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Shrisubhagodayastuti

ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

॥:॥
॥ஸுப⁴ேகா³த³யshதி:॥

 ெகௗ³ட³பாதா³சாrhய விரசிதா
ப⁴வாநி thவாmh வnhேத³ ப⁴வம ஸchசிthஸுக²வ:
பராகாராmh ேத³வீமmh’தலஹைமnhத³வகலாmh ।

மஹாகாலாதீதாmh *கதஸரணீகlhபிததiνmh var கதஸரணிmh
கlhபிததiνmh

ஸுதா⁴nhேதா⁴ரnhதrhவஸதிமநிஶmh வாஸரமயீmh ॥ 1॥
மநshதththவmh thவா நயநமத² நாஸாkh³ரக⁴தmh

*நrhvhயாvh’thதா:shவயமபி யதா³ பயதி பராmh ।
varநrhvhயாvh’thதாth³வயமபி

ததா³நீேமவாshய sh²ரதி ப³ரnhதrhப⁴க³வதீ
பராநnhதா³காரா பரஶிவபரா காசித³பரா ॥ 2॥

மேநாமாrhக³mh thவா மத இஹ நா³க³ணஜுேஷா
நிth◌⁴யாrhகmh ேஸnh³mh த³ஹநமபி ஸjhவாlhய ஶிக²யா ।

ஸுஷுmhmh ஸmhேயாjhய லத²யதி ச ஷTh³kh³ரnhதி²ஶஶிநmh
தவாjhஞாசkhரshத²mh *விலயதி மஹாேயாகி³ஸமயீ ॥ 3॥ varலத²யதி,

விலஸதி

யதா³ ெதௗ சnhth³ராrhெகௗ நிஜஸத³நஸmhேராத⁴நவஶா-
*த³ஶkhெதௗ பீஷshரவணஹரேண ஸா ச ⁴ஜகீ³ । varத³ஶkhதா

phர³th³தா⁴ ுthkhth³தா⁴ த³ஶதி ஶஶிநmh ைப³nhத³வக³தmh
ஸுதா⁴தா⁴ராஸாைர:shநபய தiνmh ைப³nhத³வகேல ॥ 4॥

ph’தி²vhயாபshேதஜ: பவநக³க³ேந தthphரkh’தய:
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ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

*shதி²தாshதnhமாthராshதா விஷயத³ஶகmh மாநஸதி ।
varshதி²தாshதnhமாthராphதா
*தேதா மாயா விth³யா தத³iν ச மேஹஶ:ஶிவ இத: varததா²
பரmh தththவாதீதmh தவnhேதா:³ பரகலா ॥ 5॥

மா யnhமnhth³ரmh th◌⁴வநதி ச தேதா ேயாத³பரா
லmh thயkhthவா *ெரௗதி sh²டதி ச *மஹாகால⁴ஜகீ³ ।

varகாசிth; மஹாகாலபதகீ³, மஹாநீல⁴ஜகீ³
தத: பாதிvhரthயmh ப⁴ஜதி த³ஹராகாஶகமேல

ஸுகா²நா ேயாஷா ப⁴வ ப⁴வthகாரரகா ॥ 6॥
thேகாணmh ேத ெகௗலா:லkh³’ஹதி phராஹுரபேர

சShேகாணmh phராஹு:ஸமயிந இேம ைப³nhத³வதி ।
*ஸுதா⁴nhெதௗ⁴ தshnhஸுரமணிkh³’ேஹஸூrhயஶஶிேநா- varஸுதா⁴nhேதா⁴shதshnh

ரக³mhேய ரநாmh ஸமயஸேத thவmh *விஹரேஸ ॥ 7॥ varவிஹர

thக²Nhட³mh ேத சkhரmh ஶுசிரவிஶஶாŋhகாthமகதயா
மைக:² *ஷThthmhஶth³த³ஶததயா க²Nhட³கைத: ।
varஷThthmhஶththஶததமாக²Nhட³,ஷThthmhஶchச²தததயா

ph’தி²vhயாெதௗ³ தththேவ ph’த²³தி³தவth³பி:◌⁴ பvh’தmh
*ப⁴ேவnhலாதா⁴ராthphரph◌⁴’தி தவ ஷThசkhரஸத³நmh ॥ 8॥

varப⁴ேவnhலாதா⁴ரphரph◌⁴’தி

ஶதmh சாShெடௗ வேந:ஶதமபி கலா: ேஷாட³ஶ ரேவ:

ஶதmh *ஷThச thmhஶthதமயமகா²சரணஜா:। varஷThthmhஶth³th³ேவ,

ஷThthmhஶth³th³ைவ தமயி
ய ஏேத ஷShச thஶதமப⁴வmhshthவchசரணஜா* varசரணகா³

*மஹாெகௗேலshதshமாnhந  தவ ஶிேவ காலகலநா ॥ 9॥
varமஹாகாலshதshமாth

thேகாணmh சாதா⁴ரmh *thரதiν ேதऽShடாரமநேக⁴ varth⁴வநiνேத,
th⁴வநiνேதShவார

*ப⁴ேவthshவாதி⁴Shடா²நmh நரபி த³ஶாரmh மணிரmh । varதவ
shவாதி⁴Shடா²நmh ப⁴க³வதி
த³ஶாரmh ேத ஸmhவிthகமலமத² மnhவரகiµேம
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ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

விஶுth³த⁴mh shயாதா³jhஞா ஶிவ இதி தேதா ைப³nhத³வkh³’ஹmh ॥ 10॥
thேகாேண ேத vh’thதthதயப⁴ேகாேண வஸுத³லmh

கலாரmh ர ப⁴வதி ⁴வநாேர *ச ⁴வநmh । varth⁴வநmh
சசkhரmh ைஶவmh நிவஸதி *ப⁴ேக³ஶாkhதிகiµேம

varத³ேஶ ஶாkhதிகiµேம, ப⁴ேக³ஶாkhதகiµேம
phரதா⁴ைநkhயmh ேஷாடா⁴ ப⁴வதி ச தேயா:ஶkhதிஶிவேயா:॥ 11॥

கலாயாmh பி³nhth³ைவkhயmh தத³iν ச தேயாrhநாத³விப⁴ேவ
தேயாrhநாேத³ைநkhயmh தத³iν ச கலாயாமபி தேயா: ।

தேயாrhபி³nhதா³ைவkhயmh thதயவிப⁴ைவkhயmh பரஶிேவ
*தேத³வmh ேஷாைட⁴khயmh ப⁴வதி  ஸபrhயா ஸமயிநாmh ॥ 12॥

varதைத²வmh

கலா நாேதா³ பி³nh:³ khரமஶ இஹ vhரச சரணmh
ஷட³ph³ஜmh சாதா⁴ரphரph◌⁴’திகமஷாmh ச லநmh ।

*தேத³வmh ேஷாைட⁴khயmh ப⁴வதி க² ேயஷாmh ஸமயிநாmh varதைத²வmh
சrhைத⁴khயmh ேதஷாmh ப⁴வதி  ஸபrhயா ஸமயிநாmh ॥ 13॥

த³lhேலகா²மth◌⁴ேய sh²ரதி மணிேர ப⁴க³வதீ
சrhைத⁴khயmh ேதஷாmh ப⁴வதி ச சrhபா³ஹுதி³தா ।

த⁴iνrhபா³நிூth³ப⁴வஸுமஜாநŋhஶவரmh
ததா² பாஶmh பி³ph◌⁴ரthதி³தரவிபி³mhபா³kh’திசி:॥ 14॥ varkh’திசிmh

ப⁴வthையkhயmh ேஷாடா⁴ ப⁴வதி ப⁴க³வthயா:ஸமயிநாmh
மthவthேகாத³Nhட³th³திநிதபா⁴ஸா ஸமசி: ।

ப⁴வthபாணிvhராேதா த³ஶவித⁴ இதீத³mh மணிேர
ப⁴வாநி phரthயmh தவ வபாshேத ந  பரmh ॥ 15॥

இthையkhயநிபணmh॥
ப⁴வாநி ஹshைதrhவஹ ப²ணிபாஶmh sh’ணிமேதா²
த⁴iν: ெபௗNhTh³ர◌ँ ெபௗShபmh ஶரமத²ஜபshருகவெரௗ ।

அத² th³வாph◌⁴யாmh iµth³ராமப⁴யவரதா³ைநகரகாmh varரேக
khவணth³வீmh th³வாph◌⁴யாmh *thவiµர கராph◌⁴யாmh ச பி³ph◌⁴’ேஷ ॥

16॥ varஉர ச
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ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

thேகாணரShடாரmh thபி⁴ரபி த³ஶாரmh ஸiµத³⁴-
th³த³ஶாரmh ⁴ேக³ஹாத³பி ச ⁴வநாரmh ஸமப⁴வth ।

தேதாऽ⁴nhநாகா³ரmh nh’பதித³லமshமாththவலயmh
*சrhth³வா:phராகாரthதயத³ேமவாmhப³ *ஶரணmh ॥ 17॥ varசrhதா⁴;

சரணmh

ச:ஷShshதnhthராNhயபி லமதmh நிnhதி³தம⁴- varலiνதmhநிnhதி³தத³mh
தேத³த

th³யேத³தnhராkh²யmh மதமபி ப⁴ேவnhநிnhதி³தஹ ।
ஶுபா⁴kh²யா: பைசதா:திஸரணிth³தா:◌⁴ phரkh’தேயா

மஹாவிth³யாshதாஸாmh ப⁴வதி *பரமாrhேதா² ப⁴க³வதீ ॥ 18॥
varபரமாrhதா², பரமாrhேதா² ப⁴க³வதி

shமேரா மாேரா மார:shமர இதி *பேரா மாரமத³ந - varshமேரா
shமராநŋhகா³ேசதி*shமரமத³நமாரா:shமர இதி । varைசேத

thக²Nhட:³ க²Nhடா³nhேத *கத⁴வேநயரத- varகத⁴வேந ேத க
இதி ய:
ச:பசாrhshேத thரய இதி ச பசாரமiν:* ॥ 19॥ varமேநா:

thக²Nhேட³ thவnhமnhthேர ஶஶிஸவிth’வnhயாthமகதயா
shவராசnhth³ேர நா:ஸவித கலா: காத³ய இஹ ।

யகாராth³யா வநாவத² கஷக³mh ைப³nhத³வkh³’ேஹ
நிநmh ஸாதா³kh²ேய ஶிவவதி நிthையnhத³வகேல ॥ 20॥

ககாராகாராph◌⁴யாmh shவரக³ணமவShடph◌⁴ய நிகி²லmh
கலாphரthயாஹாராthஸகலமப⁴வth³vhயஜநக³ண: ।

thக²Nhேட³shயாthphரthயாஹரணத³மnhவkhகஷக³mh* varமசthகஷக³mh
காரசாகாேராऽரதiνதயா சாரதி ॥ 21॥

*விேத³ேஹnhth³ராபthயmh த இஹ ’rhயshய ச மேநா-
varவிேத³ேஹா ைநrh’thயா:ஸுத இஹ ’rhய:ஸ ச
ரயmh சாrhத:²ஸmhயதிஶிர ைதthதிrhயக’உசி ।

’mh thவா சாshயா ’த³யகமேல ைநதmh’-

thyh’சாph◌⁴khத: ஜாவிதி⁴ஹ ப⁴வthயா:ஸமயிநாmh ॥ 22॥
thக²Nhட³shthவnhமnhthரshதவ ச ஸரகா⁴யாmh நிவிஶேத
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ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

ேயா ேத³vhயா: ேஶேஷா யத இஹ ஸமshதா:ஶஶிகலா: ।
thக²Nhேட³ thைரக²NhTh³யmh நிவஸதி ஸமnhthேர ச ஸுப⁴ேக³

ஷட³ph³ஜாரNhயாநீ thதயதக²Nhேட³ நிவஸதி ॥ 23॥
thரயmh ைசதthshவாnhேத பரமஶிவபrhயŋhகநிலேய

பேர *ஸாதா³kh²ேயऽshnhநிவஸதி சrhைத⁴khயகலநாth ।
varஸாதா³kh²யாshnh
shவராshேத நாshேத ப⁴க³வதி கலாேர ச ஸகலா:
ககாராth³யா vh’thேத தத³iν சரேர ச யiµகா:²॥ 24॥

ஹேலா பி³nh³rhவrhகா³Shடகப⁴த³லmh ஶாmhப⁴வவ-
சசkhரmh *ஶkhரshதி²தமiνப⁴யmh ஶkhதிஶிவேயா: । varஶkhதாshதி²த,

ஶkhெதௗ shதி²த
நிஶாth³யா த³rhஶாth³யா:திநிக³தி³தா: *பசத³ஶதா⁴ varபசத³ஶ தா

*ப⁴ேவrhநிthயாshதாshதவ ஜநநி மnhthராரக³: ॥ 25॥
varநிthயாphதாshதவ

இமாshதா: ேஷாட³யாshதவ ச ஸரகா⁴யாmh ஶஶிகலா
shவபாயாmh நா நிவஸதி தவ ஶஶிகலா ।

அயmh phரthயாஹார:த இஹ கலாvhயஜநக³ண:

ககாேரகார:shவரக³ணமேஶஷmh கத²யதி ॥ 26॥
கார: பசாஶthகல இதி *ஹேலா ைப³nhத³வkh³’ஹmh varஹேரா

*ககாரா³rhth◌⁴வmh shயாjhஜநநி தவ நாமாரதி । varகாரா
ப⁴ேவthஜாகாேல மணிக²சித⁴ஷாபி⁴ரபி⁴த:
phரபா⁴பி⁴rhvhயாட⁴mh ப⁴வதி மணிரmh ஸரஜmh ॥ 27॥

வத³nhthேயேக vh’th³தா⁴ மணிதி ஜலmh *ேதந நிபி³ட³mh varநநிபி³ட³mh
பேர  thவth³பmh மணித⁴iνதீத³mh ஸமயிந: ।

அநாஹthயா *நாத:³ phரப⁴வதி ஸுஷுmhth◌⁴வஜநிதmh- varஸாத:³
shததா³வாேயாshதthர phரப⁴வ இத³மாஹு:ஸமயிந:॥ 28॥

தேத³தthேத ஸmhவிthகமலதி ஸmhjhஞாnhதரiµேம
ப⁴ேவthஸmhவிthஜா ப⁴வதி கமேலऽshnhஸமயிநாmh ।

விஶுth³th◌⁴யாkh²ேய சkhேர விய³தி³தமாஹு:ஸமயிந:
ஸதா³rhேவா ேத³வ:ஶிவ இதி மாநீஸமதiν:॥ 29॥
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ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

thவதீ³ையth³th³ேயாைதrhப⁴வதி ச விஶுth³th◌⁴யாkh²யஸத³நmh
ப⁴ேவthஜா ேத³vhயா மகரகலாபி: ◌⁴ ஸமயிநாmh ।

ஸஹshராேர சkhேர நிவஸதி கலாபசத³ஶகmh
தேத³தnhநிthயாkh²யmh ph◌⁴ரமதி தபே ஸமயிநாmh ॥ 30॥

அத:ஶுkhேல பே *phரதிதி³நஹthவாmh ப⁴க³வதீmh varphரதிதி³நமஹshthவாmh
நிஶாயாmh ேஸவnhேத நிஶி சரமபா⁴ேக³ஸமயிந: ।

ஶுசி:shவாதி⁴Shடா²ேந ரவிப ஸmhவிthஸரேஜ
ஶஶீ சாjhஞாசkhேர ஹஹரவிதி⁴kh³ரnhத²ய இேம ॥ 31॥

கலாயா: ேஷாட³யா: phரதிப²தபி³mhேப³ந ஸதmh
ததீ³ைய: பீைஷ: நரதி⁴கமாphலாவிததiν: ।

ேத பே ஸrhவாshதி²த²ய இஹ kh’Shேணऽபி ச ஸமா
யதா³ சாமாவாshயா ப⁴வதி ந  ஜா ஸமயிநாmh ॥ 32॥

இடா³யாmh பிŋhக³lhயாmh சரத இஹ ெதௗ ஸூrhயஶஶிெநௗ
தமshயாதா⁴ேர ெதௗ யதி³ *ெதௗ ஸா திதி²ரமா । varதீ

ததா³jhஞாசkhரshத²mh ஶிஶிரகரபி³mhேப³ ரவிநிப⁴mh
th³’ட⁴vhயாட⁴mh ஸth³விக³தஸுதா⁴ஸாரவிஸரmh ॥ 33॥

மஹாvhேயாமshேத²nhேதா³ரmh’தலஹphலாவிததiν:

*phரஶுஷth³ைவ நா³phரகரமநிஶmh phலாவயதி தth । varphரஶுShயth³ேவஶnhத
யதா³jhஞாயாmh விth³nhநிதநிதாபா⁴ரமயீ

*shதி²தா விth³lhேலகா²ப⁴க³வதி விதி⁴kh³ரnhதி²மபி⁴நth ॥ 34॥ varதா

தேதா க³thவா jhேயாthshநாமயஸமயேலாகmh *ஸமயிநாmh varஸஸமயா
பராkh²யா ஸாதா³kh²யா ஜயதி ஶிவதththேவந தா ।

ஸஹshராேர பth³ேம ஶிஶிரமஹஸாmh பி³mhப³மபரmh
தேத³வ சkhரmh ஸரக⁴தி தth³ைவnhத³வதி ॥ 35॥

வத³nhthேயேக ஸnhத: பரஶிவபேத³ தththவேத
ததshthவmh *ஷThவிmhஶீ ப⁴வ ஶிவேயாrhேமலநவ: । varஷThthmhஶா

thக²Nhேட³ऽshnhshவாnhேத பரமபத³பrhயŋhகஸத³ேந
பேர ஸாதா³kh²ேயऽshnhநிவஸதி *சrhைத⁴khயகலநாth ॥ 36॥

varசrhைத²khய

*ெதௗ வநிrhவெநௗ வஸுத³லஜேல தி³ŋhமதி தி³- varமஹாவநி

6 sanskritdocuments.org



ஸுப⁴ேகா³த³யshதீ

*khகலாேர மnhவரmh th³’ஶி *வஸுரேதா² ராஜகமேல । varkhகலாேர,
வஸுரேதா⁴
*phரதிth³ைவதkh³ரnhதி²shத³ப சrhth³வாரஸதmh varphரதிth³ைவதth³kh³ரnhதி²

*மசkhரmh ைசகmh ப⁴வதி ப⁴க³ேகாணkhயகலநாth ॥ 37॥ varமஹாசkhரmh

இதி மnhthரசkhைரkhயmh॥
*ஷட³ph³ஜாரNhேய thவாmhஸமயிந இேம பசகஸமாmh varஷட³ph³ஜாரNhையshthவாmh

யதா³ஸmhவிth³பாmh வித³த⁴தி ச ேஷாைட⁴khயகதாmh* । varகதmh
மேநா thவா *சாjhஞாஸரஜ இஹ பா³ரப⁴வ- varஸரஜஹ

thத³lhேலகா² நிthயா ப⁴க³வதி தவாதா⁴ரஸத³நாth ॥ 38॥
ப⁴வthஸாmhயmh ேகசிththதயதி *ெகௗலphரph◌⁴’தய: varெகௗmhப⁴phர

பரmh தththவாkh²யmh *ேசthயபரத³மாஹு:ஸமயிந: । varேசthஸ பர இத³,
பரத³
khயாவshதா²பmh phரkh’திரபி⁴தா⁴பசகஸமmh

தேத³ஷாmh ஸாmhயmh *shயாத³வநிஷு ச ேயா ேவthதி ஸ iµநி:॥ 39॥
varthவாமவநிஷு

இthையkhயநிபணmh॥
வஶிnhயாth³யா அShடாவகசடதபாth³யா: phரkh’தய:
shவவrhக³shதா:²shவshவாத⁴கதஹshதா:shவவிஷயா: ।

*யதா²வrhக³mh வrhணphரரதநேவா யாபி⁴ரப⁴வmh- varயதா³வrhகா³வrhணphரரதரேவா
shதவ phரshதாராshேத thரய இதி ஜ³shேத ஸமயிந:॥ 40॥

இமா நிthயா வrhshதவ சரணஸmhேமலநவஶா-
nhமஹாேமshதா:² *shrhமiνலநைகலாஸவஷ: । varshதா²shயnhமiν

வஶிnhயாth³யா ஏதா அபி *தவ ஸபி³nhth³வாthமகதயா varச ஸஹபி³
மphரshதாேராऽயmh khரம இதி ரஹshயmh ஸமயிநாmh ॥ 41॥

இதி phரshதாரthரயநிபணmh॥
ப⁴ேவnhலாதா⁴ரmh த³பதநmh சkhரமபி த-
th³th³வயmh தாshராkh²யmh ஶிகி²கிரணஸmhேமலநவஶாth ।

தேத³தthெகௗலாநாmh phரதிதி³நமiνShேட²யiµதி³தmh
ப⁴வthயா வாமாkh²யmh மதமபி பthயாjhயiµப⁴யmh ॥ 42॥
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அஷாmh ெகௗலாநாmh ப⁴க³வதி ப⁴ேவthஜநவிதி⁴-
shதவ shவாதி⁴Shடா²ேந தத³iν ச ப⁴ேவnhலஸத³ேந ।

அேதா பா³யா ஜா ப⁴வதி ப⁴க³ேபண ச தேதா
நிth³தா⁴சாேராऽயmh நிக³மவிரேஹாऽநிnhth³யசேத ॥ 43॥

நவvhஹmh ெகௗலphரph◌⁴’திகமதmh* ேதந ஸ வி⁴- varphரph◌⁴’திகத³mh
rhநவாthமா ேத³ேவாऽயmh ஜக³³த³kh’th³ைப⁴ரவவ:* ।

varkh’chைச²ஶmhவவ:
நவாthமா வாமாதி³phரph◌⁴’திபி⁴த³mh *ைப⁴ரவவ- varைப³nhத³வவ:
rhமஹாேத³வீ தாph◌⁴யாmh ஜநகஜநநீமjhஜக³தி³த³mh ॥ 44॥

ப⁴ேவேத³தchசkhரth³விதயமதி³ரmh ஸமயிநாmh
விsh’jhையதth³kh³மmh தத³iν மணிராkh²யஸத³ேந ।

thவயா *sh’Shைடrhவாphரதிப²தஸூrhேயnh³கிரண- varsh’Shேடவா
*rhth³விதா⁴ ேலாேக ஜாmh வித³த⁴தி ப⁴வthயா: ஸமயிந: ॥ 45॥

varrhவிபா⁴ேலாேக

அதி⁴Shடா²நாதா⁴ரth³விதயத³ேமவmh* த³ஶத³லmh varேமதth³த³ஶ
ஸஹshராராjhஜாதmh *மணிரமேதாऽ⁴th³த³ஶத³லmh । varமணிரேதா

’த³mhேபா⁴ஜாnhலாnhnh’பத³லம⁴thshவாnhதகமலmh
தேத³ைவேகா பி³nh³rhப⁴வதி ஜக³³thபthதிkh’த³யmh ॥ 46॥

ஸஹshராரmh பி³nh³rhப⁴வதி ச தேதா ைப³nhத³வkh³’ஹmh
தேத³தshமாjhஜாதmh ஜக³தி³த³மேஶஷmh *ஸகரணmh । varந கரணmh

தேதா லாதா⁴ராth³th³விதயமப⁴வthதth³த³ஶத³லmh
ஸஹshராராjhஜாதmh ததி³தி த³ஶதா⁴ பி³nh³ரப⁴வth ॥ 47॥

தேத³தth³பி³nhேதா³rhயth³த³ஶகமப⁴வthதthphரkh’திகmh
த³ஶாரmh ஸூrhயாரmh nh’பத³லம⁴thshவாnhதகமலmh* ।

varnhேநthரகமலmh
ரஹshயmh ெகௗலாநாmh th³விதயமப⁴வnhலஸத³நmh

*ததா²தி⁴Shடா²நmh ச phரkh’திஹ *ேஸவnhத இஹ ேத ॥ 48॥ varததா³
, மத² ேஸவnhthவிஹ ச ேத

அதshேத ெகௗலாshேத ப⁴க³வதி th³’ட⁴phராkh’தஜநா
இதி phராஹு: phராjhஞா:லஸமயமாrhக³th³வயவித:³ ।
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மஹாnhத: ேஸவnhேத ஸகலஜநநீmh ைப³nhத³வkh³’ேஹ
ஶிவாகாராmh நிthயாமmh’தஜ²காைமnhத³வகலாmh ॥ 49॥

இத³mh *காேலாthபthதிshதி²திலயகரmh பth³மநிகரmh varெகௗேலாthபthதி
thக²Nhட³mh சkhரmh மiνரபி *ச ேதஷாmh ச லநmh । var

தைத³khயmh ேஷாடா⁴ வா ப⁴வதி ச சrhேத⁴தி ச ததா²
தேயா:ஸாmhயmh பசphரkh’திகத³mh ஶாshthரiµதி³தmh ॥ 50॥

உபாshேதேரதshயா: ப²லமபி ச ஸrhவாதி⁴கம⁴-
thதேத³தthெகௗலாநாmh ப²லஹ ைசதthஸமயிநாmh ।

ஸஹshராேர பth³ேமஸுப⁴க³ஸுப⁴ேகா³ேத³தி*ஸுப⁴ேக³ varkhேததி ஸுப⁴க³mh
பரmh ெஸௗபா⁴kh³யmh யthததி³ஹ தவ ஸாjhயபத³வீ ॥ 51॥

*அேதாऽshயா: ஸmhth³ெதௗ⁴ ஸுப⁴க³ஸுப⁴கா³kh²யா ³kh’பா-
varஅதshேத ஸmhth³தா⁴

கடாvhயாஸŋhகா³thshரவத³mh’தநிShயnhத³ஸுலபா⁴ ।
தயா விth³ேதா⁴ ேயாகீ³விசரதி நிஶாயாமபி தி³வா

*தி³வா பா⁴ ராthெரௗ வி⁴வ *kh’தாrhதீ²kh’தமதி:॥ 52॥
varதி³வா வா ராthெரௗ வா, kh’தாrhதீ²kh’த இதி

இதி ெகௗ³ட³பாதா³சrhயவிரசிதா
ஸுப⁴ேகா³த³யshதி:

ஸmhrh ।
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