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shanaishcharastavarAjaH

ஶைநசரshதவராஜ:

 க³ேணஶாய நம:॥
நாரத³உவாச ॥
th◌⁴யாthவா க³ணபதிmh ராஜா த⁴rhமராேஜா தி⁴Sh²ர: ।
தீ⁴ர:ஶைநசரshேயமmh சகார shதவiµthதமmh ॥ 1॥
ஶிேரா ேம பா⁴shக: பா பா⁴லmh சா²யாஸுேதாऽவ ।
ேகாடராோ th³’ெஶௗ பா ஶிகி²கNhட²நிப: ◌⁴ தீ ॥ 2॥
kh◌⁴ராணmh ேம பீ⁴ஷண: பா iµக²mh ப³iµேகா²ऽவ ।
shகnhெதௗ⁴ ஸmhவrhதக: பா ⁴ெஜௗ ேம ப⁴யேதா³ऽவ ॥ 3॥
ெஸௗrhேம ’த³யmh பா நாபி⁴mh ஶைநசேராऽவ ।
kh³ரஹராஜ: கmh பா ஸrhவேதா ரவிநnhத³ந:॥ 4॥
பாெதௗ³ மnhத³க³தி: பா kh’Shண: பாthவகி²லmh வ: ।
ராேமதாmh பேட²nhநிthயmh ெஸௗேரrhநாமப³லrhதாmh ॥ 5॥
ஸுகீ² th சிராச ஸ ப⁴ேவnhநாthர ஸmhஶய: ।
ெஸௗ:ஶைநசர: kh’Shே நீேலாthபலநிப: ◌⁴ ஶநி:॥ 6॥
ஶுShேகாத³ேரா விஶாலாோ ³rhநிேயா விபீ⁴ஷண: ।
ஶிகி²கNhட²நிேபா⁴ நீலசா²யா’த³யநnhத³ந:॥ 7॥
காலth³’Sh: ேகாடரா:sh²லேராமாவiµக:² ।
தீ³rhேகா⁴ நிrhமாmhஸகா³thரsh ஶுShேகா ேகா⁴ேரா ப⁴யாநக:॥ 8॥
நீலாmhஶு: khேராத⁴ேநா ெரௗth³ேரா தீ³rhக⁴மrhஜடாத⁴ர: ।
மnhேதா³ மnhத³க³தி: க²ேஜா th’phத:ஸmhவrhதேகா யம:॥ 9॥orஅth’phத:
kh³ரஹராஜ: கரா ச ஸூrhயthேரா ரவி:ஶஶீ ।
ேஜா ³ேதா⁴ ³: காvhேயா பா⁴iνஜ:mhகாஸுத:॥ 10॥
ேகrhேத³வபதிrhபா³ஹு: kh’தாnhேதா ைநrh’தshததா² ।
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ஶஶீ மthேப³ரச ஈஶாந:ஸுர ஆthம: ◌⁴ ॥ 11॥
விShiΝrhஹேரா க³ணபதி:மார: காம ஈவர: ।
கrhதா ஹrhதா பாலயிதா ராjhய⁴kh³ ராjhயதா³யக:॥ 12॥orராjhேயேஶா
சா²யாஸுத:யாமலாŋhேகா³ த⁴நஹrhதா த⁴நphரத:³ ।
khரகrhமவிதா⁴தா ச ஸrhவகrhமாவேராத⁴க:॥ 13॥
Shேடா Shட: காமப: காமேதா³ ரவிநnhத³ந: ।
kh³ரஹபீடா³ஹர:ஶாnhேதா நthேரேஶா kh³ரேஹவர:॥ 14॥
shதி²ராஸந:shதி²ரக³திrhமஹாகாேயா மஹாப³ல: ।
மஹாphரேபா⁴ மஹாகால: காலாthமா காலகாலக:॥ 15॥
ஆதி³thயப⁴யதா³தா ச mh’thராதி³thயநnhத³ந: ।
ஶதபி⁴த³யிதா thரேயாத³ஶீதிதி²phய:॥ 16॥
திth²யாthமா திதி²க³ணேநா நthரக³ணநாயக:।orதிth²யாthமகshதிதி²க³ே
ேயாக³ராஶிrhiµஹூrhதாthமா கrhதா தி³நபதி: phர:◌⁴ ॥ 17॥
ஶShபphய:யாமshthைரேலாkhயாப⁴யதா³யக: ।
நீலவாஸா: khயாnh⁴rhநீலாஜநசயchச²வி:॥ 18॥
ஸrhவேராக³ஹேரா ேத³வ:th³ேதா⁴ ேத³வக³ணshத: ।
அShேடாthதரஶதmh நாmhநாmh ெஸௗேரசா²யாஸுதshய ய:॥ 19॥
பேட²nhநிthயmh தshய பீடா³ஸமshதா நயதி th◌⁴வmh ।
kh’thவா ஜாmh பேட²nhமrhthேயா ப⁴khதிமாnhய:shதவmh ஸதா³॥ 20॥
விேஶஷத:ஶநிதி³ேந பீடா³ தshய விநயதி ।
ஜnhமலkh³ேந shதி²திrhவாபி ேகா³சேர khரராஶிேக³॥ 21॥
த³ஶாஸு ச க³ேத ெஸௗெரௗ ததா³shதவமmh பேட²th ।
ஜேயth³ய:ஶநிmh ப⁴khthயா ஶShபாதாmhப³ைர:॥ 22॥
விதா⁴ய ேலாஹphரதிமாmh நேரா :³கா²th³விiµchயேத ।
பா³தா⁴ யாऽnhயkh³ரஹாmh ச ய: பேட²thதshய நயதி ॥ 23॥
பீ⁴ேதா ப⁴யாth³விiµchேயத ப³th³ேதா⁴ iµchேயத ப³nhத⁴நாth ।
ேராகீ³ ேராகா³th³விiµchேயத நர:shதவமmh பேட²th ॥ 24॥
thரவாnhத⁴நவாnh மாnh ஜாயேத நாthர ஸmhஶய:॥ 25॥
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நாரத³உவாச ॥
shதவmh நிஶmhய பாrhத²shய phரthயோऽ⁴th ஶைநசர: ।
த³ththவா ராjhேஞ வர: காமmh ஶநிசாnhதrhத³ேத⁴ ததா³॥ 26॥
॥இதி  ப⁴விShயராேண ஶைநசரshதவராஜ:ஸmhrhண:॥
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