmh ந mhபதி ॥
4610॥
MSS@4611@1ஆthமஸmhபth³³ண:ஸmhயkh ஸmhkhதmh khதகாணmh ।
MSS@4611@2மேஹnhth³ரவ ராஜாநmh phராphய ேலாேகா விவrhத⁴ேத ॥ 4611॥
MSS@4612@1ஆthமஸmhபா⁴விதா:shதph³தா⁴ த⁴நமாநமதா³nhவிதா: ।
MSS@4612@2யஜnhேத நாமயjhைஞshேத த³mhேப⁴நாவிதி⁴rhவகmh ॥ 4612॥
MSS@4613@1ஆthமshthத⁴ந³யாநாmh ேகா³phதா ப³nh⁴sh thரவth ।
MSS@4613@2த⁴நத³sh ேப³ர:shயாth³ யம:shயாchச ஸுத³Nhட³kh’th ॥ 4613॥
MSS@4614@1ஆthமshthத⁴ந³யாநாmh ஶரணmh ஸமேய ஸு’th ।
MSS@4614@2phேராkhேதாthதேமாऽயமnhயச thth³vhேயகபத³thரக: ॥ 4614॥
MSS@4615@1ஆthமேஹேதா: பராrhேத² வா நrhமஹாshயாரயாth ததா² ।
MSS@4615@2ேய mh’ஷா ந வத³nhதீஹ ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 4615॥
MSS@4616@1ஆthமா காயச th³வாேவெதௗ thரபாபா⁴வபி ।
MSS@4616@2காயmh thரmh பthயjhய ஆthமா யாதி ஸுநிசிதmh ॥ 4616॥
MSS@4617@1ஆthமா ஜnhமஶைதrhத⁴நாrhஜநதி⁴யா th²யா கிமாயாshயேத பŋhேகா:³
rhkh³’ஹேமதி
லŋhகி⁴த⁴ேவா ைத³ேவchச²யா நிrhத⁴நா: ।
MSS@4617@2இthேயதா: ஷாrhத²லஹதய: ைகசிth ஸiµthஸாதா
iµkh³தா⁴நாமலேஸாthகடா:
phரதிபத³mh rhவnhதி சிthதph◌⁴ரமmh ॥ 4617॥
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MSS@4618@1ஆthமா ேஜய:ஸதா³ ராjhஞா தேதா ேஜயாச ஶthரவ: ।
MSS@4618@2அதாthமா நரபதிrhவிஜேயத கத²mh nh ॥ 4618॥
MSS@4619@1ஆthமாthமைநவ ஜநித: thர இthchயேத ³ைத:◌⁴ ।
MSS@4619@2தshமாth³ பா⁴rhயாmh நர: பேயnh மாth’வth thரமாதரmh ॥ 4619॥
MSS@4620@1ஆthமாதீ⁴நஶராmh shவபதாmh நிth³ரயா shவயா ।
MSS@4620@2கத³nhநமபி மrhthயாநாmh அmh’தthவாய கlhபேத ॥ 4620॥
MSS@4621@1ஆthமாநmh பேத²ந நிrhக³மயிmh ய:ஸூகலாவாயேத
kh’thயாkh’thயவிேவகவிதஹெதௗ ய: kh’Shணஸrhபாயேத ।
MSS@4621@2ய: Nhயth³மக²Nhட³க²Nhட³நவிெதௗ⁴ sh²rhஜthடா²ராயேத தmh
phதvhரதiµth³ரnhth³யக³ணmh thவா ஶுப⁴mhrhப⁴வ ॥ 4621॥
MSS@4622@1ஆthமாநmh ச ஜக³th ஸrhவmh th³’ஶா நிthயாவிபி⁴nhநயா ।
MSS@4622@2சிதா³காஶமயmh th◌⁴யாயnh ேயாகீ³ யாதி பராmh க³திmh ॥ 4622॥
MSS@4623@1ஆthமாநmh ச பரmh ைசவ thராயேத மஹேதா ப⁴யாth ।
MSS@4623@2khth◌⁴யnhதமphரதிkhth◌⁴யnh th³வேயாேரஷ சிகிthஸக: ॥ 4623॥
MSS@4624@1ஆthமாநmh ச பரmh ைசவ பலாயnh ஹnhதி ஸmhேக³ ।
MSS@4624@2th³ரvhயநாேஶா vhயேயாऽகீrhதிரயஶச பலாயேந ॥ 4624॥
MSS@4625@1ஆthமாநmh ச பரmh ைசவ வீய தீ⁴ர:ஸiµthபேதth ।
MSS@4625@2ஏதேத³வ  விjhஞாநmh யதா³thமபரேவத³நmh ॥ 4625॥
MSS@4626@1ஆthமாநmh த⁴rhமkh’thயmh ச thரதா³ராmhச பீட³யnh ।
MSS@4626@2ேத³வதாதிதி²ph◌⁴’thயாmhச ஸ கத³rhய இதி shmh’த: ॥ 4626॥
MSS@4627@1ஆthமாநmh நாவமnhேயத rhவாபி⁴ரஸmh’th³தி⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@4627@2ஆmh’thேயா:யமnhவிchேச²nh ைநநாmh மnhேயத ³rhலபா⁴mh॥ 4627॥
MSS@4628@1ஆthமாநmh நியைமshைதshைத: கrhஷயிthவா phரயthநத: ।
MSS@4628@2phராphயேத நிணrhத⁴rhேமா ந ஸுகா²lhலph◌⁴யேத ஸுக²mh ॥ 4628॥
MSS@4629@1ஆthமாநmh பரமmh phரமாணநிகைரரphராphயமvhயாஹதmh jhேஞயmh யth³
³வீத³பி
ஜநா டா⁴sh iµkhthைவவ தth ।
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MSS@4629@2ேகாேஶஷு phரேதஷு பசஸு பjhஞாmh ஸiµth³ஜேத
நShேடபா: ◌⁴
கலஶாnhதேரShவபி கரmh kh’thவா விசிnhவnhதி  ॥ 4629॥
MSS@4630@1ஆthமாநmh phரத²மmh ராஜா விநேயேநாபபாத³ேயth ।
MSS@4630@2தத: thராmhshதேதாऽமாthயாmhshதேதா ph◌⁴’thயாmhshதத: phரஜாmh ॥
4630॥
MSS@4631@1ஆthமாநmh phரத²மmh ராஜா விநேயேநாபபாத³ேயth ।
MSS@4631@2தேதாऽமாthயாmhshதேதா ph◌⁴’thயாmhshதத: thராmhshதத: phரஜா: ॥
4631॥
MSS@4632@1ஆthமாநmh பா⁴வேயnhநிthயmh jhஞாேநந விநேயந ச ।
MSS@4632@2ந நrhmhயமாணshய பசாthதாேபா ப⁴விShயதி ॥ 4632॥
MSS@4633@1ஆthமாநmh மnhthணmh ³தmh அமாthயவசநmh khரமmh ।
MSS@4633@2ஆகாரmh ph³வேத ஷShட²mh ஏதாவாnh மnhthரநிசய: ॥ 4633॥
MSS@4634@1ஆthமாநmh மnhth³தmh ச chச²nhநmh thஷவணkhரமmh ।
MSS@4634@2ஆகாரmh ph³வேத ஷShட²mh ஏதாவாnh மnhthரநிசய: ॥ 4634॥
MSS@4635@1ஆthமாநmh ஸததmh ரேth³ தா³ைரரபி த⁴ைநரபி ।
MSS@4635@2நrhதா³ரா: நrhவிthதmh ந ஶரmh ந: ந: ॥ 4635॥
MSS@4636@1ஆthமாநmh ஸrhவதா² ரேth³ ராஜா ரேchச ேமதி³நீmh ।
MSS@4636@2ஆthமலத³mh ஸrhவmh ஆஹுrhவி³ேஷா ஜநா: ॥ 4636॥
MSS@4637@1ஆthமாநmh ஸுshதி²ரmh லயmh ைசவ shதி²ரmh ³த: ◌⁴ ।
MSS@4637@2ேவத⁴ேயth thphரகாரmh  shதி²ரேவதீ⁴ ஸ உchயேத ॥ 4637॥
MSS@4638@1ஆthமா நதீ³ பா⁴ரத Nhயதீrhதா² ஸthேயாத³கா th◌⁴’திலா
த³ேமாrh: ।
MSS@4638@2தshயாmh shநாத: யேத Nhயகrhமா Nhேயா யாthமா
நிthயமmhேபா⁴ऽmhப⁴ ஏவ ॥ 4638॥
MSS@4639@1ஆthமா நதீ³ஸmhயமNhயதீrhதா²ஸthேயாத³கா ஶீலஸமாதி⁴khதா ।
MSS@4639@2தshயாmh shநாத: Nhயகrhமா நாதி ந வா ஶுth³th◌⁴யதி
சாnhதராthமா ॥ 4639॥
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MSS@4640@1ஆthமாநnhத³ரஸjhஞாநாmh அலmh ஶாshthராவேலாகநmh ।
MSS@4640@2ப⁴தvhயா யபா: கிmh க³Nhயாநி ஸுராணி கிmh ॥ 4640॥
MSS@4641@1ஆthமாநமiνேஶாச thவmh கிமnhயமiνேஶாச ।
MSS@4641@2ஆshேத யேத யshய shதி²தshய ச க³தshய ச ॥ 4641॥
MSS@4642@1ஆthமாநமnhயமத² ஹnhதி ஜஹாதி த⁴rhமmh பாபmh ஸமாசரதி
khதமபாகேராதி ।
MSS@4642@2jhயmh ந ஜயதி வkhதி விநிnhth³யவாkhயmh கிmh கிmh கேராதி ந நர:
க²
ேகாபkhத: ॥ 4642॥
MSS@4643@1ஆthமாநமmhேபா⁴நிதி⁴ேர ேஶாஷmh ph³ரமாNhட³மாச வா
தரŋhைக:³ ।
MSS@4643@2நாshதி திrhேநாபசித: கதா³பி பேயாத³vh’thேத: க² சாதகshய ॥
4643॥
MSS@4643A@1ஆthமாநமாkh²யாதி  கrhமபி⁴rhநர: shவஶீலசாthரkh’ைத:
ஶுபா⁴ஶுைப: ◌⁴ ।
MSS@4643A@2phரநShடமphயாthமலmh ததா² நர: ந: phரகாஶmh ேத shவகrhமபி:◌⁴
॥
MSS@4644@1ஆthமாநமாthமநா ேவth sh’ஜshயாthமாநமாthமநா ।
MSS@4644@2ஆthமநா kh’திநா ச thவmh ஆthமnhேயவ phரயேஸ ॥ 4644॥
MSS@4645@1ஆthமாநமாேலாkhய ச ேஶாப⁴மாநmh ஆத³rhஶபி³mhேப³shதிதாயதா
।
MSS@4645@2ஹேராபயாேந thவதா ப³⁴வshthmh phயாேலாகப²ேலா ேவஷ:

॥ 4645॥
MSS@4646@1ஆthமாநேமவ phரத²மmh ேத³ஶேபண ேயா ஜேயth ।
MSS@4646@2தேதாऽமாthயாநthராmhச ந ேமாக⁴mh விகீ³ஷேத ॥ 4646॥
MSS@4647@1ஆthமாநேமவ phரத²மmh இchேச²th³³ணஸமnhவிதmh ।
MSS@4647@2rhவீத ³ணஸmhபnhநshதத: ேஶஷபணmh ॥ 4647॥
MSS@4649@1ஆthமாபி சாயmh ந மம ஸrhவா வா ph’தி²வீ மம ।
MSS@4649@2யதா² மம ததா²nhேயஷாmh இதி ³th³th◌⁴யா ந ேம vhயதா² ॥ 4649॥
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MSS@4650@1ஆthமா phரயthநாத³rhேத²ph◌⁴ேயா மந:ஸமதி⁴திShட²தி ।
MSS@4650@2ஸmhேயாகா³தா³thமமநேஸா: phரvh’thதிபஜாயேத ॥ 4650॥
MSS@4651@1ஆthமாபி⁴த⁴mh ஸுக²மநnhதமக²Nhட³ேமகmh யjhஞாதி³கrhமஜநிேதந
ஸுேக²ந lhயmh ।
MSS@4651@2மா ph³ கrhம ஸுக²த³mh தத³பீதி ³th³th◌⁴யா ரthநாகரshய
ஸth³’ஶmh iν
லாலNhட³mh ॥ 4651॥
MSS@4652@1ஆthமா மநச தth³விth³ையரnhத:கரணiµchயேத ।
MSS@4652@2தாph◌⁴யாmh  ஸphரயthநாph◌⁴யாmh ஸŋhகlhப உபஜாயேத ॥ 4652॥
MSS@4653@1ஆthமா ³th³தீ⁴nhth³யாNhயrhதா² ப³Shகரணiµchயேத ।
MSS@4653@2ஸŋhகlhபாth◌⁴யவஸாயாph◌⁴யாmh th³தி⁴ரshய phரகீrhthதிதா ॥ 4653॥
MSS@4654@1உேப⁴ ஏேத  கரேண யthநாநnhதrhயேக shmh’ேத ।
MSS@4654@2தshமாth phரயthநஸmhேராதா⁴th³ பா⁴வேயnhநிrhமநshகதாmh ॥ 4654॥
MSS@4655@1ஆthமாயthேத ³ணkh³ராேம ைநrh³Nhயmh வசநீயதா ।
MSS@4655@2ைத³வாயthேதஷு விthேதஷு mhஸாmh கா நாம வாchயதா ॥ 4655॥
MSS@4656@1ஆthமாயமாthமநி க³ேதா’த³ேயऽதிஸூேமா kh³ராேயாऽசேலந
மநஸா ஸததாபி⁴ேயாகா³th ।
MSS@4656@2ேயா யmh விசிnhதயதி யாதி ஸ தnhமயthவmh யshமாத³த:ஸுப⁴க³ேமவ
க³தா வthய:
॥ 4656॥
MSS@4657@1ஆthமா யshய வேஶ நாshதி தshதshய பேர ஜநா: ।
MSS@4657@2ஆthமாநmh வஶமாநீய thைரேலாkhயmh வrhதேத வேஶ ॥ 4657॥
MSS@4658@1ஆthமா ரய: phரயthேநந th³த⁴th³தி⁴rh சசலா ।
MSS@4658@2ேத shவாவசநmh ஸrhேவ phரதிkh³’ய மெஹௗஜஸ: ॥ 4658॥
MSS@4659@1ஆthமாராமா விதரதேயா நிrhவிகlhேபஸமாெதௗ⁴ jhஞாேநாth³ேரகாth³
விக⁴ததேமாkh³ரnhத²ய:
ஸththவநிShடா:² ।
MSS@4659@2யmh வீnhேத கமபி தமஸாmh jhேயாதிஷாmh வா பரshதாth தmh
ேமாஹாnhத:◌⁴
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கத²மயமiµmh ேவth ேத³வmh ராணmh ॥ 4659॥
MSS@4660@1ஆthமாrhத²mh வேலாேகऽshnh ேகா ந வதி மாநவ: ।
MSS@4660@2பரmh பேராபகாராrhத²mh ேயா வதி ஸ வதி ॥ 4660॥
MSS@4661@1ஆthமாrhத²mh ய: பஶூnh ஹnhயாth ேஸாऽவயmh நரகmh vhரேஜth ।
MSS@4661@2ேத³வாnh பிth nh ஸமph◌⁴யrhchய கா²த³nh மாmhஸmh ந ேதா³ஷபா⁴kh ॥
4661॥
MSS@4662@1ஆthமாrhத²mh khதவிthதாநாmh thரமNhட³லேப⁴தி³நாmh ।
MSS@4662@2அதிலŋhகி⁴தேலாகாநாmh ந ப³nhத:◌⁴ ேகநசிth khவசிth ॥ 4662॥
MSS@4663@1ஆthமாrhத²thேவந  phேரயாnh விஷேயா ந shவத: phய: ।
MSS@4663@2shவத ஏவ  ஸrhேவஷாmh ஆthமா phயதேமா யத: ।
MSS@4663@3தத ஆthமா ஸதா³நnhேதா³ நாshய :³க²mh கதா³சந ॥ 4663॥
MSS@4664@1ஆthமாrhேத²ஸnhததிshthயாjhயா ராjhயmh ரthநmh த⁴நmh ததா² ।
MSS@4664@2அபி ஸrhவshவiµthsh’jhய ரேதா³thமாநமாthமநா ॥ 4664॥
MSS@4665@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@4665@2ஆthமா ைவ யேதா ேயந ஸ யமsh விஶிShயேத ॥ 4665॥
MSS@4666@1ஆthமா ஸமshதஜக³தாmh ப⁴வதீதி ஸmhயkh³ விjhஞாய யth³ விதiνேத
thவயி பா⁴வப³nhத⁴mh ।
MSS@4666@2ஸா ப⁴khதிthயபி⁴மதmh யதி³th³த⁴Shடmhvhயrhத²mh விேஶShயமலமsh
விேஶஷணmh ந: ॥ 4666॥
MSS@4667@1ஆthமா ஸைஹதி மநஸா மந இnhth³ேயண shவாrhேத²ந
ேசnhth³யதி khரம ஏஷ ஶீkh◌⁴ர: ।
MSS@4667@2ேயாேகா³ऽயேமவ மநஸ: கிமக³mhயமshதி யshnh மேநா vhரஜதி தthர
க³ேதாऽயமாthமா
॥ 4667॥
MSS@4668@1ஆthமாshதி ஸrhவஜக³தாmh ஆதா⁴ர: rhவதி விசிnhthையவ ।
MSS@4668@2பசாth தththவவிசார:Th³ேய ஸthேயவ சிthரகrhம shயாth ॥ 4668॥
MSS@4669@1ஆthமா  தா³ரா:ஸrhேவஷாmh தா³ரஸŋhkh³ரஹவrhதிநாmh ।
MSS@4669@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 4669॥
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MSS@4670@1ஆthயmh சரணmh த³தா⁴தி ரேதா நிmhேநாnhநதாயாmh ⁴வி
shவீேயைநவ கேரண
கrhஷதி தேரா: Shபmh ரமாஶŋhகயா ।
MSS@4670@2தlhேப கிmh ச mh’க³thவசா விரசிேத நிth³ராதி பா⁴ைக³rhநிைஜரnhத:phேரமப⁴ராலஸாmh
phயதமாமŋhேக³ த³தா⁴ேநா ஹர: ॥ 4670॥
MSS@4671@1ஆthைமவ தாதshய சrh⁴ஜshய ஜாதசrhேதா³சித: shமேராऽபி
।
MSS@4671@2தchசாபேயா: கrhணலேத ph◌⁴ேவாrhjhேய வmhஶthவக³mhெஶௗ சிபிேட
கிமshயா: ॥ 4671॥
MSS@4672@1ஆthைமவ ேத³வதா:ஸrhவா:ஸrhவமாthமnhயவshதி²தmh ।
MSS@4672@2ஆthமா  ஜநயthேயஷாmh கrhமேயாக³mh ஶmh ॥ 4672॥
MSS@4673@1ஆthைமவ பா⁴ர இதி தmh thவயி ேயா நித⁴thேத ேஸாऽŋhகா³நி காநி
கலயthவலஸ:

phரபthேத: ।
MSS@4673@2விவthர ஸாthர ஸவிலணலயா விshரmhப⁴ஸmhபதி³யேமவ
ஸமshதமŋhகி³
॥ 4673॥
MSS@4674@1ஆthைமவ யதி³ நாthமாநmh அேதph◌⁴ேயா நிவாரேயth ।
MSS@4674@2ேகாऽnhேயா தகரshதshமாth³ஆthமாநmh வாரயிShயதி ॥ 4674॥
MSS@4675@1ஆthைமவ யாthமந:ஸா க³திராthமா ததா²thமந: ।
MSS@4675@2மாவமmhshதா:² shவமாthமாநmh nh’mh ஸாணiµthதமmh ॥
4675॥
MSS@4676@1ஆthைமவ யாthமேநா ப³nh⁴ராthைமவ ராthமந: ।
MSS@4676@2ஆthைமவ சாthமந:ஸா kh’தshயாphயkh’தshய ச ॥ 4676॥
MSS@4677@1அthேமாத³ய: பரjhயாநிrhth³வயmh நீதிதீயதீ ।
MSS@4677@2த³kh’thய kh’திபி⁴rhவாசshபthயmh phரதீயேத ॥ 4677॥
MSS@4678@1ஆthேமாபகாரசரா நரா ந க³ணயnhதி ³லkhேலஶmh ।
MSS@4678@2ேவத⁴vhயைத²வ கியதீ ரவேஸாயவதmhஸ⁴ஷணீயshய॥ 4678॥
MSS@4679@1ஆthேமாபமச ⁴ேதஷு ேயா ைவ ப⁴வதி ஷ: ।
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MSS@4679@2nhயshதத³Nhேடா³தkhேராத: ◌⁴ ஸ phேரthய ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 4679॥
MSS@4680@1ஆthெமௗபmhேயந ேயா ேவthதி ³rhஜநmh ஸthயவாதி³நmh ।
MSS@4680@2ஸ ஏவ வchயேத ேதந ph³ராமசா²க³ேதா யதா² ॥ 4680॥
MSS@4681@1ஆthmhெயௗபmhேயந ஸrhவthர ஸமmh பயதி ேயாऽrhஜுந ।
MSS@4681@2ஸுக²mh வா யதி³ வா :³க²mh ஸ ேயாகீ³ பரேமா மத: ॥ 4681॥
MSS@4682@1ஆத³தா³ந: phரதிதி³நmh கலா:ஸmhயŋh மபதி: ।
MSS@4682@2ஶுkhலபே phரவிசரnh ஶஶாŋhக இவ வrhth³த⁴ேத ॥ 4682॥
MSS@4683@1ஆத³ரmh ராஜஸத³ த⁴ேநந லப⁴ேத நர: ।
MSS@4683@2ஸுப⁴ட: ஶthஸŋhkh³ராேம விkhரேமண யதா² ஜயmh ॥ 4683॥
MSS@4684@1ஆத³ரணீய³ஸகி² மஹதா நிதா ேதந ஶிர thவmh ।
MSS@4684@2தவ லாக⁴வேதா³ேஷாऽயmh ெஸௗத⁴பதாேகவ யchசல ॥ 4684॥
MSS@4685@1ஆத³ேரண யதா²shெதௗதி த⁴நவnhதmh த⁴ேநchச²யா ।
MSS@4685@2ததா² ேசth³ விவகrhதாரmh ேகா ந iµchேயத ப³nhத⁴நாth ॥ 4685॥
MSS@4686@1ஆத³ேரrhஜேவைநவ ெஶௗrhயாth³ தா³ேநந விth³யயா ।
MSS@4686@2phரththதா²நாபி⁴க³மைநராநnhத³shதபா⁴ஷண: ।
MSS@4686@3உபகாைர:shவாஶேயந வஶீrhயாjhஜக³th ஸதா³ ॥ 4686॥
MSS@4687@1ஆ த³rhஶநாth phரவிShடா ஸா ேம ஸுரேலாகஸுnhத³ ’த³யmh ।
MSS@4687@2பா³ேணந மகரேகேதா: kh’தமாrhக³மவnhth◌⁴யபாேதந ॥ 4687॥
MSS@4688@1ஆத³rhஶாய ஶஶாŋhகமNhட³லத³mh ஹrhmhயாய ேஹமாசலmh தீ³பாய
th³மணிmh
மவ கத²mh ேநா பி⁴ேவ த³thதவாnh ।
MSS@4688@2தி³thஸாபlhலவிதphரேமாத³ஸலvhயாகீrhணேநthராmh³ேஜா ஜாநீேமா
ph◌⁴’³நnhத³நshதத³கி²லmh
ந phராயேஶா th³’Shடவாnh ॥ 4688॥
MSS@4689@1ஆதா³தvhயmh ந தா³தvhயmh phயmh ph³யnh நிரrhத²கmh ।
MSS@4689@2ஆஶாmh காலவதீmh rhயாth காலmh விkh◌⁴ேநந ேயாஜேயth ॥ 4689॥
MSS@4690@1ஆதா³mh ஸkh’தீ³ேதऽபி ஸுேம ஹshதாkh³ரமாேலாதmh
லாாரஜநவாrhதயாபி
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ஸஹஸா ரkhதmh தலmh பாத³ேயா: ।
MSS@4690@2அŋhகா³நாமiνேலபநshமரணமphயthயnhதேக²தா³வஹmhஹnhதாதீ⁴ரth³’ஶ:

கிமnhயத³லகாேமாேதா³ऽபி பா⁴ராயேத ॥ 4690॥
MSS@4691@1ஆதா³நmh ைசவ ணீராth ஸnhதா⁴நmh கrhஷணmh ததா² ।
MSS@4691@2ேபணmh ச thவராkhேதா பா³ணshய ேத  ய: ।
MSS@4691@3நிthயாph◌⁴யாஸவஶாth தshய ஶீkh◌⁴ரஸnhதா⁴நதா ப⁴ேவth ॥ 4691॥
MSS@4692@1ஆதா³நபாநேலைப: காசிth³ க³ரேலாபதாபஹாNhய: ।
MSS@4692@2ஸத³shதி²ைதவ th³ெதௗ⁴-ஷதி⁴வlh காபி வயதி ॥ 4692॥
MSS@4693@1ஆதா³நமphயகரmh தா³நmh ச phயகாரகmh ।
MSS@4693@2அபீ⁴phதாநாமrhதா²நாmh காேல khதmh phரஶshயேத ॥ 4693॥
MSS@4694@1ஆதா³ய கரமாTh◌⁴ேயph◌⁴ய: கீகேடShவபி வrhஷ ।
MSS@4694@2phரபீய வா nh⁴ph◌⁴ய:shத²ேலShவிவ க⁴நாக⁴ந: ॥ 4694॥
MSS@4695@1ஆதா³ய சாபமசலmh kh’thவாநmh ³ணmh விஷமth³’Sh: ।
MSS@4695@2யசிthரமchதஶேரா லயமபா⁴ŋhnhநமshதshைம ॥ 4695॥
MSS@4696@1ஆதா³ய த³Nhட³mh ஸகலாஸு தி³ு ேயாऽயmh பph◌⁴ராmhயதி
பா⁴iνபி⁴ு: ।
MSS@4696@2அph³ெதௗ⁴ நிமjhஜnhநிவ தாபேஸாऽயmh ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரகாஷாயமத⁴thத
ஸாயmh ॥ 4696॥
MSS@4697@1ஆதா³ய த⁴நமநlhபmh த³தா³நயா ஸுப⁴க³ தாவகmh வாஸ: ।
MSS@4697@2iµkh³தா⁴ ரஜகkh³’Nhயா kh’தா தி³ைந: கதிபையrhநி:shவா ॥
4697॥
MSS@4698@1ஆதா³ய பthரmh thவதmh யதி³வா³rhவாmh நவாmh வா நவேகா³மயmh
வா ।
MSS@4698@2phரயாதி யா: பரதshததா³நீmh ராஜphரஸாத³mh நியதmh ph³ரவீதி ॥
4698॥
MSS@4699@1ஆதா³ய phரதிபகீrhதிநிவஹாnh ph³ரமாNhட³ஷாnhதேர
நிrhவிkh◌⁴நmh த⁴மதா
நிதாnhதiµதி³ைத:shைவேரவ ேதேஜாऽkh³நிபி: ◌⁴ ।
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MSS@4699@2தthதாth³’khடபாகேஶாதி⁴தவ phராphதmh ³ேthகrhmh
பிNhட³shத²mh ச
மஹthதரmh ச ப⁴வதா நி:ாரதாரmh யஶ: ॥ 4699॥
MSS@4700@1ஆதா³ய மாmhஸமகி²லmh shதநவrhஜமŋhகா³nh மாmh iµச வா³க
யா 
phரஸாத³mh ।
MSS@4700@2த³nhதி ஶShபகவலkh³ரஹநபி⁴jhஞா மnhமாrhக³வீணபரா:
ஶிஶேவா மதீ³யா:
॥ 4700॥
MSS@4701@1ஆதா³ய வலக³nhதா⁴nh அnhதீ⁴rhவnh பேத³ பேத³ ph◌⁴ரமராnh ।
MSS@4701@2அயேமதி மnhத³மnhத³mh காேவவாபாவந: பவந: ॥ 4701॥
MSS@4702@1ஆதா³ய வா பத: ஸதாmh iµேக²ph◌⁴ய: கிmh தாவத³rhதமேநந
³ரrhணேவந ।
MSS@4702@2ாkh’தmh ச வட³வாத³ஹேந ஹுதmh ச பாதாலஹேர
விநிேவஶிதmh
ச ॥ 4702॥
MSS@4703@1ஆதா³ய வா யத ஏவ ஜஹாதி ⁴யshதthைரவ ய:ஸ ஜலத:³ phரத²ேமா
ஜடா³நாmh ।
MSS@4703@2வாnhதmh phரதீphஸதி தேத³வ தேத³வ யsh shேராத:பதி: ஸ
நிரபthரபஸாrhத²வாஹ:

॥ 4703॥
MSS@4704@1ஆதா³ய விphரshவமபி நாஶேயth³ ராjhயகா⁴திந: ।
MSS@4704@2ஆதா³யாshதி² த³தீ⁴ேசsh ஶkhேரா ைத³thயாnh ஜகா⁴ந  ॥ 4704॥
MSS@4705@1ஆதா³யாதா³ய iµkhதாshதத³iν ஶிகி²தி⁴யாதா³ய மாணிkhயவrhக³mh
⁴மph◌⁴ராnhதிmh வஹnhthய:
shவவத³நகமலாேமாத³ph³தா⁴vh’nhேத³ ।
MSS@4705@2பkhmh பி⁴lhlhய:phரvh’thதா:ஸரப⁴ஸமஸkh’th³யth³th³விஷthபthதேநஷு
ph³ம:
கிmh கீrhதிரmh த⁴வளிதவஸுத⁴mh மlhலஶாஹshய தshய ॥ 4705॥
MSS@4706@1ஆதா³யாmh’தrhணமrhகசஷகmh ேஶாரவிnhத³phரேப⁴ பாவிnhth³ரவ⁴rhவிேலாkhய
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ச நshதshnh நப: ◌⁴யாகாmh ।
MSS@4706@2சிேேபாப ேகாபத: பஜேநऽஸmhேஶாth◌⁴ய த³thதா ஸுேத⁴thேயநmh
தmh ஶஶிநmh
phரஶmhஸதி ஜநshதthபாணிiµkhதாrhஜுநmh ॥ 4706॥
MSS@4707@1ஆதா³வக⁴தmh காrhயmh மth◌⁴ேய ஸுக⁴தmh மம ।
MSS@4707@2⁴ேயா விக⁴தmh ⁴ேயா ⁴யாth³ க⁴டயிmh phர:◌⁴ ॥ 4707॥
MSS@4708@1ஆதா³வŋhதmh ந: phரதிபத³mh பthராvh’தmh thவாmh iµதா³
ெஸௗரph◌⁴யsh²தphரஸூநகதmh th³’ShThவாத²’Shேடாऽshmhயஹmh ।
MSS@4708@2கிmh ph³ம: ப²ேத thவயி th³ததரmh ஹா ஹnhத கிmhபாக ேஹ ⁴ேயா
vhயாலயnhதி
கNhடகப⁴ரா:ஸrhவthர தth கிmh ph³ேவ ॥ 4708॥
MSS@4709@1ஆதா³வஜநஜphதவஷாmh வாஸாநிேலாlhலாத-
phேராthஸrhபth³விரஹாநேலந
ச தத:ஸnhதாபிதாநாmh th³’ஶாmh ।
MSS@4709@2ஸmhphரthேயவ நிேஷகமபயஸா ேத³வshய ேசேதா⁴ேவா
ப⁴lhநாவ பாநகrhம
ேத காமmh ரŋhேக³ ॥ 4709॥
MSS@4710@1ஆதா³வphபசாரசாவிநயாலŋhகாரேஶாபா⁴nhவிதmh மth◌⁴ேய சாபி
விசிthரவாkhயஸுைமரph◌⁴யrhசிதmh நிShப²ல: ।
MSS@4710@2ைபஶுnhயாவிநயாவமாநமநmh பீ³ப⁴thஸமnhேத ச யth³³ேர
ேவாऽshthவநஸŋhக³தமஸth³த⁴rhமாrhத²iµthபாதி³தmh ॥ 4710॥
MSS@4711@1ஆதா³வாதி³பிதாமஹshய நியமvhயாபாரபாthேர ஜலmh பசாth
பnhநக³ஶாயிேநா ப⁴க³வத:
பாேதா³த³கmh பாவநmh ।
MSS@4711@2⁴ய: ஶmh⁴ஜடாவி⁴ஷணமணிrhஜேநாrhமஹrhேஷயmh கnhயா
கlhமஷநாஶிநீ
ப⁴க³வதீ பா⁴கீ³ரதீ² th³’யேத ॥ 4711॥
MSS@4712@1ஆதா³வா: பேத பசாlhலணiµthதமmh ।
MSS@4712@2ஆrhநநராmh ச லண: கிmh phரேயாஜநmh ॥ 4712॥
MSS@4713@1ஆதா³thsh’jhய காrhயாணி பசாchச phராrhத²யnhதி ேய ।
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MSS@4713@2ேத ேலாேக ஹாshயதாmh யாnhதி பலாNh³ஹரதி³வ ॥ 4713॥
MSS@4714@1ஆதா³ேவவ க³ேஜnhth³ரெமௗவிலஸth³த³Nhடா³ பதாகாவ
பசாth³
வாரணராஜேதா⁴ரணிரதிphேராth³தா³மேயாதா⁴தா ।
MSS@4714@2உth³த³Nhட³th◌⁴வஜலாசி²தாphயத²க⁴நீ⁴தா ரதா²நாmh ததிshதthபசாth
ரகா³வ
விஜயேத ேயாைத: ◌⁴ ஸமmh ஸrhவத: ॥ 4714॥
MSS@4715@1ஆதா³ேவவ மiνShேயண வrhதிதvhயmh யதா²மmh ।
MSS@4715@2யதா² நாதீதமrhத²mh ைவ பசாthதாேபந jhயேத ॥ 4715॥
MSS@4716@1ஆதி³கவீ சராshெயௗ கமலஜவlhகெஜௗ வnhேத³ ।
MSS@4716@2ேலாகேலாகவிதா⁴thேராrhயேயாrhபி⁴தா³ ேலஶமாthேரண ॥ 4716॥
MSS@4717@1ஆதி³தாமஜநநாய ேத³நாmh அnhததாmh ச த³த⁴ேதऽநபாயிேந ।
MSS@4717@2பி³ph◌⁴ரேத ⁴வமத: ◌⁴ ஸதா³த² ச ph³ரமேऽphப திShட²ேத நம: ॥
4717॥
MSS@4718@1ஆதி³தாேலா ஜயnhத:shயாchch²’ŋhகா³ரரஸஸmhத: ।
MSS@4718@2th³ரஸŋhkh²யாரபைத³ராrhvh’th³தி⁴கர: பர: ।
MSS@4718@3ஏக ஏவ ல⁴rhயshnhnh ஆதி³தால:ஸ கth²யேத ॥ 4718॥
MSS@4719@1ஆதி³thயசnhth³ரஹஶŋhகரவாஸவாth³யா:ஶkhதா ந ேஜமதி:³க²கராணி
யாநி ।
MSS@4719@2தாநீnhth³யாணி ப³லவnhதி ஸு³rhஜயாநி ேய நிrhஜயnhதி ⁴வேந
ப³நshத ஏேக ॥ 4719॥
MSS@4720@1ஆதி³thயசnhth³ராவநிஜjhஞவ: ஶுkhராrhகthரா அபி ராஹுேக ।
MSS@4720@2rhவnh நிthயmh த⁴நதா⁴nhயெஸௗShTh²யmh தீ³rhகா⁴ராேராkh³யஶுபா⁴nhய
வ: ॥ 4720॥
MSS@4721@1ஆதி³thயசnhth³ராவநிலாநெலௗ ச th³ெயௗrh⁴ராேபா ’த³யmh
யமச ।
MSS@4721@2அஹச ராthச உேப⁴ ச ஸnhth◌⁴ேய த⁴rhமச ஜாநாதி நரshய
vh’thதmh
॥ 4721॥
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MSS@4722@1ஆதி³thயshய க³தாக³ைதரஹரஹ:ஸŋhயேத விதmh
vhயாபாைரrhப³ஹுகாrhயபா⁴ர³பி: ◌⁴ காேலா ந விjhஞாயேத ।
MSS@4722@2th³’ShThவா ஜnhமஜராவிபthதிமரணmh thராஸச ேநாthபth³யேத பீthவா
ேமாஹமயீmh
phரமாத³மதி³ராiµnhமthத⁴தmh ஜக³th ॥ 4722॥
MSS@4723@1ஆதி³thயshய நமshகாரmh ேய rhவnhதி தி³ேந தி³ேந ।
MSS@4723@2ஜnhமாnhதரஸஹshேரஷு தா³th³rhயmh ேநாபஜாயேத ॥ 4723॥
MSS@4724@1ஆதி³thயshேயாத³ேயா கா³நmh தாmh³லmh பா⁴ரதீகதா² ।
MSS@4724@2இShடா பா⁴rhயா ஸுthரmh ச அrhவாணி தி³ேந தி³ேந ॥ 4724॥
MSS@4725@1ஆதி³thயா: கிmh த³ைஶேத phரலயப⁴யkh’த: shவீkh’தாகாஶேத³ஶா:
கிmh
ேவாlhகாமNhட³லாநி th⁴வநத³ஹநாேயாth³யதாநீதி பீ⁴ைத: ।
MSS@4725@2பாயாஸுrhநாரmhஹmhவரமரக³ணrhபி³ph◌⁴ரத:ஶாrhŋhக³பாேணrhth³’Shடா
th³’phதாஸுேராரshதலத³ரணக³லth³ரkhதரkhதா நகா² வ: ॥ 4725॥
MSS@4726@1ஆதி³thயாத³பி நிthயதீ³phதமmh’தphரshயnhதி³ சnhth³ராத³பி
thைரேலாkhயாப⁴ரணmh மேணரபி
தம:காஷmh ஹுதாஶாத³பி ।
MSS@4726@2விவாேலாகி விேலாசநாத³பி பரph³ரமshவபாத³பி shவாnhதாநnhத³நமsh
தா⁴ம
ஜக³தshேதாஷாய ஸாரshவதmh ॥ 4726॥
MSS@4727@1ஆதி³thயாதி³kh³ரஹா:ஸrhேவ நthராணி ச ராஶய: ।
MSS@4727@2ஆ:rhவnh ேத நிthயmh யshையஷா ஜnhமபthகா ॥ 4727॥
MSS@4728@1ஆதி³thயாth³யா kh³ரஹா:ஸrhேவ யதா² Shயnhதி தா³நத: ।
MSS@4728@2ஸrhவshேவऽபி ந Shேயத ஜாமாதா த³ஶேமா kh³ரஹ: ॥ 4728॥
MSS@4728A@1ஆதி³thயாய தம:sh’Shடmh ேமகா⁴ய kh³Shமேஶாஷணmh ।
MSS@4728A@2மாrhக³ரமsh vh’ாய :³கி²நshபகாேண ॥
MSS@4729@1ஆதி³thேயாऽயmh shதி²ேதா டா: ◌⁴ shேநஹmh த மா ப⁴யmh ।
MSS@4729@2ப³ஹுேபா iµஹூrhதச ேவதாபி கதா³சந ॥ 4729॥
MSS@4730@1ஆதி³மthshய:ஸ ஜயதாth³ ய: வாேஸாchch²வாைதrhஜல: ।
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MSS@4730@2க³க³ேந வித³ேத⁴ऽmhேபா⁴தி⁴mh க³க³நmh ச மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 4730॥
MSS@4731@1ஆதி³மth◌⁴யநித⁴ேநஷு ெஸௗ’த³mh ஸjhஜேந ப⁴வதி ேநதேர ஜேந ।
MSS@4731@2ேச²த³தாபநநிக⁴rhஷதாட³ைநrhநாnhயபா⁴வiµபயாதி காசநmh ॥
4731॥
MSS@4732@1ஆதி³மth◌⁴யாnhதரதmh த³ஶாநmh ராதநmh ।
MSS@4732@2அth³விதீயமஹmh வnhேத³ மth³வshthரஸth³’ஶmh ஹmh ॥ 4732॥
MSS@4733@1ஆதி³மth◌⁴யாவஸாேந ச ைநவ க³chச²தி விkhயாmh ।
MSS@4733@2அத ஏவ நாநாmh nh’பா:rhவnhதி ஸŋhkh³ரஹmh ॥ 4733॥
MSS@4734@1ஆதி³ராஜயேஶாபி³mhப³mh ஆத³rhஶmh phராphய வாŋhமயmh ।
MSS@4734@2ேதஷாமஸmhநிதா⁴ேநऽபி ந shவயmh பய நயதி ॥ 4734॥
MSS@4735@1ஆதீ³phதவநிஸth³’ைஶrhமதாவ⁴ைத: ஸrhவthர கிmhஶுகவைந:
ஸுமாவநmhைர: ।
MSS@4735@2ஸth³ேயா வஸnhதஸமேயந ஸமாக³ேதயmh ரkhதாmhஶுகா நவவ⁴வ
பா⁴தி ⁴:

॥ 4735॥
MSS@4736@1ஆதீ³rhேக⁴ண சேலந வkhரக³திநா ேதஜshவிநா ேயாகி³நா
நீலாph³ஜth³திநாநா வரமஹmh
th³’ேயா ந தchசுஷா ।
MSS@4736@2த³Shேட ஸnhதி சிகிthஸகா தி³ஶி தி³ஶி phராேயண த⁴rhமாrhதி²ேநா
iµkh³தா⁴ணவீதshய ந ேம ைவth³ேயா ந சாphெயௗஷத⁴mh ॥ 4736॥
MSS@4737@1ஆ³ராth phரதிபாnhத²மாதth³’ஶ: phரthயாஶேயாnhலதி th◌⁴வாnhேத
shவாnhதமஹrhvhயேயऽபி
ந பராvh’thதmh ரŋhகீ³th³’ஶ: ।
MSS@4737@2தshயா நி:ஸஹபா³ஹுவlhவிக³லth³த⁴mhlhலவth³ ப⁴ŋh³ர-
kh³வmh தீ³rhக⁴மவவth
phயஸகீ²வrhேக³ண நீதmh வ: ॥ 4737॥
MSS@4738@1ஆth³’தபிதப⁴வாநீ- kh’தகரமாலாதி³ப³nhத⁴நvhயஸந: ।
MSS@4738@2ேககலாகலஹாெதௗ³ ேத³ேவா வ: ஶŋhகர: பாயாth ॥ 4738॥
MSS@4739@1ஆth³’தா நக²பைத:³ பரmhபா⁴mhபி³தாநி க⁴நத³nhதநிபாைத: ।
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MSS@4739@2ெஸௗமாrhய³ணஸmhph◌⁴’தகீrhதிrhவாம ஏவ ஸுரேதShவபி காம: ॥
4739॥
MSS@4740@1ஆ th³’Shphரஸராth phயshய பத³வீiµth³வீய நிrhவிNhணயா
விராnhேதஷு
பதி²Shவஹ:பணெதௗ th◌⁴வாnhேத ஸiµthஸrhபதி ।
MSS@4740@2க³thைவகmh ஸஶுசா kh³’ஹmh phரதி பத³mh பாnhத²shthயாshnh
ேண மா ⁴தா³க³த
இthயமnhத³வதkh³வmh நrhவீதmh ॥ 4740॥
MSS@4741@1ஆேத³யshய phரேத³யshய கrhதvhயshய ச கrhமண: ।
MSS@4741@2phரமkhயமாணshய கால: பிப³தி தth³ரஸmh ॥ 4741॥
MSS@4742@1ஆேத³ஹதா³ஹmhஸுமாத⁴shயவிதா⁴ய ெஸௗnhத³rhயகதா²த³th³ரmh
।
MSS@4742@2thவத³ŋhக³ஶிlhபாth நவேரண சிேரண ஜாேந ஜக³த³nhவகmhபி ॥
4742॥
MSS@4743@1ஆெதௗ³லmh பேத தேதா விth³யாmh தேதா வய: ।
MSS@4743@2ஶீலmh த⁴நmh தேதா பmh ேத³ஶmh பசாth விவாஹேயth ॥ 4743॥
MSS@4744@1ஆெதௗ³ kh³’தபாணி: பசாதா³ட⁴ஜக⁴நகபா⁴கா³ ।
MSS@4744@2நக²iµக²லாலநஸுக²தா³ ஸா கிmh ராமாshதி ைநவ ேபா: ◌⁴ பாமா ॥
4744॥
MSS@4745@1ஆெதௗ³ சிthேத தத: காேய ஸதாmh ஸஜாயேத ஜரா ।
MSS@4745@2அஸதாmh ச ந: காேய ைநவ சிthேத கதா³சந ॥ 4745॥
MSS@4746@1ஆெதௗ³ சா²யாதிதீ³rhகா⁴பி phராchயாமlhபதரா தத: ।
MSS@4746@2ததா²ைமthrhயஸதாமாெதௗ³ தீ³rhகா⁴phயlhபதரா ப⁴ேவth ॥ 4746॥
MSS@4747@1ஆெதௗ³ தth³தி⁴தkh’th shேநஹmh காrhயmh shேநஹமநnhதரmh ।
MSS@4747@2kh’thவா ஸத⁴rhமவாத³mh ச மth◌⁴யshத:²ஸாத⁴ேயth³தி⁴தmh ॥ 4747॥
MSS@4748@1ஆெதௗ³ தnhvhேயா ph³’ஹnhமth◌⁴யா விshதாNhய: பேத³ பேத³ ।
MSS@4748@2யாயிnhேயா ந நிவrhதnhேத ஸதாmh ைமthrhய:ஸthஸமா: ॥ 4748॥
MSS@4749@1ஆெதௗ³ தாேதா வரmh பேயth தேதா விthதmh தத:லmh ।
MSS@4749@2யதி³ கசிth³ வேர ேதா³ஷ: கிmh த⁴ேநந ேலந கிmh ॥ 4749॥
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MSS@4750@1ஆெதௗ³ தாவth³ vhயாபாரshதா² யமவணத⁴நத³ஸth³’ஶா
ப⁴வnhthயதிக³rhவிதா மாேநாnhமthதா
த³rhேபாthkhதா: பப⁴வஹரணநிரதா ப⁴வnhthயதிதா³: ।
MSS@4750@2ph◌⁴ரShடாshேதph◌⁴ேயா vhயாபாேரph◌⁴ேயா ஹதிநிக³ட³நியதசரshததா²
ல³டா³rhதி³தா லmhைப:³
rhைசrhதீ³ைநrhவkhthைரrhiµநய இவ ஶமத³மரதா ப⁴வnhthயதிப⁴th³ரகா: ॥ 4750॥
MSS@4751@1ஆெதௗ³  மnhத³மnhதா³நி மth◌⁴ேய ஸமரஸாநி ச ।
MSS@4751@2அnhேத shேநஹாயமாநாநி ஸŋhக³தாnhthதைம:ஸஹ ॥ 4751॥
MSS@4752@1ஆெதௗ³  ரமணீயாநி மth◌⁴ேய  விரஸாநி ச ।
MSS@4752@2அnhேத ைவராயமாநி ஸŋhக³தாநி க²ல:ஸஹ ॥ 4752॥
MSS@4753@1ஆெதௗ³ த³rhஶயதி நதிmh யாnhதீ யாnhதீ ஸiµnhநதிmh த⁴thேத ।
MSS@4753@2அiνலாபி வரா சிேரண chச²mh ப²லmh த⁴thேத ॥ 4753॥
MSS@4754@1ஆெதௗ³ த⁴rhேம phரமாணmh விவித⁴விதி⁴பி⁴தா³ேஶஷதாmh ச phரkhதிmh
ெபௗrhவாபrhயாதி⁴காெரௗ தத³iν ப³ஹுவித⁴mh சாதிேத³ஶmh தேதா²ஹmh ।
MSS@4754@2பா³த⁴mh தnhthரmh phரஸŋhக³mh நயமநயஶைத:ஸmhயகா³ேலாசயth³ph◌⁴ேயா
பி⁴nhநா
மாmhஸேகph◌⁴ேயா வித³த⁴தி ⁴வி ேக ஸாத³ரmh ேவத³ராmh ॥ 4754॥
MSS@4755@1ஆெதௗ³ நமshkh’தி: பசாth³ஆஶmhஸாவசநாநி ச ।
MSS@4755@2ஸுபா⁴தphரஶmhஸா ச கவிகாvhயshதிshதத: ॥ 4755॥
MSS@4756@1ஆெதௗ³ நmhரshதத shதph³த: ◌⁴ காrhயகாேல ச நிSh²ர: ।
MSS@4756@2kh’ேத காrhேய நrhநmhர: ஶிநlhேயா வணிkh³ஜந: ॥ 4756॥
MSS@4757@1ஆெதௗ³ நmhரா: நrhவkhரா:shவீயகாrhேயஷு தthபரா: ।
MSS@4757@2காrhயாnhேத ச நrhவkhரா: காNhவாsh phராணகா⁴தகா: ॥ 4757॥
MSS@4758@1ஆெதௗ³ ந வாphரணயிநாmh phரணேயா விேத⁴ேயா த³thேதாऽத²வா
phரதிதி³நmh பேபாஷணீய: ।
MSS@4758@2உthphய யth பதி தth phரகேராதி லjhஜாmh ⁴ெமௗ shதி²தshய
பதநாth³ ப⁴யேமவ
நாshதி ॥ 4758॥
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MSS@4759@1ஆெதௗ³ ேநchச²தி ேநாjhஜ²தி shமரகதா²mh vhடா³விராலஸா
மth◌⁴ேய
பவrhதாph◌⁴பரேம லjhஜாவிநmhராநநா ।
MSS@4759@2பா⁴ைவrhைநகவிைத: ◌⁴ கேராthயபி⁴நயmh ⁴யச யா ஸாத³ரா ³th³th◌⁴வா
mhphரkh’திmh
யாiνசரதி kh³லாேநதைரேசShைத: ॥ 4759॥
MSS@4760@1ஆெதௗ³ பthரவிசிthத: நரெஸௗ iµkh³த⁴phரஸூநாŋhகித: பசாth
shநிkh³த⁴ப²ேலாth³க³ேம
க⁴நரைஸ:khேதா மயா ஸrhவத: ।
MSS@4760@2தா³ேநாnhமthத³ரnhதவாரணகஸŋhக⁴Thடைந: ேகவலmh ேஸாऽயmh
⁴rhணித ஏவ
ைத³வவஶேதா மாகnhத³⁴ஹ: ॥ 4760॥
MSS@4761@1ஆெதௗ³phேரமகஷாயிதாஹரiµக²vhயாபாரேலாலா ஶைநrhvhடா³பா⁴ரவி⁴rhணிதா
iµதா
⁴ேமாth³க³மvhயாஜத: ।
MSS@4761@2பth:ஸmhதா th³’ஶா ஸரப⁴ஸvhயாவrhதநvhயாலா பாrhவthயா:
பணீதிமŋhக³ளவிெதௗ⁴ th³’Sh: ஶிவாயாsh வ: ॥ 4761॥
MSS@4762@1ஆெதௗ³ ³th◌⁴ேயத பணித: பணமாநச காரணmh ।
MSS@4762@2தேதா விதrhkhேயாப⁴யேதா மத: ேரயshதேதா vhரேஜth ॥ 4762॥
MSS@4763@1ஆெதௗ³ மjhஜநசீரஹாரதிலகmh ேநthராஜநmh Nhட³லmh
நாஸாெமௗkhதிகமாலதீவிகரணmh ஜ²ŋhகாரகmh ரmh ।
MSS@4763@2அŋhேக³ சnhத³நசrhசிதmh மணிக³ண: ுth³ராவrhக⁴Nhகா
தாmh³லmh கரகŋhகணmh
சரதா ஶ ◌்’ŋhகா³ரகா: ேஷாட³ஶ ॥ 4763॥
MSS@4764@1ஆெதௗ³ மாதா ³ேரா: பthநீ ph³ரமணீ ராஜபthநிகா ।
MSS@4764@2ேத⁴iνrhதா⁴th ததா² ph’th²வீ ஸphைததா மாதர:shmh’தா: ॥ 4764॥
MSS@4765@1ஆெதௗ³ மாநபkh³ரேஹண ³ ³ரmh ஸமாேராபிதா
பசாthதாபப⁴ேரண தாநவkh’தா
நீதா பரmh லாக⁴வmh ।
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MSS@4765@2உthஸŋhகா³nhதரவrhதிநாமiνக³மாth ஸmhபீ³தா கா³மாmh
ஸrhவாŋhக³phரணயphயாவ
தchசா²யா ஸமாலmhப³ேத ॥ 4765॥
MSS@4766@1ஆெதௗ³ யாேதா³நிவாேஸாkhதி: பாராவாரவேராkhதய: ।
MSS@4766@2ரநீரநிேத⁴khதிrhநth³khதிrhஜாநvhkhதய: ॥ 4766॥
MSS@4767@1ஆெதௗ³ ரkhதmh நா ரkhதmh மth◌⁴ய உjhjhவலபா⁴shவரmh ।
MSS@4767@2³rhநியphரபா⁴வmh தmh th³’யmh th³ரShடாரமாரேய ॥ 4767॥
MSS@4768@1ஆெதௗ³ ராேஜthயதீ⁴ரா பாrhதி²வ: ேகாऽபி கீ³யேத ।
MSS@4768@2ஸநாதநச ைநவாெஸௗ ராஜா நாபி ஸநாதந: ॥ 4768॥
MSS@4769@1ஆெதௗ³பவிநாஶிநீ kh’ஶக காமshயவிth◌⁴வmhநீ phரjhஞாமாnhth³யக
தப:யக த⁴rhமshய நிrhநீ ।
MSS@4769@2thரph◌⁴ராth’கலthரேப⁴த³நக லjhஜாŋhரchேச²தி³நீ ஸா மாmh பீட³தி
ஸrhவேதா³ஷஜநநீ phராபஹnhth ுதா⁴ ॥ 4769॥
MSS@4770@1ஆெதௗ³பவிநாஶிநீ kh’ஶக காமாŋhரchேச²தி³நீ thராthரகலthரேப⁴த³நக
க³rhவாŋhரchேச²தி³நீ ।
MSS@4770@2காமmh மnhத³க தப:யக த⁴rhமshய நிrhலநீ ஸா மாmh ஸmhphரதி
ஸrhவேராக³ஜநநீ phராபஹnhth ுதா⁴ ॥ 4770॥
MSS@4771@1ஆெதௗ³லjhஜயதி kh’தmh மth◌⁴ேய பப⁴வதி khதமவஸாேந ।
MSS@4771@2க²லஸŋhக³தshய கத²யத யதி³ஸுshதி²தமshதி கிசித³பி॥ 4771॥
MSS@4772@1ஆெதௗ³ வரmh நிrhத⁴நthவmh த⁴நிகthவமநnhதரmh ।
MSS@4772@2ததா²ெதௗ³ பாத³க³மநmh யாநக³thவமநnhதரmh ।
MSS@4772@3ஸுகா²ய கlhபேத நிthயmh :³கா²ய விபதகmh ॥ 4772॥
MSS@4773@1ஆெதௗ³ விதthய சரெணௗ விநமyhய கNhட²mh உthதா²phய
வkhthரமபி⁴ஹthய iµஹுச
வthஸா: ।
MSS@4773@2மாthரா விவrhதிதiµக²mh iµக²யமாந- பசாrhத⁴ஸுshத²மநஸ:

shதநiµthபிப³nhதி
॥ 4773॥
MSS@4774@1ஆெதௗ³விshமயநிshதரŋhக³மiν ச phேரŋhேகா²தmhஸாth◌⁴வைஸrhvhடா³நmhரமத²
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ணmh phரவிகஸthதாரmh தி³th³’ாரைஸ: ।
MSS@4774@2ஆkh’Shடmh ஸஹஜாபி⁴ஜாthயகலநாth phேரmh ர phேரதmh
சுrh⁴
கத²ŋhகத²சித³க³மth phேரயாmhஸேமணீth³’ஶ: ॥ 4774॥
MSS@4775@1ஆெதௗ³ ேவயா நrhதா³ பசாth³ ப⁴வதி Thநீ ।
MSS@4775@2ஸrhேவாபாயப vh’th³தா⁴ நா பதிvhரதா ॥ 4775॥
MSS@4776@1ஆெதௗ³ ஹாலாஹலஹுத⁴ஜா த³thதஹshதாவலmhேபா³ பா³lhேய
ஶmhேபா⁴rhநிலமஹஸா
ப³th³த⁴ைமthநிட: ◌⁴ ।
MSS@4776@2phெரௗேடா⁴ ராேஹாரபி iµக²விேஷnhதரŋhகீ³kh’ேதா ய: ேஸாऽயmh
சnhth³ரshதபதி
கிரணrhமாதி phராphதேமதmh ॥ 4776॥
MSS@4777@1ஆth³ய: ேகாபshதத³iν மத³நshthவth³விேயாக³shth’தீய: ஶாnhthைய
³தீவசநமபர:
பசம: ஶீதபா⁴iν: ।
MSS@4777@2இthத²mh பா³லா நிரவதி⁴ பரmh thவாmh ப²லmh phராrhத²யnhதீ ஹா ஹா
பசjhவலநம⁴நா ேஸவேத ேயாகி³நீவ ॥ 4777॥
MSS@4778@1ஆth³ய:phரேவஶஸமய:ஸகேலrhக³shய phராphதshதிரshkh’தப³ஹூத³கஹmhஸஸாrhத:²
।
MSS@4778@2ஆஹூய ஸாத³ரதயா தபேஸாऽnhதி ேமऽநி காே th³விஜ:
phரதிkh³’ஹmh ப³த யthர
jhய: ॥ 4778॥
MSS@4779@1ஆth³யகாகயா ³th³th◌⁴யா ³ேர வ இதி நிrhப⁴யா: ।
MSS@4779@2ஸrhவப⁴ா ந பயnhதி கrhம⁴mh விேசதஸ: ॥ 4779॥
MSS@4780@1ஆth³யnhெதௗ ச ததா³th³யnhெதௗ ததா³th³யnhெதௗ ச மth◌⁴யெமௗ ।
MSS@4780@2வநீnh³வாவணthெரௗ பிth’ஸமphரெபௗ⁴ ॥ 4780॥
MSS@4781@1ஆth³யாth³யshய ³ணmh ேதஷாmh அவாphேநாதி பர: பர: ।
MSS@4781@2ேயா ேயா யாவதித²ைசஷாmh ஸ ஸ தாவth³ ³ண: shmh’த: ॥
4781॥
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MSS@4782@1ஆth³நshதமஸாmh சேகாரரமணீராகா³ph³தி⁴மnhதா²சேலா வாrhஜலஜshய
வாஸவதி³ஶாைஶேலnhth³ரடா³மணி: ।
MSS@4782@2ஆேத³Shடா திகrhமmh iµதி³நீேஶாகாkh³நிrhஹுதிrhேத³வ:

ேஸாமரஸாயநmh
விஜயேத விவshய பீ³ஜmh ரவி: ॥ 4782॥
MSS@4783@1ஆth³ேய ஜkh³iµ தாmhரட³ரேத ேராthரmh phர³th³தா⁴ ஜவாth
கிசிth³
வாஸவதி³ŋhiµக²mh phரவிகஸth³ th³’ShThவா க³வாாth◌⁴வநா ।
MSS@4783@2ஸnhthராேஸநஸதா phயதமphேரmhசth³தா⁴ ஶைநthதா²ேநாபநிேவஶநாநி
ேத தlhேப iµஹு: பாmhஸுலா ॥ 4783॥
MSS@4784@1ஆth³ேயந நா ஜலதா⁴வth³’யmh மth◌⁴ேயந நmh ⁴வி வrhணநீயmh
।
MSS@4784@2அnhேதந நmh th◌⁴வநேத ஶரmh ேஹமாபி⁴த: ◌⁴ ஸ யமாதேநா ॥
4784॥
MSS@4785@1ஆth³ேய ப³th³தா⁴ விரஹதி³வேஸ யா ஶிகா² தா³ம thவா
ஶாபshயாnhேத விக³தஶுசா யா
மேயாth³ேவShடநீயா ।
MSS@4785@2shபrhஶkhShடாமயதநேக²நாஸkh’thஸாரயnhதீmh க³Nhடா³ேபா⁴கா³th
க²நவிஷயாேமகேவணீmh கேரண ॥ 4785॥
MSS@4786@1ஆth³ேய யாேம  ஶŋhக:²shயாnh மஹாஶŋhேகா² th³விதீயேக ।
MSS@4786@2பth³மshth’தீயேக யாேம மஹாபth³மசrhத²ேக ॥ 4786॥
MSS@4787@1ஆth³ையrhமth³விைத: பth³ைய: கியth³பி⁴ரபைரரபி ।
MSS@4787@2தா பth³த⁴திேரஷாsh ஸjhஜநாநnhத³தா³யிநீ ॥ 4787॥
MSS@4788@1ஆth³ேயாऽth◌⁴வshதேதா மNhட:² phரதிமNhேடா² நிஸாக: ।
MSS@4788@2அட³தாலshதேதா ராக³ ஏகதா ச ஸmhமதா ॥ 4788॥
MSS@4789@1ஆth³ேயாऽnhதshேதா²ऽphயநnhதmh தி³ஶதி ப²லமஸாவth³விதீயmh
th³விதீயshதாrhதீயீக:
பவrhக³phரkh’திரபி ப³ேலநாபவrhக³mh phரஸூேத ।
MSS@4789@2rhயசாrhயபா⁴ஜாmh விsh’ஜதி சர: ேராthரபாnhத:² மrhதா²nh
ராம
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thவnhநாமவrh ஜக³தி கதிபயmh ெகௗகmh தnhவேத ந ॥ 4789॥
MSS@4790@1ஆ th³வீபாth பரேதாऽphய nh’பதய:ஸrhேவ ஸமph◌⁴யாக³தா: கnhேயயmh
கலெதௗ⁴தேகாமலசி: கீrhேதச லாப:◌⁴ பர: ।
MSS@4790@2நாkh’Shடmh ந ச டŋhகிதmh ந நதmh ேநாthதா²பிதmh shதா²நத:
ேகநாபீத³மேஹா
மஹth³ த⁴iνத³mh நிrhவீரiµrhவீதலmh ॥ 4790॥
MSS@4791@1ஆத⁴thேத த³iνஸூiνஸூத³ந⁴ஜாேகரவjhராŋhர-
vhேஹாlhேலக²பதா³வவமையரŋhைக³rhiµத³mh மnhத³ர: ।
MSS@4791@2ஆதா⁴kh’தrhமph’Shட²கஷணphரணேலாऽ⁴நா ஜாநீம:
பரத:
பேயாதி⁴மத²நா³chைசshதேராऽயmh கி³: ॥ 4791॥
MSS@4792@1ஆத⁴rhக: கத³rhேயா ³ணவிiµக:² பஷவாக³ேநகமதி: ।
MSS@4792@2⁴ŋhkhேத ஸmhபத³th³’kh³ ph³த nh’கார: கிமshதி ைத³வmh வா ॥
4792॥
MSS@4793@1ஆதா⁴mh விநயmh நிராக³ நேர phயnh நாேமவராshேதந
shவாஶயஶுth³தி⁴ேரவ
ஸுகரா phராய: phர⁴mh ர: ।
MSS@4793@2th²யாமாநிநி மnhயேஸ யதி³ ததா³ நிthயmh மேநாவrhதிநீ th◌⁴யாதா
தாமரஸா
சிthரபடேக கா வா thவத³nhயா மயா ॥ 4793॥
MSS@4794@1ஆதா⁴rh⁴வநmh தேத³தத³கி²லmh சுShமதா³கீடகாth³ தி³vhயmh
சுரநnhயலph◌⁴யiµப⁴யthராshேத பரmh :³ஸஹmh ।
MSS@4794@2பா²ேல ⁴தபேதrhமேநாப⁴வiµக²ுth³ரேயாjhஜாக³ரmh பா³ேண ச
phரதிராஜத³rhபத³லநmh ப³lhலாலph’th²வீபேத: ॥ 4794॥
MSS@4795@1ஆதா⁴ய ேகாமலகராmh³ஜேகநாmh ஆஸமாஜமதி⁴kh’thய
ஸமாலபnhதீ ।
MSS@4795@2மnhத³shேதந மயி ஸாசிவிேலாகிேதந ேசதசேகாரநயநா
கீசகார ॥ 4795॥
MSS@4796@1ஆதா⁴ய ³kh³த⁴கலேஶ மnhதா²நmh ராnhதேதா³rhலதா ேகா³பீ ।
MSS@4796@2அphராphதபாஜாதா ைத³ேவ ேதா³ஷmh நிேவஶயதி ॥ 4796॥
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MSS@4797@1ஆதா⁴ய th³தமாkh’ேதபஶமாth³ விவாஸநmh ஸmhநிெதௗ⁴
ஏைககmh ஶப²ரmh
ப³ேகாடகபடாசாrhேயா kh◌⁴’nh iµஹு: ।
MSS@4797@2ஔதா³nhயநிேவத³நாய நித³த⁴th³ தி³ு ணmh சு
சchவா கிச
பராmh’ஶnh வரயmh கா³mhபீ⁴rhயமph◌⁴யshயதி ॥ 4797॥
MSS@4798@1ஆதா⁴ய rhத⁴நி vh’ைத²வ ப⁴ரmh மஹாnhதmh rhகா² நிமjhஜத²கத²mh
ப⁴வஸாக³ேரऽshnh ।
MSS@4798@2விnhயshய பா⁴ரமகி²லmh பத³ேயாrhஜநnhயா விshரph³த⁴iµthதரத
பlhவலlhயேமநmh
॥ 4798॥
MSS@4799@1ஆதா⁴ர: கnhத³thkhதmh shவாதி⁴Shடா²நmh ச ஜnhம: ◌⁴ ।
MSS@4799@2நாபி⁴sh மணிராkh²யmh ’த³யmh விth³th◌⁴யநாஹதmh ॥ 4799॥
MSS@4800@1ஆதா⁴ரஜnhம⁴தாநி ’thகNhட²shதாநாேக ।
MSS@4800@2ph◌⁴மth◌⁴ேய மshதகth³வாரmh த³ஶshதா²ேநஷு தா⁴ர ॥ 4800॥
MSS@4801@1ஆதா⁴ராய த⁴ராவகாஶவித⁴ேயऽphயாகாஶமாேலாகேந
பா⁴shவாநாthமமஹththவஸாத⁴நவிதா⁴வnhேய ³: ேகசந ।
MSS@4801@2இthயshnhiνபகாரகாணி ஸதா³ வrhேக³ பரmh ³shthயேஜ
ைத³nhயvhட³கலŋhகiµjhஜ²
கத²mh ேசேதா மஹாேசதஸாmh ॥ 4801॥
MSS@4802@1ஆதா⁴ேர ’த³ேய ஶிகா²பஸேர ஸnhதா⁴ய ேமதா⁴மயி thேரதா⁴
பீ³ஜதமநகபீஷகlhேலாநீmh ।
MSS@4802@2thவாmh மாதrhஜபேதா நிரŋhஶநிஜாth³ைவதாmh’தாshவாத³ந-
phரjhஞாmhப⁴ைக:
sh²ரnh லைகரŋhகா³நி ŋhகா³நி ேம ॥ 4802॥
MSS@4803@1ஆதி⁴khயாத³த⁴ரஸுதா⁴ shக²ேலதி³தி phராphதஶŋhகயா விதி⁴நா ।
MSS@4803@2ரசிதmh த³பShடmhேப⁴ சி³கmh பாரமாத³த⁴தா ॥ 4803॥
MSS@4804@1ஆதி⁴ாமாmh விரஹஶயேந ஸmhநிகீrhணகபாrhவாmh phராசீேல
தiνவ
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கலாமாthரேஶஷாmh மாmhேஶா: ।
MSS@4804@2நீதா ராth:ண இவ மயா ஸாrhத⁴chசா²ரைதrhயா
தாேமேவாShணrhவிரஹமஹதீமபி⁴rhயாபயnhதீmh ॥ 4804॥
MSS@4805@1ஆதி⁴vhயாதி⁴பதாய அth³ய ேவா வா விநாஶிேந ।
MSS@4805@2ேகா  நாம ஶராய த⁴rhமாேபதmh ஸமாசேரth ॥ 4805॥
MSS@4806@1ஆதி⁴vhயாதி⁴ஶைதrhவயshயதிதராமாேராkh³யiµnhlhயேத லrhயthர
பதthவchச
விvh’தth³வாரா இவ vhயாபத:³ ।
MSS@4806@2ஜாதmh ஜாதமவயமாஶு விவஶmh mh’th:கேராthயாthமஸாth தth கிmh
நாம
நிரŋhேஶந விதி⁴நா யnh நிrhதmh ஸுshதி²ரmh ॥ 4806॥
MSS@4807@1ஆ⁴தேகஸேரா ஹshதீ தீணஶ ◌்’ŋhக³shரŋhக³ம: ।
MSS@4807@2³ஸாேராऽயேமரNhேடா³ நி:ஸார: க²தி³ரth³ம: ॥ 4807॥
MSS@4808@1ஆ⁴தஸshேவத³கேராthபலாயா:shதாவ³ட⁴phரதிலவாச: ।
MSS@4808@2phேயா விஹாயாத⁴ரமாயதாயா: பெபௗ சிராய phரதிேஷத⁴ேமவ ॥
4808॥
MSS@4809@1ஆ ⁴மாth³ விநிவrhதnhேத ஸு’ேதா³ பா³nhத⁴ைவ:ஸஹ ।
MSS@4809@2ேயந தth ஸஹ க³nhதvhயmh தth கrhம ஸுkh’தmh  ॥ 4809॥
MSS@4810@1ஆேதா⁴ரŋhஶப⁴யாth கmhப⁴kh³மmh ஜாதmh பேயாத⁴ரக³mh
’த³ேயऽŋhக³நாநாmh ।
MSS@4810@2தthராபி வlhலப⁴நக²தேப⁴த³பி⁴nhநmh ைநவாnhயதா² ப⁴வதி
யlhகி²தmh
விதா⁴thரா ॥ 4810॥
MSS@4811@1ஆேதா⁴ரநாmh க³ஜஸmhநிபாேத ஶிராmh சkhைரrhநிஶிைத:
ுராkh³ைர: ।
MSS@4811@2’தாnhயபி ேயநநகா²kh³ரேகா- vhயாஸkhதேகஶாநி சிேரண ேப:

॥ 4811॥
MSS@4812@1ஆth◌⁴மாேதாth³த⁴ததா³வவநிஸு’த:³ கீrhேShணேரthகரா:
ஸnhதphதாth◌⁴வக³iµkhதேக²த³விஷமவாேஸாShமஸmhவாதி³ந: ।
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MSS@4812@2th’Shrhதாஜக³ராயதாshயஹரphரphரேவேஶாthkh அடா:
ph◌⁴ப⁴ŋhைக³வ
தrhஜயnhதி பவநா: phShடshத²கjhஜல: ॥ 4812॥
MSS@4813@1ஆநநmh mh’க³ஶாவாயா வீய ேலாலாலகாvh’தmh ।
MSS@4813@2ph◌⁴ரமth³ph◌⁴ரமரஸmhபா⁴ரmh shமரா ஸரஹmh ॥ 4813॥
MSS@4814@1ஆநநrhத ரா ஶmh⁴rhேகா³விnhேதா³ ராஸkh’thததா² ।
MSS@4814@2ph³ரமா பஶுthவமாபnhந:shthபி: ◌⁴ ேகா ந விட³mhபி³த: ॥ 4814॥
MSS@4815@1ஆநநshய மம ேசத³ெநௗசிதீ நிrhத³யmh த³ஶநத³mhஶதா³யிந: ।
MSS@4815@2ேஶாth◌⁴யேதஸுத³தி ைவரமshய தth கிmh thவயா வத³வித³ய நாத⁴ரmh
॥ 4815॥
MSS@4816@1ஆநநாநி ஹணீநயநாநாmh அth³⁴தாநி ச ஸய ஜக³thயாmh ।
MSS@4816@2லjhஜேயவ க⁴நமNhட³லேநா மnhத³மnhத³மஹேஹnh³ேத³தி ॥
4816॥
MSS@4817@1ஆநேநnh³ஶஶலம கேபாேல ஸாத³ரmh விரசிதmh திலகmh யth ।
MSS@4817@2தthphேய விரசிதாவதி⁴ப⁴ŋhேக³ ெதௗ⁴தணஜலshதரலாயா: ॥
4817॥
MSS@4818@1ஆநைநrhவிசகேஸ ’தாபி⁴rhவlhலபா⁴நபி⁴ தபி⁴ரபா⁴வி ।
MSS@4818@2ஆrhth³ரதாmh ’த³யமாப ச ேராேஷா ேலாலதி shம வசேநஷு
வ⁴நாmh ॥ 4818॥
MSS@4819@1ஆநnhத³mh iµதா³தீ³நாmh இnh:³ கnhத³லயnhநயmh ।
MSS@4819@2லŋhக⁴யthயmhப³ராேபா⁴க³mh ஹமாநிவ ஸாக³ரmh ॥ 4819॥
MSS@4820@1ஆநnhத³mh kh’தேமவ ைகரவலmh phேராlhலாேதா வாதி:◌⁴
ஸnhதாபmh தபேநாபலshய
ஶத: காnhthயா தி³ேஶாऽலŋhkh’தா: ।
MSS@4820@2ஏேதநாph◌⁴த³ேயந சnhth³ர ப⁴வதா thைரேலாkhயமாphயாயிதmh
ைகவlhயmh கமலshய
ைத³வக⁴தmh நாthராபி நிnhth³ேயா ப⁴வாnh ॥ 4820॥
MSS@4821@1ஆநnhத³mh த³த⁴தி iµேக² கேராத³ேகந யாமாயா த³யிததேமந
chயமாேந ।
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MSS@4821@2ஈrhShயnhthயா வத³நமkhதமphயநlhப-shேவதா³mh³shநபிதமஜாயேததரshயா:
॥ 4821॥
MSS@4822@1ஆநnhத³mh வி³ஷாmh தேநாதி தiνேத கrhணjhவரmh விth³விஷாmh
மாநாதி³வராஹபாத³ஸரஜnhம phரமmh iµஹு: ।
MSS@4822@2ஸth³ப³nh⁴rh³ணnh⁴ரnhத⁴ல³ேடா³ த⁴rhமshய வrhthமாவேந:
மlhலமணேஸநத³ண⁴ஜாத³Nhேடா³ऽபி த³Nhேட³ க: ॥ 4822॥
MSS@4823@1ஆநnhத³mh ஸத³நmh ஸுதாச ஸுதி⁴ய: காnhதா ந ³rhபா⁴ணீ
ஸnhthரmh ஸுத⁴நmh
shவேயாதி ரதிசாjhஞாபரா: ேஸவகா: ।
MSS@4823@2ஆதிth²யmh ஶிவஜநmh phரதிதி³நmh Shடாnhநபாநmh kh³’ேஹ
ஸாேதா: ◌⁴ ஸŋhக³iµபாஸேத
ச ஸததmh த⁴nhேயா kh³’ஹshதா²ரம: ॥ 4823॥
MSS@4824@1ஆநnhத³கnhத³மகரnhத³கரmhபி³தாநி பŋhேகஹாணி ப’thய
ஸமாக³தshthவmh ।
MSS@4824@2ெஸௗரph◌⁴யஸா ஸஹகா ததா² விேத⁴யmh ேயேநாபஹாஸவிஷேயா ந
ப⁴ேவth³ th³விேரப:²
॥ 4824॥
MSS@4825@1ஆநnhத³கnhத³மகி²லதிஸாரேமகmhஅth◌⁴யாthமதீ³பமதி³shதரமஜநாப⁴mh
।
MSS@4825@2ஆkh’Shயஸாnhth³ரசேயா: பரph◌⁴ய காமmh ஸmhphராphய ேகா³பவநிதா
ப³த
Nhயஜா: ॥ 4825॥
MSS@4826@1ஆநnhத³கா மத³நjhவரத³rhபஹா பீஷபŋhகபஹாஸரஸாiνகா ।
MSS@4826@2phேரமphரஸா பரமாph◌⁴த³யாiνகா வாமph◌⁴வாmh ஹரதி கிmh ந மேநா
விகா
॥ 4826॥
MSS@4827@1ஆநnhத³ khவசித³ச iµச ’த³யmh சாrhய ைத⁴rhய thவயா
shேத²யmh
khேவதி விசாrhயதாmh ரகேத நிrhயா பrhயாலா ।
MSS@4827@2ரkhதாmhேபா⁴ஜபதஷThபத³நத³thபோபமாநம-
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ுph◌⁴யthபமசலாசேலணக³mh பயா தshயா iµக²mh ॥ 4827॥
MSS@4828@1ஆநnhத³ஜ: ேஶாகஜம பா³Shபshதேயாரஶீதmh ஶிஶிேரா பி³ேப⁴த³ ।
MSS@4828@2க³ŋhகா³ஸரyhேவாrhஜலiµShணதphதmhமாth³நிshயnhத³இவாவதீrhண:

॥ 4828॥
MSS@4829@1ஆநnhத³தாNhட³வேர th³ரவிட³shய ேக³ேஹ சிthரmh வShட²வநிதாஸமமாjhயபாthரmh
।
MSS@4829@2விth³lhலேதவ பnh’thயதி தthர த³rhவீ தா⁴ராmh விேலாகயதி
ேயாக³ப³ேலந th³த: ◌⁴
॥ 4829॥
MSS@4830@1ஆநnhத³தா⁴மநி சிேத³கரேஸऽth³விதீேய தshnh பேத³ऽsh மம
சிthதமேகா³சேரऽபி ।
MSS@4830@2யth ஸth³vhரஜshதி²திஜுஷாmh ஸு’தா³mh மாரா-தீ³நாமதீ⁴நவ
ேகா³சரதாiµைபதி
॥ 4830॥
MSS@4831@1ஆநnhத³பா³Shபேராமாெசௗ யshய shேவchசா²வஶmhவெதௗ³ ।
MSS@4831@2கிmh தshய ஸாத⁴ைநரnhைய: கிŋhகரா:ஸrhவபாrhதி²வா: ॥ 4831॥
MSS@4832@1ஆநnhத³மமnhத³மmh வலயத³லேலாசேந த³தா³ thவmh ।
MSS@4832@2விரஹshthவையவ ஜநிதshதாபயதிதராmh ஶரmh ேம ॥ 4832॥
MSS@4833@1ஆநnhத³மாthரமகரnhத³மநnhதக³nhத⁴mh ேயாகீ³nhth³ரஸுshதி²ரnhத³மபாshதப³nhத⁴mh
।
MSS@4833@2ேவதா³nhதஸூrhயகிரணகவிகாஸஶீலmh ேஹரmhப³பாத³ஶரத³mh³ஜமாநேதாऽsh
॥ 4833॥
MSS@4834@1ஆநnhத³மாத³த⁴தமாயதேலாசநாநாmhஆநீலமாவதகnhத⁴ரமாthதவmhஶmh
।
MSS@4834@2ஆபாத³மாiµடமாகதாmh’ெதௗக⁴mhஆகாரமாகலயதாமiµமnhதரmh
ந: ॥ 4834॥
MSS@4835@1ஆநnhத³ரமத³நjhவரதீ³பநாநி கா³டா⁴iνராக³ரஸவnhதி ததா³ ததா³
ச ।
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MSS@4835@2shேநஹாŋhகநாநி மம iµkh³த⁴th³’ஶச கNhேட² கShடmh shமரா
தவ தாநி
க³தாக³தாநி ॥ 4835॥
MSS@4836@1ஆநnhத³iµkh³த⁴நயநாmh யமŋhகபி⁴thெதௗ பி³ph◌⁴ரth நா ப⁴வேதா
ப⁴க³வாnh
nh’mhஹ: ।
MSS@4836@2யshயாவேலாகநவிலாஸவஶாதி³வாth³ உthஸnhநலாச²நmh’க:³
கமலாiµேக²nh:³

॥ 4836॥
MSS@4837@1ஆநnhத³mh’க³தா³வாkh³நி: ஶீலஶாகி²மத³th³விப: ।
MSS@4837@2jhஞாநதீ³பமஹாவாரயmh க²லஸமாக³ம: ॥ 4837॥
MSS@4838@1ஆநnhத³யதி ேகாऽthயrhத²mh ஸjhஜநாேநவ ⁴தேல ।
MSS@4838@2phரேபா³த⁴யதி பth³மாநி தமாmh ச நிஹnhதி க: ॥ 4838॥
MSS@4839@1ஆநnhத³யதி ஸththவாநி ேயா  மŋhக³ளமஜுவாkh ।
MSS@4839@2நிnhதா³ேமShயதி ேலாேக ஸ: பரவாkhயநி³ஹக: ॥ 4839॥
MSS@4840@1ஆநnhத³யnhதமரவிnhத³வநாநி ⁴ைபth³ேவஜயnhதமஸkh’nhநவைகரவாணி
।
MSS@4840@2phராலயnhதமபி⁴ேதா ⁴வநாநி தா⁴mhநா பா⁴shவnhதமnhதகமஹmh
விபதா³mh ப⁴ஜா
॥ 4840॥
MSS@4841@1ஆநnhத³யnhதி மத³யnhதி விஷாத³யnhதி நாmh மநாmh தவ யாநி
விேலாகநாநி ।
MSS@4841@2கிmh மnhthரமாவஹ தாth³’ஶெமௗஷத⁴mh வா கிmh வா kh’ேஶாத³
th³’ேஶாயேமவ
தி: ॥ 4841॥
MSS@4842@1ஆநnhத³யnhதி khthயா தா: ேஸவிதா kh◌⁴நnhதி சாnhயதா² ।
MSS@4842@2³rhவிjhேஞயா: phரkh’thையவ தshமாth³ ேவயா விேஷாபமா: ॥
4842॥
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MSS@4843@1ஆநnhத³nh⁴ரதிசாபலஶாசிthத- ஸnhதா³நைநகஸத³நmh
ணமphயiµkhதா ।
MSS@4843@2யா ஸrhவைத³வ ப⁴வதா த³த³nhதசிnhதா தாnhதிmh தேநாதி தவ
ஸmhphரதி தி⁴kh³தி⁴க³shமாnh
॥ 4843॥
MSS@4844@1ஆநnhத³ஸுnhத³ரரnhத³ரiµkhதமாlhயmh ெமௗெலௗ ஹேட²ந நிதmh
மஷாஸுரshய ।
MSS@4844@2பாதா³mh³ஜmh ப⁴வ ேம விஜயாய மஜு-மரஶிதமேநாஹரமmhபி³காயா:
॥ 4844॥
MSS@4845@1ஆநnhத³shதிதா: ஸமாதி⁴ஷு iµேக² ெகௗ³rhயா விலாஸாலஸா:
ஸmhph◌⁴ராnhதா:ணமth³⁴தா:
ணமத²shேமரா நிேஜ ைவkh’ேத ।
MSS@4845@2khரா: kh’Shடஶராஸேந மநேஜ த³kh³ேத⁴
kh◌⁴’ணிதாshதthகாnhதாதி³ேதரதரலா: ஶmhேபா⁴rhth³’ஶ: பாnh வ: ॥
4845॥
MSS@4846@1ஆநnhத³shதிராthமேநா நயநேயாரnhத:ஸுதா⁴ph◌⁴யஜநmh phரshதார:
phரணயshய
மnhமத²தேரா: Shபmh phரஸாேதா³ ரேத: ।
MSS@4846@2ஆலாநmh ’த³யth³விபshய விஷயாரNhேயஷு ஸசாே
த³mhபthேயாஹ லph◌⁴யேத
ஸுkh’தத:ஸmhஸாரஸார:ஸுத: ॥ 4846॥
MSS@4847@1ஆநnhதா³நததாக³ளmh கிmh thவmh iµதா⁴ திShட²
jhஞாேதாऽ
phரகடphரகmhபலைகரŋhைக:³shதி²தmh iµkh³த⁴யா ।
MSS@4847@2iµைசநாmh ஜட³ கிmh ந பய க³லth³வாShபாmh³ெதௗ⁴தாநநாmh
ஸkh²ையவmh
க³தி³ேத விiµchய ரப⁴ஸாth கNhேட² விலkh³ேநா மயா ॥ 4847॥
MSS@4848@1ஆநnhதா³ய ச விshமயாய ச மயா th³’Shேடாऽ :³கா²ய வா
ைவth’ShNhயmh 
மமாபி ஸmhphரதி தshthவth³த³rhஶேந சுஷ: ।
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MSS@4848@2thவthஸாŋhக³thயஸுக²shய நாsh விஷயshதthகிmh vh’தா²
vhயா’ைதரshnh
விதஜாமத³kh³nhயத³மேந பாெணௗ த⁴iνrhjh’mhப⁴தாmh ॥ 4848॥
MSS@4849@1ஆநnhதா³ய ஸதாmh ⁴யாth ஸுபா⁴தத³mh மம ।
MSS@4849@2ph’த²khபth³த⁴திஸmhரபchேச²ைத³rhமேநாரமmh ॥ 4849॥
MSS@4850@1ஆநnhதா³ phரvh’thதmh ேம கத²mh th³’ShThைவவ கnhயகாmh ।
MSS@4850@2அ ேம Shபரஜஸா வாேதாth³⁴ேதந ³தmh ॥ 4850॥
MSS@4851@1ஆநnhதி³நீ ேராதி³தி வா நிகாமmh யா :³கி²தா ஹாshயரஸmh வித⁴thேத
।
MSS@4851@2ரkhதா விரkhதா விரதா ரதா ச ³rhலயசிthதா க² வாணிநீ யா ॥
4851॥
MSS@4852@1ஆநnhேத³ந யேஶாத³யா ஸமத³நmh ேகா³பாŋhக³நாபி⁴சிரmh ஸாஶŋhகmh
ப³லவிth³விஷா
ஸஸுமmh th³ைத:◌⁴ ph’தி²vhயாலmh ।
MSS@4852@2ேஸrhShயmh ேகா³பமாரைக:ஸகணmh ெபௗைர:ஸுைர:ஸshதmh
ேயா th³’Shட:ஸ
நா ேவா ம⁴: phேராthphதேகா³வrhத⁴ந: ॥ 4852॥
MSS@4853@1ஆநnhேதா³th³க³தபா³Shபரபிதmh சு:மmh ேநmh பா³ஹூ
shேவதி³தையவ
கmhபவி⁴ெரௗ ஶkhெதௗ ந கNhட²kh³ரேஹ ।
MSS@4853@2வாணீ ஸாth◌⁴வஸக³th³க³தா³ரபதா³ ஸŋhோப⁴ேலாலmh மந:
ஸthயmh யth
phயஸŋhக³ேமாऽபி ஸுசிராjhஜாேதா விேயாகா³யேத ॥ 4853॥
MSS@4854@1ஆநnhேதா³rhvhயதிகரத³ரshேமரஸmhஸkhதபம
phேரேமாth³கா³ரphரவணமsh’ேரசிதshநிkh³த⁴தாரmh ।
MSS@4854@2அnhதசிnhதாப⁴ரபசயாசிதph◌⁴லதாnhதmh சுேசேதா ஹரதி
ஹணீேலாசநாயா: தேத³தth ॥ 4854॥
MSS@4855@1ஆநmhரா: shதப³கப⁴ேரண பlhலவிnhய: ேஶாப⁴nhேத கதி ந லதா:
பராக³rh: ।
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MSS@4855@2ஆேமாேத³ ம⁴நி ச மாrhத³ேவ ச தாஸாmh ேயா ேப⁴த:³ ஸ க²
ம⁴vhரைதகேவth³ய:
॥ 4855॥
MSS@4856@1ஆநmhராshயா: பிதவத³நா சிthதமth◌⁴ேய நிேய மாநாரmhப:◌⁴
ஸுiµகி²ஸப²ேலா
மாமகீந: கத²mh shயாth ।
MSS@4856@2யshயாmh யshயாmh தி³ஶி தி³ஶி iµக²mh மாநேதாऽஹmh நயா தshயாmh
தshயாmh
ஸஜலஜலத³யாமேலா நnhத³ஸூiν: ॥ 4856॥
MSS@4857@1ஆநயதி பதி²கதணmh ஹண இஹ phராபயnhநிவாthமாநmh ।
MSS@4857@2உபகலமேகா³ऽபி ேகாமல- கலமாவகவலேநாthதரல: ॥ 4857॥
MSS@4858@1ஆநாேப: ◌⁴ ஸர நதph◌⁴வாவகா³ேட⁴ சாபlhயாத³த²பயஸshதரŋhக³ஹshைத:
।
MSS@4858@2உchch²ராயி shதநக³மth◌⁴யேரா லph³த⁴- shபrhஶாநாmh ப⁴வதி
ேதாऽத²வா
vhயவshதா² ॥ 4858॥
MSS@4859@1ஆநாmhய ப²நீmh ஶாகா²mh பkhவmh பkhவmh phரஶாதேயth ।
MSS@4859@2ப²லாrhேதா²ऽயmhஸமாரmhேபா⁴ ேலாேக mhஸாmh விபசிதாmh॥ 4859॥
MSS@4860@1ஆநாயவ மthshயாநாmh பஜரmh ஶேநவ ।
MSS@4860@2ஸமshதபாஶmh ட⁴shய ப³nhத⁴நmh வாமேலாசநா ॥ 4860॥
MSS@4861@1ஆநீதா நடவnhமயா தவ ர:ராம யா ⁴கா
vhேயாமாகாஶக²கா²mhப³ராph³தி⁴வஸவshthவthphதேயऽth³யாவதி⁴ ।
MSS@4861@2phேதா யrh நிth thவம⁴நா யth phராrhதி²தmh ேத³ ேம ேநா
ேசth³ ph³
கதா³பி மாநய நrhமாth³’ஶீmh ⁴காmh ॥ 4861॥
MSS@4862@1ஆநீதா ஶயநாŋhக³ேந phயஸகீ²vh’nhைத:³
கத²சிchச²லாchசிthராkhராnhதரŋhகி³ேகவ விக³லnhேநthராmh³தா⁴ராததி: ।
MSS@4862@2பா³Shேபாth³வாஸiµகீ² வி⁴நிதகரா நிேபிதாŋhkh◌⁴th³வயா
விShவkh³ேவlhதnhதலா
நவவ⁴rhபா⁴kh³ேயந ஸmh⁴jhயேத ॥ 4862॥
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MSS@4863@1ஆநீைதஷுகார காரணஹ லாkh◌⁴ைய: கிேமபி: ◌⁴ ஶைர:
phரkh²யாதாமபி கிmh
ந பாமரேமதாmh ர: பய ।
MSS@4863@2தா³thரmh பாthரதி ph³ரவீதி ேத shேதாthராணி ேதாthேர ரஸmh
த⁴thேத யthர ஹேல
ஹலமபி kh³ராணகkh³ராமணீ: ॥ 4863॥
MSS@4864@1ஆநீேதா மலயாசலாnhமலயேஜா ரthநshத²ேல ேராபித: பீேஷண
பphத: phரதிதி³நmh
யthேநந ஸmhவrhth³தி⁴த: ।
MSS@4864@2ஆரph³த⁴mh யதி³ ேதந ெஸௗரப⁴ப⁴ைரrh⁴மNhட³லmh வாmh
தshnhேநவ தி³ேந
விதா⁴th’வஶேதா வjhேரண rhணீkh’த: ॥ 4864॥
MSS@4865@1ஆநீயேத ஶேரண ேऽபி விப⁴வ: ந: ।
MSS@4865@2விப⁴வ: நராேநmh ஶரmh ணமம: ॥ 4865॥
MSS@4866@1ஆநீலகஶிiµக²iµth³க³ைதக- ேராமாவவிலநாலத³mh
phயாயா: ।
MSS@4866@2உthŋhக³ஸŋhக³தபேயாத⁴ரபth³மkh³மmh நாேப⁴ரத: ◌⁴ கத²யதீவ
மஹாநிதா⁴நmh
॥ 4866॥
MSS@4867@1ஆநீலாmh கரபlhலைவரபநயnhநchசா²mh தம:ககீmh ஆஶாmhஸmhphரதி
வாஸவீமiνஸரnhநணராக:³ ஶஶீ ।
MSS@4867@2அshயாச shதநஸŋhகி³நீவ வஹnhநŋhேக³ந கshகாmh
ஆŋhக³thயயமாத³ேரண
ரஜநீமrhேதா⁴nhஷthதாரகாmh ॥ 4867॥
MSS@4868@1ஆiνlhேயந ைத³வshய வrhதிதvhயmh ஸுகா²rhதி²நா ।
MSS@4868@2³shதரmh phரதிலmh  phரதிshேராத இவாmhப⁴ஸ: ॥ 4868॥
MSS@4869@1ஆnh’ஶmhshயmh மா ஸthயmh அmhஸா த³ம ஆrhஜவmh ।
MSS@4869@2phதி: phரஸாேதா³ மா⁴rhயmh மாrhத³வmh ச யமா த³ஶ ॥ 4869॥
MSS@4870@1ஆnh’ஶmhshயmh பேரா த⁴rhம:மா ச பரமmh ப³லmh ।
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MSS@4870@2ஆthமjhஞாநmh பரmh jhஞாநmh ந ஸthயாth³ விth³யேத பரmh ॥ 4870॥
MSS@4871@1ஆnh’ஶmhshயmh பேரா த⁴rhம:ஸrhவphராணph◌⁴’தாmh மத: ।
MSS@4871@2தshமாth³ ராஜாnh’ஶmhshேயந பாலேயth kh’பணmh ஜநmh ॥ 4871॥
MSS@4872@1ஆnh’ஶmhshயமiνkhேராஶ: தmh ஶீலmh த³ம: ஶம: ।
MSS@4872@2ராக⁴வmh ேஶாப⁴யnhthேயேத ஷTh³³: ேஷாthதமmh ॥ 4872॥
MSS@4873@1ஆேநmh ந க³தா கிiµ phயஸகீ² பீ⁴ேதா ⁴ஜŋhகா³th கிiµ khth³ேதா⁴
வா
phரதிேஷத⁴வாசி கிமெஸௗ phராேணவேரா வrhதேத ।
MSS@4873@2இthத²mh கrhணஸுவrhணேகதகரஜ:பாேதாபகா⁴தchச²லாth³ அே:

காபி
நேவாட⁴நீரஜiµகீ² பா³Shேபாத³கmh iµசதி ॥ 4873॥
MSS@4874@1ஆnhதரமபி ப³வ  vhயஜயிmh ரஸமேஶஷத:ஸததmh ।
MSS@4874@2அஸதீ ஸthகவிஸூkhதி: காசக⁴தி thரயmh ேவத³ ॥ 4874॥
MSS@4875@1ஆnhதேர ைசவ பா³ேய ச ராஜா யைசவ ஸrhவதா³ ।
MSS@4875@2ஆதி³Shேடா ைநவ கmhேபத ஸ ராஜவஸதிmh வேஸth ॥ 4875॥
MSS@4876@1ஆnhதேரph◌⁴ய: பராnh ரேth பேரph◌⁴ய: நராnhதராnh ।
MSS@4876@2பராnh பேரph◌⁴ய:shவாnh shேவph◌⁴ய:ஸrhவாnh ரேத ஸrhவதா³ ॥ 4876॥
MSS@4877@1ஆnhேதா³லைநrhமth³வஷாலக³nhதீmhshமரா ேவணீmh ஷாயிதாயா:
।
MSS@4877@2ஸமாசரnhthயா:ஸுரேதாபேத³ஶmh தshயா:கஶாவlhவ phயாயா: ॥
4877॥
MSS@4878@1ஆnhேதா³லயnh கி³நிஜகரஜராrhநாக³ண: கலப⁴ கசந
ெபௗேஷண ।
MSS@4878@2ஈஷthஸiµnhதேலாசநேகாண ஏவ கNh²ரேவ கிதி விதiµjhஜஹா
॥ 4878॥
MSS@4879@1ஆnhேதா³லயnhதீ வராயதா nhேதா³காயாmh கநகாŋhக³யSh:
।
MSS@4879@2அதrhகி ேலாைகrhக³க³நாnhதரshதா² shவrhேத³வேதவாகி²லபரmhயா
॥ 4879॥
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MSS@4880@1ஆnhேதா³லயshயவிரதmh க³க³நாrhகமŋhேக தாராக³ணmh ச ஶஶிநmh ச
தேத²தராணி ।
MSS@4880@2ேதஜாmh பா⁴ஸுரத³thphரph◌⁴’தீநி ஸாேதா⁴ சிthரmh ததா²பி ந
ஜஹா
யதா³nhth◌⁴யமnhத: ॥ 4880॥
MSS@4881@1ஆnhேதா³லேலாலேகஶீmh சலகாசீகிŋhகிணீக³ணkhவணிதாmh ।
MSS@4881@2shமர ஷாயிதாmh தாmh shமரசாமரசிநயShவ ॥ 4881॥
MSS@4882@1ஆnhth◌⁴ரthவமாnhth◌⁴ரபா⁴ஷா ச phராபா⁴கரபரம: ।
MSS@4882@2தthராபி யாஜு ஶாகா² நாlhபshய தபஸ: ப²லmh ॥ 4882॥
MSS@4883@1ஆnhth◌⁴ phதிநிப³nhத⁴ைநகநி லா வித³kh³த⁴phயா கrh
ஸுரேதாபசாரசரா
நா ஶுசிேசாகா ।
MSS@4883@2ஆபீ⁴ ஷாயிதphயரதா லjhஜாnhவிதா ³rhஜ கா
ரதிலாலஸா நி⁴வேந
th◌⁴’Shடா மஹாராShThரகீ ॥ 4883॥
MSS@4884@1ஆnhவீகீmh thரயீmh வாrhதாmh த³Nhட³நீதிmh ச பாrhதி²வ: ।
MSS@4884@2தth³விth³ையshதthkhேயாேபைதசிnhதேயth³ விநயாnhவித: ॥ 4884॥
MSS@4885@1ஆnhவீகீ thரயீ வாrhதா த³Nhட³நீதிச ஶாவதீ ।
MSS@4885@2விth³யாசதshர ஏைவதா ேலாகஸmhshதி²திேஹதவ: ॥ 4885॥ ॥।
MSS@4886@1ஆnhவீkhயாthமவிjhஞாநmh த⁴rhமாத⁴rhெமௗ thரயீshதி²ெதௗ ।
MSS@4886@2அrhதா²நrhெதௗ² வாrhதாயாmh த³Nhட³நீthயாmh நேயதெரௗ ॥ 4886॥
MSS@4887@1ஆnhவீகீthரயீவாrhதா:ஸதீrhவிth³யா: phரசேத ।
MSS@4887@2ஸthேயாऽபி  ந ஸthயshதா த³Nhட³நீேதsh விphலேவ ॥ 4887॥
MSS@4888@1த³Nhட³நீதிrhயதா³ஸmhயŋh ேநதாரமதி⁴திShட²தி ।
MSS@4888@2ததா³ விth³யாவித:³ ேஶஷா விth³யா:ஸmhய³பாஸேத ॥ 4888॥ ॥।
MSS@4889@1ஆnhவீkhயாthமவிth³யா shயாth³ ஈth ஸுக²:³க²ேயா: ।
MSS@4889@2ஈமாணshதயா தththவmh ஹrhஷேஶாெகௗ vhத³shயதி ॥ 4889॥
MSS@4890@1ஆnhவீகீ thரயீ வாrhதா த³Nhட³நீதிச ஶாவதீ ।
MSS@4890@2விth³யாசதshர ஏைவதா அph◌⁴யேஸth³ nh’பதி:ஸதா³ ॥ 4890॥
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MSS@4891@1ஆnhவீkhயாmh தrhகஶாshthரmh ேவதா³nhதாth³யmh phரதிSh²தmh ।
MSS@4891@2thரyhயாmh த⁴rhேமா யத⁴rhமச காேமாऽகாம: phரதிSh²த: ॥ 4891॥
MSS@4892@1ஆnhவீkhயாthமவிjhஞாநாth³ஹrhஷேஶாெகௗ vhத³shயதி ।
MSS@4892@2உெபௗ⁴ ேலாகாவவாphேநாதி thரyhயாmh திShட²nh யதா²விதி⁴ ॥ 4892॥
MSS@4893@1ஆப பவிthரmh phரத²மmh ph’தி²vhயாmh அபாmh பவிthரmh பரமmh ச
மnhthரா: ।
MSS@4893@2ேதஷாmh ச ஸாமrhkh³யஜுஷாmh பவிthரmh மஹrhஷேயா vhயாகரணmh
நிராஹு: ॥ 4893॥
MSS@4894@1ஆபjhஜலநிமkh³நாநாmh யதாmh vhயஸேநாrhபி: ◌⁴ ।
MSS@4894@2vh’th³த⁴வாkhையrhவிநா நmh ைநேவாthதாரmh கத²சந ॥ 4894॥
MSS@4895@1ஆபthகாேல  ஸmhphராphேத யnh thரmh thரேமவ தth ।
MSS@4895@2vh’th³தி⁴காேல  ஸmhphராphேத ³rhஜேநாऽபி ஸு’th³ ப⁴ேவth ॥
4895॥
MSS@4896@1ஆபthகாேல nh’mh நmh மரணmh ைநவ லph◌⁴யேத ।
MSS@4896@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 4896॥
MSS@4897@1ஆபthகாேலாபkhதாஸு கலாஸு shயாth kh’தரம: ।
MSS@4897@2nh’thயvh’thதிrhவிராடshய கி ப⁴வேநऽப⁴வth ॥ 4897॥
MSS@4898@1ஆபth லா ஸஹாயாநாmh ஆthமந: ெபௗஷshய ச ।
MSS@4898@2அநாபதி³ஸு’th ஸrhவ:shவயmh ச ஷாயேத ॥ 4898॥
MSS@4899@1ஆபthெதௗ பதிதாநாmh ேயஷாmh vh’th³தா⁴ ந ஸnhதி ஶாshதார: ।
MSS@4899@2ேத ேஶாchயா ப³nh⁴நாmh வnhேதாऽபீஹ mh’தlhயா: ॥ 4899॥
MSS@4900@1ஆபthஸiµth³த⁴ரணதீ⁴ரதி⁴ய: பேரஷாmh ஜாதா மஹthயபி ேல ந
ப⁴வnhதி ஸrhேவ ।
MSS@4900@2விnhth◌⁴யாடவீஷு விரலா:க²பாத³பாshேத ேய த³nhதித³nhதiµஸேலாlhக²நmh
ஸஹnhேத
॥ 4900॥
MSS@4901@1ஆபthஸு கிmh விஷாேத³ந ஸmhபthெதௗ விshமேயந கிmh ।
MSS@4901@2ப⁴விதvhயmh ப⁴வthேயவ கrhமேமஷ நிசய: ॥ 4901॥
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MSS@4902@1ஆபthஸு ச ந iµயnhதி நரா: பNh³த³th³த⁴ய: ।
MSS@4902@2மேநாேத³ஹஸiµthதா²ph◌⁴யாmh :³கா²ph◌⁴யாமrhபிதmh ஜக³th ॥ 4902॥
MSS@4903@1ஆபthஸு thரmh ஜாநீயாth³ ரேண ஶூரmh ரஹ: ஶுசிmh ।
MSS@4903@2பா⁴rhயாmh ச விப⁴ேவ ேண ³rhபி⁴ே ச phயாதிதி²mh ॥ 4903॥
MSS@4904@1ஆபthshவேடா⁴ th◌⁴’திமாnh ய ஸmhயkh phரதிபth³யேத ।
MSS@4904@2கrhமNhயவயகாrhயாணி தமாஹு: பNh³தmh ³தா: ◌⁴ ॥ 4904॥
MSS@4905@1ஆபthshேவவ  மஹதாmh ஶkhதிரபி⁴vhயjhயேத ந ஸmhபthஸு ।
MSS@4905@2அ³ேராshததா² ந க³nhத:◌⁴ phராக³shதி யதா²kh³நிபதிதshய ॥ 4905॥
MSS@4906@1ஆபத³mh phரதShயாேமா யmh khthயா வதி³Shயத² ।
MSS@4906@2ப⁴வnhேதா மம thராணி ப⁴வthஸு நாshதி ph◌⁴’thயதா ॥ 4906॥
MSS@4907@1ஆபத³mh phராphiνயாth shவா யshய ph◌⁴’thயshய பயத: ।
MSS@4907@2phராேணஷு விth³யமாேநஷு ஸ ph◌⁴’thேயா நரகmh vhரேஜth ॥ 4907॥
MSS@4908@1ஆபத:³ணமாயாnhதி ஸmhபத:³ணேமவ ச ।
MSS@4908@2ணmh ஜnhமாத² மரணmh iµேந கிவ ந ணmh ॥ 4908॥
MSS@4909@1ஆபத:³ஸnhதி மஹதாmh மஹதாேமவ ஸmhபத:³ ।
MSS@4909@2இதேரஷாmh மiνShயாணmh நாபேதா³ ந ச ஸmhபத:³ ॥ 4909॥
MSS@4910@1ஆபத³rhேத² த⁴நmh ரேch மதாmh த ஆபத:³ ।
MSS@4910@2கதா³சிchசலேத ல:ஸசிதmh ச விநயதி ॥ 4910॥
MSS@4911@1ஆபத³rhேத² த⁴நmh ரேth³ தா³ராnh ரேth³ த⁴ைநரபி ।
MSS@4911@2ஆthமாநmh ஸததmh ரேth³ தா³ைரரபி த⁴ைநரபி ॥ 4911॥
MSS@4912@1ஆபதா³mh கதி²த: பnhதா²இnhth³யாமஸmhயம: ।
MSS@4912@2தjhஜய:ஸmhபதா³mh மாrhேகா³ ேயேநShடmh ேதந க³mhயதாmh ॥ 4912॥
MSS@4913@1ஆபதா³மத² காேல  rhவீத ந விசாலேயth ।
MSS@4913@2அஶkhiνவmhச th³தா⁴ய நிShபேதth ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ॥ 4913॥
MSS@4914@1ஆபதா³மபஹrhதாரmh தா³தாரmh ஸrhவஸmhபதா³mh ।
MSS@4914@2ேலாகாபி⁴ராமmh ராமmh ⁴ேயா ⁴ேயா நமாmhயஹmh ॥ 4914॥
MSS@4915@1ஆபதா³மாக³மmh th³’ShThவா ந விஷNhே ப⁴ேவth³ வஶீ ।
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MSS@4915@2ஸmhபத³mh ச ஸுவிshதீrhmh phராphய ேநாऽth◌⁴’திமாnh ப⁴ேவth ॥
4915॥
MSS@4916@1ஆபதா³மாபதnhதீநாmh ேதாऽphயாயாதி ேஹதாmh ।
MSS@4916@2மாth’ஜŋhகா⁴  வthஸshய shதmhபீ⁴ப⁴வதி ப³nhத⁴ேந ॥ 4916॥
MSS@4917@1ஆபதா³shதி²தபnhதா²நாmh இnhth³யாமஸmhயமாth ।
MSS@4917@2thயjhயேத ஸmhபதா³mh மாrhேகா³ ேயா ேநShடshேதந பயத ॥ 4917॥
MSS@4918@1ஆபதி³thரபா ஶூரபா ரŋhக³ேண ப⁴வதி ।
MSS@4918@2விநேய வmhஶபா shthய: பா  நிrhத⁴ேந mh ॥ 4918॥
MSS@4919@1ஆபதி³ ேயேநாபkh’தmh ேயந ச ஹதmh த³ஶாஸு விஷமாஸு ।
MSS@4919@2உபkh’thய தேயாப⁴ேயா: நரபி ஜாதmh நரmh மnhேய ॥ 4919॥
MSS@4920@1ஆபேதா³ மஹதாேமவ மஹதாேமவ ஸmhபத:³ ।
MSS@4920@2யேத வrhத⁴ேத சnhth³ர: கதா³சிnh ைநவ தாரகா: ॥ 4920॥
MSS@4921@1ஆபth³க³தmh ஹஸ கிmh th³ரவிnhத⁴ ட⁴ ல: shதி²ரா ந
ப⁴வதீதி கிமthர
சிthரmh ।
MSS@4921@2கிmh thவmh ந பய ந க⁴rhஜலயnhthரசkhேர khதா ப⁴வnhதி ப⁴தா:
நேரவ khதா: ॥ 4921॥
MSS@4922@1ஆபth³க³த:க²மஹாஶயசkhரவrhதீ விshதாரயthயkh’தrhவiµதா³ரபா⁴வmh
।
MSS@4922@2காலா³rhத³ஹநமth◌⁴யக³த: ஸமnhதாlhேலாேகாthதரmh பமலmh
phரககேராதி ॥ 4922॥
MSS@4923@1ஆபth³kh³ராஹkh³’தாநாmh vh’th³தா: ◌⁴ ஸnhதி ந பNh³தா: ।
MSS@4923@2ேயஷாmh ேமாயிதாேரா ைவ ேதஷாmh ஶாnhதிrhந விth³யேத ॥ 4923॥
MSS@4924@1ஆபth³⁴ஜŋhக³த³Shடshய மnhthரநshய ஸrhவதா³ ।
MSS@4924@2vh’th³த⁴வாkhெயௗஷதா⁴ நmh rhவnhதி கில நிrhவிஷmh ॥ 4924॥
MSS@4925@1ஆபth³யபி ³ரnhதாயாmh ைநவ க³nhதvhயமkhரேம ।
MSS@4925@2ராஹுரphயkhரேமணவ பிப³nhநphயmh’தmh mh’த: ॥ 4925॥
MSS@4926@1ஆபth³nhமாrhக³க³மேந காrhயகாலாthயேயஷு ச ।
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MSS@4926@2அph’Shேடாऽபி தாnhேவ ph³யாth கlhயாணபா⁴தmh ॥ 4926॥
MSS@4927@1ஆபnhநமதmh th³’ShThவா ந ³ேயத கதா³சந ।
MSS@4927@2த³nhலநகாேலாऽயmh விதி⁴நா நiν ஸூசித: ॥ 4927॥
MSS@4928@1ஆபnhநயா ஸnhநகி³ரா ேவபமாேநாலயா ।
MSS@4928@2ஜாேதா ேம ஜரயா ஸாrhத⁴mh நவவth◌⁴ேவவ ஸŋhக³ம: ॥ 4928॥
MSS@4929@1ஆபnhநவthஸல ஜக³jhஜநைதகப³nhேதா⁴ விth³வnhமராலகமலாகர
ராமசnhth³ர ।
MSS@4929@2ஜnhமாதி³கrhமவி⁴ைர: ஸுமநசேகாைரராசmhயதாmh தவ யஶ:

ஶரதா³mh
ஸஹshரmh ॥ 4929॥
MSS@4930@1ஆபnhநாஶாய வி³ைத:◌⁴ கrhதvhயா:ஸு’ேதா³ऽமலா: ।
MSS@4930@2ந தரthயாபத³mh கசிth³ ேயாऽthர thரவிவrhத: ॥ 4930॥
MSS@4931@1ஆபnhேநாऽsh ஶரNhேயாऽsh ஸrhவாவshதா²ஸு ஸrhவதா³ ।
MSS@4931@2ப⁴க³வmhshthவாmh phரபnhேநாऽsh ர மாmh ஶரக³தmh ॥ 4931॥
MSS@4932@1ஆபnhலmh க² வதயshதnhநிthேதாऽவமாநshதாஸாmh யாவth
ஸலலஹப⁴ŋh³ர:
பபாத: ।
MSS@4932@2அphேயவmh ேபா⁴ பணதஶரchசnhth³ரபி³mhபா³பி⁴ராமmh ³கrhmh
வத³நகமலmh
நாலமshமthphயாயா: ॥ 4932॥
MSS@4933@1ஆ பேதாஷாth³ வி³ஷாmh ந ஸா⁴ மnhேய phரேயாக³விjhஞாநmh ।
MSS@4933@2ப³லவத³பி ஶிதாநாmh ஆthமnhயphரthயயmh ேசத: ॥ 4933॥
MSS@4934@1ஆபshகாராlhநகா³thரshய ⁴mh நி:ஸாதா⁴ரmh க³chச²ேதாऽவாŋhiµக²shய
।
MSS@4934@2லph³தா⁴யாமmh த³nhதேயாrhkh³மேமவshவmh நாக³shய phராப³thதmhப⁴நthவmh
॥ 4934॥
MSS@4935@1ஆபாடலாத⁴ரமதீ⁴ரவிேலாலேநthரmhஆேமாத³நிrhப⁴தமth³⁴தகாnhதிரmh
।
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MSS@4935@2ஆவிshதாmh’தமiνshmh’திேலாப⁴நீயmh ஆiµth³தாநநமேஹா
ம⁴ரmh iµராேர: ॥ 4935॥
MSS@4936@1ஆபாடல:phரத²மமŋhைதrhமைக²ரநாmh பதி:phரத²மைஶலவிஹாணீநாmh
।
MSS@4936@2ேஸாऽயmh கேராதி ஸுரŋhக³வஸுnhத³mh கrhேணஷு கlhபதபlhலவப⁴ŋhக³லmh
॥ 4936॥
MSS@4937@1ஆபாணிkh³ரஹத³திphரணயிநீ கNhட²shதி²தாஹmh விேபா:◌⁴
ஸrhைவேரவ ஹphேயதி
கமலா ேஸாऽphchயேத மாத⁴வ: ।
MSS@4937@2ேநா ேதநாபி ³ேநா மthஸுதக³: பth³மாஸுதshயாiνகா³
வாNhேயthயாதி⁴நிவாரய ஸததmh
ஸŋhகீ³யேத வீணயா ॥ 4937॥
MSS@4938@1ஆபாNh³ பீநக²நmh வrhலmh ஸுமேநாஹரmh ।
MSS@4938@2கைரராkh’Shயேதऽthயrhத²mh கிmh vh’th³ைத⁴ரபி ஸshph’ஹmh ॥
4938॥
MSS@4939@1ஆபாNh³ரா:ஶிரஜாshthவ கேபாேல த³nhதாவ விக³தா ந ச
ேம விஷாத:³ ।
MSS@4939@2ஏணீth³’ேஶா வதய: பதி²மாmh விேலாkhய தாேததி பா⁴ஷணபரா:க²
வjhரபாத:
॥ 4939॥
MSS@4940@1ஆபாNh³ரா ச mh’thshநா ேகா³ரஸவrhணச ப⁴வதி பாஷாண: ।
MSS@4940@2ஷாrhேத⁴ iµத³நிேபா⁴ th³’Shபத²mh ஷேகா யாதி ॥ 4940॥
MSS@4941@1ஆபாதமாthரரமணீயமth’phதிேஹmh கிmhபாகபாகப²லlhயமேதா²
விபாேக ।
MSS@4941@2ேநா ஶாவதmh phரரேதா³ஷகரmh விதி³thவா
பேசnhth³யாrhத²ஸுக²மrhத²தி⁴யshthயஜnhதி ॥ 4941॥
MSS@4942@1ஆபாதமாthரரேக ஸரஹshய கிmh பீ³ஜமrhபயிchச²
வாபிகாயாmh ।
MSS@4942@2கால: கrhஜக³தி³த³mh ந kh’தjhஞமjhேஞ shதி²thவா ஹநிShயதி
தைவவ iµக²shய
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ேஶாபா⁴mh ॥ 4942॥
MSS@4943@1ஆபாதமாthரெஸௗnhத³rhயmh thர நாம ந விth³யேத ।
MSS@4943@2அthயnhதphரதிபththயா  ³rhலேபா⁴ऽலŋhkh’ேதா ஜந: ॥ 4943॥
MSS@4944@1ஆபாதரமணீயாநாmh ஸmhேயாகா³நாmh phைய:ஸஹ ।
MSS@4944@2அபth²யாநாவாnhநாநாmh பேமா  தா³ண: ॥ 4944॥
MSS@4945@1ஆபாதாலக³பீ⁴ேர மjhஜதி நீேர நிதா³க⁴ஸnhதphத: ।
MSS@4945@2ந shph’ஶதி பlhவலாmhப: ◌⁴ பஜரேஶேஷாऽபி ஜர: khவாபி ॥
4945॥
MSS@4946@1ஆபீநphரவிஸாேதாவிகைட:
பசாrhத⁴பா⁴ைக³rh³rhேவlhலthபீவரகmhப³லாலஸரஸth³க³mhபீ⁴ரக⁴Nhடால: ।
MSS@4946@2kh³ராமாnhேதஷு நவீநஸshயஹேதஷூth³தா³மசnhth³ராதப-
shேமராஸு ணதா³ஸு
ேத⁴iνத⁴வளீவrhக:³ பkhராமதி ॥ 4946॥
MSS@4947@1ஆபீநபா⁴ேராth³வஹநphரயthநாth³ kh³’Shrh³thவாth³ வேஷா
நேரnhth³ர: ।
MSS@4947@2உபா⁴வலசkhரரசிதாph◌⁴யாmh தேபாவநாvh’thதிபத²mh க³தாph◌⁴யாmh
॥ 4947॥
MSS@4948@1ஆபீயமாநமஸkh’th³ph◌⁴ரமராயமாணரmhேபா⁴த⁴ைர:sh²தவீசிஸஹshரபthரmh
।
MSS@4948@2ராmh³ராஶிமவேலாகய ேஶஷநாலmh ஏகmh ஜக³ththரயஸர:
ph’²Nhட³கmh
॥ 4948॥
MSS@4949@1ஆŋhகா²kh³ரம ஶரா மந ேம மkh³நா:ஸமmh பச ேத நிrhத³kh³த⁴mh
விரஹாkh³நிநா
வத³mh ைதேரவ ஸாrhத⁴mh மம ।
MSS@4949@2கShடmh காம நிராேதா⁴ऽ ப⁴வதா ேஜmh ந ஶkhேயா ஜேநா :³கீ²
shயாமஹேமக
ஏவ ஸகேலா ேலாக:ஸுக²mh வ ॥ 4949॥
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MSS@4950@1ஆ Shபphரஸவாnh மேநாஹரதயா விவாshய விவmh ஜநmh
ஹmhேஹா தா³³ம தாவேத³வ
ஸஹேஸ vh’th³தி⁴mh shவகீயாஹ ।
MSS@4950@2யாவnhைநதி பேராபேபா⁴க³ஸஹதாேமஷா ததshதாmh ததா² jhஞாthவா
ேத ’த³யmh
th³விதா⁴ த³லதி யthேதைநவ வnhth³ேயா ப⁴வாnh ॥ 4950॥
MSS@4951@1ஆைதவாsh கி³nhth³ரகnhயா கிmh பபாேதந மேநாப⁴வshய ।
MSS@4951@2யth³யshதி ³தீ ஸரேஸாkhதித³ா நாத:² பேதth பாத³தேல
வ⁴நாmh ॥ 4951॥
MSS@4952@1ஆபkh³மmh மத³நshshய தா⁴thரா விநிrhதmh வlhபஹாரேஹேதா: ।
MSS@4952@2க³lhலth³வயmh காnhதரஸாதிரmhயmh தshயா மஹாshேநஹph◌⁴’தmh
விபா⁴தி ॥ 4952॥
MSS@4953@1ஆதத³mh யாமதமஸnhதமைஸரலmh ।
MSS@4953@2ph³ரமாNhட³மNhட³லmh பா⁴தி ஸகjhஜலகரNhட³வth ॥ 4953॥
MSS@4954@1ஆrhணச கலாபி⁴nh³ரமேலா யாதச ராேஹாrhiµக²mh
ஸஜாதச க⁴நாக⁴ேநா
ஜலத⁴ர: ஶீrhணச வாேயாrhஜவாth ।
MSS@4954@2நிrhvh’thதச ப²ேலkh³ரrhth³மவேரா த³kh³த⁴ச தா³வாkh³நிநா
thவmh டா³மணிதாmh
க³தச ஜக³த: phராphதச mh’thேயாrhவஶmh ॥ 4954॥
MSS@4955@1ஆrhயமாணபதmh ஸுப⁴க³thவகாம: ஸாrhத⁴mh phரயாதி த³யிதா
பதாதி⁴ேகந ।
MSS@4955@2Shேபணthவமபி ஶவத³ேபாய பாகmh யாதி phேயா நிகடேமவ
விேலாசேநந
(?) ॥ 4955॥
MSS@4956@1ஆrhயமாணமசலphரதிShட²mh ஸiµth³ரமாப: phரவிஶnhதி யth³வth ।
MSS@4956@2தth³வth காமா யmh phரவிஶnhதி ஸrhேவ ஸ ஶாnhதிமாphேநாதி ந காமகா
॥ 4956॥
MSS@4957@1ஆrhேயத ந:sh²ரchச²ப²காஸாேராrhபி⁴rhவாபி⁴rh⁴ேயாऽபி
phரவிப⁴jhயமாநநநmh பேயம ேதாயாஶயmh ।
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MSS@4957@2இthயாஶாஶததnhப³th³த⁴’த³ேயா நkhதnhதி³நmh தீ³நதீ:◌⁴
ஶுShயthயாதபேஶாதshய
ஸரஸshதீேர ஜரthஸாரஸ: ॥ 4957॥
MSS@4958@1ஆ rhவshமாth³ விெடௗ³ஜ:கவம²பய:khதஸாேநாrhகி³nhth³ராth³
ஆ ச
phரthயkhபேயாேத⁴rhவணவரவ⁴நாபி⁴நிShபீதவார: ।
MSS@4958@2ஆ ேமேராரா ச ேஸேதாரவநிதலலnhெமௗவிshரmhஸமாந-
shரkh³தா³மாேநா யதீ³யmh
சரணமஶர: பrhபாஸnhநேரnhth³ரா: ॥ 4958॥
MSS@4959@1ஆph’chச²nhேத மலயஜதநாவஸnhthேயthய வlhராபா⁴ஷnhேத
சிரபசிதாnh
மாலயாnh நிrhஜ²ெரௗகா⁴nh ।
MSS@4959@2அth³ய shதி²thவா th³ரவிட³மலாமnhதி³ேர வ: phரபா⁴ேத
phரshதா²தாேரா மலயமத:
rhவேத ஸmhவிதா⁴நmh ॥ 4959॥
MSS@4960@1ஆph’chச²shவ ஸகீ²mh நமsh ³nh நnhத³shவ ப³nh⁴shthய:
காேவதடஸmhநிவிShடநயேந iµkh³ேத⁴ கிiµthதாmhய ।
MSS@4960@2ஆshேத ஸுph◌⁴ ஸப ஏவ ப⁴வநாேத³லாலதாŋhகி³த-
nhயசthதீரதமாலத³nhரத³
தthராபி ேகா³தா³வ ॥ 4960॥
MSS@4961@1ஆph’Shடா விநிrhக³ேதாऽth◌⁴வக³ஜநshதnhவŋhகி³ க³chசா²mhயஹmh
shவlhைபேரவ
தி³ைந:ஸமாக³ம இதி jhஞாthவா ஶுசmh மா kh’தா:² ।
MSS@4961@2இthயாகrhNhய வச: phயshய ஸஹஸா தnhiµkh³த⁴யா ேசShதmh
ேயநாகாNhட³ஸமாphததீvhரவிரஹkhேலஶ: kh’ேதா வlhலப:◌⁴ ॥ 4961॥
MSS@4962@1ஆph’Shடா vhயத²யதி மேநா ³rhப³லா வாஸரேரயாŋhக³
பய ரஜநீேமகிகா
சkhரவாகி ।
MSS@4962@2நாnhயாஸkhேதா ந க²பிேதா நாiνராக³chேதா வா ைத³வாயthதshததி³ஹ
ப⁴வதீமshவதnhthரshthயஜா ॥ 4962॥
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MSS@4963@1ஆேபதி³ேரऽmhப³ரபத²mh பத: பதŋhகா³ ph◌⁴’ŋhகா³ ரஸாலiµலாநி
ஸமாரயnhதி ।
MSS@4963@2ஸŋhேகாசமசதி ஸரshthவயி தீ³நதீ³ேநா ேநா iν ஹnhத கதமாmh
க³திமph◌⁴ைப
॥ 4963॥
MSS@4964@1ஆேபா வshthரmh திலாshைதலmh க³nhேதா⁴ வா ஸயவா ததா² ।
MSS@4964@2Shபாமதி⁴வாேஸந ததா²ஸmhஸrhக³ஜா ³: ॥ 4964॥
MSS@4965@1ஆேபா விiµkhதா: khவசிth³ ஆப ஏவ khவசிnh ந கிசிth³ க³ரலmh
khவசிchச ।
MSS@4965@2யshnh விiµkhதா: phரப⁴வnhதி iµkhதா: பேயாத³ தshnh விiµக:²
தshthவmh ॥ 4965॥
MSS@4966@1ஆேபாஶநmh சாஸநmh ச ைதலாph◌⁴யŋhக³mh தைத²வ ச ।
MSS@4966@2shவயmh கரkh’தmh ைசவ ஆ:thரநாஶநmh ॥ 4966॥
MSS@4967@1ஆேபாஶநமkh’thவா  யசாnhநmh பமrhத³ேயth ।
MSS@4967@2மrhதி³தmh சாபி தchசாnhநmh அேமth◌⁴யmh மiνரph³ரவீth ॥ 4967॥
MSS@4968@1ஆphதவாkhயமநாth³’thய த³rhேபசதmh யதி³ ।
MSS@4968@2ப²தmh விபதmh தth கா தthர பேத³வநா ॥ 4968॥
MSS@4969@1ஆphதshய சாphதshதshயாதshதshயாphயாphேதாऽshதி கசந ।
MSS@4969@2ஸு³phதமபி மnhthரmh  பி⁴நththயாphதபரmhபரா ॥ 4969॥
MSS@4970@1ஆphதாphதஸnhதேதrhமnhthரmh ஸmhரேth தthபரsh ஸ: ।
MSS@4970@2அரயமாணmh மnhthரmh  பி⁴நththயாphதபரmhபரா ॥ 4970॥
MSS@4971@1ஆphthவாphயாthமவிநாஶmh க³ணயதி ந க²ல: பரvhயஸநகShடmh ।
MSS@4971@2phராய:ஸஹshரநாேஶ ஸமரiµேக² nh’thயதி கப³nhத: ◌⁴ ॥ 4971॥
MSS@4972@1ஆ phரபத³மா ஶிரshகmh சாnhத: கமலமமேஸ வ ।
MSS@4972@2விப²லmh க³ŋhகா³ஜலமபி மth³யக⁴ேட த³rhப⁴iµShவ ॥ 4972॥
MSS@4973@1ஆphராதrhக⁴நth’Shணயா கவதmh phேராth³த³Nhட³சNhடா³தைபrhத³kh³த⁴mh
வநஹாநித:
கதmh சிnhதாப⁴ைர: கீதmh ।
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MSS@4973@2phரshநிkh³தா⁴mh’ததா⁴ரயா phரதிதி³நmh ஸmhphலாவயmhசாதகmh
thவthத: ேகாऽபி
ந வாவாஹ ⁴வேந ஜாக³rhதி ஜாநீமேஹ ॥ 4973॥
MSS@4974@1ஆப³th³த⁴kh’thமஸடாஜலாmhஸபி⁴thதிராேராபிேதா யதி³ பத³mh
mh’க³ைவண: வா ।
MSS@4974@2மthேதப⁴mhப⁴தடபாடநலmhபடshய நாத³mh கShயதி கத²mh
ஹதி⁴பshய
॥ 4974॥
MSS@4975@1ஆப³th³த⁴பth³மiµலாஜ யாசிேதா மாmh உthsh’jhய ஸmhphரதி
க³த: கத²மmhஶுமா ।
MSS@4975@2அnhதrhநிth³த⁴ம⁴பkhவணிைததீவ shவphநாயேத shம நநீ நிஶி
லph³த⁴நிth³ரா
॥ 4975॥
MSS@4976@1ஆப³th³த⁴பீ⁴மph◌⁴’shத²டmh லலாடmh
பி³ph◌⁴ரthபராŋhiµக²ேபாrhவி⁴தாத⁴ேராShட:² ।
MSS@4976@2ஆthைமவஸŋhக³ரiµேக²நிஜமNhட³லாkh³ர-chசா²யாச²லாத³பி⁴iµக²shதவ
ேத³வ
ஜாத: ॥ 4976॥
MSS@4977@1ஆப³th³தா⁴திகேடா²ைர ரப⁴ைர: பீ³தாமசைய: ।
MSS@4977@2ஆமrhதி³தாபி சரண: பரஹ ம⁴ைரவ rhணிதாபி தா ॥ 4977॥
MSS@4978@1ஆப³th³தா⁴ மாiνஷா:ஸrhேவ நிrhப³nhதா:◌⁴ கrhமேrhth³வேயா: ।
MSS@4978@2ைத³ேவ பஷகாேர ச பரmh தாph◌⁴யாmh ந விth³யேத ॥ 4978॥
MSS@4979@1ஆப³th³th◌⁴ய பா³ஹுக³ளmh ப⁴வநாnhதராலாth³ ³kh’ேதாऽபி
பஸுphதஜேந நிஶீேத² ।
MSS@4979@2ஆக³thய மnhத³மiνkh³’ய பெதௗ³ vhயேலாகி th◌⁴’Shேடா
மயாphயதிப⁴யாth ஸுரேத
ஸஹாஸ: ॥ 4979॥
MSS@4980@1ஆப³th◌⁴நth பேவஷமNhட³லமலmh வkhthேரnh³பி³mhபா³th³ ப³:

rhவchசmhபகjh’mhப⁴மாணககாகrhவதmhஸkhயாmh ।
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MSS@4980@2தnhவŋhkh³யா: பnh’thயதீவ ஹஸதீேவாthஸrhபதீேவாlhப³ணmh
லாவNhயmh லலதீவ
காசநஶிலாகாnhேத கேபாலshத²ேல ॥ 4980॥
MSS@4981@1ஆபா³lhயmh பதிேரஷ ேம ஜக³தி³த³mh ஜாநாதி தththவmh நrh⁴மth◌⁴ேய
ஸiµபாக³தா
தத³பி ேத விkh²யாயேத ய: பதி: ।
MSS@4981@2vh’th³தா⁴ நாshய kh³’ேஹ வஸா ஸுசிரmh திShட²nh shதி²ராthேரதி
தnh- மாthஸrhயாதி³வ
ராம ⁴ப ப⁴வத: கீrhதிrhதி³க³nhதmh க³தா ॥ 4981॥
MSS@4982@1ஆ பா³lhயmh ப⁴வதா ஸர கதிதா⁴ ஸாrhத⁴mh mh’த³லmh ⁴khதmh
ேககதா²mh’ைதரபி ததா² நீதmh ரஹ:ஸாத³ரmh ।
MSS@4982@2சிthதாnhேதா³லநலாலைநrhmh’க³th³’ஶாmh வ:shத²லாshபா²லைநrh⁴ய:
ஸphரதி
மாmh விநா தவ மேநா ரnhmh கத²mh ேமாத³ேத ॥ 4982॥
MSS@4983@1ஆ பா³lhயாத³பி ேயா விதா³தமேதா³nhமthேதப⁴mhப⁴shத²-

shதா²மth◌⁴யகேவாShணரkhதரஸவnhiµkhதாலாகphய: ।
MSS@4983@2ஹshதshதshய கத²mh phரஸrhப ர: kh’chch²ேரऽphயவshதா²nhதேர
க³rhதாவrhதவிவrhதமாநஶஶகphராபஹாேர ஹேர: ॥ 4983॥
MSS@4984@1ஆ பா³lhயாth³ ேத³வபா³லா: ஸுரவரஸத³ேந கிmhநகீ³யமாநmh
யnhநாமாகrhNhய
கrhேணऽமர³வசேநாth³கீ³தகா³தா²நிப³th³த⁴mh ।
MSS@4984@2தா³ெநௗதா³rhயாTh◌⁴யெஶௗrhயாth³வயவிமல³ணmhஸrhவேபா⁴ைக³கஸாரmh
ப⁴rhதாரmh காமயnhthேயா
ஹஹரkh³’ணீபாத³மாராத⁴யnhதி ॥ 4984॥
MSS@4985@1ஆபா³lhயாதி⁴க³மாnh மையவ க³த: ேகாmh பராiµnhநேதரshமthஸŋhகத²ையவ
பாrhதி²வஸுத:ஸmhphரthயெஸௗ லjhஜேத ।
MSS@4985@2இthத²mh கி²nhந இவாthமேஜந யஶஸா த³thதாவலmhேபா³ऽmh³ேத⁴rhயாதshதீரதேபாவநாநி
ப⁴வேதா vh’th³ேதா⁴ ³நாmh க³ண: ॥ 4985॥
MSS@4986@1ஆபா³ஹூth³க³தமNhட³லாkh³ரசய: ஸmhநth³த⁴வ:shத²லா:
ேஸாShமாே vhரணிேநா
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விப’த³யphேராnhமாதி²ந: கrhகஶா: ।
MSS@4986@2உthsh’Shடாmhப³ரth³’Shடவிkh³ரஹப⁴ரா யshய shமராkh³ேரஸரா
மாரா மாரவ⁴shதநாச
ந த³:◌⁴ ோப⁴mh ஸ ேவாऽvhயாjhந: ॥ 4986॥
MSS@4987@1ஆph³ரமகீடாnhதத³mh நிப³th³த⁴mh mhshthphரேயாேக³ந ஜக³th
ஸமshதmh ।
MSS@4987@2vhடா³thர கா யthர சrhiµக²thவmh ஈேஶாऽபி ேலாபா⁴th³ க³ேதா
வthயா: ॥ 4987॥
MSS@4988@1ஆப⁴ŋh³ராkh³ரப³ஹு³ண- தீ³rhகா⁴shவாத³phரதா³ phயாth³’Sh: ।
MSS@4988@2கrhஷதி மேநா மதீ³யmh ரத³நmh ப³³ஶரjhஜுவ ॥ 4988॥
MSS@4989@1ஆப⁴ரணshயாப⁴ரணmh phரஸாத⁴நவிேத:◌⁴ phரஸாத⁴நவிேஶஷ: ।
MSS@4989@2உபமாநshயாபி ஸேக² phரthபமாநmh வshதshயா: ॥ 4989॥
MSS@4990@1ஆபா⁴தி சnhth³ரரதா ந கதா³பி ராthசnhth³ேராऽபி ராthரேதா
க³தகாnhதிேரவ ।
MSS@4990@2கிmh காரணmh யத³நேயா: phரதிமாஸேமேகா ஜாேதா நிரnhதரதயா
பரmhப⁴ேயாக:³
॥ 4990॥
MSS@4991@1ஆபா⁴தி ⁴ஸரதரmh திரmh ரshதாth³அnhத:sh²ரth³விரலதாரகபா⁴ரேமதth
।
MSS@4991@2த³kh³⁴mh விேயாகி³விபிநmh தரவேநrh⁴ேமா jhவShயத
இவாiνக³தsh²ŋhக:³
॥ 4991॥
MSS@4992@1ஆபா⁴தி பா³ேகயmh பாணிshபrhேஶந லகிதாவயவா ।
MSS@4992@2அபி⁴நவவஸnhதஸŋhகா³th³ஆவிrhiµேலவ பா³லதலதா ॥ 4992॥
MSS@4993@1ஆபா⁴தி ேராமராசலத³லேகாமலா விஶாலாயா: ।
MSS@4993@2நாபீ⁴விவராnhதrhக³த- மத³நாநல⁴மேலேக²வ ॥ 4993॥
MSS@4994@1ஆபா⁴தி ேஶாபா⁴திஶயphரபசாth³ஏணீth³’ேஶாऽshயா ரமணீயேஶாபா⁴
।
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MSS@4994@2ேவணீ லஸthnhதலேதா⁴ரணீநாmh ேரணீவ கிmh சாஹnhமணீநாmh
॥ 4994॥
MSS@4995@1ஆபா⁴thேயதth³ th³விசnhth³ரmh வியத³பி நிகி²லmh ஹnhதிநsh
thத³nhதா
க³ŋhகா³ரசrhதா⁴ phரவிலஸதி லஸthபசத³nhத: கnhth³ர: ।
MSS@4995@2ஷTh³வkhthர: (ஸphதவkhthர:)பணமதி ததா²ஷŋh³:ஸphதஸŋhkh²யா:
ஶŋhேக
thவthகீrhதிrhthயா நவவ ஜக³தா³லயேத ோணிபால ॥ 4995॥
MSS@4996@1ஆபி⁴சாகேஹாைமsh மnhthைர:ஷThகrhமஸாத⁴க: ।
MSS@4996@2யnhthரேலக²நைகkh³ைரபாmhஶுஜபநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 4996॥
MSS@4997@1ஆபி⁴iµkh²யத³ஶாமாthராth³ஆத³rhஶ இவ ஸjhஜந: ।
MSS@4997@2ஶீkh◌⁴ரmh ரkhதமரkhதmh வா kh³’தி shவphரஸாத³த: ॥ 4997॥
MSS@4998@1ஆபீ⁴ரதா³ரகiµத³சிதகிŋhகிணீகmh ஆதாmhரபாணிசரணmh ஷmh
ராணmh ।
MSS@4998@2மரமஜுமத⁴ரமmh³ஜாmhஅth³ைவதசிnhமயமநாதி³மநnhதேட³
॥ 4998॥
MSS@4999@1ஆபீ⁴ரநாrhயா: கரமாத³தா⁴ேநா ந ஶŋhகேஸ மாத⁴வ கிmh ph³ரவீ ।
MSS@4999@2பlhபதிrhப³lhலவவlhலபா⁴யா: கரkh³ரேஹ கிmh வித³தீ⁴த ஶŋhகாmh ॥
4999॥
MSS@5000@1ஆபீ⁴ராதி³கி³ர: காvhேயShவphரph◌⁴ரmhஶ இதி shmh’தா: ।
MSS@5000@2ஶாshthேரஷு ஸmhshkh’தாத³nhயth³அபph◌⁴ரmhஶதேயாதி³தmh ॥ 5000॥
MSS@5001@1ஆ⁴kh³நாŋh³பlhலெவௗ கசப⁴ேர vhயாபாரயnhதீ கெரௗ
ப³nhேதா⁴thகrhஷநிப³th³த⁴மாநஸதயா ஶூnhயாmh த³தா⁴நா th³’ஶmh ।
MSS@5001@2பா³ஹூthேபஸiµnhநேத shதநதேடபrhயshதசீநாmhஶுகா
ஸŋhேகாசிதபா³ஹுலஸுப⁴க³mh ப³th◌⁴நாதி ஜூmh வ: ◌⁴ ॥ 5001॥
MSS@5002@1ஆ⁴jhேயnhth³ரதி³ஶmh ேப³ரகப⁴mh shவாShய கா³ட⁴mh கைரrh
ஆmhph³யாmh³நீmh
ஸமmh iµதி³நீiµlhலாshய தாmh த³mh ।
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MSS@5002@2ஏேஷாऽth³யாபி பராசிrhவிஜயேத ராthவேரா th³ராகி³தி
khேராதா⁴ேத³வ லயmh ஜகா³ம
சரshதாராக³ண:ஸrhவத: ॥ 5002॥
MSS@5003@1ஆேபா⁴க:³shதநேயாrhமஹthயதிமஹாnh iµkhதாshரஜmh பா⁴ஸுேரா
மாஹாthmhயாவதphர⁴தஸுமேநாபா³ேऽபி ேதऽnhத:shதி²த: ।
MSS@5003@2பா⁴லmh shவchச²விேராசநmh ப³ரஸாவphயாshத ஏேவாத³ேர
ேராmhmh விkhயயா
வthவப⁴வயா விnhth◌⁴யாவ வrhதேத ॥ 5003॥
MSS@5004@1ஆேபா⁴க³⁴ஷணவதீ சmhப⁴ஸmhபth³ அnhதrhவிகாரம⁴ராணி
விேலாகிதாநி ।
MSS@5004@2அŋhகா³nhயநŋhக³பிஶுநாநி லாŋhக³நாநாmh தீ⁴ராthமநாமபி மந:
பதாபயnhதி
॥ 5004॥
MSS@5005@1ஆேபா⁴க³ைசகக²Nhட:³shயாth³ th³விதீயmh ேசாchசக²Nhட³கmh ।
MSS@5005@2lhயநாமாŋhகிதmh ைசதth³இதி மth◌⁴யமலணmh ॥ 5005॥
MSS@5006@1ஆேபா⁴கி³ந:கிமபி ஸmhphரதி வாஸராnhேத ஸmhபnhநஶாக²லபlhலவிேதாபஶlhயா:
।
MSS@5006@2kh³ராமாshஷாரப⁴ரப³nh⁴ரேகா³மயாkh³நி-⁴மாவவலயேமக²ேநா
ஹரnhதி
॥ 5006॥
MSS@5007@1ஆேபா⁴கி³ேநthரபவrhதநவிph◌⁴ரேமண rhthயா நிதmhப³வலநாலதாmh
வஹnhthயா ।
MSS@5007@2யshயாஶைநரவிரேலாthககாகலாப- பrhயாலmh’த³யமmh³நிதி⁴rhமமnhத²
॥ 5007॥
MSS@5008@1ஆேபா⁴கி³ெநௗ மNhட³ெநௗ தthேnhiµkhதகெகௗ ।
MSS@5008@2வரமாஶீவிெஷௗ shph’Shெடௗ ந  தnhvhயா: பேயாத⁴ெரௗ ॥ 5008॥
MSS@5009@1ஆேபா⁴ேக³ ச பைத³கmh shயாth கிசி³chசmh th³விதீயகmh ।
MSS@5009@2phர⁴நாமாŋhகிதmh ைசதth கநிShட²shேயதி லணmh ॥ 5009॥
MSS@5010@1ஆph◌⁴யnhதராth³ ப⁴யmh ரnh ஸுரேth³ பா³யேதா ப⁴யmh ।
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MSS@5010@2ஆph◌⁴யnhதராth³ ப⁴யmh ஜாதmh ஸth³ேயா லmh நிkh’nhததி ॥ 5010॥
MSS@5011@1ஆph◌⁴யாmh சாph◌⁴யாப⁴mhப⁴ேயா: rh ஆதீ³யேதऽஸாவநேயாrhந
தாph◌⁴யாmh ।
MSS@5011@2ப⁴ேயந ேகா³பாயிதெமௗkhதிெகௗ ெதௗ phரvhயkhதiµkhதாப⁴ரவிெமௗ
யth ॥ 5011॥
MSS@5012@1ஆமmh விபchயமாநmh ச ஸmhயkh பkhவmh ச ேயா பி⁴ஷkh ।
MSS@5012@2ஜாநீயாth ஸ ப⁴ேவth³ைவth³ய: ேஶஷshதshகரvh’thதய: ॥ 5012॥
MSS@5013@1ஆமthதph◌⁴ரமரலாலாநி ⁴nhவnhnh உth³⁴தkh³ரதி²தரஜாmh
பŋhகஜாநி ।
MSS@5013@2காnhதாநாmh க³க³நநதீ³தரŋhக³ஶீத: ஸnhதாபmh விரமயதி shம
மாதவா
॥ 5013॥
MSS@5014@1ஆமthதாநாmh ரவணஸுப⁴ைக:³ ைத: ேகாகிலாநாmh
ஸாiνkhேராஶmh மநஜஜ:
ஸயதாmh ph’chச²ேதவ ।
MSS@5014@2அŋhேக³ தphரஸவஸுரபி⁴rhத³ே மாேதா ேம ஸாnhth³ரshபrhஶ:

கரதல இவ
vhயாph’ேதா மாத⁴ேவந ॥ 5014॥
MSS@5015@1ஆ மth◌⁴யாநmh நதீ³வாஸ:ஸமாேஜ ேத³வதாrhசநmh ।
MSS@5015@2ஸததmh ஶுசிேவஷேசthேயதth³ த³mhப⁴shய விதmh ॥ 5015॥
MSS@5016@1ஆமnhthரணஜயஶph³ைத:³ phரதிபத³ஹுŋhகாரக⁴rhக⁴ராராைவ: ।
MSS@5016@2shவயiµkhதஸா⁴வாைத³rh அnhதரயதி கா³யேநா கீ³தmh ॥ 5016॥
MSS@5017@1ஆமnhthர ஸுரபி⁴ மதா kh’தாெதௗ³ த³thதmh ப²லmh ச ரத:
ககNhடகாkh²யmh ।
MSS@5017@2ப⁴kh³நmh iµக²mh விiµக²தா ச தத: ஶுகாநாmh ராjhஞாmh ர: பநஸ
கீrhதியmh
தைவவ ॥ 5017॥
MSS@5018@1ஆமnhthரேthஸவா விphரா கா³ேவா நவth’ேthஸவா: ।
MSS@5018@2பththஸாஹதா நாrhய:அஹmh kh’Shண ரேthஸவ: ॥ 5018॥
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MSS@5019@1ஆமnhthrhய ேதந ேத³வ thவாmh தth³ைவயrhth²யmh ஸமrhத²ேய ।
MSS@5019@2ஶபத:² கrhகேஶாத³rhக:ஸthயmh ஸthேயாऽபி ைத³வத: ॥ 5019॥
MSS@5020@1ஆமnhதி²நீகலஶ ஏஷ ஸ³kh³த⁴nh⁴rh ேவthரmh ச வாஸுகிரயmh
கி³ேரஷ
மnhத:² ।
MSS@5020@2ஸmhphரthேபாட⁴மத³மnhத²ரபா³ஹுத³Nhட³- கNh³யநாவஸர ஏவ
ஸுராஸுராmh ॥ 5020॥
MSS@5021@1ஆமயாrhதிthராஸ ுதா³ெதௗ³ th³’Shடைவkh’தாnh ।
MSS@5021@2லph³ேதா⁴த³யா ப⁴ேயந மாபா kh◌⁴நnhthயiνயாயிந: ॥ 5021॥
MSS@5022@1ஆ மரத³பி விதmh rhவா:shபrhத⁴யா ஸஹ மைர: ।
MSS@5022@2கிmh ஜாநnhதி வராகா: காகா: ேககாரவmh கrhmh ॥ 5022॥
MSS@5023@1ஆமrhத³யதி பாணிph◌⁴யாmh காnhேத கமலேகாரேக ।
MSS@5023@2nh³ரதிலேக பா³லா கshதிலகmh vhயதா⁴th ॥ 5023॥
MSS@5024@1ஆமrhth³ய வோஜக³mh நிபீய பி³mhபா³த⁴ரmh ேம கப³mh vhத³shய
।
MSS@5024@2நீவீஸமாஸnhநகேரா நிth³த: ◌⁴ shவphேந வயshேயாऽth³ய
ரஹshயேசShட: ॥ 5024॥
MSS@5025@1ஆமrhஷாnh மத³ந:ஸth³ேயா தீ³phதேசத ஜாயேத ।
MSS@5025@2ஸ vh’th³தி⁴mh நீயேத காமmh தshnh th³ேவShேயऽபி ேயாதாmh ॥
5025॥
MSS@5026@1ஆமாஶயshேதா²ஹthவாkh³நிmh ஸாேமா மாrhகா³nh பிதா⁴பயnh ।
MSS@5026@2வித³தா⁴தி jhவரmh ேதா³ஷshதshமாlhலŋhக⁴நமாசேரth ॥ 5026॥
MSS@5027@1ஆலnhநவநீலநீரஜலாமாலmhப³ேத ேலாசநmh ைஶதி²lhயmh
நவமlhகாஸஹசைரரŋhைக³ரபி shவீkh’தmh ।
MSS@5027@2ஆலாபாத³த⁴ர:sh²ரthகலயதி phேரŋhக²thphரவாேலாபமாmh ஆநnhத³phரப⁴வாச
பா³Shபகணிகா iµkhதாயmh பி³ph◌⁴ரதி ॥ 5027॥
MSS@5028@1ஆதநயநாநாmh யth ஸுரதரேஸாऽiνஸmhவித³mh ேத ।
MSS@5028@2²ைநrhேதா²ऽவதா⁴தmh அrhசிதத³ேமவ காமநிrhவஹணmh ॥
5028॥
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MSS@5029@1ஆதாலஸவிவrhதிததாரகாmh உthகNhட²ப³nhத⁴நத³ரலத²பா³ஹுவlhmh
।
MSS@5029@2phரshேவத³வாகணிகாசிதக³Nhட³பி³mhபா³mh ஸmhshmh’thய
தாமநிஶேமதி ந ஶாnhதிமnhத:
॥ 5029॥
MSS@5030@1ஆiµkhதmh ’தி³ ெமௗkhதிகmh mh’க³th³’ஶாmh பி⁴lhல
ரேதா³phயாத³ேத³ Nhடாைக:
கரேடऽவNh² பிஶிதmh ரkhதmh ந நkhதசைர: ।
MSS@5030@2ேஹ பாnhth³ர கnhth³ரmhப⁴த³லேந ⁴ேதா ப⁴வாநkh³ரணீ:
அnhயthைரவ
ப²ேலாபதா⁴நமகி²லmh ஹshேத யஶshேத பரmh ॥ 5030॥
MSS@5031@1ஆiµkhதShபஸுரபீ⁴kh’தேகஶபாஶா iµkhதாலதாphரஹதshதநபா⁴ரகி²nhநா:
।
MSS@5031@2Nhேயந காnhதத⁴வளாயதபமலாேயா தா³shேயா nh’iµபநமnhதி
ப³லாthதNhய:
॥ 5031॥
MSS@5032@1ஆiµShைககஸுேக²ch²பி⁴ரrhசநீயmh ŋhக³th³வயmh
ரேபாரதி⁴நாபி⁴தீrhத²mh
।
MSS@5032@2phேரய:கராkh³ரஹபா⁴விதசnhth³ரேரக²mh ேமாதா³ய கshய kh’திேநா ந
சிராய
ேலாேக ॥ 5032॥
MSS@5033@1ஆலmh khவசி³th³th◌⁴’தா khவசித³பி chசி²nhநா shத² ப³rhஷாmh
ஆநmhரா
ஸுேமாchசயாchச ஸத³யாkh’Shடாkh³ரஶாகா²லதா ।
MSS@5033@2ஏேத rhவவிநவlhகலதயா ட⁴vhர: ஶாகி²ந: ஸth³யchேச²த³ம
வஹnhதி
ஸதா⁴mh phரshயnhதி³ந: பாத³பா: ॥ 5033॥
MSS@5034@1ஆலகNhடகிதேகாமலபா³ஹுநாலmh ஆrhth³ராŋh³த³லமநŋhக³நிதா³க⁴தphத:
।
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MSS@5034@2அshயா: கேரண கரமாகலயா காnhதmh ஆரkhதபŋhகஜவ th³விரத:³
ஸரshயா:
॥ 5034॥
MSS@5035@1ஆலேதா வதnhதலசாட³- rhலகphரகரலாசி²தபா⁴லபா⁴க:³
।
MSS@5035@2காநிேவஶநிவி³kh’தநீவிேரஷ ேவஷசிரmh ஜயதி nhதலகாநீநாmh
॥ 5035॥
MSS@5036@1ஆலேதா விth³மராக³தாmhரmh ஸபlhலவா: Shபசயmh த³தா⁴நா: ।
MSS@5036@2rhவnhthயேஶாகா ’த³யmh ஸேஶாகmh நியமா
நவெயௗவநாநாmh ॥ 5036॥
MSS@5037@1ஆலாkh³ரmh ஸகல⁴வநலாkh◌⁴யெஸௗரph◌⁴யலா- ேக²ல:

காலாக³தவர
khவாshதி த⁴nhயshthவத³nhய: ।
MSS@5037@2³ேயऽphேயவmh thவயி விரசிதmh வீய ஸŋhக³mh ⁴ஜŋhைக:³
phரthயாத³thபதி²கஜநதாphராணகா⁴ைதகதாைந: ॥ 5037॥
MSS@5038@1ஆலாkh³ரநிப³th³த⁴கNhடகதiνrhநிrhக³nhத⁴Shேபாth³க³ம சா²யா ந
ரமஹாணீ
ந ச ப²லmh ுthாமஸnhதrhபணmh ।
MSS@5038@2³rh³ரth³ம ஸா⁴ஸŋhக³ரதshதthதாவதா³shதாமேஹா
அnhேயஷாமபி ஶாகி²நாmh
ப²லவதாmh ³phthைய vh’திrhஜாயேஸ ॥ 5038॥
MSS@5038A@1ஆ லாth³ ரthநஸாேநாrhமலயவலயிதாதா³ ச லாth பேயாேத⁴rh
யாவnhத:ஸnhதி
காvhயphரணயநபடவshேத விஶŋhகmh வத³nh ।
MSS@5038A@2mh’th³வீகாமth◌⁴யநிrhயnhமsh’ணரஸஜ²மா⁴ph◌⁴ ஆkh³யபா⁴ஜாmh
வாசாமாசாrhயதாயா:
பத³மiνப⁴விmh ேகாऽshதி த⁴nhேயா மத³nhய: ॥
MSS@5039@1ஆலாnhதாthஸாயேகநாயேதந shேத பா³ெஹௗமNh³கShடiµShேட:
।
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MSS@5039@2phராphயாஸயாmh ேவத³நாமshதைத⁴rhயாth³ அphயph◌⁴ரயchசrhம
நாnhயshய பாேண: ॥ 5039॥
MSS@5040@1ஆ mh’thேதா ைநவ மேநாரதா²நாmh அnhேதாऽshதி விjhஞாதத³mh
மயாth³ய ।
MSS@5040@2மேநாரதா²ஸkhதிபரshய சிthதmh ந ஜாயேத ைவ பரமாrhத²ஸŋhகி³ ॥
5040॥
MSS@5041@1ஆmh’th³க³nhதshதமஇவஸர:mhநி ஸmh⁴ய பŋhகmh தாராஸாrhைத²வ
பதிஶுசா
ேப²நைக: Shடபாதா:³ ।
MSS@5041@2ph◌⁴ராnhthயாத³Shடsh²டபி³ஸலதாபி⁴ச சkhைர சkhரா
ப³nhதீ³kh’தவிரஹkh’chசnhth³ரேலகா²இைவேத ॥ 5041॥
MSS@5042@1ஆmh’th³யnhேத வதமேதா யthேசாthேஸத⁴கmhைபrh
அnhதrhth◌⁴யாநாth thடதி ச
th³’ேஶாrhயth³ப³rhலயலாப: ◌⁴ ।
MSS@5042@2பேமாthேபvhயதிகரஹேதா யchச பா³Shபshதேத³ேத பா⁴வாசNh³
thத’த³யmh மnhமாவேத³யnhதி ॥ 5042॥
MSS@5043@1ஆmh’ஶth³பி⁴ரபி⁴ேதா வவீசீrh ேலாலமாநவிததாŋh³ஹshைத:
MSS@5043@2ஸுph◌⁴வாமiνப⁴வாth phரதிேபேத³ iµShேமயதி மth◌⁴யமபீ⁴Shைட:॥
5043॥
MSS@5044@1ஆmh’யshதநமNhட³லmh phரதிiµஹு:ஸmhph³ய க³Nhட³shத²mh
kh³வாmh
phரthயவலmhph³ய ஸmhph◌⁴ரமப³லராஹnhயமாந: கைர: ।
MSS@5044@2ஸுphதshயாth³நதீ³நிஜக³ஹேந மthத: பேயாதா³நில: கrhnhேத
மஶக:
கிமphயவ⁴ஸாrhத²shய ேத ஜlhபதி ॥ 5044॥
MSS@5045@1ஆேமமலயiµrhவீ- வலயமலŋhkh’thய கீrhதிகrhைர: ।
MSS@5045@2மŋhக³ளமாphiν நிthயmh ³ணமய ஜய வ யாவதா³தி³thயmh ॥
5045॥
MSS@5045A@1ஆேமாத³mh iµதா³கேரஷு விபத³mh பth³ேமஷு காலாநலmh
பேசேஷாrhவிஶிேக²ஷு
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ஸாnhth³ரஶிஶிராரmh ஶஶிkh³ராவஸு ।
MSS@5045A@2mhலாநிmh மாநவதீiµேக²ஷு விநயmh ேசத:ஸு வாமph◌⁴வாmh
vh’th³தி⁴mh வாrhதி⁴ஷு
நிபnhiνத³யேத ேத³வshதகாiµக: ॥
MSS@5046@1ஆேமாத³வாதசலாத⁴ரபlhலேவஷு நிth³ராகஷாயிதவிபாடலேலாசேநஷு
।
MSS@5046@2vhயாmh’Shடபthரதிலேகஷு விலாநீநாmh ேஶாபா⁴mh ப³ப³nhத⁴
வத³ேநஷு மதா³வேஶஷ:

॥ 5046॥
MSS@5047@1ஆேமாதா³’தph◌⁴’ŋhக³பபவநphேரŋhக²th³ரஜ:பிஜேர பth³ம
rhவஸதீதி
நாth³⁴தத³mh ரmhயmh phரkh’thையவ தth ।
MSS@5047@2தchசிthரmh யத³ராதிகNhட²தி⁴ரphரkhnhநதீணsh²ரth³-
தா⁴ேரऽெஸௗ
ப⁴வதசிரmh நிவஸதி shththேவऽபி ’Shடா ஸதீ ॥ 5047॥
MSS@5048@1ஆேமாதி³நா ஸம⁴நா ப⁴ஸேரண ஸvhயாலph◌⁴ரமவதா பததா
ரshதாth ।
MSS@5048@2ஆயாதாsh ஸகி² ேதந தி³வாவஸாேந மthேதந கிmh phரணயிநா ந
 ேகஸேரண ॥ 5048॥
MSS@5049@1ஆேமாதீ³நி ஸுேம³ராணி ச mh’³shவா³நி ச மாஹாmh
உth³யாேநஷு வேநஷு
லph³த⁴ஜiνஷாmh ஸnhதீதேரஷாமபி ।
MSS@5049@2கிnh ப²லதா தைவவ ஜயிநீ மார தி³ŋhமNhட³ேல யshையதாநி
ப²லாநி
ெயௗவநவதீவோஜலkh³’ஹா: ॥ 5049॥
MSS@5050@1ஆேமாேத³ந கத³mhப³கnhத³ல⁴வா mhபnhநேஶஷmh நப: ◌⁴
phதிshபீ²தமரvh’nhத³நடநphரshதாவநாபNh³த: ।
MSS@5050@2அmhேபா⁴த³phரத²ேமாத³பி³nh³ரசநாநிrhmh’Shடக⁴rhம: ஶைநrh
வாrhவாதி ப⁴யŋhகர:
phரவஸதாmh ேமக⁴ŋhகராட³mhப³ர: ॥ 5050॥
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MSS@5051@1ஆேமாைத³rhமேதா mh’கா:³ கிஸலேயாlhலாைஸshthவசா தாபஸா:
Shைப:ஷThசர:

ப²ல: ஶநேயா க⁴rhமாrhதி³தாசா²யயா ।
MSS@5051@2shகnhைத⁴rhக³nhத⁴க³ஜாshthவையவவிதா:ஸrhேவ kh’தாrhதா²shததsh
thவmh
விேவாபkh’திேமாऽ ப⁴வதா ப⁴kh³நாபேதா³ऽnhேய th³மா: ॥ 5051॥
MSS@5052@1ஆேமாைத³shேத தி³ஶி தி³ஶி க³ைதrh³ரமாkh’Shயமா:

ஸாாlhலmh தவ
மலயஜ th³ரShமph◌⁴யாக³தா:shம: ।
MSS@5052@2கிmh பயாம:ஸுப⁴க³ ப⁴வத: khட³தி khேராட³ ஏவ vhயாலshph◌⁴யmh
ப⁴வ
ஶலmh iµச ந:ஸாத⁴யாம: ॥ 5052॥
MSS@5053@1ஆmhநாயாநாமாஹாnhthயா வாkh³ கீ³தீதீ: phதீrhபீ⁴தீ: ।
MSS@5053@2ேபா⁴ேகா³ ேராேகா³ ேமாேதா³ ேமாேஹா th◌⁴ேயேய th◌⁴ேயchேச² ேத³ேஶ
ேேம ॥ 5053॥
MSS@5054@1ஆmhநாயாph◌⁴யஸநாnhயரNhயதி³தmh kh’chch²ரvhரதாnhயnhவஹmh
ேமத³ேச²த³பதா³நி
rhதவித⁴ய:ஸrhேவ ஹுதmh ப⁴shமநி ।
MSS@5054@2தீrhதா²நாமவகா³ஹநாநி ச க³ஜshநாநmh விநா யthபத³- th³வnhth³வாmhேபா⁴ஹஸmhshதிmh
விஜயேத ேத³வ:ஸ நாராயண: ॥ 5054॥
MSS@5055@1அmhநாேய shmh’திதnhthேர ச ேலாகாசாேர ச ஸூபி: ◌⁴ ।
MSS@5055@2ஶராrhத⁴mh shmh’தா ஜாயா NhயாNhயப²ேல ஸமா ॥ 5055॥
MSS@5056@1ஆmhரmh சி²ththவா டா²ேரண நிmhப³mh பசேரth ய: ।
MSS@5056@2யைசநmh பயஸா ேசnh ைநவாshய ம⁴ேரா ப⁴ேவth ॥ 5056॥
MSS@5057@1ஆmhர யth³யபி க³தா தி³வஸாshேத Shபெஸௗரப⁴ப²லphரரா ேய ।
MSS@5057@2ஹnhத ஸmhphரதி ததா²பி ஜநாநாmh சா²யையவ த³லயshயதிதாபmh ॥
5057॥
MSS@5058@1ஆmhரா: கிmh ப²லபா⁴ரநmhரஶிரேஸா ரmhயா: கிShமchசி²த:³
ஸchசா²யா:
கத³th³மா:ஸுரப⁴ய: கிmh Shபிதாசmhபகா: ।
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MSS@5058@2ஏதாshதா நிரவkh³ரேஹாkh³ரகரேபா⁴lhடா⁴rhத⁴டா: ◌⁴ ந: ஶmhேயா
ph◌⁴ராmhய ட⁴
நிrhமதி கிmh th²ையவ மrhmh மெரௗ ॥ 5058॥
MSS@5059@1ஆmhராŋhேராऽயமண- யாமலசிரshதி²நிrhக³த:ஸுதiν ।
MSS@5059@2நவகமட²கrhபரடாnh rhேத⁴ேவாrhth◌⁴வmh க³த:sh²ரதி ॥ 5059॥
MSS@5060@1ஆmhமஜுளமஜவரஶர: ஸthகிmhஶுகmh யth³த⁴iνrh jhயா
யshயாலmh
கலŋhகரதmh ச²thரmh தாmhஶு:தmh ।
MSS@5060@2மthேதேபா⁴ மலயாநில: பரph◌⁴’ேதா யth³வnhதி³ேநா ேலாகth
ேஸாऽயmh ேவா விதத
விதiνrhப⁴th³ரmh வஸnhதாnhவித: ॥ 5060॥
MSS@5061@1ஆmhேர பlhலவிேத shதி²thவா ேகாகிலா ம⁴ரshவரmh ।
MSS@5061@2ஜ காநாmh சிthதmh ஆகrhஷnhதீவ ³திகா ॥ 5061॥
MSS@5062@1ஆmhைர: ேமmh ப⁴lhலா- தைகrhப⁴யmh பீபி⁴shததா²ேராkh³யmh ।
MSS@5062@2க²தி³ரஶph◌⁴யாmh ³rhபி⁴- மrhஜுைந: ேஶாப⁴நா vh’Sh: ॥ 5062॥
MSS@5063@1ஆmhேலந தாmhரஶுth³தி:◌⁴ shயாch²th³தி: ◌⁴ காmhshயshயப⁴shமநா ।
MSS@5063@2ஸmhஶுth³தீ⁴ ரஜஸா நாrhயாshதnhயா ேவக³த: ஶுசி: ॥ 5063॥
MSS@5064@1ஆயmh பயnh vhயயmh rhயாth ஆயாத³lhபதரmh vhயயmh ।
MSS@5064@2ஆயாபா⁴ேவ vhயயmh rhவnh ேப³ேராऽபி விநயதி ॥ 5064॥
MSS@5065@1ஆயதாkh³ரதரநிப³th³த⁴mh லாச²நchச²விமரஸதி³kh³த⁴mh ।
MSS@5065@2சnhth³ரைகதவமthபடசkhரmh khட³ேயாthsh’ஜதி கிmh shமரபா³ல:॥
5065॥
MSS@5066@1ஆயதாŋh³ர⁴த³திkhத: ஸுph◌⁴வாmh khரஶிமஶாநி மth◌⁴ேய ।
MSS@5066@2ேராணிஷு phயகர: ph’²லாஸு shபrhஶமாப ஸகேலந தேலந ॥
5066॥
MSS@5067@1ஆயதிmh ஸrhவகாrhயாmh ததா³thவmh ச விசாரேயth ।
MSS@5067@2அதீதாநாmh ச ஸrhேவஷாmh ³ணேதா³ெஷௗ ச தththவத: ॥ 5067॥
MSS@5068@1ஆயதீவ விth◌⁴வshதாmh ஆjhஞாmh phரதிஹதாவ ।
MSS@5068@2தீ³phதாவ தி³ஶmh காேல ஜாமபஹதாவ ॥ 5068॥
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MSS@5069@1ஆயthயாmh ³ணேதா³ஷjhஞshததா³thேவ phரநிசய: ।
MSS@5069@2அதீேத காrhயேஶஷjhஞ: ஶthபி⁴rhநாபி⁴⁴யேத ॥ 5069॥
MSS@5070@1ஆயthயாmh ச ததா³thேவ ச யth shயாதா³shவாத³ேபஶலmh ।
MSS@5070@2தேத³வ தshய rhவீத ந ேலாகth³விShடமாசேரth ॥ 5070॥
MSS@5071@1ஆயthயாmh phரதிகாரjhஞshததா³thேவ th³’ட⁴நிசய: ।
MSS@5071@2அதீேத காrhயேஶஷjhேஞா நேராऽrhைத²rhந phரயேத ॥ 5071॥
MSS@5072@1ஆயthயா ச ஜேயதா³ஶாmh அrhத²mh ஸŋhக³விவrhஜநாth ।
MSS@5072@2அநிthயthேவந ச shேநஹmh ுத⁴mh ேயாேக³ந பNh³த: ॥ 5072॥
MSS@5073@1ஆயth³வாேரஷு ஸrhேவஷு rhயாதா³phதாnh பதாnh ।
MSS@5073@2ஆத³தீ³த த⁴நmh ைதsh பா⁴shவாiνshைரேவாத³கmh ॥ 5073॥
MSS@5074@1ஆயvhயயmh ஸதா³iνShணmh ேச²த³நmh ஸmhஶயshய ச ।
MSS@5074@2அநிஶmh தshய ச jhஞாநmh மnhthmh thவித⁴mh ப²லmh ॥ 5074॥
MSS@5075@1ஆயvhயேயऽnhநஸmhshகாேர kh³’ேஹாபshகாரரேண ।
MSS@5075@2ெஶௗேசऽkh³நிகாrhேய ஸmhேயாjhயா: ரா shthயmh shmh’தா ॥
5075॥
MSS@5075A@1ஆயvhயெயௗ யshய சஸmhவிப⁴khெதௗ ச²nhநச சாேரா நிph◌⁴’தச
மnhthர: ।
MSS@5075A@2ந சாphயmh மnhthஷு ேயா ph³ரவீதி ஸா ஸாக³ராnhதாmh ph’தி²வீmh
phரஶாshதி ॥
MSS@5076@1ஆயshதா கலஹmh ேரவ ேத ந shரmhஸேந வாஸேஸா
⁴kh³நph◌⁴ரதிக²NhTh³யமாநமத⁴ரmh த⁴thேத ந ேகஶkh³ரேஹ ।
MSS@5076@2அŋhகா³nhயrhபயதி shவயmh ப⁴வதி ேநா வாமா ஹடா²ŋhக³ேந தnhvhயா
ஶித ஏஷ
ஸmhphரதி ந: ேகாபphரகாேராऽபர: ॥ 5076॥
MSS@5077@1ஆயshய தாவத³பி கrhம கேரா கசிth ேதநாபி மாதரதி⁴கmh
கிஹாiνபா⁴vhயmh ।
MSS@5077@2ஆshேத ஸுக²mh ய இஹ பா⁴ரதவrhஷமnhyh ஆshேத ஸ கிசிதி³த
உthதரேதாऽபsh’thய
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॥ 5077॥
MSS@5078@1ஆயshய rhயபா⁴ேக³ந vhயயகrhம phரவrhதயnh ।
MSS@5078@2அnhநைதலதீ³ேபாऽபி சிரmh ப⁴th³ராணி பயதி ॥ 5078॥
MSS@5079@1ஆயாchசrhத²பா⁴ேக³ந vhயயகrhம phரவrhதேயth ।
MSS@5079@2phர⁴தைதலதீ³ேபா  சிரmh ப⁴th³ராணி பயதி ॥ 5079॥
MSS@5080@1ஆயாதmh மாமபசிதயா ேவலயா மnhதி³ரmh ேத ேசாேரா
த³NhTh³யshthவதி ம⁴ரmh
vhயாஹரnhthயா ப⁴வthயா ।
MSS@5080@2மnhேத³ தீ³ேப ம⁴லவiµசாmh மாலயா மlhகாநாmh ப³th³த⁴mh ேசேதா
th³’ட⁴தரத³mh
பா³ஹுப³nhத⁴chச²ேலந ॥ 5080॥
MSS@5081@1ஆயாதmh ஸகி² த³யிதmh சிராth phரவாஸாth ாமாŋhக³mh தவ
விரஹாநேலந தphதmh ।
MSS@5081@2ஸth³ேயாऽiµmh நிஜmh’³லாŋhக³ஸŋhக³தா³நாth ஸnhth’phதிmh நய
ப⁴வ ஸmhiµகீ²
கிேமவmh ॥ 5081॥
MSS@5082@1ஆயாத:iµேத³வேரா விஜயேத ஸrhேவவேரா மாேதா ph◌⁴’ŋhக:³
sh²rhஜதி ைப⁴ரேவா
ந நிகடmh phராேணவேரா iµசதி ।
MSS@5082@2ஏேத th³த⁴ரஸா: phரஸூநவிஶிேகா² ைவth³ேயாऽநவth³ேயாthஸேவா
மாநvhயாதி⁴ரயmh
kh’ேஶாத³ கத²mh thவchேசத shதா²shயதி ॥ 5082॥
MSS@5083@1ஆயாதshேத ஸபmh தவ ³ணவிமலாnh பNh³ேதா வாத³கrhதா
காvhேய ப⁴vhேய 
ேரவாப⁴வவிக³தரேஸ kh³ேக³ ேராக³ஹrhதா ।
MSS@5083@2நாஹmh ஜாேந சிகிthஸாmh ஸகல³ணநிேத⁴ ³rhத³th³ரthவேராேக³
மth³ராஜாrhஜுேநnhth³ரphரப³லமபி யேத கlhபிதா ஸா சிகிthஸா ॥ 5083॥
MSS@5084@1ஆயாதா:ஸகி² வrhஷா வrhஷாத³பி யாஸு வாஸேரா தீ³rhக: ◌⁴ ।
MSS@5084@2தி³ஶி தி³ஶி நீரதரŋhேகா³ நீரதரŋhேகா³ மமாபி ’த³ேயஶ: ॥ 5084॥
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MSS@5085@1ஆயாதா ஜலதா³வ ஸரப⁴ஸmh விth³thஸமாŋhகி³தா ைஶலாநாmh
பத:
ஸஶph³த³ம⁴ேரணீ நnh’thயதி ।
MSS@5085@2ஏவmh ஸthயபி ஹnhத ஸmhphரதி பதிrhேத³ஶாnhதரmh phரshதி²தsh தth³
:³க²mh
விநிேவth³யதாmh ஸகி² கத²mh கshயா⁴நாkh³ேர மயா ॥ 5085॥
MSS@5086@1ஆயாதா ம⁴யாநீ யதி³ நrhநாயாத ஏவ phர: ◌⁴ phரா யாnh
விபா⁴வெஸௗ யதி³
நrhஜnhமkh³ரஹmh phராrhத²ேய ।
MSS@5086@2vhயாத:◌⁴ ேகாகிலப³nhத⁴ேந வி⁴பth◌⁴வmhேஸ ச ராஹுkh³ரஹ: கnhத³rhேப
ஹரேநthரதீ³தி⁴திரஹmh phராேணவேர மnhமத:² ॥ 5086॥
MSS@5087@1ஆயாதா ம⁴ரஜநீ ம⁴ரஜநீகீ³தி’th³ேயயmh ।
MSS@5087@2அŋhத:shமரவிடபீ shமர விட பீநshதநீமப³லாmh ॥ 5087॥
MSS@5088@1ஆயாதா ரஜநீ ப⁴விShயதி மஹாவிேலஷதா³வாநேலா ேநாth³ேவக:³
ஸஹஸா kh’ஶாŋhகி³
மநஸா காrhேயா ரதா²ŋhகா³வய: ।
MSS@5088@2இthத²mh பா³Shபநிth³த⁴க³th³க³த³தயா ஸmhபா⁴Shய ேகாகீmh சிரmh
சிnhதாrhணமநா
விேநாத³விiµேகா²ஹmhேஹா விதி⁴mh நிnhத³தி ॥ 5088॥
MSS@5089@1ஆயாதா ரதிநாயகshய விபிநmh ராதி⁴காph◌⁴யாக³ேதா ைத³வாேத³வ
ஹச தthர
சரேசேடாऽபி தthராக³மth ।
MSS@5089@2ஶீkh◌⁴ரmh பrhவதகnhத³ேராத³ரக³தmh லாshயmh ஶிகீ²நாmh ர: பmhயாதி
ஹmh நிக³th³ய ஶநைகrhேக³ஹmh ஸமph◌⁴யாக³மth ॥ 5089॥
MSS@5090@1ஆயாதா விiµச ேவப²ப⁴ரmh th³’Shடா கிmh ேகநசிnh நீலmh
ேசாலமiµmh
விiµச ஹர shேவத³mh நிஶீதா²நில: ।
MSS@5090@2இthயnhதrhப⁴யஸnhநகNhட²மஸkh’th³ யாதி தlhபாதிதி²rh thரshயnhதீ
பரph◌⁴யேத
ஸுkh’திநா shைவரmh நவshைவணீ ॥ 5090॥
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MSS@5091@1ஆயாதி ²lhலஸும: ஸுமாக³ேமாऽயmh ஏஷா ஶஶாŋhகதிலகா
ஶரதா³க³ேததி ।
MSS@5091@2பா³ட⁴mh phர’Shயதி ஜேநா ந நrhமைமதth³ ஆ:phரணதி யாதி
மேநாவிஷாத³mh
॥ 5091॥
MSS@5092@1ஆயாதி யாதி ேக²த³mh கேராதி ம⁴ ஹரதி ம⁴கவாnhயா ।
MSS@5092@2அதி⁴ேத³வதா thவேமவ வ கமலshய மம மநஸ: ॥ 5092॥
MSS@5093@1ஆயாதி யாதி நேரவ ஜலmh phரயாதி பth³மாŋhராணி வி⁴ேநாதி
⁴ேநாதி பௌ ।
MSS@5093@2உnhமthதவth³ ph◌⁴ரமதி ஜதி மnhத³மnhத³mh காnhதாவிேயாக³வி⁴ேரா
நிஶி சkhரவாக:
॥ 5093॥
MSS@5094@1ஆயாதி யமஜஸா நயநேயாரmhேபா⁴ஹphேரய ஸmhநாஹ:

shதநேயாரயmh
கலயேத ஸmhேபா⁴க³ேயாkh³யாmh த³ஶாmh ।
MSS@5094@2ைவத³kh³th◌⁴ேயந ஸஹாகாmh விதiνேத வாசாயmh phரkhயா
iµkh³தா⁴யா: நைரnhத³வீmh
ந ஸஹேத iµkh²யாமபி⁴kh²யாmh iµக²mh ॥ 5094॥
MSS@5095@1ஆயாதி shக²ைத: பாைத³rhiµக²ைவவrhNhயஸmhத: ।
MSS@5095@2லலாடshேவத³பா⁴kh³ ⁴க³th³க³த³mh பா⁴ஷேத வச: ॥ 5095॥
MSS@5096@1கmhபமாநமேதா⁴ऽேவ பாபmh phராphத:ஸதா³ நர: ।
MSS@5096@2தshமாth³ யthநாth பjhேஞயசிைநேரைதrhவிசண: ॥ 5096॥
MSS@5097@1ஆயாதி ’Shேடாऽபி⁴iµேகா² யதி³ வா khடா³mh phரrhவnh
வித²mhshததா²kh³ேர ।
MSS@5097@2ஶீkh◌⁴ரmh ததா³நீmh th◌⁴வமth◌⁴வகா³நாmh ப⁴ேவth phர⁴ேதா
த⁴நதா⁴nhயலாப: ◌⁴
॥ 5097॥
MSS@5098@1ஆயா யா ேக²த³mh கேரா ம⁴ ஹர சாphயnhயா ।
MSS@5098@2அதி⁴ேத³வதா thவேமவ வ கமலshய மம மநஸ: ॥ 5098॥
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MSS@5099@1ஆயாேத ச திேராேதா யதி³ நrhth³’Shேடாऽnhயகாrhேய ரேதா வாசி
shேமரiµேகா²
விஷNhணவத³ந:shவkhேலஶவாேத³iµஹு: ।
MSS@5099@2அnhதrhேவமநி வாஸchச²தி ph◌⁴’ஶmh vhயாதீ⁴தி ேயா பா⁴ஷேத
ph◌⁴’thயாநாமபராத⁴கீrhதநபரshதnhமnhதி³ரmh ந vhரேஜth ॥ 5099॥
MSS@5100@1ஆயாேத த³யிேத மேநாரத²ஶைதrhநீthவா கத²சிth³ தி³நmh க³thவா
வாஸkh³’ஹmh
ஜேட³ பஜேந தீ³rhகா⁴mh கதா²mh rhவதி ।
MSS@5100@2த³Shடாshthயபி⁴தா⁴ய ஸthவரபத³mh vhயா⁴ய சீநாmhஶுகmh
தnhவŋhkh³யா
ரதிகாதேரண மநஸா நீத: phரதீ³ப: ஶமmh ॥ 5100॥
MSS@5101@1ஆயாேத த³யிேத மshத²ல⁴வாiµlhலŋhkh◌⁴ய ³rhலŋhkh◌⁴யதாmh
ேக³nhயா
பேதாஷபா³Shபதரலாமாஸjhய th³’Shmh iµேக² ।
MSS@5101@2த³thவா பீஶகரகவலாnh shேவநாசேலநாத³ராth³ ஆmh’Shடmh
கரப⁴shய
ேகஶரஸடாபா⁴ராப³லkh³நmh ரஜ: ॥ 5101॥
MSS@5102@1ஆயாேத ரப⁴ஸாth³யதி³ phயதேம phரthth³க³தா ேநா சிரmh ேநா வா
மNhட³ேதாnhநதshதநதடmh கா³ட⁴mh ஸமாŋhகி³த: ।
MSS@5102@2ஆShய shவ⁴ஜாவலmhப³மத²வா phேரமாrhth³ரயா ேநா கி³ரா
ஸmhபா⁴vhயாபி⁴ேதா ஹதா
ஸரேல shைவேரவ ³ேசShைத: ॥ 5102॥
MSS@5103@1ஆயாேதऽrhதி²நி ேகா³thரபி⁴th³யபி⁴மேத கrhேऽiµசth Nhட³லmh
காமாshthரmh கில
⁴ேலாசநக³mh தshnh ஸமாஸjhஜதாmh ।
MSS@5103@2நnhேவதth நாயகshய ’த³யmh தshமாth ஸமாதீ⁴யதாmh
ஸmh⁴தshதபேஸாऽthர
ேயா ரதிரேஸா மாபாrhத²ேதா யதாmh ॥ 5103॥
MSS@5104@1ஆயாேத திேகா³சரmh phயதமphரshதா²நகாேல ரsh தlhபாnhத:shதி²தயா
ததா³நநமலmh th³’ShThவா சிரmh iµkh³த⁴யா ।
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MSS@5104@2ேஸாchch²வாஸmh th³’ட⁴மnhநிrhப⁴ரக³லth³பா³Shபாmh³ெதௗ⁴தmh தயா
shவmh வkhthரmh
விநிேவய ப⁴rhth’’த³ேய நி:ஶph³த³கmh th³யேத ॥ 5104॥
MSS@5105@1ஆயாைதவ நிஶா நிஶாபதிகைர: கீrhணmh தி³ஶாமnhதரmh பா⁴nhேயா
ப⁴வேநஷு
⁴ஷணக³ணரŋhகா³nhயலŋhrhவேத ।
MSS@5105@2iµkh³ேத⁴ மாநமபாகேரா ந மநாக³th³யாபி ேராேஷண ேத ஹா ஹா
பா³லmh’லேதாऽphயதிதராmh தnhவீ தiνshதாmhயதி ॥ 5105॥
MSS@5106@1ஆயாைதவ நிஶா மேநா mh’க³th³’ஶாiµnhநிth³ரமாதnhவதீ மாேநா ேம
கத²ேமஷ
ஸmhphரதி நிராதŋhகmh ’தி³shதா²shயதி ।
MSS@5106@2ஊஹாேபாஹமmh ஸேராஜநயநா யாவth³ வித⁴thேததராmh தாவth
காமnh’பாதபthரஸுஷமmh
பி³mhப³mh ப³பா⁴ேஸ விேதா: ◌⁴ ॥ 5106॥
MSS@5107@1ஆயாேதா த³யிதshதேவதி ஸஹஸா ந ரth³த³ேத⁴ பா⁴தmh ஸth³ய:
ஸmhiµக²தாmh
க³ேதऽபி ஸுiµகீ² ph◌⁴ராnhதிmh நிஜாmh மnhயேத ।
MSS@5107@2கNhடா²ேல⁴ேஜऽபி ஶூnhய’த³யா shவphநாnhதரmh ஶŋhகேத
phரthயாvh’thதியmh phயshய கியதா phரthேய ஶாேதாத³ ॥ 5107॥
MSS@5108@1ஆயாேதா ப⁴வத: பிேததி ஸஹஸா மாrhநிஶmhேயாதி³தmh
⁴⁴ஸேதா விஹாய
ஶிஶுபி: ◌⁴ khடா³ரஸாnh phரshதாnh ।
MSS@5108@2³ராth shேமரiµக:² phரஸாrhய லதmh பா³ஹுth³வயmh பா³லேகா
நாத⁴nhயshய ர:
ஸேமதி பரயா phthயா ரடth³க⁴rhக⁴ரmh ॥ 5108॥
MSS@5109@1ஆயாேதா வநமா kh³’ஹபதிரா ஸமாயாத: ।
MSS@5109@2shமர ஸகி² பாணிநிஸூthரmh விphரதிேஷேத⁴ பரmh காrhயmh ॥ 5109॥
MSS@5110@1ஆயாth thபா⁴க³த:rhயாth³ vhயயmh த⁴rhமபேரா நர: ।
MSS@5110@2ஏதேத³வ  பாNh³thயmh யதா³யாத³lhபேகா vhயய: ॥ 5110॥
MSS@5111@1ஆயாnhதmh ³ணிநmh th³’ShThவா phர’Shேயதா³th³ேயத ச ।
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MSS@5111@2³ணிேநா யாth³’தா ⁴யேசShடnhேத தshய ஸmhபேத³ ॥ 5111॥
MSS@5112@1ஆயாnhதmh shவபதிmh th³’ShThவா ப⁴யnhதீ ஸதா³கி²லmh ।
MSS@5112@2பthயkhதா நிைஜ: thைரrhபா³nhத⁴ைவ:shவஜைநshததா² ॥ 5112॥
MSS@5113@1ஆயாnhதமாேலாkhயஹmh phரேதாlhயாmh ஆlhயா:ரshதாத³iνராக³ேமகா
।
MSS@5113@2ேராமாசகmhபாதி³பி⁴chயமாநmh பா⁴மா ஜு³ஹphரணமnhthயைத²நmh
॥ 5113॥
MSS@5114@1ஆயாnhதி thவதmh க³பீ⁴ரஸதாmh ேலஷு ⁴ஹாmh ேலஷு
vhயதி²தா
நிதா³க⁴பதி²கா: kh’thயmh தேத³ஷாmh பரmh ।
MSS@5114@2யthShைபரதி⁴வாஸநmh நிபி³ட³யா யchசா²யயா பாலநmh யnhமnhைத³பவீஜநmh
ச பவைந: kh’thயmh த³rhவீஹாmh ॥ 5114॥
MSS@5115@1ஆயாnhதி யthர நிவஸnhதி சிராய ேசShடmh நிrhயாnhதி ைசவமதா:
ஸேதா
யேதாऽ ।
MSS@5115@2ேத³ைவrh’ேதஷு ப³ஹுேலஷு மணிShவபீph◌⁴ேயா ய: rhவவth ஸ
ஜயதாத³mh’ைதக⁴: ॥ 5115॥
MSS@5116@1ஆயாnhதி யாnhதி ஸததmh நீரmh ஶிஶிரmh க²ரmh ந க³ணயnhதி ।
MSS@5116@2விth³ேமா ந ஹnhத தி³வஸா: கshய கிேமேத கShயnhதி ॥ 5116॥
MSS@5117@1ஆயாnhthயkh³ேர நiν தiνப⁴வா உthதமrh இேவேம ஶyhயாலkh³நா:
ப²ணph◌⁴’த இவாபா⁴nhதி
தா³ரா இதா³நீmh ।
MSS@5117@2காராேக³ஹphரதிமம⁴நா மnhதி³ரmh th³’யேத ேம தthர shதா²mh
phரஸஜதி மேநா
ந ணmh ந rhத⁴mh ॥ 5117॥
MSS@5118@1ஆயாnhthயாmh நிஜவெதௗவநாthஸஶŋhகmh ப³rhஹாமபரஶிக²Nh³நீmh
ப⁴ேரண ।
MSS@5118@2ஆேலாkhய vhயவத³த⁴தmh ேரா மரmh காnhய: ரத³⁴ரநாrhஜவmh
நேரஷு
॥ 5118॥
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MSS@5119@1ஆயாnhthயா தி³வஸய: பத³தலshபrhஶாiνபா⁴வாதி³வ
vhேயாமாேஶாகதேராrhநவீநககா³chச:²ஸiµjhjh’mhப⁴ேத ।
MSS@5119@2ஆதnhவnhநவதmhஸவிph◌⁴ரமமஸாவாஶாரŋhகீ³th³’ஶாmh
உnhலthதணphரபா⁴கரகரshேதாம:ஸiµth³பா⁴ஸேத ॥ 5119॥
MSS@5120@1ஆயாேநாshதத³ேrh அஜநேரகா²விதி⁴mh விதnhவnhthயா: ।
MSS@5120@2பாணி: phரஸாதி⁴காயா: phராபத³பாŋhக³mh சிேரண விரmhய ॥ 5120॥
MSS@5121@1ஆயாஸ: பரmhஸா ைவதmhகஸாரேமய தவ ஸார: ।
MSS@5121@2thவாமபஸாrhய விபா⁴jhய: ரŋhக³ ஏேஷாऽ⁴ைநவாnhைய: ॥ 5121॥
MSS@5122@1ஆயாஸஶதலph◌⁴யshய phராேணph◌⁴ேயாऽபி க³யஸ: ।
MSS@5122@2க³திேரைகவ விthதshய தா³நmh ேஶஷா விபthதய: ॥ 5122॥
MSS@5123@1ஆயாஸேஶாகப⁴ய:³க²iµைபதி மrhthேயா மாேநநஸrhவஜநநிnhதி³தேவஷப:
।
MSS@5123@2விth³யாத³யாத³மயமாதி³³mhச ஹnhதி jhஞாthேவதி
க³rhவவஶேமதி ந ஶுth³த⁴³th³தி:◌⁴
॥ 5123॥
MSS@5124@1ஆயாஸலத²பா³ஹுவlhரதி⁴கshேமைர ।- -।-
ேலாலாபாŋhக³கேபாலபாரகshேதாமாrhத⁴phதாலகா ।
MSS@5124@2nhயshயnhதீ மத³யthயநாvh’த இவ phரchசா²த³நாயாசலmh iµkh³தா⁴
shேவத³நிபீதஸூமசயvhயkhதshதநீ வ ॥ 5124॥
MSS@5125@1ஆயாஸாத³ல⁴தரshதைந:shவநth³பி: ◌⁴ ராnhதாநாமவிகசேலாசநாரவிnhைத:³
।
MSS@5125@2அph◌⁴யmhப:◌⁴ கத²மபி ேயாதாmhஸைஹshைதrhவீநிதசலthபத³mh
phரேசேல
॥ 5125॥
MSS@5126@1ஆயாஸாநவிசிnhதயnhநக³ணயlhலாப⁴mh தத: கிசித³phyh அmhேபா⁴
iµசதி
கீrhதிமாthரஶரே தா⁴ராத⁴ர:ஸrhவத: ।
MSS@5126@2தth³யthநா³பjhய வrhத⁴ய வா தா³rhயஶ: ஶாவதmh
ெமௗTh◌⁴யாேத³த³ேபய
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நாஶய வா ேலாக: phரமாணmh தத: ॥ 5126॥
MSS@5127@1ஆயாshய ப³ஹுபி⁴rh³kh³தா⁴mh பீதாmh வthேஸந ஸth³க³வீmh ।
MSS@5127@2ஸுஶிேதாऽபி ேகா³பால: phரயthேநந ³த கிmh ॥ 5127॥
MSS@5128@1ஆயாshய கதா³ காnhேத மத³nhதகமயி phரேப⁴ ।
MSS@5128@2இதி phrhShேடnh³வத³நாchசா²த³யth³ வாஸஸா iµக²mh ॥ 5128॥
MSS@5129@1ஆயாshயshயவதா⁴வபrhயவேத க³thேவதி ஸmhபா⁴vhயேத
ஸmhphராphேத thவயி யாநி தாnhயபி
ஸுகா²nhயth³யாபேராாணி ந: ।
MSS@5129@2கிnhthவjhஞாதவிேயாக³ேவத³நத³mhஸth³யshthவயி phரshதி²ேத ேசத:
கிmh iν
கShயதீthயவிதி³தmh ஸmhயŋh ந நிசீயேத ॥ 5129॥
MSS@5130@1ஆயாshயா நshதவாnhதிகமஹmh யாேம vhயதீேத phேயthyh உkhthவா
பŋhகஜேலாசநா
ஸரப⁴ஸmh காnhதா ஸமாஜmh யெயௗ ।
MSS@5130@2ஜாேத khவாபி ச ஜேத கிiµ ஸமாயாேததி மாrhக³mh iµஹுrh த³rhஶmh
த³rhஶமேதா²
மயா நிஶி மநாkh³லph³ேதா⁴ ந நிth³ராரஸ: ॥ 5130॥
MSS@5131@1ஆ: கrhம ச விthதmh ச விth³யா நித⁴நேமவ ச ।
MSS@5131@2பைசதாநி  sh’jhயnhேத க³rhப⁴shத²shையவ ேத³ந: ॥ 5131॥
MSS@5132@1ஆ: கlhேலாலேலாலmh கதிபயதி³வஸshதா²யிநீ ெயௗவநrh
அrhதா:²ஸŋhகlhபகlhபா
க⁴நஸமயத³th³விph◌⁴ரமா ேபா⁴க³ரா: ।
MSS@5132@2கNhடா²ேலேஷாப³ட⁴mh தத³பி ச ந சிரmh யth phயாபி:◌⁴ phரணீதmh
ph³ரமNhயாஸkhதசிthதா ப⁴வத ப⁴வப⁴யாmhேபா⁴தி⁴பாரmh தmh ॥ 5132॥
MSS@5133@1ஆ:phரேந தீ³rhக⁴மாrhவாchயmh ெமௗஹூrhதிைகrhஜைந: ।
MSS@5133@2வnhேதா ப³ஹு மnhயnhேத mh’தா: phரயnhதி கmh ந: ॥ 5133॥
MSS@5134@1ஆ: யmh யேஶா த⁴rhமmh ேலாகாநாஶிஷ ஏவ ச ।
MSS@5134@2ஹnhதி ேரயாmh ஸrhவாணி mhேஸா மஹத³திkhரம: ॥ 5134॥
MSS@5135@1ஆ:: கீrhதிைரவrhயmh ஆஶிஷ: ஷshய யா: ।
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MSS@5135@2ப⁴வnhthேயவ  தthகாேல யதா²நிchேசா²rhவிபrhயயா: ॥ 5135॥
MSS@5136@1ஆ:ஸththவப³லாேராkh³யஸுக²phதிவிவrhத⁴நா: ।
MSS@5136@2ரshயா:shநிkh³தா: ◌⁴ shதி²ரா ’th³யா ஆஹாரா:ஸாththவிகphயா: ॥
5136॥
MSS@5137@1ஆ:ஸாரmh அவநmh ’ஸார:ஸுமஸாயகவயshய: ।
MSS@5137@2ஸுnhத³ விதஸாேரா ரதிேபா⁴க³ரஸாmh’தshவாத:³ ॥ 5137॥
MSS@5138@1ஆkhதேகph◌⁴யேசாேரph◌⁴ய: பேரph◌⁴ேயா ராஜவlhலபா⁴th ।
MSS@5138@2ph’தி²வீபதிேலாபா⁴chச phரஜாநாmh பசதா⁴ ப⁴யmh ॥ 5138॥
MSS@5139@1ஆதா⁴நாmh த⁴iν: ேரShட²mh ஆஸநாநாmh ச ேமதி³நீ ।
MSS@5139@2ப²லாநாmh சாmhரvh’shய ேத³வாநாmh ச மேஹவர: ॥ 5139॥
MSS@5140@1ஆrhkh◌⁴’ேத ³ேட³ ேராகா³ நிthயmh mh’thrhவிதா³ஷு ।
MSS@5140@2ஆேராkh³யmh கதிkhேதஷு ப³லmh மாேஷ பயsh ச ॥ 5140॥
MSS@5141@1ஆrhதா³நமேஹாthஸவshய விநதோணீph◌⁴’தாmh rhதிமாnh
விவாேஸா நயேநாthஸேவா
mh’க³th³’ஶாmh கீrhேத: phரகாஶ: பர: ।
MSS@5141@2ஆநnhத:³ கதாkh’தி: ஸுமநஸாmh வீரேயா விதmh
த⁴rhமshையவ நிேகதநmh
விஜயேத வீர: கŋhேக³வர: ॥ 5141॥
MSS@5142@1ஆrhதீ³rhக⁴தரmh வrhவரதரmh ேகா³thரmh க³யshதரmh விthதmh
⁴தரmh
ப³லmh ப³ஹுதரmh shவாthவiµchைசshதரmh ।
MSS@5142@2ஆேராkh³யmh விக³தாnhதரmh thஜக³தி லாkh◌⁴யthவமlhேபதரmh
ஸmhஸாராmh³நிதி⁴mh
கேராதி ஸுதரmh ேசத: kh’பாrhth³ராnhதரmh ॥ 5142॥
MSS@5143@1ஆrhநயதி பயதாmh phரதிதி³நmh யாதி யmh ெயௗவநmh
phரthயாயாnhதி
க³தா: நrhந தி³வஸா: காேலா ஜக³th³ப⁴க: ।
MSS@5143@2லshேதாயதரŋhக³ப⁴ŋhக³சபலா விth³chசலmh விதmh
யshமாnhமாmh

564 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

ஶரக³தmh ஶரணத³ thவmh ர ரா⁴நா ॥ 5143॥
MSS@5144@1ஆrhநீரதரŋhக³ப⁴ŋh³ரதி jhஞாthவா ஸுேக²நாதmh ல:
shவphநவிநவதி
ஸததmh ேபா⁴ேக³ஷு ப³th³தா⁴ சி: ।
MSS@5144@2அph◌⁴ரshதmhப³விட³mhபி³ ெயௗவநதி phேரmhவ³டா: ◌⁴ shthேயா
ையேரவாthர விiµchயேத
ப⁴வரஸாth ைதேரவ ப³th³ேதா⁴ ஜந: ॥ 5144॥
MSS@5145@1ஆrhப³லmh விலமshஸுகி²thவமsh கlhயாணமshவிலா தவ
கீrhதிரsh ।
MSS@5145@2ரsh த⁴rhமமதிரsh ேயாऽsh
ஸnhதாநvh’th³தி⁴ரபி⁴வாசி²தth³தி⁴ரsh ॥ 5145॥
MSS@5146@1ஆrhயேஶா ப³லmh விthதmh ஆகாŋhth³பி: ◌⁴ phயாணி ச ।
MSS@5146@2பிைதவாராத⁴நீேயாऽkh³ேர ைத³வதmh  பிதா மஹth ॥ 5146॥
MSS@5147@1ஆrhேலகா² பவநசலநாShடதீ³ேபாபேமயா ஸmhபchைசஷா
மத³வஶசலthகாநீth³’Shேலாலா ।
MSS@5147@2தீvhரசாnhதrhத³ஹதி ’த³யmh விphரேயாக:³ phேயph◌⁴யsh
தshமாேத³தth ஸததமமலmh
ph³ரம ஶாnhதmh phரபnhநா: ॥ 5147॥
MSS@5148@1ஆrhவrhஷஶதmh nh’mh பதmh ராthெரௗ தத³rhத⁴mh க³தmh
தshயாrhத⁴shய
பரshய சாrhத⁴மபரmh பா³லthவvh’th³த⁴thவேயா: ।
MSS@5148@2ேஶஷmh vhயாதி⁴விேயாக³:³க²ஸதmh ேஸவாதி³பி⁴rhநீயேத ேவ
வாதரŋhக³சசலதேர ெஸௗkh²யmh த: phராணிநாmh ॥ 5148॥
MSS@5149@1ஆrhவrhஷஶதmh nh’mh பதmh ராthெரௗ தத³rhத⁴mh ’தmh
தshயாrhத⁴shய
ச கிசிேத³வ ஜரயா பா³lhேயந கிசிth³’தmh ।
MSS@5149@2கிசிth³ vhயாதி⁴விேயாக³:³க²மரணrh⁴பாலேஸவாரைஸrh நShடmh
ஶிShடமதshதரŋhக³தரலmh mhஸாmh ஸுக²mh khவ ேண ॥ 5149॥
MSS@5150@1ஆrhவாசலmh ஸுேரவரத⁴iνrhேலாலmh ப³லmh ெயௗவநmh
விth³th³வchசபலmh
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த⁴நmh கி³நதீ³கlhேலாலவchசசலmh ।
MSS@5150@2தாNhயmh ககrhணதாலதரலmh ேத³ஹmh ச ேராகா³லmh jhஞாthவா
ஸrhவத³mh
th◌⁴வமமலmh த⁴rhமmh ஸதா³ நிசலmh ॥ 5150॥
MSS@5151@1ஆrhவாvhயதி²தநநீபthரthரmh கிமnhயth ஸmhபchச²mhபாth³திஸஹச
shைவரசா kh’தாnhத: ।
MSS@5151@2கshமாத³shnh ph◌⁴ரம தம thவmh phரயா phரயாக³mh
ெபௗந:nhயmh ⁴வி
ப⁴க³வதீ shவrh⁴நீ ேத ⁴நீேத ॥ 5151॥
MSS@5152@1ஆrhவாஸரமாஸவthஸரக³ேண க³chச²thய³ரmh பைத²rh ஆkhராமnhதி
kh’தாnhதகாஸர²ருNh ரேஜாராஜய: ।
MSS@5152@2ஈஷlhலŋhகி⁴தைஶஶவா இதி வய:ஸnhதி⁴mh த³தா⁴நா இதி vhயkhதா
வrhதெயௗவநா
இதி ததா² நnhத³nhதி தnhth³ராலவ: ॥ 5152॥
MSS@5153@1ஆrhவிthதmh kh³’ஹchசி²th³ரmh மnhthரைம²நேப⁴ஷஜmh ।
MSS@5153@2அபமாநmh தேபா தா³நmh நவ ேகா³phயாநி யthநத: ॥ 5153॥
MSS@5154@1ஆrhவிthதmh kh³’ஹchசி²th³ரmh மnhthரைம²நேப⁴ஷஜmh ।
MSS@5154@2தா³நமாநாபமாநmh ச நைவதாநி ஸுேகா³பேயth ॥ 5154॥
MSS@5155@1ஆrhvh’th³தி⁴ேயாthகrhஷேஹmh காலவிநிrhக³தmh ।
MSS@5155@2வாச²தாmh த⁴நிநாShடmh விதாth பரமmh த⁴நmh ॥ 5155॥
MSS@5156@1ஆrhேவத³kh’தாph◌⁴யாஸ:ஸrhேவஷாmh phயத³rhஶந: ।
MSS@5156@2ஆrhயஶீல³ேேபத ஏஷ ைவth³ேயா விதீ⁴யேத ॥ 5156॥
MSS@5157@1ஆrhேவத³மதீ⁴யாநா: ேகவலmh ஸபkh³ரஹmh ।
MSS@5157@2th³’யnhேத ப³ஹேவா ைவth³யா vhயாதி⁴பி: ◌⁴ ஸமபி⁴phதா: ॥ 5157॥
MSS@5158@1ஆஷ:ண ஏேகாऽபி ந லph◌⁴ய:shவrhணேகாபி: ◌⁴ ।
MSS@5158@2ஸ ேசnhநிரrhத²கmh நீத: கா iν ஹாநிshதேதாऽதி⁴கா ॥ 5158॥
MSS@5159@1ஆஷ:ண ஏேகாऽபி ந லph◌⁴ய:shவrhணேகாபி: ◌⁴ ।
MSS@5159@2ஸ vh’தா² நீயேத ேயந தshைம nh’பஶேவ நம: ॥ 5159॥
MSS@5160@1ஆஷ:ண ஏேகாऽபி ஸrhவரthைநrhந லph◌⁴யேத ।
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MSS@5160@2நீயேத யth³ vh’தா² ேஸாऽபி phரமாத:³ஸுமஹாநயmh ॥ 5160॥
MSS@5161@1ஆShமாnh phராŋhiµேகா² ⁴ஜாth த⁴நவாnh த³iµக:² ।
MSS@5161@2பசிேம  யஶshவீ shயாnh ந கதா³சி³த³ŋhiµக:² ॥ 5161॥
MSS@5162@1ஆShயmh ஸrhவதா² ரயmh phராணிநாஹ தீ⁴மதா ।
MSS@5162@2அphயlhப³ணஸmhபnhேநா வnh ப⁴th³ராணி பயதி ॥ 5162॥
MSS@5163@1ஆshத³chசலமபாயி ஶரேமதnh mh’thrhkh³ரShயதி கேத³தி ந
ேகாऽபி ேவத³ ।
MSS@5163@2அth³ையவ தth³ப⁴ஜதiµkhதிபத²mh th³விேஜnhth³ரா jhேயShடா²க³மாவதி⁴
 திShட²தி
கிmh ந த³rhஶ: ॥ 5163॥
MSS@5164@1ஆshேத கியத³shதி தthர ச கியth தாNhயமthராபி வாphyh அrhத⁴mh
நிrhகி³தmh
நிஶாthமகதயா யthராshதி ஸŋhேகா³ ந ேத ।
MSS@5164@2ேஶஷா:ஸnhதி கதி : phரணயஜshதthராபி ேகாேபா யதி³ vhயrhத²mh
நிசிiν
சkhரவாகி ஜநநmh கshேத தmh வயதி ॥ 5164॥
MSS@5165@1ஆshேத நரவீர வrhத⁴ ஸதா³ ேஹமnhதராthrhயதா² ேலாகாநாmh
phயவrhத⁴ேநா
ப⁴வ ஸதா³ ேஹமnhதஸூrhேயா யதா² ।
MSS@5165@2ேலாகாநாmh ப⁴யவrhத⁴ேநா ப⁴வ ஸதா³ ேஹமnhதேதாயmh யதா² நாஶmh
யாnh தவாரேயாऽபி
ஸததmh ேஹமnhதபth³மmh யதா² ॥ 5165॥
MSS@5166@1ஆmh ணிகாநி ெயௗவநமபி phராேயா ஜராth◌⁴யாதmh
ஸmhேயாகா³
விரஹாவஸாநவிரஸா ேபா⁴கா:³ணth◌⁴வmhந: ।
MSS@5166@2ஜாநnhேதாऽபி யதா²vhயவshதி²தத³mh ேலாகா: ஸமshதmh ஜக³ch
சிthரmh யth³
³க³rhவபா⁴விததி⁴ய: khth◌⁴யnhதி மாth³யnhதி ச ॥ 5166॥
MSS@5167@1ஆேரகா²mh சகாராshயா: கேர th³ராகீ⁴யmh விதி: ◌⁴ ।
MSS@5167@2ெஶௗNh³rhயக³rhவநிrhவாஹphரthயாஶாmh ச மேநா⁴வ: ॥ 5167॥
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MSS@5168@1ஆேய vhயேய ததா² நிthயmh thயkhதலjhஜsh ைவ ப⁴ேவth ।
MSS@5168@2ந சிேதந ³ேட⁴ந நிthயmh phராவரதி³பி: ◌⁴ ॥ 5168॥
MSS@5169@1ஆேயாத⁴ேந kh’Shணக³திmhஸஹாயmh அவாphய ய:thயகாலராthmh
।
MSS@5169@2தா⁴ராmh ஶிதாmh ராமபரவத⁴shய ஸmhபா⁴வயththபலபthரஸாராmh ॥
5169॥
MSS@5170@1ஆரkhததாேமதி iµக²mh வா வா யாமதாmh யதா³ ।
MSS@5170@2ததா³ phராjhேஞா விஜாநீயாnh mh’thமாஸnhநமாthமந: ॥ 5170॥
MSS@5171@1ஆரkhததீ³rhக⁴நயேநா நயநாபி⁴ராம: கnhத³rhபேகாலதmh
வராத³தா⁴ந: ।
MSS@5171@2⁴யாthஸ ேமऽth³ய’த³யாmh³ஹாதி⁴வrhதீ vh’nhதா³டவீநக³ரநாக³ரசkhரவrhதீ
॥ 5171॥
MSS@5172@1ஆரkhதராபி⁴யmh ஸுைமrhநவகnhத³ ஸலக³rhைப: ◌⁴ ।
MSS@5172@2ேகாபாth³அnhதrhபா³Shேப shமரயதி மாmh ேலாசேந தshயா: ॥ 5172॥
MSS@5173@1ஆரkhதாŋhரத³nhரா கமநீ நாயாநீ யாநீ
shேதாேகாnhiµkhதஷாரமmhப³ரமேணஷth phரக³lhப⁴mh மஹ: ।
MSS@5173@2அphேயேத ஸஹகாரெஸௗரப⁴iµேசா வாசாதா: ேகாகிலrh ஆயாnhதி
phயவிphரkhதவதீமrhமchசி²ேதா³ வாஸரா: ॥ 5173॥
MSS@5174@1ஆரkhதாநாmh நவம⁴ ஶைநராபிப³nh பth³நீநாmh காேலாnhநிth³ேர
வலயவேந
⁴rhணமாந:ஸலmh ।
MSS@5174@2shவிnhேநா தா³ைநrhவிபிநகmh ெஸௗmhய ேஸவிShயேத thவாmh
ஆேமாதா³நாமஹமஹகாமாதி³ஶnh
க³nhத⁴வாஹ: ॥ 5174॥
MSS@5175@1ஆரkhதாயதShபபா³ணநயேந shநிkh³தா⁴ஜநயாகாmh
காராணகrhணிகாரஸுேமாthதmhேஸ மஹாநீலதாmh ।
MSS@5175@2உnhலthதிலகாnhதேர mh’க³மத³ோதா³rhth³ரபி³nh³பமாmh த⁴thேத
iµkh³த⁴தமாலகாnhதிம⁴பீvh’nhத³mh வஸnhதய: ॥ 5175॥
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MSS@5176@1ஆரkhைதrhநவபlhலைவrhவிடபிேநா ேநthேராthஸவmh தnhவேத தாnh
⁴nhவnhநயமph◌⁴ைபதி
ம⁴ராேமாேதா³ மth³த³ண: ।
MSS@5176@2ேதநாŋhகி³தமாthர ஏவ விதி⁴வth phரா³rhப⁴வnhநிrhப⁴ர- khடா³தகஷாயிேதந
மநஸா ேலாேகாऽயiµnhமாth³யேத ॥ 5176॥
MSS@5177@1ஆரNhயாsh shவைக:rh:ஸாrhதி²கா:ஸாrhதி²ைக:ஸஹ ।
MSS@5177@2ைஸநிகா:ைஸநிைகேரவ kh³ராேமऽphப⁴யவாபி: ◌⁴ ॥ 5177॥
MSS@5178@1ஆரph³த⁴மph³தி⁴மத²நmh shவஹshதயிthவா th³விவமமைரrhயth ।
MSS@5178@2உசிதshதthபேமா விஷமmh விஷேமவ யjhஜாதmh ॥ 5178॥
MSS@5179@1ஆரph³தா⁴ கிiµ ேகதகீகிஸலையrhமாலா கிமாயாநீ கrhரshய
பரmhபரா
மலயஜோத³shய ேலகா²த²வா ।
MSS@5179@2தா⁴ரா ைவ³த⁴ைஸnhத⁴வீ iν விஸயthயாேஹா மாநீமயீ vh’Sh:
பசஶரshய
தாவகth³’ேஶாrhப⁴ŋhகீ³ கத²mh கீ³யேத ॥ 5179॥
MSS@5180@1ஆரph³தா⁴ மகரth◌⁴வஜshய த⁴iνைஷதshயாshதiνrhேவத⁴ஸா
thவth³விேலஷவிேஶஷ³rhப³லதயா ஜாதா ந தாவth³த⁴iν: ।
MSS@5180@2தth ஸmhphரthயபி ேர phரத³ கிமபி phேரமாmh’தshயnhதி³நீmh
th³’Shmh நாத²
விேத⁴ ஸா ரதிபேத: ஶிஜாபி ஸஜாயதாmh ॥ 5180॥
MSS@5181@1ஆரph³ேத⁴ த³யிதாiµக²phரதிஸேம நிrhமாமshnhநபி vhயkhதmh
ஜnhமஸமாநகாலதாமmhஶுchச²டாmh வrhஷதி ।
MSS@5181@2ஆthமth³ேராணி ேராணீபvh’ேட⁴ பrhயŋhகபŋhேகஹ:

ஸŋhேகாசாத³தி:³shதி²தshய
ந விேத⁴shதchசி²lhபiµnhதmh ॥ 5181॥
MSS@5182@1ஆரph³ேத⁴ படேஹ shதி²ேத ³ஜேந ப⁴th³ராஸேந லŋhகி⁴ேத
shகnhேதா⁴chசாரணநmhயமாநவத³நphரchேயாதிேதாேய க⁴ேட ।
MSS@5182@2ராjhஞாஹூய விஸrhேத மயி ஜேநா ைத⁴rhேயண ேம விshத: shவ:

thர:ேத
பிrhயதி³ வச: கshதthர ேபா⁴ விshமய: ॥ 5182॥
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MSS@8183@1ஆரப⁴nhேதऽlhபேமவாjhஞா: காமmh vhயkh³ரா ப⁴வnhதி ச ।
MSS@8183@2மஹாரmhபா: ◌⁴ kh’ததி⁴யshதிShட²nhதி ச நிராலா: ॥ 8183॥
MSS@5184@1ஆரேப⁴த நர: கrhம shவெபௗஷமஹாபயnh ।
MSS@5184@2நிShபthதி: கrhமே ைத³ேவ ெபௗேஷ ச vhயவshதி²தா ॥ 5184॥
MSS@5185@1ஆரேப⁴ைதவ கrhமாணி ராnhத: ராnhத: ந: ந: ।
MSS@5185@2கrhமாNhயாரப⁴மாணmh  ஷmh rhநிேஷவேத ॥ 5185॥
MSS@5186@1ஆரph◌⁴யேத மஹthகாrhயmh ைய:ுth³ைரரபி பாrhதி²ைவ: ।
MSS@5186@2ேத சkhரவrhதிேநா ⁴thவா ஜாயnhேத ப⁴th³ரபா⁴ஜநmh ॥ 5186॥
MSS@5187@1ஆரmhப⁴³rhவீ யிணீ khரேமண லkh◌⁴வீ ரா vh’th³தி⁴மதீ ச பசாth
।
MSS@5187@2தி³நshய rhவாrhத⁴பராrhத⁴பி⁴nhநா சா²ேயவ ைமth க²லஸjhஜநாநாmh
॥ 5187॥
MSS@5188@1ஆரmhப⁴ரதிதாऽைத⁴rhயmh அஸthகாrhயபkh³ரஹ: ।
MSS@5188@2விஷேயாபேஸவா சாஜshரmh ராஜஸmh ³ணலணmh ॥ 5188॥
MSS@5189@1ஆரmhப⁴ரமணீயாநி விமrhேத³ விரஸாநி ச ।
MSS@5189@2phராேயா ைவராவஸாநாநி ஸŋhக³தாநி க²ல:ஸஹ ॥ 5189॥
MSS@5190@1ஆராth காஷவேந: phரவிரசிதth’ணphரshதராnhதrhநிஷNhண:

ஸmhஶீrhணkh³ரnhதி²கnhதா²விவரவஶவிஶchசீ²தவாதாபி⁴⁴ைத: ।
MSS@5190@2நீதா:kh’chch²ேரண பாnhைத:²வபி⁴வ நிவிட³mh ஜாiνஸŋhேகாசph³ைஜrh
அnhதrh³rhவார:³க²th³வி³ணதரkh’தாயாமயாமாshth யாமா: ॥ 5190॥
MSS@5191@1ஆராத³ெஸௗதவரshதவnhதலாநாmh ஆகlhபமாthமஸுைமரபி⁴யாசமாந:
।
MSS@5191@2⁴ய:ஸமாவயதி யா கலகNhட²நாைத³rhஆேராஹபா⁴ரmh’³கா³நி
தthர யாம:
॥ 5191॥
MSS@5192@1ஆராth³த⁴mh கிiµ ைத³வதmh வலையshேதேப தபசnhth³ரமா: கிmh
நாமாயத³mh
ச காசநசாmh கிmh பா⁴kh³யiµjhjh’mhப⁴ேத ।
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MSS@5192@2ைத³வmh வாth³ய கிமாiνகம⁴th³ பா³லphரவாலயாmh அshயா:
shேமரth³’ேஶா
த³த⁴thயவயெவௗபmhயmh யேத³தாnhயபி ॥ 5192॥
MSS@5193@1ஆராth³ேதா⁴ rhth³த⁴பி⁴rhயth நகரகலாலŋhkh’திrhவிஶதிrhயth³
ேதா³ShiµShmhஶுthரmh ⁴வநபப⁴வீ யthphரதாபphரேராஹ: ।
MSS@5193@2யth தth ைகலாஸைஶேலாth³த⁴ரணமபி mh’ஷா தth ஸமshதmh
தவா⁴th
பி³ph◌⁴ரlhNhடாகலாmh யத³பஹர ந: பŋhகஜாmh பேராே ॥ 5193॥
MSS@5194@1ஆராத⁴யதி யmh ேத³வmh தiµthkh’Shடதரmh வேத³th ।
MSS@5194@2தnhnhநதாmh ைநவ rhயாjhேஜாஷேயth தshய ேஸவநmh ॥ 5194॥
MSS@5195@1ஆராத⁴யி: phேரம- phரதீrhத²mh shph’ஹா பரmh யாஸாmh ।
MSS@5195@2தா நiν ெஸௗப⁴க³ேத³vhேயா க³ணிகா: kh’திநாmh ஸமாராth◌⁴யா: ॥
5195॥
MSS@5196@1ஆராதி⁴தா  ராஜாேநா ேத³வவchேசாபேஸவிதா: ।
MSS@5196@2அiνkh³ரைஹrhேயாஜயnhதி ப⁴khதாnh kh◌⁴நnhதி விபrhயேய ॥ 5196॥
MSS@5197@1ஆராதி⁴தா  ஶீேலந phரயthைநேசாபேஸவிதா: ।
MSS@5197@2ராஜாந:ஸmhphரத³nhதி phரphயnhதி விபrhயேய ॥ 5197॥
MSS@5198@1ஆராதி⁴ேதா வாphயபராதி⁴ேதா வா க²ல: கேராthேயவ ஸதா³பகாரmh ।
MSS@5198@2rhth◌⁴நா th◌⁴’ேதா பாத³தேல shதி²ேதா வா த³ஶthயவயmh க²
த³nhத³ஶூக: ॥ 5198॥
MSS@5199@1ஆராth◌⁴ய: பதிேரவ தshய ச பத³th³வnhth³வாiνvh’thதிrhvhரதmh
ேகைநதா:ஸகி²
ஶிதா விபத²phரshதா²ந³rhவாஸநா: ।
MSS@5199@2கிmh ேபண ந யthர மjhஜதி மேநா நாmh கிமாசாrhயைகrh
³டா⁴நŋhக³ரஹshயkhதிஷு ப²லmh ேயஷாmh ந தீ³rhக⁴mh யஶ: ॥ 5199॥
MSS@5200@1ஆராth◌⁴ய ³kh³த⁴ஜலதி: ◌⁴ ஸுத⁴ையவ ேத³வாnh ேத³வாய ஹnhத
மஹேத க³ரலmh தி³ேத³ஶ ।
MSS@5200@2ேயஷாmh th◌⁴வmh phரkh’திேரவ ஜலாஶயாநாmh நீேசஷு
ஸnhமதிரஸnhமதிthதேமஷு
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॥ 5200॥
MSS@5201@1ஆராth◌⁴ய ⁴பதிமவாphய தேதா த⁴நாநி ேபா⁴யாமேஹ கில வயmh
ஸததmh ஸுகா²நி ।
MSS@5201@2இthயாஶயா கவிேமாதமாநஸாநாmh கால:phரயாதி மரவதி⁴ேரவ
mhஸாmh
॥ 5201॥
MSS@5202@1ஆராth◌⁴யமாேநா nh’பதி: phரயthநாth³ ஆராth◌⁴யேத நாம கிமthர சிthரmh
।
MSS@5202@2அயmh thவrhவ: phரதிமாவிேஶேஷா ய: ேஸvhயமாேநா தாiµைபதி ॥
5202॥
MSS@5203@1ஆராமாதி⁴பதிrhவிேவகவிகேலா நmh ரஸா நீரஸா வாthயாபி:◌⁴
பkh’தா த³ஶ
தி³ஶசNhடா³தேபா :³ஸஹ: ।
MSS@5203@2ஏவmh த⁴nhவநி சmhபகshய ஸகேல ஸmhஹாரேஹதாவபி thவmh
சnhநmh’ேதந
ேதாயத³ேதாऽphயாவிShkh’ேதா ேவத⁴ஸா ॥ 5203॥
MSS@5204@1ஆராமாப⁴ரணshய பlhலவசையராபீததிkh³மthவிஷ: பாேதா²த³
phரஶமmh
நயா³தேராேரதshய தா³வjhவரmh ।
MSS@5204@2ph³மshthவாiµபகாரகாதர க³தphராயா:பய:ஸmhபேதா³ த³kh³ேதா⁴ऽphேயஷ
தrhதி³ஶ:

பமலராrhய நிrhவாshயதி ॥ 5204॥
MSS@5205@1ஆராiµக²mh ுரphரmh ச ேகா³chச²mh சாrhத⁴சnhth³ரகmh ।
MSS@5205@2ஸூசீiµக²mh ச ப⁴lhலmh ச வthஸத³nhதmh th³விப⁴lhலகmh ॥ 5205॥
MSS@5206@1கrhணிகmh காகNhட³mh ச தயாnhயாnhயphயேநகஶ: ।
MSS@5206@2ப²லாநி ேத³ஶேத³ேஶஷு ப⁴வnhதி ப³ஹுபத: ॥ 5206॥
MSS@5207@1ஆராiµேக²ந ைவ சrhம ுரphேரண ச காrhiµகmh ।
MSS@5207@2ஸூசீiµேக²ந கவசmh அrhத⁴சnhth³ேரண மshதகmh ॥ 5207॥
MSS@5208@1ப⁴lhேலந ’த³யmh ேவth◌⁴யmh th³விப⁴lhேலந ³ண: ஶர: ।
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MSS@5208@2ேலாஹmh ச காகNhேட³ந லயmh ேகா³chச²ேகந ச ॥ 5208॥
MSS@5209@1ஆராைம:ஸத³ைநrhஹையrhக³ஜவைரrhகா³ைந: பkhட³ைநrh
வாth³ையrhெயௗவநக³rhவமஜுளதைரrhvh’nhைத³ச வாமph◌⁴வாmh ।
MSS@5209@2iµkhதி:shயாth³யதி³தth³விஹாயஸகலmhைசதth phரவீ நரா: கrhmh
ஹnhத
தபsh iµkhதிஸுக²த³mh கshமாத³ரNhயmh க³தா: ॥ 5209॥
MSS@5210@1ஆராேமாऽயமநrhக³ேலந ப³நா ப⁴kh³ந:ஸமkh³ேரா மேயthyh
அnhத:ஸmhph◌⁴’தஹrhஷவrhதி⁴தமேதா³த³kh³ர: கிiµnhமாth³ய ।
MSS@5210@2மாதŋhக³ phரதிவrhஶேமவ ப⁴வேதா பா⁴வீ நிதா³க⁴jhவரsh தthராபி
phரதிகாரமrhஹ
ஸேக²ஸmhயkh ஸமாேலாசிmh ॥ 5210॥
MSS@5211@1ஆphஸுநா மnhthரப³லாnhவிேதந phராேக³வ காrhேயா நிணmh விசார:
।
MSS@5211@2ேதா³Shmh ப³லாnh மnhthரப³லmh க³ய: ஶkhேராऽஸுராnh
மnhthரப³லாth³ விkh³ேய ॥ 5211॥
MSS@5212@1ஆராத⁴யிஷு:ஸmhயkh³அiνவீ மபதிmh ।
MSS@5212@2விth³யாவிநயஶிlhபாth³ையராthமாநiµபபாத³ேயth ॥ 5212॥
MSS@5213@1ஆோrhiµேநrhேயாக³mh கrhம காரணiµchயேத ।
MSS@5213@2ேயாகா³ட⁴shய தshையவ ஶம: காரணiµchயேத ॥ 5213॥
MSS@5214@1ஆய ³ரமக³ணித- ெரௗth³ரkhேலஶா phரகாஶயnhதீ shவmh ।
MSS@5214@2வாதphரதீchச²நப வthரவ ஹர மாmh ஸுதiν ॥ 5214॥
MSS@5215@1ஆய nh’பதி: rhவmh இnhth³யாவாnh யஶீkh’தாnh ।
MSS@5215@2காமkhேராதா⁴தி³கா thவா nh ஆph◌⁴யnhதராmhச தாnh ।
MSS@5216@1ஜேயதா³thமாநேமவாெதௗ³ விஜயாயாnhயவிth³விஷாmh ।
MSS@5216@2அதாthமா  விவேஶா வஶீrhயாth கத²mh பராnh ॥ 5216॥
MSS@5217@1ஆய ைஶலஶிக²ரmh thவth³வத³நாப’தகாnhதிஸrhவshவ: ।
MSS@5217@2phரதிகrhேவாrhth◌⁴வகர: shதி²த: ரshதாnh நிஶாநாத:² ॥ 5217॥
MSS@5218@1ஆயாkhத³ைஶலshய சnhth³ரகாnhதshத²மாmh ।
MSS@5218@2nh’thயthேயஷ லஸchசாசnhth³ரகாnhத: ஶிகா²வல: ॥ 5218॥
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MSS@5219@1ஆட: ◌⁴ பதித இதி shவஸmhப⁴ேவாऽபி shவchசா²நாmh பஹரணீயதாiµைபதி
।
MSS@5219@2கrhேணph◌⁴யchதமேதாthபலmh வ⁴நாmh வீசீபி⁴shதடமiν
யnhநிராஸுராப:
॥ 5219॥
MSS@5220@1ஆட⁴திபாலபா⁴லவிக³லthshேவதா³mh³ேஸேகாth³த⁴தா
ேப⁴ஜா²ŋhkh’திசாபடŋhkh’திசமthகாேராlhலஸnhmh ஆநஸா ।
MSS@5220@2ுph◌⁴யthோணிதலmhsh²ரth²ரடmh சசchசலthேகஶரmh
மnhத³ph◌⁴ராnhதவிேலாசந phரதிதி³ஶmh nh’thயnhதி வாvhரஜா: ॥ 5220॥
MSS@5221@1ஆட⁴ேவiΝதத⁴ரவிph◌⁴ரேமண மா⁴rhயஶாவத³நாmh³ஜiµth³வஹnhதீ
।
MSS@5221@2ஆேலாkhயதாmh கிமநயா வநேத³வதா வ: ைகேஶாரேக வய காபி ச
காnhதியSh:
॥ 5221॥
MSS@5222@1ஆட⁴shய சிதாmh kh’தாiνமரேth³ேயாக³phயாŋhக³நmh
NhTh³ேருth³ரவபாநiµlhப³ணமஹாேமாஹphரphதshmh’ேத : ।
MSS@5222@2வீதாேஸாரவதmhஸமாlhயவலயாேமாத³ச யாth³’kh³ ப⁴ேவth³
பா⁴வாநாmh ஸுப⁴க:³
shவபா⁴வமமா நிேசதஸshதாth³’ஶ: ॥ 5222॥
MSS@5223@1ஆட⁴shவாேகாऽவ:shயாth³ விthதசிnhதிதth³த⁴ேய ।
MSS@5223@2ஸrhேவஷாmh ஸுரதkhடா³ th³’Shடாெதௗ³ ேபா⁴க³லph³த⁴ேய ॥
5223॥
MSS@5224@1ஆடா⁴nhதரெயௗவநshய பேதா ேகா³Sh²ரiνph◌⁴ராmhயதsh தthதth
தாஸு மேநாக³தmh
ஸுநிph◌⁴’தmh ஸmhvhயாசிகீrhேஷாrhஹேர: ।
MSS@5224@2ேவகா³³chச²தாsh²டாரத³ஶாக³rhபா⁴shthரபாெகௗ³ரவாth
phரthயேசா வதா
ப⁴வnh ப⁴வதாmh kh’thயாய வா³rhமய: ॥ 5224॥
MSS@5225@1ஆேடா⁴ மலயாநிலth³விபவரmh khேதா விலாஸாiνைக:³ பீத:
Shபவிேலாசைநrhநவலதாெபௗராŋhக³நாநாmh க³ண: ।
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MSS@5225@2அph◌⁴ராmhயth³ வநபthதேந ம⁴மபால:sh²ரthேகாகிலா-
லாலாபலth³ph◌⁴ரமth³ph◌⁴ரமகாஜா²ŋhகாரேப⁴ரைவ: ॥ 5225॥
MSS@5226@1ஆேடா⁴ வாஸயShmh kh³’ஹவலபி⁴தேல ³Shடமாrhஜாரேகண
khராshயmh kh³ரshயமாந:
ஸkh’த³பி ஶநைகrhயth³ விkhேராஶ கீர: ।
MSS@5226@2க³ŋhேக³தி shவாநீmh shவாமயமமரபேதrhலph³த⁴வாநாஸநாrhத⁴mh
யsh
thைரshேராதஸாmhப: ◌⁴ shph’ஶதி mh’ஶதி வா தthகதா²mh ேக வித³nh ॥ 5226॥
MSS@5227@1ஆேராkh³யmh சிரமவிநீ நரபேத ேதாஷmh ஶிவ: ேகஶவ: கlhயாணmh தவ
ஸrhவதா³ ஶஶிரவீ phேராth³தீ³பநmh ேத³வதா: ।
MSS@5227@2ph³ரமாth³யா: ஸகலா: ஸுப⁴th³ரமவநmh ெகௗ³rhயாத³ேயா மாதர:
rhவாேத ேத கேராதி
த:rhவnhதி rhவnh ச ॥ 5227॥
MSS@5228@1ஆேராkh³யmh பரமாநnhத:³ஸுக²iµthஸாஹ ஏவ ச ।
MSS@5228@2ஐவrhயmh phயஸmhேபா⁴க³mh விநா ஸrhவmh நிரrhத²கmh ॥ 5228॥
MSS@5229@1ஆேராkh³யmh பா⁴shகராதி³chேச²ch யchேச²th³ஹுதாஶநாth ।
MSS@5229@2jhஞாநmh மேஹவராதி³chேச²nh ேமாchேச²jhஜநாrhத³நாth ॥
5229॥
MSS@5230@1ஆேராkh³யmh பா⁴shகராதி³chேச²th³ த⁴நchேச²th³ஹுதாஶநாth ।
MSS@5230@2மேஹவராjhjhஞாநchேச²nh iµkhதிchேச²jhஜநாrhத³நாth ॥ 5230॥
MSS@5231@1ஆேராkh³யmh விth³வthதா ஸjhஜநைமth மஹாேல ஜnhம ।
MSS@5231@2shவாதீ⁴நதா ச mhஸாmh மஹைத³வrhயmh விநாphயrhைத:² ॥ 5231॥
MSS@5232@1ஆேராkh³யmh ெஸௗபா⁴kh³யmh த⁴நாTh◌⁴யதா நாயகthவமாநnhத:³ ।
MSS@5232@2kh’தNhயshய shயாதி³ஹ ஸதா³ ஜேயா வாசி²தாவாphதி: ॥
5232॥
MSS@5233@1ஆேராkh³ய³th³தி⁴விநேயாth³யமஶாshthரராகா:³ பசாnhதரா:
பட²நth³தி⁴³ ப⁴வnhதி ।
MSS@5233@2ஆசாrhயshதகநிவாஸஸஹாயகrh பா³யாsh பச பட²நmh
பவrhத⁴யnhதி
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॥ 5233॥
MSS@5234@1ஆேராkh³யமாnh’Nhயமவிphரவாஸ: ஸth³பி⁴rhமiνShைய: ஸஹ
ஸmhphரேயாக:³ ।
MSS@5234@2shவphரthயயா vh’thதிரபீ⁴தவாஸ: ஷTh³ வேலாகshய ஸுகா²நி
ராஜnh ॥ 5234॥
MSS@5235@1ஆேராkh³யலபயாதி பிthத- jhவராரmh ேரiΝகஷாயபா⁴ஜmh ।
MSS@5235@2மா thவmh யதா² ரthநகேல shமராrhதா kh’தphரேகாபphரஶமா ஸகீ²பி:◌⁴
॥ 5235॥
MSS@5236@1ஆேரா⁴mh வரெமௗபவாயமபஹrhmh ஸுnhத³ கnhயகா ேபா⁴khmh
ேபா⁴க³iµபshதி²தmh
ஸுக²மலŋhகrhmh ச ரthைநshதiνmh ।
MSS@5236@2ஸmhநயnhthயmh’தாnhத⁴ேஸா  ஶேத ேயைநவ ஹாலாஹேல ஸ
shவா மம ைத³வதmh
ததி³தேரா நாmhநாபி ந mhநாயேத ॥ 5236॥
MSS@5237@1ஆேராபய iµதா⁴ கிmh நாஹமபி⁴jhஞா கில thவத³ŋhகshய ।
MSS@5237@2தி³vhயmh வrhஷஸஹshரmh shதி²thேவதி ந khதமபி⁴தா⁴mh ॥ 5237॥
MSS@5238@1ஆேராபித: ph’²நிதmhப³தேட தNhயா கNhேட² ச பா³ஹுலதயா
நிவிட³mh kh³’த: ।
MSS@5238@2உthŋhக³பீநசநிrhப⁴ரபீ³ேதாऽயmh mhப:◌⁴ கஷத³ஹநshய ப²லாநி
⁴ŋhkhேத ॥ 5238॥
MSS@5239@1ஆேராபிதா அபி phராjhயா ³ ேலாேகஷு ைத: ।
MSS@5239@2ஜயnhதீஹ th³’Shடாnhத: phரதிமா th³:ஸதா³mh நiν ॥ 5239॥
MSS@5240@1ஆேராபிதா ஶிலாயாmh அேமவ thவmh ப⁴ேவதி மnhthேரண ।
MSS@5240@2மkh³நாபி பணயாபதி³ ஜாரiµக²mh வீய ஹைதவ ॥ 5240॥
MSS@5241@1ஆேராphயேதऽமா ைஶலாkh³ரmh யதா² யthேநந ⁴யஸா ।
MSS@5241@2நிபாthயேத ஸுேக²நாத⁴shததா²thமா ³ணேதா³ஷேயா: ॥ 5241॥
MSS@5242@1ஆேராஹணmh ேகா³vh’ஷஜராmh phராஸாத³ைஶலாkh³ரவநshபதீநாmh
।
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MSS@5242@2விShடா²iνேலேபா தி⁴ரmh mh’தmh ச shவphேநShவக³mhயாக³மநmh ச
த⁴nhயmh
॥ 5242॥
MSS@5243@1ஆேராஹயதவஸjhஜஇவாshதி தthர ேஸாபாநேஶாபி⁴வரமவchச²டாபி: ◌⁴
।
MSS@5243@2ேபா⁴கீ³nhth³ரேவShடஶதkh◌⁴’Shkh’தாபி⁴ரph³தி⁴- ுph³தா⁴சல:

கநகேகதகேகா³thரகா³th ॥ 5243॥
MSS@5244@1ஆேராஹ கி³ஶிக²ரmh ஸiµth³ரiµlhலŋhkh◌⁴ய யா பாதாலmh ।
MSS@5244@2விதி⁴கி²தாரமாலmh ப²லதி கபாலmh ந ⁴பால: ॥ 5244॥
MSS@5245@1ஆேராஹthயவநீஹ: phரவிஶதி வph◌⁴ரmh நைக:³ shபrhத⁴ேத க²mh
vhயாேலதி⁴
விேசShடேத திதேல ேஜாத³ேர ய ।
MSS@5245@2அnhதrhph◌⁴ராmhயதி ேகாடரshய விரஸthயாலmhப³ேத வீத: ◌⁴ கிmh தth³
யnhந கேராதி
மாதவஶmh யாத kh’ஶாiνrhவேந ॥ 5245॥
MSS@5246@1ஆேராஹnhதி ஸுகா²ஸநாnhயபடேவா நாகா³nh ஹயாmhshதjhஜுஷsh
தாmh³லாth³ப⁴ஜேத
நடவிடா: கா²த³nhதி ஹshthயாத³ய: ।
MSS@5246@2phராஸாேத³ சடகாத³ேயாऽபி நிவஸnhthேயேத ந பாthரmh shேத: ஸ
shthேயா ⁴வேந
phரயchச²தி kh’தீ ேலாகாய ய காதாmh ॥ 5246॥
MSS@5247@1ஆேராஹவlhபி⁴வாmh³தா⁴ரா- ராபி⁴ரா⁴விலmhபி³நீபி: ◌⁴ ।
MSS@5247@2ஸmhலயேத vhேயாம வடth³மாப⁴mh அmhேபா⁴த⁴ரயாமத³லphரகாஶmh
॥ 5247॥
MSS@5248@1ஆrhஜவmh சாnh’ஶmhshயmh ச த³மேசnhth³யநிkh³ரஹ: ।
MSS@5248@2ஏஷ ஸாதா⁴ரே த⁴rhமசாrhவrhNhேயऽph³ரவீnh மiν: ॥ 5248॥
MSS@5249@1ஆrhஜவmh phரதிபth³யshவ thேரஷு ஸததmh விேபா⁴ ।
MSS@5249@2இஹ கீrhதிmh பராmh phராphய phேரthய shவrhக³மவாphshய ॥ 5249॥
MSS@5250@1ஆrhஜவthவmh சrhத²mh ச பசமmh த⁴rhமேமவ  ।
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MSS@5250@2ம⁴ரthவmh தத: phேராkhதmh ஷShட²ேமவ வராநேந ॥ 5250॥
MSS@5251@1ஆrhஜவமமலகராmh விநேயா வரரthநiµடாநாmh ।
MSS@5251@2th³தmh ³rhvhயஸநாநாmh shthததா மதபிஶாசாநாmh॥ 5251॥
MSS@5252@1ஆrhஜேவந th◌⁴’தா தீ³ா யா ேநா ைத³வmh பரmh phரதி ।
MSS@5252@2அthயnhதமாiνயாph◌⁴ய: பீடா³ph◌⁴யshதth³விேமாசநmh ॥ 5252॥
MSS@5253@1ஆrhஜேவந நரmh khதmh ஆrhஜவாth ஸvhyhபthரபmh ।
MSS@5253@2அஶkhதிமnhதmh மnhயnhேதா த⁴rhஷயnhதி ³th³த⁴ய: ॥ 5253॥
MSS@5254@1ஆrhதthராணபராயேணந க தா³ஹாதி³ேலதி யth³ வாkhயmh
சkhரத⁴ேரண நkhரiµக²ேதா
ஹாகாரேராkh’தmh ।
MSS@5254@2ய: shதmhேப⁴ கரதாட³நth◌⁴வநிர⁴th கrhேண ஸுரshயாphயேஹா ஹா
kh’Shேணதி
யத³யmh ஸ ப⁴க³வாnh பாயாத³பாயாjhஜக³th ॥ 5254॥
MSS@5255@1ஆrhத:³kh²யபthராண³rhக³தாதி³ யதா²khரமmh ।
MSS@5255@2பாthரமாஹுrhத³யாநாmh அலாேப⁴ ³ணவாநிதி ॥ 5255॥
MSS@5256@1ஆrhதth³தshவரjhஞா விபி⁴nhநதீ³நphரபி⁴nhநல⁴ெரௗth³ரா: ।
MSS@5256@2நிnhth³யா: ஶுபா⁴sh ஶph³தா:³ phரiµதி³தபrhணth³’ட⁴ஶாnhதா: ॥
5256॥
MSS@5257@1ஆrhதshய ேம phரணமேதா ஜக³த³nhதராthமnh பயnh ந பய விேபா⁴
ந ஶ ◌்’ே
ஶ ◌்’Nhவnh ।
MSS@5257@2³rhைத³வmhப⁴ஜiνஷா நiνஸாmhphரதmh ேம பீதshததீ³யகவலேயாऽபி
॥ 5257॥
MSS@5258@1ஆrhதா ேத³வாnh நமshயnhதி தப:rhவnhதி ேராகி³ண: ।
MSS@5258@2நிrhத⁴நா தா³நchச²nhதி vh’th³தா⁴ நா பதிvhரதா ॥ 5258॥
MSS@5259@1ஆrhதாநாமாrhதிஸmhப³nhத⁴mh phதிவிராமகாரணmh ।
MSS@5259@2ேகந ரthநத³mh sh’Shடmh thரthயரth³வயmh ॥ 5259॥
MSS@5260@1ஆrhதாநாஹ ஜnhநாmh ஆrhதிchேச²த³mh கேராதி ய: ।
MSS@5260@2ஶŋhக²சkhரக³தா³ேநா th³வி⁴ஜ: பரேமவர: ॥ 5260॥
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MSS@5261@1ஆrhதாrhேத iµதி³ேத ’Shடா phேராேத மநா kh’ஶா ।
MSS@5261@2mh’ேத mhேயத யா பthெயௗ ஸா shth jhேஞயா பதிvhரதா ॥ 5261॥
MSS@5262@1ஆrhேதஷு தீ³யேத தா³நmh ஶூnhயŋhக³shய ஜநmh ।
MSS@5262@2அநாத²phேரதஸmhshகாரmh அவேமத⁴ப²லmh லேப⁴th ॥ 5262॥
MSS@5263@1ஆrhேதஷு விphேரஷு த³யாnhவிதச யchch²ரth³த⁴யா shவlhபiµைபதி
தா³நmh ।
MSS@5263@2அநnhதபாரmh ஸiµைபதி ராஜnh யth³தீ³யேத தnhந லேப⁴th³ th³விேஜph◌⁴ய:
॥ 5263॥
MSS@5264@1ஆrhேதா மthஸth³’ேஶா நாnhயshthவthேதா நாnhய: kh’பாபர: ।
MSS@5264@2lhய ஏவாவேயாrhேயாக:³ கத²mh நாத² ந பா மாmh ॥ 5264॥
MSS@5265@1ஆrhேதா வா யதி³ வா thரshத: பேரஷாmh ஶரக³த: ।
MSS@5265@2அ: phராnh பthயjhய ரதvhய: kh’தாthமநா ॥ 5265॥
MSS@5266@1ஆrhth³ரகீகஸiµக:² ரதேசth³ th³’யேத ப⁴வதி தch²ப⁴த:³ வா
।
MSS@5266@2சrhம ஶுShகமத²வாshதி²விஶுShகmh பி³ph◌⁴ரேத³ஷமரணmhவித³தா⁴தி
॥ 5266॥
MSS@5267@1ஆrhth³ரமபி shதநஜக⁴நாnh- நிரshய ஸுதiν thவையத³nhiµkhதmh ।
MSS@5267@2க²shத²மவாphவ thவாmh தபநாmhஶூநmhஶுகmh பிப³தி ॥ 5267॥
MSS@5268@1ஆrhth³ராmh கNhேட²iµகா²ph³ஜshரஜமவநமயthயmhபி³கா ஜாiνலmhபா³mh
shதா²ேந
kh’thேவnh³ேலகா²mh நிபி³ட³யதி ஜடா: பnhநேக³nhth³ேரண நnhதீ³ ।
MSS@5268@2கால: kh’thதிmh நிப³th◌⁴நாthபநயதி கேர காலராth: கபாலmh
ஶmhேபா⁴rhnh’thயாவதாேர பஷதி³தி ph’த²kh³vhயாph’தா வ: நா ॥ 5268॥
MSS@5269@1ஆrhth³ராலkhதகமshயா சரணmh iµக²மாேதந வீஜயிmh ।
MSS@5269@2phரதிபnhந: phரத²மதர: ஸmhphரதி ேஸவாவகாேஶா ேம ॥ 5269॥
MSS@5270@1ஆrhயகrhமணி ரjhயnhேத ⁴திகrhமாணி rhவேத ।
MSS@5270@2தmh ச நாph◌⁴யஸூயnhதி பNh³தா ப⁴ரதrhஷப⁴ ॥ 5270॥
MSS@5271@1ஆrhயஜநநிnhதி³தாநாmh பாைபகரஸphரகாஶநாmh ।
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MSS@5271@2ஏதாவாேநவ ³ே யத³பீ⁴Shடஸமாக³ேமா நிராவரண: ॥ 5271॥
MSS@5272@1ஆrhயஜுShடத³mh vh’thதmh இதி விjhஞாய ஶாவதmh ।
MSS@5272@2ஸnhத: பராrhத²mh rhவா நாேவnhேத phரதிkhயாmh ॥ 5272॥
MSS@5273@1ஆrhயதா ஷjhஞாநmh ெஶௗrhயmh கணேவதி³தா ।
MSS@5273@2shெதௗ²லலயmh ச ஸததmh உதா³ந³ேத³ய: ॥ 5273॥
MSS@5274@1ஆrhயthவmh ச சrhத²mh ச பசமmh த⁴rhமேமவ  ।
MSS@5274@2ஷShட²mh ஸதீthவmh th³’ட⁴தா ஸphதமmh ஸாஹேஸாऽShடமmh ॥
5274॥
MSS@5275@1ஆrhயேத³ஶலபப³லாrh- ³th³தி⁴ப³nh⁴ரமவாphய நரthவmh ।
MSS@5275@2த⁴rhமகrhம ந கேராதி ஜேடா³ ய: ேபாதiµjhஜ²தி பேயாதி⁴க³த: ஸ: ॥
5275॥
MSS@5276@1ஆrhயthர பிதா மாதா ph◌⁴ராதா thரshததா²shiνஷா ।
MSS@5276@2shவாநி Nhயாநி ⁴ஜாநா: shவmh shவmh பா⁴kh³யiµபாஸேத ॥
5276॥
MSS@5276@3ப⁴rhrhபா⁴kh³யmh  பா⁴rhையகா phராphேநாதி ஷrhஷப⁴ ॥ 5276॥
MSS@5277@1ஆrhயாநŋhக³ மஹாvhரதmh வித³த⁴தா விnhth◌⁴யாநில: பாரmh
kh’thவா ஸாŋhக³மகா
ேகந iµரலாேல கேடா²ரmh தப: ।
MSS@5277@2ேயநாshயா ரதிேக²த³ேம³ரmh’³வாஸாதி⁴வாஸshph’ஶ:

பீயnhேதऽத⁴ரத⁴ேவா
விஹதjhேயாthshேநாபத³mhஶmh ரஹ: ॥ 5277॥
MSS@5278@1ஆrhயா iµேக²  சபலா ததா²பி சrhயா ந ேம யத:ஸா  ।
MSS@5278@2த³ா kh³’ஹkh’thேயஷு த- தா² :³ேக² ப⁴வதி :³கா²rhதா ॥
5278॥
MSS@5279@1ஆrhேய கrhமணி ஜாந: பாேப வா நவர: ।
MSS@5279@2vhயாphய ⁴தாநி சரேத ந சாயதி லயேத ॥ 5279॥
MSS@5280@1ஆrhேயண ஸுகரmh யாஹுrhயாrhயகrhம த⁴நஜய ।
MSS@5280@2அநாrhயகrhம thவாrhேயண ஸு³Shகரதரmh ⁴வி ॥ 5280॥
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MSS@5281@1ஆலயத³nhதiµலாnhஅநிthதஹாைஸrhஅvhயkhதவrhணரமணீயவச:
phரvh’thதீnh ।
MSS@5281@2அŋhகாரயphரணயிநshதநயாnh வஹnhேதா த⁴nhயாshதத³ŋhக³ரஜஸா
மநீப⁴வnhதி
॥ 5281॥
MSS@5282@1ஆ லŋhகாநாத²நாshதநதரலபேயாவீசிiµth³ராth ஸiµth³ராth³ ஆ
shவrhக³ŋhகா³தரŋhகா³வவிரலஶிலா³shதரா³thதராth³ேர: ।
MSS@5282@2ஆphராைலாஸுரshthஸுரதக³திவிேதா³மkh³நபா⁴shவnhmh’கா³ŋhகாth³
ஆ ச
phராேசதஸாph³ேத⁴rhப⁴வ மம ர: ேகாऽபி யth³யshதி வீர: ॥ 5282॥
MSS@5283@1ஆலபதி பிகவ⁴வ பயதி ஹணீவ சலதி ஹmhவ ।
MSS@5283@2sh²ரதி த³lhலதிேகவ shவத³ேத நாmhஶுேலேக²வ ॥ 5283॥
MSS@5284@1ஆலப யதா² யேத²chச² khதmh தவ கிதவ கிமபவாரய ।
MSS@5284@2shthஜாதிலாச²நமெஸௗ விதரŋhகா ஸகீ²ஸுப⁴க³ ॥ 5284॥
MSS@5285@1ஆலmhபி³ேஹமரஶநாshதநஸkhதஹாரா: கnhத³rhபத³rhபஶிதி²kh’தகா³thரயShThய:
।
MSS@5285@2மாேஸ மெதௗ⁴ ம⁴ரேகாகிலph◌⁴’ŋhக³நாைத³rh நாrhேயா ஹரnhதி
’த³யmh phரஸப⁴mh
நராmh ॥ 5285॥
MSS@5286@1ஆலmhேப³ ஜக³தா³லmhேப³ ேஹரmhப³சரmh³ேஜ ।
MSS@5286@2ஶுShயnhதி யth³ரஜ:shபrhஶாth ஸth³ய: phரthஹவாrhத⁴ய: ॥ 5286॥
MSS@5287@1ஆலmhph³யாŋhக³ணவாகாபஸேர shேவchசா²நதாmh ஶாகி²காmh
ேகப⁴வத³lhபேஶஷவலயா பா³லா ஸமshதmh தி³நmh ।
MSS@5287@2ஸா ைத³ேவாப’தshய ட⁴மநேஸா ப⁴kh³நாவேத⁴ரth³ய ேம
பnhதா²நmh விvh’தா
வத³நேகநாேலாkhய கிmh வயதி ॥ 5287॥
MSS@5288@1ஆலmhph◌⁴யாŋhக³ணவாபிகாபஸேர தth³ேம மஜmh
ஸrhபthஸாnhth³ரபராக³லmhபடரணth³ph◌⁴’ŋhகா³ŋhக³நாேஶாபி⁴நீmh ।
MSS@5288@2மnhேய shவாmh தiνiµthதயஶகேலநாchசா²th³ய பா³லா sh²ரth-
கNhட²th◌⁴வாநநிேராத⁴கmhபிதசவாேஸாth³க³மா ேராதி³தி ॥ 5288॥
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MSS@5289@1ஆலவாேல shதி²தmh ேதாயmh ேஶாஷmh ந ப⁴ஜேத யதா³ ।
MSS@5289@2அrhணmh தth³ விஜாநீயாnh ந ேத³யmh தாth³’ேஶ ஜலmh ॥ 5289॥
MSS@5290@1ஆலshயmh  பாபகrhமணி ப⁴வ khர: khத⁴shதாட³ேந
ைநSh²rhயmh ப⁴ஜ
ேலாப⁴ேமாஹவிஷேய நிth³ராmh ஸமாெதௗ⁴ ஹேர: ।
MSS@5290@2ஜாTh³யmh க³chச² பராபவாத³கத²ேந th³ேராஹmh விேத⁴ shமேர
ேதா³ஷா ஏவ
³ணthவேமவமகி²லா யாshயnhதி ேசதshதவ ॥ 5290॥
MSS@5291@1ஆலshயmh phரத²மmh பசாth³ vhயாதி⁴பீடா³ phரஜாயேத ।
MSS@5291@2phரமாத:³ஸmhஶயshதா²ேந சிthதshேயஹாநவshதி²தி: ॥ 5291॥
MSS@5292@1ஆலshயmh மத³ேமாெஹௗ ச சாபலmh ேகா³Sh²ேரவ ச ।
MSS@5292@2shதph³த⁴தா சாபி⁴மாநிthவmh ததா²thயாகி³thவேமவ ச ।
MSS@5292@3ஏேத ைவ ஸphத ேதா³ஷாsh ஸதா³விth³யாrhதி²நாmh மதா: ॥ 5292॥
MSS@5293@1ஆலshயmh யதி³ ந ப⁴ேவjhஜக³thயநrhத:² ேகா ந shயாth³ ப³ஹுத⁴நேகா
ப³ஹுேதா வா ।
MSS@5293@2ஆலshயாதி³யமவநி: ஸஸாக³ராnhதா ஸmhrh நரபஶுபி⁴ச
நிrhத⁴ைநச
॥ 5293॥
MSS@5294@1ஆலshயmh shthேஸவா ஸேராக³தா ஜnhம⁴வாthஸlhயmh ।
MSS@5294@2ஸnhேதாேஷா பீ⁴thவmh ஷTh³ vhயாகா⁴தா மஹththவshய ॥ 5294॥
MSS@5295@1ஆலshயmh shதி²ரதாiµைபதி ப⁴ஜேத சாபlhயiµth³ேயாகி³தாmh
கthவmh தபா⁴தாmh
விதiνேத ெமௗkh³th◌⁴யmh ப⁴ேவதா³rhஜவmh ।
MSS@5295@2பாthராபாthரவிசாரபா⁴வவிரேஹா யchச²thதா³ராthமதாmh மாதrhல
தவ
phரஸாத³வஶேதா ேதா³ஷா அபி shrh³: ॥ 5295॥
MSS@5296@1ஆலshயmh ஹரதி phரjhஞாmh த⁴நமாrhயேஶா ப³லmh ।
MSS@5296@2யshnhநாshேத ததா³லshயmh ஸrhவேதா³ஷாகரsh ஸ: ॥ 5296॥
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MSS@5297@1ஆலshயmh  மiνShயாmh ஶரshேதா² மஹாnh : ।
MSS@5297@2நாshthth³யமஸேமா ப³nh: ◌⁴ kh’thவா யmh நாவத³தி ॥ 5297॥
MSS@5298@1ஆலshயமபி பாnhth³ரmh phரதிபth³ய விjh’mhப⁴ேத ।
MSS@5298@2ஹதபா⁴க³mh phரயthேநாऽபி phரதிஹnhயத ஏவ ஹா ॥ 5298॥
MSS@5299@1ஆலshயாth ஸுஸஹாேயாऽபி ந க³chச²thத³யmh ஜந: ।
MSS@5299@2ஹshதாkh³ராshபா²ேதா ⁴ெமௗ ேதாயாrhth³ர இவ கnh³க:॥ 5299॥
MSS@5300@1ஆலshேயந ஹதா விth³யா பரஹshதக³தா:shthய: ।
MSS@5300@2அlhபபீ³ஜmh ஹதmh ேthரmh ஹதmh ைஸnhயமநாயகmh ॥ 5300॥
MSS@5301@1ஆலாநmh ஜயஜரshய th³’ஷதா³mh ேஸrhவிபth³வாேத:◌⁴
rhவாth³:
கரவாலசNhட³மஹேஸா ேலாபதா⁴நmh ய: ।
MSS@5301@2ஸŋhkh³ராமாmh’தஸாக³ரphரமத²நkhடா³விெதௗ⁴ மnhத³ேரா ராஜnh
ராஜதி
வீரைவவநிதாைவத⁴vhயத³shேத ⁴ஜ: ॥ 5301॥
MSS@5302@1ஆலாநthவேஷைவதா த³nhதிபி⁴rhvh’பŋhkhதய: ।
MSS@5302@2sh²ரth கடகடாராவmh பாthயnhேத kh’தசிthkh’ைத: ॥ 5302॥
MSS@5303@1ஆலாநiµnhlhயஸுகா²பி⁴தா⁴நmh தாNhயநாேக³க³மேநாth³யேதऽshnh
।
MSS@5303@2பலாயிேத காக³ேணऽŋhக³நாநாmh விமrhத³பீ⁴thேயவ சா: பதnhதி ॥
5303॥
MSS@5304@1ஆலாேந kh³’யேத ஹshதீ வா வlhகா³ஸு kh³’யேத ।
MSS@5304@2’த³ேய kh³’யேத நா யதீ³த³mh நாshதி க³mhயதாmh ॥ 5304॥
MSS@5305@1ஆலாபmh கலகNh²கா ந ேத கீரா ந தீ⁴ரth◌⁴வநிmh vhயாஹாரmh
கலயnhதி
ேகாமலகி³ர:ஜnhதி ேநா ப³rhண: ।
MSS@5305@2நீராட³mhப³ர³rhதி³நாmhப³ரதேல ³ேர th³விேரப²th◌⁴வநி: காகா:
ேகவலேமவ
ேகŋhkh’தரைவ:rhவnhதி கrhணjhவரmh ॥ 5305॥
MSS@5306@1ஆலாப:shதெகௗiµதீ³ஸஹசேரா th³’Sh: phரஹrhேஷாjhjhவலா
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ph◌⁴rhnh’thயாth◌⁴வரதீ³தா சரணேயாrhnhயாஸ:ஸேம ப⁴ŋh³ர: ।
MSS@5306@2ேவேஶஷு ணிகshph’ஹா மத³விேத⁴rhப³nhேதா⁴ ந வாதா³ரயsh
தnhvhயா
ைநகவிகார⁴rhம⁴மத³phராேயா மத:³sh²rhஜதி ॥ 5306॥
MSS@5307@1ஆலாபமாநிகரshய நிஶmhய பீ⁴தா iµkh³தா⁴ விேலாkhய வத³நmh
iµரmh ஜஹாதி ।
MSS@5307@2மnhத³mh ந நிவதி மnhமத²ேவத³நாrhதா கீேரnh³ மாத ப⁴யாth
கிiµ மnhந
⁴ப ॥ 5307॥
MSS@5308@1ஆலாபயthயகாrhயாணி கிசிதா³kh²யாதி வா shவயmh ।
MSS@5308@2யா ந phரயாதி ஶயநmh ஸாphயiνthபnhநஸshph’ஹா ॥ 5308॥
MSS@5309@1ஆலாபாth³ கா³thரஸmhshபrhஶாth ஸmhஸrhகா³th ஸஹேபா⁴ஜநாth ।
MSS@5309@2ஆஸநாch ஶயநாth³ யாநாth பாபmh ஸŋhkhரமேத nh’mh ॥ 5309॥
MSS@5310@1ஆலாபாnh ph◌⁴விலாேஸா விரலயதி லஸth³பா³ஹுவிphதியாதmh
நீவிkh³ரnhதி²mh phரதி²mhநா
phரதநயதி மநாŋhமth◌⁴யநிmhேநா நிதmhப:³ ।
MSS@5310@2உthShயthபாrhவrhchச²thசஶிக²ரiµேரா நமnhத:shமேரண
shph’Shடா
ேகாத³Nhட³ேகாThயா ஹணஶிஶுth³’ேஶா th³’யேதெயௗவந: ॥ 5310॥
MSS@5311@1ஆலாைபrhம⁴ைரச காசித³பராநாேலாகிைத: ஸshைதrh
அnhயாnh
விph◌⁴ரமகlhபநாபி⁴தராநŋhைக³ரநŋhேகா³jhjhவல: ।
MSS@5311@2ஆசாைரசைர: பராநபி⁴நைவரnhயாnh ph◌⁴வ: கmhபைநrh இthத²mh
காசந
ரஜயnhதி ஸுth³’ேஶா மnhேய மநshthவnhயதா² ॥ 5311॥
MSS@5312@1ஆ கபாநி ஜேல பthயாவthயாkh³ரைஹshதவாலதி ।
MSS@5312@2ஹரக³ததி :³ஸஹமபி iµஹுரபி iµக²ராnhநிகா³த³யதி ெகௗ³ ॥
5312॥
MSS@5313@1ஆ கlhபய ர: கரதீ³பmh சnhth³ரமNhட³லதி phரதி²ேதந ।
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MSS@5313@2நnhவேநந பிதmh மம சுrh மŋhு பாNh³ரதேமா³லேகந ॥
5313॥
MSS@5314@1ஆŋhக³thயnhயமnhயmh ரமயதி வசஸா லயா வீேதऽnhயmh
ேராதி³thயnhயshய
ேஹேதா: கலயதி ஶபைத²ரnhயமnhயmh vh’ேதி ।
MSS@5314@2ேஶேத சாnhேயந ஸாrhத⁴mh ஶமநiµபக³தா சிnhதயthயnhயமnhயmh
shthமாயா
³சthரா ஜக³த³தக ேகந கShேடந sh’Shடா ॥ 5314॥
MSS@5315@1ஆŋhக³தா³phய ேகா³பீmh தth³பா³ஹுmh ஸஹரmhஸயாதா⁴ய ।
MSS@5315@2thேவதி நிசிேநாmhயஹmh அŋhகி³ஷு ³rhவாரதாmh அநŋhக³shய
॥ 5315॥
MSS@5316@1ஆŋhக³நாத⁴ரஸுதா⁴ரஸபாநவோ- நிShபீட³நாதி³விதி⁴ரsh
வி³ரதshேத ।
MSS@5316@2யththவmh விேலாகய சசலth³’ŋhநிபாைதrh ஏதாவைதவ
ஹ வயmh
kh’தாrhதா:² ॥ 5316॥
MSS@5317@1ஆŋhக³nhேத மலயஜதநாshவஜnhேத வநாnhதாnh ஆph’chச²nhேத
சிரபசிதாnh
மாலயாnh நிrhஜ²ெரௗகா⁴nh ।
MSS@5317@2அth³ய shதி²thவா th³ரவிட³மலாph◌⁴யnhதேர வ: phரபா⁴ேத
phரshதா²தாேரா மலயமத:
rhவேத ஸmhநிதா⁴நmh ॥ 5317॥
MSS@5318@1ஆŋhக³nhேதா வஸுதா⁴mh நிஜ²ரத³தாவாiνேநம ।
MSS@5318@2வத³நவிக³தசர இவ ஸmhலயnhேத ஜவாத³வா: ॥ 5318॥
MSS@5319@1ஆŋhக³nhநதிெஸௗரபா⁴நவயவாnh பி³mhபா³த⁴ரmh பாடலmh
mhப³nhநாகலயnh
பேயாத⁴ரதmh ஶ ◌்’Nhவnh தmh ஹாmhஸகmh ।
MSS@5319@2பயnh வாநிஶமாயதாmh th³’ஶiµபshrhவmhlhலவŋhகீ³ரஸmh
பா³லாயாmh
ஸகலrhஸŋhக³மஸுக²mh த⁴nhய: பரmh மnhயேத ॥ 5319॥
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MSS@5320@1ஆŋhக³nh ph◌⁴’ஶமŋhக³காநி ஸுth³’ஶாமாshயாநி mhப³mh நயnh
வோேஜாநிதmhப³கNhட²நக²ரசிthரபா⁴வmh நயnh ।
MSS@5320@2பி³mhேபா³Shடா²mh’தமாபிப³சி²தி²லயnh நீவீmh கரkhட³நா-
ஸŋhேக³நாதிஸஹாஸேகபரம:shைவரmh விசிkhட³ நா ॥ 5320॥
MSS@5321@1ஆŋhக³யthயiνநயthயவmhப³யthயா- — ேலாகயthயiνmh’ஜthயவ³ஹேத
ச ।
MSS@5321@2பாrhவmh விேலாகயதி மnhமத²பா⁴வபி⁴nhநா ஶூnhயாnhதரா shமரதி
ேகkh’தmh
ஸமshதmh ॥ 5321॥
MSS@5322@1ஆŋhக³ேஸ சாலதாmh லவŋhகீ³mh ஆmhப³ேஸ சாmh³நீmh
khரேமண ।
MSS@5322@2தாmh தவlhmh ம⁴ப phரகாமmh ஸnhதாட³யshேயவ பைத:³ கிேமதth
॥ 5322॥
MSS@5323@1ஆŋhகி³தshதthர ப⁴வாnh ஸாmhபராேய ஜயயா ।
MSS@5323@2ஆஶீ:பரmhபராmh வnhth³யாmh கrhேண kh’thவா kh’பாmh  ॥ 5323॥
MSS@5324@1ஆŋhகி³தா: பைரrhயாnhதி phரshக²லnhதி ஸேம பதி² ।
MSS@5324@2அvhயkhதாநி ச பா⁴ஷnhேத த⁴நிேநா மth³யபா இவ ॥ 5324॥
MSS@5325@1ஆŋhkh³ய rhவாமiνkh³’ய யாmhயாmh ெஸௗmhயாmh ஸமாேலாkhய
ஸஹshரபா⁴iν: ।
MSS@5325@2ஸnhth◌⁴யாேதாऽphயாப நிபாதமph³ெதௗ⁴ தth³ வாணீஸŋhக³ப²லmh
சகாshதி ॥ 5325॥
MSS@5326@1ஆŋhkh³ய ம⁴ரஹுŋhkh’திmh அலேஸாnhஷதீ³mh ரஹ:

காnhதாmh ।
MSS@5326@2யth³ ேபா³த⁴யnhதி ஸுphதாmh ஜnhமநி நாmh தேத³வ ப²லmh ॥ 5326॥
MSS@5327@1ஆŋhkh³ய மnhதி³ேர ரmhேய ஸதா³நnhத³விதா⁴யிநி ।
MSS@5327@2காnhதா காnhதmh ரŋhகா³ mhபி⁴mhப⁴பேயாத⁴ரா ॥ 5327॥
MSS@5328@1ஆ பாலெதௗ தவ பா⁴த: கrhணிகாரஸக²கrhணி கேபாெலௗ ।
MSS@5328@2பth³மேஜந ரதிபசபா³ணேயாrh த³rhபவிவ ஸுவrhணநிrhெதௗ ॥
5328॥

586 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@5329@1ஆ பா³ஶதயா ப³ரshைம தீ³யதாmh ப³⁴ேஜ ந கதா³பி ।
MSS@5329@2ேகவலmh  கலகNhட²ஶிஶூநாmh ஏஷ ஏவ ஶேலஷு நிதா³நmh ॥
5329॥
MSS@5330@1ஆrhதி³vhெயௗஷதீ⁴ phேராkhதா ஸூமகNhடகஸmhvh’தா ।
MSS@5330@2விiµchயேத விைஷ: phராணீ பீthவா ேதாேயந தjhஜடாmh ॥ 5330॥
MSS@5331@1ஆசாதபth³நீத³லசலthஸrhவாŋhக³மŋhகீ³kh’th அ-

shவாŋhகா³ŋhக³நமrhமkh’தநவாmhேபா⁴ஜாஶyhயா சிராth ।
MSS@5331@2ைசதnhயmh கத²மphேபthய ஶநைகnhlhய ேநthராசலmh பா³லா
ேகவலேமவ
ஶூnhய’த³யா ஶூnhயmh ஜக³th பயதி ॥ 5331॥
MSS@5332@1ஆபி:◌⁴ ஶபைத²ரேநககபைட:ேஜாத³ரmh நீதயா ஶூnhயmh தchச
நிய விுபி⁴தயா ந phரshதி²தmh ந shதி²தmh ।
MSS@5332@2nhயshதா: கிnh நேவாட⁴நீரஜth³’ஶா ேஜாபகNhேட² ஷா
தாth³’kh³ph◌⁴’ŋhக³கத³mhப³ட³mhப³ரசமthகாரshph’ேஶா th³’Shடய: ॥ 5332॥
MSS@5333@1ஆபி:◌⁴ ஸஹ பா⁴தmh கிமபி தth³வrhthமாபி ஸmhவீதmh
பேசஷு:
ஸுைமர கத²மphயாதா⁴ய சிthேத மநாkh ।
MSS@5333@2ேதநாபி phய ேசth ததா² மயி kh’பாகாrhபNhயமாலmhப³ேஸ phராேணஶ
phரப³லmh
தத³thர நிகி²லmh தthphராதிlhயmh விேத: ◌⁴ ॥ 5333॥
MSS@5334@1ஆஷு ேகரப⁴ேஸந பா³லா iµஹுrhமமாலாபiµபாலபnhதீ ।
MSS@5334@2ஆரா³பாகrhNhய கி³ரmh மதீ³யாmh ெஸௗதா³நீயாmhஸுஷமாமயாth
॥ 5334॥
MSS@5335@1ஆேலkh²யmh க³க³ேந கா² பி³நீஸூthைரrhவயாmhயmhப³ரmh
shவphநாேலாகிதமாநயா
கநகmh kh³ரth²நா வphரmh ைம: ।
MSS@5335@2இthயாth³khதமபி sh²டmh ஜட³மதிrhஜாநாதி ஸthயmh nh’ேபா
யshதாth³’khthரபயா
ந வkhதி ஸ க³தphெரௗ: ◌⁴ பரmh வchயேத ॥ 5335॥
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MSS@5336@1ஆேலkh²யmh நிஜiµlhேலக² விஜேந ேஸாlhேலக²யா ேரக²யா
ஸŋhகlhபாநகேராth³
விகlhபப³ஹுலாகlhபாநநlhபாநபி ।
MSS@5336@2அth³ராத³பரphரஜாபதிமதmh சkhேர ச தீvhரmh vhரதmh thவnhநிrhமாணவிெதௗ⁴
கியnhந வித³ேத⁴ ப³th³தா⁴வதா⁴ேநா விதி: ◌⁴ ॥ 5336॥
MSS@5337@1ஆேலாக ஏவ விiµகீ² khவசித³பி தி³வேஸ ந த³ ப⁴வ ।
MSS@5337@2சா²ேயவ தத³பி தாபmh thவேமவ ேம ஹர மாநவதி ॥ 5337॥
MSS@5338@1ஆேலாகthரshதநாkh’தஸப⁴யமஹாநாத³தா⁴வjhஜெநௗக⁴-
vhயாphதth³வாரphரேத³ஶphரரகலகலாகrhணநshதph³த⁴சு: ।
MSS@5338@2காShட²mh த³Nhட³mh kh³’ஹாேணthயதிiµக²ரiµைக²shதா³ேதா
ேலாShடகா⁴ைதrh பீ⁴த:
ஸrhேபா kh³’ஹshயாநதி⁴க³தவிவர: ேகாணத: ேகாணேமதி ॥ 5338॥
MSS@5339@1ஆேலாகதா³நாchசுShமாnh phரபா⁴khேதா ப⁴ேவnh நர: ।
MSS@5339@2தாnh த³ththவா ேநாபmhேஸத ந ஹேரnh ேநாபநாஶேயth ॥ 5339॥
MSS@5340@1தீ³பஹrhதா ப⁴ேவத³nhத⁴shதேமாக³திரஸுphரப: ◌⁴ ।
MSS@5340@2தீ³பphரத:³shவrhக³ேலாேக தீ³பமா விராஜேத ॥ 5340॥
MSS@5341@1ஆேலாகமாrhக³mhஸஹஸாvhரஜnhthயா கயாசி³th³ேவShடநவாnhதமாlhய:
।
MSS@5341@2ப³th³⁴mh ந ஸmhபா⁴வித ஏவ தாவth கேரண th³ேதா⁴ऽபி ச ேகஶபாஶ:

॥ 5341॥
MSS@5342@1ஆேலாகயதி பnhதா²நmh தா³shயதீthயாக³த: கில ।
MSS@5342@2ரசயthயாத³ராth³ ேவணீmh யதி³ நாnhையrhவஶீkh’தா ॥ 5342॥
MSS@5343@1ஆேலாகயதி பேயாத⁴ரmh உபமnhதி³ரமபி⁴நவாmh³ப⁴ரநீலmh ।
MSS@5343@2த³யிதாரசிதசிதாநல- ⁴ேமாth³க³மஶŋhகயா பதி²க: ॥ 5343॥
MSS@5344@1ஆேலாகேயth³ ³th³தி⁴³ேபபnhைந சைரச ³ைதச
பரphரசாரmh ।
MSS@5344@2ஏைதrhவிkhேதா ப⁴வதிதீnhth³ேரா ஜைநரேநthைரசஸமாநத⁴rhமா
॥ 5344॥
MSS@5345@1அேலாகவnhத:ஸnhthேயவ ⁴யாmhேஸா பா⁴shகராத³ய: ।
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MSS@5345@2கலாவாேநவ  kh³ராவth³ராவகrhமணி கrhமட:² ॥ 5345॥
MSS@5346@1ஆேலாகவிஶாலா ேம ஸஹஸா திரphரேவஶவிchசி²nhநா ।
MSS@5346@2உnhதாபி th³’Shrh நிேதவாnhத⁴காேரண ॥ 5346॥
MSS@5347@1ஆ ேலாகாnhதாth phரதிஹததேமாvh’thதிராஸாmh phரஜாநாmh
lhேயாth³ேயாக³shதவ
தி³நkh’தசாதி⁴காேரா மேதா ந: ।
MSS@5347@2திShட²thேயஷணமதி⁴பதிrhjhேயாதிஷாmh vhேயாமமth◌⁴ேய ஷShேட²
பா⁴ேக³ thவமபி
தி³வஸshயாthமநச²nhத³வrhதீ ॥ 5347॥
MSS@5348@1ஆேலாகாவதி⁴ யth³வேஶந ஸுக³திmh விnhத³nhதி ⁴தாnhயெஸௗ
th³’Shshேநஹவேஶந
ஸா விதiνேத வmhேஶ ⁴ஜŋhக³ph◌⁴ரமmh ।
MSS@5348@2த³ா ேபா⁴கி³ஷு ேகஷுசிth³ விஷதாmh th³’Shmh நிஹnhmh
th தாநphயாஶு
விநாஶேயth ணசி: காசிth ணsh²rhஜ:² ॥ 5348॥
MSS@5349@1ஆேலாகிதmh kh³’ஹஶிக²Nh³பி⁴thகலாைபrhஹmhைஸrhயியாஸுபி⁴ரபாkh’தiµnhமநshைக:
।
MSS@5349@2ஆகாகmh ஸபதி³³rhதி³நமnhதmh உthகNh²தshய ’த³யmh
ச ஸமmh
ணth³தி⁴ ॥ 5349॥
MSS@5350@1ஆேலாைகரதிபாடலரசரமாmh விshதாரயth³பி⁴rhதி³ஶmh
நthரth³திமாபth³பி⁴ரசிராதா³ஶŋhkhய ஸூrhேயாத³யmh ।
MSS@5350@2⁴ய ப⁴யாதி³வாnhத⁴தமஸmh மnhேய th³விேரப²chச²லாnh
லnhநீலஸேராேஹாத³ரேகாnhதேர யேத ॥ 5350॥
MSS@5351@1ஆேலாkhய ேகாமலகேபாலதலாபி⁴khத- vhயkhதாiνராக³ஸுப⁴கா³மபி⁴ராமrhதிmh
।
MSS@5351@2பையஷ பா³lhயமதிvh’thய விவrhதமாந: ஶ ◌்’ŋhகா³ரமநி
தரŋhகி³தமாதேநாதி
॥ 5351॥

msubhsall.pdf 589



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@5352@1ஆேலாkhய சnhth³ரமஸமph◌⁴தி³தmhஸமnhதாth³ உth³ேவlhல³rhவிசலthகலஶாmh³ராேஶ:

।
MSS@5352@2விShவkh³விஸாபரமாiΝபரmhபைரவ jhேயாthshநாthமநா ஜக³தி³த³mh
த⁴வளீகேராதி
॥ 5352॥
MSS@5353@1ஆேலாkhய சிரநிகரmh ஸததmh ஸுமேநாऽதி⁴வாஸேயாkh³யmh ேத ।
MSS@5353@2காேமா நிஜmh நிஷŋhக³mh பvh’thயாmh’ஶதி ஸாஶŋhக: ॥ 5353॥
MSS@5354@1ஆேலாkhய பாணீ ஸுவிmh’jhய ேநthேர தlhபாth ஸiµthதா²ய விதா⁴ய
⁴ஷாmh ।
MSS@5354@2ஆmhph³ய காnhதmh பதா⁴ய வாேஸா யாnhதீ ஸலjhஜா ’த³யmh
³ேநாதி ॥ 5354॥
MSS@5355@1ஆேலாkhய phயதமமmhஶுேக விநீெவௗ யthதshேத² நதiµேக²nh³

மாநவthயா ।
MSS@5355@2தnhநmh பத³மவேலாகயாmhப³⁴ேவ மாநshய th³தமபயாநமாshதி²தshய
॥ 5355॥
MSS@5356@1ஆேலாkhயஸுnhத³iµக²mh தவ மnhத³ஹாஸmh நnhத³nhthyhமnhத³மரவிnhத³தி⁴யா
nhதா:³ ।
MSS@5356@2கிmh சாதாmh’க³லாச²நஸmhph◌⁴ரேமண சடmh சலயnhதி
சிரmh சேகாரா: ॥ 5356॥
MSS@5357@1ஆேலாசநmh ச வசநmh ச நி³ஹநmh ச யாஸாmh shமரnhநmh’தவth
ஸரஸmh
kh’ஶshthவmh ।
MSS@5357@2தாஸாmh கிமŋhக³ பிஶிதாshரஷபாthரmh கா³thரmh shமரnh
mh’க³th³’ஶாmh ந
நிராேலாऽ ॥ 5357॥
MSS@5358@1ஆேலாchய வாkhயmh shவயமnhதராthமா ’Shட: பராநnhத³வ
phரவிShட: ।
MSS@5358@2phராேயண பா⁴வீநி ப⁴வnhதி வshnhyh ஆேலாchயமாநாநி மேநாஹராணி
॥ 5358॥
MSS@5359@1ஆேலாTh³ய ஸrhவஶாshthராணி ராnhthதேமாthதமா: ।
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MSS@5359@2விசிnhthய ஸrhவ⁴ேதஷு த³யாmh rhவnhதி ஸாத⁴வ: ॥ 5359॥
MSS@5360@1ஆேலாTh³ய ஸrhவஶாshthராணி விசாrhையவmh ந: ந: ।
MSS@5360@2இத³ேமகmh ஸுநிShபnhநmh th◌⁴ேயேயா நாராயண:ஸதா³ ॥ 5360॥
MSS@5361@1ஆேலாலாமலகாவmh விதாmh பி³ph◌⁴ரchசலthNhட³லmh
கிசிnhmh’Shடவிேஶஷகmh தiνதைர:shேவதா³mhப⁴ஸாmh ஜாலைக: ।
MSS@5361@2தnhvhயா யthஸுரதாnhததாnhதநயநmh வkhthரmh ரதிvhயthயேய தth thவாmh
பா
சிராய கிmh ஹஹரph³ரமாதி³பி⁴rhேத³வைத: ॥ 5361॥
MSS@5362@1ஆேலாலபக³mhயேத ம⁴கைர: ேகேஶஷு மாlhயkh³ரஹ: காnhதி:
காபி கேபாலேயா:
phரத²யேத தாmh³லமnhதrhக³தmh ।
MSS@5362@2அŋhகா³நாமiνேலபநmh பமலராேலபநphரkhயா ேவஷ: ேகாऽபி
ஸேராஜஸுnhத³ரth³’ஶ:ஸூேத ஸுக²mh சுேஷா: ॥ 5362॥
MSS@5363@1ஆேலாதமாகலயnh கnhத³லiµthகmhபிதmh ம⁴கேரண ।
MSS@5363@2ஸmhshமரதி பதி²ஷு பதி²ேகா த³யிதாŋh³தrhஜநாலதmh ॥
5363॥
MSS@5364@1ஆவkhthேரnh³ தத³ŋhக³ேமவ sh’ஜத:shரSh:ஸமkh³ரshthவிஷாmh
ேகாஷ:

ேஶாஷமகா³த³கா³த⁴ஜக³தீஶிlhேபऽபி நாlhபாயித: ।
MSS@5364@2நி:ேஶஷth³திமNhட³லvhயயவஶாதீ³ஷlhலைப⁴shth அthத- ேஶஷ:

ேகஶமய:
கிமnhத⁴தமஸshேதாைமர⁴nhநிrhத: ॥ 5364॥
MSS@5365@1ஆவthஸரமபீ⁴திrh ந shயாth³அshய phரபா⁴ேவண ।
MSS@5365@2ஶுகநாஸாmh ச பிேப³th³ ேயா ஜலபிShடாmh தshய பீ⁴rhநாshதி ॥
5365॥
MSS@5366@1ஆவேயாrhேயாத⁴iµkh²யாph◌⁴யாmh மத³rhத:²ஸாth◌⁴யதாதி ।
MSS@5366@2யshnh பண: phரkhயேத ஸ ஸnhதி:◌⁴ ஷாnhதர: ॥ 5366॥
MSS@5367@1ஆவrhத இவ விநயாth³ ஈஷnhம⁴ரshதாநநஸேராஜ: ।
MSS@5367@2அŋhகாrhபிதகரக³ள: கலயதி விjhஞphதிேதா nh’பேத: ॥ 5367॥
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MSS@5368@1ஆவrhதா கிசிth³ இவ shதநாph◌⁴யாmh வாேஸா வஸாநா
தrhகராக³mh ।
MSS@5368@2பrhயாphதShபshதப³காவநmhரா ஸசாணீ பlhலவிநீ லேதவ ॥
5368॥
MSS@5369@1ஆவrhதாலகா வாேஸாthகmhபshதநாrhபிைதக⁴ஜmh ।
MSS@5369@2ஶயநmh ரதிவிவஶதேநா: shமரா ஶிதி²லாmhஶுகmh தshயா: ॥ 5369॥
MSS@5370@1ஆவrhத: கேத³ யshய கதீ³ஸ உதா³’த: ।
MSS@5370@2iµShேகணேகந khதsh ஹயshthேவகாNhட³ஸmhjhஞித: ॥ 5370॥
MSS@5371@1ஆவrhத: ஸmhஶயாநாmh அவிநயப⁴வநmh பthதநmh ஸாஹஸாநாmh
ேதா³ஷாmh
ஸmhநிதா⁴நmh கபடஶதமயmh ேthரமphரthயயாநாmh ।
MSS@5371@2shவrhக³th³வாரshய விkh◌⁴நmh நரகரiµக²mh ஸrhவமாயாகரNhட³mh
shthயnhthரmh
ேகந sh’Shடmh விஷமmh’தமயmh phராணிேலாகshய பாஶ: ॥ 5371॥
MSS@5372@1ஆவrhத இவ ேதாயshய jhஞாநாவrhேதா யதா³ல: ।
MSS@5372@2சிthதமாஸ kh’தாவrhதmh உபஸrhக:³ஸ உchயேத ॥ 5372॥
MSS@5373@1ஆவrhத ஏவ நாபி⁴shேத ேநthேர நீலஸேராேஹ ।
MSS@5373@2தரŋhகா³ வலயshேதந thவmh லாவNhயாmh³வாபிகா ॥ 5373॥
MSS@5374@1ஆவrhதேஶாபா⁴ நதநாபி⁴காnhேதrh ப⁴ŋhkh³ேயா ph◌⁴வாmh th³வnhth³வசரா:
shதநாநாmh ।
MSS@5374@2ஜாதாநி பாவயேவாபமாநாnhyh அ³ரவrhதீநி விலாநீநாmh ॥
5374॥
MSS@5375@1ஆவrhதிந: ஶுப⁴ப²லphரத³ஶுkhதிkhதா: ஸmhபnhநேத³வமணேயா
ph◌⁴’தரnhth◌⁴ரபா⁴கா:³
।
MSS@5375@2அவா: phய⁴rhவஸுமதீமதிேராசமாநாsh rhணmh பேயாத⁴ய
இேவாrhபி⁴ராபதnhத:
॥ 5375॥
MSS@5376@1ஆவrhைதராதrhபண- ேஶாபா⁴mh ³Nh³ரபாNh³ைரrhத³த⁴தீ ।
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MSS@5376@2கா³யதி iµக²தஸலா phயஸŋhக³மமŋhக³ளmh ஸுரஸா ॥ 5376॥
MSS@5377@1ஆவrhthய கNhட²mhசேயநஸmhயkh³ஆப³th³th◌⁴ய வோஹmhப⁴kh³மmh
।
MSS@5377@2காெஸௗ கராலmhபி³தைதலபாthரா மnhத³mh ஸமாத³தி ஸுnhத³mh
தாmh ॥ 5377॥
MSS@5378@1ஆவrhthய ேயா iµஹுrhமnhthரmh தா⁴ரேயchச phரயthநத: ।
MSS@5378@2அphரயthநth◌⁴’ேதா மnhthர: phரசலnhநkh³நிவth³ த³ேஹth ॥ 5378॥
MSS@5379@1ஆவாசாmh vhயkhததாயா: கவிபத³விஷேயShவாசசShேட ஸமnhேயா
iµkhதாshமாபி⁴rhந
ேகாऽபி shமரபத³மவெநௗ ஸmhshத:ஸthயேமதth ।
MSS@5379@2th²ையதth³ ேபா: ◌⁴ கத²mh ேர நiν ஶதமkh’தா:² nhதேலnhth³ரshய
தthதth
காvhயshேதாthராணி தி⁴kh thவாmh ஜட³மய ந மேநாேரவ rhதிphரேப⁴த:³ ॥ 5379॥
MSS@5380@1ஆவாதி sh²தphயŋh³ஸுரபி⁴rhநீஹாரவாchச²லாth shவchச²nhத³mh
கமலாகேரஷு
விகிரnh phரchச²nhநவநிchச²டா: ।
MSS@5380@2phராத:nhத³ஸmh’th³தி⁴த³rhஶநரஸphதிphரகrhேஷாlhலஸnh
மாலாகாரவ⁴கேபாலலகshைத²rhயேமா மாத: ॥ 5380॥
MSS@5381@1ஆவாஸ: கிலகிசிதshய த³யிதா: பாrhேவ விலாஸாலஸா: கrhேண
ேகாகிலகாநீகலரவ:

shேமேரா லதாமNhட³ப: ।
MSS@5381@2ேகா³Sh² ஸthகவிபி:◌⁴ ஸமmh கதிபையrhiµkh³தா: ◌⁴ தாmhேஶா: கரா:
ேகஷாசிth
ஸுக²யnhதி சாthர ’த³யmh ைசthேர விசிthரா:shரஜ: ॥ 5381॥
MSS@5382@1ஆவாஸ: khயதாmh கா³ŋhேக³ பாபவாணி வாணி ।
MSS@5382@2shதநமth◌⁴ேய தNhயா வா மேநாஹாணி ஹாணி ॥ 5382॥
MSS@5383@1ஆவாேஸऽshnh வித³kh³தா:◌⁴ khவசித³பி ந விேபா⁴ நாபி
நிth³ேராபேபா⁴க³- ேயாkh³யthவmh
shரshதராshதா² விலயiµபக³தா ஸmhiµேக² விth³ேத³ஷா ।
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MSS@5383@2phேராth³யmhசாயmh பேயாph◌⁴’th ததி³தி யதி³சிrhைநஶவாேஸததா³shshேவthyh
உkhத:
பாnhத:²ஸுத³thயா ஹதமத³நப⁴யshதthர iµkh³ேதா⁴ऽதிiµkh³த: ◌⁴ ॥ 5383॥
MSS@5384@1ஆவாேஸாthஸுகபண: கலதmh khராமnhதி vh’ாலயாnh
காnhதாபா⁴விவிேயாக³பீ⁴ரதி⁴கmh khரnhத³thயயmh காதர: ।
MSS@5384@2சkhராேவா ம⁴பா: ஸேராஜக³ஹநmh தா⁴வnhthேகா iµத³mh
த⁴thேத சாணதாŋhக³ேதா
ரவிரஸாவshதாசலmh mhப³தி ॥ 5384॥
MSS@5385@1ஆவாேஸா விபிநாயேத phயஸகீ²மாலாபி ஜாலாயேத தாேபாऽபி
வேதந
தா³வத³ஹநjhவாலாகலாபாயேத ।
MSS@5385@2ஸாபி thவth³விரேஹண ஹnhத ஹணீபாயேத ஹா கத²mh
கnhத³rhேபாऽபி யமாயேத
விரசய ஶாrh³லவிkh³தmh ॥ 5385॥
MSS@5386@1ஆ விnhth◌⁴யாதா³ மாth³ரrhவிரசிதவிஜயshதீrhத²யாthராphரஸŋhகா³th³
உth³kh³ேவஷு phரஹrhதா
nh’பதிஷு விநமthகnhத⁴ேரஷு phரஸnhந: ।
MSS@5386@2ஆrhயாவrhதmh யதா²rhத²mh நரபி kh’தவாnh mhேலchச²விchேச²த³நாபி⁴rh
ேத³வ:

ஶாகmhப⁴nhth³ேரா ஜக³தி விஜயேத பீ³ஸல: ோணிபால: ॥ 5386॥
MSS@5387@1ஆவிrhப⁴வதி நாmh வய: பrhயshதைஶஶவmh ।
MSS@5387@2ஸைஹவ விவிைத: ◌⁴ mhஸாmh அŋhக³ேஜாnhமாத³விph◌⁴ரைம: ॥ 5387॥
MSS@5388@1ஆவிrhப⁴வnhதீ phரத²மmh phயாயா: ேஸாchch²வாஸமnhத:கரணmh கேராதி
।
MSS@5388@2ஸnhதாபத³kh³த⁴shயஶிக²Nh³ேநா vh’Shேட:ரshதாத³சிரphரேப⁴வ
॥ 5388॥
MSS@5389@1ஆவிrhபா⁴வதி³ேந ந ேயந க³ணிேதா ேஹshதநீயாநபி ேயதாபி ந
சாபராத⁴விதி⁴நா
நthயா ந ேயா வrhத⁴ேத ।
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MSS@5389@2பீஷphரதிேவதி³நshthஜக³தீ:³க²th³ஹ:ஸாmhphரதmh phேரmhணshதshய
³ேரா:
கத²mh iν கரைவ வாŋhநிShட²தாலாக⁴வmh ॥ 5389॥
MSS@5390@1ஆவிrh⁴தmh சrhதா⁴ ய: கபிபி:◌⁴ பவாத: ।
MSS@5390@2ஹதவாnh ராஸாநீகmh ராமmh தா³ஶரதி²mh ப⁴ேஜ ॥ 5390॥
MSS@5391@1ஆவிrh⁴தjhேயாதிஷாmh ph³ராமநாmh ேய vhயாஹாராshேதஷு மா
ஸmhஶேயா ⁴th ।
MSS@5391@2ப⁴th³ரா ேயஷாmh வாசி லrhநிkhதா ைநேத வாசmh
விphதாrhதா²mh வத³nhதி
॥ 5391॥
MSS@5392@1ஆவிrh⁴தவிபாNh³ரchச²வி iµக²mh ாமா கேபாலshத²
ஸvhயாபாரபலேத²
ச நயேநऽiνthஸாஹiµkh³த⁴mh வ: ।
MSS@5392@2யா⁴தiµக²mh பேயாத⁴ரக³mh மth◌⁴ய: shவபா⁴ேவாchch²ேதா
ஜாதாnhையவ
மேநாஹராkh’திரேஹா க³rhேபா⁴த³ேய ஸுph◌⁴வ: ॥ 5392॥
MSS@5393@1ஆவிrh⁴தாiνராகா:³ ணiµத³யகி³ேரjhஹாநshய பா⁴ேநா:
பrhணchசா²ைய:
ரshதா³பவநதரேவா ³ரமாேவவ க³thவா ।
MSS@5393@2ஏேத தshnh நிvh’thதா: நரபரகி³phராnhதபrhயshதபி³mhேப³ phராேயா
ph◌⁴’thயாshthயஜnhதி
phரசதவிப⁴வmh shவாநmh ேஸவமாநா: ॥ 5393॥
MSS@5394@1ஆவிrh⁴ேத ஶஶிநி தமஸாiµchயமாேநவ ராthrh ைநஶshயாrhசிrhஹுத⁴ஜ
இவ
சி²nhந⁴யிShட²⁴மா ।
MSS@5394@2ேமாேஹநாnhதrhவரதiνயmh லயேத iµkhதகlhபா க³ŋhகா³
ேராத:◌⁴பதநகஷா
kh³’ணதீவ phரஸாத³mh ॥ 5394॥
MSS@5395@1ஆவிrh⁴ேதா ஜக³தி ஸுஷமாபேதா ெபௗ⁴திேகऽshnh
jhஞாநாthமாெஸௗ லஸதி ப⁴க³வாnh
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விShடேப மாநேய ।
MSS@5395@2phராநாmh வா jhவலதி ⁴வேந phரsh²ட: ஶkhதிrhthயா
phேரமth³வாரா
phரகததiνrhபா⁴ஸேத ைசthயேலாேக ॥ 5395॥
MSS@5396@1ஆவிலபேயாத⁴ராkh³ரmh லவத³லபாNh³ராநநchசா²யmh ।
MSS@5396@2தாநி தி³நாநி வர⁴th ேகவலமலேஸணmh தshயா: ॥ 5396॥
MSS@5397@1ஆ விவாஹஸமயாth³ kh³’ேஹ வேந ைஶஶேவ தத³iν ெயௗவேந ந:
।
MSS@5397@2shவாபேஹரiνபாேதாऽnhயயா ராமபா³ஹுபதா⁴நேமஷ ேத ॥
5397॥
MSS@5398@1ஆவிஶth³பி⁴டஜாŋhக³ணmh mh’ைக³rh லேஸகஸரைஸச
vh’ைக: ।
MSS@5398@2ஆரமா: phரவிஶத³kh³நிேத⁴நேவா பி³ph◌⁴ரதி யiµதீ³தாkh³நய: ॥
5398॥
MSS@5399@1ஆவிShகேராதி ந shேநஹmh ராக³mh ப³th◌⁴நாதி ேநா ரேத ।
MSS@5399@2அபி⁴khதா  மnhேத³chசா²ஸாnhயகாமா  காநீ ॥ 5399॥
MSS@5400@1ஆவிShrhவnhநிவ நவநேவநாத³ேரiνராக³mh ஸrhவாŋhகீ³ணmh
ஸுசிரவிரேஹாnhrhchசி²தாயாmh நnhயாmh ।
MSS@5400@2thைரேலாkhயாnhதீ⁴கரணதிரth³ேவஷேராஷாணthவmh vhயாrhவnh
வா கிமயiµத³யthயmhப³ேர
திkh³மேராசி: ॥ 5400॥
MSS@5401@1ஆவிShkh’தாnh பர³nh கலயnhதி Shணீmh ³ேசதேஸா ப³த
வி³ஷயிmh
ந ராகா³th ।
MSS@5401@2ஆகrhணயnhதி கில ேகாகிலதாநி ஸnhதா⁴ேமவ கில ஸphதநmh
கிராதா:
॥ 5401॥
MSS@5402@1ஆவிShட இவ :³ேக²ந தth³க³ேதந க³யஸா ।
MSS@5402@2ஸமnhவித: கணயா பரயா தீ³நiµth³த⁴ேரth ॥ 5402॥
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MSS@5403@1ஆvh’ேதி யதி³ஸா mh’கீ³th³’ஶீ shவாசேலசகாசநாசலmh
।
MSS@5403@2⁴ய ஏவ ப³ேரதி ெகௗ³ரவாth³ உnhநேதா ந ஸஹேத திரshkhயாmh
॥ 5403॥
MSS@5404@1ஆvh’Nhவேதா ேலாசநமாrhக³மாெஜௗ ரேஜாऽnhத⁴காரshய
விjh’mhபி⁴தshய ।
MSS@5404@2ஶshthரதாவth³விபவீரஜnhமா பா³லாேऽ⁴th³தி⁴ரphரவாஹ:

॥ 5404॥
MSS@5405@1ஆvh’Nhவாநா ஜ²கி³தி ஜக⁴நmh மth³³லாசேலந
phேரŋhக²thkhடா³தகப³ப³nhத⁴நvhயkh³ரபாணி: ।
MSS@5405@2அrhேதா⁴chch²வாஸsh²டநக²பதா³லŋhkh’தாph◌⁴யாmh shதநாph◌⁴யாmh
th³’Shடா
தா⁴rhShThயshmh’திநதiµகீ² ேமாஹநாnhேத மயா ஸா ॥ 5405॥
MSS@5406@1ஆvh’தmh jhஞாநேமேதந jhஞாநிேநா நிthயைவ ।
MSS@5406@2காமேபண ெகௗnhேதய ³Shேரநேலந ச ॥ 5406॥
MSS@5407@1ஆvh’தாnhயபி நிரnhதரiµchைசrh ேயாதாiµரஜth³விதேயந ।
MSS@5407@2ராகி³த இேதா விmh’ஶth³பி: ◌⁴ பாணிபி⁴rhஜkh³’ேர ’த³யாநி
॥ 5407॥
MSS@5408@1ஆvh’thய மேத³நாnhதா⁴nh அnhேயாnhயkh’தஸmhவித:³ ।
MSS@5408@2shைவரmh ஹஸnhதி பாrhவshதா² பா³ேலாnhமthதபிஶாசவth ॥ 5408॥
MSS@5409@1ஆேவத³யிமshமாகmh kh’தjhஞthவmh phர⁴mh phரதி ।
MSS@5409@2பnhதா:² ேரயshகேரா நாnhய: Shணீmh ேதாேஷண வrhதநாth ॥
5409॥
MSS@5410@1ஆேவth³யதாமவிதி³தmh கிமதா²phயiνkhதmh வkhதvhயமாnhதரேஜாபஶமாய
நாலmh ।
MSS@5410@2இthchயேத கிமபி தchch²ரவேண நிதா⁴mh மாத: phரத³
மலயth◌⁴வஜபாNhTh³யகnhேய
॥ 5410॥
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MSS@5411@1ஆேவபேத ph◌⁴ரமதி ஸrhபதி ேமாஹேமதி காnhதmh விேலாகயதி ஜதி
தீ³நதீ³நmh ।
MSS@5411@2அshதmh  பா⁴iνமதி க³chச²தி சkhரவாகீ ஹா விேதऽபி மரணmh
phயவிphரேயாக:³
॥ 5411॥
MSS@5412@1ஆஶŋhkhய phரணதிmh படாnhதபிெதௗ பாெதௗ³ கேராthயாத³ராth³
vhயாேஜநாக³தமாvh’ேதி
ஹதmh ந shபShடiµth³வீேத ।
MSS@5412@2மyhயாலாபவதி phரதீபவசநாஸkh²யாஸமmh பா⁴ஷேத தnhvhயாshதிShட²
நிrhப⁴ரphரணயிதா மாேநாऽபி ரmhேயாத³ய: ॥ 5412॥
MSS@5413@1ஆஶயா kh’ததா³ேஸா ய:ஸ தா³ஸ:ஸrhவேத³நாmh ।
MSS@5413@2ஆஶா தா³kh’தா ேயந தshய தா³ஸாயேத ஜக³th ॥ 5413॥
MSS@5415@1ஆஶாmh காலவதீmh rhயாth காலmh விkh◌⁴ேநந ேயாஜேயth ।
MSS@5415@2விkh³நmh நிthதேதா ph³யாnh நிthதmh சாபி ேஹத: ॥ 5415॥
MSS@5416@1ஆஶா: காசநShபTh³மலலchச²nhநா ந கா:மாதேல
ெஸௗஜnhயாmh’தவrhபி⁴shதிலகிதmh ேஸvhையrhந கிmh மNhட³லmh ।
MSS@5416@2பnhதா²ந: ஸுசிேராபசாரசிைரrhvhயாphதா ந ைக: ஸmhshைதsh
ேதஷாமthர
வஸnhதி நிiνத³: காேலந ேய ேமாதா: ॥ 5416॥
MSS@5417@1ஆஶா:க²rhவய க³rhவயாதிiµக²ராiνnhநாதி³ேநா ப³rhண: ஸrhவாmhshthராஸய
க³rhைத:
கலகி³ேரா ஹmhஸாnh ஸiµthஸாரய ।
MSS@5417@2th³ராகா³shகnhத³ய thரமNhட³லமலmh ஸth³வrhthம ஸnh³ஷய
மnhநph³த³
நயthயயmh ந பவேநா யாவth³ த³ஶாmh காமபி ॥ 5417॥
MSS@5418@1ஆஶா: ரயதி யmh விதரதி thைரேலாkhயதாபmh ஹரthyh
அvhயாஜாmh’தேஸசநmh
வித³த⁴தி phதிmh பராmh தnhவதி ।
MSS@5418@2ஏேதந phரஸப⁴mh சிரmh ஜலiµசா காேலந ³kh’ேத rhேண ராஜநி
ஜாதiµlhப³ணதமshேதாமாவேஶஷmh ஜக³th ॥ 5418॥
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MSS@5419@1ஆஶா: phரகாஶயதி யshதிராணி ப⁴ŋhkhthவா ேபா³த⁴mh th³’ஶாmh
தி³ஶதி
⁴³ேணShவபீ⁴Shட: ।
MSS@5419@2ேக²தா³ய யshய ந பேராபkh’திShவடாThயா தீ⁴மாnh நமshயதி ந
கshதநmh
phரஶshயmh ॥ 5419॥
MSS@5420@1ஆஶா: phரஸாத³ய Shய வா சேகாராnh காமmh தேநா iµேத³ஷு
iµத³mh
ஸுதா⁴mhஶு: ।
MSS@5420@2ஏக: ஸ ஏவ பரiµthகடராஹுத³nhத- பthரphரேவஶஸம:³க²ஸுக:²
ரŋhக:³
॥ 5420॥
MSS@5421@1ஆஶா:ஸnhதமேஸாபேலபமநா: பீஷெகௗ³ைர: கைரrh
ஆmhபnhநயiµth³க³ைதrhதி³வமாmh கrhரரmh sh’ஜnh ।
MSS@5421@2சnhth³ரசnhth³ரஶிலகThமமயmh ோணீதலmh கlhபயnh
பேயாth³க³chச²தி
பாகபாNh³ரஶரchசா²ேயாபேமயchச²வி: ॥ 5421॥
MSS@5422@1ஆஶாக²நிரகா³ேத⁴யmh ³Shரா ேகந rhயேத ।
MSS@5422@2யா மஹth³பி⁴ரபி phைத: ரைகேரவ க²nhயேத ॥ 5422॥
MSS@5423@1ஆஶாக²நிரகா³ேத⁴யmh அத:◌⁴kh’தஜக³ththரயா ।
MSS@5423@2உth³th◌⁴’thேயாth³th◌⁴’thய தthரshதா²nh அேஹாஸth³பி: ◌⁴ ஸkh’தா॥
5423॥
MSS@5424@1ஆஶாக³rhத: phரதிphராணி யshnh விவமபமmh ।
MSS@5424@2கshய கிmh கியதா³யாதி vh’தா² யா விஷையதா ॥ 5424॥
MSS@5425@1ஆஶாkh³’தா விகலா ப⁴வnhதி ஹதthரபா nhயshத³பி⁴மாநா: ।
MSS@5425@2ph◌⁴ராmhயnhதி மthதா இவ நShடஸmhjhஞா ேத³திவாசshதரலshவபா⁴வா:
॥ 5425॥
MSS@5426@1ஆஶாரக³மாய நிthயmh தா⁴வதி யாசக: ।
MSS@5426@2ந சாrhதி: ந ரேமா யshய ந க³ெதௗ நாபி மnhத³தா ॥ 5426॥
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MSS@5427@1ஆஶா th◌⁴’திmh ஹnhதி ஸmh’th³தி⁴மnhதக: khேராத: ◌⁴ யmh ஹnhதி
யஶ:

கத³rhயதா ।
MSS@5427@2அபாலநmh ஹnhதி பஶூmhச ராஜnhnh ஏக: khth³ேதா⁴ ph³ராமே
ஹnhதி ராShThரmh
॥ 5427॥
MSS@5428@1ஆஶா நாம நதீ³மேநாரத²ஜலா th’Shதரŋhகா³லா ராக³kh³ராஹவதீ
விதrhகவிஹகா³
ைத⁴rhயth³மth◌⁴வmhநீ ।
MSS@5428@2ேமாஹாவrhதஸு³shதராதிக³ஹநா phேராthŋhக³சிnhதாத தshயா:
பாரக³தா விஶுth³த⁴மநேஸா
நnhத³nh ேயாகீ³வரா: ॥ 5428॥
MSS@5429@1ஆஶா நாம மiνShயாmh காசிதா³சrhயஶ ◌்’ŋhக²லா ।
MSS@5429@2யயா ப³th³தா: ◌⁴phரதா⁴வnhதி iµkhதாshதிShட²nhதி thரசிth ॥ 5429॥
MSS@5430@1ஆஶா நிShடா² phரதிShடா² மம கில மலாshதாஸு ெஸௗkh²யmh
கதா³shயாth³ யா phராnhthயா
ஸா வித³th◌⁴யாதி³ஹ கிமபி ததா² மth◌⁴யமா ஸா பரthர ।
MSS@5430@2ஆth³யா ஸா ேநாப⁴யthராphயஹஹ தத³பி கிmh ஸkhததாmh யா
தshயாmh யா
phெரௗTh◌⁴யாத³phரக³lhேப⁴ phரதிதி³வஸiµேப⁴ ேத கத³rhதீ²கேராதி ॥ 5430॥
MSS@5431@1ஆஶாபாஶநிப³th³ேதா⁴ nh’thயதி கிmh வா நேரா ந த⁴நிகர: ।
MSS@5431@2ஹதைஶஷshய விேத: ◌⁴ thர விேத⁴ய:ஸுக²iµைபதி ॥ 5431॥
MSS@5432@1ஆஶாபாஶவிiµkhதிநிசலஸுகா²shவாயthதசிthதshதி²தி:
shேநஹth³ேவஷவிஷாத³ேலாப⁴விரதி:ஸnhேதாஷth’phதmh மந: ।
MSS@5432@2சிnhதா நிthயமநிthயதாபசேய ஸŋhேக³ऽபி நி:ஸŋhக³தா
ஸmhவிthேஸகவிேவகதமநஸாthேயஷ ேமாkhரம: ॥ 5432॥
MSS@5433@1ஆஶாபாஶஶைதrhப³th³தா:◌⁴ காமkhேராத⁴பராய: ।
MSS@5433@2ஈஹnhேத காமேபா⁴கா³rhத²mh அnhயாேயநாrhத²ஸசயாnh ॥ 5433॥
MSS@5434@1ஆஶாபாஶஶைதrhப³th³தா⁴ வாஸநாப⁴ரவாந: ।
MSS@5434@2காயாth காயiµபாயாnhதி vh’ாth³vh’வாNhட³ஜா: ॥ 5434॥
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MSS@5435@1ஆஶாபாைஶ: பதாŋhகா³ ேய ப⁴வnhதி நேராऽrhதி³தா: ।
MSS@5435@2ேத ராthெரௗ ேஶரேத ைநவ தத³phராphதிவிசிnhதயா ॥ 5435॥
MSS@5436@1ஆஶாபிஶாசிகா மாmh ph◌⁴ரமயதி பேதா த³ஶshவபி தி³ஶாஸு ।
MSS@5436@2shவீேய பிஶாசவrhேக³ ேஸவாைய கிmh ந ேயாஜய ॥ 5436॥
MSS@5437@1ஆஶாபிஶாசிகாவிShட: ரேதா யshய கshயசிth ।
MSS@5437@2வnhத³ேத நிnhத³தி shெதௗதி ேராதி³தி phரஹஸthயபி ॥ 5437॥
MSS@5438@1ஆஶா ப³லவதீ கShடா ைநராயmh பரமmh ஸுக²mh ।
MSS@5438@2ஆஶாmh நிராஶாmh kh’thவா  ஸுக²mh shவபிதி பிŋhக³லா ॥ 5438॥
MSS@5439@1ஆஶா ப³லவதீ ராஜnh விபதா  ஶ ◌்’ŋhக²லா ।
MSS@5439@2யயா ப³th³தா: ◌⁴ phரதா⁴வnhதி iµkhதாshதிShட²nhதி பŋh³வth ॥ 5439॥
MSS@5440@1ஆஶா ப⁴ŋhக³க mhஸாmh அேஜயாராதிஸmhநிபா⁴ ।
MSS@5440@2தshமாதா³ஶாmh thயேஜth phராjhேஞா யதீ³chேச²ch ஶாவதmh ஸுக²mh ॥
5440॥
MSS@5441@1ஆஶாப⁴ேரண நிகி²லாஶாஸு தா⁴வநமதா²ஶாதmhப⁴கி³ வா
khேலஶாவஹmh
விவித⁴ேத³ஶாடநmh th³ரவிணேலஶாயநாபி வvh’ேத ।
MSS@5441@2ஆஶாதிதா³மவிமாஶாshவ பாணிth◌⁴’தபாஶாமேநகஜக³தாmh
ஈஶாiµபாதகி³ஶாஹாŋhக³தி³க³தீ⁴ஶாrhசிதாŋhkh◌⁴நநாmh ॥ 5441॥
MSS@5442@1ஆஶாபி⁴⁴தா ேய மrhthயா மஹாேமாஹா மேஹாth³த⁴தா: ।
MSS@5442@2அவமாநாதி³கmh :³க²mh ந ஜாநnhதி கதா³phயேஹா ॥ 5442॥
MSS@5443@1ஆஶாiµthபாth³ய சாkh’Shய வசேயth³ மnhthணmh ।
MSS@5443@2அஸுேரph◌⁴ேயா ’ெதௗ த³thவா ஶாNhடா³மrhெகௗ kh³ரஹmh ஸுைர:
॥ 5443॥
MSS@5444@1ஆஶாயா: க² ேய தா³ஸாshேத தா³ஸா:ஸrhவேத³நாmh ।
MSS@5444@2ஆஶா தா³kh’தா ேயந தshய தா³ஸாயேத ஜக³th ॥ 5444॥
MSS@5445@1ஆஶாயா ேய தா³ஸாsh ேத தா³ஸா:ஸrhவேலாகshய ।
MSS@5445@2ஆஶா ேயஷாmh தா³ ேதஷாmh தா³ஸாயேத ேலாக: ॥ 5445॥
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MSS@5446@1ஆஶாயாshதநயா மாயா khேராேதா⁴ऽஸூயாஸுத:shmh’த: ।
MSS@5446@2mhஸாயாshதநய: பாப: kh’தkh◌⁴ேநா நாrhஹதி phரஜாmh ॥ 5446॥
MSS@5447@1ஆஶாலதாவலயிதmh ப³th³த⁴லமவிth³யயா ।
MSS@5447@2ேகா  தாபயிmh ஶkhத:iµேக²ந ப⁴வபாத³பmh ॥ 5447॥
MSS@5448@1ஆஶாவலmhேபா³பசிதா ந கshய th’Shலதாநrhத²ப²லmh phரஸூேத
।
MSS@5448@2தி³ேந தி³ேந லph³த⁴சிrhவிவshவாnh நmh ச ேமஷmh ச vh’ஷmh ச
⁴ŋhkhேத
॥ 5448॥
MSS@5449@1ஆஶாவிphதேசதேஸாऽபி⁴லதாlhலாபா⁴த³லாேபா⁴ வரsh
தshயாலாப⁴நிராkh’தா 
தiνதாமாபth³யேத phராrhத²நா ।
MSS@5449@2இShடாவாphதிஸiµth³ப⁴வsh ஸுதராmh ஹrhஷ: phரமாதீ² th◌⁴’ேத:
ேஸேதாrhப⁴ŋhக³
இவாmhப⁴ஸாmh விவஶதாmh ேவேக³ந விshதாrhயேத ॥ 5449॥
MSS@5450@1ஆஶாஸரmh ேஶாஷய தபஸா தnhமth◌⁴யshத:² ேபாஷய மநஸா ।
MSS@5450@2காயkhேலஶmh ேஶாத⁴ய பஷmh ஶிதி²லய பரமph³ரமணி கஷmh ॥
5450॥
MSS@5451@1ஆஶாஸாேநா ந ைவ ph◌⁴’thய:shவாnhயாஶிஷ ஆthமந: ।
MSS@5451@2ந shவா ph◌⁴’thயத:shவாmhயmh இchச²nh ேயா ராதி சாஶிஷ: ॥ 5451॥
MSS@5452@1ஆஶாஸு ராஶீப⁴வத³ŋhக³வlh- பா⁴ைஸவ தா³kh’த³kh³த⁴nh⁴mh
।
MSS@5452@2மnhத³shைதrhநிnhதி³தஶாரேத³nh³mh வnhேத³ऽரவிnhதா³ஸநஸுnhத³
thவாmh ॥ 5452॥
MSS@5452A@1ஆஶாshயமnhயth நkhத⁴தmh ேரயாmhஸrhவாNhயதி⁴ஜkh³iµஷshேத
।
MSS@5452A@2thரmh லப⁴shவாthம³iνபmh ப⁴வnhதTh³யmh ப⁴வத: பிேதவ ॥
MSS@5453@1ஆஶா  பரமmh :³க²mh நிராஶா பரமmh ஸுக²mh ।
MSS@5453@2ஆஶாபாஶmh பthயjhய ஸுக²mh shவபிதி பிŋhக³லா ॥ 5453॥
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MSS@5454@1ஆஶா  பரமmh :³க²mh ைநராயmh பரமmh ஸுக²mh ।
MSS@5454@2யதா² ஸசி²th³ய காnhதாஶாmh ஸுக²mh ஸுShவாப பிŋhக³லா ॥
5454॥
MSS@5455@1ஆஶிஷmh ச திலகmh ச ஜநnhயா மnhயேத shம கவசாதி⁴கமnhய: ।
MSS@5455@2ேயந ஸmhயதி  ஸrhவப⁴டாநாmh விkhரைமகவசதாmh (?) phரதிேபேத³
॥ 5455॥
MSS@5456@1ஆஶீrhவாத³iµகா²shth மnhthரiµேகா² ph³ராமண: phயவாkh ।
MSS@5456@2ஶலmh ph’chச²nhநதிதி:² phயஸு’தா³நnhத³பrhண: ॥ 5456॥
MSS@5457@1ஆஶீவிஷவ khth³த⁴mh phர⁴mh phராணத⁴ேநவரmh ।
MSS@5457@2யthேநேநாபசேரnh நிthயmh நாஹமshதி மாநவ: ॥ 5457॥
MSS@5458@1ஆஶீவிேஷண ரத³நchச²த³த³mhஶதா³நmh ஏேதந ேத நரநrhத²தயா ந
க³Nhயmh ।
MSS@5458@2பா³தா⁴mh விதா⁴மத⁴ேர  ந தாவகீேந பீஷஸாரக⁴ேத
க⁴டேதऽshய
ஶkhதி: ॥ 5458॥
MSS@5459@1ஆஶு காnhதமபி⁴ஸாதவthயா ேயாத: லகth³த⁴கேபாலmh ।
MSS@5459@2நிrhகா³ய iµக²nh³மக²Nhட³mh க²Nhட³பthரதிலகாkh’தி
காnhthயா ॥ 5459॥
MSS@5460@1ஆஶு லŋhகி⁴தவதீShடகராkh³ேர நீவிமrhத⁴iµkh’தth³’ShThயா ।
MSS@5460@2ரkhதைவணிகஹதாத⁴ரதnhth- மNhட³லkhவணிதசா ேஜ ॥
5460॥
MSS@5461@1ஆைஶகதnhமவலmhph³ய விலmhப³மாநா ரா வமவதி⁴rhநியேதா
யதி³shயாth ।
MSS@5461@2ேநா ேசth³ விதி: ◌⁴ ஸகலேலாகைதககா யth காலடமsh’ஜth
ததி³த³mh கிமrhத²mh
॥ 5461॥
MSS@5462@1ஆ ைஶேலnhth³ராch ஶிலாnhத:shக²தஸுர⁴நீஶீகராஸாரஶீth ஆth³
ஆ
தீராnhைநகராக³sh²தமணிேசா த³ணshயாrhணவshய ।
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MSS@5462@2ஆக³thயாக³thய பீ⁴திphரணதnh’பஶைத: ஶவேத³வ khயnhேத
டா³ரthநாmhஶுக³rhபா⁴shதவ சரணக³shயாŋh³ரnhth◌⁴ரபா⁴கா:³ ॥ 5462॥
MSS@5463@1ஆைஶவ ரா mhஸாmh ஆைஶவ விஷமஜ ।
MSS@5463@2ஆைஶவ rhணமதி³ரா தி⁴கா³ஶா ஸrhவேதா³ஷ: ◌⁴ ॥ 5463॥
MSS@5464@1ஆ ைஶஶவாnh மமதயா கதshthவயாெஸௗ ஆnh’Nhயமmhப³ தவ
லph³⁴மநா
mh’கா³ŋhக: ।
MSS@5464@2shவாthமாநேமவ நியதmh ப³ஹுதா⁴ விப⁴jhய thவthபாத³ேயாrhவிநித³ேத⁴
நக²ராபேத³ஶாth
॥ 5464॥
MSS@5465@1ஆசrhயmh கத²யா கshய ரத: rhேவ கிேம khவ வா காசிth
காசநவlhல
kh³’ஹஶிேராடா⁴ ஸiµjhjh’mhப⁴ேத ।
MSS@5465@2அshயாmh கிmh ச ஸேக² த³த⁴nhதி ஸுஷமாmh நாரŋhக³பி³mhேபா³பமாmh
th³’ShThவா
பkhவப²லாநி ேமmh’³ மேநா ேமாஹmh ஸiµthபth³யேத ॥ 5465॥
MSS@5466@1ஆசrhயmh பாணிபாஶshய கி³nhth³ரதநேய தவ ।
MSS@5466@2ஜக³th³ப³nhத⁴நஹா ஶmh⁴rhேயந ப³nhத⁴mh ஸchச²தி ॥ 5466॥
MSS@5467@1ஆசrhயmh வட³வாநல: ஸ ப⁴க³வாநாசrhயமmhேபா⁴நிதி⁴rh
யthகrhமாதிஶயmh
விசிnhthய ’த³ேய கmhப:ஸiµthபth³யேத ।
MSS@5467@2ஏகshயாரயக⁴shமரshய பிப³தshth’phதிrhந ஜாதா ஜலrh
அnhயshயாபி மஹாthமேநா
ந வ shவlhேபாऽபி ேதாயvhயய: ॥ 5467॥
MSS@5468@1ஆசrhயmhஸமராmhப³ேர யஶசnhth³ரphரதாபாrhகேயா: ஸrhவkh³ராஸமயmh
ஸைஹவ தiνேத thவthக²Th³க³ராஹு: கத²mh ।
MSS@5468@2கிmh சாnhயth பரேலாகநிrhப⁴ய ப⁴வாmhshதshnh மஹththஸேவ
kh³’தி
thயஜதாமகmhப’த³ேயா ராjhஞாmh ஸமshதா ⁴வ: ॥ 5468॥
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MSS@5469@1ஆசrhயதா⁴மபி⁴ரதீவ ³ண: கிேமதjh ஜாலmh thவயா விரசிதmh
யத³rhவேமவ ।
MSS@5469@2ேசதாmh rhதிரதாnhயபி சசலாநி ப³th◌⁴நாதி யchch²திக³தmh
தத³rhவேமவ ॥ 5469॥
MSS@5470@1ஆசrhயiµthபலth³’ேஶா வத³நாமேலnh³- ஸாmhநிth◌⁴யேதா மம
iµஹுrhஜதி³மாநேமthய ।
MSS@5470@2ஜாthேயந சnhth³ரமணிேநவ மத⁴ரshய ஸnhதா⁴rhயேத th³ரவமேயா
மநஸா விகார:
॥ 5470॥
MSS@5471@1ஆசrhயrhதத³mh கிiµ கிmh மதீ³ய சிthதph◌⁴ரேமா
யத³யnh³ரநmhப³ேரऽபி
।
MSS@5471@2தthராபி காபி நiν சிthரபரmhபேரயmh உjhjh’mhபி⁴தmh வலயth³விதயmh
யத³thர ॥ 5471॥
MSS@5472@1ஆசrhயshதிதா:ணmhணமத² phதிphரலthடா
வாதாnhேதா³தபŋhகஜாதஸுமந:பீஷதா⁴ராiµச: ।
MSS@5472@2ஏதா: கshய ஹரnhதி ஹnhத ந மந: கிசிththரபாமஜுள-

phேரமphேரரணமthர
iµkh³த⁴iµரசthதாேராthதரா (?) th³’Shடய: ॥ 5472॥
MSS@5473@1ஆசrhையகநிதி: ◌⁴ ஸ ³kh³த⁴ஜலதி⁴rhமnhேய கிமnhயth³ யேதா ேலேப⁴
ஜnhம ஸ
ேலாகேலாசநஸுதா⁴ஸாரshஷாரth³தி: ।
MSS@5473@2ேத³வீேககசkh³ரேஹண லேத க³ŋhகா³தரŋhகா³ŋhகிேத நி:ஶŋhகmh
நிரடŋhகி
ஶŋhகரஜடாஜூேடऽபி ேயந shதி²தி: ॥ 5473॥
MSS@5474@1ஆ மஶாநாnh நிவrhதnhேத jhஞாதய:ஸஹ பா³nhத⁴ைவ: ।
MSS@5474@2thவையேகைநவ க³nhதvhயmh தth கrhம ஸுkh’தmh  ॥ 5474॥
MSS@5475@1ஆயாைநrhக³தmh த³லrhப³த கதா²ேஶஷா: phரஸூநேயா
ேநாth³ேப⁴ேதா³ऽபி ப²லmh
phரதி phரதிதி³ஶmh யாதா நிராஶா: க²கா:³ ।
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MSS@5475@2ஆபாதாலவிஶுShகலஹேராnhலjhஜடாஸnhததிshShணீமshதி
ததா²phயகாலஜலத³mh
th◌⁴யாயnh மமாஹ: ॥ 5475॥
MSS@5476@1ஆரமாதா³ரமmh க³thவா ஹுதேஹாேமா ேதnhth³ய: ।
MSS@5476@2பி⁴ாப³பராnhத: phரvhரஜnh phேரthய வrhத⁴ேத ॥ 5476॥
MSS@5477@1ஆர யதி³ வா வrhணீ jhேயா வாத²³rhமஹாnh ।
MSS@5477@2நாத³NhTh³ேயா நாம ராjhேஞாऽshதி ய: shவத⁴rhேமண திShட²தி ॥
5477॥
MSS@5478@1ஆரேமஷு th³விஜாதீநாmh காrhேய விவத³தாmh த:² ।
MSS@5478@2ந விph³யாnh nh’ேபா த⁴rhமmh சிகீrhஷnh தமாthமந: ॥ 5478॥
MSS@5479@1ஆரய: கியதாேமஷ த:ஸnhமாrhக³மாத: ।
MSS@5479@2பாேதா²த³chயதாmh காேல ேநாேபேயா ³ரபா⁴வத: ॥ 5479॥
MSS@5480@1ஆரய:ஸrhவ⁴தாநாmh நிவாஸ:ஸrhவபmh ।
MSS@5480@2த³தா³தி ஸth³’ஶா பா⁴க³mh ஸஜலshய பேயாiµச: ॥ 5480॥
MSS@5481@1ஆரயமாரயphஸுsh ŋhக³mh ேஸேவத ³ரதி⁴ேராஹமபி ।
MSS@5481@2விநிபததி யதி³ஸ தshமாth ததா²phபrhேயவ நீசாநாmh ॥ 5481॥
MSS@5482@1ஆரயவேஶந ஸததmh ³தா ல⁴தா ச ஜாயேத ஜnhேதா: ।
MSS@5482@2விnhth◌⁴ேய விnhth◌⁴யஸமாநா: கே ப³த த³rhபேண லக⁴வ: ॥ 5482॥
MSS@5483@1ஆரயாஶ: kh’Shணவrhthமா த³ஹநைசஷ ³rhஜந: ।
MSS@5483@2அkh³நிேரவ ததா²phயshnh shயாth³ ப⁴shமநி ஹுதmhஹுதmh ॥ 5483॥
MSS@5484@1ஆரயிதvhேயா நரபதிrh அrhஜயிதvhயாநி ⁴ விthதாநி ।
MSS@5484@2ஆரph³த⁴vhயmh விதரணmh ஆேநதvhயmh யேஶாऽபி த³ஶதி³kh³ph◌⁴ய: ॥
5484॥
MSS@5485@1ஆரேயணவ ேஶாப⁴nhேத பNh³தா வநிதா லதா: ।
MSS@5485@2ப³ஹுlhயmh  மாணிkhயmh ஜதmh ேஹmhநி ராஜேத ॥ 5485॥
MSS@5486@1ஆதshயாphரதா³ேநந த³thதshய ஹரேணந ச ।
MSS@5486@2ஜnhமphரph◌⁴’தி யth³ த³thதmh ஸrhவmh நயதி பா⁴ரத ॥ 5486॥
MSS@5487@1ஆதாநாmh ph◌⁴’ெதௗ shவாேஸவாயாmh த⁴rhமேஸவேந ।
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MSS@5487@2thரshேயாthபாத³ேந ைசவ ந ஸnhதி phரதிஹshதகா: ॥ 5487॥
MSS@5488@1ஆதாைசவ ேலாேகந ஸmh’th³தி⁴mh யாnhதி விth³விஷ: ।
MSS@5488@2ஸmh’th³தா⁴ச விநாஶாய தshமாnh ேநாth³ேவஜேயth phரஜா: ॥ 5488॥
MSS@5489@1ஆthயநமmh’தth³தய:பத³mh ேத ேத³ஹேயாபநததி³vhயபதா³பி⁴iµkh²யா:
।
MSS@5489@2லாவNhயNhயநிசயmh ஸு’தி³ thவதா³shேய விnhயshய யாnhதி
ரmh phரதிமாஸபி⁴nhநா:
॥ 5489॥
MSS@5490@1ஆShட⁴mh ரதாரiµchைசrh ேலாலth³⁴ஜாகாரph³’ஹthதரŋhக³mh
।
MSS@5490@2ேப²நாயமாநmh பதிமாபகா³நாmh அஸாவபshமாணமாஶஶŋhேக ॥
5490॥
MSS@5491@1ஆShடாபி கேராதி ஸா மம தiνmh கNhட²kh³ரேஹாthகNh²தாmh
th³’Shடாபி
phயத³rhஶநா நியமயthயேrhதி³th³’ாmh ந: ।
MSS@5491@2அnhதேசத ஸmhshதி²தாபி ’த³யmh ⁴ேயா விஶthேயவ ேம
ட⁴phேரமஸமாக³மாபி
நவதாmh த⁴thேத phயா phரthயஹmh ॥ 5491॥
MSS@5492@1ஆShடா ரப⁴ஸாth³வியத இவாkhராnhதாphயநŋhேக³ந யா யshயா:
kh’thமசNhட³வshகரேதஷு கி²nhநmh மந: ।
MSS@5492@2ேகாऽயmh காஹதி phரvh’thதஸுரதா ஜாநாதி யா நாnhதரmh ரnh:ஸா
ரமணீ ஸ
ஏவ ரமண: ேஶெஷௗ  ஜாயாபதீ ॥ 5492॥
MSS@5493@1ஆShய வா பாத³ரதாmh பிநSh மாmh அத³rhஶநாnh மrhமஹதாmh
கேரா வா ।
MSS@5493@2யதா²ததா²வா வித³தா⁴ நாக³ேரா மthphராணநாத²shஸ ஏவ நாபர:
॥ 5493॥
MSS@5494@1ஆேலஷmhப³நரேதாthஸவெகௗகாநி khடா³³ேராத³ரபண:

phரதி⁴ரநŋhக:³ ।
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MSS@5494@2ேபா⁴க:³ஸ யth³யபி ஜேய ச பராஜேய ச ேநாrhமநshதத³பி வாச²தி
ேஜேமவ
॥ 5494॥
MSS@5495@1ஆேலஷேஶஷா ரதிரŋhக³நாநாmh ஆேமாத³ேஶஷா சŋhம: ।
MSS@5495@2ணீரேஶஷ: ஸுமாேதா⁴ऽபி phரபா⁴தேஶஷா ரஜநீ ப³⁴வ ॥
5495॥
MSS@5496@1ஆேலஷாத³iν mhப³நாத³iν நேகா²lhேலகா²த³iν shவாnhதஜ-
phேராth³ேபா³தா⁴த³iν
ஸmhph◌⁴ரமாத³iν ரதாரmhபா⁴த³iν phதேயா: ।
MSS@5496@2அnhயாrhத²mh க³தேயாrhph◌⁴ரமாnh தேயா: ஸmhபா⁴ஷணrhஜாநேதாrh
த³mhபthேயாஹ ேகா ந
ேகா ந தம vhடா³விேரா ரஸ: ॥ 5496॥
MSS@5497@1ஆேலஷாத⁴ரபி³mhப³mhப³நஸுகா²லாபshதாnhயாஸth ஆmh ³ேர
தாவதி³த³mh ேதா² ந
ஸுலப⁴mh ஜாதmh iµகா²ேலாகநmh ।
MSS@5497@2இthத²mh vhயrhத²kh’ைதகேத³ஹக⁴டநாவிnhயாஸேயாராவேயா: ேகயmh
phதிவித³mhப³ேநthயவ
வ:shேமேராऽrhத⁴நாவர: ॥ 5497॥
MSS@5498@1ஆேலேஷண பேயாத⁴ரphரணயிநீmh phரthயாதி³ஶnhthயா th³’ஶmh
th³’ShThவா
சாத⁴ரப³th³த⁴th’Shணமத⁴ரmh நிrhப⁴rhthஸயnhthயா iµக²mh ।
MSS@5498@2ஊrhேவாrhகா³ட⁴நிபீட³ேநந ஜக⁴ேந பாணிmh ச th³th◌⁴வாநயா பth:
phேரம ந க²Nh³தmh
நிணயா மாேநாऽபி ைநேவாjh²த: ॥ 5498॥
MSS@5499@1ஆேலேஷ phரத²மmh khரமாத³ப’ேத ’th³ேயऽத⁴ரshயாrhபேண
ேகth³தவிெதௗ⁴
பணmh phயதேம காnhதாmh ந: ph’chச²தி ।
MSS@5499@2அnhதrh³ட⁴விகா³ட⁴ஸmhph◌⁴ரமரஸshபா²ப⁴வth³க³Nhட³யா Shணீmh
ஶாவிஸாரய
நித:shேவதா³mh³க³rhப: ◌⁴ கர: ॥ 5499॥
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MSS@5500@1ஆேலேஷ ஸrhவதா³ பth:ஸth’Shேணவாnhதராthமநா ।
MSS@5500@2அrhத⁴நாவரதெநௗ ெகௗ³vh’thதmh ஸஹேத ॥ 5500॥
MSS@5501@1ஸmhேபா⁴கா³ேயாkh³யகாேலஷு ஸாrhத⁴mh காnhேதந காநீ ।
MSS@5501@2வாபீெஸௗேத⁴ kh³’ேஹாth³யாேந யாthராஸŋhேக³ந திShட²தி ॥
5501॥
MSS@5502@1அnhயchசா²யாவேலாேகऽபி பராலாேப மநாக³பி ।
MSS@5502@2பthேய khth³th◌⁴யthயநrhதா²ெதௗ³shவயmh சாபி நிமjhஜதி ॥ 5502॥
MSS@5503@1அபேராபக³மாரmhப⁴mh உnhநாடயதி வlhலப⁴mh ।
MSS@5503@2த³th³ரஜரதீவாrhதா ஶிஶிேர ஸாயமாதபmh ॥ 5503॥
MSS@5504@1பth: ஶyhயாபராvh’thதிmh விேயாக³வ மnhயேத ।
MSS@5504@2ேத³வாகா³ரphரயாணmh ச phரவாஸவ பயதி ॥ 5504॥
MSS@5505@1அதிshேநஹshய நிshயnhதா³th³அதிphேரmhண: phரvh’thதிபி: ◌⁴ ।
MSS@5505@2சா²ேயவாiνசேரth காnhதmh யாnhதmh திShட²nhதமŋhக³நா ॥ 5505॥
MSS@5506@1ஆேலேஷஸுnhத³mhshதி²தவதி ஸஹஸாஸrhவஸnhth’phதிேஹெதௗ
vhயrhத:²
பீஷமாphmh ஜலநிதி⁴மத²ேந யthந இthயாகலyhய ।
MSS@5506@2தshமாேத³ேத விரkhதா ஜக³தி ஸுமநேஸா யth ஸமshதாshதத³th³தா⁴
shவrhக³shதா²நாைவஷாmh
ந கத²தரதா²லாக⁴வmh shயாth phரதீதmh ॥ 5506॥
MSS@5507@1ஆவேப மம ⁴பா⁴ஜநாth³ யாவத³kh³ரத³ஶைநrhந th³’யேஸ
।
MSS@5507@2சnhth³ர மth³த³ஶநமNhட³லாŋhகித: க²mh ந யாshய 
ேராணீப⁴யாth ॥ 5507॥
MSS@5508@1ஆவ மஹாபா³ேஹா phராணிநாmh ஸrhவமாபத:³ ।
MSS@5508@2shph’ஶnhthயநிலவlhேலாேக ேணந phரதியாnhதி ச ॥ 5508॥
MSS@5509@1ஆவாஸயதி காேகாऽபி :³கி²தாmh பதி²காŋhக³நாmh ।
MSS@5509@2thவmh சnhth³ராmh’தஜnhமாபி த³ஹதி கிiµchயதாmh ॥ 5509॥
MSS@5510@1ஆவாஸேயchசாபி பரmh ஸாnhthவத⁴rhமாrhத²vh’thதிபி:◌⁴ ।
MSS@5510@2அதா²shய phரஹேரth காேல யதா³ விசேத பதி² ॥ 5510॥
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MSS@5511@1ஆவாஸshேநஹப⁴khதீநாmh ஏகமாயதநmh மஹth ।
MSS@5511@2phரkh’Shடshேயவ த⁴rhமshய phரஸாேதா³rhதிஸுnhத³ர: ॥ 5511॥
MSS@5512@1ஆவாதshய மம நாம ஸுேதாபலph³th◌⁴யா ஸth³யshthவயா ஸஹ
kh’ேஶாத³ விphரேயாக:³ ।
MSS@5512@2vhயாவrhதிதாதபஜ: phரத²மாph◌⁴ரvh’ShThயா vh’shய ைவth³த
இவாkh³நிபshதி²ேதாऽயmh ॥ 5512॥
MSS@5513@1ஆவாshய பrhவதலmh தபேநாShணதphதmh உth³தா³மதா³வவி⁴ராணி
ச காநநாநி ।
MSS@5513@2நாநாநதீ³நத³ஶதாநி ச ரயிthவா khேதாऽ யjhஜலத³ ைஸவ
தேவாthதம:

॥ 5513॥
MSS@5514@1ஆவிேந kh’Shணபே ச ஷShTh²யாmh ெபௗ⁴ேமாऽத² ேராணீ ।
MSS@5514@2vhயதீபாதshததா³ஷSh² கபிலாநnhதNhயதா³ ॥ 5514॥
MSS@5515@1ஆஷாட⁴ஶுkhலபே பா⁴ேநாrhதி³வேஸ ஶிஷvh’shய ।
MSS@5515@2லmh ஜேலந பிShThவா பிேப³nh ந பீ⁴shதshய ஸrhேபாthதா² ॥ 5515॥
MSS@5516@1ஆஷா⁴ காrhthதிகீ மாகீ⁴ வசா ஶுNh²ஹதகீ ।
MSS@5516@2க³யாயாmh பிNhட³தா³ேநந Nhயா ேலShமஹராnh’ணீ ॥ 5516॥
MSS@5517@1ஆஷாேட⁴ ஶஶகா th³’Shடா shதா²நாshத²ேந ஸுபி⁴தா:³ ।
MSS@5517@2சShபதா³தி³நாஶாய தlhலph³th◌⁴ைய ஶஶத³rhஶநmh ॥ 5517॥
MSS@5518@1ஆஷாேட⁴ ராவேண மா பீ³ஜாவபநேராபேண ।
MSS@5518@2kh³Shமாத³nhயthர வlhநாmh ேகசிதி³chச²nhதி ேராபணmh ॥ 5518॥
MSS@5519@1ஆஸmhphரvh’th³ேத⁴ரபி vh’th³தி⁴காம: ஸேமநஸnhதா⁴நேஹாபக³chேச²th
।
MSS@5519@2அபkhவேயாrhவா க⁴டேயாரவயmh அnhேயாऽnhயேப⁴தீ³ஸமஸmhநிபாத:
॥ 5519॥
MSS@5520@1ஆஸmhஸாரmh th⁴வநத³mh சிnhவதாmh தாத தாth³’ŋh
ைநவாshமாகmh
நயநபத³வீmh ேராthரவrhthமாக³ேதா வா ।
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MSS@5520@2ேயாऽயmh த⁴thேத விஷயகணீகா³ட⁴டா⁴பி⁴பா⁴ந-ப³shயாnhத:கரணகண:

ஸmhயமாலாநலாmh ॥ 5520॥
MSS@5521@1ஆஸkhதா: phரதிேகாடரmh விஷத⁴ரா பா⁴ேநா: கரா rhத⁴நி
jhவாலாஜாலகராலதா³வத³ஹந: phரthயŋhக³மாŋhக³தி ।
MSS@5521@2ஸrhவாநnhத³நசாசnhத³நதேராேரதshய வாதேவ ேர த விiµச
வா
ப³ஹுேஶா Shமth³யேஶா jh’mhப⁴தாmh ॥ 5521॥
MSS@5522@1ஆஸjhய shவயேமவ mhப³நவிதி⁴mh யாchஞா விநாŋhக³நmh
தlhபாnhேத ஜக⁴ேநந
ேவப²மதா பrhயrhபிதmh ஜாiνேநா: ।
MSS@5522@2khேராேதா⁴thகmhபமமrhஷயthயiνநயthயshயா:shமரkhட³யா phெரௗைட⁴காபி⁴ரதி:
phயshய ’த³யmh ேஹலாப³லாth கrhஷதி ॥ 5522॥
MSS@5523@1ஆஸேத ஶதமதி⁴தி ⁴பாsh ேதாயராஶிர ேத க² பா: ।
MSS@5523@2கிmh kh³ரஹா தி³வி ந ஜாkh³ரதி ேத ேத பா⁴shகரshய
கதமshலயாshேத ॥ 5523॥
MSS@5524@1ஆஸthயேலாகமகி²லmh ⁴வநmh ஜேலஷு நிrhமjhஜேயth phரபிேதா
ஜலதி⁴rhஜேவந ।
MSS@5524@2கிnh shவமnhதயிiµth³யதெமௗrhவமkh³நிmh அnhதrhவஸnhதமபி
ஹnhமெஸௗ ந
ஶkhத: ॥ 5524॥
MSS@5525@1ஆ ஸthயேலாகாதா³ ⁴ேம:shைவரசாரkh’தரமா: ।
MSS@5525@2ேதiνnh³கரா:shேவத³mh th³தநீஹார⁴கmh ॥ 5525॥
MSS@5526@1ஆஸநmh ைசவ யாநmh ச ஸnhதா⁴ய ச விkh³’ய ச ।
MSS@5526@2காrhயmh வீய phரத th³ைவத⁴mh ஸmhரயேமவ ச ॥ 5526॥
MSS@5527@1ஆஸநmh phராணஸmhேராத: ◌⁴ phரthயாஹாரச தா⁴ர ।
MSS@5527@2th◌⁴யாநmh ஸமாதி⁴ேரதாநி ேயாகா³ŋhகா³நி shmh’தாநி ஷTh ॥ 5527॥
MSS@5528@1ஆஸநmh phராணஸmhேராேதா⁴ th◌⁴யாநmh ைசவ ஸமாதி⁴க: ।
MSS@5528@2ஏதchசShடயmh விth³தி⁴ ஸrhவேயாேக³ஷு ஸmhமதmh ॥ 5528॥
MSS@5529@1ஆஸநாch ஶயநாth³ யாநாth ஸŋhக³ேதசாபி ேபா⁴ஜநாth ।
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MSS@5529@2kh’ேத ஸசரேத பாபmh ைதலபி³nh³வாmhப⁴ ॥ 5529॥
MSS@5530@1ஆஸநாேத³கஶyhயாயாmh ஸmhபா⁴ஷாth ஸஹேபா⁴ஜநாth ।
MSS@5530@2mhஸாmh ஸŋhkhரமேத பாபmh க⁴டாth³ க⁴டேவாத³கmh ॥ 5530॥
MSS@5531@1ஆஸநாவஸெதௗ² ஶyhயாmh அiνvhரjhயாiµபாஸநmh ।
MSS@5531@2உthதேமஷூthதமmh rhயாth³ேந நmh ஸேம ஸமmh ॥ 5531॥
MSS@5532@1ஆஸநாஶநஶyhயாபி⁴ரth³பி⁴rhலப²ேலந வா ।
MSS@5532@2நாshய கசிth³வேஸth³ ேக³ேஹ ஶkhதிேதாऽநrhசிேதாऽதிதி:²॥ 5532॥
MSS@5533@1ஆஸேந பாத³மாேராphய ேயா ⁴ŋhkhேத ஸ th³விஜாத⁴ம: ।
MSS@5533@2iµேக²ந த⁴மேத சாnhநmh lhயmh ேகா³மாmhஸப⁴ணmh ॥ 5533॥
MSS@5534@1ஆஸேந லாலேயth³ பா³லாmh தணீmh ஶயேந ததா² ।
MSS@5534@2உthஸŋhேக³ பதிடா⁴mh ச லாலநmh thவித⁴mh வி:³ ॥ 5534॥
MSS@5535@1ஆஸேந ஶயேந யாேந பாநேபா⁴ஜநவshஷு ।
MSS@5535@2th³’ShThவாnhதரmh phரமthேதஷு phரஹரnhthயரேயாऽஷு ॥ 5535॥
MSS@5536@1ஆஸேந ஶயேந யாேந பா⁴வா லயா விேஶஷத: ।
MSS@5536@2ஷாmh phர³Shடாநாmh shவபா⁴ேவா வலவthதர: ॥ 5536॥
MSS@5537@1ஆஸnh நி யாவnhதி சாதகாணி ேதऽmh³த³ ।
MSS@5537@2தாவnhேதாऽபி thவேயாதா³ர ந iµkhதா ஜலபி³nhத³வ: ॥ 5537॥
MSS@5538@1ஆஸnhநதரதாேமதி mh’thrhஜnhேதாrhதி³ேந தி³ேந ।
MSS@5538@2ஆகா⁴தmh நீயமாநshய வth◌⁴யshேயவ பேத³ பேத³ ॥ 5538॥
MSS@5539@1ஆஸnhநநாஶmh ஸலmh தடாேக பாதி³காநாமதியthநலph◌⁴யmh ।
MSS@5539@2நதி³ thவமkh³rhயா ஜலாரயாmh யshயாmh க³shதா²யி
ஸுலmhப⁴மmhப: ◌⁴ ॥ 5539॥
MSS@5540@1ஆஸnhநமாrhக³மதிலŋhkh◌⁴ய நேதநrhth◌⁴நா பசாth phரஸŋhக³வேதந
iµேக²ந
யாnhthயா ।
MSS@5540@2ஆேராபிதா: கதிபேய மயி பŋhகஜாயா ஸாதஹாஸமநதிphரகடா:
கடாா:
॥ 5540॥
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MSS@5541@1ஆஸnhநthராக³மஸூchயமாந- ஸமாக³ேம வாஸரவlhலப⁴shய ।
MSS@5541@2நிrhயாnhதி தீ³பா இவ ராthேபா⁴kh³யா: பய phரபா⁴ேத க³ணிகாkh³’ேஹph◌⁴ய:
॥ 5541॥
MSS@5542@1ஆஸnhநேமவ nh’பதிrhப⁴ஜேத மiνShயmh விth³யாவிநமநமஸmhshதmh
வா ।
MSS@5542@2phராேயண ⁴பதய: phரமதா³ லதாச ய: பாrhவேதா வஸதி தmh
பேவShடயnhதி
॥ 5542॥
MSS@5543@1ஆஸnhநெயௗவநshthவmh ³rhேம ெயௗவநmh thவயா phராய: ।
MSS@5543@2பிதமலயmh shthmh க³லதி  ஸஹைஸவ தாNhயmh ॥
5543॥
MSS@5544@1ஆஸnhநேஸவாmh nh’பேத: khடா³ஶshthராபாவைக: ।
MSS@5544@2ெகௗஶேலநாதிமஹதா விநீத:ஸாiνth◌⁴யேத (?) ॥ 5544॥
MSS@5545@1ஆஸnhநா: கNhடகிேநா ப⁴யதா:³ேऽrhத²நாஶாய ।
MSS@5545@2ப²ந: phரஜாயகரா தா³Nhயபி வrhஜேயth ேதஷாmh ॥ 5545॥
MSS@5546@1ஆஸnhநாnh ரேதா ேபா⁴கா³nh த³rhஶயிthவா ந: ந: ।
MSS@5546@2சா²ேகா³ஹதiµShThேயவ³ரmh நீேதாऽsh th’Shணயா ॥ 5546॥
MSS@5547@1ஆஸnhநாph◌⁴ரஜலshய தா³வவிக³ேம விth³th³ப⁴யmh ஶாகி²ேநா
நkhராshயாth³ க³லதச
மjhஜநமயீ ஶŋhகா ப⁴ேவth³ வாெதௗ⁴ ।
MSS@5547@2ேபா⁴khதvhயshய விதி: ◌⁴ ஶுப⁴shய ரப⁴ஸாth shவா³thவநிShபthதேய
ஜnhேதா:ஸnhதiνேத
நிராkh’தபி⁴ேயா பீ⁴thயnhதேராthபாத³நmh ॥ 5547॥
MSS@5548@1ஆஸnhநாமவலmhph³ய ேகஸரலதாேமேகந Shேபாjhjhவலாmh ஸvhயmh
நி:ஸஹயா
நிதmhப³ப²லேக kh’thவா கராmhேபா⁴ஹmh ।
MSS@5548@2ஆலnh நயநாnhதவாnhதஸலmh லாkh◌⁴யshய நிnhth³யshய வா
கshேயத³mh
th³’ட⁴ெஸௗ’த³mh phரதிதி³நmh தீ³நmh thவயா shமrhயேத ॥ 5548॥
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MSS@5549@1ஆஸnhநாமவலmhph³ய ேகஸரலதாேமேகந Shேபாjhjhவலாmh ஸvhயmh
நி:ஸஹயா
நிதmhப³ப²லேக kh’thவா கராmhேபா⁴ஹmh ।
MSS@5549@2உth³kh³வmh வத³ ³rhதி³ேநऽth³ய சரnhநmhய மாrhக³shthவயா
பா³ேலாth³ph◌⁴ராnhதmh’ேக³ேண ஸுkh’திந: கshயாயமாேலாkhயேத ॥ 5549॥
MSS@5550@1ஆஸnhநாய ஸு³ராய ஸுphதாய phரகடாthமேந ।
MSS@5550@2ஸுலபா⁴யாதி³rhகா³ய நமசிthராய ஶmhப⁴ேவ ॥ 5550॥
MSS@5551@1ஆஸnhேந ப²லமாஸnhநmh ³ரேக³³ரக³mh ப²லmh ।
MSS@5551@2ரmh  ேர ஶேந ப²லமாஹுrhமநீண: ॥ 5551॥
MSS@5552@1ஆஸnhேநா ம⁴ராக³தmh வந⁴வ:ஸாmhராjhயthயth³⁴தா: யnhேத
கி³ர ஏஷ
தththவஹ ந jhஞாmh விதா⁴:ம: ।
MSS@5552@2யth பrhணshthதmh தத³phபரதmh Shேபாth³க³ைம:ஶாகி²நாmh யth³
kh³லாநmh
விடைபத³mh நஹ phரthயமாலயேத ॥ 5552॥
MSS@5553@1ஆஸnhேநா வlhேகா த³ணபாrhேவ விபீ⁴தshய ।
MSS@5553@2அth◌⁴யrhேத⁴ ப⁴வதி ஶிரா ேஷ jhேஞயா தி³ஶி phராchயாmh ॥ 5553॥
MSS@5554@1ஆஸnh யாவnhதி யாchஞாஸு சாதகாணி சாmh³த³ ।
MSS@5554@2தாவnhேதாऽபி thவயா ேமக⁴ ந iµkhதா வாபி³nhத³வ: ॥ 5554॥
MSS@5555@1ஆஸphதேதrhயshயவிவாஹபŋhkhதிrh விchசி²th³யேதநமபNh³ேதாऽெஸௗ
।
MSS@5555@2வnhதி தா: கrhதநThடநாph◌⁴யாmh ேகா³ph◌⁴ய: கிiµா யவஸmh
த³தா³தி ॥ 5555॥
MSS@5556@1ஆஸphதமmh லmh ஹnhதி ஶிேராऽph◌⁴யŋhேக³ சrhத³ஶீ ।
MSS@5556@2மாmhஸாஶேந பசத³ஶீ காமத⁴rhேம ததா²Shட ॥ 5556॥
MSS@5557@1ஆ ஸமnhதாchசrhதி³ு ஸnhநிkh’Shடாச ேய nh’பா: ।
MSS@5557@2தthபராshதthபரா ேயऽnhேய khரமாth³நப³லாரய: ॥ 5557॥
MSS@5558@1ஆஸமshதாவிேபஸமrhபிதமேநா⁴வாmh ।
MSS@5558@2மnhமேதா²th³தீ³பநmh தாஸாmh விடvh’thதmh விதா⁴shயேத ॥ 5558॥
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MSS@5559@1ஆ ஸrhகா³th phரதிவாஸரmh ரஸஶைதrhயா ேபா³தி⁴தா ேபாதா
கlhபாnhதாவஸேரऽத²
ைஸவ ph’தி²வீ shைவேரவ த³kh³தா⁴ கைர: ।
MSS@5559@2kh’thேவthத²mh கிமபி shவகrhம நியேத: rhவாபேராபphதmh கShடmh
ேஸாऽபி
தி³நாnhதவீதகிரணshதிkh³மாmhஶுரshதmh க³த: ॥ 5559॥
MSS@5560@1ஆஸவரதிரதிப³ஹு⁴kh கThவmhலாஶீ ச கrhமட:² பிஶுந: ।
MSS@5560@2sh²ல: kh’ேஶாऽதிதீ³rhக: ◌⁴ க²rhேவா வா kh’Shணபீேதா வா ॥
5560॥
MSS@5561@1ஆஸஸாத³iµநிராthமநshதத: ஶிShயவrhக³பகlhபிதாrhஹணmh ।
MSS@5561@2ப³th³த⁴பlhலவடாஜth³மmh த³rhஶேநாnhiµக²mh’க³mh
தேபாவநmh ॥ 5561॥
MSS@5562@1ஆஸாmh ஜலாshபா²லநதthபராmh iµkhதாப²லshபrhதி⁴ஷு
ஶீகேரஷு ।
MSS@5562@2பேயாத⁴ேராthஸrhபிஷு ஶீrhயமாண: ஸmhலயேத ந chசி²³ேராऽபி
ஹார: ॥ 5562॥
MSS@5563@1ஆஸாmh vhரதமதீவாேrhயth ர: பஸrhபணmh ।
MSS@5563@2ஸஹ யாதmh மநshதthர thயkhthவா ⁴ேயா நிவrhதநmh ॥ 5563॥
MSS@5564@1ஆஸாதி³தphரகடநிrhமலசnhth³ரஹாஸ: phராphத: ஶரthஸமய ஏஷ
விஶுth³த⁴காnhத: ।
MSS@5564@2உthகா²ய கா³ட⁴தமஸmh க⁴நகாலiµkh³ரmh ராேமா த³ஶாshயவ
ஸmhph◌⁴’தப³nh⁴வ:

॥ 5564॥
MSS@5565@1ஆஸாதி³தvhேயாऽshதி கராலேகஶ: ஸேக²த³யாrhஹ: ஸமேயாऽபகா
।
MSS@5565@2த³thதமேலாககதா²iνப³nhத⁴sh தாவth³ யதா² shயாth phரயேத
ததா²ஹmh ॥ 5565॥
MSS@5566@1ஆஸாதி³தshய தமஸா நியேதrhநிேயாகா³th³ ஆகாŋhத:
நரபkhரமேணந காலmh ।
MSS@5566@2பthshthவிஷாஹமெஹௗஷத⁴ய:கலthர- shதா²நmh பைரரநபி⁴⁴தமrhவஹnhதி
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॥ 5566॥
MSS@5567@1ஆஸாth³ய kh’Shணபாnh அthரஸத:ஸrhவதா³ऽபீ⁴காnh ।
MSS@5567@2பரயாthமநி ரதசிthதாnh விபா⁴vhய தthகrhம rhவத:khவ ப⁴யmh॥ 5567॥
MSS@5568@1ஆஸாth³யேத கத²mh வா ெஶௗrhயாரயேணந ெகௗ³ரவth◌⁴வmhஸ: ।
MSS@5568@2தth தthர த³thதசிthத சிthதஜஸnhதாபபா⁴ஜநmh ந ஜந: ॥ 5568॥
MSS@5569@1ஆஸாth³ய த³mh தி³ஶmh அவிலmhப³mh thயஜதி ேசாthதராmh
தரணி: ।
MSS@5569@2ஷmh ஹரnhதி காnhதா: phராேயண  த³ ஏவ ॥ 5569॥
MSS@5570@1ஆஸாth³ய ப⁴ŋhக³மநயா th³ேத விதாபி⁴சிதேகபேண ।
MSS@5570@2நி:ஸாரயதாாநிதி கபடேஷாthஸாதா:ஸkh²ய: ॥ 5570॥
MSS@5571@1ஆஸாth³ய மnhத³ராேகா³ऽபி ⁴ஜŋhேக³நாதிஸŋhக³திmh ।
MSS@5571@2தth³ேபா⁴கா³th ph◌⁴ரமnh கShடmh phராphேநாதி விஷமnhதத: ॥ 5571॥
MSS@5572@1ஆஸாth³ய ேஸாம⁴வமாshவ யthர நிthயmh மŋhkhmh phரேலாப⁴யதி
ைஸகதமmhஶுகாப⁴mh ।
MSS@5572@2தth தthர நிrhவஹதிஸmhphரதி நிthயkh’thயmh ஏதshயவிshmh’தkh³’ஹshய
பராiν⁴thயா ॥ 5572॥
MSS@5573@1ஆஸாth³யாபி மேஹாத³தி⁴mh ந விth’ேஷா ஜாேதா ஜலrhவாட³ேவா
ேமக⁴mh phராphய ந
சாதேகாऽபி சரெணௗ பா⁴iνmh ந ேலேப⁴ऽண: ।
MSS@5573@2சnhth³ர: ஶŋhகரேஶக²ேரऽபி நிவஸnh பேய யேத phராய:
ஸjhஜநஸŋhக³ேதாऽபி லப⁴ேத ைத³வாiνபmh ப²லmh ॥ 5573॥
MSS@5574@1ஆஸாth³யாmhரவநீமாmh phரதி நவாமாshவாth³ய தnhமஜmh ைமவmh
பசமமச
நnhத³நவநph◌⁴ராnhthயா தயா ேகாகில ।
MSS@5574@2ஏஷா வாயஸமNhட³க⁴நஶிர:ஶூலாஹதிvhயாலா th◌⁴வாைநrhப³தி⁴கShயதி
vh’தா² ேராthராணி ஸthபthmh ॥ 5574॥
MSS@5575@1ஆஸாiµப த³th³யாchச பாநீயshய விசண: ।
MSS@5575@2ஏவmh யாமth³வயmh rhயாth ததshthவாஸாmh ந தா³பேயth ॥ 5575॥
MSS@5576@1ஆஸாயmh ஸலப⁴ேர ஸவிதாரiµபாshய ஸாத³ரmh தபஸா ।
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MSS@5576@2அ⁴நாph³ேஜந மநாkh தவ மாநிநி லநா iµக²shயாphதா ॥ 5576॥
MSS@5577@1ஆஸாராnhதmh’³phரvh’thதமேதா ேமேகா⁴பphதாmhப³ரா
விth³thபாதiµஹூrhதth³’Shடகப: ◌⁴ ஸுphேதnh³தாராkh³ரஹா: ।
MSS@5577@2தா⁴ராkhnhநகத³mhப³ஸmhph◌⁴’தஸுராேமாேதா³th³வஹா: phேராைதrh
நி:ஸmhபாதவிஸாத³rh³ரரவா நீதா: கத²mh ராthரய: ॥ 5577॥
MSS@5578@1ஆஸாேரண ந ஹrhmhயத: phயதைமrhயாmh ப³: ஶkhயேத
ஶீேதாthகmhபநிthதமாயதth³’ஶா கா³ட⁴mh ஸமாŋhkh³யேத ।
MSS@5578@2ஜால: ஶீகரஶீதலாச மேதா ரthயnhதேக²த³chசி²ேதா³ த⁴nhயாநாmh
ப³த
³rhதி³நmh ஸுதி³நதாmh யாதி phயாஸŋhக³ேம ॥ 5578॥
MSS@5579@1ஆஸாேராபரேம phரகா³ட⁴திரா:கிrhரயnhthேயா நிஶா: பாnhத²shthமநஸாmh
shமராநலகஸnhதாநஶŋhகாshph’ஶ: ।
MSS@5579@2பிShடாநாmh phரஸப⁴mh க⁴நாக⁴நக⁴டாஸŋhக⁴Thடேதா விth³தாmh
rhபா:◌⁴
பத: பதnhதி தரலா: க²th³ேயாதகேரணய: ॥ 5579॥
MSS@5580@1ஆதாநி ஹதாநி kh’தாநி phேரதாநி க³தி³தாநி க³தாநி ।
MSS@5580@2phராயேஶாऽiνேத லதாŋhகீ³ நrhதகீவ சரmh த³யிதshய॥ 5580॥
MSS@5581@1ஆthவா விஜேந விiµkhதவிஷயாஸŋhக³mh மேநா நிசலmh kh’thவா
’jhஜலஜாnhதேர
phயதமாபmh பரmh ைத³வதmh ।
MSS@5581@2th◌⁴யாthவா ஹாரலதாமயாவலயmh ஹshேதந th◌⁴’thவா மயா
தthஸாjhயப²லாphதேய
phரதிதி³நmh தnhநாம ஸஜphயேத ॥ 5581॥
MSS@5582@1ஆShேய ஸுகி²ேதா kh³’தி விேதா ேமாேஹந தா³ரkh³ரஹsh
தthஸŋhகா³th
ஸுததா³ஸபா³nhத⁴வஸு’thஸmhப³nhதி⁴நாiµth³ப⁴வ: ।
MSS@5582@2தnhநிrhவாஹகத³rhத²நாபப⁴வாெநௗசிthயசிnhதாஜுஷ: கிmh
ெஸௗkh²யmh கதமா
kh³’ஹshதி²திரேதாऽநrhேதா² மயா shவீkh’த: ॥ 5582॥
MSS@5583@1ஆjhஜந: kh’தkh◌⁴ந: khயமாணkh◌⁴நச ஸாmhphரதmh ஜாத: ।
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MSS@5583@2இதி ேம மந விதrhேகா ப⁴விதா ேலாக: கத²mh ப⁴விதா ॥ 5583॥
MSS@5584@1ஆதா மரth ாnhதா நியதா ph³ரமசாணீ ।
MSS@5584@2ேயா த⁴rhம ஏகபthநீநாmh காŋhnhதீ தமiνthதமmh ॥ 5584॥
MSS@5585@1ஆth கlhபiµத³nhவத³mh³நி சிரmh ேப⁴ேஜ ச பா⁴லாநலmh ப⁴rhக³shய
phரதிமாஸகrhமஹுத⁴khNhேட³ऽphயெஹௗth³ வ: ।
MSS@5585@2தீvhைரேரவ தேபாபி⁴nh³ரகேராதி³thத²mh ஜiνrhயாபநmh கிmh rhயாth³
வி⁴ேரா ந
வாச²தி விதி⁴shதlhலாச²நphேராச²நmh ॥ 5585॥
MSS@5586@1ஆth தாmhரமயmh ஶரம⁴நா ெஸௗவrhணவrhணmh க³தmh
iµkhதாஹாரலதாபி³nh³நிவைஹrhநி:shவshய ேம கlhபிதா ।
MSS@5586@2shவlhபmh shவlhபமநlhபகlhபம⁴நா தீ³rhக⁴mh வய: கlhபிதmh
shவாnh :³க²
ப⁴வthphரஸாத³வஶத: கிmh கிmh ந லph³த⁴mh மயா ॥ 5586॥
MSS@5587@1ஆth rhவmh விமலஜலெதௗ⁴ மNhட³நmh ⁴பதீநாmh நாmh ச
phரப³லiµேட
காசேநந phரஸŋhகா³th ।
MSS@5587@2தnhthப³th³த: ◌⁴ கத²த³மேஹா காசக²Nhேட³நஸாrhத⁴mh பி⁴lhகNhேட²
மரகதமேண
காமவshதா²mh க³ேதாऽ ॥ 5587॥
MSS@5588@1ஆth ஸthயேக³ ப³shதத³iν ச thேரதாேக³ பா⁴rhக³ேவா ராம:
ஸthயபராkhரேமாऽத²
ப⁴க³வாnh த⁴rhமshததா² th³வாபேர ।
MSS@5588@2தா³தா ேகாऽபி ந சாshதி ஸmhphரதி கெலௗ வnhதி ேகநாrhதி²ந
ேசthேயவmh
kh’தநிசேயந விதி⁴நா vhயாபாே நிrhதா: ॥ 5588॥
MSS@5589@1ஆத³ஜநமthேரதி பயா தவ ேலாசேந ।
MSS@5589@2பா⁴வி⁴ஷணஸmhபா⁴ராmh ஸாாthrhேவ தவாkh’திmh ॥ 5589॥
MSS@5590@1ஆத³த³ph◌⁴ரஶரத³ph◌⁴ரஷாth³ யஶshேத நாேக ph◌⁴ரமnh nh’ப
யத³ph◌⁴ரiµகாnhதஶுph◌⁴ரmh ।
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MSS@5590@2தth Shபவrhஷணவாphஸரஸாmh th³ேலாேக vhயாphேநாthயமாதி³வ
⁴வmh
நchச²ேலந ॥ 5590॥
MSS@5591@1ஆதா³ம⁴வலயமலயஜாேலபேநபth²யகீrhதி :
ஸphதாபாரபாஸத³நஜநக⁴ேநாth³கீ³தசாபphரதாph அ: ।
MSS@5591@2வீராத³shமாth பர: க: பத³க³க³பthபாதி⁴பாதி⁴ய
டா³ரthேநா³பthநீகரபசரமnhத³நnhத³nhநேக²nhth³ உ: ॥ 5591॥
MSS@5592@1ஆ³phதmh யேத³தth³ ரண⁴வி ப⁴வதா ைவமாதŋhக³mhபா⁴nh
iµkhதாபீ³ஜmh
தேத³தth thஜக³தி ஜநயாமாஸ கீrhதிth³மmh ேத ।
MSS@5592@2ேஶேஷா லmh phரகாNhட³mh மகி³த³தி⁴rh³kh³த⁴ராலவாலmh
jhேயாthshநா
ஶாகா²phரதாந:ஸுமiµ³சேயா யshய சnhth³ர: ப²லmh ச ॥ 5592॥
MSS@5593@1ஆேத³வ யதா³rhth³ர: கிமபி ததா³ கிமயமாஹேதாऽphயாஹ ।
MSS@5593@2நிSh²ரபா⁴வாத³⁴நா கநி ஸகி² ரடதி படஹ இவ ॥ 5593॥
MSS@5594@1ஆth³ க³ŋhகா³த⁴ரshதshய ph◌⁴ராதா க³ŋhகா³த⁴ேராபம: ।
MSS@5594@2ஏகாnh ப³ப³nhத⁴ ேயா vhயாலாnh iµேமாைசகாnh யth³’chச²யா ॥ 5594॥
MSS@5595@1ஆth³ க³ŋhகா³nhவயாயதிபதிதிலேகா ராஜராஜதீஶ:

மாபாலphெரௗட⁴ெமௗphரகரமணிசிphரsh²ரthபாத³பீட:² ।
MSS@5595@2ேயாऽராதிthரசkhரkhரத²நகர⁴ஜாபாதாேஶஷph’th வீ-
சkhரசkhராதா⁴ேபா⁴ऽத³த⁴³ர ரமாmh வாசி வாசாமதீ⁴ஶ: ॥ 5595॥
MSS@5596@1ஆth³ யshதவ thரகshthசைர: பthராŋhைரராvh’ேதா
ேமேகா⁴nhiµkhதஜலகவநவிதி: ◌⁴ ஸnhமாrhக³லph³தா⁴shபத:³ ।
MSS@5596@2ேஸாऽயmh ஸmhphரதி வாஸைர: கதிபையரth◌⁴வnhயNhேயாchசைய:
ஸmhபnhந:
ப²லநmhரபlhலவததிchசா²ேயாபphதாவநி: ॥ 5596॥
MSS@5597@1ஆth³ வர: கNhடகிதphரேகாShட:² shவிnhநாŋh³: ஸmhவvh’ேத
மா ।
MSS@5597@2தshnh th³வேய தthணமாthமvh’thதி: ஸமmh விப⁴khேதவ
மேநாப⁴ேவந ॥ 5597॥
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MSS@5598@1ஆந: ஶயித: shதி²த: phரசத: shவphநாயிேதா ஜாkh³’த: பயnh
தேலாசேநா
vhயவஹரnh ெமௗநmh phரபnhேநாऽத²வா ।
MSS@5598@2தாmh phேரமாலவீதாmh shதiµகீ²mh ஸvhட³மnhதா³க³மாmh
Shயnhதீmh
phரணயாrhth³ரiµkh³த⁴லபிதாmh பயா நkhதnhதி³வmh ॥ 5598॥
MSS@5599@1ஆந:ஸுக²மாபேண யதி³வணிkh ரth³தா⁴பி: ◌⁴ phராrhதி²த: கிசிch
ஶmhஸதி
பசகmh ஶதகthேயதnhந தshயாth³⁴தmh ।
MSS@5599@2ஆபாதாலவி⁴rhணிதாmhப⁴ சலthெயௗthபாதிேக மாேத
மjhஜnhthயாமபி நாவி iµசதி
ந யshதாேமவ lhயshதி²திmh ॥ 5599॥
MSS@5600@1அந:shவாந: பாrhேவ தnhiµேக² kh’தாஜ: ।
MSS@5600@2shவபா⁴வmh சாshய விjhஞாய த³: காrhயாணி ஸாத⁴ேயth ॥ 5600॥
MSS@5601@1ஆநா தட⁴வி ஸshேதந ப⁴rhthரா ரmhேபா⁴ரவதmh
ஸரshயநிch:² ।
MSS@5601@2⁴nhவாநா கரக³mh விலாஸா ஶீதா: ஸலக³ேதந
chயேத shம
॥ 5601॥
MSS@5602@1ஆேந Shணி Shணீmh vhயஸநிநி ஶஶிநி vhேயாmhநி kh’Shேண
ஸth’Shேண ைத³thேயnhth³ேர
ஜாதநிth³ேர th³ரவதி மக⁴வதி khலாnhதகாnhெதௗ kh’தாnhேத ।
MSS@5602@2அph³ரமNhயmh ph³வாேண கமலடேராthேய ஶாnhthபாேய
பாயாth³ வ: காலடmh
ஜ²தி கவலயmhlhலயா நீலகNhட:² ॥ 5602॥
MSS@5603@1ஆேந லாலேயth³ பா³லாmh தணீmh ஶயேந ததா² ।
MSS@5603@2உthதி²ேதऽphயதி⁴டா⁴mh ச லாலநmh thவித⁴mh வி:³ ॥ 5603॥
MSS@5604@1ஆைந:shவmhவிமாநmh kh’தபvh’திபி: ◌⁴ ஸுnhத³ஸŋhக³ைதshைதrh
ேத³ைவ:
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th³ைத⁴ச யைரநிஷநயைநrhth³’யமாந:ஸth’Shணmh ।
MSS@5604@2மth◌⁴ேயமkh◌⁴ேய பேயாைத³rhiµரஜஸth³’ஶதாmh ேபா³த⁴யth³பி:◌⁴
ஸுமnhத³- மmhப: ◌⁴
ஸmhபாthய Shைபவ நiν மதshதாNhட³வ: ேரயேஸ shதாth ॥ 5604॥
MSS@5605@1ஆnh நாத² பிதாம தவ ம மாதா தேதாऽநnhதரmh ஸmhphரthேயவ

ஸாmh³ராஶிரஶநா ஜாயா ஜேயாth³⁴தேய ।
MSS@5605@2rhேண வrhஷஶேத ப⁴விShயதி ந: ைஸவாநவth³யா shiνஷா khதmh
நாம
ஸமshதஶாshthரவி³ஷாmh ேலாேகவராத³mh ॥ 5605॥
MSS@5606@1ஆnh ேம மந ’தா ந ஸா mh’தா ஸா யா th³’Shேடrhvhரஜதி
ந ேகா³சரmh phயா
ேம ।
MSS@5606@2jhேயாthshநா  sh²டத⁴வளாபி ெகௗiµதீ³nhேதா³rh அnhதா⁴நாmh
ப³ஹலதேமாமமைஸவ ॥ 5606॥
MSS@5607@1ஆமா காகா யshய ுth³ராŋhக³mh Nhட³kh’தmh ।
MSS@5607@2ுth³ரவjhரகநாமாநmh phராஹ நாகா³rhஜுேநா iµநி: ॥ 5607॥
MSS@5608@1ஆமாnhதாnh நிவrhதnhேத ஸு’த:³ஸஹ ப³nh⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@5608@2ஸுkh’தmh ³Shkh’தmh வாபி க³chச²nhதமiνக³chச²தி ॥ 5608॥
MSS@5609@1ஆshthவmh நிஶிராஜரkhத’த³ேயதீrhShயாநா வjh phராத:
ஶŋhகிதேயவ
தி³vhயபத³வீmh க³thவாthமந: ஶுth³த⁴ேய ।
MSS@5609@2ஔrhேவாthதாபிதவாrhதி⁴தாபகதலாதா³தா³ய iµkhேதா ப³:

phராchயாெஸௗ தி³வி தphதமாஷக
இவ phரth³ேயாதேநா th³ேயாதேத ॥ 5609॥
MSS@5610@1ஆஸுரmh லமநாத³ரணீயmh சிthதேமதத³மகரணீயmh ।
MSS@5610@2ராமதா⁴ம ஶரணீகரணீயmh லயா ப⁴வஜலmh தரணீயmh ॥ 5610॥
MSS@5611@1ஆேஸ ேசthshவkh³’ேஹmhப³ப⁴ரணmh கrhmh ந ஶkhேதாऽshmhயஹmh
ேஸேவ ேசth
ஸுக²ஸாத⁴நmh iµநிவநmh iµShணnhதி மாmh தshகரா: ।
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MSS@5611@2வph◌⁴ேர ேசth shவதiνmh thயஜா நரகாth³ பீ⁴ராthமஹthயாவஶாnh ேநா
ஜாேந கரவாணி
ைத³வ கிமஹmh மrhmh ந வா விmh ॥ 5611॥
MSS@5612@1ஆேஸvhயேத iµக²mh ஸrhைவrhவிth³யாநாmh ேயாதாமபி ।
MSS@5612@2’த³யkh³ராணshதாஸாmh th³விthரா: ஸnhதி ந ஸnhதி வா ॥
5612॥
MSS@5613@1ஆshகnhத³nh கத²மபி ேயாேதா ந யாவth³ பீ⁴மthய:phயகரதா⁴rhயமாணஹshதா:
।
MSS@5613@2ஔthஸுkhயாth thவதமshதத³mh³ தாவth ஸŋhkhராnhதphரதிமதயா
த³தா⁴விவாnhத:
॥ 5613॥
MSS@5614@1ஆshகnhதி³ேதா ⁴ஜலதாசதாkh³ரஶாகா²mh ஆŋhகி³ேதா வதிபி:◌⁴
ககாrhதி²நீபி:◌⁴ ।
MSS@5614@2த⁴nhேயாऽ சmhபகதேரா ஸுமாiνைபrh ஆஸாmh க⁴நshதநப²ல:

ப²ேதாऽ
யchச ॥ 5614॥
MSS@5615@1ஆshகnhதா⁴வதி⁴ கNhட²காNhட³விபிேந th³ராkh சnhth³ரஹாஸாநா
ேச²thmh phரkhரேத
மையவ தரஸா thThயchசி²ராஸnhதெதௗ ।
MSS@5615@2அshேமரmh க³தாக³th³க³த³பத³mh பி⁴nhநph◌⁴வா யth³ய⁴th³
வkhthேரShேவகமபி
shவயmh ஸ ப⁴க³வாmhshதnhேம phரமாணmh ஶிவ: ॥ 5615॥
MSS@5616@1ஆ shதnhயபாநாjhஜநநீ பஶூநாmh ஆ தா³ரலாபா⁴chச நராத⁴மாநாmh ।
MSS@5616@2ஆேக³ஹகrhமாவதி⁴ மth◌⁴யமாநாmh ஆவிதாth தீrhத²ேவாthதமாநாmh
॥ 5616॥
MSS@5617@1ஆshத பா⁴வமதி⁴க³chச²ேதாshதேயா: ஸmhமேத³ஷு கரஜதாrhப
।
MSS@5617@2பா²ணிேதஷு மசாவrhணநா ஸா sh²டmh கரபி shph’ஹாவஹா
॥ 5617॥

622 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@5618@1ஆshதாmh கிmh ப³ஹுபி: ◌⁴ பேராபkh’தய: ஸmhஸாரஸாரmh ப²லmh
th³த⁴mh தth
phரதிலவrhதிநி விெதௗ⁴ ந shேதாகமphயthர ந: ।
MSS@5618@2ஏேத shம: கில மாiνஷா வயமபி vhயrhத²mh vhயேபதாேஷா ேயஷாmh
shேவாத³ரrhதிேரவ
 கிமphயShெடௗ மஹாth³த⁴ய: ॥ 5618॥
MSS@5619@1ஆshதாmh khலமாபஹரணmh ஜலேத⁴rhஜேலந ³ேர த³வாkh³நி
பதீ³பிதமாநஸாநாmh ।
MSS@5619@2ஏதாவத³sh யதி³ ேதாயகணrhந வா த³nhத³யேத
th³வி³ணதாmh ச ந யாதி
th’Sh ॥ 5619॥
MSS@5620@1ஆshதாmh கா³ட⁴தராiνஶீலநவிதி: ◌⁴ ஸmhshபrhஶநmh ³ரத:
ஸmhேலேஷ
விஷயீkh’ேதாऽ ந மநாக³ே: பத³mh phராபித: ।
MSS@5620@2கிmh ph³ம: ஸஹகார தாவக³நnhயாth³’ைஶrh³rhலபா⁴nh
ெஸௗரph◌⁴ேயண
யத³th◌⁴வகா³நபி iµஹு: ph ³ராத³பி ॥ 5620॥
MSS@5621@1ஆshதாmh சுத³mh திேராऽசதி கியchேசேதாऽபி யth³ைவப⁴ைவrh
நிShphரthயாஶமயmh iµேந ஜலநிதி⁴rhக³Nh³த:ஸthதப: ।
MSS@5621@2ஏேதைநவ விரnhமrhஹ ந ேத க³Nh³ஷபாநாதி⁴கா காசிth
kh²யாதிரத:பரmh
பரமெஸௗ பrhஜnhயநீவீvhயய: ॥ 5621॥
MSS@5622@1ஆshதாmh தth கரகாநிபாதkh’தபீ⁴மNh³கநிrhமjhஜந- ேைமகமவா
பlhவலஶதmh nh⁴mh தேமவ shம: ।
MSS@5622@2phயchச²khரகரshவphரஹரணுNhகி²லாŋhக³ரth- கீலாேலந
கி³vhரேஜந
ஶரணmh யth³க³rhப⁴வாஸ: kh’த: ॥ 5622॥
MSS@5623@1ஆshதாmh தாவth கிமnhேயந ெதௗ³ராthmhேயேநஹ ேயாதாmh ।
MSS@5623@2விth◌⁴’தmh shேவாத³ேரபி kh◌⁴நnhதி thரமபி shவகmh ॥ 5623॥
MSS@5624@1ஆshதாmh தாவத³கீrhதிrhேம thவயா தth²யmh  கth²யதாmh ।
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MSS@5624@2சிthதmh கத²வாth ேத ஹவmhஶீரவெதௗ ॥ 5624॥
MSS@5625@1ஆshதாmh தாவத³மெபௗஷஜுஷ: ஸmhமாநிதாthயth³⁴த-
phராரmhபா⁴ph◌⁴யதி⁴கkhயshய
ஸ க² phராchய: phரசாேரா ஹேர: ।
MSS@5625@2rhணshயாபி ச விnhth◌⁴யகnhத³ரத³th³வாராவதாராைமrh
அŋhைக³ரŋhக³ph◌⁴’ேதா
த³லnhதி த³ரேதா க³nhேத⁴ந க³nhத⁴th³விபா: ॥ 5625॥
MSS@5626@1ஆshதாmh தாவத³ேஹா ஸiµth³ரமமா ³ேரऽபி கrhணphயsh தீேர
யshய பிபாஸையவ
மரணmh phராphேநாதி ஶீkh◌⁴ரmh ஜந: ।
MSS@5626@2தshமாத³mh³நிேத⁴rhவரmh ல⁴ஸர: ேபாऽத²வா வாபிகா யthர
shவாthமகரth³வேயந
ஸலmh ேபபீயேத shேவchச²யா ॥ 5626॥
MSS@5627@1ஆshதாmh தாவth³ தி³க³nhதphரதி²தஸுயஶஸாmh ஸŋhக³ம:
ஸjhஜநாநாmh ைத:ஸாகmh
ைவரேயாேகா³ऽphயதிஶயமதாiµnhநதிmh ஸmhநித⁴thேத ।
MSS@5627@2ேலாேக கshயாக³Shயchch²திபத²மவrhவkhthரேஶேஷாऽபி ராஹுsh
thைரேலாkhயkh²யாததா⁴mhேநாrhயதி³ ரவிஶஶிேநாrhைவதாmh நாகShயth ॥ 5627॥
MSS@5628@1ஆshதாmh தாவth³ வசநரசநாபா⁴ஜநthவmh வி³ேர ³ேர சாshதாmh
தவ
தiνபரmhப⁴ஸmhபா⁴வநாபி ।
MSS@5628@2⁴ேயா ⁴ய: phரணதிபி⁴த³mh கிmh  யாேச விேத⁴யா shமாரmh shமாரmh
shவஜநக³ணேந காபி ேரகா² மமாபி ॥ 5628॥
MSS@5629@1ஆshதாmh ேத ³ணிநshதாவth³ ⁴தாேஶஷ⁴தலா: ।
MSS@5629@2ேயஷாmh ³ணசிrh⁴ய:ஸாmhphரதmh ேதऽபி ³rhலபா: ◌⁴ ॥ 5629॥
MSS@5630@1ஆshதாmh ³ரதயா ததீ³யவத³நாmhேபா⁴ஜாmh’தாshவாத³நmh
ேநாேத³thேயவ மேநாரேதா²ऽபி
’த³ேய தthஸŋhக³மாஶாmh phரதி ।
MSS@5630@2உthகNhடா²ஶிதி²kh’தாŋhக³லதிகmh வீேத மாேமகதா³
ஸshேநஹmh யதி³ஸா
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ஸேராஜவத³நா த⁴nhேயாऽshmhயஹmh தாவதா ॥ 5630॥
MSS@5631@1ஆshதாmh ³ேரண விேலஷ: phயாமாŋhக³ேதா மம ।
MSS@5631@2shேவத:³ கிmh ந ஸnhநாேதா² ேராமாச: கிmh ந பrhவத: ॥ 5631॥
MSS@5632@1ஆshதாmh ப⁴வாnhதரவிெதௗ⁴ ஸுவிபrhயேயாऽயmh அthைரவ ஜnhமநி
nh’மத⁴ேராchசபா⁴வ: ।
MSS@5632@2அlhப: ph’:² ph’²ரபி ணேதாऽlhப ஏவ shவா ப⁴வthயiνசர:ஸ
ச
தthபதா³rhஹ: ॥ 5632॥
MSS@5633@1ஆshதாmh மNhட³லைமnhத³வmh வரதேநாrhவkhthரயேசth கதா²
ேகாேண thரசிதா³ஸதாmh
வலயாnhயே: phரஸŋhேகா³ யதி³ ।
MSS@5633@2³ேர திShட² வlhலகீகலரவ: phரshதாவநா ேசth³ கி³ராmh வாrhthதா
ேசத³வலkh³நகshய
யஶஸாmh vhேயாmhந: phரதா²ைய நம: ॥ 5633॥
MSS@5634@1ஆshதாmh மஹாேபா³த⁴ப³ேலநஸாth◌⁴ேயா ேமாோவிபா³தா⁴மலெஸௗkh²யkhத:
।
MSS@5634@2த⁴rhமாrhத²காமா அபி ேநா ப⁴வnhதி jhஞாநmh விநா ேதந தத³rhசநீயmh ॥
5634॥
MSS@5635@1ஆshதாmh மாth³ய ப⁴ேவ ஶுேப⁴ ஸகி² லதா nhயshதா thவயா மாத⁴வீ
காnhேத தnh மம
ஸmhphரயchச²ஸுமmh கிmh வாiµநா ேம ப²லmh ।
MSS@5635@2நாlhபmh நிrhமலயா ெமௗkhதிகத³mh nhயshதmh thவயா த³யதாmh
இthத²mh
விph◌⁴ரமஸmhph◌⁴ரேமா மத³யதி phேரயாmhஸேமணீth³’ஶ: ॥ 5635॥
MSS@5636@1ஆshதாmh மாந: கத²நmh ஸகீ²ஷு வா மயி நிேவth³ய³rhவிநேய ।
MSS@5636@2ஶிதி²தரதி³ணக³rhவா மமாபி ஸா லjhதா ஸுதiν: ॥ 5636॥
MSS@5637@1ஆshதாmh வரமவேகஶீ மா ேதா³ஹத³மshய ரசய க³தேரா: ।
MSS@5637@2ஏதshமாth ப²தாத³பி ேகவலiµth³ேவக³மதி⁴க³chச² ॥ 5637॥
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MSS@5638@1ஆshதாmh விவஸநmh ஸகீ²ஷு விதி³தாபி⁴phராயஸாேர ஜேந
தthராphயrhபயிmh
th³’ஶmh ஸலதாmh ஶkhேநா ந vhட³யா ।
MSS@5638@2ேலாேகா ேயஷ பேராபஹாஸசர: ஸூேமŋhகி³தjhேஞாऽphயலmh
மாத: கmh
ஶரணmh vhரஜா ’த³ேய rhேऽiνராகா³நல: ॥ 5638॥
MSS@5639@1ஆshதாmhஸகNhடகத³mh வஸுதா⁴தி⁴பthயmh thைரேலாkhயராjhயமபி
ேத³வ th’ய
மnhேய ।
MSS@5639@2நி:ஶŋhகஸுphதஹணீலஸŋhலாஸு ேசத: பரmh வலதி
ைஶலவநshத²ஷு
॥ 5639॥
MSS@5640@1ஆshதாமநŋhகீ³கரth³ ப⁴ேவந th³’ய:shமேரா ேநதி ராணவாணீ
।
MSS@5640@2தைவவ ேத³ஹmh தயா ேயதி நவsh வsh phரதிபா⁴தி வாத:³
॥ 5640॥
MSS@5641@1ஆshதாமnhயthஸுஜநா: பேராபகாைரககரண³rhலதா: ।
MSS@5641@2ஸnhதாபிதபிஶுேநஷு shவ³ேணShவபி ஹnhத கி²th³யnhேத ॥ 5641॥
MSS@5642@1ஆshதாமபேரா ேலாக: khடா³ேபாபேரா யதி³ phதி: ।
MSS@5642@2ph³யஸநாnhதேர பதnhதீ ந வாதா பஜேநநாபி ॥ 5642॥
MSS@5643@1ஆshதாேமவ ஸேராவேரNhய ப⁴வேதா ³kh³ேதா⁴த³லph³தா⁴mh’த-
shவாத³shபrhதி⁴
ஸேராஜvh’nhத³க²சிதmh ஹmhஸாவதmhஸmh பய: ।
MSS@5643@2shபா²ேராlhேலாலஸுஶீதஶீகரசயாஸாரphரkhதாநில- shபrhைஶேரவ
மேநாஹைரரபக³தா:ஸnhதாபேஶாஷkhலமா: ॥ 5643॥
MSS@5644@1ஆshதிkhயmh ேசth³த⁴நமகி²லமphயrhதி²ஸாthகrhமrhஹmh நாshதிkhயmh
ேசth தத³பி
ஸுதராmh ேபா⁴க³ேஹேதாரபாshயmh ।
MSS@5644@2அshph’ShThவாபி shவயமதிரஹ:shதா²phயேத யth தத³nhதsh தshnh
ேஹ: க இதி
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நிph◌⁴’தmh தrhகயாேமா ந விth³ம: ॥ 5644॥
MSS@5645@1ஆshதீகவசநmh shmh’thவா ய:ஸrhேபா ந நிவrhதேத ।
MSS@5645@2ஶததா⁴ பி⁴th³யேத rhth◌⁴நி ஶிmhஶvh’ப²லmh யதா² ॥ 5645॥
MSS@5646@1ஆshதீrhயnhதாiµபாnhேத வநvh’திநிணrhஜாைகrhஜாலப³nhதா⁴
iµchயnhதாmh
ஶ ◌்’ŋhக²லாph◌⁴ய: வக³ணபி⁴ரடவீக³வேர ஸாரேமயா: ।
MSS@5646@2ஆகீrhயnhதாmhshத²லாநி ரமஶிதி²லஹைய:ஸாதி³பி: ◌⁴ பாஶஹshைதrh
vhயா⁴யnhதாmh
kh’தாnhைதவ மஷசைரrhத³Nh³பி:◌⁴ காநநாநி ॥ 5646॥
MSS@5647@1ஆshth’ேதऽபி⁴நவபlhலவShைபrh அphயநாரதரதாபி⁴ரதாph◌⁴ய: ।
MSS@5647@2தீ³யேத shம ஶயிmh ஶயநீேய ந ண:ணத³யாபி வ⁴ph◌⁴ய: ॥
5647॥
MSS@5648@1ஆshேத கசந பி⁴ு: ஸŋhkh³’ணnhநvhயயாநி த³ஶ ।
MSS@5648@2ந மேமthயvhயயக³ளmh யாசாமshதmh கிமshthயnhயth ॥ 5648॥
MSS@5649@1ஆshேதऽthைரவ ஸரshயேஹா ப³த கியாnh ஸnhேதாஷபkh³ரேஹா
ஹmhஸshயாshய மநாŋh
ந தா⁴வதி மதி:தா⁴mhநி பth³ேம khவசிth ।
MSS@5649@2ஸுphேதாऽth³யாபி வி³th◌⁴யேத ந ததி³தshதாவth phரதீாமேஹ
ேவலாthஷ phயா
ம⁴ஹ: ேஸா⁴mh த ஏவ மா: ॥ 5649॥
MSS@5650@1ஆshேத தா³ேமாத³யாயiµத³ரத³mh யாவலmhph³ய thேலாகீ
ஸmhமாmh ஶkhiνவnhதி
phரதி²மப⁴ரவஶாத³thர ைநதth³யஶாmh ।
MSS@5650@2தாேமதாmh ரயிthவா நிர³வ ம⁴th◌⁴வmhந: பாNh³பth³ம-
chச²th³மாபnhநாநி
தாநி th³விபத³ஶநஸநாபீ⁴நி நாபீ⁴பேத²ந ॥ 5650॥
MSS@5651@1ஆshேத th³வா வ⁴rhவிதா⁴th’ரசநாைவ³Shயவிkhராnhதி⁴rh
⁴ேரதshய ப³லாத³ஹா
ப⁴வதா பீ⁴தா நதாராதிநா ।
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MSS@5651@2கிmh நாமாபரமthர காrhயம⁴நா ஸாth◌⁴யmh ஸமாஶாshயேத
தthபாணிkh³ரஹமŋhக³ளாய
மiνஜாதீ⁴ஶாsh யthேநா மஹாnh ॥ 5651॥
MSS@5652@1ஆshேத ேநா ஸுஷமா ந சாபி ஸுமாேமாேதா³ ேநா வா மநாkh
சாrhயmh
மகரnhத³தா³நவிஷேய கிmh சாயmh ந: ।
MSS@5652@2யththவmh சிthரக³தmh ேஶஶயத³லmh Sh ³ஜாரைவrh
மாஹாthmhயmh க
இவ ph³ரவீ தத³ேஹா ேஹ சசகா⁴நா ॥ 5652॥
MSS@5653@1ஆshேத ேராஹthகநககமேல ேகபாthேர mh’டா³nhயா: ேக²லnh
ேஹேலாnhமத³ம⁴கமாநேஸ
மாநேஸ ய: ।
MSS@5653@2ேப⁴ேகாth³ேரகphரணயிநி வலth³பா³லஜmhபா³லஜாேல ஸ shயா³thக:
பதஜேல பlhவேல
கிmh மரால: ॥ 5653॥
MSS@5654@1ஆshேத வி: ◌⁴ பரமநிrhvh’த ஏவ ெமௗெலௗ ஶmhேபா⁴தி
thஜக³தீஜநசிthதvh’thதி:
।
MSS@5654@2அnhதrhநி³ட⁴நயநாநலதா³ஹ:³க²mh ஜாநாதி க: பரmh’ேத ப³த
ஶீதரேம:
॥ 5654॥
MSS@5655@1ஆshthஶிஶு phரதி²தையஷ பிபாேதph◌⁴ய: ஸmhரயேதऽmh³தி⁴ரேபயதையவ
³ராth ।
MSS@5655@2த³mhShThராகராலமகராகராதாபி: ◌⁴ கிmh பா⁴யயthயபரrhபரmhபராபி: ◌⁴
॥ 5655॥
MSS@5656@1ஆshதா²மாலmhph³ய நீேதஷு வஶmh ுth³ேரShவராதிஷு ।
MSS@5656@2vhயkhதிமாயாதி மஹதாmh மாஹாthmhயமiνகmhபயா ॥ 5656॥
MSS@5657@1ஆshதா²ய தா³ணதரmh கமபி shவபா⁴வmh அthயnhத³Shkh’தkh’தாமபி
ஶிய ।

628 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@5657@2kh³’ ஸாயகபேத³ ஸுமாnhயநி மாத:ஸுேதஷு மஹதீ
கில ேதயmh
॥ 5657॥
MSS@5658@1ஆshதி²த:shத²கி³தவாத³பŋhkhthயா ஸnhth◌⁴யயா க³க³நபசிமபா⁴க:³
।
MSS@5658@2ேஸாrhவிth³மவிதாநவிபா⁴ஸா ரதshய ஜலேத: ◌⁴ யேஹ ॥
5658॥
MSS@5659@1ஆshபா²தmh யth phரமதா³கராkh³ைரrh mh’த³ŋhக³தீ⁴ரth◌⁴வநிமnhவக³chச²th
।
MSS@5659@2வnhையதா³நீmh மைஷshதத³mhப: ◌⁴ ஶ ◌்’ŋhகா³ஹதmh khேராஶதி
தீ³rhகி⁴காmh ॥ 5659॥
MSS@5660@1ஆshபா²ைதrhஜலதி⁴rhபரmhபராmh ³கேராதி யதி³
ரthநமவsh³th³th◌⁴யா ।
MSS@5660@2ரthநாகரthவமபி தshய ப⁴ேவth³ விநShடmh ரthநmh  ஹnhத ப⁴விதா
மஹத³ŋhக³தா⁴rhயmh ॥ 5660॥
MSS@5661@1ஆshமாகீ வதிth³’ஶாமெஸௗதேநாதி chசா²ையவயமநபாயிநீmh
கிேமபி: ◌⁴ ।
MSS@5661@2மthைவவmh shவ³ணபிதா⁴நஸாph◌⁴யஸூைய: பாநீையதி
வித³தா⁴விேரऽஜநாநி
॥ 5661॥
MSS@5662@1ஆshயmh நிரshய ரைத:ஸுசிரmh விஹshய கா³thராnhதேரஷு க⁴ந
வrhஷ
சாதகshய ।
MSS@5662@2தchசேகாலாயதகnhத⁴ரshய phராthயேயாऽshய ப⁴வத:
பஹாஸமாthரmh
॥ 5662॥
MSS@5663@1ஆshயmh பிதா⁴ய ஸகலmh விரலாŋh³நா கேரண ஸkh◌⁴ராணmh ।
MSS@5663@2அயiµchசரth³த³காரmh மேநாஹரmh jhேயாthகேராதி ஶிஶு: ॥ 5663॥
MSS@5664@1ஆshயmh யth³யபி ஹாshயவrhதத³mh லாshேயந வீதmh வேசா
ேநthேர ேஶாணஸேராஜகாnhதி
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தத³பி khவாபி ணmh shதீ²யேத ।
MSS@5664@2மாலாயா: கரேth³யேம மககாரmhப: ◌⁴ சாmhேபா⁴ஜேயாrh ⁴பா:
nhதலேதா⁴ரணீஷு
ஸுth³’ஶ:ஸாயnhதேநா th³’யேத ॥ 5664॥
MSS@5665@1ஆshயmh யshயா:ஸுதா⁴mhஶுmh கலயதி நயநாph◌⁴யாmh த: mhஸஹ:

காnhthயா
விth³th சாph◌⁴யாmh ஜலகநகத⁴ேர நிrhேத ஹnhத ேமாஹ: ।
MSS@5665@2Shட²mh ³rhக³nhதி⁴khதmh ல⁴kh’விkh’தmh யமjhஜாshரவா-

vhயாphதmh
தnh மகாபி⁴rhக³திதி வஷ:thதா நாshதி ேலாேக ॥ 5665॥
MSS@5666@1ஆshயmhஸஹாshயmh நயநmhஸலாshயmh nh³ரபி³nh³த³யேஶாபி⁴
பா⁴லmh ।
MSS@5666@2நவா ச ேவணீ ஹணீth³’ஶேசth³ அnhையரக³Nhையரபி ⁴ஷண:

கிmh ॥ 5666॥
MSS@5667@1ஆshயphேராசி²தபாrhவேணnh³யஶஸmh ேநthராவ⁴ேதாthபல-

க³rhவாmh
த³ஶநchச²த³vhயவதாேஶாகphரவாலth³திmh ।
MSS@5667@2ஏதாmh th³’Shஸுதா⁴phரபாmh thஜக³த: ஶிlhபீ விதா⁴ய shவயmh
மnhேய
ஹrhஷவஶாத³ஜாயத நிஜshேதாthரphரசNhட:³ கவி: ॥ 5667॥
MSS@5668@1ஆshயதஜrhஜேரnh³மநmh kh’thவா கேர கnh³கmh
khடா³ெகௗகரபா⁴வமநயா தாmhரmh வஹnhthயாநநmh ।
MSS@5668@2ph◌⁴’ŋhகா³kh³ரkh³ரஹkh’Shணேகதகத³லshபrhதா⁴வதீநாmh th³’ஶா
தீ³rhகா⁴பாŋhக³தரŋhகி³ைதகஸு’தா³ேமேஷாऽsh பாthkh’த: ॥ 5668॥
MSS@5669@1ஆshயrhth³விஜராஜபா³த⁴நக th³’Sh: ேதrhலŋhகி⁴நீ
rhத⁴nhயாவகா³நீ
லதா ப³th³தா⁴ச iµkhதா ³ண: ।
MSS@5669@2யthேத ஸுnhத³ ³rhவிநீதியதீ th³’Shடாப³லாயா மயா தnh மnhேய
மகரth◌⁴வேஜா
ப⁴வஜயீ ஜாதshthவத³kh³ேரஸர: ॥ 5669॥
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MSS@5670@1ஆshேயnhேதா:³ பேவஷவth³ரதிபேதசாmhேபயேகாத³Nhட³வth³
த⁴mhlhலாmh³iµச:
ணth³திவதா³ஸjhெஜௗபnhதீ ⁴ெஜௗ ।
MSS@5670@2விShயth³வலயநாபி⁴ விக³லnhநீvhnhநமnhமth◌⁴யமmh கிசிth
கிசி³த³சத³சலமேஹா mhப⁴shதநீ jh’mhப⁴ேத ॥ 5670॥
MSS@5671@1ஆshேய rhணஸுதா⁴நிதி⁴சரணேயா: காlhபth³மmh ைவப⁴வmh
ேத³ேஹ காசநகாnhததா
thவசி நrhைஹயŋhக³வீநmh shவயmh ।
MSS@5671@2யshயா ேலாசநேயாrhநிபதி⁴ ஸேதா³தீ³தாiνகmhபாததி: ஸா மாதா
ஜக³தாmh phரஸாத³பத³வீ
ஸாாnhiµேத³shதா³மா ॥ 5671॥
MSS@5672@1ஆshராவேயchேசாபசிதாnh விபrhயshேயchச கrhமஸு ।
MSS@5672@2யதா² ந ப⁴யnhthயrhத²mh ப⁴தmh நிrhவமnhதி வா ॥ 5672॥
MSS@5673@1ஆshராவேய³பசிதாnh ஸா⁴ ³Shடvhரநிவ ।
MSS@5673@2ஆkhதாshேத ச வrhேதரnhnh அkh³நாவிவ மபெதௗ ॥ 5673॥
MSS@5674@1ஆ shவrhேலாகா³ரக³நக³ரmh தநாேலாகலmh ஆதnhவth³பி:◌⁴
கிவ ததாmh
ேசShைதshேத ந நீதmh ।
MSS@5674@2அphேயதாஸாmh ரமணவிரேஹ விth³விஷthகாநீநாmh ையராநீதா
நக²பத³மயீ மNhட³நா
பாNh³மாநmh ॥ 5674॥
MSS@5675@1ஆshவாதி³தmhshவா³மரnhத³பி³nh³- shவchச²nhத³nhதீ³வரஸுnhத³பி: ◌⁴
।
MSS@5675@2மாகnhத³Shபmh phரமதா³ஜநshய phரேமாத³மாேமாத³ப⁴ைரரகாrhth ॥
5675॥
MSS@5676@1ஆshவாதி³தத³யிதாத⁴ர- ஸுதா⁴ரஸshேயவ ஸூkhதேயா ம⁴ரா: ।
MSS@5676@2அகதரஸாலiµேலா ந ேகாகில: கலiµத³சயதி ॥ 5676॥
MSS@5677@1ஆshவாதி³தth³விரத³ேஶாணிதேஶாணேஶாபா⁴mh ஸnhth◌⁴யாவ
கலாmh ஶஶலாச²நshய
।
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MSS@5677@2jh’mhபா⁴விதா³தiµக²shய iµகா²th sh²ரnhதீmh ேகா ஹrhchச²தி
ஹேர:
ப⁴ய த³mhShThராmh ॥ 5677॥
MSS@5678@1ஆshவாதி³ேதாnhiµkhதவாrhth³த⁴பி³mhப³mh தேமாiµகா²th³ ஹnhத
ஸுதா⁴கரshய ।
MSS@5678@2மnhதமாnhதiµதா³ரபmh இத³mh லலாடmh நiν பŋhகஜாயா: ॥
5678॥
MSS@5679@1ஆshவாதி³ேதாऽ ேமாஹாth³ ப³த விதி³தா வத³நமா⁴ ப⁴வத: ।
MSS@5679@2ம⁴phதுர ரஸநாch ேச²தா³ய பரmh விஜாநா ॥ 5679॥
MSS@5680@1ஆshவாth³யmh phரமதா³ரத³chச²த³ இவ ரvhயmh நவmh ஜlhபிதmh
பா³லாயா இவ
th³’யiµthதமவ⁴லாவNhயலவ ।
MSS@5680@2phேராth³ேகா⁴Shயmh சிரவிphரkhதவநிதாஸnhேத³ஶவாணீவ ேம
ைநேவth³யmh சதmh
ச பமநிஶmh kh’Shண நாமாsh ேத ॥ 5680॥
MSS@5681@1ஆshவாth³ய நிrhவிேஶஷmh விரவ⁴நாmh mh’³நி மாmhஸாநி ।
MSS@5681@2கரகாேஷண மnhேய நி:Sh²வதி நீரேதா³ऽshதீ²நி ॥ 5681॥
MSS@5682@1ஆshவாth³ய shவயேமவ வch மஹதீrhமrhமchசி²ேதா³ ேவத³நா மா
⁴th கshயசித³phயயmh
பப⁴ேவா யாchேஞதி ஸmhஸாண: ।
MSS@5682@2பய ph◌⁴ராதயmhெகௗ³ரவஜராதி⁴khகாரேகshத² மாநmhலாநிம
³ணvhயதிகரphராக³lhph◌⁴யக³rhப⁴chதி: ॥ 5682॥
MSS@5683@1ஆshவாth³யாthர ம⁴நி ஷThபத³ மத³mh மா கா:³ கஷாயாŋhைரrh
மாகnhத³shய பிகாnh
phரதாதவேதா rhதா⁴நமth◌⁴யாத: ।
MSS@5683@2phரthயாஸnhநதேம பிேகऽபி ப⁴வேத ேயநாrhபிதா தாth³’ஶீ மாth◌⁴வீ
தshய
விேவகவிchதியmh ஸாth³³Nhயேமதnh ந ேத ॥ 5683॥
MSS@5684@1ஆshவாth³ையஷ கஷாயமŋhரiµphேரமாiνப³th³தா⁴ஶேயா
மாகnhத³shய யஶாmh
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ேகாகிலவா நிrhமாதி தி³kh³பி⁴thதிஷு ।
MSS@5684@2மாth◌⁴வீகாநி நிபீய தshய ம⁴பாshதthைரவ ³ஜnhthய ேகா
ph³தாமஸதாmh
ஸதாmh ச வசஸாmh வrhthமாதிக³mh ேசShதmh ॥ 5684॥
MSS@5685@1ஆஹதmh சதேடந தNhயா: ஸா⁴ ேஸாட⁴மiµேநதி பபாத ।
MSS@5685@2thThயத:phயதேமாரஹாராth Shபvh’Shவ ெமௗkhதிகvh’Sh:
॥ 5685॥
MSS@5686@1ஆஹேத யthர க²Th³ேக³shயாth³ th◌⁴வநி: காகshவேராபம: ।
MSS@5686@2அmh ஆகாரth◌⁴வநிrhவா shயாth ஸ வrhjhேயா நரŋhக³ைவ: ॥ 5686॥
MSS@5687@1ஆஹேத யthர ம⁴ேரா th◌⁴வநி:ஸiµபஜாயேத ।
MSS@5687@2jhய:ஸ க²Th³ேகா³ nh’பேத: ஶthஸசயநாஶந: ॥ 5687॥
MSS@5688@1ஆஹthய சிiνம:shவrhக³mh அபவrhக³மiνkhரமாth ।
MSS@5688@2அiνேல  தா³mhபthேய phரதிலmh ந கிசந ॥ 5688॥
MSS@5689@1ஆஹthயாஹthய rhth◌⁴நா th³தமiνபிப³த: phரshiνதmh மாத:◌⁴
கிசிth
ph³ைஜகஜாேநாரநவரதசலchசாchச²shய ேத⁴iν: ।
MSS@5689@2உthகrhணmh தrhணகshய phயதநயதயா த³thதஹுŋhகாரiµth³ரா
விshரmhஸthரதா⁴ராலவஶப³லiµக²shயாŋhக³மாth’phதி ேல⁴ ॥ 5689॥
MSS@5690@1ஆஹ நாத²வத³நshய mhப³த: ஸா shம ஶீதகரதாமநரmh ।
MSS@5690@2thkh’தாநி ஸுத³தீ விதnhவதீ ஸththவத³thதph’²ேவப²shததா³
॥ 5690॥
MSS@5691@1ஆஹரnhநபி ந shவshேதா² விநிth³ேரா ந phர³th◌⁴யதி ।
MSS@5691@2வkhதி ந shேவchச²யா கிசிth ேஸவேகாऽபீஹ வதி ॥ 5691॥
MSS@5692@1ஆஹேரjhjhஞாநமrhதா²mhச மாநமரவth ஸதா³ ।
MSS@5692@2kh³’த இவ ேகேஶஷு mh’thநா த⁴rhமமாசேரth ॥ 5692॥
MSS@5693@1ஆஹேவ ஜக³³th³த³Nhட³ராஜமNhட³லராஹேவ ।
MSS@5693@2nh’mhஹ மபால shவshthயsh தவ பா³ஹேவ ॥ 5693॥
MSS@5694@1ஆஹேவஷு ச ேய ஶூரா:shவாmhயrhேத² thயkhதவிதா: ।
MSS@5694@2ப⁴rhth’ப⁴khதா: kh’தjhஞாச ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 5694॥
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MSS@5695@1ஆஹேவஷு ேதா²ऽnhேயாnhயmh கா⁴mhஸnhேதா மத: ।
MSS@5695@2th◌⁴யமாநா: பரmh ஶkhthயா shவrhக³mh யாnhthயபராŋhiµகா:² ॥ 5695॥
MSS@5696@1ஆஹ shைமஷா நலாத³nhயmh ந ஜுேஷ மநேஸதி யth ।
MSS@5696@2ெயௗவநாiνேதநாshயாshதnhmh’ஷா⁴nh மேநா⁴வா ॥ 5696॥
MSS@5697@1ஆஹாரmh phரதி யth கதா²பி ஶதா யnh ெமௗநiµth³ரா iµேக²
யchசுrhவிநிலநmh
தiνலதா யth தாநேவ வrhதேத ।
MSS@5697@2ஏகாnhேத யத³வshதி²திrhயத³பி ச th◌⁴யாைநகதாநmh மநsh தnh மnhேய
ஸுப⁴க³
thவத³rhத²மநயா தphேயத தீvhரmh தப: ॥ 5697॥
MSS@5698@1ஆஹார: ப²லலமாthமசிதmh ஶyhயா ம வlhகலmh ஸmhவீதாய
பchச²த:³
ஶஸthShபாணி thரா mh’கா:³ ।
MSS@5698@2வshthராnhநாரயதா³நேபா⁴க³விப⁴வா நிrhயnhthர: ஶாகி²ேநா
thராணீthயதி⁴கmh
kh³’ேஹஷு kh³’mh கிmh நாம :³கா²th³’ேத ॥ 5698॥
MSS@5699@1ஆஹாரேதா³ஷாய ச காகதீ³தி shயாதா³டாநி th◌⁴வநிதmh ரய ।
MSS@5699@2ேகேகth◌⁴வநிShடா²வதீ கிகீ ச thரயmh thவித³mhshயாth ர³ஷய
॥ 5699॥
MSS@5700@1ஆஹாரநிth³ராப⁴யைம²நாநி ஸாமாnhயேமதth பஶுபி⁴rhநராmh ।
MSS@5700@2jhஞாநmh நராமதி⁴ேகா விேஶேஷா jhஞாேநநநா: பஶுபி:◌⁴ ஸமாநா:
॥ 5700॥
MSS@5701@1ஆஹாரநிrhஹாரவிஹாரேயாகா:³ ஸுஸmhvh’தா த⁴rhமவிதா³ 
காrhயா: ।
MSS@5701@2வாkh³³th³தி⁴காrhயாணி தபshதைத²வ த⁴நா ³phததேம  காrhேய
॥ 5701॥
MSS@5702@1ஆஹாரபாநதாmh³லக³nhத⁴மாlhயப²லாத³ய: ।
MSS@5702@2⁴jhயnhேத யth ஸ ேபா⁴க³ச தnhமத:ஸா⁴ஸthதைம: ॥ 5702॥
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MSS@5703@1ஆஹாரேபா⁴ ேதऽiνேமாத³mh நேரா வேத⁴ shதா²வரஜŋhக³மாநாmh
।
MSS@5703@2தshயாபி தshமாth³ ³தாiνஷŋhக³mh இthயாஹ யshதmh phரதி வch
கிசிth ॥ 5703॥
MSS@5704@1ஆஹாரவrhேக³ஸுலேப⁴ விசிthேர விiµkhதபாேப ⁴வி விth³யமாேந ।
MSS@5704@2phராரmhப⁴:³க²mh விவித⁴mh phரேபாShய ேசத³shதி kh³’th³தி⁴rhந கிமthதி
மாmhஸmh
॥ 5704॥
MSS@5705@1ஆஹாராjhஜாயேத vhயாதி⁴rhக³rhபா⁴th khரச ஜாயேத ।
MSS@5705@2அலகச ஶyhயாயாmh shவபாடா²தா³ஷ:ய: ॥ 5705॥
MSS@5706@1ஆஹாராrhத²mh கrhம rhயாத³நிnhth³யmh rhயாth தmh ச
phராணஸnhதா⁴ரrhத²mh ।
MSS@5706@2phரா தா⁴rhயாshதththவவிjhஞாநேஹேதாsh தththவmh jhேஞயmh ேயந
⁴ேயா ந ஜnhம ॥ 5706॥
MSS@5707@1ஆஹாேர ச ப⁴ேவth³ ேராகீ³ நShேடா க³rhப⁴ச ைம²ேந ।
MSS@5707@2நிth³ராயாmh யேத லசிnhதாயாmh மரணmh th◌⁴வmh ॥ 5707॥
MSS@5708@1ஆஹாேர ப³ட³வாநலச ஶயேந ய: mhப⁴கrhயேத ஸnhேத³ேஶ
ப³தி⁴ர:
பலாயநவிெதௗ⁴ mhஹ: ஶ ◌்’கா³ேலா ரேண ।
MSS@5708@2அnhேதா⁴ வshநிேணऽத² க³மேந க²ஜ: ப: khரnhத³ேந
பா⁴kh³ேயைநவ 
லph◌⁴யேத நரெஸௗ ஸrhேவாthதம: ேஸவக: ॥ 5708॥
MSS@5709@1ஆஹாேர விரதி:ஸமshதவிஷயkh³ராேம நிvh’thதி: பரா நாஸாkh³ேர
நயநmh
யேத³தத³பரmh யchைசகதாநmh மந: ।
MSS@5709@2ெமௗநmh ேசத³த³mh ச ஶூnhயமகி²லmh யth³விவமாபா⁴தி ேத தth³
ph³யா:
ஸகி² ேயாகி³நீ கிம ேபா: ◌⁴ கிmh வா விேயாகி³nhய ॥ 5709॥
MSS@5710@1ஆஹாேர vhயவஹாேர ச thயkhதலjhஜ:ஸுகீ² ப⁴ேவth ।
MSS@5710@2த⁴நmh ைமthகரmh தா³ேந சாதா³ேந ஶthகாரணmh ॥ 5710॥

msubhsall.pdf 635



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@5711@1ஆஹாேர ஶுசிதா th◌⁴வெநௗ ம⁴ரதா நீேட³ பராதீ⁴நதா ப³nhெதௗ⁴
நிrhமமதா வேந
ரகதா வாசாலதா மாத⁴ேவ ।
MSS@5711@2யைஸேத ³ணராஶய: பிகவரmh thயkhthவா கிேமேத ஜநா வnhத³nhேத
க² க²ஜநmh
kh’⁴ஜmh சிthரா க³தி: கrhமmh ॥ 5711॥
MSS@5712@1ஆஹாேரா க³ரலmh th’தீயமேக சு: கபாலmh கேர வாஸ:

ஜரசrhம
ப⁴shமநி ரதிrh⁴ஷா ⁴ஜŋhகா³தி⁴ப: ।
MSS@5712@2ஜnhமாலயமஸாகmh லமவிjhஞாதா ச ஜாதி: கத²mh
ேஸvhேயாऽshமாபி⁴ரெஸௗ
பிஶாசபஷth³ப⁴rhதா ஹதா:shேமா வயmh ॥ 5712॥
MSS@5713@1ஆஹாேரா க³ரலாயேத phரதிதி³நmh ஹாேராऽபி பா⁴ராயேத
சnhth³ரசNhட³கராயேத
mh’³க³திrhவாேதாऽபி வjhராயேத ।
MSS@5713@2ஆவாேஸா விபிநாயேத மலயஜாேலப: sh²ŋhகா³யேத ஹா ஹnhத
phயவிphரேயாக³ஸமய:
ஸmhஹாரகாலாயேத ॥ 5713॥
MSS@5174@1ஆஹாேரா th³வி³ண:shthmh ³th³தி⁴shதாஸாmh சrh³ ।
MSS@5174@2ஷTh³³ே vhயவஸாயச காமாசாShட³ண:shmh’த: ॥ 5174॥
MSS@5715@1ஆதiµkhதாஹாrhய: ஸmhயkh ஸகலphரேயாக³ஸmhபththயா ।
MSS@5715@2பா⁴வவிேநாऽபி நட: ஸாமாகசிthதரஜநmh ேத ॥ 5715॥
MSS@5716@1ஆேத தவ நி:ஶாேந sh²தmh ’th³க⁴ைட: ।
MSS@5716@2க³ேத தthphயாேநthேர ராஜmhசிthரத³mh மஹth ॥ 5716॥
MSS@5717@1ஆேத iν ம⁴நா ம⁴ரthேவ ேசShதshய க³ேத iν விகாஸmh ।
MSS@5717@2ஆப³ெபௗ⁴ நவ இேவாth³த⁴தராக:³ காநீShவவஸர:ஸுேமேஷா: ॥
5717॥
MSS@5718@1ஆஹு:ஸthயmh  பரமmh த⁴rhமmh த⁴rhமவிேதா³ ஜநா: ।
MSS@5718@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 5718॥
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MSS@5719@1ஆஹு:ஸூமதரmh கிசிth³அமாthயபரணmh ।
MSS@5719@2ஸூமாth ஸூமதரmh ேதph◌⁴ேயா யதா³thமபரணmh ॥ 5719॥
MSS@5720@1ஆஹுthயாphயாயேத ஸூrhய:ஸூrhயாth³ vh’Shரெதௗ²ஷதி: ◌⁴ ।
MSS@5720@2தத³nhநmh ரஸேபண ஶுkhரthவமதி⁴க³chச²தி ॥ 5720॥
MSS@5721@1ஆஹூத: பேதா தி³க³nhதக³திபி:◌⁴ ஶாகா²ப⁴ராட³mhப³ைர: கிmh ேர
ஜாlhம ஜேவந
ஶாlhமப²லphரthயாஶயா தா⁴வ ।
MSS@5721@2தshnhnh ஏகபேத³ பி⁴ேத³மப²லvhயாேலாலேலாthகைரrh
அth◌⁴வாேநாऽபி நிதாமடதா
ந phேரணீயா: ர: ॥ 5721॥
MSS@5722@1ஆஹூதshயாபி⁴ேஷகாய நிsh’Shடshய வநாய ச ।
MSS@5722@2ந மயா லதshதshய shவlhேபாऽphயாகாரவிph◌⁴ரம: ॥ 5722॥
MSS@5723@1ஆஹூதாth³ய மேயாthஸேவ நிஶி kh³’ஹmh ஶூnhயmh விiµchயாக³தா
ப:³ phேரShயஜந:
கத²mh லப³⁴ேரகாகிநீ யாshயதி ।
MSS@5723@2வthஸ thவmh ததி³மாmh நயாலயதி thவா யேஶாதா³கி³ேரா
ராதா⁴மாத⁴வேயாrhஜயnhதி
ம⁴ரshேமராலஸா th³’Shடய: ॥ 5723॥
MSS@5724@1ஆஹூேதஷு விஹŋhக³ேமஷு மஶேகா நாயாnh ேரா வாrhயேத
மth◌⁴ேயவாதி⁴ வா
வஸmhshth’ணமணிrhத⁴thேத மணீநாmh சmh ।
MSS@5724@2க²th³ேயாேதாऽபி ந கmhபேத phரசmh மth◌⁴ேயऽபி ேதஜshவிநாmh தி⁴kh
ஸாமாnhயமேசதநmh phர⁴வாநாmh’Shடதththவாnhதரmh ॥ 5724॥
MSS@5725@1ஆஹூேதாऽபி ஸஹாையrh ஏthkhthவா விiµkhதநிth³ேராऽபி ।
MSS@5725@2ஆக³nhேகாऽபி பதி²க: ைஶதி²lhயmh ைநவ விஜஹாதி ॥ 5725॥
MSS@5726@1ஆஹூேதா மலயாசலாth phரசேதா ெமௗஹுrhதிேகா மாேதா
ேநதி³Shடா:² பதி²ஸnhதி
ேகாகிலக³ கீ³ேத phரதிShடா²ph◌⁴’த: ।
MSS@5726@2ஆphதாபி: ◌⁴ phரதிேவஶிநீபி⁴ரபி⁴த:ஸnhthயjhய nhதா³லயmh ேஸாShயnhதீ
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ஸஹகாரஸnhததிரேரணீபி⁴ராேவShThயேத ॥ 5726॥
MSS@5727@1ஆஹூேதா வாphயநாஹூேதா ேயா ராjhஞாmh th³வா திShட²தி ।
MSS@5727@2ஸ ைவ ராjhயயmh ⁴ŋhkhேத நாவமாநீ கதா³சந ॥ 5727॥
MSS@5728@1ஆஹூேதா ஹாேகநாதவ வசநmh தshய kh’thவா ணகmh
திShடா²ஸுshதph³த⁴ேராமா கத²மபி விடபmh நி:ஸரmh விஹாய ।
MSS@5728@2ேதா³rhph◌⁴யாமாvh’thய வ:shத²லமலஸக³திrhதீ³நபாத³phரசார:
ஶீthகாேராthகmhபபி⁴nhநsh²டத³த⁴ரட: பாமர: ேthரேமதி ॥ 5728॥
MSS@5729@1ஆ’தாph◌⁴th³யதாmh பி⁴ாmh ரshதாத³phரேசாதி³தாmh ।
MSS@5729@2ேமேந phரஜாபதிrhkh³ராயாmh அபி ³Shkh’தகrhமண: ॥ 5729॥
MSS@5730@1ஆ’thய பthயkhதா ஜநயnhthயrhதா:²ஸுகா²பா⁴ஸmh ।
MSS@5730@2அthயnhதபthயkhதா: பரமாநnhதா³ய கlhபnhேத ॥ 5730॥
MSS@5731@1ஆ’thய ரயமாபி யthேநநாnhதrhவிராகி³ணீ ।
MSS@5731@2அஸnhைமth ச ேவயா ச ச கshய கதா³shதி²ரா ॥ 5731॥
MSS@5732@1ஆநிேகாthதாபத³kh³தா⁴நாmh thரயாmh ஜக³தாmh ப³த ।
MSS@5732@2தபநாrhசி ஶாnhேத தth³ ப⁴shேமத³mh திரmh  ந ॥ 5732॥
MSS@5733@1ஆலாத³யthேவஷக²ைரrhநகா²kh³ைரrh ைத³ேதயவ:க²நிiµthக²நnh
வ: ।
MSS@5733@2phரலாத³’th³யmh ’த³ேய th³விதீயmh அnhேவShchச²nhநிவ
ஸூiνரthநmh ॥ 5733॥
MSS@5734@1ஆலாத³ேஹநிரவth³யஶரயSh- லாவNhயகாnhதிககரேணந
தாஸாmh ।
MSS@5734@2ஆth ேஶஶயth³’ஶாமயதா²rhத²ைதவ பrhயshதபா⁴shவரசாமபி
⁴ஷநாmh
॥ 5734॥
MSS@5735@1ஆவாநmh கிmh ப⁴வதி  தேரா: கshயசிth phரநவிjhஞா: phராய:
காrhயmh கிமபி
ந கெலௗ rhவேத ேக பேரஷாmh ।
MSS@5735@2rhணmh சnhth³ரmh வஹதி நiν கா ph’chச²தி mhலாநசு:
ேகேநாத³nhயாஜநிதமஸமmh கShடமாphேநாதி ேலாக: ॥ 5735॥
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MSS@5736@1இுர³டா³தீ³நாmh மா⁴rhயshயாnhதரmh மஹth ।
MSS@5736@2ததா²பி ந ததா³kh²யாmh ஸரshவthயாபி ஶkhயேத ॥ 5736॥
MSS@5737@1இுthவkhோத³ஸாரா: ஶகடஸரணேயா தீ⁴ர⁴பதாகா:
பாகshவீகாரநmhேர
ஶிர நிவிஶேத ஶூகஶாேல: ஶுகா ।
MSS@5737@2ேகதா³ேரph◌⁴ய: phரல: phரவிஶதி ஶப²பŋhkhதிராதா⁴ரமாராth³ அchச:²
கchேச²ஷு பŋhக:ஸுக²யதி ஸதாமாதபா³பாலmh ॥ 5737॥
MSS@5738@1இுத³Nhடா³shதிலா: ஶூth³ரா: காnhதா ேஹம ச ேமதி³நீ ।
MSS@5738@2சnhத³நmh த³தி⁴ தாmh³லmh மrhத³நmh ³ணவrhத⁴நmh ॥ 5738॥
MSS@5739@1இுராப: பேயா லmh தாmh³லmh ப²லெமௗஷத⁴mh ।
MSS@5739@2ப⁴யிthவாபி கrhதvhயா:shநாநதா³நாதி³கா: khயா: ॥ 5739॥
MSS@5740@1இுrhத⁴nhவ ஶரா: phரஸூநவிததிrhph◌⁴’ŋhகா³வ நீ
யshயாjhஞாவஶவrhதிந:
phரமநேஸா நிrhவிShடராShThராத³ய: ।
MSS@5740@2யth³பா³பி⁴ஹதா விரசிiµரnhmh’thஜேயnhth³ராத³ேயா
vhயாphதாேஶஷiµகா²இவ
th⁴வநmh பாயாத³ேஜய:shமர: ॥ 5740॥
MSS@5741@1இுrhநதீ³phரவாேஹா th³தmh மாநkh³ரஹச ேஹ ஸுதiν ।
MSS@5741@2ph◌⁴லதிகா ச தேவயmh ப⁴ŋhேக³ ரஸமதி⁴கமாவஹதி ॥ 5741॥
MSS@5742@1இோரkh³ராth khரமஶ: பrhவணி பrhவணி யதா² ரஸவிேஶஷ: ।
MSS@5742@2தth³வth ஸjhஜநைமth விபதாநாmh  விபதா ॥ 5742॥
MSS@5742A@1இோ ரஸmh யதா²தா³ய rhசகshthயjhயேத ஜைந: ।
MSS@5742A@2த⁴rhமஸாரmh ததா²தா³ய ேத³ஹmh thயஜதி பNh³த: ॥
MSS@5743@1இோrhவிகாரா மதய: கவீநாmh க³வாmh ரேஸா பா³லகேசShதாநி ।
MSS@5743@2தாmh³லமkh³rhயmh வேத:கடாா ஏதாnhயேஹா ஶkhர ந ஸnhதி நாேக
॥ 5743॥
MSS@5744@1இŋhகா³லஸphதாrhசிவ jhவthவா ஸrhவmh தி³நmh சNhட³சி:ஶஶாம
।
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MSS@5744@2ததீ³யப⁴shேமவ நேபா⁴ஹஸnhதீ விph◌⁴ராஜமாநmh நாmhஶுபி³mhப³mh
॥ 5744॥
MSS@5745@1இŋhகி³தjhஞாsh மக³தா: ◌⁴ phேரதjhஞாsh ேகாஸலா: ।
MSS@5745@2அrhேதா⁴khதா:பாசாலா:ஸrhேவாkhதா த³பதா:² ॥ 5745॥
MSS@5746@1இŋhகி³தாகாரேசShடாபி: ◌⁴ பரசிthதphரேவதி³ந: ।
MSS@5746@2ஆphதா:ஸுஶீkh◌⁴ரகா³³தா வாkh³ேநா தபா⁴ண: ॥ 5746॥
MSS@5747@1இŋhகி³தாகாரதththவjhஞ ஊஹாேபாஹவிஶாரத:³ ।
MSS@5747@2ஶூரச kh’தவிth³யச ந ச மாநீ விமthஸர: ॥ 5747॥
MSS@5748@1இŋhகி³தாகாரதththவjhேஞா ப³லவாnh phயத³rhஶந: ।
MSS@5748@2அphரமாதீ³ஸதா³ த³: phரதீஹார:ஸ உchயேத ॥ 5748॥
MSS@5749@1இŋhகி³ேதந நிஜராக³நீரதி⁴mh ஸmhவிபா⁴vhய சபி⁴rh³ணjhஞதாmh ।
MSS@5749@2ப⁴khததாmh ச பசrhயயாநிஶmh ஸாதி⁴காதி⁴கவஶmh vhயத⁴thத தmh ॥
5749॥
MSS@5750@1இchச²தாmh ஸஹ வ⁴பி⁴ரேப⁴த³mh யாநீவிரmh விஹகா³நாmh ।
MSS@5750@2ஆேரவ ²நாநி விேயாக³mh லŋhkh◌⁴யேத ந க² காலநிேயாக:³ ॥
5750॥
MSS@5751@1இchச²தி மாநீ மரணmh ந ச க³chச²தி ைவண: ஶரணmh ।
MSS@5751@2மாநரணmh மரணmh மாநphராணshய ேகவலmh kh’திந: ॥ 5751॥
MSS@5752@1இchச²தி ஶதீ ஸஹshரmh ஸஸஹshர: ேகாஹேத கrhmh ।
MSS@5752@2ேகாேதாऽபி nh’பthவmh nh’ேபாऽபி ப³த சkhரவrhதிthவmh ॥ 5752॥
MSS@5753@1இchச²தி ஶதீ ஸஹshரmh ஸஹ லஹேத ।
MSS@5753@2லாதி⁴பshதேதா ராjhயmh ராjhயாchச shவrhக³ஹேத ॥ 5753॥
MSS@5754@1இchச²nhதி ேகசிnh நரேகஷு வாஸmh ேநchச²nhதி ேகசிnh நரேகஷு
வாஸmh ।
MSS@5754@2ேரேயா  தshமாnh நரகmh விஶிShடmh ந க³rhப⁴வாஸாth பரமmh 
:³க²mh
॥ 5754॥
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MSS@5755@1இchச²nhthயபீ⁴ணmh யமாthமேநாऽபி ந jhஞாதயshlhயலshய
லmh ।
MSS@5755@2நமnhதி ஶthnh ந ச ப³nh⁴vh’th³தி⁴mh ஸnhதphயமாைநrh’த³ைய:
ஸஹnhேத
॥ 5755॥
MSS@5756@1இchசா²mh ஸுnhத³ரபாNhTh³ய உnhநதிமதிmh பி³ph◌⁴ரth shவயா ஸmhjhஞயா
நிShபாth³யாph◌⁴யவஹாரவாரக³ளmh நிShகmhபஸmhபthதிகmh ।
MSS@5756@2ஸmhrhணmh வித³ேத⁴ க³பீ⁴ரiµத³ரmh ரŋhேக³ஶி: ஶாrhŋhகி³ே
யshயா⁴th³
⁴வைநசrhத³ஶபி⁴ரphயாரணmh ³rhலப⁴mh ॥ 5756॥
MSS@5757@1இchேச²chேசth³ விலாmh ைமthmh thணி தthர ந காரேயth ।
MSS@5757@2வாkh³வாத³மrhத²ஸmhப³nhத⁴mh தthபthநீபபா⁴ஷணmh ॥ 5757॥
MSS@5758@1இchேச²th பரமiνஸrhmh phரதிமாஸnhத³rhஶேநந விஶத³சி: ।
MSS@5758@2அநவாphய ேயநேயாக³mh ப⁴வேதா ’த³ேயபரmh நிதீ⁴ேயத ॥ 5758॥
MSS@5759@1இchேச²th³ யsh ஸுக²mh நிவshமவெநௗ க³chேச²th ஸ ராjhஞ:

ஸபா⁴mh கlhயாணீmh
கி³ரேமவ ஸmhஸதி³ வேத³th காrhயmh வித³th◌⁴யாth kh’தீ ।
MSS@5759@2அkhேலஶாth³ த⁴நமrhஜேயத³தி⁴பேதராவrhஜேயth³ வlhலபா⁴nh
rhவீேதாபkh’திmh ஜநshய
ஜநேயth கshயாபி நாபkhயாmh ॥ 5759॥
MSS@5760@1இjhயாசாரத³மாmhஸாதா³நshவாth◌⁴யாயகrhமmh ।
MSS@5760@2அயmh  பரேமா த⁴rhேமா யth³ ேயாேக³நாthமத³rhஶநmh ॥ 5760॥
MSS@5761@1இjhயாth◌⁴யயநதா³நாநி தப:ஸthயmh th◌⁴’தி:மா ।
MSS@5761@2அேலாப⁴ இதி மாrhேகா³ऽயmh த⁴rhமshயாShடவித: ◌⁴ shmh’த: ॥ 5761॥
MSS@5762@1தthர rhவசrhவrhேகா³ த³mhபா⁴rhத²மபி ேஸvhயேத ।
MSS@5762@2உthதரsh சrhவrhேகா³ மஹாthமnhேயவ திShட²தி ॥ 5762॥
MSS@5763@1இட³யா ஸசரnh வா: ெஸௗmhேய காrhேய ஶுப:◌⁴ shmh’த: ।
MSS@5763@2பிŋhக³லாயாmh ததா² தீ³phேத th³வேயா: khவாபி ந ேஶாப⁴ந: ॥ 5763॥
MSS@5764@1இடா³ ச பிŋhக³லா ைசவ ஸுஷுmh ச ஸரshவதீ ।
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MSS@5764@2கா³nhதா⁴ ஹshதிவா ச ஷா ைசவ நிக³th³யேத ॥ 5764॥
MSS@5765@1அலmh³ஷா ஹூைசவ ஶŋhகி²நீ த³ஶ மதா ।
MSS@5765@2ஏதா: phராணவஹா jhேஞயா: phரதா⁴நா த³ஶ நா³கா: ॥ 5765॥
MSS@5766@1இடா³ நாஸாேட வாேம பிŋhக³லா த³ேண ப⁴ேவth ।
MSS@5766@2ஸுஷுmh தா பி⁴ththைவவ ph³ரமth³வாரmh phரவrhதிதா ॥ 5766॥
MSS@5767@1இடா³யாmh யதி³ ⁴mhயmh³தththேவ phரவஹதshததா³ ।
MSS@5767@2shதி²ரெஸௗmhயாதி³காrhயாmh ஆரmhப:◌⁴ th³தி⁴kh’th³ ப⁴ேவth ॥
5767॥
MSS@5768@1இடா³ ேஸாமshய நா³shயாth பிŋhக³லா ஸூrhயநா³கா ।
MSS@5768@2இடா³ ெஸௗmhயா ப⁴ேவth வாமா பிŋhக³ேலாkh³ரா ச த³॥ 5768॥
MSS@5769@1இத:காகாநீகmh phரதிப⁴யத: ெகௗஶிகதாth³ இேதா kh³’th◌⁴ரvhஹ:

லத³த:
கŋhகவயஸாmh ।
MSS@5769@2மஶாநாவshேத²ऽshnhநகி²ல³ணவnhth◌⁴ேய ஹதமராvh அபி
th³விthரா: ேகசிnh ந
க² கலவாச: ஶநய: ॥ 5769॥
MSS@5770@1இத: ேககீ நாைத³shத³தி ஶதேகாphரதிப⁴ைடrh இத: காம: காமmh
க²நதரபா³ண:

phரஹரதி ।
MSS@5770@2இேதா க³rhஜthchைசrhஜலத⁴ரக³ே பீ⁴மநிநைத³rh விநா நாத²mh ஜாேந
ந ஸகி²
ப⁴விதா கிmh நiν மம ॥ 5770॥
MSS@5771@1இத: khேராேதா⁴ kh³’th◌⁴ர: phரகடயதி பmh நிஜத: sh’கா³
th’Shேணயmh
விvh’தவத³நா தா⁴வதி ர: ।
MSS@5771@2இத: khர: காேமா விசரதி பிஶாசசிரமேஹா மஶாநmh ஸmhஸார: க
இஹ பதித:shதா²shயதி ஸுக²mh ॥ 5771॥
MSS@5772@1இத: பராநrhப⁴கஹாrhயஶshthராnh ைவத³rhபி⁴ பயாiνமதா மயா ।
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MSS@5772@2ஏவmhவிேத⁴நாஹவேசShேதந thவmh phராrhth²யேஸ ஹshதக³தா
மைமபி: ◌⁴ ॥ 5772॥
MSS@5773@1இத: ெபௗரshthயாயாmh கபி⁴ விvh’ேதி khரமத³லth-
தshராமrhமாணmh
கிரணகணிகாமmhப³ரமணி: ।
MSS@5773@2இேதா நிShkhராமnhதீ நவரதி³ேரா: phேராச²தி வ: ◌⁴
shவகshபthராŋhரமககாiµth³தiµர: ॥ 5773॥
MSS@5774@1இத:phரthயாேத³ஶாthshவஜநமiνக³nhmh vhயவதா iµஹுshதிShேட²thchைசrhவத³தி
³ஶிShேய ³ஸேம ।
MSS@5774@2நrhth³’Shmh பா³Shபphரஸரகஷாமrhபிதவதீ மயி khேர யth தth
ஸவிஷவ
ஶlhயmh த³ஹதி மாmh ॥ 5774॥
MSS@5775@1இத:phராேலயாmhஶு:phரலயமகேராth ைகரவல- khலமchேச²ேதா³thேஸைக:
கிரணநிகைரேரஷ தமஸாmh ।
MSS@5775@2இேதாऽphயாjhஞாவjhஞாmh ஸகி² ந ஸஹேத :³ஸஹதர- phரதாப:
பேசஷுshததி³ஹ
ஶரணmh ஸாஹஸரஸ: ॥ 5775॥
MSS@5776@1இத: ஶுkhலா சnhth³ரth³திபி⁴ஹ ரkhதாணகைரsh
தshைரரphயnhத:shக²தக³திபி⁴rhேமசகசி: ।
MSS@5776@2phரபா⁴தேரஷா விலஸதி ரshதா²ஸுkh’திநாmh மŋhூmh
ஜiνth³மணிவிதி⁴ஜாஸŋhக³ம இவ ॥ 5776॥
MSS@5777@1இத: ேஶாசி: phராchயாmh தி³ஶி தி³ஶதி பா⁴ேநாரணதாmh இேதா
ph◌⁴’ŋhக:³
ஜnhநபி⁴கமநீmh phேராchசலதி ச ।
MSS@5777@2இேதா நிrhயாnhthchைசrhவிதஸுரதkhலாnhதிஶிதி²ல-

shக²லthபாத³nhயாஸணரணிதமரமப³லா: ॥ 5777॥
MSS@5778@1இத:ஸ ைத³thய: phராphதrhேநத ஏவாrhஹதி யmh ।
MSS@5778@2விஷvh’ோऽபி ஸmhவrhth◌⁴ய shவயmh ேச²thமஸாmhphரதmh ॥
5778॥
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MSS@5779@1இத: shவபிதி ேகஶவ: லதshததீ³யth³விஷாmh இதச
ஶரrhதி²ந:
ஶிக²பthண: ேஶரேத ।
MSS@5779@2இேதாऽபி வட³வாநல: ஸஹ ஸமshதஸmhவrhதைகrh அேஹா
விததrhதmh ப⁴ரஸஹmh
ச nhேதா⁴rhவ: ॥ 5779॥
MSS@5780@1இதரேத³வ ப³rhiµக²iµchயேத ’தி³ யth sh²ரதீதரேத³வ தth।
MSS@5780@2சதேமதத³தீ⁴ரவிதாரகmh ⁴ பய:phரதிபி³mhப³வாஸதாmh ॥ 5780॥
MSS@5781@1இதரபாபப²லாநி யேத²chச²யா விதர தாநி ஸேஹ சராநந ।
MSS@5781@2அரேகஷு கவிthவநிேவத³நmh ஶிர மா க² மா க² மா க²
॥ 5781॥
MSS@5782@1இதரப⁴ஜநக⁴நரஸத: ப²லநிShபthதிrhநவா ப⁴ேவதி³தி ந ।
MSS@5782@2iµkhதா: பரmh  ேலாேக shவாதிக⁴நரஸmh விநா ந ஜாேயரnh ॥ 5782॥
MSS@5783@1இதராNhயபி ராmh ேபrhவாநரேகாஷு ।
MSS@5783@2ரஜாmh ஸமேராthதா²நி தchேசா²ணிதநதீ³Shவிவ ॥ 5783॥
MSS@5784@1இதராசாrhத²chச²nhதி பchச²nhதி தா³கா: ।
MSS@5784@2jhஞாதய:லchச²nhதி shவrhக³chச²nhதி தாபஸா: ॥ 5784॥
MSS@5785@1இதேரதரயnhthேதாkh³மmh க²ேநாshதநபீ³தாபி⁴ராமmh ।
MSS@5785@2⁴ஜலஶயாiνக³Nhட³லmh ²நmh shதவாப⁴வnh நிஶாயாmh ॥
5785॥
MSS@5786@1இதேராபாய:³ஸாth◌⁴ேய சNhட³த³Nhேடா³ மபதி: ।
MSS@5786@2அ³Shடாயthயெஸௗ நீேதரநாதி விலmh ப²லmh ॥ 5786॥
MSS@5787@1இதசசchதchதம⁴சயா வாnhதி சரா: ஸரா:ஸnhேதாஷmh
தி³ஶி தி³ஶி தி³ஶnhேதா ம⁴ஹாmh ।
MSS@5787@2நிஶாnhேத காnhதாநாmh shமரஸமரேகரமiµேஷா விjh’mhப⁴nhேத
jh’mhபா⁴கதகமலாேமாத³ஸு’த:³ ॥ 5787॥
MSS@5788@1இதசnhth³ர:ஸாnhth³ர:shமரமயவய:ஸnhதி⁴ம⁴ர: sh²ரnhiµkh³தா⁴ேகshதவ
மைக:²ஸுக²யதி ।
MSS@5788@2சேகாராmh சkhரmh iµத³ஸiµதா³ேயாऽபி ச ஶரnh- நிஶாரmhேப⁴ऽiµShnh
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ஸமஸமயமnhதrhவிகஸதி ॥ 5788॥
MSS@5789@1இதேசதசாth³பி⁴rhவிக⁴ததட: ேஸத³ேர த⁴th ³rhலŋhkh◌⁴யா
ப³ஹுலமபŋhேகா கி³ரயmh ।
MSS@5789@2இதா³நீmh நிrhvh’thேத கரக³நீராஜநவிெதௗ⁴ ந ஜாேந யாதாரshதவ
ச பவ:

ேகந ச பதா² ॥ 5789॥
MSS@5790@1இதshததசŋhkhரமே ரேஜாபி: ◌⁴ khட³nhமேநாமthதமதŋhக³ேஜாऽயmh
।
MSS@5790@2ய:ஸrhவதா³பிphபலேபா⁴க³Shடshதchசா²nhதேய thவmhஹமாரயshவ
॥ 5790॥
MSS@5791@1இதshதேதா ப⁴ஷnh ⁴ ந பேதth பிஶுந: ஶுந: ।
MSS@5791@2அவதா³ததயா கிmh ச ந ேப⁴ேதா³ஹmhஸத:ஸத: ॥ 5791॥
MSS@5792@1இதshதேதா வாதவி⁴திசசலrh நீரnhth◌⁴தாஶாக³க³ைநrhth◌⁴வஜாmhஶுைக:
।
MSS@5792@2லை: khவணthகாசநகிŋhகிணீலrh அமjh ⁴ஜலெதௗ⁴
நேபா⁴க³ேத ॥ 5792॥
MSS@5793@1இதshதேதா வாnhதி விஶிShய யshயாmh வாதா:ஶkh’th³ேவமவிஹாரவிshரா:
।
MSS@5793@2ஸா வrhNhயேத ெரௗரவராஜதா⁴நீ ேகந phரேதா மநஸாphயக³mhயா ॥
5793॥
MSS@5794@1இதshதேதாऽshnh விலஸnhதி ேமேரா: ஸமாநவphேர மணிஸாiνராகா:³
।
MSS@5794@2shthயச பthெயௗஸுரஸுnhத³பி: ◌⁴ ஸமா நவphேரமணி ஸாiνராகா:³
॥ 5794॥
MSS@5795@1இதshதாவnh ேநthேர வலய மலயாth³ேர நிதி⁴ரபாmh அபாரshthவthபாத³phரணயபரதnhthேரா
நிவஸதி ।
MSS@5795@2அதா²thமாநmh கிmh ந shமர லைஶலmh கிமயஶ:- பதாகா
ஸrhெபௗைக: ◌⁴
phரதிஶிக²ஶாகா²ஸு வஹ ॥ 5795॥
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MSS@5796@1இதshthரஸth³விth³த⁴ph◌⁴’³jh²தா phயாத² th³’Shடா
வநமாநவீஜைந: ।
MSS@5796@2ஶஶmhஸ ph’Shடாth³⁴தமாthமேத³ஶஜmh ஶஶிthவிஷ: ஶீதலஶீலதாmh
கில
॥ 5796॥
MSS@5797@1இதி kh’தவசநாயா:கசித³ph◌⁴ேயthய பி³ph◌⁴யth³ க³தநயநவாேரrhயாதி
பாதா³வநாமmh ।
MSS@5797@2கணமபி ஸமrhத²mh மாநிநாmh மாநேப⁴ேத³ தி³தiµதி³தமshthரmh
ேயாதாmh
விkh³ரேஹஷு ॥ 5797॥
MSS@5798@1இதி தீேஶா நவதிmh நவாதி⁴காmh மஹாkhரநாmh மஹநீயஶாஸந:
।
MSS@5798@2ஸமாுrhதி³வமாஷ: ேய ததாந ேஸாபாநபரmhபராவ ॥
5798॥
MSS@5799@1இதி க³த³nhதமநnhதரமŋhக³நா ⁴ஜேகா³nhநமேநாchசதரshதநீ ।
MSS@5799@2phரணயிநmh ரப⁴ஸா³த³ரயா வப⁴யாப⁴யாதி³வ ஸshவேஜ ॥
5799॥
MSS@5800@1இதி க³தி³தவதீ ஷா ஜகா⁴ந sh²தமேநாரமபமேகஶேரண ।
MSS@5800@2ரவணநியேதந காnhதமnhயா ஸமமதாmh³ேஹண சுஷா ச
॥ 5800॥
MSS@5801@1இதி க³nhch²மபி⁴தா⁴ய ர: ணth³’Shபாதவிகஸth³வத³நாmh
।
MSS@5801@2shவகராவலmhப³நவிiµkhதக³லth- கலகாசி காசித³ணth தண:

॥ 5801॥
MSS@5802@1இதி ³யதமmh ஶாshthரmh இத³iµkhதmh மயாநக⁴ ।
MSS@5802@2ஏதth³ ³th³th◌⁴வா ³th³தி⁴மாnh shயாth kh’தkh’thயச பா⁴ரத ॥
5802॥
MSS@5803@1இதி ஜக³தி ந ரmhஸமrhத:² khவசித³பி கசித³பி phரஸய நாmh
।
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MSS@5803@2அவதி  ஸததmh விஶுth³த⁴ ஏக: லவதீmh நிஜஸththவபாஶப³nhத:◌⁴
॥ 5803॥
MSS@5804@1ஏவmh ேசrhShயா நாம :³ைக²கேஹrh ேமாக:◌⁴ mhஸாmh th³ேவஷதா³யீ
பேரஷாmh ।
MSS@5804@2ேயாऽயmh மா ⁴th³ ரயாŋhக³நாநாmh அthெயௗthஸுkhயmh
phரthதாஸாmh தேநாதி ॥ 5804॥
MSS@5805@1இதி தththவதி⁴ய: பசிnhthய ³தா: ◌⁴ ஸகலshய ஜநshய விநவரதாmh
।
MSS@5805@2ந மநாக³பி ேசத ஸnhத³த⁴ேத ஶுசமŋhக³யஶ:ஸுக²நாஶகராmh ॥
5805॥
MSS@5806@1இதி ேத³வ ப⁴வthதா³ரஸththேவா th³’ட⁴ப⁴khதச விலாநீஜேநாऽபி
।
MSS@5806@2அவேராத⁴ஸேமா மபதீநாmh கிiµதாnhய: லஜ: ரnhth◌⁴ேலாக: ॥
5806॥
MSS@5807@1இதி ேத³வஸைத³வஹாshயபா⁴வmh பபா⁴ேவ ச ஜநshய நிnhth³யதாmh
ச ।
MSS@5807@2விபதா³shபத³தாmh ச யாnhதி டா⁴ இஹஸnhதsh ப⁴வnhதி ஜநீயா:
॥ 5807॥
MSS@5808@1இதி th³விkh’thவ:ஶுசிmh’Shடேபா⁴நாmh தி³நாநி ேதஷாmh கதிசிnh
iµதா³ ய: ।
MSS@5808@2th³விரShடஸmhவthஸரவாரஸுnhத³- பShபி⁴shShiµேபஷாmh
நிஶி ॥ 5808॥
MSS@5809@1இதி த⁴rhமதேராrhலmh அஶுth³த⁴mh யshய மாநஸmh ।
MSS@5809@2ஶுth³த⁴mh யshய ச தth³பmh ப²லmh தshய ந ஸmhஶய: ॥ 5809॥
MSS@5810@1இதி நிகி²லiµதா³ரமrhத²ஸாrhத²- phரணிதேமகேஹவக²Th³க³ஶாshthேர
।
MSS@5810@2கி³ஶமதத³mh நிேஷvhய சkhேர திபதிமnhthஸஹசkhரவrhதீ ॥
5810॥
MSS@5811@1இதி ேநthராதி³விகாைரrh வஶiµபநீதmh phரநைத⁴rhயாŋhக³mh ।
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MSS@5811@2மாரkh³ரஹாபி⁴⁴தmh பmh’Shடphராŋhநிராkh’திshமரணmh ॥ 5811॥
MSS@5812@1phரா³rh⁴தரmhஸmh ேணேண ஜக⁴நேத³ஶக³தth³’Shmh ।
MSS@5812@2பkhவாmhரவ விேமாய rhவவதா³Shய நி:ேஶஷmh ॥ 5812॥
MSS@5813@1இதி பதி² விநிேவஶிதாthமேநா ரபி க³chச²தி ஸா⁴ thரதாmh ।
MSS@5813@2தத³வநிபதிமthஸராth³’ேத விநய³ேணந ஜக³th³ வஶmh நேயth ॥
5813॥
MSS@5814@1இதி பக³ணிதாrhத:² ஶாshthரமாrhகா³iνஸா நியமயதி யதாthமா ய:
phரஜா
த³Nhட³நீthயா ।
MSS@5814@2அநரபக³மாய phராphதமாrhக³phரசாரா ஸத இவ ஸiµth³ரmh
ஸmhபத³shதmh
விஶnhதி ॥ 5814॥
MSS@5815@1இதி பணயthத²mh யாநேமகthர யாேந த³ரசகிதகடாphேரணmh
சாநேயாshததth ।
MSS@5815@2தி³வி தி³விஷத³தீ⁴ஶா: ெகௗேகநாவேலாkhய phரணித³⁴வ க³nhmh
நாகமாநnhத³ஸாnhth³ரா: ॥ 5815॥
MSS@5816@1இதி rhவகrhமநியதmh ப⁴விதvhயmh ஜக³தி யshய ஜnhேதாrhயth ।
MSS@5816@2தத³யthேநந ஸ ரத: பதிதmh phராphேநாthயஸாth◌⁴யமபி ॥ 5816॥
MSS@5817@1இதி phரபிேதாரக³phரiµக²ப⁴ŋh³ராmh ஸrhவதா³ நிதா⁴ய நிஜேசத
phரப³ல:³க²தா³mh ஸmhsh’திmh ।
MSS@5817@2விiµசத பkh³ரஹkh³ரஹமநாrhஜவmh ஸjhஜநா யதீ³chச²த
ஸுகா²mh’தmh
ரமshதஸrhவாஶுப⁴mh ॥ 5817॥
MSS@5818@1இதி phரவீேர ஸுப⁴ேக³ச ஸthயேதா விேவகிநீநாமபி ேத³வ ேயாதாmh
।
MSS@5818@2சலmh மேநா தா⁴வதி யthர thரசிth³ விஶுth³த⁴ஸththவா விரலா: ந:
shthய:
॥ 5818॥
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MSS@5819@1இதி phேய ph’chச²தி மாநவிவலா கத²சித³nhதrhth◌⁴’தபா³Shபக³th³க³த³mh
।
MSS@5819@2ந கிசிதி³thேயவ ஜகா³த³ யth³ வ: ◌⁴ கியnh ந ேதைநவ தயாshய
வrhணிதmh ॥ 5819॥
MSS@5820@1இதி ப³ஹுபி⁴பாைய: Thடநீ காiµகாநாmh kh’தஸுkh’தவிநா
வசநாmh ஸா
kh’தkh◌⁴நா (?) ।
MSS@5820@2வந⁴வி mh’க³ப³nhத⁴mh ஹnhத பயnhதி நிthயmh தத³பி ஹணஶாவா:
டபாஶmh விஶnhதி ॥ 5820॥
MSS@5821@1இதி மத³மத³நாph◌⁴யாmh ராகி³ண:shபShடராகா³nh அநவரதரதஸŋhகி³நshதாநேவய
।
MSS@5821@2அப⁴ஜத பvh’thதிmhஸாத²பrhயshதஹshதா ரஜநிரவநேதnh³rhலjhஜயாேதா⁴iµகீ²வ
॥ 5821॥
MSS@5822@1இதி iµததி⁴ய: யா phரயாnhthயா ரப⁴ஸவஶாத³விசிnhthய
த³kh³த⁴⁴பா: ।
MSS@5822@2ப³லப⁴ரப³ஹுமாநத: பதŋhக³- vhரதiµபயாnhதி பரphரதாபதீ³ேப ॥
5822॥
MSS@5823@1இதி யshமா³ெபௗ⁴ ேலாெகௗ தா⁴ரயthயாthமவாnh nh’ப: ।
MSS@5823@2phரஜாநாmh ச தத:ஸmhயkh³ த³Nhட³mh த³Nh³வ தா⁴ரேயth ॥ 5823॥
MSS@5824@1இதி ரதிஸமேயாபேத³ஶkhthயா ரத³த³rhஶிதயா ரnhth◌⁴ேலாக: ।
MSS@5824@2நிஜபரபரபா⁴க³vh’thதிெமௗjh²th shமரபரமாth³வய⁴காநிந: ॥
5824॥
MSS@5825@1இதி ராஜ³ேநதாnh யேதா²khதாnh ேயாऽiνதிShட²தி ।
MSS@5825@2அiν⁴ேயஹ ப⁴th³ராணி phேரthய shவrhேக³ மயேத ॥ 5825॥
MSS@5826@1இதி ராjhயகலthரthரthராnh kh³’ஹதா⁴மmh ச th’ய மnhயமாந:
।
MSS@5826@2³ஸththவரஜshதம: கலŋhகாmh phரkh’திmh ஹாமகா³th³ வநmh
நேரnhth³ர:
॥ 5826॥
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MSS@5827@1இதி வசநmh ⁴பேத: thவா மnhth விஹshய ஸாஸூய: ।
MSS@5827@2தiµவாச கshய ராஜnh ேவயாசேதऽshதி விவாஸ: ॥ 5827॥
MSS@5828@1இதி வத³தி ஸகீ²ஜேந நிலth³- th³வி³ணிதஸாnhth³ரதராபமமாலா
।
MSS@5828@2அபதத³ப⁴ேயந ப⁴rhரŋhகmh ப⁴வதிவிkhலவதா ³ேऽŋhக³நாநாmh
॥ 5828॥
MSS@5829@1இதி வத³தி ஸகீ²ஜேநऽiνராகா³th³ த³யிததமாமபரசிரmh phரதீய ।
MSS@5829@2தத³iνக³மவஶாத³நாயதாநி nhயதி⁴த மாந இவாவநீmh பதா³நி ॥
5829॥
MSS@5830@1இதி விரசிதப³nhதா⁴ பth³த⁴திrhயா மேயயmh ஸகல³ணிக³நாmh
phதேய ஸாsh
நிthயmh ।
MSS@5830@2விலவிமலதீ³vhயthஸthகலாநாmh நிதா⁴நmh தணதரணிth³தா⁴
விth³விஷthெகௗஶிகாநாmh
॥ 5830॥
MSS@5831@1இதி விshmh’தாnhயகரணீயமாthமந: ஸசிவாவலmhபி³த⁴ரmh
த⁴ராதி⁴பmh ।
MSS@5831@2பvh’th³த⁴ராக³மiνப³nhத⁴ேஸவயா mh’க³யா ஜஹார சேரவ காநீ
॥ 5831॥
MSS@5832@1இதி ஶாஸதி ேஸநாnhயாmh க³chச²தshதாநேநகதா⁴ ।
MSS@5832@2நிth◌⁴ய ஹஸதா கிசிth தshேத² தthராnhத⁴கா ॥ 5832॥
MSS@5833@1இதி ஸmhஸார:³கா²rhகதாபதாபிதேசதஸாmh ।
MSS@5833@2விiµkhதிபாத³பchசா²யாmh ’ேத thர ஸுக²mh nh’mh ॥ 5833॥
MSS@5834@1இதி ஸஶரயா ணவ ணதா:³ பயnh ஸஹ விஶரயா
த³யிதயா
விரஸாnh தி³வஸாnh ।
MSS@5834@2தி³நரஜநீவிஹாரவிபதமஹmh சைத ரத²சரவயshய சதாநி
விட³mhபி³தவாnh ॥ 5834॥
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MSS@5835@1இதிshthேயா ேத³வி மஹாேலாth³க³தா: விஶுth³த⁴தீ⁴ைரசைதபாஸேத
।
MSS@5835@2ஸைத³வ ப⁴rhதாரமநnhயமாநஸா: பதி:ஸதீநாmh பரமmh  ைத³வதph◌⁴
॥ 5835॥
MSS@5836@1இதிsh²டmh தth³வசஸshதயாத³ராth ஸுரshph’ஹாேராபவிட³mhப³நாத³பி
।
MSS@5836@2கராŋhகஸுphைதககேபாலகrhணயா தmh ச தth³பா⁴தமதmh ச
தth
॥ 5836॥
MSS@5837@1இதி shமர: ஶீkh◌⁴ரமதிசகார தmh வ⁴mh ச ேராமாசப⁴ேரண
கrhகெஶௗ ।
MSS@5837@2shக²Shயதிshநிkh³த⁴தiν:phயாதி³யmh mhரதீ³ய பீட³நபீ⁴ேதா³rhகா³th
॥ 5837॥
MSS@5838@1இதிshம ராஜா நயவrhthமநா vhரஜnh ஸiµth³ய மNhட³லஶுth³தி⁴மாசேரth
।
MSS@5838@2விராஜேதஸா⁴ விஶுth³த⁴மNhட³ல: ஶரchச²ஶீவ phரதிரஜயnh phரஜா:
॥ 5838॥
MSS@5839@1இதிshம ராஜா விநயmh நயாnhவிேதா நிேஷவமாே நரேத³வேஸவிதmh
।
MSS@5839@2பத³mhஸமாkhராமதி பா⁴shவரmh ய: ஶிேரா மஹாரthநகி³ேரேவாnhநதmh
॥ 5839॥
MSS@5840@1இதிஹாஸராநி ஶ ◌்’iΝயாth தத³நnhதரmh ।
MSS@5840@2⁴khதவாnh விஹேரchைசவ shthபி⁴ரnhத:ேர ஸஹ ॥ 5840॥
MSS@5840A@1ஈதிஹாஸராph◌⁴யாmh ேவத³mh ஸiµபph³’mhஹேயth ।
MSS@5840A@2பி³ேப⁴thயlhபதாth³ ேவேதா³ மாமயmh phரசShயதி ॥
MSS@5841@1இதிஹாேஸாthதமாத³shமாjhஜாயnhேத கவி³th³த⁴ய: ।
MSS@5841@2பசph◌⁴ய இவ ⁴ேதph◌⁴ேயா ேலாகஸmhவித⁴யshthரய: ॥ 5841॥
MSS@5842@1இதீரயிthவா விரதாmh ஸ தாmh நrh கி³ராiνஜkh³ராஹதராmh நராதி⁴ப: ।
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MSS@5842@2விthய விராnhதவதீmh தபாthயேய க⁴நாக⁴நசாதகமNhட³வ ॥
5842॥
MSS@5843@1இதீShடமphயநிShடாய ஜாயேதऽவிதி⁴நா kh’தmh ।
MSS@5843@2தshமாnh ந விதி⁴iµthsh’jhய phராjhஞ:rhவீத கிசந ।
MSS@5843@3அphேராrhவகா ச நிnhth³யேதऽவth³யkh’th th ॥ 5843॥
MSS@5844@1இேதா க³ŋhகா³ப⁴ŋhகா³ க⁴ததடப⁴ŋhகா³ நேதா த³வjhவாலா
jhவாலாjhவததமாலா
வந⁴வ: ।
MSS@5844@2ஸரmhஹ:mhேஹாऽkh³ேர th◌⁴வநதி மம ஹmhேஹா ந  க³திrh விநா
ைத³வmh ைத³வmh
ஹணஶிஶுேரவmh phரலபதி ॥ 5844॥
MSS@5845@1இேதா தா³வjhவால:shத²ல⁴வ இேதா ஜாலஜலா இேதா vhயாேதா⁴
தா⁴வthயயமiνபத³mh
வkhதத⁴iν: ।
MSS@5845@2இேதாऽphயkh³ேர திShட²thயயமஜக³ேரா விshth’தiµக:² khவ யாயாth
கிmh rhயாnh
mh’க³ஶிஶுரயmh ைத³வவஶக:³ ॥ 5845॥
MSS@5846@1இேதா ந கிசிth பரேதா ந கிசிth³ யேதா யேதா யா தேதா ந
கிசிth ।
MSS@5846@2விசாrhயமாணmh  ஜக³nh ந கிசிth shவாthமாவேபா³தா⁴த³தி⁴கmh ந
கிசிth
॥ 5846॥
MSS@5847@1இேதா ph◌⁴ரShடshதேதா ph◌⁴ரShட: பரேமகாnhதிேவஷபா⁴kh ।
MSS@5847@2ந ஸmhஸாரஸுக²mh தshய ைநவ iµkhதிஸுக²mh ப⁴ேவth ॥ 5847॥
MSS@5848@1இேதா mh’thேதா vhயாதி⁴ேதா விபதி³ேதா ஜரா ।
MSS@5848@2சரŋhகா³ lhயப³லா ஹnhதி ேலாகமநிthயதா ॥ 5848॥
MSS@5849@1இேதா விth³thஜsh²தமஸkh’th³ பா⁴வய மாmh இத:
ேககாேநகா ஹர
’த³யmh நிrhத³யத³mh ।
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MSS@5849@2இத:காேமா வாம: phரஹரiµஹு: ŋhகி²தஶேரா க³தாthவmh³ேர
சபலநயேந
phேரய யத: ॥ 5849॥
MSS@5850@1இேதா விth³th³வlhவிலதத: ேகதகத- sh²ரth³க³nhத:◌⁴
phேராth³யjhஜலத³நிநத³sh²rhதத: ।
MSS@5850@2இத: ேககிkhடா³கலகலரவ:பமலth³’ஶாmh கத²mh யாshயnhthேயேத
விரஹதி³வஸா:ஸmhph◌⁴’தரஸா: ॥ 5850॥
MSS@5851@1இேதா விபிநபŋhkhதயshதிலகிதா ரஸாலாŋhைரrh மnhமலய⁴த:
கலத:
பிகீநாmh தmh ।
MSS@5851@2இதச நவசmhபைக:ஸுரபி⁴தா:ஸமnhதாth³தி³ஶshதத³th³ய மயி தாmh
விநா
ப⁴ஜ க⁴shமரthவmh shமர: ॥ 5851॥
MSS@5852@1இேதா ஹாshயதரmh ேலாேக கிசித³nhயnh ந விth³யேத ।
MSS@5852@2யth  ³rhஜந இthயாஹ ஸjhஜநmh ³rhஜந:shவயmh ॥ 5852॥
MSS@5853@1இthத²mh கவிmhப³shய வசாmh விசிேநாதி ய: ।
MSS@5853@2அநிth³த⁴வசநshயாபி தshய வயா ஸரshவதீ ॥ 5853॥
MSS@5854@1இthத²mh ேகததீrhவி’thய யiµநாேல ஸமmh ராத⁴யா
தth³ேராமாவெமௗkhதிகாவேக³ ேவணீph◌⁴ரமmh பி³ph◌⁴ரதி ।
MSS@5854@2தthராலாதி³சphரயாக³ப²லேயாrhphஸாவேதாrhஹshதேயாrh
vhயாபாரா: ேஷாthதமshய
த³த³ shபீ²தmh iµதா³mh ஸmhபத³mh ॥ 5854॥
MSS@5855@1இthத²mh khயாஸு நிவஸnhthயபி யாஸு தாஸு mhஸாmh ய:
phரப³லஸththவப³Shkh’தாஸு ।
MSS@5855@2ஏவmh ச ஸாஹஸத⁴ேநShவத² ³th³தி⁴மthஸு ஸnhShய தா³நநிரதா:
திபா
ப⁴வnhதி ॥ 5855॥
MSS@5856@1இthையேகந ச ரா விேதந சாபி shேவைநவ கrhமவிப⁴ேவந
ஶுபா⁴ஶுேப⁴ந ।
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MSS@5856@2ஶவth³ ப⁴ேவth தத³iνபவிசிthரேபா⁴க:³ ஸrhேவா  நாம
ஸஸுராஸுர ஏஷ
ஸrhக:³ ॥ 5856॥
MSS@5857@1இthத²mh ேசாபாrhேதா யthநாth³³ேऽபி வி⁴ேர விெதௗ⁴ ।
MSS@5857@2ஸmhபthதேய ந ந பரmh ஜாயேத  விபthதேய ॥ 5857॥
MSS@5858@1ேல யவிkh’ேத ஸதா³khேத phரjhஞாநவா ।
MSS@5858@2நயாலவால: ப²லதி phராய: ெபௗஷபாத³ப: ॥ 5858॥
MSS@5859@1இthத²mh தlhபதலாதி⁴ேராஹணயmh பrhrhபணphரkhயா ஶyhயாயா
வசநkhரமshய
த³யிதshையவmhவிதா⁴ராத⁴நா ।
MSS@5859@2ஏவmh ேகkh³’ேஹாபேத³ஹ ப³லாதா³நீயமாநா iµஹு
சாkhதிphரகைரசிரmh
நவவ⁴ராபி⁴ரth◌⁴யாphயேத ॥ 5859॥
MSS@5859A@1இthத²mh ேதந நிதmh ந ச மயாphேயவmh ஸமாேலாகிதsh
ேதேநாkhதmh ஸுப⁴ேக³ந
தthர ந மயா த³thதmh வேசா மnhத³யா ।
MSS@5859A@2தthஸthயmh கத²யா கிmh ஸ ஸுப⁴க:³ phேயnh ந மயmh க³த
இthkhthவா
ஸுth³’ஶா கயாபி வதkh³வmh th³’ெஶௗ shபா²ேத ॥
MSS@5860@1இthத²mh ³ரவதா⁴rhையவ shthசிthதshய க³தி: கில ।
MSS@5860@2அnhயாஸkhதிmh ச rhவnhதி mhயnhேத ச பதிmh விநா ॥ 5860॥
MSS@5861@1இthத²mh த⁴rhமாrhதா லராஸnhதthயநபாயிநீ ।
MSS@5861@2இதரா  ஜலாபாதஷாரகணநவ ॥ 5861॥
MSS@5862@1அேதா யேதத த⁴rhேமண த⁴நமrhஜயிmh மாnh ।
MSS@5862@2ராஜா  ஸுதராmh ேயந லmh ராjhயதேராrhத⁴நmh ॥ 5862॥
MSS@5863@1இthத²mh vh’ட⁴தரவாத- மநஸாmh mhஸாமஸாmhphரதmh ரத: ।
MSS@5863@2ேவஶவிலாஸவதீநாmh அஶரஶரvhயதா²கத²நmh ॥ 5863॥
MSS@5864@1இthத²mh நாrhக⁴டயிமலmh காபி: ◌⁴ காமமாஸnh phராேலயாmhேஶா:
ஸபதி³ சய:
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ஶாnhதமாநாnhதராயா: ।
MSS@5864@2ஆசாrhயthவmh ரதிஷு விலஸnhமnhமமத²விலாஸா phரthஹphரஶமஶலா:
ஶீத⁴வசkhராஸாmh ॥ 5864॥
MSS@5865@1இthத²mh பஶுபதிேபஶல- பாஶகலாphரkhதவkhேராkhேத: ।
MSS@5865@2ஹrhஷவஶதரலதாரகmh ஆநநமvhயாth³ ப⁴வாnhயா வ: ॥ 5865॥
MSS@5866@1இthத²mh phரjhைஞவ நாேமஹ phரதா⁴நmh ேலாகவrhதநmh ।
MSS@5866@2வthயrhத²த³th³ேராऽபி தீ⁴த³th³ேரா ந வதி ॥ 5866॥
MSS@5867@1இthத²mh ப²லதி ஶுth³ேத⁴ந khதmh ஸŋhகlhபவா ।
MSS@5867@2Nhயபீ³ஜமபி shவlhபmh mhஸாmh kh’kh’தாவ ॥ 5867॥
MSS@5868@1தேத³வ ³தmh ேத³வி ³Shடஸŋhகlhபபாத²ஸா ।
MSS@5868@2ப²லthயநிShடmh ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 5868॥
MSS@5869@1இthத²mh ம⁴thத²mh ரஸiµth³கி³ரnhதீ தேதா³Shட²ப³nh³கத⁴iνrhவிsh’Shடா
।
MSS@5869@2கrhth phரஸூநாஶுக³பசபா³ணீ வாணீேஷshய மேநா விேவஶ
॥ 5869॥
MSS@5870@1இthத²mh khதிiµபாயாநாmh rhவாணshய சShடயீmh ।
MSS@5870@2vhரஜதீnh³phரபா⁴ெகௗ³ரmh பைரரyhயதாmh யஶ: ॥ 5870॥
MSS@5871@1இthத²mh வி’thய வநிதாபி⁴த³shயமாநmh பீநshதேநாஜக⁴நshத²லஶாநீபி:◌⁴
।
MSS@5871@2உthஸrhபிேதாrhசயலŋhகி⁴ததீரேத³ஶmh ஔthஸுkhயiνnhநவ வா
ர: phரதshேத²
॥ 5871॥
MSS@5872@1இthத²mh ஸபா⁴பதிrh⁴thவா ய: காvhயாநி பேத ।
MSS@5872@2யஶshதshய ஜக³th³vhயாபி ஸ ஸுகீ² தthர தthர ச ॥ 5872॥
MSS@5873@1இthத²mh ஸiµthத²விரஹாநலதீvhரதாப- ஸnhதாபிதாŋhக³ கŋhக³வ
iµச
ேஶாகmh ।
MSS@5873@2தா⁴thரா shவஹshதகி²தாநி லலாடபThேட ேகா வாராணி
பமாrhஜயிmh ஸமrhத:²
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॥ 5873॥
MSS@5874@1இthத²mh ஸு³th³தி⁴ரlhேபந ேத³வ யthேநந ேபா³th◌⁴யேத ।
MSS@5874@2ந kh’chch²ேரபி மஹதா நிrhவிசாரமதி: ந: ॥ 5874॥
MSS@5875@1இthத²mh shவ³rhநயவிபாகவேஶந தி³vhயா: ஶாபchதா யவதரnhதி
மiνShயேலாேக ।
MSS@5875@2⁴khthவா ப²லmh த³சிதmh ச நிஜாmh க³திmh ேத rhவாrhேதந
ஸுkh’ேதந
ந: phரயாnhதி ॥ 5875॥
MSS@5876@1இthத²மாராth◌⁴யமாேநாऽபி khநாதி ⁴வநthரயmh ।
MSS@5876@2ஶாmhேயth phரthயபகாேரண ேநாபகாேரண ³rhஜந: ॥ 5876॥
MSS@5877@1இthய³யmh நி³ஹnhேத ³யmh phரகடயnhதி ச ।
MSS@5877@2ெமௗrhkh²யாபி⁴மாேநநாதா³mh rhகா:² phரthயயமாthமநி ॥ 5877॥
MSS@5878@1இthயŋhைக:³ஸmhத:ஸrhைவrhேத³ேநா பா³லகாkh’தி: ।
MSS@5878@2மாராஹாரரஸேதா ேத³ேஹ க³rhேபா⁴ऽபி⁴வrhத⁴ேத ॥ 5878॥
MSS@5879@1இthயjhஞாநதமச²nhநா:shவேதா³ேஷாnhமாrhக³கா³ந: ।
MSS@5879@2அரshkh’தஸchசா²shthரதீ³பா ph◌⁴ரயnhதி நிசிதmh ॥ 5879॥
MSS@5880@1இthயநrhதா²ய ஶph³ைத³கபேரா தாthபrhயவிjhஜட:³ ।
MSS@5880@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 5880॥
MSS@5881@1இthயiνth³ேவக³ஶீலா ேய ப⁴vhயா ைத⁴rhயாவலmhப³நா: ।
MSS@5881@2³ரph◌⁴ரShடாமபி நிஜாmh ⁴mh ஸmhphராphiνவnhதி ேத ॥ 5881॥
MSS@5882@1இthயnhய³பசாேரண thரமnhயth  ஸthயத: ।
MSS@5882@2lhேயऽபி shநிkh³த⁴தாேயாேக³ ைதலmh ைதலmh kh◌⁴’தmh kh◌⁴’தmh ॥
5882॥
MSS@5883@1இthயnhயரkhதசிthதா shth⁴ஜŋhகீ³ஹnhthயஸmhஶயmh ।
MSS@5883@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 5883॥
MSS@5884@1இthய³th³தி⁴த⁴நாதா⁴நநிதா⁴ைநrhவிவிேதா⁴த³ைய: ।
MSS@5884@2டபNhையரஸாமாnhையshதாNhயமதிவாயேத ॥ 5884॥
MSS@5885@1இthயrhத²ேலாபா⁴nh th²ையவ விjhஞாநkh²யாபேநchச²வ: ।
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MSS@5885@2rhகா:² thரமபி kh◌⁴நnhதி ந ரjhேயth ேதஷு ³th³தி⁴மாnh ॥ 5885॥
MSS@5886@1இthயாkh²யாேத பவநதநயmhைமதி²ேவாnhiµகீ²ஸா thவாiµthகNhேடா²chch²வத’த³யா
வீய ஸmhபா⁴vhய ைசவ ।
MSS@5886@2ேராShயthயshமாth பரமவதா ெஸௗmhய மnhதிநீநாmh
காnhேதாத³nhத:ஸு’³பநத:
ஸŋhக³மாth கிசி³ந: ॥ 5886॥
MSS@5887@1இthயாதி³³ணஸmhபnhேந ேலாகயாthராவிதி³shதி²ேர ।
MSS@5887@2நிrhvh’த: பிதவாshேத யthர ேலாக:ஸ பாrhதி²வ: ॥ 5887॥
MSS@5888@1இthயாதி³³Shயாnh ஸnh³Shய phரஜாநாமபி⁴vh’th³த⁴ேய ।
MSS@5888@2விநய யiµthகrhஷmh ராஜா ஶlhயmh ஸiµth³த⁴ேரth ॥ 5888॥
MSS@5889@1இthkhதவthயா யத³ேலாऽபி லjhஜா ஸாெநௗசிதீ ேசத
நசகாsh ।
MSS@5889@2shமரshஸாதத³ேதா³ஷதாயாmh உnhமாth³ய யshதthதத³வீவத³th
தாmh ॥ 5889॥
MSS@5890@1இthth³க³ேத ஶஶிநி ேபஶலகாnhத³தீ- ஸmhலாபஸசதேலாசநமாநஸாபி:◌⁴
।
MSS@5890@2அkh³ராமNhட³நவிதி⁴rhவிபத⁴ஷா- விnhயாஸஹாதஸகீ²ஜநமŋhக³நாபி: ◌⁴
॥ 5890॥
MSS@5891@1இthேயதth தபேஸா ேத³வா மஹாபா⁴kh³யmh phரசேத ।
MSS@5891@2ஸrhவshயாshய phரபயnhதshதபஸ: Nhயiµth³ப⁴வmh ॥ 5891॥
MSS@5892@1இthேயதா:லதரா: khராசாரா க³தthரபாசபலா: ।
MSS@5892@2ேயா நாம ேவthதி ராமா: ஸ shthபி⁴rhணவ வchயேத மதிமாnh ॥
5892॥
MSS@5893@1இthேயவmh ப³ஹு’த³யா ப³ஹுவா ப³ஹுகராச
ப³ஹுமாயா: ।
MSS@5893@2தththேவந ஸthயரதா: ேகா ஜாநாதி sh²டmh ேவயா: ॥ 5893॥
MSS@5894@1இthேயவmh ேயாேதா ராஜnh ேப⁴த³shய vhயஸநshய ச ।
MSS@5894@2பராப⁴வshய ச பத³mh ேஸேவதாஶŋhகிேதாऽத² தா: ॥ 5894॥
MSS@5895@1இத³mh கவிவைரrhநிthயmh ஆkh²யாநiµபvhயேத ।
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MSS@5895@2உத³யphேரphஸுபி⁴rhph◌⁴’thையரபி⁴ஜாத இேவவர: ॥ 5895॥
MSS@5896@1இத³mh கிmh ேத nhயshதmh வலயிநி கேர வkhthரகமலmh ந khத:
ேகாேபாऽயmh
phரணயிநி நிராக³shயபி ஜேந ।
MSS@5896@2ph³வாேணமyhேயவmhவஸநவிஷேமாthகmhபிதசmh mh’கா³யாshதthகாலmh
நயநஜலேமேவாthதரம⁴th ॥ 5896॥
MSS@5897@1இத³mh கிலாvhயாஜமேநாஹரmh வsh தப:மmh ஸாத⁴யிmh ய
இchச²தி ।
MSS@5897@2th◌⁴வmhஸ நீேலாthபலபthரதா⁴ரயா ஸlhலதாmh ேச²thmh’rhvhயவshயதி
॥ 5897॥
MSS@5898@1இத³mh kh’தத³mh காrhயmh இத³மnhயth kh’தாkh’தmh ।
MSS@5898@2ஏவஹாஸுகா²ஸkhதmh kh’தாnhத:ேத வேஶ ॥ 5898॥
MSS@5899@1இத³mh kh’Shணmh kh’Shணmh phயதம நiν ேவதமத² கிmh
க³Shயாேமா யாேமா
ப⁴வ க³மேநநாத² ப⁴வ ।
MSS@5899@2ரா ேயைநவmh ேம சிரமiνsh’தா சிthதபத³வீ ஸ ஏவாnhேயா ஜாத:
ஸகி² பசிதா:
கshய ஷா: ॥ 5899॥
MSS@5900@1இத³mh ச thவாmh ஸrhவபரmh ph³ரவீ Nhயmh பத³mh தாத
மஹாவிஶிShடmh ।
MSS@5900@2ந ஜா காமாnh ந ப⁴யாnh ந ேலாபா⁴th³ த⁴rhமmh thயேஜjhவிதshயாபி
ேஹேதா: ॥ 5900॥
MSS@5901@1இத³mh jhேஞயத³mh jhேஞயmh இதி யshth’தசேரth ।
MSS@5901@2அபி கlhபஸஹshேரஷு ைநவ jhேஞயமவாphiνயாth ॥ 5901॥
MSS@5902@1இத³mh தth காnhதீ³தடஹகmhஸாஸுரபி⁴ேதா³ யஶ:ஶ ◌்’Nhவth³
வkhthரmh
shக²தகவலmh ேகா³லம⁴th ।
MSS@5902@2ph◌⁴ரமாth³ ேவiΝkhவாணphரணயமsh’ேthதாரம⁴ர- shவராபி⁴rhேகா³பீபி⁴rhதி³ஶி
தி³ஶி
ஸiµth³கீ³rhணமநிஶmh ॥ 5902॥
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MSS@5903@1இத³mh தth shேநஹஸrhவshவmh ஸமமாTh◌⁴யத³th³ரேயா: ।
MSS@5903@2அசnhத³நமெநௗஶீரmh ’த³யshயாiνேலபநmh ॥ 5903॥
MSS@5904@1இத³mh தாவchசிthரmh யத³வநிதேல பாrhவணஶஶீ கலŋhகா³nhiµkhத:
கிமபி
ச தத³nhதrhவிலஸதி ।
MSS@5904@2phரவாலmh மாணிkhயmh வலயத³லmh மnhமத²த⁴iνrh மேநாவீவாத³th◌⁴வநிதி
மஹchசிthரமத⁴ரmh ॥ 5904॥
MSS@5905@1இத³mh ேத ேகேநாkhதmh கத²ய கமலாதŋhகவத³ேந யேத³தshnh
ேஹmhந: கடகதி
த⁴thேஸ க² தி⁴யmh ।
MSS@5905@2இத³mh தth³:³ஸாதா⁴khரமணபரமாshthரmh shmh’தி⁴வா தவ phthயா
சkhரmh
கரகமலேல விநிதmh ॥ 5905॥
MSS@5906@1இத³mh thவிேஹாthபாதக³mh phrhதி²vhயாmh மஹாப⁴யmh ஶாநிகா
வத³nhதி ।
MSS@5906@2யth³ வாயேஸா ைம²நஸmhநிவிShேடா th³’ேயத யth³ வா த⁴வள:

கதா³சிth ॥ 5906॥
MSS@5907@1இத³mh³rhவாகாNhட³th³திiµகேபாேல கதிபைய: ரமாmhேபா⁴பி: ◌⁴
கீrhணmh
ஸஹஜப³லாேமாத³ஸுப⁴க³mh ।
MSS@5907@2ஸமாகாŋhே தாmhராத⁴ரமiνமiνShவ phயதேம மேநாjhஞmh ேத
பாmh
iµக²கமலமாkh◌⁴ராமத²வா ॥ 5907॥
MSS@5908@1இத³mh நப⁴ பீ⁴ஷணph◌⁴ரம³கேகாலாஹேல
நிஶாசரவிலாநீநிவஹத³thதேநthேராthஸேவ ।
MSS@5908@2பsh²ரதி நிrhப⁴ரphரரபŋhகமkh³ேநாlhலஸth³- வராஹலமாmhஸலmh
phரப³லப³nhத³மnhத⁴mh தம: ॥ 5908॥
MSS@5909@1இத³mh நாnh ந ேசாthபnhநmh ந சாnh ந ப⁴விShயதி ।
MSS@5909@2தth தth³ ph³ரைமவ ஸth³பmh இத³thத²மவshதி²தmh ॥ 5909॥
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MSS@5910@1இத³mh nh’பphராrhதி²பி⁴jh²ேதாऽrhதி²பி⁴rh மணிphரேராேஹண
விvh’th◌⁴ய ேராஹண: ।
MSS@5910@2கியth³தி³ைநரmhப³ரமாவShயேத iµதா⁴ iµநிrhவிnhth◌⁴யமnhத⁴ ⁴த⁴ரmh
॥ 5910॥
MSS@5911@1இத³mh பரமஸுnhத³ரmh தiνரmh ரŋhகீ³th³’ஶாmh நிவாrhய க²
ைஶஶவmh
shவயமேநந நீதmh ப³லாth ।
MSS@5911@2ததா³க³மநஶŋhகயா மகரேகநா கிmh kh’தmh பேயாத⁴ரத⁴ராத⁴ெரௗ
thவவாநீ³shதெரௗ ॥ 5911॥
MSS@5912@1இத³mh phரkh’thயா விஷையrhவஶீkh’தmh பரshபரshthத⁴நேலாபmh
ஜக³th ।
MSS@5912@2ஸநாதேந வrhthமநி ஸா⁴ேஸவிேத phரதிShட²ேத த³Nhட³ப⁴ேயாபபீ³தmh
॥ 5912॥
MSS@5913@1இத³mh phராேயா ேலாேக ந பசிதrhவmh நயநேயாrh ந யாchஞா யth
mhஸ:

ஸு³ணபமாணmh லக⁴யதி ।
MSS@5913@2விஶth³பி⁴rhவிவாthமா shவவ ப³phராrhத²நkh’ேத
thரபாைநரŋhைக³rhயத³யமப⁴வth³ வாமநதiν: ॥ 5913॥
MSS@5914@1இத³mh மேகா⁴ந:ஶmh தா⁴ராஸmhநிதாநலmh ।
MSS@5914@2shமரணmh யshய ைத³thயshthக³rhப⁴பாதாய கlhபேத ॥ 5914॥
MSS@5915@1இத³mh மத³mh சnhth³ரமஸ: ஸமnhதாth³ அshமthஸபthநshய
ஹShயதீதி ।
MSS@5915@2யshnh ரnhth◌⁴வத³நshயலmh நிஜாmh vhய:◌⁴ phராph◌⁴’தமmh³ஜாநி
॥ 5915॥
MSS@5916@1இத³mh க³ஸஹshேரஷு ப⁴விShயத³ப⁴வth³ தி³நmh ।
MSS@5916@2தத³phயth³யthவமாபnhநmh கா கதா² மரவேத:◌⁴ ॥ 5916॥
MSS@5917@1இத³mh லph³த⁴த³mh நShடmh இத³mh லphshேய மேநாரத²mh ।
MSS@5917@2இத³mh சிnhதயதாேமவ rhணமா: ஶmh ॥ 5917॥
MSS@5918@1இத³mh வkhthரmh ஸாாth³ விரதகலŋhக: ஶஶத⁴ர:
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ஸுதா⁴தா⁴ராதா⁴ரசிரபணதmh பி³mhப³மத⁴ர: ।
MSS@5918@2இேம ேநthேர ராthnhதி³வமதி⁴கேஶாேப⁴ வலேய தiνrhலாவNhயாநாmh
ஜலதி⁴ரவகா³ேஹ
ஸுக²தர: ॥ 5918॥
MSS@5919@1இத³mh விவmh mhேபா³ ந இதி ேயஷாmh ஸுநிசய: ।
MSS@5919@2ேத ஶாnhதா: பரேமாதா³ரா: ேகஷாmh வnhth³யா ந ஸாத⁴வ: ॥ 5919॥
MSS@5920@1இத³mh விவmh பாlhயmh விதி⁴வத³பி⁴khேதந மநஸா phயாேஶாேகா
வmh ஸுமவ
க⁴rhேமா kh³லபயதி ।
MSS@5920@2shவயmh kh’thவா thயாக³mh விலபநவிேநாேதா³ऽphயஸுலப⁴sh
தத³th³யாphchch²வாேஸா
ப⁴வதி நiν லாேபா⁴  தி³தmh ॥ 5920॥
MSS@5921@1இத³mh vhேயாமஸேராமth◌⁴ேய பா⁴தி சnhth³ரேதாthபலmh ।
MSS@5921@2மேநாऽnhதrhக³ேதா யthர கலŋhேகா ph◌⁴ரமராயேத ॥ 5921॥
MSS@5922@1இத³mh ஶரmh ஷshய ேமாஹஜmh யதா² ph’த²kh³ ெபௗ⁴திகயேத
kh³’ஹmh ।
MSS@5922@2யெதௗ²த³ைக: பாrhதி²வைதஜைஸrhஜந: காேலந ஜாேதா விkh’ேதா
விநயதி ॥ 5922॥
MSS@5923@1யதா²நேலா தா³ஷு பி⁴nhந ஈயேத யதா²நிேலா ேத³ஹக³த: ph’த²kh
shதி²த: ।
MSS@5923@2யதா² நப: ◌⁴ ஸrhவக³தmh ந ஸjhஜேத ததா² மாnh ஸrhவ³ரய: பர:
॥ 5923॥
MSS@5924@1இத³mh ஶரmh லத²ஸnhதி⁴ ஜrhஜரmh பதthயவயmh பம³rhவஹmh
।
MSS@5924@2கிெமௗஷத⁴mh ph’chச²ட⁴ ³rhமேத நிராமயmh kh’Shணரஸாயநmh
பிப³
॥ 5924॥
MSS@5925@1இத³mh ஶீதmh பாத:² பிப³த பதி²கா iµசத மநாkh பத:² ராnhதிmh
காnhதாshmh’திஜநிதசிnhதாth³வி³ணிதாmh ।
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MSS@5925@2இதிshபீ²தாபாŋhக³mh mh’³ம⁴ரவாkh³ப⁴ŋhகி³ஹதmh phரபாபாமாலா
ஹரதி
தநாmh பதி² க³திmh ॥ 5925॥
MSS@5926@1இத³mh shவஜநேத³ஹஜாதநயமாth’பா⁴rhயாமயmh விசிthரஹ
ேகநசிth³
ரசிதnhth³ரஜாலmh நiν ।
MSS@5926@2khவ கshய கத²மthர ேகா ப⁴வதி தththவேதா ேத³ந:
shவகrhமவஶவrhதிநshth⁴வேந நிேஜா வா பர: ॥ 5926॥
MSS@5927@1இத³mh shவshthயயநmh ேரShட²mh இத³mh ³th³தி⁴விவrhத⁴நmh ।
MSS@5927@2இத³mh யஶshயmh ஸததmh இத³mh நி:ேரயஸmh பரmh ॥ 5927॥
MSS@5928@1இத³mh  mhஸshதபஸ: தshய வா shவிShடshய ஸூkhதshய
ச ³th³த⁴த³thதேயா: ।
MSS@5928@2அவிchேதாऽrhத:²கவிபி⁴rhநிபிேதா ய³thதமேலாக³iνவrhணநmh
॥ 5928॥
MSS@5929@1இத³mh  phராணயஶஸmh khரயவிkhரயபthதநmh ।
MSS@5929@2shவாஸthகாரஶlhயாநாmh அthைரேவாth³த⁴ரணீ khயா ॥ 5929॥
MSS@5930@1இத³mh  மாஹாthmhயவிேஶஷஸூசகmh வத³nhதி சிநmh மஹதாmh
மநீண: ।
MSS@5930@2மேநா யேத³ஷாmhஸுக²:³க²ஸmhப⁴ேவ phரயாதி ேநாஹrhஷவிஷாத³வயதாmh
॥ 5930॥
MSS@5931@1இத³mh  ைவத³kh³th◌⁴யரஹshயiµthதமmh பேட²nh ந ஸூkhதிmh
கவிமாநிந: ர: ।
MSS@5931@2ந ேகவலmh தாmh ந விபா⁴வயthயெஸௗ shவகாvhயப³nhேத⁴ந
விநாஶயthயபி ॥ 5931॥
MSS@5932@1இத³மநnhயபராயணமnhயதா² ’த³யஸmhநிேத ’த³யmh மம ।
MSS@5932@2யதி³ஸமrhத²யேஸ மதி³ேரேண மத³நபா³ணஹேதாऽsh ஹத: ந:
॥ 5932॥
MSS@5933@1இத³மiνசிதமkhரமச mhஸாmh யதி³ஹ ஜரshயபி மாnhமேதா² விகார:
।
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MSS@5933@2யத³பி ச ந kh’தmh நிதmhபி³நீநாmh shதநபதநாவதி⁴ விதmh ரதmh வா
॥ 5933॥
MSS@5934@1இத³மiνதி³தேஹா: ேகாऽபி ேஹாமாவஸாந- jhவலத³நலமவாதீ³th
Nhட³மாக²Nhட³லshய ।
MSS@5934@2மணிக⁴டமபி⁴ேஷேக phராதரshேயாேரேக கதகிரணேதாயmh
மNhட³லmh சNhட³பா⁴ஸ:

॥ 5934॥
MSS@5935@1இத³மnhதரiµபkh’தேய phரkh’திசலா யாவத³rhதி²ஸmhபதி³யmh ।
MSS@5935@2விபதி³ நியேதாத³யாயாmh நபகrhmh ேதாऽவஸர: ॥ 5935॥
MSS@5936@1இத³மnhத⁴mh தம: kh’thshநmh ஜாேயத ⁴வநthரயmh ।
MSS@5936@2யதி³ ஶph³தா³வயmh jhேயாதிரா ஸmhஸாராnh ந தீ³phயேத ॥ 5936॥
MSS@5937@1இத³மnhயchச ேத³வrhேஷ ரஹshயmh ஸrhவேயாதாmh ।
MSS@5937@2th³’ShThைவவ ஷmh’th³யmh ேயாநி: phரkhth³யேத shthயா: ॥
5937॥
MSS@5938@1இத³மப கபாடmh ஜrhஜர: பஜேராऽயmh விரமதி ந kh³’ேஹऽshnh
khரமாrhஜாரயாthரா ।
MSS@5938@2ஶுக iµதவmh shதீ²யதாmh கிmh வேசாபி⁴sh தவ
வசநவிேநாேத³ நாத³ர:
பாமராmh ॥ 5938॥
MSS@5939@1இத³மபரமth³⁴ததமmh வதிஸஹshைரrhவிphயமாநshய ।
MSS@5939@2vh’th³தி⁴rhப⁴வதி ந ஹாநிrh யth தவ ெஸௗபா⁴kh³யேகாஷshய ॥
5939॥
MSS@5940@1இத³மபாshய விராகி³ பராகி³ணீrh அகத³mhப³கமmh³ஹாmh ததீ: ।
MSS@5940@2shதநப⁴ேரண தshதப³காநமnh- நவலேத வலேதऽபி⁴iµக²mh தவ ॥
5940॥
MSS@5941@1இத³மphரதிமmh பய ஸர:ஸரைஜrhvh’தmh ।
MSS@5941@2ஸேக² மா ஜlhப நாmh நயநாநி த³ஹnhதி மாmh ॥ 5941॥
MSS@5942@1இத³மmh’தமேமயmh ேஸயமாநnhத³nh⁴rh ம⁴ம⁴ரமபீத³mh
கிசித³nhதrh⁴ேநாதி
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।
MSS@5942@2யத³யiµத³யலாலஸாநாmh வ⁴நாmh ரதிவிநிமயபா⁴ஜாmh
ேகபி⁴rhயாதி கால:

॥ 5942॥
MSS@5943@1இத³மmhலாநமாநாயா லkh³நmh shதநதேட தவ ।
MSS@5943@2சா²th³யதாiµthதேயண நவmh நக²பத³mh ஸகி² ॥ 5943॥
MSS@5944@1இத³மkhதமேஹா மஹேத³வ யth³ வரதேநா:shமரயthயநிேலாऽnhயதா³
।
MSS@5944@2shmh’தஸெயௗவநேஸாShமபேயாத⁴ராnh ஸநsh நsh
விேயாகி³ந: ॥ 5944॥
MSS@5945@1இத³மஶிஶிைரரnhதshதாபாth³ விவrhணமணீkh’தmh நிஶி நிஶி
⁴ஜnhயshதாபாŋhக³phரஸாபி⁴ரபி: ◌⁴ ।
MSS@5945@2அநபி⁴தjhயாகா⁴தாŋhகmh iµஹுrhமணிப³nhத⁴நாth கநகவலயmh
shரshதmh shரshதmh
மயா phரதிஸாrhயேத ॥ 5945॥
MSS@5946@1இத³மஸுலப⁴வshphராrhத²நா³rhநிவாரmh phரத²மமபி மேநா ேம
பசபா³ண:

ேதி ।
MSS@5946@2கிiµத மலயவாேதாnhதாபாNh³பthைரrh உபவநஸஹகாைரrhத³rhஶிேதShவŋhேரஷு
॥ 5946॥
MSS@5947@1இத³மshக²தmh தா⁴ரய வாரய பஷாரா வாச: ।
MSS@5947@2ஏக:ஸகலஜநாநாmh ஜக³தி : பஷவாkh ஷ: ॥ 5947॥
MSS@5948@1இத³மஹmh கmh’தஸாக³ரmh ஶஶிகிேஶாரஶிேராமணிமrhத²ேய ।
MSS@5948@2vhரஜ ஜnhமநி ஜnhமநி ேம வrh ப⁴வ³பாஸநஸாத⁴நதாதி॥ 5948॥
MSS@5949@1இத³மாபா⁴தி க³க³ேந பி⁴nhதா³நmh ஸnhததmh தம: ।
MSS@5949@2அமnhத³நயநாநnhத³கரmh மNhட³லைமnhத³வmh ॥ 5949॥
MSS@5950@1இத³த³தி ⁴ஹாmh phரஸூைநrh iµஹுரதிேலாப⁴யதா
ர:ேராऽnhயா ।

664 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@5950@2அiνரஹஸமநாயி நாயேகந thவரயதி ரnhமேஹா ஜநmh மேநா: ◌⁴ ॥
5950॥
MSS@5951@1இத³த³தி ஸmhயkh கrhம ேயாஜநீயmh நியததி விசிnhthய
phராபேயதீ³ஹமாந: ।
MSS@5951@2ஸுநயபிதரnhth◌⁴ர: phராkh’ேதா யshய வrhக:³ திபதிப⁴ŋhkhேத
ஸ
thவrhக³mh சிராய ॥ 5951॥
MSS@5952@1இத³iµchch²வதாலகmh iµக²mh தவ விராnhதகத²mh ³ேநாதி மாmh
।
MSS@5952@2நிஶி ஸுphதைவகபŋhகஜmh விரதாph◌⁴யnhதரஷThபத³shவநmh ॥
5952॥
MSS@5953@1இத³iµth³தி³ய வயshயா: shவஸதைத³வதmh நமத ।
MSS@5953@2யiµைநவ ஜாiνத³kh◌⁴நீ ப⁴வ ந வா நாவிேகாऽshthவபர: ॥ 5953॥
MSS@5954@1இத³iµபதஸூமkh³ரnhதி²நாshகnhத⁴ேத³ேஶ shதநக³பஹாchசா²தி³நா
வlhகேலந ।
MSS@5954@2வரபி⁴நவமshயா: Shயதி shவாmh ந ேஶாபா⁴mh ஸுமவ பிநth³த⁴mh
பாNh³பthேராத³ேரண ॥ 5954॥
MSS@5955@1இத³iµப⁴யபி⁴thதிஸnhதத- ஹார³nhதrhக³ைதகசiµலmh ।
MSS@5955@2³காத⁴iνவ பா³லா- வ:shமர: ரயதி ேதந ॥ 5955॥
MSS@5956@1இத³ேமதth கShயா தத ஏதth³ ப⁴விShயதி ।
MSS@5956@2ஸŋhகlhப: khயேத ேயாऽயmh ந தmh mh’th: phரதீேத ॥ 5956॥
MSS@5957@1இத³ேமவ கேலரshய மத³விsh²rhதmh மஹth ।
MSS@5957@2யnh ேம மேநாரதா²வாphதி: ந ராமப⁴ஜநாத³பி ॥ 5957॥
MSS@5958@1இத³ேமவ நேரnhth³ராmh shவrhக³th³வாரமநrhக³லmh ।
MSS@5958@2யதா³thமந: phரதிjhஞா ச phரஜா ச பபாlhயேத ॥ 5958॥
MSS@5959@1இத³ேமவ பரmh ெமௗrhkh²யmh உபாையshthபி⁴jh²தmh ।
MSS@5959@2பராkhரமnhேத th³ேத⁴ஷு ஸமேமேவாப⁴ேய ப⁴டா: ॥ 5959॥
MSS@5960@1இத³ேமவ மஹth³ைத⁴rhயmh தீ⁴ராmh ஸுதபshவிநாmh ।
MSS@5960@2விkh◌⁴நவnhthயபி ஸmhphராphய யth³ விkh◌⁴ைநrhந விஹnhயேத ॥ 5960॥
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MSS@5961@1இத³ேமவ  ஜnhமப²லmh விதப²லேமதேத³வ யth mhஸாmh ।
MSS@5961@2லடஹநிதmhப³வதீஜந- ஸmhேபா⁴க³ஸுேக²ந யாதி தாNhயmh ॥
5961॥
MSS@5962@1இத³ேமவ  நிrhணீதmh ைபஶுnhயாth³ :³க²ஸŋhக³ம: ।
MSS@5962@2அnhயாrhத²mh க²நேதா க³rhதmh ேப பாத:ஸுநிசித: ॥ 5962॥
MSS@5963@1இத³ேமவ  பாNh³thயmh சாrhயத³ேமவ  ।
MSS@5963@2இத³ேமவ ஸு³th³தி⁴thவmh ஆயாத³lhபதேரா vhயய: ॥ 5963॥
MSS@5964@1இத³ேமவ  பாNh³thயmh இயேமவ நதா ।
MSS@5964@2அயேமவ பேரா த⁴rhம ஆயாத³lhபதேரா vhயய: ॥ 5964॥
MSS@5965@1இதா³நீmh தீvhராபி⁴rhத³ஹந இவ பா⁴பி: ◌⁴ பக³ேதா மமாசrhயmh
ஸூrhய: கிiµ
ஸகி² ரஜnhயாiµத³யேத ।
MSS@5965@2அயmh iµkh³ேத⁴ சnhth³ர: கிதி மயி தாபmh phரகடயthyh அநாதா²நாmh
பா³ேல கிஹ
விபதmh ந ப⁴வதி ॥ 5965॥
MSS@5966@1இதா³நீmh  மயா jhஞாதmh thயாகா³nh நாshதி பரmh ஸுக²mh ।
MSS@5966@2நாshதி விth³யாஸமmh சுrhநாshதி சு:ஸமmh ப³லmh ॥ 5966॥
MSS@5967@1இதா³நீmh phலாmh ஜட²ரத³லவிேலஷசர: ஶிகா²நாமாப³nhத:◌⁴
sh²ரதி
ஶுகசடநிப: ◌⁴ ।
MSS@5967@2தத: shthmh ஹnhத மமத⁴ரகாnhதிmh கலயிmh ஸமnhதாnh
நிrhயாதி
sh²டஸுப⁴க³ராக³mh கிஸலயmh ॥ 5967॥
MSS@5968@1இதா³நீmh வmhஶீநாmh ஶப³ர²ேநாchch²’ŋhக²லரஹ:- khயாஸkh²ேயநாலmh
கி³வநஸth³kh³ராமஸு’தா³mh ।
MSS@5968@2sh²ரlhேலாமயாமchச²க³லஶிஶுகrhணphரதிஸம-
chச²தா³kh³ராபி⁴shthவkh³பி⁴rhவலயிதகராshதட⁴வ: ॥ 5968॥
MSS@5969@1இதா³நீmh ஸnh காvhயாநி ப³ஹூநி ஜக³தீதேல ।
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MSS@5969@2யதா³த³rhஶமயmh காvhயmh ஆth³யmh தth  தேத³வ ஹா ॥ 5969॥
MSS@5970@1இதா³நீமŋhக³மா ரசிதmh சாiνேலபநmh ।
MSS@5970@2இதா³நீேமவ ேத kh’Shண ⁴⁴ஸதmh வ: ॥ 5970॥
MSS@5971@1இதா³நீமrhக⁴nhதி phரத²மகலமchேச²த³iµதி³தா நவாkh³ராnhநshதா²பமலiµேசா
ஹாகkh³’ஹா: ।
MSS@5971@2உத³சth³ேதா³rhவlhரணிதவலயாபி⁴rhவதிபி⁴rh
kh³’தphேராthphதph◌⁴ரதமsh’ேth³கீ³rhணiµஶலா: ॥ 5971॥
MSS@5972@1இந:ஸ ஏவ ேஸvhேயா ய:shவாேலாேகந ஸுதா⁴iµசா ।
MSS@5972@2th³விேஜnhth³ரமNhட³லmh ணmh ஸமkh³ரயதி ஸmhபதா³ ॥ 5972॥
MSS@5973@1இnhதி³nhதி³ைரrhநிrhப⁴ரக³rhப⁴ஷth³- உnhேமஷவchசmhபகShபமாth ।
MSS@5973@2ரNhமயmh ஶாஸநேலக²ேஹேதா: ஸjhஜmh மபா⁴Nhட³வ
shமரshய ॥ 5973॥
MSS@5974@1இnhதி³nhதி³ேரா மரnhேத³ விiµேகா² யதி³ கிmh iν ம⁴நி மாஹாthmhயmh ।
MSS@5974@2ரேகா வாச²தி ேநா ேசth ராகா³த⁴ரபி³mhப³மshய ேகா ⁴மா (?) ॥
5974॥
MSS@5975@1இnhதீ³வரmh ேலாசநேயாshலாைய நிrhமாய யthேநந விதி:◌⁴ கதா³சிth
।
MSS@5975@2அlhயதாmh வீய தேதா ரஜாmh நிphய சிேப ஸ
பŋhகமth◌⁴ேய ॥ 5975॥
MSS@5976@1இnhதீ³வரத³லயாமmh இnhதி³ராநnhத³கnhத³லmh ।
MSS@5976@2வnhதா³ஜநமnhதா³ரmh வnhேத³ऽஹmh ய³நnhத³நmh ॥ 5976॥
MSS@5977@1இnhதீ³வரயாமதiνrhnh’ேபாऽெஸௗ thவmh ேராசநாெகௗ³ரஶரயSh:
।
MSS@5977@2அnhேயாnhயேஶாபா⁴பvh’th³த⁴ேய வாmh ேயாக³shத³thேதாயத³ேயாவாsh
॥ 5977॥
MSS@5978@1இnhதீ³வரshயாnhதரேமதத³shயா ேநthேராthபலshயாபி யேதா
மாmhேஶா: ।
MSS@5978@2thவிேஷாऽபி ைநகmh ஸஹேத iµகா²kh²யmh ஆkhரmhய தshதா²வபரmh
ஶஶாŋhகmh
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॥ 5978॥
MSS@5979@1இnhதீ³வராதவதீvhரகடாபா³ண- பாதvhரேணth³விதயெமௗஷத⁴ேமவ
மnhேய ।
MSS@5979@2ஏகmh தவாத⁴ரஸுதா⁴ரஸபாநமnhயth³ உthŋhக³பீநசŋhமபŋhகேலப:
॥ 5979॥
MSS@5980@1இnhதீ³வராயா: sh²டவிth³ேமாShTh²யா: ஸŋhேகதiµth³தி³ய
வேந சரnhthயா: ।
MSS@5980@2ெசௗைர: ஸமshதாப⁴ரநி ’thவா நாஸாமணிrhேநாऽப’த:
கிேமதth ॥ 5980॥
MSS@5981@1இnhதீ³வேரண நயநmh iµக²மmh³ேஜந nhேத³ந த³nhதமத⁴ரmh
நவபlhலேவந ।
MSS@5981@2அŋhகா³நி சmhபகத³ல: ஸ விதா⁴ய ேவதா:◌⁴ காnhேத கத²mh
க⁴தவாiνபேலந
ேசத: ॥ 5981॥
MSS@5982@1இnhதீ³வேராத³ரஸேஹாத³ரேம³ரrh வாேஸா th³ரவthகநகvh’nhத³நிப⁴mh
த³தா⁴ந: ।
MSS@5982@2ஆiµkhதெமௗkhதிகமேநாஹரஹாரவா: ேகாऽயmh வா ஜக³த³நŋhக³மயmh
கேராதி
॥ 5982॥
MSS@5983@1இnh³mh ைகரவிணீவ ேகாகபடவாmhேபா⁴நீவlhலப⁴mh ேமக⁴mh
சாதகமNhட³வ
ம⁴பேரணீவ Shபvhரஜmh ।
MSS@5983@2மாகnhத³mh பிகஸுnhத³வ ரமணீவாthேமவரmh phேராதmh
ேசேதாvh’thதியmh
ஸதா³ nh’பவர thவாmh th³ரShiµthகNhட²ேத ॥ 5983॥
MSS@5984@1இnh³mh தNh³லக²Nhட³மNhட³லசிmh நிthேயாதி³தmh ஜாசிth³
த³rhேஶ
ேமக⁴க⁴ரThடக⁴Thடநக³லth³ேத³ஹmh வித⁴thேத விதி: ◌⁴ ।
MSS@5984@2நmh ேலாகேதchச²யா கிரதி யth ஸnhதrhபணmh ஸrhவத:
ஶுph◌⁴ராத³ph◌⁴ரவிஶிShடபிShடசிரmh⁴ெமௗ ஷாரmh தி³வ: ॥ 5984॥
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MSS@5985@1இnh³mh நிnhத³தி சkhரவாகக³ளmh பா⁴ஸாmh நிதி⁴mh ெகௗஶிக:
shவா³ரமேராசகீ
ஸுkh’திநmh பாபீ ஜட:³ பNh³தmh ।
MSS@5985@2thயkhதmh ஸrhவஜைந: க²ல: கவசா kh³ராmhய: மாnh நாக³ரmh க:
ைபதாமஹேகா³லேகऽthர நிகி²ல:ஸmhமாநிேதா வrhதேத ॥ 5985॥
MSS@5986@1இnh³mh நிnhத³தி சnhத³நmh ந ஸஹேத மlhshரஜmh ேநேத ஹாரmh
th³ேவSh
தாph³ஜiµjhஜ²தி பி³ஸshேதாமmh நிkh³’தி ச ।
MSS@5986@2⁴பால மத⁴ேரஷு விபிேநShவmhேபா⁴தி⁴தீேரஷு ச thவthகீrhதிshthவத³phயா
ச விலஸthchைச:sh²ரthபாNh³மா ॥ 5986॥
MSS@5987@1இnh³mh நிnhத³தி சnhத³நmh ந ஸஹேத விth³ேவSh பŋhேகஹmh
ஹாரmh பா⁴ரமைவதி
ைநவ ேத கrhரேர மந: ।
MSS@5987@2shவrhக³ŋhகா³மவகா³ஹேத மகி³mh கா³ட⁴mh ஸமாŋhக³ேத
யthகீrhதிrhவிரஹாேரவ
ந மநாேக³கthர விராmhயதி ॥ 5987॥
MSS@5988@1இnh³mh நிnhத³தி தshகேரா kh³’ஹபதிmh ஜாேரா ஸுஶீலmh க²ல:

ஸாth◌⁴வீமphயஸதீ
நமேலா ஜயாjhஜரnhதmh வா ।
MSS@5988@2விth³யாவnhதமநேரா த⁴நபதிmh நீசச ேபாjhjhவலmh
ைவphேயண ஹத:
phர³th³த⁴ம³ேதா⁴thkh’Shடmh நிkh’Shேடா ஜந: ॥ 5988॥
MSS@5989@1இnh³mh நிnhத³தி பth³மக²Nhட³கத³தlhபmh ந வா மnhயேத கrhரmh
கிரதி
phரயாதி ந ரதிmh phராேலயதா⁴ராkh³’ேஹ ।
MSS@5989@2கிmh வாnhயth தவ விphரேயாக³ஶிகி²நா ஸா த³யமாநா iµஹுsh
thவாமnhதrh’த³யshதி²தmh
த³வப⁴யாnh ேநthராmh³பி:◌⁴ சதி ॥ 5989॥
MSS@5990@1இnh³mh நிnhத³ நாம வாத² நநீmh நிnhத³nh சkhராவயா
ைநவாேநந ஸுதா⁴கரshய
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ஸுஷமாஹாநிrhந வா ³rhயஶ: ।
MSS@5990@2ஏேதைநவ kh’தாrhத²தாshய ஜநதா யnhேமாத³மாலmhப³ேத
யjhjhேயாthshநாஸு சிரmh
சேகாரபஷchசடmh nhயshயதி ॥ 5990॥
MSS@5991@1இnh³mh iµகா²th³ ப³ஹுth’ணmh தவ யth³ kh³’ணnhதி ைநநmh
mh’க³shthயஜதி தnh
mh’க³th’Shணையவ ।
MSS@5991@2அthேயதி ேமாஹமமா ந மாmhஶுபி³mhப³- லவிட³mhபி³iµகி²
விthதிஷு பாஶவீஷு
॥ 5991॥
MSS@5992@1இnh³mh ேவthதி தி³வாகரmh மலயஜmh தா³வாநலmh மnhயேத
ஜாநாthயmh³ஜiµlhiµகmh
கலயதி phராேலயதlhபmh சிதாmh ।
MSS@5992@2ஹாராŋhகா³ரகத³rhதி²ேதந மநஸா sh’Shmh ஸமshதாமாmh
ஸmhphரthயkh³நிமயீ ந
ேவthதி ஸுப⁴கா³ thயkhதா வராகீ thவயா ॥ 5992॥
MSS@5993@1இnh:³ கிmh khவ கலŋhக: ஸரஜேமதth கிமmh³thர க³தmh ।
MSS@5993@2லதஸவிலாஸவசைநrh iµக²தி ஹ நிசிதmh பரத: ॥
5993॥
MSS@5994@1இnh:³ phரயாshயதி விநŋhயதி தாரக: shதா²shயnhதி ட⁴திரா
ந
மணிphரதீ³பா: ।
MSS@5994@2அnhத⁴mh ஸமkh³ரமபி கீடமேண ப⁴விShயthyh உnhேமஷேமShயதி
ப⁴வாநபி ³ரேமதth
॥ 5994॥
MSS@5995@1இnh³phரபா⁴ரஸவித³mh விஹக³mh விஹாய கீராநேந sh²ர பா⁴ரதி
கா ரதிshேத ।
MSS@5995@2ஆth³யmh யதி³ரயஜlhப ெகௗiµதீ³நாmh ேகா³விnhத³ராஜவசஸாmh
ச
விேஶஷேமஷ: ॥ 5995॥
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MSS@5996@1இnh³பி³mhபா³தி³ேவாthகீrhணmh பth³மக³rhபா⁴தி³ேவாth³th◌⁴’தmh ।
MSS@5996@2வத³நmh தவ தnhவŋhகி³ விmh’ஶth³பி⁴rhவிபா⁴vhயேத ॥ 5996॥
MSS@5996A@1இnh³பா⁴shகரேயாrhயthர நப:◌⁴ஸசாரகி²nhநேயா: ।
MSS@5996A@2பதாகா: பவநா⁴தா: ப⁴ஜnhேத தாலvh’nhததாmh ॥
MSS@5997@1இnh³nh³iµகி² ேலாகய ேலாகmh பா⁴iνபா⁴iνபி⁴ரiµmh பதphதmh ।
MSS@5997@2வீmh ரஜநிஹshதkh³’தmh தாலvh’nhதவ நாலவிநmh ॥
5997॥
MSS@5998@1இnh³nhth³ரதி³க³ஸூத ஸரshவாnh உthதரŋhக³⁴ஜராரnh’thயth ।
MSS@5998@2உjhஜஹrhஷ ஜ²ஷேகரவா: ஷThபதா:³ iµத³ப³nhத⁴நேமாmh ॥
5998॥
MSS@5999@1இnh³iµகீ²iµதா³ ரmhேபா⁴ கமலசாகரசர ।
MSS@5999@2அmh’தth³ரவலாவNhயா ’த³யக³தா ேத³வி கிmh த³ஹ ॥
5999॥
MSS@6000@1இnh³nh³தி கிmh ³ராஶயா பி³nh³ேரஷ பயேஸா விேலாkhயேத ।
MSS@6000@2நnhவித³mh விஜயேத mh’கீ³th³’ஶ: யாமேகாமலகேபாலமாநநmh ॥
6000॥
MSS@6001@1இnh³rhrhth◌⁴நி ஶிவshய ைஶல³rhவkhேரா நகா²ŋhக: shதேந
ேத³யாth³ ேவாऽph◌⁴த³யmh
th³வயmh த³பமாமாலmhப³மாநmh த:² ।
MSS@6001@2ஸmhவாத:³ phரணேவந யshய த³லதா காையகதாயாmh தேயாrh
ஊrhth◌⁴வth³வாரவிசிnhதிேதந
ச ’தி³ th◌⁴யாதshவேபண ச ॥ 6001॥
MSS@6002@1இnh³rhயthர ந நிnhth³யேத ந ம⁴ரmh ³தீவச: யேத நாலாபா
நிபதnhதி
பா³Shபகஷா ேநாைபதி காrhயmh தiν: ।
MSS@6002@2shவாதீ⁴நாமiνநீmh shவkh³’ணீமாŋhkh³ய யth ஸுphயேத தth
கிmh phேரம
kh³’ஹாரமvhரதத³mh கShடmh ஸமாசrhயேத ॥ 6002॥
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MSS@6003@1இnh³rhயth³த³யாth³rhth◌⁴நி ந ப⁴வthயth³யாபி தnh மா shம ⁴nh
நாேரऽபி
தம:ஸiµchசயமnhலயnhதி thவிஷ: ।
MSS@6003@2அphயேrhiµத³iµth³கி³ரnhதி iµைத³ராேமாத³யnhேத தி³ஶ:

ஸmhphரthrhth◌⁴வமெஸௗ 
லாச²நமபி⁴vhயŋhkhmh phரகாஶிShயேத ॥ 6003॥
MSS@6004@1இnh³rhphத இவாஜேநந ஜ³தா th³’Shrhmh’கீ³வ
phரmhலாநாணிேமவ
விth³மத³லmh யாேமவ ேஹமphரபா⁴ ।
MSS@6004@2காrhகயmh கலயா ச ேகாகிலவ⁴கNhேட²Shவிவ phரshதmh
ஸுnhத³rhயா:
ரதச ஹnhத ஶிகி²நாmh ப³rhஹா:ஸக³rhஹா இவ ॥ 6004॥
MSS@6005@1இnh³vhரதஸஹshரmh  சேரth³ ய: காயேஶாத⁴நmh ।
MSS@6005@2பிேப³th³ யசாபி க³ŋhகா³mhப:◌⁴ ஸெமௗ shயாதாmh ந வா ஸெமௗ ॥
6005॥
MSS@6006@1இnh³shthவth³யஶஸா ேதாऽவநிபேத பா⁴ஸாmhநிதி⁴shேதஜஸா
கnhத³rhேபா வஷா
ஸுதா⁴ஜலநிதி⁴rhவாேசா விலாேஸந ச ।
MSS@6006@2தth²யmh ேத ஜயஶீலேமதத³⁴நா thவth³தா³நமth³ைத³nhயேயாrh மth◌⁴ேய
கmh iν
விேஜShயதீதி விஷேய ேதா³லாயேத ேம மந: ॥ 6006॥
MSS@6007@1இnh³த³யசnhத³நnh³வkhthர ைசthரshததா² யshய மஹாய
ஸmhபth ।
MSS@6007@2வசஶ ◌்’ŋhகா³ரமயmhஸமnhேய ஸnhதாபகshthவmhஹரவநிேயாகா³th
॥ 6007॥
MSS@6008@1இnhேதா:³ கலாகலாேபந பŋhkhதிkhரமநிேவஶிநா ।
MSS@6008@2ஸrhவ:³கா²பேநாதா³ய பா³லகாநாmh kh’தா ⁴ஜா: ॥ 6008॥
MSS@6009@1இnhேதா:³ காnhதிmh ஜட³தரகராnh மthதநாகா³th³ க³திmh வா thரshதாnh
ேநthேர ஹர
ஹth தthர கிmh நாம சிthரmh ।
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MSS@6009@2ஏதchசிthரmh நஹ ஜக³jhைஜthரகnhத³rhபசாப- ஸrhவshவmh
யத³பஹர
phேரய ph◌⁴விலாைஸ: ॥ 6009॥
MSS@6010@1இnhேதா:³கிmh th³ணshய வா ஸுரபேத:கிmh வா kh’தாnhதshய வா
கிmh ⁴ேதஶ
தி³ஶாshதி² ⁴ஷணக³ேணவாkh’Shய ேத³யmh மயா ।
MSS@6010@2இthத²mh மNhட³நமnhதி³ேராத³ரசரvhயாஹாரேதா பீ⁴கராth பீ⁴தா யshய
ஸுரா:
phரஸாத⁴நவிெதௗ⁴ பாயாth ஸ வ: ஶŋhகர: ॥ 6010॥
MSS@6011@1இnhேதா:³ஸŋhயரதஸுதா⁴ கிmh ேவத⁴ஸா நிrhதா கிmh
ைத⁴rhயாபஹரா
ஹரshய விதா காேமந காnhதா தiν: ।
MSS@6011@2கிmh தாNhயவஸnhதகாnhதிலதா ஶ ◌்’ŋhகா³ரkhதா லதா கிmh
லாவNhயதரŋhகி³ணீ
நயmh ஜnhமாnhதராphதா ரதி: ॥ 6011॥
MSS@6012@1இnhேதா³ரக³தய: பth³ேம ஸூrhயshய iµேத³mhऽஶவ: ।
MSS@6012@2³shதshய விபேऽபி ³ணிேநா ேலபி⁴ேரऽnhதரmh ॥ 6012॥
MSS@6013@1இnhேதா³ரshய thயாமாவதிசதசnhத³நshதா²ஸகshய
vhேயாமசாமரshய
thரஹரஜடாவlhலேகாரகshய ।
MSS@6013@2கnhத³rhபோணிபாலshப²கமணிkh³’ஹshையததா³க²Nhட³லாஶா-
நாஸாiµkhதாப²லshய
shத²க³யதி ஜக³தீmh ேகாऽபி பா⁴ஸாmh விலாஸ: ॥ 6013॥
MSS@6014@1இnhேதா³வாshய ரேதா யth³ விiµகீ²ஸாபவார ph◌⁴ரம ।
MSS@6014@2தth கத²ய கிmh iν ³தmh ஸகி² thவயா சா²யேயவ kh’தmh ॥ 6014॥
MSS@6015@1இnhேதா³ேரககலாயா th³ேரேth³th◌⁴’thய rhத⁴நி th◌⁴’தாயா: ।
MSS@6015@2shதா²நவ chச²ேமதth கலŋhகேபண பணமதி ॥ 6015॥
MSS@6016@1இnhேதா³rhலம thரஜயிந: கNhட²லmh iµராrh தி³ŋhநாகா³நாmh
மத³ஜலமபா⁴
க³Nhட³shத²லாநி ।
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MSS@6016@2அth³யாphrhவீவலயதிலக யாமmhநாவphதாnhyhஆபா⁴ஸnhேத வத³
த⁴வளிதmh கிmh
யேஶாபி⁴shthவதீ³ைய: ॥ 6016॥
MSS@6017@1இnhேதா³சnhத³நபி³nh³ைநவ த³ஶநchசா²யmh ததீ³யmh iµக²mh சkhரmh
ேலாசநப⁴lhலமாrhஜநவிெதௗ⁴ ஶாணshய தth Nhட³லmh ।
MSS@6017A@2பி⁴nhநாநாmh சகnhத³ரா shதஸுதா⁴lhேயவ iµkhதாவளீ
பாதா³ph³ேஜ
th◌⁴வநதி³nhth³ரநீலவலயmh ேராலmhப³மாலவ ஸா ॥
MSS@6017A@1இnhெதௗ³ நிnhth³யா சேகாைரரஸமயதி நிஶாஜாக³ர: Nhட³ைக:
ph◌⁴’ŋhைக:³
ஶீ⁴nhயஸŋhக:³ ஶரதி³ஸமதி⁴கா kh³லாநிnhதீ³வைரச ।
MSS@6017@2ph◌⁴ப⁴ŋhேக³ யshய ைவராகரவதிth³’ஶாேமகேமேவாபமாநmh
பயாmhயராnhதபா³Shபphரகரமயஜ²³Th³ஹசாராசமrhய: ॥ 6017॥
MSS@6018@1இnhth³ரmh th³vhயத⁴ரmh thவமnhத²iµத³தி⁴mh பசாநநmh பth³மஜmh
nh⁴mh
shவா³ஜலmh ஶிவmh தக³லmh காமmh ச ஸth³விkh³ரஹmh ।
MSS@6018@2ைஶலாnh பத⁴ராmhshதைத²வ ச ஹயாmhlhலபதிmh பிŋhக³லmh
th³’Shடmh
ஸrhவத³mh khவசிnh ந ர⁴ராTh³த³thதmh shவயmh ஹாதmh ॥ 6018॥
MSS@6019@1இnhth³ரmh ைவ ஷNhட⁴மாஹுrhமநiµ³பதிmh மாத⁴வmh
ேகா³பஸூiνmh vhயாஸmh
மthதஜmh க³தரஸiµத³தி⁴mh பாவகmh ஸrhவப⁴mh ।
MSS@6019@2ேவயாthரmh வShட²mh ஜநபத³வசைந: பாNhட³வாசாnhயஜாதா
இthத²mh
ஸசிnhthய மயmh கத²ய நரபேத கshய ேதா³ஷா ந ஸnhதி ॥ 6019॥
MSS@6020@1இnhth³ர: phருph³த⁴சிthேதா தி³ஶி தி³ஶி ஸகலாnh தி³khபதீnh
ஸாவதா⁴நாnh rhவnh
வjhராshthரபாணி:ஸுரவரவதாmh ேத³வேஸநாmh நிkh³’ய ।
MSS@6020@2shவrhக³th³வாேர யதீ³ேயாth³த⁴தப³நிஹதphெரௗட⁴ட⁴khகாநிநாத³mh
thவாதிShட²th
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phரகmhபthசகலஶதகிnhநகீ³யமாந: ॥ 6020॥
MSS@6021@1இnhth³ர: phரதா⁴நmh தி³வி ைத³வேதஷு விphேரா மiνShேயஷு நதீ³ஷு
க³ŋhகா³ ।
MSS@6021@2கா³வ: பஶுShேவஷு த⁴ேநஷு தா⁴nhயmh ஸrhவthர கா³thரshய ஶிர:
phரதா⁴நmh
॥ 6021॥
MSS@6021A@1இnhth³ரேகா³பகபரmhபரா ph◌⁴’ஶmh காநேநஷு ஶுஶுேப⁴ விஸrhபிணீ ।
MSS@6021A@2phராvh’ஷ:ஸரப⁴ஸாக³மாchchதா பth³மராக³க⁴ேதவ கrhணிகா ॥
MSS@6022@1இnhth³ரேகா³ைபrhப³ெபௗ⁴ ⁴rhநிசிைதவ phரவாநாmh ।
MSS@6022@2அநŋhக³பா³ணrh’th³ேப⁴த³shதேலாதபி³nh³பி: ◌⁴ ॥ 6022॥
MSS@6023@1இnhth³ரchசNhட³வீrhேயாऽ நாmhைநவ ப³லவாந ।
MSS@6023@2தி⁴kh தி⁴kh phரchச²nhநேபண th◌⁴யேஸऽshமth³ப⁴யால: ॥ 6023॥
MSS@6024@1இnhth³ரநீலஶுகபேகாமலா ஶŋhக²nhத³iµேத³nh³ஸmhநிபா⁴ ।
MSS@6024@2தphதகாசநவிகாசmhபக- shபrhதி⁴நீ வஸுமதீ phரஶshயேத ॥
6024॥
MSS@6025@1இnhth³ரshthவmh nh’ப ஸுnhத³ தவ ஶசீ thேரா ஜயnhேதாபேமா
ேக³ஹmh பா⁴தி ச
ைவஜயnhதஸth³’ஶmh நாேகா³ऽph◌⁴ரேமாrhவlhலப: ◌⁴ ।
MSS@6025@2இthத²mh ேபா³த⁴கைரரஸthயவசைந: shைவரmh shத: shவmh ஹmh
ேவthதி
phரsh²டவிkhரமmh ஸ மமா jhேஞேயா ஹேரrhமாயிந: ॥ 6025॥
MSS@6026@1இnhth³ரshய வjhேரண ஹேதா vh’thராஸுரமஹாயஶா: ।
MSS@6026@2ேமத³ஸா ஸrhவவிchசி²nhநmh தத³rhத²iµபேலபநmh ॥ 6026॥
MSS@6027@1இnhth³ரshயாrhகshய வாேயாச யமshய வணshய ச ।
MSS@6027@2சnhth³ரshய ச ph’தி²vhயாச nh’ப:ஸphத³ே ப⁴ேவth ॥ 6027॥
MSS@6028@1இnhth³ராth phர⁴thவmh jhவலநாth phரதாபmh khேராேதா⁴ யமாth³
ைவரவchச விthதmh ।
MSS@6028@2பராkhரமmh ராமஜநாrhத³நாph◌⁴யாmh ஆதா³ய ராjhஞ: khயேத ஶரmh ॥
6028॥
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MSS@6029@1இnhth³ராth³யா ேலாகபாலா ஹவி⁴தபநா நாக³விth³யாத⁴ராth³யா
th³ேவShயா:ஸrhேவऽபி
ேத³வா: phய தவ வரத:³ ேகாऽshதி வnhth³ேயா க³யாnh ।
MSS@6029@2thவா வாசmh phயாயா இதி த³ஶiµக²த: phராஹ வாkhயmh த³ஶாshய:
ஶூ
ஶmh: ◌⁴ பிநாகீ ஶிவப⁴வபஶுப: ஶrhவ ஈஶச ப⁴rhக:³ ॥ 6029॥
MSS@6030@1இnhth³ராth³ைய: கிmh phரத³thதmh phரதி³ஶ த⁴வளmh தா⁴ம த⁴nhயmh
யேத³ph◌⁴ேயா மயmh
யnh நாபி த⁴thேஸ th’ணக⁴தmh கிmh மயா ேதऽபராth³த⁴mh ।
MSS@6030@2விேவph◌⁴ேயா விவமாதrhவிதர யதி³ வா ஶrhம கrhமாiνஸா
phேராthŋhகா³யா:
kh’பாயாshதவ நகி³ேர: th thேராபேயாக:³ ॥ 6030॥
MSS@6031@1இnhth³ராநிலயமாrhகாmh அkh³ேநச வணshய ச ।
MSS@6031@2சnhth³ரவிthேதஶேயாசாபி மாthரா நிrh’thய ஶாவதீ: ॥ 6031॥
MSS@6032@1இnhth³ராph◌⁴யrhத²நயா rhவmh ப⁴ரதாய சrhiµக:² ।
MSS@6032@2phரேமாதா³ய மேஹnhth³ரshய நாThயmh ஸiµபதி³Shடவாnh ॥ 6032॥
MSS@6033@1இnhth³ராய வீமாணsh தnhiµக²மாshவாத³யnhநநnhதாய ।
MSS@6033@2shph’ஹயா சாth³ய த³யிதாmh ஆŋhக³nh காrhதவீrhயாய ॥ 6033॥
MSS@6034@1இnhth³யmh விதmh ேயந ேதைநவ ⁴வநmh தmh ।
MSS@6034@2யேசnhth³ைய: பரா⁴த:ஸ ஸrhவthர பராத: ॥ 6034॥
MSS@6035@1இnhth³யshேயnhth³யshயாrhேத² ராக³th³ேவெஷௗ vhயவshதி²ெதௗ ।
MSS@6035@2தேயாrhந வஶமாக³chேச²th ெதௗ யshய பபnhதி²ெநௗ ॥ 6035॥
MSS@6036@1இnhth³யாmh ஜேய ேயாக³mh ஸமாதிShேட²th³ தி³வாநிஶmh ।
MSS@6036@2ேதnhth³ேயா  ஶkhேநாதி வேஶ shதா²பயிmh phரஜா: ॥ 6036॥
MSS@6037@1இnhth³யாmh ஜேய ஶூேரா த⁴rhமmh சரதி பNh³த: ।
MSS@6037@2ஸthயவாதீ³ ப⁴ேவth³ வkhதா தா³தா ப⁴வதி வா ந வா ॥ 6037॥
MSS@6038@1இnhth³யாmh  ஸrhேவஷாmh யth³ேயகmh ரதீnhth³யmh ।
MSS@6038@2தேதாऽshயரதி phரjhஞா th³’ேத: பாதா³தி³ேவாத³கmh ॥ 6038॥
MSS@6039@1இnhth³யாmh நிேராேத⁴ந ராக³th³ேவஷேயண ச ।
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MSS@6039@2அmhஸயா ச ⁴தாநாmh அmh’தthவாய கlhபேத ॥ 6039॥
MSS@6040@1இnhth³யாmh phரஸŋhேக³ந ேதா³ஷmh’chச²thயஸmhஶயmh ।
MSS@6040@2ஸmhநியmhய  தாnhேயவ தத:th³தி⁴mh நியchச²தி ॥ 6040॥
MSS@6041@1இnhth³யாmh phரஸŋhேக³ந த⁴rhமshயாேஸவேநந ச ।
MSS@6041@2பாபாnh ஸmhயாnhதி ஸmhஸாராnh அவிth³வாmhேஸா நராத⁴மா: ॥ 6041॥
MSS@6042@1இnhth³யாmh phரsh’Shடாநாmh ஹயாநாவ வrhthமஸு ।
MSS@6042@2th◌⁴’திmh rhவீத ஸாரth²ேய th◌⁴’thயா தாநி ஜேயth³ th◌⁴வmh ॥ 6042॥
MSS@6043@1இnhth³யாmh விசரதாmh விஷேயShவபஹாஷு ।
MSS@6043@2ஸmhயேம யthநமாதிShேட²th³ விth³வாnh யnhேதவ வாநாmh ॥ 6043॥
MSS@6044@1இnhth³யாmh  சரதாmh யnh மேநாऽiνவிதீ⁴யேத ।
MSS@6044@2தத³shய ஹரதி phரjhஞாmh வாrhநாவவாmhப⁴ ॥ 6044॥
MSS@6045@1இnhth³யாமதி⁴Shடா²th ⁴தாநாmh சாகி²ேலஷு யா ।
MSS@6045@2⁴ேதஷு ஸததmh தshைய vhயாphthைய ேத³vhைய நேமா நம: ॥ 6045॥
MSS@6046@1இnhth³யாமiνthஸrhேகா³ mh’thநா ந விஶிShயேத ।
MSS@6046@2அthயrhத²mh நthஸrhக:³ஸாத³ேயth³ைத³வதாnhயபி ॥ 6046॥
MSS@6047@1இnhth³யாணி ச ஸmhயmhய ராக³th³ேவஷவிவrhத: ।
MSS@6047@2ஸம:³க²ஸுக:² ஶாnhத: தththவjhஞ:ஸா⁴chயேத ॥ 6047॥
MSS@6048@1இnhth³யாணி பராNhயாஹுnhth³ேயph◌⁴ய: பரmh மந: ।
MSS@6048@2மநஸsh பரா ³th³தி⁴rhேயா ³th³ேத:◌⁴ பரதsh ஸ: ॥ 6048॥
MSS@6049@1இnhth³யாணி பஶூnh kh’thவா ேவதீ³mh kh’thவா தேபாமயீmh ।
MSS@6049@2அmhஸாமாஹுதிmh kh’thவா ஆthமயjhஞmh யஜாmhயஹmh ॥ 6049॥
MSS@6050@1இnhth³யாணி ரா thவா தmh th⁴வநmh thவயா ।
MSS@6050@2shமரth³ப⁴வ ைதth³ைவரmh இnhth³ையேரவ நிrhத: ॥ 6050॥
MSS@6051@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@6051@2இnhth³யாணி phரமாதீ²நி ஹரnhthயபி யேதrhமந: ॥ 6051॥
MSS@6052@1இnhth³யாணி மந: phராே jhஞாநமா:ஸுக²mh th◌⁴’தி: ।
MSS@6052@2தா⁴ர phேரரணmh :³க²mh இchசா²ஹŋhகார ஏவ ச ॥ 6052॥
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MSS@6053@1phரயthந ஆkh’திrhவrhண:shவரth³ேவெஷௗ ப⁴வாப⁴ெவௗ ।
MSS@6053@2தshையததா³thமஜmh ஸrhவmh அநாேத³ராதி³chச²த: ॥ 6053॥
MSS@6054@1இnhth³யாணி மேநா ³th³தி⁴ரshயாதி⁴Shடா²நiµchயேத ।
MSS@6054@2ஏைதrhவிேமாஹயthேயஷ jhஞாநமாvh’thய ேத³நmh ॥ 6054॥
MSS@6055@1இnhth³யாணி மஹth phேரphஸுrhநியchேச²த³rhத²த⁴rhமேயா: ।
MSS@6055@2இnhth³ையrhநியைதrh³th³தி⁴rhவrhத⁴ேதऽkh³நிேவnhத⁴ைந: ॥ 6055॥
MSS@6056@1இnhth³யாணீnhth³யாrhேத²ph◌⁴ய: phராதீ³nh மந ஏவ ச ।
MSS@6056@2நிkh³’ய ஸமவாேயந phரthயாஹாரiµபkhரேமth ॥ 6056॥
MSS@6057@1இnhth³யாNhயiνபkhேலய லph◌⁴யmh ேரேயா kh³’ஹாரேம ।
MSS@6057@2அதshrhயாரமmh phராஹுரபா³த⁴nhயாயபா³தி⁴தmh ॥ 6057॥
MSS@6058@1இnhth³யாNhயnhதரŋhகா³ணி பாதயnhதி யதா² ஜநாnh ।
MSS@6058@2அph◌⁴யnhதராshததா² ராShThேர ph◌⁴’thயா:shவாrhத²பராய: ॥ 6058॥
MSS@6059@1இnhth³யாNhேயவ தth ஸrhவmh யth shவrhக³நரகாெபௗ⁴ ।
MSS@6059@2நிkh³’தவிsh’Shடாநி shவrhகா³ய நரகாய ச ॥ 6059॥
MSS@6060@1இnhth³யாrhேத²ஷு ஸrhேவஷு ந phரஸjhேயத காமத: ।
MSS@6060@2அதிphரஸkhதிmh ைசேதஷாmh மநஸா ஸmhநிவrhதேயth ॥ 6060॥
MSS@6061@1இnhth³ையnhth³ரசnhth³ராth³யா ேரபிதா ைய:ஸுரா அபி ।
MSS@6061@2அபmhலாநமாநthவmh ைதrhமrhthயshயாத²வா கத²mh ॥ 6061॥
MSS@6062@1இnhth³ையnhth³யாrhேத²ஷு வrhதமாைநரநிkh³ரைஹ: ।
MSS@6062@2ைதரயmh தாphயேத ேலாேகா நthராணி kh³ரைஹவ ॥ 6062॥
MSS@6063@1இnhth³ேரா நிnhத³தி வாஹமாஹ தி³நkh’ththவrhvhவாசேமவாrhவத
சrhnhயசதி
கிmh ந பnhநக³ேபாரnhதshthரேபாth³ேரகத: ।
MSS@6063@2வாத: க²ஜதி பŋh³ஜதி மேநாராrhph³ப⁴வth³வாஷு
th³ேப³ஷாதா³ஷு
ைவமபி⁴iµக²mh தா⁴வthஸு யாவth ஸுக²mh ॥ 6063॥
MSS@6064@1இnhth³ேரா யchச²தமnhரshதி த³ஹேநா யth பாவேகாऽphயnhதக:
கீநாேஶா த⁴நேதா³
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விமாநநிரத: பாஶீ ஜலாநாmh பதி: ।
MSS@6064@2ஈஶ: காமஹரசேலா யத³நிேலா யnhைநrh’ேதா ராஸsh தnh
நாnhேயாऽவநிேலாகபால
ப⁴வத: கசிth ஸம:shயாth³³ண: ॥ 6064॥
MSS@6065@1இnhth³ேரா யேமாऽ வேऽஹுதாஶேநாऽ ph³ரமா ஹேரா
ஹரthயஸkh’th³
ய³khதி: ।
MSS@6065@2⁴பாலெமௗமணிரதபாத³பீட² தshயாnh’தshய ப²லnhத⁴நiµth³வஹா
॥ 6065॥
MSS@6066@1இப⁴mhப⁴ŋhக³க²ேநதேரதர- shதநபா⁴ர³ரவிநிவாேதாத³ரா: ।
MSS@6066@2ப²lhலக³Nhட³ப²லகா: பரshபரmh பேரபி⁴ேர ரெகௗரவshthய:
॥ 6066॥
MSS@6067@1இph◌⁴யா யதி³ nh’பth³வாேர ஸmhமnhயnhேத கிமth³⁴தmh ।
MSS@6067@2இதா³நீmh வி³த⁴th³வாேர ேதஷாேமவ ரshkhயா ॥ 6067॥
MSS@6068@1இமmh கநகவrhப⁴mh ⁴ஷண:ஸமலŋhkh’தmh ।
MSS@6068@2kh³’th◌⁴ரவாkhயாth கத²mh thரmh thயஜth◌⁴வmh பிth’பிNhட³த³mh ॥
6068॥
MSS@6069@1இமmh திலஸுமாயிதmh வதிநாகாஸmhடmh விபா⁴vhய
ஸுமேநாஜேநா மந
ேமாத³மாபth³யேத ।
MSS@6069@2ஸேக² ⁴ஜக³iµthப²ணmh ஸவிஷ²thkh’தாஹŋhkh’தmh விபா⁴வய ந
தthshph’ஹாmh
 ஜ தth³th³’யதாmh ॥ 6069॥
MSS@6070@1இமmh பthயjhய பரmh ரத³: shவேமவ ப⁴kh³ந:ஶரணmh ³தா⁴விஶth
।
MSS@6070@2ந ேவthதி யth thராத: kh’தshமேயா ந ³rhக³யா ைஶல⁴வாபி
ஶkhயேத ॥ 6070॥
MSS@6071@1இமmh ேலாகmh மாth’ப⁴khthயா பிth’ப⁴khthயா  மth◌⁴யமmh ।
MSS@6071@2³ஶுஷயா thேவவ ph³ரமேலாகmh ஸமiνேத ॥ 6071॥
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MSS@6072@1இமாmh ச விnhth³யாத³iνரkhதேசShடாmh phயாணி வkhதி shவத⁴நmh
த³தா³தி ।
MSS@6072@2விேலாkhய ஸmh’Shயதி வீதேராஷா phரமாrhSh ேதா³ஷாnh
³ணகீrhதேநந ॥ 6072॥
MSS@6073@1இமாmh பphஸுrh³rhஜாேத பராபி⁴ப⁴வகாதராmh ।
MSS@6073@2ப⁴rhth’phய: phையrhப⁴rhராnh’Nhயமஸுபி⁴rhக³த: ॥ 6073॥
MSS@6074@1இமாmh விதா⁴mh ⁴ஜவlhiµjhjhவலாmh kh³’தஸாரmh விதி⁴நா
நதph◌⁴வ: ।
MSS@6074@2கேடா²ரபா⁴வphயேமவ ேகவலmh mh’லமnhதshதரலmh
ேதாऽnhயதா² ॥ 6074॥
MSS@6075@1இமாmh ஸாக³ரபrhயnhதாmh மவth³விnhth◌⁴யNhட³லாmh ।
MSS@6075@2மேமகாதபthராŋhகாmh ராஜmhஹ: phரஶாsh ந: ॥ 6075॥
MSS@6076@1இமாநி phராயஶshதாநி ேவயாshேவவmh phரதா³பேயth ।
MSS@6076@2ஸா iµசthயசிராth ஸrhவmh உபேபா⁴க³mh ததா³thமந: ॥ 6076॥
MSS@6077@1இமா யதி³ ப⁴வnhதி ேநா க³தெயௗவநா நீசsh ததா³
கமலேலாசநாshதணமாநிநீrhமா
iµசth ।
MSS@6077@2விலாஸமத³விph◌⁴ரமாnh ph◌⁴ரமதி Nhட²யth ஜரா யேதா ⁴வி
வ⁴shதேதா ப⁴வதி
நி:shph’ஹshதnhiµேக² ॥ 6077॥
MSS@6078@1இமா பshதா²நshவஜநதநயth³ரvhயவநிதா-
ஸுதாலகீrhதிth³திரதிமதிphதிth◌⁴’தய: ।
MSS@6078@2மதா³nhத⁴shthேநthரphரkh’திசபலா:ஸrhவப⁴விநாmh அேஹா கShடmh
மrhthயshதத³பி
விஷயாnh ேஸவிமநா: ॥ 6078॥
MSS@6079@1இமாshதா:கshphரக²ர²ரடŋhகததடாshதnhேயாऽரNhயாநீமiν
கமநீchச²nhநஸலா: ।
MSS@6079@2ஜேல யாஸாmhஹmhஸா பி³ஸகிஸலயkh³ராஸரகா: ஸலmhயnhேத
வதிக³திவிth³ையக³ரவ: ॥ 6079॥
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MSS@6080@1இமாshதா விnhth◌⁴யாth³ேர: ஶுகஹதவmhஶீவநக⁴நா ⁴வ:

khடா³ேலாலth³விரத³த³ஶநா⁴kh³நதரவ: ।
MSS@6080@2லதாேஜ யாஸாiµபநதி³ ரதkhலாnhதஶப³- கேபாலshேவதா³mhப: ◌⁴கணசயiνேதா³
வாnhதி மத: ॥ 6080॥
MSS@6081@1இமா nhேதா³லாஸு ph◌⁴ரதமஹஸ:ŋhமசா
thரபாபாகாராshதரலதரஹாராசலth³’ஶ: ।
MSS@6081@2உத³சthகாசீநாmh ப³ஹலதரேகா⁴ைஷrhமநஜ- thேலாகீஸmhராேஜா
த³த⁴தி
ஜயக⁴Nhடாநிநத³mh ॥ 6081॥
MSS@6082@1இேம தாNhயநவபமலா: phெரௗட⁴ஸுரத- phரதாபphராரmhபா:◌⁴
shமரவிஜயதா³நphரதி⁴வ: ।
MSS@6082@2சிரmh ேசதெசௗரா அபி⁴நவவிகாைரக³ரேவா விலாஸvhயாபாரா:
கிமபி விஜயnhேத
mh’க³th³’ஶாmh ॥ 6082॥
MSS@6083@1இேம பth³ேம நாmhப:◌⁴ நதடேமதnh ந தநீ க²ேமதnh ந vhயாphதி:
shதப³கக³ேமதnh ந லதிகா ।
MSS@6083@2phரவாேலாऽயmh நாph³தி: ◌⁴ ஶிஶிரகிரேऽயmh ந ரஜநீ க⁴ேநாऽயmh ந
phராvh’Th
ஶிவ ஶிவ விேத: ◌⁴ ஶிlhபரசநா ॥ 6083॥
MSS@6084@1இேம மம த⁴நாŋhக³ஜshவஜநவlhலபா⁴ேத³ஹஜா- ஸு’jhஜநகமாலphரph◌⁴’தேயா
ph◌⁴’ஶmh வlhலபா:◌⁴ ।
MSS@6084@2iµேத⁴தி ஹதேசதேநா ப⁴வவேந சிரmh கி²th³யேத யேதா ப⁴வதி கshய
ேகா ஜக³தி
வாகாiµShவth ॥ 6084॥
MSS@6085@1இேம  ைத³nhேயந நிேத iµஹு: shக²லnhேதா
விவஶாshரŋhக³மா: ।
MSS@6085@2க³ஜாசஸphதchச²த³தா³நக³nhதி⁴ேநா நிேவத³யnhதீவ ரேண நிவrhதநmh
॥ 6085॥
MSS@6086@1இெமௗ ரmhபா⁴shதmhெபௗ⁴ th³விரத³பதிmhப⁴th³வயத³mh தேத³தlhலாph³ஜmh
ஶரத³mh’தர:sh²டமயmh ।
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MSS@6086@2கிமŋhேக³ தnhவŋhkh³யா: கலயதி ஜக³th காnhதமதி⁴கmh யேத³தshயாmh
ஶவth
பரவஶேவாnhமthதவ ச ॥ 6086॥
MSS@6087@1இயmh கலாவிலாநீ கலாவதீ ஸபகா³ th◌⁴’தாரவிnhத³ேலாசநா
மேநாஜேஶாகேமாசநா ।
MSS@6087@2நவீநநீரத³chச²டாஸமாநேகஶ⁴தா ந கshயசிjhஜநshய
சிthதvh’thதிதாபக²Nh³தா ॥ 6087॥
MSS@6088@1இயmh கியchசாேசதி பயேத பய:phரதா³யா ’த³யmh
ஸமாvh’தmh ।
MSS@6088@2th◌⁴வmh மேநாjhஞா vhயதரth³ய³thதரmh ேஷண ph◌⁴’ŋhகா³ரth◌⁴’ேத:
கரth³வயீ
॥ 6088॥
MSS@6089@1இயmh ேக³ேஹ லயமmh’தவrhதிrhநயநேயாrh அஸாவshயா:
shபrhேஶா வ
ப³ஹுலசnhத³நரஸ: ।
MSS@6089@2அயmh பா³ஹு: கNhேட² ஶிஶிரமsh’ே ெமௗkhதிகஸர: கிமshயா ந
phேரேயா யதி³
பரமஸயsh விரஹ: ॥ 6089॥
MSS@6090@1இயmh ெகௗ³th³தா³மா தவ நிபி³ட³ப³nhதா⁴பி  கத²mh ந
ைவத³rhபா⁴த³nhயth shph’ஶதி
ஸுலப⁴thேவऽபி  கத²mh ।
MSS@6090@2அவnhth◌⁴யா ச kh²யாதா ⁴வி கத²மக³mhயா கவிvh’ைஷ: கத²mh வா
பீஷmh
shரவதி ப³ஹு ³kh³தா⁴பி ப³ஹுபி: ◌⁴ ॥ 6090॥
MSS@6091@1இயmh ெகௗ³ேரகா ந: khவசித³பி ந ஸmhேயாஜநவிதா⁴vh அiµShயா:
பயாேமா
ரஸப⁴ரiµசmh காசித³பராmh ।
MSS@6091@2க³ேல ப³th³தா⁴ த³th◌⁴ேமா யதி³ ந th◌⁴’திth³தா³மவிth◌⁴’ெதௗ ப⁴யmh
ேகா³ேசாேரph◌⁴யshததி³ஹ
க உபாய: phரப⁴வ ॥ 6091॥
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MSS@6092@1இயmh க⁴ மthதக³ேஜnhth³ரகா³நீ- விசிthரmhஹாஸநஸmhshதி²தா
ஸதா³ ।
MSS@6092@2அேநகராமாஜநலாதா பரmh விேத⁴rhவஶாth ைஸவ ஸதீ phரஜாrhதி²நீ
॥ 6092॥
MSS@6093@1இயmh சிth³பாபி phரகடஜட³பா ப⁴க³வதீ யதீ³யாmhேபா⁴பி³nh³rhவிதரதி

ஶmhேபா⁴ரபி பத³mh ।
MSS@6093@2நாநா ⁴nhவாநா நிகி²லமபி நாநாவித⁴மக⁴mh ஜக³th kh’thshநmh
பாயாத³iνதி³நமபாயாth ஸுர⁴நீ ॥ 6093॥
MSS@6094@1இயmh தாவlhலா யத³தி⁴ேஹ vh’th³த⁴vh’ஷேபா⁴ ய³nhேநேஹ
Nhட³mh யதி³ஹ
சிதிப⁴shமாபி ேப ।
MSS@6094@2அயmh ேகா vhயாபாேரா யத³திலகி பா⁴ேல ஹுதவேஹா யத³kh³ைரவி
vhயாேலா யத³கவ
ஹாலாஹலமபி ॥ 6094॥
MSS@6095@1இயmh ேத ஜநநீ phராphதா thவதா³ேலாகநதthபரா ।
MSS@6095@2shேநஹphரshநவநிrhபி⁴nhநmh உth³வஹnhதீ shதநth³வயmh ॥ 6095॥
MSS@6096@1இயmh thயாமா ஶதயாமதா⁴ணீ ஸுதா⁴கராத³kh³நிேத³தி ஸrhவத:
।
MSS@6096@2தேநாதி தாபmh mh’³சnhத³நாநிேலா விெதௗ⁴ விth³ேத⁴  விபth
பேத³ பேத³ ॥ 6096॥
MSS@6097@1இயmh thவபி⁴nhநமrhயாைத:³shவiνஶிShைட: kh’தாthமபி: ◌⁴ ।
MSS@6097@2ஸrhவmhஸைஹபாயjhைஞரைட⁴ேரவ தா⁴rhயேத ॥ 6097॥
MSS@6098@1இயmh த⁴thேத தீ⁴ேர மலயஜஸேர ந ச iµத³mh ந பth³மாநாmh vh’nhேத³
லதமகரnhேத³ऽபி ரமேத ।
MSS@6098@2ந வா ஸா ஸாநnhதா³ ப⁴வதி நவnhதா³வேல தேத³தshயா
பா³தா⁴ஹரமபி
ஸமாதா⁴நஹ கிmh ॥ 6098॥
MSS@6099@1இயmh பlh பி⁴lhலரiνசிதஸமாரmhப⁴ரைக: ஸமnhதாதா³கீrh
விஷவிஷமபா³ணphரணயிபி: ◌⁴ ।
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MSS@6099@2தேராரshய shகnhேத⁴ க³மய ஸமயmh கீர நிph◌⁴’தmh ந வாணீ கlhயாணீ
ததி³ஹ
iµக²iµth³ைரவ ஶரணmh ॥ 6099॥
MSS@6100@1இயmh phதிrhவlh’த³ய⁴வி ைத³வாth ஸiµதி³தா ததா² யthநாth³
ரயா
phரkh’திmh’³லாபாயப³ஹுலா ।
MSS@6100@2யதா² ைநநாmh shபீ²தாmh பிஶுநஜந³rhவாkhயத³ஹேநா த³ஹthயnhத:
ேஶாஷmh vhரஜதி
ந ந: ெஸௗ’த³நிேத: ◌⁴ ॥ 6100॥
MSS@6101@1இயmh பா³லா நேவாth³வாஹா ஸthயmh thவா vhயதா²mh vhரேஜth ।
MSS@6101@2காமmh தீ⁴ரshவபா⁴ேவயmh shthshவபா⁴வsh காதர: ॥ 6101॥
MSS@6102@1இயmh பா³லா மாmh phரthயநவரதnhதீ³வரத³ல- phரபா⁴ெசௗரmh சு:
பதி
கிமபி⁴phேரதமநயா ।
MSS@6102@2க³ேதா ேமாேஹாऽshமாகmh shமரஸமரபா³ணvhயதிகர- jhவரjhவாலா
ஶாnhதா தத³பி ந
வராகீ விரமதி ॥ 6102॥
MSS@6103@1இயmh பா³லா வlh mh’³கிஸலயmh தாபவிலயmh க⁴நchசா²யmh
ஶாலmh
நவமதிவிஶாலmh பக³தா ।
MSS@6103@2பரnhthவshயாph◌⁴யnhதrhக³ரலலவப⁴shkh’தவநmh ⁴ஜŋhக³mh
phேராthŋhக³mh
கத²வ வராகீ கலய ॥ 6103॥
MSS@6104@1இயmh ⁴ஜகி³நீதா லஸத³ேநகShபாnhவிதா th³விேரப²ததிேஸவிதா
phரமத³க²ஜநாலŋhkh’தா ।
MSS@6104@2ப²லth³வயப⁴ராநதா விலதா நைவ: பlhலைவrh விேலாசநபத²mh க³தா
ப⁴வதி
காபி ைஹ லதா ॥ 6104॥
MSS@6105@1இயmh மயி phேராத ஏவ ஸŋhக³தா மthவிஷா⁴th kh’தமNhட³நா
ஸதீ ।
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MSS@6105@2இதீrhShயேயவ th³தமchசி²நth³ஷா விசிthரதாராப⁴ரநி பா⁴shகர:
॥ 6105॥
MSS@6106@1இயmh மேஹnhth³ரphரph◌⁴’தீநதி⁴ய சrhதி³கீ³ஶாநவமthய மாநிநீ
।
MSS@6106@2அபஹாrhயmh மத³நshய நிkh³ரஹாth பிநாகபாணிmh பதிமாphchச²தி
॥ 6106॥
MSS@6107@1இயmh iµகா²mhேபா⁴ஹஸmhநிதா⁴ேந விலmhபி³த⁴mhlhலததிchச²ேலந
।
MSS@6107@2ஸமாக³தாmh ஸாத³ரேமவ பா³லா th³விேரப²மாலாiµத வா த³தா⁴தி ॥
6107॥
MSS@6108@1இயmh யஶாmh th³விஷத: ஸுதா⁴ச: கிமŋhகேமதth³ th³விஷத:
கிமாநநmh ।
MSS@6108@2யேஶாபி⁴ரshயாகி²லேலாகதா⁴விபி⁴rh விபீ⁴தா தா⁴வதி தாம ம
॥ 6108॥
MSS@6109@1இயmh ரŋhக³phரேவேஶந கலாநாmh ேசாபஶியா ।
MSS@6109@2வசநாபNh³தthேவந shவரைநNhயமாதா ॥ 6109॥
MSS@6110@1இயmhவிலாஸth³மேதா³ஹத³rhஇயmhஸுதா⁴ ெயௗவந³kh³த⁴nhேதா: ◌⁴
।
MSS@6110@2லாவNhயமாணிkhயசிchச²ேடயmh இயmh மந:காrhமணrhணiµSh: ॥
6110॥
MSS@6111@1இயmh vhயாதா⁴யேத பா³லா ph◌⁴ரshயா: காrhiµகாயேத ।
MSS@6111@2கடாாச ஶராயnhேத மேநா ேம ஹயேத ॥ 6111॥
MSS@6112@1இயmh ஸnhth◌⁴யா ³ராத³ஹiµபக³ேதா ஹnhத மலயாth தேத³காmh
thவth³ேக³ேஹ கணவதி
ேநShயா ரஜநீmh ।
MSS@6112@2ஸேரணேவாkhதா நவஸுதா தலதிகா ⁴நாநா iµrhth³தா⁴நmh
ந ந
நthேயவ ேத ॥ 6112॥
MSS@6113@1இயmh ஸா காnhதீ³வலயத³லshநிkh³த⁴ம⁴ரா
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மதா³nhத⁴vhயாஜthதணஜலரŋhphரணயிநீ ।
MSS@6113@2ரா யshயாshதீேர ஸரப⁴ஸஸth’Shணmh iµரபி⁴ேதா³ க³தா: phராேயா
ேகா³பீநி⁴வநவிேநாேத³ந தி³வஸா: ॥ 6113॥
MSS@6114@1இயmh ஸா ேலாலா th⁴வநலலாைமகவஸதி: ஸ சாயmh
³Shடாthமா
shவஸுரபkh’தmh ேயந மம தth ।
MSS@6114@2இதshதீvhர: காேமா ³ரயத: khேராத⁴த³ஹந: kh’ேதா
ேவஷசாயmh கத²த³தி
ph◌⁴ராmhயதி மந: ॥ 6114॥
MSS@6115@1இயmh ஸுநயநா தா³kh’ததாமரஸயா ।
MSS@6115@2ஆநேநநாகலŋhேகந ஜயnhதீnh³mh கலŋhகிதmh ॥ 6115॥
MSS@6116@1இயmh ஸுரதரŋhகி³ணீ ந நரthர ெநௗஸŋhக³ேமா ப⁴ேவth
தரணிமjhஜநmh பதி²க
ைநவ பாnhதா²க³ம: ।
MSS@6116@2நிதா⁴ய ’த³ேய ஸதா³ விலசாmhப⁴th³வயmh ஸேக²
க⁴நக⁴நாக³ேம
க⁴நரஸshய பாரmh vhரஜ ॥ 6116॥
MSS@6117@1இயmh ஸுshதநீ மshதகnhயshதmhபா⁴ ஸுmhபா⁴ணmh சா
வாேஸா வஸாநா ।
MSS@6117@2ஸமshதshய ேலாகshய ேசத:phரvh’thதிmh kh³’thவா க⁴ேட nhயshய
யாதீவ பா⁴தி
॥ 6117॥
MSS@6118@1இயmh sh’Shடா சசthகநகலதிகா பŋhகஜ⁴வா நிkhதா
லாவNhயாmh’தரஸப⁴ேரiνதி³வஸmh ।
MSS@6118@2அகshமாth³ ேராமாம⁴பபடஹ sh²ரதி யth தத: ஶŋhேக
Shேபாth³க³மஸமயமாயாதம⁴நா ॥ 6118॥
MSS@6119@1இயmh shவrhகா³தி⁴நாத²shய ல: கிmh யகnhயகா ।
MSS@6119@2அத²வா விபிநshையவ ேத³வதா கிiµ பாrhவதி ॥ 6119॥
MSS@6120@1இயmh  நிth³ரா நயநாவலmhபி³நீ லலாடேத³ஶா³பஸrhபதீவ மாmh ।
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MSS@6120@2அth³’யபா சபலா ஜேரவ யா மiνShயஸththவmh ப⁴ய வrhத⁴ேத
॥ 6120॥
MSS@6121@1இயmh  ேயாநி: phரத²மா யாmh phராphய ஜக³தீபேத ।
MSS@6121@2ஆthமா ைவ ஶkhயேத thராmh கrhமபி: ◌⁴ ஶுப⁴லண: ॥ 6121॥
MSS@6122@1இயmh  ேலாகvhயதிேரகவrhதிநீ shவபா⁴வத: பாrhதி²வதா
ஸiµth³த⁴தா ।
MSS@6122@2ப³லாth தேத³நாmh விநேயந ேயாஜேயnh நயshய th³ெதௗ⁴ விநய:
ர:ஸர: ॥ 6122॥
MSS@6123@1இயதா வயஸா ந ஸாதி⁴தmh யth பரத: கிmh iν கShயதீதி ேவதா: ◌⁴ ।
MSS@6123@2திலதNh³தாshய ேராமேரகா²- chச²லத: கjhஜலrhணமாmhப
॥ 6123॥
MSS@6123@1இயதீmh ஸுப⁴கா³வshதா²mh க³ேதாऽ யshயா: kh’ேத
shமராதŋhகாth ।
MSS@6123@2rhchசா²mh ஹரா ஸா தவ க³தNhயா நயநஸேலந ॥ 6123॥
MSS@6124@1இயதீ ஜக³தீ கியதீ ப⁴விதா நதாநநதாதி யாதி ஹய: ।
MSS@6124@2வியத³ŋhக³ணŋhக³ணரŋhக³விெதௗ⁴ பநrhதிiµthkhரமதீவ நப: ◌⁴ ॥
6124॥
MSS@6125@1இயth ph’th²வீமாthரmh தத³iν ச நேபா⁴மNhட³லய- தி³யாnh
பாதாலாnhேதா ஜலமபி
ph’தி²vhயாயதி³தி ।
MSS@6125@2இதி jhஞாthவா ேப விதி³தவிஷேயா நாயமபர: பரmh iµkh³ேதா⁴ ேப⁴க:
phரப³லதரராவmh
phரேத ॥ 6125॥
MSS@6126@1இயthயphேயதshnh நிரவதி⁴மஹthயth◌⁴வநி ³shத ஏவா th³விthரா
ஜரட²ஜரடா²
யாnhதி க³ணநாmh ।
MSS@6126@2அேஹா kh³ராmhேயா ேலாக: ஸ ந பரமபி: ◌⁴ kh’தth◌⁴’தி:
shமயshதph³ேதா⁴ யாவth
கலயதி ஸமkh³ரmh th’ணத³mh ॥ 6126॥
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MSS@6127@1இயthயாmh ஸmhபthதாவபி ச ஸலாநாmh thவம⁴நா ந
th’Shமாrhதாநாmh ஹர
யதி³ காஸார ஸஹஸா ।
MSS@6127@2நிதா³ேக⁴ சNhடா³mhெஶௗ கிரதி பேதாऽŋhகா³ரநிகராnh kh’ஶீ⁴த:
ேகஷாமஹஹ
பஹrhதா க² தாmh ॥ 6127॥
MSS@6128@1இயthயாமபி ஸாமkh³rhயாmh ஸுkh’தmh ந kh’தmh thவயா ।
MSS@6128@2இதீவ பிேதா த³nhதாnh அnhதக: பாதயthயலmh ॥ 6128॥
MSS@6129@1இயthேயதshnh வா நிரவதி⁴சமthkh’thயதிஶேயா வராேஹா வா
ராஹு: phரப⁴வதி
சமthகாரவிஷய: ।
MSS@6129@2மேமேகா மkh³நாmh யத³யமவஹth³ த³nhதஶலல: ஶிர:ேஶஷ:ஶthmh
நிகி³லதி
பரmh ஸnhthயஜதி ச ॥ 6129॥
MSS@6130@1இயமthர கயாபி தி³ஶா நீதிth³’ஶாmh த³rhஶிதா பத³வீ ।
MSS@6130@2சாணkhயாth³யபி⁴தா⁴நாjh jhேஞயநிதா⁴நாத³தா²nhய³nhேநயmh ॥
6130॥
MSS@3131@1இயமthர ஸதாமெலௗகிகீ மஹதீ காபி கேடா²ரசிthததா ।
MSS@3131@2உபkh’thய ப⁴வnhதி ³ரத: பரத: phரthபகாரபீ⁴ரவ: ॥ 3131॥
MSS@6132@1இயமphரதிேபா³த⁴ஶாயிநீmh ரஶநா thவாmh phரத²மா ரஹ:ஸகீ² ।
MSS@6132@2க³திவிph◌⁴ரமஸாத³நீரவா ந ஶுசா நாiνmh’ேதவ லயேத ॥ 6132॥
MSS@6133@1இயமவயைவ: பாNh³ாைமரலŋhkh’தமNhட³நா கதஸுமா
பா³ேலவாnhதrhலதா
பேஶாணீ ।
MSS@6133@2வஹதி ச வராேராஹா ரmhயாmh விவாஹமேஹாthஸவ- யiµத³யிநீiµth³கா³டா⁴mh
ச
vhயநkhதி மேநாஜmh ॥ 6133॥
MSS@6134@1இயமெஸௗ தரலாயதேலாசநா ³ஸiµnhநதபீநபேயாத⁴ரா ।
MSS@6134@2ph’²நிதmhப³ப⁴ராலஸகா³நீ phயதமா மம விதஹாணீ ॥
6134॥

688 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@6135@1இயமாநnhத³லதிகா ந kh³வா ஹணீth³’ஶ: ।
MSS@6135@2யேதாऽshயாmh விட²nhthேயேதiµkhதா:ஶுth³த⁴³nhதரா:॥ 6135॥
MSS@6136@1இயயmh மயதா³நவநnhதி³நீ thத³ஶநாத²த: phரஸவshத² ।
MSS@6136@2கிமபரmh த³ஶகnhத⁴ரேக³நீ thவயி கேராதி கரth³வயேயாஜநmh ॥
6136॥
MSS@6137@1இயShட³ய ேராசதாmh சிராrhதா² ப⁴வேதऽபி பா⁴ரதீ ।
MSS@6137@2நiν வkhth’விேஶஷநி:shph’ஹா ³ணkh³’யா வசேந விபசித:
॥ 6137॥
MSS@6138@1இயiµத³ரத³ ³ரnhதரா யதி³ ந ப⁴ேவத³பி⁴மாநப⁴ŋhக³⁴: ।
MSS@6138@2ணமபி ந ஸேஹ ப⁴வாth³’ஶாநாmh லகடாநிணmh
nh’பாmh
॥ 6138॥
MSS@6139@1இயiµth³க³திmh ஹரnhதீ ேநthரநிேகாசmh ச வித³த⁴தீ ரத: ।
MSS@6139@2ந விஜாநீம: கிmh தவ வத³தி ஸபthநீவ தி³நநிth³ரா ॥ 6139॥
MSS@6140@1இேயஷ ஸா கrhமவnhth◌⁴யபதாmh ஸமாதி⁴மாshதா²ய
தேபாபி⁴ராthமந: ।
MSS@6140@2அவாphயேத வா கத²மnhயதா² th³வயmh ததா²வித⁴mh phேரம பதிச
தாth³’ஶ:

॥ 6140॥
MSS@6141@1இலாதலப⁴ராkhராnhதkh³வmh மா ேஶஷ வkhரய ।
MSS@6141@2thவயி :³கி²நி ைசகsh வேலாக:ஸதா³ஸுகீ² ॥ 6141॥
MSS@6142@1இகா ph◌⁴ரமth◌⁴யாநmh th◌⁴யாயnhதீ ph◌⁴ரம ப⁴ேவth ।
MSS@6142@2வீதராக³பத³mh th◌⁴யாயnh வீதராேகா³ ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 6142॥
MSS@6143@1இஷுthரேயணவ ஜக³ththரயshய விநிrhஜயாth Shபமயாஶுேக³ந ।
MSS@6143@2ேஶஷா th³விபா³ணீஸப²kh’ேதயmh phயாth³’க³mhேபா⁴ஜபேத³ऽபி⁴chய
॥ 6143॥
MSS@6144@1இShடmh த³தா³தி kh³’தி காrhயமாkh²யாதி ph’chச²தி ।
MSS@6144@2⁴ŋhkhேத ேபா⁴ஜயேத ைசவ ஷTh³வித⁴mh thரலணmh ॥ 6144॥
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MSS@6145@1இShடகசிேத ஸமnhதாth ஷநிகா²ேதऽவேட தrhஜாத: ।
MSS@6145@2வாமந ஏவ  த⁴thேத ப²லஸுமmh ஸrhவகாலதி ॥ 6145॥
MSS@6146@1இShடாmh பா⁴rhயாmh phயmh thரmh thரmh சாபி கநீயஸmh ।
MSS@6146@2khதபாணிrhந பேயத ததா²ைநthதிகmh phர⁴mh ॥ 6146॥
MSS@6147@1இShடாநி சாphயபthயாநி th³ரvhயாணி ஸு’த:³ phயா: ।
MSS@6147@2ஆபth³த⁴rhமவிேமாாய பா⁴rhயா சாபி ஸதாmh மதmh ॥ 6147॥
MSS@6148@1இShடாnh ேபா⁴கா³nh  ேவா ேத³வா தா³shயnhேத யjhஞபா⁴விதா: ।
MSS@6148@2ைதrhத³thதாநphரதா³ையph◌⁴ேயா ேயா ⁴ŋhkhேத shேதந ஏவ ஸ: ॥ 6148॥
MSS@6149@1இShடாrhதாநி கலேயth ஜக³thkh²யாேதா வேஸth³ தி³வி ।
MSS@6149@2அபாேராkhதvh’thேதாऽகா³th³ இnhth³ரth³mhேநா தி³வmh ந: ॥
6149॥
MSS@6150@1இShடா பா³லகேசShடா ெயௗவநத³rhேபாऽத²vh’th³த⁴ைவராkh³யmh ।
MSS@6150@2ஸாபி க³தா ேஸாऽபி க³தsh தத³பி க³தmh shவphநமாேயயmh ॥ 6150॥
MSS@6151@1இShடா மகா² th³விஜவராச மயி phரஸnhநா: phரjhஞாபிதா ப⁴யரஸmh
ஸமதா³
நேரnhth³ரா: ।
MSS@6151@2ஏவmhவித⁴shய ச ந ேமऽshதி மந:phரஹrhஷ: கnhயாபிrh ஸததmh
ப³ஹு
சிnhதநீயmh ॥ 6151॥
MSS@6152@1இShேடஷு விsh’ஜthயrhதா²nh ேப³ர இவ காமத:³ ।
MSS@6152@2நமshேயச தmh ப⁴khthயா ஶிShயா இவ ³mh ஸதா³ ॥ 6152॥
MSS@6153@1இShேடா வா ப³ஹுஸுkh’ேதாபலாேதா வா Shேடா வா
vhயஸநஶதாபி⁴ரேதா வா ।
MSS@6153@2ெதௗ:³ஶீlhயாjhஜநயதி ைநவ ஜாthவஸா⁴rh விshரmhப⁴mh ⁴ஜக³
இவாŋhகமth◌⁴யஸுphத:
॥ 6153॥
MSS@6154@1இShThவா ஸŋhkh³ராமயjhேஞந நாநாphரஹரmhப⁴ஸா ।
MSS@6154@2அshnhநவph◌⁴’ேத²shநாத: கத²mh பthnhயா மயா விநா ॥ 6154॥
MSS@6155@1இஹ கபடகதரத- th³’ஶி விவாஸmh ரŋhக³ கிmh ேஷ ।
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MSS@6155@2தவ ரப⁴ஸதரேதயmh vhயாத⁴வ⁴rhவாலெதௗ⁴ வலேத ॥ 6155॥
MSS@6156@1இஹ கிmh ரŋhக³ஶாவக ேகதா³ேர கலமமஜmh thயஜ ।
MSS@6156@2th’ணபா³ணshth’ணத⁴nhவா th’ணக⁴த: கபடேஷாऽயmh ॥
6156॥
MSS@6157@1இஹகிmh phரதிsh²ரதி ேம தவாkh³ரேதா நயஶாshthரநீரநிதி⁴பாரth³’வந:
।
MSS@6157@2அவட⁴விவதமஸ: ேரா ரேவrh ந ஜா தீ³பகஶிகா² phரகாஶேத
॥ 6157॥
MSS@6158@1இஹ க² விஷம: ரா kh’தாநாmh விலஸதி ஜnhஷு கrhமmh
விபாக: ।
MSS@6158@2ஹரஶிர ஶிராmh யாநி ேரஜு: ஶிவ ஶிவ தாநி ட²nhதி
kh³’th◌⁴ரபாைத:³
॥ 6158॥
MSS@6159@1இஹ க³Shயதி ைவth³யமதி: ரமmh phரத²மேமவ ரsh
மஹாஸுக²mh ।
MSS@6159@2phயதமshய mh’கா³ ஸமாக³ேம நவகரkh³ரஹ kh³’ணீ
யதா² ॥ 6159॥
MSS@6160@1இஹ ³ஜலபா⁴ரrhணக³rhபா: ◌⁴ phரத³ரத³ph◌⁴ரம⁴பீ⁴மேவகா:³ ।
MSS@6160@2தடகடகநிth◌⁴யமாநேவணீ- th³வி³ணமஹாரவைப⁴ரவாshதnhய: ॥
6160॥
MSS@6161@1இஹ சthவா தா³நாநி phேராkhதாநி பரமrhபி:◌⁴ ।
MSS@6161@2விசாrhய நாநாஶாshthராணி ஶrhமேணऽthர பரthர ச ॥ 6161॥
MSS@6162@1பீ⁴ேதph◌⁴யசாப⁴யmh ேத³யmh vhயாதி⁴ேதph◌⁴யshதெதௗ²ஷத⁴mh ।
MSS@6162@2ேத³யா விth³யாrhதி²நாmh விth³யா ேத³யமnhநmh ுதா⁴ேர ॥ 6162॥
MSS@6163@1இஹ ைசவ shthேயா த⁴nhயா: ஶீலshய பரth ।
MSS@6163@2ஶீலப⁴ŋhேக³ ச நாmh யமேலாக:ஸுதா³ண: ॥ 6163॥
MSS@6164@1ஶீலmh ரயmh ஸதா³shthபி⁴rh³Shடஸŋhக³விவrhஜநாth ।
MSS@6164@2ஶீேலந  பர:shவrhக:³shthmh ைவய ந ஸmhஶய: ॥ 6164॥
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MSS@6165@1இஹஜக³தி ஜநshய கshய சிthேத ந வஸதி ெஸௗkh²யவிதா⁴நiµkh²யவாrhதா
।
MSS@6165@2க² ப⁴வதி தேத³வ தshய ஸrhவmh ⁴வநபதிsh யதீ³வர: கேராதி
॥ 6165॥
MSS@6166@1இஹஜக³தி ரதீஶphரkhயாெகௗஶnhய: கதி கதி ந நிஶீேத²ஸுph◌⁴வ:

ஸசரnhதி ।
MSS@6166@2மம  விதி⁴ஹதாயா ஜாயமாநshதாயா: ஸஹச பபnhதீ² ஹnhத
த³nhதாmhஶுேரவ
॥ 6166॥
MSS@6167@1இஹ தவ ேத³வ நிபததா கரகமலேஶாத³ேகந ஜாயnhேத ।
MSS@6167@2தthதth³³ரத³th³ர- th³வா th³விபதா³நவாபி: ◌⁴ ஸத: ॥ 6167॥
MSS@6168@1இஹ ரக³ஶைத: phரயாnh rhகா² த⁴நரதா வி³தா:◌⁴ phரயாnh
பth³ph◌⁴யாmh ।
MSS@6168@2கி³ஶிக²ரக³தாபி காகபŋhkhதி: நக³ைதrhந ஸமthவேமதி ஹmhைஸ:

॥ 6168॥
MSS@6169@1இஹ :³க²mh nh’பாதி³ph◌⁴ய: பரthர நரகாதி³த: ।
MSS@6169@2phராphேநாதி shேதயதshேதந shேதயmh thயாjhயmh ஸதா³ ³ைத:◌⁴ ॥
6169॥
MSS@6170@1இஹ :³க²mh லய: phேராkhேதா :³க²mh ஹrhmh லய:ம: ।
MSS@6170@2:³ேக² ஶுேப⁴ லேயா :³க²mh :³க²mh கிmh தshய கth²யேத ॥ 6170॥
MSS@6172@1இஹ த⁴rhமாrhத²காமாநாmh அவாphதிப²லShயேத ।
MSS@6172@2தthராrhத:²ஸஹ காேமந நிேயா த⁴rhமசுஷா ॥ 6172॥
MSS@6172-3 பthயjhய  ேயா த⁴rhமmh அrhத²மrhதா²ய பயதி ।
MSS@6172-4 காமmh வா காமலாபா⁴ய ந ஸ ³th³ேத⁴ஷு ³th³தி⁴மாnh ॥
MSS@6173@1இஹ நக³ேர phரதிரth²யmh ⁴ஜŋhக³ஸmhபா³த⁴சிரஸசாேர ।
MSS@6173@2ஸுnhத³ மம மதேமதnh நலphரதிபாலநmh ேரய: ॥ 6173॥
MSS@6174@1இஹ நிலநிேஜ மth◌⁴யமth◌⁴ேயऽshய ரnhrh விஜநமஜநி ஶyhயா
கshய
பா³லphரவால: ।
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MSS@6174@2இதி கத²யதி vh’nhேத³ ேயாதாmh பாnh Shமாnh shதஶப³தராதா⁴மாத⁴வாேலாகிதாநி
॥ 6174॥
MSS@6175@1இஹ நிலநிேஜ வmhஶஸmhபா⁴ரபா⁴ shவபி யதி³ iµஹூrhதmh
பய
ேthரேமதth ।
MSS@6175@2இதி பதி²கமகshமாnh மாrhக³ ஏேவாபவிShடmh வத³தி தணகாnhதmh
ேகா³பிகா
ஸாŋhக³ப⁴ŋhக³mh ॥ 6175॥
MSS@6176@1இஹ நிph◌⁴’தநிபாதகபாத³mh வலயிதகாrhiµகவlhலய: கிராதா: ।
MSS@6176@2ப⁴வத³லஸவிேலாகநாநபி⁴jhஞா mh’க³kh³’ணி phரஹரnhதி க³chச²
³ரmh ॥ 6176॥
MSS@6177@1இஹ நிவஸதி ேம: ேஶக²ேரா ⁴த⁴ராmh இஹ  நிதபா⁴ரா:
ஸாக³ரா:ஸphத
ைசவ ।
MSS@6177@2இத³மலமநnhதmh ⁴தலmh ⁴⁴ேதாth³- ப⁴வத⁴ரணஸமrhத²mh
shதா²நமshமth³விதா⁴நாmh ॥ 6177॥
MSS@6178@1இஹ நிஶி நிபி³ட³நிரnhதர- சmhப⁴th³விதயத³thத’த³யப⁴ரா ।
MSS@6178@2ரமண³ணkh’Shயமா ஸnhதரதி தமshதரŋhகி³ணீmh காபி ॥
6178॥
MSS@6179@1இஹ பசிதா ஜாthயnhதா⁴நாயmh ந தேவாnhநதிrh ³ணபசேய
சுShமnhேதா
thவயாதிவிட³mhபி³தா: ।
MSS@6179@2kh’பணவணிஜாமlhபீகrhmh ³mhshதவ ேகவலmh மரகத mh’ஷா
ேதா³ேஷாth³கா³ர:
கShயதி ³rhயஶ: ॥ 6179॥
MSS@6180@1இஹ பமேலா யthர vhயkhேதா ந தthர ம⁴ேயா ம⁴ ஸமதி⁴கmh
யshmhshதshnh
ந க³nhத⁴ஸmh’th³த⁴ய: ।
MSS@6180@2இதி மவகmh நிnhத³nh nhதா³த³ேபதஹல: கமலமதி⁴கmh shமாரmh
shமாரmh
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வித³தி ஷThபத:³ ॥ 6180॥
MSS@6181@1இஹ ேராऽநிலகmhபிதவிkh³ரஹா லதி கா ந வநshபதிநா லதா ।
MSS@6181@2shமரகிmhஸகி²காnhதரேதாthஸவmh நக⁴நாக³மதிதா³’தா
॥ 6181॥
MSS@6182@1இஹப³ஹதnhேதா³rhதீ³தி⁴தீநாmh phரபா⁴பி⁴rh மத³விகலசேகாசiµth³ராŋhகிதாபி:◌⁴
।
MSS@6182@2ரதிப⁴ரபேக²த³shரshதராrhத²mh வ⁴நாmh
கரகிஸலயலாப⁴ஜநvhயகாபி: ◌⁴ ॥ 6182॥
MSS@6183@1இஹ ⁴வி கலயதி ல⁴ரபி மஹதாmh ஸŋhேக³ந கமபி மமாநmh ।
MSS@6183@2லŋhக⁴யதி சnhth³ரேநா நப⁴shதலmh ேஹலயா ஹண: ॥ 6183॥
MSS@6184@1இஹ ேபா⁴க³mh யஶ: phதிmh ஸபா⁴ஸு ப³ஹுமாnhயதாmh ।
MSS@6184@2த³th³யாth பரthர ஸுக³திmh விth³யாத⁴நமiνthதமmh ॥ 6184॥
MSS@6185@1இஹ ம⁴பவ⁴நாmh பீதமlhம⁴நாmh விலஸதி கமநீய:
காகஸmhphரதா³ய: ।
MSS@6185@2இஹ நடதி ஸலmh மஜ வஜுலshய phரதிபத³iµபதி³Shடா
த³ேணநாநிேலந
॥ 6185॥
MSS@6186@1இஹமஷவிஷாணvhயshதபாஷாணபீட²- shக²லநஸுலப⁴ேராth³க³rhபி⁴ணீph◌⁴ணஹthயா:
।
MSS@6186@2ஹரவிஹரமாணphெரௗட⁴ப⁴lhகkhகா- சயசகிதகிராதshரshதஶshthரா
வநாnhதா: ॥ 6186॥
MSS@6187@1இஹ iµஹுrhiµதி³ைத: கலைப⁴ ரவ: phரதிதி³ஶmh khயேத கலைப⁴ரவ:

।
MSS@6187@2sh²ரதி சாiνவநmh சமசய: கநகரthந⁴வாmh ச மசய: ॥ 6187॥
MSS@6188@1இஹ யth khயேத கrhம தth பரthேராப⁴ஜுயேத ।
MSS@6188@2khதலshய vh’shய ப²லmh ஶாகா²ஸு th³’யேத ॥ 6188॥
MSS@6189@1இஹ யth khயேத கrhம ப²லmh தthைரவ ⁴jhயேத ।
MSS@6189@2கrhம⁴யmh ராஜnh ப²ல⁴ச ஸா shmh’தா ॥ 6189॥
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MSS@6190@1இஹ யாத³வவmhஶkh’Shணவrhthமா- iνக³தி: ஸாŋhக³தயா
மயாnhவபா⁴வி ।
MSS@6190@2அ⁴நா தத³வாphதிேசதேஸ ேம ம⁴ராகாம⁴ராபி ேராசேத கிmh ॥
6190॥
MSS@6191@1இஹ பமாthரஸாேர சிthரkh’ேத கமலகலாேர ।
MSS@6191@2ந ரேஸா நாபி ச க³nhேதா⁴ ம⁴கர ப³nhேதா⁴ iµதா⁴ ph◌⁴ரம ॥ 6191॥
MSS@6192@1இஹ ேர ப³ஹலா லாேஸ பா³லா ராஹுமமஸா ।
MSS@6192@2ஸாலகா ரஸலா ஸா ŋhகா³லா கலாரத ॥ 6192॥
MSS@6193@1இஹேலாேக ச பிth’பி⁴rhயா shth யshய மஹாமேத ।
MSS@6193@2அth³பி⁴rhத³thதா shவrhத⁴rhேமண phேரthயபா⁴ேவऽபி தshய ஸா ॥ 6193॥
MSS@6194@1இஹ ேலாேக  த⁴நிந: பேராऽபி shவஜநாயேத ।
MSS@6194@2shவஜநsh த³th³ராmh வதாேமவ நயதி ॥ 6194॥
MSS@6195@1இஹ ேலாேக  த⁴நிநாmh பேராऽபி shவஜநாயேத ।
MSS@6195@2shவஜேநாऽபி த³th³ராmh தthth³ ³rhஜநாயேத ॥ 6195॥
MSS@6196@1இஹ ேலாேகா ஹேதா nh mh தா³th³rhேயண யதா² nh’ப ।
MSS@6196@2மiνShயாmh ததா² ஜnhம மாக⁴shநாநmh விநா ஹதmh ॥ 6196॥
MSS@6197@1இஹ வடvh’ே ய: phரதிவஸதி தி³வாபி யthர ப⁴யஶŋhகா ।
MSS@6197@2தshnhநபி⁴நவவth◌⁴வா நீதா வீேதாத³யா:ணதா:³ ॥ 6197॥
MSS@6198@1இஹ வthஸாnh ஸமசாரயth³ இஹ ந:shவா ஜெகௗ³ வmhஶீmh ।
MSS@6198@2இதி ஸாshரmh க³த³ேதா ேம யiµநாதீேர தி³நmh யாயாth ॥ 6198॥
MSS@6199@1இஹ வஹதி ப³ஹுமேஹாத³தி⁴- வி⁴ஷ மாநக³rhவயiµrhவீ ।
MSS@6199@2ேத³வshய கமட²rhேதrh ந ph’Shட²மபி நிகி²லமாphேநாதி ॥ 6199॥
MSS@6200@1இஹ வா தாரேயth³ ³rhகா³th³ உத வா phேரthய தாரேயth ।
MSS@6200@2ஸrhவதா² தாரேயth thர: thர இthchயேத ³ைத:◌⁴ ॥ 6200॥
MSS@6201@1இஹ விகஸத³ேஶாகாshேதாகShேபாபகாைரrh அயமதிஶயரkhத:
ஸkhதஸுshநிkh³த⁴பா⁴வ: ।
MSS@6201@2th⁴வநஜயஸjhஜ:phராjhயஸா mhராjhயபா⁴ஜ: phரத²யதி ph’²ைமthmh
Shபசாபshய ைசthர: ॥ 6201॥
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MSS@6202@1இஹ விசரnhதி கிராதாsh thவாth³’khshவchச²nhத³தாநிஹnhதார: ।
MSS@6202@2தத³ஷாmh கா³நாெதௗ³ மா தா: ◌⁴ ரவேண ரŋhக³ஶாவ thவmh ॥
6202॥
MSS@6203@1இஹ விஜயிநி வmhேஶ கீrhதிதா⁴ராகலாப- shநபிதஸகலேலாக:
யேஶாவிkh³ரேஹாऽ⁴th ।
MSS@6203@2ஜலக⁴டஇவ th³ேதா⁴thதால⁴பாலத³rhப- jhவலநஶமநலாேகாவித:³
ேகாऽபி
வீர: ॥ 6203॥
MSS@6204@1இஹ விதி⁴விஷம: ராkh’தாநாmh ப⁴வதி  ஜnhஷு கrhமmh
விபாக: ।
MSS@6204@2khவ ஜநகதநயா khவ ராமராமா khவ ச த³ஶகnhத⁴ரமnhதி³ேர நிவாஸ: ॥
6204॥
MSS@6205@1இஹ விரசயnh ஸாth◌⁴வீmh ஶிShய: khயாmh ந நிவாrhயேத thயஜதி 
யதா³ மாrhக³mh
ேமாஹாth ததா³³ரŋhஶ: ।
MSS@6205@2விநயசயshதshமாth ஸnhத: ஸைத³வ நிரŋhஶா: பரதரமத:
shவாதnhthrhேயph◌⁴ேயா
வயmh  பராŋhiµகா:² ॥ 6205॥
MSS@6206@1இஹ விவmhப⁴ராபீேட³ சnhத³நmh கshய ந phயmh ।
MSS@6206@2அiνshவாரmh விphயாபி ஓகாரshய phரேயாஜநாth ॥ 6206॥
MSS@6207@1இஹ ைவகshய நாiµthர அiµthைரகshய ேநா இஹ ।
MSS@6207@2இஹ சாiµthர ைவகshய நாiµthைரகshய ேநா இஹ ॥ 6207॥
MSS@6208@1இஹ vhயாத⁴vhஹ: பக⁴தயnhthரphரஹரே mh’ேக³nhth³ராmh
வlhக³th
phரக²ரநக²ராmh லஹ ।
MSS@6208@2இஹாலŋhkh◌⁴ய:ைஶேலா ப³ஹலதரபŋhகாஸதி³ஹ phரதீ³phேதாऽkh³நிrhமth◌⁴ேயவநமஹஹ
கShடmh கபேத: ॥ 6208॥
MSS@6209@1இஹ ஶyhயாக³ேதநாபி ப³nh⁴மth◌⁴யshதி²ேதந வா ।
MSS@6209@2மையைவேகந ேஸாட⁴vhயா மrhமchேச²தா³தி³ேவத³நா ॥ 6209॥
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MSS@6210@1இஹஶிக²ரகராலோணிபி⁴th³க³Nhட³ைஶல- shக²லநத³லநக³rhஜthேப²நிேலா
³th³³ெதௗ³க: ◌⁴ ।
MSS@6210@2பவநth◌⁴’தஶிஷேரணிேரiΝphர- ஸுரபி⁴ஸலth³’phதா
th³வீபவthேயா
வஹnhதி ॥ 6210॥
MSS@6211@1இஹ ஶிShடாiνஶிShடாநாmh ஶிShடாநாமபி ஸrhவதா² ।
MSS@6211@2வாசாேமவ phரஸாேத³ந ேலாகயாthரா phரவrhதேத ॥ 6211॥
MSS@6212@1இஹ ஸnhதமேஸ க⁴நாக³ேம ஸுகி²தmh பா⁴நவைமnhத³வmh வ: ।
MSS@6212@2த³³jhjhவலதீ³பேலக²யா ஹேதாऽ: பேதா விசிnhவதி॥ 6212॥
MSS@6213@1இஹஸமத³ஶnhதாkhராnhதவாநீரவீth- phரஸவஸுரபி⁴ஶீதshவchச²ேதாயா
வஹnhதி ।
MSS@6213@2ப²லப⁴ரபமயாமஜmh³நிஜ- shக²லநiµக²ர⁴shேராதேஸா
நிrhஜ²Nhய: ॥ 6213॥
MSS@6214@1இஹ ஸர ஸலmh சாபthேர வி⁴nhவnh
த³ரதரததிrhயkhசகNh³யிதாŋhக:³ ।
MSS@6214@2அiνஸரதி ஸராக:³phேரயமkh³ரயாதாmh அiνபத³ஸiµத³சthகNhட²நாேலா
மரால:

॥ 6214॥
MSS@6215@1இஹ ஸர ஸஹrhஷmh மஜு³ஜாபி⁴ராமmh ம⁴கர  ேகmh
ஸாrhத⁴மmhேபா⁴நீபி: ◌⁴ ।
MSS@6215@2அiνபமமகரnhதா³ேமாத³த³thதphரேமாதா³ thயஜதி ப³த ந நிth³ராmh
மாலதீ யாவேத³ஷா
॥ 6215॥
MSS@6216@1இஹ ஸrhவshவப²ந:லthரமஹாth³மா: ।
MSS@6216@2நிShப²லthவமலmh யாnhதி ேவயாவிஹக³ப⁴தா: ॥ 6216॥
MSS@6217@1இஹ ஸாமாnhயாiνக³மmh ஸiµபதி³ஶnhத:shத²ேலShவேநேகஷு ।
MSS@6217@2ŋhக³பராமrhஶபரா நவீநைநயாயிகா யாnhதி ॥ 6217॥
MSS@6218@1இஹ sh²டmh திShட²தி நாத² கNhடக: ஶைந: ஶைந: கrhஷ
நகா²kh³ரலயா ।
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MSS@6218@2இதி chச²லாth காசித³லkh³நகNhடகmh பத³mh த³thஸŋhக³தேல
nhயேவஶயth
॥ 6218॥
MSS@6219@1இஹ  நவவஸnhேத மஜஜேரiΝ- ch²ரணத⁴வளேத³ஹா
ப³th³த⁴ேஹலmh
ஸரnhதி ।
MSS@6219@2தரலமஸஹாஹாஹுŋhகாரகNhடா² ப³ஹுலபமலாஸுnhத³ரmh
nh³வாரmh
॥ 6219॥
MSS@6220@1இஹம⁴ரகீ³தmhபேமதth³ ரேஸாऽயmh sh²ரதி பமேலாऽெஸௗ
shபrhஶ
ஏஷ shதநாநாmh ।
MSS@6220@2இதி’தபரமாrhைத²th³ையrhph◌⁴ராmhயமாண: shவதகரண⁴rhைத:
பசபி⁴rhவசிேதாऽsh ॥ 6220॥
MSS@6221@1இஹாேநேக ஸthயmh vh’ஷமஷேமஷா: ஸுரகா³ kh³’ஹாணி
ுth³ராmh
கதிபயth’ணேரவ ஸுகி²ந: ।
MSS@6221@2க³ஜாநாமாshதா²நmh மத³ஸலஜmhபா³த⁴வாmh தேத³ேகா
விnhth◌⁴யாth³ேரrhவிபிநமத²வா
⁴பஸத³நmh ॥ 6221॥
MSS@6222@1இஹாேநேக ஸnhத: ஸததiµபகாNhபkh’திmh kh’தjhஞா:
rhவnhேதா ஜக³தி
நிவஸnhேதாऽபி ஸுதி⁴ய: ।
MSS@6222@2கியnhதshேத ஸnhத: ஸுkh’தபபாகphரணயிேநா விநா shவாrhத²mh
ேயஷாmh ப⁴வதி
பரkh’thயvhயஸநிதா ॥ 6222॥
MSS@6223@1இஹாவிஶth³ேயந பதா²திவkhர: ஶாshthெரௗக⁴நிShயnhத³ஸுதா⁴phரவாஹ:

।
MSS@6223@2ேஸாऽshயா:ரவ:பthரேக³ phர- ேரேக²வ தா⁴வthயபி⁴கrhணபmh
॥ 6223॥
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MSS@6224@1இைஹகடா³ேலாऽph◌⁴யஜநி கலஶாth³யshயஸகல: பிபாேஸாரmhேபா⁴பி⁴கமபி
ேநா ப⁴rhமஶக: ।
MSS@6224@2shவமாஹாthmhயலாகா⁴³க³ஹநக³rhஜாபி⁴ரத: thவா
khநா
திஹரமph³ேத⁴ கிதி ந: ॥ 6224॥
MSS@6225@1இைஹவ நரகvhயாேத⁴சிகிthஸாmh ந கேராதி ய: ।
MSS@6225@2க³thவா நிெரௗஷத⁴shதா²நmh ஸ ேராகீ³ கிmh கShயதி ॥ 6225॥
MSS@6226@1இைஹவ ⁴வேந ஜாதmh ஸththவஸmhshதா²பநmh மmh ।
MSS@6226@2kh³’யேத கிமபி shவshைத²ரnhயth கிமபி மைக:³ ॥ 6226॥
MSS@6227@1இேஹாth³யாேந ஸmhphரthயஹஹ பஶிShடா: khரமவஶாth³ அ
வlhகாshேத
⁴ஜக³லலாவஸதய: ।
MSS@6227@2க³தாshேத விshதீrhணshதப³கப⁴ரெஸௗரph◌⁴யலஹ- பதvhேயாமாந:
phரkh’தி³ரவ:

ேகऽபி தரவ: ॥ 6227॥
MSS@6228@1இேஹாபபthதிrhமம ேகந கrhம khவ வா phரயாதvhயேதா ப⁴ேவதி³தி
।
MSS@6228@2விசார யshய ந விth³யேத shmh’ெதௗ கத²mh ஸ த⁴rhமphரவே
ப⁴விShயதி
॥ 6228॥
MSS@6229@1ஈணth◌⁴யாநஸmhshபrhைஶrhமthshயrhமவிஹŋhக³மா: ।
MSS@6229@2ேபாஷயnhதி shவகாnh thராnh தth³வth பNh³தvh’thதய: ॥ 6229॥
MSS@6230@1ஈேதாபதி³ஶதீவ நrhதிmh தthேதி³தiµத³mh மேநா⁴வmh ।
MSS@6230@2காnhதத³nhதபபீ³தாத⁴ரா பாணி⁴நநயmh விதnhவதீ ॥ 6230॥
MSS@6231@1ஈth³’ஶmh காரேயnh nhயாஸmh ேயந ேரேயா ப⁴விShயதி ।
MSS@6231@2அnhேயऽபி ³Shடமnhthேரண ந mhஸnhதி கதா³சந ॥ 6231॥
MSS@6232@1ஈth³’ஶmh நிக³த³தி phேய th³’ஶmh ஸmhமதா³th கியதி³யmh nhயலயth
।
MSS@6232@2phராதராலபதி ேகாகிேல கலmh ஜாக³ராதி³வ நிஶ:iµth³வதீ॥ 6232॥
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MSS@6233@1ஈth³’ஶmh vhயஸநmh phராphதmh ph◌⁴ராதரmh ய: பthயேஜth ।
MSS@6233@2ேகா நாம ஸ ப⁴ேவth தshய யேமஷ ந பthயேஜth ॥ 6233॥
MSS@6234@1ஈth³’ஶshய ப⁴வத: கத²ேமதlh லாக⁴வmh iµஹுரதீவ ரேதஷு ।
MSS@6234@2phதமாயதமத³rhஶய³rhvhயாmh காசிதா³ம ஜக⁴நshய மஹththவmh
॥ 6234॥
MSS@6235@1ஈth³’ேஶ vhயவஹாராkh³ெநௗ மnhthபி: ◌⁴ பபாதிதா: ।
MSS@6235@2shதா²ேந க² மபாலா க³chச²nhதி kh’பmh த³ஶாmh ॥ 6235॥
MSS@6236@1ஈth³’ைஶ: ேவதகாகீைய ராjhஞ: ஶாஸந³ஷைக: ।
MSS@6236@2அபாபாநாmh ஸஹshராணி ஹnhயnhேத ச ஹதாநி ச ॥ 6236॥
MSS@6237@1ஈphதmh மநஸ:ஸrhவmh கshய ஸmhபth³யேத ஸுக²mh ।
MSS@6237@2ைத³வாயthதmh யத:ஸrhவmh தshமாth ஸnhேதாஷமாரேயth ॥ 6237॥
MSS@6238@1ஈrhShயயா ரேதா நாrhதி⁴kh லshதி²திதா³mhபி⁴காnh ।
MSS@6238@2shமராnhத⁴thவாவிேஶேஷऽபி ததா² நரமரத: ॥ 6238॥
MSS@6239@1ஈrhShயையவ ஸiµth³விkh³நா: ஷாth³ ³Shடேசதஸ: ।
MSS@6239@2அதிஸkhதா: பலாயnhேத th◌⁴’திshmh’திகீrhதய: ॥ 6239॥
MSS@6240@1ஈrhShயா கலஹலmh shயாth மா லmh  ஸmhபதா³mh ।
MSS@6240@2ஈrhShயாேதா³ஷாth³ விphரஶாபmh அவாப ஜநேமஜய: ॥ 6240॥
MSS@6241@1ஈrhShயா லshthஷு ந நாயகshய நி:ஶŋhகேகrhந பராŋhக³நாஸு ।
MSS@6241@2ேவயாஸு ைசதth³th³விதயmh phரட⁴mh ஸrhவshவேமதாshதத³ேஹா
shமரshய ॥ 6241॥
MSS@6242@1ஈrhShயாth³ phயேத ேவயா phரஸŋhகா³chச விரjhயேத ।
MSS@6242@2shதph³தா⁴திக³மநாchசாபி தா³நாத³பி விphயேத ॥ 6242॥
MSS@6243@1ஈrhShயாphரsh²தாத⁴ேராShட²சிரmh வkhthரmh ந ேம த³rhஶிதmh
ஸாதி⁴ேபபதா³
மநாக³பி கி³ேரா ந ராவிதா iµkh³த⁴யா ।
MSS@6243@2மth³ேதா³ைஷ: ஸரைஸ: phரதாபிதமேநாvh’ththயாபி ேகாேபாऽநயா
காchயா
கா³ட⁴தராவப³th³த⁴வஸநkh³ரnhth²யா ஸமாேவதி³த: ॥ 6243॥
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MSS@6244@1ஈrhShயாப⁴யkhேராத⁴ஸமnhவிேதந ph³ேத⁴ந kh³ைத³nhயநிபீ³ேதந ।
MSS@6244@2விth³ேவஷkhேதந ச ேஸvhயமாநmh அnhநmh ந ஸmhயkh பபாகேமதி ॥
6244॥
MSS@6245@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥
MSS@6245@2ஈrhShயாமலmh க²ேலShவாshேத விஷமாஶீவிேஷShவிவ ॥ 6245॥
MSS@6246@1ஈrhShயாேராஷjhவேதா நிஜபதிஸŋhக³mh விசிnhதயmhshதshயா: ।
MSS@6246@2chதவஸநஜக⁴நபா⁴வந- ஸாnhth³ராநnhேத³ந நிrhவா ॥ 6246॥
MSS@6247@1ஈrhShயா ேலாேபா⁴ மத:³ phதி: khேராேதா⁴ பீ⁴திச ஸாஹஸmh ।
MSS@6247@2phரvh’thதிchசி²th³ரேஹநி காrhேய ஸphத ³தா⁴ ஜ:³ ॥ 6247॥
MSS@6248@1ஈrhShயீ kh◌⁴’ணீ thவஸnhShட: khேராத⁴ேநா நிthயஶŋhகித: ।
MSS@6248@2பரபா⁴kh³ேயாபவீ ச ஷேட³ேத நிthய:³கி²தா: ॥ 6248॥
MSS@6249@1ஈஶ: கரshதீ²kh’தகாசநாth³: ேப³ரthரmh ரஜதாசலshத:² ।
MSS@6249@2ததா²பி பி⁴ாடநமshய ஜாதmh விெதௗ⁴ ஶிர:shேத² ேல த::

॥ 6249॥
MSS@6250@1ஈஶாேநாthைத:² ஶைந ேசாரா kh³ராமmh phரவிய ந லப⁴nhேத ।
MSS@6250@2ந ச ேராகா³rhேதா வதி shவshேதா²ऽphயshவாshth²யமாphேநாதி ॥
6250॥
MSS@6251@1ஈஶாேநாthைத:² ஶைநrh விேஶஷத: ஶூரமNhட³லாkhராnhைத: ।
MSS@6251@2ேவShத இவ ³ரmh thயkhthவா shதா²நmh பலாேயத ॥ 6251॥
MSS@6252@1ஈேஶ பத³phரணயபா⁴ iµஹூrhதமாthரmh phராணphேயऽபி  மாநிநி
மா phரஸாத³mh ।
MSS@6252@2ஜாநா மthபதிரெஸௗ பத³ேயாrhநதாநாmh அshமாth³’ஶாமபி
மேநாரத²ப⁴ŋhக³:³க²mh
॥ 6252॥
MSS@6253@1ஈேஶா த³Nhட³shய வே ராjhஞாmh த³Nhட³த⁴ேரா  ஸ: ।
MSS@6253@2ஈஶ:ஸrhவshய ஜக³ேதா ph³ராமே ேவத³பாரக:³ ॥ 6253॥
MSS@6254@1ஈேஶா ³ரthயய: கால இதி ஸthயவதீ தி: ।
MSS@6254@2vh’th³தா⁴நாமபி யth³ ³th³தி⁴rhபா³லவாkhையrhவிபி⁴th³யேத ॥ 6254॥
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MSS@6255@1ஈவர:ஸ ஜக³thjhய:ஸ வாkh³ சராநந: ।
MSS@6255@2யshயாshதி th³ரவிணmh ேலாேக ஸ ஏவ ேஷாthதம: ॥ 6255॥
MSS@6256@1ஸ ஏவா’த³ேயா ராஹுரலஸ:ஸ ஶைநசர: ।
MSS@6256@2வkhர:ஜnhமா ஸததmh விthதmh யshய ந விth³யேத ॥ 6256॥
MSS@6257@1ஈவர:ஸrhவ⁴தாநாmh ’th³ேத³ேஶऽrhஜுந திShட²தி ।
MSS@6257@2ph◌⁴ராமயnh ஸrhவ⁴தாநி யnhthராடா⁴நி மாயயா ॥ 6257॥
MSS@6258@1ஈவரkh³’ஹத³மthர விஷmh ச vh’ஷப⁴ச ப⁴shம சாth³யேத
।
MSS@6258@2யsh ந விஷmh ந vh’ஷேபா⁴ ந ப⁴shம தshயாthர கா க³ணநா ॥
6258॥
MSS@6259@1ஈவரபkh³ரேஹாசித- ேமாேஹாऽshயாmh ம⁴ப கிmh iµதா⁴ பத ।
MSS@6259@2கநகாபி⁴தா⁴நஸாரா வீதரஸா கிதவகேகயmh ॥ 6259॥
MSS@6260@1ஈவரமாராத⁴யேதா விக³தமாநshய லph³த⁴ைமவrhயmh ।
MSS@6260@2sh²டேமவ ப⁴வதி லகி⁴மா க³மாபி கத²mh ந ஜாநீம: ॥ 6260॥
MSS@6261@1ஈவரேஸவா ஸுலப⁴- nhயkhகாரா ³rhலேபா⁴thகrhஷா ।
MSS@6261@2சிரபசrhயா விப²லா நிrhமாlhயா நிShkhரேமாऽபி நிரயாய ॥ 6261॥
MSS@6262@1ஈவரshய ஜக³th kh’thshநmh sh’Shமாலயnhநிமாmh ।
MSS@6262@2அshதி ேயாऽshthkh’தshthகshதshய ைவரmh shமரnhநிவ ॥ 6262॥
MSS@6263@1ஈவரா: பிஶுநா ஶவth³ பி³ph◌⁴ரதீதி கிமth³⁴தmh ।
MSS@6263@2phராேயா நித⁴ய ஏவாnh th³விவாnh த³த⁴ேததராmh ॥ 6263॥
MSS@6264@1ஈவராmh வச:ஸthயmh தைத²வாசதmh khவசிth ।
MSS@6264@2ேதஷாmh யth shவவேசாkhதmh ³th³தி⁴மாmhshதth ஸமாசேரth ॥
6264॥
MSS@6265@1ஈவராத³mh தnhthரmh phராேயெணௗthஸுkhயமாவேஹth ।
MSS@6265@2யதshதிரசாmh சைதrhநீதிமாrhக:³ phரத³rhயேத ॥ 6265॥
MSS@6266@1ஈவராth ஸம⁴th³ th³ேரா jhேயாதிrhமய உமாபதி: ।
MSS@6266@2th³ராth³ விShiΝர⁴தா³th³யshthைரேலாkhயபபாலக: ॥ 6266॥
MSS@6267@1ஈவராiνkh³’ேதா  கசிth³ பா³ேலாऽபி ஶாmhயதி ।
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MSS@6267@2vh’th³ேதா⁴ऽபி ந ஶமmh யாதி கசிth காஷ: ந: ॥ 6267॥
MSS@6268@1ஈவரா ⁴தா³ேநந யlhலப⁴nhேத ப²லmh கில ।
MSS@6268@2த³th³ரshதchச காகிNhயா phராphiνயாதி³தி ந தி: ॥ 6268॥
MSS@6269@1ஈவேரண ஸமmh phதிrhந ேம லமண ேராசேத ।
MSS@6269@2க³தshய ெகௗ³ரவmh நாshதி ஆக³தshய த⁴நய: ॥ 6269॥
MSS@6270@1ஈவேராkhதாth³ த⁴iνrhேவதா³th³ vhயாஸshயாபி ஸுபா⁴தாth ।
MSS@6270@2பதா³nhயாkh’Shய ரசிேதா kh³ரnhத:²ஸŋhேபேதா மயா ॥ 6270॥
MSS@6271@1ஈஷthகmhபபேயாத⁴ரmh ³கphெரௗட⁴phரஹாராth³⁴தmh
shவிth³யth³பா⁴லமேநகஹாshயஸரஸmh ஸŋhகth²யபாத³vhயத²mh ।
MSS@6271@2வாரmhவாரiµர:phரபாதஸுப⁴க³mh ஸnhத³யமாநாத⁴ரmh
கிசிth³த³thதநிதmhப³ேத³ஶநக²ரmh த⁴nhேயா ரதmh ேஸவேத ॥ 6271॥
MSS@6272@1ஈஷthஷாைர: kh’தஶீதஹrhmhய: ஸுவாதmh சாஶிர:ஸசmhபைக:
।
MSS@6272@2rhவnhதி நாrhேயாऽபி வஸnhதகாேல shதநmhஸஹாரmh ஸுைமrhமேநாஹைர:
॥ 6272॥
MSS@6273@1ஈஷthphரகேதா மnhத³shதீணsh லகாதி³பி: ◌⁴ ।
MSS@6273@2ஸ  தீணதர: வாஸேஶாதாவயேவாऽthர ய: ॥ 6273॥
MSS@6274@1ஈஷத³வஶிShடஜ³மா ஶிஶிேர க³தமாthர ஏவ சிரமŋhைக:³ ।
MSS@6274@2நவெயௗவேநவ தnhவீ நிேஷvhயேத நிrhப⁴ரmh வாபீ ॥ 6274॥
MSS@6275@1ஈஷதா³யchச²மாேநாऽபி mhேஹா மthதாநபி th³விபாnh ।
MSS@6275@2நிஹnhதி ப³லவாmhshதshமாth ஸnhேத⁴ய: ஶிவchச²தா ॥ 6275॥
MSS@6276@1ஈஷth³வkhதபமபŋhkhதிபி⁴ரநாதshைதrhவீth ஐ: ஏைதேரவ
தவாth³ய
ஸுnhத³ கரkhேராேட³ ஜக³th³ வrhதேத ।
MSS@6276@2அnhத:பாmhஸுலேஹமேகதகித³லth³ேராணீ³ராபேயா ேதா³rhலshய
நிேவத³நாதி³ஹ ந:
khேர கிமாகாŋh ॥ 6276॥
MSS@6277@1ஈஷnhநாஸாநிேகாச: க²ரiµக²ரஸுக²phேரணmh ஹாஸேலஶ:

shவாேபா³தா⁴த³phரஸாத³th◌⁴வநநமஸத³வth³ேயாkhதிேஹலாவேஹலா ।
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MSS@6277@2ெமௗநvhயாஸŋhக³வாrhதாnhதரபரசிரேலாகபாடா²த³ யshேத
ேஸாட⁴vhயா: ேக கியnhத: ஶிவ ஶிவ கவிேத chச²லா மthஸராmh ॥ 6277॥
MSS@6278@1ஈஷnhதth³’Sh iµkh³த⁴விலஸththகாரதா⁴ராவஶாth³
அvhயkhதாலேககாவிகஸth³த³nhதாmhஶுெதௗ⁴தாத⁴ரmh ।
MSS@6278@2ஶாnhதshதph³த⁴பேயாத⁴ரmh ph◌⁴’ஶபShவŋhகா³th
ரŋhகீ³th³’ேஶா ஹrhேஷாthகrhஷவிiµkhதநி:ஸஹதேநாrhத⁴nhேயா த⁴யthயாநநmh ॥
6278॥
MSS@6279@1ஈஷnhதேலாசநா லத²ஸமshதாŋhகா³ ரேமாth³ேவதா
நிவாஸphரத²மா விரthநரஸநா ஸnhthயkhதகNhட²shவநா ।
MSS@6279@2phேராth³யthகாமஜலா கலாஸு ஶலா நிrhலjhஜயா காநீ காnhதா
காலவஶாth phயshய வஶகா³ ஜாதா ரதாnhேத ணmh ॥ 6279॥
MSS@6280@1ஈஷnhதேலாலேலாசநக³mh vhயாவrhதிதph◌⁴க³mh
ஸnhத³Shடாத⁴ரேவத³நாphரணயிநmh மா ேமதி மnhதா³ரmh ।
MSS@6280@2தnhவŋhkh³யா:ஸுரதாவஸாநஸமேய th³’Shடmh மயா யnhiµக²mh
shேவதா³rhth³kh’தபாNh³க³Nhட³க³ளmh தth ேகந விshமrhயேத ॥ 6280॥
MSS@6281@1ஈஷlhலph³த⁴phரேவேஶாऽபி shேநஹவிchேச²த³காரக: ।
MSS@6281@2kh’தோேபா⁴ நநrhதி க²ேலா மnhதா²நத³Nhட³வth ॥ 6281॥
MSS@6282@1ஈஷlhேலாமஶபா⁴வபா⁴ கபிஶயாமாiνப³nhத⁴chச²வீ-
phதthவசி சேகாரகீரஹேதாnhேமணி மாலதா: ।
MSS@6282@2ஏதாshதrhகய பா³லவாநரவ⁴ஹshதாŋh³லph³th◌⁴ம-
shபrhதா⁴வnhதி ப²லாநி பி³ph◌⁴ரதி பமாபி⁴ராமய: ॥ 6282॥
MSS@6283@1ஈஹமாந:ஸமாரmhபா⁴nh யதி³ நாஸாத³ேயth³ த⁴நmh ।
MSS@6283@2உkh³ரmh தப:ஸமாேராேஹnh ந யiνphதmh phரேராஹதி ॥ 6283॥
MSS@6284@1தா³ேநந ேபா⁴கீ³ ப⁴வதி ேமதா⁴வீ vh’th³த⁴ேஸவயா ।
MSS@6284@2அmhஸயா ச தீ³rhகா⁴தி phராஹுrhமநீண: ॥ 6284॥
MSS@6285@1ஈஹா த⁴நshய ந ஸுகா²லph³th◌⁴வா சிnhதா ச ⁴ய ।
MSS@6285@2லph◌⁴த³நாேஶா யதா² mh’thrhலph◌⁴த³mh ப⁴வதி வா ந வா ॥ 6285॥
MSS@6286@1உkhதmh ச வயமாநmh ச ப⁴rhthஸநmh திrhயகீ³ணmh ।
MSS@6286@2khவசிth³யதா²rhத²கத²நmh vhயாkh²யா தnhthரshயஷTh³விதா: ◌⁴ ॥ 6286॥
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MSS@6287@1உkhதmh ³rhவசநmh மயா ந ஸுப⁴ேக³ஹாshேயऽபி :³க²phரத³mh
thயkhthவா thவாமபி பா⁴ைதரபி மயா நாnhயா க³நா லாதா ।
MSS@6287@2thவாேமகாமநவth³ய⁴ஷணப⁴ைர:ஸmhபா⁴வயா thவயா ேஹ
நிShகாரணேகாபேந வத³ kh’த: ேகாப: கிமrhத²mh மயி ॥ 6287॥
MSS@6288@1உkhதmh பரshயாஷதாmh அiνkhதmh யாthயth³’யதாmh ।
MSS@6288@2’த³ேய ஶlhயதாmh த⁴thேத நித⁴ேந த⁴நிநாmh த⁴நmh ॥ 6288॥
MSS@6289@1உkhதmh யth kh’பணmh வேசா விரசிேதா ⁴யாnh வஸூநாmh
vhயய: ேஸாடா: ◌⁴ கிmh ச விேயாக³வjhரததேயா ³தீ iµஹு: phேரதா ।
MSS@6289@2ப³th³ேதா⁴ऽயmh phரணயாஜrhவிநிேத பா³Shபாmh³ெதௗ⁴ேத
th³’ெஶௗ
நிShபீயாத⁴ரபlhலவmh mh’க³th³’ஶ:ஸrhேவ ஸேக² விshmh’தmh ॥ 6289॥
MSS@6290@1உkhதsh(உthதsh) ேத தி⁴ேரஹmh shph’Shடmh ேத மshதகmh மயா
।
MSS@6290@2இthேயதா ஶபதா²nh kh’thவா ஸா ைவ க³mhயா ந: ந: ॥ 6290॥
MSS@6291@1உkhதா க³chச²தி லjhதா விரமதி phேரmh மநாகி³ேத
ேகஶாmhlhசதி jh’mhப⁴ணmh ரசயதி phரshெதௗதி கா³தா²mh iµஹு: ।
MSS@6291@2ஆ க³thயபராmh விெரௗதி பஷmh mhப³thயெஸௗ பா³லகmh
கா³thரmh ப⁴ஜதி jh’mhப⁴ேத விஹஸதி phரththதரmh யாசேத ॥ 6291॥
MSS@6292@1ேதா³rhலmh க² த³rhஶேயth shதநேக³ வshthரmh ஸமாலmhப³ேத
அ ³Shேட²ந ேக²nhமmh shதiµகீ² vhடா³mh வித⁴thேத mh’ஷா ।
MSS@6292@2த³nhேதநாத⁴ரபlhலவmh வித³ஶதி vhயkhதmh ததா² பா⁴ஷேத
பா⁴ைவேரபி⁴ஹ sh²டmh mh’க³th³’ஶாmh jhேஞேயாऽபி⁴லாஷ:ஸதா³ ॥ 6292॥
MSS@6293@1உkhதா ph³ரவீ ஸுரதmh ந மயா நிஶாயாsh thவmh ெதௗ³Shடேவந
க³ஜகா³நி லjhஜயா வா ।
MSS@6293@2தாmh³லகjhஜலசாமயசிநசிthரmh தth ஸmhநிேவத³யதி
மாmh ரமேthதயmh ॥ 6293॥
MSS@6294@1உkhதிrhநாnhயா sh²ரதி நியதmh th◌⁴யாநமnhயnhந சாshேத
பயthயnhயmh ந க² நயநmh ந ரேவாऽபி ஶ ◌்’ேதி ।
MSS@6294@2யாமmh யாமmh பதி²ஷு சகிதmh திேரதாth³’ஶீ ேநா
vh’nhதா³ரNhேய சிரபசிதா: ேக ந வnhதி நாrhய: ॥ 6294॥
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MSS@6295@1உkhேதந ப³ஹுநா கிmh வா கிmh kh’ைத: ஶபைத²rhக⁴ைந: ।
MSS@6295@2வதா³ ஸthயேமைவதth thவேமவ மம மாநேஸ ॥ 6295॥
MSS@6296@1உkhthவாnh’தmh ப⁴ேவth³ யthர phராணிநாmh phராNhரணmh ।
MSS@6296@2அnh’தmh தthர ஸthயmh shயாth ஸthயமphயnh’தmh ப⁴ேவth ॥ 6296॥
MSS@6297@1காநீஷு விவாேஹஷு க³வாmh iµkhெதௗ தைத²வ ச ।
MSS@6297@2ph³ராமநாmh விபthெதௗ ச ஶபைத²rhநாshதி பாதகmh ॥ 6297॥
MSS@6298@1உkh³ரkh³ராஹiµத³nhவேதா ஜலமதிkhராமthயநாலmhப³ேந vhேயாmhநி
ph◌⁴ராmhயதி ³rhக³மmh திph◌⁴’தாmh phராkh³பா⁴ரமாேராஹதி ।
MSS@6298@2கீrhணmh யாதி விஷாலரல: பாதாலேமகாகிநீ கீrhதிshேத
நயநாபி⁴ராம kh’தகmh மnhேய ப⁴யmh ேயாதாmh ॥ 6298॥
MSS@6299@1உkh³ரthவmh ச mh’³thவmh ச ஸமயmh வீய ஸmhரேயth ।
MSS@6299@2அnhத⁴காரமஸmh’thய ேநாkh³ேரா ப⁴வதி பா⁴shகர: ॥ 6299॥
MSS@6300@1உkh³ரபmh சth³வnhth³வmh ஹாரக³ கா³த⁴ரmh தவ ।
MSS@6300@2சnhth³ரட³mh கShயா  தாவth³ தி³க³mhப³ரmh ॥ 6300॥
MSS@6301@1உkh³ராபி⁴ஷ க³மiνஷ கி³ பரshய :³க²mh ஹnhதாலத²mh
vhயத²யதி phரஸபா⁴rhth³ரபா⁴வmh ।
MSS@6301@2ப³th³த: ◌⁴ ஸேராஜஹேர விரஹாrhதநாைத³ சkhராபி⁴த⁴shய
ம⁴ேபாऽதி⁴கேமதி ைத³nhயmh ॥ 6301॥
MSS@6302@1உkh³ராவkh³ராஹமkh³நா ஶ⁴வந⁴தாேதா⁴ரshபா²தா ைக:³
phரthயkh³ேராth³த³Nhட³ஶுNhேடா³Th³ட³மரணஸமரthரshததி³ நா க³சkhைர: ।
MSS@6302@2ஆேலாkhயாேலாkhய ைஶலாiνசரணரணchch²’ க²லாக⁴Thடயth³பி⁴rh
யshயாஶாபி⁴thதிேஜrhமத³கலகபி: ◌⁴ khவாபி ந phராபி ர க:³ ॥ 6302॥
MSS@6303@1உkh³ைர: ஶாைபபஹதிபி⁴யா ரஸா ³ரiµkhதா: த³kh³⁴mh
ேயாkh³யா ஹுதவஹமபி thவthphயாவrhணஶுth³தா: ◌⁴ ।
MSS@6303@2உthபயnhthேயா ஜநகதநயாேதஜைஸவ shவராmh ேராத⁴mh
யshயாமiνவித³த⁴ேத ேலாகபாலாவேராதா:◌⁴ ॥ 6303॥
MSS@6304@1உசிதmh ேகா³பநமநேயா: சேயா: கநகாth³காnhதிதshகரேயா: ।
MSS@6304@2அவதீ⁴தவி⁴மNhட³ல- iµக²மNhட³லேகா³பநmh கிதி
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॥ 6304॥
MSS@6305@1உசிதmh நாம நார kh³யாmh ேகதkhயாமபி கNhடகா: ।
MSS@6305@2ரஸக³nhேதா⁴jh²ேத கிmh ேத கNhடகா: கNhடகாேக ॥ 6305॥
MSS@6306@1உசிதmh ப³nhத⁴நமநேயா: சக³ேயா: ேகவலmh தnhவி ।
MSS@6306@2வஜநமாநஸஹாடக- ெசௗரவிெதௗ⁴ பயேதாஹரேயா:
॥ 6306॥
MSS@6307@1உசித: phரணேயா வரmh விஹnhதmh ப³ஹவ: க²Nhட³நேஹதேவா
 th³’Shடா: ।
MSS@6307@2உபசாரவிதி⁴rhமநshவிநீநாmh ந  rhவாph◌⁴யதி⁴ேகாऽபி
பா⁴வஶூnhய: ॥ 6307॥
MSS@6308@1உசிதகrhம தேநாதி ந ஸmhபதா³mh இதரத³phயஸேத³வ விேவகிநாmh ।
MSS@6308@2இதி நிரshதஸமshதஸுகா²nhவய: கத²மேதா ந வித³ பNh³த: ॥
6308॥
MSS@6309@1உசித³ேthphதா அபி ரேதாऽபி நிேவஶிேத ஸுவrhணலேவ ।
MSS@6309@2ஜ²கி³தி பதnhதி iµேக²ந phரகடphரமதா³ யதா² ச லா: ॥ 6309॥
MSS@6309A@1உசிதvhயயஶீலshய kh’ஶthவமபி ேஶாப⁴ேத ।
MSS@6309A@2th³விதீயசnhth³ரமா வnhth³ேயா ந வnhth³ய: rhணசnhth³ரமா: ॥
MSS@6310@1உசிதாiµபாshய சிதாmh அபி⁴ேத⁴ கி³ரmh நிரnhதராவத: ।
MSS@6310@2அphயாயதிமதி ேஷ phர⁴ கேஷண ⁴யேத கதி²ேத ॥ 6310॥
MSS@6311@1உசிேதந விசாேரண சாதாmh யாnhதி ஸூkhதய: ।
MSS@6311@2ேவth³யதththவாவேபா³ேத⁴ந விth³யா இவ மநீmh ॥ 6311॥
MSS@6312@1உchசmh phரேத³ஶmh ப⁴ஷேऽதி⁴ய ப⁴ஷthயபீ⁴ணmh
ரவிமாண: ।
MSS@6312@2யதா³ ததா³நீமசிேரண vh’Shrh அmhேபா⁴த³iµkhதா ப⁴வதி phர⁴தா ॥
6312॥
MSS@6313@1உchச:ஸthப²லேதா³ யதா²யமஹமphேயதாth³’ேக³தாவதா shபrhதா⁴mh
மnhத³ மேதா³th³த⁴த:
shவஜநேகநாrhேகண மா மா kh’தா:² ।
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MSS@6313@2³ராேத³வ ப⁴வாth³’ேஶாऽshய மஹஸா th◌⁴வshதா: ஸமshதா:
shவயmh
ைநேவchச²thயயமthயயmh ³ணிஸக:² கshயாபி ேதேஜாநிதி: ◌⁴ ॥ 6313॥
MSS@6314@1உchசசmhப⁴நிேதா ’த³யmh சாலயதி ஜக⁴நலkh³நாkh³ர: ।
MSS@6314@2அதிநிmhநமth◌⁴யஸŋhkhரம- தா³நிப⁴shதணி தவ ஹார: ॥ 6314॥
MSS@6315@1உchசாth phரேத³ஶாத³வதீrhய நிmhநmh ேயா யாதி வாேமாऽத²
ஸுக²phரேதா³ऽெஸௗ ।
MSS@6315@2நிmhநphரேத³ஶாth நchசேத³ஶmh யோ vhரஜnh த³ணேகா³ऽபி
ஶshத:
॥ 6315॥
MSS@6316@1உchசாரணjhேஞாऽத²கி³ராmh த³தா⁴நmh உchசா ரணthபக³shதshதmh
।
MSS@6316@2உthகmh த⁴ரmh th³ரShமேவய ெஶௗmh உthகmh த⁴ரmh தா³க
இthவாச
॥ 6316॥
MSS@6316A@1உchசாைட⁴rhநைரராthமா ரணீேயாऽதியthநத: ।
MSS@6316A@2³ராேராஹபph◌⁴ரmhஶவிநிபாத:ஸு:³ஸஹ: ॥
MSS@6317@1உchசாவசmh ஜக³th³ெதௗ:³shth²யmh ஏக ஏவ நிேஷத⁴தி ।
MSS@6317@2phரவிShடமாthேரா nh’பதி: phரபசவ ந: தி: ॥ 6317॥
MSS@6318@1உchசாவசmh ந த shவநிதmh பத கா³sh rhணmh iµகா²நி பஶேவா
iµth◌⁴வmh ।
MSS@6318@2கrhணmh phரதா³ய ரகா: கலயnh ஹrhஷmh தாரmh தேநாதி ரணிதmh
தண:

பிேகாऽயmh ॥ 6318॥
MSS@6319@1உchசாவசகராnhயாyhயா: rhவராjhஞாmh தி⁴Sh²ர ।
MSS@6319@2யதா² யதா² ந ேயரmhshததா²rhயாnh மமதி: ॥ 6319॥
MSS@6320@1உchசாவசாநி ஜநநாநி ப⁴வnhதி யாவth கrhமாணி தாவத³கி²லாநி லயmh
ந யாnhதி ।
MSS@6320@2தth கrhமலஹநநாய யதth◌⁴வமாrhயா யாவchசி²ேரா ந விரேமjhஜலப³nhத⁴ேராக:³
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॥ 6320॥
MSS@6321@1உchசாஸநக³ேதா நீச: நீச ஏவ ந ேசாthதம: ।
MSS@6321@2phரஸாத³ஶிக²ரshேதா²ऽபி காக: கிmh க³டா³யேத ॥ 6321॥
MSS@6322@1உchசிthயmh phரத²மமத: ◌⁴ shதி²தmh mh’கா³ Shெபௗக⁴mh
தவிடபmh
kh³ரகாமா ।
MSS@6322@2ஆேரா⁴mh சரணமதா³த³ேஶாகயShேடrh ஆலmh நரபி ேதந
Shபிேதாऽெஸௗ ॥ 6322॥
MSS@6323@1உchசீkh’தkh³வமேஹா iµைத⁴வ கிmh யாசேஸ சாதகேபாத ேமக⁴mh ।
MSS@6323@2அthrhjhதmh க³rhjhதமாthரமshnhnh அmhேபா⁴த⁴ேர பி³nh³லவsh
³ேர ॥ 6323॥
MSS@6324@1உchசீயnhேத shம ேவமnhயஶநவிரேத யthநத: ேராthயாmh
யthர
யாமாகபீ³ஜாnhயபி சடகவ⁴சேகாchதாநி ।
MSS@6324@2யshnh தா³தrhயகshமாchசலவகராkh’Shடiµkhதாவல-

ph◌⁴ரShடாshதthைரவ
th³’Shடா வதிபி⁴ரலஸmh ⁴rhணிதா iµkhதிெகௗகா: ◌⁴ ॥ 6324॥
MSS@6325@1உchைச: கlhயாணவா கரதவஸுத: ◌⁴ ஸrhவதா³ rhணகாேமா
விkh²யாத: கrhணvh’ththயா
ந ச வச கசிthரபாகாiνபா⁴வீ ।
MSS@6325@2ேகாஷாேப பரshமா³சிதப³ஹுகத²shதthபர: Nhயேலாேக சிthரmh
ராஜாதி⁴ராஜ
thவவ தவ shதthர கmhபmh phரதீம: ॥ 6325॥
MSS@6326@1உchைச:mhப: ◌⁴ கபிஶத³ஶேநா ப³nh⁴ரshகnhத⁴ஸnhதி:◌⁴
shநிkh³தா⁴தாmhரth³திநக²மணிrhலmhப³vh’thேதாஹshத: ।
MSS@6326@2ஶூர:ஸphதchச²த³பமலshபrhதி⁴தா³ேநாத³ேகாऽயmh ப⁴th³ர:
ஸாnhth³ரth³மகி³ஸthதீரசா கnhth³ர: ॥ 6326॥
MSS@6327@1உchைச: பத³மதி⁴திShட²mhlh ேலாகshதththேவஷு iµயதி phராய: ।
MSS@6327@2விஷயமபி பயதி ஸமmh பrhவதஶிக²ராkh³ரமாட: ◌⁴ ॥ 6327॥
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MSS@6328@1உchைச: phரகத²நmh ஹாஸ:Sh²வநmh thஸநmh ததா² ।
MSS@6328@2jh’mhப⁴ணmh கா³thரப⁴ க³mh ச பrhவshேபா²டmh ச வrhஜேயth ॥ 6328॥
MSS@6329@1உchைச:Sh²வநiµthகடphரஹதmh ஶyhயாஸேநாthஸrhபணmh
கா³thராshேபா²டநjh’mhப⁴நி ஸுலப⁴th³ரvhயாrhத²ஸmhphராrhத²நmh ।
MSS@6329@2பா³லா க³நmhப³நாnhயபி⁴iµேக² ஸkh²யா: ஸமாேலாகநmh
th³’khபாதச பரா
iµேகா²³ணகதா² கrhணshய கNh³யநmh ॥ 6329॥
MSS@6330@1உchைச:shதா²நkh’ேதாத³ையrhப³ஹுவிைத⁴rhjhேயாதிrhபி⁴th³யthphரைப: ◌⁴
ஶுkhராth³ைய:
கிமபி⁴ரthர விததா²mh phெரௗ⁴mh த³தா⁴ைநரபி ।
MSS@6330@2யாவlhேலாகதேமாபேஹந ப⁴வதா லrhந விshதாrhயேத
தாவchசnhth³ர கத²mh
phரயாதி பரமாmh vh’th³தி⁴mh ஸ ரthநாகர: ॥ 6330॥
MSS@6331@1உchைச:shதி²தீநாmh வி³ஷாmh பத³மாேரா⁴chச²வ: ।
MSS@6331@2ஸthஸுபா⁴தேஸாபாநேஸவிந:ஸnh ஸாத⁴வ: ॥ 6331॥
MSS@6332@1உchைசரth◌⁴யயநmh சிரnhதநகதா:²shthபி:◌⁴ ஸஹாலாபநmh தாஸாமrhப⁴கலாலேந
ரதிரேதா² தthபாகth²யாshதி: ।
MSS@6332@2thரph◌⁴ராth’ஜநாஶிஷ:ஸுப⁴க³தாேயாkh³யthவஸŋhகீrhதநmh
shவாiνShடா²நகதா²பி⁴வாத³நவிதி⁴rhபி⁴ோ³ th³வாத³ஶ ॥ 6332॥
MSS@6333@1உchைசரth◌⁴யயநmh ராதநகதா:²shthபி: ◌⁴ ஸஹாலாபநmh தாஸாமrhப⁴கலாலநmh
பதிiνதிshதthபாகth²யாshதி: ।
MSS@6333@2ஆேத³ஶshய கராவலmhப³நவிதி:◌⁴ பாNh³thயேலக²khயா
ேஹாராகா³ட³மnhthரதnhthரகவிதி⁴rhபி⁴ோ³ th³வாத³ஶ ॥ 6333॥
MSS@6334@1உchைசchசர சிரmh சீ வrhthமநி தmh ஸமாய ।
MSS@6334@2தி³kh³vhயாபிநி ஶph³த³³ேண ஶ க:²ஸmhபா⁴வநா ⁴: ॥ 6334॥
MSS@6334A@1உchைசchசதvhயmh யth கிசித³ஜாநதாபி ேஷண ।
MSS@6334A@2rhகா² ப³ஹு மnhயnhேத வி³ஷாமபி ஸmhஶேயா ப⁴வதி ॥
MSS@6335@1உchைசchைச:ரவாshேதந ஹயரthநமஹா ச ।
MSS@6335@2ேத³ஹப³th³த⁴ேவnhth³ரshய சிரகாலாrhதmh யஶ: ॥ 6335॥
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MSS@6336@1உchைசchைசshதராchச²nh பதா³nhயாயchச²ேத மஹாnh ।
MSS@6336@2நீேசா நீைசshதராmh யாதி நிபாதப⁴யஶ கயா ॥ 6336॥
MSS@6337@1உchைசTh³³யமாநா நதிமnhேத வஹதி யா  க³chச²nhதீ ।
MSS@6337@2யchசிரலph◌⁴யமதா²lhபmh தthஸா ப³ஹு யchச²தி thவதmh ॥ 6337॥
MSS@6338@1உchைசthதாலேக²லth³⁴ஜவநபவேநாth³⁴தைஶெலௗக⁴பாத-
shபா²ேராத³சthபேயாதி⁴phரகதமடshவrh⁴நீஸŋhக³மாநி ।
MSS@6338@2யாஸுshதாNhட³வாநி sh²டவிகடஜடாேகாஸŋhக⁴Thட⁴-
ph◌⁴ரயnhநthரசkhரvhயவதஸுமேநாvh’Shபாதாநி ஶmhேபா: ◌⁴ ॥ 6338॥
MSS@6339@1உchைசthதாலக³Nhட³shத²லப³ஹுலக³லth³தா³நபாநphரமthத-
shபீ²தாvhராதகீ³திதிவிth◌⁴’திகேலாnhதாrhதா⁴ பமா ।
MSS@6339@2ப⁴khதphரthஹph’th²வீஹநிவஹஸiµnhலேநாchைசத³சch-
²Nhடா³த³Nhடா³kh³ர
உkh³ராrhப⁴க இப⁴வத³ேநா வ:ஸ பாயாத³பாயாth ॥ 6339॥
MSS@6340@1உchைசth³ேகா⁴Shய ேஜதvhயmh மth◌⁴யshத²ேசத³பNh³த: ।
MSS@6340@2பNh³ேதா யதி³ தthைரவ பபாேதாऽதி⁴ேராphயதாmh ॥ 6340॥
MSS@6341@1உchைசnhமதி²தshய ேதந ப³நா ைத³ேவந தி⁴khகrhம
லமshய நிரshயேதா
ஜலநிேத⁴rhஜாதmh கிேமதாவதா ।
MSS@6341@2கா³mhபீ⁴rhயmh கிமயmh ஜஹாதி கிமயmh Shதி நாmhேபா⁴த⁴ராnh
மrhயாதா³mh கிமயmh
பி⁴நthதி கிமயmh ந thராயேத வாட³வmh ॥ 6341॥
MSS@6342@1உchைசேரஷ த: ப²லmh ச ph’²லmh th³’ShThைவவ’Shட:ஶுக:
பkhவmh ஶாவநmh விஹாய ஜட³தீ⁴shதாmh நாேகmh க³த: ।
MSS@6342@2தாமாய ³⁴ேதந மநஸா ³th³தி: ◌⁴ kh’தா ேப⁴த³ேந ஆஶா
தshய ந ேகவலmh
விக³தா சrhக³தா rhணதாmh ॥ 6342॥
MSS@6343@1உchைசrhைத³வாதி³ஹ பஶுபெதௗ ⁴ஷணீ⁴ய திShட²nh காலvhயால
phரத²ய
ப²mh பீ⁴ஷmh தாவேத³வ ।
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MSS@6343@2ேத³ேவ ³ராத³விநயப⁴யாth³ யாவேத³வmh க³thமாnh ேகாபாேடாபmh
கத²மபி திேராபா⁴வயnh
ெமௗநமாshேத ॥ 6343॥
MSS@6344@1உchைசrhநிஷாத³கா³nhதா⁴ெரௗ நீைசrh’ஷப⁴ைத⁴வெதௗ ।
MSS@6344@2ேஶஷாsh shவதா jhேஞயா:ஷTh³ஜமth◌⁴யமபசமா: ॥ 6344॥
MSS@6345@1உchைசrhph³ரமாNhட³க²Nhட³th³விதயஸஹசரmh mhப⁴kh³மmh
த³தா⁴ந: phேர
க²nhநாகா³பphரதிப⁴டவிகடேராthரதாலாபி⁴ரா ம: ।
MSS@6345@2ேத³வ:ஶmhேபா³ரபthயmh ⁴ஜக³பதிதiνshபrhth³தி⁴வrhth³தி⁴ShiΝஹshதsh
thைரேலாkhயாசrhயrhதி:ஸ ஜயதி ஜக³தாவர:ஜராshய: ॥ 6345॥
MSS@6346@1உchைசrhமஹாரஜதராவிராதாெஸௗ ³rhவrhணபி⁴thதிஹ
ஸாnhth³ரஸுதா⁴ஸவrh ।
MSS@6346@2அph◌⁴ேயதி ப⁴shமபபாNh³தshமராேரrh உth³வநிேலாசநலலாமலலாடலாmh
॥ 6346॥
MSS@6347@1உchைசrhயth³யshதி மந: கிmh விபதா³ஸmhபதா³ க³nhth ।
MSS@6347@2ஷshய மந ப⁴kh³ேந மkh³ேநவாபthஸு லயேத ல: ॥
6347॥
MSS@6348@1உchைசrhேயா ம⁴பாநph³த⁴மநஸாmh ph◌⁴’ கா³ க³நாநாmh க³ணrh
உth³கீ³ேதா ரசிதாலய:
க²க³லrhேத³ஶாnhதராதா³க³ைத: ।
MSS@6348@2ஆth³யச நிேஷவிேதாऽth◌⁴வக³ஶைதrhkh³ShேமாShமதாnhதிchசி²ேத³
ேஸாऽயmh
ஸmhphரதி ³rhமேத³ந த³தசா²யாதrhத³nhதிநா ॥ 6348॥
MSS@6349@1உchைசshதநnhதமபி⁴க³mhய க⁴நmh தவாஹmh அph◌⁴யாக³ேதாऽshmhயதிதி²ேரஷ
பேயாத⁴ராrhதீ² ।
MSS@6349@2வkhmh thரபா தத³பி வch வி³ரப³nhேதா: ◌⁴ கா²nhயமshதி ச
பேயாத⁴ரேயாrhமமாபி
॥ 6349॥
MSS@6350@1உchைசshதராmh மthஸேऽபி ேலாகா: rhவnhதி ஸmhஸthஸு ர:
phரஶmhஸாmh ।

712 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@6350@2ந பNh³தrhவிவதvhயமthர தthெஸௗ’த³mh யth khயேத
பேராmh ॥ 6350॥
MSS@6351@1உchைசshதராத³mhப³ரைஶலெமௗேல chேதா ரவிrhைக³கக³Nhட³ைஶல:

।
MSS@6351@2தshையவ பாேதந விrhணிதshய ஸnhth◌⁴யாரேஜாராேஹாjhேத
॥ 6351॥
MSS@6352@1உchெசௗ ெசௗ kh’ஶதரா ச கrhக³பீ⁴ேரா நாபி:◌⁴ ஸiµnhநததரmh ச
நிதmhப³பி³mhப³mh ।
MSS@6352@2நிmhேநாnhநேததி ஸுth³’ஶ:ஸுப⁴ேக³ஶேர மkh³நmh மேநா மம ந மாmh
நரph◌⁴ைபதி
॥ 6352॥
MSS@6353@1உchச²nhேநவ கெலௗ vh’ஷshய சரணேரணீ நவீநாmh நsh தாmh
நிrhமாய
kh’தshthவயா நரபி nhயshத: பத³shயnhத³ந: ।
MSS@6353@2பி⁴nhதா³ைநshதரணிmh thவத³shthரநியைதேரதthகிேலாதீ³தmh
thவாரெஸௗ விஹாய
ரmh thவாmh ேத³வ ேஸவிShயேத ॥ 6353॥
MSS@6354@1உchச²லnh மthshயchசா²kh³ரத³Nhட³பாதஹதாrhண ।
MSS@6354@2ஜக³³th³யாநமmhேபா⁴தா⁴nhமமjhஜ மமjhஜ ச ॥ 6354॥
MSS@6355@1உchசா²shthரபத³விnhயாஸ:ஸஹைஸவாபி⁴ஸmhபத: ।
MSS@6355@2ஶthக² க³iµக²kh³ராஸmh அக³thவா ந நிவrhதேத ॥ 6355॥
MSS@6356@1உchசி²th³யேத த⁴rhமvh’thதmh அத⁴rhேமா வrhதேத மஹாnh ।
MSS@6356@2ப⁴யமாஹுrhதி³வாராthரmh யதா³ பாேபா ந வாrhயேத ॥ 6356॥
MSS@6357@1உchசி²th³ராணி தி³க³mhப³ரshய வஸநாnhயrhதா⁴ கி³நshshவாேநா
ரthநாலŋhkh’திபி⁴rhவிேஶாதவ:ேஶாபா⁴ஶதmh ஸுph◌⁴வ: ।
MSS@6357@2ெபௗராTh◌⁴யாச : மஶாநவஸேதrhபி⁴ா⁴ேஜாऽphயமா
லmh ந
vhயதேநாth³ த³th³ரப⁴ரேணShவjhேஞா  ேஸநாnhவய: ॥ 6357॥
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MSS@6358@1உchசி²nhநாரயகாதேரவ லடா ேகா³thராnhதரmh rhக³தா
தாேமவாiνக³தா
க³தாiνக³திகாshthயkhதாiνராகா:³ phரஜா: ।
MSS@6358@2ஆphைதரphயநவாphதெபௗஷப²ல: காrhயshய ⁴jh²தா கிmh
rhவnhthவத²ேவாthதமா
க³ரைதர ைக³வ shதீ²யேத ॥ 6358॥
MSS@6359@1உchசி²Shடmh கரக²rhபரmh பதி² க³தmh rhைக²rhஜைட³rhதி⁴khkh’தmh
விphைரshதththவவிசிnhதைகrhமந தmh shவாthமphரேபா³ேத⁴ kh’தmh ।
MSS@6359@2nh’thயnhதmh ச தி³க³mhப³ரmh ச ஜலmh பா³லச iµkhதmh ஜட³mh
³mhப⁴ேசாபஹஸnhதி சthவரபேத² த³ththவா iµஹுshதாகா: ॥ 6359॥
MSS@6360@1உchசி²Shடmh ஶிவநிrhமாlhயmh வமநmh ஶவகrhபடmh ।
MSS@6360@2காகவிShடா²ஸiµthபnhநா: பைசேதऽதிபவிthரகா: ॥ 6360॥
MSS@6361@1உchசி²Shேடா ந shph’ேஶth க² க³mh நிஶிrhயாnhந ஶீrhஷேக ।
MSS@6361@2தி³வா ச ஜேயேத³நmh க³nhத⁴மாlhயாதி³ஸmhபதா³ ॥ 6361॥
MSS@6362@1உchசீ²rhேஷ பத³கmh kh’thவா யதி³ ேஶேத ஶுநshததா³ ।
MSS@6362@2ஆக³chச²th³வlhலப⁴mh வkhதி தth³ேவமnhயசிராத³பி ॥ 6362॥
MSS@6363@1உch²நாணமணிrhக³மவஶாchசுrhமநா மnhத²ரmh
ேஸாShமவாஸகத³rhதி²தாத⁴ரசிrhvhயshதாலகா ph◌⁴⁴வ: ।
MSS@6363@2ஆபாNh:³ கரபlhலேவ ச நிph◌⁴’தmh ேஶேத கேபாலshத² iµkh³ேத⁴
கshய தப:ப²லmh
பணதmh யshைம தேவயmh த³ஶா ॥ 6363॥
MSS@6364@1உchch²’ கேலந நிரேபதேயாnhமேத³ந ேயநாkh’தத³mh க
ப³⁴வ ।
MSS@6364@2த³ththவா பத³mh ஶிரஹshதிபகாrhப⁴ேகண மnhத:³ கத²mh க³த ஏஷ
வஶmh
phரஸய ॥ 6364॥
MSS@6365@1உchேச²த³நmh சாபசய: பீட³நmh கrhஶநmh ததா² ।
MSS@6365@2இதி விth³யாவித:³ phராஹு: ஶthெரௗ vh’thதmh சrhவித⁴mh ॥ 6365॥
MSS@6366@1உchேச²th³யமபி விth³வாmhேஸா வrhத⁴யnhthயேமகதா³ ।
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MSS@6366@2³ேட³ந வrhதி⁴த: ேலShமா யேதா நி:ேஶஷதாmh vhரேஜth ॥ 6366॥
MSS@6367@1உchch²மrhvhயாthதவkhthர: phரவிததரஸநாபlhலவாட⁴sh’khகா பி
ேகா³kh³ரph◌⁴ராnhதேநthர: லகிததரேலாthதாநலா ³லநால: ।
MSS@6367@2thராphயkhலாnhதிகா³ khவசித³திபித: khவாபி  கா³kh³ரமாthர
சிthரvhயாkh◌⁴ேராऽயமாphmh phரமத³வநmh’கீ³தrhணகாmhshrhணேமதி ॥ 6367॥
MSS@6368@1உchch²ராேயா ஜநபீ⁴தி ேஹரதி⁴கmh ைவkh’thயiµth³kh³வதா
ஸrhவthர
phரதிபrhவவிkhரமப⁴வ: khேரா மrhஜnhம: ◌⁴ ।
MSS@6368@2யshேயாchைச: ககNhடகphரணயிதா தி⁴kh கShடiµShThேர பெஶௗ
தshnh
ராஜபkh³ரஹ:ஸ ச மஹாஶph³த³th³வயீபா⁴ஜநmh ॥ 6368॥
MSS@6369@1உchch²வஸnh மNhட³லphராnhதேரக²மாப³th³த⁴Th³மலmh ।
MSS@6369@2அபrhயாphதiµேரா vh’th³ேத:◌⁴ ஶmhஸthயshயா:shதநth³வயmh ॥ 6369॥
MSS@6370@1உchch²வாஸ: க²Nhட³க²Nhட³shதரத’த³ேய கதாmh
⁴ஷநாmh
உkhதிphரthkhதிப³nhேதா⁴ऽphயபி⁴நயவித: பாmhஸுலா : ◌⁴ ஸுஶyhயா ।
MSS@6370@2Shணீேமவ phரஸாதா³iνநயநகலஹாmhப³நmh ஶph³த³ஶூnhயmh
யthைரதth shவshதி
தshைம நிph◌⁴’தநி⁴வநாேயதி நாnhதீ³ நேமாऽsh ॥ 6370॥
MSS@6371@1உchch²வாஸயnhthய:லத²ப³nhத⁴நாநி கா³thராணி கnhத³rhபஸமாலாநி
।
MSS@6371@2ஸபவrhதிShவ⁴நா phேயஷு ஸiµthஸுகா ஏவ ப⁴வnhதி நாrhய: ॥
6371॥
MSS@6372@1உchch²வாஸkhகாஶயநா க³ப⁴ க³- விShடா²வவாஸவிjh’mhப⁴நி
।
MSS@6372@2வkhthரmh ஶுேநாऽrhேதா⁴nhதாmh ச th³’Shmh th³ேத phரஶmhஸnhதி
ச
வாமேசShடmh ॥ 6372॥
MSS@6373@1உchch²வாஸாவத⁴ய: phரா:ஸ ேசாchch²வாஸ:ஸரண: ।
MSS@6373@2ஸரchசலmh நாshதி யth phராணிதி தத³th³⁴தmh ॥ 6373॥
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MSS@6374@1உchch²வாேஸாऽபி ந நிrhயாதி பா³ேண ’த³யவrhதிநி ।
MSS@6374@2கிmh நrhவிகடாேடாப பத³ப³nhதா⁴ ஸரshவதீ ॥ 6374॥
MSS@6375@1உchயதாmh ஸ வசநீயமேஶஷmh ேநவேர பஷதா ஸகி²ஸாth◌⁴வீ ।
MSS@6375@2ஆநையநமiνநீய, கத²mh வா விphயாணி ஜநயnhநiνேநய: ॥ 6375॥
MSS@6376@1உchயமாேநாऽவலmhேப³த பரமrhமணி கதாmh ।
MSS@6376@2shவகrhமணி  பா³தி⁴rhயshைத²rhயமா⁴rhயேஸாShமவாnh ॥ 6376॥
MSS@6377@1உjhஜாக³தph◌⁴ராத- த³nhரத³லth³த⁴ம⁴கரphரகேர ।
MSS@6377@2காசநேகதகி மா தவ விகஸ ெஸௗரph◌⁴யஸmhபா⁴ர: ॥ 6377॥
MSS@6378@1உjhஜா³ேத யதா³ kh³ராேம க³chச²தாmh த³ணshவரா: ।
MSS@6378@2rhகா³லாshதmh ந:shதா²நmh கத²யnhதி கரshதி²தmh ॥ 6378॥
MSS@6379@1உjhjh’mhப⁴ேத iµதி³நீஸுkh’தmh mh’கா³ ேகா விShவkh³விகீrhணபபாடலரத³Nhட:³
।
MSS@6379@2உthஸூதவிth³மேலா ஜலேத⁴shதர கா³th³ உthphயமாண இவ
கசந ராஜகmh:³
॥ 6379॥
MSS@6380@1உjhjh’mhபா⁴நநiµlhலஸthசதடmh ேலாலth³ph◌⁴ரமth³ph◌⁴லதmh
shேவதா³mhப:◌⁴shநபிதா
க³யSh விக³லth³vhட³mh ஸேராமாசயா ।
MSS@6380@2த⁴nhய: ேகாऽபி வா ஸ யshய வத³ேந vhயாபாதா: ஸாmhphரதmh
iµkh³ேத⁴
³kh³த⁴மஹாph³தி⁴ேப²நபடலphரkh²யா: கடாchச²டா: ॥ 6380॥
MSS@6381@1உjhjhவலmh ஸரலmh ைசவ வkhரமாரkhதேமவ ச ।
MSS@6381@2ேநthரmh சrhவித⁴mh phேராkhதmh தshய பா⁴வா: ph’த²kh ph’த²kh ॥
6381॥
MSS@6382@1உjhjhவலmh thரஸmhேயாேக³ஸரலmh thரத³rhஶேந ।
MSS@6382@2வkhரmh ச காநீேபா⁴ேக³ஆரkhதmh ஶthத³rhஶேந ॥ 6382॥
MSS@6383@1உjhjhவல³ணமph◌⁴தி³தmh ுth³ேரா th³ரShmh ந கத²மபி மேத
।
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MSS@6383@2த³kh³th◌⁴வா தiνமபி ஶலேபா⁴ தீ³phரmh தீ³பாrhசிஷmh ஹரதி ॥ 6383॥
MSS@6384@1உjhjhவலசmhபகiµலா- ஶ கிதயா ய: phரதீ³பகmh shph’ஶதி ।
MSS@6384@2கjhஜலகல கதா³ஹmh iµkhthவாnhயth தshய கிmh க⁴டதாmh ॥ 6384॥
MSS@6385@1உjhjhவலாேலாகயா shநிkh³தா⁴ thவயா thயkhதா ந ராஜேத ।
MSS@6385@2மமஸiµகீ² வrhதி: phரதீ³பஶிக²யா யதா² ॥ 6385॥
MSS@6386@1உjhஜ²தீ ஶுசிவாஶு தshராmh அnhதிகmh vhரஜதி தாரகராேஜ ।
MSS@6386@2தி³khphரஸாத³³ணமNhட³நேஹ ரஹாஸவிஶத³mhiµக²ைமnhth³
॥ 6386॥
MSS@6387@1உjhஜ²nhthய:shவrhணகாசீrhஜ²ணிதி ரஶநயா சmhபகnhயாஸமyhயா
தnhவthயshதாரஹாராnh விசகிலககாபŋhkhதிiµth³ராவபி: ◌⁴ ।
MSS@6387@2கிmh சாேஶாகphரவாலரணமணிமயாnh ஸnhthயஜnhthேயாऽவதmhஸாnh
உthகீrh:

காமபா³ணவ ’தி³ஸு’ேதா³ வlhலபா⁴நாmh ப³⁴: ॥ 6387॥
MSS@6388@1உjh²தvh’ஷேயாகா³அபி ரதிஸமேய நரவிேஶஷநிரேபா: ।
MSS@6388@2kh’Shெணௗகாபி⁴ரதா அபி ரNhயகஶிphயா:ஸததmh ॥ 6388॥
MSS@6389@1உjh²தெஸௗபா⁴kh³யமத³- sh²டயாchஞாந க³பீ⁴தேயாrhேநா: ।
MSS@6389@2அகதமநேஸாேரகா th³’Shrh³தீ நிsh’Shடாrhதீ² ॥ 6389॥
MSS@6390@1உjh²தாஹதி வthஸ ந ³ேய ராக⁴ேவண ல³ஷணபீ⁴thயா ।
MSS@6390@2கா thவthயபி⁴ேத ப³த வnhயாnh ராவேய கிதி iµயதி ேசத: ॥
6390॥
MSS@6391@1உjh²thவா தி³ஶமmhப³ரmh வரதரmh வாேஸா வஸாநசிரmh thவா
வாஸரஸmh
ந: பிth’வேந ைகலாஸஹrhmhயாரய: ।
MSS@6391@2thயkhthவா ப⁴shம kh’தா க³ராக³நிசய:க²Nhட³ஸாரth³ரைவrh ேத³வ:

பா
மாth³ஜாபணயmh kh’thவா kh³’ஹshத:² ஶிவ: ॥ 6391॥
MSS@6392@1உ³க³ணபவாேரா நாயேகாऽphெயௗஷதீ⁴நாmh அயமmh’தஶர:
காnhதிkhேதாऽபி
சnhth³ர: ।
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MSS@6392@2ப⁴வதி விக³தரrhமNhட³லmh phராphய பா⁴ேநா: பரஸத³நநிவிShட:
ேகா ல⁴thவmh
ந யாதி ॥ 6392॥
MSS@6393@1உ³பvh’ட: ◌⁴ பthயா iµkhதாமயmh யத³பீட³யth³ யத³பி பி³நீmh
பா⁴ேநாrhஜாயாmh
ஜஹாஸ iµth³வதீ ।
MSS@6393@2த³ப⁴ய மத: ஶ ேக ஸ ேகாசிதmh நிஜஶ கயா phரஸரதி நவாrhேக
கrhகnh⁴ப²லாணேராச ॥ 6393॥
MSS@6394@1உ³பஷத:³ கிmh நாrhஹthவmh நிஶ: கிiµ ெநௗசிதீ பதிஹ ந யth³
th³’Shடshதாph◌⁴யாmh க³ேணயசீக³ண: ।
MSS@6394@2sh²டiµ³பேதராமmh வ:sh²ரnhமநாமந- chச²வி
யத³நேயாrhவிchேச²ேத³ऽபி th³தmh ப³த ந th³தmh ॥ 6394॥
MSS@6395@1உ³ராஜiµகீ² mh’க³ராஜகrh க³ஜராஜவிராதமnhத³க³தி: ।
MSS@6395@2யதி³ஸாவநிதா’த³ேய நிதா khவ ஜப:khவ தப:khவஸமாதி⁴ரதி:
॥ 6395॥
MSS@6396@1உTh³டா³யித: rhவதி³ஶா khரேமண phரகாஶர க:³ ph’²ல: பதŋhக:³ ।
MSS@6396@2பாேர வியth³விchதரரrhவாkh பதnhநிதா³நீmh பிேதாऽshதைஶேல
॥ 6396॥
MSS@6397@1உTh³³நmh விஹைக³rhmh’தmh ஜலசைர: மாnhதrhக³தmh கchச²ைப:
பா²ைந:
ph’²ப கபீட²ட²நாth³யshnh iµஹுrhrhchசி²தmh ।
MSS@6397@2தshnhேநவ ஸரshயகாலஜலேத³நாக³thய தchேசShதmh
ேயநாmhப⁴நிமkh³நவnhயகmh ைத:² பய: பீயேத ॥ 6397॥
MSS@6398@1உTh³³நா ³ணபthண: ஸுக²ப²லாnhயாராth³ விகீrhnhயத:◌⁴
பrhயshதா: பேதா
யஶshதப³கிதா:ஸmhபlhலதாபlhலவா: ।
MSS@6398@2phராேக³வாபsh’த: phரேமாத³ஹணchசா²யா கதா²nhதmh க³தா
ைத³வாரNhயமத
க³ேஜந ப³நா ப⁴kh³ேநऽபி⁴மாநth³ேம ॥ 6398॥
MSS@6399@1உTh³³நாநாேமஷாmh phராஸாதா³th தணி பmh ப khதி: ।
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MSS@6399@2விsh²ரதி ைவஜயnhதீ பவநchசி²nhநாபவிth³ேத⁴வ ॥ 6399॥
MSS@6400@1உTh³³யாக³தnh³மNhட³லத³mh கிmh க²ஜடth³வயmh thவா
ேகாரகதாmh
விகshவரதேர யாேத கிnhதீ³வேர ।
MSS@6400@2இnhேதா³rhபி³mhப³மவாphய ஜாதரப⁴ெஸௗ கிmh வா சேகாராவிமாvh ஆmh
jhஞாதmh
ஶப²விலாஸபநீ ேநthேர ர கீ³th³’ஶ: ॥ 6400॥
MSS@6401@1உTh³³யாணmh  ஸஹஜmh கதி²தmh ³ ஸதா³ ।
MSS@6401@2அph◌⁴யேஸத³shததnhth³ரsh vh’th³ேதா⁴ऽபி தே ப⁴ேவth ॥ 6401॥
MSS@6402@1உTh³³ேயாrhth◌⁴வmh க³மேந நிபthயவசநா வேதா⁴nhiµகீ² ஶநி: ।
MSS@6402@2வாேம யாrhநித⁴நmh தி³ஶதி விபே விபshய ॥ 6402॥
MSS@6402A@1உத வா th’ணவாnh மாrhக:³ஸேமா க³mhய: phரஶshயேத ।
MSS@6402A@2ஸுேஶாth◌⁴யshthவிேதா⁴ மாrhக:³ஷTh³வித⁴mh ச shவகmh ப³லmh ॥
MSS@6403@1உthகடகNhடகேகா- க⁴rhஷணkh◌⁴’Shடாநி ’தி³ ந சிnhதயதி ।
MSS@6403@2அஸth³’ஶரஸவிவஶமதிrh விஶthய: ேகதகீஸுமmh ॥ 6403॥
MSS@6404@1உthகNhட²யதி ேமகா⁴நாmh மாலா vh’nhத³mh கலாபிநாmh ।
MSS@6404@2நாmh ேசாthகNhட²யthேயஷ மாநஸmh மகரth◌⁴வஜ: ॥ 6404॥
MSS@6405@1உthகNhடா²லசkhரவாகவதீநி:வாஸத³Nhடா³ஹத:
பீஷth³திரchச²த³rhபணலாமாேராஹதி phரshதி²த: ।
MSS@6405@2ேகாகாநாmh kh’பேயவ khடரைவராஹூயமாேந ரெவௗ தி³kh³ஜாதா
நவெதௗ⁴தவிth³மமணிchசா²யா ச ெஸௗthராமணீ ॥ 6405॥
MSS@6406@1உthகNhடா²லமsh கNhடகேல ஸஜாயதாmh ேத மந:
ஸாநnhத³mh
பிமnhத³கnhத³லத³லாshவாேத³ஷு கா வா தி: ।
MSS@6406@2ஏதth கிmh  தவ khரேமலக கத²ŋhகாரmh ஸேஹ :³ஸஹmh தshnh
NhTh³ரககnhத³கிஸலேய ேயநா நிnhதா³பர: ॥ 6406॥
MSS@6407@1உthகNh²த மேநா பா³லா ஸு³ரshதா² நவmh வய: ।
MSS@6407@2விதி⁴rhவாேமா : காேமா ஹா ஹா :³க²பரmhபரா ॥ 6407॥
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MSS@6408@1உthகNh²தshய ’த³யாiν³ வயshயா ஸŋhேகதேக சிரயதி
phரவேரா விேநாத:³ ।
MSS@6408@2ஸmhshதா²பநா phயதமா விரஹாராmh ரkhதshய ராக³பvh’th³தி⁴கர:
phரேமாத:³
॥ 6408॥
MSS@6409@1உthகNh²தshய ’த³யாiνக³தா ஸகீ²வ ஸŋhகீrhணேதா³ஷரதா
விஷேயஷு ேகா³Sh² ।
MSS@6409@2khடா³ரேஸஷு மத³நvhயஸேநஷு காnhதா shthmh 
காnhதரதிவிkh◌⁴நக ஸபthநீ
॥ 6409॥
MSS@6410@1உthகmhபக⁴rhமபிchசி²ல- ேதா:³ஸாதி⁴கஹshதவிchதெசௗர: ।
MSS@6410@2ஶிவமாஶாshேத ஸுதiν shதநேயாshதவ பசலாசலேயா: ॥
6410॥
MSS@6411@1உthகmhபிநீ ப⁴யபshக²தாmhஶுகாnhதா ேத ேலாசேந phரதிதி³ஶmh
வி⁴ேர
பnhதீ ।
MSS@6411@2khேரண தா³ணதயா ஸஹைஸவ த³kh³தா⁴ ⁴மாnhதி⁴ேதந
த³ஹேநந ந வீதா
॥ 6411॥
MSS@6412@1உthகmhேபாऽபி ஸகmhப ஏவ ’த³ேய சிnhதாபி சிnhதாnhவிதா
நி:வாஸா அபி
நி:வஸnhthயநிph◌⁴’தmh பா³Shேபாऽபி பா³Shபாயேத ।
MSS@6412@2காnhதாmh ஸmhshமரேதா விேத³ஶவஸேதrhநkhதmh தி³வmh காந:
phராேராஹா இவ
நிShபதnhதி மநேஸா :³கா²நி :³கா²nhவிதாth ॥ 6412॥
MSS@6413@1உthகmhேபா ’த³ேய shக²லnhதி வசநாnhயாேவக³ேலாலmh மேநா
கா³thரmh த³தி
சுரகஷmh சிnhதா iµக²mh ஶுShயதி ।
MSS@6413@2யshையஷா ஸகி² rhவர க³ரசநா மாந: ஸ iµkhேதா மயா
வnhshயாshதா அபி ேயாத:
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திதேல யாஸாமயmh ஸmhமத: ॥ 6413॥
MSS@6414@1உthகrhணmh கmh க³ேணந விகஸnhேமாத³mh சிராth³ ப³rhபி:◌⁴
khடா³ேகஶபி⁴ச
பஜரக³ைத: ேகாபsh²ரlhேலாசநmh ।
MSS@6414@2ேஜாthஸ க³⁴வி phரகmhபதரலmh மnhதிநீபி: ◌⁴ th பீத:
ேராthரேடந
ேத³வ பத: phராதrhmh’த³ க³th◌⁴வநி: ॥ 6414॥
MSS@6415@1உthகrhேऽயமகாNhட³சNh³மப:shபா²ரsh²ரthேகஸர:
khராகாரகராலவkhரவிகடshதph³ேதா⁴rhth◌⁴வலா ³லph◌⁴’th ।
MSS@6415@2சிthேரபி ந ஶkhயேதऽபி⁴கி²mh ஸrhவா க³ஸŋhேகாசநாch
சீthrhவth³கி³ஜஜரஶிர:mhப⁴shத²லshேதா²ஹ: ॥ 6415॥
MSS@6416@1உthகrhதிmh ஸமrhேதா²ऽபி க³nhmh ைசவ ஸபக: ।
MSS@6416@2th³விேரேபா² க³nhத⁴ேலாேப⁴ந கமேல யாதி ப³nhத⁴நmh ॥ 6416॥
MSS@6417@1உthகrhஷவாnh நிஜ³ே யதா² யதா² யாதி கrhணமnhயshய ।
MSS@6417@2த⁴iνவ ஸுவmhஶஜnhமா ததா² ததா²ஸjhஜேநா நமதி ॥ 6417॥
MSS@6418@1உthகrhேஷா ைநவ நிthய:shயாnhநாபகrhஷshதைத²வ ச ।
MSS@6418@2phராkh கrhமவஶேதா நிthயmh ஸத⁴ேநா நிrhத⁴ேநா ப⁴ேவth ॥ 6418॥
MSS@6419@1உthககாபா³ஹுlhயmh தth தth shவாபா⁴விகmh th³ரவthவmh ச ।
MSS@6419@2ஸ ச நிபாதி⁴shேநஹsh ேதேநஶshய phயா க³ கா³ ॥ 6419॥
MSS@6420@1உthகlhேலாலshய லmh லவணஜலநிதி⁴rhலmhபி⁴த: ரnhேதா:◌⁴
ேகா விnhth◌⁴ய:
கச ெகௗ³³தி மதாமph◌⁴த³shேதா விேவக: ।
MSS@6420@2நீதா: கrhகthவமrhகphரவஹணஹரேயா ஹாேதாthஸ க³லமா
ராஜnhiνth³தா³மெகௗ³ைரரஜநி
ச ரஜநீவlhலப⁴shthவth³யேஶாபி: ◌⁴ ॥ 6420॥
MSS@6421@1உthகாiµnhமநயnhthேயேத பா³லாmh தத³லகthவிஷ: ।
MSS@6421@2அmhேபா⁴த⁴ராshத³thவnhேதா க³mhபீ⁴ரா:shதநயிthநவ: ॥ 6421॥
MSS@6422@1உthகீrh இவ வாஸயShஷு நிஶாநிth³ராலஸா ப³rhே
⁴ைபrhஜாலவிநி:sh’ைதrhவலப⁴ய:ஸnhதி³kh³த⁴பாராவதா: ।
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MSS@6422@2ஆசாரphரயத:ஸShபப³ஷு shதா²ேநஷு சாrhசிShமதீ: ஸnhth◌⁴யாம
க³லதீ³பிகா
விப⁴ஜேத ஶுth³தா⁴nhதvh’th³ேதா⁴ ஜந: ॥ 6422॥
MSS@6423@1உthஜதி ph◌⁴ரமதி ேராதி³தி ராரதி பth³மாநி ேசாthபதி சேடந
³ரmh ।
MSS@6423@2ேதாேய நிமjhஜதி ஶஶா கiµதீ³ேத ச கShடmh phயாவிரேதா நிஶி
சkhரவாக:
॥ 6423॥
MSS@6424@1உthஜதி வதி iµயதி யாதி தீரmh தீராth தmh ததலாth
நேரதி வாபீmh ।
MSS@6424@2வாphயாmh ந திShட²தி ந சாதி mh’லக²Nhட³mh சkhர: பாஸு
விரேஹ
க² சkhரவாkhயா: ॥ 6424॥
MSS@6425@1உthஜnh வேட வேட ப³த ப³கா: காகா வராகா அபி khராŋhrhவnh
ஸதா³
நிநாத³படவshேத பிphபேல பிphபேல ।
MSS@6425@2ேஸாऽnhய: ேகாऽபி ரஸாலபlhலவலவkh³ராேஸாlhலஸthபாடவ-

khட³thேகாகிலகNhட²ஜநகலாலாவிலாஸkhரம: ॥ 6425॥
MSS@6426@1உthkh’thய jhவதாth ஶவாth கத²மபி phேரதாஶந: ைபஶிதீmh
ேபஶீமkh³நிமயீmh
நிகீ³rhய ஸஹஸா த³nhத³யமாேநாத³ர: ।
MSS@6426@2தா⁴வththphலவேத iµஹுrhநிபததி phேராthதிShட²தி phேரேத
விShவkhkhேராஶதி
ஸmhபிநSh ஜட²ரmh iµShThயா ஹேத மshதகmh ॥ 6426॥
MSS@6427@1உthkh’thேயாthkh’thய kh’thதிmh phரத²மமத²ph’²chேசா²ப²⁴யாmh
மாmhஸாnhய
அmhஸshபி²khph’Shட²பிNhடா³th³யவயவஸுலபா⁴nhkh³ரth ஈநி ஜkh³th◌⁴வா ।
MSS@6427@2ஆthதshநாyhவnhthரேநthர: phரகதத³ஶந: phேரதர க: கர காth³ அ
கshதா²த³shதி²ஸmhshத²mh shத²டக³தமபி khரvhயமvhயkh³ரமthதி ॥ 6427॥
MSS@6428@1உthkh’thேயாthkh’thய க³rhபா⁴நபி ஶகலயத:thரஸnhதாநேராஷாth³
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உth³தா³மshையகவிmhஶthயவதி⁴ வித⁴ஸத:ஸrhவேதா ராஜவmhயாnh ।
MSS@6428@2பிthrhயmh தth³ரkhதrhணரத³ஸவநமஹாநnhத³மnhதா³யமாந-
khேராதா⁴kh³ேந:rhவேதா
ேம ந க² ந விதி³த:ஸrhவ⁴ைத:shவபா⁴வ: ॥ 6428॥
MSS@6429@1உthkh’Shடப³லவீrhயshய விகீ³ேஷாrhஜையண: ।
MSS@6429@2³iνரkhதphரkh’ேதrhயாthரா யாநதி shmh’தmh ॥ 6429॥
MSS@6430@1உthkh’Shடமth◌⁴யமநிkh’Shடஜேநஷு ைமth யth³வchசி²லாஸு
கதாஸு ஜேலஷு
ேரகா² ।
MSS@6430@2ைவரmh khரமாத³த⁴மமth◌⁴யமஸjhஜேநஷு யth³வchசி²லாஸு
கதாஸு ஜேலஷு
ேரகா² ॥ 6430॥
MSS@6431@1உthேகாசmh phதிதா³நmh ச th³தth³ரvhயmh ஸுபா⁴தmh ।
MSS@6431@2காநீmh phரத²மாவshதா²mh ஸth³ேயா kh³’தி ³th³தி⁴மாnh ॥
6431॥
MSS@6432@1உthேகாசகாெசௗபதி⁴கா வசகா: கிதவாshததா² ।
MSS@6432@2ம க³லாேத³ஶvh’thதாச ப⁴th³ரphேரணிைக:ஸஹ ॥ 6432॥
MSS@6433@1அஸmhயkhகாணைசவ மஹாமாthராசிகிthஸகா: ।
MSS@6433@2ஶிlhேபாபசாரkhதாச நி: Nhயேயாத: ॥ 6433॥
MSS@6434@1ஏவமாth³யாnh விஜாநீயாth phரகாஶாmhlhேலாககNhடகாnh ।
MSS@6434@2வி³ட⁴சாணசாnhயாnh அநாrhயாநாrhய கி³ந: ॥ 6434॥
MSS@6435@1உthேகாசபாேதாஷக- பா⁴டஸுபா⁴ததராrhத²ெசௗrhயாmhஶா: ।
MSS@6435@2தthணேமவ kh³ராயா: ஷட³nhயகாேல ந லph◌⁴யnhேத ॥ 6435॥
MSS@6436@1உthkhராnhதmh கி³டல க⁴நஸஹmh ேத வjhரஸாரா நகா²sh
தthேதஜச த³rhதmh
ஸ ச நேகா³nhமாதீ² நிநாேதா³ மஹாnh ।
MSS@6436@2ஆலshயாத³விiµசதா கி³³ஹாmhmhேஹந நிth³ராநா ஸrhவmh
விவஜையகஸாத⁴நத³mh லph³த⁴mh ந கிசிth kh’தmh ॥ 6436॥
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MSS@6437@1உthkhராnhதாநாமாஷாேயாபShடாth³ அth◌⁴யாகாஶmh ப³ph◌⁴iµ:

பthரவாஹா: ।
MSS@6437@2rhதா: phரா நமth³யாphயேவா- மாஸு: காயmh thயாதா
தா³shthைர: ॥ 6437॥
MSS@6438@1உthkhராமth³பி⁴ச ய: phராண: phரயத: ஶிShடஸmhமத: ।
MSS@6438@2சிnhதேயnh மநஸா க³ கா³mh ஸ க³திmh பரமாmh லேப⁴th ॥ 6438॥
MSS@6439@1உthphதmh கரக கணth³வயத³mh ப³th³தா⁴ th³’ட⁴mh ேமக²லா
யthேநந phரதிபாதி³தா
iµக²ரேயாrhமரேயாrhகதா ।
MSS@6439@2ஆரph³ேத⁴ ரப⁴ஸாnh மயா phயஸகி² khடா³பி⁴ஸாேராthஸேவ
சNhடா³லshதிராவ³Nhட²நபடேபmh வித⁴thேத வி: ◌⁴ ॥ 6439॥
MSS@6440@1உthphதmh ஸகி²வrhதிதiµக²mh கீkh’தmh ரmh காசீதா³ம
நிvh’thதக⁴rhக⁴ரரவmh phதmh ³லாnhதேர ।
MSS@6440@2ஸுphதா:பஜரஸாகா:பஜேநாऽphயா⁴rhணிேதா நிth³ரயா ஶூnhேயா
ராஜபத²shதமாmh
நிவிடா³nhேயேய நிrhக³mhயதாmh ॥ 6440॥
MSS@6441@1உthphதmh ஸஹ ெகௗஶிகshய லைக: ஸாகmh iµைக²rhநாதmh
⁴பாநாmh
ஜநகshய ஸmhஶயதி⁴யா ஸாrhத⁴mh ஸமாshபா²தmh ।
MSS@6441@2ைவேத³மநஸா ஸமmh ச ஸஹஸா kh’Shடmh தேதா பா⁴rhக³வ-

phெரௗடா⁴ஹŋhkh’திகnhத³ேலந ச ஸமmh ப⁴kh³நmh தைத³ஶmh த⁴iν: ॥ 6441॥
MSS@6442@1உthphதபா³ஹுத³rhஶித- ⁴ஜலmh தiµல மம ஸkh²யா ।
MSS@6442@2ஆkh’Shயமாண ராஜதி ப⁴வத: பரiµchசபத³லாப:◌⁴ ॥ 6442॥
MSS@6443@1உthphதiµchch²ததாmhஶுகராவலmhைப³rh உthதmhபி⁴ேதா³பி⁴ரதீவதராmh
ஶிேராபி: ◌⁴ ।
MSS@6443@2ரth³ேத⁴யநிrhஜ²ரஜலvhயபேத³ஶமshய விShவkhதேடஷு பததி
sh²டமnhதmh
॥ 6443॥
MSS@6444@1உthphதா அபி த³nhதீth³ைர: ேகாபைந: பthதய: பரmh ।
MSS@6444@2தத³ஸூநஹரnh க²Th³க³கா⁴ைத:shவshய ர: phரேபா: ◌⁴ ॥ 6444॥
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MSS@6445@1உthphய கபி⁴rh³ராnh iµkhதாநாmh ேயாதி⁴நாmh தி³வி ।
MSS@6445@2phராபி வாthமபி⁴rhதி³vhயா க³திrhவா விkh³ரைஹrhம ॥ 6445॥
MSS@6446@1உthphய Thப: ◌⁴ பாதா³வாshேத ப⁴ க³ப⁴யாth³ தி³வ: ।
MSS@6446@2shவசிthதகlhபிேதா க³rhவ: கshய நாthராபி விth³யேத ॥ 6446॥
MSS@6447@1உthphயாலகமாகாmh விதாமாபாNh³க³Nhட³shத²லாth³
விShயth³வலயphரபாதப⁴யத: phேராlhலாshய கிசிth கெரௗ ।
MSS@6447@2th³வாரshதmhப⁴நிஷNhணகா³thரலதிகா ேகநாபி Nhயாthமநா
மாrhகா³ேலாகநத³thதth³’Shரப³லா தthகாலமா kh³யேத ॥ 6447॥
MSS@6448@1உthphேயாchைச: phரsh²ரnhதmh ரதா³ph◌⁴யாmh ஈஷாத³nhத: ஜரmh
ஶாthரவீயmh ।
MSS@6448@2ஶ ◌்’ க³phேராதphராvh’ேஷNhயாmh³த³shய shபShடmh phராபth
ஸாmhயiµrhவீத⁴ரshய ॥ 6448॥
MSS@6449@1உthகா²தmh நிதி⁴ஶ கயா திதலmh th◌⁴மாதா கி³ேரrhதா⁴தேவா
நிshதீrhண:

ஸதாmhபதிrhnh’பதேயா யthேநந ஸmhேஸவிதா: ।
MSS@6449@2மnhthராராத⁴நதthபேரண மநஸா நீதா: மஶாேந நிஶா: phராphத:
காணவராடேகாऽபி
ந மயா th’Shேணऽ⁴நா மா ப⁴வ ॥ 6449॥
MSS@6450@1உthகா²தchசி²nhநஸnhth◌⁴யாணகமலவேநா vhேயாமகாஸாரமth◌⁴யmh
மnhேய மthேதா
நிஶீதா²வயவநமேஷா ம வவிnhம ு: ।
MSS@6450@2தthகாேலாth³பி⁴th³யமாந:ஸஹதiνph’²பி⁴shதாரகா³th³³ெதௗ³ைக⁴sh
தshமாேத³ேவாjhேத
கத⁴வநmh பீ⁴ஷே th◌⁴வாnhதப க: ॥ 6450॥
MSS@6451@1உthகா²தைத³வதவாயதநmh ராேரrh அshதாசலாnhததஸூrhயவாnhதmh
।
MSS@6451@2ஹmhர⁴⁴ க³ேத ஸுரேவம விவmh பயா ஹாரவ
நாயகரthநஶூnhயmh
॥ 6451॥
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MSS@6452@1உthகா²தாnh phரதிேராபயnh ஸுதாmhசிnhவmhlhல⁴nh வrhத⁴யnh
அthchசாnh
நமயnh ph’²nh வித³லயnh விேலஷயnh ஸmhஹதாnh ।
MSS@6452@2தீநாnh கNhடகிேநா ப³rhநியமயnh shவாேராபிதாnh பாலயnh
மாலாகார இவ
phரேயாக³ஶேலா ராjhேய சிரmh திShட²தி ॥ 6452॥
MSS@6453@1உthகா²ய சிthேதாபவநாthஸுேமேதா⁴- மாலா kh’தா shதகநிShேடஷு
।
MSS@6453@2காvhயth³மாமதி⁴ேராபிதாநாmh ப²லmh பராmh நிrhvh’திiµnhநயாம:
॥ 6453॥
MSS@6454@1உthேக²லththவதர க³தரலா ேராமாவைஶவல- shthரkh³வlhrhவதீ
th◌⁴வmh
ஜநமேநாநிrhவாணவாராண ।
MSS@6454@2ஏதshயா ய³ரshதபஸேர யth³பா³lhயசாபlhயேயா: shதா²ேந
ெயௗவநஶிlhபிகlhபிதசிதாைசthயth³வயmh th³’யேத ॥ 6454॥
MSS@6455@1உthதmhஸ: ேககிபிchைச²rhமரகதவலயயாமேல ேதா:³phரகாNhேட³
ஹார:
ஸாnhth³ேரnhth³ரநீலrhmh’க³மத³ரசிேதா வkhthரபthரphரபச: ।
MSS@6455@2நீலாph³ைஜ: ேஶக²ரரதவஸநதா ேசthயபீ⁴காபி⁴ஸாேர ஸmhphரthேயேணநாmh
திரப⁴ரஸகீ² வrhதேத ேவஷலா ॥ 6455॥
MSS@6456@1உthதmhஸெகௗகரேஸந விலாநீநாmh நாநி யshய ந நைக²ரபி
பlhலவாநி ।
MSS@6456@2உth³யாநமNhட³நதேரா ஸஹகாரஸ thவmh அ கா³ரகாரகரேகா³சரதாmh
க³ேதாऽ ॥ 6456॥
MSS@6457@1உthதmhதmh பா⁴தி iµக²phரபா⁴பி⁴rh ந கிசித³ph³ஜmh யத³ேஹா
தத³shயா: ।
MSS@6457@2khதmh th³’ஶாேவவ விதி⁴rhவிதி⁴jhஞ: கrhணth³வயாலŋhகரணmh சகார
॥ 6457॥
MSS@6458@1உthதmhkh’தசnhth³ரமா: ஸ⁴ஜகா³nh வீசீnh பராவrhதயnh
jhேயாthshநாப⁴shமவிேலபேந
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நிரவதி⁴shபீ²ேத மmhநி shதி²த: ।
MSS@6458@2phேர கchச² கேராேகாஹநைந: shவ:nh⁴iµth³ேகா⁴ஷயnhnh
அthயnhதmh பதி²
க³rhதாThடஹேதா th³ரmh ஹஸthயrhணவ: ॥ 6458॥
MSS@6459@1உthதmhேஸஷு நநrhத ந தி⁴ஜாmh ந phேரைகrhலத: ஸாகா
mh
²ேதா ந ச shதநதேட லாவதீநாmh khவசிth ।
MSS@6459@2கShடmh ேபா⁴சிரமnhதேரவ ஜலேத⁴rhைத³வாth³ விஶீrhேऽப⁴வth
ேக²லth³vhயாலலா
க³க⁴rhஷணபணphரமாே மணி: ॥ 6459॥
MSS@6460@1உthதphேதாऽயiµரŋhக³ம: ஶிகி²தலchசா²யாmh ஸமாலmhப³ேத ைவரmh
ஸாஹகmh
விஹாய ச ஶிகீ²லmh தேராrhக³chச²தி ।
MSS@6460@2யாசnhேத ச ஜலmh நிஜப⁴வேந th’Shரா: ஸாகாsh தphேத
வாணி ப
கஜாநி ம⁴பாshthயkhthவா ரயnhேத லதா: ॥ 6460॥
MSS@6461@1உthதமmh Shகரேthரmh தாராேthரmh ந மth◌⁴யமmh ।
MSS@6461@2அத⁴மmh ச ேthரmh phரபா⁴ஸmh thவத⁴மாத⁴மmh ॥ 6461॥
MSS@6462@1உthதமmh phரணிபாேதந ஶூரmh ேப⁴ேத³ந ேயாஜேயth । நீசமlhபphரதா³ேநந
ஸமஶkhதிmh
பராkhரைம: ॥
MSS@6463@1உthதமmh ஸுசிரmh ைநவ விபேதா³ऽபி⁴ப⁴வnhthயலmh ।
MSS@6463@2ராஹுkh³ரஸநஸmh⁴தி:ணmh விchசா²யேயth³ வி⁴mh ॥ 6463॥
MSS@6464@1உthதமmh shவாrhதmh விthதmh மth◌⁴யமmh பிரrhதmh ।
MSS@6464@2அத⁴மmh ph◌⁴ராth’விthதmh ச shthவிthதமத⁴மாத⁴மmh ॥ 6464॥
MSS@6465@1உthதம: khேலஶவிோப⁴mh ம: ேஸா⁴mh ந தர: ।
MSS@6465@2மணிேரவ மஹாஶாணக⁴rhஷணmh ந  mh’thகண: ॥ 6465॥
MSS@6466@1உthதம:ஷThபத:³ phேராkhேதா மth◌⁴யம: பசபி⁴shததா² ।
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MSS@6466@2கநிShட²sh சrhபி: ◌⁴ shயாth³ ஏவmh shrhth◌⁴வகாshthதா⁴ ॥
6466॥
MSS@6467@1உthதமேலऽபி ஜாத: ேஸவாmh வித³தா⁴தி நீசேலாகshய ।
MSS@6467@2வத³தி ச வாசmh நீசாmh உத³ேரவரபீ³ேதா மrhthய: ॥ 6467॥
MSS@6468@1உthதமதணphரkh’தி: லகாதி³கஸூசிதாnhயதiνஸkhதி: ।
MSS@6468@2sh²டஸmhநிதவிபா⁴ேவா நிவாrhயேத ேகந ஶ ◌்’ கா³ர: ॥ 6468॥
MSS@6469@1உthதமபதா³rhத²ரகா: ஸுலபா⁴ ேலாேக ப⁴வnhதி ஸrhேவऽபி ।
MSS@6469@2³தபதா³rhத²ரகsh thவவ மதshthவmh ந: கரட ॥ 6469॥
MSS@6470@1உthதம⁴ஜŋhக³ஸŋhக³ம- நிshபnhத³நிதmhப³சாபலshதshயா: ।
MSS@6470@2மnhத³ரகி³வ வி³ைத⁴rh இதshதத: kh’Shயேத காய: ॥ 6470॥
MSS@6471@1உthதமrhணத⁴நதா³நஶ கயா பாவேகாthத²ஶிக²யா ’தி³shத²யா ।
MSS@6471@2ேத³வ த³kh³த⁴வஸநா ஸரshவதீ நாshயேதா ப³ைபதி லjhஜயா ॥
6471॥
MSS@6472@1உthதமrhணiµக²mh பயnhnh அத⁴மrhே யா நமnh ।
MSS@6472@2mh’thவிதேயாrhth³த⁴ஸmhph◌⁴ரமmh பேலாகேத ॥ 6472॥
MSS@6473@1உthதமவநிைதகக³தி: கவ ஸரபய:ஸகீ²ைத⁴rhயmh ।
MSS@6473@2ஆshகnhதி³ேதாthவmh ஹshேதைநவshph’ஶnhஹர॥ 6473॥
MSS@6474@1உthதமசிnhதிதmh rhயாth phேராkhதகா  மth◌⁴யம: ।
MSS@6474@2அத⁴ேமாऽரth³த⁴யா rhயாth³அகrhேதாchசதmh பி: ॥ 6474॥
MSS@6475@1உthதமshேதாஷமாயாதி தத³ க³mh ேபாShயேத யதி³ ।
MSS@6475@2vh’: phரத³தி phராய: பாதா³ph◌⁴ய ேக³ந ந shவயmh ॥ 6475॥
MSS@6476@1உthதமshய ணmh ேகாேபா மth◌⁴யshய phரஹரth³வயmh ।
MSS@6476@2அத⁴மshய thவேஹாராthரmh பாபிShேடா²ைநவ iµchயேத ॥ 6476॥
MSS@6477@1உthதமshயாபி வrhணshய நீேசாऽபி kh³’ஹமாக³த: ।
MSS@6477@2ஜநீேயா யதா²ேயாkh³யmh ஸrhவேத³வமேயாऽதிதி:² ॥ 6477॥
MSS@6478@1உthதமshயாபி வrhணshய நீேசாऽபி kh³’ஹமாக³த: ।
MSS@6478@2பா³ேலா வா யதி³வா vh’th³த: ◌⁴ ஸrhவshயாph◌⁴யாக³ேதா ³:॥ 6478॥
MSS@6479@1உthதமா:shவ³ண: kh²யாதா மth◌⁴யமாச பிrh³ண: ।
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MSS@6479@2அத⁴மா மாலshயாபி வஶுரshயாத⁴மாத⁴மா: ॥ 6479॥
MSS@6480@1உthதமா:shவாrhைதrhth³ரvhைய: பிrhவிthேதந மth◌⁴யமா: ।
MSS@6480@2அத⁴மா மாth’விthேதந shthவிthேதநாத⁴மாத⁴மா: ॥ 6480॥
MSS@6481@1உthதமா ஆthமந: kh²யாதா: பி: kh²யாதாச மth◌⁴யமா: ।
MSS@6481@2அத⁴மா மாலாth kh²யாதா: வஶுராchசாத⁴மாத⁴ம: ॥ 6481॥
MSS@6482@1உthதமா ேகா³th³ப⁴வாjhjhையShTh²யாth³ ph³ரமணைசவ தா⁴ரth
।
MSS@6482@2ஸrhவshையவாshயஸrhக³shய த⁴rhமேதா ph³ராமண: phர: ◌⁴ ॥ 6482॥
MSS@6483@1உthதமாத⁴மமth◌⁴யாநாmh ேராதvhயmh வசநmh ³ைத: ◌⁴ ।
MSS@6483@2தthர சாthமதmh kh³ராயmh வshதவாkhயmh யதா² nh’ப: ॥ 6483॥
MSS@6484@1உthதமாத⁴மமth◌⁴யாநி ³th³th◌⁴வா காrhயாணி பாrhதி²வ: ।
MSS@6484@2உthதமாத⁴மமth◌⁴ேயஷு ேஷஷு நிேயாஜேயth ॥ 6484॥
MSS@6485@1உthதமாத⁴மஸmhஸkhெதௗ ஜாநnh ஸth³’ஶvh’thதிதாmh ।
MSS@6485@2நாmh ஶுசிபா³யாநாmh அ க³நாkh²யாmh vhயதா⁴th³ விதி: ◌⁴ ॥
6485॥
MSS@6486@1உthதமாநாmh shவபா⁴ேவாऽயmh பர:³கா²ஸShiΝதா ।
MSS@6486@2shவயmh :³க²mh ச ஸmhphராphதmh மnhயேதऽnhயshய வாrhயேத ॥ 6486॥
MSS@6487@1உthதமாநாமபி shthmh விவாேஸா ைநவ விth³யேத ।
MSS@6487@2ராஜphயா:ைகரவிNhேயா ரமnhேத ம⁴ைப:ஸஹ ॥ 6487॥
MSS@6488@1உthதமாiνthதமாேநவ க³chச²nh நாmhச வrhஜயnh ।
MSS@6488@2ph³ராமண: ேரShட²தாேமதி phரthயவாேயந ஶூth³ரதாmh ॥ 6488॥
MSS@6489@1உthதமாேநவ ேஸேவத phராphேத காேல  மth◌⁴யமாnh ।
MSS@6489@2அத⁴மாmhsh ந ேஸேவத ய இchேச²ch ேரய ஆthமந: ॥ 6489॥
MSS@6490@1உthதமாபி⁴ஜேநாேபதாnh ந நீைச:ஸஹ வrhத⁴ேயth ।
MSS@6490@2kh’ேஶாऽபி  விேவகjhேஞா யாதி ஸmhரயணீயதாmh ॥ 6490॥
MSS@6491@1உthதமாசாthமநா kh²யாதா: பிthரா kh²யாதாச மth◌⁴யமா: ।
MSS@6491@2அத⁴மா மால: kh²யாதா: வஶுைரசாத⁴மாத⁴மா: ॥ 6491॥
MSS@6492@1உthதமாshதாகா: phேராkhதா: பாரகா:ஸiµth³ரஜா: ।
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MSS@6492@2ேகாkhகாக²தலாச ததா² ெஸௗராShThரஜா ஹயா: ॥ 6492॥
MSS@6493@1உthதேம  ணmh ேகாேபா மth◌⁴யேம க⁴காth³வயmh ।
MSS@6493@2அத⁴ேம shயாத³ேஹாராthரmh சாNhடா³ேல மரnhதிக: ॥ 6493॥
MSS@6494@1உthதேமேநாthதமmh ஸrhவmh மiνShயாmh phரயthநத: ।
MSS@6494@2அth³’Shடயஸrhேவஷாmh வkhதvhயmh ஸுவிசண: ॥ 6494॥
MSS@6495@1உthதேம விkh◌⁴நவthதாshதி அத⁴ேமா :³க²பா⁴ஜநmh ।
MSS@6495@2தshமாth ஸrhவthர ேயாkh³யthவாch ேரShேடா²ைவ மth◌⁴யம:shmh’த:
॥ 6495॥
MSS@6496@1உthதைம:ஸஹ ஸ ேக³ந ேகா ந யாதி ஸiµnhநதிmh ।
MSS@6496@2rhth◌⁴நா th’நி தா⁴rhயnhேத kh³ரதி²ைத:ஸுைம:ஸஹ ॥ 6496॥
MSS@6497@1உthதைம:ஸஹ ஸாŋhக³thயmh பNh³ைத:ஸஹ ஸŋhகதா²mh ।
MSS@6497@2அph³ைத: ◌⁴ ஸஹ thரthவmh rhவாே நாவத³தி ॥ 6497॥
MSS@6498@1உthதைம:ஸஹ ஸாŋhக³thயmh யth phராjhைஞ:ஸthயவாதி³பி: ◌⁴ ।
MSS@6498@2ப³nhத⁴நshேதா²ऽபி திShேட²த ந  ராjhேய நராத⁴ைம: ॥ 6498॥
MSS@6499@1உthதைம:shவீkh’ேதா நீேசா நீச ஏவ ந ேசாthதம: ।
MSS@6499@2ைப⁴ரவாதி⁴Sh²த: வா  கதா³சிnh ைநவ ேகஸ ॥ 6499॥
MSS@6500@1உthதைமரநiνjhஞாதmh காrhயmh ேநchேச²chச ைத:ஸஹ ।
MSS@6500@2ேத³ைவ:ஸாகmhஸுதா⁴பாநாth³ ராேஹாசி²nhநmh ஶிேரா யத:॥ 6500॥
MSS@6501@1உthதைமthதைமrhநிthயmh ஸmhப³nhதா⁴நாசேரth ஸஹ ।
MSS@6501@2நிநீஷு:லiµthகrhஷmh அத⁴மாநத⁴மாmhshthயேஜth ॥ 6501॥
MSS@6502@1உthதேமா நாதிவkhதா shயாth³அத⁴ேமா ப³ஹுபா⁴ஷக: ।
MSS@6502@2நshவrhேண th◌⁴வநிshதாth³’kh³யாth³’kh காmhshேய phரஜாயேத ॥
6502॥
MSS@6503@1உthதேமாऽபி லேஜாऽபி மiνShய: ஸrhவேலாகமேதாऽபி ³ேதா⁴ऽபி
।
MSS@6503@2தா³ஸதாmh ப⁴ஜதி யாmh ப⁴ஜமாநsh தாmh ப⁴ஜnhதி க³ணிகாmh கிiµ
ஸnhத: ॥ 6503॥
MSS@6504@1உthதேமாऽphயத⁴மshய shயாth³ யாchஞாநmhரகர: khவசிth ।
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MSS@6504@2ெகௗshபா⁴தீ³நி ரthநாநி யயாேச ஹரmh³தி⁴mh ॥ 6504॥
MSS@6505@1உthதேமாऽphராrhதி²ேதா த³thேத மth◌⁴யம: phராrhதி²த: ந: ।
MSS@6505@2யாசைகrhயாchயமாேநாऽபி த³thேத ந thவத⁴மாத⁴ம: ॥ 6505॥
MSS@6506@1உthதேமா மth◌⁴யேமா நீேசாऽத⁴ேமா ph◌⁴ராth’³ணrhநர: ।
MSS@6506@2கnhயாshthப⁴கி³நீபா⁴kh³ேயா நேராऽத⁴மதேமா மத: ॥ 6506॥
MSS@6507@1உthதேமா ரஸவாத³ச தா⁴வாத³ச மth◌⁴யம: ।
MSS@6507@2அத⁴ேமா மnhthரவாத³ச th²யாவாேதா³ऽத⁴மாத⁴ம: ॥ 6507॥
MSS@6508@1உthதர க³ய ர க³ேலாசேந ேலாசேந கமலக³rhவேமாசேந ।
MSS@6508@2அsh ஸுnhத³ கnhத³நnhதி³நீ- வீசிட³mhப³ரக³பீ⁴ரமmhப³ரmh ॥
6508॥
MSS@6509@1உthதரதச ம⁴காth³ அநிலய: பசிேமாthதேர ேதாயmh ।
MSS@6509@2ப’thய பசஹshதாnh அrhதா⁴Shடமெபௗஷmh வாchயmh ॥
6509॥
MSS@6510@1உthதரnhதி விநிகீrhய பlhவலmh கா³ட⁴ப கமதிவாதாதபா: ।
MSS@6510@2த³mhShThே வநவராஹத²பா த³Shடப⁴ ³ரபி³ஸா ரா இவ ॥
6510॥
MSS@6511@1உthதரா³thதரmh வாkhயmh உthதராேத³வ ஜாயேத ।
MSS@6511@2ஸுvh’Sh³ணஸmhபnhநாth³ பீ³ஜாth³ பீ³ஜவாபரmh ॥ 6511॥
MSS@6512@1உthதராபத²காnhதாநாmh கிmh ph³ேமா ராமணீயகmh ।
MSS@6512@2யாஸாmh ஷாரஸmhேப⁴ேத³ ந mhலாயதி iµகா²mh³ஜmh ॥ 6512॥
MSS@6513@1உthதயவிநயாth thரபமா nhத⁴தீ கில ததீ³ணமாrhக³mh ।
MSS@6513@2ஆவShட விகேடந விேவா⁴rh வைஸவ சமNhட³லமnhயா ॥
6513॥
MSS@6514@1உthதேரண கிமாthைமவ பசபா³kh³நிஸாகmh ।
MSS@6514@2தவ ஸkh²ைய மயா த³thேதா ந ேஸvhய: ேஸவிதா ரஹ: ॥ 6514॥
MSS@6515@1உthதேரண ஸதா³ காrhயmh phராணshய ந விேராத⁴கmh ।
MSS@6515@2ஸŋhkh³ராேமண விநா காrhயmh ந லயmh த³iµக²mh ॥ 6515॥
MSS@6516@1உthதாநப²லph³தா⁴நாmh வரmh ராேஜாபவிந: ।
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MSS@6516@2ந  தthshவாநshதீvhரபkhேலைஶ: ப²லnhதி ேய ॥ 6516॥
MSS@6517@1உthதாநா: கதி ேவlhதா: கதி ரயாதா³⁴kh³நமth◌⁴யா: கதி
phேதாthphதவிசிதா:
கதி ⁴ஜாshெதௗrhயthகாiνkhரமாth ।
MSS@6517@2கlhபாnhேதஷு மஹாநடshய ஜ²தி phரkhராnhதசkhரph◌⁴ர- ph◌⁴ராnhெதௗ
ேகவலமkh³நிஹாஸக³ரலrhேலகா²thரயmh பா வ: ॥ 6517॥
MSS@6518@1உthதாநாiµபதா⁴ய பா³ஹுலதிகாேமகாமபா க³தாmh அnhயாமphயலஸாmh
நிதா⁴ய
விலாேபா⁴ேக³ நிதmhப³shத²ேல ।
MSS@6518@2நீவீmh கிசித³வலதா²mh வித³த⁴தீ நிவாஸேலாலாலகா
தlhேபாthபீட³நதிrhய³nhநதசmh நிth³ராதி ஶாேதாத³ ॥ 6518॥
MSS@6519@1உthதாேநாch²நமNh³கபாேதாத³ரஸmhநிேப⁴ ।
MSS@6519@2khேலதி³நி shthvhரேண ஸkhதிரkh’ேம: கshய ஜாயேத ॥ 6519॥
MSS@6520@1உthதாேநாlhலபிதphரதாதநவேராthைர: கத²mh பா⁴vhயதாmh
வாkhphரthயmhஶநிேவஶிதாகி²லஜக³thதththவா கவீநாmh கலா ।
MSS@6520@2ரth²யாக³rhதவிகா³ஹநாth³⁴தkh’ைதrhகா³ய: khவ ரthநாகேரா
யshயாnhத:ஶப²ராத⁴மாநநதமjhஜth³கி³nhth³ரா: ய: ॥ 6520॥
MSS@6521@1உthதாெநௗ சரெணௗ kh’thவா ஊஸmhshெதௗ² phரயthநத: ।
MSS@6521@2ஊமth◌⁴ேய தேதா²thதாெநௗ பாணீ பth³மாஸநmh thவித³mh ॥ 6521॥
MSS@6522@1உthதாரகமதிshநிkh³த⁴mh ph◌⁴ேபவஶவrhதி ச ।
MSS@6522@2ஸதா³iµக²shத²mh thரmh ேசnh ேநthேரண சபேலந கிmh ॥ 6522॥
MSS@6523@1உthதாரயதி விபthதாvh இதி த⁴நவthதாமேபேத திப: ।
MSS@6523@2ேசnhேநஹ த³பேயாக³sh தmh நியதmh விthதஸசேயா ேராக:³ ॥
6523॥
MSS@6524@1உthதாலதாடேகாthபாதத³rhஶேநऽphயphரகmhபித: ।
MSS@6524@2நிkhதshதthphரமாதா²ய shthைரேணந விசிகிthஸதி ॥ 6524॥
MSS@6525@1உthதாலதாவநஸmhphரvh’thத- ஸரமnhதிதேகதகீகா: ।
MSS@6525@2ஆேஸதி³ேர லாவணைஸnhத⁴வீநாmh சசைர: கchச²⁴வாmh
phரேத³ஶா: ॥ 6525॥
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MSS@6526@1உthதாலாபீதஹாலாரஸவிவஶமேநாvh’thதிதாலா கர-
phேராthகா²தாkh’Shடகாலா³சிரசி:shthேராதேஸாnhமாத³ஶீலா ।
MSS@6526@2அchச²Nh³th³வீபவnhதீ³ப⁴வத³கி²லசலthகாnhதி³ஶீேகாkh³ரநkhரா
காnhதீ³ ேவாऽsh
ஸnhதீ³பிதஸுkh’தசேயாth³ேரகmhnhதீ³kh’ைதநா: ॥ 6526॥
MSS@6527@1உthதாலாலகப⁴ஜநாநி கப³பாேஶஷு ஶிாரேஸா த³nhதாநாmh
பகrhம
நீவிநஹநmh ph◌⁴லாshயேயாkh³யாkh³ரஹ: ।
MSS@6527@2திrhயkh³ேலாசநேசShதாநி வசஸாmh ேச²ேகாkhதிஸŋhkhராnhதய:
shthmh mhலாயதி
ைஶஶேவ phரதிகலmh ேகாऽphேயஷ ேகkhரம: ॥ 6527॥
MSS@6528@1உthதிShட² ணேமகiµth³வஹ ஸேக² தா³th³rhயபா⁴ரmh ³mh
ராnhதshதாவத³ஹmh
சிராnh மரணஜmh ேஸேவ thவதீ³யmh ஸுக²mh ।
MSS@6528@2இthkhேதா த⁴நவrhேதந வி³ஷா க³thவா மஶாநmh ஶேவா
தா³th³rhயாnh மரணmh
வரmh ஸுக²தி jhஞாthவா ஸ Shணீmh shதி²த: ॥ 6528॥
MSS@6529@1உthதிShட²தி நமதி வணிkh ph’chச²தி ஶலmh த³தா³தி ச shதா²நmh
।
MSS@6529@2நிேபபாணிமாphதmh th³’ShThவா த⁴rhmhயாmh கதா²mh ேத ॥
6529॥
MSS@6530@1உthதிShட²³தி யாேமா யாேமா யாதshததா²பி நாயாத: ।
MSS@6530@2யாத: பரமபி ேவjh விதநாேதா² ப⁴ேவth தshயா: ॥ 6530॥
MSS@6531@1உthதிShட²nhthயா ரதாnhேத ப⁴ரiµரக³பெதௗ பாணிைநேகந kh’thவா
th◌⁴’thவா சாnhேயந
வாேஸா விக³தகப³பா⁴ரமmhேஸ வஹnhthயா: ।
MSS@6531@2⁴யshதthகாலகாnhதிth³வி³ணிதஸுரதphதிநா ெஶௗ வ:

ஶyhயாமா kh³ய நீதmh
வரலஸலஸth³பா³ஹு லmhயா: நா ॥ 6531॥
MSS@6532@1உthதிShட²மாநsh பேரா ேநாேபய: பth²யchச²தா ।
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MSS@6532@2ஸெமௗஶிShைடராmhநாெதௗவrhthshயnhதாவாமய:ஸச॥ 6532॥
MSS@6533@1உthதிShட² யதி³ வnhதீmh மாchச² தமாநய ।
MSS@6533@2அஹmh ேநமஶkhயாபி ஸு³ரத³மnhதரmh ॥ 6533॥
MSS@6534@1உthதிShட²வthேஸthயmh’தாயமாநmh வேசா நிஶmhேயாthதி²தiµthதி²த:
ஸnh ।
MSS@6534@2த³த³rhஶ ராஜா ஜநநீவ shவாmh கா³மkh³ரத: phரshரவிணீmh ந
mhஹmh ॥ 6534॥
MSS@6535@1உthதிShடா²ராth தெரௗ ேம தணிமம தேரா: ஶkhதிராேராஹண கா
ஸாாதா³kh²யா
iµkh³ேத⁴ தரணிஹ ரேவராkh²யயா கா ரதிrhேம ।
MSS@6535@2வாrhேதயmh ெநௗphரஸ ேக³ கத²மபி ப⁴விதா நாவேயா: ஸŋhக³மாrhதா²
வாrhதாபீதி
shதாshயmh தகி³ரமதmh ராத⁴யாராத⁴யா ॥ 6535॥
MSS@6536@1உthதிShேடா²thதிShட² கிmh ேஶேஷ phராphேத பப⁴ேவ நேவ ।
MSS@6536@2அth³ய ைவ நிrhப⁴யா ல காmh phரவிShடா:ஸூrhயரமய: ॥ 6536॥
MSS@6537@1உthதீrhணபா⁴ரல⁴நாphயல⁴லெபௗக⁴- ெஸௗthயநி:ஸஹதேரண
தேராரத⁴shதாth ।
MSS@6537@2ேராமnhத²மnhத²ரசலth³³ஸாshநமாஸாmh சkhேர நிலத³லேஸணெமௗேகண
॥ 6537॥
MSS@6538@1உthதீrhய த³ேண rhவmh பசாth³ வாேமऽதிநிnhதி³தா: ।
MSS@6538@2ைகசிth kh’Shே mh’க³ைசக:ைகசிth ஸrhேவऽபி நாth³’தா:
॥ 6538॥
MSS@6539@1உthதீrhய ph’Shட²ேதா யாதி ேவShடநmh வாகேராதி ேசth ।
MSS@6539@2shவshத²shய ேவShடநphராphதி:ஸப⁴யshய ப⁴யmh ஹேரth ॥ 6539॥
MSS@6540@1உth க³பீவரசth³வயபீ³தா க³mh ஆ கி³த: லகிேதந ⁴ேஜந
ரthயா ।
MSS@6540@2மஜக³nhதி மத³யnh நயநாபி⁴ராம: காேமாऽயேமதி மத³⁴rhணிதேநthரபth³ம:
॥ 6540॥
MSS@6541@1உth க³மthதமாத க³மshதகnhயshதேலாசந: ।
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MSS@6541@2ஆஸnhnhऽஏபி ச ஸார ேக³ ந வாசா²mh ேத ஹ: ॥ 6541॥
MSS@6542@1உth க³வாதாயநேகா³ராணி kh³’ஹாணி விthதாநி ³ரrhதாநி ।
MSS@6542@2த³த:◌⁴பாதகராணி ஹnhத சிதாதிேத²ரshய நிரrhத²காநி ॥ 6542॥
MSS@6543@1உth க³ைஶலஶிக²ரshதி²தபாத³பshய காக: kh’ேஶாऽபி
ப²லமாலப⁴ேத
ஸப: ।
MSS@6543@2mhஹ: phரசNhட³க³ஜmhப⁴விதா³ரேகாऽபி உchசி²Shடேமவ லப⁴ேத
க²
பந: ॥ 6543॥
MSS@6544@1உth க³ைஶலஶிக²ராரயேணந ேகசிth³ உth³தா³மவீசிவதா:
ஸேதா ப⁴வnhதி ।
MSS@6544@2அnhேய ணrhஜலகநாshth’ணேலாShடபாதாth³ அmhேபா⁴iµசாmh
பய ந யமாphiνவnhதி
॥ 6544॥
MSS@6545@1உth க³ைஶலஶிக²ேர நiν பாத³பshய காேகாऽபி பkhவப²லமாலப⁴ேத
ஸப: ।
MSS@6545@2mhேஹா ப³ க³ஜவிதா³ரணதா³ேऽபி த³thயேஹா ததேல
நிஜபந: ॥ 6545॥
MSS@6546@1உth க³shதநபrhவதாத³வதரth³க³ ேக³வ ஹாராவ ேராமா
நவநீலநீரஜசி:
ேஸயmh கnhதா³thமஜா ।
MSS@6546@2ஜாதmh தீrhத²த³mhஸுNhயஜநகmh யthராநேயா:ஸŋhக³ம சnhth³ேரா
மjhஜதி
லாச²நாப’தேய நmh நகா²ŋhகchச²லாth ॥ 6546॥
MSS@6547@1உth க³shதநபrhவைதshதiνைஹ ேராமாவ⁴ைஹ: காசீக
கணரth◌⁴வநிபைரrhஹாராவவா³ைர: ।
MSS@6547@2ph◌⁴சாேபந கடாவிshதரஶைர: கnhத³rhபதா³வாநலrh பா³லா
ேக²லதி பாரத⁴mh
நிஜ³ண: காmh’ேகா³ ப³th◌⁴யேத ॥ 6547॥
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MSS@6548@1உth க³shதநப⁴ரதாnhததாnhதமth◌⁴யmh விShயth³க⁴நகசவாnhதவாnhதஸூநmh
।
MSS@6548@2வkhராph³ஜph◌⁴ரமத³பீ⁴தபீ⁴தேநthரmh iµkh³தா⁴ மம ⁴
மnhத³மnhத³ேமதி
॥ 6548॥
MSS@6549@1உth க³shதநபா⁴ர ஏஶ தரேல ேநthேர சேல ph◌⁴லேத ராகா³nhேத⁴ஷு
தேதா³Shட²பlhலவத³mh rhவnh நாம vhயதா²mh ।
MSS@6549@2ெஸௗபா⁴kh³யாரப khதிேரவ கி²தா Shபாேத⁴ந shவயmh
மth◌⁴யshதா²பி கேராதி
தாபமதி⁴கmh ேராமாவ ேகந ஸா ॥ 6549॥
MSS@6550@1உth க³shதநமNhட³லாத³வதரth³க³ ேக³வ ஹாராவ ேராமா
நவநாலநீரத³சி:
ேஸயmh கnhதா³thமஜா ।
MSS@6550@2ஜாதmh தீrhத²த³mh ஸுNhயஜநகmh யthராவேயா: ஸŋhக³ம
சnhth³ேரா மjhஜதி
லாச²நாப’த³ேய நmh நகா²ŋhகchச²லாth ॥ 6550॥
MSS@6551@1உth க³shதநமNhட³ேலாபலஸthphராலmhப³iµkhதாமேணrh
அnhதrhபி³mhபி³தnhth³ரநீலநிகரchசா²யாiνகாth³தி ।
MSS@6551@2லjhஜாvhயாஜiµேபthய நmhரவத³நா shபShடmh iµராேரrhவ: பயnhதீ
iµதி³தா
iµேத³ऽsh ப⁴வதாmh லrhவிவாேஹாthஸேவ ॥ 6551॥
MSS@6552@1உth க³shதநைஶல³shதரiµேரா நிmhநாதிநாபி⁴shத² பீ⁴மmh
ேத³ஹவநmh
sh²ரth³⁴ஜலதmh ேராமாஜாலாலmh ।
MSS@6552@2vhயாத:◌⁴ பசஶர: கிரthயதிதராmhshதீnh கடாாஶுகா³mhsh
தnhேம ph³
மந:ர க³ ஶரணmh கmh ஸாmhphரதmh யாshய ॥ 6552॥
MSS@6553@1உth கா³த³நிலசலாmhஶுகாshதடாnhதாch ேசேதாபி: ◌⁴ ஸஹ
ப⁴யத³rhஶிநாmh phயாmh ।
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MSS@6553@2ேராணீபி⁴rh³பி⁴ரrhணiµthபதnhthயsh ேதாேயஷு th³ததரம
க³நா நிேப: ॥ 6553॥
MSS@6554@1உth ேக³ kh’தஸmhரயshய ஶிக²Nhchசாவசkh³ராவணி
nhயkh³ேராத⁴shய கிம
க³ தshய வசஸா லாகா⁴ஸு பrhயாphயேத ।
MSS@6554@2ப³nh³rhவா ஸ ராkh’த: கிமத²வா ஸthகrhமmh ஸசேயா மாrhேக³
விபthரஶாகி²நி ஜேநா யmh phராphய விராmhயதி ॥ 6554॥
MSS@6555@1உth ேக³ விப⁴வth³மshய ஶிக²ேர ⁴khthவா ப²லmh shேவchச²யா
தshமாth
phரshக²த: பதா³th³விதி⁴வஶாth³ ph◌⁴ரShேடா நிராலmhப³ந: ।
MSS@6555@2பாதாேலாத³ரபீ⁴ஷேண ப³ஹுவித⁴khேலேஶாரகா³th◌⁴யாேத
ெதௗ³rhக³thயாவடக³rhப⁴ேக
நிபதிதசிthரmh யதி³ phராணிதி ॥ 6555॥
MSS@6556@1உthைக³shதபி: ◌⁴ கிேமபி⁴ரப²லராகாஶஸmhshபrhஶிபி⁴rh த⁴nhேயாऽெஸௗ
நிதராiµபவிடேபா நth³யாshதேட திShட²தி ।
MSS@6556@2ஏவmh ய: kh’த³th³தி⁴thதி²தஜலvhயாேலாலவீசீவஶாnh மjhஜnhதmh
ஜநiµth³த⁴ரா
யதி³ வா ேதைநவ மjhஜாmhயஹmh ॥ 6556॥
MSS@6558@1உthதா²தvhயmh ஜாkh³’தvhயmh ேயாkhதvhயmh ⁴திகrhமஸு ।
MSS@6558@2ப⁴விShயதீthேயவ மந: kh’thவா ஸததமvhயைத:² ॥ 6558॥
MSS@6559@1உthதா²நmh  மiνShயாmh த³ாmh ைத³வவrhதmh ।
MSS@6559@2அப²லmh th³’யேத ேலாேக ஸmhயக³phபபாதி³தmh ॥ 6559॥
MSS@6560@1உthதா²நmh ஸmhயேமா தா³யmh அphரமாேதா³ th◌⁴’தி:shmh’தி: ।
MSS@6560@2ஸய ச ஸமாரmhேபா⁴ விth³தி⁴ லmh ப⁴வshய தth ॥ 6560॥
MSS@6561@1உthதா²நmh  நேரnhth³ராmh ph³’ஹshபதிரபா⁴ஷத ।
MSS@6561@2ராஜத⁴rhமshய யnh லmh ॥। ॥। ॥। ॥ 6561॥
MSS@6562@1உthதா²நதீ⁴ர: ேஷா வாkh³தீ⁴ராநதி⁴திShட²தி ।
MSS@6562@2உthதா²நதீ⁴ரmh வாkh³தீ⁴ரா ரமயnhத உபாஸேத ॥ 6562॥
MSS@6563@1உthதா²நமபி⁴ஜாநnhதி ஸrhவ⁴தாநி பா⁴ரத ।
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MSS@6563@2phரthயmh ப²லமநnhதி கrhமmh ேலாகஸாகmh ॥ 6563॥
MSS@6564@1உthதா²நkhத:ஸததmh பேரஷாமnhதைரஷேண ।
MSS@6564@2ஆnh’Nhயமாphேநாதி நர: பரshயாthமந ஏவ ச ॥ 6564॥
MSS@6565@1உthதா²நேநா ராஜா  ³th³தி⁴மாநபி நிthயஶ: ।
MSS@6565@2த⁴rhஷணீேயா mh shயாth³ ⁴ஜŋhக³இவ நிrhவிஷ: ॥ 6565॥
MSS@6566@1உthதா²ேநநாmh’தmh லph³த⁴mh உthதா²ேநநாஸுரா ஹதா: ।
MSS@6566@2உthதா²ேநந மேஹnhth³ேரண ைரShTh²யmh phராphதmh தி³வீஹ ச ॥
6566॥
MSS@6567@1உthதா²ேநைநத⁴ேயth ஸththவmh இnhத⁴ேநேநவ பாவகmh ।
MSS@6567@2ேயா  ஸதேதாthதா²யீ ³rhப³ேலாऽபி ஸமiνேத ॥ 6567॥
MSS@6568@1உthதா²ேந ஸph◌⁴யாநாmh உthதிShட²தி யாதி ேதஷு யாேதஷு ।
MSS@6568@2மதமnhதராபி ராjhேஞா விjhஞாயாஶீ:phரேதா³ ப³ைபதி ॥ 6568॥
MSS@6568@1உthதா²பித:ஸmhயதி ேரiΝரைவ: ஸாnhth³kh’த:shயnhத³நவmhஶசkhைர:
।
MSS@6568@2விshதாத:ஜரகrhணதாலrh ேநthரkhரேமேபேராத⁴ ஸூrhயmh ॥
6568॥
MSS@6569@1உthதா²phய ⁴ஜகீ³mh ஶkhதிmh லவாைதரத: ◌⁴shதி²தாmh ।
MSS@6569@2ஸுஷுmhநாnhதrhக³தாmh பசசkhராmh ேப⁴தி³நீmh ஶிவாmh ॥ 6569॥
MSS@6570@1உthதா²ய பசிேம யாேம kh’தெஶௗச:ஸமாத: ।
MSS@6570@2ஹுthவாkh³நிmh ph³ராமmhசாrhய phரவிேஶchச ஶுபா⁴mh ஸபா⁴mh ॥
6570॥
MSS@6571@1உthதா²ேயாthதா²ய பாேபShவபி⁴ரமதி மதிrhமnhத³³th³ேத⁴rhயதா³ ேத
ைநேவth³ேவேகா³ ந
ஶாnhதிrhந ச ப⁴வதி kh◌⁴’ rhவத: கrhம நிnhth³யmh ।
MSS@6571@2தth கிmh ைநவ phரபா⁴ேத jhவலத³நலஸமா ெரௗரவீ நாம ெரௗth³
தீய:கீலசkhரkhரகசபரவா ராஜதா⁴நீ யமshய ॥ 6571॥
MSS@6572@1உthதா²ேயாthதா²ய ேபா³th³த⁴vhயmh கிமth³ய ஸுkh’தmh kh’தmh ।
MSS@6572@2ஆஷ: க²Nhட³மாதா³ய ரவிரshதmh க³Shயதி ॥ 6572॥
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MSS@6573@1உthதா²ேயாthதா²ய ேபா³th³த⁴vhயmh கிமth³ய ஸுkh’தmh kh’தmh ।
MSS@6573@2த³thதmh வா தா³பிதmh வாபி வாkh ஸthயா வாபி பா⁴தா ॥ 6573॥
MSS@6574@1உthதா²ேயாthதா²ய ேபா³th³த⁴vhயmh மஹth³ப⁴யiµபshதி²தmh ।
MSS@6574@2மரணvhயாதி⁴ேஶாகாநாmh கிமth³ய நிபதிShயதி ॥ 6574॥
MSS@6575@1உthதா²ேயாthதா²ய யnhேத த³th³ராmh மேநாரதா:² ।
MSS@6575@2பா³லைவத⁴vhயத³kh³தா⁴நாmh லshthmh சா இவ ॥ 6575॥
MSS@6576@1உthதா²ேயாnhநதவாஸயShஶிக²ேர விshதாதாசிதmh
பி³ph◌⁴ரthபாத³iµத³shதேகஸரஸட: கிசிth³ விநிth³ேரண: ।
MSS@6576@2³ராத³சிதகnhத⁴ர: ஶமவஶாth³ vhயா⁴ய பth³வயmh
மாநmhலாநிகர:
ர க³கth³’ஶாmh ேகாயேத khட: ॥ 6576॥
MSS@6577@1உthதி²தா ஏவ jhயnhேத ஜநா: காrhயாrhதி²பி⁴rhநைர: ।
MSS@6577@2ஶthவth பதிதmh ேகா iν வnhத³ேத மாநவmh ந: ॥ 6577॥
MSS@6577A@1உthதி²தாkh³ரசர ph’²shதநீ Shபஜாலமபசிnhவதீ தெரௗ ।
MSS@6577A@2மth◌⁴யப⁴ஜநப⁴யாபேத³ஶேதா நிshthரபா த³யிதகNhட²மkh³ரth ॥
MSS@6578@1உthதி²ேதா நிஶி கலாநிதி⁴rhப⁴ேவth³ ஏததீ³யiµக²lhயதாphதேய ।
MSS@6578@2phராபிேதா மநபா⁴வேமதயா லjhஜயா நப⁴ யாthயth³’யதாmh ॥
6578॥
MSS@6579@1உthபமேrhநயநேயாபth³த⁴vh’thதிmh பா³Shபmh 
shதி²ரதயா
விரதாiνப³nhத⁴mh ।
MSS@6579@2அshnhநலதநேதாnhநத⁴பா⁴ேக³ மாrhேக³ பதா³நி க² ேத
விஷப⁴வnhதி
॥ 6579॥
MSS@6580@1உthபதேதாऽphயnhதmh க³chச²ேதாऽபி மதலmh ।
MSS@6580@2தா⁴வத: ph’தி²வீmh ஸrhவாmh நாத³thதiµபதிShட²தி ॥ 6580॥
MSS@6581@1உthபதnhதி யதா³காேஶ நிபதnhதி மதேல ।
MSS@6581@2பணshதத³பி phராphthயா நாத³thதiµபதிShட²ேத ॥ 6581॥
MSS@6582@1உthபதnhதீ ph◌⁴ரமnhதீ ஸா நமnhதீ நேநநா ।
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MSS@6582@2ஶmhபாஶதmh விதnhவாநா ph◌⁴ரமவ ph◌⁴ரமmh vhயதா⁴th ॥ 6582॥
MSS@6583@1உthபதnhthவnhதmh வா பாதாலmh phரவிஶnh வா ।
MSS@6583@2சரnh வா தி³ஶ:ஸrhவா யத³thதmh ேநாபலph◌⁴யேத ॥ 6583॥
MSS@6585@1உthபேதth ஸஜாth³ ேத³ஶாth³ vhயாதி⁴³rhபி⁴பீ³தாth ।
MSS@6585@2அnhயthர வshmh க³chேச²th³ வா வேஸth³ வா நிthயமாநித: ॥ 6585॥
MSS@6586@1உthபthதி: பயஸாmh நிேத⁴rhவரபி kh²யாதmh ஸுதா⁴மnhதி³ரmh
shபrhத⁴nhேத விஶதா³
லதாப⁴ஸரலா ஹாராவமmhஶவ: ।
MSS@6586@2காnhதா ைகரவிணீ தவ phயஸக:²ஶ ◌்’ கா³ரஸார:shமேரா ஹmh ேஹா
சnhth³ர
கிமthர தாபஜநநmh தாபாய யnh ேம ப⁴வாnh ॥ 6586॥
MSS@6587@1உthபthதிபதாயா: கிமshயா: பாவநாnhதைர: ।
MSS@6587@2தீrhேதா²த³கmh ச வநிச நாnhயத: ஶுth³தி⁴மrhஹத: ॥ 6587॥
MSS@6588@1உthபthதிேரவ விphரshய rhதிrhத⁴rhமshய ஶாவதீ ।
MSS@6588@2ஸ த⁴rhமாrhத²iµthபnhேநா ph³ரம⁴யாய கlhபேத ॥ 6588॥
MSS@6588A@1உthபthதிrhஜமத³kh³நித:ஸ ப⁴க³வாnh ேத³வ: பிநாகீ ³: ெஶௗrhயmh
யth ந
தth³ கி³ராmh பதி² நiν vhயkhதmh  தthகrhமபி: ◌⁴ ।
MSS@6588A@2thயாக:³ஸphதஸiµth³ரiµth³தமநிrhvhயாஜதா³நாவதி: ◌⁴
ththரph³ரமதேபாநிேத⁴rhப⁴க³வத: கிmh வா ந ேலாேகாthதரmh ॥
MSS@6589@1உthபthதிrhேத³வயஜநாth³ ph³ரமவாதீ³ nh’ப: பிதா ।
MSS@6589@2ஸுphரஸnhேநாjhjhவலாrhதிரshயாmhshேநஹmh கேராதி ேம॥ 6589॥
MSS@6590@1உthபthதிrhமதாmh phரேபா⁴rhக³தி³ேந phரkh²யாphய விேவாthஸேவ
Nhயாஹதிஷு
phரth³தி⁴ரதி⁴கா rhணmh வய: ெபௗஷmh ।
MSS@6590@2காthshேத²ந ஸமmh ஸபthநகலேஹா ைத³வjhஞதா தாth³’ஶீ
காகshேதந ³ேணந
காசநமேய vhயாபாத: பஜேர ॥ 6590॥
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MSS@6591@1உthபthதிrhமலேய ஸiµth³ரநிலேய பnhதா² vh’ேதா ராைஸsh
தthரthயாநபி ஹnhத
சnhத³நதmhசி²nhத³nhதி ஸாmhயாthகா: ।
MSS@6591@2வrhதnhேத ஸவித⁴shதி²தாச ஸுகி²ந: ஶாேகா²டiµkh²யth³மாsh
தnhமnhேய kh’திநsh
ேத தேல ேய ேநாபேயாக³மா: ॥ 6591॥
MSS@6592@1உthபthththபnhநஶிShடா விவித⁴³ணக³ யthர யாnhதி phரShடா²mh
பா³ேத⁴ந
phராkhதநாநாmh ந ச நியமவிதி⁴rhநாபி ஸŋhkh²யாrhத²தா³ேந ।
MSS@6592@2ஊஹ:ஸrhவthர யshய sh²ரதி ச ஸகல:ஸthய ஏவாrhத²வாேதா³
மாmhஸாபா⁴வமசthயபி⁴நவம⁴நா rhதிேரஷா thவதீ³யா ॥ 6592॥
MSS@6593@1உthபthேரவ th³’ேஶாऽrhசிஷா ஸுேதேவnhேதா:³ கைரrhேபா⁴கி³பி:◌⁴
ஸாேராேஹவ ஜடாடவீ
ப²ல வ: ேரேயா ப⁴வாநீபேத: ।
MSS@6593@2யthபrhயnhதவிவrhதிந:ஸுரஸthரshய ⁴sh²ரth- ேப²ேநாNh³கவிலாஸமசதி
விேத⁴rhrh கபாலாவ ॥ 6593॥
MSS@6594@1உthபதா² ³rhநதா:³ ேகசிth³ ப³ஹுப⁴ க³ph◌⁴ரமாவிலா: ।
MSS@6594@2தடshதா²நபி நிkh◌⁴நnhதி தரஸா பி⁴nhநேஸதவ: ॥ 6594॥
MSS@6595@1உthபேத²ந khவசிth³ யாதி khவசிnh மாrhேக³ண க³chச²தி ।
MSS@6595@2iµஹுShே iµஹு: ஶீதசபலசபலாயேத ॥ 6595॥
MSS@6596@1உthபth³யnhேத விபth³யnhேத மth³விதா: ◌⁴ ுth³ரஜnhதவ: ।
MSS@6596@2பராrhத²ப³th³த⁴கயாmh தாth³’ஶாiµth³ப⁴வ:த: ॥ 6596॥
MSS@6597@1உthபnhநmh ஸுதி⁴யாmh ேல யத³கி²லshthயkhதmh ³ைத⁴rhந ணmh
யnh ேநா
விshmh’தேமகதா³பி ஸுஜைநrhயth³யnhந khதmh க²ல: ।
MSS@6597@2ெதௗ³rhக³thயshய ததா²வித⁴shய மஹதshதshயாபி ேகநாபி ேநா யth³
தா³நாmh³ஸthphரவாஹபதிதshயாகா ஹshதாrhபணmh ॥ 6597॥
MSS@6598@1உthபnhநபதாபshய ³th³தி⁴rhப⁴வதி யாth³’ஶீ ।
MSS@6598@2தாth³’ஶீ யதி³ rhவmh shயாth கshய ந shயாnhமேஹாத³ய: ॥ 6598॥
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MSS@6599@1உthபnhநthரமாthரshய mhஸ:shவrhேகா³ ப⁴ேவth³ th◌⁴rh’வmh ।
MSS@6599@2Thேபா⁴thபாத³நாேத³வ மnhத³பாேலா தி³வmh யெயௗ ॥ 6599॥
MSS@6600@1உthபnhநஹ ேலாேக ைவ ஜnhமphரph◌⁴’தி மாநவmh ।
MSS@6600@2விவிதா⁴nhபவrhதnhேத :³கா²நி ச ஸுகா²நி ச ॥ 6600॥
MSS@6601@1தேயாேரகதேர மாrhேக³ யth³ேயநமபி⁴ஸmhநேயth ।
MSS@6601@2ந ஸுக²mh phராphய ஸmh’Shேயth ந :³க²mh phராphய ஸjhவேரth ॥
6601॥
MSS@6602@1உthபnhநshய ேரா: ஶ ◌்’ க³mh வrhத⁴மாநshய வrhத⁴ேத ।
MSS@6602@2phராrhத²நா ஷshேயவ தshய மாthரா ந விth³யேத ॥ 6602॥
MSS@6603@1உthபnhநா: ஸதாmh ரேத³ஷு ஸுசிரmh தthைரவ Shடாshதத:
phராphதா: phராvh’
ஸாக³ரmh ஜலசராshதாஸாmh iµகா²ேத³வ ேய ।
MSS@6603@2th³விthைரேரவ தி³ைநshதிŋhகி³லலshயாஸாth³ய டshத²தாmh
mh’Shயnhthயth³ய ந
ேத ரஹshயபி kh’தாmh நாேத³யதாஸŋhகதா²mh ॥ 6603॥
MSS@6604@1உthபnhநா ப³ஹவshதேலஷு ஸரஸாமmhேபா⁴ஹாmh சயா ேய
யாnhயதி⁴பாiνகாரமணீவkhthேராபமாநmh க³தா: ।
MSS@6604@2நாெபௗ⁴ ெபௗ⁴மேபாரஜாயத மஹாபth³ம:ஸ ேகாऽphேயகேகா
யshthைரேலாkhயஸiµth³ப⁴வphரப⁴விrhஜnhமாவநிthவmh க³த: ॥ 6604॥
MSS@6605@1உthபnhநாமாபத³mh யsh ஸமாத⁴thேத ஸ ³th³தி⁴மாnh ।
MSS@6605@2வணிேஜா பா⁴rhயயா ஜார: phரthயே நிiνேதா யதா² ॥ 6605॥
MSS@6606@1உthபnhேநஷு ச காrhேயஷு மதிrhயshய ந யேத ।
MSS@6606@2ஸ நிshதரதி ³rhகா³ணி ேகா³பீ ஜாரth³வயmh யதா² ॥ 6606॥
MSS@6607@1உthபnhேநா க⁴ட சkhரவrhthய நrhவநிmh phரவிய thவயா phராத:
shநாநபரேமண பயஸாmh பாேநந தphதmh தப: ।
MSS@6607@2ஆkhரmhேயாnhநதஜாiν யnh mh’க³th³’ஶாmh திShட²nhநிதmhப³shத²ேல
கNhடா²லmhபி³தபா³ஹுவlhசேயா:மாநமாshகnhத³ ॥ 6607॥
MSS@6608@1உthபலshய ச பth³மshய மthshயshய iµத³shய ச ।
MSS@6608@2ஏகஜாதிphரஸூதாநாmh பmh க³nhத: ◌⁴ ph’த²kh ph’த²kh ॥ 6608॥
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MSS@6609@1உthபலshய  ரkhதிமா ஸாேதா: ◌⁴ பேராபகாதா ।
MSS@6609@2அஸாேதா: ◌⁴ கபா⁴வ:shவபா⁴வாshthவிதா⁴ யதா² ॥ 6609॥
MSS@6610@1உthபlhலவ இவ கிரண: ஸுத இவ தாரகாபி⁴ரயnh:³ ।
MSS@6610@2உத³யthத³யதடாnhேத ஸுரதவ ஶீதலchசா²ய: ॥ 6610॥
MSS@6611@1உthபயா th³தமபி ஸேக² மthphயாrhத²mh யியாேஸா: காலேபmh
கப⁴ஸுரெபௗ⁴
பrhவேத பrhவேத ேத ।
MSS@6611@2ஶுkhலாபாnhைக:³ ஸஜலநயைந: shவாக³தீkh’thய ேககா:
phரthth³யாத: கத²மபி
ப⁴வாnh க³nhமாஶு vhயவshேயth ॥ 6611॥
MSS@6612@1உthபாதகmh ததி³ஹ ேத³வ விசாரணீயmh நாராயே யதி³ பேதத³த²வா
ஸுப⁴th³ரா ।
MSS@6612@2காத³mhப³மத³வி⁴rhணிதேலாசநshய khதmh  லா க³லth◌⁴’த:
பதநmh
ph’தி²vhயாmh ॥ 6612॥
MSS@6613@1உthபாதேகவ மnhமத²நாயகshய வjhரphரஹார இவ ேகலதாவநshய
।
MSS@6613@2ஸmhஹாரகால இவ பாnhத²வ⁴ஜநshய kh³Shமshய பா⁴தி தி³வஸ:

ஸகி²³தாஶ:

॥ 6613॥
MSS@6614@1உthபாதஜmh சி²th³ரமெஸௗ விவshவாnh vhயாதா³ய வkhthராkh’தி
ேலாகபீ⁴Shயmh ।
MSS@6614@2அthmhஜநாnh⁴ஸரரராஶி:mhேஹா யதா²கீrhணஸேடாऽph◌⁴ேத³தி
॥ 6614॥
MSS@6615@1உthபாதாய ச காvhேய ³பதிரபி⁴நேய ச நாThயாநாmh ।
MSS@6615@2shவshதா²நாமபி யth³வth³ th◌⁴வshதா தா⁴ரா த⁴thதி ॥ 6615॥
MSS@6616@1உthபாத³கph³ரமதா³thேராrhக³யாnh ph³ரமத:³ பிதா ।
MSS@6616@2ph³ரமஜnhம  விphரshய phேரthய ேசஹ ச ஶாவதmh ॥ 6616॥
MSS@6617@1உthபாத³நமபthயshய ஜாதshய பபாலநmh ।
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MSS@6617@2phரthயrhத²mh ேலாகயாthராயா: phரthயmh shthநிப³nhத⁴நmh ॥ 6617॥
MSS@6618@1உthபாத³யதி ேலாகshய phதிmh மலயமாத: ।
MSS@6618@2நiν தா³Nhயஸmhபnhந:ஸrhவshய ப⁴வதி phய: ॥ 6618॥
MSS@6619@1உthபாத³யthயலத³mh மநேஸா விஷாத³mh த³thஸேராஹநிப⁴mh
வத³நmh thவதீ³யmh ।
MSS@6619@2jhஞாthவா நிதா³நமஹமthர ஸமாந:³கா² phராணரபி phயதேம
ப⁴விmh ஸேஹ
॥ 6619॥
MSS@6620@1உthபாத³யnhேதா ஸுரதshய விkh◌⁴நmh பரshபராலாபஸுக²mh ஹரnhதீ ।
MSS@6620@2ஸmhராகி³ண: காஜநshய கா³ட⁴mh அேrhலலmhேப³ஸஹைஸவ
நிth³ரா ॥ 6620॥
MSS@6621@1உthபாதி³தா shவயயmh யதி³ தth தஜா தாேதந வா யதி³ ததா³
ப⁴கி³நீ க² : ।
MSS@6621@2யth³யnhயஸŋhக³மவதீ ச ததா³ பரshth தththயாக³ப³th³த⁴மநஸ:

ஸுதி⁴ேயா ப⁴வnhதி
॥ 6621॥
MSS@6622@1உthபாth³ய kh’thமாnh ேதா³ஷாnh த⁴நீ ஸrhவthர பா³th◌⁴யேத ।
MSS@6622@2kh’தேதா³ஷஸஹshேராऽபி நிrhத⁴ந: பரேமவர: ॥ 6622॥
MSS@6623@1உthபாth³ய thராநnh’mhச kh’thவா vh’thதிmh ச ேதph◌⁴ேயாऽiνவிதா⁴ய
காசிth ।
MSS@6623@2shதா²ேந மா: phரதிபாth³ய ஸrhவா அரNhயஸmhshேதா² iµநிவth³
³⁴ேஷth ॥ 6623॥
MSS@6624@1உthபாth³ய யth shவயமபி phரப³லாiνராக³- பா⁴ஜshததா²iνஸரேதாऽபி
தி³வாகரshய ।
MSS@6624@2சா²யா phரஸrhபதி ஸு³ரமேநந மnhேய khlh’phதmh தயா
ஸth³’ஶேமவ நதாயா:
॥ 6624॥
MSS@6625@1உthchச:² phரமேதா³chch²வஸth³ வரேதா⁴விshரmhபth³வய:
shைவேராthபா²லக³திkhரேமண பேதா ph◌⁴ராnhthவா ஸலmh iµஹு: ।
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MSS@6625@2உthகNhடா²லஸத: கலதாmh ⁴ேயா ரmhஸாரஸ- nhயkh³⁴தாmh
சடக:
phயாமபி⁴ஸரthth³ேவபமாந:ணmh ॥ 6625॥
MSS@6626@1உthchசா²நத⁴தபததேயா ஜா²thகாேவிph◌⁴ரைமrh உth³வாchயாshததசசேவா
லயவஶா³thphதபாதா³iµஹு: ।
MSS@6626@2பயnhேதா நிஜகNhட²காNhட³மநாmh காத³mhபி³நீiµnhநத-
kh³வாph◌⁴யrhணலthகலாபவிடபா nh’thயnhதி ேககாph◌⁴’த: ॥ 6626॥
MSS@6627@1உthphரவாலாnhயரNhயாநி வாphய:ஸmh²lhலப கஜா: ।
MSS@6627@2சnhth³ர:rhணச காேமந பாnhத²th³’Shேடrhவிஷmh kh’தmh ॥ 6627॥
MSS@6628@1உthphthய³ரmh ப⁴ய பா- வேதா⁴ நியணப³th³த⁴லய:
।
MSS@6628@2மth◌⁴ேயஜலmh ³Th³ட³தி த³thதஜ²mhப: ஸமthshயiµthஸrhபதி மthshயர
க: ॥ 6628॥
MSS@6629@1உthphthய ய: ஶிக²ணmh மத³mhபி⁴mhப⁴mh உth³பி⁴th³ய
ஸாiνஶதமாயதiµlhலல
ேக⁴ ।
MSS@6629@2பசாநேநா நியதயா ஜரயாபி⁴⁴த: ேஸாऽயmh கெரௗ ஹதி
ph³’mhதேலாதா: ॥ 6629॥
MSS@6630@1உthphthயா kh³’ஹேகாணத: phரசதா:shேதாகாkh³ரஜ க⁴mh தேதா
வkhரshைவரபத³khரைமபக³தா: கிசிchசலnhேதா க³ேல ।
MSS@6630@2ேப⁴கா: திநிபாதிேநா சிசீthnhதாrhேத⁴
நkhராகாரவிதா³தாநநைடrhநிrhமகmh rhவேத ॥ 6630॥
MSS@6631@1உthphthயாராத³rhத⁴சnhth³ேரணேந வkhthேரऽnhயshய khேராத⁴த³ShேடாShட²த³nhேத
।
MSS@6631@2ைஸnhைய: கNhட²chேச²த³ேந கப³nhதா⁴th³ ⁴ேயா பி³ph◌⁴ேய வlhக³த:
ஸாபாேண: ॥ 6631॥
MSS@6632@1உthபா²லmh ேஹலையவ th³தமபி⁴பதத: rhவph’th²வீத⁴ராkh³ராth³
உchைசரrhசிசேபடாஹதிபி⁴வ ஹேரrhth◌⁴வாnhதத³nhதீ விதீ³rhண: ।
MSS@6632@2ரkhதா: mhைப⁴rhவிiµkhதா இவ ஸகலth³’ஶாmh விshமயmh
ஸnhத³தா⁴நா:
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ஸnhth◌⁴யாேஶாணthவிஷshதா:ஸபதி³ நிபதிதாshதாரகாshதா:ஸமshதா: ॥ 6632॥
MSS@6633@1உth²lhலகமலேகஸர- பராக³ெகௗ³ரth³ேத மம  ெகௗ³ ।
MSS@6633@2அபி⁴வாசி²தmh phரth³th◌⁴ய ப⁴க³வதி Shமthphரஸாேத³ந ॥
6633॥
MSS@6634@1உth²lhலக³lhலப²lhலiµகா²ரவிnhத³- ெஸௗக³nhth◌⁴யph³த⁴ம⁴பாலயா
ரதாnhேத ।
MSS@6634@2ஸmh⁴kh³நபீநசகயாதிகா³ட⁴- மா கி³ேதா கி³ஜயா கி³ஶ:

நா
॥ 6634॥
MSS@6635@1உth²lhலக³lhலராலாபா: khயnhேத ³rhiµைக:²ஸுக²mh ।
MSS@6635@2ஜாநாதி  ந:ஸmhயkh கவிேரவ கேவ: ரமmh ॥ 6635॥
MSS@6636@1உth²lhலதாபிchச²மேநாரமrh மா:shதநnhயshதiµகா²ரவிnhத:³ ।
MSS@6636@2ஸசாலயnh பாத³ஸேராஹாkh³ரmh kh’Shண: கதா³ யாshயதி
th³’khபத²mh ேம ॥ 6636॥
MSS@6637@1உth²lhலப கஜநிஷkhதலஸth³th³விேரப:² கிசிth³விநிth³ரiµேதா³thகரஸmhph◌⁴’த:

।
MSS@6637@2ஆலநth³த⁴விவிதா⁴th³⁴தமாlhயமால சிthரmh ந கshய தiνேத
லதshதமால:

॥ 6637॥
MSS@6637A@1உth²lhலப கஜவநmh த³த³rhஶ விமலmh ஸர: ।
MSS@6637A@2shபா²கmh வநேத³வீநாmh இவ விph◌⁴ரமத³rhபணmh ॥
MSS@6638@1உth²lhலபth³மவத³நாmh த³லthவலேயmh ।
MSS@6638@2ப³nh⁴ககமநீெயௗShடா²mh மnhதா³ரshதப³கshதநீmh ॥ 6638॥
MSS@6639@1ஶிஷஸுமாரா கீ³mh பசShபமயீவ ।
MSS@6639@2ஏகேமவ ஜக³jhைஜthmh shமேரண விதாஷுmh ॥ 6639॥
MSS@6640@1உth²lhலமாநஸரஹசாமth◌⁴ய- நிrhயnhம⁴vhரதப⁴ரth³திஹாணீபி:◌⁴
।
MSS@6640@2ராதா⁴விேலாசநகடாபரmhபராபி⁴rh th³’Shேடா ஹshதவ ஸுகா²நி
தேநா காமmh
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॥ 6640॥
MSS@6641@1உth²lhலரmhய ஸஹகார ரஸாலப³nhேதா⁴ ஜthபிகாவநிவாஸ
ததா² விேத⁴ ।
MSS@6641@2³ஜth³ph◌⁴ரமth³ph◌⁴ரமரகshthவயி ப³th³த⁴th’Shே நாnhயாnh phரயாதி
பிமnhத³கரvh’ாnh ॥ 6641॥
MSS@6642@1உth²lhலshத²லநநீவநாத³iµShமாth³ உth³⁴த:ஸரஜஸmhப⁴வ
பராக:³ ।
MSS@6642@2வாthயாபி⁴rhவியதி விவrhதித:ஸமnhதாth³ஆத⁴thேத கநகமயாதபthரலmh
॥ 6642॥
MSS@6643@1உth²lhலா நவமாகா மத³யதி kh◌⁴ராேணnhth³யாலாதி³நீ ஜாதmh
⁴ஸரேமவ
கிmhஶுகதேராராயாமலmh ஜாலகmh ।
MSS@6643@2ஆசிnhவnhதி கத³mhப³காநி ம⁴ந: பாNh³நி மthதாலய: shthmh
பீநக⁴நshதேநஷு
கணவாnh shேவத:³ கேராthயாshபத³mh ॥ 6643॥
MSS@6644@1உth²lhலாமலேகாமேலாthபலத³லயாமாய ராமாமந:- காமாய
phரத²மாநநிrhமல³ணkh³ராமாய ராமாthமேந ।
MSS@6644@2ேயாகா³ட⁴iµநீnhth³ரமாநஸஸேராஹmhஸாயஸmhஸாரவி- th◌⁴வmhஸாய
sh²ரேதா³ஜேஸ
ர⁴ேலாthதmhஸாய mhேஸ நம: ॥ 6644॥
MSS@6645@1உth²lhலாrhஜுநஸrhஜவாதவஹthெபௗரshthயஜ²ஜா²மth phேர
ேகா²லshக²ேதnhth³ரநீலஶகலshநிkh³தா⁴mh³த³ேரணய: ।
MSS@6645@2தா⁴ராkhதவஸுnhத⁴ராஸுரப⁴ய: phராphதாshத ஏவா⁴நா
க⁴rhமாmhேபா⁴விக³மாக³மvhயதிகரவாேநா வாஸரா: ॥ 6645॥
MSS@6646@1உth²lhலrhப³லrhலவ க³iµல: ேஶபா²காTh³மலrh
நீலாmhேபா⁴ஜலshததா²
விசிகில: khராnhதmh ச காnhதmh ச யth ।
MSS@6646@2தshnh ெஸௗரப⁴தா⁴mhநி தா³mhநி கித³mh ெஸௗக³nhத⁴வnhth◌⁴யmh
iµதா⁴ மth◌⁴ேய iµkh³த⁴
ஸுmhப⁴iµmhப⁴ ப⁴ேவnh ைநைவஷ khத: khரம: ॥ 6646॥
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MSS@6647@1உthஸ ேக³வா மநவஸேந ெஸௗmhய நிphய வீmh மth³ேகா³thரா
கmh விரசிதபத³mh
ேக³யiµth³கா³காமா ।
MSS@6647@2தnhthராrhth³ரா நயநஸல: ஸாரயிthவா கத²சிth³ ⁴ேயா⁴ய:
shவயமபி
kh’தாmh rhchச²நாmh விshமரnhதீ ॥ 6647॥
MSS@6648@1உthஸ ைக:³ ைஸகதாநாmh ஶநிஶதபத³nhயாஸேரகா² கிதாநாmh
ஜmh³ஷNhடா³நி
நth³ேயா த³த⁴தி பணமlhலmhபி³லmhபா³லகாநி ।
MSS@6648@2யthேதாயாnhேதா³லேதா³ல: லகயதி தiνmh தீரகshைகண-

phரkhராnhதkh³ரnhதி²பrhணkh³ரஸநபமேலாthகnhத⁴ேரா க³nhத⁴வாஹ: ॥ 6648॥
MSS@6649@1உthஸnhநchச²தி³chch²வஸth³vh’தி க³லth³பி⁴thதி shக²லnhமNhட³
ph◌⁴ராmhயthNhட³
Nhட³தா³²²ரphரkh³ேப⁴காவ ।
MSS@6649@2பசchசrhமசெடௗக⁴பதிடphராரph³த⁴பா⁴mhபா⁴ŋhkh’தி
மthேஸநலாவதmhஸ ப⁴வத: ஶthேராவாshமth³kh³’ஹmh ॥ 6649॥
MSS@6650@1உthஸnhநமாபணமiµmh th³ரயாேமா நிrhமல: கதா³ நயைந: ।
MSS@6650@2சிnhதாமணிகாசகெணௗ விபத³³ெணௗ யthர ॥ 6650॥
MSS@6651@1உthஸnhேநா ம⁴ரshதி ேகாகிலரைவthஸnhநமshthேயதத³phyh
உthஸnhநmh மலயாநிலத³மபி
phராேக³வ ஜாநீமேஹ ।
MSS@6651@2பாnhதா²shShயத² தாவைதவ கிதி ph◌⁴ராnhதா யதி³ phராணிதி
shேதாேகநாபி மேநாப⁴ேவா
விக³ல phராேணஷு ஶுShேகா kh³ரஹ: ॥ 6651॥
MSS@6652@1உthஸர க³கேதாகடா- பா⁴ரா உத ப⁴யŋhகரபா⁴லா: ।
MSS@6652@2ஸnh பாயகக³ ஜய ைதshthவmh கா³மேகா³ஹரலாப இலாவீ ॥
6652॥
MSS@6653@1உthஸrhபth³⁴மேலகா²thவி தம மநாkh³விsh² கா³யமாைநrh
உth³ேப⁴ைத³shதாரகாmh
வியதி பக³ேத பசிமாஶாiµேபதா ।
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MSS@6653@2ேக²ேத³ேநவாநதாஸு shக²லத³ரஸநாshவph³நீphேரயஷு
phராய:ஸnhth◌⁴யாதபாkh³நிmh
விஶதி தி³நபெதௗ த³யேத வாஸர: ॥ 6653॥
MSS@6654@1உthஸவாத³பி நீசாநாmh கலேஹாऽபி ஸுகா²யேத ।
MSS@6654@2கபrhத³காrhத⁴லாேப⁴ந ஶேலா ப³ஹு மnhயேத ॥ 6654॥
MSS@6655@1உthஸவா³thஸவmh யாnhதி shவrhகா³th shவrhக³mh ஸுகா²th ஸுக²mh
।
MSS@6655@2ரth³த⁴தா⁴நாச தா³nhதாச த⁴நாTh◌⁴யா: ஶுப⁴காண: ॥ 6655॥
MSS@6656@1உthஸேவ vhயஸேந phராphேத ³rhபி⁴ே ஶthஸŋhகேட ।
MSS@6656@2ராஜth³வாேர மஶாேந ச யshதிShட²தி ஸ பா³nhத⁴வ: ॥ 6656॥
MSS@6657@1உthஸாரணphயதயா பth³த⁴ஸrhவ- th³வாேர kh³’ேஹ
நிரiνேராத⁴தயா வஸnhத: ।
MSS@6657@2ஸmhபlhல⁴kh’ததி⁴ேயாऽphரதிக⁴phரvh’thேதrh தி⁴kh³ஜாநேத ந
ரப⁴ஸாnhநியேதrhநிபாதmh
॥ 6657॥
MSS@6658@1உthஸாேதா ஹததீ³தி⁴திபி: ◌⁴ கேபாலாth³ ஏகாவபி⁴ரவ⁴த இவ
shதேநph◌⁴ய: ।
MSS@6658@2அ ேக³Shவலph³த⁴பேபா⁴க³ஸுேகா²ऽnhத⁴காேரா kh³’தி
ேகஶரசநாஸு ேஷவ
நா: ॥ 6658॥
MSS@6659@1உthஸாrhய nhதலமபாshய³லலmh உnhநாmhய பா³ஹுலதிகாமலஸாshதNhய:
।
MSS@6659@2shேவதா³mh³khததநவ: shph’ஹயnhதி யshைம தshைம நம:
ஸுkh’திேந மலயாநிலாய
॥ 6659॥
MSS@6660@1உthஸாஹ:shயாth³ரேஸ ஹாshேய தாேல கnh³கஸmhjhஞேக ।
MSS@6660@2வmhஶாபி⁴vh’th³தி⁴kh’thபாத³shthரேயாத³ஶதார: ।
MSS@6660@3ல⁴th³வயmh விராமாnhதmh தாேல கnh³கஸmhjhஞேக ॥ 6660॥
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MSS@6661@1உthஸாஹகாரகஸகீ²வசைநrhவிதா⁴ய ⁴ஷாவிதி⁴mh கநகெகௗ³ரதரா
க³ேகஷு ।
MSS@6661@2phராேணவரshய ஸத³நாய kh’தphரயா iµkh³தா⁴ ததா²பி ’தி³
கmhபப⁴ரmh
பி³ப⁴rhதி ॥ 6661॥
MSS@6662@1உthஸாஹphர⁴ஶkhதிph◌⁴யாmh மnhthரஶkhthயா ச பா⁴ரத ।
MSS@6662@2உபபnhேநா nh’ேபா யாயாth³ விபதமேதாऽnhயதா² ॥ 6662॥
MSS@6663@1உthஸாஹவnhத: ஷா ³rhப³லா ப³நmh mh ।
MSS@6663@2ஹநிShயnhதி  ஸmhயாதா தைத²ேத பச ஜரmh ॥ 6663॥
MSS@6664@1உthஸாஹவnhேதா  நரா ந ேலாேக
MSS@6664@2த³nhதி கrhமshவதி³Shகேரஷு ॥ 6664॥
MSS@6664@2॥। ॥।
MSS@6665@1உthஸாஹஶkhதிதவிkhரமைத⁴rhயராஶிrhேயா ேவthதி ேகா³Shபத³வாlhபதரmh
ஸiµth³ரmh ।
MSS@6665@2வlhகஶ ◌்’ க³ஸth³’ஶmh ச ஸதா³ நேக³nhth³ரmh ல: shவயmh
தiµபயாதி
ந தீ³நஸththவmh ॥ 6665॥
MSS@6666@1உthஸாஹஶkhதிநthவாth³ vh’th³ேதா⁴ தீ³rhகா⁴மயshததா² ।
MSS@6666@2shைவேரவ ப⁴ேயேத th³வாவphேயதாவஸmhஶயmh ॥ 6666॥
MSS@6667@1உthஸாஹஸmhபnhநமதீ³rhக⁴ஸூthரmh khயாவிதி⁴jhஞmh vhயஸேநShவஸkhதmh
।
MSS@6667@2ஶூரmh kh’தjhஞmh th³’ட⁴ெஸௗ’த³mh ச ல: shவயmh
வாச²தி
வாஸேஹேதா: ॥ 6667॥
MSS@6668@1உthஸாஹshய phரேபா⁴rhமnhthரshையவmh ஶkhதிthரயmh ஜ:³ ।
MSS@6668@2ஆthமந:ஸு’த³ைசவ தnhthரshேயாத³யாshthரய: ॥ 6668॥
MSS@6669@1உthஸாஹாதிஶயmh வthஸ தவ பா³lhயmh ச பயத: ।
MSS@6669@2மம ஹrhஷவிஷாதா³ph◌⁴யாmh ஆkhரnhதmh க³பnhமந: ॥ 6669॥
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MSS@6670@1உthஸாதா ஸகலஶீ⁴மேத³ந வkhmh அrhேதா⁴தி³ேத
நவவ⁴ரவலmhபி³த: ।
MSS@6670@2ஆஜேநShவiνபஸmh’தவாkhயேஶஷா ப⁴rhசகாரஸவிேஶஷஹலthவmh
॥ 6670॥
MSS@6671@1உthஸாேஹா²தமநஸாmh ராjhஞாmh பேமாmh கீ³ஷூmh
।
MSS@6671@2நிபாேயாth³விkh³நாநாmh ஸா⁴சரேக ஸதா³ ஶந: ॥ 6671॥
MSS@6672@1உthஸாேஹாth³த⁴தவிph◌⁴ரமph◌⁴ரமரகvhயாvh’thதஹாராnhதர-
thThயthஸூthரவிiµkhதெமௗkhதிகப⁴ர:ஸkhத:shதேநாthஸ க³ேயா: ।
MSS@6672@2வkhthேரnh³chதஸnhததாmh’தககாரசகார ணmh தshயா
nh’thதரஸரேமாதி³தக⁴நshேவதா³mh³பி³mhப³யmh ॥ 6672॥
MSS@6673@1உthஸாேஹா ப³லவாநாrhய நாshththஸாஹாth பரmh ப³லmh ।
MSS@6673@2உthஸாஹாரmhப⁴மாthேரண ஜாயnhேத ஸrhவஸmhபத:³ ॥ 6673॥
MSS@6674@1உthஸாேஹா ப³லவாநாrhய நாshththஸாஹாth பரmh ப³லmh ।
MSS@6674@2ேஸாthஸாஹshய  ேலாேகஷு ந கிசித³பி ³rhலப⁴mh ॥ 6674॥
MSS@6675@1உthஸாேஹா வnh thரmh ஆலshயmh thரவth³ : ।
MSS@6675@2அmh’தmh விஷவth³ விth³யாऽmh’தவth³ விஷம க³நா ॥ 6675॥
MSS@6676@1உthkhத: ஸுமாஸைவ: iµதி³நீmh ராஜphயாmh Shபிணீmh ஆ
க³nh நிஶி நிrhப⁴யmh
பசயmh rhவnh ந: பlhலைவ: ।
MSS@6676@2யாவth ப கjhெஸௗரப⁴shவமகி²லmh kh³’ணmhlhல⁴ phரshதி²தsh
தாவth கlhய
உபshதி²ேத மத³யmh விShவkh³ ப⁴யாth³ தா⁴வதி ॥ 6676॥
MSS@6677@1உthkhதshய தப:பராkhரமநிேத⁴ரshயாக³மாேத³கத: ஸthஸ
க³phயதா ச
வீரரப⁴ேஸாnhமாத³ச மாmh கrhஷத: ।
MSS@6677@2ைவேத³பரmhப⁴ ஏஷ ச iµஹுைசதnhயமாலயnhnh ஆநnhதீ³
ஹசnhத³ேநnh³ஶிஶிரshநிkh³ேதா⁴ ணth³th◌⁴யnhயத: ॥ 6677॥
MSS@6678@1உthேத³ரnh phரஜா:ஸrhவா ந rh: கrhம ேசth³ யதி³ ।

msubhsall.pdf 751



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@6678@2ததா²ேயதா ந வrhேத⁴ரnh கrhம ேசth³அப²லmh ப⁴ேவth³ ॥ 6678॥
MSS@6679@1உthsh’jhய ஸுமஶயநmh நநீத³லகlhபிதshதநாவரணmh ।
MSS@6679@2கத²மாதேப க³Shய பபா³தா⁴ேபலைவர ைக:³ ॥ 6679॥
MSS@6680@1உthsh’jhய கீ³தமஸமாphய விலாஸலாshயmh அ காத³பாshய
ஸஹஸா மணிவlhலகீmh ச ।
MSS@6680@2அthnhமநாshதத³வேலாகநெகௗேகந வாதாயநாnhயதி⁴ேராஹ
ரnhth◌⁴ேலாக: ॥ 6680॥
MSS@6680A@1உthsh’jhய ஜலஸrhவshவmh விமலா:தrhதய: ।
MSS@6680A@2தthயஜுசாmhப³ரmh ேமகா⁴ விkh³ரஹmh ேயாகி³ேநா யதா² ॥
MSS@6681@1உthsh’jhய விநிவrhதnhேத jhஞாதய:ஸு’த:³ஸுதா: ।
MSS@6681@2அShபாநப²லாnh vh’ாnh யதா² தாத பதthண: ॥ 6681॥
MSS@6682@1உthsh’jhய ஸா⁴vh’thதmh லதி⁴யா வசித: பேரா ேயந ।
MSS@6682@2ஆthைமவ ட⁴மதிநா kh’தஸுkh’ேதா வசிதshேதந ॥ 6682॥
MSS@6683@1உthsh’jhயாmh³தி⁴ஜாiµகா²mh³ஜஸுகா²ேலாகvhரதmh யசிராth³
ேத³வ: ேஸவிதவாnh
ஸேராஜநயேநா நிth³ராmh ஸiµth³ராmhப⁴ ।
MSS@6683@2ேஸாऽphth க³⁴ஜ க³ேபா⁴க³ஶயநாjhஜாக³rhதி யshேயாthஸேவ
ேஸாऽயmh
ஶாரத³ஶீதேராசி சமthகார: கத²mh கth²யதாmh ॥ 6683॥
MSS@6684@1உthsh’Shடமmh³ஜth³’ஶாவ மாநரthநmh ஆதா³ய ஷThபத³திலாnh
ம⁴வாராnh ।
MSS@6684@2mhshேகாகிலshய கலதைகதேவந ஸŋhகlhபவாkhயமயமாதiνேத
ரஸால: ॥ 6684॥
MSS@6685@1உத³கmh சாkh³நிஸmhsh’Shடmhப⁴ஸ கா³th³யைத²வ  ।
MSS@6685@2உth³ேவேகா³th³வrhதநாெதௗ³ShNhயmh ப⁴ஜேத தth³வேத³வ  ॥
6685॥
MSS@6686@1அ க³ஸ கா³th ததா² ேவா ப⁴ஜேத phராkh’தாnh ³nh ।
MSS@6686@2அஹ காராபி⁴⁴த:ஸnh பி⁴nhநshேதph◌⁴ேயாऽபி ேஸாऽvhயய: ॥ 6686॥
MSS@6687@1உத³காநலெசௗேரph◌⁴ேயா ஷேகph◌⁴ேயா விேஶஷத: ।
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MSS@6687@2கShேடந கி²தmh ஶாshthரmh யthேநந பபாலேயth ॥ 6687॥
MSS@6688@1உத³ேக ஸrhவபீ³ஜாநி ஸrhவேத³வா நிேஜவேர ।
MSS@6688@2கலthேர ஸrhவெஸௗkh²யாநி ஸrhேவ த⁴rhமா த³யாமயா: ॥ 6688॥
MSS@6689@1உத³ேக ஸrhவபீ³ஜாநி ஸrhேவ ேத³வா ஹுதாஶேந ।
MSS@6689@2கலthேர ஸrhவெஸௗkh²யாநி ஸrhவதா³நாநி ph³ராமேண ॥ 6689॥
MSS@6690@1உத³khயாபதிதmhேலchச²சாNhடா³லாth³யபி⁴பா⁴ஷேண ।
MSS@6690@2மாrhஜாரஷகshபrhேஶ விNhthேராthஸrhக³த³rhஶேந ॥ 6690॥
MSS@6691@1உத³kh³ரேகா³தாவதேகா³thரெகௗ³ரேவா மஹாரஜ:தப⁴ேடாthகடchச²ட:
।
MSS@6691@2shவபஸmhபthதிபராshதமnhமத:² ஸலமேலதலேjhjhவல:

॥ 6691॥
MSS@6692@1உத³iµேகா² வkhதி ப⁴ஷnhநிஶீேத² th³விேஜாபபீடா³mh மரணmh க³வாmh
ச ।
MSS@6692@2மாகா³ஷணக³rhப⁴பாத- வநீnh நிஶாnhேத ஶிவதி³iµக:²shயாth
॥ 6692॥
MSS@6693@1உத³சthகாேவலஹஷு பShவ க³ர ேக³ட²nhத:
ஹூகNh²கNh²ரவரவலவthராதphேராேதபா: ◌⁴ ।
MSS@6693@2அ ைசthேர ைமthராவணி தணீேகக ேகlhமlh-

சலth³வlhஹlhஸகஸுரப⁴யசNh³ சசnhதி வாதா: ॥ 6693॥
MSS@6694@1உத³சthkhவணth³⁴ŋhkh’திkhவாணசசnh- மணீேமக²லாதா³மth³’phயnhநிதmhபா³
।
MSS@6694@2kh’பாபா க³மா க³lhயபThடாபி⁴ேஷைகrh ஜக³nhம க³லmh jhவாலபா ந:
ஸஹாய: ॥ 6694॥
MSS@6695@1உத³சth³க⁴rhமாmhஶுth³திபசேயாnhநிth³ரபி³நீ- க⁴நாேமாதா³ஹூதph◌⁴ரமரப⁴ரஜ²
காரம⁴ராmh ।
MSS@6695@2அபயthகாஸாரயமmh’தவrhதிphரணயிநீmh ஸுக²mh வthயnh⁴த³ரவிவரவrhதி
phலவலmh ॥ 6695॥
MSS@6696@1உத³சth³வோஜth³வயதடப⁴ரோபி⁴தக sh²ரth³th³’kh³ph◌⁴யாmh
மnhதீ³kh’தவிலஸதி³nhதீ³வரக³mh ।
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MSS@6696@2ஸiµth³யth³ph◌⁴ப⁴ க³mh phரவிதத⁴iνrhப⁴ க³மநிஶmh வயshதth
பth³மாயா:
கத²வ மேநா ந vhயத²ய ॥ 6696॥
MSS@6697@1உத³சnhதாmh வாேசா ம⁴ம⁴:க²ந ேம ந சாphjhjh’mhப⁴nhதாmh
நவப⁴ணிதேயா ப⁴ கி³ஸுப⁴கா:³ ।
MSS@6697@2ணmhshேதாthரvhயாஜாத³பி யதி³ ப⁴வnhதmh ’தி³ நேய ததா³thமா
பாவிthrhயmh
நியதயைதவாசதி மம ॥ 6697॥
MSS@6698@1உத³சnhமரth◌⁴வநிதகாசீகலரவmh
nhதா³³ஜாரவஸுப⁴க³ஶிஜாநவலயmh ।
MSS@6698@2க³லnhiµkhதாதா³மshதநவிநிதshேவத³கணிகmh ரதmh த⁴nhயmh மnhேய
சலத³லகnhதீ³வரth³’ஶ: ॥ 6698॥
MSS@6699@1உத³சய th³’க³சலmh சல சசேகாchசய: phரபசய
வச:ஸுதா⁴ ரவணபாமா க³ ।
MSS@6699@2ph◌⁴வmh நடய நாக³ thயஜ மnhமத:² காrhiµகmh iµக²mh ச 
ஸmhiµக²mh
vhரஜ லாக⁴வmh சnhth³ரமா: ॥ 6699॥
MSS@6700@1உத³சய th³’க³சலmh ரசய ம க³லmhஸrhவத சிராயஸiµபாக³த:
ரத ஏஷ ேத வlhலப: ◌⁴ ।
MSS@6700@2இதி phயகி³ரா தீலகத³nhேர rhவதீ phரகஶயதி ேநா th³’ெஶௗ
phயஸகீ²
mh’ஷாஶ கயா ॥ 6700॥
MSS@6701@1உத³தி⁴ரவதி⁴rhvhயாshதmh ஹமாmhshததார நிரவதி⁴ க³க³நmh
ேசththவாNhட³ேகாேஶ
விநmh ।
MSS@6701@2இதி பதிமnhேதா பா⁴nhதி ஸrhேவऽபி பா⁴வா: ஸ  நிரவதி⁴ேரக:
ஸjhஜநாநாmh
விேவக: ॥ 6701॥
MSS@6702@1உத³ேத⁴வ ரthநாநி ேதஜாmhவ விவshவத: ।
MSS@6702@2shதிph◌⁴ேயா vhயதிchயnhேத ³ராணி சதாநி ேத ॥ 6702॥
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MSS@6703@1உத³nhவchசி²nhநா : ◌⁴ ஸ ச நிதி⁴ரபாmh ேயாஜநஶதmh ஸதா³ பாnhத:²
ஷா
க³க³நபமாணmh கலயதி ।
MSS@6703@2இதி phராேயா பா⁴வா: sh²ரத³வதி⁴iµth³ராiµதா: ஸதாmh
phரjhேஞாnhேமஷ:

நரயமமா விஜயேத ॥ 6703॥
MSS@6704@1உத³nhவாநிவ ேயாऽோph◌⁴ேயா jhஞாயேத ஸmhைத: phர: ◌⁴ ।
MSS@6704@2கா shதேதாऽnhயா ேஸாऽnhையrhயth ேதஷாமkh³ேரऽபி⁴⁴யேத ॥
6704॥
MSS@6705@1உத³மjh ைகடப⁴த: ஶயநாth³ அபநிth³ரபாNh³ரஸேராஜசா ।
MSS@6705@2phரத²மphர³th³த⁴நத³ராஜஸுதா- வத³ேநnh³ேநவ நth³திநா ॥
6705॥
MSS@6706@1உத³யmh phராphய தீணthவாth³ ³Shphேரயthவiµேபஷ: ।
MSS@6706@2பாதா³nhதிேக வஸுமேதா ந  மாநீ நித³தி ॥ 6706॥
MSS@6707@1உத³யmh ஸmhஹதா ஏவ ஸmhஹதா ஏவ ச யmh ।
MSS@6707@2phரயாnhத:shph’ஹணீயthவmh தnhthண: கshய நாக³மnh ॥ 6707॥
MSS@6708@1உத³யகி³க³தாயாmh phராkhphரபா⁴பாNh³தாயாmh அiνஸரதி நிஶீேத²
ஶ ◌்’ க³மshதாசலshய
।
MSS@6708@2ஜயதி கிமபி ேதஜ:ஸாmhphரதmh vhேயாமமth◌⁴ேய ஸலவ விபி⁴nhநmh
ஜாநவmh
யாiµநmh ச ॥ 6708॥
MSS@6709@1உத³யகி³தடshத:²பth³நீrhேபா³த⁴யிthவா mh’³தரகிரkh³ைரshதா:
shவயmh
ேசாப⁴jhய ।
MSS@6709@2மநம⁴பஸ கா³th தாஸுஸஜாதேகாப: kh’ததி⁴ரவிேராசிrhபா⁴iνரshதmh
phரயாத: ॥ 6709॥
MSS@6710@1உத³யகி³ஶிர:shேதா² நிth³ரயா ட⁴ேமதjh ஜக³த³க³த³மேஶஷmh
நிrhேதऽநிஶmh
ய: ।
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MSS@6710@2அதததshேராth³தா³மதா³th³rhயஹா- phரsh’மரகிரெணௗக:◌⁴
shயாnhiµேத³ வ:ஸ
ேத³வ: ॥ 6710॥
MSS@6711@1உத³ய³ட⁴ஶஶா கமசிபி⁴sh தம ³ரத: phரதிஸாேத ।
MSS@6711@2அலகஸmhயமநாதி³வ ேலாசேந ஹரதி ேம ஹவாஹநதி³ iµக²mh ॥
6711॥
MSS@6712@1உத³யதடாnhததயmh phராசீ ஸூசயதி தி³ நிஶாநாத²mh ।
MSS@6712@2பபாNh³நா iµேக²ந phயவ ’த³யshதி²தmh ரமணீ ॥ 6712॥
MSS@6713@1உத³யதி கலமnhth³ைர: கNhட²தாலரநாmh iµத³iµலேகஷு
vhயஜயnhந
க³ஹாராnh ।
MSS@6713@2மத³iµக²ரசேகாேதாயகrhமாnhதிேகாऽயmh நசிரதா⁴மா
த³ணmh
ேலாகசு: ॥ 6713॥
MSS@6714@1உத³யதி த³chசிthரmh thரmh ரேத:கமலth³வயீ ஸுதநவshதmhேப⁴
ரmhேப⁴
விதா⁴ய தேநாரத: ◌⁴ ।
MSS@6714@2த³தி வலதி vhேயாம vhேயாமாரயmh ச கி³th³வயmh கி³பஸேர
கmh:³ கmhெபௗ³

கலாநிதி⁴மNhட³லmh ॥ 6714॥
MSS@6715@1உத³யதி தபேநऽபி ேசth தshரmh வத³த ஏவ தி³நபாவிேவக: ।
MSS@6715@2ப⁴க³வதி யதி³ கrhம ³rhநிவாrhயmh தவ சரணshமரேணந ஸாth◌⁴யேத
கிmh ॥ 6715॥
MSS@6716@1உத³யதி தணிமதரணீ ைஶஶவஶஶிநி phரஶாnhதிமாயாேத ।
MSS@6716@2சசkhரவாகக³ளmh தணிதnhயாmh ேதா²லதி ॥ 6716॥
MSS@6717@1உத³யதி நவநீதபிNhட³பாNh:³ iµத³வநாnhயவக⁴Thடயnh கராkh³ைர:
।
MSS@6717@2உத³யகி³தடsh²டாThடஹாேஸா ரஜநிவ⁴iµக²த³rhபண: ஶஶா க:
॥ 6717॥
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MSS@6718@1உத³யதி யதி³ பா⁴iν: பசிேம தி³kh³விபா⁴ேக³ phரசலதி யதி³ ேம:

ஶீததாmh
யாதி வநி: ।
MSS@6718@2விகஸதி யதி³ பth³மmh பrhவதாkh³ேர ஶிலாயாmh ந ப⁴வதி நkhதmh
பா⁴தmh
ஸjhஜநாநாmh ॥ 6718॥
MSS@6719@1உத³யதி விதேதாrhth◌⁴வரரjhஜா- வமெசௗ மதா⁴mhநி யாதி
சாshதmh ।
MSS@6719@2வஹதி கி³ரயmh விலmhபி³க⁴Nhடா- th³வயபவாதவாரேணnhth³ரலாmh
॥ 6719॥
MSS@6720@1உத³யதி  ஶஶா க: காநீக³Nhட³பாNh³rh kh³ரஹக³ணபவாேரா
ராஜமாrhக³phரதீ³ப: ।
MSS@6720@2திரநிகரமth◌⁴ேய ரமேயா யshய ெகௗ³ரா: shதஜல இவ ப ேக
ரதா⁴ரா:
பதnhதி ॥ 6720॥
MSS@6721@1உத³யதி ’தி³ யshய ைநவ லjhஜா ந ச க ந ச ேகாऽபி
பீ⁴திேலஶ: ।
MSS@6721@2ப³லiµலேகாஶேகாமலாmh மாmh நரபி தshய கேர ந பாதேயதா:²
॥ 6721॥
MSS@6722@1உத³ய³த³யதீ³ய பth சபலth³’ஶshthரபயா நிth◌⁴யமாநmh
।
MSS@6722@2மந இவ kh’பணshய தா³நகாேல கதி ந ததாந க³தாக³தாநி சு:
॥ 6722॥
MSS@6723@1உத³யnh நாம ேமகா⁴ ப⁴வ நிஶா வrhஷமவிரதmh பத ।
MSS@6723@2க³ணயா ைநவ ஸrhவmh த³யிதாபி⁴iµேக²ந ’த³ேயந ॥ 6723॥
MSS@6724@1உத³யnhேநஷ ஸவிதா பth³ேமShவrhபயதி யmh ।
MSS@6724@2விபா⁴வயிmh’th³தீ⁴நாmh ப²லmh ஸு’த³iνkh³ரஹmh ॥ 6724॥
MSS@6725@1உத³யphரப⁴ஸூnhth³ர: phரதி²த: phரதிேபா⁴த³ய: ।
MSS@6725@2நாநாதி³vhயphரப³nhதா⁴நாmh நிrhமாதாயmh விராஜேத ॥ 6725॥
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MSS@6726@1உத³யphரப⁴ஸூnhth³ேர phரகாஶயதி ⁴தலmh ।
MSS@6726@2அபேர வி³தா: ◌⁴ ஸrhேவ நிShphரபா⁴ இவ ஸrhவத: ॥ 6726॥
MSS@6727@1உத³யமயேத தி³ மாnhயmh நிராேததராmh நயதி நித⁴நmh
நிth³ராiµth³ராmh
phரவrhதயதி khயா: ।
MSS@6727@2ரசயதிதராmhshைவராசாரphரவrhதநகrhதநmh ப³த ப³தலஸthேதஜ:ேஜா
விபா⁴தி விபா⁴கர: ॥ 6727॥
MSS@6728@1உத³யiµதி³ததீ³phதிrhயாதி ய: ஸŋhக³ெதௗ ேம பததி ந வரnh:³

ேஸாऽபராேமஷ
க³thவா ।
MSS@6728@2shதசிவ ஸth³ய:ஸாph◌⁴யஸூயmh phரேப⁴தி sh²ரதி விஶத³ேமஷா
rhவகாShடா²
க³நாயா: ॥ 6728॥
MSS@6729@1உத³யஶிக²ஶ ◌்’ க³phரா க³ேணShேவஷ  க³nh ஸகமலiµக²ஹாஸmh
வீத:
பth³நீபி:◌⁴ ।
MSS@6729@2விததmh’³கராkh³ர: ஶph³த³யnhthயா வேயாபி:◌⁴ பபததி தி³ேவாऽ ேக
ேஹலயா
பா³லஸூrhய: ॥ 6729॥
MSS@6730@1உத³யmhஹ த⁴ராதி⁴பெதௗ thவயி sh²ரதி கிmh ரவி வி⁴நாபி வா
।
MSS@6730@2shவமஹஸாவிகாஶயேஸ ஜக³th shவயஶஸா சஸுஶீதலயshயபி
॥ 6730॥
MSS@6731@1உத³யshத:²ஸஹshராmhஶுrhth³’Shேடராயாதி க³mhயதாmh ।
MSS@6731@2அதிkhதmh கதா³ கmh வா ல க⁴யnhதி ந ேயாத: ॥ 6731॥
MSS@6732@1உத³யாth³ேரTh³³ேநா தி³நmh ph◌⁴ரthவா பத ேகா³ऽயmh ।
MSS@6732@2அth³ய phரேதா³ஷஸமேய வட³வாjhவலேந ஜுேஹாதி ேத³ஹmh shவmh
॥ 6732॥
MSS@6733@1உத³யாshெதௗலாkh²ெயௗ உthதரயாmhெயௗ th◌⁴வநிவாஸநாமாெநௗ
।
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MSS@6733@2ைநrh’தவாயvhெயௗ ச phரயாணசரகாவெயௗ ேதஷாmh ॥ 6733॥
MSS@6734@1உத³ேய ஸவிதாரkhேதா ரkhதசாshதமேய ததா² ।
MSS@6734@2ஸmhபthெதௗ ச விபthெதௗ ச மஹதாேமகபதா ॥ 6734॥
MSS@6735@1உத³ரmh நதமth◌⁴யph’Shட²தா- sh²டத³³Shட²பேத³ந iµShநா ।
MSS@6735@2சர ³லமth◌⁴யநிrhக³த- thவph◌⁴ரா kh’தmh த³மshவஸு: ॥
6735॥
MSS@6736@1உத³ரmh பமாதி iµShநா கீ ேகாऽபி த³மshவஸு: கிiµ ।
MSS@6736@2th◌⁴’ததchசர ³வ யth³ வபி⁴rhபா⁴தி ஸேஹமகாசிபி: ◌⁴॥ 6736॥
MSS@6737@1உத³ர ஏவ th◌⁴’த: கிiµத³nhவதா ந விஷேமா வட³வாநலவth³ வி: ◌⁴ ।
MSS@6737@2விஷவ³jh²தமphயiµநா ந ஸ shமரஹர: கிமiµmh ³⁴ேஜ வி: ◌⁴ ॥
6737॥
MSS@6738@1உத³ரத³யmh க³ஹநா யth³க³தமகி²லmh வியேத khவசந ।
MSS@6738@2ஏகா தthர ச ⁴ஜகீ³ விலாபயதி கmh ந ஸா ³Shடா ॥ 6738॥
MSS@6739@1உத³ரth³வயப⁴ரணப⁴யாth³அrhதா⁴ கா³ததா³ர: ।
MSS@6739@2யதி³ைநவmh தshய ஸுத: கத²மth³யாபி மார: ॥ 6739॥
MSS@6740@1உத³ரmhப⁴தா ேலாேக தைவவ நாnhயshய :³ஶகா th³’Shடா ।
MSS@6740@2உthsh’Shடஷமபி shவா³rhவnh வராஹ யth³ ⁴ ே॥ 6740॥
MSS@6741@1உத³ரshேயத³மiΝthவmh ஸஹஜ³thவmh யதி³ ேநத³mh ’த³யshய
।
MSS@6741@2shவாrhேத² கத²மலஸthவmh கத²மiνஸthவmh தகரேண மதிரshய ॥
6741॥
MSS@6742@1உத³ராrhத²mh ந யthகிசிnh நிேஷேவத கதா³சந ।
MSS@6742@2ந ஹmhேஸா வrhணஸாmhேயऽபி ப³கவnh மthshய⁴kh³ யத: ॥ 6742॥
MSS@6743@1உத³rhக⁴திchச²th³பி: ◌⁴ ஸth³பி: ◌⁴ க² ந th³’யேத ।
MSS@6743@2சrhதீ²சnhth³ரேலேக²வ பரshthபா⁴லபThகா ॥ 6743॥
MSS@6744@1உத³shய ைத⁴rhயmh த³யிேதந ஸாத³ரmh phரஸாதி³தாயா:
கரவாவாதmh ।
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MSS@6744@2iµக²mh நிலnhநயநmh நதph◌⁴வ: யmh ஸபthநீவத³நாதி³வாத³ேத³ ॥
6744॥
MSS@6745@1உத³shேயாchைச: chச²mh ஶிர நிதmh rhணஜேல
யth³’chசா²vhயாபnhநth³விபபிஶிதேலஶா: கவதா: ।
MSS@6745@2³ஹாக³rhேப⁴ ஶூnhேய ஸுசிரiµதmh ஜmh³க ஸேக² தேத³தth கிmh
rhேமா யத³
ந க³த:mhஹஸமதாmh ॥ 6745॥
MSS@6746@1உதா³ேதா⁴ யாவத³ஹmh தாவத³nhைய: கிமாைத: ◌⁴ ।
MSS@6746@2யth³வா ந th³த⁴மshthேரண மம தth ேகந ேஸthshயதி ॥ 6746॥
MSS@6747@1உதா³ரசதாth thயாகீ³ யாசித: kh’பேऽதி⁴க: ।
MSS@6747@2ஏேகா த⁴நmh தத: phராnh அnhய: phராmhshதேதா த⁴நmh ॥ 6747॥
MSS@6748@1உதா³ரshய th’ணmh விthதmh ஶூரshய மரணmh thrhணmh ।
MSS@6748@2விரkhதshய th’ணmh பா⁴rhயா நி:shph’ஹshய th’ணmh ஜக³th ॥
6748॥
MSS@6749@1உதா³ராmhshthவth³’ேத நாnhயாnh phரபயாmhயயி பாrhவதி ।
MSS@6749@2ராமப⁴khதிமாணிkhயmh அேத³யமபி ேத³ ேம ॥ 6749॥
MSS@6750@1உதா³ைரrhமnhதா³ைர ரசிதஶிக²ரmh சnhth³ரஶிக²ரmh ஸமph◌⁴யrhchய
phேரmh
விலலகாலŋhkh’ததiν: ।
MSS@6750@2கதா³ க³nhதா⁴ப³nhத⁴phரமத³iµதி³ேதாth³தா³மம⁴ப-
sh²ரth³³ஜாக³rhைப⁴rhவி⁴மபி⁴ப⁴ேஜயmh iνதிபைத:³ ॥ 6750॥
MSS@6751@1உதா³நாநாமபி வசநாதiνலஸth thரபாதீ⁴நா தீ³நாலபநபத³வீநாயகth◌⁴’தா
।
MSS@6751@2கவீநாமாநா ’தி³ iµதி³நீநாத²வத³நா நவீநா நா
vhயத²யதி iµநீநாமபி
மந: ॥ 6751॥
MSS@6752@1உதா³ேநா ேத³ேவா மத³நமத²ந: ஸjhஜநேல கkhடா³ஸkhத:
kh’தபஜந:
phராkh’தஜந: ।
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MSS@6752@2இயmh mhேலchசா²khராnhதா thத³ஶதநீ ேசாப⁴யதேட கத²mh ph◌⁴ராத:
shதா²தா
கத²ய ஸுkh’திnh thர விப⁴ய: ॥ 6752॥
MSS@6753@1உதா³ஹரணமாஶீ:ஷு phரத²ேம ேத மநshவிநாmh ।
MSS@6753@2ஶுShேகऽஶநிவாமrhேஷா ையரராதிஷு பாthயேத ॥ 6753॥
MSS@6754@1உதி³தmh phயாmh phரதி ஸஹாrhத³தி ரத³தீ⁴யத phயதேமந வச: ।
MSS@6754@2விதி³ேத கி³ேத  ர ஏவ ஜேந ஸபதீ³தா: க² லக³nhதி கி³ர: ॥
6754॥
MSS@6755@1உதி³தmh மNhட³லnhேதா³ தி³தmh ஸth³ேயா விேயாகி³வrhேக³ண ।
MSS@6755@2iµதி³தmh ச ஸகலலலநா- டா³மணிஶாஸேநந மத³ேநந ॥ 6755॥
MSS@6756@1உதி³த:ஸமய: ரயேதऽshதமயmh kh’தகmh ஸகலmh லப⁴ேத விலயmh
।
MSS@6756@2ஸகலாநி ப²லாநி பதnhதி தேரா: ஸகலா ஜலதி⁴mh ஸiµைபதி நதீ³ ॥
6756॥
MSS@6757@1உதி³தiµதி³ேதா ஹnhதி th◌⁴வாnhதmh ஸஹshரகர: கைரrh நிஹதநிதmh
⁴ேயா ⁴யshதம:
பjh’mhப⁴ேத ।
MSS@6757@2விரமதி தேமா ேநத³mh நாயmh நித³தி பா⁴iνமாnh ந க²
விகஸth³ைவரா தீ⁴ரா:
கத²சி³தா³ஸேத ॥ 6757॥
MSS@6758@1உதி³தவதி th³விஜராேஜ கshய ந ’த³ேய iµத:³ பத³mh த³த⁴தி ।
MSS@6758@2ஸŋhச கமல யத³யmh ஹர ஹர வாேமா விதி⁴rhப⁴வத: ॥ 6758॥
MSS@6759@1உதி³தவதி பரshnh phரthயேய ஶாshthரேயாெநௗ க³தவதி விலயmh ச
phராkh’ேதऽதிphரபேச ।
MSS@6759@2ஸபதி³ பத³iµதீ³தmh ேகவல: phரthயேயா யsh ததி³யதி³தி ச வkhmh க:
ம:
பNh³ேதாऽபி ॥ 6759॥
MSS@6760@1உதி³ேத th³’Shஸுேக² thவயி ஶஶிநீவ ப⁴வnhதி சnhth³ரகாnhதாநி ।
MSS@6760@2வத³நாnhயநாmh அவிரலஜலபி³nh³வrhணி ॥ 6760॥
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MSS@6761@1உதி³ேதऽபி தவாவநீnhth³ர ேதஜsh தபேந shபா²ரக³ப⁴shதிபா⁴ரபா⁴ ।
MSS@6761@2தவ ைவnh’பாயஶshதமாmh sh²ர³jhjh’mhபி⁴தமாசரnhதி
சிthரmh ॥ 6761॥
MSS@6762@1உதி³ேத பா⁴shகேர லயmh பசிமாயாmh நிேவஶேயth ।
MSS@6762@2அபராேண ச கrhதvhயmh லயmh rhவதி³கா³தmh ॥ 6762॥
MSS@6763@1உதி³ைதரnhயShடாநாmh ஆைதrhேம ஹதmh மந: ।
MSS@6763@2உதி³ைதரபி ேத ³தி மாைதரபி த³ண: ॥ 6763॥
MSS@6764@1உதி³ேதாऽபி நக³ஹேந க³க³நphராnhேத ந தீ³phயேத தபந: ।
MSS@6764@2க²நkh◌⁴’தரrhேண ஶராவஶிர phரதீ³ப இவ ॥ 6764॥
MSS@6765@1உதி³ேதாஸாத³மதிேவப²மth ஸுth³’ேஶாऽபி⁴ப⁴rhth’ வி⁴ரmh
thரபயா ।
MSS@6765@2வராத³ராதிஶயஶmh ந: phரதிபthதிட⁴மபி பா³ட⁴ம⁴th ॥ 6765॥
MSS@6766@1உதீ³chயாmh ஸshயநிShபthதிrhயாmhயாmh நிShபthதிநாஶநmh ।
MSS@6766@2kh³’ஹாnhநிrhக³chச²தாmh வேம ஶுப⁴mh ேthேர ச த³ணmh ॥
6766॥
MSS@6767@1உதீ³ேதாऽrhத:² பஶுநாபி kh³’யேத ஹயாச நாகா³ச வஹnhதி
ேசாதி³தா: ।
MSS@6767@2அiνkhதமphஹதி பNh³ேதா ஜந: பேர கி³தjhஞாந ப²லா ³th³த⁴ய:
॥ 6767॥
MSS@6768@1உதீ³rhணமநேஸா ேயாத⁴ வாஹநாநி ச பா⁴ரத ।
MSS@6768@2யshயாmh ப⁴வnhதி ேஸநாயாmh th◌⁴வmh தshயாmh ஜேயா ப⁴ேவth ॥
6768॥
MSS@6769@1உதீ³rhயமாேணऽபி ச ஸாnhthவவாேத³ மாநாபேநாேதா³ ந ராதி⁴காயா:
।
MSS@6769@2மாேநாऽsh ேத யth³யபராதி⁴க:shயாmh shவphேநऽபி ைநவாshmhயபராதி⁴ேகாऽஹmh
॥ 6769॥
MSS@6770@1உ³mhப³ரth³மாநShெடௗ ேராபேயth shவயேமவ ய: ।
MSS@6770@2phேரரேயth³ ேராபயாபி சnhth³ரேலாேக ஸ ேமாத³ேத ॥ 6770॥
MSS@6771@1உ³mhப³ரப²லாநீவ ph³ரமாNhடா³nhயthதி ய:ஸதா³ ।
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MSS@6771@2ஸrhவக³rhவாபஹ: காலshதshய ேக மஶகா வயmh ॥ 6771॥
MSS@6772@1உேத³தி க⁴நமNhட³ நடதி நீலகNhடா²வ த³th³வலதி ஸrhவேதா
வஹதி
ேகதகீமாத: ।
MSS@6772@2ததா²பி யதி³ நாக³த:ஸ ஸகி² தthர மnhேயऽ⁴நா த³தா⁴தி
மகரth◌⁴வஜshthதஶிநீகmh த⁴iν: ॥ 6772॥
MSS@6773@1உேத³தி rhவmh ஸுமmh தத: ப²லmh க⁴ேநாத³ய: phராkh தத³நnhதரmh
பய: ।
MSS@6773@2நிthதைநthதிகேயாரயmh khரமsh தவ phரஸாத³shய ரshஸmhபத:³
॥ 6773॥
MSS@6774@1உேத³தி யshயாmh ந நிஶாகேரா sh திதி²rhiν கா Nhயவதீபி⁴ராphயேத
।
MSS@6774@2இதீவ ³ShThயா பேத³விேத iµஹு: ஹூஹூthயலமாஹ
ேகாகில: ॥ 6774॥
MSS@6775@1உேத³தி ஸவிதா தாmhரshதாmhர ஏவாshதேமதி ச ।
MSS@6775@2ஸmhபthெதௗ ச விபthெதௗ ச மஹதாேமகபதா ॥ 6775॥
MSS@6776@1உேத³மthயஜnhநீஹாmh ராஜஸு th³வாத³ஶshவபி ।
MSS@6776@2கீ³ஷுேரேகா தி³நkh’th³ஆதி³thேயShவிவ கlhபேத ॥ 6776॥
MSS@6777@1உேத³Shயthபீஷth³திசிகrhth³ரா: ஶஶிமணி- shத²நாmh
பnhதா²ேநா
க⁴நசரணலாாபிph◌⁴’த: ।
MSS@6777@2சேகாைரTh³³ைநrhஜ²தி kh’தஶ கா: phரதிபத³mh பராச:
ஸசாராநவிநயவதீநாmh விvh’iΝேத ॥ 6777॥
MSS@6778@1உth³க³chச²thயஜ² kh’தி: shமரத⁴iνrhjhயாமஜு³ஜாரைவrh
நிrhயாதா
விஷphதப⁴lhவிஷமா: கŋhேகlh²lhலchச²டா: ।
MSS@6778@2ேர ஸmhphரthயபவிthரமthர பதி²கா:ஸாரmhப⁴iµjhjh’mhப⁴ேத ேதா³த
இவாnhதகshய
ககாஜாலsh²ரthபlhலவ: ॥ 6778॥
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MSS@6779@1உth³க³தா மத²நோபா⁴th ேப²நரா: பேயாத³ேத: ◌⁴ ।
MSS@6779@2தாரகாவthயjhைஞயmh ஸகி² நிேவth³யேத ॥ 6779॥
MSS@6780@1உth³க³ேதnh³மவிபி⁴nhநதshராmh பயதி shம ரஜநீமவிth’phத: ।
MSS@6780@2vhயmhஶுகsh²டiµகீ²மதிமாmh vhட³யா நவவ⁴வ ேலாக: ॥
6780॥
MSS@6781@1உth³க³மேநாபநிேவஶந- ஶயநபராvh’thதிவலநசலேநஷு ।
MSS@6781@2அநிஶmh ஸ ேமாஹயதி மாmh ’lhலkh³ந: வாஸ இவ த³யித: ॥
6781॥
MSS@6782@1உth³க³rhஜjhஜலஜேரnhth³ரரப⁴ஸாshபா²லாiνப³nhேதா⁴th³த⁴த:
ஸrhவா:
பrhவதகnhத³ேராத³ர⁴வ:rhவnh phரதிth◌⁴வாநிநீ: ।
MSS@6782@2உchைசchசரதி th◌⁴வநி:திபேதா²nhமாதீ² யதா²யmh ததா² phராய: phேர
க²த³ஸŋhkh²யஶ க²வலயா ேவேலயமாக³chச²தி ॥ 6782॥
MSS@6783@1உth³க³rhஜnh லshதடாரயதphேராnhலேநாTh³டா³மேரா மா
க³rhவீ:ஸத: phரவாஹ
ஜலதி⁴mh phரோப⁴யாதி ேபா: ◌⁴ ।
MSS@6783@2shவாmh ஸthதாmh யதி³ வாச² ph◌⁴ரம மShேவவாshshவ தthைரவ
வா ³ேர
வாட³வவநிரthர  மஹாஸththைவrhவிஶnh பீயேத ॥ 6783॥
MSS@6784@1உth³க³rhப⁴ஹூணதணீரமேபமrhத³- ⁴kh³ேநாnhநதிshதநநிேவஶநிப⁴mh
மாmhேஶா: ।
MSS@6784@2பி³mhப³mh கேடா²ரபி³ஸகாNhட³கடா³ரெகௗ³ைரrh விShே: பத³mh
phரத²மமkh³ரகைரrhvhயநkhதி
॥ 6784॥
MSS@6785@1உth³kh³’யவீkh³ரத²நmh நதph◌⁴rhஆchசா²th³ய வ:shத²லமசேலந
।
MSS@6785@2உthதாரயnhதீ நிவிட³mh நிேசாலmh மேநாப⁴வshயாபி மேநா ேநாதி ॥
6785॥
MSS@6786@1உth³kh³ராஹசாnhயதா⁴:shயாth³ th◌⁴வகசாnhயதா⁴க: ।
MSS@6786@2ேமலாபேகாऽnhயதா⁴:shயாth³ஆேபா⁴க³சாnhயதா⁴க: ।
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MSS@6786@3சrhதா⁴கேமதth³தி⁴ பகmh கீrhthயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 6786॥
MSS@6787@1உth³kh³ராஹshயாth³யக²Nhேட³ ச nhயாஸ:ஸ th◌⁴வேகா மத: ।
MSS@6787@2ஏவmh  ஷThபத:³ phேராkhத உthதேமா th◌⁴வேகா ³ைத: ◌⁴ ॥ 6787॥
MSS@6788@1உth³kh³ராேஹா th◌⁴பத³ச shயாth³ஆேபா⁴க³shதத³நnhதரmh ।
MSS@6788@2நியமshthவிேதா⁴ jhேஞேயா மNhட²கshய விசண: ॥ 6788॥
MSS@6789@1உth³kh³வmh க² வீதmh வத³mh லjhஜாலஸmh யthததா³
க³chச²nhthயா:
ஸகி²ஸmhநிெதௗ⁴ கிமபி யnhநிrhவrhணகmh பா⁴தmh ।
MSS@6789@2ேஹ phரா விரேஹண யாத கித³mh ைநrhkh◌⁴’Nhயமாலmhபி³தmh தth
shmh’thவா யதி³
khதமாமேஹா யmh phரமாணmh மம ॥ 6789॥
MSS@6790@1உth³kh³வshதிேதநshதத இத: பயnh நிய shதி²தmh
பாேதா³th³kh◌⁴’Shபரshபரphரதிப⁴யph◌⁴ராnhதmh சலthபதி: ।
MSS@6790@2th³ராkhthேராரேகாNh²தரயmh phராkhதிrhய³rhth◌⁴வீkh’தmh
க³rhபா⁴nhத:phரணயீசகார ஶப²ரmh காஸாரசா ப³க: ॥ 6790॥
MSS@6791@1உth³kh³வா விvh’தாshயஹராshth’Shசலthதாலவ:

பாஸmhப⁴வேவபமாநதநவ: phேராTh³³ய கிசிth³ ⁴வ: ।
MSS@6791@2அnhேயாnhயாkhரண: ஶராஶிஶவ: phராதrhநதீ³ேராத⁴ phராேலயாmh³
பிப³nhதி
வீரணத³லth³ேராணீphரலshதmh ॥ 6791॥
MSS@6792@1உth³கா⁴தேயth³ த³ணம யோ ஹshேதந mh’th³நாthயத²
த³ேணந ।
MSS@6792@2யshயாபி⁴ேஷேகஸ ப⁴ேவthshவஶkhthயா தீஶலேதபாத³பth³ம:
॥ 6792॥
MSS@6793@1உth³கா⁴தநவth³வாேர பஜேர விஹேகா³ऽநில: ।
MSS@6793@2யth திShட²தி ததா³சாrhயmh phரயாேண விshமய:த: ॥ 6793॥
MSS@6794@1உth³கா⁴Thய ேசth³த³ணமேட⁴ நாபி⁴mhshவகீயாமத²வாதி⁴ட: ◌⁴
।
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MSS@6794@2ேஶேத kh³’ஹshேயாப ஜாக³கsh ததா³mh³ேதா³ऽmh³ பதி
phர⁴தmh ॥ 6794॥
MSS@6795@1உth³கா⁴Thய ேயாக³கலயா ’த³யாph³ஜேகாஶmh த⁴nhையசிராத³பி
யதா²சி
kh³’யமாண: ।
MSS@6795@2ய: phரsh²ரthயவிரதmh பrhணப: ேரய:ஸ ேம தி³ஶ ஶாவதிகmh
iµnhத:³ ॥ 6795॥
MSS@6796@1உth³த³Nhட³ேகாகநத³ேகாமலேகாஶகாnhதி: காnhதாகசkh³ரஹணகNhடகிதphரேகாShட:²
।
MSS@6796@2thரth³விஜாதிவrhக³விலாநீநாmh ஸmhமாநதா³நப⁴யேபா⁴க³கர:
கரshேத ॥ 6796॥
MSS@6797@1உth³த³Nhேட³ ⁴ஜத³Nhேட³ தவ ேகாத³Nhேட³ பsh²ரதி ।
MSS@6797@2அமNhட³லரவிமNhட³ல- ரmhபா⁴சமNhட³லாநி ேவபnhேத ॥ 6797॥
MSS@6798@1உth³தா³மjhவலத³mhஶுமாகிரணvhயrhதா²திேரகாதி³வ chசா²யா:
ஸmhphரதி யாnhதி
பிNhட³பத³வீmh ேலஷு ⁴ஹாmh ।
MSS@6798@2கிmh ைசதth³ த³iνஜாதி⁴ராஜவதீவrhகா³வகா³ேஹாthஸரth-
ோேபா⁴Th³³நவிஹŋhக³மNhட³லkh’தாகாதph அthரmh ஸர: ॥ 6798॥
MSS@6799@1உth³தா³மத³ணமth³ப⁴ரசாதாபி:◌⁴ ஶாகா²பி⁴ராலதரmh
தவாரய ।
MSS@6799@2மா ேமதி ேகாகிலலmh வத³தீவ vh’: shthைரணmh
விேயாக³வி⁴ரmh kh’பயா
விேலாkhய ॥ 6799॥
MSS@6800@1உth³தா³மத³nhதசிபlhலவிதாrhத⁴சnhth³ர- jhேயாthshநாநிபீததிரphரஸேராபேராத: ◌⁴
।
MSS@6800@2ேரயாmh ேவா தி³ஶ தாNhட³விதshயஶmhேபா⁴rh அmhேபா⁴த⁴ராவக⁴நth◌⁴வநிரThடஹாஸ:

॥ 6800॥
MSS@6801@1உth³தா³மதா³நth³விபvh’nhத³ph³’mhைதrh நிதாnhதiµth
க³ரŋhக³ேஹைத: ।
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MSS@6801@2சலth³க⁴நshயnhத³நேநநி:shவைநrh அ⁴nh நிchch²வாஸவாலmh
ஜக³th ॥ 6801॥
MSS@6802@1உth³தா³மதி³kh³th³விரத³சசலகrhணர- க³Nhட³shத²ேலாchசலத³shதப³காkh’தீநி
।
MSS@6802@2லnhநபா⁴mh mh’க³நாபி⁴ஸமாநபா⁴mh தி³khகnhத³ேரஷு
விலஸnhதிதமாmh
தமாmh ॥ 6802॥
MSS@6803@1உth³தா³மth³மணிth³திvhயதிகரphரkhட³த³rhேகாபல- jhவாலாஜாலஜடாலஜா
க³லதநிShஜேகாயShடய: ।
MSS@6803@2ெபௗ⁴ேமாShமphலவமாநஸூரகிரணkhரphரகாஶா th³’ேஶாrh
ஆ:கrhம ஸமாபயnhதி
தி⁴க³rhமth◌⁴ேயऽநி ஶூnhயா தி³ஶ: ॥ 6803॥
MSS@6804@1உth³தா³மth³மப⁴ க³பீ⁴மத³ஶேநா ேயநாph◌⁴யகா⁴நி th³விப: ேஸாऽயmh
வசகேசShைதshthயஜதி கிmh பசாநந: காநநmh ।
MSS@6804@2தth phதிrhnhந kh’தி: ஸமmh ந ஸமரmh ாnhதிrhமேநாkh³லாநேய
ேரயாநிthயயமshய
மாநநிதி⁴ேநா யth காநேநாபkhரம: ॥ 6804॥
MSS@6805@1உth³தா³மth³விரதா³வநபி³நீெஸௗரph◌⁴யஸmhபா⁴வித- vhேயாமாந:
கலஹmhஸகmhபிதக³thபாமnhமாmhஸலா: ।
MSS@6805@2³ேராthதாநதர க³லக⁴நகலாஜ கா⁴லக³rhவshph’ஶ: கrhரth³ரவஶீகைரவ
தி³ேஶா mhபnhதி பmhபாநிலா: ॥ 6805॥
MSS@6806@1உth³தா³மph◌⁴ரேவக³விshth’தஜடாவlhphரபதth- shவrhக³
கா³ஜலத³Nh³காவலயிதmh
நிrhமாய தth பஜரmh ।
MSS@6806@2ஸmhph◌⁴ராmhயth³⁴ஜத³Nhட³பபடலth³வnhth³ேவந ஹmhஸாயிதsh
thைரேலாkhயvhயயநாகாநயநட:shவா ஜக³th thராயதாmh ॥ 6806॥
MSS@6807@1உth³தா³மாmh³த³க³rhதாnhத⁴தமஸphரth◌⁴வshததி³ மNhட³ேல காேல
யாகஜாkh³ர³kh³ரஸுப⁴டvhயாகீrhணேகாலாஹேல ।
MSS@6807@2கrhணshயாஸு’த³rhணவாmh³வட³வாவேநrhயத³nhத:ராth³
ஆயாதா தத³mh³ஜா
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kh’தகmh மnhேய ப⁴யmh ேயாதாmh ॥ 6807॥
MSS@6808@1உth³தா³மாmh³த³வrhத⁴ மாநஶிகி²நீேககாதிேரகாேல ஸmhphராphயmh
ஸலmh shத²ேலShவபி
ஸதா³ நிshதrhஷவrhஷாக³ேம ।
MSS@6808@2பீ⁴Shமkh³Shமப⁴ேட பரshபரப⁴யாதா³ேலாchயமாநmh iµஹுrh தீ³நmh
நலmh ந
பாலய ேசth காஸார கா ஸாரதா ॥ 6808॥
MSS@6809@1உth³தா³மாrhகமசிrhசி²தth³’ஶாmh ேயநாth◌⁴வகா³நாமயmh
ேவலாலmhப³நஜாக³கமநஸாமாரmhபி⁴ கrhணjhவர: ।
MSS@6809@2khேலேஶாchch²’ க²லேசதஸ: phரவிஶேதா க³Nh³ஷக³rhப⁴mh iµேநrh
ந:thர
மஹாrhணவshய ஸ ந: கlhேலாலேகாலாஹல: ॥ 6809॥
MSS@6810@1உth³தா³மாrhகாmhஶுதீ³phயth³தி³நமணிமணிபி⁴rhப⁴shதாnhth ஏ
ஸமnhதாth³
வாvhயா⁴யமாநjhவலநகணக³கீrhண⁴lh இphரகீrhேண ।
MSS@6810@2காnhதாேரऽshnh nh’பாrhேத பதி²பதி²க ப⁴ேவ khவாபி பாேதா²த³ேஸநா-
ஸூchயkh³ேர
பஷThகmh த³ப நக³ தthர க³ கா³phரவாஹ: ॥ 6810॥
MSS@6811@1உth³தா³ேமாthககாmh விபாNh³ரசmh phராரph³த⁴jh’mhபா⁴mh
th³ ஆயாஸmh
வஸேநாth³க³ைமரவிரைதராதnhவதீமாthமந: ।
MSS@6811@2அth³ேயாth³யாநலதாமாmh ஸமத³நாmh நாவாnhயாmh th◌⁴வmh
பயnh ேகாபவிபாடலth³தி
iµக²mh ேத³vhயா: கShயாmhயஹmh ॥ 6811॥
MSS@6812@1உth³தி³ய நி:ஸரnhதீmh ஸகீ²யmh கபடேகாபலph◌⁴: ।
MSS@6812@2ஏவமவதmhஸமாபth³ ஆஹததீ³ேபா யதா² பததி ॥ 6812॥
MSS@6813@1உth³தி³Shடmh வsh ராகா³ெதௗ³ கிசிதா³தி⁴khயசிnhதிதmh ।
MSS@6813@2தth³தா⁴மாநிShபnhநmh phரthயnhதரதீதmh ॥ 6813॥
MSS@6814@1உth³தீ³பிேதாऽபி கநகth³திமஜுேளாऽபி shேநஹாnhவிேதாऽபி
ஸுth³’ேஶாऽபி
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ஸுவrhதிேதாऽபி ।
MSS@6814@2காnhதாகராnhதரசchச²விமNh³ேதாऽபி shவாபா⁴விகீmh மநதாmh ந
ஜஹாதி
தீ³ப: ॥ 6814॥
MSS@6815@1உth³தீ³phதாkh³நிரெஸௗ iµநிrhவிஜயேத யshேயாத³ேர rhயத:
பாேதா²ேத⁴ரவஶிShடமmh³
கத²மphth³கீ³rhணமnhயாrhணவmh ।
MSS@6815@2கிmh சாshமாjhஜட²ராநலாதி³வ நவshதthகாலவாnhதிkhரமாnh நிrhயாத:
ஸ நrhயமாய
பயஸாமnhதrhக³ேதா வாட³வ: ॥ 6815॥
MSS@6816@1உth³ேத³ேஶாऽயmh கநககதாேகாமலகாnhதகாnhதா- லாவாkh’தததல:

காபி⁴rhநrhமதா³யா: ।
MSS@6816@2கிைசதshnh ஸுரதஸசிவாshதnhவி ேத வாnhதி வாதா
ேயஷாமkh³ேர ஸரதி
கதாகNhட²ேகாேபா மேநா: ◌⁴ ॥ 6816॥
MSS@6817@1உth³ேத³ேஶாऽயmhஸரஸகத³ேரணிேஶாபா⁴திஶாயீ ேஜாthகrhஷா
தரமணீவிph◌⁴ரேமா நrhமதா³யா: ।
MSS@6817@2கிmh ைசதshnh ஸுரதஸு’த³shதnhவி ேத வாnhதி வாதா
ேயஷாமkh³ேர ஸரதி
கதாகாNhட³ேகாேபா மேநா: ◌⁴ ॥ 6817॥
MSS@6818@1உth³த⁴தா அலiµth³த⁴rhmh ஔth³த⁴thயmh ³தாthமநாmh ।
MSS@6818@2ாராேமவ ஸாமrhth²யmh மலநாஶாய வாஸஸாmh ॥ 6818॥
MSS@6819@1உth³த⁴ைதவ பரshபரஸ கா³th³ ஈதாnhப⁴யத:சmhைப: ◌⁴ ।
MSS@6819@2ேயாதாமதிமேத³ந ஜு⁴rhiΝrh விph◌⁴ரமாதிஶயmh வmh ॥
6819॥
MSS@6820@1உth³த⁴ைதrhநிph◌⁴’தேமகமேநைக ேச²த³வnh mh’க³th³’ஶாமவிராைம:
।
MSS@6820@2யேத shம மணிதmh கலகாசீ- ரth◌⁴வநிபி⁴ரதேமவ ॥
6820॥
MSS@6821@1உth³த⁴ேரதா³thமநாthமாநmh நாthமாநமவஸாத³ேயth ।
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MSS@6821@2ஆthைமவ யாthமேநா ப³nh⁴ராthைமவ ராthமந: ॥ 6821॥
MSS@6822@1உth³த⁴rhmh கில ைஶலேகரப⁴ஸshரshதாநி பாேதா²நிேத⁴rh
அnhதrh⁴ஷணெமௗkhதிகாநி
தி³விஜshthபி: ◌⁴ ஸiµthகNhட²யா ।
MSS@6822@2கா³ட⁴mh தthர நிமjhேதந ரவி ப³th³th◌⁴வா th³’ட⁴mh ரபி:◌⁴
phேராthphதாநி
நிபthய தாநி க³க³ேந தாராபேத³ஶmh த³: ◌⁴ ॥ 6822॥
MSS@6823@1உth³த⁴rhmh த⁴ரணீmh நிஶாகரரவீ ேphmh மnhமாrhக³ேதா வாதmh
shதmhப⁴யிmh
பேயாநிதி⁴ஜலmh பாmh கி³mh rhணிmh ।
MSS@6823@2ஶkhதா யthர விஶnhதி mh’thவத³ேந காnhயshய தthர shதி²திrh யshnh
யாதி
கி³rhபி³ேல ஸஹ வைந: காthர vhயவshதா²யே: ॥ 6823॥
MSS@6824@1உth³த⁴வ மாத⁴வஸவிேத⁴ விநிேவth³யmh ஸrhவதா² ப⁴வதா ।
MSS@6824@2அபி ப³ஹுlhயmh ப⁴வநmh யiµநாேஜாபமmh ந shயாth ॥ 6824॥
MSS@6825@1உth³⁴தகாமாநலதாபதphதா விஹாய ேதா³ஷாதி⁴கஜாmh  சிnhதாmh
।
MSS@6825@2வநாதி³ராகா³வயவphரேப⁴த³mh நேரதி மthவா வநிதா ரமnhேத ॥ 6825॥
MSS@6825A@1உth³⁴தபாmhஸுபடலாiνதphரப³nhத⁴- தா⁴வth²ராkh³ரசயmhபி³த⁴பா⁴கா:³
।
MSS@6825A@2நிrhமth²யமாநஜலதி⁴th◌⁴வநிேகா⁴ரேகா⁴ஷmh ஏேத ரத²mh க³க³நmhநி
வஹnhதி
வாஹா: ॥
MSS@6826@1உth³⁴தா ⁴மதா⁴ரா விரஜநமேநாமாதி²ேநா மnhமதா²kh³ேந:
கshபthரமாலா
திரததிரேஹா தி³khரnhth◌⁴iµகா²நாmh ।
MSS@6826@2நிrhவாகா³ரேலகா²தி³வஸஹுத⁴ஜ:ஸசரchசசக- ேரணீயmh
பா⁴தி பா⁴shவthகரதநப: ◌⁴கnhத³ேரnhதீ³வரshய ॥ 6826॥
MSS@6827@1உth³⁴ய ⁴rhத⁴வளா ரஸாதலாth³ வாthயா லக³nhதீ க³க³ேந
vhயவrhதத ।
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MSS@6827@2²thகாரயnhthேயவ ⁴ேவாth³th◌⁴’தா ⁴ஜா நிதா³க⁴தாபாலயா
தபாthயேய ॥ 6827॥
MSS@6828@1உth³⁴ேயத தலேததி நநீபthேரண ேநா வீjhயேத shேபா²ட:
shயாதி³தி நா க³கmh
மலயஜோதா³mhப⁴ஸா chயேத ।
MSS@6828@2shயாத³shயாதிப⁴ராth பராப⁴வ இதி phராேயா ந வா பlhலவா- ேராேபா
வ தth
கத²mh kh’ஶதேநாராதி:◌⁴ ஸமாதீ⁴யதாmh ॥ 6828॥
MSS@6829@1உth³⁴ேயத நதph◌⁴: பமநிபாேதாth³ப⁴ைவ: பவைந: ।
MSS@6829@2இதி நிrhநிேமஷமshயா விரஹவயshயா விேலாகேத வத³நmh ॥ 6829॥
MSS@6830@1உth³th◌⁴’ேதShவபி ஶshthேரஷு ³ேதா வத³தி நாnhயதா² ।
MSS@6830@2ேத ைவ யேதா²khதவkhதாேரா ந வth◌⁴யா: ph’தி²வீ⁴ஜா ॥ 6830॥
MSS@6831@1உth³th◌⁴’ேதShவபி ஶshthேரஷு ப³nh⁴வrhக³வேத⁴Shவபி ।
MSS@6831@2பஷாNhயபி ஜlhபnhேதா வth◌⁴யா ³தா ந ⁴⁴ஜா ॥ 6831॥
MSS@6832@1உth³th◌⁴யமாேநnh³கைரrh உnhமjhஜthயnhத⁴காரவாநிேத:◌⁴ ।
MSS@6832@2khவாபி khவாபி விலkh³ந- chசா²யாஜmhபா³லேதா⁴ரணீ த⁴ரணீ ॥ 6832॥
MSS@6833@1உth³ப³th³ேத⁴ph◌⁴ய: ஸு³ரmh க⁴நரஜநிதம:ேதஷு th³ேமஷு
phேராth³kh³வmh பய
பாத³th³விதயth◌⁴’த⁴வ: ேரணய: ேப²ரவாmh ।
MSS@6833@2உlhகாேலாைக:sh²ரth³பி⁴rhநிஜவத³ந³ேஹாthஸrhபிபி⁴rhவீேதph◌⁴ய
chேயாதthஸாnhth³ரmh
வஸாmhப: ◌⁴ khவதி²தஶவவrhமNhட³ேலph◌⁴ய: பிப³nhதி ॥ 6833॥
MSS@6834@1உth³ப³nhத⁴நmh th³’ட⁴mh கா³ட⁴mh mhேஹாऽபி ஸஹேத யதி³ ।
MSS@6834@2கத²mh கரநshதrh nh’பசிநாநி பி³ph◌⁴ரதி ॥ 6834॥
MSS@6835@1உth³ப⁴rhth’கா³நீ ஷ- பா⁴ணீ காமசிநkh’தேவஶா ।
MSS@6835@2யா நாதிமாmhஸkhதா ஸுராphயா ஸrhவதசபலா ॥ 6835॥
MSS@6836@1உth³பா⁴vhயமாேநா நநீபலாைஶ: ஸரணshதth³th◌⁴’த³யாshபத³shய
।
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MSS@6836@2கேராதி தா³ஹshய நிவாரணmh iν ஸnh⁴ணmh வா shமரபாவகshய
॥ 6836॥
MSS@6837@1உth³பா⁴தாகி²லக²லshயவிஶ ◌்’க²லshய phராkh³ஜாதவிshmh’தநிஜாத⁴மகrhமvh’thேத:
।
MSS@6837@2ைத³வாத³வாphதவிப⁴வshய ³ணth³விேஷாऽshய நீசshய
ேகா³சரக³ைத:ஸுக²மாshயேத
ைக: ॥ 6837॥
MSS@6838@1உth³பா⁴ேதऽnhத⁴தமஸvhரஜ ஏதி நாஶmh ஸூேந phரயாnhthப⁴யேதாऽதிமரnhத³iµkh³தா: ◌⁴
।
MSS@6838@2mhஹா நிஹthய தி⁴ரmh ப³ஹு ப⁴தmh யth³ தீ³பா ேர ம⁴கரா:
கணmh
வமnhதி ॥ 6838॥
MSS@6839@1உth³பி⁴³ரmh shதநவத³நmh ேலாசநமக³rhவேமாசநmh ஸுth³’ஶ: ।
MSS@6839@2th³’ShThவா விக³தவிசாரmh தா⁴தாரmh நிnhத³தி shத²விர: ॥ 6839॥
MSS@6840@1உth³பி⁴nhநmh கித³mh மேநாப⁴வnh’பkhடா³ரவிnhத³th³வயmh ஸூேத
தth கத²ேமகத:
கில லஸth³ேராமாவநாலத: ।
MSS@6840@2சkhரth³வnhth³வத³mh மmh தத³பி ந shதா²mh iµேக²nhேதா:³ ேரா
லாவNhயாmh³நிமkh³நெயௗவநக³ஜshயாைவ mhப⁴th³வயmh ॥ 6840॥
MSS@6841@1உth³பி⁴nhநெயௗவநமேநாஹரபேஶாபா⁴- ஸmhபா⁴விதாபி⁴நவேபா⁴க³மேநாப⁴வாநாmh
।
MSS@6841@2ஏணீth³’ஶாmh thவ³பேத³ஶவிவrhதாநாmh மாதrhப⁴வnhதி ந நாம
ஸதாrhதா:²
॥ 6841॥
MSS@6842@1உth³பி⁴nhநஸாththவிகவிகாரபphலவாநி ஸth³யshதிரshkh’தமேநாப⁴வேவத³நாநி
।
MSS@6842@2தnhவி thவத³ க³பரmhப⁴ஸுகா²mh’தாநி phரா³rhப⁴வnh
நராக³தவிதாநி
॥ 6842॥
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MSS@6843@1உth³பி⁴nhநshதநTh³மலth³வயiµர: கிசிth கேபாலshத²mh
mhபthேயவ
ம⁴ககாnhதிரத⁴ர:ஸmhiµkh³த⁴லமய: ।
MSS@6843@2phரthயாத³தி ெயௗவேந mh’க³th³’ஶ: கிmh சாnhயதா³விrhப⁴வlh
லாவNhயாmh’தப
கேலபலட³ஹchசா²யmh வrhவrhதேத ॥ 6843॥
MSS@6844@1உth³பி⁴nhநshதப³காவதmhஸஸுப⁴கா:³ phேர க²nhமnhநrhதிதா:
Shேபாth³கீ³rhணபராக³பாmhஶுலலஸthபthரphரகாNhட³ thவிஷ: ।
MSS@6844@2க³mhபீ⁴ரkhரமபசேமாnhமத³பிகth◌⁴வாேநாchச²லth³கீ³தய:
phரthjhவிதமnhமேதா²thஸவ இவ khட³nhthய ⁴ஹ: ॥ 6844॥
MSS@6845@1உth³பி⁴nhநா கலகNhட²கNhட²ஹராth கrhmh’தshயnhதி³நீ
’th³யா யth³யபி
மாrhத³ைவகவஸதி:ஸா காகஹுŋhkh’தி: ।
MSS@6845@2அnhயshதnhவி ததா²பி ேத thணயநphShடshய வாrhபண:

பேசேஷாசிதphரபசிதரஸ: பாகாசித: பசம: ॥ 6845॥
MSS@6847@1உth³ேப⁴த³mh phரதிபth³ய பkhவப³த³பா⁴வmh ஸேமthய khரமாth
mhநாகா³kh’திமாphய
க³பத³வீமாய பி³lhவயmh ।
MSS@6847@2லph³th◌⁴வா தாலப²ேலாபமாmh ச லதாமாஸாth³ய ⁴ேயாऽ⁴நா
சசthகாசநmhப⁴jh’mhப⁴ணபா⁴வshயா:shதெநௗ பி³ph◌⁴ரத: ॥ 6847॥
MSS@6848@1உth³ph◌⁴ராnhதேப⁴கலகீrhணஜேல தடா³ேக³ ேகாऽphயshதி நாம யதி³
நாnhயக³திrhப³ேகாட: ।
MSS@6848@2உth²lhலபth³மஸுரபீ⁴ணி ஸராmh thவா ந shதா²மrhஹதி
ப⁴வாநிஹ ராஜஹmhஸ
॥ 6848॥
MSS@6849@1உth³யchச²தா ⁴ரமகாஷாiνபாmh க³nhதvhயமாநித⁴ேநந பி:

பதா² வா ।
MSS@6849@2ஆchசி²th³ய வா shவஜநநீஜநேலாசேநph◌⁴ேயா ேநேயா மயா
வ⁴நயநாநி பா³Shப:
॥ 6849॥
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MSS@6850@1உth³யjhjhவாலாவபி⁴rhவரஹ ⁴வநphேலாஷேக ஹvhயவாேஹ ர
க³th³வீெசௗ phரவிShடmh
ஜலநிதி⁴பய kh³ராஹநkhராேல வா ।
MSS@6850@2ஸŋhkh³ராேம வாெரௗth³ேர விவித⁴ஶரஹதாேநகேயாத⁴phரதா⁴ேந ேநா
நாெஸௗkh²யமth◌⁴ேய
ப⁴வஶதஜநிதாநnhத:³க²phரவீேண ॥ 6850॥
MSS@6851@1உth³யச²ஶீ தணபா⁴shகரகாnhதிெசௗர: shபrhேஶந ஶீதகரலாதயா
phரேதா³ேஷ ।
MSS@6851@2jhஞாேதாऽrhத⁴ஸுphதநநீphயயா ஸலjhஜ: பாNh³thவமாப
ரப⁴ஸாதி³வ மnhமதா²rhத:
॥ 6851॥
MSS@6852@1உth³யதmh ஶshthரமாேலாkhய விஷாத³mh யாதி விவல: ।
MSS@6852@2வநmh phரதி ஸnhthராshேதா நாshதி mh’thஸமmh ப⁴யmh ॥ 6852॥
MSS@6853@1உth³யதேமகஹshதசரணmh th³விதீயகரேரசிதmh ஸுவிநதmh
வmhஶmh’த³
க³வாth³யம⁴ரmh விசிthரகரnhவிதmh ப³ஹு வித⁴mh ।
MSS@6853@2மth³ரகேமதத³th³யஸுப⁴ைக³rhவித³kh³த⁴க³திேசShைத:ஸுலைதrh
nh’thய
விph◌⁴ரமாலபத³mh விவிkhதரஸபா⁴விதmh ஶஶிiµகி² ॥ 6853॥
MSS@6854@1உth³யதshய பரmh ஹnhmh shதph³த⁴shய விவைரண: ।
MSS@6854@2பதநmh ஜாயேதऽவயmh kh’chch²ேரண நnhநதி: ॥ 6854॥
MSS@6855@1உth³யதshய  காமshய phரதிவாேதா³ ந ஶshயேத ।
MSS@6855@2அபி நிrhiµkhதஸ க³shய காமரkhதshய கிmh ந: ॥ 6855॥
MSS@6856@1உth³யதாrhnh’ேபா யthர தthைரவ த⁴நரணmh ।
MSS@6856@2கNhடகாலஶாkh²யாயாmh லkh³நmh kh³’தி ேநா ப²லmh ॥ 6856॥
MSS@6857@1உth³யேதத யதா²ஶkhதி ந phரஸjhேயத ஜாசிth ।
MSS@6857@2ஸாth◌⁴யாநாmh th³th◌⁴யth³தீ⁴ யnh நியthயா நியேத kh’ேத ॥ 6857॥
MSS@6858@1உth³யேதShவபி ஶshthேரஷு ³ேதா வத³தி நாnhயதா² ।
MSS@6858@2ஸைத³வாவth◌⁴யபா⁴ேவந யதா²rhத²shய  வாசக: ॥ 6858॥
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MSS@6859@1உth³யேதShவபி ஶshthேரஷு யேதா²khதmh ஶாஸநmh வேத³th ।
MSS@6859@2ராகா³பராெகௗ³ ஜாநீயாth³ th³’ShவkhthரவிேசShைத: ॥ 6859॥
MSS@6860@1உth³யthகரகரவால: ஶகதிரth◌⁴வmhஸேந மஹாநிண: ।
MSS@6860@2கlhகிஹrhவ: பாயாth³ அபாயத: கநிஶாnhேதாthத:² ॥ 6860॥
MSS@6861@1உth³யthதாராதி⁴நாத²th³தி’திபடவ:ஸாnhth³ரnh³ரேஶா:

மth³ேவதNhட³Nhட³phரதிப⁴டப³டவ: பth³மராகா³திராகா:³ ।
MSS@6861@2³ராதா³நmhரகmhரchச²விரவிகிரணேரணிகிrhதாnhதா
³ஜாஜாiνராக³th³வி³ணிதமஹஸ: பாnh kh’Sh kh◌⁴பா⁴ஸ: ॥ 6861॥
MSS@6862@1உth³யthதாNhயவாNhயதிஶயிதமேதா³chch²வாஸசாNhயதீ வ
phேராத³சthபசபா³ணphரரசிரth³’khசசகphரபேச ।
MSS@6862@2மnhத³சnhth³ரமாshேதஸதிஸுதiνiµேக²phேராchch²வஸthதnhth³ரமாshேத
நmh
ேஶாபா⁴பி⁴ரmhேபா⁴ஹமபி ரஜெநௗ ைநதி ரmhேபா⁴ ஹாஸmh ॥ 6862॥
MSS@6863@1உth³யthெஸௗரப⁴க³rhப⁴நிrhப⁴ரலth³வாலா ரmh’ேதா மாகnhதா³நவேலாkhய
ய:
phரதிதி³ஶmh ஸாநnhத³iµthத: ।
MSS@6863@2தாேநவாth³ய ப²லாஶயா பரடlhNhடா²ககாகாவ- வாசாலாiνபலph◌⁴ய
ேகாகிலவா
ஜாத:ஸ வாசmhயம: ॥ 6863॥
MSS@6864@1உth³யth³க³nhத⁴phரப³nhதா⁴mh பரமஸுக²ரஸாmh ேகாகிலாலாபஜlhபாmh
Shபshரkhெஸௗமாrhயாmh ஸுமஶரவ⁴mh பேதா நிrhஜயnhதீmh ।
MSS@6864@2ெஸௗkh²யmhஸrhேவnhth³யாமபி⁴மதமபி⁴த:rhவதீmh மாநேஸShடாmh
ஸthெஸௗபா⁴kh³யாlhலப⁴nhேத kh’தஸுkh’தவஶா: காநீmh மrhthயiµkh²யா: ॥
6864॥
MSS@6865@1உth³யth³:³ஸஹவிthததாநவதயா ப³th³தா⁴வதா⁴ேந மநshyh
உnhமாrhக³ph◌⁴ரமேணऽவஶshய
ரப⁴ஸாchch²வph◌⁴ேர பph◌⁴ராmhயத: ।
MSS@6865@2அnhேயாऽபாதேகாஶph’Shட²ட²நாth ஸnhத³rhஶிதா க³ேதrh
ஜnhேதாrhஹnhத தேநாதி
³rhக³திஶமmh ரmhயாiνேலாmhேயா விதி: ◌⁴ ॥ 6865॥
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MSS@6866@1உth³யth³ப³rhத³rh³ராரவ phrhணபாnhதா² chேயாதth³விph
சnhth³ர iµ ஸேக²ஹmhஸth³வி phராvh’ ।
MSS@6866@2மா iµேசாchசசாkh³ரஸnhததபதth³பா³Shபாலாmh பா³காmh
காேல
காலகராலநீலஜலத³vhயாphதபா⁴shவththவி ॥ 6866॥
MSS@6867@1உth³யth³பா³லா ரrhதி³ஶி தி³ஶி த³ஶைநேரபி⁴ராஶாக³ஜாநாmh
ேராஹnhலா
ஸுெகௗ³ைரரக³பதிப²ணரthர பாதாலௌ ।
MSS@6867@2அshnhநாகாஶேத³ேஶ விகதஸுமா ராஶிபி⁴shதாரகாmh நாத²
thவthகீrhதிவlh
ப²லதி ப²லத³mh பி³mhப³nhேதா:³ஸுதா⁴rhth³ரmh ॥ 6867॥
MSS@6868@1உth³யth³விth³மகாnhதிபி: ◌⁴ கிஸலையshதாmhராmh thவிஷmh பி³ph◌⁴ரேதா
ph◌⁴’ கா³விைத:
கலரவிஶத³vhயாஹாரலாph◌⁴’த: ।
MSS@6868@2⁴rhணnhேதா மலயாநிலாஹதிசல: ஶாகா²ஸைஹrhiµஹுrh
ph◌⁴ராnhதிmh phராphய ம⁴phரஸ
க³ம⁴நா மthதா இவா th³மா: ॥ 6868॥
MSS@6869@1உth³யth³விேலாசநஹுதாஶத³th³விகாஶ- vhயாஸŋhகி³நீ ஸுர⁴நீபயஸா
ஸக³rhபா⁴ ।
MSS@6869@2ph◌⁴ராஜthகலாநிதி⁴ப³லாகவிேஶாப⁴மாநா பாயாjhஜடாக⁴நக⁴டா
vh’ஷப⁴th◌⁴வஜshய
॥ 6869॥
MSS@6870@1உth³யth³விேவகதபநphர²lhேல ’த³யாmh³ஜ ।
MSS@6870@2விஶேத ப⁴க³வth³ப⁴khதிரரவிnhத³இேவnhதி³ரா ॥ 6870॥
MSS@6871@1உth³யnh நாம ஸுப³ஹூநி மஹாமஹாmh சnhth³ேராऽphயலmh
⁴வநமNhட³லமNhட³நாய ।
MSS@6871@2ஸூrhயாth³’ேத ந த³ேத³தி ந சாshதேமதி ேயேநாதி³ேதந
தி³நமshதேதந ராth:
॥ 6871॥
MSS@6872@1உth³யnh ஶதமாதி³thயா உth³யnh ஶதnhத³வ: ।
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MSS@6872@2ந விநா வி³ஷாmh வாkhையrhநயthயாph◌⁴யnhதரmh தம: ॥ 6872॥
MSS@6873@1உth³யnhநாத³mh த⁴nhவிபி⁴rhநிSh²ராணி sh²லாnhchைசrhமNhட³லthவmh
த³த⁴nhதி ।
MSS@6873@2ஆshபா²lhயnhேத காrhiµகாணி shம காமmh ஹshthயாேராைஹ:

ஜராmh ஶிராmh ॥ 6873॥
MSS@6874@1உth³யnhநிthயmh thவதsh தேமாऽபக³மயதி கைர:ஸமாkh’Shய ।
MSS@6874@2மதshதத³shதா²ேந thர மாmhshthவmh பேர khபா:³ ॥ 6874॥
MSS@6875@1உth³யnhேநவ ஜக³th³விsh’thவரக⁴நth◌⁴வாnhெதௗக⁴மth◌⁴வmhஸய:
பாத³nhயாஸமேஶஷ⁴த⁴ரஶிர: பீ²தேடஷு nhயதா: ◌⁴ ।
MSS@6875@2தி⁴khkh’thேயnh³மபி யmh vhயதiνதா:² பth³மாphதபth³ேமாthகேர
ேவth³ வாஸரேமவ
வா thவவ யshதjhவநmh வநmh ॥ 6875॥
MSS@6876@1உth³யnhமஹாநிலவேஶாthத²விசிthரவீசி- விphதநkhரமகராதி³நிதாnhதபீ⁴திmh
।
MSS@6876@2அmhேபா⁴தி⁴மth◌⁴யiµபயாதி விvh’th³த⁴ேவலmh ேலாபா⁴ேலா
மரணேதா³ஷமமnhயமாந:
॥ 6876॥
MSS@6877@1உth³யnhமபாலமசிமா- ஶிiµக²ேரணிகராவபி: ◌⁴ ।
MSS@6877@2உதா³ர⁴தா³ரக⁴நாnhத⁴கார- ஸmhபா⁴ரiµchசி²nhநதரmh சகார ॥ 6877॥
MSS@6878@1உth³யமmh ேத ஜnhrhைத³வmh ஸrhவthர காரணmh ।
MSS@6878@2ஸiµth³ரமnhத²நாlhேலேப⁴ ஹrhலmh ஹேரா விஷmh ॥ 6878॥
MSS@6879@1உth³யமmh rhவதாmh mhஸாmh ப²லmh பா⁴kh³யாiνஸாரத: ।
MSS@6879@2ஸiµth³ரமnhத²நாlhேலேப⁴ ஹrhலmh ஹேரா விஷmh ॥ 6879॥
MSS@6880@1உth³யமmh rhவதாmh mhஸாmh ப²லmh மாrhஜாரகrhமவth ।
MSS@6880@2ஜnhமphரph◌⁴’தி ெகௗ³rhநாshதி பய: பிப³தி நிthயஶ: ॥ 6880॥
MSS@6881@1உth³யம: கலஹ: கNh³rhth³தமth³யபரshthய: ।
MSS@6881@2நிth³ரா ைம²நமாலshயmh ேஸவநாth  விவrhத⁴ேத ॥ 6881॥
MSS@6882@1உth³யம:ஸாஹஸmh ைத⁴rhயmh ப³லmh ³தி: ◌⁴ பராkhரம: ।
MSS@6882@2ஷேட³ேத யshய திShட²nhதி தshய ேத³ேவாऽபி ஶ கித: ॥ 6882॥
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MSS@6883@1உth³யமshய phரஸாேத³ந th³’யnhேத விவிதா: ◌⁴ கலா: ।
MSS@6883@2காதரா ஏவ ஜlhபnhதி யth³ பா⁴vhயmh தth³ ப⁴விShயதி ॥ 6883॥
MSS@6884@1உth³யமாkh²யாநமபரmh phரகீrhkh²யாநகmh ததா² ।
MSS@6884@2ஸமshயாkh²யாநமபரmh phரேஹlhயாதி³phரஶmhஸநmh ॥ 6884॥
MSS@6885@1உth³ய லப⁴ேத th³தி⁴mh அேயாkh³ேயாऽபி ஸுநிசிதmh ।
MSS@6885@2அrhக³க³நshயாnhதmh phரயாthேயவ தி³ேந தி³ேந ॥ 6885॥
MSS@6885A@1உth³ய th³தி⁴மாphேநாதி ஸஹாyhயவிகேலாऽபி ேசth ।
MSS@6885A@2ஏகசkhரரேதா²ऽஸூேதாऽrhேகா vhேயாம கா³ஹேத ॥
MSS@6886@1உth³யேமந விநா ராஜnh ந th◌⁴யnhதி மேநாரதா:² ।
MSS@6886@2காதரா இதி ஜlhபnhதி யth³ பா⁴vhயmh தth³ ப⁴விShயதி ॥ 6886॥
MSS@6887@1உth³யேமந விநா ராஜnh ந th◌⁴யnhதி மேநாரதா:² ।
MSS@6887@2ந ஸுphதshய mhஹshய phரவிஶnhதி iµேக² mh’கா:³ ॥ 6887॥
MSS@6888@1உth³யேமந  th◌⁴யnhதி காrhயாணி ந மேநாரைத:² ।
MSS@6888@2ந ஸுphதshய mhஹshய phரவிஶnhதி iµேக² mh’கா:³ ॥ 6888॥
MSS@6889@1உth³யேம நாshதி தா³th³rhயmh ஜphயேதா நாshதி பாதகmh ।
MSS@6889@2ெமௗேநந கலேஹா நாshதி நாshதி ஜாக³ரேதா ப⁴யmh ॥ 6889॥
MSS@6890@1உth³யேமைநவ காrhயாணி th◌⁴யnhதி ந மேநாரைத:² ।
MSS@6890@2ந ஸுphதshய mhஹshய விஶnhதி வத³ேந mh’கா:³ ॥ 6890॥
MSS@6891@1உth³யெயௗ தீ³rhகி⁴காக³rhபா⁴nh iµலmh ேமசேகாthபலmh ।
MSS@6891@2நாேலாசநசாrhயஶ காஸŋhசிதmh யதா² ॥ 6891॥
MSS@6892@1உth³யlhலாவNhயலவலயிதவஷாmh shவrhக³வாரா க³நாநாmh
ஆேலேஷ ய: phரேமாத:³
sh²ரதி ச க³மா ேயாऽmh’ேத மா⁴mh ।
MSS@6892@2ெஸௗரph◌⁴யmh  ேம யth பய விமலதா யாphயேஹா தthஸமshதmh
thைரகthேரmh ேசத³பி⁴லஷ ததா³ பய kh’Shணshய காvhயmh ॥ 6892॥
MSS@6893@1உth³யாthேயவ ஸு’thலmh phரதிப³லmh யாthேயவ நீைசshதராmh
ஆயாnhthேயவ யஶ:ய:
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phரதிதி³ஶmh யாnhthேயவ ஸthகீrhதய: ।
MSS@6893@2ேயைநேகநiµகா²kh³ரபாதத⁴தாrhth³ரேகாயா ஸrhவாசrhயமய:
ஸ ஏவ
ஜயதி thவthக²Th³க³தா⁴ராபத:² ॥ 6893॥
MSS@6894@1உth³யாநmh ெகௗiµதீ³ கீ³தmh காnhதா ேக:ஸு’th கதா² ।
MSS@6894@2kh’திநாmh ஸுkh’தkhத:shவrhக³ேபா⁴ேகா³ ⁴வி shதி²த: ॥ 6894॥
MSS@6895@1உth³யாநmh வந⁴மய: ஸுைதth³க³nhத⁴ய: பாத³ைப: ைஶலா
நிrhஜ²ரஹாேநா
ஜலத⁴ரயாமா கி³: kh’thம: ।
MSS@6895@2நth³ய:ஸாரஸrhchசி²ேதாrhவலயா க⁴rhமாபி⁴ேஷகாshபத³mh ஶீதா:
ஶீகரஸŋhக³மாthஸுரப⁴ேயா thரmh ஸேராஜாநிலா: ॥ 6895॥
MSS@6896@1உth³யாநபால கலஶாmh³நிேஷசநாநாmh ஏதshய சmhபகதேராரயேமவ
கால: ।
MSS@6896@2தshnh நிதா³க⁴நிஹேத க⁴நவா வா ஸmhவrhதி⁴ேத தவ
vh’ேதா²ப⁴யேதா²பேயாக:³
॥ 6896॥
MSS@6897@1உth³யாநமாேதாth³⁴தாதசmhபகேரணவ: ।
MSS@6897@2உத³ரயnhதி பாnhதா²நாmh அshph’ஶnhேதாऽபி ேலாசேந ॥ 6897॥
MSS@6898@1உth³யாநஸஹகாராmh அiνth³பி⁴nhநா ந மஜ ।
MSS@6898@2ேத³ய: பதி²கநாmh ஸதில:ஸலாஜ: ॥ 6898॥
MSS@6899@1உth³யாநாநி ந ஸrhவதா³ பப⁴வthராஸாதி³வாth◌⁴யாஸேத ⁴ெமௗ
ேநாபவிஶnhதி ேய க²
ரஜ:ஸmhபrhகதrhகாதி³வ ।
MSS@6899@2ேதஷாமphயதிஜநீயவஷாmh நmh பிகாநாயmh தி⁴kh கShடmh
பரShடேததி
கிமபி phராசாmh ப²லmh கrhமmh ॥ 6899॥
MSS@6900@1உth³யாேநஷு விசிthரph◌⁴ேஹாஜநவிதி⁴shதீvhராதிதீvhரmh தப:
ெகௗபீநாவரணmh
ஸுவshthரமபி⁴தmh பி⁴ாடநmh மNhட³நmh ।
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MSS@6900@2ஆஸnhநmh மரணmh ச ம க³லஸமmh ஸthயmh ஸiµthபth³யேத தாmh
காஶீmh
ப’thய ஹnhத வி³ைத⁴ரnhயthர கிmh shதீ²யேத ॥ 6900॥
MSS@6901@1உth³யாேந ஸஹகாரேகாரகரஸphரthயாஶயா ேகாகில: shதா²mh
வாச²தி
சிthதஜnhமnh’பேதrhthரmh ச மnhth யத: ।
MSS@6901@2கிnh th◌⁴வா விjh’mhபி⁴ேதஷு ச பிகphராரph³த⁴கா³ேநஷு ச
khேரŋhகாேரஷு
ச பசமth◌⁴வநிஷு ச ேராதா ந ேவththயnhதரmh ॥ 6901॥
MSS@6903@1உth³ேயாக:³ யேமதி ஹnhத ஸஹஸா ஜாTh³யmh ஸiµjhjh’mhப⁴ேத
thரshயாபி ச
த³rhஶநmh ப⁴வதி ேநா கிmh வாnhயதா³சமேஹ ।
MSS@6903@2யlhேலாகshph’ஹணீயதாmh க³தம⁴th தjhவநmh vhயrhத²தாmh
phராphதmh ேயந
³ேநாதி தnh மம மேநா ³rhைத³வவth³ ³rhதி³நmh ॥ 6903॥
MSS@6904@1உth³ேயாக:³ ஶthவnh thரmh ஆலshயmh thரவth³ விஷmh ।
MSS@6904@2விஷவchசாmh’தmh விth³யா ஸுதா⁴வth³ விஷம க³நா ॥ 6904॥
MSS@6905@1உth³ேயாக:³ஸாஹஸmh ைத⁴rhயmh ³th³தி: ◌⁴ ஶkhதி: பராkhரம: ।
MSS@6905@2உthஸாஹ:ஷTh³விேதா⁴ யshய தshய ேத³ேவாऽபி ஶ கேத ॥ 6905॥
MSS@6906@1உth³ேயாக³ேமதா⁴th◌⁴’திஸththவஸthய- thயாகா³iνராக³shதி²திெகௗ³ரவாணி
।
MSS@6906@2ேதnhth³யthவmh phரஸShiΝதா: phராக³lhph◌⁴யthயாthம³ணphரேவக:
॥ 6906॥
MSS@6907@1உth³ேயாகா³த³நிvh’thதshய ஸுஸஹாயshய தீ⁴மத: ।
MSS@6907@2சா²ேயவாiνக³தா தshய நிthயmh :ஸஹசாணீ ॥ 6907॥
MSS@6907A@1உth³ேயாகா³iνஸா ல: கீrhதிshthயாகா³iνஸாணீ ।
MSS@6907A@2அph◌⁴யாஸாiνஸா விth³யா ³th³தி:◌⁴ கrhமாiνஸாணீ ॥
MSS@6908@1உth³ேயாகி³நmh ஷmhஹiµைபதி லrh ைத³ேவந ேத³யதி
காஷா வத³nhதி ।
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MSS@6908@2ைத³வmh நிஹthய  ெபௗஷமாthமஶkhthயா யthேந kh’ேத யதி³ ந
th◌⁴யதி
ேகாऽthர ேதா³ஷ: ॥ 6908॥
MSS@6909@1உth³ேயாகி³ந: கராலmhப³mh கேராதி கமலாலயா ।
MSS@6909@2அiνth³ேயாகி³கராலmhப³mh கேராதி கமலாkh³ரஜா ॥ 6909॥
MSS@6910@1உth³ேயாேக³ந kh’ேத காrhேய th³தி⁴rhயshய ந விth³யேத ।
MSS@6910@2ைத³வmh தshய phரமாணmh  கrhதvhயmh ெபௗஷmh ஸதா³ ॥ 6910॥
MSS@6911@1உth³ேயாேக³ந விநா ைநவ காrhயmh கிமபி th◌⁴யதி ।
MSS@6911@2ந ஸுphதshய mhஹshய phரவிஶnhதி iµேக² mh’கா:³ ॥ 6911॥
MSS@6913@1உth³வrhதயnhthயா ’த³ேய நிபthய nh’பshய th³’Shrhnhயvh’தth³
th³ைதவ ।
MSS@6913@2விேயாகி³ைவராth சேயாrhநகா²ைகrhஅrhேத⁴nh³லrhக³லஹshதிேதவ
॥ 6913॥
MSS@6914@1உth³வrhதிதமபி ப³ஹுதா⁴- iνphதமபி சnhத³நா³ரஸாth³ைய: ।
MSS@6914@2ப⁴ஜதி ததா²பி ஶரmh ெதௗ³rhக³nhth◌⁴யmh தthர ேகா ேஹ: ॥ 6914॥
MSS@6915@1உth³வாஸயிmh ேவமநி ஸரகா: ◌⁴ rhவnhதி யnhம⁴chச²ththரmh ।
MSS@6915@2³rhகா³ கேராதி நீட³mh rhrhவlhகiµபதீ³கா: ॥ 6915॥
MSS@6916@1உth³வாஹாேராபிதாrhth³ரதநிஜபத³ேயா: ஸŋhக³தாnh³ெமௗலா-
வாநmhேர யாmh
ஸுதா⁴mhேஶாrhvhயதி⁴த கில கலாmh rhணேமவாnhநrhmh ।
MSS@6916@2ஸkhதாநாமதாநாமmh’தth³’க³நேலாபாதி⁴த: பkhவபா⁴வாnh
நாநாrhைத²ரnhநrh
phரணதஜநதேத: rhணதாமாதேநா ॥ 6916॥
MSS@6917@1உth³விஜnhேத யதா²ஸrhபாnh நராத³nh’தவாதி³ந: ।
MSS@6917@2த⁴rhம:ஸthயmh பேரா ேலாேக லmh shவrhக³shய ேசாchயேத ॥ 6917॥
MSS@6918@1உth³வீய phயகரTh³மலாபவிth³ைத⁴rh வோஜth³வயமபி⁴khதமnhயநாrhயா:
।
MSS@6918@2அmhேபா⁴பி⁴rhiµஹுரசth³வ⁴ரமrhஷாth³ஆthயmh ph’²தரேநthரkh³மiµkhைத:
॥ 6918॥
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MSS@6919@1உth³vh’thதைத³thயph’தநாபதிகNhட²பீட²-
chேச²ேதா³chச²லth³ப³ஹலேஶாணிதேஶாணதா⁴ரmh ।
MSS@6919@2சkhரmh khயாத³பி⁴மதாநி ஹேரதா³ர- தி³kh³தா³ஹதா³ணநப:◌⁴
யiµth³வஹth³
வ: ॥ 6919॥
MSS@6920@1உth³vh’thதshதநபா⁴ர ஏஷ தரேல ேநthேர சேல ph◌⁴லேத
ராகா³தி⁴khயதேமாShட²பlhலவத³லmh rhவnh நாம vhயதா²mh ।
MSS@6920@2ெஸௗபா⁴kh³யாரப khதிேகவ கி²தா Shபாேத⁴ந shவயmh
மth◌⁴யshதா² கேராதி
தாபமதி⁴கmh ேராமாவ ேகந ஸா ॥ 6920॥
MSS@6921@1உth³vh’thதshதநபா⁴ரப⁴ ³ரiµேரா ேநாthககmh காதா
ஸmhேயாக³sh யதா²
தேத²தி ஸகலா நீவீ ந விshரmhதா ।
MSS@6921@2⁴ய: ஸŋhக³ம ஆவேயா: khவ iν ப⁴ேவேத³வmh ச ேநாlhலாபிதா
ஸmhph◌⁴ராnhதthவேதந
பீ⁴தஸுரேதைநவmh வயmh வசிதா: ॥ 6921॥
MSS@6922@1உth³ேவக³mh ஜநயnhதி ஸசிதvh’ஷvhயாphதாேராபாnhதகா: phராத:
ஶீrhணரஜதலதாஶிmhபீ³ஷாராவி லா: ।
MSS@6922@2kh³ராமா ேகா³மய⁴மஸnhததிபkhShடாணமபி⁴rh
vh’th³ைத: ◌⁴
Th³யநிவாதநநிph◌⁴’ைதரph◌⁴யrhth²யமாநாதபா: ॥ 6922॥
MSS@6922A@1உth³ேவக³shய நிவாரய ³தchேச²தா³ய Nhயாphதேய பாநாய
ரவmh’தshய
th◌⁴’தேய கshைமசிதா³rhதிchசி²ேத³ ।
MSS@6922A@2உchch²வாஸmh ேஷாthதமாchத ஹேர ேகா³விnhத³ நாராயண
வthஸா க iµnhத³
kh’Shண கமலாகாnhேததி வாchயmh iµஹு: ॥
MSS@6923@1உth³ேவஜநீேயா ⁴தாநாmh nh’ஶmhஸ: பாபகrhமkh’th ।
MSS@6923@2thரயாமபி ேலாகாநாmh ஈவேராऽபி ந திShட²தி ॥ 6923॥
MSS@6924@1உth³ேவஜயதி தீேணந mh’³நா ப⁴யேத ।
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MSS@6924@2தshமாth³ யதா²rhஹேதா த³Nhட³mh நேயth பமநாத: ॥ 6924॥
MSS@6925@1உth³ேவஜயதி தீேணந mh’³நா ப⁴யேத ।
MSS@6925@2த³Nhேட³ந nh’பதிshதshமாth³ khதத³Nhட:³ phரஶshயேத ॥ 6925॥
MSS@6926@1உth³ேவஜயதி த³th³ரmh பரiµth³ராயா ஜ²ணthகார: ।
MSS@6926@2kh³’ஹபதிரதிதாயா: க கணராேவா யதா² ஜாரmh ॥ 6926॥
MSS@6927@1உth³ேவஜயதி ⁴தாநி த³Nhட³பாShயவாnh nh’ப: ।
MSS@6927@2⁴தாnhth³ேவjhயமாநாநி th³விஷதாmh யாnhதி ஸmhரயmh ॥ 6927॥
MSS@6928@1உth³ேவஜயதி ⁴தாநி யshய ராjhஞ:ஶாஸநmh ।
MSS@6928@2mhஹாஸநவிkhதshய தshயphரmh ஶாஸநmh ॥ 6928॥
MSS@6929@1உth³ேவஜயthய ³பாrhShணிபா⁴கா³nh மாrhேக³ ஶி⁴தேமऽபி
யthர ।
MSS@6929@2ந ³rhவஹேராணிபேயாத⁴ராrhதா பி⁴nhத³nhதி மnhதா³mh க³திமவiµkh²ய:
॥ 6929॥
MSS@6930@1உth³ேவShThய shவயேமவ ேலக²iµதி³தphரshேவத³கmhபா ³sh
தshnh
ேஸகவிphதேஶஷஶிதி²லmh th³’ShThவா பிphரkhரமmh ।
MSS@6930@2ஏதth கிnhiν ஹதாsh ஸmhphரதி த³ஶா தshையவமாத³யmh
பா³Shேபா ஹnhத கரshய
கmhபிதத³mh ஹnhேததி ஸா ேராதி³தி ॥ 6930॥
MSS@6931@1உth³ேவா⁴mh கநகவி⁴ஷnhயஶkhத: ஸth◌⁴சா வலயிதபth³மநாலஸூthர:
।
MSS@6931@2ஆட⁴phரதிவநிதாகடாபா⁴ர: ஸாதீ⁴ேயா ³ரப⁴வth³⁴ஜshதNhயா:
॥ 6931॥
MSS@6932@1உnhநதmh பத³மவாphய ேயா ல⁴rh ேஹலையவ ஸ பேததி³தி ph³வnh ।
MSS@6932@2ைஶலேஶக²ரக³ேதா th³’ஷthகண சாமாத⁴த: பதthயத: ◌⁴ ॥
6932॥
MSS@6933@1உnhநதmh மாநஸmh யshய பா⁴kh³யmh தshய ஸiµnhநதmh ।
MSS@6933@2ேநாnhநதmh மாநஸmh யshய பா⁴kh³யmh தshயாஸiµnhநதmh ॥ 6933॥
MSS@6934@1உnhநதmh ஸத³நiµchசைகrhஹேயா மாகmh த³தி⁴ ஸஶrhகரmh பய: ।

msubhsall.pdf 783



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@6934@2யாநீ ஶஶிகலாஸுேகாமலா லph◌⁴யேத கத²மநrhசிேத ஶிேவ॥ 6934॥
MSS@6935@1உnhநத: phேராlhலஸth³தா⁴ர: காலா³மமஸ: ।
MSS@6935@2பேயாத⁴ரப⁴ரshதnhvhயா: கmh ந சkhேரऽபி⁴லாணmh ॥ 6935॥
MSS@6936@1உnhநதக⁴நமth◌⁴யக³தmh நிrh³ணமபி ஸுரத⁴iν: ேஶாபா⁴mh ।
MSS@6936@2ேதந மஹth³பி: ◌⁴ ஸாகmh ஸmhவாஸ: phராrhth²யேத விjhைஞ: ॥ 6936॥
MSS@6937@1உnhநதத³ணபா ப⁴யiµகீ² விதபாrhதி²வநிநாதா³ ।
MSS@6937@2தாரா தமதி⁴க³chச²தி தth³யchச²தி வாசி²தாத³தி⁴கmh ॥ 6937॥
MSS@6938@1உnhநதாநாmh ஸுவmhஶாநாmh th³ைவத⁴mh தாவnhந ஜாயேத ।
MSS@6938@2யாவth டா²ரதா⁴ேரவ ேயாth³ விஶதி நாnhதரmh ॥ 6938॥
MSS@6939@1உnhநதாவநதபா⁴வவthதயா சnhth³கா ஸதிரா கி³ேரயmh ।
MSS@6939@2ப⁴khதிபி⁴rhப³ஹுவிதா⁴பி⁴ரrhபிதா பா⁴தி ⁴திவ மthதத³nhதிந:॥ 6939॥
MSS@6940@1உnhநேதஷு ஶஶிந: phரபா⁴ shதி²தா நிmhநஸmhரயபரmh நிஶாதம: ।
MSS@6940@2நமாthமஸth³’ஶீ phரகlhபிதா ேவத⁴ைஸவ ³ணேதா³ஷேயாrhக³தி:
॥ 6940॥
MSS@6941@1உnhநேதாऽபி விஶேதா³ऽபி ேகாமேலாऽphyhஅth³ய ஜாTh³யஹரணேமாऽபி
ச ।
MSS@6941@2அnhதjhjhவல³ேऽபி நிrhத⁴நsh லராஶிவ யாதி லாக⁴வmh ॥
6941॥
MSS@6942@1உnhநthைய நமதி phர⁴mh phர⁴kh³’ஹாnh th³ரShmh ப³shதிShட²தி
shவth³ரvhயvhயயமாதேநாதி ஜட³தீ⁴ராகா³விthதாஶயா ।
MSS@6942@2phராnh phராணிேமவ iµசதி ரேண khநாதி ேபா⁴ேக³chச²யா
ஸrhவmh தth³
விபதேமவ ேத th’Shnhத⁴th³’kh ேஸவக: ॥ 6942॥
MSS@6943@1உnhநமyhய ஸகசkh³ரஹமாshயmh mhப³தி phயதேம ஹட²vh’ththயா ।
MSS@6943@2ஹுmh ஹு iµச மம ேமதி ச மnhத³mh ஜlhபிதmh ஜயதி மாநத⁴நாயா:
॥ 6943॥
MSS@6944@1உnhநைதகph◌⁴லதmh ஆநநமshயா: பதா³நி ரசயnhthயா: ।
MSS@6944@2கNhடகிேதந phரத²யதி மyhயiνராக³mh கேபாேலந ॥ 6944॥
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MSS@6945@1உnhநmhய³ரmhiµஹுராநமnhthய: காnhதா:லதீ²⁴தநிதmhப³ஜாTh³யா:
।
MSS@6945@2ேதா³லாவிலாேஸந தரமthவாth phரகrhஷமா: ஷாயிேதஷு ॥
6945॥
MSS@6946@1உnhநmhேயாnhநmhய தthைரவ த³th³ராmh மேநாரதா:² ।
MSS@6946@2பதnhதி ’த³ேய vhயrhதா² வித⁴வாshthshதநா இவ ॥ 6946॥
MSS@6947@1உnhநmhரshவபேயாத⁴ராnhதரபேயாதா⁴ராபி⁴ராநnhதி³ஸ: சசth³பா³லகலாபகாnh
கலகி³ேரா iµkh³தா⁴nh நவா kh◌⁴khரமாnh ।
MSS@6947@2thவyhயாதா⁴ய ஶிக²Nh³ந: ஶிவ ஶிவ phராvh’Th ஸமாphதிmh க³தா
ேதஷு thவmh
 ஶரchச²ராசதா ஜாதா ெதௗ⁴தாவth ॥ 6947॥
MSS@6948@1உnhநயதி நாபி⁴நிmhநாnh iµkhதாவளிபாஶி ேராமராநலmh ।
MSS@6948@2shமரஶப³ர:shதந⁴த⁴ர- நிபதthதநாபப³nhதா⁴ய ॥ 6948॥
MSS@6949@1உnhநிth³ரகnhத³லத³லாnhதரயமாந- ³ஜnhமதா³nhத⁴ம⁴ேப
நவேமக⁴காேல ।
MSS@6949@2shவphேநऽபி ய: phரவஸதி phரவிஹாய காnhதாmh தshைம
விஷாணரதாய நேமா
vh’ஷாய ॥ 6949॥
MSS@6950@1உnhநிth³ரேகாகநத³ேரiΝபிஶ கி³தா கா³ கா³யnhதி மஜு ம⁴பா
kh³’ஹதீ³rhகி⁴காஸு ।
MSS@6950@2ஏதchசகாshதி ச ரேவrhநவப³nh⁴வ- Shபchச²தா³ப⁴iµத³யாசலmhபி³
பி³mhப³mh ॥ 6950॥
MSS@6951@1உnhநிth³ரதா மthshயஸக³nhதி⁴தா ச phரவாலஹாநி:ஸபிபீகாthவmh ।
MSS@6951@2thவkh³ph◌⁴ரmhஶநாth³ வாkh’தாத³rhth தேராrhப⁴ேவth தthர
சிகிthஸநீயmh ॥ 6951॥
MSS@6952@1உnhநிth³ரphயகமேநாரமmh ரமNhயா: ஸmhேரேஜ ஸர வ:
phரகாஶேமவ ।
MSS@6952@2khதாநாmh விமலதயா திரshkhயாைய நாkhராமnhநபி  ப⁴வthயலmh
ஜெலௗக: ◌⁴
॥ 6952॥
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MSS@6953@1உnhநிth³ேரண மயாth³ய சிnhதிதம⁴th³யthராவதாரா ஹேரrh ஆkh²யாதா
த³ஶ கீrhதிேதாऽ
ந கத²mh தthர thவேமகாத³ஶ: ।
MSS@6953@2thவிchசாthரமேகா³சரmh கவிகி³ராmh ஜாநnhநபி மாபேத ந
phரshெதௗ ப⁴ேயந
பா⁴ரதகேவ: கshதாth³’ஶmh வயதி ॥ 6953॥
MSS@6954@1உnhநீேதா ப⁴வ⁴திநா phரதிதி³நmh பா³ேண க³ேத ய: ரா யசீrhண:

கமலாேத⁴ந
ஸுசிரmh ேயநாக³மth ேகஶட: ।
MSS@6954@2ய: வாkhபதிராஜபாத³ரஜஸாmh ஸmhபrhகதசிரmh தி³ShThயா
லாkh◌⁴ய³ணshய
கshயசித³ெஸௗ மாrhக:³ஸiµnhலதி ॥ 6954॥
MSS@6955@1உnhமkh³நசசலவநாநி வநாபகா³நாmh ஆயாநைஸகததர
க³பரmhபராணி ।
MSS@6955@2நிmhநாவஶிShடஸலாநி மேநாஹரnhதி ேராதா⁴mhஹmhஸபத³iµth³தகrhத³மாநி
॥ 6955॥
MSS@6956@1உnhமjhஜnhமகர இவாமராபகா³யா ேவேக³ந phரதிiµக²ேமthய
பா³ணநth³யா: ।
MSS@6956@2கா³Nh³வீ கநகஶிலாநிப⁴mh ⁴ஜாph◌⁴யாmh ஆஜkh◌⁴ேந விஷமவிேலாசநshய
வ:

॥ 6956॥
MSS@6957@1உnhமthத கNhடகிப²லphரதிேயாகி³³th³th◌⁴யா ைவரmh vh’ைத²வ
ேஷ பநேஸந
ஸாrhத⁴mh ।
MSS@6957@2ஸnhேதா ஹஸnhதி ந ப⁴ஜnhதி ப⁴ஜnhதி ேசth thவாmh ph◌⁴ராnhதா ப⁴வnhதி
ஸஹஸா ந
நrhப⁴ஜnhதி ॥ 6957॥
MSS@6958@1உnhமthத ⁴rhத தேணnh³நிவாஸேயாkh³ேய shதா²ேந பிஶாசபதிநா
விநிேவஶிேதாऽ ।
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MSS@6958@2கிmh ைகரவாணி விகஸnhதி தம: phரயாதி சnhth³ேராபேலா th³ரவதி
வாrhதி⁴ைபதி
vh’th³தி⁴mh ॥ 6958॥
MSS@6959@1உnhமthதphேரமஸmhரmhபா⁴th³ஆரப⁴nhேத யத³ க³நா: ।
MSS@6959@2தthர phரthஹமாதா⁴mh ph³ரமாபி க² காதர: ॥ 6959॥
MSS@6960@1உnhமthதமாஸாth³யஹர:shமரச th³வாவphயமாmhiµத³iµth³வேஹேத
।
MSS@6960@2rhவmh பரshபrhதி⁴தயா phரஸூநmh நmh th³விதீேயா விரஹாதி⁴³நmh
॥ 6960॥
MSS@6961@1உnhமthதாநாmh ச யா கா³தா:² ஶிஶூநாmh யchச பா⁴தmh ।
MSS@6961@2shthேயா யchச phரபா⁴ஷnhேத தshய நாshதி vhயதிkhரம: ॥ 6961॥
MSS@6962@1உnhமthதாநாmh ⁴ஜ கா³நாmh மth³யபாநாmh ச த³nhதிநாmh ।
MSS@6962@2shthmh ராஜலாநாmh ச விவஸnhதி க³தாஷ: ॥ 6962॥
MSS@6963@1உnhமthதாநாmh ⁴ஜ கா³நாmh ஶ ◌்’ கி³mh ஶshthரபாணிநாmh ।
MSS@6963@2விவாேஸா ைநவ கrhதvhய:shthஷு ராஜேலஷு ச ॥ 6963॥
MSS@6964@1உnhமத³தயா கயாசிth கதா³சித³பத²phரvh’thதமபி ஷmh ।
MSS@6964@2ஸth³ய: ஸு’³பேத³ஶ: sh’ணிவ கணmh நிவrhthதயதி ॥
6964॥
MSS@6965@1உnhமாத³க³th³க³த³கி³ேரா மத³விவலாா ph◌⁴ரயnhநிஜphரkh’தய:
kh’தமshமரnhத: ।
MSS@6965@2ஐவrhய⁴ரஸபாநவி⁴rhணமாநா: ேக நாம ந phரதிபத³mh ஷா:
shக²லnhதி
॥ 6965॥
MSS@6966@1உnhமாத³ேமேக Shயnhதி யாnhthயnhேய th³விஷதாmh வஶmh ।
MSS@6966@2தா³shயேமேக ச க³chச²nhதி பேரஷாமrhத²ேஹநா ॥ 6966॥
MSS@6967@1உnhலththவதர க³வலயா phேராth க³பீநshதந-
th³வnhth³ேவேநாth³யதசkhரவாக²நா வkhthராmh³ேஜாth³பா⁴நீ ।
MSS@6967@2காnhதாகாரத⁴ரா நதீ³யமபி⁴த:khராஶயா ேநShயேத ஸmhஸாராrhணவமjhஜநmh
யதி³ தேதா ³ேரண ஸnhthயjhயதாmh ॥ 6967॥
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MSS@6968@1உnhலthலகmh விேலாலத³லகmh shவிth³யthகேபாலshத²லmh
ph◌⁴ராmhயthNhட³லமாலாலலஸththகாரiµth³யthகரmh ।
MSS@6968@2கிசிthச³த³சிதph◌⁴ விலஸchேசாலmh க³லnhநீவிகmh shயாth³
⁴ேயாऽபி
கதா³ மதா³லth³’ேஶாrhபி³mhபா³த⁴ராshவாத³நmh ॥ 6968॥
MSS@6969@1உnhலthலகா ேரண நிவிடா³ேலேஷ நிேமேஷண ச
khடா³தவிேலாகிேதऽத⁴ரஸுதா⁴பாேந iµதா⁴ நrhமபி:◌⁴ ।
MSS@6969@2ஆநnhதா³பி⁴க³ேமந மnhமத²கலாth³ேத⁴ऽபி யshnhந⁴th phரthேஹா
ந தேயாrhப³⁴வ
ஸுரதாரmhப: ◌⁴ phயmhபா⁴க: ॥ 6969॥
MSS@6970@1உnhலthரஸா ³நிசிதா நிrh³ஷ⁴ஷ ேஸாlhலாேஸாஷ
ேலாலயா ஸுமநஸா
ஸூkhthயா மேநாஹாணீ ।
MSS@6970@2ஶyhயாேமthய mh’³mh மதீ³யகவிேதவாmhேபா⁴நீநாயிகா கshயாphnhநதrhவNhயதபஸ:

கNhட²mh ஸமா க³தி ॥ 6970॥
MSS@6971@1உnhலth³ட³பாகதnhலதயா ரjhjhவா ph◌⁴ரரrhஜயnh
தா³நாnhத:தஶrhகராசலமத:²shேவநாmh’தாnhதா: ◌⁴ shமர: ।
MSS@6971@2நvhயாுரேஸாத³ேத⁴rhயதி³ ஸுதா⁴iµthதா²பேயth ஸா ப⁴வjh
வாயா: kh’திமாவேயத
பரமாmh மthகrhணேயா: பாரmh ॥ 6971॥
MSS@6972@1உnhலth³ெயௗவநா phயஸகி² விஷமா: ேரணேயா நாக³ராmh
தshமாth ேகாऽபி
thவயாth³யphரph◌⁴’தி ந ஸஹஸா ஸmhiµக²mh வீணீய: ।
MSS@6972@2யாவchசnhth³ராrhகேமக: பதிரதிஶயிதரth³த⁴யா ேஸவிதvhய: கrhதvhயா
பரா
வச ந ’த³யmh ேத³யமshமth³விதா⁴நாmh ॥ 6972॥
MSS@6973@1உnhலth³ரஸபி³nh³க³nhத⁴ஸுமாவlhlhேயா வஸnhேதாத³ேய
காnhதா: ேகாமலபlhலவா: கதி
கதி khடா³வேந ஸnhதி ந ।
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MSS@6973@2ெஸௗபா⁴kh³ையகநிேத⁴ ரஸால தத³பி மஜஶாநsh
thவthேதாऽnhயthர ச
thரசிnh ம⁴கரேரணீ ந விராmhயதி ॥ 6973॥
MSS@6974@1உnhலth³வத³ேநnh³காnhதிவிஸைரrh³ரmh ஸiµthஸாதmh ப⁴kh³நmh
பீநசshத²லshய
ச சா ஹshதphரபா⁴பி⁴rhஹதmh ।
MSS@6974@2ஏதshயா: கலவிŋhககNhட²கத³கlhபmh லthெகௗகாth³
அphராphதாபி⁴iµக²mh ேஷவ
ஸஹஸா ேகேஶஷு லkh³நmh தம: ॥ 6974॥
MSS@6975@1உnhலnhதி கியnhதி வா ந ஸுமாnhShணth³ேதth³க³ேம
தththேவதாவதி
ப³nh⁴thயதிஸகீ²thயாதி³thயகாnhேததி ச ।
MSS@6975@2கீrhதிmh த³thதவதாmh thேலாகவிதி³தாேமவmh கவீநாmh’ணmh கிmh
kh’thேவயமபாகேரா
ஜiνஷாmh ேகாThயாபி நாகிநீ ॥ 6975॥
MSS@6976@1உnhலnhதி நைக²rhநீ வஹதி ௌமாசேலநாvh’iΝ
khடா³காநநமாவிஶnhதி
வலயkhவாண:ஸiµththராஸய ।
MSS@6976@2இthத²mh வஜுலத³நிலஹூகNh²ஷு ஸŋhேகதிக-
vhயாஹாரா:ஸுப⁴க³
thவதீ³யவிரேஹ தshயா:ஸகீ²நாmh த:² ॥ 6976॥
MSS@6977@1உnhலnhதி நிஶாநிஶாசரவ⁴thphேராchசாடநாமாnhthகா: ஸாயmh
ஸாலஸஸுphதப
கஜவநphேராth³ேபா³த⁴ைவதாகா: ।
MSS@6977@2²lhலthப கஜேகாஶக³rhப⁴ஹரphேராth³⁴தph◌⁴’ கா³வ- ஜ²
காரphரணேவாபேத³ஶ³ரவshதீvhரth³ேதரmhஶவ: ॥ 6977॥
MSS@6978@1உnhலnhதி mh’லேகாமலேசா ராவஸmhவrhதிகா- ஸmhவrhதvhரதvh’thதய:
கதிபேய பீஷபா⁴ேநா: கரா: ।
MSS@6978@2அphshைரrhத⁴வளீப⁴வthஸு கி³ஷு ுph³ேதா⁴ऽயiµnhமjhஜதா
விேவேநவ தேமாமேயா
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நிதி⁴ரபாமநாய ேப²நாயேத ॥ 6978॥
MSS@6979@1உnhலnhநயநாnhதகாnhதிலஹநிShபீதேயா: ேகவலாth³ஆேமாதா³த³வதா⁴ரணீயவேஷா:
காnhதாஸேக²ந ணmh ।
MSS@6979@2யthகrhேthபலேயா: shதி²ேதந ப⁴வதா கிசிth ஸiµth³³தmh
ph◌⁴ராதshதிShட²தி
thர தth கத²ய ேம காnhதmh phயாயா iµக²mh ॥ 6979॥
MSS@6980@1உnhலnhமணிரஜாலஜலchசா²யmh ரணthக கணmh பி³ph◌⁴ராணshதவ
ேத³வ
ைவகத³நkhடா³கேடா²ர: கர: ।
MSS@6980@2thயkhthவா ஸmhயதி விதாநி பேவா ேய shவrhக³மாrhேக³ க³தாsh
தாநாkhரShவாவிேவஶ
ரப⁴ஸாchசNhட³th³ேதrhமNhட³லmh ॥ 6980॥
MSS@6981@1உnhலnhம⁴க³nhத⁴ph³த⁴ம⁴பvhயா⁴ததா ர-
khட³thேகாகிலகாககலரைவth³கீ³rhணகrhணjhவரா: ।
MSS@6981@2நீயnhேத பதி²ைக: கத²mh கத²மபி th◌⁴யாநாவதா⁴நண-

phராphதphராணஸமாஸமாக³மரேஸாlhலாைஸர வாஸரா: ॥ 6981॥
MSS@6982@1உnhலnhiµலகராலnhத³ேகாஶ- phரchேயாதth³க⁴நமகரnhத³க³nhத⁴ப³nhேதா⁴
।
MSS@6982@2தாஷthphரசலவிேலாசநாmh நதா கீ³mh ஆnh க³nh பவந மமshph’ஶா
க³ம
க³mh ॥ 6982॥
MSS@6983@1உnhலயnhதி ஸுமாநி மேநாரமாணி ேக நாம நாthர தரவ:

ஸமேயாசிதாநி ।
MSS@6983@2கshேயth³’ஶmh கத²ய ேதா³ஹத³மshதி தshய யாth³’khவிநிrhதமேஶாகமஹshய
॥ 6983॥
MSS@6984@1உnhலlhலநீேலாthபலத³லத³லநாேமாத³ேமத³shவிர-
khேராட³khட³th³விஜாக³³தி³தமthshபா²லவாசாலவீசி : ।
MSS@6984@2ஏேதநாகா²நி ஶாகா²நிவஹநவஹthபrhணrhணth³மா-

vhயாேடா⁴பாnhதஶாnhதvhயத²பதி²கth³’ஶாmh த³thதராக³shதடா³க:³ ॥ 6984॥
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MSS@6985@1உnhதmh கேயவ சிthரmh ஸூrhயாmhஶுபி⁴rhபி⁴nhநவாரவிnhத³mh
।
MSS@6985@2ப³⁴வ தshயாசரரேஶாபி⁴ வrhவிப⁴khதmh நவெயௗவேநந ॥
6985॥
MSS@6986@1உnhlhயா ஸகீ²rhந பய ந சாphkhதா த³தா³shthதரmh ேநா
ேவthth³’ஶமthர
ேநth³’ஶமாmh ஶூnhயாமவshதா²mh க³தா ।
MSS@6986@2தlhபாth³’யகர கபஜரத³mh ேவந phதmh மநா iµசnhதீ கிiµ
கrhchச²  phேரமாnhயேத³ஶாக³ேத ॥ 6986॥
MSS@6987@1உnhiµதாத⁴ரேட ⁴திகணthராஸதாrhதா⁴ ।
MSS@6987@2⁴ேமாऽபி ேநஹ விரம ph◌⁴ரமேராऽயmh வதமiνஸரதி ॥ 6987॥
MSS@6988@1உnhiµkhதககதேயயiµதா³ரகாnhதி: ஶshthவஶmhப³ரேபாரபநீதேகாஶா
।
MSS@6988@2ரkhதாவNhட²நபரசிதாபிதா⁴நா ஸnhth◌⁴யாmh³வாஹகேதவ ஶஶா
கேரகா²
॥ 6988॥
MSS@6989@1உnhiµkhதkhரமஹாேமஶிக²ராth khராமnhதமnhேயா த⁴ர: ேகாऽthர
thவாmh
ஶரபீ⁴கிேஶாரபஷth³ெதௗ⁴ேரய த⁴rhmh ம: ।
MSS@6989@2தshமாth³ ³rhக³மஶ ◌்’ க³ல க⁴நகலா³rhலாதாthமnh vhரஜ
thவth³வாஸாய ஸ ஏவ
கீrhணகநகjhேயாthshேநா கி³mh பதி: ॥ 6989॥
MSS@6990@1உnhiµkhதமாநகலஹா ரமth◌⁴வmh த³யிதாnhவிதா: ।
MSS@6990@2இதீவ ம⁴ராலாபா: ேகாகிலா ஜக³³rhஜநாnh ॥ 6990॥
MSS@6991@1உnhiµkhதாபி⁴rhதி³வஸம⁴நாஸrhவதshதாபி⁴ேரவ shவchசா²யாபி⁴rhநிதவ
phேரயேத விவேமதth ।
MSS@6991@2பrhயnhேதஷு jhவலதி ஜலெதௗ⁴ ரthநஸாெநௗ ச மth◌⁴ேய சிthரா கீ³யmh
ரமயதி
தம:shேதாமலா த⁴th ॥ 6991॥
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MSS@6992@1உnhiµchயshவஜநாiνேபய th’ணவth phராநபி phேரயஸshதீrhthவா
³shதரமrhணவmh
ச வணிஜ: phராphதா: பராஶயா ।
MSS@6992@2வாைஸshேத விநிவrhதிதா: phரதிப⁴ைய: shவshேதா² ப⁴வாத:பரmh
thவmh வா ேகவலம
க³ம க³iµரக³ vhயாmhப க³nhத⁴th³ரைவ: ॥ 6992॥
MSS@6993@1உnhiµth³kh’தவிவவிshமயப⁴ைரshதthதnhமஹாrhைக⁴rh³ணrh
³rhகா³ேத⁴ ’த³யாmh³ெதௗ⁴
தவ ப⁴ேவnh ந:ஸூkhதிக³ கா³ யதி³ ।
MSS@6993@2விவவிthரமத கி³நீக⁴நரஸshயnhதி³nhயமnhத³th◌⁴வநிrh க³
கா³ஸாக³ரஸŋhக³ம:
நவாrhவ:ஸiµnhலதி ॥ 6993॥
MSS@6994@1உnhதாலாநவிலாப⁴நாபி⁴ சி²nhநshக²லchch²’ க²லேராமரா: ।
MSS@6994@2மthதshய ேஸயmh மத³நth³விபshய phரshவாபவphேராchசசாsh
வாsh ॥ 6994॥
MSS@6995@1உnhlhய தேகஶாmhsh ேல iµேல ச தthேபth ।
MSS@6995@2தத: ேகஶா: phரஜாயnhேத kh’Sh: ெகௗககாண: ।
MSS@6995@3khthயா rhேவாkhதயா jhயாnh ேமஷஶ ◌்’ கீ³பய:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 6995॥
MSS@6996@1உnhlhயாலாந⁴ஹமதிதரேஸாthக²Nh³தாNhTh³ ஊவிதாநாnhyh-
ஆகrhஷnhேநஷ
பாைத³rhமத³ஜலகஷ:phதநthரமால: ।
MSS@6996@2ஶுNhடா³த³Nhடா³பி⁴கா⁴ைதrhநப⁴ வித³லயnh Shகராவrhதகாதீ³nh
தா⁴வthயா⁴தrhதா⁴
ஹமபி⁴ரப⁴ஸாth³ ேத³வthர: கnhth³ர: ॥ 6996॥
MSS@6997@1உnhmh’Shடmh சmhநி பthரமகரmh th³’ShThவா ஹடா² க³நாth
ேகாேபா மாsh
நrhகா²mhயiµதி shேமேர ர⁴mh வேர ।
MSS@6997@2ேகாேபணிேதாऽபாதத³த: phேரmh ச விshதாேதா
த³thேதா ைமதி²லகnhயயா
தி³ஶ ந: ேமmh கடாா ர: ॥ 6997॥
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MSS@6998@1உnhmh’Shடபthரா தாலகாnhதா: கNhேட²ஷு லkh³நா ஜக⁴நmh
shph’ஶnhத: ।
MSS@6998@2சshத²Shவாஹதிமாத³தா⁴நா க³தா வ⁴நாmh phயதாmh
ஜெலௗகா: ◌⁴ ॥ 6998॥
MSS@6999@1உnhேமஷmh ேயா மம நஸஹேத ஜாதிைவ நிஶாயாmh இnhேதா³nhதீ³வரத³லth³’ஶா
தshய ெஸௗnhத³rhயத³rhப: ।
MSS@6999@2நீத: ஶாnhதிmh phரஸப⁴மநயா வkhthரகாnhthேயதி ஹrhஷாlh லkh³நா
மnhேய லததiν
ேத பாத³ேயா: பth³மல: ॥ 6999॥
MSS@7000@1உபகேராthயபkh’ேதா thதேமாऽphயnhயதா²த⁴ம: ।
MSS@7000@2மth◌⁴யம:ஸாmhயமnhவிchேச²th³அபர:shவாrhத²தthபர: ॥ 7000॥
MSS@7001@1உபகrhதாதி⁴காராTh◌⁴ய:shவாபராத⁴mh ந மnhயேத ।
MSS@7001@2உபகாரmh th◌⁴வkh’thய ஸrhவேமவ விmhபதி ॥ 7001॥
MSS@7002@1உபகrhmh phயmh வkhmh கrhmh shேநஹமiνthதமmh ।
MSS@7002@2ஸjhஜநாநாmh shவபா⁴ேவாऽயmh ேகேநnh:³ ஶிஶிkh’த: ॥ 7002॥
MSS@7003@1உபகrhmh யதா²shவlhப:ஸமrhேதா² ந ததா² மஹாnh ।
MSS@7003@2phராய:பshth’ஷாmh ஹnhதி ஸததmh ந  வாதி: ◌⁴ ॥ 7003॥
MSS@7004@1உபகrh: kh’தkh◌⁴நshயாphப⁴ேயாயதீ பி⁴தா³ ।
MSS@7004@2ஸth³ேயா  விshமரthயாth³ய: kh’தmh பசாth  பசிம: ॥ 7004॥
MSS@7005@1உபகrh:shதி²ரmh th³ரvhயmh யthநshதthகாலஸmhப⁴வ: ।
MSS@7005@2கிமshதி தாலvh’nhதshய மnhத³மாதஸŋhkh³ரஹ: ॥ 7005॥
MSS@7006@1உபகrhமiνபகrh: phயாணி கrhmh kh’தாnhயiνshமrhmh ।
MSS@7006@2விநிபதிதாmhேசாth³த⁴rhmh லாnhவிதாநாiµசிதேமதth ॥ 7006॥
MSS@7007@1உபகrhமphரகாஶmh nhmh nhேநShவயாசிதmh தா³mh ।
MSS@7007@2அபி⁴ஸnhதா⁴mh ச ³ண: ஶேதஷு ேகசிth³ விஜாநnhதி ॥ 7007॥
MSS@7008@1உபகrhthரா ஸnhதி⁴rhந thேரபகா ।
MSS@7008@2உபகாராபகாெரௗ  லயmh லணேமதேயா: ॥ 7008॥
MSS@7009@1உபகாரmh ஸு’th³வrhேக³ ேயாऽபகாரmh ச ஶthஷு ।
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MSS@7009@2nh’ேமேகா⁴ வrhஷதி phராjhஞshதshேயchச²nhதி ஸேதா³nhநதிmh ॥
7009॥
MSS@7010@1உபகாரmh shமரnhதsh kh’தjhஞthவவஶmhவதா:³ ।
MSS@7010@2பத³வீiµபகrhth mh யாnhதி நிேசதநா அபி ॥ 7010॥
MSS@7011@1நிrhவாணமiν நிrhவாதி தபநmh தபேநாபல: ।
MSS@7011@2இnh³nh³மணி: கிmh ச ஶுShயnhதமiν ஶுShயதி ॥ 7011॥
MSS@7012@1உபகார: பேரா த⁴rhம: பேராऽrhத:² கrhமைநணmh ।
MSS@7012@2பாthேர தா³நmh பர: காம: பேரா ேமாோ விth’Shணதா ॥ 7012॥
MSS@7013@1உபகாரகமாயேதrhph◌⁴’ஶmh phரஸவ: கrhமப²லshய ⁴ண: ।
MSS@7013@2அநபாயி நிப³rhஹணmh th³விஷாmh ந திதிாஸமமshதி ஸாத⁴நmh ॥
7013॥
MSS@7014@1உபகாரkh³’ேதந ஶth ஶthiµth³த⁴ேரth ।
MSS@7014@2பாத³லkh³நmh கரshேத²ந கNhடேகேநவ கNhடகmh ॥ 7014॥
MSS@7015@1உபகாரபர: phரவர: phரthபகாரmh கேராதி மth◌⁴யshத:² ।
MSS@7015@2நீசshதத³பி ந ேத உபகாrhவஶாth³ ப⁴வதி ஶth:ஸ: ॥ 7015॥
MSS@7016@1உபகாரபர:shவபா⁴வத ஸததmh ஸrhவஜநshய ஸjhஜந: ।
MSS@7016@2அஸதாமநிஶmh ததா²phயேஹா ³’th³ேராக³க த³nhநதி: ॥
7016॥
MSS@7017@1உபகாரphரதா⁴ந:shயாth³அபகாரபேரऽphயெரௗ ।
MSS@7017@2ஸmhபth³விபthshேவகமநா ேஹதாவீrhShேயth ப²ேல ந  ॥ 7017॥
MSS@7018@1உபகாரப²லmh thரmh அபகாேராऽலணmh ।
MSS@7018@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 7018॥
MSS@7019@1உபகாரேமவ தiνேத விபth³க³த:ஸth³³ே நிதராmh ।
MSS@7019@2rhchசா²mh க³ேதா mh’ேதா வா நித³rhஶநmh பாரேதா³ऽthர ரஸ: ॥
7019॥
MSS@7020@1உபகாரஶேதநாபி kh³’யேத ேகந ³rhஜந: ।
MSS@7020@2ஸா: ◌⁴ ஸmhமாநமாthேரண ப⁴வthேயவாthமவிkhரயீ ॥ 7020॥
MSS@7021@1உபகாரஶேதநாபி தா³ைநசாபி ஸுவிshதைர: ।
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MSS@7021@2லாலநாth phதிrhவாchச ந kh³ராேயா ப⁴கி³நீஸுத: ॥ 7021॥
MSS@7022@1உபகாரசாபகாேரா யshய vhரஜதி விshmh’திmh ।
MSS@7022@2பாஷாண’த³யshயாshய வதீthயபி⁴தா⁴ iµதா⁴ ॥ 7022॥
MSS@7023@1உபகாராchச ேலாகாநாmh நிthதாnhmh’க³பmh ।
MSS@7023@2ப⁴யாlhேலாபா⁴chச rhகா²mh ைமth shயாth³ த³rhஶநாth ஸதாmh ॥
7023॥
MSS@7024@1உபகாராth³’ேதऽphயாஶு thரmh ேரய திShட²தி ।
MSS@7024@2thரவாnh ஸாத⁴யthயrhதா²nh :³ஸாth◌⁴யாநphயநாத³ராth ॥ 7024॥
MSS@7025@1உபகாராய ந ஜாத: ஸபதி³ஸுஜாத: khவ ஜாதைவேரऽபி ।
MSS@7025@2kh³ராஸயதி kh³ரshேதாऽபி th³ேராணமmh’தாநி ேராணீரமண: ॥
7025॥
MSS@7026@1உபகாராய யா mhஸாmh ந பரshய ந சாthமந: ।
MSS@7026@2பthரஸசயஸmhபா⁴ைர: கிmh தயா பா⁴ரவிth³யயா ॥ 7026॥
MSS@7027@1உபகாணமபி jhயmh ஹnhதி மஹாnhதmh க²ேலாऽthரேபாऽவஸேர ।
MSS@7027@2th◌⁴’Shடth³mhேநா மth◌⁴ேய- வீரmh ஹதவாnh ³mh ஶாnhதmh ॥ 7027॥
MSS@7028@1உபகாணி விேண ஶைந: ேகதா³ரவாணி ।
MSS@7028@2ஸாiνkhேராஶதயா ஶார⁴th பாNh³ரவா iµக:² ॥ 7028॥
MSS@7029@1உபகாணி விரph³ேத⁴ ஶுth³த⁴மெதௗ ய:ஸமாசரதி பாபmh ।
MSS@7029@2தmh ஜநமஸthயஸnhத⁴mh ப⁴க³வதி வஸுேத⁴ கத²mh வஹ ॥ 7029॥
MSS@7030@1உபகாணி வீதமthஸேர வா ஸத³யthவmh யதி³ தthர ேகாऽதிேரக: ।
MSS@7030@2அேத ஸஹஸாபராth³த⁴லph³ேத⁴ ஸkh◌⁴’ணmh யshய மந:ஸதாmh ஸ
⁴rhய: ॥ 7030॥
MSS@7031@1உபகாஷு ய:ஸா:◌⁴ ஸா⁴thேவ தshய ேகா ³ண: ।
MSS@7031@2அபகாஷு ய:ஸா: ◌⁴ ஸ ஸா: ◌⁴ ஸth³பி⁴chயேத ॥ 7031॥
MSS@7032@1உபகாேர kh’தjhஞthவmh அபகாேர kh’தkh◌⁴நதா ।
MSS@7032@2விஷயshய ³ேவெதௗ கrh:shயாதாmh விபrhயெயௗ ॥ 7032॥
MSS@7033@1உபகாேரண ³யnhேத ந ஸஹnhேதऽiνகmhபிதாmh ।
MSS@7033@2ஆபthshவபி ³ராராth◌⁴யா நிthய:³கா² மநshவிந: ॥ 7033॥
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MSS@7034@1உபகாேரண நீசாநாmh அபகாேரா  ஜாயேத ।
MSS@7034@2பய:பாநmh ⁴ஜŋhகா³நாmh ேகவலmh விஷவrhத⁴நmh ॥ 7034॥
MSS@7035@1உபகாேரண வீரsh phரதிகாேரண jhயேத ।
MSS@7035@2அkh’தjhேஞாऽphரதிkh’ேதா ஹnhதி ஸththவவதாmh மந: ॥ 7035॥
MSS@7036@1உபகாrhேயாபகாthவmh ³ேர ேசth ஸா  thரதா ।
MSS@7036@2Shபவnhெதௗ கிமாஸnhெநௗ பய ைகரவபth³மேயா: ॥ 7036॥
MSS@7037@1உபkh’தmh ப³ஹு தthர கிiµchயேத ஸுஜநதா phரதி²தா ப⁴வதா பரmh ।
MSS@7037@2வித³த⁴தீ³th³’ஶேமவ ஸதா³ஸேக² ஸுகி²தமாshshவ தத: ஶரதா³mh
ஶதmh ॥ 7037॥
MSS@7038@1உபkh’தமேநந ஸுதராmh இthயஸதாமshதி ந khவசித³ேபா ।
MSS@7038@2ேஹா: shவஹshதமாத உth³வஹேதாऽkh³நிrhத³ஹthேயவ ॥
7038॥
MSS@7039@1உபkh’தவதாphயநாrhேய நாவதvhயmh kh’திphேயாऽshதி ।
MSS@7039@2பயஸாபி khதேலா ப⁴வதி  ம⁴ேரா ந பிமnhத:³ ॥ 7039॥
MSS@7040@1உபkh’தவதா ரthநாph◌⁴யாmh ஹேர: ஶஶிேலக²யா மநஜேபா:
பீேஷphயேஶஷதி³ெவௗகஸாmh ।
MSS@7040@2கத²தரதா² ேதந shேத²யmh யேஶாப⁴ரமnhத²ரmh யதி³ ந மத²நாயாஸmh
தீ⁴ர:ஸேஹத பேயாநிதி: ◌⁴ ॥ 7040॥
MSS@7041@1உபkh’திேரவ க²லாநாmh ேதா³ஷshய க³யேஸா ப⁴வதி ேஹ: ।
MSS@7041@2அiνலாசரேணந  phயnhதி vhயாத⁴ேயாऽthயrhத²mh ॥ 7041॥
MSS@7042@1உபkh’திஸாஹகதயா திமபி க³ணயnhதி ேநா ³ணிந: ।
MSS@7042@2ஜநயnhதி  phரகாஶmh தீ³பஶிகா:²shவா க³தா³ேஹந ॥ 7042॥
MSS@7043@1உபkh’thய ப⁴வnhதி ³ரத: பரத: phரthபகாரஶ கயா ।
MSS@7043@2இயேமவ  ஸththவஶாநாmh மஹதாmh காபி கேடா²ரசிthததா ॥
7043॥
MSS@7044@1உபkhரமmh வாசி²தமாஶு rhயாth³³ேதாபயாநாth khயமாணஸnhதி:◌⁴
।
MSS@7044@2ஸேசth³விஸnhதி: ◌⁴ ஸ  தthர ைசக: kh’ேதா ப⁴வthயாthமஸiµchch²ரயச
॥ 7044॥
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MSS@7045@1உப³ட⁴ேவலமல⁴rh⁴ைஜ: ஸதாமுப⁴த³தீ⁴ஶமபி ।
MSS@7045@2ரஜநீகர: கிவ சிthரமேதா³ ய³ராகி³mh க³ணமந க³ல⁴mh ॥
7045॥
MSS@7046@1உப³ஹதி த³வத³ஹேந th⁴வநத⁴nhயாமரNhயாநீmh ।
MSS@7046@2rhதா இவாnhத⁴காரா: phரதிதி³ஶமபயாnhதி காஸராவலய: ॥ 7046॥
MSS@7047@1உபசதாphயதிமாthரmh பNhயவ:◌⁴ ணஸmhபத:³ mhஸ: ।
MSS@7047@2பாதயதி th³’ஶmh vhரஜத: shph’ஹயா பதா⁴நமாthேரऽபி ॥ 7047॥
MSS@7048@1உபசதா ஹணth³’ஶ: ஸjhஜநேகா³Sh²ஷு தா வாச: ।
MSS@7048@2சதmh khலமநமத³வநmh ந விேத:◌⁴ லாத³பி thராஸ: ॥ 7048॥
MSS@7049@1உபசார: கrhதvhேயா யாவத³iνthபnhநெஸௗ’தா:³ ஷா: ।
MSS@7049@2உthபnhநெஸௗ’தா³நாmh உபசார:ைகதவmh ப⁴வதி ॥ 7049॥
MSS@7050@1உபசாரவிதி⁴jhேஞாऽபி நிrhத⁴ந: கிmh கShயதி ।
MSS@7050@2நிர ஶ இவாேடா⁴ மthதth³விரத³rhத⁴நி ॥ 7050॥
MSS@7051@1உபசாராiνநயாshேத கிதவshேயாேபதா:ஸகீ²வசஸா ।
MSS@7051@2அ⁴நா நிSh²ரமபி யதி³ ஸ வத³தி கைகதவாth³ யா ॥ 7051॥
MSS@7052@1உபசிதாவயவா ஶுசிபி:◌⁴ கணrh அகத³mhப³கேயாக³iµேப ।
MSS@7052@2ஸth³’ஶகாnhதிரலயத மஜ திலகஜாலகஜாலகெமௗkhதிைக:
॥ 7052॥
MSS@7053@1உபசிேதஷு பேரShவஸமrhத²தாmh vhரஜதி காலவஶாth³ ப³லவாநபி ।
MSS@7053@2தப மnhத³க³ப⁴shதிரபீ⁴ஷுமாnh ந மஹாமஹாநிகேராऽப⁴வth
॥ 7053॥
MSS@7054@1உபchச²nhth³யாபி தா³தvhயmh ப³ேந ஶாnhதிchச²தா ।
MSS@7054@2ஸலேமவ கா³nhதா⁴ரphரயchச²nh க³த:யmh ॥ 7054॥
MSS@7055@1உபஜphயாiνபஜேபth³ ³th◌⁴ேயைதவ ச தthkh’தmh ।
MSS@7055@2khேத ச ைத³ேவ th◌⁴ேயத ஜயphேரphஸுரேபதபீ: ◌⁴ ॥ 7055॥
MSS@7056@1உபஜாப: kh’தshேதந தாநாேகாபவதshthவயி ।
MSS@7056@2ஆஶு தீ³பயிதாlhேபாऽபி ஸாkh³நீேநதா⁴நிவாநில: ॥ 7056॥
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MSS@7057@1உபஜாபசிராேராேதா⁴ऽவshகnhத³shதீvhரெபௗஷmh ।
MSS@7057@2³rhக³shய ல க⁴ேநாபாயாசthவார: கதி²தா இேம ॥ 7057॥
MSS@7058@1உபஜாபஸஹாnh வில க⁴யnh ஸ விதா⁴தா nh’பதீnh மேஹாth³த⁴த: ।
MSS@7058@2ஸஹேத ந ஜேநாऽphயத: ◌⁴khயாmh கிiµ ேலாகாதி⁴கதா⁴ம ராஜகmh ॥
7058॥
MSS@7059@1உபஜாப’தshவாshேநஹmhநி பராரயmh ।
MSS@7059@2ெமௗேல வாச²தி ேமதி³nhயா: பth: பாேதா ந ஸmhஶய: ॥ 7059॥
MSS@7060@1உபவதி shம ஸததmh த³த⁴த: பiµkh³த⁴தாmh வணிகி³ேவா³பேத: ।
MSS@7060@2க⁴நவீதி²வீதி²மவதீrhணவேதா நிதி⁴ரmhப⁴ஸாiµபசயாய கலா: ॥
7060॥
MSS@7061@1உபvhயா ஹதா கnhயா shவாrhேத² பாகkhயா ஹதா ।
MSS@7061@2ஶூth³ரபி⁴ாஹேதா யாக:³ kh’பணshய ஹதmh த⁴நmh ॥ 7061॥
MSS@7062@1உபதாphயமாநமல⁴Shணிமபி:◌⁴ வைத: ேததரஸேராஜth³’ஶ:

।
MSS@7062@2th³ரவதாmh ந ேநமத⁴ரmh மேத நவநாக³வlhத³லராக³ரஸ: ॥
7062॥
MSS@7063@1உபதி³ஶதி ேலாகvh’thதmh விதரதி விthதmh விேநாத³யதி சிthதmh ।
MSS@7063@2உthதmhப⁴யதி மஹththவmh விth³யா ’th³யா ஸுராஜேஸேவவ ॥
7063॥
MSS@7064@1உபேத³ஶmh வி:³ ஶுth³த⁴mh ஸnhதshதiµபேத³ஶிந: ।
MSS@7064@2யாமாயேத ந Shமாஸு ய: காசநவாkh³நிஷு ॥ 7064॥
MSS@7065@1உபேத³ஶphரதா³th mh நராmh தchச²தாmh ।
MSS@7065@2பரshnhநிஹேலாேக ச vhயஸநmh ேநாபபth³யேத ॥ 7065॥
MSS@7066@1உபேத³ேஶா ந தா³தvhேயா யாth³’ேஶ தாth³’ேஶ நேர ।
MSS@7066@2பய வாநரrhேக²ண ஸுkh³’ நிrhkh³’kh’தா ॥ 7066॥
MSS@7067@1உபேத³ேஶா  rhகா²mh khேராதா⁴ையவ ஶமாய ந ।
MSS@7067@2பய:பாநmh ⁴ஜ கா³நாmh விஷாையவாmh’தாய ந ॥ 7067॥
MSS@7068@1உபேத³ேஶா  rhகா²mh phரேகாபாய ந ஶாnhதேய ।
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MSS@7068@2பய:பாநmh ⁴ஜ கா³நாmh ேகவலmh விஷவrhத⁴நmh ॥ 7068॥
MSS@7069@1உபth³ரShடாiνமnhதா ச ப⁴rhதா ேபா⁴khதா மேஹவர: ।
MSS@7069@2பரமாthேமதி சாphkhேதா ேத³ேஹऽshnh ஷ: பர: ॥ 7069॥
MSS@7070@1உபதா⁴ேஶாதி⁴தா:ஸmhயkh³ ஈஹமாநா: ப²ேலாத³யmh ।
MSS@7070@2ேதऽshய ஸrhவmh பேரnh ஸாiνராகா:³ kh’தாkh’தmh ॥ 7070॥
MSS@7071@1உேபthய தீ⁴யேத யshமாth³ உபேத⁴தி தத:shmh’தா ।
MSS@7071@2உபாய உபதா⁴ jhேஞயா தயாமாthயாnh பேயth ॥ 7071॥
MSS@7072@1॥। ॥। ॥। ।
MSS@7072@2உபதி⁴thரயஶுth³தி⁴ேதாऽshய கிmh கநகshேயவ பரmh பணmh ॥
7072॥
MSS@7073@1உபதி⁴வஸதிபிNhடா³nh kh³’ணேத ேநா விth³தா⁴mhsh
தiνவசநமேநாபி: ◌⁴ ஸrhவதா² ேய
iµநீnhth³ரா: ।
MSS@7073@2vhரதஸதிஸேமதா th◌⁴வshதேமாஹphரபசா த³த³ மம விiµkhதிmh
ேத
ஹதkhேராத⁴ேயாதா: ◌⁴ ॥ 7073॥
MSS@7074@1உபநதப⁴ேய ேயா ேயா மாrhேகா³தாrhத²கேரா ப⁴ேவth ஸஸ நிணயா
³th³th◌⁴யா ேஸvhேயா
மஹாnh kh’பேऽபி வா ।
MSS@7074@2ககரநிெபௗ⁴ jhயாகா⁴தா ெகௗ மஹாshthரவிஶாரெதௗ³ வலயரசிெதௗ
shthவth³ பா³ஹூ
kh’ெதௗ ந கிநா ॥ 7074॥
MSS@7075@1உபநதமதிNhயசைய: ஸmhrhணmh ரதmh ச யthேநந ।
MSS@7075@2ஸmhபதி³ விபதி³ thராணmh ப⁴வதி நிதா⁴நmh ச thரmh ச ॥ 7075॥
MSS@7076@1உபநதி³ேந மஹாபலாஶ: பவநஸiµchச²லேத³கபththரபாணி: ।
MSS@7076@2த³வத³ஹநவிநShடவிதாநாmh ஸலைவஷ த³தா³தி பாத³பாநாmh
॥ 7076॥
MSS@7077@1உபநயதி கேபாேல ேலாலகrhணphரவால-ணiµலநிேவஶாnhேதா³லநvhயாph’தாநாmh
।
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MSS@7077@2பமதஹth³ராnhஸmhphரதி th³வாவி³நாmh நவநக²பத³திkhதாநாதப:
shேவத³பி³nh³nh
॥ 7077॥
MSS@7078@1உபநயநவிவாஹாthஸைவகphரதா⁴ெநௗ கவிப⁴வத ஏஷாmh
காலேப⁴தா³நபி⁴jhஞா: ।
MSS@7078@2விஜஹதி ந கதா³சிth³ ேவத³பாைட²கேயாkh³ேய வய ச
யவநாநீவாசநாph◌⁴யாஸேமேத
॥ 7078॥
MSS@7079@1உபநயதி மmh பththரmh ேசத³mh கா² கிமthர வா thவதி
விநயph◌⁴ரmhேஶா
யmh thவிதி phரணயதி: ।
MSS@7079@2ஸு’தி³தி mh’ஷா நாேத²thநmh nh’ேபதி தடshத²தா கத²தி
தத:
ஸnhேத³Shடvhேயா மயா ய³நnhத³ந: ॥ 7079॥
MSS@7080@1உபநிஷத:³ பபீதா கீ³தாபி ந ஹnhத மதிபத²mh நீதா ।
MSS@7080@2தத³பி ந ஹா வி⁴வத³நா மாநஸஸத³நாth³ ப³rhயாதி ॥ 7080॥
MSS@7081@1உபநிதஹஷாஸாrhக³லth³வாரமாராth பசகிதரnhth◌⁴ஸாதாph◌⁴யrhணபா⁴Nhட³mh
।
MSS@7081@2பவநரயதிரசீrhவாதா⁴ரா: phரதீchச²nh விஶதி வதஶ ◌்’ க:³
பாமராகா³ரiµா ॥ 7081॥
MSS@7082@1உபநீதநீதிெநௗக: ஸmhஸாரவிகாரவாவnhயாஸு ।
MSS@7082@2ஸthஷகrhணதா⁴ரsh தாரயதி ஜநாnh ப³ஹூேநக: ॥ 7082॥
MSS@7083@1உபநீய கலமட³வmh கத²யதி ஸப⁴யசிகிthஸேக ஹக: ।
MSS@7083@2ேஶாணmh ேஸாமாrhத⁴நிப⁴mh வ⁴shதேந vhயாதி⁴iµபஜாதmh ॥ 7083॥
MSS@7084@1உபநீய phயமஸமய- வித³mh ச ேம த³kh³த⁴மாநமபநீய ।
MSS@7084@2நrhேமாபkhரம ஏவ ணேத³³தீவ சதா ॥ 7084॥
MSS@7085@1உபநீய யnhநிதmhேப³ ⁴ஜŋhக³iµchைசரலmhபி³ வி³ைத: ◌⁴ : ।
MSS@7085@2ஏக:ஸ மnhத³ரகி³: ஸகி² க³மாணmh ஸiµth³வஹ ॥ 7085॥
MSS@7086@1உபேநiµnhநதிமேதவ தி³வmh சேயாrhேக³ந தரஸா கதாmh ।
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MSS@7086@2ரப⁴ேஸாthதி²தாiµபக³த: ஸஹஸா பரph◌⁴ய கசந வ⁴மத⁴th ॥
7086॥
MSS@7087@1உபபthதிபி⁴ரmhலாநா ேநாபேத³ைஶ: கத³rhதி²தா: ।
MSS@7087@2shவஸmhேவத³நஸmhேவth³யஸாரா:ஸ’த³ேயாkhதய: ॥ 7087॥
MSS@7088@1உபபnhநmh நiν ஶிவmh ஸphதshவŋhேக³ஷுயshய ேம ।
MSS@7088@2ைத³வீநாmh மாiνmh ச phரதிஹrhதா thவமாபதா³mh ॥ 7088॥
MSS@7089@1உபபஸரmh ேகா³தா³வrhயா: பthயஜதாth◌⁴வகா:³ ஸரணிமபேரா
மாrhக³shதாவth³
ப⁴வth³பி⁴ேஹயதாmh ।
MSS@7089@2இஹ விேதா ரkhதாேஶாக: கயாபி ஹதாஶயா
சரணநநnhயாேஸாத³சnhநவாŋhரகக: ॥ 7089॥
MSS@7090@1உபphரதா³நmh ஸாnhthவmh வா ேப⁴த³mh காேல ச விkhரமmh ।
MSS@7090@2ேயாக³mh ச ரஸாmh ேரShட² தாெபௗ⁴ ச நயாநெயௗ ॥ 7090॥
MSS@7091@1உபphராகாராkh³ரmh phரiΝ நயேந தrhகய மநாkh³ அநாகாேஶ ேகாऽயmh
க³தஹண:

ஶீதகிரண: ।
MSS@7091@2ஸுதா⁴ப³th³த⁴kh³ராைஸபவநசேகாைரரiνsh’தாmh கிர
jhேயாthshநாமchசா²mh
நவலவலபாகphரணயிநீmh ॥ 7091॥
MSS@7092@1உபphலேவாऽெஸௗ கிiµ ராஜth jhேயாthshநாth³ரேவாऽஸாத
வjhரபாத: ।
MSS@7092@2அலmh தயா ைஸவ  விதmh ேம தி⁴ŋh மாமஹmh வா சதாrhத² ஏக:
॥ 7092॥
MSS@7093@1உபphதmh பாமேதா³ மேதா³th³த⁴ைதsh thவேமவ விவmhப⁴ர
விவஶிேஷ ।
MSS@7093@2’ேத ரேவ: ாலயிmh ேமத க: பாதமshகாNhட³மமஸmh
நப:◌⁴
॥ 7093॥
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MSS@7094@1உபப³rhஹமmh³ஜth³’ேஶா நிஜmh ⁴ஜmh விரசyhய வkhthரமபி
க³Nhட³மNhட³ேல ।
MSS@7094@2நிஜஸkhதி²ஸkhதி²நி நிதா⁴யஸாத³ரmh shவபிதி shதநாrhபிதகராmh³ேஜா
வா ॥ 7094॥
MSS@7095@1உப⁴khதmh யதா² வாஸ:shரேஜா வா mh’தி³தா யதா² ।
MSS@7095@2ஏவmh ராjhயாth பph◌⁴ரShட:ஸமrhேதா²ऽபி நிரrhத²க: ॥ 7095॥
MSS@7096@1உப⁴khதக²தி³ரவீடக- ஜநிதாத⁴ரராக³ப⁴ŋhக³ப⁴யாth ।
MSS@7096@2பித mh’ேதऽபி ந ேவயா ேராதி³தி ஹா தாத தாேததி ॥ 7096॥
MSS@7097@1உப⁴khதாேஶஷvh’ஷmh தா⁴வnhதmh mh’க³ஶிேரஶேபா⁴கா³ய ।
MSS@7097@2க: ேக²சரேகஸணmh பய பா⁴shவnhதமnhதகphரதிமmh ॥ 7097॥
MSS@7098@1உபேபா⁴khmh ந ஜாநாதி கதா³பி kh’பே ஜந: ।
MSS@7098@2ஆகNhட²ஜலமkh³ேநாऽபி khேரா ேல⁴ வயா ॥ 7098॥
MSS@7099@1உபேபா⁴க³காதராmh ஷாமrhத²ஸசயபராmh ।
MSS@7099@2கnhயாமணிவ ஸத³ேந திShட²thயrhத:² பரshயாrhேத² ॥ 7099॥
MSS@7100@1உபேபா⁴கா³th³’ேத தshய நாஶ ஏவ ந விth³யேத ।
MSS@7100@2phராkhதநmh ப³nhத⁴நmh கrhம ேகாऽnhயதா² கrhமrhஹதி ॥ 7100॥
MSS@7101@1உபேபா⁴கா³ய ச த⁴நmh விதmh ேயந ரதmh ।
MSS@7101@2ந ரதா  ⁴rhேயந கிmh தshய த⁴நவிைத: ॥ 7101॥
MSS@7102@1உபேபா⁴ேக³ந Nhயாநாmh phராkhதநாநாmh ததா²mhஹஸாmh ।
MSS@7102@2கrhதvhயதி நிthயாநாmh அகாமகரth ததா² ॥ 7102॥
MSS@7103@1உபேபா⁴ைக³ரபி thயkhதmh நாthமாநமவஸாத³ேயth ।
MSS@7103@2சNhடா³லthேவऽபி மாiνShயmh ஸrhவதா² தாத ³rhலப⁴mh ॥ 7103॥
MSS@7104@1உபமா காதா³ஸshய பா⁴ரேவரrhத²ெகௗ³ரவmh ।
MSS@7104@2த³Nh³ந: பத³லாthயmh மாேக⁴ ஸnhதி thரேயா ³: ॥ 7104॥
MSS@7105@1உபமாநம⁴th³ விலாநாmh கரணmh யth தவ காnhதிமthதயா ।
MSS@7105@2ததி³த³mh க³தth³’ஶீmh த³ஶாmh ந விதீ³rhேய க²நா: க² shthய:
॥ 7105॥
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MSS@7106@1உபயெயௗ தiνதாmh ம⁴க²Nh³தா மகேராத³யபாNh³iµக²chச²வி:
।
MSS@7106@2ஸth³’ஶShடஸமாக³மநிrhvh’திmh வநிதயாநிதயா ரஜநீவ: ◌⁴ ॥
7106॥
MSS@7107@1உப கப³ப³nhத⁴kh³ரnhேத²ரத² kh³ரதி²தாŋh³ நிஜ⁴ஜலேத
திrhயkhதnhvhயா
விதthய விvh’thதயா ।
MSS@7107@2விvh’தவிலஸth³வாமாபாŋhக³shதநாrhத⁴கேபாலயா வலயத³லshரkhஸnhதி³kh³த⁴ய:
phரதா th³’ஶ: ॥ 7107॥
MSS@7108@1உப கரவாலதா⁴ரா- காரா: khரா ⁴ஜŋhக³மŋhக³வாth ।
MSS@7108@2அnhத: ஸாாth³th³ராா- தீ³ா³ரேவா ஜயnhதி ேகऽபி ஜநா: ॥
7108॥
MSS@7109@1உபக³தmh  ஸவrhணmh ’thவா கரேதா த³தா³ ரnhmh ேம ।
MSS@7109@2த⁴nhய: ஸேராஜக³ளmh thவkhthவா shதநக³மதா²shph’ஶth
kh’Shண: ॥ 7109॥
MSS@7110@1உப க⁴நmh க⁴நபடலmh திrhயkh³கி³ரேயாऽபி நrhதிதமரா: ।
MSS@7110@2திரபி கnhத³லத⁴வளா th³’Shmh பதி²க: khவ பாதய ॥ 7110॥
MSS@7111@1உப க⁴நmh க⁴நரதmh ³ேர த³யிதா கிேமததா³பதிதmh ।
MSS@7111@2மவதி தி³vhெயௗஷத⁴ய: ஶீrhேஷ ஸrhப:ஸமாவிShட: ॥ 7111॥
MSS@7112@1உபஜதஜாநி யாஜமாநாmh ஶலதயா பரmhப⁴ேலாேபாऽnhய: ।
MSS@7112@2phரதி²தph’²பேயாத⁴ராmh kh³’ஹாண shவயதி iµkh³த⁴வ⁴iµதா³ஸ
ேதா³rhph◌⁴யாmh
॥ 7112॥
MSS@7113@1உப தமாலதேரா:ஸகி² பணதஶரதி³nh³மNhட³ல: ேகாऽபி ।
MSS@7113@2தthர ச iµர²ர லமrhயாதா³மேதா⁴ நயதி ॥ 7113॥
MSS@7114@1உபதலநிபாதிேதShடேகாऽயmh ஶிர தiνrhவிலச மth◌⁴யேத³ேஶ ।
MSS@7114@2அஸth³’ஶஜநஸmhphரேயாக³பீ⁴ேராrh ’த³யவ sh²தmh
மஹாkh³’ஹshய ॥ 7114॥
MSS@7115@1உப பphலவேத மம பா³ேலயmh kh³’ணி ஹmhஸமாேலவ ।
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MSS@7115@2ஸரஸ இவ நநநாலா thவமாஶயmh phராphய வஸ ந: ॥ 7115॥
MSS@7116@1உப பீநபேயாத⁴ரபாதிதா படவ மேநாப⁴வ⁴பேத: ।
MSS@7116@2விஜயிநshthராகீ³ஷயா தவ விராஜதி பா⁴நி ககீ ॥ 7116॥
MSS@7117@1உப ர: khர: khராshதேலऽசல⁴மேயா வஹதி பவந:
பாmhஶூthகrh
kh’ஶ:ஸரேஸா ரஸ: ।
MSS@7117@2அஹஹ ந ஜஹthேயேத phராmhshதைத³வ கிமth◌⁴வகா³ யதி³ ந ப⁴வத:
பthரchச²thரmh
விஶnhதி மஹ: ॥ 7117॥
MSS@7118@1உப விth◌⁴’தஶாphெரௗட⁴த⁴nhவிphரஸாராth³ இஹ பய நதீ³நாmh
கா³mh
ைநவ ஶkhதா: ।
MSS@7118@2தடநிகடநிடா:◌⁴ phரshதி²ெதௗ யshய சNhடா:³ ஸரதகரத³Nhடா:³
mhபி⁴ேநாऽmhப: ◌⁴
பிப³nhதி ॥ 7118॥
MSS@7119@1உபShடா² யதா³ நா ரமேத காiµகmh நரmh ।
MSS@7119@2விபதmh ரதmh jhேஞயmh ஸrhவகாஜநphயmh ॥ 7119॥
MSS@7120@1உபshதா² ப⁴khதிரnhதrhநிrhலா தாரேயth கத²mh ।
MSS@7120@2ந பா⁴ரமா th³’Shடா வாராmh ஸாnhth³ராபி நீகா ॥ 7120॥
MSS@7121@1உபnhத⁴nhதி வாஸாnh iµநேயா நாநnhதி ந பிப³nhதி ।
MSS@7121@2shயnhேதஸுஜைந:கிmh கNhேட²rhவnhதி கநகபாஶேம॥ 7121॥
MSS@7122@1உபrhயmhஶுமத:th³தா⁴சரnhேதா யshய ஸாiνஷு ।
MSS@7122@2ச²thராNhயாதபஸnhthராஸாth³அவாசீநாநி பி³ph◌⁴ரதி ॥ 7122॥
MSS@7123@1உபrhயShெடௗ ஶதாnhயாஹுshததா² ⁴யச ஸphததி: ।
MSS@7123@2க³ஜாநாmh  பமாணmh ஏதேத³வ விநிrhதி³ேஶth ॥ 7123॥
MSS@7124@1உபrhப ேலாகshய ஸrhேவா க³nhmh ஸஹேத ।
MSS@7124@2யதேத ச யதா²ஶkhதி ந ச தth³ வrhதேத ததா² ॥ 7124॥
MSS@7125@1உபலய வrhணஸŋhகர- மபக³த³ணேயாக³iµjh²தshைத²rhயmh ।
MSS@7125@2பதி²கா:ஸiµth³விஜnhேத ேத³ஶவ வீய ஶkhரத⁴iν: ॥ 7125॥
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MSS@7126@1உபலநிகஷmh ஸுவrhணmh ேஷா vhயவஹாரநிகஷ உth³தி³Shட: ।
MSS@7126@2⁴rhநிகேஷா ேகா³vh’ஷப: ◌⁴ shthmh  ந விth³யேத நிகஷ: ॥
7126॥
MSS@7127@1உபலஶகலேமதth³ ேப⁴த³கmh ேகா³மயாநாmh வபி⁴ப’தாநாmh
ப³rhஷாmh
shபேமதth ।
MSS@7127@2ஶரணமபி ஸth³பி: ◌⁴ ஶுShயமாபி⁴ராபி⁴rh விநதபடலாnhதmh
th³’யேத
rhணTh³யmh ॥ 7127॥
MSS@7128@1உபவநதnh’thயாth◌⁴யாபேந லph³த⁴வrhே விரசிதஜலேக:

பth³நீகாநீபி: ◌⁴ ।
MSS@7128@2phயஸு’த³ஸேமேஷாராயெயௗ ேயாகி³ேயாக³- shதி²திவித³லநத³ோ
த³ே
க³nhத⁴வாஹ: ॥ 7128॥
MSS@7129@1உபவநநவமாகாphரஸூைந: shரஜமபி யா பகி²th³யேத sh’ஜnhதீ ।
MSS@7129@2பஜநவநிேதாசிதாநி கrhமாNhyh அபசிதாநி கத²mh விதா⁴shய
thவmh ॥ 7129॥
MSS@7130@1உபவநபவநாiνபாதத³ைrh அபி⁴ரலாபி⁴ யத³ŋhக³நாஜநshய ।
MSS@7130@2பமலவிஷயshத³nhநதாநாmh அiνக³மேந க²ஸmhபேதா³ऽkh³ரத:shதா:²
॥ 7130॥
MSS@7131@1உபவநவ வாமth◌⁴யமkh³நmh விமலதயா phரதிபி³mhபி³தmh த³தா⁴நா ।
MSS@7131@2ஶஶிகரநிகேரண ேதவ khவசி³பேநயபயா:ஸுகா²ய வாபீ॥ 7131॥
MSS@7132@1உபவநஸலாநாmh பா³லபth³ைமrh ph◌⁴ரமரபரph◌⁴’தாநாmh கNhட²நாைத:³
।
MSS@7132@2ஸமத³க³திவிலாைஸ: காநீநாmh கத²யதி பvh’thதmh ம⁴மாஸ:

॥ 7132॥
MSS@7133@1உபவிஶதி nh’பநிkhத: ேகநசித³nhேயந வா ஜேநேநாkhத: ।
MSS@7133@2நிஜேவஶஜாதிஸiµசிதmh ஆஸநமாேலாkhய ேஸவேத ஸுமதி: ॥
7133॥
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MSS@7134@1உபவிShட:ஸபா⁴மth◌⁴ேய ேயா ந வkhதி sh²டmh வச: ।
MSS@7134@2தshமாth³ ³ேரண ஸ thயாjhேயா ந ேயா வா கீrhதேயth³ ’தmh ॥
7134॥
MSS@7135@1உபவீணயnhதி பரமphஸரேஸா nh’பமாநmhஹ தவ தா³நயஶ: ।
MSS@7135@2ஸுரஶாகி²ெமௗஸுமshph’ஹயா நமநாய தshய யதமாநதமா:॥
7135॥
MSS@7136@1உபஶமப²லாth³ விth³யாபீ³ஜாth ப²லmh த⁴நchச²தாmh ப⁴வதி விப²ல:

phராரmhேபா⁴ யthதத³thர கிமth³⁴தmh ।
MSS@7136@2நியதவிஷயா: ஸrhேவ பா⁴வா ந யாnhதி  விkhயாmh ஜநயிமலmh
ஶாேலrhபீ³ஜmh
ந ஜா யவாŋhரmh ॥ 7136॥
MSS@7137@1உபஶதேமக⁴நாத³mh phரjhவதத³ஶாநநmh ரதராமmh ।
MSS@7137@2ராமாயணவ ஸுப⁴க³mh தீ³பதி³நmh ஹர ேவா ³தmh ॥ 7137॥
MSS@7138@1உபேஶாைப⁴வ ஸஹாயா: th³தி⁴rhவீரshய ஸாஹேஸ வஸதி ।
MSS@7138@2த³லயதி லாநி கmh கில ஹணபkh³ரஹ:mhஹ: ॥ 7138॥
MSS@7139@1உபஸnhth◌⁴யமாshத தiν ஸாiνமத: ஶிக²ேரஷு தthணமஶீதச: ।
MSS@7139@2கரஜாலமshதஸமேயऽபி ஸதாmh உசிதmh க²chசதரேமவ பத³mh ॥
7139॥
MSS@7140@1உபஸrhகா:³ khயாேயாேக³ பாணிேநதி ஸmhமதmh ।
MSS@7140@2நிShkhேயாऽபி தவாராதி: ேஸாபஸrhக:³ஸதா³ கத²mh ॥ 7140॥
MSS@7141@1உபஸrhகா:³ phரவrhதnhேத th³’Shேடऽphயாthமநி ேயாகி³ந: ।
MSS@7141@2ேய தாmhshேத ஸmhphரவயா ஸமாேஸந நிேபா³த⁴ ேம ॥ 7141॥
MSS@7142@1உபஸrhேக³ऽnhயசkhேர ச ³rhபி⁴ே ச ப⁴யாவேஹ ।
MSS@7142@2அஸா⁴ஜநஸmhபrhேக ய: பலாேயth ஸ வதி ॥ 7142॥
MSS@7143@1உபஸrhைக³rhைதேரபி⁴பஸrhகா³shதத: ந: ।
MSS@7143@2ேயாகி³ந:ஸmhphரவrhதnhேத ஸாththவராஜஸதாமஸா: ॥ 7143॥
MSS@7144@1உபshதி²த: phராkh’தNhயபாகாth ர:shதி²ேதா த³ணபாணிநா
shவmh ।

806 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@7144@2ஶிர: shph’ேஶth³ த³ணேசShேதா வா ேயா மNhட³ேலா
மNhட³லலாப⁴ேதா³ऽெஸௗ ॥ 7144॥
MSS@7145@1உபshதி²தshய காமshய phரதிவாேதா³ ந விth³யேத ।
MSS@7145@2அபி நிrhiµkhதேத³ஹshய காமரkhதshய கிmh ந: ॥ 7145॥
MSS@7146@1உபshதி²தாயாmh விபதி³ ேகா⁴ராயாmh shவீயரேண ।
MSS@7146@2தீ⁴மth³பி: ◌⁴ ைஷrhkhதmh வshthரmh thயkhthவா பலாயநmh ॥ 7146॥
MSS@7147@1உபshதி²ேத phராணஹேர kh’தாnhேத கிமாஶு காrhயmh ஸுதி⁴யா
phரயthநாth ।
MSS@7147@2வாkhகாயசிthைத: ஸுக²த³mh யமkh◌⁴நmh iµராபாதா³mh³ஜேமவ
சிnhthயmh ॥ 7147॥
MSS@7148@1உபshதி²ேத விphலவ ஏவ mhஸாmh ஸமshதபா⁴வ: பயேதऽnhத: ।
MSS@7148@2அவாதி வாெயௗ ந லராேஶrh கி³ேரச கசிth phரதிபா⁴தி ேப⁴த:³
॥ 7148॥
MSS@7149@1உபshதி²ேத விவாேஹ ச தா³ேந யjhேஞ ததா² விேபா⁴ ।
MSS@7149@2ஸமாசரதி ேயா விkh◌⁴நmh ஸ mh’thவா ஜாயேத kh’: ॥ 7149॥
MSS@7150@1உபஹரணmh விப⁴வாநாmh ஸmhஹரணmh ஸகல³தஜாலshய ।
MSS@7150@2உth³த⁴ரணmh ஸmhஸாராch சரணmh வ: ேரயேஸऽsh விவபேத: ॥
7150॥
MSS@7151@1உபஹாஸாதி³கmh ³thயா நாயிகாயாshதத: பரmh ।
MSS@7151@2அத²ஸmhேபா⁴க³ஶ ◌்’ŋhகா³ேர பரshபரவிேலாகநmh ॥ 7151॥
MSS@7152@1உபதmh ஶிஶிராபக³மயா iµலஜாலமேஶாப⁴த கிmhஶுேக ।
MSS@7152@2phரணயிநீவ நக²தமNhட³நmh phரமத³யா மத³யாபிதலjhஜயா ॥
7152॥
MSS@7153@1உபmhஶுkh³ேதாऽமாthய:shவயmh ராஜாயேத யத: ।
MSS@7153@2அவjhஞா khயேத ேதந ஸதா³ பசயாth³ th◌⁴வmh ॥ 7153॥
MSS@7153@1உபாkh’தாயா நவெயௗவேநந யாnhthயா க³லthஸாஜநபா³Shபரmh
।
MSS@7153@2பா³lhயய: கிmh பத³வீ விேரேஜ ேராமாவ க²ஜநேலாசநாயா: ॥
7153॥
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MSS@7154@1உபாத³ேத³தshயஸஹshரரsh thவShThரா நவmh நிrhதமாதபthரmh
।
MSS@7154@2ஸ தth³³லாth³ அவி³ரெமௗrh ப³ெபௗ⁴ பதth³க³ŋhக³
இேவாthதமாŋhேக³ ॥ 7154॥
MSS@7155@1உபாதா³தா யாவnhந ப⁴வதி ப⁴வாth³’kh³³ணவதாmh அஸthகlhபாshதாவth
th⁴வநமஹாrhஹா
அபி ³: ।
MSS@7155@2அபி phராkh³ைத³thயாேரrh’த³யவஸேத: ெகௗshப⁴மணி: ஸ கிmh
நாத³ph³ெதௗ⁴ திரபி
கிமshய khவசித³⁴th ॥ 7155॥
MSS@7156@1உபாதி⁴பி:◌⁴ ஸததஸŋhக³ேதாऽபி ந shவபா⁴வmh விஜஹாதி பா⁴வ: ।
MSS@7156@2ஆஜnhம ேயா மjhஜதி ³kh³த⁴nhெதௗ⁴ ததா²பி காக: கில kh’Shண
ஏவ ॥ 7156॥
MSS@7157@1உபாth◌⁴யாயmh பிதரmh மாதரmh ச ேயऽபி⁴th³யnhதி மநஸா கrhம
வா ।
MSS@7157@2ேதஷாmh பாபmh ph◌⁴ணஹthயாவிஶிShடmh தshமாnhநாnhய:
பாபkh’த³shதி ேலாேக ॥ 7157॥
MSS@7158@1உபாth◌⁴யாயச ைவth³யச phரதி⁴rh⁴khதநாயிகா ।
MSS@7158@2ஸூதிகா ³திகாைசவ th³ேத⁴ காrhேய th’ேபமா: ॥ 7158॥
MSS@7159@1உபாth◌⁴யாயாnh த³ஶாசாrhய ஆசாrhயாmh ஶதmh பிதா ।
MSS@7159@2ஸஹshரmh  பிth nh மாதா ெகௗ³ரேவதிchயேத ॥ 7159॥
MSS@7160@1உபாth◌⁴வmh தth பாnhதா:² நரபி ஸேரா மாrhக³திலகmh யதா³ஸாth³ய
shவchச²mh
விலஸத² விநீதkhலமப⁴ரா: ।
MSS@7160@2இதsh ாராph³ேத⁴rhஜரட²மகருNhணபயேஸா நிvh’thதி:
கlhயாணீ ந
நரவதார: கத²மபி ॥ 7160॥
MSS@7161@1உபாநெஹௗ ச ேயா த³th³யாth பாthர⁴ேத th³விேஜாthதேம ।
MSS@7161@2ேஸாऽபி ேலாகாநவாphேநாதி ைத³வைதரபி⁴தாnh ॥ 7161॥
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MSS@7162@1உபாநீதmh ³ராth பமலiµபாkh◌⁴ராய மதா ஸமாயாத³shnh
ம⁴ரம⁴ேலாபா⁴nhம⁴கர: ।
MSS@7162@2பேரா ³ேர லாப: ◌⁴ பிதப²ணிநசnhத³நதேரா: நrhவnh யாயாth³யதி³
ததி³ஹ
லாேபா⁴ऽயமல: ॥ 7162॥
MSS@7163@1உபாnhதphேராnhலth³விடபிஜலாmh ெகௗகவதீ கதா³சிth³க³nhதா
phயஸகி² ந
ஶிphராதட⁴வmh ।
MSS@7163@2யத³shயாmh iµkhதாshரkh³விததேபா⁴கி³ph◌⁴ரமதயா வேயாட:◌⁴
ேககீ க²தி நக²ேரண
shதநதடmh ॥ 7163॥
MSS@7164@1உபாயmh சிnhதேயth phராjhேஞா யபாயமபி சிnhதேயth ।
MSS@7164@2பயேதா ப³கrhக²shய நலrhப⁴தா:ஸுதா: ॥ 7164॥
MSS@7165@1உபாயmh யmh ரshkh’thய ேஸவேத ேஸவக: phர⁴mh ।
MSS@7165@2அநnhதரjhஞshதthைரவ ேயாkh³யmh தmh கில மnhயேத ॥ 7165॥
MSS@7166@1உபாயஶலmh ைவth³யmh ph◌⁴’thயஸnh³ஷேண ரதmh ।
MSS@7166@2ஶூரைமவrhயகாமmh ச ேயா ந ஹnhதி ஸ வth◌⁴யேத ॥ 7166॥
MSS@7167@1உபாயjhஞச ேயாக³jhஞshதththவjhஞ: phரதிபா⁴நவாnh ।
MSS@7167@2shவத⁴rhமநிரேதா நிthயmh பரshthஷு பராŋhiµக:² ।
MSS@7167@3வkhேதாஹவாmhசிthரகத:²shயாத³Nh²தவாkh ஸதா³ ॥ 7167॥
MSS@7168@1உபாயநீkh’தmh யth  ஸு’thஸmhப³nhதி⁴ப³nh⁴ஷு ।
MSS@7168@2விவாஹாதி³ஷு சாசாரத³thதmh த³thதேமவ தth ॥ 7168॥
MSS@7169@1உபாயrhவmh phேஸத காலmh வீய ஸiµthபேதth ।
MSS@7169@2பசாthதாபாய ப⁴வதி விkhரைமகரஸjhஞதா ॥ 7169॥
MSS@7170@1உபாயமாshதி²தshயாபி நயnhthயrhதா:² phரமாth³யத: ।
MSS@7170@2ஹnhதி ேநாபஶயshேதா²ऽபி ஶயாrhmh’க³rhmh’கா³nh ॥ 7170॥
MSS@7171@1உபாயாநாmh ச ஸrhேவஷாmh உபாய: பNhயஸmhப⁴வ: ।
MSS@7171@2த⁴நாrhத²mh ஶshயேத ேயகshதத³nhய:ஸmhஶயாthமக: ॥ 7171॥
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MSS@7172@1உபாயா khதேயா மாயா: காலயாபநiµchயேத ।
MSS@7172@2நிரபாேயா ஜயshrhணmh ஏக ஏவ பராkhரம: ॥ 7172॥
MSS@7173@1உபாேயந ஜேயா யாth³’kh³ ேபாshதாth³’ŋh ந ேஹதிபி:◌⁴ ।
MSS@7173@2உபாயjhேஞாऽlhபகாேயாऽபி ந ஶூைர: ப⁴யேத ॥ 7173॥
MSS@7174@1உபாேயந  யchச²khயmh ந தchச²khயmh பராkhரைம: ।
MSS@7174@2காகீ கநகஸூthேரண kh’Shணஸrhபமகா⁴தயth ॥ 7174॥
MSS@7175@1உபாேயந  யchச²khயmh ந தchச²khயmh பராkhரைம: ।
MSS@7175@2ஶ ◌்’கா³ேலந ஹேதா ஹshதீ க³chச²தா பŋhகவrhthமநா ॥ 7175॥
MSS@7176@1உபாையரphயஶkhயாshேத ஜாேந ேஜmh நேரவரா: ।
MSS@7176@2உேபதா ப⁴விShயnhதி ஸŋhகlhேபऽphயத² ³rhஜயா: ॥ 7176॥
MSS@7177@1உபாையவ ைத: காேல சrhபி: ◌⁴ ஸுphரேயாைத: ।
MSS@7177@2ைமகி³ோணிபாலshய ராjhயmh ஜாதmh ஸேதா³nhநதmh ॥ 7177॥
MSS@7178@1உபாrhதாநாமrhதா²நாmh thயாக³ ஏவ  ரணmh ।
MSS@7178@2தடா³ேகா³த³ரஸmhshதா²நாmh பவாஹ இவாmhப⁴ஸாmh ॥ 7178॥
MSS@7179@1உபாலph◌⁴ேயா நாயmh ஸகல⁴வநாசrhயமமா ஹேரrhநாபீ⁴பth³ம:
phரப⁴வதி
 ஸrhவthர நியதி: ।
MSS@7179@2யத³thைரவ ph³ரமா பிப³தி நிஜமாrhம⁴ நrh விmhபnhதி
shேவதா³தி⁴கமmh’த’th³யmh ம⁴ஹ: ॥ 7179॥
MSS@7180@1உபாஸேத யதா² பா³லா மாதரmh ுத⁴யாrhதி³தா: ।
MSS@7180@2ேரயshகாமாshததா² க³ŋhகா³mh உபாஸnhதீஹ ேத³ந: ॥ 7180॥
MSS@7181@1உபாshயமாநாவிவ ஶிmh தேதா mh’³thவமphெரௗட⁴mh’லநாலயா
।
MSS@7181@2ரராஜrhமாŋhக³ேகந ஸŋhக³ெதௗ ⁴ெஜௗ ஸுத³thயா வலேயந
கmh³ந: ॥ 7181॥
MSS@7182@1உேபணீையவ பரshய vh’th³தி: ◌⁴ phரநShடநீேதரேதnhth³யshய ।
MSS@7182@2மதா³தி³khதshய விராக³ேஹ: ஸலகா⁴தmh விநிஹnhதி சாnhேத ॥
7182॥
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MSS@7183@1உேபத:ணப³ேலாऽபி ஶth: phரமாத³ேதா³ஷாth ைஷrhமதா³nhைத: ◌⁴
।
MSS@7183@2ஸாth◌⁴ேயாऽபி ⁴thவா phரத²மmh தேதாऽஸாvh அஸாth◌⁴யதாmh
vhயாதி⁴வ phரயாதி ॥ 7183॥
MSS@7184@1உேபதாநாmh மnhதா³நாmh தீ⁴ரஸththைவரவjhஞயா ।
MSS@7184@2அthராதாநாmh khேராதா⁴nhைத⁴rhப⁴வthேயஷா விகthத²நா ॥ 7184॥
MSS@7185@1உேபேத phரநShடmh யth phராphதmh யth த³பாஹேரth ।
MSS@7185@2ந பா³லmh ந shthயmh சாதிலாலேயth தாட³ேயnh ந ச ।
MSS@7185@3விth³யாph◌⁴யாேஸ kh³’யkh’thேய தாெபௗ⁴ ேயாஜேயth khரமாth ॥
7185॥
MSS@7186@1உேபேத ஸமrhத:²ஸnh த⁴rhமshய பபnhதி²ந: ।
MSS@7186@2ஸ ஏவ ஸrhவநாஶாய ேஹ⁴ேதா ந ஸmhஶய: ॥ 7186॥
MSS@7187@1உேபயபே ⁴பாநாmh மாந:shவாrhத²shய th³த⁴ேய ।
MSS@7187@2ஸ  phராiνேபயாபி kh³ராயபே மநshவிநாmh ॥ 7187॥
MSS@7187A@1உேபய ேலாShடேphதாரmh ேலாShடmh த³ஶதி மNhட³ல: ।
MSS@7187A@2mhஹsh ஶரமேபய ஶரேphதாரேத ॥
MSS@7188@1உேபத: ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh ஸாமாthய:ஸஹ மnhthபி:◌⁴ ।
MSS@7188@2³rhக³shத²சிnhதேயth ஸா⁴ மNhட³லmh மNhட³லாதி⁴ப: ॥ 7188॥
MSS@7188A@1உேபthய தாmh th³’ட⁴பரmhப⁴லாலஸ சிராத³:◌⁴ phரiµதசாசnhத³ந:
।
MSS@7188A@2th◌⁴’தாஜந:ஸபதி³ தத³mhப³நாth³ இைஹவ ேத phய விதி³தா
kh’தாrhத²தா ॥
MSS@7189@1உைபதி ாராph³தி⁴mh ஸஹதி ப³ஹுவாதvhயதிகரmh ேரா
நாநாப⁴ŋhகா³நiνப⁴வதி
பையஷ ஜலத:³ ।
MSS@7189@2கத²சிlhலph³தா⁴நி phரவிதரதி ேதாயாநி ஜக³ேத ³ணmhவா ேதா³ஷmh
வா க³ணயதி
ந தா³நvhயஸநிதா ॥ 7189॥
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MSS@7190@1உைபதி ஸshயmh பமரmhயதாmh நதீ³ரெநௗth³த⁴thயமபŋhகதாmh
ம ।
MSS@7190@2நைவrh³ண: ஸmhphரதி ஸmhshதவshதி²ரmh திேராதmh phேரம
க⁴நாக³மய:
॥ 7190॥
MSS@7191@1உேபாட⁴ராகா³phயப³லா மேத³ந ஸா மேத³நஸா மnhரேஸந ேயாதா
।
MSS@7191@2ந ேயாதாthமாநமநŋhக³தாபிதாmh க³தாபி தாபாய மமாth³ய ேநயேத
॥ 7191॥
MSS@7192@1உேபாட⁴ராேக³ண விேலாலதாரகmh ததா² kh³’தmh ஶஶிநா
நிஶாiµக²mh ।
MSS@7192@2யதா² ஸமshதmh திராmhஶுகmh தயா ேராऽபி ராகா³th³ க³தmh ந
லதmh
॥ 7192॥
MSS@7193@1உேபாத³கீ ஸமாயாதி திnhதி³மnhth ஸஹ ।
MSS@7193@2பலாயth◌⁴வmh பலாயth◌⁴வmh ேர ேர ஶாகவிட³mhப³கா: ॥ 7193॥
MSS@7194@1உேபாShையகாத³ஶீ:ஸrhவாshததா² kh’Shசrhத³ஶீ: ।
MSS@7194@2th◌⁴யாthவா ஹஹரmh ேத³வmh phராphேநாதி பரமmh பத³mh ॥ 7194॥
MSS@7195@1உphதா கீrhதிலதா ³ணshதவ விேபா⁴ khதா ச தா³ேநாத³ைகrh
ேமshதmhப⁴மவாphய
தி³ு விததா phராphதா நேபா⁴மNhட³லmh ।
MSS@7195@2⁴ைபshthவthphரதிபலவநிதாநி:வாஸைஜrh⁴பிதா ’ை:

ேகாரகிேதnh³நா
ஸுதா ராமசnhth³ர phரேபா⁴ ॥ 7195॥
MSS@7196@1உphயnhேத விஷவlhபீ³ஜவிஷமா: khேலஷா: phயாkh²யா நைரsh
ேதph◌⁴ய:shேநஹமயா
ப⁴வnhதி நசிராth³ வjhராkh³நிக³rhபா⁴ŋhரா: ।
MSS@7196@2ேயph◌⁴ேயாऽ ஶதஶ:லஹுத⁴kh³தா³ஹmhத³ஹnhத:ஶைநrh ேத³ஹmh
தீ³phரஶிகா²ஸஹshரஶிக²ரா ேராஹnhதி ேஶாகth³மா: ॥ 7196॥
MSS@7197@1உphயமாநmh iµஹு: ேthரmh shவயmh நிrhவீrhயதாயாth ।
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MSS@7197@2ந கlhபேத ந:ஸூthயா உphதmh பீ³ஜmh ச நயதி ॥ 7197॥
MSS@7198@1ஏவmh காமாஶயmh சிthதmh காமாநாமதிேஸவயா ।
MSS@7198@2விரjhயேத யதா² ராஜnh நாkh³நிவth காமபி³nh³பி: ◌⁴ ॥ 7198॥
MSS@7199@1உப⁴யேமவ வத³nhதி மநீண: ஸமயவrhதயா kh’தகrhமmh ।
MSS@7199@2ப³லநிஷூத³நமrhத²பதிmh ச தmh ரமiνத³mh மiνத³Nhட³த⁴ராnhவயmh
॥ 7199॥
MSS@7200@1உப⁴யீ phரkh’தி: காேம ஸjhேஜதி³தி iµேநrhமதmh ।
MSS@7200@2அபவrhேக³ th’தீேயதி ப⁴ணத: பாணிேநரபி ॥ 7200॥
MSS@7201@1உப⁴ேயாரபி நிshதrhmh ஶkhத:ஸா⁴shததா²பத³mh ।
MSS@7201@2ஶthேரா: shவshய ச நிshதீrhெணௗ க³ஜkh³ராெஹௗ யதா²பத³mh ॥
7201॥
MSS@7202@1உப⁴ேயாrhந shவேபா⁴ேக³chசா² பராrhத²mh த⁴நஸசயmh ।
MSS@7202@2kh’பேதா³ரேயா: பய ததா²பி மஹத³nhதரmh ॥ 7202॥
MSS@7203@1உப⁴ேயாrhேமலேந phதிrhயதி³shயாnh ேமலநmh ததா³ ।
MSS@7203@2ஏேகந ந  ஹshேதந ஜாயேத தாலவாத³நmh ॥ 7203॥
MSS@7204@1உபா⁴ph◌⁴யாmh க³திேரைகவ க³rhப⁴shத²shய ’ணshய ச ।
MSS@7204@2ஹஸnhதீ தா⁴ரேயth³ க³rhப⁴mh த³nhதீ phரதிiµசதி ॥ 7204॥
MSS@7205@1உபா⁴ph◌⁴யாmhஏவ பாph◌⁴யாmh யதா² ேக² பmh க³தி: ।
MSS@7205@2ததா²ைத³ேவந khதmh  ெபௗஷmh ப²லஸாத⁴கmh ॥ 7205॥
MSS@7206@1உபா⁴ph◌⁴யாmhஏவ பாph◌⁴யாmh யதா² ேக² பணmh க³தி: ।
MSS@7206@2தைத²வ jhஞாநகrhமph◌⁴யாmh ஜாயேத பரமmh பத³mh ॥ 7206॥
MSS@7207@1உபா⁴ேவவ செலௗ யthர லயmh சாபி த⁴iνrhத⁴ர: ।
MSS@7207@2தth³ விjhேஞயmh th³வயாசலmh ரேமணவ  ஸாth◌⁴யேத ॥ 7207॥
MSS@7208@1உெபௗ⁴ யதி³ vhேயாmhநி ph’த²khphரவாஹாvh ஆகாஶக³ŋhகா³பயஸ:

பேததாmh ।
MSS@7208@2ேதேநாபேயத தமாலநீலmh ஆiµkhதiµkhதாலதமshய வ: ॥
7208॥
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MSS@7209@1உெபௗ⁴ ரmhபா⁴shதmhபா⁴ப விபெதௗ கமலேயாsh த³rhth◌⁴வmh
ரthநாமshத²லமத²
³ஹmh கிமபி தth ।
MSS@7209@2தத:mhெபௗ⁴ பசாth³பி³ஸகிஸலேய கnhத³லமேதா² தத³nhவிnhதா³விnhதீ³வரம⁴கரா:
கிmh நத³mh ॥ 7209॥
MSS@7210@1உெபௗ⁴ ேலாகாவபி⁴phேரய ராஜாநmh’ஷய:shவயmh ।
MSS@7210@2அsh’ஜnh ஸுமஹth³ ⁴தmh அயmh த⁴rhேமா ப⁴விShயதி ॥ 7210॥
MSS@7211@1உெபௗ⁴ ேவெதௗ பௌ சரதி க³க³ேநऽவாதக³தி: ஸதா³ நmh
⁴ŋhkhேத வஸதி
ஸகல:shதா²iΝஶிர ।
MSS@7211@2ப³ேக சாnhth³ர: ஸrhேவா ³ணஸiµத³ய: கிசித³தி⁴ேகா ³:

shதா²ேந மாnhயா நரவர
ந  shதா²நரதா: ॥ 7211॥
MSS@7212@1உமாேகாமலஹshதாph³ஜஸmhபா⁴விதலலாகmh ।
MSS@7212@2ரNhயNhட³லmh வnhேத³மாரmh Shகரshரஜmh ॥ 7212॥
MSS@7213@1உமாதேஜந க³தா³த⁴ேரண phரththஸவmh ேஸவிதஶŋhகேரண ।
MSS@7213@2ெகௗ³ஶthேரண ரஸjhஞேஹேதாrh விரchயேத கசந காvhயப³nhத: ◌⁴ ॥
7213॥
MSS@7214@1உமா திலகதாேல  th³ெதௗ ல⁴³ shmh’ெதௗ ।
MSS@7214@2சாராkh²யshthவட³தால:shயாth³விth³வth³பி⁴shேதந கீ³யேத ॥ 7214॥
MSS@7215@1உமாமாmh ஸiµth³வீய ஶீததீ³தி⁴திேஶக²ராmh ।
MSS@7215@2ஏஷா  பா⁴ரதீ பா⁴iνmh மthதmh shவீkh’thய nh’thயதி ॥ 7215॥
MSS@7216@1உமாேபண யmh ேத ஸmhயமshதிதmh மந: ।
MSS@7216@2ஶmhேபா⁴rhயதth◌⁴வமாkhரShmh அயshகாnhேதந ேலாஹவth ॥ 7216॥
MSS@7217@1உேப⁴ ஏவ ேம ேவா⁴mh உப⁴ேயாrhபீ³ஜமாதmh ।
MSS@7217@2ஸா வா ஶmhேபா⁴shததீ³யா வா rhதிrhஜலமயீ மம ॥ 7217॥
MSS@7218@1உமா வ⁴rhப⁴வாnh தா³தா யாசிதார இேம வயmh ।
MSS@7218@2வர: ஶmh⁴ரலmh ேயஷ thவthேலாth³⁴தேய விதி: ◌⁴ ॥ 7218॥
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MSS@7219@1உமாvh’ஷாŋhெகௗ ஶரஜnhமநா யதா² யதா²ஜயnhேதந ஶசீரnhத³ெரௗ
।
MSS@7219@2ததா² nh’ப: ஸா ச ஸுேதந மாக³தீ⁴ நநnhத³shதthஸth³’ேஶந
தthஸெமௗ ॥ 7219॥
MSS@7220@1உர:kh’thவாேவth◌⁴யmh மணிப²லககா³ட⁴shதி²தசmh ⁴ஜாவாலmhph³ையthயமரவநிதா
vhேயாமkh³’ஹகா:³ ।
MSS@7220@2அபth³வாேரணவ thவதபத³மாபா⁴Shய ஸஹஸா ஹதmh
ஹshதாலmhைப³rhஹரதி ஸுரேலாகmh
ரணiµகா²th ॥ 7220॥
MSS@7221@1உர: ph’Shட²mh கைசவ iµக²lhயmh ஸமாதி³ேஶth ।
MSS@7221@2கrhெணௗ ஸphதாŋh³ெலௗ phேராkhெதௗ தாகmh ச ஷட³ŋh³லmh ॥
7221॥
MSS@7222@1உர:shத²லmh ேகாऽthர விநா பேயாத⁴ரmh பி³ப⁴rhதி ஸmhேபா³த⁴ய
மாதாஶநmh ।
MSS@7222@2வத³nhதி கmh பthதநஸmhப⁴வmh ஜநா: ப²லmh ச கிmh ேகா³பப³⁴ேசாபமph◌⁴
॥ 7222॥
MSS@7223@1உரகீ³ ஶிஶேவ ³⁴ேவ shவாmh அதி³ஶth ²thkh’திமாநநாநிேலந
।
MSS@7223@2மதா³க³மவாrhதயாபி ஶூnhேய ஸமேய ஜாkh³ரதி ஸmhphரvh’th³த⁴ ஏவ
॥ 7223॥
MSS@7224@1உர நிபதிதாநாmh shரshதத⁴mhlhலகாநாmh iµதநயநாநாmh
கிசி³nhதாநாmh
।
MSS@7224@2உபஸுரதேக²த³shவிnhநக³Nhட³shத²நாmh அத⁴ரம⁴ வ⁴நாmh
பா⁴kh³யவnhத:
பிப³nhதி ॥ 7224॥
MSS@7225@1உர நிதshதாேரா ஹார:kh’தா ஜக⁴ேந க⁴ேந கலகலவதீ காசீ
பாெதௗ³

ரணnhமணிெரௗ ।
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MSS@7225@2phயமபி⁴ஸரshேயவmh iµkh³ேத⁴ thவமாஹத³Nh³மா யதி³
கிமதி⁴கthராேஸாthகmhபா
தி³ஶ:ஸiµதீ³ேஸ ॥ 7225॥
MSS@7226@1உர ப²ணிபதி: ஶிகீ² லலாேட ஶிர வி: ◌⁴ ஸுரவாநீ ஜடாயாmh
।
MSS@7226@2phயஸகி² கத²யா கிmh ரஹshயmh ரமத²நshய ரேஹாऽபி
ஸmhஸேத³வ
॥ 7226॥
MSS@7227@1உரiµரபி⁴த:³கா கா³ட⁴மாŋhகி³தாshேத ஸரஜமகரnhதா³ேமாதி³தா
நnhத³ேந கா ।
MSS@7227@2கி³ஸமல⁴வrhணரrhணவாkh²யாதிஸŋhkh²ையrh ³பி⁴ரபி kh’தா கா
ச²nhத³ஸாmh
vh’thதிரshதி ॥ 7227॥
MSS@7228@1உரshதவ பேயாத⁴ராŋhகிதத³mh ேதா ேம மா தேதா மயி
விதீ⁴யதாmh வஸு
ரா யத³ŋhகீ³kh’தmh ।
MSS@7228@2இதி phரசலேசதஸ: phயதமshய வாரshthயா khவணthகநககŋhகணmh
கரதலாth
ஸமாkh’Shயேத ॥ 7228॥
MSS@7229@1உரshயshய ph◌⁴ரயth கப³ரப⁴ரநிrhயth ஸுமநஸ: பதnhதி shவrhபா³லா:
shமரபரவஶா தீ³நமநஸ: ।
MSS@7229@2ஸுராshதmh கா³யnhதி sh²ததiνக³ŋhகா³த⁴ரiµகா²sh தவாயmh
th³’khபாேதா ய³ப
kh’பாேதா விலஸதி ॥ 7229॥
MSS@7230@1உ³mh th³³mh thஸு ஶுshSh:  ।
MSS@7230@2: ◌⁴ ஷுrhiµthஸு iµiµஹுrhiν iµஹுrhiµஹு: ॥ 7230॥
MSS@7231@1உேராஜவchசkhரமேநாjhஞபா ேகஶாவவ ph◌⁴ரமராதா வா ।
MSS@7231@2ஸŋhகீ³தவth ஸthடேப⁴த³’th³யா விth³ேயத நாபீ⁴ஸர
mh’கா³யா: ॥ 7231॥
MSS@7232@1உேராஜாதாச கீராச ShகாரThடஜாச ேய ।
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MSS@7232@2டkhகஜா:ைஸnhத⁴வா மth◌⁴யா:shத²லஜாதாshததா²ஹயா: ॥ 7232॥
MSS@7233@1உேராபா⁴ேவாthேஸத³mh ப⁴வத³பி விலாைஸரபி⁴நைவrh mh’கா³யாshதாNhயmh
th⁴வநத³mh vhயாலயதி ।
MSS@7233@2shதநாேபா⁴க³shபீ²தmh யதி³ கில ப⁴ேவth கா க² கதா² ப⁴விth கிmh
சாnhயth³
விதமகி²லmh Shபத⁴iνஷா ॥ 7233॥
MSS@7234@1உேரா⁴வா mhப⁴ேக³ந jh’mhபி⁴தmh நேவாபஹாேரண வயshkh’ேதந
கிmh ।
MSS@7234@2thரபாஸth³³rhக³மபி phரதீrhய ஸா நலshய தnhவீ ’த³யmh விேவஶ
யth ॥ 7234॥
MSS@7235@1உேரா⁴வி ந ŋhகி³மா ந ச க³தாக³ேத சŋhகி³மா ந வா வசவkhமா
தரமா
ந தாth³’kh³ ph◌⁴ேவா: ।
MSS@7235@2ததா²பி ஹணீth³’ேஶா வ காபி காnhதிchச²டா
படாvh’தமஹாமணிth³திவாnhதரா லயேத ॥ 7235॥
MSS@7236@1உேரா மாஸth³வேய ஜாேத thபி⁴rhமாைஸshதேதா²த³ரmh ।
MSS@7236@2சrhமாைஸrhநிதmhப³mh ச ஹshதபாதா³விவ shதி²த: ॥ 7236॥
MSS@7237@1உேராஹா³th³க³ைத:பேயாபி⁴rhஆrhய ேகlhயா நிஜமாshயக³rhப⁴mh
।
MSS@7237@2²thkh’thய மாrhவத³ேநஹஸnhதmh தப⁴வmh பயதி ேகாऽபி த⁴nhய:
॥ 7237॥
MSS@7238@1உேராஹாmhேபா⁴ஹத³rhஶநாய விiµசத: ககப³nhத⁴நாநி ।
MSS@7238@2ஆநnhத³நீராலேலாசநshய phயshய ஜாேதா விப²ல: phரயாஸ: ॥
7238॥
MSS@7239@1உேரா விஶாலmh ஶshதmh ச கே தீ³rhேகா⁴nhநேத ஶுேப⁴ ।
MSS@7239@2ஊ vh’thெதௗ ஸெமௗ பா³ஹூ ³ட⁴mh ஜாiν phரஶshயேத ॥
7239॥
MSS@7240@1உrhவஶீ யதி³ேபண ரmhபா⁴ யதி³ திேலாthதமா ।
MSS@7240@2ேகா³பா ேமநகா ைசவ வrhஜநீயா: பரshthய: ॥ 7240॥
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MSS@7241@1உrhவீmh ³rhவீmh வஹதிஸததmh nh’thயேதா ⁴தப⁴rhrh ⁴thவாஹாேரா
ப⁴வதி
ஶயநmh கிmh ச விவmhப⁴ரshய ।
MSS@7241@2ஏதth கrhம thஜக³தி பரmh ேஶஷநாைக³கஶkhயmh ேப⁴காநnhேய
விலவேஷா
ேபா⁴கி³ேநா ப⁴யnh ॥ 7241॥
MSS@7242@1உrhவீmh ெமௗrhவீகிணph◌⁴’தி ப⁴வth³ேதா³Shணி பி³ph◌⁴ரthயேஶஷாmh
ஶாnhதkhலாnhதி: கிமபி
ேத நrhம கrhம rhம: ।
MSS@7242@2kh’thவா ேவலாநலவபlhலவkh³ராஸேகா³Sh²mh தி³ŋhமாதŋhகா:³
ஸமமத²
ஸnhநாத²பாத:² பிப³nhதி ॥ 7242॥
MSS@7243@1உrhவீŋh³rhவீதிiµrhவீத⁴ர லக⁴ய ஶைரrhைவைக⁴rhவீrhய³rhவீ
shவrhவீதீ²rhவீதத³rhவீகரநிகரமைத³rhவீரrhவீதி ³rhவீ: ।
MSS@7243@2க²rhவீ rhவீத ேகாऽnhயshthவவ சrhவீைதrhைவஜயnhthயா:
rhவnh
³rhவீயேமாேஜா நிஜதரத⁴iνrhவாரணrhவீதிேஹாthரmh ॥ 7243॥
MSS@7244@1உrhவீபேதச shப²காமநச ஶீேலாjh²தshth’த³shய
சாnhத: ।
MSS@7244@2அஸmhநிதா⁴நாth ஸததshதி²தீநாmh அnhேயாபராக:³ ேத phரேவஶmh
॥ 7244॥
MSS@7245@1உrhவீiµth³தா³மஸshயாmh ஜநயவிsh’ஜnh வாஸேவா vh’ShShடாmh
இShைடshthைரவிShடபாநாmh வித³த⁴ விதி⁴வth phணநmh விphரiµkh²யா: ।
MSS@7245@2ஆகlhபாnhதmh ச ⁴யாth shதி²ரஸiµபசிதா ஸŋhக³தி: ஸjhஜநாநாmh
நி:ேஶஷmh
யாnh ஶாnhதிmh பிஶுநஜநகி³ேரா :³ஸஹா வjhரேலபா: ॥ 7245॥
MSS@7246@1உrhvhயஸாவthர தrhவா மrhவnhேத சாrhவவshதி²தி: ।
MSS@7246@2நாthரrhஜு jhயேத க³nhmh ஶிேரா நமய தnhமநாkh ॥ 7246॥
MSS@7247@1உrhvhயாmh ேகாऽபி மத⁴ேரா ல⁴தேரா ேதா³rhph◌⁴யாmh th◌⁴’ேதா லயா
ேதந thவmh தி³வி
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⁴தேல ச ஸததmh ேகா³வrhத⁴ேநா கீ³யேஸ ।
MSS@7247@2thவாmh thைரேலாkhயத⁴ரmh வஹாசேயாரkh³ேர ந தth³க³Nhயேத கிmh
வா ேகஶவ
பா⁴ஷேணந ப³ஹுநா Nhையrhயேஶா லph◌⁴யேத ॥ 7247॥
MSS@7248@1உக²லmh யதா² மth◌⁴ேய ைதலயnhthேர th³’ட⁴mh shதி²தmh ।
MSS@7248@2ஸrhவாதா⁴ரshததா² ேமrhமth◌⁴ேய ⁴மNhட³ேல shதி²தmh ॥ 7248॥
MSS@7249@1உlhேப³ந ஸmhvh’தshதshnhnh ஆrhth³ைரச ப³ராvh’த: ।
MSS@7249@2ஆshேத kh’thவா ஶிர:ௌ ⁴kh³நph’Shட²ஶிேராத⁴ர: ॥ 7249॥
MSS@7250@1உlhலŋhkh◌⁴ய ஜŋhகா⁴மவலmhப³மாநா ேவணீ sh²ரthயாயதேலாசநாயா:
।
MSS@7250@2thவா ஜக³chசnhத³நஶாகி²காயாmh nhயshதாவlhவ மேநாப⁴ேவந
॥ 7250॥
MSS@7251@1உlhலŋhkh◌⁴ய ஸத³ரNhய- kh³ராமகி³nh காமகாதரா யாnh ।
MSS@7251@2அபி⁴ஸாNhய இவாnhதsh- th’Shmh நிக³த³nhதி ந shவயmh
ஸுதி⁴ய: ॥ 7251॥
MSS@7252@1உlhலŋhkh◌⁴யாபி ஸகீ²வச: ஸiµசிதாiµthsh’jhய லjhஜாமலmh
thவா பீ⁴திப⁴ரmh
நிரshய ச நிஜmh ெஸௗபா⁴kh³யக³rhவmh மநாkh ।
MSS@7252@2ஆjhஞாmh ேகவலேமவ மnhமத²³ேராராதா³ய நmh மயா thவmh
நி:ேஶஷவிலாவrhக³க³ணநாடா³மணி:ஸmhத: ॥ 7252॥
MSS@7253@1உlhலஸthெஸௗரைப: ◌⁴ Shைபrhபி³ph◌⁴ரnhமாலாmh ஸு³mhபி²தாmh ।
MSS@7253@2பrhyhயnhதshதா²யிேநாऽphயnhயாnh ஆேமாத³யதி ⁴பதி: ॥ 7253॥
MSS@7254@1உlhலதph◌⁴: கிமதி- khராnhதmh சிnhதய நிshதரŋhகா³ ।
MSS@7254@2ுth³ராபசாரவிரஸ: பாக: phேரmhே ³ட³shேயவ ॥ 7254॥
MSS@7255@1உlhலதph◌⁴த⁴iνஷா தவph’²நா ேலாசேநந சிராŋhகி³ ।
MSS@7255@2அசலா அபி ந மஹாnhத: ேக சசலபா⁴வமாநீதா: ॥ 7255॥
MSS@7256@1உlhலதலாச²ேநாऽயmh jhேயாthshநாவrh ஸுதா⁴கர:sh²ரதி ।
MSS@7256@2ஆஸkhதkh’Shணசரண: ஶகட இவ phரகதர: ॥ 7256॥
MSS@7257@1உlhலதஶீததீ³தி⁴தி- கேலாபகNhேட²sh²ரnhதி தாெரௗகா: ◌⁴ ।
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MSS@7257@2ஸுமாத⁴விth◌⁴’தத⁴iνrh- நிrhக³தமகரnhத³பி³nh³நிபா:◌⁴ ॥ 7257॥
MSS@7258@1உlhலாபயnhthயா த³யிதshய ³தீmh வth◌⁴வா வி⁴ஷாmh ச
நிேவஶயnhthயா: ।
MSS@7258@2phரஸnhநதா காபி iµக²shய ஜjhேஞ ேவஷயா iν phயவாrhதயா iν
॥ 7258॥
MSS@7259@1உlhலாேஸாऽத⁴ரபlhலவshய தiνேத பrhயாphதமshயா: shேத
விnhயாேஸா நயநாசலshய
க³மயththஸாஹவth ஸாஹஸmh ।
MSS@7259@2ரthயாகா³ரபதா²iµகீ²நக³மகmh ைவஜாthயகாவதி: ◌⁴ பrhயŋhேக
பத³ேராபணmh
நரபrhயnhதா விபrhயshததா ॥ 7259॥
MSS@7260@1உlhலாேஸா விேதந மŋhக³ளப³kh³ராேஸந விவாஸநmh
ஸசாேரண kh’ேதா
விேலாசநேக³ பா³Shேபாth³க³மாவkh³ரஹ: ।
MSS@7260@2யாேதாऽshதmh ரவிேரஷ ஸmhphரதி ர: shவshthயsh ேத க³mhயதாmh
ஏேத thவாமiνயாnh
ஸmhphரதி மம phரா: phயாnhேவண: ॥ 7260॥
MSS@7261@1உlhலாshய காலகரவாலமஹாmh³வாஹmh ேத³ேவந ேயந
ஜரேடா²rhதக³rhேதந ।
MSS@7261@2நிrhவாபித:ஸகல ஏவ ரேண mh தா⁴ரா ஜலshthஜக³தி jhவத:
phரதாப:
॥ 7261॥
MSS@7262@1உlhலாshயதாmhshph’Shடநலாŋhக³மŋhக³mh தாஸாmh நலchசா²யபிபா³பி
th³’Sh: ।
MSS@7262@2அைமவ ரthயாshதத³நrhதி பthயா ேச²ேத³ऽphயேபா³த⁴mh யத³ஹrh
ேலாம ॥ 7262॥
MSS@7263@1உlhேலக²mh நிஜேத ப⁴ணிதிஷு phெரௗ⁴mh பராmh ஶிேத
ஸnhத⁴thேத
பத³ஸmhபத:³ பசயmh த⁴thேத th◌⁴வேநரth◌⁴வநி ।
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MSS@7263@2ைவசிthrhயmh விதேநாதி வாசகவிெதௗ⁴ வாசshபேதரnhதிேக ேத³வ
thவth³³ணவrhணநாய
ேத கிmh கிmh ந வாkh³ேத³வதா ॥ 7263॥
MSS@7264@1உவாச தா⁴thrhயா phரத²ேமாதி³தmh வேசா யெயௗ ததீ³யாமவலmhph³ய
சாŋh³mh ।
MSS@7264@2அ⁴chச நmhர: phரணிபாதஶியா பிrhiµத³mh ேதந ததாந ேஸாऽrhப⁴க:
॥ 7264॥
MSS@7265@1உஶநா ேவத³ யchசா²shthரmh யchச ேவத³ ph³’ஹshபதி: ।
MSS@7265@2shth³th³th◌⁴யா ந விஶிShேயேத தா: shம ரயா: கத²mh நைர: ॥
7265॥
MSS@7266@1உஷ:காலச க³rhக³ச ஶநmh ச ph³’ஹshபதி: ।
MSS@7266@2அŋhகி³ராச மேநாthஸாேஹா விphரவாkhயmh ஜநாrhத³ந: ॥ 7266॥
MSS@7267@1உஷ: ஶஶmhஸ கா³rhkh³யsh ஶநmh  ph³’ஹshபதி: ।
MSS@7267@2மேநாஜயmh  மாNhட³vhேயா விphரவாkhயmh ஜநாrhத³ந: ॥ 7267॥
MSS@7268@1உஷ ³ஸமmh லjhஜமாநா mh’கா³ ரதிதமiνகrhmh
ராஜகீேர
phரvh’thேத ।
MSS@7268@2திரயதி ஶிஶுலாநrhதநchச²th³மதால- phரசலவலயமாலாshபா²லேகாலாஹேலந
॥ 7268॥
MSS@7269@1உஷ ³ஸேப வாஸஸா ஸாவதா⁴நா phயகி²தநகா²ŋhகmh
ேகா³பயnhதீ ஸமnhதாth ।
MSS@7269@2கித³தி ஸகீ²பி:◌⁴ ஸாத³ரmh ph’chch²யமாநா ஹ ஹ ஹ
ஸiµth³ேர
நிமkh³நா ॥ 7269॥
MSS@7270@1உஷ நிபி³ட³யnhthயா: Nhட³லmh ேகபrhயா- விலவிக³தமnhத:
கrhணபா
phயாயா: ।
MSS@7270@2ஸரஸஹததிrhயkh³ப⁴ŋh³ராபாŋhக³தி: ஸுkh’திபி⁴ரவடா⁴
ேலாசநாph◌⁴யாmh
iµக²: ॥ 7270॥
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MSS@7271@1உஷ பவrhதயnhthயா iµkhதாதா³ேமாபவீததாmh நீதmh ।
MSS@7271@2ஷாயிதைவத³kh³th◌⁴யmh vhடா³வதி ைகrhந கதmh ேத ॥ 7271॥
MSS@7272@1உஷ ph◌⁴ரமரவாந: shவphேந th³’ShThவா ஸேராஜஸாmhராjhயmh ।
MSS@7272@2க³தகlhபnhத³தlhபா: ஸரஸலாநி kh◌⁴ரnhதி ॥ 7272॥
MSS@7273@1உஷ மலயவா ஜாலமாrhக³phரவிShேடா விகசகமலேரiΝmh
vhயாகிரnh ேமாஹrhணmh ।
MSS@7273@2ஸபதி³ஶததீ³ேபா வாேசாேரா வ⁴நாmh ஹரதி ஸுரதேக²த³shேவத³iµkhதாப²லாநி
॥ 7273॥
MSS@7274@1உஷshேயவ ph◌⁴ராnhதmhஹதஜட²ரேஹேதாshதத இத: shவயmh சshவmh
பி³ph◌⁴ரth³
விசரதி mhப³mh தி³ஶி தி³ஶி ।
MSS@7274@2ப³தாshமாபி: ◌⁴ காைகவ கவலமாthைரகiµதி³ைதrh ந சாrh³rhக³thேயாரவதி⁴ஹ
லph³த: ◌⁴ கத²மபி ॥ 7274॥
MSS@7275@1உஷாபதிiµகா²mhேபா⁴ேஜ நநrhதி ஸரshவதீ ।
MSS@7275@2’ராஜகேவேரவ கா³யnhதீ ³ணெகௗ³ரவmh ॥ 7275॥
MSS@7276@1உShThராmh ச விவாேஹஷு கீ³தmh கா³யnhதி க³rhத³பா: ◌⁴ ।
MSS@7276@2பரshபரmh phரஶmhஸnhதி அேஹா பமேஹா அேஹா th◌⁴வநி: ॥ 7276॥
MSS@7277@1உShணmh ஜலmhேபth தthர மாthரா நாshதீஹ கshயசிth ।
MSS@7277@2பைகmh shதா²பிேத பா⁴Nhேட³ ேகாShணshதா²ேந மநீ ।
MSS@7277@3ணபsh ப⁴ேவேத³வ தmh Shகாரக: ॥ 7277॥
MSS@7278@1உShணகாேல ஜலmh த³th³யாch ஶீதகாேல ஹுதாஶநmh ।
MSS@7278@2phராvh’Thகாேல kh³’ஹmh ேத³யmh ஸrhவகாேல ச ேபா⁴ஜநmh ॥ 7278॥
MSS@7279@1உShணமnhநmh kh◌⁴’தmh மth³யmh தணீ ரேபா⁴ஜநmh ।
MSS@7279@2வாபீகபவடchசா²யா ஷTh³கmh தth ப³லவrhத⁴நmh ॥ 7279॥
MSS@7280@1உSh:ஶிஶிேர நித³தி தேராrhலாலவாேல ஶிகீ² நிrhபி⁴th³ேயாப
கrhணிகாரiµலாnhயாயேத ஷThபத:³ ।
MSS@7280@2தphதmh வா விஹாய தீரநநீmh காரNhட³வ: ேஸவேத khடா³ேவமநி
ைசஷ
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பஜரஶுக: khலாnhேதா ஜலmh யாசேத ॥ 7280॥
MSS@7281@1உSh khவசித³rhகதா⁴மநி மநாŋh நிth³ரா ஶீதாநிேல ஹாலாநாmh
kh³’ஹயா
mhப³த³ஸkh’lhலjhஜா ஜாயாiµக²mh ।
MSS@7281@2நிthயmh நிShபதயா திrhயக³வநீஶyhயாஶயா ணmh கீ³ேதph◌⁴ய:
shph’ஹயா
தா⁴ம த⁴வளmh தீ³ேந த³யா ரேய ॥ 7281॥
MSS@7282@1உShணீஷவாnh யதா² வshthைரshthபி⁴rhப⁴வதி ஸmhvh’த: ।
MSS@7282@2ஸmhvh’ேதாऽயmh ததா² ேத³ ஸththவராஜஸதாமைஸ: ॥ 7282॥
MSS@7283@1உShமாயமாணshதநமNhட³பி⁴rh வாராŋhக³நாபி: ◌⁴ sh²டவிph◌⁴ரமாபி:◌⁴
।
MSS@7283@2ஆŋhகி³தா ராthஷு ைஶஶிஷு ேத ேஶரேத ைய: phரணேதா
ஶஶாŋhக: ॥ 7283॥
MSS@7284@1ஊசிவாiνசிதமரேமநmh பாஶபாணிரபி பாணிiµத³shய ।
MSS@7284@2கீrhதிேரவ ப⁴வதாmh phயதா³ரா தா³நநீரஜ²ரெமௗkhதிகஹாரா ॥
7284॥
MSS@7284A@1ஊடா⁴ க²Th³க³லதா யாமா thவயா மாதŋhக³தா³கா ।
MSS@7284A@2அத ஏவ ப⁴வாnh மnhேய ³ரmh ப’த: பைர: ॥
MSS@7285@1ஊடா⁴பி th³தரŋhகி³ணி thஜக³தீவnhth³ேயந ேதநாphயேஹா
ெமௗெலௗ
பா³லரŋhக³ேகதநகலாலாவதmhஸாŋhகிேத ।
MSS@7285@2தாராரகரmh கராலமகரmh ஸவph◌⁴ரமph◌⁴ரŋhகஷmh iµkh³ேத⁴
ஜாTh³யநிதி⁴mh
iµதா⁴ ஜலநிதி⁴mh யாதா சிthரா:shthய: ॥ 7285॥
MSS@7286@1ஊடா⁴iµநாதிவாஹய ph’Shேட²லkh³நாபி காலமசலாபி ।
MSS@7286@2ஸrhவmhஸேஹ கேடா²ர- thவச: கிமŋhேகந கமட²shய ॥ 7286॥
MSS@7287@1ஊடா⁴ ேயந மஹா⁴ரா:ஸுவிஷேம மாrhேக³ஸைத³காகிநா ேஸாேடா⁴
ேயந கதா³சிேத³வ ந
நிேஜ ேகா³Shேட²ऽnhயெஶௗNhட³th◌⁴வநி: ।
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MSS@7287@2ஆth³ யsh க³வாmh க³ணshய திலகshதshையத³ஸmhphரthயேஹா
தி⁴kh கShடmh த⁴வளshய
ஜாதஜரேஸா ேகா:³ பNhயiµth³ேகா⁴Shயேத ॥ 7287॥
MSS@7288@1ஊத⁴சி²nhth³யாth³தி⁴ ேயா ேத⁴nhவா:ராrhதீ² ந லேப⁴th பய: ।
MSS@7288@2ஏவmh ராShThரமேயாேக³ந பீ³தmh ந விவrhத⁴ேத ॥ 7288॥
MSS@7289@1ஊநேஷாட³ஶவrhஷாயாmh அphராphத: பசவிmhஶதிmh ।
MSS@7289@2யth³யாத⁴thேத மாnh க³rhப: ◌⁴ shத:²ஸ விபth³யேத ॥ 7289॥
MSS@7290@1ஊேந த³th³யாth³³ேநவ யாவth ஸrhவல⁴rhப⁴ேவth ।
MSS@7290@2phரshதாேராऽயmh ஸமாkh²யாதச²nhேதா³விசிதிேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 7290॥
MSS@7291@1ஊேநநாபி  chேச²ந ைவபி கத²சந ।
MSS@7291@2ைமth ³th³தி⁴மதா காrhயா ஆபth³யபி நிவrhதேத ॥ 7291॥
MSS@7292@1ஊகrhmh நகிரணphதிதா⁴ராiµதா³ராmh ³கrhmh
தி³நகரகரkhேலஶபா³தா⁴மகா³தா⁴mh ।
MSS@7292@2யshயா:Nhேய பயவிஶதி shநாகாமா thயாமா phராயshதshயாshதிரததிபி: ◌⁴
யாமலmh நீரமshயா: ॥ 7292॥
MSS@7293@1ஊ:ரŋhக³th³’ஶ சசலேசலாசேலா பா⁴தி ।
MSS@7293@2ஸபதாக: கநகமேயா விஜயshதmhப:◌⁴ shமரshேயவ ॥ 7293॥
MSS@7294@1ஊth³வnhth³வமநிnhதி³தmh phரத²யதா ேராணீmh ஸமாதnhவதா
ேராமாmh sh’ஜதா
ஸமாக³மயதா நாபி⁴mh க³பீ⁴ரயா ।
MSS@7294@2மth◌⁴யmh ாமயதா shதெநௗ க⁴நயதா காnhthயா iµக²mh mhபதா
தnhவŋhkh³யா
நவெயௗவேநந கிமபி phரthயŋhக³iµnhதmh ॥ 7294॥
MSS@7295@1ஊth³வயmh கத³லகnhத³லேயா:ஸவmhஶmh ேராணி:ஶிலாப²லகேஸாத³ரஸnhநிேவஶா
।
MSS@7295@2வ: shதநth³விதயதா³தmhப⁴ேஶாப⁴mh ஸph³ரமசா ஶஶிநச
iµக²mh
mh’கா³யா: ॥ 7295॥
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MSS@7296@1ஊth³வயmh mh’க³th³’ஶ: கத³லshய காNhெடௗ³ மth◌⁴யmh ச
ேவதி³ரலmh
shதநkh³மமshயா: ।
MSS@7296@2லாவNhயவாபதஶாதmhப⁴- mhெபௗ⁴ மேநாஜnh’பேதரபி⁴ேஷசநாய
॥ 7296॥
MSS@7297@1ஊphரகாNhட³th³விதேயந தnhvhயா: கர: பராயத வாரணீய: ।
MSS@7297@2khதmh யா Nhட³லநchச²ேலந ேகா³பாயதி shவmh iµக²Shகரmh
ஸ: ॥ 7297॥
MSS@7298@1ஊலக³தேநthரக³shய phேரயேஸா ரப⁴ஸேவlhதேகஶீ ।
MSS@7298@2mhப³தி shம ரதிேகவித³kh³தா⁴ ஹாவஹா வத³நmh த³யிதshய ॥
7298॥
MSS@7299@1ஊலசபேலணமkh◌⁴நnh ையrhவதmhஸiµைம: phயேமதா: ।
MSS@7299@2சkhேர ஸபதி³ தாநி யதா²rhத²mh மnhமத²shய ஸுமாத⁴நாம ॥
7299॥
MSS@7300@1ஊ ரmhபா⁴ th³’க³பி கமலmh ேஶவலmh ேகஶபாேஶா வkhthரmh
சnhth³ேரா
லபிதமmh’தmh மth◌⁴யேத³ேஶா mh’லmh ।
MSS@7300@2நாபி: ◌⁴ ேபா வரபி ஸthபlhலவ: கிmh ச பாணிrh யshயா:ஸா ேசth³
உர ந
கத²mh ஹnhத தாபshய ஶாnhதி: ॥ 7300॥
MSS@7301@1ஊ ரmhேப⁴ பா³ஹூ லேத விதா⁴thரா ெசௗ ந: கமேல ।
MSS@7301@2ெயௗவநiµபவநமshயாmh மத³நவிலாஸாய கிmh ரசிதmh ॥ 7301॥
MSS@7302@1ஊெரௗஶிரshதவ நிேவய த³யாவிதீrhண- ஸmhயாநபlhலவஸரவிநீதேக²த³mh
।
MSS@7302@2அthைரவ ஜnhமநி விேபா: ◌⁴ பரேமாபேத³ஶmh ஆகrhணேயயமபி கிmh
மணிகrhணிகாயாmh
॥ 7302॥
MSS@7303@1ஊrhதmh ஸjhஜநmh th³’ShThவா th³ேவSh நீச: ந: ந: ।
MSS@7303@2கவேத shவshத²mh வி⁴mh தி³வி வி⁴nhத:³ ॥ 7303॥
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MSS@7304@1ஊrhmh ைநவ த³தா³தி ைநவ விஷேயா வாஹshய ேதா³ஹshய வா
th’phதிrhநாshதி மேஹாத³ரshய
ப³ஹுபி⁴rhகா⁴ைஸ: பலாைஶரபி ।
MSS@7304@2ஹா கShடmh கத²மshய ph’Shட²ஶிக²ேர ேகா³ணீ ஸமாேராphயேத ேகா
kh³’தி
கபrhத³ைகரலதி kh³ராmhையrhக³ேஜா ஹshயேத ॥ 7304॥
MSS@7305@1ஊrhth◌⁴வmh க³chச²nhதி யmh thயkhthவா யmh kh³’thவா பதnhthயத: ◌⁴ ।
MSS@7305@2தshய ெகௗ³ரவமrhத²shய தாவைதவாiνயதாmh ॥ 7305॥
MSS@7306@1ஊrhth◌⁴வmh க³chச²nhதி ஸththவshதா² மth◌⁴ேய திShட²nhதி ராஜஸா: ।
MSS@7306@2ஜக⁴nhய³ணvh’thதshதா²அேதா⁴ க³chச²nhதி தாமஸா: ॥ 7306॥
MSS@7307@1ஊrhth◌⁴வmh ந ரவிchேச²தா³th பேயா ேத⁴ேநாரவாphயேத ।
MSS@7307@2ஏவmh ராShThராத³ேயாேக³ந பீ³தாnhநாphயேத ப³: ॥ 7307॥
MSS@7308@1ஊrhth◌⁴வmh நீரத³vh’nhத³ைமnhத³வத³mh பி³mhப³mh thவேதா⁴ நிrhதmh
vhேயாmhந:
பlhவலசிthதshய நிெதௗ ைஶலாபrhnhநெதௗ ।
MSS@7308@2கிmh சாத:◌⁴ ேநாchசயshய கத³காNhடா³வவாேராபிெதௗ தnhமnhேய
சரshய
Shபத⁴iνஷ:ஸrhேகா³ऽயமnhயாth³’ஶ: ॥ 7308॥
MSS@7309@1ஊrhth◌⁴வmh phரா thkhராமnhதி ந:shத²விர ஆயதி ।
MSS@7309@2phரththதா²நாபி⁴வாதா³ph◌⁴யாmh நshதாnh phரதிபth³யேத ॥ 7309॥
MSS@7310@1ஊrhth◌⁴வmh யாதி சாபiµShrh³ணiµShரேதா⁴ ப⁴ேவth ।
MSS@7310@2ஸ iµkhேதா மாrhக³ே லயாth³³ரmh யாதி ந ஸmhஶய: ॥ 7310॥
MSS@7311@1ஊrhth◌⁴வmhvhthரயmh மாநmh அŋh³லshய நிக³th³யேத ।
MSS@7311@2ஹshேதாऽபி  ஸமாkh²யாதசrhவிஶth³பி⁴ரŋh³ல: ॥ 7311॥
MSS@7312@1ஊrhth◌⁴வmh வஸmhshதத: phராே யாthயலph³த⁴shதி²திshதேநா: ।
MSS@7312@2தmh யாnhதமiνயாthேயவ வ: காலphரேதி³த: ॥ 7312॥
MSS@7313@1ஊrhth◌⁴வக³mh கபிலாபா⁴ஸmh அŋhக³mh யshnh phரதீயேத ।
MSS@7313@2நலாŋhக³mh  தmh விth³யாth shபrhஶshதshயாநாஶந: ॥ 7313॥
MSS@7314@1ஊrhth◌⁴வபா³ஹுrhவிெரௗmhேயஷ ந ச கசிch rhேதி ேம ।
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MSS@7314@2த⁴rhமாத³rhத²ச காமச ஸ கிமrhத²mh ந ேஸvhயேத ॥ 7314॥
MSS@7315@1ஊrhth◌⁴வேவதீ⁴ ப⁴ேவjhjhேயShேடா² நாபி⁴ேவதீ³ ச மth◌⁴யம: ।
MSS@7315@2ய: பாத³ேவதீ⁴ லயshய ஸ கநிShேடா² மேதா மயா ॥ 7315॥
MSS@7316@1ஊrhth◌⁴வஶkhதிநிபாேதந அத:◌⁴ஶkhேதrhநிசநாth ।
MSS@7316@2மth◌⁴யஶkhதிphரேபா³ேத⁴ந ஜாயேத பரமmh ஸுக²mh ॥ 7316॥
MSS@7317@1ஊrhth◌⁴வாநநா பா⁴shகரஸmhiµகீ²நா: வாேநா வnhேதா மஹேத
ப⁴யாய ।
MSS@7317@2ஏவmh  ஸnhth◌⁴யாஸமேயऽnhயதா³  நிrhவாஸகா: shrhநக³ரshய
தshய ॥ 7317॥
MSS@7318@1ஊrhth◌⁴வாேராேஹ ய ஆலmhப³ேஹrh⁴ph◌⁴’chசி²நthதி தmh ।
MSS@7318@2டா²கshதshகnhத⁴mh இவாேதா⁴க³மேநாnhiµக:² ॥ 7318॥
MSS@7319@1ஊrhth◌⁴வாrhேத⁴ லணmh யshய நாேதா⁴ऽrhேத⁴ லணmh ப⁴ேவth ।
MSS@7319@2தmh க²Th³க³mh மth◌⁴யமmh phராஹு: phரவீணமதேயா ³தா: ◌⁴ ॥ 7319॥
MSS@7320@1ஊrhth◌⁴வீkh’தkh³வமேஹாiµைத⁴வ கிmh யாசேஸ சாதகேபாத ேமக⁴mh
।
MSS@7320@2அthrhதmh க³rhதமாthரமshnhnh அmhேபா⁴த⁴ேர பி³nh³லவsh
³ரmh ॥ 7320॥
MSS@7321@1ஊrhth◌⁴வீkh’தாshயா ரவித³thதth³’Shடய: ஸேமthய ஸrhேவ
ஸுரவிth³விஷ: ர: ।
MSS@7321@2வாந: shவேரண ரவnhதஶாதிநா ேதா² த³nhத: கேணந
நிrhய: ॥ 7321॥
MSS@7322@1ஊஷரmh கrhமஸshயாநாmh ேthரmh வாராண  ।
MSS@7322@2யthர ஸmhலph◌⁴யேத ேமா:ஸமmh சNhடா³லபNh³ைத: ॥ 7322॥
MSS@7323@1ஊஷேரஷு ச ேthேரஷு யதா² பீ³ஜmh  நிShப²லmh ।
MSS@7323@2உபகாேராऽபி நீசாநாmh kh’ேதா ப⁴வதி தாth³’ஶ: ॥ 7323॥
MSS@7324@1ஊஷேரஷு விவேரஷு சாmhப⁴ஸாmh வீசேயாऽபி ப⁴வதா விநிrhதா: ।
MSS@7324@2ேthரmhநி நிதாsh பி³nhத³ேவா வாவாஹ ப⁴வேதா நேவா நய:
॥ 7324॥
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MSS@7325@1ஊஷேர ஸதி ஶாlhமவேந தா³வபாவகசிேதऽபி சnhத³ேந ।
MSS@7325@2lhயமrhபயதி வா வாேத³ கீrhதிரsh ³ணெகௗ³ரைவrhக³தmh ॥
7325॥
MSS@7326@1ஊShமvhயேபதா ரதாச vh’th³th◌⁴யா ஸmhேயாக³நா
லக⁴ேவாऽபி சாnhத: ।
MSS@7326@2ேலாகshய வrh இவ விth³விஷshேத பாதா³nhதமாக³mhய
³ப⁴வnhதி ॥ 7326॥
MSS@7327@1ஊShமா யshயாmh தா⁴thrhயாmh ⁴ேமா வா தthர வா நரக³ேள ।
MSS@7327@2நிrhேத³Shடvhயா ச ஶிரா மஹதா வாphரவாேஹண ॥ 7327॥
MSS@7328@1ஊShமா  விthதேஜா vh’th³தி⁴mh ேதேஜா நயதி ேத³நாmh ।
MSS@7328@2கிmh நshதshய ஸmhேபா⁴க³shthயாக³த⁴rhமஸமnhவித: ॥ 7328॥
MSS@7329@1’shய khேராட³ஸnhதி⁴phரதiµக²தயா மNhட³⁴தrhேதrh
ஆராth ஸுphதshய
வீர thவத³வரரth³வா நீஹாரகாேல ।
MSS@7329@2phராதrhநிth³ராவிேநாத³khரமஜநிதஸுேகா²nhதmh சுேரகmh
vhயாதா:◌⁴
பாலாலப⁴shமshதி²தத³ஹநககாரமாேலாகயnhதி ॥ 7329॥
MSS@7330@1’ாmh ⁴தா⁴mhநாmh தமதி⁴பதிநா phரsh²ரth³பீ⁴மதாரmh
shபா²ரmh
ேநthராநேலந phரஸப⁴நியேதாchசாபநth◌⁴வேஜந ।
MSS@7330@2ராமாயthதmh ராேர: iµத³ஶுசி லஸnhநீலஸுkh³வமŋhக³mh
phலாவŋhக³mh
ைஸnhயமnhயth³ த³ஶவத³நஶிரchேச²த³ேஹ ைய வ: ॥ 7330॥
MSS@7331@1’ைrhvh’ேதா ஹபேத³ நிவஸnh ஸர- ஸnhதாநைஶthயஜநக:
iµத³phரேமாதீ³ ।
MSS@7331@2நிkh◌⁴நnh நிஶாசரதம: ph’²நீலலமா தாராபதி:sh²ரதி
சிthரமநŋhக³ேதா³ऽயmh ॥ 7331॥
MSS@7332@1’kh³யஜு:ஸாமநாமாநshthரேயா ேவதா³shthரயீ shmh’தா ।
MSS@7332@2உெபௗ⁴ ேலாகாவவாphேநாதி thரyhயாmh திShட²nh யதா²விதி⁴ ॥ 7332॥
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MSS@7333@1’ஜுதாmh நயத:shமரா ேத ஶரiµthஸŋhக³நிஷNhணத⁴nhவந: ।
MSS@7333@2ம⁴நா ஸஹ ஸshதாmh கதா²mh நயேநாபாnhதவிேலாகிதmh ச யth ॥
7333॥
MSS@7333A@1’ஜுதா த⁴nhவ³ணேயாரsh வshshவபத: ।
MSS@7333A@2காrhயth³ெதௗ⁴ phரஶshேயத வkhரைதவ தேயா: ந: ॥
MSS@7334@1’ஜுthவmh ச பthயjhய கலாmh த³rhஶயேதாऽrhசநா ।
MSS@7334@2th³விஜராேஜாऽnh’ஜுthேவந மேஹேஶநாபி மயேத ॥ 7334॥
MSS@7335@1’ஜுthவmh thயாகி³தா ெஶௗrhயmh ஸாமாnhயmh ஸுக²:³க²ேயா: ।
MSS@7335@2தா³Nhயmh சாiνkhதச ஸthயதா ச ஸு’th³³: ॥ 7335॥
MSS@7336@1’ஜுthவெமௗநதிபாரகா³தா யதீ³யேமதth பரேமவ mhmh
।
MSS@7336@2அதீவ விவாஸவிதா⁴யி ேசShதmh ப³ஹுrhமஹாநshயஸதா³mhபி⁴க:
ஶர: ॥ 7336॥
MSS@7337@1’ஜுth³’ஶ:கத²யnhதி ராவிேதா³ ம⁴பி⁴த³mh கில ராஹுஶிரசி²த³mh
।
MSS@7337@2விரrhத⁴பி⁴த³mh நிக³த³nhதி ந khவ iν ஶஶீ யதி³ தjhஜட²ராநல: ॥
7337॥
MSS@7338@1’ஜுநயநநிபாத: காமதnhthராபி⁴கா⁴தsh தiνரபி தரலாயா: கshய ந
shயாth
கடா: ।
MSS@7338@2இதி நதiµேக²nh³mh பயதி phராணநாத²mh ஜநஸத³ வித³kh³தா⁴
பமமnhதேரண ॥ 7338॥
MSS@7339@1’ஜுநா நிேத⁴ சரெணௗ பஹர ஸகி² நிகி²லநாக³ராசாரmh ।
MSS@7339@2இஹ டா³கிநீதி பlh- பதி: கடாேऽபி த³Nhட³யதி ॥ 7339॥
MSS@7340@1’ஜு பயதி ய:ஸrhவmh சுஷாiνபிப³nhநிவ ।
MSS@7340@2ஆநமபி Shணீகmh அiνரjhயnhதி தmh phரஜா: ॥ 7340॥
MSS@7341@1’ஜுேரஷ பவாநிதி காNhேட³ phதிmh க²ேல ச மா காrh: ।
MSS@7341@2phராேயண thயkhத³ண: ப²ேலந ’த³யmh விதா³ரயதி ॥ 7341॥
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MSS@7342@1’jhவாயதாmh ச விரலாmh ச நேதாnhநதாmh ச ஸphதrhவmhஶலாmh
ச
நிவrhதேநஷு ।
MSS@7342@2நிrhiµchயமாந⁴ஜேகா³த³ரநிrhமலshய மாவாmhப³ரதலshய
விப⁴jhயமாநாmh ॥ 7342॥
MSS@7343@1’jhவாயதாmh  iµக²ேதாரணேலாலமாலாmh ph◌⁴ரShடாmh ெதௗ
thவமவக³chச²
rhக²ஸrhபmh ।
MSS@7343@2மnhதா³நிேலந நிஶி யா பவrhதமாநா கிசிth கேராதி ⁴ஜக³shய
விேசShதாநி
॥ 7343॥
MSS@7344@1’jhவீ th³’Shரiνlhப³ணmh விஹதmh மnhத³mh பshபnhதி³தmh
th³ேவேஷா நrhமணி
³ரதீrhத²க³மேந யthேநா ரதிrhŋhகி³ஷு ।
MSS@7344@2யshயாshthயkhதஸுக²shph’ஹmh கில வ: பீநாlhபலmhப³shதநீ
ஸரா
விடேசடைககம ரNhடா³ ஶிவாயாsh வ: ॥ 7344॥
MSS@7345@1’jhவீ shதி²ராஸுvh’thதா பாணிkh³ரஹேjhjhவலாஸுவmhேஶாthதா²
।
MSS@7345@2ஸnhதா⁴ரயதி பதnhதmh ஸmhphரதி kh³’ஹணீவ யShrhமாmh ॥ 7345॥
MSS@7346@1’ணmh kh’தmh thவத³thதmh ேசth³ பா³த⁴ேதऽthர பரthர ச ।
MSS@7346@2ந நேயth³ ³Shkh’தmh தth³வth³ ⁴khதிmh வா நிShkh’திmh விநா ॥
7346॥
MSS@7347@1’ணmh thராnhந கrhதvhயmh ந ேத³யmh சாபி thரேக ।
MSS@7347@2phதிchேச²த³க jhேஞயா யshமாth³ைவ ’ணகrhத ॥ 7347॥
MSS@7348@1’ணmh யாchஞா ச vh’th³த⁴thவmh ஜாரேசாரத³th³ரதா: ।
MSS@7348@2ேராக³ச ⁴khதேஶஷசாphயShட கShடா: phரகீrhதிதா: ॥ 7348॥
MSS@7349@1’ணகrhதா பிதா ஶthrhமாதா ச vhயபி⁴சாணீ ।
MSS@7349@2பா⁴rhயா பவதீ ஶth: thர: ஶthரபNh³த: ॥ 7349॥
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MSS@7350@1’ணthரயmh th³விஜாதீநாmh ஜnhமந: phரph◌⁴’தி shதி²தmh ।
MSS@7350@2’nhதரph◌⁴’தாmh mhஸாmh வநmh வநmh விநா ॥ 7350॥
MSS@7351@1’ணthரயmh நிராகா thநmh சாகா ேயந ேநா ।
MSS@7351@2ஸ ஏக:ஸுkh’தீ ேலாக:ஸrhவthர ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 7351॥
MSS@7352@1’ணthரயமபாகrhmh ஶாshthராjhஞாப⁴ŋhக³பீ: ◌⁴ ர: ।
MSS@7352@2சrhத²rhணநிராகாேர phரthயmh nh’பேதrhப⁴யmh ॥ 7352॥
MSS@7353@1’ணதா³தா ச ைத³வjhஞ: ேராthய:ஸுஜலா நதீ³ ।
MSS@7353@2யthர ேயேத ந விth³யnhேத ந தthர தி³வஸmh வேஸth ॥ 7353॥
MSS@7354@1’ணைத:³shவஜைந: thைரrhலph³த⁴ாமphரதிkh³ரஹ: ।
MSS@7354@2நிthயமாயாshயேத ேயந கதா³ேநந ேதந கிmh ॥ 7354॥
MSS@7355@1’ணபாபஸiµth³தா⁴ராth³ ’ேth³தா⁴ேரா வர:shmh’த: ।
MSS@7355@2பரேலாேக த³ேஹth பாபmh ’kh³நிஹ தthர ச ॥ 7355॥
MSS@7356@1’ணphரதா³தா ைவth³யsh ேராthய:ஸஜலா நதீ³ ।
MSS@7356@2ராஜா யthர ந விth³யnhேத ந rhயாth தthர ஸmhshதி²திmh ॥ 7356॥
MSS@7357@1’ணமாth³யmh நிராkh’thய நிராகrhmh’nhதரmh ।
MSS@7357@2phரதிShடா² ராஜேத யshய kh³’ஹshதா²ரம ஏவ ஸ: ॥ 7357॥
MSS@7358@1’ணவchசிரஸmhேஶாth◌⁴யmh வசஸா phரதிபாதி³தmh ।
MSS@7358@2யnh நிthயயாசநth³ேவஷmh யாchயதா³ேநந ேதந கிmh ॥ 7358॥
MSS@7359@1’ணேஶஷmh ேராக³ேஶஷmh ஶthேஶஷmh ந ரேயth ।
MSS@7359@2யாசகாth³ைய: phராrhதி²த:ஸnh ந தீணmh ேசாthதரmh வேத³th ।
MSS@7359@3தthகாrhயmh  ஸமrhத²ேசth rhயாth³ வா காரயீத ச ॥ 7359॥
MSS@7360@1’ணேஶேஷாऽkh³நிேஶஷச vhயாதி⁴ேஶஷshதைத²வ ச ।
MSS@7360@2நச வrhத⁴ேத யshமாth தshமாchேச²ஷmh ச காரேயth ॥ 7360॥
MSS@7361@1’ணேஶேஷாऽkh³நிேஶஷச ஶthேஶஷshதைத²வ ச ।
MSS@7361@2ந: நrhவிவrhேத⁴த shவlhேபாऽphயநிவாத: ॥ 7361॥
MSS@7362@1’ணஸmhப³nhதி⁴ந:ஸrhேவ thரதா³ரmh பஶுshததா² ।
MSS@7362@2’ணேய யmh யாnhதி கா தthர பேத³வநா ॥ 7362॥
MSS@7363@1’நி thNhயபாkh’thய மேநா ேமாே நிேவஶேயth ।
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MSS@7363@2அநபாkh’thய ேமாmh  ேஸவமாேநா vhரஜthயத:◌⁴ ॥ 7363॥
MSS@7364@1’iνப³nhத⁴ேபண பஶுபthநீஸுதாலயா: ।
MSS@7364@2’ணேய யmh யாnhதி கா தthர பேத³வநா ॥ 7364॥
MSS@7365@1’ணிைக: கலைஹrhநிthயmh அchசி²nhநக³ணநாக³ேத: ।
MSS@7365@2தா³நth³விேஷாऽநபthயshய மnhதா³kh³ேநச த⁴ேநந கிmh ॥ 7365॥
MSS@7366@1’ணீkh’தா கிmh ஹணீபி⁴ராth³ அshயா:ஸகாஶாnh நயநth³வய:

।
MSS@7366@2⁴ேயா³ேணயmh ஸகலா ப³லாth³ யth தாph◌⁴ேயாऽநயாலph◌⁴யத
பி³ph◌⁴யதீph◌⁴ய: ॥ 7366॥
MSS@7367@1’மthயாmh  திShட²nhthயாmh shேவchசா²தா³நmh விதீ⁴யேத ।
MSS@7367@2தshமா³th³வாஹேயnh நkh³நாmh மiν: shவாயmh⁴ேவாऽph³ரவீth ॥
7367॥
MSS@7368@1’rhமாஸth³வேயைநவ ஷNhமாைஸரயநmh shmh’தmh ।
MSS@7368@2அயநth³விதயmh வrhேஷா ேத³வாநாmh வாஸேரா நிஶா ॥ 7368॥
MSS@7369@1’rhvhயதீத: பவrhதேத ந: யmh phரயாத: நேரதி சnhth³ரமா: ।
MSS@7369@2க³தmh க³தmh ைநவ  ஸmhநிவrhதேத ஜலmh நதீ³நாmh ச nh’mh ச
ெயௗவநmh ॥ 7369॥
MSS@7370@1’shநாதாmh  ேயா பா⁴rhயாmh ைநவ க³chச²தி ட⁴தீ: ◌⁴ ।
MSS@7370@2ேகா⁴ராயாmh ph◌⁴ணஹthயாயாmh jhயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 7370॥
MSS@7371@1’shநாதா பிேப³nh நா ேவதகNhடாகாஜடாmh ।
MSS@7371@2பயஸா thரஸmh⁴திshதshயா:ஸஜாயேத th◌⁴வmh ॥ 7371॥
MSS@7372@1’ேதந ேவத³nh’ேதந ேவnh ேதந ேவth phரேதந ேவth ।
MSS@7372@2ஸthயாnh’தாph◌⁴யாமத²வாபி ேவth வvh’thதிேமகாmh பவrhஜேயth
 ॥ 7372॥
MSS@7373@1’ேத நிேயாகா³th ஸாமrhth²யmh அவேபா³th³⁴mh ந ஶkhயேத ।
MSS@7373@2ஸஹஸா விநிேயாேகா³ ேதா³ஷவாnh phரதிபா⁴தி ேம ॥ 7373॥
MSS@7374@1’ேத யத³rhத²mh phரணயாth³ ரயேத யchச ரதி ।
MSS@7374@2rhேவாபசிதஸmhப³nhத⁴mh தnh thரmh நிthயiµchயேத ॥ 7374॥
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MSS@7375@1’ேத ேஸநாphரேணதாரmh ph’தநா ஸுமஹthயபி ।
MSS@7375@2தீ³rhயேத th³த⁴மாஸாth³ய பிபீகடmh யதா² ॥ 7375॥
MSS@7376@1’thவிkhேராதாசாrhயா: ஶிShயா:ஸmhப³nhதி⁴பா³nhத⁴வா: ।
MSS@7376@2ஸrhேவ jhயாச மாnhயாச தvh’thேதாபஸmhதா: ॥ 7376॥
MSS@7377@1’th³தி⁴மாnh ராேஸா ட⁴சிthரmh நாெஸௗ ய³th³த⁴த: ।
MSS@7377@2ேகா வா ேஹரநாrhயாmh த⁴rhmhேய வrhthமநி வrhதிmh ॥ 7377॥
MSS@7378@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@7378@2’th³தி⁴khதா  ஷா ந ஸஹnhேத பரshதவmh ॥ 7378॥
MSS@7379@1’ஷேபா⁴ऽthர கீ³யத இதி thவா shவரபாரகா³ வயmh phராphதா: ।
MSS@7379@2ேகா ேவத³ ேகா³Shட²ேமதth³ ேகா³ஶாnhெதௗ விதப³ஹுமாநmh ॥
7379॥
MSS@7380@1’ஷயைசவ ேத³வாச ஸthயேமவ  ேமநிேர ।
MSS@7380@2ஸthயவாதீ³ ேலாேகऽshnh பரமmh க³chச²தி யmh ॥ 7380॥
MSS@7381@1’ஷேயாऽphkh³ரதபேஸா ைத³ேவநாபி⁴phரபீ³தா: ।
MSS@7381@2உthsh’jhய நியமாmhshதீvhராnh ph◌⁴ரயnhேத காமமnhபி:◌⁴ ॥ 7381॥
MSS@7382@1’ஷேயா மநேவா ேத³வா மiνthரா மெஹௗஜஸ: ।
MSS@7382@2கலா:ஸrhேவ ஹேரேரவ ஸphரஜாபதயshததா² ॥ 7382॥
MSS@7383@1’ஷேயா ராமாஹுrhவாசiµnhமthதth³’phதேயா: ।
MSS@7383@2ஸா ேயாநி:ஸrhவைவராmh ஸா  ேலாகshய நிrh’தி: ॥ 7383॥
MSS@7384@1’ரயமதிதி²ேசth³ விShடர: பாth³யமrhkh◌⁴யmh தத³iν ச ம⁴பrhக:
கlhphயதாmh ேராthயாய ।
MSS@7384@2அத² ரகshமாth³th³ேவSh ந: thரபா⁴Nhட³mh ததி³ஹநயவிேந
காrhiµகshயாதி⁴கார: ॥ 7384॥
MSS@7385@1’ேஸநா விநா ேவத³mh அphயா ஸஹகா³நீ ।
MSS@7385@2ேத³வேஸநா விநா தா³th nh அவிShiΝ: ph’தி²வீபதி: ॥ 7385॥
MSS@7386@1’mhச ேத³வாmhச மஹாஸுராmhச thைரவிth³யvh’th³தா⁴mhச
வேந
iµநீmhச ।
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MSS@7386@2காநாபேதா³ ேநாபநமnhதி ேலாேக பராவரjhஞாsh ந ஸmhph◌⁴ரமnhதி ॥
7386॥
MSS@7387@1’mh ச நதீ³நாmh ச லாநாmh ச மஹாthமநாmh ।
MSS@7387@2phரப⁴ேவா நாதி⁴க³nhதvhய:shthmh ³சதshய ச ॥ 7387॥
MSS@7388@1’mh பரமmh ³யmh இத³mh ப⁴ரதஸthதம ।
MSS@7388@2தீrhதா²பி⁴க³மநmh Nhயmh யjhைஞரபி விஶிShயேத ॥ 7388॥
MSS@7389@1’ேஷரshயாரேம Nhேய ஶாபஸnhthரshதமாநஸ: ।
MSS@7389@2iµth³ேபா³த⁴ேதாऽபி phராேயாऽயmh mh’கா³th mhஹ: பலாயேத ॥
7389॥
MSS@7390@1ஏகmh காசந⁴த⁴ரmh ஸுவலயmh வாஸ:ஸுதா⁴வாதி⁴mh தாரmh
தாரகராஜமNhட³லத³mh ஸmhphராphய ஸthNhட³லmh ।
MSS@7390@2³ரshதா²பி ச ேதந ேதந ஸth³’ஶmh thவாmh ⁴ஷணmh சாபரmh shth
மாநkh³ரேலவ யாசதிதராmh ராம கீrhதிshதவ ॥ 7390॥
MSS@7391@1ஏகmh சுrhவிேவேகா  th³விதீயmh ஸthஸமாக³ம: ।
MSS@7391@2ெதௗ ந shேதா யshய ஸ phரmh ேமாஹேப பேதth³ th◌⁴வmh ॥
7391॥
MSS@7392@1ஏகmh சிthரமதீவ th³’Shடஹ யnhநாேலாகிதmh ந தmh கிmh
கshைம
கத²யா கshய மந shயாth³ வா மம phரthயய: ।
MSS@7392@2ஏகshnh கநகshய தா³mhநி ஸரைமnhத³மthதth³விப-
jhேயாthshநாசnhth³ரசேகாரசkhரசமவாலாசமthrhவேத ॥ 7392॥
MSS@7393@1ஏகmh வநலmh சசலமபி தாபயnhதமபி ஸததmh ।
MSS@7393@2அnhதrhவஹதி வராகீ ஸா thவாmh நாேஸவ நி:வாஸmh ॥ 7393॥
MSS@7394@1ஏகmh த³nhதchச²த³shய sh²ரதி ஜபவஶாத³rhத⁴மnhயth phரேகாபாth³ ஏக:
பாணி:
phரணnhmh ஶிர kh’தபத:³ ேphமnhயshதேமவ ।
MSS@7394@2ஏகmh th◌⁴யாநாnhநிலthயபரமவிஷஹmh வீmh சுthத²mh
lhயாநிchசா²பி வாமா தiνரவ ஸ ேவா யshய ஸnhth◌⁴யாவஸாேந ॥ 7394॥
MSS@7395@1ஏகmh th³’ShThவா ஶதmh th³’ShThவா th³’ShThவா பசஶதாnhயபி ।
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MSS@7395@2அதிேலாேபா⁴ ந கrhதvhயசkhரmh ph◌⁴ரமதி மshதேக ॥ 7395॥
MSS@7395A@1ஏகmh th³விஜmh ச shph’ஹணீயவாசmh மthதth³விேரப²mh ச ம:◌⁴
ேபாஷ ।
MSS@7395A@2ஸேதா ³நphயஸேதாऽபி ேதா³ஷாnh ஜாthயா விேநா ந
விேவkhShேட ॥
MSS@7396@1ஏகmh தா⁴ம ஶஷு நமபரmh ஸூrhேயாபலjhேயாதிஷாmh
vhயாஜாத³th³ஷு
³ட⁴மnhய³த³ெதௗ⁴ ஸŋh³phதெமௗrhவாயேத ।
MSS@7396@2thவthேதஜshதபநாmhஶுமாmhஸலஸiµthதாேபந ³rhக³mh ப⁴யாth³
வாrhmh பாrhவதெமௗத³கmh
யதி³ யshேதஜாmh கிmh பாrhதி²வா: ॥ 7396॥
MSS@7397@1ஏகmh th◌⁴யாநநிலநாnhiµதphராயmh th³விதீயmh ந: பாrhவthயா
வத³நாmh³ஜshதநப⁴ேர ஶ ◌்’ŋhகா³ரபா⁴வாலஸmh ।
MSS@7397@2அnhயth³ ³ரவிkh’Shடசாபமத³நkhேராதா⁴நேலாth³தீ³பிதmh
ஶmhேபா⁴rhபி⁴nhநரஸmh
ஸமாதி⁴ஸமேய ேநthரthரயmh பா வ: ॥ 7397॥
MSS@7398@1ஏகmh நாம ஜடா³thமகshய iµதmh லாவNhயnhேதா³shதயா
ேநthராph◌⁴யாமேதாthபலshய
ச சி: phராேயண தnhேநா mh’ஷா ।
MSS@7398@2ேநா ஜாநாதி ’தாமெஸௗ பத³க³திmh மthேதா வராக: க
தnhவŋhkh³யா வித³ேதாऽபி
யnhமம ’தmh ேசதshதத³thயth³⁴தmh ॥ 7398॥
MSS@7399@1ஏகmh ⁴பதி:கேராதி ஸசிவmh ராjhேய phரமாணmh யதா³ தmh ேமாஹாch
ரயேத
மத:³ஸ ச மதா³லshேயந நிrhவிth³யேத ।
MSS@7399@2நிrhவிNhணshய பத³mh கேராதி ’த³ேய தshய shவதnhthரshph’ஹா
shவாதnhthrhயshph’ஹயா
தத:ஸ nh’பேத: phராநபி⁴th³யதி ॥ 7399॥
MSS@7400@1ஏகmh மஷஶிர:shதி²தmh அபரmh ஸாநnhத³ஸுரக³ணphரணதmh ।
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MSS@7400@2கி³³: பத³க³ளmh ேஶாணிதமணிராக³ரதmh ஜயதி ॥
7400॥
MSS@7401@1ஏகmh thரmh ப⁴ஜேத மாேஸேநnh:³shவயmh யmh க³chச²nh ।
MSS@7401@2thரஶதாநி ப⁴ஜmhshthவmh phரதிணmhvh’th³தி⁴iµபயா॥ 7401॥
MSS@7402@1ஏகmh thரmh ⁴பதிrhவா யதிrhவா ஏகா பா⁴rhயா ஸுnhத³ வா த³ வா
।
MSS@7402@2ஏகmh ஶாshthரmh ேவத³மth◌⁴யாthமகmh வா ஏேகா ேத³வ: ேகஶேவா வா
ேநா வா ॥ 7402॥
MSS@7403@1ஏகmh ŋhக³mh phரமதா³- ’த³யmh வித³தா⁴தி ஜrhஜரmh ஸஹஸா ।
MSS@7403@2ேதஷாmh ஷThகmh ேயஷாmh அnhதrh³ட⁴mh ந ேத கத²mh பஶவ: ॥
7403॥
MSS@7404@1ஏகmh வத³தி மேநா மம யா ந யாதி ’த³யமபரmh ேம ।
MSS@7404@2’த³யth³வயiµசிதmh தவ ஸுnhத³ ’தகாnhதசிthதாயா: ॥
7404॥
MSS@7405@1ஏகmh வsh th³விதா⁴ கrhmh ப³ஹவ:ஸnhதி த⁴nhவிந: ।
MSS@7405@2த⁴nhவீ ஸ மார ஏைவேகா th³வேயாைரkhயmh கேராதி ய: ॥ 7405॥
MSS@7406@1ஏகmh வsh யத³shதி விவஜநதாநnhத³phரேமாதா³thமகmh ஸthயmh
தththவமதி
வாkhயமகி²லmh thவyhேயவ விராmhயதி ।
MSS@7406@2thவாமாகrhNhய ந கிசித³nhயத³வநீஶ ◌்’ŋhகா³ர ேபா⁴ மnhயேத
thவyhயாphேத
ஜநகாதி³கீrhதிஜநேக கிmh jhஞாநமாmhஸயா ॥ 7406॥
MSS@7407@1ஏகmh வா பிதphயாphரணயிநீmh kh’thவா மேநாநிrhvh’திmh
திShடா²ேமா
நிஜசாபீவரசkhடா³ரஸாshவாத³ேந ।
MSS@7407@2அnhயth³ வா ஸுரnh⁴ைஸகததத³rhபா⁴Shடகshரshதர- shதா²ேந
ph³ரமபத³mh
ஸமாததி⁴ேயா th◌⁴யாயnhத ஏவாshமேஹ ॥ 7407॥
MSS@7408@1ஏகmh விஷரேஸா ஹnhதி ஶshthேரணகச வth◌⁴யேத ।
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MSS@7408@2ஸராShThரmh ஸphரஜmh ஹnhதி ராஜாநmh மnhthரவிshரவ: ॥ 7408॥
MSS@7409@1ஏகmh ைவ ேஸவேத நிthயmh அnhயmh ேசத ேராசேத ।
MSS@7409@2ஷாமலாேப⁴ந நா ைசவ பதிvhரதா ॥ 7409॥
MSS@7410@1ஏகmh ஸnhதி³kh³த⁴ேயாshதாவth³ பா⁴வி தthேரShடஜnhமநி ।
MSS@7410@2ேஹமாஹு:shவமnhthராதீ³nh அஸŋhகா³நnhயதா² விடா: ॥ 7410॥
MSS@7411@1ஏகmhஸாக³ரதீரநீரநிகரshபா²ராஜாைத: Shைபரchதஜநmh
நிஜகரvhயாபாரஸmhபாதி³ைத: ।
MSS@7411@2ேநா ேசnh மஜுளமாலதீத³லலஸthக²Thவாrhசிேத மnhதி³ேர
காnhதாŋhக³நிதmhப³பி³mhப³ஸுரதkhடா³ரைஸ:shதீ²யேத ॥ 7411॥
MSS@7412@1ஏகmh ஸுேத mh’கா³ணீ ப³ஹூnh ஸூேத vh’கீ ஸுதாnh ।
MSS@7412@2உthதார: phரலயmh யாnhதி நாth³யமாநா: கத²சந ॥ 7412॥
MSS@7413@1ஏகmh ஹnhயாnh ந வா ஹnhயாth³இஷு:phேதா த⁴iνShமதா ।
MSS@7413@2phராjhேஞந  மதி:phதா ஹnhயாth³ க³rhப⁴க³தாநபி ॥ 7413॥
MSS@7414@1ஏகmh ஹnhயாnh ந வா ஹnhயாth³இஷுrhiµkhேதா த⁴iνShமதா ।
MSS@7414@2³th³தி⁴rh³th³தி⁴மேதாthsh’Shடா ஹnhயாth³ ராShThரmh ஸராஜகmh ॥
7414॥
MSS@7415@1ஏகmh ஹnhயாnh ந வா ஹnhயாth³இஷுrhiµkhேதா த⁴iνShமதா ।
MSS@7415@2ஸராShThரmh ஸphரஜmh ஹnhதி ராஜாநmh மnhthநிசய: ॥ 7415॥
MSS@7416@1ஏகmh  சுரமலmh ஸஹேஜா விேவேகா விth³வth³பி⁴ேரவ ஸஹ
ஸmhவஸதிrhth³விதீயmh ।
MSS@7416@2ஏதth³th³வயmh ⁴வி ந யshயஸதththவேதாऽnhத⁴sh தshயாபமாrhக³சலேந
வத³
ேகாऽபராத:◌⁴ ॥ 7416॥
MSS@7417@1ஏக: கrhணமபதி: phரதிதி³நmh லாதி⁴கா யாசகா: கshைம கிmh
விதShயதீதி
மநஸா சிnhதாmh vh’தா² மா kh’தா:² ।
MSS@7417@2ஆshேத கிmh phரதியாசகmh ஸுரத: phரthயmh³ஜmh கிmh ரவி சnhth³ர:
கிmh
phரதிைகரவmh phரதிலதா³lhமmh கிமmhேபா⁴த⁴ர: ॥ 7417॥
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MSS@7418@1ஏக: காேஷா தீ³rhே தா³ரேயnh மஹதீmh சmh ।
MSS@7418@2தmh தீ³rhணமiν தீ³rhயnhேத ேயாதா: ◌⁴ ஶூரதமா அபி ॥ 7418॥
MSS@7419@1ஏக: ேகாऽபி மத⁴ேரா ல⁴தேரா ேதா³rhph◌⁴யாmh th◌⁴’ேதா லயா ேதந
thவmh தி³வி
⁴தேல ச விதி³ேதா ேகா³வrhth³த⁴ேநாth³தா⁴ரக: ।
MSS@7419@2thவாmh thைரேலாkhயவஹmh வஹா சேயாரkh³ேர ஸதா³ Shபவth
தth கிmh ேகஶவ
ஜlhபிேதந ப³ஹுநா Nhையrhயேஶா லph◌⁴யேத ॥ 7419॥
MSS@7420@1ஏக:மாவதmh ேதா³ேஷா th³விதீேயா ேநாபலph◌⁴யேத ।
MSS@7420@2யேத³நmh மயா khதmh அஶkhதmh மnhயேத ஜந: ॥ 7420॥
MSS@7421@1ேஸாऽshய ேதா³ேஷா ந மnhதvhய:மா  பரமmh ப³லmh ।
MSS@7421@2மா ³ேயஶkhதாநாmh ஶkhதாநாmh ⁴ஷணmhமா ॥ 7421॥
MSS@7422@1ஏக: க²ேலாऽபி யதி³ நாம ப⁴ேவth ஸபா⁴யாmh vhயrhதீ²கேராதி
வி³ஷாமகி²லmh
phரயாஸmh ।
MSS@7422@2ஏகாபி rhணiµத³ரmh ம⁴ைர: பதா³rhைத²rh ஆேலாTh³ய ேரசயதி ஹnhத
ந மகா
கிmh ॥ 7422॥
MSS@7423@1ஏக: பசthவமாஸாth³ய ஜாயேத நரShடதா⁴ ।
MSS@7423@2அேஹா வாணிjhயஸmhபthதி: காஶீரநிவாநாmh ॥ 7423॥
MSS@7424@1ஏக: பதா² ந க³nhதvhயmh ந ஸுphதிmh பா³யமnhதி³ேர ।
MSS@7424@2ஜநவாkhயmh ந கrhதvhயmh shthமாேலாசநmh விநா ॥ 7424॥
MSS@7425@1ஏக: பாபாநி ேத ப²லmh ⁴ŋhkhேத மஹாஜந: ।
MSS@7425@2ேபா⁴khதாேரா விphரiµchயnhேத கrhதா ேதா³ேஷண phயேத ॥ 7425॥
MSS@7426@1ஏக: பாலயேத ேலாகmh ஏக: பாலயேத லmh ।
MSS@7426@2மjhஜthேயேகா  நிரய ஏக:shவrhேக³ மயேத ॥ 7426॥
MSS@7427@1ஏக: thேரா வரmh விth³வாnh ப³ஹுபி⁴rhநிrh³ணsh கிmh ।
MSS@7427@2ஏகshதாரயேத வmhஶmh அnhேய ஸnhதாபகாரகா: ॥ 7427॥
MSS@7428@1ஏக: phரஜாயேத ஜnhேரக ஏவ phரயேத ।
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MSS@7428@2ஏேகாऽiν⁴ŋhkhேத ஸுkh’தmh ஏக ஏவ ச ³Shkh’தmh ॥ 7428॥
MSS@7429@1ஏக:phரயாthபரமmh th³ரவிணmh ததீ³யmh ’thவாபர:phரஸப⁴iµth³வஹதி
phரேமாத³mh ।
MSS@7429@2ேநா ேவthதி தthshவநித⁴ேந பரேகாஶகா³ தி⁴kh³வாஸநாமஸமேமாஹkh’தாnhத⁴காராmh
॥ 7429॥
MSS@7430@1ஏக: ஶதmh ேயாத⁴யதி phராகாரshேதா² த⁴iνrhத⁴ர: ।
MSS@7430@2ஶதmh த³ஶஸஹshராணி தshமாth³ ³rhக³mh விதீ⁴யேத ॥ 7430॥
MSS@7431@1ஏக: ஶthrhந th³விதீேயாऽshதி ஶthrh அjhஞாநlhய: ஷshய
ராஜnh ।
MSS@7431@2ேயநாvh’த: ேத ஸmhphரkhேதா ேகா⁴ராணி கrhமாணி
ஸுதா³நி ॥ 7431॥
MSS@7432@1ஏக:ஸŋhkh³ராமŋhக³thரக³²ரரேஜாராபி⁴rhநShடth³’Shrh
தி³kh³யாthராைஜthரமthதth³விரத³ப⁴ரநமth³⁴ப⁴kh³நshததா²nhய: ।
MSS@7432@2வீரா: ேக நாம தshமாth thஜக³தி ந ய: ணதாmh காணph³ஜ-
nhயாயாேத³ேதந
iµkhதாவப⁴யமப⁴ஜதாmh வாஸேவா வாஸுகிச ॥ 7432॥
MSS@7433@1ஏக:ஸmhபnhநமநாதி வshேத வாஸச ேஶாப⁴நmh ।
MSS@7433@2ேயாऽஸmhவிப⁴jhய ph◌⁴’thேயph◌⁴ய: ேகா nh’ஶmhஸதரshதத: ॥ 7433॥
MSS@7434@1ஏக: ஸmhphரதி பாகஶாஸநபீஷஸthth ர: பாரkhயmh
தமஸாமெஸௗ
iµதி³நீைசதnhயசிnhதாமணி: ।
MSS@7434@2மாேநாchசாடநகாrhமணmh mh’க³th³’ஶாmh ேத³ேவா நேபா⁴ऽmhேபா⁴நிெதௗ⁴
பேயாத³சதி
பசபா³ணவணிேஜா யாthராவthரmh ஶஶீ ॥ 7434॥
MSS@7435@1ஏக:ஸ ஏவ வதி shவ’த³யஶூnhேயாऽபி ஸ’த³ேயா ராஹு: ।
MSS@7435@2ய:ஸகலலகி⁴மகாரணmh உத³ரmh ந பி³ப⁴rhதி ³Shரmh ॥ 7435॥
MSS@7436@1ஏக:ஸ ஏவ ேதஜshவீ ைஸேகய:ஸுரth³விஷாmh ।
MSS@7436@2ஶிேராமாthராவேஶேஷண யnhேத ேயந ஶthரவ: ॥ 7436॥
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MSS@7437@1ஏக: ஸ ஏவ பபாலயதாjhஜக³nhதி ெகௗ³கி³ஶசதாiνkh’திmh
த³தா⁴ந: ।
MSS@7437@2ஆபா⁴தி ேயா த³ஶநஶூnhயiµைக²கேத³ஶ- ேத³ஹாrhத⁴ஹாதவ⁴க
இைவகத³nhத:
॥ 7437॥
MSS@7438@1ஏக:ஸகலஜநாநாmh ’த³ேயஷு kh’தாshபேதா³ மத:³ ஶth: ।
MSS@7438@2ேயநாவிShடஶேரா ந ஶ ◌்’ேதி ந பயதி shதph³த:◌⁴ ॥ 7438॥
MSS@7439@1ஏக:ஸகா² phேயா ⁴ய உபகா ³nhவித: ।
MSS@7439@2ஹnhதvhய:shthநிthேதந கShடமாபதிதmh மம ॥ 7439॥
MSS@7440@1ஏக:ஸ vhயஸநீ மாநசரைமrhநி:வாஸவாைத:ஸமmh ஹா ேம ஸா
த³யிேததி
யshய வத³த: phரா:ஸமmh நிrhக³தா: ।
MSS@7440@2அnhேய  vhயஸநmh பnhதி பஶவ: காnhதாவிேயாேகா³th³ப⁴ைவ
சிnhதாkh³லாநிவிஷாத³ைத³nhயஜநிைதrhபா³Shைபரநாஹாண: ॥ 7440॥
MSS@7441@1ஏக:ஸுதா⁴mhஶுrhந கத²சநshயாth th’phதிமshthவnhநயநth³வயshய
।
MSS@7441@2thவlhேலாசநாேஸசநகshதத³sh நலாshயஶீதth³திஸth³விதீய: ॥
7441॥
MSS@7442@1ஏக:shதநshŋhக³தர: பரshய வாrhதாவ phரShமகா³nh iµகா²kh³ரmh
।
MSS@7442@2யshயா: phயாrhத⁴shதி²திiµth³வஹnhthயா: ஸா பா வ: பrhவதராஜth
॥ 7442॥
MSS@7443@1ஏக:shதி²ேதாऽnhத: phராphேதாऽnhய: பரshயாth³ையவ ³rhkh³ரஹ: ।
MSS@7443@2கிmh கேராதி ஜநநீmh ph’chச²nhதீShவபராஸு ச ॥ 7443॥
MSS@7444@1ஏக:shவா³ ந ⁴த ஏகசாrhதா²nh ந சிnhதேயth ।
MSS@7444@2ஏேகா ந க³chேச²த³th◌⁴வாநmh ைநக:ஸுphேதஷு ஜாkh³’யாth ॥ 7444॥
MSS@7445@1ஏக ஏவ க²ேகா³ மாநீ வேந வஸதி சாதக: ।
MSS@7445@2பிபாேதா வா mhயேத யாசேத வா ரnhத³ரmh ॥ 7445॥
MSS@7446@1ஏக ஏவ க²ேகா³ மாநீ ஸுக²mh வதி சாதக: ।

840 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@7446@2அrhதி²thவmh யாதி ஶkhரshய ந நீசiµபஸrhபதி ॥ 7446॥
MSS@7447@1ஏக ஏவ சேரth³ த⁴rhமmh நாshதி த⁴rhேம ஸஹாயதா ।
MSS@7447@2ேகவலmh விதி⁴மாஸாth³ய ஸஹாய: கிmh கShயதி ॥ 7447॥
MSS@7448@1ஏக ஏவ த³ேம ேதா³ேஷா th³விதீேயா ேநாபபth³யேத ।
MSS@7448@2யேத³நmh மயா khதmh அஶkhதmh மnhயேத ஜந: ॥ 7448॥
MSS@7449@1ஏதshய  மஹாphராjhஞ ேதா³ஷshய ஸுமஹாnh ³ண: ।
MSS@7449@2மாயாmh விலா ேலாகா:ஸுலபா⁴  ஸShiΝநா ॥ 7449॥
MSS@7450@1ஏக ஏவ ந ⁴யாth³ யதி³chேச²ch ஶுப⁴மாthமந: ।
MSS@7450@2th³விthபி⁴rhப³nh⁴பி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh ேபா⁴ஜநmh காரேயnh நர: ॥ 7450॥
MSS@7451@1ஏக ஏவ பதா³rhத²sh thதா⁴ ப⁴வதி வீத: ।
MSS@7451@2ணபmh கநீ மாmhஸmh ேயாகி³பி:◌⁴ காபி: ◌⁴ வபி: ◌⁴ ॥ 7451॥
MSS@7452@1ஏக ஏவ பேரா யாthமா ஸrhேவஷாமபி ேத³நாmh ।
MSS@7452@2நாேநவ kh³’யேத ைட⁴rhயதா² jhேயாதிrhயதா² நப: ◌⁴ ॥ 7452॥
MSS@7453@1ஏக ஏவ மஹாnh ேதா³ேஷா ப⁴வதாmh விமேல ேல ।
MSS@7453@2mhபnhதி rhவஜாmh கீrhதிmh ஜாதா ஜாதா ³தி⁴கா: ॥ 7453॥
MSS@7454@1ஏக ஏவ ல⁴rhயthர ஆதி³தால:ஸ கth²யேத ।
MSS@7454@2விேநாேத³ ராஸகshேதந ேராth mh ச ஸுகா²வஹ: ॥ 7454॥
MSS@7455@1ஏக ஏவ ஸு’th³ த⁴rhேமா நித⁴ேநऽphயiνயாதி ய: ।
MSS@7455@2ஶேரண ஸமmh நாஶmh ஸrhவமnhயth³ க³chச²தி ॥ 7455॥
MSS@7456@1ஏக ஏவ தாrhதா²ய ேதஜshவீ பாrhதி²ேவா ⁴வ: ।
MSS@7456@2கா³nhத இவ பா⁴shவnhேதா ப³ஹேவாऽthர விபthதேய ॥ 7456॥
MSS@7457@1ஏக ஏவ  ⁴தாthமா ⁴ேத ⁴ேத vhயவshதி²த: ।
MSS@7457@2ஏகதா⁴ ப³ஹுதா⁴ ைசவ th³’யேத ஜலசnhth³ரவth ॥ 7457॥
MSS@7458@1ஏக ஏவ  வnhth◌⁴யாயா: ேஶாேகா ப⁴வதி மாநஸ: ।
MSS@7458@2அphரஜாshதி ஸnhதாேபா ந யnhய: thர விth³யேத ॥ 7458॥
MSS@7459@1ஏக ஏேவாபஹாரsh ஸnhதி⁴ேரதnhமதmh  ந: ।
MSS@7459@2உபஹாரshய ேப⁴தா³sh ஸrhேவऽnhேய ைமthரவrhதா: ॥ 7459॥
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MSS@7460@1ஏககாrhயநிேயாேக³ऽபி நாநேயாshlhயஶீலதா ।
MSS@7460@2விவாேஹ ச சிதாயாmh ச யதா²ஹுத⁴ேஜாrhth³வேயா: ॥ 7460॥
MSS@7461@1ஏகதிph◌⁴’³thபnhநா:ஸchசி²th³ரா: கNhடேகாlhப³: ।
MSS@7461@2த:²ஸŋhக⁴rhஷth³ வmhஶா த³யnhேத ஸா⁴ஶாகி²பி:◌⁴ ॥ 7461॥
MSS@7462@1ஏகக³rhேபா⁴தா:shநிkh³தா⁴ rhth◌⁴நா ஸthkh’thய தா⁴தா: ।
MSS@7462@2ேகஶா அபி விரjhயnhேத ஜரயா கிiµதாŋhக³நா: ॥ 7462॥
MSS@7463@1ஏக³ ப⁴வதி திதி² சrh³ணmh ப⁴வதி நthரmh ।
MSS@7463@2ச:ஷSh³ணmh லkh³நmh ஏஷ jhேயாதிஷதnhthரth³தா⁴nhத: ॥
7463॥
MSS@7464@1ஏகசkhேரா ரேதா² யnhதா விகேலா விஷமா ஹயா: ।
MSS@7464@2ஆkhராமthேயவ ேதஜshவீ ததா²phயrhேகா நப⁴shதலmh ॥ 7464॥
MSS@7465@1ஏகசுrhந காேகாऽயmh பி³லchச²nhந பnhநக:³ ।
MSS@7465@2யேத வrhத⁴ேத ைசவ ந ஸiµth³ேரா ந சnhth³ரமா: ॥ 7465॥
MSS@7466@1ஏகசிthேதா லேப⁴th th³தி⁴mh th³விதா⁴சிthேதா விநயதி ।
MSS@7466@2shகnhதா⁴வாரmh  க³chச²nhதmh இஷுகாேரா ந பயதி ॥ 7466॥
MSS@7467@1ஏகchச²ththரmhதிதலத³mh ⁴ஜேத யnh நேரnhth³ரா: shவrhகா³shதா²ேந
iµதி³தமநேஸா யth³ ரமnhேத iµநீnhth³ரா: ।
MSS@7467@2யnh நிrhவாேண நிபமஸுக²mh மrhthயiµkh²யா லப⁴nhேத தா³நshயாயmh
sh²ரதி மமா
ேகவலshயாமலshய ॥ 7467॥
MSS@7468@1ஏகchசா²க³mh th³விராேவயmh thக³வmh பசமாஷmh ।
MSS@7468@2ஷட³வmh ஸphதமாதŋhக³mh ஶkhரshயாபி யmh ஹேரth ॥ 7468॥
MSS@7469@1ஏகத: khரதவ:ஸrhேவ ஸமkh³ரவரத³: ।
MSS@7469@2ஏகேதா ப⁴யபீ⁴தshய phராணிந: phராணரணmh ॥ 7469॥
MSS@7470@1ஏகத: phரணயபீட³நmh iµதா⁴ மாநதா⁴ரணரஸாத³ேராऽnhயத: ।
MSS@7470@2ரதீ th³வயத³mh மநshவிநீ நிrhvh’ே கத²மthர ஜnhமநி ॥
7470॥
MSS@7471@1ஏகத:ஸகலா விth³யா சாrhயmh நேரகத: ।
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MSS@7471@2சாrhேயண விநாkh’thய ஸகலா விகலா கலா ॥ 7471॥
MSS@7472@1ஏகத:ஸrhவபாபாநி மth³யபாநmh தைத²கத: ।
MSS@7472@2ஏகத:ஸrhவதா³நாநி ph³ரமசrhயmh தைத²கத: ॥ 7472॥
MSS@7473@1ஏகதசேரா ேவதா:³ஸாŋhேகா³பாŋhகா:³ஸவிshதரா: ।
MSS@7473@2shவாதீ⁴நாshேத நரேரShட²ஸthயேமகmh கிலகத: ॥ 7473॥
MSS@7474@1ஏகதசேரா ேவதா³ ph³ரமசrhயmh தைத²கத: ।
MSS@7474@2ஏகத:ஸrhவபாபாநி மth³யபாநmh தைத²கத: ॥ 7474॥
MSS@7475@1ஏகதச ஸுரஸுnhத³ஜந: : phரதீchச²தி thஸுமnhயத: ।
MSS@7475@2பாphமநா ஸஹ பலாயேதாऽயஶ ைசகத: லகலŋhககாரணmh ॥
7475॥
MSS@7476@1ஏகதாவ க³தshய விேவக: கshயசிnh ந மஹேதாऽphபேலேப⁴ ।
MSS@7476@2பா⁴shவதா நித³தி⁴ேர ⁴வநாநாmh ஆthமநீவ பதிேதந விேஶஷா: ॥
7476॥
MSS@7477@1ஏகேதா தி³வஸாnh பா³லா க³ணயthேயகேதாऽnhதக: ।
MSS@7477@2ந விth³ம: phரத²மmh கshய யாshயாேமா வயமnhதிகmh ॥ 7477॥
MSS@7478@1ஏகேதாऽபேதாஷேசth³அnhயமnhயmh ம⁴ஜmh ।
MSS@7478@2நிதா³க⁴பாnhத²வchசா²யாmh அnhயாமnhயாiµபாரேயth ॥ 7478॥
MSS@7478A@1ஏகேதாऽபி ⁴வி ⁴ேஶாऽப⁴வnh தீ³பகாத³ஹஹ பய தீ³பகா: ।
MSS@7478A@2அnhத⁴காரநித⁴நாய பா⁴iνமnh- iµkhததி³vhயவிஶிகா²தி³ேவஷவ: ॥
MSS@7479@1ஏகேதாऽph◌⁴தி³தnh³மNhட³லmh shேமரமாshயமதph◌⁴ேவாऽnhயத:
।
MSS@7479@2சேகாரகmh சேகாகா சாலயthப⁴யேதாऽபி தா⁴வதி ॥ 7479॥
MSS@7480@1ஏகேதா மாth’வாthஸlhயmh பரேதா ³ணேகாடய: ।
MSS@7480@2அநேயா:ஸமதாmh வkhmh நாலmh ph³ரமாத³ய:ஸுரா: ॥ 7480॥
MSS@7481@1ஏகேதா வா லmh kh’thshநmh ஆthமா வா லவrhத⁴ந ।
MSS@7481@2ந ஸமmh ஸrhவேமேவதி ³தா⁴நாேமஷ நிசய: ॥ 7481॥
MSS@7482@1ஏகேதாvhயாதி⁴³rhபி⁴phரiµகா² விபேதா³ऽகி²லா: ।
MSS@7482@2phரஜாநாேமகதshthேவகா ph³த⁴தா வஸுதா⁴பேத: ॥ 7482॥
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MSS@7483@1ஏகthர ெகௗலvhரதப⁴ŋhக³ஶŋhகா வித³kh³த⁴தாப⁴ŋhக³ப⁴யmh பரthர ।
MSS@7483@2இthயாலாநாmh லகாநீநாmh க³தாக³ைதேரவ க³தா thயாமா ॥
7483॥
MSS@7484@1ஏகthர நாshய ரதிthயவ⁴யமாந: ேகாபாதி³வவஸநகmhபவி⁴rhணிதாயா:
।
MSS@7484@2ரkhதchச²த³mh ம⁴ஸுக³nhதி⁴ ஸேராNhயா ph◌⁴’ŋhக³mhப³
கமலாநநமாத³ேரண ॥ 7484॥
MSS@7485@1ஏகthர phரபட²nhதி ஸாம ச யஜுசாnhயthர ேவதா³nhதரmh
mhshராசாபி
mh’கா³யிதாச பரேதா யாேகா³thத²⁴ம: ஶிவ: ।
MSS@7485@2ஆதிth²யாதி³விதி: ◌⁴ பரthர விதி⁴வth பாth³யாதி³நாபாth³யேத
நாநாஶாshthரவிேவசநmh
ச வபி: ◌⁴ ஸnhதnhயேத ஸŋhக³ைத: ॥ 7485॥
MSS@7486@1ஏகthர phராkh’ைத:ஸாmhயmh அnhயthர பரதnhthரதா ।
MSS@7486@2ஶுகshய பேதாஷாய ந வநmh ந ச பthதநmh ॥ 7486॥
MSS@7487@1ஏகthர ம⁴ேநா பி³nhெதௗ³ ப⁴ேதऽஸŋhkh²யேத³ந: ।
MSS@7487@2ேயா  ந shயாth kh’பா தshய தshமாnh ம⁴ ந ப⁴ேயth ॥ 7487॥
MSS@7488@1ஏகthர வாஸாத³வஸாநபா⁴ஜsh தாmh³லலmhயா இவ ஸmhshமரnhதீ
।
MSS@7488@2வkhthேரஷு யth³ைவவிலாநீநாmh ஹாஸphரபா⁴ தாநவமாஸஸாத³
॥ 7488॥
MSS@7489@1ஏகthர ஸாrhேத²vhரஜதாmh ப³ஹூநாmh lhேயऽபி ஜாேத ஶேந ப²லாநி
।
MSS@7489@2நாநாphரகாராணி ப⁴வnhதி ேயந தmh ஹmhஸசாரmh phரவிசாரயாம: ॥
7489॥
MSS@7490@1ஏகthரshப²கதடாmhஶுபி⁴nhநநீரா நீலாமth³திபி⁴³ராmhப⁴ேஸாऽபரthர
।
MSS@7490@2காnhதீ³ஜலஜநிதய: ரயnhேத ைவத³kh³தீ⁴ஹ ஸத:
ஸுராபகா³யா: ॥ 7490॥
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MSS@7491@1ஏகthராத³த³ேத ஜலmh ஜலத⁴ரvhஹா:பரthராphய தீ³phயth³தி³khகண:

பரthர
வட³வாவkhthேராth³க³தா வநய: ।
MSS@7491@2ஏதாவth ஸததvhயேயऽபி ஸுதராமாசrhயமmhேபா⁴நிேத⁴sh தா ஏவ
shதி²தய:ஸ ஏவ
மமா ைஸவாshய க³mhபீ⁴ரதா ॥ 7491॥
MSS@7492@1ஏகthராபி ஹேத ஜnhெதௗ பாபmh ப⁴வதி தா³ணmh ।
MSS@7492@2ந ஸூமாேநகஜnhநாmh கா⁴திேநா ம⁴பshய கிmh ॥ 7492॥
MSS@7493@1ஏகthராஸநஸŋhக³தி: ப’தா phரthth³க³மாth³ ³ரதsh
தாmh³லாநயநchச²ேலந
ரப⁴ஸாேலேஷாऽபி ஸmhவிkh◌⁴நித: ।
MSS@7493@2ஆலாேபாऽபி ந த: பஜநmh vhயாபாரயnhthயாnhதிேக காnhதmh
phரthபசாரதசரயா ேகாப: kh’தாrhதீ²kh’த: ॥ 7493॥
MSS@7494@1ஏகthராஸநஸŋhக³ேத phயதேம பசா³ேபthயாத³ராth³ ஏகshயா
நயேந பிதா⁴ய
மஹத: khடா³iνப³nhத⁴chச²லாth ।
MSS@7494@2திrhயkh³வkhதகnhத⁴ர:ஸலகshேவேதா³th³க³மாநnhதி³நீmh அnhதrhஹாஸலஸthகேபாலப²லகாmh
⁴rhேதாऽபராmh mhப³தி ॥ 7494॥
MSS@7496@1ஏகthவmh ந ரைஸ: கேயா: ஸமஜநி shthmhஸேயா: phராvh’
phராphெதௗ
யth³ரஸநிrhப⁴ராவிஹ த⁴ராகாெஶௗ சிராேத³கதாmh ।
MSS@7496@2ேயாthஸŋhக³ம³ட⁴ஸrhவதண: காேலாऽயமாேலாkhயேத ச²nhந:
khவாபி தி³வா வாபி
நிஶயா khேரா³kh’த: khட³தி ॥ 7496॥
MSS@7497@1ஏகத³nhதmh thநயநmh jhவாலாநலஸமphரப⁴mh ।
MSS@7497@2க³th◌⁴யmh க³ஜiµக²mh phரணமா விநாயகmh ॥ 7497॥
MSS@7498@1ஏகத³nhதth³தித: ஶmhேபா:◌⁴ ஸூiν: ேயऽsh வ: ।
MSS@7498@2விth³யாகnhத³இேவாth³பி⁴nhநநவாŋhரமேநாஹர: ॥ 7498॥
MSS@7499@1ஏகதா³ ந விkh³’ணீயாth³ ப³ஹூnh ராஜாபி⁴கா⁴திந: ।
MSS@7499@2ஸத³rhேபாऽphரக:³ கீைடrhப³ஹுபி⁴rhநாயேத th◌⁴வmh ॥ 7499॥
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MSS@7500@1ஏகேத³ஶiµபாth◌⁴யாய ’thவிkh³ யjhஞkh’³chயேத ।
MSS@7500@2ஏேத மாnhயா யதா²rhவmh ஏph◌⁴ேயா மாதா க³ய ॥ 7500॥
MSS@7501@1ஏகth³விகரேண ேஹ மஹாபாதகபசேக ।
MSS@7501@2ந th’ேண மnhயேத ேகாபகாெமௗ ய: பச காரயnh ॥ 7501॥
MSS@7502@1ஏகth³விthகலாkhரேமண ஶஶிநmh kh³’ணnhவிiµசnhநயmh
யchசNhட³th³திராதேநாதி ப⁴க³வாநth³யாபி சாnhth³ராயணmh ।
MSS@7502@2ேத³ைவதth³ ப⁴வதீ³யபா⁴shவர⁴ஜshதmhப⁴phரதாபாநல- shபrhதா⁴ைய
khரம⁴khதலாச²நபேஶாrhைநதth ந: ேஸthshயதி ॥ 7502॥
MSS@7503@1ஏகth³விphரph◌⁴’திkhரேமண க³ணநாேமஷாவாshதmh யதாmh rhவா
ஸமேகாசயth³
த³ஶஶதாnhயmhேபா⁴ஜஸmhவrhதிகா: ।
MSS@7503@2⁴ேயாऽபி khரமஶ: phரஸாரயதி தா:ஸmhphரthயiνth³யத: ஸŋhkh²யாmh
ஸஹேலவ நநீ பா⁴ேநா:ஸஹshரmh கராnh ॥ 7503॥
MSS@7504@1ஏகth³ேவஷு ரஸாலஶாகி²ஷு மநா³nhதmh Th³மல:

கrhகrhணிகயா த:²
கத²ம ⁴rhணnhதி விேவऽth◌⁴வகா:³ ।
MSS@7504@2th³விthைர: khவாபி கில தாதமபி shபShடாnhயShடாதmh
விShவŋhrhச²தி
:³ஸேஹா விரணீேக³ேஹஷு ஹாஹாரவ: ॥ 7504॥
MSS@7505@1ஏகth³ைவ: கிமபா⁴வி ஸூபி⁴ரத² th³விthராணி thராணி கிmh
vhயாபnhநாநி க³தாச
கிmh thசரா ேகா⁴ரா மஹாvhயாத⁴ய: ।
MSS@7505@2ஸphதாShைடரலShடேமதத³பி நேசத: nh பசஷாnh
shவாthமnhேயவ
ரமshவ ேதஜ க³ேத காேலऽத²வா ஸrhவத: ॥ 7505॥
MSS@7506@1ஏகth³ைவrhதி³வைஸrhப⁴விShயதி மநாkh³ ேதா³ரnhதரmh த³nhரmh
th³விthைரேரவ தி³ைநச
ேலாசநபத²mh ேராமாவ யாshயதி ।
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MSS@7506@2கிmh சா⁴தி³வ வாஸைரshthசைரசாசlhயமshயா th³’ேஶாsh
தjhேஜmh
ஜக³தீமநŋhக³ கிமதீவாயாஸமாலmhப³ேஸ ॥ 7506॥
MSS@7507@1ஏகth³ைவrhம⁴பி³nh³பி⁴rhம⁴ஹ:shயாேத³வ mhப⁴: கshnh
வா ஸுேம
ப⁴வnhதி ஸுலபா⁴ ேதऽ ந: பசஷா: ।
MSS@7507@2கால: ேகாऽபி ஸ தாth³’ஶ: பணேதா ேயைநகth’Shேலா
யth³யth Shபiµபாக³மth
kh’பணவth ேதநாshய மா சிதmh ॥ 7507॥
MSS@7508@1ஏகதா⁴rhth³விக²Nhட:³shயாth³ யthேராth³kh³ராஹshதத: பரmh ।
MSS@7508@2th’தீயmh கிசி³chசmh shயாth க²Nhட³mh க³மகேஶாப⁴நmh ॥ 7508॥
MSS@7509@1ஏகநிபா⁴ யthர ம th’ணதவlhக³lhமபநா ।
MSS@7509@2தshயாmh யthர விகாேரா ப⁴வதி த⁴thrhயாmh ஜலmh தthர ॥ 7509॥
MSS@7510@1ஏகnh ேலாகேவேத³ph◌⁴ய:ஸாரமாkh’Shய கth²யேத ।
MSS@7510@2phராthயேயऽபி ந thயாjhேயா nhயாyhேயா த⁴rhமலத:² பத:² ॥ 7510॥
MSS@7511@1ஏகபŋhkhthபவிShடாநாmh விphராmh ஸஹேபா⁴ஜேந ।
MSS@7511@2யth³ேயேகாऽபி thயேஜத³nhநmh ஸrhைவchசி²Shடேபா⁴ஜநmh ॥ 7511॥
MSS@7512@1ஏகபthநீஸமாஸkhைதrhப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸmhஹைதrhத:² ।
MSS@7512@2shதா²தvhயமphரஸாேத³ந ேப⁴த³லmh  ேயாத: ॥ 7512॥
MSS@7513@1ஏகmhஸா ந க³nhதvhயmh காகஸrhபshய காரth ।
MSS@7513@2கrhகடshய phரஸாேத³ந ph³ராமே விேதா யதா² ॥ 7513॥
MSS@7514@1ஏகchச²சShபாத:³ கth³மாnh லmhப³கmhப³ல: ।
MSS@7514@2ேகா³ரபthயmh ப³வrhேதா³ கா⁴ஸமthதி ஸுேக²ந ஸ: ॥ 7514॥
MSS@7515@1ஏகphயாசரணபth³மபShஜாத- khேலஶshய ேம’த³யiµthதரசகார
।
MSS@7515@2உth³பி⁴nhநநிrhப⁴ரமேநாப⁴வபா⁴வiµkh³த⁴- நாநாŋhக³நாவத³நசnhth³ரமஸாmh
தி³th³’ா ॥ 7515॥
MSS@7516@1ஏகப⁴ேவ பnhநக³:³க²mh ஜnhமஶேதஷு மேநாப⁴வ:³க²mh ।
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MSS@7516@2சாதி⁴ேயதி விசிnhthய மஹாnhத: காமmh ணத: பயnhதி ॥
7516॥
MSS@7516A@1ஏக⁴khதmh ஸதா³ேராkh³யmh th³வி⁴khதmh ப³லவrhth³த⁴நmh ।
MSS@7516A@2th⁴khேதrhvhயாதி⁴பீடா³shயாchசrh⁴khேதrhmh’திrhth◌⁴வmh ॥
MSS@7517@1ஏகமபி ணmh லph³th◌⁴வா ஸmhயkhthவmh ேயா விiµசதி ।
MSS@7517@2ஸmhஸாராrhணவiµthதீrhய லப⁴ேத ேஸாऽபி நிrhvh’திmh ॥ 7517॥
MSS@7518@1ஏகமபி ஸதாmh ஸுkh’தmh விகஸதி ைதலmh யதா² ஜேல nhயshதmh ।
MSS@7518@2அஸதாiµபகாரஶதmh ஸŋhசதி ஸுஶீதேல kh◌⁴’தவth ॥ 7518॥
MSS@7519@1ஏகமphயரmh யsh ³: ஶிShயmh phரேபா³த⁴ேயth ।
MSS@7519@2ph’தி²vhயாmh நாshதி தth³th³ரvhயmh யth³த³thவா ேஸாऽnh’ணீ ப⁴ேவth
॥ 7519॥
MSS@7520@1ஏகமphயthர ேயா பி³nh³mh ப⁴ேயnh ம⁴ேநா நர: ।
MSS@7520@2ேஸாऽபி :³க²vh’ஷாகீrhேண பதேத ப⁴வஸாக³ேர ॥ 7520॥
MSS@7521@1ஏகமshய பரேமகiµth³யமmh நிshthரபthவமபரshய வshந: ।
MSS@7521@2நிthயiµShணமஹஸா நிரshயேத நிthயமnhத⁴தமஸmh phரதா⁴வதி ॥
7521॥
MSS@7522@1ஏகமாthேரா ல: ◌⁴ phேராkhேதா th³விமாthரச ³:shmh’த: ।
MSS@7522@2phதshthமாthரேகா jhேஞேயா th³த:shயாத³rhத⁴மாthரக: ॥ 7522॥
MSS@7523@1ஏகமாஶீவிேஷா ஹnhதி ஶshthேரணகச வth◌⁴யேத ।
MSS@7523@2ஹnhதி விphர:ஸராShThராணி ராNhயபி  ேகாபித: ॥ 7523॥
MSS@7524@1ஏகiµthகNhட²யா vhயாphதmh அnhயth³ த³யிதயா ’தmh ।
MSS@7524@2ைசதnhயமபரmh த⁴thேத கியnhதி ’த³யாநி ேம ॥ 7524॥
MSS@7525@1ஏகேமவ ³ணmh phராphய நmhரதாமக³மth³ த⁴iν: ।
MSS@7525@2தவாேஶஷ³ ராjhஞ:shதph³த⁴ேததி ஸுவிshமய: ॥ 7525॥
MSS@7526@1ஏகேமவ  ஶூth³ரshய phர:◌⁴ கrhம ஸமாதி³ஶth ।
MSS@7526@2ஏேதஷாேமவ வrhநாmh ஶுஷாமநஸூயயா ॥ 7526॥
MSS@7527@1ஏகேமவ த³ஹthயkh³நிrhநரmh ³பஸrhபிணmh ।
MSS@7527@2லmh த³ஹதி ராஜாkh³நி:ஸபஶுth³ரvhயஸசயmh ॥ 7527॥
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MSS@7528@1ஏகேமவ ரshkh’thய த³ஶ வnhதி மாநவா: ।
MSS@7528@2விநா ேதந ந ேஶாப⁴nhேத யதா²ஸŋhkh²யாŋhகபி³nhத³வ: ॥ 7528॥
MSS@7529@1ஏகேமவ ப³mh ப³th³th◌⁴வா ஜகா³ம ஹnhநதிmh ।
MSS@7529@2அshயாshthப³ப³nhேத⁴ந ைஸவ மth◌⁴யshய நmhரதா ॥ 7529॥
MSS@7530@1ஏகேமவ  தா³th³rhயmh khநாதி ஸகலmh ஜக³th ।
MSS@7530@2தமஹmh ஶாph³தி³கmh வnhேத³ யசகார நmhஸகmh ॥ 7530॥
MSS@7531@1ஏகேமவா வாமா ரஜயாஜநேலக²யா ।
MSS@7531@2ஜாயதாைமnhத³ேவ பி³mhேப³ க²ஜநாmh³ஜஸŋhக³ம: ॥ 7531॥
MSS@7532@1ஏகேமவாth³விதீயmh தth³ யth³ ராஜnh நாவ³th◌⁴யேஸ ।
MSS@7532@2ஸthயmh shவrhக³shய ேஸாபாநmh பாராவாரshய ெநௗவ ॥ 7532॥
MSS@7533@1ஏகயா th³ேவ விநிசிthய thmhசrhபி⁴rhவேஶ  ।
MSS@7533@2பச thவா விதி³thவா ஷTh ஸphத thவா ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 7533॥
MSS@7534@1ஏகயாபி கலயா விஶுth³த⁴யா ேயாऽபி ேகாऽபி ப⁴ஜேத கி³ஶதாmh ।
MSS@7534@2⁴யரபி கலா: கலŋhகிதா: phராphய கசித³பசீயேத ஶைந: ॥ 7534॥
MSS@7535@1ஏகையவ ³ேராrhth³’ShThயா th³வாph◌⁴யாmh வாபி லேப⁴த யth ।
MSS@7535@2ந தth திsh’பி⁴ரShடாபி:◌⁴ ஸஹshேரபி கshயசிth ॥ 7535॥
MSS@7536@1ஏகரத³ th³ைவமார நிshth³ண சrh⁴ேஜாऽபி பசகர ।
MSS@7536@2ஜய ஷNhiµக²iνத ஸphத- chச²த³க³nhதி⁴மதா³Shடதiνதநய ॥ 7536॥
MSS@7537@1ஏகவrhணmh யதா² ³kh³த⁴mh ப³ஹுவrhஸு ேத⁴iνஷு ।
MSS@7537@2ததா² த⁴rhமshய ைவசிthrhேய தththவேமகmh பரmh ந: ॥ 7537॥
MSS@7538@1ஏகவrhணத³mh rhவmh விவமாth³ தி⁴Sh²ர ।
MSS@7538@2கrhமkhயாவிேப⁴ேத³ந சாrhவrhNhயmh phரதிSh²தmh ॥ 7538॥
MSS@7539@1ஏகவrhே ப⁴ேவth³ யsh லணேகந ஸmhத: ।
MSS@7539@2ஸ க²Th³க³ராேஜா nh’பேதrhவிjhேஞய: ஶுப⁴காரக: ॥ 7539॥
MSS@7540@1ஏகவாபீஜலmh பய இௌ ம⁴ரதாmh vhரேஜth ।
MSS@7540@2நிmhேப³ ககதாmh யாதி பாthராபாthராய ேபா⁴ஜநmh ॥ 7540॥
MSS@7541@1ஏகவாபீப⁴வmh ேதாயmh பாthராபாthரவிேஶஷத: ।
MSS@7541@2ஆmhேர ம⁴ரதாேமதி நிmhேப³ ககதாமபி ॥ 7541॥
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MSS@7542@1ஏகவிmhஶதிராதி³Shடா: நரகா: ஶாshthரபாரைக:³ ।
MSS@7542@2க³rhப⁴வாஸஸேப ேத கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 7542॥
MSS@7543@1ஏகவிmhஶதிவrhŋhkh◌⁴rhப⁴ேவch ஶ ◌்’ŋhகா³ரேக ரேஸ ।
MSS@7543@2காமேதா³ऽபீ⁴Shடத:³ ஸாmh தாேல ரக³லேக ॥ 7543॥
MSS@7543@3॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 7543॥
MSS@7544@1ஏகவிmhஶதிவாேரண khடshயாsh’ேஜாதmh ।
MSS@7544@2தthth³ தா³³பீ³ஜmh வrhத⁴ேத ப²லதி th◌⁴வmh ॥ 7544॥
MSS@7545@1ஏகவிmhஶதிஸஜphதmh ஜலmh மnhthேரண பாயேயth ।
MSS@7545@2யதா³ வாnhதிshததா³ mh’thrhந வாnhதிrhவதி th◌⁴வmh ॥ 7545॥
MSS@7546@1ஏகவிth³யாphரதா⁴ேநாऽபி ப³ஹுjhஞாநீ ப⁴ேவnh நர: ।
MSS@7546@2ஸுபா⁴தாநி ஶிேத யாநி ஶாshthேராth³th◌⁴’தாநி ைவ ॥ 7546॥
MSS@7547@1ஏகvh’ஸமாடா⁴ நாநாவrh விஹŋhக³மா: ।
MSS@7547@2phராதrhத³ஶ தி³ேஶா யாnhதி கா தthர பேத³வநா ॥ 7547॥
MSS@7548@1ஏகvh’ே யதா² ராthெரௗ நாநாபஸமாக³ம: ।
MSS@7548@2phராதrhத³ஶ தி³ேஶா யாnhதி தth³வth³ ⁴தஸமாக³ம: ॥ 7548॥
MSS@7549@1ஏகேவஶாரயாjhஜாேதrhவrhணshயாபி phரேகா³பநmh ।
MSS@7549@2யதா²ஹshதிபேத³ऽnhேயஷாmh யnhேத சர அபி ॥ 7549॥
MSS@7550@1ஏகஶkhதிphரஹாேரண mhயேதऽேவா நேராऽபி  ।
MSS@7550@2ஸேஹnh மஹாphரஹாராmh ஶதmh th³ேத⁴ஷு வாரண: ॥ 7550॥
MSS@7551@1ஏகஶீலவேயாவிth³யாஜாதிvhயஸநvh’thதய: ।
MSS@7551@2ஸாஹசrhேய ப⁴ேவnh thரmh ஏபி⁴rhயதி³  ஸாrhஜைவ: ॥ 7551॥
MSS@7552@1ஏகேசth rhவஷ:ேல யச ப³ஹுத: ।
MSS@7552@2அபர: பாபkh’nhrhக:²லmh கshயாiνவrhதேத ॥ 7552॥
MSS@7553@1ஏகஸாrhத²phரயாதாநாmh ஸrhேவஷாmh தthர கா³நாmh ।
MSS@7553@2யshய கால: phரயாthயkh³ேர தthர கா பேத³வநா ॥ 7553॥
MSS@7554@1ஏகஸுkh’ேதந ³Shkh’த- ஶதாநி ேய நாஶயnhதி ேத ேஸvhயா: ।
MSS@7554@2ந thேவகேதா³ஷஜநிேதா ேயஷாmh ேகாப: kh’தஶதkh◌⁴ந: ॥ 7554॥
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MSS@7555@1ஏகshதேபா th³விரth◌⁴யாயீ thபி⁴rhகீ³தmh ச: பத²mh ।
MSS@7555@2ஸphத பச kh’mh ச ஸŋhkh³ராேமா ப³ஹுபி⁴rhஜைந: ॥ 7555॥
MSS@7557@1ஏகshthதா⁴ ’தி³ஸதா³வஸshம சிthரmh ேயா விth³விஷாmh ச
வி³ஷாmh ச
mh’கீ³th³’ஶாmh ச ।
MSS@7557@2தாபmh ச ஸmhமத³ரஸmh ச ரதிmh ச தnhவnh ெஶௗrhேயாShம ச
விநேயந
ச லயா ச ॥ 7557॥
MSS@7557A@1ஏகshthேரதா⁴ நயஸுநிணrhேயாகி³பி: ◌⁴ ேஸவைகrhவா நிrhபா³த⁴mh ய:
ஸபதி³ விதி³ேதா
பா⁴தி ஸrhவshவப: ।
MSS@7557A@2ேஸாऽயmh நnhத³vhரஜiµபக³த:ஸாகமாபீ⁴ரvh’nhைத³rh vh’nhதா³ரNhேய
விஹரதி
பராநnhத³⁴திrhiµnhத:³ ॥
MSS@7558@1ஏகshthவmh க³ஹேநऽshnh ேகாகில ந கலmh கதா³சித³பி rhயா: ।
MSS@7558@2ஸாஜாthயஶŋhகயா ந thவாmh நிkh◌⁴நnhதி நிrhத³யா: காகா: ॥ 7558॥
MSS@7559@1ஏகshthவmh ம⁴ேஹnhth³ர விதைத: ஶாகா²ஶைதரசித:
ShphயthShபப²லாnhவிைதரmh’தி³ைதrhvhயா:ஸஹshரmh ஸமா: ।
MSS@7559@2அராnhதmh ரமkh³ணபாnhத²ஜநதாஸrhவாrhத²நிrhவாஹணmh
கshthவாmh
ஸாththவிகமnhதேரண ⁴வநmh நிrhமா த⁴rhமாஶய: ॥ 7559॥
MSS@7560@1ஏகshthவமாவஹ ஜnhமநி ஸŋhேய ச ேபா⁴khmh shவயmh
shவkh’தகrhமப²லாiνப³nhத⁴mh ।
MSS@7560@2அnhேயா ந ஜா ஸுக²:³க²விெதௗ⁴ ஸஹாய: shவாவநாய தmh
விடேபடகmh
ேத ॥ 7560॥
MSS@7561@1ஏகshத²mh விேதேஶ thவயி ஸகலஜக³thஸாரமாேலாகயாம: யாேம
சுshதவாshnh
வ நிவிஶேத நாlhபNhயshய mhஸ: ।
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MSS@7561@2கshயாnhயthராmh’ேதऽshnh ரதிரதிவிலா th³’Shேரவாmh’தmh ேத
ைத³thையthchயமாேநா iµநிபி⁴ரபி ஹ:shthைரணேபாऽவதாth³ வ: ॥ 7561॥
MSS@7562@1ஏகshமாth³ vh’ாth³ யjhஞபாthராணி ராஜnh shkh ச th³ேராணீ
ேவாட⁴நீ பீட³நீ ச ।
MSS@7562@2ஏதth³ ராஜnh ph³வேதா ேம நிேபா³த⁴ ஏகshமாth ஷாjhஜாயேதऽஸchச
ஸchச ॥ 7562॥
MSS@7563@1ஏகsh ஜநிராவேயா: ஸமஜநி shவchேச² ஸேராவாணி ph◌⁴ராத:
காசிதி³ைஹவ
காநிசித³ஹாnhயthர vhயதீதாநி ெநௗ ।
MSS@7563@2லph³த⁴mh தாமரஸ thவயா mh’க³th³’ஶாmh லாவதmhஸாshபத³mh
ைஶவாலmh
விடா² பாமரவ⁴பாதா³ஹேத பாத² ॥ 7563॥
MSS@7564@1ஏகsh ஶயேந பராŋh³க²தயா வீேதாthதரmh தாmhயேதாrh
அnhேயாnhயshய ’தி³
shதி²ேதऽphயiνநேய ஸmhரேதாrhெகௗ³ரவmh ।
MSS@7564@2த³mhபthேயா: ஶநைகரபாŋhக³வலநாnh ப⁴வchசுேஷாrh ப⁴kh³ேநா
மாநக:

ஸஹாஸரப⁴ஸvhயாvh’thதகNhட²kh³ரஹ: ॥ 7564॥
MSS@7565@1ஏகsh ஶயேந விபரமணீநாமkh³ரேஹ iµkh³த⁴யா
ஸth³ய:ேகாபபராŋhiµக²kh³லபிதயா சாநி rhவnhநபி ।
MSS@7565@2ஆேவகா³த³வதீ⁴த: phயதமshShணீmh shதி²தshதthணmh மா
⁴th ஸுphத
இேவthயமnhத³வதkh³வmh நrhவீத: ॥ 7565॥
MSS@7566@1ஏகsh ஶயேந ஸேராஹth³’ேஶாrhவிjhஞாய நிth³ராmh தேயாrh
ஏகாmh
பlhலவிதாவ³Nhட²நபடாiµthகnhத⁴ேரா th³’Shடவாnh ।
MSS@7566@2அnhயshயா:ஸவித⁴mh ஸேமthய நிph◌⁴’தvhயாேலாலஹshதாŋh³-

vhயாபாைரrhவஸநாசலmh சபலயnh shவாபchதிmh khphதவாnh ॥ 7566॥
MSS@7567@1ஏகshnh தி³வேஸ மயா விசரதா phராphத: கத²சிnh மணிrh lhயmh
யshய ந
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விth³யேத ப⁴வதி ேசth ph’th²வீ ஸமshதா தத: ।
MSS@7567@2ேஸாऽயmh ைத³வவஶாத³⁴த³திதராmh காேசாபம: ஸாmhphரதmh கிmh
rhம:
கiµபாshமேஹ khவ ஸ ஸு’th³ யshையததா³ேவth³யேத ॥ 7567॥
MSS@7568@1ஏகshnhநphயதிkhராnhேத தி³ேந த⁴rhமவிவrhேத ।
MSS@7568@2த³shபி⁴rhiµதshேயவ ’த³யmh த³யேத சிரmh ॥ 7568॥
MSS@7569@1ஏகshnh நயேந ph◌⁴’ஶmh தபதி ய:காேலஸ தா³ஹkhரேமா ேயநாதnhயத
யthphரகாஶஸமேய ைநஶmh பத³mh ³rhலப⁴mh ।
MSS@7569@2ஸvhேயாமாவயவshய யshய விதி³தா ேலாேக phரகாஶshதி²தி:
ஸூrhய:ணேஸவிேதாऽபி
 மஹாேத³வ:ஸ நshthராயதாmh ॥ 7569॥
MSS@7570@1ஏகshnhேநவ ஜாேயேத ேல khப³மஹாரெதௗ² ।
MSS@7570@2ப²லாப²லவதீ ஶாேக² யைத²கshnh வநshபெதௗ ॥ 7570॥
MSS@7571@1ஏகshnh மலயாசேல ப³ஹுவிைத: ◌⁴ கிmh ைதரகிசிthகைர:
காேகாககேபாதேகாகிலலேரேகாऽபி பாrhவshதி²த: ।
MSS@7571@2ேககீ ஜதி ேசth ததா³ விக⁴தvhயாலாவப³nhத⁴ந: ேஸvhய:
shயாதி³ஹ
ஸrhவேலாகமநஸாமாநnhத³நசnhத³ந: ॥ 7571॥
MSS@7572@1ஏகshnh யthர நித⁴நmh phராபிேத ³Shடகாணி ।
MSS@7572@2ப³ஹூநாmh ப⁴வதி ேமmh தshய Nhயphரேதா³ வத:◌⁴ ॥ 7572॥
MSS@7573@1ஏகshnh விேத சிthேத விதmh ஸகலmh ஜக³th ।
MSS@7573@2அேத  நshதshnh ந thேராऽபி விநிrhத: ॥ 7573॥
MSS@7574@1ஏகshnh விநிபாதிேதऽபி ஶிர khேராேதா⁴பஶாnhதி: த: கிnh
shவாiνநயாய
rhத⁴நித⁴நmh th³’Shடmh ந யthரா ।
MSS@7574@2thவthேதா rhத⁴ப³ஹுthவத: ப²லத³mh ஸmhயŋh மயா லph◌⁴யேத
சி²nhநmh
சி²nhநமேவய ராஸபேத shவmh ³rhநயmh jhஞாshய ॥ 7574॥
MSS@7575@1ஏகshைம rhணமnhயshைம kh’ஶmh lhய³ேத³ேய ।
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MSS@7575@2ேப⁴தா³th³ யத³rhபிதmh ராக³th³ேவஷதா³ேநந ேதந கிmh ॥ 7575॥
MSS@7576@1ஏகshய கrhம ஸmhவீய கேராthயnhேயாऽபி க³rhதmh ।
MSS@7576@2க³தாiνக³திேகா ேலாேகா ந ேலாக: பாரமாrhதி²க: ॥ 7576॥
MSS@7577@1ஏகshய ஜnhமேநாऽrhேத² டா:◌⁴ rhவnhதி யாநி பாபாநி ।
MSS@7577@2ஜநயnhதி தாநி :³க²mh ேதஷாmh ஜnhமாnhதரஸஹshரmh ॥ 7577॥
MSS@7578@1ஏகshய தshய மnhேய த⁴nhயாமph◌⁴nhநதிmh ஜலத⁴ரshய ।
MSS@7578@2விவmh ஸைஶலகாநநmh ஆநநமாேலாகேத யshய ॥ 7578॥
MSS@7579@1ஏகshய :³க²shய ந யாவத³nhதmh க³chசா²mhயஹmh பாரவாrhணவshய
।
MSS@7579@2தாவth³ th³விதீயmh ஸiµபshதி²தmh ேம சி²th³ேரShவநrhதா²
ப³ஹுப⁴வnhதி ॥ 7579॥
MSS@7580@1ஏகshய விவபாேபந தாேபऽநnhேத நிமjhஜத: ।
MSS@7580@2க: ெரௗதshயாthமேநா பீ⁴ேரா பா⁴ர:shயாth³ ³ேதந ேத ॥ 7580॥
MSS@7581@1ஏகshய sh’Sh: பரேமவரshய பி⁴nhநா சrhதா⁴ விநிேயாக³காேல
।
MSS@7581@2ேபா⁴ேக³ ப⁴வாநீ ஸமேரஷு ³rhகா³ ேகாேபஷு கா ேஷஷு
விShiΝ: ॥ 7581॥
MSS@7582@1ஏகshய  phரஸாேத³ந kh’thshேநா ேலாக: phரத³தி ।
MSS@7582@2vhயாேலநால:ஸrhேவா ப⁴வதீதி விநிசய: ॥ 7582॥
MSS@7583@1ஏகshயாபி ந ய: ஶkhேதா மநஸ:ஸnhநிப³rhஹேண ।
MSS@7583@2மmh ஸாக³ரபrhயnhதாmh கத²mh iν ஸ விேஜShயேத ॥ 7583॥
MSS@7584@1ஏகshயாபி மேநா⁴வshதத³ப³லாபாŋhைக³rhஜக³nhநிrhஜேய காமmh
நிiνதஸrhவவிshமயரஸvhயkhதிphரகாரா வயmh ।
MSS@7584@2யshthேவநmh ஸப³லmh ச ேஜமபி⁴தshதthகmhபமாthரmh ph◌⁴ேவாrh
நாேரேப⁴ ஸுக³தsh
தth³³ணகதா²shதmhபா⁴ய ந: ேகவலmh ॥ 7584॥
MSS@7585@1ஏகshயாphயதிேத²ரnhநmh ய: phரதா³mh ந ஶkhதிமாnh ।
MSS@7585@2தshயாேநகபkhேலேஶ kh³’ேஹ கிmh வஸத: ப²லmh ॥ 7585॥
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MSS@7586@1ஏகshயாயiµேத³தி rhத⁴நி கி³ேரரnhயshய ைசவ khரமாth³ அshதmh
யாதி
கலாநிதி⁴shத³ப⁴ேயாரshத: phரஶshேதாऽசல: ।
MSS@7586@2ேகா நாேமாத³யிநmh கேராதி ந ஶிேராமாணிkhயமshதmh நrh யாதmh ய:
ேத ப⁴வாநிவ
ஸ ³Shphராேபாऽயiµchைச:ஶிரா: ॥ 7586॥
MSS@7587@1ஏகshயாrhதா²ய ேயா ஹnhயாth³ஆthமேநா வா பரshய வா ।
MSS@7587@2ப³ஹூnh ைவ phராணிேநாऽைத²கmh ப⁴ேவth தshேயஹ பாதகmh॥ 7587॥
MSS@7588@1ஸுக²ேமத⁴nhதி ப³ஹேவா யshmhsh நிஹேத ஸதி ।
MSS@7588@2தshnh ஹேத நாshதி ப⁴th³ேர பாதகmh ேநாபபாதகmh ॥ 7588॥
MSS@7589@1ஏகshயாshதபநகைர:கராதாயா பி³ph◌⁴ராண:ஸபதி³ேதாShணவாரணthவmh
।
MSS@7589@2ேஸவாையவத³நஸேராஜநிrhதrhஆக³thய phயவ சnhth³ரமாசகார
॥ 7589॥
MSS@7590@1ஏகshையவ ந பrhயாphதmh அshதி யth³ ph³ரமேகாஶஜmh ।
MSS@7590@2ஆஶயா வrhth³தி⁴தshயாshதி தshயாlhபமபி rhதிkh’th ॥ 7590॥
MSS@7591@1ஏகாmh kh’thவா தiνமiνபமாmh சnhth³ரேட³நஸாrhத⁴mh யshthயkhேதாऽrhத: ◌⁴
ஸததவிரஹkhேலஶபா⁴கீ³ ப⁴வாnhயா ।
MSS@7591@2ேதநாŋhகா³நாmh ரசிதiµசிதmh ஸmhவிப⁴khேதந கrhmh நmh ³நாmh
தiνதiνலதாmh நிrhமேம தாmh விசி: ॥ 7591॥
MSS@7592@1ஏகாகிநா தேபா th³வாph◌⁴யாmh பட²நmh கா³யநmh thபி: ◌⁴ ।
MSS@7592@2சrhபி⁴rhக³மநmh ேthரmh பசபி⁴rhப³ஹுபீ⁴ ரண: ॥ 7592॥
MSS@7593@1ஏகாகிநா ந க³nhதvhயmh யதி³ காrhயஶதmh ப⁴ேவth ।
MSS@7593@2ஏகkhடமாthேரண ph³ராமண: பரத: ॥ 7593॥
MSS@7594@1ஏகாகிநா ந க³nhதvhயmh யதி³ காrhயஶதாnhயபி ।
MSS@7594@2கrhகஜnhமாthேரண காலஸrhேபா நிபாதித: ॥ 7594॥
MSS@7595@1ஏகாகிநி வநவாnhyh அராஜலமNhயநீதிஶாshthரjhேஞ ।
MSS@7595@2ஸththேவாchch²ேத mh’க³பெதௗ ராேஜதி கி³ர: பணமnhதி ॥ 7595॥
MSS@7596@1ஏகாகிநீmh ரஹ:பா³mh லph³th◌⁴வா ³rhலப⁴ேயாதmh ।
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MSS@7596@2அphெரௗேடா⁴ऽiνப⁴jhயாnhயதி³ேந ³thயாrhத²ேயத ய: ॥ 7596॥
MSS@7597@1வி⁴திmh ரப⁴ஸாவாphதாmh யச ஸnhthயjhய தthணmh ।
MSS@7597@2நீthயா காமயேதऽnhேயth³: ேஶாchயshதாph◌⁴யாmh பேராऽshதி க: ॥
7597॥
MSS@7598@1ஏகாகிநீ யத³ப³லா தணீ ததா²ஹmh அshnh kh³’ேஹ
kh³’ஹபதிச க³ேதா விேத³ஶmh ।
MSS@7598@2கிmh யாசேஸ ததி³ஹவாஸயmh வராகீ வrhமமாnhத⁴ப³தி⁴ரா நiν
ட⁴
பாnhத² ॥ 7598॥
MSS@7599@1ஏகாகிnhயா மம kh³’ஹத³mh யாேகா மாமேகாऽnhத: ◌⁴ கா ேம
ேநாேத³thயஹஹ
மநஸshதshகேரthர பீ⁴தி: ।
MSS@7599@2ைத³ேவைநவmh யதி³ ந ஸுகி²த: shயா: ரேமண phரஸுphத: பாnhத²
ph³ம: கிஹ
ஸth³’ேஶா ைநஷ ைநேஶா நிவாஸ: ॥ 7599॥
MSS@7600@1ஏகாகீ kh³’ஹஸnhthயkhத: பாணிபாthேரா தி³க³mhப³ர: ।
MSS@7600@2ேஸாऽபி ஸmhபா³th◌⁴யேத ேலாேக th’Shணயா பய ெகௗகmh ॥
7600॥
MSS@7601@1ஏகாகீ சிnhதேயnh நிthயmh விவிkhேத தமாthமந: ।
MSS@7601@2ஏகாகீ சிnhதயாேநா  பரmh ேரேயாऽதி⁴க³chச²தி ॥ 7601॥
MSS@7602@1ஏகாகீ நி:shph’ஹ: ஶாnhத: பாணிபாthேரா தி³க³mhப³ர: ।
MSS@7602@2கதா³ ஶmhேபா⁴ ப⁴விShயா கrhமநிrhலநம: ॥ 7602॥
MSS@7603@1ஏகாரphரதா³தாரmh ேயா ³mh ைநவ மnhயேத ।
MSS@7603@2வாநேயாநிஶதmh க³thவா சாNhடா³ேலShவபி⁴ஜாயேத ॥ 7603॥
MSS@7604@1ஏகா க³ŋhகா³ phரயாேக³ மலயபஸேர சnhத³நmh ெமௗkhதிகா
காnhதாகNhேட²
மாmhஶுrhவியதி ஸர ேவதமph³ஜmh ததா²shயா: ।
MSS@7604@2காnhதீ³ காலஸrhபா மரகததரேலா லாச²நmh ph◌⁴’ŋhக³மாேலthyh
ஏவmh ேத யthர
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கீrhதி: பணமதி தா யthர ஶthேராரகீrhthயா ॥ 7604॥
MSS@7605@1ஏகாkh³நிகrhம ஹவநmh thேரதாயாmh யchச ஹூயேத ।
MSS@7605@2அnhதrhேவth³யாmh ச யth³ தா³நmh இShடmh தத³பி⁴தீ⁴யேத ॥ 7605॥
MSS@7606@1ஏகாkh³ர:shயாத³விvh’ேதா நிthயmh விவரத³rhஶக: ।
MSS@7606@2ராஜnh ராjhயmh ஸபthேநஷு நிthேயாth³விkh³ந:ஸமாசேரth ॥ 7606॥
MSS@7607@1ஏகாkh³ரதாத²ஸŋhகlhப:shநாவth³ வrhth³த⁴நெமௗ ।
MSS@7607@2நிthயாph◌⁴யாஸphரேயாகா³ph◌⁴யாmh அதி⁴காதி⁴கmh’th◌⁴யத: ॥ 7607॥
MSS@7608@1ஏகாŋhkh◌⁴mh விநிதா⁴ய காnhதசரேண தjhஜாiνேத³ேஶ பரmh
ேலாத³சிதமth◌⁴யமா
கரேக³வrhjhய தthகnhத⁴ராmh ।
MSS@7608@2வshதshய க⁴ேநாnhநதshதநப⁴ேரபீTh³ய கா³ட⁴mh ரஸாth³
ஆshயmh த⁴nhயதமshய
rhணலகா சnhth³ராநநா mhப³தி ॥ 7608॥
MSS@7609@1ஏகாதபthரmh ஜக³த: phர⁴thவmh நவmh வய: காnhதத³mh வச ।
MSS@7609@2அlhபshய ேஹேதாrhப³ஹு ஹாchச²nh விசாரட: ◌⁴ phரதிபா⁴ ேம
thவmh ॥ 7609॥
MSS@7610@1ஏகாத³ஶth³ராmh ஏகா ெகௗ³thயெநௗசிதீmh மthவா ।
MSS@7610@2ராக⁴வ nh’ப தவ யஶஸா த³ஶாபி ெகௗ³kh’தா ஹத: ॥ 7610॥
MSS@7611@1ஏகாத³ஶshேத² ேகா³விnhேத³ஸrhேவऽphேயகாத³ேஶ shதி²தா: ।
MSS@7611@2கிmh rhவnhதி kh³ரஹா:ஸrhேவ ஶநிரŋhகா³ரேகா ரவி: ॥ 7611॥
MSS@7612@1ஏகாத³ஶாராth பாதா³th³ ஏைககாரவrhதி⁴ைத: ।
MSS@7612@2க²Nhைட³rhth◌⁴வா: ேஷாட³ஶ sh: ஷTh³விmhஶthயராவதி⁴ ॥
7612॥
MSS@7613@1ஏகாநபாŋhைக³ரபராmhshதரŋhைக³rh ph◌⁴ேவாrhவிலாைஸதரmh ச
ஹாைஸ: ।
MSS@7613@2விேமாஹயnhthயnhயமேஹா ரேஹாபி:◌⁴ ேகா வா கலாmh ேவத³
கலாவதீநாmh ॥ 7613॥
MSS@7614@1ஏகாnhதமnhதி³ரக³தmh மத³ேநாபேமயmh தlhேபாபவிShடமலmh
ரதிபரmhயா ।
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MSS@7614@2பா³லா சேகாரநயநா நயநாதிதி²mh தmh kh’thவா நமth³வத³நபŋhகஜமாநநாம
॥ 7614॥
MSS@7615@1ஏகாnhதஶாnhதேமகmh மnhயnhேத மாநவா நிவாஸாkh²யmh ।
MSS@7615@2உkh³ரshய ச ஶீதshய ச நாஶகரmh காrhயkh³மshய ॥ 7615॥
MSS@7616@1ஏகாnhதஶீலshய th³’ட⁴vhரதshய ஸrhேவnhth³யphதிநிவrhதகshய ।
MSS@7616@2அth◌⁴யாthமேயாேக³க³தமாநஸshய ேமாோ th◌⁴வmh நிthயமmhஸகshய
॥ 7616॥
MSS@7617@1ஏகாnhதஸுnhத³ரவிதா⁴நஜட:³ khவ ேவதா: ◌⁴ ஸrhவாŋhக³காnhதிசரmh
khவ ச
பமshயா: ।
MSS@7617@2மnhேய மேஹவரப⁴யாnhமகரth◌⁴வேஜந phராrhதி²நா வதிபத³mh
kh³’தmh
॥ 7617॥
MSS@7618@1ஏகாnhேதந  ஸrhேவஷாmh ந ஶkhயmh தாத ேராசிmh ।
MSS@7618@2thராthரமேதா² மth◌⁴யmh ஸrhவ⁴ேதஷு பா⁴ரத ॥ 7618॥
MSS@7619@1ஏகாnhேத வநேதா kh³’ஹmh ஶஶிiµேகா²ऽphயnhயாth³’ேஶா th³’யேத
phரmh
ஸாத⁴ய யா th ஸுதி³ேந ⁴khthவாnhயமாவாஸகmh ।
MSS@7619@2வrhவா ஸmhph◌⁴ரதா கிேலதி ப³ஹுஶ: ஸmhphேரரயnhthயா வ:◌⁴
பாnhத²mh வீய
ப³ப⁴ஜ ஸshதiµகீ²ைஸவாrhத⁴th³ெதௗ⁴த³நmh ॥ 7619॥
MSS@7620@1ஏகாnhேத விஜேந ேத³ேஶ பவிthேர நிபth³ரேவ ।
MSS@7620@2கmhப³லாநவshthராmh உபrhயாஸநமph◌⁴யேஸth ॥ 7620॥
MSS@7621@1ஏகாnhேத விஜேந ரmhேய பவிthேர நிபth³ரேவ ।
MSS@7621@2ஸுகா²ஸேந ஸமாதி: ◌⁴ shயாth³ வshthராநேஶாthதேர ॥ 7621॥
MSS@7622@1ஏகாnhேத ஸுக²மாshயதா பரதேர ேசத: ஸமாதீ⁴யதாmh phராthமா
ஸுஸயதாmh
ஜக³தி³த³mh தth³vhயாபிதmh th³’யதாmh ।
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MSS@7622@2phராkhகrhம phரவிேலாphயதாmh சிதிப³லாnh நாphthதேர Shயதாmh
phராரph³த⁴mh
thவிஹ ⁴jhயதாமத² பரph³ரமாthமநாshதீ²யதாmh ॥ 7622॥
MSS@7623@1ஏகாபவrhக³ஸமேய ஜக³ேதாऽபவrhக:³ ஸrhவாபவrhக³ஸமேய
நரshதஶŋhக: ।
MSS@7623@2ஈth³’kh³வித⁴mh கமபி பஹாவலmhph³ய shதா²mh ஸுக²mh
மமேநந பதா²
phரvh’thைத: ॥ 7623॥
MSS@7624@1ஏகாபி பசஶாnhதா தாரா வாசா²phதேய ஶுபா⁴நா ।
MSS@7624@2லாப⁴ உபா⁴ph◌⁴யாமதி⁴கsh திshேரா ராjhயாய யாthராயாmh ॥ 7624॥
MSS@7625@1ஏகா phரஸூயேத மாதா th³விதீயா வாkh phரஸூயேத ।
MSS@7625@2வாkh³ஜாதமதி⁴கmh phேரா: ேஸாத³rhயாத³பி பா³nhத⁴வாth ॥ 7625॥
MSS@7626@1ஏகா பா⁴rhயா thரய: thரா th³ெவௗ ஹெலௗ த³ஶ ேத⁴நவ: ।
MSS@7626@2கlhபகாலாவஸாேநऽபி ந ேத யாshயnhதி விkhயாmh ॥ 7626॥
MSS@7627@1ஏகா பா⁴rhயா thரய: thரா th³ெவௗ ஹெலௗ த³ஶ ேத⁴நவ: ।
MSS@7627@2kh³ராேமவாஸ: ராஸthைர:shவrhகா³த³பி மேநாஹர: ॥ 7627॥
MSS@7628@1ஏகா பா⁴rhயா phரkh’திiµக²ரா சசலா ச th³விதீயா thரshthேவேகா
⁴வநவிஜயீ
மnhமேதா² ³rhநிவார: ।
MSS@7628@2ேஶஷ:ஶyhயா ஶயநiµத³ெதௗ⁴ வாஹநmh பnhநகா³: shமாரmh shமாரmh
shவkh³’ஹசதmh தா³⁴ேதா iµரா: ॥ 7628॥
MSS@7629@1ஏகா⁴th ஸுமாேத⁴ஷுதி⁴வ phரvhயkhதŋhகா²வ ேஜrhமŋhக³ளபாேகவ
லைகரnhயா கேபாலshத² ।
MSS@7629@2ேலாலாmh ணமாthரபா⁴விவிரஹkhேலஶாஸஹாmh பயேதா
th³ராகா³கrhணயதச
வீர ப⁴வத: phெரௗடா⁴ஹவாட³mhப³ரmh ॥ 7629॥
MSS@7630@1ஏகா ⁴ப⁴ேயாைரkhயmh உப⁴ேயாrhத³லகாNhட³ேயா: ।
MSS@7630@2ஶாயாமாகேயாrhேப⁴த:³ ப²ேலந பசீயேத ॥ 7630॥
MSS@7631@1ஏகாமதீ⁴thய விth³யாmh பி³ேப⁴தி ப³ஹுவிth³யபஷத³mh phராphத: ।
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MSS@7631@2khவாஸnhநஶshthரநிகர: thைரகஶர: ந: ஷ: ॥ 7631॥
MSS@7632@1ஏகாஷphரப⁴வேமவ ஸேஹாத³ராmh உjhjh’mhப⁴ேத ஜக³தி
ைவரதி phரth³த⁴mh ।
MSS@7632@2ph’th²வீநிthதமப⁴வth பாNhட³வாநாmh தீvhரshததா² 
⁴வநயkh’th³
விேராத: ◌⁴ ॥ 7632॥
MSS@7633@1ஏகாஷாபி⁴லாேஷா  பீ³ஜmh ைவரமஹாதேரா: ।
MSS@7633@2திேலாthதமாபி⁴லாேஷா  யதா²ஸுnhேதா³பஸுnhத³ேயா: ॥ 7633॥
MSS@7634@1ஏகாmhேபா⁴தீ⁴kh’தாயாmh ⁴வி ஜக³த³கி²லmh நிrhஜநீkh’thய ேக²லnh
ேத³வ:

காஸஹாய: phரஸப⁴விஹரேnhiµkhதலாThடஹாஸ: ।
MSS@7634@2ஸth³ேயா த³mhShThராmhஶுபி⁴nhேந தம நிஜவrhபி³mhப³மாேலாkhய
கshthவmh கshthவmh
ph³தி ேகாபாத³பி⁴த³த⁴த³ப⁴யmh ைப⁴ரவேசShடதாmh வ: ॥ 7634॥
MSS@7635@1ஏகாthரேயாேசth பரshபரmh ⁴பேயாrhேப⁴த:³ ।
MSS@7635@2த³ப பணதநீதி: ஸுக²மபி⁴ேயாக³mh கேரா க³தபீ⁴தி: ॥ 7635॥
MSS@7636@1ஏகாெரௗகாரkhதா ஹஹஜஹரா: பச பா³:shமரshய kh²யாதா
லயாNhயஷாmh
’த³யசth³’ேஶா rhth◌⁴நி ³ேய khரேமண ।
MSS@7636@2மrhமshேவேதஷு ⁴ேயா நிஜநயநத⁴iν:phேரைதshைத: பதth³பி:◌⁴
shயnhத³nhேத
ஸுnhத³mh jhவலத³நலநிைப⁴rhபி³nhத³வ: காமவாராmh ॥ 7636॥
MSS@7637@1ஏகாrhதா²mh ஸmhய³th³தி³ய யாthராmh யthர  க³chச²த: ।
MSS@7637@2ய ஸmhஹதphரயாணsh ஸnhதி: ◌⁴ ஸmhேயாக³ உchயேத ॥ 7637॥
MSS@7638@1ஏகாrhதா²பி⁴நிேவஶிthவmh அலணiµchயேத ।
MSS@7638@2தா³ணsh shmh’த: ஶthrhவிகீ³ஷு³nhவித: ॥ 7638॥
MSS@7639@1ஏகாவகதெமௗkhதிகைகதேவந கshயாசி³nhநதபேயாத⁴ரkh³மேஸவாmh
।
MSS@7639@2சkhrhமநாmhயநாமதிநிrhமலாநி கnhத³rhபiµkhதஶரபாதkh’தாnhதராணி
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॥ 7639॥
MSS@7640@1ஏகாவshதி²திரsh வ: ரiµரphரth³ேவேrhேத³வேயா:
phராேலயாஜநைஶலஶ ◌்’ŋhக³ஸுப⁴க³chசா²யாŋhக³ேயா: ேரயேஸ ।
MSS@7640@2தாrhயthராஸவிஹshதபnhநக³ப²டா யshயாmh ஜடாபாலேயா
பா³ேலnh³th³திேகாஶஸுphதஜலேஜா யshயாmh ச நாபீ⁴ரத:³ ॥ 7640॥
MSS@7641@1ஏகா வா ³kh³தி⁴கா mhபீ³ ஶŋhக²Shபீ ஜடா th◌⁴’தா ।
MSS@7641@2கNhட²த³nhேதாth³ப⁴வா ⁴தேவத³நாஹரணமா ॥ 7641॥
MSS@7642@1ஏகாஸநshதா² ஜலவாப⁴ா iµiµவshthயkhதபkh³ரஹாச ।
MSS@7642@2ph’chச²nhதி ேதऽphயmhப³ரசாசாரmh ைத³வjhஞமnhேய கிiµதாrhத²சிthதா:
॥ 7642॥
MSS@7643@1ஏகாஹmh ஜபநsh ஸnhth◌⁴யாேநா தி³நthரயmh ।
MSS@7643@2th³வாத³ஶாஹமநkh³நிsh ஶூth³ர ஏவ ந ஸmhஶய: ॥ 7643॥
MSS@7644@1ஏகாஹநிShபnhநமஹாphரப³nhத:◌⁴ th³த⁴ராஜphரதிபnhநப³nh: ◌⁴ ।
MSS@7644@2பாலநாமா கவிசkhரவrhthதீ phரஶshதிேமதாமகேராth phரஶshதாmh ॥
7644॥
MSS@7645@1ஏகாஹமபி ெகௗnhேதய ⁴யிShட²iµத³கmh  ।
MSS@7645@2லmh தாரயேத தாத ஸphத ஸphத ச ஸphத ச ॥ 7645॥
MSS@7646@1ஏகாஹாேரண ஸnhShட:ஷThகrhமநிரத:ஸதா³ ।
MSS@7646@2’காலாபி⁴கா³ ச ஸ விphேரா th³விஜ உchயேத ॥ 7646॥
MSS@7647@1ஏகிேகவ நிஜvh’nhத³மth◌⁴யகா³phyh உchஜ ஸப⁴யmh தchச²தீ³ ।
MSS@7647@2த³nhதலமஸkh’chச ஸmhஶயாth³ ஆமமrhஶ கண: கேரiΝகா ॥
7647॥
MSS@7648@1ஏகீkh’தshthவசி நிkhதஇவாவபீTh³ய நிrh⁴kh³நபீநசTh³மலயாநயா
ேம ।
MSS@7648@2கrhரஹாரஹசnhத³நசnhth³ரகாnhத- நிShயnhத³ைஶவலmh’லமாதி³வrhக:³
॥ 7648॥
MSS@7649@1ஏகீkh’thய கிேமாஷதீ⁴பதிரைஸராகாஶபா⁴Nhேடா³த³ேர
²lhலthபŋhகநீஜநாmh³ஜiµக²th◌⁴மாைத:ஸமnhதாnh iµஹு: ।
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MSS@7649@2காShேடா²thதா²ணதீ³phதிவநிபடலராதாphய ஸmhயkh³ ph◌⁴’ஶmh
தாராபாரத³மாரணmh
விதiνேத ைவth³ேயாऽநவth³ேயா ரவி: ॥ 7649॥
MSS@7650@1ஏகீபா⁴வmh க³தேயாrh ஜலபயேஸாrhthரேசதேஸாைசவ ।
MSS@7650@2vhயதிேரகkh’ெதௗ ஶkhதிrh ஹmhஸாநாmh ³rhஜநாநாmh ச ॥ 7650॥
MSS@7651@1ஏகீ⁴ய sh²டவ கிமphயாசரth³பி: ◌⁴ phரைநrh ஏபி⁴rh⁴ைத:shமர கதி
kh’தா:shவாnhத ேத விphரலmhபா: ◌⁴ ।
MSS@7651@2தshமாேத³ஷாmh thயஜ பசயmh சிnhதய shவvhயவshதா²mh
ஆபா⁴ஷshேத கிiµ ந
விதி³த: க²Nh³த: பNh³த:shயாth ॥ 7651॥
MSS@7652@1ஏேக ரேகாேணऽபி ந லயnhேத shதி²தா: khவசிth ।
MSS@7652@2அnhேயஷாmh விப⁴வshையதth³ ph³ரமாNhட³மபி ஸŋhகடmh ॥ 7652॥
MSS@7653@1ஏேக ேகசிth யதிகரக³தா: பாthரஸmhjhஞாmh லப⁴nhேத கா³யnhthயnhேய
ஸரஸம⁴ரmh
வீணயா ஸmhphரkhதா: ।
MSS@7653@2ஏேக ேதஷாmh ஸஹக³திவஶாth³³shதரmh தாரயnhதி ேகசிth ேதஷாmh
jhவத’த³யா
ரkhதேமவாபிப³nhதி ॥ 7653॥
MSS@7654@1ஏேக mhபா³ vhரதிகரக³தா: பாthரதாமாநயnhதி கா³யnhthயnhேய
ஸரஸம⁴ரmh
ஶுth³த⁴வmhேஶ விலkh³நா: ।
MSS@7654@2ஏேக தாவth³ kh³ரதி²தஸ³ ³shதரmh தாரயnhதி ேதஷாmh மth◌⁴ேய
jhவத’த³யா
ரkhதேமேக பிப³nhதி ॥ 7654॥
MSS@7655@1ஏேகऽth³ய phராதரபேர பசாத³nhேய ந: பேர ।
MSS@7655@2ஸrhேவ நி:mhநி ஸmhஸாேர யாnhதி க: ேகந ேஶாchயேத ॥ 7655॥
MSS@7656@1ஏேகந ேகநசித³நrhக⁴மணிphரேப⁴ண காvhயmh சமthkh’திபேத³ந விநா
ஸுவrhணmh ।
MSS@7656@2நிrhேதா³ஷேலஶமபி ேராஹதி கshய சிthேத லாவNhயநவ
ெயௗவநமŋhக³நாநாmh
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॥ 7656॥
MSS@7657@1ஏேகந ேகநாபி ³ேணந நீேசாऽphyh உchைச: phரதிShடா²mh லப⁴ேத
ஜக³thஸு ।
MSS@7657@2th³’Shடாnhதமkh³ேர mh’³தாphரth³ேதா⁴ ேதா³ஷாகேராऽphchசபத³mh
phரபnhந: ॥ 7657॥
MSS@7658@1ஏேகந ேகநாph³தி⁴rhநிபீத:mhப⁴ேயாநிநா ।
MSS@7658@2தshேயாத³ேயऽத: காShயmh thயஜnhthயாேபா ப⁴யாதி³வ ॥ 7658॥
MSS@7659@1ஏேகந rhணnhதலmh அபேரண கேரண சி³கiµnhநமயnh ।
MSS@7659@2பயா பா³Shபெதௗ⁴த- தி நக³ரth³வா தth³வத³நmh ॥ 7659॥
MSS@7660@1ஏேகந ேசth ப’ேதாऽ மேஹவேரண கிmh ேக²த³மாவஹ
ேகதக நிrh³ேऽெஸௗ ।
MSS@7660@2அnhேய ந கிmh ஜக³தி ஸnhதி பரmh ³ணjhஞா ேய thவாmh வஹnhதி
ஶிரஸா
நரேத³வேத³வா: ॥ 7660॥
MSS@7661@1ஏேகந திShட²தாத⁴shதாth³அnhேயேநாப திShட²தா ।
MSS@7661@2தா³th’யாசகேயாrhேப⁴த:³ கராph◌⁴யாேமவ ஸூசித: ॥ 7661॥
MSS@7662@1ஏேகந phயஸா தவதீ வீmh வேசாபி⁴rhநிைஜrh க³thயா
மnhதி³ர ஏவ
விவக³மநmh ஹmhஸmh கா³யாசிராth ।
MSS@7662@2வkhthேரth³வயேமாதி³ேநnh³மஜயth ஸrhவphரேமாத³phரத³mh
th³’ShThயா லயபதா³kh³ரேயவ
த³லயthயmhேபா⁴ஹாmh மத³mh ॥ 7662॥
MSS@7663@1ஏேகந ராஜஹmhேஸந யா ேஶாபா⁴ ஸரேஸாऽப⁴வth ।
MSS@7663@2ந ஸா ப³கஸஹshேரண பதshதீரவாநா ॥ 7663॥
MSS@7664@1ஏேகந ேராமநாேலந ஜாதmh பŋhேகஹth³வயmh ।
MSS@7664@2jhஞாthவாேதா⁴ த⁴நமshயாshதி க²நnhதி நிஶி ராகி³ண: ॥ 7664॥
MSS@7665@1ஏேகந ஶுShகvh’ேண த³யமாேநந வநிநா ।
MSS@7665@2த³யேத தth³வநmh ஸrhவmh thேரண லmh யதா² ॥ 7665॥
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MSS@7666@1ஏேகந ஸnhதி:◌⁴ கலேஹாऽபேரண காrhேயாऽபி⁴ேதா வா phரஸய
vh’th³தி⁴mh ।
MSS@7666@2ஏவmh phரத கீ³ஷுேரதா நீதீrhவிஜாநnhநதாthமஸாரmh ॥
7666॥
MSS@7667@1ஏேகநshதபாடலாத⁴ரேசா ஜlhபnhthயநlhபாரmh வீnhேதऽnhயத:
sh²டthiµதி³நீ²lhேலாlhலஸlhேலாசநா: ।
MSS@7667@2³ேராதா³ரசthரசிthரவிப⁴வmh th◌⁴யாயnhதி சாnhயmh தி⁴யா ேகேநthத²mh
பரமாrhத²ேதாऽrhத²வதி³வ phேரமாshதி வாமph◌⁴வாmh ॥ 7667॥
MSS@7668@1ஏேகநாmhேஶந த⁴rhமாrhத:² கrhதvhேயா ⁴திchச²தா ।
MSS@7668@2ஏேகநாmhேஶந காமாrhத² ஏகமmhஶmh விவrhத⁴ேயth ॥ 7668॥
MSS@7669@1ஏேகநாபததஷாவீேத vhேயாமஸmhshத²mh பா⁴ேநாrhபி³mhப³mh
ஸஜலேதநாபேரthமகாnhதmh ।
MSS@7669@2அநேச²ேத³ த³யிதவிரஹா ஶŋhகிநீ சkhரவாகீ th³ெவௗ
ஸŋhகீrhெணௗ ரசயதி
ரெஸௗ நrhதகீவ phரக³lhபா⁴ ॥ 7669॥
MSS@7670@1ஏேகநாபாதி லthதா பதிவ பேரபி பீத: பிதா ேத ph◌⁴ராதாnhேயநாபி
ஶphதshth⁴வநதலேதாऽnhேயந நிrhவாதா ।
MSS@7670@2ஸth³ய:வீர⁴பshth’ணவ மiνேத thவாmh ஸேராஜாலேய யnh
மாதshதjhஜாதிமாthரphரணயிநி மயி தnhமா shம ேகாபmh வித³th◌⁴யா: ॥ 7670॥
MSS@7671@1ஏேகநாபாதி லthதா பதிவ பேரபி பீேதாऽshதி தாேதா ph◌⁴ராதா
ஶphத: பேரண
th⁴வநதலேதாऽnhேயந நிShகாதா ।
MSS@7671@2ச²nhநmh ேக³ஹmh பேரऽக ச தத³பேரshதி ஸாபthnhயஶீலா
தshமாnhநிthயmh
th³விேஜph◌⁴ேயா ம⁴மேல thவmh விkhதா மnhேய ॥ 7671॥
MSS@7672@1ஏேகநாபி ³ணவதா ஜாதிவிஶுth³ேத⁴ந சாkh’thேயந ।
MSS@7672@2shவலமலŋhkh’தமகி²லmh iµடmh iµkhதாப²ேலேநவ ॥ 7672॥
MSS@7673@1ஏேகநாபி ³ணவதா விth³யாkhேதந ஸா⁴நா ।
MSS@7673@2லmh ஷmhேஹந சnhth³ேரேணவ phரகாயேத ॥ 7673॥
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MSS@7674@1ஏேகநாபி ³ேணநrhth³ேதா⁴ லப⁴ேத shph’ஹணீயதாmh ।
MSS@7674@2காகlhையவ பிேகா ேலாைகrhேமாth³யேத மேநாऽphயெஸௗ ॥ 7674॥
MSS@7675@1ஏேகநாபி ³ேணநாேஹா shph’ஹணீேயா நேரா ப⁴ேவth ।
MSS@7675@2கலாph◌⁴’ththேயந சிரசnhth³ேரா ேதா³ஷாகேராऽபி ஸnh ॥ 7675॥
MSS@7676@1ஏேகநாபி பேயாதி⁴நா ஜலiµசshேத தா: ேகாேஶா ஜாேதா நாshய
ஶாkh³ரநநலேऽபி ேதாயvhயய: ।
MSS@7676@2ஆேஹா ஶுShயதி ைத³வth³’Shவலநாத³mhேபா⁴பி⁴ரmhேபா⁴iµச:
ஸmh⁴யாபி விதா⁴மshய
ரஜ shைதthயமphயமா: ॥ 7676॥
MSS@7677@1ஏேகநாபி விநீேதந ஸுேதேநாth³th◌⁴யேத லmh ।
MSS@7677@2க³ŋhகா³வதாரபாரphரத²mh பய ப⁴கீ³ரத²mh ॥ 7677॥
MSS@7678@1ஏேகநாபி ஸுதீ⁴ேரண ேஸாthஸாேஹந ரணmh phரதி ।
MSS@7678@2ேஸாthஸாஹmh ஜாயேத ைஸnhயmh ப⁴kh³ேந ப⁴ŋhக³மவாphiνயாth ॥
7678॥
MSS@7679@1அத ஏவ  வாச²nhதி ⁴பா ேயாதா⁴nh மஹாப³லாnh ।
MSS@7679@2ஶூராnh தீ⁴ராnh kh’ேதாthஸாஹாnh வrhஜயnhதி ச காதராnh ॥ 7679॥
MSS@7680@1ஏேகநாபி ஸுthேரண ஜாயமாேநந ஸthலmh ।
MSS@7680@2ஶஶிநா ைசவ க³க³நmh ஸrhவைத³ேவாjhjhவkh’தmh ॥ 7680॥
MSS@7681@1ஏேகநாபி ஸுthேரண விth³யாkhேதந ஸா⁴நா ।
MSS@7681@2ஆலாதி³தmh லmh ஸrhவmh யதா² சnhth³ேரண ஶrhவ ॥ 7681॥
MSS@7682@1ஏேகநாபி ஸுthேரண விth³யாkhேதந ஸா⁴நா ।
MSS@7682@2லiµjhjhவலதாmh யாதி சnhth³ேரண க³க³நmh யதா² ॥ 7682॥
MSS@7683@1ஏேகநாபி ஸுthேரண mh shவபிதி நிrhப⁴யmh ।
MSS@7683@2ஸைஹவ த³ஶபி: ◌⁴ thைரrhபா⁴ரmh வஹதி க³rhத³பீ⁴ ॥ 7683॥
MSS@7684@1ஏேகநாபி ஸுvh’ேண Shபிேதந ஸுக³nhதி⁴நா ।
MSS@7684@2வாதmh தth³வநmh ஸrhவmh ஸுthேரண லmh யதா² ॥ 7684॥
MSS@7685@1ஏேகநாபி  ஶூேரண பாதா³khராnhதmh மதலmh ।
MSS@7685@2khயேத பா⁴shகேரேணவ shபா²ரsh²தேதஜஸா ॥ 7685॥
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MSS@7686@1ஏேகைநவ சிராய kh’Shண ப⁴வதா ேகா³வrhத⁴ேநாऽயmh th◌⁴’த:
ராnhேதாऽ
ணமாshshவ ஸாmhphரதம ஸrhேவ வயmh த³th◌⁴மேஹ ।
MSS@7686@2இthlhலாதேதா³Shணி ேகா³பநிவேஹ கிசிth³ ⁴ஜாNhசந-
nhயசchைச²லப⁴ராrhதி³ேத விரமதி shேமேரா ஹ: பா வ: ॥ 7686॥
MSS@7687@1ஏேகைநவ  கசிth³ ³ேணந ஜக³தி phரth³தி⁴iµபயாதி ।
MSS@7687@2ஏேகந கேரண க³ஜ: க ந ஸூrhய:ஸஹshேரண ॥ 7687॥
MSS@7688@1ஏேகேநாth³th◌⁴’thய க²Th³க³mh ’தி³ பதிதஷுmh பாணிைநேகந
ப⁴ஜnh
ph◌⁴ேப⁴தா³லŋhkh’தாshய:ஸரப⁴ஸநயந:shபShடத³Shடாத⁴ேராShட:² ।
MSS@7688@2பீ⁴ைத: khரvhயாத³vh’nhைத³ரiνபஹததiν: ஜேரnhth³ேராபதா⁴ந:
ேஶேத
ேயாத⁴phரதா⁴ேநா யதி³ மரணத³mh லph◌⁴யேத கிmh ஜேயந ॥ 7688॥
MSS@7689@1ஏேகயmh ரஸநா ந ஶph³த³மப⁴ஜth³ ேப⁴ேஜऽiνவாரmh பரா ேநthரmh
கிசித³ஸŋhக³மப⁴வjhஜாேதாஸŋhக³mh பரmh ।
MSS@7689@2ராக:³ கசந நிrhஜகா³ம ’த³யாth தshெதௗ² தைத²வாபேரா
பா³ேய ஸthலேகாऽnhதேர
விலேகா ஜாேதாऽŋhக⁴ஸmhph◌⁴ரம: ॥ 7689॥
MSS@7690@1ஏேக வாநிெதௗ⁴ phரேவஶமபேர ேலாகாnhதராேலாகநmh ேகசிth
பாவகேயாகி³தாmh
நிஜக³:³ேணऽநி சNhடா³rhசிஷ: ।
MSS@7690@2th²யா ைசதத³ஸாகmh phயஸகி² phரthயதீvhராதபmh
மnhேயऽஹmh
நரth◌⁴வநீநரமணீேசேதாऽதி⁴ேஶேத ரவி: ॥ 7690॥
MSS@7691@1ஏேகஷாmh வாசி ஶுகவth³அnhேயஷாmh ’தி³கவth ।
MSS@7691@2’தி³ வாசி ததா²nhேயஷாmh வlh³ வlhக³nhதி ஸூkhதய: ॥ 7691॥
MSS@7692@1ஏேக ஸthஷா: பராrhத²க⁴டகா: shவாrhத²mh பthயjhய ேய
ஸாமாnhயாsh
பராrhத²iµth³யமph◌⁴’த:shவாrhதா²விேராேத⁴ந ேய ।
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MSS@7692@2ேதऽ மாiνஷராஸா: பரதmh shவாrhதா²ய நிkh◌⁴நnhதி ேய ேய 
kh◌⁴நnhதி
நிரrhத²கmh பரதmh ேத ேக ந ஜாமேஹ ॥ 7692॥
MSS@7693@1ஏைககமவிஷயmh ப⁴ஜதாமஷாmh ஸmhபth³யேத யதி³
kh’தாnhதkh³’ஹாதிதி²thவmh
।
MSS@7693@2பசாேகா³சரரதshய கிமshதி வாchயmh அாrhத²thயமலதீ⁴ரதி⁴யshthயஜnhதி
॥ 7693॥
MSS@7694@1ஏைககேஶாऽபி நிkh◌⁴நnhதி விஷயா விஷஸmhநிபா:◌⁴ ।
MSS@7694@2ே  ஸ கத²mh iν shயாth³ ய:ஸமmh பச ேஸவேத ॥ 7694॥
MSS@7695@1ஏைககேஶா வஜநmh விலŋhக⁴மாநாநிகரவ தரலா ।
MSS@7695@2விராmhயதி ஸுப⁴க³ thவாmh அŋh³ராஸாth³ய ேமவ ॥ 7695॥
MSS@7696@1ஏைககேஶா விநிkh◌⁴நnhதி விஷயா விஷஸmhநிபா: ◌⁴ ।
MSS@7696@2கிmh ந: பச தா: ந கத²mh நாஶயnhதி  ॥ 7696॥
MSS@7697@1ஏைககshய யதா³தா³ய Shபshய ம⁴ ஸசிதmh ।
MSS@7697@2கிசிnh ம⁴கவrhைக³shதத³phயநnhதி நிrhkh◌⁴’: ॥ 7697॥
MSS@7698@1ஏைககshய ஶரshையவ சShபாணி ேயாஜேயth ।
MSS@7698@2ஷட³ŋh³லphரமாேணந பchேச²த³mh ச காரேயth ॥ 7698॥
MSS@7699@1ஏைககshேயாபகாரshய phராnh தா³shயா ேத கேப ।
MSS@7699@2phரthயஹmh khயமாணshய ேஶஷshய ’ணிேநா வயmh ॥ 7699॥
MSS@7700@1ஏைககாதிஶயாலவ: பர³ணjhஞாைநகைவjhஞாநிகா: ஸnhthேயேத
த⁴நிகா: கலாஸு
ஸகலாshவாசாrhயசrhயாச: ।
MSS@7700@2அphேயேத ஸுமேநாகி³ராmh நிஶமநாth³ பி³ph◌⁴யthயேஹா லாக⁴யா
⁴ேத rhத⁴நி Nhட³ேல
கஷணத:ேண ப⁴ேவதாதி ॥ 7700॥
MSS@7701@1ஏைகேகாऽஸŋhkh²யவாநாmh கா⁴தேதா ம⁴ந: கண: ।
MSS@7701@2நிShபth³யேத யதshேதந மth◌⁴வநாதி கத²mh ³த: ◌⁴ ॥ 7701॥
MSS@7702@1ஏைகவ கவிதா mhஸாmh kh³ராமாயாவாய ஹshதிேந ।

msubhsall.pdf 867



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@7702@2அnhதேதாऽnhநாய வshthராய தாmh³லாய ச கlhபேத ॥ 7702॥
MSS@7703@1ஏைகவ காசிnh மஹதாமவshதா² ஸூமாணி வshthராNhயத²வா ச
கnhதா² ।
MSS@7703@2கராkh³ரலkh³நாபி⁴நவா ச பா³லா க³ŋhகா³தரŋhேக³Shவத²வாமாலா
॥ 7703॥
MSS@7704@1ஏைகவ த³Nhட³நீதிsh விth³ேயthெயௗஶநஸா:shதி²தா: ।
MSS@7704@2தshயாmhஸrhவவிth³யாநாmhஆரmhபா:◌⁴ ஸmhphரதிSh²தா: ॥ 7704॥
MSS@7705@1ஏைகவ ஸŋhக³ேம பா³லா விேயாேக³ தnhமயmh ஜக³th ।
MSS@7705@2kh’ேதாபகார ஏவாயmh விேயாக:³ ேகந நிnhth³யேத ॥ 7705॥
MSS@7706@1ஏைகவ ஸாmh’தமயீ ஸுதராமநrhkh◌⁴யா காphயshthயெஸௗ
மகரshய கலா யையவ ।
MSS@7706@2ஆேராபிேதா ³ணவிதா³ பரேமவேரண டா³மெணௗ ந
க³ணிேதாऽshய கலŋhகேதா³ஷ:

॥ 7706॥
MSS@7707@1ஏைகவ ஸாrhத²கா சிnhதா த⁴rhமshயாrhேத² விசிnhthயேத ।
MSS@7707@2th³விதீயா ஸாrhத²கா சிnhதா ேயாகி³நாmh த⁴rhமநnhதி³நீ ॥ 7707॥
MSS@7708@1ஏைகவrhேய shதி²ேதாऽபி phரணதப³ஹுப²ேல ய: shவயmh
kh’thதிவாஸா:
காnhதாஸmhரேத³ேஹாऽphயவிஷயமநஸாmh ய: பரshதாth³ யதீநாmh ।
MSS@7708@2அShடாபி⁴rhயshய kh’thshநmh ஜக³த³பி தiνபி⁴rhபி³ph◌⁴ரேதா நாபி⁴மாந:
ஸnhமாrhகா³ேலாகநாய
vhயபநய ஸ வshதாமmh vh’thதிஶ: ॥ 7708॥
MSS@7709@1ஏேகா கி³ஶ:shவா க³ணதா lhையவ வlhலப⁴thவmh ச ।
MSS@7709@2கிmh rhம: கrhமக³ெதௗ ஶுShயதி ph◌⁴’ŋhகீ³ விநாயக: பீந: ॥ 7709॥
MSS@7710@1ஏேகா ேகா³thேர மாnh phேராkhத: phராkhதைந:shவmhப³ph◌⁴’th ।
MSS@7710@2ஏேகாऽphயேநக: ஷ: பேரஷாmh ப⁴ரணம: ॥ 7710॥
MSS@7711@1ஏேகா ஜயதி ஸth³vh’thத: கிmh நrhth³ெவௗ ஸுஸmhஹெதௗ ।
MSS@7711@2கிmh சிthரmh யதி³தnhவŋhkh³யா:shதநாph◌⁴யாmh நிrhதmh ஜக³th॥ 7711॥
MSS@7712@1ஏேகா ேவா ப³ஹேவா ேத³ஹா ஏகmh தththவmh ப³ஹேவா ேமாஹா: ।
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MSS@7712@2ஏகா விth³யா ப³ஹுபாஷNhடா³ வி³ைத: ◌⁴ khயேத கிதி விதNhடா³
॥ 7712॥
MSS@7713@1ஏேகாத³ரஸiµth³⁴தா ஏகநthரஜாதகா: ।
MSS@7713@2ந ப⁴வnhதி ஸமா: ஶீேல யதா² ப³த³ரகNhடகா: ॥ 7713॥
MSS@7714@1ஏேகாத³ரா: ph’த²kh³kh³வா அnhயாnhயப²லப⁴ண: ।
MSS@7714@2அஸmhஹதா விநயnhதி பா⁴Nhடா³இவ பண: ॥ 7714॥
MSS@7715@1ஏேகா தா³ஶரதி:² காமmh யாதா⁴நா:ஸஹshரஶ: ।
MSS@7715@2ேத  யாவnhத ஏவாெஜௗ தாவாmhச த³th³’ேஶ ஸ ைத: ॥ 7715॥
MSS@7716@1ஏேகா ேத³வ: ேகஶேவா வா ஶிேவா வா ஏகmh thரmh ⁴பதிrhவா யதிrhவா
।
MSS@7716@2ஏேகா வாஸ: பthதேந வா வேந வா ஏகா பா⁴rhயா ஸுnhத³ வா த³ வா
॥ 7716॥
MSS@7717@1ஏேகா த⁴rhம: பரmh ேரய:ைமகா ஶாnhதிthதமா ।
MSS@7717@2விth³ையகா பரமா th³’Shரmhைஸகா ஸுகா²வஹா ॥ 7717॥
MSS@7718@1ஏேகா ந ேராபிேதா யாவth³ உthபnhேநாऽயmh vhரேऽபர: ।
MSS@7718@2ஸthய: phரவாேதா³ யchசி²th³ேரShவநrhதா² யாnhதி ⁴தாmh ॥ 7718॥
MSS@7719@1ஏேகாநா விmhஶதி:shthmh shநாநாrhத²mh ஸரmh க³தா ।
MSS@7719@2விmhஶதி: நராயாதா ஏேகா vhயாkh◌⁴ேரண ப⁴த: ॥ 7719॥
MSS@7720@1ஏேகாநா விmhஶதிrhநாrhய: khடா³mh கrhmh வேந க³தா: ।
MSS@7720@2விmhஶதிrhkh³’ஹமாயாதா: ேஶேஷா vhயாkh◌⁴ேரண ப⁴த: ॥ 7720॥
MSS@7721@1ஏேகா ேநதாthேயா வா th³விேஜா வா ைசகா விth³யாnhவீகீ வா
thரயீ வா ।
MSS@7721@2ஏகா பா⁴rhயா வmhஶஜா வா phயா வாphyh ஏகmh thரmh ⁴பதிrhவா
யதிrhவா ॥ 7721॥
MSS@7722@1ஏேகாऽnhேத th³விஸமshthேலாசந இதி kh²யாதசrhபி:◌⁴ shேதா
ேவைத:³ பசiµக:²
ஷடா³நநபிதா ஸphதrhபி⁴rhவnhதி³த: ।
MSS@7722@2அShடாŋhேகா³ நவlhய ஆமரக³ேண வாேஸா த³ஶாஶா த³த⁴th
shவைசகாத³ஶ
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ேஸாऽவதாnhந விேதா ேயா th³வாத³ஶாthமாmhஶுபி: ◌⁴ ॥ 7722॥
MSS@7723@1ஏேகாऽபி kh’Shணshய kh’த: phரேமா த³ஶாவேமதா⁴வph◌⁴’ேத²ந
lhய: ।
MSS@7723@2த³ஶாவேமதீ⁴ நேரதி ஜnhம kh’Shணphர ந நrhப⁴வாய ॥
7723॥
MSS@7724@1ஏேகாऽபி ேகாऽபி ேஸvhேயா ய:ணmhணmh நrhநவmh ।
MSS@7724@2அiνth³விkh³நmh கேராthேயவ ஸூrhயசnhth³ரமஸmh யதா² ॥ 7724॥
MSS@7725@1ஏேகாऽபி ³ணவாnh thேரா நிrh³ேணந ஶேதந கிmh ।
MSS@7725@2ஏகசnhth³ரshதேமா ஹnhதி ந ச தாரா:ஸஹshரஶ: ॥ 7725॥
MSS@7726@1ஏேகாऽபி ³ணவாnh thேரா நிrh³ண: கிmh ஶைதரபி ।
MSS@7726@2ஏகசnhth³ேரா ஜக³nhேநthரmh நthைர: கிmh phரேயாஜநmh ॥ 7726॥
MSS@7727@1ஏேகாऽபி ³ணவாnh thேரா மா நிrh³ணஶதmh ப⁴ேவth ।
MSS@7727@2ஏகசnhth³ரshதேமா ஹnhதி ந ச தாரா:ஸஹshரஶ: ॥ 7727॥
MSS@7728@1ஏேகாऽபி யேத ஹnhத காதா³ேஸா ந ேகநசிth ।
MSS@7728@2ஶ ◌்’ŋhகா³ேர லேதாth³கா³ேர காதா³ஸthரயீ கிiµ ॥ 7728॥
MSS@7729@1ஏேகாऽபி thரய இவ பா⁴தி கnh³ேகாऽயmh காnhதாயா:கரதலராக³ரkhதரkhத:
।
MSS@7729@2⁴ெமௗ தchசரணநகா²mhஶுெகௗ³ரெகௗ³ர: shவ:shத:² ஸnh
நயநமசிநீலநீல:

॥ 7729॥
MSS@7730@1ஏேகாऽபி ய:ஸகலகாrhயவிெதௗ⁴ ஸமrhத:² ஸththவாதி⁴ேகா ப⁴வ கிmh
ப³ஹுபி: ◌⁴
phரஸூைத: ।
MSS@7730@2சnhth³ர:phரகாஶயதி தி³ŋhiµக²மNhட³லாநி தாராக³ண:ஸiµதி³ேதாऽphயஸமrhத²
ஏவ ॥ 7730॥
MSS@7731@1ஏேகாऽபி யthர நக³ேர phரth³த: ◌⁴ shயாth³ த⁴iνrhக⁴ர: ।
MSS@7731@2தேதா யாnhthயரேயா ³ரmh mh’கா:³mhஹkh³’ஹாதி³வ ॥ 7731॥
MSS@7732@1ஏேகாऽபி வாரணபதிrhth³விஷதாமநீகmh khதmh நிஹnhதி
மத³ஸththவ³ேபபnhந: ।
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MSS@7732@2நாேக³ஷு  திph◌⁴’தாmh விஜேயா நிப³th³த⁴sh தshமாth³
க³ஜாதி⁴கப³ேலா nh’பதி:
ஸதா³shயாth ॥ 7732॥
MSS@7733@1ஏேகாऽபி mhஹ:ஸாஹshரmh த²mh மth²நாதி த³nhதிநாmh ।
MSS@7733@2தshமாthmhஹேவாதா³ரmhஆthமாநmh வீயஸmhபேதth॥ 7733॥
MSS@7734@1ஏேகாऽphயமாthேயா ேமதா⁴வீ ஶூேரா த³ோ விசண: ।
MSS@7734@2ராஜாநmh ராஜமாthரmh வா phராபேயnh மஹதீmh யmh ॥ 7734॥
MSS@7735@1ஏேகா ப³rhத³rhப⁴ஶாkh³ரபாணிrh வேந வைந:சதி பா³லதாnh ।
MSS@7735@2ஆmhராச khதா: பிதரச th’phதா ஏகா khயா th³vhயrhத²க
phரth³தா⁴ ॥ 7735॥
MSS@7736@1ஏேகா ப³ஹூநாmh rhகா²mh மth◌⁴ேய நிபதிேதா ³த:◌⁴ ।
MSS@7736@2பth³ம: பாத²shதரŋhகா³mh இவ விphலவேத th◌⁴வmh ॥ 7736॥
MSS@7737@1ஏேகா பா³ண: sh²ரதி வதாேலாகநmh காநீநாmh காமshயாnhேயா
மலயபவந:
காநாmh மrhமேப⁴தீ³ ।
MSS@7737@2வீேவiΝkhவணிதமபரதShபmh ய: ஸrhேவாthகNhட²phரத²மஸசிவ:

பசம: பசேமாऽபி ॥ 7737॥
MSS@7738@1ஏேகா ப⁴வாnh மம ஸமmh த³ஶ வா நமnhதி jhயாேகா⁴ஷதவியnhதி
ஶராஸநாநி ।
MSS@7738@2தlhேலாகபாலஸத: ஸஹ லமேணந சாபmh kh³’ஹாண
ஸth³’ஶmh ணமsh
th³த⁴mh ॥ 7738॥
MSS@7739@1ஏேகா பா⁴வ:ஸதா³ ஶshேதா யதீநாmh பா⁴விதாthமநாmh ।
MSS@7739@2ph³தா⁴நாmh ந ேலாகாநாmh விேஶேஷண ம⁴ஜாmh ॥ 7739॥
MSS@7740@1ஏேகாऽ⁴th நாth ததsh நநாchசாnhேயாऽபி நாேகார⁴th
phராchயாshேத thரய
ஏவ தி³vhயகவேயா தீ³vhயnh ேத³vhயா கி³ரா ।
MSS@7740@2அrhவாேசா யதி³ க³th³யபth³யரசநாசாrhயவா³th³த⁴தாsh தாnh
ஸrhவாநதிஶyhய

msubhsall.pdf 871



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

ேக²லதிதராmh ஶாகlhலமlhல: கவி: ॥ 7740॥
MSS@7741@1ஏேகாऽ⁴nhநநாth ததச நாth³ வlhகதசாபரsh ேத ஸrhேவ
கவேயா
ப⁴வnhதி ³ரவshேதph◌⁴ேயா நமshrhமேஹ ।
MSS@7741@2அrhவாேசா யதி³ க³th³யபth³யரசைநேசதசமthrhவேத ேதஷாmh
rhth◌⁴நி
த³தா³ வாமசரணmh கrhடராஜphயா ॥ 7741॥
MSS@7742@1ஏேகா ேப⁴க: பரமiµதி³த: phராphய ேகா³Shபாத³நீரmh ேகா ேம ேகா ேம
ரடதி ஸததmh
shபrhth³த⁴யா வாkhயiµchைச: ।
MSS@7742@2க³ŋhகா³தீ³நாmh ஸகலஸதாmh phராphய ேதாயmh ஸiµth³ர: கிசிth³
க³rhவmh ந வஹதி
மஹாnh phராயேஶா ⁴ ரthைந: ॥ 7742॥
MSS@7743@1ஏேகா ேம ஶாவதாthமாஸுக²மஸுக²⁴ேஜா jhஞாநth³’Shshவபா⁴ேவா
நாnhயth
கிசிnhநிஜmh ேம தiνத⁴நகரணph◌⁴ராth’பா⁴rhயாஸுகா²தி³ ।
MSS@7743@2கrhேமாth³⁴தmh ஸமshதmh சபலமஸுக²த³mh தthர ேமாேஹா iµதா⁴ ேம
பrhயாேலாchேயதி
வ shவதமவிதத²mh iµkhதிமாrhக³mh ரய thவmh ॥ 7743॥
MSS@7744@1ஏேகாऽmh³தி⁴rhஜக³தி வதி ேயந தாநி தாவnhதி ஹnhத ஸலாநி
ஸiµchசிதாநி ।
MSS@7744@2ேயph◌⁴ய: கத²சித³பி கிசித³ பேயாதா:³ பீthவா சிராய த⁴ரணீமபி
தrhபயnhதி ॥ 7744॥
MSS@7745@1ஏேகா ரவிரதிேதஜா அதிஶூர: ேகஸ வேந வா ।
MSS@7745@2அதிவிலmh க²mh ஶூnhயmh யதிக³mhபீ⁴ேராऽmh³தி: ◌⁴ ார: ॥ 7745॥
MSS@7746@1ஏேகா ரஸ: கண ஏவ நிthத ேப⁴தா³th³ பி⁴nhந: ph’த²kh
ph’த²கி³வாரயேத
விவrhதாnh ।
MSS@7746@2ஆவrhத³th³³த³தரŋhக³மயாnh விகாராnh அmhேபா⁴ யதா²ஸலேமவ
 தth ஸமshதmh
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॥ 7746॥
MSS@7747@1ஏேகா ராகி³ஷு ராஜேத phயதமாேத³ஹாrhத⁴ஹா ஹேரா நீராேக³ஷு
ேநா
விiµkhதலலநாஸŋhேகா³ ந யshமாth பர: ।
MSS@7747@2³rhவாரshமரபா³ணபnhநக³விஷvhயாஸŋhக³iµkh³ேதா⁴ ஜந: ேஶஷ:

காமவிட³mhபி³ேதா 
விஷயாnh ேபா⁴khmh ந ேமாkhmh ம: ॥ 7747॥
MSS@7748@1ஏேகாऽrhத²mh விmh’ேஶேத³ேகா த⁴rhேம phரேத மந: ।
MSS@7748@2ஏக: காrhயாணி ேத தமாஹுrhமth◌⁴யமmh நரmh ॥ 7748॥
MSS@7749@1ஏேகா லலாேட th³ெவௗrhth◌⁴நி th³ெவௗ th³ெவௗ பாrhேவாபபாrhவேயா:
।
MSS@7749@2th³ெவௗ ச வ விjhேஞெயௗ phரயாேண ைசக ஏவ  ॥ 7749॥
MSS@7750@1ஏேகா ேலாேபா⁴ மஹாkh³ராேஹா ேலாபா⁴th பாபmh phரவrhதேத ।
MSS@7750@2தத: பாபாத³த⁴rhமாphதிshதேதா :³க²mh phரவrhதேத ॥ 7750॥
MSS@7751@1ஏேகா விthதவத:ஸூiν: பிth’ந:ஸுெயௗவேந ।
MSS@7751@2iµkh³ேத⁴ ⁴⁴ காயshத:² காshபrhதீ⁴ வணிkhஸுத: ॥ 7751॥
MSS@7752@1நிthயாராமாthயைவth³யphரth³த⁴shய ³ேரா:ஸுத: ।
MSS@7752@2॥। ॥। phரchச²nhநகாேமா ஜடாத⁴ர: ॥ 7752॥
MSS@7753@1நmhஸகphரவாத³shய phரஶமாrhதீ² ப²லாஶந: ।
MSS@7753@2மthேதா ⁴rhதஸஹாயச ராஜஸூiνrhநிரŋhஶ: ॥ 7753॥
MSS@7754@1kh³ராmhேயா தா⁴th’th³விஜஸுத: phராphதலாப⁴ச கா³யந: ।
MSS@7754@2ஸth³ய:ஸாrhத²பதி: phராphத:மாnh ைத³வபராயண: ॥ 7754॥
MSS@7755@1க³தாiνக³திேகா rhக:² ஶாshthேராnhமாத³ச பNh³த: ।
MSS@7755@2நிthயப³ச ேவயாநாmh ஜŋhக³மா: கlhபபாத³பா: ॥ 7755॥
MSS@7756@1ஏேகா விவஸதாmh ஹராmhயபkh◌⁴’ண: phராநஹmh phராணிநாmh
இthேயவmh பசிnhthய
மாthமமந vhயாதா⁴iνதாபmh kh’தா:² ।
MSS@7756@2⁴பாநாmh ப⁴வேநஷு கிmh ச விமலேthேரஷு ³டா⁴ஶயா:
ஸா⁴நாமரேயா

msubhsall.pdf 873



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

வஸnhதி கதி ந thவthlhயகா நரா: ॥ 7756॥
MSS@7757@1ஏேகா ைவயச th³ெவௗ ஶூth³ெரௗ ph³ராமshthரய ஏவ ச ।
MSS@7757@2விth³ேயாபவிந: பச ந க³chேச²:ஸமmh shவயmh ॥ 7757॥
MSS@7757A@1ஏேகா ைவேயா th³ெவௗ ச ஶூth³ெரௗthயா:ஸphத பச வா ।
MSS@7757A@2நவ நாrhேயா ந க³chேச²: ந க³chேச²th³ ph³ராமணthரயmh ॥
MSS@7758@1ஏேகாऽஹமஸஹாேயாऽஹmh kh’ேஶாऽஹமபchச²த:³ ।
MSS@7758@2shவphேநऽphேயவmhவிதா⁴ சிnhதா mh’ேக³nhth³ரshய ந ஜாயேத ॥ 7758॥
MSS@7759@1ஏேகாऽஹமshதி ச மnhயேஸ thவmh ந ’chச²யmh ேவth iµநிmh
ராணmh ।
MSS@7759@2ேயா ேவதி³தா கrhமண: பாபகshய யshயாnhதிேக thவmh vh’நmh
கேரா ॥ 7759॥
MSS@7760@1ஏேகாऽஹமshthயாthமாநmh யth thவmh கlhயாண மnhயேஸ ।
MSS@7760@2நிthயmh shதி²தshேத ’th³ேயஷ Nhயபாேபதா iµநி: ॥ 7760॥
MSS@7761@1ஏேகா ஹர: phயாத⁴ர- ³ணேவதீ³ தி³விஷேதா³ऽபேர டா:◌⁴ ।
MSS@7761@2விஷமmh’தmh வா ஸமதி ய: பயnh க³ரலேமவ பெபௗ ॥ 7761॥
MSS@7762@1ஏேகா  ேத பாபmh காலபாஶவஶmh க³த: ।
MSS@7762@2நீேசநாthமாபசாேரண லmh ேதந விநயதி ॥ 7762॥
MSS@7763@1ஏேகா  க²ஜநவேரா நநீத³லshேதா² th³’Shட: கேராதி
சரŋhக³ப³லாதி⁴பthயmh ।
MSS@7763@2கிmh ேம கShயதி ப⁴வth³வத³நாரவிnhேத³ ஜாநா ேநா
நயநக²ஜநkh³மேமதth
॥ 7763॥
MSS@7764@1ஏேகா  ேதா³ேஷா ³ணஸmhநிபாேத நிமjhஜதீthேயதத³khதiµkhதmh
।
MSS@7764@2பாதி³காnh ஸrhவ³nh நிஹnhதி கிmh ெமௗrhkh²யேமகmh ந
ஶரபா⁴ஜாmh ॥ 7764॥
MSS@7765@1ஏேகா  ேதா³ேஷா ³ணஸmhநிபாேத நிமjhஜதீnhேதா:³
கிரேணShவிவாŋhக: ।
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MSS@7765@2ேகநாபி நmh கவிநா ச th³’Shடmh தா³th³rhயேமகmh ³ணராஶிநாஶி
॥ 7765॥
MSS@7766@1ஏேகா யமாthேயா ேமதா⁴வீ ஶூேரா தா³nhேதா விசண: ।
MSS@7766@2ராஜாநmh ராஜthரmh வா phராபேயnh மஹதீmh யmh ॥ 7766॥
MSS@7767@1ஏண: khட³தி ஶூகரச க²நதி th³வீபீ ச க³rhவாயேத khேராShடா
khரnhத³தி
வlhக³ேத ச ஶஶேகா ேவகா³th³ rhதா⁴வதி ।
MSS@7767@2நி:ஶŋhக:கேபாதகshதலதாiµnhேமாடேத லயா ஹmhேஹாmhஹ
விநா thவயாth³ய
விபிேந கீth³’kh³த³ஶா வrhதேத ॥ 7767॥
MSS@7768@1ஏணேரணி: ஶஶகநிகர: ஶlhலகீநாmh கத³mhப³mh ேகாலvhஹ:

shph’ஶதி
ஸுகி²தாmh யthர தthராபி ேஜ ।
MSS@7768@2ேகா நாமாshnh ப³த ஹதவேந பாத³பshதாth³’³chைசrh யshய
chசா²யாமயமதி⁴வஸthShணkh³ே க³ேஜnhth³ர: ॥ 7768॥
MSS@7769@1ஏshph’ஹயாதா ந கத²மphயாshேத விேவேகாத³யாnh நிthயmh
phரchதிஶŋhகயா
ணமபி shவrhேக³ ந ேமாதா³மேஹ ।
MSS@7769@2அphயnhேயஷு விநாஶிவshவிஷயாேபா⁴ேக³ஷு th’Sh ந ேம
shவrhணth³யா: ேந
பரmh ஹபத³th◌⁴யாநmh ஸஹாமேஹ ॥ 7769॥
MSS@7770@1ஏth³யா:பஶவ:கிராதபஷnhைநஷா³ணkh³ராணீ ஸசாேராऽபி
ந நாக³ரshய
விஷேயாchசி²nhநmh iµநீநாmh மந: ।
MSS@7770@2⁴ேமைநவ ஸுக³nhதி⁴நா phரதிபத³mh தி³khசkhரமாேமாத³யnh ஆலmh
பத³யேதऽ³த: கshைம கிமாசமேஹ ॥ 7770॥
MSS@7771@1ஏணீக³ேணஷு ³க³rhவநிதா: கிmh kh’Shணஸார க²
ேக²ல
காநேநऽshnh ।
MSS@7771@2மாமாmh கலய பி⁴nhநகnhth³ரmhப⁴- iµkhதாமயீmhஹவிஹாரவஸுnhத⁴ராயா:

msubhsall.pdf 875



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

॥ 7771॥
MSS@7772@1ஏணீth³’ஶ: பாணிேட நிth³தா⁴ ேவணீ விேரேஜ ஶயேநாthதி²தாயா:
।
MSS@7772@2ஸேராஜேகாஶாதி³வ நிShபதnhதீ ேரணீ க⁴நீ⁴ய ம⁴vhரதாநாmh ॥
7772॥
MSS@7773@1ஏணீth³’ஶ: ரவணmhநி யதா³நயnhதி ேதைநவ தshய மமா
நவசmhபகshய ।
MSS@7773@2thவmh தthர ேநா விஹரேஸ யதி³ ph◌⁴’ŋhக³ ேதந ைநதshய கிசித³பி
தth 
தைவவ ஹாநி: ॥ 7773॥
MSS@7774@1ஏணீth³’ேஶா விஜயேத ேவணீ ph’Shடா²வலmhபி³நீ ।
MSS@7774@2கேஶவ பசபா³ணshய வதrhஜநேஹதேவ ॥ 7774॥
MSS@7775@1ஏணீ யாதி விேலாkhய பா³லஶலபா⁴nh ஶShபாŋhராதி³thஸயா
ச²thTh³மலகாநி
ரதி சிராத³Nhட³ph◌⁴ரமாth³kh ।
MSS@7775@2⁴thவா தா⁴வதி kh’Shணகீடபடலேரணீmh ஶிக²Nh³ ஶிேரா
³ராேத³வ வநாnhதேர
விஷத⁴ரkh³ராஸாபி⁴லாஷார: ॥ 7775॥
MSS@7776@1ஏணீஶாப³விேலாசநாபி⁴ரலஸேராணீப⁴ரphெரௗ⁴ பி⁴rh ேவணீ⁴தரஸkhரமாபி⁴ரபி⁴த:
ேரணீkh’தாபி⁴rhvh’த: ।
MSS@7776@2பாணீ நாம விேநாத³யnh ரதிபேதshணீஶைய: ஸாயைகrh
வாணீநாமபத³mh பரmh
vhரஜஜநோணீபதி: பா ந: ॥ 7776॥
MSS@7777@1ஏே க³ஜ: பதŋhக³ச ph◌⁴’ŋhேகா³ நsh பசம: ।
MSS@7777@2ஶph³த³shபrhஶபக³nhத⁴ரைஸேரேத ஹதா: க² ॥ 7777॥
MSS@7778@1ஏதchச தபேஸா லmh தபேஸா லேமவ ச ।
MSS@7778@2ஸrhவதா³ காமவிஜய:ஸŋhகlhபவிஜயshததா² ॥ 7778॥
MSS@7779@1ஏதchசrh³ணmh ைதலmh தshமாchசாபி சrh³ணmh ।
MSS@7779@2காகmh phரேபth³ தீ⁴மாmhshததshைதலmh விபாசேயth ॥ 7779॥
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MSS@7780@1ஏதchசா²nhதவிசிthரசthவரபத²mh விராnhதைவதாக-
லாகா⁴ேலாகம³மஜுiµரஜmh விth◌⁴வshதகீ³தth◌⁴வநி ।
MSS@7780@2vhயாvh’thதாth◌⁴யயநmh நிvh’thதஸுகவிkhடா³ஸமshயmh நமth³-
விth³வth³வாத³பத²mh
கத²mh ரத³mh ெமௗநvhரேத வrhதேத ॥ 7780॥
MSS@7781@1ஏதchசா²shthராrhத²தththவmh  மயாkh²யாதmh தவாநக⁴ ।
MSS@7781@2அவிவாேஸா நேரnhth³ராmh அபரmh ³யiµchயேத ॥ 7781॥
MSS@7782@1ஏதjhஜடா³ஜட³விேவசநேமதேத³வ thயாதி³தththவபேஶாத⁴நெகௗஶலmh
ச ।
MSS@7782@2jhஞாநmh ச ைஶவத³மாக³மேகாலph◌⁴யmh மாrhயத³ŋhkh◌⁴க³ேள
நிேதா
மயாthமா ॥ 7782॥
MSS@7783@1ஏதthகராலகரவாலநிkh’thதகNhட²- நாேலாchசலth³ப³ஹுலேப²நில³th³³ெதௗ³ைக: ◌⁴
।
MSS@7783@2ஸாrhத⁴mh ட³மTh³ட³மடா³ŋhkh’திஹூத⁴த- வrhேக³ண
ப⁴rhக³kh³’ணீmh
தி⁴ைரrhதி⁴ேநா ॥ 7783॥
MSS@7784@1ஏதth கவீnhth³ரiµக²சnhth³ரமஸ: கதா³சிth காvhயாபி⁴தா⁴நமmh’தmh
யதி³
நாக³Shயth ।
MSS@7784@2ஸmhஸாmhவிவித⁴:³க²ஸஹshரபா⁴ஜாmh ேசேதாவிேநாத³ஸத³நmh
கிஹாப⁴விShயth
॥ 7784॥
MSS@7785@1ஏதth காnhதத³mh காnhதmh இthயாவஸத²th’Shணயா ।
MSS@7785@2தshயா ph◌⁴ரமதி ஸrhவாŋhக³mh மnhேய ட⁴ இவ shமர: ॥ 7785॥
MSS@7786@1ஏதth காமப²லmh ேலாேக யth³ th³வேயாேரகசிthததா ।
MSS@7786@2அnhயசிthதkh’ேத காேம ஶவேயாவ ஸŋhக³ம: ॥ 7786॥
MSS@7787@1ஏதth காrhயமமரா:ஸmhதmh ேம th◌⁴’தி:ஶம:ஸthயத⁴rhமாiνvh’thதி:
।
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MSS@7787@2kh³ரnhதி²mh விநீய ’த³யshயஸrhவmh phயாphேய சாthமவஶmh நயீத
॥ 7787॥
MSS@7787A@1ஏதth கிmh நiν கrhண⁴ஷணமயmh ஹார:ஸுகாசீ நவா ப³th³தா⁴
காசிதி³யmh
thவயாth³ய திலக: லாkh◌⁴ய: phேய கlhபித: ।
MSS@7787A@2phரthயŋhக³mh shph’ஶேததி தthணப⁴வth³ேராமாசமாலாசிதா
தnhவீ
மாநiµேபையவ ஶநைகrh⁴rhேதந ஸmhேமாசிதா ॥
MSS@7788@1ஏதth கிmh phரணயிnhயபி phரணயிநீ யnh மாநிநீ ஜாயேத மnhேய
மாநவிெதௗ⁴ ப⁴விShயதி
ஸுக²mh கிசிth³ விஶிShடmh ரஸாth ।
MSS@7788@2வாசா² தshய ஸுக²shய ேமऽபி ’த³ேய ஜாக³rhதி நிthயmh பரmh
shவphேநऽphேயஷ
ந ேமऽபராth◌⁴யதி பதி:phயா தshைம கத²mh ॥ 7788॥
MSS@7789@1ஏதth கிmh தஸth³’ஶmh thவth³vhரதேயாkh³யmh லாiνபmh வா ।
MSS@7789@2kh’தவாந யth ஸுமேத ப⁴த³ேத³யmh கrhம ॥ 7789॥
MSS@7790@1ஏதthகீrhதிவிவrhதெதௗ⁴தநிகி²லthைரேலாkhயநிrhவாைதrh விராnhதி:
கதா கதா²ஸு
ஜக³தாmh யாைம:ஸமkh³ைரரபி ।
MSS@7790@2ஜjhேஞ கீrhதிமயாத³ேஹா ப⁴யப⁴ைரரshமாத³கீrhேத: ந: ஸா யnhநாshய
கதா²பேத²ऽபி
மநchசா²யா ப³ப³nhத⁴ shதி²திmh ॥ 7790॥
MSS@7791@1ஏதthசshபrhதி⁴தயா த⁴டshய kh²யாதshய ஶாshthேரஷு
நித³rhஶநthவmh ।
MSS@7791@2தshமாchச ஶிlhபாnh மணிகாதி³கா phரth³த⁴நாமாஜநி mhப⁴கார: ॥
7791॥
MSS@7792@1ஏதth kh’thவா phயமiνசிதphராrhத²நாவrhthமேநா ேம ெஸௗஹாrhதா³th³
வா வி⁴ர இதி
வா மyhயiνkhேராஶ³th³th◌⁴யா ।
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MSS@7792@2இShடாnh ேத³ஶாnh விசர ஜலத³ phராvh’ஷா ஸmhph◌⁴’தrh மா
⁴ேத³வmh ணமபி
ச ேத விth³தா விphரேயாக:³ ॥ 7792॥
MSS@7793@1ஏதth ேகாகmhபி³நீஜநமந:ஶlhயmh சேகாராŋhக³நா-
சேகாகபாடேயாrhக⁴தேயாth³கா⁴நீ சிகா ।
MSS@7793@2த³kh³த⁴shயாபி நவாŋhர: shமரதேராராrhth³ராக³ஸாmh phேரய-

மாேநாth³தா³மக³ஜாŋhேஶா
விஜயேத iµkh³த⁴mh ஸுதா⁴mhேஶாrhவ: ॥ 7793॥
MSS@7794@1ஏதth தth³ ³rhஜயmh ேலாேக thரதா³ரமயmh விஷmh ।
MSS@7794@2ஜாயnhேத ச mhயnhேத ச யth பீthவா ேமாதா: phரஜா: ॥ 7794॥
MSS@7795@1ஏதth தth³ th◌⁴’தராShThரவkhthரஸth³’ஶmh ேமகா⁴nhத⁴காரmh நேபா⁴
’Shேடா
க³rhஜதி சாதித³rhபிதப³ேலா ³rhேயாத⁴ேநா வா ஶிகீ² ।
MSS@7795@2அth³தேதா தி⁴Sh²ர இவாth◌⁴வாநmh க³த: ேகாகிேலா
ஹmhஸா:ஸmhphரதி
பாNhட³வா இவ வநாத³jhஞாதசrhயாmh க³தா: ॥ 7795॥
MSS@7796@1ஏதth தth³வkhthரமthர khவ தத³த⁴ரம⁴ khவாயதாshேத கடாா:
khவாலாபா:
ேகாமலாshேத khவ ஸ மத³நத⁴iνrhப⁴ŋh³ேரா ph◌⁴விலாஸ: ।
MSS@7796@2இthத²mh க²Thவாŋhக³ேகாெடௗ phரகதத³ஶநmh மஜு³ஜthஸரmh
ராகா³nhதா⁴நாேவாchைசபஹதமேஹா ேமாஹஜாலmh கபாலmh ॥ 7796॥
MSS@7797@1ஏதth தrhகய சkhரவாகஸுth³’ஶாமாவாஸநாதா³யிந:
phெரௗட⁴th◌⁴வாnhதபேயாதி⁴மkh³நஜக³தீத³thதாவலmhேபா³thஸவா: ।
MSS@7797@2தீ³phதாmhேஶாrhவிகஸnhதி தி³ŋhmh’க³th³’ஶாmh காரபŋhேகாத³க-
vhயாthசரா:ஸேராஹவநேககாரா: கரா: ॥ 7797॥
MSS@7798@1ஏதth தrhகய சkhரவாக’த³யாவாஸாய தாராக³ண- kh³ராஸாய
sh²ரதி³nh³மNhட³லபஹாஸாய பா⁴ஸாmh நிதி:◌⁴ ।
MSS@7798@2தி³khகாnhதாசmhப⁴ŋhமரேஜாnhயாஸாய பŋhேகேஹா-
lhலாஸாய
sh²டைவைகரவவநthராஸாய விth³ேயாதேத ॥ 7798॥
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MSS@7799@1ஏதth தshய iµகா²th கியth கமநீபthேர கணmh வாே யnh
iµkhதாமணிthயமmhshத
ஸ ஜட:³ ஶ ◌்’Nhவnh யத³shமாத³பி ।
MSS@7799@2அŋh³lhயkh³ரல⁴khயாphரவிலயிnhயாதீ³யமாேந ஶைநshthேராTh³³ய
க³ேதா
மேமthயiνதி³நmh நிth³ராதி நாnhத:ஶுசா ॥ 7799॥
MSS@7800@1ஏதth  மாmh த³ஹதி யth³kh³’ஹமshமதீ³யmh rhத²thயதித²ய:
பவrhஜயnhதி ।
MSS@7800@2ஸmhஶுShகஸாnhth³ரமத³ேலக²வ ph◌⁴ரமnhத: காலாthயேய ம⁴கரா:
கண:

கேபாலmh ॥ 7800॥
MSS@7801@1ஏதth ேத ph◌⁴லேதாth³பா⁴ பாடலாத⁴ரபlhலவmh ।
MSS@7801@2iµக²mh நnhத³நiµth³யாநmh அேதாऽnhயth ேகவலmh வநmh ॥ 7801॥
MSS@7802@1ஏதth ேத iµக²மேதnh³லட³ஹchசா²யmh ப⁴வlhேலாசநmh
நீேலnhதீ³வரநிrhவிேஶஷமத⁴ரshேத ப³nh⁴வாண: ।
MSS@7802@2ph◌⁴வlhshதவ காமகாrhiµகலதா லாஸஹாth◌⁴யாயிநீ ந
th◌⁴யாயnh கத²mh iν
ேத³வ கத²ய thவாேமகேமணீth³’ஶ: ॥ 7802॥
MSS@7803@1ஏதth பேயாத⁴ரக³mh பதிதmh நிய ேக²த³mh vh’தா² வஹ கிmh
கமலாயதா ।
MSS@7803@2shதph³ேதா⁴ விேவகரேதா ஜநதாபகா யthnhநத: phரபததீதி
கிமthர சிthரmh
॥ 7803॥
MSS@7804@1ஏதth ர: sh²ரதி பth³மth³’ஶாmh ஸஹshரmh அth³வயmh கத²ய
thர
நிேவஶயா ।
MSS@7804@2இthயாகலyhய நயநாmh³ேஹ நிlhய ேராமாசிேதந வஷா
shதி²தமchேதந
॥ 7804॥
MSS@7805@1ஏதth தநசkhரமkhரமkh’தkh³ராஸாrhத⁴iµkhைதrhvh’காnh உthShணthபேதா
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nh’மாmhஸவிக⁴ைஸராத³rhத³ரmh khரnhத³த: ।
MSS@7805@2க²rhஜூரth³மத³kh◌⁴நஜŋhக⁴மதthவŋhநth³த⁴விShவkhதத-
shநாkh³ரnhதி²க⁴நாshதி²பஜரஜரthகŋhகாலமாேலாkhயேத ॥ 7805॥
MSS@7806@1ஏதth phரசNh³ ஸiµேத³thயகலŋhகrhதி கlhமாதாmhப³ரதலmh
kh³ரஹசkhரவாலmh ।
MSS@7806@2ஸூrhேயnh³ஸmhடஸiµth³க³கவாடேகாஷ- விேலஷகீrhணநவரthநகலாபகாnhதி
॥ 7806॥
MSS@7807@1ஏதth ஸrhவmh பjhஞாய vh’ாேராபmh ஸமாரேப⁴th ।
MSS@7807@2த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh th³ேமph◌⁴ய:ஸாத⁴நmh யத: ॥ 7807॥
MSS@7808@1ஏதth ஸrhவmh ஶ ◌்’iΝத வசநmh ஸŋhkh³ரஹாத³thர ஸkh²ய: phராநாmh
ந:
ப²லமவிகலmh நேமஷா ஸகீ² வ: ।
MSS@7808@2விேலேஷऽshnh phரசலதி ph◌⁴’ஶmh தீ³பிேகவ phரவாேத
ஸthயாமshயாmh
வயமதமஸ:ஸrhவதா² ரைதநாmh ॥ 7808॥
MSS@7809@1ஏதth ஸrhவமமாthயாதி³ ராஜா நயர:ஸர: ।
MSS@7809@2நயthnhநதிiµth³khேதா vhயஸநீ யேமவ ச ॥ 7809॥
MSS@7810@1ஏதத³thர பதி²ைககவிதmh பய ஶுShயதிதராmh மஹthஸர: ।
MSS@7810@2ேர iµதா⁴mh³த⁴ர th³த⁴ஸth³க³திrh வrhதி⁴தா கிதி க⁴Thடவாநீ ॥
7810॥
MSS@7811@1ஏதத³ேப வாchயmh ஜாŋhக³ல⁴ெமௗ ச பசபி: ◌⁴ ைஷ: ।
MSS@7811@2ஏைதேரவ நிthைதrh ம⁴மாவShடபி: ◌⁴ கத²ேயth ॥ 7811॥
MSS@7812@1ஏதத³rhத²mh ேத ³th³தி⁴mh கேராதி th³ேவஷ³த: ।
MSS@7812@2யth³ விவாைத:³ கShயா மாநmhலாநிmh மநீmh ॥ 7812॥
MSS@7813@1ஏதத³rhத²mh  rhவnhதி ராஜாேநா த⁴நஸசயmh ।
MSS@7813@2ரயிthவா  சாthமாநmh யth³த⁴நmh தth³ th³விஜாதேய ॥ 7813॥
MSS@7814@1ஏதத³rhத²mh  ராjhயாநி phரஶாஸதி நேரவரா: ।
MSS@7814@2யேத³ஷாmh ஸrhவkh’thேயஷு மேநா ந phரதிஹnhயேத ॥ 7814॥
MSS@7815@1ஏதத³rhேத²நாநாmh nh’பா:rhவnhதி ஸŋhkh³ரஹmh ।
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MSS@7815@2ஆதி³மth◌⁴யாவஸாேநஷு ந ேத க³chச²nhதி விkhயாmh ॥ 7815॥
MSS@7816@1ஏத³chch²வதபீதைமnhத³வmh ேஸா⁴மமவ phரபா⁴ரஸmh ।
MSS@7816@2iµkhதஷThபத³விராவமஜஸா பி⁴th³யேத iµத³மா நிப³nhத⁴நாth ॥
7816॥
MSS@7817@1ஏதேத³வ நthவmh ஏதேத³வ ³rhஜநmh ।
MSS@7817@2யth ஸைத³வ ஸதாmh ஸthஸு விநயாவநதmh ஶிர: ॥ 7817॥
MSS@7818@1ஏதேத³வ  விjhேஞயmh shவாrhத²த⁴rhமவிகா⁴தேஜ ।
MSS@7818@2விஷயth◌⁴வmhஸேஜ ஶthேராrhவிஷயphரதிபீட³நmh ॥ 7818॥
MSS@7819@1ஏதேத³வ பரmh ெஶௗrhயmh யth பரphராணரணmh ।
MSS@7819@2ந phராணஹர: ஶூர: ஶூர: phராணphரேதா³ऽrhதி²நாmh ॥ 7819॥
MSS@7819A@1ஏதேத³வ மம Nhயமக³Nhயmh யth kh’ேஶாத³ th³’ேஶாரதிதி²shthவmh
।
MSS@7819A@2³ரமshமத³⁴rhணிததாரmh ஶாரேத³nh³iµகி²வீணமே:

॥
MSS@7820@1ஏதேத³வ மஹchசிthரmh phராkhதநshேயஹ கrhமண: ।
MSS@7820@2யத³நாthமவதாமாrhயchசாநதிமதாmh ய: ॥ 7820॥
MSS@7821@1ஏதேத³வ  பாNh³thயmh இயேமவ ப³ஹுjhஞதா ।
MSS@7821@2அயேமவ பேரா லாேபா⁴ யth shவlhபாth³ ⁴ரணmh ॥ 7821॥
MSS@7822@1ஏதேத³வ  பாNh³thயmh ஏஷா ைசவ நதா ।
MSS@7822@2ஏஷ ஏவ பேரா த⁴rhம ஆயா³நதேரா vhயய: ॥ 7822॥
MSS@7824@1ஏதேத³வாஷ:ஸாரmh நிஸrhக³ணப⁴ŋhகி³ந: ।
MSS@7824@2shநிkh³த⁴rhiµkh³ைத⁴rhவித³kh³ைத⁴ச யத³யnhthதமாshயேத॥ 7824॥
MSS@7824A@1ஏதேத³வாrhத²ஸாமrhth²யmh phரthயேேபலயேத ।
MSS@7824A@2thரதா³ராதி³ஸmhப³nhத: ◌⁴ mhஸாmh த⁴நநிப³nhத⁴ந: ॥
MSS@7825@1ஏதேத³வாrhத²ஸாமrhth²யmh phரthயேேபலயேத ।
MSS@7825@2யth shகnhத⁴ப³nhேத⁴ வth³பி: ◌⁴ ஶவ: ஶிபி³கேயாயேத ॥ 7825॥
MSS@7826@1ஏதth³க³nhத⁴க³ஜshth’ஷாmhப⁴ ph◌⁴’ஶmh கNhடா²nhதமjhஜthதiν:

ேப²ைந:
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பாNh³த:shவதி³khகஜயkhடா³யஶ:shபrhதி⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@7826@2த³nhதth³வnhth³வஜலாiνபி³mhப³நசrhத³nhத:கராmhேபா⁴வ- vhயாஜாத³ph◌⁴ரiµவlhலேப⁴ந
விரஹmh நிrhவாபயthயmh³ேத:◌⁴ ॥ 7826॥
MSS@7827@1ஏதth³த³thதாகா⁴தshரவத³sh’க³ஸு’th³வmhஶஸாrhth³ேரnhத⁴ைநth
அth³-
ேதா³th³தா³மphரதாபjhவலத³நலலth³⁴ம⁴மph◌⁴ரமாய ।
MSS@7827@2ஏதth³தி³kh³ைஜthரயாthராஸமஸமரப⁴ரmh பயத: கshய நாth³
ஏதnhநாரவாvhரஜ²ரஜரேஜாராராshத²ஷு ॥ 7827॥
MSS@7828@1ஏதth³த³தா⁴தி நவெயௗவநநrhதகshய கரஜch²ததாலகkh³மலmh
।
MSS@7828@2மth◌⁴ேய ஸiµchch²வதvh’thதி மநா³பாnhேத லph³தா⁴thமம
சTh³மலkh³மமshயா:
॥ 7828॥
MSS@7829@1ஏதth³த³nhதிப³லrhவிேலாkhய நிகி²லாமாŋhகி³தாŋhகீ³mh ⁴வmh
ஸŋhkh³ராமாŋhக³ணmhநி
ஜŋhக³மகி³shேதாமph◌⁴ரமாதா⁴யிபி: ◌⁴ ।
MSS@7829@2ph’th²வீnhth³ர:ph’²ேரத³kh³ரஸமரphேரோபநmhராமர- ேரணீமth◌⁴யசர:
ந:தித⁴ரேபாய த⁴thேத தி⁴யmh ॥ 7829॥
MSS@7830@1ஏதth³ ேத³வ யஶshகரmh நரபேதrhயth தshகேர நிkh³ரேஹா தீ³rhக⁴mh வ
யதா²பராத⁴ம⁴ரmh த³Nhட³mh ஜக³thயாவஹnh ।
MSS@7830@2ேயநாயmh பபnhதி²பாrhதி²வவ⁴nh³ரெசௗரshthவயா ப³th³த⁴ச
phரதித³Nhட³ைப⁴ரவக phதச காராkh³’ேஹ ॥ 7830॥
MSS@7831@1ஏதth³ த⁴நஜேயா வாchேயா நிthேயாth³khேதா vh’ேகாத³ர: ।
MSS@7831@2யத³rhத²mh thயா ஸூேத தshய காேலாऽயமாக³த: ॥ 7831॥
MSS@7832@1ஏதth³தி⁴ பரமmh நாrhயா: காrhயmh ேலாேக ஸநாதநmh ।
MSS@7832@2phராநபி பthயjhய யth³ ப⁴rhth’தமாசேரth ॥ 7832॥
MSS@7833@1ஏதth³ ப³ph◌⁴கசாiνகாகிரணmh ராஜth³ேஹாऽந: ஶிர-

ேச²தா³ப⁴mh வியத:
phரதீசி நிபதthயph³ெதௗ⁴ ரேவrhமNhட³லmh ।
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MSS@7833@2ஏஷாபி th³ரமா phயாiνக³மநmh phேராth³தா³மகாShேடா²thதி²ேத
ஸnhth◌⁴யாkh³ெநௗ விநிதா⁴ய
தாரகஷாjhஜாதாshதி²ேஶஷshதி²தி: ॥ 7833॥
MSS@7834@1ஏதth³ ³th³தி⁴மேஶஷாmh ஸththவமாதnhய ேயாக³விth ।
MSS@7834@2பthயஜதி ஸmhphராphய ³th³தி⁴ெஸௗmhயமiνthதமmh ॥ 7834॥
MSS@7835@1ஏதth³பீ⁴தாநா கி³பி³லவிக³லth³வாஸரா நி:ஸரnhதீ
shவkhடா³ஹmhஸேமாஹkh³ரலஶிஶுph◌⁴’ஶphராrhதி² ேதாnhநிth³ரசnhth³ரா ।
MSS@7835@2ஆkhரnhத³th³ ⁴ யthதnhநயநஜலலchசnhth³ரஹmhஸாiνபி³mhப³-
phரthயாஸthதிphர’Shயthதநயவிஹைதராவnh nhயவchச ॥ 7835॥
MSS@7836@1ஏதth³ பீ⁴மபராkhரேமண ரசிதmh ஸmhஸாரஸாரmh ஸர:
பாேதா²நாத²கதா²பஹshதநகலாைவசேண தீ³தmh ।
MSS@7836@2யnhமாஹாthmhயவிேலாகநாth³⁴தரஸாth³⁴தாmhப³ர ஶிர:-
shரshதmh
Nhட³லமmh³பி³mhபி³தரவிvhயாேஜந விth³ேயாதேத ॥ 7836॥
MSS@7837@1ஏதth³⁴ஷணெகௗஶலmh தவ தெநௗ பேயth ததா³ மாத⁴ேவா ராேத⁴
தthஸவிேத⁴ 
ேசதசேல ேசth³ைத⁴rhயமாதா⁴shயதி ।
MSS@7837@2இthத²mh ஜlhபதி ஶிlhபகாணி ஜேந தshயா: shமரnhthயா ஹmh
ஸth³ய:shேவத³ஸth³
vhயலmhபத³மலmh பthராவமNhட³லmh ॥ 7837॥
MSS@7838@1ஏதth³யஶ:ரதி⁴ரகா³ பதthயகா³ேத⁴ வசநmh கவீநாmh ।
MSS@7838@2ஏதth³³நாmh க³ணநாŋhகபாத: phரthயrhதி²கீrhதீ: க²கா:ேதி
॥ 7838॥
MSS@7839@1ஏதth³ ரஹshயmh பரமmh ஏதchச பரமmh பத³mh ।
MSS@7839@2ஏஷா க³திrhவிரkhதாநாmh ஏேஷாऽெஸௗ பரம: ஶிவ: ॥ 7839॥
MSS@7840@1ஏதth³ வித³nhேதா விth³வாmhேஸா ph³ராம ph³ரமவாதி³ந: ।
MSS@7840@2ந ராjhஞ: phரதிkh³’ணnhதி phேரthய ேரேயாऽபி⁴காŋhண: ॥
7840॥
MSS@7841@1ஏதth³ விth³வாnh ம³தி³தmh jhஞாநவிjhஞாநைநணmh ।
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MSS@7841@2ந நிnhத³தி ந ச shெதௗதி ேலாேக சரதி ஸூrhயவth ॥ 7841॥
MSS@7842@1ஏதth³ விதா⁴நமாதிShேட²th³அேராக:³ ph’தி²வீபதி: ।
MSS@7842@2அshவshத:²ஸrhவேமதth  ph◌⁴’thேயஷு விநிேயாஜேயth ॥ 7842॥
MSS@7843@1ஏதth³விபா⁴தி சரமாசலட³mhபி³-Nh³ரபிNhட³சிஶீதமசிபி³mhப³mh
।
MSS@7843@2உjhjhவாதshய ரஜநீmh மத³நாநலshய ⁴மmh த³த⁴th
phரகடலாச²நைகதேவந
॥ 7843॥
MSS@7844@1ஏதth³ vhேயாமவநீவராஹவலயmh விைவகவீரshமர-
shகnhதா⁴வாரமதா³nhத⁴nh⁴ரலmh யாமாவ⁴ைகஶிகmh ।
MSS@7844@2சுShயாஜநவsh ⁴கஸத³ஸாmh விShடசkhராவய-
shேதாமாnhதrhக³த⁴மேகதநமஹா⁴mhயா தமshதாrhயேத ॥ 7844॥
MSS@7845@1ஏதnhநேரnhth³ரvh’ஷப⁴ பயா vhரஜnhthயா ஸmhேராபrhத²வ
ேகா³பிதமmh³ேஜஷு ।
MSS@7845@2உth³கா⁴டயthயயமஶீதகர:கெரௗைக: ◌⁴ பth³மாகராth திரபீ³ஜவாvh’nhத³mh
॥ 7845॥
MSS@7846@1ஏதnhமnhத³விபkhவதிnh³கப²லயாேமாத³ராபாNhட³ர- phராnhதmhஹnhத
nhத³ஸுnhத³ரகரshபrhஶமmh லph◌⁴யேத ।
MSS@7846@2தth பlhபதிth ஜரலmh mhபா⁴ப⁴யாph◌⁴யrhத²நா- தீ³நmh
thவாமiνநாத²ேத
சக³mh பthராvh’தmh மா kh’தா:² ॥ 7846॥
MSS@7847@1ஏதnhமயவ ஜாதmh நிபதிதமshயாmh மேநா நmh ।
MSS@7847@2நாயாthயபி ய³பாயாth கத²மபி காயாth ரŋhக³நயநாயா: ॥ 7847॥
MSS@7848@1ஏதnhமாநிநி மாநஸmh ஸுரஸேரா நிrhநேஹமாmh³ஜmh பாrhவthயா
phயஜநாrhத²மiµேதா
க³ŋhகா³ஸnhநிrhக³தா ।
MSS@7848@2அshமாchசிthரஶிக²Nh³பி⁴ச பரேம பrhவNhபாதீ³யேத
shநாேநாthதீrhணvh’ஷாŋhகப⁴shமரஜஸாmh ஸŋhகா³th பவிthரmh பய: ॥ 7848॥
MSS@7849@1ஏதnhமாலவமNhட³லmhவிஜயேத ெஸௗஜnhயரthநாŋhைர: ஸmhபth³விph◌⁴ரமதா⁴மபி: ◌⁴
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கிமபரmh ஶ ◌்’ŋhகா³ரஸாைரrhஜைந: ।
MSS@7849@2யthராய விசிthரசிthரவலபீ⁴rhலாஶிலாஸth³மநாmh நீயnhேத
ஜலேதா³த³ேயஷு
தி³வஸா: காnhதாஸைக:² காபி: ◌⁴ ॥ 7849॥
MSS@7850@1ஏதnhiµக²mh phயாயா: ஶஶிநmh thவா கேபாலேயா: காnhthயா ।
MSS@7850@2தாபாiνரkhதம⁴நா கமலmh th◌⁴வஹேத ேஜmh ॥ 7850॥
MSS@7851@1ஏதlhேலாசநiµthபலph◌⁴ரமவஶாth பth³மph◌⁴ரமாதா³நநmh ph◌⁴ராnhthயா
பி³mhப³ப²லshய
சாஜநி த³த⁴th³வாமாத⁴ேரா ேவத⁴ஸா ।
MSS@7851@2தshயா:ஸthயமநŋhக³விph◌⁴ரம⁴வ: phரthயŋhக³மாஸŋhகி³நீ
ph◌⁴ராnhதிrhவிவsh’ேஜாऽபி யthர கியதீ தthராshமதா³ேத³rhமதி: ॥ 7851॥
MSS@7852@1ஏதshமாjhஜலேத⁴rhஜலshய கணிகா: காசிth³ kh³’thவா தத:
பாேதா²தா:³ பரயnhதி
ஜக³தீmh th³தா⁴mhப³ரா வாபி: ◌⁴ ।
MSS@7852@2அshமாnh மnhத³ரடேகாக⁴டநாபீ⁴திph◌⁴ரமthதாரகாmh phராphையகாmh
ஜலமாiνmh
th⁴வேந மாந⁴த³chத: ॥ 7852॥
MSS@7853@1ஏதshமாth கத²nhth³ரஜாலமபரmh shthக³rhப⁴வாேஸாऽshதி²ரmh ேரத:
chேயாததி
மshதமshதகபதா³விrh⁴தநாநாŋhரmh ।
MSS@7853@2பrhயாேயண ஶிஶுthவெயௗவநஜராேவைஷரேஶைஷrhvh’தmh
பயthயthதி ஶ ◌்’ேதி
kh◌⁴ரதி iµஹுrhநிth³ராதி ஜாக³rhதி ச ॥ 7853॥
MSS@7854@1ஏதshமாth பரமாநnhதா³ch ஶுth³த⁴சிnhமாthரபிண: ।
MSS@7854@2வ:ஸஜாயேத rhவmh தshமாchசிthதmh தேதா ஜக³th ॥ 7854॥
MSS@7855@1ஏதshமாth ஸரஸசிராய சதmh சkhேரண ேசதshவதா
நீரரபேகண
ஸுதி⁴யா ஹmhேஸந ஹா நிrhக³தmh ।
MSS@7855@2நிrhயாதmh நிph◌⁴’தmh கலth◌⁴வநிkh’தா காரNhட³ேவந khவசிth
ஸாrhத⁴mh ேகந
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கேரா ஸாரஸவா ஸmhபா⁴ஷணmh ஸvhயத:² ॥ 7855॥
MSS@7856@1ஏதshமாத³mh’தmh ஸுைர: ஶதமேக²ேநாchைச:ரவா:ஸth³³ண:

kh’Shேணநாth³⁴தவிkhரைமகவஸதிrhல:ஸமாஸாதி³தா ।
MSS@7856@2இthயாதி³ phரரா: ராதநகதா:²ஸrhேவph◌⁴ய ஏவ தா அshமாபி⁴sh
ந
th³’Shடமthர ஜலெதௗ⁴ Shடmh பேயாऽபி khவசிth ॥ 7856॥
MSS@7857@1ஏதshமாth³ விரேமnhth³யாrhத²க³ஹநாதா³யாஸகாதா³ரயாch
ேரேயாமாrhக³மேஶஷ:³க²ஶமநvhயாபாரத³mhth ।
MSS@7857@2ஶாnhதmh பா⁴வiµைப ஸnhthயஜ நிஜாmh கlhேலாலேலாலாmh க³திmh
மா ⁴ேயா ப⁴ஜ
ப⁴ŋh³ராmh ப⁴வரதிmh ேசத: phரதா³⁴நா ॥ 7857॥
MSS@7858@1ஏதshமாnh மாmh ஶநமபி⁴jhஞாநதா³நாth³ விதி³thவா மா
ெகௗநாத³தநயேந
மyhயவிவாநீ :◌⁴ ।
MSS@7858@2shேநஹாநாஹு: கிமபி விரேஹ ராநshேத யேபா⁴கா³th³
இShேட வshnhபசிதரஸா:
phேரமராஶீப⁴வnhதி ॥ 7858॥
MSS@7859@1ஏதshnh ஸுேம shவபா⁴வமஹதி phராேயா மய: ப²லmh ரmhயmh
shவா³ஸுக³nhதி⁴
ஶீதலமலmh phராphதvhயthயாஶயா ।
MSS@7859@2ஶாlhமlhயா: பபாககாலகலநாேபா³ேத⁴ந கீர:shதி²ேதா யாவth
தthடஸnhதி⁴நிrhக³தபதthலmh ப²லாth பயதி ॥ 7859॥
MSS@7860@1ஏதshnh க⁴நசnhத³நாrhth³ரவேஷா நிth³ராகஷாேய
லாேலாலmh’³lhலஸth³⁴ஜலதாvhயாjh’mhப⁴மாNh ஆ iµஹு: ।
MSS@7860@2நிrhக³chச²nhதி ஶைநரஹ:பணெதௗ மnhதா³லதாமnhதி³ராth
shேவதா³mhப:◌⁴கணத³nhரshதநதடாேபா⁴கா:³ரŋhகீ³th³’ஶ: ॥ 7860॥
MSS@7861@1ஏதshnh க⁴நப³th³த⁴ஸmhபதி³ வேநாthஸŋhேக³ நவாphேதாShமபி:◌⁴
shவchச²nhத³mh
க³த:ஸுேக²ந கதிபி:◌⁴ காேலா ந த³nhதாவல: ।
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MSS@7861@2தி⁴kh³ஜாேதாऽததா³thர த³kh³த⁴ஸமேய த³nhதிnhயதா³ ேநாத³கmh ேநா
vh’ா ந
th’நி ேகவலமயmh தா³வாநல: khட³தி ॥ 7861॥
MSS@7862@1ஏதshnh தா³ஶாநிலசதலதாநமthதாமாlh ஆ-

போபா⁴வ⁴தchதப³ஹலரேஜாலாதி³’th³ேய வஸnhேத ।
MSS@7862@2phேரமshேவதா³rhth³ரபா³ஹுலத²வலயரணthphெரௗட⁴மnhதிநீநாmh
மnhத:³ கNhட²kh³ரேஹாऽபி
kh³லபயதி ’த³யmh கிmh நrhவிphரேயாக:³ ॥ 7862॥
MSS@7863@1ஏதshnh தி³வஸshய மth◌⁴யஸமேய வாேதாऽபி சNhடா³தப-
thராேஸேநவ ந
ஸசரthயமேகா³rhபி³mhேப³லலாடnhதேப ।
MSS@7863@2கிmh சாnhயthபதphத⁴ட²நphேலாஷாஸஹthவாதி³வ chசா²யா
³ரக³தாபி
⁴ஹதேல vhயாவrhthய ஸmhயேத ॥ 7863॥
MSS@7864@1ஏதshnhநதி⁴கபய:யmh வஹnhthய: ஸŋhோப⁴mh பவந⁴வா ஜேவந
நீதா: ।
MSS@7864@2வாlhேகரரதராமலமநாmh ஸாத⁴rhmhயmh த³த⁴தி கி³ராmh
மஹாஸரshய:
॥ 7864॥
MSS@7865@1ஏதshnhநவதா³தகாnhதிநி சth³வnhth³ேவ ரŋhகீ³th³’ஶ:

ஸŋhkhராnhதphரதிபி³mhப³ைமnhத³வத³mh th³ேவதா⁴ விப⁴khதmh வ: ।
MSS@7865@2ஆநnhேதா³thதரலshய Shபத⁴iνஷshதthகாலnh’thேயாthஸவ-

phராphதிphேராth³யதகாmhshயதாலக³ளphராயmh ஸமாேலாkhயேத ॥ 7865॥
MSS@7866@1ஏதshnh மத³கலமlhகாப- vhயா⁴தsh²ர³த³Nhட³Nhட³கா:
।
MSS@7866@2பா³Shபாmhப: ◌⁴பபதேநாth³க³மாnhதராேல th³’யnhதாமவிரதேயா
விபா⁴கா:³
॥ 7866॥
MSS@7867@1ஏதshnh மத³ஜrhஜைரபசிேத கmh³ரவாட³mhப³ைர: shைதthயmh
மநேஸா
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தி³ஶthயநிph◌⁴’தmh தா⁴ராரேவ rhchச²தி ।
MSS@7867@2உthஸŋhேக³ கேபா⁴ நிதா⁴ய ரைதரmhேபா⁴iµசாmh ேகா⁴ரயnh மnhேய
iµth³தசnhth³ரஸூrhயநயநmh vhேயாமாபி நிth³ராயேத ॥ 7867॥
MSS@7868@1ஏதshnh மமNhட³ேல பசலthகlhேலாலேகாலாஹல-

khட³thகŋhகமபŋhகமŋhகவிலஸnhநி:ஶŋhகமthshயvhரஜmh ।
MSS@7868@2ேகேநத³mh விகஸthேஶஶயேகாணkhவணthஷThபத³mh
ேரணிphணிதபாnhத²iµjhjhவலஜலmh சkhேர விஶாலmh ஸர: ॥ 7868॥
MSS@7869@1ஏதshnh mh’க³யாmh க³ேதऽபி த⁴iνஷா பா³ேண ஸமாேராபிேதऽphyh
ஆகrhnhதக³ேதऽபி
iµShவிக³ேதऽphேயநாŋhக³லkh³ேநऽபி ச ।
MSS@7869@2ந thரshதmh ந பலாயிதmh ந சதmh ேநாthகNh²தmh ேநாthphதmh
mh’kh³யா
யth³ வஶிநmh கேராதி த³யிதmh காேமாऽயthயாஶயா ॥ 7869॥
MSS@7870@1ஏதshnh வநமாrhக³⁴பஸேர ெஸௗnhத³rhயiµth³ராŋhகித:
phேராth³யth³பி: ◌⁴
ப²லபthரShபநிவைஹத:ஸ ஏக: பரmh ।
MSS@7870@2யmh வீய shதவkhthரiµth³க³தமஹாஸnhேதாஷiµlhலாத-
shபா²ேராthகNhட²மNh²தkhரமம தா⁴வnhதி பாnhத²vhரஜா: ॥ 7870॥
MSS@7871@1ஏதshnh விஜேந வேநऽதiνதchச²nhநாவகாேஶ ஸுக²mh திShடா²தி
தவ
th³விஷாமதி⁴பதிrhயாவth³ வித⁴thேத மதிmh ।
MSS@7871@2தாவth தthர நிபாதிதmh ⁴வி ப⁴வnhநாமாŋhகேஸlhலாஹதmh
th³’ShThவா ேகஸண:

கரŋhகமஸமthராேஸா iµஹுrhiµrhchச²தி ॥ 7871॥
MSS@7872@1ஏதshnh விபிேந மயா ப³லவதா நாjhஞாபிதா: ேக mh’கா:³ கshைம
வா ந ப²லmh
விகீrhணiµசிதmh ேராஷshய ேதாஷshய ச ।
MSS@7872@2ேஸாऽஹmh ஷகமth³ய ப³nhத⁴ந³ணchேச²தா³rhத²மph◌⁴யrhத²ேய
நாshதா²mh ேஸாऽபி
கேராதி த³kh³த⁴’த³யmh th³ேவதா⁴ ந கிmh பி⁴th³யேத ॥ 7872॥
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MSS@7873@1ஏதshnh விேல phலவŋhக³மேல ஜாேதா ³ணரkh³ரணீrh ஏக:khவாபி
கபி:ஸ ேகாऽபி
மதாmh வnhth³ேயா மnhநnhத³ந: ।
MSS@7873@2ேகphராŋhக³ணவாபிகாவத³ப⁴வth³ யshயாmhப⁴ஸாmh ப⁴rhத
th³ராkhகlhேலாலவிகாரகlhபிதஜக³thகmhேபऽபி ஜ²mhபாரஸ: ॥ 7873॥
MSS@7874@1ஏதshnhஸரphரஸnhநபய phராணthடthதாநா கிŋhேகாலாஹலட³mhப³ேரண
க²
ேர மNh³க கீப⁴வ ।
MSS@7874@2உnhலnhநயநாவத³லசலlhலரணnhர- vhயாஹாரphரதிவாதி³ந:
phரதிதி³நmh
phேரஷnhதி ஹmhஸshவநா: ॥ 7874॥
MSS@7875@1ஏதshnh ஸஹஸா வஸnhதஸமேய phராேணஶ ேத³ஶாnhதரmh க³nhmh
thவmh யதேஸ
ததா²பி ந ப⁴யmh தாபாth phரபth³ேயऽ⁴நா ।
MSS@7875@2யshமாth ைகரவஸாரெஸௗரப⁴iµஷா ஸாகmh ஸேராவாநா சாnhth³
தி³ு விjh’mhப⁴ேத
ரஜநிஷு shவchசா² மக²chச²டா ॥ 7875॥
MSS@7876@1ஏதshnhஸுதiνலதாkh³’ேஹऽதிரmhயmh மாலthயா:ஸுமமநாசிதmh
பேரண ।
MSS@7876@2இthkhthவா mh’³கரபlhலவmh kh³’thவா iµkh³தா⁴mh ரஹ
நிநாய ேகாऽபி
⁴rhத: ॥ 7876॥
MSS@7877@1ஏதshய கலாேமகாmh அmh’தமக²shய பாrhவதீரமண: ।
MSS@7877@2வrhவவ வஹதி phரதிமாஸmh க⁴Thயமாநshய ॥ 7877॥
MSS@7878@1ஏதshய ஜாŋh³க நாrhபய மnhthரத³rhபாth³ ஆshேய நிஜாŋh³மயmh
க² ேகாऽபி
ஸrhப: ।
MSS@7878@2அthைரவ யshய விஷேமண விேஷண த³kh³தா⁴sh ேத thவாth³’ஶா
நிரஸவ: பதிதா:
ஸஹshரmh ॥ 7878॥
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MSS@7879@1ஏதshய ரஹ வ ஸரஜபththேரண தா³தshயாபி ।
MSS@7879@2த³யிதshய வீய ஹதmh phயஸகி² ஹதmh மமாphயாth ॥
7879॥
MSS@7880@1ஏதshய ேவமநி கலாவதி ஹாகshய ³rhth³ைத³வைவப⁴வவஶாth
பதிதா தnhவி ।
MSS@7880@2தth³வாmhப⁴வஹநாய கஷkh’thைய சாrhயமrhஜய வஶீகரய
ப⁴rh:

॥ 7880॥
MSS@7881@1ஏதshய ஸாவநி⁴ஜ: லராஜதா⁴நீ காஶீ ப⁴ேவாthதரணத⁴rhமத:
shமராேர: ।
MSS@7881@2யாமாக³தா ³ததேசதேஸாऽபி பாபmh நிரshய சிரஜmh
விரப⁴வnhதி
॥ 7881॥
MSS@7882@1ஏதshயாmh ரதிவlhலப⁴திபேத: khடா³ஸரshயாmh ஶைந:
ஸmhேஶாஷmh நயதீஹ
ைஶஶவவ⁴shதாNhயதிkh³மth³தி: ।
MSS@7882@2அnhத:shதா²பி யதா²யதா²சத த⁴thேதऽnhதராயth³வயmh ெலௗlhயmh
ஹnhதி
ததா² ததா²வித⁴ஜேல th³’khபீநநாவ: ॥ 7882॥
MSS@7883@1ஏதshயா: கmhப⁴ஸmhநிப⁴சphராkh³பா⁴ரph’Shேட²ட²th³-
³ஜாக³rhப⁴க³ேஜnhth³ரெமௗkhதிகஸரேரணீமேநாஹாணி ।
MSS@7883@2³ராேத³thய தரŋhக³ ஏஷ பதிேதா ேவகா³th³ விந: கத²mh ேகா
வாnhேயாऽபி வியேத
ந ஸரஸ:மnhதிநீஸŋhக³ேம ॥ 7883॥
MSS@7884@1ஏதshயா: shதநபth³மேகாரகக³mh யshயாநேநnhேதா:³ த-
jhேயாthshநாபி⁴rhந ப⁴ஜthயேதா³
mh’க³th³’ஶ: ஶŋhேக விகாஸmh ந: ।
MSS@7884@2தshmhlhேலாசநபŋhகஜmh விகதmh ph◌⁴ph◌⁴’ŋhக³ஸmhேஸவிதmh
shவாnhேத
ஸmhஶயமாதேநாதி ஸுதராேமதnh மைமவாஸkh’th ॥ 7884॥
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MSS@7885@1ஏதshயா: shதநபா⁴ரப⁴ŋh³ரiµர: கீrh நிதmhப³shத² மth◌⁴யmh
மjhஜதி
நாபி⁴க³rhதபதிதmh நாph◌⁴யசலmh mhப³தி ।
MSS@7885@2ைத⁴rhயmh ேத⁴ மந:ரŋhக³ ரேதா ேராமாவ வா³ரா ஏதth³
ph◌⁴ராnhதிக³தாக³தvhயஸநிந: கிmh வா விேத⁴யmh விேத⁴ ॥ 7885॥
MSS@7886@1ஏதshயா விரஹjhவர:கரதலshபrhைஶ: பேயா ந ய: shநிkh³ேத⁴நாபி
ஜேநந
தா³ஹப⁴யத: phரshத²mhபச: பாத²ஸாmh ।
MSS@7886@2நி:ஶkhதீkh’தசnhத³ெநௗஷதி⁴விதா⁴வshmhசமthகாே
லாஜshேபா²டம
sh²டnhதி மணேயா விேவऽபி ஹாரshரஜாmh ॥ 7886॥
MSS@7887@1ஏதshேயாnhநதஸrhவகrhமkh’திநshthைரேலாkhயடா³மேண:

ஶmh⁴ph³ரமரnhத³ரphரph◌⁴’தய:shthைய ந ஶkhதா யதி³ ।
MSS@7887@2ேத³வ: பnhநக³நாயேகா ப⁴க³வதீ வாணீ shவயmh ேசjhஜடா³
ைஸnhத³rhயshய நிபேண
வத³ கத²mh ஶkhேதா ப⁴ேவnh மாநவ: ॥ 7887॥
MSS@7888@1ஏதாmh நவாmh³த⁴ரகாnhதிiµதீ³ய ேவணீmh ஏணீth³’ேஶா யதி³
வத³nhதி வத³nh நாம ।
MSS@7888@2ph³ேமா வயmh iµக²ஸுதா⁴mhஶுஸுதா⁴பி⁴லாஷாth³ அph◌⁴யாக³தாmh
⁴ஜகி³நீmh மணிiµth³வஹnhதீmh
॥ 7888॥
MSS@7889@1ஏதாmh பய ர:shத²ஹ கில khடா³கிராேதா ஹர: ேகாத³Nhேட³ந
கிநா
ஸரப⁴ஸmh டா³nhதேர தா³த: ।
MSS@7889@2இthயாகrhNhய கதா²th³⁴தmh மநிதா⁴வth³ெரௗ ஸுப⁴th³ராபேதrh
மnhத³mh மnhத³மகா
ேயந நிஜேயாrhேதா³rhத³Nhட³ேயாrhமNhட³நmh ॥ 7889॥
MSS@7890@1ஏதாmh விேலாகய தத³ தாmhரபrhணீmh அmhேபா⁴நிெதௗ⁴
விvh’தஶுkhதிேடாth³th◌⁴’தாநி ।
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MSS@7890@2யshயா: பயாmh பஷு ஹாரrhthயா வாமph◌⁴வாmh
பணமnhதி பேயாத⁴ேரஷு
॥ 7890॥
MSS@7891@1ஏதாmhசி²நth³ யதி³ தnhமம விேதந ஶNhட⁴shய கிmh iν யதி³
ஸnhthவத²
ேகா³பேத: கிmh ।
MSS@7891@2ஆேஸ phரஸாrhய யதி³ தjhஜநதா ஹஸnhதி பா⁴ைரrh³ணச
vh’ஷணச ஹலா
ரேமா ேம ॥ 7891॥
MSS@7892@1ஏதாmhshேத ph◌⁴ரமெரௗக⁴நீலலாnh ப³th◌⁴நா கிmh nhதலாnh கிmh
nhயshயா
ம⁴கபாNh³ம⁴ேர க³Nhேட³ऽthர பthராவmh ।
MSS@7892@2கிmh சாshnh vhயபநீய ப³nhத⁴நத³mh பŋhேகஹாmh த³லth-
ேகாஷiµ
ஸrhவசிthதஹணshயாேராபயா shதேந ॥ 7892॥
MSS@7893@1ஏதா: கேராthபீ³தவாதா⁴ரா த³rhபாth ஸகீ²பி⁴rhவத³ேநஷு khதா: ।
MSS@7893@2வkhேரதராkh³ைரரலைகshதNhய rhnh வாலவாnh வமnhதி
॥ 7893॥
MSS@7894@1உth³ப³nhத⁴ேகஶchதபththரேலேகா² விேலiµkhதாப²லபththரேவShட:
।
MSS@7894@2மேநாjhஞ ஏவ phரமதா³iµகா²நாmh அmhேபா⁴விஹாராேதாऽபி ேவஷ:

॥ 7894॥
MSS@7895@1ஏதா:காநபி மNhட³யnhதி ஷாnh நாநாவிைத⁴rh⁴ஷணrh ஏதா:காநபி
வசயnhதி
ச ஜநாnh th²யாவேசாபி: ◌⁴ ந: ।
MSS@7895@2ஏதா ைவ ரமயnhதி காநபி வராnh பா⁴ைவrhமேநாேஜாthகைட: shவாnhத
ph◌⁴ராnhத கேரா
கிmh ப³த iµதா⁴ நாஷு ஹாrhத³mh  தth ॥ 7895॥
MSS@7896@1ஏதா: பŋhகிலலட⁴நலத³shதmhப³khவணthகmhப³வ:

khட³thகrhகடசkhரவாலவித³லjhஜmhபா³லேதாயாவிலா: ।
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MSS@7896@2’lhேலக²mh ஜநயnhthயபஸதாiµthNhட³க³Nh³பேதா³-
thகீrhணkhnhநmh’ேதா³
நத³shத²தphராnhதாshத⁴மய: ॥ 7896॥
MSS@7897@1ஏதா: phர²lhலகமேலாthபலவkhthரேநthரா ேகா³பாŋhக³நா:
கநகசmhபகShபெகௗ³ரா: ।
MSS@7897@2நாநாவிராக³வஸநா ம⁴ரphரலாபா: khட³nhதி வnhயஸுமாலேகஶஹshதா:
॥ 7897॥
MSS@7898@1ஏதா: ஶாrh³லேஹலாத³தmh’க³லvhயkhதரkhதாபி⁴khத-
மாபீடா²shவாத³ph³த⁴sh²டதரகலஹshபா²ரph² ஏரNhட³சNhடா:³ ।
MSS@7898@2ேவlhலnhநிrhேமாகவlhவலயநிக³³தாேநாகஹkhேராட³நீட³-
khட³nhநி:ஶூக⁴கvhயதிகரiµக²ரா ⁴மேயா பீ⁴ஷயnhதி ॥ 7898॥
MSS@7899@1ஏதா: ஸmhphரதி க³rhப⁴ெகௗ³ரவப⁴ராth³ ராjhேஞாऽவேராதா⁴ŋhக³நா:
காnhதாேரஷு பலாயிmh
ப³த கத²mh பth³ph◌⁴யாmh ப⁴ேவ:மா: ।
MSS@7899@2இthத²mh ேசத ஸmhவிபா⁴vhய ஸத³யmh ைவNhட²கNh²ரவ
thவnhநாதா³வபி: ◌⁴
ஸகீ²பி⁴வ கிmh தth³க³rhப⁴பாத: kh’த: ॥ 7899॥
MSS@7900@1ஏதா:ஸthயவிநா த⁴நலவநா:ஸுக²தீ⁴நா: ।
MSS@7900@2ேவயா விஶnhதி ’த³யmh iµக²ம⁴ரா நிrhவிசாராmh ॥ 7900॥
MSS@7901@1ஏதா:ஸுதiν iµக²mh ேத ஸkh²ய: பயnhதி ேஹமடக³தா: ।
MSS@7901@2phரthயாக³தphரஸாத³mh சnhth³ரேவாபphலவாnh iµkhதmh ॥ 7901॥
MSS@7902@1ஏதா:shதா²நபkh³ரேஹணஶிவேயாரthயnhதகாnhதய: phராேலயாசலேமக²லாவந⁴வ:

Shணnhதி ேநthேராthஸவmh ।
MSS@7902@2vhயாவlhக³th³ப³லைவவாரணவரphரthயkh³ரத³nhதாஹதி-
வph◌⁴ரphரshரவத³ph◌⁴ரnh⁴ஸவநphரshநிkh³த⁴ேத³வth³மா: ॥ 7902॥
MSS@7903@1ஏதா:shவாrhத²பரா நாrhய: ேகவலmh shவஸுேக² ரதா: ।
MSS@7903@2ந தாஸாmh வlhலேபா⁴ யshமாth shவஸுேதாऽபி ஸுக²mh விநா ॥
7903॥
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MSS@7904@1ஏதா ³ேராணிபேயாத⁴ரthவாth³ ஆthமாநiµth³ேவா⁴மஶkhiνவthய:
।
MSS@7904@2கா³டா⁴ŋhக³ைத³rhபா³ஹுபி⁴ரphஸு பா³லா: khேலேஶாthதரmh ராக³வஶாth
phலவnhேத ॥ 7904॥
MSS@7905@1ஏதாth³’ேஶ கேக³ऽபி ஶேதஷு கசிjh ஜாதாத³ேரா ஜக³தி ய:
திமாrhக³ ஏவ ।
MSS@7905@2யth கிசிதா³சர பாthரமெஸௗ shதீநாmh லாkh◌⁴யmh தாபமபி
கிmh ந
மெரௗ ஸரேசth ॥ 7905॥
MSS@7906@1ஏதாநி khரph’Shட²ேவதி³விட²th³விphராணி வாதphர- chச²nhேநாபாnhததணி
பய த³த⁴ேத Nhயாரமாணி யmh ।
MSS@7906@2யாnhthphய மந: பராசதி பரmh நாராயராத⁴ந-
ரth³தா⁴ேமாதி³தேமகைத³வ த⁴நிகth³வாேர ச தா³ேரஷு ச ॥ 7906॥
MSS@7907@1ஏதாநி தாநி நவெயௗவநக³rhதாநி Shடாnhநபாநஶயநாஸநலாதாநி
।
MSS@7907@2ஹாராrhத⁴ஹாரமணிமNh³த⁴ஷநி ⁴ெமௗ பதnhதி விட²nhதி
கேலவராணி
॥ 7907॥
MSS@7908@1ஏதாநி தாநி ஹரேநthரஶிகி²phரப³nhத⁴- த³kh³த⁴shமரvhரணவிநாஶரஸாயநாநி
।
MSS@7908@2ேகஷாmh ந விshமயகராணி நிதmhபி³நீநாmh விவphயாணி
நயநாrhத⁴விேலாகிதாநி
॥ 7908॥
MSS@7909@1ஏதாநி தாnhயாபதிதாநி காேல பா⁴kh³யயாnh நிShப²லiµth³யமாநி ।
MSS@7909@2ரŋhக³மshேயவ ரேண நிvh’thேத நீராஜநாெகௗகமŋhக³ளாநி ॥
7909॥
MSS@7910@1ஏதாநி நி:ஸஹதேநாரஸமஜஸாநி ஶூnhயmh மந: பிஶுநயnhதி
க³தாக³தாநி ।
MSS@7910@2ஏேத ச தீரதரவ: phரத²யnhதி தாபmh ஆலmhபி³ேதாjh²தபkh³லபிைத:
phரவால:
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॥ 7910॥
MSS@7911@1ஏதாநி பா³லத⁴வள phரவிஹாய காமmh ேகா³Shடா²ŋhக³ேண
தரலதrhணகேசShதாநி ।
MSS@7911@2shகnhத⁴mh நிேத⁴⁴ rhவ⁴ணiµkhேதா ேநதvhயதாiµபக³ேதாऽshதி
தைவஷ
பா⁴ர: ॥ 7911॥
MSS@7912@1ஏதாநி மம பth³யாநி ப²thவா ய:ஸபா⁴mh க³த: ।
MSS@7912@2ஸ ஸதா³ jhயேத ராjhஞா ஸth³த⁴rhேமா nh’க³ணவ ॥ 7912॥
MSS@7913@1ஏதாநி விmhஶதிபதா³nhயாசShயதி ேயா நர: ।
MSS@7913@2ஸ ேஜShயதி nh ஸrhவாnh கlhயாணச ப⁴விShயதி ॥ 7913॥
MSS@7914@1ஏதா நிkhதரஜதth³ரவஸmhநிகாஶா தா⁴ரா ஜேவந பதிதா
ஜலேதா³த³ேரph◌⁴ய: ।
MSS@7914@2விth³th phரதீ³பஶிக²யா ணநShடth³’Shடா சி²nhநா
இவாmhப³ரபடshய த³ஶா:
பதnhதி ॥ 7914॥
MSS@7915@1ஏதாநி ஸrhவதா³ தshய ந ஜாயnhேத தத: பரmh ।
MSS@7915@2shthஸŋhக³mh வrhஜேயth³ யthநாth³ பி³nh³mh ரேth phரயthநத: ।
MSS@7915@3ஆ:ேயா பி³nh³நாஶாth³அஸாமrhth²யmh ச ஜாயேத ॥ 7915॥
MSS@7916@1ஏதாnh ³mhshதாத மஹாiνபா⁴வாnh ஏேகா ³ண: ஸmhரயேத
phரஸய ।
MSS@7916@2ராஜா யதா³ ஸthேத மiνShயmh ஸrhவாnh ³ேநஷ
³ேऽதிபா⁴தி ॥ 7916॥
MSS@7917@1ஏதாnhயநிkh³’தாநி vhயாபாத³யிமphயலmh ।
MSS@7917@2அவிேத⁴யா இவாதா³nhதா ஹயா: பதி²ஸாரதி²mh ॥ 7917॥
MSS@7918@1ஏதாnhயவnhதீவரபாஜாத- ஜாதாநி தாராபதிபாNh³ராணி ।
MSS@7918@2ஸmhphரthயஹmh பயத தி³kh³வ⁴நாmh யஶ:phரஸூநாnhயவதmhஸயா
॥ 7918॥
MSS@7919@1ஏதாnhயஹாநி கில சாதகஶாவேகந நீதாநி கNhட²ஹரshதி²தவிேதந
।
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MSS@7919@2தshயாrhதி²ேநா ஜலத³ரய வாசி²தாநி மா ⁴th thவேத³கஶரணshய
ப³த
phரமாத:³ ॥ 7919॥
MSS@7920@1ஏதாnhேயவ  ப³nhதா⁴ய ஸphத ஸூமாணி ஸrhவதா³ ।
MSS@7920@2⁴ராதீ³நாmh விராேகா³ऽthர ஸmhப⁴ேவth³ யsh iµkhதேய ॥ 7920॥
MSS@7921@1ஏதா யா: phேரேஸ லச²ththரசாமரசசலா: ।
MSS@7921@2shவphந ஏஷ மஹா³th³ேத⁴ தி³நாநி thணி பச ச ॥ 7921॥
MSS@7922@1ஏதா ராவணதாth³ பா³ணதா⁴ரா விநி:sh’தா: ।
MSS@7922@2விபா⁴nhதி ராமமாஸாth³ய வாதா⁴ரா வஷmh யதா² ॥ 7922॥
MSS@7923@1ஏதாவchச²khயமshமாபி⁴rhவkhmh thவmh ³ணவாநிதி ।
MSS@7923@2ரthநாகரshய ரthெநௗக⁴பchேச²ேத³  ேக வயmh ॥ 7923॥
MSS@7924@1ஏதாவjhஜnhமஸாப²lhயmh ேத³நாஹ ேத³ஷு ।
MSS@7924@2phராணரrhைத²rhதி⁴யா வாசா ேரய ஏவாசேரth ஸதா³ ॥ 7924॥
MSS@7925@1ஏதாவjhஜnhமஸாப²lhயmh யத³நாயthதvh’thதிதா ।
MSS@7925@2ேய பராதீ⁴நதாmh யாதாshேத ைவ வnhதி ேக mh’தா: ॥ 7925॥
MSS@7926@1ஏதாவதா நnhவiνேமயேஶாபி⁴ காசீ³ணshதா²நமநிnhதி³தாயா: ।
MSS@7926@2ஆேராபிதmh யth³ கி³ேஶந பசாth³ அநnhயநாகமநீயமŋhகmh ॥
7926॥
MSS@7927@1ஏதாவைதவ காrhேயண மnhயth◌⁴வmh ேநா kh’தாrhத²தாmh ।
MSS@7927@2கrhதvhயாநாmh பரா காShடா² ேநதா³நீmh விth³யேத க² ॥ 7927॥
MSS@7928@1ஏதாவth ஸர ஸேராஹshய kh’thயmh பி⁴ththவாmhப: ◌⁴ ஸபதி³
ப³rhவிநிrhக³தmh யth ।
MSS@7928@2ெஸௗரph◌⁴யmh விகஸநnhதி³ராநிவாஸshதthஸrhவmh தி³நகரkh’thயமாமநnhதி
॥ 7928॥
MSS@7929@1ஏதாவேத³வ பrhயாphதmh பி⁴ோேரகாnhதஶாயிந: ।
MSS@7929@2ந தshய mhயேத கசிnh mhயேத ேஸாऽshய கshயசிth ॥ 7929॥
MSS@7930@1ஏதாவேத³வ  ப²லmh பrhயாphதmh jhஞாநஸththவkhதshய ।
MSS@7930@2யth³யாபthஸு ந iµயதி நாph◌⁴த³ேய விshேதா ப⁴வதி ॥ 7930॥
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MSS@7931@1ஏதாவnhதmh ஸமயமநய: ேகஸேராthஸŋhக³ரŋhகீ³ ’th³ph◌⁴’ŋhகீ³நாmh
ஸததமஹரshthவmh ஸர:ஸசேரஷு ।
MSS@7931@2ைத³வாத³shnh ம⁴ப நிபதnh காநேந ேகதகீநாmh ஏதாmh தீ³நாமiνப⁴வ
த³ஶாmh
கீத: கNhடேகஷு ॥ 7931॥
MSS@7932@1ஏதாவாநvhயேயா த⁴rhம: Nhயேலாைகபாத: ।
MSS@7932@2ேயா ⁴தேஶாகஹrhஷாph◌⁴யாmh ஆthமா ேஶாசதி ’Shயதி ॥ 7932॥
MSS@7933@1ஏதாவாேநவ ஷ: kh’தmh யshnh ந நயதி ।
MSS@7933@2யாவchச rhயாத³nhேயாऽshய rhயாth³ ப³ஹு³ணmh தத: ॥ 7933॥
MSS@7934@1ஏதாவாேநவ ேஷா யjhஜாயாthமா phரேஜதி ஹ ।
MSS@7934@2விphரா: phராஹுshததா² ைசதth³ ேயா ப⁴rhதா ஸா shmh’தாŋhக³நா ॥
7934॥
MSS@7935@1ஏதாவாேநவ ேஷா யத³மrh யத³ ।
MSS@7935@2மவாnh நிரமrhஷச ைநவ shth ந ந: ந: ॥ 7935॥
MSS@7936@1ஏதாசShடயகலா th³வாthmhஶth khரமth◌⁴’தா:ஸமshதா வா ।
MSS@7936@2ஸmhஸாரவசகாநாmh விth³யா விth³யாவதாேமவ ॥ 7936॥
MSS@7937@1ஏதாசnhth³ேராத³ேயऽshnhநவிரலiµஶேலாthேபேதா³லாயமாந-
shநிkh³த⁴யாமாkh³ரபீநshதநகலஸநமthகNhட²நாலாkh³ரரmhயா: ।
MSS@7937@2உth³ேவlhலth³பா³ஹுவlhphரசதவலயேரணய: பாமராmh
ேக³nhேயா
தீ³rhக⁴கீ³திth◌⁴வநிஜநிதஸுகா²shதNh³லாnh கNhட³யnhதி ॥ 7937॥
MSS@7938@1ஏதாசலth³வலயஸmhஹதிேமக²ேலாthத²- ஜ²ŋhகாரரரவா’தராஜஹmhshய:
।
MSS@7938@2rhவnhதி கshய ந மேநா விவஶmh தNhேயா
விthரshதiµkh³த⁴ஹணீஸth³’ஶாபாைத: ॥ 7938॥
MSS@7939@1ஏதாஸு ேகதகிலதாஸு விகாநீஷு ெஸௗபா⁴kh³யமth³⁴ததரmh
ப⁴வதீ பி³ப⁴rhதி ।
MSS@7939@2யthகNhடைகrhvhயதி²தமாthமவrhந ஜாநmhshthவாேமவ ேஸவிiµபkhரமேத
th³விேரப:²
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॥ 7939॥
MSS@7940@1ஏதாshதா தி³வஸாnhதபா⁴shகரth³’ேஶா தா⁴வnhதி ெபௗராŋhக³நா:
shகnhத⁴phரshக²லத³mhஶுகாசலth◌⁴’திvhயாஸŋhக³ப³th³தா⁴த³ரா: ।
MSS@7940@2phராதrhயாதkh’வலாக³மபி⁴யா phேராthphthய வrhthமchசி²ேதா³
ஹThடkhதபதா³rhத²lhயகலநvhயkh³ராŋh³kh³ரnhத²ய: ॥ 7940॥
MSS@7941@1ஏதாshதா மலேயாபகNhட²ஸதாேம ேராேதா⁴⁴வ
சாபாph◌⁴யாஸநிேகதநmh
ப⁴க³வத: phேரேயா மேநாஜnhமந: ।
MSS@7941@2யாஸு யாமநிஶாஸு பீததமேஸா iµkhதாமயீசnhth³கா: பீயnhேத
விvh’ேதாrhth◌⁴வச விசலthகNhட²mh சேகாராŋhக³நா: ॥ 7941॥
MSS@7942@1ஏதாsh நிrhkh◌⁴’ணthேவந நிrhத³யthேவந நிthயஶ: ।
MSS@7942@2விேஶஷாjhஜாTh³யkh’thேயந ³ஷயnhதி லthரயmh ॥ 7942॥
MSS@7943@1ஏதா ஹஸnhதி ச த³nhதி ச காrhயேஹேதாrh விவாஸயnhதி ச பரmh ந
ச
விவஸnhதி ।
MSS@7943@2தshமாnh நேரண லஶீலஸமnhவிேதந நாrhய: மஶாநக⁴கா இவ
வrhஜநீயா:
॥ 7943॥
MSS@7944@1ஏேத கrh³தாதபாshதத இத: ஸஜாயமாநாmh³த³- chேச²ைத:³
ஸmhphரதி
ேகதகீத³லலth³த³rhபா⁴திேத²ேயாத³யா: ।
MSS@7944@2kh³ராமாnhேதாth³க³தஶாபீ³ஜயவஸாேலஷphர’Shயnhமேநா-
ேகா³வாஹாயதகீ³திக³rhபி⁴ததி³ேஶா ரmhயா:ஸேக² வாஸரா: ॥ 7944॥
MSS@7945@1ஏேத கிmh நiν ஸthயேமவ தரவசசthphரஸூேநாthகரா: கிmh வா
காநநவாேகயமநகா⁴யshயாம ேகாகிலா: ।
MSS@7945@2சிthரmh thர திேராதா மத⁴ரா ஸா யthர ேம பthதநmh
நாநாநிrhஜ²ரைவப⁴வmh
த இத³mh ஸth³ய:ஸiµnhதmh ॥ 7945॥
MSS@7946@1ஏேதrhசகசா:ஸகŋhகணரணthகrhடமnhதிநீ-ஹshதாகrhஷணலாதா:
phரதிதி³நmh phராphதா: பராiµnhநதிmh ।
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MSS@7946@2ேதऽ ஸmhphரதி பாபிநாபிதகரph◌⁴ராmhயthுரphராநந- ுNh:

ோணிதேல
பதnhதி பத: kh’phதாபராதா⁴ இவ ॥ 7946॥
MSS@7947@1ஏேத ேகதக⁴⁴ஸரச: ஶீதth³ேதரmhஶவ: phராphதா: ஸmhphரதி
பசிமshய
ஜலேத⁴shதீரmh ஜராஜrhஜரா: ।
MSS@7947@2அphேயேத விகஸthஸேராஹவநீth³’khபாதஸmhபா⁴விதா: phராசீராக³iµதீ³ரயnhதி
தரேணshதாNhயபா⁴ஜ: கரா: ॥ 7947॥
MSS@7948@1ஏேத ேகதகஸூசிெஸௗரப⁴ஜுஷ: ெபௗரphரக³lhபா⁴ŋhக³நா-
vhயாேலாலாலகவlhலவிலநvhயாேஜாப⁴khதாநநா: ।
MSS@7948@2கிேசாnhநிth³ரகத³mhப³Th³மல⁴ட²thஷThபத³- vhஹvhயா’திஹாே
விரண: கrhஷnhதி வrhஷாநிலா: ॥ 7948॥
MSS@7949@1ஏேதऽேrhஜநயnhதி காமவிஜmh தாவிேயாேக³ க⁴நா வாதா:
ஶீகேऽபி
லமண th³’ட⁴mh ஸnhதாபயnhthேயவ மாmh ।
MSS@7949@2இthத²mh vh’th³த⁴பரmhபராபணைதrhயshnh வேசாபி⁴rhiµநீnh
அth³யாphnhமநயnhதி
காநநஶுகா: ேஸாऽயmh கி³rhமாlhயவாnh ॥ 7949॥
MSS@7950@1ஏேத சnhth³ரஶிலாஸiµchசயமயாசnhth³ராதபphரsh²ரth-
ஸrhவாŋhகீ³ணபய:phரvh’thதஸேதா ஜா²thrhவேத பrhவதா: ।
MSS@7950@2ேயஷாiµnhமத³ஜாக³கஶிகி²நி phரshேத² நேமshதி²தா: யாமா
ேமக⁴க³பீ⁴ரக³th³க³த³கி³ர: khரnhத³nhதி ேகாயShடய: ॥ 7950॥
MSS@7951@1ஏேத சாmhஶகலா: mhஸ: kh’Shணsh ப⁴க³வாnh shவயmh ।
MSS@7951@2இnhth³ராvhயாலmh ேலாகmh mh’ட³யnhதி ேக³ ேக³ ॥ 7951॥
MSS@7952@1ஏேத சாnhேய ச ப³ஹவ: phரேயாகா:³ பாரதா³கா: ।
MSS@7952@2ேத³ேஶ ேத³ேஶ phரவrhதnhேத ராஜபி: ◌⁴ ஸmhphரவrhதிதா: ॥ 7952॥
MSS@7952@1ந thேவைவதாnh phரத ராஜா ேலாகேத ரத: ।
MSS@7952@2நிkh³’தாஷTh³வrhக³shததா² விஜயேத மmh ॥ 7952॥
MSS@7954@1ஏேத சாnhேய ச ப³ஹேவா ேதா³ஷா: phரா³rhப⁴வnhthத ।
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MSS@7954@2nh’பெதௗ மாrhத³ேவாேபேத ஹrhஷுேல ச தி⁴Sh²ர ॥ 7954॥
MSS@7955@1ஏேத சாபீnhth³ரlhயா:திபதிதநயா பீ⁴மேஸநாrhஜுநாth³யா: ஶூரா:
ஸthயphரதிjhஞா
தி³நகரசய: ேகஶேவேநாப³டா:◌⁴ ।
MSS@7955@2ேத th³’Shடா பாthரஹshதா ஜக³தி kh’பணவth³ைப⁴சrhயாiνயாதா:
க: ஶkhேதா
பா⁴லபThேட விதி⁴கரகி²தாmh கrhமேரகா²mh phரமாrhShmh ॥ 7955॥
MSS@7956@1ஏேத தமேஹாऽphயவிரலrh⁴மாயிதா: ஷThபைத³rh ஏேத
phரjhவதா:
sh²டthகிஸலேயாth³ேப⁴ைத³ரேஶாகth³மா: ।
MSS@7956@2ஏேத கிmhஶுகஶாகி²ேநாऽபி மைநரŋhகா³தா: Th³மல: கShடmh
விரமயா
thர நயேந ஸrhவthர வாேமா விதி: ◌⁴ ॥ 7956॥
MSS@7957@1ஏேத rhணலாயஜாலஜலா: பாmhஸூthகராகrhண:

ஶாகா²கmhபவிஹshத:³shத²விஹகா³நாகmhபயnhதshதnh ।
MSS@7957@2ேஹலாnhேதா³தநrhதிேதாjh²தஹதvhயாக⁴Thேதாnhத-
phேராthphதph◌⁴ரைத:
phரபாபடலைக: khட³nhதி ஜ²ஜா²நிலா: ॥ 7957॥
MSS@7958@1ஏேத ேத கி³டஸŋhக⁴டஶிலாஸŋhக⁴Thடஶீrhmhப⁴ஸ:

phேரŋhக²chசாமரசாகரகணshேமரா த³நிrhஜ²ரா: ।
MSS@7958@2யthபாேதஷு நிஜஜரiµக²ph◌⁴ரயnhmh’லாŋhர- kh³ராேஸாth³kh³ரnhதி²தடmh
ரடnhதி பத: கNh²ரவா ைப⁴ரவmh ॥ 7958॥
MSS@7959@1ஏேத ேத தி³வஸா விேயாகி³³ரவ: ேராlhலஸthnhத⁴ேவா
விnhth◌⁴யயாமபேயாத³நீலநப⁴ேஸா
நீபாrhஜுநாேமாதி³ந: ।
MSS@7959@2ஆஸnhநphரஸவாலஸாmh ஸஹசமாேலாkhய நீடா³rhதி²நீmh
சphராnhதகிஜஸசயபர: காேகாऽபி ேயShவால: ॥ 7959॥
MSS@7960@1ஏேத ேத தி³வஸாshத ஏவ தரவshதாச phரக³lhப⁴shthயsh
தchைசவாmhரவநmh
ஸேகாகிலதmh ேஸயmh ஸசnhth³ரா நிஶா ।
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MSS@7960@2வாத: ேஸாऽபி ச த³ே th◌⁴’திஹர: ேஸாऽயmh வஸnhதாநிேலா
ஹா தாNhய விநா
thவயாth³ய ஸகலmh பாலாலபா⁴ராயேத ॥ 7960॥
MSS@7961@1ஏேத ேத ³ரதிkhரமkhரமலth³த⁴rhேமாrhமrhமchசி²த:³ காத³mhேப³ந
ரேஜாப⁴ேரண
கேபா⁴ nhத⁴nhதி ஜஜா²நிலா: ।
MSS@7961@2கா³டா⁴ரmhப⁴நிth³த⁴நீரத³க⁴டாஸŋhக⁴ThTh அநீப⁴வth³-
vhேயாமkhேராட³கடாஹபாகபேயாேவணீகணkh³ராண: ॥ 7961॥
MSS@7962@1ஏேத ேத ரேதா மshத²ல⁴வ: phேராchசNhட³தா³வாநல-

jhவாலாட⁴கேடா²ரஸூரகிரணphShடchச²தா:³ ஶாகி²ந: ।
MSS@7962@2தாேநதாநவதீ⁴rhய கி²nhநவேஷா :³ஶீலஜ²ஜா²நில- khடா³பி⁴rhந
பேயாத³
க³nhiµசிதmh ேவலாபி⁴khதth³மாnh ॥ 7962॥
MSS@7963@1ஏேத ேத மலயாth³கnhத³ரஜுஷshதchசா²கி²ஶாகா²வ-

லாதாNhட³வஸmhphரதா³ந³ரவேசேதா⁴ேவா பா³nhத⁴வா: ।
MSS@7963@2ேதாnhமthதம⁴vhரதphரணயிநீஹுŋhகாரஜ²ŋhகாே ஹா கShடmh
phரஸரnhதி
பாnhத²வதீவth³ேஹா வாயவ: ॥ 7963॥
MSS@7964@1ஏேத thவth³வத³நாiνகாசேயா ராகாஸுதா⁴mhவாத³ேயா நீthவா ேத
shமரணmh த³ஹnhதி
ப³த மாமnhத:sh²ரnhthயாshதவ ।
MSS@7964@2thவmh shவாnhய தjhஜ ஜ வா ேநத³mh ந: ஸாmhphரதmh
யthshவshபrhதி⁴பி⁴ேரவ
மrhத³ய மாேமைதrhஜக⁴nhைய: phேய ॥ 7964॥
MSS@7965@1ஏேத த³th³ரஶிஶவshதiνrhணகnhதா²mh shகnhேத⁴ நிதா⁴ய மநாmh
லகாலாŋhகா:³ ।
MSS@7965@2ஸூrhயsh²ரthகரகரmhபி³தபி⁴thதிேத³ஶ- லாபா⁴ய ஶீதஸமேய
கமாசரnhதி
॥ 7965॥
MSS@7966@1ஏேதந ப³th³த⁴ப³நா ஸŋhேகாசமவாphய vh’th³த⁴ேத³ேஹந ।
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MSS@7966@2யாதmh ஹேணவ மயா th³விthராணி பதா³நி kh’chch²ேரண ॥ 7966॥
MSS@7967@1ஏேத நrhதிதெமௗலேயா ³ணக³ணphரshதாவநாபி⁴rhமேணrh ஜாயnhதாmh
வணிேஜா வயmh 
கநக thவthகீrhதிைவதாகா: ।
MSS@7967@2ேத சாmhலாநiµேக²ந ஹnhத ப⁴வதா தா³ஹchசி²தா³ ேவத³நாmh
அŋhகீ³kh’thய
நேரnhth³ரேஶக²ரஸுகா²நா: khயnhேத யத: ॥ 7967॥
MSS@7968@1ஏேத நீவாரவphரா: ph’²ஸுமஸthபாrhவத: கnhத³ேராऽயmh
ேத³வீயmh ஜiνth
கதிலஶயித: ஶாnhதநி:ஶŋhகரŋhக: ।
MSS@7968@2காnhதாேர த³rhப⁴³rhவாசயஶுசிநி வச: shமாrhதமாவrhதயnhதி
ph³ரமாே
³rhவிபாகkh³ரஹக³ஹநதயா யாநீஜாக³கா: ॥ 7968॥
MSS@7969@1ஏேத தநதேகாரகக⁴நkh³ராஸாதிேரகீப⁴வth- கNhட²th◌⁴வாநஜுேஷா
ஹரnhதி
’த³யmh மth◌⁴ேயவநmh ேகாகிலா: ।
MSS@7969@2ேயஷாமநிேப⁴ந பா⁴nhதி ப⁴க³வth³⁴ேதஶேநthராநல-

jhவாலாஜாலகராதாஸமஶராŋhகா³ரsh²ŋh கா³இேம ॥ 7969॥
MSS@7970@1ஏேதேநாthkh’thதகNhட²phரதிஸுப⁴டநடாரph³த⁴நாThயாth³⁴தாநாmh
கShடmh th³ரShைடவ
நா⁴th³ ⁴வி ஸமரஸமாேலாகிேலாகாshபேத³ऽபி ।
MSS@7970@2அைவரshைவரேவைக:³ kh’த²ர²ரமŋhுவிுth³யமாந-
மாph’Shேடா²thதிShட²த³nhத⁴ŋhகரணரண ⁴ராேரiΝதா⁴ராnhத⁴காராth ॥ 7970॥
MSS@7971@1ஏேத பசத³ஶாநrhதா²யrhத²லா மதா nh’mh ।
MSS@7971@2தshமாத³நrhத²மrhதா²kh²யmh ேரேயாऽrhதீ²³ரதshthயேஜth ॥ 7971॥
MSS@7972@1பி⁴th³யnhேத ph◌⁴ராதேரா தா³ரா: பிதர:ஸு’த³shததா² ।
MSS@7972@2ஏகாshநிkh³தா:◌⁴ காகிணிநா ஸth³ய:ஸrhேவऽரய: kh’தா: ॥ 7972॥
MSS@7973@1அrhேத²நாlhபீயஸா ேயேத ஸmhரph³தா⁴ தீ³phதமnhயவ: ।
MSS@7973@2thயஜnhthயாஶுshph’ேதா⁴ kh◌⁴நnhதி ஸஹேஸாthsh’jhய ெஸௗ’த³mh
॥ 7973॥
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MSS@7974@1ஏேத பlhரnhth◌⁴நிrhப⁴ரஜலkhடா³’தாmhப: ◌⁴கண-

ோத³ாதலkh³நபாnhத²வநிதாநி:வாஸதீvhராதபா: ।
MSS@7974@2வாnhதி shைவரவிஹாரஜரகரchசி²th³ேராத³ரா⁴rhணந-
phராரph³ேதா⁴chசmh’த³ŋhக³நாத³iµக²ராshதாபீநிஜாநிலா: ॥ 7974॥
MSS@7975@1ஏேத பlhபvh’ட⁴வ⁴phெரௗட⁴கnhத³rhபேக-

khயthபீநshதநபஸரshேவத³ஸmhபth³விபா: ।
MSS@7975@2வாnhதி shைவரmh ஸர ஸர khேராட³த³mhShThராவிமrhத³-
thThயth³³nhth³ராபமல³ணkh³ராே க³nhத⁴வாஹா: ॥ 7975॥
MSS@7976@1ஏேத பாரவாநவவிடபநலாshயஶிkh ஷாதித³ா
ேதா³லாேக²லthரnhth◌⁴ரமஜலகணிகாஜாலபாதிphரth ஆநா: ।
MSS@7976@2ெஸௗரph◌⁴யாதா³பதth³பி⁴rhம⁴கரபடல: ph’Shட²ேதாऽiνphரயாதா:
காமாkh³ேந:
shபா²ரதா⁴yhயா: பதி²கலவ⁴ப³th³த⁴ைவரா:ஸரா: ॥ 7976॥
MSS@7977@1ஏேத ர:ஸுரபி⁴ேகாமலேஹாம⁴ம- ேலகா²நிபீதநவபlhலவேஶாணிமாந:
।
MSS@7977@2Nhயாரமா:திஸேமாதஸாமகீ³தி- ஸாதநிசலரŋhக³லா:
sh²ரnhதி
॥ 7977॥
MSS@7978@1ஏேத phரஶshததரேவா த³nhததா⁴வநகrhமணி ।
MSS@7978@2கNhடகிரvh’ோthத²th³வாத³ஶாŋh³லmh அvhரணmh ॥ 7978॥
MSS@7979@1ஏேத ப³ஹுவிதா: ◌⁴ ேஶாகா விலாபதி³ேத ததா² ।
MSS@7979@2வrhஜநீயா  தீ⁴ேரண ஸrhவாவshதா²ஸு தீ⁴மதா ॥ 7979॥
MSS@7980@1ஏேத ேமகலகnhயகாphரணயிந: பாதாலலshph’ஶ: ஸnhthராஸmh
ஜநயnhதி
விnhth◌⁴யபி⁴³ரா வாராmh phரவாஹா: ர: ।
MSS@7980@2ேலாnhதநrhதிதphரதிஹதvhயாவrhதிதphேரத-
thயkhதshவீkh’தநிiνதphரசதphேராth³⁴ததீரth³மா: ॥ 7980॥
MSS@7981@1ஏேத லமண ஜாநகீவிரணmh மாmh ேக²த³யnhthயmh³தா³
மrhமாணீவ ச
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க⁴Thடயnhthயலம khரா: கத³mhபா³நிலா: ।
MSS@7981@2இthத²mh vhயா’தrhவஜnhமவிரேஹா ேயா ராத⁴யா வீத:
ேஸrhShயmh ஶŋhகிதயா
ஸ வ:ஸுக²ய shவphநாயமாேநா ஹ: ॥ 7981॥
MSS@7982@1ஏேத வயmh தiνத⁴நா: kh’பேணயiµrhவீ தீ³நா: ஶதmh mh’³ ச
விshதரயnhதி
வாச: ।
MSS@7982@2தth³ ph◌⁴ராதர: ஶநிேப²ரவஸாரேமயா ெடௗ⁴கth◌⁴வேமதத³ஹஹ
sh²ட ேணந
॥ 7982॥
MSS@7983@1ஏேத வயம தா³ரா: கnhேயயmh லவிதmh ।
MSS@7983@2ph³த ேயநாthர வ: காrhயmh அநாshதா² பா³யவshஷு ॥ 7983॥
MSS@7984@1ஏேத வயகேராபாயா ³rhஜேந நிShப²லா:shmh’தா: ।
MSS@7984@2தthஸmhநிதி⁴mh thயேஜth phராjhஞ: ஶkhதshதmh த³Nhட³ேதா ஜேயth ।
MSS@7984@3ச²ல⁴ைதsh தth³ைபபாையேரபி⁴ேரவ வா ॥ 7984॥
MSS@7985@1ஏேத வாமவிேலாசநாசஸைக:² ேஸாட⁴vhயஶீதாrhதய: phராphதா:
பசிமைஸnhத⁴வshய
மத: phேரமchசி²ேதா³ வாஸரா: ।
MSS@7985@2யthராபாshய ராணபŋhகஜமயmh ேத³வ:ஸஶ ◌்’ŋhகா³ர⁴rh ஆத³thேத
நவnhத³Th³மலஶிகா²நிrhமாணமnhயth³ த⁴iν: ॥ 7985॥
MSS@7986@1ஏேத வாகnh கிரnhதி ஷாnh வrhஷnhதி நாmhேபா⁴த⁴ரா: ைஶலா:
ஶாth³வலiµth³வமnhதி ந வமnhthேயேத நrhநாயகாnh ।
MSS@7986@2thைரேலாkhேய தரவ: ப²லாநி ஸுவேத ைநவாரப⁴nhேத ஜநாnh தா⁴த:
காதரமாலபா
லடாேஹேதாshthவயா கிmh kh’தmh ॥ 7986॥
MSS@7987@1ஏேத ைவயாகரணபஶவ: shவீயமாrhvh’ைத²வ phராjhஞmhமnhயா:
ரவணகபி: ◌⁴
ஶph³த³ஜால:பnhதி ।
MSS@7987@2ஶவthகாnhதாத⁴ரம⁴ரதாவrhணநmhrhவதாmh நshthவாஶீrhவாைத³ஹ
ஸ’த³யா:
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phரthயஹmh வrhத⁴யnhேத ॥ 7987॥
MSS@7988@1ஏேத vhேயாமநி ேஶாஷயnhதி ஹணthராஸாchசிரmh சீவேர
ஸnhth◌⁴யாகrhமவிெதௗ⁴
கமNhட³ேம பயnhதி khதmh ph◌⁴’தmh ।
MSS@7988@2பி⁴nhேத ச ப²லாnhய கரபாthேரண சாேநாகஹாnh ஏஷாமrhக⁴விெதௗ⁴
ச
ஸmhநிதி⁴க³தா: ShphயnhthயகாNhேட³லதா: ॥ 7988॥
MSS@7989@1ஏேத ஶாரத³ெகௗiµதீ³ல⁴வ:ேராத³ேத: ◌⁴ ேஸாத³ரா: ேஶஷாேஹ:

ஸு’ேதா³
விநிth³ரiµத³ேரணீமஹ:shராவிண: ।
MSS@7989@2ஶீதாmhேஶா:ஸஹபாmhஶுேக²லநஸகா:²shவ:nh⁴ஸmhப³nhதி⁴ந:
phராேலயாசலப³nhத⁴வshதவ ³:ைகrhேநஹ கrhrhபிதா: ॥ 7989॥
MSS@7990@1ஏேதஷாmh நவசkhராmh ஏைககmh th◌⁴யாயேதா iµேந: ।
MSS@7990@2th³த⁴ேயா iµkhதிஸதா: கரshதா:²shrhதி³ேந தி³ேந ॥ 7990॥
MSS@7991@1ஏேதஷாமiνேலா த³ணth◌⁴’Shெடௗ ஶட²ேசதி ।
MSS@7991@2ேப⁴த³சShடயேமஷாmh வதா³mhதா³ஹரணேமைககmh ॥ 7991॥
MSS@7992@1ஏேதஷு ஹா தணமாத⁴யமாந- தா³வாநல: கவேதஷு
மேஹஷு ।
MSS@7992@2அmhேபா⁴ ந ேசjhஜலத³ iµச மா விiµச வjhரmh ந: ப
நிrhத³ய
கshய ேஹேதா: ॥ 7992॥
MSS@7993@1ஏேத ஸnhததph◌⁴’jhயமாநசணகாேமாத³phரதா⁴நா மந:
கrhShயnhthஷரஸmhநிேவஶஜரட²chசா²யா:shத²kh³ராமகா: ।
MSS@7993@2தாNhயாதிஶயாkh³ரபாமரவ⁴ேஸாlhலாஸஹshதkh³ரஹ-

ph◌⁴ராmhயthபீவரயnhthரகkh◌⁴வநிரஸth³க³mhபீ⁴ரேக³ேஹாத³ரா: ॥ 7993॥
MSS@7994@1ஏேத ஸmhphரதி ைவமநshயமநிஶmh நி:ஶŋhகமாதnhவேத
காnhதாரshத²லபth³நீபமலராநnhதி³ேதnhதி³nhதி³ரா: ।
MSS@7994@2உnhலthஸஹகாரகாநநதவாசாலmhshேகாகில-

th◌⁴வாநாகrhணநகாnhதி³ஶீகபதி²காவshகnhதி³ேநா வாஸரா: ॥ 7994॥
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MSS@7995@1ஏேத ஸiµlhலஸth³பா⁴ேஸா ராஜnhேத nhத³ேகாரகா: ।
MSS@7995@2ஶீதபீ⁴தா லதாnhத³mh ஆதா இவ தாரகா: ॥ 7995॥
MSS@7996@1ஏேத shநிkh³த⁴தமா இதி மா மா ுth³ேரஷு த விவாஸmh ।
MSS@7996@2th³தா⁴rhதா²நாேமஷாmh shேநேஹாऽphயணி பாதயதி ॥ 7996॥
MSS@7997@1ஏேத  காமகதா: பமலநாவலயஹுŋhகாைர: ।
MSS@7997@2ஸூசிததா³நா: கே ப³th◌⁴யnhேத phரமப³லாபி:◌⁴ ॥ 7997॥
MSS@7998@1ஏேத  ³: பŋhகஜ ஸnhேதாऽபி ந ேத phரகாஶமாயாnhதி ।
MSS@7998@2யlhலவஸேதshதவ ம⁴ைபப⁴jhயேத ேகாஶ: ॥ 7998॥
MSS@7999@1ஏேத  வாசிth³பா⁴வா ப⁴ேவ பா⁴வநயா தா: ।
MSS@7999@2ph³ரமண: கதாகாரா:ஸஹshராதேகாஶ: ॥ 7999॥
MSS@8000@1ஏேத  ேத³ஹதா³ஹாth³ விரஹா இவ :³ஸஹா பி⁴ஷஜ: ।
MSS@8000@2kh³Shமதி³வஸா இேவாkh³ரா ப³ஹுth’Sh: ேஶாஷயnhthேயவ ॥
8000॥
MSS@8001@1ஏேதவிth³th³³ணப³th³த⁴கா க³ஜாஇவாnhேயாnhயமபி⁴th³ரவnhத:
।
MSS@8001@2ஶkhராjhஞயா வாத⁴ரா: ஸதா⁴ரா கா³mh phயரjhjhேவவ
ஸiµth³த⁴ரnhதி ॥ 8001॥
MSS@8002@1ஏேத  ஸiµபாநா விஹகா³ ஜலசாண: ।
MSS@8002@2நாவகா³ஹnhதி ஸலmh அphரக³lhபா⁴ இவாஹவph◌⁴ ॥ 8002॥
MSS@8003@1ஏைத:பிShடதமாலவrhணகநிைப⁴ராphதமmhேபா⁴த⁴ைர: ஸmhஸkhைதபவீதmh
ஸுரபி⁴பி: ◌⁴ ஶீைத: phரேதா³ஷாநில: ।
MSS@8003@2ஏஷாmhேபா⁴த³ஸமாக³மphரணயிநீ shவchச²nhத³மph◌⁴யாக³தா ரkhதா
காnhதவாmhப³ரmh
phயதமா விth³th ஸமாŋhக³தி ॥ 8003॥
MSS@8004@1ஏைதராrhth³ரதமாலபthரமைநராபீதஸூrhயmh நேபா⁴ வlhகா:
ஶரதா³தா இவ
க³ஜா:த³nhதி தா⁴ராஹதா: ।
MSS@8004@2விth³th காசநதீ³பிேகவ ரசிதா phராஸாத³ஸசாணீ jhேயாthshநா
³rhப³லப⁴rhth’ேகவ
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வநிதா phேராthஸாrhய ேமைக⁴rh’தா ॥ 8004॥
MSS@8005@1ஏைதேரவ யதா³ க³ேஜnhth³ரமைநராth◌⁴மாதலmhேபா³த³ைரrh
க³rhஜth³பி:◌⁴
ஸத³th³ப³லாகஶப³லrhேமைக:◌⁴ ஸஶlhயmh மந: ।
MSS@8005@2தth கிmh phேராதப⁴rhth’வth◌⁴யபடேஹா ஹா ஹா ’தாேஶா ப³க:
phராvh’Th
phராvh’³தி ph³ரவீதி ஶட²தீ: ◌⁴ ாரmh ேத phரபnh ॥ 8005॥
MSS@8006@1ஏைதrhஜiνஸுதாஜலரயiµநாபி⁴nhைநரலkh³நாஜைநrh நாmh
நயைநரகrhத³மலவாphைதrhmh’லாŋhைர: ।
MSS@8006@2ஹாைரரsh²ரதி³nhth³ரநீலதரல:nhைத³ரநாபி⁴rh ேவlhலth³பி⁴rh⁴வநmh
வி⁴தத³mh ஶீதth³ேதரmhஶுபி:◌⁴ ॥ 8006॥
MSS@8007@1ஏைதrhஜாைத: கிஹ ப³ஹுபி⁴rhேபா⁴கி³பி: ◌⁴ கிmh  மnhேய மாnhய:
ேகாऽபி phரப⁴வதி
ஜக³thேயகேஶஷ:ஸ ேஶஷ: ।
MSS@8007@2யshnh ெகௗ³ph’²சதŋhமshதா²ஸகாŋhேக ேயந
shதா²ேர ரேதா
ஹாரவlhவிலாஸ: ॥ 8007॥
MSS@8008@1ஏைதrhத³ணக³nhத⁴வாஹவலைந: க²Nhட³ கிmh ெஸௗரப⁴mh
ph³மshேத பேதா
ம⁴vhரதவா ேயநாயமாநீயேத ।
MSS@8008@2மாகnhதா³த³ப’thய பŋhகஜவநா³th³⁴ய nhேதா³த³ராth³
உth³ph◌⁴ராmhயth³th³விபக³Nhட³மNhட³லதலாதா³kh’Shய ’Shயnhமநா: ॥ 8008॥
MSS@8009@1ஏைதrhயதி³ஸுshநிkh³ைத⁴rh வlhைக: பvh’தாshததshேதாயmh ।
MSS@8009@2ஹshைதshthபி⁴thதரத சrhபி⁴ரrhேத⁴ந ச நரshய ॥ 8009॥
MSS@8010@1ஏைதrhயth³யth³ஸமாதி³Shடmh ஶுப⁴mh வா யதி³ வாஶுப⁴mh ।
MSS@8010@2கrhதvhயmh நியதmh பீ⁴ைதரphரமthைதrh³⁴ஷுபி: ◌⁴ ॥ 8010॥
MSS@8011@1ஏெதௗ th³ெவௗ த³ஶகNhட²கNhட²கத³காnhதாரகாnhதிchசி²த³ உ
ைவேத³சmhப⁴ŋhமரஜ:ஸாnhth³ராŋhகாŋhகிெதௗ ।
MSS@8011@2ேலாகthராணவிதா⁴நஸா⁴ஸவநphராரmhப⁴ெபௗ ⁴ெஜௗ ேத³யாshதாiµவிkhரெமௗ
ர⁴பேத: ேரயாmh ⁴யாmh வ: ॥ 8011॥
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MSS@8012@1ஏநmh விஹாய ளவிபிேநாபகNhட²mh ேகா³phய: பரthர
நயநாmh³ஜலநாநி ।
MSS@8012@2rhவnh கிnh ளத³லநீலபா⁴ஸmh கா வா iµnhத³மiνவிnhத³
நமshnh
॥ 8012॥
MSS@8013@1ஏநஸாேநந திrhயkh shயாth³இthயாதி:³ கா விபீ⁴கா ।
MSS@8013@2ராேலாऽபி  ராேஜவ shைவ:ஸுகீ²ஸுக²ேஹபி: ◌⁴ ॥ 8013॥
MSS@8014@1ஏநாமமnhத³மகரnhத³விநிth³ரபி³nh³- ஸnhேதா³ஹேதா³ஹத³பத³mh
நநீmh விiµchய ।
MSS@8014@2ேஹ iµkh³த⁴ ஷThபத³ நிரrhத²கராக³பா⁴ ஜாதmh மநshதவ
ஜபாஸுேம கிமthர
॥ 8014॥
MSS@8015@1ஏபி⁴rhைதrhதmh ஸrhவmh ஸேதந மஹாthமநா ।
MSS@8015@2shmh’thவா விவrhஜேயேத³தாnhஷTh³ேதா³ஷாmhச மபதி:॥ 8015॥
MSS@8016@1ஏபி⁴rhதி³ைநsh ஶிShயாய ³: ஶshthராணி தா³பேயth ।
MSS@8016@2ஸnhதrhphய தா³நேஹாமாph◌⁴யாmh ஸுராnh ேவத³விதா⁴நத: ॥ 8016॥
MSS@8017@1ஏபி⁴rhநாஶிதேயாகா³sh ஸகலா ேத³வேயாநய: ।
MSS@8017@2உபஸrhைக³rhமஹாேகா⁴ைரராவrhதnhேத ந: ந: ॥ 8017॥
MSS@8018@1ஏரNhட³பththரஶயநா ஜநயnhதீ shேவத³மல⁴ஜக⁴நதடா ।
MSS@8018@2⁴வ லnhதீ shமரjhவரmh ஹரதி ஹகவ: ◌⁴ ॥ 8018॥
MSS@8019@1ஏரNhட³பீ³ஜphரதிமmh அŋhக³mh யshnh phரதீயேத ।
MSS@8019@2மஷாkh²ய:ஸ ைவ க²Th³ேகா³ நீலேமக⁴ஸமchச²வி: ॥ 8019॥
MSS@8020@1ஏரNhட³பி⁴Nhடா³rhகநல: phர⁴ைதரபி ஸmhph◌⁴’ைத: ।
MSS@8020@2தா³kh’thயmh யதா² நாshதி ததா² நாjhைஞ: phரேயாஜநmh ॥ 8020॥
MSS@8021@1ஏலாகரணேட⁴கீபி⁴rhவrhதnhயா ³மேட³ந ச ।
MSS@8021@2லmhப⁴ராைஸகதாபி: ◌⁴ ஶுth³த⁴ஸூேடா³ऽShடபி:◌⁴ shmh’த: ॥ 8021॥
MSS@8022@1ஏவmh கதா³சிnh நரகmh shவrhக³mh ேயாnhயnhதராNhயபி ।
MSS@8022@2phரயாnhதி வா ேமாேஹந ேமாதா ப⁴வஸŋhகேட ॥ 8022॥
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MSS@8023@1ஏவmh கரணஸாமrhth²யாth ஸmhயmhயாthமாநமாthமநா ।
MSS@8023@2நயாபநயவிth³ ராஜா rhவீத தமாthமந: ॥ 8023॥
MSS@8024@1ஏவmh கrhmh வ வkhmh ச ேயா ஜாநாதி ச²லphய: ।
MSS@8024@2ஸ கேரா ஸ யாthேவவmh கrhmh ேபா⁴khmh நிஜmh தmh ॥ 8024॥
MSS@8025@1ஏவmh கrhம ஸrhவshய ப²லthயாthமநி ஸrhவதா³ ।
MSS@8025@2ேயா யth³ வபதி பீ³ஜmh  லப⁴ேத ேஸாऽபி தthப²லmh ॥ 8025॥
MSS@8026@1தshமாth பரவிth³ேத⁴ஷு ேநாthஸஹnhேத மஹாஶயா: ।
MSS@8026@2ஏத³thதமஸththவாநாmh விதி⁴th³த⁴mh  ஸth³vhரதmh ॥ 8026॥
MSS@8027@1ஏவmh rhயாth ஸiµத³யmh vh’th³தி⁴mh சாயshய த³rhஶேயth ।
MSS@8027@2ராஸmh vhயயshய ச phராjhஞ:ஸாத⁴ேயchச விபrhயயmh ॥ 8027॥
MSS@8028@1ஏவŋhக³தshய மமஸாmhphரதேமதத³rhஹmh அthேரத³ெமௗபயிகthத²த³mh
ச ஸாth◌⁴யmh ।
MSS@8028@2அshnh phரமாணத³thயபி ேபா³th³⁴மmhப³ ஶkhதிrhந ேம
⁴வநஸாணி கிmh
கேரா ॥ 8028॥
MSS@8029@1ஏவmh ச பா⁴ஷேத ேலாகசnhத³நmh கில ஶீதலmh ।
MSS@8029@2thரகா³thரshய ஸmhshபrhஶசnhத³நாத³திchயேத ॥ 8029॥
MSS@8030@1ஏவmh ேசth ஸர shவபா⁴வமமா ஜாTh³யmh கிேமதாth³’ஶmh
யshமாேத³வ நிஸrhக³த:
ஸரலதா கிmh kh³ரnhதி²மthேதth³’ஶீ ।
MSS@8030@2லmh ேசch ஶுசி பŋhகஜதியmh கshமாth³ ³ யth³ய கிmh
சி²th³ராணி
ஸேக² mh’ல ப⁴வதshதththவmh ந மnhயாமேஹ ॥ 8030॥
MSS@8031@1ஏவmh ேசth³ விதி⁴நா kh’ேதாऽshபkh’ெதௗ கshயாசித³phயம:
காமmh
ேமாபkh’தா²shததshதவ மேரா வாchயmh ந தீ⁴ேரா ப⁴வ ।
MSS@8031@2கிmh thவாராnh mh’க³th’Shணேயாபஜநயnhநmhேபா⁴iµசாmh வசநாmh
phேரmh
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கrhஷ தrhஷrhசி²ததி⁴ேயாऽphயnhயாநத: ேஶாchயேஸ ॥ 8031॥
MSS@8032@1ஏவmh ேசாராநேசாராkh²யாnh வணிkhகாஶீலவாnh ।
MSS@8032@2பி⁴ுகாnh ஹகாmhசாnhயாnh வாரேயth³ ேத³ஶபீட³நாth ॥ 8032॥
MSS@8033@1ஏவmh ஜேட³ஷு ேலாேகஷு shthஷு iµkh³தா⁴ஸு கா கதா² ।
MSS@8033@2³th³தி⁴நphரஸாேத³ந வாம: ேகவலmh வயmh ॥ 8033॥
MSS@8033A@1ஏவmh ஜரா ஹnhதி ச நிrhவிேஶஷmh shmh’திmh ச பmh ச பராkhரமmh
ச ।
MSS@8033A@2ந ைசவஸmhேவக³iµைபதி ேலாக: phரthயேதாऽபீth³’ஶமாண:

॥
MSS@8034@1ஏவmhjhஞாthவா நேரnhth³ேரண ph◌⁴’thயா: காrhயா விச: ।
MSS@8034@2நா: ெஶௗrhயஸmhபnhநா: ஶkhதா ப⁴khதா: khரமாக³தா: ॥ 8034॥
MSS@8035@1ஏவmhjhஞாthவா மஹாபா⁴கா:³ ேஷண விஜாநதா ।
MSS@8035@2தி³வா தth கrhம கrhதvhயmh ேயந ராthெரௗ ஸுக²mh shவேபth ॥ 8035॥
MSS@8036@1ஏவmh ³ரவதா⁴rhையவ க³திசிthதshய ேயாதாmh ।
MSS@8036@2ஸைவரshயாவிசாரshய நீைசகாபி⁴iµக²shய ச ॥ 8036॥
MSS@8037@1ஏவmh சாthயkhதஶீலாநாmh ஸஸththவாநாmh தkhதா⁴mh ।
MSS@8037@2ShThையவாசிnhதிதா ஏவ shவயமாயாnhதி ஸmhபத:³ ॥ 8037॥
MSS@8038@1ஏவmh ேத³ேவாபஹாshயthவmh ேலாேக க³chச²nhthய³th³த⁴ய: ।
MSS@8038@2லப⁴nhேத நாrhத²ஸmhth³தி⁴mh jhயnhேத  ஸு³th³த⁴ய: ॥ 8038॥
MSS@8039@1ஏவmh th³ரvhயmh th³விபவநmh ேஸப³nhத⁴மதா²கராnh ।
MSS@8039@2ரேth rhவkh’தாnh ராஜா நவாmhசாபி⁴phரவrhதேயth ॥ 8039॥
MSS@8040@1ஏவmh நேரஶ வநிதா’த³ேய கதா³சிth டாth³ ’ேத வஸதி
ஸthயகதா²லேவாऽபி ।
MSS@8040@2தth ஸாrhத²ஸாth◌⁴யக³மநாஸு ஸைத³வ தாஸு ஶூnhயாடவீShவிவ
ரேமத ந ⁴திகாம:
॥ 8040॥
MSS@8041@1ஏவmh ந ஶkhiνவnhதீஹ யth தth கrhமேஶஷத: ।
MSS@8041@2யதா²ஶkhதி ந தshயாmhஶmh அபி rhவnhthய³th³த⁴ய: ॥ 8041॥
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MSS@8042@1ஏவmh நிசிதமph◌⁴ேயதி ஶுப⁴ேமவ ஶுபா⁴thமநாmh ।
MSS@8042@2ஏவmh சாதிkhரேமா நாம khேலஶாய மஹதாமபி ॥ 8042॥
MSS@8043@1அவிவாஸாshபத³mh ைசவ shthmh shph’ஶதி நாஶயmh ।
MSS@8043@2phராணதா³ேநாபகாேராऽபி கிmh தாஸாமnhய³chயேத ॥ 8043॥
MSS@8044@1ஏவmh நிஸrhக³சபலா லலநா விேவக- ைவராkh³யதா³யிப³ஹு³சதphரப³nhதா: ◌⁴
।
MSS@8044@2ஸாth◌⁴வீ  காசித³பி தாஸு லmh விஶாலmh யாலŋhகேராthயபி⁴நவா
க²ேவnh³ேலகா²
॥ 8044॥
MSS@8045@1ஏவmh நிஹthய ஸŋhkh³ராேம ³Shடஶthmh மேதா³th³த⁴தmh ।
MSS@8045@2ஜயrhயநிநாேத³ந ஹrhஷயnh ஸுப⁴டாnh shவகாnh ॥ 8045॥
MSS@8046@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8046@2ஏவmh ேநாjhஜ²தி ேடா⁴ऽrhதா²nh யாவத³rhைத:² ஸ ேநாjh²த: ॥
8046॥
MSS@8047@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8047@2ஏவmh பஶுச rhகச நிrhவிேவகமதீ ஸெமௗ ॥ 8047॥
MSS@8048@1ஏவmh thராச ெபௗthராச jhஞாதேயா பா³nhத⁴வாshததா² ।
MSS@8048@2ேதஷு shேநேஹா ந கrhதvhேயா விphரேயாேகா³  ைதrhth◌⁴வmh ॥
8048॥
MSS@8049@1ஏவmh phரjhைஞவ பரமmh ப³லmh ந  பராkhரம: ।
MSS@8049@2யthphரபா⁴ேவண நிஹத: ஶஶேகநாபி ேகஸ ॥ 8049॥
MSS@8050@1ஏவmh phரயthநmh rhவீத யாநஶyhயாஸநாஶேந ।
MSS@8050@2shதா²ேந phரஸாத⁴ேந ைசவ ஸrhவாலŋhகாரேகஷு ச ॥ 8050॥
MSS@8051@1ஏவmh ப²லதி ஸrhவshய விதி:◌⁴ ஸththவாiνஸாரத: ।
MSS@8051@2தth ஸுஸththேவா ப⁴ேவth ஸththவநmh ந vh’Nhவேத ய: ॥
8051॥
MSS@8052@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8052@2ஏவmh ப³ஹு பயதி shவlhபshயாrhேத² த⁴நாnhத⁴தீ: ◌⁴ ॥ 8052॥
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MSS@8053@1ஏவmh ப³ஹூநபி nhஸமரphரvh’thதாnh th³ேவஷாலாநக³ணிதshவபரshவபாnh
।
MSS@8053@2ஏேகாऽphயநnhயஸமெபௗஷப⁴kh³நஸார- த³rhபjhவரா ஜயதி
ஸmhக³rhth◌⁴நி
தீ⁴ர: ॥ 8053॥
MSS@8054@1ஏவmh ³th³ேத: ◌⁴ பரmh ³th³th◌⁴வா ஸmhshதph◌⁴யாthமாநமாthமநா ।
MSS@8054@2ஜ ஶthmh மஹாபா³ேஹா காமபmh ³ராஸத³mh ॥ 8054॥
MSS@8055@1ஏவmh ph³வnhதி ேலாேகऽthர த⁴நிநாmh ரத:shதி²தா: ।
MSS@8055@2நா அபி பாபாநாmh th³’யnhேத த⁴நphஸயா ।
MSS@8055@3த³th³ரshய மiνShயshயெதௗ ராjhயmh phரrhவத: ॥ 8055॥
MSS@8056@1ஏவmh ப⁴வதி ேலாேகऽshnh ேத³வ ஸrhவshய ஸrhவதா³ ।
MSS@8056@2phராkhகrhேமாபாrhதmh ஜnhேதா:ஸrhவேமவ ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 8056॥
MSS@8057@1ஏவmh ப⁴வnhதி ேவயா: shவாrhைத²கரதா vhயேபதஸth³பா⁴வா: ।
MSS@8057@2அபி⁴லதவிஷயth³ேத: ◌⁴ கா ஹாநிshதத³பி Shமாகmh ॥ 8057॥
MSS@8058@1ஏவmh மந: கrhமவஶmh phரŋhkhேத அவிth³யயாthமnhபதீ⁴யமாேந ।
MSS@8058@2phதிrhந யாவnhமயி வாஸுேத³ேவ ந iµchயேத ேத³ஹேயாேக³ந தாவth
॥ 8058॥
MSS@8059@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8059@2ஏவmh ட⁴phர⁴rhேவthதி நிkh³ரஹmh நாphயiνkh³ரஹmh ॥ 8059॥
MSS@8060@1ஏவmh ட⁴shய ட⁴thவmh shவாrhதா²nhத⁴shயாதிசிthரதா ।
MSS@8060@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 8060॥
MSS@8061@1ஏவmh ேமாஹphரப⁴ேவா ராேகா³ ந shthஷு கshய :³கா²ய ।
MSS@8061@2தாshேவவ விேவகph◌⁴’தாmh ப⁴வதி விராக³sh ேமாாய ॥ 8061॥
MSS@8062@1ஏவmh யதா²ஹ ப⁴வதீ மம ஸrhவேதா³ஷா: க:shவாநா வலயா
ஸஹாiνப³nhத: ◌⁴ ।
MSS@8062@2ஏேஷாऽஜrhவிரசித:  நிkh³ரஹmh ேம தா³ேஸऽபராத⁴வதி
ேகாऽவஸர:
மாயா: ॥ 8062॥
MSS@8063@1ஏவmh ேலபthரயmh rhயாth ஸphதேம ஸphதேமऽஹநி ।

msubhsall.pdf 913



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8063@2தேதா ஜnhமாவதி⁴ கசா: kh’Sh:shrhph◌⁴ரமரphரபா:◌⁴ ॥ 8063॥
MSS@8064@1ஏவmh ேலாகmh பரmh விth³யாnh நவரmh கrhமநிrhதmh ।
MSS@8064@2ஸlhயாதிஶயth◌⁴வmhஸmh யதா² மNhட³லவrhதிநாmh ॥ 8064॥
MSS@8065@1ஏவmh வஶீkh’தshவாthமா நிthயmh shதiµேகா² ப⁴ேவth ।
MSS@8065@2thயேஜth³ ph◌⁴ரஸŋhேகாசmh rhவாபா⁴ ஜக³thஸு’th ॥ 8065॥
MSS@8066@1ஏவmhவாதி³நி ேத³வrhெஷௗ பாrhேவ பிரேதா⁴iµகீ² ।
MSS@8066@2லாகமலபthராணி க³ணயாமாஸ பாrhவதீ ॥ 8066॥
MSS@8067@1ஏவmh விசாரசிnhதா ச ஸாரmh ராjhேயऽதி⁴கmh iν கிmh ।
MSS@8067@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 8067॥
MSS@8068@1ஏவmhவிதா⁴nh க³ஜா ஜாthயாnh வநாதா³நீய பாrhதி²வ: ।
MSS@8068@2விநேய ஶிShயவth rhயாth thரவth பபாலேயth ॥ 8068॥
MSS@8069@1ஏவmhவிேத⁴ பா⁴வி ந ேவதி சிthேத நிேவய காrhயmh ப⁴ஷணmh
விiµேசth ।
MSS@8069@2ஸmhப⁴ய பிNhட³mh shதி²ரதாmh க³தshய ேசShடாதி³கmh தshய
நிபணீயmh
॥ 8069॥
MSS@8070@1ஏவmh விேலாkhயாshய ³நேநகாnh ஸமshதபாபாநிராஸத³ாnh
।
MSS@8070@2விஶுth³த⁴ேபா³தா⁴ ந கதா³சநாபி jhஞாநshய ஜாmh மஹதீmh thயஜnhதி
॥ 8070॥
MSS@8071@1ஏவmh விஷphரேயாேக³ண ஶthmhுth³ரதா⁴தகmh ।
MSS@8071@2ேணந khயேத யth  விஷத³Nhட:³ஸ உchயேத ॥ 8071॥
MSS@8072@1ஏவmh விஷய வி⁴ரshய விேத⁴rhநிேயாக³mh ஆபthஸு
ரதசthரத⁴நா 
ஸாth◌⁴vhய: ।
MSS@8072@2³phதா: shவஸththவவிப⁴ேவந மஹthதேமந கlhயாணமாத³த⁴தி
பthரதா²thமநச
॥ 8072॥
MSS@8073@1ஏவmhvh’thதshய ராjhஞsh ஶிேலாேச²நாபி வத: ।
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MSS@8073@2விshதீrhயேத யேஶா ேலாேக ைதலபி³nh³வாmhப⁴ ॥ 8073॥
MSS@8074@1ஏவmh ேவத⁴thரயmh rhயாch ஶŋhக²³nh³பி⁴நி:shவைந: ।
MSS@8074@2தத: phரணmhய ³ரேவ த⁴iνrhபா³nh நிேவத³ேயth ॥ 8074॥
MSS@8075@1ஏவmh ரமவிதி⁴mh rhயாth³ யாவth th³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ।
MSS@8075@2ரேம th³ேத⁴ ச வrhஷாஸு ைநவ kh³ராயmh த⁴iν: கேர ॥ 8075॥
MSS@8076@1ஏவmh ஸசிnhthய மநஸா phேரthய கrhமப²ேலாத³யmh ।
MSS@8076@2மேநாவாkhகrhமபி⁴rhநிthயmh ஶுப⁴mh கrhம ஸமாசேரth ॥ 8076॥
MSS@8077@1ஏவmh ஸnhthேயவ ேத³ேவஹ ப⁴rhth’ப⁴khதா:லாŋhக³நா: ।
MSS@8077@2ந ந:ஸrhவதா²ஸrhவா ³rhvh’thதா ஏவ ேயாத: ॥ 8077॥
MSS@8078@1ஏவmh ஸrhவmh விதா⁴ேயத³mh இதிகrhதvhயமாthமந: ।
MSS@8078@2khதைசவாphரமthதச பரேதி³மா: phரஜா: ॥ 8078॥
MSS@8079@1ஏவmh ஸrhவஜக³th³ விேலாkhய கதmh ³rhவாரவீrhயாthமநா
நிshthmhேஶந
ஸமshதஸththவஸதிphரth◌⁴வmhநா mh’thநா ।
MSS@8079@2ஸth³ரthநthரயஶாதமாrhக³ணக³ணmh kh³’ணnhதி தchசி²thதேய
ஸnhத: ஶாnhததி⁴ேயா
ேநவரதப:ஸாmhராjhயலதா: ॥ 8079॥
MSS@8080@1ஏவmh ஸrhவஜநாநாmh :³க²கரmh ஜட²ரஶிகி²நமதிவிஷமmh ।
MSS@8080@2ஸnhேதாஷஜலரமல: ஶமயnhதி யதீவரா ேய ேத ॥ 8080॥
MSS@8081@1ஏவmh ஸrhவத³mh kh’thவா யnh மயாஸாதி³தmh ஶுப⁴mh ।
MSS@8081@2ேதந shயாmh ஸrhவஸththவாநாmh ஸrhவ:³க²phரஶாnhதிkh’th ॥ 8081॥
MSS@8082@1ஏவmh ஸrhவத³mh ராஜா ஸmhமnhthrhய ஸஹ மnhthபி: ◌⁴ ।
MSS@8082@2vhயாயmhயாphthய மth◌⁴யாேந ேபா⁴khமnhத:ரmh vhரேஜth ॥ 8082॥
MSS@8083@1ஏவmh ஸrhவாthமநா காrhயா ரா ேயாக³விதா³நிஶmh ।
MSS@8083@2த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஶரmh ஸாத⁴நmh யத: ॥ 8083॥
MSS@8084@1ஏவmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ப⁴khதிரvhயபி⁴சாணீ ।
MSS@8084@2கrhதvhயா பNh³ைதrhjhஞாthவா ஸrhவ⁴தமயmh ஹmh ॥ 8084॥
MSS@8085@1ஏவmh ஸாதா⁴ரணmh ேத³ஹmh அvhயkhதphரப⁴வாphயயmh ।
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MSS@8085@2ேகா விth³வாநாthமஸாthkh’thவாஹnhதி ஜnhnh’ேதऽஸத:॥ 8085॥
MSS@8086@1ஏவmh th³ேதா⁴ ப⁴ேவth³ ேயாகீ³ வசயிthவா விதா⁴நத: ।
MSS@8086@2காலmh கதஸmhஸாரmh ெபௗேஷth³⁴ேதந  ॥ 8086॥
MSS@8087@1ஏவmh shதா²பய ஸுph◌⁴ பா³ஹுலதிகாேமவmh  shதா²நகmh
நாthchைசrhநம
சயாkh³ரசரெணௗ மாmh பய தாவth ணmh ।
MSS@8087@2ஏவmh நrhதயத: shவவkhthரiµரேஜநாmhேபா⁴த⁴ரth◌⁴வாநிநா ஶmhேபா⁴rhவ:

பபாnh
நrhதிதலயchேச²தா³ஹதாshதாகா: ॥ 8087॥
MSS@8088@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8088@2ஏவmh shவேதா³ஷ: phரகேடாऽphயjhைஞrhேத³வ ந ³th◌⁴யேத ॥ 8088॥
MSS@8089@1ஏவmh shவபா⁴வmh jhஞாthவாஸாmh phரஜாபதிநிஸrhக³ஜmh ।
MSS@8089@2பரமmh யthநமாதிShேட²th ேஷா ரணmh phரதி ॥ 8089॥
MSS@8090@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8090@2ஏவmh  ேத ேத³வ ேயாதீ³rhShயாநியnhthதா ॥ 8090॥
MSS@8091@1ஶியthயnhயஷாऽஸŋhக³rhShையவ  shthய: ।
MSS@8091@2ததீ³rhShயாமphரகாையவ ரயா நா ஸு³th³தி⁴நா ॥ 8091॥
MSS@8092@1ரஹshயmh ச ந வkhதvhயmh வநிதாஸு யதா² ததா² ।
MSS@8092@2ேஷேணchச²தா ேமmh ॥। ॥। ॥। ॥ 8092॥
MSS@8093@1ஏவமjhஞாத’த³யா rhகா:² kh’thவா விபrhயயmh ।
MSS@8093@2kh◌⁴நnhதி shவாrhத²mh பராrhத²mh ச தாth³’kh³ த³த³தி ேசாऽthதரmh ॥
8093॥
MSS@8094@1ஏவமேநகவித⁴mh வித³தா⁴தி ேயா ஜநநாrhணவபாதநிthதmh ।
MSS@8094@2ேசShதமŋhக³ஜபா³ணவிபி⁴nhேநா ேநஹ ஸுகீ² ந பரthர ஸுகீ²ஸ: ॥
8094॥
MSS@8095@1ஏவமnhயாyhயயா ³th³th◌⁴யா kh’தmh கrhமாஶுபா⁴வஹmh ।
MSS@8095@2தshமாth தnh nhயாyhயயா rhயாth³ ப³ேகநாேஹ:kh’தmh யதா²॥ 8095॥
MSS@8096@1ஏவமnhேயாnhயஸசாரmh ஷTh³³Nhயmh ேயாऽiνபயதி ।
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MSS@8096@2ஸ ³th³தி⁴நிக³லrhப³th³ைத⁴Shடmh khட³தி பாrhதி²ைவ: ॥ 8096॥
MSS@8097@1ஏவமபாshதமதி: khரமேதாऽthர Shபத⁴iνrhத⁴ரேவக³வி⁴த: ।
MSS@8097@2கிmh ந ஜேநா லப⁴ேத ஜநநிnhth³ேயா :³க²மஸயமநnhதமவாchயmh ॥
8097॥
MSS@8098@1ஏவமph◌⁴யாஹேத ேலாேக காேலநாபி⁴நிபீ³ேத ।
MSS@8098@2ஸுமஹth³ைத⁴rhயமாலmhph³ய மேநா ேமாே நிேவஶேயth ॥ 8098॥
MSS@8099@1ஏவமlhபேதா மnhth கlhயாபி⁴ஜேநாऽphத ।
MSS@8099@2த⁴rhமாrhத²காமஸmhkhதmh நாலmh மnhthரmh பmh ॥ 8099॥
MSS@8100@1ஏவமாசாரேதா th³’ShThவா த⁴rhமshய iµநேயா க³திmh ।
MSS@8100@2ஸrhவshய தபேஸா லmh ஆசாரmh ஜkh³’ஹு: பரmh ॥ 8100॥
MSS@8101@1ஏவமாphதவசநாth ஸ ெபௗஷmh காகபகத⁴ேரऽபி ராக⁴ேவ ।
MSS@8101@2ரth³த³ேத⁴ thத³ஶேகா³பமாthரேக தா³ஹஶkhதிவ kh’Shணவrhthமநி
॥ 8101॥
MSS@8102@1ஏவமா நிkh³’தஸாth◌⁴வஸmh ஶŋhகேரா ரஹ ேஸvhயதாதி ।
MSS@8102@2ஸா ஸகீ²பி⁴பதி³Shடமாலா நாshமரth phரiµக²வrhதிநி phேய ॥
8102॥
MSS@8103@1ஏவமாரமவிth³த⁴vh’thதிநா ஸmhயம: கிதி ஜnhமதshthவயா ।
MSS@8103@2ஸththவஸmhரயஸுேகா²ऽபி ³Shயேத kh’Shணஸrhபஶிஶுேநவ
சnhத³ந: ॥ 8103॥
MSS@8104@1ஏவiµthதமஜnhமாநshதிrhயேசாऽphயாபதி³ phேய ।
MSS@8104@2phர⁴mh ேநாjhஜ²nhதி thரmh வா தாரயnhதி தத: ந: ॥ 8104॥
MSS@8105@1நஜாthth³ப⁴வா ேய  ேதஷாmh shph’ஶதி நாஶயmh ।
MSS@8105@2கதா³சித³பி ஸththவmh வா shேநேஹா வா சசலாthமநாmh ॥ 8105॥
MSS@8106@1ஏவiµபசீயமாநmh shேதாகmh shேதாகmh விசிnhவத: Nhயmh ।
MSS@8106@2ஸmhபth³யேத விஶாலmh திமphேயவmh தேபாऽphேயவmh ॥ 8106॥
MSS@8107@1ஏவேமவ khயாkhதா ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீ ।
MSS@8107@2யshையஷா ச ப⁴ேவth³ பா⁴rhயா ேத³ேவnhth³ேராऽெஸௗ ந மாiνஷ: ॥
8107॥
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MSS@8108@1ஏவேமவ ந vhயேத க²லாth தthர கா nh’பதிவlhலேப⁴ கதா² ।
MSS@8108@2rhவேமவ  ஸு:³ஸேஹாऽநல: கிmh ந: phரப³லவாேநத: ॥
8108॥
MSS@8109@1ஏவேமவ மiνShேயஷு ேதஷு rhவாபகாஷு ।
MSS@8109@2விவாேஸா ேநாபக³nhதvhேயா நதீ³ க³தஜலா யதா² ॥ 8109॥
MSS@8110@1ஏவேமவ  ேயாऽவthத²mh ேராபேயth³ விதி⁴நா நர: ।
MSS@8110@2யthர thராபி வா shதா²ேந க³chேச²th ஸ ப⁴வநmh ஹேர: ॥ 8110॥
MSS@8111@1ஏஷ ஏவ மநshதாப: பŋhேக மkh³நshய த³nhதிந: ।
MSS@8111@2பதேத யth ஸiµth³த⁴rhmh jhஞாதேயா நிph◌⁴’தshதா: ॥ 8111॥
MSS@8112@1ஏஷ khடா³nhததாmhயthஸுமரவ⁴வkhthரெஸௗரph◌⁴யப³nh⁴rh
iµkh³த⁴mh நிth³ராஜடா³நாmh
ரதமiνஸேராth³ராக⁴யnh ஸாரஸாநாmh ।
MSS@8112@2ஆவாthயŋhகா³iνலசதவிசகிலேரணிக³nhதா⁴iνதா⁴வth³-
ேராலmhேபா³th³⁴Shயமாணshமரஜயபி³தா³ட³mhப³ேரா மாதவா ॥ 8112॥
MSS@8113@1ஏஷ ுph◌⁴நாதி பŋhகmh த³லதி கமநீமthதி ³nhth³ராphரேராஹாnh
ஆராnh iµshதாshத²லாநி
shத²டயதி ஜலாnhthகேஸநி யாதி ।
MSS@8113@2phராphத: phராphத: phரவிShேடா வநக³ஹநமயmh யாதி யாதீதி ைஸnhைய:
பசாத³nhவிShயமாண: phரவிஶதி விஷமாnh காநநாnhதாnh வராஹ: ॥ 8113॥
MSS@8114@1ஏஷக³ேஜாऽth³மshதகதேல கலப⁴பvh’த: khட³தி vh’³lhமக³ஹேந
ஸுமப⁴ரநேத ।
MSS@8114@2ேமக⁴ரவmh நிஶmhய iµதி³த: பவநஜவஸம: ஸுnhத³ வmhஶபthரபதிதmh
நரபி ேத ॥ 8114॥
MSS@8115@1ஏஷ சாiµகி² ேயாக³தாரயா jhயேத தரலபி³mhப³யா ஶஶீ ।
MSS@8115@2ஸாth◌⁴வஸா³பக³தphரகmhபயா கnhயேயவ நவதீ³யா வர: ॥ 8115॥
MSS@8116@1ஏஷ Th³ட³மரவீசிட³mhப³ர: ோப⁴மாthரமக³மth பேயாநிதி:◌⁴ ।
MSS@8116@2விph◌⁴ரைமshத³த³யkhரேமாசிைதrh உlhலலாஸ லலநாஸு மnhமத:² ॥
8116॥
MSS@8116A@1ஏஷ ³rhநியதித³Nhட³சNh³ம- phேரேதா ப³த ரவிrhக³தchச²வி: ।

918 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8116A@2shதா²shயதி shவயமத: ◌⁴பதnh கியth- காலமmhப³ரவிலmhபி³பி:◌⁴ கைர:
॥
MSS@8117@1ஏஷ த⁴rhமsh ஸுேராணி பிrhமாச வயதா ।
MSS@8117@2அதசாjhஞாmh vhயதிkhரmhய நாஹmh விiµthஸேஹ ॥ 8117॥
MSS@8118@1ஏஷ த⁴rhேமா மயாkh²யாேதா நாmh பரமா க³தி: ।
MSS@8118@2யா நா ேத சாnhயth ஸா யாதி நரகmh th◌⁴வmh ॥ 8118॥
MSS@8119@1ஏஷ ப³க:ஸஹைஸவ விபnhந: ஶாTh²யமேஹா khவ iν தth³ க³தமshய
।
MSS@8119@2ஸா⁴ kh’தாnhதக கசித³பி thவாmh வசயிmh ந ேதாऽபி
ஸமrhத:²
॥ 8119॥
MSS@8120@1ஏஷ ph³ரமா ஸேராேஜ ரஜநிகரகலாேஶக²ர: ஶŋhகேராऽயmh
ேதா³rhபி⁴rhைத³thயாnhதேகாऽெஸௗ ஸத⁴iνரக³தா³சkhரசிைநசrhபி:◌⁴ ।
MSS@8120@2ஏேஷாऽphையராவதshத²shthத³ஶபதிர ேத³வி ேத³வாshததா²nhேய
nh’thயnhதி vhேயாmhநி
ைசதாசலசரணரணnhரா தி³vhயநாrhய: ॥ 8120॥
MSS@8121@1ஏஷ ேபா⁴ நிrhமலjhேயாthshேநா ராஹு kh³ரshயேத ஶஶீ ।
MSS@8121@2ஜலmh லாவபாேதந phரஸnhநmh கஷாயேத ॥ 8121॥
MSS@8122@1ஏஷ ரவிshேதஜshவீ க²th³ேயாேதாऽphேயஷ ஹnhத ேதஜshவீ ।
MSS@8122@2ஏஷ ரஸால: ஶாகீ² ஶாகீ² ஶாேகா²டேகாऽphேயஷ: ॥ 8122॥
MSS@8123@1ஏஷ ராjhஞாmh பேரா த⁴rhேமா யாrhதாநாமாrhதிநிkh³ரஹ: ।
MSS@8123@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 8123॥
MSS@8124@1ஏஷ வnhth◌⁴யாஸுேதா யாதி க²Shபkh’தேஶக²ர: ।
MSS@8124@2mh’க³th’Shmhப⁴ shநாத: ஶஶஶ ◌்’ŋhக³த⁴iνrhத⁴ர: ॥ 8124॥
MSS@8125@1ஏஷ விேஶஷ:shபShேடா வேநச thவthphரதாபவேநச ।
MSS@8125@2அŋhரதி ேதந த³kh³த⁴mh த³kh³த⁴shயாேநந ேநாth³ப⁴ேவா ⁴ய: ॥
8125॥
MSS@8126@1ஏஷ vh’ஶிக²ேர kh’தாshபேதா³ ஜாதபரஸெகௗ³ரமNhட³ல: ।
MSS@8126@2யமாநமஹரthயயாதபmh பீவேரா பிப³தீவ ப³rhண: ॥ 8126॥
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MSS@8127@1ஏஷ ஷThபத³வா மதா³யத: nhத³ யாபயதி யாநீshthவயி ।
MSS@8127@2³rhவஹா தத³பி நாபசீயேத பth³நீவிரஹேவத³நா ’தி³॥ 8127॥
MSS@8128@1ஏஷ ஸாnhth³ரதிேர க³க³நாnhேத வாணீவ மேந யiµநாயா: ।
MSS@8128@2பா⁴தி படேகா³பிதச ராஜஹmhஸ இவ ஶீதமக:² ॥ 8128॥
MSS@8129@1ஏஷ ஸூrhயாmhஶுஸnhதphேதா mh’க:³தமாத: ।
MSS@8129@2ஸா⁴rhபா⁴kh³யபே நீசmh phராphேயவ த³தி ॥ 8129॥
MSS@8130@1ஏஷ shவபா⁴ேவா நாmh அiν⁴ய ரா ஸுக²mh ।
MSS@8130@2அlhபாமphயாபத³mh phராphய ³Shயnhதி phரஜஹthயபி ॥ 8130॥
MSS@8131@1ஏஷ shவrhக³தரŋhகி³ணீஜலலth³தி³kh³த³nhதித³nhதth³திrh
ph◌⁴ரயth³ராஜதmhப⁴விph◌⁴ரமத⁴ர: ஶீதாmhஶுரph◌⁴th³யத: ।
MSS@8131@2ஹmhயthயமலாmh³யதி லஸTh³³Nh³ரபிNh³யதி shபா²ரshபா²கNhட³யதி
தி³ஶாமாநnhத³கnhதீ³யதி ॥ 8131॥
MSS@8132@1ஏஷ  phரத²ேமா த⁴rhம:thயshயாபி⁴ேஷசநmh ।
MSS@8132@2ேயந ஶkhயmh மஹாphராjhஞ phரஜாநாmh பபாலநmh ॥ 8132॥
MSS@8133@1ஏஷாmh ேகா³பவ⁴விலாஸஸு’தா³mh ராதா⁴ரஹ:ஸாmh
ப⁴th³ரmh ப⁴th³ர
கnhத³ைஶலதநயாதீேர லதாஶாகி²நாmh ।
MSS@8133@2விchசி²nhேந shமரதlhபகlhபநவிதி⁴chேச²தா³ய ேயாேக³ऽ⁴நா ேத ஜாேந
ஜர²ப⁴வnhதி விலஸnhநீலthவிஷ: பlhலைவ: ॥ 8133॥
MSS@8134@1ஏஷாmh பlhலவமmhஶுகாநி ஸுமmh iµkhதா: ப²லmh விth³மmh
ைவ³rhயmh
த³லமŋhேரா மரதகmh ைஹமmh ச ஶாகா²ஶதmh ।
MSS@8134@2ஏேத ேக ஜக³தீேஹா வநஜுஷாphயjhஞாதrhவா மயா phராய:ஸாரம
தி³ேவா விடபிந:
கிmh ைதrhமமாnhேயா ப⁴ர: ॥ 8134॥
MSS@8135@1ஏஷா கா ஜக⁴நshத² ஸுலதா phேராnhமthதகாமாதி⁴கா
ph◌⁴ப⁴ŋhக³mh லmh
thவநŋhக³த⁴iνஷ: phரkh²யmh phரபா⁴சnhth³ரவth ।
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MSS@8135@2ராகாசnhth³ரகேபாலபŋhகஜiµகீ²ாேமாத³ஸுnhத³ ேவணீத³Nhட³த³mh
விபா⁴தி
தmh ேவlhலth³⁴ஜmh க³chச²தி ॥ 8135॥
MSS@8136@1ஏஷா கா நவெயௗவநா ஶஶிiµகீ² காnhதா பேதா² க³chச²தி
நிth³ராvhயாதா
வி⁴rhணநயநா ஸmhபkhவபி³mhபா³த⁴ரா ।
MSS@8136@2ேகைஶrhvhயாதா நைக²rhவித³தா த³nhைதச க²Nh³kh’தா
ேகேநத³mh
ரதிராேஸந ரதா ஶாrh³லவிkh³தா ॥ 8136॥
MSS@8137@1ஏஷா காnhதா vhரஜதி லதmh ேவபமாநா ³lhமchச²nhநmh
வநiµநைக:³
ஸmhphரவிth³த⁴mh ।
MSS@8137@2ஹா ஹா கShடmh கித³தி ேநா ேவth³ ேடா⁴ vhயkhதmh
khேராத⁴chச²ரப⁴லதmh
கrhகாமா ॥ 8137॥
MSS@8138@1ஏஷா கா பrhணசnhth³ரவத³நா ெகௗ³mh’கா³ ோபி⁴நீ
லாமthதக³ேஜnhth³ரஹmhஸக³மநா - - । - - । - ।
MSS@8138@2நி:வாஸாத⁴ரக³nhத⁴ஶீதலiµகீ² வாசா mh’³lhலாநீ ஸ
லாkh◌⁴ய: ஷshஸ
வதி வேரா யshய phயா th³’ஶீ ॥ 8138॥
MSS@8139@1ஏஷா கா phரshதாŋhகீ³ phரசதநயநா ஹmhஸலா vhரஜnhதீ th³ெவௗ
ஹshெதௗ
ŋhமாrhth³ெரௗ கநகவிரசிதா - । - - । - - ।
MSS@8139@2- ஊŋhகா³ŋhேக³க³தா ஸா ப³ஹுஸுமதா ப³th³த⁴வீ ஹஸnhதீ
தாmh³லmh வாமஹshேத
மத³நவஶக³தா ³ய ஶாலாmh phரவிShடா ॥ 8139॥
MSS@8140@1ஏஷா கா ⁴khதiµkhதா phரசதநயநா shேவத³லkh³நாŋhக³வshthரா
phரthேஷ யாதி
பா³லா mh’க³இவ சகிதா ஸrhவத: ஶŋhகயnhதீ ।
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MSS@8140@2ேகேநத³mh வkhthரபth³மmh sh²ரத³த⁴ரரஸmh ஷThபேத³ைநவ பீதmh
shவrhக:³
ேகநாth³ய ⁴khேதா ஹரநயநஹேதா மnhமத:² கshய Shட: ॥ 8140॥
MSS@8141@1ஏஷா கா ரதிஹாவபா⁴வவிலஸchசnhth³ராநநmh பி³ph◌⁴ரதீ கா³thரmh
சmhபகதா³மெகௗ³ரஸth³’ஶmh பீநshதநாலmhபி³தா ।
MSS@8141@2பth³ph◌⁴யாmh ஸசரதி phரக³lhப⁴ஹணீ ஸmhலயா shேவchச²யா கிmh
ைசஷா
க³க³நாŋhக³நா ⁴விதேல ஸmhபாதி³தா ph³ரம ॥ 8141॥
MSS@8142@1ஏஷா கா shதநபீநபா⁴ரக²நா மth◌⁴ேய த³th³ராவதீ விph◌⁴ராnhதா
ஹணீ விேலாலநயநா
ஸnhthரshதேதா²th³க³தா ।
MSS@8142@2அnhத:shேவத³க³ேஜnhth³ரக³Nhட³க³தா ஸmhலயா க³chச²தி
th³’ShThவா பத³mh
phயாŋhக³க³ஹநmh vh’th³ேதா⁴ऽபி காமாயேத ॥ 8142॥
MSS@8143@1ஏஷா ஸுமநிஷNh th’தாபி ஸதீ ப⁴வnhதமiνரkhதா ।
MSS@8143@2phரதிபாலயதி ம⁴க ந க² ம⁴ விநா thவயா பிப³தி ॥ 8143॥
MSS@8144@1ஏஷாக³ைதவ நிபி³ஸநிதmhப³பி³mhப³- பா⁴ேரண பமலth³’ஶ:

khயேத 
விkh◌⁴ந: ।
MSS@8144@2யாnhthயா இதீவ த³யிதாnhதிகேமணth³’Shேடrh அkh³ேர ஜகா³ம
க³தி³mh ல⁴சிthதvh’thதி:
॥ 8144॥
MSS@8145@1ஏஷாகீ³ஷதி ph’²shதப³கா லதா thவாmh பrhயாphதபீநநிபி³ட³shதநபா⁴ரகி²nhநாmh
।
MSS@8145@2அshயா: phேய விசிiνம:shதப³காmhshததா²nhயா: கrhmh யதா² ந 
கதா³பி லதா:
shமேர: ॥ 8145॥
MSS@8146@1ஏஷா ேத ஹர கா ஸுகா³th கதமா rhth◌⁴நி shதி²தா கிmh ஜடா
ஹmhஸ: கிmh ப⁴ஜேத
ஜடாmh ந ஶஶீ சnhth³ேரா ஜலmh ேஸவேத ।
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MSS@8146@2iµkh³ேத⁴ ⁴தியmh ேதாऽthர ஸலmh ⁴திshதரŋhகா³யேத இthத²mh
ேயா விநி³ஹேத
thபத²கா³mh பாயாth ஸ வ: ஶŋhகர: ॥ 8146॥
MSS@8147@1ஏஷா ேதா³ஷா யதா²rhதா² phயதம ப⁴வேதா ஹnhத ஜாதா விேயாேக³
shthஹthயாபாதகீதி
phரதி²திiµபக³ேத லாச²நீதி thேலாkhயாmh ।
MSS@8147@2ைநவmh ⁴ேயாऽபராத⁴mh ப³த த³யித கதா³phயாசShயா ஸthயmh
thவththயkhதாmh
மாmh ஸுதிkh³ைமrhமநஜஶமந:ஸாயைகrhஹnhiµthக: ॥ 8147॥
MSS@8148@1ஏஷா த⁴rhமபதாகிநீ தடஸுதா⁴ேஸவாவஸnhநாகிநீ ஶுShயthபாதகிநீ
ப⁴கீ³ரத²தப:ஸாப²lhயேஹவாகிநீ ।
MSS@8148@2phேரமாட⁴பிநாகிநீ கி³ஸுதாshயாேககராேலாகிநீ பாபாட³mhப³ரடா³கிநீ
th⁴வநாநnhதா³ய
மnhதா³கிநீ ॥ 8148॥
MSS@8149@1ஏஷா Shகணீ மரால மைநச²nhநா வீதீ²ஜலrh யshயாமjhஞதயா
விேத⁴ரkh’பயா ேசth³ வshமாகாŋhேஸ ।
MSS@8149@2விரmhேபா⁴ ப³கமNhட³ேலஷு விநேயா ேப⁴ேகஷு ஸmhப³nhதி⁴தா
ராthrhயnhேத⁴ஷு
விதீ⁴யதாmh kh’பணதா ேகாயShகேரணிஷு ॥ 8149॥
MSS@8150@1ஏஷா phரவாஸmh கத²மphயதீthய யாதா ந:ஸmhஶயமnhயைத²வ ।
MSS@8150@2ேகா நாம பாகாபி⁴iµக²shய ஜnhேதாrh th³வாராணி ைத³வshய
பிதா⁴Shேட ॥ 8150॥
MSS@8151@1ஏஷா ²lhலகத³mhப³நீபஸுரெபௗ⁴ காேல க⁴ேநாth³பா⁴ேத
காnhதshயாலயமாக³தா ஸமத³நா
’Shடா ஜலாrhth³ராலகா ।
MSS@8151@2விth³th³வாத³க³rhைத: ஸசகிதா thவth³த³rhஶநாகாŋhணீ
பாெதௗ³

ரலkh³நகrhத³மத⁴ெரௗ phராலயnhதீ shதி²தா ॥ 8151॥
MSS@8152@1ஏஷா ப⁴விShயதி விநிth³ரஸேராஹா காமshய காபி த³யிதா
தiνஜாiνஜா வா ।
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MSS@8152@2ய:பயதிணமாmh கத²மnhயதா²ெஸௗ காமshதமshதகணshதணmh
நshதி ॥ 8152॥
MSS@8153@1ஏஷா மேநா ேம phரஸப⁴mh ஶராth பி: பத³mh மth◌⁴யமiµthபதnhதீ ।
MSS@8153@2ஸுராŋhக³நா கrhஷதி க²Nh³தாkh³ராth ஸூthரmh mh’லாதி³வ
ராஜஹmh ॥ 8153॥
MSS@8154@1ஏஷா ரŋhக³phரேவேஶந கலாநாmh ைசவ ஶியா ।
MSS@8154@2shவராnhதேரண த³ா  vhயாஹrhmh தnhந iµchயதாmh ॥ 8154॥
MSS@8155@1ஏஷா லதா யதி³விலாஸவதீ கத²mh shயாth³ விth³lhலதா யதி³கத²mh
ப⁴விதா
த⁴ரNhயாmh ।
MSS@8155@2வshmh மேநாஜnh’பேதrhநக³ க³ேயா- வோஜ³rhக³விஷமா
கிமகா தா⁴thரா
॥ 8155॥
MSS@8156@1ஏஷா vhரஜnhதீ லதmh shமயnhதீ ஸகீ²ஜைந:ஸாrhத⁴மதிphரக³lhபா⁴ ।
MSS@8156@2ஸுவ நிthயmh ஸுரதாஸுகா²phதா விபா⁴தி ⁴த⁴ரபாட²கshth ॥
8156॥
MSS@8157@1ஏஷா ஸா விnhth◌⁴யமth◌⁴யshத²லவிலஶிேலாthஸŋhக³ரŋhக³thதரŋhகா³
ஸmhேபா⁴க³ராnhததீராரயஶப³ரவ⁴ஶrhம தா³ நrhமதா³ ச ।
MSS@8157@2யshயா: ஸாnhth³ரth³மாலததலலthஸுnhத³ஸmhநிth³ைத:◌⁴
th³ைத: ◌⁴ ேஸvhயnhத
ஏேத mh’க³mh’தி³தத³லthகnhத³லா:லகchசா:² ॥ 8157॥
MSS@8158@1ஏஷா வயேஸா த³rhபாth லthராiνஸாணீ ।
MSS@8158@2ேகேஶஷு ஸுமாTh◌⁴ேயஷு ேஸவிதvhேயஷு கrhதா ॥ 8158॥
MSS@8159@1ஏஷா  phரkh’தி:shthmh ஆsh’Shேட ர⁴நnhத³ந ।
MSS@8159@2ஸமshத²மiνரjhயnhேத விஷமshத²mh thயஜnhதி ச ॥ 8159॥
MSS@8160@1ஏஷா  ேம ரணக³தshய th³’டா⁴ phரதிjhஞா th³ரயnhதி யnhந
பேவா ஜக⁴நmh
ஹயாநாmh ।
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MSS@8160@2th³ேத⁴ஷு பா⁴kh³யசபேலஷு ந ேம phரதிjhஞா ைத³வmh யதி³chச²தி
ஜயmh ச
பராஜயmh ச ॥ 8160॥
MSS@8161@1ஏஷு shபrhேஶா வரshthmh shவாnhதஹா iµேநரபி ।
MSS@8161@2அேதாऽphரமthத: ேஸேவத விஷயாmhsh யேதா²சிதாnh ॥ 8161॥
MSS@8162@1ஏைஷவ காசந விநிth³ரஸேராஹா காமshய காபி த³யிதா
தiνஜாiνஜா வா ।
MSS@8162@2ய: பயதி ணமாmh கத²மnhயதா²ெஸௗ காமshதமshதகணmh
தணmh
நிஹnhதி ॥ 8162॥
MSS@8163@1ஏைஷவ மஹதீ லjhஜா ஸதா³சாரshய ⁴பேத: ।
MSS@8163@2யத³காலப⁴ேவா mh’thshதshய ஸmhshph’ஶதி phரஜா: ॥ 8163॥
MSS@8164@1ஏைஷவ ேயாதாmh த⁴nhயா ஶீலmh ச லப⁴ேத ஸுக²mh ।
MSS@8164@2தி³வா பதிvhரதா ⁴ேயா நkhதmh ச லடா யத: ॥ 8164॥
MSS@8165@1ஏேஷாऽkh³நிேஹாthதி பி³ப⁴rhதி கா³shதா விkhய ³kh³த⁴mh ஸலmh
ஜுேஹாதி ।
MSS@8165@2kh²யாேதாऽshதி ேலாேகShvh’காலகா³ ரஜshவலாmh யாதி
தி³வாபி ேவயாmh ॥ 8165॥
MSS@8166@1ஏேஷாjhஜடshய ப⁴வேதா kh³’ணீ thவபrh shதா²iΝ: shவயmh
தவ ச ஸூiνரெஸௗ
விஶாக:² ।
MSS@8166@2thவthத: ப²லmh க இஹ வாச²தி வாமேத³வ ஜnhமய: பரமெஸௗ
தவ
த³rhஶேநந ॥ 8166॥
MSS@8167@1ஏேஷாthŋhக³தரŋhக³லŋhகி⁴ததேடாthஸŋhகா³ பதŋhகா³thமஜா
rhேணயmh தரmh³பி⁴rhந
 ஹேர: ஶŋhகா கலŋhகாத³பி ।
MSS@8167@2கா²nhயmh ப⁴ஜ நாth³ய ஸுnhத³ வயmh ராேத⁴ phரஸாேத³ந ேத வாம:
sh²டமாத கி³th³ேராணீவிேநாேதா³thஸவmh ॥ 8167॥
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MSS@8168@1ஏேஷாऽmh³த³நி:shவநlhயரவ: ப:³shக²லமாநவிலmhப³க³தி: ।
MSS@8168@2thவா க⁴நக³rhதமth³தேட vh’ாnh phரதி ேமாடயதி th³விரத:³
॥ 8168॥
MSS@8169@1ஏேஷாऽஹமth³தநயாiµக²பth³மஜnhமா phராphத:ஸுராஸுரமேநாரத²³ரவrhதீ
।
MSS@8169@2shவphேநऽநிth³த⁴க⁴டநாதி⁴க³தாபி⁴ப- லப²லாமஸுரராஜஸுதாmh
விதா⁴ய
॥ 8169॥
MSS@8170@1ஏShடvhயா ப³ஹவ: thரா ³ணவnhேதா ப³ஹுதா: ।
MSS@8170@2ேதஷாmh ைவ ஸமேவதாநாmh அபி கசிth³ க³யாmh vhரேஜth ॥ 8170॥
MSS@8171@1ஏShடvhயா ப³ஹவ: thரா யth³ேயேகாऽபி க³யாmh vhரேஜth ।
MSS@8171@2யேஜத வாவேமேத⁴ந நீலmh வா vh’ஷiµthsh’ேஜth ॥ 8171॥
MSS@8172@1ஏShடvhயா ப³ஹவ: thரா யth³ேயேகாऽபி க³யாmh vhரேஜth ।
MSS@8172@2யthராெஸௗ phரதி²ேதா ேலாேகShவyhயகரே வட: ॥ 8172॥
MSS@8173@1ஏShயதி மா நரயதி க³மேந யத³மŋhக³ளmh மயாகா ।
MSS@8173@2அ⁴நா தேத³வ காரணmh அவshதி²ெதௗ த³kh³த⁴ேக³ஹபேத:॥ 8173॥
MSS@8174@1ஏShயnhதி யாவth³ க³ணநாth³ தி³க³nhதாnh nh’பா:shமராrhதா: ஶரேண
phரேவShmh ।
MSS@8174@2இேம பதா³ph³ேஜ விதி⁴நாபி sh’Shடாsh தாவthய ஏகாŋh³லேயாऽthர
ேலகா:² ॥ 8174॥
MSS@8175@1ஏShயnhthயவயம⁴நா ’த³யாதி⁴நாதா² iµkh³தா⁴ iµதா⁴ த மா
விவித⁴mh
விலாபmh ।
MSS@8175@2இthத²mhஶஶmhஸுவ க³rhதைகதேவந பாேதா²த⁴ரா:பதி²கபŋhகஜேலாசநாph◌⁴ய:
॥ 8175॥
MSS@8176@1ஏ க³chச² பேதாthதிShட² வத³ ெமௗநmh ஸமாசர ।
MSS@8176@2இதி விthரshதஸாரŋhக³ேநthரயா ேகா ந வசித: ॥ 8176॥
MSS@8177@1ஏ க³chச² பேதாthதிShட² வத³ ெமௗநmh ஸமாசர ।
MSS@8177@2ஏவமாஶாkh³ரஹkh³ரshைத: khட³nhதி த⁴நிேநாऽrhதி²பி: ◌⁴ ॥ 8177॥

926 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8178@1ஏதthர சிiνவ:ஸுெகௗஸுமmh ெகௗஸுமஜுஸுமநshதயாmh
।
MSS@8178@2ஏகிகாதி ததாந மாநிநீmh ஆநிநீய கபடாth³ ரஹ:ணmh ॥ 8178॥
MSS@8179@1ஏ விவாthமேந வthேஸ பி⁴ா thவmh பகlhபிதா ।
MSS@8179@2அrhதி²ேநா iµநய: phராphதmh kh³’ஹேமதி⁴ப²லmh மயா ॥ 8179॥
MSS@8180@1ஏ ேஹ ரமணி பய ெகௗகmh ⁴⁴ஸரதiνmh தி³க³mhப³ரmh ।
MSS@8180@2ஸாபி தth³வத³நபŋhகஜmh பெபௗ ph◌⁴ராதkhதமபி கிmh ந ³kh◌⁴யேத ॥
8180॥
MSS@8181@1ஏயாக³chச²ஸமாவிஶாஸநத³mh கshமாchசிராth³ th³’யேஸ கா
வாrhthேததி
ஸு³rhப³ேலாऽ ஶலmh phேதாऽsh ேத த³rhஶநாth ।
MSS@8181@2ஏவmh ேய ஸiµபாக³தாnh phரணயிந: phரthயாலபnhthயாத³ராth ேதஷாmh
khதமஶŋhகிேதந
மநஸா ஹrhmhயாணி க³nhmh ஸதா³ ॥ 8181॥
MSS@8182@1ஏயாŋhக³ thவரயதி மேநா ³rhப³லா வாஸரrh ஆShடா
பய ரஜநீேமகிகா
சkhரவாகி ।
MSS@8182@2நாnhயாஸkhேதா ந க² பிேதா நாiνராக³chேதா வா ைத³வாதீ⁴ந:
ஸபதி³
ப⁴வதீமshவதnhthரshthயஜா ॥ 8182॥
MSS@8183@1ஏேய khவ க³தா ைமதி² mh’க:³ phராphேதா மயா காசநீmh
ஏதshய
thவசiµchசரா சேயாrhவிnhயshய வrhmhஶுகmh ।
MSS@8183@2மthெஸௗபா⁴kh³ய³⁴thஸயாபி விபிேநShேவகாகிநீ மா shம ⁴rh
விth³விShடா மயி
ஸசரnhதி ஸரேல மாயாவிேநா ராஸா: ॥ 8183॥
MSS@8184@1ஏேய வthஸ ர⁴நnhத³ந ராமப⁴th³ர mhபா³ rhத⁴நி சிராய
பShவேஜ
thவாmh ।
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MSS@8184@2ஆேராphய வா ’தி³ தி³வாநிஶiµth³வஹா வnhேத³ऽத²வா
சரணShகரகth³வயmh
ேத ॥ 8184॥
MSS@8185@1ஏேயதி ஶிக²Nh³நாmh பதரmh ேககாபி⁴ராkhரnhதி³த:
phேராTh³³ேயவ ப³லாகயா
ஸரப⁴ஸmh ேஸாthகNhட²மாŋhகி³த: ।
MSS@8185@2ஹmhைஸjh²தபŋhகைஜரதிதராmh ேஸாth³ேவக³iµth³வீத:
rhவnhநஜநேமசகா
இவ தி³ேஶா ேமக: ◌⁴ ஸiµthதிShட²தி ॥ 8185॥
MSS@8186@1ஐக³Nhயமநீஹாயாmh அபா⁴வ: கrhமmh ப²லmh ।
MSS@8186@2அத² th³ைவ³Nhயஹாயாmh ப²லmh ப⁴வதி வா ந வா ॥ 8186॥
MSS@8187@1ஐகமthயiµபாக³mhய ஶாshthரth³’Shேடந சுஷா ।
MSS@8187@2மnhthே யthர நிரதாshதமாஹுrhமnhthரiµthதமmh ॥ 8187॥
MSS@8188@1ப³vhேயாऽபி மதேயா க³thவா மnhthமrhத²நிrhணேய ।
MSS@8188@2நrhயthைரகதாmh phராphத:ஸ மnhthேரா மth◌⁴யம:shmh’த: ॥ 8188॥
MSS@8189@1அnhேயாऽnhயmh மதிமாshதா²ய யthர ஸmhphரதிபா⁴Shயேத ।
MSS@8189@2ந ைசகமthேய ேரேயாऽshதி மnhthர: ேஸாऽத⁴ம உchயேத ॥ 8189॥
MSS@8190@1ஐணmh சrhம பலாஶேவம ரேதா th³’ShThைவவ kh’Shநmh
பி⁴ாrhதீ²
ுதி⁴தshதேபாவநதி⁴யா கிmh தா⁴rhக ph◌⁴ராmhய ।
MSS@8190@2ஏநாmh பி⁴lhலமைவஸுரபீ⁴ஶ ◌்’ŋhேக³ண யthர shதி²ைத: பீயnhேத
வநவநித³kh³த⁴மமாmhேஸாபத³mhஶmh ஸுரா: ॥ 8190॥
MSS@8191@1ஐnhத³வாத³rhசிஷ: கா ஶிஶிரmh ஹvhயவாஹநmh ।
MSS@8191@2அப³லாவிரஹkhேலஶவிவேலா க³ணயthயயmh ॥ 8191॥
MSS@8192@1ஐnhத³வீ வஹதி நா³கா யதா³ shேவchச²யா phரவிஶதி phரப⁴ஜந: ।
MSS@8192@2ேபாதகீ vhரஜதி த³ யதா³ shயாth ததா³ஸகலphதmh ப²லmh
॥ 8192॥
MSS@8193@1ஐnhth³ரmh த⁴iν:பாNh³பேயாத⁴ேரண ஶரth³த³தா⁴நாrhth³ரநக²தாப⁴mh
।
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MSS@8193@2phரஸாத³யnhதீ ஸகலŋhகnh³mh தாபmh ரேவரphயதி⁴கmh சகார ॥
8193॥
MSS@8194@1ஐnhth³: கில நைக²shதshயா வித³தா³ர shதெநௗ th³விஜ: ।
MSS@8194@2phேயாபேபா⁴க³சிேநஷு ெபௗேராபா⁴kh³யவாசரnh ॥ 8194॥
MSS@8195@1ஐnhth³rhயாmh தி³க³வேலாகித- ஸூrhயாபி⁴iµேகா² kh³’ேஹ kh³’ண:

।
MSS@8195@2ராஜப⁴யmh ெசௗரப⁴யmh வத⁴கலஹ: பஶுப⁴யmh ச shயாth ॥ 8195॥
MSS@8196@1ஐராவணnhதி கண: ப²ணிேநாऽphயேஶஷா: ேஶஷnhதி ஹnhத விஹகா³
அபி
ஹmhதார: ।
MSS@8196@2நீேலாthபலாநி iµத³nhதி ச ஸrhவைஶலா: ைகலாmh vhயவதா
ப⁴வேதா
யேஶாபி: ◌⁴ ॥ 8196॥
MSS@8197@1ஐராவநநமதா³mh³கவபாத- ஸmhஸkhததாமரஸேரiΝபிஶŋhகி³தாŋhக:³
।
MSS@8197@2சNhடா³நிலாஹதஷாரவிஶீrhணப: ண: ெதௗ ம⁴கேரா
விவேஶாऽthர
ேஶேத ॥ 8197॥
MSS@8198@1ஐராவேணஸுரவ⁴பகீ³யமாந- Shமth³யஶ:ரவணநிசலகrhணதாேல
।
MSS@8198@2நிrhவிkh◌⁴நமாபிப³தி ph◌⁴’ŋhக³லmh மதா³mhப: ◌⁴ கlhயாணமாவஹதி
கshய ந
ேசShதmh ேத ॥ 8198॥
MSS@8199@1ஐஶாnhயாmh பதநmh ³Shடmh விதி³ேஶாऽnhயாச ேஶாப⁴நா: ।
MSS@8199@2ஹrhஷShகராைசவ th³தி⁴தா:³ ஶshthரகrhமணி ॥ 8199॥
MSS@8200@1ஐஶாnhயாmh ஸmhphராphதிrh kh◌⁴’தrhநாmh ப⁴ேவத³ந³ஹச ।
MSS@8200@2ஏவmh ப²லmh kh³’ஹபேதrh kh³’ஹph’Shட²ஸமாேத ப⁴வதி ॥
8200॥
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MSS@8201@1ஐவrhயmh நஹுஷshய ஶmh⁴விஷயரth³தா⁴ த³ஶாshயshய ஸா
ெஶௗrhயmh
ர⁴நாயகshய ஸஹஜmh கா³mhபீ⁴rhயமmhேபா⁴நிேத: ◌⁴ ।
MSS@8201@2தா³th’thவmh ப³கrhணேயாஹ ஜக³thேயகthர ேசth shயாth ததா³
வீரதிபாலெமௗnh’பேத:ஸாmhயmh கத²சிth³ ப⁴ேவth ॥ 8201॥
MSS@8202@1ஐவrhயதிரmh சு: பயchசாபி ந பயதி ।
MSS@8202@2பசாth³ விமலதாmh யாதி தா³th³rhய³காஜைந: ॥ 8202॥
MSS@8203@1ஐவrhயத⁴நரthநாநாmh phரthயthேரऽபி திShட²தாmh ।
MSS@8203@2th³’Shடா  நராvh’thதிrhவதாதி ந: தmh ॥ 8203॥
MSS@8204@1ஐவrhயமthத: பாபிShேடா² ம⁴பாநமதா³த³பி ।
MSS@8204@2ஐவrhயமத³மthதாநாmh க³திrhth◌⁴வா ந விth³யேத ॥ 8204॥
MSS@8205@1ஐவrhயமத³பாபிShடா² மதா:³ பாநமதா³த³ய: ।
MSS@8205@2ஏவrhயமத³மthேதா  நாபதிthவா வி³th◌⁴யேத ॥ 8205॥
MSS@8206@1ஐவrhயமத³மthதாmhச மthதாnh மth³யமேத³ந ச ।
MSS@8206@2அphரமthதா: ஶடா:² ஶூரா விkhராnhதா: பrhபாஸேத ॥ 8206॥
MSS@8207@1ஐவrhயமத³மthதாநாmh ுதி⁴தாநாmh ச காநாmh ।
MSS@8207@2அஹŋhகாரவிடா⁴நாmh விேவேகா ைநவ ஜாயேத ॥ 8207॥
MSS@8208@1ஐவrhயமth◌⁴வmh phராphய th◌⁴வத⁴rhேம மதிmh  ।
MSS@8208@2ேத³வ விநாஶிnhய:ஸmhபேதா³ऽphயாthமநா ஸஹ ॥ 8208॥
MSS@8209@1ஐவrhயமlhபேமthய phராேயண  ³rhஜேநா ப⁴வதி மாநீ ।
MSS@8209@2ஸுமஹthphராphையவrhயmh phரஶமmh phரதிபth³யேத ஸுஜந: ॥ 8209॥
MSS@8209A@1ஐவrhயமvhயாஹதமாவஹnh ேஹரmhப³பாதா³mh³ஜபாmhஸேவா ந:
।
MSS@8209A@2ேய நிrhவஹnhதி திஸுnhத³mh மnhதnh³ரபராக³லmh
॥
MSS@8210@1ஐவrhயrhShயா ைநrhkh◌⁴’Nhயmh ப³thவmh நிrhவிேவகதா ।
MSS@8210@2ஏைககmh கிmh ந யth rhயாth பசாŋhகி³thேவ  கா கதா² ॥ 8210॥
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MSS@8211@1ஐவrhயவnhேதாऽபி நிrhத⁴நாshேத vhயrhத²ரமா விதமாthரஸாரா:
।
MSS@8211@2kh’தா ந ேலாேபா⁴ப’தாthமபி⁴rhைய: ஸு’thshவயŋhkh³ராஹவி⁴ஷ
:

॥ 8211॥
MSS@8212@1ஐவrhயshய பரா காShடா² யthர நிthயmh விபா⁴vhயேத ।
MSS@8212@2த⁴நத:³ஸ ந ேகஷாmh shயாth shph’ஹணீய³ேத³ய: ॥ 8212॥
MSS@8213@1ஐவrhயshய வி⁴ஷணmh ஸுஜநதா ெஶௗrhயshய வாkhஸmhயேமா
jhஞாநshேயாபஶம:
ஶமshய விநேயா விthதshய பாthேர vhயய: ।
MSS@8213@2அkhேராத⁴shதபஸ: மா phரப⁴விrhத⁴rhமshய நிrhvhயாஜதா
ஸrhேவஷாமபி
ஸrhவகாரணத³mh ஶீலmh பரmh ⁴ஷணmh ॥ 8213॥
MSS@8214@1ஐவrhயாth ஸஹ ஸmhப³nhத⁴mh ந rhயாchச கதா³சந ।
MSS@8214@2க³ேத ச ெகௗ³ரவmh நாshதி ஆக³ேத ச த⁴நய: ॥ 8214॥
MSS@8215@1ஐவrhயாத³நேபதவரமயmh ேலாேகாऽrhத²த: ேஸவேத தmh
க³chச²nhthயiν
ேய விபthதிஷு நshேத தthphரதிShடா²ஶயா ।
MSS@8215@2ப⁴rhrhேய phரலேயऽபி rhவஸுkh’தாஸŋhேக³ந நி:ஸŋhக³யா ப⁴khthயா
காrhய⁴ரmh
வஹnhதி kh’திநshேத ³rhலபா⁴shthவாth³’ஶா: ॥ 8215॥
MSS@8216@1ஐவrhேயऽபி மா யshய தா³th³rhேயऽபி ைததா ।
MSS@8216@2ஆபthதாவபி தீ⁴ரthவmh த³த⁴ேதா மrhthயதா கத²mh ॥ 8216॥
MSS@8217@1ஐவrhேய வா ஸுவிshதீrhேண vhயஸேந வா ஸுதா³ேண ।
MSS@8217@2ரjhjhேவவ ஷmh ப³th³th◌⁴வா kh’தாnhத: பகrhஷதி ॥ 8217॥
MSS@8218@1ஐஹெலௗகிகபாரthrhயmh கrhம mhபி⁴rhநிேஷvhயேத ।
MSS@8218@2கrhமாNhயபி  கlhயாணி லப⁴ேத காமமாshதி²த: ॥ 8218॥
MSS@8219@1ஐஹெலௗகிகஹnhேத மாmhஸேஶாணிதவrhத⁴நmh ।
MSS@8219@2பாரெலௗகிககாrhேயஷு phரஸுphதாph◌⁴’ஶநாshதிகா: ॥ 8219॥

msubhsall.pdf 931



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8220@1ஐகாiµShகாnh காமாmhlhேலாப⁴ேமாஹாthமகாmhச யாnh ।
MSS@8220@2நிth◌⁴யாshேத ஸதா³ ேயாகீ³ phராphதி:shயாth ஸாrhவகாகீ ॥ 8220॥
MSS@8221@1ஓŋhகார: ஷ: rhவ: vhயா’தி: phரkh’தி:shthய: ।
MSS@8221@2உப⁴ேயா: கரஸmhேயாேக³ வshthேரchசா²த³ேயnh நர: ॥ 8221॥
MSS@8222@1ஓŋhகாரஶph³ேதா³ விphராmh யshய ராShThேர phரவrhதேத ।
MSS@8222@2ஸ ராஜா  ப⁴ேவth³ ேயாகீ³ vhயாதி⁴பி⁴ச ந பீTh³யேத ॥ 8222॥
MSS@8223@1ஓŋhகாரா: ஸுமாேதா⁴பநிஷதா³mh மnhthராiνவாத:³ shமர-
shவாth◌⁴யாயshய ரேத:
நrhப⁴வவிெதௗ⁴ க³nhதா⁴பி⁴ராமதி: ।
MSS@8223@2சிthதாகrhஷணஸாth◌⁴யth³தி⁴ரஸதீேநthரshய கrhணjhவர: பாnhதா²நாmh
ஸஹகாரகாநநஸுதா⁴ேஸக: பிகாநாmh th◌⁴வநி: ॥ 8223॥
MSS@8224@1ஓŋhகாேரஸthphரதீ³ேப mh’க³ய kh³’ஹபதிmhஸூமேமகாnhதரshத²mh
ஸmhயmhய
th³வாரவாஹmh பவநமவிரதmh நாயகmh ேசnhth³யாmh ।
MSS@8224@2வாkh³ஜாலmh கshய ேஹேதாrhவிதர  கி³ராmh th³’யேத ைநவ
கிசிth³ ேத³ஹshத²mh
பய நாத²mh ph◌⁴ரம கிமபேர ஶாshthரேமாஹாnhத⁴காேர ॥ 8224॥
MSS@8225@1ஓŋhகாேரா மத³நth³விஜshய க³க³நkhேராைட³கத³mhShThராŋhரsh
தாராெமௗkhதிகஶுkhதிரnhத⁴தமஸshதmhேப³ரமshயாŋhஶ: ।
MSS@8225@2ஶ ◌்’ŋhகா³ராrhக³லசிகா விரணீமாநchசி²தா³ கrhத
ஸnhth◌⁴யாவாரவ⁴நக²தியmh சாnhth³ கலா ராஜேத ॥ 8225॥
MSS@8226@1ஓŋhகாேரா யshய கnhத:³ ஸலiµபநிஷnh nhயாயஜாலmh mh’லmh
ph³ரமாNhட³mh
யshய காNhட³mh phரஸரதி பேதா யshய யாக:³ பராக:³ ।
MSS@8226@2ph◌⁴’ŋhக³th◌⁴வாந: ராணmh விஜநஸுர⁴நீதீரவாேஸாऽதி⁴வாேஸா
யshயாநnhேதா³
மரnhத:³ ரஹரசரmhேபா⁴ஹmh தth³ ப⁴ஜாம: ॥ 8226॥
MSS@8227@1ஓmh நம: பரமாrhைத²கபாய பரமாthமேந ।
MSS@8227@2shேவchசா²வபா⁴தாஸthயேப⁴த³பி⁴nhநாய ஶmhப⁴ேவ ॥ 8227॥
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MSS@8228@1ஓmh ெரௗmh ஶிகா²shதா²ேந ஶŋhகராய நம: ।
MSS@8228@2ஓmh ெரௗmh பா³ேவா: ேகஶவாய நம: ।
MSS@8228@2ஓmh ெரௗmh நாபி⁴மth◌⁴ேய ph³ரமேண நம: ।
MSS@8228-3ஓmh ெரௗmh ஜŋhக⁴ேயாrhக³ணபதேய நம: ।
MSS@8229@1ஓக⁴வாதா’தmh பீ³ஜmh யshய ேthேர phரேராஹதி ।
MSS@8229@2ேthகshையவ தth³ பீ³ஜmh ந பீ³ லப⁴ேத ப²லmh ॥ 8229॥
MSS@8230@1ஓஜஸாபி க² நமநmh நாஸஹாயiµபயாதி ஜய: ।
MSS@8230@2யth³ வி:◌⁴ ஶஶிமக²ஸக:² ஸnhnh ஆத³ேத³ விஜயி சாபமநŋhக:³ ॥
8230॥
MSS@8231@1ஓேஜாபா⁴ஜாmh யth³ ரேண ஸmhshதி²தாநாmh ஆத³th தீvhரmh
ஸாrhத⁴மŋhேக³ந நmh ।
MSS@8231@2jhவாலாvhயாஜா³th³வமnhதீ தத³nhதsh- ேதஜshதாரmh தீ³phதவா
வவாேஶ ॥ 8231॥
MSS@8232@1ஓthேயதthபரmh ph³ரம தீநாmh iµக²மரmh ।
MSS@8232@2phரத³ ஸதாmh shவாnhேதShேவகmh thமயmh ॥ 8232॥
MSS@8233@1ஓஷாமாேஸ மthஸேராthபாதவாதா- Shயth³த³nhதமாஹாmh
க⁴rhஷேthைத:² ।
MSS@8233@2ெயௗகா³nhைதrhவா வநிபி⁴rhவாரநாmh உchைசrhrhத⁴vhேயாmhநி
நthரமாலா ॥ 8233॥
MSS@8234@1ஓShட²பlhலவவித³mhஶசீநாmh ’th³யதாiµபயெயௗ ரமநாmh ।
MSS@8234@2²lhலேலாசநவிநீலஸேராைஜrh அŋhக³நாshயசஷைகrhம⁴வார: ॥
8234॥
MSS@8235@1ஓShடா²kh³ரmh sh²ரதீேண விசலத: ேபாத³ேர மthshயவth³
த⁴mhlhல:

ஸுமாசிேதா விக³த: phராphேநாதி ப³nhத⁴mh ந: ।
MSS@8235@2phரchச²nhெநௗ vhரஜத:shதெநௗ phரகடதாmh ேராணீதடmh th³’யேத
நீவீ ச
shக²லதி shதி²தாபி ஸுth³’ட⁴mh காேமŋhகி³தmh ேயாதாmh ॥ 8235॥
MSS@8236@1ெஸௗபா⁴kh³யபபஹாஸ³iνராக³- ஸŋhகீrhதேநந த³யிதshய ச
லph³த⁴ெஸௗkh²யmh ।
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MSS@8236@2ஸmhப³nhதி⁴thரiµக²த³rhஶநத³thத³ர- ேதாஷmh பேராமபி
காம³ேணŋhகி³தmh
shயாth ॥ 8236॥
MSS@8237@1ஓShேட²பி³mhப³ப²லாஶயாலமலேகஷூthபாகஜmh³தி⁴யா கrhலŋhkh’திபா⁴
தா³³மப²லph◌⁴ராnhthயா ச ேஶாேண மெணௗ ।
MSS@8237@2நிShபththயா ஸkh’³thபலchச²த³th³’ஶாமாthதkhலமாநாmh மெரௗ
ராஜnh
³rhஜரராஜபஜரஶுைக:ஸth³யshth’ஷா rhchசி²தmh ॥ 8237॥
MSS@8238@1ஔசிthயmh shthயாநாmh ³ணராக³சnhத³நாதி³ேலபாநாmh ।
MSS@8238@2கnhயா ேஶாககராmh ³th³தி⁴விேநாऽiνகmhphயாநாmh ॥ 8238॥
MSS@8239@1ஔசிthயphரchதாசாேரா khthயா shவாrhத²mh ந ஸாத⁴ேயth ।
MSS@8239@2vhயாஜபா³வேத⁴ைநவ ராமகீrhதி: கலŋhகிதா ॥ 8239॥
MSS@8240@1ஔசிthயேமகேமகthர ³நாmh ராஶிேரகத: ।
MSS@8240@2விஷாயேத ³ணkh³ராம ஔசிthயபவrhத: ॥ 8240॥
MSS@8241@1ஔjh² phயாŋhைக³rhkh◌⁴’ணையவ ா ந வா³rhகா³th 
வராடகshய ।
MSS@8241@2ந கNhடைகராவரchச காnhதிrh ⁴ph◌⁴’தா காசநேகதகshய ॥
8241॥
MSS@8242@1ஔthஸுkhயக³rhபா⁴ ph◌⁴ரமதீவ th³’Sh: பrhயாலmh khவாபி மந:
phரயாதி ।
MSS@8242@2விjhயமாநshய ³nhவிேதந நிரnhதரphேரமவதா ஜேநந ॥ 8242॥
MSS@8243@1ஔthஸுkhயமாthரமவஸாத³யதி phரதிShடா² khநாதி லph³த⁴பபாலநvh’thதிேரவ
।
MSS@8243@2நாதிரமாபநயநாய யதா²ரமாய ராjhயmhshவஹshதth◌⁴’தத³Nhட³வாதபthரmh
॥ 8243॥
MSS@8244@1ஔthஸுkhயேஹmhவிvh’ேந thவmh தththவாவேபா³ைத⁴கரேஸா
ந தrhக: ।
MSS@8244@2ததா²பி ரmhேபா⁴ கேரா லயmh ஆthமாநேமஷாmh பேத³விதாநாmh
॥ 8244॥
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MSS@8245@1ஔthஸுkhயாth பலதாmh thரபயா ஸŋhேகாசமசதாmh ச iµஹு: ।
MSS@8245@2நவஸŋhக³மேயாrhேநாrh நயநாநாiµthஸேவா ஜயதி ॥ 8245॥
MSS@8246@1ஔthஸுkhேயந kh’தthவரா ஸஹ⁴வா vhயாவrhதமாநா யா
ைதshைதrhப³nh⁴வ⁴ஜநshய
வசைநrhநீதாபி⁴iµkh²யmh ந: ।
MSS@8246@2th³’ShThவாkh³ேர வரமாthதஸாth◌⁴வஸரஸா ெகௗ³ நேவ ஸŋhக³ேம
ஸmhேராஹthலகா
ஹேரண ஹஸதா Shடா ஶிவாயாsh வ: ॥ 8246॥
MSS@8247@1ஔதா³rhயmh தா³Nhயmh பாபஜு³phஸா ச நிrhமேலா ேபா³த: ◌⁴ ।
MSS@8247@2ŋhகா³நி த⁴rhமth³ேத:◌⁴ phராேயண ஜநphயthவmh ச ॥ 8247॥
MSS@8248@1ஔதா³rhயmh ⁴வநthரேயऽபி விதி³தmh ஸmh⁴திரmhேபா⁴நிேத⁴rh வாேஸா
நnhத³நகாநேந
பமேலா கீ³rhவாணேசேதாஹர: ।
MSS@8248@2ஏவmh தா³th’³ேராrh³:ஸுரதேரா:ஸrhேவऽபி ேலாேகாthதரா:
shயாத³rhதி²phரவராrhதி²தாrhபணவிதா⁴ேவேகா விேவேகா யதி³ ॥ 8248॥
MSS@8249@1ஔதா³rhயmh ஸத⁴ேந நேயா ³ணிஜேந லjhஜா லshthஜேந
ஸthகாvhயmh வத³ேந மேதா³
th³விரத³ேந mhshேகாகில: காநேந ।
MSS@8249@2ேராலmhப:³ கமேல நகா²ŋhகரசநா காnhதாகேபாலshத²ேல தnhவீ
தlhபதேல ப⁴வாநபி
விேபா⁴ ⁴மNhட³ேல மNhட³நmh ॥ 8249॥
MSS@8250@1ஔதா³nhயmh த³யாநாmh அrhதி²நாmh பா⁴kh³யநதா ।
MSS@8250@2ந shவiµக²ைவphயmh த³rhபணshயாபராத⁴த: ॥ 8250॥
MSS@8251@1ஔ³mhப³ராணி Shபாணி ேவதவrhணmh ச வாயஸmh ।
MSS@8251@2மthshயபாத³mh ஜேல பேயnh ந நா’த³யshதி²தmh ॥ 8251॥
MSS@8252@1ஔnhநthயmh ப⁴வத: ஸுேமஶிக²ேராchch²ராேயாபமாmh கா³ஹேத
vhயாphதிshேத
கி³ராஜலமமnhயாேயந நிrhணீயேத ।
MSS@8252@2ஏகshயாபி ந கிnh சாதகஶிேஶா: rhththைய பேயா வrhதேத
வnhth◌⁴யாபீநபேயாத⁴ேராபமதயா ³th³ேதா⁴ऽ பாேதா²த⁴ர ॥ 8252॥
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MSS@8253@1ஔரஸmh ைமthரஸmhப³th³த⁴mh ததா² வmhஶkhரமாக³தmh ।
MSS@8253@2ரதmh vhயஸேநph◌⁴யச thரmh jhேஞயmh சrhவித⁴mh ॥ 8253॥
MSS@8254@1ஔரஸாநபி thராnh  thயஜnhthயதகாண: ।
MSS@8254@2ஸமrhதா²nh ஸmhphரkh³’ணnhதி ஜநாநபி நராதி⁴பா: ॥ 8254॥
MSS@8255@1ஔரmh ப⁴கி³நீmh வாபி பா⁴rhயாmh வாphயiνஜshய ய: ।
MSS@8255@2phரசேரத நர: காமாth தshய த³Nhேடா³ வத: ◌⁴ shmh’த: ॥ 8255॥
MSS@8256@1ஔrhவா இவாதிph³தா⁴ ப⁴வnhதி த⁴நலவணவாப³ஹுth’Sh: ।
MSS@8256@2th’ணலவவ நிஜேத³ஹmh thயஜnhதி ேலஶmh ந விthதshய ॥ 8256॥
MSS@8257@1ஔஷத⁴mh ட⁴ைவth³யாநாmh thயஜnh jhவரபீ³தா: ।
MSS@8257@2பரஸmhஸrhக³ஸmhஸkhதmh கலthரவ ஸாத⁴வ: ॥ 8257॥
MSS@8258@1ஔஷதா⁴நாmh ச மnhthராmh ³th³ேத⁴ைசவ மஹாthமநாmh ।
MSS@8258@2அஸாth◌⁴யmh நாshதி ேலாேகऽthர கிசிth³ ph³ரமாNhட³மth◌⁴யக³mh ॥
8258॥
MSS@8259@1ஔஷதா⁴நி ச மnhthராணி நthரmh ஶநmh kh³ரஹா: ।
MSS@8259@2பா⁴kh³யகாேல phரஸnhநா:shரபா⁴kh³ேய நிShப²லாச ேத ॥ 8259॥
MSS@8260@1ஔஷதா⁴nhயக³ேதா³ விth³யா ைத³வீ ச விவிதா⁴ shதி²தி: ।
MSS@8260@2தபைஸவ phரth◌⁴யnhதி தபshேதஷாmh  ஸாத⁴நmh ॥ 8260॥
MSS@8261@1ஔஷதா⁴யாபி ேயா மrhthேயா மth◌⁴வshயதி விேசதந: ।
MSS@8261@2ேயாெநௗ ஜாயேத ேஸாऽபி கிmh நshதthர ேலாப: ॥ 8261॥
MSS@8262@1ஔஷஸாதபப⁴யாத³பநmh வாஸரchச²விவிராமபய: ।
MSS@8262@2ஸmhநிபthய ஶநைகரத² நிmhநாth³ அnhத⁴காரiµத³வாப ஸமாநி ॥
8262॥
MSS@8263@1ஔShNhயmh ததா² விkhரமmh ச ெஸௗmhயmh த³Nhட³mh phரஸnhநதாmh ।
MSS@8263@2தா⁴ரயnhதி மஹாthமாேநா ராஜாந: phராயேஶா ⁴வி ॥ 8263॥
MSS@8263@3தshமாth ஸrhவாshவவshதா²ஸு மாnhயா: jhயாச பாrhதி²வா: ॥
8263॥
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MSS@8264@1ஔShமாயமாணநவெயௗவநiµkh³த⁴பா⁴வா: ஶ ◌்’ŋhகா³ரஸாக³ரமேநாjhஞதரŋhக³ேலகா:²
।
MSS@8264@2கnhத³rhபேகரஸலph³த⁴யஶ:பதாகா: பNhயாŋhக³நா:ரமாமதி⁴வாஸயnhதி
॥ 8264॥
MSS@8265@1கசந வசநசேர phரபசய thவmh iµராnhதேக மாநmh ।
MSS@8265@2ப³ஹுவlhலேப⁴ ேஷ தா³Nhயmh:³க²iµth³வஹதி॥ 8265॥
MSS@8266@1கசிth காலmh நய கி³³ஹாக³வேர ேர iµைத⁴வ khட³nh
ஹாலாஹலரஸலஸth³த³rhப
மா ஸrhப !ஸrhப ।
MSS@8266@2மாth³யnhiνth³யthஸஜலஜலத³vhயாேல ேமக⁴காேல ேயந phராphேதா
வநவிஹரேthகNhட²யா
நீலகNhட:² ॥ 8266॥
MSS@8267@1கசிth ணmh நiν ஸஹshவ விiµச வாேஸா ஜாக³rhthயயmh
பஜேநா
தி⁴க³பthரேபாऽ ।
MSS@8267@2ஏேஷாऽஜ: ஶமய தீ³பதி phயாயா வாேசா ரதாத³பி பராmh
iµத³மாவஹnhதி
॥ 8267॥
MSS@8268@1கசிேத³வ ஸமயmh ஸமாக³தmh thவாmh ந விshமரதி ஶவத³mh³ஜmh
।
MSS@8268@2மாநேஸ விஹரஹmhஸமாநேஸ மா விiµச நரshய ெஸௗ’த³mh
॥ 8268॥
MSS@8269@1கஜாநநா கஜபராக³ஜ- ³ஜnhnhதா³வnhதல: ।
MSS@8269@2விth³வth³th³விஜாkhராnhதiµகா²nhதராலா jhேயாதிrhவிதா³rhயா தநீவ
பா⁴தி ॥ 8269॥
MSS@8270@1கmh ந shph’ஶnhதி ஷmh vhயஸநாநி காேல ேகா வா நிரnhதரஸுகீ²
ய இஹாshதி
ேலாேக ।
MSS@8270@2:³க²mh ஸுக²mh ச பமவஶா³ைபதி நthரசkhரவ ேக²
பவrhதமாநmh ॥ 8270॥
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MSS@8271@1கmh ph’chசா²ம:ஸுரா:shவrhேக³ நிவஸாேமா வயmh ⁴வி ।
MSS@8271@2கிmh வா காvhயரஸ:shவா:³ கிmh வா shவாதீ³ய ஸுதா⁴ ॥ 8271॥
MSS@8272@1கmh phரதி கத²யிேஶ ஸmhphரதி ேகா வா phரதீதிமாயா ।
MSS@8272@2ேகா³பதிதநயாேஜ ேகா³பவ⁴விடmh ph³ரம ॥ 8272॥
MSS@8273@1கmh ேயாஜயnh மiνேஜாऽrhத²mh லேப⁴த நிபாதயnh நShடth³’ஶmh 
க³rhேத ।
MSS@8273@2ஏவmh நராmh விஷயshph’ஹா ச நிபாதயnh நிரேய thவnhத⁴ேப ॥
8273॥
MSS@8274@1கmh விேஶஷமவலmhph³ய ேயாத: phேரயேஸ ப⁴ஜ வrhசேஸ ⁴வmh ।
MSS@8274@2thயாக³ேஹரபி lhய ஏவ ேத ஸாபி ஸாபி மலேமாசநshத² ॥
8274॥
MSS@8275@1கmh ஸஜகா⁴ந kh’Shண: கா ஶீதலவாநீ க³ŋhகா³ ।
MSS@8275@2ேக தா³ரேபாஷணரதா: கmh ப³லவnhதmh ந பா³த⁴ேத ஶீதmh ॥ 8275॥
MSS@8276@1கmhஸmh th◌⁴வmhஸயேத iµரmh திரயேத ஹmhஸmh ததா² mhஸேத
பா³ணmh
ணயேத ப³கmh லக⁴யேத ெபௗNhTh³ரmh ததா²mhபேத ।
MSS@8276@2ெபௗ⁴மmh ாமயேத ப³லாth³ ப³லபி⁴ேதா³ த³rhபmh பராrhவேத
khShடmh ஶிShடக³ணmh
phரணmhரமவேத kh’Shய ph◌⁴யmh நம: ॥ 8276॥
MSS@8277@1கmhஸாராேதrhவத³ க³மநmh ேகந shயாth கshnh th³’Shmh
ஸmhலப⁴ேத
shவlhேபch:² ।
MSS@8277@2கmh ஸrhேவஷாmh ஶுப⁴கரrhதீ⁴ரா: கிmh rhயாshthவmh ஸுஜந
ஸேஶாகmh
ேலாகmh ॥ 8277॥
MSS@8278@1கmhஸாசரேth³⁴தnh⁴கlhேலாலலாதmh ।
MSS@8278@2மnhேய ஹmhஸ மேநா நீேர lhயாநாmh ரமேத கத²mh ॥ 8278॥
MSS@8279@1கmhேஸா ராவே ராமச ராஜா ³rhேயாத⁴நshததா² ।
MSS@8279@2சthவாேராऽபி மஹாrhகா:² பசம: ஶாவாஹந: ॥ 8279॥
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MSS@8280@1க: கmh ஶkhேதா ரmh mh’thகாேல ரjhஜுchேச²ேத³ ேக க⁴டmh
தா⁴ரயnhதி ।
MSS@8280@2ஏவmh ேலாகshlhயத⁴rhேமா வநாநாmh காேல காேல சி²th³யேத
யேத ச ॥ 8280॥
MSS@8281@1க: க:thர ந ⁴rh⁴ராயித⁴ேகா⁴ேரா ⁴ேரth ஸூகர: க: க: கmh
கமலாகரmh விகமலmh கrhmh க ேநாth³யத: ।
MSS@8281@2ேக ேக காநி வநாnhயரNhயமஷா ேநாnhலேயrhயத:mhshேநஹவிலாஸப³th³த⁴வஸதி:
பசாநேநா வrhதேத ॥ 8281॥
MSS@8282@1க: கNhடகாநாmh phரகேராதி ைதNhயmh விசிthரபா⁴வmh
mh’க³பmh ச ।
MSS@8282@2மா⁴rhயௌ கதாmh ச நிmhேப³ shவபா⁴வத: ஸrhவத³mh 
th³த⁴mh ॥ 8282॥
MSS@8283@1க: கrhபிதா கி³nhth³ரதநயா கshய phயா கshய kh ேகா ஜாநாதி
பேரŋhகி³தmh
விஷம:³thேராத³⁴th காநாmh ।
MSS@8283@2பா⁴rhயா கshய விேத³ஹஜா த³தி கா ெபௗ⁴ேமऽநி நிnhth³யச கsh
தthphரththதரமth◌⁴யமாரபத³mh ஸrhவாrhத²ஸmhபthகரmh ॥ 8283॥
MSS@8284@1க: கshய ேஷா ப³nh: ◌⁴ கிமாphயmh கshய ேகநசிth ।
MSS@8284@2யேத³ேகா ஜாயேத ஜnhேரக ஏவ விநயதி ॥ 8284॥
MSS@8285@1தshமாnh மாதா பிதா ேசதி ராம ஸjhேஜத ேயா நர: ।
MSS@8285@2உnhமthத இவ ஸ jhேஞேயா நாshதி கசிth³தி⁴ கshயசிth ॥ 8285॥
MSS@8286@1க: காnhதாரமகா³th பிrhவசநத: ஸmhShய கNhட²shத²mh கா
கிmh
ேத ச kh³’th◌⁴ரஹட²தசி²nhநmh phரட⁴mh ச கிmh ।
MSS@8286@2கா ர: லகாலராthரப⁴வchசnhth³ராதபmh th³ேவSh ேகா
ராமmhப³தி
ராவணshய வத³நmh தாவிேயாகா³ர: ॥ 8286॥
MSS@8287@1க: கால: காநி thராணி ேகா ேத³ஶ: ெகௗ vhயயாக³ெமௗ ।
MSS@8287@2கசாஹmh கா ச ேம ஶkhதிதி சிnhthயmh iµஹுrhiµஹு: ॥ 8287॥
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MSS@8288@1க:rhயாth³ ⁴வநmh ஸrhவmh க:ஸiµnhலேயth³ th³மாnh ।
MSS@8288@2கிmh phரதீேக ப⁴ேவnh iµkh²யmh க: பரthைரதி Nhயதாmh ॥ 8288॥
MSS@8289@1க: ேகாப: க: phரணேயா நடவிடஹதமshதகாஸு ேவயாஸு ।
MSS@8289@2ரஜகஶிலாதலஸth³’ஶmh யாஸாmh ஜக⁴நmh ச வத³நmh ச ॥ 8289॥
MSS@8290@1க: ெகௗ ேக கmh ெகௗ காnh ஹஸதி ச ஹஸேதா ஹஸnhதி
ஹயா ।
MSS@8290@2அத⁴ர: பlhலவமŋhkh◌⁴ ஹmhெஸௗ nhத³shய ேகாரகாnh த³nhதா: ॥
8290॥
MSS@8291@1க: ேக² க³chச²தி கா ரmhயா கா ஜphயா கிmh வி⁴ஷணmh ।
MSS@8291@2ேகா வnhth³ய: கீth³’ஶீ லŋhகா வீரமrhகடகmhபிதா ॥ 8291॥
MSS@8292@1க: ேக² சரதி க: ஶph³த³mh ேசாரmh th³’ShThவா கேராதி ச ।
MSS@8292@2ைகரவாம: ேகா வா ேகாபாநாமாலயச க: ॥ 8292॥
MSS@8293@1க: ேக² பா⁴தி,ஹேதா நிஶாசரபதி: ேகநாmh³ெதௗ⁴ மjhஜதி க:,கீth³’kh
தணீவிலாஸக³மநmh, ேகா நாம ராjhஞாmh phய: ।
MSS@8293@2பthரmh கிmh nh’பேத:, கிமphஸு லதmh, ேகா ராமராமாஹேரா
மthphரேநாthதரமth◌⁴யமாரபத³mh யth தth தவாஶீrhவச: ॥ 8293॥
MSS@8294@1க: பேரதநக³ரnhத³ர: ேகா ப⁴ேவத³த² ததீ³யகிŋhகர: ।
MSS@8294@2kh’Shணநாம ஜக³ேத³கமŋhக³ளmh கNhட²பீட²iµரகேராதி ேசth ॥
8294॥
MSS@8295@1க: பயதி ²ரமஹஸ: ஸmhiµக²மபி ேதஜஸாmh ஸஹshரshய ।
MSS@8295@2கதmh ஶஶph◌⁴’th³தா⁴mhேநா ேயா மNhட³லக²Nhட³நmh ஸஹேத ॥
8295॥
MSS@8296@1க: Shபஜாதிmh ஸுரபி⁴mh வித⁴thேத கசnhத³நmh ைவ ஶிஶிகேராதி ।
MSS@8296@2க: phராrhத²ேயth³ பா⁴iνஹ phரகாேஶ ஸா⁴shததா²shேவந பேராபகா
॥ 8296॥
MSS@8297@1க: jhய:ஸth³vh’thத: கமத⁴மமாசேத சதvh’thதmh ।
MSS@8297@2ேகந தmh ஜக³ேத³தth ஸthயதிதிாவதா mhஸா ॥ 8297॥
MSS@8298@1க: jhய:,ஸுஜநthவேமதி கதம:, khவ shதீ²யேத பNh³ைத: மthயா
ஶிவயா
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ச ேகந ⁴வேந th³த⁴mh kh’தmh தா³ணmh ।
MSS@8298@2கிmh வாச²nhதி ஸதா³ ஜநா, வஜநா th◌⁴யாயnhதி கிmh மாநேஸ
மthphரேநாthதரமth◌⁴யமாரபத³mh ⁴யாth தவாஶீrhவச: ॥ 8298॥
MSS@8298A@1க: ெபௗரேவ வஸுமதீmh ஶாஸதி ஶாத ³rhவிநீதாநாmh ।
MSS@8298A@2அயமாசரthயவிநயmh iµkh³தா⁴ஸு தபshவிகnhயாஸு ॥
MSS@8299@1க: phரஸூேத ேராவாதmh க: phேரரயதி வாத³mh ।
MSS@8299@2phராphேத  ராவேண மா ப⁴வthேயகாrhணவmh ஜக³th ॥ 8299॥
MSS@8300@1க: phராjhேஞா வாச²தி shேநஹmh ேவயாஸு கதாஸு ச ।
MSS@8300@2விiµchயேத வா ப⁴வதா வshத⁴rhேமாऽயth³’ஶ: ॥ 8300॥
MSS@8301@1க: phராrhதி²ேதாऽபி தா³shயதி th’ணஷபமாணமாthரமphயதி⁴கmh ।
MSS@8301@2அnhதrhலலாடஸmhட- விகடாரமாகாmh iµkhthவா ॥ 8301॥
MSS@8302@1க:phராrhth²யேத மத³நவிவலயா வthயா பா⁴தி khவ NhTh³ரகiµைபதி
கத²mh
ப³தா: ।
MSS@8302@2khவாநாத³ேரா ப⁴வதி, ேகந ச ராஜேதऽph³ஜmh பா³யாshதி² கிmh
ப²லiµதா³ஹர
நாேகரmh ॥ 8302॥
MSS@8303@1க: ஶkhர: கதம:shரShடா வராக: கதேமா யம: ।
MSS@8303@2ஸthயvhரதாநாmh ⁴பாநாmh கrhmh ஶாஸநலŋhக⁴நmh ॥ 8303॥
MSS@8304@1க: ஶம: khயதாmh phராjhஞா: phயாphெதௗ பரம: ।
MSS@8304@2ப⁴sh⁴தshய ⁴தshய நராக³மநmh த: ॥ 8304॥
MSS@8305@1க: ரth³தா⁴shயதி ⁴தாrhத²mh ஸrhேவா மாmh லயிShயதி ।
MSS@8305@2ஶŋhகநீயா  ேலாேகऽshnh நிShphரதாபா த³th³ரதா ॥ 8305॥
MSS@8306@1க: லாக⁴நீயஜnhமா மாக⁴நிஶீேத²ऽபி யshய ெஸௗபா⁴kh³யmh ।
MSS@8306@2phராேலயாநிலதீ³rhக: ◌⁴ கத²யதி காசீநிநாேதா³ऽயmh ॥ 8306॥
MSS@8307@1க:shயாத³mh³த³யாசேகா, வதய: கmh காமயnhேத பதிmh லjhஜா ேகந
நிவாrhயேத,
நிகடேக தா³ேஸ கத²mh யாவநீ ।
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MSS@8307@2பா⁴ஷா த³rhஶயேததி வshஷு மஹாராShThேர கதா³ வா ப⁴ேவth³
ஆth³யாnhதாரேயாrh
ேலாபரசநாசாrhயத: rhயதாmh ॥ 8307॥
MSS@8308@1க:shவபா⁴வக³பீ⁴ராmh லேயth³ ப³ராபத³mh ।
MSS@8308@2பா³லாபthேயந ph◌⁴’thேயந யதி³ஸா ந phரகாயேத ॥ 8308॥
MSS@8309@1க ஆthமா க: பேரா வாthர shவீய: பாரkhய ஏவ வா ।
MSS@8309@2shவபராபி⁴நிேவேஶந விநா jhஞாேநந ேத³நாmh ॥ 8309॥
MSS@8310@1க ஆphத: phய: ேகாऽshயா: கmh th◌⁴யாயதி கேத ।
MSS@8310@2இதி சிnhதா ந யshயாth ஸ jhய: பNhயேயாதாmh ॥ 8310॥
MSS@8311@1॥। ॥।
MSS@8311@2க ஈphதாrhத²shதி²ரநிசயmh மந:
MSS@8311@3பயச நிmhநாபி⁴iµக²mh phரதீபேயth ॥ 8311॥
MSS@8312@1க ஏகshthவmh Shபாத⁴ மம ஸமாதி⁴vhயயவிெதௗ⁴ ஸுபrhவாண:

ஸrhேவ யதி³
ஸுமஶshthராshதத³பி கிmh ।
MSS@8312@2இதீைவநாnh நmh ய இஹ ஸுமேநாshthரthவமநயth ஸ வ:ஶாshதா
ஶshthரmh தி³ஶ
த³ஶதி³ŋhமாரவிஜயீ ॥ 8312॥
MSS@8313@1கப⁴கராேவக- thர ஸmhெதௗ கப⁴பி³lhெவௗ வா ।
MSS@8313@2ஹshதthரேயऽmh³ பசாnh நைரrhப⁴வthேயகவிmhஶthயா ॥ 8313॥
MSS@8314@1கப⁴shய ப²லmh Shபmh லாா வாஸ³kh³³ ।
MSS@8314@2ேவதாபராதாலmh விட³ŋhகா³nhவிதஸrhஷபா: ॥ 8314॥
MSS@8315@1கபா⁴mh iµகா²நி ஸஹேஸாjhjhவலயnh த³த⁴தா³லthவமதி⁴கmh
ரதேய ।
MSS@8315@2அதி³தீ³பதி³nh³ரபேரா த³ஹந: ஸுேமஷுமthநயநphரப⁴வ: ॥
8315॥
MSS@8316@1கபி⁴ கபி⁴ th◌⁴வாnhதுph³த⁴mh விதthய விதா⁴ய ச திடபி⁴ேதா³
க³rhஜா:
ேரய: kh’தmh பரமmh³ைத:³ ।
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MSS@8316@2கத²தரதா²ஜாேதாth³ேவக:³ஸiµjh²தபlhவல: கநககமேலாthதmhேஸ
ஹmhஸ:

ஸ நnhத³தி மாநேஸ ॥ 8316॥
MSS@8317@1கபி⁴ கபி⁴ ph◌⁴ராnhthவா ph◌⁴ராnhthவா விேலாkhய விேலாகிதmh
மலயஜஸேமா
th³’Shேடாऽshமாபி⁴rhந ேகாऽபி மஹ: ।
MSS@8317@2உபசிதரேஸா தா³ேஹ chேச²ேத³ஶிலாதலக⁴rhஷேண- ऽphயதி⁴கமதி⁴கmh
யth
ெஸௗரph◌⁴யmh தேநாதி மேநாஹரmh ॥ 8317॥
MSS@8318@1கே கிmh தshதகmh கிiµத³கmh (கிmh) காvhயஸாேராத³கmh
தீ³rhக⁴mh கிmh
யதி³ தாட³பthரகி²தmh கிmh சாthர ெகௗ³டா³ரmh ।
MSS@8318@2க³nhத:◌⁴ கிmh யதி³ ராமராவணகதா²ஸŋhkh³ராமக³nhேதா⁴ மஹth கிmh
வாரmh ப³ஹு
ஜlhபேஸ ஶ ◌்’iΝஸேக² நாmhநா ராே ஜ²ஷ: ॥ 8318॥
MSS@8319@1கŋhகkh³’th◌⁴ரsh’கா³ேலஷு த³mhேஶஷு மஶேகஷு ச ।
MSS@8319@2பnhநேக³ஷு ச ஜாயnhேத நரா: khேராத⁴பராய: ॥ 8319॥
MSS@8320@1கŋhகஹmhஸஶஶாதா³நாmh மthshயாத³khெரௗசேககிநாmh ।
MSS@8320@2kh³’th◌⁴ராmh khடாநாmh ச பா ஏேதஷு ேஶாப⁴நா: ॥ 8320॥
MSS@8321@1கŋhேகேரஷ கிமேசதந ஏவ ஸthயmh நmhந: shவயmh ந ஸுமாநி
த³தா³தி யshேத ।
MSS@8321@2⁴rhேதாऽத²வா நமதி நாயiµத³shதபா³ஹு- vhயkhேதாnhநதshதநதடாnhததி³th³’ேயவ
॥ 8321॥
MSS@8322@1கசச³காkh³ேர பாணிஷு vhயாph’ேதஷு
phரத²மஜலதி⁴thஸŋhக³ேமऽநŋhக³தா⁴mhநி ।
MSS@8322@2kh³ரதி²தநிபி³ட³நீவீப³nhத⁴நிrhேமாசநாrhத²mh சரதி⁴ககராஶ: பா
வசkhரபாணி: ॥ 8322॥
MSS@8323@1கசkh³ரஹமiνkh³ரஹmh த³ஶநக²Nhட³நmh மNhட³நmh th³’க³ஜநமவசநmh
iµக²ரஸாrhபணmh தrhபணmh ।
MSS@8323@2நகா²rhத³நமதrhத³நmh நிபி³ட³பீட³நmh khட³நmh கேராதி ரதிஸŋhக³ேம

msubhsall.pdf 943



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

மகரேகதந: காநாmh ॥ 8323॥
MSS@8324@1கசkh³ரஹஸiµlhலஸthகமலேகாஷபீடா³ஜட³-
th³விேரப²கலதாiνkh’தthkh’தாலŋhkh’தா: ।
MSS@8324@2ஜயnhதி ஸுரேதாthஸவvhயதிகேர ரŋhகீ³th³’ஶாmh
phரேமாத³மத³நிrhப⁴ரphரணயmhபி³ேநா விph◌⁴ரமா: ॥ 8324॥
MSS@8325@1கசkh³ரேஹாthதாநிதமrhத⁴Th³மலmh thரபாசலthதாரகமnhத³ேலாசநmh
।
MSS@8325@2ப³லாth³kh³’தாத⁴ரேவத³நாலmh கதா³ பிேப³யmh நiν தth
phயாiµக²mh ॥ 8325॥
MSS@8326@1கசபா⁴ராth சபா⁴ர: சபா⁴ராth³ பீ⁴திேமதி கசபா⁴ர: ।
MSS@8326@2கசசபா⁴ராjhஜக⁴நmh ேகாऽயmh சnhth³ராநேந சமthகார: ॥ 8326॥
MSS@8327@1கசலப³th³த⁴பnhநக³- நிவாஸவிஷாkh³நி⁴மஹதமth◌⁴யmh ।
MSS@8327@2ஐஶாநவ கபாலmh sh²டலமா sh²ரதி ஶஶிபி³mhப³mh ॥ 8327॥
MSS@8328@1கசா காவாஸா iµக²மநப³th³தா⁴shதி²நிசயmh ெசௗ
மாmhஸkh³ரnhதீ² ஜட²ரமபி
விShடா²தி³த⁴கா ।
MSS@8328@2மேலாthஸrhேக³யnhthரmh ஜக⁴நமப³லாயா:khரமக³mh ததா³தா⁴ரsh²ேண
ததி³ஹ
கிiµ ராகா³ய மஹதாmh ॥ 8328॥
MSS@8328A@1கைசரrhத⁴chசி²nhைந: கரநிதரkhைத:சதைடrh
நேகா²thkh’thைதrhக³Nhைட³பலஹதிஶீrhணச நில: ।
MSS@8328A@2விதீ³rhணராkhரnhதா³th³ விகலக³தி³ைத: கNhட²விவைரrh
மநshதேthயnhத:ரபஜநாநாmh shதி²தியmh ॥
MSS@8328B@1கchசிth காnhதாரபா⁴ஜாmh ப⁴வதி பப⁴வ: ேகாऽபி ெஶௗவாபேதா³ வா
phரthேஹந
khரநாmh ந க² மக²⁴ேஜா ⁴ஜேத வா ஹவீmh ।
MSS@8328B@2கrhmh வா கchசித³nhதrhவஸதி வஸுமதீத³ண: ஸphததnhrh
யthஸmhphராphேதாऽ
கிmh வா ர⁴லதபஸாth³’ேஶாऽயmh விவrhத: ॥
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MSS@8329@1கchசிth பஶvhயmh நிஜmh ⁴rhயmh³th’ணவீத⁴mh ।
MSS@8329@2vh’ஹth³வநmh தத³⁴நா யthராshேஸ thவmh ஸு’th³vh’த: ॥
8329॥
MSS@8330@1கchசிth ஸஹshராnh rhகா²mh ஏகchச² பNh³தmh ।
MSS@8330@2பNh³ேதா யrhத²kh’chch²ேரஷு rhயாnh நி:ேரயஸmh மஹth ॥
8330॥
MSS@8331@1கchசிth ெஸௗmhய phயஸஹச விth³தா³ŋhக³தி thவாmh
ஆவிrh⁴தphரணயஸுiµகா²சாதகா வா ப⁴ஜnhேத ।
MSS@8331@2ெபௗரshthேயா வா ஸுக²யதி மthஸா⁴ஸmhவாஹநாபி⁴rh
விShவkh³பி³ph◌⁴ரthஸுரபதித⁴iνrhலம லmh தேநாதி ॥ 8331॥
MSS@8332@1கchசிth ெஸௗmhய vhயவதத³mh ப³nh⁴kh’thயmh thவயா ேம
phரthயாேத³ஶாnhந
க² ப⁴வேதா தீ⁴ரதாmh தrhகயா ।
MSS@8332@2நி:ஶph³ேதா³ऽபி phரதி³ஶ ஜலmh யாசிதசாதேகph◌⁴ய: phரthkhதmh 
phரணயிஷு ஸதாphதாrhத²khையவ ॥ 8332॥
MSS@8333@1கchசித³rhேத²ந வா த⁴rhமmh அrhத²mh த⁴rhேமண வா ந: ।
MSS@8333@2உெபௗ⁴ வா phதிேலாேப⁴ந காேமந ந விபா³த⁴ேஸ ॥ 8333॥
MSS@8334@1கchசித³rhத²mh ச த⁴rhமmh ச காமmh ச ஜாயதாmh வர ।
MSS@8334@2விப⁴jhய காேல காலjhஞ ஸrhவாnh ப⁴ரத ேஸவேஸ ॥ 8334॥
MSS@8335@1கchசா²nhவவாயஜலேத⁴ரmh’தாmhஶுரnhய: phரthயrhதி²வmhஶத³ஹந:
ஸுமநா
³ணjhஞ: ।
MSS@8335@2விth³யாphேயா நயபேரா மதிமாnh வதா³nhய: வார⁴பதிேத³ யேஶா
விதnhவnh
॥ 8335॥
MSS@8336@1கjhஜலதிலககலŋhகித- iµக²சnhth³ேர க³தஸலகணேகஶி ।
MSS@8336@2நவவிரஹத³ஹநேலா வயிதvhயshthவயா கதம: ॥ 8336॥
MSS@8337@1கஜ ப⁴ஜ விகாஸமபி⁴தsh thயஜ ஸŋhேகாசmh ph◌⁴ரமthயயmh ph◌⁴ரமர: ।
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MSS@8337@2யth³யபி ந ப⁴வதி காrhயmh ததா²பி Shடshதேநாthயயmh கீrhதிmh ॥
8337॥
MSS@8338@1கjhஜலமகநகச: ஸுபrhணvh’ஷஹmhஸவாஹநா: ஶmh வ: ।
MSS@8338@2ஜலநிதி⁴கி³கமலshதா² ஹஹரகமலாஸநா த³த³ ॥ 8338॥
MSS@8339@1கடகthவmh ph’த²kh³ேக⁴mhநshதரŋhக³thவmh ph’த²kh³ ஜலாth ।
MSS@8339@2யதா² ந ஸmhப⁴வthேயவmh ந ஜக³th ph’த²கீ³வராth ॥ 8339॥
MSS@8340@1கடகாநி ப⁴ஜnhதி சாபி⁴rh நவiµkhதாப²ல⁴ஷணrh⁴ைஜ: ।
MSS@8340@2நியதmh த³த⁴ேத ச சிthரைகrh அவிேயாக³mh ph’²க³Nhட³ைஶலத: ॥
8340॥
MSS@8341@1கடகிந: ககரஸாnh கரக²தி³ராதி³விடபத³lhமாnh ।
MSS@8341@2உப⁴ஜாநா கரபீ⁴ ைத³வாதா³phேநாதி ம⁴ரம⁴ஜாலmh ॥ 8341॥
MSS@8342@1கடாேபீஷth ணமயி நிேத யதி³ ஸா ததா³நnhத:³
ஸாnhth³ர:sh²ரதி
பிதாேஶஷவிஷய: ।
MSS@8342@2ஸேராமாேசாத³சthசகலஶநிrhபி⁴nhநவஸந: பரmhபா⁴ரmhப:◌⁴ க இவ
ப⁴விதாmhேபா⁴ஹth³’ஶ: ॥ 8342॥
MSS@8343@1கடாைராphத: phயஸகி² ரஹ: ேகப⁴வேந வேந Shபvhயாஜாth
சக³த³mh சாபி வதmh ।
MSS@8343@2ரதாஸkhதmh th³’ShThவா ஹந²நmh சாlhபஹதmh ததா²பி
phேரயாnh ேம ந
கிமபி ஜாநாதி கிதி ॥ 8343॥
MSS@8344@1கrhiµShkh³ராயா th³விஷ⁴ஜkh³ராயiµத³ரmh shதெநௗ
க⁴Nhடாேலாெலௗ ஜக⁴நவ
க³nhmh vhயவெதௗ ।
MSS@8344@2shதmh ேப⁴நாேதா³iµக²மபி ச பthrhப⁴யகரmh ததா²phேயஷா ரNhடா³
பப⁴வதி
ஸnhதாபயதி ச ॥ 8344॥
MSS@8345@1கrhவிடஶைதrh⁴Shடா பாnhத²பீேதாjh²தmh iµக²mh ।
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MSS@8345@2shதெநௗ ஸஹshரmh’தி³ெதௗ யshயா: கshயாsh ஸா நிஜா ॥
8345॥
MSS@8345A@1கshத²கரைவஶாக²shதா²நகshத²நராkh’திmh ।
MSS@8345A@2th³ரvhைய:rhணmhshமேரlhேலாகmhshதி²ththபthதிvhயயாthமைக:॥
MSS@8346@1கதடநிேஜஷு ஸசரnh வாதஜர: ।
MSS@8346@2ஏரNhட³ைதலmhஹshய க³nhத⁴மாkh◌⁴ராய தா⁴வதி ॥ 8346॥
MSS@8347@1க khவணnhேதா மலதா³யகா:க²லா- shத³nhthயலmh ப³nhத⁴நஶ ◌்’ŋhக²லா
இவ ।
MSS@8347@2மநsh ஸா⁴th◌⁴வநிபி:◌⁴ பேத³ பேத³ ஹரnhதி ஸnhேதா மணிரா இவ
॥ 8347॥
MSS@8348@1கதிkhதகஷாயரைஸ: பவந: பிthதmh கShணலவmhல: ।
MSS@8348@2shநிkh³த⁴ம⁴ராmhலலவண: ேலShமா ேகாபmh phரயாதி தேரா: ॥
8348॥
MSS@8349@1கதீேShணலவணாராmhலாதி³ph³lhப³ண: ।
MSS@8349@2மாth’⁴khைதபshph’Shட:ஸrhவாŋhேகா³thதி²தேவத³ந: ॥ 8349॥
MSS@8350@1கபி⁴ரபி கேடா²ரசkhரவாேகாth- கரவிரஹjhவரஶாnhதிஶீதவீைய: ।
MSS@8350@2திரஹதமயmh மேஹாபி⁴ரஜ ஜயதி ஜக³nhநயெநௗக⁴iµShணபா⁴iν:

॥ 8350॥
MSS@8351@1கம⁴ராNhயாேமாைத:³ பrhணthகீrhணபthரப⁴ŋhகா³நி ।
MSS@8351@2த³மநகவநாநி ஸmhphரதி காNhைட³ேரகாnhதபாNh³நி ॥ 8351॥
MSS@8352@1க ரட கிேமவmh கrhணேயா:ஜராேரrh அவிதி³தநிஜ³th³ேத⁴ கிmh
ந
விjhஞாதமshதி ।
MSS@8352@2ஶிலதரகரத³mhShThராடŋhகநிrhபி⁴nhநmhப⁴mh மஶக க³லகரnhth◌⁴ேர
ஹshதித²mh மமjhஜ ॥ 8352॥
MSS@8353@1கவிஶிக²ஶிகி²phரபச பசா- நந த⁴நத³phயthர thரேநthர ।
MSS@8353@2th◌⁴’தஸகலவிகlhப கlhபேஶஷ- phரகடமஹாநட நாடய phரஸாத³mh ॥
8353॥
MSS@8354@1கநாஹ ஸாrhத²thவாth காமmh ப⁴வதி ஸŋhkh³ரஹ: ।
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MSS@8354@2ததா²பி vh’thதிrhந ததா² ரஸjhஞாiνமதிமா ॥ 8354॥
MSS@8355@1கெடௗ ந கலேமக²லா ந சமNhட³ேல மாகா th³’ேஶாரபி ந
சாஜநmh ந
நரshதி ராேகா³ऽத⁴ேர ।
MSS@8355@2phேயண ஸஹசா மத³நதshகரshேயாchசைகsh ததshthவம
Nh²தா நி⁴வேந
வேந ேஶாப⁴ேந ॥ 8355॥
MSS@8355A@1கshவரshthவmh பிக⁴th ததா²பி லாkh◌⁴ேயாऽ ஸmhயkh
பிகthரபாலாth ।
MSS@8355A@2ஆலாத³நாchசnhth³ர இவாthதலமா கshகா க³nhத⁴ph◌⁴’ேதவ
kh’Sh ॥
MSS@8356@1கThவmhலலவthShணதீணவிth³ஆந: ।
MSS@8356@2ஆஹாரா ராஜஸshேயShடா :³க²ேஶாகாமயphரதா:³ ॥ 8356॥
MSS@8357@1கThேவrhவாெரௗ யதா² பkhேவ ம⁴ர:ஸnh ரேஸாऽபி ந ।
MSS@8357@2phராphயேத யாthமநி ததா² நாபkhவகரேண jhஞதா ॥ 8357॥
MSS@8358@1க²நmh வா ம⁴ரmh வா phரshதவசநmh மேநாஹா ।
MSS@8358@2வாேம க³rhத³ப⁴நாத³ சிthதphthைய phரயாேணஷு ॥ 8358॥
MSS@8359@1க²ந: kh’ஶலச ³rhலேபா⁴ த³ேணதர: ।
MSS@8359@2கசிth கlhயாணேகா³thேராऽபி மiνShையrhேநாபvhயேத ॥ 8359॥
MSS@8360@1க²நெசௗ தவ பா³ேல தரலஸேராஜா தாவகmh சு: ।
MSS@8360@2லஸுேகஶி கசாshேத th²யா ப⁴ணிதmh kh’ஶாŋhகி³ தவ மth◌⁴யmh
॥ 8360॥
MSS@8361@1க²நதரதா³மேவShடந- ேலகா²ஸnhேத³ஹதா³யிேநா யshய ।
MSS@8361@2ராஜnhதி வவிப⁴ŋhகா:³ ஸ பா தா³ேமாத³ேரா ப⁴வத: ॥ 8361॥
MSS@8362@1க²நshயாபி ’த³யmh ³ணவாநாrhth³ரேயth³ th³’ஶா ।
MSS@8362@2சnhth³ரகாnhேதாபலmh சnhth³ர: shவாmhஶுபி⁴rhth³ராவயthயெஸௗ ॥
8362॥
MSS@8363@1க²ந’த³ேய iµச khேராத⁴mh ஸுக²phரதிகா⁴தகmh க²தி
தி³வஸmh யாதmh
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யாதmh யம: கில மாநிநி ।
MSS@8363@2வய தேண ைநதth³ khதmh சேல ச ஸமாக³ேம ப⁴வதி கலேஹா
யாவth தாவth³
வரmh ஸுப⁴ேக³ ரதmh ॥ 8363॥
MSS@8364@1க²ந’த³ேயiµச ph◌⁴ராnhதிmh vhயககதா²ரயாmh பிஶுநவசைநrh:³க²mh
ேநmh ந khதமmh ஜநmh ।
MSS@8364@2கித³மத² வா ஸthயmh iµkh³ேத⁴ thவயாth³ய விநிசிதmh
யத³பி⁴சிதmh தnh
ேம kh’thவா phேய ஸுக²மாshயதாmh ॥ 8364॥
MSS@8365@1க²நாshதீணவkhthராச தீேத³rhகாshதைத²வ ச ।
MSS@8365@2க³ணைக: கிmh iν ேலக²nhயshதா வா கிmh ேத விநிrhதா: ॥ 8365॥
MSS@8366@1க²ேந ³rhக³ேம வாேஸா ³phதஶkhதிphரகாஶநmh ।
MSS@8366@2ரேண thர: யதா² ேஶாchய: கலஹmh ேவயயா ஸஹ ॥ 8366॥
MSS@8367@1கேடா²ரநக²ராஹதth³விரத³mhப⁴பீட²shத²-

ட²th³தி⁴ரரேதாlhலதேகஸர: ேகஸ ।
MSS@8367@2க³பீ⁴ரரவகாதராரதராரvhயா’ைத: பதnh ஹணைக:ஸமmh
ஸமர⁴காmh லjhஜேத ॥ 8367॥
MSS@8368@1கேடா²ரபாராவதகNhட²ேமசகmh வrhஷshகnhத⁴ஸுப³nh⁴ராmhஸகmh
।
MSS@8368@2phரஸnhநrhஹshதிதmh ச வீதmh th◌⁴வநிச மŋhக³Lhயmh’த³ŋhக³மாmhஸல:

॥ 8368॥
MSS@8369@1கேடா²ராshதி²kh³ரnhதி²vhயதிகரரணthகாரiµக²ர:
க²ரshநாchேச²த³ணவிதேவக³vhபஶம: ।
MSS@8369@2நிராதŋhக: பŋhேகShவிவ பிஶிதபிNhேட³ஷு விலஸ- nhநrhகா³thரmh
கா³thரmh
ஸபதி³லவஶshேத விகிர ॥ 8369॥
MSS@8370@1கண இவ ராmh வேநrhப⁴shமாவ⁴லநஸŋhக³ேதா ஜயதி
ப³ஹலாேலாகshபா²ராவ⁴தநிேஶாத³ய: ।
MSS@8370@2shமரஹரஜடாப³nhத⁴kh³ரnhதி²rh⁴ஜŋhக³ப²மணி- shthத³ஶதநீராநீத:
sh²ரnhநிவ தாரக: ॥ 8370॥
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MSS@8371@1கசாமஷாŋhகா³ராnh யthேநந பர ।
MSS@8371@2ஷகாப’தmh ேகாேஷ ரthநராஶிmh ந பய ॥ 8371॥
MSS@8372@1கNhடகshய  ப⁴kh³நshய த³nhதshய சதshய ச ।
MSS@8372@2அமாthயshய ச ³Shடshய லா³th³த⁴ரணmh ஸுக²mh ॥ 8372॥
MSS@8373@1கNhடகாnh பமkh³நிmh ச வrhஜயnhதி யதா² நரா: ।
MSS@8373@2ததா² nh’ஶmhஸகrhமாணmh வrhஜயnhதி நரா நரmh ॥ 8373॥
MSS@8374@1கNhடகாவரணmh யாth³’kh ப²தshய ப²லாphதேய ।
MSS@8374@2தாth³’kh³ ³rhஜநஸŋhேகா³ऽபி ஸா⁴ஸŋhகா³ய பா³த⁴நmh ॥ 8374॥
MSS@8375@1கNhடகிததiνஶரா லjhஜாiµலாயமாநநயேநயmh ।
MSS@8375@2தவ iµதி³நீவ வாச²தி nh’சnhth³ர பா³லா கரshபrhஶmh ॥ 8375॥
MSS@8376@1கNhடேகநாபி ேய shph’Shடா யாnhதி காமபி விkhயாmh ।
MSS@8376@2ேதऽபி ஶshthரநிkh’nhதshய பேஶாrhமாmhஸாநி ⁴ஜேத ॥ 8376॥
MSS@8377@1கNhடேகநாபி விth³த⁴shய மஹதீ ேவத³நா ப⁴ேவth ।
MSS@8377@2சkhரபீ⁴ஷணக²Th³கா³th³ையrhமாrhயமாணshய கிmh ந: ॥ 8377॥
MSS@8378@1கNhடைகவ விதா³தபாத:³ பth³நீபசிைதரபராth³ேர: ।
MSS@8378@2ஆேராஹஸரஹப³nh:◌⁴ shகnhத⁴மmh³தி⁴தக³மநாய॥ 8378॥
MSS@8378A@1கNhடேகா தா³க²Nhட³mh ச விதேநாதி க³லvhயதா²mh ।
MSS@8378A@2vhயஜநாnhதrhநிபதிதshதா விth◌⁴யதி vh’சிக: ॥
MSS@8379@1கNhடkhயகNhடகாநாmh vhயthயாேஸऽmhப⁴shthபி: ◌⁴ கைர: பசாth ।
MSS@8379@2கா²thவா ஷthதயmh thபா⁴க³khதmh த⁴நmh வா shயாth ॥ 8379॥
MSS@8380@1கNhடாகாயா அnhேயாkhதி:ஸnhேயாkhதிதா³’தா ।
MSS@8380@2த⁴thரபாத³பாnhேயாkhதிரவேத⁴யா th’ேkhதய: ॥ 8380॥
MSS@8381@1கNhட²ேகாணவிநிவிShடஶ ேத காலடமபி ேம மஹாmh’தmh ।
MSS@8381@2அphபாthதமmh’தmh ப⁴வth³வrh- ேப⁴த³vh’thதி யதி³ ேம ந ேராசேத
॥ 8381॥
MSS@8382@1கNhட²க³ைதரphயஸுபி: ◌⁴ கshயாthமா ேநாபஸrhபேத ஜா ।
MSS@8382@2rhக²shய விஷாத³shய ச க³rhவshய ததா² kh’தkh◌⁴நshய ॥ 8382॥
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MSS@8383@1கNhட²kh³ரஹmh ந வாthேயவ ப⁴rh: khth³தா⁴பி யthநத: ।
MSS@8383@2கŋhகணேரணிேகவாெஸௗ ேதா³ஷேமவாவலmhப³ேத ॥ 8383॥
MSS@8384@1உnhமthேதவ phரமthேதவ phர’Shேடவாேரவ ச ।
MSS@8384@2ந ஶkhேயாபாmh ராமா phெரௗட⁴mh ெயௗவநமாதா ॥ 8384॥
MSS@8385@1ஸுக²:³க²phரதா³யிnhயshth’தீேய ெயௗவேந shதி²தா: ।
MSS@8385@2ஜாயnhேத க³ஹநா ராமா:ஸmhஸாரshேயவ தய: ॥ 8385॥
MSS@8386@1கNhட²kh³ரேஹ ஶிதி²லதாmh க³ேத கத²சிth³ ேயா மnhயேத
மரணேமவ
ஸுகா²ph◌⁴பாயmh ।
MSS@8386@2க³chச²nh ஸ ஏஷ ந ப³லாth³ விth◌⁴’ேதா வாph◌⁴யாmh இthjh²ேத
⁴ஜலேத
வலையவாshயா: ॥ 8386॥
MSS@8387@1கNhட²chசா²யேஷண கlhபரஜநீiµthதmhஸமnhதா³கிநீ- ேபண
phரலயாph³தி⁴rhth◌⁴வநயநvhயாேஜந கlhபாநலmh ।
MSS@8387@2⁴ஷாபnhநக³ேகபாநகபடாேத³ேகாநபசாஶ தmh வாதாநphபஸmhஹரnhநவ
வ: கlhபாnhதஶாnhெதௗ ஶிவ: ॥ 8387॥
MSS@8388@1கNhட²chேச²த³விஶீrhயமாணதி⁴ரphராkh³பா⁴ரப⁴kh³nh அth³ேதrh ேயந
shேமரiµேக²ந
ேஹாமஶிகி²ந:ஸnh⁴காŋh ।
MSS@8388@2ph◌⁴ப⁴ŋhக:³ ஶிதிகNhட²கNhட²ப²ணிேந ²thகாரேஹேதா: kh’த:
ெஶௗrhயvhரதShட⁴rhஜரெஸௗ கிmh வrhNhயேத ராவண: ॥ 8388॥
MSS@8389@1கNhட²chேச²ேத³ஸுவrhணmh ேசth ுரmh யth³வth³தி⁴தmh ந  ।
MSS@8389@2ப³nh⁴ரphயபகா ேசth ஸrhைவshthயாjhயshதைத²வ ஸ: ॥ 8389॥
MSS@8390@1கNhட²மாchய ’த³ேய shதா²பேயth³ th³’ட⁴chச²யா ।
MSS@8390@2ஜாலnhத⁴ேரா ப³nhத⁴ ஏஷ ஸுதா⁴vhயயநிவாரண: ॥ 8390॥
MSS@8391@1கNhட²யmhவலயshதப³காபி⁴ராம- தா³மாiνகாவிகடchச²விகாலடாmh
।
MSS@8391@2பி³ph◌⁴ரth ஸுகா²நி தி³ஶதா³பஹாரபீத- ⁴ேபாthத²⁴மமநாவ
⁴rhஜrhவ:
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॥ 8391॥
MSS@8392@1கNhட²ேலஷmh ஸமாஸாth³ய தshயா: phரph◌⁴ரShடயாநயா ।
MSS@8392@2lhயாவshதா²ஸகீ²ேவயmh தiνராவாshயேத மம ॥ 8392॥
MSS@8393@1கNhட²ஸkhதmh’³பா³ஹுப³nhத⁴நmh nhயshதபாத³தலமkh³ரபாத³ேயா:
।
MSS@8393@2phராrhத²யnhத ஶயேநாthதி²தmh phயாsh தmh நிஶாthயயவிஸrhக³mhப³நmh
॥ 8393॥
MSS@8394@1கNhட²shதshயா:வலyhth³’ஶ: காசந: ேகாऽபி கmh³rh
லாவNhயாmh³shமரநரபேதரrhkh◌⁴யமாவி: கேராதி ।
MSS@8394@2திshேரா ேரகா²shth⁴வநஜயvhயகாshதthர தth கிmh ந
shயாnhமth◌⁴ேய thவரசநா
ெபௗநkhthயாய தா⁴: ॥ 8394॥
MSS@8395@1கNhட²shதா² யா ப⁴ேவth³ விth³யா ஸா phரகாயா ஸதா³ ³ைத: ◌⁴ ।
MSS@8395@2யா ³ெரௗ shதேக விth³யா தயா ட: ◌⁴ phரதாrhயேத ॥ 8395॥
MSS@8396@1கNhட²shய தshயா: shதநப³nh⁴ரshய iµkhதாகலாபshய ச
நிshதலshய ।
MSS@8396@2அnhேயாnhயேஶாபா⁴ஜநநாth³ ப³⁴வ ஸாதா⁴ரே ⁴ஷண⁴Shயபா⁴வ:

॥ 8396॥
MSS@8397@1கNhட²shய வித³ேத⁴ காnhதிmh iµkhதாப⁴ரணதா யதா² ।
MSS@8397@2தshயா:shவபா⁴வரmhயshய iµkhதாப⁴ரணதா ததா² ॥ 8397॥
MSS@8398@1கNhடா²³rhth◌⁴வmh விநிrhயாதி phரா யாசாைர:ஸஹ ।
MSS@8398@2த³தா³thயைரrhதா³: ந: ேராthராth³ விஶnhதி ேத ॥ 8398॥
MSS@8399@1கNhடா²th³ரkhதmh பிப³தி ³ணிநாmh மth³யமாmhஸmh ந ⁴ŋhkhேத
விShiΝth³ரvhயmh ஹரதி
ேத th³வாத³ஶீஷூபவாஸmh ।
MSS@8399@2ஸாŋhkh²யmh thவாபஹரதி க³வாmh ph³ராமநாmh ச vh’thதிmh
பாேபா த³mhப: ◌⁴
கக³ஸக:² கshய thரmh நிேயாகீ³ ॥ 8399॥
MSS@8400@1கNhடா²nhத: khவணிதmh தி³வாகரகரkhலாnhthயா ரேஜாவிphலைவsh
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தnhேநthராசலசநmh ஶிதஶphராnhதைத:thkh’தி: ।
MSS@8400@2வாேஸாrhphரப⁴ேவா வேநசரபி⁴யா thவth³ைவவாமph◌⁴வாmh ஏவmh
ேத³வ மேராshதேடऽபி
ஸுரதkhடா³iνப: khரம: ॥ 8400॥
MSS@8401@1கNhடா²லŋhகாரக⁴Nhடாக⁴ணக⁴ணரணிதாth◌⁴மாதேராத:³கடாஹ:

கNhேட²காலாதி⁴ேராேஹாசிதக⁴நஸுப⁴க³mh பா⁴கshநிnhத⁴ph’Shட:² ।
MSS@8401@2ஸாாth³ த⁴rhேமா வShமாnh த⁴வளகத³நிrh⁴தைகலாஸட:
டshேதா² வ:

கth³மாnh நிபி³ட³தரதம:shேதாமth’Nhயாmh விth’Nhயாth ॥ 8401॥
MSS@8402@1கNhடா²ŋhக³நமŋhக³ளmh க⁴நசாேபா⁴ேகா³பேபா⁴ேகா³thஸவmh
ேராணீஸŋhக³மெஸௗப⁴க³mh
ச ஸததmh மthphேரயநாmh ர: ।
MSS@8402@2phராphmh ேகாऽயதீrhShயேயவ யiµநாேல ப³லாth³ய: shவயmh
ேகா³பீநாமஹரth³
³லநிசயmh kh’Shண:ஸ Sh ந: ॥ 8402॥
MSS@8403@1கNhடா²வஸkhதmh’³பா³ஹுலதாshரŋhகா³th³ ராஜாவேராத⁴நவ⁴ரவதாரயnhத:
।
MSS@8403@2ஆŋhக³நாnhயதி⁴kh’தா:sh²டமாேரவ க³Nhட³shத²: ஶுசிதயா
ந mh³ராஸாmh
॥ 8403॥
MSS@8404@1கNhடா²ேலணiµnhநதshதநப⁴ரேராணீதடkh³ராணmh
ஸmhஸkhேதாக³mh
kh³’தஜக⁴நphராகாரமphயnhதத: ।
MSS@8404@2th³ராேக³வ லத²ப³nhத⁴nh³வத³நா கா³டா⁴வமrhதா³ஸஹmh
விjhஞாயாthயஜதா³ஶு
காசநபடmh vhடா³லாபி ணmh ॥ 8404॥
MSS@8405@1கNhேட² க ஏஷ தவ வlhலப⁴ ேராऽயmh தth பாத³⁴ஷணமயmh
வலயshததா³நீmh ।
MSS@8405@2இthயாதி³வாchயமவிபா⁴vhய வேசா mh’கா³யா jhஞாேநऽபி
தth³வி’தiµthஸுகதாmh
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தேநாதி ॥ 8405॥
MSS@8405A@1கNhேட² kh’thதாவேஶஷmh கநகமயமத:◌⁴ ஶ ◌்’ŋhக²லாதா³ம கrhஷnh
khராnhthவா
th³வாராணி ேஹலாசலசரணரணthகிŋhகணீசkhரவால: ।
MSS@8405A@2த³thதாதŋhேகாऽŋhக³நாநாமiνsh’தஸரணி: ஸmhph◌⁴ரமாத³வபால:

phரph◌⁴ரShேடாऽயmh
phலவŋhக:³ phரவிஶதி nh’பேதrhமnhதி³ரmh மnh³ராயா: ॥
MSS@8406@1கNhேட² க³th³க³த³தா shேவேதா³iµேக²ைவவrhNhயேவப² ।
MSS@8406@2mhயமாணshய சிநாநி யாநி தாnhேயவ யாசத: ॥ 8406॥
MSS@8407@1கNhேட² சிnhதாமணிrhjhேஞயசிnhதிதாrhத²phரத:³ஸதா³ ।
MSS@8407@2ஆவrhத: ph’Shட²வmhேஶ ய: ஸ ஸூrhயாkh²ய: ஶுப: ◌⁴ shmh’த: ॥
8407॥
MSS@8408@1கNhேட² விதமாநேந தவ ³: பாெணௗ கேபாலshதெநௗ
ஸnhதாபshthவயி மாநஸmh
நயநேயாரchசி²nhநதா⁴ரmh பய: ।
MSS@8408@2ஸrhவmh நிShகண thவதீ³யவிரேஹ ஸாலmhப³நmh கிmh நsh தshயா:
ஸmhphரதி விேத
ப³த ஸகீ²வrhேகா³ நிராலmhப³ந: ॥ 8408॥
MSS@8409@1கNhேட² மத:³ ேகாth³ரவேஜா ’தி³ தாmh³லேஜா மத:³ ।
MSS@8409@2லமத³sh ஸrhவாŋhேக³ thரதா³ரiµேக²Shவபி ॥ 8409॥
MSS@8410@1கNhேட² ெமௗkhதிகமாகா: shதநதேட காrhரமchச²mh ரஜ:
ஸாnhth³ரmh
சnhத³நமŋhக³ேக வலயிதா: பாெணௗ mh’லதா: ।
MSS@8410@2தnhவீ நkhதயmh சகாshதி ஶுசிநீ சீநாmhஶுேக பி³ph◌⁴ரதீ
ஶீதாmhேஶாரதி⁴ேத³வேதவ க³தா vhேயாமாkh³ரமாேராஹத: ॥ 8410॥
MSS@8411@1கNhேட² ரjhஜுmh ப³th³th◌⁴வா mh’தshய mhஸsh ரjhஜுமாதா³ய ।
MSS@8411@2தshயா:க²Nhட³mh கNhேட² ப³th³த⁴mh க³Nhட³shரஜmh ஹரதி ॥ 8411॥
MSS@8412@1கNhேட² வஸnhதீ சரா யத³shயா: ஸரshவதீ வாத³யேத விபசீmh ।
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MSS@8412@2தேத³வ வாkh³⁴ய iµேக² mh’கா³யா: ேரா: ெதௗ யாதி
ஸுதா⁴ரஸthவmh ॥ 8412॥
MSS@8413@1கNhேடா²சிேதாऽபி ஹுŋhkh’தி- மாthரநிரshத: பதா³nhதிேக பதித: ।
MSS@8413@2யshயாசnhth³ரஶிக:²shமர- ப⁴lhலநிேபா⁴ ஜயதி ஸா சNh³॥ 8413॥
MSS@8414@1கNh³யேத த³ணபாணிநா ேசth ஸ ஸாரேமேயா வத³நmh ததா³நீmh
।
MSS@8414@2ப⁴khைத: phர⁴ைத: ஸஹ ⁴பாலrh ேபா⁴jhயாநி ப⁴யாணி சிரmh
ப⁴வnhதி
॥ 8414॥
MSS@8415@1கNh³லth³விபக³Nhட³பிNhட³கஷகmhph ஏந ஸmhபாதிபி⁴rh
த⁴rhமshரmhதப³nhத⁴ைந:
shவஸுைமரrhசnhதி ேகா³தா³வmh ।
MSS@8415@2சா²யாபshகிரமாணவிShகிரiµக²vhயாkh’Shடகீடthவச:
ஜthkhலாnhதகபீதkhடலா:ேல லாயth³மா: ॥ 8415॥
MSS@8416@1கNh³யமாந: க² த³ேணந ஹshேதந பா⁴லmh ப⁴ஷே த³தா³தி
।
MSS@8416@2phரபா⁴விநmhkh’தராஜசkhரmh ராjhயாபி⁴ேஷேக வரபThடப³nhத⁴mh ॥
8416॥
MSS@8417@1கதரth ரஹர பஷmh ஹாலாஹலகவலயாசநாவசேஸா: ।
MSS@8417@2ஏைகவ தவ ரஸjhஞா த³ப⁴யரஸதாரதmhயjhஞா ॥ 8417॥
MSS@8418@1கதி கதி ந நசரnhதி ஹnhதி phரதிஶிக²ரmh phரதிகாநநmh ரŋhகா:³ ।
MSS@8418@2தத³பி ஜநமேநாவிேநாத³ேஹrh விலஸதி ேகShவபி ேகாऽபி
நாபி⁴க³nhத: ◌⁴ ॥ 8418॥
MSS@8419@1கதி கதி ந மேதா³th³த⁴தாசரnhதி phரதிஶிக² phரதிகாநநmh ரŋhகா:³
।
MSS@8419@2khவசித³பி நthதமா mh’கா³shேத மத³யதி யnh மத³ஏவ ேமதி³நீஶாnh
॥ 8419॥
MSS@8420@1கதி கதி ந லதா: கதா: ஸசரதா சசகரேகந ।
MSS@8420@2நநி ப⁴வnhம⁴ ம⁴ரmh யth பீதmh தth தேத³வ பபீதmh ॥ 8420॥
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MSS@8421@1கதி கதி ந வஸnhேத வlhலய:ஶாகி²ேநா வா ஸுரபி⁴தஸுமேநாபி⁴rh⁴தாŋhகா³
ப³⁴: ।
MSS@8421@2தத³பி வஜநாநாmh phதேய ேகவேலாऽ⁴th³ அபி⁴நவககாபா⁴ரஶா
ரஸால:

॥ 8421॥
MSS@8422@1கதிசி³th³த⁴தநிrhப⁴ரமthஸரா: கதிசிதா³thமவச:shதிஶாந: ।
MSS@8422@2அஹஹ ேகऽபி நிரரயsh ததி³ஹஸmhphரதி கmh phரதி ேம ரம:
॥ 8422॥
MSS@8422A@1கதிசிth³ தி³வஸாநி காNhட³ேஶஷா: பதிதாேஶஷராணrhணபrh:

।
MSS@8422A@2தரவshthவசி க³rhதphரவாலா: ஸமவாphயnhத ந நாமேதா
விேவkhmh ॥
MSS@8423@1கதிசிth³ தி³வஸாநி தயா க³தா- நி kh³’ேஹ தவ ஸŋhக³மேராசநயா
।
MSS@8423@2கதிசிth³ விபிேந நநீஶயேந வசேநந பிகீமத³ேமாசநயா ॥ 8423॥
MSS@8424@1ந வேநऽபி ரதிrhப⁴வேநऽபி ந யmh phரதிபவிநிrhjhதேராசநயா ।
MSS@8424@2கவலய கிmh khயதாmh அயதபŋhகஜேலாசநயா ॥
8424॥
MSS@8425@1கதி ேத கப³பா⁴ர: ஸுமந:ஸŋhகா³th phேயऽதிநீலthவாth ।
MSS@8425@2ப⁴வதி ச கலாபவththவாnh நிைஜரேஸvhய: கத²mh ந shயாth ॥ 8425॥
MSS@8426@1கதி ந ஸnhதி ஜநா ஜக³தீதேல தத³பி தth³விரஹாதmh மந: ।
MSS@8426@2கதி ந ஸnhதி நிஶாகரதாரகா: கமநீ மநீ ரவி விநா ॥ 8426॥
MSS@8427@1கதி ந ஸnhதி மஷு மஹ: ஸுரபி⁴Shபரஸாலப²லாலய: ।
MSS@8427@2ஸுரப⁴யnhதி ந ேகऽபி ச ⁴ஹாnh இதி யேஶாऽshதி பரmh தவ சnhத³ந
॥ 8427॥
MSS@8428@1கதி ேநா விஷயா நிபா⁴தா: கதி வா ⁴⁴ேஜா ந ஶீதா: ।
MSS@8428@2த⁴ரணீத⁴ர தாவகாnh ³nh அவதா⁴rhயாஜக³ணmh ³mh ல⁴mh ॥
8428॥
MSS@8429@1கதிபயதி³வஸshதா²யிநி மத³காணி ெயௗவேந ³ராthமாந: ।
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MSS@8429@2வித³த⁴தி ததா²பராத⁴mh ஜnhைமவ யதா² vh’தா² ப⁴வதி ॥ 8429॥
MSS@8430@1கthதிபயதி³வஸshதா²யீ ேரா ³ேராnhநேதாऽபி ப⁴விதா ேத ।
MSS@8430@2தநி தடth³மபாதந- பாதகேமகmh சிரshதா²யி ॥ 8430॥
MSS@8431@1கதிபயதி³வைஸ:யmh phரயாயாth கநககி³: kh’தவாஸராவஸாந:
।
MSS@8431@2இதி iµத³iµபயாதி சkhரவாகீ விதரணஶாநி வீரth³ரேத³ேவ ॥
8431॥
MSS@8432@1கதிபயநிேமஷவrhதிநி ஜnhமஜராமரணவிவேல ஜக³தி ।
MSS@8432@2கlhபாnhதேகாப³nh: ◌⁴ sh²ரதி கவீநாmh யஶ:phரஸர: ॥ 8432॥
MSS@8433@1கதிபயரshவா காயvhயையரபி ³rhkh³ரேஹா தவிததா
ேமாேஹநாேஹா மயாiνsh’த:
ரா ।
MSS@8433@2th⁴வநபதிrh³th³th◌⁴யாராth◌⁴ேயாऽ⁴நாshவபத³phரத:³ நரதி⁴க³தshதth
phராசீேநா
³ேநாதி தி³நvhயய: ॥ 8433॥
MSS@8434@1கதிபயஸஹகாரShபரmhயsh தiνேநாऽlhபவிநிth³ரnh³வார: ।
MSS@8434@2ஸுரபி⁴iµக²மாக³மாnhதஶmh ஸiµபயெயௗஶிஶிர:shமைரகப³nh: ◌⁴
॥ 8434॥
MSS@8435@1கதி பlhலவிதா ந Shபிதா வா தரவ:ஸnhதி ஸமnhதேதா வஸnhேத ।
MSS@8435@2ஜக³ேதா விஜேய  Shபேகேதா: ஸஹகா ஸஹகார ஏக ஏவ ॥
8435॥
MSS@8436@1கதிஷு ந kh’தா ேஸவா ேக வா ந வாkh³விப⁴ைவ: shதாsh
th’ணமபி ³ணphத:
phராதா³nhந ேகாऽபி விபசிதாmh ।
MSS@8436@2அயஹ பரmh :³க²jhவாலாகலாபமக²Nhட³யth கநகபயஸாmh
தா⁴ராத³Nhைட³ரகாNhட³க⁴நாக⁴ந: ॥ 8436॥
MSS@8437@1கதி ஸnhதி ேநாnhநதிph◌⁴’தshதரவsh தத³பி thவேமவ ³கீrhதிவர: ।
MSS@8437@2நிபி³டா³த³ரmh நவமரnhத³ஹர: ஸஹகார காரணஹ ph◌⁴ரமர: ॥ 8437॥
MSS@8438@1கதி ஸnhதி லதா விபிேந ஸும- shதவகாநதா: க² பlhலவிதா: ।
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MSS@8438@2phரதிசmhபகசnhத³நநீபவநீ- நவபŋhகநீம⁴ஸmhவதா: ॥ 8438॥
MSS@8439@1ஸுசிரmh ஸுேமஷு பph◌⁴ரமதா ந ச மாலதி காபி ததா²தா ।
MSS@8439@2ம⁴ேபந நrhம⁴பாநவிெதௗ⁴ ’த³ேய ந யதா² ப⁴வதீ கதா ॥
8439॥
MSS@8440@1கதி ஸnhதி லவŋhக³லதா லதா நவேகாரகிதா த⁴ரணீஸுதேல ।
MSS@8440@2கதி ப³nh⁴ரக³nhத⁴ph◌⁴’தshதரேவா ³ரேவா நிவஸnhதி கி³ெரௗ மலேய
॥ 8440॥
MSS@8441@1கthயணி கேராடய: கதி கதி th³வீபிth³விபாநாmh thவச: காேகாலா:
கதி பnhநகா:³
கதி ஸுதா⁴தா⁴mhநச க²Nhடா:³ கதி ।
MSS@8441@2கிmh ச thவmh ச கதி thேலாகஜநநி thவth³வாேராத³ேர
மjhஜjhஜnhகத³mhப³கmh
ஸiµத³யthேயைககமாதா³ய யth ॥ 8441॥
MSS@8442@1கthயவா: கதி ேத⁴நவ: கதி க³ஜா: கthயth³⁴தா: பாத³பா: ஸுnhத³rhய:
கதி
ஸுshவ: கதி மஹாரthநாnhயநrhth◌⁴யாNhயபி ।
MSS@8442@2ஜாைதகா கில கnhயகா ஜலநிேத⁴rhதா³mh phரஸkhதா யதா³ ஸrhவmh
தth³ vhயயிதmh
ததா³ பணெதௗ நாைமகiµchேச²தmh ॥ 8442॥
MSS@8443@1கத²சிth காதா³ஸshய காேலந ப³ஹுநா மயா ।
MSS@8443@2அவகா³ேட⁴வ க³mhபீ⁴ரமsh’ெணௗதா⁴ ஸரshவதீ ॥ 8443॥
MSS@8444@1கத²சித³நி ’த³ேய ஶலrhவிநிேவஶிதா ।
MSS@8444@2ஶிா ெகௗ³ரக²ேரேணவ ராjhஞா விshமாrhயேத நிஶி ॥ 8444॥
MSS@8445@1கத²சிnh ைநதா³ேக⁴ தி³வஸ இவ ேகாேப விக³ேத phரஸthெதௗ
phராphதாயாmh தத³iν
ச நிஶாயாவ ஶைந: ।
MSS@8445@2shதjhேயாthshநாரmhப⁴பிதவிரஹth◌⁴வாnhதநிவேஹா iµேக²nh³rhமாநிnhயா:
sh²ரதி
kh’தNhயshய ஸுரேத ॥ 8445॥
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MSS@8446@1கத²mh ேத thயkhதஸth³vh’thதா:ஸுக²mh ராthஷு ேஶரேத ।
MSS@8446@2மரnhததா ேயஷாmh நரேகஷூபபthதய: ॥ 8446॥
MSS@8447@1கத²mh thவ³பலmhபா⁴ஶாவிஹதாவிஹ தாth³’ஶீ ।
MSS@8447@2அவshதா² நாலமாேரா⁴mh அŋhக³நாமŋhக³நாஶிநீ ॥ 8447॥
MSS@8447A@1கத²mh ந ரமேத சிthதmh த⁴rhேமऽேநகஸுக²phரேத³ ।
MSS@8447A@2வாநாmh :³க²பீ⁴mh phராேயா th²யாth³’ேஶா யத: ॥
MSS@8448@1கத²mh ந லjhதshதாth³’kh ஸவிதா ேதஜஸாmh நிதி:◌⁴ ।
MSS@8448@2ph³ரமாNhட³க²Nh³காmh phராphய rhவnh பாத³phரஸாகாmh॥ 8448॥
MSS@8449@1கத²mh நாம ந ேஸvhயnhேத யthநத: பரேமவரா: ।
MSS@8449@2அசிேரணவ ேய Shடா: ரயnhதி மேநாரதா²nh ॥ 8449॥
MSS@8450@1கத²mh iν தmh ப³nh⁴ரேகாமலாŋh³mh கரmh விஹாயா
நிமkh³நமmhப⁴ ।
MSS@8450@2அேசதநmh நாம ³ணmh ந லேயnh மையவ கshமாத³வதீ⁴தா phயா
॥ 8450॥
MSS@8451@1கத²mh iν thரா: பிதரmh ஹnh: கshயாசிதா³பதி³ ।
MSS@8451@2ph◌⁴ராதா வா ph◌⁴ராதரmhஹnhயாth ெஸௗthேர phராணமாthமாந:॥ 8451॥
MSS@8452@1கத²mh nhயாyhயமiνShடா²நmh மாth³’ஶ: phரதிேஷத⁴ ।
MSS@8452@2கத²mh வாph◌⁴யiνஜாநா ஸாஹைஸகரஸாmh khயாmh ॥ 8452॥
MSS@8453@1கத²mh nhவித³mh கமலவிஶாலேலாசேந kh³’ஹmh க⁴ைந: பிதகேர
நிஶாகேர ।
MSS@8453@2அசிnhதயnhthயபி⁴நவவrhஷவிth³தsh thவமாக³தா ஸுதiν யதா²
phரபா⁴வதீ ॥ 8453॥
MSS@8454@1கத²mhைசஷா தnhவீ phரkh’திஸுமாராŋhக³லதிகா phரக³lhப⁴vhயாபாரmh
ரதிகலஹேக²த³mh விஷஹேத ।
MSS@8454@2நnhயாshதிkh³ேமாऽபி phரப⁴வதி ஸுகா²ையவ ஸவிதா phரkh’Shேட
phேரmhNhேயவmh
கிவ ந ஸஹnhேத வதய: ॥ 8454॥
MSS@8455@1கத²mh phயாயா அiνகmhபிதாயா: ஸŋhக³mh ரஹshயmh சிராmhச
மnhthராnh ।
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MSS@8455@2ஸு’thஸு சshேநஹத:ஶிஶூநாmh கலாராமiνரkhதசிthத:
॥ 8455॥
MSS@8456@1thராnh shமரmhshதா ³th rh’த³shயா ph◌⁴ராth nh shவshrhவா
பிதெரௗ ச தீ³ெநௗ ।
MSS@8456@2kh³’ஹாnh மேநாjhேஞாபchச²தா³mhச vh’thதீச lhயா:
பஶுph◌⁴’thயவrhகா³nh
॥ 8456॥
MSS@8457@1கத²mh பா⁴rhயாmh’ேத த⁴rhமmh அrhத²mh வா ஷ: phரேபா⁴ ।
MSS@8457@2phராphேநாதி காமமத² வா தshயாmh thதயமாதmh ॥ 8457॥
MSS@8458@1தைத²வ ப⁴rhதாரmh’ேத பா⁴rhயா த⁴rhமாதி³ஸாத⁴ேந ।
MSS@8458@2ந ஸமrhதா² thவrhேகா³ऽயmh தா³mhபthயmh ஸiµபாத: ॥ 8458॥
MSS@8459@1கத²mh மேமார kh’தபநி:shவந: ஶிiµேகா²ऽபததி³தி (?)

ஜlhபதி
phேய ।
MSS@8459@2நிvh’thய கிmh கிதி ph³வாணயாநயா ஸஸாth◌⁴வஸmh பிதமேமாசி
காnhதயா
॥ 8459॥
MSS@8460@1கத²mh iµkh³ேத⁴ கத²mh வkhேர காnhதாயாshேத விேலாசேந ।
MSS@8460@2கத²mh ஜநாiνராகா³ய கத²mh ஜநவிபthதேய ॥ 8460॥
MSS@8461@1கத²mh யேதத மiνெஜௗ பி⁴nhைநவ phரkh’திrhயத: ।
MSS@8461@2ஏகshதா²நஸiµthபnhந ஸுதா⁴ேவட³பி⁴தா³shmh’தா ॥ 8461॥
MSS@8462@1கத²mh ராஜா shதி²ேதா த⁴rhேம பரதா³ராnh பராmh’ேஶth ।
MSS@8462@2ரணீயா விேஶேஷண ராஜதா³ரா மஹாப³ல ॥ 8462॥
MSS@8463@1கத²mh விேலாேகயமiµmh வாநmh iµth³வதீப³nh⁴ேவாjhஹாநmh
।
MSS@8463@2ப⁴rh:shவஸா பா⁴th³ரசrhதி²ேகவ கலŋhகயthயrhத⁴விேலாகேநऽபி ॥
8463॥
MSS@8464@1கத²mh வீதீ²மshமாiνபதி³ஶ த⁴rhமphரணயிநீmh phரத³shவாmh
ஶிShயாமதிக²லiµகீ²mh ஶாதி⁴ iµரmh ।
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MSS@8464@2ஹரnhதீ மrhயாதா³mh ஶிவ ஶிவ பேர mh ’த³யmh நயnhதீ
th◌⁴’Shேடயmh
ய³வர யதா² நாவயதி ந: ॥ 8464॥
MSS@8465@1கத²mh ஸmhேபா³th◌⁴யேத ராஜா ஸுkh³வshய ச கா phயா ।
MSS@8465@2நிrhத⁴நா: கிmh ச வாச²nhதி கிmh rhவnhதி மநீண: ॥ 8465॥
MSS@8466@1கத²mh ஸ த³nhதரத:ஸூrhய:ஸூபி⁴chயேத ।
MSS@8466@2ேயா நராஶிmh iµkhைதவ ேமஷmh ேபா⁴khmh ஸiµth³யத: ॥ 8466॥
MSS@8467@1கத²ேநந விநாphயாஶாmh ரயnhதி  ஸாத⁴வ: ।
MSS@8467@2phரதிேக³ஹmh பா⁴ஸேத  விவshவாnh கத²நmh விநா ॥ 8467॥
MSS@8468@1கத²மக³ணிதrhவmh th³ரயேத தmh நேரnhth³ர: கத²மஷவாkhயmh
ேராShயேத th³த⁴வாkhய: ।
MSS@8468@2கத²மவிஷயவnhkh◌⁴யmh தா⁴ரயிShயthயமrhஷmh phரணிபததி நிth³த: ◌⁴
ஸthkh’ேதா த⁴rhேதா வா ॥ 8468॥
MSS@8469@1கத²மth³ய கத²mh ச வ இதி வநசிnhதயா ।
MSS@8469@2யா kh’தா²ஹா vh’தா²ைத³nhயmh ஆரnhதmh phரயchச²தி ॥ 8469॥
MSS@8470@1கத²மபி kh’தphரthயாபthெதௗ phேயshக²ேதாthதேர விரஹkh’ஶயா
kh’thவா
vhயாஜmh phரகlhபிதமதmh ।
MSS@8470@2அஸஹநஸகீ²ேராthரphராphதிmh விஶŋhkhயஸஸmhph◌⁴ரமmh விவதth³’ஶா
ஶூnhேய
ேக³ேஹ ஸiµchch²வதmh ந: ॥ 8470॥
MSS@8471@1கத²மபி தவ vh’nhதா³ரNhயமாஹாthmhயvh’nhத³mh ந 
கத²யிiµchைசவேராऽphயீவர:shயாth ।
MSS@8471@2அபி ச th’ணப²லாநாmh யshயph³ேதா⁴ ரஸாய phர⁴ரmh’த⁴ஜாமphயாரயth³
வthஸபா⁴வmh ॥ 8471॥
MSS@8472@1கத²மபி ந நிth³ேதா⁴ :³கி²நா பீ⁴வா th³பத³தநயபாணிshேதந
பிthரா
மமாth³ய ।
MSS@8472@2தவ ⁴ஜப³லத³rhபாth◌⁴யாயமாநshய வாம: ஶிர சரண ஏஷ nhயshயேத
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வாரையநmh ॥ 8472॥
MSS@8473@1கத²மபி பசிதiµth³ரா ⁴ஜ⁴th³ராஸŋhக³தmh shவphேந ।
MSS@8473@2உஷ நிலதநயநா ஶயநாnhத: காnhதமாmh’ஷதி ॥ 8473॥
MSS@8474@1கத²மபி ஸகி²khடா³ேகாபாth³vhரேஜதி மேயாதி³ேத க²ந’த³யshthயkhthவா
ஶyhயாmh
ப³லாth³ க³த ஏவ ஸ: ।
MSS@8474@2இதி ஸரப⁴ஸth◌⁴வshதphேரmhணி vhயேபதkh◌⁴’ேண shph’ஹாmh நரபி
ஹதvhட³mh
ேசத: கேராதி கேரா கிmh ॥ 8474॥
MSS@8475@1கத²மபி ப⁴வnhதி ேthரஸth³பீ³ஜேயாகா³jhஜக³³பkh’திேஹேதாrhநாthமvh’ththைய
ப²லnhதி ।
MSS@8475@2த³த⁴தி ப²லஸmh’th³th◌⁴யா ³ரமாநmhரபா⁴வmh நiν ஜக³தி ஸுஶூகா:
ஸாத⁴வ:

ஶாலயச ॥ 8475॥
MSS@8476@1கத²மphயதி⁴க³தரnhth◌⁴ைரrh அth◌⁴தா யதி³ ³ஹா²பி:◌⁴ ுth³ைர:
।
MSS@8476@2இயைதவ கிmh mh’கா³தி⁴ப நிஜவிkhரமநிrhவித³mh வஹ ॥ 8476॥
MSS@8477@1கத²மrhத²mh நிேஷத⁴nh தய:shmh’தேயாऽபி வா ।
MSS@8477@2யாஸாேமகmh பத³மபி ந சலthயrhத²ேதா விநா ॥ 8477॥
MSS@8478@1கத²மவநிப த³rhேபா யnhநிஶாதாதா⁴ரா- த³லநக³தrhth◌⁴நா
விth³விஷாmh
shவீkh’தா : ।
MSS@8478@2நiν தவ நிஹதாேரரphயெஸௗகிmh ந நீதா thதி³வமபக³தாŋhைக³rhவlhலபா⁴
கீrhதிேரபி: ◌⁴ ॥ 8478॥
MSS@8479@1கத²மெஸௗ ந ப⁴ஜthயஶரதாmh ஹதவிேவகபேதா³ஹதமnhமத:² ।
MSS@8479@2phரஹரத: கத³த³லேகாமேல ப⁴வதி யshய த³யா ந வ⁴ஜேந ॥
8479॥
MSS@8480@1கத²மெஸௗ மத³ேநா ந நமshயதாmh shதி²தவிேவகபேதா³ மகரth◌⁴வஜ:
।
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MSS@8480@2mh’க³th³’ஶmh கத³லதmh வrh யத³பி⁴ ஹnhதி ஶைர:
ஸுேமாth³ப⁴ைவ:

॥ 8480॥
MSS@8481@1கத²யதி வநாnhேத கசிேத³ேகா ந தாth³’kh³ வரவநதchைச:
Shபவlhப²லாTh◌⁴ய: ।
MSS@8481@2ஜக³த³ஸுக²விதா⁴rhத³kh³த⁴தா⁴rhநிேயாகா³- th³த⁴வக²தி³ரபலாஶா:
ேகவலmh
vh’th³தி⁴பா⁴ஜ: ॥ 8481॥
MSS@8482@1கத²வ தவ ஸmhமதிrhப⁴விth ஸமmh’பி⁴rhiµநிநாவதீ⁴தshய ।
MSS@8482@2இதி விரசிதமlhகாவிகாஸ: shமயத இவ shம ம⁴mh நிதா³க⁴கால:

॥ 8482॥
MSS@8483@1கத²ஹ மiνShயஜnhமா ஸmhphரவிஶதி ஸத³ வி³த⁴க³தாயாmh ।
MSS@8483@2ேயந ந ஸுபா⁴தாmh’தmh ஆலாதி³ நிபீதமா th’phேத: ॥ 8483॥
MSS@8484@1கத²iµthபth³யேத த⁴rhம: கத²mh த⁴rhம: phரவrhத⁴ேத ।
MSS@8484@2கத²mh ச shதா²phயேத த⁴rhம: கத²mh த⁴rhேமா விநயதி ॥ 8484॥
MSS@8485@1ஸthேயேநாthபth³யேத த⁴rhேமா த³யாதா³ைநrhவிவrhத⁴ேத ।
MSS@8485@2மயா shதா²phயேத த⁴rhம: khேராத⁴ேலாைப⁴rhவிநயதி ॥ 8485॥
MSS@8486@1கத²iµப கலாபிந:கலாேபா விலஸதி தshய தேலऽShடnh³க²Nhட³mh
।
MSS@8486@2வலயக³ளmh தேதா விேலாலmh திலஸுமmh தத³த:◌⁴
phரவாலமshமாth ॥ 8486॥
MSS@8487@1கத²ேமதth சth³வnhth³வmh பதிதmh தவ ஸுnhத³ ।
MSS@8487@2பயாத: ◌⁴ க²நேந ட⁴ பதnhதி கி³ரேயாऽபி ச ॥ 8487॥
MSS@8488@1கத²ய கத²வாஶா ஜாயதாmh விேத ேம மலய⁴ஜக³வாnhதா வாnhதி
வாதா:
kh’தாnhதா: ।
MSS@8488@2அயமபி க²³ஜnh மஜு மாகnhத³ெமௗெலௗ கயதி மதீ³யாmh
ேசதநாmh
சசக: ॥ 8488॥

msubhsall.pdf 963



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8488A@1கத²ய கத²iµேராஜதா³மேஹேதாrh ய³பதிேரஷ சிேநாதி சmhபகாநி ।
MSS@8488A@2ப⁴வதி கரதேல யத³shய கmhப: phயஸகி² மthshmh’திேரவ
மthஸபthநீ ॥
MSS@8489@1கத²ய கிமபி th³’Shடmh shதா²நமshதி தmh வா vhரஜதி
தி³நகேராऽயmh
யthர நாshதmh கதா³சிth ।
MSS@8489@2இதி விஹக³ஸஹாnh நிthயேமவாshதி ph’chச²nh ரஜநிவிரஹபீ⁴தசkhரவாகீ
வராக: ॥ 8489॥
MSS@8490@1கத²ய கித³mh ஜாthயா kh²யாதmh கிமshய வராடைக: கதிபி⁴ரத²வா
லph◌⁴யmh
ைசதth phரேயாஜநமshய கிmh ।
MSS@8490@2phரதிபத³தி kh³ராநாmh க³ேணந ல⁴kh’தmh ப³த கரதேல ரthநmh
kh’thவா
வித³தி வாணிஜ: ॥ 8490॥
MSS@8491@1கத²யத இவ ேநthேர கrhணலmh phரயாேத ஸுiµகி² தவ சாph◌⁴யாmh
வrhthய
பயாவநீmh வா ।
MSS@8491@2shக²லதி யதி³ கத²சிth ேத பதா³mhேபா⁴ஜkh³மmh தவ தiνதரமth◌⁴யmh
ப⁴jhயேத
ெநௗ ந ேதா³ஷ: ॥ 8491॥
MSS@8492@1கத²யத கத²ேமஷா ேமநயா விphரத³thதா ஶிவ ஶிவ கி³thேரா
vh’th³த⁴காபாகாய
।
MSS@8492@2இதி வத³தி ரnhth◌⁴மNhட³ேல th³தி⁴ேலஶ- vhயயkh’தவரேவஷ:

பா வ:

மேஹஶ: ॥ 8492॥
MSS@8493@1கத²ய நிேண கshnh th³’Shட: கத²mh iν கியchசிரmh கிமபி⁴கி²தmh
கிmh ேதேநாkhதmh கதா³ஸ இைஹShயதி ।
MSS@8493@2இதி ப³ஹுவித⁴phேரேமாlhலாஸphரகlhபிதவிshதரா: phயதமகதா:²
shவlhேபऽphயrhேத²
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phரயாnhதி ந நShடதாmh ॥ 8493॥
MSS@8494@1கத²யாநிேஷாऽshmhயஹmh கத²mh ேத வராேலாகநமாthர ஏவ ஜாத:
।
MSS@8494@2அத⁴ராmh’தபாயிநாmh ப⁴வthயா ஸுரதாவாphதிரராலேகஶி khதா ॥
8494॥
MSS@8494A@1கதா²பி⁴rhேத³ஶாநாmh கத²மபி ச காேலந ப³ஹுநா ஸமாயாேத காnhேத
ஸகி²
ரஜநிரrhத⁴mh க³தவதீ ।
MSS@8494A@2தேதா யாவlhலாphரணயபிதாsh phரபிதா ஸபthநீவ phராசீ
தி³கி³யமப⁴வth
தாவத³ ॥
MSS@8495@1கதா²ஸு ேய லph³த⁴ரஸா: கவீநாmh ேய நாiνரjhயnhதி கதா²nhதேரஷு ।
MSS@8495@2ந kh³ரnhதி²பrhணphரணயாசரnhதி கshகாக³nhத⁴mh’கா³shth’ேணஷு
॥ 8495॥
MSS@8495A@1கதி²தாவதி⁴விதாவதி⁴rh க³ணயnhதீ தி³வஸாநiνணmh ।
MSS@8495A@2த³யிதாப⁴ேரண vhயேத ப³த ேரகா² கதிசிth³விmhபதா ॥
MSS@8496@1கத³பthயmh வரmh மnhேய ஸத³பthயாch²சாmh பதா³th ।
MSS@8496@2நிrhவிth³ேயத kh³’ஹாnhமrhthேயா யth khேலஶநிவஹா kh³’ஹா: ॥
8496॥
MSS@8497@1கத³mhப³vh’ஸாரsh விth³thபாதநிவாரண: ।
MSS@8497@2விth³thபாதshய ேநா பீ⁴திrhேத³வராேஜऽதி கீrhதநாth ॥ 8497॥
MSS@8498@1கத³rhதி²தshயாபி  ைத⁴rhயvh’thேதrh ந ஶkhயேத ைத⁴rhய³ண:

phரமாrhShmh ।
MSS@8498@2அேதா⁴iµக²shயாபி kh’தshய வேநrh நாத: ◌⁴ ஶிகா² யாnhதி
கதா³சிேத³வ ॥ 8498॥
MSS@8499@1கத³rhயமாkhேராஶகமதmh ச வராகஸmh⁴தமமாnhயமாநிநmh ।
MSS@8499@2நிSh²ணmh kh’தைவரmh kh’தkh◌⁴நmh ஏதாnh ph◌⁴’ஶாrhேதாऽபி ந
ஜா யாேசth
॥ 8499॥
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MSS@8500@1கத³rhேயாபாrhதmh விthதmh ேபா⁴kh³யmh பா⁴kh³யவதாmh ப⁴ேவth ।
MSS@8500@2த³nhதா அத³nhதி கShேடந வா kh³ரஸதி லயா ॥ 8500॥
MSS@8501@1கத³ கத³ கரப: ◌⁴ கரப: ◌⁴ கராஜகர: கராஜகர: ।
MSS@8501@2⁴வநthதேயऽபி பி³ப⁴rhதி லாmh இத³க³mh ந சth³’ஶ: ॥
8501॥
MSS@8502@1கத³கnhத³வth³த⁴rhேமா ந ேராஹதி ப³rhக³த: ।
MSS@8502@2சா²தி³தsh ப²லmh சா ஸூேத பநஸலவth ॥ 8502॥
MSS@8503@1கத³கரப⁴ஸமாநாmh கலயதி ேயா பkh’phதிmh அதிசிராmh ।
MSS@8503@2ேஸாபாயாth³ th³’ட⁴ேயாக³mh க³ேதாரேகாபகரணவிஷயதயா ॥
8503॥
MSS@8504@1கத³phரகாNhட³சிேராதெரௗ ஜக⁴நshத²பஸேர மஹதி ।
MSS@8504@2ரஶநாகலாபக³ேணந வ⁴rh மகரth◌⁴வஜth³விரத³மாகலயth ॥ 8504॥
MSS@8504A@1கத³ ப³த ஜŋhகா⁴யா:ஸாth³’யmh லப⁴ேத கத²mh ।
MSS@8504A@2ைஶthயmh  ஸஹஜmh தthர தthர காலாiνபதா ॥
MSS@8505@1கத³வநமth◌⁴யshேதா² வநிrhமnhத³பராkhரம: ।
MSS@8505@2அவிேவகிஜநshதா²ேந ³ணவாnh கிmh கShயதி ॥ 8505॥
MSS@8506@1கத³ஸாரநி:ஸாேர mh’க³th’Shேணவ சசேல ।
MSS@8506@2shதா²வேர ஜŋhக³ேம ஸrhேவ ⁴தkh³ராேம சrhவிேத⁴ ॥ 8506॥
MSS@8507@1கதா³ காnhதாகா³ேர பமலலthShபஶயேந ஶயாந: காnhதாயா:
சக³மஹmh
வ வஹnh ।
MSS@8507@2அேய காnhேத iµkh³ேத⁴ லநயேந சnhth³ரவத³ேந phரேத³thயாதி
khேராஶnh நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8507॥
MSS@8508@1கதா³ காrhேயாth³ேயாக³mh ஸகலமபி ஸmhnhயshய ஸஹஸா shமரnh
நிthயmh ஶாnhதmh
’த³யவசநாேகா³சரமஹ: ।
MSS@8508@2விேபா⁴ மாயாதீத phரத²ம பரமாநnhத³நிபி³ட³ phரேத³thயாkhேராஶnh
நிஷவ
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ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8508॥
MSS@8509@1கதா³ க³Nhடா³த³சnhமத³தnh³ரஸுப⁴க³mh நமshrhவnh
பth³மாமலம⁴ரrhதிmh க³ணபதிmh ।
MSS@8509@2க³ஜாshய ஶmhேபா: ◌⁴ஸுத ஸுiµக² லmhேபா³த³ர விேபா⁴
phரேத³thயாkhேராஶnh நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8509॥
MSS@8510@1கதா³சந மஹாகாrhேய ல⁴ேரேவாபjhயேத ।
MSS@8510@2கிmh ³kh’thய தீ³rhகா⁴தி³³rhவாmh ேமாய நாth³’த: ॥ 8510॥
MSS@8511@1கதா³சிth கவசmh ேப⁴th³யmh நாராேசந ஶேரண வா ।
MSS@8511@2அபி வrhஷஶதாகா⁴ேத ph³ராமஶீrhந பி⁴th³யேத ॥ 8511॥
MSS@8512@1கதா³சிth கShேடந th³ரவிணமத⁴மாராத⁴நவஶாnh மயா லph³த⁴mh
shேதாகmh
நிதமவெநௗ தshகரப⁴யாth ।
MSS@8512@2தேதா நிthேய கசிth khவசித³பி ததா³²rhபி³லkh³’ேஹ-

ऽநயlhலph³ேதா⁴ऽphயrhேதா²ந
ப⁴வதி யதா³ கrhம விஷமmh ॥ 8512॥
MSS@8513@1கதா³சிth காnhதீ³தடவிபிநஸŋhகீ³தகரேவா iµதா³பீ⁴நாவத³நகமலாshவாத³ம⁴ப:
।
MSS@8513@2ரமாஶmh⁴ph³ரமாமரபதிக³ேணஶrhசிதபேதா³ ஜக³nhநாத:² shவா
நயநபத²கா³
ப⁴வ ேம ॥ 8513॥
MSS@8514@1கதா³சிth பாசா விபிந⁴வி பீ⁴ேமந ப³ஹுஶ: kh’ஶாŋhகி³
ராnhதா
ணஹ நிேத³தி க³தி³தா ।
MSS@8514@2ஶைந: ஶீதchசா²யmh தடவிடபிநmh phராphய iµதி³தா ர: பth:
காமாchch²வஶுரயமாŋhக³தி ஸதீ ॥ 8514॥
MSS@8515@1கதா³சிth ஸா⁴தாேமதி ர: ஶிஶுரஸnhமதி: ।
MSS@8515@2phராkh பாNh³பthரா:thராபி ேசாயnhேத சா⁴ஹா: ॥ 8515॥
MSS@8516@1கதா³சித³பி ஸஜாதmh அகாrhயாதி³Shடஸாத⁴நmh ।
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MSS@8516@2யத³நிShடmh  ஸthகாrhயாnh நாகாrhயphேரரகmh  தth ॥ 8516॥
MSS@8517@1கதா³சிதா³ேராஹதி ெஸௗத⁴iµnhநதmh கதா³சிதா³யாதி த⁴ராதலmh ந:
।
MSS@8517@2கதா³சிதா³shயmh விநிேவய ஜாலேக phயmh நேவாடா⁴ 
ஸலjhஜேத ॥ 8517॥
MSS@8518@1கதா³ ேத ஸாநnhத³mh விததநவ³rhவாசிதத- ேர தீேர வா
ஸவநமiν
மnhவாதி³கதி²ைத: ।
MSS@8518@2கதா²ப³nhைத⁴ரnhத⁴ŋhகரணகரணkh³ராமநியமாth³ யமா³jhஜ²nh பீ⁴திmh
ப⁴க³வதி
ப⁴ேவயmh phரiµதி³த: ॥ 8518॥
MSS@8519@1கதா³ th³ரயா நnhத³shய பா³லகmh நீபமாலகmh ।
MSS@8519@2பாலகmh ஸrhவஸththவாநாmh லஸthதிலகபா⁴லகmh ॥ 8519॥
MSS@8520@1கதா³த⁴ரத³ேல பா³ேல த³nhதேகஸரேஶாபி⁴ேத ।
MSS@8520@2ப⁴வா thவnhiµகா²mhேபா⁴ேஜ ரேகா ம⁴ேபா யதா² ॥ 8520॥
MSS@8521@1கதா³ iν கnhயாக³மநphரவாத³mh phராலேயயmh ஜக³தி phரட⁴mh ।
MSS@8521@2இதீவ பா⁴shவாnh பvh’th³த⁴தாபshலாmh விஶுth³th◌⁴யrhத²வாேராஹ
॥ 8521॥
MSS@8522@1கதா³ iν சாபி³mhேபா³Shட²mh தshயா: பth³மவாநநmh ।
MSS@8522@2ஈஷ³nhநmhய பாshயா ரஸாயநவார: ॥ 8522॥
MSS@8523@1கதா³ ெநௗ ஸŋhக³ேமா பா⁴வீthயாகீrhேண வkhமமmh ।
MSS@8523@2அேவthய காnhதமப³லா லாபth³மmh nhயலயth ॥ 8523॥
MSS@8524@1கதா³பி நாரேயth phராjhேஞாऽகணmh Shடபா⁴ணmh ।
MSS@8524@2phரchச²nhநமஸShiΝmh வா ³ட³ரmh விஷmh யதா² ॥ 8524॥
MSS@8525@1கதா³பி ேநாkh³ரத³Nhட:³shயாth கபா⁴ஷணதthபர: ।
MSS@8525@2பா⁴rhயா thேராऽphth³விஜேத கவாkhயாth phரத³Nhட³த: ॥ 8525॥
MSS@8525@3பஶேவாऽபி வஶmh யாnhதி தா³ைநச mh’³பா⁴ஷண: ॥ 8525॥
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MSS@8525A@1கதா³பி ேவயா ந ³rhதி²நீ shயாth³ பாrhதி²நீ ைநவ
தாrhதி²நீ ச ।
MSS@8525A@2விth³யாrhதி²நீ நாபி ந மnhயேஸ ேசth³ வாrhதாmh ஶ ◌்’iΝ thவmh
கயவnhநகshய ॥
MSS@8526@1கதா³ Nhயேthேர கரகதth³ராவலேயா த³த⁴th shவாnhேத
ஶாnhேதऽகி²லஶிவபத³mh ஶிவபத³mh ।
MSS@8526@2மேஹஶகNhட²shமரஹரஹர thrhயmhப³க ஶிவ phரேத³thயாkhேராஶாnh
நிஷவ ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8526॥
MSS@8527@1கதா³ ph³ரேமஶாநthத³ஶபதிiµkh²ைய: ஸுரக³ண: shதmh
விShவkhேஸநmh
தத³iνஜேஸநmh ’தி³ ப⁴ஜnh ।
MSS@8527@2அேய விShேShேக³ட³ரத²விவmhப⁴ரஹேர phரேத³thயாkhேராஶnh
நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8527॥
MSS@8528@1கதா³ பா⁴கீ³ரth²யா ப⁴வஜலதி⁴ஸnhதாரதரேண:

shக²லth³வீசீமாலாசபலதலவிshதாதiµத:³ ।
MSS@8528@2தம:shதா²ேந ேஜ khவசித³பி நிவியா’தமநா ப⁴விShயாmhேயகாகீ
நரகமத²ேந
th◌⁴யாநரக: ॥ 8528॥
MSS@8529@1கதா³ பி⁴ாப⁴khைத: கரகதக³ŋhகா³mh³தரல: ஶரmh ேம
shதா²shயthபரதஸமshேதnhth³யஸுக²mh ।
MSS@8529@2கதா³ ph³ரமாph◌⁴யாஸshதி²ரதiνதயாரNhயவிஹகா:³ பதிShயnhதி
shதா²iΝph◌⁴ரமஹததி⁴ய:
shகnhத⁴ஶிர ॥ 8529॥
MSS@8530@1கதா³ iµக²mh வரதiν காரth³’ேத தவாக³தmh ணமயி
ேகாபபாthரதாmh ।
MSS@8530@2அபrhவணி kh³ரஹகேஷnh³மNhட³லா விபா⁴வ கத²ய கத²mh
ப⁴விShயதி ॥ 8530॥
MSS@8531@1கதா³ வாராணshயாமமரதநீேராத⁴ வஸnh வஸாந: ெகௗபீநmh
ஶிர
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நித³தா⁴ேநாऽஜடmh ।
MSS@8531@2அேய ெகௗ³நாத² thரஹர ஶmhேபா⁴ thநயந phரேத³தி khேராஶnh
நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8531॥
MSS@8532@1கதா³ வா ஸாேகேத விமலஸரதீரேந சரnhதmh ராமmh
ஜநகதநயாலமணதmh ।
MSS@8532@2அேய ராமshவாnh ஜநகதநயாவlhலப⁴ விேபா⁴ phரேத³thயாkhேராஶnh
நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8532॥
MSS@8533@1கதா³ vh’nhதா³ரNhேய நவக⁴நநிப⁴mh நnhத³தநயmh பதmh ேகா³பீபி:◌⁴
ணசிமேநாjhஞாபி⁴ரபி⁴த: ।
MSS@8533@2க³Shயாமshேதாஷmh நயநவிஷயீkh’thய kh’திேநா வயmh
phேரேமாth³ேரகshக²தக³தேயா
ேவப²ph◌⁴’த: ॥ 8533॥
MSS@8534@1கதா³vh’nhதா³ரNhேய ர³:ஸŋhக³மேத iµஹுrhph◌⁴ராமmh
ph◌⁴ராமmh
சதலஹmh ேகா³லபேத: ।
MSS@8534@2லபnhiνchைசchைசrhநயநபயஸாmh ேவணிபி⁴ரஹmh கShேய
ேஸாthகNhேடா²
நிவிட³மவேஸகmh விடபிநாmh ॥ 8534॥
MSS@8535@1கதா³ vh’nhதா³ரNhேய விமலயiµநாதீரேந சரnhதmh ேகா³விnhத³mh
ஹலத⁴ரஸுதா³மாதி³ஸதmh ।
MSS@8535@2அேய kh’Shணshவாnh ம⁴ரiµரவாத³ந விேபா⁴ phரேத³thயாkhேராஶnh
நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8535॥
MSS@8536@1கதா³ஶயாேநா மணிகrhணிகாயாmh கrhேண ஜபாmhயரnh³ெமௗேல:

।
MSS@8536@2அவாphய iµth³ராmh க³தேமாஹiµth³ராmh நாேலாகயிShயா ந:
phரபசmh ॥ 8536॥
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MSS@8537@1கதா³ மthபŋhேகஹவநவிகாஶிphரsh’மர- phரதா²ஜmh ேதஜ:
கிமபி
கலயnhெநௗபநிஷத³mh ।
MSS@8537@2kh³ரேஹஶபா⁴ேநா ர தரேணஸூrhயஸவித: phரேத³thயாkhேராஶnh
நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8537॥
MSS@8538@1கதா³ஸmhஸாரஜாலாnhதrhப³th³த⁴mh th³ணரjhஜுபி:◌⁴ ।
MSS@8538@2ஆthமாநmh ேமாசயிShயா ஶிவப⁴khதிஶலாகயா ॥ 8538॥
MSS@8539@1கதா³ஸmhயkh³th◌⁴யாயnhநiνபமசthரmh மணிக³ண- sh²ரth³⁴ஷாசிthரmh
ரகலthரmh கிமபி தth ।
MSS@8539@2ஶிேவ ³rhேக³காthயாயநி ஜநநி ப⁴khதphரணயிநி phரேத³thயாkhேராஶnh
நிஷவ
ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 8539॥
MSS@8540@1கதா³rhேகா²வசேநஷு பீ⁴த: க²ேலா ந thராபி ச²ேலShவத³:

।
MSS@8540@2அnhேத⁴ந காசிth³ வதீ  th³’Shடா கshயாthர காேமஷு ப⁴ேவchச
லjhஜா ॥ 8540॥
MSS@8541@1கதா³யஹmh ஸேமShயா ப⁴ரேதந மஹாthமநா ।
MSS@8541@2ஶthkh◌⁴ேநந ச வீேரண thவயா ச ர⁴நnhத³ந ॥ 8541॥
MSS@8542@1கநகmhஸுக³nhதி⁴ தவ தnhவி வrh ம⁴ேரா மணிசஸகி² ேதऽphயத⁴ரmh
।
MSS@8542@2நிக³ட³mhஸுக²shயகரணmh ப⁴வதீmh sh’ஜேதா விேத⁴rhநிரவதி⁴rhமமா
॥ 8542॥
MSS@8543@1கநககமலகாnhைத:ஸth³ய ஏவாmh³ெதௗ⁴ைத: ரவணதடநிஷkhைத:
பாடேலாபாnhதேநthைர: ।
MSS@8543@2உஷ வத³நபி³mhைப³ரmhஸஸmhஸkhதேகைஶ: ய இவ
kh³’ஹமth◌⁴ேய ஸmhshதி²தா
ேயாேதாऽth³ய ॥ 8543॥
MSS@8544@1கநககமலகாnhைதராநைந:பாNh³க³Nhைட³rh உபநிதஹாைரசnhத³நாrhth³ைர:
shதநாnhைத: ।
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MSS@8544@2மத³ஜநிதவிலாைஸrh³Shபாைதrhiµநீnhth³ராnh shதநப⁴ரநதநாrhய:
காமயnhதி
phரஶாnhதாnh ॥ 8544॥
MSS@8545@1கநககலஶேரணீ யthர phரபா⁴கரmhப³ைநrhஅதிக²ரகராகா⁴ைதrhமth◌⁴யnhதி³ேந
ஶிதி²kh’தா ।
MSS@8545@2th³ரவதி ப⁴ஜேத தா³rhTh◌⁴யmh khதா ஸரணகmhபித-
th◌⁴வஜபடஸமாநீதshவrhகா³பகா³ஜலபி³nh³பி:◌⁴ ॥ 8545॥
MSS@8546@1கநகNhட³லமNh³தபா⁴ேண ஶகrhவிஷயாnh த³ஶ விth³விஷ:

।
MSS@8546@2மக³த⁴ேககயேகரலேகாஶலாnh கஶதmh ச மதா³லஸேலாசநmh ॥
8546॥
MSS@8547@1கநகkhரiµகாயிதmh ரshதாth³ அத² பŋhேக³ஹேகாரகாயமாணmh ।
MSS@8547@2khரமஶ: கலஶாயமாநமாshேத ஸுth³’ேஶா வ கshய
பா⁴க³ேத⁴யmh ॥ 8547॥
MSS@8548@1கநகchச²thரமmhபா³யா:ேத கmh மஹth ।
MSS@8548@2விஶேத³வ th³’ேஶாரnhதrhயnhநிrhக³chச²தி ைத⁴நி ॥ 8548॥
MSS@8549@1கநகth³ரவகாnhதிகாnhதயா தmh ராமiµதீ³ய காnhதயா ।
MSS@8549@2சபலாதவாத³ph◌⁴ரமாnh நnh’ேத சாதகேபாதைகrhவேந ॥ 8549॥
MSS@8549A@1கநகth³ரவெகௗ³ரமmhப³ரmh த³த⁴ேதாth³விதேயந ஸுnhத³ரmh ।
MSS@8549A@2உத³யnhமணிரphரபா⁴- ஸரணிேரணிஜடாலஜாiνகmh ॥
MSS@8550@1கநகநிகஷபா⁴ஸாதயாŋhகி³தாŋhேகா³ நவவலயதா³மயாமவrhபி⁴ராம:
।
MSS@8550@2அபி⁴நவ இவ விth³nhமNh³ேதா ேமத⁴க²Nhட:³ ஶமய மம தாபmh
ஸrhவேதா
ராமசnhth³ர: ॥ 8550॥
MSS@8551@1கநகநிகஷshவchேச² ராதா⁴பேயாத⁴ரமNhட³ேல நவஜலத⁴ரயாமாமாthமth³திmh
phரதிபி³mhபி³தாmh ।
MSS@8551@2அதசயphராnhதph◌⁴ராnhthயா iµஹுrhiµஹுthப ஜயதி
ஜநிதvhடா³நmhரphயாஹேதா ஹ: ॥ 8551॥
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MSS@8552@1கநகப⁴ŋhக³பிஶŋhக³த³லrhத³ேத⁴ ஸரஜஸாணேகஶரசாபி: ◌⁴ ।
MSS@8552@2phயவிமாநிதமாநவதீஷாmh நிரஸைநரஸைநரvh’தா²rhத²தா ॥
8552॥
MSS@8553@1கநக⁴ஷணஸŋhkh³ரஹேசிேதா யதி³ மணிshthரணி phரதிப³th◌⁴யேத
।
MSS@8553@2ந ஸ விெரௗதி ந சாபி ந ேஶாப⁴ேத ப⁴வதி ேயாஜயிrhவசநீயதா ॥
8553॥
MSS@8554@1கநகmh’க³iµத³shய shவாmh mh ஸmhphரவிShட: khவசித³பி ந
வ⁴mh
ேநாத³த³rhஶாŋhக³நாெதௗ³ ।
MSS@8554@2தத³பி ஸ ர⁴வீர: பrhணஶாலாkh³’ஹாnhதrh ந விஶதி
’த³யாஶாதnhநாஶாதிபீ⁴: ॥ 8554॥
MSS@8555@1கநகரஸமsh’ணவrhதித- ஹயக³nhதா⁴லரபrhதmh ।
MSS@8555@2மாஷஹ நவநீதmh க³தபீ³ேஜ கநகப²லமth◌⁴ேய
MSS@8556@1ேகா³மயகா³ேடா⁴th³வrhதித- rhவmh பசாத³ேநந ஸmhphதmh ।
MSS@8556@2ப⁴வதி ஹயŋhக³ஸth³’ஶmh ŋhக³mh க²நாŋhக³நாத³யிதmh ॥
8556॥
MSS@8557@1கநகshய  பசாŋhக³mh கrhரmh ேகதகீரஜ: ।
MSS@8557@2ஆthமஶுkhேரண ஸmhkhதmh வயkh’th³ ப⁴தmh shthயா: ॥
8557॥
MSS@8558@1கநகஹணmh ஹthவா ராேமா யெயௗ நிஜமாரமmh ஜநகதநயாmh
phராேணph◌⁴ேயாऽபி
phயாமவிேலாகயnh ।
MSS@8558@2th³’ட⁴iµபக³ைதrhபா³Shபாைரrhநிதேலாசேநா ந விஶதி
மாஶாதnhphரஶப⁴யாத³ெஸௗ ॥ 8558॥
MSS@8559@1கநகாசலகாnhதிெசௗrhயபா⁴ேஜா: சேயா:ŋhமபŋhகஜநாநி ।
MSS@8559@2அநிப³nhத⁴நேமவ ப³nhத⁴நmh ேத kh’ஶதாபா⁴கி³நி கிmh iν மth◌⁴யபா⁴ேக³
॥ 8559॥
MSS@8560@1கநகாசலthவரshதநீநாmh ரமணீநாmh க² யthர ஸnhநிேவஶ: ।
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MSS@8560@2மநஸ: பரமாiΝதாmh வத³nhத: கத²மth³யாபி ந தாrhகிகாshthரபnhேத ॥
8560॥
MSS@8561@1கநிShடா²ŋh³வth sh²லmh rhவாrhத⁴kh’தசிதmh ।
MSS@8561@2அபா⁴ேவ த³nhதகாShட²shய phரதிth³த⁴தி³ேநऽபி ச ।
MSS@8561@3அபாmh th³வாத³ஶக³Nh³ைஷrhiµக²ஶுth³தி⁴rhப⁴விShயதி ॥ 8561॥
MSS@8562@1கநிShேட²ஷு ச ஸrhேவஷு ஸமthேவநாiνவrhதேத ।
MSS@8562@2ஸேமாபேபா⁴க³ேவஷு யைத²வ தநேயஷு ச ॥ 8562॥
MSS@8562A@1கநீநிகாகாnhதிபி⁴ரஜநmh th³’ேஶா: shதthவிஷா சnhத³நசrhchசநmh
’த:³ ।
MSS@8562A@2கடாபா⁴பி⁴rhநவiµthபலmh ேதsh ததா³ வ⁴நாதி
⁴ஷnhயபா⁴nh ॥
MSS@8562B@1கநீநிேகவ ேநthரshய ஸுமshேயவ ெஸௗரப⁴mh ।
MSS@8562B@2ஸmhயkhthவiµchயேத ஸாரmh ஸrhேவஷாmh த⁴rhமகrhமmh ॥
MSS@8563@1கnhதா²mh வஹ ³rh³th³ேத⁴ க³rhத³ைப⁴ரபி ³rhவஹாmh ।
MSS@8563@2ஶிகா²யjhேஞாபவீதாph◌⁴யாmh பா⁴ர: கshேத ப⁴விShயதி ॥ 8563॥
MSS@8563A@1கnhத³லாநி ேய டா: ◌⁴ ஸூrhயேத³ேவ ஜrhநாத³ேந ।
MSS@8563A@2ப⁴யnhதி நரா: பாrhத² ேத ைவ நரக கா³ந: ॥
MSS@8564@1கnhத³rhபகNh³லகடாப³nhதீ³rh இnhதீ³வராோரபி⁴லShயமாnh
।
MSS@8564@2மnhத³shதாதா⁴ரiµகா²ரவிnhதா³nh வnhதா³மேஹவlhலவ⁴rhதபாதா³nh
॥ 8564॥
MSS@8565@1கnhத³rhபகnhத³ ஸலth³’ஶா நீ ேகாபாŋhரmh சரணேயா:
ஶரதிதி:²
shயாmh ।
MSS@8565@2பய phரத³சரமாசலலmhபி³ பி³mhப³mh விேதா⁴rhலவலபாNh³ரமshதேமதி
॥ 8565॥
MSS@8566@1கnhத³rhபjhவரஸjhவராலதேநாராசrhயமshயாசிரmh
ேசதசnhத³நசnhth³ரம:கமநீசிnhதாஸு ஸnhதாmhயதி ।
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MSS@8566@2கிmh  khலாnhதிவேஶந ஶீதலதரmh thவாேமகேமவ ணmh th◌⁴யாயnhதீ
ரஹ
shதி²தா கத²மபி ணmh phராணிதி ॥ 8566॥
MSS@8567@1கnhத³rhபத³rhபகதாŋhக³மேநாஹராmh phேரmh shவயmh
ஸுரதமnhதி³ரமாக³தாநாmh ।
MSS@8567@2அŋhகா³நி ேகாமலதராணி மேநாரமாmh த⁴nhயா நரா:ஸரப⁴ஸmh 
பShவஜnhேத
॥ 8567॥
MSS@8568@1கnhத³rhபேத³வshயவிமாநsh’Sh: phராஸாத³மாலா ரஸபாrhதி²வshய
।
MSS@8568@2ைசthரshய ஸrhவrhவிேஶஷசிநmh ேதா³லாவிலாஸ:ஸுth³’ஶாmh
ரராஜ ॥ 8568॥
MSS@8569@1கnhத³rhபphரதி⁴நிேவஶிதவேரகா²வேஶாபி⁴ேத
ேலாத³சிதபா³ஹுபாஶக³ளாபாைதச ேபா: ◌⁴ காiµகா: ।
MSS@8569@2ேவயாநாmh விேல நிதmhப³ப²லேக ஶாைர: கடாைேதா யth³வ:

kh³தமthர
தா³shயதி ேரா தா³th³rhயேமேவாthதரmh ॥ 8569॥
MSS@8570@1கnhத³rhபphரதிமlhலகாnhதிவிப⁴வmh காத³mhபி³நீபா³nhத⁴வmh
vh’nhதா³ரNhயவிலாநீvhயஸநிநmh ேவேஷண ⁴ஷாமயmh ।
MSS@8570@2மnhத³shேமரiµகா²mh³ஜmh ம⁴மvhயாmh’Shடபி³mhபா³த⁴ரmh வnhேத³
கnhத³தாrhth³ரெயௗவநவநmh ைகேஶாரகmh ஶாrhŋhகி³ண: ॥ 8570॥
MSS@8571@1கnhத³rhபச ரதிச ŋhமmh’தா³ேலேபந ஷாth³வயmh rhவாேத
ரஸஸாத⁴நாய
விதி⁴வth கshகாiµth³வயா ।
MSS@8571@2அnhதrhத³rhபகபா³ணதாபிதவphேரேமாShம⁴யshதயா நிrhயாதா
ரஸபி³nhத³ேவா ப³ேதா
ஹாரshய iµkhதாchச²லாth ॥ 8571॥
MSS@8572@1கnhத³rhபshய ஜக³ththரயீவிஜயிந:ஸாmhராjhயதீ³ா³:

காnhதாமாநஶிேலாச²vh’thதிரகி²லth◌⁴வாnhதாபி⁴சா ேர kh’தீ ।
MSS@8572@2ேத³வshthrhயmhப³கெமௗமNhட³நஸthதீரshத²தாபஸ: ஶ ◌்’ŋhகா³ராth◌⁴வரதீ³ேதா
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விஜயேத ராஜா th³விஜாநாமயmh ॥ 8572॥
MSS@8573@1கnhத³rhபாத³பி ஸுnhத³ராkh’திதி phெரௗேடா⁴thஸலth³ராக³யா
vh’th³த⁴thவmh
வரேயாேதாऽநயதி³தி thராஸாலshவாnhதயா ।
MSS@8573@2மாரshயாபி ஶைரரேப⁴th³ய’தி³தி ரth³தா⁴ப⁴ரphரவயா பாயாth³
வ:

sh²டபா³Shபகmhபலகmh ரthயா ேநா வnhதி³த: ॥ 8573॥
MSS@8574@1கnhத³rhபாத³பி ஸுnhத³ேரா ரவிமஹா: phரthயrhதி²மnhதிநீ-
வkhthராmhேபா⁴ஜஸுதா⁴கேராऽதிவிப⁴ேவா th³ேத⁴ஷு பாrhேதா²பம: ।
MSS@8574@2ராkh’jhஜக³த: shவகீrhதிவிதி³ேதா ராேமாऽsh khேதா iµதா³
தா³நீmh ஶŋhகரேஸவேகா
வர³ே நீththதம:ஸrhவதா³ ॥ 8574॥
MSS@8575@1கnhத³rhேப நலவேர iµதி³நீகாnhேதऽphயவjhஞாவதாmh thவthெஸௗnhத³rhயகதா²ஸு
தாஸு மதாmh vh’thதாஸு ெகௗஹலாth ।
MSS@8575@2phராphதா தாநவiµrhவஶீ ரதிரதிkhலாnhதா ஹதா ேராணீ ஜாதா கிச
க²ரshமரjhவரப⁴ரா ரmhபா⁴பி ரmhபா⁴தiν: ॥ 8575॥
MSS@8576@1கnhத³rhைபகkh’பாணவlhல வேந கshமாth³ அகshயாதி³யmh ேஹ
காலா³பா³லமஜ
ஹஹா ேமாஹாதி³ஹ phராஹ: ।
MSS@8576@2ஸயnhதாiµபஜாதெஸௗரப⁴பShவŋhைக³shதத³ŋhைக³மா:
காnhைத:
காnhதரnhth◌⁴nhதலப⁴ரchசா²ைய:டா²ரchசி²த:³ ॥ 8576॥
MSS@8577@1கnhத³லயthயாநnhத³mh நிnhத³தி மnhதா³நிேலnh³சnhத³நகmh ।
MSS@8577@2மnhத³யதி மnhத³பா⁴வmh ஸnhத⁴thேத ஸmhபேதா³ऽபி ஸthஸŋhக:³ ॥
8577॥
MSS@8577A@1கnhத³ஷு டேஜஷு மாலதீ- ஜாலேகஷு நவேகதகீஷு ச ।
MSS@8577A@2கnhத²ராஸு ம⁴நா ஸுேககிநாmh ஸmhவிப⁴khத இவ வாேதா³த³ய:
॥
MSS@8578@1கnhதா³kh³ராth phேராthதி²த: phராண:ஸதா³ வஹதி ேத³நாmh ।
MSS@8578@2’th³க³தmh வமாவாshய ப³rhக³thவா நிவrhதேத ॥ 8578॥
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MSS@8579@1கnh³ேகா பி⁴thதிநி:phத இவ phரதிப²லnh iµஹு: ।
MSS@8579@2ஆபதthயாthமந: phராேயா ேதா³ேஷாऽnhயshய சிகீrhத: ॥ 8579॥
MSS@8580@1கnhேத³ஸுnhத³ரதா த³ேல ஸரலதா வrhணshயஸmhrhணதா shகnhேத⁴
ப³nh⁴ரதா ப²ேல
ஸரஸதா கshயாபரshேயth³’ஶீ ।
MSS@8580@2த⁴nhயshthவmh ஸஹகார கி²nhநபதி²காதா⁴ர shதி²த: ஸthபேத²
தீ³rhகா⁴rhப⁴வ
ஸா⁴ ஸா⁴ விதி⁴நா ேமதா⁴விநா நிrhத: ॥ 8580॥
MSS@8581@1கnhைத:³ கnhத³தmh வைந: கிஶதmh வlhபி⁴jhjh’mhபி⁴தmh
vh’ை:

பlhலவிதmh ஜைந: phரiµதி³தmh தா⁴ராத⁴ேர வrhஷதி ।
MSS@8581@2ph◌⁴ராதசாதக பாதகmh கிமபி ேத ஸmhயkh³ ந ஜாநீமேஹ ேயநாshnh
ந பதnhதி
சடேக th³விthரா: பேயாபி³nhத³வ: ॥ 8581॥
MSS@8582@1கnhத⁴ராmh ஸமபஹாய கmh த⁴ராmh phராphய ஸmhயதி ஜஹாஸ கshயசிth
।
MSS@8582@2மாmh கிலாநமயத:shவrhதேய ³rhப⁴ராth கிiµத³ராth³விேயாக³த: ॥
8582॥
MSS@8583@1கnhத⁴ராவநதshேயாrhவீ க³தshயாேதா⁴iµக²shய ேத ।
MSS@8583@2லjhஜா ந நாம நிrhலjhஜா க³rhேவா ந க³த: கத²mh ॥ 8583॥
MSS@8584@1கnhயாmh காமph³ய phரவிஜஹ³த³யth³ெயௗவநாமjhஞ ஏநாmh
th³ரvhயாஶாபாஶkh’Shேடா
ph◌⁴ரமதி சிரதரmh ஹnhத ேத³ஶாnhதேரஷு ।
MSS@8584@2அnhேயாnhயாேலஷவாசா²விக³தவயேஸாராthதமாnhயmh
அthேயாrh த³mhபthேயாrhvhயாkh’ைதவmh
ஹதவிதி⁴ப⁴ேயாrhேலாகேயா: ேஶாகேயாக³mh ॥ 8584॥
MSS@8584A@1கnhயாmh ச²thரmh ப²லmh பkhவmh தீ³பமnhநmh மஹாth◌⁴வஜmh ।
MSS@8584A@2மnhthரmh வா லப⁴ேத ேயா  தshய சிnhதிதth³த⁴ய: ॥
MSS@8585@1கnhயாmh ⁴ŋhkhேத ரஜ:காேலऽkh³நி: ஶஶீ ேலாமத³rhஶேந ।
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MSS@8585@2shதேநாth³ப⁴ேவஷு க³nhத⁴rhவாshதth phராேக³வ phரதீ³யேத ॥ 8585॥
MSS@8586@1கnhயாmh பவதீmh th³’ShThவா ேமாஹmh க³chேச²nh மஹாநபி ।
MSS@8586@2சNhடா³lhயாமphயnhத⁴thயாmh வShேடா² ேமாேதாऽப⁴வth ॥
8586॥
MSS@8587@1கnhயாகrhதிதஸூthேரண ப³th³தா⁴பாமாrhக³கா ।
MSS@8587@2ஐஹாகjhவரmh ஹnhதி ஶிகா²யாமதிேவக³த: ॥ 8587॥
MSS@8588@1கnhயா காசிதி³ஹாபி கrhமணி பண:shயாதி³thயஸூயாசலth-
தாபாŋhக³மக²மாmhஸலiµக²jhேயாthshநாவிphதீmh தி³வmh ।
MSS@8588@2rhவாேணந ர⁴th³வேஹந சkh’ேஷ நாராயணீயmh த⁴iν: ஸnhதா⁴யாத²
ஶரச
பா⁴rhக³வக³திchேச²தா³த³ேமாகீ⁴kh’த: ॥ 8588॥
MSS@8589@1கnhயா ெகௗகமாthரேகண வித⁴வா ஸmhமrhத³மாthராrhதி²நீ ேவயா
விthதலேவchச²யா
shவkh³’ணீ க³thயnhதராஸmhப⁴வாth ।
MSS@8589@2வாச²nhதீthத²மேநககாரணவஶாth mhபி:◌⁴ shthய:ஸŋhக³மmh
ஶுth³த⁴shேநஹநிப³nhத⁴நா பரவ:◌⁴ Nhைய: பைர: phராphயேத ॥ 8589॥
MSS@8590@1கnhயாக³ேத ஸவித திShட²nhதி பிதேரா kh³’ேஹ ।
MSS@8590@2ஶூnhயmh phேரதரmh தthர யாவth³ vh’சிகத³rhஶநmh ॥ 8590॥
MSS@8590A@1கnhயா-ேகா³-⁴mhயகாநி nhயாஸாபஹரணmh ததா² ।
MSS@8590A@2டஸாயmh ச பேசதி sh²லாஸthயாநி ஸnhthயேஜth ॥
MSS@8590B@1கnhயாேகா³ஶŋhக²ேப⁴த³தி⁴ப²லஸுமmh பாவேகா தீ³phயமாேநா
நாேக³nhth³ேராऽேவா
ரேதா² வா nh’பதிரபி⁴iµக:² rhணmhேபா⁴ th◌⁴வேஜா வா ।
MSS@8590B@2உthphதா ைநவ ⁴rhக²லசரக³ளmh th³த⁴மnhநmh ஶதாrh
ேவயாshth
மth³யமாmhேஸா தமபி க³தி³தmh மŋhக³ளmh phரshதி²தாநாmh ॥
MSS@8591@1கnhயாதா³thேர  யத⁴நmh த³shயேவ ஸத⁴நmh நரmh ।
MSS@8591@2³phதmh கா⁴mhஸேவ ைநவ விjhஞாதமபி த³rhஶேயth ॥ 8591॥
MSS@8592@1கnhயா நிShகாதா ேரShடா² வ:◌⁴ ேரShடா² phரேவஶிதா ।
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MSS@8592@2அnhநmh ஸŋhகதmh ேரShட²mh த⁴rhம: ேரShேடா² தி³ேந தி³ேந ॥
8592॥
MSS@8593@1கnhயாphரஸூதshய த⁴iν:phரஸŋhகா³th³ அŋhகா³தி⁴காஸாதி³தவிkhரமshய
।
MSS@8593@2த⁴நஜயாதீ⁴நபராkhரமshய மshய கrhணshய ச ேகா விேஶஷ: ॥
8593॥
MSS@8594@1கnhயாயா: கில ஜயnhதி பிதேரா ஜாமாராphதmh ஜநmh ஸmhப³nhேத⁴
விபதேமவ
தத³⁴தா³ராத⁴நmh ேத மயி ।
MSS@8594@2thவmh காேமந ததா²விேதா⁴ऽshயப’த: ஸmhப³nhத⁴பீ³ஜmh ச தth³
ேகா⁴ேரऽshnh
மம வேலாகநரேக பாபshய தி⁴க³ விதmh ॥ 8594॥
MSS@8595@1கnhயா வரயேத பmh மாதா விthதmh பிதா தmh ।
MSS@8595@2பா³nhத⁴வா:லchச²nhதி Shடாnhநதேர ஜநா: ॥ 8595॥
MSS@8595A@1கnhயாவிkhரயிணைசவ ரஸவிkhரயிணshததா² ।
MSS@8595A@2விஷவிkhரயிணைசவ நரா நிரயகா³ந: ॥
MSS@8596@1கnhேய ஸமாேலாகய காnhயph³ஜmh அph³ஜகீrhதிmh நரநாத²ேமநmh ।
MSS@8596@2கph³ஜேய யshய த⁴ராபராைக³rh ப⁴வnhதி வாராmhநித⁴ய:shத²லாநி ॥
8596॥
MSS@8597@1கபடmh ச ப³ஹுதரmh ந ஜாநாதி  கசந ।
MSS@8597@2ெகௗேகா விShiΝேபண ⁴ஜதி ராஜகnhயகாmh ॥ 8597॥
MSS@8598@1கபடகதநிth³ரmh மnhத³மாேலாகயnhதீ phயமத⁴ரம⁴நி shேவchச²யா
பாைமchச²th ।
MSS@8598@2மத³நமத³மேநாjhஞா லjhஜயாkh’Shடசிthதா iµதiµக²பth³மா
சிthரஸmhshேத²வ
தshெதௗ² ॥ 8598॥
MSS@8599@1கபடநடநேகாேடrh⁴rhஜேட:ஸnhநடshேயாth³- ப⁴டவிகடஜடாபி⁴shதா³தா:
ைஶலடாth ।
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MSS@8599@2க²ரதரகரகா⁴ைதthதி²தா தி³khshதி²தாshேத நப⁴ நிரவலmhப³mh
த³nhதிந:
ஸசரnhதி ॥ 8599॥
MSS@8600@1கபடபதா th³ேராேஹ சிthதmh ஸதாmh ச விமாநேந மதிரபநேய
ஶாTh²யmh thேர
ஸுேதShவபி வசநா ।
MSS@8600@2kh’தகம⁴ரா வாkh phரthயmh பேராவிகா⁴திநீ கக³மஹாராஜshையதா:
shவராjhயவி⁴தய: ॥ 8600॥
MSS@8601@1கபடவசநபா⁴ஜா ேகநசிth³வாரேயாஷா ஸகலரகேகா³Sh²வசிகா
வசிதாெஸௗ ।
MSS@8601@2இதி விஹஸதி ŋhக³th³ph◌⁴’ŋhக³விphதசுrh விகசஸுமகாnhதிchச²th³மநா
ேகஜ: ॥ 8601॥
MSS@8602@1கபடஶதநதீ³Shணrhைவபி⁴rhவசிேதாऽபி நிkh’திகரணத³ோऽphயthர
ஸmhஸாரபீ⁴: ।
MSS@8602@2தiνவசநமேநாபி⁴rhவkhரதாmh ேயா ந யாதி க³தமலmh’ஜுமாநmh தshய
ஸாேதா⁴rhவத³nhதி ॥ 8602॥
MSS@8603@1கபடாத³பி ஹநநmh rhயாதி³தி நீதிெரௗஶந ।
MSS@8603@2ஹநநmh’ேத ச ³மேத ப³nhதா⁴தி³ விதீ⁴யேத ேபா: கபைட: ॥
8603॥
MSS@8604@1கபேடந நrhைநவ vhயாபாேரா யதி³ யா kh’த: ।
MSS@8604@2நrhந பபாகாrhஹா ஹNh³கா காShட²நிrhதா ॥ 8604॥
MSS@8605@1கபrhதீ³ ⁴திஸmhபnhேநா ஜக³தீபதிரth³வய: ।
MSS@8605@2தி⁴kh³ைத³வமvhயய: ேஸாऽபி ph◌⁴’ŋhகீ³ ஶுShயthயேதா ph◌⁴’ஶmh ॥
8605॥
MSS@8606@1கபாடiµth³தா⁴டய சாேநthேர காேமாऽshதி ஶthrhமம
ph’Shட²லkh³ந: ।
MSS@8606@2ஆதmh தshய ஶைர: ஶரmh சnhth³ராநேந thவாmh ஶரணmh phரபnhந:
॥ 8606॥
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MSS@8607@1கபாடiµth³தா⁴டய ேலாலேலாசேந கnhத³rhபஶthrhமம ph’Shட²லkh³ந:
।
MSS@8607@2ஆkh’Shய பா³ணmh ஶிதி²கேராதி சnhth³ராநேந thவாmh
ஶரக³ேதாऽsh ॥ 8607॥
MSS@8608@1கபாடவிshதீrhணமேநாரேமார:- shத²லshதி²திலலநshய தshய ।
MSS@8608@2ஆநnhதி³தாேஶஷஜநா ப³⁴வ ஸrhவாŋhக³ஸŋhகி³nhயபைரவ ல:॥
8608॥
MSS@8609@1கபாலmh vh’லாநி ேசலஸஸஹாயதா ।
MSS@8609@2ஸமதா ைசவ ஸrhவshnhnh ஏதnh iµkhதshய லணmh ॥ 8609॥
MSS@8610@1கபால உபஹாரச ஸnhதாந:ஸŋhக³தshததா² ।
MSS@8610@2உபnhயாஸ: phரதீகார:ஸmhேயாக:³ ஷாnhதர: ॥ 8610॥
MSS@8611@1அth³’Shடநர ஆதி³Shட ஆthமாஷ உபkh³ரஹ: ।
MSS@8611@2பkhரயshதேதா²chசி²nhநshததா² ச பர³ஷண: ॥ 8611॥
MSS@8612@1shகnhேதா⁴பேநய:ஸnhதி⁴ச ேஷாட³ஶ: பரகீrhதித: ।
MSS@8612@2இதி ேஷாட³ஶகmh phராஹு:ஸnhதி⁴mh ஸnhதி⁴விச: ॥ 8612॥
MSS@8613@1கபாலஸnhதி⁴rhவிjhேஞப: ேகவலmh ஸமஸnhதி⁴க: ।
MSS@8613@2ஸmhphரதா³நாth³ ப⁴வதி ய உபஹார:ஸ உchயேத ॥ 8613॥
MSS@8614@1கபாேல க³mhபீ⁴ர:ஹணி ஜடாஸnhதி⁴ஷு kh’ஶ:

ஸiµthதாலடா³⁴ஜக³ப²ணரthநvhயதிகேர ।
MSS@8614@2mh’³rhேலகா²ேகாேண ரயவஶவிேலாலshய ஶஶிந: நீயாth³ தீ³rhக⁴mh
ேவா ஹரஶிர
க³ŋhகா³கலகல: ॥ 8614॥
MSS@8615@1கபாேல மாrhஜார: பய இதி கராnh ேல⁴ ஶஶிந: தchசி²th³ரphேராதாnh
பி³ஸதி
க ஸŋhகலயதி ।
MSS@8615@2ரதாnhேத தlhபshதா²nhஹரதி வநிதாphயmhஶுகதி phரபா⁴மthதசnhth³ேரா
ஜக³தி³த³மேஹா விphலவயதி ॥ 8615॥
MSS@8616@1கபாேல யth³வதா³ப:sh: வth³’ெதௗ வா யதா² பய: ।
MSS@8616@2ஆரயshதா²நேதா³ேஷண vh’thதேந ததா² தmh ॥ 8616॥
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MSS@8617@1கபாலrhேயா ப³th³த: ◌⁴ கத²மகி²லவிவphர⁴ரஸாvhஅநாrhையரshமாபி: ◌⁴
பரயமrhைவவ ரசநா ।
MSS@8617@2யதி³nhேதா:³ பீஷth³ரவமயமேகா²thகரகிர: கலŋhேகாரthநmh 
phரதிப²ணமநrhக⁴mh விஷph◌⁴’தாmh ॥ 8617॥
MSS@8618@1கபிகch²ேலந ச நிஜசரணவிேலபநாth³ ப⁴வதி ।
MSS@8618@2பீ³ஜshதmhப: ◌⁴ mhேஸா ப³ஹுேஶா th³’Shட: phரேயாேகா³ऽயmh ॥
8618॥
MSS@8619@1கபிகch²ேலந ச மத³விரலசா²க³thரபிShேடந ।
MSS@8619@2லநmh shதph³தீ⁴கரணmh ேலந ³ராலபா⁴யாச ॥ 8619॥
MSS@8620@1கபிலநக²iµக²க²Nh³த- ததலப²லேபா⁴ஜேநா வரmh ஷ: ।
MSS@8620@2ந நrhத⁴நமத³க³rhவித- iµக²ப⁴ŋhக³கத³rhதி²தா vh’thதி: ॥ 8620॥
MSS@8621@1கபிரபி ச காபிஶாயந- மத³மthேதா vh’சிேகந ஸnhத³Shட: ।
MSS@8621@2அபி ச பிஶாசkh³ரshத: கிmh ph³ேமா ைவkh’தmh தshய ॥ 8621॥
MSS@8622@1கபிலாரபாேநந ph³ராமணீக³மேநந ச ।
MSS@8622@2ேவதா³ரவிசாேரண ஸ ஶூth³ேரா நரகmh vhரேஜth ॥ 8622॥
MSS@8622A@1கபிலாநாmh ஸஹshராணி ேயா விphேரph◌⁴ய: phரயchச²தி ।
MSS@8622A@2ஏகshய விதmh த³th³யாnh ந ச lhயmh தி⁴Sh²ர ॥
MSS@8623@1கபீநாmh வஸயாவாநாmh வநிதா³ஹஸiµth³ப⁴வா ।
MSS@8623@2vhயதா² விநாஶமph◌⁴ேயதி தம:ஸூrhேயாத³ேய யதா² ॥ 8623॥
MSS@8624@1கேபrhமth◌⁴யmh ஶிஶுrhப³th³th◌⁴வா யேதா²nhநதபத³mh vhரேஜth ।
MSS@8624@2தth³வth³ரகமாthய பத³iµnhநதமாரேயth ॥ 8624॥
MSS@8625@1கேபாலmh பமph◌⁴ய: கலயதி கேபாலாth சதடmh சாnhமth◌⁴யmh
மth◌⁴யாnhநவiµதி³தநாபீ⁴ஸரஜmh ।
MSS@8625@2ந ஜாநீம:கிmh iν khவ iν கியத³ேநந vhயவதmh யத³shயா:phரthயŋhக³mh
நயநஜலபி³nh³rhவிஹரதி ॥ 8625॥
MSS@8626@1கேபாலகNh:³ கபி⁴rhவிேநmh விக⁴Thதாநாmh ஸரலth³மாmh ।
MSS@8626@2யthர shதரதயா phரஸூத: ஸாநி க³nhத: ◌⁴ ஸுரபீ⁴கேராதி ॥
8626॥
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MSS@8627@1கேபாலபthராnh மகராth ஸேகrh ph◌⁴ph◌⁴யாmh கீ³ஷுrhத⁴iνஷாmh
ஜக³nhதி ।
MSS@8627@2இஹாவலph◌⁴ph³யாshதி ரதிmh மேநா⁴ ரjhயth³வயshேயா ம⁴நாத⁴ேரண
॥ 8627॥
MSS@8628@1கேபாலபாmh தவ தnhவி மnhேய லாவNhயத⁴nhேய தி³ஶiµthதராkh²யாmh
।
MSS@8628@2விபா⁴தி யshயாmh லதாலகாயாmh மேநாஹரா ைவ ரவணshய
ல: ॥ 8628॥
MSS@8629@1கேபாலப²லகாவshயா: கShடmh ⁴thவா ததா²விெதௗ⁴ ।
MSS@8629@2அபயnhதாவிவாnhேயாnhயth³’ாmh மதாmh க³ெதௗ ॥ 8629॥
MSS@8630@1கேபாலேயாnh³ேதாரiµShயா: phரஸrhபேதாேரவ ேதா² ஜயாய ।
MSS@8630@2shவயmh shவயmh: ◌⁴ kh’தேராத⁴மnhதrh vhயத⁴thத நாஸாஹ
ஸாmhயத³Nhட³mh ॥ 8630॥
MSS@8631@1கேபாலvhயாேலாலரவணநவமாகnhத³ககா- மரnhத³vhயாராshதவ
வரதiν
shேவத³ph’ஷத: ।
MSS@8631@2ரதிvhயthயாஸshயரமமபலேபrhயதி³ப⁴ேவth³ அேப⁴ேதா³பkhராnhதkhவணிதரஶநாதா³ம
ஜக⁴நmh ॥ 8631॥
MSS@8632@1கேபாலா³Th³³ைநrhப⁴யவஶவிேலாலrhம⁴கைரrh மதா³mhப: ◌⁴ஸmhேலாபா⁴³ப
பதிmh
ப³th³த⁴படல: ।
MSS@8632@2சலth³ப³rhஹchச²thரயவ த³தா⁴ேநாऽதிசிராmh அவிkh◌⁴நmh
ேஹரmhேபா³
ப⁴வத³க⁴விகா⁴தmh க⁴டய ॥ 8632॥
MSS@8632A@1கேபாலாnhலthலகநிரmhெபௗ³ மயி மநாŋh
mh’ஶthயnhத:shேமரshதப³கிதiµகா²mhேபா⁴ஹச: ।
MSS@8632A@2கத²ŋhகாரmh ஶkhயா: பக³தி³nhதீ³வரth³’ேஶா
த³லth³th³ராாநிrhயth³ரஸப⁴ரஸபா ப⁴ணிதய: ॥
MSS@8633@1கேபாேல ஜாநkhயா: ககலப⁴த³nhதth³திiµ shமரshேமரmh
க³Nhேடா³Th³ட³மரலகmh
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வkhthரகமலmh ।
MSS@8633@2iµஹு:பயஶ ◌்’Nhவnh ரஜநிசரேஸநாகலகலmh ஜடாஜூடkh³ரnhதி²mh
th³ரட⁴யதி ர⁴mh பvh’ட: ◌⁴ ॥ 8633॥
MSS@8634@1கேபாேல பthராmh லகிநி விதா⁴mh vhயவத: shவயmh ராதா⁴யா:
கரகதவrhதிrhம⁴: ।
MSS@8634@2அ⁴th³ வkhthேரnhெதௗ³ யnh நிதநயந: கmhபித⁴ஜsh தேத³தth
ஸாமrhth²யmh
தத³பி⁴நவபshய ஜயதி ॥ 8634॥
MSS@8635@1கேபாேல பthரா கரதலநிேராேத⁴ந mh’தி³தா நிபீேதா
நி:வாைஸரயமmh’த’th³ேயாऽத⁴ரரஸ: ।
MSS@8635@2iµஹு: கNhேட² லkh³நshதரலயதி பா³Shப: shதநதடmh phேயா
மnhrhஜாதshதவ
நிரiνேராேத⁴ ந  வயmh ॥ 8635॥
MSS@8636@1கேபாேல பாNh³thவmh கிமபி ஜலதா⁴ராmh நயநேயாsh தெநௗ
காrhயmh ைத³nhயmh
வச ’தி³ தா³வாநலஶிகா²mh ।
MSS@8636@2அவjhஞாmh phராேணஷு phரkh’திஷு விபrhயாஸம⁴நா கிமnhயth³
ைவராkh³யmh
ஸகலவிஷேயShவாகலயேத ॥ 8636॥
MSS@8637@1கேபாேலऽmhேபா⁴ஜாயா: phயத³ஶநசிநmh phயth³’ேஶா:
ஸேராஜா
வkhthரchத⁴ஜக³வlhரஸலவmh ।
MSS@8637@2ஸபthநீ th³’ShThவாரா³தரவிநிவாஸதரேலா- nhநேதாேராஜth³வnhth³வmh
ரஹ
ஶநைக ேராதி³தி iµஹு: ॥ 8637॥
MSS@8638@1கேபாெலௗ ேலாலாயா ம⁴iµலலாவிஜயிநா- ேராெஜௗ
ேரஜாேத
கநககலஶாேபா⁴க³ஸுப⁴ெகௗ³ ।
MSS@8638@2th³’ெஶௗ வாேதாthேக²லthதரலதரநீேலாthபலெசௗ வேசா ேநா
ஜாநீம: கிமmh’தமயmh
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கிmh விஷமயmh ॥ 8638॥
MSS@8638A@1கப²thரமலphராயmh நிrhஜnhrhஜக³தீதேல ।
MSS@8638A@2யthநாth³ய³thsh’ேஜthஸா: ◌⁴ ேஸாthஸrhக³ஸதிrhப⁴ேவth ॥
MSS@8639@1கப³nhத: ◌⁴ பகா⁴பா⁴ேஸா th³’யேத பா⁴shகராnhதிேக ।
MSS@8639@2ஜkh³ராஸ ஸூrhயmh shவrhபா⁴iνரபrhவணி மஹாkh³ரஹ: ॥ 8639॥
MSS@8640@1கமட²ph’Shட²கேடா²ரத³mh த⁴iνrh ம⁴ரrhதிரெஸௗ ர⁴நnhத³ந: ।
MSS@8640@2கத²மதி⁴jhயமேநந விதீ⁴யதாmh அஹஹ தாத பணshதவ தா³ண: ॥
8640॥
MSS@8641@1கமNhட³பேமாऽமாthயshதiνthயாகீ³ ப³ஹுkh³ரஹ: ।
MSS@8641@2nh’பேத கிŋhே rhேகா² த³th³ர: கிmhவராடக: ॥ 8641॥
MSS@8642@1கமநீயதாநிவாஸ: கrhணshதshயா விசிthரமணி⁴ஷ: ।
MSS@8642@2ஸவித⁴phரஸூதரthநmh ஶŋhக²நிதி⁴mh ³ரதரமகேராth ॥ 8642॥
MSS@8642A@1கமநீயதாரஹாரா சnhத³நபஹதசாநீஹாரா ।
MSS@8642A@2பசிதபாNhTh³யவிஹாரா கமலiµகீ²யmh கராச³பஹாரா ॥
MSS@8643@1கமேநகதமாதா³நmh ஸுரதநரஜchச²லmh ததா³நmh ।
MSS@8643@2அphயதிமாநmh க²மேத ேஸாऽக³நிகாநmh நரmh ேஜmh ॥ 8643॥
MSS@8644@1கமலmh கவkh’தmh ந வா ஸலmh வா ந ஸலமாஹுதmh ।
MSS@8644@2க பமதா³ே த³th³’ேஶ விnhth◌⁴யவேந mh’கா³தி⁴ப: ॥
8644॥
MSS@8645@1கமலmh தவ பத³கமேல விமேல மம ேத³ சசகthவmh ।
MSS@8645@2நாnhயth கிமபி ச காŋhே பசாth³ கா³நmh கிமshதி பி⁴ாயா: ॥
8645॥
MSS@8646@1கமலmh ப⁴வநmh ரேஜாऽŋhக³ராேகா³ ம⁴ பாநmh ம⁴ரா: phயாphரலாபா:
।
MSS@8646@2ஶயநmh mh’³ ேகஸேராபதா⁴நmh ph◌⁴ரமரshயாmhப⁴ கா ந ராஜலா
॥ 8646॥
MSS@8646A@1கமலth³’ேஶாऽதி⁴கேபாலmh த³ஶநதபŋhkhதிராபா⁴தி ।
MSS@8646A@2ேநா வஶயிchேசா²rh ஜபமாேலவாதேநா: phரவாலமயீ ॥
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MSS@8647@1கமலநயந Shமth³விphரேயாகா³ரா ஸா ஸர ஸரஜாnhத:
shநாகாமா மமjhஜ ।
MSS@8647@2th³ததரமiνயாயாth³ யாவ³rhth◌⁴வmh kh’ஶாŋhகீ³ ஹ ஹ
ஹ பŋhகமkh³நா
ப³⁴வ ॥ 8647॥
MSS@8648@1கமலநயநாகrh⁴ேஷ sh²ரnhமணிமஜுேள th⁴வநதேல
th³’ShThவாேமாத³mh
phரயாதி ந ேகா வா ।
MSS@8648@2ஶமப⁴டஶிரேச²thmh ஸjhkh’ேத ப³த ேவத⁴ஸா ந கிiµ மேத
ரjhஜூthphேத விேபா³த⁴ சkhரேக ॥ 8648॥
MSS@8649@1கமலபlhலவவாகேபமmh கிவ பா ஸதா³ நித⁴நmh த⁴நmh ।
MSS@8649@2கலப⁴கrhணசலாசலசசலmh shதி²ரதராணி யஶாmh ந விதmh
॥ 8649॥
MSS@8650@1கமல⁴தநயா வத³நாmh³ேஜ வஸ ேத கமலா கரபlhலேவ ।
MSS@8650@2வ ேத ரமதாmh கமலாŋhக³ஜ: phரதிதி³நmh ’த³ேய கமலாபதி: ॥
8650॥
MSS@8651@1கமலம⁴நshthயkhthவா பாநmh விஹாய நேவாthபலmh phரkh’திஸுப⁴கா³mh
க³nhேதா⁴th³தா³மாமபாshய ச மாலதீmh ।
MSS@8651@2ஶட²ம⁴கரா:khயnhதீேம கடாmh³ஷு த³nhதிநாmh ஸுலப⁴மபஹாையऽவmh
ேலாக: கேடஷு  ரjhயேத ॥ 8651॥
MSS@8652@1கமலமநmhப⁴ கமேல ச வலேய தாநி கநகலதிகாயாmh ।
MSS@8652@2ஸா ச ஸுமாரஸுப⁴ேக³ththபாதபரmhபரா ேகயmh ॥ 8652॥
MSS@8653@1கமலவ சா வத³நmh mh’லவ ேகாமலmh ⁴ஜாக³ளmh ।
MSS@8653@2அமாேலவ ச நீலா தைவவ மதி³ேரேண கப³ ॥ 8653॥
MSS@8654@1கமலiµலmh’th³வீ ²lhலராவக³nhத: ◌⁴ ஸுரதபய யshயா:
ெஸௗரப⁴mh
தி³vhயமŋhேக³ ।
MSS@8654@2சகிதmh’க³th³’ஶாேப⁴ phராnhதரkhேத ச ேநthேர shதநக³ளமநrhkh◌⁴யmh
ப²லவிட³mhபி³ ॥ 8654॥
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MSS@8655@1திலஸுமஸமாநாmh பி³ph◌⁴ரதீ நாகாmh ச th³விஜ³ஸுரஜாmh
ரth³த³தா⁴நா
ஸைத³வ ।
MSS@8655@2வலயத³லகாnhதி:காபி சாmhேபயெகௗ³ விகசகமலேகாஶாகாரகாமாதபthரா
॥ 8655॥
MSS@8656@1vhரஜதி mh’³ ஸலmh ராஜஹmhவ தnhவீ thவவதமkh◌⁴யா
ஹmhஸவாணீ
ஸுேவஷா ।
MSS@8656@2mh’³ஶுசி ல⁴ ⁴ŋhkhேத மாநிநீ கா³ட⁴லjhஜா த⁴வளஸுமவாேஸாவlhலபா⁴
பth³நீ shயாth ॥ 8656॥
MSS@8657@1கமலiµகி²ஸrhவேதாiµக²- நிவாரணmh வித³த⁴ேத³வ ⁴ஷயதி ।
MSS@8657@2ேராேதா⁴th³த⁴shவரஸாsh தரŋhகி³ணீshதரலநயநாச ॥ 8657॥
MSS@8658@1கமலவத³நா பீேநாthŋhக³mh க⁴டாkh’தி விph◌⁴ரதீ shதநக³யmh
தnhவீ யாமா
விஶாலth³’க³சலா ।
MSS@8658@2விஶத³த³ஶநா மth◌⁴யாமா vh’ேத²தி ஜநா:ரமmh வித³த⁴தி iµதா⁴
ராகா³³chைசரநீth³’ஶவrhணேந ॥ 8658॥
MSS@8659@1கமலவநசிதாmh:³ பாடலாேமாத³ரmhய: ஸுக²ஸலநிேஷக:
ேஸvhயசnhth³ராmhஶுஹார:
।
MSS@8659@2vhரஜ தவ நிதா³க: ◌⁴ காநீபி:◌⁴ ஸேமேதா நிஶி ஸுலதகீ³ேத
ஹrhmhயph’Shேட²
ஸுேக²ந ॥ 8659॥
MSS@8660@1கமலஶரதி⁴ரmhபா⁴ைஸகதாiνkhரமாTh◌⁴யmh கநககலஶபா⁴ராkhராnhதெஸௗதா³நீகmh
।
MSS@8660@2கிஸலயிதmh’லmh ஹாரக³rhப⁴phரவாலmh வலயிதஶஶாŋhகmh
ெகௗஶலmh
ஸா விதா⁴: ॥ 8660॥
MSS@8661@1கமலா: பாகவிநmhரா லதலாkh◌⁴ராதஸுரபி⁴கலாரா: ।
MSS@8661@2பவநாகmhபிதஶிரஸ: phராய:rhவnhதி பமலலாகா⁴mh ॥ 8661॥

msubhsall.pdf 987



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8661A@1கமலாசகநகாசல- ஜலத⁴ரமாபீ⁴ரஸுnhத³மத³நmh ।
MSS@8661A@2அதி⁴ததேஶஷப²வ- கமலவநீph◌⁴’ŋhக³மchதmh வnhேத³ ॥
MSS@8662@1கமலா விலmhph³யதாmh ணmh கமநீேய கசபா⁴ரப³nhத⁴ேந ।
MSS@8662@2th³’ட⁴லkh³நத³mh th³’ேஶாrhக³mh ஶநைகரth³யஸiµth³த⁴ராmhயஹmh
॥ 8662॥
MSS@8663@1கமலாசி³ேகாnhநாயீ kh’Shணshய கர: கேரா கlhயாணmh ।
MSS@8663@2iµர இவ நீலvh’nhேதா பா⁴தி நிதாnhதmh ததா³நநmh ேயந ॥ 8663॥
MSS@8664@1கமலாநி பாநம⁴பா⁴ஜநாநி ந: பித³தா⁴தி ய:ஸ வி⁴ேரஷ ேகா³சர: ।
MSS@8664@2இதி ேராஷணவ ம⁴vhரைதrh⁴தmh த³த⁴தீ iµக²mhஸுரபி⁴சாமாதmh
॥ 8664॥
MSS@8665@1கமலாph◌⁴யாmh ஸுதா⁴nh⁴வத³ேநணேயாshலாmh ।
MSS@8665@2கலயnh பேர கிmh  khேவேம பŋhேகேஹ khவ ேத ॥ 8665॥
MSS@8666@1கமலாஸநகமேலண- கமலாகிடகமலph◌⁴’th³வாைஹ: ।
MSS@8666@2iνதபத³கமலா கமலா கரth◌⁴’தகமலா கேரா ேம ஶலmh ॥ 8666॥
MSS@8667@1கமநி மநீகேரா ேசத: கிதி ப³ைகரவேஹதாநபி⁴jhைஞ: ।
MSS@8667@2பணதமகரnhத³மாrhகாshேத ஜக³தி ப⁴வnh சிராேஷா nhதா:³
॥ 8667॥
MSS@8668@1கமநி விமேல ஜேல ஜநிshேத த³சிதமாசரணmh ந ஸnhதேநா ।
MSS@8668@2மநமலmh யதshthவமnhத: ஶஶிகிரnhவிமலாnh ப³Shகேரா
॥ 8668॥
MSS@8669@1கமநீமநீ த³யிதmh விநா ந ஸஹேத ஸஹ ேதந நிேஷவிதாmh ।
MSS@8669@2தம⁴நா ம⁴நா நிதmh ’தி³ shமரதி ஸா ரதிஸாரமஹrhநிஶmh
॥ 8669॥
MSS@8670@1கமநீவநேககலார ³ணவஶீkh’தைகரவிணீ³ண: ।
MSS@8670@2அரெஸௗ தவ ெஸௗரப⁴ேலாப⁴த: பததி ேகதகிகNhடகஸŋhகேட ॥
8670॥
MSS@8671@1கமேல:ஸமேகஶmh ேத கமேலrhShயாகரmh iµக²mh ।
MSS@8671@2கமேலkh²யmh கேரா thவmh கமேலேவாnhமதி³ShiΝஷு ॥ 8671॥
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MSS@8672@1கமேல கமலா ேஶேத ஹர: ேஶேத மாலேய ।
MSS@8672@2ராph³ெதௗ⁴ ச ஹ: ேஶேத மnhேய மthணஶŋhகயா ॥ 8672॥
MSS@8673@1கமேல கமேல நிthயmh ம⁴நி பிப³தshதவ ।
MSS@8673@2ப⁴விShயnhதி ந ஸnhேத³ஹ: கShடmh ேதா³ஷாகேராத³ேய ॥ 8673॥
MSS@8674@1கமேல கமேலாthபthதி: யேத ந ச th³’யேத ।
MSS@8674@2பா³ேல தவ iµகா²mhேபா⁴ேஜ th³’Shடnhதீ³வரth³வயmh ॥ 8674॥
MSS@8675@1கமேல நிதா⁴ய கமலmh கலயnhதீ கமலவாநmh கமேல ।
MSS@8675@2கமலகா³³th³⁴தmh கமலmh கமேலந வாரயதி ॥ 8675॥
MSS@8676@1கமேலவ மதிrhமதிவ கமலா தiνவ விபா⁴ விேப⁴வ தiν: ।
MSS@8676@2த⁴ரணீவ th◌⁴’திrh⁴திவ த⁴ரணீ ஸததmh விபா⁴தி ப³த யshய ॥
8676॥
MSS@8676A@1கமேலாத³ரேகாமலபாத³தலmh க³ணநாபவrhதபா³ஹுப³லmh ।
MSS@8676A@2phரணமா ஜக³ththரயேபா³தி⁴கரmh கி³ரநாரவி⁴ஷணேநநmh ॥
MSS@8677@1கரபி⁴sh’thவmh ெகௗ³ராŋhகீ³ேஹnh³த⁴வளாஸு ।
MSS@8677@2உTh³ட³யமாநாநாவ ரஜநிஷு பரயேத சா²யா ॥ 8677॥
MSS@8677A@1கmhப:shேவத:³ ரேமா rhchசா² ph◌⁴ரrhkh³லாநிrhப³லய: ।
MSS@8677A@2ராஜயமாதி³ேராகா³ச ப⁴ேவrhைம²ேநாthதி²தா: ॥
MSS@8677B@1கmhபதீஶமநிஶmh கத²யnhதி ஸnhத: ஸŋhகீ³த³kh³த⁴ஜலேத⁴தி³தmh
ஸுதா⁴mhஶுmh ।
MSS@8677B@2ஸாthயமாநஸஸேராவரராஜஹmhஸmh ஸŋhkh³ராமரŋhக³நடநshதி²திஸூthரதா⁴ரmh
॥
MSS@8678@1கmhபேத ³ணiµShsh மாrhக³ணshய  ph’Shட²த: ।
MSS@8678@2ஸmhiµகீ²shயாth³ த⁴iνrhiµShshததா³ வாேம க³திrhப⁴ேவth ॥ 8678॥
MSS@8679@1கmhபnhேத கபேயா ph◌⁴’ஶmh ஜட³kh’ஶmh ேகா³ऽஜாவிகmh kh³லாயதி
வா
lhஹேராத³ரmh ணமபி phேதாऽபி ைநேவாjhjhஞதி ।
MSS@8679@2ஶீதாrhதிvhயஸநார: நரயmh தீ³ேநா ஜந:rhமவth shவாnhயŋhகா³நி
ஶர
ஏவ  நிேஜ நிேநாமாகாŋhதி ॥ 8679॥
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MSS@8680@1கmhபnhேத கி³ரய:ரnhத³ரபி⁴யா ைமநாகiµkh²யா:ந: khரnhத³nhthயmh³த⁴ரா:
sh²ரnhதி ப³ட³வாவkhthேராth³க³தா வநய: ।
MSS@8680@2ேபா: ◌⁴ mhேபா⁴th³ப⁴வ iµchயதாmh ஜலநிதி: ◌⁴ shவshthயsh ேத
ஸாmhphரதmh நிth³ரா:

லத²பா³ஹுவlhகமலாேலேஷா ஹ:த³தி ॥ 8680॥
MSS@8681@1கmhபphரேதா³ऽெஸௗ ஶிஶிரrhெசௗேரா iµShதி vh’ாnh ஹரேத
கிமshமாnh ।
MSS@8681@2இதீவ பீ⁴thவா பபாNh³ராணி ஜாதாநி ஶுShகாணி th’நி
⁴ெமௗ ॥ 8681॥
MSS@8682@1கmhபிதmh பீ⁴தiµth³kh◌⁴’Shடmh அvhயkhதமiνநாகmh ।
MSS@8682@2காகshவரmh ஶிர:shத²mh ச ததா²shதா²நவிவrhதmh ॥ 8682॥
MSS@8683@1கmhபித: பத பாத³கkh³ேம ேநthரேகாணநிஹேதாऽபி ப⁴யாrhத: ।
MSS@8683@2th◌⁴யேஸ கிஷுபி:◌⁴ phய பீ⁴mh பா⁴ஷுகாதிஹஸmhசேதாऽnhய:
॥ 8683॥
MSS@8684@1கmhபீ ேகாऽபி⁴விெதௗ⁴ கிமvhயயஹ khவாshேத th³ரவthவmh ந:
shயாth³பmh
phரத²மாth³விதீயவசேந கிmh ேவ: க²மth³யாவய ।
MSS@8684@2ேகா தா⁴rhக³திக³nhத⁴ேயாrhth³ரவிணிநாmh கிmh யாசேத பி⁴ுக:
phரநாநாmh
th³தiµthதராணி வத³ ேர ப⁴yhயா ஜேலபீ³ க²வா ॥ 8684॥
MSS@8685@1கmhேபாபth³த⁴ஸrhவாŋhைக³rhக³லthshேவேதா³த³பி³nh³பி: ◌⁴ ।
MSS@8685@2thவதா³ரph³ைத⁴rhமநாத²ைவபி⁴rhவநிதாயிதmh ॥ 8685॥
MSS@8686@1கmhபா³கா⁴ைதrhவ நிஹைதchச²லchேசா²ணிெதௗைக: ◌⁴
காராகா³ைரrhநிபி³ட³நிக³ைட³rhலŋhக⁴நmh mhப³நmh ச ।
MSS@8686@2ஏவmh jhஞாthவா விரம ஸுமேத மா  thவmh நிேயாக³mh
கrhேபாnhேத மநவத³நா
ேலகி²நீ ²thகேராதி ॥ 8686॥
MSS@8687@1கmh³கNh² சரண: ஶைநசேரா ராஹுேரஷ தவ ேகஶகலாப: ।
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MSS@8687@2ந chதmh தத³பி ெயௗவநேமதth ஸா பேயாத⁴ர³ேராரiνகmhபா ॥
8687॥
MSS@8688@1கயாபி khட³ ph³ரமா தி³vhயா:shthrhதீ³vhயத shவயmh ।
MSS@8688@2கsh சர ph³ரம phைரத வாதிphயாய வ: ॥ 8688॥
MSS@8689@1கயா காnh ஸுரதாபராதா⁴th பாதா³நத: ேகாபநயாவ⁴த: ।
MSS@8689@2தshயா: கShயா th³’டா⁴iνதாபmh phரவாலஶyhயாஶரணmh ஶரmh ॥
8689॥
MSS@8690@1கரmh kh³’thவா பmh’th³ய மnhத³mh கmh நிபீTh³யாiνவிmh’jhய
ேசாmh ।
MSS@8690@2நீவீமபாkh’thய விலயா: ஶேடா² மேநாேஜாபநிஷth பபாட² ॥
8690॥
MSS@8691@1கரmh phரஸாrhய ஸூrhேயண த³ஶாவலmhபி³நா ।
MSS@8691@2ந ேகவலமேநநாthமா தி³வேஸாऽபி ல⁴kh’த: ॥ 8691॥
MSS@8692@1கரகŋhகடThயŋhகக²Th³க³ஸŋhக⁴Thடடாŋhkh’ைத: ।
MSS@8692@2காலராthrhயா phரnh’thயnhthயா ரணவீேணவ வாth³யேத ॥ 8692॥
MSS@8693@1கரகஜலத⁴தல- நிதபேதா³ விதவிkh’தஹுŋhகார: ।
MSS@8693@2அபி விதத²மnhthரக³ணநா- vhயkh³ரஸமkh³ராŋh³பrhவா ॥ 8693॥
MSS@8694@1கரகmhபிதக²Th³க³யShபீ⁴ேம ரணஸmhநாதராமநாத²வீேர ।
MSS@8694@2அ⁴ph◌⁴’த³மrhthயஸுnhத³mh அசலnh த³ணவாமேலாசநாநி॥
8694॥
MSS@8695@1கரகததா³ரநரேக ேஶரத இஹ ேய ஸஜnhதி ப⁴வnhெதௗ⁴ ।
MSS@8695@2ரகாshத ஏவ மாnhயா மnhயnhதாmh த⁴nhயமாthமாநmh ॥ 8695॥
MSS@8696@1கரகதபிநாக நாகநாத² th³பி³ஷ³மாநஸஶூல ஶூலபாேண ।
MSS@8696@2ப⁴வ vh’ஷப⁴விமாந மாநெஶௗNhட³ thஜக³த³காரணதாரக phரத³
॥ 8696॥
MSS@8697@1கரகாkh’தபீ⁴கேப⁴கேலாக- phரதிபாlhயா: கிiµ ஸாக³ேரண lhயா: ।
MSS@8697@2வலபி⁴thஶphரஹாரபீ⁴- திph◌⁴’th³ரணத³ேணந lhயா:
॥ 8697॥
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MSS@8697A@1கரகிஶலயசாlhயமாநஸூrhப- khரமநம³nhநமத³பமபா ।
MSS@8697A@2கரநிதகநீநிகmh shதாயா: ணமபி ேநாthபவநmh ஜஹாதி
ேசத: ॥
MSS@8698@1கரகிஸலயmh ⁴thவா ⁴thவா விலmhபி³தேமக²லா பதி
ஸுமேநாமாலாேஶஷmh
phரதீ³பஶிகா²mh phரதி ।
MSS@8698@2shத²க³யதி iµஹு: பthrhேநthேர விஹshயஸமாலா ஸுரதவிரெதௗ
ரmhயmh தnhவீ
ந: நயேத ॥ 8698॥
MSS@8698A@1கரகிஸலயலmh ⁴nhவதீநாmh ஸ த⁴nhய: ரவணபத²மநlhபmh யshய
mhஸ: phரவிShடா: ।
MSS@8698A@2நவரதபரmhேப⁴ பா³லமnhதிநீநாmh அஹஹ ந ந ந மா மா iµச
iµேசதி
வாச: ॥
MSS@8699@1கரசரணகாசிஹார- phரஹாரமவசிnhthய ப³லkh³’தகச: ।
MSS@8699@2phரணயீ mhப³தி த³யிதா- வத³நmh sh²ரத³த⁴ரமmh ॥ 8699॥
MSS@8700@1கரசரணkh’தmh வா காயஜmh கrhமஜmh வா ரவணநயநஜmh வா
மாநஸmh
வாபராத⁴mh ।
MSS@8700@2விதமவிதmh வா ஸrhவேமதth மshவ ஜய ஜய கph³ேத⁴
மஹாேத³வ
ஶmhேபா⁴ ॥ 8700॥
MSS@8701@1கரசரணநாஸமாெதௗ³ கrhெணௗ kh³’தி ரkhததாmh க³மயnh ।
MSS@8701@2ஶீதmh ³kh’தபீட³mh பசாத³ŋhகா³நி rhம இவ ॥ 8701॥
MSS@8702@1கரசரேணந phரஹரதி யதா² யதா²ŋhேக³ஷு ேகாபதரலா ।
MSS@8702@2ேராஷயதி பஷவசைநsh ததா² ததா² phேரயmh ரக: ॥ 8702॥
MSS@8703@1கரகஜேலா மேஹாத³தி⁴ சரணநிப³th³த⁴மேஹா நிஜாŋhக³ணmh ।
MSS@8703@2நிஜஸத³நஸமmh ரஸாதலmh ப⁴வதி nh’mh vhயவஸாயஶாநாmh ॥
8703॥

992 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@8704@1கரஜத³ஶநசிநmhைநஶமŋhேக³ऽnhயநா- ஜநிததி ஸேராஷாrhShயயா
ஶŋhகமாநாmh ।
MSS@8704@2shமர ந க² த³thதmh மthதையதththவையவ shthயமiνநயதீthத²mh
vhட³மாநாmh
விலா ॥ 8704॥
MSS@8705@1கரஜபத³வி⁴தா யதா² thவmh ஸுத³தி த³ஶநவிதாத⁴ரா ச ।
MSS@8705@2க³திரபி சரவலkh³நமnhதா³ thவம mh’க³ஸமாகாமத³thதா॥
8705॥
MSS@8706@1கரஜாலமrhவேசShதmh வsh தத³பீ⁴Shடphரத³மsh திkh³மபா⁴ஸ: ।
MSS@8706@2khயேத ப⁴வப³nhத⁴நாth³ விiµkhதி: phரணதாநாiµபேஸவிேதந ேயந ॥
8706॥
MSS@8707@1கரஜாரkh³வதா⁴Shடஸphதபrhணthவசாkh’த: ।
MSS@8707@2உபசார: khஹேரா thரiµshதவிட³ŋhக³வாnh ॥ 8707॥
MSS@8708@1கரகரேட ph◌⁴ரshயth³தா³நphரவாஹபிபாஸயா பஸரஸரth³ph◌⁴’ŋhக³ேரணீ
கேராதி
யதா³ ரவmh ।
MSS@8708@2வத³தி ஶிரஸ: கmhைபrhநாshமாnhநிவாரய வாரண விதர விதராமாநmh
தா³நmh
சலா: கில ஸmhபத:³ ॥ 8708॥
MSS@8709@1கரணப⁴க³ணேதா³ஷmhவாரஸŋhkhராnhதிேதா³ஷmh திதி²கேதா³ஷmh
யாமயாமாrhத⁴ேதா³ஷmh ।
MSS@8709@2ஜஶநிரவிேதா³ஷmh ராஹுேகthவாதி³ேதா³ஷmh ஹரதி ஸகலேதா³ஷmh
சnhth³ரமா:
ஸmhiµக²shத:² ॥ 8709॥
MSS@8710@1கரதரதப³nhத⁴mh ககmh rhவதீநாmh phரதிப²ததா³நீmh
ைத³பமாதாmhரமrhசி: ।
MSS@8710@2shதநதடபேஹ பா⁴நீநாmh ப⁴விShயnh நக²பத³பிலாஸூthரபாதmh
கேராதி
॥ 8710॥
MSS@8711@1கரதலக³பணth³ேத⁴ சகலேஶ ŋhமாேண தshயா: ।
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MSS@8711@2nh³ேத கபேத: mhேப⁴ நthரமாேலவ ॥ 8711॥
MSS@8712@1கரதீ³கரணmh ராjhஞாmh mh பமrhத³நmh ।
MSS@8712@2⁴ேமபாrhஜநmh ⁴ேயா ராஜvh’thதmh  சாShடதா⁴ ॥ 8712॥
MSS@8713@1கரநக²ரவிதீ³rhணth◌⁴வாnhதmhபீ⁴nhth³ரmhபா⁴th நகணேஷண
phதiµkhதாphரேராஹ: ।
MSS@8713@2அயiµத³யத⁴thதா⁴rhதா⁴விேடா⁴ நயநபத²iµேபேதா
பா⁴iνமthேகஸnhth³ர:
॥ 8713॥
MSS@8714@1கரபதா³நநேலாசநநாமபி: ◌⁴ ஶதத³ல:ஸுதேநாrhவிரஹjhவேர ।
MSS@8714@2ரவிமேஹா ப³ஹுபீதசரmh சிராth³ அநிஶதாபஷா³த³sh’jhயத ॥
8714॥
MSS@8715@1கரபாைதrh³ராேலாைகshதீண:ஸnhதாபயnh phரஜா: ।
MSS@8715@2பா⁴iνrhந ப⁴வதா lhய:ணஸmhரkhதமNhட³ல: ॥ 8715॥
MSS@8716@1கரphரேசயாiµthŋhக³phர⁴ஶkhதிmh phரதீ²யmh ।
MSS@8716@2phரjhஞாப³லph³’ஹnhல: ப²லththஸாஹபாத³ப: ॥ 8716॥
MSS@8717@1கரப³த³ரஸth³’ஶமகி²லmh ⁴வநதலmh யthphரஸாத³த: கவய: ।
MSS@8717@2பயnhதி ஸூமமதய: ஸா ஜயதி ஸரshவதீ ேத³வீ ॥ 8717॥
MSS@8718@1கரப⁴ கித³mh தீ³rhேகா⁴chch²வாைஸ:ே ஶரகmh விரம ஶட²
ேஹ
கshயாthயnhதmh ஸேக²ஸுக²மாக³தmh ।
MSS@8718@2சர கிஸலயmh shவshத:² பீேலாrhவிiµச ம⁴shph’ஹாmh நரபி
ப⁴வாnh
கlhயாநாmh ப⁴விShயதி பா⁴ஜநmh ॥ 8718॥
MSS@8719@1கரப⁴த³யிேத யthதth பீதmh ஸு³rhலப⁴ேமகதா³ ம⁴ வநக³தmh
தshயாலாேப⁴
விெரௗ கிiµthஸுகா ।
MSS@8719@2 பசிைத: பீேலா: பthைரrh⁴திmh மேகா³சைரrh ஜக³தி ஸகேல
கshயாவாphதி:
ஸுக²shய நிரnhதரா ॥ 8719॥
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MSS@8720@1கரப⁴த³யிேத ேயாऽெஸௗ பீshthவயா ம⁴ph³த⁴யா vhயபக³தக⁴நchசா²யshthயkhேதா
ந ஸாத³ரத: ।
MSS@8720@2சலகிஸலய: ேஸாऽபீதா³நீmh phரட⁴நவாŋhர: கரப⁴த³யிதாvh’nhைத³ரnhைய:
ஸுக²mh ப⁴jhயேத ॥ 8720॥
MSS@8721@1கரப⁴ யதி³ கதா³சிth phரph◌⁴ரமnh ைத³வேயாகா³nh ம⁴கரலதshthவmh
phராபேயதா²
ம⁴நி ।
MSS@8721@2விரம விரம ேதph◌⁴ய:ஸnhதி ஶShபாNhயரNhேய phரத²மiµக²ரஸாshேத
ேஶாஷயnhthேயவ
பசாth ॥ 8721॥
MSS@8722@1கரப⁴ ரப⁴ஸாth khேராShmh வாச²shயேஹா ரவணjhவரmh
ஶரணமத²வாnh’jhவீ
தீ³rhகா⁴ தைவவ ஶிேராத⁴ரா ।
MSS@8722@2ப³ஹுக³லபி³லாvh’thதிராnhேதாchசShயதி வாŋh iµகா²th கியதி
ஸமேய ேகா ஜாநீேத
ப⁴விShயதி கshய கிmh ॥ 8722॥
MSS@8723@1கரiµத³யமத⁴ரshதநாkh³ேர க³ததம:படலாmhஶுேக நிேவய ।
MSS@8723@2விகதiµேத³ணmh விmhப³- thயயமமேரஶதி³ேஶா iµக²mh
ஸுதா⁴mhஶு:
॥ 8723॥
MSS@8724@1கரkh³மபth³மiµலாபவrhைத: phரதிேவமலாஜஸுைமரவாகிரnh
।
MSS@8724@2அவதீ³rhணஶுkhதிடiµkhதெமௗkhதக- phரகைரவ phயரதா²ŋhக³மŋhக³நா:
॥ 8724॥
MSS@8725@1கரேயா: கலஹாயமாநேயாrh உப⁴ேயாேரவ பேயாத⁴ேராப ।
MSS@8725@2வலயாவலேயா ப³லாப³லmh ப³ஹுேவலmh பதயாலேவா ஜ:³॥ 8725॥
MSS@8726@1கரth³த⁴நீவி த³யிேதாபக³ெதௗ க³தmh thவராவிரதாஸநயா ।
MSS@8726@2ணth³’Shடஹாடகஶிலாஸth³’ஶ- sh²ர³பி⁴thதி வஸநmh
வவேஸ ॥ 8726॥
MSS@8727@1கரஹஶிகா²நிகா²த ph◌⁴ராnhthவா விராnhத ரஜநி³ரவாப ।
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MSS@8727@2ரவிவ யnhthேராlhகி²த: kh’ேஶாऽபி ேலாகshய ஹர th³’ஶmh ॥
8727॥
MSS@8728@1கரலாேதாऽபி த³ஹதி jhவலதி vhயஜேநந வீjhயமாேநாऽபி ।
MSS@8728@2த³ஹந இவாநிrhவாணmh ந விiµசthShணதாmh பிஶுந: ॥ 8728॥
MSS@8729@1கரவாேஹண ஸnh⁴நாேந தரவாrh nh’பெதௗ iµnhத³ேத³ேவ ।
MSS@8729@2ரசயnhthயமராவதீதNhய: phரத²மmh காசநபாஜாதமாலா:॥ 8729॥
MSS@8730@1கரவாலகராலவாதா⁴ரா யiµநா தி³vhயதரŋhகி³ணீ ச கீrhதி: ।
MSS@8730@2தவ காமத³ தீrhத²ராஜ ³ராth³ அiνப³th◌⁴நாதி ஸரshவதீ கவீநாmh ॥
8730॥
MSS@8731@1கரஶீகரஶீதலmh விதnhவnh வந⁴பா⁴க³iµத³kh³ரதா³வத³kh³த⁴mh ।
MSS@8731@2ரேதாऽசதி ேசnh ந த²நாத:² கலபா⁴நாmhஸுலப⁴shததா³ந பnhதா:²
॥ 8731॥
MSS@8732@1கரஸாேதா³ऽmhப³ரthயாக³shேதேஜாஹாநி:ஸராக³தா ।
MSS@8732@2வாணீஸŋhக³ஜாவshதா² பா⁴iνநாphயiν⁴யேத ॥ 8732॥
MSS@8732A@1கரshத²மphேயவம kh’வலா:பnhதி ெபௗ³ஜmh ph’²பŋhகஸŋhகேட
।
MSS@8732A@2வயshய ேகநாபி கத²mh விேலாகித: ஸமshதி நாshதீthயத²வா
ப²ேலாத³ய: ॥
MSS@8733@1கரshத²iµத³கmh thயkhthவா க⁴நshத²மபி⁴வாச²தி ।
MSS@8733@2th³த⁴மnhநmh பthயjhய பி⁴ாமடதி ³rhமதி: ॥ 8733॥
MSS@8734@1கரshபrhஶாரmhபா⁴th லகிதph’²ேராஜகலேஶா ரமாmhேபா⁴
வாமாrhேத⁴ வமதி
மத³நாதிஸுலப⁴mh ।
MSS@8734@2விேபா⁴rhவாரmh வாரmh kh’தஸமதி⁴ேகாth³⁴லநவிேத⁴sh தெநௗ
ப⁴shமshநாநmh
கத²மபி ஸமாphதmh விஜயேத ॥ 8734॥
MSS@8735@1கராkh³ரஜாkh³ரchச²தேகாரrhதீ² யேயாெமௗ ெதௗ லேயth ெசௗ
ேசth ।
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MSS@8735@2ஸrhவmh ததா³ப²லiµnhமதி³ShiΝ ஜாதmh வமphய⁴நா ந லph³⁴mh
॥ 8735॥
MSS@8736@1கராth³க³தகா²th³யshய கா ஹாநி: கே ப⁴ேவth ।
MSS@8736@2பிபீகா  ேதைநவ பி³ப⁴rhதி shவmhப³கmh ॥ 8736॥
MSS@8737@1கராநீதmh படாநீதmh shthயாநீதmh தைத²வ ச ।
MSS@8737@2ஏரNhட³பthைரராநீதmh ேத³வதாநாmh ச நாrhஹதி ॥ 8737॥
MSS@8737A@1கராnh திேராதா⁴ய தnhநிபீTh³ய ஶிலா அவshகnhth³ய மயேஸாऽபி
।
MSS@8737A@2உjhjh’mhபி⁴த: காலவஶாth தத³nhயsh ேதஷாமத⁴shதாthநேரவ
ஜாத: ॥
MSS@8738@1கராmh³ஜஸஜthஸமாவலயா தiνshதவ ஶுேப⁴ ேதnh³ஸுஷமா
।
MSS@8738@2சி²நth ³தchச²டாmh மம நதீ³ தவ சலjhஜேலாth³த⁴தக³தி: ॥
8738॥
MSS@8739@1கராmhேபா⁴ேஜ க மத³நமத³ப⁴ பத³ஜுஷாmh மந:ஜார
ம⁴ரமணிமரசரண: ।
MSS@8739@2கலாதvhய vhரஜவதிஸ ஜலiµசாmh க³பீ⁴ராபா⁴க³ மம
ஸ
பரமவநத⁴நmh ॥ 8739॥
MSS@8740@1கராரவிnhேத³ந பதா³ரவிnhத³mh iµகா²ரவிnhேத³ விநிேவஶயnhதmh ।
MSS@8740@2வடshய பthரshய ேட ஶயாநmh பா³லmh iµnhத³mh ஸததmh shமரா
॥ 8740॥
MSS@8741@1கராலகாலேபண ஜநதா³தாபஹா ।
MSS@8741@2தாரணீ தணீ ⁴யாth³அiµநா யiµநாmh³நா ॥ 8741॥
MSS@8742@1கராலவாசாலiµகா²சக²ைநrh th◌⁴வshதாmhப³ரா வீய தி³ேஶா
ரஜshவலா: ।
MSS@8742@2திேராப³⁴ேவ க³ஹைநrhதி³ேநவேரா ரேஜாnhத⁴காைர: வத:
ேதாऽphயெஸௗ ॥ 8742॥
MSS@8743@1கராலrhவிகைட: kh’Shண: ைஷth³யதாைத: ◌⁴ ।
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MSS@8743@2பாஷாணshதா³த: shவphேந ஸth³ேயா mh’thmh லேப⁴nh நர: ॥
8743॥
MSS@8744@1கராவிவ ஶரshய ேநthரேயாவ பமணீ ।
MSS@8744@2அவிசாrhய phயmh rhயாth தnh thரmh thரiµchயேத ॥ 8744॥
MSS@8745@1கரா மாmhேஶாரபி தாபயnhதீthேயதth phேய ேசத ைநவ ஶŋhkhயmh
।
MSS@8745@2விேயாக³தphதmh ’த³யmh மதீ³யmh தthர shதி²தாmh thவாmh
ஸiµைபதி தாப: ॥ 8745॥
MSS@8746@1ககேபாலமேதா³th³த⁴த³th³தி⁴ேதா மநபŋhகஜvh’nhத³ஹாரயnh
।
MSS@8746@2கநகெகௗ³ரமமmh நவசmhபகmh ம⁴ப சசல iµச கிmh iµதா⁴
॥ 8746॥
MSS@8747@1ககலப⁴ விiµச ேலாலதாmh சர விநயvhரதமாநதாநந: ।
MSS@8747@2mh’க³பதிநக²ேகாப⁴ŋh³ேரா ³ப மேத ந ேதऽŋhஶ: ॥
8747॥
MSS@8748@1ககவதmh’Shைட: ஶாகி²ஶாகா²kh³ரபthைரrh அணஸரணேயாऽ
ஸrhவேதா
பீ⁴ஷயnhேத ।
MSS@8748@2சதஶப³ரேஸநாத³thதேகா³ஶ ◌்’ŋhக³சNhட³- th◌⁴வநிசகிதவராஹvhயாலா
விnhth◌⁴யபாதா:³ ॥ 8748॥
MSS@8748A@1கmhப⁴லாiµேராஜேயா: khயமாmh கவிபி⁴rhவிஶ ◌்’ŋhக²ல: ।
MSS@8748A@2கத²மா ஶ ◌்’ேஸாத³ரmh விபதாrhத²விேதா³ ேயாத: ॥
MSS@8749@1கkh’Shவக³nhதா⁴ ச நவநீதmh ச மாஷmh ।
MSS@8749@2ஏேதஷாmh மrhத³நாlhŋhக³vh’th³தி: ◌⁴ ஸஜாயேத பரா ॥ 8749॥
MSS@8750@1கணச ஹshதிகrhணrh நிrhேத³யா வாேநாऽவகrhேணந ।
MSS@8750@2கா³வச பாடலாபி:◌⁴ கத³பி⁴ரஜாவிகmh ப⁴வதி ॥ 8750॥
MSS@8751@1கnh மா க³rhேஜாchைசrhக³பதிஹாshேதऽதிநிகேட ந
th³’Shடshthவmh ைத³வாத³பஸர
ஸு³ரmh th³தத: ।
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MSS@8751@2ந கிmh பயshயkh³ேர க²ரநக²ரநிrhதா³தக-
phரகீrhshதி²ேரணீத⁴வளிதமmh ைஶலகடகmh ॥ 8751॥
MSS@8752@1கமத³பமலவா வஹதி ப³rhகி³ஸthஸர இதி ।
MSS@8752@2mh’³க³rhபா⁴nhதrhமாவmh ந ஜஹாதி ³ஹாkh³’ஹshய
ஹkh³’ணீ ॥ 8752॥
MSS@8753@1கவரmh’தி³தவiµக²- நலைகrhேலஷு கீதshய தேரா: ।
MSS@8753@2ஸmhவthஸரmh ச யாவth ப²நshய ப²லாநி ஜாயnhேத ॥ 8753॥
MSS@8754@1கShயதி கலாநாத:²கீ கரமmhப³ேர ।
MSS@8754@2இதி நிrhவாபயாமாஸ ரவிதீ³பmh நிஶாŋhக³நா ॥ 8754॥
MSS@8755@1கShயnh ந phரபா⁴ேஷத kh’தாnhேயவ ச த³ைஶேயth ।
MSS@8755@2த⁴rhமகாமாrhத²காrhயாணி ததா² மnhthேரா ந பி⁴th³யேத ॥ 8755॥
MSS@8756@1கShயேத யthர ஸு³சராணி phரஸthதேய ேகா³thரபி⁴த³shதபாmh
।
MSS@8756@2ஶிேலாchசயmh சாஶிேலாchசயmh தmh ஏஷ nhேநShயதி
³யகshthவாmh
॥ 8756॥
MSS@8757@1கShயா கShயா கShயாதி சிnhதயா ।
MSS@8757@2மShயா மShயா மShயாதி விshmh’தmh ॥ 8757॥
MSS@8758@1கShேயऽவயthkhதி: கShயnhநபி ³Shய ।
MSS@8758@2th³’Shடாth³’Shடா நாயthதா:காrhயீயா ேஹதவshதவ ॥ 8758॥
MSS@8758@1க ப³ப⁴தி ேசth³ தி³ஶmh ஸஸதி காmh shதி²சகதி ேசth ந
சசகதிகாmh ।
MSS@8758@2த³த⁴தி ேகதகmh வவதி ஸாரஸmh ஜஜதி மஜ
நிதிதிth³’ஶீ ॥ 8758॥
MSS@8759@1கஷமth◌⁴ேய நிதmh தth ஸrhவmh பசமாஸகmh ।
MSS@8759@2th³ரவீ⁴தmh தத:ஸrhவmh உth³த⁴ேரth ேதந ேலபேயth ॥ 8759॥
MSS@8760@1கணமபி⁴தmh thரபா நிரshதா தத³பி⁴iµக²mh ச விiµkhதம தாபி:◌⁴
।
MSS@8760@2phரபிதமபி⁴ஸாரேணऽiνேநmh phயயதீ யப³லாஜநshய ⁴: ।
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MSS@8761@1கth³ரவேமவ ³rhஜந: ஸுதராmh ஸthஷmh phரபா³த⁴ேத ।
MSS@8761@2mh’³கmh  பி⁴நthதி கNhடக: க²ேந Nhட²க ஏவ ஜாயேத ॥
8761॥
MSS@8761A@1கேர kh’thவா லmh சகலஶலmh வித³த⁴தீ sh²டmh வாரmh
வாரmh
தரலயதி ஹாரmh ஸுவத³நா ।
MSS@8761A@2ஸசீநா நாயதநயநநீேலாthபலத³லா விதnhவாநா தnhnh
விகலயதி
ஜnhநவிகலmh ॥
MSS@8762@1கேர ச த³ேண vhயாதி⁴mh ’தி³ ராjhயாதி³லாப⁴தா³ ।
MSS@8762@2ph’Shேட² ேசாபth³ரவmh ஹnhthத³ேர Shடாnhநேபா⁴ஜநmh ॥ 8762॥
MSS@8763@1கேரண கNh³யதி த³ேணந யோ யதா³ வாமகரmh ததா³நீmh ।
MSS@8763@2phர⁴தமாதŋhக³க⁴டாஸmh’th³த⁴mh ph³ேதஸமnhதாth ph’தி²வீபதிthவmh
॥ 8763॥
MSS@8764@1கேரண க வீர:ஸுkh³’ேதாऽபி ேகாபிநா ।
MSS@8764@2அநாஸூnh ஜஹாராஶு தshையவ shவyhமத: ॥ 8764॥
MSS@8765@1கேரண ேத ரேணShவnhதகேரண th³விஷதாmh ஹதா: ।
MSS@8765@2கேரணவ:ரth³ரkhதா பா⁴nhதி ஸnhth◌⁴யாக⁴நா இவ ॥ 8765॥
MSS@8766@1கேரண தா³நmh iµநிராத³தா³ேநா ப⁴khதshய ஸŋhேகததி ph³ரவீதி ।
MSS@8766@2ேலாகth³வேயchசா²ப²லஸmhphரதா³ேந த³thேதா மயா த³ணஹshத
ஏஷ: ॥ 8766॥
MSS@8767@1கேரண வாேச²வ வி⁴mh வித⁴rhmh யthத²மாthதா²த³ணீ தமrhத²mh
।
MSS@8767@2பாmh திph◌⁴யாமபி நாதி⁴rhேவ வrhணmh ேதrhவrhண இவாnhதிம:
கிmh ॥ 8767॥
MSS@8768@1கேரண வாதாயநலmhபி³ேதந shph’Shடshthவயா சNh³
ஹnhயா ।
MSS@8768@2ஆiµசதீவாப⁴ரணmh th³விதீயmh உth³பி⁴nhநவிth³th³வலேயா
க⁴நshேத ॥ 8768॥
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MSS@8768A@1கேரண ஸலாrhth³ேரண ந க³Nhெடௗ³ நாபரmh கரmh ।
MSS@8768A@2ேநேண ச shph’ேஶth கிmh  shphரShடvhேய ஜாiνநீ ேய ॥
MSS@8769@1கேரiΝrhநாஹூதா நிஜகவலபா⁴க³phரணயிநீ ந சாmh’Shட:shேநஹாth
கரகிஸலேயநாபி
கலப: ◌⁴ ।
MSS@8769@2ஸ ேயநாெஸௗ த³rhபாth phரதிக³ஜகீ³ஷாரப⁴ஸத: khதா⁴ தா⁴வnh
மkh³ேநா ரத³பய
கShடmh கபதி: ॥ 8769॥
MSS@8769A@1கேர தா³நmh ’தி³ th◌⁴யாநmh iµேக² ெமௗநmh kh³’ேஹ த⁴நmh ।
MSS@8769A@2தீrhேத² யாநmh கி³ jhஞாநmh மNhட³நmh மஹதாத³mh ॥
MSS@8769B@1கேர வாேம வாஸshதத³பரகேர ஹாரலதிகாmh வஹnhthயா
பி³mhேபா³Shேட²
பதித³ஶநத³thதvhரணபத³mh ।
MSS@8769B@2பmhலாநாmh மாலாmh ஶிர ஶஶிக²Nhட³mh shதநதேட
ரதாnhேதாthதிShட²nhthயா
ஜக³த³பி ந lhயmh mh’க³த³ஶ: ॥
MSS@8770@1கேர விth◌⁴’thேயவரயா கி³ராmh ஸா பாnhதா² பதீ²nhth³ரshய kh’தா
விஹshய ।
MSS@8770@2வாேமதி நாைமவ ப³பா⁴ஜ ஸாrhத⁴mh ரnhth◌⁴ஸாதா⁴ரணஸmhவிபா⁴க³mh
॥ 8770॥
MSS@8771@1கேர விபா⁴தி தnhவŋhkh³யா ரணth³வலயஸmhஹதி: ।
MSS@8771@2மந:ரŋhக³ப³nhதா⁴ய பாஶாவ மேநா⁴வ: ॥ 8771॥
MSS@8772@1கேர ேவணீேமணீஸth³’ஶநயநா shநாநவிரெதௗ த³தா⁴நா
ஹrhmhயாkh³ேர
ஹரநயநேதேஜாஹுதமபி ।
MSS@8772@2இயmh iµkh³தா⁴ ³kh³தா⁴mh³தி⁴ப³ஹலகlhேலாலஸth³’ஶா th³’ஶா
வாரmh வாரmh
மநஜதmh பlhலவயதி ॥ 8772॥
MSS@8773@1கேர லாkh◌⁴யshthயாக:³ ஶிர ³பாத³phரணமதா iµேக² ஸthயா
வாணீ விஜயி
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⁴ஜேயாrhவீrhயமலmh ।
MSS@8773@2’தி³ shவchசா² vh’thதி: தமதி⁴க³தmh ச ரவணேயாrh
விநாphையவrhேயண
phரkh’திமஹதாmh மNhட³நத³mh ॥ 8773॥
MSS@8773A@1கைரபாthதாnh கமேலாthகேரph◌⁴ேயா நிைஜrhவிவshவாnh
விகேசாத³ேரph◌⁴ய: ।
MSS@8773A@2தshயா நிசிேபiµகா²ரவிnhேத³ shேவதா³பேத³ஶாnhமகரnhத³பி³nh³nh
॥
MSS@8774@1கைரrhவா phரைதrhkh³ராைமrhவthஸேர phரப³லmh mh ।
MSS@8774@2ேதாஷேயth தth³தி⁴ தா³நmh shயாth³ யதா²ேயாேக³ஷு ஶthஷு ॥
8774॥
MSS@8775@1கேராதி கால:ஸகலmh ஸmhஹேரth கால ஏவ  ।
MSS@8775@2கால:shதா²பயேத விவmh காலாதீ⁴நத³mh ஜக³th ॥ 8775॥
MSS@8776@1கேராऽதிதாmhேரா ராமாmh தnhthதாட³நவிph◌⁴ரமmh ।
MSS@8776@2கேராதி ேஸrhShயmh காnhேத ச ரவேthபலதாட³நmh ॥ 8776॥
MSS@8777@1கேராதி ேதா³ஷmh ந தமthர ேகஸ ந த³nhத³ஶூேகா ந க ந ⁴ப: ।
MSS@8777@2அதீவ Shேடா ந ச ஶthth³த⁴ேதா யiµkh³ரth²யாthவ:
ஶmh ॥ 8777॥
MSS@8778@1கேராதி நிrhமலாதா⁴ரshchச²shயாபி மஹாrhக⁴தாmh ।
MSS@8778@2அmh³ேநா பி³nh³ரlhேபாऽபி ஶுkhெதௗ iµkhதாப²லmh ப⁴ேவth ॥ 8778॥
MSS@8779@1கேராதி நீட³mh ⁴வி ேசth³ வரா ஸமாnhயபthயாநி விஜாயேத வா ।
MSS@8779@2ஸiµth³ப⁴வth³பா⁴iνமக²வெநௗ ஜாjhவlhயேத தjhஜக³தீ
ஸமshதா ॥ 8779॥
MSS@8780@1கேராதி பாபmh ேயாऽjhஞாநாnh நாthமேநா ேவthதி ச மmh ।
MSS@8780@2phரth³ேவSh ஸா⁴vh’thதாmhச ஸ ேலாகshையதி வாchயதாmh ॥
8780॥
MSS@8780A@1கேராதி Shைபrhநநாயகshய ஜmh thகாலmh தiνமாnh ஸதா³ ய:
।
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MSS@8780A@2தshயாமேரஶாவநிநாத²சkhர- வrhththயாதி³லrhவஶகா³ ப⁴ேவth³
th³ராkh ॥
MSS@8781@1கேராதி jhயமாேநாऽபி ேலாகvhயஸநதீ³த: ।
MSS@8781@2த³rhஶேந த³rhஶேந thராஸmh kh³’ஹாவ ³rhஜந: ॥ 8781॥
MSS@8782@1கேராதி மாmhஸmh ப³லnhth³யாmh தேதாऽபி⁴vh’th³தி⁴mh மத³நshய
தshமாth ।
MSS@8782@2கேராthயkhதிmh phரவிசிnhthய ³th³th◌⁴யா thயஜnhதி மாmhஸmh thவிேத⁴ந
ஸnhத:
॥ 8782॥
MSS@8783@1கேராதி ய: பரth³ேராஹmh ஜநshயாநபராதி⁴ந: ।
MSS@8783@2தshய ராjhஞ:shதி²ராபி :ஸலmh நாஶmh’chச²தி ॥ 8783॥
MSS@8784@1கேராதி ேயாऽேஶஷஜநாதிkhதாmh ஸmhபா⁴வநாமrhத²வதீmh khயாபி: ◌⁴ ।
MSS@8784@2ஸmhஸthஸு ஜாேத ஷாதி⁴காேர ந ரணீ தmh ஸiµைபதி ஸŋhkh²யா
॥ 8784॥
MSS@8785@1கேராதி லாப⁴ேநந ெகௗ³ரேவண கிமாத: ।
MSS@8785@2ாமshேயnhேதா³rh³ணmh த⁴thேத கவரஶிேராth◌⁴’தி: ॥ 8785॥
MSS@8785A@1கேராதி விரதிmh த⁴nhேயா ய:ஸதா³ நிஶிேபா⁴ஜநாth ।
MSS@8785A@2ேஸாऽrhத⁴mh ஷாஷshய shயாத³வயiµேபாத: ॥
MSS@8786@1கேராதி ைவரmhsh²டiµchயமாந: phரShயதி ேராthரஸுைக²ரபth²ைய:
।
MSS@8786@2விேவகஶூnhய: phர⁴ராthமமாநீ மஹாநநrhத:²ஸு’தா³mh ப³தாயmh
॥ 8786॥
MSS@8787@1கேராதி ேஶாபா⁴மலேக shthயா: ேகா th³’யா ந காnhதா விதி⁴நா ச
ேகாkhதா ।
MSS@8787@2அŋhேக³  கshnh த³ஹந: ராேர: nh³ரபி³nh³rhவித⁴வாலலாேட
॥ 8787॥
MSS@8788@1கேராதி ஸmhஸாரஶரேபா⁴க³- விராக³பா⁴வmh வித³தா⁴தி ராக³mh ।
MSS@8788@2ஶீலvhரதth◌⁴யாநதப:kh’பாஸு jhஞாநீ விேமாாய kh’தphரயாஸ: ॥
8788॥
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MSS@8789@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8789@2கேராதி ஸப²லmh ஜnhேதா: கrhம யchச கேராதி ஸ: ॥ 8789॥
MSS@8790@1கேராதி ஸஹகாரshய கேகாthகேகாthதரmh ।
MSS@8790@2மnhமேநா மnhமேநாऽphேயஷ மthதேகாகிலநிshவந: ॥ 8790॥
MSS@8791@1கேராதி ஸு’தா³mh ைத³nhயmh அதாநாmh ததா²iµத³mh ।
MSS@8791@2அகாேல ச ஜராmh பிthேரா:ஸுத:ேத th◌⁴வmh ॥ 8791॥
MSS@8792@1கேராதி shவiµேக²ைநவ ப³ஹுதா⁴nhயshய க²Nhட³நmh ।
MSS@8792@2நம: பதநஶீலாய iµஸலாய க²லாய ச ॥ 8792॥
MSS@8793@1கேராதி ஹுmhஹுmh ஶ ◌்’கி³தி th◌⁴வநிmh ேயா ேநShேடா ந ³Shட:ஸ
யேதா ரதாrhதீ² ।
MSS@8793@2சலசல:shயாth கலஹாய ஶph³த:³ கிகீதி தீ³phேதா ³kh³ஶாnhத:
॥ 8793॥
MSS@8793A@1கேராதி ேஹ ைத³thயஸுத யாவnhமாthரmh பkh³ரஹmh ।
MSS@8793A@2தாவnhமாthரmh ஸ ஏவாshய :³க²mh ேசத யchச²தி ॥
MSS@8793B@1கேரா கரட: ஶph³த³mh ஸrhவதா³ phராŋhக³ேண வஸnh ।
MSS@8793B@2ந ஶ ◌்’ேதி ³த: ◌⁴ phthயா ஶ ◌்’ேதி பிகபா⁴தmh ॥
MSS@8794@1கேரா தாth³’ஶீmh phதிmh யாth³’ஶீ நீரபŋhகேயா: ।
MSS@8794@2ரவி ேஶாேத நீேர பŋhக³ேத³ேஹா விஶீrhயேத ॥ 8794॥
MSS@8795@1கேரா நாம நீதிjhேஞா vhயவஸாயதshதத: ।
MSS@8795@2ப²லmh நshதேத³வ shயாth³ யth³ விேத⁴rhமந shதி²தmh ॥ 8795॥
MSS@8796@1கேராேஶாऽபி நாkhராnhதிmh பதாேபந ேக²த³வாnh ।
MSS@8796@2த³th³ேராऽபி ந வாசா² ேதந வாmhயநாமய: ॥ 8796॥
MSS@8797@1கேராmhயஹத³mh ததா³ kh’தத³mh கShயாmhயத:³ மாநிதி ஸதா³
khயாகரணகாரணvhயாph’த: ।
MSS@8797@2விேவகரதாஶேயா விக³தஸrhவத⁴rhமேமா ந ேவthதி
க³தமphயேஹா ஜக³தி
காலமthயால: ॥ 8797॥
MSS@8798@1கேரா தாshthவiµthகா²தேமாஹshதா²ேந shதி²ரா மதீ: ।
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MSS@8798@2பத³mh யதி:ஸுதபஸா லப⁴ேதऽத:ஸஶுkhம ॥ 8798॥
MSS@8798A@1கேரா யth phேரthயதாய கிசிth கதா³சித³lhபmh ஸுkh’தmh
கத²சிth ।
MSS@8798A@2மா ஹரshதnhமத³மthஸராth³ையrh விநா ச தnhமா நரகாதிதி²rh: ◌⁴ ॥
MSS@8799@1கெரௗ ⁴நாநா நவபlhலவாkh’தீ பயshயகா³ேத⁴ கில ஜாதஸmhph◌⁴ரமா
।
MSS@8799@2ஸகீ²ஷு நிrhவாchயமதா⁴rhShThய³தmh phயாŋhக³ஸmhேலஷமவாப
மாநிநீ
॥ 8799॥
MSS@8800@1கெரௗ ⁴நாநா நவபlhலவாkh’தீ vh’தா² kh’தா² மாநிநி மா
பரமmh ।
MSS@8800@2உேப கlhபலதாபி⁴ஶŋhகயா கத²mh nhவிதshthரshயதி
ஷThபதா³வ: ॥ 8800॥
MSS@8801@1கெரௗ ஶரதி³ஜாmh³ஜkhரமவிலாஸஶிா³ பெதௗ³

வி³த⁴பாத³பphரத²மபlhலேவாlhலŋhகி⁴ெநௗ ।
MSS@8801@2th³’ெஶௗ த³த³rhமத³th⁴வேநாபமாநெயௗ விேலாகய
விேலாசநாmh’தமேஹா
மஹ:ைஶஶவmh ॥ 8801॥
MSS@8802@1கrhகnh⁴ப²லiµchசிேநாதி ஶப³iµkhதாப²லாகாŋhயா kh³’th◌⁴ேராககத³mhப³கshய
ரத: காேகாऽபி ஹmhஸாயேத ।
MSS@8802@2கீrhthயா ேத த⁴வளீ’khேத th⁴வேந மாபால ல: ந:
kh’Shணmh
வீய ப³ேலாऽயthபதvhட³mh ஶைநrhஜlhபதி ॥ 8802॥
MSS@8803@1கrhகஶmh :³ஸஹவாkhயmh ஜlhபnhதி வசிதா: பைர: ।
MSS@8803@2rhவnhதி th³தகாரshய கrhணநாஸாதி³ேச²த³நmh ॥ 8803॥
MSS@8804@1கrhகஶதrhகவிசார- vhயkh³ர: கிmh ேவthதி காvhய’த³யாநி ।
MSS@8804@2kh³ராmhய இவ kh’விலkh³ந சசலநயநாவேசாரஹshயாநி ॥
8804॥
MSS@8805@1கrhகேஶந  சாேபந ய: kh’Shெடௗ நiµShநா ।
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MSS@8805@2மthshயchசா² க³திshதshய ஸாயகshய phரகீrhதிதா ॥ 8805॥
MSS@8806@1கrhேகாகாrhகேயாrhலmh rhணயிthவா ச ஸrhஷபாnh ।
MSS@8806@2ஸrhபிஷா பாயேயnh மnhth shதா²வரேவட³ஶாnhதேய ॥ 8806॥
MSS@8807@1கrhணmh சுரக³ணthதவ பிshதாத: பிதா ேத ந:
ஶkhthயாதா⁴ரமாரமphயஜக³ணthதmh காதரthேவந ஸ: ।
MSS@8807@2ேத³ேவாகா³nhமதி பயதி ஜக³ththேவவmh விேவkhmh ந:
phராக³lhph◌⁴யmh phரத²யnhதி
வshதத³பி ச phரjhஞாத⁴நா:ஸாத⁴வ: ॥ 8807॥
MSS@8808@1கrhண: ஸrhவஶிேராக³தshth⁴வேந கrhேணந கிmh ந தmh
விராmhயnhதி
mh’கீ³th³’ஶாமபி th³’ஶ: கrhேண ந சிthரmh khவசிth ।
MSS@8808@2ஆசrhயmh நேரதேத³வ யத³யmh நிசி²th³ரஸnhமNhட³ல:

ஸphதாmhேபா⁴நிதி⁴ேமக²லாmh
வஸுமதீmh த⁴thேத ஜக³nhமNhட³ல: ॥ 8808॥
MSS@8809@1கrhணகlhபிதரஸாலமஜ- பிஜkh’தகேபாலமNhட³ல: ।
MSS@8809@2நிShபதnhநயநவாதா⁴ரயா ராத⁴யா ம⁴rhநியேத ॥ 8809॥
MSS@8810@1கrhணக³ேதயமேமாகா⁴ th³’Shshதவ ஶkhதிnhth³ரத³thதா ச ।
MSS@8810@2ஸா நாஸாதி³தவிஜயா khவசித³பி நாபாrhத²பதிேதயmh ॥ 8810॥
MSS@8810A@1கrhணth³வயாவநதகாசநதாலபthரா ேவNhயnhதலmhபி³மணிெமௗkhதிகேஹம³chசா²
।
MSS@8810A@2rhபாஸேகாthகவசிதshதநபா³ஹுலா லா நிதmhப³பvh’thதத³ஶாnhதநீவீ
॥
MSS@8811@1கrhணலŋhகி⁴³ேthகrhஷா வதா³nhயா த⁴nhவிேநா யதா² ।
MSS@8811@2நிShப²லாnh ந விiµசnhதி மாrhக³nh ஸெதௗ shதி²தா ॥ 8811॥
MSS@8812@1கrhணவிேஷண ச ப⁴kh³ந: கிmh கிmh ந கேராதி பா³ேஶா ேலாக: ।
MSS@8812@2பணகதாமபி த⁴thேத பிப³தி ஸுராmh நரகபாேலந ॥ 8812॥
MSS@8813@1கrhணshthவசmh ஶிபி³rhமாmhஸmh வmh தவாஹந: ।
MSS@8813@2த³ெதௗ³ த³தீ⁴சிரshதீ²நி நாshthயேத³யmh மஹாthமநாmh ॥ 8813॥
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MSS@8813A@1கrhணsh²ரthகநகNhட³லகாnhதிரmhயmh ஆth³’Shேகா³சரசth³வயேலாப⁴நீயmh
।
MSS@8813A@2காேலயபி³nh³ககாயிதŋhமாŋhகmh கrhடெயௗவதத³mh
கமநீயபmh ॥
MSS@8814@1கrhணshய ⁴ஷணத³mh மமாயதிவிேராதி⁴ந: ।
MSS@8814@2இதி கrhேthபலmh phராயshதவ th³’ShThயா விலŋhkh◌⁴யேத ॥ 8814॥
MSS@8815@1கrhத³nhதchச²த³பா³ஹுபாணி- பாதா³தி³ந:shவாகி²லlhயேஜ:

।
MSS@8815@2உth³ேவக³பா⁴க³th³வயதாபி⁴மாநாth³ இைஹவ ேவதா⁴ vhயதி⁴த
th³விதீயmh ॥ 8815॥
MSS@8816@1கrhkh³ரnhதி²தகிnhதiνrhநதஶிரா பி³ph◌⁴ரjhஜராஜrhஜர-
shபி²khஸnhதி⁴phரவிேவஶிதphரவிசலlhலாŋh³லநால:ணmh ।
MSS@8816@2ஆராth³ வீய விபமாkhரமkh’தkhேராத⁴sh²ரthகnhத⁴ரmh வா
மlhககாவிகாஶித³ஶந: கிசிth khவணnh க³chச²தி ॥ 8816॥
MSS@8817@1கrhkh³ேர பீ³ேத ேயஷாmh nh³ராப⁴shய த³rhஶநmh ।
MSS@8817@2ேஶாணிதshய ப⁴ேவth phரmh ேத வாயாசிரவிந: ॥ 8817॥
MSS@8818@1கrhடmh ேத³ கrhதி⁴கவிதி⁴விதthயாக³ லாடmh லலாட-
phேராthŋhக³
th³ராவிட³mh வா phரசல⁴ஜப³லphெரௗ⁴மாகா³ட⁴ராட⁴mh ।
MSS@8818@2phரsh²rhஜth³³rhஜரmh வா த³தவ⁴க³rhப⁴ ைவத³rhப⁴கmh வா
கா³
ராவth³’Shேட ஶஶதமத²வா ஶாஹஜlhலாதீ³ந ॥ 8818॥
MSS@8819@1கrhத³ஶநாŋhகித:ஶிதமஹாராShThகடாாஹதத: phெரௗடா⁴nhth◌⁴shதநபீ³த:
phரணயிநீph◌⁴ப⁴ŋhக³விthராத: ।
MSS@8819@2லாபா³ஹுவிேவShதச மலயshthதrhஜநீதrhத: ேஸாऽயmh
ஸmhphரதி
ராஜேஶக²ரகவிrhவாராணmh வாச²தி ॥ 8819॥
MSS@8820@1கrhph◌⁴யrhணவிதீ³rhணsh’khகவிகடvhயாதா³நதீ³phதாkh³நிபி⁴rh
த³mhShThராேகாவிஶŋhகைடத இேதா தா⁴வth³பி⁴ராகீrhயேத ।
MSS@8820@2விth³thஜநிகாஶேகஶநயநph◌⁴மஜாலrhந ேபா⁴
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லயாலயவிஶுShகதீ³rhக⁴வஷாiµlhகாiµ கா²நாmh iµைக:² ॥ 8820॥
MSS@8821@1கrhph◌⁴யrhஶ ◌்’ŋhக³திதி⁴ரரஸாshவாத³நாப³th³த⁴க³rhத⁴-
th◌⁴வாŋhchசா²யாthதபீ⁴திphரதிஹதத⁴வளீவrhக³ஸmh வrhத⁴ேநchச:² ।
MSS@8821@2ஶீலvhயாkhth³த⁴ேகா³பீல³ட³ஹதிநமthph’Shட²வmhஶ: கத²சிth
phராத:
ேகதா³ரநீரmh கலமத³லபி⁴யா ணிதாோ மேஹா: ॥ 8821॥
MSS@8822@1கrhmh’தmh ஸூkhஸmh விiµchய ேதா³ேஷ phரயthந: ஸுமஹாnh
க²லாநாmh ।
MSS@8822@2நிேத ேகவநmh phரவிய khரேமலக:கNhடகஜாலேமவ॥ 8822॥
MSS@8823@1கrhnhத³மnhதேரண ரணிதmh கா³ஹshவ காக shவயmh மாகnhத³mh
மகரnhத³ஸுnhத³ரத³mh thவாmh ேகாகிலmh மnhமேஹ ।
MSS@8823@2ப⁴vhயாநி shத²லெஸௗShட²ேவந கதிசிth³ வshநி கshகாmh
ேநபாலதிபாலபா⁴லதிலேக பŋhகmh ந ஶŋhேகத க: ॥ 8823॥
MSS@8824@1கrhnhத³ேமவ ேகாகிலதmh தshயா: ேத பா⁴ேத சnhth³ேர
ேலாகசிshததா³நநேச: phராேக³வ ஸnhத³rhஶநாth ।
MSS@8824@2சுrhலநேமவ தnhநயநேயாரkh³ேர mh’கீ³mh வரmh ைஹேமா
வlhlhயபி தாவேத³வ
லதா யாவnhந ஸா லயேத ॥ 8824॥
MSS@8825@1கrhrhபிேதா ேலாth◌⁴ரகஷாயே ேகா³ேராசநாேபநிதாnhதெகௗ³ேர
।
MSS@8825@2தshயா:கேபாேல பரபா⁴க³லாபா⁴th³ ப³ப³nhத⁴ சூmh யவphரேராஹ:

॥ 8825॥
MSS@8825A@1கrhலŋhகரணmh கதா³ kh’ததி shபrhஶ: கேபாேல kh’த: கீth³’kh
காnhதமேஹா
iν ககதி nhயshத: கேரா வ ।
MSS@8825A@2ராக:³ ஸாஹக: கிேமஷ வத³ேநऽphயshபrhஶி பி³mhபா³த⁴ேரா
ேமாkh³th◌⁴ேயைநவ
mh’கீ³th³’ஶி vhயவதmh நிrhவிkh◌⁴நமாnhமம ॥
MSS@8826@1கrhஹதிvhயதிகரmh கiµேபய தா³நmh vhயவshயதி
மth◌⁴vhரத ஏஷ
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திkhதmh ।
MSS@8826@2shமrhதvhயதாiµபக³ேதஷு ஸேராேஹஷு தி⁴kh³விதvhயஸநமshய
மமஸshய
॥ 8826॥
MSS@8827@1கrhணிகாதி³Shவிவ shவrhணmh அrhணவாதி³Shவிேவாத³கmh ।
MSS@8827@2ேப⁴தி³Shவேப⁴தி³ யth தshைம பரshைம மஹேஸ நம: ॥ 8827॥
MSS@8828@1கrhணிகாரலதா: ²lhலஸுமாலஷThபதா:³ ।
MSS@8828@2ஸகjhஜலஶிகா² ேரஜுrhதீ³பமாலா இேவாjhjhவலா: ॥ 8828॥
MSS@8829@1கrhணிகாரஸெஸௗவீர³phதாmh thகமாத⁴வீmh ।
MSS@8829@2யShதா⁴nhய³ட³ரmh த³Shேடா மthதஶுநா பிேப³th ॥ 8829॥
MSS@8830@1கrhணிநாகநாராசா நிrhஹரnhதி ஶரத: ।
MSS@8830@2வாlhயsh ந நிrhஹrhmh ஶkhேயா ’தி³ஶேயா ஸ: ॥ 8830॥
MSS@8831@1கrhேணகாnhதாக³மநவசநராவிணிshவrhண⁴ஷாmh தshயாத³rhஶிnhயkh’த
நயேந
யாகாமஜேநந ।
MSS@8831@2shதா²phய: thர phய இதி பராmh’ய ஹாராvh’தாŋhேக
’thபrhயŋhேக
லகபடகாமாshth’ேதி ॥ 8831॥
MSS@8832@1கrhேணmh சாமரசாகmh³ககா கNhேட² மணீநாmh க³ண:

nh³ரphரகர:
ஶிர:பஸேர பாrhவாnhதிேக கிŋhகிணீ ।
MSS@8832@2லph³த⁴ேசnh nh’பவாஹேநந க ப³th³ேத⁴ந ⁴ஷாவிதி⁴sh தth கிmh
⁴த⁴ர⁴⁴ஸரதiνrhமாnhேயா ந வnhய: க ॥ 8832॥
MSS@8833@1கrhேணஜப: லrhதிரஸvhயபாணிrh அkh³ேரஸரshததி³தரshதவ
ப³th³த⁴iµSh: ।
MSS@8833@2தnhமாrhக³shதத³பி லம லப⁴nhேத தா⁴iνShக தth கிமபி
ெகௗஶலமth³⁴தmh
ேத ॥ 8833॥
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MSS@8834@1கrhேணஜபா அபி ஸதா³ லshவபா⁴வா ³Shடாஶயா
நிரபி⁴ஸnhதி⁴தைவ⁴தா: ।
MSS@8834@2ேஸாஹாrhத³’Shட’த³யா மயி ஸnh ேயஷாmh வாபrhவிநிமேயஷு
³
³நாmh ॥ 8834॥
MSS@8835@1கrhேணஜபாநாmh வசநphரபசாnh- மஹாthமந: khவாபி ந ³ஷயnhதி ।
MSS@8835@2⁴ஜŋhக³மாநாmh க³ரலphரஸŋhகா³nh- நாேபயதாmh யாnhதி மஹாஸராmh
॥ 8835॥
MSS@8836@1கrhேண தth கத²யnhதி ³nh³பி⁴ரைவ ராShThேர ய³th³ேகா⁴தmh
தnhநmhராŋhக³தயா
வத³nhதி கணmh யshமாth thரபாவாnh ப⁴ேவth ।
MSS@8836@2லாக⁴nhேத த³தீ³rhயேத யத³phkh³ரmh ந மrhமாnhதkh’th³ ேய
ேகசிnh நiν
ஶாTh²யெமௗkh³th◌⁴யநித⁴யshேத ⁴ph◌⁴’தாmh ரஜகா: ॥ 8836॥
MSS@8837@1கrhேண தாடŋhகலiµர மககாபthரெரௗ ³லmh
ஸvhேயऽrhேத⁴ த³ேண
ச th³விரஸநப⁴தvhயாலkh’thதீrhத³தா⁴ந: ।
MSS@8837@2கNhேட² நி:மஶீrhஷshரஜமத² வித³த⁴th³வீத:ைஶலthrhயா
ஸph◌⁴விேபமnhத:shதலதiµேகா² ⁴தப⁴rhதாவதாth³ வ: ॥ 8837॥
MSS@8838@1கrhேண தாலத³லmh தெநௗ மலயஜmh கrhரவாேஸாmhऽஶுேக ேல
³mhபி²தேகதகீத³லப⁴ர: கNhேட² நைவகாவ ।
MSS@8838@2வாஸ: வநவாஸமநி வச: ஸthகேவkhதேயா வkhthேர
நாக³ரக²Nhட³மsh
ரத: phேரமாலா:nhதலா: ॥ 8838॥
MSS@8839@1கrhேணந கா⁴தயிthவா க⁴ேடாthகசmh ஶkhரஶkhதிநிrhேமாாth ।
MSS@8839@2விதமர பாrhைத:² shவாthமாநmh ஸrhவேதா ரேth ॥ 8839॥
MSS@8840@1கrhேணந நிrhேதாऽshதி சிnhதாmh சிnhதாமேண thயஜ ।
MSS@8840@2தா ேத³வth³மா: பச ந :³க²mh பசபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 8840॥
MSS@8841@1கrhேண ப³th³தா⁴ ரெவௗ ேவதரŋhக³கா ।
MSS@8841@2ஸrhவjhவரஹரா ேவதமnhதா³ரshய ச கா ॥ 8841॥
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MSS@8842@1கrhேண யnhந kh’தmh ஸகீ²ஜநவேசா யnhநாth³’தா ப³nh⁴வாkh யth
பாேத³ நிபதnhநபி
phயதம: கrhேthபேலநாஹத: ।
MSS@8842@2ேதேநnh³rhத³ஹநாயேத மலயஜாேலப: sh²ŋhகா³யேத ராth:
கlhபஶதாயேத
பி³ஸலதாஹாேராऽபி பா⁴ராயேத ॥ 8842॥
MSS@8843@1கrhேணऽவதmhஸயிமrhபயிmh ஶிகா²ஸு மாShmh ரதிரமஜலmh
சஷேக
நிதா⁴mh ।
MSS@8843@2கNhேட² ³ணmh ரசயிmh வலயாnh rhவிதா⁴mh shthmh
மேநாऽதிேப⁴
ஶஶிந: கேரஷு ॥ 8843॥
MSS@8844@1கrhேthதmhஸ:ஶிஶுஶுகவ⁴பிchச²லmh ஶிஷmh ஸாnhத:ஸூthரா:
பமலiµேசா மlhகாநாmh ச ஹாரா: ।
MSS@8844@2iµkhதாெகௗ³ைரrhவலயரசநாகnhத³லாkh³ைரrhபி³ஸாநாmh kh³Shமாரmhேப⁴
ரமயதி நவmh
மNhட³நmh காநீநாmh ॥ 8844॥
MSS@8845@1கrhேthதாதnhதலாnhதநிபதthேதாயஸŋhகி³நா ஹாேரேணவ
vh’தshதநீ லகிதா
ஶீேதந thகாணீ ।
MSS@8845@2நிrhெதௗ⁴தாஜநேஶாணேகாணநயநா shநாநாவஸாேநऽŋhக³நா
phரshயnhத³thகப³ப⁴ரா
ந ேத கshய shph’ஹாrhth³ரmh மந: ॥ 8845॥
MSS@8845A@1கrhேthபலmh கடாா: காnhதிshேத கநகககவிேஶஷ: ।
MSS@8845A@2ஹதாநி nh⁴கnhேய ஹாராshshதநைஶலநிrhஜ²mhரவிஹாரா: ॥
MSS@8846@1கrhேthபலாnhநயநமபி க³திchதாthேத தnhலேந iµக²மயmh ந
ஜஹாதி
ph◌⁴’ŋhக:³ ।
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MSS@8846@2ேயைநவமth³ய விநிவாரய phரமthேத தshnh கேரऽபி ந
கிமmh³ஜஸாmhயேதா³ஷ:

॥ 8846॥
MSS@8847@1கrhேthபேலநாபி iµக²mh ஸநாத²mh லேப⁴த ேநthரth³திநிrhேதந ।
MSS@8847@2யth³ேயததீ³ேயந தத: kh’தாrhதா² shவசு கிmh ேத ரŋhகீ³
॥ 8847॥
MSS@8848@1கrhேthஸŋhக³விஸrhபிணீ நயநேயா: காnhதிrhவதmhேஸாthபலmh
லாாஸmhph◌⁴ரமநிrhvhயேபமத⁴ரmh லாவNhயேமவாசதி ।
MSS@8848@2ஹாேராऽshயா: shதசnhth³ைகவ சேயாரŋhக³phரபா⁴ ககீ
தnhvhயா:
ேகவலமŋhக³பா⁴ரம⁴நா மnhேய பரmh ⁴ஷணmh ॥ 8848॥
MSS@8849@1கrhெணௗ தாவth வலயth³’ஶாmh ேலாசநாmhேபா⁴ஹாph◌⁴யாmh
அph◌⁴யாkhராnhெதௗ கநகசிேரா
பா⁴லேத³ேஶாऽபி ேநய: ।
MSS@8849@2இthயாஶŋhகாதமநஸா ேவத⁴ஸா கjhஜெலௗைக: ◌⁴ மாேரகா²
vhயரசி
நிபி³ட³ph◌⁴லதாைகதேவந ॥ 8849॥
MSS@8850@1கrhெணௗ ஸபthnhய: phரவிஶாலேயrh விஶாலேயrhந கதா³பி ேநthேர ।
MSS@8850@2விth³யாஸத³ph◌⁴யாஸவேஶந லph◌⁴யா ெஸௗஜnhயமph◌⁴யாஸவஶாத³லph◌⁴யmh
॥ 8850॥
MSS@8850A@1கrhதvhயmh நவnhத³நmh விதி⁴பைரrhஹrhேஷாlhலஸnhமாநைஸ:

ஸchசாthரவி⁴தா: phரதிதி³நmh ேஸvhயா:ஸதா³ஸாத⁴வ: ।
MSS@8850A@2ேராதvhயmh ச தி³ேந தி³ேந நவேசா th²யாthவநிrhநாஶநmh
தா³நாெதௗ³ vhரதபாலேந
ச ஸததmh காrhயா ரதி: ராவைக: ॥
MSS@8851@1கrhதvhயmh thேவவ கrhேமதி மேநாேரஷ விநிசய: ।
MSS@8851@2ஏகாnhேதந யநீேஹாऽயmh பராப⁴வதி ஷ: ॥ 8851॥
MSS@8852@1கrhதvhயmh ந கேராதி ப³nh⁴பி⁴ரபி shேநஹாthமபி⁴rhேபா³தி⁴த:
காthவாத³வமnhயேத
தமதmh தீ⁴ேராऽphயபீ⁴Shடmh நர: ।
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MSS@8852@2நிShகாமshய ந விkhயா தiνph◌⁴’ேதா ேலாேக khவசிth³ th³’யேத
யthதshமாதி³த³ேமவ
லமகி²லாநrhத²shய நிrhதா⁴தmh ॥ 8852॥
MSS@8853@1கrhதvhயmh ⁴பாேலந ஶரக³தரணmh ।
MSS@8853@2கேபாதரணmh ேயநாth kh’thவா கீrhதிmh ஶிபி³rhக³த: ॥ 8853॥
MSS@8854@1கrhதvhயmh வசநmh ஸrhைவ:ஸஹதவாதி³நாmh ।
MSS@8854@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 8854॥
MSS@8855@1கrhதvhய:phரதிதி³வஸmh phரஸnhநசிthைத: shவlhேபாऽபி vhரதநியேமாபவாஸத⁴rhம:
।
MSS@8855@2phராேணஷு phரஹரதி நிthயேமவ mh’thrh ⁴தாநாmh மஹதி kh’ேதऽபி
 phரயthேந
॥ 8855॥
MSS@8856@1கrhதvhய:ஸசேயா நிthயmh ந  காrhேயாऽதிஸசய: ।
MSS@8856@2அதிஸசயஶீேலாऽயmh த⁴iνஷா ஜmh³ேகா ஹத: ॥ 8856॥
MSS@8857@1கrhதvhயேமவ கrhதvhயmh phராண: கNhட²க³ைதரபி ।
MSS@8857@2அகrhதvhயmh ந கrhதvhயmh phராண: கNhட²க³ைதரபி ॥ 8857॥
MSS@8858@1கrhதvhயா சாrhத²ஸாேரऽபி காvhேய ஶph³த³விசிthரதா ।
MSS@8858@2விநா க⁴Nhடாடணthகாரmh க³ேஜா க³chச²nhந ேஶாப⁴ேத ॥ 8858॥
MSS@8859@1கrhதvhயாநி ச thராணி ³rhப³லாநி ப³லாநி ச ।
MSS@8859@2பய rhமபதிrhப³th³ேதா⁴ ேகண விேமாசித: ॥ 8859॥
MSS@8860@1கrhதvhயாnhேயவ thராணி ஸப³லாnhயப³லாநி ச ।
MSS@8860@2ஹshதித²mh வேந ப³th³த⁴mh ஷைகrhயth³ விேமாசிதmh ॥ 8860॥
MSS@8861@1கrhதvhேய ஸாஹஸmh நிthயmh உthகடmh  விக³rhதmh ।
MSS@8861@2அதிஸாஹஸேதா³ேஷண பீ⁴ம:ஸrhபவஶmh க³த: ॥ 8861॥
MSS@8861A@1கrhதvhேயா ³ணஸŋhkh³ரஹ: பஹேத ேத³யmh நிஜmh மாநஸmh
ேராதvhயmh
வசநாmh’தmh நவச: காrhயmh யதா²shதா²நவth ।
MSS@8861A@2தா³தvhயmh யதிŋhக³ேவஷு நிஜகmh nhயாயphரகlhphயmh த⁴நmh
ரth³ேத⁴யmh
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ஸததmh ஸதாmh ஸுசதேரயshகேராऽயmh விதி:◌⁴ ॥
MSS@8862@1கrhதvhேயாऽphயாரய: ேரயாnh ப²லmh பா⁴kh³யாiνஸாரத: ।
MSS@8862@2நீலகNhட²shய கNhேட²ऽபி வாஸுகிrhவாப⁴க: ॥ 8862॥
MSS@8863@1கrhதvhேயா ph◌⁴ராth’ஷு shேநேஹா விshமrhதvhயா ³ேணதரா: ।
MSS@8863@2ஸmhப³nhேதா⁴ ப³nh⁴பி:◌⁴ ேரயாnh ேலாகேயாப⁴ேயாரபி ॥ 8863॥
MSS@8864@1கrhதvhேயா ’தி³ வrhதேத யதி³ தேராரshேயாபகாரshததா³ மா
காலmh க³மயாmh³வாஹ
ஸமேய ைசநமmhேபா⁴ப⁴ைர: ।
MSS@8864@2ஶீrhேண Shபப²ேல த³ேல விக³ேதேல க³ேத ஶுShகதாmh கshைம
கிmh
தமாசShய பதாபsh ேத shதா²shயதி ॥ 8864॥
MSS@8865@1கrhதா காரயிதா ைசவ phேரஷேகா யiνேமாத³க: ।
MSS@8865@2ஸkh’தmh ³Shkh’தmh ைசவ சthவார:ஸமபா⁴கி³ந: ॥ 8865॥
MSS@8866@1கrhதா காரயிதா ைசவ யைசவமiνமnhயேத ।
MSS@8866@2ஶுப⁴mh வா யதி³ வா பாபmh ேதஷாமபி ஸமmh ப²லmh ।
MSS@8867@1கrhதா th³தchச²லாநாmh ஜமயஶரேth³தீ³பந: ேஸாऽதிமாநீ
kh’Shேகேஶாthதயvhயபநயநமth பாNhட³வா யshய தா³ஸா: ।
MSS@8867@2ராஜா :³ஶாஸநாேத³rh³ரiνஜஶதshயாŋhக³ராஜshய thரmh
khவாshேத ³rhேயாத⁴ேநாऽெஸௗ
கத²யத ந ஷா th³Shமph◌⁴யாக³ெதௗ shவ: ॥ 8867॥
MSS@8868@1கrhmh thேலாசநாத³nhேயா ந பாrhத²விஜயmh ம: ।
MSS@8868@2தத³rhத:² ஶkhயேத th³ரShmh ேலாசநth³வயிபி:◌⁴ கத²mh ॥ 8868॥
MSS@8869@1கrhமகrhmh ஶkhத: ஸகலmh ஜக³ேத³தத³nhயதா²கrhmh ।
MSS@8869@2யshதmh விஹாய ராமmh காமmh மா ேத⁴ மாநஸாnhயshnh ॥ 8869॥
MSS@8870@1கrhShடமநிShடmh வா க: phர⁴rhவிதி⁴நா விநா ।
MSS@8870@2கrhதாரமnhயமாேராphய ேலாகshShயதி phயதி ॥ 8870॥
MSS@8871@1கrhத³மவதா³thமைவப⁴வmh உlhலாshய ச மாநவீmh phரஜாmh ஸுசிரmh ।
MSS@8871@2தபேநாthதாபphShடmh shவவ: kh’thவா க³தmh ஸரஸா ॥ 8871॥
MSS@8872@1கrhபாஸபீ³ஜமjhஜாநாmh rhணmh ைதேலந பாசேயth ।
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MSS@8872@2ேதந ஸஜாயேத Shபmh வதீநாmh சிராth³ க³தmh ॥ 8872॥
MSS@8872A@1கrhபாஸப⁴shமதkhராshதி²வrhஜmh ஸrhவmh தmh ஶுப⁴mh ।
MSS@8872A@2ேகா³வாக³ஜேத³வrhவrhஜmh kh’Shணmh  நிnhதி³தmh ॥
MSS@8873@1கrhபாஸாshதி²phரசயநிசிதா நிrhத⁴நேராthயாmh ேயஷாmh
வாthயாphரவிததphராŋhக³nhதா ப³⁴: ।
MSS@8873@2தthெஸௗதா⁴நாmh பஸர⁴வி thவthphரஸாதா³தி³தா³நீmh
khடா³th³த⁴chசி²³ரவதீஹாரiµkhதா: பதnhதி ॥ 8873॥
MSS@8874@1கrhரmh சnhத³நmh Shட²mh ள ஸrhஜஸmhப⁴வmh ।
MSS@8874@2iµshதmh ஶிலாரஸmh ைசவ த⁴thரம³shததா² ॥ 8874॥
MSS@8875@1ேஶபா² ஶதShபா ச ஸrhஷபாshதக³ரmh ³ட:³ ।
MSS@8875@2ததா² th³ரஜடா ஸrhவmh ஏதேத³கthர காரேயth ॥ 8875॥
MSS@1564@1(அேநந ேயாக³ராேஜந ⁴பிதாmhப³ர⁴ஷண: ।
MSS@1564@2⁴பிதாŋhக³shth⁴வநmh மiνஜ:ேத வஶmh ॥ 1564॥)

MSS@8876@1கrhர இவ த³kh³ேதா⁴ऽபி ஶkhதிமாnh ேயா ஜேந ஜேந ।
MSS@8876@2நேமாऽshthவவாrhயவீrhயாய தshைம மகரேகதேவ ॥ 8876॥
MSS@8877@1கrhரெகௗ³ரmh கவதாரmh ஸmhஸாரஸாரmh ⁴ஜேக³nhth³ரஹாரmh ।
MSS@8877@2ஸதா³வஸnhதmh ’த³யாரவிnhேத³ ப⁴வmh ப⁴வாநீஸதmh நமா ॥
8877॥
MSS@8878@1கrhரசnhத³நரேஜா த⁴வளmhவஹnhதீmh ஆயாநசnhத³நவிேலபநமŋhக³மŋhக³mh
।
MSS@8878@2அnhதrhக³தshய த³ஹதீ மஹத: shமராkh³ேநrh த³kh³த⁴shய
ஸŋhயவஶாதி³வ
ப⁴shமேஶஷmh ॥ 8878॥
MSS@8879@1கrhரth³ரவஶீகேராthகரமஹாநீஹாரமkh³நாவ
phரthயkh³ராmh’தேப²நபŋhகபடேலேபாபதி³kh³தா⁴வ ।
MSS@8879@2shவchைச²கshப²காமேவமஜட²ரphதாவ மாமாmh
rhவnh
பாrhவணஶrhவபதிரஸாth³தா³மiµth³th³ேயாதேத ॥ 8879॥
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MSS@8880@1கrhர⁴த⁴வளth³திரெதௗ⁴த- தி³ŋhமNhட³ேல ஶிஶிரேராசி
தshய ந: ।
MSS@8880@2லாஶிேராmhऽஶுகநிேவஶவிேஶஷkh’phதி- vhயkhதshதேநாnhநதிர⁴nhநயநாவெநௗ
ஸா ॥ 8880॥
MSS@8880A@1கrhர⁴ரசிதாலவால: கshகாகlhபிதேதா³ஹத³: ।
MSS@8880A@2மாmh³ைரரபி⁴chயமாந: phராசmh ³ணmh iµசதி கிmh
பலாNh:³ ॥
MSS@8881@1கrhர⁴ரசிதாலவால: கshகாŋhமphதேத³ஹ: ।
MSS@8881@2ஸுவrhணmhைப: ◌⁴ பchயமாேநா நிஜmh ³ணmh iµசதி கிmh
பலாNh:³ ॥ 8881॥
MSS@8882@1கrhரnhதகி ேகதகnhதகி ஶரth³ராகாஶஶாŋhகnhதகி சnhth³ரnhதகி
சnhத³நnhதகி ஸுதா⁴ஸாராchச²ரnhதகி ।
MSS@8882@2ைகலாஸnhதகி ³kh³த⁴ஸாக³ரலஸthshவchசா²chச²³nhத⁴nhதகி
ஶmh⁴nhதகி
கீrhதயshதவ விேபா⁴ த³rhவீகேரnhth³ரnhதகி ॥ 8882॥
MSS@8883@1கrhரnhதி ஸுதா⁴th³ரவnhதி கமலாஹாஸnhதி ஹmhஸnhதி ச
phராேலயnhதி மாலயnhதி
கரகாஸாரnhதி ஹாரnhதி ச ।
MSS@8883@2thைரேலாkhயாŋhக³நரŋhக³லŋhகி⁴மக³திphராக³lhph◌⁴யஸmhபா⁴விth ஆ:

ஶீதாmhேஶா:
கிரணchச²டா இவ ஜயnhthேயதrh தthகீrhதய: ॥ 8883॥
MSS@8884@1கrhரரchச²விவாத³விth³யா- ஸmhவாவ³கth³திஶுkhதிதாmhேர ।
MSS@8884@2இnhெதௗ³ nh’பth³ேவ தேமாவிதாநmh ஸூrhேயாத³ேய ேராதி³தி
சkhரவாகீ ॥ 8884॥
MSS@8885@1கrhரரலநாmh கலயnhதி கீrhேத: ராமசnhth³ர தவ யth கவய:
கத²mh தth ।
MSS@8885@2thவth³ைவமதிதராமபகீrhதிேதாऽshயா: shயாth³ ⁴ஸரthவதி
தthர வயmh phரதீம:
॥ 8885॥
MSS@8886@1கrhரphரதிபnhதி²ேநா மகி³kh³ராவாkh³ரஸŋhக⁴rhண:
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ராmhேபா⁴நிதி⁴மth◌⁴யக³rhப⁴ஜயிேநா க³ŋhெகௗ³க⁴ஸrhவŋhகஷா: ।
MSS@8886@2shவchச²nhத³mh ஹசnhத³நth³தித:³nhேத³nh³ஸmhவாதி³நsh
தshயாஸnhநரவிnhத³கnhத³சேயாऽேநேக ³: ேகசந ॥ 8886॥
MSS@8887@1கrhரப⁴lhலாதகஶŋhக²rhணmh ாேரா யவாநாmh ஸமந:ஶிலச ।
MSS@8887@2ைதலmh விபkhவmh ஹதாலரmh நிrhலேலாமாநி கேராதி ஸth³ய:
॥ 8887॥
MSS@8888@1கrhரரேஸஹுNhட³³kh³த⁴ேலேபந ஜாயேத ।
MSS@8888@2ேஶப²ேஸா மஹதீ vh’th³தி: ◌⁴ க²நshthஸுகா²வஹா ॥ 8888॥
MSS@8889@1கrhரேரண ச கNhடகா- பீ³ேஜாth³ப⁴ேவைநவ ரேஸந phதmh ।
MSS@8889@2ŋhக³mh ரேத th³ராவகரmh வ⁴நாmh ஸஜாயேதऽthயnhதஸுகா²வஹmh
ச ॥ 8889॥
MSS@8890@1கrhர ேர பமலshதவ மrhதி³தshய க²Nhட³ ேர பமலshதவ
க⁴rhதshய ।
MSS@8890@2ேர காகNhட³ தவ வநிக³தshய க³nhத:◌⁴ கshகா
shவயமதா²தி⁴தக³nhத⁴th³’Shடா
॥ 8890॥
MSS@8891@1கrhரவrhதிவ ேலாசநதாபஹnhth ²lhலாmh³ஜshரகி³வ
கNhட²ஸுைக²கேஹ: ।
MSS@8891@2ேசதசமthkh’திபத³mh கவிேதவ ரmhயா நmhயா நபி⁴ரமவ  ஸா
விேரேஜ
॥ 8891॥
MSS@8892@1கrhராத³பி ைகரவாத³பி த³லthnhதா³த³பி shவrhணதீ³- கlhேலாலாத³பி
ேகதகாத³பி
லலthகாnhதாth³’க³nhதாத³பி ।
MSS@8892@2³ேராnhiµkhதகலŋhகஶŋhகரஶிர:ஶீதாmhஶுக²Nhடா³த³பி ேவதாபி⁴shதவ
கீrhதிபி⁴rhத⁴வளிதா ஸphதாrhணவா ேமதி³நீ ॥ 8892॥
MSS@8893@1கrhராmh³நிேஷகபா⁴ஸரைஸரmhேபா⁴நீநாmh த³லrhஆshதீrhேணऽபி
விவrhதமாநவேஷா:shரshதshர shரshதேர ।
MSS@8893@2மnhேதா³nhேமஷth³’ேஶ: கிமnhயத³ப⁴வthஸா காphயவshதா² தேயாrh
யshயாmh
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சnhத³நசnhth³ரசmhபகத³லேரNhயாதி³ வநீயேத ॥ 8893॥
MSS@8894@1கrhராயிதைஸகதாய ஶிஶிரோதா³யமாநாதப- vhஹாய
vhயஜநாநிலாயிதமஹாஜ²ஜா²மth³ரmhஹேஸ ।
MSS@8894@2அshைம தnhவி நிதா³க⁴வாஸரவேயாமth◌⁴யாபி⁴ஸாரkhரேமா-
thஸாஹாththஸவஸாஹஸாய
மஹேத ெஸௗஹாrhத³ஹாமேஹ ॥ 8894॥
MSS@8895@1கrhயnhதி ⁴ெமௗ ஸர ஸரப⁴ஸmh ைகரவீயnhதி க³ŋhகா³-
கlhேலாயnhதி
நாேக தி³ஶி தி³ஶி பத: ேகதகீயnhதி கிmh ச ।
MSS@8895@2ஹmhயnhthயnhதே கமலத³லth³’ஶாmh ெமௗkhதிகீயnhதி கNhேட²
ஶுkhதீயnhயmh³ராெஶௗ விஶத³விஸேசா ரமய: ஶீதரேம: ॥ 8895॥
MSS@8896@1கrhேரண shத²லவிரசநா ŋhேமநாலவாலmh மாth◌⁴வீகாநி
phரதிதி³நபய:
பசபா³ண: kh’ஷாண: ।
MSS@8896@2தthேராthபnhநா யதி³கில ப⁴ேவth காசநீ காபி வlh ஸா ேசத³shயா:
கிமபி
லப⁴ேத ஸுph◌⁴வ: ெஸௗமாrhயmh ॥ 8896॥
MSS@8897@1கrhைர: கிம கிmh மலயைஜராேலபி கிmh பாரைத³rh அா
shப²ேகாபல:

கிமக⁴ th³யாவாph’தி²vhேயாrhவ: ।
MSS@8897@2ஏதth தrhகய ைகரவkhலமஹேர ஶ ◌்’ŋhகா³ரதீ³ா³ெரௗ
தி³khகாnhதாiµேர
சேகாரஸு’தி³ phெரௗேட⁴ ஷாரthவி ॥ 8897॥
MSS@8898@1கrhைரவ பாரைத³வ ஸுதா⁴shயnhைத³வாphலாவிேத ஜாேத
ஹnhத தி³வாபி ேத³வ
கபா⁴mh க³rhேப⁴ ப⁴வthகீrhதிபி: ◌⁴ ।
MSS@8898@2th◌⁴’thவாŋhேக³ கவசmh நிப³th◌⁴ய ஶரதி⁴mh kh’thவா ேரா மாத⁴வmh
காம:
ைகரவபா³nhத⁴ேவாத³யதி⁴யா ⁴nhவnh த⁴iνrhதா⁴வதி ॥ 8898॥
MSS@8899@1கrhம க²lhவிஹ கrhதvhயmh ஜாேதநாthரகrhஶந ।
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MSS@8899@2அகrhமாே  வnhதி shதா²வரா ேநதேர ஜநா: ॥ 8899॥
MSS@8900@1கrhம சாthமதmh காrhயmh தீணmh வா யதி³ வா mh’³ ।
MSS@8900@2kh³ரshயேதऽகrhமஶீலsh ஸதா³நrhைத²ரகிசந: ॥ 8900॥
MSS@8901@1கrhம ைசவ  ஸrhேவஷாmh காரநாmh phரேயாஜகmh ।
MSS@8901@2ேரய:பாபீயஸாmh சாthர ப²லmh ப⁴வதி கrhமmh ॥ 8901॥
MSS@8902@1கrhமஜnhயஶேரஷு ேராமா: ஶாரமாநஸா: ।
MSS@8902@2ஶரா இவ பதnhதீஹ விiµkhதா th³’ட⁴த⁴nhவிபி: ◌⁴ ॥ 8902॥
MSS@8903@1கrhமஜா: phரப⁴வnhthேயவ யதா²காலiµபth³ரவா: ।
MSS@8903@2ஏதth கShடmh யchச²th: கrhதாஹதி மnhயேத ॥ 8903॥
MSS@8903A@1கrhம வmh ச ஸmhShடmh பjhஞாதாthமநிசய: ।
MSS@8903A@2விபி⁴nhநீேத ஸா: ◌⁴ ஸாமாயிகஶலாகயா ॥
MSS@8904@1கrhமjhஞாநmh ச ேமாாய கrhமNhயrhேதா²ऽதி⁴காதா ।
MSS@8904@2அேதாऽrhேத²ைநவ ைகவlhயmh ந ைகவlhேயந லph◌⁴யேத ॥ 8904॥
MSS@8905@1கrhமண: ப²லநிrhvh’thதிmh shவயமநாதி காரக: ।
MSS@8905@2phரthயmh th³’யேத ேலாேக kh’தshயாphயkh’தshய ச ॥ 8905॥
MSS@8906@1கrhமண:ஸசயாth shவrhக³நரெகௗ ேமாப³nhத⁴ேந ।
MSS@8906@2கrhமே jhஞாயேத ஜnhrhபீ³ஜாதி³வ நவாŋhர: ॥ 8906॥
MSS@8907@1கrhமண:ஸுkh’தshயாஹு:ஸாththவிகmh நிrhமலmh ப²லmh ।
MSS@8907@2ரஜஸsh ப²லmh :³க²mh அjhஞாநmh தமஸ: ப²லmh ॥ 8907॥
MSS@8908@1ஸththவாth ஸஜாயேத jhஞாநmh ரஜேஸா ேலாப⁴ ஏவ ச ।
MSS@8908@2phரமாத³ேமாெஹௗ தமேஸா ப⁴வேதாऽjhஞாநேமவ ச ॥ 8908॥
MSS@8909@1கrhமmh  phரஶshதாநாmh அiνShடா²நmh ஸுகா²வஹmh ।
MSS@8909@2ேதஷாேமவாநiνShடா²நmh பசாth தாபகரmh மஹth ॥ 8909॥
MSS@8910@1கrhமசதmh rhவmh ஸth³பி⁴ராசதmh ச யth ।
MSS@8910@2தேத³வாshதா²ய ேமாத³nhேத தா³nhதா: ஶமபராய: ॥ 8910॥
MSS@8911@1கrhம ஜாயேத ஜnh: கrhமணவ வியேத ।
MSS@8911@2ஸுக²mh :³க²mh ப⁴யmh ேமmh கrhமணவாபி⁴பth³யேத ॥ 8911॥
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MSS@8912@1அshதி ேசதீ³வர: கசிth ப²லphயnhயகrhமmh ।
MSS@8912@2கrhதாரmh ப⁴ஜேத ேஸாऽபி ந யகrh: phர⁴rh ஸ: ॥ 8912॥
MSS@8913@1கrhம தகாேரண மiνShேயா யth thகா ।
MSS@8913@2வாஸநாரjhஜுமாkh’Shய ஸவŋhகrhமஸு ேசாதி³த: ॥ 8913॥
MSS@8913A@1கrhம ப³th◌⁴யேத ஜnhrhவிth³யயா  phரiµchயேத ।
MSS@8913A@2தshமாth கrhம ந rhவnhதி யதய: பாரத³rhஶிந: ॥
MSS@8914@1கrhம பா³th◌⁴யேத ³th³தி⁴rh³th³th◌⁴யா கrhம ந பா³th◌⁴யேத ।
MSS@8914@2ஸு³th³தி⁴ரபி யth³ ராேமா ைஹமmh ஹணமnhவகா³th ॥ 8914॥
MSS@8915@1கrhம மநஸா வாசா யthநாth³த⁴rhமmh ஸமாசேரth ।
MSS@8915@2அshவrhkh³யmh ேலாகவிth³விShடmh த⁴rhmhயமphயாசேரnh ந  ॥ 8915॥
MSS@8916@1கrhம மநஸா வாசா யத³பீ⁴ணmh நிேஷவேத ।
MSS@8916@2தேத³வாபஹரthேயநmh தshமாth கlhயாணமாசேரth ॥ 8916॥
MSS@8916A@1கrhம மநஸா வாசா ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவதா³ ।
MSS@8916A@2அkhேலஶஜநநmh phேராkhதmh thவmhஸா பரமrhபி:◌⁴ ॥
MSS@8917@1கrhமShட³Shடாநாmh ஜாயேத ப²லஸŋhய: ।
MSS@8917@2ேசதேஸாऽrhத²கஷாயthவாth³ யthர ஸா kh◌⁴வshதிchயேத ॥ 8917॥
MSS@8917A@1கrhம ேமாஹநீேயந ேமாதmh ஸகலmh ஜக³th ।
MSS@8917A@2த⁴nhயா ேமாஹmh ஸiµthஸாrhய தபshயnhதி மஹாதி⁴ய: ॥
MSS@8918@1கrhம ேயந ேதேநஹ mh’³நா தா³ேணந வா ।
MSS@8918@2உth³த⁴ேரth³ தீ³நமாthமாநmh ஸமrhேதா² த⁴rhமமாசேரth ॥ 8918॥
MSS@8919@1கrhம ரதmh jhஞாநmh பŋh³நா ஸth³’ஶmh ப⁴ேவth ।
MSS@8919@2ந ேதந phராphயேத கிசிth ந ச கிசிth phரஸாth◌⁴யேத ॥ 8919॥
MSS@8920@1ஏவmh jhஞாேநந நmh யth கrhமாnhேத⁴ந ஸமmh shmh’தmh ।
MSS@8920@2மாrhேகா³ வா மாrhக³லயmh வா ைநவ தshய phரதீயேத ॥ 8920॥
MSS@8921@1கrhம மநஸா வாசா கrhதvhயmh கrhம rhவத: ।
MSS@8921@2தshமாேத³ேவShடஸmhth³தி⁴சரshரா phரஜாயேத ॥ 8921॥
MSS@8922@1கrhமணவ  ஸmhth³தி⁴mh ஆshதி²தா ஜநகாத³ய: ।
MSS@8922@2ேலாகஸŋhkh³ரஹேமவாபி ஸmhபயnh கrhமrhஹ ॥ 8922॥
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MSS@8923@1கrhமேऽபி phரதா⁴நthவmh கிmh rhவnhதி ஶுபா⁴ kh³ரஹா: ।
MSS@8923@2வShட²த³thதலkh³ேநऽபி ஜாநகீ :³க²பா⁴கி³நீ ॥ 8923॥
MSS@8924@1கrhமே யshய ய: கால: தthகாலvhயாபிநீ திதி:² ।
MSS@8924@2தயா கrhமாணி rhவீத ராஸvh’th³தி⁴mh ந காரேயth ॥ 8924॥
MSS@8925@1கrhமே  phரதா⁴ேநந ³th³தி⁴நா கிmh phரேயாஜநmh ।
MSS@8925@2பாஷாணshய ேதா ³th³தி⁴shதேதா ேத³ேவா ப⁴விShயதி ॥ 8925॥
MSS@8926@1கrhமே யபி ேபா³th³த⁴vhயmh ேபா³th³த⁴vhயmh ச விகrhமண: ।
MSS@8926@2அகrhமணச ேபா³th³த⁴vhயmh க³ஹநா கrhமே க³தி: ॥ 8926॥
MSS@8927@1கrhமNhயகrhம ய: பேயth³அகrhமணி ச கrhம ய: ।
MSS@8927@2ஸ ³th³தி⁴மாnh மiνShேயஷு ஸ khத: kh’thshநகrhமkh’th ॥ 8927॥
MSS@8928@1கrhமNhயகrhமவிதி⁴ேரஷ யதா³சரnhதி கrhமாணி தthதத³iνப³nhத⁴ஹாஸேயதி
।
MSS@8928@2ஸthயmh ததா²phயபி⁴நேவா ப⁴விதா ந ப³nhத: ◌⁴ phராசீநப³nhத⁴ஹரேண க
இவாph◌⁴பாய:
॥ 8928॥
MSS@8929@1கrhமNhயேகாவிதா:³shதph³தா⁴ rhகா:² பNh³தமாநிந: ।
MSS@8929@2வத³nhதி சாகாnh டா⁴ யயா மாth◌⁴vhயா கி³ேராthஸுகா: ॥ 8929॥
MSS@8930@1கrhமNhேயவாதி⁴காரshேத மா ப²ேலஷு கதா³சந ।
MSS@8930@2மா கrhமப²லேஹrh⁴rhமா ேத ஸŋhேகா³ऽshthவகrhமணி ॥ 8930॥
MSS@8931@1கrhம thயேஜம யதி³ நமத: ◌⁴ பேதம யth³யாசேரம ந கதா³பி ப⁴வmh
தேரம ।
MSS@8931@2கrhம thயேஜதி³தி சேரதி³தி ச phரvh’thதா பா⁴ேவந ேகந நிக³மா இதி
ந phரதீம:
॥ 8931॥
MSS@8932@1கrhமதா³யாத³வlhேலாக: கrhமஸmhப³nhத⁴லண: ।
MSS@8932@2கrhமாணி ேசாத³யnhதீஹ யதா²nhேயாnhயmh ததா² வயmh ॥ 8932॥
MSS@8933@1கrhமph³ரமவிசாரmh விஜஹேதா ேபா⁴கா³பவrhக³phரதா³mh ேகா⁴ஷmh
கசந
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கNhட²ேஶாஷப²லகmh rhவnhthய தாrhகிகா: ।
MSS@8933@2phரthயmh ந நாதி நாபஹரேத பாபாநி பீchச²டா vhயphதிrhநாவதி
ைநவ
பாthயiνதிrhேநா பதா ரதி ॥ 8933॥
MSS@8934@1கrhமபி: ◌⁴ shைவரவாphதshய ஜnhமந: பிதெரௗ யதா² ।
MSS@8934@2ராjhஞmh ததா²nhேய ராjhயshய phரvh’thதாேவவ காரணmh ॥ 8934॥
MSS@8935@1கrhம⁴மாmh phராphய கrhதvhயmh கrhம யch²ப⁴mh ।
MSS@8935@2அkh³நிrhவாச ேஸாமச கrhமmh ப²லபா⁴கி³ந: ॥ 8935॥
MSS@8936@1கrhம⁴யmh ph³ரமnh ப²ல⁴ரெஸௗ மதா ।
MSS@8936@2இஹ யth khயேத கrhம தth பரthேராப⁴jhயேத ॥ 8936॥
MSS@8937@1கrhம ேலாகவிth³த⁴mh  rhவாணmh ணதா³சர ।
MSS@8937@2தீணmh ஸrhவஜேநா ஹnhதி ஸrhபmh ³Shடவாக³தmh ॥ 8937॥
MSS@8938@1கrhம ஸrhேவாthதமmh கிmh ேம கரணீயmh ப⁴ேவதி³தி ।
MSS@8938@2மாநவ: phரப⁴ேவth³ ேவthmh லph³th◌⁴வா shைத²rhயmh ஶமmh ததா² ॥
8938॥
MSS@8939@1கrhமாணி ஜnhமாnhதரஸசிதாநி மஹாnhதி விjhஞாநமஹாஹுதாேஶ ।
MSS@8939@2ஸrhவாணி த³kh³தா⁴நி ப⁴வnhதி ஸth³ேயா மஹாநலshயாshதி
கிமாrhth³ரபா⁴வ: ॥ 8939॥
MSS@8940@1கrhமாணி ப³th◌⁴நnhதி ஶுபா⁴ஶுபா⁴நி கrhதாthரெமௗபாதி⁴கேமவ வmh ।
MSS@8940@2பரmh ந தthஸாணமshதேதா³ஷmh ஆபீ⁴ரமth³யாth கிமேஜ ஶயாேந
॥ 8940॥
MSS@8941@1கrhமாணி யாநி ேலாேக :³க²நிthதாநி லjhஜநீயாநி ।
MSS@8941@2ஸrhவாணி தாநி ேத ஜட²ரநேரnhth³ரshய வஶேதா ஜnh: ॥
8941॥
MSS@8941A@1கrhமாணி ஸrhவாணி ச ேமாஹநீேய :³கா²நி ஸrhவாணி
த³th³ரதாயாmh ।
MSS@8941A@2பாபாநி ஸrhவாணி ச ெசௗrhயபா⁴ேவ ேதா³ஷா அேஶஷா அnh’ேத
ப⁴வnhதி ॥
MSS@8942@1கrhமாNhயாரப⁴மாநாmh :³க²ஹthைய ஸுகா²ய ச ।
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MSS@8942@2பேயth பாகவிபrhயாஸmh ²நீசாmh nh’mh ॥ 8942॥
MSS@8943@1கrhமாநிShடmh வித⁴thேத ப⁴வதி பரவேஶா லjhஜேத ேநா ஜநாநாmh
த⁴rhமாத⁴rhெமௗ
ந ேவthதி thயஜதி ³லmh ேஸவேத நீசேலாகmh ।
MSS@8943@2⁴thவா phராjhஞ: ந: phரதி²தph’²³ே மாநநீேயா ³ேதா⁴ऽபி
kh³ரshேதா
ேயநாthர ேத³ iνத³ மத³நmh வ தmh :³க²த³mh ॥ 8943॥
MSS@8943A@1கrhமாiνபா⁴வ:³கி²த ஏவmh ேமாஹாnhத⁴காரக³ஹநவதி ।
MSS@8943A@2அnhத⁴ இவ ³rhக³மாrhேக³ ph◌⁴ரமதி  ஸmhஸாரகாnhதாேர ॥
MSS@8944@1கrhமாiνேமயா:ஸrhவthர பேரா³ணvh’thதய: ।
MSS@8944@2தshமாth பேராvh’thதீநாmh ப²ல: கrhம விபா⁴வேயth ॥ 8944॥
MSS@8945@1கrhமாnhயஜnhமநி kh’தmh ஸத³ஸchச ைத³வmh தth ேகவலmh ப⁴வதி
ஜnhமநி
ஸthலாth³ேய ।
MSS@8945@2பா³lhயாth பரmh விநயெஸௗShட²வபாthரதாபி nhைத³வஜா
kh’வதி³thயத உth³யேமத
॥ 8945॥
MSS@8946@1கrhமாபராதா⁴th ஸththவாநாmh விநாேஶ ஸiµபshதி²ேத ।
MSS@8946@2அநேயா நயேபண ³th³தி⁴மாkhரmhய திShட²தி ॥ 8946॥
MSS@8947@1கrhமாயthதmh ப²லmh mhஸாmh ³th³தி:◌⁴ கrhமாiνஸாணீ ।
MSS@8947@2ததா²பி ஸுதி⁴யா பா⁴vhயmh ஸுவிசாrhையவ rhவதா ॥ 8947॥
MSS@8948@1கrhமாரNhயmh த³ஹதி ஶிகி²வnhமாth’வthபாதி :³கா²th ஸmhயkh³திmh
வத³தி
³வth shவாவth³ யth³ பி³ப⁴rhதி ।
MSS@8948@2தththவாதththவphரகடநப:shபShடமாphேநாதி தmh தthஸmhjhஞாநmh
விக³தமலmh jhஞாநதா³ேநந மrhthய: ॥ 8948॥
MSS@8949@1கrhேமnhth³யாணி ஸmhயmhய ய ஆshேத மநஸா shமரnh ।
MSS@8949@2இnhth³யாrhதா²nh rhவிடா⁴thமா th²யாசார:ஸ உchயேத ॥ 8949॥
MSS@8950@1யshthவிnhth³யாணி மநஸா நியmhயாரப⁴ேதऽrhஜுந ।
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MSS@8950@2கrhேமnhth³ைய: கrhமேயாக³mh அஸkhத:ஸ விஶிShயேத ॥ 8950॥
MSS@8950A@1கrhேமnhத⁴நmh யத³jhஞாநாth ஸசிதmh ஜnhமகாநேந ।
MSS@8950A@2உபவாஸஶிகீ²ஸrhவmh தth³ப⁴shேத th ॥
MSS@8950B@1கrhேமnhத⁴நmh ஸமாthய th³’டா⁴ ஸth³பா⁴வநாஹுதி: ।
MSS@8950B@2த⁴rhமth◌⁴யாநாkh³நிநா காrhயா தீ³ேதநாkh³நிகாகா ॥
MSS@8951@1கrhைமவ காரணmh சாthர ஸுக³திmh ³rhக³திmh phரதி ।
MSS@8951@2கrhைமவ phராkhதநமபி ணmh கிmh ேகாऽshதி சாkhய: ॥ 8951॥
MSS@8952@1கrhேமாkhதிநrhமநிrhமாண: phராத: phராத: phரதா⁴வதாmh ।
MSS@8952@2த⁴நmh த⁴நmh phரலபதாmh நித⁴நmh விshmh’தmh nh’mh ॥ 8952॥
MSS@8952A@1கrhேமாத³யாth³ ப⁴வக³திrh ப⁴வக³திலா ஶரநிrhvh’thதி: ।
MSS@8952A@2ேத³ஹாதி³nhth³யவிஷயா விஷயநிthேத ச ஸுக²:³ேக² ॥
MSS@8953@1காrhயshய நி:ஸmhஶயமாthமேஹேதா: ஸபதாmh ேஹபி⁴ரph◌⁴ேபthய ।
MSS@8953@2:³க²shய காrhயmh ஸுக²மாமநnhத: shேவைநவ வாkhேயந ஹதா
வராகா: ॥ 8953॥
MSS@8954@1கrhஷnhேவஷேண யா:ுதmh ஜலத³vh’Shடேய ।
MSS@8954@2ேஹமாதி³⁴ஷேண நvhேய விth◌⁴’ேத ⁴ஷphதேய ॥ 8954॥
MSS@8955@1கrhஷதி வபதி நீேத தீ³vhயதி vhயதி நாதி வயேத ச ।
MSS@8955@2வித³தா⁴தி கிmh ந kh’thயmh ஜட²ராநலஶாnhதேய தiνமாnh ॥ 8955॥
MSS@8956@1கrhஷth³பி: ◌⁴ சயாசலாநதிரஸாth rhவth³பி⁴ராŋhக³நmh
kh³’ைந:
கசமாக²th³பி⁴ரத⁴ரmh விth³ராவயth³பி: ◌⁴ ெசௗ ।
MSS@8956@2phரthயேऽபி கŋhக³மNhட³லபேதரnhத:ராமேஹா தி⁴khகShடmh
விடைபrhவிைடவ வேந கிmh நாம நாேசShதmh ॥ 8956॥
MSS@8957@1கலmh கiµkhதmh தiνமth◌⁴யநாகா shதநth³வயீ ச thவth³’ேத ந
ஹnhthயத: ।
MSS@8957@2ந யாதி ⁴தmh க³ணேந ப⁴வnhiµேக² கலŋhகiµkhதmh தiνமth◌⁴யநாகா
॥ 8957॥
MSS@8958@1கலகNhட² க³shவாth³ேய காமshயாshthேர நிஜாŋhேர ।
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MSS@8958@2நிmhப³vh’thதிபி⁴th³க³தீ³rhேண ந த: பதphயேத ॥ 8958॥
MSS@8959@1கலகலமபரா iµதா⁴ விதா⁴ய திதிலகாnh நயநாnhதமாஸஸாத³ ।
MSS@8959@2அவதரதி mh’கீ³th³’ஶாmh th’தீயmh மநஜசுபாயத³rhஶேநஷு
॥ 8959॥
MSS@8960@1கலேகாகிலநாத³விவாத³ப³லth³- ph◌⁴ரமராவேலாலரஸாலth³ம- ।
MSS@8960@2khரமமாலதிகாதி³கத³mhப³லஸth- ஸுமாக³மேமாத³மேநாஜஶைர: ॥
8960॥
MSS@8961@1பபீ³தயா வி⁴ஸாnhth³ரகலா- கமலாகரசmhபகஸŋhக³த³த⁴th- ।
MSS@8961@2பவைநரiνசிnhதிதயா phய ஸா ஸகி²ஸmhphரதி கிmh khயேதऽப³லயா
॥ 8961॥
MSS@8962@1கலkhவணிதக³rhேப⁴ண கNhேட²நா⁴rhணிேதண: ।
MSS@8962@2பாராவத: பph◌⁴ரmhய ரmhஸுmhப³தி phயாmh ॥ 8962॥
MSS@8963@1கலkhவாேண வீேண விரம ரணிதாth ேகாகில ஸேக² ஸேக²ேதா³
மா⁴shthவmh th³ணவிதshேத
பப⁴வ: ।
MSS@8963@2ஸுேத⁴ iµச shபrhதா⁴மத⁴ரம⁴ஸmhஸrhக³ஸரஸா: sh²டnhthேயதா
வாச: கிமபி
கமநீயா mh’க³th³’ஶ: ॥ 8963॥
MSS@8964@1கலŋhகதா³ேஶா க³க³நாmh³ராெஶௗ phரஸாrhய சnhth³ராதபதnhஜாலmh
।
MSS@8964@2லkh³ேநா³நாmhlhல⁴ஸkh◌⁴’ு சnhth³ரphலவshத²சரமாvhதி⁴ேமதி
॥ 8964॥
MSS@8965@1கலŋhகயnhதி ஸnhமாrhக³ஜுஷ: பப⁴வnhthயலmh ।
MSS@8965@2வாthயா இவாதிசபலா:shthேயா ⁴ரேஜாvh’தா: ॥ 8965॥
MSS@8966@1தth தாஸு ந phரஸkhதvhயmh தீ⁴ரஸththைவ:ஸு³th³தி⁴பி: ◌⁴ ।
MSS@8966@2ஶீலமph◌⁴யஸநீயmh  வீதராக³பதா³phதேய ॥ 8966॥
MSS@8967@1கலŋhகந:யேதா³ஷஶூnhய: ஸதா³ நிvh’thதshதமேஸா ப⁴யாchச
।
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MSS@8967@2ப³தாப⁴விShயth³ th³விஜநாயேகாऽபி ததா³பி மnhேய ந தவாநநாப⁴mh ॥
8967॥
MSS@8968@1கலŋhகிந: phேய ேதா³ஷாகரshய ச ஜட³shய ச ।
MSS@8968@2ந ஜா ஶkhதிnhேதா³shேத iµேக²ந phரதிக³rhmh ॥ 8968॥
MSS@8969@1கலŋhகிநி ஜேல khவாபி ெஸௗரmh phரதிப²லnh மஹ: ।
MSS@8969@2தேமாऽபஹthவmh தiνேத ஸmh’th³தி⁴mh ச தி³ேந தி³ேந ॥ 8969॥
MSS@8970@1கலŋhகீ நி:ஶŋhகmh பதபஶீதth³திரெஸௗ ⁴ஜŋhக³vhயாஸŋhகீ³வம
க³ரலmh சnhத³நரஸ: ।
MSS@8970@2shவயmh த³kh³ேதா⁴ தா³ஹmh விதர மேநா⁴ரபி ph◌⁴’ஶmh ஜக³thphராண
phராநபஹர கிmh ேத ஸiµசிதmh ॥ 8970॥
MSS@8970A@1கலŋhேகந யதா² சnhth³ர:ாேரண லவmh³தி: ◌⁴ ।
MSS@8970A@2கலேஹந ததா² பா⁴தி jhஞாநவாநாபி மாநவ: ॥
MSS@8971@1கலthரmh ph’Shட²த: kh’thவா ரமேத ய: பரshthய: ।
MSS@8971@2அத⁴rhமசாபத³shதshய ஸth³ய: ப²லதி நிthயஶ: ॥ 8971॥
MSS@8972@1கலthரசிnhதாசிதshய mhஸ: தmh ச ஶீலmh ச ³ச ஸrhேவ ।
MSS@8972@2அபkhவmhேப⁴ நிதா இவாப: phரயாnhதி ேத³ேஹந ஸமmh விநாஶmh ॥
8972॥
MSS@8973@1கலthரநிnhதா³³ கிலவmh அph◌⁴யாஹதmh கீrhதிவிபrhயேயண ।
MSS@8973@2அேயாக⁴ேநநாய இவாபி⁴தphதmh ைவேத³ப³nhேதா⁴rh’த³யmh
வித³th³ேர ॥ 8973॥
MSS@8974@1கலthரthராதி³நிthதத:khத³சிth³ விநிnhth³யேப விேதऽபி கrhமணி
।
MSS@8974@2இத³mh kh’தmh கrhம விநிnhதி³தmh ஸதாmh மேயதி ப⁴vhயசகிேதா
விநிnhத³தி
॥ 8974॥
MSS@8975@1கலthரபா⁴ேரண விேலாலநீவிநா க³லth³³லshதநஶாேநாரஸா ।
MSS@8975@2வvhயபாயsh²டேராமராநா நிராயதththவா³த³ேரண தாmhயதா ॥
8975॥
MSS@8976@1விலmhப³மாநாலேகஶபாஶயா கயாசிதா³விShkh’தபா³ஹுலயா ।
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MSS@8976@2தphரஸூநாnhயபதி³ய ஸாத³ரmh மேநாதி⁴நாத²shய மந:ஸமாத³ேத³
॥ 8976॥
MSS@8977@1கலthரமாthமா ஸு’ேதா³ த⁴நாநி vh’தா² ப⁴வnhதீஹ
நிேமஷமாthராth ।
MSS@8977@2iµஹுrhiµஹுசாதாநி தாநி தshமாnh ந விth³வாநதிவிkh³ர
shயாth ॥ 8977॥
MSS@8977A@1கலthரஹரணlhேகஶாth கி²nhநாநாமாthமநshதெநௗ ।
MSS@8977A@2த⁴rhiµthஸுகதா நShேட:ஸுth³’ஶாmh ஸுதி⁴யாவ ॥
MSS@8978@1கலப⁴ தவாnhதிகமாக³தmh அேமதmh மா கதா³phயவjhஞா: ।
MSS@8978@2அபி தா³நஸுnhத³ராmh th³விப⁴rhயாமயmh ஶிேராதா⁴rhய: ॥
8978॥
MSS@8979@1கலமாkhராnhதவிவshய மkh’Shணshய ேபா⁴கி³ந: ।
MSS@8979@2ஆஸnhநப³nhத⁴நshயாnhேத தி³விரshய த⁴ேநந கிmh ॥ 8979॥
MSS@8980@1கலமmh ப²லபா⁴ராதி³rhத⁴தயா ஶைந: ।
MSS@8980@2விநாமாnhதிேகாth³⁴தmh ஸமாkh◌⁴ராேவாthபலmh ॥ 8980॥
MSS@8980A@1கலம⁴ரரkhதகNh² ஶயேந மதி³ராலஸா ஸமத³நா ச ।
MSS@8980A@2வkhthராபரவkhthராph◌⁴யாmh உபதிShட² வாரiµkh²யா thவாmh ॥
MSS@8981@1கலமா: பாகவிநmhரா லதலாkh◌⁴ராதஸுரபி⁴கlhஹாரா: ।
MSS@8981@2பவநாகmhபிதஶிரஸ: phராய:rhவnhதி பமலலாகா⁴mh ॥ 8981॥
MSS@8982@1கலமாnhதநிrhக³தம- பி³nh³vhயாேஜந ஸாஜநாக ।
MSS@8982@2காயshத²NhTh²யமாநா ேராதி³தி கி²nhேநவ ராஜ: ॥ 8982॥
MSS@8983@1கலய கமலமshrhnhநிthதீ³rhய shதி²தாநாmh phரதிப²தiµேக²ஷு
nhயshதஹshதாரவிnhதா:³ ।
MSS@8983@2shப²கவிபிநமth◌⁴ேய மாணிகphேரயநாmh நிph◌⁴’தஹதபாthரmh
யthர யாதா
வாந: ॥ 8983॥
MSS@8984@1கலயதி கமேலாபமாநமே: phரத²யதி வாசி ஸுதா⁴ரஸshய
ஸாmhயmh ।
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MSS@8984@2ஸகி² கத²ய கிமாசரா காnhேத ஸமஜநி தthர ஸShiΝைதவ
ேதா³ஷ: ॥ 8984॥
MSS@8985@1கலயதி கிmh ந ஸதா³ ப²லதாmh ப³ஹுப²லதாmh ச ஸ vh’: ।
MSS@8985@2யshய பேராபkh’ெதௗ கசிnh ந ஸபோऽபி விப: ॥ 8985॥
MSS@8986@1கலயதி வலயமாலா- லதmh ல: கடாவிேப: ।
MSS@8986@2அத⁴ர: கிஸலயலா- மாநநமshயா: கலாநிதி⁴விலாஸmh ॥ 8986॥
MSS@8987@1கலயதி மம ேசதshதlhபமŋhகா³ரகlhபmh jhவலயதி மம கா³thரmh
சnhத³நmh
சnhth³ரகச ।
MSS@8987@2திரயதி மம ேநthேர ேமாஹஜnhமாnhத⁴காேரா விkh’தப³ஹுவிகாரmh
மnhமேதா² மாmh
³ேநாதி ॥ 8987॥
MSS@8988@1கலய ஹmhஸவிலாஸக³திmh ஸ ப³க:ஸர வராக: ।
MSS@8988@2நீரரவிேவகவிெதௗ⁴ தshய த: பபாக: ॥ 8988॥
MSS@8989@1கலய வலயmh த⁴mhlhேலऽshnhநிேவஶய மlhகாmh ரசய சயmh
iµkhதாஹாரmh வி⁴ஷய ஸthவரmh ।
MSS@8989@2mh’க³மத³மபthராேலபmh Shவ கேபாலேயா: ஸஹசஸமாயாத:
phராத:
ஸ ேத ’த³யphய: ॥ 8989॥
MSS@8990@1கலய வயshய கshமாth thவmh சிரmh பா⁴ரதீஶாshthரmh ।
MSS@8990@2அthேராऽkhதிphரthkhெதௗ கலய ேதா² ⁴ஶshthரபாதரணmh ॥
8990॥
MSS@8991@1கலயா ஷாரகிரணshய ர: பமnhத³பி⁴nhநதிெரௗக⁴ஜடmh ।
MSS@8991@2ணமph◌⁴யபth³யத ஜைநrhந mh’ஷா க³க³நmh க³தி⁴பதிrhதிதி
॥ 8991॥
MSS@8992@1கலயாthர phரகாயmh ேசth கிசிth³வா தி³vhயவேந ।
MSS@8992@2தshயாமபி phரகாஶா shயாth³ விஶாலா ஶாnhதிjhjhவலா ॥ 8992॥
MSS@8992A@1கலேய கிஸலயமத⁴ரmh ஶŋhேக பŋhேகஹmh கரth³வnhth³வmh ।
MSS@8992A@2மnhேய மநஜேவthரmh கா³thரmh ேநthைரகேமாஹநmh தnhvhயா: ॥
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MSS@8992B@1கலரவகNhட²கரmhபி³த- கலரவகலகNhட²ேத ஸுரேத ।
MSS@8992B@2தவ மiνதேலாசந- மாநநமவேலாகிmh phேய கலேய ॥
MSS@8993@1கலேஶ நிஜேஹத³Nhட³ஜ: கிiµ சkhரph◌⁴ரமகாதா³ண: ।
MSS@8993@2ஸ த³chசெசௗ ப⁴வnh phரபா⁴- ஜ²ரசkhரph◌⁴ரமமாதேநாதி யth ॥
8993॥
MSS@8994@1கலஹ: கதா³பி மாshthவிதி கதஶைரkhயேயா: ஶிவேயா: ।
MSS@8994@2அஹமshmhயஹமshதி phராphத: கலேஹா மம thராேண ॥ 8994॥
MSS@8995@1கலஹகலப⁴விnhth◌⁴ய: ேகாபkh³’th◌⁴ரமஶாநmh vhயஸந⁴ஜக³ரnhth◌⁴ரmh
th³ேவஷத³shphரேதா³ஷ: ।
MSS@8995@2ஸுkh’தவநத³வாkh³நிrhமாrhத³வாmhேபா⁴த³வாrh நயநநஷாேராऽthயrhத²மrhதா²iνராக:³
॥ 8995॥
MSS@8996@1கலஹகலயா யthஸmhvh’thைய thரபாவநதாநநா பிதலேகாth³ேப⁴த³mh
ஸுph◌⁴சகrhஷ ந ககmh ।
MSS@8996@2த³யிதமபி⁴தshதாiµthகNhடா²mh விவvhரநnhதரmh ஜ²தி ததி
thThயnhேதாऽnhத:
shதநாmhஶுகஸnhத⁴ய: ॥ 8996॥
MSS@8997@1கலஹphயாதிதீ³rhகா⁴ க²rhவா வா யாமபீதஹதா வா ।
MSS@8997@2லmhேபா³Sh²ல⁴நாஸா ல⁴ஶிதி²லshதநவிபா⁴கா³ ச ॥ 8997॥
MSS@8998@1கலஹமாதiνேத மதி³ராவஶsh தஹ ேயந நிரshயதி விதmh ।
MSS@8998@2vh’ஷமபாshயதி ஸசிiνேத மலmh த⁴நமைபதி ஜைந: ப⁴யேத ॥
8998॥
MSS@8999@1கலஹாnhததாphரலபநmh அத: பரmh நாயகshய ஶிா ச ।
MSS@8999@2ஸmhேபா⁴கா³விShகரணmh லடா ஸŋhகீrhணதி ச ஶ ◌்’ŋhகா³ர: ॥
8999॥
MSS@9000@1கலஹாnhதாநி ஹrhmhயாணி வாkhயாnhதmh ச ெஸௗ’த³mh ।
MSS@9000@2ராஜாnhதாநி ராShThராணி கrhமாnhதmh யேஶா nh’mh ॥ 9000॥
MSS@9001@1கலஹாயnhேத டா: ◌⁴ க: phரதி:◌⁴ வ: phரபா⁴த இதி ।
MSS@9001@2தshயாேமவ ரஜnhயாmh க: phரதி: ◌⁴ shவshய ஸthதாயாmh ॥ 9001॥
MSS@9002@1கலாmh தாைமnhத³வீmh வnhேத³ யயா யாத³Shபதி: பிதா ।
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MSS@9002@2ஆய ஹரrhதா⁴நmh kh’தshthைரேலாkhயrhத⁴நி ॥ 9002॥
MSS@9003@1கலா:ஸrhேவ ஹேரேரவ ஸphரஜாபதyhshததா² ।
MSS@9003@2ஏேத thவmhஶகலா: mhஸ: kh’Shணsh ப⁴க³வாnh shவயmh ॥ 9003॥
MSS@9003A@1கலாகலாபஸmhபnhநா உபகrh: பரiµகா:² ।
MSS@9003A@2ந ப⁴வnhதி மஹாthமாந:ஸரஸ: ஶிகி²ேநா யதா² ॥
MSS@9004@1கலாகாShடா²iµஹூrhதாநாmh காலshய vhரஜதாmh ஜவாth ।
MSS@9004@2ந லயேத விபா⁴ேக³ந தீ³பshேயவாrhசிஷாmh க³தி: ॥ 9004॥
MSS@9005@1கலாthதமாயாலவகாnhதrhதி: கலkhவணth³ேவiΝநிநாத³ரmhய: ।
MSS@9005@2ேதா ’தி³ vhயாலயmhshthேலாகீmh ேயऽsh
ேகா³பீஜநவlhலேபா⁴ வ: ॥ 9005॥
MSS@9006@1கலாதா⁴ேரா வkhர:sh²ரத³த⁴ரராேகா³நவதiνrh க³லnhமாநாேவஶாshதணரமணீrhநாக³ர
இவ ।
MSS@9006@2க⁴நேராணீபி³mhேப³ நயநiµேல சாத⁴ரத³ேல கேபாேல kh³வாயாmh
சகலஶேயாmhப³தி ஶஶீ ॥ 9006॥
MSS@9007@1கலாதி⁴நாதா²தி⁴க³மாth³ th³விதீேய கிமth³விதீேயதி தேநா க³rhவmh
।
MSS@9007@2அயி thவமshமth³வச phரதீயா அயmh th’தீயாiµபக³nhகாம: ॥
9007॥
MSS@9008@1கலாதி⁴நாதா²நயநாய ஸாயmh iµth³வதீphேரத ஏவ ph◌⁴’ŋhக:³ ।
MSS@9008@2கிnh³நாŋhkh³ய ஸராக³மŋhேக kh’த: கலŋhகph◌⁴ரமமாதேநாதி ॥
9008॥
MSS@9009@1கலாநாmh kh³ரஹேத³வ ெஸௗபா⁴kh³யiµபஜாயேத ।
MSS@9009@2ேத³ஶகாெலௗ thவேபயாஸாmh phரேயாக:³ஸmhப⁴ேவnhந வா॥ 9009॥
MSS@9010@1கலாநாத:²காமmh ப⁴ஜதி ப³ஹுேதா³ஷாŋhகிததiνmh iµth³வthயாshதshnhநபி
ப⁴வதி
கிmh நாம ந சி: ।
MSS@9010@2ந பth³nhயா ேமாத:³ கிiµத³யthShணமஹ phேய phராேயா
ேதா³ஷாnh ந க³ணயதி
சிthதmh mh’க³th³’ஶ: ॥ 9010॥
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MSS@9010A@1கலாநிதி⁴கரshபrhஶாth phரஸnhேநாlhலாதாரகா ।
MSS@9010A@2பி³mhரmhப³ரமாநீலmh காநீ யாநீயேத ॥
MSS@9011@1கலாநிதி⁴ரயmh ரேவ:ஸiµபலph◌⁴ய பmhshவயmh தி³நாnhதஸமேயऽshph’ஶth
ஸபதி³ பth³நீmh ராக³வாnh ।
MSS@9011@2த⁴வாnhயகரஸŋhக³மாnhiµேததி rhவாkh’திmh ஸய ஜஹஸு:
phயா
th◌⁴வம⁴த³த: பாNh³ர: ॥ 9011॥
MSS@9012@1கலாபிநாmh சாதேயாபயாnhதி vh’nhதா³நி லாேபாட⁴க⁴நாக³மாநாmh ।
MSS@9012@2vh’nhதா³நிலாேபாட⁴க⁴நாக³மாநாmh கலாபிநாmh சாதேயாऽபயாnhதி
॥ 9012॥
MSS@9013@1கலாபி⁴chch²தா ேவயா பஶீல³nhவிதா ।
MSS@9013@2லப⁴ேத க³ணிகாஶph³த³mh shதா²நmh ச ஜநஸmhஸதி³ ॥ 9013॥
MSS@9014@1கலாnh:³ கரmh தா³தா தா⁴ராmh தா⁴ராத⁴ேரா யதி³ ।
MSS@9014@2ஸŋhேகாசயிShயேத தrh விShயதி கத²mh ஜக³th ॥ 9014॥
MSS@9015@1கலாரthநmh கீ³தmh க³க³நதலரthநmh தி³நமணி: ஸபா⁴ரthநmh விth³வாnh
ரவணடரthநmh ஹகதா² ।
MSS@9015@2நிஶாரthநmh சnhth³ர:ஶயநதலரthநmh ஶஶிiµகீ² மரthநmhமாஜயதி
ர⁴நாேதா² nh’பவர: ॥ 9015॥
MSS@9016@1கலாவத:ைஸவ கலா யயாத: ◌⁴khயேத ப⁴வ: ।
MSS@9016@2ப³வீபி⁴ச கலாபி:◌⁴ கிmh யாபி⁴ரŋhக: phரத³rhயேத ॥ 9016॥
MSS@9017@1கலாவதி ததம phரபா⁴வதி sh²ேடாத³ேய ஜநநயநாபி⁴நnhதி³நி ।
MSS@9017@2த³³rh³ஶmhஶஶிநி ஷாபி⁴ஸாகா: khவசிth³ப⁴வthயதிஸுப⁴ேகா³ऽபி
³rhப⁴க:³
॥ 9017॥
MSS@9018@1கலாவதி சலாmh th³’Shmh ந rhயாshthவmh iµஹுrhiµஹு: ।
MSS@9018@2லkh³ேநாऽபி ந ததா² பா³ே பா³த⁴ேத சாேதா யதா² ॥ 9018॥
MSS@9019@1கலாமா காvhயmh ஸகல³ணமா விதரணmh ப⁴ேய மா mh’th:
ஸகலஸுக²மா
ஸுவத³நா ।
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MSS@9019@2தப:மா iµkhதி:ஸகலkh’திமாதph◌⁴’தி: phேய மாலாத:³
ரவணஸுக²மா ஹகதா² ॥ 9019॥
MSS@9020@1கலா ேஸவாத² த⁴rhமாrhெதௗ² th’Shதா³th³rhயபth³த⁴தீ ।
MSS@9020@2ஸnhேதாஷாnhதிக ைவராkh³யmh தத³iν shதி: ॥ 9020॥
MSS@9021@1கலாshதாshதா: ஸmhயkh³வஹ யத³ thவmh th³விஜபதிrh
th³திshதாth³’kh³thநா ஜநிரபி
ச ரthநாகரேல ।
MSS@9021@2ப³ஹு ph³ம: கிmh வா ரஹரஶிேராமNhட³நம thவதீ³யmh தth
ஸrhவmh ஶஶத⁴ர
கலŋhகாth³ விப²தmh ॥ 9021॥
MSS@9022@1ககஷஸŋhகடால- mhப³ஸmhவலநேக²த³விகலshய
MSS@9022@2phரதிநிதி⁴வ phரவாஸ: ஸmhஸாரவிராக³ஸுக²ஸiµth³ரshய ॥ 9022॥
MSS@9023@1ககேஷ மந shேவ கத²வ ஜக³தா³rhஜவmh லப⁴ேத ।
MSS@9023@2சுrhேதா³ேஷ ஜாkh³ரதி சnhth³ரth³விthவmh ேதா யா ॥ 9023॥
MSS@9024@1ககாலயmh யாவth³அக³shthயshய iµநேரபி ।
MSS@9024@2மாநஸmh க²Nhட³யthயthர ஶஶிக²Nhடா³iνகாணீ ॥ 9024॥
MSS@9025@1கதக³மா ேராணிrhமth◌⁴யmh விvh’th³த⁴வளிthரயmh ’த³யiµத³யlhலjhஜmh
மjhஜchசிரnhதநசாபலmh ।
MSS@9025@2iµதசmhவசுrhமநாkh³th◌⁴’தவkhம khரமபக³லth³பா³lhயmh
தshயா வshதiνேத யmh ॥ 9025॥
MSS@9026@1கதமmhப³ரமாகலயnh கைரrh mh’தி³தபŋhகஜேகாஶபேயாத⁴ர: ।
MSS@9026@2விகஸ³thபலேநthரவிேலாகித: ஸகி² நிஶாmh ஸரேத வி: ◌⁴ ॥
9026॥
MSS@9027@1கேதா சிரmh ந கrhம ேசth khயேதऽநŋhக³kh’ேத:த: ப²லmh ।
MSS@9027@2shமரேதா ’தி³ Nhட³கth³’kh³ ப⁴ஜேதऽெஸௗ ஸப²லshதத:
ரம: ॥ 9027॥
MSS@9028@1கnhத³கி³நnhதி³நீதடவநாnhதரmh பா⁴ஸயnh ஸதா³ பதி²
க³தாக³தரமப⁴ரmh
ஹரnh phராணிநாmh ।
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MSS@9028@2லதாவஶதாvh’ேதா ம⁴ரயா சா ஸmhph◌⁴’ேதா மமாஶு ஹர
ரமாநதிதமாmh
தமாலth³ம: ॥ 9028॥
MSS@9028A@1கnhத³ஜாநீரப⁴ேரऽrhத⁴மkh³நா ப³கா: phரகாமmh kh’த⁴ஶph³தா:³ ।
MSS@9028A@2th◌⁴வாnhேதந ைவராth³ விநிகீ³rhயmhமா: khேராஶnhதி மnhேய ஶஶிந:
கிேஶாரா: ॥
MSS@9029@1க⁴ேப ஸமாயாேத த⁴rhேமாऽத⁴rhமாயேத ⁴வி ।
MSS@9029@2அத⁴rhம:ஸrhவnhத: mhஸாmh ஹnhத த⁴rhமவத³rhth²யேத ॥ 9029॥
MSS@9030@1கமாயாnhதiµthphேரய வியnhேத ஸுரா அபி ।
MSS@9030@2ததா³தshய த⁴rhமாேத:³ கா கதா² வேந ந: ॥ 9030॥
MSS@9031@1கலmh ைசகராthேரண பசராthேரண ³th³³த³mh ।
MSS@9031@2பைேகநாNhட³க: ேஸாऽத² மாஸrhேண ஶிேரா  ॥ 9031॥
MSS@9032@1கஸாmhராjhயமாஸாth³ய ந ேப⁴தvhயmh ப⁴வாnhதராth ।
MSS@9032@2த⁴rhமாiνShடா²நடா⁴வாmh பீ⁴திேரகாவஶிShயேத ॥ 9032॥
MSS@9033@1கஷmh ககmh லவணmh விரஸmh ஸலmh யதி³ வாஶுப⁴க³nhதி⁴
ப⁴ேவth ।
MSS@9033@2தத³ேநந ப⁴வthயமலmh ஸுரஸmh ஸஸுக³nhதி⁴ ³ணரபைரச தmh
॥ 9033॥
MSS@9034@1கஷmh ச தவாேதShவகshமாth தபŋhேகஹேஸாத³ர
சு: ।
MSS@9034@2பதிதmh ச மபதீnhth³ர ேதஷாmh வ phரsh²டமாபதா³mh
கடாை:

॥ 9034॥
MSS@9035@1கஷmh ம⁴ரmh சாmhப:◌⁴ ஸrhவmh ஸrhவthர ஸாmhphரதmh ।
MSS@9035@2அநாrhஜவஜநshேயவ kh’தகvhயா’தmh வச: ॥ 9035॥
MSS@9036@1கேலரnhேத ப⁴விShயnhதி நரேபண ராஸா: ।
MSS@9036@2மiνShயாnh ப⁴யிShயnhதி விthதேதா ந ஶரத: ॥ 9036॥
MSS@9037@1கேலrhேதா³ஷநிேத⁴ ராஜnhnh அshதி ேயேகா மஹாnh ³ண: ।
MSS@9037@2கீrhதிநாேத³வ kh’Shணshய iµkhதப³nhத: ◌⁴ பரmh vhரேஜth ॥ 9037॥
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MSS@9037A@1கெலௗ கராேல ந ஸுக²mh லேப⁴த பth³வயாேத³வ விேராத⁴காேல
।
MSS@9037A@2மth◌⁴யshத²தா phரthத நிnhth³யேதऽபி ஸமnhதேதா ஹா ஸ கேல
phரபா⁴வ: ॥
MSS@9038@1கெலௗ கேல க²ேல thேர thேர ³rhvhயஸநாnhவிேத ।
MSS@9038@2தshகேரஷு phரvh’th³ேத⁴ஷு ph³ேத⁴ ராjhஞி த⁴ேநந கிmh ॥ 9038॥
MSS@9039@1கெலௗ க³ŋhகா³ காயாmh thரஹரrhயாmh ப⁴க³வதீ phரஶshதா
ேத³வாநாமபி
ப⁴வதி ேஸvhயாiνதி³வஸmh ।
MSS@9039@2இதி vhயாேஸா ph³ேதiµநிஜந⁴ேஹகதா²- ஸுதா⁴பாநshவshேதா²
க³தப⁴வப³nhேதா⁴ऽலமதி: ॥ 9039॥
MSS@9040@1கெலௗ ஜக³பthபதிmh விShiΝmh ஸrhவshரShடாரவரmh ।
MSS@9040@2நாrhசயிShயnhதி ைமthேரய பாக²Nhேடா³பஹதா ஜநா: ॥ 9040॥
MSS@9041@1கெலௗ த³ஶஸஹshேரஷு ஹshthயஜதி ேமதி³நீmh ।
MSS@9041@2தத³rhத⁴mh ஜாலவீேதாயmh தத³rhத⁴mh kh³ராமேத³வதா: ॥ 9041॥
MSS@9041A@1கெலௗ ேக³ கlhமஷமாநஸாநாmh அnhயthர த⁴rhேம க² நாதி⁴கார:
।
MSS@9041A@2ராேமதி வrhணth³வயமாத³ேரண ஸதா³ ஜபnhiµkhதிiµேபதி ஜnh: ॥
MSS@9042@1கlhகீ கlhகmh ஹர ஜக³த:sh²rhஜ³ைஜshவிேதஜா
ேவேதா³chேச²த³sh²த³தth◌⁴வmhஸேந ⁴மேக: ।
MSS@9042@2ேயேநாthphய ணமலதாmh ⁴மவth கlhமேஷchசா²nh
mhேலchசா²nh ஹthவா
த³தகநாகா ஸthயாவதார: ॥ 9042॥
MSS@9043@1கlhபோணிேஹாऽயthயiνதி³நmh ⁴ஸுைரrhபா⁴vhயேஸ
காேமாऽஸாவிதி
காநீபி⁴ரபி⁴தசிthேத சிரmh சிnhthயேஸ ।
MSS@9043@2நாராயண ஏவ ேகவலதி phேரmh யா th◌⁴யாயேஸ thவmh
காேலாऽயதி
phரதிதித⁴ைரேரேகாऽphயேநகாthமph◌⁴’th ॥ 9043॥
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MSS@9044@1கlhபதகாமேதா³kh³th◌⁴- சிnhதாமணித⁴நத³ஶŋhகா²நாmh ।
MSS@9044@2ரசிேதா ரேஜாப⁴ரபயsh ேதஜ:சாஸாnhதராmhப³ைரேரஷ: ॥ 9044॥
MSS@9045@1கlhபth³ம:கlhபிதேமவ ஸூேத ஸா காம⁴kh காதேமவ ேதா³kh³தி⁴
।
MSS@9045@2சிnhதாமணிசிnhதிதேமவ த³thேத ஸதாmh  ஸŋhக:³ ஸகலmh
phரஸூேத ॥ 9045॥
MSS@9046@1கlhபth³மாnh விக³தவாச²ஜேந ஸுேமெரௗ ரthநாnhயகா³த⁴ஸேல
ஸதாமதீ⁴ேஶ ।
MSS@9046@2தா⁴thரா யmh நித³த⁴தா phரக²ேலஷு நிthயmh அthjhjhவல: க²
க⁴ேட நித:
phரதீ³ப: ॥ 9046॥
MSS@9047@1கlhபth³மாச ஸnhதச நாrhஹnhதி ஸமஶீrhகாmh ।
MSS@9047@2அrhதி²நாmh phராrhதி²தா: rhேவ ப²லnhthயnhேய shவயmh யத: ॥ 9047॥
MSS@9048@1கlhபth³ைம: கிmh கநகாசலshைத:² பேராபகாரphரதிலmhப⁴:³shைத:²
।
MSS@9048@2வரmh கேரா மமாrhக³வrhதீ ய: பாnhத²ஸாrhத²mh ேத kh’தாrhத²mh
॥ 9048॥
MSS@9049@1கlhபth³ேமா ந ஜாநாதி ந த³தா³தி ph³’ஹshபதி: ।
MSS@9049@2அயmh  ஜக³தீஜாநிrhஜாநாதி ச த³தா³தி ச ॥ 9049॥
MSS@9050@1கlhபth³ேமாऽபி காேல ந ப⁴ேவth³ யதி³ ப²லphரத:³ ।
MSS@9050@2ேகா விேஶஷshததா³ தshய வnhையரnhயமைஹ: ॥ 9050॥
MSS@9050A@1கlhபth³ேராரபி கlhபth³rhமஹேதாऽபி மேணrhமணி: ।
MSS@9050A@2ேத³வாநாமபி jhேயாऽ கியth ேத மம ரணmh ॥
MSS@9051@1கlhபயதி ேயந vh’thதிmh ஸத³ ச ஸth³பி: ◌⁴ phரஶshயேத ேயந ।
MSS@9051@2ஸ ³ணshேதந ³ணவதா விவrhத⁴நீயச ரயச ॥ 9051॥
MSS@9051A@1கlhபேயேத³கஶ: ப ேராமமகசாnhநகா²nh ।
MSS@9051A@2ந சாthமத³ஶநாkh³ேரண shவபாணிph◌⁴யாmh ச ேநாthதம: ॥
MSS@9052@1கlhபvh’ஶிக²ேரஷு ஸmhphரதி phரsh²ரth³பி⁴ரவிகlhபஸுnhத³ ।
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MSS@9052@2ஹாரயShக³ணநாவாmhஶுபி: ◌⁴ கrhiµth³யதஹல: ஶஶீ ॥
9052॥
MSS@9053@1கlhபshதா²யி ந விதmh ஐவrhயmh நாphயேத ச யத³பி⁴மதmh ।
MSS@9053@2ேலாகshததா²phயகாrhயmh ேத காrhயmh கிiµth³தி³ய ॥ 9053॥
MSS@9054@1கlhபாnhதkhரேக: khரகத³நகர: nhத³கrhரகாnhதி: khட³nh
ைகலாஸேட
கதiµதி³நீகாiµக: காnhதகாய: ।
MSS@9054@2கŋhகாலkhட³ேநாthக:கதகலகல:காலகாகலthர: காnhதீ³காலகNhட:²
கலய ஶலmh ேகாऽபி காபாேகா ந: ॥ 9054॥
MSS@9055@1கlhபாnhதபவநா வாnh யாnh ைசகthவமrhணவா: ।
MSS@9055@2தபnh th³வாத³ஶாதி³thயா நாshதி நிrhமநஸ:தி: ॥ 9055॥
MSS@9056@1கlhபாnhதவாஸஸŋhோப⁴லŋhகி⁴தாேஶஶ⁴ph◌⁴ ’த:
MSS@9056@2shைத²rhயphரஸாத³மrhயாதா³shதா ஏவ  மேஹாத³ேத: ◌⁴ ॥ 9056॥
MSS@9057@1கlhபாnhேத khேராத⁴நshய thரவிஜயிந: khட³யா ஸசShே:

kh’thவாபி
phராணிஜாைதrhநிஜiµக²ஹராதிth²யமphராphதth’phேத: ।
MSS@9057@2தி³kh³பி⁴thதீ: phேரய ஶூnhயா: phரலயஜலநிதி⁴phேரதாthயrhதி-
kh³ராஸvhயாஸkhதேமாக⁴ரமஜநிதஷ: பாnh ேவா க³rhதாநி ॥ 9057॥
MSS@9058@1கlhபாnhேத ஶதthவிkhரமமஹாகŋhகாலப³th³த⁴sh²ரch-
ேச²ஷshதnh’mhஹபாணிநக²ரphேராதாதி³ேகாலாஷ: ।
MSS@9058@2விைவகாrhணவதாவிேஶஷiµதி³ெதௗ ெதௗ மthshயrhமாெபௗ⁴
கrhஷnh தீ⁴வரதாmh
க³ேதாऽshய ஸதாmh ேமாஹmh மஹாைப⁴ரவ: ॥ 9058॥
MSS@9058A@1கlhphயேத கிதி கrhமணசிnhதா- shேவத³ேம³ரத³mh நிஜேசத: ।
MSS@9058A@2பயதாmh நயதி rhவப⁴வாthதmh Nhயேமவ ⁴வநாநி கிமnhயth ॥
MSS@9059@1கlhயாணmh கத²யா கிmh ஸஹச shைவேரஷு ஶவth ரா யshயா
நாம
ஸதmh iµரேபா: phராேணவதி thவயா ।
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MSS@9059@2ஸாஹmh phேரமபி⁴தா³ப⁴யாth phயதமmh th³’ShThவாபி ³தmh phரேபா:◌⁴
ஸnhதி³Shடாsh
ந ேவதி ஸmhஶயவதீ ph’chசா² ேநா கிசந ॥ 9059॥
MSS@9060@1கlhயாணmh ந: கிமதி⁴கேதா வநாrhத²mh யத³shமாlh thவா
vh’ாநஹஹ
த³ஹ mhராதரŋhகா³ரகார ।
MSS@9060@2கிmh thேவதshnhநஶநிபிஶுைநராதைபராலாநாmh அth◌⁴வnhயாநாமஶரணமphராnhதேர
ேகாऽph◌⁴பாய: ॥ 9060॥
MSS@9061@1கlhயாணmh பகlhphயதாmh பிகேல ேராஹnh வாசா²phதேயா
ஹmhஸாநாiµத³ேயாऽsh
rhணஶஶிந:shதாth³ப⁴th³ரnhதீ³வேர ।
MSS@9061@2இthth³பா³Shயவ⁴கி³ர: phரதிபத³mh ஸmhரயnhthயாnhதிேக காnhத:
phரshதி²திகlhபிேதாபகரண:ஸkh²யா ph◌⁴’ஶmh வாத: ॥ 9061॥
MSS@9062@1கlhயாணmh ப⁴க³வthகதா²கத²நத: காvhயmh விதா⁴: கேவsh
தshையவாŋhகதயா
khவசிth³ ரசயத: ஶ ◌்’ŋhகா³ரவீராதி³கmh ।
MSS@9062@2ேகா ேதா³ேஷா ப⁴விதா யத³thர கவிதாஶீல:ஸமாயேத பnhதா²
vhயாஸவஸுnhத⁴ராதிப⁴வkh³ரnhதா²தி³ஷு phேரத: ॥ 9062॥
MSS@9063@1கlhயாணmh ப⁴வதாmh யஶ: phரஸரதாmh த⁴rhம: ஸதா³ வrhத⁴தாmh
ஸmhபthதி:
phரத²தாmh phரஜா phரணமதாmh ஶthேயா ஜாயதாmh ।
MSS@9063@2வாkhயmh ஸmhவத³தாmh வ: phரப⁴வதாmh லபதி: phயதாmh
ஆshேத
ஶரதா³mh ஶதmh விஜயதாmh தா³நாய தீ³rhகா⁴ேஷ ॥ 9063॥
MSS@9064@1கlhயாணmh ப⁴வேதऽsh ேகாகிலலாகlhபாய ேயந தி-
khரkhேராShதாrhதி³தmh
கலரைவrhவிவmh ஸமாவாதmh ।
MSS@9064@2அthயnhதாph◌⁴யஸநாph◌⁴தி³thவரph³’ஹnhநாதா³வேபா³ேதா⁴lhலஸ-

chச²ph³த³ph³ரமரஸாiν⁴திஜநிதாநnhெதௗ³க⁴நிShயnhதி³பி: ◌⁴ ॥ 9064॥
MSS@9065@1கlhயாணmh வ: khயாஸுrhலத³டநிக³shதா²shiνகீ³rhவாணேபா⁴கி³-
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shthைரணvhயthயshதகlhபth³மநவஸுமேநாநாக³ஹாராவநி ।
MSS@9065@2நாகாShடலகரதலகமேலாth³வாnhதமாth◌⁴வீகதா⁴ரா-
திmhயthபா²ேலநி
thரஹரத⁴iνrhjhயாலதாகrhஷநி॥ 9065॥
MSS@9066@1கlhயாணmh ேவா வித⁴thதாmh கரடமத³⁴நீேலாலகlhேலாலமாலா-
ேக²லth³ேராலmhப³ேகாலாஹலiµக²ததி³khசkhரவாலாnhதராலmh ।
MSS@9066@2phரthநmh ேவதNhட³ரthநmh ஸததபசலthகrhணதாலphரேராஹ-

th³வாதŋhராrhஷாத³ரவிvh’தப²ஶ ◌்’ŋhக³⁴ஷா⁴ஜŋhக³mh ॥ 9066॥
MSS@9067@1கlhயாணேதா³ ப⁴ேவth³ வீேர th◌⁴வகசnhth³ரேஶக²ர: ।
MSS@9067@2th³விதி³kh³வrhணபத³mh யthர thேட ச விதீ⁴யேத ॥ 9067॥
MSS@9067@3th³தth³வnhth³வmh ல⁴th³வnhth³வmh தாேல thடஸmhjhஞேக ॥
9067॥
MSS@9067A@1கlhயாணபாத³பாராமmh தக³ŋhகா³மாசலmh ।
MSS@9067A@2jhஞாநாmhேபா⁴ஜரவிmh ேத³வmh வnhேத³jhஞாநநnhத³நmh ॥
MSS@9068@1கlhயாணபா⁴kh ஸதா³ காrhேய ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யவrhதி⁴நீ ।
MSS@9068@2யா க²lhேவதாth³’ஶீ பா⁴rhயா ஸா ேத³வீ ந  மாiν ॥ 9068॥
MSS@9068A@1கlhயாணமாவஹ ந:ஹநாவராேஹா யshயாshதி²mhநி நிகி²லmh
phரதிேராமபmh ।
MSS@9068A@2ஆபா⁴தி ஸphரணயiµth³வஹேதா த⁴thmh shேவதா³பி⁴தா⁴ந இவ
ஸாththவிகஹாவேப⁴த:³ ॥
MSS@9069@1கlhயாமாவஹவ:ஶிவேயா:ஶரmh ஏகmh யதீ³யமதchச²விகNhட²லmh
।
MSS@9069@2வாேமதேரऽபி ேததபா⁴ பா⁴ேக³ phராரph³த⁴ைஶலதநயாபமஶŋhகாmh
॥ 9069॥
MSS@9070@1கlhயாணவாkhthவவ கிmh பத³மthர காnhதmh ஸth³⁴பேதshthவவ
க: பேதாஷகா ।
MSS@9070@2க:ஸrhவதா³ vh’ஷக³திshthவவாதிமாthரmh ⁴thயாத: கத²ய
பாதஸrhவ⁴த: ॥ 9070॥
MSS@9071@1கlhயாணsh யதா²ஶkhதி கேராதி ஸப²லmh வச: ।
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MSS@9071@2ஶட:² பௌ சலயதி th³வாவphயrhேதா²பphஸயா ॥ 9071॥
MSS@9072@1கlhயாணதவாnh ⁴ேபா ³mh ேதா³ஷ³phதக: ।
MSS@9072@2ஸமமதி:ஸுேக² :³ேக²ஸமேர சாபலாயித: ॥ 9072॥
MSS@9073@1லஶீேலஷு ஸmhபnhேநா நீதித⁴rhேமஷு பNh³த: ।
MSS@9073@2தைத²வ jhயேத ராஜா சரshர: phரகீrhதித: ॥ 9073॥
MSS@9074@1கlhயாŋhக³சாiνரkhதமநஸா thவmh ேயந ஸmhphராrhth²யேத
யshயாrhேத²ஸுiµகி²
thவயா நரஸுthயாேக³ऽபி ஸmhநயேத ।
MSS@9074@2ேஸாऽயmh ஸுnhத³ பசபா³ணவிஶிக²vhயாட⁴ேதா³ரnhதர-
shைவேராthபீ³தபீவரshதநதடshthவth³ேதா³rhலதாபஜேர ॥ 9074॥
MSS@9075@1கlhயாநாmh thவம மஹஸாmh பா⁴ஜநmh விவஸூrhேத ⁴rhயாmh
லமத²
மயி ph◌⁴’ஶmh ேத⁴ ேத³வ phரத³ ।
MSS@9075@2யth³யth பாபmh phரதிஜ ஜக³nhநாத² நmhநshய தnh ேம ப⁴th³ரmh ப⁴th³ரmh
விதர
ப⁴க³வnh ⁴யேஸ மŋhக³ளாய ॥ 9075॥
MSS@9076@1கlhயாநாmh நிதா⁴நmh கமலமத²நmh பாவநmh பாவநாநாmh
பாேத²யmh யnh
iµiµோ:ஸபதி³ பரபத³phராphதேய phரshதி²தshய ।
MSS@9076@2விராமshதா²நேமகmh கவிவரவசஸாmh வநmh ஸjhஜநாநாmh பீ³ஜmh
த⁴rhமth³மshய phரப⁴வ ப⁴வதாmh ⁴தேய ராமநாம ॥ 9076॥
MSS@9077@1கlhயாநி த³தா³ ேவா க³ணபதிrhயshnh iν Shேட ஸதி
ோதீ³யshயபி கrhமணி
phரப⁴விmh ph³ரமாபி மாயேத ।
MSS@9077@2ஜாேத யchசரணphரமஸுலேப⁴ ெஸௗபா⁴kh³யபா⁴kh³ேயாத³ேய
ரŋhகshயாŋhகமநŋhஶா
நிவிஶேத ேத³ேவnhth³ரலரபி ॥ 9077॥
MSS@9077@1கlhயாயப⁴வnh க²Nhட³பரேஶா: ேகாரவாஹாmh வlhநாmh
வலயாநி
ேவlhல³ரக³ேரணீநி ேஶாணthவிஷாmh ।
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MSS@9077@2உnhலthகநகாரவிnhத³ககாகிஜlhகஜரth³-
⁴⁴ஸரth³த⁴nh⁴லஹnh³ேதnh³நி வ: ॥ 9077॥
MSS@9078@1கlhயாணி சnhத³நரைஸ: பchய கா³thரmh th³விthராNhயஹாநி
கத²மphயதிவாஹேயதா:²
।
MSS@9078@2அŋhேக நிதா⁴ய ப⁴வதீmh பரph◌⁴ய ேதா³rhph◌⁴யாmh ேநShயா
ஸூrhயகிரநபி
ஶீதலthவmh ॥ 9078॥
MSS@9079@1கlhயாணி பாணிபதிதாநி விநா விசாரmh ஏதாநி ேமாkhiµசிதாநி ந
ெமௗkhதிகாநி ।
MSS@9079@2³ேஜதி ஸஜநயேத யதி³ஹph◌⁴ரமnhேத ஹshதாரவிnhத³நயேநாthபலேயா:
phரைப⁴வ
॥ 9079॥
MSS@9080@1கlhயாணீ ப³த கா³ேத²யmh ெலௗகிகீ phரதிபா⁴தி ேம ।
MSS@9080@2ஏதி வnhதமாநnhேதா³ நரmh வrhஷஶதாத³பி ॥ 9080॥
MSS@9081@1கlhயாேlhலாஸமா கலய ஶலmh காலேமகா⁴பி⁴ராமா காசிth
ஸாேகததா⁴மா
ப⁴வக³ஹநக³திkhலாnhதிஹாphரமா ।
MSS@9081@2ெஸௗnhத³rhயணகாமா th◌⁴’தஜநகஸுதாஸாத³ராபாŋhக³தா⁴மா
தி³ு phரkh²யாத⁴மா
தி³விஷத³பி⁴iνதா ேத³வதா ராமநாமா ॥ 9081॥
MSS@9082@1கlhேயாthதா²நபரா நிthயmh ³ஶுஷேண ரதா ।
MSS@9082@2ஸுஸmhmh’Shடkh³’ஹா ைசவ ேகா³ஶkh’thkh’தேலபநா ॥ 9082॥
MSS@9083@1கlhேலாலphதபŋhகthரஹரஶிர:shவ:shரவnhதீmh’லmh
கrhரோத³ஜாலmh
ஸுமஶரவ⁴⁴ph◌⁴’ŋhகா³ரநாலmh ।
MSS@9083@2ஏதth³ ³kh³தா⁴ph³தி⁴ப³nhேதா⁴rhக³க³நகமநீபthரபாநீயபி³nhேதா³rh
அnhதshேதாஷmh ந ேகஷாmh
கிஸலயதி ஜக³nhமNhட³நmh க²Nhட³nhேதா:³ ॥ 9083॥
MSS@9083A@1கlhேலாலசபலா ல:ஸŋhக³மா:shவphநஸnhநிபா: ◌⁴ ।
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MSS@9083A@2வாthயாvhயதிகேராthphதலlhயmh ச ெயௗவநmh ॥
MSS@9084@1கlhேலாலேவlhதth³’ஷthபஷphரஹாைர ரthநாnhயநி மகராலய
மாவமmhshதா:² ।
MSS@9084@2கிmh ெகௗshேப⁴ந விேதா ப⁴வேதா ந நாம யாchஞாphரஸாதகர:
ேஷாthதேமாऽபி
॥ 9084॥
MSS@9085@1கlhேலாலஸசலத³கா³த⁴ஜலரேலால: கlhேலாநீபvh’ைட:◌⁴
கிமேபயேதாைய: ।
MSS@9085@2யாth ஸ ஜrhஜரதiνrhகி³நிrhஜ²ேராऽயmh யth³விphஷாபி th’தா
விth’ப⁴வnhதி ॥ 9085॥
MSS@9086@1கlhேலால: shத²க³யnh iµகா²நி கபா⁴மph◌⁴ரmhைஹரmhப⁴ஸா
ாேரபி
தி³வாநிஶmh ஜலநிேத⁴ க³rhஜnh ந விராmhய ।
MSS@9086@2ஏதthேத யதி³ ேகா⁴ரநkhரநிலயmh shவா³ vhயதா⁴shயாth³ விதி: ◌⁴ கிmh
கrhதா ததா³
ந ேவth³ தரல:shைவேரவ ³ேசShைத: ॥ 9086॥
MSS@9087@1கlhேலாலrhவிகிரthவெஸௗ கி³வராnh ேவலாவிலாேஸாthதி²ைத:
ஶph³ைத³rhவா ப³தி⁴கேரா
கேபா⁴ த⁴thதாmh ச விshதீrhணதாmh ।
MSS@9087@2பாnhதா²நாmh ரவிதாபதphதவஷாmh th’Shதிேரகchசி²த:³ கிmh
ஸாmhயmh
phரதேநா: கேரா ஸரேஸாऽphயph³தி: ◌⁴ kh’தாட³mhப³ர: ॥ 9087॥
MSS@9088@1கவய: கவயnh ைதல⁴khதா: ஸரஸா ஏவ பரnh தா³thயா: ।
MSS@9088@2அபி ேலாசநசசலா ஹNhேயா மதி³ராயா ந ஸமா:
கடாபாைத: ॥ 9088॥
MSS@9089@1கவய: காதா³ஸாth³யா: கவேயா வயமphய ।
MSS@9089@2பrhவேத பரமாெணௗ ச வshthவiµப⁴ேயாரபி ।
MSS@9090@1கவய: கிmh ந பயnhதி கிmh ந ப⁴nhதி வாயஸா: ।
MSS@9090@2phரமதா:³ கிmh ந rhவnhதி கிmh ந ஜlhபnhதி மth³யபா: ॥ 9090॥
MSS@9091@1கவய: கிmh ந பயnhதி கிmh ந ப⁴nhதி வாயஸா: ।
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MSS@9091@2மth³யபா: கிmh ந ஜlhபnhதி கிmh ந rhவnhதி ேயாத: ॥ 9091॥
MSS@9092@1கவய: பShயnhதி ேநதேர கவிஸூkhதிபி:◌⁴ ।
MSS@9092@2நயபாரவth பா வrhத⁴nhேத வி⁴காnhதிபி: ◌⁴ ॥ 9092॥
MSS@9093@1கவலயதி ந ேசதshதshய தா³th³rhய:³க²mh ந ச பிஶுநஜேநாkhதி:
கrhணகNh³mh
கேராதி ।
MSS@9093@2வரகவிkh’தேகா³Sh²ப³nhத⁴க³nhேதா⁴பேபா⁴ேக³ ய இஹ ம⁴ வமnhதீmh
காvhயசிnhதாmh
கேராதி ॥ 9093॥
MSS@9094@1கவயதி பNh³தராேஜ கவயnhthயnhேயऽபி விth³வாmhஸ: ।
MSS@9094@2nh’thயதி பிநாகபாெணௗ nh’thயnhthயnhேயऽபி ⁴தேவதாலா: ॥
9094॥
MSS@9095@1கவேயா வத³thர கீth³’ஶா: க²நmh கிmh விதி³தmh ஸமnhதத: ।
MSS@9095@2அ⁴நா தவ ைவேயாதாmh ’தி³ தாப: phரப³ேலா விஹாய கா: ॥
9095॥
MSS@9095A@1கவலய சnhth³ரதீ³தி⁴தீ- rhநவிரலமநா நமŋhகா³ராnh ।
MSS@9095A@2அதி⁴கதரiµShணமநேயா: கிஹ சேகாராவதா⁴ரய ॥
MSS@9096@1கவதஹ நாலmh கnhத³லmh ேசஹ th³’Shடmh இஹ 
iµத³ேகாேஶ பீதமmhப: ◌⁴
ஸுஶீதmh ।
MSS@9096@2இதி விரடதி ராthெரௗ பrhயடnhதீ தடாnhேத ஸஹசரபiµkhதா
சkhரவாகீ வராகீ
॥ 9096॥
MSS@9097@1கவி: கேராதி காvhயாநி பNh³ேதா ேவthதி தth³ரஸmh ।
MSS@9097@2காநீசகா²nhயmh பதிrhஜாநாதி ேநா பிதா ॥ 9097॥
MSS@9098@1கவி: கேராதி காvhயாநி shவா³ ஜாநாதி பNh³த: ।
MSS@9098@2ஸுnhத³rhயா அபி லாவNhயmh பதிrhஜாநாதி ேநா பிதா ॥ 9098॥
MSS@9099@1கவி: கேராதி பth³யாநி லாலயththதேமா ஜந: ।
MSS@9099@2த: phரஸூேத Shபாணி மth³ வஹதி ெஸௗரப⁴mh ॥ 9099॥
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MSS@9100@1கவி: பிதா ேபாஷயதி பாலேகா ரக: பதி: ।
MSS@9100@2கவிதாவேதrhநmh ேஸாத³ராsh விேவகிந: ॥ 9100॥
MSS@9101@1கவி:ஸூயதி காvhயாநி ’தா³ த³த⁴தி ஸjhஜநா: ।
MSS@9101@2ஸூேத iµkhதா: பேயாராஶிrhவஹnhதி தணீshதநா: ॥ 9101॥
MSS@9102@1கவிதாகலேநந கிmh nh’பாmh யதி³ கவேயா ந லப⁴nhதி rhணகாமா:
।
MSS@9102@2நயேநந கிேமணேலாசநாநாmh யதி³ வkhரmh ந விேலாகிதா வாந: ॥
9102॥
MSS@9103@1கவிதாnhத³விகாஸந- kh’திேந விதஜநதாநிதா³கா⁴ய ।
MSS@9103@2த³ேதாth³தா³மாகா⁴ய phரணதிmh கலயா மாகா⁴ய ॥ 9103॥
MSS@9104@1கவிதா வநிதா கshய ந ேமாதா³ய ஸேசதஸ: ।
MSS@9104@2ரஸ ஏவ ஸதா³ தshயா நநrhதீவ ஸrhவத: ॥ 9104॥
MSS@9105@1கவிthவmh ந ஶ ◌்’ேthேயவ kh’பண: கீrhதிவrhத: ।
MSS@9105@2நmhஸக: கிmh ேத ர:shதி²தmh’கீ³th³’ஶா ॥ 9105॥
MSS@9106@1கவிthவகா³நphயவாத³ஸthயா- nhயshயா விதா⁴தா vhயதி⁴தாதி⁴கNhட²mh
।
MSS@9106@2ேரகா²thரயnhயாஸஷாத³ஷாmh வாஸாய ேஸாऽயmh விப³பா⁴ஜ
மா: ॥ 9106॥
MSS@9107@1கவிthவphேராth³³mhப²ரவணkh’தஜ²mhபvhயதிகரmh சிரmh ேயஷாmh
shவாnhதmh
ஸமஜநி நிதாnhதmh ரஸவஶmh ।
MSS@9107@2அஷாmh பீஷாபசிதஸுரேயாஷாத⁴ரேடா- lhலஸnhமா⁴rhேய வா
ஸiµத³யதி
கிmh வா ரதிரபி ॥ 9107॥
MSS@9108@1கவிthவமாேராkh³யமதீவ ேமதா⁴ shthmh phயthவmh கநகshய லாப:◌⁴
।
MSS@9108@2ஸrhேவஷு தth²யmh shவஜேநஷு ஜா shவrhக³shதி²தாநாmh கில
சிநேமதth ॥ 9108॥
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MSS@9108A@1கவிthவஶkhதிrh தி³ேவாऽவதீrh ⁴ெமௗ ஸுதா⁴ஸார
இவாrhயNhயாth ।
MSS@9108A@2நrhkh³ரmh நிஜவsh ேத³வா: ஸமாக³தாshதth கவய:ஸiµthகா:
॥
MSS@9109@1கவிthேவ வாதி³thவmh கநகஸுேம ெஸௗரப⁴³ே த⁴நிthேவ
தா³th’thவmh
விஷமதப²ேல shவா³ரஸதா ।
MSS@9109@2ேந ெஸௗஜnhயmh mh’க³மத³ரேஸ ராக³ரசநா phர⁴thேவ
விth³வththவmh
பரph◌⁴’தiµேக² மாiνஷவச: ॥ 9109॥
MSS@9109A@1கவிபா⁴வkh’தmh சிநmh அnhயthராபி ந ³Shயதி ।
MSS@9109A@2iµக²Shடாrhத²ஸmhth³த⁴mh கிmh  ந shயாth kh’தாthமநாmh ॥
MSS@9110@1கவிபி⁴rhபேஸவாஸு சிthராலŋhகாரஹாணீ ।
MSS@9110@2வாணீ ேவேயவ ேலாேப⁴ந பேராபகரணீkh’தா ॥ 9110॥
MSS@9111@1கவிமதிவ ப³ஹுேலாஹா ஸுக⁴தசkhரா phரபா⁴தேவேலவ ।
MSS@9111@2ஹரrhதிவ ஹஸnhதீ பா⁴தி வி⁴மாநேலாேபதா ॥ 9111॥
MSS@9112@1கவிரiνஹரதி chசா²யாmh பத³ேமகmh பாத³ேமகமrhத⁴mh வா ।
MSS@9112@2ஸகலphரப³nhத⁴ஹrhthேர ஸாஹஸகrhthேர நமshதshைம ॥ 9112॥
MSS@9113@1கவிரமர: கவிரசல: கவிரபி⁴நnhத³ச காதா³ஸச ।
MSS@9113@2அnhேய கவய: கபய சாபலமாthரmh பத³mh த³த⁴தி ॥ 9113॥
MSS@9114@1கவிரவிமேஹாthகrhஷாnh ஹrhஷnh phரபசய பசஷாnh shக²ல
ரஸேந கிmh
வா ஸrhவாnh phரவkhமநீவேர ।
MSS@9114@2க³ணயதி யத³phேயதாnh தா⁴தா தி³நாவமாலயா தத³பி
ப⁴க³வாேநஷாமnhதmh கதா³பி
ந விnhத³தி ॥ 9114॥
MSS@9115@1கவிரதா: கவிலாபா ஜாயnhேத கNhட²ேஶாஷையவ ।
MSS@9115@2ஸmhiµக²க³த:கவிேசth ப⁴வதி லபிதாபி கவிலபிைதவ॥ 9115॥
MSS@9116@1கவிேரவ கேவrhேவthதி காvhயகrhமணி ெகௗஶலmh ।
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MSS@9116@2ேஶஷாேரவ ஜாநாதி ⁴ேவா பா⁴ரshய நிசயmh ॥ 9116॥
MSS@9116A@1கவிrhபா⁴ரth³வாேஜா ஜக³த³வதி⁴ஜாkh³ரnhநிஜயஶா
ரஸேரணீமrhமvhயவஹரணேஹவாகரக: ।
MSS@9116A@2யதீ³யாநாmh வாசாmh ரக’த³ேயாlhலாஸநவிதா⁴- வமnhதா³நnhதா³thமா
பணயதி
ஸnhத³rhப⁴மமா ॥
MSS@9117@1கவிவாkhயாmh’ததீrhத²- shநாைந: தா ph◌⁴’ஶmh யேஶாேத³ஹா: ।
MSS@9117@2ேயஷாmh த ஏவ ⁴பா வnhதி mh’தா vh’ைத²வாnhேய ॥ 9117॥
MSS@9118@1கவிவிth³யா³ராத⁴rhேஷா ேயா ராஸ இவாபர: ।
MSS@9118@2த³ணshேதா²லph³த⁴வrhே விkh²யாத: கவிராஸ: ॥ 9118॥
MSS@9119@1கவிஷு த³த⁴தiµthகrhஷmh விsh²ரத³நவth³ய’th³யவாkh³வrhஷmh
।
MSS@9119@2இஹ க² க²லphரத⁴rhஷmh ஹrhஷmh ெநௗ ஹrhஷஸŋhக⁴rhஷmh ॥
9119॥
MSS@9120@1கவி’த³ேயShவநஸூயா கshகrhத³ேமShவமாnhயmh ।
MSS@9120@2அாரதா பேயாதா⁴- வவநீபாேலஷு பாNh³thயmh ॥ 9120॥
MSS@9121@1கவீநாmh ச ³தா⁴நாmh ச வதா³nhயாநாmh ச ேயா ³: ।
MSS@9121@2நாநாஶாshthரசணphரjhஞ: ஶிவநாத:²ஸ நmhயேத ॥ 9121॥
MSS@9122@1கவீநாmh மஹதாmh ஸூkhைதrh³டா⁴rhதா²nhதரஸூசிபி: ◌⁴ ।
MSS@9122@2விth◌⁴யமாநேதrhமா⁴th³ ³rhஜநshய கத²mh vhயதா² ॥ 9122॥
MSS@9123@1கவீநாmh மாநஸmh ெநௗ தரnhதி phரதிபா⁴mhப⁴ ।
MSS@9123@2யthர ஹmhஸவயாmhவ ⁴வநாநி சrhத³ஶ ॥ 9123॥
MSS@9124@1கவீநாmhஸnhதாேபா ph◌⁴ரமணமபி⁴ேதா ³rhக³திதி thரயாmhபசthவmh
ரசய
ந தchசிthரமதி⁴கmh ।
MSS@9124@2சrhmh ேவதா³நாmh vhயரசி நவதா வீர ப⁴வதா th³விஷthேஸநாநாப⁴தமபி
லmh thவமkh’தா:² ॥ 9124॥
MSS@9125@1கவீநாமக³லth³ த³rhேபா நmh வாஸவத³thதயா ।
MSS@9125@2ஶkhthேயவ பாNh³thராmh க³தயா கrhணேகா³சரmh ॥ 9125॥
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MSS@9126@1கவீnh³mh ெநௗ வாlhகிmh யshய ராமாயணீmh கதா²mh ।
MSS@9126@2சnhth³காவ சிnhவnhதி சேகாரா இவ ஸாத⁴வ: ॥ 9126॥
MSS@9127@1கவீnhth³ராமாஸnh phரத²மதரேமவாŋhக³ண⁴வ
சலth³ph◌⁴’ŋhகா³ஸŋhகா³லகமதா³ேமாத³ம⁴ரா: ।
MSS@9127@2அ பசாth ேதஷாiµப பதிதா th³ரnh’பேத: கடாா:
ேராத³phரஸர³வீசீஸஹசரா: ॥ 9127॥
MSS@9128@1கவீவராmh வசஸாmh விேநாைத³rh நnhத³nhதி விth³யாநித⁴ேயா ந
சாnhேய ।
MSS@9128@2சnhth³ேராபலா ஏவ கைர:ஸுதா⁴mhேஶாrh th³ரவnhதி நாnhயா th³’ஷத:³
கதா³சிth ॥ 9128॥
MSS@9129@1கேவரபி⁴phராயமஶph³த³ேகா³சரmh sh²ரnhதமாrhth³ேரஷு பேத³ஷு
ேகவலmh ।
MSS@9129@2வத³th³பி⁴ரŋhைக:³ kh’தேராமவிkhையrh ஜநshய Shணீmh
ப⁴வேதாऽயமஜ:

॥ 9129॥
MSS@9130@1கஶாபி⁴வ ைஹபி⁴rhவிth³th³பி⁴ரபி⁴தா³தmh ।
MSS@9130@2அnhத:shதநிதநிrhேகா⁴ஷmh ஸேவத³நவாmhப³ரmh ॥ 9130॥
MSS@9131@1கச phரthயiµthsh’jhய ஸmhஶயshத²மலணmh ।
MSS@9131@2ஆயதிshத²mh சேரth³ த⁴rhம thரப³nh⁴ரநிசிதmh ॥ 9131॥
MSS@9132@1கசிchச²shthராபாதேடா⁴ऽபேவா⁴rh லph³th◌⁴வா ⁴யேசதநாமாஹவாய
।
MSS@9132@2vhயாவrhதிShட khேராஶத: ஸkh²chைசsh thயkhதசாthமா கா ச
ேலாகாiνvh’thதி:
॥ 9132॥
MSS@9133@1கசிth கராph◌⁴யாiµப³ட⁴நாலmh ஆேலாலபthராபி⁴ஹதth³விேரப²mh ।
MSS@9133@2ரேஜாபி⁴ரnhத:பேவஷப³nhதி⁴ லாரவிnhத³mh ph◌⁴ரமயாசகார ॥
9133॥
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MSS@9134@1கசிth கShடmh கிரதி கரகாஜாலேமேகாऽதிமாthரmh க³rhஜthேயவ
பதி
விஷயmh ைவth³தmh வநிமnhய: ।
MSS@9134@2ஸூேத வாதmh ஜவநமபரshேதந ஜாநீ தாவth கிmh vhயாத³thேஸ
விஹக³ வத³நmh
தthர தthராmh³வாேஹ ॥ 9134॥
MSS@9135@1கசிth கshயசிேத³வ shயாth ஸு’th³ விரmhப⁴பா⁴ஜநmh ।
MSS@9135@2பth³மmh விகாஸயthயrhக:ஸŋhேகாசயதி ைகரவmh ॥ 9135॥
MSS@9136@1கசிth காnhதாவிரஹ³shவாதி⁴காராth phரமthத: ஶாேபநாshதŋhக³தமமா
வrhஷேபா⁴kh³ேயண ப⁴rh: ।
MSS@9136@2யசkhேர ஜநகதநயாshநாநNhேயாத³ேகஷு shநிkh³த⁴chசா²யாதஷு
வஸதிmh
ராமகி³rhயாரேமஷு ॥ 9136॥
MSS@9137@1கசிth khரnhத³தி காலகrhகஶகராkh’Shடmh விநShடmh ஹடா²th³
உthkh’Shடmh
தநயmh விேலாkhய ரத: thேரதி ஹா ஹா khவசிth ।
MSS@9137@2கசிnhநrhதகநrhதகீபvh’ேதா nh’thயthயேஹா thரசிch சிthரmh
ஸmhsh’திபth³த⁴தி: phரத²யதி phதிmh ச கShடmh ச ந: ॥ 9137॥
MSS@9138@1கசிth தரதி காShேட²ந ஸுக³mhபீ⁴ராmh மஹாநதீ³mh ।
MSS@9138@2ஸ தாரயதி தth காShட²mh ஸ ச காShேட²ந தாrhயேத ॥ 9138॥
MSS@9139@1கசிth தாவth thவயா th³’Shட: ேதா வா ஶŋhகிேதாऽபி வா ।
MSS@9139@2ெதௗ வா யதி³வா shவrhேக³ யshய mh’thrhந விth³யேத ॥ 9139॥
MSS@9140@1கசிth பNhயshthmh விப⁴ேவாபசிதாnhயஷேயாஜநயா ।
MSS@9140@2வித³தா⁴தி shமாராத⁴ந- மத⁴நthவiµபாக³த: கா ॥ 9140॥
MSS@9141@1கசிth பாnhத²shth’ஷாrhத:பதி²தப’ெதௗ க³mhயமாேநாऽnhயபாnhத²mh
பphரchசா²நnhத³ேநா வத³ பதி²க ேதா ஜiνகnhயாphரவாஹ: ।
MSS@9141@2ேதநாெஸௗ ஶீkh◌⁴ரவாசா phரசதமநஸா விphரவrhேயண ேசாேச
ஸூchயkh³ேர
பஷThகmh த³ப நக³ தthர க³ŋhகா³phரவாஹ: ॥ 9141॥
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MSS@9142@1கசிth மாnh பதி மாmh phரதி வாkhைய: ேஸாऽஹmh
மாப⁴ரணேமthய
iµத³mh phரயா ।
MSS@9142@2ேஶாகmh vhரஜா நேரவமயmh தபshவீ சாthரத: shக²தவாநிதி
மnhநிthதmh
॥ 9142॥
MSS@9143@1கசிதா³mhரவணmh சி²ththவா பலாஶாmhச நிபிசதி ।
MSS@9143@2Shபmh th³’ShThவா ப²ேல kh³’th◌⁴iν: ஸ ேஶாசதி ப²லாக³ேம ॥
9143॥
MSS@9144@1கசிதா³ரயெஸௗnhத³rhயாth³ த⁴thேத ேஶாபா⁴மஸjhஜந: ।
MSS@9144@2phரமதா³ேலாசநnhயshதmh மமஸவாஜநmh ॥ 9144॥
MSS@9145@1கசிth³ைத³ேவந ெஸௗthேர ேயாth³⁴iµthஸஹேத மாnh ।
MSS@9145@2யshய ந kh³ரஹணmh கிசிth கrhமேऽnhயthர th³’யேத ॥ 9145॥
MSS@9146@1கசிth³ைத³ேவந ெஸௗthைர ேயாth³⁴iµthஸஹேத ஸஹ ।
MSS@9146@2யshேயஹ விkh³ரேஹாபாேயா ந கத²சந விth³யேத ॥ 9146॥
MSS@9147@1கசிth³th³விஷthக²Th³க³’ேதாthதமாŋhக:³ ஸth³ேயா விமாநphர⁴தாiµேபthய
।
MSS@9147@2வாமாŋhக³ஸmhஸkhதஸுராŋhக³ந: shவmh nh’thயthகப³nhத⁴mh ஸமேர
த³த³rhஶ ॥ 9147॥
MSS@9148@1கசிth³யதா²பா⁴க³மவshதி²ேதऽபி shவஸmhநிேவஶாth³vhயதிலŋhகி⁴நீவ
।
MSS@9148@2வjhராmhஶுக³rhபா³ŋh³ரnhth◌⁴ரேமகmh vhயாபாரயாமாஸ கரmh கிேட
॥ 9148॥
MSS@9149@1கசிth³ வாசmh ரசயிமலmh ேராேமவாபரshதாmh கlhயாணீ ேத
மதிப⁴யேதா
விshமயmh நshதேநாதி ।
MSS@9149@2ந ேயகshnhநதிஶயவதாmh ஸmhநிபாேதா ³நாmh ஏக:ஸூேத
கநகiµபலshதthபாேமாऽnhய: ॥ 9149॥
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MSS@9150@1கசிnh நவmh பlhலவமாத³தா³தி கசிth phரஸூநாநி ப²லாநி கசிth
।
MSS@9150@2பரmh கராேலऽshய நிதா³க⁴காேல ேல ந தா³தா ஸலshய கசிth
॥ 9150॥
MSS@9151@1கசிnh மாலாஸமmh thரmh கசிnh thரmh லாஸமmh ।
MSS@9151@2கசிnh ேமஸமmh thரmh கசிnh thரmh மஸமmh ॥ 9151॥
MSS@9152@1கசிnhrhchசா²ேமthய கா³ட⁴phரஹார:khத:ஶீைத:ஶீகைரrhவாரணshய
।
MSS@9152@2உchச²வாஸ phரshதி²தா தmh kh◌⁴’ுrh vhயrhதா²தா நாகநா
iµrhchச²
॥ 9152॥
MSS@9153@1கmhப³தி லேஷா ேவயாத⁴ரபlhலவmh மேநாjhஞமபி ।
MSS@9153@2சாரப⁴டெசௗரேசடக- நடவிடநிSh²வநஶராவmh ॥ 9153॥
MSS@9154@1கராnh க³nhகாமshய ரஶாஹாkh²ய⁴பேத: ।
MSS@9154@2ஶாஹா³th³தீ³ந⁴nhth³ர: phராேதி³தி ேலக²கmh ॥ 9154॥
MSS@9155@1கிேமவமவிஶŋhகித: ஶிஶுரŋhக³ ேலாலkhரமmh பkhரஹேஸ
விரம
ைநவ ஶூnhயmh வநmh ।
MSS@9155@2shதி²ேதாऽthர க³ஜத²நாத²மத²ேநாchச²லchேசா²ணிதch-
ச²டாபடலபா⁴ஸுேராthகடஸடாப⁴ர: ேகஸ ॥ 9155॥
MSS@9155A@1கஷாயகேஷா ேவா ராக³ரதமாநஸ: ।
MSS@9155A@2சrhக³திப⁴வாmhேபா⁴ெதௗ⁴ பி⁴nhநெநௗவ த³தி ॥
MSS@9155B@1கஷாயபஶுபி⁴rh³Shைடrhத⁴rhமகாமாrhத²நாஶ ைக: ।
MSS@9155B@2ஶமமnhthரஹைதrhயjhஞmh விேத⁴ விதmh ³ைத: ◌⁴ ॥
MSS@9156@1கஷாயiµkhதmh கதி²தmh சthரmh கஷாயvh’th³தா⁴பகா⁴தேமதி ।
MSS@9156@2யதா³கஷாய:ஶமேமதி mhஸsh ததா³சthரmh நேரதி தmh॥ 9156॥
MSS@9156A@1கஷாயராக³வசநmh வீதராேகா³ऽத⁴ரshதவ ।
MSS@9156A@2விஹார: கNhட²ேத³ஶச ³தி phரvhரதா கிmh ॥
MSS@9156B@1கஷாயவிஜேய ெஸௗkh²யmh இnhth³யாmh ச நிkh³ரேஹ ।
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MSS@9156B@2ஜாயேத பரேமாthkh’Shடmh ஆthமேநா ப⁴வேப⁴தி³ யth ॥
MSS@9156C@1கஷாயவிஷயாrhதாநாmh ேத³நாmh நாshதி நிrhதி: ।
MSS@9156C@2ேதஷாmh ச விரேம ெஸௗkh²யmh ஜாயேத பரமாth³⁴தmh ॥
MSS@9156D@1கஷாயவிஷயாஹாரthயாேகா³ யthர விதீ⁴யேத ।
MSS@9156D@2உபவாஸ:ஸ விjhேஞய: ேஶஷmh லŋhக⁴நகmh வி:³ ॥
MSS@9157@1கஷாயஸŋhெகௗ³ஸஹேத ந vh’thதmh ஸமாrhth³ரசுrhந தி³நmh ச
ேரiΝmh ।
MSS@9157@2கஷாயஸŋhெகௗ³ வி⁴நnhதி ேதந சாthரவnhேதா iµநய:ஸதா³பி ॥
9157॥
MSS@9157A@1கஷாயாnh ஶthவth பேயth³ விஷயாnh விஷவth ததா² ।
MSS@9157A@2ேமாஹmh ச பரமmh vhயாதி⁴mh ஏவrhவிச: ॥
MSS@9157B@1கஷாயா விஷயா ேயாகா:³ phரமாதா³விரதீ ததா² ।
MSS@9157B@2th²யாthவமாrhதெரௗth³ேர ேசthயஶுப⁴mh phரதி ேஹதவ: ॥
MSS@9157C@1கஷாயாshதnhநிஹnhதvhயாshததா² தthஸஹசாண: ।
MSS@9157C@2ேநாகஷாயா: ஶிவth³தா⁴ரா க³⁴தா iµiµுபி: ◌⁴ ॥
MSS@9158@1கஷாையபவாைஸச kh’தாiµlhலாக⁴தாmh nh’mh ।
MSS@9158@2நிெஜௗஷத⁴kh’தாmh ைவth³ேயா நிேவth³ய ஹரேத த⁴நmh ॥ 9158॥
MSS@9159@1கShடmh கrhேமதி ³rhேமதா: ◌⁴ கrhதvhயாth³ விநிவrhதேத ।
MSS@9159@2ந ஸாஹஸமநாரph◌⁴ய ேரய:ஸiµபலph◌⁴யேத ॥ 9159॥
MSS@9160@1கShடmh க² rhக²thவmh கShடmh க² ெயௗவேந ச தா³th³rhயmh ।
MSS@9160@2கShடாத³பி கShடதரmh பரkh³’ஹவாஸ: phரவாஸச ॥ 9160॥
MSS@9161@1கShடmh ச க² rhக²thவmh கShடmh ச க² ெயௗவநmh ।
MSS@9161@2கShடாth கShடதரmh ைசவ பரேக³ஹநிவாஸநmh ॥ 9161॥
MSS@9162@1கShடmh வதி க³ணேகா க³ணிகா கத²கச ேஸவேகா ைவth³ய: ।
MSS@9162@2தி³வேஸ தி³வேஸ மரணmh பரஜநமநரஜநீ vh’thதி: ॥ 9162॥
MSS@9163@1கShடmh ைநவ பshதி²ேத ஸiµதி³யாth காrhேயஷு ேநா ஜாசிth
ஸஜாேயத ந
சாபி தth³vhயதிகராth³ பா³யாத³கிசிthகராth ।
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MSS@9163@2கshமாchசிth க² பா⁴வேதாऽnhதரப⁴வாth thவshமாகiµthபth³யேத
phராணshையவ
விேஶஷேதாऽnhதரஶயாth³ பா⁴வாth ஸiµjhjh’mhப⁴ேத ॥ 9163॥
MSS@9164@1கShடmh வேந நிவஸேதாऽthர ஸதா³ நரshய ேநா ேகவலmh
நிஜதiνphரப⁴வmh
ப⁴ேவchச ।
MSS@9164@2ைத³வmh ச பிthrhயமகி²லmh ந விபா⁴தி kh’thயmh தshமாth³ kh³’ேஹ
நிவஸதாthமதmh
phரசிnhthயmh ॥ 9164॥
MSS@9165@1கShடmh ஸாஹஸகாணி தவ நயநாrhேத⁴ந ேஸாऽth◌⁴வநி shph’Shட:
।
MSS@9165@2உபவீதாத³பி விதி³ேதா ந th³விஜேத³ஹshதபshவீ ேத ॥ 9165॥
MSS@9166@1கShடmh ’தி³ jhவலதி ேஶாகமேயா மமாkh³நிsh ேத சு ச
விரஹjhவரஜாக³ேக
।
MSS@9166@2ஏதnhமேநா ph◌⁴ரமதி விShவக³ஸூmhshததா²பி thவmh பயேதாஹர இவ
shமர ஹrhகாம:
॥ 9166॥
MSS@9167@1கShடா vh’thதி: பராதீ⁴நா கShேடா வாேஸா நிராரய: ।
MSS@9167@2நிrhத⁴ேநா vhயவஸாயச ஸrhவகShடா த³th³ரதா ॥ 9167॥
MSS@9168@1கShடா ேவத⁴vhயதா² கShேடா நிthயmh ச வஹநkhலம: ।
MSS@9168@2ரவநாமலŋhகார: கேபாலshய  Nhட³லmh ॥ 9168॥
MSS@9169@1கShேட ேநாபாrhதmh விthதmh ேஹலயா khவாபி நிrhக³தmh ।
MSS@9169@2கிmh கேரா khவ க³chசா² நிrhபா⁴kh³ேயாऽஹmh ⁴வshதேல ॥ 9169॥
MSS@9170@1கShேடா ஜந: லத⁴ைநரiνரஜநீயsh தnhேநா ய³khதமஶிவmh ந 
தth
மmh ேத ।
MSS@9170@2ைநஸrhகி³கீ ஸுரபி⁴ண: ஸுமshய th³தா⁴ rhth◌⁴நி shதி²திrhந
சரணரவதாட³நாநி
॥ 9170॥
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MSS@9170A@1கShேடாபாrhதமthர விthதŋhகி²லmh th³ேத மயா ேயாதmh விth³யா
கShடதரmh
³ேராரதி⁴க³தா vhயாபாதா shெதௗ ।
MSS@9170A@2பாரmhபrhயஸமாக³தா ச விநேயா வாேமயாmh kh’த: ஸthபாthேர
கிமஹmh
கேரா விவஶ: காேலऽth³ய ேநதீ³ய ॥
MSS@9171@1கshதshய விதாrhத:² ஸதி விப⁴ேவ கச தshய ஷாrhத:² ।
MSS@9171@2ேயாऽrhதி²நமபி⁴iµக²மாக³தmh அநபி⁴iµக:²ஸnh விஸrhஜயதி ॥ 9171॥
MSS@9172@1கshதாmh நிnhத³தி mhபதி க:shமரப²லகshய ப³rhணகmh iµkh³த: ◌⁴ ।
MSS@9172@2ேகா ப⁴வதி ரthநகNhடகmh அmh’ேத கshயாசிேத³தி ॥ 9172॥
MSS@9173@1கshதாவth³ப³கrhணபா⁴rhக³வமஹாதா³நphரமாணshதவ: கசாெஸௗ
பாNhட³பாNh³ரயஶ: phரshதாவநாவிshதர: ।
MSS@9173@2யாவth³ வrhஷதி வீரmhஹதநேயா vh’Shமா: காசநீrh தா⁴ரா:
phராvh’
தாவத³ஜநசிrhதா⁴ரா ந தா⁴ராத⁴ர: ॥ 9173॥
MSS@9174@1கshகாmh th’ண⁴ஜாமடவீmh’கா³mh நிphய நாபி⁴ஷு சகார
ச தாnh
வதா⁴rhஹாnh ।
MSS@9174@2ேடா⁴ விதி:◌⁴ ஸகல³rhஜநேலாலவா- ேலshம நிபதி ேசth
ஸகேலாபகார:
॥ 9174॥
MSS@9175@1கshகாmh ஹணiµச வேநாபகNhட²mh மா ெஸௗரேப⁴ண கப:◌⁴
ஸுரபீ⁴Shவ ।
MSS@9175@2ஆshதாmh யேஶா நiν கிராதஶராபி⁴கா⁴தாth thராதாபி ஹnhத ப⁴விதா
ப⁴வேதா ³ராப:
॥ 9175॥
MSS@9176@1கshகாசnhத³நŋhமாநி ெஸௗபா⁴kh³யசிநாநி விலாநீநாmh
।
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MSS@9176@2phரயாக³mh’thshநாதிலகkhையவ ெஸௗபா⁴kh³யசிநmh வித⁴வாலலாேட
॥ 9176॥
MSS@9177@1கshகாதிலகமா விதா⁴ய ஸாயmh shேமராநநா ஸபதி³ ஶீலய
ெஸௗத⁴ெமௗmh ।
MSS@9177@2phெரௗ⁴mh ப⁴ஜnh iµதா³நி iµதா³iµதா³ராmh உlhலாஸயnh பேதா
ஹேதா iµகா²நி
॥ 9177॥
MSS@9177A@1கshகாதி³khரயவிkhரயாŋhகா³mh யth³’chச²யா யth³விபணிmh
க³தாநாmh ।
MSS@9177A@2ெஸௗரph◌⁴யமŋhேக³ஷுஸமkh³ரலkh³நmh நயேத பசஷமphயஹாநி
॥
MSS@9178@1கshகாmh’கா³mh அNhடா³th³ க³nhத⁴³ணமகி²லமாதா³ய ।
MSS@9178@2யதி³ நரஹmh விதி:◌⁴ shயாmh க²லவாயாmh நிேவஶயிShயா ॥
9178॥
MSS@9179@1கsh ஜாயேத கshமாth ேகா ஹnhதி கmh ஶதmh ।
MSS@9179@2கிmh rhயாth காதேரா th³ேத⁴ mh’கா³th mhஹ: பலாயநmh ॥ 9179॥
MSS@9180@1கshதி, கிமŋhக³,ஸாmhபமலth³ரvhயmh கிமphயாமரmh ேபயா கிmh, ந
,

கீth³’ஶீ, mh’க³th³’ஶாmh ஶ ◌்’ŋhகா³ரலாshபத³mh ।
MSS@9180@2தா⁴rhயா thர, சshத²ஷு, சேயா: shெதௗ²lhயmh தேதா யேத
khShட:
khயதி பkhவணச ப³ஹுஶ: கshகாவிkhரயீ ॥ 9180॥
MSS@9181@1கshதிலகmh தshயா ஜநயதி ேஶாபா⁴mh ph◌⁴ேவாரnhத: ।
MSS@9181@2ேகாத³Nhட³மth◌⁴யலkh³நmh ப²லவ பேசஷுபா³ணshய ॥ 9181॥
MSS@9182@1கshதிலகmh பா³ேல பா⁴ேல மா  மா  ।
MSS@9182@2அth³ய ஸாmhயmh ப⁴ஜாதி jh’mhப⁴ேத ஶஶலாச²ந: ॥ 9182॥
MSS@9183@1கshதிலகmh பா³ேல பா⁴ேல மா  மா  ।
MSS@9183@2கலŋhகஶŋhகயா ராஹுrhkh³ரShயதி தவாநநmh ॥ 9183॥
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MSS@9184@1கshதிலகmh லலாடப²லேக வ:shத²ேல ெகௗshப⁴mh
நாஸாkh³ேர நவெமௗkhதிகmh
கரதேல ேவiΝmh கேர கŋhகணmh ।
MSS@9184@2ஸrhவாŋhேக³ஹசnhத³நmh ச கலயnh கNhேட² ச iµkhதாவளிmh
ேகா³பshthபேவShடேதா விஜயேத ேகா³பாலடா³மணி: ॥ 9184॥
MSS@9185@1கshதிலகmh லலாடரசிதmh நாஸாமணிmh நிshதலmh வkhthரmh
சிதேகஶபாஶமநிஶmh th³’Shmh நிsh’Shடாmh ர: ।
MSS@9185@2mhஸாmh மாநஸமthshயப³nhத⁴நவிெதௗ⁴ த⁴thேஸऽthர வthேஸ shவயmh
ஜmh³வjhஜலபி³nh³வjhஜலஜவjhஜmhபா³லவjhஜாலவth ॥ 9185॥
MSS@9186@1கshதிலகnhதி பா⁴லப²லேக ேத³vhயா iµகா²mhேபா⁴ேஹ
ேராலmhப³nhதி
தமாலபா³லiµேலாthதmhஸnhதி ெமௗmh phரதி ।
MSS@9186@2யா:கrhேணவிகேசாthபலnhதி சேயாரŋhேக ச காலா³- shதா²ஸnhதி
phரத²யnh
தாshதவ ஶிவmh கNhட²கNhட²thவிஷ: ॥ 9186॥
MSS@9187@1கshயnhதி பா⁴ேல தத³iν நயநேயா: கjhஜயnhதி கrhண- phராnhேத
நீேலாthபயnhthர மரகதாலŋhkh’தீயnhதி ேத³vhயா: ।
MSS@9187@2ேராமாயnhதி நாேப⁴ப ஹமணீேமக²யnhதி மth◌⁴ேய கlhயாணmh
rhேரேத
thஜக³தி ரthகNhட²பா⁴ஸாmh விலாஸா: ॥ 9187॥
MSS@9188@1கshவரபthரப⁴ŋhக³நிகேரா ph◌⁴ரShேடா ந க³Nhட³shத²ேல ேநா
phதmh ஸகி²
சnhத³நmh shதநதேட ெதௗ⁴தmh ந ேநthராஜநmh ।
MSS@9188@2ராேகா³ ந shக²தshதவாத⁴ரேட தாmh³லஸmhவrhதி⁴த: கிmh
Shடா
க³ேஜnhth³ரமthதக³மேந கிmh வா ஶிஶுshேத பதி: ॥ 9188॥
MSS@9189@1கsh திமாநமாக³தவதீ ெஶௗkhlhயmh க³தா: nhதலா நீலmh
ேசாலம⁴th
தmh த⁴வளிமா ஜாேதா மணீநாmh க³ேண ।
MSS@9189@2th◌⁴வாnhதmh ஶாnhதம⁴th ஸமmh நரபேத thவthகீrhதிசnhth³ேராத³ேய
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thைரேலாkhேயŋhphயபி⁴ஸாரஸாஹஸரஸ: ஶாnhத:ரŋhகீ³th³’ஶாmh ॥ 9189॥
MSS@9189A@1கshrhயா தthகேபாலth³வய⁴வி மகநிrhெதௗ phரshதாயாmh
நிrhthஸூநாmh
shவவshயதிபசயநாth thவthphரஶshதீபாmhஶு ।
MSS@9189A@2வீர mhஹ⁴ப thவத³த⁴ஜாmh ராjhயலஸபthநீ-
மாநvhயாேஜந
லjhஜாmh ஸபதி³ வித³த⁴ேத shவாவேராேத⁴ phரக³lhபா: ◌⁴ ॥
MSS@9190@1கshேத ஶஶாŋhக ேமாஹ: ஸுதா⁴கேராऽஹmh ந ேகாऽபி மth³பி⁴nhந: ।
MSS@9190@2கிmh நiν பய நிஜபா⁴- ஜயி வநிதாயா iµக²mh ட⁴ ॥ 9190॥
MSS@9191@1கshேத ெஶௗrhயமேதா³ ேயாth³⁴mh thவyhேயகmh ஸphதிமாshதி²ேத ।
MSS@9191@2ஸphதஸphதிஸமாடா⁴ ப⁴வnhதி பபnhதி²ந: ॥ 9191॥
MSS@9192@1கshthவmh, kh’Shணமேவ மாmh கிஹ ேத, மnhமnhதி³ராஶŋhகயா
khதmh
தnhநவநீதபா⁴ஜநேட nhயshத: கிமrhத²mh கர: ।
MSS@9192@2கrhmh தthர பிபீகாபநயநmh, ஸுphதா: கிiµth³ேபா³தி⁴தா பா³லா,
வthஸக³திmh
விேவkhதி ஸஜlhபnh ஹ: பா வ: ॥ 9192॥
MSS@9193@1கshthவmh, ேகாऽபி, ேதாऽ, ரthநவஸேதshதீராத³ஹmh நீரேத⁴rh,
லph³த⁴mh
கிசந, க³rhைதrhப³தி⁴ரதா th³’kh³vhயாஹதி:ைஸகைத: ।
MSS@9193@2மா ேக²த³mh  தாth³’ெகௗ³rhவத³ஹநjhவாலாவ:³ஸஹmh
ாேராத³mh ய³பாshய
வ ஸேக² லாkh◌⁴யmh ந தnh மnhயேஸ ॥ 9193॥
MSS@9194@1கshthவmh ேகாऽஹmh த ஆயாத: கா ேம ஜநநீ ேகா ேம தாத: ।
MSS@9194@2இதி பபா⁴வய ஸrhவமஸாரmh ஸrhவmh thயkhவா shவphநவிசாரmh ॥
9194॥
MSS@9195@1கshthவmh,தாஸு யth³’chச²யா,கிதவ யாshதிShட²nhதி ேகா³பாŋhக³நா:
phேரமாணmh
ந வித³nhதி யாsh, தவ ஹேர கிmh தாஸு ேத ைகதவmh ।
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MSS@9195@2ஏஷா ஹnhத ஹதாஶயா யத³ப⁴வmh thவyhேயகதாநா பரmh ேதநாshயா:
phரணேயாऽ⁴நா
க² மம phராண:ஸமmh யாshயதி ॥ 9195॥
MSS@9196@1கshthவmh, பீதாmhப³ேராऽஹmh, கிiµ வத³ mh’ஷா சாmhப³ரmh ேகந
பீதmh iµkh³ேத⁴
கmhஸshய ஶth:, ஶிவ ஶிவ ஸாலmh ஸshயைவ khவ th³’Shடmh।
MSS@9196@2மlhலாshயth◌⁴வmhஸேநாऽஹmh கிதி நிஜமேஹா லாshயமth◌⁴வmh
ேசதி
vhயாஹாைரrhவlhலவீநாmh நிஶி ப⁴வ iµேத³ऽiνthதர:பதிrhவ: ॥ 9196॥
MSS@9197@1கshthவmh ph³ரம, nhநrhவ:, khவ ச தவ வஸதி, rhயாகி²லா
ph³ரமsh’Sh:
கshேத நாேதா²,யநாத:², khவ ச தவ ஜநேகா,ைநவ தாதmh shமரா
MSS@9197@2கிmh ேதऽபீ⁴Shடmh த³தா³, thபத³பதா ⁴, ரlhபmh கிேமதth
thைரேலாkhயmh,
பா⁴வக³rhப⁴mh ப³த³மவத³th³ வாமேநா வ:ஸ பாயாth ॥ 9197॥
MSS@9198@1கshthவmh ph³ரமnhnh,அrhவsh,thவத³iνசரஜேநா,நாshthயநாேதா²ऽஹேமக:,
கிmh
த³th³யாphதmh ேத, thபத³விஹரணshதா²நேமதth, கியthேத ।
MSS@9198@2thைரேலாkhயmh தth³ th³விஜாேதrhமம ஶமநிரதshேயதி ஸmhட⁴பா⁴வா
விShேrhவாச:
ஸுராெரௗ kh’தகபடபத³nhயாஸiµkh³தா: ◌⁴ நnh ॥ 9198॥
MSS@9199@1கshthவmh ப⁴th³ர, க²ேலவேராऽஹmh, இஹ கிmh ேகா⁴ேர வேந
shதீ²யேத,
ஶாrh³லாதி³பி⁴ேரவ mhshரபஶுபி:◌⁴ ேபா⁴jhேயாऽஹthயாஶயா ।
MSS@9199@2கshமாth கShடத³mh thவயா vhயவதmh, மth³ேத³ஹமாmhஸாஶிந:
phரththபnhநnh’மாmhஸப⁴ணதி⁴யshேத kh◌⁴நnh ஸrhவாnhநராnh ॥ 9199॥
MSS@9200@1கshthவmh ேபா:◌⁴, கத²யா ைத³வஹதகmh மாmh விth³தி⁴ ஶாேகா²டகmh
ைவராkh³யாதி³வ
வ,ஸா⁴ விதி³தmh, கshமாதி³த³mh, கth²யேத ।
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MSS@9200@2வாேமநாthர வடshதமth◌⁴வக³ஜந:ஸrhவாthமநா ேஸவேத ந chசா²யாபி
பேராபகாரகரேண
மாrhக³shதி²தshயாபி ேம ॥ 9200॥
MSS@9201@1கshthவmh ேபா: ◌⁴,கவிரsh,தth கிiµ ஸேக²ேऽshய, நாஹாரேதா
தி⁴kh³ ேத³ஶmh
³ணிேநாऽபி, ³rhமதியmh ேத³ஶmh ந மாேமவ தி⁴kh ।
MSS@9201@2பாகாrhதீ² ுதி⁴ேதா யைத³வ வித³ேத⁴ பாகாய ³th³தி⁴mh ததா³
விnhth◌⁴ேய
ேநnhத⁴நமmh³ெதௗ⁴ ந ஸலmh நாnhநmh த⁴thதேல ॥ 9201॥
MSS@9202@1கshthவmh ேபா⁴ நிஶி, ேகஶவ:, ஶிரைஜ: கிmh நாம க³rhவாயேஸ
ப⁴th³ேர
ெஶௗரஹmh,³ண: rhபிth’க³ைத: thரshய கிmh shயாதி³ஹ ।
MSS@9202@2சkh சnhth³ரiµகி², phரயchச² ந ேம Nh³mh க⁴mh ேத³நீmh
இthத²mh
ேகா³பவ⁴’ேதாthதரதயா :³shேதா²ஹ: பா வ: ॥ 9202॥
MSS@9203@1கshthவmh ேலாதேலாசநாshயசரே, ஹmhஸ:, ேதா மாநஸாth
கிmh தthராshதி,
ஸுவrhணபŋhகஜவநாnhயmhப: ◌⁴ ஸுதா⁴ஸnhநிப⁴mh ।
MSS@9203@2ரthநாநாmh நிசயா: phரவாலமணேயா ைவ³rhயேராஹா: khவசிch,
அmh³கா அபி ஸnhதி,
ேநதி ச ப³ைகராகrhNhய kh’தmh ॥ 9203॥
MSS@9204@1கshthவmh வாநர, ராமராஜப⁴வேந ேலகா²rhத²ஸmhவாஹேகா, யாத:thர
ராக³த:
ஸ ஹiνமாnh நிrhத³kh³த⁴லŋhகார: ।
MSS@9204@2வth³ேதா⁴ ராஸஸூiνேநதி கபிபி: ◌⁴ ஸnhதா³தshதrhத: ஸ
vhடா³thதபராப⁴ேவா
வநmh’க:³thேரதி ந jhஞாயேத ॥ 9204॥
MSS@9204A@1கshthவmh, ஶூ, phரவிஶ பி⁴ஷஜாmh ேவம, ைவth³யmh ந ஜாேந,
shதா²iΝrhபா³ேல,

ந வத³தி த-rhநீலகNhட:² phரiµkh³ேத⁴ ।
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MSS@9204A@2ேககாேமகாmh வத³thவmh, பஶுபதிரப³ேல,ைநவ th³’Shேடவிஷாேண
இthேயவmh
ைஶலகnhயாphரதிவசநஜட:³ பா வ: பாrhவதீஶ: ॥
MSS@9205@1கshthவmh ஶூ, mh’க³ய பி⁴ஷஜmh நீலகNhட:² phேயऽஹmh
ேககாேமகாmh வத³,
பஶுபதி,-rhைநவth³’ேய விஷாேண ।
MSS@9205@2iµkh³ேத⁴mh shதா²iΝ:, ஸ சரதி கத²mh, விேதஶ: ஶிவாயா
க³chசா²டvhயாதி
ஹதவசா: பா வசnhth³ரட:³ ॥ 9205॥
MSS@9206@1கshமாth கshnh ஸiµthபnhேந ஸராக³mh ⁴வநthரயmh ।
MSS@9206@2அthராெதௗ³ கதி²தmh ேலாேக ேயா ஜாநாதி ஸ பNh³த: ॥ 9206॥
MSS@9207@1கshமாth ேகாऽஹmh கிமபி ச ப⁴வாnh ேகாऽயமthர phரபச: shவmh
shவmh
ேவth³யmh க³க³நஸth³’ஶmh rhணதththவphரகாஶmh ।
MSS@9207@2ஆநnhதா³kh²யmhஸமரஸக⁴ேந பா³யமnhதrhவிேந நிshthைர³Nhேய
பதி² விசரத:
ேகா விதி: ◌⁴ ேகா நிேஷத: ◌⁴ ॥ 9207॥
MSS@9208@1கshமாth தnhவி தநி ஸmhphரதி ஸமாnhயŋhகா³நி ஜாதாநி ேத கshமாth
ேகாகநத³phரப⁴mh
iµக²த³mh ஜாதmh  சnhth³ேராபமmh ।
MSS@9208@2ஏவmh ph’chச²தி வlhலேப⁴ऽmh³ஜiµகி² phேராShயshவபா⁴வாதி³தி
vhயாvh’thயாத²
தயா ஸக³th³க³த³ரவmh iµkhதச பா³Shேபாthகர: ॥ 9208॥
MSS@9209@1கshமாth thவmh khவ iν th³’யேத ஸுக²iµக²mh khவாshேதऽnhத⁴கார:
பரmh khவ
shthஷு shமர⁴மேகதி³ேதஓ th³’Shடா வாந: khவ ேத ।
MSS@9209@2க³nhதா khவ khவ ச பசம: khவ ணஸkh’th khவாthஸŋhேரா நிth³க³த:
khவாநnhைத³கரேஸாத³ய: khவ iν ஸதீ ைகவாth◌⁴வக³shதthகதா² ॥ 9209॥
MSS@9210@1கshமாth thவmh, தாதேக³ஹாth³, அபரமபி⁴நவா ph³ கா தthர
வாrhதா, ேத³vhயா ேத³ேவா
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த:, கிmh vh’ஷட³மசிதாப⁴shமேபா⁴கீ³nhth³ரசnhth³ராnh ।
MSS@9210@2இthேயவmh ப³rhநாேத² கத²யதி ஸஹஸா ப⁴rhபி⁴ாவி⁴ஷா-
ைவ³Nhேயாth³ேவக³ஜnhமா
ஜக³த³வ சிரmh ஹாரேவா ph◌⁴’ŋhக³ேட: ॥ 9210॥
MSS@9211@1கshமாth thவmh ³rhப³லாதி ஸkh²யshதாmh பph’chச²தி ।
MSS@9211@2thவயி ஸmhநிேத தாஸு த³th³யாth கத²ய ேஸாthதரmh ॥ 9211॥
MSS@9212@1கshமாth thவmh,ப⁴வதா³லயாth³,வத³ஸேக² ேமmh,தவாiνkh³ரஹாth³,
th³’Shடா ேம
ஸுப⁴கா³, ந ேதऽshதி ஸுப⁴கா³ th³’Shடா ப⁴வth³ேக³நீ ।
MSS@9212@2shவrhபா⁴iνmh விஷேமணmh விஷத⁴ரmh காகmh வராகீ kh³’ேஹ
சnhth³ராநŋhக³ஸரேகாகிலப⁴யாth³ vhயkh³ரா க²nhதீ iµஹு: ॥ 9212॥
MSS@9213@1கshமாth thவmh  விகி²th³யேஸ கதிபையேரவ phேய வாஸைரrh
ஆயாதா வயேம ேத⁴
ரத: phராshதா²நிகmh மŋhக³ளmh ।
MSS@9213@2ஏவmh வாதி³நி வlhலேப⁴ த³யிதயா நி:வshய பாெணௗ kh’தீ
மŋhக³Lhய: கலேஶா
விேலாசநபேயாதா⁴ராபி⁴ராத: ॥ 9213॥
MSS@9214@1கshமாth பாrhவதி நிSh²ரா, ஸஹஜ: ைஶேலாth³ப⁴வாநாமயmh
நி:shேநஹா கத²mh,
ந ப⁴shமஷ:shேநஹmh விப⁴rhதி khவசிth ।
MSS@9214@2ேகாபshேத மயி நிShப²ல: phயதேம,shதா²ெணௗ ப²லmh கிmh ப⁴ேவth³
இthத²mh
நிrhவசநீkh’ேதா கி³ஜயா ஶmh⁴சிரmh பா வ: ॥ 9214॥
MSS@9215@1கshமாth ஸmhlhகியேத விth³வாnh vhயrhத²யாrhேத²ஹயாஸkh’th ।
MSS@9215@2கshயசிnh மாயயா நmh ேலாேகாऽயmh ஸுவிேமாத: ॥ 9215॥
MSS@9216@1கshமாth ஸthயவதீஸுேதந iµநிநா ேநாkhதmh ப⁴விShயthகதா²- மth◌⁴ேய
பமநாதி³மth◌⁴யநித⁴நshேயஹmh ஹேரrhமாiνஷmh ।
MSS@9216@2இthத²mh vhthதி²தவிவகNhடகசநிrhலநvhயாph’தmh
ஸŋhkh³ராமாmhப³ரஸூrhயமmhப³ரசராshthவாmh வீய ஸmhேஶரேத ॥ 9216॥
MSS@9217@1கshமாத³th³ய ந ⁴தmh வத³mh ஸth³⁴ஷண: காசைந:
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கshமாத³chச²தராணி நாth³ய வஸநாnhயŋhகீ³kh’தாநி thவயா ।
MSS@9217@2உkhதா ேஸதி மயா மேநாjhஞ விஜேந பா³லா விஶாலா மா phரmh
ேராத³நேமகேமவ
வித³ேத⁴ phரththதரmh ேநா த³ெதௗ³ ॥ 9217॥
MSS@9218@1கshமாதி³த³mh நயநமshததாஜந விராnhதபthரரசெநௗ ச த:
கேபாெலௗ ।
MSS@9218@2ஶ ◌்’ŋhகா³ரவாஹகாநநராஜஹmh கshமாth kh’ஶா
விரஸா மமஸா
॥ 9218॥
MSS@9219@1கshமாதி³nh³ரெஸௗ தி⁴ேநாதி ஜக³தீmh பீஷக³rhைப:◌⁴ கைர:
கshமாth³ வா ஜலதா⁴ரையவ
த⁴ரணிmh தா⁴ராத⁴ர:சதி ।
MSS@9219@2ph◌⁴ராமmh ph◌⁴ராமமயmh ச நnhத³யதி வா கshமாth thேலாகீmh ரவி:
ஸா⁴நாmh 
பேராபகாரகரேண ேநாபாth◌⁴யேபmh மந: ॥ 9219॥
MSS@9220@1கshமாth³ ³தி வ நிph◌⁴’தmh, ஸthவராவrhதேநந ph◌⁴ரShேடா
ராக:³
கிமத⁴ரத³ேல, phராrhத²நாபி⁴shthவத³rhத²mh ।
MSS@9220@2shரshதா ேசயmh கிமலகததிsh, தthபதா³Nhட²ேநந வாஸshதshய
thவயி வத³ கத²mh,
phரthயயாrhத²mh தைவவ ॥ 9220॥
MSS@9221@1கshமாth³ ப⁴kh³நா:ஸுiµகி² வலயா, மாrhக³பாதாnhநிஶாயாmh கிmh ேத
வkhthரmh
விக³தரசநmh,ாதmh ⁴rhணmh ।
MSS@9221@2ஓShேட² ராக:³ கிமபி க³த, shthவth³vhயேதா²chch²வாஸவாைதsh
தth³வாஸ: கிmh,
’ததி மயா வshthரேலாபா⁴th கிேலதி ॥ 9221॥
MSS@9222@1கshமாth³ ப⁴யஹ மரth³ அnhதா⁴த³பி ேகா விஶிShயேத ராகீ³ ।
MSS@9222@2க: ஶூேரா ேயா லலநா- ேலாசநபா³ணrhந விvhயதி²த: ॥ 9222॥
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MSS@9223@1கshேச²ேத iµரா: khவ ந க² வஸதிrhவாய ேகா நிேஷத:◌⁴
shthmh
ராக³sh கshnh khவ iν க² திமா ைஶஸmhேபா³த⁴நmh கிmh ।
MSS@9223@2ஸmh³th³தி: ◌⁴ காऽமாmhேஶாrhவிதி⁴ஹரவயஸாmh சாபி ஸmh³th³த⁴ய:
கா ph³ேத
ph³த: ◌⁴ கத²mh வா லஹநநmh ேகந தth ேகஶேவந ॥ 9223॥
MSS@9224@1கshமாnh mhலாய மாலதீவ mh’தி³ேதthயாஜேந ph’chச²தி
vhயkhதmh ேநாதி³தமாrhதயாபி
விரேஹ ஶாநயா பா³லயா ।
MSS@9224@2அேrhபா³Shபசயmh நிkh³’ய கத²மphயாேலாகித: ேகவலmh
கிசிthTh³மலேகாபி⁴nhநஶிக²ரதth³ம: phராŋhக³ேண ॥ 9224॥
MSS@9225@1கshnh கrhமணி ஸாமrhth²யmh அshய ேநாthதபேததராmh ।
MSS@9225@2அயmh ஸா⁴சரshதshமாth³அஜrhப³th◌⁴யதாஹ ॥ 9225॥
MSS@9226@1கshnhநபி மேத ஸthேய ஹதா:ஸrhவமதthயஜ: ।
MSS@9226@2தth³th³’ShThயா vhயrhத²தாமாthரmh அநrhத²sh ந த⁴rhமஜ: ॥ 9226॥
MSS@9227@1கshnh வஸnhதி வத³ நக³ விகlhபmh கிmh வாபத³mh வத³தி கிmh
ேத
விவshவாnh ।
MSS@9227@2விth³lhலதாவலயவாnh பதி²காŋhக³நாநாmh உth³ேவஜேகா ப⁴வதி க:
க² வாவாஹ:

॥ 9227॥
MSS@9228@1கshnh shவபிதி கmhஸா: காvh’thதிரத⁴மா nh’mh ।
MSS@9228@2கிmh ph³ேத பிதரmh பா³ல: கிmh th³’ShThவா ரமேத மந: ॥ 9228॥
MSS@9229@1கshைம கிmh கத²நீயmh கshய மந:phரthயேயா ப⁴வதி ।
MSS@9229@2ரமயதி ேகா³பவ⁴ ஜேர பரmh ph³ரம ॥ 9229॥
MSS@9230@1கshைமசிth கபடாய ைகடப⁴ர:பீட²தீ³rhகா⁴லயாmh ேத³வி
thவாமபி⁴வாth³ய
phய ந ேசth தth கிசிதா³சமேஹ ।
MSS@9230@2யth ேத மnhதி³ரமmh³ஜnhம கித³mh விth³யாkh³’ஹmh யchச ேத
நீசாnhநீசதேராபஸrhபணமபாேமதth கிமாசாrhயகmh ॥ 9230॥
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MSS@9230A@1கshைமசிth phரதிபாth³ய விkhரமதாmh விphராய விவmhப⁴ராmh
அph³ெதௗ⁴
ைவப⁴வலph³த⁴வாஸரக: ேமாய ராேமாऽsh வ: ।
MSS@9230A@2லாக⁴nhேத ரணmhநி யshய சதmh காலாkh³நிலŋhகஷ-

jhவாேலாth³கா³டா²ரநிதமாபாலசkhரா nh ஜநாnh ॥
MSS@9231@1கshைமசிth³ th³விஜப³nhத⁴ேவ கியத³பி ரmh ரா நாத²ேத த³thேதா
ேயந
த³யாரைஸகவஷா ³kh³ேதா⁴த³ ஏவாrhணவ: ।
MSS@9231@2வlhலப⁴கlhபபாத³பஸுதா⁴சிnhதாமணீph³:ஸமmh ஸ shவா
மம
ைத³வதmh ததி³தேரா நாmhநாபி நாmhநாயேத ॥ 9231॥
MSS@9232@1கshைம நம:ஸுைரரபி ஸுதராmh khயேத த³யாphரதா⁴நாய ।
MSS@9232@2கshமா³th³விதvhயmh ஸmhஸாராரNhயத:ஸுதி⁴யா ॥ 9232॥
MSS@9233@1கshைம யchச²தி ஸjhஜேநா ப³ஹுத⁴நmh sh’Shடmhக³th ேகந வா
ஶmhேபா⁴rhபா⁴நி
ச ேகா க³ேல வதிபி⁴rhேவNhயாmh ச கா தா⁴rhயேத ।
MSS@9233@2ெகௗ³ஶ:கமதாட³யchசரணத:கா ரதா ராைஸrhஆேராஹாத³வேராஹத:
கலயதாேமகmh th³வேயாthதரmh ॥ 9233॥
MSS@9234@1கshைம ஹnhத ப²லாய ஸjhஜந ³ணkh³ராமாrhஜேந ஸjhஜ
shவாthேமாபshகரய ேசnh
மம வச: பth²யmh ஸமாகrhணய ।
MSS@9234@2ேய பா⁴வா ’த³யmh ஹரnhதி நிதராmh ேஶாபா⁴ப⁴ைர: ஸmhph◌⁴’தாsh
ைதேரவாshய
கேல: கேலவரேஷா ைத³நnhதி³நmh வrhதநmh ॥ 9234॥
MSS@9235@1கshய கராnhந shக²தா நீரநிதி⁴khேலத³பிchசி²லா ல: ।
MSS@9235@2ph◌⁴’³சரண⁴பேஷ ’தி³ பப³th³தா⁴ ஹேர:shதி²ேரயம⁴th
॥ 9235॥
MSS@9236@1கshயசிjhஜாயேத ஜnhேதா: பாதா³கா⁴தshதவாth◌⁴வநி ।
MSS@9236@2பத³ப⁴ŋhக³vhயதா² ஶmhேபா⁴ jh’mhப⁴ேத ஜmhப⁴ைவண: ॥ 9236॥
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MSS@9237@1கshயசிth கிமபி ேநா ஹரணீயmh மrhமவாkhயமபி ேநாchசரணீயmh ।
MSS@9237@2பேத: பத³க³mh shமரணீயmh லயா ப⁴வஜலmh தரணீயmh ॥ 9237॥
MSS@9238@1கshயசிth ஸமத³நmh மத³நீய- phேரயவத³நபாநபரshய ।
MSS@9238@2shவாதி³த: ஸkh’தி³வாஸவ ஏவ phரthத ணவித³mhஶபேத³ऽ⁴th
॥ 9238॥
MSS@9239@1கshயசிnhந  ³rh³th³ேத⁴ச²nhத³ேதா ஜாயேத மதி: ।
MSS@9239@2யாth³’ஶmh ேத கrhம தாth³’ஶmh ப²லமiνேத ॥ 9239॥
MSS@9240@1கshய th’ஷmh ந பய பிப³தி ந கshதவ பய: phரவியாnhத: ।
MSS@9240@2யதி³ஸnhமாrhக³ஸேராவர நkh ந khேராட³மதி⁴வஸதி ॥ 9240॥
MSS@9241@1கshய ேதா³ஷ:ேல நாshதி vhயாதி⁴நா ேகா ந பீ³த: ।
MSS@9241@2vhயஸநmh ேகந ந phராphதmh கshய ெஸௗkh²யmh நிரnhதரmh ॥ 9241॥
MSS@9242@1கshய ந த³யிதmh விthதmh சிthதmh யேத ந கshய விthேதந ।
MSS@9242@2கிmh  யேஶாத⁴நph³தா⁴ வாச²nhதி ந ³Shkh’ைதரrhதா²nh ॥
9242॥
MSS@9243@1கshய ந phரதிஹதmh ப³த சுrh th◌⁴வாnhதஸnhததிபி⁴ரTh³ட³மராபி: ◌⁴ ।
MSS@9243@2ேகவலmh மநஜphரதிஹதாநாmh நாவ⁴தமபி⁴ஸாரவ⁴நாmh ॥
9243॥
MSS@9244@1கshய ந வாஹநேயாkh³யா iµkh³த⁴தி⁴யshchச²ஸாத⁴ேந லkh³நா: ।
MSS@9244@2phததயா phரஶமச சபலாஸு shthஷு ேயऽதா³nhதா: ॥ 9244॥
MSS@9245@1கshய ேநா ேத iµkh³ேத⁴ பிபாஸாதmh மந: ।
MSS@9245@2அயmh ேத விth³மchசா²ேயா மமாrhக³இவாத⁴ர: ॥ 9245॥
MSS@9246@1கshய மெரௗ ³ரதி⁴க³ம: கமேல க: கத²ய விரசிதாவாஸ: ।
MSS@9246@2ைகshShயதி சாiµNhடா³ பவshேத வத³ ேதா ph◌⁴ரShடா: ॥
9246॥
MSS@9247@1கshய மாதா கshய பிதா கshய ப³nh⁴rhமஹாiµேந ।
MSS@9247@2விph◌⁴ரமச shmh’திph◌⁴ரmhஶாth ேதந iµயnhதி ஜnhதவ: ॥ 9247॥
MSS@9248@1கshய மாதா பிதா கshய கshய பா⁴rhயா ஸுேதாऽபி வா ।
MSS@9248@2ஜாெதௗ ஜாெதௗ  வாநாmh ப⁴விShயnhthயபேரऽபேர ॥ 9248॥
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MSS@9248A@1கshய வkhதvhயதா நாshதி ேஸாபாயmh ேகா ந வதி ।
MSS@9248A@2vhயஸநmh ேகந ந phராphதmh கshய ெஸௗkh²யmh நிரnhதரmh ॥
MSS@9249@1கshய வேஶ phராணிக³ண: ஸthயphயபா⁴ே விநீதshய ।
MSS@9249@2khவ shதா²தvhயmh nhயாyhேய பதி² th³’Shடாth³’Shடலாபா⁴ய ॥
9249॥
MSS@9249A@1கshய shயாnhந shக²தmh rh:ஸrhேவ மேநாரதா:² கshய ।
MSS@9249A@2கshேயஹ ஸுக²mh நிthயmh ைத³ேவந ந க²Nh³த: ேகா வா ॥
MSS@9250@1கshய shவrhக³ேயா வயா: கshய ைசnhth³ரmh பத³mh ⁴வி ।
MSS@9250@2கmh ேத³வா ப³ஹு மnhயnhேத ஸŋhkh³ராேம மரth³’ேத ॥ 9250॥
MSS@9251@1ஸŋhkh³ராேம மரணmh Nhயmh க³யாயாmh மரேண ததா² ।
MSS@9251@2க³ŋhகா³யாmh மரேண ேமா:ஸŋhkh³ராேம மரணmh ஸுக²mh ॥ 9251॥
MSS@9252@1யதி³ வshmh மந: mhஸாmh shவrhக³shthபி:◌⁴ ஸமmh சிராth ।
MSS@9252@2அபராmh ஸுகி²தாmh kh’thவா ஸŋhkh³ராேம mhயதாmh ததா³ ॥ 9252॥
MSS@9253@1கshயாசிth³ வாசி ைகசிnhநiν யதி³ விதmh ³ஷணmh
³rh³ைட⁴
சி²nhநmh கிmh நshததா³shயாth phரதி²த³ணவதாmh காvhயேகாவராmh ।
MSS@9253@2வாஹாேசth³க³nhத⁴வாஹாதி⁴கவிதஜவா:பசஷாசாnhத⁴க²ஜா:
கா ஹாநி:
ேஶரஶாஹதிபலமேணரவேகாவரshய ॥ 9253॥
MSS@9254@1கshயாkh²யாய vhயதிகரமmh iµkhத:³ேகா² ப⁴ேவயmh ேகா ஜாநீேத
நிph◌⁴’தiµப⁴ேயாராவேயா:shேநஹஸாரmh ।
MSS@9254@2ஜாநாthேயகmh ஶஶத⁴ரiµகி²phேரமதththவmh மேநா ேம thவாேமைவதchசிரமiνக³தmh
தth phேய கிmh கேரா ॥ 9254॥
MSS@9255@1॥। ॥। ॥। ॥।
MSS@9255@2கshயாthயnhதmh ஸுக²iµபநதmh :³க²ேமகாnhதேதா வா ।
MSS@9255@3நீைசrhக³chச²thப ச த³ஶா சkhரேநkhரேமண ॥ 9255॥
MSS@9256@1கshயாேத³ஶாth பயதி தம:ஸphதஸphதி: phரஜாநாmh சா²யாேஹேதா:
பதி²
விடபிநாமஜ: ேகந ப³th³த: ◌⁴ ।
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MSS@9256@2அph◌⁴யrhth²யnhேத நவஜலiµச: ேகந வா vh’Shேஹேதாrh
ஜாthையைவேத பரதவிதீ⁴
ஸாத⁴ேவா ப³th³த⁴காŋhா: ॥ 9256॥
MSS@9257@1கshயா நாம கிமthர நாshதி விதி³தmh யth³ வீயமாேऽphயயmh
ேலாேகா க இவாshதி
மாmh phரதி ந:ஸrhேவா ஜநshதphயேத ।
MSS@9257@2ஶkhயmh த³rhஶயிmh ந க³ப²லவth kh’thவா th³விேத⁴த³mh வrh யth
ஸthயmh
ஸகி² வீத: க² மயா நmh சrhth²யா: ஶஶீ ॥ 9257॥
MSS@9258@1கshயாநிthேயShவநிthயshய shேநேஹா ப⁴விமrhஹதி ।
MSS@9258@2ேயந ஜnhமஸஹshராணி th³ரShடvhேயா ந ந: phய: ॥ 9258॥
MSS@9259@1கshயாநிேமஷவிதேத நயேந தி³ெவௗேகா- ேலாகாth³’ேத ஜக³தி ேத
அபி ைவ kh³’thவா ।
MSS@9259@2பிNhேட³ phரஸாதiµேக²ந திேம கிேமதth³ th³’Shடmh ந பா³ஶ
விஶth³ப³³ஶmh
thவயாnhத: ॥ 9259॥
MSS@9260@1கshயாபி ேகாऽபி ேத ந ஸுக²mh :³க²mh ந ைத³வமபஹாய ।
MSS@9260@2வித³தா⁴தி vh’தா²க³rhவmh க²ேலாऽஹமதshயஹnhேததி॥ 9260॥
MSS@9261@1கshயாபி ேகாऽphயதிஶேயாऽshதி ஸ ேதந ேலாேக kh²யாதிmh phரயாதி ந
 ஸrhவவித³sh
ஸrhேவ ।
MSS@9261@2கிmh ேகதகீ ப²லதி கிmh பநஸ:ஸுShப: கிmh நாக³வlhlhயபி ச
Shபப²லேபதா ॥ 9261॥
MSS@9261A@1கshயாபி சாkh³ரேதா ைநவ phரகாய:shவ³ண:shவயmh ।
MSS@9261A@2அchச²thேவந chேசா²ऽபி வாchய: பர³ண: ந: ॥
MSS@9262@1கshயாேமாத³mh கமலmh வத³நத³mh ேத phேய ந ஸnhதiνயாth ।
MSS@9262@2அவலmhph³ய thரேமகmh விகஸதி ந யத³nhயதா² ஜா ॥ 9262॥
MSS@9263@1கshயாசிth ஸுப⁴க³இதி தசிரmh யsh தmh
th³’ShThவாதி⁴க³தரேதrhநிதாயா: ।
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MSS@9263@2நிshபnhத³mh வரவேலாkhய ெஸௗவித³lhலா: ஸnhேதrhவி⁴ரதி⁴ேயா
நிஶாnhதவth◌⁴வா:
॥ 9263॥
MSS@9264@1கshயாசிnhiµக²மiν ெதௗ⁴தபthரேலக²mh vhயாேதேநஸலப⁴ராவலmhபி³நீபி: ◌⁴
।
MSS@9264@2கிஜlhகvhயதிகரபிஜராnhதராபி⁴ சிthரரலமலகாkh³ரவlhலபி: ◌⁴
॥ 9264॥
MSS@9265@1கshயாshதி நாேஶா மநேஸா விதthயா khவ ஸrhவதா² நாshதி ப⁴யmh
விiµkhெதௗ ।
MSS@9265@2ஶlhயmh பரmh கிmh நிஜrhக²ைதவ ேக ேக பாshயா ³ரவச
ஸnhத: ॥ 9265॥
MSS@9266@1கshேயத³mh ப⁴வநmh, மைமவ, ப⁴வதீ கா ஸுph◌⁴,லாடாŋhக³நா ேகrhய,
iµkh³த⁴தரா
ஸகீ² மம, பதிrhேக³ேஹऽshதி கிmh, ேதந வா ।
MSS@9266@2இthத²mh பாnhத²வேசா தி³நாnhதஸமேய ³டா⁴rhத²மாகrhNhய ைவ
மnhதா³nhேதா³தNhட³லshதப³கயா தnhvhயாவ⁴தmh ஶிர: ॥ 9266॥
MSS@9267@1கshேயெமௗ பிதெரௗ மேநாப⁴வவதா தாேபந ஸmhெயௗதாvh
அnhேயாnhயmh தநயாதி³கmh
ஜநயேதா ⁴mhயாதி³⁴தாthமபி:◌⁴ ।
MSS@9267@2இthத²mh :³shத²மதிrhமேநாப⁴வரதிrhேயா மnhயேத நாshதிக:
ஶாnhதிshதshய கத²mh
ப⁴ேவth³ த⁴நவேதா ³Shகrhமnhத⁴rhமாரயாth ॥ 9267॥
MSS@9268@1கshேயயmh தணி phரபா, பதி²க ந:, கிmh பீயேதऽshயாmh, பேயா
ேத⁴நாமத²
மாஷmh ப³தி⁴ர ேர வார:, கத²mh மŋhக³ள: ।
MSS@9268@2ேஸாேமா வாத² ஶைநசேரா, ऽmh’தத³mh, தthேதऽத⁴ேர th³’யேத
மthபாnhத²
விலாஸஸுnhத³ர ஸேக² யth³ ேராசேத தth பிப³ ॥ 9268॥
MSS@9269@1கshேயாத³பthshயதசிrhவிரஸாவஸாேந shேதாகshதி²தாவiνசிதphரப⁴ேவ
ப⁴ேவऽshnh ।
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MSS@9269@2நாராயணshmh’திகதா²mh’தபாநேகா³Sh² ேசேதாவிேநாத³நயmh
யதி³ நாம ந shயாth
॥ 9269॥
MSS@9270@1கshேயாபேயாக³மாthேரண த⁴ேநந ரமேத ப⁴ந: ।
MSS@9270@2பத³phரமாணமாதா⁴ரmh ஆட: ◌⁴ ேகா ந கmhபேத ॥ 9270॥
MSS@9271@1கshராகா⁴ைத: ஸுரபி⁴ரபி⁴த: ஸthவரmh தாட³நீேயா கா³டா⁴mhேரட³mh
மலயமத:
ஶ ◌்’ŋhக²லாதா³ம த³thத ।
MSS@9271@2காராகா³ேர பத தரஸா பசமmh ராக³ராஜmh சnhth³ரmh rhணீத
ச
ஶிலாபThடேக பிShடேபஷmh ॥ 9271॥
MSS@9272@1கலாரshபrhஶக³rhைப:◌⁴ ஶிஶிரபக³மாth காnhதிமth³பி: ◌⁴ கராkh³ைர
சnhth³ேரŋhகி³தாயாshதிரநிவஸேந shரmhஸமாேந ரஜnhயா: ।
MSS@9272@2அnhேயாnhயாேலாகிநீபி: ◌⁴ பசயஜநிதphேரமநிShயnhதி³நீபி⁴rh ³ராேட⁴
phரேமாேத³
ஹதவ பshபShடமாஶாவ⁴பி:◌⁴ ॥ 9272॥
MSS@9273@1காசிth³ தி³நாrhத⁴ஸமேய ரவிரதphதாmh
நீலாmhஶுகாசலநிநiµேக²nh³mhபி³mhபா³mh ।
MSS@9273@2தாmh தாth³’ஶீmh ஸமiνவீய கவிrhஜகா³த³ ராஹுrhதி³வா kh³ரஸதி
பrhவ விநா
கிேலnh³mh ॥ 9273॥
MSS@9274@1காmh தபshவீ க³ேதாऽவshதா²mh இதி shேமராவிவ shதெநௗ ।
MSS@9274@2வnhேத³ ெகௗ³க⁴நாேலஷப⁴வ⁴திதாநெநௗ ॥ 9274॥
MSS@9275@1காmhசிchசாவச:ஶைதrhநிஜஸுதாphேரமாதிேரைக : பராnh அnhயாnh
வkhரரவாkhரைமrhத⁴நவத: phராபyhய ேக³ஹmh நிஜmh ।
MSS@9275@2phராkh³த³thதkh³ரஹணphரக³lhப⁴கிதவvhயாஜாத³வShடph◌⁴ய தாnh
Thnhய:
sh²டமphரக³lhப⁴சதாேநதாnh நிஹnhmh மா: ॥ 9275॥
MSS@9276@1காmhசிth கlhபஶதmh kh’தshதி²திசயாnh காmhசிth³ கா³நாmh ஶதmh
காmhசிth³ வrhஷஶதmh ததா² கதிபயாnh ஜnhnh தி³நாநாmh ஶதmh ।
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MSS@9276@2தாmhshதாnh கrhமபி⁴ராthமந: phரதிதி³நmh ஸŋhயமாஷ:

காேலாऽயmh
கவகேராதி ஸகலாnh ph◌⁴ராத:த: ெகௗஶலmh ॥ 9276॥
MSS@9277@1காmhசிth chச²யதி phரரயதி வா காmhசிnhநயthnhநதிmh காmhசிth
பாதவிெதௗ⁴ கேராதி ச ந: காmhசிnhநயthயாலாnh ।
MSS@9277@2அnhேயாnhயmh phரதிபஸmhஹதிமாmh ேலாகshதி²திmh ேபா³த⁴யnhnh
ஏஷ khட³தி
பயnhthரக⁴காnhயாயphரஸkhேதா விதி: ◌⁴ ॥ 9277॥
MSS@9278@1காmhசித³rhதா²nh நர: phராjhேஞா ல⁴லாnh மஹாப²லாnh ।
MSS@9278@2phரமாரப⁴ேத கrhmh ந விkh◌⁴நயதி தாth³’ஶாnh ॥ 9278॥
MSS@9279@1காmhkh’தாth க² மNhட³nhேதா:³ ஸmhஸkhதரphரகரா
shமேரண ।
MSS@9279@2லா ச நாராசலதா நிைஜவ ேதா²iνராக³shய ஸkh’ெதௗ வாmh
॥ 9279॥
MSS@9280@1காmhshயshவந இவாபா⁴தி யshnh க²Th³க³ஹேத th◌⁴வநி: ।
MSS@9280@2க²Th³ேகா³thதமmh தmh வத³தி கி³ஶ: ஶுப⁴வrhத⁴நmh ॥ 9280॥
MSS@9281@1காmh ஹரப⁴ரth ஸூகரப: காமரதாchச²தி ⁴ப: ।
MSS@9281@2ேகநாகா ச மnhமத²ஜநநmh ேகந விராஜதி தணீவத³நmh ॥ 9281॥
MSS@9282@1காக: காசநபஜேர விநித: பth³மாகேர ெகௗஶிக: ராth³ேத⁴
வா விநிேயாேதா
ஹுதவேஹ ஹvhய: பலாNh:³ kh’த: ।
MSS@9282@2ஸrhவmh ேதந kh’தmh கிமthர ப³ஹுநா மth³யmh மஹாஶாnhதேய
ேயநாjhஞாநவதா
மய பேத³ நீச:ஸமாேராபித: ॥ 9282॥
MSS@9283@1காக: kh’Shண: பிக: kh’Shண: ேகா ேப⁴த:³ பிககாகேயா: ।
MSS@9283@2வஸnhதஸமேய phராphேத காக: காக: பிக: பிக: ॥ 9283॥
MSS@9284@1காக: ேகாகிலiµnhநமyhய ேத ேத ப²லாshவாத³நmh ⁴ŋhkhேத
ராஜஶுகmh
நிவாrhய ரர: khடா³பேரா தா³³மmh ।
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MSS@9284@2⁴ேகா ப³rhணமாshய ஶாகி²ஶிக²ேர ேஶேத ஸஜாநி:ஸுக²mh ஹா
ஜாதmh விபதமth³ய
விபிேந ேயேந பேராmh க³ேத ॥ 9284॥
MSS@9285@1காக: பப³ேலந ⁴பதிkh³’ேஹ kh³ராஸmh யதி³ phராphதவாnh கிmh வா
தshய
மஹththவமshய ல⁴தா பசாநநshயாக³தா ।
MSS@9285@2ேயநாkhரmhய கnhth³ரக³Nhட³க³ளmh நிrhபி⁴th³ய ேஹலாலவாlh
லph³th◌⁴வா kh³ராஸவரmh
வராடகதி⁴யா iµkhதாக³ணshthயjhயேத ॥ 9285॥
MSS@9286@1காக: பஷு சாNhடா³ல:shmh’த: பஶுஷு க³rhத³ப: ◌⁴ ।
MSS@9286@2நராmh ேகாऽபி சாNhடா³ல:shmh’த:ஸrhேவஷு நிnhத³க: ॥ 9286॥
MSS@9287@1காக: பth³மவேந th◌⁴’திmh ந லப⁴ேத ஹmhஸச ேபாத³ேக
khேராShடா
mhஹ³ஹாnhதேர ஸுவிேல நீசsh ப⁴th³ராஸேந ।
MSS@9287@2shth ஸthஷmh ந ஜா ப⁴ஜேத ஸா ேஸvhயேத ³rhஜைந: யா
யshய
phரkh’திrhவிதா⁴th’விதா ஸா தshய கிmh வாrhயேத ॥ 9287॥
MSS@9288@1காக: வாேநாऽநச பி³டா³ல:ஸrhப ஏவ ச ।
MSS@9288@2அநா ச யா நா lhயாshேத பகீrhதிதா: ॥ 9288॥
MSS@9289@1காக: shவபா⁴வசபல: பஶுth³த⁴vh’thதிrh லph³th◌⁴வா ப³mh
shவஜநமாவயேத
பராmhச ।
MSS@9289@2சrhமாshதி²மாmhஸவதி ஹshதிகேலவேரऽபி வா th³ேவSh ஹnhதி ச
பராnh
kh’பணshவபா⁴வ: ॥ 9289॥
MSS@9290@1காக ஆவயேத காகாnh யாசேகா ந  யாசகாnh ।
MSS@9290@2காகயாசகேயாrhமth◌⁴ேய வரmh காேகா ந யாசக: ॥ 9290॥
MSS@9291@1காகrhடகாயshதா:²ஸஜாதிபேபாஷகா: ।
MSS@9291@2ஸஜாதிபஹnhதார:mhஹா: வாேநா th³விஜா க³ஜா: ॥ 9291॥
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MSS@9292@1காகசkh’thய ஓShெடௗ² phேராkhதாநிலmh பிேப³th ।
MSS@9292@2ஓŋhகாரth◌⁴வநிநாkh’Shய ரேயth³ யாவத³nhதரmh ॥ 9292॥
MSS@9293@1காகஜŋhகா⁴ஜடா நிth³ராmh ேத மshதேக shதி²தா ।
MSS@9293@2Shேயாth³th◌⁴’தmh ஶுந: பிthதmh அபshமாரkh◌⁴நமஜநாth ॥ 9293॥
MSS@9294@1காகஜŋhகா⁴ரஸ: கrhேணphேதா பா³தி⁴rhயநாஶந: ।
MSS@9294@2ஹnhதி கrhேண ஜடா ப³th³தா⁴ தshயா ேநthராமயmh th◌⁴வmh ॥ 9294॥
MSS@9295@1காகதாயேயாேக³ந யத³நாthமவதி ணmh ।
MSS@9295@2கேராதி phரணயmh லshதth தshயா:shththவசாபலmh ॥ 9295॥
MSS@9296@1காகதாயவth phராphதmh th³’ShThவாபி நிதி⁴மkh³ரத: ।
MSS@9296@2ந shவயmh ைத³வமாத³thேத ஷாrhத²மேபேத ॥ 9296॥
MSS@9297@1காகNhேடா³khதிரபரா மlhேகாkhதிரேநாபமா (?) ।
MSS@9297@2பாடேலாkhதிச பth³ேமாkhதி: பth³nhkhதி: sh²டா: shmh’தா: ॥
9297॥
MSS@9298@1காக thவmh ப²லநmhரவிபிநmh ைத³வாthஸமாஸாத³யnh கிmh கrhெணௗ
ப³தி⁴கேரா
பைஷ: khேரŋhகாரேகாலாஹல: ।
MSS@9298@2ெமௗநmh ேசத³வலmhப³ேஸ ரதப⁴ரphரkhராnhதmhshேகாகில-

ph◌⁴ராnhthயாபி thவயி
ஸசரnhதி ந கத²mh iµkh³தா⁴கடாchச²டா: ॥ 9298॥
MSS@9299@1கா கதா² பா³ணஸnhதா⁴ேந jhயாஶph³ேத³ைநவ ³ரத: ।
MSS@9299@2ஹுŋhகாேரேணவ த⁴iνஷ:ஸ விkh◌⁴நாnh vhயேபாஹதி ॥ 9299॥
MSS@9300@1காகமாmhஸmh தேதா²chசி²Shடmh shேதாகmh தத³பி ³rhப³லmh ।
MSS@9300@2ப⁴ேதநாபி கிmh ேதந ேயந th’phதிrhந ஜாயேத ॥ 9300॥
MSS@9301@1காகமாசீ ததா²Shட²mh ேகா³தkhேரண ச பாசேயth ।
MSS@9301@2நாஶேயnh மNhட³ேவட³mh அக³ேதா³ऽயmh ஸுநிசிதmh ॥ 9301॥
MSS@9302@1காகமாசீஶிபா² கrhேண ப³th³தா⁴ ராthjhவராபஹா ।
MSS@9302@2பாணிshத²mh vh’ஷvh’nhதா³கmh th³ேத விதiνேத ஜயmh ॥ 9302॥
MSS@9303@1காகவராகமராலமைவ ந ஜrhஜதாऽrhஜுநதாrhய த: ।
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MSS@9303@2விkhரமைவவ⁴ஜநேலாசந- கjhஜலவjhஜலமjhஜநத: ॥ 9303॥
MSS@9304@1காகச th³மThடச மNh³ேகா நீலமக: ।
MSS@9304@2லThவயா ஸஹ பைசேத க³ஜmh ஜkh◌⁴iνபாயத: ॥ 9304॥
MSS@9305@1காகshய கதி வா த³nhதா ேமஷshயாNhேட³ கியth பலmh ।
MSS@9305@2க³rhத³ேப⁴ கதி ேராமாணி vhயrhைத²ஷா விசார ॥ 9305॥
MSS@9306@1காகshய சrhயதி³ ேஹமkhதா மாணிkhயkhெதௗ சரெணௗ ச
தshய ।
MSS@9306@2ஏைககபே க³ஜராஜiµkhதா ததா²பி காேகா ந ச ராஜஹmhஸ: ॥
9306॥
MSS@9307@1காகshய vh’Shேஹேதாrh நீட³mh தி³ு phரஶshயேத திsh’ஷு ।
MSS@9307@2³rhபி⁴மரணேஹrh ப⁴வதி ஸயாmhேயஷு ேகாேணஷு ॥ 9307॥
MSS@9308@1காகா: கிmh கிmh ந rhவnhதி khேராŋhகாரmh யthர தthர வா ।
MSS@9308@2ஶுக ஏவ பரmh வkhதி nh’பஹshேதாபலாத: ॥ 9308॥
MSS@9309@1காகா:phர⁴phரணிைத:பிகபThடப³th³ேத⁴rh மாகnhத³ph³’nhத³மகரnhத³ரஸmh
லப⁴nhதாmh ।
MSS@9309@2phராphேத வஸnhதஸமேய கத²மாசரnhதி கrhmh’தாநி கலபசமதாநி
॥ 9309॥
MSS@9310@1காகாநாmh ேகாகிலாநாmh ச மாேப⁴த:³ கத²mh ப⁴ேவth ।
MSS@9310@2யதி³ விவsh’ஜா ஸாmh ந kh’தா கrhணஶSh ॥ 9310॥
MSS@9311@1காகாநாmh phதிேயாக³mh சிரஸஹவஸதிmh ேகாகிலாேபேஸ ேசth
தrh thவmh
தth³வேத³வ ரவணடபnh thதாnh ஜ ஶph³தா³nh ।
MSS@9311@2அph◌⁴யாஸshதthர ேநா ேசth தவ க³லத³mh’தா கீ³யmh ³phயதாmh வா
தாமாகrhNhய
shவஜாேதரநiν³ண³ணmh thவாம ஸnhthயேஜ: ॥ 9311॥
MSS@9312@1கா காnhதா காயாராேத: நரrhேத² கிமvhயயmh ।
MSS@9312@2கிmh வnhth³யmh ஸrhவேத³வாநாmh ப²ேலஷு கிiµ ஸுnhத³ரmh ॥ 9312॥
MSS@9313@1கா கா phயா phயதமmh பரph◌⁴ய ேதா³rhph◌⁴யாmh அph◌⁴யாக³ேதऽபி ேர
ந ஜஹாதி

msubhsall.pdf 1071



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

நிth³ராmh ।
MSS@9313@2ஜாக³rh ஸjhஜய ேசாலதீவ காகா: காகாராவ
³ட⁴கி³ரசகார ॥ 9313॥
MSS@9314@1கா காப³லா நி⁴வநரமபீ³தாŋhகீ³ நிth³ராmh க³தா த³யிதபா³ஹுலதாiνப³th³தா⁴
।
MSS@9314@2ஸா ஸா  யா ப⁴வநmh ேராth³க³ேமாऽயmh ஸŋhேகதவாkhயதி
காகசயா வத³nhதி
॥ 9314॥
MSS@9314A@1கா காமேத⁴iνஹ க சிnhதாமணிரபி ச கlhபஶாகீ² க: ।
MSS@9314A@2ஸrhவாNhயநி ⁴வேந பrhயாயவசாmh Nhயshய ॥
MSS@9315@1காகா rhth◌⁴நி ஸுக²mh வஸnhதி ஶதஶ: ஶாகா²ஸு ஶாகா²mh’கா³
⁴கா:
ேகாடரக³வேரஷு மஶலrhத³mhைஶச ஸாnhth³ரmh த³லmh ।
MSS@9315@2ஆதா⁴ர: கியதாம shதி²ரதரmh ஶுth³த⁴mh ச லph³த⁴mh யஶ: பாnhதா²
ேநாபஸரnhதி ேசth தத: கிmh vh’ராஜshய ேத ॥ 9315॥
MSS@9316@1கா கா கா ம⁴ரா கா ஶீதலவாநீ க³ŋhகா³ ।
MSS@9316@2கmhஸஜகா⁴ந kh’Shண: கmh ப³லவnhதmh ந பா³த⁴ேத ஶீதmh॥ 9316॥
MSS@9317@1காகாlhெலௗlhயmh யமாth khெரௗrhயmh shத²பேதrhth³’ட⁴கா⁴திதாmh ।
MSS@9317@2ஏைககாரமாதா³ய காயshத:² ேகந நிrhத: ॥ 9317॥
MSS@9317A@1காகா vh’கா ⁴கப³காச ேப⁴கா: phரணmhய Shமாநித³ேமவ யாேச
।
MSS@9317A@2ேகாலாஹலmh மா த மth◌⁴வmh mhshேகாகில: ஜதி
மஜுராவmh ॥
MSS@9318@1காகிnhயா: பthரலmh ஸஹசரஸதmh ேகதகீநாmh ச கnhத³mh
சா²யாஶுShகmh
ச ph◌⁴’ŋhக³mh thப²லரஸதmh ைதலமth◌⁴ேய நிதா⁴ய ।
MSS@9318@2ெலௗேஹ பாthேர phரணீதmh த⁴ரணிதலக³தmh மாஸமாthரshதி²தmh தth
ேகஶா:
காஶphரகாஶா அலஸth³’ஶா:ஸmhப⁴வnhthயshய ேலபாth ॥ 9318॥
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MSS@9319@1காmh கேரா kh³’ஹேகாணகஷஜ- ³டா⁴ŋhக³ கிmh நiν
vh’தா² கிதவ
phரயா ।
MSS@9319@2thராth³ய rhணதரணிph◌⁴ரமநாதிபீ⁴த- ேகா³பாŋhக³நாக³ணவிட³mhப³நசா
ேத
॥ 9319॥
MSS@9320@1காthshத²shய த³ஶாநேநா ந kh’தவாnh தா³ராபஹாரmh யதி³
khவாmhேபா⁴தி: ◌⁴ khவ ச
ேஸப³nhத⁴க⁴டநா khேவாthதீrhய லŋhகாஜய: ।
MSS@9320@2பாrhத²shயாபி பராப⁴வmh யதி³ rhநாதா³th khவ தாth³’kh தேபா
நீயnhேத பி:◌⁴
ஸiµnhநதிபத³mh phராய: பரmh மாநிந: ॥ 9320॥
MSS@9321@1காthshத²shய phரதாபாkh³நிrhதீ³phதபிŋhைக³rhவiµைக:² ।
MSS@9321@2நிrhவாே ராேஸnhth³ரshய மnhேய நீலrhநிஶாசைர: ॥ 9321॥
MSS@9322@1காthshேத²ந ஶிராmh யாநி ஶதஶசி²nhநாநி மாயாநிேத:◌⁴
ெபௗலshthயshய
விமாநமநி ததா² ph◌⁴ராnhதாநி நாெகௗகஸாmh ।
MSS@9322@2தாnhேயவாshய த⁴iν:ரமphரஶமநmh rhவnhதி தாபேத:
khடா³சாமரட³mhப³ராiνkh’திபி⁴rhேலாலாயமாைந : கைச: ॥ 9322॥
MSS@9323@1கா kh’தா விShiΝநா கீth³’kh³ ேயாதாmh க: phரஶshயேத ।
MSS@9323@2அேஸvhய: கீth³’ஶ:shவா ேகா நிஹnhதா நிஶாதம: ॥ 9323॥
MSS@9324@1காேக கrhணகேடா²ரநிநேத³ பீஷதா⁴ராரஸ-

shயnhேதா³த³சிதசாபசமேத ஸாதா⁴ரேண மyhயபி ।
MSS@9324@2வnhயாmh vh’thதிமயmh vhயதா⁴தி³தி iµதா⁴ வthஸ vhயதா²mh மா
kh’தா:² khவ ைகவmh
ந kh’தmh ஜேநஷு நிkh’தmh ³rhேமத⁴ஸா ேவத⁴ஸா ॥ 9324॥
MSS@9325@1காேக காrhShNhயமெலௗகிகmh த⁴வளிமா ஹmhேஸ நிஸrhக³shதி²ேதா
கா³mhபீ⁴rhேய மஹத³nhதரmh
வச ேயா ேப⁴த:³ஸ கிmh கth²யேத ।
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MSS@9325@2ஏதாவthஸு விேஶஷேணShவபி ஸேக² யthேரத³மாேலாkhயேத ேக
காகா: க² ேக ச
ஹmhஸஶிஶேவா ேத³ஶாய தshைம நம: ॥ 9325॥
MSS@9326@1காேக ெஶௗசmh th³தகாேரஷு ஸthயmh ஸrhேப ாnhதி: shthஷு
காேமாபஶாnhதி: ।
MSS@9326@2khேப³ ைத⁴rhயmh மth³யேப தththவசிnhதா ராஜா thரmh ேகந
th³’Shடmh தmh
வா ॥ 9326॥
MSS@9327@1காைக:ஸஹ விvh’th³த⁴shய ேகாகிலshய கலா கி³ர: ।
MSS@9327@2க²லஸŋhேக³ऽபி ைநSh²rhயmh கlhயாணphரkh’ேத:த: ॥ 9327॥
MSS@9327A@1காைக:ஸாrhth³த⁴mh வஸnh ஹmhஸ: ோப⁴ேத சாவத³தி ।
MSS@9327A@2க³த: ேகாமல ஏவாऽேஸா ேமா ³Shேடா ந காகவth ॥
MSS@9328@1காைகமாmhசிthரப³rhஹாnh மராnh பராைஜShடா:² பாNhட³வாnh
தா⁴rhதராShThைர: ।
MSS@9328@2thவா mhஹாnh khேராShகாnh ³ஹமாந: phராphேத காேல
ேஶாசிதா thவmh நேரnhth³ர
॥ 9328॥
MSS@9329@1காைகrhநிShதmh வபி: ◌⁴ கப³தmh வீசீபி⁴ராnhேதா³தmh
shேராேதாபி⁴சதmh
தடாnhதமநmh ேகா³மாபி⁴rhேலா³தmh ।
MSS@9329@2தி³vhயshthகரசாசாமரமthஸmhவீjhயமாந: கதா³ th³ரேயऽஹmh
பரேமவ
thபத²ேக³ பா⁴கீ³ரதி²shவmh வ: ॥ 9329॥
MSS@9330@1காேகா³mhப³காயாmh வlhேகா th³’யேத ஶிரா தshnh ।
MSS@9330@2ஷthரேய ஸபாேத³ பசிமதி³khshதா² ந ஸா வஹதி ॥ 9330॥
MSS@9331@1காேகால:கலகNh²கா வலயmh காத³mhபி³நீ கrhத³ம: கmhஸா:கப³
kh’பாணலதிகா கshகா கjhஜலmh ।
MSS@9331@2காnhதீ³ கஷபThகா கக⁴டா காமாகNhட²shத² யshையேத
கரதா³ ப⁴வnhதி
ஸகி² தth³வnhேத³ விநிth³ரmh தம: ॥ 9331॥
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MSS@9332@1கா க²ேலந ஸஹ shபrhதா⁴ ஸjhஜநshயாபி⁴மாநிந: ।
MSS@9332@2பா⁴ஷணmh பீ⁴ஷணmh ஸா⁴ ³ஷணmh யshய ⁴ஷணmh ॥ 9332॥
MSS@9333@1கா க³ணநா விஷயவேஶ mh வராேக வராŋhக³நா shph’ஹயா ।
MSS@9333@2vhயாேஜந வீமா th◌⁴யாநதி⁴யாmh shph’ஶதி ஸjhjhஞாநmh ॥
9333॥
MSS@9334@1காŋhேதநாphயலph³ேத⁴ந ேபா⁴கா³rhேஹ நவெயௗவேந ।
MSS@9334@2ஜராrhணஶரshய பா⁴ேரேணவ த⁴ேநந கிmh ॥ 9334॥
MSS@9335@1காசmh மணிmh காசநேமகஸூthேர iµkh³தா⁴ நிப³th◌⁴நnhதி கிமthர
சிthரmh ।
MSS@9335@2விசாரவாnh பணிநிேரகஸூthேர வாநmh வாநmh மக⁴வாநமாஹ ॥
9335॥
MSS@9336@1காச: காசநஸmhஸrhகா³th³ த⁴thேத மாரகதீmh th³திmh ।
MSS@9336@2அமாபி யாதி ேத³வthவmh மஹth³பி: ◌⁴ ஸுphரதிSh²த: ॥ 9336॥
MSS@9337@1காச: காசநஸmhஸrhகா³th³ த⁴thேத மாரகதீmh th³திmh ।
MSS@9337@2ததா²ஸthஸmhநிதா⁴ேநந rhேகா² யாதி phரவீணதாmh ॥ 9337॥
MSS@9337A@1காசகாமலேதா³ேஷண பேயnh ேநthேர விபrhயயmh ।
MSS@9337A@2அph◌⁴யாkh²யாநmh வேத³jhவா தthர ராக³க உchயேத ॥
MSS@9338@1கா சkhேர ஹ, த⁴ேந kh’பணதீ: ◌⁴ கீth³’kh³, ⁴ஜŋhேக³ऽshதி கிmh,
கீth³’kh,
mhப⁴ஸiµth³ப⁴வshய ஜட²ரmh, கீth³’kh³யியாஸுrhவ: ◌⁴ ।
MSS@9338@2ேலாக: கீth³’க³பீ⁴phத: ஸுkh’திநாmh, கீth³’ŋhநேபா⁴ நிrhமலmh,
ோணீமாவய
ஸrhவக³mh கிiµதி³தmh ராthெரௗ ஸர: கீth³’ஶmh ॥ 9338॥
MSS@9339@1காசா: காசந⁴தா: கதி ந வா Shணnhதி ரthநயmh ெமௗெலௗ
வா கதி
ேநாth³வஹnhthயபதி⁴யshதாேநவ ரthநph◌⁴ரமாth ।
MSS@9339@2அmh ேய நnhmh’ஜnhதி திரmh ையrhநாம ரthநாகர:
nh⁴shேத

msubhsall.pdf 1075



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

ph’த²ேக³வ ஹnhத மணயshேதShவphயபி⁴jhஞா: ph’த²kh ॥ 9339॥
MSS@9340@1காசிth கராph◌⁴யாmh ஸுமாநி நீthவா த³தா⁴ர ஶmhேபா:◌⁴ பத³ேயா:
ஸேப ।
MSS@9340@2விவயா மnhமத²³Shphரvh’thேத: ஸiµthsh’ஜnhதீ விஶிகா²நிவாkh³ேர
॥ 9340॥
MSS@9341@1காசிth கீrh ரேஜாபி⁴rhதி³வமiνவித³ேத⁴ பி⁴nhநவkhேரnh³லrh
அகா:
காசித³nhதrhதி³ஶ இவ த³தி⁴ேர தா³ஹiµth³ph◌⁴ராnhதஸththவா: ।
MSS@9341@2mhேரiµrhவாthயா இவாnhயா: phரதிபத³மபரா ⁴வth கmhபமா:
phரshதா²ேந
பாrhதி²வாநாமஶிவதி ேராபா⁴வி நாrhய: ஶஶmhஸு: ॥ 9341॥
MSS@9342@1காசிth kh’தா kh’திதி thவயி ஸாrhபிேததி காபி phரேமாத³கணிகா
மம நாnhதரŋhேக³ ।
MSS@9342@2ெமௗTh◌⁴யmh மதீ³யஹ யth³விதி³தmh மைமவ கிmh thவmhப³விவ
தீ³நஶரNhயதாmh
ேத ॥ 9342॥
MSS@9343@1காசிth th’ஷாrhதா வநிதா நிதா³ேக⁴ க³ŋhகா³mh ஸமph◌⁴ேயthய
ஸுதா⁴ஸவrhmh ।
MSS@9343@2ஆதா³ய தth³வா கரth³வேயந விேலாகயnhதீ ந பெபௗ கிேமதth ॥
9343॥
MSS@9343-5 (கரகிஸலயகாnhதிகாnhthயா ேஶாணிதஶŋhகேயதி ।)
MSS@9344@1காசிth பைத³ரshக²ைத:ஸேக²லmh வாnhதீஷு ஶுth³தா⁴nhதகேரiΝகாஸு
।
MSS@9344@2ராஜாŋhக³நாநாமகேராத³வjhஞாmh ேராணீப⁴ேர ச shதநெகௗ³ரேவ ச
॥ 9344॥
MSS@9345@1காசிth ரா விரணீ பvh’th³தி⁴ேஹேதாrh யshைய தி³ேத³ஶ
ஸலmh நவமாகாைய ।
MSS@9345@2ஸா Shபிைதவ ஜலமவஶாth³ விேயாேக³ தshைய phரதா³ய
கத²மphயnh’ணீ
ப³⁴வ ॥ 9345॥
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MSS@9346@1காசிth shவrhணலதா த³rhth◌⁴வமமலசnhth³ரshதத³ph◌⁴யnhதேர
பth³ேம தnhநிகடmh
திலshய ஸுமmh தthஸnhநிெதௗ⁴ பlhலேவ ।
MSS@9346@2ேஹmhந:கிசித³த⁴shதேயாச கலெஶௗ காnhெதௗ ஜக³nhேமாஹெநௗ
shவshthேயதth
phரகேரா வshthஜக³தாmh கிmh ph³ரமkh’Shதி³பி:◌⁴ ॥ 9346॥
MSS@9347@1காசிth³ ப³நா khராnhதா காசிnh ந ஜஹாதி காநmh சிரmh ।
MSS@9347@2அnhயா பாநகேகா³ShTh²யாmh நயதி தி³நmh phதைக:ஸாrhத⁴mh॥ 9347॥
MSS@9348@1காசிth³பா³லகவnhமதலக³தாலchசி²தா³காரணmh th³ரvhேயrhஜநShபிதாபி
விப² காசிchச ஜாதிphரபா⁴ ।
MSS@9348@2காசிchch²: கத³வ ேபா⁴க³ஸுப⁴கா³ ஸthNhயபீ³ஜchதா
ஸrhவாŋhேக³ஸுப⁴கா³
ரஸாலலதிகாவth Nhயபீ³ஜாŋhகிதா ॥ 9348॥
MSS@9349@1காசிth³ பா³லா ரமணவஸதிmh phேரஷயnhதீ கரNhட³mh தா³ஹshதாth
ஸப⁴யமக²th³
vhயாலமshேயாபShடாth ।
MSS@9349@2ெகௗ³காnhதmh பவநதநயmh சmhபகmh சாthர பா⁴வmh ph’chச²thயாrhேயா
நிணதிலேகா மlhநாத:² கவீnhth³ர: ॥ 9349॥
MSS@9350@1காசிth³ வி⁴ஷயதி த³rhபணஸkhதஹshதா பா³லாதேபஷு வநிதா
வத³நாரவிnhத³mh ।
MSS@9350@2த³nhதchச²த³mh phயதேமந நிபீதஸாரmh த³nhதாkh³ரபி⁴nhநmh அவkh’Shய
நிேத
ச ॥ 9350॥
MSS@9351@1காசிth³விேயாகா³நலதphதகா³th phராnh ஸமாதா⁴ரயிmh ேலக² ।
MSS@9351@2பா³ேவாrh⁴ஜŋhக³mh ’தி³ ராஹுபி³mhப³mh நாெபௗ⁴ ச கrhரமயmh
மேஹஶmh ॥ 9351॥
MSS@9352@1காசிth³ விேலாலநயநா ரமேண shவகீேய ³ரmh க³ேத ஸதி
மேநாப⁴வபா³ணகி²nhநா ।
MSS@9352@2thயkhதmh ஶரமசிராnh மலயாth³வாmh ெஸௗரph◌⁴யஶாநமேஹா
பிப³தி shம
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சிthரmh ॥ 9352॥
MSS@9353@1காசிth³வி’thய கில கnhகேகரŋhகா³th³ ⁴ேரiΝததiνrhநிரகா³nhmh’கா³
।
MSS@9353@2உth²lhலபŋhகஜவேநஸுசிரmh சthவா கிஜlhகேரiΝப⁴ஸேதவ
ல:
॥ 9353॥
MSS@9354@1கா சிnhதா மம வேந யதி³ ஹrhவிவmhப⁴ேரா கீ³யேத ேநா
ேசத³rhப⁴கவநாய
ஜநநீshதnhயmh கத²mh நிrhமேம ।
MSS@9354@2இthயாேலாchய iµஹுrhiµஹுrhய³பேத லபேத ேகவலmh
thவthபாதா³mh³ஜேஸவேநந
ஸததmh காேலா மயா நீயேத ॥ 9354॥
MSS@9355@1காசிnhநிதmhபா³rhபிதவாமஹshதா ேதா³rhேலக²யா சிதயா நதாŋhகீ³
।
MSS@9355@2மாபெதௗ மாrhக³ணேமாத³mh அகlhபயchசாபவ shமரshய
॥ 9355॥
MSS@9356@1காசிnhநிேத³ஶாjhஜரதீஜநாநாmh ேலாசிதmh கிசிதி³ஹாலபnhதீ ।
MSS@9356@2ஜth³மாேலக²நமாசரnhதீ ஸmhjhஞாபிதாபி⁴ர⁴th ஸலjhஜா ॥
9356॥
MSS@9357@1காசிnhநிவாதப³rhக³மநா ஜநnhயா th³ரShmhஹரmh ப⁴வநஜாலகமாஸஸாத³
।
MSS@9357@2தshயா விேலாசநமth³’யத தா³ஶயnhthர- யthேராபth³த⁴ஶப²ேராபதmh
ேணந ॥ 9357॥
MSS@9358@1காசிnhmh’கா³ phயவிphரேயாேக³ க³nhmh நிஶாபாரமபாரயnhதீ ।
MSS@9358@2உth³கா³மாதா³ய கேரண வீmh ஏŋhகமாேலாkhய ஶைநரஹாth
॥ 9358॥
MSS@9359@1காேச மணிrhமெணௗ காேசா ேயஷாmh ³th³தி: ◌⁴ phரவrhதேத ।
MSS@9359@2ந ேதஷாmh ஸmhநிெதௗ⁴ ph◌⁴’thேயா நாமமாthேராऽபி திShட²தி ॥
9359॥
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MSS@9360@1காேசா மணிrhமணி: காேசா ேயஷாmh ேதऽnhேய  ேத³ந: ।
MSS@9360@2ஸnhதி ேத ஸுதி⁴ேயா ேயஷாmh காச: காேசா மணிrhமணி: ॥ 9360॥
MSS@9360A@1காசநாŋhகி³ கமநீயகலாெபௗ ககவசிெதௗ ெசௗ ேத ।
MSS@9360A@2பாணிநா நiν வஹா iµஹூrhதmh ேத³ ேமऽத⁴ரமணிmh தவ
தா³shயmh ॥
MSS@9361@1காசிேகந ஸமாேலாTh³ய ப⁴ேயth phராதரnhவஹmh ।
MSS@9361@2ஷNhமாஸேயாக³ேதா ஹnhதி பதmh வபி: ◌⁴ ஸஹ ।
MSS@9361@3³kh³தா⁴nhநேபா⁴ஜநாஸkhதசிரவீ ப⁴ேவnh நர: ॥ 9361॥
MSS@9362@1காசீmh காசீ ந த⁴thேத கலயதி ந th³’ஶா ேகர ேகதlhபmh
nh³ரmh
³ர ஏவ பதி கரதலnhயshதமாnhth◌⁴ ரnhth◌⁴ ।
MSS@9362@2ெஸௗராShTh மாrhSh ⁴ய: ஸபதி³ நயநேயா ரkhதேயா ரkhதிமாநmh
காrh
கrhணிகாயாmh மநயதி மேநா மாநmhஹphரயாேண ॥ 9362॥
MSS@9362A@1காசீகலkhவணிதேகாமலநாபி⁴காnhதி பாராவதth◌⁴வநிதசிthதகNhட²பாmh
।
MSS@9362A@2உth³ph◌⁴ராnhதேலாசநசேகாரமநŋhக³ரŋhக³mh ஆஶாshமேஹ கமபி
வாரவிலாஸவthயா: ॥
MSS@9363@1காசீ காசிதி³யmh சகார ஜக⁴நnhயshதா க³ேதrhமnhத³தாmh கா³ட⁴mh
ப³th³த⁴த³mh
ச ககமதா³³chch²நதாmh வஸ: ।
MSS@9363@2ேநthரphராnhதமதா²லmh கலயதி ேராthராவதmhஸth³வயmh
தthேகாऽயmh ப³த
மthphரஸாத⁴நவிெதௗ⁴ ஸkh²ையஷமshthவthkhரம: ॥ 9363॥
MSS@9364@1காசீ³ணkh³ரதி²தகாசநேசலth³’ய-
சNhடா³தபாmhஶுகவிபா⁴பரபா⁴க³ேஶாபி⁴ ।
MSS@9364@2பrhயŋhகமNhட³லபShகரணmh ராேரrh th◌⁴யாயா ேத நிகி²லமmhப³
நிதmhப³பி³ph◌⁴ப³mh
॥ 9364॥
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MSS@9365@1காசீ³ண: காசநரthநசிthைரrh ேநா ⁴ஷயnhதி phரமதா³ நிதmhப³mh
।
MSS@9365@2ந ைரஹmhஸதmh ப⁴ஜth³பி: ◌⁴ பாதா³mh³ஜாnhயmh³ஜகாnhதிபா⁴
॥ 9365॥
MSS@9366@1காசீ³ணrhவிரசிதா ஜக⁴ேநஷு லrh லph³தா⁴ shதி²தி:
shதநதேடஷு ச
ரthநஹாைர: ।
MSS@9366@2ேநா ⁴தா வயதீவ நிதmhபி³நீநாmh காrhய நிரrhக³லமதா⁴rhயத
மth◌⁴யபா⁴ைக:³
॥ 9366॥
MSS@9367@1காசீதா³மகப³nhத⁴நmh ஸலதா கrhேthபலshதாட³நா
ேஹலாŋhநவிkh◌⁴நமாதஷா
ெமௗேநந நிrhப⁴rhthஸநmh ।
MSS@9367@2கிmh rhேவாசிதேமதத³thர ஸஹஸா விshmh’thய மnhேயாrhப⁴ராnh-
மyhthகNhட²மநshயத³rhஶநபத²mh யாதாshயேஹா ேகாபேந ॥ 9367॥
MSS@9368@1காசீதா³ம th³’ட⁴mh விதா⁴ய கவமாப³th◌⁴ய கா³ட⁴mh ³ணrh
வோஜாத³பஸாrhய
ஹாரமஸkh’th³ vhயா⁴ய கrhேthபலmh ।
MSS@9368@2³ேராthஸாதகŋhக வி⁴iµகீ² ேஸாthphராஸஹாஸmh ஹடா²th
கNhேட² கshய கேராதி
ஹnhத த³யிதாேலஷாய ேதா³rhப³nhத⁴நmh ॥ 9368॥
MSS@9369@1காசீதா³ம நிேவஶயnh விதiνேத வாஸ:லத²mh ஸுph◌⁴ேவா ஹாரmh
வ
ேயாஜயnh கரதலmh த⁴thேத சாmhேபா⁴ேஹ ।
MSS@9369@2ஜlhபmhசாவேசாऽத⁴ரmh த⁴யதி யth phேரயாnh ேதா விshமய:
பாmhஸுmh
சு விபnh யதி³ த⁴நmh kh³’ பாடchசர: ॥ 9369॥
MSS@9369A@1காசீமநி காபி காசநமயீ நிேரணிகா ராஜேத தாமாஸாth³ய
ரேthஸேவந
மஹதா ேகநாபி தீ⁴ர thவயா ।
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MSS@9369A@2ஸth³ய: கNhடகஶாநா கரேக³நாkhரmhய ைஶலth³வயmh
தshேயாபாnhதநிவாநச
ஶஶிந:shபீ²தா ஸுதா⁴ லphshயேத ॥
MSS@9370@1காchயா கா³ட⁴தராவப³th³த⁴வஸநphராnhதா கிமrhத²mh நrh
iµkh³தா⁴ shவபிதீதி
தthபஜநmh shைவரmh phேய ph’chச²தி ।
MSS@9370@2மாத: ஸுphதிmh அபீஹ mhபதி மேமthயாேராபிதkhேராத⁴யா பrhயshய
shவபநchச²ேலந
ஶயேந த³thேதாऽவகாஶshதயா ॥ 9370॥
MSS@9371@1கா²nhயmh சேயா:shரShmh வாச²nhthய: பாத³பth³மேயா: ।
MSS@9371@2நிnhத³nhதி ச விதா⁴தாரmh thவth³கா⁴Shவேயாத: ॥ 9371॥
MSS@9372@1கா²nhயmh சmhப⁴ேயாrhநயநேயாசாசlhயேமதth³ th³வயmh ேபா⁴
ph³ரமnh
ப⁴வதா கத²mh ந பத³ேயாரshமாகமாஸாதி³தmh ।
MSS@9372@2இthத²mhநரmhஹ ேத th⁴வநாதீ⁴ஶshய கா⁴பி⁴யா காnhதாேரஷு
த:²
பலாயநபரா ஜlhபnhதி ைவshthய: ॥ 9372॥
MSS@9373@1கா²nhயmh கி³ஷு ஸதா³ mh’³தா ஸேல th◌⁴வா phரபா⁴ ஸூrhேய
।
MSS@9373@2ைவரமஸjhஜந’த³ேய ஸjhஜந’த³ேய ந:ாnhதி: ॥ 9373॥
MSS@9374@1கா²nhயமŋhைக³rhநிகி²லrhநிரshதmh shதெநௗ kh’ஶாŋhkh³யா:
ஶரணmh ஜகா³ம ।
MSS@9374@2அத:◌⁴ பதிShயாவ இதீவ பீ⁴thயா ந ஶkhiνதshதாவபி ஹாேமதth ॥
9374॥
MSS@9375@1காண: ph³ேஜாऽத² க²ஜ: திப³லவிகேலா வாமந: பŋh³ரnhத:◌⁴
ஷNhேடா³ऽபி
chசி²nhநநாஸ: பஜநரேதா ³rhப⁴ேகா³ ேராக³ேத³ ।
MSS@9375@2³Shthேரா ³Shகலthர: shவஜநபஜைநrhநிnhதி³ேநா நமாந:
ஸthயmh யjhஜாயேத
தth shவkh’தத³மேஹா ேசShடேத வேலாேக ॥ 9375॥
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MSS@9376@1கா: கமலபthராா: கத³rhயா: கlhபஶாகி²ந: ।
MSS@9376@2காதரா விkhரமாதி³thயா: கவிth³’kh³ேகா³சரmh க³தா: ॥ 9376॥
MSS@9377@1கா:ph³ஜாச ஷNhடா³ச ததா² vh’th³தா⁴ச பŋhக³வ: ।
MSS@9377@2ஏேத சாnhத:ேர நிthயmh நிேயாkhதvhயா:மாph◌⁴’தா ॥ 9377॥
MSS@9378@1கா: க²ஜாச ph³ஜாச அதிவிth³தா⁴ச பŋh³லா: ।
MSS@9378@2ஏேதShவnhத: ரராயாmh நிேயாjhயா: பாrhதி²ேவந  ॥ 9378॥
MSS@9378A@1காச²டாச ர◌ँடா³ச ததா² vh’th³தா⁴ச பŋhக³வ: ।
MSS@9378A@2ஏேத சாnhத:ேர நிthயmh நிேயாkhதvhயா:மாph◌⁴’தா ॥
MSS@9378B@1காே நிமkh³நவிஷேமாnhநதth³’Shேரக: ஶkhேதா விராக³ஜநேந
ஜநநாராmh ।
MSS@9378B@2ேயா ைநவ கshயசி³ைபதி மந:phயthவmh ஆேலkh²யகrhம
கி²ேதாऽபி கிiµ
shவப: ॥
MSS@9379@1காதரதாேககத- shமரலjhஜாேராஷமsh’ணம⁴ரா ।
MSS@9379@2ேயாkhmh ந ேமாkhமத²வா வலேதऽஸாவrhத²லph³த⁴ரதி: ॥ 9379॥
MSS@9380@1காதrhயmh ேகவலா நீதி: ெஶௗrhயmh வாபத³ேசShதmh ।
MSS@9380@2அத:th³தி⁴mh ஸேமதாph◌⁴யாmh உபா⁴ph◌⁴யாமnhவிேயஷ ஸ: ॥ 9380॥
MSS@9381@1காதrhயmh  ந காrhமணmh ந ந பரmh த³mhேபா⁴ ந கிmh ேயாதாmh
யchசிthதா
தiνசாபலmh ம⁴வி⁴th³ேப³ஷshதiνthவmh தேநா: ।
MSS@9381@2அshமாகmh ஸகி² பய ஸmhphரதி த ேராமாபி வkhராயேத ஸth³ய:
phேராத
நாத²யாபி⁴நவயா பாnhத²shthேயா ஹாதா: ॥ 9381॥
MSS@9382@1காதrhயmh ³rhவிநீதthவmh காrhபNhயமவிேவகதா ।
MSS@9382@2ஸrhவmh மாrhஜnhதி கவய: ஶாநாmh iµShகிŋhகரா: ॥ 9382॥
MSS@9383@1கா தவ காkh³தா கshேத thர: ஸmhஸாேராऽயமதீவ விசிthர: ।
MSS@9383@2கshய thவmh வா த ஆயாதsh தth thவmh சிnhதய ததி³த³mh ph◌⁴ராத: ॥
9383॥
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MSS@9384@1கா தாைரrhமம க³rhைதபரதா தா⁴ராmh³பி: ◌⁴ கா ஹதா கா ேமாஹmh
க³தா
விேயாக³வி⁴ரா கா வா கத³mhபா³நில: ।
MSS@9384@2நீதா கா ச விேலாலதாmh மத³கல: ேககாரைப³rhப³rhmh இthத²mh
பாnhத²kh³’ேஹஷு
பயதி க⁴ேநா விth³thphரதீ³ைபவ ॥ 9384॥
MSS@9385@1காthயாயநீஸுமகாமநயா கிமrhத²mh காnhதாரஹரmh
காth³ க³தா ।
MSS@9385@2பய shதநshதப³கேயாshதவ கNhடகாŋhகmh ேகா³ப:ஸுகNh² ப³த
பயதி
ஜாதேகாப: ॥ 9385॥
MSS@9386@1காthர : ேராணிபி³mhேப³ shரவ³த³ரராவshதிக²th³வாரவாchேய
ல: கா
காநீநாmh சகலஶேக³ மாmhஸபிNhட³shவேப ।
MSS@9386@2கா காnhதிrhேநthரkh³ேம ஜலகஷஜு ேலShமரkhதாதி³rhேண
கா ேஶாபா⁴வrhதக³rhேத
நிக³த³த யத³ேஹா ேமாநshதா:shவnhதி ॥ 9386॥
MSS@9386A@1கா thவmh காநி ஜாநவீ, கிஹ ேத, ப⁴rhதா ஹேரா நnhவஸாvh
அmhப⁴shthவmh கில
ேவth மnhமத²கலாmh, ஜாநாthயயmh ேத பதி: ।
MSS@9386A@2shவாnh ஸthயத³mh, ந phயதேம ஸthய: த: காநாmh
இthேயவmh
ஹரஜாநவீகி³ஸுதாஸஜlhபிதmh பா வ: ॥
MSS@9387@1கா thவmh, nhதலமlhலகீrhதிrh, அஹஹ khவா shதி²தா, ந khவசிth
ஸkh²யshதாshதவ
thர thர வத³ வாkh³லshததா² காnhதய: ।
MSS@9387@2வாkh³யாதா சராநநshயவத³நmh லrhiµராேரர: காnhதிrhமNhட³லைமnhத³வmh
மம நrhநாth³யாபி விராம:◌⁴ ॥ 9387॥
MSS@9388@1கா thவmh பth³மபலாஶா பீதெகௗேஶயவாநி ।
MSS@9388@2th³மshய ஶாகா²மாலmhph³ய திShட² thவமநிnhத³ேத ॥ 9388॥
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MSS@9389@1கா thவmh th, நேரnhth³ர ph³த⁴கவ⁴rh, ஹshேத கிேமதth, பலmh
ாமmh கிmh,
ஸஹஜmh ph³ரவீ nh’பேத யth³யாத³ராchch²யேத ।
MSS@9389@2கா³யnhதி thவத³phயாதநீதீேரஷு th³தா⁴ŋhக³நா கீ³தாnhதா⁴
ந th’ணmh
சரnhதி ஹshேதநாஷmh ³rhப³லmh ॥ 9389॥
MSS@9390@1கா thவmh, மாத⁴வ³திகா,வத³ கிmh, மாநmh ஜ phேய ⁴rhத:
ேஸாऽnhயமநா,
மநாக³பி ஸகி² thவyhயாத³ரmh ேநாjhஜ²தி ।
MSS@9390@2இthயnhேயாnhயகதா²ரைஸ: phரiµதி³தாmh ராதா⁴mh ஸகீ²ேவஷவாnh
நீthவா ஜkh³’ஹmh
phரகாஶிததiν:shேமேரா ஹ: பா வ: ॥ 9390॥
MSS@9391@1கா thவmh, iµkhதி, பாக³தாsh ப⁴வதீ கshமாத³கshமாதி³ஹ
kh’Shணshமரேணந
ேத³வ ப⁴வேதா தா³பத³mh phராபிதா ।
MSS@9391@2³ேர திShட² மநாக³நாக³ கத²mh rhயாத³நாrhயmh மயி
thவth³க³nhதா⁴nhநிஜநாமசnhத³நரஸாேலபshய ேலாேபா ப⁴ேவth ॥ 9391॥
MSS@9392@1கா thவmh ஶுேப⁴ கshய பkh³ரேஹா வா கிmh வா மத³ph◌⁴யாக³மகாரணmh
ேத ।
MSS@9392@2ஆசவ மthவா வஶிநாmh ர⁴mh மந: பரshthவிiµக²phரvh’thதி
॥ 9392॥
MSS@9393@1காத³mhபி³நீ கmhப³கா கத³mhப³- ேகதா³ரகாnhதாசThமmh ச ।
MSS@9393@2கshகா ேகதகShபக³nhத: ◌⁴ ேககாரவ: phராvh’ஹrhஷலmh ॥
9393॥
MSS@9394@1காத³mhபி³நீ கியமா கத³mhப³ேல கிmh வா தமாலதேரவ
கிமnhத⁴கார: ।
MSS@9394@2ஜாநாைநவஸகி² ேகா³பலாŋhக³நாநாmh ெகௗலvhரதvhரததிப⁴ŋhக³கர:
கnhth³ர:
॥ 9394॥
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MSS@9394A@1கா தீ³யதாmh தவ ர⁴th³வஹ ஸmhயகா³ஶீrh நிShகNhடகாநி
விதாநி ஜக³nhதி ேயந ।
MSS@9394A@2ஆஶாshமேஹ நiν ததா²பி ஸஹshவவீைரrh ⁴காயேபாபமஸுதth³விதயா
வ: ◌⁴ shயாth ॥
MSS@9395@1கா ³rhத³ஶா பிதநிrhத³யசிthர³phத- விthராதshய ஜக³ேதா யதி³
ேத³வி ந shயா: ।
MSS@9395@2thவmh கrhமப³nhத⁴நவிேமாசநத⁴rhமராஜ- ேலகா²தி⁴காரபேஶாத⁴நஜாதபth
॥ 9395॥
MSS@9396@1கா th³ெயௗ:, கிmh ப³லஸth³ம, கா வஸுமதீ,shயாth ஸrhவேமதth³ யதி³
phரthயmh ந
ப⁴ேவth கதா³சித³பி கிmh ேத ஸrhவஸnhத³rhஶிந: ।
MSS@9396@2ph◌⁴ராmhயnhத: phரலபnh நாம விதி³தmh மNh³க ஸmhயkh thவயா
iµkhthேவமmh பரமmh
பதரth கிmh நாம ஸmhபா⁴vhயேத ॥ 9396॥
MSS@9397@1காநேந ஸ³th³ேத³ேஶ கி³மபி கnhத³ேர ।
MSS@9397@2பயnhthயnhதகஸŋhகாஶmh thவாேமகmh பவ: ர: ॥ 9397॥
MSS@9398@1கா நாம ³th³தி⁴நshய விேத⁴ரவித³kh³த⁴தா ।
MSS@9398A@2ShமாNhடா³நாmh ந யசkhேர ைதலrhmh ச த³nhதிநாmh
MSS@9399@1காநி shதா²நாநி த³kh³தா⁴nhயதிஶயக³ஹநா: ஸnhதி ேக வா phரேத³ஶா:
கிmh வா ேஶஷmh
வநshய shதி²ததி பவநாஸŋhக³விshபShடேதஜா: ।
MSS@9399@2சNhட³jhவாலாவட⁴sh²ததலதாkh³ரnhதி²iµkhதாThடஹாேஸா
தா³வாkh³நி: ஶுShகvh’ே
ஶிக²ணி க³ஹேநऽதி⁴Sh²த: பயதீவ ॥ 9399॥
MSS@9400@1காநீநsh பிதாமஹ: ஸமப⁴வth பிthராத³ேயா ேகா³லகாsh
தththராச
தி⁴Sh²ரphரph◌⁴’தய:Nhடா³ய பாNhட³வா: ।
MSS@9400@2பசாநாmh th³பதா³thமஜா ஸஹச th³ேத⁴ ஹதா பா³nhத⁴வா
kh’Shேணந
லmh கலŋhகநிசிதmh நீதmh ஜக³th³வnhதி³தmh ॥ 9400॥
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MSS@9401@1காநீநshய iµேந: shவபா³nhத⁴வவ⁴ைவத⁴vhயவிth◌⁴வmhேநா
நphதார: க²
ேகா³லகshய தநயா:Nhடா:³shவயmh பாNhட³வா: ।
MSS@9401@2ேதऽ பச ஸமாநேயாநிரதயshேதஷாmh ³ேthகீrhதநாth³
அyhயmh ஸுkh’தmh
ப⁴ேவத³விகலmh, த⁴rhமshய ஸூமா க³தி: ॥ 9401॥
MSS@9401A@1காnhதmh கnhத³rhபShபmh shதநதடஶஶிநmh ராக³vh’phரவாலmh
ஶyhயாth³தா⁴பி⁴கா⁴தmh ஸுரதரத²ரணராnhத⁴rhயphரேதாமth³ ।
MSS@9401A@2உnhேமஷmh விmhரமாmh கரஜபத³மயmh ³யஸmhேபா⁴க³சிநmh
ராகா³khராnhதா
வஹnhதாmh ஜக⁴நநிபதிதmh கrhகஶா:shthகிேஶாrhய: ॥
MSS@9402@1காnhதmh க²லகி³ரா காvhயmh லப⁴ேத ⁴யmh சmh ।
MSS@9402@2shph’Shடmh ச த³mhShThthரயா ’th³யmh யதா² ேஹமவி⁴ஷணmh ॥
9402॥
MSS@9403@1காnhதmh நிய வலயாŋhகிதகNhட²ேத³ஶmh iµkhதாshதயா பரபி⁴யா
பஷா
ந வாச: ।
MSS@9403@2³தீiµேக² mh’க³th³’ஶா shக²லத³mh³ரா ³ராthபரmh நித³தி⁴ேர
நயநாnhதபாதா:
॥ 9403॥
MSS@9403A@1காnhதmh பmh ெயௗவநmh சாலmh தா³நmh தா³phயmh வாkh ச
ஸாேமாபபnhநா ।
MSS@9403A@2யmh phராphையேத ஸth³³: பா⁴nhதி ஸrhேவ ேலாேக காnhய: கா ந
தshய phரஸாth³யா: ॥
MSS@9404@1காnhதmh வkhதி கேபாதிகாலதயா நாதா²nhதகாேலாऽ⁴நா
vhயாேதா⁴ऽேதா⁴
th◌⁴’தசாபஸjhதஶர: ேவந: பph◌⁴ராமதி ।
MSS@9404@2இthத²mh ஸthயநா ஸ த³Shட இஷு ேயேநாऽபி ேதநாஹதsh
rhணmh ெதௗ 
யமாலயmh phரதி க³ெதௗ ைத³வீ விசிthரா க³தி: ॥ 9404॥
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MSS@9405@1காnhதmh விசிnhthய ஸுலேப⁴தரஸmhphரேயாகா³mh thவா
வித³rhப⁴பதிமாநதmh
ப³லச ।
MSS@9405@2தா⁴ராபி⁴ராதப இவாபி⁴ஹதmh ஸேராஜmh :³கா²யேத ச ’த³யmh
ஸுக²மiνேத
ச ॥ 9405॥
MSS@9406@1காnhதmh விநா நதீ³தீரmh மத³மாேலாkhய ேககிநீ ।
MSS@9406@2அthர khயாபத³mh ³phதmh ேயா ஜாநாதி ஸ பNh³த: ॥ 9406॥
MSS@9407@1காnhதmh வீய விபபமலth³’ஶ: பாதா³mh³ஜாலkhதைகrh
ஆphதாநநமாநதீkh’தiµகீ² சிthராrhபிேதவாப⁴வth ।
MSS@9407@2mh ேநாkhதவதீ ந வா kh’தவதீ நி:வாஸேகாShேண th³’ெஶௗ
phராதrhமŋhக³ளமŋhக³நா கரதலாதா³த³rhஶமாத³rhஶயth ॥ 9407॥
MSS@9408@1காnhத: கடாபாேதந ph◌⁴ராமயnhநயநth³வயmh ।
MSS@9408@2ஸுக³nhதி⁴மாேதா தாத ஶ ◌்’ŋhகா³ரரஸேஸவித: ॥ 9408॥
MSS@9409@1காnhத: கரmh shph’ஶதி ஜlhபதி சாவாசmh ஆேலாகேத
iµக²மபாேத ³லmh ।
MSS@9409@2இthேயவ ேகவலமநŋhக³ விலாஸபீ⁴தா shவphேநऽபி பயதி
நேவாட⁴ஸேராஹா
॥ 9409॥
MSS@9410@1காnhத:சாேத³ககேரண ேவணீmh ஏணீth³’ஶ: கrhஷதி ெகௗேகந ।
MSS@9410@2அnhயாŋhக³நாஸŋhக³மஶுth³தி⁴ேஹேதா: யாமாmh ⁴ஜŋhகீ³வ
ேஹமmhபா⁴th ॥ 9410॥
MSS@9411@1காnhத: kh’தாnhதசத: லா தத³mhபா³ வjhேராபமாநி வசநாநி ச
³rhஜநாநாmh ।
MSS@9411@2phரthயŋhக³மnhதரதேநா: phரஹரnhதி பா³: phரா: ந: ஸகி² ப³rhந
க²
phரயாnhதி ॥ 9411॥
MSS@9412@1காnhத: பேத³ந ஹத இதி ஸரலாமபராth◌⁴ய கிmh phரஸாத³யத² ।
MSS@9412@2ேஸாऽphேயவேமவ ஸுலப: ◌⁴ பத³phரஹார: phரஸாத:³ கிmh ॥ 9412॥
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MSS@9413@1காnhத: th ஹடா²th³ க³தசரணேயாrhந thவmh நிபthய shதி²தா
ப³th³ேதா⁴
ேமக²லயாநயா ரதிரஹ:ஸkh²யா ந வா ²thkh’தmh ।
MSS@9413@2கா லjhஜா iµதா கிmh phரகைதேரபி⁴rhவிலshைதrh ஆ:

பாேப விரஹாநலshய
ந ஶிகா² ஜாநா மrhமchசி²த:³ ॥ 9413॥
MSS@9414@1காnhத³thய இவ ŋhமதாmhரா: ஸாயமNhட³லமபி⁴thவரயnhthய: ।
MSS@9414@2ஸாத³ரmh த³th³’ஶிேர வநிதாபி: ◌⁴ ெஸௗத⁴ஜாலபதிதா ரவிபா⁴ஸ: ॥
9414॥
MSS@9415@1காnhதphரகrhஷmh த³ஶநchச²ேத³ந ஸnhth◌⁴யாக⁴ேந ப³th³த⁴பத³mh
ஹரnhthயா: ।
MSS@9415@2தshயா kh³’ேஹாth³யாநஸேராக³தshய ஹshதshய ஏவாmh³ஹshய
ராக:³ ॥ 9415॥
MSS@9416@1காnhதrhrhth◌⁴நி த³த⁴தீ விதி⁴thஸயா தnhமேண: ரவணரiµthபலmh ।
MSS@9416@2ரnhமrhசநவாசரth ர: ஸா shவவlhலப⁴தேநா மேநா⁴வ: ॥ 9416॥
MSS@9417@1காnhதயா காnhதஸmhேயாேக³ கிமகா நேவாட⁴யா ।
MSS@9417@2அthராபி ேசாthதரmh வkhmh அவதி⁴rhph³ரமே வய: ॥ 9417॥
MSS@9418@1காnhதயாiνக³த: ேகாऽயmh பீநshகnhேதா⁴ மேதா³th³த⁴த: ।
MSS@9418@2mh’கா³mh ph’Shட²ேதா யாதி ஶmhப³ேரா ட⁴ெயௗவந: ॥ 9418॥
MSS@9419@1காnhதயா ஸபதி³ ேகாऽphப³ட: ◌⁴ phெரௗட⁴பாணிரபேநேயஷ ।
MSS@9419@2ஸmhஹதshதநதிரshkh’தth³’Shrh ph◌⁴ரShடேமவ ந ³லமபயth
॥ 9419॥
MSS@9420@1காnhதேவம ப³ஹு ஸnhதி³ஶதீபி⁴rh யாதேமவ ரதேய ரமணீபி: ◌⁴ ।
MSS@9420@2மnhமேத²ந பphதமதீநாmh phராயஶ:shக²தமphபகா ॥ 9420॥
MSS@9421@1காnhதஸŋhக³மபராதமnhெயௗ வாணீரஸநஶாnhதவிவாேத³ ।
MSS@9421@2மாநிநீஜந உபாதஸnhெதௗ⁴ ஸnhத³ேத⁴ த⁴iν ேநஷுமநŋhக:³ ॥
9421॥
MSS@9422@1காnhதshேத கமலாபி⁴ராமநயேந கlhேப  ேத³ஶாnhதரmh க³nhேததி
தமth³ய
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ேலாகவசநாth தth²யmh கிேமதth³ வச: ।
MSS@9422@2ph’Shடா ேஸதி மயா த³யாத⁴நநிேத⁴ phேராவாச தீ³நாநநா யth தth³
வkhமபி மா
ந ரஸநா ேம ஜாயேத ஸாmhphரதmh ॥ 9422॥
MSS@9423@1காnhதாmh காமபி காமயthயiνதி³நmh th◌⁴யாநாபேத³ஶாத³யmh ேயநாiµmh
iµநேயாऽphயநாதி³நித⁴நmh th◌⁴யாயnhதி ெதௗ⁴தshph’ஹா: ।
MSS@9423@2இthயŋhகாth shவகேர ’ேத கி³ஜயா பாேத³ ச பth³மாஸநாth³
விவmh பா
ரnhth◌⁴நth³த⁴வஷ: ஶmhேபா: ◌⁴ ஸமாதி⁴vhயய: ॥ 9423॥
MSS@9424@1காnhதாmh khவாபி விலmhபி³நீmh கலைதராஹூய ⁴யshதேதா
தி³kh³பா⁴கா³நவேலாkhய
ரŋhக³வஸுதா⁴iµthsh’jhய பth³ph◌⁴யாmh தத: ।
MSS@9424@2ஏஷ shபா²ரmh’த³ŋhக³நாத³ம⁴ைரரmhேபா⁴iµசாமாரைவrh
ப³rhஹேரணிkh’தாதபthரரசேநா ’Shட: ஶிகீ² nh’thயதி ॥ 9424॥
MSS@9425@1காnhதாmh th³’ShThவா சரணக³ளாலநாய phரvh’thதாmh அshnh
ராShThேர யதி
வச: பாப²தி phரயthநாth ।
MSS@9425@2ேத³வshய thேவதி ச நரெஸௗ வீகாயா: phரதா³ேந ஜாமாதா ேத
ஜட³மதிரயmh
சா²nhத³ஸ: கிmh கேரா ॥ 9425॥
MSS@9426@1காnhதாmhthவா விரஹவி⁴ராரmhப⁴ேக²தா³லஸாŋhகீ³mh மாiµlhலŋhkh◌⁴ய
vhரஜ
பதி²க: ேகாऽபி யth³யshதி ஶkhதி: ।
MSS@9426@2இthயாேஶாகீ ஜக³தி ஸகேல வlhல ேசாேகவ phராphதாரmhேம
ஸுமஸமேய காமேத³ேவந
த³thதா ॥ 9426॥
MSS@9427@1காnhதா: கிmh ந ஶஶாŋhககாnhதித⁴வளா: ெஸௗதா⁴லயா: கshயசிth
காசீதா³மவிராேதாஜக⁴நா ேஸvhயா ந கிmh காநீ ।
MSS@9427@2கிmh வா ேராthரரஸாயநmh ஸுக²கரmh ரvhயmh ந கீ³தாதி³கmh
விவmh
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கிnh விேலாkhய மாதசலmh ஸnhதshதப:rhவேத ॥ 9427॥
MSS@9427A@1காnhதாகடாவேஷ நம:ஸுமத⁴nhவேந ।
MSS@9427A@2ஜாயேத ேயந ஸchசா²ேயா விரேஸாऽபி ப⁴வth³ம: ॥
MSS@9428@1காnhதாகடாவிஶிகா² ந க²நnhதி யshய சிthதmh ந நிrhத³ஹதி
ேகாபkh’ஶாiνதாப: ।
MSS@9428@2கrhஷnhதி ⁴விஷயாச ந ேலாப⁴பாஶா ேலாகthரயmh ஜயதி
kh’thshநத³mh
ஸ தீ⁴ர: ॥ 9428॥
MSS@9429@1காnhதா கrhஷணேலாலேகரலவ⁴த⁴mhlhலமlhரஜ-

ெசௗராேசாட³நிதmhபி³நீshதநதேட நிShபnhத³தாமாக³தா: ।
MSS@9429@2ேரவாஶீகரதா⁴ேऽnhth◌⁴ரiµரலshthமாநiµth³ராபி⁴ ேதா³ வாதா
வாnhதி
நவீநேகாகிலவ⁴ஹூŋhகாரவாசாதா: ॥ 9429॥
MSS@9430@1காnhதாேகmh கலய த: ேகாऽபி கசிth phர⁴mh அthயாநnhத³mh
ஜநய
ப²ல: ேகாऽபி ேலாகாnh தி⁴ேநா ।
MSS@9430@2த⁴nhயmh மnhேய மலயஜமேஹா ய: phர⁴ேதாபதாபmh ஸmhஸாரshய
th³தமபநயthயாthமேத³ஹvhயேயந ॥ 9430॥
MSS@9431@1காnhதாேகமேயாऽபி ⁴தகஶாnhேதாऽphயெஸௗ ஸmhய
khடா³ட⁴ஸமாதி⁴ப⁴ŋhக³விகடph◌⁴ப⁴ŋhக³பீ⁴மாநந: ।
MSS@9431@2th³’ShThவாkh’Shடஶராஸநmh யத³கேராth khth³த: ◌⁴ பிநாகீ shமரmh
thவாமphயth³ய
th³’ஶா தேத³வ ேத khேராதா⁴த³யmh ெகௗஶிக: ॥ 9431॥
MSS@9432@1காnhதா சnhth³ேராத³ேயா வீபசமth◌⁴வநிthய ।
MSS@9432@2ேய நnhத³யnhதி ஸுகி²தாnh :³கி²தாnh vhயத²யnhதி ேத ॥ 9432॥
MSS@9433@1காnhதாஜநmh ஸுரதேக²த³நிதாmh ஸmhவாmh ஸiµபயாநிவ
மnhத³மnhத³mh ।
MSS@9433@2ஹrhmhேயஷு மாlhயமதி³ராபேபா⁴க³க³nhதா⁴nh ஆவிசகார
ரஜநீபvh’thதிவா:
॥ 9433॥
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MSS@9434@1காnhதாஜேநந ரஹphரஸப⁴mh kh³’த- ேகேஶ ரேதshமரஸஹாஸவேதாேதந
।
MSS@9434@2phேரmh மநshஸு ரஜநீShவபி ைஹமநீஷு ேக ேஶரேத shம
ரஸஹாஸவேதாேதந
॥ 9434॥
MSS@9435@1காnhதா த³தா³தி மத³நmh மத³ந:ஸnhதாபமஸமமiνபஶயmh ।
MSS@9435@2ஸnhதாேபா மரணமேஹா ததா²பி ஶரணmh nh’mh ைஸவ ॥ 9435॥
MSS@9435A@1காnhதாத⁴ரஸுதா⁴shவாதா³th³நmh யjhஜாயேத ஸுக²mh ।
MSS@9435A@2பி³nh:³ பாrhேவ தத³th◌⁴யாthமஶாshthராshவாத³ஸுேகா²த³ேத: ◌⁴ ॥
MSS@9436@1காnhதாத⁴ராஸவநிபாநiµபாshய தீ⁴மாnh பீஷபாநkh’தேய ந சிmh
phரயாதி ।
MSS@9436@2தthராshதி ேசnhம⁴மா ப³த ேகாऽபி ஸthயmh கிmh நாம தாத
th’டா:
ுதி⁴தா: ந:sh: ॥ 9436॥
MSS@9437@1காnhதாநவாத⁴ரரஸாmh’தth’Shணேயவ பி³mhப³mh பபாத ஶஶிேநா
ம⁴பா⁴ஜேந யth ।
MSS@9437@2நி:ேஶேத ம⁴நி லjhதசிthதvh’thதி தth தnhiµகா²ph³ஜதகாnhதிதயா
விநShடmh ॥ 9437॥
MSS@9438@1காnhதாநாmh வலயமphயபாshதமே: ேஶாபா⁴பி⁴rhந iµக²சாஹேமகேமவ
।
MSS@9438@2ஸmhஹrhஷாத³விைததீவ கா³யmhlh ேலாேலாrhெமௗ பய
மேஹாthபலmh நநrhத
॥ 9438॥
MSS@9439@1காnhதாநாmh kh’தலக:shதநாŋhக³ராேக³ வkhthேரஷு chததிலேகஷு
ெமௗkhதிகாmhப: ◌⁴ ।
MSS@9439@2ஸmhேபேத³ரமஸேலாth³க³ேமா வி⁴ஷாmh ரmhயாmh விkh’திரபி
யmh தேநாதி
॥ 9439॥
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MSS@9440@1காnhதாநாmh வத³ேநnh³காnhதிம⁴நா த⁴thேத ஸுதா⁴தீ³தி⁴தி:
ேக²லthக²ஜநபŋhkhதேயா
mh’க³th³’ஶாmh தnhவnhதி ேநthரயmh ।
MSS@9440@2பth³மாநி வதshய ெஸௗரப⁴மபி⁴th³யnhதி வாமph◌⁴வாmh
அph◌⁴யshயnhதி ச
ராஜஹmhஸவநிதா: பீநshதநீநாmh க³திmh ॥ 9440॥
MSS@9441@1காnhதாiνராக³சேராऽ மேநாஹேராऽ நாேதா²ऽ கிmh ச
நவெயௗவந⁴ேதாऽ
।
MSS@9441@2இthத²mh நிக³th³ய ஸுth³’ஶா வத³ேந phயshய நிவshய
பா³Shபதா நிதா
th³’க³nhதா: ॥ 9441॥
MSS@9441A@1காnhதாேநthராrhத⁴பாதா வத³நசிகரா: ஸshதா ph◌⁴விலாஸா:
ஸாகாரா வாkhயேலஶா:
ஸஹதலநிநதா³ th³’ShடநShடாச ஹாஸா: ।
MSS@9441A@2நாபீ⁴கshதநாநாmh விவரணமஸkh’thshபrhஶநmh ேமக²லாநாmh
வாஸாயாஸாச
தீ³rhகா⁴mh மத³நஶரஹதாmh காநீmh ஸூசயnhதி ॥
MSS@9441B@1காnhதாnhயrhத⁴நிதாநி ம⁴ரா ஹாேஸாபத³mhஶா: கதா:²
பீநேராணிநிth³த⁴ேஶஷமலshபrhஶmh தத³rhதா⁴mhஸநmh ।
MSS@9441B@2shேநஹvhயkhதிகராnh கரvhயதிகராmhshதாmhshதாmhச ரmhயாnh
³nh ேவயாph◌⁴ய:
phரணயாth³’ேதऽபி லப⁴ேத jhஞாேதாபசாேரா ஜந: ॥
MSS@9441C@1காnhதாphதிபராiνேஜா விநயவாnh ’nhநnhத³ேநா நnhத³ேநா
பா⁴kh³யmh
shவrhலலேநாபேபா⁴kh³யமமலா ல:ஸுக²mh நிshஷmh ।
MSS@9441C@2ஜா ராஜேல யேஶாऽதிவிஶத³mh ேகா³Sh² ஸமmh ேகாவிைத³rh
தா³ேநऽதிvhயஸநmh
ரதிrhநமேத shயாth கshயசிth Nhயத: ॥
MSS@9442@1காnhதாiµக²mhஸுரதேகவிமrhத³ேக²த³- ஸஜாதக⁴rhமகணவிch²தmh
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ரதாnhேத ।
MSS@9442@2ஆபாNh³ரmh தரலதாரநிதாmh ஸmhshmh’thய ேஹ ’த³ய
கிmh ஶததா⁴
ந யா ॥ 9442॥
MSS@9443@1காnhதாiµக²th³திஜுஷாமபி ேசாth³க³தாநாmh ேஶாபா⁴mh பராmh
ரவகth³மமஜmh ।
MSS@9443@2th³’ShThவா phேயஸ’த³யshய ப⁴ேவnhந கshய கnhத³rhபபா³ணபதநvhயதி²தmh
 ேசத: ॥ 9443॥
MSS@9444@1காnhதாiµகா²shவாத³பராŋhiµகா² யth பாnhதா:² ஶஶாŋhகshய
கைரrhவிmh’Shடா: ।
MSS@9444@2ஸு:³ஸஹmh தாபேம phரயாnhதி மnhேய தெதௗ ைநவ ஸுேத⁴தரthர
॥ 9444॥
MSS@9445@1காnhதாயா:கரைஜ:கேபாலப²லேக பthராவ கlhபிதா ேகth³தபணீkh’ேதா
விஹரதா பீத:ஸ பி³mhபா³த⁴ர: ।
MSS@9445@2shேவதா³rhth³kh’தசnhத³நshதநத ஸாநnhத³மாŋhகி³தா
நிrhவிShடா விஷயா:
ஶிவாthமமஹ nhயshதmh மந:ஸmhphரதி ॥ 9445॥
MSS@9446@1காnhதாயா விகஸth³விலாஸஹதshவchசா²mhஶவசாமரmh
ஸmhஸkhதாவபி⁴ேஷகேஹமகலெஶௗ யchசnhத³நாŋhெகௗ shதெநௗ ।
MSS@9446@2யthகாrhதshவரகாnhதி சா ஜக⁴நmh mhஹாஸநmh ⁴⁴ஜாmh
ஸாmhராjhயmh ததி³த³mh
ஜயாஜயமய: ேஶஷsh சிnhதாமyh: ॥ 9446॥
MSS@9447@1காnhதாரmh ந யேத²தேரா jhவலயிmh த³ோ த³வாkh³நிmh விநா
தா³வாkh³நிmh ந யதா²
பர: ஶமயிmh ஶkhேதா விநாmhேபா⁴த⁴ரmh ।
MSS@9447@2நிShத: பவநmh விநா நிரmh நாnhேயா யதா²mhேபா⁴த⁴ரmh
கrhெமௗக⁴mh
ஸுkh’தmh விநா கிமபரmh ஹnhmh ஸமrhத²mh ததா² ॥ 9447॥
MSS@9448@1காnhதாரmh பேதா jhவலthயதிப³ேல தா³வாநேல ைத³வேதா
ேகா³மாேயாrhக³ஹநாmh ³ஹாmh
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பபதnh த³rhேபாth³⁴ர: ேகஸ ।
MSS@9448@2யth³vhயாபாத³யதி shம தmh ந kh’பயா ேதைநஷ தshnh வேந
mhஹாநாமப⁴யphரேதா³ऽஹம⁴ேநththchச²iµth³தா⁴வதி ॥ 9448॥
MSS@9449@1காnhதார:ஸமராkh²யச ைவNhேடா² வாசி²தshததா² ।
MSS@9449@2விஶாலச ததா² நnhத:³ ேஷாடா: ◌⁴ நி:ஸாேகா ப⁴ேவth ॥ 9449॥
MSS@9450@1காnhதாரபாத³பாநாmh யதா² ப²லmh மாiνைஷரநiνேபா⁴kh³யmh ।
MSS@9450@2ஏவமநாrhேயShவrhதா:² மநஸாऽphயாrhையரநiνேபா⁴kh³யா: ॥ 9450॥
MSS@9451@1காnhதார⁴ஹெமௗநிவாஸஶீலா: phராய: பலாயநபரா
ஜநவீேணந ।
MSS@9451@2ஜnhதி ேதऽபிஶுகா:க² ராமநாம ஸŋhக:³shவபா⁴வபவrhதவிெதௗ⁴
நிதா³நmh ॥ 9451॥
MSS@9452@1காnhதாரவந³rhேக³ஷு kh’chch²ராshவாபthஸு ஸmhph◌⁴ரேம ।
MSS@9452@2உth³யேதஷு ச ஶshthேரஷு நாshதி ஸththவவதாmh ப⁴யmh ॥ 9452॥
MSS@9453@1காnhதா சிmhiµநிஜநshதேऽவிேயாகீ³ காமச ரthநமணிjhjhவலகŋhகேணந
।
MSS@9453@2த⁴thேத பேயாத⁴ரேக³ச⁴ஷேணந ஹாேரஹேரமகேர மகேர கேர
ச
॥ 9453॥
MSS@9454@1காnhதாேர க⁴நதிேர ⁴ஜŋhக³ேமph◌⁴ேயா ேநா பீ⁴தா ந ச க³ணிதா
மஹாபகா³பி ।
MSS@9454@2கிmh பா³ேல வஹ ப⁴யmh மத³ŋhக³ஸŋhகா³th விkhேத கணி
கிமŋhேஶ விவாத:³
॥ 9454॥
MSS@9455@1காnhதாேர ஜலvh’ைவணி iµஹுshthவth³ைவவாமph◌⁴ேவா
பா³லராலேலாசைந:
phரதிபத³mh th³த⁴khரமாசŋhkhரேம ।
MSS@9455@2ph’th²வீசNhட³ேச படchசரத³ஶாஸŋhக⁴Thடதீ³phதphரப⁴mh
சnhthயஜஸசிதாபி⁴ரலmh Shமthphரதாபாநலmh ॥ 9455॥
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MSS@9456@1காnhதாேர ைத³வக³thயா கத²மபி க³தாnhயnhதராேலாkhய
ப⁴யாNhTh³³ேயாTh³³ய
⁴யshதஶிக²ரஶிகா²ேமவ ேதph◌⁴ய: ரயnhேத ।
MSS@9456@2இthத²mh thவth³ைவநா கி³ஷு நரபேத ஜmh³லmhபீ³கத³mhப³-
ph◌⁴ராnhthயா
ப⁴rhrh³⁴ோ: கத²யதி ரதேசShதmh ஷThபதா³நாmh ॥ 9456॥
MSS@9457@1காnhதாேரஷு கராவலmhபி³ஶிஶவ: பாைத:³ shரவlhேலாைதrh
அrhசnhthய: பத³வீmh
விேலாசநஜலராேவத³யnhthய: ஶுசmh ।
MSS@9457@2th³’Shடா:பாnhத²ஜைநrhவிvh’thயஸkh’பmhஹாஶph³த³க³rhைப⁴rhiµைக²rh
யnhthயநா
ஸகேலந ேயாஜநயாmhஶmh தவாshthய: ॥ 9457॥
MSS@9458@1காnhதாேரஷு ச காநேநஷு ச ஸthதீேரஷு ச மாph◌⁴’தாmh
உthஸŋhேக³ஷு
ச பthதேநஷு ச ஸth³ப⁴rhshதடாnhேதஷு ச ।
MSS@9458@2ph◌⁴ராnhதா: ேகதகக³rhப⁴பlhலவச: ராnhதா இவ மாபேத காnhேத
நnhத³நகnhத³பஸேர ேராஹnhதி ேத கீrhதய: ॥ 9458॥
MSS@9459@1காnhதாேரShவபி விராேமா நரshயாth◌⁴வநிகshய ைவ ।
MSS@9459@2ய:ஸதா³ர:ஸ விவாshயshதshமாth³ தா³ரா: பரா க³தி: ॥ 9459॥
MSS@9460@1காnhதாவிேயாக:³ shவஜநாபமாநmh ’ணshய ேஶஷmh nh’பshய
ேஸவா ।
MSS@9460@2தா³th³rhயபா⁴வாth³ விiµக²mh ச thரmh விநாkh³நிநா பச த³ஹnhதி
காயmh ॥ 9460॥
MSS@9461@1காnhதாேலஷபராŋhiµக²mh யதி³ த³ேஹth³ ேதா³ஷாகர: கசந
shதா²ேந தrh
யத:ஸ ஹnhத விதி⁴நா ஹnhmh vhயதா⁴யீth³’ஶாnh ।
MSS@9461@2கShடmh யthநேரஷ சnhத³ந⁴ேவா லph³த⁴phரபா⁴ேவாऽபி⁴த:
shவrhணth³யாth³யவகா³ஹேகா
மத³யmh த³kh³த⁴mh phரசNhேடா³jhவலmh ॥ 9461॥
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MSS@9462@1காnhதாஸு’th³³ணகதா²ரவேthஸுகshய ரmhயா
விநிth³ரநயநshய க³தா மமாெஸௗ ।
MSS@9462@2ஸrhேவnhth³யாrhத²ஜநிதாநி ேஸvhயமாநா தீ³rhகா⁴ shவvh’thதிவ
ஹnhதி ஸுகா²நி
நிth³ரா ॥ 9462॥
MSS@9463@1காnhதிmh ŋhமேகஶராnhம⁴ரதாmh th³ராாரஸshயாஸவாth³
ைவத³rhபீ⁴பபாகதவசஸ: காvhயாth கேவrhமாrhத³வmh ।
MSS@9463@2பாrhவாேத³வ ஜராேரண விதி⁴நா தmh தmh kh³’thவா ³ணmh
sh’Shடா ஹnhத
ஹரnhதி கshய ந மந: கரவாமph◌⁴வ: ॥ 9463॥
MSS@9464@1காnhதிmh ேகதகேகாரகth³திஸகீ²mh ராகாmh’கா³ŋhகshய யch
சசchச
mhபதி phரதிதி³நmh phேரmh சேகாராrhப⁴க: ।
MSS@9464@2தnh மnhேய நயநாmh’தmh ரதிபேதrhmh’thஜேயநாrhதி²நா ேதேநத³mh
ரமணீகேபாலப²லேக லாவNhயமாேலாகிதmh ॥ 9464॥
MSS@9465@1காnhதிகlhேலாலவதாmh நயநாmh’தவாநீmh ।
MSS@9465@2ப⁴ஜமாநmh shவயmh ஸுph◌⁴ கshthவாmh ந ப³ஹு மnhயேத ॥ 9465॥
MSS@9465A@1காnhதிphரகrhஷmh த³ஶநchச²ேத³ந ஸnhth◌⁴யாக⁴ேந ப³th³த⁴பத³mh
ஹரnhthயா: ।
MSS@9465A@2தshயா kh³’ேஹாth³யாநஸேராக³தshய ஹshதshய ஏவாmh³ஹshய
ராக:³ ॥
MSS@9466@1காnhதிமயாத³திவிமலாth³ அவிரதவிேவாபகாரக³தகாலாth ।
MSS@9466@2ஸுத³ஶாnh மஹேதாதிமஹாnh phரஸரதி தீ³பாnh phரதீ³ப இவ ॥ 9466॥
MSS@9467@1காnhதிrhயshய விநிth³ரநீலநநchசா²யாஸகீ² ஸுph◌⁴வாmh
யthபŋhேகऽபி iµேதா³ऽshதி
யshய ஸுரபி: ◌⁴ காஸாmh ரேஸாऽேகா³சர: ।
MSS@9467@2அŋhகா³ராrhதி²தயா ஜேநரதிஜைட³Th³டா³மைர: பாமைர: பையஷ
phர³ணrh³ணரபி
³rhத³kh³த:◌⁴ ஸ காலா³: ॥ 9467॥
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MSS@9468@1காnhதிrhயshய ஶரnhநிஶாகரகலாலாவNhயஸmhவாதி³நீ தmh
விkhேரஹா யா
கிமேஹா ஹாரmh விஹாரmh ய: ।
MSS@9468@2ஏதாmh பய ர: nhத³நக³mh ⁴பா: ரŋhகீ³th³’ஶாmh யthைரதா
க³லகnhத³ேல
ச சேயாரŋhேக ச ³ஜாshரஜ: ॥ 9468॥
MSS@9469@1காnhதிrhேலாசநவrhதிரth³⁴தமயீ rhதிrhமஹth ெஸௗரப⁴mh நி:Shயnhேதா³ऽத²
ஸுதா⁴கராத³பி ஸுதா⁴shயnhதா³த³பி லாத³க: ।
MSS@9469@2ஸrhேவாऽயmh விரேலா ஜக³thயபி ³ணkh³ராேமாऽபி⁴ராேமா ஹஹா
பேயாthதmhஸ⁴ஜŋhக³ஸŋhக³மஜுஷ:க²Nhட³ ேத க²Nh³த: ॥ 9469॥
MSS@9469A@1காnhதிசnhth³ரமேஸா mh’க³shய நயேந பா³ஹூ mh’லshய ேத
ஹmhஸாநாmh க³மநmh
ஸேராஜவத³ேந ேஹmhேநா க⁴ெடௗ ேத ெசௗ ।
MSS@9469A@2ஏதthேத பரகீயவsh ஸகலmh நைமகமாthரmh தவ மாநmh மா 
மாநிநி
phயதேம பாபி⁴மாநmh phரதி ॥
MSS@9470@1காnhதியா நிrhதபth³மராக³mh மேநாjhஞக³nhத⁴mh th³வயேமவ
ஶshதmh ।
MSS@9470@2நவphர³th³த⁴mh ஜலஜmh ஜேலஷு shத²ேலஷு தshயா வத³நாரவிnhத³mh
॥ 9470॥
MSS@9470A@1காnhதிshேத கநகாசலphரதிநிதி:◌⁴ காnhதாசshபrhதி⁴ ேத
ெஸௗபா⁴kh³யmh
திபாலத³rhஶநவிெதௗ⁴ thவthrhவகmh த³rhஶநmh ।
MSS@9470A@2ெஸௗரph◌⁴யmh ஸகலாதிஶாயி ப⁴வேதா ஜmhபி³ர கிmh ph³மேஹ
கrhரphரதிலதா
யதி³ ந ேத thவyhேயவ ஸrhேவ ³: ॥
MSS@9471@1காnhதிshேத யதி³நிrhமலா யதி³³லrhயதி³shதா²யிநீ மா கா:³
பth³ம மத³mh
ததா²பி க³தா ேயேத ஶரth³வாஸரா: ।
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MSS@9471@2ஸmhshபrhேஶந ஷாரவாph’ஷதாமாநrhேத: ஸேரா-
மth◌⁴ேயऽthைரவ
வராடேகந ப⁴வத:shேத²யmh ந: ேகவலmh ॥ 9471॥
MSS@9472@1காnhேத கthயபி வாஸராணி க³மய thவmh லயிthவா th³’ெஶௗ
shவshதி shவshதி நிலயா
நயேந யாவnh ந ஶூnhயா தி³ஶ: ।
MSS@9472@2ஆயாதா வயmh ஆக³Shயதி ஸு’th³வrhக³shய பா⁴kh³ேயாத³ைய:
ஸnhேத³ேஶா வத³
கshதவாபி⁴லதshதீrhேத²ஷு ேதாயாஜ: ॥ 9472॥
MSS@9473@1காnhேத கத²சிth கதி²தphரயாேண ணmhவிநmhரா விரஹாrhதி³தாŋhகீ³
।
MSS@9473@2ததshதமாேலாkhய கதா³க³ேதாऽthயாŋhkh³யiµkh³தா⁴ iµத³மாஸஸாத³
॥ 9473॥
MSS@9474@1காnhேத கநகஜmhபீ³ரmh கேர கிமபி rhவதி ।
MSS@9474@2ஆகா³ரகி²ேத பா⁴ெநௗ பி³nh³nh³iµகீ² த³ெதௗ³ ॥ 9474॥
MSS@9475@1காnhேத கதேசாலாnhேத தீ³ேப ைவணி தீ³phயதி ।
MSS@9475@2ஆத³தபth³மாயா: போ நயநiµth³ரணmh ॥ 9475॥
MSS@9476@1காnhேத காகாவேலாகிநி கலாவthயா நமnhthயா shதி²தmh
தshnh ேகாமலகாபா⁴ணி
தயா shபnhதீ³ நிth³ேதா⁴ऽத⁴ர: ।
MSS@9476@2உthதா²யாத² கரshph’ஶி phயதேம ேநாrhநேவ ஸŋhக³ேம
காசீதைகதேவந
மத³ேநா th³ெயௗ:ஶாnhதிமph◌⁴யshயதி ॥ 9476॥
MSS@9476A@1காnhேத கத²ய கத²mh வா க³chச² பாநீயஶாகாேமகா ।
MSS@9476A@2அŋhக³மநŋhக³mh நிதராmh அŋhரயதி பŋhகஜா வேயாऽபி தவ ॥
MSS@9477@1காnhேத கிmh பிதா, க: பரஜேந phராேணஶ ேகாேபா ப⁴ேவth ேகாऽயmh
ஸுph◌⁴ பர,
shthவேமவ, த³யிேத தா³ேஸாऽsh கிmh ேத பர: ।
MSS@9477@2இthkhthவா phரணத: phய: திதலா³thதா²phய ஸாநnhத³யா
ேநthராmhப: ◌⁴கணிகாŋhகிேத
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shதநதேட தnhvhயா ஸமாேராபித: ॥ 9477॥
MSS@9478@1காnhேத லமாேலாkhய கrhணகNh³யேநந கிmh ।
MSS@9478@2காமmh கத²ய கlhயாணி கிŋhகர: கரவாணி யth ॥ 9478॥
MSS@9479@1காnhேத kh³’ஹாண thவமாmh shவமாலாmh அகாரணmh கிmh கலஹmh
கேரா ।
MSS@9479@2யthrhவபாத³mh மiνேஷऽthர ஶுth³த⁴mh தth தth²யேமவாshதி ந
ேசதி³த³mh shயாth
॥ 9479॥
MSS@9480@1காnhேத ேகா⁴ரkh’தாnhதவkhரஹராth thவmh Nhயேஜந ேம iµkhதா
kh’nhத
தத³rhஜநரமப⁴ரmh phரthயŋhக³மாŋhkh³ய மாmh ।
MSS@9480@2இthயாகrhNhய நிதாrhத⁴நயநmhshேமரmh ஶைநராநதmh ேஸாlhலாஸmh
வத³நாmh³ஜmh
mh’க³th³’ஶ:shைவரmh mhப³ phய: ॥ 9480॥
MSS@9481@1காnhேத ஜkh³iµ தாmhரட³ரதmh thவா phர³th³தா⁴ ஜவாth
கிசிth³
வாஸவதி³ŋhiµக²mh phரவிகஸth³ th³’ShThவா க³வாாth◌⁴வநா ।
MSS@9481@2ஸnhthராேஸந ஸதா phயதமphேரmhவth³தா⁴ ஶைநrh
உthதா²ேநாபநிேவஶநாநி
ேத தlhேப iµஹு: பாmhஸுலா ॥ 9481॥
MSS@9482@1காnhேத ததா²கத²மபி phரதி²தmh mh’கா³யா சாrhயiµth³த⁴தமேநாப⁴வயா
ரேதஷு ।
MSS@9482@2தthதாnhயiνவத³th³பி⁴ரேநகவாரmh ஶிShயாயிதmh kh³’ஹகேபாதஶைதrhயதா²
shயாth ॥ 9482॥
MSS@9483@1காnhேத தlhபiµபாக³ேத விக³தா நீவீ shவயmh தthth
தth³வாஸ:

லத²ேமக²லா³ணth◌⁴’தmh கிசிnhநிதmhேப³shதி²தmh ।
MSS@9483@2ஏதாவth ஸகி² ேவth³ ேகவலமஹmh தshயாŋhக³ஸŋhேக³ ந:
ேகாऽெஸௗ காsh ரதmh
 கிmh கத²தி shவlhபாபி ேம ந shmh’தி: ॥ 9483॥
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MSS@9484@1காnhேதththபலேலாசேநதி விலேராணீப⁴ேரthnhநமth- பீேநாthŋhக³பேயாத⁴ேரதி
ஸுiµகா²mhேபா⁴ேஜதி ஸுph◌⁴தி ।
MSS@9484@2th³’ShThவா மாth³யதி ேமாத³ேதऽபி⁴ரமேத phரshெதௗதி விth³வாநபி
phரthயாஶுசிthகாmh shthயமேஹா ேமாஹshய ³ேசShதmh ॥ 9484॥
MSS@9484A@1காnhேத thவthசெகௗ த³ப shேமரா ச ஹாராவ
தth³வkhthரmh தŋhகி³
பி³mhபி³தமiνchசா²யாலதாயாமதாmh ।
MSS@9484A@2thவmh ஸrhவாŋhக³மேநாரேம thஜக³தாmh ப³th◌⁴நா th³’ShThயா
மேநா
ஜmh³வjhஜலபி³nh³வjhஜலஜவjhஜmhபா³லவjhஜாலவth ॥
MSS@9485@1காnhேத thவnhேநthரகாnhதmh  கமலவநmh thவnhiµக²shேயாபேமய
சnhth³ர:
phரthயth³த:◌⁴ பிகலமபி ச thவthshவரshயாiνகா ।
MSS@9485@2ரmhபா⁴காNhட³shthவ³chச²விரபி ஸுலப: ◌⁴ கmhப³வச thவதீ³யா:
கNhடா²காரா
ஶிக²Nhடா³shதவ கசஸth³’ஶாshதth கத²mh ேதऽஸமthவmh ॥ 9485॥
MSS@9486@1காnhேத தா⁴வய ேம பாதா³விதி ப⁴rhthரா நிேவதி³தா ।
MSS@9486@2ந தயா தா⁴விெதௗ பாெதௗ³ ப⁴rhராjhஞா ந லŋhகி⁴தா ॥ 9486॥
MSS@9487@1காnhேதந phரேதா நவ: phயஸகீ²வrhேக³ண ப³th³த⁴shph’ஹ
சிthேதேநாப’த:
shமராய ந ஸiµthshரShmh க³த: பாணிநா ।
MSS@9487@2ஆmh’Shேடா iµஹுேதா iµஹரபி⁴kh◌⁴ராேதா iµஹுrhேலா²த:
phரthயŋhக³mh ச iµஹு:
kh’ேதா mh’க³th³’ஶா கிmh கிmh ந தாŋhர: ॥ 9487॥
MSS@9488@1காnhேத நிதாnhதmh த³யிதாசாnhத- ேசாலாசலmh கrhஷதி
ஹrhஷiµkh³ேத⁴ ।
MSS@9488@2ப³பா⁴ர பா³லா நதாshயஹாshய- ேலஶாபேத³ஶாத³பரmh நிேசாலmh ॥
9488॥
MSS@9489@1காnhேத நிதாnhதேமைதrh வசைந ேதவ லயேத ப⁴வதீ ।
MSS@9489@2க இேவாShயேத ந வசைநrh உkhைதராகா³mhshயபேநாmh ॥ 9489॥
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MSS@9489A@1காnhேத kh’தாக³ ர: பவrhதமாேந ஸkh²யmh ஸேராஜஶஶிேநா:
ஸஹஸா ப³⁴வ ।
MSS@9489A@2ேராஷாரmhஸுth³’ஶி வkhமபாரயnhthயாmh இnhதீ³வரth³வயமவாப
ஷாரதா⁴ராmh
॥
MSS@9489B@1காnhேத பயதி ஸாiνராக³மப³லா ஸாசீகேராthயாநநmh தshnh
காமகலாகலாபஶேல
vhயாvh’thதவkhthேர கில ।
MSS@9489B@2பயnhதீ iµஹுரnhதரŋhக³மத³நா ேதா³லாயமாேந லjhஜாமnhமத²மth◌⁴யகா³பி
நிதராmh தshயாப⁴வth phதேய ॥
MSS@9490@1காnhேத யா, khவ, ேத³ஶாnhதர, மபி ஶயநா, nhேநதி, கிmh ஸth³மேநாऽபி
khைவதாவnhமாthர, மா: கிmh கத²ய நக³ரா, nhந phேய நிrhvh’ேதாऽபி ।
MSS@9490@2இthயாகrhNhேயாkhதவshkhரமக⁴நக⁴ந’th³ேவத³நா ேவத³ நாஹmh
காஹmh thராsh
ேகாऽயmh ப³த ஹதஸமேயாऽphயsh வா நாsh ேவதி ॥ 9490॥
MSS@9491@1காnhேத விசிthரஸுரதkhரமப³th³த⁴ராேக³ ஸŋhேகதேகऽபி mh’க³ஶாப³th³’ஶா
ரேஸந ।
MSS@9491@2தthதmh கிமபி ேயந ததீ³யதlhபmh நாlhைப:பதமiνதலாவெகௗைக: ◌⁴
॥ 9491॥
MSS@9492@1காnhேத விலாநி கலாவதி பth³மேநthேர நிthயmh thவயி phயதேம
ரமேத மேநா ேம ।
MSS@9492@2இthத²mh ப⁴வnhதiµபா⁴வநயா வத³nhதmh kh’Shண மாmh ³த⁴ஜநா
அபி ஹா
ஹஸnhதி ॥ 9492॥
MSS@9493@1காnhேத ஸாக³ ககshph’ஶி தயா ஸாசீkh’தkh³வயா iµkhதா:
ேகாபகஷாயமnhமத²ஶரthkhரா: கடாாŋhரா: ।
MSS@9493@2ஸாதmh த³ரஹாஸேகஸரவேசாமாth◌⁴வீகதா⁴ராலஸா phதி:
கlhபலேதவ காசந
மஹாதா³நீkh’தா ஸுph◌⁴வா ॥ 9493॥
MSS@9493A@1காnhேத ஸாக³ காசித³nhதிகக³ேத நிrhப⁴rhthshய ேராஷாணrh
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ph◌⁴ப⁴ŋhகீ³kh’லரபாŋhக³வலைநராேலாகமாnh ஆ iµஹு: ।
MSS@9493A@2ப³th◌⁴வா ேமக²லயா ஸபthநரமணீபாதா³ph³ஜலாாŋhகிதmh
லாநீலஸேராேஹண
நிலmh ஹnhதி shம ேராஷாலா ॥
MSS@9494@1காnhேத ஸாக³ யாபிேத phயஸகீ²ேவஷmh விதா⁴யாக³ேத
ph◌⁴ராnhthயாŋhkh³ய மயா
ரஹshயiµதி³தmh தthஸŋhக³மாகாŋhயா ।
MSS@9494@2iµkh³ேத⁴ ³Shகரேமததி³thயதிதராiµkhthவா ஸஹாஸmh ப³லாth³
ஆŋhkh³ய chச²தாsh
ேதந கிதேவநாth³ய phரேதா³ஷாக³ேம ॥ 9494॥
MSS@9495@1காnhேத shேநஹநிெதௗ⁴ ஸ மெதௗ⁴ thவா யmh ைஶஶிmh
விேலஷாதி³வ
தshய பாNh³மph◌⁴’தாமாலதாநாயmh ।
MSS@9495@2கrhmh தநசிthரபthரரசநாmh கிmh காநநமாmh phராசீநாmh
பவநாசேலந பத: பthராவmh mhபதி ॥ 9495॥
MSS@9496@1காnhேத ஹnhத ஸுேகாமலா ப³த மதா phராkh³ vhயrhத²ேமவ ph◌⁴ரமாth
கிnh thவmh ⁴வி
நிSh²ரா நிபமா பயshயபீமmh ந மாmh ।
MSS@9496@2தshமாth³ வ ேத பேயாத⁴ரஷாth³ தா⁴thரா நிகா²யாrhபிெதௗ
ைஶேலnhth³ராவிதி
ஸாmhphரதmh ந  சிரmh ெஸௗkh²யmh பரkhேலஶி: ॥ 9496॥
MSS@9497@1காnhேதா நrhமணி ைநேணந விதி³தshthவmh ைஶஶவth³ேவணீ
khடா³ைஶலஶிேராமணிrhkh³’ஹத³mh ரmhேயா வஸnhேதாthஸவ: ।
MSS@9497@2ஸkh²ய: காமகேதா²பசாரசரா: ஸmhேபா⁴க³காேலऽ⁴நா மாேநா வா
கலேஹாऽத²வா
யதி³ கதா³ தchேசதேஸா நிrhvh’தி: ॥ 9497॥
MSS@9498@1காnhேதா யாshயதி ³ரேத³ஶதி ேம சிnhதா பரmh ஜாயேத
ேலாகாநnhத³கேரா 
சnhth³ரவத³ேந ைவராயேத சnhth³ரமா: ।
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MSS@9498@2கிmh சாயmh விதேநாதி ேகாகிலகலாலாேபா விலாேபாத³யmh
phராேநவ ஹரnhதி ஹnhத
நிதராமாராமமnhதா³நிலா: ॥ 9498॥
MSS@9499@1காnhேதாऽ நிthயம⁴ேராऽ ரஸாேலாऽ கிmh சா
பசஶரகாrhiµகமth³விதீயmh ।
MSS@9499@2இோ தவாshதி ஸகலmh பரேமகநmh யth ேஸவிேதா ப⁴ஜ
நீரஸதாmh khரேமண
॥ 9499॥
MSS@9500@1காnhthயா காசநகாnhதயா பமலrhபா⁴kh³ையகேபா⁴kh³ையshததா²
ெஸௗnhத³rhேயண ச
ஸா⁴ைநவ ஸுமmh ஹா ஹnhத ந thவthஸமmh ।
MSS@9500@2அkhேராத⁴mh ஶ ◌்’iΝ கிnh ³ஷணவ thவyhயshதி கிசிth நsh
தththவjhைஞrhயத³mhபி³தmh thவம ேர சாmhேபய Shபnhத⁴ைய: ॥ 9500॥
MSS@9501@1காnhthயா த³th³ரthவiµைபதி சnhth³ர: கிமshதி தththவmh
விகேசாthபேலஷு ।
MSS@9501@2ந ேவth³யி விவாshய கத²mh mh’கா³யா ெஸௗnhத³rhயsh’Shrhiµதா
விதா⁴:

॥ 9501॥
MSS@9502@1காnhthயா விphதாநி விேலாசநாநாmh ஆபாடலாநாமதிேராத³ேநந ।
MSS@9502@2ஸŋhமாநீவ நrhப⁴mhவnhதி யshயாநாசமNhட³லாநி ॥ 9502॥
MSS@9503@1காnhthயா ஸுவrhணவரயா பரயா ச ஶுth³th◌⁴யா நிthயmh shவிகா: க²
ஶிகா:²
பத:பnhதீmh ।
MSS@9503@2ேசேதாஹராமபி kh’ேஶஶயேலாசேந thவாmh ஜாநா ேகாபகேஷா
த³ஹேநா த³தா³ஹ
॥ 9503॥
MSS@9504@1காnhயph³ஜா th³விஜா:ஸrhேவ மாக³த⁴mh மா⁴ரmh விநா ।
MSS@9504@2ெகௗ³ட³th³ராவிட³விkh²யாதா:காnhயph³ஜா:மேஹாth³ப⁴வா:॥ 9504॥
MSS@9505@1கா பாNh³பthநீ kh³’ஹ⁴ஷணmh கிmh ேகா ராமஶth:

கிமக³shthயஜnhம ।
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MSS@9505@2க:ஸூrhயthேரா விபதph’chசா² nhதீஸுேதா ராவணmhப⁴கrh: ॥
9505॥
MSS@9506@1காபி காnhதத³மாஹ மேஹலா ஸா⁴ ஸாத⁴ய ததா² தி⁴ காrhயmh ।
MSS@9506@2வrhதேத தவ யதா² ச ஜயrh ேலாகநாத²லலநா ச ஸபthநீ ॥ 9506॥
MSS@9507@1காபி Th³யகி²தாவதி⁴ேரகா:² phேராதphயதமா க³ணயnhதீ ।
MSS@9507@2ேவமநி phரப³லவநிபேத ஸாshரயா ப³ரநீயத ஸkh²யா ॥
9507॥
MSS@9508@1காபி iµkh²யபத³வீமதி⁴ேராphய shவாmh ஸகீ²mh shவகரதா⁴ததீ³பா ।
MSS@9508@2phராணநாத²ரதிேக³ஹமயாth³ அth³⁴ேதா ரதிபேதபேத³ஶ: ॥
9508॥
MSS@9509@1காபிஶாயநஸுக³nhதி⁴ வி⁴rhணnhnh உnhமேதா³ऽதி⁴ஶயிmh ஸமேஶத ।
MSS@9509@2²lhலth³’Shவத³நmh phரமதா³நாmh அph³ஜசா சஷகmh ச
ஶட³ŋhkh◌⁴:
॥ 9509॥
MSS@9510@1காபி ஶீkh◌⁴ரமவதீ⁴தமாநா மாநிேநா விசதா phயதா⁴mhநி ।
MSS@9510@2ஆக³ேதந மதாபி ரshதாlh லாக⁴வshய பஹாரமமmhshத ॥
9510॥
MSS@9511@1காஷ:khரச ேபா⁴ஜைநகபராயண: ।
MSS@9511@2லாத: பாrhவமாயாதி வாேதா ைநவ க³chச²தி ॥ 9511॥
MSS@9512@1காphயŋhkh◌⁴ ரŋhக³பthrhயாணயதி ரமணீ ⁴ஷணrhபா⁴தி காசிth³
கா³யthயnhயா
பராபி phரலஸதி லஹலம வாேஸா வஸாநா ।
MSS@9512@2யthராnhயா shேநஹராnh விதரதி ச iµத³mh யாதி ேதா³லாபி⁴ரnhயா ஸா
ஶ ◌்’ŋhகா³ரth³விதீயா
ரசயதி ந மந: கshய ஶ ◌்’ŋhகா³ரமkh³நmh ॥ 9512॥
MSS@9513@1காphயnhயா iµலாதி⁴காரதா லரேஶாகth³ேம மாகnhத:³
ஸமேயாசிேதந
விதி⁴நா த⁴thேதऽபி⁴ஜாதmh வ: ।
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MSS@9513@2கிmh சாஷாட⁴கி³ேரரநŋhக³விஜயphரshதாவநாபNh³த : shைவரmh
ஸrhபதி
பா³லசnhத³நலதாலாஸேகா² மாத: ॥ 9513॥
MSS@9514@1காphயபி⁴kh²யா தேயாராth³ vhரஜேதா ஶுth³த⁴ேவஷேயா: ।
MSS@9514@2மநிrhiµkhதேயாrhேயாேக³ சிthராசnhth³ரமேஸாவ ॥ 9514॥
MSS@9515@1காphயாக³தmh வீய மேநாதி⁴நாத²mh ஸiµthதி²தா ஸாத³ரமாஸநாய
।
MSS@9515@2கேரண ஶிஜth³வலேயந தlhபmh ஆshபா²லயnhதீ கலமாஜுஹாவ ॥
9515॥
MSS@9516@1கா phரshதாபி⁴ேஷகாth³ ஆrhயmh phரchயாவேயth³³ணjhேயShட²mh ।
MSS@9516@2மnhேய மைமவ Nhைய: ேஸவாவஸர: kh’ேதா விதி⁴நா ॥ 9516॥
MSS@9517@1கா phேயண ரதா வராŋhக³நா தா⁴mhநி ேகந தநேயந நnhதி³தா ।
MSS@9517@2கீth³’ேஶந ேஷண பmh ப³nhத⁴நmh ஸமபி⁴லShயேத ஸதா³ ॥
9517॥
MSS@9518@1கா phதி:ஸஹ மாrhஜாைர: கா phதிரவநீபெதௗ ।
MSS@9518@2க³ணிகாபி⁴ச கா phதி: கா phதிrhபி⁴ுைக:ஸஹ ॥ 9518॥
MSS@9519@1காபி⁴rhந தthராபி⁴நவshமராjhஞா விவாஸநிேபவணிkh
khேயऽஹmh ।
MSS@9519@2ேநதி யnhைநவ ேதாऽபி திrhயkh கசிth திரசshthரபேத ந ேதந
॥ 9519॥
MSS@9520@1கா ⁴ஷா ப³நாmh,மா, பப⁴வ:, ேகாப:shவlhைய: kh’த: கிmh
:³க²mh, பரஸmhரேயா, ஜக³தி க: லாkh◌⁴ேயா, ய ஆயேத ।
MSS@9520@2ேகா mh’th, rhvhயஸநmh, ஶுசmh ஜஹதி ேக,ையrhநிrhதா ஶthரவ:

ைகrhவிjhஞாதத³mh விராடநக³ரchச²nhநshதி²ைத: பாNhட³ைவ: ॥ 9520॥
MSS@9521@1காமmh கஷாkh³நிமேதா⁴ நிதா⁴யா- ph◌⁴ரேமண தாபாதிஶயmh ப⁴ஜth◌⁴வmh
।
MSS@9521@2Shமாகமth³யாவதி⁴ நாதி⁴காேரா ³kh³தா⁴திiµkh³தா⁴த⁴ரமா⁴ஷு
॥ 9521॥
MSS@9522@1காமmh கrhணக: kh’ேதாऽதிம⁴ர: ேககாரவ: ேககிநாmh
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ேமகா⁴சாmh’ததா⁴ேऽபி விதா: phராேயா விஷshயnhதி³ந: ।
MSS@9522@2உnhலnhநவகnhத³லாவரெஸௗ ஶyhயாபி ஸrhபாயேத தth கிmh யth³
விபதமthர
ந kh’தmh தshயா விேயாேக³ந ேம ॥ 9522॥
MSS@9523@1காமmh காம³க⁴mh ⁴ŋhவ thராய வய ச ।
MSS@9523@2வயmh தீ⁴ேரண தா³ேநந ஸrhவாnh காமாநஶீம ॥ 9523॥
MSS@9524@1காமmh காமயேத ந ேகநநீmh நாேமாத³ேத ெகௗiµதீ³-
நிshயnhைத³rhந ஸஹேத
mh’க³th³’ஶாமாலாபலாமபி ।
MSS@9524@2த³nhேநஷ நிஶாஸு :³ஸஹதiνrhேபா⁴கா³பி⁴லாஷாலைஸrh
அŋhைக³shதாmhயதி ேசத
vhரஜவ⁴மாதா⁴ய iµkh³ேதா⁴ ஹ: ॥ 9524॥
MSS@9525@1காமmh காமயமாநshய யதா³ காம:ஸmh’th³th◌⁴யேத ।
MSS@9525@2அைத²நமபர: காமshth’Sh விth◌⁴யதி பா³ணவth ॥ 9525॥
MSS@9526@1காமmh காமஸமshthவமthர ஜக³தி kh²யாேதாऽ யth ஸrhவதா³
ேபணவ மபேத
தவ த⁴iν:பாNh³thயமnhயாth³’ஶmh ।
MSS@9526@2thவmh யshnh விஶிக²mh விiµச தேமேவாth³தி³ய iµkhதthரபmh
thThயthககiµth³க³தshph’ஹமேஹா தா⁴வnhதி ேத³வாŋhக³நா: ॥ 9526॥
MSS@9527@1காமmh நஸth³’ஶmh ராjhயமபி phராjhயகNhடகmh ஶல: ।
MSS@9527@2பாகாnhவிதமதிஸுரஸmh ⁴ŋhkhேத ப³ஹுதா⁴வதா⁴ேநந ॥ 9527॥
MSS@9528@1காமmh ேல நதீ³நாமiνகி³ மத²நீேடா³பகNhேட² கா³ஹnhேத
ஶShபராரபி⁴நவஶலப⁴kh³ராஸேலாலா ப³லாகா: ।
MSS@9528@2அnhதrhவிnhயshதவீthth’ணமயஷthராஸவிkh◌⁴நmh கத²சிth
காேபாதmh
ேகாth³ரவாmh கவலயதி கnh ேthரேகாணகேத³ேஶ ॥ 9528॥
MSS@9529@1காமmh ேகாபகஷாயிதாக³ளmh kh’thவா கேராthபா²லைந:
ுth³ராnh வnhயmh’கா³th
கnhth³ர ஸஹஸா விth³ராவய thவmh iµதா³ ।
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MSS@9529@2ேஹலாக²Nh³தmhபி⁴mhப⁴விக³லth³ரkhதாŋhேக³ஹெரௗ ஜாேத
ேலாசநேகா³சேர யதி³
ப⁴வாnh shதா²தா ததா³ மnhமேஹ ॥ 9529॥
MSS@9530@1காமmh khேராத⁴mh ச ேலாப⁴mh ச த³mhப⁴mh த³rhபmh ச ⁴ப: ।
MSS@9530@2ஸmhயkh³விேஜmh ேயா ேவத³ஸ மமபி⁴ஜாயேத ॥ 9530॥
MSS@9530A@1காமmh khேராத⁴mh ப⁴யmh ேலாப⁴mh த³mhப⁴mh ேமாஹmh மத³mh ததா² ।
MSS@9530A@2நிth³ராmh மthஸரமாலshயmh நாshதிkhயmh ச பthயஜ ॥
MSS@9531@1காமmh khேராத⁴mh ேலாப⁴mh ேமாஹmh thயkhthவாthமாநmh பய 
ேகாऽஹmh
MSS@9531@2ஆthமjhஞாநவிநா டா⁴sh ேத பchயnhேத நரேக டா: ◌⁴ ॥ 9531॥
MSS@9532@1காமmh ³ணrhமஹாேநஷ phரkh’thயா நராஸுர: ।
MSS@9532@2உthகrhஷாth ஸrhவேதா vh’thேத: ஸrhவாகாரmh  th³’phயதி ॥
9532॥
MSS@9533@1காமmh ஜநா:shமயnhேத ைகலாஸவிலாஸவrhணநாவஸேர ।
MSS@9533@2ஸாத⁴நகத²நாவஸேர ஸாசீrhவnhதி வkhthராணி ॥ 9533॥
MSS@9534@1காமmh  பேயth³ ேத³ஹmh Shபலப²ல: ஶுைப:◌⁴ ।
MSS@9534@2ந  நாமாபி kh³’ணீயாth பthெயௗ phேரேத பரshய  ॥ 9534॥
MSS@9535@1காமmh த³ஹnh மேதா மலயாசலshய சnhth³ேராऽபி பாதய வா
நிதராmh
sh²ŋhகா³nh ।
MSS@9535@2³ேர phேயா விமலவmhஶமணி: பதிrhேம தthஸாmhphரதmh thவதமாநய
தmh
கத²சிth ॥ 9535॥
MSS@9536@1காமmh தீ³rhகா⁴ ப⁴ேவth³ யாthரா காமmh பnhதா² மஹாnh ப⁴ேவth ।
MSS@9536@2ேஸாऽபி phரேபா: ◌⁴ kh’பாேமவ நிthயமாரயேதऽnhதத: ॥ 9536॥
MSS@9537@1காமmh ³kh³ேத⁴ விphரகrhஷthயலmh கீrhதிmh ஸூேத ³Shkh’தmh
யா நshதி ।
MSS@9537@2தாmh சாphேயதாmh மாதரmh மŋhக³ளாநாmh ேத⁴iνmh தீ⁴ரா:ஸூnh’தாmh
வாசமாஹு:
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॥ 9537॥
MSS@9538@1காமmh ³rhவிஷஹjhவரmh ஜநயதி vhயா⁴rhணயthபணீ
கா³thராNhநிதmhப³க³Nhட³’த³யாnhch²நயthlhப³ணmh ।
MSS@9538@2தாmh தாmh ³rhவிkh’தmh கேராதி ஸு’ேதா³ கா³ட⁴mh vhயத²nhேத
யயா
vhயாதி⁴ெயௗவநமாthமநாஶநியத: ேக ேத kh³ரஹNhயாத³ய: ॥ 9538॥
MSS@9539@1காமmh th³’Shடா மயா ஸrhவா விவshthரா ராவணshthய: ।
MSS@9539@2ந  ேம மநஸ: கிசிth³ைவkh’thயiµபபth³யேத ॥ 9539॥
MSS@9540@1மேநா  ேஹ:ஸrhேவஷாmh இnhth³யாmh phரவrhதேந ।
MSS@9540@2ஶுபா⁴ஶுபா⁴shவவshதா²ஸு தchச ேம ஸுvhயவshதி²தmh ॥ 9540॥
MSS@9541@1காமmh ந பயதி தி³th³’த ஏவ ⁴mhநா ேநாkhதாபி ஜlhபதி
விவதி
சாத³ேரண ।
MSS@9541@2லjhஜாshமரvhயதிகேரண மேநாऽதி⁴நாேத² பா³லா ரஸாnhதரத³mh
லதmh பி³ப⁴rhதி
॥ 9541॥
MSS@9542@1காமmh நிShகணmh ேவth ேவth தmh ப³ஹுவlhலப⁴mh ।
MSS@9542@2³தி தாŋhரக²ரா தி³ேஶா ேவth ந ேவth கிmh ॥ 9542॥
MSS@9543@1காமmh nh’பா:ஸnhஸஹshரேஶாऽnhேய ராஜnhவதீமாஹுரேநந ⁴mh
।
MSS@9543@2நthரதாராkh³ரஹஸŋhலாபி jhேயாதிShமதீ சாnhth³ரமைஸவ
ராth: ॥ 9543॥
MSS@9543A@1காமmh பரதி jhஞாthவா ேத³ேவாऽபி  ரnhத³ர: ।
MSS@9543A@2ெகௗ³தமshய iµேந: பthநீmh அஹlhயாmh சகேம ரா ॥
MSS@9544@1காமmh phரthயாதி³Shடாmh shமரா ந பkh³ரஹmh iµேநshதநயாnh ।
MSS@9544@2ப³லவth  ³யமாநmh phரthயாயயதீவ ேம ’த³யmh ॥ 9544॥
MSS@9545@1காமmh phரதீ³பயதி பமபி⁴vhயநkhதி ெஸௗபா⁴kh³யமாவஹதி
வkhthரஸுக³nhதி⁴தாmh ச ।
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MSS@9545@2ஊrhஜmh கேராதி கப²ஜாச நிஹnhதி ேராகா³mhshதாmh³லேமவமபராmhச
³nh
கேராதி ॥ 9545॥
MSS@9546@1khேதந rhேணந கேராதி ராக³mh ராக³யmh க³ப²லாதிkhதmh ।
MSS@9546@2rhதி⁴கmh வkhthரவிக³nhத⁴கா பthராதி⁴கmh ஸா⁴ கேராதி க³nhத⁴mh
॥ 9546॥
MSS@9547@1பthராதி⁴கmh நிஶிதmhஸப²லmh தி³வா ச phேராkhதாnhயதா²கரணமshய
விட³mhப³ைநவ ।
MSS@9547@2கkhேகாலக³லவப²லபாஜாைதrh ஆேமாதி³தmh மத³iµதா³
iµதி³தmh கேராதி ॥ 9547॥
MSS@9548@1காமmh phரேதா³ஷதிேரண ந th³’யேஸ thவmh ெஸௗதா³நீவ
ஜலேதா³த³ரஸnhதி⁴நா ।
MSS@9548@2thவாmh ஸூசயிShயதி  மாlhயஸiµth³ப⁴ேவாऽயmh க³nhத⁴ச பீ⁴
iµக²ராணி
ச ராணி ॥ 9548॥
MSS@9549@1காமmh phயாநபி phராnh விiµசnhதி மநshவிந: ।
MSS@9549@2இchச²nhதி ந thவthேரph◌⁴ேயா மஹதீமபி ஸthkhயாmh ॥ 9549॥
MSS@9550@1காமmh phயா ந ஸுலபா⁴ மநsh தth³பா⁴வத³rhஶநாவா ।
MSS@9550@2அkh’தாrhேத²ऽபி மநேஜ ரதிiµப⁴யphராrhத²நா ேத ॥ 9550॥
MSS@9551@1காமmh ப⁴வnh ம⁴லmhபடஷThபெதௗ³க⁴-
ஸŋhக⁴Thட⁴nh⁴மக⁴நth◌⁴வநேயாऽph³ஜக²Nhடா:³ ।
MSS@9551@2கா³யthயதிதிஸுக²mh விதி⁴ேரவ யthர ph◌⁴’ŋhக:³ஸ ேகாऽபி
த⁴ரணீத⁴ரநாபி⁴பth³ம: ॥ 9551॥
MSS@9552@1காமmh ப⁴வnh ஸேதா ⁴வி ஸுphரதிShடா:² shவா³நி ஸnh
ஸலாநி ச
ஶுkhதயச ।
MSS@9552@2ஏதாmh விஹாய வரவrhணிநி தாmhரபrhணீmh நாnhயthர ஸmhப⁴வதி
ெமௗkhதிககாமேத⁴iν:

॥ 9552॥
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MSS@9553@1காமmh மா காமயth◌⁴வmh vh’ஷமபி ச ph◌⁴’ஶmh மாth³யth◌⁴வmh ந விthேத
சிthதmh த³thத ரயth◌⁴வmh பரமmh’தப²லா யா கலா தாைஹகாmh ।
MSS@9553@2இthத²mh ேத³வ: shமராrhஷமத⁴ரசkh’thய rhthையவ தி³thஸnh
நி:shேவா
விேவாபேத³ஶாநmh’தகரகலாேஶக²ரshthராயதாmh வ: ॥ 9553॥
MSS@9554@1காமmh க² ஸmhshதா²நmh கசிth³பmh ச பா⁴shவத: ।
MSS@9554@2அபி⁴thதிவிஹதாலmhப³mh ஆேலாகmh விேக²th கத²mh ॥ 9554॥
MSS@9555@1காமmh வேநஷு ஹsh th’ேணந வnhthயயthநஸுலேப⁴ந ।
MSS@9555@2வித³த⁴தி த⁴நிஷு ந ைத³nhயmh ேத கில பஶேவா வயmh ஸுதி⁴ய: ॥
9555॥
MSS@9556@1காமmh வ: லகிதmh நயேந th◌⁴’தாshேர வாச: ஸக³th³க³த³பதா:³
ஸகி² கmhபி
வ: ।
MSS@9556@2jhஞாதmh iµnhத³iµரரவமா⁴ ேத ேசத: ஸுதா⁴mhஶுவத³ேந
தரகேராதி
॥ 9556॥
MSS@9557@1காமmh வாச: கதிசித³ப²லா:ஸnh ேலாேக கவீநாmh ஸnhthேயவாnhயா
ம⁴கதா²ஸmhshதவாth காமேதா³kh³th◌⁴rhய: ।
MSS@9557@2விthதmh காமmh ப⁴வ விப²லmh த³thதமேராthேயph◌⁴ய: பாthேர
த³thைதrhப⁴வதி
 த⁴ைநrhத⁴nhயதா ⁴தா³: ॥ 9557॥
MSS@9558@1காமmh விஷmh ச விஷயாச நியமா: ேரேயா விஷmh ந
விஷயா:
பேஸvhயமாநா: ।
MSS@9558@2ஏகthர ஜnhமநி விஷmh விநிஹnhதி பீதmh ஜnhமாnhதேரஷு விஷயா:
பதாபயnhதி
॥ 9558॥
MSS@9559@1காமmh ஶிேவந ஶதmh நjhஜகா³ர th³’Shshதேவதி கியmh
ஜநநி
shதிshேத ।
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MSS@9559@2லாphரஸூதஷாrhத²சShடயாயாsh தshயா: பரmh  ஸ
ப⁴வthயவkhthயவாத:³
॥ 9559॥
MSS@9560@1காமmh ஶீrhணபலாஶபthரரசிதாmh கnhதா²mh வஸாேநா வேந
rhயாமmh³பி⁴ரphயயாசிதஸுைக:² phராiνப³nhத⁴shதி²திmh ।
MSS@9560@2ஸாŋhக³kh³லாநி ஸேவபிதmh ஸசகிதmh ஸாnhதrhநிதா³க⁴jhவரmh வkhmh
ந thவஹiµthஸேஹ
ஸkh’பணmh ேத³தி தீ³நmh வச: ॥ 9560॥
MSS@9561@1காமmh ஶுநேகா nh’பதி- phரஸாத³த:shயாth³ க³ேஜnhth³ரெமௗshத:²
।
MSS@9561@2ப⁴வேதவ ேதந ஸஹ ேர நாrhத³யிmh ஶkhயேத ஜா ॥ 9561॥
MSS@9562@1காமmh யாமதiνshததா² மநயthயாவாஸவshthராதி³கmh ேலாகmh
ேராத³யேத ப⁴நkhதி
ஜநதாேகா³Sh²mh ேணநாபி ய: ।
MSS@9562@2மாrhேக³ऽphயŋh³லkh³ந ஏவ ப⁴வத: shவாபா⁴விந: ேரயேஸ ஹா
shவாஹாphய
⁴மமŋhக³ஜமmh ஸூthவா ந கிmh லjhத: ॥ 9562॥
MSS@9563@1காமmh ஸnh ஸஹshரஶ: கதிபேய ஸாரshயெதௗ⁴ேரயகா: காமmh வா
கமநீயதாபமலshவாராjhயப³th³த⁴vhரதா: ।
MSS@9563@2ைநைவவmh விவதா³மேஹ ந ச வயmh ேத³வ phயmh ph³மேஹ
யthஸthயmh
ரமணீயதாபணதிshthவyhேயவ பாரmh க³தா ॥ 9563॥
MSS@9564@1காமmh ஸrhேவாऽphயலŋhகாேரா ரஸமrhேத² நிசதி ।
MSS@9564@2ததா²phயkh³ராmhயைதைவநmh பா⁴ரmh வஹதி ⁴யஸா ॥ 9564॥
MSS@9564A@1காமmh ஸுதா⁴கரகராmh’ததி³vhயப- ெஸௗதா⁴kh³ரபீட²வஸதி:
ஸுக²மsh காக: ।
MSS@9564A@2ஸுnhத³ரமணஸŋhக³மகNhட²லkh³ந- rhயthஸுதா⁴மணிதth
கிமெஸௗ கேபாத: ॥
MSS@9565@1காமmh shthேயா நிேஷேவத பாநmh வா ஸா⁴ மாthரயா ।
MSS@9565@2ந th³தmh’க³ேய விth³வாnh அthயnhதvhயஸேந  ேத ॥ 9565॥
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MSS@9566@1காமmhஹrhப⁴வ விட⁴ ப⁴வாத²சnhth³ர சnhth³ராrhத⁴ெமௗரத²வா
ஹர
ஏவ ⁴யா: ।
MSS@9566@2விth³யாphரஶபவrhதி⁴தேகா⁴ரதீ³phேத: khேராதா⁴நலshய மம
ேநnhத⁴நதாmh phரயா
॥ 9566॥
MSS@9567@1காம: கமநீயதயா கிமபி நிகாமmh கேராதி ஸmhேமாஹmh ।
MSS@9567@2விஷவ விஷமmh ஸஹஸா ம⁴ரதயா வநmh ஹரதி ॥ 9567॥
MSS@9568@1காம: காமmh கமலவத³நாேநthரபrhயnhதவா தா³⁴தth⁴வநஜந:
phதேய
ஜாயதாmh வ: ।
MSS@9568@2த³kh³த⁴shயாபி thரஸrhவேலாகshph’ஹாrhஹா யshயாதி⁴khயmh
சிரதிதராமஜநshேயவ யாதா ॥ 9568॥
MSS@9569@1காம:phயதி சnhth³ரமா அபி ப³லாnhமாmh த³kh³⁴மph◌⁴th³யேதா வாதா
வாபி ஸமாக³தா
யமதி³ஶ: phராnh நிஹrhnh ததா² ।
MSS@9569@2ரkhதாாshthவரயnhதி தாnh பரph◌⁴’தா: shைவ: ஜைநrh³தி தth
phேரயாmhஸmh
தiµபாநயாவிதரதா² thராணmh ந ேம thரசிth ॥ 9569॥
MSS@9569A@1காம: khேராத⁴ச ேலாப⁴ச ேத³ேஹ திShட²nhதி தshகரா: ।
MSS@9569A@2jhஞாதரthநமபாஹா தshமாjhஜாkh³ரத ஜாkh³ரத ॥
MSS@9570@1காம: khேராத⁴ச ேலாப⁴ச மாேநா ஹrhேஷா மத³shததா² ।
MSS@9570@2ஏேத  ஷTh³ விேஜதvhயா நிthயmh shவmh ேத³ஹமாதா: ॥ 9570॥
MSS@9571@1காம: khேராத⁴ச ேலாப⁴ச மேதா³ மாநshதைத²வ ச ।
MSS@9571@2ஹrhஷச ஶthரேவா ேயேத நாஶாய மph◌⁴’தாmh ॥ 9571॥
MSS@9571A@1காம: khேராத⁴ச ேலாப⁴ச ேமாேஹா ஹrhேஷா மத³shததா² ।
MSS@9571A@2ஷTh³வrhக³iµthsh’ேஜேத³நmh யshmhshthயkhேத ஸுகீ² nh’ப: ॥
MSS@9571B@1காம: khேராத⁴shததா² ேமாஹshthரேயாऽphேயேத மஹாth³விஷ: ।
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MSS@9571B@2ஏேத ந நிrhதா யாவth தாவth ெஸௗkh²யmh ேதா nh’mh ॥
MSS@9572@1காம: khேராத⁴shததா² ேலாேபா⁴ ேத³ேஹ திShட²nhதி தshகரா: ।
MSS@9572@2ேத iµShணnhதி ஜக³th ஸrhவmh தshமாjhஜாkh³ரத ஜாkh³ரத ॥ 9572॥
MSS@9572A-B@1காம: khேராத⁴shததா² ேலாேபா⁴ ராேகா³ th³ேவஷச மthஸர: ।
MSS@9572A-B@2மேதா³ மாயா ததா² ேமாஹ: கnhத³rhேபா த³rhப ஏவ ச ॥
MSS@9572A-B-3 ஏேத  பேவா ேகா⁴ரா த⁴rhமஸrhவshவஹாண: ।
MSS@9572A-B-4 ஏைதrhப³mhph◌⁴ரmhயேத வ:ஸmhஸாேர ப³ஹு:³க²ேத³ ॥
MSS@9573@1காம: khேராத⁴shததா² ேலாேபா⁴ ஹrhேஷா மாேநா மத³shததா² ।
MSS@9573@2ஷTh³வrhக³iµthsh’ேஜேத³நmh தshmhshthயkhேத ஸுகீ² nh’ப: ॥
9573॥
MSS@9574@1காம: khேராேதா⁴ மேதா³ மாேநா ேலாேபா⁴ ஹrhஷshதைத²வ ச ।
MSS@9574@2ஏேத வrhjhயா: phரயthேநந ஸாத³ரmh ph’தி²வீதா ॥ 9574॥
MSS@9575@1ஏேதஷாmh விஜயmh kh’thவா காrhேயா ph◌⁴’thயஜயshதத: ।
MSS@9575@2kh’thவா ph◌⁴’thயஜயmh ராஜா ெபௗராஜநபதா³ஜேயth ॥ 9575॥
MSS@9576@1காம:ஸrhவாthமநா ேஹய:ஸ ேசth³தா⁴mh ந ஶkhயேத ।
MSS@9576@2shவபா⁴rhயாmh phரதி கrhதvhய:ைஸவ தshய  ேப⁴ஷஜmh ॥ 9576॥
MSS@9577@1॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@9577@2காம ஏவாrhத²த⁴rhமாph◌⁴யாmh க³யாநிதி ேம மதி: ॥ 9577॥
MSS@9578@1காம ஏஷ மஹாஶthshதேமகmh நிrhஜேயth³ th³’ட⁴mh ।
MSS@9578@2தகாமா மஹாthமாநshைதrhதmh நிகி²லmh ஜக³th ॥ 9578॥
MSS@9579@1காமகாேரா மஹாphராjhஞ ³mh ஸrhவதா³நக⁴ ।
MSS@9579@2உபபnhேநஷு தா³ேரஷு thேரஷு ச விதீ⁴யேத ॥ 9579॥
MSS@9580@1காமகாrhiµகதயா கத²யnhதி ph◌⁴லதாmh மம நrhமதமnhயth ।
MSS@9580@2ேலாசநாmh³ஹேயாபshத²mh ph◌⁴’ŋhக³ஶாவகததிth³வயேமதth ॥
9580॥
MSS@9581@1காமkhேராத⁴mh ததா² ேலாப⁴mh shவா³ ஶ ◌்’ŋhகா³ரெகௗேக ।
MSS@9581@2அதிநிth³ராதிேஸேவ ச விth³யாrhதீ²யShட வrhஜேயth ॥ 9581॥
MSS@9582@1காமkhேராத⁴kh³ராஹவதீmh பேசnhth³யஜலாmh நதீ³mh ।
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MSS@9582@2kh’thவா th◌⁴’திமயீmh நாவmh ஜnhம³rhகா³ணி ஸnhதர ॥ 9582॥
MSS@9582A@1காமkhேராத⁴ப⁴யாத³nhையrhேலாph◌⁴யமாேநா ந ph◌⁴யதி ।
MSS@9582A@2யயா ஶkhthயா த: காrhேய மnhthரஶkhதிsh ஸா shmh’தா ॥
MSS@9583@1காமkhேராத⁴மேதா³nhமthதா:shthmh ேய வஶவrhதிந: ।
MSS@9583@2ந ேத ஜேலந ஶுth◌⁴யnhதி shநாநதீrhத²ஶைதரபி ॥ 9583॥
MSS@9584@1காமkhேராத⁴விkhதாநாmh யதீநாmh யதேசதஸாmh ।
MSS@9584@2அபி⁴ேதா ph³ரமநிrhவாணmh வைதேத விதி³தாthமநாmh ॥ 9584॥
MSS@9585@1காமkhேராத⁴shததா² ேமாேஹா ேலாேபா⁴ மாேநா மத³shததா² ।
MSS@9585@2ஷTh³வrhக³iµthsh’ேஜேத³நmh அshmhshthயkhேத ஸுகீ² nh’ப: ॥
9585॥
MSS@9586@1காமkhேராதா⁴த³ய:ஸrhேவ மதிராNhயஹŋhkh’தி: ।
MSS@9586@2³ விவித⁴கrhமாணி வியnhேத மந:யாth ॥ 9586॥
MSS@9586A@1காமkhேராதா⁴தி³பி⁴shதாைபshதாphயமாேநா தி³வாநிஶmh ।
MSS@9586A@2ஆthமா ஶராnhதshேதா²ெஸௗ பchயேத டபாகவth ॥
MSS@9587@1காமkhேராதா⁴nh’தth³ேராஹேலாப⁴ேமாஹமதா³த³ய: ।
MSS@9587@2நமnhதி யthர ராேஜnhth³ர தேமவ ph³ராமணmh வி:³ ॥ 9587॥
MSS@9588@1காமkhேராதா⁴வநாth³’thய த⁴rhமேமவாiνபாலேயth ।
MSS@9588@2த⁴rhம: ேரயshகரதேமா ராjhஞாmh ப⁴ரதஸthதம ॥ 9588॥
MSS@9588A@1காமkhேராதா⁴வநிrhthய கிமரNhேய கShயதி ।
MSS@9588A@2அத²வா நிrhதாேவெதௗ கிமரNhேய கShயதி ॥
MSS@9589@1காமkhேராெதௗ⁴  ஸmhயmhய ேயாऽrhதா²nh த⁴rhேமண பயதி ।
MSS@9589@2phரஜாshதமiνவrhதnhேத ஸiµth³ரவ nhத⁴வ: ॥ 9589॥
MSS@9590@1காமkhேராெதௗ⁴ th³வயமபி பத³mh phரthயநீகmh வஶிthேவ ஹthவாநŋhக³mh
கிவ 
ஷா ஸாதி⁴தmh thrhயmhப³ேகண ।
MSS@9590@2யsh ாnhthயா ஶமயதி ஶதmh மnhமதா²th³யாநராதீnh கlhயாணmh
ேவா தி³ஶ ஸ
iµநிkh³ராமணீரrhகப³nh: ◌⁴ ॥ 9590॥

1114 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@9591@1காமkhேராெதௗ⁴ ரshkh’thய ேயாऽrhத²mh ராஜாiνதிShட²தி ।
MSS@9591@2ந ஸ த⁴rhமmh ந சாphயrhத²mh பkh³’தி பா³ஶ: ॥ 9591॥
MSS@9592@1காமkhேராெதௗ⁴ மth³யதெமௗ நிேயாkhதvhெயௗ யேதா²சிதmh ।
MSS@9592@2காம: phரஜாபாலேந ச khேராத: ◌⁴ ஶthநிப³rhஹேண ॥ 9592॥
MSS@9593@1காமkhேராெதௗ⁴ விநிrhthய கிமரNhைய: கShயதி ।
MSS@9593@2அnhேநந தா⁴rhயnhேத ேத³ஹ:லmh ஶீேலந தா⁴rhயேத ॥ 9593॥
MSS@9594@1காமkhேராெதௗ⁴  ஷmh அrhேத²ph◌⁴ேயா vhயபகrhஷத: ।
MSS@9594@2ெதௗ  ஶth விநிrhthய ராஜா விஜயேத மmh ॥ 9594॥
MSS@9595@1காமkh◌⁴நாth³விஷமth³’ேஶா ⁴thயவphதாth³ ⁴ஜŋhக³ஸŋhக³ேச: ।
MSS@9595@2ேகா ph◌⁴’ŋhகீ³வ ந ஶுShயதி வாச² ந ப²லவராத³³th ॥
9595॥
MSS@9596@1காமஜmh mh’க³யா th³தmh shthய: பாநmh தைத²வ ச ।
MSS@9596@2vhயஸநmh vhயஸநாrhத²jhைஞசrhவித⁴iµதா³’தmh ॥ 9596॥
MSS@9597@1காம ஜாநா ேத லmh ஸŋhகlhபாth கில ஜாயேஸ ।
MSS@9597@2ந thவாmh ஸŋhகlhபயிShயா ஸேலா ந ப⁴விShய ॥ 9597॥
MSS@9598@1காமேஜஷு phரஸkhேதா  vhயஸேநஷு மபதி: ।
MSS@9598@2விjhயேதऽrhத²த⁴rhமாph◌⁴யாmh khேராத⁴ேஜShவாthமைநவ  ॥ 9598॥
MSS@9598A@1காமதnhthேரஷு நிண: khth³தா⁴iνநயேகாவித:³ ।
MSS@9598A@2sh²ேதऽநாத³ேர கிசிth³ த³யிதாயா விரjhயதி ॥
MSS@9599@1காமேதா பதா⁴thவmh ஶshthராshthராமாmh³வrhஷணmh ।
MSS@9599@2தேமாऽநிேலாऽசேலா ேமதா⁴ இதி மாயா யமாiν ॥ 9599॥
MSS@9600@1ஜகா⁴ந கீசகmh பீ⁴ம ஆத:shthஸபதாmh ।
MSS@9600@2சிரmh phரchச²nhநேபாऽ⁴th³ தி³vhயயா மாயயா நல: ॥ 9600॥
MSS@9601@1காமத³rhபாதி³ஶீலாநாmh அவிசாதகாmh ।
MSS@9601@2ஆஷா ஸஹ நயnhதி ஸmhபேதா³ட⁴ேசதஸாmh ॥ 9601॥
MSS@9602@1காமேத⁴iν³ விth³யா யகாேல ப²லதா³யிநீ ।
MSS@9602@2phரவாேஸ மாth’ஸth³’ஶீ விth³யா ³phதmh த⁴நmh shmh’தmh ॥
9602॥

msubhsall.pdf 1115



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@9602A@1காமேத⁴iνத⁴ராதீ³நாmh தா³தார:ஸுலபா⁴ ⁴வி ।
MSS@9602A@2³rhலப: ◌⁴ ேஷா ேலாேக ஸrhவ⁴தத³யாபர: ॥
MSS@9603@1காமநாmhநா கிராேதந விததா ட⁴ேசதஸாmh ।
MSS@9603@2நாrhேயா நரவிஹŋhகா³நாmh அŋhக³ப³nhத⁴நவா³ரா: ॥ 9603॥
MSS@9604@1காமபி த⁴thேத ஸூகரபீ காமபி ரதாchச²தி ⁴ப: ।
MSS@9604@2ேகநாகா ச மnhமத²ஜநநmh ேகந விராஜதி தணீவத³நmh ॥ 9604॥
MSS@9605@1காமபி யமாஸாth³ய யshதth³vh’th³ெதௗ⁴ ந ேசShடேத ।
MSS@9605@2தshயாயதிஷு ந ேரேயா பீ³ஜேபா⁴mhப³வth ॥ 9605॥
MSS@9606@1காமphரஸkhதமாthமாநmh shmh’thவா பாNh³mh நிபாதிதmh ।
MSS@9606@2நிவrhதேயth ததா² khேராதா⁴th³அiνஹாத³mh ஹதாthமஜmh ॥ 9606॥
MSS@9607@1காமப³nhத⁴நேமைவகmh நாnhயத³shதீஹ ப³nhத⁴நmh ।
MSS@9607@2காமப³nhத⁴நiµkhேதா  ph³ரம⁴யாய கlhபேத ॥ 9607॥
MSS@9608@1காமபா³ணphரஹாேரண rhchசி²தாநி பேத³ பேத³ ।
MSS@9608@2வnhதி வேசதாmh வதீநாmh shதாmh’ைத: ॥ 9608॥
MSS@9609@1காமமsh ஜக³th ஸrhவmh காலshயாshய வஶmhவத³mh ।
MSS@9609@2காலகாலphரபnhநாநாmh கால: கிmh ந: கShயதி ॥ 9609॥
MSS@9610@1காமமா மரth திShேட²th³ kh³’ேஹ கnhயrhமthயபி ।
MSS@9610@2ந ைசைவநாmh phரயchேச²த ³ணநாய கrhசிth ॥ 9610॥
MSS@9611@1காமமாthய ³Shரmh த³mhப⁴மாநமதா³nhவிதா: ।
MSS@9611@2ேமாஹாth³ kh³’thவாஸth³kh³ராஹாnh phரவrhதnhேதऽஶுசிvhரதா: ॥
9611॥
MSS@9612@1காமயnhேத விரjhயnhேத ரஜயnhதி thயஜnhதி ச ।
MSS@9612@2கrhஷயnhthேயாऽபி ஸrhவாrhதா²jhஞாயnhேத ைநவ ேயாத:॥ 9612॥
MSS@9613@1காமேயத ந ுth³ரmh அrhத²mh ஜா மஹாமநா: ।
MSS@9613@2வrhத⁴ேயத shவெமௗதா³rhயmh phரபா⁴வmh ச யேஶா ⁴வி ॥ 9613॥
MSS@9614@1காமவrh ச பrhஜnhேயா நிthயmh ஸshயவதீ ம ।
MSS@9614@2கா³வச க⁴டேதா³nhய: பாத³பாச ஸதா³ப²லா: ॥ 9614॥
MSS@9615@1காமvh’thதshthவயmh ேலாக: kh’thshந:ஸiµபவrhதேத ।

1116 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@9615@2யth³vh’thதா: ஸnhதி ராஜாநshதth³vh’thதா: ஸnhதி  phரஜா: ॥
9615॥
MSS@9616@1காமvhயாkh◌⁴ேர மதிப²ணிநி shவாnhத³rhவாரநீேட³
மாயாmhவிஹரணமேலாப⁴ப⁴lhகபீ⁴ேம ।
MSS@9616@2ஜnhமாரNhேய ந ப⁴வதி ரதி:ஸjhஜநாநாmh கதா³சிth தththவjhஞாநாmh
விஷயதாகNhடகாகீrhணபாrhேவ ॥ 9616॥
MSS@9617@1காமvhயாத⁴ஶராஹதிrhந க³ணிதா ஸவநீ thவmh shmh’தா ேநா
த³kh³ேதா⁴ விரஹாநேலந
ஜ²தி thவthஸŋhக³மாஶாph◌⁴’ைத: ।
MSS@9617@2நீேதாऽயmh தி³வேஸா விசிthரகி²ைத: ஸŋhகlhபைபrhமயா கிmh
வாnhயth³’த³ேய
shதி²தா நiν ேம தthர shவயmh ஸாணீ ॥ 9617॥
MSS@9618@1காமஸŋhக³ரவிெதௗ⁴ mh’கீ³th³’ஶ: phெரௗட⁴ேபஷணத⁴ேர பேயாத⁴ேர
।
MSS@9618@2shேவத³ராதி³யாய ஸrhவத: Shபvh’Shவ Shபத⁴nhவந: ॥
9618॥
MSS@9618A@1காயshதபshவிஷு ஜயthயதி⁴காரகாேமா விவshய சிthதவி⁴nhth³யவாjhயதீ⁴ஶ:

।
MSS@9618A@2⁴தாநி பி³ph◌⁴ரதி மஹாnhthயபி யshய ஶிShmh
vhயாvh’thதெமௗமணிரபி⁴thதமாŋhைக:³ ॥
MSS@9619@1காமsh தshய ைநவாshதி phரthயேேபலயேத ।
MSS@9619@2த³mhபthேயா:ஸஹத⁴rhேமண thரயீத⁴rhமமவாphiνயாth ॥ 9619॥
MSS@9620@1காமsh பா³வஸரmh phரதீய பதŋhக³வth³ வநிiµக²mh
விவிு: ।
MSS@9620@2உமாஸமmh ஹரப³th³த⁴லய: ஶராஸநjhயாmh iµஹுராமமrhஶ ॥
9620॥
MSS@9621@1காமshய கசிchசர:ஶராmhேசth³ விலŋhக⁴யாமாஸ கத²சித³nhயாnh
।
MSS@9621@2உnhமjhஜதா ேகாகிலகNhட²யnhthராth ந பசமாshthேரண வஶீவ⁴வ
॥ 9621॥
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MSS@9622@1காமshய ேஜகாமshய லநாய மபேத: ।
MSS@9622@2தி³ேவா நmh thவிஷாேஶா th³வாகrhவாயெயௗ ॥ 9622॥
MSS@9623@1காமshய ேவஷேஶாபா⁴ ேபஶலதா சாதா ³ேthகrhஷ: ।
MSS@9623@2நாநாவிதா⁴ச லா சிthதjhஞாநmh ச காnhதாநாmh ॥ 9623॥
MSS@9624@1காமshயாபி நிதா³நமாஹுரபேர மாயாmh மஹாஶாஸநாmh நிசிthகாmh
ஸகலphரபசரசநாசாrhயலாவதீmh ।
MSS@9624@2யthஸŋhகா³th³ ப⁴க³வாநபி phரப⁴வதி phரthயŋhமஹாேமாஹஹா
ரŋhேகா³
⁴வேநாத³யாவநலயvhயாபாரசkhேரऽkhய: ॥ 9624॥
MSS@9625@1காமshவபா⁴ேவா ேயா யshய ந ஸ ஶkhய: phரமாrhmh ।
MSS@9625@2ந  ³Shடாthமநாமாrhய மா வஸthயாலேய சிரmh ॥ 9625॥
MSS@9626@1காமாkh³நி: பவrhதி⁴ேதா விரணீவாஸாநிலrhநிrhப⁴ரmh rhணmh
ேதந kh’ஶாiνநா
kh’ஶதiνrhiµkh³தா⁴ ந த³kh³தா⁴ கத²mh ।
MSS@9626@2பா³லா ேலாலவிேலாசநாmh³ஜக³லthஸth³வாதா⁴ராப⁴ைர: khதா
ஸmhphரதி ேதந வ
ஹேர தாmh thவmh ஸiµlhலாஸய ॥ 9626॥
MSS@9627@1காமேரா நாதி⁴க³chேச²nh மஹாஷகாநீmh ।
MSS@9627@2ஸஹshரேயாநிேத³ேஹாऽ⁴th³ இnhth³ேராऽஹlhயாபkh³ரஹாth ॥
9627॥
MSS@9628@1காமாth khேராதா⁴th³ ப⁴யாத³nhையrhேலாph◌⁴yhமாேநா ந mhபதி ।
MSS@9628@2யயா ஶkhthயா த: காrhேய மnhthரஶkhதிsh ஸா shmh’தா ॥ 9628॥
MSS@9629@1காமாth khலாmhய கா திrhநாதி நரகாபி⁴தா⁴ ।
MSS@9629@2மலமjhஜாமயீ மாmhஸshத²கீ³ கிmh ந விகீ³யேத ॥ 9629॥
MSS@9630@1காமாthமதா ந phரஶshதா ந ைசவாshthயகாமதா ।
MSS@9630@2காmhேயா  ேவதா³தி⁴க³ம: கrhமேயாக³ச ைவதி³க: ॥ 9630॥
MSS@9631@1காமாதி³thகேமவ லமகி²லkhேலஶshய மாேயாth³ப⁴வmh
மrhthயாநாதி

1118 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

ேத³வெமௗவிலஸth³ph◌⁴ராShiΝடா³மணி: ।
MSS@9631@2kh’Shேப⁴க³வாநேவாசத³கி²லphராணிphேயா மthphர⁴rh யshமாth
தth
thகiµth³யேதந மநஸா ேஹயmh மrhதா²rhதி²நா ॥ 9631॥
MSS@9632@1காமாதி⁴கரணkh³ராயலாதி³ப³லஶாந: ।
MSS@9632@2அேநऽபி நேரnhth³ரshய ஶkhதய:th³தி⁴ேஹதவ: ॥ 9632॥
MSS@9633@1காமாநாமபி தா³தாரmh கrhதாரmh மாநஸாnhthவேயா: ।
MSS@9633@2ரதாரmh ந mh’Shயnhதி ப⁴rhதாரmh பரமmh shthய: ॥ 9633॥
MSS@9634@1காமாiνஶாஸநஶேதஸுதராமதீ⁴தீ ேஸாऽயmh ரேஹா நக²பைத³rhமஹ
shதெநௗ ேத ।
MSS@9634@2Shடாth³ஜாசரணŋhமபŋhகராக³ ஸŋhகீrhணஶŋhகரஶஶாŋhககலாŋhக
காைர: ॥ 9634॥
MSS@9365@1காமாiνஸா ஷ: காமாநiν விநயதி ।
MSS@9365@2காமாnh vhத³shய ⁴iνேத யthகிசிth ேஷா ரஜ: ॥ 9365॥
MSS@9636@1காமாnh vhத³shய ⁴iνேத யthகிசிth ேஷா ரஜ: ।
MSS@9636@2காமkhேராேதா⁴th³ப⁴வmh :³க²mh அரரதிேரவ ச ॥ 9636॥
MSS@9637@1காமாபி⁴⁴த: khேராதா⁴th³வா ேயா th²யா phரதிபth³யேத ।
MSS@9637@2shேவஷு சாnhேயஷு வா தshய ந ஸஹாயா ப⁴வnhthத ॥ 9637॥
MSS@9638@1காமா மiνShயmh phரஸஜnhத ஏவ த⁴rhமshய ேய விkh◌⁴நலmh நேரnhth³ர
।
MSS@9638@2rhவmh நரshதாnh th◌⁴’திமாnh விநிkh◌⁴நnh ேலாேக phரஶmhஸாmh
லப⁴ேதऽநவth³யாmh
॥ 9638॥
MSS@9639@1காமாய shph’ஹயthயாthமா ஸmhயேதாऽபி மநீண: ।
MSS@9639@2வீதீ²நியேதாऽphா ஶShபமாஸாth³ய தா⁴வதி ॥ 9639॥
MSS@9640@1காமாrhதாmh shவயமாயாதாmh ேயா ந ⁴ŋhkhேத நிதmhபி³நீmh ।
MSS@9640@2ேஸாऽவயmh நரகmh யாதி தnhநி:வாஸஹேதா நர: ॥ 9640॥
MSS@9641@1காமாrhதாmh shவshthயmh தீ³நாmh phராrhத²யnhதீmh ந: ந: ।
MSS@9641@2ந ப⁴ேஜth³ ப⁴ஜமாநாmh ய:ஸ ைவ சாNhடா³லத³rhஶந: ॥ 9641॥

msubhsall.pdf 1119



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

MSS@9641A@1காமாrhதா க⁴rhமதphதா ேவthயநிசயகரmh வச: ।
MSS@9641A@2வாநமாகrhmh இதி ³thயாஹ நrhம ॥
MSS@9641B@1காமாrhத²மjhஞ: kh’பணmh கேராதி phராphேநாதி :³க²mh
வத⁴ப³nhத⁴நாதி³ ।
MSS@9641B@2காமாrhத²மாஶாkh’பணshதபshவீ mh’rhth ரமmh சாchச²தி
வேலாக: ॥
MSS@9642@1காமாrhெதௗ²phஸமாநsh த⁴rhமேமவாதி³தசேரth ।
MSS@9642@2ந  த⁴rhமாத³ைபthயrhத:² காேமா வாபி கதா³சந ॥ 9642॥
MSS@9642A@1காமாlhேலாபா⁴th³ ப⁴யாth khேராதா⁴th ஸாவாதா³thதைத²வ ச ।
MSS@9642A@2th²யா வத³தி யthபாபmh தத³ஸthயmh phரகீrhதிதmh ॥
MSS@9642B@1காமாேவஶ:ைகதவshேயாபேத³ஶ: மாயாேகாேஶா வசநாஸnhநிேவஶ:

।
MSS@9642B@2நிrhth³ரvhயாமphரth³த⁴phரேவேஶா ரmhயkhேலஶ:ஸுphரேவேஶாऽsh
ேவஶ: ॥
MSS@9643@1காஜநபரமேபா⁴kh³ேய காமஸுேக² தா⁴ரயnhதி பீ³ப⁴thஸmh ।
MSS@9643@2ஸnhத: ஶமஸுக²ரகா: ஸுதா⁴ஶநா:ஸூகராnhந இவ ॥ 9643॥
MSS@9644@1காந: kh’தரேதாthஸவகால- ேபமாkh’லவ⁴கரஸŋhகி³ ।
MSS@9644@2ேமக²லா³ணவிலkh³நமஸூயாmh தீ³rhக⁴ஸூthரமகேராth பதா⁴நmh ॥
9644॥
MSS@9645@1காநசைதேரபி: ◌⁴ rhவnhேதா நிஶி ஜாக³ரmh ।
MSS@9645@2rhவnhthயphயமாthமாநmh ேகசிnhடா:◌⁴ phயா அபி ॥ 9645॥
MSS@9645A@1காநாmh காநீநாmh ச ஸŋhகா³th கா ப⁴ேவth மாnh ।
MSS@9645A@2ேத³ஹாnhதேர தத: khேராதீ⁴ ேலாபீ⁴ ேமா ச ஜாயேத ॥
MSS@9646@1காநாமஸகலாநி வி⁴kh³ைந: shேவத³வாmh’³பி: ◌⁴ கரஜாkh³ைர: ।
MSS@9646@2அkhயnhத க²ேநஷு கத²சிth காநீசதேடஷு பதா³நி ॥
9646॥
MSS@9647@1காநீmh phரத²மெயௗவநாnhவிதாmh மnhத³வlh³mh’³பீ³தshவநாmh
।
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MSS@9647@2உthshதநீmh ஸமவலmhph³ய யா ரதி: ஸா ந தா⁴th’ப⁴வேநऽshதி ேம மதி:
॥ 9647॥
MSS@9648@1காநீகாயகாnhதாேர சபrhவத³rhக³ேம ।
MSS@9648@2மா ஸசர மந:பாnhத² தthராshேத shமரதshகர: ॥ 9648॥
MSS@9648A@1காநீஜநவிேலாசநபாதா- iνnhஷthகஷாnh phரதிkh³’ணnh ।
MSS@9648A@2மnhத³மnhத³iµதி³த: phரயெயௗ க²mh பீ⁴தபீ⁴த இவ ஶீதமக:² ॥
MSS@9649@1காநீநயநகjhஜலபŋhகாth³ உthதி²ேதா மத³நமthதவராஹ: ।
MSS@9649@2காமாநஸவநாnhதரசா லiµthக²நதி மாநலதாயா: ॥ 9649॥
MSS@9650@1காநீவத³நநிrhதகாnhதி: ேஶாபி⁴mh ந  ஶஶாக ஶஶாŋhக: ।
MSS@9650@2லjhஜேயவ விமலmh வராphmh ஶீ⁴rhணசஷேகஷு மமjhஜ ॥
9650॥
MSS@9651@1காநீவrhக³ஸmhஸrhைக³rhந க:ஸŋhkhராnhதபாதக: ।
MSS@9651@2நாநாதி shநாதி ஹா ேமாஹாth காமாமvhரதmh ஜக³th ॥ 9651॥
MSS@9652@1காநீஸஹசரshய காநsh தshய ேவமஸு mh’த³ŋhக³நாதி³ஷு ।
MSS@9652@2’th³தி⁴மnhதமதி⁴கrhth³தி⁴thதர: rhவiµthஸவமேபாஹ³thஸவ: ॥
9652॥
MSS@9653@1காேநா ஹnhத ேஹமnhதநிஶி ஶீதjhவராரா: ।
MSS@9653@2வnhதி ஹmh வோஜாேலஷரதா: ॥ 9653॥
MSS@9654@1காnhயா:ச³rhக³பrhவத⁴வி thவmh மா மந:பாnhத²க ஸசாரmh 
ேராமராக³ஹேந தthராshதி நாph◌⁴யாmh ³ஹா ।
MSS@9654@2தlhேநா ம⁴ஸூத³நmhய தநயshேதநாthர ெசௗேரண ேபா⁴
நிrhவshthkhயேத தி³வாபி
 நேரா ராthெரௗ  கிmh கth²யேத ॥ 9654॥
MSS@9655@1காnhயா:சேயா: காnhதி: பீநthேவந ரshkh’தா ।
MSS@9655@2ஸுவrhசலஶ ◌்’ŋhகா³பா⁴mh விநிrhேஜmh ஸiµth³யதா ॥ 9655॥
MSS@9656@1காnhயா:shதநபா⁴ரமnhத²ரக³ேதrhலாசலchசுஷ:

கnhத³rhைபகவிலாஸநிthயவஸேத: கீth³’kh மாnh வlhலப:◌⁴ ।
MSS@9656@2ேஹலாkh’Shடkh’பாணபாதக³ஜாநீகாth தshேதऽரய:
vhராஸாயாஸவிஶுShககNhட²ஹரா நிrhயாnhதி வாrhதி²ந: ॥ 9656॥
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MSS@9657@1காnhேயா நீசகா³nhயshதnhய இவ நிசிதmh ।
MSS@9657@2தா³ரா ராjhேஞாऽபி யthதாரா: phரணயmh யாnhதி ேகா³பேத: ॥ 9657॥
MSS@9658@1கா காமvhரணபக³த:காநீேரவthவா ⁴ŋhkhேத பசாத³பக³தப⁴யmh
காநீநாmh ஸஹshரmh ।
MSS@9658@2இthத²ŋhகாரmh விஷயஸுக²ேபா⁴ைக³கதாைநrhநைரரphயshnh ேத³ேஹ
கதிபயதி³நாnhேயஷ
ேபா⁴ேகா³ விவrhjhய: ॥ 9658॥
MSS@9659@1காiµகா:sh: கதா² நீசா:ஸrhவ: கshnh phரேமாத³ேத ।
MSS@9659@2அrhதி²ந: phராphய Nhயாஹmh கShயth◌⁴ேவ வஸூநி கிmh ॥ 9659॥
MSS@9660@1காiµேக தநாஸŋhக³கா³டா⁴ŋhக³நகாதேர ।
MSS@9660@2க³ணிகா ேக³ஹக³ணநாmh கேராதி th◌⁴யாநமாshதி²தா ॥ 9660॥
MSS@9661@1காiµேக ph◌⁴ரமர: phேராkhத: காnhயாmh தமஜ ।
MSS@9661@2ததா²வாநாŋhராசாபி phராகாேரா வாரேண shmh’த: ॥ 9661॥
MSS@9662@1காiµjhஜஹார ஹரmh³தி⁴மth◌⁴யலkh³நாmh கீth³’kh தmh ப⁴வதி
நிrhமலமாக³மாநாmh
।
MSS@9662@2ஆமnhthரயshவ வநமkh³நிஶிகா²வட⁴mh யchசாபி ேகா த³ஹதி ேக
மத³யnhதி
ph◌⁴’ŋhகா³nh ॥ 9662॥
MSS@9663@1காேமகபthநீvhரத:³க²ஶீலாmh ேலாலmh மநசாதயா phரவிShடாmh ।
MSS@9663@2நிதmhபி³நீchச²iµkhதலjhஜாmh கNhேட²shவயŋhkh³ராஹநிஷkhதபா³ஹுmh
॥ 9663॥
MSS@9664@1கா ேம க³திதி ph’chச²தி சரமவாேஸऽபி ய:shவாrhத²mh ।
MSS@9664@2தshய ஜநshயாபி kh’ேத பாபா: பாபாநி rhவnhதி ॥ 9664॥
MSS@9665@1கா ேமகா⁴³பயாதி, kh’Shணத³யிதா கா வா,ஸபா⁴ கீth³’ஶீ, காmh
ரthயஹா,
ஶரth³ விகசேயth கmh,ைத⁴rhயஹnhth ச கா ।
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MSS@9665@2கmh த⁴thேத க³ணநாயக: கரதேல, கா சசலா கth²யதாmh,
ஆேராஹாத³வேராஹதச
நிணேரகmh th³வேயாthதரmh ॥ 9665॥
MSS@9666@1காேமந காமmh phரதா ஜேவந phராvh’Th சசால thஜக³th³விேஜmh
।
MSS@9666@2கிmh சnhth³ரபி³mhப³mh த³தி⁴ ப⁴யthநீ ஸnhதா⁴ரயnhதீ ஹத: ஶுபா⁴ய
॥ 9666॥
MSS@9667@1காேமநாkh’Shய சாபmh ஹதபபடஹmh வlh³பி⁴rhமாரவீைரrh
ph◌⁴ப⁴ŋhேகா³thேபjh’mhபா⁴shதலதth³’ஶா தி³vhயநாஜேநந ।
MSS@9667@2th³ைத:◌⁴ phரேவாthதமாŋhைக:³ லகிதவஷா விshமயாth³
வாஸேவந th◌⁴யாயnhேயா
ேயாக³பீடா²த³சத இதி வ: பா th³’Shேடா iµநீth³ர: ॥ 9667॥
MSS@9668@1காேமநாபி ந ேப⁴thmh கிiµ ’த³யமபா பா³லவநிதாநாmh ।
MSS@9668@2ட⁴விஶிக²phரஹாேரா- ch²நவாபா⁴தி யth³வ: ॥ 9668॥
MSS@9669@1காேமஷு காமேபாrhமேநாऽபி கlhேலாதmh கா மiνேஜஷு
வாrhதா ।
MSS@9669@2ஆஷாட⁴வாேத சலதி th³விேபnhth³ேர வேதா வாதி⁴ேரவ காShடா²
॥ 9669॥
MSS@9670@1காைமshைதshைதrh’தjhஞாநா: phரபth³யnhேதऽnhயேத³வதா: ।
MSS@9670@2தmh தmh நியமமாshதா²ய phரkh’thயா நியதா:shவயா ॥ 9670॥
MSS@9671@1காேமாऽமா த³ணதாiνகmhபா :ஸாth◌⁴வஸmh khெரௗrhயமநாையதா
ச ।
MSS@9671@2த³mhேபா⁴ऽபி⁴மாேநாऽத²ச தா⁴rhகthவmh ைத³nhயmhshவத²shயவிமாநநmh
ச
॥ 9671॥
MSS@9672@1th³ேராேஹா ப⁴யmh ஶவ³ேபணmhச ஶீேதாShணவrhஷாshவஸShiΝதா
ச ।
MSS@9672@2ஏதாநி காேலஸiµபாதாநி rhவnhthயவயmh க²th³தி⁴விkh◌⁴நmh
॥ 9672॥
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MSS@9673@1காேமாthதphதmh மரகதமஹாkh³ராவஹாேரா க³பீ⁴ேர மkh³நmh
நாபீ⁴ஸர ’த³யmh
ஜkh³ரேஸऽேநகபmh ேம ।
MSS@9673@2லாேவஶphரசதகர: ேகாऽphயநாேகsh தth³ப⁴ŋhேக³ந
phரதிவிதி⁴ைஹவாiνபmh vhயதாநீth ॥ 9673॥
MSS@9674@1காேமாth³ேவக³kh³’தmh ⁴rhைதபஹshயமாநஶ ◌்’ŋhகா³ரmh ।
MSS@9674@2தா³th³rhயஹதmh ெயௗவநmh அ³தா⁴நாmh ேகவலmh விபேத³ ॥ 9674॥
MSS@9675@1காேமா நாshதி நmhஸகshய லடாவrhக³shய நாshதி thரபா ேதாயmh
நாshதி மசகாஸு
ஸததmh நாshதி shதி²ரthவmh shthய: ।
MSS@9675@2த⁴rhேமா நாshதி ச நாshதி கshய விப⁴ேவா நாshதி phரமthதாthமந:
shேநஹாநாmh கணிகாபி
நாshதி க³ணிகாேலாகshய ச phராயஶ: ॥ 9675॥
MSS@9676@1காேமாபேபா⁴க³ஸாப²lhயப²ேலா ராjhஞாmh மஜய: ।
MSS@9676@2அஹŋhகாேரண யnhேத th³விஷnhத: கிmh நயயா ॥ 9676॥
MSS@9677@1காேமா வாமth³’ஶாmh நிதி⁴rhநயஜுஷாmh காலாநேலா விth³விஷாmh
shவ:ஶாகீ² வி³ஷாmh
³rh³ணவதாmh பாrhேதா² த⁴iνrhதா⁴mh ।
MSS@9677@2லாவாஸkh³’ஹmh லாலஜுஷாmh கrhண: ஸுவrhrhதி²நாmh
மாnh வீரவர:
தீவரவேரா வrhவrhதி ஸrhேவாப ॥ 9677॥
MSS@9678@1காmhேபா³ஜா: கmh³ஜnhமாகரஶரணkh’த: ஸயகாnhதாரகchசா²-
nhவிchசா²யா:
கchச²வாஹா வித³த⁴தி கதேம காமபா:பா: ।
MSS@9678@2rhவாேணthவyhயகshமாth கரகமல’தmh காrhiµகmhrhமph’Shேடா²-
thkh’Shடmh
கrhnhதkh’Shடmh நரபலமேண கrhணமாகrhணயnhதி ॥ 9678॥
MSS@9679@1காmhயா: khயாshததா² காமாnh மாiνஷாநபி⁴வாச²தி ।
MSS@9679@2shthேயா தா³நப²லmh விth³யாmh மாயாmh phயmh த⁴நmh தி³வmh ॥
9679॥
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MSS@9680@1ேத³வthவமமேரஶthவmh ரஸாயநசய: khயா: ।
MSS@9680@2மthphரபதநmh யjhஞmh ஜலாth³யாேவஶநmh ததா² ॥ 9680॥
MSS@9681@1ராth³தா⁴நாmh ஸrhவதா³நாநாmh ப²லாநி நியமாmhshததா² ।
MSS@9681@2தேதா²பவாஸாth rhthதாchச ேத³வதாph◌⁴யrhchசநாத³பி ॥ 9681॥
MSS@9682@1ேதph◌⁴யshேதph◌⁴யச கrhமph◌⁴ய உபsh’Shேடாऽபி⁴வாச²தி ।
MSS@9682@2சிthதthத²mh வrhthதமாநmh யthநாth³ேயாகீ³ நிவrhthதேயth ॥ 9682॥
MSS@9683@1காmhயாநாmh கதிசிth ஸமாபதshவrhைக³கஸnhதா³யிநாmh ஸth³ய:
shவாnhதநிதாnhதேமாஹநkh’தாmh கrhதா ஜந: கrhமmh ।
MSS@9683@2ஆthமாநnhத³மநnhயேவth³யமபchசி²nhநmh ந ஜாநாதி தmh விkhேரதா
லவணshய
ேவthதி கிiµ தthகrhரlhயmh பரmh ॥ 9683॥
MSS@9684@1காmhயாநாmh கrhமmh nhயாஸmh ஸmhnhயாஸmh கவேயா வி:³ ।
MSS@9684@2ஸrhவகrhமப²லthயாக³mh phராஹுshthயாக³mh விச: ॥ 9684॥
MSS@9685@1காயmh மthவா நவரmh சசலாப⁴mh சாrh³th³th◌⁴வா ப⁴ŋh³ராnh
ஸrhவேபா⁴கா³nh ।
MSS@9685@2பாரmh க³nhmh விவnhேதா⁴rhவித³kh³தா⁴ ேயாகா³ph◌⁴யாேஸ
ஸா⁴³th³தி⁴mh வித³th◌⁴வmh
॥ 9685॥
MSS@9686@1காய: கNhடக³ேதா ந ச க⁴நchசா²யா த: பlhலவா: Shபாணி
chதெஸௗரபா⁴ணி ந த³லேரணீ மேநாஹாணீ ।
MSS@9686@2கிmh ph³ம: ப²லபாகமshய ய³பnhயாேஸऽபி லjhஜாமேஹ தth³ ேபா:◌⁴
ேகந ³ேணந
ஶாlhமதேரா ஜாேதாऽ ேஸாமth³ம: ॥ 9686॥
MSS@9687@1காய:ஸmhநிதாபாய:ஸmhபத:³ பத³மாபதா³mh ।
MSS@9687@2ஸமாக³மா:ஸாபக³மா:ஸrhவiµthபாதி³ ப⁴ŋh³ரmh ॥ 9687॥
MSS@9687A@1காலkhலைமrhயச தேபாऽபி⁴தா⁴ைந: phரvh’thதிமாகாŋhதி
காமேஹேதா: ।
MSS@9687A@2ஸmhஸாரேதா³ஷாநபமாே :³ேக²ந ேஸாऽnhவிchச²தி
:³க²ேமவ ॥
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MSS@9688@1காயkhேலேஶந மஹதா ஷ: phராphiνயாth ப²லmh ।
MSS@9688@2தth ஸrhவmh லப⁴ேத நா ஸுேக²ந பதிஜயா ॥ 9688॥
MSS@9689@1காயchசி²nhநாsh ’கா மrhமkh◌⁴நா ³ரவshததா² ।
MSS@9689@2தீேச²த³ஸஹா வாŋhகா³ th³’டா⁴ ஶூrhபாரேகாth³ப⁴வா: ॥
9689॥
MSS@9689A@1காயவாŋhமநஸாmh ³Shடphரணிதா⁴நமநாத³ர: ।
MSS@9689A@2shmh’thயiνபshதா²பநmh ச shmh’தா:ஸாமாயிகvhரேத ॥
MSS@9690@1காயshத²shய ச ஶlhயshய காயshத²shய ச ஸா க³தி: ।
MSS@9690@2யாph◌⁴யாமiνphரவிShடாph◌⁴யாmh ³Shயnhேத ஸrhவதா⁴தவ: ॥ 9690॥
MSS@9691@1காயshேத²ேநாத³ரshேத²ந மாராஷஶŋhகயா ।
MSS@9691@2அnhthராணி யnhந ⁴khதாநி தshய ேஹரத³nhததா ॥ 9691॥
MSS@9692@1காயshைத²rhயmh கரணபதாmh ப³nh⁴ஸmhபthதிமrhத²mh சாrhயmh வா
கிவ
 ப³லmh பி³ph◌⁴ரேதா நிrhப⁴ரா:shம: ।
MSS@9692@2அnhthய: வாஸ: கிமயமத²ேவாபாnhthய இthயாmh’ஶnhேதா
விshmh’thேயஶmh நிஷமபி
கிmh வrhதிmh பாரயாம: ॥ 9692॥
MSS@9693@1காேயந ேத பாபmh மநஸா ஸmhphரதா⁴rhய ச ।
MSS@9693@2அnh’தmh வயா சாஹ thவித⁴mh கrhம பாதகmh ॥ 9693॥
MSS@9694@1காேயந thவித⁴mh ைசவ வாசா ைசவ சrhவித⁴mh ।
MSS@9694@2மநஸா thவித⁴mh நிthயmh த³ஶாத⁴rhமபதா²mhshthயேஜth ॥ 9694॥
MSS@9695@1காேயந மநஸா ³th³th◌⁴யா ேகவலnhth³ையரபி ।
MSS@9695@2ேயாகி³ந: கrhம rhவnhதி ஸŋhக³mh thயkhthவாthமஶுth³த⁴ேய ॥ 9695॥
MSS@9695A@1காேய த³தி கNhட²ேராதி⁴நி கேப² Nhேட² ச வாணீபேத²
மாயாmh th³’ஶி
விேத க³ெஷௗ வாேஸ ஶைந: ஶாmhயதி ।
MSS@9695A@2ஆக³thய shவயேமவ ந: கணயா காthயாயநீவlhலப: ◌⁴ கrhேண
வrhணயதாth³
ப⁴வாrhணவப⁴யா³thதாரகmh தாரகmh ॥
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MSS@9696@1கார: ஜயnhேதா நிஜஜட²ரரவvhயதா ெபௗ³ஜேகாஶிrh
உthபாகாnh kh’Shணலாநாmh
ph’²ஸுரக³தா ஶிmhபி³காnh பாரயnhத: ।
MSS@9696@2²lhகாஜ²lhலmh ப³தி⁴த⁴வநmh ஜ²ŋhkh’தmh ேக²பnhத:
ஶிஜாநாவthத²பthரphரகரஜ²ணஜ²ராவிே வாnhதி வாதா: ॥ 9696॥
MSS@9697@1காரகாரணth◌⁴வshதmh காரகாரக³தmh ।
MSS@9697@2ேயா thரmh ஸiµேபேத ஸ mh’thiµப³ஹதி ॥ 9697॥
MSS@9697A@1காரth phயதாேமதி th³ேவShேயா ப⁴வதி காரth ।
MSS@9697A@2அrhதா²rhதீ² வேலாேகாऽயmh ந கசிth கshயசிth phய: ॥
MSS@9698@1காரnhthரதாmh ஏதி காரth³ யாதி ஶthதாmh ।
MSS@9698@2தshமாnhthரthவmh ஏவாthர ேயாjhயmh ைவரmh ந தீ⁴மதா ॥ 9698॥
MSS@9699@1காரேணந விநா ph◌⁴’thேய யsh phயதி பாrhதி²வ: ।
MSS@9699@2ஸ kh³’தி விேஷாnhமாத³mh kh’Shணஸrhபphரத³mhஶித: ॥ 9699॥
MSS@9700@1காரேணைநவ ஜாயnhேத thராணி பவshததா² ।
MSS@9700@2பேவா ேயந ஜாயnhேத காரணmh தth பthயேஜth ॥ 9700॥
MSS@9701@1காரண:ஸth³’ஶmh காrhயmh இதி th²யா phரth³த⁴ய: ।
MSS@9701@2மாநிேநா ப⁴வேதா ஜாதmh யத³மாநmh யேஶா ⁴வி ॥ 9701॥
MSS@9702@1காரேthபnhநேகாேபாऽபி ஸாmhphரதmh phரமதா³ஜந: ।
MSS@9702@2நிஶி ஶீதாபேத³ேஶந கா³ட⁴மாŋhக³தி phயmh ॥ 9702॥
MSS@9703@1காரNhட³வாநநவிக⁴Thதவீசிமாலா: காத³mhப³ஸாரஸசயாலதீரேத³ஶா:
।
MSS@9703@2rhவnhதிஹmhஸவிைத:பேதா ஜநshய phதிmhஸேராஹரேஜாऽணிதாshதnhய:
॥ 9703॥
MSS@9704@1காரய நாmhப³ விலmhப³mh iµச கரmh ேம ஹmh யா ।
MSS@9704@2ந ஸேஹ shதா²mh யத³ெஸௗ க³rhஜதி iµர phரக³lhப⁴³தீவ ॥
9704॥
MSS@9705@1காரth phயதாேமதி th³ேவShேயா ப⁴வதி காரth ।
MSS@9705@2அrhதா²rhதீ² வேலாேகாऽயmh ந கசிth கshயசிth phய: ॥ 9705॥
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MSS@9706@1காராஸnhதாநடshய ஸmhஸாரவநவா³ரா ।
MSS@9706@2shவrhக³மாrhக³மஹாக³rhதா mhஸாmh shth ேவத⁴ஸா kh’தா ॥
9706॥
MSS@9707@1காNhயmh Nhயாநாmh kh’தjhஞதா ஷசிநாநாmh ।
MSS@9707@2மாயா ேமாஹமதீநாmh kh’தkh◌⁴நதா நரகபாதேஹநாmh ॥ 9707॥
MSS@9708@1காNhயmh ஸmhவிபா⁴க³ச யதா² ph◌⁴’thேயஷு லயேத ।
MSS@9708@2சிthேதநாேநந ேத ஶŋhkhயா thைரேலாkhயshயாபி நாத²தா ॥ 9708॥
MSS@9709@1காNhயNhயஸthஸth³ம  thவmh ஜநபா³nhத⁴வ ।
MSS@9709@2மம பாrhவதீrhேத²ஶ ஸுphரஸாத³mh ஸுகா²shபத³mh ॥ 9709॥
MSS@9710@1காNhயாmh’தகnhத³ஸுமநஸ: phரjhஞாவ⁴ெமௗkhதிக-
kh³வாலŋhகரணய:
ஶமஸthேராthஸலchசீ²கரா: ।
MSS@9710@2ேத ெமௗெலௗ ப⁴வதாmh லnh ஜக³தீராjhயாபி⁴ேஷேகாசித-
shரkh³ேப⁴தா³
அப⁴யphரதா³நசரணphேரŋhக²nhநகா²kh³ராmhஶவ: ॥ 9710॥
MSS@9711@1காNhயாmh’தநீரமாதஜநசாதகாநnhத³த³mh
ஶாrhŋhகா³க²Nhட³லசாபமmh³ஜப⁴வாkh³நீnhth³ராதி³ப³rhShடத³mh ।
MSS@9711@2சாshேமரiµேகா²lhலஸjhஜநகஜாெஸௗதா³நீேஶாபி⁴தmh
ராமாmh³த³மாரேயऽகி²லஜக³thஸmhஸாரதா பாபஹmh ॥ 9711॥
MSS@9711A@1காNhேயந ஹதா வத⁴vhயஸநிதா ஸthேயந ³rhவாchயதா
ஸnhேதாேஷண
பராrhத²ெசௗrhயபதா ஶீேலந ராகா³nhத⁴தா ।
MSS@9711A@2ைநrhkh³ரnhth²ேயந பkh³ரஹkh³ரலதா ையெயௗவேநऽபி sh²டmh
ph’th²வீயmh
ஸகலாபி ைத:ஸுkh’திபி⁴rhமnhேய பவிthkh’தா ॥
MSS@9712@1காNhேயநாthமேநா மாநmh th’Shmh ச பேதாஷத: ।
MSS@9712@2உthதா²ேநந ஜேயth தnhth³mh விதrhகmh நிசயாjhஜேயth ॥ 9712॥
MSS@9713@1காrhகயmh shதநேயாrhth³’ேஶாshதரலதாகmh iµேக² லாkh◌⁴யேத
ெகௗlhயmh

1128 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

கசஸசேய ச வசேந மாnhth³யmh thேக sh²லதா ।
MSS@9713@2பீ⁴thவmh ’த³ேய ஸைத³வ கதி²தmh மாயாphரேயாக:³ phேய
யாஸாmh ேதா³ஷக³ே
³ே mh’க³th³’ஶாmh தா:sh: பஶூநாmh phயா: ॥ 9713॥
MSS@9714@1காrhகயெலௗlhயைநவrhNhயmh mhஸாசாபlhயrhக²தா: ।
MSS@9714@2khேராதா⁴வமாந:³க²mh ச shthmh shவாபா⁴விகா ³: ॥ 9714॥
MSS@9715@1காrhேகவாவிடபிநவத³லாnhேதா³லநாேசாலபா³லா-
சசchசாmhேபயமாலாநிவிலபமலாகrhஷேthகrhஷph³ஹாஜ: ।
MSS@9715@2வாதா தா³தார ஏேத மலயஜம⁴ராேமாத³ைர: phரேமாதா³nh
ேகா³தா³வீசீவிேநாதா³rhதஜ³ம³iνth³வஹnhேதா வஹnhதி ॥ 9715॥
MSS@9716@1காrh shவrhணகrhப⁴ரணபலnhெமௗkhதிேகShவmh³ேலைஶrh
யshயா:
ஸmhph’khதமாthேரShவித³மஜநி மஹchசிthரiµchசNhட³ேமவ ।
MSS@9716@2ஸŋhகீrhேண தாmhரபrhணீஜலலஹப⁴ைரரrhணேவ ஶுkhதேயா யth
ஸாrhத⁴mh khட³nhதி
ஶchயா ஶமய விபேதா³ऽநாய ஸா ஜாநவீ ந: ॥ 9716॥
MSS@9717@1காrhthதிேக வாத²ைசthேர வா விகீ³ேஷா: phரஶshயேத ।
MSS@9717@2யாநiµthkh’Shடவீrhயshய ஶthேத³ேஶ ந சாnhயதா³ ॥ 9717॥
MSS@9718@1காrhthதிkhயாmh kh’thதிகாேயாேக³ ய:rhயாth shவாத³rhஶநmh ।
MSS@9718@2ஸphதஜnhம ப⁴ேவth³ விphேரா த⁴நாTh◌⁴ேயா ேவத³பாரக:³ ॥ 9718॥
MSS@9719@1காrhthshnhேயந நிrhவrhணயிmh சபmh இchச²nhதி தthrhவஸமாக³மாநாmh
।
MSS@9719@2ந ச phேயShவாயதேலாசநாநாmh ஸமkh³ரபாதீநி விேலாசநாநி ॥
9719॥
MSS@9720@1காrhபNhயmh த³rhபமாெநௗ ச ப⁴யiµth³ேவக³ ஏவ ச ।
MSS@9720@2அrhத²ஜாநி வி:³ phராjhஞா :³கா²nhேயதாநி ேத³நாmh ॥ 9720॥
MSS@9721@1காrhபNhயvh’thதி:shவஜேநஷு நிnhதா³ ேசலதா நீசஜேநஷு ப⁴khதி:
।
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MSS@9721@2அதீவ ேராஷ: ககா ச வாணீ நரshய சிநmh நரகாக³தshய ॥
9721॥
MSS@9722@1காrhபNhேயந யஶ:, khதா⁴ ³ணசேயா, த³mhேப⁴ந ஸthயmh, ுதா⁴
மrhயாதா³,
vhயஸைநrhத⁴நmh ச, விபதா³shைத²rhயmh, phரமாைத³rhth³விஜ: ।
MSS@9722@2ைபஶுnhேயந லmh, மேத³ந விநேயா, ³ேசShடயா ெபௗஷmh
தா³th³rhேயண
ஜநாத³ேரா, மமதயா சாthமphரகாேஶா ஹத: ॥ 9722॥
MSS@9723@1காrhபாஸmh கநிrhiµkhதmh ெகௗேஶயmh ேபா⁴ஜநாவதி⁴ ।
MSS@9723@2ஊrhணவshthரmh ஸதா³ஶுth³த⁴mh ஊrh வாேதந ஶுth◌⁴யதி ॥ 9723॥
MSS@9724@1காrhபாஸkh’தrhபாஸஶைதரபி ந ஶாmhயதி ।
MSS@9724@2ஶீதmh ஶாேதாத³பீநவோஜாŋhக³நmh விநா ॥ 9724॥
MSS@9725@1காrhபாஸேகாேஶாjhjhவலேகஶஸசயா பேயாத⁴ராŋhகி³தமnhமதா²லயா
।
MSS@9725@2க³lhெலௗ ஜரth³க³lhலகஸmhநிபா⁴ெபௗ⁴ ததா²பி ரNhடா³ஸுரதmh ந
iµசதி
॥ 9725॥
MSS@9726@1காrhபாெஸௗஷத⁴kh’Shணதா⁴nhயலவணkhபா³shதி²ைதலmh வஸா-
பŋhகாŋhகா³ர³டா³வrhமஶkh’தkhேலஶாய ஸvhயாதி⁴தா: ।
MSS@9726@2வாnhேதாnhமthதஜnhத⁴நாநி ச th’ணுthாமதkhராத³ேயா
iµNhTh³யph◌⁴யkhதவிiµkhதேகஶபதா: காஷாயிணசாஶுபா: ◌⁴ ॥ 9726॥
MSS@9726A@1காrhயmh ச கிmh ேத பரேதா³ஷth³’ShThயா காrhயmh ச கிmh ேத
பரசிnhதயா ச ।
MSS@9726A@2vh’ஷா கத²mh கி²th³ய பா³ல³th³ேத⁴  shவகாrhயmh thயஜ
ஸrhவமnhயாnh ॥
MSS@9727@1காrhயmh ச ஶாnhததீ³phதmh ஜாthவா விth³வாnh விசாரேயth ஸrhவmh ।
MSS@9727@2ஶாnhேத ஶாnhதmh kh³ராயmh தீ³phேத தீ³phதmh ச kh³’ணீயாth ॥
9727॥
MSS@9728@1காrhயmh சாேவய ஶkhதிmh ச ேத³ஶகாெலௗ ச தththவத: ।
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MSS@9728@2ேத த⁴rhமth³th◌⁴யrhத²mh விவபmh ந: ந: ॥ 9728॥
MSS@9729@1காrhயmh தthஸாத⁴காதீ³mhச தth³vhயயmh ஸுவிrhநிrhக³மmh ।
MSS@9729@2விசிnhthய ேத jhஞாநீ நthnhயதா²லkh◌⁴வபி khவசிth ॥ 9729॥
MSS@9730@1காrhயmh யாவதி³வmh கேரா விதி⁴வth தாவth கShயாmhயத³sh தth
kh’thவா
நேரதத³th³ய kh’தவாேநதth ரா காதmh ।
MSS@9730@2இthயாthயmhப³ேபாஷணபர:phராணீ khயாvhயாேலா mh’thேயாேரதி
கரkh³ரஹmh
ஹதமதி:ஸnhthயkhதத⁴rhமkhய: ॥ 9730॥
MSS@9731@1காrhயmh ஶkhதாவபி phராேணshthராணmh ஶரணமாக³ேத ।
MSS@9731@2நிஜth’Shடா²iνக³mh தா⁴mh phரதீ³ப: கிmh ந ரதி ॥ 9731॥
MSS@9731A@1காrhய: கசிth³வேரா ³த:ஸலசேராऽபி ச ।
MSS@9731A@2லஶீலவிநsh rhth³தி⁴ நாஶயதி th◌⁴வmh ॥
MSS@9732@1காrhயகாரணகrhth’thேவ ேஹ: phரkh’திchயேத ।
MSS@9732@2ஷ:ஸுக²:³கா²நாmh ேபா⁴khth’thேவ ேஹchயேத ॥ 9732॥
MSS@9733@1காrhயகாேல  ஸmhphராphேத நாவjhேஞயmh thரயmh ஸதா³ ।
MSS@9733@2பீ³ஜெமௗஷத⁴மாஹாேரா யதா²லாப⁴shததா² khரய: ॥ 9733॥
MSS@9734@1காrhயகாேல விபthெதௗ ேயா ph◌⁴’thேயா  யாசேத த⁴நmh ।
MSS@9734@2ேஸாthஸாரணீய:ஸபதி³ நீதிjhஞாவநிபாலைக: ॥ 9734॥
MSS@9735@1காrhயகாேலாசிதா பாைபrhமதி³th³தி⁴rhவியேத ।
MSS@9735@2ஸாiνலா  ைவைத³வாth mhஸ:ஸrhவthர ஜாயேத ॥ 9735॥
MSS@9736@1காrhயக³ேதrhைவசிthrhயா- nhநீேசாऽபி khவசித³லmh ந ஜா மஹாnh ।
MSS@9736@2காmhshேயைநவாத³rhஶ: khயேத ராjhஞாமபி ந ேஹmhநா ॥ 9736॥
MSS@9737@1காrhயjhஞ: phரShடvhேயா ந நrhமாnhேயா மம phேயா ேவதி ।
MSS@9737@2³ரphயாஸநேஸvhய: phயாநிதmhப:³ கதா³ மnhth ॥ 9737॥
MSS@9738@1காrhயேத யchச khயேத ஸchசாஸchச kh’தmh தத: ।
MSS@9738@2தthராவத ஸthkh’thவா அஸthkh’thவா ந விவேஸth ॥ 9738॥
MSS@9739@1காrhயமாேலாசிதாபாயmh மதிமth³பி⁴rhவிேசShதmh ।
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MSS@9739@2ந ேகவலmh  ஸmhபthெதௗ விபthதாவபி ேஶாப⁴ேத ॥ 9739॥
MSS@9740@1காrhயthேயவ யth கrhம நியதmh khயேதऽrhஜுந ।
MSS@9740@2ஸŋhக³mh thயkhthவா ப²லmh ைசவ ஸth thயாக:³ஸாththவிேகா மத: ॥
9740॥
MSS@9741@1காrhயshய  க³யshthவாnh நீசாநாமபி காலவிth ।
MSS@9741@2ஸேதாऽபி ேதா³ஷாnh phரchசா²th³ய ³நphயஸேதா வேத³th ॥ 9741॥
MSS@9742@1காrhயshயாேபயா ⁴khதmh விஷமphயmh’தாயேத ।
MSS@9742@2ஸrhேவஷாmh phராணிநாmh யthர நாthர காrhயா விசார ॥ 9742॥
MSS@9743@1காrhயாகாrhயமநாrhையrh உnhமாrhக³நிரrhக³லrhக³லnhமதிபி: ◌⁴ ।
MSS@9743@2நாகrhNhயேத விகrhணrh நேயாkhதிபி⁴rhkhதiµkhதமபி ॥ 9743॥
MSS@9744@1காrhயாகாrhேய கிமபி ஸததmhைநவ கrhth’thவமshதி வnhiµkhதshதி²திரவக³ேதா
த³kh³த⁴வshthராவபா⁴ஸ: ।
MSS@9744@2ஏவmh ேத³ேஹ phரவிலயக³ேத திShட²மாேநா விiµkhேதா நிshthைர³Nhேய
பதி² விசரத:
ேகா விதி: ◌⁴ ேகா நிேஷத: ◌⁴ ॥ 9744॥
MSS@9745@1காrhயாகாrhேய லயதி ஸrhவsh th’phேதா ந ஜா th’Shrhத: ।
MSS@9745@2shவா³ ஶுசி வா ச ேதாயmh மபதி²க: ேகா விசாரயதி ॥ 9745॥
MSS@9746@1காrhயாகாrhேயஷு காேகால: phரஶshத:shயாth³ யதா² கில ।
MSS@9746@2ந ததா² வாயஸா jhேஞயா kh³ராயாsh தத³பா⁴வத: ॥ 9746॥
MSS@9747@1காrhயாmh கrhம பாரmh ேயா க³chச²தி ஸ ³th³தி⁴மாnh ।
MSS@9747@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ 9747॥
MSS@9748@1காrhயாmh க³தேயா ⁴ஜŋhக³லா: shthmh மநசசலmh
ைநவrhயmh
shதி²திமthதரŋhக³சபலmh nh mh வேயா தா⁴வதி ।
MSS@9748@2ஸŋhகlhபா: ஸமதா³ŋhக³நாதரலா mh’th: பரmh நிசிேதா
மthையவmh
மதிஸthதமா வித³த⁴தாmh த⁴rhேம மதிmh தththவத: ॥ 9748॥
MSS@9749@1காrhயாNhயrhேதா²பமrhேத³ந shவாiνரkhேதாऽபி ஸாத⁴யnh ।
MSS@9749@2ேநாேபய:ஸசிேவா ராjhஞா ஸ தmh மth²நாthேபத: ॥ 9749॥
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MSS@9750@1காrhயாNhthதமத³Nhட³ஸாஹஸப²லாnhயாயாஸஸாth◌⁴யாநி ேய
phthயா ஸmhஶமயnhதி
நீதிஶலா:ஸாmhைநऽவ ேத மnhthண: ।
MSS@9750@2நி:ஸாராlhபப²லாநி ேய thவவிதி⁴நா வாச²nhதி த³Nhேடா³th³யைமsh
ேதஷாmh
³rhநயேசShைதrhநரபேதராேராphயேத shலாmh ॥ 9750॥
MSS@9751@1காrhயா ந phரதிலதா ந ச ப³rhக³nhதvhயமshமாth³ kh³’ஹாth
ேகாபச
ணமாthரமாதஷா காrhய: phரமாவதி:◌⁴ ।
MSS@9751@2இthேயவmh phரமதா³vhரதmh யதி³ ப⁴வாnh kh³’தி நாthயnhதிகmh
தthராஹmh
த³யிதீப⁴வா ஶட² ேஹ ேகாபாiνப³nhேத⁴ந கிmh ॥ 9751॥
MSS@9752@1காrhயாnhதேதாthகNhட²mh தி³நmh மயா நீதமநதிkh’chch²ேரண ।
MSS@9752@2அவிேநாத³தீ³rhக⁴யாமா கத²mh iν ராthrhக³மயிதvhயா ॥ 9752॥
MSS@9753@1காrhயாnhதேரShவphயiνக³mhயமாநா ேரய:phரதா³ ஶாnhததி³ஶி
phரதி³Shடா ।
MSS@9753@2ஶிவா phரதீ³phேத  தி³ஶ:phரேத³ேஶ ஸமாரடnhதீ மஹேத ப⁴யாய ॥
9753॥
MSS@9754@1காrhயாேப ஜந: phராய: phதிமாவிShகேராthயலmh ।
MSS@9754@2ேலாமாrhதீ² ெஶௗNh³க: ஶShைபrhேமஷmh Shதி ேபஶல: ॥
9754॥
MSS@9755@1காrhயாரmhப: ◌⁴ ப²ேலாlhலாஸmh ஆேலாkhய phராயேஶா ஜைந: ।
MSS@9755@2அநாiν³Nhயக³ணநாmh rhவாணrhந விக³rhயேத ॥ 9755॥
MSS@9756@1காrhயாrhதி²ந:ணதரshய ைநவ நி:ேஶஷகாrhயmh லshய rhயாth
।
MSS@9756@2ேதா³ஷாகர: phராphதவிvh’th³த⁴த³rhப: பலாயேத ³ரதரmh  thராth
॥ 9756॥
MSS@9757@1காrhயாrhதி²ேநா தீ³rhக⁴வாth◌⁴வேக²த³mh விkhததா³ஸா இவ
கrhமபா⁴ரmh ।
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MSS@9757@2கShடmh கth³ரvhயவாமயாrhதா: shவப⁴rhth’ேக³ஹmh வநிதா
ஸஹnhேத ॥ 9757॥
MSS@9758@1காrhயாrhதீ² ப³nh⁴ஜந: காrhையrhப³ஹுபி⁴rhப⁴வnhதி thராணி ।
MSS@9758@2தா³ரா:ஸுதாச ஸுலபா⁴ த⁴நேமகmh ³rhலப⁴mh ேலாேக ॥ 9758॥
MSS@9759@1காrhயாrhதீ² ப⁴ஜேத ேலாேக யாவth காrhயmh ந th◌⁴யதி ।
MSS@9759@2உthதீrhேண ச பேர பாேர ெநௗகாயா: கிmh phரேயாஜநmh ॥ 9759॥
MSS@9760@1காrhயாrhதீ² ப⁴ஜேத ேலாேகா ந phய: பாரமாrhதி²க: ।
MSS@9760@2வthஸ:ரயmh th³’ShThவா பthயஜதி மாதரmh ॥ 9760॥
MSS@9761@1காrhயாrhதீ²ஸŋhக³திmh யாதி kh’தாrhேத² நாshதி ஸŋhக³தி: ।
MSS@9761@2தshமாthஸrhவாணி காrhயாணி ஸாவேஶஷாணி காரேயth ॥ 9761॥
MSS@9762@1காrhயாேவெதௗ  காேலந த⁴rhேமா  விஜயாவஹ: ।
MSS@9762@2thரயாமபி ேலாகாநாmh ஆேலாககரே ப⁴ேவth ॥ 9762॥
MSS@9763@1காrhயாஸமrhேத² மஹதி ந rhயாth பஹாஸகmh ।
MSS@9763@2லmhேபா³த³ரmh நthயஶkhதmh அphேரShேயாऽ⁴chச²ஶீ ஹஸnh ॥ 9763॥
MSS@9764@1காrhயா ைஸகதநஹmhஸ²நா shேராேதாவஹா மாநீ
பாதா³shதாமபி⁴ேதா நிஷNhணஹ
ெகௗ³³ேரா: பாவநா: ।
MSS@9764@2ஶாகா²லmhபி³தவlhகலshய ச தேராrhநிrhமாchசா²mhயத: ◌⁴ ஶ ◌்’ŋhேக³
kh’Shணmh’க³shய வாமநயநmh கNh³யமாநாmh mh’கீ³mh ॥ 9764॥
MSS@9765@1காrhயmh கrhமணி நிrhதி³Shேடா ேயா ப³ஹூnhயபி ஸாத⁴ேயth ।
MSS@9765@2rhவகாrhயாவிேராேத⁴ந ஸ காrhயmh கrhமrhஹதி ॥ 9765॥
MSS@9766@1ந ேயக:ஸாத⁴ேகா ேஹ:shவlhபshயாபீஹ கrhமண: ।
MSS@9766@2ேயா யrhத²mh ப³ஹுதா⁴ ேவத³ஸஸமrhேதா²ऽrhத²ஸாத⁴ேந ॥ 9766॥
MSS@9767@1காrhேயண ேலாேக நிஜத⁴rhமக³rhஹ விசாரசrhசாசரணsh
ையrh⁴வி ।
MSS@9767@2shயாth தnhந காrhயmh ஸுதாவஹmh ப⁴வth³ அபீஹ ப⁴vhயmh
shவவிசாரth³’Shத:
॥ 9767॥
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MSS@9767A@1காrhேயபி விலmhப³நmh பரkh³’ேஹ வrhந ஸmhமnhயேத
ஶŋhகாமாரசயnhதி
நி ப⁴வநmh phராphேத ேதா² யாதர: ।
MSS@9767A@2வீதீ²நிrhக³மேநऽபி தrhஜயதி ச khth³தா⁴ நநாnhதா³ ந: கShடmh
ஹnhத
mh’கீ³th³’ஶாmh பதிkh³’ஹmh phராேயண காராkh³’ஹmh ॥
MSS@9768@1காrhேய  :³க²ஸாth◌⁴ேய  காrhேயா நாதிரேமா ஜைந: ।
MSS@9768@2காrhேயth³ேத⁴ ரேமா நshயாth³அth³ேத⁴ ரம ஏவ॥ 9768॥
MSS@9769@1காrhேய தா³ ரெதௗ ேவயா ேபா⁴ஜேந ஜநநீஸமா ।
MSS@9769@2விபthெதௗ ³th³தி⁴தா³th ச ஸா பா⁴rhயா ஸrhவ³rhலபா⁴ ॥ 9769॥
MSS@9769A@1காrhேய மஹதி ஜாேநா யேதऽrhத²பதி: யா ।
MSS@9769A@2shthphரதா⁴நாநி ராjhயாநி விth³வth³பி⁴rhவrhதாநி ச ।
MSS@9769A-3rhகா²மாthயphரதphதாநி ஶுShயnhதி ஜலபி³nh³வth ॥
MSS@9770@1காrhேயஷு மnhth கரேணஷு தா³ ேபா⁴jhேயஷு மாதா ஶயேநஷு
ரmhபா⁴ ।
MSS@9770@2த⁴rhேமऽiνலா மயா த⁴th பா⁴rhயா ச ஷாTh³³Nhயவதீஹ
த⁴nhயா ॥ 9770॥
MSS@9771@1காrhேயஷு மnhth கரேணஷு தா³ shேநேஹஷு மாதா மயா
த⁴th ।
MSS@9771@2த⁴rhமshய பthநீ ஶயேந ச ேவயா ஷThகrhமபி: ◌⁴ shth லiµth³த⁴ரnhதி
॥ 9771॥
MSS@9772@1காrhேய ஸthயபி ஜா யாதி ந ப³rhநாphயnhயமாேலாகேத
ஸாth◌⁴வீரphயiνrhவதீ
³ஜநmh வmh ச ஶுஷேத ।
MSS@9772@2விshரmhப⁴mh ேத ச பthரதி⁴கmh phராphேத நிஶீேத² நrh நிth³ராேண
ஸகேல
ஜேந ஶஶிiµகீ² நிrhயாதி ரnhmh விைட: ॥ 9772॥
MSS@9773@1காrhேயஹாiνஸரணேதா வாரmhவாரmh பரmh மாmhஸமiν ।
MSS@9773@2யதமாநshயாiνதி³நmh ப⁴வதி யத: phேரமலணmh ப⁴ஜநmh ॥ 9773॥
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MSS@9774@1காrhேயாபேபமாெதௗ³ தiνமபி ரசயmhshதshய விshதாரchச²nh
பீ³ஜாநாmh
க³rhபி⁴தாநாmh ப²லமதிக³ஹநmh ³ட⁴iµth³ேப⁴த³யmhச ।
MSS@9774@2rhவnh ³th³th◌⁴யா விமrhஶmh phரsh’தமபி ந:ஸmhஹரnh காrhயஜாதmh
கrhதா
வா நாடகாநாயமiνப⁴வதி khேலஶமshமth³விேதா⁴ வா ॥ 9774॥
MSS@9775@1காrhயmh ுthphரப⁴வmh கத³nhநமஶநmh ஶீேதாShணேயா: பாthரதா
பாShயmh
ச ஶிேராேஹஷு ஶயநmh மயாshதேல ேகவேல ।
MSS@9775@2ஏதாnhேயவ kh³’ேஹ வஹnhthயவநதிmh யாnhthnhநதிmh காநேந
ேதா³ஷா ஏவ ³ணீப⁴வnhதி
iµநிபி⁴rhேயாkh³ேய பேத³ ேயாதா: ॥ 9775॥
MSS@9776@1காrhயmh ேசth phரதிபthகலா மநிேத: ◌⁴ sh²லாத² ேசth பாNh³மா
லா ஏவ
mh’கா யதி³ க⁴நா பா³Shபா: கியாnh வாதி: ◌⁴ ।
MSS@9776@2ஸnhதாேபா யதி³ஶீதேலா ஹுதவஹshதshயா: கியth³வrhNhயேத ராம
thவthshmh’திமாthரேமவ
’த³ேய லாவNhயேஶஷmh வ: ॥ 9776॥
MSS@9777@1காrhயஜாக³ரஸnhதாபாnh ய: கேராதி ேதாऽphயலmh ।
MSS@9777@2தேமவ ³rhலப⁴mh காnhதmh ேசத: கshமாth³ தி³th³’ேத ॥ 9777॥
MSS@9778@1காrhஷக:ஸrhவபீ³ஜாநி ஸமாேலாTh³ய phரவாபேயth ।
MSS@9778@2உthபnhநபீ³ஜஸth³பா⁴வmh thவŋhேரண விபா⁴வேயth ॥ 9778॥
MSS@9779@1காலmh கபாலமாலாŋhகmh ஏகமnhத⁴கஸூத³நmh ।
MSS@9779@2வnhேத³ வரத³ஶாநmh ஶாஸநmh Shபத⁴nhவந: ॥ 9779॥
MSS@9780@1காலmh நியmhய கrhமாணி யாசேரnh நாnhயதா² khவசிth ।
MSS@9780@2க³வாதி³Shவாthமவjhjhஞாநmh ஆthமாநmh சாrhத²த⁴rhமேயா: ।
MSS@9780@3நிதாnhநஸmhth³th◌⁴ைய மாதரmh ஶிேண ³mh ॥ 9780॥
MSS@9781@1காலmh நிய ேத காrhயmh தshயாஶு th◌⁴யதி ।
MSS@9781@2kh³ரஹmh விசாrhய khடா³யாmh தீ³vhயேதா ந பராஜய: ॥ 9781॥
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MSS@9782@1காலmh ரா க³ரலமmh³நிேத⁴த³shதா²th³ அth³ேயnh³நாம த⁴வளmh
விஷமph◌⁴ேத³தி ।
MSS@9782@2அth³யாதி³த³mh ஸ கி³ேஶா யதி³ ஹnhத ஹnhயாth காrhShNhயmh
shவகNhட²நிதmh ஸகி²
மth³ப⁴யmh ச ॥ 9782॥
MSS@9783@1காலmh iµஹூrhதாŋh³மNhட³ேலந தி³நthயாமாஜநா
பிப³nhதmh ।
MSS@9783@2பmhவிேலாkhையவவச ேகஷாmh ப⁴ŋhேக³ந நாŋhகா³nhயலப⁴வnhதி
॥ 9783॥
MSS@9784@1கால: கேராதி காrhயாணி கால ஏவ நிஹnhதி ச ।
MSS@9784@2கேராதி விஹnhதி rhேகா²iµயதி ேகவலmh ॥ 9784॥
MSS@9785@1கால: கிராத: sh²டபth³மகshய வத⁴mh vhயதா⁴th³யshய
தி³நth³பி³பshய ।
MSS@9785@2தshேயவஸnhth◌⁴யா சிராshரதா⁴ரா தாராச mhப⁴shத²லெமௗkhதிகாநி
॥ 9785॥
MSS@9786@1கால: பசதி ⁴தாநி கால:ஸmhஹரேத phரஜா: ।
MSS@9786@2கால:ஸுphேதஷு ஜாக³rhதி காேலா  ³ரதிkhரம: ॥ 9786॥
MSS@9787@1கால: பசதி ⁴தாநி கால:ஸmhஹரதி phரஜா: ।
MSS@9787@2நிrhத³ஹnhதmh phரஜா: காலmh கால: ஶமயேத ந: ॥ 9787॥
MSS@9788@1கால:ஸmhphரதி வrhதேத கக³mh ஸthயா நரா ³rhலபா:◌⁴ ேத³ஶாச
phரலயmh
க³தா: கரப⁴ைரrhேலாப⁴mh க³தா: பாrhதி²வா: ।
MSS@9788@2நாநாெசௗரக³iµஷnhதி ph’தி²வீமாrhேயா ஜந:யேத thரshயாபி
ந
விவஸnhதி பிதர: கShடmh ேக³ வrhதேத ॥ 9788॥
MSS@9789@1கால:ஸதா³க³திரபி shதா²யீவ பேசShடேத ।
MSS@9789@2சNhட³மாதவth³ விவmh அத⁴ேராthதரயnh th ॥ 9789॥
MSS@9790@1கால:ஸமவிஷமகர: பப⁴வஸnhமாநகாரக: கால: ।
MSS@9790@2கால: கேராதி ஷmh தா³தாரmh யாசிதாரmh ச ॥ 9790॥
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MSS@9791@1கால:ஸுphேதஷு ஜாக³rhதி காேலா  ³ரதிkhரம: ।
MSS@9791@2கால:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு சரthயவிth◌⁴’த:ஸம: ॥ 9791॥
MSS@9792@1கால:ஸூமக³திrhநிthயmh th³விவித⁴ேசஹ பா⁴vhயேத ।
MSS@9792@2sh²லஸŋhkh³ரஹசாேரண ஸூமாசாராnhதேரண ச ॥ 9792॥
MSS@9793@1கால: mh’ஜதி ⁴தாநி கால:ஸmhஹரேத phரஜா: ।
MSS@9793@2ஸrhேவ காலshய வஶகா³ ந கால: கshயசிth³ வேஶ ॥ 9793॥
MSS@9794@1கால ஏவாthர காேலந நிkh³ரஹாiνkh³ரெஹௗ த³த³th ।
MSS@9794@2³th³தி⁴மாவிய ⁴தாநாmh த⁴rhமாrhேத²ஷு phரவrhதேத ॥ 9794॥
MSS@9795@1காலகாலக³லகாலகாலiµக²காலகால! காலகால க⁴நகாலகால
பநகாலகால ! ।
MSS@9795@2காலகாலதகாலகா லலநிகாலகால- காலகாலக³ காலகால!

ககாலகால! ॥
9795॥
MSS@9796@1காலடம⁴நாபி நிஹnhmh ஹnhத ேநா வஹ லாச²நப⁴ŋhkh³யா
।
MSS@9796@2யth³ப⁴யாதி³வ நிகீ³rhணமபி thவாmh ஆஶு iµசதி ஸுதா⁴கர ராஹு:
॥ 9796॥
MSS@9797@1காலடஹ நிnhத³தி ேலாேகா ேயந ஶmh⁴ரஜராமர ஏவ ।
MSS@9797@2அnhதகmh விரணீஶு ஸுதா⁴mhஶுmh shெதௗthயiµmh  விரேலா 
விேவக: ॥ 9797॥
MSS@9798@1காலடாத³ேயா ேப⁴தா³ விஷshய நவ ஸnhதி ேய ।
MSS@9798@2சிகிthஸா கth²யேத ேதஷாmh மnhthரrhவமவிshதராth ॥ 9798॥
MSS@9799@1காலkhரமmh phரthயகைத²வ தாவth ணmh விேயாேகா³மரேணந lhய:
।
MSS@9799@2phயாiµேகா²th³வீணலாலஸாநாmh அேrhநிேமேஷாऽபி 
விkh◌⁴ந⁴த: ॥ 9799॥
MSS@9800@1காலkhரமகமநீய- khேராேட³யmh ேகதகீதி காஶmhஸா ।
MSS@9800@2vh’th³தி⁴rhயதா² யதா² shயாsh ததா² ததா² கNhடேகாthகrhஷ: ॥
9800॥
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MSS@9801@1காலkhரமthதஸmhரய: ◌⁴ shவல- மாthராரயீ தடத:

ஸேதாऽmh³ைர: ।
MSS@9801@2ைய: ஶŋhkhயேத நிபததீதி விதீrhணmh’th³தி⁴sh ைதேரவ தshய 
ப⁴ேவth
shதி²தி⁴தா³rhTh◌⁴யmh ॥ 9801॥
MSS@9802@1காலkhரேமண பமவஶாத³நvhயா பா⁴வா ப⁴வnhதி க² rhவமதீவ
chசா:² ।
MSS@9802@2iµkhதாமணிrhஜலத³ேதாயகேऽphயணீயாnh ஸmhபth³யேத ச
சிரகீசகரnhth◌⁴ரமth◌⁴ேய
॥ 9802॥
MSS@9803@1காலேேபா ந கrhதvhய ஆrhயாதி தி³ேந தி³ேந ।
MSS@9803@2நிேத யேமா ராஜா த⁴rhமshய விவிதா⁴mh க³திmh ॥ 9803॥
MSS@9804@1கா ல: பத³iµnhநதmh, கிiµ பத³mh யth³ ெகௗ³ரவmh shவாந: கிmh
தth³
ெகௗ³ரவ, மnhதராயரதாrhைவவ ³rhவீ shதி²தி: ।
MSS@9804@2கா சாெஸௗ shதி²தி, ராthம⁴ஷணபரvhயாபாரஸmhபா⁴வநா
கshையதth ஸகலmh
ஸமshதி, ஶஶிந:கNhட²டா³மேண: ॥ 9804॥
MSS@9805@1காலஜரபதிசkhேர பீ⁴மட: பசநாடகீmh ।
MSS@9805@2phராப phரப³nhத⁴ராஜthவmh ேதஷு shவphநத³ஶாநநmh ॥ 9805॥
MSS@9805A@1காலthரேயऽபி யth கிசிth³ஆthமphரthயயவrhதmh ।
MSS@9805A@2ஏவேமததி³தி shபShடmh ந வாchயmh சேரண தth ॥
MSS@9806@1காலthரேயாபபnhநாநி ஜnhமகrhமாணி ேம nh’ப ।
MSS@9806@2அiνkhரமnhேதா ைநவாnhதmh க³chச²nhதி பரமrhஷய: ॥ 9806॥
MSS@9807@1காலphராphதmh மஹாரthநmh ேயா ந kh³’thய³th³தி⁴மாnh ।
MSS@9807@2அnhயஹshதக³தmh th³’ShThவா பசாth ஸ பதphயேத ॥ 9807॥
MSS@9808@1காலphராphதiµபாத³th³யாnhநாrhத²mh ராஜா phரஸூசேயth ।
MSS@9808@2அஹnhயஹநி ஸnh³யாnhமmh கா³வ ³th³தி⁴மாnh ॥ 9808॥
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MSS@9809@1காலயாபநமாஶாநாmh வrhத⁴நmh ப²லக²Nhட³நmh ।
MSS@9809@2விரkhேதவரசிநாநி ஜாநீயாnhமதிமாnh நர: ॥ 9809॥
MSS@9810@1காலராthகராேலயmh shthதி கிmh விசிகிthஸேஸ ।
MSS@9810@2தjhஜக³ththதயmh thராmh தாத தாட³ய தாடகாmh ॥ 9810॥
MSS@9811@1காலராthrhமஹாராthrhேமாஹராthச தா³ ।
MSS@9811@2thவmh shthவவ thவmh shthவmh ³th³தி⁴rhேபா³த⁴ல ॥
9811॥
MSS@9812@1காலவrh ச பrhஜnhேயா த⁴rhமசா ச பாrhதி²வ: ।
MSS@9812@2ஸmhபth³ யைத³ஷா ப⁴வதி ஸா பி³ப⁴rhதி ஸுக²mh phரஜா: ॥ 9812॥
MSS@9813@1காலவிth³பி⁴rhவிநிrhணீதmh பாNh³thயmh யshய ராக⁴வ ।
MSS@9813@2அநth◌⁴யாrhபித ஏவாெஸௗ தjhjhஞேசth³ைத³வiµthதமmh ॥ 9813॥
MSS@9814@1காலவிth³பி⁴விrhநிrhணீதா யshயாதிசிரவிதா ।
MSS@9814@2ஸ ேசjhவதி ஸchசி²nhநஶிராshதth³ைத³வiµthதமmh ॥ 9814॥
MSS@9815@1காலvhயாலஹதmh வீய பதnhதmh பா⁴iνமmhப³ராth ।
MSS@9815@2ஓஷதீ⁴ஶmh ஸமாதா³ய தா⁴வதீவ பிth’phரஸூ: ॥ 9815॥
MSS@9816@1காலவிchch²ேராthேயா ராஜா நதீ³ஸா⁴ச பசம: ।
MSS@9816@2ஏேத யthர ந விth³யnhேத தthர வாஸmh ந காரேயth ॥ 9816॥
MSS@9817@1காலசாலயதி phராய: பNh³தாnh பாமராநபி ।
MSS@9817@2தmh ேசchசிகீrhஷ வேஶ திதிைவ மெஹௗஷத⁴mh ॥ 9817॥
MSS@9818@1காலேசth கபர: கக³mh யth³யth³ய த⁴rhமphயmh
நிshthmhேஶா யதி³
ேபஶேலா விஷத⁴ர:ஸnhேதாஷதா³யீ யதி³ ।
MSS@9818@2அkh³நிேசத³திஶீதலmh க²லஜந:ஸrhேவாபகா ஸ ேசth³ ஆShயmh
யதி³ வா
ப⁴விShயதி விஷmh ேவயாபி தth³ ராகி³ணீ ॥ 9818॥
MSS@9819@1காலshய காரணmh ராஜா ஸத³ஸthகrhமணshthவத: ।
MSS@9819@2ஸுகாrhேயாth³யதத³Nhடா³ph◌⁴யாmh shவத⁴rhேம shதா²பேயth phரஜா: ॥
9819॥
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MSS@9820@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@9820@2காலshய ஸுமஹth³பீ³rhயmh ஸrhவ⁴ேதஷு லமண ॥ 9820॥
MSS@9821@1காலshையவ வேஶா ஸrhவmh ³rhக³mh ³rhக³தரmh ச யth ।
MSS@9821@2காேல khth³ேத⁴ கத²mh காலாth thராணmh ேநாऽth³ய ப⁴விShயதி ॥
9821॥
MSS@9821A@1காலாக³th³கா³ரஸுக³nhதி⁴க³nhத⁴-⁴பாதி⁴வாஸாரய⁴kh³’ேஹஷு
।
MSS@9821A@2ந தthர ஸுrhமாக⁴ஸரேணph◌⁴ய: யாமாேசாShமாரயிண:

மாmhஸ: ॥
MSS@9822@1காலா³phரரசnhத³நசrhசிதாŋhkh³ய: Shபாவதmhஸஸுரபீ⁴kh’தேகஶபாஶா:
।
MSS@9822@2thவா th◌⁴வநிmh ஜலiµசாmh thவதmh phரேதா³ேஷ ஶyhயாkh³’ஹmh
³kh³’ஹாth
phரவிஶnhதி நாrhய: ॥ 9822॥
MSS@9823@1காலா³ெரௗ ஸுரபி⁴தாதிஶேயऽபி ஸŋhகா³th³ ஆரph◌⁴யேத
ஸுரபி⁴தாபரபாத³ேபऽபி ।
MSS@9823@2பாரபாடவத³mh தவ ஸŋhகி³வாைதsh தாதா³thmhயேமதி கதேரா ந
தேரா:ஸஹ:

॥ 9823॥
MSS@9824@1காலாkh³நிth³ர ஆதா⁴ேர ஶkhதி:Nhட³நீ ததா² ।
MSS@9824@2ஆநnhதா³kh²யா shவதி⁴Shடா²ேந ஶkhthயா காமாkh²யயா ஸஹ ॥
9824॥
MSS@9825@1காலாதிkhரமணmh Shவ த³தாmh விsh²rhைதshthராஸய
shபா²ைரrhபீ⁴ஷய
க³rhைதரதிதராmh காrhShNhயmh iµேக² த³rhஶய ।
MSS@9825@2யshயாநnhயக³ேத: பேயாத³ மநேஸா mhjhஞாஸயா சாதக-
shயாேத⁴ thவஹாகி²லmh
தத³பி ந thவthத: பரmh யாசேத ॥ 9825॥
MSS@9826@1காலாதிkhரமணmh vh’thேதrhேயா ந rhவீத ⁴பதி: ।
MSS@9826@2கதா³சிth தmh ந iµசnhதி ப⁴rhthதா அபி ேஸவகா: ॥ 9826॥
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MSS@9827@1காலாதிkhரமேண ேயவ ப⁴khதேவதநேயாrhph◌⁴’தா: ।
MSS@9827@2ப⁴rh:phயnhதி ³Shயnhதி ேஸாऽநrhத:²ஸுமஹாnhshmh’த:॥ 9827॥
MSS@9828@1காலாதிபாத: காrhயாmh த⁴rhமாrhத²பபீட³நmh ।
MSS@9828@2நிthயாph◌⁴யnhதரவrhதிthவாth ஸா⁴phரkh’திேகாபநmh ॥ 9828॥
MSS@9829@1ரஹshயேப⁴த³shதth பாth³அகாrhேயஷு phரவrhதநmh ।
MSS@9829@2ஈrhShயாமrhஷshததா² khேராேதா⁴ நிேராத: ◌⁴ ஸாஹஸாநி ச ॥ 9829॥
MSS@9830@1இthயாதி³ ச shthvhயஸேந யchச rhவmh phரகீrhதிதmh ।
MSS@9830@2தshமாth shthvhயஸநmh ராஜா ராjhயகாம: பthயேஜth ॥ 9830॥
MSS@9831@1காலாth phரேராஹதி விவmh ந: கால: phரவrhதேத ।
MSS@9831@2sh²லஸூமக³தி: காேலா விவித⁴mh தshய ேசாchயேத ॥ 9831॥
MSS@9832@1காலாth phரவrhதேத பீ³ஜmh காலாth³ க³rhப⁴mh phரiµசதி ।
MSS@9832@2காேலா ஜநயேத thரmh ந: காேலாऽபி ஸmhஹேரth ॥ 9832॥
MSS@9833@1காலாth³ phரேராஹேத பீ³ஜmh ப²லmh காலாth phரவrhதேத ।
MSS@9833@2காேலா  வrhதேயth sh’Shmh ந: காேலா  ஸmhஹேரth ॥
9833॥
MSS@9834@1காலாநபாshய விஷுவாயநஸŋhkhரமாதீ³nh அshதŋhக³ேத மகேர ச
தி³வாகேர ச ।
MSS@9834@2அmhப³shமேரயமபி ேத சரரவிnhத³mh ஆநnhத³லணமபாshதஸமshதேப⁴த³mh
॥ 9834॥
MSS@9835@1காலாiνlhயmh விshபShடmh ராக⁴வshயாrhஜுநshய ச ।
MSS@9835@2அiνேல யதா³ைத³ேவ khயாlhபா ஸுப²லா ப⁴ேவth ॥ 9835॥
MSS@9836@1காலாnhதேர மநrhதா²ய kh³’th◌⁴ேரா ேக³ேஹாப shதி²த: ।
MSS@9836@2க²ேலா kh³’ஹஸபshத:²ஸth³ேயாऽநrhதா²ய ேத³நாmh ॥ 9836॥
MSS@9837@1காலஜரா: பா⁴ரஸஹாshேதஷாmh வயா லணmh ।
MSS@9837@2ஶதாrhத⁴மŋh³லாநாmh  ேரShட²mh க²Th³க³mh phரகீrhதிதmh ॥ 9837॥
MSS@9838@1காதா³ஸ கலாவாஸ தா³ஸவchசாேதா யதி³ ।
MSS@9838@2ராஜமாrhேக³ vhரஜnhநthர பேரஷாmh தthர கா thரபா ॥ 9838॥
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MSS@9839@1காதா³ஸகவிதா நவmh வேயா மாஷmh த³தி⁴ ஸஶrhகரmh பய: ।
MSS@9839@2ஏணமாmhஸமப³லா ச ேகாமலா ஸmhப⁴வnh மம ஜnhமஜnhமநி ॥
9839॥
MSS@9840@1காதா³ஸகேவrhவாணீ கதா³சிnh மth³கி³ரா ஸஹ ।
MSS@9840@2கலயthயrhத²ஸாmhயmh ேசth³ பீ⁴தா பீ⁴தா பேத³ பேத³ ॥ 9840॥
MSS@9841@1காnhதி³, ph³ mhேபா⁴th³ப⁴வ, ஜலதி⁴ரஹmh நாம kh³’
கshமாch ச²thேராrhேம,
நrhமதா³ஹmh thவமபி வத³ ேம நாம கshமாth ஸபthnhயா: ।
MSS@9841@2மாnhயmh தrh கshமாத³iνப⁴வ, லthகjhஜலrhமாலவீநாmh
ேநthராmhேபா⁴பி:◌⁴,
கிமாஸாmh ஸமஜநி,பித:nhதலோணிபால: ॥ 9841॥
MSS@9842@1காnhதீ³mh வீய யாதாmh ஸுலதவத³ேநா மாதரmh ேக³ஹேகா³பீ:
காrhயாஸkhதா:
ஸமnhதாத³iνக³தநயேநா ேகா³ரஸாகா³ரமnhத: ।
MSS@9842@2க³thவா பா⁴Nhடா³நி பி⁴ththவா ம⁴ம⁴ ஶநைகrhேகா³ரஸmh
ப⁴மாண:

ஶீkh◌⁴ரphரthயாphதநnhதா³கததiµேகா² நnhத³ஸூiν: ஶிவாய ॥ 9842॥
MSS@9843@1காnhதீ³கலலகாநநkh’தkhடா³கலாேபாlhலஸth³- ேகா³ேகா³பாலகபா³லைக:
phரதிதி³ஶmh
ஸாநnhத³மாவிShதmh ।
MSS@9843@2வmhஶீநாத³வஶீkh’தvhரஜவ⁴shவாnhதmh ஸதா³நாத³கmh
ஸth³ப⁴khthயா ஸiµபாshமேஹ
வயமக⁴th◌⁴வmhைஸகதீ⁴ரmh மஹ: ॥ 9843॥
MSS@9844@1காnhதீ³ேகஶபாஶ: பலஸதி மநாயிகாயாshதஜா ஜநீ:
ஸthNhயஸŋhேகா⁴
³ண இஹ ஸலmh யchச ஸாரshவஸmh  ।
MSS@9844@2ேவணீ thேவஷா விேஶஷாத³மரவரலஸthshேநஹkhதா விkhதா
ப³nhேத⁴ேநthயthர சிthரmh
விலஸதி நிதராmh யthதேமாவrhணநா ॥ 9844॥
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MSS@9845@1காnhதீ³சாவீசீநிசய இதி iµதா³ கா³தா ைநசிகீபி⁴rh பா³லா
காத³mhபி³நீதி
phரiµதி³த’த³யmh வீதா நீலகNhைட:² ।
MSS@9845@2உthதmhஸாrhத²mh தமாலshதப³கஇதி’தாiµkh³த⁴ேகா³பாŋhக³நாபி: ◌⁴
ேரேயா ந:
கlhபயnhதாmh ம⁴மத²நதiνshவchச²காnhதிphரவாஹா: ॥ 9845॥
MSS@9846@1காnhதீ³ஜலஜவஜுலவநchசா²யாநிஷNhthமேநா
ராதா⁴ப³th³த⁴நவாiνராக³ரகshேயாthகNh²தmh கா³யத: ।
MSS@9846@2தthபாயாத³பshக²லjhஜலஹாபீட³mh கலshph’ŋhநத-
kh³ேவாthதாநிதகrhணதrhணகலராகrhNhயமாநmh ஹேர: ॥ 9846॥
MSS@9847@1காnhதீ³ஜலேகேலாலதணீராவீதசீநாmhஶு கா நிrhக³thயாŋhக³ஜலாநி
ஸாதவதீராேலாkhய ஸrhவா தி³ஶ: ।
MSS@9847@2தீேராபாnhதலnhநிஜப⁴வேந ³ட⁴mh சிராth பயத: ெஶௗேர:
ஸmhph◌⁴ரமயnhநிமா
விஜயேத ஸாதேவiΝth◌⁴வநி: ॥ 9847॥
MSS@9847A@1காnhதீ³தடேப⁴தி³ ஹாshதிநெதௗ³shth²யாதி³பி: ◌⁴ kh²யாபித-
shேத²மா யshய
ஜயthயக²Nhட³ஜக³தா³நnhைத³ககnhேதா³ ⁴ஜ: ।
MSS@9847A@2iµShThயா நிSh²ரையஷ iµShகஶிேராநிShThதரkhதkhச²டாch-
ச²th³ேமாth³வாnhதஷா பி⁴நth ப⁴வதாmh ப⁴th³ேரதரmh லாŋhக³லmh ॥
MSS@9848@1காnhதீ³நrhமதா³mhப: ◌⁴shதமத³ஸேலாthஸŋhகி³ெநௗ Shபவnhெதௗ
விph◌⁴ராண:

mhப⁴kh³மmh க³க³நதலதத:shவrh⁴நீரஶுNhட:³ ।
MSS@9848@2க⁴Nhடால:ஸா⁴வாைத³ரநபி⁴மதயேஶா ேத³வ mh’th³நnh mh’லmh
கீrhதிshேதாமாph◌⁴ரmhபீ⁴ ஜக³³த³ரஸர:ஸmhph◌⁴ர ப³mhph◌⁴ரதி ॥ 9848॥
MSS@9849@1காnhதீ³நாnhதவஜுலலதாேஜ தசிth khரமாth
ஸுphதshையவ த:²
கதா²ஜு ஶைந:ஸmhவாகாமNhட³ேல ।
MSS@9849@2ைவேத³mh த³ஶகnhத⁴ேராऽபஹரதீthயாகrhNhய கmhஸth³விேஷா
ஹுmh ஹுmh வthஸ
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த⁴iνrhத⁴iνrhத⁴iνதி vhயkh³ரா கி³ர: பாnh வ: ॥ 9849॥
MSS@9850@1காnhதீ³ேந மயா,ந ந மயா ைஶேலாபஶlhேய,ந ந nhயkh³ேராத⁴shய
தேல மயா,
ந ந மயா ராதா⁴பி: phராŋhக³ேண ।
MSS@9850@2th³’Shட: kh’Shண இதீதshய ஸப⁴யmh ேகா³ைபrhயேஶாதா³பேதrh
விshேமரshய ேரா
ஹஸnh நிஜkh³’ஹாnhநிrhயnh ஹ: பா வ: ॥ 9850॥
MSS@9851@1காnhதீ³ேநாத³ேரஷு iµஸ யாவth³ க³த: kh³mh தாவth
கrh³காபய: பிப³
ஹேர வாrhதி⁴Shயேத ேத ஶிகா² ।
MSS@9851@2இthத²mh பா³லதயா phரதாரணபரா thவா யேஶாதா³கி³ர: பாயாth³வ:

shவஶிகா²mh
shph’ஶnh phரiµதி³த:ேரऽrhத⁴பீேத ஹ: ॥ 9851॥
MSS@9852@1காnhதீ³மiνலேகாமலரயாnhதீ³வரயாமலா: ைஶேலாபாnhத⁴வ:

கத³mhப³ஸுைமராேமாதி³ந: கnhத³ராnh ।
MSS@9852@2ராதா⁴mh ச phரத²மாபி⁴ஸாரம⁴ராmh ஜாதாiνதாப:shமரnh அsh
th³வாரவதீபதிshth⁴வநாேமாதா³ய தா³ேமாத³ர: ॥ 9852॥
MSS@9853@1காnhதீ³யmh th³விரத³த³nhதாmhேபா⁴நீேரiΝரmhயா யshயா:
kh’Shண:

ஶிஶிரபயஸshதீரேகதா³ரசா ।
MSS@9853@2கா³யnhதீநாmh கிமபி ம⁴ரmh பா³லேகா³பாகாநாmh லாேலால:

கமலககா:
கrhணசகார ॥ 9853॥
MSS@9854@1காnhதீ³யதி கjhஜயதி கலாநாதா²ŋhகமாயதி vhயாயthயமNhட³யதி
iµஹு:
கNhட²கNh²யதி ।
MSS@9854@2ைஶவாயதி ேகாகியதி மஹாநீலாph◌⁴ரஜாயதி ph³ரமாNhேட³
³rhயஶshதவ
nh’பாலŋhகாரடா³மேண ॥ 9854॥
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MSS@9855@1காnhதீ³ராஶிrhth◌⁴வmh நiν ம⁴பலmh மாலதீஜக³mh வா
ஸnhேதா³ஹmh
ைவணநாேப⁴rhஜயதி ஶஶிiµகீ²ேகஶஜாலmh மேநாjhஞmh ।
MSS@9855@2ph◌⁴ராnhதிmh phராphேநா கிmh thவmh ப³த க³ரலத⁴ராேபா⁴க³ ஏஷ
phரசNhேடா³ ேலாகmh
phரthய⁴தmh kh³ரஸதி ப³த ப³லாth³ யnhந ⁴ய:ஸுகி²thவmh ॥ 9855॥
MSS@9856@1காnhதீ³வீசிைஜ:வலயவிபிைநnhth³ரநீலchச²டாபி:◌⁴ ைஶவால:

கjhஜெலௗைக⁴ரதிரப⁴ைரrhபா³லதஜால: ।
MSS@9856@2கshேகாகிலாநாmh ததிபி⁴வ ஸஹாசாகசிkhயphரபைசsh
thைரேலாkhயmh ரயnhதீ
ஶமய விபத:³ ஶாmhப⁴வீ கNhட²நாலா ॥ 9856॥
MSS@9857@1காnhth³யா: நmh phரேதா³ஷமேதா ரmhயா: ஶஶாŋhகாmhஶவ:

ஸnhதாபmh ந
ஹரnh நாம நிதராmh rhவnhதி கshமாth ந: ।
MSS@9857@2ஸnhத³Shடmh vhரஜேயாதாஹ ஹேர: ஸmhஶ ◌்’Nhவேதாऽnhத:ேர
நி:வாஸா
phரsh’தா சயnhதி ரமணீெஸௗபா⁴kh³யக³rhவchசி²த:³ ॥ 9857॥
MSS@9858@1காnhth³யா: ேநnhth³ரநீலஶகலயாமாmhப⁴ேஸாऽnhதrhஜேல
மkh³நshயாஜநஜேமசகநிப⁴shயாேஹ:ேதாऽnhேவஷணmh ।
MSS@9858@2தாராபா: ◌⁴ ப²ணசkhரவாலமணேயா ந shrhயதி³ th³ேயாதிேநா
ையேரேவாnhநதிமாphiνவnhதி
³ணிநshைதேரவ யாnhthயாபத³mh ॥ 9858॥
MSS@9859@1காnhth³யா: ேநஷு ேகபிதாiµthsh’jhய ராேஸ ரஸmh
க³chச²nhதீமiνக³chச²ேதாऽகஷாmh கmhஸth³விேஷா ராதி⁴காmh ।
MSS@9859@2தthபாத³phரதிமாநிேவஶிதபத³shேயாth³⁴தேராேமாth³க³ேதrh அுNhேऽiνநய:
phரஸnhநத³யிதாth³’phடshய Sh வ: ॥ 9859॥
MSS@9859A@1கா கலகலபா மஷாஸுரவிநாஶிநீ வீரா ।
MSS@9859A@2ஶுmhபா⁴தா³நநிஶுmhபா⁴- shவாத³நேதாஷாவ thவாmh nh பேத ॥
MSS@9860@1காேககலாபkhரமகதகலாெகௗகீ nhத³காnhதி: கlhபாnhேத
காலகlhப:

1146 sanskritdocuments.org



மஹாஸுபா⁴தஸŋhkh³ரஹ

khரகத³நகதா²கnhத³டகnhத:³ ।
MSS@9860@2காேகாலkhரகNhட:² கதகலகலthkhலாnhதகnhத³rhபகாnhதா-
காNhயாkhராnhதகாnhத:
கலய ஶலmh கிŋhகராmh கபrhதீ³ ॥ 9860॥
MSS@9861@1காநாக³kh³ரஹvhயkh³ேர kh’Shேண யiµநாதேட ।
MSS@9861@2ஜ²mhபயாேதா⁴iµேக² ஜாேத விபதmh ஜக³ththரயmh ॥ 9861॥
MSS@9862@1காயகோத³விேலபநயmh தி³ஶth³தி³ஶாiµlhலஸத³mhஶுமth³th³தி
।
MSS@9862@2கா²தmh ²ைரrhiµth³க³⁴ஜாmh விபphரேத² கி³ேரரத: ◌⁴ காசந⁴ஜmh
ரஜ:
॥ 9862॥
MSS@9863@1காைய:சகாசநாசலசமthகார: கிiµthஸாrhயேத கீth³’kh
ŋhகமேகஸரthவி iµேக² கshகாேலபநmh ।
MSS@9863@2shபீ²ேதऽshth ஜக⁴ேந ஸேராஜவத³ேந கிmh நீலேசாலாrhபணmh
கshைம ஸாஹநி
thவchச² விேத⁴rhவிnhயாஸமnhயாth³’ஶmh ॥ 9863॥
MSS@9864@1காShயmh ஜநயஜட³shய ரசயnh த⁴rhமth³ேமாnhஸூலநmh
khயnhநீதிkh’பாமாகமநீmh ேலாபா⁴mh³தி⁴mh வைத⁴யnh ।
MSS@9864@2மrhயாதா³தடiµth³ஜ²ப⁴மேநாஹmhஸphரவாஸmh தி³ஶnh கிmh ந
khேலஶகர:
பkh³ரஹநதீ³ர: phரvh’th³தி⁴mh க³த: ॥ 9864॥
MSS@9865@1காShயmh பயஸாmh விேலாkhய ஶநைகTh³³ய ஹmhஸா க³தா
தா⁴ராஜrhஜரேகஸராsh²டச: பth³மா நிமkh³நா ஜேல ।
MSS@9865@2ஸா ஸrhவrhஸுகா²வதாரபத³வீ ச²nhநா th’ணrhதைந: கShடmh
தாth³’க³பி
shவபா⁴வவிமலmh vh’th³th◌⁴ையவ நShடmh ஸர: ॥ 9865॥
MSS@9866@1காShயiµth³வீய வி⁴mh கலŋhகிநmh ³தா⁴ யதா³ஹுrhமம
ஸŋhக³தmh ந தth ।
MSS@9866@2ஜாேந நிஜாŋhேக த³யிதாshய வrhதேத நிஶீதி²நீநாத²கலŋhகிதா ந
॥ 9866॥
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MSS@9867@1காேல காேல ந கிiµபநதmh ⁴ஜேத ேபா⁴jhயஜாதmh kh³’ணnhthயmhேபா⁴
ந கிமத²
ந கிmh ஸmhவிஶnhதி பாஸு ।
MSS@9867@2Shணnhதி shவாnh ந கிiµ ph’²காnh shthஷு கிmh ேநா ரமnhேத
kh’thயாkh’thயvhயபக³ததி⁴யாmh கshதிரசாmh ச ேப⁴த:³ ॥ 9867॥
MSS@9868@1காேல காேல விேரchயmh shயாth பாthரmh ரயிmh ந: ।
MSS@9868@2ஸjhrhேமா யதா³வாphmh ³rhவீmh kh³ரஹணஶீலதாmh ।
MSS@9868@3shவாthமேநாऽnhதshதத³shமாபீ⁴ khதைதவாiν⁴யேத ॥ 9868॥
MSS@9868A@1காேல கத²சிchசரதாmh த⁴வாநாmh காnhthயா shவயா
கrhத³ேதऽnhதே ।
MSS@9868A@2அmhேபா⁴த⁴ரா: ராnhதிஜுஷாம⁴வnh ஆலmhப³த³Nhடா³ இவ
வாதா⁴ரா: ॥
MSS@9869@1காேல க²lhவாக³தா ேத³vhய: thேர ேமாஹiµபாக³ேத ।
MSS@9869@2ஹshதshபrhேஶா  மாth mh அஜலshய ஜலாஜ: ॥ 9869॥
MSS@9869A@1காேல தேராரiνபகா ப²லmh ப²thவா லjhஜாவஶா³சித ஏவ
விநாஶேயாக:³ ।
MSS@9869A@2ஏதth  சிthரiµபkh’thய ப²ல: பேரph◌⁴ய: phராnh நிஜாnh ஜ²தி யth
கத³
ஜஹாதி ॥
MSS@9870@1காேலऽதா³தா பிதா வாchேயா வாchயசாiνபயnh பதி: ।
MSS@9870@2mh’ேத ப⁴rhத thரsh வாchேயா மாரரதா ॥ 9870॥
MSS@9871@1காேல ேத³ேஶ யதா²khதmh நர:rhவnhiνைபதி காmh ।
MSS@9871@2⁴khதவnhதாவலphshேயதாmh கிமnhநமகShயதாmh ॥ 9871॥
MSS@9872@1காேல த⁴rhமாrhத²காமாnh ய:ஸmhமnhthrhய ஸசிைவ:ஸஹ ।
MSS@9872@2நிேஷேவதாthமவாmhlhேலாேக ந ஸ vhயஸநமாphiνயாth ॥ 9872॥
MSS@9873@1காேலந kh’Shச தாச ராthrhய: காேலந சnhth³ர:
பrhணபி³mhப:³ ।
MSS@9873@2நாகாலத: Shபப²லmh நகா³நாmh நாகாலேவகா:³ஸேதா வஹnhதி ॥
9873॥
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MSS@9874@1காேலநதிவாவநிபவநvhேயாமாதி³khதmh ஜக³th³ ph³ரமாth³யாச
ஸுரா:
phரயாnhதி விலயmh விth³ேமா விவாராதி³தி ।
MSS@9874@2பயாேமாऽபி விநயேதऽநவரதmh ேலாகாநேநகாnh iµதா⁴
மாயாேமாஹமயீmh
ப⁴வphரணயிநீmh நாshதா²mh ஜேமா வயmh ॥ 9874॥
MSS@9875@1காேலந யாதி khதாmh மேஹnhth³ேரா மேஹnhth³ரபா⁴வmh
khரphைபதி ।
MSS@9875@2அயmh phரதீ²யாநயமphரதிShட² இthேயஷ நிShடா²iνசிேதாऽபி⁴மாந: ॥
9875॥
MSS@9876@1காேலந  ஸnhதி: ◌⁴ காேல thேரண விkh³ரஹ: ।
MSS@9876@2காrhயகாரணமாthய காலmh பதி பNh³த: ॥ 9876॥
MSS@9877@1காேலந ஶீkh◌⁴ரா: phரவிவாnhதி வாதா: காேலந vh’Shrhஜலதா³iνைபதி
।
MSS@9877@2காேலந பth³ேமாthபலவjhஜலmh ச காேலந Shபnhதி நகா³வேநஷு ॥
9877॥
MSS@9878@1காேல நீலப³லாஹேக ஸத³தி phதிphரேத³ ப³rh ஆசrhயmh
கத²யா வ:

ஶ ◌்’iΝத ேபா⁴ யth³ vh’thதமshnh kh³’ேஹ ।
MSS@9878@2ெஸௗபா⁴kh³யvhயயஶŋhகையகஶயேந காnhதாphயாph◌⁴யாமேஹா
மாநிph◌⁴யாmh ப³த ராthேமவ
ஸகலாmh சீrhணmh phரவாvhரதmh ॥ 9878॥
MSS@9879@1காேலऽnhநshய ுத⁴மவேதா தி³thஸமாேநா விth◌⁴’thய ேநா
ேபா⁴khதvhயmh
phரத²மமதிேத²rhய:ஸதா³ திShட²தீதி ।
MSS@9879@2தshயாphராphதாவபி க³தமலmh Nhயராஶிmh ரயnhதmh தmh தா³தாரmh
நபதிமேத
iµkh²யமாஹுrhேநth³ரா: ॥ 9879॥
MSS@9880@1காேல மஹthயநவதா⁴வபதnh கதா³பி khவாphயnhதிேம ஜiν ேகாऽபி
க³திmh லேப⁴த ।
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MSS@9880@2இthத²mh ஸமrhத²நவிதி: ◌⁴ பரமாக³மாநாmh பrhயாயஸூkhதிவித⁴யா
நயநmh
நஞrhேத² ॥ 9880॥
MSS@9881@1காேல mh’³rhேயா ப⁴வதி காேல ப⁴வதி தா³ண: ।
MSS@9881@2ராஜா ேலாகth³வயாேப தshய ேலாகth³வயmh ப⁴ேவth ॥ 9881॥
MSS@9882@1காேல mh’³rhேயா ப⁴வதி காேல ப⁴வதி தா³ண: ।
MSS@9882@2ஸ ைவ ஸுக²மவாphேநாதி ேலாேகऽiµShnhநிைஹவ ச ॥ 9882॥
MSS@9883@1காேல mh’³rhேயா ப⁴வதி காேல ப⁴வதி தா³ண: ।
MSS@9883@2ஸ ஸாத⁴யதி kh’thயாநி ஶthmhைசவாதி⁴திShட²தி ॥ 9883॥
MSS@9884@1காேல ph◌⁴’³ச தீணச nh’ப:shயாth³ யதி³ஸூrhயவth ।
MSS@9884@2உத³ய: khயேத தshய மNhட³ேலநாiνராகி³ ॥ 9884॥
MSS@9885@1காேல யதா²வதி⁴க³த- நரபதிேகாபாth³யேஶஷvh’thதாnhத: ।
MSS@9885@2nh’பப⁴வேந நதrhதி: ஸmhயதவshthர: ஶைந: phரவிேஶth ॥ 9885॥
MSS@9886@1காேல வாphயத²வாகாேல ஸnhth◌⁴யாவnhத³நதthபர: ।
MSS@9886@2அவிth³ேயா வா ஸவிth³ேயா வா ph³ராமே மாமகீ தiν: ॥ 9886॥
MSS@9887@1காேல வாத⁴ராmh அபதிதயா ைநவ ஶkhயேத shதா²mh ।
MSS@9887@2உthகNh²தா தரேல ந  நஸகி² பிchசி²ல: பnhதா:² ॥ 9887॥
MSS@9888@1காேல விth³thphரபா⁴ஜாேல ஶிகி²தாNhட³வமNh³ேத ।
MSS@9888@2காnhத:ஸrhவஜநாபீ⁴Shேடா பா³ேலnh:³ ேக² ந லph◌⁴யேத ॥ 9888॥
MSS@9889@1காேல ஸnhததவrhே ஜலiµச: ஸshைய: ஸmh’th³தா⁴ த⁴ரா
⁴பாலா
நிஜத⁴rhமபாலநபரா விphராshthரயீநிrhப⁴ரா: ।
MSS@9889@2shவா³ரநேதாத⁴ஸ: phரதிதி³நmh கா³ேவா நிரshதாபத:³ ஸnhத:
ஶாnhதிபரா
ப⁴வnh kh’திந: ெஸௗஜnhயபா⁴ேஜா ஜநா: ॥ 9889॥
MSS@9890@1காேல ஸShiΝrhகி³வth³அஸShiΝச வநிவth ।
MSS@9890@2shகnhேத⁴நாபி வேஹchச²thnh phயாணி ஸiµதா³ஹரnh ॥ 9890॥
MSS@9891@1காேல தmh தmh ph³யாth³அவிஸmhவாதி³ ேபஶலmh ।
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MSS@9891@2rhவாபி⁴பா⁴ ஸுiµக:²ஸுஶீல: கே mh’:³ ॥ 9891॥
MSS@9892@1காேல ததாஹாரவிஹா வித⁴ஸாஶந: ।
MSS@9892@2அதீ³நாthமா ச ஸுshவphந: ஶுசி:shயாth ஸrhவதா³ நர: ॥ 9892॥
MSS@9893@1கா ேலாகமாதா கிiµ ேத³ஹiµkh²யmh ரேத கிமாெதௗ³ேத மiνShய:
।
MSS@9893@2ேகா ைத³thயஹnhதா வத³ ைவ khரேமண ெகௗ³iµக²mh mhப³தி
வாஸுேத³வ: ॥ 9893॥
MSS@9894@1காேலா ேத³ஶ: khயா கrhதா கரணmh காrhயமாக³ம: ।
MSS@9894@2th³ரvhயmh ப²லதி ph³ரமnh நவேதா⁴khேதாऽஜயா ஹ: ॥ 9894॥
MSS@9895@1காேலா ைத³வmh கrhம வ: shவபா⁴ேவா th³ரvhயmh ேthரmh phராண
ஆthமா விகார: ।
MSS@9895@2தthஸŋhகா⁴ேதா பீ³ஜேராஹphரவாஹsh thவnhமாையஷா தnhநிேஷத⁴mh
phரபth³ேய ॥ 9895॥
MSS@9896@1காேலாபேபா⁴கி³ந:ஸrhேவ நிthயமாநnhதி³தா நரா: ।
MSS@9896@2ஸrhேவ ஸthயரதா நிthயmh ஸrhேவ த⁴rhமபராய: ॥ 9896॥
MSS@9896A@1காேலாபலph³த⁴mh கலஹmhஸநாத³- மாகrhNhய கrhmh’தமnhதே
।
MSS@9896A@2ஸலiµth³தா⁴தவாரா ஸேராநீ ஸாத³ரiµjhஜகா³ம ॥
MSS@9897@1காேலாऽph◌⁴ைபதி ஸkh’ேத³வ நரmh கத²சிth phராphேநாதி தmh ந ஸ
ந:
க² காலகாŋh ।
MSS@9897@2காேலந ேகா³சரக³தாநநேபய ப⁴யாnh மnhத³khரேமாऽphயஜக³ர:
ஸiµைபதி
th³தி⁴mh ॥ 9897॥
MSS@9898@1காேலா ம:◌⁴ பித ஏஷ ச Shபத⁴nhவா தீ⁴ரா வஹnhதி ரதிேக²த³ஹரா:
ஸரா: ।
MSS@9898@2ேகவநீயமபி வஜுலஜமஜுrh ³ேர பதி: கத²ய கிmh
கரணீயமth³ய
॥ 9898॥
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MSS@9899@1காேலாऽயmh ⁴தமஶக⁴nh⁴மாநாmh phரபாதிநாmh ।
MSS@9899@2ph³ரமாNhேடா³³mhப³ேராthதா²நாmh ph³’ஹthபாத³பதாmh க³த: ॥
9899॥
MSS@9900@1காேலா யாதி க³லthயா:யnhேத ச மேநாரதா:² ।
MSS@9900@2ஸுkh’தmh ச kh’தmh கிசிth ஸதாmh ஸmhshமரேசிதmh ॥ 9900॥
MSS@9901@1காேலா வா காரணmh ராjhேஞா ராஜா வா காலகாரணmh ।
MSS@9901@2இதி ேத ஸmhஶேயா மா ⁴th³ ராஜா காலshய காரணmh ॥ 9901॥
MSS@9902@1காேலா விேத பா⁴வாnh ஸrhவாmhlhேலாேக ஶுபா⁴ஶுபா⁴nh ।
MSS@9902@2கால:ஸŋhபேத ஸrhவா: phரஜா விsh’ஜேத ந: ॥ 9902॥
MSS@9903@1காேலா ேஹmh விேத shவாrhத²shதமiνவrhதேத ।
MSS@9903@2shவாrhத²mh phராjhேஞாऽபி⁴ஜாநாதி phராjhஞmh ேலாேகாऽiνவrhதேத ॥
9903॥
MSS@9904@1கா விth³யா கவிதாmh விநாrhதி²நி ஜேந thயாக³mh விநா ச கா ேகா
த⁴rhமச
kh’பாmh விநா நரபதி: ேகா நாம நீதிmh விநா ।
MSS@9904@2க:ஸூiνrhவிநயmh விநா லவ: ◌⁴ கா shவாப⁴khதிmh விநா ேபா⁴kh³யmh
கிmh
ரமணீmh விநா திதேல கிmh ஜnhம கீrhதிmh விநா ॥ 9904॥
MSS@9905@1கா விஷமா ைத³வக³தி: கிmh லShடmh யjhஜேநா ³ணkh³ரா ।
MSS@9905@2கிmh ெஸௗkh²யmh ஸுகலthரmh கிmh ³rhkh³ராயmh க²ேலா ேலாக: ॥
9905॥
MSS@9906@1காேவmh தாmh ஸமாஸாth³ய வி’தாமphஸேராக³ண: ।
MSS@9906@2தthர shநாthவா நேரா ராஜnh ேகா³ஸஹshரப²லmh லேப⁴th ॥ 9906॥
MSS@9907@1காேவ கப³வ பா⁴நி ⁴ேவா ேத³vhயா: ேரா th³’யதாmh
ைக³rhநாக³லதாைதபதி³ஶthயாேலஷவிth³யாmh இவ ।
MSS@9907@2கrhஜநமjhஜேநஷு ஜக⁴ைநrhயshயா: பய: phலாவிதmh பீthவா
நாபி⁴³ஹாபி⁴ராthதசிபி: ◌⁴ phராசீmh தி³ஶmh நீயேத ॥ 9907॥
MSS@9908@1காேவதீரகrhரபராகா³ேமாத³ேஸாத³ரா: ।
MSS@9908@2ரதிshேவத³லவாேநேத ரnhth◌⁴mh ஸர: ॥ 9908॥
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MSS@9909@1காேவதீர⁴ஹ⁴ஜக³வ⁴⁴khதiµkhதாவஶிShட:
கrhசீநபீநshதநவஸநத³ஶாnhேதா³லநாshப nhத³மnhத:³ ।
MSS@9909@2ேலாலlhலாலலாடாலகதிலகலதாலாshயலாவிlh ஓல: கShடmh
ேபா⁴ தா³thய
phரசலதி பவந: பாnhத² காnhதாkh’தாnhத: ॥ 9909॥
MSS@9909A@1காேவரmhயராவவிலஸth³க³nhத⁴ப³nh⁴நா ।
MSS@9909A@2ம⁴மாஸஸேரண வrhத⁴ேத thர கshய கா ॥
MSS@9910@1காேவவாேவlhலlhலஹபகரkhட³நkhராnhதஶீதா:
shபீ²தக²Nhட³ஷNhட³ph◌⁴ரமணப⁴ரப⁴வ th³⁴ெஸௗரph◌⁴யக³rhபா: ◌⁴ ।
MSS@9910@2ேசாலshthேலாலேசலாசலசலநகலாkhராnhதகாnhதாshதநாnhth ஆ
வாnhதி
phேரேயாவிேயாகா³ரதரரமணீைவேऽ ஸரா: ॥ 9910॥
MSS@9910A@1காேவ’த³யாபி⁴ராமேந Nhேய ஜக³nhமŋhக³ேள சnhth³ராmhேபா⁴ஜவதீதேட
பஸேர தா⁴thரா ஸமாராதி⁴ேத ।
MSS@9910A@2ரŋhேக³ ⁴ஜேக³nhth³ரேபா⁴க³ஶயேந லமேஸவிேத ேஶேத ய:
ேஷாthதம:
ஸ ப⁴க³வாnh நாராயண: பா ந: ॥
MSS@9910B@1கா ேவயா ேகா விேராேதா⁴ऽயmh கா phரஶshதிச ஸŋhக³ேர ।
MSS@9910B@2vh’தா² phராணrhஷூmh rhகா²நாth³’ஶீ மதி: ॥
MSS@9911@1காvhயmh கேராதி ஸுகவி: ஸ’த³ய ஏவ vhயநkhதி தthதththவmh ।
MSS@9911@2ரthநmh க²நி: phரஸூேத ரசயதி ஶிlhபீ  தthஸுஷமாnh ॥ 9911॥
MSS@9911A@1காvhயmh கேரா பஜlhப ஸmhshkh’தmh வா ஸrhவா: கலா:
ஸமதி⁴க³chச²
வாchயமாநா: ।
MSS@9911A@2ேலாகshதி²திmh யதி³ ந ேவthதி யதா²iνபாmh ஸrhவshய
rhக²நிகரshய ஸ
சkhரவrhதீ ॥
MSS@9912@1காvhயmh கேரா ந  சாதரmh கேரா யthநாth கேரா யதி³
சாதரmh கேரா ।
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MSS@9912@2⁴பாலெமௗமணிமNh³தபாத³பீட² ேஹ ஸாஹஸாŋhக கவயா
வயா யா ॥ 9912॥
MSS@9913@1காvhயmh கேரா கிiµ ேத ஸு’ேதா³ ந ஸnhதி ேய
thவாiµதீ³rhணபவநmh விநிவாரயnhதி ।
MSS@9913@2க³vhயmh kh◌⁴’தmh பிப³ நிவாதkh³’ஹmh phரவிய வாதாதி⁴கா 
ஷா: கவேயா
ப⁴வnhதி ॥ 9913॥
MSS@9914@1காvhயmh சாrhவபி ரக- phதிகரmh ப⁴வதி ைநகரஸப³th³த⁴mh ।
MSS@9914@2ஸுரதமநாதகலஹmh ஹணth³’ேஶா நாபி⁴நnhத³யதி ॥ 9914॥
MSS@9914A@1காvhயmh ேசth ஸரஸmh கிமrhத²மmh’தmh வkhthரmh ரŋhகீ³th³’ஶாmh
ேசth
கnhத³rhபவிபாNh³க³Nhட³ப²லகmh ராகாஶஶாŋhேகந கிmh ।
MSS@9914A@2shவாதnhthrhயmh யதி³ விதாவதி⁴ iµதா⁴ shவrh⁴rh⁴ேவா ைவப⁴வmh
ைவத³rhபீ⁴
யதி³ ப³th³த⁴ெயௗவநப⁴ரா phthயா ஸரthயாபி கிmh ॥
MSS@9915@1காvhயmh யதீ³யmh kh³’ஹமmhப³ரmh வா ஸுவrhணசிthேராjhjhவலமாவிபா⁴தி
।
MSS@9915@2ஸ நnhத³ேநா நnhத³தி nhத³நshய kh’Shணராம: கவிராphதகாம: ॥
9915॥
MSS@9916@1காvhயmh யth³யபி ரகmh phதிகரmh ப⁴வதி ைநகரஸப³th³த⁴mh ।
MSS@9916@2ஸுரதமநாதகலஹmh ஹணth³’ேஶா நாபி⁴நnhத³யதி ॥ 9916॥
MSS@9917@1காvhயmh யஶேஸऽrhத²kh’ேத vhயவஹாரவிேத³ ஶிேவதரதேய ।
MSS@9917@2ஸth³ய: பரநிrhvh’தேய காnhதாஸmhததேயாபேத³ஶேஜ ॥ 9917॥
MSS@9918@1காvhயmh ஸுதா⁴ ரஸjhஞாநாmh காநாmh காநீ ஸுதா⁴ ।
MSS@9918@2த⁴நmh ஸுதா⁴ ஸேலாபா⁴நாmh ஶாnhதி:ஸnhயநாmh ஸுதா⁴ ॥ 9918॥
MSS@9919@1காvhயphரபச ரசயதி காvhயmh ந ஸாரவிth³ ப⁴வதி ।
MSS@9919@2தரவ: ப²லாநி ஸுவேத விnhத³தி ஸாரmh பதŋhக³ஸiµதா³ய: ॥ 9919॥
MSS@9920@1காvhயமyhேயா கி³ேரா யாவchசரnhதி விஶதா³ ⁴வி ।
MSS@9920@2தாவth ஸாரshவதmh shதா²நmh கவிராஸாth³ய ேமாத³ேத ॥ 9920॥
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MSS@9921@1காvhயஶாshthரவிேநாேத³ந காேலா க³chச²தி தீ⁴மதாmh ।
MSS@9921@2vhயஸேநந  rhகா²mh நிth³ரயா கலேஹந வா ॥ 9921॥
MSS@9922@1காvhயshயாரைமth- பா⁴ேஜா ந ச கrhகஶா ந ச kh³ராmhயா: ।
MSS@9922@2ஶph³தா³அபி ஷா அபி ஸாத⁴வ ஏவாrhத²ேபா³தா⁴ய ॥ 9922॥
MSS@9923@1காvhயshயாmhரப²லshயாபி ேகாமலshேயதரshய ச ।
MSS@9923@2ப³nhத⁴chசா²யாவிேஶேஷண ரேஸாऽphயnhயாth³’ேஶா ப⁴ேவth ॥ 9923॥
MSS@9924@1காऽvhயாதா மாth³யதி காசநiµth³ராmh மேநாரமாமாஹு: ।
MSS@9924@2இஹ காகாவதmhத- சnhth³ரகலா காதா ேயாkh³யா ॥ 9924॥
MSS@9925@1காvhயாthமநா மந பrhயணமnh ரா ேம பீஷஸாரஸரஸாshதவ ேய
விலாஸா: ।
MSS@9925@2தாநnhதேரண ரமணீ ரமணீயஶீேல ேசேதாஹரா ஸுகவிதா ப⁴விதா
கத²mh ந:
॥ 9925॥
MSS@9926@1காvhயாmh’தmh ³rhஜநராஹுநீதmh phராphயmh ப⁴ேவnh ேநா
ஸுமேநாஜநshய ।
MSS@9926@2ஸchசkhரமvhயாஜவிராஜமாந- ைதNhயphரகrhஷmh யதி³ நாம ந
shயாth ॥ 9926॥
MSS@9926A@1காvhேய கா³nhத⁴rhேவ nh’thதஶாshthேர விதி⁴jhஞmh த³mhதா³தாரmh
த³ணmh
தா³thயmh ।
MSS@9926A@2ேவயா கா ேநchேச²th shவாநmh ேகாŋhகநாmh shயாchேசத³shய
shthShவாrhஜவாth
ஸmhநிபாத: ॥
MSS@9927@1காvhேயந rhக²த⁴நிநmh phரணேயந நீசmh ேவயாmh ேதந
ஶட²ஶாthரவமாrhஜேவந ।
MSS@9927@2இchச²nhதி ேய ஜக³தி ரஜயிmh விடா⁴sh ேதஷாமரNhயதி³ேதந
ஸம: phரயாஸ:

॥ 9927॥
MSS@9928@1காvhேய பா⁴vhயmh ³ணshதthர ³rhஜநா ³ஷயnhதி யth ।
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MSS@9928@2ந ³rhக³தkh³’ேஹ ஸnhதி⁴rhதீ³யேத ஜா த³shபி: ◌⁴ ॥ 9928॥
MSS@9929@1காvhேய ப⁴vhயதேமऽபி விjhஞநிவைஹராshவாth³யமாேந iµஹுrh
ேதா³ஷாnhேவஷணேமவ
மthஸரஜுஷாmh ைநஸrhகி³ேகா ³rhkh³ரஹ: ।
MSS@9929@2காஸாேரऽபி விகாபŋhகஜசேய ேக²லnhமராேல ந: khெரௗசசேடந
சிதவ: ஶmh³கமnhேவஷேத ॥ 9929॥
MSS@9930@1காvhேய ஶுேப⁴ விரசிேத க² ேநா க²ேலph◌⁴ய: கசிth³ ³ே ப⁴வதி
யth³யபி
ஸmhphரதீஹ ।
MSS@9930@2rhயாmh ததா²பி ஸுஜநாrhத²த³mh யத: கிmh காப⁴ேயந
பதா⁴நவிேமாணmh
shயாth ॥ 9930॥
MSS@9931@1காvhேயஷு நாடகmh ரmhயmh தthராபி ச ஶnhதலா ।
MSS@9931@2தthராபி ச சrhேதா²ऽŋhகshதthர ேலாகசShடயmh ॥ 9931॥
MSS@9932@1காvhையகபாthரவிலஸth³³ணேதா³ஷ³kh³த⁴- பாத:²ஸஹph’த²³th³த⁴ரேண
வித³kh³தா: ◌⁴ ।
MSS@9932@2ஜாநnhதி கrhமபி⁴khததயா விபா⁴க³mh சnhth³ராவதா³தமதய:
கவிராஜஹmhஸா:
॥ 9932॥
MSS@9933@1காvhையபஹதா ேவதா:³ thரா ஜாமாth’பி⁴rhஹதா: ।
MSS@9933@2அைவபஹதா கா³வ: பNhயshthபி: ◌⁴ லாŋhக³நா: ॥ 9933॥
MSS@9934@1கா ஶmh⁴காnhதா கிiµ சnhth³ரகாnhதmh காnhதாiµக²mh கிmh ேத
⁴ஜŋhக:³ ।
MSS@9934@2க:பதி: கா விஷமா ஸமshயா ெகௗ³iµக²mh mhப³தி வாஸுேத³வ:

॥ 9934॥
MSS@9935@1காஶாmhஶுகா விகசபth³மமேநாjhஞவkhthரா ேஸாnhமாத³ஹmhஸரவரநாத³ரmhயா
।
MSS@9935@2ஆபkhவஶாசிரா தiνகா³thரயSh: phராthபா ஶரnh நவவ⁴வ
பரmhயா
॥ 9935॥
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MSS@9936@1காஶா: காஶா இவாபா⁴nhதி ஸராmhவ ஸராmh ச ।
MSS@9936@2ேசதாmhshயாசிrhநாmh நிmhநகா³இவ நிmhநகா:³ ॥ 9936॥
MSS@9937@1காஶா:ரநிகாஶா த³தி⁴ஶரவrhநி ஸphதபrhநி ।
MSS@9937@2நவநீதநிப⁴சnhth³ர: ஶரதி³ ச தkhரphரபா⁴ jhேயாthshநா ॥ 9937॥
MSS@9938@1காஶீயmh ஸமலŋhkh’தா நிபமshவrhகா³பகா³ஸmhப⁴வ-

sh²ேலாthதாரதரŋhக³பி³nh³விலஸnhiµkhதாப²லேரணிபி:◌⁴ ।
MSS@9938@2சசchசசலசசகநிகரயாமாmhப³ரா ராஜேத
காஸாரshத²விநிth³ரபth³மநயநா விேவவரphேரய ॥ 9938॥
MSS@9939@1கா ஶ ◌்’ŋhகா³ரகதா²ஹலகதா²கீ³தாதி³விth³யாகயா மth³யthmhபி⁴கதா²
ரŋhக³மகதா² ேகாத³Nhட³தீ³ாகதா² ।
MSS@9939@2ஏைகவாshதி த:² பலாயநகதா² thவth³பீ⁴தர:பேதrh ேத³வ
ர⁴நாத²
தshய நக³ேர shவphேநऽபி நாnhயா கதா² ॥ 9939॥
MSS@9940@1காைஶrhம ஶிஶிரதீ³தி⁴திநா ரஜnhேயா ஹmhைஸrhஜலாநி ஸதாmh
iµைத:³
ஸராmh ।
MSS@9940@2ஸphதchச²ைத:³ ஸுமபா⁴ரநைதrhவநாnhதா: ஶுkhkh’தாnhபவநாநி
ச
மாலதீபி: ◌⁴ ॥ 9940॥
MSS@9941@1கா ைஶலth கிiµ ேநthரரmhயmh ஶுகாrhப⁴க: கிmh ேத ப²லாநி ।
MSS@9941@2ேமாshய தா³தா shமரேணந ேகா வா ெகௗ³iµக²mh mhப³தி
வாஸுேத³வ: ॥ 9941॥
MSS@9942@1காமrhயா: kh’தமாலiµth³க³தத³லmh ேகாயShகShகேத
தீராமnhதகஶிmhபி³mhபி³தiµகா² தா⁴வnhthயப: rhணிகா: ।
MSS@9942@2தா³thைஹshதிநிஶshய ேகாடரவதி shகnhேத⁴ நிய shதி²தmh
வீnhநீட³கேபாததமiνkhரnhத³nhthயத:◌⁴ khடா: ॥ 9942॥
MSS@9942A@1காரகrhத³மகஷாயகேபாலபா கலாரதா³மககாகமநீய
।
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MSS@9942A@2காசிth³விஹாரவிஶிகா²iµபயாதி ேசா பாலஸthகரதலாமலகshதநா
॥
MSS@9943@1காரெகௗ³ரவஷாமபி⁴ஸாகாmh ஆப³th³த⁴ேரக²மபி⁴ேதா
சிமஜபி: ◌⁴ ।
MSS@9943@2ஏதth தமாலத³லநீலதமmh தshரmh தthphேரமேஹமநிகேஷாபலதாmh
தேநாதி
॥ 9943॥
MSS@9944@1காரth³ரவெகௗ³ ஹnhத கிமயmh ⁴ேயாऽŋhக³ராேக³ kh³ரஹ: ேகா
வா நீலஸேராஹா
நிதராmh ேநthராஜேந ஸmhph◌⁴ரம: ।
MSS@9944@2ரkhதாேஶாகத³ேலாபேமயசரேண கிmh லாயா த³thதயா ேநா
ராகா³nhதரஹேத
நிஜசா விph◌⁴ராஜமாேநா மணி: ॥ 9944॥
MSS@9944A@1கார⁴ககாவிராஜth³- பா³ேலnh³ேரகா²திலகாபி⁴ராமா ।
MSS@9944A@2kh’காகாகீதேகஶபாஶா ஸா ைவShணவீ ஸாரஸபthரேநthரா ॥
MSS@9945@1காரபŋhகக²சிதshதநph’Shட²தாmhர- பThடாவகீrhணத³யிதாrhth³ரநகா²ரா
।
MSS@9945@2ஏணீth³’ஶ: ஸுமசாபநேரnhth³ரத³thத- தாNhயஶாஸநவ
phரககேராதி
॥ 9945॥
MSS@9946@1காகா³thரேலகா²ஸு ேலாலlhலாவNhயவீசிஷு ।
MSS@9946@2th³ராவயிthேவவ விnhயshதmh shவrhணmh ேஷாட³ஶவrhணகmh ॥ 9946॥
MSS@9947@1காேரண தி³ஹாநமmhப³ரதலmh வாமph◌⁴வாமாநந- th³ைவராjhயmh
வித³தா⁴நnh³th³’ஷதா³mh பி⁴nhதா³நமmhப: ◌⁴ஶிரா: ।
MSS@9947@2phரthth³யthஹூதபthதநவ⁴த³thதாrhக⁴³rhவாŋhர-
ேவாthஸŋhக³ரŋhக³ைமnhத³வத³mh தth³விmhப³iµjhjh’mhப⁴ேத ॥ 9947॥
MSS@9948@1காயாmh திShட² ஸேக² ஸுபrhவநிவைஹrhநிthயmh iνதாயாmh ப⁴ஜ
கNhட²mh
நிஜப⁴khதரணவிெதௗ⁴ த³mh த³யாவாதி⁴mh ।
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MSS@9948@2கா³ŋhேக³ வாணி பாபஹாணி  shநாநmh shமர பதிmh thவmh
கShேடந
விைநவ ேமாபத³வீmh phராthயேய phராphshய ॥ 9948॥
MSS@9949@1காயாmh  மரnhiµkhதிrhஜநநாth கமலாலேய ।
MSS@9949@2த³rhஶநாத³ph◌⁴ரஸரஸ:shமரத³சேல ॥ 9949॥
MSS@9950@1காயாmh நிபாதய வ: வபசாலேய வா shவrhக³mh நய
thவமபவrhக³மேதா⁴க³திmh
வா ।
MSS@9950@2அth³ையவ வா  த³யாmh நராயெதௗ வா க:ஸmhph◌⁴ரேமா மம, த⁴ேந
த⁴நிந:
phரமாணmh ॥ 9950॥
MSS@9951@1காயாமாkh’திஶிrhந லப⁴ேத ’th³யாதாதththவதீ⁴rh யshய
வ
ஸாऽऽப⁴வth phயதமா யா ஸrhவதா³ராதி⁴கா ।
MSS@9951@2ஶவth தth³ரதேசதஸshதவ ராNhயாnhயக³Nhயாநி யth³
ph³ரமாth³ைவதஸுேக²ऽபி
தth³ப⁴ஜநேதா மnhதா³த³ரmh ேத மந: ॥ 9951॥
MSS@9952@1கா லாkh◌⁴யா ³ணிநாmh,மா, பப⁴வ: ேகா, ய:shவlhைய: kh’த:
கிmh
:³க²mh, பரஸmhரேயா, ஜக³தி க: லாkh◌⁴ேயா, ய ஆயேத ।
MSS@9952@2ேகா mh’thrhvhயஸநmh, ஶுசmh ஜஹதி ேக,ையrhநிrhதா: ஶthரவ:

ைகrhவிjhஞாதத³mh, விராடநக³ேர ச²nhநshதி²ைத: பாNhட³ைவ: ॥ 9952॥
MSS@9953@1காஷாயாnhந ச ேபா⁴ஜநாதி³நியமாnhேநா வா வேந வாஸேதா
vhயாkh²யாநாத³த² வா
iµநிvhரதப⁴ராchசிthேதாth³ப⁴வ:யேத ।
MSS@9953@2கிmh shபீ²தகnhத³ைஶலதநயாதீேரஷு விkhட³ேதா ேகா³விnhத³shய
பதா³ரவிnhத³ப⁴ஜநாரmhப⁴shய ேலஶாத³பி ॥ 9953॥
MSS@9954@1காShட²mh கlhபத: ஸுேமரசலசிnhதாமணி: phரshதர:
ஸூrhயshதீvhரகர:
ஶஶீ ச விகல:ாேரா  வாராmh நிதி: ◌⁴ ।
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MSS@9954@2காேமா நShடதiνrhப³rhதி³திஸுேதா நnhதீ³ பஶு: காமேகா³
ைநதாmhshேத லயா ேபா⁴
ர⁴பேத கshேயாபமா தீ³யேத ॥ 9954॥
MSS@9955@1காShட²mh வnhjh²தமபி ப⁴ேவchசீ²தஶாnhthைய கபீநாmh ேலாmhேநா
ஶுth³th◌⁴ைய
ஸலமநலசாkh³நிெஶௗைசணகாநாmh ।
MSS@9955@2ஜnhேதாrhபா⁴வா வித³த⁴தி யதா²பா⁴விந: காrhயth³தி⁴mh தththவmh
ேதஷாmh khவசந
ஸஹஜmh வshேதா நாshதி கிசிth ॥ 9955॥
MSS@9956@1காShட²mh ஶிர ஸmhshதா²phய ததா² காShேட²ந தாட³ேயth ।
MSS@9956@2phதshmh’ேத:shmh’தி:ஸth³ேயா ேயாகி³நshேதந ஜாயேத ॥ 9956॥
MSS@9957@1காShட²ேகா³லக³mh phதmh ³ரrhth◌⁴வர:shதி²ைத: ।
MSS@9957@2அphராphததா⁴ரmh ph’Shேட²ந க³chேச²th chச²iµேக²ந  ॥ 9957॥
MSS@9958@1காShட²பாஷாணதா⁴நாmh kh’thவா பா⁴ேவந ேஸவநmh ।
MSS@9958@2ரth³த⁴யா ச ததா²th³தி⁴shதshய விShiΝphரஸாத³த: ॥ 9958॥
MSS@9958A@1காShட²மŋhகா³ரதாmh யாதி ப⁴shமதாmh ேகா³மயாதி³கmh ।
MSS@9958A@2வெநௗ கீrhணmh ஸுவrhணmh  ஸுவrhேthகrhஷதாmh vhரேஜth ॥
MSS@9959@1காShடா²kh³நிmh நிrhஹேரchைசவ ததா²பாmhச கா²தேயth ।
MSS@9959@2ஸmhேஶாத⁴ேயth ததா²பாnh kh’தாnh rhவmh பேயாऽrhதி²பி: ◌⁴ ॥ 9959॥
MSS@9960@1காShடா²த³kh³நிrhஜாயேத மth²யமாநாth³ ⁴shேதாயmh க²nhயமாநா
த³தா³தி ।
MSS@9960@2ேஸாthஸாஹாநாmh நாshthயஸாth◌⁴யmh நராmh மாrhகா³ரph³தா:◌⁴
ஸrhவயthநா: ப²லnhதி ॥ 9960॥
MSS@9960A@1காShடா²th³யதா²kh³நிthபnhந:shவாரயmh த³ஹதி th ।
MSS@9960A@2khேராதா⁴kh³நிrhேத³ஹஜshதth³வth தேமவ த³ஹதி th◌⁴வmh ॥
MSS@9961@1காShடா²iνஷŋhகா³th பவrhத⁴மாேந ஜாkh³ரthphரதாபjhவலேந
thவதீ³ேய ।
MSS@9961@2காrhதவீrhயmh phரஸப⁴mh பதnhதி phரthயrhதி²ph’th²வீபதய: பதŋhகா:³ ॥
9961॥
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MSS@9962@1காShேட²ऽவேகஶmh ஸmhயmhய தthர ப³th³th◌⁴வா வராகாmh ।
MSS@9962@2ஹshேதந ph◌⁴ராmhயமாmh ச ேயா ஹnhதி ஸ த⁴iνrhத⁴ர: ॥ 9962॥
MSS@9963@1கா ஸmh³th³தி: ◌⁴ ஸுப⁴ட ப⁴வேதா ph³ ph’chசா² ஸmhயkh phராத:
கீth³’kh³
ப⁴வதி விபிநmh ஸmhphர³th³ைத⁴rhவிஹŋhைக:³ ।
MSS@9963@2ேலாக: கshnh phரத²யதி iµத³mh, கா thவதீ³யா ச ைஜth phராேயா
ேலாேக shதி²தஹ
ஸுக²mh ஜnhநா கீth³’ேஶந ॥ 9963॥
MSS@9964@1கா ஸmhsh’தி: கிமபசாரநிப³nhத⁴ேநயmh கீth³’kh³வித⁴shய தவ கிmh
தேமதேயதி ।
MSS@9964@2phரேந  நாsh ஶல: phரதிவkhேமவ ேக²த³sh ேம ஜநநி
ேகாऽphயயேமவமாshேத
॥ 9964॥
MSS@9964A@1காஸவாஸjhவராrhணேஶாகth’Shshய பாகkh ।
MSS@9964A@2ந ச rhயாchசி²ேராேநthர’thகrhமயவாநபி ॥
MSS@9965@1காஸாசிth³ த⁴வளசிரmh நிவஸதாmh விthேதபராஸாmh நrh நீேலா
வா கபிேலாऽத²வா
வரvh’ேஷா ரkhேதாऽத²வா ேமசக: ।
MSS@9965@2kh³ராணரவதீ⁴ேதாऽபி ஶிதி²லshகnhேதா⁴ऽphயrhth◌⁴வரவா:
shவாnhேத ேம
பரதnhthரnhதி³லதiνrhஜாக³rhthயயmh கrh³ர: ॥ 9965॥
MSS@9966@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥
MSS@9966@2காஸாmh  நாபதா³mh ேஹரதிேலாபா⁴nhத⁴³th³தி⁴தா ॥ 9966॥
MSS@9967@1காஸாரேஶாணி நேவாத³யமாநiµkh³த⁴- ஸth³வrhதிகாநிவஹதா³நி
தா³ேணऽபி ।
MSS@9967@2மth◌⁴யnhதி³ேநாShணகிரேண phரதிபnhநஸkh²ய- shேமரmh ஸுக²mh ஜயதி
சிthரசthரமph³ஜmh ॥ 9967॥
MSS@9968@1காஸாேர பth³நீऽயmh iµலக³மநthயnhதரmh யthர ’th³யmh
யshnh
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ஸth³ய:ஸiµth³யth³kh³ரஹபதிகரஜvhயாph’தி: லாக⁴நீயா ।
MSS@9968@2தshமாேத³தth³விேஶஷshmh’திகதஹphேரயஸாா³ேபயmh
வrhயmh
ெஶௗrhயசநாெதௗ³ ந க³மய ஸமயmh thவmh vhரஜshthதjhஞ: ॥ 9968॥
MSS@9969@1காஸாேரऽபி பய: பிப³nhதி பதி²கா ந khவாபி வா thவயி
ாரthவா³த³ேத: ◌⁴
ஸiµth³ர இதி ேத நாைமதேத³ேவாசிதmh ।
MSS@9969@2ந thேவதாநி நிரrhத²காநி ப⁴வேதா நாமாnhயநrhதா²nhதராNhயmhேபா⁴தி⁴rhஜலதி: ◌⁴
பேயாநிதி⁴த³தி⁴rhவாராmhநிதி⁴rhவாதி: ◌⁴ ॥ 9969॥
MSS@9970@1காஸாேர மத³மthதவாரணக³ணராmhப⁴மkh³நmh பய: பீதmh
யthphரப⁴ேவாவீசிவலைநrhvhயாphதmh ஸமshதmh ஜக³th ।
MSS@9970@2தshnhேநவ ரேவ: phரசNhட³கிரணேரணீநிபீதாmhப⁴ phராphதா:
பாnhத²நக²mhபசா:
phரதிபத³mh மth◌⁴யshத²⁴மய: ॥ 9970॥
MSS@9971@1காஸாேரஷு ஸthஸு nh⁴ஷு ததா² நீேசஷு நீரkh³ரஹmh தி⁴kh
தthராபி ஶிேராநதி:
கிமபரmh ேஹயmh ப⁴ேவnh மாநிநாmh ।
MSS@9971@2இthயாேலாchய விiµchய சாதகவா ேதஷு shph’ஹாமாத³ராth³
உth³kh³வshதவ வாவாஹ
ேத தா⁴ராத⁴ராேலாகநmh ॥ 9971॥
MSS@9971A@1காஸாrhயவrhய கதாmh³ஹாவதmhஸ iµkhதாஸமாநஜலபி³nh³தரŋhக³ரŋhக³
।
MSS@9971A@2கிmh ⁴ஷணmh தவ ப³ைகrhப³ஹுபி: ◌⁴ ராrhைவrh ஹmhைஸrhவிநா
கலரைவrhநரேத³வjhைய: ॥
MSS@9972@1கா thவmh வத³ ெசௗrhயகாணி த:, கshthவmh, ேராயாக: கிmh
ph³ேஷ,

iµெதௗ ஸுவrhணகலெஶௗ ⁴பshய, ேகந, thவயா ।
MSS@9972@2thர shத:, phரகெடௗ தவாசலதேட, thேரதி, தphதயதாmh
இthkhேத
th◌⁴’தவlhலவீசக³shthவmh பா பீதாmhப³ர: ॥ 9972॥
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MSS@9973@1கா விவrhஜேயchெசௗrhயmh நிth³ராசrhமெசௗகாmh ।
MSS@9973@2வாெலௗlhயmh ச ேராகா³Th◌⁴ேயா விmh ேயாऽthர வாச²தி ॥
9973॥
MSS@9974@1காேஸ வாேஸ ததா² ேஶாேஷ மnhதா³kh³ெநௗ விஷமjhவேர ।
MSS@9974@2phரேமேஹ thரkh’chch²ேர ச ேஸவேயnhம⁴பிphபmh ॥ 9974॥
MSS@9975@1கா shth ந phரணயிவஶா கா விலதேயா மேநாப⁴வவிநா: ।
MSS@9975@2ேகா த⁴rhேமா நிபஶம: கிmh ெஸௗkh²யmh வlhலேப⁴ந ரதாநாmh ॥
9975॥
MSS@9976@1காshவிth³அவ³Nhட²நவதீ நாதிபsh²டஶரலாவNhயா ।
MSS@9976@2மth◌⁴ேய தேபாத⁴நாநாmh கிஸலயவ பாNh³பthராmh ॥ 9976॥
MSS@9977@1காஹமsh ³ஹா வkhதி phரேநऽiµShnh கிiµthதரmh ।
MSS@9977@2கத²iµkhதmh ந ஜாநா கத³rhத²ய யth ஸேக² ॥ 9977॥
MSS@9978@1காஹrhநிஶமiνசிnhthயா ஸmhஸாராஸாரதா ந  phரமதா³ ।
MSS@9978@2கா phேரய விேத⁴யா க தா³Nhயமத²ைமth ॥ 9978॥
MSS@9979@1கா  லாமதி⁴ேராஹதி ⁴ஜக³லதாயா: phரதாநிநீShவnhயா ।
MSS@9979@2யா க²Nh³தாபி ரத³ைநrh ஜநயதி வத³ேந விசmh ஸுஷமாmh ॥
9979॥
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