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Buddha’s Biography by Ashvaghosha - Buddhacharita

³th³த⁴சதmh

Book I [ப⁴க³வthphரஸூதி:]
யmh பராrhth◌⁴யாmh வித³த⁴th³விதா⁴th’th தேமா நிரshயnhநபி⁴⁴தபா⁴iνph◌⁴’th ।
iνத³nhநிதா³க⁴mh தசாசnhth³ரமா:ஸவnhth³யேதऽrhஹnhநிஹ யshய ேநாபமா ॥ 1।1*
ஆth³விஶாேலாnhநதஸாiνலmhயா பேயாத³பŋhkhthேயவ பதபாrhவmh ।
உத³kh³ரதி⁴ShNhயmh க³க³ேணऽவகா³ட⁴mh ரmh மஹrhேஷ: கபிலshய வsh ॥ 1।2*
ேதாnhநேதேநவ நேயந ’thவா ைகலாஸைஶலshய யத³ph◌⁴ரேஶாபா⁴mh ।
ph◌⁴ரமா³ேபதாnh வஹத³mh³வாஹாnh ஸmhபா⁴வநாmh வா ஸப²சகார ॥ 1।3*
ரthநphரேபா⁴th³பா⁴நி யthர ேலேப⁴ தேமா ந தா³th³rhயவாவகாஶmh ।
பராrhth◌⁴யெபௗைர:ஸஹவாஸேதாஷாth kh’தshேதவாதிரராஜ ல: ॥ 1।4*
யth³ேவதி³காேதாரணmhஹகrhணரthைநrhத³தா⁴நmh phரதிேவஶம ேஶாபா⁴mh ।
ஜக³thயth³’ShThேவவஸமாநமnhயthshபrhதா⁴mhshவேக³ைஹrhத²ஏவ சkhேர॥ 1।5*
ராமாiµேக²nh³nh ப⁴தபth³மாnh யthராபயாேதாऽphயவிமnhய பா⁴iν: ।
ஸnhதாபேயாகா³தி³வ வா ேவShmh பசாthஸiµth³ராபி⁴iµக:² phரதshேத² ॥ 1।6*
ஶkhயாrhதாநாmh யஶஸாmh ஜேநந th³’ShThவாnhதபா⁴வmh க³ேதாऽயnhth³ர: ।
இதி th◌⁴வைஜசாசலthபதாைகrhயnhமாrhShமshயாŋhகேவாத³யchச²th ॥ 1।7*
kh’thவாபி ராthெரௗ iµத³phரஹாஸnhேதா:³ கைரrhயth³ரஜதாலயshைத:² ।
ெஸௗவrhணஹrhmhேயஷு க³தாrhகபாைத³rhதி³வா ஸேராஜth³திமாலலmhேப³ ॥ 1।8*
மph³’தாmh rhth◌⁴நி kh’தாபி⁴ேஷக: ஶுth³ேதா⁴த³ேநா நாம nh’ேபாऽrhகப³nh: ◌⁴ ।
அth◌⁴யாஶேயா வா sh²டத³கmh ராதி⁴ராஜmh தத³லசகார ॥ 1।9*
⁴ph◌⁴’thபராrhth◌⁴ேயாऽபி ஸப ஏவ phரvh’thததா³ேநாऽபி மதா³iνேபத: ।
ஈேஶாऽபி நிthயmhஸமTh³’Shபாத:ெஸௗmhயshவபா⁴ேவாऽபி ph’²phரதாப:॥ 1।10*
⁴ேஜந யshயாபி⁴ஹதா: பதnhேதா th³விஷth³th³விேபnhth³ரா:ஸமராŋhக³ேணஷு ।
உth³வாnhதiµkhதாphரகைர: ஶிேராபி⁴rhப⁴khthேயவ Shபாஜபி: ◌⁴ phரேணiµ: ॥ 1।11*
அதிphரதாபாத³வ⁴ய ஶthnhமேஹாபராகா³நிவ திkh³மபா⁴iν: ।
உth³ேயாதயாமாஸ ஜநmh ஸமnhதாthphரத³rhஶயnhநாரயணீயமாrhகா³nh ॥ 1।12*
த⁴rhமாrhத²காமா விஷயmh ேதா²ऽnhயmh ந ேவஶமாசkhரiµரshய நீthயா ।
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³th³த⁴சதmh

விshபrhத⁴மாநா இவ kh³ரth³ேத:◌⁴ ஸுேகா³சேர தீ³phததரா ப³⁴: ॥ 1।13*
உதா³ரஸŋhkh²ைய:ஸசிவாஇரஸŋhkh²ைய: kh’தாkh³ரபா⁴வ:ஸ உத³kh³ரபா⁴வ: ।
ஶஶீ யதா²ைப⁴ரkh’தாnhயதா²ைப: ◌⁴ ஶkhேயnhth³ரராஜ:ஸுதராmh ரராஜ ॥ 1।14*
தshயாதிேஶாபா⁴விsh’தாதிேஶாபா⁴ ரவிphரேப⁴வாshததம: phரபா⁴வா ।
ஸமkh³ரேத³வீநிவஹாkh³ரேத³வீ ப³⁴வ மாயாபக³ேதவ மாயா ॥ 1।15*
phரஜாஸு மாேதவ தphரvh’thதா ³ெரௗ ஜேந ப⁴khதிவாiνvh’thதா ।
லவாதீ⁴ஶேல kh’தாபா⁴ ஜக³thய⁴³thதமேத³வதா யா ॥ 1।16*
காமmh ஸதா³shthசதmh தshரmh ததா²பி தாmh phரphய ph◌⁴’ஶmh விேரேஜ ।
ந nh³ேலகா²iµபக³mhய ஶுபா⁴mh நkhதmh ததா²ஸnhதமஸthவேமதி ॥ 1।17*
அதீnhth³ேயநாthமநி ³Shேஹாऽயmh மயா ஜேநா ேயாஜயிmh ந ஶkhய: ।
இதீவ ஸூமாmh phரkh’திmh விஹாய த⁴rhேமண ஸாாth³விதா shவrhதி: ॥
1।18*
chேதாऽத² காயாthதாth thேலாகீiµth³ேயாதயnhiνthதமேபா³தி⁴ஸththவ: ।
விேவஶ தshயா:shmh’த ஏவ ௌ நnhதா³³ஹாயாவ நாக³ராஜ: ॥ 1।19*
th◌⁴’thவா மாth³த⁴வளmh ³ ஷTh³விஷாmh
தா³நாதி⁴வாதiµக²mh th³விரத³shய பmh ।
ஶுth³ேதா⁴த³நshய வஸுதா⁴தி⁴பேதrhமShயா:
mh விேவஶ ஸ ஜக³th³vhயஸநயாய ॥ 1।20*
ராவிதா⁴நmh phரதி ேலாகபாலா ேலாைககநாத²shய தி³ேவாऽபி⁴ஜkh³iµ: ।
ஸrhவthர பா⁴nhேதாऽபி  சnhth³ரபாதா³ ப⁴ஜnhதி ைகலாஸகி³ெரௗ விேஶஷmh ॥ 1।21*
மயாபி தmh க³தmh த³தா⁴நா விth³th³விலாஸmh ஜலதா³வவ ।
தா³நாபி⁴வrhைஷ: பேதா ஜநாநாmh தா³th³rhயதாபmh ஶமயாசகார ॥ 1।22*
ஸாத: ரஜநா ேத³வீ கதா³சித³த²mhபி³நீmh ।
ஜகா³மாiνமேத ராjhஞ:ஸmh⁴ேதாthதமேதா³ஹதா³ ॥ 1।23*
ஶாகா²மாலmhப³மாநாயா: Shபபா⁴ராவலmhபி³நீmh ।
ேத³vhயா:mh விபி⁴th³யாஶு ேபா³தி⁴ஸththேவா விநிrhயெயௗ ॥ 1।24*
தத: phரஸnhநச ப³⁴வ Shயshதshயாச ேத³vhயா vhரதஸmhshkh’தாயா: ।
பாrhவாthஸுேதா ேலாகதாய ஜjhேஞ நிrhேவத³நmh ைசவ நிராமயmh ச ॥ 1।25
(1।9)
phராத: பேயாதா³தி³வ திkh³மபா⁴iν:ஸiµth³ப⁴வnhேஸாऽபி ச மாth’ே: ।
sh²ரnhமைக²rhவிஹதாnhத⁴காைரசகார ேலாகmh கநகாவதா³தmh ॥ 1।26*
தmh ஜாதமாthரமத² காசநபெகௗ³ரmh
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phத:ஸஹshரநயண: ஶநைகரkh³’th
மnhதா³ரShபநிகைர:ஸஹ தshய rhth◌⁴நி
கா²nhநிrhமேல ச விநிேபதரmh³தா⁴ேர ॥ 1।27*
ஸுரphரதா⁴ைந: பதா⁴rhயமாே ேத³ஹாmhஶுஜாலரiνரஜயmhshதாnh ।
ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரஜாேலாபஸnhநிவிShடmh நேவா³ராஜmh விகா³ய லmhயா ॥ 1।28*
ஊேராrhயெதௗ²rhவshய ph’ேதா²ச ஹshதாnhமாnhதா⁴nhth³ரphரதிமshய rhth◌⁴ந: ।
கவதைசவ ⁴ஜாmhஸேத³ஶாthததா²வித⁴mh தshய ப³⁴வ ஜnhம ॥ 1।29 (1।10)
khரேமண க³rhபா⁴த³பி⁴நி:sh’த:ஸnh ப³ெபௗ⁴ க³த: கா²தி³வ ேயாnhயஜாத: ।
கlhேபShவேநேகShவிவ பா⁴விதாthமா ய:ஸmhphரஜாநnh ஸுஷுேவ ந ட: ◌⁴ ॥ 1।30
(1।11)
தீ³phthயா ச ைத⁴rhேயண ச ேயா ரராஜ பா³ேலா ரவிrh⁴வாவதீrhண: ।
ததா²திதீ³phேதாऽபி நியமாே ஜஹார சூmh யதா² ஶஶாŋhக: ॥ 1।31
(1।12)
ஸ shவகா³thரphரப⁴ேயாjhjhவலnhthயா தீ³பphரபா⁴mh பா⁴shகரவnhiµேமாஷ ।
மஹாrhஹஜாmh³நத³சாவrhே விth³ேயாதயாமாஸ தி³ஶச ஸrhவா: ॥ 1।32
(1।13)
அநாலாnhயph³ஜஸiµth³க³தாநி நிShேபஷவnhthயாயதவிkhரமாணி ।
தைத²வ தீ⁴ராணி பதா³நி ஸphத ஸphதrhதாராஸth³’ேஶா ஜகா³ம ॥ 1।33 (1।14)
ேபா³தா⁴ய ஜாேதாऽsh ஜக³th³தி⁴தாrhத²மnhthயா தேதா²thபthதியmh மேமதி ।
சrhதி³ஶmh mhஹக³திrhவிேலாkhய வாணீmh ச ப⁴vhயாrhத²கiµவாச ॥ 1।34 (1।15)
கா²thphரshேத சnhth³ரமசிஶுph◌⁴ேர th³ேவ வாதா⁴ேர ஶிஶிேராShணவீrhேய ।
ஶரெஸௗkh²யாrhத²மiνthதரshய நிேபதrhrhத⁴நி தshய ெஸௗmhேய ॥ 1।35 (1।16)
மth³விதாேந கநேகாjhjhவலாŋhேக³ைவ³rhயபாேத³ ஶயேந ஶயாநmh ।
யth³ெகௗ³ரவாthகாசநபth³மஹshதா யாதி⁴பா: ஸmhபவாrhய தsh:² ॥ 1।36
(1।17)
மாயாதஜshய தி³ெவௗகஸ: ேக² யshய phரபா⁴வாthphரணைத: ஶிேராபி: ◌⁴ ।
ஆதா⁴ரயnh பாNhட³ரமாதபthரmh ேபா³தா⁴ய ேஜ: பரமாஶிஷச ॥ 1।37 (1।18)
மேஹாரகா³ த⁴rhமவிேஶஷதrhஷாth³³th³ேத⁴Shவதீேதஷு kh’தாதி⁴காரா: ।
யமvhயஜnh ப⁴khதிவிஶிShடேநthரா மnhதா³ரShைப:ஸமவாகிரmhச ॥ 1।38 (1।19)
ததா²க³ேதாthபாத³³ேணந Shடா: ஶுth³தா⁴தி⁴வாஸாச விஶுth³த⁴ஸththவா: ।
ேத³வா நநnh³rhவிக³ேதऽபி ராேக³ மkh³நshய :³ேக²ஜக³ேதா தாய ॥ 1।39 (1।20)
யshnh phரஸூேத கி³ராஜகீலா வாதாஹதா ெநௗவ ⁴சசால ।
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ஸசnhத³நா ேசாthபலபth³மக³rhபா⁴ பபாத vh’Shrhக³க³த³நph◌⁴ராth ॥ 1।40 (1।21)
வாதா வ:shபrhஶஸுகா² மேநாjhஞா தி³vhயாநி வாஸாmhshயவபாதயnhத: ।
ஸூrhய: ஸ ஏவாph◌⁴யதி⁴கmh சகாேஶ ஜjhவால ெஸௗmhயாrhசிரநீேதாऽkh³நி: ॥ 1।41
(1।22)
phரா³thதேர சாவஸத²phரேத³ேஶ ப:shவயmh phரா³ர⁴thதாmh:³ ।
அnhத: ராNhயாக³தவிshமயாநி யshnh khயாshதீrhத²இவ phரசkh: ॥ 1।42 (1।23)
த⁴rhமாrhதி²பி⁴rh⁴தக³ணச தி³vhையshதth³த³rhஶநாrhத²mh ப³லமாப ர: ।
ெகௗஹேலைநவ ச பாத³ைபச phரஜயாமாஸ ஸக³nhத⁴Shைப: ॥ 1।43 (1।24)
Shப³மா:shவmh ஸுமmh lh:ஸரேth³ராததி³khஸுக³nhதி⁴ ।
ஸுஸmhph◌⁴ரமth³nh’க³வ⁴பகீ³தmh ⁴ஜŋhக³mhvh’தா³பிதாthதவாதmh ॥ 1।44*
khவசிth khவணthrhயmh’த³ŋhக³கீ³ைதrhவீiµnhதா³iµரஜாதி³பி⁴ச ।
shவீmh சலthNhட³ல⁴தாநாmh விராதmh ேசாப⁴யபாrhசதshதth ॥ 1।45*
யth³ராஜஶாshthரmh ph◌⁴’³ரŋhகி³ரா வா ந சkhரrhவmhஶகராvh’ ெதௗ ।
தேயா:ஸுெதௗ ெதௗ சஸஸrhஜshதthகாேலந ஶுkhரச ph³’ஹshபதிச ॥ 1।46
(1।41)
ஸாரshவதசாபி ஜகா³த³ நShடmh ேவத³mh நrhயmh த³th³’ஶுrhந rhவmh ।
vhயாஸshதைத²நmh ப³ஹுதா⁴ சகார ந யmh வஶிShட:² kh’தவாநஶkhதி: ॥ 1।47
(1।42)
வாlhகிநாத³ச ஸஸrhஜ பth³யmh ஜkh³ரnhத² யnhந chயவேநா மஹாrh: ।
சிகிthதmh யchச² சகார நாth: பசாthததா³thேரய ’rhஜகா³த³ ॥ 1।48 (1।43)
யchச th³விஜthவmh ஶிேகா ந ேலேப⁴ தth³கா³த⁴ந:ஸூiνரவாப ராஜnh ।
ேவலாmhஸiµth³ேர ஸக³ரச த³th◌⁴ேர ேநவாகேவா யாmh phரத²மmh ப³ப³nh:◌⁴॥ 1।49
(1।44)
ஆசாrhயகmh ேயாக³விெதௗ⁴ th³விஜாநாமphராphதமnhையrhஜநேகா ஜகா³ம ।
kh²யாதாநி கrhமாணி ச யாநி ெஶௗைர: ஶூராத³யshேதShவப³லா ப³⁴: ॥ 1।50
(1।45)
தshமாthphரமாணmh ந வேயா ந கால: கசிthkhவசிchch²ைரShTh²யiµைபதி ேலாேக ।
ராjhஞாmh’mh ச தாநி தாநி kh’தாநி thைரரkh’தாநி rhைவ: ॥ 1।51
(1।46)
ஏவmh nh’ப: phரthயயிைதrhth³விைஜshைதராவாதசாphயபி⁴நnhதி³தச ।
ஶŋhகாமநிShடாmh விஜெஹௗ மநshத: phரஹrhஷேமவாதி⁴கமாேராஹ ॥ 1।52 (1।47)
phதச ேதph◌⁴ேயா th³விஜஸthதேமph◌⁴ய:ஸthகாரrhவmh phரத³ெதௗ³ த⁴நாநி ।
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⁴யாத³யmh ⁴பதிrhயேதா²khேதா யாயாjhஜராேமthய வநாநி ேசதி ॥ 1।53 (1।48)
அெதௗ² நிthைதச தேபாப³லாchச² தjhஜnhம ஜnhமாnhதகரshய ³th³th◌⁴வா ।
ஶாkhேயவரshயாலயமாஜகா³ம ஸth³த⁴rhமதrhஷாத³ேதா மஹாrh: ॥ 1।54
(1।49)
தmh ph³ரமவிth³ph³ரமவிதா³mh jhவலnhதmh ph³ராmhயா யா ைசவ தப:யா ச
।
ராjhேஞா ³rhெகௗ³ரவஸthkhயாph◌⁴யாmh phரேவஶயாமாஸ நேரnhth³ரஸth³ம ॥ 1।55
(1।50)
ஸ பாrhதி²வாnhத:ரஸnhநிகrhஷmh மாரஜnhமாக³தஹrhஷேவக³mh ।
விேவஶ தீ⁴ேரா ப³லஸmhjhஞையவ தப:phரகrhஷாchச ஜராரயாchச² ॥ 1।56 (1।51)
தேதா nh’பshதmh iµநிமாஸநshத²mh பாth³யாrhkh◌⁴யrhவmh phரதிjhய ஸmhயkh ।
நிமnhthரயாமாஸ யேதா²பசாரmh ரா வShட²mh ஸ இவாnhதிேத³வ: ॥ 1।57 (1।52)
த⁴nhேயாऽshmhயiνkh³ராயத³mh லmh ேம யnhமாmh தி³th³’ுrhப⁴க³வாiνேபத: ।
ஆjhஞாphயதாmh கிmh கரவாணி ெஸௗmhய ஶிShேயாऽsh விரmhபி⁴மrhஹதி ॥
1।58 (1।53)
ஏவmh nh’ேபேபநிமnhthத:ஸnhஸrhேவண பா⁴ேவந iµநிrhயதா²வth ।
ஸவிshமேயாth²lhலவிஶாலth³’Shrhக³mhபீ⁴ரதீ⁴ராணி வசாmhshவாச ॥ 1।59
(1।54)
மஹாthமநி thவyhபபnhநேமதth phயாதிெதௗ² thயாகி³நி த⁴rhமகாேம ।
ஸththவாnhவயjhஞாநவேயாऽiνபா shநிkh³தா⁴ யேத³வmh மயி ேத மதி:shயாth॥ 1।60
(1।55)
ஏதchச தth³ேயந nh’பrhஷயshேத த⁴rhேமண ஸூமாணி த⁴நாnhயபாshய ।
நிthயmh thயஜnhேதா விதி⁴வth³ப³⁴shதேபாபி⁴ராTh◌⁴யா விப⁴ைவrhத³th³ரா: ॥ 1।61
(1।56)
phரேயாஜநmh யth மேமாபயாேந தnhேம ஶ ◌்’iΝ phதிiµேப ச thவmh ।
தி³vhயா மயா தி³vhயபேத² தா வாkh³ேபா³தா⁴ய ஜாதshதநயshதேவதி ॥ 1।62
(1।57)
thவா வசshதchச² மநச khthவா jhஞாthவா நிthைதச தேதாऽshmhேபத: ।
தி³th³’யா ஶாkhயலth◌⁴வஜshய ஶkhரth◌⁴வஜshேயவ ஸiµchchதshய ॥ 1।63
(1।58)
இthேயதேத³வmh வசநmh நிஶmhய phரஹrhஷஸmhph◌⁴ராnhதக³திrhநேரnhth³ர: ।
ஆதா³ய தா⁴thrhயŋhகக³தmh மாரmh ஸnhத³rhஶயாமாஸ தேபாத⁴நாய ॥ 1।64 (1।59)
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சkhராŋhகபாத³mh ஸ ததா² மஹாrhrhஜாலாவநth³தா⁴ŋh³பாணிபாத³mh ।
ேஸாrhணph◌⁴வmh வாரணவshதிேகாஶmh ஸவிshமயmh ராஜஸுதmh த³த³rhஶ ॥ 1।65
(1।60)
தா⁴thrhயŋhகஸmhவிShடமேவய ைசநmh ேத³vhயŋhகஸmhவிShடவாkh³நிஸூiνmh ।
ப³⁴வ பமாnhதவாசிதாrhநிவshய ைசவmh thதி³ேவாnhiµேகா²ऽ⁴th ॥
1।66 (1।61)
th³’ShThவாதmh thவபphதாmh shேநஹாth thரshய nh’பசகmhேப ।
ஸக³th³க³த³mh பா³ShபகஷாயகNhட:² பphரchச ச phராஜராநதாŋhக:³॥ 1।67 (1।62)
shவlhபாnhதரmh யshய வrhiµேந:shயாth³ப³வth³⁴தmh யshய ச ஜnhம தீ³phதmh ।
யshேயாthதமmh பா⁴விநமாthத² சாrhத²mh தmh phேரய கshமாthதவ தீ⁴ர வாShப: ॥
1।68 (1।63)
அபி shதி²ராrhப⁴க³வnh மார: கchசிnhந ேஶாகாய மம phரஸூத: ।
லph³த: ◌⁴ கத²சிth ஸலாஜrhேம ந க²lhவிமmh பாiµைபதி கால:॥ 1।69 (1।64)
அphயயmh ேம யஶேஸா நிதா⁴நmh கchசிth³th◌⁴ேவா ேம லஹshதஸார: ।
அபி phரயாshயா ஸுக²mh பரthர ஸுphேதऽபி thேரऽநிைஷகசு: ॥ 1।70 (1।65)
கchசிnhந ேம ஜாதம²lhலேமவ லphரபா³லmh பேஶாஷபா⁴கி³ ।
phரmh விேபா⁴ ph³ ந ேமऽshதி ஶாnhதி: shேநஹmh ஸுேத ேவth 
பா³nhத⁴வாநாmh ॥ 1।71 (1।66)
இthயாக³தாேவக³மநிShட³th³th◌⁴யா ³th³th◌⁴வா நேரnhth³ரmh ஸ*iµநிrhப³பா⁴ேஷ ।
மா ⁴nhமதிshேத nh’ப காசித³nhயா நி:ஸmhஶயmh தth³யத³ேவாசமsh ॥ 1।72 (1।67)
நாshயாnhயதா²thவmh phரதி விkhயா ேம shவாmh வசநாmh  phரதி விkhலேவாऽsh
।
காேலா  ேம யாமயmh ச ஜாேதா ஜாதியshயாஸுலப⁴shய ேபா³th³தா⁴ ॥ 1।73
(1।68)
விஹாய ராjhயmh விஷேயShவநாshத²shதீvhைர: phரயthைநரதி⁴க³mhய தththவmh ।
ஜக³thயயmh ேமாஹதேமா நிஹnhmh jhவShயதி jhஞாநமேயா  ஸூrhய: ॥ 1।74
(1।69)
:³கா²rhணவாth³vhயாதி⁴விகீrhணேப²நாjhஜராதரŋhகா³nhமரேkh³ரேவகா³th ।
உthதாரயிShயthயயiµயமாநமாrhthதmh ஜக³jhjhஞாநமஹாphலேவந ॥ 1।75 (1।70)
phரjhஞாmh³ேவகா³mh shதி²ரஶீலவphராmh ஸமாதி⁴ஶீதாmh vhரதசkhரவாகாmh ।
அshேயாthதமாmh த⁴rhமநதீ³mh phரvh’thதாmh th’Shrhதி³த: பாshயதி வேலாக: ॥
1।76 (1।71)
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:³கா²rhதி³ேதph◌⁴ேயா விஷயாvh’ேதph◌⁴ய:ஸmhஸாரகாnhதாரபத²shதி²ேதph◌⁴ய: ।
ஆkh²யாshயதி ேயஷ விேமாமாrhக³mh மாrhக³phரநShேடph◌⁴ய இவாth◌⁴வேக³ph◌⁴ய: ॥
1।77 (1।72)
வித³யமாநாய ஜநாய ேலாேக ராகா³kh³நிநாயmh விஷேயnhத⁴ேநந ।
phரலாத³மாதா⁴shயதி த⁴rhமvh’ShThயா vh’ShThயா மஹாேமக⁴ இவாதபாnhேத ॥
1।78 (1।73)
th’Shrhக³லmh ேமாஹதம:கபாடmh th³வாரmh phரஜாநாமபயாநேஹேதா: ।
விபாடயிShயthயயiµthதேமந ஸth³த⁴rhமதாேட³ந ³ராஸேத³ந ॥ 1।79 (1।74)
shைவrhேமாஹபாைஶ: பேவShதshய :³கா²பி⁴⁴தshய நிராரயshய ।
ேலாகshய ஸmh³th◌⁴ய ச த⁴rhமராஜ: கShயேத ப³nhத⁴நேமாேமஷ: ॥ 1।80 (1।75)
தnhமா kh’தா:² ேஶாகமmh phரதி thவmh தthெஸௗmhய ேஶாchேய  மiνShயேலாேக ।
ேமாேஹந வா காமஸுைக²rhமதா³th³வா ேயா ைநSh²கmh ேராShயதி நாshய த⁴rhமmh
॥ 1।81 (1।76)
ph◌⁴ரShடshய தshமாchச ³த³ேதா ேம th◌⁴யாநாநி லph³th◌⁴வாphயkh’தாrhத²ைதவ ।
த⁴rhமshய தshயாரவத³ஹmh  மnhேய விபthதிmh thதி³ேவऽபி வாஸmh ॥ 1।82
(1।77)
இதி தாrhத:²ஸஸு’thஸதா³ரshthயkhthவா விஷாத³mh iµiµேத³ நேரnhth³ர: ।
ஏவmhவிேதா⁴ऽயmh தநேயா மேமதி ேமேந ஸshவாமபி ஸாரமthதாmh ॥ 1।83 (1।78)
ஆrhேயண மாrhேக³ண  யாshயதீதி சிnhதாவிேத⁴யmh ’த³யmh சகார ।
ந க²lhவெஸௗ ந phயத⁴rhமப:ஸnhதாநநாஶாth ப⁴யmh த³த³rhஶ ॥ 1।84 (1।79)
அத²iµநிரேதா நிேவth³ய தththவmh ஸுதநியதmh ஸுதவிkhலவாய ராjhேஞ ।
ஸப³ஹுமதiµதீ³யமாணப: பவநபேத²ந யதா²க³தmh ஜகா³ம ॥ 1।85 (1।80)
kh’தமதிரiνஜாஸுதmh ச th³’ShThவா iµநிவசநரவேண பி தnhமெதௗ ச ।
ப³ஹுவித⁴மiνகmhபயா ஸ ஸா:◌⁴ phயஸுதவth³விநிேயாஜயாசகார ॥ 1।86 (1।81)
நரபதிரபி thரஜnhமShேடா விஷயமதாநி விiµchய ப³nhத⁴நாநி ।
லஸth³’ஶமசீகரth³யதா²வthphயதநயmh தநயshய ஜாதகrhம ॥ 1।87 (1।82)
த³ஶஸு பணேதShவஹ:ஸு ைசவmh phரயதமநா: பரயா iµதா³ பத: ।
அத ஜபேஹாமமŋhக³ளாth³யா: பரமதமா: ஸ ஸுதshய ேத³வேதjhயா: ॥ 1।88
(1।83)
அபி ச ஶதஸஹshரrhணஸŋhkh²யா:shதி²ரப³லவthதநயா:ஸேஹமஶ ◌்’ŋhகீ:³ ।
அiνபக³தஜரா: பயshவிநீrhகா:³ shவயமத³தா³thஸுதvh’th³த⁴ேய th³விேஜph◌⁴ய: ॥
1।89 (1।84)
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ப³ஹுவித⁴விஷயாshதேதா யதாthமா shவ’த³யேதாஷக: khயா விதா⁴ய ।
³ணவதி தி³வேஸ ஶிேவ iµஹூrhேத மதிமகேராnhiµதி³த: ரphரேவேஶ ॥ 1।90 (1।85)
th³விரத³ரத³மயீமேதா² மஹாrhஹாmh ததShபph◌⁴’தாmh மணிphரதீ³பாmh ।
அப⁴ஜத ஶிவிகாmh ஶிவாய ேத³வீ தநயவதீ phரணிபthய ேத³வதாph◌⁴ய: ॥ 1।91 (1।86)
ரமத² ரத: phரேவய பthநீmh shத²விரஜநாiνக³தாமபthயநாதா²mh ।
nh’பதிரபி ஜகா³ம ெபௗரஸŋhைக⁴rhதி³வமமைரrhமக⁴வாநிவாrhchயமாந:॥ 1।92 (1।87)
ப⁴வநமத² விகா³ய ஶாkhயராேஜா ப⁴வ இவ ஷNhiµக²ஜnhமநா phரதீத: ।
இத³த³தி ஹrhஷrhணவkhthேரா ப³ஹுவித⁴Shயஶshகரmh vhயத⁴thத ॥ 1।93
(1।88)
இதி நரபதிthரஜnhமvh’th³th◌⁴யா ஸஜநபத³mh கபிலாவயmh ரmh தth ।
த⁴நத³ரவாphஸேராऽவகீrhணmh iµதி³தம⁴nhநலவரphரஸூெதௗ ॥ 1।94 (1।89)
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேய ப⁴க³வthphரஸூதிrhநாம phரத²ம:ஸrhக:³ ॥ 1 ॥

Book II [ஆnhத:ரவிஹாேரா]
ஆ ஜnhமேநா ஜnhமஜராnhதகshய தshயாthமஜshயாthமத:ஸ ராஜா ।
அஹnhயஹnhயrhத²க³ஜாவthைரrhvh’th³தி⁴mh யெயௗ nhத⁴வாmh³ேவைக:³ ॥
2।1
த⁴நshய ரthநshய ச தshய தshய kh’தாkh’தshையவ ச காசநshய ।
ததா³ ைநகாthமநிதீ⁴நவாபி மேநாரத²shயாphயதிபா⁴ர⁴தாnh ॥ 2।2
ேய பth³மகlhைபரபி ச th³விேபnhth³ைரrhந மNhட³லmh ஶkhயஹாபி⁴ேநmh ।
மேதா³thகடா ைஹமவதா க³ஜாshேத விநாபி யthநா³பதsh²ேரநmh ॥ 2।3
நாநாŋhகசிைநrhநவேஹமபா⁴Nhைட³ர⁴ைதrhலmhப³ஸைடshததா²nhைய: ।
ஸுேப⁴ சாshய ரmh ரŋhைக³rhப³ேலந ைமthrhயா ச த⁴ேநந சாphைத: ॥ 2।4
Shடாச Shடாச ததா³shய ராjhேய ஸாth◌⁴vhேயாऽரஜshகா ³ணவthபயshகா: ।
உத³kh³ரவthைஸ:ஸதா ப³⁴rhப³vhேயா ப³ஹுர³ஹச கா³வ: ॥ 2।5
மth◌⁴யshத²தாmh தshய rhஜகா³ம மth◌⁴யshவபா⁴வ: phரயெயௗ ஸு’ththவmh ।
விேஶஷேதா தா³rhTh◌⁴யயாய thரmh th³வாவshய பாவபரsh நாஶmh ॥ 2।6
ததா²shய மnhதா³நிலேமக⁴ஶph³த:³ ெஸௗதா³நீNhட³லமNh³தாŋhக:³ ।
விநாமவrhஷாஶநிபாதேதா³ைஷ: காேல ச ேத³ேஶ phரவவrhஷ ேத³வ: ॥ 2।7
ேராஹ ஸmhயkh ப²லவth³யதா²rh ததா³kh’ேதநாபி kh’ரேமண ।
தா ஏவ ைசெவௗஷத⁴ேயா ரேஸந ஸாேரண ைசவாph◌⁴யதி⁴கா ப³⁴: ॥ 2।8
ஶரஸnhேத³ஹகேரऽபி காேல ஸŋhkh³ராமஸmhமrhத³இவ phரvh’thேத ।
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shவshதா:²ஸுக²mh ைசவ நிராமயmh ச phரஜjhஞிேர க³rhப⁴த⁴ராச நாrhய: ॥ 2।9
யchச phரதிph◌⁴ேவா விப⁴ேவऽபி ஶkhேய ந phராrhத²யnhதி shம நரா: பேரph◌⁴ய: ।
அph◌⁴யrhதி²த:ஸூமத⁴ேநாऽபி சாயmh ததா³ ந கசிth³விiµேகா² ப³⁴வ ॥ 2।10
நாேஶ வேதா⁴ ப³nh⁴ஷு நாphயதா³தா ைநவாvhரேதா நாnh’திேகா ந mhshர: ।
ஆthததா³ கசந தshய ராjhேய ராjhேஞா யயாேதவ நாஹுஷshய ॥ 2।11
உth³யாநேத³வாயதநாரமாmh பphரபாShகணீவநாநாmh ।
சkh: khயாshதthர ச த⁴rhமகாமா: phரthயத:shவrhக³ேவாபலph◌⁴ய ॥ 2।12
iµkhதச ³rhபி⁴ப⁴யாமேயph◌⁴ேயா ’Shேடா ஜந:shவrhக³வாபி⁴ேரேம ।
பthநீmh பதிrhவா ம பதிmh வா பரshபரmh ந vhயபி⁴ேசரச ॥ 2।13
கசிthேஷேவ ரதேய ந காமmh காமாrhத²மrhத²mh ந ஜுேகா³ப கசிth ।
கசிth³த⁴நாrhத²mh ந சசார த⁴rhமmh த⁴rhமாய கசிnhந சகார mhஸாmh ॥ 2।14
shேதயாதி³பி⁴சாphயபி⁴தச நShடmh shவshத²mh shவசkhரmh பரசkhரiµkhதmh ।
ேமmh ஸுபி⁴mh ச ப³⁴வ தshய ராNhயரNhயாநி யைத²வ ராShThேர ॥ 2।15
ததா³ தjhஜnhமநி தshய ராjhேஞா மேநாவாதி³thயஸுதshய ராjhேய ।
சசார ஹrhஷ: phரணநாஶ பாphமா ஜjhவால த⁴rhம: கஷ: ஶஶாம ॥ 2।16
ஏவmhவிதா⁴ ராஜஸுதshய தshய ஸrhவாrhத²th³தி⁴ச யேதா ப³⁴வ ।
தேதா nh’பshதshய ஸுதshய நாம ஸrhவாrhத²th³ேதா⁴ऽயதி phரசkhேர ॥ 2।17
ேத³வீ  மாயா வி³த⁴rhகlhபmh th³’ShThவா விஶாலmh தநயphரபா⁴வmh ।
ஜாதmh phரஹrhஷmh ந ஶஶாக ேஸா⁴mh தேதாऽவிநாஶாய தி³வmh ஜகா³ம ॥ 2।18
தத:மாரmh ஸுரக³rhப⁴கlhபmh shேநேஹந பா⁴ேவந ச நிrhவிேஶஷmh ।
மாth’Shவஸா மாth’ஸமphரபா⁴வா ஸmhவrhத⁴யாமாthமஜவth³ப³⁴வ ॥ 2।19
தத:ஸ பா³லாrhக இேவாத³யshத:²ஸேதா வநிவாநிேலந ।
khரேமண ஸmhயkh³வvh’ேத⁴ மாரshதாராதி⁴ப: ப இவாதமshேக ॥ 2।20
தேதா மஹாrhஹாணி ச சnhத³நாநி ரthநாவளீெசௗஷதி⁴பி: ◌⁴ ஸக³rhபா: ◌⁴ ।
mh’க³phரkhதாnhரத²காmhச ைஹமாநாசkhேரऽshைம ஸு’தா³லேயph◌⁴ய: ॥
2।21
வேயாऽiνபாணி ச ⁴ஷநி ரNhமயா ஹshதிmh’கா³வகாச ।
ரதா²ச கா³ேவா வஸநphரkhதா க³nhthச சாகரphயசிthரா: ॥ 2।22
ஏவmh ஸ ைதshைதrhவிஷேயாபசாைரrhவேயாऽiνைபபசrhயமாண: ।
பா³ேலாऽphயபா³லphரதிேமா ப³⁴வ th◌⁴’thயா ச ெஶௗேசந தி⁴யா யா ச ॥ 2।23
வயச ெகௗமாரமதீthய மth◌⁴யmh ஸmhphராphய பா³ல:ஸ ராஜஸூiν: ।
அlhைபரேஹாபி⁴rhப³ஹுவrhஷக³mhயா ஜkh³ராஹ விth³யா:shவலாiνபா: ॥ 2।24
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ைந:ேரயஸmh தshய  ப⁴vhயமrhத²mh thவா ரshதாத³தாnhமஹாrhேஷ: ।
காேமஷு ஸŋhக³mh ஜநயாmhப³⁴வ vh’th³தி⁴rhப⁴வchசாkhயலshய ராjhஞ: ॥ 2।25
லாthதேதாऽshைம shதி²ரஶீலkhதாthஸாth◌⁴வீmh வrhவிநேயாபபnhநாmh ।
யேஶாத⁴ராmh நாம யேஶாவிஶாலாmh lhயாபி⁴தா⁴நmh யமாஜுஹாவ ॥ 2।26
அதா²பரmh ⁴பேத: phேயாऽயmh ஸநthமாரphரதிம:மார: ।
ஸாrhத⁴mh தயா ஶாkhயநேரnhth³ரவth◌⁴வா ஶchயா ஸஹshரா இவாபி⁴ேரேம ॥ 2।27
கிசிnhமந:ோப⁴கரmh phரதீபmh கத²ச பேயதி³தி ேஸாऽiνசிnhthய ।
வாஸmh nh’ேபா யாதி³ஶதி shம தshைம ஹrhmhேயாத³ேரShேவவ ந ⁴phரசாரmh ॥
2।28
தத: ஶரthேதாயத³பாNhட³ேரஷு ⁴ெமௗ விமாேநShவிவ ரேதஷு ।
ஹrhmhேயஷு ஸrhவrhஸுகா²ரேயஷு shthiµதா³ைரrhவிஜஹார rhைய: ॥
2।29
கலrh சாகரப³th³த⁴கைrhநாகராkh³ராபி⁴ஹைதrhmh’த³ŋhைக:³ ।
வராphஸேராnh’thயஸைமச nh’thைய:ைகலாஸவthதth³ப⁴வநmh ரராஜ ॥ 2।30
வாkh³பி: ◌⁴ கலாபி⁴rhலைதச ஹாைரrhமைத:³ஸேக²லrhம⁴ைரச ஹாைஸ: ।
தmh தthர நாrhேயா ரமயாmhப³⁴rhph◌⁴வசிைதரrhத⁴நிைதச ॥ 2।31
ததச காமாரயபNh³தாபி:◌⁴ shthபி⁴rhkh³’ேதா ரதிகrhகஶாபி:◌⁴ ।
விமாநph’Shடா²nhந மmh ஜகா³ம விமாநph’Shதா²தி³வ Nhயகrhமா ॥ 2।32
nh’பsh தshையவ விvh’th³தி⁴ேஹேதாshதth³பா⁴விநாrhேத²ந ச ேசாth³யமாந: ।
ஶேமऽபி⁴ேரேம விரராம பாபாth³ேப⁴ேஜ த³மmh ஸmhவிப³பா⁴ஜ ஸா⁴nh ॥ 2।33
நாதீ⁴ரவth காமஸுேக²ஸஸேஜ ந ஸmhரரேஜ விஷமmh ஜநnhயாmh ।
th◌⁴’thேயnhth³யாவாmhசபலாnh விkh³ேய ப³nh⁴mhச ெபௗராmhச
³ணrhகா³ய ॥ 2।34
நாth◌⁴ையShட :³கா²ய பரshய விth³யாmh jhஞாநmh ஶிவmh யth தத³th◌⁴யகீ³Shட ।
shவாph◌⁴ய: phரஜாph◌⁴ேயா  யதா² தைத²வ ஸrhவphரஜாph◌⁴ய: ஶிவமாஶஶmhேஸ ॥ 2।35
தmh பா⁴ஸுரmh சாŋhகி³ரஸாதி⁴ேத³வmh யதா²வதா³நrhச ததா³ேஷ ஸ: ।
ஜுஹாவ ஹvhயாnhயkh’ேஶ kh’ஶாெநௗ த³ெதௗ³ th³விேஜph◌⁴ய: kh’ஶநmh ச கா³ச
॥ 2।36
ஸshெநௗ ஶரmh பவிmh மநச தீrhதா²mh³பி⁴ைசவ ³mh³பி⁴ச ।
ேவேதா³பதி³Shடmh ஸமமாthமஜmh ச ேஸாமmh பெபௗ ஶாnhதிஸுக²mh ச ஹாrhத³mh ॥
2।37
ஸாnhthவmh ப³பா⁴ேஷ ந ச நாrhத²வth³யjhஜஜlhப தththவmh ந ச விphயmh யth ।
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ஸாnhthவmh யதthவmh பஷmh ச தththவmh யாஶகnhநாthமந ஏவ வkhmh ॥ 2।38
இShேடShவநிShேடஷு ச காrhயவthஸு ந ராக³ேதா³ஷாரயதாmh phரேபேத³ ।
ஶிவmh ேஷேவऽvhயவஹாரலph³த⁴mh யjhஞmh  ேமேந ந ததா² யதா²வth ॥ 2।39
ஆஶாவேத சாபி⁴க³தாய ஸth³ேயா ேத³யாmh³பி⁴shதrhஷமேசchசி²தி³Shட ।
th³தா⁴th³’ேத vh’thதபரவேத⁴ந th³வித³rhபiµth³vh’thதமேப³பி⁴தி³Shட ॥ 2।40
ஏகmh விநிnhேய ஸ ஜுேகா³ப ஸphத ஸphைதவ தthயாஜ ரர பச ।
phராப thவrhக³mh ³³ேத⁴ thவrhக³mh ஜjhேஞ th³விவrhக³mh phரஜெஹௗ th³விவrhக³mh ॥
2।41
kh’தாக³ேஸாऽபி phரதிபாth³ய வth◌⁴யாnhநாக⁴நnhநாபி ஷா த³த³rhஶ ।
ப³ப³nhத⁴ ஸாnhthேவந ப²ேலந ைசதாmhshthயாேகா³ऽபி ேதஷாmh யநபாயth³’Shட:
॥ 2।42
ஆrhஷாNhயசாthபரமvhரதாநி ைவராNhயஹாchசி²ரஸmhph◌⁴’தாநி ।
யஶாmh சாபth³³ணக³nhத⁴வnhதி ரஜாmhshயஹாnhமநீகராணி ॥ 2।43
ந சாrhth³ப³மphரvh’thதmh ந சாசிகீrhthபரவshthவபி⁴th◌⁴யாmh ।
ந சாவிவth³th³விஷதாமத⁴rhமmh ந சாதி³த⁴th³th◌⁴’த³ேயந மnhmh ॥ 2।44
தshmhshததா² ⁴பெதௗ phரvh’thேத ph◌⁴’thயாச ெபௗராச தைத²வ ேச: ।
ஶமாthமேக ேசத விphரஸnhேந phரkhதேயாக³shய யேத²nhth³யாணி ॥ 2।45
காேல ததசாபேயாத⁴ராயாmh யேஶாத⁴ராயாmh ஸுயேஶாத⁴ராயாmh ।
ெஶௗth³ேதா⁴த³ேநராஹுஸபthநவkhthேரா ஜjhேஞஸுேதா ராஹுல ஏவ நாmhநா॥ 2।46
அேத²Shடthர: பரமphரதீத:லshய vh’th³தி⁴mh phரதி ⁴பால: ।
யைத²வ thரphரஸேவ நநnhத³ தைத²வ ெபௗthரphரஸேவ நநnhத³ ॥ 2।47
ெபௗthரshய ேம thரக³ேதா மைமவ shேநஹ: கத²mh shயாதி³தி ஜாதஹrhஷ: ।
காேல ஸ தmh தmh விதி⁴மாலலmhேப³ thரphய:shவrhக³வாnh ॥ 2।48
shதி²thவா பதி² phராத²மகlhபிகாநாmh ராஜrhஷபா⁴mh யஶஸாnhவிதாநாmh ।
ஶுkhலாnhயiµkhthவாபி தபாmhshயதphத யjhேஞ ச mhஸாரைதரயShட ॥ 2।49
அஜாjhவShடாத²ஸ Nhயகrhமா nh’பயா ைசவ தப:யா ச ।
ேலந vh’thேதந தி⁴யா ச தீ³phதshேதஜ:ஸஹshராmhஶுேவாthsh’ு:॥ 2।50
shவாயmh⁴வmh சாrhசிகமrhசயிthவா ஜஜாப thரshதி²தேய shதி²த: ।
சகார கrhமாணி ச ³Shகராணி phரஜா:sh’ு: க இவாதி³காேல ॥ 2।51
தthjhயாஜ ஶshthரmh விமமrhஶ ஶாshthரmh ஶமmh ேஷேவ நியமmh விேஷேஹ ।
வஶீவ கசிth³விஷயmh ந ேப⁴ேஜ பிேதவ ஸrhவாnhவிஷயாnh த³த³rhஶ ॥ 2।52
ப³பா⁴ர ராjhயmh ஸ  thரேஹேதா: thரmh லாrhத²mh யஶேஸ லmh  ।
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shவrhகா³ய ஶph³த³mh தி³வமாthமேஹேதாrhத⁴rhமாrhத²மாthமshதி²திமாசகாŋh ॥
2।53
ஏவmh ஸ த⁴rhமmh விவித⁴mh சகார ஸth³பி⁴rhநிபாதmh திதச th³த⁴mh ।
th³’ShThவா கத²mh thரiµக²mh ஸுேதா ேம வநmh ந யாயாதி³தி நாத²மாந: ॥ 2।54
ரஷnhத: யமாthமஸmhshதா² ரnhதி thராnh ⁴வி ⁴பாலா: ।
thரmh நேரnhth³ர:ஸ  த⁴rhமகாேமா ரர த⁴rhமாth³விஷேயShவiµசth ॥ 2।55
வநமiνபமஸththவா ேபா³தி⁴ஸththவாsh ஸrhேவ
விஷயஸுக²ரஸjhஞா ஜkh³iµthபnhநthரா: ।
அத உபசிதகrhமா ட⁴ேலऽபி ேஹெதௗ
ஸ ரதிiµபேஷேவ ேபா³தி⁴மாபnhநயாவth ॥ 2।56
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽnhத:ரவிஹாேரா நாம th³விதீய:ஸrhக:³ ॥ 2 ॥

Book III [ஸmhேவேகா³thபthதி:]
தத: கதா³சிnhmh’³ஶாth³வலாநி mhshேகாகிேலாnhநாதி³தபாத³பாநி ।
ஶுராவ பth³மாகரமNh³தாநி ஶீேத நிப³th³தா⁴நி ஸ காநநாநி ॥ 3।1
thவா தத:shthஜநவlhலபா⁴நாmh மேநாjhஞபா⁴வmh ரகாநநாநாmh ।
ப³:phரயாய சகார ³th³தி⁴மnhதrhkh³’ேஹ நாக³இவாவth³த: ◌⁴ ॥ 3।2
தேதா nh’பshதshய நிஶmhய பா⁴வmh thராபி⁴தா⁴நshய மேநாரத²shய ।
shேநஹshய லmhயா வயஸச ேயாkh³யாmh-ஆjhஞாபயாமாஸ விஹாரயாthராmh ॥
3।3
நிவrhதயாமாஸ ச ராஜமாrhேக³ஸmhபாதமாrhதshய ph’த²kh³ஜநshய ।
மா ⁴thமார:ஸுமாரசிthத:ஸmhவிkh³நேசதா இவ மnhயமாந: ॥ 3।4
phரthயŋhக³நாnh விகேலnhth³யாmhச rhராதீ³nh kh’பmhச பி⁴ூnh ।
தத:ஸiµthஸாrhய பேரண ஸாmhநா ேஶாபா⁴mh பரா ராஜபத²shய சkh: ॥ 3।5
தத: kh’ேத மதி ராஜமாrhேக³மாnh விநீதாiνசர:மார: ।
phராஸாத³ph’Shடா²த³வதீrhய காேல kh’தாph◌⁴யiνjhேஞா nh’பமph◌⁴யக³chசth ॥ 3।6
அேதா² நேரnhth³ர:ஸுதமாக³தா: ஶிரshபாkh◌⁴ராய சிரmh நிய ।
க³chேசதி சாjhஞாபயதி shம வாசா shேநஹாnhந ைசநmh மநஸா iµேமாச ॥ 3।7
தத:ஸ ஜாmh³நத³பா⁴Nhட³ph◌⁴’th³பி⁴rhkhதmh சrhபி⁴rhநிph◌⁴’ைதshரŋhைக:³ ।
அkhவவிth◌⁴chசிரதா⁴ராmh ரNhமயmh shயnhத³நமாேராஹ ॥ 3।8
தத: phரகீrhேjhjhவலShபஜாலmh விஷkhதமாlhயmh phரசலthபதாகmh ।
மாrhக³mh phரேபேத³ஸth³’ஶாiνயாthரசnhth³ர:ஸநthர இவாnhதmh ॥ 3।9
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ெகௗஹலாthshபீ²ததைரச ேநthைரrhநீேலாthபலாைப⁴வ கீrhயமாண: ।
ஶைந: ஶைந ராஜபத²mh ஜகா³ேஹ ெபௗைர:ஸமnhதாத³பி⁴வீயமாண: ॥ 3।10
தmh Sh: ெஸௗmhய³ேணந ேகசிth³வவnhதி³ேர தீ³phததயா ததா²nhேய ।
ெஸௗiµkh²யதsh யமshய ேகசிth³ைவlhயமாஶmhஷுராஷச ॥ 3।11
நி:sh’thய ph³ஜாச மஹாேலph◌⁴ேயா vhஹாச ைகராதகவாமநாநாmh ।
நாrhய: kh’ேஶph◌⁴யச நிேவஶேநph◌⁴ேயா ேத³வாiνயாநth◌⁴வஜவth phரேணiµ: ॥ 3।12
தத:மார: க² க³chசதீதி thவா shthய: phேரShயஜநாthphரvh’thதிmh ।
தி³th³’யா ஹrhmhயதலாநி ஜkh³iµrhஜேநந மாnhேயந kh’தாph◌⁴யiνjhஞா: ॥ 3।13
தா:shரshதகாசீ³ணவிkh◌⁴நிதாச ஸுphதphர³th³தா⁴லேலாசநாச ।
vh’thதாnhதவிnhயshதவி⁴ஷச ெகௗஹேலநாபி ph◌⁴’தா: ப: ॥ 3।14
phராஸாத³ேஸாபாநதலphரைத:³ காசீரைவrhரநிshவைநச ।
விph◌⁴ராமயnhthேயா kh³’ஹபஸŋhகா⁴நnhேயாnhயேவகா³mhச ஸமாபnhthய: ॥
3।15
காஸாசிதா³ஸாmh  வராŋhக³நாநாmh ஜாதthவராமபி ேஸாthஸுகாநாmh ।
க³திmh ³thவாjhஜkh³’ஹுrhவிஶாலா: ேராணீரதா:² பீநபேயாத⁴ராச ॥ 3।16
ஶீkh◌⁴ரmh ஸமrhதா²பி  க³nhமnhயா க³திmh நிஜkh³ராஹ யெயௗ ந rhணmh ।
யா phரக³lhபா⁴நி நி³ஹமாநா ரஹ: phரkhதாநி வி⁴ஷநி ॥ 3।17
பரshபேராthபீட³நபிNh³தாநாmh ஸmhமrhத³ஸmhேஶாபி⁴தNhட³லாநாmh ।
தாஸாmh ததா³ஸshவந⁴ஷநாmh வாதாயேநShவphரஶேமா ப³⁴வ ॥ 3।18
வாதாயேநph◌⁴யsh விநி:sh’தாநி பரshபேராபாதNhட³லாநி ।
shthmh விேரஜுrhiµக²பŋhகஜாநி ஸkhதாநி ஹrhmhேயShவிவ பŋhகஜாநி ॥ 3।19
தேதா விமாைநrhவதீகலாைப: ெகௗஹேலாth³கா⁴தவாதயாைந: ।
மthஸமnhதாnhநக³ரmh ப³பா⁴ேஸ வியth³விமாைநவ ஸாphஸேராபி: ◌⁴ ॥ 3।20
வாதாயநாநாமவிஶாலபா⁴வாத³nhேயாnhயக³Nhடா³rhபிதNhட³லாநி ।
iµகா²நி ேரஜு: phரமேதா³thதமாநாmh ப³th³தா: ◌⁴ கலாப இவ பŋhகஜாநாmh ॥ 3।21
தshnh மாரmh பதி² வீமா:shthேயா ப³⁴rhகா³வ க³nhகாமா: ।
ஊrhth◌⁴ேவாnhiµகா²ைசநiµதீ³மா நரா ப³⁴rhth³யாவ க³nhகாமா: ॥ 3।22
th³’ShThவா ச தmh ராஜஸுதmh shthயshதா ஜாjhவlhயமாநmh வஷா யா ச ।
த⁴nhயாshய பா⁴rhேயதி ஶைநரேவாசஶுth³ைத⁴rhமேநாபி: ◌⁴ க² நாnhயபா⁴வாth ॥ 3।23
அயmh கில vhயாயதபீநபா³ஹூ ேபண ஸாாதி³வ Shபேக: ।
thயkhthவா யmh த⁴rhமiµேபShயதீதி தshnh தா ெகௗ³ரவேமவ சkh: ॥ 3।24
கீrhணmh ததா² ராஜபத²mh மார: ெபௗைரrhவிநீைத: ஶுசிதீ⁴ரேவைஷ: ।
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தthrhவமாேலாkhய ஜஹrhஷ கிசிnhேமேந நrhபா⁴வவாthமநச ॥ 3।25
ரmh  தthshவrhக³வ phர’Shடmh ஶுth³தா⁴தி⁴வாஸா:ஸமேவய ேத³வா: ।
rhணmh நரmh நிrhமேர phரயாmh ஸேசாத³நாrhத²mh திபாthமஜshய ॥ 3।26
தத:மாேரா ஜரயாபி⁴⁴தmh th³’ShThவா நேரph◌⁴ய: ph’த²கா³kh’திmh தmh ।
உவாச ஸŋhkh³ராஹகமாக³தாshத²shதthைரவ நிShகmhபநிவிShடth³’Sh: ॥ 3।27
க ஏஷ ேபா: ◌⁴ ஸூத நேராऽph◌⁴ேபத: ேகைஶ:ைதrhயShவிஷkhதஹshத: ।
ph◌⁴ஸmhvh’தா: ஶிதி²லாநதாŋhக:³ கிmh விkhையஷா phரkh’திrhயth³’chசா ॥
3।28
இthேயவiµkhத:ஸ ரத²phரேணதா நிேவத³யாமாஸ nh’பாthமஜாய ।
ஸmhரயமphயrhத²மேதா³ஷத³rhஶீ ைதேரவ ேத³ைவ: kh’த³th³தி⁴ேமாஹ: ॥ 3।29
பshய ஹrhth vhயஸநmh ப³லshய ேஶாகshய ேயாநிrhநித⁴நmh ரதீநாmh ।
நாஶ:shmh’தீநாmh nhth³யாேமஷா ஜரா நாம யையஷ ப⁴kh³ந: ॥ 3।30
பீதmh யேநநாபி பய: ஶிஶுthேவ காேலந ⁴ய: பmh’Shடiµrhvhயாmh ।
khரேமண ⁴thவா ச வா வShமாnh khரேமண ேதைநவ ஜராiµேபத: ॥ 3।31
இthேயவiµkhேத சத:ஸ கிசிth³ராஜாthமஜ:ஸூதத³mh ப³பா⁴ேஷ ।
கிேமஷ ேதா³ேஷா ப⁴விதா மமாபீthயshைம தத:ஸாரதி²ரph◌⁴வாச ॥ 3।32
ஆShமேதாऽphேயஷ வய:phரகrhஷாnhநி:ஸmhஶயmh காலவேஶந பா⁴வீ ।
ஏவmh ஜராmh பவிநாஶயிthmh ஜாநாதி ைசேவchச²தி ைசஷ ேலாக: ॥ 3।33
தத:ஸ rhவாஶயஶுth³த⁴³th³தி⁴rhவிshதீrhணகlhபாசிதNhயகrhமா ।
thவா ஜராmh ஸmhவிவிேஜ மஹாthமா மஹாஶேநrhேகா⁴ஷவாnhதிேக ெகௗ:³ ॥
3।34
நி:வshய தீ³rhக⁴mh ஸ ஶிர: phரகmhphய தshmhச rhேண விநிேவய சு: ।
தாmh ைசவ th³’ShThவா ஜநதாmh ஸஹrhஷாmh வாkhயmh ஸஸmhவிkh³நத³mh ஜகா³த³
॥ 3।35
ஏவmh ஜரா ஹnhதி ச நிrhவிேஶஷmh shmh’திmh ச பmh ச பராkhரமmh ச ।
ந ைசவ ஸmhேவக³iµைபதி ேலாக: phரthயேதாऽபீth³’ஶமாண: ॥ 3।36
ஏவmh க³ேத ஸூத நிவrhதயாவாnh ஶீkh◌⁴ரmh kh³’ஹாNhேயவ ப⁴வாnhphரயா ।
உth³யாந⁴ெமௗ  ேதா ரதிrhேம ஜராப⁴ேவ ேசத வrhதமாேந ॥ 3।37
அதா²jhஞயா ப⁴rhth’ஸுதshய தshய நிவrhதயாமாஸ ரத²mh நியnhதா ।
தத:மாேரா ப⁴வநmh தேத³வ சிnhதாவஶ: ஶூnhயவ phரேபேத³ ॥ 3।38
யதா³  தthைரவ ந ஶrhம ேலேப⁴ ஜரா ஜேரதி phரபமாண: ।
தேதா நேரnhth³ராiνமத:ஸ ⁴ய: khரேமண ேதைநவ ப³rhஜகா³ம ॥ 3।39
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அதா²பரmh vhயாதி⁴பதேத³ஹmh த ஏவ ேத³வா:ஸsh’ஜுrhமiνShயmh ।
th³’ShThவா ச தmhஸாரதி²மாப³பா⁴ேஷ ெஶௗth³ேதா⁴த³நிshதth³க³தth³’Shேரவ॥
3।40
sh²ேலாத³ர: வாஸசலchச²ர:shரshதாmhஸபா³ஹு: kh’ஶபாNh³கா³thர: ।
அmhேப³தி வாசmh கணmh ph³வாண: பரmh ஸமாShய நர: க ஏஷ: ॥ 3।41
தேதாऽph³ரவீthஸாரதி²ரshய ெஸௗmhய தா⁴phரேகாபphரப⁴வ: phரvh’th³த: ◌⁴ ।
ேராகா³பி⁴தா⁴ந:ஸுமஹாநநrhத:² ஶkhேராऽபி ேயைநஷ kh’ேதாऽshவதnhthர: ॥ 3।42
இthசிவாnh ராஜஸுத:ஸ ⁴யshதmh ஸாiνகmhேபா நரமாண: ।
அshையவ ஜாத: ph’த²ேக³ஷ ேதா³ஷ:ஸாமாnhயேதா ேராக³ப⁴யmh phரஜாநாmh ॥ 3।43
தேதா ப³பா⁴ேஷ ஸ ரத²phரேணதா மார ஸாதா⁴ரண ஏஷ ேதா³ஷ: ।
ஏவmh  ேராைக:³ பபீTh³யமாேநா ஜாேரா ஹrhஷiµைபதி ேலாக: ॥ 3।44
இதி தாrhத:²ஸ விஷNhணேசதா: phராேவபதாmh³rhக³த: ஶஶீவ ।
இத³mh ச வாkhயmh கயமாந: phேராவாச கிசிnhmh’³நா shவேரண ॥ 3।45
இத³mh ச ேராக³vhயஸநmh phரஜாநாmh பயmhச விரmhப⁴iµைபதி ேலாக: ।
விshதீrhணவிjhஞாநமேஹா நராmh ஹஸnhதி ேய ேராக³ப⁴ையரiµkhதா: ॥ 3।46
நிவrhthயதாmh ஸூத வ:phரயாnhநேரnhth³ரஸth³ைமவ ரத:² phரயா ।
thவா ச ேம ேராக³ப⁴யmh ரதிph◌⁴ய: phரthயாஹதmh ஸŋhசதீவ ேசத: ॥ 3।47
தேதா நிvh’thத:ஸ நிvh’thதஹrhஷ: phரth◌⁴யாநkhத: phரவிேவஶ ஸth³ம ।
தmh th³விshததா² phேரய ச ஸnhநிvh’thதmh rhயாக³மmh ⁴பதிசகார ॥ 3।48
thவா நிthதmh  நிவrhதநshய ஸnhthயkhதமாthமாநமேநந ேமேந ।
மாrhக³shய ெஶௗசாதி⁴kh’தாய ைசவ khேராஶ Shேடாऽபி ச ேநாkh³ரத³Nhட:³ ॥
3।49
⁴யச தshைம வித³ேத⁴ ஸுதாய விேஶஷkhதmh விஷயphரகாரmh ।
சேலnhth³யthவாத³பி நாபி ஶkhேதா நாshமாnhவிஜயாதி³தி நாத²மாந: ॥ 3।50
யதா³ ச ஶph³தா³தி³பி⁴nhth³யாrhைத²ரnhத:ேர ைநவ ஸுேதாऽshய ேரேம ।
தேதா வrhvhயாதி³ஶதி shம யாthராmh ரஸாnhதரmh shயாதி³தி மnhயமாந: ॥ 3।51
shேநஹாchச பா⁴வmh தநயshய ³th³th◌⁴வா ஸmhேவக³ேதா³ஷாநவிசிnhthய காmhசிth ।
ேயாkh³யா:ஸமாjhஞாபயதி shம தthர கலாshவபி⁴jhஞ இதி வாரiµkh²யா: ॥ 3।52
தேதா விேஶேஷண நேரnhth³ரமாrhேக³shவலŋhkh’ேத ைசவ பேத ச ।
vhயthயாshய ஸூதmh ச ரத²mh ச ராஜா phரshதா²பயாமாஸ ப³:மாரmh ॥ 3।53
ததshததா² க³chசதி ராஜthேர ைதேரவ ேத³ைவrhவிேதா க³தாஸு: ।
தmh ைசவ மாrhேக³ mh’தiµயமாநmh ஸூத:மாரச த³த³rhஶ நாnhய: ॥ 3।54
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அதா²ph³ரவீth³ராஜஸுத:ஸ ஸூதmh நைரசrhபி⁴rhயேத க ஏஷ: ।
தீ³ைநrhமiνShையரiνக³mhயமாேநா ேயா ⁴ேதாऽவாshயவth³யேத ச ॥ 3।55
தத:ஸ ஶுth³தா⁴thமபி⁴ேரவ ேத³ைவ: ஶுth³தா⁴தி⁴வாைஸரபி⁴⁴தேசதா: ।
அவாchயமphயrhத²மmh நியnhதா phரvhயாஜஹாராrhத²விதீ³வராய ॥ 3।56
³th³தீ⁴nhth³யphராண³ணrhவிkhத:ஸுphேதா விஸmhjhஞshth’ணகாShட²⁴த: ।
ஸmhப³th◌⁴ய ஸmhரய ச யthநவth³பி:◌⁴ phயாphையshthயjhயத ஏஷ ேகாऽபி ॥ 3।57
இதி phரேண:ஸ நிஶmhய வாkhயmh ஸுேப⁴ கிசி³வாச ைசநmh ।
கிmh ேகவலshையவ ஜநshய த⁴rhம:ஸrhவphரஜாநாமயth³’ேஶாऽnhத: ॥ 3।58
தத: phரேணதா வத³தி shம தshைம ஸrhவphரஜாநாமயமnhதகrhமா ।
நshய மth◌⁴யshய மஹாthமேநா வா ஸrhவshய ேலாேக நியேதா விநாஶ: ॥ 3।59
தத:ஸ தீ⁴ேராऽபி நேரnhth³ரஸூiν: thைவவ mh’thmh விஷஸாத³ஸth³ய: ।
அmhேஸந ஸmhShய ச ப³ராkh³ரmh phேராவாச நிராத³வதா shவேரண ॥ 3।60
இயmh ச நிShடா² நியதmh phரஜாநாmh phரமாth³யதி thயkhதப⁴யச ேலாக: ।
மநாmh ஶŋhேக க²நாநி nh’mh shவshதா²shததா² யth◌⁴வநி வrhதமாநா: ॥
3।61
தshமாth³ரத²mh ஸூத நிவrhthயதாmh ேநா விஹார⁴ெமௗ ந  ேத³ஶகால: ।
ஜாநnhவிநாஶmh கத²மாrhthதிகாேல ஸேசதந:shயாதி³ஹ phரமthத: ॥ 3।62
இதி ph³வாேணऽபி நராதி⁴பாthமேஜ நிவrhதயாமாஸ ஸ ைநவ தmh ரத²mh ।
விேஶஷkhதmh  நேரnhth³ரஶாஸநாthஸ பth³மக²Nhட³mh வநேமவ நிrhயெயௗ ॥ 3।63
தத: ஶிவmh ஸுதபா³லபாத³பmh பph◌⁴ரமthphரiµதி³தமthதேகாகிலmh ।
விபாநவthஸகமலசாதீ³rhகி⁴கmh த³த³rhஶ தth³வநவ நnhத³நmh வநmh ॥ 3।64
வராŋhக³நாக³ணகலmh nh’பாthமஜshதேதா ப³லாth³வநமபி⁴நீயேத shம தth ।
வராphஸேராvh’தமலகாதி⁴பாலயmh நவvhரேதா iµநிவ விkh◌⁴நகாதர: ॥ 3।65
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேய ஸmhேவெகௗ³thபthதிrhநாம th’தீய:ஸrhக:³॥ 3॥

Book IV [shthவிகா⁴தேநா]
ததshதshமாth ேராth³யாநாth ெகௗஹலசேல: ।
phரthjhஜkh³iµrhnh’பஸுதmh phராphதmh வரவ shthய: ॥ 4।1
அபி⁴க³mhய ச தாshதshைம விshமேயாth²lhலேலாசநா: ।
சkhேர ஸiµதா³சாரmh பth³மேகாஶநிைப: ◌⁴ கைர: ॥ 4।2
தsh²ச பவாrhையநmh மnhமதா²phதேசதஸ: ।
நிசல: phதிவிகைச: பிப³nhthய இவ ேலாசைந: ॥ 4।3
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தmh  தா ேமநிேர நாrhய: காேமா விkh³ரஹவாநிதி ।
ேஶாபி⁴தmh லணrhதீ³phைத:ஸஹைஜrh⁴ஷணவ ॥ 4।4
ெஸௗmhயthவாchைசவ ைத⁴rhயாchச² காசிேத³நmh phரஜjhஞிேர ।
அவதீrhே மmh ஸாாth³ஸுதா⁴mhஶுசnhth³ரமா இவ ॥ 4।5
தshய தா வஷாphதா நிrhkh³ரmh ஜjh’mhபி⁴ேர ।
அnhேயாnhயmh th³’Shபி⁴rhக³thவா ஶைநச விநிஶவஸு: ॥ 4।6
ஏவmh தா th³’Shமாthேரண நாrhேயா த³th³’ஶுேரவ தmh ।
ந vhயாஜrhந ஜஹஸு: phரபா⁴ேவshய யnhthதா: ॥ 4।7
தாshததா²  நிராரmhபா⁴ th³’ShThவா phரணயவிkhலவா: ।
ேராதஸுேதா தீ⁴மாiνதா³யீ வாkhயமph³ரவீth ॥ 4।8
ஸrhவா:ஸrhவகலாjhஞா:shத² பா⁴வkh³ரஹணபNh³தா: ।
பசாrhயஸmhபnhநா:shவ³ணrhiµkh²யதாmh க³தா: ॥ 4।9
ேஶாப⁴ேயத ³ணேரபி⁴ரபி தாiνthதராnh nh ।
ேவரshயாபி ச khட³mh phராேக³வ வஸுதா⁴மாmh ॥ 4।10
ஶkhதாசாலயிmh யmh வீதராகா³nh’நபி ।
அphஸேராபி⁴ச கதாnh kh³ரmh வி³தா⁴நபி ॥ 4।11
பா⁴வjhஞாேநந ஹாேவந சாrhயாth³பஸmhபதா³ ।
shthேமவ ச ஶkhதா:shத²ஸmhராேக³ கிmh நrhnh’mh ॥ 4।12
தாஸாேமவmhவிதா⁴நாmh ேவா நிkhதாநாmh shவேகா³சேர ।
இயேமவmhவிதா⁴ ேசShடா ந Shேடாऽshmhயாrhஜேவந வ: ॥ 4।13
இத³mh நவவ⁴நாmh ேவா நிசிதசுஷாmh ।
ஸth³’ஶmh ேசShதmh  shயாத³பி வா ேகா³பேயாதாmh ॥ 4।14
யth³யபி shயாத³யmh வீர:phரபா⁴வாnhமஹாநிதி ।
shthமபி மஹthேதஜ இதி காrhேயாऽthர நிசய: ॥ 4।15
ரா  காஶிஸுnhத³rhயா ேவஶவth◌⁴வா மஹாnh’: ।
தா³ேதாऽ⁴th பத³nhயாஸாth³³rhத⁴rhேஷா ைத³வைதரபி ॥ 4।16
மnhதா²லெகௗ³தேமா பி⁴ுrhஜŋhக⁴யா பா³லiµkh²யயா ।
பிphஷுச தத³rhதா²rhத²mh vhயஸூnh நிரஹரth ரா ॥ 4।17
ெகௗ³தமmh தீ³rhக⁴தபஸmh மஹாrhmh தீ³rhக⁴விநmh ।
ேயாth ஸnhேதாஷயாமாஸ வrhணshதா²நாவரா ஸதீ ॥ 4।18
’Shயஶ ◌்’ŋhக³mh iµநிஸுதmh தைத²வ shthShவபNh³தmh ।
உபாையrhவிவிைத:◌⁴ ஶாnhதா ஜkh³ராஹ ச ஜஹார ச ॥ 4।19
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விவாthேரா மஹrhச விகா³ேடா⁴ऽபி மஹthதபா: ।
த³ஶவrhஷாNhயரNhயshேதா² kh◌⁴’தாchயாphஸரஸா ’த: ॥ 4।20
ஏவமாதீ³nh’mhshதாmhshதாநநயnh விkhயாmh shthய: ।
லதmh rhவவயஸmh கிmh நrhnh’பேத:ஸுதmh ॥ 4।21
தேத³வmh ஸதி விரph³த⁴mh phரயதth◌⁴வmh ததா² யதா² ।
இயmh nh’பshய வmhஶேதா ந shயாthபராŋhiµகீ² ॥ 4।22
யா  காசிth³வதேயா ஹரnhதி ஸth³’ஶmh ஜநmh ।
நிkh’Shேடாthkh’Shடேயாrhபா⁴வmh யா kh³’ணnhதி  தா:shthய: ॥ 4।23
இthதா³யிவச: thவா தா விth³தா⁴ இவ ேயாத: ।
ஸமாஹுராthமாநmh மாரkh³ரஹணmh phரதி ॥ 4।24
தா ph◌⁴பி: ◌⁴ phேரைதrhபா⁴ைவrhஹைதrhலைதrhக³ைத: ।
சkhராேபிகாேசShடா பீ⁴தபீ⁴தா இவாŋhக³நா: ॥ 4।25
ராjhஞsh விநிேயாேக³ந மாரshய ச மாrhத³வாth ।
ஜ:phரமவிரmhப⁴mh மேத³ந மத³ேநந ச ॥ 4।26
அத² நாஜநvh’த:மாேரா vhயசரth³வநmh ।
வாதாத²ஸத: கவ மவth³வநmh ॥ 4।27
ஸ தshnh காநேந ரmhேய ஜjhவால shthர:ஸர: ।
ஆkhட³இவ ப³ph◌⁴ராேஜ விவshவாநphஸேராvh’த: ॥ 4।28
மேத³நாவrhதா நாம தmh காசிthதthர ேயாத: ।
க²ைந: பshph’ஶு: பீைந:ஸŋhக⁴Thைடrhவlh³பி: ◌⁴ shதைந: ॥ 4।29
shரshதாmhஸேகாமலாலmhப³mh’³பா³ஹுலதாப³லா ।
அnh’தmh shக²தmh காசிthkh’thைவநmh ஸshவேஜ ப³லாth ॥ 4।30
காசிth தாmhராத⁴ேராShேட²ந iµேக²நாஸவக³nhதி⁴நா ।
விநிஶவாஸ கrhேணऽshய ரஹshயmh யதாதி ॥ 4।31
காசிதா³jhஞாபயnhதீவ phேராவாசாrhth³ராiνேலபநா ।
இஹ ப⁴khதிmh Shேவதி ஹshதmh ஸmhShய phஸயா ॥ 4।32
iµஹுrhiµஹுrhமத³vhயாஜshரshதநீலாmhஶுகாபரா ।
ஆலயரஸநா ேரேஜ sh²ரth³விth³தி³வ பா ॥ 4।33
காசிthகநககாசீபி⁴rhiµக²ராபி⁴தshதத: ।
ப³ph◌⁴ரiµrhத³rhஶயnhthேயாऽshய ேராணீshதnhவmhஶுகாvh’தா: ॥ 4।34
தஶாகா²mh ஸுதாmh phரkh³’யாnhயா லலmhபி³ேர ।
ஸுவrhணகலஶphரkh²யாnh த³rhஶயnhthய: பேயாத⁴ராnh ॥ 4।35
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காசிthபth³மவநாேத³thய ஸபth³மா பth³மேலாசநா ।
பth³மவkhthரshய பாrhேவऽshய பth³மவ தsh² ॥ 4।36
ம⁴ரmh கீ³தமnhவrhத²mh காசிthஸாபி⁴நயmh ஜெகௗ³ ।
தmh shவshத²mh ேசாத³யnhதீவ வசிேதாऽthயேவைத: ॥ 4।37
ஶுேப⁴ந வத³ேநநாnhயா ph◌⁴காrhiµகவிகrh ।
phராvh’thயாiνசகாராshய ேசShதmh வீரலயா ॥ 4।38
பீநவlh³shதநீ காசிth³வாதா⁴rhணிதNhட³லா ।
உchைசரவஜஹாைஸநmh ஸமாphேநா ப⁴வாநிதி ॥ 4।39
அபயாnhதmh தைத²வாnhயா ப³ப³nh⁴rhமாlhயதா³மபி: ◌⁴ ।
காசிthஸாேபம⁴ைரrhஜkh³’ஹுrhவசநாŋhைஶ: ॥ 4।40
phரதிேயாகா³rhதி²நீ காசிth³kh³’thவா தவlhலmh ।
இத³mh Shபmh  கshேயதி பphரchச மத³விkhலவா ॥ 4।41
காசிthஷவthkh’thவா க³திmh ஸmhshதா²நேமவ ச ।
உவாைசநmh த:shthபி⁴rhஜய ேபா:◌⁴ ph’தி²வீமாmh ॥ 4।42
அத² ேலாேலkhஸ காசிjhkh◌⁴ரnhதீ நீலiµthபலmh ।
கிசிnhமத³கலrhவாkhையrhnh’பாthமஜமபா⁴ஷத ॥ 4।43
பய ப⁴rhதசிதmh தmh ஸுைமrhம⁴க³nhதி⁴பி: ◌⁴ ।
ேஹமபஜரth³ேதா⁴ வா ேகாகிேலா யthர ஜதி ॥ 4।44
அேஶாேகா th³’யதாேமஷ காேஶாகவிவrhத⁴ந: ।
வnhதி ph◌⁴ரமரா யthர த³யமாநா இவாkh³நிநா ॥ 4।45
தயShThயா ஸமாShேடா th³’யதாmh திலகth³ம: ।
ஶுkhலவாஸா இவ நர:shthயா பீதாŋhக³ராக³யா ॥ 4।46
²lhலmh வகmh பய நிrhiµkhதாலkhதகphரப⁴mh ।
ேயா நக²phரப⁴யா shthmh நிrhப⁴rhthத இவாநத: ॥ 4।47
பா³லாேஶாகச நிசிேதா th³’யதாேமஷ பlhலைவ: ।
ேயாऽshமாகmh ஹshதேஶாபா⁴பி⁴rhலjhஜமாந இவ shதி²த: ॥ 4।48
தீ³rhகி⁴காmh phராvh’தாmh பய தீரைஜ:nh³வாரைக: ।
பாNh³ராmhஶுகஸmhவீதாmh ஶயாநாmh phரமதா³வ ॥ 4।49
th³’யதாmh shthஷு மாஹாthmhயmh சkhரவாேகா யெஸௗ ஜேல ।
ph’Shட²த: phேரShயவth³பா⁴rhயாமiνvh’thயாiνக³chசதி ॥ 4।50
மthதshய பரShடshய வத: யதாmh th◌⁴வநி: ।
அபர: ேகாகிேலாऽiνthக: phரதிthேயவ ஜதி ॥ 4।51
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அபி நாம விஹŋhகா³நாmh வஸnhேதநாேதா மத:³ ।
ந  சிnhதயதசிthதmh ஜநshய phராjhஞமாநிந: ॥ 4।52
இthேயவmh தா வதேயா மnhமேதா²th³தா³மேசதஸ: ।
மாரmh விவிைத⁴shைதshைதபசkhரேர நைய: ॥ 4।53
ஏவமாphயமாேऽபி ஸ  ைத⁴rhயாvh’ேதnhth³ய: ।
மrhதvhயதி ேஸாth³ேவேகா³ ந ஜஹrhஷ ந shேய ॥ 4।54
தாஸாmh தththேவந வshதா²நmh th³’ShThவா ஸ ேஷாthதம: ।
ஸஸmhவிkh³ேநந தீ⁴ேரண சிnhதயாமாஸ ேசதஸா ॥ 4।55
கிmh விநா நாவக³chசnhதி சபலmh ெயௗவநmh shthய: ।
யேதா ேபண ஸmhபnhநmh ஜேரயmh நாஶயிShயதி ॥ 4।56
நேமதா ந பயnhதி கshயசிth³ ேராக³ஸmhphலவmh ।
ததா²’Shடா ப⁴யmh thயkhthவா ஜக³தி vhயாதி⁴த⁴rhணி ॥ 4।57
அநபி⁴jhஞாச ஸுvhயkhதmh mh’thேயா:ஸrhவாபஹாண: ।
ததா²shவshதா² நிth³ேவகா:³ khட³nhதி ச ஹஸnhதி ச ॥ 4।58
ஜராmh vhயாதி⁴mh ச mh’thmh ச ேகா  ஜாநnh ஸேசதந: ।
shவshத²shதிShட²nh நிேத³th³வா ஸுேபth³வா கிmh நrhஹேஸth ॥ 4।59
யsh th³’ShThவா பரmh rhணmh vhயாதி⁴தmh mh’தேமவ ச ।
shவshேதா² ப⁴வதி ேநாth³விkh³ேநா யதா²ேசதாshதைத²வ ஸ: ॥ 4।60
விjhயமாேநऽபி தெரௗ Shைபரபி ப²லரபி ।
பததி chசிth³யமாேந வா தரnhேயா ந ேஶாசேத ॥ 4।61
இதி th◌⁴யாநபரmh th³’ShThவா விஷேயph◌⁴ேயா க³தshph’ஹmh ।
உதா³யீ நீதிஶாshthரjhஞshதiµவாச ஸு’thதயா ॥ 4।62
அஹmh nh’பதிநா த³thத:ஸகா² ph◌⁴யmh ம: கில ।
யshமாththவயி விவா ேம தயா phரணயவthதயா ॥ 4।63
அதாth phரதிேஷத⁴ச ேத சாiνphரவrhதநmh ।
vhயஸேந சாபthயாக³shthவித⁴mh thரலணmh ॥ 4।64
ேஸாऽஹmh ைமthmh phரதிjhஞாய ஷாrhதா²thபராŋhiµக²mh ।
யதி³ thவாmh ஸiµேபேயmh ந ப⁴ேவnhthரதா மயி ॥ 4।65
தth³ph³ரவீ ஸு’th³⁴thவா தணshய வShமத: ।
இத³mh ந phரதிபmh ேத shthShவதா³Nhயth³’ஶmh ॥ 4।66
அnh’ேதநாபி நாmh khதmh ஸமiνவrhதநmh ।
தth³vhடா³பஹாராrhத²மாthமரthயrhத²ேமவ ச ॥ 4।67
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ஸnhநதிshசாiνvh’thதிச shthmh ’த³யப³nhத⁴நmh ।
shேநஹshய  ³ ேயாநிrhமாநகாமாச ேயாத: ॥ 4।68
தத³rhஹ விஶாலா ’த³ேயऽபி பராŋhiµேக² ।
பshயாshயாiνேபண தா³Nhேயநாiνவrhதிmh ॥ 4।69
தா³Nhயெமௗஷத⁴mh shthmh தா³Nhயmh ⁴ஷணmh பரmh ।
தா³Nhயரதmh பmh நிShShபவ காநநmh ॥ 4।70
கிmh வா தா³Nhயமாthேரண பா⁴ேவநாsh பkh³ரஹ: ।
விஷயாnh ³rhலபா⁴mhlhலph³th◌⁴வா ந யவjhஞாமrhஹ ॥ 4।71
காமmh பரதி jhஞாthவா ேத³ேவாऽபி  ரnhத³ர: ।
ெகௗ³தமshய iµேந: பthநீமஹlhயாmh சகேம ரா ॥ 4।72
அக³shthய: phராrhத²யாமாஸ ேஸாமபா⁴rhயாmh ச ேராணீmh ।
தshமாth தthஸth³’ஶmh ேலேப⁴ ேலாபாiµth³ராதி தி: ॥ 4।73
ஔதth²யshய ச பா⁴rhயாயாmh மமதாயாmh மஹாதபா: ।
மாthயாmh ஜநயாமாஸ ப⁴ரth³வாஜmh vh’ஹshபதி: ॥ 4।74
vh’ஹshபேதrhமShயாmh ச ஜுவthயாmh ஜுவதாmh வர: ।
³த⁴mh வி³த⁴த⁴rhமாணmh ஜநயாமாஸ சnhth³ரமா: ॥ 4।75
காmh ைசவ ரா கnhயாmh ஜலphரப⁴வஸmhப⁴வாmh ।
ஜகா³ம யiµநாதீேர ஜாதராக:³ பராஶர: ॥ 4।76
மாதŋhkh³யாமமாலாயாmh க³rhதாயாmh ரmhஸயா ।
கபிஜலாத³mh தநயmh வShேடா²ऽஜநயnhiµநி: ॥ 4।77
யயாதிைசவ ராஜrhrhவயshயபி விநிrhக³ேத ।
விவாchயாphஸரஸா ஸாrhத⁴mh ேரேம ைசthரரேத² வேந ॥ 4।78
shthஸmhஸrhக³mh விநாஶாnhதmh பாNh³rhjhஞாthவாபி ெகௗரவ: ।
மாth³ப³phத:ேஷேவ காமஜmh ஸுக²mh ॥ 4।79
கராலஜநகைசவ ’thவா ph³ராமணகnhயகாmh ।
அவாப ph◌⁴ரmhஶmh அphேயவ ந  thயேஜchச மnhமத²mh ॥ 4।80
ஏவமாth³யா மஹாthமாேநா விஷயாnh க³rhதாநபி ।
ரதிேஹேதாrh³⁴ேர phராேக³வ ³ணஸmhதாnh ॥ 4।81
thவmh நrhnhயாயத: phராphதாnh ப³லவாnh பவாnh வா ।
விஷயாநவஜாநா யthர ஸkhதத³mh ஜக³th ॥ 4।82
இதி thவா வசshதshய லணமாக³மஸmhதmh ।
ேமக⁴shதநிதநிrhேகா⁴ஷ:மார: phரthயபா⁴ஷத ॥ 4।83
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உபபnhநத³mh வாkhயmh ெஸௗஹாrhத³vhயஜகmh thவயி ।
அthர ச thவாiνேநShயா யthர மா ³Sh² மnhயேஸ ॥ 4।84
நாவஜாநா விஷயாஜாேந ேலாகmh ததா³thமகmh ।
அநிthயmh  ஜக³nhமthவா நாthர ேம ரமேத மந: ॥ 4।85
ஜரா vhயாதி⁴ச mh’thச யதி³ ந shயாதி³த³mh thரயmh ।
மமாபி  மேநாjhேஞஷு விஷேயஷு ரதிrhப⁴ேவth ॥ 4।86
நிthயmh யth³யபி  shthேமதேத³வ வrhப⁴ேவth ।
ஸஸmhவிthகshய காேமஷு ததா²பி ந ரதி:மா ॥ 4।87
யதா³  ஜரயா பீதmh பமாஸாmh ப⁴விShயதி ।
ஆthமேநாऽphயநபி⁴phேரதmh ேமாஹாthதthர ரதிrhப⁴ேவth ॥ 4।88
mh’thvhயாதி⁴ஜராத⁴rhேமா mh’thvhயாதி⁴ஜராthமபி: ◌⁴ ।
ரமமாேऽphயஸmhவிkh³ந:ஸமாேநா mh’க³பபி: ◌⁴ ॥ 4।89
யத³phயாthத² மஹாthமாநshேதऽபி காமாthமகா இதி ।
ஸmhேவேகா³ऽthர ந கrhதvhேயா யதா³ ேதஷாமபி ய: ॥ 4।90
மாஹாthmhயmh ந ச தnhமnhேய யthர ஸாமாnhயத:ய: ।
விஷேயஷு phரஸkhதிrhவா khதிrhவா நாthமவthதயா ॥ 4।91
யத³phயாthதா²nh’ேதநாபி shthஜேந வrhthயதாதி ।
அnh’தmh நாவக³chசா தா³Nhேயநாபி கிசந ॥ 4।92
ந சாiνவrhதநmh தnhேம சிதmh யthர நாrhஜவmh ।
ஸrhவபா⁴ேவந ஸmhபrhேகா யதி³ நாshதி தி⁴க³sh தth ॥ 4।93
அnh’ேத ரth³த³தா⁴நshய ஸkhதshயாேதா³ஷத³rhஶிந: ।
கிmh  வசயிதvhயmh shயாjhஜாதராக³shய ேசதஸ: ॥ 4।94
வசயnhதி ச யth³ேயவ ஜாதராகா:³ பரshபரmh ।
நiν ைநவ மmh th³ரShmh நரா:shthmh nh’mh shthய: ॥ 4।95
தேத³வmh ஸதி :³கா²rhthதmh ஜராமரணேபா⁴கி³நmh ।
ந மாmh காேமShவநாrhேயஷு phரதாரயிமrhஹ ॥ 4।96
அேஹாऽதிதீ⁴ரmh ப³லவchச ேத மநசேலஷு காேமஷு ச ஸாரத³rhஶிந: ।
ப⁴ேயऽபி தீvhேர விஷேயஷு ஸjhஜேஸ நிமாே மரth◌⁴வநி phரஜா: ॥ 4।97
அஹmh நrhபீ⁴ரதீவவிkhலேவா ஜராவிபth³vhயாதி⁴ப⁴யmh விசிnhதயnh ।
லேப⁴ ந ஶாnhதிmh ந th◌⁴’திmh ேதா ரதிmh நிஶாமயnh தீ³phதவாkh³நிநா ஜக³th ॥ 4।98
அஸmhஶயmh mh’thதி phரஜாநேதா நரshய ராேகா³’தி³ யshய ஜாயேத ।
அேயாமயீmh தshய பைர ேசதநாmh மஹாப⁴ேய ரதி ேயா ந ேராதி³தி ॥ 4।99
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அெதௗ²மாரச விநிசயாthகாmh சகார காமாரயகா⁴திநீmh கதா²mh ।
ஜநshய சுrhக³மநீயமNhட³ேலா மத⁴ரmh சாshதயாய பா⁴shகர: ॥ 4।100
தேதா vh’தா²தா⁴த⁴ஷணshரஜ: கலா³ணச phரணையச நிShப²ல: ।
shவ ஏவ பா⁴ேவ விநிkh³’ய மnhமத²mh ரmh யrhப⁴kh³நமேநாரதா:²shthய:॥ 4।101
தத: ேராth³யாநக³தாmh ஜநயmh நிய ஸாயmh phரதிஸmh’தாmh ந: ।
அநிthயதாmh ஸrhவக³தாmh விசிnhதயnh விேவஶ தி⁴ShNhயmh திபாலகாthமஜ: ॥
4।102
தத: thவா ராஜா விஷயவிiµக²mh தshய  மேநா
ந ஶிேய தாmh ராthmh ’த³யக³தஶlhேயா க³ஜ இவ ।
அத² ராnhேதா மnhthேர ப³ஹுவிவித⁴மாrhேக³ஸஸசிேவா
ந ேஸாऽnhயthகாேமph◌⁴ேயா நியமநமபயthஸுதமேத: ॥ 4।103
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேய shthவிகா⁴தேநா நாம சrhத:²ஸrhக:³ ॥ 4 ॥

Book V [அபி⁴நிShkhரமே]

ஸ ததா² விஷையrhவிேலாph◌⁴யமாந: பரேமாைஹரபி ஶாkhயராஜஸூiν: ।
ந ஜகா³ம ரதிmh ந ஶrhம ேலேப⁴ ’த³ேய mhஹ இவாதிதி³kh³த⁴விth³த: ◌⁴ ॥ 5।1
அத² மnhthஸுைத:ைம: கதா³சிthஸகி²பி⁴சிthரகைத:² kh’தாiνயாthர: ।
வந⁴தி³th³’யா ஶேமphஸுrhநரேத³வாiνமேதா வ: phரதshேத² ॥ 5।2
நவkhமக²நகிŋhகிணீகmh phரசலchசா²மரசாேஹமபா⁴Nhட³mh ।
அபி⁴ய ஸ கNhட²கmh ஸத³வmh phரயெயௗ ேகவ th³மாph³ஜேக: ॥ 5।3
ஸ நிkh’Shடதராmh வநாnhத⁴mh வநேலாபா⁴chச யெயௗ ம³ேணch:² ।
ஸேலாrhவிகாரரமாrhகா³mh வஸுதா⁴mh ைசவ த³த³rhஶ kh’Shயமாmh ॥ 5।4
ஹலபி⁴nhநவிகீrhணஶShபத³rhபா⁴mh ஹதஸூமkhகாNhட³ஜnhகீrhmh ।
ஸமேவய ரஸாmh ததா²விதா⁴mh தாmh shவஜநshேயவ ப³ேத⁴ ph◌⁴’ஶmh ஶுேஶாச ॥
5।5
kh’ஷத: ஷாmhச வீமாண: பவநாrhகாmhஶுரேஜாவிபி⁴nhநவrhnh ।
வஹநkhலமவிkhலவாmhச ⁴rhயாnh பரமாrhய: பரமாmh kh’பாmh சகார ॥ 5।6
அவதீrhய ததshரŋhக³ph’Shடா²chசநைகrhகா³mh vhயசரth ஶுசா பத: ।
ஜக³ேதா ஜநநvhயயmh விசிnhவnh kh’பணmh க²lhவித³thவாச சாrhthத: ॥ 5।7
மநஸா ச விவிkhததாமபீ⁴phஸு:ஸு’த³shதாநiνயாயிேநா நிவாrhய ।
அபி⁴தாரலசாபrhணவthயா விஜேந லiµேபயிவாnh ஸ ஜmhph³வா: ॥ 5।8
நிஷஸாத³ ச பthரேகா²ரவthயாmh ⁴வி ைவ³rhயநிகாஶஶாth³வலாயாmh ।
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ஜக³த: phரப⁴வvhயெயௗ விசிnhthய மநஸச shதி²திமாrhக³மாலலmhேப³ ॥ 5।9
ஸமவாphதமந:shதி²திச ஸth³ேயா விஷேயchசா²தி³பி⁴ராதி⁴பி⁴ச iµkhத: ।
ஸவிதrhகவிசாரமாப ஶாnhதmh phரத²மmh th◌⁴யாநமநாரவphரகாரmh ॥ 5।10
அதி⁴க³mhய தேதா விேவகஜmh  பரமphதிஸுக²mh [மந:]ஸமாதி⁴mh ।
இத³ேமவ தத: பரmh phரத³th◌⁴ெயௗ மநஸா ேலாகக³திmh நிஶmhய ஸmhயkh ॥ 5।11
kh’பணmh வத யjhஜந:shவயmh ஸnhநரேஸா vhயாதி⁴ஜராவிநாஶத⁴rhம: ।
ஜரயாrhதி³தமாரmh mh’தmh வா பரமjhேஞா விஜு³phஸேத மதா³nhத: ◌⁴ ॥ 5।12
இஹ ேசத³ஹth³’ஶ:shவயmh ஸnh விஜு³phேஸய பரmh ததா²shவபா⁴வmh ।
ந ப⁴ேவthஸth³’ஶmh  தthமmh வா பரமmh த⁴rhமமmh விஜாநேதா ேம ॥ 5।13
இதி தshய விபயேதா யதா²வjhஜக³ேதா vhயாதி⁴ஜராவிபthதிேதா³ஷாnh ।
ப³லெயௗவநவிதphரvh’thெதௗ விஜகா³மாthமக³ேதா மத:³ேணந ॥ 5।14
ந ஜஹrhஷ ந சாபி சாiνேதேப விசிகிthஸாmh ந யெயௗ ந தnhth³நிth³ேர ।
ந ச காம³ேணஷு ஸmhரரேஜ ந ச தி³th³ேவஷ பரmh ந சாவேமேந ॥ 5।15
இதி ³th³தி⁴யmh ச நீரஜshகா வvh’ேத⁴ தshய மஹாthமேநா விஶுth³தா⁴ ।
ைஷரபைரரth³’யமாந: ஷேசாபஸஸrhப பி⁴ுேவஶ: ॥ 5।16
நரேத³வஸுதshதமph◌⁴யph’chசth³வத³ ேகாऽதி ஶஶmhஸ ேஸாऽத² தshைம ।
ஸ ச ŋhக³வ ஜnhமmh’thபீ⁴த: ரமண: phரvhரேதாऽsh ேமாேஹேதா: ॥ 5।17
ஜக³தி யத⁴rhமேக iµiµுrhmh’க³ேயऽஹmh ஶிவமயmh பத³mh தth ।
அஜேநாऽnhயஜைநரlhய³th³தி⁴rhவிஷேயph◌⁴ேயா விநிvh’thதராக³ேதா³ஷ: ॥ 5।18
நிவஸnh khவசிேத³வ vh’ேல விஜேந வாயதேந கி³ெரௗ வேந வா ।
விசராmhயபkh³ரேஹா நிராஶ: பரமாrhதா²ய யேதா²பபnhநபி⁴ு: ॥ 5।19
இதி பயத ஏவ ராஜஸூேநாத³iµkhthவா ஸ நப: ◌⁴ ஸiµthபபாத ।
ஸ தth³வரnhய³th³தி⁴த³rhஶீ shmh’தேய தshய ஸேமயிவாnh தி³ெவௗகா:॥ 5।20
க³க³நmh க²க³வth³க³ேத ச தshnh nh’வர:ஸஜ’ேஷ விshேய ச ।
உபலph◌⁴ய ததச த⁴rhமஸmhjhஞாமபி⁴நிrhயாணவிெதௗ⁴ மதிmh சகார ॥ 5।21
தத இnhth³ரஸேமா ேதnhth³யச phரவிவிு: பரமாவமாேராஹ ।
பவrhthய ஜநmh thவேவமாணshதத ஏவாபி⁴மதmh வநmh ந ேப⁴ேஜ ॥ 5।22
ஸ ஜராமரணயmh சிகீrhஷுrhவநவாஸாய மதிmh shmh’ெதௗ நிதா⁴ய ।
phரவிேவஶ ந: ரmh ந காமாth³வந⁴ேமவ மNhட³லmh th³விேபnhth³ர: ॥ 5।23
ஸுகி²தா வத நிrhvh’தா ச ஸா shth பதிth³’khthவவாயதா யshயா: ।
இதி தmh ஸiµதீ³ய ராஜகnhயா phரவிஶnhதmh பதி²ஸாஜrhஜகா³த³ ॥ 5।24
அத² ேகா⁴ஷமmh மஹாph◌⁴ரேகா⁴ஷ: பஶுராவ ஶமmh பரmh ச ேலேப⁴ ।
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தவாmhச  நிrhvh’ேததி ஶph³த³mh பநிrhவாணவிெதௗ⁴ மதிmh சகார ॥ 5।25
அத² காசநைஶலஶ ◌்’ŋhக³வrhShமா க³ஜேமக⁴rhஷப⁴பா³ஹுநிshவநா: ।
யமயத⁴rhமஜாதராக:³ ஶஶிmhஹாநநவிkhரம: phரேபேத³ ॥ 5।26
mh’க³ராஜக³திshதேதாऽph◌⁴யக³chசnhnh’பதிmh மnhthக³ணபாshயமாநmh ।
ஸெதௗ மதாவ jhவலnhதmh மக⁴வnhதmh thதி³ேவ ஸநthமார: ॥ 5।27
phரணிபthய ச ஸாஜrhப³பா⁴ேஷ தி³ஶ மயmh நரேத³வ ஸாth◌⁴வiνjhஞாmh ।
பவிvhரஷா ேமாேஹேதாrhநியேதா யshய ஜநshய விphரேயாக:³ ॥ 5।28
இதி தshய வேசா நிஶmhய ராஜா கேணவாபி⁴ஹேதா th³மசசால ।
கமலphரதிேமऽஜெலௗ kh³’thவா வசநmh ேசத³iµவாச வாShபகNhட:² ॥ 5।29
phரதிஸmhஹர தாத ³th³தி⁴ேமதாmh ந  காலshதவ த⁴rhமஸmhரயshய ।
வய phரத²ேம மெதௗ சலாயாmh ப³ஹுேதா³ஷாmh வத³nhதி த⁴rhமசrhயாmh ॥ 5।30
விஷேயஷு ஹேலnhth³யshய vhரதேக²ேத³Shவஸமrhத²நிசயshய ।
தணshய மநசலthயரNhயாத³நபி⁴jhஞshய விேஶஷேதாऽவிேவகmh ॥ 5।31
மம  phயத⁴rhம த⁴rhமகாலshthவயி லமவsh’jhய லய⁴ேத ।
shதி²ரவிkhரம விkhரேமண த⁴rhமshதவ thவா  ³mh ப⁴ேவத³த⁴rhம: ॥ 5।32
ததி³மmh vhயவஸாயiµthsh’ஜ thவmh ப⁴வ தாவnhநிரேதா kh³’ஹshத²த⁴rhேம ।
ஷshய வய:ஸுகா²நி ⁴khthவா ரமணீேயா  தேபாவநphரேவஶ: ॥ 5।33
இதி வாkhயத³mh நிஶmhய ராjhஞ: கலவிŋhகshவர உthதரmh ப³பா⁴ேஷ ।
யதி³ ேம phரதி⁴சrhஷு ராஜnh ப⁴வ thவmh ந தேபாவநmh ரயிShேய ॥ 5।34
ந ப⁴ேவnhமரய விதmh ேம விஹேரthshவாshth²யத³mh ச ேம ந ேராக:³ ।
ந ச ெயௗவநமாேபjhஜரா ேம ந ச ஸmhபthதிமபாஹேரth³விபthதி: ॥ 5।35
இதி ³rhலப⁴மrhத²சிவாmhஸmh தநயmh வாkhயiµவாச ஶாkhயராஜ: ।
thயஜ ³th³தி⁴மதிமாmh க³திphரvh’thதாமவஹாshேயாऽதிமேநாரத²khரமச ॥ 5।36
அத² ேம³rh³mh ப³பா⁴ேஷ யதி³ நாshதி khரம ஏஷ நாshதி வாrhய: ।
ஶரjhjhவலேநந த³யமாநாnhந  நிசிkhரஷுmh மmh kh³ரmh ॥ 5।37
ஜக³தச யதா² th◌⁴ேவா விேயாேகா³ ந  த⁴rhமாய வரmh thவயmh விேயாக:³ ।
அவஶmh நiν விphரேயாஜேயnhமாமkh’தshவாrhத²மth’phதேமவ mh’th: ॥ 5।38
இதி ⁴பதிrhநிஶmhய தshய vhயவஸாயmh தநயshய நிrhiµiµோ: ।
அபி⁴தா⁴ய ந யாshயதீதி ⁴ேயா வித³ேத⁴ ரணiµthதமாmhச காமாnh ॥ 5।39
ஸசிைவsh நித³rhஶிேதா யதா²வth³ப³ஹுமாநாth phரணயாchச ஶாshthரrhவmh ।
³ ச நிவாேதாऽபாைத: phரவிேவஶாவஸத²mh தத:ஸ ேஶாசnh ॥ 5।40
சலNhட³லmhபி³தாநநாபி⁴rhக⁴நநிவாஸவிகmhபிதshதநீபி: ◌⁴ ।
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வநிதாபி⁴ரதீ⁴ரேலாசநாபி⁴rhmh’க³ஶாவாபி⁴வாph◌⁴தீ³யமாண: ॥ 5।41
ஸ காசநபrhவதாவதா³ேதா ’த³ேயாnhமாத³கேரா வராŋhக³நாநாmh ।
ரவநாŋhக³விேலாசநாthமபா⁴வாnh வசநshபrhஶவrh³ணrhஜஹார ॥ 5।42
விக³ேத தி³வேஸ தேதா விமாநmh வஷா ஸூrhய இவ phரதீ³phயமாந: ।
திரmh விகா⁴mhஸுராthமபா⁴ஸா ரவிth³யnhநிவ ேமமாேராஹ ॥ 5।43
கநேகாjhjhவலதீ³phததீ³பvh’mh வரகாலா³⁴பrhணக³rhப⁴mh ।
அதி⁴ய ஸ வjhரப⁴khதிசிthரmh phரவரmh காசநமாஸநmh ேஷேவ ॥ 5।44
தத உthதமiµthதமாச நாrhேயா நிஶி rhையபதsh²nhth³ரகlhபmh ।
மவchசிரவ சnhth³ரெகௗ³ேர th³ரவிேணnhth³ராthமஜமphஸேராக³ெணௗகா: ◌⁴॥ 5।45
பரைமரபி தி³vhயrhயகlhைப:ஸ  ைதrhைநவ ரதிmh யெயௗ ந ஹrhஷmh ।
பரமாrhத²ஸுகா²ய தshய ஸாேதா⁴ரபி⁴நிசிkhரஷா யேதா ந ேரேம ॥ 5।46
அத² தthர ஸுைரshதேபாவShைட²ரகநிShைட²rhvhயவஸாயமshய ³th³th◌⁴வா ।
க³பthphரமதா³ஜநshய நிth³ரா விதாth³விkh’தாச கா³thரேசShடா: ॥ 5।47
அப⁴வchசயிதா  தthர காசிth³விநிேவய phரசேல கேர கேபாலmh ।
த³யிதாமபி khமபththரசிthராmh பிேதவாŋhகக³தாmh விஹாய வீmh ॥ 5।48
விப³ெபௗ⁴ கரலkh³நேவiΝரnhயா shதநவிshரshததாmhஶுகா ஶயாநா ।
’ஜுஷThபத³பŋhkhதிஜுShடபth³மா ஜலேப²நphரஹஸthதடா நதீ³வ ॥ 5।49
நவShகரக³rhப⁴ேகாமலாph◌⁴யாmh தபநீேயாjhjhவலஸŋhக³தாŋhக³தா³ph◌⁴யாmh ।
shவபிதி shம ததா² ரா ⁴ஜாph◌⁴யாmh பரph◌⁴ய phயவnhmh’த³ŋhக³ேமவ ॥ 5।50
நவஹாடக⁴ஷshததா²nhயா வஸநmh பீதமiνthதமmh வஸாநா: ।
அவஶா வத நிth³ரயா நிேபrhக³ஜப⁴kh³நா இவ கrhணிகாரஶாகா:² ॥ 5।51
அவலmhph³ய க³வாபாrhவமnhயா ஶயிதா சாபவி⁴kh³நகா³thரயSh: ।
விரராஜ விலmhபி³சாஹாரா ரசிதா ேதாரணஶாலப⁴ேகவ ॥ 5।52
மணிNhட³லத³Shடபthரேலக²mh iµக²பth³மmh விநதmh ததா²பரshயா: ।
ஶதபthரவாrhத⁴சkhரநாட³mh shதி²தகாரNhட³வக⁴Thதmh சகாேஶ ॥ 5।53
அபரா: ஶயிதா யேதா²பவிShடா:shதநபா⁴ைரரவமnhயமாநகா³thரா: ।
உப³ய பரshபரmh விேரஜுrh⁴ஜபாைஶshதபநீயபாஹாrhைய: ॥ 5।54
மஹதீmh பவாதி³நீmh ச காசிth³வநிதாŋhkh³ய ஸகீ²வ phரஸுphதா ।
விஜு⁴rhண சலthஸுவrhணஸூthராmh வத³ேநநாலகrhணிேகாjhjhவேலந ॥ 5।55
பணவmh வதிrh⁴ஜாmhஸேத³ஶாத³வவிshரmhதசாபாஶமnhயா ।
ஸவிலாஸரதாnhததாnhதrhேவாrhவிவேர காnhதவாபி⁴நீய ஶிேய ॥ 5।56
அபரா ந ப³⁴rhநிதாேயா விலாேயாऽபி ஶுப⁴ph◌⁴ேவாऽபி ஸthய: ।
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phரதிஸŋhசிதாரவிnhத³ேகாஶா:ஸவிதrhயshதேத யதா² நnhய: ॥ 5।57
ஶிதி²லாலrhத⁴ஜா ததா²nhயா ஜக⁴நshரshதவி⁴ஷmhஶுகாnhதா ।
அஶயிShட விகீrhணகNhட²ஸூthரா க³ஜப⁴kh³நா phரதிபாதிதாŋhக³ேநவ ॥ 5।58
அபராshthவவஶா யா விkhதா th◌⁴’திமthேயாऽபி வrh³ணேபதா: ।
விநிஶவஸுlhவணmh ஶயாநா விkh’தாphத⁴ஜா ஜjh’mhபி⁴ேர ச ॥ 5।59
vhயபவிth³த⁴வி⁴ஷணshரேஜாऽnhயா விsh’தாkh³ரnhத²நவாஸேஸா விஸmhjhஞா: ।
அநிதஶுkhலநிசலாேயா ந விேரஜு: ஶயிதா க³தாஸுகlhபா: ॥ 5।60
விvh’தாshயடா விvh’th³த⁴கா³thரா phரபதth³வkhthரஜலா phரகாஶ³யா ।
அபரா மத³⁴rhணிேதவ ஶிேய ந ப³பா⁴ேஷ விkh’தmh வ: ேபாஷ ॥ 5।61
இதி ஸththவலாiνபபmh விவித⁴mh ஸ phரமதா³ஜந: ஶயாந: ।
ஸரஸ:ஸth³’ஶmh ப³பா⁴ர பmh பவநாவrhதkh³ணShகரshய ॥ 5।62
ஸமேவய ததச தா: ஶயாநா விkh’தாshதா வதீரதீ⁴ரேசShடா: ।
³ணவth³வேஷாऽபி வlh³பா⁴ேஸா nh’பஸூiν:ஸ விக³rhஹயாmh ப³⁴வ ॥ 5।63
அஶுசிrhவிkh’தச வேலாேக வநிதாநாமயth³’ஶ:shவபா⁴வ: ।
வஸநாப⁴ரணsh வchயமாந: ஷ:shthவிஷேயஷு ராக³ேமதி ॥ 5।64
விmh’ேஶth³யதி³ ேயாதாmh மiνShய: phரkh’திmh shவphநவிகாரth³’ஶmh ச ।
th◌⁴வமthர ந வrhத⁴ேயthphரமாத³mh ³ணஸŋhகlhபஹதsh ராக³ேமதி ॥ 5।65
இதி தshய தத³nhதரmh விதி³thவா நிஶி நிசிkhரஷா ஸiµth³ப³⁴வ ।
அவக³mhய மநshதேதாऽshய ேத³ைவrhப⁴வநth³வாரமபாvh’தmh ப³⁴வ ॥ 5।66
அத² ேஸாऽவததார ஹrhmhயph’Shடா²th³வதீshதா: ஶயிதா விக³rhஹமாண: ।
அவதீrhய ததச நிrhவிஶŋhேகா kh³’ஹகயாmh phரத²மmh விநிrhஜகா³ம ॥ 5।67
ரகா³வசரmh ஸ ேபா³த⁴யிthவா ஜவிநmh சnhத³கthத²thவாச ।
ஹயமாநய கnhத²கmh thவராவாnh அmh’தmh phராphேதாऽth³ய ேம யியாஸா ॥ 5।68
’தி³ யா மம Shரth³ய ஜாதா vhயவஸாயச யதா² th◌⁴’ெதௗ நிவிShட: ।
விஜேநऽபி ச நாத²வாநிவாsh th◌⁴வமrhேதா²ऽபி⁴iµக:²ஸ ேம ய இShட: ॥ 5।69
யேமவ ச ஸnhநதிmh ச thவா ஶயிதா மthphரiµேக² யதா² வthய: ।
விvh’ேத ச யதா²shவயmh கபாேட நியதmh யாமநாமயாய கால: ॥ 5।70
phரதிkh³’ய தத:ஸ ப⁴rhராjhஞாmh விதி³தாrhேதா²ऽபி நேரnhth³ரஶாஸநshய ।
மநவ பேரண ேசாth³யமாநshரக³shயாநயேந மதிmh சகார ॥ 5।71
அத² ேஹமக²நrhணவkhthரmh ல⁴ஶyhயாshதரேப³ட⁴ph’Shட²mh ।
ப³லஸththவஜவthவேராபபnhநmh ஸ வராவmh தiµபாநிநாய ப⁴rhthேர ॥ 5।72
phரததthகchசலபாrhShணிmh நிph◌⁴’தmh ரshவதஜph’Shட²கrhணmh ।
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விநேதாnhநதph’Shட²பாrhவmh விலphேராத²லலாடகTh²ரshகmh ॥ 5।73
உப³ய ஸ தmh விஶாலவா: கமலாேப⁴ந ச ஸாnhthவயnh கேரண ।
ம⁴ராரயா கி³ரா ஶஶாஸ th◌⁴வநீமth◌⁴யவ phரேவShகாம: ॥ 5।74
ப³ஹுஶ: கஶthரேவா நிரshதா:ஸமேர thவாமதி⁴ய பாrhதி²ேவந ।
அஹமphயmh’தmh பரmh யதா²வthரக³ேரShட²லேப⁴ய தthShவ ॥ 5।75
ஸுலபா: ◌⁴ க² ஸmhேக³ஸஹாயா விஷயாவாphதஸுேக² த⁴நாrhஜேந வா ।
ஷshய  ³rhலபா:◌⁴ ஸஹாயா: பதிதshயாபதி³ த⁴rhமஸmhரேய வா ॥ 5।76
இஹ ைசவ ப⁴வnhதி ேய ஸஹாயா: கேஷ த⁴rhமணி த⁴rhமஸmhரேய வா ।
அவக³chசதி ேம யதா²nhதராthமா நியதmh ேதऽபி ஜநாshதத³mhஶபா⁴ஜ: ॥ 5।77
ததி³த³mh பக³mhய த⁴rhமkhதmh மம நிrhயாணமேதா ஜக³th³தி⁴தாய ।
ரேகா³thதம ேவக³விkhரமாph◌⁴யாmh phரயதshவாthமேத ஜக³th³தி⁴ேத ச ॥ 5।78
இதி ஸு’த³வாiνஶிShய kh’thேய ரக³வரmh nh’வேரா வநmh யியாஸு: ।
தமதக³திth³திrhவShமாnh ரவிவ ஶாரத³மph◌⁴ரமாேராஹ ॥ 5।79
அத²ஸ பஹரnhநிஶீத²சNhட³mh பஜநேபா³த⁴கரmh th◌⁴வநிmh ஸத³வ: ।
விக³தஹiνரவ: phரஶாnhதேஹஷசகிதவிiµkhதபத³khரமா ஜகா³ம ॥ 5।80
கநகவலய⁴தphரேகாShைட:² கமலநிைப:◌⁴ கமலாநி ச phரவிth◌⁴ய ।
அவநததநவshதேதாऽshய யாசகிதக³ேதrhத³தி⁴ேர ²ராnh கராkh³ைர: ॥ 5।81
³பக⁴கபாடஸmhvh’தா யா ந ஸுக²மபி th³விரைத³ரபாvhயnhேத ।
vhரஜதி nh’பஸுேத க³தshவநாshதா: shவயமப⁴வnh விvh’தா: ர: phரேதாlhய: ॥
5।82
பிதரமபி⁴iµக²mh ஸுதmh ச பா³லmh ஜநமiνரkhதமiνthதமாmh ச லmh ।
kh’தமதிரபஹாய நிrhvhயேப: பிth’நக³ராth ஸ தேதா விநிrhஜகா³ம ॥ 5।83
அத²ஸ விகசபŋhகஜாயதா: ரமவேலாkhய நநாத³mhஹநாத³mh ।
ஜநநமரணேயாரth³’Shடபாேரா ந நரஹmh கபிலாவயmh phரவிShடா ॥ 5।84
இதி வசநத³mh நிஶmhய தshய th³ரவிணபேத: பஷth³க³ நநnh:³ । 5।85
phரiµதி³தமநஸச ேத³வஸŋhகா⁴ vhயவதபாரணமாஶஶmhேரऽshைம ॥
ஹுதவஹவேஷா தி³ெவௗகேஸாऽnhேய vhயவதமshய ³Shகரmh விதி³thவா ।
அத ேந பதி² phரகாஶmh க⁴நவிவரphரSh’தா இேவnh³பாதா:³ ॥ 5।86
ஹரக³ரŋhக³வthரŋhக:³ஸ  விசரnh மநவ ேசாth³யமாந: ।
அணபஷபா⁴ரமnhதmh ஸரஸப³ஹூநி ஜகா³ம ேயாஜநாநி ॥ 5।87
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽபி⁴நிShkhரமே நாம பசம:ஸrhக:³ ॥ 5 ॥
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Book VI [சnhத³கநிவrhதநmh]
தேதா iµஹூrhேதऽph◌⁴தி³ேத ஜக³chசு பா⁴shகேர ।
பா⁴rhக³வshயாரமபத³mh ஸ த³த³rhஶ nh’mh வர: ॥ 6।1
ஸுphதவிவshதஹணmh shவshத²shதி²தவிஹŋhக³மmh ।
விராnhத இவ யth³th³’Shடா kh’தாrhத²இவ சாப⁴வth ॥ 6।2
ஸ விshமயநிvh’ththயrhத²mh தப:ஜாrhத²ேமவ ச ।
shவாmh சாiνவrhதிதாmh ரnhநவph’Shடா²த³வாதரth ॥ 6।3
அவதீrhய ச பshபrhஶ நிshதீrhணதி வாநmh ।
ச²nhத³கmh சாph³ரவீth phத:shநாபயnhநிவ சுஷா ॥ 6।4
இமmh தாrhேயாபமஜவmh ரŋhக³மiνக³chசதா ।
த³rhஶிதா ெஸௗmhய மth³ப⁴khதிrhவிkhரமசாயமாthமந: ॥ 6।5
ஸrhவதா²shmhயnhயகாrhேயாऽபி kh³’ேதா ப⁴வதா ’தி³ ।
ப⁴rhth’shேநஹச யshயாயth³’ஶ: ஶkhத ஏவ ச ॥ 6।6
அshநிkh³ேதா⁴ऽபி ஸமrhேதா²ऽshதி நி:ஸாமrhth²ேயாऽபி ப⁴khதிமாnh ।
ப⁴khதிமாmhshைசவ ஶkhதச ³rhலப⁴shthவth³விேதா⁴ ⁴வி ॥ 6।7
தthphேதாऽsh தவாேநந மஹாபா⁴ேக³ந கrhம ।
th³’யேத மயி பா⁴ேவாऽயmh ப²ேலph◌⁴ேயாऽபி பராŋhiµேக² ॥ 6।8
ேகா ஜநshய ப²லshத²shய ந shயாத³பி⁴iµேகா² ஜந: ।
ஜநீப⁴வதி ⁴யிShட²mh shவஜேநாऽபி விபrhயேய ॥ 6।9
லாrhத²mh தா⁴rhயேத thர: ேபாஷாrhத²mh ேஸvhயேத பிதா ।
ஆஶயாShயதி ஜக³nhநாshதி நிShகாரshவதா ॥ 6।10
கிiµkhthவா ப³ஹு ஸŋhேபாthkh’தmh ேம ஸுமஹthphயmh ।
நிவrhதshவாவமாதா³ய ஸmhphராphேதாऽshphதmh வநmh ॥ 6।11
இthkhthவா ஸ மஹாபா³ஹுரiνஶmhஸசிகீrhஷயா ।
⁴ஷnhயவiµchயாshைம ஸnhதphதமநேஸ த³ெதௗ³ ॥ 6।12
iµேடாth³தீ³phதகrhமாணmh மணிமாதா³ய பா⁴shவரmh ।
ph³வnh வாkhயத³mh தshெதௗ²ஸாதி³thய இவ மnhத³ர: ॥ 6।13
அேநந மணிநா ச²nhத³ phரணmhய ப³ஹுேஶா nh’ப: ।
விjhஞாphேயாऽiµkhதவிரmhப⁴mh ஸnhதாபவிநிvh’thதேய ॥ 6।14
ஜராமரணநாஶாrhத²mh phரவிShேடாऽsh தேபாவநmh ।
ந க² shவrhக³தrhேஷண நாshேநேஹந ந மnhநா ॥ 6।15
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தேத³வமபி⁴நிShkhராnhதmh ந மாmh ேஶாசிமrhஹ ।
⁴thவாபி  சிரmh ேலஷ: காேலந ந ப⁴விShயதி ॥ 6।16
th◌⁴ேவா யshமாchச விேலஷshதshமாnhேமாாய ேம மதி: ।
விphரேயாக:³ கத²mh ந shயாth³⁴ேயாऽபி shவஜநாதி³பி:◌⁴ ॥ 6।17
ேஶாகthயாகா³ய நிShkhராnhதmh ந மாmh ேஶாசிமrhஹ ।
ேஶாகேஹஷு காேமஷு ஸkhதா: ேஶாchயாsh ராகி³ண: ॥ 6।18
அயmh ச கில rhேவஷாமshமாகmh நிசய:shதி²ர: ।
இதி தா³யாத³⁴ேதந ந ேஶாchேயாऽsh பதா² vhரஜnh ॥ 6।19
ப⁴வnhதி யrhத²தா³யாதா:³ ஷshய விபrhயேய ।
ph’தி²vhயாmh த⁴rhமதா³யாதா³ ³rhலபா⁴sh ந ஸnhதி வா ॥ 6।20
யத³பி shயாத³ஸமேய யாேதா வநமஸாவிதி ।
அகாேலா நாshதி த⁴rhமshய விேத சசேல ஸதி ॥ 6।21
தshமாத³th³ையவ ேம ேரயேசதvhயதி நிசய: ।
விேத ேகா  விரmhேபா⁴ mh’thெயௗ phரthயrhதி²நி shதி²ேத ॥ 6।22
ஏவமாதி³ thவயா ெஸௗmhய விjhஞாphேயா வஸுதா⁴தி⁴ப: ।
phரயேததா²shததா²ைசவ யதா² மாmh ந shமேரத³பி ॥ 6।23
அபி ைநrh³Nhயமshமாகmh வாchயmh நரபெதௗ thவயா ।
ைநrh³Nhயாththயjhயேத shேநஹ:shேநஹthயாகா³nhந ேஶாchயேத ॥ 6।24
இதி வாkhயத³mh thவா ச²nhத:³ஸnhதாபவிkhலவ: ।
வாShபkh³ரதி²தயா வாசா phரthவாச kh’தாஜ: ॥ 6।25
அேநந தவ பா⁴ேவந பா³nhத⁴வாயாஸதா³யிநா ।
ப⁴rhத:த³தி ேம ேசேதா நதீ³பŋhக இவ th³விப: ॥ 6।26
கshய ேநாthபாத³ேயth³வாShபmh நிசயshேதऽயth³’ஶ: ।
அேயாமேயऽபி ’த³ேய கிmh ந:shேநஹவிkhலேவ ॥ 6।27
விமாநஶயநாrhஹmh  ெஸௗமாrhயத³mh khவ ச ।
க²ரத³rhபா⁴ŋhரவதீ தேபாவநம khவ ச ॥ 6।28
thவா  vhயவஸாயmh ேத யத³ேவாऽயmh மயா ’த: ।
ப³லாthகாேரண தnhநாத²ைத³ேவைநவாsh காத: ॥ 6।29
கத²mh யாthமவேஶா ஜாநnh vhயவஸாயமmh தவ ।
உபாநேயயmh ரக³mh ேஶாகmh கபிலவshந: ॥ 6।30
தnhநாrhஹ மஹாபா³ேஹா விஹாmh thரலாலஸmh ।
shநிkh³த⁴mh vh’th³த⁴mh ச ராஜாநmh ஸth³த⁴rhமவ நாshதிக: ॥ 6।31
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ஸmhவrhத⁴நபராnhதாmh th³விதீயாmh தாmh ச மாதரmh ।
ேத³வ நாrhஹ விshமrhmh kh’தkh◌⁴ந இவ ஸthkhயாmh ॥ 6।32
பா³லthராmh ³ணவதீmh லலாkh◌⁴யாmh பதிvhரதாmh ।
ேத³வீமrhஹ ந thயkhmh khவ: phராphதாவ யmh ॥ 6।33
thரmh யாேஶாத⁴ரmh லாkh◌⁴யmh யேஶாத⁴rhமph◌⁴’தாmh வர: ।
பா³லமrhஹ ந thயkhmh vhயஸநீேவாthதமmh யஶ: ॥ 6।34
அத² ப³nh⁴mh ச ராjhயmh ச thயkhேமவ kh’தா மதி: ।
மாmh நாrhஹ விேபா⁴ thயkhmh thவthபாெதௗ³ க³திrhமம ॥ 6।35
நாsh யாmh ரmh ஶkhேதா த³யமாேநந ேசதஸா ।
thவாமரNhேய பthயjhய ஸுthர இவ ராக⁴வmh ॥ 6।36
கிmh  வயதி ராஜா மாmh thவth³’ேத நக³ரmh க³தmh ।
வயாmhசிதத³rhஶிthவாthகிmh தவாnhத:ராணி வா ॥ 6।37
யத³phயாthதா²பி ைநrh³Nhயmh வாchயmh நரபதாவிதி ।
கிmh தth³வயாmhய⁴தmh ேத நிrhேதா³ஷshய iµேநவ ॥ 6।38
’த³ேயந ஸலjhேஜந வயா ஸjhஜமாநயா ।
அஹmh யth³யபி வா ph³யாmh கshதchchரth³தா⁴மrhஹதி ॥ 6।39
ேயா  சnhth³ரமஸshைதNhய கத²ேயchch²ரth³த³தீ⁴த வா ।
ஸ ேதா³ஷாmhshதவ ேதா³ஷjhஞ கத²ேயchchரth³த³தீ⁴த வா ॥ 6।40
ஸாiνkhேராஶshய ஸததmh நிthயmh கணேவதி³ந: ।
shநிkh³த⁴thயாேகா³ ந ஸth³’ேஶா நிவrhதshவ phரத³ ேம ॥ 6।41
இதி ேஶாகாபி⁴⁴தshய thவா ச²nhத³shய பா⁴தmh ।
shவshத:² பரமயா th◌⁴’thயா ஜகா³த³ வத³தாmh வர: ॥ 6।42
மth³விேயாக³mh phரதி chசnhத³ஸnhதாபshthயjhயதாமயmh ।
நாநாபா⁴ேவா  நியதmh ph’த²kh³ஜாதிஷு ேத³ஷு ॥ 6।43
shவஜநmh யth³யபி shேநஹாnhந thயேஜயmh iµiµயா ।
mh’thரnhேயாnhயமவஶாநshமாnh ஸnhthயாஜயிShயதி ॥ 6।44
மஹthயா th’Shணயா :³ைக²rhக³rhேப⁴sh யயா th◌⁴’த: ।
தshயா நிShப²லயthநாயா: khவாஹmh மா: khவ ஸா மம ॥ 6।45
வாஸvh’ே ஸமாக³mhய விக³chசnhதி யதா²Nhட³ஜா: ।
நியதmh விphரேயாகா³nhதshததா² ⁴தஸமாக³ம: ॥ 6।46
ஸேமthய ச யதா² ⁴ேயா vhயபயாnhதி வலாஹகா: ।
ஸmhேயாேகா³ விphரேயாக³ச ததா² ேம phராணிநாmh மத: ॥ 6।47
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யshமாth³யாதி ச ேலாேகாऽயmh விphரலph◌⁴ய பரshபரmh ।
மமthவmh ந மmh தshமாthshவphந⁴ேத ஸமாக³ேம ॥ 6।48
ஸஹேஜந விjhயnhேத பrhணராேக³ண பாத³பா: ।
அnhேயநாnhயshய விேலஷ: கிmh நrhந ப⁴விShயதி ॥ 6।49
தேத³வmh ஸதி ஸnhதாபmh மா காrh: ெஸௗmhய க³mhயதாmh ।
லmhப³ேத யதி³  shேநேஹா க³thவாபி நராvhரஜ ॥ 6।50
ph³யாசாshமாshவநாேபmh ஜநmh கபிலவshநி ।
thயjhயதாmh தth³க³த:shேநஹ: யதாmh சாshய நிசய: ॥ 6।51
phரேமShயதி வா kh’thவா ஜராmh’thயmh கில ।
அkh’தாrhேதா² நிராலmhேபா³ நித⁴நmh யாshயதீதி வா ॥ 6।52
இதி தshய வச: thவா கnhத²கshரேகா³thதம: ।
வயா ேஹ பாெதௗ³ வாShபiµShணmh iµேமாச ச ॥ 6।53
ஜாநா shவshதிகாŋhேகந வkhரமth◌⁴ேயந பாணிநா ।
ஆமமrhஶ மாரshதmh ப³பா⁴ேஷ ச வயshயவth ॥ 6।54
iµச கnhத²க மா வாShபmh த³rhஶிேதயmh ஸத³வதா ।
mh’Shயதாmh ஸப²ல: ஶீkh◌⁴ரmh ரமshேதऽயmh ப⁴விShயதி ॥ 6।55
மணிthஸmh ச²nhத³கஹshதஸmhshத²mh தத:ஸ தீ⁴ேரா நிஶிதmh kh³’thவா ।
ேகாஶாத³mh காசநப⁴khதிசிthரmh விலாதி³வாஶீவிஷiµth³ப³ப³rhஹ ॥ 6।56
நிShகாshய தmh ேசாthபலபththரநீலmh சிchேச²த³ சிthரmh iµடmh ஸேகஶmh ।
விகீrhயமாmhஶுகமnhதே சிேப ைசநmh ஸரவ ஹmhஸmh ॥ 6।57
ஜாபி⁴லாேஷண ச பா³ஹுமாnhயாth³தி³ெவௗகஸshதmh ஜkh³’ஹு: phரவிth³த⁴mh ।
யதா²வேத³நmh தி³வி ேத³வஸŋhகா⁴ தி³vhையrhவிேஶைஷrhமஹயாmh ச சkh: ॥ 6।58
iµkhthவா thவலŋhகாரகலthரவthதாmh விphரவாஸmh ஶிரஸச kh’thவா ।
th³’ShThவாmhஶுகmh காசநஹmhஸசிthரmh வnhயmh ஸ தீ⁴ேராऽபி⁴சகாŋh வாஸ: ॥
6।59
தேதா mh’க³vhயாத⁴வrhதி³ெவௗகா பா⁴வmh விதி³thவாshய விஶுth³த⁴பா⁴வ: ।
காஷாயவshthேராऽபி⁴யெயௗ ஸபmh தmh ஶாkhயராஜphரப⁴ேவாऽph◌⁴வாச ॥ 6।60
ஶிவmh ச காஷாயmh’th◌⁴வஜshேத ந jhயேத mhshரத³mh த⁴iνச ।
தthெஸௗmhய யth³யshதி ந ஸkhதிரthர மயmh phரயchேசத³த³mh kh³’ஹாண ॥ 6।61
vhயாேதா⁴ऽph³ரவீthகாமத³ காமமாராத³ேநந விவாshய mh’கா³nh நிஹthய ।
அrhத²sh ஶkhேராபம யth³யேநந ஹnhத phரதீchசாநய ஶுkhலேமதth ॥ 6।62
பேரண ஹrhேஷண தத:ஸ வnhயmh ஜkh³ராஹ வாேஸாऽmhஶுகiµthஸஸrhஜ ।
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vhயாத⁴sh தி³vhயmh வேரவ பி³ph◌⁴ரth தchkhலமாதா³ய தி³வmh ஜகா³ம ॥ 6।63
தத:மாரச ஸ சாவேகா³பshதshmhshததா² யாதி விshயாேத ।
ஆரNhயேக வாஸ ைசவ ⁴யshதshnhநகாrhShடாmh ப³ஹுமாநமாஶு ॥ 6।64
ச²nhத³mh தத:ஸாiµக²mh விsh’jhய காஷாயஸmhவிth³vh’தகீrhதிph◌⁴’thஸ: ।
ேயநாரமshேதந யெயௗ மஹாthமா ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரஸmhவீத இவாth³ராஜ: ॥ 6।65
ததshததா² ப⁴rhத ராjhயநி:shph’ேஹ தேபாவநmh யாதி விவrhணவாஸ ।
⁴ெஜௗ ஸiµthphய தத:ஸ வாph◌⁴’th³ph◌⁴’ஶmh விkhேராஶ பபாத ச ெதௗ ॥
6।66
விேலாkhய ⁴யச ேராத³ஸshவரmh ஹயmh ⁴ஜாph◌⁴யாiµப³ய கnhத²கmh ।
தேதா நிராேஶா விலபnhiµஹுrhiµஹுrhயெயௗ ஶேரண ரmh ந ேசதஸா ॥ 6।67
khவசிthphரத³th◌⁴ெயௗ விலலாப ச khவசிth khவசிthphரசshகா²ல பபாத ச khவசிth ।
அேதா vhரஜnh ப⁴khதிவேஶந :³கி²தசசார ப³வீரவஶ: பதி² khயா: ॥ 6।68
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேய சnhத³கநிவrhதநmh நாம ஷShட:²ஸrhக:³ ॥ 6 ॥

Book VII [தேபாவநphரேவேஶா]
தேதா விsh’jhயாiµக²mh த³nhதmh ச²nhத³mh வநchச²nhத³தயா நிராshத:² ।
ஸrhவாrhத²th³ேதா⁴ வஷாபி⁴⁴ய தமாரமmh th³த⁴வ phரேபேத³ ॥ 7।1
ஸ ராஜஸூiνrhmh’க³ராஜகா³ mh’கா³ரmh தnhmh’க³வth phரவிShட: ।
லவிkhேதாऽபி ஶரலmhயா சூmh ஸrhவாரmh ஜஹார ॥ 7।2
shதி²தா  ஹshதshத²கா³shதைத²வ ெகௗஹலாchசkhரத⁴ரா:ஸதா³ரா: ।
தnhth³ரகlhபmh த³th³’ஶுrhந ஜkh³iµrh⁴rhயா இவாrhதா⁴வநைத: ஶிேராபி: ◌⁴ ॥ 7।3
விphராச க³thவா ப³th◌⁴மேஹேதா: phராphதா:ஸthShபபவிthரஹshதா: ।
தப:phரதா⁴நா: kh’த³th³த⁴ேயாऽபி தmh th³ரShrhந மடா²நபீ⁴: ॥ 7।4
’Shடாச ேககா iµiµrhமரா th³’ShThவாmh³த³mh நீலேவாnhநமnhதmh ।
ஶShபாணிthவாபி⁴iµகா²ச தsh²rhmh’கா³சலாா mh’க³சாணச॥ 7।5
th³’ShThவா தவாலphரதீ³பmh jhவலnhதiµth³யnhதவாmhஶுமnhதmh ।
kh’ேதऽபி ேதா³ேஹ ஜநிதphரேமாதா:³ phரஸுshrhேஹாம³ஹச கா³வ: ॥ 7।6
கசிth³வஸூநாமயமShடம:shயாthshயாத³விேநாரnhயதரchேதாऽthர ।
உchேச²chைச²தி தthர வாசshதth³த³rhஶநாth³விshமயஜா iµநீநாmh ॥ 7।7
ேலக²rhஷப⁴shேயவ வrhth³விதீயmh தா⁴ேமவ ேலாகshய சராசரshய ।
ஸ th³ேயாதயாமாஸ வநmh kh’thshநmh யth³’chசயா ஸூrhய இவாவதீrhண:॥ 7।8
தத:ஸ ைதராரபி⁴rhயதா²வத³ph◌⁴யrhசிதேசாபநிமnhthதச ।
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phரthயrhசயாmh த⁴rhமph◌⁴’ேதா ப³⁴வ shவேரண பா⁴th³ராmh³த⁴ேராபேமந ॥ 7।9
கீrhணmh தத: Nhயkh’தா ஜேநந shவrhகா³பி⁴காேமந விேமாகாம: ।
தமாரமmh ேஸாऽiνசசார தீ⁴ரshதபாmh சிthராணி நிமாண: ॥ 7।10
தேபாவிகாராmhச நிய ெஸௗmhயshதேபாவேந தthர தேபாத⁴நாநாmh ।
தபshவிநmh கசித³iνvhரஜnhதmh தththவmh விjhஞாஸுத³mh ப³பா⁴ேஷ ॥ 7।11
தthrhவமth³யாரமத³rhஶநmh ேம யshமாதி³மmh த⁴rhமவிதி⁴mh ந ஜாேந ।
தshமாth³ப⁴வாநrhஹதி பா⁴mh ேம ேயா நிசேயா யmh phரதி வ: phரvh’thத: ॥ 7।12
தேதா th³விஜாதி:ஸ தேபாவிஹார: ஶாkhயrhஷபா⁴யrhஷப⁴விkhரமாய ।
khரேமந தshைம கத²யாசகார தேபாவிேஶஷmh தபஸ: ப²லmh ச ॥ 7।13
அkh³ராmhயமnhநmh ஸலphரட⁴mh பrhநி ேதாயmh ப²லலேமவ ।
யதா²க³மmh vh’thதியmh iµநீநாmh பி⁴nhநாsh ேத ேத தபஸாmh விகlhபா: ॥ 7।14
உேச²ந வnhதி க²கா³இவாnhேய th’நி ேகசிnhmh’க³வchச²ரnhதி ।
ேகசிth³⁴ஜŋhைக:³ஸஹ வrhதயnhதி வlhக⁴தா இவ மாேதந ॥ 7।15
அமphரயthநாrhதvh’thதேயாऽnhேய ேகசிthshவத³nhதாபஹதாnhநப⁴ா: ।
kh’thவா பராrhத²mh ரபணmh ததா²nhேய rhவnhதி காrhயmh யதி³ ேஶஷமshதி ॥ 7।16
ேகசிjhஜலkhnhநஜடாகலாபா th³வி: பாவகmh ஜுவதி மnhthரrhவmh ।
ைந:ஸமmh ேகசித³ேபா விகா³ய வஸnhதி rhேமாlhகி²ைத: ஶைர: ॥ 7।17
ஏவmhவிைத: ◌⁴ காலசிைதshதேபாபி: ◌⁴ பைரrhதி³வmh யாnhthயபைரrhnh’ேலாகmh ।
:³ேக²ந மாrhேக³ணஸுக²mhயnhதி :³க²mh த⁴rhமshய வத³nhதி லmh ॥ 7।18
இthேயவமாதி³ th³விபேத³nhth³ரவthஸ: thவா வசshதshய தேபாத⁴நshய ।
அth³’Shடதththேவாऽபி ந ஸnhேதாஷ ஶைநத³mh சாthமக³தmh ஜகா³த³ ॥ 7।19
:³கா²thமகmh ைநகவித⁴mh தபச shவrhக³phரதா⁴நmh தபஸ: ப²லmh ச ।
ேலாகாச ஸrhேவ பமவnhத:shவlhேப ரம: க²lhவயமாரமாmh ॥ 7।20
யmh ச ப³nh⁴nh விஷயாmhச thவா ேய shவrhக³ேஹெதௗ நியமmh சரnhதி ।
ேத விphரkhதா: க² க³nhகாமா மஹthதரmh shவmh வநேமவ ⁴ய: ॥ 7।21
காயkhலைமrhயச தேபாऽபி⁴தா⁴ைந: phரvh’thதிமாகாŋhதி காமேஹேதா: ।
ஸmhஸாரேதா³ஷாநபமாே :³ேக²ந ேஸாऽnhவிchசதி :³க²ேமவ ॥ 7।22
thராஸச நிthயmh மரthphரஜாநாmh யthேநந ேசchச²nhதி ந: phரஸூதிmh ।
ஸthயாmh phரvh’thெதௗ நியதச mh’thshதthைரவ மkh³ேநா யத ஏவ பீ⁴த: ॥ 7।23
இஹாrhத²ேமேக phரவிஶnhதி ேக²த³mh shவrhகா³rhத²மnhேய ரமமாphiνவnhதி ।
ஸுகா²rhத²மாஶாkh’பேऽkh’தாrhத:² பதthயநrhேத² க² வேலாக: ॥ 7।24
ந க²lhவயmh க³rhத ஏவ யthேநா ேயா நiµthsh’jhய விேஶஷகா³ ।
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phராjhைஞ:ஸமாேநந பரேமண காrhயmh  தth³யthர நrhந காrhயmh ॥ 7।25
ஶரபீடா³  யதீ³ஹ த⁴rhம:ஸுக²mh ஶரshய ப⁴வthயத⁴rhம: ।
த⁴rhேமண சாphேநாதி ஸுக²mh பரthர தshமாத³த⁴rhமmh ப²லதீஹ த⁴rhம: ॥ 7।26
யத: ஶரmh மநேஸா வேஶந phரவrhதேத வாபி நிவrhதேத வா ।
khேதா த³மேசதஸ ஏவ தshமாchசி²thதாth³’ேத காShட²ஸமmh ஶரmh ॥ 7।27
ஆஹாரஶுth³th◌⁴யா யதி³ NhயShடmh தshமாnhmh’கா³மபி Nhயமshதி ।
ேய சாபி பா³யா: ஷா: ப²ேலph◌⁴ேயா பா⁴kh³யாபராேத⁴ந பராŋhiµக²thவாth ॥ 7।28
:³ேக²ऽபி⁴ஸnhதி⁴shthவத² Nhயேஹ:ஸுேக²ऽபி காrhேயா நiν ேஸாऽபி⁴ஸnhதி:◌⁴ ।
அத² phரமாணmh ந ஸுேக²ऽபி⁴ஸnhதி⁴rh:³ேக² phரமாணmh நiν நாபி⁴ஸnhதி: ◌⁴ ॥ 7।29
தைத²வ ேய கrhமவிஶுth³தி⁴ேஹேதா:shph’ஶnhthயபshதீrhத²தி phரvh’thதா: ।
தthராபி ேதாேஷா ’தி³ ேகவேலாऽயmh ந பாவயிShயnhதி  பாபமாப: ॥ 7।30
shph’Shடmhயth³யth³³ணவth³பி⁴ரmhப⁴shதthதthph’தி²vhயாmh யதி³தீrhத²Shடmh
।
தshமாth³³ேநவ பைர தீrhத²மாபsh நி:ஸmhஶயமாப ஏவ ॥ 7।31
இதி shம தthதth³ப³ஹுkhதிkhதmh ஜகா³த³ சாshதmh ச யெயௗ விவshவாnh ।
தேதா ஹவிrh⁴மவிவrhணvh’mh தப:phரஶாnhதmh ஸ வநmh விேவஶ ॥ 7।32
அph◌⁴th³th◌⁴’தphரjhவதாkh³நிேஹாthரmh kh’தாபி⁴ேஷகrhஜநாவகீrhணmh ।
ஜாphயshவநாதேத³வேகாShட²mh த⁴rhமshய கrhமாnhதவ phரvh’thதmh ॥ 7।33
காசிnhநிஶாshதthர நிஶாகராப: ◌⁴ பமாணச தபாmhshவாஸ ।
ஸrhவmh பேphய தபச மthவா தshமாthதப:ேthரதலாjhஜகா³ம ॥ 7।34
அnhவvhரஜnhநாரணshததshதmh தth³பமாஹாthmhயக³ைதrhமேநாபி: ◌⁴ ।
ேத³ஶாத³நாrhையரபி⁴⁴யமாநாnhமஹாrhஷேயா த⁴rhமவாபயாnhதmh ॥ 7।35
தேதா ஜடாவlhகலசீரேக²லாmhshதேபாத⁴நாmhைசவ ஸ தாnhத³த³rhஶ ।
தபாmh ைசஷாமiν³th◌⁴யமாநshதshெதௗ² ஶிேவ மதி மாrhக³vh’ே ॥ 7।36
அேதா²பsh’thயாரமவாநshதmh மiνShயவrhயmh பவாrhய தsh:² ।
vh’th³த⁴ச ேதஷாmh ப³ஹுமாநrhவmh கேலந ஸாmhநா கி³ரthவாச ॥ 7।37
thவyhயாக³ேத rhண இவாரேமாऽ⁴thஸmhபth³யேத ஶூnhய இவ phரயாேத ।
தshமாதி³மmh நாrhஹ தாத ஹாmh விேஷாrhேத³ஹேவShடமா: ॥ 7।38
ph³ரமrhராஜrhஸுரrhஜுShட: Nhய:ஸேப மவாnh  ைஶல: ।
தபாmh தாnhேயவ தேபாத⁴நாநாmh யthஸnhநிகrhஷாth³ப³ஹுப⁴வnhதி ॥ 7।39
தீrhதா²நி Nhயாnhயபி⁴தshதைத²வ ேஸாபாந⁴தாநி நப⁴shதலshய ।
ஜுShடாநி த⁴rhமாthமபி⁴ராthமவth³பி⁴rhேத³வrhபி⁴ைசவ மஹாrhபி⁴ச ॥ 7।40
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இதச ⁴ய:மiµthதைரவ தி³khேஸவிmh த⁴rhமவிேஶஷேஹேதா: ।
ந மmh த³ணேதா ³ேத⁴ந பத³mh ப⁴ேவேத³கமபி phரயாmh ॥ 7।41
தேபாவேநऽshnhநத² நிShkhேயா வா ஸŋhகீrhணத⁴rhமா பதிேதாऽஶுசிrhவா ।
th³’Shடshthவயா ேயந ந ேத விவthஸா தth³ph³ யாவth³சிேதாऽsh வாஸ: ॥
7।42
இேம  வாச²nhதி தப:ஸஹாயmh தேபாநிதா⁴நphரதிமmh ப⁴வnhதmh ।
வாஸshthவயா nhth³ரஸேமந ஸாrhத⁴mh vh’ஹshபேதரph◌⁴த³யாவஹ: shயாth ॥
7।43
இthேயவiµkhேத ஸ தபshவிமth◌⁴ேய தபshவிiµkh²ேயந மநீiµkh²ய: ।
ப⁴வphரஶாய kh’தphரதிjhஞ:shவmh பா⁴வமnhதrhக³தமாசசே ॥ 7।44
’jhவாthமநாmh த⁴rhமph◌⁴’தாmh iµநீநாShடாதிதி²thவாthshவஜேநாபமாநmh ।
ஏவmhவிைத⁴rhமாmh phரதி பா⁴வஜாைத: phதி: பராthமா ஜநிதச மாrhக:³ ॥ 7।45
shநிkh³தா⁴பி⁴ராபி⁴rh’த³யŋhக³மாபி: ◌⁴ ஸமாஸத:shநாத இவாsh வாkh³பி: ◌⁴ ।
ரதிச ேம த⁴rhமநவkh³ரஹshய விshபnhதி³தா ஸmhphரதி ⁴ய ஏவ ॥ 7।46
ஏவmh phரvh’thதாnh ப⁴வத: ஶரNhயாநதீவ ஸnhத³rhஶிதபபாதாnh ।
யாshயா thேவதி மமாபி :³க²mh யைத²வ ப³nh⁴mhshthயஜதshதைத²வ ॥ 7।47
shவrhகா³ய Shமாகமயmh  த⁴rhேமா மமாபி⁴லாஷshthவநrhப⁴வாய ।
அshnh வேந ேயந ந ேம விவthஸா பி⁴nhந: phரvh’ththயா  நிvh’thதித⁴rhம: ॥ 7।48
தnhநாரதிrhேம ந பராபசாேரா வநாதி³ேதா ேயந பvhரஜா ।
த⁴rhேம shதி²தா: rhவகா³iνேப ஸrhேவ ப⁴வnhேதா  மஹாrhகlhபா: ॥ 7।49
தேதா வச:ஸூnh’தமrhத²வchச²ஸுலணேமாஜshவி ச க³rhவிதmh ச ।
thவா மாரshய தபshவிநshேத விேஶஷkhதmh ப³ஹுமாந: ॥ 7।50
கசிth³th³விஜshதthர  ப⁴shமஶாயீ phராmhஶு: ஶிகீ² தா³ரவசீரவாஸா: ।
ஆபிŋhக³லாshதiνதீ³rhக⁴ேகா⁴ண:Nhேடா³த³ஹshேதா கி³ரthவாச ॥ 7।51
தீ⁴மnhiνதா³ர: க² நிசயshேத யshthவmh வா ஜnhமநி th³’Shடேதா³ஷ: ।
shவrhகா³பவrhெகௗ³  விசாrhய ஸmhயkh³யshயாபவrhேக³ மதிரshதி ேஸாऽshதி ॥
7।52
யjhைஞshதேபாபி⁴rhநியைமச ைதshைத:shவrhக³mh யியாஸnhதி  ராக³வnhத: ।
ராேக³ணஸாrhத⁴mh ேணவ th³th◌⁴வா ேமாmh பphஸnhதி  ஸththவவnhத: ॥ 7।53
தth³³th³தி⁴ேரஷா யதி³ நிசிதா ேத rhணmh ப⁴வாnh க³chச² விnhth◌⁴யேகாShட²mh ।
அெஸௗ iµநிshதthர வஸthயராேடா³ ேயா ைநSh²ேக ேரய லph³த⁴சு: ॥
7।54
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தshமாth³ப⁴வாch²ேராShயதி தththவமாrhக³mhஸthயாmh ெசௗஸmhphரதிபthshயேத ச
।
யதா²  பயா மதிshதைவஷா தshயாபி யாshயthயவ⁴ய ³th³தி⁴mh ॥ 7।55
Shடாவேகா⁴ணmh விலாயதாmh தாmhராத⁴ேராShட²mh ததீணத³mhShThரmh
।
இத³mh  வkhthரmh தiνரkhதவmh jhேஞயாrhணவmh பாshயதி kh’thshநேமவ ॥
7।56
க³mhபீ⁴ரதா யா ப⁴வதshthவகா³தா⁴ யா தீ³phததா யாநி ச லநி ।
ஆசாrhயகmh phராphshய தthph’தி²vhயாmh யnhநrhபி: ◌⁴ rhவேக³ऽphயவாphதmh ॥
7।57
பரமதி தேதா nh’பாthமஜshதmh’ஜநmh phரதிநnhth³ய நிrhயெயௗ ।
விதி⁴வத³iνவிதா⁴ய ேதऽபி தmh phரவிவிஶுராரணshதேபாவநmh ॥ 7।58
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேய தேபாவநphரேவேஶா நாம ஸphதம:ஸrhக:³ ॥ 7 ॥

Book VIII [அnhத:ரவிலாேபா]
ததshரŋhகா³வசர:ஸ ³rhமநாshததா² வநmh ப⁴rhத நிrhமேம க³ேத ।
சகார யthநmh பதி² ேஶாகவிkh³ரேஹ ததா²பி ைசவா ந தshய சிேப ॥ 8।1
யேமகராthேரண  ப⁴rhராjhஞயா ஜகா³ம மாrhக³mh ஸஹ ேதந வாநா ।
இயாய ப⁴rhrhவிரஹmh விசிnhதயmhshதேமவ பnhதா²நமேஹாபி⁴ரShடபி:◌⁴ ॥ 8।2
ஹயச ெஸௗஜshவி சசார கnhத²கshததாம பா⁴ேவந ப³⁴வ நிrhமத:³ ।
அலŋhkh’தசாபி தைத²வ ⁴ஷணர⁴th³க³தவ ேதந வrhத: ॥ 8।3
நிvh’thய ைசவாபி⁴iµக²shதேபாவநmh ph◌⁴’ஶmh ேஹேஷ கணmh iµஹுrhiµஹு: ।
ுதா⁴nhவிேதாऽphயth◌⁴வநி ஶShபமmh³ வா யதா² ரா நாபி⁴நநnhத³ நாத³ேத³ ॥ 8।4
தேதா விநmh கபிலாவயmh ரmh மஹாthமநா ேதந ஜக³th³தி⁴தாthமநா ।
khரேமண ெதௗ ஶூnhயேவாபஜkh³மrhதி³வாகேரேணவ விநாkh’தmh நப:◌⁴ ॥ 8।5
ஸNhட³ைகரபி ேஶாபி⁴தmh ஜலரலŋhkh’தmh Shபத⁴ைரrhநைக³ரபி ।
தேத³வ தshேயாபவநmh வேநாபமmh க³தphரஹrhைஷrhந ரராஜ நாக³ைர: ॥ 8।6
தேதா ph◌⁴ரமth³பி⁴rhதி³ஶி தீ³நமாநைஸரiνjhjhவலrhவாShபஹேதணrhநைர: ।
நிவாrhயமாவிவ தாெபௗ⁴ ரmh ஶைநரஜ:shநாதவாபி⁴ஜkh³ம: ॥ 8।7
நிஶmhய ச shரshதஶரகா³ெநௗ விநாக³ெதௗ ஶாkhயலrhஷேப⁴ண ெதௗ ।
iµேமாச வாShபmh பதி² நாக³ேரா ஜந: ரா ரேத² தா³ஶரேத²வாக³ேத ॥ 8।8
அத² ph³வnhத:ஸiµேபதமnhயேவா ஜநா: பதி² chசnhத³கமாக³தாரவ: ।

buddhacharita.pdf 37



³th³த⁴சதmh

khவ ராஜthர:லராShThரவrhத⁴ேநா ’தshthவயாஸாவிதி ph’Shட²ேதாऽnhவ: ॥
8।9
தத:ஸ தாnh ப⁴khதிமேதாऽph³ரவீjhஜநாnhநேரnhth³ரthரmh ந பthயஜாmhயஹmh ।
த³nhநஹmh ேதந  நிrhஜேந வேந kh³’ஹshத²ேவஶச விஸrhதாவிதி ॥ 8।10
இத³mh வசshதshய நிஶmhய ேத ஜநா:ஸு³Shகரmh க²lhவிதி நிசயmh ய: ।
பதth³விஜ:ஸலmh ந ேநthரஜmh மேநா நிநிnh³ச ப²லாrhத²மாthமந: ॥ 8।11
அேதா²ரth³ையவ விஶாம தth³வநmh க³த:ஸ யthர th³விபராஜவிkhரம: ।
விஷா நாshதி  ேதந ேநா விநா யேத²nhth³யாmh விக³ேம ஶmh ॥ 8।12
இத³mh ரmh ேதந விவrhதmh வநmh வநmh ச தthேதந ஸமnhவிதmh ரmh ।
ந ேஶாப⁴ேத ேதந  ேநா விநா ரmh மthவதா vh’thரவேத⁴ யதா² தி³வmh ॥ 8।13
ந:மாேரா விநிvh’thத இthயெதௗ² க³வாமாலா: phரதிேபதி³ேரऽŋhக³நா: ।
விவிkhதph’Shட²mh ச நிஶmhய வாநmh நrhக³வாாணி பிதா⁴ய khஶு: ॥ 8।14
phரவிShடதீ³sh ஸுேதாபலph³த⁴ேய vhரேதந ேஶாேகந ச கி²nhநமாநஸ: ।
ஜஜாப ேத³வாயதேந நராதி⁴பசகார தாshதாச யதா²ரயா: khயா: ॥ 8।15
தத:ஸ வாShபphரதிrhணேலாசநshரŋhக³மாதா³ய ரŋhக³மாநஸ: । 8।16
விேவஶ ேஶாகாபி⁴ஹேதா nh’பாலயmh யmh விநீேத ேணவ ப⁴rhத ॥
விகா³ஹமாநச நேரnhth³ரமnhதி³ரmh விேலாகயnhநவேஹந சுஷா ।
shவேரண Shேடந ராவ கnhத²ேகா ஜநாய :³க²mh phரதிேவத³யnhநிவ ॥ 8।17
தத: க²கா³ச யமth◌⁴யேகா³சரா:ஸபப³th³தா⁴shரகா³ச ஸthkh’தா: ।
ஹயshய தshய phரதிஸshவiν:shவநmh நேரnhth³ரஸூேநாபயாநஶŋhகிதா: ॥ 8।18
ஜநாச ஹrhஷாதிஶேயந வசிதா ஜநாதி⁴பாnhத:ரஸnhநிகrhஷகா:³ ।
யதா²ஹய: கnhத²க ஏஷ ேஹஷேத th◌⁴வmh மாேரா விஶதீதி ேமநிேர ॥ 8।19
அதிphரஹrhஷாத³த² ேஶாகrhசி²தா:மாரஸnhத³rhஶநேலாலேலாசநா: ।
kh³’ஹாth³விநிசkhரiµராஶயா shthய:ஶரthபேயாதா³தி³வ விth³தசலா: ॥ 8।20
விலmhப³ேவேயா மநாmhஶுகாmhப³ரா நிரஜைநrhவாShபஹேதணrhiµைக:² ।
shthேயா ந ேரஜுrhmh’ஜயா விநாkh’தா தி³வீவ தாரா ரஜநீயா: ॥ 8।21
அரkhததாmhைரசரணரைரரNhட³லராrhஜவகrhணிைகrhiµைக:² ।
shவபா⁴வபீைநrhஜக⁴ைநரேமக²லரஹாரேயாkhthைரrhiµைதவ shதைந: ॥ 8।22
நிதா வாShபபதேலாசநmh நிராரயmh சnhத³கமவேமவ ச ।
விவrhணவkhthரா ³rhவராŋhக³நா வநாnhதேர கா³வ இவrhஷேபா⁴jh²தா: ॥ 8।23
தத:ஸவாShபா ம மபேத: phரநShடவthஸா மவ வthஸலா ।
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phரkh³’ய பா³ஹூ நிபபாத ெகௗ³த விேலாலபrh கத³வ காசநீ ॥ 8।24
ஹதthவிேஷாऽnhயா: ஶிதி²லாthமபா³ஹவ:shthேயா விஷாேத³ந விேசதநா இவ ।
ந khஶுrhநா ஜஹுrhந ஶவஸுrhந ேசதநா உlhகி²தா இவ shதி²தா: ॥ 8।25
அதீ⁴ரமnhயா: பதிேஶாகrhசி²தா விேலாசநphரshரவணrhiµைக:²shthய: ।
சிேர phேராதசnhத³நாnh shதநாnh த⁴ராத⁴ர: phரshரவணேவாபலாnh ॥ 8।26
iµைக²ச தாஸாmh நயநாmh³தா³ைத: ரராஜ தth³ராஜநிேவஶநmh ததா³ ।
நவாmh³காேலऽmh³த³vh’Shதா³ைத: shரவjhஜலshதாமரைஸrhயதா² ஸர: ॥
8।27
ஸுvh’thதபீநாŋh³பி⁴rhநிரnhதைரர⁴ஷணrh³ட⁴ஶிைரrhவராŋhக³நா: ।
உராmh ஜkh◌⁴iν: கமேலாபைம: கைர:shவபlhலைவrhவாதசலா லதா இவ ॥ 8।28
கரphரஹாரphரசலச தா ப³⁴rhயதா²பி நாrhய:ஸேதாnhநைத:shதைந: ।
வநாநிலா⁴rhணிதபth³மகmhபிைத: ரதா²ŋhக³நாmhநாmh ²ைநவாபகா:³ ॥ 8।29
யதா² ச வாmh கைரரபீட³யmhshதைத²வ வோபி⁴ரபீட³யnh கராnh ।
அகாரயmhshதthர பரshபரmh vhயதா:² கராkh³ரவாmhshயப³லா த³யாலஸா: ॥ 8।30
ததsh ேராஷphரவிரkhதேலாசநா விஷாத³ஸmhப³nhத⁴கஷாயக³th³க³த³mh ।
உவாச நி:வாஸசலthபேயாத⁴ரா விகா³த⁴ேஶாகாத⁴ரா யேஶாத⁴ரா ॥ 8।31
நிஶி phரஸுphதாமவஶாmh விஹாய மாmh க³த: khவ ஸ chசnhத³க மnhமேநாரத:² ।
உபாக³ேத ச thவயி கnhத²ேக ச ேம ஸமmh க³ேதஷு thஷு கmhபேத மந: ॥ 8।32
அநாrhயமshநிth³க⁴மthரகrhம ேம nh’ஶmhஸ kh’thவா கிஹாth³ய ேராதி³ ।
நியchச வாShபmh ப⁴வ Shடமாநேஸா ந ஸmhவத³thய ச தchச² கrhம ேத ॥ 8।33
phேயண வேயந ேதந ஸா⁴நா thவயா ஸஹாேயந யதா²rhத²கா ।
க³ேதாऽrhயthேரா யநrhநிvh’thதேய ரமshவ தி³ShThயா ஸப²ல: ரமshதவ ॥
8।34
வரmh மiνShயshய விசே rhந thரமphராjhஞமேயாக³ேபஶலmh ।
ஸு’th³ph³ேவண யவிபசிதா thவயா kh’த:லshயாshய மஹாiνபphலவ: ॥
8।35
இமா  ேஶாchயா vhயவiµkhத⁴ஷ: phரஸkhதவாShபாவிலரkhதேலாசநா: ।
shதி²ேதऽபி பthெயௗ மவnhமஸேம phரநShடேஶாபா⁴ வித⁴வா இவ shthய: ॥
8।36
இமாச விphதவிடŋhகபா³ஹவ: phரஸkhதபாராவததீ³rhக⁴நிshவநா: ।
விநாkh’தாshேதந ஸைஹவ ேராத⁴ைநrhph◌⁴’ஶmh த³nhதீவ விமாநபŋhkhதய: ॥ 8।37
அநrhத²காேமாऽshய ஜநshய ஸrhவதா² ரŋhக³ேமாऽபி th◌⁴வேமஷ கnhத²க: ।
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ஜஹார ஸrhவshவதshததா² ேம ஜேந phரஸுphேத நிஶி ரthநெசௗரவth ॥ 8।38
யதா³ஸமrhத:² க² ேஸா⁴மாக³தாநிஷுphரஹாராநபி கிmh ந: கஶா: ।
க³த: கஶாபாதப⁴யாth கத²mh thவயmh யmh kh³’thவா ’த³யmh ச ேம ஸமmh ॥
8।39
அநாrhயகrhமா ph◌⁴’ஶமth³ய ேஹஷேத நேரnhth³ரதி⁴ShNhயmh phரதிரயnhநிவ ।
யதா³  நிrhவாஹயதி shம ேம phயmh ததா³கshரகா³த⁴ேமாऽப⁴வth ॥ 8।40
யதி³யேஹShயத ேபா³த⁴யஜநmh ²ைர:ெதௗ வாphயகShயத th◌⁴வநிmh ।
ஹiνshவநmh வாஜநயிShய³thதமmh ந சாப⁴விShயnhமம :³க²th³’ஶmh ॥ 8।41
இதீஹ ேத³vhயா: பேத³விதாரயmh நிஶmhய வாShபkh³ரதி²தாரmh வச: ।
அேதா⁴iµக:² ஸாகல: kh’தாஜ: ஶைநத³mh ச²nhத³க உthதரmh ஜெகௗ³ ॥
8।42
விக³rhmh நாrhஹ ேத³வி கnhத²கmh ந சாபி ேராஷmh மயி கrhமrhஹ ।
அநாக³ெஸௗ shவ:ஸமேவ ஸrhவேஶா க³ேதா nh’ேத³வ:ஸ  ேத³வி ேத³வவth
॥ 8।43
அஹmh  ஜாநnhநபி ராஜஶாஸநmh ப³லாthkh’த:ைகரபி ைத³வைதவ ।
உபாநயmh rhணமmh ரŋhக³மmh ததா²nhவக³chசmh விக³தரேமாऽth◌⁴வநி ॥ 8।44
vhரஜnhநயmh வாவேராऽபி நாshph’ஶnhமmh ²ராkh³ைரrhவிth◌⁴’ைதவாnhதரா ।
தைத²வ ைத³வாதி³வ ஸmhயதாநேநா ஹiνshவநmh நாkh’த நாphயேஹஷத ॥ 8।45
யதா³ வrhக³chசதி பாrhதி²வாthமஜshததா³ப⁴வth³th³வாரமபாvh’தmh shவயmh ।
தமச ைநஶmh ரவிேணவ பாதmh தேதாऽபி ைத³ேவா விதி⁴ேரஷ kh³’யதாmh ॥
8।46
யதா³phரமthேதாऽபி நேரnhth³ரஶாஸநாth³kh³’ேஹ ேர ைசவ ஸஹshரேஶா ஜந: ।
ததா³ஸ நா³th◌⁴யத நிth³ரயா ’தshதேதாऽபி ைத³ேவா விதி⁴ேரஷ kh³’யதாmh
॥ 8।47
யதச வாேஸா வநவாஸஸmhமதmh விsh’Shடமshைம ஸமேய தி³ெவௗகஸா ।
தி³வி phரவிth³த⁴mh iµடmh ச தth³th◌⁴’தmh தேதாऽபி ைத³ேவா விதி⁴ேரஷ
kh³’யதாmh ॥ 8।48
தேத³வமாவாmh நரேத³வி ேதா³ஷேதா ந தthphரயாதmh phரதிக³nhமrhஹ ।
ந காமகாேரா மம நாshய வாந: kh’தாiνயாthர:ஸ ைத³வைதrhக³த: ॥ 8।49
இதி phரயாணmh ப³ஹுைத⁴வமth³⁴தmh நிஶmhய தாshதshய மஹாthமந:shthய: ।
phரநShடேஶாகா இவ விshமயmh யrhமேநாjhவரmh phரvhரஜநாth ேலபி⁴ேர ॥ 8।50
விஷாத³பாphலவேலாசநா தத: phரநShடேபாதா ரவ :³கி²தா ।
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விஹாய ைத⁴rhயmh விராவ ெகௗ³த ததாம ைசவாiµகீ² ஜகா³த³ ச ॥ 8।51
மேஹாrhமnhேதா mh’த³ேவாऽதா: ஶுபா: ◌⁴ ph’த²khph’த²kh³லஹா:
ஸiµth³க³தா: ।
phரேசதாshேத ⁴வி தshய rhத⁴ஜா நேரnhth³ரெமௗபேவShடநமா: ॥ 8।52
phரலmhப³பா³ஹுrhmh’க³ராஜவிkhரேமா மஹாrhஷபா⁴: கநேகாjhjhவலth³தி: ।
விஶாலவா க⁴ந³nh³பி⁴shவநshததா²விேதா⁴ऽphயாரமவாஸமrhஹதி ॥ 8।53
அபா⁴கி³நீ நயmh வஸுnhத⁴ரா தமாrhயகrhமாணமiνthதமmh phரதி ।
க³தshதேதாऽெஸௗ ³ணவாnh  தாth³’ேஶா nh’ப: phரஜாபா⁴kh³ய³ண:

phரஸூயேத ॥ 8।54
ஸுஜாதஜாலாவததாŋh³ mh’³ நி³ட⁴³lhெபௗ² விஷShபேகாமெலௗ ।
வநாnhத⁴mh க²நாmh கத²mh iν ெதௗஸசkhரமth◌⁴ெயௗ சரெணௗக³Shயத:॥ 8।55
விமாநph’Shேட² ஶயநாஸேநாசிதmh மஹாrhஹவshthரா³சnhத³நாrhசிதmh ।
கத²mh iν ஶீேதாShணஜலாக³ேமஷு தchசரேமாஜshவி வேந ப⁴விShயதி ॥ 8।56
ேலந ஸththேவந ப³ேலந வrhசஸா ேதந லmhயா வயஸா ச க³rhவித: ।
phரதா³ேமவாph◌⁴தி³ேதா ந யாசிmh கத²mh ஸ பி⁴ாmh பரதசShயதி ॥ 8।57
ஶுெசௗ ஶயிthவா ஶயேந ரNhமேய phரேபா³th◌⁴யமாேநா நிஶி rhயநிshவைந: ।
கத²mh வதshவphshயதி ேஸாऽth³ய ேம vhரதீ பெடௗகேத³ஶாnhதேத மதேல॥ 8।58
இமmh விலாபmh கணmh நிஶmhய தா ⁴ைஜ: பShவjhய பரshபரmh shthய: ।
விேலாசேநph◌⁴ய:ஸலாநி தthயஜுrhம⁴நி Shேபph◌⁴ய இேவதா லதா: ॥ 8।59
தேதா த⁴ராயாமபதth³யேஶாத⁴ரா விசkhரவாேகவ ரதா²ŋhக³ஸாவயா ।
ஶைநச தthதth³விலலாப விkhலவா iµஹுrhiµஹுrhக³th³க³த³th³த⁴யா கி³ரா ॥
8।60
ஸ மாமநாதா²mh ஸஹத⁴rhமசாணீமபாshய த⁴rhமmh யதி³ கrhchச²தி ।
ேதாऽshய த⁴rhம:ஸஹத⁴rhமசாணீmh விநா தேபா ய: பேபா⁴khchச²தி ॥ 8।61
ஶ ◌்’ேதி நmh ஸ ந rhவபாrhதி²வாnh மஹாஸுத³rhஶphரph◌⁴’தீnh பிதாமஹாnh ।
வநாநி பthநீஸதாiνேபஷshததா²ஸ த⁴rhமmh மth³’ேத சிகீrhஷதி ॥ 8।62
மேக²ஷு வா ேவத³விதா⁴நஸmhshkh’ெதௗ ந த³mhபதீ பயதி தீ³தாெபௗ⁴ ।
ஸமmh ³⁴ூ பரேதாऽபி தthப²லmh தேதாऽshய ஜாேதா மயி த⁴rhமமthஸர: ॥ 8।63
th◌⁴வmh ஸ ஜாநnh மம த⁴rhமவlhலேபா⁴ மந: phேயऽphயாகலஹmh iµஹுrhத:² ।
ஸுக²mh விபீ⁴rhமாமபஹாய ேராஸmh மேஹnhth³ரேலாேகऽphஸரேஸா kh◌⁴’தி ॥
8।64
இயmh  சிnhதா மம கீth³’ஶmh iν தா வrh³ணmh பி³ph◌⁴ரதி தthர ேயாத: ।
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வேந யத³rhத²mh ஸ தபாmh தphயேத யmh ச thவா மம ப⁴khதிேமவ ச ॥ 8।65
ந க²lhவியmh shவrhக³ஸுகா²ய ேம shph’ஹா ந தjhஜநshயாthமவேதாऽபி ³rhலப⁴mh
।
ஸ  phேயா மாஹ வா பரthர வா கத²mh ந ஜயாதி³தி ேம மேநாரத:² ॥ 8।66
அபா⁴கி³நீ யth³யஹமாயேதணmh ஶுசிshதmh ப⁴rhதீ³mh iµக²mh ।
ந மnhத³பா⁴kh³ேயாऽrhஹதி ராஹுேலாऽphயயmh கதா³சித³ŋhேக பவrhதிmh பி:॥ 8।67
அேஹா nh’ஶmhஸmh ஸுமாரவrhசஸ:ஸுதா³ணmh தshய மநshவிேநா மந: ।
கலphரலாபmh th³விஷேதாऽபி ஹrhஷணmh ஶிஶுmh ஸுதmh யshthயஜதீth³’ஶmh shவத:
॥ 8।68
மமாபி காமmh ’த³யmh ஸுதா³ணmh ஶிலாமயmh வாphயயஸாபி வா kh’தmh ।
அநாத²வchchரேத ஸுேகா²சிேத வநmh க³ேத ப⁴rhத யnhந தீ³rhயேத ॥ 8।69
இதீஹ ேத³வீ பதிேஶாகrhசி²தா ேராத³ த³th◌⁴ெயௗ விலலாப சாஸkh’th ।
shவபா⁴வதீ⁴ராபி  ஸா ஸதீ ஶுசா th◌⁴’திmh ந ஸshமார சகார ேநா யmh ॥
8।70
ததshததா² ேஶாகவிலாபவிkhலவாmh யேஶாத⁴ராmh phேரய வஸுnhத⁴ராக³தாmh ।
மஹாரவிnhைத³வ vh’Shதா³ைதrhiµைக:² ஸவாShைபrhவநிதா விkhஶு: ॥
8।71
ஸமாphதஜாphய: kh’தேஹாமமŋhக³ேளா nh’பsh ேத³வாயதநாth³விநிrhயெயௗ ।
ஜநshய ேதநாrhthதரேவண சாஹதசசால வjhரth◌⁴வநிேநவ வாரண: ॥ 8।72
நிஶாmhய ச chச²nhத³ககnhத²காெபௗ⁴ ஸுதshய ஸmhthய ச நிசயmh shதி²ரmh ।
பபாத ேஶாகாபி⁴ஹேதா மபதி: ஶசீபேதrhvh’thத இேவாthஸேவ th◌⁴வஜ: ॥ 8।73
தேதா iµஹூrhதmh ஸுதேஶாகேமாேதா ஜேநந lhயாபி⁴ஜேநந தா⁴த: ।
நிய th³’ShThயா ஜலrhணயாஹயmh மதலshேதா²விலலாப பாrhதி²வ:॥ 8।74
ப³ஹூநி kh’thவா ஸமேர phயாணி ேம மஹththவயா கnhத²க விphயmh kh’தmh ।
³ணphேயா ேயந வேந ஸ ேம phய: phேயாऽபி ஸnhநphயவth phரேசத: ॥ 8।75
தத³th³ய மாmh வா நய தthர யthர ஸ vhரஜ th³தmh வா நேரநமாநய ।
’ேத  தshமாnhமம நாshதி விதmh விகா³ட⁴ேராக³shய ஸெதௗ³ஷதா⁴தி³வ ॥
8।76
ஸுவrhணநிSh²விநி mh’thநா ’ேத ஸு³Shகரmh யnhந மமார sh’ஜய: ।
அஹmh நrhத⁴rhமரெதௗ ஸுேத க³ேதऽiµiµுராthமாநமநாthமவாநிவ ॥ 8।77
விேபா⁴rhத³ஶthரkh’த: phரஜாபேத: பராபரjhஞshய விவshவதா³thமந: ।
phேயண thேரண ஸதா விநாkh’தmh கத²mh ந iµேயth³தி⁴ மேநா மேநாரபி ॥ 8।78
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அஜshய ராjhஞshதநயாய தீ⁴மேத நராதி⁴பாேயnhth³ரஸகா²ய ேம shph’ஹா ।
க³ேத வநmh யshதநேய தி³வmh க³ேதா ந ேமாக⁴வாShப: kh’பணmh வ ஹ ॥ 8।79
phரசவ ேம ப⁴th³ர ததா³ரமாரmh ’தshthவயா யthர ஸ ேம ஜலாஜ: ।
இேம பphஸnhதி  ேத பிபாஸேவா மமாஸவ: phேரதக³திmh யியாஸவ: ॥ 8।80
இதி தநயவிேயாக³ஜாத:³க²mh திஸth³’ஶmh ஸஹஜmh விஹாய ைத⁴rhயmh ।
த³ஶரத²இவ ராமேஶாகவேயா ப³ஹு விலலாப nh’ேபா விஸmhjhஞகlhப: ॥ 8।81
தவிநய³nhவிதshததshதmh மதிஸசிவ: phரவயா: ேராதச ।
அவth◌⁴’தத³சrhயதா²வnhந ச பதphதiµெகௗ² ந சாphயேஶாெகௗ ॥ 8।82
thயஜ நரவர ேஶாகேம ைத⁴rhயmh th◌⁴’திவாrhஹ தீ⁴ர நா ேமாkhmh ।
shரஜவ mh’தி³தாமபாshய லmh ⁴வி ப³ஹேவா nh’பா வநாnhயதீ:॥ 8।83
அபி ச நியத ஏஷ தshய பா⁴வ:shமர வசநmh தth³’ேஷ: ராதshய ।
ந  ஸ தி³வி ந சkhரவrhதிராjhேய ணமபி வாஸயிmh ஸுேக²ந ஶkhய: ॥ 8।84
யதி³  nh’வர காrhய ஏவ யthநshthவதiµதா³ஹர யாவத³thர யாவ: ।
ப³ஹுவித⁴ஹ th³த⁴மsh தாவthதவ தநயshய விேத⁴ச தshய தshய ॥ 8।85
நரபதிரத² ெதௗ ஶஶாஸ தshமாth³th³தத ஏவ வாமபி⁴phரயாதmh ।
ந  மம ’த³யmh phரயாதி ஶாnhதிmh வநஶேநவ thரலாலஸshய ॥ 8।86
பரமதி நேரnhth³ரஶாஸநாthெதௗ யயரமாthயேராெதௗ வநmh தth ।
kh’ததி ஸவ⁴ஜந:ஸதா³ேரா nh’பதிரபி phரசகார ேஶஷகாrhயmh ॥ 8।87
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽnhத:ரவிலாேபா நாமாShடம:ஸrhக:³ ॥ 8 ॥

Book IX [மாராnhேவஷே]

ததshததா³ மnhthேராெதௗ ெதௗ வாShபphரேதாதா³பி⁴ஹெதௗ nh’ேபண ।
விth³ெதௗ⁴ ஸத³வாவிவ ஸrhவயthநாthெஸௗஹாrhத³ஶீkh◌⁴ரmh யயrhவநmh தth॥ 9।1
தமாரமmh ஜாதபரெமௗ தாேபthய காேல ஸth³’ஶாiνயாthெரௗ ।
ராஜrhth³தி⁴iµthsh’jhய விநீதேசShடாேபயrhபா⁴rhக³வதி⁴ShNhயேமவ ॥ 9।2
ெதௗ nhயாயதshதmh phரதிjhய விphரmh ேதநாrhசிெதௗ தாவபி சாiνபmh ।
kh’தாஸெநௗ பா⁴rhக³வமாஸநshத²mh சி²ththவா கதா²சராthமkh’thயmh ॥ 9।3
ஶுth³ெதௗ⁴ஜஸ: ஶுth³த⁴விஶாலகீrhேதவாவmhஶphரப⁴வshய ராjhஞ: ।
இமmh ஜநmh ேவth ப⁴வாநதீ⁴ரmh தkh³ரேஹ மnhthரபkh³ரேஹ ச ॥ 9।4
தshேயnhth³ரகlhபshய ஜயnhதகlhப: thேரா ஜராmh’thப⁴யmh திதீrhஷு: ।
இஹாph◌⁴ேபத: கில தshய ேஹேதாராவாiµேபெதௗ ப⁴க³வாநைவ ॥ 9।5
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ெதௗ ேஸாऽph³ரவீத³shதி ஸ தீ³rhக⁴பா³ஹு: phராphத:மாேரா ந  நாவ³th³த: ◌⁴ ।
த⁴rhேமாऽயமாவrhதக இthயேவthய யாதshthவராடா³பி⁴iµேகா²iµiµு: ॥ 9।6
தshமாthததshதாபலph◌⁴ய தththவmh தmh விphரமாமnhththய தைத³வ ஸth³ய: ।
கி²nhநாவகி²nhநாவிவ ராஜthர: phரஸshரshேதந யத:ஸ யாத: ॥ 9।7
யாnhெதௗ ததshெதௗ sh’ஜயா விநமபயதாmh தmh வஷா jhவலnhதmh ।
nh’ேபாபவிShடmh பதி² vh’ேல ஸூrhயmh க⁴நாேபா⁴க³வ phரவிShடmh ॥ 9।8
யாநmh விஹாேயாபயெயௗ ததshதmh ேராேதா மnhthரத⁴ேரண ஸாrhத⁴mh ।
யதா² வநshத²mh ஸஹவாமேத³ேவா ராமmh தி³th³’ுrhiµநிெரௗrhவேஶய: ॥ 9।9
தாவrhசயாமாஸரrhஹதshதmh தி³வீவ ஶுkhராŋhகி³ரெஸௗ மேஹnhth³ரmh ।
phரthயrhசயாமாஸஸசாrhஹதshெதௗ தி³வீவ ஶுkhராŋhகி³ரெஸௗ மேஹnhth³ர:॥ 9।10
kh’தாph◌⁴யiνjhஞாவபி⁴தshததshெதௗ நித³: ஶாkhயலth◌⁴வஜshய ।
விேரஜshதshய ச ஸnhநிகrhேஷ நrhவஸூ ேயாக³க³தாவிேவnhேதா:³ ॥ 9।11
தmh vh’லshத²மபி⁴jhவலnhதmh ேராேதா ராஜஸுதmh ப³பா⁴ேஷ ।
யேதா²பவிShடmh தி³வி பாஜாேத vh’ஹshபதி: ஶkhரஸுதmh ஜயnhதmh ॥ 9।12
thவchேசாகஶlhேய ’த³யாவகா³ேட⁴ ேமாஹmh க³ேதா ⁴தேல iµஹூrhதmh ।
மார ராஜா நயநாmh³வrhேஷா யththவாமேவாசthததி³த³mh நிேபா³த⁴ ॥ 9।13
ஜாநா த⁴rhமmh phரதி நிசயmh ேத பைர ேதऽchயாவிநேமதமrhத²mh ।
அஹmh thவகாேல வநஸmhரயாthேத ேஶாகாkh³நிநாkh³நிphரதிேமந த³ேய ॥ 9।14
தேத³ த⁴rhமphய மthphயாrhத²mh த⁴rhமாrhத²ேமவ thயஜ ³th³தி⁴ேமதாmh ।
அயmh  மா ேஶாகரய: phரvh’th³ேதா⁴ நதீ³ரய:லவாபி⁴ஹnhதி ॥ 9।15
ேமகா⁴mh³காth³ஷு யா  vh’thதி:ஸரrhகாkh³நிமஹாஶநீநாmh ।
தாmh vh’thதிமshமாஸு கேராதி ேஶாேகா விகrhஷேchேசாஷணதா³ஹேப⁴ைத:³ ॥
9।16
தth³⁴ŋhவ தாவth³வஸுதா⁴தி⁴பthயmh காேல வநmh யாshய ஶாshthரth³’Shேட
।
அநிShடப³nhெதௗ⁴  மாphேபாmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு த³யா  த⁴rhம:॥ 9।17
ந ைசஷ த⁴rhேமா வந ஏவ th³த: ◌⁴ ேரऽபி th³தி⁴rhநியதா யதீநாmh ।
³th³தி⁴ச யthநச நிthதமthர வநmh ச ŋhக³mh ச  பீ⁴சிநmh ॥ 9।18
ெமௗத⁴ைரரmhஸவிஷkhதஹாைர: ேகரவிShடph³த⁴⁴ைஜrhநேரnhth³ைர: ।
லmhயŋhகமth◌⁴ேய பவrhதமாைந:phராphேதா kh³’ஹshைத²ரபி ேமாத⁴rhம:॥ 9।19
th◌⁴வாiνெஜௗ ெயௗ ப³வjhரபா³ஹூ ைவph◌⁴ராஜமாஷாட⁴மதா²nhதிேத³வmh ।
விேத³ஹராஜmh ஜநகmh தைத²வ பாகth³மmh ேஸநதச ராjhஞ: ॥ 9।20
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ஏதாnh kh³’ஹshதா²nh nh’பதீநேவ ைந:ேரயேஸ த⁴rhமவிெதௗ⁴ விநீதாnh ।
உேப⁴ऽபி தshமாth³க³பth³ப⁴ஜshவ சிthதாதி⁴பthயmh ச nh’பயmh ச ॥ 9।21
இchசா  thவாiµப³ய கா³ட⁴mh kh’தாபி⁴ேஷகmh ஸலாrhth³ரேமவ ।
th◌⁴’தாதபthரmh ஸiµதீ³மாணshேதைநவ ஹrhேஷண வநmh phரேவShmh ॥ 9।22
இthயph³ரவீth³⁴பதிrhப⁴வnhதmh வாkhேயந வாShபkh³ரதி²தாேரண ।
thவா ப⁴வாநrhஹதி தthphயாrhத²mh shேநேஹந தthshேநஹமiνphரயாmh ॥ 9।23
ேஶாகாmhப⁴ thவthphரப⁴ேவ யகா³ேத⁴ :³கா²rhணேவ மjhஜதி ஶாkhயராஜ: ।
தshமாthதiµthதாரய நாத²நmh நிராரயmh மkh³நவாrhணேவ கா³mh ॥ 9।24
பீ⁴Shேமண க³ŋhேகா³த³ரஸmhப⁴ேவந ராேமண ராேமண ச பா⁴rhக³ேவண ।
thவா kh’தmh கrhம பி: phயாrhத²mh பிshthவமphயrhஹ கrhShடmh ॥ 9।25
ஸmhவrhத⁴யிthmh ச ஸேம ேத³வீமக³shthயஜுShடாmh தி³ஶமphரயாதாmh ।
phரநShடவthஸாவ வthஸலாmh கா³மஜshரமாrhthதாmh கணmh த³nhதீmh ॥ 9।26
ஹmhேஸந ஹmhவ விphரkhதாmh thயkhதாmh க³ேஜேநவ வேந கேரiΝmh ।
ஆrhthதாmh ஸநாதா²மபி நாத²நாmh thராmh வ⁴மrhஹ த³rhஶேநந ॥ 9।27
ஏகmh ஸுதmh பா³லமநrhஹ:³க²mh ஸnhதாபமnhதrhக³தiµth³வஹnhதmh ।
தmh ராஹுலmh ேமாய ப³nh⁴ேஶாகாth³ ராஹூபஸrhகா³தி³வ rhணசnhth³ரmh॥ 9।28
ேஶாகாkh³நிநா thவth³விரேஹnhத⁴ேநந நி:வாஸ⁴ேமந தம:ஶிேக²ந ।
thவth³த³rhஶநாயrhச²தி த³யமாந: ேஸாऽnhத:ரmh ைசவ ரmh ச kh’thshநmh ॥ 9।29
ஸ ேபா³தி⁴ஸththவ: பrhணஸththவ: thவா வசshதshய ேராதshய ।
th◌⁴யாthவா iµஹூrhதmh ³ணவth³³ணjhஞ: phரththதரmh phரதthவாச ॥ 9।30
அைவ பா⁴வmh தநயphரஸkhதmh விேஶஷேதா ேயா மயி ⁴பshய ।
ஜாநnhநபி vhயாதி⁴ஜராவிபth³ph◌⁴ேயா பீ⁴தshthவக³thயா shவஜநmh thயஜா ॥ 9।31
th³ரShmh phயmh க:shவஜநmh  ேநchேசnhநாெஸௗ யதி³shயாthphயவிphரேயாக:³ ।
யதா³  ⁴thவாபி ப⁴ேவth³விேயாக³shதேதா ³mh shநிkh³த⁴மபி thயஜா ॥ 9।32
மth³ேத⁴கmh யth நராதி⁴பshய ேஶாகmh ப⁴வாநrhஹதி ந phயmh ேம ।
யthshவphந⁴ேதஷு ஸமாக³ேமஷு ஸnhதphயேத பா⁴விநி விphரேயாைக:³ ॥ 9।33
ஏவmh ச ேத நிசயேம ³th³தி⁴rhth³’ShThவா விசிthரmh விவித⁴phரசாரmh ।
ஸnhதாபேஹrhந ஸுேதா ந ப³nh⁴ரjhஞாநைநthதிக ஏஷ தாப: ॥ 9।34
யதா³th◌⁴வகா³நாவ ஸŋhக³தாநாmh காேல விேயாேகா³ நியத: phரஜாநாmh ।
phராjhேஞா ஜந: ேகா iν ப⁴ேஜத ேஶாகmh ப³nh⁴phய:ஸnhநபி ப³nh⁴ந: ॥ 9।35
இைஹதி thவா shவஜநmh பரthர phரலph◌⁴ய ேசஹாபி ந: phரயாதி ।
க³thவாபி தthராphயபரthர க³chேசthேயவmh ஜேநா ேயாகி³நி ேகாऽiνேராத: ◌⁴ ॥ 9।36
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யதா³ ச க³rhபா⁴thphரph◌⁴’தி phரvh’thத:ஸrhவாshvh அவshதா²ஸு வதா⁴ய mh’th: ।
கshமாத³காேல வநஸmhரயmh ேம thரphயshதthர ப⁴வாnh அேவாசth ॥ 9।37
ப⁴வthயகாேலா விஷயாபி⁴பthெதௗ காலshதைத²வாபி⁴விெதௗ⁴ phரதி³Shட: । 9।38
காேலா ஜக³thகrhஷதி ஸrhவகாலாநrhசாrhஹேக ேரய ஸrhவகால: ॥
ராjhயmh iµiµுrhமயி யchச ராஜா தத³phதா³ரmh ஸth³’ஶmh பிச ।
phரதிkh³ரmh மம ந மmh  ேலாபா⁴த³பth²யாnhநவாரshய ॥ 9।39
கத²mh iν ேமாஹாயதநmh nh’பthவmh மmh phரபthmh வி³ஷா நேரண ।
ேஸாth³ேவக³தா யthர மத:³ ரமச பேராபசாேரண ச த⁴rhமபீடா³ ॥ 9।40
ஜாmh³நத³mh ஹrhmhயவ phரதீ³phதmh விேஷண ஸmhkhதேவாthதமாnhநmh ।
kh³ராஹாலmh சாmhph³விவ ஸாரவிnhத³mh ராjhயmh  ரmhயmh vhயஸநாரயmh ச ॥
9।41
இthத²mh ச ராjhயmh ந ஸுக²mh ந த⁴rhம: rhேவ யதா² ஜாதkh◌⁴’ நேரnhth³ரா: ।
வய:phரகrhேஷऽபஹாrhய:³ேக² ராjhயாநி iµkhthவா வநேமவ ஜkh³iµ: ॥ 9।42
வரmh  ⁴khதாநி th’nhயரNhேய ேதாஷmh பரmh ரthநேவாப³ய ।
ஸேஹாதmh ஸுலைப⁴rhந ைசவ ேதா³ைஷரth³’ையவ kh’Shணஸrhைப: ॥
9।43
லாkh◌⁴யmh  ராjhயாநி விஹாய ராjhஞாmh த⁴rhமாபி⁴லாேஷண வநmh phரேவShmh ।
ப⁴kh³நphரதிjhஞshய ந பபnhநmh வநmh பthயjhய kh³’ஹmh phரேவShmh ॥ 9।44
ஜாத:ேல ேகா  நர:ஸஸththேவா த⁴rhமாபி⁴லாேஷண வநmh phரவிShட: ।
காஷாயiµthsh’jhய விiµkhதலjhஜ: ரnhத³ரshயாபி ரmh ரேயத ॥ 9।45
ேலாபா⁴th³தி⁴ ேமாஹாத³த²வா ப⁴ேயந ேயா வாnhதமnhநmh நராத³தீ³த ।
ேலாபா⁴thஸ ேமாஹாத³த²வா ப⁴ேயந ஸnhthயjhய காமாnh நராத³தீ³த ॥ 9।46
யச phரதீ³phதாchச²ரthகத²சிnhநிShkhரmhய ⁴ய: phரவிேஶthதேத³வ ।
கா³rhஹshth²யiµthsh’jhயஸth³’Shடேதா³ேஷா ேமாேஹந ⁴ேயாऽபி⁴லேஷth³kh³ரmh
॥ 9।47
யா ச திrhேமாமவாphதவnhேதா nh’பா kh³’ஹshதா²இதி ைநதத³shதி ।
ஶமphரதா⁴ந: khவ ச ேமாத⁴rhேமா த³Nhட³phரதா⁴ந: khவ ச ராஜத⁴rhம: ॥ 9।48
ஶேம ரதிேசchசி²தி²லmh ச ராjhயmh ராjhேய மதிேசchச²மவிphலவச ।
ஶமச ைதNhயmh ச  ேநாபபnhநmh ஶீேதாShணேயாைரkhயேவாத³காkh³nhேயா:
॥ 9।49
தnhநிசயாth³வா வஸுதா⁴தி⁴பாshேத ராjhயாநி iµkhthவா ஶமமாphதவnhத: ।

46 sanskritdocuments.org



³th³த⁴சதmh

ராjhயாŋhகி³தா வா நிph◌⁴’ேதnhth³யthவாத³ைநSh²ேக ேமாkh’தாபி⁴மாநா: ॥
9।50
ேதஷாmh ச ராjhேயऽsh ஶேமா யதா²வthphராphேதா வநmh நாஹமநிசேயந ।
சி²ththவா பாஶmh kh³’ஹப³nh⁴ஸmhjhஞmh iµkhத: நrhந phரவிவிுரsh ॥ 9।51
இthயாthமவிjhஞாந³iνபmh iµkhதshph’ஹmh ேஹம³rhதmh ச ।
thவா நேரnhth³ராthமஜiµkhதவnhதmh phரththதரmh மnhthரத⁴ேராऽphவாச ॥ 9।42
(9।52)
ேயா நிசேயா மnhthரவரshதவாயmh நாயmh ந khேதா ந  காலkhத: ।
ேஶாகாய thவா பிதரmh வய:shத²mh shயாth³த⁴rhமகாமshய  ேத ந த⁴rhம: ॥ 9।43
(9।53)
நmh ச ³th³தி⁴shதவ நாதிஸூமா த⁴rhமாrhத²காேமShவவிச வா ।
ேஹேதாரth³’Shடshய ப²லshய யshthவmh phரthயமrhத²mh ப⁴ய யா ॥ 9। 44

(9।54)
நrhப⁴ேவாऽshதீதி ச ேகசிதா³ஹுrhநாshதீதி ேகசிnhநியதphரதிjhஞா: ।
ஏவmh யதா³ஸmhஶயிேதாऽயமrhத²shதshமாthமmh ேபா⁴khiµபshதி²தா :॥ 9।45
(9।55)
⁴ய: phரvh’thதிrhயதி³ காசித³shதி ரmhshயாமேஹ தthர யேதா²பபthெதௗ ।
அத² phரvh’thதி: பரேதா ந காசிthth³ேதா⁴ऽphரயthநாjhஜக³ேதாऽshய ேமா: ॥
9।46 (9।56)
அshதீதி ேகசிthபரேலாகமாஹுrhேமாshய ேயாக³mh ந  வrhணயnhதி ।
அkh³ேநrhயதா²Shணமபாmh th³ரவthவmh தth³வthphரvh’thெதௗ phரkh’திmh வத³nhதி
॥ 9।47 (9।57)
ேகசிthshவபா⁴வாதி³தி வrhணயnhதி ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ைசவ ப⁴வாப⁴ெவௗ ச ।
shவாபா⁴விகmh ஸrhவத³mh ச யshமாத³ேதாऽபி ேமாேகா⁴ ப⁴வதி phரயthந: ॥ 9।48
(9।58)
யதி³nhth³யாmh நியத: phரசார: phயாphயthவmh விஷேயஷு ைசவ ।
ஸmhjhயேத யjhஜரயாrhthதிபி⁴ச கshதthர யthேநா நiν ஸshவபா⁴வ:॥ 9।49 (9।59)
அth³பி⁴rhஹுதாஶ: ஶமமph◌⁴ைபதி ேதஜாmh சாேபா க³மயnhதி ேஶாஷmh ।
பி⁴nhநாநி ⁴தாநி ஶரஸmhshதா²nhையkhயmh ச த³ththவா ஜக³³th³வஹnhதி ॥ 9।50
(9।60)
யthபாணிபாேதா³த³ரph’Shட²rhth◌⁴நா நிrhவrhதேத க³rhப⁴க³தshய பா⁴வ: ।
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யதா³thமநshதshய ச ேதந ேயாக:³ shவாபா⁴விகmh தthகத²யnhதி தjhjhஞா: ॥ 9।51
(9।61)
க: கNhடகshய phரகேராதி ைதNhயmh விசிthரபா⁴வmh mh’க³பmh வா ।
shவபா⁴வத: ஸrhவத³mh phரvh’thதmh ந காமகாேராऽshதி த: phரயthந: ॥ 9।52
(9।62)
ஸrhக³mh வத³nhதீவரதshததா²nhேய தthர phரயthேந ஷShய ேகாऽrhத:² ।
ய ஏவ ேஹrhஜக³த: phரvh’thெதௗ ேஹrhநிvh’thெதௗ நியத:ஸ ஏவ ॥ 9।53 (9।63)
ேகசிth³வத³nhthயாthமநிthதேமவ phரா³rhப⁴வmh ைசவ ப⁴வயmh ச ।
phரா³rhப⁴வmh  phரவத³nhthயயthநாth³யthேநந ேமாாதி⁴க³மmh ph³வnhதி ॥ 9।54
(9।64)
நர: பிth’மnh’ண: phரஜாபி⁴rhேவைத³rh’mh khரபி: ◌⁴ ஸுராmh ।
உthபth³யேத ஸாrhத⁴mh’ணshthபி⁴shைதrhயshயாshதி ேமா: கில தshய ேமா:

॥ 9।55 (9।65)
இthேயவேமேதந விதி⁴khரேமண ேமாmh ஸயthநshய வத³nhதி தjhjhஞா: ।
phரயthநவnhேதாऽபி  விkhரேமண iµiµவ: ேக²த³மவாphiνவnhதி ॥ 9।56 (9।66)
தthெஸௗmhய ேமாே யதி³ ப⁴khதிரshதி nhயாேயந ேஸவshவ விதி⁴mh யேதா²khதmh ।
ஏவmh ப⁴விShயthபபthதிரshய ஸnhதாபநாஶச நராதி⁴பshய ॥ 9।57 (9।67)
யா ச phரvh’thதா ப⁴வேதா³ஷ³th³தி⁴shதேபாவேநph◌⁴ேயா ப⁴வநmh phரேவShmh ।
தthராபி சிnhதா தவ தாத மா ⁴th rhேவऽபி ஜkh³iµ:shவkh³’ஹmh வேநph◌⁴ய: ॥ 9।58
(9।68)
தேபாவநshேதா²ऽபி vh’த: phரஜாபி⁴rhஜகா³ம ராஜா ரமmhப³ஷ: ।
ததா² மmh விphரkh’தாமநாrhையshதேபாவநாேத³thய ரர ராம: ॥ 9।59 (9।69)
தைத²வ ஶாlhவாதி⁴பதிrhth³மாோ வநாthஸஸூiν:shவரmh phரவிய ।
ph³ரமrh⁴தச iµேநrhவஶிShடா²th³த³th◌⁴ேர யmh ஸாŋhkh’திரnhதிேத³வ: ॥
9।60 (9।70)
ஏவmhவிதா⁴ த⁴rhமயஶ:phரதீ³phதா வநாநி thவா ப⁴வநாnhயபீ⁴: ।
தshமாnhந ேதா³ேஷாऽshதி kh³’ஹmh phரேவShmh தேபாவநாth³த⁴rhமநிthதேமவ ॥
9।61 (9।71)
தேதா வசshதshய நிஶmhய மnhthண: phயmh தmh ைசவ nh’பshய சுஷ: ।
அநமvhயshதமஸkhதமth³தmh th◌⁴’ெதௗ shதி²ேதா ராஜஸுேதாऽph³ரவீth³வச: ॥
9।62 (9।72)
இஹாshதி நாshதீதி ய ஏஷ ஸmhஶய: பரshய வாkhையrhந மமாthர நிசய: ।
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அேவthய தththவmh தபஸா ஶேமந வா shவயmh kh³ரShயா யத³thர நிசிதmh ॥
9।63 (9।73)
ந ேம மmh ஸŋhக³ஶதmh  த³rhஶநmh kh³ரமvhயkhதபரmh பராஹதmh ।
³th³த: ◌⁴ பரphரthயயேதா  ேகா vhரேஜjhஜேநாऽnhத⁴காேரऽnhத⁴ இவாnhத⁴ேத³ஶித: ॥
9।64 (9।74)
அth³’Shடதththவshய ஸேதாऽபி கிmh  ேம ஶுபா⁴ஶுேப⁴ ஸmhஶயிேத ஶுேப⁴ மதி: ।
vh’தா²பி ேக²ேதா³ऽபி வரmh ஶுபா⁴thமந:ஸுக²mh ந தththேவऽபி விக³rhதாthமந: ॥
9।65 (9।75)
இமmh  th³’ShThவாக³மமvhயவshதி²தmh ய³khதமாphைதshதத³ேவ ஸாth◌⁴விதி
।
phரணேதா³ஷthவமேவ சாphததாmh phரணேதா³ேஷா யnh’தmh ந வயதி ॥
9।66 (9।76)
kh³’ஹphரேவஶmh phரதி யchச ேம ப⁴வாiνவாச ராமphரph◌⁴’தீnh நித³rhஶநmh ।
ந ேத phரமாணmh ந  த⁴rhமநிசேயShவலmh phரமாய பதvhரதா: ॥ 9।67
(9।77)
தேத³வமphேயவ ரவிrhமmh பேதத³பி shதி²ரthவmh மவாnh கி³shthயேஜth ।
அth³’Shடதththேவா விஷேயாnhiµேக²nhth³ய: ரேயய ந thேவவ kh³’ஹாnh
ph’த²kh³ஜந: ॥ 9।68 (9।78)
அஹmh விேஶயmh jhவதmh ஹுதாஶநmh ந சாkh’தாrhத:² phரவிேஶயமாலயmh ।
இதி phரதிjhஞாmh ஸ சகார க³rhவிேதா யேத²Shடiµthதா²ய ச நிrhமேமா யெயௗ ॥ 9।69
(9।79)
தத:ஸவாShெபௗ ஸசிவth³விஜாெபௗ⁴ நிஶmhய தshய shதி²ரேமவ நிசயmh ।
விஷNhணவkhthராவiνக³mhய :³கி²ெதௗ ஶைநரக³thயா ரேமவ ஜkh³ம: ॥ 9।70
(9।80)
தthshேநஹாத³த² nh’பேதச ப⁴khதிதshெதௗ ஸாேபmh phரதியயச
தshத²ச ।
³rhத⁴rhஷmh ரவிவ தீ³phதமாthமபா⁴ஸா தmh th³ரShmh ந  பதி² ேஶகrhந
ேமாkhmh ॥ 9।71 (9।81)
ெதௗ jhஞாmh பரமக³ேதrhக³திmh  தshய phரchசnhநாmhசரஷாசீnh விதா⁴ய ।
ராஜாநmh phயஸுதலாலஸmh iν க³thவா th³ரயாவ: கத²தி ஜkh³ம: கத²சிth ॥
9।72 (9।82)
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேய மாராnhேவஷே நாம நவம:ஸrhக:³ ॥ 9 ॥
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Book X [ேரNhயாபி⁴க³மேநா]
ஸ ராஜவthஸ: ph’²பீநவாshெதௗ ஹvhயமnhthராதி⁴kh’ெதௗ விஹாய ।
உthதீrhய க³ŋhகா³mh phரசலthதரŋhகா³mhமth³kh³’ஹmh ராஜkh³’ஹmhஜகா³ம॥ 10।1
ைஶல:ஸு³phதmh ச வி⁴தmh ச th◌⁴’தmh ச தmh ச ஶிைவshதேபாைத:³ ।
பசாசலாŋhகmh நக³ரmh phரேபேத³ ஶாnhத:shவயmh⁴வ நாகph’Shட²mh ॥ 10।2
கா³mhபீ⁴rhயேமாஜச நிஶாmhய தshய வச தீ³phதmh ஷாநதீthய ।
விshேய தthர ஜநshததா³நீmh shதா²iΝvhரதshேயவ vh’ஷth◌⁴வஜshய ॥ 10।3
தmh phேரய ேயாऽnhேயந யெயௗ ஸ தshெதௗ² யசாthர தshெதௗ² பதி²
ேஸாऽnhவக³chச²th ।
th³தmh யெயௗ யmh ஸத³யmh ஸதீ⁴ரmh ய: கசிதா³shேத shம ஸ ேசாthபபாத ॥ 10।4
கசிthதமாநrhச ஜந: கராph◌⁴யாmh ஸthkh’thய கசிchசி²ரஸா வவnhேத³ ।
shநிkh³ேத⁴ந கசிth³வசஸாph◌⁴யநnhத³nhைநவmh ஜகா³மாphரதிjhய கசிth ॥ 10।5
தmh : phேரய விசிthரேவஷா: phரகீrhணவாச: பதி² ெமௗந: ।
த⁴rhமshய ஸாாதி³வ ஸnhநிகrhஷாnhந கசித³nhயாயமதிrhப³⁴வ ॥ 10।6
அnhயkhயாமபி ராஜமாrhேக³shthmh nh’mh வா ப³ஹுமாநrhவmh ।
தேத³வ கlhபmh நரேத³வஸூthரmh நிமா ந  தshய th³’Sh: ॥ 10।7
ph◌⁴ெவௗ லலாடmh iµக²ணmh வா வ: கெரௗ வா சரெணௗ க³திmh வா ।
யேத³வ யshதshய த³த³rhஶ தthர தேத³வ தshயாiνப³ப³nhத⁴ சு: ॥ 10।8
th³’ShThவா ஶுேபா⁴rhணph◌⁴வமாயதாmh jhவலchசரmh ஶுப⁴ஜாலஹshதmh ।
தmh பி⁴ுேவஶmh திபாலநாrhஹmh ஸுேப⁴ ராஜkh³’ஹshய ல: ॥
10।9
ேரNhேயாऽத² ப⁴rhதா மக³தா⁴ரshய வாயாth³விமாநாth³விலmh ஜெநௗக⁴mh ।
த³த³rhஶ பphரchச ச தshய ேஹmh ததshதமshைம ஷ: ஶஶmhஸ ॥ 10।10
jhஞாநmh பரmh வா ph’தி²வீயmh வா விphைரrhய உkhேதாऽதி⁴க³Shயதீதி ।
ஸ ஏவ ஶாkhயாதி⁴பேதshதேஜா நியேத phரvhரேதா ஜேநந ॥ 10।11
தத: தாrhேதா² மநஸா க³தாrhேதா² ராஜா ப³பா⁴ேஷ ஷmh தேமவ ।
விjhஞாயதாmh khவ phரதிக³chசதீதி தேத²thயைத²நmh ேஷாऽnhவக³chச²th ॥ 10।12
அேலாலசுrhக³மாthரத³rhஶீ நிvh’thதவாkh³யnhthதமnhத³கா³ ।
சசார பி⁴ாmh ஸ  பி⁴ுவrhேயா நிதா⁴ய கா³thராணி சலmh ச ேசத: ॥ 10।13
ஆதா³ய ைப⁴mh ச யேதா²பபnhநmh யெயௗ கி³ேர: phரshரவணmh விவிkhதmh ।
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nhயாேயந தthராph◌⁴யவ’thய ைசநnhமத⁴ரmh பாNhட³வமாேராஹ ॥ 10।14
தshnhவேந ேலாth◌⁴ரவேநாப³ேட⁴ மரநாத³phரதிrhணேஜ ।
காஷாயவாஸா: ஸ ப³ெபௗ⁴ nh’ஸூrhேயா யேதா²த³யshேயாப பா³லஸூrhய: ॥
10।15
தthைரவமாேலாkhய ஸ ராஜph◌⁴’thய: ேரNhயாய ராjhேஞ கத²யாmh சகார ।
ஸmhthய ராஜா ஸ ச பா³ஹுமாnhயாthதthர phரதshேத² நிph◌⁴’தாiνயாthர: ॥ 10।16
ஸ பாNhட³வmh பாNhட³வlhயவீrhய:ைஶேலாthதமmh ைஶலஸமாநவrhShமா ।
ெமௗத⁴ர:mhஹக³திrhnh’mhஹசலthஸட:mhஹ இவாேராஹ ॥ 10।17
சலshய தshேயாப ஶ ◌்’ŋhக³⁴தmh ஶாnhேதnhth³யmh பயதி ேபா³தி⁴ஸththவmh ।
பrhயŋhகமாshதா²ய விேராசமாநmh ஶஶாŋhகiµth³யnhதவாph◌⁴ரடாth ॥ 10।18
தmh பலmhயா ச ஶேமந ைசவ த⁴rhமshய நிrhமாணேவாபதி³Shடmh ।
ஸவிshமய: phரரயவாnh நேரnhth³ர:shவயmh⁴வmh ஶkhர இேவாபதshேத² ॥ 10।19
தmh nhயாயேதா nhயாயவதாmh வShட:²ஸேமthய பphரchச ச தா⁴ஸாmhயmh ।
ஸ சாphயேவாசthஸth³’ேஶந ஸாmhநா nh’பmh மந:shவாshth²யமநாமயmh ச ॥ 10।20
தத: ஶுெசௗ வாரணகrhணநீேல ஶிலாதேலऽெஸௗ நிஷஸாத³ ராஜா ।
nh’ேபாபவியாiνமதச தshய பா⁴வmh விjhஞாஸுத³mh ப³பா⁴ேஷ ॥ 10।21
phதி: பரா ேம ப⁴வத:ேலந khரமாக³தா ைசவ பதா ச ।
ஜாதா விவா ஸுத யா யேதா ேம தshமாதி³த³mh shேநஹவேசா நிேபா³த⁴ ॥ 10।22
ஆதி³thயrhவmh விலmh லmh ேத நவmh வேயா தீ³phதத³mh வச ।
கshமாதி³யmh ேத மதிரkhரேமண ைப⁴ாக ஏவாபி⁴ரதா ந ராjhேய ॥ 10।23
கா³thரmh  ேத ேலாதசnhத³நாrhஹmh காஷாயஸmhேலஷமநrhஹேமதth ।
ஹshத: phரஜாபாலநேயாkh³ய ஏஷ ேபா⁴khmh ந சாrhஹ: பரத³thதமnhநmh ॥ 10।24
தthெஸௗmhய ராjhயmh யதி³ைபth’கmh thவmh shேநஹாthபிrhேநchச விkhரேமண ।
ந ச மmh மrhஷயிmh மதிshேத ⁴khthவாrhத⁴மshமth³விஷயshய ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 10।25
ஏவmh  ந shயாthshவஜநாவமrhத:³ காலkhரேமபி ஶமரயா : ।
தshமாthShவ phரணயmh மயி thவmh ஸth³பி:◌⁴ ஸயா  ஸதாmh ஸmh’th³தி: ◌⁴ ॥
10।26
அத² thவிதா³நீmh லக³rhவிதthவாத³shமாஸு விரmhப⁴³ே ந ேதऽshதி ।
vhஹாnhயேநகாநி விகா³ய வாணrhமயா ஸஹாேயந பராகீ³ஷ ॥ 10।27
தth³³th³தி⁴மthராnhயதராmh vh’ணீShவ த⁴rhமாrhத²காமாnh விதி⁴வth³ப⁴ஜshவ ।
vhயthயshய ராகா³தி³ஹ thவrhக³mh phேரthேயஹ விph◌⁴ரmhஶமவாphiνவnhதி ॥ 10।28
ேயா யrhத²த⁴rhெமௗ பபீTh³ய காம:shயாth³த⁴rhமகாmhேய ப⁴ய சாrhத:² ।
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காமாrhத²ேயாேசாபரேமண த⁴rhமshthயாjhய:ஸ kh’thshேநா யதி³காŋhதாrhத:²॥
10।29
தshமாththவrhக³shய நிேஷவேணந thவmh பேமதthஸப²லmh Shவ ।
த⁴rhமாrhத²காமாதி⁴க³மmh யநmh nh’மநmh ஷாrhத²மாஹு: ॥ 10।30
தnhநிShப²ெலௗ நாrhஹ கrhேமெதௗ பீெநௗ ⁴ெஜௗ சாபவிகrhஷrhெஹௗ ।
மாnhதா⁴th’வjhேஜெமௗ  ேயாkh³ெயௗ ேலாகாநி  thணி  கிmh நrhகா³mh
॥ 10।31
shேநேஹந க²lhேவதத³ஹmh ph³ரவீ ைநவrhயராேக³ண ந விshமேயந ।
இமmh  th³’ShThவா தவ பி⁴ுேவஶmh ஜாதாiνகmhேபாऽshmhயபி சாக³தா: ॥
10।32
தth³⁴ŋhவ பி⁴ாரமகாம காமாŋhகாேலऽ கrhதா phயத⁴rhம த⁴rhமmh ।
யாவthshவவmhஶphரதிபபmh ந ேத ஜராph◌⁴ேயthயபி⁴⁴ய ⁴ய: ॥ 10।33
ஶkhேநாதி rhண: க² த⁴rhமமாphmh காேமாபேபா⁴ேக³Shவக³திrhஜராயா: ।
அதச ந: கத²யnhதி காமாnhமth◌⁴யshய விthதmh shத²விரshய த⁴rhமmh ॥ 10।34
த⁴rhமshய சாrhத²shய ச வேலாேக phரthயrhதி²⁴தாநி  ெயௗவநாநி ।
ஸmhரயமாnhயபி ³rhkh³ரஹாணி காமா யதshேதந யதா²ஹரnhதி ॥ 10।35
வயாmh rhநி விமrhஶயnhதி தீ⁴ராNhயவshதா²நபராயநி ।
அlhேபந யthேநந ஶமாthமகாநி ப⁴வnhthயக³thேயவ ச லjhஜயா ச ॥ 10।36
அதச ேலாலmh விஷயphரதா⁴நmh phரமthதமாnhதமதீ³rhக⁴த³rhஶி ।
ப³ஹுchசலmh ெயௗவநமph◌⁴யதீthய நிshதீrhய காnhதாரவாவஸnhதி ॥ 10।37
தshமாத³தீ⁴ரmh சபலphரமாதி³ நவmh வயshதாவதி³த³mh vhயைப ।
காமshய rhவmh  வய: ஶரvhயmh ந ஶkhயேத ரnhth³ேயph◌⁴ய: ॥ 10।38
அெதௗ² சிகீrhஷா தவ த⁴rhம ஏவ யஜshவ யjhஞmh லத⁴rhம ஏஷ: ।
யjhைஞரதி⁴Shடா²ய  நாகph’Shட²mh யெயௗ மthவாநபி நாகph’Shட²mh ॥
10।39
ஸுவrhணேகரவித³Shடபா³ஹேவா மணிphரதீ³ேபாjhjhவலசிthரெமௗலய: ।
nh’பrhஷயshதாmh  க³திmh க³தா மைக:² ரேமண யாேமவ மஹாrhஷேயா ய: ॥
10।40
இthேயவmh மக³த⁴பதிrh[வேசா] ப³பா⁴ேஷ ய:ஸmhயkh³வலபி⁴தி³வ th◌⁴வmh ப³பா⁴ேஷ ।
தchchthவா நஸவிசசார ராஜஸூiν:ைகலாேஸா கி³வ ைநகசிthரஸாiν:॥ 10।41
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽவேகா⁴ஷkh’ேத ேரNhயாபி⁴க³மேநா நாம
த³ஶம:ஸrhக:³ ॥ 10 ॥
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Book XI [காமவிக³rhஹே]

அைத²வiµkhேதா மக³தா⁴தி⁴ேபந ஸு’nhiµேக²ந phரதிலமrhத²mh ।
shவshேதா²ऽவிகார: லெஶௗசஶுth³த: ◌⁴ ெஶௗth³ேதா⁴த³நிrhவாkhயத³mh ஜகா³த³ ॥
11।1
நாசrhயேமதth³ப⁴வேதாऽபி⁴தா⁴mh ஜாதshய ஹrhயŋhகேல விஶாேல ।
யnhthரபே தவ thரகாம shயாth³vh’thதிேரஷா பஶுth³த⁴vh’thேத: ॥ 11।2
அஸthஸு ைமth shவலாiνபா ந திShட²தி வ விkhலேவஷு ।
rhைவ: kh’தாmh phதிபரmhபராபி⁴shதாேமவ ஸnhதsh விவrhத⁴யnhதி ॥ 11।3
ேய சாrhத²kh’chch²ேரஷு ப⁴வnhதி ேலாேக ஸமாநகாrhயா:ஸு’தா³mh மiνShயா: ।
thராணி தாநீதி பைர ³th³th◌⁴யா shவshத²shய vh’th³தி⁴Shவிஹ ேகா  ந
shயாth ॥ 11।4
ஏவmh ச ேய th³ரvhயமவாphய ேலாேக thேரஷு த⁴rhேம ச நிேயாஜயnhதி ।
அவாphதஸாராணி த⁴நாநி ேதஷாmh ph◌⁴ரShடாநி நாnhேத ஜநயnhதி தாபmh ॥ 11।5
ஸு’thதயா சாrhயதயா ச ராஜnh விபா⁴vhய மாேமவ விநிசயshேத ।
அthராiνேநShயா ஸு’thதையவ ph³யாமஹmh ேநாthதரமnhயத³thர ॥ 11।6
அஹmh ஜராmh’thப⁴யmh விதி³thவா iµiµயா த⁴rhமமmh phரபnhந: ।
ப³nh⁴nhphயாநiµகா²nh விஹாய phராேக³வ காமாநஶுப⁴shய ேஹnh ॥ 11।7
நாஶீவிேஷph◌⁴ேயாऽபி ததா² பி³ேப⁴ ைநவாஶநிph◌⁴ேயா க³க³நாchchேதph◌⁴ய: ।
ந பாவேகph◌⁴ேயாऽநிலஸmhேதph◌⁴ேயா யதா² ப⁴யmh ேம விஷேயph◌⁴ய ஏph◌⁴ய: ॥ 11।8
காமா யநிthயா:ஶலாrhத²ெசௗரா khதாச மாயாஸth³’ஶாச ேலாேக ।
ஆஶாshயமாநா அபி ேமாஹயnhதி சிthதmh nh’mh கிmh நராthமஸmhshதா:² ॥ 11।9
காமாபி⁴⁴தா  ந யாnhதி ஶrhம thபிShடேப கிmh வத மrhthயேலாேக ।
காைம:ஸth’Shணshயநாshதி th’phதிrhயேத²nhத⁴ைநrhவாதஸக²shய வேந:॥
11।10
ஜக³thயநrhேதா² ந ஸேமாऽshதி காைமrhேமாஹாchச ேதShேவவ ஜந: phரஸkhத: ।
தththவmh விதி³thைவவமநrhத²பீ⁴: phராjhஞ:shவயmh ேகாऽபி⁴லேஷத³நrhத²mh ॥ 11।11
ஸiµth³ரவshthராமபி கா³மவாphய பாரmh கீ³ஷnhதி மஹாrhணவshய ।
ேலாகshய காைமrhந விth’phதிரshதி பதth³பி⁴ரmhேபா⁴பி⁴வாrhணவshய ॥ 11।12
ேத³ேவந vh’Shேடऽபி ரNhயவrhேஷ th³வீபாnhஸiµth³ராmhசேராऽபி thவா ।
ஶkhரshய சாrhதா⁴ஸநமphயவாphய மாnhதா⁴ராth³விஷேயShவth’phதி: ॥ 11।13
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⁴khthவாபி ராjhயmh தி³வி ேத³வதாநாmh ஶதkhரெதௗ vh’thரப⁴யாthphரநShேட ।
த³rhபாnhமஹாrhநபி வாஹயிthவா காேமShவth’phேதா நஹுஷ: பபாத ॥ 11।14
ஐட³ச ராஜா thதி³வmh விகா³ய நீthவாபி ேத³வீmh வஶiµrhவஶீmh தாmh ।
ேலாபா⁴th³’ph◌⁴ய: கநகmh rhஷுrhஜகா³ம நாஶmh விஷேயShவth’phத: ॥ 11।15
ப³ேலrhமேஹnhth³ரmh நஹுஷmh மேஹnhth³ராதி³nhth³ரmh நrhேய நஹுஷா³ேப: ।
shவrhேக³ெதௗ வா விஷேயஷு ேதஷு ேகா விவேஸth³பா⁴kh³யலாேலஷு
॥ 11।16
சீராmhப³ரா லப²லாmh³ப⁴ா ஜடா வஹnhேதாऽபி ⁴ஜŋhக³தீ³rhகா:◌⁴ ।
ையரnhயகாrhயா iµநேயாऽபி ப⁴kh³நா: க: காமஸmhjhஞாnh mh’க³ேயத ஶthnh ॥ 11।17
உkh³ராத⁴ெசௗkh³ரth◌⁴’தாேதா⁴ऽபி ேயஷாmh kh’ேத mh’thமவாப பீ⁴Shமாth ।
சிnhதாபி ேதஷாமஶிவா வதா⁴ய தth³vh’thதிநாmh கிmh நரvhரதாநாmh ॥ 11।18
ஆshவாத³மlhபmh விஷேயஷு மthவா ஸmhேயாஜேநாthகrhஷமth’phதிேமவ ।
ஸth³ph◌⁴யச க³rhஹாmh நியதmh ச பாபmh க: காமஸmhjhஞmh விஷமாஸஸாத³ ॥ 11।19
kh’Shயாதி³பி⁴rhத⁴rhமபி⁴ரnhவிதாநாmh காமாthமகாநாmh ச நிஶmhய :³க²mh ।
shவாshth²யmh ச காேமShவஹலாநாmh காமாnh விஹாmh மமாthமவth³பி: ◌⁴ ॥
11।20
jhேஞயா விபthகாநி காமஸmhபthth³ேத⁴ஷு காேமஷு மத³mh ைபதி ।
மதா³த³காrhயmh ேத ந காrhயmh ேயந ேதா ³rhக³திமph◌⁴ைபதி ॥ 11।21
யthேநந லph³தா: ◌⁴ பரதாச ேய விphரலph◌⁴ய phரதியாnhதி ⁴ய: ।
ேதShவாthமவாnh யாசிதேகாபேமஷு காேமஷு விth³வாநிஹ ேகா ரேமத ॥ 11।22
அnhவிShய சாதா³ய ச ஜாததrhஷா யாநthயஜnhத: பயாnhதி :³க²mh ।
ேலாேக th’ேlhகாஸth³’ேஶஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி:shயாth
॥ 11।23
அநாthமவnhேதா ’தி³ையrhவித³Shடா விநாஶமrhச²nhதி ந யாnhதி ஶrhம ।
khth³ெதௗ⁴kh³ரஸrhபphரதிேமஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி: shயாth ॥
11।24
அshதி²ுதா⁴rhthதா இவ ஸாரேமயா ⁴khthவாபி யாnhைநவ ப⁴வnhதி th’phதா: ।
rhshதி²கŋhகாலஸேமஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி: shயாth ॥
11।25
ேய ராஜெசௗேராத³கபாவேகph◌⁴ய:ஸாதா⁴ரணthவாjhஜநயnhதி :³க²mh ।
ேதஷு phரவிth³தா⁴ஷஸnhநிேப⁴ஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி:shயாth॥ 11।26
யthர shதி²தாநாமபி⁴ேதா விபthதி: ஶthேரா:ஸகாஶாத³பி பா³nhத⁴ேவph◌⁴ய: ।
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mhshேரஷு ேதShவாயதேநாபேமஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி: shயாth ॥
11।27
கி³ெரௗ வேந சாphஸு ச ஸாக³ேர ச யth³ph◌⁴ரmhஶமrhசnhthயபி⁴லŋhக⁴மாநா: ।
ேதஷு th³மphராkh³ரப²ேலாபேமஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி:shயாth ॥ 11।28
தீrhைத:² phரயthைநrhவிவிைத⁴ரவாphதா:ேணந ேய நாஶஹ phரயாnhதி । 11।29
shவphேநாபேபா⁴க³phரதிேமஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி:shயாth ।
யாநrhசயிthவாபி ந யாnhதி ஶrhம விவrhத⁴யிthவா பபாலயிthவா ।
அŋhகா³ரகrhஷphரதிேமஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி:shயாth ॥ 11।30
விநாஶ:ரேவா யத³rhத²mh vh’ShNhயnhத⁴கா ைமதி²லத³Nhட³காச ।
ஶூலாகாShட²phரதிேமஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி: shயாth ॥
11।31
ஸுnhேதா³பஸுnhதா³வஸுெரௗ யத³rhத²மnhேயாnhயைவரphரsh’ெதௗ விநShெடௗ ।
ெஸௗஹாrhத³விேலஷகேரஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி: shயாth ॥
11।32
காமாnhத⁴ஸmhjhஞா: kh’பயா வ ேக ச khரvhயாthஸு நாthமாநேஹாthsh’ஜnhதி ।
ஸபthந⁴ேதShவஶிேவஷு ேதஷு காேமஷு கshயாthமவேதா ரதி:shயாth ॥ 11।33
காமாnhத⁴ஸmhjhஞ: kh’பணmh கேராதி phராphேநாதி :³க²mh வத⁴ப³nhத⁴நாதி³ ।
காமாrhத²மாஶாkh’பணshதபshவீ mh’thரமmh சாrhஹதி வேலாேக ॥ 11।34
கீ³ைதrhயnhேத  mh’கா³ வதா⁴ய பாrhத²மkh³ெநௗ ஶலபா: ◌⁴ பதnhதி ।
மthshேயா கி³ரthயாயஸமாஷாrhதீ² தshமாத³நrhத²mh விஷயா: ப²லnhதி ॥ 11।35
காமாsh ேபா⁴கா³இதி யnhமதmh shயாth³ேபா⁴kh³யா ந ேகசிthபக³Nhயமாநா: ।
வshthராத³ேயா th³ரvhய³ ேலாேக :³க²phரதீகார இதி phரதா⁴rhயா: ॥ 11।36
இShடmh  தrhஷphரஶமாய ேதாயmh ுnhநாஶேஹேதாரஶநmh தைத²வ ।
வாதாதபாmhph³வாவரய ேவம ெகௗபீநஶீதாவரய வாஸ: ॥ 11।37
நிth³ராவிகா⁴தாய தைத²வ ஶyhயா யாநmh ததா²th◌⁴வரமநாஶநாய ।
ததா²ஸநmh shதா²நவிேநாத³நாய shநாநmh mh’ஜாேராkh³யப³லாரயாய ॥ 11।38
:³க²phரதீகாரநிthத⁴தாshதshமாthphரஜாநாmh விஷயா ந ேபா⁴kh³யா: ।
அநா ேபா⁴கா³நிதி ேகாऽph◌⁴ேபயாthphராjhஞ: phரதீகாரவிெதௗ⁴ phரvh’thதாnh ॥
11।39
ய: பிthததா³ேஹந வித³யமாந: ஶீதkhயாmh ேபா⁴க³இதி vhயவshேயth ।
:³க²phரதீகாரவிெதௗ⁴ phரvh’thத: காேமஷு rhயாthஸ  ேபா⁴க³ஸmhjhஞாmh ॥
11।40
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காேமShவைநகாnhதிகதா ச யshமாத³ேதாऽபி ேம ேதஷு ந ேபா⁴க³ஸmhjhஞா ।
ய ஏவ பா⁴வா  ஸுக²mh தி³ஶnhதி த ஏவ :³க²mh நராவஹnhதி ॥ 11।41
³ணி வாஸாmhshய³ணி ைசவ ஸுகா²ய ஶீேத யஸுகா²ய க⁴rhேம ।
சnhth³ராmhஶவசnhத³நேமவ ேசாShேண ஸுகா²ய :³கா²ய ப⁴வnhதி ஶீேத ॥ 11।42
th³வnhth³வாநி ஸrhவshய யத: phரஸkhதாnhயலாப⁴லாப⁴phரph◌⁴’தீநி ேலாேக ।
அேதாऽபி ைநகாnhதஸுேகா²ऽshதி கசிnhைநகாnhத:³க:² ஷ: phrh²vhயாmh ॥
11।43
th³’ShThவா ச ராmh ஸுக²:³கதாmh ேம ராjhயmh ச தா³shயmh ச மதmh ஸமாநmh
।
நிthயmh ஹஸthேயவ  ைநவ ராஜா ந சாபி ஸnhதphயத ஏவ தா³ஸ: ॥ 11।44
ஆjhஞா nh’பthேவऽph◌⁴யதி⁴ேகதி யshமாthமஹாnhதி :³கா²nhயத ஏவ ராjhஞ: ।
ஆஸŋhக³காShட²phரதிேமா  ராஜா ேலாகshய ேஹேதா: பேக²த³ேமதி ॥ 11।45
ராjhேய nh’பshthயாகி³நி வŋhகthேர விவாஸமாக³chசதி ேசth³விபnhந: ।
அதா²பி விரmhப⁴iµைபதி ேநஹ கிmh நாம ெஸௗkh²யmh சகிதshய ராjhஞ: ॥ 11।46
யதா³ ச thவாபி மmh ஸமkh³ராmh வாஸாய th³’Shடmh ரேமகேமவ ।
தthராபி ைசகmh ப⁴வநmh நிேஷvhயmh ரம: பராrhேத² நiν ராஜபா⁴வ: ॥ 11।47
ராjhேயாऽபி வாேஸ க³ேமகேமவ ுthஸnhநிேராதா⁴ய ததா²nhநமாthரா ।
ஶyhயா தைத²காஸநேமகேமவ ேஶஷா விேஶஷா nh’பேதrhமதா³ய ॥ 11।48
ShThயrhத²ேமதchச ப²லmh யதீ³Shடmh’ேதऽபி ராjhயாnhமம Shரshதி ।
Shெடௗ சஸthயாmh ஷshய ேலாேகஸrhேவ விேஶஷா நiν நிrhவிேஶஷா:॥ 11।49
தnhநாshதி காமாnh phரதி ஸmhphரதாrhய: ேேம ஶிவmh மாrhக³மiνphரபnhந: ।
shmh’thவா ஸு’ththவmh  ந: நrhமாmh ph³ phரதிjhஞாmh க² பாலயnhதி ॥
11।50
ந யshmhயமrhேஷண வநphரவிShேடா ந ஶthபா³ணரவ⁴தெமௗ: ।
kh’தshph’ேஹா நாபி ப²லாதி⁴ேகph◌⁴ேயா kh³’ ைநதth³வசநmh யதshேத ॥
11।51
ேயா த³nhத³ஶூகmh பிதmh ⁴ஜŋhக³mh iµkhthவா vhயவshேயth³தி⁴ நrhkh³ரmh ।
தா³ஹாthகாmh வா jhவதாmh th’ெணௗlhகாmh ஸnhthயjhய காமாnhஸ நrhப⁴ேஜத
॥ 11।52
அnhதா⁴ய யச shph’ஹேயத³நnhேதா⁴ ப³th³தா⁴ய iµkhேதா வித⁴நாய வாTh◌⁴ய: ।
உnhமthதசிthதாய ச கlhயசிthத:shph’ஹாmh ஸ rhயாth³விஷயாthமகாய ॥ 11।53
பி⁴ோபேபா⁴கீ³ வர நாiνகmhphய: kh’தீ ஜராmh’thப⁴யmh திதீrhஷு: ।
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இேஹாthதமmh ஶாnhதிஸுக²mh ச யshய பரthர :³கா²நி ச ஸmhvh’தாநி ॥ 11।54
லmhயாmh மஹthயாமபி வrhதமாநshth’Shபி⁴⁴தshthவiνகmhபிதvhய: ।
phராphேநாதி ய: ஶாnhதிஸுக²mh ந ேசஹ பரthர :³க²mh phரதிkh³’யேத ச ॥ 11।55
ஏவmh  வkhmh ப⁴வேதாऽiνபmh ஸththவshய vh’thதshய லshய ைசவ ।
மமாபி ேவா⁴mh ஸth³’ஶmh phரதிjhஞாmh ஸththவshய vh’thதshய லshய ைசவ ॥
11।56
அஹmh  ஸmhஸாரரேஸந விth³ேதா⁴ விநி:sh’த: ஶாnhதமவாphகாம: ।
ேநchேசயமாphmh thதி³ேவऽபி ராjhயmh நிராமயmh கிmh வத மாiνேஷஷு ॥ 11।57
thவrhக³ேஸவாmh nh’ப யth kh’thshநத: பேரா மiνShயாrhத² இதி thவமாthத² மாmh
।
அநrhத²இthயாthத² மமாrhத²த³rhஶநmh யீ thவrhேகா³ ந சாபி தrhபக: ॥ 11।58
பேத³  யshnhந ஜரா ந பீ⁴தா ந ஜnhம ைநேவாபரேமா ந வாத⁴ய: ।
தேமவ மnhேய ஷாrhத²iµthதமmh ந விth³யேத யthர ந: ந: khயா ॥ 11।59
யத³phயேவாச: பபாlhயதாmh ஜரா நவmh வேயா க³chச²தி விkhயாதி ।
அநிசேயாऽயmh சபலmh  th³’யேத ஜராphயதீ⁴ரா th◌⁴’திமchச² ெயௗவநmh ॥
11।60
shவகrhமத³ச யதா³  ேகா ஜக³th³வய:ஸு ஸrhேவஷு ச ஸmhவிகrhஷதி ।
விநாஶகாேல கத²மvhயவshதி²ேத ஜரா phரதீயா வி³ஷா ஶேமphஸுநா ॥ 11।61
ஜராேதா⁴ vhயாதி⁴விகீrhணஸாயேகா யதா³nhதேகா vhயாத⁴ இவாத:shதி²த: ।
phரஜாmh’கா³nh பா⁴kh³யவநாதாmhshத³nh வய:phரகrhஷmh phரதி ேகா மேநாரத:² ॥
11।62
ஸுேதா வா வா shத²விேராऽத²வா ஶிஶுshததா² thவராவாநிஹ கrhமrhஹதி ।
யதா² ப⁴ேவth³த⁴rhமவத:kh’பாthமந: phரvh’thதிShடா விநிvh’thதிேரவ வா॥ 11।63
யதா³thத² வா தீ³phதப²லாmh ேலாசிதாmh Shவ த⁴rhமாய மக²khயாதி ।
நேமா மேக²ph◌⁴ேயா ந  காமேய ஸுக²mh பரshய :³க²khயயாபதி³யேத ॥ 11।64
பரmh  ஹnhmh விவஶmh ப²ேலphஸயா ந khதபmh கthமந:ஸத: ।
khரேதா: ப²லmh யth³யபி ஶாவதmh ப⁴ேவth ததா²பி kh’thவா கிiµபயாthமகmh ॥
11।65
ப⁴ேவchச த⁴rhேமா யதி³ நாபேரா விதி⁴rhvhரேதந ஶீேலந மந:ஶேமந வா ।
ததா²பி ைநவாrhஹதி ேஸவிmh khரmh விஶshய யshnh பரiµchயேத ப²லmh ॥ 11।66
இஹாபி தாவthஷshய திShட²த: phரவrhதேத யthபரmhஸயா ஸுக²mh ।
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தத³phயநிShடmh ஸkh◌⁴’ணshய தீ⁴மேதா ப⁴வாnhதேர கிmh வத யnhந th³’யேத ॥
11।67
ந ச phரதாrhேயாऽsh ப²லphரvh’thதேய ப⁴ேவஷு ராஜnh ரமேத ந ேம மந: ।
லதா இவாmhேபா⁴த⁴ரvh’Shதா³தா: phரvh’thதய: ஸrhவக³தா  சசலா ॥
11।68
இஹாக³தசாஹேதா தி³th³’யா iµேநரராட³shய விேமாவாதி³ந: ।
phரயா சாth³ையவ nh’பாsh ேத ஶிவmh வச:ேமதா:² ஶமதththவநிSh²ரmh ॥
11।69
அேத²nhth³ரவth³தி³vhயவ ஶவத³rhகவth³³ணரவ ேரய இஹாவ கா³மவ ।
அவாராrhையரவ ஸthஸுதாnh அவ யச ராஜnhநவ த⁴rhமமாthமந: ॥ 11।70
மாேகth³ப⁴வஸmhphலவாnhதேர யதா² th³விேஜா யாதி விேமாயmhshதiνmh ।
மாஶthmh யஶthகா⁴திநshததா²nhதேர யா விேமாசயnhமந: ॥ 11।71
nh’ேபாऽph³ரவீthஸாஜராக³தshph’ேஹா யேத²Shடமாphேநாதி ப⁴வாநவிkh◌⁴நத: ।
அவாphய காேல kh’தkh’thயதாமாmh மமாபி காrhேயா ப⁴வதா thவiνkh³ரஹ:॥ 11।72
shதி²ரmh phரதிjhஞாய தேத²தி பாrhதி²ேவ தத:ஸ ைவவnhதரமாரமmh யெயௗ ।
பvhரஜnhதmh ஸiµதீ³ய விshேதா nh’ேபாऽபி ச phராமmh கி³mh vhரஜnh ॥
11।73
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽவேகா⁴ஷkh’ேத காமவிக³rhஹே
நாைமகாத³ஶ:ஸrhக:³ ॥ 11 ॥

Book XII [அராட³த³rhஶேநா]
தத: ஶமவிஹாரshய iµேநவாசnhth³ரமா: ।
அராட³shயாரமmh ேப⁴ேஜ வஷா ரயnhநிவ ॥ 12।1
ஸ காலாமஸேகா³thேரண ேதநாேலாkhையவ ³ரத: ।
உchைச:shவாக³தthkhத:ஸபiµபஜkh³வாnh ॥ 12।2
தாெபௗ⁴ nhயாயத: ph’ShThவா தா⁴ஸாmhயmh பரshபரmh ।
தா³ரvhேயாrhேமth◌⁴யேயாrhvh’Shேயா: ஶுெசௗ ேத³ேஶ நித³: ॥ 12।3
தமாநmh nh’பஸுதmh ேஸாऽph³ரவீnhiµநிஸthதம: ।
ப³ஹுமாநவிஶாலாph◌⁴யாmh த³rhஶநாph◌⁴யாmh பிப³nhநிவ ॥ 12।4
விதி³தmh ேம யதா² ெஸௗmhய நிShkhராnhேதா ப⁴வநாத³ ।
சி²ththவா shேநஹமயmh பாஶmh பாஶmh th³’phத இவ th³விப: ॥ 12।5
ஸrhவதா² th◌⁴’திமchைசவ phராjhஞmh ைசவ மநshதவ ।
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யshthவmh phராphத: யmh thயkhthவா லதாmh விஷப²லாவ ॥ 12।6
நாசrhயmh rhணவயேஸா யjhஜkh³iµ: பாrhதி²வா வநmh ।
அபthேயph◌⁴ய: யmh த³ththவா ⁴khேதாchசிShடாவ shரஜmh ॥ 12।7
இத³mh ேம மதமாசrhயmh நேவ வய யth³ப⁴வாnh ।
அ⁴khthேவவ யmh phராphத:shதி²ேதா விஷயேகா³சேர ॥ 12।8
தth³விjhஞாமmh த⁴rhமmh பரமmh பா⁴ஜநmh ப⁴வாnh ।
jhஞாநrhவமதி⁴Shடா²ய ஶீkh◌⁴ரmh :³கா²rhணவmh தர ॥ 12।9
ஶிShேய யth³யபி விjhஞாேத ஶாshthரmh காேலந வrhதேத ।
கா³mhபீ⁴rhயாth³vhயவஸாயாchச ஸுபேயா ப⁴வாnh மம ॥ 12।10
இதி வாkhயமராட³shய விjhஞாய ஸ நராதி⁴ப: ।
ப³⁴வ பரமphத: phேராவாேசாthதரேமவ ச ॥ 12।11
விரkhதshயாபி யதி³த³mh ெஸௗiµkh²யmh ப⁴வத: பரmh ।
அkh’தாrhேதா²ऽphயேநநாsh kh’தாrhத²இவ ஸmhphரதி ॥ 12।12
தி³th³’ுவ  jhேயாதிrhயியாஸுவ ைத³ஶிகmh ।
thவth³த³rhஶநாத³ஹmh மnhேய திதீrhஷுவ ச phலவmh ॥ 12।13
தshமாத³rhஹ தth³வkhmh வkhதvhயmh யதி³ மnhயேஸ ।
ஜராமரணேராேக³ph◌⁴ேயா யதா²யmh பiµchயேத ॥ 12।14
இthயராட:³மாரshய மாஹாthmhயாேத³வ ேசாதி³த: ।
ஸŋhphதmh கத²யாmh சkhேர shவshய ஶாshthரshய நிசயmh ॥ 12।15
யதாமயமshமாகmh th³தா⁴nhத: ஶ ◌்’Nhவதாmh வர ।
யதா² ப⁴வதி ஸmhஸாேரா யதா²ைவ பவrhதேத ॥ 12।16
phரkh’திச விகாரச ஜnhம mh’thrhஜைரவ ச ।
தthதாவthஸththவthkhதmh shதி²ரஸththவ பேர ந: ॥ 12।17
தthர  phரkh’திrhநாம விth³தி⁴ phரkh’திேகாவித³ ।
பச ⁴தாnhயஹŋhகாரmh ³th³தி⁴மvhயkhதேமவ ச ॥ 12।18
விகார இதி ³th³தி⁴mh  விஷயாநிnhth³யாணி ச ।
பாணிபாத³mh ச வாத³mh ச பாபshத²mh ததா² மந: ॥ 12।19
அshய ேthரshய விjhஞாநாth ேthரjhஞ இதி ஸmhjhஞி ச ।
ேthரjhஞ இதி சாthமாநmh கத²யnhthயாthமசிnhதகா: ॥ 12।20
ஸஶிShய: கபிலேசஹ phரதி³th³த⁴ இதி shmh’தி: ।
ஸthர: phரதி³th³த⁴ச phரஜாபதிேஹாchயேத ॥ 12।21
ஜாயேத rhயேத ைசவ ³th◌⁴யேத mhயேத ச யth ।
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தth³vhயkhததி விjhேஞயமvhயkhதmh  விபrhயயாth ॥ 12।22
அjhஞாநmh கrhம th’Sh ச jhேஞயா:ஸmhஸாரேஹதவ: ।
shதி²ேதாऽshmhshthதேய யsh தthஸththவmh நாபி⁴வrhதேத ॥ 12।23
விphரthயயாத³ஹŋhகாராthஸnhேத³ஹாத³பி⁴ஸmhphலவாth ।
அவிேஶஷாiνபாயாph◌⁴யாmh ஸŋhகா³த³ph◌⁴யவபாதத: ॥ 12।24
தthர விphரthயேயா நாம விபதmh phரவrhதேத ।
அnhயதா²ேத காrhயmh மnhதvhயmh மnhயேதऽnhயதா² ॥ 12।25
ph³ரவீmhயஹமஹmh ேவth³ க³chசாmhயஹமஹmh shதி²த: ।
இதீைஹவமஹŋhகாரshthவநஹŋhகார வrhதேத ॥ 12।26
யsh பா⁴ேவந ஸnhதி³kh³தா⁴ேநகீபா⁴ேவந பயதி ।
mh’thபிNhட³வத³ஸnhேத³ஹ ஸnhேத³ஹ:ஸ இேஹாchயேத ॥ 12।27
ய ஏவாஹmh ஸ ஏேவத³mh மேநா ³th³தி⁴ச கrhம ச ।
யைசவmh ஸ க³ண: ேஸாऽஹதி ய: ேஸாऽபி⁴ஸmhphலவ: ॥ 12।28
அவிேஶஷmh விேஶஷjhஞ phரதி³th³தா⁴phர³th³த⁴ேயா: ।
phரkh’தீநாmh ச ேயா ேவத³ ேஸாऽவிேஶஷ இதி shmh’த: ॥ 12।29
நமshகாரவஷThகாெரௗ phேராph◌⁴த³ய: ।
அiνபாய இதி phராjhைஞபாயjhஞ phரேவதி³த: ॥ 12।30
ஸjhஜேத ேயந ³rhேமதா⁴ மேநாவாkhகrhம³th³தி⁴பி: ◌⁴ ।
விஷேயShவநபி⁴Shவŋhக³ ேஸாऽபி⁴Shவŋhக³இதி shmh’த: ॥ 12।31
மேமத³மஹமshேயதி யth³:³க²மபி⁴மnhயேத ।
விjhேஞேயாऽph◌⁴யவபாத:ஸ ஸmhஸாேர ேயந பாthயேத ॥ 12।32
இthயவிth³யா  விth³வாmhஸ: பசபrhவா ஸஹேத ।
தேமா ேமாஹmh மஹாேமாஹmh தாshரth³வயேமவ ச ॥ 12।33
தthராலshயmh தேமா விth³தி⁴ ேமாஹmh mh’thmh ச ஜnhம ச ।
மஹாேமாஹshthவஸmhேமாஹ காம இthயவக³mhயதாmh ॥ 12।34
யshமாத³thர ச ⁴தாநி phரiµயnhதி மஹாnhthயபி ।
தshமாேத³ஷ மஹாபா³ேஹா மஹாேமாஹ இதி shmh’த: ॥ 12।35
தாshரதி சாkhேராத⁴ khேராத⁴ேமவாதி⁴rhவேத ।
விஷாத³mh சாnhத⁴தாshரமவிஷாத³ phரசேத ॥ 12।36
அநயாவிth³யயா பா³ல:ஸmhkhத: பசபrhவயா ।
ஸmhஸாேர :³க²⁴யிShேட² ஜnhமshவபி⁴நிchயேத ॥ 12।37
th³ரShடா ேராதா ச மnhதா ச காrhயmh கரணேமவ ச ।
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அஹthேயவமாக³mhய ஸmhஸாேர பவrhதேத ॥ 12।38
இthேயபி⁴rhேஹபி⁴rhதீ⁴மnh தம:shேராத: phரவrhதேத ।
ேஹthவபா⁴ேவ ப²லாபா⁴வ இதி விjhஞாமrhஹ ॥ 12।39
தthர ஸmhயkh³மதிrhவிth³யாnhேமாகாம சShடயmh ।
phரதி³th³தா⁴phர³th³ெதௗ⁴ ச vhயkhதமvhயkhதேமவ ச ॥ 12।40
யதா²வேத³தth³விjhஞாய ேthரjhேஞா  சShடயmh ।
ஆrhஜவmh ஜவதாmh thவா phராphேநாதி பத³மரmh ॥ 12।41
இthயrhத²mh ph³ராம ேலாேக பரமph³ரமவாதி³ந: ।
ph³ரமசrhயmh சரnhதீஹ ph³ராமnh வாஸயnhதி ச ॥ 12।42
இதி வாkhயத³mh thவா iµேநshதshய nh’பாthமஜ: ।
அph◌⁴பாயmh ச பphரchச² பத³ேமவ ச ைநSh²கmh ॥ 12।43
ph³ரமசrhயத³mh சrhயmh யதா² யாவchச² யthர ச ।
த⁴rhமshயாshய ச பrhயnhதmh ப⁴வாnh vhயாkh²யாமrhஹதி ॥ 12।44
இthயராேடா³ யதா²ஶாshthரmh விshபShடாrhத²mh ஸமாஸத: ।
தேமவாnhேயந கlhேபந த⁴rhமமshைம vhயபா⁴ஷத ॥ 12।45
அயமாெதௗ³ kh³’ஹாnhiµkhthவா ைப⁴ாகmh ŋhக³மாத: ।
ஸiµதா³சாரவிshதீrhணmh ஶீலமாதா³ய வrhதேத ॥ 12।46
ஸnhேதாஷmh பரமாshதா²ய ேயந ேதந யதshதத: ।
விவிkhதmh ேஸவேத வாஸmh நிrhth³வnhth³வ: ஶாshthரவிthkh’தீ ॥ 12।47
தேதா ராகா³th³ப⁴யmh th³’ShThவா ைவராkh³யாchச பரmh ஶிவmh ।
நிkh³’ணnhநிnhth³யkh³ராமmh யதேத மநஸ: ரேம ॥ 12।48
அேதா² விவிkhதmh காேமph◌⁴ேயா vhயாபாதா³தி³ph◌⁴ய ஏவ ச ।
விேவகஜமவாphேநாதி rhவth◌⁴யாநmh விதrhகவth ॥ 12।49
தchச th◌⁴யாநmh ஸுக²mh phராphய தthதேத³வ விதrhகயnh ।
அrhவஸுக²லாேப⁴ந யேத பா³ேஶா ஜந: ॥ 12।50
ஶேமைநவmhவிேத⁴நாயmh காமth³ேவஷவிக³rh ।
ph³ரமேலாகமவாphேநாதி பேதாேஷண வசித: ॥ 12।51
jhஞாthவா விth³வாnh விதrhகாmhsh மந:ஸŋhோப⁴காரகாnh ।
தth³விkhதமவாphேநாதி th◌⁴யாநmh phதிஸுகா²nhவிதmh ॥ 12।52
யமாணshதயா phthயா ேயா விேஶஷmh ந பயதி ।
shதா²நmh பா⁴shவரமாphேநாதி ேத³ேவShவாபா⁴ஸுேரShவபி ॥ 12।53
யsh phதிஸுகா²thதshமாth³விேவசயதி மாநஸmh ।
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th’தீயmh லப⁴ேத th◌⁴யாநmh ஸுக²mh phதிவிவrhதmh ॥ 12।54
தthர ேகசிth³vhயவshயnhதி ேமா இthயபி மாநிந: ।
ஸுக²:³க²பthயாகா³த³vhயாபாராchச ேசதஸ: ॥ 12।55 (57)
யsh தshnhஸுேக² மkh³ேநா ந விேஶஷாய யthநவாnh ।
ஶுப⁴kh’thshைந:ஸ ஸாமாnhயmh ஸுக²mh phராphேநாதி ைத³வைத: ॥ 12।56 (55)
தாth³’ஶmh ஸுக²மாஸாth³ய ேயா ந ரjhயnhiνேபேத ।
சrhத²mh th◌⁴யாநமாphேநாதி ஸுக²:³க²விவrhதmh ॥ 12।57 (56)
அshய th◌⁴யாநshய  ப²லmh ஸமmh ேத³ைவrhvh’ஹthப²ல: ।
கத²யnhதி ph³’ஹthகாலmh vh’ஹthphரjhஞாபகா: ॥ 12।58
ஸமாேத⁴rhvhthதி²தshதshமாth³th³’ShThவா ேதா³ஷாmhச²mh ।
jhஞாநமாேராஹதி phராjhஞ: ஶரவிநிvh’thதேய ॥ 12।59
ததshதth³th◌⁴யாநiµthsh’jhய விேஶேஷ kh’தநிசய: ।
காேமph◌⁴ய இவ ஸthphராjhேஞா பாத³பி விரjhயேத ॥ 12।60
ஶேர கா²நி யாnhயshய தாnhயாெதௗ³ பகlhபயnh ।
க⁴ேநShவபி தேதா th³ரvhேயShவாகாஶமதி⁴iµchயேத ॥ 12।61
ஆகாஶஸமமாthமாநmh ஸŋhphய thவபேரா ³த: ◌⁴ ।
தைத³வாநnhதத: பயnh விேஶஷமதி⁴க³chசதி ॥ 12।62
அth◌⁴யாthமஶேலShவnhேயா நிவrhthயாthமாநமாthமநா ।
கிசிnhநாshதீதி ஸmhபயnhநாகிசnhய இதி shmh’த: ॥ 12।63
தேதா iµஜாதி³ேகவ ஶநி: பஜராதி³வ ।
ேthரjhேஞா நி:sh’ேதா ேத³ஹாnhiµkhத இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 12।64
ஏதthதthபரமmh ph³ரம நிrhŋhக³mh th◌⁴வமரmh ।
யnhேமா இதி தththவjhஞா: கத²யnhதி மநீண: ॥ 12।65
இthபாயச ேமாச மயா ஸnhத³rhஶிதshதவ ।
யதி³ jhஞாதmh யதி³ சிrh யதா²வthphரதிபth³யதாmh ॥ 12।66
ைஜகீ³ஷvhேயாऽத² ஜநேகா vh’th³த⁴ைசவ பராஶர: ।
இமmh பnhதா²நமாஸாth³ய iµkhதா யnhேய ச ேமாண: ॥ 12।67
இதி தshய ஸ தth³வாkhயmh kh³’thவா ந விசாrhய ச ।
rhவேஹப³லphராphத: phரththதரiµவாச ஸ: ॥ 12।68
தmh jhஞாநத³mh ஸூமmh பரத: பரத: ஶிவmh ।
ேthேரShவshயாபthயாகா³த³ைவmhேயதத³ைநSh²கmh ॥ 12।69
விகாரphரkh’திph◌⁴ேயா  ேthரjhஞmh iµkhதமphயஹmh ।
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மnhேய phரஸவத⁴rhமாணmh வீஜத⁴rhமாணேமவ ச ॥ 12।70
விஶுth³ேதா⁴ யth³யபி யாthமா நிrhiµkhத இதி கlhphயேத । (அph³ = 12।71அph³)
⁴ய: phரthயயஸth³பா⁴வாத³iµkhத:ஸ ப⁴விShயதி ॥ 12।71
’⁴mhயmh³விரஹாth³யதா² பீ³ஜmh ந ேராஹதி ।
ேராஹதி phரthயையshைதshைதshதth³வthேஸாऽபி மேதா மம ॥ 12।72
யthகrhமாjhஞாநth’Shநாmh thயாகா³nhேமாச கlhphயேத ।
அthயnhதshதthபthயாக:³ஸthயாthமநி ந விth³யேத ॥ 12।71 (chth³ = 12।73chth³)
thவா thவா thரயத³mh விேஶஷshபலph◌⁴யேத ।
ஆthமநsh shதி²திrhயthர தthர ஸூமத³mh thரயmh ॥ 12। 72 (12।74)
ஸூமthவாchைசவ ேதா³ஷாமvhயாபாராchச² ேசதஸ: ।
தீ³rhக⁴thவாதா³ஷைசவ ேமாsh பகlhphயேத ॥ 12।73 (12।75)
அஹŋhகாரபthயாேகா³ யைசஷ பகlhphயேத ।
ஸthயாthமநி பthயாேகா³ நாஹŋhகாரshய விth³யேத ॥ 12।74 (12।76)
ஸŋhkh²யாதி³பி⁴ரiµkhதச நிrh³ே ந ப⁴வthயயmh ।
தshமாத³ஸதி ைநrh³Nhேய நாshய ேமாோऽபி⁴தீ⁴யேத ॥ 12।75 (12।77)
³ணிேநா  ³நாmh ச vhயதிேரேகா ந விth³யேத ।
ேபாShph◌⁴யாmh விரேதா ந யkh³நிபலph◌⁴யேத ॥ 12।76 (12।78)
phராkh³ேத³ஹாnhந ப⁴ேவth³ேத³ phராkh³³ேணph◌⁴யshததா²³ணீ ।
கshமாதா³ெதௗ³ விiµkhத:ஸஶ ப³th◌⁴யேத ந: ॥ 12।77 (12।79)
ேthரjhேஞா விஶரச jhேஞா வா shயாத³jhஞ ஏவ வா ।
யதி³ jhேஞா jhேஞயமshயாshதி jhேஞேய ஸதி ந iµchயேத ॥ 12।78 (12।80)
அதா²jhஞ இதி th³ேதா⁴ வ: கlhபிேதந கிமாthமநா ।
விநாபி யாthமநாjhஞாநmh phரth³த⁴mh காShட²Th³யவth ॥ 12।79 (12।81)
பரத: பரதshthயாேகா³ யshமாth ³ணவாnh shmh’த: ।
தshமாthஸrhவபthயாகா³nhமnhேய kh’thshநாmh kh’தாrhத²தாmh ॥ 12।80 (12।82)
இதி த⁴rhமமராட³shய விதி³thவா ந ேதாஷ ஸ: ।
அkh’thshநதி விjhஞாய தத: phரதிஜகா³ம ஹ ॥ 12।81 (12।83)
விேஶஷமத² ஶுஷுth³ரகshயாரமmh யெயௗ ।
ஆthமkh³ராஹாchச தshயாபி ஜkh³’ேஹ ந ஸ த³rhஶநmh ॥ 12।82 (12।84)
ஸmhjhஞாஸmhjhஞிthவேயாrhேதா³ஷmh jhஞாthவா  iµநிth³ரக: ।
ஆகிசிnhயாthபரmh ேலேப⁴ ஸmhjhஞாஸmhjhஞாthகாmh க³திmh ॥ 12।83 (12।85)
யshமாchசாலmhப³ேந ஸூேம ஸmhjhஞாஸmhjhேஞ தத: பரmh ।
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நாஸmhjhஞீ ைநவ ஸmhjhஞீதி தshமாthதthர க³தshph’ஹ: ॥ 12।84 (12।86)
யதச ³th³தி⁴shதthைரவ shதி²தாnhயthராphரசாணீ ।
ஸூமாபாதி³ ததshதthர நாஸmhjhஞிthவmh ந ஸmhjhஞிதா ॥ 12।85 (12।87)
யshமாchச தமபி phராphய நராவrhதேத ஜக³th ।
ேபா³தி⁴ஸththவ: பரmh phேரphஸுshதshமா³th³ரகமthயஜth ॥ 12।86 (12।88)
தேதா thவாரமmh தshய ேரேயாऽrhதீ² kh’தநிசய: ।
ேப⁴ேஜ க³யshய ராஜrhேஷrhநக³ஸmhjhஞமாரமmh ॥ 12।87 (12।89)
அத²ைநரஜநாதீேர ஶுெசௗ ஶுசிபராkhரம: ।
சகார வாஸேமகாnhதவிஹாராபி⁴vhரதீ iµநி: ॥ 12।88 (12। 90)

<xxx> தthrhவmh பேசnhth³யவேஶாth³த⁴தாnh ।
தப: <xx> vhரதிேநா பி⁴ூnh பச நிைரத ॥ (12।91)
பேசாபதsh²rhth³’ShThவாthர பி⁴வshதmh iµiµவ: ।
Nhயாrhதத⁴நாேராkh³யnhth³யாrhதா²இேவவரmh ॥ 12।89 (12।92)
ஸmhjhயமாநshைத: phரைவrhவிநயாநதrhதிபி: ◌⁴ ।
தth³வmhஶshதா²யிபி: ◌⁴ ஶிShையrhேலாலrhமந இேவnhth³ைய: ॥ 12।90 (12।93)
mh’thஜnhமாnhதகரேண shயா³பாேயாऽயthயத² ।
³Shகராணி ஸமாேரேப⁴ தபாmhshயநஶேநந ஸ: ॥ 12।91 (12।94)
உபவாஸவிதீ⁴nh ேநகாnh rhவnh நர³ராசராnh ।
வrhஷாணி ஷThகrhமphேரphஸுரகேராthகாrhயமாthமந: ॥ 12।92 (12।95)
அnhநகாேலஷு ைசைகைக:ஸேகாலதிலதNh³ல: ।
அபாரபாரஸmhஸாரபாரmh phேரphஸுரபாரயth ॥ 12।93 (12।96)
ேத³ஹாத³பசயshேதந தபஸா தshய ய: kh’த: ।
ஸ ஏேவாபசேயா ⁴யshேதஜஸாshய kh’ேதாऽப⁴வth ॥ 12।94 (12।97)
kh’ேஶாऽphயkh’ஶகீrhதிrhலாத³mh சkhேரऽnhயசுஷmh ।
iµதா³நாவ ஶரchkhலபாதி³சnhth³ரமா: ॥ 12।95 (12।98)
thவக³shதி²ேஶேஷா நி:ேஶைஷrhேமத:³பிஶிதேஶாணிைத: ।
ேऽphயணகா³mhபீ⁴rhய:ஸiµth³ர இவ ஸ vhயபா⁴th ॥ 12।96 (12।99)
அத² கShடதப:shபShடvhயrhத²khShடதiνrhiµநி: ।
ப⁴வபீ⁴மாmh சkhேர ³th³தி⁴mh ³th³த⁴thவகாŋhயா ॥ 12।97 (12।100)
நாயmh த⁴rhேமா விராகா³ய ந ேபா³தா⁴ய ந iµkhதேய ।
ஜmh³ேல மயா phராphேதா யshததா³ஸ விதி⁴rhth◌⁴வ: ॥ 12।98 (12।101)
ந சாெஸௗ ³rhப³ேலநாphmh ஶkhயthயாக³தாத³ர: ।
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ஶரப³லvh’th³th◌⁴யrhத²த³mh ⁴ேயாऽnhவசிnhதயth ॥ 12।99 (12।102)
ுthபிபாஸாரமkhலாnhத: ரமாத³shவshத²மாநஸ: ।
phராphiνயாnhமநஸாவாphயmh ப²லmh கத²மநிrhvh’த: ॥ 12।100 (12।103)
நிrhvh’தி: phராphயேத ஸmhயkhஸதேதnhth³யதrhபth ।
ஸnhதrhபிேதnhth³யதயா மந:shவாshth²யமவாphயேத ॥ 12।101 (12।104)
shவshத²phரஸnhநமநஸ:ஸமாதி⁴பபth³யேத ।
ஸமாதி⁴khதசிthதshய th◌⁴யாநேயாக:³ phரவrhதேத ॥ 12।102 (12।105)
th◌⁴யாநphரவrhதநாth³த⁴rhமா: phராphயnhேத ையரவாphயேத ।
³rhலப⁴mh ஶாnhதமஜரmh பரmh தத³mh’தmh பத³mh ॥ 12।103 (12।106)
தshமாதா³ஹாரேலாऽயiµபாய இதிநிசய: ।
அஸூகரேண தீ⁴ர: kh’thவாதமதிrhமதிmh ॥ 12।104 (12।107)
shநாேதா ைநரஜநாதீரா³thததார ஶைந: kh’ஶ: ।
ப⁴khthயாவநதஶாகா²kh³ைரrhத³thதஹshதshதடth³ைம: ॥ 12।105 (12।108)
அத² ேகா³பாதி⁴பஸுதா ைத³வைதரபி⁴ேசாதி³தா ।
உth³⁴த’த³யாநnhதா³ தthர நnhத³ப³லாக³மth ॥ 12।106 (12।109)
தஶŋhேகா²jhjhவல⁴ஜா நீலகmhப³லவாநீ ।
ஸேப²ணமாலாநீலாmh³rhயiµேநவ ஸth³வரா ॥ 12।107 (12।110)
ஸா ரth³தா⁴வrhதி⁴தphதிrhவிகஸlhேலாசேநாthபலா ।
ஶிரஸா phரணிபthையநmh kh³ராஹயாமாஸ பாயஸmh ॥ 12।108 (12।111)
kh’thவா த³பேபா⁴ேக³ந phராphதஜnhமப²லாmh ஸ தாmh ।
ேபா³தி⁴phராphெதௗ ஸமrhேதா²ऽ⁴thஸnhதrhபிதஷ³nhth³ய: ॥ 12।109 (12।112)
பrhயாphதாphயாநrhதச ஸாrhத⁴mh ஸுயஶஸா iµநி: ।
காnhதிைத⁴rhையகபா⁴ைரக: ஶஶாŋhகாrhணவவlhப³ெபௗ⁴ ॥ 12।110 (12।113)
ஆvh’thத இதி விjhஞாய தmh ஜஹு: பசபி⁴வ: ।
மநீணவாthமாநmh நிrhiµkhதmh பசதா⁴தவ: ॥ 12।111 (12।114)
vhயவஸாயth³விதீேயாऽத² ஶாth³வலாshதீrhண⁴தலmh ।
ேஸாऽவthத²லmh phரயெயௗ ேபா³தா⁴ய kh’தநிசய: ॥ 12।112 (12।115)
ததshததா³நீmh க³ஜராஜவிkhரம: பத³shவேநநாiνபேமந ேபா³தி⁴த: ।
மஹாiµேநராக³தேபா³தி⁴நிசேயா ஜகா³த³காேலா ⁴ஜேகா³thதம:shதிmh॥ 12।113
(12।116)
யதா²iµேந thவchசரவபீ³தா iµஹுrhiµஹுrhநிShடநதீவ ேமதி³நீ ।
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யதா² ச ேத ராஜதி ஸூrhயவthphரபா⁴ th◌⁴வmh thவShடmh ப²லமth³ய ேபா⁴யேஸ ॥
12।114 (12।117)
யதா² ph◌⁴ரமnhthேயா தி³வி வாயபŋhkhதய: phரத³ணmh thவாmh கமலா rhவேத ।
யதா² ச ெஸௗmhயா தி³வி வாnhதி வாயவshthவமth³ய ³th³ேதா⁴ நியதmh ப⁴விShய
॥ 12।115 (12।118)
தேதா ⁴ஜŋhக³phரவேரண ஸmhshதshth’nhபாதா³ய ஶுசீநி லாவகாth ।
kh’தphரதிjhேஞா நிஷஸாத³ ேபா³த⁴ேய மஹாதேராrhலiµபாத:ஶுேச: ॥ 12।116
(12।119)
தத:ஸ பrhயŋhகமகmhphயiµthதமmh ப³ப³nhத⁴ ஸுphேதாரக³ேபா⁴க³பிNh³தmh ।
பி⁴நth³ தாவth³⁴வி ைநததா³ஸநmh ந யா தாவthkh’தkh’thயதாதி ॥ 12।117
(12।120)
தேதா யrhiµத³மலாmh தி³ெவௗகேஸா வவாேர ந mh’க³க³நா ந பண: ।
ந ஸshவiνrhவநதரேவாऽநிலாஹதா: kh’தாஸேந ப⁴க³வதி நிசலாthமநி ॥ 12।118
(12।121)
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽவேகா⁴ஷkh’ேதऽராட³த³rhஶேநா நாம
th³வாத³ஶ:ஸrhக:³ ॥ 12 ॥

Book XIII [மாரவிஜேயா]
தshnhச ேபா³தா⁴ய kh’தphரதிjhேஞ ராஜrhவmhஶphரப⁴ேவ மஹாrhெஷௗ ।
தthேராபவிShேட phரஜஹrhஷ ேலாகshதthராஸ ஸth³த⁴rhமsh மார: ॥ 13।1
யmh காமேத³வmh phரவத³nhதி ேலாேக சிthராத⁴mh Shபஶரmh தைத²வ ।
காமphரசாராதி⁴பதிmh தேமவ ேமாth³விஷmh மாரiµதா³ஹரnhதி ॥ 13।2
தshயாthமஜா விph◌⁴ரமஹrhஷத³rhபாshதிshேரா ரதிphதிth’ஷச கnhயா: ।
பphரchேரநmh மநேஸா விகாரmh ஸ தாmhச தாைசவ வேசா ப³பா⁴ேஷ ॥ 13।3
அெஸௗ iµநிrhநிசயவrhம பி³ph◌⁴ரth ஸththவாத⁴mh ³th³தி⁴ஶரmh விkh’Shய ।
கீ³ஷுராshேத விஷயாnhமதீ³யாnh தshமாத³யmh ேம மநேஸா விஷாத:³ ॥ 13।4
யதி³யெஸௗ மாமபி⁴⁴ய யாதி ேலாகாய சாkh²யாthயபவrhக³மாrhக³mh ।
ஶூnhயshதேதாऽயmh விஷேயா மமாth³ய vh’thதாchchதshேயவ விேத³ஹப⁴rh: ॥
13।5
தth³யாவேத³ைவஷ ந லph³த⁴சுrhமth³ேகா³சேர திShட²தி யாவேத³வ ।
யாshயா தாவth³vhரதமshய ேப⁴thmh ேஸmh நதீ³ேவக³இவாபி⁴vh’th³த: ◌⁴ ॥ 13।6
தேதா த⁴iν: Shபமயmh kh³’thவா ஶராmhshததா² ேமாஹகராmhச பச ।
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ேஸாऽவthத²லmh ஸஸுேதாऽph◌⁴யக³chசத³shவாshth²யகா மநஸ: phரஜாநாmh ॥
13।7
அத² phரஶாnhதmh iµநிமாஸநshத²mh பாரmh திதீrhஷுmh ப⁴வஸாக³ரshய ।
விஷjhய ஸvhயmh கரமாதா⁴kh³ேர khட³ஶேரேணத³iµவாச மார: ॥ 13।8
உthதிShட² ேபா:◌⁴ thய mh’thபீ⁴த வரshவ த⁴rhமmh thயஜ ேமாத⁴rhமmh ।
வாணச [யjhைஞச] விநீய ேலாகாnh ேலாகாnh பராnh phராphiν வாஸவshய ॥
13।9
பnhதா² நிrhயாமயmh யஶshேயா ேயா வாத: rhவதைமrhநேரnhth³ைர: ।
ஜாதshய ராஜrhேல விஶாேல ைப⁴ாகமலாkh◌⁴யத³mh phரபthmh ॥ 13।10
அதா²th³ய ேநாthதிShட² நிசிதாthமா ப⁴வ shதி²ேரா மா விiµச: phரதிjhஞாmh ।
மேயாth³யேதா ேயஷ ஶர:ஸ ஏவ ய:ஸூrhயேக நெபௗ விiµkhத: ॥ 13।11
ph’Shட:ஸ சாேநந கத²சிைத³ட:³ ேஸாமshய நphதாphயப⁴வth³விசிthத: ।
ஸ சாப⁴வchசா²nhதiνரshவதnhthர:ேண ேக³ கிmh வத ³rhப³ேலாऽnhய: ॥ 13।12
தthphரiµthதிShட²லப⁴shவ ஸmhjhஞாmh வாே யயmh திShட²தி ேலஹாந: ।
phயாபி⁴ேத⁴ேயஷு ரதிphேயஷு யmh சkhரவாேகShவபி ேநாthsh’ஜா ॥ 13।13
இthேயவiµkhேதாऽபி யதா³ நிராshேதா²ைநவாஸநmh ஶாkhயiµநிrhபி³ேப⁴த³ ।
ஶரmh தேதாऽshைம விஸஸrhஜ மார: கnhயாச kh’thவா ரத:ஸுதாmhச ॥ 13।14
தshmhsh வாேணऽபி ஸ விphரiµkhேத சகார நாshதா²mh ந th◌⁴’ேதசசால ।
th³’ShThவா தைத²நmh விஷஸாத³ மாரசிnhதாபதச ஶைநrhஜகா³த³ ॥ 13।15
ைஶேலnhth³ரthmh phரதி ேயந விth³ேதா⁴ ேத³ேவாऽபி ஶmh⁴சேதா ப³⁴வ ।
ந சிnhதயthேயஷ தேமவ வாணmh கிmh shயாத³சிthேதா ந ஶர:ஸ ஏஷ: ॥ 13।16
தshமாத³யmh நாrhஹதி Shபவாணmh ந ஹrhஷணmh நாபி ரேதrhநிேயாக³mh ।
அrhஹthயயmh ⁴தக³ணரேஶைஷ:ஸnhthராஸநாதrhஜநதாட³நாநி ॥ 13।17
ஸshமார மாரச தத:shவைஸnhயmh விth◌⁴வmhஸநmh ஶாkhயiµேநசிகீrhஷnh ।
நாநாரயாசாiνசரா: ப: ஶரth³மphராஸக³தா³ஹshதா: ॥ 13।18
வராஹநாவக²ேராShThரவkhthரா vhயாkh◌⁴ரrhmhஹth³விரதா³நநாச ।
ஏேக ைநகiµகா²shthஶீrhஷா லmhேபா³த³ராைசவ ph’ேஷாத³ராச ॥
13।19
அஜாஸு ஸkhதா க⁴டஜாநவச த³mhShThராதா⁴ைசவ நகா²தா⁴ச ।
கப³nhத⁴ஹshதா ப³ஹுrhதயச ப⁴kh³நாrhத⁴வkhthராச மஹாiµகா²ச ॥ 13।20
தாmhரா ேலாதவிnh³சிthரா: க²Thவாŋhக³ஹshதா ஹ⁴mhரேகஶா: ।
லmhப³shரேஜா வாரணலmhப³கrhசrhமாmhப³ராைசவ நிரmhப³ராச ॥ 13।21
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ேவதாrhத⁴வkhthரா ஹதாrhத⁴காயாshதாmhராச ⁴mhரா ஹரேயாऽதாச ।
vhயாேடா³thதராஸŋhக³⁴ஜாshதைத²வ phர⁴Shடக⁴Nhடாலேமக²லாச ॥ 13।22
தாலphரமாச kh³’தஶூலா த³mhShThராகராலாச ஶிஶுphரமா: ।
உரph◌⁴ரவkhthராச விஹŋhக³மாச மாrhஜாரவkhthராச மiνShயகாயா: ॥ 13।23
phரகீrhணேகஶா: ஶிகி²ேநாऽrhத⁴iµNhடா³ ரjhjhவmhப³ரா vhயாலேவShடநாச ।
phர’Shடவkhthரா ph◌⁴’iµகா²ச ேதேஜாஹராைசவ மேநாஹராச ॥ 13।24
ேகசிth³vhரஜnhேதா ph◌⁴’ஶமாவவlh³ரnhேயாऽnhயமாphவிேர ததா²nhேய ।
சிkh³ராகாஶக³தாச ேகசிthேகசிchச² ேசshதமshதேகஷு ॥ 13।25
நநrhத கசிth³ph◌⁴ரமயmhshthஶூலmh கசிth³த⁴ sh²rhஜ க³தா³mh விகrhஷnh ।
ஹrhேஷண கசிth³vh’ஷவnhநநrhத கசிthphரஜjhவால தேஹph◌⁴ய: ॥ 13।26
ஏவmhவிதா⁴ ⁴தக³:ஸமnhதாthதth³ேபா³தி⁴லmh பவாrhய தsh:² ।
kh◌⁴’வைசவ கா⁴mhஸவச ப⁴rhrhநிேயாக³mh பபாலயnhத: ॥ 13।27
தmh phேரய மாரshய ச rhவராthேர ஶாkhயrhஷப⁴shையவ ச th³த⁴காலmh ।
ந th³ெயௗசகாேஶ ph’தி²வீ சகmhேப phரஜjhவைசவ தி³ஶ:ஸஶph³தா:³ ॥ 13।28
விShவkh³வெவௗ வாதீ³rhணேவக³shதாரா ந ேரஜுrhந ப³ெபௗ⁴ ஶஶாŋhக: ।
தமச ⁴ேயா விததார ராthேர:ஸrhேவ ச ஸுபி⁴ேர ஸiµth³ரா: ॥ 13।29
மph◌⁴’ேதா த⁴rhமபராச நாகா³ மஹாiµேநrhவிkh◌⁴நமmh’Shயமா: ।
மாரmh phரதி khேராத⁴விvh’thதேநthரா நி:ஶவஸுைசவ ஜjh’mhபி⁴ேர ச ॥ 13।30
ஶுth³தா⁴தி⁴வாஸா வி³த⁴rhஷயsh ஸth³த⁴rhமth³th◌⁴யrhத²வ phரvh’thதா: ।
மாேரऽiνகmhபாmh மநஸா phரசkhrhவிராக³பா⁴வாth ந ேராஷ: ॥ 13।31
தth³ேபா³தி⁴லmh ஸமேவய கீrhணmh mhஸாthமநா மாரப³ேலந ேதந ।
த⁴rhமாthமபி⁴rhேலாகவிேமாகாைமrhப³⁴வ ஹாஹாkh’தமnhதmh ॥ 13।32
உபphதmh த⁴rhமவித³sh தshய th³’ShThவா shதி²தmh மாரப³லmh மஹாrh: ।
ந ுேப⁴ நாபி யெயௗ விகாரmh மth◌⁴ேய க³வாmh mhஹ இேவாபவிShட: ॥ 13।33
மாரshதேதா ⁴தசiµதீ³rhமாjhஞாபயாமாஸ ப⁴யாய தshய ।
shைவ: shைவ: phரபா⁴ைவரத² ஸாshய ேஸநா தth³ைத⁴rhயேப⁴தா³ய மதிmh சகார ॥
13।34
ேகசிchச²லnhைநகவிலmhபி³வாshதீேkh³ரத³mhShThரா ஹமNhட³லாா: ।
விதா³தாshயா:shதி²ரஶŋhகrh:ஸnhthராஸயnhத: கில நாம தsh:² ॥ 13।35
ேதph◌⁴ய:shதி²ேதph◌⁴ய:ஸ ததா²விேத⁴ph◌⁴ய:ேபண பா⁴ேவந ச தா³ேணph◌⁴ய: ।
ந விvhயேத² ேநாth³விவிேஜ மஹாrh: khட³nh ஸுபா³ேலph◌⁴ய இேவாth³த⁴ேதph◌⁴ய: ॥
13।36
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கசிthதேதா ெரௗth³ரவிvh’thதth³’Shshதshைம க³தா³iµth³யமயாசகார ।
தshதmhப⁴ பா³ஹு:ஸக³த³shதேதாऽshய ரnhத³ரshேயவ ரா ஸவjhர: ॥ 13।37
ேகசிthஸiµth³யmhய ஶிலாshதmhச விேஷேர ைநவ iµெநௗ விேமாkhmh ।
ேப:ஸvh’ா:ஸஶிலாshதைத²வ வjhராவப⁴kh³நா இவ விnhth◌⁴யபாதா:³ ॥ 13।38
ைகசிthஸiµthபthய நேபா⁴ விiµkhதா: ஶிலாச vh’ாச பரவதா⁴ச ।
தsh²rhநப⁴shேயவ ந சாவேப:ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரபாதா³இவ ைநகவrh: ॥ 13।39
சிேப தshேயாப தீ³phதமnhய: கட³ŋhக³ரmh பrhவதஶ ◌்’ŋhக³மாthரmh ।
யnhiµkhதமாthரmh க³க³நshத²ேமவ தshயாiνபா⁴வாchசததா⁴ ப³⁴வ ॥ 13।40
கசிjhjhவலnhநrhக இேவாதி³த: கா²த³ŋhகா³ரவrhஷmh மஹ³thஸஸrhஜ ।
rhநாநி சாகரகnhத³ராmh கlhபாthயேய ேமவ phரதீ³phத: ॥ 13।41
தth³ேபா³தி⁴ேல phரவிகீrhயமாணமŋhகா³ரவrhஷmh  ஸவிsh²ŋhக³mh ।
ைமthவிஹாராth³’ஸthதமshய ப³⁴வ ரkhேதாthபலபthரவrhஷ: ॥ 13।42
ஶரசிthதvhயஸநாதைபshைதேரவmhவிைத⁴shைதச நிபாthயமாைந: ।
ைநவாஸநாchசாkhயiµநிசசால shவmh நிசயmh ப³nh⁴ேவாப³ய ॥ 13।43
அதா²பேர நிrhஜக³rhiµேக²ph◌⁴ய:ஸrhபாnhவிrhேணph◌⁴ய இவ th³ேமph◌⁴ய: ।
ேத மnhthரப³th³தா⁴ இவ தthஸேப ந ஶவஸுrhேநாthஸsh’ஜுrhந ேச: ॥ 13।44
⁴thவாபேர வாத⁴ரா vh’ஹnhத:ஸவிth³த:ஸாஶநிசNhட³ேகா⁴ஷா: ।
தshnh th³ேம தthயஜுரமவrhஷmh தthShபவrhஷmh சிரmh ப³⁴வ ॥ 13।45
சாேபऽத² வாே நிேதாऽபேரண ஜjhவால தthைரவ ந நிShபபாத ।
அநீவரshயாthமநி ⁴rhயமாே ³rhமrhஷணshேயவ நரshய மnh: ॥ 13।46
பேசஷேவாऽnhேயந  விphரiµkhதாshதsh²rhநயthேயவ iµெநௗ ந ேப: ।
ஸmhஸாரபீ⁴ேராrhவிஷயphரvh’thெதௗ பேசnhth³யாணீவ பகshய ॥ 13।47
கா⁴mhஸயாnhய: phரஸஸார Shேடா க³தா³mh kh³’thவாபி⁴iµேகா² மஹாrhேஷ: ।
ேஸாऽphராphதகாேலா விவஶ: பபாத ேதா³ேஷShவிவாநrhத²கேரஷு ேலாக: ॥ 13।48
shth ேமக⁴கா  கபாலஹshதா கrhmh மஹாrhேஷ: கில ேமாஹசிthதmh ।
ப³ph◌⁴ராம தthராநியதmh ந தshெதௗ² சலாthமேநா ³th³தி⁴வாக³ேமஷு ॥ 13।49
கசிthphரதீ³phதmh phரணிதா⁴ய சுrhேநthராkh³நிநாஶீவிஷவth³தி³த⁴ு: ।
தthைரவ நாthதmh’mh த³த³rhஶ காமாthமக: ேரய இேவாபதி³Shடmh ॥ 13।50
³rhவீmh ஶிலாiµth³யமயmhshததா²nhய: ஶராம ேமாக⁴mh விஹதphரயthந: ।
நி:ேரயஸmh jhஞாநஸமாதி⁴க³mhயmh காயkhலைமrhத⁴rhமவாphகாம: ॥ 13।51
தருmhஹாkh’தயshததா²nhேய phரேண³chைசrhமஹத: phரதா³nh ।
ஸththவாநி ைய:ஸ:ஸமnhதாth³வjhராஹதா th³ெயௗ: ப²லதீதி மthவா॥ 13।52
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mh’கா³ க³ஜாசாrhthதரவாnh sh’ஜnhேதா வி³th³ைசவ நிlhயிேர ச ।
ராthெரௗ ச தshயாமஹநீவ தி³kh³ph◌⁴ய: க²கா³ வnhத: பேபராrhthதா: ॥ 13।53
ேதஷாmh phரைத³sh ததா²விைத⁴shைத:ஸrhேவஷு ⁴ேதShவபி கmhபிேதஷு ।
iµநிrhந தthராஸ ந ஸேகாச ரைவrhக³thமாநிவ வாயஸாநாmh ॥ 13।54
ப⁴யாவேஹph◌⁴ய: பஷth³க³ேணph◌⁴ேயா யதா² யதா²ைநவ iµநிrhபி³பா⁴ய ।
ததா² ததா² த⁴rhமph◌⁴’தாmh ஸபthந: ேஶாகாchச ேராஷாchச²ஸஸார மார: ॥ 13।55
⁴தmh தத: கிசித³th³’யபmh விஶிShடபmh க³க³நshத²ேமவ ।
th³’ShThவாrhஷேய th³kh³த⁴மைவரShடmh மாரmh ப³பா⁴ேஷ மஹதா shவேரண ॥
13।56
ேமாக⁴mh ரமmh நாrhஹ மார கrhmh mhshராthமதாiµthsh’ஜ க³chச ஶrhம ।
ைநஷ thவயா கmhபயிmh  ஶkhேயா மஹாகி³rhேமவாநிேலந ॥ 13।57
அphShணபா⁴வmh jhவலந: phரஜயாதா³ேபா th³ரவthவmh ph’தி²வீ shதி²ரthவmh ।
அேநககlhபாசிதNhயகrhமா ந thேவவ ஜயாth³vhயவஸாயேமஷ: ॥ 13।58
ேயா நிசேயா யshய பராkhரமச ேதஜச யth³யா ச த³யா phரஜாஸு ।
அphராphய ேநாthதா²shயதி தththவேமஷ தமாmhshயஹthேவவ ஸஹshரர:॥ 13।59
காShட²mh  மth²நnh லப⁴ேத ஹுதாஶmh ⁴mh க²நnh விnhத³தி சாபி ேதாயmh ।
நிrhப³nhதி⁴ந:கிச ந நாshயஸாth◌⁴யmh nhயாேயந khதmh ச kh’தmh சஸrhவmh॥ 13।60
தlhேலாகமாrhthதmh கயமாேநா ேராேக³ஷு ராகா³தி³ஷு வrhதமாநmh ।
மஹாபி⁴ஷkh³நாrhஹதி விkh◌⁴நேமஷ jhஞாெநௗஷதா⁴rhத²mh பகி²th³யமாந: ॥ 13।61
’ேத ச ேலாேக ப³ஹுபி: ◌⁴ மாrhைக:³ஸnhமாrhக³மnhவிchச²தி ய: ரேமண ।
ஸ ைத³ஶிக: ோப⁴யிmh ந khதmh ஸுேத³ஶிக:ஸாrhத²இவ phரநShேட ॥ 13।62
ஸththேவஷு நShேடஷு மஹாnhத⁴காைரrhjhஞாநphரதீ³ப: khயமாண ஏஷ: ।
ஆrhயshய நிrhவாபயிmh ந ஸா⁴ phரjhவாlhயமாநshதமவ தீ³ப: ॥ 13।63
th³’ShThவா ச ஸmhஸாரமேய மெஹௗேக⁴ மkh³நmh ஜக³thபாரமவிnhத³மாநmh ।
யேசத³iµthதாரயிmh phரvh’thத: கசிnhநேயthதshய  பாபமாrhய: ॥ 13।64
மாஶிேபா²ைத⁴rhயவிகா³ட⁴லசாthரShப:shmh’தி³th³தி⁴ஶாக:² ।
jhஞாநth³ேமா த⁴rhமப²லphரதா³தா ேநாthபாடநmh யrhஹதி வrhத⁴மாந: ॥ 13।65
ப³th³தா⁴mh th³’ைட⁴ேசத ேமாஹபாைஶrhயshய phரஜாmh ேமாயிmh மநீஷா ।
தshnhகா⁴mhஸா தவ ேநாபபnhநா ராnhேத ஜக³th³ப³nhத⁴நேமாேஹேதா:॥ 13।66
ேபா³தா⁴ய கrhமாணி  யாnhயேநந kh’தாநி ேதஷாmh நியேதாऽth³ய கால: ।
shதா²ேந ததா²shnhiνபவிShட ஏஷ யைத²வ rhேவ iµநயshதைத²வ ॥ 13।67
ஏஷா  நாபி⁴rhவஸுதா⁴தலshய kh’thshேநந khதா பரேமண தா⁴mhநா ।
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⁴ேமரேதாऽnhேயாऽshதி  ந phரேத³ேஶா ேவஶmh ஸமாேத⁴rhவிஷேயா தshய ॥
13।68
தnhமா kh’தா:² ேஶாகiµேப ஶாnhதிmh மா ⁴nhமmhநா தவ மார மாந: ।
விரmhபி⁴mh ந மமth◌⁴வா சேல பேத³ கிmh பத³மph◌⁴ைப ॥ 13।69
தத:ஸ ஸmhthய ச தshய தth³வேசா மஹாiµேந: phேரய ச நிShphரகmhபதாmh ।
ஜகா³ம மாேரா விமநா ஹேதாth³யம: ஶைரrhஜக³chேசத ையrhவிஹnhயேஸ ॥ 13।70
க³தphரஹrhஷா விப²kh’தரமா phரவிth³த⁴பாஷாணகட³ŋhக³ரth³மா ।
தி³ஶ: phர³th³ராவ தேதாऽshய ஸா சrhஹதாரேயவ th³விஷதா th³விஷchச²: ॥
13।71
th³ரவதி ஸபரபே நிrhேத Shபேகெதௗ
ஜயதி ததமshேக நீரஜshேக மஹாrhெஷௗ ।
வதிவ ஸஹாஸா th³ெயௗசகாேஶ ஸசnhth³ரா
ஸுரபி⁴ ச ஜலக³rhப⁴mh Shபவrhஷmh பபாத ॥ 13।72
ததா²பி பாபீய நிrhேத க³ேத தி³ஶ: phரேஸ:³ phரப³ெபௗ⁴ நிஶாகர: ।
தி³ேவா நிேபrh⁴வி Shபvh’Shடேயா ரராஜ ேயாேஷவ விகlhமஷா நிஶா । 13।73*
இதி ³th³த⁴சேத மஹாகாvhேயऽவேகா⁴ஷkh’ேத மாரவிஜேயா நாம thரேயாத³ஶ:
ஸrhக:³ ॥ 13 ॥
Book XIV

தேதா மாரப³லmh thவா ைத⁴rhேயண ச ஶேமந ச ।
பரமாrhத²mh விjhஞாஸு:ஸ த³th◌⁴ெயௗ th◌⁴யாநேகாவித:³ ॥ 14।1
ஸrhேவஷு th◌⁴யாநவிதி⁴ஷு phராphய ைசவrhயiµthதமmh ।
ஸshமார phரத²ேம யாேம rhவஜnhமபரmhபராmh ॥ 14।2
அiµthராஹமயmh நாம chதshதshமாதி³ஹாக³த: ।
இதி ஜnhமஸஹshராணி ஸshமாராiνப⁴வnhநிவ ॥ 14।3
shmh’thவா ஜnhம ச mh’thmh ச தாஸு தாஸூபபthதிஷு ।
தத:ஸththேவஷு காNhயmh சகார கthமக: ॥ 14।4
kh’thேவஹ shவஜேநாthஸrhக³mh நரnhயthர ச khயா: ।
அthராண: க² ேலாேகாऽயmh பph◌⁴ரமதி சkhரவth ॥ 14।5
இthேயவmh shமரதshதshய ப³⁴வ நியதாthமந: ।
கத³க³rhப⁴நி:ஸார:ஸmhஸார இதி நிசய: ॥ 14।6
th³விதீேய thவாக³ேத யாேம ேஸாऽth³விதீயபராkhரம: ।
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தி³vhயmh சு: பரmh ேலேப⁴ ஸrhவசுShமதாmh வர: ॥ 14।7
ததshேதந ஸ தி³vhேயந பஶுth³ேத⁴ந சுஷா ।
த³த³rhஶ நிகி²லmh ேலாகமாத³rhஶ இவ நிrhமேல ॥ 14।8
ஸththவாநாmh பயதshதshய நிkh’Shேடாthkh’Shடகrhமmh ।
phரchதிmh ேசாபபthதிmh ச வvh’ேத⁴ கthமதா ॥ 14।9
இேம ³Shkh’தகrhமாண: phராணிேநா யாnhதி ³rhக³திmh ।
இேமऽnhேய ஶுப⁴கrhமாண: phரதிShட²nhேத thபிShடேப ॥ 14।10
உபபnhநா: phரதிப⁴ேய நரேக ph◌⁴’ஶதா³ேண ।
அ :³ைக²rhப³ஹுவிைத: ◌⁴ பீTh³யnhேத kh’பணmh வத ॥ 14।11
பாyhயnhேத khவதி²தmh ேகசித³kh³நிவrhணமேயாரஸmh ।
ஆேராphயnhேத வnhேதாऽnhேய நிShடphதshதmhப⁴மாயஸmh ॥ 14।12
பchயnhேத பிShடவthேகசித³யshmhபீ⁴Shவவாŋhiµகா:² ।
த³யnhேத கணmh ேகசிth³தீ³phேதShவŋhகா³ரராஶிஷு ॥ 14।13
ேகசிthதீணரேயாத³mhShThைரrhப⁴யnhேத தா³ண: வபி: ◌⁴ ।
ேகசிth³th◌⁴’ShைடரயshNhைட³rhவாயைஸராயைஸவ ॥ 14।14
ேகசிth³தா³ஹபராnhதா: ஶீதchசா²யாபி⁴காŋhண: ।
அபthரmh வநmh நீலmh ப³th³தா⁴ இவ விஶnhthய ॥ 14।15
பாThயnhேத தா³வth ேகசிthடா²ைரrhப³ஹுபா³ஹவ: ।
:³ேக²ऽபி ந விபth³யnhேத கrhமபி⁴rhதா⁴தாஸவ: ॥ 14।16
ஸுக²mh shயாதி³தி யthகrhம kh’தmh :³க²நிvh’thதேய ।
ப²லmh தshேயத³மவைஶrh:³க²ேமேவாப⁴jhயேத ॥ 14।17
ஸுகா²rhத²மஶுப⁴mh kh’thவா ய ஏேத ph◌⁴’ஶ:³கி²தா: ।
ஆshவாத:³ஸ கிேமேதஷாmh கேராதி ஸுக²மNhவபி ॥ 14।18
ஹஸth³பி⁴rhயthkh’தmh கrhம கஷmh கஷாthமபி: ◌⁴ ।
ஏதthபணேத காேல khேராஶth³பி⁴ரiν⁴யேத ॥ 14।19
யth³ேயவ பாபகrhமாண: பேய: கrhமmh ப²லmh ।
வேமShணதி⁴ரmh மrhமshவபி⁴ஹதா இவ ॥ 14।20
ஶாேரph◌⁴ேயாऽபி :³ேக²ph◌⁴ேயா நாரேகph◌⁴ேயா மநshவிந: ।
அநாrhைய:ஸஹ ஸmhவாேஸா மம kh’chchரதேமா மத: ॥ । 14।21*
இேமऽnhேய கrhமபி⁴சிthைரசிthதவிshபnhத³ஸmhப⁴ைவ: ।
திrhயkh³ேயாெநௗ விசிthராயாiµபபnhநாshதபshவிந: ॥ 14।22 (14।21)
மாmhஸthவkh³பா³லத³nhதாrhத²mh ைவராத³பி மதா³த³பி ।
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ஹnhயnhேத kh’ப யthர ப³nh⁴நாmh பயதாமபி ॥ 14।23 (14।22)
அஶkhiνவnhேதாऽphயவஶா:ுthதrhஷரமபீ³தா: ।
ேகா³ऽவ⁴தாச வாயnhேத phரேதாத³தrhதய: ॥ 14।24 (14।23)
வாயnhேத க³ஜ⁴தாச ப³யாmhேஸாऽபி ³rhப³ல: ।
அŋhஶkhShடrhதா⁴நshதா³தா: பாத³பாrhShணிபி: ◌⁴ ॥ 14।25 (14।24)
ஸthshவphயnhேயஷு :³ேக²ஷு :³க²mh யthர விேஶஷத: ।
பரshபரவிேராதா⁴chச பராதீ⁴நதையவ ச ॥ 14।26 (14।25)
க²shதா:² க²shைத²rh பா³th◌⁴யnhேத ஜலshதா² ஜலசாபி:◌⁴ ।
shத²லshதா:²shத²லஸmhshைத²sh phராphயnhேத ேசதேரதைர: ॥ 14।27 (14।26)
உபபnhநாshததா² ேசேம மாthஸrhயாkhராnhதேசதஸ: ।
பிth’ேலாேக நிராேலாேக kh’பணmh ⁴ஜேத ப²லmh ॥ 14।28 (14।27)
ஸூசீசிth³ேராபமiµகா:² பrhவேதாபமய: ।
ுthதrhஷஜநிைதrh:³ைக:² பீTh³யnhேத :³க²பா⁴கி³ந: ॥ 14।29 (14।28)
ேஷா யதி³ ஜாநீத மாthஸrhயshேயth³’ஶmh ப²லmh ।
ஸrhவதா² ஶிவிவth³த³th³யாchசராவயவாநபி ॥ 14।30 (14।30)
ஆஶயா ஸமபி⁴khராnhதா கா⁴rhயமா:shவகrhமபி:◌⁴ ।
லப⁴nhேத ந ய ேபா⁴khmh phரvh’th³தா⁴nhயஶுசீnhயபி ॥ 14।31 (14।29)
இேமऽnhேய நரகmh phராphய க³rhப⁴ஸmhjhேஞऽஶுசிரேத³ ।
உபபnhநா மiνShேயஷு :³க²மrhச²nhதி ஜnhதவ: ॥ 14।32 (14।31)
Anandajoti Bhikkhu
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